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TEAM B 
 
Articles 

 Title Author(s) Journal Year Vol Issue Pages Tags Owner 

1 The Two Faces of Janus: 
Institutions, Policy Regimes and 
Macroeconomic Performance in 
Greece 

Alogoskoufis, 
George 

Economic Policy 1995 20  149-192 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ; 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει τις μακροοικονομικές επιδόσεις και τις οικονομικές πολιτικές αφενός του μετεμφυλιακού καθεστώτος και αφετέρου του μεταπολιτευτικού ως το 
1994. Κατά την περίοδο 1953-1973 το εν πολλοίς αυταρχικό κράτος διαμόρφωσε ένα οικονομικό κλίμα που ευνόησε τη δημιουργία μηχανισμών που εξασφάλιζαν 
υψηλές αποδόσεις στις επενδύσεις, μέσω της επίτευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της διατήρησης χαμηλού πληθωρισμού. Αντίθετα, μετά το 1973-74 η Ελλάδα 
υπέφερε από επίμονο στασιμοπληθωρισμό και ενώ σύντομα η ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, δημόσιο χρέος και 
έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. 

2 Le général de Gaulle, la France libre 
et la Grèce, 1940-1941 

Bédarida, François Revue Historique 1994 592 4 377-391 ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

ΣΠ 

 Το άρθρο αναλύει τη στάση των Ελεύθερων Γάλλων και κυρίως την πολιτική σκέψη του Σαρλ ντε Γκωλ απέναντι στην Ελλάδα στα πλαίσια της διεθνούς θέσης της 
Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τον κόσμο κατά την ταραγμένη συγκυρία του Β' ΠΠ. 

3 New Policies, Old Politics: American 
Concepts of Reform in Marshall 
Plan Greece 

Botsiou, 
Konstantina 

Journal of Modern Greek 
Studies 

2009 27 2 209-40 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει ποιούς στόχους έθεσαν οι Αμερικανοί με την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα, αποβλέποντας πρωτίστως στην ήττα του ΔΣΕ από τις 
εθνικές δυνάμεις και στην ταυτόχρονη έναρξη της ανοικοδόμησης της Ελλάδας. Μετά τη λήξη του Εμφυλίου, η αμερικανική βοήθεια οδήγησε στην επίσπευση της 
παρακμής των παραδοσιακών ελληνικών κομμάτων και στην ανάδειξη νέων κομματικών σχηματισμών. Επίσης, η αμερικανική επέμβαση και βοήθεια εν μέρει 
χαλιναγώγησε τις αυταρχικές τάσεις του ελληνικού κατεστημένου και προσπάθησε να αλλάξει τις ελληνικές αντιλήψεις για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής. 

4 La Grèce et sa politique 
internationale 

Caramanlis, 
Constantin 

Revue des deux mondes 1977   263-267 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΥΡΩΠΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ;  

ΣΠ 

 Το άρθρο αποτελεί περιγραφική παρουσίαση των βασικών θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Επαναδιατυπώνει τη θέση ότι η Ελλάδα ανήκει στον δυτικό 
κόσμο και παρουσιάζει συνοπτικά τις βασικές θέσεις που διέπουν τις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη και την ΕΟΚ, με τη Δύση γενικότερα, με το ΝΑΤΟ, με τα 
Βαλκάνια, καθώς και τις ελληνοτουρκικές διαφορές. 

5 Hommage à Roger Milliex (1913-
2006) 

Chiclet, Christophe Confluences Méditerranée 2006 59 4 189-190 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΓΑΛΛΙΑ; ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΡΟΖΕ 

ΣΠ 
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ΜΙΛΛΙΕΞ 

 Άρθρο-φόρος τιμής στο Ροζέ Μιλλιέξ. 

6 Advance Agent of the Truman 
Doctrine: The United States, the 
New York Times, and the Greek Civil 
War 

Chomsky, David Political Communication 2000 17 4 415-432 NEW YORK TIMES; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι New York Times στην υποστήριξη του Δόγματος Τρούμαν και στον επηρεασμό της αμερικανικής κοινής γνώμης 
υπέρ της διακηρυχθείσας νέας πολιτικής των ΗΠΑ. Η στάση του εκδότη φανερώνει την προκατάληψή του υπέρ των θέσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ 
καταδεικνύονται οι διασυνδέσεις που διατηρούσε πλήθος δημοσιογράφων της έγκριτης εφημερίδας με Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. 

7 Documents: Dispatches of Lincoln 
MacVeagh 

Chouliaras, Yiorgos; 
Georgakas, Dan 

Journal of the Hellenic 
Diaspora 

1985 12 1 29-50 ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΗΠΑ; ΛΙΝΚΟΛΝ ΜΑΚ ΒΗ 

ΔΧ 

 Οι συγγραφείς παραθέτουν διπλωματικά τηλεγραφήματα που απέστειλε το 1945 προς την κυβέρνησή του ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Lincoln MacVeagh. 
Σύμφωνα με αυτά, υποδηλώνεται ότι η Ουάσιγκτον γνώριζε τις προετοιμασίες των φιλομοναρχικών δυνάμεων για εμφύλιο πόλεμο. 

8 High Hopes, Bold Aims, Limited 
Results: Britain and the 
Establishment of the NATO 
Mediterranean Command, 1950-
1953 

Chourchoulis, 
Dionysios 

Diplomacy & Statecraft 2009 20 3 434-452 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΗΠΑ; ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΝΑΤΟ; ΝΟΤΙΑ 
ΠΤΕΡΥΓΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει τη βρετανική πολιτική για τη συγκρότηση της ναυτικής Διοίκησης Μεσογείου στις αρχές της δεκαετίας του 1950, τις συνομιλίες ανάμεσα στο 
Λονδίνο και την Ουάσιγκτον για το ζήτημα, τη στάση της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας έναντι της βρετανικής πολιτικής, και τελικά τη 
συγκρότηση της Διοίκησης Μεσογείου του ΝΑΤΟ παράλληλα με την αναδιοργάνωση της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ έπειτα από την ένταξη της Ελλάδας και της 
Τουρκίας στη συμμαχία. 

9 A nominal defense? NATO threat 
perception and responses in the 
Balkan area, 1951-1967 

Chourchoulis, 
Dionysios 

Cold War History 
 

2012 12 4 637-657 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΗΠΑ; ΝΑΤΟ; 
ΤΟΥΡΚΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει τις προσλήψεις απειλής και τον αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ σε ένα από τα πιο εκτεθειμένα μέτωπα της συμμαχίας, τα Βαλκάνια, κατά τα έτη 
1951-67. Έμφαση δίνεται στις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ στην περιοχή, τις αλλαγές στο στρατιωτικό δόγμα και τον τοπικό συσχετισμό ισχύος με το σοβιετικό 
μπλοκ. Ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι αν και κατά την περίοδο εκείνη το ΝΑΤΟ φαινόταν ανίκανο να προστατεύσει την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή Τουρκία σε 
περίπτωση αποτυχίας της πυρηνικής του αποτροπής και έκρηξης μείζονος πολέμου, ωστόσο σταθεροποίησε πολιτικά την περιοχή καθώς κατέστησε σχεδόν 
αδιανόητο έναν τοπικό πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία. 

10 Greek perceptions of NATO during 
the Cold War 

Chourchoulis, 
Dionysios; 
Kourkouvelas, 
Lykourgos 

Southeast European and 
Black Sea Studies 

2012 12 4 497-514 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; 
ΝΑΤΟ; ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αναλύει τις ελληνικές αντιλήψεις για το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, από την απόφαση για την ένταξη της χώρας (και της Τουρκίας) στη 
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συμμαχία το 1951, έως το 1989. Οι συγγραφείς εξετάζουν την ενσωμάτωση της Ελλάδας και των ενόπλων δυνάμεων της στο ΝΑΤΟ, την απογοήτευση που δοκίμασαν 
ηγεσία και λαός από την πολιτική της συμμαχίας στο Κυπριακό και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1955 ως το 1967, πτυχές της στρατηγικής του ΝΑΤΟ στην 
Ελλάδα και ζητήματα παροχής βοήθειας, τις αντιλήψεις της χούντας για το ΝΑΤΟ και αντιστρόφως, το ρήγμα που προκάλεσε στις σχέσεις Ελλάδας-ΝΑΤΟ η τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο, την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας το 1980 και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου έναντι του 
ΝΑΤΟ. 

11 Marshall Plan in Greece Delivanis, Dimitris Balkan Studies 1967 8 2 333-338 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αναλύει συνοπτικά τον ρόλο που διαδραμάτισε το Σχέδιο Μάρσαλ στην οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδας μεσούντος του ελληνικού εμφυλίου και 
την επαύριο της λήξης του. Ο συγγραφέας συμπεραίνει πως παρότι τα κονδύλια του Σχεδίου Μάρσαλ δεν στάθηκαν ικανά να προκαλέσουν ισχυρούς αναπτυξιακούς 
ρυθμούς, ωστόσο κατέστησαν εφικτή τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της ελευθερίας των Ελλήνων. Επίσης, η αμερικανική οικονομική 
βοήθεια συνέβαλε στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

12 Un aspect peu connu de l'accession 
de Chypre à l'indépendance 

Dommel, Daniel Histoire, économie et 
société 

1995 14 3 519-531 ΗΘΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΥΠΡΟΣ; ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

ΣΠ 

 Άρθρο-μαρτυρία για το ρόλο που διαδραμάτισαν στην πραγματοποίηση της Συμφωνίας του Λονδίνου μέλη του κινήματος του Ηθικού Εξοπλισμού (Moral 
Rearmament). 

13 United States Foreign Policy and the 
Liberal Awakening in Greece, 1958-
1967 

Draenos, Stan The Historical Review/La 
Revue Historique 

2008 5  121-49 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει την εξέλιξη της αμερικανικής πολιτικής και των 'ανοιγμάτων' της ηγεσίας των ΗΠΑ προς το ελληνικό Κέντρο από το 1958 και εξής. Ιδίως από το 
1961 και εξής, παλαιοί και νεότεροι ηγέτες του Κέντρου πίεσαν ενεργά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ-ελληνικού Κέντρου. Ωστόσο, παρά την 
άνοδο του Κέντρου στην εξουσία, οι εξωτερικές και εσωτερικές κρίσεις του 1964-65 και η αποδοχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών από την Ουάσιγκτον 
σήμαναν το ναυάγιο του αμερικανικού ανοίγματος προς τις ελληνικές δυνάμεις του Κέντρου και της διαμορφούμενης κεντροαριστεράς. 

14 Problems of an International 
Military Headquarters 

Fergusson, Charles Military Affairs 1959 23 4 198-206 HALFSEE; LANDSOUTHEAST; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΝΑΤΟ; ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ; 
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ; ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΔΧ 

 Στο άρθρο, ο συγγραφέας, που είχε υπηρετήσει στο νατοϊκό στρατηγείο στη Σμύρνη, αναλύει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του το παραπάνω στρατηγείο, το Headquarters Allied Land Forces South-Eastern Europe (HALFSEE). To στρατηγείο αυτό ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1952, μετά την 
ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, για να διοικεί και να συντονίζει τις χερσαίες δυνάμεις των δύο χωρών που υπάγονταν σε νατοϊκή διοίκηση. Ωστόσο, 
εξαρχής αντιμετώπιζε προβλήματα που ανέκυπταν από την πολύπλοκη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ στη Νότια Πτέρυγα, από οργανωτικές ανεπάρκειες, την ανεπαρκή 
γνώση της αγγλικής από Έλληνες και Τούρκους αξιωματικούς και την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1955. 

15 Post-war Relations between Greece 
and the two German States: a Re-
evaluation in the Light of German 

Fleischer, Hagen The Southeast European 
Yearbook 

1991 2  163-178 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 

ΔΧ 
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Unification ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

  

16 L'Institut français d'Athènes 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale 

Flitouris, Lampros Guerres mondiales et 
conflits contemporains 

2005 218 2 37-52 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΠ 

 Το άρθρο εξετάζει τον ρόλο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ. Μοναδικός θεσμός πέραν αυτών της Γερμανίας και της Ιταλίας που 
συνέχισε τη λειτουργία του στην ελληνική πρωτεύουσα κατά την περίοδο αυτή, το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτέλεσε χώρο πνευματικής αντίστασης για την ελληνική 
νεολαία, ενώ οι δεσμοί που  ανέπτυξε το προσωπικό του με μέλη της ελληνικής και της γαλλικής αντίστασης συνετέλεσαν στη διατήρηση του γοήτρου της Γαλλίας 
στην Ελλάδα. 

17 The Politicians, Public Opinion and 
the Press: The Storm Over British 
Military Intervention in Greece in 
December 1944 

Foster, Alan Journal of Contemporary 
History 

 

1984 19 3 453-94 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΜΠΕΒΙΝ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει τις αντιδράσεις των βρετανικών μέσων ενημέρωσης έναντι της βρετανικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ελλάδα κατά τον Δεκέμβριο του 1944. Ο 
σοβιετικός τύπος τήρησε ουδέτερη και απαθή στάση,  ο αγγλοσαξονικός τύπος, όμως (όπως οι TIMES, MANCHESTER GUARDIAN, και DAILY TELEGRAPH) ήταν σε 
γενικές γραμμές επικριτικός. Το ίδιο ίσχυσε και για τον αμερικανικό τύπο, με εξαίρεση τους NEW YORK TIMES. Ωστόσο, το BBC υποστήριξε την επέμβαση, όπως και ο 
σημαίνων ηγέτης των Εργατικών, Έρνστ Μπέβιν. Έτσι, σύντομα μετριάστηκαν οι επιθέσεις του αγγλικού τύπου προς τον Τσώρτσιλ. 

18 Did Britain start the Cold War? 
Bevin and the Truman Doctrine 

Frazier, Robert Historical Journal 1984 27 3 715-727 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΜΠΕΒΙΝ; ΧΙΟΥ ΝΤΑΛΤΟΝ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Ο συγγραφέας αμφισβητεί την άποψη πως η Βρετανία προκάλεσε την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου όταν αποφάσισε να διακόψει την οικονομική της υποστήριξη 
στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1947. Καταδεικνύει ότι η βρετανική αποχώρηση από την Ελλάδα δεν προκλήθηκε κυρίως εξαιτίας ανυπέρβλητων οικονομικών 
δυσχερειών του Λονδίνου, ούτε λόγω απόφασης του υπουργού Εξωτερικών Μπέβιν. Αντίθετα, η απόφαση απεμπλοκής ελήφθη κατόπιν πιέσεων του υπουργού 
Οικονομικών Ντάλτον, ο οποίος επιθυμούσε την απαλλαγή από μια ήσσονα δέσμευση. 

19 An Overview of American 
Intelligence in Greece, 1943-47 

Gerolymatos, 
Andreas 

Journal of Modern 
Hellenism 

1990 7  157-162 OSS; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ; ΚΑΤΟΧΗ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει την παρουσία και δράση στην Ελλάδα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών της εποχής, του OSS (Office of Strategic Services), μεταξύ 1943 
και 1947. Σε γενικές γραμμές οι Αμερικανοί τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού, στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, απέτυχαν να συλλέξουν και να επεξεργαστούν με 
επιτυχία πληροφορίες ώστε να προσφέρουν επαρκή και έγκαιρη ενημέρωση στην κυβέρνηση. Αυτό ίσχυσε ακόμα περισσότερο στο διάστημα 1945-1947, όταν το OSS 
διαλύθηκε για να το διαδεχθεί στα μέσα του 1947 η CIA. 

20 Managing NATO's weakest flank: 
the United States, Greece, and 
Turkey 

Haass, Richard Orbis 1986 30 3 457-473 ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; ΝΑΤΟ; 
ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αναλύει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ στη σχέση τους με την Ελλάδα και την Τουρκία από το 1945 και εξής. Παρά την ένταξη των δύο 
τελευταίων στο ΝΑΤΟ το 1952, κατά περιόδους οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οξύνονταν εξαιτίας τριβών στην Κύπρο και, αργότερα, στο Αιγαίο. Αυτό είχε ως συνέπεια 
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την εμπλοκή των ΗΠΑ στην ελληνοτουρκική διαμάχη προκειμένου να αποφευχθεί η αποσύνθεση της Νότιας Πτέρυγας. Ωστόσο, οι μεσολαβητικές προσπάθειες των 
ΗΠΑ συχνά προκαλούσαν ένταση στις ελληνοαμερικανικές και αμερικανοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Αθήνα και η Άγκυρα κατηγορούσαν την Ουάσιγκτον για 
μεροληψία. 

21 The Riots in Turkey, in September 
1955: A British Document 

Hatzivassiliou, 
Evanthis 

Balkan Studies 1990 31 1 165-76 ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ; ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 

ΔΧ 

 Στο άρθρο αυτό παρατίθεται βρετανικό έγγραφο της εποχής των Σεπτεμβριανών του 1955. Το βρετανικό έγγραφο παρέχει μια λεπτομερή (αν και όχι εντελώς ακριβή) 
περιγραφή των ταραχών που έλαβαν χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη από τον τουρκικό όχλο. Από το έγγραφο προκύπτουν 
αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή και ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης στη διοργάνωση των παραπάνω συλλαλητηρίων. 

22 Heirs of the King-Makers: the British 
Embassy in Athens, 1951-1961 

Hatzivassiliou, 
Evanthis 

Diplomacy & Statecraft 2007 18 3 573-591 ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αναλύει την πολιτική που ακολούθησε μεταξύ 1951 και 1961 η βρετανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Η βρετανική επιρροή εξασθένησε περαιτέρω μετά την 
ανάδειξη του Ελληνικού Συναγερμού στην εξουσία, ενώ από το 1954 και εξής το κυπριακό ζήτημα κυριάρχησε στις ελληνοβρετανικές σχέσεις. Ο Βρετανός 
πρεσβευτής Charles Peak δεν δίστασε να υιοθετήσει ιδιαίτερα άκαμπτη στάση, συμβάλλοντας στη δραματική επιδείνωση των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Από το 
1957 ο διάδοχός του, Roger Allen, εργάστηκε με επιτυχία για την αποκατάσταση των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Επιστέγασμα αυτής της πολιτικής υπήρξε η 
επίσημη επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στο Λονδίνο το 1961. 

23 Security and the European Option: 
Greek Foreign Policy, 1952-1962 

Hatzivassiliou, 
Evanthis 

Journal of Contemporary 
History 

1995 30 1 187-202 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΝΑΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει την ελληνική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας κατά το διάστημα από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (1952) ως την Κρίση των 
Πυραύλων της Κούβας (1962). Στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει το πολυσύνθετο πρόβλημα ασφάλειας που αντιμετώπιζε, η Ελλάδα αναζήτησε και άλλα 
στηρίγματα εκτός από την Ατλαντική Συμμαχία. Σε περιφερειακό επίπεδο, επιδιώχθηκε η συνεργασία με την Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία. Από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1950, η Ελλάδα επιζήτησε να συνδεθεί και με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ώστε η χώρα να καταστεί στο μέλλον αναπόσπαστο και οργανικό 
μέρος της Δύσης. 

24 The Lausanne Treaty Minorities in 
Greece and Turkey and the Cyprus 
Qeustion, 1954-1959 

Hatzivassiliou, 
Evanthis 

Balkan Studies 1991 32 1 165-76 ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ; 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

ΔΧ 

 Η ελληνορθόδοξη μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη κατέστησαν μέρος της διαμάχης Ελλάδας-Τουρκίας για την 
Κύπρο κατά το διάστημα 1955-1959. Αποκορύφωμα υπήρξαν οι ενορχηστρωμένες βιαιότητες του Σεπτεμβρίου 1955 στην Πόλη. Παράλληλα, από το 1956 η Άγκυρα, 
σε μια απόπειρα να ενισχύσει την απαίτησή της για διχοτόμηση της Κύπρου, υποστήριζε ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη καταπιεζόταν. Αν και μετά το 
1959 η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να επανεξετάσουν την πολιτική τους έναντι των δύο μειονοτήτων, η νέα ανάφλεξη στην Κύπρο το 1964 οδήγησε στην 
εκδίωξη της ελληνορθόδοξης μειονότητας από την Πόλη. 

25 Greek Reformism and its Models: 
The Impact of the Truman Doctrine 

Hatzivassiliou, 
Evanthis 

Journal of Modern Greek 
Studies 

2010 28 1 1-25 ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 

ΔΧ 
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and the Marshall Plan ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

 Το άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα επηρέασε τη σκέψη και την πρακτική των 
Ελλήνων μεταρρυθμιστών που είχαν ήδη αναδειχθεί τη δεκαετία του 1930. Έκτοτε υποστήριζαν την άσκηση πολιτικών στο πνεύμα του New Deal, αλλά είχαν ηττηθεί 
εξαιτίας της επιβολής της μεταξικής δικτατορίας, της Κατοχής και της διολίσθησης στον Εμφύλιο Πόλεμο. Ωστόσο, η αμερικανική βοήθεια και η πολιτική 
σταθεροποίηση της Ελλάδας έδωσε την ευκαιρία σε μερίδα αυτών των μεταρρυθμιστικών ομάδων να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μεταπολεμική-
μετεμφυλιακή Ελλάδα. 

26 A Policy of Percentages? British 
Policy and the Balkans after the 
Moscow Conference of October 
1944 

Holdich, P. G. H. International History 
Review 

1987 9 1 28-47 ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΒΑΛΚΑΝΙΑ; 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει την πολιτική της Βρετανίας και της ΕΣΣΔ σχετικά με το μέλλον των κρατών της νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά την απελευθέρωση από τον ζυγό του 
Άξονα το φθινόπωρο του 1944. Oι Βρετανοί και ο Τσώρτσιλ προσωπικά προσπάθησαν μέσω της λεγόμενης "συμφωνίας των ποσοστών" να προασπίσουν τα 
βρετανικά συμφέροντα σε Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία, ερχόμενοι παράλληλα σε ένα modus vivendi με τους Σοβιετικούς. Σύντομα όμως κατέστη φανερό ότι η 
βρετανική επιρροή και τα πρωτεία στην εν λόγω περιοχή ήταν ανέφικτο να διατηρηθεί. 

27 NATO and the Struggle for Cyprus Holland, Robert Journal of Modern Greek 
Studies 

1995 13 1 33-61 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΤΟΥΡΚΙΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αναλύει τους λόγους για τους οποίους το ΝΑΤΟ διαδραμάτισε ιδιαίτερα περιορισμένο μεσολαβητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της κυπριακής κρίσης μεταξύ 
1954 και 1959. Για διαφορετικούς λόγους, τόσο οι ΗΠΑ και η Βρετανία, όσο και η Ελλάδα και η Τουρκία, δεν έβλεπαν με θετικό μάτι μια μεσολαβητική προσπάθεια 
του ΝΑΤΟ. 

28 United States Policy toward Greece 
in the United Nations, 1946-1950 

Howard, Harry Balkan Studies 1967 8 2 263-296 UNSCOB; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΟΗΕ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει την αμερικανική πολιτική έναντι του ελληνικού ζητήματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) μεταξύ 1946 και 1950. Εύλογα οι Ηνωμένες 
Πολιτείες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και στις συζητήσεις που διεξήχθηκαν στον ΟΗΕ σχετικά με το ελληνικό ζήτημα, υποστηρίζοντας τις θέσεις της Αθήνας. 
Σύμφωνα με το συγγραφέα, χάρη στο ειδικό βάρος των ΗΠΑ (και των συμμάχων τους), ο ΟΗΕ μπόρεσε να ερευνήσει και να αναφέρει τα επεισόδια που 
προκαλούσαν στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας τα γειτονικά κομμουνιστικά κράτη, καθώς και να ενημερώσει για την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης, 
δεν ήταν δίχως σημασία και η διαφώτιση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με τα δρώμενα στην Ελλάδα. 

29 Greece and its Balkan Neighbors 
(1948-1949). The United Nations 
Attempts at Conciliation 

Howard, Harry Balkan Studies 1966 7 1 1-26 UNSCOB; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΟΗΕ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει την ανάμιξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο ελληνικό πρόβλημα. Έμφαση δίνεται στην προσπάθειά του ΟΗΕ να επιτύχει τη συνδιαλλαγή 
μεταξύ της Ελλάδας και των βόρειων (κομμουνιστικών) βαλκάνιων γειτόνων της, κατά το 1948-49. Ωστόσο οι απόπειρες αυτές δεν κατέληξαν σε θετικό αποτέλεσμα, 
καθώς μέχρι τη λήξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου τα ενδιαφερόμενα μέρη - η ελληνική κυβέρνηση, το ΚΚΕ, η Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία και η Αλβανία - δεν 
έδειξαν καμιά προθυμία για συμβιβασμό και συνδιαλλαγή. 
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30 From Liberation to Civil War: The 
United States and Greece, 1944-46 

Iatrides, John Southeastern Europe 1976 3 1 32-43 ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΗΠΑ; 
ΛΙΝΚΟΛΝ ΜΑΚ ΒΗ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Ο συγγραφέας, βασιζόμενος κυρίως στο -τότε ανέκδοτο- ημερολόγιο του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα Lincoln Mac Veagh, αναλύει την αλλαγή της 
αμερικανικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας στο διάστημα 1944-46: από την πλήρη αποφυγή ανάμιξης στις ελληνικές υποθέσεις και την αποστροφή για την ελληνική 
πολιτική σκηνή και τους βρετανικούς χειρισμούς σε πρώτο στάδιο, έως την ενεργή ανάμιξη εξαιτίας της κλιμακούμενης έντασης με την ΕΣΣΔ το 1946. 

31 George F. Kennan and the Birth of 
Containment. The Greek Test Case 

Iatrides, John World Policy Journal 2005 12 3 126-154 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΗΠΑ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο μελετά την εφαρμογή της αμερικανικής πολιτικής της ανάσχεσης στην περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο 
ελληνικός εμφύλιος υπήρξε η πρώτη περίπτωση στην οποία εφαρμόστηκε η πολιτική της ανάσχεσης του κομμουνισμού, εισηγητής της οποίας ήταν ο George Kennan. 
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται η επίδραση που είχαν το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ στην πορεία της σύρραξης, καθώς και η πολιτική των ΗΠΑ και της 
Σοβιετικής Ένωσης έναντι της Ελλάδας. 

32 Revolution or Self-Defense? 
Communist Goals, Strategy, and 
Tactics in the Greek Civil War 

Iatrides, John Journal of Cold War 
Studies 

2005 7 3 3-33 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο εξετάζει τη στρατηγική του ΚΚΕ και ειδικότερα του γενικού γραμματέα του κόμματος Νίκου Ζαχαριάδη με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα 
μετά το τέλος του Β΄ Π Π. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Ζαχαριάδης είχε επανειλημμένα ζητήσει την οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση από τη Σοβιετική Ένωση, 
διαβεβαιώνοντας τον Στάλιν για την τελική επικράτηση του ΚΚΕ. Ο Σοβιετικός ηγέτης, αν και γνώριζε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ θα προκαλούσε την επέμβαση των ΗΠΑ, 
συναίνεσε στην αποστολή βοήθειας προς τους Έλληνες κομμουνιστές. Ωστόσο, καταλήγει ο συγγραφέας, η βοήθεια αυτή δεν αρκούσε για την τελική επικράτηση του 
ΚΚΕ. 

33 The International Dimension of the 
Greek Civil War 

Iatrides, John; 
Rizopoulos, Nicholas 

World Policy Journal 2000 17 1 87-103 'ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ'; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΚΕ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο συνοψίζει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ο οποίος με μερικές παύσεις διήρκεσε από το 1943 ως το 1949. Οι συγγραφείς αναλύουν 
με περιεκτικό τρόπο την πολιτική και τους στόχους της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ (αλλά και του Τίτο) ως προς το ελληνικό ζήτημα, ιδίως από το 1944 και έως 
το 1949. 

34 Crimini di guerra in Giappone e in 
Italia. Un approccio comparato. 

Ishida, Ken Italia Contemporanea 2008 251 June 251-260  ΣΠΚ 

  

35 The Truman Doctrine in Greece: 
America's Global Strategy and the 
"New Kind of War" 

Jones, Howard Journal of Modern 
Hellenism 

1998 5  9-21 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΗΠΑ; ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει την επέμβαση των ΗΠΑ στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου αναπτύχθηκε ένα νέο είδος 
πολέμου το οποίο αποτέλεσε πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η μεταγενέστερη στρατηγική των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του "ολοκληρωτισμού" σε παγκόσμιο 
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επίπεδο. Η Ουάσιγκτον κατέστησε φανερό ότι ήταν έτοιμη και πρόθυμη να αντιμετωπίσει σε όλα τα πεδία την επέκταση του κομμουνισμού: στο κοινωνικό, το 
οικονομικό, το πολιτικό, και, αν αυτό ήταν αναγκαίο, στο στρατιωτικό. 

36 The Diplomacy of Restraint: The 
United States’ Efforts to Repatriate 
Greek Children Evacuated during 
the Civil War of 1946-9 

Jones, Howard Journal of Modern Greek 
Studies 

1985 3 2 65-86 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας αποφάσισε τη συγκέντρωση παιδιών από τις βόρειες επαρχίες της Ελλάδας και 
την αποστολή τους στις Λαϊκές Δημοκρατίες των Βαλκανίων. Η ελληνική κυβέρνηση, αντιδρώντας στην πρακτική αυτή (την οποία χαρακτήρισε ως "παιδομάζωμα"), 
προχώρησε στη συγκέντρωση παιδιών στις λεγόμενες "παιδουπόλεις". Οι ΗΠΑ, θεωρώντας ότι η μετακίνηση των παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίας δεν έγινε με βίαιο 
τρόπο αλλά ήταν οικειοθελής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε αντιδράσει με τρόπο υπερβολικό και της ζήτησε να προχωρήσει στον επαναπατρισμό των παιδιών 
που ήταν συγκεντρωμένα στις παιδουπόλεις. 

37 Deus ex machinα? Truman/Marshall 
Aid, Engineers, and Greece’s Post-
war Development Discourse 

Kakridis, Andreas Journal of Modern Greek 
Studies 

2009 27 2 241-274 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εξαγγελία και η εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ επηρέασε τον δημόσιο διάλογο και το όραμα 
για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο. Κρίσιμης σημασίας ρόλο στην εξέλιξη του διαλόγου για το μέλλον της 
ελληνικής οικονομίας και την έννοια της εκβιομηχάνισης διαδραμάτισε η επαγγελματική ομάδα των μηχανικών. Οι μηχανικοί διαπερνούσαν τη διαχωριστική γραμμή 
Δεξιάς-Αριστεράς, ενώ συμμετείχαν ενεργά στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και στη διάχυση της έννοιας της ανάπτυξης κατά τα πρώτα μετεμφυλιακά 
χρόνια. 

38 Die KKE und der Bürgerkrieg in 
Griechenland 1946-1949 

Kalogrias, Vaios Jahrbuch für Historische 
Kommunismus-Forschung 

2010 16  31-47 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΛΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ; ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ; 
ΤΙΤΟ 

ΒΚ 

 Το άρθρο εξετάζει τις πολιτικές επιδιώξεις του ΚΚΕ στον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949), σε σχέση με την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που πρόσφεραν οι 
Λαϊκές Δημοκρατίες στα βόρεια σύνορα της χώρας και την σημασία που είχε αυτή για την έκβαση του κομμουνιστικού αντάρτικου. Επίσης εξετάζεται το ζήτημα της 
«κόκκινης τρομοκρατίας» στα ορεινά εδάφη που ήλεγχε ο Δημοκρατικός Στρατός. Με βάση τα νέα πορίσματα στην ιστοριογραφία του εμφυλίου ο συγγραφέας 
θεωρεί καθοριστική την υποστήριξη των βαλκανικών κομμουνιστικών κομμάτων για την ευόδωση των σχεδίων του ΔΣΕ, και παρατηρεί ότι η βία που ασκήθηκε κατά 
των εσωκομματικών αντιπάλων δεν ήταν μόνο απόρροια της ριζοσπαστικοποίησης ενός επαναστατικού κόμματος σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου, αλλά και προϊόν 
της σταλινικής νοοτροπίας που κυριαρχούσε τότε στο ΚΚΕ. 

39 L'Amérique, Israël, la Grèce et la 
presse française de 1947 et 2002 

Katz, Danièle Topique 2003 83 2 73-85 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΗΠΑ; ΙΣΡΑΗΛ; ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ; ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ; ΤΥΠΟΣ 

ΣΠ 

 Ο λόγος του Τζωρτζ Μπους ενάντια στον άξονα του κακού και τη διεθνή τρομοκρατία άντλησε έμπνευση από αυτόν του Τρούμαν του 1947, ο οποίος ανήγγειλε την 
αρχή της στράτευσης των ΗΠΑ εναντίον της παγκόσμιας κομμουνιστικής απειλής με αφορμή τον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο. Το άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον 
οποίο προσλήφθηκε στο γαλλικό τύπο η τρομοκρατική απειλή και η αμερικανική απάντηση αφενός την περίοδο 1947-1949 σχετικά με τον ελληνικό Εμφύλιο, 
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αφετέρου στην πρόσφατη συγκυρία της περιόδου Μπους γύρω από το Παλαιστινιακό, σε μία συγκριτική οπτική από τη σκοπιά της πολιτικής ανθρωπολογίας. 

40 From Dictatorship to Democracy: 
US-Greek Relations at a Critical 
Turning Point (1974-1975) 

Klapsis, Antonis Mediterranean Quarterly 2011 22 1 61-73 ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΑΤΟ; 
ΤΖΕΡΑΛΝΤ ΦΟΡΝΤ; ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ 

ΑΚ 

 Βασισμένο κατά κύριο λόγο σε αρχειακό υλικό, το εν λόγω άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του 
πρώτου κρίσιμου χρόνου μετά την κατάρρευση της επταετούς δικτατορίας στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος ανέλαβε την 
πρωθυπουργία στο τέλος Ιουλίου του 1974, επιθυμούσε να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουάσινγκτον, αλλά υπό τον όρο ότι αυτή η 
συνεργασία θα ήταν εξίσου επωφελής τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι Αμερικανοί δεν εμφανίζονταν πρόθυμοι 
να αναλάβουν οποιαδήποτε σοβαρή πρωτοβουλία που να κατατείνει είτε στην επίλυση του Κυπριακού, είτε στη χαλάρωση των πιέσεων της Άγκυρας εις βάρος της 
Αθήνας στο Αιγαίο, περιέπλεκε ακόμα περισσότερο το ζήτημα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες επιπλέον δοκιμάζονταν εξαιτίας της απόφασης της 
Ελλάδας να αποσυρθεί από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

41 Greek National Claims at the Paris 
Peace Conference of 1946 

Kondis, Basil Balkan Studies 1991 32 2 309-324 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (1946); ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΧ 

 Το άρθρο πραγματεύεται τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Π Π. Ο συγγραφέας ξεκινά με τη διατύπωση των 
ελληνικών αξιώσεων, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1941, οι οποίες περιλάμβαναν τη Βόρεια Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα, τη "ρύθμιση" κυρίως της ελληνοβουλγαρικής 
μεθορίου, και σε μικρότερο βαθμό της ελληνογιουγκοσλαβικής. Πιο προσεκτικά τέθηκε και ζήτημα Κύπρου. Μετά την απελευθέρωση οι διεκδικήσεις της Κύπρου και 
της περιοχής Μοναστηρίου εγκαταλείφθηκαν, αλλά η Ελλάδα επέμεινε στη διεκδίκηση της Δωδεκανήσου, της Βόρειας Ηπείρου, της "διόρθωσης" της 
ελληνοβουλγαρική μεθορίου και της καταβολής βουλγαρικών επανορθώσεων. 

42 Perverse Institutionalism: NATO and 
the Greco-Turkish Conflict 

Krebs, Ronald International Organization 1999 53 2 343-377 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΝΑΤΟ; ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αναλύει τα προβλήματα που προκάλεσε η στείρα εμμονή των ΗΠΑ στην εξυπηρέτηση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ με μάλλον δογματικό τρόπο, με 
αποτέλεσμα να υπονομεύονται κατά καιρούς οι ελληνο-τουρκικές, ελληνο-αμερικανικές και αμερικανο-τουρκικές σχέσεις. Συνέπεια αυτής της πολιτικής ήταν η 
πρόκληση ενδοσυμμαχικών κρίσεων και τελικά η υπονόμευση της συμμαχικής συνοχής στην ανατολική Μεσόγειο. Ο συγγραφέας για να τεκμηριώσει το επιχείρημά 
του χρησιμοποιεί μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των διεθνών σχέσεων προβαίνοντας ταυτόχρονα σε ιστορική επισκόπηση του τριγώνου ΗΠΑ-Ελλάδας-
Τουρκίας εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ κατά την ψυχροπολεμική περίοδο. 

43 De Gaulle et la Résistance 
hellénique pendant la Seconde 
Guerre mondiale 

Mathiopoulos, 
Basile 

Espoir 1992  80 9-15 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ 
ΓΚΩΛ 

ΣΠ 

 Το άρθρο παρουσιάζει τη στάση του Σαρλ ντε Γκωλ και των Ελεύθερων Γάλλων απέναντι στην ελληνική αντίσταση. 

44 The 1946 British parliamentary Maude, George Journal of the Hellenic 1984 11 1 5-24 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΔΧ 



 

10 
 

delegation to Greece: A lost 
opportunity? 

Diaspora ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Η εμπλοκή στις ελληνικές υποθέσεις και η παρουσία βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα από τα τέλη του 1944 κατέστησαν την τελευταία επίκεντρο της 
βρετανικής πολιτικής κατά τις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου. Υπό το βάρος της αδυναμίας της Βρετανίας να συνεχίσει μακροπρόθεσμα την οικονομική και 
στρατιωτική βοήθεια προς τις πρώτες μεταπολεμικές ελληνικές κυβερνήσεις, απεστάλη στην Ελλάδα μια κοινοβουλευτική επιτροπή για να εξετάσει την εσωτερική 
κατάσταση στη χώρα και να προτείνει έναν συμβιβασμό μεταξύ των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων (και του ΕΑΜ). Ένας τέτοιος συμβιβασμός θα απέτρεπε νέο 
εμφύλιο, θα σταθεροποιούσε κάπως τη χώρα και θα επέτρεπε τη βρετανική αποχώρηση το ταχύτερο δυνατόν. 

45 The Struggle for Greece, 1944-1947 McNeil, William 
Hardy 

Current History 1948 14  71-75 ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ; ΚΚΕ 

ΔΧ 

 Το άρθρο αποτελεί μια επισκόπηση και σύντομη ανάλυση των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα από την απελευθέρωση της χώρας τον Οκτώβριο του 1944 έως την 
εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν τον Μάρτιο του 1947 και την κλιμάκωση του εμφυλίου το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Ο συγγραφέας επιρρίπτει ευθύνες στο 
ελληνικό πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση για την αδυναμία ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, προτάσσει ως μέτρο ανάκαμψης και 
πολιτικής σταθερότητας τη μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων στις ΗΠΑ, και όχι τη χορήγηση οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην ελληνική 
κυβέρνηση. 

46 The Outbreak of Fighting in Athens, 
December 1944 

McNeil, William 
Hardy 

American Slavic and East 
European Review 

1949 8  252-261 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΑΜ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο επιχειρεί να αναλύσει τα αίτια της εμφύλιας σύγκρουσης των Δεκεμβριανών. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας αναλύει τις σχέσεις των Βρετανών με το 
ΕΑΜ, τη δράση και τους στόχους του ΕΑΜ για την μεταπολεμική Ελλάδα, τις πολιτικές δυνάμεις που δεν επιθυμούσαν την επικράτηση του ΕΑΜ, καθώς και τις 
ενδοκυβερνητικές έριδες και συγκρούσεις. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση των Δεκεμβριανών υπήρξε αποτέλεσμα αμοιβαίων 
παρεξηγήσεων από την πλευρά τόσο των Βρετανών όσο και του ΕΑΜ. 

47 L'Institut français d'Athènes, fils 
spirituel de l'École française 

Milliex, Georges Bulletin de 
Correspondance 
Hellénique 

1996 120 1 69-82 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΓΑΛΛΙΑ; ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΠ 

 Το άρθρο σκιαγραφεί την ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών από το 1907 ως το 1945. 

48 Un témoignage vécu sur le 
rayonnement de De Gaulle en 
Grèce 

Milliex, Roger Espoir 1992 80  43-45 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΓΑΛΛΙΑ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

ΣΠ 

 Άρθρο-μαρτυρία του Ροζέ Μιλλιέξ για το γόητρο του Σαρλ ντε Γκωλ στην Ελλάδα. 

49 Guerrillas at Bay. The Rise and Fall 
of the Greek Democratic Army: The 
Military Dimension. Civil War in 
Greece: 1946-1949 

Nachmani, Amikam Journal of Modern 
Hellenism 

1992 9  63-95 ΑΝΤΑΡΤΕΣ; ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΚΚΕ; ΝΙΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 

ΔΧ 
 

 Το άρθρο εξετάζει τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), του στρατιωτικού βραχίονα του ΚΚΕ κατά τον ελληνικό Εμφύλιο του 1946-49. Μεταξύ άλλων 
ο συγγραφέας αναλύει ποιές πληθυσμιακές ομάδες στελέχωσαν τον ΔΣΕ, την οργάνωση του ΔΣΕ, τους στόχους και τις τακτικές των ανταρτών, τις επιτυχίες και την 
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απαρχή της πτώσης τους, τις σχέσεις σοβιετικού μπλοκ και ΚΚΕ, την τελική αποτυχία του αγώνα του ΔΣΕ και την αποσύνθεση και ήττα του το 1949. 

50 So Near and Yet so Far: Graeco-
Israeli Relations 

Nachmani, Amikam Mediterranean Historical 
Review 

1987 2 2 223-249 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο μελετά τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ από την ίδρυση του ισραηλιτικού κράτους έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο συγγραφέας αναλύει τους 
λόγους για τους οποίους δεν επήλθε ουσιαστική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση η διεθνής 
κοινότητα. Αντίθετα, καταλήγει ο συγγραφέας, το κυπριακό ζήτημα και ο πόλεμος του Λιβάνου επιδείνωσαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ακόμα περισσότερο 
τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. 

51 Civil War and Foreign Intervention 
in Greece, 1946-49 

Nachmani, Amikam Journal of Contemporary 
History 

1984 25 4 489-522 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΗΠΑ; ΡΗΞΗ ΤΙΤΟ-ΣΤΑΛΙΝ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο μελετά τον ρόλο που έπαιξαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στην έκβαση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου του 1946-1949. Αρχικά, ο συγγραφέας περιγράφει την 
οικονομική και πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ Π Π. Στη συνέχεια αναλύει τη βρετανική πολιτική στην Ελλάδα και τον 
καθοριστικό ρόλο που έπαιξε το δόγμα Τρούμαν και γενικότερα η ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων από τις ΗΠΑ στην πορεία των συγκρούσεων. Τέλος, ο 
συγγραφέας αναφέρεται στη ρήξη Τίτο-Στάλιν και στις καθοριστικές συνέπειες που αυτή είχε για την εξέλιξη του ελληνικού Εμφυλίου. 

52 Ellis O. Briggs and the US Embassy 
in Greece, 1959 to 1962: A 
"Relentless Struggle" 

Pagedas, 
Constantine 

Mediterranean Quarterly 2006 17 4 91-120 ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο επιχειρεί να αναδείξει πτυχές των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από την οπτική του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Ellis Briggs (1959-
1962). Στηριγμένο σε έρευνα στο προσωπικό αρχείο του αμερικανού διπλωμάτη, το άρθρο αναδεικνύει την ρευστή πολιτική πραγματικότητα των πρώτων ετών της 
δεκαετίας του 1960. 

53 Politique des blocs, 
interventionnisme et liberté des 
institutions 

Papandreou, 
Andreas G. 

Les Temps Modernes 1969 276 
bis 

 96-102 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΗΠΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
 

ΣΠ 

 Το άρθρο παρουσιάζει τις θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου περί του συστήματος του πατερναλιστικού καπιταλισμού με βάση την ιδέα της αντίθεσης μητρόπολης-
περιφέρειας. Εξετάζονται οι συνέπειές του στη λειτουργία του διεθνούς συστήματος και σε αυτήν του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
 

54 Truman, Eisenhower, and the 
Mediterranean Cold War 

Pedaliu, Effie The Maghreb Review 2006 31 1/2 2-20 ΗΠΑ; ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; 
ΝΤΟΥΑΪΤ ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
ΧΑΡΥ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο περιγράφει την επέκταση της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή της Μεσογείου που συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Χάρυ Τρούμαν 
και του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Η συγγραφέας υποστηρίζει πως αυτήν ακριβώς την περίοδο, δηλαδή από το 1947 έως το 1957, η Μεσόγειος πέρασε από τον βρετανικό 
στον αμερικανικό έλεγχο. Σκοπός των ΗΠΑ ήταν η ανάσχεση της σοβιετικής επιρροής σε μια περιοχή όπου η Δύση είχε ζωτικά συμφέροντα. 

55 De l'émergence de la question de Plassmann, Lorenz Matériaux pour l'histoire 2010 99 3 98-104 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΣΠ 
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Chypre à la crise de 1974: le 
problème chypriote dans les 
relations franco-grecques 

de notre temps ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ 
ΓΚΩΛ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Το άρθρο παρουσιάζει τη θέση που κατείχε το Κυπριακό στις ελληνογαλλικές σχέσεις από την εμφάνιση του ως διεθνές πρόβλημα, απόρροια της 
αποαποικιοποίησης, μέχρι την επαύριο της διαίρεσης του νησιού το 1974, κατόπιν της τουρκικής εισβολής. Το άρθρο δίνει έμφαση στην περίοδο της 5ης Γαλλικής 
Δημοκρατίας. Γίνεται η διαπίστωση ότι παρά τη σύμπνοια απόψεων το 1959 γύρω από τη λύση της ανεξαρτησίας, η Κύπρος υπήρξε τελικά αντικείμενο διαφωνιών 
στη συνέχεια, όταν ο Ντε Γκωλ επαναπροσδιόρισε την πολιτική του απέναντι στην Άγκυρα από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Κατόπιν της διχοτόμησης του νησιού, 
το Κυπριακό χρησίμευσε, παράλληλα και με τη θριαμβευτική επιστροφή του Καραμανλή, στη σύσφιγξη των ελληνογαλλικών σχέσεων και στην αποσιώπηση της 
επίσημης γαλλικής στάσης απέναντι στο καθεστώς των Συνταγματαρχών. Βρήκε θέση, τέλος, στην πολιτική του προέδρου ντ Έσταίνγκ, ο οποίος φιλοδοξούσε να 
χτίσει μία κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική γύρω από ένα γαλλογερμανικό άξονα, αλλά και να σταθεροποιήσει την εύθραυστη ελληνική δημοκρατία και τη θέση 
του Καραμανλή. Κρίνεται, κατά συνέπεια, ότι το Κυπριακό υπήρξε βασική παράμετρος των ελληνογαλλικών σχέσεων καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

56 Paris-Athènes : la force de l’amitié Poncet, Jean-
François 

Politique internationale 1994 61 3 21-26 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΣΠ 

 Το άρθρο εξετάζει τις ελληνογαλλικές σχέσεις από γενική σκοπιά. 

57 La Guerre froide et le miracle 
économique grec 

Prevelakis, Georges L’Information 
géographique 

1990 54  53-60 ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΥΡΩΠΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΠ 

 Από το 1950 ως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Ελλάδα γνώρισε ένα οικονομικό θαύμα άνευ προηγουμένου. Οι δημογραφικές και κοινωνικές συνέπειες υπήρξαν 
τεράστιες. Η θεαματική άνοδος του ΑΕΠ συνοδεύτηκε από τη μείωση του πληθυσμού της υπαίθρου, την αστικοποίηση και την επιδείνωση των τοπικών χασμάτων. 
Από το 1980 και εξής παρατηρήθηκε παρατηρείται οικονομική ανάσχεση και όξυνση των διαφορών μεταξύ των εύπορων παράλιων ζωνών και του εσωτερικού της 
χώρας. Το θέμα αναλύεται υπό το πρίσμα του Ψυχρού πολέμου. 

58 The Churchill-Stalin Secret 
"Percentages" Agreement on the 
Balkans, Moscow, October 1944 

Resis, Albert The American Historical 
Review 

1978 83 2 368-387 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΣΣΔ; ΗΠΑ; ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ; 
ΜΟΣΧΑ; ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΑΚ 

 Το άρθρο περιγράφει τις βρετανοσοβιετικές διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944 και κατέληξαν στη συμφωνία Τσώρτσιλ-Στάλιν για 
τη διανομή σφαιρών επιρροής στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναλύονται τα κίνητρα των δύο πλευρών, καθώς και τα στρατηγικά συμφέροντα που τόσο οι Βρετανοί 
όσο και οι Σοβιετικοί επιδίωκαν να εξυπηρετήσουν προς ίδιον όφελος. Υπογραμμίζεται επίσης το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν κρατήθηκαν ενήμερες για το ακριβές 
περιεχόμενο των βρετανοσοβιετικών διαπραγματεύσεων. 

59 La politique étrangère grecque : 
1974-1985. Modernisation et rôle 
international d'un petit État 

Rozakis, Christos Les Temps Modernes 1985 473  861-887 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ; 

ΣΠ 
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ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

 Το άρθρο αποτελεί σχηματική παρουσίαση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας κατά την περίοδο 1974-1985, η οποία ορίζεται ως περίοδος 
επαναπροσανατολισμού αλλά όχι ριζικών αναθεωρήσεων. Προτείνεται η περιοδολόγηση 1974-1981 (επαναπροσδιορισμού της σύνθεσης των διεθνών ερεισμάτων 
της χώρας, αναζήτησης πλέον λειτουργικών σχέσεων με το διεθνές περιβάλλον) και 1981-1985 (ενεργού συμμετοχής στο διεθνές σύστημα). Υποστηρίζεται ότι παρά 
τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κυβερνώντα κόμματα κατά την εν λόγω περίοδο, η εξωτερική πολιτική της χώρας 
χαρακτηρίζεται τόσο από συνέχεια όσο και από συνοχή. 

60 La position internationale de la 
Grèce 

Rozakis, Christos Pôle Sud 2003 18  101-112 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΤΟΥΡΚΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΗΜΙΤΗΣ 

ΣΠ 

 Το άρθρο επικεντρώνει στους τρεις βασικούς άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τους οποίους ορίζει ως εξής: α) την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την Ελλάδα 
πλήρες μέλος της ΕΕ και της νομισματικής ένωσης, β) την προσπάθεια της χώρας να διαδραματίσει περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια, γ) την απόπειρα 
ελληνοτουρκικής προσέγγισης, ώστε να ξεπεραστεί η κρίση στις διμερείς σχέσεις σχετικά με το καθεστώς του Αιγαίου και το Κυπριακό. Ο συγγραφέας συμπεραίνει 
ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ευθυγραμμίστηκε με αυτή των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ, ότι συμμετείχε, αν και με δυσκολίες, στην επαναδόμηση της 
περιοχής και, τέλος, ότι έθεσε ως βασική αρχή ότι η μόνη αποδεκτή λύση στα ελληνοτουρκικά προβλήματα είναι μία ειρηνική λύση. 

61 Greece, the Cold War and the 
British Labour Movement 

Sakkas, John Thetis 1994 1  105-15 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ; 
ΕΡΝΕΣΤ ΜΠΕΒΙΝ; ΚΛΗΜΕΝΤ ΑΤΤΛΗ 

ΑΚ 

 Η μελέτη εξετάζει την αντίδραση του βρετανικού εργατικού κινήματος στην ελληνική πολιτική που ασκούσε η εργατική κυβέρνηση από το 1945 έως το τέλος του 
Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση του Κλήμεντ Άττλη εφάρμοσε στην Ελλάδα τη λεγόμενη «πολιτική της μη-επέμβασης», δίνοντας έτσι την ευκαιρία 
στις συντηρητικές δυνάμεις της χώρας να εξουδετερώσουν τους αντιπάλους τους και να κυριαρχήσουν. Στη Βρετανία η αντίδραση σ’ αυτή την πολιτική μέχρι τα μέσα 
του 1947 ήταν ιδιαίτερα έντονη. Προερχόταν από αρκετούς εργατικούς βουλευτές, που πίστευαν σε μια «σοσιαλιστική« εξωτερική πολιτική και στο λεγόμενο «Τρίτο 
Δρόμο», από το δραστήριο Σύνδεσμο για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα από ορισμένες εργατικές ενώσεις. Όμως η ιδεολογική και πολιτική πόλωση 
ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις μετά το 1947, σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη αντικομμουνιστική προπαγάνδα της εργατικής κυβέρνησης, δίχασε βαθιά το 
βρετανικό εργατικό κίνημα, με αποτέλεσμα την προοδευτική μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το ελληνικό πρόβλημα προς άλλα πιο καίρια ζητήματα και τη 
μείωση των αντιδράσεων κατά της βρετανικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

62 Greece, the Arab World and Israel. 
A Troubled Triangle in the Eastern 
Mediterranean 

Sakkas, John Defensor Pacis 2007 20 Μάρ
τιος 

95-104 ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΙΣΡΑΗΛ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΑΚ 

 Υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή από τη δεκαετία του 1940 είχε προσδιοριστεί από τις ελληνικές αντιλήψεις περί γεωπολιτικής, το 
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άρθρο εξετάζει τις κυριότερες πτυχές αυτής της πολιτικής υπό το πρίσμα σημαντικών ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος , όπως η πρόσληψη της σοβιετικής 
απειλής, το Κυπριακό ζήτημα, οι ελληνικές κοινότητες της Μέσης Ανατολής και το πετρέλαιο. Ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι οι ελληνικές ηγεσίες ακολούθησαν μια 
μονόπλευρη φιλοαραβική πολιτική μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η δημιουργία μιας νέας ισορροπίας δυνάμεων 
στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Ελλάδα στην αναζήτηση στενότερων σχέσεων με το Ισραήλ. 

63 The League for Democracy in 
Greece and the Greek Civil War, 
1946-49 

Sakkas, John Thetis 1996 3  243-254 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ; ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΙΑΣ 

ΑΚ 

 Το άρθρο επικεντρώνεται στην παρουσίαση του έργου του βρετανικού League for Democracy in Greece (LDG) κατά τη διάρκεια του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 
(1946-1949). Αναλύονται οι καταβολές και οι στόχοι του LDG, ενώ παράλληλα εξετάζονται ορισμένες από τις σημαντικότερες δραστηριότητές του (όπως τα ευρήματα 
της αποστολής του στην Ελλάδα την άνοιξη του 1946, η στάση του απέναντι στην περιστολή των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών στην Ελλάδα, η 
αντίδρασή του στα ζητήματα της απομάκρυνσης Ελληνοπαίδων από τις ζώνες των πολεμικών επιχειρήσεων και της λειτουργίας του στρατοπέδου της Μακρονήσου, 
οι προσπάθειές του για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους αντιμαχόμενος του Εμφυλίου Πολέμου με σκοπό το τέλος των εχθροπραξιών). 

64 Greek McCarthyism: A Comparative 
Assessment of Greek Post-Civil War 
Repressive Antocommunism and 
the U.S. Truman-McCarthy Era. 

Samatas, Minas Journal of the Hellenic 
Diaspora 

1986 13 3/4 5-75 ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ; ΗΠΑ; 
ΜΑΚΑΡΘΙΣΜΟΣ 

ΔΧ 
 

 Ο συγγραφέας κάνει μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στον ριζοσπαστικό αντικομμουνισμό στο εσωτερικό των ΗΠΑ την περίοδο 1947-1954 και τον μετεμφυλιακή 
αντικομμουνιστική σταυροφορία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η αντικομμουνιστική αυτή εκστρατεία αποσκοπούσε στην εξάλειψη κάθε αριστερής 
επιρροής και στην εξασφάλιση της νομιμοφροσύνης των λαϊκών μαζών στο αντικομμουνιστικό καθεστώς. 

65 The Balkans and International 
Politics in the 1940s: On the Eden-
Gusev Pre-Percentages Agreement 

Scrace, Gavin Journal of Southern 
Europe and the Balkans 

2000 2 2 163-176 ΑΝΤΟΝΙ ΗΝΤΕΝ; ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; 
ΕΣΣΔ; ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ; ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ; 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ; ΦΙΟΝΤΟΡ ΓΚΟΥΣΕΦ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τους λόγους που ώθησαν τη Μεγάλη Βρετανία να αναζητήσει τη συνεννόηση με τη Σοβιετική Ένωση για τη διαμόρφωση της μεταπολεμικής 
ισορροπίας δυνάμεων στα Βαλκάνια. Η συνεννόηση αυτή κατέστη για πρώτη φορά δυνατή τον Μάιο του 1944, οπότε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Ήντεν 
και ο Σοβιετικός πρέσβης στο Λονδίνο Φίοντορ Γκούσεφ κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τη διαίρεση των Βαλκανίων σε σφαίρες επιρροής. Ο 
συγγραφέας αναζητά στη Συμφωνία Ήντεν-Γκούσεφ τις βάσεις της ομοειδούς Συμφωνίας των Ποσοστών, η οποία συνήφθη τον Οκτώβριο του 1944 στη Μόσχα 
ανάμεσα στον Ουίνστον Τσώρτσιλ και στον Ιωσήφ Στάλιν. 

66 Britain, the United States and the 
Soviet Union in the United Nations 
Commission of Investigation in 
Greece, January-May 1947 

Sfikas, Thanasis D. Contemporary European 
History 

1993 2 3 243-263 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΣΣΔ; 
ΗΠΑ; ΟΗΕ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΑΚ 
 

 Το άρθρο αναλύει τη στάση της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης στην Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για την Ελλάδα, με έμφαση στο κρίσιμο 
πρώτο πεντάμηνο του 1947. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το έργο της Επιτροπής αποτελεί κεντρικό επεισόδιο στην Ιστορία του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου διότι 
αποτέλεσε σημείο καμπής στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τόσο τις πολιτικές επιλογές του Λονδίνου, της Ουάσινγκτον και της Μόσχας 
όσο και το χαρακτήρα του ΟΗΕ στο ξεκίνημα του Ψυχρού Πολέμου. 
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67 Attlee, Bevin and "A Very Lame 
Horse": The Dispute Over Greece 
and the Middle East, December 
1946-January 1947 

Sfikas, Thanasis D. Journal of the Hellenic 
Diaspora 

1992 18 2 69-96 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΡΝΕΣΤ ΜΠΕΒΙΝ; ΚΛΗΜΕΝΤ 
ΑΤΤΛΗ; ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τη διαφορά απόψεων που ανέκυψε το Δεκέμβριο του 1946 και συνεχίστηκε τον Ιανουάριο του 1947 μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού 
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Κλήμεντ Άττλη και Έρνεστ Μπέβιν αντίστοιχα, αναφορικά με τη βρετανική πολιτική στην Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο 
συγγραφέας σκιαγραφεί τις βαθύτερες αιτίες τις διαφοράς και επισημαίνει τις ευρύτερες προεκτάσεις της διαφοράς ανάμεσα στους δύο Βρετανούς πολιτικούς 
ιθύνοντες. 

68 Britain, the United States and the 
Soviet Union in the United Nations 
Commission of Investigation in 
Greece, January-May 1947 

Sfikas, Thanassis Contemporary European 
History 

1993 2 3 243-263 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΣΣΔ; 
ΗΠΑ; ΟΗΕ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει μια σημαντική πτυχή της ιστορίας του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου του 1946-49: την πολιτική της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ ως προς το 
ελληνικό ζήτημα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος των Βρετανών και των Αμερικανών υπήρξε ο επηρεασμός της επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ για τα 
γεγονότα στην Ελλάδα, ενώ οι Σοβιετικοί επιδίωκαν να αποφύγουν τυχόν περιπλοκές σε μια χώρα όπου δεν διακυβεύονταν ζωτικά τους συμφέροντα. Εν τέλει, και οι 
τρεις πλευρές υπονόμευσαν τον ρόλο της επιτροπής και κάθε πιθανότητα επίτευξης συμβιβασμού. 

69 KKE Reactions to the Truman 
Doctrine 

Smith, Ole Journal of Modern 
Hellenism 

1998 5  1-8 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΕ; ΝΙΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο πραγματεύεται την αντίδραση του ΚΚΕ στη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν τον Μάρτιο του 1947 που σηματοδότησε την ενεργό εμπλοκή των ΗΠΑ στα 
ελληνικά πράγματα στο πλευρό των εθνικών κυβερνήσεων. Ο συγγραφέας, αφού τονίσει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς και 
οριστικού συμπεράσματος, ισχυρίζεται ότι η αντίδραση της ηγεσίας του ΚΚΕ ήταν μάλλον υποτονική. Δεν φαίνεται ότι οι συνέπειες της εξαγγελίας του Δόγματος 
Τρούμαν βάρυνε στην απόφαση του Ζαχαριάδη να προχωρήσει στην ένοπλη ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση, μάλλον διότι ο Έλληνας κομμουνιστής ηγέτης έλαβε 
διαβεβαιώσεις από τον Στάλιν για παροχή σημαντικής υλικής βοήθειας από το ανατολικό μπλοκ. 

70 A Turning Point in the Greek Civil 
War, 1945-1949: The Meeting 
between Zachariadis and Markos, 
July 1946 

Smith, Ole S. Scandinavian Studies in 
Modern History 

1979 
 

3  35-46 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 

ΑΚ 

 Το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάλυση των διαμειφθέντων ανάμεσα στον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη και στον Μάρκο Βαφειάδη τον Ιούλιο του 
1946. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα ως σημείο καμπής στην Ιστορία του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου διότι κατά τη διάρκειά της αποφασίστηκε η 
συγκρότηση ένοπλων κομμουνιστικών δυνάμεων, οι οποίες τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους μετεξελίχθηκαν στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. 

71 Two Points of View: I. The 
Immediate Origins of the Battle of 
Athens 

Stavrianos, L. S. American Slavic and East 
European Review 

1949 8 4 239-251 EAM/ΕΛΑΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ; 
ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΚΟΜΠΙ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει την αλληλουχία των γεγονότων (ήδη από τις παραμονές της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τα στρατεύματα Κατοχής του Άξονα) που οδήγησαν 
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στα Δεκεμβριανά του 1944, τα οποία ο συγγραφέας χαρακτηρίζει ως τομή στη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Υποστηρίζεται ότι ένας από τους βασικούς λόγους 
διολίσθησης προς τη σύγκρουση που κορυφώθηκε με τη μάχη της Αθήνας ήταν η βρετανική πολιτική και ειδικότερα η εμμονή του Ουίνστον Τσώρτσιλ στην αντίληψη 
ότι οι Έλληνες κομμουνιστές ήταν αποφασισμένοι να υφαρπάξουν βίαια την εξουσία. 

72 The Greek National Liberation Front 
(EAM): A Study in Resistance 
Organization and Administration 

Stavrianos, L. S. The Journal of Modern 
History 

1952 24 1 42-55 ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ; ΠΕΕΑ ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει την ίδρυση, την ανάπτυξη και τον τρόπο διοίκησης του ΕΑΜ κατά τη διάρκεια της Κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα. Ο συγγραφέας 
συμπεραίνει ότι το ΕΑΜ οργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, υπό τον έλεγχο του οποίου παρέμεινε έως το τέλος. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επέκταση του ΕΑΜ σε 
πανελλήνια κλίμακα και η ίδρυση της ΠΕΕΑ δεν μείωσε την επιρροή του ΚΚΕ στο ΕΑΜ και στον ένοπλο βραχίονά του, τον ΕΛΑΣ. Υποστηρίζεται επίσης ότι, παρά την 
κομμουνιστική ηγεμονία, το διοικητικό σύστημα στην «Ελεύθερη Ελλάδα» ενθάρρυνε τη μαζική λαϊκή συμμετοχή στην τοπική διακυβέρνηση σε πρωτοφανή βαθμό 
για τα ελληνικά δεδομένα. 

73 The United Stated, Great Britain 
and the Greek-Yugoslav 
Rapprochement 

Stefanidis, Ioannis Balkan Studies 1985 27 2 315-343 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΟ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τη συμβολή των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία που έλαβε χώρα 
στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Υποστηρίζεται ότι ο κυριότερος λόγος που ώθησε την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο να επιδιώξουν την ελληνογιουγκοσλαβική 
προσέγγιση ήταν η αποτελεσματική οργάνωση δυτικής βοήθειας προς τη Γιουγκοσλαβία σε περίπτωση που η τελευταία δεχόταν επίθεση από τη Σοβιετική Ένωση και 
τους συμμάχους της στην περιοχή. 

74 Pressure Groups and Greek Foreign 
Policy (1945-1967) 

Stefanidis, Ioannis London School of 
Economics and Political 
Science Discussion Paper 
No. 6 

2001   1-45 ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΙΣΡΑΗΛ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΜΚ 

 Το άρθρο παρακολουθεί και αναλύει την επίδραση εσωτερικών παραγόντων στην άσκηση της εξωτερική πολιτικής, υπό το πρίσμα του τρόπου λειτουργίας του 
πολιτικού συστήματος. Εκκινώντας από μία ιστορική αναδρομή, ο συγγραφέας αναδεικνύει ζητήματα ιδεολογίας και πολιτικών ταυτοτήτων μέσα από την 
προσέγγιση βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, όπως οι μεταπολεμικές εθνικές διεκδικήσεις και το Κυπριακό στις διάφορες φάσεις του . Τέλος επιχειρεί μία 
συγκριτική ανάλυση ανάλογων ομάδων πίεσης στην Δυτική Γερμανία και το Ισραήλ. 

75 Telling America’s Story: US 
Propaganda Operations and Greek 
Public Reactions 

Stefanidis, Ioannis Journal of the Hellenic 
Diaspora 

2004 30 1 39-95 ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τις επιχειρήσεις προπαγάνδας που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1947-1967 στην Ελλάδα και τις αντιδράσεις της 
κοινής γνώμης έναντι αυτών των επιχειρήσεων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα μέσα που χρησιμοποιούνταν από την αμερικανική προπαγάνδα και συνοψίζει τους 
στόχους που η τελευταία επιχειρούσε να εξυπηρετήσει (πρωτίστως η εμπέδωση της αμερικανικής επιρροής και η καταπολέμηση του κομμουνισμού). 
Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι οι προπαγανδιστικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ προσέκρουσαν συχνά στον ύφαλο του ελληνικού εθνικισμού, καθώς η ελληνική κοινή 
γνώμη δεν ήταν διατεθειμένη να υποτάξει τις ελληνικές εθνικές επιδιώξεις (π.χ. την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα) στα γενικότερα συμφέροντα του δυτικού 
κόσμου όπως ευαγγελιζόταν η αμερικανική προπαγάνδα. 
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76 The Greek Pro-European 
Movement, 1947-1967 

Stefanidis, Ioannis Hellenic Review of 
International Relations 

1985-
1986 

5-6  243-270 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΥΡΩΠΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τις καταβολές και την ανάπτυξη του φιλοευρωπαϊκού κινήματος στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 έως την επιβολή της δικτατορίας 
των Συνταγματαρχών. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβανόταν η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην Ελλάδα καθώς και τις 
αντιλήψεις προσωπικοτήτων που εντάσσονταν στο φιλοευρωπαϊκό ρεύμα σχετικά με το ρόλο της Ελλάδας στις διεργασίες για την οικοδόμηση μιας ενωμένης 
Ευρώπης. 

77 American Reactions to the 
“September Events” in Turkey and 
Their Impact on Greek-American 
Relations 

Stefanidis, Ioannis Modern Greek Studies 
Yearbook 

2004 16/17  205-222 ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στα βίαια έκτροπα εις βάρος αφενός της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης 
και αφετέρου των διπλωματικών αρχών και της στρατιωτικής αποστολής της Ελλάδας στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι το 
γεγονός πως η Ουάσινγκτον απέφυγε να καταδικάσει απερίφραστα τα ανθελληνικά έκτροπα στην Τουρκία επέδρασε αρνητικά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, 
οξύνοντας παράλληλα τα αντιαμερικανικά συναισθήματα σημαντικής μερίδας της ελληνικής κοινής γνώμης. 

78 The Balkan Pact and American 
Policy 

Stone, David R. East European Quarterly 1994 28 3 393-407 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τους λόγους που ώθησαν τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν την ιδέα της σύναψης τριμερούς Βαλκανικού Συμφώνου ανάμεσα στην Ελλάδα, την Τουρκία 
και τη Γιουγκοσλαβία στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1950. Σε μια περίοδο που ο Πόλεμος της Κορέας είχε αυξήσει τους φόβους στην Ουάσινγκτον σχετικά με το 
ενδεχόμενο ανοικτής σύγκρουσης με το κομμουνιστικό στρατόπεδο, η δημιουργία ενός συμμαχικού άξονα ανάμεσα στην Αθήνα, την Άγκυρα και το Βελιγράδι 
αντιμετωπιζόταν από τους Αμερικανούς ιθύνοντες ως ένα επιπλέον ανάχωμα απέναντι στην κομμουνιστική απειλή. Ωστόσο, η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων εξαιτίας του Κυπριακού πολύ σύντομα θα καθιστούσε το Βαλκανικό Σύμφωνο γράμμα κενό περιεχομένου. 

79 La condition internationale de la 
République de Chypre 

Ténékidès, Georges Annuaire français de droit 
international 

1960 6 6 133-168 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΥΠΡΟΣ ΣΠ 

 Άρθρο-επισκόπηση της κυπριακής ιστορίας και της διεθνούς διάστασης του Κυπριακού προβλήματος. Γραμμένο την επαύριο της ανεξαρτησίας, το άρθρο τάσσεται 
υπέρ μίας ουσιαστικής ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποκηδεμόνευσής της από την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

80 The Truman Doctrine: Was There a 
Development Agenda? 

Thomadakis, Stavros Journal of Modern 
Hellenism 

1998 5  23-49 AMAG; ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; ΔΟΓΜΑ 
ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αν το Δόγμα Τρούμαν εμπεριείχε και μεσο-μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους, πέρα από τον εύλογο 
βραχυπρόθεσμο στόχο της οικονομικής και πολιτικής σταθεροποίησης της Ελλάδας. Η λογική του Δόγματος Τρούμαν ήταν να προσφερθεί βοήθεια στην Ελλάδα 
πρωτίστως ως μέσο για να επιτευχθούν οι πολιτικοοικονομικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη, όχι τόσο ως καθ' αυτό μοχλός ανάπτυξης. Άλλωστε, ούτε 
οι πολιτικοί και ιδεολογικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κινήθηκαν προς μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. 

81 ''In a Rather Emotional State?'' The Thorpe, Andrew English Historical Review 2006 71 493 1075- ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΛΛΗΝΟ- ΑΚ 
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Labour Party and British 
Intervention in Greece, 1944-5 

1105 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

 Το άρθρο αναλύει τη στάση του βρετανικού Εργατικού Κόμματος απέναντι στη βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα την περίοδο 1944-1945. Ο συγγραφέας επισημαίνει 
ότι κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών του 1944, μέλη του Εργατικού Κόμματος και εργατικά συνδικάτα στη Βρετανία αντέδρασαν καταδίκασαν την πολιτική του 
Ουίνστον Τσώρτσιλ, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τη συνοχή της συμμαχικής βρετανικής κυβέρνησης, αλλά ακόμα και την ενότητα του Εργατικού 
Κόμματος ενόψει των βρετανικών εκλογών του 1945. Υποστηρίζεται επίσης ότι η στάση του Εργατικού Κόμματος σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ελλάδα δεν μπορεί να 
κατανοηθεί χωρίς μια γενικότερη εκτίμηση των αντιλήψεων των Εργατικών κατά τα τελευταία στάδια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κρίση στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος με αφορμή τα γεγονότα στην Ελλάδα ήταν άμεσα συνυφασμένη με 
διεργασίες που αφορούσαν στο μέλλον του Κόμματος συνολικά. 

82 The Moscow Puzzle Tsakaloyiannis, 
Panos 

Journal of Contemporary 
History 

1986 21 1 37-55 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΣΣΔ; ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ; ΟΥΙΝΣΤΟΝ 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τις διαβουλεύσεις μεταξύ του Ιωσήφ Στάλιν και του Ουίνστον Τσώρτσιλ στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944, οι οποίες κατέληξαν στη Συμφωνία 
των Ποσοστών για τη διανομή σφαιρών επιρροής στα Βαλκάνια και στην ανατολική Ευρώπη. Ο συγγραφέας εξετάζει με κριτικό τρόπο την αφήγηση του Τσώρτσιλ για 
τα διαμειφθέντα με τον Στάλιν, την οποία επιχειρεί να αποδραματοποιήσει, και αναφέρεται εκτενώς στη μεταγενέστερη χρήση της από μελετητές της περιόδου. 

83 How We won in Greece Van Fleet, James Balkan Studies 1967 8 2 387-393 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ; ΤΖΑΙΗΜΣ ΒΑΝ ΦΛΗΤ 

ΔΧ 

 Το σύντομο άρθρο είναι περισσότερο ένα κείμενο βασισμένο στις προσωπικές αναμνήσεις του συγγραφέα, του Αμερικανού στρατηγού Τζαίημς Βαν Φλητ, που 
υπηρέτησε ως επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής (JUSMAPG) κατά τη διάρκεια των ετών 1948-1950. Στο άρθρο ο Βαν Φλητ κάνει μια 
επισκόπηση της παρουσίας του ίδιου και της αμερικανικής στρατιωτικής αποστολή στης Ελλάδα ως την επιστροφή του στις ΗΠΑ. 

84 Efforts for the Development and 
Stabilization of the Economy during 
the Period of the Marshall Plan 

Vetsopoulos, 
Apostolos 

Journal of Modern Greek 
Studies 

2009 27 2 275-302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το Σχέδιο Μάρσαλ συνέβαλλε αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία 
είχε δεχθεί συντριπτικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελούσε ειδική περίπτωση στην 
εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ευρώπη εξαιτίας όχι μόνο των αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, αλλά και λόγω της ύπαρξης ενδημικών προβλημάτων (π.χ. 
διαφθορά και αναποτελεσματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αντίδραση ορισμένων πολιτικών και μελών της αστικής τάξης που ένιωθαν ότι το 
οικονομικό πρόγραμμα απειλούσε τα προνόμιά τους κ.λπ.). Σε τελική ανάλυση, πάντως, υποστηρίζεται ότι το Σχέδιο Μάρσαλ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια για τη μεταπολεμική ανάπτυξη της χώρας. 

85 The Sixth Fleet and American 
Diplomacy 

Wylie, J. C. Proceedings of the 
Academy of Political 
Science 

1969 29 3 55-60 6ος ΣΤΟΛΟΣ; ΗΠΑ; ΚΡΙΣΗ ΣΟΥΕΖ; ΛΙΒΑΝΟΣ; 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τη σημασία της παρουσίας του 6ου Αμερικανικού Στόλου στη Μεσόγειο ως αποτελεσματικό εργαλείο άσκησης της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην εξέταση τριών ξεχωριστών περιπτώσεων, (1) της κρίσης του Σουέζ του 1956, (2) του εμφυλίου 
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πολέμου στον Λίβανο το 1958, και (3) του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, δεδομένης της διαφοροποίησης των πολιτικών 
στόχων των ΗΠΑ σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση της ναυτικής ισχύος του 6ου Στόλου προσαρμόστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις 
απαιτήσεις. 

86 The Truman Doctrine in Perspective Xydis, Stephen Balkan Studies 1967 8 2 239-262 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν από την ημερομηνία συγγραφής, επιχειρεί να εντάξει το γεγονός στις ορθές 
ιστορικές του διαστάσεις. Το Δόγμα Τρούμαν αποτέλεσε ένα σημείο καμπής όχι μόνο για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και την ενσωμάτωση της πρώτης στον δυτικό 
κόσμο, αλλά και για τη μόνιμη εμπλοκή των ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές -και όχι μόνο- υποθέσεις, εν καιρώ ειρήνης. Επίσης, το Δόγμα Τρούμαν, όπως και το Δόγμα 
Μονρόε ενάμισι αιώνα νωρίτερα, αποτέλεσε βαρυσήμαντη μονομερής διακήρυξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, είχε ισχυρό ιδεολογικό χαραχτήρα, και 
περιείχε έμμεση προειδοποίηση προς τον δυνητικό αντίπαλο να μην επεκτείνει τη ζώνη ελέγχου του στην Ελλάδα και την Τουρκία. 

87 The Secret Anglo-Soviet Agreement 
on the Balkans, October 9, 1944 

Xydis, Stephen Journal of Central 
European Affairs 

1955 15 Οκτώ
βριο
ς 

248-271 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΣΣΔ; ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ; ΟΥΙΝΣΤΟΝ 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΑΚ 

 Το άρθρο αναλύει τις βρετανο-σοβιετικές διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944 και οι οποίες κατέληξαν στη σύναψη της 
Συμφωνίας των Ποσοστών για τη διανομή σφαιρών επιρροής στα Βαλκάνια και στην ανατολική Ευρώπη. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στις συζητήσεις ανάμεσα 
στον Ουίνστον Τσώρτσιλ και στον Ιωσήφ Στάλιν και εξετάζει τις επιπτώσεις της Συμφωνίας στη μεταπολεμική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. 

88 The United States and Greece Yost, Charles Balkan Studies 1967 8 2 297-304 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΗΠΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΝΑΤΟ; 
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

ΔΧ 

 Ο συγγραφέας, που στα τέλη της δεκαετίας του 1940 υπηρέτησε ως διπλωμάτης στην Αθήνα, παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων 
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Έμφαση δίνεται στη μεταπολεμική περίοδο και στους δεσμούς που αναπτύχθηκαν χάρη στο Δόγμα Τρούμαν, στο Σχέδιο Μάρσαλ και 
στην ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Ο συγγραφέας συμπεραίνει, ότι παρά τις όποιες εντάσεις κατά τα τελευταία 10-15 χρόνια, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις 
παραμένουν σε πολύ καλό επίπεδο. 

89 The Road to the Garrison State: An 
Overview of Greek-American 
Relations during the Eisenhower 
and Kennedy Administrations, 
1952-1963 

Zachariou, Stelios Modern Greek Studies 
Yearbook 

1998-
1999 

14/15  241-260 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΤΟΥΑΪΤ ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ; 
ΤΖΟΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 

ΑΚ 

 Η μελέτη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα από το 1952 έως το 1963. Ο συγγραφέας επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον του στην περίοδο που την προεδρία στις ΗΠΑ άσκησαν οι Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και Τζον Κέννεντυ, τονίζοντας την ιδιαίτερα ισχυρή και πολυεπίπεδη 
επίδραση που ασκούσε στις ελληνικές υποθέσεις η Ουάσινγκτον. 

90 Implementing the Marshall Plan in Zachariou, Stelios Journal of Modern Greek 2009 27 2 303-318 ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΗΝΟ- ΑΚ 
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Greece: Balancing Reconstruction 
and Geopolitical Security 

Studies ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

 Στο άρθρο αναλύεται η αλληλεπίδραση οικονομικών και γεωπολιτικών προτεραιοτήτων ως προς τον τρόπο εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα. Ο 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα περιλάμβανε πολυάριθμες μεταβλητές, διαφορετικές από εκείνες που σχετίζονταν με 
την εφαρμογή του σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα μοναδική περίπτωση ανάμεσα στα 16 κράτη που συμμετείχαν στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την ιδιομορφία ήταν ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 
ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την πολιτική πόλωση, δυσκόλευε την εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων και καθιστούσε αναγκαία την αφιέρωση ενός δυσανάλογα 
μεγάλου τμήματος του κρατικού προϋπολογισμού σε στρατιωτικούς σκοπούς, γεγονός που υπέσκαπτε την αναπτυξιακή προσπάθεια. 

91 Η διεθνής διάσταση του εμφύλιου 
πολέμου στην Ελλάδα (1946-1949) 

Κόντης, Βασίλης Βαλκανικά Σύμμεικτα 1993-
1994 

5-6  95-112 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ 

ΔΧ 

 Το άρθρο εξετάζει τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου κατά τα έτη 1946-49, δηλαδή τον ρόλο που διαδραμάτισαν κυρίως οι ΗΠΑ, οι Βρετανία, η 
ΕΣΣΔ, και τα όμορα της Ελλάδας γειτονικά κομμουνιστικά κράτη. Οι παραπάνω κρατικοί δρώντες δεν κράτησαν αμετάβλητη στάση στην υπό εξέταση περίοδο, αλλά 
προσάρμοσαν την πολιτική τους και τους στόχους τους ανάλογα με τις εξελίξεις τόσο στο διεθνές πεδίο όσο και στο ελληνικό, εσωτερικό μέτωπο. 

92 Η προοπτική της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο: η επίσημη 
στάση της Ελλάδας, 1946-1950 

Μινώτου, Μαριέττα Διαχρονία 1998 3  3-16 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΟΕΟΣ; ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ; ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ; ΣΧΕΔΙΟ 
ΜΑΡΣΑΛ 

ΜΚ 

 Το άρθρο μελετά τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Π Π έναντι των πρωτοβουλιών που απέβλεπαν στην ουσιαστική και 
οργανωμένη προσέγγιση των κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το άρθρο αναλύει την τοποθέτηση του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας έναντι του 
Συνεδρίου της Χάγης (1948), της ίδρυσης του ΟΕΟΣ και της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (1949). Η συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά τις 
αντίξοες συνθήκες του εμφυλίου πολέμου, η Ελλάδα παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιδίωκε τη συμμετοχή της στις προσπάθειες της ευρωπαϊκής 
συσσωμάτωσης. 

93 Η Δημοκρατία δυσχερής; Η 
ανάπτυξη των μηχανισμών του 
"ανικομμουνιστικού αγώνος" 

Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

Μνήμων 2008 29  199-241 ΕΔΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΚΟΜΜΑΤΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ; 
ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΜΚ 

 Το άρθρο αναδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή να αντιμετωπίσει και να περιορίσει την άνοδο της Αριστεράς μετά τις εκλογές 
του 1958, όταν η ΕΔΑ αναδείχθηκε σε αξιωματική αντιπολίτευση. Με αναφορές στην αντίδραση των Ανακτόρων, του Στρατού και των ΗΠΑ, η μελέτη περιγράφει τις 
πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από ένα δίκτυο κρατικών και παρακρατικών παραγόντων με αποκορύφωμα τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1961. 

94 Σουέζ και Ουγγαρία, φθινόπωρο 
1956: η πρόσληψη της κρίσης στην 
Ελλάδα 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Αγορά χωρίς σύνορα 2007 12  324-347 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΡΙΣΗ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ; ΚΡΙΣΗ ΣΟΥΕΖ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΚ 
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 Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Ελλάδα η διπλή κρίση του φθινοπώρου του 1956, δηλαδή η αγγλογαλλική εισβολή στην Αίγυπτο 
και η σοβιετική εισβολή στην Ουγγαρία. Η μελέτη υποστηρίζει ότι, όπως ακριβώς συνέβη και στις άλλες μικρότερες δυτικές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, οι κρίσεις 
αυτές έγιναν αντιληπτές και αναλύθηκαν πρώτιστα μέσα από το πρίσμα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα-αποδέκτης. Στην περίπτωση της Ελλάδας 
κυρίως μέσω των πιέσεων του Κυπριακού και της ανόδου της ουδετεροφιλίας που σημειωνόταν την εποχή αυτή εξ αιτίας του. 

95 Τα βρετανικά αρχεία και ο 
ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. 
Βασικές πηγές για την περίοδο 
1945-1949 

Σφήκας, Θανάσης Αρχειοτάξιο 2000  2 115-119 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ 

ΕΠ 
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1 Present at the Creation: My Years in 
the State Department 

Acheson, Dean 1969 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΗΠΑ; ΝΑΤΟ; 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ; ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΡΕΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Νέα Υόρκη  ΜΚ  Norton  

 Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του πρώην υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Dean Acheson. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο καλύπτει τα έτη 
1941-1945, όταν ο συγγραφέας ήταν αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών. Το δεύτερο μέρος αφορά στην περίοδο 1945-1947 κατά την οποία ο Acheson 
διετέλεσε υφυπουργός των Εξωτερικών. Το τρίτο μέρος του βιβλίου καλύπτει την περίοδο από το 1949 έως το 1953, όταν ο Acheson είχε αναλάβει χρέη υπουργού 
των Εξωτερικών. 

2 Una guerra a parte. I militari italiani 
nei Balcani, 1940-1945 

Aga-Rossi, Elena; 
Giusti, Maria 
Teresa 

2011 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; ΙΤΑΛΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ; 
ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ (8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1943) 

Μπολόνια  ΣΠΚ  il Mulino  

 Το πόνημα ρίχνει φως στη συμμετοχή της φασιστικής Ιταλίας στον πόλεμο και την Κατοχή μεγάλου μέρους των Δυτικών Βαλκανίων και της Ελλάδας. Οι δύο 
συγγραφείς περιγράφουν τα πολεμικά γεγονότα της στρατιωτικής σύρραξης, της Κατοχής και της Αντίστασης. Ο κεντρικός άξονας του δεύτερου κεφαλαίου είναι η 
Συνθηκολόγηση της 8ης Σεπτεμβρίου 1943 (Armistizio), όταν μονάδες του Ιταλικού Στρατού παραδόθηκαν αμαχητί στους γερμανούς επιτελείς ή ύστερα από 
αιματηρές συγκρούσεις με τις γερμανικές Κατοχικές δυνάμεις τους αμέσως επόμενους μήνες. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Κεφαλονιά (μεραρχία Acqui), τα 
Δωδεκάνησα (μεραρχία Regina) και τη Θεσσαλία (μεραρχία Pinerolo). Στο τρίτο κεφάλαιο, το βιβλίο αναφέρεται στην τύχη των αιχμαλώτων πολέμου του Ιταλικού 
Στρατού στα Βαλκάνια, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τους Γερμανούς, αλλά και από τα αντιστασιακά κινήματα. Τέλος, σκιαγραφείται η επιστροφή στην ομαλότητα 
μέσα από το πρίσμα των εγκλημάτων πολέμου. Στα 1945-1949, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία και Ελλάδα προσπάθησαν ανεπιτυχώς να δικάσουν τους ιταλούς υπηκόους, 
που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Κατοχής. 

3 The Prelude to the Truman 
Doctrine: British Policy in Greece, 
1944-47 

Alexander, 
George 

1982 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΕ; ΜΠΕΒΙΝ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Οξφόρδη  ΔΧ  Oxford 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο του Alexander επιχειρεί να αντικρούσει την αναθεωρητική σχολή της ιστοριογραφίας του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί 
ότι οι Έλληνες κομμουνιστές εξαρχής επιδίωκαν την κατάληψη της εξουσίας, κατά προτίμηση σταδιακά και με ειρηνικά μέσα μέχρι να ισχυροποιηθούν τόσο ώστε να 
επιβάλλουν μονοκομματικό κομμουνιστικό καθεστώς. Επίσης, το βιβλίο εξετάζει σε βάθος τα προβλήματα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας αμέσως μετά 
την απελευθέρωση και στέκεται κριτικά απέναντι στον ελληνικό πολιτικό κόσμο της εποχής. 

4 The Greek Minority of Istanbul and 
Greek-Turkish Relations, 1918-1974 

Alexandris, Alexis 1983 
 

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ; 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ; ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ 

Αθήνα  ΔΧ  Center for 
Asia Minor 
Studies 

 

 Το βιβλίο εξετάζει την επίδραση που είχαν οι διακυμάνσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων μεταξύ 1918 και 1974 πάνω στο καθεστώς της ελληνικής μειονότητας της 
Κων/πολης. Η περιοδική επιδείνωση των σχέσεων Ελλάδας Τουρκίας (κατά το 1955-58, 1964, 1967 και 1974) έδωσε την αφορμή για την εκδίωξη των Ελλήνων της 
Πόλης. Αλλά κατά τα φαινόμενα η εξάλειψη της ελληνικής μειονότητας υπήρξε πάγιος στόχος των τουρκικών κυβερνήσεων. 

5 Hitlers Volksstaat. Raub, 
Rassenkrieg und nationaler 
Sozialismus 

Aly, Götz 2005 ΓΚΥΝΤΕΡ ΑΛΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ; ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΚΑΤΟΧΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ; ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ; ΥΔΙΠ; ΧΕΡΜΑΝ ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ; 
ΧΡΥΣΟΣ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  S. Fischer 
Verlag 

 

 Η μελέτη επιχειρεί να αναδείξει την σχέση μεταξύ του «κοινωνικού» κράτους των Γερμανών ναζί και των εγκλημάτων που το ίδιο διέπραξε. Στο ελληνικό κεφάλαιο ο 
συγγραφέας θεωρεί πως η γκετοποίηση και ο εκτοπισμός της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στο Άουσβιτς εξυπηρετούσε τα οικονομικά μέτρα των 
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γερμανικών αρχών Κατοχής για την καταπολέμηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η εβραϊκή περιουσία μεταφέρθηκε στην Αθήνα και 
χρησιμοποιήθηκε μέσω του χρηματιστηρίου - με τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος - για την σταθεροποίηση 
της δραχμής και τη χρηματοδότηση της Βέρμαχτ. Οι βασικές πηγές είναι έγγραφα από επίσημα γερμανικά αρχεία. 

6 American foreign policy in Greece 
1944-1949: economic, military and 
institutional aspects 

Amen, Michael 
Mark 

1978 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Βέρνη, 
Φρανκφούρτ
η αμ Μάιν, 
Λας Βέγκας 

 ΔΧ  Lang  

 Το βιβλίο είναι μια μελέτη για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις της περιόδου 1944-1949. Ο συγγραφέας δίνει έμφαση στη στρατιωτική διάσταση της αμερικανικής 
εμπλοκής στην Ελλάδα, και εξετάζει την ελληνική περίπτωση ως κατεξοχήν πεδίο δοκιμής μιας άλλης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά το 1945: της 
αντικατάστασης του Ουϊλσονικού φιλελεύθερου διεθνισμού με τη μόνιμη παρουσίας στρατιωτικών δυνάμεων σε διάφορα μέρη της υφηλίου. 

7 American Foreign Policy in Greece 
1944/1949 

Amen, Michael 
Mark 

1978 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Φρανκφούρτ
η αμ Μάιν, 
Βέρνη, και 
Λας Βέγκας 

 ΔΧ  Peter Lang  

 Το βιβλίο εξετάζει την αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα ήδη πριν την απελευθέρωση της χώρας το 1944 έως τη λήξη του ελληνικού εμφυλίου το 1949. Ο 
συγγραφέας μεταχειρίζεται τις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις της περιόδου ως παράδειγμα προκειμένου να εξηγήσει τα οικονομικά κίνητρα της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής μετά τον Β΄ ΠΠ. Έτσι, έμφαση δίνεται στην οικονομική πτυχή της αμερικανικής επέμβασης στην Ελλάδα, παρά στην πολιτικο-διπλωματική, τη 
στρατιωτική και την τεχνική. 

8 Die griechisch-deutschen 
Nachkriegsbeziehungen. Historische 
Hypothek und moralischer Kredit. 
Die bilateralen politischen und 
ökonomischen Beziehungen unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Zeitraums 1958-1967 

Apostolopoulos, 
Dimitrios 

2004 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ; ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΡΤΕΝ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Peter Lang. 
Europäischer 
Verlag der 
Wissenschaft
en 

 

 Η μελέτη εξετάζει την μεταπολεμική διαμόρφωση των διμερών ελληνογερμανικών σχέσεων, σε πολιτικό και οικονομικό πεδίο, εστιάζοντας στην χρονική περίοδο 
1958-1967. Οι αμοιβαίες διπλωματικές επισκέψεις Ελλήνων κυβερνητικών παραγόντων στην Γερμανία και Γερμανών κρατικών αξιωματούχων στην Ελλάδα 
αποτελούν το κύριο σημείο αναφοράς του βιβλίου, όπως και θέματα σχετικά με τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις και τα ναζιστικά εγκλήματα πολέμου κατά 
την περίοδο της γερμανικής Κατοχής. Η μελέτη στηρίζεται σε γερμανικές, αμερικανικές, βρετανικές και ελληνικές αρχειακές πηγές. 

9 Der revolutionäre Krieg Arnold, Theodor 1961 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΔΣΕ; ΕΔΕΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ 

Πφάφενχόφε
ν 

 ΒΚ  Ilmgau Verlag  

 Η μελέτη αναλύει τις τεχνικές και μεθόδους του επαναστατικού πολέμου στον 20ο αιώνα. Το κεφάλαιο για τα Βαλκάνια είναι αφιερωμένο στη δημιουργία και την 
εξάπλωση των κομμουνιστικών ανταρτικών κινημάτων στη Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία και την Ελλάδα κατά την περίοδο της αξονικής Κατοχής. Κατά τον συγγραφέα 
η ελληνική περίπτωση έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί ο επαναστατικός πόλεμος συνεχίστηκε εκεί και μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς. Εκτός 
από την ανάλυση της στρατιωτικής δομής του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού εξηγούνται οι αιτίες για την ήττα των κομμουνιστών ανταρτών, μεταξύ άλλων η 
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έλλειψη ενός κοινού ιδανικού για ολόκληρο τον πληθυσμό, η αδυναμία οργάνωσης ενός ικανού παράνομου μηχανισμού στις πόλεις και η μετατροπή των ανταρτικών 
τμημάτων σε μονάδες τακτικού στρατού. Τέλος γίνεται λόγος για την λαθεμένη πολιτική του ΚΚΕ στο Μακεδονικό Ζήτημα και την επιτυχημένη αναδιοργάνωση του 
Εθνικού Στρατού υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο. 

10 L'Attitude de l'Occident vis-à-vis des 
Turcs et des Grecs 

Atabinen, Réchid 
Saffet 

1964 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΤΟΥΡΚΙΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Ισταμπούλ  ΣΠ  Güler 
basimevi 

 

 Γραμμένο το 1964, σε μία περίοδο όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων γύρω από την Κύπρο, το σύντομο αυτό δοκίμιο κάνει μια ανασκόπηση της στάσης των 
δυτικών δυνάμεων απέναντι στους Έλληνες και στους Τούρκους αντίστοιχα, από την κατάκτηση του Βυζαντίου ως τη συνθήκη της Λοζάνης. Αρχίζοντας από την 
αρχαιότητα με στόχο να καταδείξει πώς ο ελληνισμός μόλυνε με φαυλότητα και χαλαρά ήθη το δυτικό πνεύμα. Γίνονται τακτικές και σαφείς αναφορές στο παρόν σε 
ό, τι αφορά το πρόβλημα της Κύπρου και στις συνέπιες που η κατάσταση αυτή έχει για περαιτέρω σοβιετική διείσδυση. Οι Έλληνες παρουσιάζονται ως 
κακομαθημένα παιδιά που δρουν ατιμώρητα υπό την προστασία των δυτικών δυνάμεων. 

11 Griechenlands Außenpolitik und 
Europa: Verpaßte Chancen und 
neue Herausforderungen 

Axt, Heinz-Jürgen 1992 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΗΠΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Μπάντεν 
Μπάντεν 

 ΒΚ  Nomos 
Verlagsgesell
schaft 

 

 Η μελέτη διερευνά τις «χαμένες ευκαιρίες» και τις «νέες προκλήσεις» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στα Βαλκάνια και γενικά στην Ευρώπη, κατά την δεκαετία 
του ’80. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι για την Ελλάδα η Τουρκία αποτελεί από το 1974 τον υπ’ αριθμό ένα εχθρό. Οι επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, ειδικότερα της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, γίνονται με βάση την πορεία των ελληνο-τουρκικών σχέσεων. Παρά την ακραία ρητορική του Ανδρέα Παπανδρέου, η ελληνική εξωτερική 
πολιτική δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτή των προκατόχων του. 

12 Entspannung im Ägäiskonflikt? 
Griechisch-türkische Beziehungen 
nach Davos 

Axt, Heinz-
Jürgen; 
Kramer, Heinz 

1990 ΑΙΓΑΙΟ; ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΝΑΤΟ; ΝΤΑΒΟΣ; 
ΤΟΥΡΓΚΟΥΤ ΟΖΑΛ 

Μπάντεν 
Μπάντεν 

 ΒΚ  Nomos 
Verlagsgesell
schaft 

 

 Η μελέτη εστιάζει στην ελληνο-τουρκική διαμάχη για το Αιγαίο κατά την δεκαετία του 1980. Κύριο σημείο αναφοράς είναι η συνάντηση Παπανδρέου – Οζάλ στο 
Νταβός της Ελβετίας το 1988. Οι συγγραφείς αναλύουν το πολιτικό και νομικό πλαίσιο της διαμάχης, παρακολουθούν την εξέλιξη του ελληνο-τουρκικού διαλόγου και 
αναζητούν λύσεις για τον τερματισμό της διένεξης. Οι συνομιλίες στο Νταβός ερμηνεύονται ως στροφή 180 μοιρών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, διότι εγκατέλειψε τις 
προϋποθέσεις που είχε θέσει για την έναρξη του διαλόγου με την Άγκυρα. 

13 I disobbedienti della 9a Armata, 
Albania 1943-1945 

Azzi, Viscardo 2010 9Η ΣΤΡΑΤΙΑ; ANTIFASCISMO; ΑΛΒΑΝΙΑ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ; ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ 

Μιλάνο  ΣΠΚ  Mursia  

 Το συγκεκριμένο βιβλίο μας βοηθά να εντάξουμε στην οπτική μας γωνία τα γεγονότα στην Αλβανία μετά τη Συνθηκολόγηση του Ιταλικού Στρατού στις 8 Σεπτεμβρίου 
1943. Στην Αλβανία, υπήρχε πλέον η ακέφαλη 9η Ιταλική Στρατιά, η αλβανική εθνικοσοσιαλιστική φράξια, το κομμουνιστικό ανταρτικό κίνημα και η αυξανόμενη 
γερμανική στρατιωτική παρουσία. Και στην Αλβανία, ο αφοπλισμός των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων σηματοδοτεί ευρύτερες εξελίξεις. Δύο ιταλικές μεραρχίες, 
η Perugia και η Firenze προσπάθησαν να προσεγγίσουν τις αλβανικές ακτές και να επαναπατρισθούν στην Ιταλία με τη βοήθεια των Συμμάχων. Η ένοπλη αντίσταση 
μέρους των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά της γερμανικής επιβουλής εγκαινιάζει την εμφάνιση του φαινομένου του Antifascismo. 

14 Militärherrschaft in Griechenland. 
Eine Analyse zu Parakapitalismus 
und Spätfaschismus 

Bakojannis, 
Pavlos 

1972 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; ΗΠΑ; 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ; ΦΑΣΙΣΜΟΣ 

Στουτγκάρδη, 
Βερολίνο, 
Κολωνία, 
Μάιντς 

 ΒΚ  Verlag W. 
Kohlhammer 
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 Με βάση την δημοσιευμένη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία ο συγγραφέας εξετάζει τις κοινωνικές προϋποθέσεις που οδήγησαν ή διευκόλυναν την δικτατορία των 
συνταγματαρχών, καθώς και τα μέτρα που έλαβαν οι τελευταίοι για την εδραίωση της εξουσίας τους, συμπεραίνοντας ότι οι «παρακαπιταλιστικές» δομές της 
ελληνικής κοινωνίας δεν συμβάδιζαν με τους «εισαγόμενους» από την Δύση (δημοκρατικούς) πολιτικούς θεσμούς. Παράλληλα αναλύονται η επιρροή του «ξένου 
κεφαλαίου» στην Ελλάδα, η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, η θέση της Μοναρχίας και ο ρόλος του στρατού στην κοινωνία, ως σημαντικού φορέα του 
αντικομμουνιστικού δόγματος. Τέλος, γίνεται αναφορά στην «νομιμότητα» και την ιδεολογία του απριλιανού καθεστώτος που στηρίζονται κατά τον συγγραφέα σε 
φασιστικά και εθνικιστικά πρότυπα. 

15 Le mirage grec: la Grèce moderne 
devant l'opinion française depuis la 
création de l'Ecole d'Athènes 
jusqu'à la guerre civile grecque 
(1846-1946) 

Basch, Sophie 1995 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Παρίσι  ΣΠ  Hatier  

 Η μελέτη εξετάζει τη στάση της κοινής γνώμης στη Γαλλία αναφορικά με την Ελλάδα από το 1907 ως το 1946. 

16 La culture française dans l’espace 
chypriote de 1192 à 1571, de 1800 
à 1971 

Berand, Sylvain 1990 ΚΥΠΡΟΣ; ΚΥΠΡΟΣ-ΓΑΛΛΙΑ; ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Λευκωσία  ΣΠ  Service 
culturel du 
Ministère d’ 
Education de 
Chypre 

 

 Μελέτη-χρονικό της παρουσίας της γαλλικής κουλτούρας στον κυπριακό χώρο από την εγκαθίδρυση των Λουζινιάν ως το 1971. 

17 Der europäische Kommunismus. 
Seine Geschichte von 1917 bis zur 
Gegenwart 

Borkenau, Franz 1952 ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ/ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΤΙΤΟ 

Μόναχο  ΒΚ  Leo Lehnen 
Verlag 

 

 Στην κλασική του μελέτη για την ιστορία του ευρωπαϊκού κομμουνισμού, ο Borkenau αφιερώνει ένα κεφάλαιο στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα, από την εποχή της 
εμβρυακής εμφάνισης του έως το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Ο συγγραφέας, στηριζόμενος σε μια περιορισμένη βιβλιογραφία, κυρίως αγγλικής προέλευσης, 
εξετάζει αρχικά τα αίτια που οδήγησαν στην δημιουργία ενός μαζικού κινήματος υπό την ηγεσία του ΚΚΕ στην Κατοχή, περιγράφοντας το ΚΚΕ ως ένα κόμμα 
εξαρτημένο από τις βουλές της Μόσχας, και αναλύει, εν συγκρίσει με το κίνημα του Τίτο, τις δομές του αντάρτικου στρατού του ΕΛΑΣ, παράλληλα με τις γενικότερες 
πολιτικές εξελίξεις. Αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας κατά τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949). 

18 Griechenlands Weg nach Europa. 
Von der Truman-Doktrin bis zur 
Assoziierung mit der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, 1947-
1961 

Botsiou, 
Konstantina 

1999 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ; ΚΥΠΡΟΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΑΤΟ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Peter Lang. 
Europäischer 
Verlag der 
Wissenschaft
en 

 

 Η μελέτη εξετάζει την ένταξη της Ελλάδας στους μεταπολεμικούς θεσμούς της Δυτικής Ευρώπης από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1946-1949) μέχρι την 
σύνδεση της με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1961/62). Η συγγραφέας επιχειρεί να διαφωτίσει τους παράγοντες, οι οποίοι επηρέασαν –θετικά ή αρνητικά– 
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αξιοποιώντας κυρίως αρχειακές πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών. 

19 Soldati senza causa. Memorie della Brazzoduro, 2012  Μπάρι  ΣΠΚ  Laterza  
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guerra d' Algeria Andrea 

  

20 Ich sah sie stürzen Bretholz, 
Wolfgang 

1955 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΑΝΤΩΝ ΤΣΑΟΥΣ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΝΤΟΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ 

Βιένη-
Μόναχο-
Βασιλεία 

 ΒΚ  Verlag Kurt 
Desch 

 

 Στο βιβλίο περιγράφονται οι πολιτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια από το χρονικό διάστημα της γερμανικής αποχώρησης (1944) έως το τέλος του ελληνικού εμφυλίου 
πολέμου (1949). Ο συγγραφέας, γνωστός δημοσιογράφος δημοκρατικών και συντηρητικών πεποιθήσεων, είχε επισκεφθεί τότε διάφορες επαρχίες των βαλκανικών 
χωρών και είχε συνομιλήσει με ηγετικές προσωπικότητες. Μεταξύ άλλων κατέγραψε με γλαφυρό τρόπο την κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική Ανατολική 
Μακεδονία μετά την συγκρότηση του «Πατριωτικού Μετώπου» στη Σόφια, συνομίλησε κατά τα Δεκεμβριανά με τον Σιάντο στην Αθήνα και βρέθηκε μετά το τέλος 
του εμφυλίου πολέμου στα κατεστραμμένα χωριά του Γράμμου. 

21 Proud Servant: The Memoirs of a 
Career Ambassador 

Briggs, Ellis 1998 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Οχάιο  ΜΚ  Kent State 
University 
Press 

 

 Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του Αμερικανού Πρεσβευτή στην Αθήνα Ellis Briggs, η παρουσία του οποίου ως επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων 
Πολιτειών (1959-1962) συνέπεσε με σημαντικές εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
προκύπτει μία αποτίμηση - σε πρώτο πρόσωπο - πτυχών της αμερικανικής διπλωματίας από τον Μεσοπόλεμο ως τον Ψυχρό Πόλεμο 

22 Kollaboration oder Widerstand. Die 
Zusammenarbeit mit den 
Deutschen in den besetzten 
Ländern während des Zweiten 
Weltkrieges und deren schreckliche 
Folgen 

Brockdorff, 
Werner 

1968 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; ΕΛΑΣ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ; ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ; ΧΕΡΜΑΝ ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ 

Μόναχο-Βελς  ΒΚ  Verlag 
Welsermühl 

 

 Η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του φαινομένου της συνεργασίας με τις δυνάμεις του Άξονα στην κατεχόμενη Ευρώπη (1941-1944). Για το ελληνικό κεφάλαιο 
της συνεργασίας ο συγγραφέας παρατηρεί πως, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι «δωσίλογοι» δεν έπεσαν θύματα μαζικών εκκαθαρίσεων. Η ύπαρξη δύο 
Κατοχικών διοικήσεων, γερμανικής και ιταλικής, και ο λιμός του 1941/42 επηρέασαν καταλυτικά τις ελληνικές εξελίξεις. Ο συγγραφέας εξιστορεί την οικονομική 
πολιτική του Νώϋμπάχερ για την σταθεροποίηση της δραχμής και αναφέρει ονομαστικά τους κυριότερους Έλληνες συνεργάτες των αρχών Κατοχής. 

23 Der deutsche Griechenlandfeldzug. 
Operationen der 12. Armee 1941 

Buchner, Alex 1957 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ; ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ; ΡΟΥΠΕΛ 

Χαϊδελβέργη  ΒΚ  Kurt 
Vowinckel 
Verlag 

 

 Πρόκειται για στρατιωτική μελέτη που αφορά τις επιχειρήσεις της 12ης Στρατιάς της Βέρμαχτ στην Ελλάδα από τις 6 Απριλίου 1941 ως την αποχώρηση του 
βρετανικού εκστρατευτικού σώματος από την ηπειρωτική χώρα και τη διαφυγή σημαντικών μονάδων του στην Κρήτη. Κατά τον συγγραφέα το σημαντικότερο γεγονός 
της εκστρατείας ήταν οι μάχες που δόθηκαν κατά μήκος της οχυρωματικής γραμμής Μεταξά στην Ανατολική Μακεδονία. Το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιεί, 
αποτελείται από πολεμικά ημερολόγια μονάδων, εκθέσεις μαχών, επίσημες διαταγές της ανώτερης στρατιωτικής διοίκησης αλλά και έγγραφα του ελληνικού 
στρατού. 

24 Hubert Lanz. General der Burdick, Charles 1988 1Η ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ; XOΥΜΠΕΡΤ ΛΑΝΤΣ; ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; Όσναμπρουκ  ΒΚ  Biblio Verlag  
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Gebirgstruppe 1896-1982 B. ΕΔΕΣ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ 

 Η βιογραφία του Γερμανού στρατηγού Χούμπερτ Λάντς, διοικητή της 1ης Ορεινής Μεραρχίας της Βέρμαχτ, που έδρασε στο ανατολικό μέτωπο και στα Βαλκάνια 
(Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα), εξυμνεί το επαγγελματικό ήθος του αναφερόμενου προσώπου και τις στρατιωτικές του αρετές. Είναι εμφανής η προσπάθεια του 
συγγραφέα να παρουσιάσει τον Λάντς ως τίμιο και αγνό στρατιωτικό, που δεν δίσταζε να έρθει σε σύγκρουση με την ανώτερη στρατιωτική ηγεσία, για παράδειγμα 
στην περίπτωση της εκτέλεσης των Ιταλών αιχμαλώτων στην Κεφαλονιά. Ενώ αποσιωπάται η προσωπική του ευθύνη για τα γερμανικά αντίποινα στην Ήπειρο, γίνεται 
αναφορά στις σχέσεις του με τον αρχηγό του ΕΔΕΣ Ναπολέων Ζέρβα. Στις πηγές του βιβλίου συμπεριλαμβάνεται υλικό από αμερικανικά αρχεία. 

25 Die mit dem blauen Schein. Über 
den antifaschistischen Widerstand 
in den 999er Formationen der 
faschistischen deutschen 
Wehrmacht (1942 bis 1945) 

Burkhardt, Hans; 
Erxleben, 
Günter; 
Nettball, Kurt 

1986 ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΒΕΡΝΕΡ 
ΙΛΜΕΡ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ 999; ΦΑΛΚ 
ΧΑΡΝΑΚ 

(Ανατολικό) 
Βερολίνο 

 ΒΚ  Militärverlag 
der 
Deutschen 
Demokratisch
en Republik 

 

 Στο βιβλίο παρουσιάζεται η αντιναζιστική δράση κομμουνιστών στρατιωτών-μελών των «πειθαρχικών ταγμάτων 999» της Βέρμαχτ στην Ευρώπη. Σε ένα εκτεταμένο 
κεφάλαιο αναλύονται οι διάφορες μορφές παράνομης εργασίας της αντιναζιστικής γερμανικής αντίστασης στην Ελλάδα και οι επαφές της με το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Επίσης 
περιγράφεται η ίδρυση της «Αντιφασιστικής Επιτροπής Ελεύθερη Γερμανία» στις ελεγχόμενες από το ΚΚΕ και το ΕΑΜ περιοχές και η συμμετοχή Γερμανών 
αντιφασιστών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ όπως στη «μάχη του Κιλκίς» (Νοέμβριος 1944). Οι συγγραφείς στηρίζονται στις αναμνήσεις πρώην μελών των 
ταγμάτων 999. 

26 Die Dynamik des Kommunismus in 
Osteuropa 

Burks, R.V. 1969 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ; ΓΚΟΤΣΕ; ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΝΟΦ; ΣΝΟΦ; ΤΕΜΠΟ 

Αννόβερο  ΒΚ  Verlag J.H.W. 
Dietz 

 

 Πρόκειται για τη γερμανική μετάφραση της κλασικής μελέτης από τα αγγλικά για την ιστορία του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο ο 
συγγραφέας αναλύει το ζήτημα των Σλαβομακεδόνων και το ρόλο που έπαιξαν στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (1946-1949). Η ίδρυση της σλαβομακεδονικής 
οργάνωσης ΣΝΟΦ από το ΕΑΜ θεωρείται το αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν οι Γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές στους Έλληνες συντρόφους τους. Κατά τον 
συγγραφέα, ο οποίος στηρίζεται κυρίως σε ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία αλλά και σε ορισμένες πηγές του Δημοκρατικού Στρατού, το ΚΚΕ αποδέχθηκε τη 
δημιουργία ανεξάρτητου σλαβομακεδονικού κράτους στη Βόρεια Ελλάδα με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας εκ μέρους των γειτονικών 
κομμουνιστικών κρατών. 

27 A Concise History of Greece (2nd 
ed.) 

Clogg, Richard 2002 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΝΕΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ; ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Καίμπριτζ  ΔΧ  Cambridge 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική, εικονογραφημένη εισαγωγή στη νεότερη Ελλάδα, από την εποχή των Ορλωφικών τον 18ο αιώνα έως τα τέλη του 20ου αιώνα. 
Απευθύνεται σε αναγνωστικό κοινό αλλά και ακαδημαϊκούς που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, και αντικαθιστά το προηγούμενο έργο του ίδιου συγγραφέα που είχε 
εκδοθεί το 1979, A short history of modern Greece. 

28 A short history of modern Greece Clogg, Richard 1979 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ; ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ; ΝΕΟΤΕΡΗ 
ΕΛΛΑΔΑ; ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Λονδίνο  ΔΧ  Cambridge 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια σύνοψη της Ιστορίας του νέου, νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού από τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου έως την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας μετά την πτώση της δικτατορίας του 1974. 
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29 Geschichte Griechenlands im 19. 
und 20. Jahrhundert. Ein Abriß 

Clogg, Richard 1997 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; ΕΟΚΑ; ΕΡΕ; ΗΠΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 

Κολωνία  ΒΚ  Romiosini 
Verlag 

 

 Πρόκειται για την γερμανική μετάφραση του αγγλικού πρωτότυπου «Σύντομη ιστορία της Ελλάδας». Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην «κληρονομιά του εμφυλίου» 
εξετάζεται η πορεία της χώρας μέχρι την αποκατάσταση του κοινοβουλευτικού συστήματος το 1974. Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει την «καπιταλιστική» Ελλάδα ως 
κράτος-δορυφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι η εξάρτηση της Αθήνας από τις ΗΠΑ είχε φτάσει σε τέτοιο υψηλό βαθμό, που ξεπερνούσε ακόμη την 
προπολεμική εξάρτηση της από την Βρετανία. Ακόμη επισημαίνεται ότι για τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις προτεραιότητα είχε η καταπολέμηση του κομμουνισμού – 
και όχι η εφαρμογή διοικητικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Εκτός από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις περιγράφεται η θέση της Ελλάδας στο 
δυτικό στρατόπεδο και η ελληνο-τουρκική διένεξη. 

30 Anglo-Greek Attitudes: Studies in 
History 

Clogg, Richard 2000 SOE; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; ΚΑΤΟΧΗ 

Basingstoke 
& 
London/New 
York 

 ΔΧ  Macmillan 
Press Ltd./St. 
Martin's 
Press 

 

 Το βιβλίο εξετάζει πτυχές των πολιτικών/διπλωματικών, στρατιωτικών, και ακαδημαϊκών σχέσεων Βρετανίας-Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα. Έμφαση δίνεται στην 
περίοδο του Β΄ ΠΠ και της απελευθέρωσης της Ελλάδας, όταν η βρετανική ανάμιξη στις ελληνικές υποθέσεις κλιμακώθηκε. 

31 Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, 
1770-2000 

Clogg, Richard 2003 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΝΕΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ; ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Αθήνα  ΔΧ  Κάτοπτρον  

 Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική, εικονογραφημένη εισαγωγή στη νεότερη Ελλάδα, από την εποχή των Ορλωφικών τον 18ο αιώνα έως τα τέλη του 20ου αιώνα. 
Απευθύνεται σε αναγνωστικό κοινό αλλά και ακαδημαϊκούς που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, και αντικαθιστά το προηγούμενο έργο του ίδιου συγγραφέα που είχε 
εκδοθεί το 1979, με τίτλο A Short History of Modern Greece. 

32 Parties and Elections in Greece: The 
Search for Legitimacy 

Clogg, Richard 1987 ΕΛΛΑΔΑ-ΘΕΣΜΟΙ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-
ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

Λονδίνο  ΔΧ  Hurst  

 Το βιβλίο εξετάζει τη λειτουργία (και δυσλειτουργία) της φιλελεύθερης συνταγματικής δημοκρατίας από τις πρώτες δεκαετίες του ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου, 
έως και την άνοδο της πρώτης σοσιαλιστικής κυβέρνησης (του ΠΑΣΟΚ) στην εξουσία στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα 
χαρακτηριζόταν από έντονες πελατειακές σχέσεις, ενδημική κυβερνητική αστάθεια και, μετά το 1909, συχνή ανάμιξη του στρατού στην πολιτική ζωή. Πάντως, μετά 
την πτώση της απριλιανής δικτατορίας το 1974, το ελληνικό πολιτικό σύστημα φάνηκε να αποκτά ξανά νομιμοποίηση, παρότι αρκετά χαρακτηριστικά του πρότερου 
πολιτικού βίου παρέμειναν εν πολλοίς αμετάβλητα. 

33 The Origins of the Greek Civil War Close, David 1995 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο  ΔΧ  Longman  

 Το βιβλίο εξετάζει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις διεθνείς πτυχές των αιτίων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο εσωτερικό 
μέτωπο. Εξετάζει τα διακυβεύματα της σύγκρουσης, ποιές βαθιά ριζωμένες εντάσεις οδήγησαν στο ξέσπασμα της εμφύλιας σύγκρουσης και για ποιόν λόγο στην 
ένοπλη βία ενεπλάκη (ή επηρεάστηκε από αυτή) μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Το βιβλίο ξεκινά την ανάλυση του από την Ελλάδα του Μεσοπολέμου και 
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εξιστορεί την πορεία προς την ένοπλη βία, δίνοντας και μια σύνοψη του ίδιου του εμφυλίου πολέμου. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των ξένων δυνάμεων και 
παραγόντων στα ελληνικά πράγματα. 

34 Ελλάδα, 1945-2004: Πολιτική, 
κοινωνία, οικονομία 

Close, David 2007 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Αθήνα  ΔΧ  Θύραθεν  

 Το βιβλίο εξετάζει πτυχές της ελληνικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας και των διεθνών σχέσεων της χώρας από τη λήξη του Β΄ ΠΠ ως το 2004. Ο 
συγγραφέας κάνει χρήση αρχειακών πηγών, του τύπου αλλά τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εκ των βασικών αξόνων της αφήγησης του συγγραφέα είναι η πορεία 
σύγκλισης της Ελλάδας με τα προηγμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, και για το λόγο αυτό συγκρίνεται η εξέλιξη της χώρας δια μέσου των δεκαετιών με εκείνη άλλων 
κρατών της νότιας Ευρώπης, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία. 

35 L’ occupazione italiana dei Balcani. 
Crimini di guerra e mito della “brava 
gente” (1940-1943) 

Conti, Davide 2008 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; 
ΕΛΛΑΔΑ; ΕΣΣΔ; ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ; ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ρώμη  ΣΠΚ  Odradek  

 Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου, ο Davide Conti αναλύει την πολιτική κατοχής του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας στη Γιουγκοσλαβία, την 
Αλβανία και την Ελλάδα. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το μεταπολεμικό και ψυχροπολεμικό κλίμα στην Ιταλία και τη διεθνή σκηνή, όταν, υπό τον 
φόβο επιβολής μίας εκδικητικής συνθήκης ειρήνης, οι συνιστώσες του πολιτικο-κοινωνικού συστήματος της Ιταλίας καλλιέργησαν την εικόνα του “bravo italiano”. Ο 
Conti εντάσσει τον προβληματισμό του στο ευρύτερο πλαίσιο της μελέτης του φασισμού και της ιταλικής αποικιοκρατίας, του ιταλικού πολιτικού συστήματος και των 
διμερών και διακρατικών σχέσεων με τα πρώην θύματα της ιταλικής επιθετικότητας. Τέλος, παραθέτει κατάλογο με 422 ονόματα καταζητούμενων ιταλών υπηκόων 
με την κατηγορία διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. 

36 Criminali di guerra italiani. Accuse, 
processi e impunità nel secondo 
dopoguerra 

Conti, Davide 2011 RAVALLI; ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; ΕΛΛΑΔΑ; ΕΣΣΔ; 
ΙΤΑΛΙΑ; ΣΥΜΜΑΧΟΙ; ΤΕΡΓΕΣΤΗ 

Ρώμη  ΣΠΚ  Odradek  

 Στο βιβλίο αυτό, ο Davide Conti καταπιάνεται με τους εγκληματίες πολέμου του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας, οι οποίοι διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα κατά της 
Ανθρωπότητας στις κατεχόμενες χώρες κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ. Ο συγγραφέας παρουσιάζει το ιστορικό των κατηγοριών, που διατυπώθηκαν από την Ελλάδα, τη 
Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία και την ΕΣΣΔ εις βάρος ιταλών υπηκόων. Αναλύει τις δικαστικές και διπλωματικές διεργασίες. Συνδέει την ατιμωρησία στο ζήτημα της 
απονομής δικαιοσύνης με ευρύτερα πολιτικά φαινόμενα, όπως οι σχέσεις της Ιταλίας με τους Συμμάχους, ο Ψυχρός Πόλεμος και το ζήτημα της Τεργέστης. Κατά τη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν κατά τέτοιον τρόπο τα πράγματα, ώστε εγκληματίες πολέμου, όπως ο Ravalli, να 
επιστρέψουν στην Ιταλία. Στα συμπεράσματά του, ο Davide Conti καταθέτει την επιστημονική του άποψη για την αλληλεπίδραση μεταξύ των εγκλημάτων πολέμου 
και της «αυτοαντίληψης» των Ιταλών για την πατρίδα τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο, σε συνέντευξη, ο Εισαγγελέας του Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Ρώμης, 
Antonino Intelisano, υπογραμμίζει την ανάγκη ιστορικής αποτίμησης του παρελθόντος. 

37 Greek political reaction to American 
and NATO influences 

Couloumbis, 
Theodore 

1966 ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

New Haven & 
London 

 ΔΧ  Yale 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο εξετάζει τη στάση των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών (της συντηρητικής παράταξης, του Κέντρου, και της Αριστεράς) έναντι της επιρροής των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ από το 1951-52 έως το 1964. Έμφαση δίνεται στις περιόδους πριν και μετά τις ελληνικές εκλογικές αναμετρήσεις της υπό εξέταση περιόδου. Σύμφωνα με τον 
συγγραφέα, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ οφειλόταν σε εκτιμήσεις εθνικού συμφέροντος. Επίσης, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η στενή σχέση με τις ΗΠΑ δεν 
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είχαν καταστήσει την Ελλάδα απλό δορυφόρο, όπως κατέδειξε λόγου χάρη και η μη αποδοχή της εγκατάστασης αμερικανικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς κατά τα 
τέλη της δεκαετίας του 1950. 

38 The United States, Greece and 
Turkey: the Troubled Triangle 

Couloumbis, 
Theodore 

1983 ΕΛΛΑΔΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; ΤΟΥΡΚΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

New York 
 

 ΔΧ  Praeger  

 Το βιβλίο ασχολείται με τη φύση της αμερικανικής επιρροής πάνω σε δύο γειτονικά κράτη και σύμμαχα της υπερδύναμης, την Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς και τις 
προσπάθειες της Αθήνας και της Άγκυρας να επηρεάσουν προς όφελός τους τις πολιτικές της Ουάσιγκτων. Η υπό εξέταση περίοδος εκτείνεται από το 1947 έως το 
1982. Θεματικά, το βιβλίο εξετάζει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, ΗΠΑ-Τουρκίας, Ελλάδας-Τουρκίας, τις διάφορες φάσεις του Κυπριακού, καθώς και τις διάφορες διεθνείς 
εξελίξεις που επέδρασαν στην τριγωνική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας-Τουρκίας. 

39 Greek-American Relations: A Critical 
Review 

Couloumbis, 
Theodore; 
Iatrides, John 

1980 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Νέα Υόρκη Υ ΔΧ  Pella  

 Το βιβλίο είναι ένας συλλογικός τόμος με κεφάλαια που άπτονται των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από το 1945 ως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μεταξύ άλλων 
εξετάζονται θέματα όπως η αμερικανική πολιτική έναντι της Ελλάδας κατά την μεταπολεμική περίοδο, οι στόχοι της ελληνικής εξωτερική πολιτικής και ο ρόλος των 
ΗΠΑ, πτυχές των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας και των ΗΠΑ (και οι προοπτικές των σχέσεων αυτών μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ), η πολιτική των ΗΠΑ 
έναντι του Κυπριακού πριν και μετά το 1974, οι αμερικανικές προσλήψεις για την Ελλάδα και την Τουρκία στον Ψυχρό Πόλεμο, και ο ρόλος των ελληνοαμερικανικών 
σχέσεων στην προώθηση της διαβαλκανικής συνεργασίας. 

40 Foreign Interference in Greek 
Politics 

Couloumbis, 
Theodore; 
Petropulos, John; 
Psomiades, Harry 

1976 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος 
ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; ΞΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ; 
ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Νέα Υόρκη Υ ΔΧ  Pella  

 Το βιβλίο αποτελεί μια εξιστόρηση της πολιτικής ανάμιξης των Μεγάλων Δυνάμεων και, μετά το 1945, των δύο υπερδυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, στα εσωτερικά 
ζητήματα της Ελλάδας. Το έργο καλύπτει την περίοδο από την Επανάσταση του 1821 έως την απριλιανή δικτατορία. Εστιάζει κυρίως στον ρόλο που διαδραμάτισαν 
κατά καιρούς ο ξένος παράγων στη διαμόρφωση και άσκηση της ελληνικής εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής, στη λειτουργία του ελληνικού πολιτικού 
συστήματος και στην ανάπτυξη των ελληνικών πολιτικών και άλλων θεσμών. 

41 Le conflit de Chypre, 1946-1959 (2 
vol.) 

Crouzet, François 1973 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΥΠΡΟΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

Βρυξέλλες  ΣΠ  Emile 
Bruylant 

 

 Εκτενής δίτομη μελέτη του Κυπριακού ζητήματος από την επαύριο της λήξης του Β' ΠΠ ως την ανεξαρτησία. 

42 Der nationale antifaschistische 
Widerstandskampf des griechischen 
Volkes 1941-1944 

Dalianis, Kostas 1969 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ; ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ; ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΛΑΙΚΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; 
ΦΑΣΙΣΜΟΣ 

Πανεπιστήμι
ο Κάρλ-Μάρξ 
Λειψίας 

 ΒΚ  Dissertation  

 Η διατριβή εξετάζει την ιστορική νομοτέλεια που οδήγησε τον ελληνικό λαό στην αντίσταση κατά της φασιστικής Κατοχής καθώς και τον κοινωνικό της χαρακτήρα, 
και αναλύει τους λόγους που απέτυχε η λαϊκο-δημοκρατική επανάσταση στην Ελλάδα – υπό το πρίσμα της μαρξιστικής-λενινιστικής ιστορικής θεωρίας. Ο 
συγγραφέας δεν είχε πρόσβαση σε ελληνικά αρχεία και στηρίζεται κυρίως σε έργα (απομνημονεύματα κλπ.) της αστικής ιστοριογραφίας (ελληνικής και βρετανικής), 
στα οποία ασκεί κριτική για την αντιεαμική τους διάθεση, όπως και σε εκδόσεις του ΚΚΕ στην εξορία. 

43 Tito Speaks. His Self Portrait and Dedijer, Vladimir 1953 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; Λονδίνο  ΕΠ  Weidenfeld &  
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Struggle with Stalin ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΤΙΤΟ Nicholson 

 Πρόκειται για μια κλασική βιογραφία του Γιουγκοσλάβου ηγέτη. Αναφέρεται στην προσωπικότητα του Τίτο, στη νεότητά του και την αιχμαλωσία του στη Ρωσία. Ένα 
μεγάλο κομμάτι του βιβλίου αναφέρεται στην οργάνωση κομμουνιστικών πυρήνων στην Γιουγκοσλαβία και φυσικά στον αντιστασιακό αγώνα εναντίον των 
δυνάμεων του Άξονα στο διάστημα 1941-1944. Τέλος, το βιβλίο αναφέρεται στη διένεξη Τίτο και Στάλιν και στις συνέπειες της στη Γιουγκοσλαβία αλλά, και στον ίδιο 
τον Τίτο. Το βιβλίο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση του πολιτικού κλίματος στα Βαλκάνια κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 

44 Vom “Fall Marita” zur 
“wirtschaftlichen Sonderaktion“. 
Die deutsche Besatzungspolitik in 
Griechenland vom 6. April 1941 bis 
zur Kriegswende im Februar/März 
1943 

Eckert, Rainer 1992 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ; 
ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΕΞΟΔΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ; 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ; ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ; ΧΕΡΜΑΝ 
ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Verlag Peter 
Lang 

 

 Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξέταση των οικονομικών παραμέτρων της γερμανικής πολιτικής στην κατεχόμενη Ελλάδα (ως την άνοιξη του 1943) σε σύγκριση, εν 
μέρει, με τις οικονομικές προτεραιότητες της ιταλικής Κατοχικής διοίκησης. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η ναζιστική Γερμανία, παρά την ένταξη της Ελλάδας από 
τον Χίτλερ στην ιταλική ζώνη συμφερόντων, επεδίωξε να διασφαλίσει τα οικονομικά της συμφέροντα που απέρρεαν από την εκμετάλλευση των ελληνικών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών (π.χ. διάφορα μεταλλεύματα και αγροτικά προϊόντα). Η μελέτη στηρίζεται σε πηγές από τα γερμανικά αρχεία. 

45 Die Kommunistische Partei 
Griechenlands 1941-1949. Ein 
Beitrag zur Politik der KKE vom 
Beginn der Resistance bis zum Ende 
des Bürgerkriegs 

Esche, Matthias 1982 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
ΣΤΑΛΙΝ; ΤΙΤΟ 

Μόναχο-
Βιένη 

 ΒΚ  R. 
Oldenbourg 
Verlag 

 

 Η μελέτη αποτελεί έργο αναφοράς για την ιστορία του ΚΚΕ στην δεκαετία του ’40. Ο συγγραφέας αξιοποιεί έναν τεράστιο όγκο δημοσιευμένων και αδημοσίευτων 
πηγών (π.χ. το αρχείο του ΚΚΕ Εσωτερικού και το αρχείο της ΔΙΣ/ΓΕΣ στην Αθήνα, το Πολιτικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Βόννη και τα αρχεία του F.O. στο 
Λονδίνο) και αναλύει τους παράγοντες που οδήγησαν στην πολιτική άνοδο του ΚΚΕ αλλά και στην άδοξη πτώση του. Έως το 1943 το ΚΚΕ επεδίωξε να πετύχει την 
εθνική ενότητα μέσω ενός μαζικού κινήματος, από το 1943 και μετά δια της στρατηγικής των περιορισμένων συγκρούσεων. Η στρατιωτική ήττα του ΔΣΕ που 
ακολούθησε οφειλόταν τόσο σε λάθη της κομμουνιστικής ηγεσίας όσο και στην μη ικανοποιητική υποστήριξη από τις γειτονικές Λαϊκές Δημοκρατίες. 

46 Schwarzbuch der Diktatur in 
Griechenland 

Fakinos, Aris; 
Lépidis, Clément; 
Soméritis, 
Richard 

1970 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΙΟΥΛΙΑΝΑ; ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Ράινμπεκ  ΒΚ  Rowohlt 
Taschenbuch 
Verlag 

 

 Το βιβλίο προσφέρει μια σύντομη ιστορία της στρατιωτικής δικτατορίας έως το 1970. Σκοπός των συγγραφέων είναι η ανάδειξη της αντιστασιακής θέλησης του 
ελληνικού λαού, αρχής γενομένης από τις μαζικές λαϊκές διαμαρτυρίες στις αρχές της δεκαετίας του 1960, που δεν αποδέχθηκε το καθεστώς των συνταγματαρχών. 
Αναλύονται τα αίτια του στρατιωτικού πραξικοπήματος και παρουσιάζονται οι αξιωματικοί που πρωταγωνίστησαν σε αυτό, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι οι 
συνταγματάρχες δεν αντιπροσώπευαν την καθολική θέληση του στρατεύματος. Όσον αφορά το θέμα της αντίστασης υπογραμμίζεται η κοινή επιθυμία όλων των 
δημοκρατικών δυνάμεων (συντηρητικών, φιλελεύθερων και κομμουνιστών) ν’ αντιδράσουν στα αυταρχικά μέτρα του απριλιανού καθεστώτος, που επιβλήθηκαν σε 
όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής (πανεπιστήμια, εκκλησία, συνδικάτα κ.α.). 
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47 Im Kreuzschatten der Mächte. 
Griechenland 1941-1844 
(Okkupation – Resistance – 
Kollaboration) 

Fleischer, Hagen 1986 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ; 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Verlag Peter 
Lang 

 

 Η μελέτη αποτελεί έργο αναφοράς για την περίοδο της γερμανικής Κατοχής (1941-1944). Με βάση γερμανικές, ελληνικές και βρετανικές αρχειακές πηγές, 
απομνημονεύματα, ημερολόγια και συνεντεύξεις ο συγγραφέας εξετάζει τις πολιτικές των Κατοχικών δυνάμεων και των κυβερνήσεων συνεργασίας, αναλύει τις 
στρατηγικές των εξόριστων κυβερνήσεων και των αντιστασιακών κινημάτων και παρακολουθεί τις εσωτερικές εξελίξεις ως την απελευθέρωση, με στόχο, εκτός των 
άλλων, την «αποδαιμονοποίηση του ξένου παράγοντα». 

48 Criminali di guerra in libertà. Un 
accordo segreto tra Italia e 
Germania federale, 1949-1955 

Focardi, Filippo 2008 ADENAUER; DE GASPERI; EINAUDI; ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; 
ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ; ΡΟΔΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ρώμη  ΣΠΚ  Carocci 
 

 

 

 Με την παρέμβαση του καγκελάριου Adenauer και την επίνευση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όλοι οι κατηγορηθέντες, συλληφθέντες ή/και καταδικασθέντες 
γερμανοί υπήκοοι απαλλάχθηκαν των κατηγοριών της ιταλικής δικαιοσύνης περί διάπραξης εγκλημάτων πολέμου κατά του Ιταλικού Έθνους. Όπως η ελληνική 
κυβέρνηση απάλλαξε σε μυστική συμφωνία με την Ιταλική Δημοκρατία ιταλούς εγκληματίες πολέμου (Μάρτιος 1948), αντίστοιχα, η ιταλική κυβέρνηση, σε μυστική 
συμφωνία με τη Δυτική Γερμανία, απάλλαξε τους γερμανούς εγκληματίες πολέμου (Νοέμβριος 1950). Ο συγγραφέας ξετυλίγει το νήμα των εξελίξεων 
χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα της μονογραφίας του την υπόθεση της απελευθέρωσης από τις ιταλικές φυλακές των γερμανών υπηκόων, που ήταν υπεύθυνοι 
για τον θάνατο ιταλών στρατιωτών και ελλήνων πολιτών στη νήσο Ρόδο μετά τη συνθηκολόγηση του Ιταλικού Στρατού με τους Συμμάχους στις 8 Σεπτεμβρίου του 
1943. Τέλος, ο ιστορικός παραθέτει σημαντικά έγγραφα σχετικά με την υπόθεση «της ομάδας της Ρόδου» (gruppo di Rodi). 

49 De la résistance à la guerre civile en 
Grèce 

Fontaine, Joëlle 2012 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Παρίσι  ΣΠ  La Fabrique  

 Το βιβλίο προσφέρει αναλυτική γεγονοτολογική παρουσίαση της περιόδου 1941-1946, βασιζόμενη σε επιλεγμένη βιβλιογραφία. Έμφαση δίνεται στην ιστορία του 
κινήματος της Αντίστασης και στις παρεμβάσεις του ξένου παράγοντα. Στόχος είναι η εξοικείωση του γαλλικού κοινού με τη συγκεκριμένη περίοδο της ελληνικής 
ιστορίας σε μία συγκυρία (αυτήν της κρίσης) η οποία δημιούργησε ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.  
 

50 Anglo-American Relations with 
Greece: The Coming of the Cold 
War, 1942-1947 

Frazier, Robert 1991 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; 
ΕΡΝΕΣΤ ΜΠΕΒΙΝ; ΑΓΓΛΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Νέα Υόρκη  ΔΧ  St. Martin's 
Press 

 

 Η μονογραφία αναλύει τις πολιτικές της Βρετανίας και των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι πολιτικές των δύο δυτικών Δυνάμεων στην 
εξέλιξη του ελληνικού ζητήματος από την Κατοχή ως το 1947 (διακήρυξη Δόγματος Τρούμαν και Σχεδίου Μάρσαλ). Αναλύονται θέματα όπως η αρχική εμμονή του 
Τσώρτσιλ στη στήριξη του βασιλιά Γεωργίου Β΄, η μεταστροφή της βρετανικής θέσης μετά το φθινόπωρο του 1944 αλλά και η άρνηση των ΗΠΑ να βοηθήσουν στη 
σταθεροποίηση της Ελλάδας, η κατοπινή απόφαση της Βρετανίας να απεμπλακεί από την Ελλάδα, καθώς και η ανάληψη της ευθύνης και του κόστους για την 
παραμονή της Ελλάδας στη Δύση από τους Αμερικανούς στις αρχές του 1947. 

51 The Greek Economy in the 
Twentieth Century 

Freris, A.F 1986 ΕΛΛΑΔΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-

Λονδίνο και 
Σίδνεϋ 

 ΔΧ  Croom Helm  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Το βιβλίο εξετάζει την ελληνική οικονομική ιστορία από την επαύριο της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, μετά την ένταξη 
της χώρας στην ΕΟΚ. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η ελληνική περίπτωση παρουσίαζε ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως λόγου χάρη την επίτευξη αξιόλογης 
οικονομικής ανάπτυξης κατά την υπό εξέταση περίοδο μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές πολιτικό περιβάλλον. 

52 Griechenland ohne Säulen Gaitanides, 
Johannes 

1990 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΕΔΕΣ; ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΝΑΤΟ; ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ 

Μόναχο  ΒΚ  Paul List 
Verlag 

 

 Στην επανέκδοση του, κλασικού στην Γερμανία, βιβλίου για την νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας δίνεται μια γενική επισκόπηση της μεταπολεμικής 
περιόδου, αρχής γενομένης από τα χρόνια της γερμανικής Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το χρονικό διάστημα 1952-1963 ως 
περίοδο «εύθραυστης σταθερότητας», που διακόπηκε από την δικτατορία των Συνταγματαρχών. Κατά τον ίδιο η πολιτική ισχύς της κυβέρνησης Παπάγου (1952-
1955) έβαλε τα θεμέλια για την οικονομική ανάπτυξη και βιομηχανοποίηση της χώρας, με την υποτίμηση της δραχμής (1953) και το σύστημα της διοικητικής 
αποκέντρωσης. Στην εξωτερική πολιτική, οι διεθνείς συσχετισμοί επέβαλαν στην Αθήνα την εξομάλυνση των σχέσεων της με την Τουρκία και την ένταξη στο ΝΑΤΟ. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες των ετών 1963-1967. 

53 La France et la Grèce dans le monde 
au temps de De Gaulle et de 
Caramanlis 

Fondation 
Charles de Gaulle 

2004 ΑΠΟΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ; ΓΑΛΛΙΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ 
ΝΤΕ ΓΚΩΛ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Παρίσι Υ ΣΠ  Fondation 
Charles de 
Gaulle 

 

 Έκδοση πρακτικών του συνεδρίου που οργανώθηκε από κοινού από το Ίδρυμα Σαρλ ντε Γκωλ και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής στις 27 και 28 Μαρτίου 2004 
στο Παρίσι. Οι συμβολές προέρχονται από Έλληνες και Γάλλους ιστορικούς ή πολιτικούς. Στόχος της έκδοσης είναι να παρουσιάσει πτυχές των ελληνογαλλικών 
σχέσεων κατά την περίοδο της κυβερνητικής δράσης των δύο ηγετών επικεντρώνοντας έτσι στη δεκαετία του 1960, αν και γίνονται επίσης αναφορές στην περίοδο 
που προηγήθηκε και σε αυτήν που ακολούθησε. Η έκδοση αποτελεί συμβολή στην ιστορία των διεθνών σχέσεων με έμφαση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην 
αποαποικιοποίηση που επιτελέστηκε στο μεσογειακό χώρο (Αλγερινό, Κυπριακό), από το πρίσμα των ελληνογαλλικών σχέσεων. Παρουσιάζονται ωστόσο η πολιτική 
φιλοσοφία των δύο ηγετών, όπως και η πρόσληψη σημαντικών εσωτερικών εξελίξεων (Μάης 68, κρίση της ελληνικής δημοκρατίας). 

54 Zwischen den Fronten? Die 
Sicherheitspolitik Griechenlands 
1945-1986 

Giakoumis, 
Pantelis 

1987 ΑΙΓΑΙΟ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΝΑΤΟ; ΤΟΥΡΚΙΑ 

Μύνστερ  ΒΚ  Lit Verlag  

 Ο συγγραφέας εξετάζει την πολιτική ασφάλειας της Ελλάδας ως μέλος της δυτικής συμμαχίας στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, θεωρώντας πως τα ιδιαίτερα 
ελληνικά συμφέροντα δεν ταυτίζονταν με τις γενικότερες επιδιώξεις του ΝΑΤΟ. Για την Ελλάδα η πολιτική ασφάλειας δεν περιοριζόταν μόνο στην υπεράσπιση του 
πολιτικού συστήματος αλλά και στην προστασία του εκτός συνόρων ελληνισμού, όπως στην Κύπρο και τη Βόρεια Ήπειρο. Κατά τον συγγραφέα δύο παράγοντες είχε 
να αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτική ασφάλειας, τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» και τον «εξ ανατολών κίνδυνο», δηλαδή την Τουρκία. Το μεγαλύτερο μέρος του 
βιβλίου, στο οποίο αξιοποιούνται αρχεία των Ηνωμένων Εθνών, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και το ρόλο της δυτικής 
συμμαχίας. 

55 Der Fall Griechenlands 1941 Golla, Karl-Heinz 2007 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΒΕΡΜΑΧΤ; ΒΙΛΧΕΛΜ ΦΟΝ ΛΙΣΤ; 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΙΤΑ; ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Αμβούργο-
Βερολίνο-
Βόννη 

 ΒΚ  Mittler  

 Πρόκειται για διεξοδική στρατιωτική μελέτη με θέμα τη γερμανική εκστρατεία κατά της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941. Ο συγγραφέας, αξιωματικός εν αποστρατεία 
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της Bundeswehr, αναλύει την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δίχως να εισέλθει στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο. Οι πηγές που χρησιμοποιεί (π.χ. 
πολεμικά ημερολόγια των μονάδων της Βέρμαχτ) προέρχονται κυρίως από το Ομοσπονδιακό-Στρατιωτικό αρχείο του Φράιμπουργκ. Ελάχιστες ελληνικές πηγές έχουν 
χρησιμοποιηθεί. 

56 Griechenland. Ein europäischer Fall Gyömörey, 
Lorenz 

1970 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΔΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΕΡΕ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Βιένη-
Αμβούργο 

 ΒΚ  Paul Zsolnay 
Verlag 

 

 Με αφορμή το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 ο συγγραφέας παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας με αφετηρία το 
Βυζάντιο, θέλοντας να τονίσει πως η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης. Για την περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1946-1949) επισημαίνεται η λάθος 
τακτική του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ να στηρίξει τον ταξικό του αγώνα στη βοήθεια του αγροτικού πληθυσμού, αφού οι κοινωνικοί διαχωρισμοί ήταν άγνωστοι στον κόσμο της 
υπαίθρου και το ΚΚΕ δεν διέθετε έναν ηγέτη με τα χαρίσματα του Μάο. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί επίσης τις πολιτικές εξελίξεις μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου 
και ως το 1967, σχολιάζοντας τις κινήσεις κορυφαίων πολιτικών, όπως του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Παπανδρέου. 

57 Die griechische Währung und 
währungspolitische Maßnahmen 
unter der Besetzung 1941-1944 

Hahn, Paul 1957 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ; ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΟΧΗΣ; ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ; ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ; ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τυβίγγη  ΒΚ  Institut für 
Besatzungsfr
agen 

 

 Η μελέτη βασίζεται σε υπηρεσιακή έκθεση του συγγραφέα που διετέλεσε επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Ειδικού Πληρεξούσιου του γερμανικού 
υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα και συγχρόνως επίτροπος στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά την περίοδο της αξονικής Κατοχής (1941-1944). Πρόκειται για την 
παρουσίαση των μέτρων που εφάρμοσαν οι γερμανικές αρχές Κατοχής για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων στη χώρα. Ειδικότερα γίνεται λόγος για 
τις προσπάθειες σταθεροποίησης της δραχμής. 

58 Neugriechenlands Geschichte 1820-
1948 

Hallmann, Hans 1949 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΟΝΙΤΣΑ; ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Βόννη  ΒΚ  H. Bouvier u. 
Co. 

 

 Στο βιβλίο δίνεται μια εικόνα της νεοελληνικής ιστορίας από τα χρόνια της Επανάστασης έως τα μέσα του εμφυλίου πολέμου (1948). Τα γεγονότα της Κατοχής 
παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά, ενώ βαρύτητα δίνεται στις διεθνείς εξελίξεις που συνδέονται με την πορεία του εμφυλίου πολέμου. Επίσης, εξετάζεται η 
στρατηγική των ανταρτών και ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης και των «κρατών-δορυφόρων» της στα Βαλκάνια. Κριτικά τοποθετείται ο συγγραφέας απέναντι στις 
κομματικές διαμάχες που αναφύονται στο εσωτερικό της αστικής παράταξης. 

59 Die Rettung Athens im Oktober 
1944 

Hampe, Roland 1955 ΑΝΤΑΡΤΕΣ; ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ; 
ΒΕΡΜΑΧΤ; ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ; ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ; ΧΕΛΜΟΥΤ ΦΕΛΜΥ 

Βίσμπαντεν  ΒΚ  Franz Steiner 
Verlag 

 

 Πρόκειται για διάλεξη που πραγματοποιήθηκε από τον συγγραφέα στις 25 Νοεμβρίου 1954 στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Μάιντς με θέμα την «σωτηρία» 
της Αθήνας τον Οκτώβριο του 1944, δηλαδή την μη καταστροφή της ελληνικής πρωτεύουσας από τον γερμανικό στρατό κατά την αποχώρηση του από την Ελλάδα και 
την αποτροπή μιας πιθανής κομμουνιστικής επικράτησης. Το κείμενο είναι αυτοβιογραφικού τύπου και αφορά κυρίως τις συνομιλίες που είχε ο ίδιος ο συγγραφέας 
ως εκπρόσωπος του στρατηγού Φέλμυ με διάφορες προσωπικότητες του αστικού πολιτικού κόσμου, της μη εαμικής αντίστασης και του ΕΛΑΣ. 

60 Greece and the Cold War: Frontline 
State, 1952-1967 

Hatzivassiliou, 
Evanthis 

2006 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη 

 ΔΧ  Routledge  

 Το βιβλίο αποτελεί μια περιεκτική ανάλυση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τον Ψυχρό Πόλεμο από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το 1952 έως την επιβολή 
της στρατιωτικής δικτατορίας το 1967. Εξετάζονται επίσης πτυχές της εσωτερικής ζωής που επηρέασαν σημαντικά τον σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής. Ο 
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συγγραφέας χωρίζει την εποχή σε τρεις σαφείς υπο-περιόδους (1952-55, 1955-63, 1963-67) και εξετάζει θέματα όπως την ελληνική πρόσληψη απειλής, τις σχέσεις 
Ελλάδας-ανατολικού συνασπισμού, τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και εν  γένει τη Δύση. 

61 Grundzüge der deutschen 
Besatzungsverwaltung in den ost- 
und südosteuropäischen Ländern 
während des Zweiten Weltkrieges 

Herzog, Robert 1955 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ; 
ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Τυβίγγη 
 
 

 ΒΚ  Institut für 
Besatzungsfr
agen 

 

 Η μελέτη εξετάζει τις διάφορες μορφές της γερμανικής Κατοχικής διοίκησης που επιβλήθηκαν στις χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη 
διάρκεια του Β´ ΠΠ. Στο ελληνικό κεφάλαιο ο συγγραφέας περιγράφει τη διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες Κατοχής και τα διοικητικά τους όρια. Σε άλλο σημείο του 
βιβλίου παρατηρεί ότι βασικό πρόβλημα της Κατοχικής διοίκησης ήταν ο έλεγχος των συγκοινωνιών και η καταπολέμηση του αντιστασιακού κινήματος. Τέλος, 
αναλύει τη δομή της ελληνικής διοίκησης ως «αναγκαίο συμπλήρωμα» της Κατοχικής, με την επισήμανση ότι στο ελληνικό σύστημα διοίκησης δεν επήλθαν ριζικές 
αλλαγές. Η επιδείνωση της οικονομίας και ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ κομμουνιστών και εθνικιστών δυσχέραναν τη λειτουργία της ελληνικής διοίκησης. 

62 Banden in Südgriechenland. Die 
andere Seite des Krieges 

Hoffmann, Hans 1993 117η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ; ΕΔΕΣ; ΕΛΑΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; ΚΑΡΛ ΦΟΝ ΛΕ ΣΟΥΙΡ 

Μπαντ 
Χάρτζμπουργ
κ 

 ΒΚ  Verlag der 
Buchhandlun
g Hoffmann 

 

 Η μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές του ανταρτοπολέμου στην Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής (φθινόπωρο 1943 – φθινόπωρο 1944). 
Ο συγγραφέας, μέλος τότε της Βέρμαχτ, εξυμνεί τις φιλικές σχέσεις μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων που διαταράχθηκαν λόγω της ένοπλης δράσης των 
ανταρτών. Είναι εμφανής η προσπάθεια του να δικαιολογήσει τα γερμανικά αντίποινα αφού, όπως ο ίδιος εξηγεί, οι αντάρτες έπρεπε να τύχουν μεταχείρισης 
“ληστών και δολοφόνων”. Οι αναλύσεις και τα σχόλιά του στηρίζονται κυρίως στις αναμνήσεις του από την Κατοχική περίοδο. 

63 The British and the Hellenes: 
Struggles for Mastery in the Eastern 
Mediterranean, 1850-1960 

Holland, Robert; 
Markides, Diana 

2006 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Οξφόρδη και 
Νέα Υόρκη 

 ΔΧ  Oxford 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Βρετανία από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1960 στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να 
διευρύνει τα σύνορα του. Συγκεκριμένα, εξετάζεται συγκριτικά η βρετανική παρέμβαση στα ζητήματα της ενσωμάτωσης των Επτανήσων στην Ελλάδα, της ένωσης της 
Κρήτης και της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στον ελληνικό κορμό. Και φυσικά, αναλύεται ο ελληνοβρετανικός ανταγωνισμός και οι πολιτικές των δύο κρατών 
στην Κύπρο, μέχρι την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της τελευταίας το 1960.  

64 Geschichte der Balkanländer. Von 
der Frühzeit bis zur Gegenwart 

Hösch, Edgar 2008 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΝΒΕΡ 
ΧΟΤΖΑ; ΜΠΡΟΖ ΤΙΤΟ; ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΙ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Μόναχο  ΒΚ  Verlag C.H. 
Beck 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια γενική επισκόπηση της ιστορίας των βαλκανικών χωρών από την εποχή του μεσαίωνα έως τις μέρες μας και είναι ένα από τα βασικά έργα της 
γερμανικής ιστοριογραφίας για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα κεφάλαια που περιλαμβάνουν την μεταπολεμική περίοδο σκιαγραφούνται οι πολιτικές και 
οικονομικές εξελίξεις στις «Λαϊκές Δημοκρατίες» καθώς και οι σχέσεις τους με την Σοβιετική Ένωση. Υπάρχουν ορισμένες λιτές αναφορές στην Κατοχική και 
εμφυλιoπολεμική Ελλάδα. Ο συγγραφέας δεν χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό, αλλά αξιοποιεί σε βάθος τη διεθνή βιβλιογραφία. 

65 Die guten Glaubens waren. 
Geschichte der SS-Polizei-Division 
(4. SS-Polizei-Panzer-Grenadier-
Division), Vol. 2 

Husemann, 
Friedrich 

1973 4Η ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΣ ΕΣ; 
ΒΛΑΣΤΗ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΕΔΕΣ; ΕΛΑΣ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ 
ΖΕΡΒΑΣ 

Όσναμπρουκ  ΒΚ  Munin Verlag  
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 Πρόκειται για τo β´ τόμο της ιστορίας της 4ης τεθωρακισμένης μεραρχίας αστυνομίας των Ες - Ες που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Σοβιετική 
Ένωση αλλά και στην Ελλάδα (Θεσσαλία, Ήπειρος). Σκοπός του συγγραφέα είναι, εκτός από την ημερολογιακή καταγραφή της δράσης της, η εξύμνηση του 
«ηρωισμού» και της στρατιωτικής συμβολής της, δίχως ίχνος αυτοκριτικής διάθεσης. Ο συγγραφέας στηρίζεται σε επίσημα στρατιωτικά έγγραφα όπως ημερολόγια 
των τμημάτων της μεραρχίας και εκθέσεις μαχών, αλλά και σε αυτοβιογραφικές σημειώσεις των μελών της. Σημαντική πηγή αποτελούν  επίσης τα πολεμικά 
ημερολόγια της μεραρχίας στο Ομοσπονδιακό - Στρατιωτικό Αρχείο του Φράιμπουργκ. Περιέχονται πληροφορίες για την εξέλιξη της ελληνικής ένοπλης αντίστασης. 

66 Ambassador MacVeagh Reports: 
Greece, 1933-1947 

Iatrides, John 1980 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Πρίνστον Y ΜΚ  Princeton 
University 
Press 

 

 Πρόκειται για συλλογή εγγράφων (υπομνήματα, αλληλογραφία, ημερολογιακές σημειώσεις) του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Lincoln MacVeagh. Καλύπτει την 
περίοδο από το 1933 έως το 1947. 

67 Balkan Triangle: Birth and decline of 
an alliance across ideological 
boundaries 

Iatrides, John 1968 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΤΟΥΡΚΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

The Hague & 
Paris 

 ΔΧ  Mouton  

 Η μονογραφία αυτή, παρότι βασίζεται κυρίως σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής και σε προσωπικά βιώματα του συγγραφέα που τότε υπηρετούσε ως 
επιτελικός αξιωματικός, αποτελεί μια ακριβή περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στα Βαλκανικά Σύμφωνα του 1953-54. Η κλιμάκωση του Ψυχρού Πολέμου 
μετά την έκρηξη του πολέμου της Κορέας το 1950 και ο κοινός φόβος έναντι της ΕΣΣΔ, οδήγησαν την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία και την Τουρκία σε τριμερή 
προσέγγιση και σε, βραχύβια αν όχι θνησιγενή, τριμερή συμμαχία. Ωστόσο, η σοβιετική "επίθεση φιλίας" προς τον Τίτο μετά τον θάνατο του Στάλιν το 1953 και η 
επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το 1954-5 κατέστησαν ατελέσφορη τη τριμερή βαλκανική συμμαχία. 

68 Greece at the Crossroads: The Civil 
War and Its Legacy 

Iatrides, John; 
Wrigley, Linda 

1995 ΕΑΜ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΡΗΞΗ ΤΙΤΟ-ΣΤΑΛΙΝ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Πενσυλβάνια Y ΜΚ  The 
Pennsylvania 
State 
University 

 

 Πρόκειται για συλλογικό τόμο, ο οποίος καλύπτει διάφορες πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η δράση του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, η 
παρατεταμένη κυβερνητική κρίση, ο ρόλος των αστικών κομμάτων, οι προσπάθειες οικονομικής ανόρθωσης και στρατιωτικής αναδιοργάνωσης, καθώς και η 
επίδραση των περιφερειακών και των διεθνών εξελίξεων στην πορεία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. 

69 Kos 1943-1948. La strage, la storia Insolvibile, 
Isabella 

2010 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ; ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; ΚΩΣ; ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ; ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ (8 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1943); ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Νάπολι  ΣΠΚ  Edizioni 
Scientifiche 
Italiane 

 

 Τον Οκτώβριο του 1943, γερμανικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στην Κω. Τη νήσο κατείχαν 4.000 Ιταλοί και 1.500 Βρετανοί στρατιώτες. Εντός λίγων ωρών, κάμφθηκε 
κάθε άμυνα. Σε αντίποινα για την αντίσταση των Ιταλών, οι Γερμανοί εκτέλεσαν 96 ιταλούς αξιωματικούς. Μετά τη σφαγή, ξεκινά μία περίοδος τρόμου, δύο περίπου 
χρόνων, για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων (Έλληνες, Ιταλοί, Τούρκοι και Εβραίοι). Μέχρι την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα υπήρξαν 
αντικείμενο φιλονικίας μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων. Για το μεσοδιάστημα αυτό, η συγγραφέας θεωρεί ότι τα Δωδεκάνησα έγιναν μέρος των πολύπλοκων και 
εύθραυστων ισορροπιών του Ψυχρού Πολέμου. 

70 Esercito, guerra e nazione. I soldati 
italiani tra Balcani e Mediterraneo 

Iuso, Pasquale 2008 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ; ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ (8 

Ρώμη  ΣΠΚ  Ediesse  
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Orientale 1940-1945 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1943) 

 Η ρεβιζιονιστική πολιτική της φασιστικής Ιταλίας στη Μεσόγειο Θάλασσα μετεξελίχθηκε σε πολιτική εισβολής, κατάκτησης και Κατοχής εδαφών στα 1940-1943. 
Σκοπός της παρέμενε η αναθεώρηση του status quo με τη χρήση βίας. Ο αυτοσκοπός του ελέγχου της Αδριατικής λειτούργησε ως αίτιο για την ενεργή στρατιωτική 
παρουσία στα Βαλκάνια από το 1939. Στο Αιγαίο πέλαγος, το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας θα μπορούσε να προωθήσει πολιτικές δημιουργίας σφαίρας επιρροής 
με την Κατοχή περισσότερων ελληνικών νησιών. Βαρύτητα δίνεται στα γεγονότα, που ακολούθησαν τη Συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην οδύσσεια της ιταλικής μεραρχίας Cuneo στην Ανατολική Μεσόγειο. 

71 ‘A New Kind of War’: America’s 
Global Strategy and the Truman 
Doctrine in Greece 

Jones, Howard 1989 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ; 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Νέα Υόρκη  ΜΚ  Oxford 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο μελετά την επέμβαση των ΗΠΑ στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου αναπτύχθηκε ένα 
νέο είδος πολέμου το οποίο αποτέλεσε πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η μεταγενέστερη στρατηγική των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του "ολοκληρωτισμού" σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τον συγγραφέα, η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του πολέμου του Βιετνάμ ίσως να ήταν διαφορετική αν η Ουάσιγκτον είχε διδαχθεί από την 
αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1940. 

72 Die slawophonen Griechen 
Makedoniens 

Jossifidis, 
Alexander 

2006 ΓΚΟΤΣΕΦ; ΔΣΕ; ΚΑΛΤΣΕΦ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΝΟΦ; ΠΑΟ; 
ΣΝΟΦ 

Μάνχαϊμ-
Μένζεε 

 ΒΚ  Bibliopolis  

 Η μελέτη διερευνά πτυχές του Μακεδονικού Ζητήματος που αφορούν τη θέση και το ρόλο που διαδραμάτισαν οι Έλληνες Σλαβόφωνοι στη Μακεδονία. Σε ειδικό 
κεφάλαιο της μελέτης για την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου, ο συγγραφέας περιγράφει τις προσπάθειες των βουλγαρικών αρχών Κατοχής, του εαμικού 
αντιστασιακού κινήματος και των Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών να προσεταιριστούν τους Σλαβόφωνους, και παρακολουθεί τις διασπάσεις που επήλθαν στους 
κόλπους της σλαβόφωνης μειονότητας κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου αλλά και αργότερα. Ο συγγραφέας στηρίζεται σε έγγραφα από επίσημα γερμανικά και 
αυστριακά αρχεία. 

73 Antifaschistischer Widerstand und 
volksdemokratische Revolution in 
Südosteuropa. Das Hinüberwachsen 
des Widerstandskampfes gegen den 
Faschismus in die Volksrevolution 
(1941-1944/45). Ein 
revolutionsgeschichtlicher Vergleich 

Kalbe, Ernstgert 1974 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ; ΕΔΕΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΠΕΕΑ; 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ 

(Ανατολικό) 
Βερολίνο 

 ΒΚ  Deutscher 
Verlag der 
Wissenschaft
en 

 

 Η μελέτη εξετάζει συγκριτικά – και υπό την ιστορική οπτική του μαρξισμού-λενινισμού – την γένεση και την πορεία των «αντιφασιστικών» αντιστασιακών κινημάτων 
στα Βαλκάνια (1941-1945) που οδήγησαν σε λαϊκές δημοκρατικές επαναστάσεις. Στο συγκριτικό αυτό πλαίσιο υπάρχουν ορισμένες αναφορές στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. 
Η αποτυχία του «αντιφασιστικού» κινήματος στην Ελλάδα να καταλάβει την εξουσία, οφείλεται κατά τον συγγραφέα στην «εξαγωγή της ένοπλης αντεπανάστασης 
από την πλευρά του βρετανικού ιμπεριαλισμού σε συμμαχία με την ελληνική αντίδραση». Ένας άλλος λόγος ήταν οι παραχωρήσεις των «δημοκρατικών δυνάμεων» 
προς την «εξόριστη μπουρζουαζία» και τους Βρετανούς προστάτες της. Στις εκτιμήσεις του ο συγγραφέας βασίζεται κυρίως στο βιβλίο του Στέφανου Σαράφη «Ο 
ΕΛΑΣ». 

74 Stragi naziste in Italia 1943-44 Klinkhammer, 
Lutz 

2006 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; ΙΤΑΛΙΑ; ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ 

Ρώμη  ΣΠΚ  Donzelli  



 

39 
 

 Μία άκρως ενδιαφέρουσα ανάλυση των γερμανικών εγκλημάτων πολέμου στην Ιταλία στα 1943-1944. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις διέπραξαν εγκλήματα 
πολέμου, που στοίχισαν τη ζωή σε 10.000 περίπου αμάχους. Ειδικότερα, ο Klinkhammer επικεντρώνει την προσοχή του στις σφαγές και όχι στις επιχειρήσεις του 
γερμανικού στρατού κατά των Ιταλών παρτιζάνων. Η μεθοδολογική προσέγγιση του φαινομένου μπορεί να φανεί χρήσιμη στον μελετητή των εγκλημάτων πολέμου 
σε ελληνικό έδαφος. 

75 L' occupazione tedesca in Italia 
1943-1945 

Klinkhammer, 
Lutz 

2007 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ; ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ; ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ (8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1943) 

Τορίνο  ΣΠΚ  Bollati 
Boringhieri 

 

 Η απώλεια της ανεξαρτησίας της Ιταλίας μετά τη Συνθηκολόγηση της 8ης Σεπτεμβρίου 1943, δημιούργησε νέα δεδομένα στην ιταλική χερσόνησο. Η πολυαρχία του 
ναζιστικού γερμανικού καθεστώτος ήταν εκείνο το σχήμα επιβολής εξουσίας στην επικράτεια ενός απείθαρχου πρώην συμμάχου. Περί τις 700.000 αιχμαλώτων 
πολέμου μεταφέρθηκαν σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αναφορά γίνεται στη διάλυση του ιταλικού στρατού στα Βαλκάνια, ο οποίος διέθετε δυναμικό 
500.000 ανδρών. Πρόκειται για μία συνολική μελέτη της γερμανικής Κατοχής στην Ιταλία. 

76 Die deutsche antifaschistische 
Bewegung im griechischen 
Widerstand während des Zweiten 
Weltkrieges 

Koch, Gerhard 1972 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ; ΚΚΕ; 
ΜΕΡΑΡΧΙΑ 999; ΦΑΣΙΣΜΟΣ 

Πανεπιστήμι
ο Ιένας 

 ΒΚ  Dissertation  

 Στο βιβλίο εξετάζεται η πορεία του γερμανικού αντιφασιστικού κινήματος που έδρασε μέσα στις τάξεις της ελληνικής αντίστασης υπό το πρίσμα της μαρξιστικής-
λενινιστικής ιστορικής θεωρίας. Μεγάλο μέρος της θεματολογίας αφιερώνεται στην ίδρυση και την εξέλιξη του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ως κεντρικού φορέα του «παλλαϊκού 
αγώνα» κατά της Κατοχής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο της αντιφασιστικής επιτροπής «Ελεύθερη Γερμανία». Εκτός από τα κλασικά έργα του μαρξισμού-
λενινισμού και την ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία ο συγγραφέας στηρίζεται σε μαρτυρίες Γερμανών αντιφασιστών. 

77 Intervention and 
Underdevelopment: Greece During 
the Cold War 

Kofas, John 1989 ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο  ΜΚ  The 
Pennsylvania 
State 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο αναλύει την αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ. Βασικό επιχείρημα του συγγραφέα είναι ότι οι ΗΠΑ απέβλεψαν στην ανόρθωση 
της προπολεμικής ελληνικής οικονομίας και όχι στην ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού μοντέλου. Για το λόγο αυτό υποστήριξαν την "εγχώρια ολιγαρχία" και 
εναντιώθηκαν στις "μεταρρυθμιστικές δυνάμεις". 

78 Das politische System 
Griechenlands. Strukturprobleme 
einer Demokratie 

Korisis, Hariton 1980 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; 
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 

Χέρσμπρουκ  ΒΚ  Pfeiffer 
Verlag 

 

 Η μελέτη εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και υπό το 
πρίσμα του πολιτειακού ζητήματος, των επεμβάσεων των ξένων Δυνάμεων αλλά και των εθνικών θεμάτων. Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκονται όχι μόνο οι θεσμοί, 
αλλά και οι προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τι εξελίξεις. Ως σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του μεταπολεμικού συστήματος ο συγγραφέας θεωρεί την 
σύγκρουση μεταξύ κομμουνισμού και αντικομμουνισμού που εκδηλώθηκε στην δεκαετία του ’40. Η συντηρητική κυριαρχία (1952-1961) περιγράφεται ως ένα είδος 
προσωποπαγούς εξουσίας. 
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79 Revolution and Defeat. The Story of 
the Greek Communist 
PartyRevolution and Defeat. The 
Story of the Greek Communist Party 

Kousoulas, 
George 

1965 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο  ΜΚ  Oxford 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο μελετά την προσπάθεια του ΚΚΕ να καταλάβει την εξουσία μετά τον Β΄ ΠΠ και αναλύει τους λόγους για τους οποίους αυτή απέτυχε. Κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, το ΚΚΕ ηγήθηκε της αντίστασης εναντίον των κατακτητών. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, σκοπός του ΚΚΕ ήταν όχι μόνο η αποχώρηση των Γερμανών, αλλά 
και η κατάκτηση της εξουσίας και η ένταξη της χώρας στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Βασισμένο στη μελέτη αρχειακού υλικού, το βιβλίο επιχειρεί μια πρώτη 
προσέγγιση της πολιτικής του ΚΚΕ και των αιτιών της αποτυχίας της. 

80 The Price of Freedom: Greece in 
World Affairs, 1939-1953 

Kousoulas, 
George 

1953 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ; ΚΚΕ; ΝΑΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Συρακούσες  ΜΚ  Syracuse 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια γενική επισκόπηση της ελληνικής πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας από την έναρξη του Β΄ ΠΠ έως την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και 
την προσέγγισή της με τη Γιουγκοσλαβία, το 1952-1953. Το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει τις εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο που επηρέασαν και την 
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται η πολιτική των υπολοίπων βαλκανικών κρατών, ο ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων καθώς και οι βλέψεις τους στη ΝΑ 
Ευρώπη. Επίσης, ο συγγραφές αναλύει τη στάση του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ, την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων για την προώθηση των εθνικών 
διεκδικήσεων, πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, αλλά και την προσπάθεια της Ελλάδας για ένταξη στον δυτικό κόσμο. 

81 The Origins of the Cold War in the 
Near East: Great Power Conflict and 
Diplomacy in Iran, Turkey, and 
Greece 

Kuniholm, Bruce 1980 ΗΠΑ; ΙΡΑΝ; ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΤΟΥΡΚΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Πρίνστον  ΜΚ  Princeton 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο αναλύει τα αίτια του Ψυχρού Πολέμου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βασιζόμενος σε πλούσιο αρχειακό υλικό, ο συγγραφέας αναλύει την προσπάθεια 
των κυβερνήσεων της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ιράν μετά τον Β΄ ΠΠ να διατηρήσουν έναν βαθμό ανεξαρτησίας από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Παράλληλα, ο 
συγγραφέας εξετάζει την πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της 
Σοβιετικής Ένωσης στη Μέση Ανατολή συνέβαλε στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου. 

82 Der Kampf um Kreta Kurowski, Franz 1965 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ; 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΜΗΣ; ΛΟΥΦΤΒΑΦΕ; ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Βόννη  ΒΚ  Maximilian 
Verlag 

 

 Θέμα του βιβλίου είναι η γερμανική απόβαση στην Κρήτη τον Μάιο του 1941. Σκοπός του συγγραφέα είναι η λεπτομερής εξιστόρηση του «ηρωικού» αγώνα των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της νήσου. Ο συγγραφέας στηρίζεται σε αναμνήσεις στρατιωτών που πήραν μέρος στις μάχες που ακολούθησαν. Η 
αεραποβατική επιχείρηση παρουσιάζεται ως σημαντικό επίτευγμα των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων που φανέρωσε νέες δυνατότητες για τη διεξαγωγή 
αντίστοιχων επιχειρήσεων στο μέλλον. 

83 Innerer Feind, Nation und 
Demokratie. Zum 
Legitimationsprozeß in 
Griechenland nach dem Bürgerkrieg 

Lagaris, 
Theodoros 

2000 ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΙΔΕΑ; ΚΚΕ; ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 

Μπάντεν 
Μπάντεν 

 ΒΚ  Nomos  

 H μελέτη εξετάζει τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η εθνικόφρων παράταξη νομιμοποιήθηκε πολιτικά και ιδεολογικά κατά την μετεμφυλιακή περίοδο (ιδίως κατά 
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την περίοδο διακυβέρνησης του Ελληνικού Συναγερμού). Ο συγγραφέας επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο του «εσωτερικού εχθρού», δηλαδή του κομμουνισμού, που 
καλλιεργήθηκε συστηματικά από το ελληνικό κράτος, τις πολιτικές ελίτ και την αστική διανόηση. Οι κύριες πηγές της μελέτης είναι τα πρακτικά των συζητήσεων της 
βουλής και ημερήσιες εφημερίδες. 

84 Gebirgsjäger. Die 1. Gebirgsdivision 
1935-1945 

Lanz, Hubert 1954 1Η ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ; ΑΝΤΑΡΤΕΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΞΟΝΑΣ»; 
ΗΠΕΙΡΟΣ; ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΛΑΝΤΣ 

Μπάντ 
Νάουχάϊμ 

 ΒΚ  Verlag Hans-
Henning 
Podzun 

 

 Πρόκειται για την ιστορία της γερμανικής 1ης Ορεινής Μεραρχίας υπό τον διοικητή της στρατηγό Χούμπερτ Λάντς, στην οποία περιγράφονται τα στρατιωτικά 
«κατορθώματα» των ανδρών της κατά τον Β´ ΠΠ. Μέρος της δράσης της Μεραρχίας εκτυλίχθηκε στην Ελλάδα (Ήπειρο) και αφορούσε τον αφοπλισμό των ιταλικών 
στρατευμάτων το φθινόπωρο του 1943. Είναι τυπικό δείγμα της πρώιμης «ιστοριογραφίας» Γερμανών αξιωματικών, που συνέβαλαν στην δημιουργία του μύθου περί 
«καθαρής Βέρμαχτ». 

85 Die staatliche Entwicklungspolitik in 
Griechenland zwischen 1942 und 
1972: Erfolge und 
Fehlentwicklungen. Ansatzpunkte 
zu einer kritischen Diagnose 

Lasos, Vaios 1975 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ; ΟΡΥΚΤΟΣ 
ΠΛΟΥΤΟΣ; ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ; ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 

Ελεύθερο 
Πανεπιστήμι
ο Βερολίνου 

 ΒΚ  Inaugural-
Dissertation 

 

 Η μελέτη εξετάζει την οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας από την περίοδο της αξονικής Κατοχής έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο συγγραφέας επιχειρεί να 
απαντήσει στο ερώτημα γιατί η Ελλάδα παραμένει στις φτωχότερες χώρες της (δυτικής) Ευρώπης, χωρίς να πετύχει την οικονομική ανάπτυξη που γνώρισαν οι 
βιομηχανικές χώρες μετά τον Β´ ΠΠ. Η βασική αιτία εντοπίζεται στον εμφύλιο πόλεμο, καθώς μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1950 είχε η Ελλάδα την ευκαιρία να 
συγκεντρωθεί στην επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων. Το έτος 1952 σημαίνει για τη χώρα ότι σήμαινε το έτος 1945 για τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, 
δηλαδή την αφετηρία της οικονομικής της ανασυγκρότησης. 

86 Von der Krise zur Normalität: Die 
deutsch-griechischen Beziehungen 
unter besonderer Berücksichtigung 
der politischen und wirtschaftlichen 
Grundlagen (1949-1958). 
Inauguraldissertation 

Lazaridou, Olga 1992 
 

ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ; ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΜΕΡΤΕΝ 

Πανεπιστήμι
ο Βόνης 

 ΒΚ    

 Διδακτορική διατριβή, η οποία εξετάζει την πορεία των διμερών ελληνο-γερμανικών σχέσεων κατά την κρίσιμη μεταπολεμική δεκαετία 1949-1958, δηλαδή από την 
λήξη του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας έως την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βόνη (Νοέμβριος 1958). Με άξονα την θέση και τον ρόλο των δύο χωρών στο διεθνές σύστημα και με βάση γερμανικές πηγές η 
συγγραφέας αναλύει το ερώτημα, πως η Ελλάδα και η Δυτική Γερμανία ξεπέρασαν τα τραύματα του Β´ ΠΠ και προχώρησαν στην αποκατάσταση των διμερών τους 
σχέσεων. 

87 When Greek Meet Greek: On the 
War in Greece, 1943-1945 

Leeper, Reginald 1950 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο  ΜΚ  Chatto and 
Windus 

 

 Στο βιβλίο αυτό ο Leeper καταγράφει τις προσωπικές του εμπειρίες από την Ελλάδα μετά την απελευθέρωση της χώρας. Ο συγγραφέας υπήρξε πρεσβευτής της 
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Βρετανίας στην Ελλάδα από το 1943 (η ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν στην εξορία έως τον Οκτώβριο του 1944) έως το 1946. Ο Leeper διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση των ελληνικών πολιτικών εξελίξεων της περιόδου και ιδιαίτερα στην παλινόρθωση του βασιλιά Γεωργίου Β΄. 

88 Britain and the Greek Economic 
Crisis, 1944-1947: from Liberation 
to the Truman Doctrine 

Lykogiannis, 
Athanasios 

2002 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Κολούμπια 
και Λονδίνο 

 ΜΚ  University of 
Missouri 
Press 

 

 Το βιβλίο μελετά την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα από την απελευθέρωση έως την εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναλύει τα 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να τα αντιμετωπίσουν οι πρώτες μεταπολεμικές ελληνικές 
κυβερνήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αλληλεξάρτηση πολιτικής και οικονομίας και στον βαθμό που επηρέασαν την οικονομική ανάκαμψη οι επάλληλες 
κυβερνητικές κρίσεις και οι εμφύλιες συγκρούσεις. Παράλληλα, ο συγγραφέας εξετάζει την προσπάθεια που κατέβαλε η Βρετανία για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών προβλημάτων και τα αίτια της αποτυχίας της. Τέλος, το βιβλίο προχωρά σε μια σύγκριση της βρετανικής και της αμερικανικής στρατηγικής, το 1944-1947 
και το 1947-1949 αντίστοιχα, για την οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. 

89 Hellas – wohin? Das Verhältnis von 
Militär und Politik in Griechenland 
seit 1900 

Manousakis, 
Gregor 

1967 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΙΔΕΑ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ 

Γκότεσμπεργ
κ 

 ΒΚ  Verlag 
Wissenschaftl
iches Archiv 

 

 Πρόκειται για δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή που κατατέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και στην οποία εξετάζεται η δύσκολη σχέση στρατού – πολιτικής 
στην Ελλάδα από το 1900 έως το στρατιωτικό πραξικόπημα και αφορά ιδίως την ανάμιξη του στρατεύματος στις πολιτικές εξελίξεις. Κατά τον συγγραφέα η 
στρατιωτική ηγεσία απώλεσε την ηγετική της φυσιογνωμία κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής, ενώ το Σώμα των αξιωματικών έχασε την γεωγραφική (Ελλάδα, 
Μέση Ανατολή) και οργανωτική (ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, Τάγματα Ασφαλείας κλπ.) συνοχή του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην δράση και τους στόχους της μυστικής 
οργάνωσης ΙΔΕΑ. Η μελέτη στηρίζεται σε αδημοσίευτες εκθέσεις του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών (για την περίοδο έως το 1920), στην δημοσιευμένη ελληνική 
και ξένη βιβλιογραφία και σε άρθρα εφημερίδων (κυρίως ελληνικών). 

90 Athen brennt. Der 21. April 1967 in 
Griechenland 

Mathiopoulos, 
Basil P. 

1967 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΔΑ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ; ΝΑΤΟ; ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Ντάρμστατ  ΒΚ  Franz 
Schneekluth 
Verlag 

 

 Πρόκειται για ανάλυση των συνθηκών που οδήγησαν στο απριλιανό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, όπως τις βίωσε προσωπικά ο συγγραφέας, δημοσιογράφος 
τότε, στην Αθήνα και τις κατέγραψε σε μια πρώτη φάση στην γερμανική πρεσβεία που του παρείχε πολιτικό άσυλο. Μεταξύ άλλων εξιστορούνται οι συλλήψεις 
κορυφαίων πολιτικών προσώπων και οι διαπραγματεύσεις του βασιλιά Κωνσταντίνου με τους πραξικοπηματίες συνταγματάρχες. Ο συγγραφέας συνδέει την 
αφήγηση του με ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος που έχουν τις ρίζες τους στην εμφυλιοπολεμική περίοδο. 

91 Die Geschichte der sozialen Frage 
und des Sozialismus in Griechenland 
(1821-1961) 

Mathiopoulos, 
Basil P. 

1961 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΔΕΣ; ΕΛΔ; ΣΚΕ; ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

Αννόβερο  ΒΚ  Verlag für 
Literatur und 
Zeitgeschehe
n 

 

 Η μελέτη ασχολείται με το κοινωνικό ζήτημα και την ιστορία του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι αδυναμίες του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού κατά τη διάρκεια της αξονικής Κατοχής, του εμφυλίου πολέμου και της πρώτης μετεμφυλιακής δεκαετίας. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί την εξέλιξη των 
αντιστασιακών οργανώσεων και επικεντρώνεται στην αναδιοργάνωση του κόμματος «Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας» (ΕΛΔ) το 1945. Κατά τη διάρκεια του κυρίως 
Εμφυλίου οι σοσιαλιστές τήρησαν αποστάσεις από τις κυβερνητικές πολιτικές, δεν πέτυχαν, όμως, την ανεξαρτητοποίησή τους από το ΚΚΕ. Κατά τον συγγραφέα ο 
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θάνατος του Γεώργιου Καρτάλη (1957) και του Αλέξανδρου Σβώλου (1956) υπήρξε βαρύ πλήγμα κατά του δημοκρατικού σοσιαλιστικού κινήματος. 

92 The Blast of War, 1939-45 Mcmillan, Harold 1968 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΜΑΚΜΙΛΛΑΝ 

Λονδίνο  ΜΚ  Macmillan  

 Πρόκειται για τον δεύτερο τόμο των απομνημονευμάτων του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Harold Macmillan. Ο τόμος αυτός καλύπτει την περίοδο του Β΄ ΠΠ, 
όταν ο συγγραφέας διετέλεσε επανειλημμένα υπουργός της κυβέρνησης συνεργασίας υπό τον Τσώρτσιλ 

93 Greece: American Aid in Action 
1947-1956 

McNeil, William 
Hardy 

1957 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Νέα Υόρκη  ΜΚ  Twentieth 
Century Fund 

 

 Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας περιγράφει την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα από το 1947 έως το 1956. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ο McNeil είχε συντάξει 
μια μελέτη σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο συγγραφέας επέστρεψε στην 
Ελλάδα και κατέγραψε την πρόοδο που σημειώθηκε μια δεκαετία μετά την αμερικανική βοήθεια. 

94 The Greek Dilemma: War and 
Aftermath 

McNeil, William 
Hardy 

1947 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; 
ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ 

Φιλαδέλφεια 
και Νέα 
Υόρκη 

 ΔΧ  Victor 
Gollancz 

 

 Το βιβλίο κάνει μια επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας και έπειτα εξετάζει την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο του 1940-1941 
και τη γερμανική επίθεση, την Κατοχή, την άνοδο του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και την ελληνική αντίσταση, τις εμφύλιες συγκρούσεις καθώς και τα γεγονότα της απελευθέρωσης. 
Επίσης, αναλύει τα Δεκεμβριανά, την πορεία προς τις εκλογές του 1946 και την παλινόρθωση του Γεωργίου Β΄, καθώς και τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας το 
διάστημα 1945-1946. 

95 Neuer Nationalismus in 
Südosteuropa 

Meier, Viktor E. 1968 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΕΡΕ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΑΚΟΣ 

Οπλάντεν  ΒΚ  Leske Verlag  

 Θέμα του βιβλίου είναι η εμφάνιση νέων εθνικιστικών τάσεων στα Βαλκάνια στη δεκαετία του 1960. Σχετικά με την Ελλάδα ο συγγραφέας παρατηρεί ότι το 
στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου συνιστούσε βαθιά τομή στην πολιτική ιστορία της χώρας· δεν αποσκοπούσε απλώς στην αντικατάσταση της κυβέρνησης 
αλλά στην κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος και στην εγκαθίδρυση δικτατορίας. Η επίσημη «επαναστατική» ιδεολογία των συνταγματαρχών είχε 
εθνικιστικό και αντικομμουνιστικό προσανατολισμό, διανθισμένο με θρησκευτικά στοιχεία και αόριστα κοινωνικά συνθήματα. Ο συγγραφέας έχει μελετήσει κυρίως 
γενικά έργα για την ιστορία των Βαλκανίων. 

96 Die Türkei-Politik Griechenlands. 
Der Zypern-, Ägäis- und 
Minderheitenkonflikt aus der Sicht 
Athens (1967-1982) 

Meinardus, 
Ronald 

1985 ΑΙΓΑΙΟ; ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΘΡΑΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Verlag Peter 
Lang 

 

 Το βιβλίο είναι συμβολή στην διερεύνηση της ελληνικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία και εξετάζει την διαμάχη στην Κύπρο, το Αιγαίο και σχετικά με το ζήτημα 
των μειονοτήτων από την οπτική της Αθήνας. Ο συγγραφέας, που στηρίζεται κυρίως σε δημοσιευμένες πηγές, όπως ελληνικές, κυπριακές και αμερικανικές, 
εκπροσωπεί την άποψη ότι η σύγκρουση με την Τουρκία για τα παραπάνω ζητήματα αποτελεί σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική όλων, ανεξαιρέτως, των 
ελληνικών κυβερνήσεων και χαρακτηρίζει την αμυντική συμπεριφορά της Αθήνας απέναντι στην επιθετική τακτική της Άγκυρας ως αποτυχημένη. 

97 Blutiges Edelweiß. Die 1. Gebirgs-
Division im Zweiten Weltkrieg 

Meyer, Hermann 
Frank 

2008 1Η ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ KATOXH; ΕΔΕΣ; 
ΚΟΜΜΕΝΟ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΡΙΩΝ; 

Βερολίνο  ΒΚ  Ch. Links 
Verlag 
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ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΛΑΝΤΣ 

 Στο βιβλίο εξετάζεται η στρατιωτική δράση της γερμανικής «1ης Ορεινής Μεραρχίας» κατά τον Β´ ΠΠ, η οποία εκτός από το Ανατολικό Μέτωπο συμμετείχε και σε 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, συνεχίζοντας το εγκληματικό της οδοιπορικό (εκτελέσεις αμάχων πολιτών, καταστροφές χωριών κλπ.), ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και την 
Ήπειρο. Στηριζόμενος σε γερμανικές και βρετανικές πηγές ο συγγραφέας περιγράφει αναλυτικά την ιστορία της Μεραρχίας από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής της 
στον πόλεμο (Πολωνία, 1939) έως το τέλος της γερμανικής Κατοχής στα Βαλκάνια και διαλύει τους μύθους σχετικά με τον «ηρωικό» χαρακτήρα της. Ιδιαίτερη μνεία 
γίνεται στο αντάρτικο του στρατηγού Ζέρβα και στις σχέσεις του αρχηγού του ΕΔΕΣ με τις γερμανικές στρατιωτικές αρχές στην Ήπειρο. 

98 Kommeno – Erzählende 
Rekonstruktion eines 
Wehrmachtsverbrechens in 
Griechenland 

Meyer, Hermann 
Frank 

1999 1Η ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ; ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΓΙΟΖΕΦ 
ΖΑΛΜΙΝΓΚΕΡ; ΕΔΕΣ; ΚΟΜΜΕΝΟ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ; 
ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΛΑΝΤΣ 

Κολωνία  ΒΚ  Romiosini 
Verlag 

 

 Ο συγγραφέας περιγράφει τα αντίποινα που διεξήγαγε μονάδα της 1ης Ορεινής Μεραρχίας Κυνηγών της Βέρμαχτ στο Κομμένο της Ηπείρου τον Αύγουστο του 1943 
που στοίχισαν τη ζωή σε 317 άμαχους πολίτες (άνδρες, γυναίκες και παιδιά). Οι βασικές πηγές του βιβλίου είναι έγγραφα που αφορούν την δράση της μεραρχίας από 
το Ομοσπονδιακό-Στρατιωτικό Αρχείο του Φράιμπουργκ. Ο συγγραφέας έχει πάρει ακόμη συνεντεύξεις από επιζώντες κατοίκους του χωριού και στρατιώτες της 
μεραρχίας. 

99 Von Wien nach Kalavryta. Die 
blutige Spur der 117. Jäger-Division 
durch Serbien und Griechenland 

Meyer, Hermann 
Frank 

2002 117η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ; ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; ΚΑΡΛ ΦΟΝ ΛΕ ΣΟΥΙΡ 

Μάνχαϊμ-
Μένζεε 

 ΒΚ  Bibliopolis  

 Ο συγγραφέας παρακολουθεί την πορεία της 117ης Μεραρχίας Κυνηγών της Βέρμαχτ από τη Σερβία στην Ελλάδα κατά την περίοδο της αξονικής Κατοχής (1941-1944) 
και περιγράφει τη συμμετοχή της στον αγώνα κατά των ανταρτών. Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή της «Επιχείρησης Καλάβρυτα» 
που οδήγησε στην εξόντωση εκατοντάδων άμαχων πολιτών. Επίσης ο συγγραφέας αναλύει τις εμφύλιες διαμάχες ανάμεσα στον ΕΛΑΣ, τον ΕΣ και τα Τάγματα 
Ασφαλείας στην Πελοπόννησο. Οι κυριότερες πηγές του προέρχονται από γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, αυστριακά και ελβετικά αρχεία. 

100 Bericht über die Abschaffung der 
Demokratie in Griechenland 

Meynaud, Jean 1969 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΕΡΕ; ΝΑΤΟ; 
ΠΑΛΑΤΙ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 

Βερολίνο  ΒΚ  Verlag Klaus 
Wagenbach 

 

 Στο βιβλίο εξετάζεται η ελληνική πολιτική και κοινωνική κρίση κατά τη δεκαετία του ´60 που οδήγησε στο πραξικόπημα και τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Ο 
συγγραφέας αναλύει την οικονομική εξάρτηση της χώρας από το δυτικό (κυρίως αμερικανικό) κεφάλαιο και, σε ότι αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή, περιγράφει 
τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού που κατέβαλε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, υπογραμμίζοντας την ισχυρή αντίδραση του στρατού, των ανακτόρων και των 
αμερικανικών υπηρεσιών. Τέλος, παρουσιάζει τα μέτρα καταστολής του στρατιωτικού καθεστώτος και εξηγεί τους λόγους για την «απάθεια» των μαζών. Στηρίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά σε περιοδικές εκδόσεις των Ελλήνων στην εξορία. 

101 Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα 
1946-1965 

Meynaud, Jean 2002 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΙΟΥΛΙΑΝΑ; ΚΟΜΜΑΤΑ; ΠΑΛΑΤΙ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜK  Σαββάλας  

 Το βιβλίο αυτό αναλύει το ελληνικό πολιτικό σύστημα από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως τα Ιουλιανά. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας εξετάζει τα κόμματα και τις πολιτικές 
δυνάμεις που έδρασαν στην Ελλάδα έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1960, το ρόλο των Ανακτόρων και των οικονομικών κέντρων εξουσίας, αλλά και την επιρροή 
των Μεγάλων Δυνάμεων στη διαμόρφωση των ελληνικών πολιτικών εξελίξεων. 

102 The United States and the Making 
of Modern Greece: History and 

Miller, James 
Edward 

2009 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Σάπελ Χιλ  ΜΚ 
 

 The 
University of 
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Power, 1950-1974 North 
Carolina 
Press 

 Το βιβλίο αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου έως την κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών και 
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο συγγραφέας αναλύει εκτενώς το Κυπριακό ζήτημα, εξετάζει την αμερικανική συνδρομή στον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας κατά 
το 1950-1952, αναλύει την ελληνοαμερικανική συνεργασία κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τη συντηρητική παράταξη (1953-1963) και 
παρουσιάζει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τη δικτατορία των Συνταγματαρχών. Το βιβλίο κάνει, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στον αντιαμερικανισμό του Ανδρέα 
Παπανδρέου, ο οποίος, σύμφωνα με τον συγγραφέα, διευκόλυνε την άνοδό του στην εξουσία το 1981. 

103 Hommage à la Grèce, 1940-1944 : 
Textes et témoignages français 

Milliex, Roger 1979 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; 
ΡΟΖΕ ΜΙΛΛΙΕΞ 

Αθήνα  ΣΠ  Collection de 
l'Institut 
français 
d'Athènes 

 

 Συλλογή κειμένων και μαρτυριών για την ελληνική αντίσταση. 

104 A l'école du peuple grec (1940-
1944) 

Milliex, Roger 1946  Βισύ  ΣΠ  Editions du 
Beffroi 

 

           

105 Israel, Turkey, Greece: Uneasy 
Relations in Eastern Mediterranean 

Nachmani, 
Amikam 

1987 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο  ΜΚ  Frank Cass  

 Το βιβλίο μελετά τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία και την Ελλάδα από την ίδρυση του ισραηλιτικού κράτους έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Βασιζόμενος 
σε πλούσιο αρχειακό υλικό, ο συγγραφέας εξετάζει ποικίλες πτυχές των σχέσεων μεταξύ των τριών κρατών: οικονομικές, θρησκευτικές, διπλωματικές, πολιτικές, 
στρατιωτικές κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάλυση των παραγόντων που επηρέασαν ή καθόρισαν κάθε φορά τις σχέσεις του Ισραήλ με την Αθήνα και την 
Άγκυρα. 

106 International Intervention in the 
Greek Civil War: the United Nations 
Special Committee on the Balkans, 
1947-1952 

Nachmani, 
Amikam 

1990 UNSCOB; ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΟΗΕ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Νέα Υόρκη  ΔΧ  Praeger  

 Το βιβλίο εξετάζει την πολιτική των Ηνωμένων Εθνών, και κυρίως την πολιτική των ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ και της Βρετανίας στα ελληνικά ζητήματα μέσω των Ηνωμένων 
Εθνών, κατά την περίοδο 1947-1949. Τον Οκτώβριο του 1947, ενώ ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος μαινόταν, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε τη σύσταση της 
Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαλκάνια (UNSCOB-United Nations Special Committee on the Balkans). Αποστολή της Επιτροπής υπήρξε η εξέταση των 
ελληνικών καταγγελιών ότι η Βουλγαρία, η Γιουγκοσλαβία και η Αλβανία αναμιγνύονταν στα ελληνικά εσωτερικά ζητήματα και παρείχαν ενεργό βοήθεια στους 
Έλληνες κομμουνιστές αντάρτες. 

107 I diari e le agende di Luca 
Pietromarchi (1938-1940). Politica 
estera del fascismo e vita 

Nattermann, 
Ruth 

2009 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΟΛΕΜΟ; ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ; 
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 

Ρώμη Υ ΣΠΚ  Viella  



 

46 
 

quotidiana di un diplomatico 
romano del ‘900 

 Ο Luca Pietromarchi υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών και συνεργάτης του Galeazzo Ciano κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και του 
Β’ ΠΠ. Μεταπολεμικά, ανέλαβε πρεσβευτής της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Τουρκία (1950-1958) και την ΕΣΣΔ (1958-1961). Η Ruth Nattermann μεταγράφει το 
ημερολόγιο του διπλωμάτη για τα έτη 1938-1940. Επιμελείται με σχόλια το κείμενο σε έκδοση του Γερμανικού Ιστορικού Ινστιτούτου της Ρώμης (Istituto Storico 
Germanico di Roma). Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Pietromarchi καταγράφει με απαισιοδοξία τις εξελίξεις, που πυροδότησε η εισβολή του 
Ιταλικού Στρατού στο ελληνικό έδαφος το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

108 Sonderauftrag Südost 1940-1954. 
Bericht eines fliegenden 
Diplomaten 

Neubacher, 
Hermann 

1956 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ; ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΑΛΛΗΣ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ 

Βερολίνο-
Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Musterschmi
dt-Verlag 

 

 Στα απομνημονεύματα του, ο άλλοτε «Ειδικός Απεσταλμένος του Ράιχ για τα οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα στην Ελλάδα» περιγράφει τις εντυπώσεις του 
από την κατάσταση που συνάντησε κατά την διάρκεια της θητείας του στα Βαλκάνια (1941-1945). Το βιβλίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για οικονομικά όσο 
και για πολιτικά θέματα, ειδικά για την στάση των κυβερνήσεων συνεργασίας και του αντικομμουνιστικού κόσμου. Στο ελληνικό κεφάλαιο αναλύονται κυρίως τα 
μέτρα που προώθησε ο συγγραφέας για την νομισματική σταθεροποίηση στην κατεχόμενη Ελλάδα. 

109 The Greek Civil War O'Ballance, Edgar 1966 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΔΣΕ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ 

Λονδίνο  ΔΧ  Faber and 
Faber 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια από τις πρώτες απόπειρες διεθνώς να καταγραφούν και αναλυθούν τα αίτια και γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Η εξιστόρηση 
ξεκινά με το εισαγωγικό κεφάλαιο για το υπόβαθρο της σύγκρουσης, ενώ ακολουθούν τα κεφάλαια για τον Β΄ ΠΠ και την Κατοχή, τα Δεκεμβριανά, την δημιουργία και 
δράση του ΔΣΕ, το Δόγμα Τρούμαν και την αποστολή αμερικανικής βοήθειας, την ήττα των Ελλήνων κομμουνιστών και την ανάλυση των αιτίων της. 

110 Zwischenspiel auf dem Balkan. Die 
deutsche Politik gegenüber 
Jugoslawien und Griechenland von 
März bis Juli 1941 

Olshausen, Klaus 1973 ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΙΤΑ; ΝΕΑ ΤΑΞΗ 

Στουτγκάρδη  ΒΚ  Deutsche 
Verlags-
Anstalt 

 

 Η μελέτη εξετάζει την γερμανική πολιτική απέναντι στα βαλκανικά κράτη και την Ιταλία και τον πόλεμο του Χίτλερ κατά της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας το 1941. 
Η αρχειακή έρευνα εστιάζει σε γερμανικές πηγές (Πολιτικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Βόννη, Ομοσπονδιακό-Στρατιωτικό Αρχείο στο Φράιμπουργκ), ενώ 
η βιβλιογραφία (κυρίως γερμανικής προέλευσης) χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα των πηγών. Ο συγγραφέας διερευνά τους λόγους που οδήγησαν στην γερμανική 
στρατιωτική επέμβαση στα Βαλκάνια την άνοιξη του 1941 και αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά της εδαφικής, πολιτικής και οικονομικής Νέας Τάξης έως τα τέλη του 
ίδιου χρόνου. 

111 Greece’s New Political Economy: 
State Finance and Growth from 
Postwar to EMU 

Pagoulatos, 
George 

2003 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΟΝΕ; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Μπασινγκστό
ουκ 

 ΔΧ  Palgrave 
Macmillan 

 

 Το έργο εξετάζει την ελληνική πολιτική οικονομία από την απελευθέρωση το 1944 έως την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) το 
2001. Αναλύει τις μεταπολεμικές και μετεμφυλιακές οικονομικές πολιτικές του ελληνικού κράτους (υποτίμηση, νομισματική σταθερότητα, εξωστρέφεια), τις 
στρατηγικές ανάπτυξης και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου μέχρι και το 1973/74, τη νέα εποχή που σηματοδότησε η μεταπολίτευση και οι 
οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970, την εθνική συναίνεση που επιτεύχθηκε τη δεκαετία του 1990 ως προς τον στόχο της ένταξης στην ΟΝΕ και τη σχετική 
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φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μεταξύ 1994 και 2000. 

112 Griechische Tragödie. Von der 
Demokratie zur Militärdiktatur 

Papandreou, 
Andreas 

1971 EAM; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΑΣΠΙΔΑ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΙΟΥΛΙΑΝΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Βιένη-
Μόναχο-
Ζυρίχη 

 ΒΚ  Verlag Fritz 
Molden 

 

 Πρόκειται για τα πολιτικά απομνημονεύματα του κατοπινού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, στα οποία αναλύεται η πολιτική κατάσταση της χώρας από τον πόλεμο του ’40 έως το 
στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Ο συγγραφέας αντιλαμβάνεται την έκδοση του βιβλίου του ως μέρος του προσωπικού του αγώνα για την 
απελευθέρωση της χώρας. Η προσοχή του στρέφεται κυρίως στα γεγονότα της δεκαετίας του ’60 και στην εγκαθίδρυση της δικτατορίας, όπου γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στον αμερικανικό παράγοντα και στο Κυπριακό. 

113 Una guerra civile. Saggio storico 
sulla moralità nella Resistenza 

Pavone, Claudio 2006 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΥΡΩΠΗ; ΙΤΑΛΙΑ Τορίνο  ΣΠΚ  Bollati 
Boringhieri 

 

 Ο συγγραφέας διακρίνει τρεις μορφές πολέμου, που έλαβαν χώρα στην ιταλική χερσόνησο από τον Σεπτέμβριο του 1943 και μέχρι τον Απρίλιο του 1945. Ήταν ο 
"πατριωτικός" πόλεμος κατά του εχθρού, ο οποίος έπρεπε να αποκρουσθεί. Ο "εμφύλιος" πόλεμος συνδέεται άρρηκτα με τη ρήξη, που σημειώθηκε με την άνοδο του 
αντιφασιστικού κινήματος και την αντίδραση του φασιστικού καθεστώτος. Ο "πόλεμος των τάξεων" νοηματοδότησε τις πολιτικές και οικονομικές διαμάχες, καθώς 
και τη δημιουργία πολιτικών σχηματισμών και παρατάξεων. Πολύ σημαντική είναι η ανάλυση του συγγραφέα για το φαινόμενο της βίας και του ευρωπαϊκού 
εμφυλίου πολέμου. 

114 Tying Greece to the West : US-West 
German-Greek Relations, 1949-
1974 

Pelt, Mogens 2006 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΟΚ; ΝΑΤΟ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ 

Κοπεγχάγη  ΜΚ  Museum 
Tusculanum 
Press 

 

 Το βιβλίο αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τη Δυτική Γερμανία από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου έως την πτώση της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας μελετά τη συνδρομή της Δυτικής Γερμανίας και των ΗΠΑ στην ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας, τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της Αθήνας με τη Βόννη και την Ουάσιγκτον, την προσπάθεια της Ελλάδας να ενταχθεί οργανικά στον 
δυτικό κόσμο, καθώς και τη στάση των ΗΠΑ και της Δυτικής Γερμανίας έναντι των ελληνικών πολιτικών εξελίξεων. 

115 Faut-il partager l'Algérie? Peyrefitte, Alain 1961 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΥΠΡΟΣ Παρίσι  ΣΠ  Plon  

 Το βιβλίο, που εκδόθηκε μεσούντος του πολέμου της Αλγερίας κατά υπόδειξη του Σαρλ ντε Γκωλ, εξετάζει το ενδεχόμενο της διχοτόμησης της χώρας ως πιθανή λύση 
για την εξασφάλιση του γαλλικού στοιχείου του πληθυσμού. Πρόκειται ουσιαστικά για σύγκριση της αποαποικιοποιητικής εμπειρίας της Γαλλίας και της Μεγάλης 
Βρετανίας. Τα παραδείγματα που αναφέρει προέρχονται όλα από τη βρετανική εμπειρία και ενέχουν το στοιχείο της εδαφικής διχοτόμησης. H Κύπρος 
περιλαμβάνεται ως περίπτωση προσωπικού ομοσπονδισμού (fédéralisme personnel), συνεταιρισμού δηλαδή δύο πολιτικών οντοτήτων οι οποίες διαφοροποιούνται 
με βάση την πολιτιστική τους ταυτότητα αλλά μοιράζονται μία κοινή εδαφική βάση. 

116 Comme dans une nuit de Pâques? 
Les relations franco-grecques, 1944-
1981 

Plassmann, 
Lorenz 

2012 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΒΑΛΕΡΥ ΖΙΣΚΑΡ ΝΤ'ΕΣΤΑΙΝΓΚ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΕΟΚ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Bruxelles, 
Bern, Berlin, 
Frankfurt am 
Main, New 
York, Oxford, 
Wien 

 ΣΠ  Peter Lang  

 Η μελέτη αναλύει το ρόλο που διαδραμάτισε η Γαλλία στην πολιτική και οικονομική εξέλιξη της μεταπολεμικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1944-1981. Συμβάλλει στη 
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βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας της χώρας, καθώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχεδόν μονοπωλείται από μελέτες σχετικές με το ρόλο των ΗΠΑ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Πρόκειται για τη συντομευμένη μορφή διδακτορικής διατριβής η οποία αξιοποίησε αδημοσίευτα γαλλικά και ελληνικά αρχεία. 

117 Die Krise der Diktaturen. Portugal, 
Griechenland, Spanien 

Poulantzas, 
Nikos 

1977 ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ; ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ; ΚΚΕ; ΝΑΤΟ; ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ; 
ΠΑΣΟΚ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Suhrkamp 
Verlag 

 

 Στο γνωστό πολιτικο-θεωρητικό του πόνημα για τις τρεις δικτατορίες του ευρωπαϊκού νότου, ο συγγραφέας εξετάζει τους (κοινούς) παράγοντες που οδήγησαν στην 
πτώση των τριών αυταρχικών καθεστώτων και το ρόλο που έπαιξαν οι λαϊκές μάζες σε αυτή τη διαδικασία. Σχετικά με την Ελλάδα παρατηρεί ότι τμήματα της 
εξαρτημένης από το διεθνές κεφάλαιο αστικής τάξης υποστήριξαν ανοιχτά το απριλιανό καθεστώς και ότι η διάσπαση των αριστερών πολιτικών δυνάμεων και η 
αδυναμία να συνεννοηθούν μεταξύ τους ενίσχυσε την αστική ηγεμονία κατά την μεταπολιτευτική περίοδο. 

118 British Intervention in Greece. From 
Varkiza to Civil War, February 1945 
to August 1946 

Richter, Heinz 1986 ΒΑΡΚΙΖΑ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ 

Λονδίνο  ΑΚ  Merlin Press  

 Η μελέτη αναλύει την επέμβαση των Βρετανών στην Ελλάδα με χρονικό σημείο εκκίνησης τα Δεκεμβριανά του 1944 και κατάληξη την άνοιξη του 1946. Σκοπός του 
συγγραφέα είναι να αναδείξει αφενός τους λόγους που ώθησαν τους Βρετανούς να επέμβουν στρατιωτικά στην Ελλάδα και αφετέρου τα αποτελέσματα αυτής της 
παρέμβασης σε σχέση με την εξέλιξη των πολιτικών υποθέσεων στο εσωτερικό της χώρας, με αποτέλεσμα την επικράτηση των αντικομμουνιστικών δυνάμεων εις 
βάρος των κομμουνιστικών. Το βιβλίο βασίζεται σε εκτεταμένη χρήση αρχειακών πηγών, ιδίως βρετανικών. 

119 1936-1946: δύο επαναστάσεις και 
αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα 

Richter, Heinz 1975 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ 

Αθήνα  ΑΚ  Εξάντας  

 Η μελέτη αναλύει τις εξελίξεις στην Ελλάδα από την επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά έως τα μέσα της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τη 
φυσιογνωμία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, αναλύει την επίδραση της Κατοχής και της ανάπτυξης του αντιστασιακού κινήματος στο συσχετισμό των ελληνικών 
πολιτικών δυνάμεων, και πραγματεύεται τη βίαιη σύγκρουση μεταξύ των κομμουνιστικών και των αστικοδημοκρατικών δυνάμεων τόσο κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
όσο και αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώρας από τα στρατεύματα του Άξονα. 

120 Griechenland zwischen Revolution 
und Konterrevolution (1936-1946) 

Richter, Heinz 1973 ΒΑΡΚΙΖΑ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΕΔΕΣ; ΕΚΚΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΜΕΤΑΞΑΣ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Europäische 
Verlagsanstal
t 

 

 Πρόκειται για την πρώτη γενική επιστημονική μελέτη που καλύπτει χρονικά την περίοδο από της εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας (1936) έως τις απαρχές του 
εμφυλίου πολέμου (1945/46). O συγγραφέας επιχειρεί μια συνολική θεώρηση ιδιαίτερα της γερμανικής Κατοχής με επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις στο 
αντιστασιακό κίνημα. Η μελέτη βασίζεται κυρίως σε δημοσιευμένες και αδημοσίευτες πηγές από γερμανικά αρχεία. 

121 Der griechisch-türkische Konflikt 
und die Haltung der Sowjetunion 

Richter, Heinz 1987 ΑΙΓΑΙΟ; ΕΟΚΑ; ΘΡΑΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΜΑΚΑΡΙΟΣ; 
ΝΑΤΟ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Κολωνία  ΒΚ  Bundesinstitu
t für 
ostwissensch
aftliche und 
international
e Studien, 8 

 

 Η μελέτη αναλύει τις αιτίες και την εξέλιξη της ελληνο-τουρκικής διαμάχης σε σχέση με την στάση της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στις δύο αυτές χώρες. Ο 
συγγραφέας τοποθετεί την αφετηρία της ελληνο-τουρκικής διαμάχης στην περίοδο της ελληνικής επανάστασης (1821-1829). Το Κυπριακό Ζήτημα στη δεκαετία του 
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1950, οι διαφορές στο Αιγαίο μετά το 1974 και το μειονοτικό ζήτημα στη Θράκη οδήγησαν στην ανάφλεξη της παλαιάς εχθρότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης 
είναι αφιερωμένο στην εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος και στις διεθνείς διαστάσεις του. Η στάση της Σοβιετικής Ένωσης ερμηνεύεται ως αμφιταλαντευόμενη, 
καθώς η Μόσχα υποστήριξε την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την άλλη, όμως, ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στις αντιδράσεις της 
απέναντι στην τουρκική εισβολή το 1974. 

122 Griechenlands Kommunisten und 
die Europäische Gemeinschaft 

Richter, Heinz 1980 ΕΔΑ; ΕΟΚ; ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ; ΚΚΕ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ); ΚΚΕ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ); ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

Κολωνία  ΒΚ  Bundesinstitu
t für 
ostwissensch
aftliche und 
international
e Studien, 17 

 

 Η μελέτη διερευνά την στάση των δύο ελληνικών κομμουνιστικών κομμάτων έναντι της σύνδεσης και της προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η 
χρονική περίοδος που εξετάζεται αφορά κυρίως το διάστημα 1974-1979. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί επίσης την εξέλιξη του ΚΚΕ μετά τον εμφύλιο και την διάσπαση 
του το 1968. Σε αντίθεση με το ΚΚΕ (εξωτερικού) που θεωρεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προϊόν «ιμπεριαλιστικών και καπιταλιστικών δυνάμεων», το ΚΚΕ (εσωτερικού) 
τάσσεται – υπό ορισμένες προϋποθέσεις – υπέρ της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, με σκοπό την «απαλλαγή» της Ελλάδας από την «κηδεμονία» των ΗΠΑ. Οι 
κυριότερες πηγές της μελέτης είναι δημοσιευμένες αποφάσεις των κομμουνιστικών κομμάτων. 

123 Griechenland im Zweiten Weltkrieg 
1939-1941 

Richter, Heinz A. 2010 ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΙΤΑ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Μάιντς-
Ρουπόλντινγκ 

 ΒΚ  Franz Philipp 
Rutzen Verlag 

 

 Το βιβλίο αποτελεί συμβολή στην μελέτη του ελληνο-ιταλικού και ελληνο-γερμανικού πολέμου 1940/41. Ο συγγραφέας αναλύει τα πολιτικά και στρατιωτικά 
γεγονότα της διετίας από την ιταλική εισβολή στην Αλβανία (Απρίλιος 1939) ως την ελληνική συνθηκολόγηση και τη δημιουργία των τριών ζωνών Κατοχής. Με βάση 
γερμανικές, ελληνικές, βρετανικές, ιταλικές και αμερικανικές πηγές και τα απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών, ο συγγραφέας περιγράφει την εξέλιξη των δύο 
ελληνικών πολέμων μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του Β´ ΠΠ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διαμόρφωση των ελληνο-βρετανικών σχέσεων. 

124 Griechenland 1940-1950. Die Zeit 
der Bürgerkriege 

Richter, Heinz A. 2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΓΡΑΜΜΟΣ-ΒΙΤΣΙ; ΕΔΕΣ; ΕΚΚΑ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 

Μάιντς-
Ρουπόλντινγκ 

 ΒΚ  Verlag Franz 
Philipp 
Rutzen 

 

 Το βιβλίο αποτελεί συνολική πραγματεία των πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών εξελίξεων της δεκαετίας του ’40. Ο συγγραφέας, με βάση αμερικανικές, 
βρετανικές και ελληνικές πηγές, υποστηρίζει την άποψη ότι ο «βρετανικός παράγοντας» έπαιξε καίριο ρόλο στην κλιμάκωση της εμφυλιοπολεμικής σύγκρουσης των 
ετών 1943-1949. Εκτός από την ελληνική πολιτική σκηνή αναλύονται οι πολιτικές των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης και των βαλκανικών κομμουνιστικών 
κρατών και κομμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξιστόρηση της κρίσιμης τριετίας 1946-1949. 

125 Il Nuovo Ordine Mediterraneo. Le 
politiche di occupazione dell' Italia 
fascista in Europa (1940-1943) 

Rodogno, Davide 2003 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ; ΙΤΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ 

Τορίνο  ΣΠΚ  Bollati 
Boringhieri 

 

 Η συγκεκριμένη μονογραφία αποτελεί σταθμό για τις Σπουδές του Φασισμού και της Ιταλικής Κατοχής στην Ευρώπη. Ο συγγραφέας αναλύει τη "Νέα Τάξη" 
πραγμάτων στη Μεσόγειο (Nuovo Ordine). Διακρίνει την αναντιστοιχία μεταξύ της επιδιωκόμενης κατάκτησης εδαφών και της αδυναμίας de jure προσάρτησής τους 
πριν τη νικηφόρα έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων. Την πολιτική Κατοχής διαχειρίστηκε ο ίδιος ο ιταλός δικτάτορας και ο μηχανισμός του φασιστικού 
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καθεστώτος. Η φυσική παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων σε χώρες της Ευρώπης στόχευε στην επίτευξη σκοπών. Από την άλλη, δημιουργούσε την ανάγκη 
διαφύλαξης του ηθικού και της σωματικής ακεραιότητας των ιταλών στρατιωτών σε εκ νέου εχθρικά εδάφη. Γίνεται αναφορά στο φαινόμενο του εκφασισμού, της 
συνεργασίας με τοπικούς παράγοντες, της αποικιοποίησης και της αποδόμησης των ηττημένων κρατικών οντοτήτων. Από το 1941, εφαρμόσθηκαν πολιτικές 
καταστολής αντιστασιακών κινημάτων στα κατεχόμενα από τους Ιταλούς εδάφη. 

126 The Truman Doctrine of Aid to 
Greece: A Fifty-Year Retrospective 

Rossides, Eugene 1998 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ 

Νέα Υόρκη Υ ΑΚ  American 
Hellenic 
Institute 
Foundation 

 

 Πρόκειται για συλλογικό τόμο στον οποίο δημοσιεύονται μελέτες που περιγράφουν τη διαδικασία οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Δόγματος Τρούμαν. Ειδική έμφαση δίνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο το Δόγμα Τρούμαν προσλήφθηκε και εφαρμόστηκε τόσο 
στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα, καθώς και στις επιπτώσεις τους στις εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα. 

127 Militärputsch in Griechenland oder 
Im Hintergrund der CIA 

Rousseas, 
Stephen 

1968 CIA; ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΔΑ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Ράινμπεκ  ΒΚ  Rowohlt  

 Η μελέτη επικεντρώνεται στο απριλιανό πραξικόπημα και στο ρόλο που διαδραμάτισε η υπηρεσία της CIA για την επιτυχία του. Άλλα θέματα που απασχολούν τον 
συγγραφέα είναι η αύξηση της αμερικανικής επιρροής μετά τον Β´ ΠΠ στην Ελλάδα και η αντίδραση των ΗΠΑ στην επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος. Ο 
συγγραφέας θεωρεί πως η CIA είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει δική της ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και ασκεί κριτική στην υποστήριξη των ΗΠΑ προς το 
καθεστώς των συνταγματαρχών. Αρκετά στοιχεία που παρατίθενται αφορούν την δράση της Ένωσης Κέντρου και του Ανδρέα Παπανδρέου πριν και μετά το 
πραξικόπημα. 

128 Britain and the Greek Civil War, 
1944-1949. British Imperialism, 
Public Opinion and the Coming of 
the Cold War 

Sakkas, John 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Βερολίνο  ΑΚ  Franz Philipp 
Rutzen Verlag 

 

 Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα του αντίκτυπου που είχαν οι εξελίξεις στην Ελλάδα από την εποχή της βρετανικής επέμβασης στα Δεκεμβριανά του 1944 έως το 
τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1949 στη βρετανική κοινή γνώμη και στο εργατικό κίνημα στη Βρετανία. Οι κύριοι στόχοι του συγγραφέα είναι να αναλύσει την 
στάση των Βρετανών πολιτών στην επίσημη πολιτική του Λονδίνου στην Ελλάδα και να αξιολογήσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους το ξεκίνημα του 
Ψυχρού Πολέμου επηρέασε τους επικριτές της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής τόσο εντός του Εργατικού Κόμματος όσο και εντός του συνδικαλιστικού κινήματος 
στη Βρετανία. 

129 Greece: From Resistance to Civil 
War 

Sarafis, Marion 1980 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΣΣΔ; ΚΑΤΟΧΗ 

Νότιγχαμ Υ ΑΚ  Spokesman  

 Πρόκειται για συλλογικό τόμο στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες με κύριο άξονα τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την κατάληψη της Ελλάδας από τις 
στρατιωτικές δυνάμεις του Άξονα έως τον ελληνικό εμφύλιο εόλεμο (1946-1949). Ειδική έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής (1941-1944), στους λόγους που οδήγησαν μετά την απελευθέρωση στη σύγκρουση των αστικών και των κομμουνιστικών δυνάμεων, καθώς 
και στο ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων στην έκρηξη της εμφύλιας αναμέτρησης. 

130 Background to Contemporary 
Greece 

Sarafis, Marion; 
Eve, Martin 

1990 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 

Λονδίνο Υ ΑΚ  Merlin Press  
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ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 

 Συλλογικός τόμος στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες που περιγράφουν τη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας από ιστορική, πολιτική, οικονομική, ιδεολογική και 
πολιτιστική άποψη. Ειδικότερα πεδία ανάλυσης αποτελούν η ανάπτυξη της ελληνικής λογοτεχνίας και της ελληνικής γλώσσας από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα, η 
ελληνική οικονομία, ο ρόλος των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, η Μεγάλη Ιδέας και η Βαλκανική Ένωση, η Κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος, η δικτατορία των 
Συνταγματαρχών και η ελληνοτουρκική διένεξη. 

131 In den Bergen von Hellas Sarafis, Stefanos 1964 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΝΑΠΟΛΕΩΝ 
ΖΕΡΒΑΣ; ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ 

(Ανατολικό) 
Βερολίνο 

 ΒΚ  Deutscher 
Militärverlag 

 

 Πρόκειται για τη γερμανική μετάφραση του βιβλίου του Στέφανου Σαράφη «Ο ΕΛΑΣ». Σε αυτό ο συγγραφέας αφηγείται τον ρόλο και την συμμετοχή του στον «Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Στρατό» καθώς και την δράση του αριστερού αντάρτικου κινήματος κατά των Γερμανών και των μη εαμικών αντιστασιακών οργανώσεων (π.χ. ΕΔΕΣ). 
Στόχος του πρώην στρατιωτικού αρχηγού του ΕΛΑΣ είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της θέσης του αντάρτικου στρατού που διοικούσε στην ελληνική ιστορία. 

132 Spannungsfeld Ägäis. 
Informationen, Hintergründe, 
Ursachen des griechisch-türkischen 
Konfliktes um Cypern und die Ägäis 

Sauerwein, 
Friedrich 

1980 ΑΙΓΑΙΟ; ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ; 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ; ΕΟΚΑ; ΘΑΣΟΣ; ΝΑΤΟ 

Φρανκφούρτ
η 

 ΒΚ  Verlag Moritz 
Diesterweg 

 

 Η μελέτη αναλύει τα αίτια της ελληνο-τουρκικής διαμάχης για την Κύπρο και το Αιγαίο. Αναφορικά με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου εξιστορούνται τα γεγονότα 
που οδήγησαν στην ανακήρυξη της Δημοκρατίας της Κύπρου, η κρίσεις που ξέσπασαν στην δεκαετία του 1960 και η τουρκική εισβολή. Ως αιτία για την διαμάχη στο 
Αιγαίο θεωρείται ο ανταγωνισμός για τα υποτιθέμενα κοιτάσματα πετρελαίου (π.χ. στην Θάσο) και το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Ο συγγραφέας παραθέτει τα 
επιχειρήματα και των δύο πλευρών και δεν παραλείπει ν’ αναφερθεί στις συνέπειες για την Δυτική Συμμαχία. 

133 The Marshall Plan: Fifty Years After Schain, Martin A. 2001 ΕΟΚ; ΕΥΡΩΠΗ; ΗΠΑ; ΝΑΤΟ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ Νέα Υόρκη, 
Μπάσινγκστο
ουκ 

Υ ΑΚ  Palgrave  

 Πρόκειται για συλλογικό τόμο στον οποίο περιλαμβάνονται μελέτες ιστορικών, οικονομολόγων και πολιτικών επιστημόνων, με κύριο άξονα αναφοράς την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεχωριστό σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί η επίδραση του Σχεδίου 
Μάρσαλ στην οργάνωση της πολιτικής και οικονομικής ζωής της μεταπολεμικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο το Σχέδιο προσλήφθηκε 
από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος του Σχεδίου Μάρσαλ στη θεμελίωση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και στη 
διαίρεση της Ευρώπης στα πρώτα στάδια του Ψυχρού Πολέμου. Τέλος, αναλύεται η συζήτηση σχετική με την οικονομική επίδραση του Σχεδίου Μάρσαλ στην 
οικονομική ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά το Β’ ΠΠ. 

134 Kampf um die Ägäis. Die 
Kriegsmarine in griechischen 
Gewässern 1941-1945 

Schenk, Peter 2000 ΑΙΓΑΙΟ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ; ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ; ΛΕΡΟΣ; ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ; ΡΟΔΟΣ 

Αμβούργο-
Βερολίνο-
Βόννη 

 ΒΚ  Mittler  

 Η μελέτη παρουσιάζει τη δράση του γερμανικού πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο κατά την περίοδο της αξονικής Κατοχής. Με βάση τις γερμανικές πηγές από το 
Ομοσπονδιακό-Στρατιωτικό Αρχείο του Φράιμπουργκ ο συγγραφέας επιθυμεί να καλύψει ένα ερευνητικό κενό σχετικά με την ιστορία του πολεμικού ναυτικού κατά 
τη διάρκεια του Β´ ΠΠ στη Μεσόγειο. Το σημαντικότερο κεφάλαιο αφορά την μάχη της Δωδεκανήσου. Το βιβλίο συνοδεύουν πλήθος φωτογραφιών με σκηνές από 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και την Κατοχική καθημερινότητα. 
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135 Der Endkampf auf dem Balkan. Die 
Operationen der Heeresgruppe E 
von Griechenland bis zu den Alpen 

Schmidt-
Richberg, Erich 

1955 ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ; ΒΕΡΜΑΧΤ; ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ε; ΟΥΣΤΑΣΑ; ΤΙΤΟ; 
ΤΣΕΤΝΙΚΣ 

Χαϊδελβέργη  ΒΚ  Kurt 
Vowinckel 
Verlag 

 

 Το βιβλίο περιγράφει την αποχώρηση των γερμανικών Κατοχικών στρατευμάτων από την Ελλάδα το φθινόπωρο του 1944. Ως επιτελάρχης της Ομάδας Στρατού Ε στην 
Ελλάδα ο συγγραφέας έγινε μάρτυρας της σχετικής επιχείρησης. Για την καταγραφή των κινήσεων της Βέρμαχτ ο συγγραφέας στηρίζεται, εκτός από τις προσωπικές 
του αναμνήσεις, σε μαρτυρίες Γερμανών αξιωματικών και διοικητών μεραρχιών. Το βιβλίο προσφέρει πληροφορίες για τη στρατιωτική κατάσταση στα Βαλκάνια στα 
τέλη του 1944, αρχές του 1945. 

136 Die politisch-soziologischen Gründe 
für den Verfall der 
parlamentarischen Demokratie in 
Griechenland 

Schütz, Eberhard 1968 ΑΓΡΟΤΕΣ; ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ; ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ; ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΚΚΕ; 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ 

Κολωνία  ΒΚ  Berichte des 
Bundesinstitu
ts für 
ostwissensch
aftliche und 
international
e Studien, 32 

 

 Η μελέτη διερευνά τις αιτίες που οδήγησαν στην εσωτερική κρίση στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με συνέπεια το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, την 
απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων και την εξουδετέρωση του μοναρχικού θεσμού ως παράγοντα σταθερότητας. Οι αιτίες της κρίσης ανάγονται στην αδυναμία της 
ελληνικής κοινωνίας να αναπτύξει μορφές σύγχρονου κοινοβουλευτισμού. Στην ανάλυσή του ο συγγραφέας διαπιστώνει την έλλειψη συνειδητών διαφοροποιήσεων 
μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και την απουσία αστικής τάξης, προσανατολισμένης σε συγκεκριμένες πολιτικές και πολιτιστικές αξίες σύμφωνα με το 
δυτικοευρωπαϊκό πρότυπο. Κατά το συγγραφέα οι δομές της ελληνικής κοινωνίας διαφέρουν τόσο από αυτές των δυτικών αστικών όσο και από αυτές των 
κομμουνιστικών χωρών. 

137 The British Labour Government and 
the Greek Civil War, 1945-1949: The 
Imperialism of "Non-intervention" 

Sfikas, Thanasis 
D. 

1994 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ 

Keele  ΑΚ  Keele 
University 
Press 

 

 Η μελέτη αναλύει τη στάση της βρετανικής κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος υπό την πρωθυπουργία του Κλήμεντ Άττλη έναντι της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 
ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ειδικότερα αναλύονται οι λόγοι που ώθησαν την κυβέρνηση Άττλη να επιλέξει την πολιτική της περιορισμένης ανάμιξης στις ελληνικές 
υποθέσεις από το 1945 (οπότε το βρετανικό Εργατικό Κόμμα ανήλθε στην εξουσία) έως τη λήξη του ελληνικού Εμφυλίου (1949). Το βιβλίο βασίζεται σε εκτεταμένη 
χρήση αρχειακών πηγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε βρετανικές αρχειακές συλλογές. 

138 Britain in Greece: A Study in 
International Interference 

Sheppard, A. W. 1947 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο  ΑΚ  Collins  

 Το βιβλίο επικεντρώνεται στο ζήτημα των εξελίξεων στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση της χώρας από τα στρατεύματα Κατοχής του Άξονα. Ο 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι από το 1945 (και ακόμα περισσότερο μετά την αρχή του εμφυλίου πολέμου) η Ελλάδα μετατράπηκε σε αστυνομικό κράτος, το οποίο 
λειτούργησε υπό τις ευλογίες ή ακόμα και με την παρότρυνση της βρετανικής πολιτικής. Οι περιγραφές και τα συμπεράσματα του συγγραφέα βασίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στις προσωπικές εμπειρίες που αποκόμισε από την παραμονή του στην Ελλάδα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. 

139 Sample Campaign Plans and Staff 
Assessments for NATO's Southern 

Shlapak, David 
A.; 

1989 ΝΑΤΟ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ; ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Σάντα 
Μόνικα 

 ΑΚ  RAND  
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Region Gardiner, 
Samuel; 
Simons, William 

 Το βιβλίο περιλαμβάνει το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την άσκηση εξομοίωσης που πραγματοποιήθηκε από το RAND Strategy Assessment Center σε συνεργασία 
με το National Defense University (NDU) την άνοιξη του 1988. Το εν λόγω υλικό περιλαμβάνει: (1) μια περίληψη της γεωγραφίας της νότιας περιοχής, (2) μια 
ενδεικτική αξιολόγηση της συνολικής ισορροπίας δυνάμεων στην εν λόγω περιοχή, (3) παράλληλες αξιολογήσεις για κάθε ένα από τα επιμέρους θέατρα 
επιχειρήσεων (βόρεια Ιταλία, Βαλκάνια και ανατολική Τουρκία), (4) ένα ενδεικτικό σχέδιο εκστρατείας του NATO, (5) ένα ενδεικτικό σχέδιο εκστρατείας του 
Συμφώνου της Βαρσοβίας για το νοτιοδυτικό θέατρο επιχειρήσεων, και (6) μια ποσοτική περίληψη της ισορροπίας δυνάμεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στο Σύμφωνο 
της Βαρσοβίας στη νότια περιοχή. 

140 Soldaten gegen Demokraten. 
Militärdiktatur in Griechenland 

Skriver, Ansgar 1968 ΕΔΑ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΕΡΕ; ΚΚΕ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΑΤΟ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 

Κολωνία-
Βερολίνο 

 ΒΚ  Verlag 
Kiepenheuer 
& Witsch 

 

 Στο βιβλίο εξετάζεται η προϊστορία του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967 και δίνεται μια συνολική εικόνα του αυταρχικού συστήματος εξουσίας 
των συνταγματαρχών. Με βάση δημοσιεύματα του διεθνούς έγκριτου Τύπου ο συγγραφέας αναλύει τις πολιτικές του καθεστώτος της «Εθνικής Επαναστάσεως» 
σχετικά με την οικονομία, τον Τύπο, την εκκλησία και τον πολιτισμό. Επίσης, παρουσιάζει τις κυριότερες αντιδικτατορικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι 
να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την γερμανική κοινή γνώμη για το ελληνικό ζήτημα. 

141 Moderne Geschichte des Balkans. 
Der Balkan im Zeitalter des 
Nationalismus 

Sowards, Steven 2004 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΟΚΑ; ΗΠΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

Νόρντερστεν
τ 

 ΒΚ  Books on 
Demand 
GmbH 

 

 Το βιβλίο προσφέρει μια γενική επισκόπηση της ιστορίας των βαλκανικών χωρών από την εποχή της εξάπλωσης της οθωμανικής κυριαρχίας έως την έκρηξη του 
εμφυλίου πολέμου στην Γιουγκοσλαβία την δεκαετία του 1990. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο συγγραφέας επικεντρώνει την προσοχή του στην ελληνο-τουρκική 
διαμάχη γύρω από το κυπριακό ζήτημα και θεωρεί ότι η πολιτική της Αθήνας κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά με 
βάση την αμερικανο-σοβιετική αντίθεση. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί περιορίζεται σε ελάχιστα βασικά έργα για την ιστορία των Βαλκανίων. 

142 War and Postwar Greece: An 
Analysis Based on Greek Writings 

Spencer, Floyd A. 1952 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΣΕ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΔΕΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ 

Ουάσινγκτον  ΑΚ  The Library of 
Congress 

 

 Η μελέτη επισκοπεί τις σημαντικότερες εξελίξεις που σφράγισαν την ελληνική Ιστορία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας, βασισμένος κατά 
κύριο λόγο σε ελληνικές πηγές, αναλύει ειδικότερα τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β’ ΠΠ, την Αντίσταση των Ελλήνων κατά των δυνάμεων Κατοχής του Άξονα, την 
απελευθέρωση της Ελλάδας από τα Κατοχικά στρατεύματα, καθώς και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε λίγο αργότερα. 

143 Moscow and Greek Communism, 
1944-1949 

Stavrakis, Peter J. 1989 ΔΣΕ; ΕΛΛΑΔΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΣΣΔ; ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ; 
ΚΚΕ 

Ίθακα  ΑΚ  Cornell 
University 
Press 

 

 Η μελέτη αναλύει τη σοβιετική πολιτική έναντι της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του Β’ Π Π και κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου 
πολέμου. Σκοπός του συγγραφέα είναι να καταδείξει ότι η σοβιετική πολιτική έναντι της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά ευμετάβλητη και προσδιοριζόταν από τις 
γενικότερες επιδιώξεις της Μόσχας στην Εγγύς Ανατολή, από τη σοβιετική πολιτική απέναντι στις Δυτικές Δυνάμεις και από τη ρευστή πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η σοβιετική ηγεσία προτίμησε τελικά να εξυπηρετήσει τα ευρύτερα γεωπολιτικά της συμφέροντα από το να ενισχύσει 
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αποφασιστικά τους Έλληνες κομμουνιστές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Το βιβλίο βασίζεται σε εκτεταμένη αναδίφηση αρχειακών πηγών (ελληνικών, 
βρετανικών και αμερικανικών). 

144 Stavrianos, Leften Greece: 
American 
Dilemma And 
Opportunity 

1952 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ; ΚΑΤΟΧΗ 

Σικάγο  ΑΚ  Henrer 
Regnery 

 

 Η μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα ποιες συνθήκες διαμόρφωσαν το πλαίσιο της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Σε 
αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η κληρονομιά του Μεσοπολέμου, του Β’ ΠΠ, της Κατοχής, της Αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου. Κατόπιν, ο συγγραφέας εξηγεί τους 
λόγους που οδήγησαν τις ΗΠΑ να εμπλακούν ενεργά στην Ελλάδα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1940 και αναλύει τις κατευθυντήριες γραμμές που κατά τη γνώμη 
του θα ήταν σκόπιμο να ακολουθήσει στο εξής η αμερικανική πολιτική έναντι της Ελλάδας. 

145 Περίπλοκες συμμαχίες. Η 
αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα, 
την Τουρκία και την Κύπρο 

Stearns, 
Monteagle 

1992 ΕΛΛΑΔΑ; ΗΠΑ; ΚΥΠΡΟΣ; ΤΟΥΡΚΙΑ Αθήνα  ΑΚ  Το Ποντίκι  

 Η μελέτη περιγράφει την αμερικανική πολιτική έναντι της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του Ψυχρού Πολέμου. Έχοντας 
διατελέσει πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσινγκτον χειρίστηκε τις σχέσεις της με τα τρία 
προαναφερθέντα κράτη αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική διπλωματική μέθοδο και για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται και ασκούν τον 
ηγετικό τους ρόλο. Το κύριο επιχείρημα που αναπτύσσεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου είναι ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία 
δεν είναι τόσο απελπιστικά περίπλοκες όσο μοιάζουν εκ πρώτης όψεως, και ότι –κατά συνέπεια– οι ΗΠΑ, ασκώντας εποικοδομητική διπλωματία και λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολιτικές πραγματικότητες στην περιοχή, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση αυτών των σχέσεων. 

146 Entagled Allies. US Policy toward 
Greece, Turkey and Cyprus 

Stearns, 
Monteagle 

1992 ΕΛΛΑΔΑ; ΗΠΑ; ΚΥΠΡΟΣ; ΤΟΥΡΚΙΑ Νέα Υόρκη 
 

 ΑΚ  Council on 
Foreign 
Relations 
Press 

 

 Η μελέτη περιγράφει την αμερικανική πολιτική έναντι της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του Ψυχρού Πολέμου. Έχοντας 
διατελέσει πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσινγκτον χειρίστηκε τις σχέσεις της με τα τρία 
προαναφερθέντα κράτη αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική διπλωματική μέθοδο και για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται και ασκούν τον 
ηγετικό τους ρόλο. Το κύριο επιχείρημα που αναπτύσσεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου είναι ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία 
δεν είναι τόσο απελπιστικά περίπλοκες όσο μοιάζουν εκ πρώτης όψεως, και ότι –κατά συνέπεια– οι ΗΠΑ, ασκώντας εποικοδομητική διπλωματία και λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολιτικές πραγματικότητες στην περιοχή, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση αυτών των σχέσεων. 

147 Stirring the Greek Nation: Political 
Culture, Irredentism and Anti-
Americanism in Post-War Greece, 
1945-1947 

Stefanidis, 
Ioannis 

2007 ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ; ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΕΛΛΑΔΑ; ΗΠΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ 

Άλντερσοτ  ΑΚ  Ashgate  

 Το βιβλίο εξετάζει το ιδεολογικό υπόβαθρο της πολιτικής στην Ελλάδα, ιδίως το φαινόμενο του εθνικισμού και την επίδρασή του στη στάση της κοινής γνώμης και 
των πολιτικών ταγών απέναντι σε διεθνή ζητήματα και εθνικές διεκδικήσεις, από το τέλος του Β’ ΠΠ έως τη στρατιωτική δικτατορία του 1967. Εξηγεί πώς οι 
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επανειλημμένες δημόσιες κινητοποιήσεις για τα λεγόμενα «εθνικά θέματα» αναπαρήγαγαν μια πολιτική κουλτούρα που συνδύαζε στοιχεία πελατειακής παράδοσης 
και θρησκευτικής πίστης με στερεότυπα εθνικής ταυτότητας. Ο συγγραφέας αμφισβητεί καθιερωμένες υποθέσεις, όπως ότι ο ελληνικός αλυτρωτισμός τάφηκε στα 
ερείπια της Μικρασιατικής Καταστροφής ή ότι ο ευρύτατα διαδεδομένος αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα οφείλεται στην υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς τη 
δικτατορία του 1967-1974 και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Η μελέτη βασίζεται σε εκτεταμένη αναδίφηση ελληνικών, 
αμερικανικών και βρετανικών αρχειακών πηγών. 

148 Im Spagat zwischen Solidarität und 
Realpolitik: Die Beziehungen 
zwischen der DDR und 
Griechenland und das Verhältnis 
der SED zur KKE 

Stergiou, 
Andreas 

2001 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΑΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΕΡΙΧ ΧΟΝΕΚΕΡ; 
ΚΚΕ; ΚΥΠΡΟΣ; ΠΑΣΟΚ; ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

Μάνχαϊμ-
Μένζεε 

 ΒΚ  Bibliopolis  

 Στο βιβλίο εξετάζονται οι οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία από το τέλος του ελληνικού 
Εμφυλίου και την ίδρυση του ανατολικογερμανικού κράτους ως την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη. Παράλληλα ξετυλίγονται οι σχέσεις 
μεταξύ του ΚΚΕ και του Σοσιαλιστικού Ενωτικού Κόμματος. Ο συγγραφέας αναλύει την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών σχέσεων υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων 
σχέσεων μεταξύ των Γερμανών κομμουνιστών και της ελληνικής Αριστεράς. Το βιβλίο στηρίζεται σε έγγραφα από ελληνικά αρχεία (π.χ. ΑΣΚΙ), γερμανικά 
(Bundesarchiv Berlin) και αγγλικά (Foreign Office Archiv). 

149 The Wrong Horse: The Politics of 
Intervention and the Failure of 
American Diplomacy 

Stern, Lawrence 1977 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ; ΗΠΑ; ΚΥΠΡΟΣ; ΝΑΤΟ; 
ΤΟΥΡΚΙΑ 

Νέα Υόρκη  ΑΚ  Times Books  

 Η μελέτη περιγράφει και αναλύει κριτικά την αμερικανική πολιτική έναντι της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως τα 
μέσα της δεκαετίας του 1970. Ο συγγραφέας επικρίνει την αμερικανική πολιτική ηγεσία για την υποστήριξη που παρείχε στη δικτατορία των Συνταγματαρχών από το 
1967 έως το 1974 και καταλήγει ότι, βάζοντας τη συνοχή της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ υπεράνω του ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος για τους κατοίκους της Ελλάδας 
και της Κύπρου, η Ουάσινγκτον συνέβαλε στην τραγωδία του ελληνικού και του κυπριακού λαού, αποτυγχάνοντας παράλληλα να εξυπηρετήσει τους ίδιους τους 
στρατηγικούς της στόχους. 

150 De Gaulle et Karamanlis: La Nation, 
l'Etat, l'Europe 

Svolopoulos, 
Constantin; 
Morelle, Chantal 

2002 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΥΡΩΠΗ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Αθήνα  ΣΠ  Πατάκης  

 Πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Ίδρυμα Σαρλ ντε Γκωλ στην Αθήνα, στις 5 και 6 
Οκτωβρίου 2000. 

151 Histoire de la Grèce moderne Svoronos, 
Nicolas 

1953 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΙΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Παρίσι  ΑΚ  Presses 
Universitaires 
de France 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική επισκόπηση της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης και της ίδρυσης του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους έως τον Β’ ΠΠ, την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Ο συγγραφέας επιχειρεί μία μαρξιστική ανάλυση της υπό εξέταση περιόδου, 
επικεντρωνόμενος στα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα, αλλά και στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που σημάδεψαν την Ελλάδα από τις αρχές του 19ου έως 
τα μέσα του 20ού αιώνα. 
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152 Greece: A Political and Economic 
Survey, 1939-1953 

Sweet-Escott, 
Bickham 

1954 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ 

Λονδίνο  ΑΚ  Royal 
Institute of 
International 
Affairs 

 

 Η μελέτη αναλύει την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας από τις παραμονές τις εμπλοκής της χώρας στον Β’ ΠΠ έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950. 
Σε πολιτικό επίπεδο, ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην επίδραση που άσκησαν ο Β’ ΠΠ, η Κατοχή, η Αντίσταση, τα Δεκεμβριανά και η Συμφωνία της Βάρκιζας, το 
Δόγμα Τρούμαν, ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) και η μετεμφυλιακή προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Αντίστοιχα, στο οικονομικό πεδίο ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην εμπλοκή των Βρετανών αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, στην εισροή της αμερικανικής βοήθειας, στην 
παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας, στο εμπόριο και στα δημόσια οικονομικά. Το βιβλίο συμπληρώνεται από τρία παραρτήματα: Κυπριακό, το βόρεια 
σύνορα της Ελλάδας, στατιστικά στοιχεία. 

153 Die deutsch-griechischen 
Wirtschaftsbeziehungen 

Terhaar, 
Bernhard 

1961 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ; ΚΑΠΝΑ; ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ; ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 
ΔΑΣΜΟΙ; ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Πανεπιστήμι
ο Κολωνίας 

   Inaugural-
Dissertation 

 

 Η διατριβή εξετάζει την πορεία των ελληνο-γερμανικών οικονομικών σχέσεων από την δεκαετία του 1920 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ο συγγραφέας 
καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα των οικονομικών σχέσεων (με άξονα αναφοράς το εμπόριο) και επικεντρώνεται στην ανάλυση των διακρατικών συμφωνιών και 
των συνεπειών τους, χωρίς αναφορά σε πολιτικά γεγονότα. Κύρια πηγή της διατριβής αποτελούν ο γερμανικός Τύπος και άρθρα σε οικονομικά περιοδικά. 

154 Griechenland und die Großmächte 
im Zweiten Weltkrieg 

Thadden, 
Ehrengard 
Schramm von 

1955 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΙΤΑ; ΗΠΕΙΡΟΣ; ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ; ΤΣΙΑΝΟ 

Βίσμπαντεν  ΒΚ  Franz Steiner 
Verlag 

 

 Το βιβλίο επικεντρώνεται στα γεγονότα του ελληνο-ιταλικού και ελληνο-γερμανικού πολέμου (1940/41), με την φιλοδοξία ν’ αποτελέσει συμβολή στην διπλωματική 
ιστορία της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια. Η συγγραφέας αξιοποιεί το αρχειακό υλικό που κατατέθηκε στις δίκες της Νυρεμβέργης και τα δημοσιευμένα 
απομνημονεύματα πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων προσωπικοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης αφιερώνεται στην ιταλική εκστρατεία κατά της Ελλάδας, 
και στις διπλωματικές εξελίξεις που συνδέονται με αυτή. Η διατήρηση της Μοναρχίας μεταπολεμικά χαρακτηρίζεται ως πολιτικό κέρδος της χώρας. 

155 The Greek Upheaval: Kings, 
Demagogues and Bayonets 

Theodoracopoul
os, Taki 

1978 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β'; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

Νιου Ροσέλ  ΑΚ  Caratzas 
Brothers 

 

 Το βιβλίο εξετάζει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την πτώση της δικτατορίας των 
Συνταγματαρχών (1974). Έμφαση δίνεται στη μετάβαση από την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στον Γεώργιο Παπανδρέου, 
καθώς και στη συνακόλουθη σύγκρουση του τελευταίου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο Β’ που προκάλεσε την πολιτική κρίση του 1965-1967. Αντίστοιχα, αναλύεται το 
επιτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, η διακυβέρνηση της χώρας από το δικτατορικό καθεστώς, το αποτυχημένο βασιλικό αντικίνημα της 
13ης Δεκεμβρίου 1967, η σταδιακή επικράτηση του Γεώργιου Παπαδόπουλου στο εσωτερικό του καθεστώτος έως την ανατροπή του από τον Γεώργιο Ιωαννίδη, το 
πραξικόπημα εναντίον του αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, καθώς και η τουρκική εισβολή στη μεγαλόνησο, η οποία επέφερε την πτώση 
της Χούντας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας μέσω της επιστροφής του Κ. Καραμανλή από το Παρίσι. 

156 Les grands dossiers de la 
Communauté européenne. 

Torrelli, Maurice 1986 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ) 

Παρίσι  ΣΠ  PUF  
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Convergences et divergences 
franco-hellénique : actes du 
Colloque franco-hellénique de 
Rennes, 30 et 31 janvier 1986 

 Έκδοση πρακτικών υπό τον τίτλο "Ελληνογαλλικές συγκλίσεις και αποκλίσεις", του ελληνογαλλικού συνεδρίου της Ρεν, 30-31 Ιανουαρίου 1986. 

157 Common Market and Economic 
Development: The E. E. C. and 
Greece 

Triantis, Stephen 
G. 

1965 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

  ΑΚ  Center of 
Planning and 
Economic 
Research 

 

 Η μελέτη εξετάζει αναλυτικά το ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδας με την ΕΟΚ σε συνάρτηση με τις προοπτικές ανάπτυξης που αναμένεται να προκύψουν για τη χώρα 
από τη συμμετοχή της στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ειδικότερα της κοινής αγοράς. Ειδική αναφορά γίνεται τις παραγωγικές δυνατότητες της 
ελληνικής οικονομίας, οι οποίες υποστηρίζεται ότι μπορούν να επεκταθούν ακόμα περισσότερο μέσω του καθεστώτος σύνδεσης που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα με 
την ΕΟΚ μέσω της υπογραφής της Συμφωνίας των Αθηνών στις 9 Ιουλίου 1961. 

158 Militär und Friedensbewegung in 
Griechenland (1950-1967). Ein 
Beitrag zur Friedensforschung 

Tsakiris, 
Dimitrios 

1992 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 
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 ΒΚ  Verlag Peter 
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 Στο βιβλίο εξετάζονται οι πολιτικές ασφάλειας των αστικών δυνάμεων μετά την στρατιωτική τους επικράτηση στον Εμφύλιο (1946-1949) και ως το πραξικόπημα της 
21ης Απριλίου 1967. Επίσης, αναλύονται οι επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή και ο ρόλος του στρατού ως ενεργού παράγοντα 
διατήρησης της αστικής πολιτικής εξουσίας. Κατά τον συγγραφέα ο στρατός είχε την πολιτική αποστολή να αποτρέψει κάθε απόπειρα πραγματοποίησης κοινωνικών 
αλλαγών. Εκτός από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία ο συγγραφέας μελέτησε τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής. 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΚΙΝΣΟΝ 
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 Η μελέτη εξετάζει την εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος στα πλαίσια της στρατηγικής του ΝΑΤΟ και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την έναρξη του ένοπλου 
απελευθερωτικού αγώνα στη δεκαετία του ´50 ως την τουρκική εισβολή το 1974. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η ελληνο-τουρκική διένεξη γύρω από το Κυπριακό 
Ζήτημα απειλούσε τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας στην ανατολική μεσόγειο, ενώ η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου συντέλεσε στην 
επιδείνωση των προβλημάτων, αντί να συμβάλει στην επίλυσή τους. 
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160 The Greek Tragedy Tsoucalas, 
Constantine 

1969 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-
1974; ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΚΑΤΟΧΗ 

Βαλτιμόρη  ΑΚ  Penguin  

 Το βιβλίο αποσκοπεί στην αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Για το λόγο 
αυτό, ο συγγραφέας επιχειρεί τη διασύνδεση των κοινωνικών, πολιτικών και διεθνών παραγόντων που διευκόλυναν το έργο των πραξικοπηματιών. Έτσι, έμφαση 
δίνεται σε γεγονότα και ιστορικές περιόδους που είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές δομικές καινοτομίες και θεσμικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης του ελληνικού 
κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται και αξιολογούνται η ίδρυση και η ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, η Κατοχή της χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα κατά τη 
διάρκεια του Β’ ΠΠ, το αντιστασιακό κίνημα και ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949). 

161 Neugriechische Geschichte. Eine 
Einführung 

Tzermias, Pavlos 1986 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ; ΕΡΕ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Τύμπινγκεν  ΒΚ  Francke 
Verlag 

 

 Το βιβλίο αποτελεί γενική εισαγωγή στην νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία και εκτείνεται χρονικά από την επανάσταση του 1821 έως την περίοδο 
διακυβέρνησης Σημίτη. Ο συγγραφέας, γνωστός αρθρογράφος γερμανόφωνων εντύπων, προσεγγίζει το αντικείμενο του υπό μια φιλελεύθερη σκοπιά, με σκοπό να 
«παρουσιάσει τα προβλήματα και όχι να δώσει έτοιμες απαντήσεις». Στα κεφάλαια που αναφέρονται στα μεταπολεμικά γεγονότα ασκείται κριτική στην έλλειψη ενός 
κράτους δικαίου και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του οποίου οι πολιτικές –παρά την ύπαρξη του παρακράτους κατά 
την πρώτη 8ετία– σφράγισαν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. 

162 Konstantinos Karamanlis. Versuch 
einer Würdigung 

Tzermias, Pavlos 1992 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΡΕ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΠΑΣΟΚ 

Τυβίγγη  ΒΚ  Francke 
Verlag 

 

 Πρόκειται για πολιτική βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο συγγραφέας, ο οποίος ανήκε στον στενό φιλικό κύκλο του Μακεδόνα ηγέτη και αξιοποιεί την 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, εξετάζει και ερμηνεύει την πολιτική του σταδιοδρομία, ιδιαίτερα στη μεταπολεμική περίοδο, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις 
ενέργειές του για την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών μετά τη δικτατορία (1967-1974) και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο συγγραφέας 
αξιολογεί θετικά τον Καραμανλή ως επιφανή Ευρωπαίο πολιτικό. 

163 Politik im neuen Hellas. Strukturen, 
Theorien und Parteien im Wandel 

Tzermias, Pavlos 1997 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ; ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

Τυβίγγη  ΒΚ  Francke 
Verlag 

 

 Το βιβλίο αποτελεί εισαγωγή στην πολιτική ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Με βάση ανέκδοτο αρχειακό υλικό, όπως τις αναμνήσεις του πατέρα του 
και φιλελεύθερου πολιτικού Νικόλαου Τζερμία, την αρθρογραφία του σε γερμανόφωνα έντυπα και το υλικό των διαλέξεων του σε Πανεπιστήμια της Ελβετίας ο 
συγγραφέας εξετάζει τις μεταβολές που επήλθαν στο πολιτικό και κομματικό σύστημα της χώρας. Για την περίοδο της Κατοχής επισημαίνεται ο ηγετικός ρόλος του 
ΚΚΕ στην αντίσταση. Παράλληλα, ασκείται κριτική στις πολιτικές που ακολούθησε έναντι των αντιπάλων του (Ζέρβας, Ψαρρός), ενώ η βρετανική στήριξη προς τον 
Γεώργιο Β´ θεωρείται βασική αιτία της πόλωσης. Κατά τον συγγραφέα το αποτέλεσμα του Εμφυλίου (1946-1949) ήταν η «ανάπηρη δημοκρατία» της εθνικοφροσύνης, 
ένα καθεστώς αστυνομικού τύπου. 

164 Le différend greco-turc Vaner, Semih 1988 ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΥΠΡΟΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΤΟΥΡΚΙΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

Παρίσι Υ ΣΠ  L'Harmattan  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 Συλλογικός τόμος, ο οποίος έχει στόχο να προσφέρει ένα πανόραμα των ελληνοτουρκικών διαφορών από τριπλή σκοπιά. Πρώτον, επιχειρεί να φωτίσει τις ιστορικές 
καταβολές των ελληνοτουρκικών. Δεύτερον, εξετάζει τις διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τρίτον, καταδεικνύει τη διεθνή διάσταση του προβλήματος. 

165 Militärdiktatur und Demokratie in 
Griechenland 1950-1978 

Vassiliou, Katia 
Fofo 

1979 ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; 
ΕΡΕ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Πανεπιστήμι
ο Χόενχάιμ 

 ΒΚ  Dissertation  

 Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή η οποία έχει ως αντικείμενο την μεταπολεμική ιστορία του ελληνικού κράτους από το τέλος του εμφυλίου πολέμου (1949) έως 
την αποκατάσταση της δημοκρατίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Τα επιμέρους κεφάλαια περιλαμβάνουν τις πολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές εξελίξεις 
που συντελέστηκαν κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σκοπός της συγγραφέως είναι να δώσει μια συνολική εικόνα των κυριότερων γεγονότων που έλαβαν 
χώρα σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να εξηγήσει την χωρίς αντίσταση κατάληψη της εξουσίας από τους συνταγματάρχες και ν’ αποδείξει ότι τα αυταρχικά μέτρα 
που πήρε το στρατιωτικό καθεστώς οφειλόταν στην έλλειψη μαζικής υποστήριξης από τα λαϊκά στρώματα, ενώ η άσχημη οικονομική κατάσταση και το Κυπριακό 
συνέβαλαν στην αποδυνάμωση και τελικά στην κατάρρευση του καθεστώτος. Βασικές πηγές της μελέτης είναι τα πρακτικά από τις δίκες των συνταγματαρχών και 
των συνεργατών τους και ο ελληνικός Τύπος μετά την δικτατορία. 

166 Metaxas – Hitler: Griechisch-
deutsche Beziehungen während der 
Metaxas-Diktatur 1936-1941 

Velliadis, 
Hannibal 

2006 ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ; ΧΙΤΛΕΡ 

Βερολίνο  ΒΚ  Duncker & 
Humblot 

 

 Η μελέτη εξετάζει την πορεία των ελληνο-γερμανικών σχέσεων κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Τον συγγραφέα απασχολεί κυρίως το ερώτημα αν το 
καθεστώς είχε τη δυνατότητα, μέσω μιας διαφορετικής εξωτερικής πολιτικής, να αποφύγει τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο και κατά συνέπεια την γερμανική επίθεση τον 
Απρίλιο του 1941. Ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί ότι η βρετανική πολιτική έθεσε το πλαίσιο των επιλογών της Αθήνας, και ο προσανατολισμός του Μεταξά προς 
την Αγγλία οδήγησε στην εγκατάλειψη της πολιτικής της ουδετερότητας και σε αντίθεση με τη Γερμανία. Η μελέτη αξιοποιεί αρχειακές πηγές του ελληνικού και του 
γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. 

167 The Military in Greek Politics: From 
Independence to Democracy 

Veremis, Thanos 1997 Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ 

Μόντρεαλ  ΑΚ  Black Rose 
Books 

 

 Η μελέτη αποτελεί μια εμπεριστατωμένη ιστορική καταγραφή του φαινομένου της πολιτικοποίησης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους έως την επαύριον της πτώσης της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1974). Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται μεταξύ άλλων η διαδικασία συγκρότησης του 
τακτικού ελληνικού στρατού, η επιλογή και η εκπαίδευση των αξιωματικών, η διασύνδεση των ενόπλων δυνάμεων με την εκπλήρωση των «εθνικών ιδανικών», η 
επίδραση του Α’ ΠΠ στις σχέσεις στρατού-πολιτικής, το φαινόμενο της πατρωνίας στο σώμα των αξιωματικών, οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, του Β’ 
ΠΠ και του εμφυλίου πολέμου, η επιρροή των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η επιβολή της δικτατορίας την περίοδο 
1967-1974 και η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 

168 Greece, 1941-49: From Resistance 
to Civil War. The Strategy of the 
Greek Communist Party 

Vlavianos, Haris 1992 ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ; 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 

Οξφόρδη  ΑΚ  Macmillan  

 Η μελέτη αναλύει τη στρατηγική του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της Κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, στα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης και αργότερα 
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου. Σκοπός του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει τα κίνητρα που προσδιόρισαν τις αποφάσεις της ελληνικής κομμουνιστικής ηγεσίας 
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καθ’ όλη τη δεκαετία του 1940 αλλά και τις επιπτώσεις της τακτικής που τελικά επιλέχθηκε να ακολουθηθεί. Το βιβλίο βασίζεται σε εκτεταμένη χρήση αρχειακών 
πηγών. 

169 The Greek Sedition Voigt, F. A. 1949 ΔΣΕ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Λονδίνο  ΑΚ  Hollis & 
Carter 

 

 Η μελέτη αναλύει διάφορες πτυχές του ελληνικού Εμφυλίου (1946-1949). Το βιβλίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στις προσωπικές εμπειρίες και προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις του συγγραφέα, ο οποίος κάλυπτε δημοσιογραφικά τον ελληνικό Εμφύλιο. Ο συγγραφέας εντοπίζει τις ιστορικές καταβολές του Εμφυλίου Πολέμου και 
επιχειρεί να αποδείξει ότι ο τελευταίος υπήρξε μια ευρείας κλίμακας πρόβα της νέας κομμουνιστικής τακτικής επικράτησης σε χώρες που δεν είχαν περιέλθει στη 
σοβιετική σφαίρα επιρροής μετά τη λήξη του Β’ ΠΠ. 

170 The Mechanism of Catastrophe: The 
Turkish Pogrom of September 6-7, 
1955 and the Destruction of the 
Greek Community in Istanbul 

Vryonis, Speros 2005 ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ; ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 

Νέα Υόρκη  ΑΚ  Greekworks  

 Η μελέτη επικεντρώνεται στη λεπτομερή καταγραφή των γεγονότων που κατέληξαν στα βίαια επεισόδια εις βάρος της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης 
τη νύχτα της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου 1955, καθώς και στις συνέπειές τους τόσο στην ίδια τη μειονότητα όσο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο συγγραφέας 
θεμελιώνει την άποψη ότι τα γεγονότα δεν υπήρξαν αποτέλεσμα αυθόρμητης κινητοποίησης του τουρκικού όχλου, αλλά αντίθετα προϊόν συντονισμένης στρατηγικής 
από την πλευρά της Άγκυρας με σκοπό την άσκηση πίεσης στην Αθήνα σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα. Το βιβλίο βασίζεται σε εκτεταμένη χρήση αρχειακού υλικού, 
ενώ επιπλέον διανθίζεται και με σπάνιο φωτογραφικό υλικό. 

171 Unser Faschismus neben. 
Griechenland gestern – ein 
Lehrstück für morgen 

Wallraff, Günter; 
Spoo, Eckart 

1975 CIA; ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΗΠΑ; ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Κολωνία  ΒΚ  Verlag 
Kiepenheuer 
& Witsch 

 

 Το βιβλίο αποτελείται από συνεντεύξεις, ημερολογιακές σημειώσεις και αποσπάσματα άρθρων στον Τύπο με κύριο αντικείμενο την τρομοκρατία της στρατιωτικής 
δικτατορίας στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύλληψη και ο βασανισμός του Γερμανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Günter Wallraff, που είχε προβεί σ’ 
εκδήλωση διαμαρτυρίας στην πλατεία συντάγματος. Πρόκειται για ένα προσωπικό κατηγορώ κατά του απριλιανού καθεστώτος, που συνδυάζεται με δριμεία κριτική 
κατά των αστικών γερμανικών μέσων ενημέρωσης και της κυβέρνησης της Βόννης για την στάση που κράτησαν απέναντι στους συνταγματάρχες. Παράλληλα, 
καυτηριάζεται ο ρόλος των ΗΠΑ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής. 

172 Grundzüge der Okkupationspolitik 
des faschistischen deutschen 
Imperialismus gegenüber 
Griechenland vom März 1943 bis 
zum Oktober 1944 

Wappler, Anke 1986 
 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ; ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ; ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ; 
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΧΕΡΜΑΝ ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ 

(Ανατολικό) 
Βερολίνο 

 ΒΚ  Dissertation  

 Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή η οποία έχει ως θέμα την Κατοχική πολιτική του «φασιστικού γερμανικού ιμπεριαλισμού» στην Ελλάδα από τη λήξη της μάχης του 
Στάλινγκραντ ως την απελευθέρωση της, τον Οκτώβριο του 1944. Η συγγραφέας θεωρεί πως η γερμανική πολιτική στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε σχέση με τις 
γενικότερες στρατιωτικές εξελίξεις στα διάφορα μέτωπα του πολέμου, ιδιαίτερα στο Ανατολικό. Στόχος των Γερμανών ήταν η μετατροπή της κατεχόμενης χώρας σε 
νοτιανατολικό προπύργιο του «Φρουρίου της Ευρώπης». Η «νέα πολιτική», εργαλείο της οποίας υπήρξε η κυβέρνηση Ράλλη, απέβλεπε επίσης στη διάσπαση της 
αντίστασης, ώστε να οδηγηθεί ο ελληνικός λαός στον εμφύλιο πόλεμο και να αποτραπεί μια λαϊκο-δημοκρατική εξέλιξη. Η συγγραφέας έχει μελετήσει κυρίως 
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γερμανικές στρατιωτικές πηγές και τοποθετείται κριτικά απέναντι στην «αστική ιστοριογραφία» της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

173 British Labour and the Cold War Weiler, Peter 1988 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Στάνφορντ  ΑΚ  Stanford 
University 
Press 

 

 Η μελέτη αναλύει την επίδραση του Ψυχρού Πολέμου στην πολιτική του βρετανικού Εργατικού Κόμματος. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το βρετανικό Εργατικό 
Κόμμα δεν σκόπευε να ακολουθήσει μια σοσιαλιστική εξωτερική πολιτική, αλλά αντίθετα επιδίωκε να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο κατά 
τρόπο ωφέλιμο για τα παραδοσιακά οικονομικά και αυτοκρατορικά συμφέροντα της Βρετανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις του Εργατικού Κόμματος 
μπόρεσαν να ακολουθήσουν παραδοσιακές πολιτικές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι οι ηγεσίες των 
βρετανικών συνδικάτων υποστήριζαν τις προσπάθειες να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα εργατικά συνδικάτα στη Βρετανία αλλά και οπουδήποτε αλλού να βρεθούν 
υπό την επιρροή των κομμουνιστών. 

174 Griechenland. Vom Frühmittelalter 
bis zur Gegenwart 

Weithmann, 
Michael W. 

1994 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΕΞΟΡΙΣΤΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Ρέγκενσμπου
ργκ 

 ΒΚ  Verlag 
Friedrich 
Pustet 

 

 Το βιβλίο δίνει μια σύντομη επισκόπηση της ελληνικής ιστορίας από τον μεσαίωνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στα οικεία κεφάλαια περιγράφονται ο 
πόλεμος του 1940-1941, οι πολιτικές των Κατοχικών δυνάμεων, η συγκρότηση των αντιστασιακών οργανώσεων και ο Εμφύλιος (1945-1949). Ο συγγραφέας υιοθετεί 
την άποψη ότι η στρατηγική των Ελλήνων κομμουνιστών ανταποκρινόταν στους γενικότερους σχεδιασμούς της Μόσχας και των βαλκανικών συντρόφων τους. Η 
περίοδος της συντηρητικής κυριαρχίας (1949-1964), με βασικό χαρακτηριστικό τον αντικομμουνισμό, αναλύεται ως εποχή πολιτικής στασιμότητας. Ο συγγραφέας 
στηρίζεται κυρίως σε γερμανόφωνη βιβλιογραφία. 

175 The U.S. Sixth Fleet and the 
Conventional DEfense of Europe 

Wilson, 
Desmond P. 

1976 6ος ΣΤΟΛΟΣ; ΕΥΡΩΠΗ; ΗΠΑ; ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Άρλινγκτον  ΑΚ  Center for 
Naval 
Analyses 

 

 Η μελέτη εξετάζει τους λόγους για τους οποίους ο 6ος Αμερικανικός Στόλος αντιμετωπίζει προβλήματα στη Μεσόγειο. Το κύριο επιχείρημα του συγγραφέα είναι ότι η 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του 6ου Στόλου έχει μειωθεί λόγω της αλλαγής των συνθηκών στο ευρωπαϊκό θέατρο. Επιπλέον, αμφισβητείται η πολιτική και 
στρατηγική αξία της Μεσογείου ως χώρου φιλοξενίας του 6ου Στόλου. 

176 American Intervention in Greece, 
1943-1949: A Study in 
Counterrevolution 

Wittner, 
Lawrence S. 

1982 ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Νέα Υόρκη  ΑΚ  Columbia 
University 
Press 

 

 Η μελέτη αναλύει τον τρόπο παρέμβασης των ΗΠΑ στις ελληνικές υποθέσεις από τις παραμονές της λήξης του Β’ ΠΠ έως το τέλος του Εμφυλίου. Ο συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι στόχος της αμερικανικής πολιτικής ήταν αρχικά η ανάσχεση και κατόπιν η διάλυση του αριστερού κινήματος στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
μολονότι δημοσίως διακήρυτταν την προσήλωσή τους σε ένα πρόγραμμα οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, οι Αμερικανοί ιθύνοντες στην 
πράξη συνέβαλαν αποφασιστικά στην επικράτηση της αντικομμουνιστικής παράταξης κατά τη διάρκεια του ελληνικού Εμφυλίου. Το βιβλίο βασίζεται σε 
εκτεταμένη χρήση αρχειακών πηγών. 

 

177 The Story of Modern Greece Woodhouse, C. 
M. 

1968 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος 
ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΏΝΑς); ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Λονδίνο  ΑΚ  Faber and 
Faber 
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 Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική αποτύπωση της ελληνικής Ιστορίας από τα χρόνια του Βυζαντίου έως και τη δεκαετία του 1960. Ο συγγραφέας περιγράφει την 
ακμή και την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και την ίδρυση και την πορεία του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια του 19ου και μεγάλου μέρους του 20ού αιώνα. 

178 A Short History of Modern Greece Woodhouse, C. 
M. 

1968 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος 
ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Νέα Υόρκη  ΑΚ  Praeger  

 Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική αποτύπωση της ελληνικής Ιστορίας από τα χρόνια του Βυζαντίου έως και τη δεκαετία του 1960. Ο συγγραφέας περιγράφει την 
ακμή και την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και την ίδρυση και την πορεία του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια του 19ου και μεγάλου μέρους του 20ού αιώνα. 

179 The Struggle for Greece, 1941-1949 Woodhouse, C. 
M. 

1976 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ 

Λονδίνο  ΑΚ  Hart-Davis, 
MacGibbon 

 

 Το βιβλίο περιγράφει τη διαμάχη μεταξύ κομμουνιστών και μη κομμουνιστών για τη νομή της εξουσίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ταραγμένης δεκαετίας του 
1940. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι Έλληνες κομμουνιστές επιχείρησαν σε τρεις διαδοχικές περιπτώσεις να εξασφαλίσουν την εξουσία στην Ελλάδα: κατά τη 
διάρκειας της Κατοχής (μέσω της δράσης του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ), αμέσως μετά την απελευθέρωση (Δεκεμβριανά του 1944) και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
(1946-1949). Σε αυτό το πλαίσιο, ο συγγραφέας υπογραμμίζει την αποφασιστική βρετανική και κατόπιν αμερικανική συμβολή στην επικράτηση των 
αντικομμουνιστικών πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. 

180 Apple of Discord. A Survey of 
Recent Greek Politics in Their 
International Setting 

Woodhouse, C. 
M. 

1948 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ 

Λονδίνο  ΑΚ  Hutchinson  

 Το βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια αποτύπωσης ορισμένων από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το διάστημα 1941-1945. Ο συγγραφέας, 
με έντονη την επίδραση του προσωπικού στοιχείου στην αφήγηση λόγω της εμπλοκής του σε πολλά από τα γεγονότα, περιγράφει την περίοδο της Κατοχής της 
Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό αντιστασιακό κίνημα, αλλά και το πρώτο διάστημα της απελευθέρωσης που 
σημαδεύτηκε από τα Δεκεμβριανά του 1944. 

181 Greece and the Great Powers, 
1944-1947: Prelude to the Truman 
Doctrine 

Xydis, Stephen 1963 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΣΣΔ; ΗΠΑ 

Θεσσαλονίκη  ΑΚ  Institute for 
Balkan 
Studies 

 

 Η μελέτη αναλύει διεξοδικά το θέμα των διεθνών σχέσεων της Ελλάδας κατά τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση της χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα. Το 
ενδιαφέρον του συγγραφέα επικεντρώνεται στο ενδιαφέρον των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής για την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ειδική αναφορά γίνεται στην ανάμιξη των ΗΠΑ στις ελληνικές υποθέσεις μέσω της εξαγγελίας του Δόγματος Τρούμαν. 

182 Die deutsche Besatzungsherrschaft 
auf Kreta 1941-1945 

Xylander, Marlen 
von 

1989 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΝΤΡΕ; ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ; ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ; ΜΠΡΟΥΝΟ ΜΠΡΟΙΕΡ; ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΒΙΛΧΕΛΜ 
ΜΥΛΛΕΡ; ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΡΗΤΗ 

Φράιμπουργ
κ 

 ΒΚ  Verlag 
Rombach 

 

 Με βάση γερμανικά, ελληνικά και αγγλικά αρχεία, συνεντεύξεις και δημοσιεύματα του Τύπου η συγγραφέας ανασυνθέτει το σκηνικό της αξονικής Κατοχής στην 
Κρήτη (1941-1945), εξετάζοντας τις πολιτικές των γερμανικών και ιταλικών αρχών (π.χ. στη διοίκηση), την γένεση του αντάρτικου κινήματος και την πολιτική του 
ταυτότητα καθώς και το ρόλο του βρετανικού παράγοντα στις εσωτερικές εξελίξεις του νησιού. Ένα βασικό θέμα της μελέτης είναι τα γερμανικά αντίποινα και η 
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καταπολέμηση της αντίστασης εκ μέρους των αρχών Κατοχής. 

183 Ιστορία χαμένων ευκαιριών 
(Κυπριακό, 1950-1963) 

Αβέρωφ-
Τοσίτσας, 
Ευάγγελος 

1981 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Εστία  

 Το βιβλίο αναλύει τις εξελίξεις που σημάδεψαν το Κυπριακό ζήτημα από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 έως το 1963. Η αφήγηση επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο 
στην εξιστόρηση των διπλωματικών παρασκηνίων των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό όπως τις έζησε ο συγγραφέας ως υφυπουργός και κατόπιν ως υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας (1951-1952 και 1956-1963 αντίστοιχα). 

184 «Φωτιά και τσεκούρι!»: Ελλάς, 
1946-1949 

Αβέρωφ-
Τοσίτσας, 
Ευάγγελος 

1974 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; 
ΔΣΕ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ 

Αθήνα  ΑΚ  Εστία  

 Το βιβλίο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση ορισμένων από τα σημαντικότερα γεγονότα που σφράγισαν την ελληνική ιστορία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1940. Ο συγγραφέας καταπιάνεται αρχικά με την αφήγηση συμβάντων που σχετίζονται με την ιταλογερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδας (1940-1941), με την 
Κατοχή και την Αντίσταση εναντίον των κατακτητών, καθώς και με τα Δεκεμβριανά του 1944, και συνεχίζει με το κύριο αντικείμενο της μελέτης του που δεν είναι 
άλλο από τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949) για την έναρξη και τη συνέχιση του οποίου αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στην πολιτική του ΚΚΕ. 

185 Από την Κατοχή στον Εμφύλιο: η 
μεγάλη ευθύνη των Συμμάχων. Ένα 
βιβλίο-συνέντευξη στον Σοφοκλή Γ. 
Δημητρακόπουλο 

Αγγελόπουλος, 
Άγγελος Θ.  

1995 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΠΕΕΑ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΒΑΡΚΙΖΑΣ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

Αθήνα  ΑΚ  Παρουσία  

 Το βιβλίο αποτελεί μια καταγραφή, συχνά υπό το φως των προσωπικών εμπειριών του συγγραφέα, γεγονότων της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας 
επικεντρώνεται στην ανάλυση της εμπλοκής της Ελλάδας στον Β’ ΠΠ, στην Κατοχή και την Αντίσταση, στη συγκρότηση της «κυβέρνησης του βουνού» (ΠΕΕΑ), στην 
απελευθέρωση και στα Δεκεμβριανά του 1944, καθώς και στη διολίσθηση της Ελλάδας προς τον εμφύλιο πόλεμο για την εκδήλωση του οποίου αποδίδονται μεγάλες 
ευθύνες στους Συμμάχους. 

186 Τουρκία: αναζήτηση ασφάλειας - 
αμερικανο-βρετανικά συμφέροντα 

Αθανασοπούλου
, Εκάβη 

1999 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΗΠΑ; ΝΑΤΟ; ΤΟΥΡΚΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Παπαζήσης  

 Η μελέτη αναλύει το διπλωματικό σκηνικό το οποίο περιέβαλε την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Το βιβλίο εξηγεί πώς τα αμερικανικά και βρετανικά συμφέροντα 
ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο εξελίσσονταν, άλλες φορές παράλληλα και άλλες φορές ανταγωνιστικά, στην περίοδο 1945-1952 μέσα στο πλαίσιο του Ψυχρού 
Πολέμου και έναντι της διπλωματικής πίεσης της Άγκυρας για μία αμερικανική στρατιωτική δέσμευση. 

187 Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-
1974: όψεις της ελληνικής 
εμπειρίας 

Αλιβιζάτος, 
Νίκος 

1983 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ; ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΘΕΣΜΟΙ; ΕΛΛΑΔΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ; ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ; 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Θεμέλιο  

 Αντικείμενο της μελέτης είναι η επισήμανση των κυριότερων σταθερών και μεταβλητών στην εξέλιξη των συνταγματικών θεσμών της χώρας μας, από την εποχή του 
Μεσοπολέμου ως την πτώση της δικτατορίας των Συνταγματαρχών το 1974. Στο πεδίο των πολιτικών θεσμών, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη νόθευση και τη 
διπλή κατάργηση του κοινοβουλευτικού συστήματος και των ατομικών ελευθεριών, που μια μακρόχρονη φιλελεύθερη και δημοκρατική εξέλιξη είχε διαμορφώσει ως 
το 1915. 

188 Η εποχή της σύγχυσης: η δεκαετία Αντωνίου, 2008 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; Αθήνα Y ΑΚ  Εστία  
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του '40 και η ιστοριογραφία Γιώργος; 
Μαραντζίδης, 
Νίκος 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ; ΚΑΤΟΧΗ 

 Ο συλλογικός τόμος επιχειρεί να παρουσιάσει με επιστημονικό πνεύμα την εξέλιξη της βιβλιογραφίας στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και τη 
Γιουγκοσλαβία γύρω από την Κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Στόχος της έκδοσης είναι η θεματική παρουσίαση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται 
στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940. 

189 Εισαγωγή στην ελληνική εξωτερική 
πολιτική, 1949-1988 

Βαληνάκης, 
Γιάννης 

1989 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΙΤΚΗ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΟΚ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΝΑΤΟ 

Θεσσαλονίκη  ΑΚ  Παρατηρητής  

 Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση της Ιστορίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου έως τις παραμονές της λήξης του 
Ψυχρού Πολέμου. Το ενδιαφέρον της ανάλυσης εστιάζεται στα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική εξωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια της υπό 
εξέταση περιόδου, όπως το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση και τα βαλκανικά κράτη, η συμμετοχή 
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και η ένταξή της στην ΕΟΚ. 

190 Έκθεσις επί του οικονομικού 
προβλήματος της Ελλάδος 

Βαρβαρέσος, 
Κυριάκος 

2002 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αθήνα  ΑΚ  Σαββάλας  

 Στο βιβλίο παρουσιάζεται στην πλήρη εκδοχή της η έκθεση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της μετεμφυλιακής Ελλάδας που συνέταξε το 1952, κατόπιν εντολής της 
κυβέρνησης Πλαστήρα, ο Κυριάκος Βαρβαρέσος. Εκτός από προτάσεις για την ελληνική οικονομία, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης παρατηρήσεις του συντάκτη της για 
την κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα. Η έκδοση συμπληρώνεται με την παράθεση των σημαντικότερων αντιδράσεων επιστημόνων και 
πολιτικών της εποχής στην έκθεση Βαρβαρέσου. 

191 Από τον ανένδοτο στη δικτατορία Βασιλάκης, 
Μανώλης 

2009 ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ; ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; 
ΕΔΑ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΡΕ; ΝΑΤΟ 

Αθήνα Y ΑΚ  Παπαζήσης  

 Ο συλλογικός τόμος περιλαμβάνει μελέτες για διάφορες πτυχές της ελληνικής ιστορίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως την επιβολή της δικτατορίας των 
Συνταγματαρχών. Οι επιμέρους θεματικές του τόμου περιλαμβάνουν αναλύσεις για το ρόλο των ΗΠΑ και του παλατιού στην ελληνική πολιτική ζωή, για τις σχέσεις 
της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ και τα κράτη της Ευρώπης, για την ελληνική οικονομία, για την Ένωση Κέντρου και την πολιτική κρίση του 1965, για το δίπολο Αριστεράς-
Δεξιάς, καθώς για το ρόλο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική ζωή της χώρας. 

192 Ο στρατός στην ελληνική πολιτική: 
από την ανεξαρτησία έως τη 
δημοκρατία 

Βερέμης, Θάνος 2000 Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ 

Αθήνα  ΑΚ  Κούριερ  

 Η μελέτη αποτελεί μια εμπεριστατωμένη ιστορική καταγραφή του φαινομένου της πολιτικοποίησης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους έως την επαύριον της πτώσης της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1974). Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται μεταξύ άλλων η διαδικασία συγκρότησης του 
τακτικού ελληνικού στρατού, η επιλογή και η εκπαίδευση των αξιωματικών, η διασύνδεση των ενόπλων δυνάμεων με την εκπλήρωση των «εθνικών ιδανικών», η 
επίδραση του Α’ Π Π στις σχέσεις στρατού-πολιτικής, το φαινόμενο της πατρωνίας στο σώμα των αξιωματικών, οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, του 
Β’ ΠΠ και του εμφυλίου πολέμου, η επιρροή των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η επιβολή της δικτατορίας του 1967-1974 και 
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η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 

193 Ελλάς: η σύγχρονη συνέχεια. Από 
το 1821 μέχρι σήμερα 

Βερέμης, Θάνος; 
Κολιόπουλος, 
Γιάννης 

2006 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΘΕΣΜΟΙ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Καστανιώτης  

 Το βιβλίο αποτελεί μια συνθετική απόπειρα αποτύπωσης διάφορων πτυχών της ελληνικής Ιστορίας από την εκδήλωση της Επανάστασης του 1821 και της 
συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Οι συγγραφείς επέλεξαν τη θεματική προσέγγιση αντί της χρονολογικής μόνο 
αφήγησης των γεγονότων, για να φωτίσουν καλύτερα τους θεσμούς που διαμορφώθηκαν από το νεόκοπο ελληνικό κράτος μετά την ανεξαρτησία. Το πολιτικό 
σύστημα και οι εξελίξεις του, η εκπαίδευση, η Εκκλησία, ο στρατός, η οικονομία και η κοινωνία έχουν τα δικά τους κεφάλαια, ενώ η εξωτερική πολιτική, ο 
αλυτρωτισμός, τα όρια του κράτους και ο ελληνισμός της Διασποράς διασταυρώνονται στην εξιστόρηση των γεγονότων. 

194 Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ: η 
μεταπολεμική ανασυγκρότηση της 
ελληνικής οικονομίας 

Βετσόπουλος, 
Απόστολος Β. 

2007 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΚΟΡΕΑΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

Αθήνα  ΑΚ  Gutenberg  

 Η μελέτη αναλύει την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα και τη συμβολή του στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο συγγραφέας περιγραφεί 
αρχικά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λήξη του Β’ ΠΠ. Στη συνέχεια, 
περιγράφει τις διάφορες περιόδους εφαρμογής του Σχεδίου Μάρσαλ από τον Ιούλιο του 1948 έως τον Ιούνιο του 1952, διερευνώντας τη διασύνδεσή του με τις 
ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις της εποχής, όπως ο ελληνικός Εμφύλιος και ο Πόλεμος της Κορέας αντίστοιχα. 

195 Πολιτικά άρθρα Βλάχος, 
Γεώργιος 

1961 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος 
ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΤΥΠΟΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Γαλαξίας  

 Το βιβλίο αποτελεί συλλογή των κυριότερων άρθρων που συνέγραψε ο ιδρυτής και επί σειρά ετών εκδότης της εφημερίδας Η Καθημερινή, Γεώργιος Βλάχος. Τα 
άρθρα αποτυπώνουν τις απόψεις του Βλάχου για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική πολιτική ζωή από τον Μεσοπόλεμο έως τα πρώτα 
χρόνια μετά τον Β' ΠΠ. 

196 Ελλάς και Κύπρος: τραγικά 
σφάλματα, ευκαιρίες που χάθηκαν 
(19 Φεβρ. 1964-15 Ιουλ. 1965) 

Γαρουφαλιάς, 
Πέτρος Ε. 

1982 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΣΕΣΟΝ 

Αθήνα  ΑΚ  Μπεργάδης  

 Το βιβλίο αποτελεί επισκόπηση των κυριότερων εξελίξεων που σχετίζονταν με το Κυπριακό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ελλάδας από την Ένωση Κέντρου 
(Φεβρουάριος 1964-Ιούλιος 1965). Ο συγγραφέας καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία για τα γεγονότα, τα οποία έζησε από κοντά ως υπουργός Εθνικής Άμυνας 
καθ’ όλη την προαναφερθείσα περίοδο, υποστηρίζοντας ότι το Κυπριακό θα μπορούσε να είχε επιλυθεί με τρόπο ευνοϊκό για τα ελληνικά συμφέροντα εάν είχαν 
αξιοποιηθεί οι ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν. 

197 Απελευθέρωση-Δεκεμβριανά-
Βάρκιζα 

Γασπαρινάτος, 
Σπύρος Γ. 

1998 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΚΕ; 
ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Ι. Σιδέρης  

 Η μελέτη σκιαγραφεί τις εξελίξεις από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τα στρατεύματα Κατοχής του Άξονα έως τη σύναψη της Συμφωνίας της Βάρκιζας με την 
οποία τερματίστηκαν τα Δεκεμβριανά του 1944. Ο συγγραφέας αναλύει αρχικά τον πρώτο ενάμιση μήνα μετά την απελευθέρωση, και κατόπιν περιγράφει τη 
σύγκρουση των Δεκεμβριανών. Ξεχωριστά κεφάλαια αποτελούν η Διάσκεψη και η Συμφωνία της Βάρκιζας καθώς και η ανάλυση και η ερμηνεία του περιεχομένου της 
τελευταίας. 
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198 Ο μεταπολεμικός κόσμος: ελληνική 
και ευρωπαϊκή Ιστορία (1945-1963) 

Γιαννουλόπουλο
ς, Γιάννης Ν. 

1992 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΥΡΩΠΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος 
ΑΙΩΝΑΣ); ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Παπαζήσης  

 Το βιβλίο αποτελεί συνοπτική καταγραφή των σημαντικότερων γεγονότων που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή και την ελληνική Ιστορία από τη λήξη του Β’ ΠΠ έως το 
1963 (μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο αντίστοιχα). Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ο συγγραφέας αναλύει μεταξύ άλλων τις μεταπολεμικές ισορροπίες, την πορεία 
προς τον Ψυχρό Πόλεμο, το Δόγμα Τρούμαν, το Σχέδιο Μάρσαλ, τις πρώτες προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης, την 
κρίση του Σουέζ, την αντιπαράθεση για το Βερολίνο και την κρίση των πυραύλων της Κούβας. Στο δεύτερο μέρος, περιλαμβάνονται κεφάλαια για την Αντίσταση κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής, για την απελευθέρωση, για την πορεία από τη Συμφωνία της Βάρκιζας στον Εμφύλιο (1946-1949), για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια της πρώτης μετεμφυλιακής δεκαετίας, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για την πορεία της Ένωσης Κέντρου 
προς την εξουσία. 

199 Ανορθόδοξοι πόλεμοι: Μακεδονία, 
Εμφύλιος, Κύπρος 

Γούναρης, 
Βασίλης Κ.; 
Καλύβας, Σταθης 
Ν.; 
Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

2010 ΔΣΕ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΟΚΑ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

Αθήνα 
 

Y ΑΚ  Πατάκης  

 Συλλογικός τόμος περιλαμβάνει αναλύσεις με θέμα διάφορες πτυχές τριών ελληνικών ανορθόδοξων πολέμων του 20ού αιώνα (Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος). Το 
επιχείρημα που διατρέχει τον τόμο είναι ότι οι ανορθόδοξοι πόλεμοι αποτελούν συστατικό στοιχείο της ελληνικής ιστορίας στον 20ό αιώνα, με τους συγγραφείς να 
επιμένουν ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η εσωτερική δυναμική των υπό εξέταση ένοπλων αναμετρήσεων, η κοινωνιολογική τους διάσταση και η στρατιωτική τους 
λογική. Στο βαθμό, εξάλλου, που η ίδια η φύση του ανορθόδοξου πολέμου επιτάσσει τη στενή σχέση ανάμεσα στον αντάρτικο στρατό και τον άμαχο πληθυσμό, η 
μελέτη της δυναμικής της βίας αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόσφορη προσέγγιση. Μελετώνται επίσης, το πολιτικό κόστος των ανορθόδοξων πολέμων καθώς και η 
διαμόρφωση των ταυτοτήτων μέσα στον στρόβιλο που τέτοιοι αγώνες προκαλούν. Υποστηρίζεται ότι και οι τρεις πόλεμοι διαπλέκονται άμεσα με τη δημόσια ιστορία 
και τη δημόσια μνήμη, με συνέπεια να επικρατήσει ένας απλουστευτικός, εξωραϊστικός λόγος και οι "ενοχλητικές" πτυχές του παρελθόντος να τεθούν στο περιθώριο. 

200 Καραμανλής: Ο ανορθωτής της 
ελληνικής δημοκρατίας 

Γουντχάουζ, Κ. 
Μ. 

1982 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; 
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; 
ΕΡΕ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Μορφωτική 
Εστία 

 

 Το βιβλίο αποτελεί βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή από τη γέννησή του το 1907 έως την εκλογή του στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1980. Η 
βιογραφία χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη σκιαγραφεί τη νεανική ηλικία του Καραμανλή και τα πρώτα στάδια της πολιτικής του σταδιοδρομίας έως το 
1955. Η δεύτερη καταγράφει τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της οκταετούς πρωθυπουργίας του (1955-1963). Η τρίτη αναφέρεται στα χρόνια της αυτοεξορίας του 
Καραμανλή στο Παρίσι (1963-1974). Τέλος, η τέταρτη περίοδος καλύπτει την πρωθυπουργία του από το 1974 έως το 1980 (οπότε εξελέγη Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας). 

201 Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος. 
Βιογραφία 

Δαφνής, 
Γρηγόριος 

1970 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ; ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Ίκαρος  
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 Πρόκειται για την πολιτική βιογραφία του Σοφοκλή Βενιζέλου. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στα σημαντικότερα περιστατικά που σημάδεψαν τη ζωή του 
βιογραφούμενου προσώπου, επιμένοντας ιδιαίτερα στα κυριότερα σημεία της πολύχρονης πολιτικής σταδιοδρομίας του. Η έκδοση περιέχει φωτογραφίες από τα 
παιδικά χρόνια του Σοφοκλή Βενιζέλου έως τον ξαφνικό θάνατό του τον Φεβρουάριο του 1964. 

202 Κώστας Μητσοτάκης: πολιτική 
βιογραφία. Από την Αντίσταση στην 
πολιτική, 1918-1961 

Δημητράκος, 
Δημήτρης 

1989 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΡΗΤΗ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Παπαζήσης  

 Το βιβλίο αποτελεί πολιτική βιογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με κύριο άξονα το χρονικό διάστημα από τη συμμετοχή του στην Αντίσταση κατά των 
δυνάμεων Κατοχής του Άξονα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Αντικείμενο της ανάλυσης αποτελεί η αντιστασιακή δράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι 
πρωτοβουλίες του για την αποτροπή του εμφυλίου πολέμου στην Κρήτη και η ενασχόλησή του με την πολιτική ήδη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. 

203 Η ελληνική πολιτική ζωή: εικοστός 
αιώνας. Από την προβενιζελική στη 
μεταπαπανδρεϊκή εποχή 

Διαμαντόπουλος
, Θανάσης 

 

1997 
 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αθήνα 
 

 ΑΚ  Παπαζήσης  

 Το βιβλίο αποτελεί επισκόπηση της ελληνικής πολιτικής Ιστορίας κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του 20ου αιώνα. Ο συγγραφέας επικεντρώνει κατά σειρά 
το ενδιαφέρον του (1) στο ελληνικό πολιτικό τοπίο πριν από το Κίνημα στο Γουδί, (2) στην περίοδο από την άνοδο του Ελευθέριου Βενιζέλου στην εξουσία έως τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, (3) στην περίοδο του Μεσοπολέμου, (4) στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, (5) στο διάστημα διακυβέρνησης της χώρας από τη 
δικτατορία των Συνταγματαρχών, και (6) στη μεταδιδακτορική περίοδο. Η μελέτη συμπληρώνεται (1) από κριτικές προσωπογραφίες των σημαντικότερων πολιτικών 
φυσιογνωμιών στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα, (2) από την ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών χαρακτηριστικών της συντηρητικής παράταξης μέσα 
στην ιστορική διαχρονία, (3) από ένα επίμετρο για τον Γεώργιο Παπανδρέου και του κεντρώο πολιτικό χώρο, και (4) από ένα ευρετήριο των κυριότερων ελληνικών 
πολιτικών κομμάτων του 20ου αιώνα. 

204 Ο μεγάλος κύκλος της ελληνικής 
οικονομίας (1945-1995) 

Δρακάτος, 
Κωνσταντίνος Γ. 

1997 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Αθήνα 
 

 ΑΚ  Παπαζήσης  

 Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να δοθεί σε γενικές αδρές γραμμές η εικόνα των επιτευγμάτων και αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας από το 1945 έως το 1995. 
Συγκεκριμένα, σε αντίστοιχα κεφάλαια εξετάζονται οι διαδοχικές φάσεις της «ανασυγκρότησης», «προπαρασκευής» (για ανάπτυξη), «ανάπτυξης», «καμπής», και 
«αποδυνάμωσης», που συνιστούν ένα μεγάλο κύκλο. Σε ένα πρόσθετο κεφάλαιο διατυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα του συγγραφέα. Η όλη ανάλυση γίνεται με 
τη χρήση στατιστικών στοιχείων, από τα οποία συνάγεται η μορφολογία των γενικών τάσεων. 

205 Οι δύο όχθες, 1939-1945: Μια 
προσπάθεια για εθνική 
συμφιλίωση 

Ζαούσης, 
Αλέξανδρος Λ. 

1987 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ 

Αθήνα  ΑΚ  Παπαζήσης  

 Το βιβλίο αποτελεί μια αφηγηματική μελέτη αναφορικά με την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β’ ΠΠ, την Κατοχή και την Αντίσταση. Ο συγγραφέας περιγράφει τον 
πολεμικό αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Ιταλών και Γερμανών εισβολέων (1940-1941), τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής (1941-1944), την Αντίσταση εναντίον των κατακτητών, την εμφύλια σύγκρουση κατά τη διάρκεια της Κατοχής, τις Συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας, 
την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά του 1944. 

206 Αναμνήσεις ενός αντιήρωα, 1933-
1944 

Ζαούσης, 
Αλέξανδρος Λ. 

1980 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΖΕΡΤΑΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Εστία  
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 Το βιβλίο αποτελεί μια καταγραφή των προσωπικών εμπειριών του συγγραφέα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1933-1944. Πρόκειται για μια αυτοβιογραφική 
καταγραφή των εφηβικών και νεανικών εμπειριών του συγγραφέα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου, την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β’ ΠΠ, την 
Κατοχή και τις δυσχέρειες που αυτή συνεπαγόταν για τον ελληνικό λαό, καθώς και για Αντίσταση στην οποία ο ίδιος συμμετείχε ενεργά. Η αφήγηση ολοκληρώνεται 
με την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. 

207 Η Ελλάς του Καραμανλή ή η 
δημοκρατία δυσχερής; 

Ζενεβουά, 
Μωρίς 

1972 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; ΕΡΕ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα 
 

 ΑΚ  Ι. Σιδέρης  

 Το βιβλίο αποτελεί βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή από τη γέννησή του το 1907 έως την αναχώρησή του από την Ελλάδα με προορισμό το Παρίσι τον 
Δεκέμβριο του 1963. Ο συγγραφέας περιγράφει διαδοχικά τα παιδικά και νεανικά χρόνια του Καραμανλή, τα πρώτα στάδια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, τα 
χρόνια της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, την εκ νέου ενασχόλησή του με την πολιτική μετά το τέλος του Β’ ΠΠ, την ανάληψη διάφορων υπουργικών 
χαρτοφυλακίων, και, τέλος, την περίοδο της οκταετούς πρωθυπουργίας του (1955-1963). 

208 Νομισματική ισορροπία και 
οικονομική ανάπτυξις: η ελληνική 
οικονομία κατά την τελευταίαν 
δεκαπενταετίαν - προβλήματα και 
προοπτικαί 

Ζολώτας, 
Ξενοφών 

1964 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ; 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Αθήνα  ΑΚ  Τράπεζα της 
Ελλάδος 

 

 Η μελέτη αποτελεί ανασκόπηση της αλματώδους αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαπενταετίας μετά τη λήξη του 
εμφυλίου πολέμου (1949-1964). Ο συγγραφέας επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, υπογραμμίζει τη σημασία της νομισματικής 
σταθερότητας (κυρίως μέσω της συγκράτησης του πληθωρισμού) ως απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, και αναλύει τις προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας. 

209 Νομισματική σταθερότης και 
οικονομική ανάπτυξις 

Ζολώτας, 
Ξενοφών 

1958 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Αμβούργο  ΑΚ 
 

 Τράπεζα της 
Ελλάδος 

 

 Η μελέτη περιλαμβάνει αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής προς αποκατάσταση της νομισματικής σταθερότητας στην Ελλάδα σε μια περίοδο που άρχιζε από τα 
πολεμικά γεγονότα και τις ανωμαλίες της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας διατυπώνει ουσιώδεις παρατηρήσεις για το βραχυχρόνιο πρόβλημα (πιστωτική, 
δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική), αλλά και για το μακροχρόνιο πρόβλημα της νομισματικής σταθερότητας, με προσδιορισμό του ρόλου του κράτους, της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τραπεζών. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος του πληθωρισμού ως απαραίτητη συνθήκη για την 
επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. 

210 Δοκίμιο για την Αμερική Θεοτοκάς, 
Γιώργος 

2009 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ; ΑΛΕΞΙΣ ΝΤΕ ΤΟΚΒΙΛ; 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ; ΗΠΑ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Αθήνα Y ΑΚ  Εστία  

 Στο βιβλίο καταγράφονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις τις οποίες αποκόμισε ο Γιώργος Θεοτοκάς κατά τη διάρκεια του πολύμηνου ταξιδιού που πραγματοποίησε 
στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ο συγγραφέας πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως ο τρόπος λειτουργίας των ΗΠΑ ως χωνευτήρι εθνοτήτων 
και πολιτισμών, οι διαφορές του βιομηχανικού Βορρά με τον αγροτικό Νότο, το ρατσιστικό πρόβλημα, η λειτουργία της δημοκρατίας, η θέση των φύλων, των παιδιών 
και των οικογενειακών παραδόσεων στην αμερικανική κοινωνία, καθώς και η ζωή, οι συνήθειες και η οργάνωση των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων. Ειδικό 
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κεφάλαιο αφιερώνεται στον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, τον πρώτο Έλληνα πρέσβη στην Ουάσινγκτον. Ο Θεοτοκάς σχολιάζει επίσης τα κείμενα και το ταξίδι στον Νέο 
Κόσμο του Αλέξις ντε Τοκβίλ. 

211 Τετράδια ημερολογίου, 1939-1953 Θεοτοκάς, 
Γιώργος 

2005 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Αθήνα Y ΑΚ  Εστία  

 Το βιβλίο συγκεντρώνει ημερολογιακές καταχωρήσεις του Γιώργου Θεοτοκά από το 1939 έως το 1953. Στις σελίδες του ημερολογίου καταγράφονται ο παλμός της 
εποχής, η αντίδραση των απλών ανθρώπων στην κήρυξη του Β’ ΠΠ, στην εισβολή των δυνάμεων του Άξονα και την Κατοχή, η απελευθέρωση, η διολίσθηση προς τον 
εμφύλιο πόλεμο, καθώς και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Αποτυπώνεται επίσης ανάγλυφα η πολιτική, ιδεολογική και λογοτεχνική ζωή της εν λόγω περιόδου. 

212 Στοχασμοί και θέσεις: Πολιτικά 
κείμενα, 1925-1966 

Θεοτοκάς, 
Γιώργος 

1996 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Αθήνα  ΑΚ  Εστία  

 Στο βιβλίο συγκεντρώνονται κείμενα πολιτικού προβληματισμού του Γιώργου Θεοτοκά, τα περισσότερα από τα οποία είχαν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά 
από το 1925 έως το 1966. Ο συγγραφέας καταγράφει και σχολιάζει τις εξελίξεις, αντιδρώντας δημόσια στα καταλυτικά γεγονότα, τα ιδεολογικά ρεύματα αλλά και τις 
καθημερινές συμπεριφορές που σημάδεψαν την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο κατά τη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών. 

213 Πολιτικαί αναμνήσεις Θεοτόκης, 
Σπύρος 

1986 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ; 
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Επτάλοφος  

 Το βιβλίο αποτελεί αυτοβιογραφική καταγραφή των αναμνήσεων του Σπύρου Θεοτόκη από την πολύχρονη ενασχόλησή του με την πολιτική. Το βιβλίο καλύπτει 
μεγάλο διάστημα του 20ού αιώνα, από την περίοδο του Μεσοπολέμου έως τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση των 
εμπειριών του συγγραφέα από το διάστημα που ως υπουργός Εξωτερικών (1955-1956) χειρίστηκε το Κυπριακό ζήτημα. 

214 Ανάμεσα σε κράτος και αγορά: 
οικονομία και οικονομική πολιτική 
στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1944-
2000 

Καζάκος, Πάνος 2001 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Αθήνα  ΑΚ  Πατάκης 
 
 
 

 

 Η μελέτη αναλύει τις συνθήκες που διαμόρφωσαν την οικονομική πολιτική και τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα από το τέλος του Β’ Π Π έως το τέλος του 20ου 
αιώνα. Ο συγγραφέας αναδεικνύει το βαθμό παρέμβασης του κράτους στη λειτουργία της αγοράς και εξετάζει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της υπό εξέταση 
περιόδου (1944-2000) σε συνδυασμό με τα πρόσωπα που τις σχεδίασαν. 

215 Γεωργίου Παγωμένου: το 
ημερολόγιο ενός Έλληνα στρατιώτη 
στον πόλεμο της Κορέας, 
Ιανουάριος-Νοέμβριος 1953 

Καζαμίας, 
Γιώργος 

2004 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ; ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΚΟΡΕΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ  Μεσόγειος  

 Πρόκειται για την έκδοση του ημερολογίου ενός Έλληνα στρατιώτη, του Γεωργίου Παγωμένου, που πολέμησε στον πόλεμο της Κορέας. Το βιβλίο περιλαμβάνει 
ακόμα μια εκτενή εισαγωγή, η οποία αναλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Κορέας. 

216 Τα δοκίμια Κανελλόπουλος, 
Παναγιώτης 

2002 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος 
ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Εταιρεία 
Φίλων 
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτη 
Κανελλόπουλ
ου 

 Στο πολύτομο αυτό έργο συγκεντρώνεται ολόκληρο το δοκιμιακό έργο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, το οποίο βρισκόταν διάσπαρτο σε εφημερίδες, περιοδικά, 
μικρά βιβλία, φυλλάδια κ.λπ. Τα κείμενα κατανέμονται ανά τόμο σε πέντε μεγάλες θεματικές κατηγορίες: (1) φιλοσοφικά, θρησκευτικά και επιστημονικά δοκίμια, (2) 
ιστορικά δοκίμια, (3) λογοτεχνικά δοκίμια, σκιαγραφίες και νεκρολογίες, (4) κριτικά σημειώματα και πολιτικά δοκίμια και άρθρα, και (5) συνεντεύξεις, αναμνήσεις, 
αγορεύσεις και κρίσεις του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Το έργο συμπληρώνεται από σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Παναγιώτη Κανελλόπουλου από τον C. 
M. Woodhouse. 

217 1935-1945. Ένας απολογισμός Κανελλόπουλος, 
Παναγιώτης 

1945 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
ΜΕΤΑΞΑ; ΕΘΝΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ; ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; 
ΚΑΤΟΧΗ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Αθήνα  ΑΚ  n.a.  

 Το βιβλίο καταγράφει ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της δεκαετίας του 1935-1945 υπό το πρίσμα των προσωπικών εμπειριών του συγγραφέα. Ο 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος εξιστορεί κατά σειρά το ξεκίνημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας μέσω της ίδρυσης του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος, την περίοδο της 
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου και της εξορίας του σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας, την κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940 
και την εθελοντική συμμετοχή του σε αυτόν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, καθώς και τα πρώτα χρόνια της Κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα. Η 
αφήγηση συνεχίζεται με την αναφορά στο διάστημα (1942-1944) που ο Κανελλόπουλος βρέθηκε στη Μέση Ανατολή (όπου από τον Μάιο του 1942 έως τον Μάρτιο 
του 1943 συμμετείχε ως αντιπρόεδρος και υπουργός Εθνικής Άμυνας στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση υπό τον Εμμανουήλ Τσουδερό), και ολοκληρώνεται με την 
απελευθέρωση της Ελλάδας, τη δράση του Κανελλόπουλου στην Πελοπόννησο ως γενικού πληρεξούσιου της εξόριστης κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου το 
φθινόπωρο του 1944, και την εκδήλωση των Δεκεμβριανών του 1944. 

218 Ο πόλεμος και το μέλλον: 
διδάγματα και αιτήματα 

Κανελλόπουλος, 
Παναγιώτης 

1945 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ; 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ; ΝΑΖΙΣΜΟΣ; ΦΑΣΙΣΜΟΣ 

Αθήνα  ΑΚ  n.a.  

 Το δοκίμιο συμπυκνώνει τις απόψεις του Παναγιώτη Κανελλόπουλο σχετικά με την κομβική σημασία του Β' ΠΠ, τον οποίο χαρακτηρίζει ως σύνορο μέσα στην 
ανθρώπινη Ιστορία. Ο συγγραφέας επισκοπεί σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική και κοινωνική ζωή στα χρόνια που προηγήθηκαν του Β' ΠΠ (από την αρχαιότητα έως 
τον 20ό αιώνα) και αναφέρεται ειδικά στο ρόλο των ιδεολογιών που σφράγισαν την πορεία προς αυτόν. Επιχειρηματολογεί υπέρ της επικράτησης της δημοκρατίας σε 
αντιστάθμισμα κάθε μορφής ολοκληρωτισμού, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με την επίτευξη της υλικής ευημερίας όλων των ανθρώπων, θα 
αποτελέσει ίσως το μεγαλύτερο κέρδος που θα προκύψει μέσα από τα συντρίμμια του πολέμου. 

219 Η ζωή μου. Η αλήθεια για τις 
κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας του 
Έθνους από το 1915-1980. 
Αφήγηση στην Νινέτα Κοντράρου-
Ρασσιά 

Κανελλόπουλος, 
Παναγιώτης 

1985 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Αθήνα  ΑΚ  Γιαλλελής  

 Το βιβλίο καταγράφει την προσωπική μαρτυρία του Παναγιώτη Κανελλόπουλου για τα σημαντικότερα γεγονότα που σφράγισαν τη ζωή, την πνευματική και πολιτική 
του σταδιοδρομία από τα μέσα της δεκαετίας του 1910 έως το 1980. Παράλληλα, ο Κανελλόπουλος καταγράφει τα ορόσημα της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής 
Ιστορίας (σε ορισμένα από τα οποία ο ίδιος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο), με σημείο εκκίνησης τον Εθνικό Διχασμό και κατάληξη τα πρώτα χρόνια της 
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μεταπολίτευσης. 

220 Ιστορικά δοκίμια Κανελλόπουλος, 
Παναγιώτης 

1975 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Αθήνα  ΑΚ  n.a.  

 Το βιβλίο συγκεντρώνει ιστορικά δοκίμια με θέμα αφενός την πορεία προς την επιβολή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών την 21η Απριλίου 1967, και αφετέρου 
διάφορες πτυχές της Αντίστασης των Ελλήνων εναντίον των δυνάμεων του Άξονα την περίοδο 1940-1944. Τα κείμενα έχουν σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικό 
χαρακτήρα και αποτυπώνουν τις αναμνήσεις αλλά και τις κρίσεις του Παναγιώτη Κανελλόπουλου για γεγονότα στα οποία ενεπλάκη ενεργά, διαδραματίζοντας συχνά 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα δοκίμια διανθίζονται με την παράθεση υλικού από το αρχείο του συγγραφέα (επιστολές, ημερολογιακές καταχωρήσεις κ.λπ.). 

221 Ημερολόγιο Κατοχής, 31 Μαρτίου 
1942 - 4 Ιανουαρίου 1945 

Κανελλόπουλος, 
Παναγιώτης 

2003 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; ΚΑΤΟΧΗ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Αθήνα  ΑΚ  Εστία  

 Στο βιβλίο δημοσιεύονται οι ημερολογιακές καταχωρήσεις του Παναγιώτη Κανελλόπουλου από την ημέρα της περιπετειώδους φυγής του από την κατεχόμενη 
Ελλάδα με τελικό προορισμό την Αίγυπτο (31 Μαρτίου 1942) έως το σχηματισμό της κυβέρνησης του Νικόλαου Πλαστήρα στις 4 Ιανουαρίου 1945. Καλύπτοντας 
περίοδο σχεδόν τριών ετών, το ημερολόγιο αποτυπώνει τις σκέψεις του Κανελλόπουλου για μια σειρά από ιστορικά γεγονότα της εν λόγω περιόδου, σε πολλά από τα 
οποία ο ίδιος συμμετείχε ως πρωταγωνιστής ως μέλος της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. 

222 Η αγγλοαμερικανική πολιτική και 
το ελληνικό πρόβλημα, 1945-1949 

Κόντης, Βασίλης 1984 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 

Θεσσαλονίκη  ΑΚ  Παρατηρητής  

 Στόχος της μελέτης είναι να τοποθετήσει ιστορικά τις προσπάθειες των Μεγάλων Δυνάμεων για την εξάπλωση της επιρροής τους στην Ελλάδα αμέσως μετά την 
απελευθέρωση της χώρας από τις δυνάμεις Κατοχής του Άξονα και έως το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Ασχολείται πρωταρχικά με την ανάλυση της βρετανικής 
πολιτικής και τη μεταπολεμική διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, ερευνά τις εσωτερικές εξελίξεις, την πολιτική του ΚΚΕ και τη στάση 
των βαλκανικών κρατών και της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της Ελλάδας. 

223 Η Ελλάδα στην Ευρώπη: η πορεία 
προς την ένωση και η πολιτική του 
Καραμανλή 

Κοντογεώργης, 
Γεώργιος 

1985 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Χρήστος 
Γιοβάνης 
ΑΕΒΕ 

 

 Το βιβλίο αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ από την υπογραφή της συμφωνίας Σύνδεσης του 1959 έως την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979. Στο 
πλαίσιο αυτό, εξετάζονται η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ, η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ στα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι 
διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της χώρας στην ΕΟΚ, καθώς και οι συνέπειες από τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες. 

224 Γεώργιος Παπανδρέου: ο γέρος της 
Δημοκρατίας 

Κορέσης, 
Κωνσταντίνος 

1984 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Μένανδρος  

 Πρόκειται για την πολιτική βιογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου. Η μελέτη καλύπτει την περίοδο από τον Εθνικό Διχασμό έως τον θάνατο του Παπανδρέου το 1968. 

225 Η Ελλάδα και το ζήτημα των 
πυρηνικών όπλων 1957-1963 

Κουρκουβέλας, 
Λυκούργος 

2011 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΝΑΤΟ; ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΔΧ  Εκδόσεις 
Πατάκη και 
Ινστιτούτο 
Δημοκρατίας 
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Κωνσταντίνος 
Καραμανλής 

 Το βιβλίο εξετάζει το ζήτημα των πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα την περίοδο 1957-1963. Η πρόταση των ΗΠΑ, το 1957, για την εγκατάσταση τακτικών πυρηνικών 
όπλων και πυραύλων μέσου βεληνεκούς στο ευρωπαϊκό έδαφος, εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, απασχόλησε έντονα την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, 
καθώς έθετε μία σειρά από καίρια προβλήματα, πολιτικού, στρατηγικού και, πάνω από όλα, ηθικού χαρακτήρα, σε μία εποχή που ο Ψυχρός Πόλεμος μαινόταν. Η 
μελέτη προσεγγίζει τις εσωτερικές και διεθνείς πτυχές του θέματος και αναλύει τις ενδονατοϊκές σχέσεις και τις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας στο πλαίσιο της 
δυτικής συμμαχίας. Επίσης, διερευνά τον αντίκτυπο που είχαν τα πυρηνικά όπλα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία με την εμφάνιση την ίδια 
περίοδο του ειρηνιστικού κινήματος. 

226 Όνειρα και πραγματικότης: χρόνια 
διπλωματικής ζωής (1923-1953) 

Κύρου, Αλέξης 1972 ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΟΥ; Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ; ΟΗΕ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  n.a.  

 Πρόκειται για τα ημιτελή απομνημονεύματα του διπλωμάτη Αλέξη Κύρου, που εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του, το 1972. Η μελέτη καλύπτει τα χρόνια από το 1923, 
όταν Κύρου εισήλθε στη διπλωματική υπηρεσία, έως το 1953, όταν ανέλαβε γενικός διευθυντής του υπουργείου των Εξωτερικών. Ανάμεσα στα άλλα, ο συγγραφέας 
αναφέρεται στη δράση που ανέπτυξε ως γενικός πρόξενος στη Λευκωσία στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της επόμενης, στην παρουσία του στο 
Βερολίνο κατά τα κρίσιμα χρόνια 1936-1940, στο ρόλο του κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου και της Κατοχής, καθώς και στη θητεία του ως πρώτος 
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη (1947-1953). 

227 Από τον Εμφύλιο στη χούντα, 1949-
1967 

Λιναρδάτος, 
Σπύρος 

1977 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Παπαζήσης 
 

 

 Το τετράτομο έργο του Σπύρου Λιναρδάτου μελετά την πολιτική ιστορία της Ελλάδας από το τέλος του εμφυλίου πολέμου έως τη δικτατορία των συνταγματαρχών. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας αναλύει το κομματικό φαινόμενο, τον ρόλο του Στρατού, των Ανακτόρων και των Μεγάλων Δυνάμεων στην ελληνική πολιτική ζωή, 
την εξωτερική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, καθώς τους παράγοντες που οδηγησαν στην εγκαθίδρυση του καθεστώτος της 21ης Απριλίου. 

228 Σύγχρονη πολιτική ιστορία της 
Ελλάδος (1936-1975) 

Μαρκεζίνης, 
Σπύρος 

1994 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΠΑΥΛΟΣ; ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ 

Αθήνα  ΔΧ  Πάπυρος  

 Στο τρίτομο αυτό έργο ο Σπύρος Μαρκεζίνης, σημαντικός πολιτικός παράγοντας της μεταπολεμικής περιόδου, αναλύει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της 
περιόδου 1936-1975. Ο πρώτος τόμος καλύπτει την περίοδο 1936-44, ο δεύτερος την περίοδο 1944-1951, και ο τρίτος την περίοδο 1952-1975. 

229 Αναμνήσεις ενός πρέσβεως Μελάς, Μιχαήλ 1965 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΝΑΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Τυπογραφείο 
Αδελφών Φ. 
Ρόδη 

 

 Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του διπλωμάτη Μιχαηλ Κ. Μελά. Ανάμεσα στα άλλα, ο Μελάς είχε υπηρετήσει στο Κάιρο, στη Ρώμη και στο Λονδίνο, ενώ είχε 
διατελέσει και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. 

230 Η βασιλεία στη νεώτερη ελληνική 
ιστορία: Από τον Όθωνα στον 
Κωνσταντίνο Β΄ 

Μελετόπουλος, 
Μελέτης 

1994 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄; ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β; 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ; ΠΑΥΛΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Λιβάνης  
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 Το βιβλίο μελετά την πορεία του θεσμού της βασιλείας στην Ελλάδα από την έλευση του Όθωνα έως το δημοψήφισμα του 1974. Βασική θέση του συγγραφέα είναι 
ότι ο μοναρχικός θεσμός και κυρίως η δυναστεία των Γκλύξμπουργκ συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα, ο 
συγγραφέας επισημαίνει τον αρνητικό ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες βασιλείς στην πολιτική ζωή της χώρας από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τη δεκαετία του 1960. 

231 Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 
(1946-1949) μέσα από τον γαλλικό 
Τύπο 

Μπάλτα, Νάση 1993 
 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΑΜ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΡΗΞΗ ΤΙΤΟ-ΣΤΑΛΙΝ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ 
 

 Οδυσσέας  

 Το βιβλίο μελετά τη στάση του γαλλικού Τύπου έναντι του ελληνικού εμφυλίου πολέμου των ετών 1946-1949. Συγκεκριμένα, η συγγραφέας αναλύει τον τρόπο με τον 
οποίο οι γαλλικές εφημερίδες όλων των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων κάλυψαν και παρουσίασαν τις εμφύλιες συγκρούσεις, την προσφυγή της Ελλάδας 
στον ΟΗΕ, το δόγμα Τρούμαν, την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα, τη ρήξη Τίτο-Στάλιν, καθώς και το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων. 

232 Διπλωματικό τρίπτυχο Ξανθόπουλος-
Παλαμάς, 
Χρήστος 

1979 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Οι Εκδόσεις 
των Φίλων 

 

 Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του διπλωμάτη και πρώην υπουργού των Εξωτερικών Χρήστου Ξανθόπουλου-Παλαμά. Το βιβλίο καλύπτει χρονικά την περίοδο 
από το 1929, όταν ο Ξανθόπουλος-Παλαμάς εισήρθε στο διπλωματικό σώμα, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

233 Το δόγμα Τρούμαν και η αγωνία 
της Ελλάδος 

Οικονόμου-
Γκούρας, Π. 

1957 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΟΗΕ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ 

Αθήνα  ΜΚ  n.a.  

 Το βιβλίο αυτό αναλύει τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν και τις συνέπειες που αυτή είχε τόσο στην πορεία του ελληνικού 
ζητήματος ενώπιον του ΟΗΕ όσο και στην εξέλιξη του εμφυλίου πολέμου. Παράλληλα, ο συγγραφέας, που τη συγκεκριμένη περίοδο υπηρετούσε ως επιτετραμμένος 
της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, καταγράφει τις προσωπικές απόψεις και εμπειρίες για τα γεγονότα των ετών 1946-1947. 

234 Η Δημοκρατία στο απόσπασμα Παπανδρέου, 
Ανδρέας 

1974 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-
1974; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΗΠΑ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ 

Αθήνα  ΜΚ  Εκδόσεις 
Καρανάση 

 

 Πρόκειται για την καταγραφή των απόψεων του Ανδρέα Παπανδρέου σχετικά με τους παράγοντες που οδήγησαν στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Ο 
συγγραφέας αναλύει στις ευθύνες των κομμάτων, των Ανακτόρων και των ΗΠΑ για την διολίσθηση της χώρας προς τη δικτατορία. Επίσης, ο συγγραφέας αναφέρεται 
και στον ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε ο ίδιος τόσο στα χρόνια που προηγήθηκαν του απριλιανού πραξικοπήματος όσο και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών. 

235 Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, 
1944 

Παπανδρέου, 
Γεώργιος 

1964 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; 
ΕΑΜ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΟΣ; ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΒΑΝΟΥ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Εκδόσεις 
Μπίρης 

 

 Πρόκειται για συλλογή κειμένων του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου τα οποία αφορούν στην περίοδο από τον Απρίλιο του 1944 έως τον Ιανουάριο του 1945. 

236 Ο Βιασμός της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Ο Αμερικανικός 
Παράγων, 1947-1967 

Παπαχελάς, 
Αλέξης 

1997 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ;ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Αθήνα  ΔΧ  Εστία  

 Το βιβλίο αναλύει τον ρόλο των ΗΠΑ στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών της Ελλάδας από το 1950 ως το 1967. Έμφαση δίνεται στην περίοδο 1961-1967. 
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Μεταξύ άλλων εξετάζονται η αμερικανική επιρροή στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1950, η αρχή της αστάθειας και η ενίσχυση της Αριστεράς κατά τις εκλογές του 
1958, η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και η νέα εποχή που σηματοδότησε η άνοδος της ΕΚ στην εξουσία το 1963-64, το Κυπριακό, και η ιδέα των 
"νατοποίησης" του νησιού. Και βεβαίως, αναλύεται η στάση των ΗΠΑ κατά το ταραχώδες 1965 και κατά την κρίσιμη διετία που μεσολάβησε ως την επιβολή της 
δικτατορίας. Η αμερικανική πολιτική εξετάζεται παράλληλα με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις, όπως η προετοιμασία του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών, το 
δίλημμα του Κωνσταντίνου για εκτροπή με υποκινητή τον ίδιο, και τα διλήμματα Κωνσταντίνου και ΗΠΑ μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος των 
συνταγματαρχών. 

237 Το χρονικόν της ζωής μου (1889-
1979) 

Πεσμαζόγλου, 
Γεώργιος 

1999 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ; ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Αθήνα  ΜΚ  n.a.  

 Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του Γεωργίου Πεσμαζόγλου. Ανάμεσα στα άλλα, ο Πεσμαζόγου είχε διατελέσει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
(1932-1936), πρεσβευτής της Ελλάδας στην Άγκυρα (1957-1959) και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. 

238 Η βασιλεία των Γλύξμπουργκ στην 
Ελλάδα (1863-1974): συμβολή στην 
απομυθοποίηση της δυναστείας 

Πετρίδης, 
Παύλος 

1999 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄; ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β; ΜΟΝΑΡΧΙΑ; ΞΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ; ΠΑΥΛΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Ελληνικά 
Γράμματα 

 

 Το βιβλίο μελετά τον ρόλο που διαδραμάτισε η δυναστεία των Γκλύξμπουργκ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Η θέση του συγγραφέα είναι ότι η δυναστεία ήταν 
πλήρως εξαρτημένη από τον ξένο παράγοντα και ότι βασικό κριτήριο πίσω από τις αποφάσεις του κάθε βασιλιά ήταν η διατήρησή του στην εξουσία. Σκοπός του 
βιβλίου είναι η αναθεώρηση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη θετική συνδρομή της δυναστείας στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. 

239 Αναμνήσεις μιας ζωής Ποταμιάνος, 
Χαράλαμπος 

2002 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ; 
ΠΑΥΛΟΣ; ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Ι. Σιδέρης  

 Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του Χαράλαμπου Ποταμιάνου. Ο Ποταμιάνος ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας και είχε συμμετάσχει στον Β΄ ΠΠ. Ανάμεσα στα 
άλλα, ο Ποταμιάνος είχε διατελέσει αρχηγός ΓΕΑ, γραμματέας και υπασπιστής του βασιλιά Παύλου, καθώς και υπουργός Εθνικής Αμύνης. Το βιβλίο καλύπτει την 
περίοδο από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και τη δικτατορία των συνταγματαρχών. 

240 Η ελληνική πολιτική μετά τον 
εμφύλιο πόλεμο: 
κοινοβουλευτισμός και δικτατορία 

Ριζάς, Σωτήρης 2008 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ; ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 

Αθήνα  ΔΧ  Καστανιώτης  

 Το βιβλίο εξετάζει την ιστορία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1949 έως την κατάρρευση της 
απριλιανής δικτατορίας το καλοκαίρι του 1974. Ο συγγραφέας έχει κάνει χρήση ελληνικού, βρετανικού και αμερικανικού αρχειακού υλικού, ελληνικό τύπο της 
εποχής, καθώς και ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Αναλύει τις εσωτερικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της περιόδου, καθώς και την ελληνική 
εξωτερική πολιτική. 

241 Απ' την Απελευθέρωση στον 
Εμφύλιο 

Ριζάς, Σωτήρης 2011 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ 

Αθήνα  ΜΚ  Καστανιώτης  

 Το βιβλίο εξετάζει τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις από το τέλος της γερμανικής Κατοχής έως την έναρξη του εμφυλίου πολέμου. Βασιζόμενος σε πλούσιο αρχειακό 
υλικό, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις, το Παλάτι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αντικομμουνιστικού 
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συνασπισμού μετά τα Δεκεμβριανά. Παράλληλα, το βιβλίο αναλύει τον ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων, τις κυβερνητικές κρίσεις, την πολιτική του ΚΚΕ και των αστικών 
κομμάτων, καθώς και τα αίτια της νέας εμφύλιας σύγκρουσης. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι ο Εμφύλιος υπήρξε το αποτέλεσμα της πόλωσης δυο διαμετρικά 
αντίθετων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προτύπων. 

242 Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο 
αραβικός κόσμος, 1947-1974: 
διπλωματία και στρατηγική στη 
Μεσόγειο την εποχή του Ψυχρού 
Πολέμου 

Σακκάς, Γιάννης 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ 

Αθήνα  ΜΚ  Πατάκης  

 Το βιβλίο εξετάζει την πολιτική της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας αναλύει τις σχέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων της περιόδου 1947-1974 με το Ισραήλ, τα αραβικά κράτη και την Τουρκία, την πορεία 
του κυπριακού ζητήματος, αλλά και τον βαθμό που επηρέασαν τις ελληνικές υποθέσεις οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. 

243 Πτυχές του εμφυλίου πολέμου Σακκάς, Γιάννης; 
Κουτσούκης, 
Κλεομένης 

2000 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Αθήνα Υ ΜΚ  Φιλίστωρ  

 Συλλογικός τόμος, ο οποίος εξετάζει διάφορες πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Οι συγγραφείς του τόμου μελετούν και αναλύουν τις οικονομικές και 
θεσμικές πτυχές του Εμφυλίου, ζητήματα ιδεολογικών ταυτοτήτων και συλλογικών συμπεριφορών, μεθοδολογικά προβλήματα σχετικά με τη μελέτη των εμφυλίων 
πολέμων, καθώς και τις ιδιομορφίες που έλαβαν οι εμφύλιες συγκρούσεις στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

244 Κωνσταντίνος Καραμανλής, 1907-
1998: μια πολιτική βιογραφία 

Σβολόπουλος, 
Κωνσταντίνος 

2012 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΕΡΕ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΔ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Ίκαρος  

 Πρόκειται για την πολιτική βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο συγγραφέας επιχειρεί μια συνολική προσέγγιση και ανάδειξη της προσωπικότητας του 
Μακεδόνα πολιτικού, καθώς και του έργου που επιτέλεσε ως υπουργός, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

245 Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, 
γεγονότα και κείμενα 

Σβολόπουλος, 
Κωνσταντίνος 

1992-
1997 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΟΚ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ  Εκδοτική 
Αθηνών 

 

 Πρόκειται για τη 12τομη έκδοση του προσωπικού αρχείου του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η έκδοση καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από τη δεκαετία του 
1930, όταν ο Καραμανλής εισήλθε στην πολιτική, έως το 1995, όταν έληξε η δεύτερη θητεία του ως προέδρου της Δημοκρατίας. 

246 Η ελληνική εξωτερική πολιτική 
1945-1981 

Σβολόπουλος, 
Κωνσταντίνος 

2002 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΑΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ  Εστία  

 Το βιβλίο εξετάζει την ελληνική εξωτερική πολιτική από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας αναλύει τις 
σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τις γειτονικές της χώρες, την ενσωμάτωση της Ελλάδας στους δυτικούς θεσμούς, το κυπριακό ζήτημα, την επίδραση 
των βαθύτερων δυνάμεων και τον ρόλο της προσωπικότητας στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 
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247 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 
εικοστό αιώνα 

Σβολόπουλος, 
Κωνσταντίνος; 
Μπότσιου, 
Κωνσταντίνα; 
Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

2008 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΟΚ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ  Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνο
ς Γ. 
Καραμανλής" 

 

 Πρόκειται για την τρίτομη έκδοση των πρακτικών του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής" το 2007. Οι 
συγγραφείς αναλύουν και παρουσιάζουν πτυχές από την δράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή από την ένταξή του στην πολιτική, τη δεκαετία του 1930, έως την 
δεύτερη θητεία του ως προέδρου της Δημοκρατίας. 

248 Επισκόπηση της νεοελληνικής 
ιστορίας 

Σβορώνος, Νίκος 1986 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος 
ΑΙΩΝΑΣ) 

Αθήνα  ΜΚ  Θεμέλιο  

 Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια γενική επισκόπηση της ελληνικής πολιτικής, οικονομικής και διπλωματικής ιστορίας από την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
έως τη δικτατορία των συνταγματαρχών. 

249 Από τον Εμφύλιο στον Ψυχρό 
Πόλεμο: η Ελλάδα και ο 
συμμαχικός παράγοντας (1949-52) 

Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

1999 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ; ΝΑΤΟ; ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; 
ΣΤΡΑΤΟΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα 
 

 

 ΜΚ  Προσκήνιο  

 Το βιβλίο μελετά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου πολέμου έως την άνοδο του Αλέξανδρου Παπάγου στην εξουσία, το 1952. Ο 
συγγραφέας μελετά την άνοδο και την πτώση του Κέντρου, τον κατακερματισμό της Δεξιάς, την εμφάνιση του Ελληνικού Συναγερμού, τον ρόλο του Στρατού και των 
Ανακτόρων, καθώς και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της οικονομίας. Επίσης, το βιβλίο αυτό αναλύει την εξωτερική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων της 
περιόδου. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, η συμμετοχή της στον πόλεμο της Κορέας και οι σχέσεις των Αθηνών με τις Μεγάλες 
Δυνάμεις και τις βαλκανικές χώρες. 

250 Ασύμμετροι Εταίροι: οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Ελλάδα στον Ψυχρό 
Πόλεμο, 1953-1961 

Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

2002 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΑΤΟ; ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ 

Αθήνα  ΜΚ  Πατάκης  

 Το βιβλίο μελετά τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ από το 1953 έως το 1961. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται η θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, η στρατιωτική ενίσχυση 
της χώρας, η συμφωνία για την εγκατάσταση των συμμαχικών βάσεων, ο ρόλος των ΗΠΑ στο κυπριακό ζήτημα, το φαινόμενο του αντιαμερικανισμού, καθώς και ο 
βαθμός επέμβασης των Αμερικανών στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας. 

251 Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέου 
κόσμου: Ψυχρός Πόλεμος - Δόγμα 
Truman - σχέδιο Marshall (μέσα 
από διπλωματικά και ιστορικά 
έγγραφα, 1943-1951) 

Τομαή-
Κωνσταντοπούλ
ου, Φωτεινή 

2002 
 
 

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ  Καστανιώτης  

 Το τρίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει έγγραφα του υπουργείου των Εξωτερικών σχετικά με την αμερικανική βοήθεια που δόθηκε στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ 
μέσω του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ. 
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252 Η συμμετοχή της Ελλάδας στην 
πορεία προς την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση: η κρίσιμη εικοσαετία, 
1948-1968 

Τομαή-
Κωνσταντοπούλ
ου, Φωτεινή 

2003 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ  Υπουργείο 
Εξωτερικών 

 

 Πρόκειται για συλλογή εγγράφων του υπουργείου των Εξωτερικών που αφορούν στη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως την 
εγκαθίδρυση της δικτατορίας των συνταγματαρχών απέναντι στις προσπάθειες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται η θέση της Ελλάδας έναντι 
στη δημιουργία του Οργανισμού του Συμφώνου των Βρυξελλών, η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η Συμφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας με την 
ΕΟΚ και η πρώτη περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας. 

253 Λογοδοσία μιας ζωής Τσάτσος, 
Κωνσταντίνος 

2000 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ; Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΡΕ; 
ΚΑΤΟΧΗ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα 
 

 ΜΚ 
 

 Οι Εκδόσεις 
των Φίλων 

 

 Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου. 

254 Η Ελλάδα, ’36-’49: από τη 
δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές 
και συνέχειες 

Φλάισερ, Χάγκεν 2003 
 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ 

Αθήνα Υ ΜΚ  Καστανιώτης  

 Πρόκειται για συλλογικό έργο το οποίο μελετά την περίοδο της ελληνικής ιστορίας από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά έως το τέλος του 
εμφυλίου πολέμου. Ανάμεσα στα άλλα, οι συγγραφείς του τόμου εξετάζουν τον διεθνή προσανατολισμό της Ελλάδας, την οικονομική της πολιτική, τη θέση του ΚΚΕ 
και της Αριστεράς, τον ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων, το συνδικαλιστικό κίνημα, καθώς και διάφορα ζητήματα πολιτισμού. Οι συγγραφείς επιχειρούν μια συνολική 
και ενιαία αποτίμηση της περιόδου 1936-1949, αναζητώντας κάθε φορά τις συνέχειες και τις ρήξεις στα ιστορικά φαινόμενα. 

255 Ελλάδα-ΕΟΚ,1959-1979: Από τη 
Σύνδεση στην Ένταξη 

Χαρίτος, Σπύρος 1981 
 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΜΚ 
 

 Παπαζήσης  

 Το βιβλίο μελετά τις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ από το 1959, όταν η Ελλάδα έγινε το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ, έως το 1979, όταν υπογράφτηκε η 
συμφωνία σύνδεσης. Ο συγγραφέας αναλύει τη συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ, την πρώτη περίοδο εφαρμογής της (1962-1967), το "πάγωμα" της 
συμφωνίας κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών, την επανενεργοποίηση της συμφωνίας (1974-1977), την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την κύρωσή της από το ελληνικό Κοινοβούλιο. 

256 Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, 
1908-1990: πολιτική βιογραφία 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

2004 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ; ΝΔ 

Αθήνα  ΜΚ 
 

 Ι. Σιδέρης 
 

 

 Πρόκειται για την πολιτική βιογραφία του Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας παρουσιάζει και αναλύει τη δράση του Αβέρωφ κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής, την είσοδό του στην πολιτική, τη δραστηριότητά τους ως υπουργού των Εξωτερικών, τη στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών, το ρόλο του κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, το έργο του στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης, καθώς και τη θητεία του ως αρχηγού της ΝΔ. 

257 Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας 
με την πένα του γελοιογράφου: ο 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

2000 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΡΕ; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-
ΤΟΣΙΤΑΣ; ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα 
 

Υ ΜΚ 
 

 Ίδρυμα 
Ευάγγελου 
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Φωκίων Δημητριάδης σατιρίζει τον 
Ευάγγελο Αβέρωφ, υπουργό των 
Εξωτερικών, 1956-1963 

Αβέρωφ-
Τοσίτσα 

 Πρόκειται για τη δημοσίευση 222 γελοιογραφιών του Φωκίωνα Δημητριάδη από την περίοδο 1956-1963, οι οποίες σατιρίζουν τη δραστηριότητα του Ευάγγελου 
Αβέρωφ-Τοσίτσα στο υπουργείο των Εξωτερικών. Οι γελοιογραφίες –που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες Το Βήμα, Τα Νέα και Μακεδονία– συνοδεύονται από 
εκτενές κείμενο, στο οποίο αφενός παρουσιάζεται ένας βασικός σκελετός των γεγονότων με αφορμή τα οποία αυτές εκπονήθηκαν, ενώ αφετέρου επεξηγείται και 
σχολιάζεται το περιεχόμενό τους. Προτάσσεται άρθρο του επιμελητή με τίτλο «Ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας και η ελληνική εξωτερική πολιτική». 

258 Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: η 
πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η 
εποχή 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης; 
Σακελλαρόπουλο
ς, Τάσος 

2009 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα 
 

Υ ΜΚ  Μουσείο 
Μπενάκη 
  

 

 Πρόκειται για συλλογικό τόμο, ο οποίος μελετά τη ζωή και την πολιτική δράση του Σοφοκλή Βενιζέλου. 

259 Ο Ξενοφών Ζολώτας και η ελληνική 
οικονομία 

Ψαλιδόπουλος, 
Μιχάλης 

2008 ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΛΩΤΑΣ; 
ΟΝΕ 

Αθήνα  ΜΚ  Μεταμεσονύ
κτιες 
Εκδόσεις 

 

 Το βιβλίο αναδεικνύει και αναλύει τον ρόλο που έπαιξε ο Ξενοφών Ζολώτας στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Παράλληλα, ο συγγραφέας προχωράει και σε 
μια σε βάθος ανάλυση της ελληνικής οικονομικής ιστορίας από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ. 

260 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού, 
1821-1997 

 1998 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Γενικό 
Επιτελείο 
Στρατού, 
Διεύθυνση 
Ιστορίας 
Στρατού 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια γενική περιγραφή θεμάτων που αφορούν στη συγκρότηση, στη σύνθεση, στη λειτουργία, στην εκπαίδευση, στην ενδυμασία, στον οπλισμό, 
στην κοινωνική προσφορά και στη δράση του Ελληνικού Στρατού από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 έως το 1997. 

261 Octave Merlier, un grand Français, 
un ami de la Grèce 

 1984 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ; ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΟΚΤΑΒΙΟΣ 
ΜΕΡΛΙΕ; ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Παρίσι 
 

 ΣΠ  Belles Lettres 
 

 

 Έκδοση-φόρος τιμής στον Οκτάβιο Μερλιέ, διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών από το 1938 ως το 1961. 

262 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, 1941-
1944 

 1998 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΕΚΚΑ; 
ΚΑΤΟΧΗ; ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Γενικό 
Επιτελείο 
Στρατού, 
Διεύθυνση 
Ιστορίας 
Στρατού 

 

 Πολύτομο έργο, το οποίο επισκοπεί τη δράση των κυριότερων αντιστασιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της Κατοχής της Ελλάδας από τα στρατεύματα του Άξονα 
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(1941-1944). Ειδικότερα η αναλύεται η συμβολή στον αγώνα εναντίον των κατακτητών του ΕΔΕΣ και των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών, του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, της 
ΕΚΚΑ και του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων, καθώς και άλλων μικρότερων αντιστασιακών οργανώσεων που έδρασαν κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Το έργο συμπληρώνεται από αναφορές στις Κατοχικές Αρχές, στα Τάγματα Ασφαλείας και στις εγκληματικές πράξεις των βουλγαρικών δυνάμεων Κατοχής στη 
Μακεδονία και στη Θράκη. 

263 Ντε Γκωλ και Καραμανλής: Το 
έθνος, το κράτος, η Ευρώπη 

 2002 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Πατάκης  

 Ο τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των ομιλητών κατά τη διάρκεια της επιστημονικής διημερίδας με τίτλο «Ντε Γκωλ και Καραμανλής: Το Έθνος, το Κράτος, η 
Ευρώπη» που διοργάνωσαν στις 5 και 5 Οκτωβρίου 2000 το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και το Ίδρυμα Σαρλ ντε Γκωλ. Το θέμα εξετάζεται στις πολλαπλές 
διαστάσεις του από Έλληνες και Γάλλους ειδικούς επιστήμονες και δημοσιολόγους. Παράλληλα, διακεκριμένοι πολιτικοί και διπλωμάτες από τις δύο χώρες 
εισφέρουν την προσωπική εμπειρία τους από τη συνάντηση των δύο ανδρών. 

264 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-
1949) 

 1998 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΔΣΕ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Γενικό 
Επιτελείο 
Στρατού, 
Διεύθυνση 
Ιστορίας 
Στρατού 

 

 Στους 16 τόμους της έκδοσης δημοσιεύονται αυτούσια περίπου 1.300 έγγραφα, κατά κύριο λόγο από το αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, τα οποία αναφέρονται στην εμφύλια σύγκρουση που έλαβε χώρα σε διάφορες περιόδους από το 1944 έως το 1949. Περιλαμβάνονται επίσης 
περιορισμένο υλικό από το αρχείο του ΚΚΕ, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά σε οργανωτικά ζητήματα των προσκείμενων στο ΚΚΕ ένοπλων ομάδων. 

265 Η ελληνική κοινωνία κατά την 
πρώτη μεταπολεμική περίοδο 
(1945-1967) 

 1994 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Ίδρυμα Σάκη 
Καράγιωργα 

 

 Συλλογικός τόμος, ο οποίος περιλαμβάνει μελέτες που αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της ελληνικής Ιστορίας από το τέλος του Β’ ΠΠ έως την επιβολή της 
δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Ειδικότερα, αναλύονται μεταξύ άλλων η ανασυγκρότηση και η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας κατά τα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια, οι οικονομικοί θεσμοί και ο οικονομικός προγραμματισμός, η διασύνδεση αναπτυξιακών μηχανισμών και κοινωνικού μετασχηματισμού, το 
τριμερές Βαλκανικό Σύμφωνο και η ελληνική εξωτερική πολιτική, οι εξελίξεις στον πολιτισμό, η δημόσια διοίκηση και οι κρατικές πολιτικές, η μετανάστευση, οι 
εργασιακές σχέσεις και ο συνδικαλισμός, η αλληλεπίδραση χωροταξίας και οικοδομικής δραστηριότητας, η πολιτική και η εξέλιξη των κομμάτων. 

266 Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944: 
Κατοχή - Αντίσταση - 
Απελευθέρωση / Macedonia and 
Thrace, 1941-1944: Occupation - 
Resistance - Liberation 

 1998 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΘΡΑΚΗ; ΚΑΤΟΧΗ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Θεσσαλονίκη  ΑΚ 
 

 Ίδρυμα 
Μελετών 
Χερσονήσου 
του Αίμου 

 

 Το βιβλίο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των ομιλητών κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 
από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου 1994 με θέμα την Κατοχή, την Αντίσταση και την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι μελέτες αναδεικνύουν διάφορες 
πτυχές της περιόδου 1941-1944, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα ιστορικού προβληματισμού. 
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267 Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950: 
ένα έθνος σε κρίση 

 1984 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΔΣΕ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Θεμέλιο 
 

 

 Ο συλλογικός τόμος περιλαμβάνει μελέτες που αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της ελληνικής Ιστορίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 έως τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950. Ειδικότερα, αναλύονται αφενός η Κατοχή, η Αντίσταση και ο ρόλος των Βρετανών από το 1941 έως το 1944, και αφετέρου η απελευθέρωση, τα 
Δεκεμβριανά του 1944, ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) και η εμπλοκή των ΗΠΑ στα ελληνικά ζητήματα από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως τις αρχές της 
επόμενης δεκαετίας. 

268 Ιστορία της Οργανώσεως του 
Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 

 1957 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Γενικό 
Επιτελείο 
Στρατού, 
Διεύθυνση 
Ιστορίας 
Στρατού 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια γενική εξιστόρηση της οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 έως το 1954. Περιγράφονται αναλυτικά 
όλες οι θεσμικές και άλλες εξελίξεις στην οργάνωση του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσης περιόδου. 

269 1949-1967: Η εκρηκτική εικοσαετία  2002 ΕΔΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ; ΚΚΕ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Εταιρεία 
Σπουδών 
Νεοελληνικο
ύ Πολιτισμού 
και Γενικής 
Παιδείας 

 

 Το βιβλίο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των ομιλητών κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2000 με θέμα τις εξελίξεις στην Ελλάδα από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου (1949) έως την επιβολή της 
δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Οι μελέτες αναλύουν διάφορες πτυχές της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια 
της προαναφερθείσας περιόδου. 

270 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 
Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 
έως το τέλος του 20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ' 

 2000 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; ΚΑΤΟΧΗ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ; 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ; ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ 

Αθήνα  ΑΚ  Εκδοτική 
Αθηνών 

 

 Ο τόμος περιλαμβάνει μελέτες που καλύπτουν διάφορες πτυχές της ιστορικής διαδρομής του Ελληνισμού, εντός και εκτός συνόρων του ελληνικού κράτους, από το 
1941 έως το τέλος του 20ού αιώνα. Αντικείμενο ενδιαφέροντος αποτελούν: η περίοδος της Κατοχής και της Αντίστασης εναντίον των δυνάμεων του Άξονα (1941-
1944), η πολιτική των εξόριστων ελληνικών κυβερνήσεων και ο πολεμικός αγώνας στο εξωτερικό κατά την ίδια χρονική περίοδο, η απελευθέρωση και η διολίσθηση 
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προς την εμφύλια σύγκρουση (1944-1946), ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949), οι πρώτες μετεμφυλιακές δεκαετίες (1949-1967), η δικτατορία των Συνταγματαρχών 
(1967-1974), η πρώτη εικοσιπενταετία της Μεταπολίτευσης, το Κυπριακό ζήτημα, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου, της Τενέδου 
κα της διασποράς, καθώς και ο πνευματικός βίος στην Ελλάδα. 

271 Ο Γεώργιος Καρτάλης και η 
δύσκολη δημοκρατία: σαράντα 
χρόνια από το θάνατό του 

 1998 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ (20ος ΑΙΩΝΑΣ); 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Αθήνα Υ ΑΚ  Εταιρεία 
Σπουδών 
Νεοελληνικο
ύ Πολιτισμού 
και Γενικής 
Παιδείας 

 

 Συλλογικός τόμος ο οποίος περιλαμβάνει μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές της πολιτικής διαδρομής του Γεώργιου Καρτάλη, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο δύο συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στο Βόλο τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 1997 αντίστοιχα. Οι συγγραφείς αναλύουν την 
προσωπικότητα και τις δραστηριότητες του Γεώργιου Καρτάλη, τις οποίες εντάσσουν στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων που σφράγισαν την Ελλάδα της 
εποχής του. 

272 Studies in the History of the Greek 
Civil War, 1945-49 

Baerentzen, Lars; 
Iatrides, John; 
Smith, Ole 

1987 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΕ 

Κοπεγχάγη Y ΔΧ  Museum 
Tusculanum 
Press 

 

 Ο τόμος περιλαμβάνει 15 άρθρα που αναλύουν πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου από το 1945 ως το 1949. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η πολιτική και 
οικονομική αστάθεια της περιόδου αμέσως μετά την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά, η πολιτική των πρώτων μετακατοχικών κυβερνήσεων έναντι των 
συνεργατών του Άξονα που στελέχωναν τη δημόσια διοίκηση, τα διλήμματα και οι ενέργειες του ΚΚΕ, η στάση του αγροτικού πληθυσμού και άλλα. 

273 Greek-Turkish Relations since 1955 Bahcheli, Tozun 1990 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΝΑΤΟ; ΤΟΥΡΚΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Μπάουλντερ  ΔΧ  Westview 
Press 

 

 Το βιβλίο εξετάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τη δεκαετία του 1950, όταν ανεφύη το Κυπριακό ζήτημα, έως την τουρκική εισβολή του 1974 στη μεγαλόνησο. 
Εκτός από την αντιπαλότητα Ελλάδας και Τουρκίας εξαιτίας του Κυπριακού, εξετάζονται οι τριβές που προκάλεσαν στις διμερείς σχέσεις η ένταση στο Αιγαίο και 
ζητήματα μειονοτήτων. 

274 The Greek Civil War. Essays on a 
Conflict of Exceptionalism and 
Silences 

Carabott, Phillip; 
Sfikas, Thanassis 

 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ; ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο Y ΔΧ  Ashgate  

 Τα κείμενα του συλλογικού τόμου εξετάζουν πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, προσεγγίζοντας συγκριτικά το ιστορικό αυτό γεγονός με άλλες παράλληλες 
εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη. Το βιβλίο επιχειρεί να υιοθετήσει διεπιστημονική προσέγγιση, συνδυάζοντας τα εργαλεία της πολιτικής και διεθνούς 
ιστορίας με τα πιο πρόσφατα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές πτυχές της εμφύλιας σύγκρουσης. 

275 The Greek Civil War, 1943-1950: 
Studies of Polarization 

Close, David 1993 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη 

Υ ΔΧ  Routledge  

 Ο συλλογικός τόμος αναλύει τους λόγους που οδήγησαν στο ξέσπασμα του Εμφυλίου, καθώς και τη φύση του, και αποπειράται να περιγράψει τις συνέπειές του. 
Κεντρικό θέμα είναι η διαδικασία της πόλωσης ανάμεσα στην πολιτική της ελληνικής Αριστεράς και της Δεξιάς, λόγω εσωτερικών και διεθνών εξελίξεων, ιδίως από το 
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1945. Υπήρξε από τα πρώτα έργα που έκαναν χρήση πολλών νέων - για την εποχή -πηγών, όπως τα επίσημα αρχεία της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, 
καθώς και μαρτυρίες και ντοκουμέντα πρωταγωνιστών της Αριστεράς. 

276 Full Circle: The Memoirs of Anthony 
Eden 

Eden, Anthony 1960 ΑΝΤΟΝΥ ΗΝΤΕΝ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο  ΔΧ  Cassel  

 Το βιβλίο του Άντονυ Ήντεν, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ και κατά την περίοδο 1951-1955, καθώς και 
πρωθυπουργός το 1955-57, είναι τα πολιτικά του απομνημονεύματα. Στο βιβλίο αναλύονται και θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. 

277 The Development of the Greek 
Economy, 1950-1991 

Jouganatos, 
George 

1992 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Westport, CT  ΔΧ  Greenwood 
Press 

 

 Το βιβλίο μελετά την πορεία της ελληνικής οικονομίας από το 1950 έως το 1991. Ο συγγραφέας χωρίζει την περίοδο αυτή σε πέντε χρονικές ενότητες και παρουσιάζει 
τις πολιτικές και τις οικονομικές εξελίξεις σε κάθε μια από αυτές: α. μετεμφυλιακή περίοδος (1950-1967), β. περίοδος δικτατορίας (1967-1974), γ. κυβερνήσεις ΝΔ 
(1975-1981), δ. κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ (1982-1988), και ε. οικουμενικές κυβερνήσεις (1989-1991). 

278 Noi non sappiamo odiare. L' 
esercito italiano tra fascismo e 
democrazia 

Osti Guerrazzi, 
Amedeo 

2010  Τορίνο  ΣΠΚ  UTET  

  

279 Ambiguous Commitments and 
Uncertain Policies. The Truman 
Doctrine in Greece, 1947-1952 

Jeffrey, Judith 2000 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ 

Νέα Υόρκη  ΕΠ  Lexington 
Books 

 

 Tο βιβλίο προσφέρει μια καινούργια προσέγγιση για το Δόγμα Τρούμαν. Η συγγραφέας θέτει υπό αμφισβήτηση ορισμένες από τις παγιωμένες μέχρι σήμερα 
ερμηνείες για την επέμβαση της αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θεωρεί καταρχήν ότι το Δόγμα Τρούμαν από ανθρωπιστική βοήθεια πολύ 
γρήγορα κατέληξε να είναι ένα καθαρά στρατιωτικό σχέδιο με σκοπό να εμποδίσει τους κομμουνιστές να καταλάβουν την εξουσία στην Ελλάδα. Η ελληνική 
περίπτωση ήταν για τον Τρούμαν μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αμερικανική κυριαρχία στην περιοχή σε αυτή την πρώιμη φάση του Ψυχρού Πολέμου. Η ήττα των 
κομμουνιστών με τη βοήθεια των ΗΠΑ το 1949 αποτέλεσε ένα μεγάλο πολιτικό και στρατιωτικό επίτευγμα . Ωστόσο, αυτό το επίτευγμα δεν φαίνεται, σύμφωνα με τη 
συγγραφέα να είναι αποτέλεσμα του προγράμματος βοήθειας των ΗΠΑ, ούτε καν το αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου στρατιωτικού σχεδίου. Οι κομμουνιστές δεν 
είχαν καμία πιθανότητα να κερδίσουν τον πόλεμο και άρα θα τον έχαναν με ή χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ. Η μελέτη επιχειρεί μια επαναξιολόγηση της πολιτικής των 
ΗΠΑ στην περιοχή των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν από την αμερικανική πολιτική τα διδάγματα από την επέμβαση στην 
Ελλάδα. 

280 Εξέγερση στην Αθήνα Ιατρίδης, 
Ιωάννης 

1973 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 1944; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΒΑΡΚΙΖΑΣ; ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΚΕ; ΟΥΙΝΣΤΟΝ 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Αθήνα  ΑΚ  Νέα Σύνορα  

 Η μελέτη περιγράφει και αναλύει κατά κύριο τα αιματηρά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη των Δεκεμβριανών του 

1944 έως την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Ο συγγραφέας εντάσσει τη σύγκρουση στο ευρύτερο πλαίσιο του υπό 

κυοφορία Ψυχρού Πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η καθοριστική παρέμβαση των Βρετανών στο πλευρό των ελληνικών κυβερνητικών δυνάμεων αποδείκνυε την 

αποφασιστικότητα του Λονδίνου να μην επιτρέψει την εγκαθίδρυση ενός κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα, το οποίο θα ενέτασσε τη χώρα στη σοβιετική 
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σφαίρα επιρροής. 

281 Η Ελλάς και ο κόσμος: Δοκίμια, 
λόγοι, άρθρα 

Κασιμάτης, 
Γρηγόρης 

1961 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ; ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ; 
ΝΑΤΟ; ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ; ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Αθήνα  ΑΚ    

 Ο τόμος συγκεντρώνει πολυάριθμα κείμενα του συγγραφέα, γραμμένα σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η θεματολογία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κείμενα για τη 
θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη (και ειδικότερα έναντι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) αλλά και στο διεθνές στερέωμα γενικότερα, για το Σύνταγμα, για το Κυπριακό 
και τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, για την ελληνική οικονομία, για κοινωνικά ζητήματα, για την εκπαίδευση, για τις διεθνείς εξελίξεις (ουγγρική επανάσταση, 
Μεσανατολικό ζήτημα, ΝΑΤΟ, σχέσεις Ανατολής-Δύσης κ.ά.), καθώς και για επιφανείς προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής ζωής (Ελευθέριος Βενιζέλος και 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου). 

282 Από την κορυφή του λόφου: 
Αναμνήσεις και στοχασμοί, 1914-
1952 & 1959-1962 

Γρηγορόπουλος, 
Θεόδωρος 

1966 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ; 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ; Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΝΑΤΟ; ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αθήνα  ΑΚ    

 Το βιβλίο αποτελεί αυτοβιογραφική ανασκόπηση των κυριότερων περιστατικών που σημάδεψαν τη στρατιωτική σταδιοδρομία του συγγραφέα. Εξιστορούνται μεταξύ 
άλλων η συμμετοχή του στη Μικρασιατική Εκστρατεία, στον Β’ ΠΠ και στον εμφύλιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου ανέλαβε τη διοίκηση του Γ’ Σώματος 
Στρατού. Στη συνέχεια αναλύονται τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου κατά την οποία άσκησε καθήκοντα του Αρχηγού ΓΕΣ (1951) και κατόπιν του Αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ (1951-1952), μέχρι την αποστρατεία του την επαύριον των εκλογών του Νοεμβρίου του 1952. Τέλος, σκιαγραφείται η επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία 
και η ανάληψη των καθηκόντων του ανώτατου στρατιωτικού αντιπροσώπου της Ελλάδας στις ΗΠΑ και ως αντιπροσώπου της Ελλάδας στη Στρατιωτική Επιτροπή του 
ΝΑΤΟ (1959-1962). 

283 Ελλάδα και ανατολικές χώρες, 
1950-1967: Οικονομικές σχέσεις και 
πολιτική 

Βαλντέν, 
Σωτήρης 

1991 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΔΑ 

Αθήνα  ΑΚ  Οδυσσέας  

 Η μελέτη εξετάζει τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού (ευρωπαϊκές και εξωευρωπαϊκές) από το 1950 έως την εκδήλωση 
του στρατιωτικού πραξικοπήματος τον Απρίλιο του 1967. Η προσοχή του συγγραφέα εστιάζεται πρωτίστως στην πολιτική πλευρά αυτών των σχέσεων, με σκοπό τη 
διερεύνηση αφενός της επίδραση πολιτικών παραγόντων στη διαμόρφωση των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις ανατολικές χώρες, και αφετέρου στο ρόλο 
που διαδραμάτισαν οι εν λόγω σχέσεις στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας, με έμφαση στη στάση της ελληνικής Αριστεράς. 

284 British Policy Towards Greece 
During the Second World War, 
1941-1944 

Papastrates, 
Procope 

1984 SOE; ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 

Καίμπριτζ  ΕΠ  Cambridge 
University 
Press 

 

 Το βιβλίο εξετάζει σε βάθος τη διαμόρφωση της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής κατά την περίοδο 1941-1944. Η ιταλική επίθεση, η Κατοχή που και η πτώση του 
καθεστώτος Μεταξά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στη Μ. Βρετανία. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν η σύζευξη μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών 
συμφερόντων στην περιοχή. Ο πιο σημαντικός στόχος των Βρετανών ήταν να εξασφαλίσουν την ισχυρή επιρροή της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια του πολέμου, αλλά και μετά τη λήξη του. Η πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου θα διευκολυνόταν από την παλινόρθωση του Βασιλιά, ο οποίος ήταν 
υπέρμαχος της παρουσίας των Βρετανών στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, όμως η υποστήριξη του Βασιλιά , ο οποίος είχε απονομιμοποιηθεί εξαιτίας της 
συνεργασίας του με τον Ι. Μεταξά ερχόταν σε αντίθεση με την υποστήριξη που προσέφερε η SOE στο ΕΑΜ. 
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285 Οι αιτίες για τις ήττες, τη διάσπαση 
του ΚΚΕ και της Ελληνικής 
Αριστεράς 

Βοντίτσιος-
Γούσιας, Γιώργης 

1977 ΔΙΑΣΠΑΣΗ 1968; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΤΤΑ; ΚΚΕ; ΚΚΕ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Αθήνα  ΕΠ  Κακουλίδης  

 Κριτική αποτίμηση της πολιτικής του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο συγγραφέας ανιχνεύει τις αιτίες για τη διάσπαση του ΚΚΕ στην 
πολιτική που ακολούθησε κατά τη διάρκεια και της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Επίσης, αναδεικνύονται οι συνέπειες της ήττας του ΔΣΕ στην μετέπειτα 
πορεία της Ελληνικής Αριστεράς. τόσο στην υπερορία όσο και στο εσωτερικό της χώρας. 

286 Η τραγική αναμέτρηση 1945-1949 Ζαούσης, 
Αλέξανδρος Λ. 

1992 ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΕΠΟΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ; 
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Αθήνα  ΕΠ  Ωκεανίδα  

 Το βιβλίο του αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου 1946-1949. Προστέθηκε, όμως, και το έτος 1945, για ν' αναλυθούν τα πραγματικά αίτια της εμφύλιας 
σύγκρουσης. Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 100 πηγές και σημαντικός αριθμός εφημερίδων (όλων των παρατάξεων) της εποχής. Η περιγραφή των πολεμικών 
επιχειρήσεων γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύληπτα για τον μη ειδικό αναγνώστη. Ο Α΄ τόμος περιλαμβάνει τα τρία πρώτα έτη (1945, 1946 και 1947) και ο Β΄ τόμος τα 
δύο επόμενα (1948 και 1949), κατά τα οποία έλαβαν χώρα οι μεγάλες συγκρούσεις. 

287 Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Η 
εμπλοκή του ΚΚΕ 

Ηλιού, Φίλιππος 2005 ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ; ΕΑΜ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΕ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

Αθήνα  ΕΠ  Θεμέλιο  

 Τεκμήρια εξαιρετικής σημασίας, τα επίσημα κείμενα που αναδημοσιεύονται εδώ, αποτυπώνουν τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς της ηγεσίας 
του ΚΚΕ, που αποκρυσταλλώνονται από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 1947. Είναι η κρίσιμη περίοδος κατά την οποία το ΚΚΕ εκτιμά ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα 
περιθώρια για μια πολιτική λύση του ελληνικού προβλήματος, και ότι ακόμη και ο συνδυασμός των πολιτικών αγώνων με το ένοπλο κίνημα, που αποσκοπούσε στη 
δημιουργία των όρων για την επίτευξη ενός αποδεκτού πολιτικού συμβιβασμού, είχε εξαντλήσει τα περιθώριά του. Το ΚΚΕ θεωρεί, τώρα πια, ότι είναι σε θέση να 
επικρατήσει σε μια ένοπλη αναμέτρηση με τους αντιπάλους του, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε εξασφαλίσει τη στήριξη, πάντως, της Σοβιετικής Ένωσης και της 
Γιουγκοσλαβίας και φυσικά την έγκρισή τους. 

288 Αναμνήσεις από τα ματωμένα 
χρόνια του εμφυλίου σπαραγμού, 
1946-1949 

Κιοσσές, Ιωάννης 2000 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ; ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΘΡΑΚΗ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ξάνθη  ΕΠ  Σπανίδης  

 Αφήγηση - μαρτυρία για τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Παραθέτει χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες, καθώς αποτελεί μια από τις ελάχιστες μαρτυρίες που αναφέρονται στην περιοχή. Γεγονότα, στρατιωτικές 
συγκρούσεις και ονόματα πρωταγωνιστών εμπλουτίζουν την αφήγηση του συγγραφέα. 

289 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην 
Τασκένδη (1949-1957) 

Λαμπάτος, 
Γαβρίλης 

2001 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; ΤΑΣΚΕΝΔΗ 

Αθήνα  ΕΠ  Εκδοτική 
Κούριερ 

 

 Η λήξη του εμφυλίου πολέμου είχε ως αποτέλεσμα τον εκπατρισμό περίπου 60.000 ατόμων στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το 
μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων εγκαταστάθηκε στην Τασκένδη, πόλη της Σοβιετικής Ένωσης. Το βιβλίο πραγματεύεται διεξοδικά τον καθημερινό αγώνα των 
προσφύγων της Τασκένδης για επιβίωση σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από την Ελλάδα και για προσαρμογή σε ένα τρόπο ζωής εντελώς διαφορετικό από εκείνο 
που βίωναν στη χαμένη πατρίδα. Παράλληλα, καταγράφει τις πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό της κοινότητας των Ελλήνων κομμουνιστών, που είχαν ως 
αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Νίκου Ζαχαριάδη από την ηγεσία του ΚΚΕ και τη διαγραφή χιλιάδων μελών του κόμματος. 

290 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας Μαραντζίδης, 
Νίκος 

2010 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ; ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ 

Αθήνα  ΕΠ  Αλεξάνδρεια  
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 Η μελέτη αυτή παρουσιάζει μια συνολική εικόνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με έμφαση σε συγκεκριμένες πτυχές της οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης 
του, οι οποίες, κατά τον συγγραφέα, απουσιάζουν ή υποτιμούνται στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία. Το ζητούμενο είναι η επανατοποθέτηση του φαινομένου στο 
γενικότερο πλαίσιο της δεκαετίας του 1940 και των εξελίξεων του διεθνούς κομμουνιστικού συστήματος. Το βιβλίο συμπληρώνεται με βασική βιβλιογραφία και 
χρονολόγιο στρατιωτικών γεγονότων. 

291 Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος και 
το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα. 
Το ΚΚΕ μέσα από τα τσέχικα αρχεία 
1946-1968 

Μαραντζίδης, 
Νίκος; 
Τσίβος, Κώστας 

2012 ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ; ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Αθήνα  ΕΠ  Αλεξάνδρεια  

 Ο ρόλος των κομουνιστικών κρατών της Ανατολικής Ευρώπης στο ξέσπασμα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου υπήρξε καθοριστικός και σύνθετος. Η μελέτη του 
δικτύου αυτού, που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως διεθνές κομουνιστικό σύστημα, και η ανάδειξη της κρισιμότητας του ρόλου του στις ελληνικές εξελίξεις της 
δεκαετίας του 1940 οδήγησαν σε γόνιμα συμπεράσματα και αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του ανοίγματος των αρχείων των 
πρώην κομουνιστικών κρατών. Το διεθνές κομουνιστικό σύστημα λειτούργησε ταυτόχρονα ως δίκτυο αλληλοϋποστήριξης κρατικών οντοτήτων και πολιτικών 
κομμάτων, αλλά και ως μηχανισμός προώθησης μιας πολιτικής ιδεολογίας που είχε στόχο να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τη δική της οπτική για αυτόν. Το βιβλίο 
αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια παράθεση αρχειακών εγγράφων. Στόχος του είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της διεθνούς 
κομουνιστικής εμπλοκής στον ελληνικό Εμφύλιο. Πώς το διεθνές κομουνιστικό σύστημα ενεργοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τον αγώνα των Ελλήνων 
κομουνιστών και ποιες σχέσεις διαμόρφωσε με αυτούς. Σκοπός του βιβλίου δεν είναι μόνο να κατατεθούν γεγονότα, αλλά επιπλέον να αναλυθεί το πλαίσιο των 
σχέσεων που οδήγησε τους πρωταγωνιστές σε συγκεκριμένες επιλογές. 

292 Ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Η 
δεκαετία του 1940 στον πολιτικό 
λόγο 

Πασχαλούδη, 
Ελένη 

2010 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΜΝΗΜΗ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Θεσσαλονίκη  ΕΠ  Επίκεντρο  

 Οι συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 διαίρεσαν την ελληνική κοινωνία και δημιούργησαν πολύ ισχυρές παραταξιακές ταυτίσεις. Η Κατοχή, η Αντίσταση και ο 
Εμφύλιος επιβίωσαν στο λόγο των πολιτικών κομμάτων πολλά χρόνια μετά τη λήξη των ένοπλων συγκρούσεων τον Αύγουστο του 1949. Η Δεξιά, το Κέντρο και η 
Αριστερά μίλησαν για το διαιρετικό παρελθόν και το ρόλο που διαδραμάτισαν την κρίσιμη δεκαετία μέσα από τρεις διαφορετικές και ανταγωνιστικές μεταξύ τους 
αφηγήσεις. Το παρόν βιβλίο παρακολουθεί τη συγκρότηση και την εξέλιξη αυτών των αφηγήσεων στο ταραγμένο μετεμφυλιακό πολιτικό κλίμα. Η επίκληση ή η 
αποσιώπηση ορισμένων από τα γεγονότα και η τελετουργική τους μνημόνευση μέσα από την καθιέρωση εθνικών επετείων ή ανεπίσημων εορτασμών, συνιστούν από 
την πλευρά των πολιτικών ελίτ προσπάθεια διαμόρφωσης και, ως ένα βαθμό, ελέγχου της συλλογικής μνήμης. Εν κατακλείδι, η χρήση του παρελθόντος αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτικού λόγου και της στρατηγικής των κομμάτων. 

293 Οι Άγγλοι Εργατικοί και ο εμφύλιος 
πόλεμος. Ο ιμπεριαλισμός της "μη 
επέμβασης" 

Σφήκας, 
Θανάσης 

1997 ΑΓΓΛΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΕΠ  Φιλίστωρ  

 Το βιβλίο προσφέρει μια διαφωτιστική θεώρηση της εξωτερικής πολιτικής της Μ. Βρετανίας απέναντι στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940 και της 
στάσης που ακολούθησε το ΚΚΕ την ίδια περίοδο. Βασιζόμενος σε ένα πλούσιο και ποικίλο αρχειακό υλικό, το οποίο χρησιμοποιεί με κριτικό τρόπο, ο συγγραφέας 
εξετάζει το αντικείμενό του με ενάργεια τοποθετώντας το στο πλαίσιο της αναδυόμενης αντιπαλότητας Δύσης-Ανατολής. Καταδεικνύει τις πολυσήμαντες διεθνείς 
διαστάσεις του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και το ρόλο που έπαιξε η αγγλική Εργατική κυβέρνηση στο ζήτημα της πόλωσης του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα. Το 
βιβλίο αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της διπλωματικής και πολιτικής ιστορίας των απαρχών του Ψυχρού Πολέμου. 



 

86 
 

294 Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία. Το αντάρτικο 
- στρατός για "τώρα" και για "μετά" 

Φαράκος, 
Γργόρης 

2000 ΕΛΑΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΞΟΥΣΙΑ; ΚΑΤΟΧΗ; ΣΤΡΑΤΟΣ Αθήνα  ΕΠ  Ελληνικά 
Γράμματα 

 

 Ο ΕΛΑΣ, η συντριπτική μεγαλύτερη δύναμη του ένοπλου αγώνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής, σήκωσε το κύριο βάρος τους, δίνοντας εκατοντάδες σημαντικές και με 
πολλές θυσίες μάχες κατά των κατοχικών στρατευμάτων. Το ίδιο έπραξαν, στο μέτρο τους, και άλλες ομάδες ανταρτών που πολέμησαν κατά των κατακτητών. Τελικά 
όμως όλες χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά "όργανα" στην αιματηρή σύγκρουση για τη διατήρηση ή την κατάκτηση της εξουσίας. Το βιβλίο παρακολουθεί τις εξελίξεις 
που οδήγησαν στη διάλυση του ΕΛΑΣ και στη διολίσθηση από την Αντίσταση στον εμφύλιο πόλεμο.  

295 Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το 
ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

2010 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ; ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 

Αθήνα  ΕΠ  Εκδόσεις 
Πατάκη 

 

 Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί την εμφάνιση, εξέλιξη και εφαρμογή των προταγμάτων του ιδεολογικού και πολιτικού ρεύματος που προκάλεσε τη σημαντικότερη 
μεταρρύθμιση στην Ελλάδα της μεταβενιζελικής εποχής. Οι μέτοχοι του ρεύματος επιζήτησαν, και σε μεγάλο βαθμό επέφεραν, μια δυναμική αναπροσαρμογή της 
ελληνικής δημόσιας ζωής: αναπτυξιακή παρέμβαση του κράτους στην οικονομία, εκβιομηχάνιση, αύξηση του εθνικού εισοδήματος, ορθολογική οικονομική 
διαχείριση, αναζήτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της ισότητας ευκαιριών και ενίσχυσης της κοινωνικής κινητικότητας, θεσμική μεταρρύθμιση, υπέρβαση των 
αλλεπάλληλων διχασμών, αναζήτηση μιας νέας νομιμοποίησης του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος. Η μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη, η εδραίωση μιας 
σύγχρονης δημοκρατίας, η πλήρης συμμετοχή στο κίνημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτέλεσαν ουσιώδεις επιτυχίες της συγκεκριμένης πολιτικής αντίληψης, 
στοχοθεσίας και μεθοδολογίας. 

296 Демократическая Армия Греции Бассис, Х; 
Биниарис, А 

1948 ΔΣΕ; ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΛΑΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Μόσχα  ΒΟ  Военное Из-
во 
Министерств
а 
Вооруженны
х Сил Союза 
СССР 

 

 Στο βιβλίο αποτυπώνεται μία γενική εικόνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία και στις στρατιωτικές δραστηριότητες της 
οργάνωσης. Επιπρόσθετα, το βιβλίο περιέχει κάποια έγγραφα που υποδεικνύουν το σκοπό και τη φύση του ένοπλου αγώνα. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται δηλώσεις 
στρατιωτών του ΔΣΕ, πολιτικών και δημοσιογράφων από διάφορες χώρες, που επισκέφθηκαν τις εμπόλεμες περιοχές. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται έγγραφα 
της επιτροπής του συμβουλίου ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. 

  

297 Греция в тисках реакции Белинков, С.Е. 1946 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ; ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ; ΕΑΜ; ΟΗΕ; 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Μόσχα  ΒΟ  Правда  

 Αντίγραφο της δημόσιας διάλεξης, 28 Μαρτίου 1946, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στη Μόσχα. Επρόκειτο για μία διάλεξη, η οποία περιγράφει την κατάληψη της 
Ελλάδας από τα βρετανικά στρατεύματα στα μεταπολεμικά χρόνια. Αναλύεται η παρουσία και η ανάμειξη των βρετανικών στρατευμάτων στις εσωτερικές υπόθεσης 
της Ελλάδας, συγκεκριμένα η στάση και πολιτική πορεία της βρετανικής κυβέρνησης απέναντι στο ελληνικό κίνημα αντίστασης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην 
πολιτική κατάσταση και στην εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης. Τέλος, σχολιάζεται η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών του 1946. 

298 Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και η Ευρώπη, 1961-1964: πολιτικές 

Ριζάς, Σωτήρης 2001 ΑΓΚΥΡΑ; ΗΠΑ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΝΑΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΒΚ  Πατάκης  
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και οικονομικές όψεις του 
προβλήματος ασφαλείας στο 
μεταίχμιο Ψυχρού Πολέμου και 
Ύφεσης 

 Η εργασία εξετάζει τα προβλήματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Δυτικοευρωπαίους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ κατά την τριετία 1961-1964 και την προσπάθεια της 
Ελλάδας, εντός του εν λόγω πλαισίου, να ικανοποιήσει τα οικονομικά και στρατηγικά της συμφέροντα. Παράλληλα, αναφέρεται στις κρίσιμες εξελίξεις του Κυπριακού 
Ζητήματος και πως αυτές επηρέασαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναγκάζοντας την Ελλάδα να μετατοπίσει το ενδιαφέρον της από την από Βορρά στην από 
Ανατολάς απειλή. 
 

299 Η συμμετοχή της Ελλάδας στην 
πορεία προς την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση 

Τομαή, Φωτεινή 2003 ΑΘΗΝΑ; ΑΡΧΕΙΑ; ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ; 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Αθήνα   ΒΚ    

 Δίτομο έργο υπό την επιμέλεια της διευθύντριας του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρώτος τόμος εξετάζει την περίοδο 1948-1968, ενώ ο 
δεύτερος την περίοδο από το 1968 ως το 1981. Περιέχει επιλεγμένα επίσημα έγγραφα που εξετάζουν την περίοδο των διαπραγματεύσεων ένταξης της Ελλάδας στην 
τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

 

300 Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέου 
κόσμου: Ψυχρός Πόλεμος - Δόγμα 
Truman - σχέδιο Marshall (Μέσα 
από διπλωματικά και ιστορικά 
έγγραφα, 1943-1951) 

Τομάη, Φωτεινή 2002 ΑΡΧΕΙΑ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΛΛΑΔΑ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ; 

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

Αθήνα  ΒΚ  Καστανιώτης  

 Συλλογή εγγράφων από τη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρεται στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου και στη σύλληψη και 
εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η περίοδος 1943-1951. Στον πρώτο τόμο δίνεται το γενικότερο πλαίσιο της υπό 
εξέτασης περιόδου, ενώ στους άλλους δύο παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα. 

 

301 After the War was Over: 
reconstructing the family, nation, 
and state in Greece, 1943-1960 

Mazower, Mark 2000 Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 

Princeton  ΒΚ  Princeton 
University 
Press 

 

 Το έργο σκιαγραφεί την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας κατά τις δεκαετίες του 1940 και 1950. Πρόκειται για συλλογή μελετών, που εξερευνά πως ο Β΄ Π Π και ο 
συνακόλουθος εμφύλιος πόλεμος επηρέασαν την εξέλιξη θεσμών, όπως η οικογένεια, η νομοθεσία και το κράτος. Επικεντρώνει σε προβλήματα, όπως οι επιζήσαντες 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, αναμνήσεις της βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία και η δίωξη εγκληματιών πολέμου 

 

302 Δούρειος ίππος: η αμερικανική 
διείσδυση στην Ελλάδα, 1947-1967 

Ρουμπάτης,  
Γιάννης 

1987 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ; ΝΑΤΟ; Αθήνα  ΒΚ  Οδυσσέας  
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 Ο συγγραφέας εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ από την αρχή του Εμφυλίου Πολέμου μέχρι και το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Η εξέταση 
αυτή γίνεται με φόντο τα πολιτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά την παραπάνω περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου της Ελλάδας στο 
ΝΑΤΟ και της κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων με αφορμή την Κύπρο. Βασίζεται σε αρχειακό υλικό από το State Department, το Υπουργείο Πολέμου και το 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. 

 

 

303 Συμμαχική πολιτική και 
στρατιωτικές επεμβάσεις: ο 
πολιτικός ρόλος των Ελλήνων 
στρατιωτικών 

Σταύρου, 
Νικόλαος 

Χ.χ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΑΜ; ΗΠΑ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Αθήνα  ΒΚ  Εκδόσεις 
Παπαζήση 

 

 Το έργο εξετάζει την επιρροή και τις διαστάσεις του πολιτικού ρόλου που διαδραμάτισε στα ελληνικά πράγματα μία μικρή ομάδα Ελλήνων αξιωματικών. Καλύπτει την 
περίοδο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως την πτώση της Δικτατορίας. Βασίζεται σε επίσημα έγγραφα και συνεντεύξεις με σημαντικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς 
παράγοντες της περιόδου. 

304  Ξένοι, βάσεις και πυρηνικά στην 
Ελλάδα. Η Ελλάδα και οι σχέσεις 
της με τις Μεγάλες Δυνάμεις 1821-
1981. Μία πολιτικοδιπλωματική και 
στρατιωτική θεώρηση. 

Σαζανίδης, 
Χρήστος 

1985 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ; ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ; ΔΟΓΜΑ 
ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΝΑΤΟ; ΟΗΕ 

Θεσσαλονίκη  ΒΚ    

 Πρόκειται για ένα ογκώδες έργο που μελετά την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στα ελληνικά ζητήματα από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την άνοδο του 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει τη στάση των Δυτικών Δυνάμεων απέναντι στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ Π Π σε ζητήματα όπως οι ελληνικές 
διεκδικήσεις, το Ελληνικό Ζήτημα στον ΟΗΕ και τον εμφύλιο πόλεμο. 
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1 Das griechische 
Unterrichtswesen und sein 
Abbau durch die Junta 

Anastasiou, Dimos Griechenland – Der 
Weg in den Faschismus 

1970 162-191 ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ; ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1964; 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; 
ΚΑΤΟΧΗ; ΠΕΕΑ 

Φρανκφούρτ
η 

Y ΒΚ Joseph Melzer 
Verlag 

 Στο άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους από την εποχή της Βαυαροκρατίας έως το απριλιανό καθεστώς. Ασκείται κριτική 
στον αρχαιοελληνικό-χριστιανικό προσανατολισμό της Παιδείας, που εξυπηρετούσε την διατήρηση των προνομίων των ηγετικών ελίτ της χώρας. Οι φιλελεύθερες 
μεταρρυθμιστικές απόπειρες μετά το 1897 συνάντησαν σκληρές αντιδράσεις. Κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα 
κατέρρευσε, ενώ οι αντιστασιακές οργανώσεις δημιούργησαν νέα σχολικά πρότυπα, τα οποία δεν εφαρμόστηκαν λόγω του εμφυλίου και της επικράτησης των 
αντιδραστικών δυνάμεων. 

2 „Hellas ewig unsre liebe“. 
Erlesenes und erlebtes 
Griechenland bei Rudolf 
Fahrner 

Andres, Jan Hellas verstehen. 
Deutsch-griechischer 
Kulturtransfer im 20. 
Jahrhundert 

2010 73-93 
 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΤΑΟΥΦΕΝΜΠΕΡΓΚ; 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ; ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΓΚΡΙΜ; 
ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΦΑΡΝΕΡ; ΣΤΕΦΑΝ 
ΓΚΕΟΡΓΚΕ 

Κολωνία Y ΒΚ Böhlau Verlag 

 O συγγραφέας σκιαγραφεί την προσωπικότητα του διευθυντή του Γερμανικού Επιστημονικού Ινστιτούτου στην Αθήνα κατά την περίοδο της Κατοχής (1941-1944). 
Σκοπός του είναι να δείξει τους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς που συνέδεαν τον καθηγητή Ρούντολφ Φάρνερ με την Ελλάδα. Ο Φάρνερ  είχε επηρεαστεί βαθιά 
από το έργο του ποιητή Stefan George και κράτησε αποστάσεις από τον εθνικοσοσιαλισμό. Εκτός από τα λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα  μεσολάβησε για την 
απελευθέρωση Ελλήνων διανοούμενων που είχαν συλληφθεί από τις αρχές Κατοχής. Ο συγγραφέας στηρίζεται κυρίως στα απομνημονεύματα του Φάρνερ. 

3 Die deutsch-griechischen 
Wirtschaftsbeziehungen in 
der Nachkriegszeit 

Apostolopoulos, 
Dimitris 

Meilensteine deutsch-
griechischer 
Beziehungen. Beiträge 
eines deutsch-
griechischen 
Symposiums am 16. 
und 17. April 2010 in 
Athen 

2010 275-290 ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΟΥ; ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; 
ΚΡΟΥΠ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Αθήνα 
 
 
 

 

Y ΒΚ Stiftung für 
Parlamentarismu
s und Demokratie 
des Hellenischen 
Parlaments 

 Στο κεφάλαιο αναλύεται η εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών σχέσεων από τις αρχές της δεκαετία του ’50 ως την σημερινή οικονομική κρίση. Όσον αφορά 
την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι η Ελλάδα αποτέλεσε σημαντικό οικονομικό και εμπορικό εταίρο της Δυτικής Γερμανίας στα 
Βαλκάνια. Τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις προώθησαν κυρίως οι συντηρητικές κυβερνήσεις των δύο χωρών· κατά τον συγγραφέα η Βόνη πρόσφερε καίρια βοήθεια 
στη διασύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ (1961), ενώ η Αθήνα αρνήθηκε ν’ αναγνωρίσει διπλωματικά το κομμουνιστικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας. 

4 Direkte und indirekte 
Einflussnahme auf die 
Universität Athen während 
der deutschen Besatzung. 

Bali, Charikleia Hellas verstehen. 
Deutsch-griechischer 
Kulturtransfer im 20. 
Jahrhundert 

2010 175-189 ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ; ΕΑΜ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ; ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΟΥΒΑΡΗΣ; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Κολωνία Y ΒΚ Böhlau Verlag 
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Zur Veränderung des 
Deutschlandbildes der 
Professorenschaft 

ΑΘΗΝΩΝ 

 Στην μελέτη τίθεται το ερώτημα σχετικά με την στάση των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών απέναντι στην γερμανική Κατοχή (1941-1944), ειδικότερα εκείνων 
που είχαν σπουδάσει σε γερμανικά πανεπιστήμια. Η συγγραφέας στηρίζεται στο ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε ημερολόγια Ελλήνων 
διανοούμενων. Το συμπέρασμά της είναι ότι οι καθηγητές του πανεπιστημίου, για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, αντέδρασαν διαφορετικά: Ορισμένοι 
συνεργάστηκαν με τις αρχές Κατοχής, ενώ άλλοι συμμετείχαν στην αντίσταση ή κράτησαν παθητική στάση. 

5 Distomo 1944 Begemann, Dieter Orte des Grauens. 
Verbrechen im Zweiten 
Weltkrieg 

2003 30-36 ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΔΙΣΤΟΜΟ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ; 
ΕΣ ΕΣ; ΦΡΙΤΣ ΛΑΟΥΤΕΝΜΠΑΧ; 
ΧΕΛΜΟΥΤ ΦΕΛΜΥ 

Ντάρμστατ Y ΒΚ Primus Verlag 

 Ο συγγραφέας περιγράφει τα αντίποινα μονάδας των Ες Ες στο Δίστομο (10 Ιουνίου 1944) εναντίον άμαχων πολιτών και αναλύει την στάση των γερμανικών αρχών 
Κατοχής απέναντι στο έγκλημα που συντελέστηκε. Οι έρευνες που διεξήγαγαν οι γερμανικές αρχές για την εξακρίβωση των αιτιών οδήγησαν στο συμπέρασμα πως τα 
αντίποινα ήταν δικαιολογημένα, καθώς οι κάτοικοι είχαν παρασύρει τους Γερμανούς στρατιώτες σε ενέδρα. Ο συγγραφέας, ο οποίος μεταξύ άλλων στηρίζεται σε 
έγγραφα από το Ομοσπονδιακό-Στρατιωτικό Αρχείο του Φράιμπουργκ, διαπιστώνει πως το συμπέρασμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στα αληθινά γεγονότα. 

6 Anti-Americanism in Greece Botsiou, 
Konstantina 

Anti-Americanism. 
History, Causes, and 
Themes 

2007 
 

213-234 ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Οξφόρδη και 
Ουέστπορτ, 
Κοννέκτικατ 

Y ΔΧ Greenwood 
World Publishing 

 Το κείμενο εξετάζει την ανάπτυξη του αντι-αμερικανισμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα αποτέλεσε ένα "εργαστήρι" πολιτικού και 
πολιτισμικού αντι-αμερικανισμού για διάφορους λόγους. Μερικοί από τους σημαντικότερους υπήρξαν η ανάμιξη του αμερικανικού "παράγοντα" στις εσωτερικές 
πολιτικές υποθέσεις κατά τα χρόνια του Εμφυλίου και την πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο, η εξάρτηση της χώρας από την αμερικανική οικονομική και στρατιωτική 
βοήθεια, το αίσθημα "προδοσίας" που κατέλαβε το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού εξαιτίας της στάσης των ΗΠΑ στο Κυπριακό, η επιβολή της δικτατορίας και η 
συνεργασία της Ουάσιγκτον με την τελευταία. 

7 The Interface between 
Politics and Culture in 
Greece 

Botsiou, 
Konstantina 

The Americanization of 
Europe: Culture, 
Diplomacy and Anti-
Americanism after 1945 

2005 
 

277-306 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; 
ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Νέα Υόρκη 
και Οξφόρδη 

Y ΔΧ Berghahn Books 

 Το κείμενο αναλύει την πολλαπλή επιρροή που δέχτηκε η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κοινωνία από τις ΗΠΑ κατά την πρώιμη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 
Εύλογα επηρεάστηκαν πρώτα τα πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά ζητήματα. Σταδιακά, ενώ η οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα άρχισε να μειώνεται από το 
1957/8, η αμερικανική επιρροή επεκτάθηκε σε τομείς ελληνικής κοινωνικής ζωής, όπως ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία και η εκπαίδευση. Όσον αφορά τον ελληνικό 
αντιαμερικανισμό, το άρθρο αναλύει τους λόγους που το αντιαμερικανικό πνεύμα διαπέρασε από νωρίς ποικίλα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού, σε 
διαφορετικές περιόδους του Ψυχρού Πολέμου και της μεταψυχροπολεμικής εποχής. 

8 Deutschland und Botsiou, Meilensteine deutsch- 2010 299-316 ΕΟΚ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αθήνα Y ΒΚ Stiftung für 
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Griechenland im 
europäischen Kontext 

Konstantina griechischer 
Beziehungen. Beiträge 
eines deutsch-
griechischen 
Symposiums am 16. 
und 17. April 2010 in 
Athen 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΑΤΟ; 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ; ΧΕΛΜΟΥΤ ΣΜΙΤ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Parlamentarismu
s und Demokratie 
des Hellenischen 
Parlaments 

 Η συγγραφέας εξετάζει τις μεταπολεμικές ελληνο-γερμανικές σχέσεις υπό το πρίσμα των γενικότερων ευρωπαϊκών εξελίξεων, με επίκεντρο την διασύνδεση και τελικά 
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Η συγγραφέας διαπιστώνει τα κοινά σημεία επαφής των άλλοτε δύο εχθρών (ευρωατλαντικός προσανατολισμός, φυσικά σύνορα 
με το «Σιδηρούν Παραπέτασμα», εξάρτηση από τις ΗΠΑ, «οικονομικό θαύμα» κλπ.), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η πολιτική και –κυρίως– οικονομική 
υποστήριξη της Γερμανίας αποδείχθηκε καταλυτική για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. 

9 Politische Entwicklung 
Südosteuropas von 1945 bis 
1989/1991 

Brunnbauer, Ulf Geschichte 
Südosteuropas. Vom 
frühen Mittelalter bis 
zur Gegenwart 

2011 597-650 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΠΑΣΟΚ 

Ρέγκενσμπου
ργκ 

Y ΒΚ Verlag Friedrich 
Pustet 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζεται η πολιτική εξέλιξη των βαλκανικών κρατών μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο γίνεται ολιγοσέλιδη 
αναφορά στην μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας μέχρι την δεκαετία του ’90. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην δημιουργία του αντικομμουνιστικού κράτους και 
στον αποκλεισμό της αριστεράς από την δημόσια ζωή της χώρας, στην ελληνο-τουρκική διαμάχη για την Κύπρο και στην αποκατάσταση του δημοκρατικού 
πολιτεύματος μετά το 1974. 

10 La France face au conflit 
gréco-turc, 1974-1986 

Chiclet, Christophe Le Différend gréco-turc 1988 199-213 ΑΙΓΑΙΟ; ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΒΑΛΕΡΥ ΖΙΣΚΑΡ ΝΤ'ΕΣΤΑΙΝΓΚ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΙΤΤΕΡΡΑΝ 

Παρίσι Y ΣΠ L'Harmattan 

 Η μελέτη παρουσιάζει τους παράγοντες που καθόρισαν τη στάση της Γαλλίας απέναντι στα ελληνοτουρκικά κατά την περίοδο 1974-1986. Σύμφωνα με το συγγραφέα, 
η στάση αυτή καθορίστηκε λιγότερο από γεω-στρατηγικούς παράγοντες και περισσότερο από ιστορικούς, διπλωματικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς. 

11 NATO and the Security 
Problems of the Southern 
Region: From the Azores to 
Ardahan 

Chipman, John NATO's Southern Allies: 
Internal and External 
Cahllenges 

1988 8-52 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΙΤΑΛΙΑ; 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΝΑΤΟ; ΝΟΤΙΑ 
ΠΤΕΡΥΓΑ; ΤΟΥΡΚΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη 

Y ΔΧ Routledge 
 

 Το κεφάλαιο αναλύει τα προβλήματα ασφάλειας που είχε να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Νότιας Πτέρυγας (με κέντρο βάρους τη Μεσόγειο) κατά τις 
αρχές του 1980, αλλά και τις προηγούμενες δεκαετίες. Περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της οργάνωσης του ΝΑΤΟ στην περιοχή, της σημασίας της 
Μεσογείου για το ΝΑΤΟ και για τη Σοβιετική Ένωση, τον ρόλο του αμερικανικού Έκτου Στόλου και το ιστορικό της σοβιετικής ναυτικής παρουσίας στην ανατολική 
Μεσόγειο. 
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12 Allies in the Mediterranean: 
Legacy of Fragmentation 

Chipman, John NATO's Southern Allies: 
Internal and External 
Cahllenges 

1988 53-85 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΝΑΤΟ; ΝΟΤΙΑ 
ΠΤΕΡΥΓΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη 

Υ ΔΧ Routledge 

 Το κεφάλαιο εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (με έμφαση στη δεκαετία του 1980) οι νατοϊκοί εταίροι στην περιοχή 
της Μεσογείου. Μια από τις σημαντικότερες υπήρξε η προτεραιότητα που έδιναν τα κράτη-μέλη της νότιας Ευρώπης στην προώθηση της εθνικής τους ατζέντας, 
συχνά σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της συμμαχίας. Αναλύεται ο ρόλος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο δυνητικός ανταγωνισμός Πορτογαλίας-
Ισπανίας και η μικρή συνεισφορά των παραπάνω κρατών στο ΝΑΤΟ, το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ιταλίας και της Γαλλίας για τη Μεσόγειο και η πρόθεσή τους για 
ανεξάρτητη προβολή ισχύος, και βέβαια η ελληνοτουρκική διαμάχη που υπονόμευε τη συνοχή του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο. 

13 Der Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen 
nach Ausbruch des Krieges 
(unter besonderer 
Berücksichtigung der 
Behandlung der respektiven 
diplomatischen 
Vertretungen nach Ausbruch 
des Krieges zwischen 
Deutschland und 
Griechenland 1941) 

Constantopoulos, 
Dimitri S. 

Internationalrechtliche 
und Staatsrechtliche 
Abhandlungen. 
Festschrift für Walter 
Schätzel zu seinem 70. 
Geburtstag 

1960 41-63 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ; 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ; 
ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ντύσσελντορ
φ 

Υ ΒΚ Hermes 

 Η συμβολή παρουσιάζει τη θέση και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική διπλωματική αποστολή στο Βερολίνο μετά την έναρξη του ελληνο-γερμανικού 
πολέμου τον Απρίλιο του 1941 και την Κατοχή της Ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα. Με βάση έγγραφα από το αρχείο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών 
ο συγγραφέας αναλύει το νομικό πλαίσιο της διακοπής των ελληνο-γερμανικών σχέσεων και το περίπλοκο ζήτημα της εκπροσώπησης των ελληνικών συμφερόντων 
στη Γερμανία από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. Η μελέτη παρουσιάζει τη θέση και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική διπλωματική αποστολή στο 
Βερολίνο μετά την έναρξη του ελληνο-γερμανικού πολέμου τον Απρίλιο του 1941 και την Κατοχή της Ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα. Με βάση έγγραφα από 
το αρχείο του γερμανικού υπουργείου εξωτερικών ο συγγραφέας αναλύει το νομικό πλαίσιο της διακοπής των ελληνο-γερμανικών σχέσεων και το περίπλοκο ζήτημα 
της εκπροσώπησης των ελληνικών συμφερόντων στη Γερμανία από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. 

14 La France et la Grèce face à 
la question chypriote 
jusqu'en 1963 à travers les 
archives diplomatiques 
françaises 

Delorme, Olivier La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

 

2004 87-144 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΚΥΠΡΟΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή εξετάζει την θέση του Κυπριακού στις ελληνογαλλικές σχέσεις από τη διεθνοποίησή του ως την επαύριο της ανεξαρτησίας. Βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά 
σε έγγραφα προερχόμενα από τα αρχεία του υπουργείου εξωτερικών της Γαλλίας. 

15 Deutsche Sühnemaßnahmen 
und Vergeltungsaktionen in 

Dreßen, Willi Versöhnung ohne 
Wahrheit? Deutsche 

2001 31-41 EAM/ΕΛΑΣ; ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 

Μάνχαϊμ-
Μένζεε 

Υ ΒΚ Bibliopolis 
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Griechenland im Spiegel der 
deutschen Strafverfolgung 

Kriegsverbrechen in 
Griechenland im 
Zweiten Weltkrieg. 
Beiträge einer Tagung 
am 27.-28. Oktober 
2000 in der 
Evangelischen 
Akademie Bad Boll 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; ΚΑΠΝΑ; ΧΕΛΜΟΥΤ 
ΦΕΛΜΥ 

 Ο συγγραφέας διερευνά τη στάση της μεταπολεμικής (δυτικο)γερμανικής δικαιοσύνης απέναντι στα στρατιωτικά αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στην 
Ελλάδα (1941-1944), σε συνάρτηση και με την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών σχέσεων από τη δεκαετία του ´50. Με κεντρικό παράδειγμα την καταστροφή των 
Καλαβρύτων αναδεικνύεται το ζήτημα της ατιμωρησίας των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα, καθώς ορισμένα δικαστήρια έκριναν ότι η πρακτική των 
«αντιποίνων» ήταν δικαιολογημένη. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ενδεικτικά ορισμένες γερμανικές πηγές. 

16 Griechenland – Der Krieg 
geht weiter 

Fleischer, Hagen Kriegsende in Europa. 
Vom Beginn des 
deutschen 
Machtzerfalls bis zur 
Stabilisierung der 
Nachkriegsordnung 
1944-1948 

1998 168-206 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΔΣΕ; 
ΕΔΕΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ; ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Έσσεν Y ΒΚ Klartext Verlag 

 Στην μελέτη εξετάζεται η περίοδος της αξονικής Κατοχής 1941-1944 και οι εμφύλιες συγκρούσεις  1943-1949. Ο συγγραφέας, ο οποίος στηρίζεται σε προγενέστερες 
εργασίες του και σε γερμανικές, κυρίως, πηγές, παρακολουθεί την γένεση και την εξέλιξη του αντιστασιακού κινήματος ως την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά. Ως 
βασική αιτία των συγκρούσεων θεωρεί την επιμονή του εξόριστου βασιλιά Γεωργίου Β´ και των Βρετανών να επαναφέρουν τη μοναρχία στη χώρα. Η «λευκή 
τρομοκρατία», σε συνδυασμό με την στόχευση της δεξιάς να αποκλείσει την αριστερά από τις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες, δεν επέτρεψαν την ομαλή επίλυση 
της κρίσης. Ο εμφύλιος πόλεμος, καταλήγει ο συγγραφέας, κρίθηκε τελικά από την προθυμία των ΗΠΑ να προσφέρουν μαζική βοήθεια στις κυβερνήσεις των Αθηνών. 

17 Besatzungsalltag auf Kreta 
1943-1944. Eine 
Dokumentation 

Fleischer, Hagen Geschichte der 
deutschen 
Kriegswirtschaft 1939-
1945 

1996 360-391 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΝΤΡΕ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ; 
ΜΠΡΟΥΝΟ ΜΠΡΟΙΕΡ; ΦΡΟΥΡΙΟ 
ΚΡΗΤΗ 

Βερολίνο Υ ΒΚ Akademie Verlag 

 Στην μελέτη εξετάζεται η Κατοχική καθημερινότητα στην Κρήτη (1943-1944), μεταξύ άλλων οι οικονομικές σχέσεις των αρχών Κατοχής με τον τοπικό πληθυσμό, η 
διάρθρωση και ο ρόλος της ελληνικής διοίκησης και η αγορά εργασίας. Ο συγγραφέας διορθώνει την διαδεδομένη άποψη ότι η ναζιστική Γερμανία δεν είχε εδαφικές 
βλέψεις στην Ελλάδα. Ειδικά για την Κρήτη, όπως επιχειρηματολογεί με βάση γερμανικά έγγραφα, ανώτερες υπηρεσίες του γερμανικού ναυτικού τόνιζαν την 
αναγκαιότητα να παραμείνει μεταπολεμικά το νησί στα χέρια του Ράιχ. Εκτός από γερμανικές πηγές χρησιμοποιούνται και έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. 

18 Deutsche „Ordnung“ in 
Griechenland 1941-1944 

Fleischer, Hagen Von Lidice bis 
Kalavryta. Widerstand 
und Besatzungsterror. 

1999 151-223 ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΒΕΡΜΑΧΤ; 
ΔΙΣΤΟΜΟ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; ΝΕΑ ΤΑΞΗ; ΧΕΡΜΑΝ 

Βερολίνο Υ ΒΚ Metropol-Verlag 



 

95 
 

Studien zur 
Repressalienpraxis im 
Zweiten Weltkrieg 

ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ 

 Στο άρθρο διερευνάται η στρατηγική των αντιποίνων κατά του άμαχου πληθυσμού που εφάρμοσαν οι γερμανικές αρχές Κατοχής στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας 
παρατηρεί ότι μετά την πρώτη φάση των αιματηρών αντιποίνων που έλαβαν χώρα στη Κρήτη και τη Μακεδονία (την άνοιξη και το φθινόπωρο του 1941), ακολούθησε 
μια δεύτερη φάση από τα τέλη του 1943 (Κομμένο, Καλάβρυτα) με αποκορύφωμα το καλοκαίρι του 1944 (Δίστομο, Κλεισούρα). Με βάση γερμανικά στρατιωτικά 
έγγραφα και απομνημονεύματα Γερμανών αξιωματικών δίνεται μια συνολική εικόνα των μεθόδων για την καταπολέμηση των «συμμοριών» στα βουνά, ενώ 
παράλληλα αναλύονται οι διαφορετικές απόψεις και συγκρούσεις στην κορυφή της ιεραρχίας της Βέρμαχτ αναφορικά με τη χρησιμότητα των αντιποίνων. 

19 Kollaboration und deutsche 
Politik im besetzten 
Griechenland 

Fleischer, Hagen Europa unterm 
Hakenkreuz. 
Okkupation und 
Kollaboration (1938-
1945). Beiträge zu 
Konzepten und Praxis 
der Kollaboration in der 
deutschen 
Okkupationspolitik 

1994 377-396 
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 
ΕΛΛΑΣ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ; 
ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ; ΤΣΑΜΗΔΕΣ; 
ΧΕΡΜΑΝ ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ 

Βερολίνο- 
Χαϊδελβέργη 

Υ 
 

ΒΚ Hüthig 
Verlagsgemeinsc
haft 

 Στο άρθρο περιγράφονται ο ρόλος και τα κίνητρα των Ελλήνων συνεργατών με τις αξονικές αρχές Κατοχής. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις πολιτικές των επικεφαλής 
των τριών Κατοχικών κυβερνήσεων (Γεώργιος Τσολάκογλου, Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, Ιωάννης Ράλλης), τις οποίες ο συγγραφέας διαχωρίζει από τη 
δραστηριότητα των ιδεολογικών συνεργατών και τις φασιστικού τύπου οργανώσεις. Επίσης, αναλύονται τα κίνητρα της συνεργασίας τμήματος των εθνικών και 
γλωσσικών μειονοτήτων (Βλάχοι, Τσάμηδες) με τους κατακτητές. Το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιείται αποτελείται κυρίως από εκθέσεις του γερμανικού 
Υπουργείου Εξωτερικών. 

20 Schuld ohne Sühne: 
Kriegsverbrechen in 
Griechenland 

Fleischer, Hagen Kriegsverbrechen im 
20. Jahrhundert 

2001 
 

208-221 ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΔΙΣΤΟΜΟ; 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; ΜΑΞ ΜΕΡΤΕΝ; 
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ; 
ΧΕΡΜΑΝ ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ 

Ντάρμστατ Υ ΒΚ Wissenschaftlich
e 
Buchgesellschaft 

 Στη συμβολή εξετάζεται η γερμανική πολιτική αντιποίνων στην κατεχόμενη Ελλάδα (1941-1944), με αφετηρία τις μαζικές εκτελέσεις αμάχων πολιτών στην Κρήτη τον 
Μάιο του 1941. Όπως και σε άλλες από τη Βέρμαχτ κατεχόμενες χώρες εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το δόγμα της «συλλογικής ευθύνης», προκειμένου να 
καταπολεμηθεί δραστικά το ένοπλο κίνημα αντίστασης. Ο συγγραφέας αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά και αναλύει την «λογική» των αντιποίνων που 
ακολούθησε η γερμανική πλευρά. Επίσης, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η μεταπολεμική (δυτικο)γερμανική δικαιοσύνη αδιαφόρησε για την αναζήτηση και την 
τιμωρία των υπαιτίων των πολεμικών εγκλημάτων στην Ελλάδα. Οι πηγές που χρησιμοποιεί προέρχονται κυρίως από τα γερμανικά αρχεία. 

21 Siegfried in Hellas. Das 
nationalsozialistische 
Griechenlandbild und die 
Behandlung der griechischen 

Fleischer, Hagen Griechenland – 
Entfernungen in die 
Wirklichkeit. Ein 
Lesebuch 

1988 26-48 ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΑΝΤΑΣ; Γ´ ΡΑΙΧ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΡΧΑΡΤ ΚΕΣΤΝΕΡ; ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ 

Αμβούργο Y ΒΚ Argument-Verlag 
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Zivilbevölkerung seitens der 
deutschen 
Besatzungsbehörden, 1941-
1944 

 Ο συγγραφέας εξετάζει τη (θετική) εικόνα που είχαν  οι ιθύνοντες  του Γ´ Ράιχ για την (αρχαία) Ελλάδα και πως αυτή ερχόταν σε σύγκρουση  με τις πολιτικές και γεω-
στρατηγικές προτεραιότητες της ναζιστικής Γερμανίας στα Βαλκάνια. Τα «φιλελληνικά» αισθήματα των γερμανικών αρχών στο ξεκίνημα της Κατοχής 
αντικαταστάθηκαν κατά τον συγγραφέα, ιδιαίτερα μετά το 1943, από μια πρωτοφανή σκληρότητα που βρίσκονταν σε ευθυγράμμιση με την αρνητική για το Βερολίνο 
εξέλιξη του πολέμου στα διάφορα μέτωπα και με την ενδυνάμωση του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος. 

22 Europas Rückkehr nach 
Griechenland. Kulturpolitik 
der Großmächte in einem 
Staat der Peripherie 

Fleischer, Hagen Die Griechen und 
Europa. Außen- und 
Innensichten im 
Wandel der Zeit 

1998 125-191 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΘΗΝΩΝ; ΕΟΝ; ΟΤΤΟ ΚΙΛΜΑΙΕΡ; 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΦΡΑΝΤΣ 
ΝΤΕΛΓΚΕΡ 

Βιένη-
Κολωνία-
Βαϊμάρη 

Y 
 
 

ΒΚ Böhlau Verlag 

 Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση διάφορων πτυχών της πολιτιστικής πολιτικής (Kulturpolitik) των Μεγάλων Δυνάμεων σε μια χώρα της «περιφέρειας» όπως η 
Ελλάδα. Τον συγγραφέα, ο οποίος στηρίζεται σε πηγές από επίσημα γερμανικά, αυστριακά, γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά αρχεία, απασχολεί το ερώτημα των συχνών 
και έντονων επεμβάσεων των Μεγάλων Δυνάμεων σε μια χώρα που δεν διέθετε το ανάλογο οικονομικό και στρατιωτικό βάρος στα διεθνή δρώμενα. Κατά την 
περίοδο της αξονικής Κατοχής (1941-1944) η γερμανική πολιτιστική πολιτική – μέσω των διάφορων γερμανικών ιδρυμάτων – απέκτησε εκ των πραγμάτων το 
προβάδισμα έναντι της γαλλικής και της αγγλικής. Ενώ μετά την απελευθέρωση κυριάρχησε σταδιακά η αμερικανική πολιτιστική πολιτική. 

23 »Endlösung« der 
Kriegsverbrecherfrage. Die 
verhinderte Ahndung 
deutscher Kriegsverbrechen 
in Griechenland 

Fleischer, Hagen Transnationale 
Vergangenheitspolitik. 
Der Umgang mit 
deutschen 
Kriegsverbrechen in 
Europa nach dem 
Zweiten Weltkrieg 

2006 474–535 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΝΤΡΕ; ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΑΞ ΜΕΡΤΕΝ; 
ΜΠΡΟΥΝΟ ΜΠΡΟΙΕΡ 

Γκέτινγκεν Υ 
 

ΒΚ Wallstein Verlag 

 Ο συγγραφέας εξετάζει το ζήτημα της αντιμετώπισης των γερμανικών πολεμικών εγκλημάτων από τις μεταπολεμικές ελληνικές και γερμανικές κυβερνήσεις και πως 
αυτό διαμορφώθηκε υπό το πρίσμα των ελληνο-γερμανικών σχέσεων στη δεκαετία του ´50. Σύμφωνα με το συγγραφέα, ο οποίος έχει μελετήσει ελληνικές, 
γερμανικές και βρετανικές πηγές, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας άσκησε πιέσεις στην Αθήνα για την τάχιστη επίλυση των τελευταίων εκκρεμοτήτων του 
πολέμου, όπως για το ζήτημα των εγκληματιών πολέμου, ενώ για τις ελληνικές κυβερνήσεις προτεραιότητα είχε η σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων με τη Βόννη. Ο 
συγγραφέας αναφέρεται διεξοδικά στην υπόθεση Μέρτεν, η οποία δοκίμασε τις σχέσεις των δύο χωρών και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινή 
γνώμη. 

24 Der Zweite Weltkrieg und 
seine Folgen für 
Griechenland 

Fleischer, Hagen Meilensteine deutsch-
griechischer 
Beziehungen. Beiträge 

2010 217-224 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΔΥΤΙΚΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; 
ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 

Αθήνα Υ ΒΚ Stiftung für 
Parlamentarismu
s und Demokratie 
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eines deutsch-
griechischen 
Symposiums am 16. 
und 17. April 2010 in 
Athen 

des Hellenischen 
Parlaments 

 Στο κεφάλαιο εξετάζονται ορισμένες από τις συνέπειες της γερμανικής Κατοχής (1941-1944) για τις μεταπολεμικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι αν και η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που υποστήριξαν την ένταξη της Δυτικής 
Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, η Βόννη δεν ανταπόδωσε την ελληνική βοήθεια, ενώ θέματα όπως το λεγόμενο Κατοχικό δάνειο παραμένουν εκκρεμή.  

25 Griechenland: Das 
bestrittene Phänomen 

Fleischer, Hagen Vorurteil und 
Rassenhaß. 
Antisemitismus in den 
faschistischen 
Bewegungen Europas 

2001 207-226 ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ; 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; ΙΣΡΑΗΛ; 
ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ; 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

Βερολίνο Υ ΒΚ Metropol-Verlag 

 Στη συμβολή εξετάζεται η εξέλιξη του αντισημιτικού φαινομένου στην Ελλάδα από την εποχή της ελληνικής επανάστασης (1821-1829) ως τα τέλη του 20ου αιώνα. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αντισημιτικές πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων και ακροδεξιών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου και της γερμανικής Κατοχής. Ο συγγραφέας, που στηρίζεται κυρίως σε έγγραφα από το γερμανικό και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζει την 
άποψη ότι η εβραϊκή κοινότητα αντιμετωπίστηκε μεταπολεμικά από τις ελληνικές αρχές (σε ορισμένες περιπτώσεις) ως «εχθρική μειονότητα». 

26 Was wäre wenn … Die 
„Bewältigung“ der 
kommunistischen Niederlage 
im griechischen Bürgerkrieg 
nach Wiederherstellung der 
Demokratie (1974-2006) 

Fleischer, Hagen Zwischen Amnesie und 
Nostalgie. Die 
Erinnerung an den 
Kommunismus in 
Südosteuropa 

2007 
 

27-45 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ; ΓΡΑΜΜΟΣ; 
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΠΑΣΟΚ 

Κολωνία-
Βαϊμάρη-
Βιένη 
 

 

Υ ΒΚ Böhlau Verlag 

 Στο άρθρο εξετάζεται η διαχείριση της μνήμης για την δεκαετία του ’40 από τους νικητές και τους ηττημένους του εμφυλίου (1946-1949). Έως το 1974, με εξαίρεση 
την περίοδο 1963-1965, επικράτησε επίσημα η ιστορική εκδοχή της εθνικοφροσύνης. Από το 1974 και, ιδίως από το 1982, αυτή αντικαταστάθηκε κατά τον συγγραφέα 
από την εκδοχή των ηττημένων. Στην αναθεώρηση της ιστορίας της δεκαετίας του ’40 πρωτοστάτησαν κυρίως οι «αιρετικοί» της αριστεράς, ενώ στην δεκαετία του ’90 
εμφανίστηκαν νέες επιστημονικές τάσεις που κατατάσσονται στο μετα-αναθεωρητικό ιστορικό ρεύμα. 

27 Das Beispiel Griechenland Fleischer, Hagen Der 
nationalsozialistische 
Krieg 

1990 205-219 ΕΔΕΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΜΗΣ; 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ; 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ; ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Φρανκφούρτ
η-Νέα Υόρκη 

Y ΒΚ Campus Verlag 

 Στη συμβολή γίνεται μια συνολική παρουσίαση της αξονικής Κατοχής (1941-1944): Ο συγγραφέας εξετάζει κυρίως τις πολιτικές, οικονομικές και εδαφικές επιδιώξεις 
των τριών δυνάμεων Κατοχής, την εξέλιξη του αντιστασιακού κινήματος (του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ) και τις εσωτερικές αντιθέσεις του, καθώς και την οργάνωση των 
Ταγμάτων Ασφαλείας από το Κατοχικό κράτος για την «καταπολέμηση του κομμουνισμού». Η μελέτη στηρίζεται σε γερμανικές πηγές και προγενέστερες εργασίες του 
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συγγραφέα. 

28 Die deutsche 
Militärverwaltung in 
Griechenland 

Fleischer, Hagen Die Bürokratie der 
Okkupation. Strukturen 
der Herrschaft und 
Verwaltung im 
besetzten Europa 

1998 63-92 
 

ΒΙΛΧΕΛΜ ΣΠΑΙΝΤΕΛ; ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΡΗΤΗ; 
ΜΑΞ ΜΕΡΤΕΝ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΥΔΙΠ 

Βερολίνο 
 

 

Υ ΒΚ Metropol-Verlag 

 Η συμβολή επικεντρώνεται στην παρουσίαση της γερμανικής Κατοχικής διοίκησης στη Ελλάδα (1941-1944) και, λόγω της ύπαρξης πλούσιου αρχειακού υλικού, 
ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ο συγγραφέας εστιάζει στις γραφειοκρατικές πολιτικές των γερμανικών αρχών Κατοχής στη διοίκηση, την οικονομία, την καταστολή, και 
αναφέρεται επίσης στη συνεργασία τους με τις ελληνικές αρχές. Τέλος, με βάση γερμανικές πηγές και συγκεκριμένα παραδείγματα, αναλύονται οι προπαγανδιστικές 
ενέργειες της γερμανικής Κατοχικής διοίκησης στην Κρήτη. 

29 Der lange Schatten des 
Krieges und die griechischen 
Kalenden der deutschen 
Diplomatie 

Fleischer, Hagen Hellas verstehen. 
Deutsch-griechischer 
Kulturtransfer im 20. 
Jahrhundert 

2010 205-240 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´; ΔΙΣΤΟΜΟ; 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΟΜΜΕΝΟ; 
ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ; ΜΑΞ 
ΜΕΡΤΕΝ 

Κολωνία Υ ΒΚ Böhlau Verlag 

 Με βάση ελληνικές και γερμανικές πηγές ο συγγραφέας εξετάζει την προβληματική πορεία των μεταπολεμικών ελληνο-γερμανικών σχέσεων, ιδιαίτερα στη δεκαετία 
του 1950. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η Αθήνα υποχρεώθηκε να τηρήσει στάση «σιωπής» αναφορικά με τα εκκρεμή ζητήματα από την περίοδο της γερμανικής 
Κατοχής, όπως για τα εγκλήματα πολέμου της Βέρμαχτ. Ο κύριος λόγος της ελληνικής στάσης ήταν οι οικονομικές προτεραιότητες της Αθήνας, γεγονός που 
εκμεταλλεύτηκε η γερμανική εξωτερική πολιτική. 

30 Ad calendas graecas? 
Griechenland und die 
deutsche 
Wiedergutmachung 

Fleischer, Hagen; 
Konstantinakou, 
Despina 

Grenzen der 
Wiedergutmachung. 
Die Entschädigung für 
NS-Verfolgte in West- 
und Osteuropa 1945-
2000 

2006 
 
 
 

375-457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΑ; ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; 
ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Γκέτινγκεν Υ ΒΚ Wallstein Verlag 

 Με βάση ελληνικές και γερμανικές πηγές οι συγγραφείς εξετάζουν αναλυτικά το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων που επιβάρυνε τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις, 
ιδιαίτερα στη δεκαετία του ´50. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η Βόννη στάθηκε επιφυλακτική έως αρνητική σε σχετικά αιτήματα των ελληνικών 
κυβερνήσεων η Αθήνα από την άλλη υπήρξε προσεκτική στην στάση της λόγω της οικονομικής βοήθειας που ανέμενε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Στην 
μελέτη γίνεται επίσης αναφορά τόσο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ανατολικής Γερμανίας στα μέσα της δεκαετίας του 1970 όσο  και στις 
τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ίδιο ζήτημα. 

31 André Malraux au 
Parthénon, sons et lumière 
d’Athènes 

Flitouris, Lampros André Malraux et le 
rayonnement culturel 
de la France 

2004 389-396 ΑΝΤΡΕ ΜΑΛΡΩ; ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ; 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Βρυξέλλες Υ ΣΠ Complexe 

 Το άρθρο παρουσιάζει διεξοδικά την οργάνωση του θεάματος "Ήχος και φως" στην Ακρόπολη το 1959. Έμφαση δίνεται στον πρωταρχικό ρόλο του Αντρέ Μαλρώ όσο 
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και στα διακυβεύματα της εκδήλωσης όχι μόνο για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, αλλά και για τη γαλλική πολιτιστική διπλωματία, αφενός, και την προσπάθεια 
εκμοντερνισμού της Ελλάδας από την κυβέρνηση Καραμανλή, αφετέρου. 

32 La diplomatie des équilibres. 
La guerre civile grecque et la 
politique extérieure 
française 

Flitouris, Lampros Les horizons de la 
politique extérieure 
française 

2011 353-364 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Βρυξέλλες Υ ΣΠ Peter Lang 

 Το άρθρο αναλύει τη στάση της γαλλικής διπλωματίας απέναντι στην Ελλάδα κατά τον Εμφύλιο πόλεμο υπό το πρίσμα της γενικότερης γαλλικής εξωτερικής πολιτικής. 
Αξιοποιούνται πηγές από τα αρχεία του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. 

33 La Libération de la Grèce : 
entre oubli et exploitation 
politique 

Flitouris, Lampros Les médias et la 
libération en Europe 
(1945-2005) 

2006 345-357 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Παρίσι Υ ΣΠ L’Harmatan 

 Η συμβολή παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όσον αφορά αφενός τη θέση που κατέλαβε το γεγονός της 
Απελευθέρωσης από το γερμανικό ζυγό στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής· αφετέρου τη μνήμη αυτού του γεγονότος κατά την περίοδο 1950-1974 
και στη Μεταπολίτευση. Σε αυτό το πλαίσιο περιγράφονται σε ένα πρώτο στάδιο τα θολά όρια μεταξύ πληροφόρησης και προπαγάνδας ως χαρακτηριστικά τόσο του 
αριστερού όσο και του αστικού τύπου της εποχής, και η επέκταση του Εμφυλίου πολέμου σε αυτό το πεδίο στη συνέχεια. Η συμβολή παρουσιάζει επίσης την 
ιδεολογική εκκαθάριση που υπέστη η μνήμη της αντίστασης και της Απελευθέρωσης κατά την περίοδο 1950-1974. Αποτιμώνται γενικότερα οι συνέπειες της εμφύλιας 
διαμάχης στη δόμηση της επίσημης συλλογικής μνήμης του ελληνο-ιταλικού πολέμου, της Αντίστασης, της Απελευθέρωσης και, τέλος, της λήξης του Β' Παγκοσμίου 
πολέμου στα πεδία της ειδησεογραφίας, του κινηματογράφου και  των μνημείων. Η παρουσίαση βασίζεται κυρίως σε επιλεγμένη ελληνόφωνη βιβλιογραφία και τον 
ελληνικό τύπο.  

34 D’un «modèle français» de 
diplomatie culturelle à 
l’invasion de l’ «american 
life». Le cas grec d’après 
guerre 

Flitouris, Lampros Les relations 
internationales au 
vingtième siècle. De la 
diplomatie culturelle à 
l’acculturation 

2010 149-162 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Βρυξέλλες Υ ΣΠ Peter Lang 

 Το άρθρο παρουσιάζει τις ελληνογαλλικές πολιτιστικές σχέσεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο υπό το πρίσμα της αυξανόμενης επιρροής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. 
Αποτελεί συμβολή στη μελέτη των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων και αξιοποιεί πηγές προερχόμενες από τα γαλλικά αρχεία. 

35 La perception par les Grecs 
de la crise de Mai 68 et du 
départ du général de Gaulle 

Fortsakis, 
Théodore 

La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 169-179 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΜΑΗΣ 
68; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Παρίσι 
 

Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή παρουσιάζει την πρόσληψη του Μάη του ‘68 στην Ελλάδα με βασικό επιχείρημα, ότι η επίδραση των γεγονότων  ήταν κάθε άλλο παρά άμεση και 
εντοπίζεται μόνο στο πλαίσιο των φοιτητικών κινητοποιήσεων της περιόδου 1973-74. Βασίζεται κυρίως σε επιλεγμένη βιβλιογραφία. 

36 Griechenland und der 
östliche Mittelmeerraum 

Graml, Hermann Das Zwanzigste 
Jahrhundert II. Europa 
nach dem Zweiten 

2000 
 

191-206 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΕΔΕΣ; 

Άουγκσμπου
ργκ 

Υ ΒΚ Weltbild Verlag 
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Weltkrieg 1945-1982 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ 

 Στο άρθρο συνοψίζεται η πολιτική ιστορία της Ελλάδας από τον Α´ ΠΠ έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Κατά τον συγγραφέα η κατάρρευση του μεταξικού 
καθεστώτος και  η φυγή του Βασιλιά στο εξωτερικό τον Απρίλιο του 1941 επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο το πολιτειακό ζήτημα, με την πλειοψηφία του 
πολιτικού κόσμου να τάσσεται υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι εξελίξεις στην κατεχόμενη Ελλάδα και την Αίγυπτο έως τα 
Δεκεμβριανά. Η συνθήκη της Βάρκιζας χαρακτηρίζεται ως προσωρινή ανάπαυλα. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε οφειλόταν στο γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν 
αποδέχθηκε τα αποτελέσματα των εκλογών και του δημοψηφίσματος του 1946, επιδιώκοντας την ένοπλη αναμέτρηση και προκαλώντας την αμερικανική επέμβαση. 
Με την άνοδο του Παπάγου στην εξουσία επετεύχθη πολιτική και οικονομική σταθερότητα η οποία  συνεχίστηκε και επί κυβερνήσεων Καραμανλή. 

37 ‚Geheimes Deutschland‘ im 
besetzten Athen? Erinnerung 
an meine Arbeit im DWI und 
an Rudolf Fahrner 

Grimm, Rudolf Hellas verstehen. 
Deutsch-griechischer 
Kulturtransfer im 20. 
Jahrhundert 

2010 95-115 
 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΤΑΟΥΦΕΝΜΠΕΡΓΚ; 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ; 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ; ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΟΥΒΑΡΗΣ; ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΓΚΡΙΜ; 
ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΦΑΡΝΕΡ; ΣΤΕΦΑΝ 
ΓΚΕΟΡΓΚΕ 

Κολωνία Y ΒΚ Böhlau Verlag 

 Πρόκειται για αυτοβιογραφικό κείμενο που περιλαμβάνει επεισόδια από τη δραστηριότητα του συγγραφέα ως υπεύθυνου του τμήματος εξωτερικού του Γερμανικού 
Επιστημονικού Ινστιτούτου στην κατεχόμενη Αθήνα (1941-1944). Ο Ρούντολφ Γκρίμ υπογραμμίζει την αντι-εθνικοσοσιαλιστική στάση του διευθυντή του, Ρούντολφ 
Φάρνερ, που επηρέασε καταλυτικά την στάση του Ινστιτούτου. Κατά τον συγγραφέα, το Ινστιτούτο δεν εξυπηρέτησε προπαγανδιστικές σκοπιμότητες. 

38 Staatskirche in der 
Zerreißprobe. Die 
griechische Orthodoxie und 
der Notstandssynode 

Gstrein, Heinz Zum Beispiel 
Griechenland 

1969 
 

119-136 ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΖΩΗ; ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ; 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ; 
ΧΡΣΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β´ 

Μόναχο Υ ΒΚ Delp 

 Ο συγγραφέας εξετάζει τη σχέση κράτους και εκκλησίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, υπογραμμίζοντας τις αλλαγές που 
επήλθαν, για παράδειγμα με την ενθρόνιση του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και τη τοποθέτηση μητροπολιτών από τον κύκλο της χριστιανικής οργάνωσης «Ζωή». Η 
διεθνής απομόνωση της ελληνικής εκκλησίας και οι «δικτατορικές» ενέργειες του Ιερώνυμου για την αντιμετώπιση της εσωτερικής αντιπολίτευσης είναι δύο άλλα 
θέματα που απασχολούν τον συγγραφέα. 

39 Hollywood Goes to the 
Eastern Mediterranean: 
Spiro S. Skouras and 
"Unorthodox Power", 1940s 
and 1950s 

Hatzivassiliou, 
Evanthis; 
Kazamias, Giorgos 

Transational Celebrity 
Activism in Global 
Politics: Changing the 
World? 

2011 139-154 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ; ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ; 
ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Μπρίστολ και 
Σικάγο 

Υ ΔΧ Intellect/Chicago 
University Press 

 Το κεφάλαιο εξετάζει τον πολιτικό ακτιβισμό που ανέπτυξε ο Spiro Skouras, Έλληνας μετανάστης στις ΗΠΑ και μεγιστάνας του κινηματογράφου και των ΜΜΕ, κατά τις 
δεκαετίες του 1940 και 1950. Στην πρώτη περίπτωση προσπάθησε να μεσολαβήσει το 1944-45 μεταξύ των Αμερικανών και των Βρετανών, ώστε να επιτύχει μια 
συνεννόηση των δύο δυνάμεων για το μέλλον της Ελλάδας. Στη δεύτερη περίπτωση, προσπάθησε να μεσολαβήσει για το Κυπριακό ζήτημα. Ωστόσο, αμφότερες οι 
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απόπειρές του δεν στέφθηκαν με επιτυχία. 

40 Das Deutsche 
Wissenschaftliche Institut in 
Athen 

Hausmann, Frank-
Rutger 

Hellas verstehen. 
Deutsch-griechischer 
Kulturtransfer im 20. 
Jahrhundert 

2010 53-72 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΤΑΟΥΦΕΝΜΠΕΡΓΚ; 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ; 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ; ΡΟΥΝΤΟΛΦ 
ΦΑΡΝΕΡ; ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ 

Κολωνία Υ ΒΚ Böhlau Verlag 

 O συγγραφέας παρουσιάζει τις επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Γερμανικού Επιστημονικού Ινστιτούτου στην Αθήνα κατά την περίοδο της Κατοχής 
(1941-1944). Σκοπός του είναι να αποδείξει ότι το Ινστιτούτο δεν λειτούργησε ως παράρτημα της ναζιστικής προπαγάνδας αλλά, λόγω της προσωπικότητας του 
διευθυντή του, καθηγητή Ρούντολφ Φάρνερ, και των συνεργατών του, ως πνευματικό ίδρυμα. Ο συγγραφέας έχει μελετήσει σχετικά έγγραφα από τα γερμανικά 
αρχεία και παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό του Ινστιτούτου. 

41 Politisches System. 
Historischer Teil 

Hering, Gunnar Südosteuropa-
Handbuch. Bd. 3, 
Griechenland 

1980 54-79 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΠΕΚ; 
ΕΡΕ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 1967; 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΑΣΗ 1961-1963 

Γκέτινγκεν 
 
 

 

Υ ΒΚ Vandenhoeck & 
Ruprecht 

 Στο πρώτο αυτό μέρος του κεφαλαίου δίνεται μια συνοπτική εικόνα της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας από την επανάσταση του 1821 μέχρι την πτώση 
της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1974. Ο συγγραφέας εξηγεί τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου για το μεταπολεμικό πολιτικό σύστημα, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην αδυναμία των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Παπανδρέου να θέσουν τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας υπό τον 
έλεγχο τους. 

42 Griechenland vom Lausanner 
Frieden bis zum Ende der 
Obersten-Diktatur 1923-
1974 

Hering, Gunnar Nostos. Gesammelte 
Schriften zur 
südosteuropäischen 
Geschichte 

1995 11-47 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ; ΕΝΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΟΥ; ΕΡΕ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Φρανκφούρτ
η 

 

Υ ΒΚ Peter Lang 

 Το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας από την συνθήκη της Λοζάνης έως την πτώση του καθεστώτος 
των συνταγματαρχών. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τις αρνητικές συνέπειες του εμφυλίου για την μεταπολεμική πορεία της χώρας, τονίζοντας την κυρίαρχη θέση του 
στρατού και της αστυνομίας στο κράτος και την αδυναμία συγκρότησης ενός ικανού πολιτικού φορέα του δημοκρατικού κέντρου έως τις αρχές της δεκαετίας του ’60. 
Η δικτατορία που ακολούθησε, εκτός από τα αυταρχικά μέτρα που πήρε, προώθησε την ανέλιξη κατώτερων αξιωματικών από την επαρχία στην στρατιωτική ιεραρχία, 
ενώ τα «φιλελεύθερα» ανοίγματα που έκανε (π.χ. με το σύνταγμα του 1968), δεν αποσκοπούσαν στην ριζική μεταβολή των αυταρχικών δομών του καθεστώτος. Η 
καθολική αντίθεση στην δικτατορία, όπως επισημαίνεται, από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα. 

43 Die griechische Diaspora in 
der Tschechischen Republik: 
Die Entstehung und 

Hradecný, Pavel Griechische Migration 
in Europa. Geschichte 
und Gegenwart 

2000 95-117 ΔΣΕ; ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ; ΚΚΕ; 
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΟΗΕ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Peter Lang 
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Anfangsentwicklung 1948 – 
1956 

 Ο συγγραφέας διερευνά τον ρόλο της ελληνικής διασποράς ( που συγκροτήθηκε από αριστερούς πολιτικούς πρόσφυγες) στην Τσεχοσλοβακία. Η δημιουργία της 
ελληνικής διασποράς χωρίζεται σε τρεις φάσεις: α) στην εγκατάσταση των παιδιών από την άνοιξη του 1948 ως το καλοκαίρι του 1949, β) στην άφιξη της κύριας μάζας 
των προσφύγων από το φθινόπωρο του 1949 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και γ) στην τελική διαμόρφωση της διασποράς τα έτη 1951-1956. Βασικό θέμα της 
μελέτης, που στηρίζεται σε τσεχικά κρατικά αρχεία, είναι οι πολιτικές ελέγχου που εφάρμοσε το ΚΚΕ απέναντι στους πρόσφυγες. 

44 Challenging the Limitations 
of the Atlantic Community: 
Konstantinos Karamanlis and 
NATO 

Iatrides, John Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 

2007 17-36 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΝΑΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΔΧ Ίδρυμα 
Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής 

 Το κείμενο αναλύει τους στόχους της ατλαντικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά τη διάρκεια των περιόδων που άσκησε την πρωθυπουργία (1955-63 
και 1974-80). Ο συγγραφέας τονίζει ότι δύο υπήρξαν οι κύριες προτεραιότητες τού Καραμανλή: αφενός, η ενίσχυση της ασφάλειας της βόρειας Ελλάδας, που 
μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, και αφετέρου, η ενεργός ενσωμάτωση της Ελλάδας στον Δυτικό κόσμο μέσω της 
συμμετοχής σε έναν οργανισμό που κατά προτίμηση θα μετατρεπόταν από αμιγώς στρατιωτική συμμαχία σε μια ατλαντική πολιτική κοινότητα. 

45 Witness to History: Grigoris 
Farakos and the Greek 
Communist Movement 

Iatrides, John Γρηγόρης Φαράκος: 
διαδρομές στην 
ιστορία 

2011 25-41 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΑΚΟΣ; 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ; ΚΚΕ 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ); ΚΚΕ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 

Κέρκυρα Υ ΔΧ Εκδόσεις Ιονίου 
Πανεπιστημίου 

 Το κεφάλαιο εξετάζει την πορεία του ιστορικού στελέχους της ελληνικής Αριστεράς, Γρηγόρη Φαράκου, και τη δράση του ως στελέχους του ΚΚΕ από την εποχή της 
δικτατορίας του Μεταξά ως τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Αρχικά ο συγγραφέας παρέχει μερικά βιογραφικά στοιχεία του Φαράκου, και εν συνεχεία αναλύει 
τη δράση του παράλληλα με εκείνη του ΚΚΕ: εξετάζονται τα γεγονότα της Κατοχής και της αντίστασης, της προσπάθειας για κατάληψη της εξουσίας πριν την 
απελευθέρωση, τα Δεκεμβριανά, και ο Εμφύλιος. Ακολούθως, η περίοδος της φυγής της ηγετικής ομάδας του ΚΚΕ και πολλών στελεχών στο ανατολικό μπλοκ, η 
αποσταλινοποίηση του κόμματος, οι εσωτερικές έριδες και η διάσπασή του. 

46 Failed rampart: NATO's 
Balkan Front 

Iatrides, John NATO and the Warsaw 
Pact: Intrabloc Conflicts 

2008 58-74 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; 
ΝΑΤΟ; ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ; ΤΟΥΡΚΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Kent, OH Υ ΔΧ The Kent State 
University Books 

 Το κεφάλαιο αυτό αναλύει τις αδυναμίες του ΝΑΤΟ στον πιο ευάλωτο (επιχειρησιακά αλλά και πολιτικά) θέατρο επιχειρήσεων της Νότιας Πτέρυγας, δηλαδή τα νότια 
Βαλκάνια. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ένα πλήθος παραγόντων κατέστησαν το βαλκανικό μέτωπο μια από τις περισσότερο εκτεθειμένες περιοχές της συμμαχίας: η 
έλλειψη στρατηγικού βάθους, η μη υιοθέτηση από το ΝΑΤΟ του δόγματος της προωθημένης άμυνας στη Βαλκανική, η ανυπαρξία νατοϊκής ναυτικής βάσης στο 
Αιγαίο, η αδυναμία αμυντικής συνεργασίας με τη Γιουγκοσλαβία, η πολύπλοκη και δυσλειτουργική δομή διοίκησης στη Νότια Πτέρυγα, οι ενδημικές ελληνοτουρκικές 
διενέξεις καθώς και τα παράπονα τόσο της Αθήνας όσο και της Άγκυρας για ελλιπή υποστήριξη από τις  ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 

47 NATO and the 
Mediterranean Powers in 
Historical Perspective 

Kaplan, Lawrence; 
Clawson, Robert 

NATO and the 
Mediterranean 

1985 3-17 6ος ΣΤΟΛΟΣ; ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΝΑΤΟ; 
ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Γουΐλμινγκτο
ν 

Y ΔΧ Scholarly 
Resources 
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 Το κεφάλαιο αποτελεί μια ιστορική σύνοψη των σχέσεων διαφόρων μεσογειακών κρατών (ανάμεσα τους και η Ελλάδα) με το ΝΑΤΟ και την αμερικανική παρουσία 
στην περιοχή. Εξετάζονται οι αντιλήψεις της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Γιουγκοσλαβίας για το ΝΑΤΟ στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η ιδιάζουσα περίπτωση 
της Ισπανίας, οι βρετανικές δυνάμεις και ο γαλλικός ρόλος στην περιοχή της Μεσογείου κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, η πρόκληση που έθετε στο 
ΝΑΤΟ η αυξανόμενη σοβιετική παρουσία από τη δεκαετία του 1960, καθώς και η παρουσία του αμερικανικού 6ου Στόλου που διαδραμάτιζε κρίσιμο ρόλο για την 
προάσπιση των δυτικών συμφερόντων. 

48 Zur Geschichte der ersten 
Phase des griechischen 
Widerstandskampfes (vom 
Oktober 1940 bis Mai 1941) 

Kritsikis, Katharina Der deutsche 
Imperialismus und der 
Zweite Weltkrieg. 
Beiträge zum Thema 
„Die Innenpolitik und 
die Besatzungspolitik 
des deutschen 
Imperialismus und die 
antifaschistische 
Widerstandsbewegung 
in Deutschland und den 
besetzten Gebieten“ 

1961 255-265 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; ΚΚΕ; 
ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

(Ανατολικό) 
Βερολίνο 

Y ΒΚ Rütten & Loening 

 Στο κεφάλαιο εξετάζεται η περίοδος του ελληνο-ιταλικού και ελληνο-γερμανικού πολέμου (Οκτώβριος 1940 – Μάιος 1941) με βάση το ερώτημα, αν η αντίσταση για 
την ανεξαρτησία της χώρας είχε για την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αντιφασιστικό χαρακτήρα. Κατά τη συγγραφέα η πίεση του λαού διαμόρφωσε 
καθοριστικά την στάση του βασιλιά Γεωργίου και του Μεταξά. Επίσης, εξετάζεται η πολιτική της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας απέναντι στην Ελλάδα. Η 
συγγραφέας στηρίζεται σε ορισμένα βασικά έργα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 

49 La France face au conflit du 
Proche-Orient 

La Gorce, Paul-
Marie de 

La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 69-78 
 

ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ; 
ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ; ΜΕΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΗ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Παρίσι Y ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή παρουσιάζει τις γενικές γραμμές της πολιτικής του Σαρλ ντε Γκωλ ως προς το Μεσανατολικό και υπό αυτό το πρίσμα το πλαίσιο της λεγόμενης αραβικής 
πολιτικής της Γαλλίας. Αξιοποιούνται στοιχεία από προηγούμενες μελέτες του συγγραφέα και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν παραπομπές σε αρχειακές πηγές. 

50 U.S Forces in Greece in the 
1950s 

Lagani, Irene U.S. Military Forces in 
Europe. The Early 
Years, 1945-1970 

1993 309-330 LANDSOUTHEAST; 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ; 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; 
ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 

Μπάουλντερ; 
Σαν 
Φρανσίσκο; 
Οξφόρδη 

Υ ΔΧ Westview Press 

 Το κείμενο εξετάζει την εγκατάσταση των αμερικανικών βάσεων και την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1950. Η συγγραφέας 
αναλύει την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, την ενσωμάτωση των ενόπλων δυνάμεων της στις στρατιωτικές δομές της συμμαχίας, την υπογραφή της 
ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για την εγκατάσταση των βάσεων σε ελληνικό έδαφος και τις πολιτικές αντιδράσεις που εκείνη προκάλεσε, την εγκατάσταση και τη 
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λειτουργία των παραπάνω βάσεων, και το ζήτημα της ανάπτυξης πυρηνικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς και των τακτικών πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα. 

51 De Gaulle et la pensée 
grecque 

Larcan, Alain De Gaulle et 
Karamanlis: La Nation, 
l'Etat, l'Europe 

2002 27-44 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ Αθήνα Υ ΣΠ Πατάκης 

 Η συμβολή παρουσιάζει την επίδραση της ελληνικής σκέψης στην προσωπικότητα και την πολιτική του Σαρλ ντε Γκωλ. 

52 Die Wirtschaftsbeziehungen 
der BRD mit Griechenland, 
der Türkei und Jugoslawien 

Lederer, Ernst Deutsch-
Südosteuropäische 
Wirtschaftsprobleme. 
Südosteuropa-Jahrbuch 

1966 70-78 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ; ΕΟΚ; ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; 
ΚΑΠΝΑ; ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ; 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Μόναχο 
 

Υ ΒΚ Südosteuropa-
Gesellschaft 

 Στη συμβολή αναλύονται οι μεταπολεμικές οικονομικές σχέσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τη Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και την Τουρκία. 
Αναφορικά με την Ελλάδα ο συγγραφέας επιβεβαιώνει την τρέχουσα αντίληψη ότι οι γερμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα είναι πολύ περισσότερες από τις 
αντίστοιχες ελληνικές προς την Γερμανία. Δεν θεωρεί, όμως, την εξέλιξη αυτή προβληματική και εκφράζει την αισιοδοξία του πως στο μέλλον θα ωφεληθεί το 
ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο. Τέλος, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μια παραδοσιακά αγροτική χώρα που βρίσκεται στο στάδιο της εκβιομηχάνισης. 

53 Παιχνίδια εναλλαγής στην 
Αθήνα: η πολιτική αστάθεια 
1946-1952 

Legg, Keith Μελέτες για τον 
εμφύλιο πόλεμο 1945-
1949 

1992 11-27 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Ολκός 

 Το άρθρο αυτό μελετά το πολιτικό σύστημα και τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα από το τέλος του Β΄  ΠΠ έως την άνοδο του Αλέξανδρου Παπάγου 
στην εξουσία το 1952. Μελετώντας τη δράση των πολιτικών κομμάτων και τη λειτουργία των θεσμών πριν και μετά τον Β΄ ΠΠ, ο συγγραφέας καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η κυβερνητική αστάθεια των ετών 1946-1952 δεν ήταν φαινόμενο πρωτοφανές στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η 
πολιτική αστάθεια της περιόδου υπήρξε απλώς συνέχεια σχημάτων που καθιερώθηκαν στον μεσοπόλεμο. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη 
κυβερνητική κρίση του 1946-1952 θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο εμφύλιος πόλεμος συνέπεσε χρονικά με την παρακμή των παλαιών κομμάτων και την 
ανάδειξη μιας νέας, αλλά άπειρης γενιάς πολιτικών. 

54 Politische, wirtschaftliche 
und soziale Aspekte der 
Kollaboration in 
Griechenland 1941-1944 

Loulos, Konstantin Europa unterm 
Hakenkreuz. 
Okkupation und 
Kollaboration (1938-
1945). Beiträge zu 
Konzepten und Praxis 
der Kollaboration in der 
deutschen 
Okkupationspolitik 

1994 397-414 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; ΕΔΕΣ; 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΑΛΛΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ; ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Βερολίνο- 
Χαϊδελβέργη 

Υ ΒΚ Hüthig 
Verlagsgemeinsc
haft 

 Στο άρθρο αναλύονται πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές του δωσιλογισμού. Κύρια πηγή αποτελεί η νομοθεσία των τριών Κατοχικών κυβερνήσεων. Ο 
συγγραφέας αντικρούει το επιχείρημα ότι οι Κατοχικές κυβερνήσεις ήταν «όργανα» των αρχών Κατοχής, και υποστηρίζει, ότι παρά την εξάρτηση τους από τους 
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κατακτητές διέθεταν ένα (περιορισμένο εκ των πραγμάτων) πλαίσιο άσκησης πολιτικής. Ο αντικομμουνισμός – και όχι ο φασισμός – χαρακτηρίζεται ως η ιδεολογική 
βάση του δωσιλογισμού, ενώ η κοινωνική προέλευση των μελών των Ταγμάτων Ασφαλείας δεν επιβεβαιώνει τη θεωρία του «λούμπεν προλεταριάτου». 

55 Vergeltungsmaßnahmen der 
Besatzungsmächte und 
„endogene“ Repressalien in 
Griechenland 1941-1944 

Loulos, Konstantin Von Lidice bis 
Kalavryta. Widerstand 
und Besatzungsterror. 
Studien zur 
Repressalienpraxis im 
Zweiten Weltkrieg 

1999 137-150 ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΑΛΛΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ; ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Βερολίνο 
 

Υ ΒΚ Metropol-Verlag 

 Στο άρθρο εξετάζεται η αντίδραση των Κατοχικών κυβερνήσεων έναντι των γερμανικών στρατιωτικών αντιποίνων στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι οι 
αντιδράσεις των Κατοχικών πρωθυπουργών (Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλου, Ράλλη) έναντι των Γερμανών υπήρξαν χλιαρές σε σχέση με τις αντιδράσεις τους 
απέναντι στους Ιταλούς και στους Βούλγαρους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, σύμφωνα με το συγγραφέα οι αφηγήσεις τους μετά την απελευθέρωση δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επίσης, αναλύεται η επιχειρηματολογία των τριών πρωθυπουργών σχετικά με την αποτροπή μαζικών εκτελέσεων από τους 
Γερμανούς και η ιδεολογική τους «συμβολή» στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ «εθνικόφρονων» και «κομμουνιστών». 

56 Kraljevo – Kragujevac – 
Kalavryta. Die Massaker der 
717. Infanteriedivision bzw. 
117. Jägerdivision am Balkan 

Manoschek, 
Walter 

Von Lidice bis 
Kalavryta. Widerstand 
und Besatzungsterror. 
Studien zur 
Repressalienpraxis im 
Zweiten Weltkrieg 

1999 93-104 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΛΕΡ; ΔΙΚΗ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ; ΔΙΣΤΟΜΟ; 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ; ΧΕΡΜΑΝ 
ΝΩΥΜΠΑΧΕΡ 

Βερολίνο Υ ΒΚ Metropol-Verlag 

 Στο επίκεντρο του άρθρου βρίσκεται η σφαγή των Καλαβρύτων (Δεκέμβριος 1943), η ευθύνη της οποίας βαραίνει εξολοκλήρου τον γερμανικό τακτικό στρατό. Κατά 
τον συγγραφέα οι εκτελέσεις στα Καλάβρυτα και την γύρω περιοχή δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έκφραση του στρατηγικού στόχου της 
ναζιστικής Κατοχής στα Βαλκάνια να υποτάξει το κίνημα αντίστασης. Με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα ο συγγραφέας αναδεικνύει τη συμμετοχή της Βέρμαχτ σε 
εγκλήματα πολέμου. 

57 Einführung in die Gewalt. Die 
Anfänge der bewaffneten 
Résistance 

Margaritis, 
Georgios 

Von Lidice bis 
Kalavryta. Widerstand 
und Besatzungsterror. 
Studien zur 
Repressalienpraxis im 
Zweiten Weltkrieg 

1999 125-136 ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ; ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΛΑΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Βερολίνο Υ ΒΚ Metropol-Verlag 

 Το άρθρο θέτει το ερώτημα σχετικά με τον χαρακτήρα της ένοπλης αντίστασης κατά των αρχών Κατοχής, προϋποθέτοντας ότι η ένοπλη βία δεν ήταν κάτι το 
αυτονόητο και ότι παρουσιάστηκε ήδη στην πρώτη φάση της Κατοχής. Στα πρώτα θύματά της συγκαταλέγονταν Έλληνες «προεστοί», «ζωοκλέφτες» και «προδότες». 
Ο συγγραφέας ερμηνεύει την τακτική των ανταρτικών ομάδων (τόσο του ΕΛΑΣ όσο και του ΕΔΕΣ) ως μια προσπάθεια να επιβάλουν και να εγγυηθούν την τάξη, να 
διασφαλίσουν ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα στον αγροτικό τομέα αλλά και να δυναμώσουν το αίσθημα συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών τους – σε 
αντιπαράθεση με το λεγόμενο Κατοχικό κράτος. 

58 Der Beitrag des griechischen Mawromatis, Der deutsche 1961 245-254 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΔΕΣ; ΕΠΟΝ; (Ανατολικό) Υ ΒΚ Rütten & Loening 
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Volkes zum 
antifaschistischen 
Befreiungskampf 

Panaotis Imperialismus und der 
Zweite Weltkrieg. 
Beiträge zum Thema 
„Die Innenpolitik und 
die Besatzungspolitik 
des deutschen 
Imperialismus und die 
antifaschistische 
Widerstandsbewegung 
in Deutschland und den 
besetzten Gebieten“ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Βερολίνο 

 Στη μελέτη γίνεται επισκόπηση του εαμικού αντιστασιακού κινήματος υπό το πρίσμα της ανατολικογερμανικής ιστοριογραφίας. Ο συγγραφέας περιγράφει την 
ίδρυση, την οργάνωση και τη μαζική απήχηση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στην ελληνική κοινωνία, χαρακτηρίζοντας τις μη κομμουνιστικές αντιστασιακές κινήσεις ως 
κατασκευάσματα της «αντίδρασης», των Γερμανών και των Βρετανών. Η προσοχή του στρέφεται στην παρουσίαση των πολιτικών δραστηριοτήτων του ΕΑΜ και των 
στρατιωτικών επιτυχιών του ΕΛΑΣ ως συμβολή στον κοινό αγώνα κατά του φασισμού. Η βρετανική επέμβαση τον Δεκέμβριο του 1944 αναλύεται ως η πρώτη πράξη 
του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησε αργότερα. 

59 The Policing of Politics in the 
Twentieth Century: 
Historical Perspectives 

Mazower, Mark Policing the Anti-
Communist State in 
Greece, 1922-1974 

1997 129-150 ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; 
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ; ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 

Οξφόρδη Υ ΔΧ Berghahn Books 

 Το κείμενο εξετάζει τα μέτρα καταστολής της κομμουνιστικής και φιλοκομμουνιστικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, του εμφυλίου πολέμου 
και των μετεμφυλιακών χρόνων. 

60 Die Außenpolitik 
Griechenlands seit dem 21. 
April 1967 

Mergl, Georg Zum Beispiel 
Griechenland 

1969 104-118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; 
ΕΝΩΣΙΣ; ΕΡΕ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ; 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ; 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΑΚΟΣ 

Μόναχο 
 

Υ ΒΚ Delp 

 Ο συγγραφέας εξετάζει την εξωτερική πολιτική του απριλιανού στρατιωτικού καθεστώτος, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτή έχει συντηρητική κατεύθυνση με στόχο 
την ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών δεσμών με το δυτικό στρατόπεδο. Το πρωταρχικό ζήτημα που απασχόλησε τους ιθύνοντες της εξωτερικής 
πολιτικής ήταν η διεθνής αναγνώριση του καθεστώτος. Σύμφωνα με τον συγγραφέα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι συνταγματάρχες αφορούσε, 
ωστόσο, το Κυπριακό Ζήτημα. 

61 Mousiotitsas – Kommeno – 
Lyngiades 1943 

Meyer, Hermann 
Frank 

Orte des Grauens. 
Verbrechen im Zweiten 
Weltkrieg 

2003 147-154 1Η ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ; 
MΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ; ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΕΔΕΣ; 
ΚΟΜΜΕΝΟ; ΛΥΓΚΙΑΔΕΣ 

Ντάρμστατ Υ ΒΚ Primus Verlag 

 Ο συγγραφέας περιγράφει τα αντίποινα που διεξήγαγε η 1η Ορεινή Μεραρχία της Βέρμαχτ στα χωριά Μουσιώτιτσα, Κομμένο και Λυγκιάδες της Ηπείρου το καλοκαίρι 
και το φθινόπωρο του 1943 με θύματα εκατοντάδες άμαχους πολίτες. Επίσης γίνεται αναφορά στην έλλειψη βούλησης από την πλευρά της μεταπολεμικής 
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γερμανικής δικαιοσύνης να αναζητήσει και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους των παραπάνω εγκλημάτων. Στις πηγές του συγγραφέα περιλαμβάνονται έγγραφα από 
επίσημα γερμανικά αρχεία. 

62 La Grèce et la France face à 
la question algérienne 

Morelle, Chantal La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 
 

48-59 ΑΛΓΕΡΙΝΟ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή παρουσιάζει το βάρος του Αλγερινού στις ελληνογαλλικές σχέσεις, εξεταζόμενο παράλληλα με την εξέλιξη του Κυπριακού. Αξιοποιούνται δημοσιευμένες 
και αδημοσίευτες πηγές του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών. 

63 Le fondément du discours 
gaullien vis-à-vis de 
l'Occident méditerranéen 

Mourelos, Yannis La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

 

2004 60-68 ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ; ΣΟΥΕΖ (ΚΡΙΣΗ) 

Παρίσι 
 

Y ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή πραγματεύεται τη θέση της Μεσογείου στο λόγο και την πολιτική του Σαρλ ντε Γκωλ αξιοποιώντας κείμενα του Γάλλου ηγέτη και επιλεκτική βιβλιογραφία. 

64 Un visage privilégié de 
l’histoire : Charles de Gaulle 

Moutsopoulos, 
Evangelos 

De Gaulle et 
Karamanlis: La Nation, 
l'Etat, l'Europe 

2002  ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Αθήνα  ΣΠ Πατάκης 

 Η συμβολή ρίχνει φως στην προσωπικότητα του Σαρλ ντε Γκωλ και στο ρόλο του στην ιστορία. 

65 Greece, Israel,Turkey: the 
1950s Uneasy Relations; the 
1900s-2000s Leap Forward 

Nachmani, 
Amikam 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 

2008 
 

338-347 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο αυτό επιχειρεί μια γενική επισκόπηση των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Τουρκία από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 έως και τις αρχές του 
21ου αιώνα. Ο συγγραφέας παραθέτει τους λόγους για τους οποίους οι σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ παρέμεναν τεταμένες έως και τις αρχές της δεκαετίας του 
1990. Επίσης, το άρθρο αναλύει οικονομικές, διπλωματικές και πολιτικές πτυχές της τριγωνικής αυτής σχέσης κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες. 

66 ‚Säuberungen‘ innerhalb der 
griechischen KP (1931 bis 
1956) 

Noutsos, 
Panagiotis 

Kommunisten 
verfolgen 
Kommunisten. 
Stalinistischer Terror 
und ‚Säuberungen‘ in 
den kommunistischen 
Parteien Europas seit 
den dreißiger Jahren 

1993 487-491 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ; ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; 
ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΣ; ΤΡΟΤΖΚΙΣΤΕΣ 

Βερολίνο Y ΒΚ Akademie Verlag 
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 Ο συγγραφέας παρουσιάζει παραδείγματα από τις εσωκομματικές διώξεις που προκάλεσε κατά καιρούς η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ, θύματα των οποίων υπήρξαν 
«τροτσκιστές», «αρχειομαρξιστές» και άλλα στελέχη, όπως ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος και ο Άρης Βελουχιώτης. Κατά το συγγραφέα, ο στόχος των διώξεων ήταν η 
πολιτική, η ηθική και η φυσική εξόντωση όσων καταγγέλθηκαν ως «προδότες» και «εχθροί» του κόμματος. Η νομιμοποίηση των διώξεων απέρρεε από την ιδεολογική 
ταύτιση της ηγεσίας με τη Σοβιετική Ένωση. 

67 Machtblöcke, 
Interventionspolitik und 
Freiheit der Institutionen 

Papandreou, 
Andreas G. 

Griechenland – Der 
Weg in den Faschismus 

1970 100-105 
 

CIA; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; ΗΠΑ; 
ΝΑΤΟ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ; 
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Joseph Melzer 
Verlag 

 Στο άρθρο εξετάζεται η διεθνής πολιτική σκηνή, σε σχέση με τις επεμβάσεις (στρατιωτικές και μη) των δύο υπερδυνάμεων σε χώρες όπως η Τσεχοσλοβακία και η 
Ελλάδα, οι οποίες συγκαταλέγονται στην ευρωπαϊκή ζώνη επιρροής τους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι πολιτικές φιλελευθεροποίησης που εγκαινίασε στην Ελλάδα 
η Ένωση Κέντρου και που θα οδηγούσαν στην δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανεξάρτητου κράτους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, κρίθηκαν από τις ΗΠΑ ως μια 
επικίνδυνη κατάσταση για το ΝΑΤΟ. Η αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα θεωρείται απάντηση στην Κατοχή της Τσεχοσλοβακίας από τις δυνάμεις του Συμφώνου 
της Βαρσοβίας. 

68 Sozio-politische Strukturen 
und ökonomische 
Entwicklung in Griechenland 

Papaspiliopoulos, 
Spilios 

Griechenland – Der 
Weg in den Faschismus 

1970 
 

39-69 ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; 
ΕΡΕ; ΚΚΕ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ; 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Joseph Melzer 
Verlag 

 Ο συγγραφέας διερευνά τις κοινωνικές και οικονομικές δομές στην Ελλάδα, εκφράζοντας την άποψη ότι η αστική τάξη δεν μπόρεσε να προσφέρει λύσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας μέσω της εκβιομηχάνισης, του κρατικού εκσυγχρονισμού και της διασφάλισης στοιχειωδών δημοκρατικών 
ελευθεριών. Το μεταπολεμικό κράτος της δεξιάς (1952-1963) δεν προχώρησε σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, ενώ η Ένωση Κέντρου, παρά την μεταρρύθμιση στην 
Παιδεία, είχε να συμβιβάσει τα συμφέροντα των διάφορων ομάδων της. Η φιλελεύθερη φάση που εγκαινίασε προκάλεσε ανησυχία στον Θρόνο, στο στρατό και στην 
οικονομική ολιγαρχία που οδήγησε τελικά στην κοινοβουλευτική κρίση. 

69 Les États-Unis, la Grande-
Bretagne et la France face à 
l’adhésion de la Turquie et 
de la Grèce à l’OTAN : 
divergences et compromis 
entre alliés 

Papastamkou, 
Sofia 

L’Europe et l’OTAN face 
aux défis des 
élargissements de 1952 
et de 1954, 

2005  ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΟ 

Βρυξέλλες Υ ΣΠ Emile Bruylant 

 Η συμβολή παρουσιάζει τη στάση της Γαλλίας απέναντι στην ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ σε σύνδεση με τις γαλλικές διεκδικήσεις για μία Ναυτική 
Εντολή στη Δυτική Μεσόγειο, αφενός, τις σχέσεις της χώρας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ στα πλαίσια της οργάνωσης των διοικήσεων του Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου, αφετέρου. Αξιοποιούνται πηγές προερχόμενες από τα αρχεία του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και του Φόρειν Όφις. 

70 La Grèce et la France dans 
les relations internationales 

Papoulias, Georges La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 8-15 ΖΑΚ ΣΙΡΑΚ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ; 
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΙΤΤΕΡΡΑΝ 

Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 
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 Η συμβολή αποτελεί συνοπτική παρουσίαση-μαρτυρία του διπλωμάτη και πρώην υπουργού εξωτερικών Γ. Παπούλια της πορείας των ελληνογαλλικών σχέσεων στη 
μεταπολεμική εποχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύσφιγξη των ελληνογαλλικών σχέσεων, όπως υλοποιήθηκε από τους Κωνσταντίνο Καραμανλή και Σαρλ ντε Γκωλ, 
θεωρείται τομή που εγκαινίασε μία νέα εποχή η οποία συνεχίστηκε από τους κατοπινούς Γάλλους προέδρους. 

71 Karamanlis and West 
Germany's Role in the 
Process of Greece's 
Association with the EEC 

Pelt, Mogens Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
εικοστό αιώνα: διεθνές 
επιστημονικό 
συνέδριο, Ζάππειο 
Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 
2007 

2007 212-229 ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα Υ ΔΧ Ίδρυμα 
Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής 

 Το κείμενο εξετάζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε η Δυτική Γερμανία στην επίτευξη της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, 
αναλύεται η πολιτική της Βόννης κατά το διάστημα 1958-1961 και τα αίτια της δυτικογερμανικής υποστήριξης στο ελληνικό αίτημα. Παρότι η Δυτική Γερμανία 
επιθυμούσε να αποφύγει την ανάληψη πρόσθετων οικονομικών υποχρεώσεων έναντι της Ελλάδας, ωστόσο, συνάμα επιθυμούσε να ενισχύσει τη θέση του 
Καραμανλή στο εσωτερικό και να προσφέρει στην Ελλάδα μεγαλύτερες δυνατότητες ενσωμάτωσης στον δυτικό κόσμο. 

72 Wirtschaftsbeziehungen 
Griechenlands mit dem 
Ausland. Vergleiche und 
Probleme 

Pesmazoglou, 
Ioannis S. 

Deutsch-
Südosteuropäische 
Wirtschaftsprobleme. 
Südosteuropa-Jahrbuch 

1966 46-69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ; ΕΟΚ; 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; ΚΟΜΕΚΟΝ 

Μόναχο Υ ΒΚ Südosteuropa-
Gesellschaft 

 Η μελέτη εξετάζει τις μεταπολεμικές οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με το εξωτερικό, κυρίως με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας. Ο συγγραφέας αναλύει περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομίας στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου οικονομικού συστήματος, όπως της ΕΟΚ, και προειδοποιεί για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην ελληνική οικονομία η μείωση των εξαγωγών προς 
τις χώρες της ΕΟΚ. 

73 Die Monarchie in 
Griechenland 

Ploritis, Marios Griechenland – Der 
Weg in den Faschismus 

1970 70-99 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ; 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ; ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 

Φρανκφούρτ
η 
 

 

Υ ΒΚ Joseph Melzer 
Verlag 

 Το άρθρο εξετάζει το ερώτημα αν η Μοναρχία, όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί της, είναι ένας θεσμός που εξασφάλισε στην Ελλάδα θεμελιώδεις αρχές του συλλογικού 
βίου, όπως εθνική ενότητα και ανεξαρτησία, σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους και πολιτική σταθερότητα. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο μοναρχικός θεσμός ήταν 
ξένος για τους Έλληνες, αρχής γενομένης από τους επαναστάτες του ’21. Στην συνέχεια αναλύει όλες τις φάσεις μοναρχικής διακυβέρνησης ως την δικτατορική 
περίοδο. Κατά την φάση της βασιλείας του Παύλου (1947-1964), ο οποίος ενίσχυσε τον ρόλο του στρατεύματος ως «ασπίδα» του Θρόνου, σημειώθηκε η άνοδος και η 
πτώση της δεξιάς. Οι επεμβάσεις του Θρόνου στην πολιτική ζωή του τόπου είχαν αρνητικές συνέπειες, με αποκορύφωμα την αποδοχή του απριλιανού 
πραξικοπήματος από τον Κωνσταντίνο. 

74 Européaniser la Grèce. Le 
miracle géopolitique de 

Prévélakis, 
Georges 

La France et la Grèce 
dans le monde au 

2004 16-33  Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 
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Constantin Caramanlis temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

 Η συμβολή αποτελεί γεωπολιτική ανάλυση της εφαρμογής του εκσυγχρονιστικού οράματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την Ελλάδα και της ένταξης της χώρας 
στην ΕΟΚ. 

75 The Cold War in the Balkans, 
1945-1956 

Rajak, Svetozar The Cambridge History 
of the Cold War 

2010 198-220 ΑΠΟΣΤΑΛΙΝΟΠΟΙΗΣΗ; 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ; 
ΡΗΞΗ ΤΙΤΟ-ΣΤΑΛΙΝ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Καίμπριντζ Y ΜΚ Cambridge 
University Press 

 Το άρθρο μελετά τις εξελίξεις στα Βαλκάνια κατά την πρώτη φάση του Ψυχρού Πολέμου και συγκεκριμένα από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως το 1956. Ειδικότερα, ο 
συγγραφέας αναλύει τη διαδικασία ένταξης της Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σοβιετική ζώνη επιρροής κατά τα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια, την κρίση στην Τουρκία (1945-1946), τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων, τη ρήξη Τίτο-Στάλιν (1948), καθώς και τις 
προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων της Σοβιετικής Ένωσης με τη Γιουγκοσλαβία κατά τα έτη 1953-1956. 

76 Zwischen Tradition und 
Moderne: Die politische 
Kultur Griechenlands 

Richter, Heinz Politische Kultur in 
Westeuropa. Bürger 
und Staaten in der 
Europäischen 
Gemeinschaft 

1984 145-166 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ; 
ΠΑΣΟΚ; ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Βόννη Υ ΒΚ Campus Verlag 

 Στη συμβολή περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος· ο συγγραφέας θέτει ως δεδομένο ότι η ελληνική πολιτική κουλτούρα, 
λόγω της αποξένωσής της από τη δύση κατά την οθωμανική περίοδο, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από την αντίστοιχη των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και, άρα, 
είναι αδύνατη η κατανόησή της με βάση αποκλειστικά τα δυτικά πρότυπα. Εστιάζει επίσης στον «ξένο παράγοντα», ο οποίος επηρέασε καταλυτικά όχι μόνο την 
εξωτερική πολιτική, αλλά και τις εσωτερικές εξελίξεις, για παράδειγμα η βρετανική επέμβαση τον Δεκέμβριο του 1944 και η ανάμιξη των ΗΠΑ στα χρόνια του 
εμφυλίου (1947-1949), στον θεσμό της μοναρχίας και στο πελατειακό σύστημα. Τέλος, γίνεται αναφορά στην ιστορία του ΚΚΕ, ιδίως κατά την περίοδο της Κατοχής και 
του εμφυλίου πολέμου. 

77 Griechenlands Kommunisten Richter, Heinz Die Kommunistischen 
Parteien Südeuropas. 
Länderstudien und 
Queranalysen 

1979 257-300 ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΑ; ΚΚΕ 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ); ΚΚΕ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ); ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; 
ΠΑΣΟΚ 

Μπάντεν-
Μπάντεν 

Υ ΒΚ Nomos 
Verlagsgesellscha
ft 

 Με βάση τα επίσημα κείμενα των δύο ελληνικών Κομμουνιστικών Κομμάτων (εσωτερικού και εξωτερικού) ο συγγραφέας σκιαγραφεί την ιστορία του ελληνικού 
κομμουνιστικού κινήματος από την εποχή της μεταξικής δικτατορίας ως τις αρχές της μεταπολίτευσης. Η αποτυχία του ΚΚΕ κατά την περίοδο της Κατοχής και του 
εμφυλίου πολέμου να κατακτήσει την εξουσία, σύμφωνα με το παράδειγμα του Τίτο, οφείλεται σε διαδοχικά λάθη της «δογματικής» (σταλινικής) του ηγεσίας. 
Λαθεμένη χαρακτηρίζεται, επίσης η πολιτική του εξόριστου ΚΚΕ απέναντι στην ΕΔΑ που οδήγησε με τη σειρά της στην διάσπαση των δημοκρατικών δυνάμεων στις 
παραμονές του στρατιωτικού πραξικοπήματος. Το κύριο θέμα της μελέτης είναι η σύγκριση των προγραμμάτων, των δομών και των πολιτικών μεταξύ των δύο 
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Κομμουνιστικών Κομμάτων. 

78 Zwischen Tradition und 
Moderne: Die politische 
Kultur Griechenlands 

Richter, Heinz Griechenland – 
Entfernungen in die 
Wirklichkeit 

1988 100-125 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΜΟΝΑΡΧΙΑ; 
ΠΑΣΟΚ; ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αμβούργο Y ΒΚ Argument-Verlag 

 Στο άρθρο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ο συγγραφέας θέτει ως δεδομένο ότι η ελληνική πολιτική κουλτούρα, 
λόγω της αποξένωσής της από τη δύση κατά την οθωμανική περίοδο, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από την αντίστοιχη των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και, άρα, 
είναι αδύνατη η κατανόησή της με βάση αποκλειστικά τα δυτικά πρότυπα. Εστιάζει, επίσης, στον «ξένο παράγοντα», ο οποίος επηρέασε καταλυτικά όχι μόνο την 
εξωτερική πολιτική, αλλά και τις εσωτερικές εξελίξεις, για παράδειγμα η βρετανική επέμβαση τον Δεκέμβριο του 1944 και η ανάμιξη των ΗΠΑ στα χρόνια του 
εμφυλίου (1947-1949), στον θεσμό της μοναρχίας και στο πελατειακό σύστημα. Τέλος, γίνεται αναφορά στην ιστορία του ΚΚΕ, ιδίως κατά την περίοδο της Κατοχής και 
του εμφυλίου. 

79 Die griechische 
kommunistische Partei (KKE) 
1944-1947: Von der 
Massenpartei zur 
Kaderpolitik 

Richter, Heinz Einheitsfront 
Einheitspartei. 
Kommunisten und 
Sozialdemokraten in 
Ost- und Westeuropa 
1944-1948 

1989 453-468 ΒΑΡΚΙΖΑ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΝΙΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ; 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Κολωνία Y ΒΚ Verlag 
Wissenschaft und 
Politik 

 Στο κεφάλαιο εξετάζεται η (αρνητική κατά τον συγγραφέα) μετατροπή του ΚΚΕ από μαζικό κόμμα σε κόμμα στελεχών στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την 
απελευθέρωση μέχρι την έναρξη του εμφυλίου (1947-1949). Ο συγγραφέας θεωρεί ότι μετά την απελευθέρωση το ΚΚΕ, σε αντίθεση με πολλά άλλα κομμουνιστικά 
κόμματα, είχε πετύχει την συσπείρωση όλων των αριστερών δυνάμεων υπό τη σημαία του με στόχο την ανακήρυξη μιας κοινωνικής δημοκρατίας. Σύντομα, και 
εξαιτίας των πολιτικών που ακολούθησε η σταλινική ηγεσία υπό τον Νίκο Ζαχαριάδη, απώλεσε την μαζική υποστήριξη που είχε κερδίσει επί Κατοχής, επιστρέφοντας 
στις μονολιθικές αρχές της «νηπιακής» του ηλικίας. 

80 Die griechisch-türkischen 
Beziehungen: Konflikt ohne 
Ende? 

Richter, Heinz A. Ägäis und Europa 2005 423-450 ΑΙΓΑΙΟ; ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ; ΕΟΚΑ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΠΟΜΑΚΟΙ; 
ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Peter Lang 

 Στο άρθρο εξετάζεται η πορεία των ελληνο-τουρκικών σχέσεων αναφορικά με τα μειονοτικά ζητήματα, την διαμάχη στο Αιγαίο και το Κυπριακό Ζήτημα. Κατά τον 
συγγραφέα οι τρεις αυτές εστίες έντασης δεν αποτελούν ξεχωριστά προβλήματα αλλά συνδέονται στενά μεταξύ τους. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στην 
οικονομική δίωξη της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη κατά τη δεκαετία του ´40 και του ´50 και στους αποκλεισμούς που γνώρισε η μουσουλμανική 
μειονότητα κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί ενίοτε τη μειονότητα στη Θράκη ως μοχλό 
πίεσης απέναντι στις ελληνικές κυβερνήσεις. Το Κυπριακό Ζήτημα ερμηνεύεται ως συνέπεια της βρετανικής αποικιοκρατίας, ενώ η διαμάχη στο Αιγαίο συνδέεται με 
την ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου στη Θάσο το 1973. 

81 Griechenland im Zweiten 
Weltkrieg. Eroberung, 
Occupation, Kollaboration, 
Widerstand, Exil und 
Befreiung 

Richter, Heinz A. Versöhnung ohne 
Wahrheit? Deutsche 
Kriegsverbrechen in 
Griechenland im 
Zweiten Weltkrieg. 

2001 12-30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΔΙΣΤΟΜΟ; 
ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΕΔΕΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Μάνχαϊμ-
Μένζεε 

Υ ΒΚ Bibliopolis 
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Beiträge einer Tagung 
am 27.-28. Oktober 
2000 in der 
Evangelischen 
Akademie Bad Boll 

 Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της Κατοχής στην Ελλάδα (1941-1944), η οποία περιλαμβάνει τα κυριότερα θέματα της περιόδου, όπως τη 
στρατιωτική κατάκτηση της Ελλάδας από τα στρατεύματα του Άξονα, τον εκτοπισμό των Εβραίων στα στρατόπεδα εξόντωσης, την πορεία του αντιστασιακού 
κινήματος και τις εμφύλιες διαμάχες. Κομβικό σημείο θεωρεί ο συγγραφέας την απόφαση του Τσώρτσιλ να επέμβει η Βρετανία στρατιωτικά εναντίον του ΕΛΑΣ. Μια 
απόφαση, η οποία οδήγησε εκ νέου στην εξάρτηση της Ελλάδας από τις δυτικές δυνάμεις. 

82 Ägäis – Meer des Friedens? Richter, Heinz A. Griechenland und das 
Meer. Beiträge eines 
Symposiums in 
Frankfurt im Dezember 
1996 

1999 201-213 ΑΙΓΑΙΟ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ; ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ; ΠΟΜΑΚΟΙ; 
ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 

Μάνχάιμ-
Μένεζεε 

Υ ΒΚ Bibliopolis 

 Στο άρθρο εξετάζεται η ελληνο-τουρκική διαμάχη στο Αιγαίο ύστερα από την ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου στη Θάσο το 1973, που κορυφώθηκε μετά την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο ένα χρόνο αργότερα. Κατά το συγγραφέα η διαμάχη στο Αιγαίο αποτελείται από διάφορες εστίες εντάσεων (βλ. χωρικά ύδατα, 
κυριαρχία εναερίου χώρου, στρατιωτικό καθεστώς ορισμένων νησιών), που ναι μεν σχετίζονται μεταξύ τους αλλά αναπτύσσουν και τη δική τους δυναμική. Επίσης, 
γίνεται αναφορά και σε μειονοτικά ζητήματα, όπως στη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη. 

83 Die Kulturbeziehungen 
zwischen der SBZ/DDR und 
Griechenland in der Phase 
der Nicht-Anerkennung 

Rofousou, Emilia Hellas verstehen. 
Deutsch-griechischer 
Kulturtransfer im 20. 
Jahrhundert 

2010 
 

191-203 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κολωνία Υ ΒΚ Böhlau Verlag 

 Με βάση πηγές από τα γερμανικά αρχεία η συγγραφέας εξετάζει την διαμόρφωση των πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανική Λαοκρατική 
Δημοκρατία κατά την περίοδο 1949-1973, δηλαδή από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου ως την επίσημη αναγνώριση της Ανατολικής Γερμανίας από το στρατιωτικό 
καθεστώς στην Αθήνα. Η σύναψη στενών σχέσεων υπήρξε δύσκολη υπόθεση. Η Αθήνα υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτική έναντι στις προσπάθειες πολιτιστικής διείσδυσης 
του Βερολίνου (που εστίασε στη συνεργασία με προσωπικότητες του αριστερού χώρου), καθώς πίστευε ότι εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της κομμουνιστικής 
προπαγάνδας. Αντίθετα, στον εμπορικό τομέα, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν περισσότερο αποτελεσματική. 

84 Die Deutsche Demokratische 
Republik. Griechen und der 
zweite deutsche Staat 

Rofousou, Emilia 
 
Meilensteine deutsch-
griechischer 
Beziehungen. Beiträge 
eines deutsch-
griechischen 

2010 317-324 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΔΑ; 
ΚΚΕ; ΠΑΣΟΚ; ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ; ΣΤΑΖΙ; ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

Αθήνα Υ ΒΚ Stiftung für 
Parlamentarismu
s und Demokratie 
des Hellenischen 
Parlaments 
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Symposiums am 16. 
und 17. April 2010 in 
Athen 

 Στο κεφάλαιο αναλύονται οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το δεύτερο γερμανικό κράτος, τη «Γερμανική Λαοκρατική 
Δημοκρατία». Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Ανατολική Γερμανία επεδίωξε μέσω της εντατικοποίησης των εμπορικών και, αργότερα, των πολιτιστικών σχέσεων, να 
πετύχει σταδιακά την διπλωματική της αναγνώριση από την Αθήνα. Η Ελλάδα είχε να λάβει υπόψη της τον παράγοντα Δυτική Γερμανία και ενδιαφερόταν πρωτίστως 
για την ένταξη της στην ΕΟΚ. Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες βελτιώθηκαν σημαντικά κατά την δεκαετία του ’80. 

85 Rechtsfindung oder 
Täterschutz? Die deutsche 
Justiz und die „Bewältigung“ 
des Besatzungsterrors in 
Griechenland 

Rondholz, 
Eberhard 

Von Lidice bis 
Kalavryta. Widerstand 
und Besatzungsterror. 
Studien zur 
Repressalienpraxis im 
Zweiten Weltkrieg 

1999 225-291 ΒΙΛΧΕΛΜ ΣΠΑΙΝΤΕΛ; ΔΙΚΗ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ; ΔΙΣΤΟΜΟ; 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ; 
ΥΠΟΘΕΣΗ VII; ΧΕΛΜΟΥΤ ΦΕΛΜΥ 

Βερολίνο Υ ΒΚ Metropol-Verlag, 
Κέντρο 
Νεοελληνικών 
Ερευνών 

 Στο άρθρο τίθεται επιτακτικά το ερώτημα αναφορικά με την έλλειψη βούλησης από την πλευρά της μεταπολεμικής γερμανικής δικαιοσύνης να παραπέμψει σε δίκη 
τους αυτουργούς των εγκλημάτων πολέμου στην Κατοχική Ελλάδα. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, ο οποίος αντικρούει τον «μύθο» ότι η δικαιοσύνη της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας επιτέλεσε σε μεγάλο βαθμό το καθήκον της έναντι των ναζιστικών εγκλημάτων, η ελληνική περίπτωση σπανίως απασχόλησε τους 
Γερμανούς μελετητές. Οι υποθέσεις των μαζικών εκτελέσεων στα Καλάβρυτα, την Κλεισούρα, το Δίστομο και αλλού δεν οδήγησαν στη σύλληψη και την τιμωρία των 
ενόχων. Παράλληλα οι πιέσεις της Βόννης προς την Αθήνα δεν επέτρεψαν την συστηματική δίωξη των Γερμανών εγκληματιών πολέμου στην Ελλάδα. 

86 Kalavryta 1943 Rondholz, 
Eberhard 

Orte des Grauens. 
Verbrechen im Zweiten 
Weltkrieg 

2003 60-70 117Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ; 
ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΒΙΛΧΕΛΜ ΣΠΑΙΝΤΕΛ; 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ; ΚΑΡΛ ΦΟΝ ΛΕ 
ΣΟΥΙΡ; ΧΕΛΜΟΥΤ ΦΕΛΜΥ 

Ντάρμστατ Υ ΒΚ Primus Verlag 

 Το θέμα του άρθρου είναι οι εκτελέσεις στα Καλάβρυτα που διεξήχθησαν από την 117η Μεραρχία Κυνηγών της Βέρμαχτ  το Δεκέμβριο του 1943, ως αντίποινα για 
ενέδρα του ΕΛΑΣ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Με βάση τα διασωθέντα στρατιωτικά ημερολόγια της μεραρχίας ο συγγραφέας ανασυνθέτει το χρονικό της 
καταστροφής και διαπιστώνει την έλλειψη ενδιαφέροντος - για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα - από την πλευρά της γερμανικής ιστορικής έρευνας να ασχοληθεί με το 
ζήτημα. 

87 The First Casualty of a 
Socialist Foreign Policy? 
Greece and Britain in the 
1940s 

Sakkas, John 
 

John Saville: 
Commitment and 
History. Themes from 
the Lfe and Work of a 
Socialist Historian 

 

2010 73-90 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑ; ΕΡΝΕΣΤ ΜΠΕΒΙΝ; 
ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Λονδίνο Υ ΑΚ Lawrence & 
Wishart 

 Η μελέτη αναλύει την πολιτική της Βρετανίας έναντι της Ελλάδας από το 1944 έως το τέλος της δεκαετίας του 1940, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η 
κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος χειρίστηκε την ελληνική υπόθεση από το Ιούλιο του 1945, όποτε ανέλαβε αυτόνομα την εξουσία στη Βρετανία. Ο συγγραφέας 
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επιμένει ιδιαίτερα στους χειρισμούς του Εργατικού υπουργού Εξωτερικών Έρνεστ Μπέβιν, οι οποίοι αποτέλεσαν συνέχεια της πολιτικής που είχε ακολουθήσει η 
κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Ουίνστον Τσώρτσιλ. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, οι επιλογές του Μπέβιν τελικά επικράτησαν 
πλήρως στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος. 

88 Kephalonia 1943 Schreiber, Gerhard Orte des Grauens. 
Verbrechen im Zweiten 
Weltkrieg 

2003 92-101 
  

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ; ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΑΝΤΙΝ; 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ; ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΚΟΥΙ; 
ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΛΑΝΤΣ 

Ντάρμστατ Υ ΒΚ Primus Verlag 

 Στο άρθρο περιγράφεται ο αφοπλισμός της Μεραρχίας Άκουι στην Κεφαλονιά από γερμανικά στρατεύματα τον Σεπτέμβριο του 1943. Το κεντρικό θέμα είναι οι 
μαζικές εκτελέσεις των αιχμάλωτων Ιταλών αξιωματικών και στρατιωτών κατόπιν προσωπικής εντολής του Χίτλερ. Με βάση ιταλικές και γερμανικές πηγές ο 
συγγραφέας αναλύει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα οι εκτελέσεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως τα γεγονότα στην Κεφαλονιά αποτελούν ένα 
έγκλημα πολέμου. 

89 Deutschland, Italien und 
Südosteuropa. Von der 
politischen und 
wirtschaftlichen Hegemonie 
zur militärischen Aggression 

Schreiber, Gerhard Das Deutsche Reich 
und der Zweite 
Weltkrieg. Der 
Mittelmeerraum und 
Südosteuropa 
 

 

1984 278-414 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; ΜΑΧΗ ΤΗΣ 
ΠΙΝΔΟΥ; ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΛΠΙΝΙΣΤΩΝ 
ΤΖΟΥΛΙΑ; ΜΕΤΩΠΟ ΗΠΕΙΡΟΥ; 
ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ; ΧΙΤΛΕΡ 

Στουτγκάρδη Υ ΒΚ Deutsche 
Verlags-Anstalt 

 Με βάση δημοσιευμένα έγγραφα του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο συγγραφέας εξετάζει πως διαμορφώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας, της Ιταλίας 
και των βαλκανικών χωρών από το τέλος του Α´ Π Π ως την ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Οι σχέσεις του ναζιστικού καθεστώτος με τη μεταξική δικτατορία 
περιγράφονται ως ιδιαίτερα θετικές, κυρίως στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Στο πολιτικό πεδίο, όμως, η φιλοβρετανική στάση της Αθήνας δεν άλλαξε. Ο 
συγγραφέας αναλύει το διπλωματικό παρασκήνιο του Ελληνο-ιταλικού πολέμου, συμπεραίνοντας ότι η ιταλική εκστρατεία κατά της Ελλάδας είχε ως συνέπεια την 
γερμανική εμπλοκή στα Βαλκάνια και την «αρχή του τέλους» για τον ιταλικό μεγαλοϊδεατισμό. 

90 »Wenn ihr den Juden helft, 
kämpft ihr gegen die 
Besatzer. «Der Untergang 
der griechischen Juden 

Spengler-
Axiopoulos, 
Barbara 

Solidarität und Hilfe für 
Juden während der NS-
Zeit. Regionalstudien 1. 
Polen, Rumänien, 
Griechenland, 
Luxemburg, Norwegen, 
Schweiz 

1996 135-185 ΑΛΟΙΣ ΜΠΡΟΥΝΕΡ; 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ; ΚΟΡΕΤΣ; 
ΝΤΗΤΕΡ ΒΙΣΛΙΤΣΕΝΙ; 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

Βερολίνο Y ΒΚ Metropol-Verlag 

 Στο άρθρο παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές βοήθειας και αλληλεγγύης των χριστιανών υπέρ του  εβραϊκού πληθυσμού κατά την περίοδο της Κατοχής (1941-
1944). Η συγγραφέας αναλύει τη στάση των κυβερνήσεων συνεργασίας, της ορθόδοξης και καθολικής εκκλησίας και των αντιστασιακών οργανώσεων απέναντι στις  
διώξεις των Ελλήνων Εβραίων, αξιοποιώντας αρχειακό υλικό  από τη Γερμανία και το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη συγγραφέα η προθυμία για βοήθεια ήταν μεγαλύτερη 
στις περιοχές όπου οι Εβραίοι είχαν ενσωματωθεί κοινωνικά και γλωσσικά. 

91 Die Metaxas-Diktatur in 
Griechenland 1936-1941 – 

Spiliotis, Susanne-
Sophia 

Autoritäre Regime in 
Ostmittel- 

2001 
 

403-430 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β; ΕΟΝ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; ΝΕΟ 

Πάντερμπορν
-Μόναχο-

Υ ΒΚ Ferdinand 
Schöningh 
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ein faschistoides Regime? Südosteuropa 1919-
1944 

ΚΡΑΤΟΣ; Γ΄ ΡΑΙΧ Βιένη-Ζυρίχη 

 Στο άρθρο εξετάζεται το ερώτημα αν η μεταξική δικτατορία μπορεί να χαρακτηριστεί ως φασιστικό καθεστώς. Η συγγραφέας αναλύει τις ιδεολογικές θέσεις του 
Μεταξά, θεωρώντας πως λέξεις-κλειδιά όπως «φυλή», «έθνος» και «πολιτισμός», σε συνδυασμό με την απόρριψη του κοινοβουλευτισμού, συνιστούσαν τις βασικές 
παραμέτρους του κράτους της 4ης Αυγούστου. Ο αστυνομικός μηχανισμός αποτέλεσε την ραχοκοκαλιά του καθεστώτος. Η συγγραφέας συμπεραίνει ότι ο 
χαρακτηρισμός της μεταξικής δικτατορίας ως «φασιστοειδούς» είναι απόλυτα δικαιολογημένος. 

92 Der Fall Merten und die 
deutsch-griechische 
“Aufarbeitung” der 
Besatzungsherrschaft in 
Griechenland während des 
Zweiten Weltkrieges 

Spiliotis, Susanne-
Sophia 

Versöhnung ohne 
Wahrheit? Deutsche 
Kriegsverbrechen in 
Griechenland im 
Zweiten Weltkrieg. 
Beiträge einer Tagung 
am 27.-28. Oktober 
2000 in der 
Evangelischen 
Akademie Bad Boll 

2001 68-77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ; 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ; 
ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΑΞ ΜΕΡΤΕΝ; ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Μάνχαϊμ-
Μένζεε 

Y ΒΚ Bibliopolis 

 Στη μελέτη εξετάζεται η πολύκροτη υπόθεση Μέρτεν που απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινή γνώμη και προκάλεσε ρήγματα στις ελληνο-γερμανικές 
σχέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η σύλληψη του πρώην αξιωματούχου του γερμανικού Κατοχικού μηχανισμού στη Θεσσαλονίκη από τις ελληνικές αρχές 
αποτέλεσε σύμφωνα με την συγγραφέα την αφετηρία διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ελληνική και τη γερμανική πλευρά για τη διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων 
από την εποχή της ναζιστικής Κατοχής. Η αθώωση του Μέρτεν εντάσσεται στην πολιτική της «αμνησίας» που ακολούθησε η Αθήνα με αντάλλαγμα την οικονομική 
βοήθεια της Βόννης. Η συγγραφέας στηρίζεται πρωτίστως σε γερμανικές πηγές. 

93 Le différend Greco-turc au 
sujet de la position de l’île de 
Lemnos dans le dispositif de 
l” OTAN. Objectifs et impacts 
de la conduite de la Grèce 

Stagos, Petros N. Le Différend gréco-turc 1988 183-198 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ; 
ΛΗΜΝΟΣ; ΝΑΤΟ; ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΟΝΤΡΕ 

Παρίσι  ΣΠ L'Harmattan 
 

 Tο άρθρο παρουσιάζει διεξοδικά τη διαφιλονικούμενη θέση της Λήμνου στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού και των στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ μεταξύ 
της Ελλάδας και της Τουρκίας. Φωτίζοντας από αυτή τη σκοπιά την ελληνοτουρκική διαμάχη και τη στάση της Ατλαντικής Συμμαχίας. 

94 La Grèce face aux problèmes 
de décolonisation 

Svolopoulos, 
Constantin 

La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 41-47 ΑΛΓΕΡΙΝΟ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ; 
ΣΟΥΕΖ (ΚΡΙΣΗ) 

Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή παρουσιάζει τη στάση που τήρησε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνο Καραμανλή απέναντι στην αποικιοποίηση του 
Μαγκρέμπ και ειδικότερα ως προς τον πόλεμο της Αλγερίας, και τα σχετικά διακυβεύματα των ελληνογαλλικών σχέσεων. Η παρουσίαση βασίζεται σε πηγές 
προερχόμενες από το αρχείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 
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95 La politique européenne de 
la Grèce et le général de 
Gaulle, 1959-1963 

Svolopoulos, 
Constantin 

De Gaulle et 
Karamanlis: La Nation, 
l'Etat, l'Europe 

2002 167-179 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Αθήνα Υ ΣΠ Πατάκης 

 Η δημοσίευση εξετάζει την στάση του προέδρου της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκωλ σχετικά με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κατά την 
περίοδο 1959-1963, υπό την πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

96 La perspective européenne 
de la politique extérieure 
grecque et le Général de 
Gaulle, 1959-1963 

Svolopoulos, 
Constantin 

De Gaulle en son siècle, 
vol.5, L’Europe 

1992 247-255 ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Παρίσι Y ΣΠ 
 

Plon 

 Η συμβολή αναλύει τη στάση του Σαρλ ντε Γκωλ απέναντι στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

97 Le regard de la Grèce sur 
l’Europe du XXe siècle 

Svolopoulos, 
Constantin 

L’Europe des 
Europeéns 

1993 43-50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΥΡΩΠΗ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΑΤΣΟΣ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Παρίσι Y ΑΚ Publications de la 
Sorbonne 

 Η μελέτη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο προσλήφθηκε η έννοια της Ευρώπης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ο συγγραφέας αναφέρεται εκτενώς 
στα γεωγραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και άλλα συναφή κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό γενικά της έννοιας της Ευρώπης και ειδικότερα της 
Ενωμένης Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, ειδική αναφορά γίνεται στις απόψεις επιφανών προσωπικοτήτων του πνεύματος, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος και ο Γιώργος Θεοτοκάς. 

98 Griechische Außenpolitik seit 
dem Zweiten Weltkrieg: 
Einfluß auf Stabilität und 
Frieden auf dem Balkan 

Svolopoulos, 
Constantinos 

Beiträge zur 
Stabilisierung 
Südosteuropas aus 
deutscher und 
griechischer Sicht: 
Ergebnisse der deutsch-
griechischen Konferenz 
der Südosteuropa-
Gesellschaft und des 
Institute for Balkan 
Studies, Thessaloniki, 
vom 26. bis 28. 
September 1994 in 
Berlin 

1995 70-75 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΣΙΝΚΙ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ; ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ 

Μόναχο Υ ΒΚ Südosteuropa-
Gesellschaft 
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 Ο συγγραφέας εξετάζει την διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Β´ ΠΠ, θεωρώντας ότι αποβλέπει στην διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας 
και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Μετά το 1974 η ελληνική στρατηγική προσανατολίστηκε στον σεβασμό της διεθνής νομιμότητας, ενώ ιδιαίτερο βάρος 
δόθηκε στην καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με τα βαλκανικά κομμουνιστικά κράτη. Κατά τον συγγραφέα η Ελλάδα αποτέλεσε παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. 

99 Die soziale und politische 
Entwicklung Griechenlands 

Svoronos, Nikolas Griechenland – Der 
Weg in den Faschismus 

1970 9-38 CIA; ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΕΔΑ; ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ; 
ΦΑΣΙΣΜΟΣ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Joseph Melzer 
Verlag 

 Το άρθρο εξετάζει την κοινωνική και πολιτική εξέλιξη της Ελλάδας από την εποχή της Επανάστασης του 1821, τονίζοντας τις επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στην 
πολιτική και οικονομική ζωή του αδύναμου ελληνικού κράτους, που σε ορισμένες περιπτώσεις έλαβαν σχεδόν θεσμικό χαρακτήρα, και αναλύοντας τη θέση και τον 
ρόλο των κοινωνικών ομάδων και των πολιτικών κομμάτων ως την μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1967). Ο συγγραφέας θεωρεί ότι το απριλιανό καθεστώς πληροί τα 
τυπικά κριτήρια των φασιστικών καθεστώτων, με την διαφορά ότι η δικτατορία των συνταγματαρχών αποτελεί έμπνευση της CIA για την διασφάλιση των 
αμερικανικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

100 La perception par la France 
de la crise de la démocratie 
grecque 

Tatté, Mélanie La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 145-166 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-
1974 

Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή παρουσιάζει το γενικό εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι δυνατό να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο προσλήφθηκε στη Γαλλία 
η κρίση και η κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα την περίοδο 1967-1974. Η παρουσίαση επικεντρώνεται κυρίως στα εργαλεία και τις πηγές που ο ιστορικός 
μπορεί να κινητοποιήσει (επιλέγονται τα διπλωματικά αρχεία, ο τύπος, η εκδοτική παραγωγή) και στα πρώτα γενικά συμπεράσματα στα οποία η μελέτη τους μπορεί 
να οδηγήσει. 

101 Griechenland und die 
„Makedonische Frage“ 

Tsakiris, Dimitris Der Balkan in Europa 1996 41-62 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 
ΕΜΕΟ; ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΝΟΦ; 
ΤΙΤΟ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Peter Lang 

 O συγγραφέας σκιαγραφεί την εξέλιξη του Μακεδονικού Ζητήματος από τη δημιουργία του το 1878 ως την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας στα τέλη του 20ου αιώνα. Σχετικά με την περίοδο της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου γίνεται αναφορά στη δράση και τους στόχους των 
αυτονομιστικών οργανώσεων ΣΝΟΦ και ΝΟΦ. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στη διαμόρφωση των ελληνο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων στη δεκαετία του 1950 και 
ειδικότερα στη συμφωνία για την συνοριακή κίνηση στις περιοχές Μοναστηρίου και Φλώρινας. Πάγια θέση των ελληνικών μεταπολεμικών κυβερνήσεων ήταν η μη 
αναγνώριση «μακεδονικής» μειονότητας. 

102 Klassenkampf und 
Obristenregime 

Tsoucalas, 
Konstantin 

Griechenland – Der 
Weg in den Faschismus 

1970 133-150 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΔΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΤΑΞΗ; ΕΡΕ; ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Joseph Melzer 
Verlag 

 Στο άρθρο αναλύονται μεταξύ άλλων οι συνέπειες από την ήττα της αριστεράς στον εμφύλιο πόλεμο για την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Ο συγγραφέας 
θεωρεί ότι ο εμφύλιος οδήγησε στη δημιουργία ενός πολιτικού χάσματος ανάμεσα στην αγροτιά και τα μικροαστικά στρώματα από τη μια και στην αριστερά από την 
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άλλη. Καθώς τα πολιτικά κόμματα επανιδρύθηκαν πάνω σε αρχηγική βάση, οι τεράστιες κοινωνικές αντιθέσεις δεν μπόρεσαν να βρουν πολιτική έκφραση και η 
αριστερά παρέμεινε απομονωμένη από την πλειοψηφία του πληθυσμού. Στο πολιτικό πεδίο η παραμονή της δεξιάς στην εξουσία ευνοήθηκε παράλληλα από τον 
κατακερματισμό του κεντρώου χώρου. Ο σχηματισμός της Ένωσης Κέντρου το 1961 μετέβαλε τα πολιτικά δεδομένα. Ο νέος πολιτικός φορέας ελεγχόταν, όμως, από 
εκπροσώπους της μεγαλοαστικής τάξης. 

103 Les conceptions politiques 
de Caramanlis 

Tzermias, Pavlos La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 79-86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή διερευνά τις ιδεολογικές ρίζες της πολιτικής σκέψης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

104 De Gaulle, la Grèce et la 
Guerre Froide 

Vaïsse, Maurice La France et la Grèce 
dans le monde au 
temps de De Gaulle et 
de Caramanlis 

2004 34-47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Παρίσι Υ ΣΠ Fondation 
Charles de Gaulle 

 Η συμβολή παρουσιάζει τη θέση που κατείχε η Ελλάδα τόσο στη σκέψη του Σαρλ ντε Γκωλ κατά την περίοδο της Τέταρτης Γαλλικής Δημοκρατίας, κατά την οποία 
απείχε από την ενεργό πολιτική ζωή, όσο και κατόπιν της εκλογής του στην προεδρία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας το 1958. Η εισήγηση ερευνά το θέμα από τη 
σκοπιά της ψυχροπολεμικής διπλωματίας του Γάλλου προέδρου. Αξιοποιεί πηγές προερχόμενες από τα αρχεία του υπουργείου εξωτερικών της Γαλλίας, από τον 
γαλλικό τύπο της εποχής και τα γραπτά του ίδιου του ντε Γκωλ. Τοποθετείται στο γενικότερο πλαίσιο των μελετών του συγγραφέα, οι οποίες είναι σχετικές με την 
εξωτερική πολιτική της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. 

105 La France et l’Association de 
la Grèce au Marché Commun 

Vaïsse, Maurice Ντε Γκωλ και 
Καραμανλής: το έθνος, 
το κράτος, η Ευρώπη 

2002 155-166 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Αθήνα Y ΑΚ Πατάκης 

 Η μελέτη αναλύει τη στάση της Γαλλίας έναντι της πολιτικής της Ελλάδας για σύνδεση με την ΕΟΚ. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην υποστήριξη που παρείχε η 
γαλλική κυβέρνηση στο ελληνικό αίτημα για την υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΟΚ, αναφερόμενος ειδικότερα στην προσωπική συμβολή του Σαρλ ντε Γκωλ 
στην ευόδωση του ευρωπαϊκού οράματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

106 La Turquie, la Grèce et les 
grandes puissances: l'une 
contre l'autre, trois contre 
une ou chacune pour soi? 

Vaner, Semih Le Différend gréco-turc 1988 165-182 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΗΠΑ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ; ΝΑΤΟ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

Παρίσι Y ΣΠ L'Harmattan 

 Το άρθρο παρουσιάζει το είδος των δεσμών που ενώνουν την Ελλάδα και την Τουρκία με τις υπερδυνάμεις κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και τη θέση που 
καταλαμβάνουν τα ελληνοτουρκικά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής τους. Έμφαση δίνεται στις αναπαραστάσεις και τις ιδεοληψίες, καθώς και στο ρόλο των μη 
κρατικών παραγόντων εκτός του πλαισίου διπλωματικών σχέσεων στο τοπίο των διεθνών σχέσεων. 

107 Verfassung des Schreckens Vegleris, Phaidon Griechenland – Der 
Weg in den Faschismus 

1970 106-132 ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ; ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

Φρανκφούρτ
η 

Υ ΒΚ Joseph Melzer 
Verlag 
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ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ; ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 
1968 

 Ο συγγραφέας εξετάζει τα άρθρα του Συντάγματος που σχεδίασε το στρατιωτικό καθεστώς και που τέθηκε σε δημοψήφισμα στις 29 Σεπτεμβρίου 1968. Το ερώτημα 
που τίθεται είναι αν η δικτατορία των συνταγματαρχών είχε την πρόθεση να υποταχθεί στις επιταγές του νέου Συντάγματος. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε την 
επιστροφή στον κοινοβουλευτικό βίο που είχε η ίδια καταλύσει, αρνούμενη ν’ ανακοινώσει ημερομηνία διεξαγωγής ελεύθερων εκλογών. Το συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήγει είναι ότι οι συνταγματάρχες ήθελαν να διατηρηθούν επ’ αόριστον στην εξουσία. 

108 „Die Diktatur des Satans“. 
Die griechische Literatur im 
Widerstand 1922-1949 

Veloudis, Georg Europäische Literatur 
gegen den Faschismus 
1922-1945 

1986 103-121 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ; ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΔΙΧΑΣΜΟΣ; ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ; 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ; 
ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΤΗ; ΣΤΡΑΤΗΣ 
ΤΣΙΡΚΑΣ 

Μόναχο Y ΒΚ Verlag C.H. Beck 

 Θέμα του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της αριστερής και της αντιστασιακής λογοτεχνίας κατά την  περίοδο του μεσοπολέμου, της Κατοχής και του εμφυλίου 
πολέμου ως συνεπούς έκφρασης της ελληνικής αντίστασης έναντι των ολοκληρωτικών καθεστώτων που επιβλήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο συγγραφέας 
αναλύει τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ένα λογοτεχνικό έργο (μυθιστόρημα, διήγημα, ποίημα κλπ.) ταξινομείται ως αντιστασιακό, και υπογραμμίζει ότι κατά τη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου η αντιστασιακή λογοτεχνία ταυτίστηκε με τις επιδιώξεις της Αριστεράς και του ΔΣΕ. 

109 Das Eingreifen Deutschlands 
auf dem Balkan 

Vogel, Detlef Das Deutsche Reich 
und der Zweite 
Weltkrieg. Der 
Mittelmeerraum und 
Südosteuropa (Vol. 3) 

1984 417-511 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΒΙΛΧΕΛΜ ΛΙΣΤ; ΓΡΑΜΜΗ 
ΜΕΤΑΞΑ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΜΗΣ; 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΙΤΑ; ΖΩΝΕΣ 
ΚΑΤΟΧΗΣ; ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Στουτγκάρδη Υ ΒΚ Deutsche 
Verlags-Anstalt 

 Με βάση δημοσιευμένες και αδημοσίευτες πηγές από γερμανικά αρχεία ο συγγραφέας εξετάζει την πολιτική του Βερολίνου απέναντι στην Αθήνα και το Βελιγράδι 
από το φθινόπωρο του 1940 ως την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για την κατάληψη της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας τον Μάιο/Ιούνιο του 1941. Η 
ερμηνεία  που δίνεται για τη στρατιωτική επέμβαση της Γερμανίας στα Βαλκάνια αφορά την απόφαση του Χίτλερ να μην επιτρέψει στους Βρετανούς να 
εγκαταστήσουν βάσεις σε ελληνικό έδαφος, ώστε να αποτρέψει ενδεχόμενους κινδύνους για τη σχεδιαζόμενη εκστρατεία του κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Ο 
συγγραφέας αναλύει τόσο τις διπλωματικές όσο και τις στρατιωτικές κινήσεις των αντίπαλων στρατοπέδων. 

110 Das moderne Griechenland 
1939-1964 

Woodhouse, 
Christopher 
Montague 

Griechenland. Altertum 
– Mittelalter – Neuzeit 

1966 125-164 ΕΔΕΣ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ; 
ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΑΚΑΡΙΟΣ; 
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Στουτγκάρδη Υ ΒΚ W. Kohlhammer 
Verlag 

 Ο συγγραφέας αναλύει τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα από την εμπλοκή της χώρας στον Β´ ΠΠ ως την εκλογική νίκη της Ένωσης Κέντρου τον 
Φεβρουάριο του 1964. Βασικά θέματα του κεφαλαίου είναι η αξονική Κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος, η περίοδος της ανασυγκρότησης στη δεκαετία του 1950 και η 
εξωτερική πολιτική. Ως άριστος γνώστης των ελληνικών συνθηκών θεωρεί ότι η υποτίμηση των αντιβασιλικών αισθημάτων στην Ελλάδα από την εξόριστη κυβέρνηση 
και οι επαναστατικές διαθέσεις του ΚΚΕ έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την έναρξη των εμφύλιων συγκρούσεων ήδη από την  περίοδο της Κατοχής. Η εξομάλυνση των 
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σχέσεων με τα γειτονικά βαλκανικά κράτη και η επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος αποτέλεσαν προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής μετά τον εμφύλιο πόλεμο, 
ενώ η οικονομική σταθερότητα που είχε επιτευχθεί από τις κυβερνήσεις Παπάγου και Καραμανλή κλυδωνίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

111 Struggle for Survival: 
American Aid and Greek 
Reconstruction 

Zachariou, Stelios The Marshall Plan: Fifty 
Years After 

2001 153-166 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΣΧΕΔΙΟ 
ΜΑΡΣΑΛ 

Νέα Υόρκη, 
Μπάσινγκστο
ουκ 

Y ΑΚ Palgrave 

 Η μελέτη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική βοήθεια συνέβαλε στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του Β’ ΠΠ. Ο συγγραφέας 
υπογραμμίζει ειδικότερα τη σημασία του Σχεδίου Μάρσαλ για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω Σχέδιο 
εφαρμόσθηκε στην ελληνική περίπτωση. 

112 Über den nationalen Kampf 
des griechischen Volkes 

Zografos, Zissis Der deutsche 
Imperialismus und der 
Zweite Weltkrieg. 
Beiträge zum Thema 
„Die Innenpolitik und 
die Besatzungspolitik 
des deutschen 
Imperialismus und die 
antifaschistische 
Widerstandsbewegung 
in Deutschland und den 
besetzten Gebieten“ 
(Vol. 4) 

1961 267-272 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΕΠΟΝ; 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ; 
ΚΚΕ; ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ; ΜΑΞ 
ΜΕΡΤΕΝ; ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

(Ανατολικό) 
Βερολίνο 

Υ ΒΚ Rütten & Loening 

 Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του ΚΚΕ στην αντίσταση κατά των αρχών Κατοχής (1941-1944), ο οποίος κατά τη γνώμη του 
εμπλουτίζει τις εθνικές και επαναστατικές παραδόσεις του ελληνικού λαού. Η ελληνική αντίσταση χαρακτηρίζεται από το  γεγονός, ότι οι οργανώσεις της έπρεπε να 
ματαιώσουν τις προσπάθειες του «αγγλικού ιμπεριαλισμού» να διασπάσει την αγωνιστική ενότητα του λαού. Επίσης, γίνεται αναφορά και σε επίκαιρα θέματα, όπως 
στις διώξεις κατά της αριστεράς στην Ελλάδα και στην υπόθεση Μέρτεν. 

113 Το ιστορικό πλαίσιο των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων 

Αλεξανδρής, 
Αλέξης 

Οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, 1923-1987 

1991 31-172 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ; 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΝΕΔΟΥ; ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ; ΝΑΤΟ; 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ; 

Αθήνα Υ ΑΚ Γνώση 
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΝΗΣ 

 Η μελέτη αναλύει την ιστορική πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την εποχή της σύναψης της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης (1923) έως τις παραμονές της 
πρώτης ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ για το Κυπριακό (1954). Ο συγγραφέας παρουσιάζει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα, όπως την επίπτωση 
που είχαν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μεταξύ άλλων (1) οι εκκρεμότητες από την εφαρμογή της Σύμβασης της Λωζάννης για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, (2) τα 
μειονοτικά ζητήματα, (3) το ζήτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, (4) η προσέγγιση της δεκαετίας του 1930, (5) η έκρηξη του Β’ Π Π, και (6) η ταυτόχρονη ένταξη 
της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. 

114 Ελληνορθόδοξη μειονότητα 
στην Τουρκία 

Αλεξανδρής, 
Αλέξης 

Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους. Σύγχρονος 
Ελληνισμός από το 
1941 έως το τέλος του 
20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ' 

2000 510-517 ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΝΕΔΟΥ; ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ; ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

Αθήνα Y ΑΚ Εκδοτική Αθηνών 

 Η συμβολή επισκοπεί τα σημαντικότερα γεγονότα που σφράγισαν τη μοίρα της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 έως 
τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο συγγραφέας αναλύει την επίδραση που είχε η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων (ιδίως με αφορμή τη διένεξη για το Κυπριακό) 
στη ζωή των Ελλήνων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και επισημαίνει τα καταπιεστικά μέτρα 
που διαχρονικά (συνήθως κατά παράβαση ρητών διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάννης) έλαβε η τουρκική διοίκηση εις βάρος των Ελλήνων μειονοτικών με 
αποτέλεσμα τη σταδιακή αριθμητική αποψίλωσή τους. 

115 Πέραν του συνταγματικού 
ρεαλισμού: Καραμανλής και 
ντε Γκωλ μπροστά στο 
Σύνταγμα και στη 
μεταρρύθμισή του 

Αλιβιζάτος, Νίκος Ντε Γκωλ και 
Καραμανλής: το έθνος, 
το κράτος, η Ευρώπη 

2002 85-92 ΓΑΛΛΙΑ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ; 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Αθήνα Υ ΑΚ Πατάκης 

 Η συμβολή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αφενός ο Σαρλ ντε Γκωλ στη Γαλλία και αφετέρου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Ελλάδα αντιμετώπισαν το ζήτημα 
της αναθεώρησης των αντίστοιχων Συνταγμάτων στις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Ο συγγραφέας αναλύει το ευρύτερο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής 
κατά την οποία οι δύο ηγέτες επιχείρησαν να μεταρρυθμίσουν τους συνταγματικούς θεσμούς στις χώρες τους και αναζητεί τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης αυτών 
των προσπαθειών. 

116 Ο Κ. Καραμανλής, η Δυτική 
Γερμανία και η Ευρώπη: 
στρατηγικές προτεραιότητες 
της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, 1955-1963 και 
1974-1980 

Αποστολόπουλος, 
Δημήτρης 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
εικοστό αιώνα: διεθνές 
επιστημονικό 
συνέδριο, Ζάππειο 
Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 
2007 (Vol. 2) 

2007 230-244 ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα Y ΔΧ Ίδρυμα 
Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής 

 Το κείμενο εξετάζει τις σχέσεις Ελλάδας-Δυτικής Γερμανίας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τις περιόδους διακυβέρνησης Κ. 
Καραμανλή. Έμφαση δίνεται στην εξομάλυνση του πολεμικού παρελθόντος, στις ιδεολογικοπολιτικές πτυχές των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, 
στη διμερή οικονομική συνεργασία, στη Σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ, και στις σχέσεις των δύο κρατών κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, με άξονα τη συμβολή 
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της Βόννης στην ελληνική ένταξη στην ΕΟΚ. 

117 Οι οικονομικές σχέσεις 
Ελλάδας-Γερμανίας μετά το 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Αποστολόπουλος, 
Δημήτρης 

Ορόσημα ελληνο-
γερμανικών σχέσεων 

2010 277-291 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αθήνα Υ ΔΧ Ίδρυμα της 
Βουλής των 
Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμ
ό και τη 
Δημοκρατία 

 Το άρθρο αποτελεί μια επισκόπηση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Δυτικής Γερμανίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο, με έμφαση στις δεκαετίες του 1950 και 
1960. Εξετάζονται οι διαδοχικές διμερείς οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες (το 1953 και 1958, 1960-61), ο ρόλος της Βόννης στην προώθηση της ελληνικής 
σύνδεσης αρχικά (το 1961) και ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (το 1980), ενώ γίνεται αναφορά στη δυτικογερμανική στάση έναντι της δικτατορίας, της 
κυβέρνησης Καραμανλή μετά το 1974 και της ανόδου του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. 

118 Από την Άγκυρα στο Bled: τα 
Βαλκανικά Σύμφωνα του 
1953-1954 μεταξύ Ελλάδας, 
Τουρκίας και 
Γιουγκοσλαβίας 

Γκότα, Δώρα Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία, ΚΗ΄ 
Πανελλήνιο Ιστορικό 
Συνέδριο, 25-27 Μαΐου 
2007 

2008 271-279 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ; ΝΑΤΟ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ; 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ; 
ΤΙΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονίκη Υ ΜΚ Ελληνική 
Ιστορική Εταιρεία 

 Το άρθρο μελετά τις σχέσεις της Γιουγκοσλαβίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας από την υπογραφή του Συμφώνου της Άγκυρας (28 Φεβρουαρίου 1953) έως την 
υπογραφή του Συμφώνου του Bled (9 Αυγούστου 1954). Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο θάνατος του Στάλιν και η αλλαγή στάσης της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της 
Γιουγκοσλαβίας και της Δύσης μείωσε τη σημασία του Βαλκανικού Συμφώνου για το Βελιγράδι. Την ίδια περίοδο, η Αθήνα και η Άγκυρα ασκούσαν πιέσεις προς την 
κατεύθυνση των δυτικών δυνάμεων με σκοπό τη στρατιωτική σύνδεση της Γιουγκοσλαβίας με το ΝΑΤΟ. Η συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μετεξέλιξη 
της Συμφωνίας της Άγκυρας σε στρατιωτική συμμαχία το 1954 δεν υπήρξε το αποτέλεσμα των πιέσεων των Μεγάλων Δυνάμεων αλλά της βούλησης των τριών 
βαλκανικών κρατών. 

119 Η συμβολή του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 
στην αναπτυξιακή αιχμή της 
ελληνικής οικονομίας, 1955-
1963 

Δρακάτος, 
Κωνσταντίνος 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
εικοστό αιώνα: διεθνές 
επιστημονικό 
συνέδριο, Ζάππειο 
Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 
2007 (Vol. 3) 

2007 17-32 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Αθήνα Υ 
 

ΔΧ Ίδρυμα 
Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής 

 Το κείμενο αναλύει τη συμβολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τις πρώτες πρωθυπουργίες του (1953-1963). Εξετάζει τη 
νέα οικονομική πολιτική που υιοθετήθηκε από το 1956, την αναπτυξιακή επιλογή της εκβιομηχάνισης της χώρας, την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού 
της χώρας, την απόπειρα για αναδιοργάνωση θεσμών και υπηρεσιών προς διευκόλυνση της ανάπτυξης, ενώ ο συγγραφέας προβαίνει και σε απολογισμό των 
επιδόσεων των κυβερνήσεων Καραμανλή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

120 Η ελληνική εξωτερική Ζαχαρίου, Στέλιος Ο Κωνσταντίνος 2007 62-70 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; Αθήνα Υ ΔΧ Ίδρυμα 
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πολιτική στον απόηχο του 
σχεδίου Μάρσαλ: 
διδάγματα, προτεραιότητες 
και στόχοι 

Καραμανλής στον 
εικοστό αιώνα: διεθνές 
επιστημονικό 
συνέδριο, Ζάππειο 
Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 
2007 (Vol. 2) 

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής 

 Το κείμενο αναλύει τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μέσα από το πλαίσιο που διαμόρφωσε η παροχή από τους Αμερικανούς 
σημαντικής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ. Εξετάζονται οι στόχοι των Αμερικανών στην Ελλάδα κατά τη χρονική διάρκεια εφαρμογής του 
προγράμματος (1948-1952) και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στην εξωτερική πολιτική, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, δίχως όμως να υπονομεύεται η αμυντική προσπάθεια της χώρας. 

121 Ο ευρωπαϊκός 
προσανατολισμός της 
Ελλάδας και η 
μεταναστευτική πολιτική της 
κυβέρνησης Καραμανλή 
στην οκταετία '55-'63 

Ζελεπός, Ιωάννης Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 3) 

2008 113-123 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο μελετά τη μεταναστευτική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων της περιόδου 1955-1963 σε σχέση με τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις και τη συμφωνία 
σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από την Ελλάδα προς τη Δυτική Γερμανία 
επηρέασε άμεσα τις διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Το άρθρο αναφέρεται, τέλος, στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της 
εργατικής μετανάστευσης στη Δυτική Γερμανία. 

122 Απρόθυμος ηγεμόνας. 
Αμερικανική διπλωματία και 
η ελληνική πολιτική κρίση 
(1961-1967) 

Ιατρίδης, Ιωάννης 
Ο. 

Από τον Ανένδοτο στη 
Δικτατορία 

2009 43-67 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β'; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα Υ ΑΚ Παπαζήσης 

 Η συμβολή επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρενέβησαν στις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις από την κήρυξη του Ανένδοτου Αγώνα (1961) έως την 
επιβολή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι λόγω της ισχυρής επιρροής που είχαν ασκήσει οι ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τα τέλη 
της δεκαετίας του 1940, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να διαδραματίσει αποφασιστικότερο ρόλο παρεμβαίνοντας προκειμένου να άρει το ελληνικό πολιτικό αδιέξοδο. 
Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρέμειναν έως το τέλος απρόθυμοι να παρέμβουν. Αντίθετα, παρότρυναν τους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν 
συμβιβαστική λύση και προειδοποίησαν επανειλημμένα ότι ήταν αντίθετοι προς εξωσυνταγματικές ενέργειες. Κατά συνέπεια, ο συγγραφέας απορρίπτει τον 
ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ συνέβαλαν στην πολιτική κρίση της περιόδου 1961-1967 και σχεδίασαν τη βάναυση έκβασή της μέσω της επιβολής της δικτατορίας των 
Συνταγματαρχών. 

123 Οικονομική πολιτική και Καζάκος, Πάνος Ο Κωνσταντίνος 2007 98-114 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΕΛΛΑΔΑ- Αθήνα Υ ΔΧ Ίδρυμα 
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πολιτική παράδοση: 1955-
1963 

Καραμανλής στον 
εικοστό αιώνα: διεθνές 
επιστημονικό 
συνέδριο, Ζάππειο 
Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 
2007 (Vol. 1) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΘΕΣΜΟΙ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής 

 Το κείμενο εξετάζει την αλληλεπίδραση της οικονομικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή με την πολιτική ζωή της Ελλάδας κατά το διάστημα 1955-1963. 
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, παρότι κατά την υπό εξέταση ασκήθηκε μια οικονομική πολιτική ανάπτυξης, σημαντικοί πολιτικοί θεσμοί ή συνήθειες παρέμειναν 
ουσιαστικά αμετάβλητοι. Λόγου χάρη, το πελατειακό σύστημα-δίκτυα πατρωνίας, οι παλιές ιδεολογικές διαιρέσεις, ο παρακρατικός μηχανισμός διατηρήθηκαν. Η 
απόπειρα προώθησης και του πολιτικού εκσυγχρονισμού το 1962-63 απέτυχε, και η αστάθεια που προκαλείτο από το μίγμα ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης και 
παραδοσιακών πολιτικών θεσμών κλιμακώθηκε έως το 1967. 

124 Το διεθνές διπλωματικό 
παρασκήνιο και η 
αποχώρηση των Βουλγάρων 
από την Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη 

Καζαμίας, Γιώργος Η βουλγαρική Κατοχή 
στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη 
Θράκη, 1941-1944 

2002 235-272 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; Β' 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΘΡΑΚΗ; ΚΑΤΟΧΗ 

Θεσσαλονίκη Υ ΑΚ Παρατηρητής 

 Η μελέτη αναλύει τις διπλωματικές διεργασίες που οδήγησαν το 1944 στην αποχώρηση των βουλγαρικών στρατευμάτων Κατοχής από την Ανατολική Μακεδονία και 
τη Θράκη. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που επέβαλαν στη Σόφια την εκκένωση όλων των εδαφών που ανήκαν πριν από την έκρηξη 
του Β’ ΠΠ στο ελληνικό κράτος, το οποίο αποκαταστάθηκε έτσι στα προπολεμικά του σύνορα. 

125 Η συμβολή του Γρηγόρη 
Φαράκου στην ιστορία της 
δεκαετίας του '40 

Καλύβας, Σταθης Γρηγόρης Φαράκος: 
διαδρομές στην 
ιστορία 

2011 43-49 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΑΚΟΣ; 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΕ 

Κέρκυρα Υ ΔΧ Εκδόσεις Ιονίου 
Πανεπιστημίου 

 Ο συγγραφέας αναλύει την τον ρόλο και την προσφορά του Γρηγόρη Φαράκου στη μελέτη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Εξετάζεται η ιστοριογραφική συμβολή 
του Φαράκου και η μεθοδολογική συμβολή του. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά την αναμφισβήτητη αξία τού έργου του,  η επιρροή του υπήρξε σχετικά 
περιορισμένη. 

126 Η αγροτική πολιτική των 
κυβερνήσεων του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 
κατά την πρώτη οκταετία, 
1955-1963 

Καραμάνος, 
Ανδρέας 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 3) 

2008 67-81 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο αναλύει την αγροτική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων κατά τα έτη 1955-1963. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας παρουσιάζει τη στρατηγική του 
Καραμανλή για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, αναλύει τη σημασία των εγγειοβελτιωτικών έργων, εξετάζει το ρόλο της Αγροτικής Τράπεζας και κάνει 
ιδιαίτερη μνεία στην ίδρυση του ΟΓΑ. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΟΚ βρήκε την ελληνική γεωργία σε 
φάση ανάπτυξης. 
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127 Πτυχές της “καραμανλικής 
στρατηγικής” ως προς τη 
Δύση: η επίσκεψη στο 
Λονδίνο, Φεβρουάριος 1961 

Κούμας, Μανόλης Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
εικοστό αιώνα: διεθνές 
επιστημονικό 
συνέδριο, Ζάππειο 
Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 
2007 (Vol. 2) 

2008 103-115 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΟΚ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο αναλύει πτυχές της στρατηγικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως προς τη Δύση με αφορμή την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Λονδίνο, το 
Φεβρουάριο του 1961. Σύμφωνα με το συγγραφέα, οι πρωτοβουλίες του Καραμανλή στη βρετανική πρωτεύουσα αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές της στρατηγικής 
του ως προς τον δυτικό κόσμο. Συγκεκριμένα, ο Καραμανλής πίστευε ότι, προκειμένου η Ελλάδα να ενσωματωθεί οργανικά στη Δύση, έπρεπε να διατηρεί φιλικές 
σχέσεις με όλα ανεξαιρέτως τα κράτη του δυτικού κόσμου, ακόμα και με εκείνα με τα οποία είχε σημαντικές διαφωνίες κατά το πρόσφατο παρελθόν. Επιπλέον, η 
σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ δεν έπρεπε να αποτελέσει εμπόδιο για την ανάπτυξη εξίσου στενών σχέσεων με τα κράτη εκείνα που είχαν υιοθετήσει μια 
διαφορετική προσέγγιση ως προς την οργάνωση της Ευρώπης. Τέλος, η διευθέτηση των οικονομικών διαφορών και των εκκρεμοτήτων της Ελλάδας με τις χώρες του 
δυτικού κόσμου αποτελούσε το απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς. 

128 Η αντισταυροφορική 
εξωτερική πολιτική των 
κυβερνήσεων Καραμανλή 
και ο Ψυχρος Πόλεμος, 
1955-1963 

Κουρκουβέλας, 
Λυκούργος 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 2) 

2008 71-88 ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; 
ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο επιχειρεί μια αποτίμηση των παραγόντων που επηρέασαν τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την πρώτη περίοδο 
της πρωθυπουργίας του (1955-1963). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι παρά την ιδεολογική πόλωση που χαρακτήριζε τις διεθνείς σχέσεις κατά την ψυχροπολεμική 
περίοδο, ο Καραμανλής ουδέποτε παρασύρθηκε από τον έντονο αντικομουνισμό ο οποίος κυριαρχούσε στις χώρες του δυτικού κόσμου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της "καραμανλικής" εξωτερικής πολιτικής έπαιξαν η γεωγραφία, οι ιστορικές αναφορές και η οικονομική ανάπτυξη και όχι ο 
ιδεολογικός παράγοντας. 

129 Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα 
Ηνωμένα Έθνη, και το 
ελληνικό ζήτημα, 1946-1952 

Κουφουδάκης, 
Βαγγέλης 

Η Ελλάδα στη δεκαετία 
του 1940-1950: ένα 
έθνος σε κρίση 

1984 487-527 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΟΗΕ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Θεμέλιο 

 Το άρθρο μελετά τη στάση των ΗΠΑ έναντι του ελληνικού ζητήματος στον ΟΗΕ από το 1946 έως το 1952. Ο συγγραφέας εξετάζει τις συνέπειες της ανάμειξης των 
Ηνωμένων Εθνών στην αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η χρησιμοποίηση του ΟΗΕ από την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον 
επηρέαζε την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Επίσης, το άρθρο διερευνά τις συνέπειες που είχε για την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων η ανάμιξη των 
ΗΠΑ στο ελληνικό ζήτημα. 

130 Ο Εμφύλιος Πόλεμος. Η 
πολιτική και στρατιωτική 

Μαργαρίτης, 
Γιώργος 

Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού 1770-2000 

2003 231-260 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ; 

Αθήνα Υ ΔΧ Ελληνικά 
Γράμματα 
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σύγκρουση 1946-1949 (Vol. 8) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; ΚΚΕ 

 Το κεφάλαιο εξετάζει τη διολίσθηση προς τον εμφύλιο πόλεμο και την έναρξη των πρώτων μικρής κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στα τέλη του 1946, ως την 
οριστική ήττα του ΔΣΕ και τη λήξη των εχθροπραξιών τον Αύγουστο του 1949. Ο συγγραφέας δίνει έμφαση στις κινήσεις και την πολιτική της Αριστεράς και 
συγκεκριμένα του ΚΚΕ και του ΔΣΕ, κάνει αναφορές στην κυβερνητική και την αμερικανική στρατηγική και μετά αναλύει συνοπτικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των 
εμπολέμων. 

131 Οι εκλογές και το 
δημοψήφισμα του 1946: 
προοίμιο του Εμφυλίου 
Πολέμου 

Μαυρογορδάτος, 
Γεωργιος 

Η Ελλάδα στη δεκαετία 
του 1940-1950: ένα 
έθνος σε κρίση 

1984 307-340 ΕΑΜ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ 

Αθήνα Υ ΜΚ Θεμέλιο 

 Το άρθρο μελετά τις βουλευτικές εκλογές και το δημοψήφισμα για το πολιτειακό ζήτημα που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου 1946 
αντίστοιχα. Βασική θέση του συγγραφέα είναι ότι οι εκλογές και το δημοψήφισμα αποτέλεσαν την τελευταία χαμένη ευκαιρία για την ομαλοποίηση της πολιτικής 
ζωής και ότι συνέβαλαν στην έκρηξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου του 1946-1949. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο περιγράφει το πολιτικό κλίμα στο οποίο 
διεξήχθησαν οι δυο αναμετρήσεις και αναλύει τις ευθύνες των κομμάτων και των Μεγάλων Δυνάμεων για την έναρξη των συγκρούσεων. 

132 Η ευρωπαϊκή επιλογή του 
Κωνσταντίνου 
Καραμανλή,1957-1961 

Μινώτου, 
Μαριέττα 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 2) 

2008 128-148 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο αναλύει τη στρατηγική του Κωνσταντίνου Καραμανλή προκειμένου να επιτύχει την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Η συγγραφέας εξηγεί τους λόγους 
για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε την επιλογή της ΕΖΕΣ, παρουσιάζει τη στάση των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων έναντι της Συμφωνίας Σύνδεσης 
και αναλύει τις συνέπειες που είχε η συμφωνία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΟΚ. 

133 Το πολιτικό πρόγραμμα του 
Λαϊκού Κόμματος στις 
εκλογές του 1946 

Μπότσιου, 
Κωνσταντίνα 

Οι εκλογές του 1946: 
σταθμός στην πολιτική 
ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας 

2008 171-195 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΛΑΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ 

Αθήνα Y ΜΚ Πατάκης 

 Το άρθρο στοχεύει στην ανάδειξη των βασικών αξόνων του πολιτικού προγράμματος του Λαϊκού Κόμματος, εμμένοντας σε ζητήματα όπως το Πολιτειακό, η εξωτερική 
βοήθεια, η ιδεολογική ταυτότητα και το ζήτημα των πολιτικών συμμαχιών. Μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη μπορούν να εντοπιστούν οι εγγενείς αδυναμίες του 
πολιτικού διαβήματος του εν λόγω κόμματος που έγιναν σαφέστερες κατά τα επόμενα χρόνια, όταν μέσα στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, και παρά την εκλογική του 
επικράτηση το 1946, δεν κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία. 

134 Η Ελλάδα και η Μπότσιου, Ορόσημα ελληνο- 2010 301-317 ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΣΗ; ΕΛΛΑΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ Αθήνα Υ ΔΧ Ίδρυμα της 
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Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο 

Κωνσταντίνα γερμανικών σχέσεων ΓΕΡΜΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Βουλής των 
Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμ
ό και τη 
Δημοκρατία 

 Το κεφάλαιο είναι μια περιεκτική επισκόπηση των σχέσεων Ελλάδας-Δυτικής Γερμανίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 ως το 1980. Εξετάζονται οι διμερείς 
σχέσεις υπό το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου, των οικονομικών και πολιτικών διαστάσεων της ελληνο-γερμανικής συνεργασίας, της σύνδεσης της Ελλάδας με τις 
ευρωπαϊκές κοινότητες και της ελληνικής ένταξης στην ΕΟΚ. 

135 Η πολιτική πορεία του 
Σοφοκλή Βενιζέλου, 1952-
1961: το κύκνειο άσμα του 
Κόμματος Φιλελευθέρων 

Νικολακόπουλος, 
Ηλίας 

Σοφοκλής Ελευθερίου 
Βενιζέλος: η πολιτική 
διαδρομή, το 
πρόσωπο, η εποχή 

2009 111-137 ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ; 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Μουσείο 
Μπενάκη 

 Το άρθρο πραγματεύεται το ρόλο και τις πρωτοβουλίες του Σοφοκλή Βενιζέλου από την Απελευθέρωση ως την δημιουργία της Ένωσης Κέντρου. Προσωπικότητα 
ειδικού βάρους, ο Βενιζέλος σφράγισε με σειρά επιλογών του, όπως η ένταξη της χώρας στην Ατλαντική Συμμαχία, τις πολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα όμως, ο 
συγγραφέας περιγράφει λεπτομερώς τις παλινωδίες και τις συνεχείς εναλλαγές που αποτέλεσαν το βασικό χαρακτηριστικό του κεντρώου χώρου καθ' όλη τη διάρκεια 
της πολιτικής επικράτησης της συντηρητικής παράταξης. 

136 Αναζητώντας το Κέντρο: οι 
εκλογικές περιπλανήσεις 
μίας 15ετίας (1946-1961) 

Νικολακόπουλος, 
Ηλίας 

Γεώργιος Παπανδρέου: 
60 χρόνια παρουσίας 
και δράσης στην 
πολιτική ζωή 

1994 431-458 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΝΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΟΥ; ΚΟΜΜΑ 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Θεσσαλονίκη Υ ΜΚ University Studio 
Press 

 Το άρθρο επιχειρεί να παρακολουθήσει τις μεταπολεμικές εκλογικές περιπλανήσεις του Γεωργίου Παπανδρέου από τις εκλογές του 1946 έως την ενοποίηση του 
Κέντρου υπό τον ίδιο κατά τις εκλογές του 1961. Επισημαίνονται ζητήματα στρατηγικής και αναλύεται η πολιτική ταυτότητα των διάφορων πολιτικών φορέων που 
κατά την συγκεκριμένη δεκαπενταετία επεδίωξαν να επικρατήσουν στον κεντρώο χώρο του πολιτικού φάσματος. 

137 Μετά τα Δεκεμβριανά Νικολακόπουλος, 
Ηλίας 

Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού 1770-2000 
(Vol. 8) 

2003 199-218 ΒΑΡΚΙΖΑ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΕ; ΛΕΥΚΗ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ 

Αθήνα Υ ΔΧ Ελληνικά 
Γράμματα 

 Το κεφάλαιο αναλύει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας στις 12 Φεβρουαρίου 1945 έως το δημοψήφισμα που 
διενεργήθηκε την 1 Σεπτεμβρίου 1946 και επισφράγισε την παλινόρθωση του Γεωργίου Β΄. Εξετάζονται η ατελής εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας της Βάρκιζας και 
η εξαπόλυση της "λευκής τρομοκρατίας" εναντίον μελών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, η κυβερνητική αστάθεια, η ανακίνηση του πολιτειακού ζητήματος, η πολιτική του ΚΚΕ, η 
πορεία προς τις εκλογές της 31 Μαρτίου 1946 από τις οποίες απείχε η Αριστερά, καθώς και η διολίσθηση στον Εμφύλιο και η πορεία προς την παλινόρθωση του 
Γεωργίου Β΄. 
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138 Τα δημόσια έργα ως μοχλός 
ανάπτυξης κατά τη 
διακυβέρνηση του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 

Πενέλης, Γεώργιος Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 3) 

2008 50-56 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο επιχειρεί μια γενική παρουσίαση των δημοσίων έργων υποδομής που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1955-1963 και των συνεπειών 
που αυτά είχαν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης υπήρξε ο δημόσιος τομέας. Το άρθρο 
καταλήγει ότι χάρη σε ένα καλά σχεδιασμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατέστη εφικτή η πραγματοποίηση σημαντικών εγγειοβελτιωτικών, υδροηλεκτρικών 
και έργων οδοποιίας, που συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

139 Το Κυπριακό Ζήτημα. Ο 
αγώνας για την Ένωση, η 
Ανεξαρτησία, η τουρκική 
εισβολή 

Ριζάς, Σωτήρης; 
Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού 1770-2000 
(Vol. 9) 

2003 97-110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΚΥΠΡΟΣ; ΜΑΚΑΡΙΟΣ; 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 

Αθήνα Y ΔΧ Ελληνικά 
Γράμματα 

 Το κεφάλαιο εξετάζει την ιστορία του Κυπριακού Ζητήματος από την ελληνική απόφαση για διεθνοποίηση το 1954, ως την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι 
του 1974. Αναλύονται η απόφαση για διεθνοποίηση και έπειτα για την ανάληψη ένοπλου αγώνα από την ΕΟΚΑ, οι αντιδράσεις της Βρετανίας και της Τουρκίας, η 
πορεία προς τη δεσμευμένη ανεξαρτησία, η κατάρρευση του καθεστώτος που προβλεπόταν από τις συνθήκες Ζυρίχης- Λονδίνου, η κλιμάκωση της διακοινοτικής βίας 
μετά το 1963, οι ελληνοτουρκικές κρίσεις του 1964 και 1967 και η μοιραία πολιτική της απριλιανής δικτατορίας κατά την επταετία 1967-74. 

140 Ο "Ξένος Παράγοντας". Οι 
ελληνο-αμερικανικές 
σχέσεις 1950-1974 

Ριζάς, Σωτήρης; 
Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού 1770-2000 
(Vol. 9) 

2003 111-120 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΗΠΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΛΛΗΝΟ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΞΕΝΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ 

Αθήνα Y ΔΧ Ελληνικά 
Γράμματα 

 Το κεφάλαιο αποτελεί μια επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από την επαύριο της λήξης του εμφυλίου πολέμου έως την επιβολή της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών. Δηλαδή, παρά τον τίτλο του, το κεφάλαιο καλύπτει την περίοδο 1950-1967 (και όχι 1974). Εξετάζονται θέματα, όπως η έντονη αμερικανική επιρροή 
στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις στις αρχές τις δεκαετίας του 1950, η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και η συμβολή της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας στη 
σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, η δοκιμασία των διμερών σχέσεων εξαιτίας του Κυπριακού κατά την περίοδο 1955-58 και 1964-65, η επίδραση της ύφεσης 
του Ψυχρού Πολέμου στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα πριν την επιβολή της δικτατορίας. 

141 Η ελληνική πολιτική στη 
Μέση Ανατολή επί 
κυβερνήσεων Κωνσταντίνου 
Καραμανλή 

Σακκάς, Γιάννης Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 

2008 348-363 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ; ΨΥΧΡΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 
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(Vol. 2) ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Το άρθρο μελετά την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κατά τα έτη 1955-1963 και 1974-1980. Ο συγγραφέας παραθέτει τα 
αίτια της φιλο-αραβικής στάσης του Καραμανλή, εξηγεί τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ και της εξαγγελίας του δόγματος 
Αϊζενχάουερ, και αναφέρεται στις πρωτοβουλίες της Αθήνας για στενότερη οικονομική συνεργασία με τα αραβικά κράτη. 

142 Ο Γρηγόρης Φαράκος και οι 
κρίσεις-διασπάσεις στο 
ελληνικό κομμουνιστικό 
κίνημα, 1944-1968 

Σακκάς, Γιάννης Γρηγόρης Φαράκος: 
διαδρομές στην 
ιστορία 

2011 89-108 
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΦΑΡΑΚΟΣ; ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ; ΕΔΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΤΟΧΗ; 
ΚΚΕ 

Κέρκυρα Υ ΜΚ Εκδόσεις Ιονίου 
Πανεπιστημίου 

 Το άρθρο μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο Γρηγόρης Φαράκος επαναπροσέγγισε και αξιολόγησε εκ των υστέρων τη στάση του ΚΚΕ από την περίοδο της Κατοχής έως 
τη διάσπαση του Κόμματος το 1968. Βασιζόμενος σε κείμενα του Φαράκου και σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2005, ο συγγραφέας αναλύει τις απόψεις του 
κομμουνιστή ηγέτη σχετικά με την πολιτική του ΚΚΕ κατά την περίοδο 1944-1968. Ανάμεσα σε άλλα, εξετάζονται η στρατηγική του ΚΚΕ κατά την Κατοχή, τα 
Δεκεμβριανά και τον εμφύλιο πόλεμο, η θέση του κόμματος έναντι της αποσταλινοποίησης, ζητήματα οργάνωσης του ΚΚΕ, καθώς και η διάσπαση του Κόμματος το 
1968. 

143 Οι υπερδυνάμεις και το 
Ελληνικό Ζήτημα, 1945-1949 

Σακκάς, Γιάννης Οι εκλογές του 1946: 
σταθμός στην πολιτική 
ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας 

2008 295-313 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

Αθήνα Υ ΜΚ Πατάκης 

 Ο συγγραφέας επισημαίνει την σημασία της διεθνούς συγκυρίας για την έναρξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Μέσα από την μελέτη των στρατηγικών επιλογών 
και των σχέσεων των Μεγάλων δυνάμεων (Βρετανία, ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση), επισημαίνεται αφενός η σταθερή απόφαση των Δυτικών συμμάχων να διατηρήσουν την 
χώρα υπό την επιρροή τους και αφετέρου οι παλινωδίες που αποτέλεσαν το βασικό χαρακτηριστικό της Σοβιετικής στρατηγικής έναντι της Ελλάδας. 

144 Η διεθνής θέση της Ελλάδας, 
1955-1967 

Σβολόπουλος, 
Κωνσταντίνος 

Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους. Σύγχρονος 
Ελληνισμός από το 
1941 έως το τέλος του 
20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ' 

2000 247-265 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΟΚ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΝΑΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα 
 

 

Υ ΜΚ Εκδοτική Αθηνών 

 Το άρθρο αυτό μελετά την ελληνική εξωτερική πολιτική από την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία έως τις παραμονές του πραξικοπήματος της 21ης 
Απριλίου 1967. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναλύει τις πρωτοβουλίες των ελληνικών κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας της χώρας, 
τις σχέσεις των Αθηνών με τις χώρες του δυτικού και του ανατολικού συνασπισμού, καθώς και τη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ.  

145 Η ευρωπαϊκή πολιτική της 
Ελλάδας και ο στρατηγός 
Ντε Γκωλ (1959-1963) 

Σβολόπουλος, 
Κωνσταντίνος 

Ντε Γκωλ και 
Καραμανλής: το Έθνος, 
το Κράτος, η Ευρώπη 

2002 167-181 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Πατάκης 
 

 

 Το άρθρο μελετά την ελληνογαλλική προσέγγιση των ετών 1959-1963, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συνδέοντας τη νέα 
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αυτή πρωτοβουλία με την επίλυση του κυπριακού ζητήματος - προτεραιότητα έως το 1959 της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής - ο συγγραφέας αναφέρεται επίσης στο 
ρόλο της προσωπικότητας των δύο ηγετών που με την παρουσία τους σφράγισαν τις εξελίξεις. Η υποστήριξη που παρείχε η Γαλλία στην προσπάθεια εισδοχής της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, υπήρξε δηλωτική και της ευρύτερης πολιτικής στήριξης απέναντι στην προσπάθεια της χώρας να κατοχυρώσει πέρα από την 
οικονομική ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια και την εδαφική της ακεραιότητα. 

146 "Μια υπόθεση πολιτικής και 
όχι δικαιοσύνης": η δίκη 
Μέρτεν (1957-59) και οι 
ελληνογερμανικές σχέσεις 

Σπηλιώτη, Σούζαν-
Σοφία 

Μετά τον πόλεμο: η 
ανασυγκρότηση της 
οικογένειας, του 
έθνους και του κράτους 
στην Ελλάδα, 1943-
1960 

2003 317-326 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ; ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΡΤΕΝ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα 
 

 

Υ ΜΚ Αλεξάνδρεια 

 Το άρθρο μελετά τη δίκη του Μαξιμίλαν Μέρτεν και τις προεκτάσεις που αυτή είχε στις ελληνογερμανικές σχέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Σύμφωνα με τη 
συγγραφέα, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής προωθούσε μια πολιτική ευνοϊκής μεταχείρισης του Μέρτεν και γενικότερα των εγκληματιών 
πολέμου προκειμένου να εξασφαλίσει τη γερμανική οικονομική βοήθεια. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Καραμανλής μεθόδευε την αμνηστία και την 
απελευθέρωση του Μέρτεν, αν και δημοσίως προέβαλε την εικόνα ότι η κυβέρνησή του επεδίωκε την αυστηρή τιμωρία των εγκληματιών πολέμου. 

147 Μεταξύ εξάρτησης και 
αλληλεγγύης: οι σχέσεις του 
ελληνικού κομμουνιστικού 
κινήματος με τα αδελφά 
κόμματα 

Στεργίου, Ανδρέας Γρηγόρης Φαράκος: 
διαδρομές στην 
ιστορία 

2011 109-127 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-
1974; ΕΔΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; ΚΚΕ 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ); ΚΚΕ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ); ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Κέρκυρα Υ ΜΚ Εκδόσεις Ιονίου 
Πανεπιστημίου 

 Το άρθρο εξετάζει τις σχέσεις του ΚΚΕ με τα κομμουνιστικά κόμματα της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 έως τη 
δεκαετία του 1980. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός αρωγής ανάμεσα στο ΚΚΕ και στα 
αδελφά κόμματα, ο οποίος διατηρήθηκε και μετά την ήττα του ΚΚΕ στον Εμφύλιο. Ο συγγραφέας αναλύει τη σχέση του ΚΚΕ και των άλλων κομμουνιστικών κομμάτων 
με την ΕΔΑ και αναφέρεται διεξοδικά σε δύο περιπτώσεις παρέμβασης των αδελφών κομμάτων στα εσωτερικά ζητήματα και τη λειτουργία του ΚΚΕ: το 1956 και το 
1968. Τέλος, το άρθρο εξετάζει τη στάση των κρατών του ανατολικού μπλοκ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, αλλά και τις σχέσεις του ΚΚΕ με 
τα αδελφά κόμματα μετά το 1974. 

148 Μετά τον εμφύλιο: η 
περίοδος των κυβερνήσεων 
συνεργασίας 

Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

Σοφοκλής Ελευθερίου 
Βενιζέλος: η πολιτική 
διαδρομή, το 
πρόσωπο, η εποχή 

2009 87-109 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΠΕΚ; ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ; 
ΝΑΤΟ; ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Μουσείο 
Μπενάκη 

 

 Το άρθρο μελετά την πολιτική δράση του Σοφοκλή Βενιζέλου κατά τα έτη 1950-1952, όταν ο Σοφοκλής Βενιζέλου διετέλεσε πρωθυπουργός ή/και υπουργός των 
Εξωτερικών των κυβερνήσεων συνεργασίας της ΕΠΕΚ και του Κόμματος Φιλελευθέρων. 

149 Οι εξωτερικές σχέσεις της 
Ελλάδας, 1949-1955: σε 
αναζήτηση ασφάλειας 

Στεφανίδης, 
Ιωάννης Δ. 

Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους. Σύγχρονος 
Ελληνισμός από το 
1941 έως το τέλος του 

2000 237-247 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΝΑΤΟ; ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Εκδοτική Αθηνών 
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20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ' ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ; ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Το άρθρο αυτό μελετά την ελληνική εξωτερική πολιτική από το τέλος του εμφυλίου πολέμου έως την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία. Ο 
συγγραφέας αναλύει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της επόμενης προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ασφάλειας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο αναλύει τις σχέσεις των Αθηνών με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τις γειτονικές της 
χώρες, την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της στο Βαλκανικό Σύμφωνο. 

150 "Προφανώς με τη Δεξιά...": 
Η Βρετανία και οι εκλογές 
του 1946 

Σφήκας, Θανάσης Οι εκλογές του 1946: 
σταθμός στην πολιτική 
ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας 

2008 314-331 ΕΑΜ; ΕΛΛΑΔΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Πατάκης 

 Βασισμένο σε ευρεία χρήση Βρετανικών αρχείων το άρθρο επισημαίνει την βαρύτητα που είχαν οι εκλογές του 1946 για την Βρετανία κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο 
των απαρχών του Ψυχρού Πολέμου. Αφενός,  ο φόβος επέκτασης της σοβιετικής επιρροής στην περιοχή και αφετέρου η πιθανότητα αύξησης της απήχησης του ΕΑΜ 
καθιστούσαν τη διενέργεια των εκλογών ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία την ίδια στιγμή έδειχνε να 
κλυδωνίζεται εξ αιτίας των ενδοκυβερνητικών πιέσεων από την Αριστερή πτέρυγα του Εργατικού κόμματος για την πορεία της βρετανικής παρουσίας στην Ελλάδα. 

151 Οι επισκέψεις του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 
στο εξωτερικό στη διάρκεια 
της πρώτης πρωθυπουργίας 
του, γνωστής ως Οκταετίας 
της Δημιουργίας (1955-
1963) 

Τομαή-
Κωνσταντοπούλου
, Φωτεινή 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 2) 

2008 89-102 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΟΚ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Ίδρυμα 
Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής 

 Το άρθρο αναλύει τις επίσημες επισκέψεις που πραγματοποίησε στο εξωτερικό ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής κατά τη διάρκεια των ετών 1955-1963. Η 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός του Μακεδόνα πολιτικού ήταν η εξασφάλιση της εξωτερικής ασφάλειας της Ελλάδας, η κατοχύρωση του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

152 Πώς κατασκευάζεται ένα 
επίσημο πλαίσιο 
διείσδυσης: οι Ηνωμένες 
Πολιτείες στην Ελλάδα, 
1947-1948 

Φατούρος, 
Αργύρης 

Η Ελλάδα στη δεκαετία 
του 1940-1950: ένα 
έθνος σε κρίση 

1984 419-460 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; ΔΟΓΜΑ 
ΤΡΟΥΜΑΝ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ; 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ 

Αθήνα Υ ΜΚ Θεμέλιο 

 Το άρθρο αναλύει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το 1947-1948 προκειμένου να νομιμοποιηθεί η επέμβαση των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις 
της Ελλάδας. 

153 Σοφοκλής Βενιζέλος: μία 
εναλλακτική πρόταση για 
την εξωτερική πολιτική, 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Σοφοκλής Ελευθερίου 
Βενιζέλος: η πολιτική 
διαδρομή, το 

2009 139-157 
 

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Μουσείο 
Μπενάκη 
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1953-1963 πρόσωπο, η εποχή 

 Το άρθρο αναλύει τις θέσεις του Σοφοκλή Βενιζέλου σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τον διεθνή προσανατολισμό της Ελλάδας από το 1953 έως το 1963, δηλαδή 
σε μια περίοδο κατά την οποία ο Κρητικός πολιτικός βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Βενιζέλος ήταν φορέας μιας συνολικής πρότασης 
για την ελληνική εξωτερική πολιτική, βασικοί άξονες της οποίας ήταν η πρόσδεση στη Δύση, η ανάγκη της διεθνούς ύφεσης και συνεργασίας, η μείωση των αμυντικών 
δαπανών και η πρόταξη του δόγματος του "εθνικού κέντρου" για την επίλυση του Κυπριακού. 

154 Η κατοχύρωση της 
ασφάλειας 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής και η 
Βόρεια Ελλάδα 

2006 99-119 ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα 
 

Y ΜΚ Πατάκης 

 Το άρθρο επιχειρεί μια συνολική παρουσίαση της πολιτικής των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ζήτημα της βορειοελλαδικής ασφάλειας. Ο 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι ως προς την αντίληψη της απειλής, στη μεταπολεμική εποχή και στο ζήτημα της βορειοελλαδικής ασφάλειας συνέκλιναν δύο ευρύτερες 
ιστορικές διεργασίες: ο Ψυχρός Πόλεμος, όσο και οι βεβαρημένες μνήμες των βαλκανικών αντιπαλοτήτων από το πρώτο μισό του αιώνα. 

155 Επιβιώνοντας στον 
μεταπολεμικό κόσμο 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Εμείς οι Έλληνες: 
πολεμική ιστορία της 
σύγχρονης Ελλάδας 
(Vol. 3) 

2008 63-117 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ ΣΚΑΪ 

 Το άρθρο αναλύει τα διλήμματα της ελληνικής ασφάλειας κατά τη μεταπολεμική εποχή, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησαν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν αυτά τα διλήμματα. 

156 Ευάγγελος Αβέρωφ-
Τοσίτσας: πολιτική πορεία 
(1946-1990) 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Ευάγγελος Αβέρωφ 
Τοσίτσας (1908-1990) 

2000 41-127 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΜΥΝΑ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΡΕ; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-
ΤΟΣΙΤΑΣ; ΚΟΜΜΑ 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ; ΝΔ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Ίδρυμα 
Ευάγγελου 
Αβέρωφ-Τοσίτσα 

 Το άρθρο αναφέρεται στην πολιτική σταδιοδρομία του Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα. Η μελέτη αρθρώνεται με βάση τις ευρύτερες περιόδους της πολιτικής 
δραστηριοποίησης του Αβέρωφ: μέλος του Κόμματος των Φιλελευθέρων (1946-55), υπουργός Εξωτερικών (1956-63), μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (1963-
67), τη δράση του κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-74), υπουργός Εθνικής Αμύνης (1974-81), πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1981-84). Η εξέταση της 
θητείας του στα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης συμπληρώνεται, ακόμη, με μία ανάλυση της δράσης του στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό κατά την 
αντίστοιχη περίοδο, και με βασικό άξονα τη μεγάλη εκλογική του επιρροή στην περιφέρεια Ιωαννίνων, η οποία έχει ήδη επισημανθεί στη βιβλιογραφία. Παρατίθεται, 
επίσης, μία σύντομη ανάλυση των βασικών ιδεολογικών αναφορών του. 

157 Η πρόσληψη της Αριστεράς 
από τους αντιπάλους της, 
1949-1967: Παρατηρήσεις 
για τη λειτουργία του 
ελληνικού 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Γρηγόρης Φαράκος: 
διαδρομές στην 
ιστορία 

2011 156-182 ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Κέρκυρα Y ΜΚ Εκδόσεις Ιονίου 
Πανεπιστημίου 
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αντικομμουνισμού 

 Το άρθρο επιχειρεί μέσα από μία προσέγγιση των σύνθετων πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων των μετεμφυλιακών χρόνων να εντοπίσει το ιδεολογικό υπόβαθρο 
του αντικομμουνισμού στην Ελλάδα και την πολιτική ταυτότητα των εκπροσώπων του. Παράλληλα αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ της αντικομμουνιστικής ρητορείας 
και του μεταρρυθμιστικού διαβήματος, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό πλαίσιο της μεταπολεμικής Ελλάδας ήταν αυτό που δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση 
αναγκαίων τομών που πρόβαλαν ως αναγκαίες οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές δυνάμεις. 

158 Αυταπάτες, διλήμματα και η 
αποτυχία της πολιτικής: ο 
στρατός στην πορεία προς 
τη δικτατορία 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Από τον ανένδοτο στη 
δικτατορία 

2009 417-442 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ; ΣΤΡΑΤΟΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Παπαζήσης 

 Η συμβολή αποτιμά τις εξελίξεις στους κόλπους του στρατού, οι οποίες επέφεραν την επιβολή της δικτατορίας την 21η Απριλίου 1967. Σύμφωνα με το συγγραφέα, ο 
στρατός αυτονομήθηκε στα χρόνια της αρχιστρατηγίας Παπάγου (1949-51), αλλά επανήλθε στον πολιτικό έλεγχο μετά την παραίτηση του αρχιστρατήγου και ιδίως 
μετά την ανάληψη από μέρους του της πρωθυπουργίας. Το 1953-63 ο στρατός θεωρείτο ως ένα είδος «εφεδρείας» του πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος, η 
οποία θα ενεργοποιείτο σε περίπτωσης μείζονος κρίσης. Ωστόσο, ο πολιτικός έλεγχος χαλάρωσε κατά την μακρά πολιτική κρίση του Ιουνίου 1963-Φεβρουαρίου 1964, 
και η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε λόγω της στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας στην Κύπρο το 1964. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες 
(συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών και των Αμερικανών) θεωρούσαν δεδομένο ότι ο στρατός ελεγχόταν από τον βασιλιά. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η 
ψευδαίσθηση του βασιλικού ελέγχου εντάθηκε λόγω της υπόθεσης ΑΣΠΙΔΑ, που μετέφερε τα φώτα της δημοσιότητας σε ένα άλλο ζήτημα, δίνοντας και πάλι την 
εντύπωση ότι το Στέμμα έλεγχε τις εξελίξεις. Όταν κορυφώθηκε η πολιτική κρίση, το 1965-66, αυτή η ψευδαίσθηση του βασιλικού ελέγχου αποτέλεσε την κάλυψη 
που χρησιμοποίησαν οι συνταγματάρχες για να πραγματοποιήσουν το δικό τους πραξικόπημα. Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απώλεια του πολιτικού 
ελέγχου στον στρατό δεν αρκούσε για την επιβολή της συγκεκριμένης δικτατορίας. Η δικτατορία έγινε δυνατή πρώτιστα λόγω της αδυναμίας του πολιτικού 
συστήματος να μεταρρυθμιστεί, και να ικανοποιήσει έτσι ένα διάχυτο, την εποχή εκείνη, αίτημα για ανανέωση. 

159 Συνέχειες και ασυνέχειες 
στους στόχους της ελληνικής 
πολιτικής στα Βαλκάνια, 
πριν και μετά το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Η Ελλάδα, '36-'49: Από 
τη Δικτατορία στον 
Εμφύλιο: τομές και 
συνέχειες 

2003 44-52 Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ; ΝΑΤΟ 

Αθήνα Y ΜΚ Καστανιώτης 

 Το άρθρο εξετάζει το πρόβλημα της συνέχειας των βασικών επιδιώξεων της Αθήνας στα Βαλκάνια, πριν και μετά τον Β΄ Π Π. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι από τη 
σύναψη της Συνθήκης της Λωζάννης, το 1923, η Ελλάδα είχε προωθήσει μια πρώτιστα αμυντική στρατηγική στη Βαλκανική, με σκοπό να μην αναμιχθεί σε ένα νέο 
ευρωπαϊκό πόλεμο. Η βασική αυτή επιλογή δεν αμφισβητήθηκε ούτε και την επαύριο του πολέμου, παρά τη διατύπωση διεκδικήσεων στην περιοχή κατά το Συνέδριο 
της Ειρήνης. Σύμφωνα με το συγγραφέα, η Αθήνα σύντομα αντιλήφθηκε ότι οι διεκδικήσεις της δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν στο υπάρχον διεθνές περιβάλλον. 
Αντίθετα, υπό την επίδραση των τραυματικών εμπειριών και των έντονων παθών του εμφυλίου πολέμου, καθώς άλλωστε άρχιζε και ο Ψυχρός Πόλεμος, η χώρα 
ακολούθησε, όλο και πιο έντονα, αμυντική στρατηγική, με αποκορύφωση την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ και τη διαμόρφωση του δόγματος του «από Βορρά 
κινδύνου». 

160 Εμφύλιος πόλεμος και Χατζηβασιλείου, Ο ελληνικός Εμφύλιος 2007 57-75 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; Αθήνα Υ ΜΚ Ελληνικά 
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πρόσληψη του κόσμου: 
μεταλλαγές στις ελληνικές 
στρατηγικές αντιλήψεις 
κατά τη δεκαετία του ’40 

Ευάνθης Πόλεμος: μια 
αποτίμηση. Πολιτικές, 
ιδεολογικές, 
ιστοριογραφικές 
προεκτάσεις 

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ 

Γράμματα 

 Το άρθρο αναλύει τις σχολές σκέψης που επικράτησαν στην ελληνική διεθνοπολιτική ανάλυση το 1944-49. Αρχικά, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός της 
εξόριστης κυβέρνησης και κατόπιν της απελευθέρωσης, εξέφρασε την αταλάντευτη εμμονή στην ένταξη στον δυτικό κόσμο. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η ανάλυσή 
του εναρμονιζόταν με τις ήδη αναδυόμενες, τότε, εντάσεις μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Ωστόσο, παράλληλα τασσόταν υπέρ μιας μετριοπαθούς πολιτικής 
έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κατά τα έτη 1945-1949 ως μείζων επιρροή αναδεικνύεται ο μόνιμος υφυπουργός του Υπουργείου 
Εξωτερικών, Π. Πιπινέλης, εκφραστής ενός σκληρού γεωπολιτικού δόγματος. Παρά τις ακρότητες της ανάλυσής του, ο Πιπινέλης εξέφρασε την ανάγκη της ελληνικής 
διπλωματίας να αντιδράσει στο κλίμα του πανικού που κυριάρχησε στη χώρα στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Το άρθρο επισημαίνει ακόμα τις διαφορές του 
Πιπινέλη από τους φιλελεύθερους πολιτικούς που εκπροσώπησαν τον μετριοπαθή ρεαλισμό στην ιστορία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

161 Οικονομική σταθεροποίηση 
και πολιτική αστάθεια στην 
Ελλάδα, 1944-1947 

Χατζηιωσήφ, 
Χρήστος 

Μελέτες για τον 
εμφύλιο πόλεμο 1945-
19491 

1992 29-45 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ; ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ; ελλαδα-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Αθήνα Y ΜΚ Ολκός 

 Το άρθρο αυτό μελετά τις πρωτοβουλίες των ελληνικών κυβερνήσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας από την Απελευθέρωση έως την εξαγγελία του δόγματος 
Τρούμαν. Ο συγγραφέας αναλύει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, την οικονομική μεταρρύθμιση που προσπάθησε να εφαρμόσει ο 
Κυριάκος Βαρβαρέσος και τα αίτια της αποτυχίας της, καθώς και τη στάση της Βρετανίας έναντι των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. 

162 Το πρώτο δείγμα γραφής: η 
θητεία του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή στο υπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας, 1948-
1950 

Χρηστίδης, 
Χρήστος 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 1) 

2008 69-83 ΕΛΛΑΔΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο αναλύει τις πρωτοβουλίες του Κωνσταντίνου Καραμανλή από τη θέση του υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, όταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις ολοένα εντεινόμενες πιέσεις προς τις πλέον αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Η θητεία του Καραμανλή συνέπεσε με μία από τις 
δυσκολότερες περιόδους της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η φορτισμένη αυτή συγκυρία του έδωσε τη δυνατότητα να προβεί σε 
καίριες παρεμβάσεις, που θα του επέτρεπαν να αναδειχθεί εντός ενός παγιωμένου πολιτικού κατεστημένου, στο οποίο έμοιαζε ξένος. 

163 1946: η ημιτελής 
αναμέτρηση: επισκόπηση 
της θεματολογίας του 
ημερήσιου Τύπου 

Χρηστίδης, 
Χρήστος 

Οι εκλογές του 1946: 
σταθμός στην πολιτική 
ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας 

2008 237-251 ΕΚΛΟΓΕΣ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ; ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Y ΜΚ Πατάκης 

 Το άρθρο αναδεικνύει τους βασικούς άξονες του πολιτικού λόγου των τριών βασικών δυνάμεων που αναμετρήθηκαν στις εκλογές. Εθνική Πολιτική Ένωσις, Ηνωμένη 
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Παράταξις Εθνικοφρόνων και Κόμμα Φιλελευθέρων επεδίωξαν να συσπειρώσουν τους οπαδούς τους με βασικό πρόταγμα τον κίνδυνο από την Αριστερά, 
εγκλωβίζοντας, όμως τον πολιτικό τους λόγο σε μία μάλλον μεσοπολεμική λογική αντιπαράθεσης. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι νέες δυνάμεις που είχαν 
αναδειχθεί μέσα στην δίνη της Κατοχής έδειξαν να συνθλίβονται στο πλαίσιο αυτής της όξυνσης με αποτέλεσμα να χαθεί μία δυναμική που θα μπορούσε να επιδιώξει 
τον εκσυγχρονισμό πολιτικής και κοινωνίας. 

164 Η πρώτη φάση του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος 
της Ελλάδας: η Σύνδεση με 
την ΕΟΚ 

Χριστοδουλίδης, 
Θεόδωρος 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα 
(Συνέδριο, Ζάππειο, 
Αθήνα, Ιούνιος 2007) 
(Vol. 2) 

2008 116-127 ΕΟΚ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΜΚ Ίδρυμα 
"Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής" 

 Το άρθρο μελετά την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως και την υπογραφή της συμφωνίας Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Ο συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι λόγοι τόσο πολιτικοί όσο και οικονομικοί επέβαλαν στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή την επιλογή της προσχώρησης στην ΕΟΚ και όχι 
στην ΕΖΕΣ. Αν και οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΟΚ ήταν δυσχερείς, ο συγγραφέας καταλήγει ότι οι όροι της τελικής 
συμφωνίας ήταν ιδιαίτερα προνομιακοί για την ελληνική πλευρά. 

165 Η βρετανική πολιτική και το 
ελληνικό αντιστασιακό 
κίνημα: η αποστολή της SOE 
στην Ελλάδα (1943-1944) 

Κλάψης, Αντώνης Αφηγήσεις για τη 
δεκαετία του 1940. 
Από το λόγο του 
Κατοχικού κράτους στη 
μετανεωτερική 
ιστοριογραφία 

2012 91-108 SOE; ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΒΡΕΤΑΝΙΑ; 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 

Θεσσαλονίκη Υ ΑΚ Επίκεντρο 

 Το εν λόγω άρθρο, το οποίο αξιοποιεί αρχειακό υλικό, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της Υπηρεσίας Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Executive / 
SOE) που είχαν, ήδη από το φθινόπωρο του 1942, σταλεί στην Ελλάδα ανέλυαν την πολιτική κατάσταση. Τα μέλη της SOE εμφανίζονταν πεπεισμένα ότι οι 
κομμουνιστές ήταν έτοιμοι να καταλάβουν την εξουσία στην Ελλάδα αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, ακόμα κι αν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα 
προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους. Οι Βρετανοί φοβούνταν ότι η πιθανότητα του ξεσπάσματος ενός εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, αμέσως μετά την 
εκκένωση της χώρας από τις δυνάμεις Κατοχής του Άξονα, δεν μπορούσε να αποκλειστεί. Με δεδομένη την καχυποψία τους ως προς την ειλικρίνεια της ηγεσίας του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, οι Βρετανοί ενδιαφέρονταν πρωτίστως να εξασφαλίσουν ρυθμιστική θέση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα μετά τη λήξη του πολέμου, ενώ την ίδια 
στιγμή συνέχιζαν να επιδιώκουν τα μέγιστα οφέλη στο στρατιωτικό πεδίο, εκμεταλλευόμενοι όσο το δυνατόν περισσότερο τις στρατιωτικές δυνατότητες του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ. Κατά συνέπεια, η βρετανική στρατηγική απέναντι στο ελληνικό αντιστασιακό κίνημα διαμορφώθηκε υπό την επίδραση αυτών των δύο αλληλοσυγκρουόμενων 
στόχων, τους οποίους το Λονδίνο επιχειρούσε να συνδυάσει. Όταν αυτός ο συνδυασμός αποδείχθηκε αδύνατος, οι Βρετανοί επέλεξαν να ακολουθήσουν τις πολιτικές 
τους προτεραιότητες, εις βάρος των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που προέκυπταν από τη δράση των αντιστασιακών οργανώσεων, και ειδικότερα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 

166 Greece and German 
occupation 

Hondros, John L. The Greek Civil War 
1943-1950: Studies of 
polarization 

1993 32-57 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΛΩΣΗ; ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ 

Λονδίνο, Nέα 
Υόρκη 

Υ ΙΠ Routledge 

 Το άρθρο  αφορά την γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα και τις πολιτικές ανακατατάξεις που αυτή προκάλεσε. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η πολιτική πόλωση στην 
Ελλάδα είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών που ξεκίνησαν ήδη από το 1915 με τον Εθνικό Διχασμό και κατέληξαν στην 
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δικτατορία του Μεταξά. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα πως η δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ την περίοδο της Κατοχής άλλαξε ριζικά τον ελληνικό πολιτικό κόσμο 
και μετέφερε τους όρους της πόλωσης από Βενιζελικοί-Αντιβενιζελικοί σε Κομμουνιστές-Αντικομμουνιστές. 

167 Η αμερικανική πολιτική 
απέναντι στην Ελλάδα, 
1944-1949 

Witner, Lawrence, 
S. 

Η Ελλάδα στη δεκαετία 
1940-1950 

2006 399-417 ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ; 
LINCOLN MACVEAGH; ΕΛΛΗΝΟ-
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αθήνα 
 

 

Υ ΑΚ Θεμέλιο 

 Η μελέτη αναλύει την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας από την απελευθέρωση της τελευταίας από τις δυνάμεις Κατοχής του Άξονα έως τη λήξη του εμφυλίου 
πολέμου πέντε χρόνια αργότερα. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου η παρέμβαση της Ουάσινγκτον στις ελληνικές υποθέσεις 
έλαβε διάφορες μορφές, διατηρώντας όμως σταθερά ως κεντρικό στόχο τον περιορισμό της ισχύος και της επιρροής της ελληνικής Αριστεράς.  
 

168 Stabilization, Development, 
and Government Economic 
Authority on the 1940s 

Thomadakis, 
Stavros S. 

Greece at the 
Crossroads: The Civil 
War and Its Legacy 

1995 173-226 ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΚΑΤΟΧΗ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Pennsylvania Υ ΑΚ Pennsylvania 
University Press 

 Η μελέτη αναλύει τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας αναφέρεται κατά σειρά στη βαριά κληρονομιά της 
Κατοχής, στις οικονομικές προκλήσεις στις οποίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις αμέσως μετά την απελευθέρωση και στις προσπάθειες 
σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας που αναλήφθηκαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940 μέσα στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που δημιουργούσε 
η έκρηξη του εμφυλίου πολέμου. 

169 Le perspective européenne 
de la politique extérieure 
grecque et le general de 
Gaulle (1959-1963) 

Svolopoulos, 
Constantin 

De Gaulle en son siècle: 
5. L’Europe 

1992  ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ; ΕΛΛΑΔΑ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

Paris  ΑΚ La 
Documentation 
française 

 Η μελέτη αναλύει τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το 1959 έως το 1963 σε συνάρτηση με την τοποθέτηση του Σαρλ ντε 
Γκωλ έναντι της προοπτικής ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η διπλωματική προσέγγιση ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι που 
εγκαινιάστηκε το 1959 διευκόλυνε αποφασιστικά την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΟΚ (η οποία 
πραγματοποιήθηκε το 1963), καθώς η ελληνική υποψηφιότητα τύγχανε πλέον της ένθερμης γαλλικής υποστήριξης. Επιστέγασμα των στενών ελληνογαλλικών 
σχέσεων αλλά και της φιλίας που συνέδεε τους Καραμανλή και ντε Γκωλ αποτέλεσε η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο τελευταίος στην Ελλάδα τον Μάιο 
του 1963.  

170 Ο στρατός στην πολιτική 
μετά τον πόλεμο 

Βερέμης, Θάνος Η Ελλάδα σε εξέλιξη 1986  ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974; ΙΔΕΑ; 
ΕΕΝΑ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Αθήνα  ΑΚ Εξάντας 
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 Η συμβολή αναλύει το ρόλο που διαδραμάτισαν οι ένοπλες δυνάμεις στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από τη λήξη του Β’ ΠΠ έως την περίοδο της δικτατορίας των 
Συνταγματαρχών (1967-1974). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι σε γενικές γραμμές οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν υπήρξαν φορείς εκσυγχρονιστικών ιδεών και ο ρόλος 
τους περιορίστηκε στην πρόκληση πολιτικών αναταραχών, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. 

171 The Ideological Impact of the 
Civil War 

Tsoucalas, 
Constantine 

Greece in the 1940s. A 
Nation in Crisis 

1981 319-342 ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ; ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ; 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

Ανόβερο Υ ΕΠ  

 Το άρθρο επικεντρώνεται στις ιδεολογικές και πολιτισμικές συνέπειες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ο συγγραφέας αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι διαιρέσεις 
του εμφυλίου πολέμου εισχώρησαν σε διαφορετικά επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Αναφέρεται στην κοινωνική διαστρωμάτωση, στην εκπαίδευση και στον 
ιδεολογικό λόγο των νικητών ο οποίος επιβλήθηκε ως κυρίαρχος μέχρι και την πτώση της δικτατορίας. Yυποστηρίζει ότι πίσω από το προσωπείο των δημοκρατικών 
θεσμών οικονομικά και πολιτιστικά στείρα αστική τάξη επέβαλε την αυταρχική της νοοτροπία στη ζωή της χώρας επιφέροντας αλλαγές που έμελλαν να αποβούν 
σχεδόν μόνιμες 

172 American Policy toward 
Greece 

Wittner, Lawrence 
S. 

Greece in the 1940s. A 
Nation in Crisis 

1981 229-238 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ; 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

Ανόβερο Υ ΕΠ  

 Το άρθρο εστιάζει στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα στην περίοδο 1944-1949. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η πολιτική των Αμερικανών 
παρέμεινε αμετάβλητη σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, με στόχο να περιορίσει τη δύναμη και την επιρροή της ελληνικής Αριστεράς. Έτσι, η αμερικανική πολιτική 
υποστήριξε την επάνοδο του βασιλέα, βοήθησε τη βρετανική στρατιωτική παρέμβαση και έθεσε οικονομικούς πόρους στη διάθεση της Δεξιάς. 

173 Το Σχέδιο Μάρσαλ και η 
διαμόρφωση της 
μεταπολεμικής Δυτικής 
Ευρώπης 

Χατζηβασιλείου, 
Ευάνθης 

Το Σχέδιο Μάρσαλ. 
Ανασυγκρότηση και 
διαίρεση της Ευρώπης 

2011 117-135 ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ; ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; 
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 

Αθήνα Υ ΕΠ  

 Ο συγγραφέας εστιάζει στην πολυδιάστατη σημασία που είχε η εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ για την οικονομική και πολιτική εξέλιξη της Δυτικής Ευρώπης. Το 
Σχέδιο Μάρσαλ δεν υπήρξε μόνο μια αμερικανική πρωτοβουλία τεράστιας σημασίας που προκάλεσε μια ανάλογη σοβιετική αντίδραση. Αντιθέτως ως αναπτυξιακό 
πρόβλημα με προφανείς πολιτικές διαστάσεις αφορούσε μια πλειάδα χωρών με διαφορετική ιστορία και διαφορετικές προτεραιότητες. Οι ΗΠΑ κατά τον συγγραφέα 
δεν στόχευσαν στη δημιουργία μιας νέου τύπου αμερικανικής αυτοκρατορίας, αλλά στην ενίσχυση της ικανότητας των Δυτικοευρωπαίων να αντισταθούν στον 
κομμουνισμό. 


