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 Title Author(s) Publication Year Vol Issue Pages Tags Own Producer Short Title 

1 Politika e 
ShtetitKomunistShqiptarndaj
MinoritetevenëShqipëri 
(1944-1948) 

Boçi, Sonila StudimeHistorike 2010  1-2 105-
128 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΚΚΕ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 

ΗΣ Μπότσι, 
Σονίλα 

Η πολιτική του 
αλβανικού 
κομμουνιστικού κράτους 
έναντι των μειονοτήτων 
στην Αλβανία (1944-
1948) 

 Το άρθρο εξετάζει την πολιτική της αλβανικής κομμουνιστικής κυβέρνησης έναντι των μειονοτήτων στο αλβανικό κράτος κατά τα πρώτα έτη του Ψυχρού 
Πολέμου. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στους σχεδιασμούς η ελληνική μειονότητα. Διαπιστώνεται ότι οι μειονότητες δεν αποτελούσαν πρόβλημα για την 
αλβανική κυβέρνηση και οι πολιτικές της αποσκοπούσαν στην ενσωμάτωσή τους στην αλβανική πολιτική και κοινωνική ζωή, ταυτόχρονα όμως,  με διατήρηση 
στοιχείων των ταυτοτήτων τους. 

2 Problemiçam pas 
LuftëssëDytëBotërore (1944-
1949) 

Meta, Beqir StudimeHistorike 2001  1-2 87-
105 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΗΠΑ; ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΤΣΑΜΗΔΕΣ 

ΗΣ Μέτα, Μπεκίρ Το τσάμικο πρόβλημα 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1944-1949) 

 Πρόκειται για άρθρο στηριζόμενο σε αλβανικά, κυρίως, αλλά και βρετανικά αρχεία. Παρουσιάζεται το ζήτημα των μουσουλμάνων Τσάμηδων σε επίπεδο 
διακρατικών σχέσεων, καθώς και η εγκατάστασή τους στην Αλβανία. Εξετάζονται και οι ελληνικές πολιτικές κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. 

3 The making of Yugoslavia's 
People's Republic of 
Macedonia 

Kofos, 
Evangelos 

Balkan Studies 1962 2 2 375-
396 

ΓΙΑΪΤΣΕ; ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ; 
ΛΔΜ; ΝΤΙΜΙΤΡΩΦ; ΣΝΟΦ-
ΝΟΦ; ΤΙΤΟ; ΤΣΕΝΤΟ 

ΑΛ   

 Το άρθρο αναφέρεται στη σπουδαιότητα που είχε η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το κομμουνιστικό καθεστώς του Βελιγραδίου, αφενός 
για λόγους εσωτερικής συνοχής (επίλυση εθνικού ζητήματος, εμπέδωση κομμουνισμού) και αφετέρου για την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής (ηγεμονισμός 
στα Βαλκάνια, επεκτατικές βλέψεις). Στο άρθρο αναλύονται επίσης οι διαφορετικές προσεγγίσεις των βαλκανικών ΚΚ για το Μακεδονικό Ζήτημα και το 
ενδεχόμενο νοτιοσλαβικής ομοσπονδίας, ενώ επίσης γίνεται αναφορά και στα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου και τη διάσταση ΚΚΕ-ΚΚΓ ιδιαίτερα μετά τη ρήξη 
Τίτο-Στάλιν. 

4 The Greek-Yugoslav 
Relationship during the Cold 
War 

Hatzivassilio
u, Evanthis 

DieBalkanlanderi
nEuropaderGege
nwart 

1994   83-91 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΝΑΤΟ; ΤΙΤΟ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΑΛ   

 Ο συγγραφέας προβαίνει σε μια συνολική αποτίμηση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων στη μεταπολεμική περίοδο. Παρουσιάζει σε γενικές γραμμές τα 
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ζητήματα που επηρέασαν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας και περιγράφει τις αντιλήψεις των δύο πλευρών για τις μεταξύ τους σχέσεις. 

5 Incompatible allies: Greek 
Communism and 
Macedonian nationalism in 
the Civil War in Greece, 
1943-1949 

Andrew, 
Rossos 

The Journal of 
Modern History 

1997 69 1 42-76 ΔΣΕ; ΚΚΕ-ΚΚΓ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΜΙΧΑΪΛΟ 
ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ; ΝΙΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΠΑΣΚΑΛ 
ΜΙΤΡΕΦΣΚΙ; ΣΝΟΦ-ΝΟΦ 

ΑΛ   

 Το άρθρο ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ του ΚΚΕ και των σλαβομακεδονικών οργανώσεων (ΣΝΟΦ-ΝΟΦ), την ιδεολογική πάλη μεταξύ των εκάστοτε θέσεων 
των ελλήνων κομμουνιστών και της αποσχιστικής δράσης των εν λόγω οργανώσεων και τις προσπάθειες της ηγεσίας του ΚΚΕ να τιθασεύσει τις αλυτρωτικές 
διαθέσεις των σλαβομακεδόνων προκειμένου να τους ενσωματώσει στον αγώνα του. Το υλικό στο οποίο βασίστηκε το άρθρο προέρχεται από βρετανικά αρχεία 
και από συλλογές εγγράφων τα οποία εκδόθηκαν στα Σκόπια. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το κείμενο απηχεί τις απόψεις της σλαβομακεδονικής 
ιστοριογραφίας. 

6 Marrëdhëniet e 
NdërsjellatëMinoritetitGrek 
me 
QeverinëKomunisteShqiptar
e (1944-1945) 

Boçi, Sonila StudimeHistorike 2009  3-4 83-
102 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΗΣ Μπότσι, 
Σονίλα 

Οι σχέσεις 
αμοιβαιότητας μεταξύ 
της ελληνικής 
μειονότητας και της 
Κομμουνιστικής 
Κυβέρνησης της 
Αλβανίας (1944-1945) 

 Πρόκειται για εξέταση με αλβανικό αρχειακό υλικό των σχέσεων ανάμεσα σε μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και την κομμουνιστική κυβέρνηση, 
κατά τη μεταβατική περίοδο ανάληψης της εξουσίας, έπειτα από το τέλος του Ψυχρού πολέμου. Στην ουσία διαπιστώνεται μία προσπάθεια μεταβολής της 
ιδεολογίας της μικρής ελίτ της μειονότητας από την υπεράσπιση θέσεων του ελληνικού εθνικισμού στην ενσωμάτωσή της στην αλβανική κοινωνία. 

7 MinoritetigreknëShqipërinëfi
llimtëviteve 50 

Boçi, Sonila StudimeHistorike 2010  3-4 117-
137 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΗΣ Μπότσι, 
Σονίλα 

Η ελληνική μειονότητα 
στην Αλβανία στις αρχές 
του 50 

 Με τη χρήση κυρίως αλβανικών αρχειακών πηγών επιχειρείται μία αποτίμηση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 
1950. Στόχος της αλβανικής πολιτικής αποτελούσε  η πολιτική και κοινωνική ενσωμάτωση της μειονότητας στην αλβανική κοινωνία με την αποδοχή στοιχείων της 
εθνικής της ταυτότητας. Σε αντιστάθμισμα η μειονότητα ήταν υπό συνεχή έλεγχο και ταυτόχρονα σε ολοκληρωτική απομόνωση από την Ελλάδα. 

8 Bulgarian foreign policy, 
1944-1968 

Božinov, 
TrajkovVojn 

ÉtudesHistorique
s 

1973  6 345-
361 

ΑΘΗΝΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΣΟΦΙΑ 

ΕΚ   

 Αναλύει τους άξονες που διαμόρφωσαν την εξωτερική πολιτική της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μέσα από τις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα και τη 
διεθνή της θέση. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζει επιφανειακά τις σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας κατά την εν λόγω περίοδο. 

9 Greek policy in the Balkans, 
1923-1981: Toward a 

Hatzivassilio
u, Evanthis 

Modern Greek 
Studies Yearbook 

1998 12
/1

 185-
210 

ΑΓΚΥΡΑ; ΑΘΗΝΑ; ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ; 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 

ΕΚ   
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synthesis of Greek 
bibliography 

3 ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΣΟΦΙΑ 

 Το άρθρο επικεντρώνεται στη βαλκανική πολιτική της Ελλάδας την περίοδο 1923-1981, η οποία συνίστατο στον περιορισμό των αναθεωρητικών κρατών μέσω 
διμερών ή πολυμερών συμμαχιών. Ειδική αναφορά γίνεται στη Βουλγαρία, η οποία, σύμφωνα με το συγγραφέα, αποτελεί, λόγω θέσης, κλειδί για τη 
σταθερότητα στα Βαλκάνια. Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζονται οι διακυμάνσεις στις σχέσεις των 2 κρατών ήδη από το έτος 1913. 

10 Greek-Bulgarian and Greek-
Soviet relations, 1953-1959: 
a view from the British 
archives 

Hatzivassilio
u, Evanthis 

Modern Greek 
Studies Yearbook 

1992 8  119-
137 

ΑΘΗΝΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΜΟΣΧΑ; ΣΟΦΙΑ 

ΕΚ   

 Το άρθρο εξετάζει τις ελληνοβουλγαρικές και ελληνοσοβιετικές σχέσεις της περιόδου 1953-1959 μέσα από τα αρχεία του Foreign Office. Αρχικά, ο συγγραφέας 
αναλύει τους λόγους που ώθησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου και κατόπιν παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ελλάδα και πως αυτές 
επηρέασαν τις σχέσεις με τη Βουλγαρία και τη Σοβιετική Ένωση.  

11 From Diversity to Alliance: 
Greece, Yugoslavia and 
Balkan Strategy, 1944-1959 

Hatzivassilio
u, Evanthis 

Balkan Studies 2004 45 1 123-
133 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; ΕΣΣΔ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΚΥΠΡΙΑΚΟ; 
ΝΑΤΟ; ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ; 
ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΑΛ   

 Το άρθρο εξετάζει την πορεία των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων από το τέλος του Β' ΠΠ έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950 λαμβάνοντας υπόψη τη 
στρατηγική σημασία που είχε η μία χώρα για την άλλη. Υπό αυτό το πρίσμα ερμηνεύεται η εξωτερική πολιτική των δυο χωρών που οδήγησε στις συμφωνίες του 
1953/1954, αλλά και οι εκατέρωθεν προσπάθειες για επαναπροσέγγιση μετά την αποτυχία των Βαλκανικών Συμφώνων. 

12 Greece and Bulgaria, 1949-
1964. The unspoken 
assumptions 

Hatzivassilio
u, Evanthis 

Balkan Studies 1992 33 1 143-
153 

ΑΘΗΝΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ; 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ; ΣΟΦΙΑ 

ΕΚ   

 Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, το άρθρο εξετάζει τις σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1949-1964. Ο συγγραφέας αναλύει τα αίτια, ιστορικά, 
πολιτικά και οικονομικά, που εμπόδισαν τα δύο κράτη να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις πριν το έτος 1964. Βασίζεται σε αρχειακό υλικό από το αρχείο του 
Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

13 United States policy toward 
Greece in the United 
Nations, 1946-1950 

Howard, 
Harry 

Balkan Studies 1967 8 1 263-
296 

UNSCOB; ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ; ΗΠΑ; 
ΟΗΕ 

ΕΚ   

 Πρόκειται για μία πληρέστατη παρουσίαση της αντιμετώπισης του ελληνικού ζητήματος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο συγγραφέας υπήρξε μέλος των 
Επιτροπών που συστάθηκαν από τον ΟΗΕ για την εξέταση του ελληνικού ζητήματος, γεγονός που του επιτρέπει να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες γύρω από το 
παρασκήνιο που οδήγησε στη σύσταση των εν λόγω Επιτροπών και τα πορίσματά τους. 

14 Greece and its Balkan 
neighbors (1948-1949) 

Howard, 
Harry 

Balkan Studies 1966 7 1 1-26 UNSCOB; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ; ΟΗΕ 

ΕΚ   

 Ο συγγραφέας υπήρξε μέλος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη διερεύνηση των επεισοδίων στα ελληνικά σύνορα και της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια 
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(UNSCOB). Εξετάζει τις σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά κομμουνιστικά κράτη και τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την 
εξομάλυνση των σχέσεων αυτών. Χρησιμοποιεί έγγραφα από τα αρχεία του ΟΗΕ και τα πορίσματα της UNSCOB. 

15 PolitikaePerëndimitndajShqi
përisë gjatë krizësshqiptaro-
sovjetike 

Kaba, Hamit StudimeHistorike 2010  3-4 139-
164 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΗΣ Κάμπα, Χαμίτ Οι δυτικές πολιτικές 
προς την Αλβανία κατά 
τη διάρκεια της αλβανο-
σοβιετικής κρίσης 

 Στη συγκυρία της ρήξης των αλβανοσοβιετικών σχέσεων το άρθρο μελετά με βάση αλβανικό αρχειακό υλικό, καθώς και υλικό δυτικών κρατικών αρχείων, την 
πολιτική, κυρίως, των ΗΠΑ απέναντι στην Αλβανία. Η πολιτική επικεντρώθηκε στην παρότρυνση στις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να 
σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα της Αλβανίας. 

16 The Greek Minority in 
Albania 

Kondis, Basil Balkan Studies 1995 36 1 83-
102 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΛΒΑΝΙΚΗ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΗΣ   

 Πρόκειται για μία σύντομη παρουσίαση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία στην ιστορική της διαδρομή τον 20ό αιώνα. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μετά το 
Β΄ ΠΠ προσπάθεια να τεθεί το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα στις διεθνείς συνδιασκέψεις, καθώς και τα δικαιώματα της μειονότητας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου. 

17 Greek National Claims at the 
Paris Peace Conference of 
1946 

Kondis, Basil Balkan Studies 1991 32 2 309-
324 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΗΣ   

 Με βάση βρετανικά και αμερικανικά αρχεία ο συγγραφέας παρουσιάζει τις ελληνικές διεκδικήσεις στην περίοδο μετά τον Β΄ ΠΠ, όπου κυρίαρχη θέση κατέχει το 
Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, καθώς και την ανταπόκριση των εκπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων. 

18 Tëfshehtatdjegësetëincidenti
ttëKanalittëKorfuzit 

Lalaj, Ana StudimeHistorike 2010  3-4 87-
115 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΜΒΑΝ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΗΣ Λαλάιγ, Άνα Τα αγκαθωτά μυστικά 
του συμβάντος στο 
κανάλι της Κέρκυρας 

 Πρόκειται για μία συμβολή, η οποία εξετάζει το συμβάν στο κανάλι της Κέρκυρας το 1946 μέχρι την καταδίκη της Αλβανίας το 1949. Με βάση αλβανικά κρατικά 
αρχεία, καθώς και αρχεία δυτικών κρατών επιχειρείται μία ανάγνωση του συγκεκριμένου επεισοδίου στο πλαίσιο των αλβανο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων, ενώ 
εξετάζεται και η οποιαδήποτε ελληνική εμπλοκή. 

19 The United States Position 
on Greece's Claims to 
Southern Albania. The 
Agitation of the North 

Malakasses, 
John T. 

Δωδώνη 1984 13  313-
330 

ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΕΒΑ 

ΗΣ   
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Epirotan Irredentists and the 
Greek Church in Washington 

 Κατά την περίοδο μετά το τέλος του Β΄ Π Π, καθώς διατυπώνονται οι διεκδικήσεις όσων συμμετείχαν , ένα ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων υπήρξε η 
παραχώρηση της Νότιας Αλβανίας, γνωστής στην ελληνική βιβλιογραφία και ως Βόρειας Ηπείρου στο ελληνικό κράτος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην  
προσπάθεια της ΚΕΒΑ, με τη χρήση αμερικανικών διπλωματικών εγγράφων, να παρουσιάσει τις θέσεις της στην αμερικανική κυβέρνηση. 

20 The Macedonian Question 
and the Guerilla War in 
Northern Greece on the Eve 
of the Truman Doctrine 

Meter, David 
C. Van 

Journal of the 
Hellenic Diaspora 

1995 21 1 71-90 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΣΣΔ; 
ΗΠΑ; ΚΚΕ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΝΟΦ 

ΑΛ   

 Το άρθρο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο ο αρθρογράφος αναφέρεται εν συντομία στην ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος από την περίοδο της Εξαρχίας 
μέχρι και το ξέσπασμα του Β' Π Π, ενώ στη συνέχεια καταπιάνεται με τα συνοριακά προβλήματα που προέκυψαν μεταπολεμικά, όπως, επίσης και με το 
ενδεχόμενο ίδρυσης ενός Ανεξάρτητου Μακεδονικού Κράτους συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο μέρος ασχολείται με τη συγκρότηση 
των ανταρτικών σωμάτων στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την εμπλοκή των γειτονικών βαλκανικών κρατών σε αυτή. Το άρθρο 
στηρίζεται σε αμερικανικό αρχειακό υλικό. 

21 Fragile Balance: Greek-
Yugoslav relations in the 
period 1944-1946 

Michailidis, 
Iakovos D. 

Balkan Studies 2004 45 1 109-
121 

ΚΚΕ; ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; ΝΟΦ; 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΣΝΟΦ; ΤΙΤΟ; 
ΤΥΠΟΣ 

ΑΛ   

 Το άρθρο καλύπτει την εξέλιξη των σχέσεων Αθήνας - Βελιγραδίου από το τέλος του Β' ΠΠ μέχρι την έναρξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Αναφέρεται στα 
ζητήματα που επηρέασαν τις σχέσεις των δύο χωρών, όπως π.χ. το ζήτημα των σλαβομακεδόνων προσφύγων, και κυρίως αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίον 
παρουσιάστηκαν από τον τύπο των δυο χωρών. 

22 L' incident du Canal de 
Corfou (1945-1946) 

Milo, Paskal StudiaAlbanica 2001 34  63-78 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ; ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΝΑΛΙ 
ΣΥΜΒΑΝ; ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΗΣ   

 Πρόκειται για άρθρο με τη χρήση πηγών, βρετανικών, αγγλικών, γαλλικών και σοβιετικών, το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει  τι συνέβη στο στενό της Κέρκυρας, 
την επίδρασή του στις αλβανο-βρετανικές σχέσεις και την περαιτέρω μεταγενέστερη διερεύνηση. 

23 IzbegliceizGrčke u Jugoslaviji 
1945-1960. god. 

Mitrović, 
Momčilo 

TokoviIstorije 1997 3-4  185-
199 

ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; 
ΓΚΑΚΟΒΟ; ΚΡΟΥΣΕΒΛΙΕ; 
ΜΠΟΥΛΚΕΣ; ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΛ Μίτροβιτς, 
Mόμτσιλο 

Πρόσφυγες από την 
Ελλάδα στη 
Γιουγκοσλαβία 1945-
1960 

 Το άρθρο ασχολείται με την τύχη των πολιτικών προσφύγων από την περιοχή της Μακεδονίας (στο άρθρο χρησιμοποιείται ο όρος ''Αιγαιακή Μακεδονία'') στη 
Γιουγκοσλαβία. Ο συγγραφέας χωρίζει τους πρόσφυγες σε έξι κατηγορίες λαμβάνοντας ως κριτήρια τον τόπο προέλευσης, τα αίτια της φυγής τους και τη χρονική 
περίοδο κατά την οποία  αυτή έλαβε χώρα. Στη συνέχεια, δίνει έμφαση στην περίπτωση του Μπούλκες παρέχοντάς  πληροφορίες για την οργάνωση της ζωής των 
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προσφύγων στο χωριό του Μπούλκες (καταμερισμός εργασίας, εκπαίδευση, οργάνωση παραγωγής, σχέσεις Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων προσφύγων κ.ά.). 
Έπειτα, αναφέρεται και σε άλλους οικισμούς προσφύγων στη Γιουγκοσλαβία όπως το Γκάκοβο και το Κρούσεβλιε και στις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν 
(έλλειψη τροφίμων και ρούχων, εμφάνιση ασθενειών). Στις τελευταίες σελίδες του άρθρου καταπιάνεται με τη διασπορά των προσφύγων την δεκαετία του 1950 
σε άλλες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας (Κροατία, Σλοβενία), σε λοιπές Λαϊκές Δημοκρατίες (Τσεχοσλοβακία) αλλά και σε χώρες της Δύσης. Εκτός αυτού γίνεται 
μια σύντομη αναφορά στο ρόλο που διαδραμάτισε το ζήτημα των προσφύγων στις σχέσεις Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας. 

24 EmigranţiipoliticigreciînRom
ânia, 1948-1982 

Patelakis, 
Apostolos 

Astra - Serienouă 2011 46 3-4 72-88 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ; 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ; 
ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΠΒ Πατελάκης, 
Απόστολος 

Οι Έλληνες πολιτικοί 
πρόσφυγες στη 
Ρουμανία, 1948-1982 

 Ο συγγραφέας παραθέτει ένα περιεκτικότατο σε πληροφορίες χρονικό της ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς στην κομμουνιστική Ρουμανία από το ξέσπασμα του 
ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1946 μέχρι τις συμφωνίες για τον επαναπατρισμό το 1982. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η ζωή των Ελλήνων προσφύγων στη 
Ρουμανία πέρασε από διάφορες διακυμάνσεις, οι οποίες σχετίζονταν τόσο με τις εσωτερικές ρουμανικές πολιτικές εξελίξεις όσο και με τις σχέσεις των Ελλήνων 
κομμουνιστών απέναντι στους ρουμάνους συντρόφους τους. Δεδομένου ότι η βιβλιογραφία για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στη Ρουμανία είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη, η συμβολή με τις πληροφορίες που παρέχει στην ιστορική μελέτη του συγκεκριμένου θέματος κρίνεται εξαιρετικά πολύτιμη. 

25 Războiul civil din Grecia 
(1946-1949) 

Patelakis, 
Apostolos 

Astra - Serienouă 2011 45 1-2 48-62 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ; ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΜΠΟΥΛΚΕΣ 

ΠΒ Πατελάκης, 
Απόστολος 

Ο ελληνικός Εμφύλιος 
Πόλεμος (1946-1947) 

 Πλαισιωμένο με ένα άκρως ενδιαφέρον και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το άρθρο του Απόστολου Πατελάκη δίνει μια συνοπτική και ταυτόχρονα περιεκτικότατη 
περιγραφή του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στη ρουμανική γλώσσα. Παράλληλα ο συγγραφέας προσπαθεί να φωτίσει τη ρουμανική διάσταση της εμφύλιας 
διαμάχης, χωρίς ωστόσο να αποκλίνει από την ιστορική αφήγηση των γεγονότων. 

26 "Mali rat" najugoslovensko-
grčkojgranici (1945-1950) 

Ristović, 
Milan 

VojnoistorijskiGl
asnik 

1999 1-3  89-
109 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 
ΔΣΕ; ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΤΣΕΤΝΙΚΣ 

ΑΛ Ρίστοβιτς, 
Μίλαν 

«Μικρός πόλεμος»στα 
ελληνογιουγκοσλαβικά 
σύνορα(1945-1950) 

 Το άρθρο ασχολείται με τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στα ελληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου. Περιγράφει τις επιπτώσεις που 
είχαν στις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ, επίσης αναφέρεται και στην παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα για την επίλυση των συνοριακών ζητημάτων. Το άρθρο 
στηρίχτηκε σε ελληνικά, αγγλικά και κυρίως γιουγκοσλαβικά αρχεία. 

27 From Ankara to Bled Marshal Spyridon, Balkanica 2012 42  133- ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; ΑΛ   



7 

 

Tito’s Visit to Greece (June 
1954) and the Formation of 
the Balkan Alliance 

Sfetas 163 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΝΑΤΟ; ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΠΟΠΟΒΙΤΣ; ΤΙΤΟ 

 Το άρθρο καταπιάνεται με την επίσκεψη του Τίτο στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη του Βαλκανικού Συμφώνου. Παράλληλα, με 
ζητήματα γεωπολιτικής σημασίας και ασφάλειας που όπως ήταν λογικό συζητήθηκαν από τις δύο πλευρές, έγινε λόγος και για διμερή ζητήματα, όπως το ζήτημα 
της ελεύθερης ζώνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το Χιλανδάρι και το ζήτημα των Σλαβομακεδόνων στην Ελλάδα. 

28 Searching for a Brother Lost 
in Albania’s Gulag 

Stavrou, 
Nikolaos A. 

Mediterranean 
Quarterly 

2008 19 2 47-81 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ROLLBACK; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΗΣ   

 Πρόκειται για την ιστορία του αδελφού του γνωστού καθηγητή των διεθνών σχέσεων. Ο συγγραφέας με επιστημονικό τρόπο παρουσιάζει μία άγνωστη πτυχή 
των ελληνοαλβανικών σχέσεων και των μυστικών επιχειρήσεων στη λογική των επιχειρήσεων Rollback, οι οποίες πραγματοποιούνταν από τις δυτικές δυνάμεις 
στην ανατολική Ευρώπη. 

29 United States, Great Britain 
and Greek-Yugoslav 
rapprochement, 1949-1950 

Stefanidis, 
Ioannis 

Balkan Studies 1986 27 2 315-
346 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΑΡΝΤΕΛ; ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΑΛ   

 Το άρθρο περιγράφει τις παρεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων Αθήνας-Βελιγραδίου μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν και ως εκ 
τούτου επικεντρώνεται σε μια ανάλυση των γεωπολιτικών δεδομένων της περιόδου. Παρ' όλα αυτά καταπιάνεται με επιμέρους ζητήματα που επηρεάζουν τις 
ελληνο-γιουγκοσλαβικες σχέσεις, όπως το Μακεδονικό, το ζήτημα του επαναπατρισμού των παιδιών του ''παιδομαζώματος'', αλλά και ζητήματα οικονομικής 
φύσεως, όπως η λειτουργία της ελεύθερης ζώνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η σιδηροδρομική επικοινωνία μέσω Βαρδάρη και το καθεστώς των εμπορικών 
συναλλαγών. Ταυτόχρονα εξετάζεται η παροχή οικονομικής βοήθειας από τη Δύση στο γιουγκοσλαβικό καθεστώς και η επίδραση των ελληνικών εσωτερικών 
εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική. 

30 The USSR and the creation of 
the Commission of 
Investigation concerning 
Greek frontier incidents 

Xydis, 
Stephen 

Balkan Studies 1963 4 1 1-14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ; ΕΣΣΔ; 
ΗΠΑ; ΟΗΕ; ΣΤΑΛΙΝ 

ΕΚ   

 Το άρθρο αναφέρεται στην πολιτική που ακολούθησε η Σοβιετική Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έναντι του ελληνικού ζητήματος και ιδιαίτερα 
απέναντι στις προσπάθειες των ΗΠΑ για τη σύσταση Επιτροπής που θα εξέταζε τα επεισόδια κατά μήκος των ελληνικών συνόρων. Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται 
ανάγλυφα η παρελκυστική πολιτική των Σοβιετικών αντιπροσώπων και, τελικά, η απόφαση του Στάλιν να διακοπεί κάθε βοήθεια προς τους Έλληνες 
κομμουνιστές. 

31 Αθήνα-Βελιγράδι: 
Περιφερειακή συνεργασία 
και Μακεδονικό Ζήτημα τη 

Γκότα, Δώρα Ανοιχτοσύνη. 
Τιμητικός Τόμος 
για την ομότιμη 

2012   541-
553 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΓΚΡΛΙΤΣΚΟΦ 
ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ; ΛΔΜ; 

ΑΛ   
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δεκαετία του 1960 καθηγήτρια 
Βασιλική 
Παπούλια 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Το άρθρο εξετάζει τη διακύμανση των ελληνο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων από την υπογραφή των συμφωνιών του 1959 μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 
και την επίδραση του Μακεδονικού Ζητήματος στις προσπάθειες των δύο ηγεσιών για συνεργασία. Η αρθρογράφος αναφέρεται στην κρίση των ετών 1961-62, 
στο ρόλο που διαδραμάτισε η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και οι διαφορές κέντρου-περιφέρειας (Βελιγράδι - Σκόπια) όσον αφορά τη διαμόρφωση της 
γιουγκοσλαβικής εξωτερικής πολιτικής. 

32 "Οικοδομώντας το 
παρελθόν": Σλαβομακεδόνες 
πολιτικοί πρόσφυγες στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της 
Μακεδονίας: Μια πρώτη 
προσέγγιση 

Μιχαηλίδης, 
Ιάκωβος 

Ίστωρ 2002 13  107-
124 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ; ΛΔΜ; ΝΑΟΥΜ 
ΠΕΓΙΟΦ; ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΤΟΝΤΟΡ 
ΣΙΜΟΦΚΣΙ; ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΑΤΩΝ; ΧΡΙΣΤΟ 
ΑΝΤΟΝΟΦΚΣΙ 

ΑΛ   

 Το άρθρο ερευνά τη διαδικασία κατασκευής ιστορικού παρελθόντος εκ μέρους των σλαβόφωνων της δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι κατέληξαν μετά το τέλος του 
εμφυλίου πολέμου στη ΛΔΜ. Ο συγγραφέας αναφέρεται στους κυριότερους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, στους στόχους που έθεσαν ενώ παράλληλα 
παραθέτει και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έδρασαν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σκιαγράφηση της ιστοριογραφικής παραγωγής από πλευράς ΛΔΜ την 
πρώτη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 

33 Ανθρωπισμός και πολιτική: 
Τα "παιδιά του 
παιδομαζώματος" στη 
Γιουγκοσλαβία, 1948-1954 

Μιχαηλίδης, 
Ιάκωβος 

Βαλκανικά 
Σύμμεικτα 

2002 12-
13 

 211-
220 

ΕΒΟΠ; ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ; Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΑΤΩΝ; ΛΑΖΑΡ 
ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; ΛΔΜ; ΜΠΕΛΑ 
ΤΣΡΚΒΑ; ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ 

ΑΛ   

 Το άρθρο εξετάζει την εγκατάσταση των παιδιών στη Γιουγκοσλαβία, τις ενέργειες των γιουγκοσλαβικών αρχών και των οργανώσεων που ιδρύθηκαν γι' αυτό το 
σκοπό. Επίσης, αναφέρεται στο ζήτημα της επανένωσης των παιδιών με τις οικογένειες τους, ενώ, τέλος, γίνεται και μια σύντομη μνεία στην πολιτική σημασία 
του ζητήματος. 

34 Сътрудничество между 
НОВА и ЕЛАС в борбата 
срещу хитлерофашизма, 15 
Декември 1943 – 25 
Октомври 1944 

Даскалов, 
Георги 

Известия на 
военноисториче
ското научно 
дружество 

1983 36  19-56 EΛΑΣ; NOBA; ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ; ΘΡΑΚΗ 

ΑΧ Δασκάλοφ, 
Γκεόργκι 

Η συνεργασία μεταξύ 
ΝΟΒΑ και ΕΛΑΣ στον 
αγώνα εναντίον του 
χιτλεροφασισμού, 15 
Δεκεμβρίου 1943 – 25 
Οκτωβρίου 1944 

 Το άρθρο εξαντλεί το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ της ένοπλης πτέρυγας του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΕΛΑΣ στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη. Το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 1944 στις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και εθνικιστών ανταρτών στην Ανατολική 
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Μακεδονία παίρνουν μέρος και Βούλγαροι αντάρτες, ενώ ο βουλγαρικός στρατός ενισχύει με οπλισμό τον ΕΛΑΣ. 

35 Борбата на Българска 
Комунистическа Партия за 
бойното сътрудничество на 
българския народ със 
съседните балкански 
народи против 
хитлеристките окупатори, 
(1941-1944г) 

Горненски, 
Никифор П. 

Военен 
Исторически 
Сборник 

1956 4  17-38 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΚΒ; ΚΚΓ; 
ΚΚΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ; 
ΣΟΦΙΑ 

ΑΧ Γκορνένσκι, 
Νικιφόρ 

Ο αγώνας του 
Βουλγαρικού 
Κομμουνιστικού 
Κόμματος για μαχητική 
συνεργασία του 
βουλγαρικού λαού με 
γειτονικά βαλκανικά 
έθνη ενάντια στους Ναζί 
κατακτητές, (1941-1944) 

 Το σύνολο σχεδόν του έργου του Νικιφόρ Γκορνένσκι είναι αφιερωμένο στη συνεργασία μεταξύ του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΒΚΚ) και των 
αντιστασιακών κινημάτων στα Βαλκάνια, κυρίως της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εμφύλιες συγκρούσεις, υπάρχουν αναφορές 
στις συγκρούσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και εθνικιστών ανταρτών το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 1944. Στις συγκρούσεις αυτές λαμβάνουν μέρος τόσο 
ένοπλα βουλγαρικά τμήματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΝΟΒΑ) όσο και τμήματα του τακτικού βουλγαρικού στρατού. 
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Books 
 
 
 Title Author(s) Year Tags City Ed Own Producer Publisher Short Title 

1 Livre sur la Grece  1948 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΟΗΕ 

Βελιγράδι  ΑΛ  Direction de l' 
Information 
Pres le 
Gouverneme
nt de la 
Republique 
Federative 
Populaire de 
Yougoslavie 

 

 Πρόκειται για έκδοση της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβικής Κυβέρνησης η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια Βίβλο για την κατάσταση που 
επικρατούσε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιουγκοσλαβικών αρχών. Στηρίζεται σε συλλογή κυβερνητικών εγγράφων, άρθρα εφημερίδων και εκθέσεις 
της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά την παραμονή της στην Ελλάδα. 

2 Dokumenti o spoljnoj politici 
Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije, 1949 

Vojvodić, 
Mihajlo 

1991 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΑΡΝΤΕΛ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ; 
ΤΙΤΟ 

Βελιγράδι Υ ΑΛ Βοϊβόντις, 
Μιχάηλο 

Jugoslovenski 
pregled 

Ντοκουμέντα για την 
εξωτερική πολιτική 
της Σοσιαλιστικής 
Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας, 
1949 

 Ο τόμος χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο και εκτενέστερο κεφάλαιο αποτελείται από γιουγκοσλαβικά  ντοκουμέντα, το δεύτερο από ντοκουμέντα που προέρχονται 
από τις χώρες όπου διαβιούσαν γιουγκοσλαβικές μειονότητες και το τρίτο σε ξένα, μη γιουγκοσλαβικά ντοκουμέντα. Τα σχετικά με την Ελλάδα ντοκουμέντα 
αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας για παραβίαση των συνόρων από ένοπλα ελληνικά σώματα και την ελληνική αεροπορία. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ντοκουμέντα που σχετίζονται με το ΝΟΦ και τη ''μακεδονική'' (όπως αναφέρεται) μειονότητα στην Ελλάδα. 

3 Dokumenti o spoljnoj politici 
SFRJ, 1950 

Vojvodić, 
Mihajlo 

1993 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Βελιγράδι Υ ΑΛ Βοϊβόντις, 
Μιχάηλο 

Jugoslovenski 
pregled 

Ντοκουμέντα για την 
εξωτερική πολιτική 
της Σοσιαλιστικής 
Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας, 
1950 

 Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή εγγράφων και ντοκουμέντων που διαφωτίζουν διάφορες πτυχές της γιουγκοσλαβικής εξωτερικής πολιτικής για το έτος 1950. Σε ένα 
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μικρό αριθμό εγγράφων γίνεται μνεία και στις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις που περιορίζονται κυρίως στο ζήτημα του επαναπατρισμού των παιδιών-προσφύγων 
του ελληνικού Εμφυλίου. 

4 Dokumenti o spoljnoj politici 
Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije, 1948 

Štrbac, Čedomir 1989 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΛΑΖΑΡ 
ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΝΟΦ; ΤΙΤΟ 

Βελιγράδι Υ ΑΛ Στρμπατς, 
Τσέντομιρ 

Jugoslovenski 
pregled 

Ντοκουμέντα για την 
εξωτερική πολιτική 
της Σοσιαλιστικής 
Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας, 
1948 

 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος ευρύτερης σειράς εκδόσεων γιουγκοσλαβικών πηγών (ομιλίες και δηλώσεις Γιουγκοσλάβων αξιωματούχων, επιστολές και αναφορές 
διπλωματών, άρθρα εφημερίδων, αποφάσεις κομματικών οργάνων κ.ά.) που ρίχνουν φως στην εξωτερική πολιτική της Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. Το 
συγκεκριμένο τεύχος είναι αφιερωμένο σε ένα έτος σταθμό στην γιουγκοσλαβική ιστορία εξαιτίας της ρήξης Τίτο-Στάλιν. Τα έγγραφα του τόμου αναφέρονται στο 
ζήτημα της Τριέστης, στις σχέσεις του Βελιγραδίου με τις γειτονικές και μη σοσιαλιστικές χώρες και στη σοβιετική καμπάνια εναντίον του Τίτο. Το ενδιαφέρον του 
Έλληνα ερευνητή εστιάζεται στα λιγοστά κείμενα που αναφέρονται στα συνοριακά επεισόδια, στις διαμαρτυρίες της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας για εκτελέσεις 
κομμουνιστών από την κυβέρνηση της Αθήνας και κυρίως στα έγγραφα που σχετίζονται με το Μακεδονικό Ζήτημα και τη δράση του ΝΟΦ. 

5 Truce in the Balkans Barker, 
Elisabeth 

1948 ΑΘΗΝΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ; ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; ΣΟΦΙΑ 

Λονδίνο  ΕΚ  Marshall  

 Η συγγραφέας περιηγήθηκε τα Βαλκάνια επί ένα χρόνο μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ. Αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις που σημάδεψαν την περίοδο. Περιγράφει 
παράλληλα τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Αφιερώνει τέσσερις σελίδες (202-205) στις σχέσεις των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας το βαθύ 
μίσος που τις χωρίζει. 

6 Minoritetet në Shqipëri midis 
identitetit dhe integrimit 
1939-1949 

Boçi, Sonila 2012 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ 

Τίρανα  ΗΣ Μπότσι, 
Σονίλα 

Qendra e 
Studimeve 
Albanologjike 
- Instituti i 
Historisë 

Οι μειονότητες στην 
Αλβανία μεταξύ 
ταυτοποίησης και 
ολοκλήρωσης 1939-
1949 

 Πρόκειται για μελέτη, η οποία αποτελεί την προέκταση της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως και μελετά τις μειονότητες της Αλβανίας κατά τη δεκαετία του 
1940. Κυρίαρχο ρόλο κατέχει η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Μετά το θεωρητικό πλαίσιο, η συγγραφέας αναπτύσσει την κατάσταση των μειονοτήτων κατά τον 
Β' ΠΠ και την περίοδο 1945-1949, αρχικά ως θέμα των διακρατικών σχέσεων Ελλάδας και Αλβανίας και στη συνέχεια ως ζήτημα της κομμουνιστικής περιόδου στην 
Αλβανία. 

7 Jugoslavija i NATO (1951-
1957) 

Bojan, 
Dimitrijević 

2003 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΣΣΔ; ΗΠΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Βελιγράδι  ΑΛ Μπόγιαν, 
Ντιμιτρίγιεβ
ιτς 

Tricontinental Γιουγκοσλαβία και 
ΝΑΤΟ (1951-1957) 

 Στο βιβλίο εξετάζεται η αμερικανική βοήθεια που δόθηκε στη Γιουγκοσλαβία μέσω του ΝΑΤΟ στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ο συγγραφέας αναφέρεται επίσης στο 
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ιταλικό βέτο όσον αφορά την ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στη βορειοατλαντική συμμαχία πριν την επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης, ενώ, επίσης γίνεται λόγος και 
για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τη γιουγκοσλαβική προσχώρηση. 

8 Relațiile româno-elene. O 
istorie cronologică. 

Brezeanu, 
Stelian; 
Iordan, 
Constantin; 
Matei, Horia; 
Teoteoi, Tudor; 
Gheorghe, 
Zbuchea 

2003 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ; ΓΚΕΟΡΓΚΙΟΥ-ΝΤΕΖ; 
ΝΙΚΟΛΑΕ ΤΙΤΟΥΛΕΣΚΟΥ; ΝΙΚΟΛΑΕ 
ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ 

Βουκουρέστι  ΠΒ Στελιάν, 
Μπρεζεάνο
υ; 
Ιορντάν, 
Κωνσταντίν; 
Χόρια, 
Ματέι; 
Τούντορ, 
Τεοτεόι; 
Γκεόργκε, 
Ζμπουκέα 

Ed. Omonia Ελληνορουμανικές 
σχέσεις. Μια 
χρονολογική 
εξιστόρηση 

 Οι συγγραφείς παρουσιάζουν σε εννέα κεφάλαια την ιστορία των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων από την αρχαιότητα μέχρι το 2003. Πρόκειται για μια εργασία με 
πολλές πληροφορίες που επιτρέπουν στον αναγνώστη να ενημερωθεί γρήγορα και έγκυρα για την εν λόγω περίοδο. Το κεφάλαιο για τις ελληνο-ρουμανικές σχέσεις 
μετά τον Β΄ ΠΠ (1945-2003) έχει συνταχθεί από τον γνωστό ιστορικό Κωνσταντίν Ιορντάν από το Ινστιτούτο Νοτιο-Ανατολικών Σπουδών του Βουκουρεστίου (σελ. 288-
311). Παρουσιάζονται, επίσης, ενημερωμένοι κατάλογοι με τους αρχηγούς κράτους και τις κυβερνήσεις σε Ρουμανία και Ελλάδα. Πλούσια και κατατοπιστική είναι και η 
βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας. 

9 The Paris Peace Conference 
of 1946 and the Greek-
Bulgarian relations 

Constantopoulo
s, Dimitri 

1956 ΑΙΤΗΜΑΤΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΠΑΡΙΣΙ; 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Θεσσαλονίκη  ΕΚ  ΙΜΧΑ  

 Το εν λόγω έργο αποτελεί την πρώτη μεταπολεμική προσπάθεια αποτίμησης των ελληνο-βουλγαρικών σχέσεων υπό το πρίσμα του Συνεδρίου Ειρήνης του Παρισιού. 
Αρχικά, ο συγγραφέας εξετάζει τις σχέσεις των δύο κρατών από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια, παρουσιάζοντας τα αιτήματα της κάθε πλευράς, όπως αυτά 
τέθηκαν στη Διάσκεψη Ειρήνης, τονίζει το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές: η Ελλάδα από τη μία πλευρά επιδιώκει την ασφάλεια (αίτημα για διαρρύθμιση των 
συνόρων), ενώ η Βουλγαρία την οικονομική αυτοτέλεια (αίτημα για διέξοδο στο Αιγαίο).  

10 The Golgotha of the 
Macedonians in Greece 

Cvetanoski, 
Viktor 

2009 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΕΛΛΑΔΑ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; ΣΚΟΠΙΑ; 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Σκόπια  ΑΛ  The 
assοciation of 
the children 
refugees from 
the Aegean 
part of 
Macedonia 

 

 Πρόκειται για τη συλλογή τριάντα έξι επεισοδίων που επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Βίκτωρ Τσβετανόσκι, η οποία παρουσιάζει μια ζοφερή πραγματικότητα για τους 
σλαβόφωνους πληθυσμούς στην Ελλάδα από την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων μέχρι και τον εμφύλιο πόλεμο. Οι αυτοτελείς ιστορίες, ασύνδετες μεταξύ τους, είναι 



13 

 

βασισμένες στην αντίληψη της ιστορίας όπως διαμορφώθηκε στα Σκόπια. 

11 Jugoslavija u hladnom ratu. 
Odnosi sa velikim silama, 
1949-1955 

Darko, Bekić 1988 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; 
ΝΑΤΟ; ΧΡΟΥΣΤΩΦ ΝΙΚΗΤΑ 

Ζάγκρεμπ  ΑΛ Ντάρκο, 
Μπέκιτς 

Globus Η Γιουγκοσλαβία 
στον Ψυχρό πόλεμο: 
Οι σχέσεις με τις 
μεγάλες δυνάμεις, 
1949-1955 

 Ο συγγραφέας αναφέρεται στο τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, στην αμερικανική πολιτική έναντι της Γιουγκοσλαβίας αρχίζοντας από το 1949 με τη 
δέσμευση της Γιουγκοσλαβίας να μειώσει τη βοήθεια προς τον ΔΣΕ και τελικά να κλείσει τα σύνορα. Αναφέρεται, επίσης, στην κατάσταση των ελληνο-
γιουγκοσλαβικών σχέσεων και σε όλο το διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο για τη συγκρότηση του Βαλκανικού Συμφώνου την περίοδο  1953-54. 

12 Jugoslavija i Zapad 1952-
1955. Jugoslovensko 
približivanje NATO-u 

Dragan, Bogetić 2000 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; ΕΣΣΔ; ΝΑΤΟ; 
ΠΑΠΑΓΟΣ; ΤΙΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Βελιγράδι  ΑΛ Ντράγκαν, 
Μπόγκετιτς 

Službeni list 
SRJ 

Γιουγκοσλαβία και 
Δύση 1952-1955. Η 
προσέγγιση της 
Γιουγκοσλαβίας με 
το ΝΑΤΟ 

 Εξετάζεται η προσπάθεια της Γιουγκοσλαβίας το 1952-53 για στρατιωτική συνεργασία με το ΝΑΤΟ υποκινούμενη κυρίως από το φόβο σοβιετικής επίθεσης. 
Παράλληλα, διαφαίνεται ο ρόλος τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας στην επιχειρούμενη προσέγγιση και γίνεται λόγος για τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές επαφές και 
τις συζητήσεις του Τίτο με τον Παπάγο. 

13 Drumuri sub cenușă. România 
și Grecia între anii 1944-1949 

Duliu-Basgechi, 
Steliana 

2009 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α'; ΕΑΜ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΚΚΕ; ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΡΟΖΑ; 
ΣΤΑΛΙΝ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Κωνστάντζα  ΠΒ Ντούλιου-
Μπαζγκέκι, 
Στελιάνα 

Εd. Dobrogea Δρόμοι κάτω από τη 
στάχτη. Η Ρουμανία 
και η Ελλάδα στα 
χρόνια 1944-1949 

 Η συγγραφέας εξετάζει παράλληλα την ιστορία της Ρουμανίας και της Ελλάδας εστιάζοντας στην πολιτικο-οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση την περίοδο 1944-
1949, μια περίοδο δύσκολη και πολύ λίγο γνωστή. Στο τέλος του Β΄ ΠΠ, λόγω της διεθνούς συγκυρίας, οι δύο χώρες επρόκειτο να ακολουθήσουν διαφορετικούς 
δρόμους: Η Ρουμανία προς την Ανατολή, η Ελλάδα προς τη Δύση. Αυτή η ιστορική εξέλιξη παρουσιάζεται σχεδόν κινηματογραφικά, δίνοντας στον αναγνώστη τη 
δυνατότητα να μάθει πως η Ελλάδα, μια χώρα με αριστερό προσανατολισμό, αναγκάστηκε να διατηρήσει τη μοναρχική διακυβέρνηση, ενώ η Ρουμανία, μια χώρα με 
αντικομμουνιστικό χαρακτήρα, αναγκάστηκε να κομμουνιστικοποιηθεί. Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι κεφάλαια, πλαισιωμένα με πολλές εικόνες και από τις δυο χώρες. 
Στο τέλος υπάρχει παράρτημα με ντοκουμέντα και τη σχετική βιβλιογραφία. 

14 Die Kommunistische Partei 
Griechenlands 1941-1949 

Esche, Matthias 1982 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΒΑΡΚΙΖΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ 

Μόναχο  ΕΚ  Universität 
Hamburg 

 

 Συμβολή στην πολιτική του ΚΚΕ από την αρχή της Αντίστασης ως το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Αξιοποίησε όλο το διαθέσιμο αρχειακό υλικό ως τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 (βρετανικά αρχεία, περιοδικά, απομνημονεύματα). Διαφαίνεται η αποφασιστικότητα των Άγγλων να συγκρουστούν με τον ΕΛΑΣ, όπως και η 
έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους του ΚΚΕ, το Δεκέμβρη του 1944, οπότε βρέθηκε απομονωμένο. Για τον Εμφύλιο θεωρεί ότι όλες οι πλευρές είχαν ευθύνη, καθώς 
καταστρατήγησαν τη συμφωνία της Βάρκιζας. 

15 1880-2010, Mereu împreună. Filliti, Georgeta 2010 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ; ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΠΠΑ; Μπρασόφ  ΠΒ Φιλίτι, Ed. Suvenir 1880-2010, Πάντα 
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România și Grecia: 130 de ani 
de relații diplomatice. 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΕΣΑΚΡΟΥ; 
ΤΑΚΕ ΙΟΝΕΣΚΟΥ 

Τζωρτζέτα Μαζί. Ρουμανία-
Ελλάδα: 130 χρόνια 
διπλωματικών 
σχέσεων 

 Με αφορμή τη συμπλήρωση 130 ετών από την σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας, η συγγραφέας κάνει, στο πλαίσιο ενός ιστορικού 
άλμπουμ, μια σύνθεση εκείνων των στοιχείων που αντανακλούν τις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών. Στην εισαγωγή, η γνωστή ερευνήτρια κάνει μια σύντομη 
χρονολογική επισκόπηση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Η μεταπολεμική περίοδος εξετάζεται στις σελίδες 25-31. Τον πρόλογο υπογράφει ο Γεώργιος 
Πουκαμισάς, πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι. Η έκδοση  περιλαμβάνει και 165 εικόνες. 

16 The Pact of Ankara. A test 
case of collective security in 
Southeastern Europe 

Iatrides, John 1959 ΑΓΚΥΡΑ; ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΝΑΤΟ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ; ΤΟΥΡΚΙΑ 

Χάγη  ΑΛ  Institute of 
Social Studies 

 

 Ο συγγραφέας του βιβλίου επιχειρεί μέσα από επίσημα έγγραφα (στα οποία όμως δεν γίνεται παραπομπή), δημοσιεύματα του τύπου, συνεντεύξεις και επίσημες 
δηλώσεις των πρωταγωνιστών να αναλύσει και να αξιολογήσει τις αιτίες υπογραφής του Συμφώνου, την προσπάθεια εφαρμογής του σε πολιτικό, οικονομικό, 
στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο και τέλος τους λόγους της αδρανοποίησής του. 

17 Shqipëria dhe Kosova në 
Arkivat Ruse, 1946-1962 

Kaba, Hamit; 
Çeku, Ethem 

2011 ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΒΕΡ 
ΧΟΤΖΑ; ΣΤΑΛΙΝ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Πρίστινα  ΗΣ Κάμπα, 
Χαμίτ; 
Τσέκου, 
Εθέμ 

Qendra e 
Studimeve 
Albanologjike 
- Instituti i 
Historisë 

Αλβανία και 
Κοσσυφοπέδιο στα 
ρωσικά αρχεία, 
1946-1962 

 Πρόκειται για συλλογή και έκδοση 72 εγγράφων από τα ρωσικά αρχεία σχετικά με την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο κατά τον πρώιμο Ψυχρό πόλεμο. Μεταξύ άλλων 
ζητημάτων εξετάζονται και οι διακρατικές σχέσεις βαλκανικών κρατών, όπως η στάση της Ελλάδας απέναντί τους, καθώς και περισσότερο σύνθετα ζητήματα όπως το 
Βορειοηπειρωτικό. 

18 Makedonsko pitanje u 
Jugoslovensko-Grčkim 
odnosima. Poverljivi 
dokumenti 1949-1967 

Katsanos, 
Konstantinos; 
Pantelić, Nada 

2012 ΑΒΕΡΟΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ; ΓΚΡΛΙΤΣΚΟΦ 
ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ; ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΚΑΡΝΤΕΛ; 
ΚΟΤΣΑ ΠΟΠΟΒΙΤΣ; ΚΡΣΤΕ 
ΤΣΕΡΒΕΝΚΟΦΣΚΙ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

Βελιγράδι  ΑΛ Κατσάνος, 
Κωνσταντίνο
ς; 
Πάντελιτς, 
Νάντα 

Arhiv 
Jugoslavije; 
Društvo za 
Makedonske 
Studije 

Το Μακεδονικό 
Ζήτημα στις 
ελληνογιουγκοσλαβι
κές σχέσεις. 
Εμπιστευτικά 
έγγραφα 1949-1967 

 Η κοινή έκδοση των Κρατικών Αρχείων της Γιουγκοσλαβίας και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια ενδιαφέρουσα συλλογή 
απόρρητων γιουγκοσλαβικών εγγράφων, ενδεικτικών για τη σημασία που είχε το Μακεδονικό Ζήτημα στο σχεδιασμό και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας 
και Γιουγκοσλαβίας. Τα έγγραφα πλαισιώνονται από μια εισαγωγή του συγγραφέα που κατατοπίζει τον αναγνώστη για τα γεγονότα της περιόδου, από φωτογραφικό 
υλικό και τέλος από τα σκαναρισμένα πρωτότυπα έγγραφα. 

19 General Markos Kljakić, Dragan 1979 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΒΙΤΣΙ; ΓΡΑΜΜΟΣ; ΔΣΕ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΚΚΕ 

Ζάγκρεμπ  ΑΛ Κλιάκιτς, 
Ντράγκα 

Globus O Στρατηγός Μάρκος 



15 

 

 Πρόκειται για μια βιογραφία του Μάρκου Βαφειάδη από την οποία αντλούμε πληροφορίες τόσο για την προσωπική του ζωή από τα παιδικά του χρόνια ακόμη, όσο και 
για την πολιτικο-στρατιωτική του δράση. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην Αντίσταση και τον Εμφύλιο αναλύοντας το ρόλο που διαδραμάτισε ο Βαφειάδης και βρίσκει 
ευκαιρία να ασκήσει κριτική στην πολιτική του Ζαχαριάδη και να του επιρρίψει ευθύνες για την ήττα του ΔΣΕ. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τη 
χρονολογική κατάταξη των γεγονότων της περιόδου 1940-1949. 

20 Nationalism and Communism 
in Macedonia 

Kofos, 
Evangelos 

1964 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΚΚΒ; 
ΚΚΓ; ΚΚΕ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Θεσσαλονίκη  ΕΚ  ΙΜΧΑ  

 Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα περί του Μακεδονικού Ζητήματος. Ο συγγραφέας εξετάζει την εξέλιξη του εν λόγω ζητήματος κατά την περίοδο έκρηξης 
του εθνικιστικού και κομμουνιστικού πνεύματος στα Βαλκάνια. Έτσι, αναφέρεται στα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία των Βαλκανίων από το 1941 ως 
τις αρχές της δεκαετίας του 1950, καθώς και στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των βαλκανικών κρατών. 

21 The Greek Minority in 
Albania. A Documentary 
Record (1921-1993) 

Kondis, Basil; 
Manda, 
Eleftheria 

1994 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονίκη Υ ΗΣ  ΙΜΧΑ  

 Πρόκειται για μία συλλογή 50 εγγράφων, κυρίως από το αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, σχετικά με την ελληνική μειονότητα κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου. Από αυτά, τα έξι σχετίζονται άμεσα με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. 

  Međunarodni Odnosi 
Socialističke Jugoslavije 

Mates, Leo 1976 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Βελιγράδι  ΑΛ Μάτες, Λέο Nolit Οι διεθνείς σχέσεις 
της Σοσιαλιστικής 
Γιουγκοσλαβίας 

 Το βιβλίο συνιστά μια σκιαγράφηση της εξωτερικής πολιτικής της Γιουγκοσλαβίας και της θέσης της γενικότερα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ο συγγραφέας 
καταπιάνεται με συνοριακά ζητήματα που προέκυψαν μετά τον Β' ΠΠ, τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ, την ΕΣΣΔ και την Κίνα, το κίνημα των  Αδεσμεύτων, τη θέση της 
Γιουγκοσλαβίας στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Κεφάλαια του βιβλίου αφιερώνονται στο Κυπριακό και στις βαλκανικές συμφωνίες του 1953/54. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο συγγραφέας υπήρξε αξιωματούχος του γιουγκοσλαβικού κράτους, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. 

23 Tensioni Greko-Shqiptar 
(1939-1949) 

Meta, Beqir 2002 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΤΣΑΜΗΔΕΣ 

Τίρανα  ΗΣ Μέτα, 
Μπεκίρ 

Geer Ελληνοαλβανικές 
εντάσεις (1939-1949) 

 Πρόκειται για την αλβανική έκδοση του μεταγενέστερου, μεταφρασθέντος στα αγγλικά έργου του για τη δεκαετία του 1940 και τα σημαντικότερα προβλήματα στις 
ελληνοαλβανικές σχέσεις. 

24 Shqipëria dhe Greqia, 1949-
1990. Paqja e vështirë. 

Meta, Beqir 2007 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Τίρανα  ΗΣ Μέτα, 
Μπεκίρ 

GLOBUS R. Αλβανία και Ελλάδα, 
1949-1990. Η 
δύσκολη ειρήνη. 

 Πρόκειται για νεώτερη έκδοση της μελέτης, η οποία ασχολείται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η μελέτη , η οποία και 
αποτελεί δείγμα της αλβανικής εθνικής ιστοριογραφίας, είχε κυκλοφορήσει και στα αλβανικά και στα αγγλικά. 

25 Shqipëria dhe Greqia, 1949- Meta, Beqir 2004 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ Τίρανα  ΗΣ Μέτα, Koçi Αλβανία και Ελλάδα, 
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1990. Paqja e vështirë. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Μπεκίρ 1949-1990. Η 
δύσκολη ειρήνη. 

 Η μελέτη ασχολείται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Πρόκειται για την πρώτη αλβανική έκδοση της μελέτης που 
μεταφράστηκε μεταγενέστερα και στα αγγλικά. Ασχολείται, κυρίως, με τις διπλωματικές σχέσεις και παρουσιάζει την αλβανική εθνική αφήγηση επί συγκεκριμένων 
ζητημάτων. 

26 Greek-Albanian Tension, 
1939-1949 

Meta, Beqir 2006 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΤΣΑΜΗΔΕΣ 

Τίρανα  ΗΣ  Academy of 
Sciences of 
Albania - 
Institute of 
History 

 

 Η μελέτη ασχολείται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, από την ιταλική κατάκτηση της Αλβανίας έως και το τέλος του ελληνικού 
εμφυλίου πολέμου. Διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια, χρησιμοποιεί αλβανικές αλλά και βρετανικές, ιταλικές και αμερικανικές πηγές. Μεταξύ άλλων εξετάζει το 
βορειοηπειρωτικό ζήτημα, το ζήτημα των Τσάμηδων, αλλά και τις σχέσεις των δύο λαών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας. 

 Albania and Greece 1949-
1990. The Elusive Peace 

Meta, Beqir 2007 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Τίρανα  ΗΣ  Academy of 
Sciences of 
Albania - 
Institute of 
History 

 

 Πρόκειται για μία παρουσίαση των ελληνοαλβανικών σχέσεων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με την αφήγηση της αλβανικής εθνικής 
ιστοριογραφίας. Αποτελείται από επτά κεφάλαια με χρήση αλβανικών, αγγλικών και αμερικανικών έμμεσων ή άμεσων πηγών. Επικεντρώνεται σε ζητήματα 
διπλωματικών σχέσεων των δύο κρατών. 

28 Genocidi Grek kundër 
Çamerisë vazhdon 

Minga, Hasan; 
Saqe, Hilmi 

2006 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΤΣΑΜΗΔΕΣ; ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ 

Τίρανα  ΗΣ Μίνγκα, 
Χασάν 
Σάκε, Χιλμί 

Arbëria Η ελληνική 
γενοκτονία ενάντια 
στην Τσαμουριά 
συνεχίζεται 

 Πρόκειται για μελέτη στηριζόμενη σε βιογραφικά στοιχεία και μαρτυρίες για τον τρόπο αποχώρησης των μουσουλμάνων Τσάμηδων από την Ελλάδα στην Αλβανία. 
Παρατίθενται πίνακες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ή εκτελέστηκαν κατά τη μαζική τους έξοδο, ενώ τίθενται και άλλα ζητήματα, όπως των περιουσιών, καθώς 
και η αποσιώπηση του ζητήματος κατά τη σοσιαλιστική περίοδο στην Αλβανία. 

29 România-Grecia, Relații 
istorice. Documente din 
arhiva Legației române din 
Atena 1941-1947. 

Penelea Filliti, 
Georgeta 

1997 ΑΝΤΟΝΕΣΚΟΥ; ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ; ΒΙΣΟΪΑΝΟΥ; ΕΛΑΣ; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 

Βουκουρέστι  ΠΒ Πενέλεα 
Φιλίτι, 
Τζωρτζέτα 

Ed. Demiurg Ρουμανία-Ελλάδα: 
Ιστορικές Σχέσεις. 
Ντοκουμέντα από τα 
αρχεία της 
Ρουμανικής 
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Πρεσβείας στην 
Αθήνα από το 1941 
έως το 1947 

 Δημοσίευση 188 ντοκουμέντων που εστάλησαν από την Αθήνα, και συγκεκριμένα από τον Ρουμάνο διπλωμάτη Radu Scariat Arion, από τις 18 Ιουνίου 1941 έως τις 20 
Ιανουαρίου 1947. Από το μεγάλο αριθμό αυτών των εγγράφων έχουν επιλεγεί συγκεκριμένα οι πολιτικές αναφορές που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια προς 
τον ελληνικό πληθυσμό εκ μέρους του ρουμανικού κράτους στα χρόνια του πολέμου, καθώς και οι αναφορές που αφορούν την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η 
πρεσβεία της Ρουμανίας με την διακοπή των διμερών σχέσεων το 1941. Ο Radu Arion έζησε στην Αθήνα όλα τα τραγικά γεγονότα της εποχής, τα οποία περιγράφει 
λεπτομερώς, βάζοντάς μας στο κλίμα των ζοφερών εκείνων χρόνων. Χάρη στα διαβήματά του, ο στρατάρχης Antonescu παρείχε τρόφιμα στους Έλληνες καθόλη την 
διάρκεια του πολέμου. Τα ντοκουμέντα περιέχουν αρκετές πληροφορίες για την γερμανική Κατοχή, την Αντίσταση, την αύξηση του κομμουνιστικού κινδύνου, τα 
κόμματα και την ελληνική πολιτική κατάσταση, αλλά και για τα ρουμανικά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα. 

30 Dug povratak kucí : deca 

izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 
1948-1960 

Ristović, Milan 1998 BELA CRKVA; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΚΓ; ΚΚΕ; ΜΠΟΥΛΚΕΣ; ΟΗΕ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ 

Βελιγράδι  ΑΛ Ρίστοβιτς, 
Μίλαν 

Udruzěnje za 
drusťvenu 
istoriju 

Ένα μακρύ ταξίδι. 
Προσφυγόπαιδα από 
την Ελλάδα στη 
Γιουγκοσλαβία 1948-
1960 

 Το βιβλίο πραγματεύεται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που προέκυψαν κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα: τη μεταφορά των παιδιών 
από τις εμπόλεμες περιοχές στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στη Γιουγκοσλαβία. Ο συγγραφέας, στηριζόμενος σε αρχειακό υλικό από τα 
γιουγκοσλαβικά αρχεία, καταγράφει την πορεία των παιδιών στις χώρες υποδοχής, όπως, επίσης και τις προετοιμασίες για τον επαναπατρισμό τους. Εκτός από την 
ανθρωπιστική διάσταση προβάλλεται και η πολιτική διάσταση που έλαβε το ζήτημα, τόσο αναφορικά με τη μετανάστευση των παιδιών όσο και κατά τις προετοιμασίες 
για τον επαναπατρισμό τους. 

31 Eksperiment Buljkes: grčka 
utopija u Jugoslaviji 1945-
1949 

Ristović, Milan 2007 KKE; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΙΒΑΝ 
ΚΑΡΑΪΒΑΝΟΦ; ΚΚΓ; ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΡΖΗΣ; 
ΜΠΟΥΛΚΕΣ; ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Νόβι Σαντ  ΑΛ Ρίστοβιτς, 
Μίλαν 

Platoneum Το πείραμα 
Μπούλκες: Η 
ελληνική ουτοπία 
στη Γιουγκοσλαβία 
1945-1949 

 Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η βραχύβια ιστορία της ''Ελληνικής Κομμουνιστικής Κοινότητας'' που ιδρύθηκε στο χωριό Μπούλκες της Βοϊβοδίνας το καλοκαίρι του 
1945 από υποστηρικτές του ΕΛΑΣ καταγόμενους, κυρίως, από τις παραμεθόριες περιοχές. Ο συγγραφέας αναφέρεται αρχικά στην οργάνωση της καθημερινής ζωής 
(εργασία, οικονομία, εκπαίδευση) και τις συνθήκες διαβίωσης παραθέτοντας αρκετά στοιχεία και αριθμούς. Στη συνέχεια μνημονεύει τη χρησιμότητα που είχε το 
χωριό ως στρατόπεδο εκπαίδευσης αξιωματικών του ΔΣΕ, ενώ επίσης εξετάζει και τις επιπτώσεις που είχε το γεγονός αυτό στις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις κατά 
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Εκτός αυτού, αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για την επίδραση που είχε το ζήτημα της κοινότητας του Μπούλκες στις σχέσεις 
ΚΚΕ-ΚΚΓ, όπως, επίσης και στις σχέσεις ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβίας, μετά τη ρήξη του 1948. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένα σύντομο παράρτημα με έγγραφα που 
χρησιμοποιήθηκαν από τον συγγραφέα, ο οποίος στηρίχθηκε κυρίως σε γιουγκοσλαβικό αρχειακό υλικό. 

32 Collective Memory, National 
Identity, and Ethnic Conflict. 

Roudometof, 
Victor 

2002 ΑΘΗΝΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΣΟΦΙΑ; 

Λονδίνο  ΕΚ  Praeger  
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Greece, Bulgaria and the 
Macedonian Question 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 Κοινωνιολογική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν το ζήτημα της Μακεδονίας κατά τη σύγχρονη εποχή. Υπό αυτό το πρίσμα παραθέτει τη διακύμανση των 
ελληνο-βουλγαρικών σχέσεων από το β΄ μισό του 19ου αιώνα. 

33 Elenismul în România Scalcău, Paula 2006 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ Α'; ΓΚΕΟΡΓΚΙΟΥ-ΝΤΕΖ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΝΙΚΟΛΑΕ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ 

Βουκουρέστι  ΠΒ Σκαλκάου, 
Πάουλα 

Ed. Omonia O Ελληνισμός στην 
Ρουμανία 

 Ο ελληνισμός που αναπτύχθηκε στα ρουμανικά εδάφη αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα κεφάλαια της ελληνικής διασποράς. Παρά τις ανά τους αιώνες μελέτες 
Ρουμάνων και Ελλήνων ειδικών, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια συνολική θεώρηση του θέματος από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα. Ακριβώς αυτό το κενό 
επιδιώκει να καλύψει ο συγκεκριμένος τόμος. Ο πρόλογος, γραμμένος από την Τζωρτζέτα Φιλίττι, η πλούσια βιβλιογραφία, το κατατοπιστικό ευρετήριο καθώς και το 
πρωτογενές εικονογραφικό υλικό στοιχειοθετούν ένα άκρως ενδιαφέρον ανάγνωσμα τόσο για τον ερευνητή όσο και για τον αναγνώστη. 

34 Criechenlands Makedonische 
Frage: Bürgerkrieg und 
Geschichtepolitik im 
Südosten Europa, 1945-1952 

Skordos, 
Adamantios 

2012 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Γκέτιγκεν  ΑΛ  Wallstein 
Verlag 

 

 Το βιβλίο εξετάζει κατά πόσο τα μετεμφυλιακά τραύματα της Ελλάδας (αντικομμουνιστικό και αντισλαβικό σύνδρομο και η αίσθηση του από Βορρά κινδύνου) 
καθόρισαν τη στάση της χώρας απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα. Προσπαθεί να δείξει τη συναισθηματική φόρτιση της ελληνικής κοινωνίας και το βαθμό στον οποίο 
επηρέασε τη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής. Δεν πρόκειται για ιστορική αρχειακή έρευνα, αλλά για μελέτη που βασίστηκε σε δημοσιεύματα εφημερίδων και 
περιοδικών. 

35 The Exodus of the 
Macedonians from Greece: 
Women's narratives about 
WWII and their Exodus 

Stojanovik-
Lafazanovska, 
Lidija; 
Lafazanovski, 
Ermis 

2002 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ; 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Σκόπια Υ ΑΛ Στογιάνοβιτς
-
Λαφαζάνοφ
σκα, Λίντια; 
Λαφαζανόφ
σκι, Ερμής 

Eurobalkan  

 Ένα ενδιαφέρον εγχείρημα καταγραφής προφορικών πηγών που παρουσιάζονται με τη μορφή προσωπικών μαρτυριών και αυτοβιογραφικών αφηγήσεων. Το βιβλίο 
περιέχει δέκα συνεντεύξεις γυναικών που βιώσαν τα γεγονότα του Β' ΠΠ, της Κατοχής, της Αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου. Επιπλέον, οι γυναίκες αυτές μετά το 
τέλος του εμφυλίου πολέμου ακολούθησαν το δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς. 

36 Balkanski Pakt 1953/1954. 
Zbornik Dokumenata 

Terzić, Milan; 
Basara, Mihajlo; 
Milošević, 
Nemanja; 
Milkić, Miljan; 

2005 ΑΓΚΥΡΑ; ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΜΠΛΕΝΤ; ΤΟΥΡΚΙΑ 

Βελιγράδι  ΑΛ Τέρζιτς, 
Μίλαν; 
Μπασάρα, 
Μιχάηλο; 
Μιλόσεβιτς, 

Vojnoistorijsk
i Institut 

To Βαλκανικό 
Σύμφωνο 
1953/1954: Συλλογή 
ντοκουμέντων 
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Tasić, Dmitar; 
Lečić, Tatjana 

Νέμανια; 
Μίλκιτς, 
Μίλιαν; 
Τάσιτς, 
Ντμίταρ 
Λέτσιτς, 
Τατιάνα 

 Πρόκειται για μια σημαντική συλλογή γιουγκοσλαβικού αρχειακού υλικού από τα αρχεία του Ινστιτούτου Στρατιωτικής Ιστορίας, τα Διπλωματικά Αρχεία του 
Υπουργείου Εξωτερικών και το Αρχείου του Γιόζιπ Μπροζ Τίτο. Το συγκεντρωθέν υλικό καλύπτει την περίοδο 1952-1960, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του είναι 
αφιερωμένο στις βαλκανικές συμφωνίες του 1953/1954. Ο τόμος περιέχει, επίσης, μια εκτενέστατη εισαγωγή, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στρατιωτικούς χάρτες. 

37 Το μήλον της Έριδος Woodhouse, 
Christopher 

1976 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΕΑΜ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΚΚΕ; ΠΕΕΑ 

Αθήνα  ΕΚ  Εξάντας  

 Ο συγγραφέας ήταν επικεφαλής της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το αντιστασιακό κίνημα και κρίνει την 
πολιτική σκηνή της χώρας κατά την περίοδο 1941-1947. Παράλληλα, επιχειρεί να διερευνήσει τις εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις εξωτερικές της σχέσεις, 
καθώς και τις συνέπειες που αυτά τα δύο ζητήματα είχαν. 

38 The Macedonian controversy Zotiades, 
George 

1954 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΕ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΡΗΞΗ ΤΙΤΟ-
ΣΤΑΛΙΝ; ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΛΕΝΤ 

Θεσσαλονίκη  ΕΚ  ΙΜΧΑ  

 Πρόκειται για ακόμη ένα έργο, το οποίο εξετάζει το Μακεδονικό Ζήτημα και την εξέλιξη που αυτό είχε κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του Β΄ Π Π. Υπό αυτό το 
πρίσμα, ο συγγραφέας κάνει ειδική αναφορά στη βουλγαρική στάση κατά τη διάρκεια της Κατοχής της Μακεδονίας, ιδιαίτερα στις δηλώσεις των βουλγαρικών αρχών, 
καθώς και στη μετέπειτα στάση του βουλγαρικού κράτους έναντι του Μακεδονικού Ζητήματος. 

39 Βαλκάνια 1945-1960. Η 
κατάληψη της εξουσίας 

Άναλις, 
Δημήτρης Τ. 

2005 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΕΛΛΑΔΑ; ΡΟΥΜΑΝΙΑ; ΤΟΥΡΚΙΑ 

Αθήνα  ΗΣ  Ιωλκός  

 Η μελέτη παρακολουθεί τη μετάβαση εξουσίας στα μεταπολεμικά Βαλκάνια και την ανάδειξη των κομμουνιστικών δυνάμεων στα περισσότερα κράτη την πρώιμη 
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα  οικονομικά και στατιστικά στοιχεία. Επίσης, εκτός της παρουσίασης όλων των βαλκανικών κρατών, 
μελετώνται και περισσότερο σύνθετα ζητήματα, όπως η εμπλοκή της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Κυπριακό Ζήτημα. 

40 Παράταιροι Εταίροι. Ελληνική 
δικτατορία, κομμουνιστικά 
καθεστώτα και Βαλκάνια, 
1967-1974 

Βαλντέν, 
Σωτήρης 

2009 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Πόλις  

 Το βιβλίο πραγματεύεται τις σχέσεις της ελληνικής χούντας των συνταγματαρχών, την περίοδο 1967-1974, με τις γειτονικές κομμουνιστικές χώρες. Χρησιμοποιώντας 
πλήθος αρχειακών μαρτυριών, προσεγγίζει ζητήματα διακρατικών σχέσεων, αλλά και οικονομικής συνεργασίας. 

41 Ο Ελληνισμός της Αλβανίας Βερέμης, Θ.; 
Κουλουμπής, 

1995 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

Αθήνα Υ ΗΣ  Ι. Σιδέρης - 
Πανεπιστήμιο 
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Θ.; 
Νικολακόπουλο
ς, Η. 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αθηνών - 
ΕΛΙΑΜΕΠ 

 Πρόκειται για συλλογική μελέτη, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις πραγματικότητες της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 
Μεγάλο μέρος της μελέτης  αφιερώνεται στον ίδιο τον Ψυχρό Πόλεμο. Διερευνώνται ζητήματα, όπως η ιστορική γεωγραφία και η δημογραφία της μειονότητας, η 
πολιτική της παρουσία, η σχέση της με την οικονομία της Αλβανίας, καθώς και τα ζητήματα ανθρωπίνων και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων. 

42 Ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
στην Αλβανία 

Βούρη, Σοφία; 
Καψάλης, 
Γεώργιος Δ. 

2003 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ρέθυμνο  ΗΣ  Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  

 Πρόκειται για μία σύντομη επισκόπηση αναφορικά με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, καθώς και παρουσίαση των γλωσσικών εγχειριδίων , τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μελών της ελληνικής μειονότητας. Εκτός από σύντομη παρουσίαση της μειονότητας κατά τη  σοσιαλιστική περίοδο, γίνεται 
και αξιολόγηση του γλωσσικού υλικού των σχολείων της ελληνικής μειονότητας. 

43 Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Αλβανίας 

Γλαβίνας, 
Απόστολος Αθ. 

1989 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Χ. Ε.  

 Πρόκειται για μελέτη, η οποία με τη χρήση αρχειακού υλικού μελετά τη συγκρότηση και εξέλιξη της αλβανικής ορθόδοξης Εκκλησίας ως αυτοκέφαλης. Μεγάλο μέρος 
της μελέτης συζητά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Εκκλησία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και τις διώξεις αρχιερέων και κληρικών. 

44 Το μεγάλο άνοιγμα. Χρονικό 
των ελληνο-αλβανικών 
σχέσεων στο δεύτερο ήμισυ 
του 20ού αιώνα. 

Δαλιάνης, 
Μενέλαος Β. 

2008 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ; 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Πολύτυπο  

 Πρόκειται για μια μελέτη των διακρατικών επαφών Ελλάδας και Αλβανίας κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Μελετώνται η αποκατάσταση των διπλωματικών 
σχέσεων, οι ελληνικές κυβερνητικές αντιπροσωπείες στην Αλβανία και το προσδοκώμενο της δράσης τους, οι επισκέψεις Ελλήνων βουλευτών αλλά και ιδιωτών στην 
Αλβανία και τέλος οι διμερείς ελληνο-αλβανικές συμφωνίες, οι οποίες υπογράφηκαν. 

45 Σελίδες από το απόρρητο 
ημερολόγιο 

Δημητρόφ, 
Γκεόργκ 

1999 ΔΗΜΗΤΡΟΦ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΚΒ; ΚΚΕ; ΣΤΑΛΙΝ; ΤΙΤΟ 

Αθήνα Υ ΕΚ  Καστανιώτης  

 Πρόκειται για το ημερολόγιο του Βούλγαρου ηγέτη μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ. Σ' αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα η στάση και οι επιδιώξεις της Βουλγαρίας έναντι του 
Μακεδονικού Ζητήματος, υπό τις πιέσεις του Τίτο και το δεσποτισμό του Στάλιν, αλλά και έναντι της Ελλάδας και του εγχώριου κομμουνιστικού κινήματος. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές για τη στάση της Μόσχας απέναντι στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. 

46 Το χρονικό της πολιτικής 
προσφυγιάς μας στη 
Ρουμανία 

Ζούνης, 
Βασίλης; 
Καρακώστας, 
Δημήτρης; 

1996 ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; 
ΝΕΑ ΖΩΗ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΣΔ ΡΟΥΜΑΝ 

Αθήνα Υ ΠΒ  Compu-Libro-
Αθανασίου 
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Κούφης, 
Παύλος; 
Ράπτης, 
Μιχάλης; 
Σουγκάκης, 
Νίκος; 
Καρκανεβάτος, 
Ανδρέας; 
Τόλης, Γεώργιος 

 Θέμα αυτής της συλλογικής εργασίας είναι η ζωή των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη Ρουμανία από το 1949 μέχρι το 1982. Αποτελείται από επτά κεφάλαια, το 
καθένα από τα οποία ασχολείται και με μια διαφορετική πτυχή της ελληνικής προσφυγικής οργάνωσης και δράσης στη Ρουμανία όπως: η κομματική οργάνωση των 
προσφύγων και η ίδρυση προσφυγικών συλλόγων, η πρόοδος της ελληνικής προσφυγιάς στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τις τεχνικο-επιστημονικές δομές της 
χώρας αλλά και ο ελληνικός προσφυγικός τύπος, με το παράδειγμα της εφημερίδας "ΝΕΑ ΖΩΗ" να είναι το πλέον χαρακτηριστικό. 

47 Κυνηγώντας το 
απραγματοποίητο όνειρο 

Ζώτου, Αγλαΐα  ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΧΕΙΜΑΡΡΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Χ. Ε.  

 Πρόκειται για βιωματική ιστορία. Η συγγραφέας, με καταγωγή από τη Χειμάρρα, ενσωματωμένη στην αλβανική μεταπολεμική κοινωνία με αντιφασιστική δράση κατά 
τη διάρκεια του Β' ΠΠ, μέλος του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας,  εργάστηκε ως ανώτατος δικαστικός σε Τίρανα και Σόφια. Ήταν  η πρώτη γυναίκα που αναδείχτηκε 
σε παρόμοιες θέσεις στην Αλβανία.   Εκδιώχθηκε αργότερα για πολιτικούς λόγους  και ανέπτυξε δραστηριότητα στη δυτική Ευρώπη για την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

48 Στα άδυτα του Εμφυλίου. 
Στρατόπεδα Ρούμπικ και 
Μπούλκες 

Καινούργιος, 
Χρήστος Δ. 

2003 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΜΠΟΥΛΚΕΣ; ΡΟΥΜΠΙΚ 

Αθήνα  ΗΣ  Ιωλκός  

 Πρόκειται για αυτοβιογραφία αξιωματικού του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο οποίος έζησε κατά τα έτη 1945-1947 σε στρατόπεδα στο Ρούμπικ στην Αλβανία και 
στο Μπούλκες στη Γιουγκοσλαβία. Η μαρτυρία του είναι μοναδική, καθώς περιέχει και σειρές ονομάτων Ελλήνων, οι οποίοι έζησαν μαζί του στα συγκεκριμένα 
στρατόπεδα και παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. 

49 Η αιχμαλωσία μου στην 
Αλβανία του Χότζα (1947-
1956). 

Καλουδιώτης, 
Αθανάσιος Β. 

2003 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΔΣΕ; ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ 

Αθήνα  ΗΣ  Σ.Ι. 
Ζαχαρόπουλο
ς 

 

 Μελέτη-μαρτυρία στρατιώτη του εθνικού στρατού της Ελλάδας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου συνελήφθη αιχμάλωτος από το 
Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας. Μετήχθη στην Αλβανία και παρέμεινε αιχμάλωτος οκτώ χρόνια σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης έως το 1956, οπότε και 
επέστρεψε στην Ελλάδα. 

50 Ελεύθεροι πολιορκημένοι 
στη Βόρειο Ήπειρο 

Καρακίτσιος, 
Ελευθέριος Απ. 

2002 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Λιακόπουλος  
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ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Πρόκειται για βιωματική μαρτυρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η μαρτυρία του σχετίζεται και με την αλβανική ορθόδοξη 
Εκκλησία κατά την ανάλογη περίοδο, με ανάλογες μαρτυρίες και άλλων προσώπων, ενώ δίνεται και κατάλογος ιερέων και διακόνων, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από το 
καθεστώς. 

51 Το Μακεδονικό στις σχέσεις 
Ελλάδος - Γιουγκοσλαβίας. 
Απόρρητα έγγραφα 1949-
1967 

Κατσάνος, 
Κωνσταντίνος 

2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΣΚΟΠΙΑ; 
ΤΙΤΟ 

Θεσσαλονίκη  ΑΛ  Εταιρία 
Μακεδονικών 
Σπουδών; 
Αρχείο 
Γιουγκοσλαβί
ας 

 

 Πρόκειται για συλλογή απόρρητων εγγράφων που προέρχονται από τα Κρατικά Αρχεία Γιουγκοσλαβίας και καλύπτουν την περίοδο από το τέλος του εμφυλίου 
πολέμου μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Μέσα από έγγραφα εξετάζεται η σπουδαιότητα που είχε για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας το 
Μακεδονικό Ζήτημα και η επίδρασή του στη διαμόρφωση και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: α) την εισαγωγή 
του συγγραφέα που κατατοπίζει τον αναγνώστη για τα γεγονότα της περιόδου και συνοψίζει το περιεχόμενο των εγγράφων β) τη συλλογή των μεταφρασμένων 
εγγράφων και γ) το παράρτημα με τα πρωτότυπα έγγραφα που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. 

52 Σοβιετική Ένωση και 
Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 
και 1960 (συλλογή 
εγγράφων) 

Κόντης, Β. 
Μουρέλος, Γ.; 
Παπουλίδης, Κ.; 
Προζουμέντσικο
φ, Μ. Γ.; 
Σμιρνόβα, Ν. 
Ντ.; 
Τομίλινα, Ν. Γ. 

2003 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 
ΈΝΩΣΗ; ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΝΙΚΗΤΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Παρατηρητής  

 Πρόκειται για συλλογή 94 εγγράφων από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Ιστορίας, τα οποία αντανακλούν όψεις της σοβιετικής πολιτικής στα Βαλκάνια κατά τη 
διάρκεια της διακυβέρνησης Χρουστσόφ. Κυρίως, πρόκειται για αποφάσεις του Προεδρείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ και έγγραφα της ΚΕ του ΚΚΣΕ. Οι εκθέσεις προέρχονται και 
από τη σοβιετική πρεσβεία στην Αθήνα και αφορούν και την επίδραση των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών και σοβιετο-αλβανικών σχέσεων στην ελληνική πολιτική ζωή. 

53 Σοσιαλιστικά κράτη και ΚΚΕ 
στον Εμφύλιο. 

Κόντης, 
Βασίλειος 

2012 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Επίκεντρο  

 Πρόκειται για μελέτη, η οποία εξετάζει τη σχέση του ΚΚΕ με τις Λαϊκές Δημοκρατίες κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Δίνονται στοιχεία για τη 
βοήθεια που παρείχαν οι τελευταίες στον ένοπλο αγώνα, ο οποίος διεξαγόταν. Η εργασία στηρίζεται σε αμερικανικά, βρετανικά, γιουγκοσλαβικά και ελληνικά αρχεία. 

54 Η αγγλοαμερικανική πολιτική 
και το ελληνικό πρόβλημα: 
1945-1949 

Κόντης, 
Βασίλειος 

1986 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΤΡΟΥΜΑΝ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Παρατηρητής  
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 Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστικά επιστημονική μελέτη για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, η οποία μελετά και τις βαλκανικές διαστάσεις του θέματος, ιδιαίτερα την 
αλβανική διάσταση, θέμα προσφιλές και οικείο στο συγγραφέα. Οι ελληνικές διεκδικήσεις στην περίοδο μετά το Β΄ ΠΠ αποτελούν κεντρικό θέμα στο βιβλίο, όπως και 
η αμερικανική εμπλοκή μετά το δόγμα Τρούμαν. 

55 Εμφύλιος πόλεμος. Έγγραφα 
από τα γιουγκοσλαβικά και 
βουλγαρικά αρχεία 

Κόντης, 
Βασίλειος; 
Σφέτας, 
Σπυρίδων 

1999 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΣΟΦΙΑ 

Θεσσαλονίκη  ΕΚ  Παρατηρητής  

 Πρόκειται για τη δημοσίευση εγγράφων από τα αρχεία της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας σχετικά με τον ελληνικό Εμφύλιο. Συγκεκριμένα, οι επιμελητές του 
έργου επιχειρούν, μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων εγγράφων που καλύπτουν την περίοδο 1944-1949, να καταδείξουν τη στάση που τήρησαν οι δύο σλαβικές 
χώρες έναντι των αντιμαχόμενων πλευρών του ελληνικού Εμφυλίου. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται 48 γιουγκοσλαβικά έγγραφα, 
ενώ στο δεύτερο 70 βουλγαρικά. Επίσης, υπάρχει παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται οχτώ επιλεγμένα ρωσικά έγγραφα. 

56 Αντίσταση στη 
Βορειοηπειρωτική Γη. Η 
δράση και η θυσία του 
"Μετώπου Απελευθερώσεως 
Βορείου Ηπείρου" (Μ.Α.Β.Η.) 
και των άλλων οργανώσεων. 

Κόρμαλης, 
Αθανάσιος Λ. 

1993 ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣ; ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΜΑΒΗ; ΜΠΑΛΙ 
ΚΟΜΠΕΤΑΡ; ΤΣΑΜΗΔΕΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Πελασγός  

 Η μελέτη αποκομίζει ανέκδοτο υλικό για μία εθνικιστική ελληνική οργάνωση στη νότια Αλβανία κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, η οποία είχε σύντομη δράση. Αναλύει τη 
σχέση της με τις άλλες ελληνικές και αλβανικές αντιστασιακές οργανώσεις, καθώς και τα αίτια της διάλυσής της. Επιπρόσθετα, δίνεται μια σύντομη παρουσίαση με 
εθνικιστική γραφή για το βορειοηπειρωτικό ζήτημα, την περίοδο 1946-1949. 

57 Ελεύθερος φυλακισμένος. 
Αναφορά στις συνθήκες ζωής 
των Ελλήνων της Βορείου 
Ηπείρου 

Κυριακού, 
Κωνσταντίνος 

1997 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Νέα Θέσις  

 Πρόκειται για βιωματική εμπειρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία για την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και τον εγκλεισμό του στις κρατικές φυλακές λόγω των 
πεποιθήσεών του. 

58 Στα μονοπάτια της κόλασης. 
Οι σαδιστικοί τρόποι διώξεως 
των οργάνων της Σιγκουρίμι 
(πρώην μυστική ασφάλεια 
της Αλβανίας) 

Κυριακού, 
Κωνσταντίνος 

2000 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΣΙΓΚΟΥΡΙΜΙ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Νέα Θέσις  

 Πρόκειται για βιωματική μαρτυρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, όπου περιγράφονται οι συνθήκες κράτησής στις αλβανικές φυλακές, καθώς και οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούσε η αλβανική μυστική υπηρεσία της κομμουνιστικής περιόδου, Σιγκουρίμι. Παρατίθεται και κατάλογος Ελλήνων μειονοτικών, οι οποίοι εκδιωχθεί κατά 
την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 
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59 Στην αναγκαστική 
προσφυγιά, 1949-1982. 
Χρονικό της ζωής των 
πολιτικών προσφύγων από 
την Ελλάδα στη Σ.Δ. της 
Ρουμανίας. 

Κωστούδης, 
Επαμεινώνδας 

2003 ΔΣΕ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ; ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΝΕΑ 
ΖΩΗ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Αθήνα  ΠΒ  Έκδοση 
ΠΕΕΠΠ 

 

 Το βιβλίο του Επαμεινώνδα Κωστούδη, παλιού αγωνιστή του ΔΣΕ, αποτελεί μια αξιοπρεπή προσπάθεια να αναδειχθούν όλες σχεδόν οι πτυχές της ζωής και δράσης των 
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην κομμουνιστική Ρουμανία μετά το πέρας του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ζητήματα στέγασης, εργασίας, εκπαίδευσης, 
περίθαλψης, κοινωνικής ένταξης, πολιτιστικής και αθλητικής οργάνωσης των προσφύγων εξετάζονται και αναλύονται με τη βοήθεια σχετικών λεπτομερειακών 
στοιχείων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα διάφορα ελληνικά έντυπα που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν κατά διαστήματα στη Ρουμανία, με την ελληνική εφημερίδα "ΝΕΑ 
ΖΩΗ" να κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Επίσης, ο συγγραφέας καταπιάνεται και με το περίπλοκο θέμα του επαναπατρισμού και τις προσπάθειες των πολιτικών 
προσφύγων για τη διευθέτησή του. 

60 Τα σχολικά εγχειρίδια της 
ελληνικής μειονότητας της 
Βορείου Ηπείρου την εποχή 
του Εμβέρ Χότζα 

Κωφός, 
Ευάγγελος 

1994 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Ελληνική 
Επιτροπή 
Σπουδών 
Νοτιοανατολι
κής Ευρώπης 
- Κέντρο 
Σπουδών 
Νοτιοανατολι
κής Ευρώπης 

 

 Πρόκειται για την έκδοση διάλεξης του συγγραφέα στην Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιχειρείται μια περιοδολόγηση των σχολικών 
εγχειριδίων που παρείχε το αλβανικό κράτος, καθώς και τα κυριότερα ιδεολογικά ζητήματα που θίγονται ή αποσιωπούνται. 

61 Το "Παιδομάζωμα" και οι 
ελληνογιουγκοσλαβικές 
σχέσεις 1949-1953. Μια 
κριτική προσέγγιση 

Λαγάνη, Ειρήνη 1996 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΤΙΤΟ 

Αθήνα  ΑΛ  Ι. Σιδέρης  

 Το βιβλίο ασχολείται με το ακανθώδες ζήτημα της απομάκρυνσης των παιδιών από τις περιοχές της Βορείου Ελλάδας όπου μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος. Η 
συγγραφέας παρουσιάζει το ζήτημα ως πεδίο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων στα πρώτα ψυχροπολεμικά χρόνια, αναφέρεται στην επίδραση που είχε στις ελληνο-
γιουγκοσλαβικές σχέσεις της περιόδου 1949-1953, καταπιάνεται με το ζήτημα του επαναπατρισμού των παιδιών και τις πολιτικές, ιδεολογικές και εθνικές προεκτάσεις 
του ζητήματος. Τέλος, εξετάζει τη στάση της Μ. Βρετανίας, των Η.Π.Α. και της Αυστραλίας για το «παιδομάζωμα». Το κείμενο συνοδεύεται από ένα σύντομο 
παράρτημα με ντοκουμέντα και φωτογραφίες. Η συγγραφέας στηρίχθηκε σε ελληνικές, αγγλικές και ορισμένες γαλλικές και αυστραλιανές πηγές (αρχεία, 
βιβλιογραφία, τύπο). 
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62 Το πρώτο αντιστασιακό 
άλμπουμ της Ελλάδας που 
εκδόθηκε στο Βουκουρέστι 
το 1951 

Μαλεζάς, 
Ευθύμης 

2001 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ; ΔΣΕ; ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Έδεσσα  ΠΒ    

 Αντίγραφο του πρώτου αντιστασιακού φωτογραφικού άλμπουμ που εκδόθηκε στο Βουκουρέστι τη δεκαετία του 1950 και εξιστορούσε την πορεία της ελληνικής 
αντίστασης από την Κατοχή και την ίδρυση του ΕΑΜ μέχρι το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Γραμμένο σε δύο γλώσσες (ρουμάνικα – ελληνικά) διακρίνεται για τον 
πλουραλισμό και την σπανιότητα των εικόνων που παρουσιάζει. 

63 Македонската емиграција 
од Егејскиот дел на 
Македонија во Унгарија 

Минков, Лазар 2000 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ; ΙΛΙΝΤΕΝ; 
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ; ΟΥΓΓΑΡΙΑ; ΟΥΓΓΡΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ; ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σκόπια  ΑΛ Μίνκωφ, 
Λάζαρ 

Матица 
Македонска 

Η Μακεδονική 
προσφυγιά από το 
Αιγαιακό τμήμα της 
Μακεδονίας στην 
Ουγγαρία 

 Όπως γίνεται κατανοητό από τον τίτλο, το βιβλίο καταπιάνεται με την πορεία των πολιτικών προσφύγων και κυρίως των παιδιών του Εμφυλίου από τις περιοχές της 
ελληνικής Μακεδονίας στην Ουγγαρία. Πιο συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναφέρεται στην εγκατάσταση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς που δημιουργήθηκαν 
στην ουγγρική επικράτεια, στην προσαρμογή τους στις συνθήκες της νέας τους πατρίδας, στην εκπαίδευσή τους στα νεοϊδρυθέντα κολέγια της Βουδαπέστης, στην 
ίδρυση και τη διάλυση της οργάνωσης Ίλιντεν και στη συμμετοχή των προσφύγων στην κρίση του 1956. 

64 Χωριά-Φρούρια της 
Μακεδονίας 

Μόδης, 
Γεώργιος 

1950 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; ΔΣΕ; ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΣΝΟΦ-ΝΟΦ 

Αθήνα  ΑΛ  Χ. Περγαμαλή 
- Εμμ. 
Μπενάκη 

 

 Το βιβλίο αποτελεί μια καταγραφή επεισοδίων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου σε χωριά της Μακεδονίας. Στηρίζεται κυρίως σε 
προφορικές μαρτυρίες, ενώ διάχυτος είναι και ο ιδεολογικός (αντικομμουνιστικός) προσανατολισμός του συγγραφέα, ο οποίος υπήρξε πολιτικός αξιωματούχος της 
αντίπαλης παράταξης. 

65 О народној револуцији у 
Грчкој 

Вукмановић-
Темпо, 
Светозар 

1950 ΔΣΕ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΚΚΓ; ΚΚΕ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

Βελιγράδι  ΑΛ Βουκμάνοβι
τς-Τέμπο, 
Σφέτοζαρ 

Култура Σχετικά με τη Λαϊκή 
Επανάσταση στην 
Ελλάδα 

 Πρόκειται για μπροσούρα Γιουγκοσλάβου αξιωματούχου στην οποία παραθέτει την ανάλυση του Ζαχαριάδη για τα αίτια της ήττας του ΔΣΕ. Ο συγγραφέας ασκεί 
ταυτόχρονα κριτική στο ΚΚΕ για τις θέσεις του στο Μακεδονικό, για τα λάθη τακτικής που οδήγησαν στην ήττα του ΔΣΕ και για την πολεμική του ΚΚΕ έναντι των 
Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών. 

66 Аспекти на Македонското 
Прашање 

Колишевски, 
Лазар 

1979 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΚΚΓ; ΚΚΜ; ΛΑΖΑΡ 
ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

Σκόπια  ΑΛ Κολισέφσκι, 
Λάζαρ 

Наша Књига Όψεις του 
Μακεδονικού 
Ζητήματος 

 Το βιβλίο αποτελεί συμπλήρωμα της ομότιτλης έκδοσης του 1962. Το περιεχόμενο είναι εμπλουτισμένο με ομιλίες του Γιουγκοσλάβου πολιτικού από τις δεκαετίες 
του1960 και του 1970. Τα δημοσιευμένα κείμενα (καταγεγραμμένες ομιλίες, εισηγήσεις σε κομματικά συνέδρια, δηλώσεις και συνεντεύξεις σε γιουγκοσλαβικά έντυπα) 
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αποτυπώνουν τις θέσεις των Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών για την εξέλιξη του Μακεδονικού Ζητήματος. 

67 Велика Британија и 
Македонија 1945-1948 
(документи). Том ΙΙ 

Чепреганов, 
Тодор 

1996 ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΒΟΥΚΜΑΝΟΒΙΤΣ 
ΤΕΜΠΟ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (MPO); 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΣΚΟΠΙΑ; ΤΙΤΟ 

Σκόπια  ΑΛ Τσεπρεγκάν
ωφ, Τοντόρ 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Η Μεγάλη Βρετανία 
και η Μακεδονία 
1945-1948 
(έγγραφα) Τόμος ΙΙ 

 Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια συλλογή 46 αγγλικών εγγράφων μεταφρασμένων στα σλαβομακεδονικά. Πρόκειται για την αλληλογραφία των Βρετανών 
αξιωματούχων σε Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία με το Foreign Office, όπως, επίσης και για τις επιστολές βουλγαρο-μακεδονικών οργανώσεων του εξωτερικού (ΗΠΑ, 
Καναδάς) προς το βρετανικό ΥΠΕΞ με αιτήματα για ''Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία''. Τα έγγραφα αναφέρονται στην εσωτερική (πολιτική, στρατιωτική, οικονομική) 
κατάσταση των χωρών της περιοχής, τη στάση τους στο Μακεδονικό, τις απόψεις που διατυπώνονται στον Τύπο, τις θέσεις και τη δράση οργανώσεων και λοιπών 
παραγόντων, την κατάσταση στην ελληνική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 

68 Велика Британија и 
Македонија. Документи, 
Том ΙΙΙ. Македонско 
автономно движење во 
Северозападна Грција: 
неговата поставености и 
сегашна историја 

Чепреганов, 
Тодор 

1998 ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; ΚΑΣΤΟΡΙΑ; ΚΑΤΟΧΗ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ; ΣΝΟΦ-
ΝΟΦ; ΦΛΩΡΙΝΑ 

Σκόπια  ΑΛ Τσεπρεγκάν
ωφ, Τοντόρ 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Η Μεγάλη Βρετανία 
και η Μακεδονία. 
Ντοκουμέντα, Τόμος 
ΙΙΙ 

 Το βιβλίο αποτελεί συμβολή στη μελέτη του αυτονομιστικού κινήματος των σλαβόφωνων της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της Αντίστασης. Ο συγγραφέας 
παραθέτει στην αρχή γενικά ιστορικά και εθνογραφικά στοιχεία και εν συνεχεία προβαίνει σε μια λεπτομερέστερη ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων, όπως η 
παρουσία του ΕΑΜ στην δυτική Μακεδονία, οι σχέσεις του με τους Γιουγκοσλάβους και τους Βούλγαρους κομμουνιστές, η κατάσταση στην περιοχή, η θέση των 
σλαβόφωνων, η ανάπτυξη του αυτονομιστικού κινήματος και η αντίδραση των τριών εμπλεκόμενων χωρών (Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας). Το κείμενο 
πλαισιώνεται από παράρτημα με ντοκουμέντα και βιογραφικά στοιχεία των αγωνιστών του ΣΝΟΦ και του ΝΟΦ. 

69 Велика Британија и 
Македонија (18 август 1944 
- 8 Мај 1945). Документи. 
Том Ι 

Чепреганов, 
Тодор 

1995 ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΝΙΑΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΚΑΖΕΡΤΑ; ΛΔΜ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΣΚΟΠΙΑ; ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Σκόπια  ΑΛ Τσεπρεγκαν
ωφ, Τοντόρ 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Η Μεγάλη Βρετανία 
και η Μακεδονία (18 
Αυγούστου 1944 – 8 
Μαΐου 1945). 
Ντοκουμέντα. Τόμος 
Ι 

 Πρόκειται για συλλογή εγγράφων από τα βρετανικά αρχεία, μεταφρασμένα και δημοσιευμένα στα σλαβομακεδονικά. Μέσα από την αλληλογραφία των βρετανικών 
διπλωματικών και στρατιωτικών υπηρεσιών ο συντάκτης του τόμου παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των βρετανικών αρχών σε θέματα όπως το ενδεχόμενο της 
γιουγκοσλαβο-βουλγαρικής ομοσπονδίας, την επικράτηση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, το πρώτο συνέδριο του ASNOM, το Μακεδονικό Ζήτημα, την 
ιδέα μιας Ενιαίας (Μεγάλης) Μακεδονίας κ. ά.. Τα έγγραφα είναι καταχωρημένα με χρονολογική σειρά. 

70 Коммунистическая Партия 
Греции. Актуальные 

Улунян, Акоп 1994 ΑΡΧΕΙΑ; ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ; ΕΣΣΔ; ΚΚΕ; 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ; ΣΟΦΙΑ 

Μόσχα  ΕΚ Ουλουνιάν, 
Ακοπ 

Фонд 
Греческих 

Το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας. 
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вопросы идеологии, 
политики и внутренней 
истории 

Ишледовани
и 

Επίκαιρα ζητήματα 
ιδεολογίας, 
πολιτικής και 
εσωτερικής ιστορίας 

 Είναι η πρώτη προσπάθεια διαπραγμάτευσης του εμφυλίου πολέμου βασιζόμενη σε σοβιετικά αρχεία. Διαφαίνεται η σοβιετική αντίθεση στην έναρξη του Εμφυλίου, 
καθώς και η στάση της ΕΣΣΔ κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύμπηξη βουλγαρο-γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Παράλληλα, γίνεται λόγος στο ρόλο που 
διαδραμάτισε το Μακεδονικό Ζήτημα στη χάραξη της πολιτικής της ΕΣΣΔ, της Βουλγαρίας και του ΚΚΕ στο πλαίσιο της αντιτιτοϊκής ρητορικής. 

71 Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις Μαλκίδης, 
Θεοφάνης 

2007 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΤΣΑΜΗΔΕΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Γόρδιος  

 Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης ασχολείται με τις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με χρήση βιβλιογραφίας. Θίγονται ζητήματα, 
όπως οι διακρατικές σχέσεις, τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και το ζήτημα των Τσάμηδων. 

72 Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες 
της Ηπείρου (1923-2000) 

Μαντά, 
Ελευθερία 

2004 ΑΛΒΑΝΙΑ; Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ; ΤΣΑΜΗΔΕΣ; ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  ΙΜΧΑ  

 Πρόκειται για μελέτη, η οποία ασχολείται με την εθνοτική ομάδα των μουσουλμάνων Τσάμηδων, η οποία κατοικούσε στα βορειοδυτικά της Ελλάδας. Εκτός της 
συγκρότησής της μετά την ελληνοτουρκική ανταλλαγή και τη σύγχρονη διάσταση του ζητήματος των Τσάμηδων, η μελέτη ασχολείται και με τον "κύκλο του αίματος" 
κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, καθώς και με τις επιπτώσεις στη μεταγενέστερη μεταπολεμική περίοδο και την απομάκρυνσή τους από την ελληνική επικράτεια. 
Περιγράφεται η θέση τους τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στην Αλβανία, καθώς και οι κρατικές πολιτικές Ελλάδας και Αλβανίας απέναντί τους κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου. 

73 Μείναμε Έλληνες. Τα σχολεία 
των Ελλήνων προσφύγων 
στις σοσιαλιστικές χώρες. 

Μητσόπουλος, 
Θανάσης 

1979 ΕΒΟΠ; ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Αθήνα  ΠΒ  Οδυσσέας  

 Μια εκτενής παράθεση γεγονότων και στοιχείων γύρω τη μόρφωση, τη διαπαιδαγώγηση και τον κατοπινό επαγγελματικό προσανατολισμό των Ελλήνων πολιτικών 
προσφύγων στις Λαϊκές Δημοκρατίες των Βαλκανίων, της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Ρουμανία αναφέρεται ουκ ολίγες φορές μέσα στο βιβλίο, καθώς ο 
συγγραφέας παραθέτει μια λεπτομερή λίστα με τους παιδικούς σταθμούς για Ελληνόπουλα που λειτουργούσαν στη χώρα, ενώ αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο 
στην ιστορία και το ρόλο του Ελληνικού Σχολείου του Βουκουρεστίου. 

74 Ελλάς και Γιουγκοσλαβία Μπαμπατάκας, 
Ναούμ 

1946 ΓΕΥΓΕΛΗ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΔΑΦΙΚΕΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ; ΚΡΟΥΣΟΒΟ; 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ; ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ; ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ 

Θεσσαλονίκη  ΑΛ  Επιτροπή 
Αλύτρωτων 
Βορειου 
Ελλάδος 

 

 Πρόκειται  για λόγο του βορειομακεδόνα δικηγόρου Ναούμ Μπαμπατάκα, που εκφωνήθηκε σε συλλαλητήριο που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και οργανώθηκε από 
την Επιτροπή Αλυτρώτων Βορείου Ελλάδος. Το κείμενο είναι ιδιαιτέρως φορτισμένο και αποτελεί ένα δριμύ κατηγορώ στις γιουγκοσλαβικές ηγεσίες του 
Μεσοπολέμου, αλλά και του Τίτο για την ανθελληνική τους στάση. Υπογραμμίζει, τέλος, την ανάγκη της ένωσης της Βορείου Μακεδονίας με την Ελλάδα. Αποτελεί 
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ουσιαστικά ένα δείγμα της δράσης αλυτρωτικών ελληνικών κύκλων. 

75 Η διεθνής διάσταση της 
ρήξης E. Hoxha - J. B. Tito και 
η λήξη του Ελληνικού 
εμφυλίου πολέμου (1945-
1949) 

Ντάγιος, 
Σταύρος 

2004 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; ΣΤΑΛΙΝ; 
ΤΙΤΟ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Παρατηρητής  

 Η μελέτη, η οποία αποτελεί τη μεταγενέστερη εκδοχή και έκδοση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, ασχολείται με την επίδραση της διάρρηξης των σχέσεων 
του Τίτο με τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Η σημαντικότερη διάσταση υπήρξε η διάρρηξη των σχέσεων με την Αλβανία του Εμβέρ Χότζα. Ο συγγραφέας 
εξετάζει τις επιπτώσεις της ρήξης στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο με τη χρήση πλήθους αρχειακών μελετών, άμεσων και έμμεσων πηγών. 

76 Η νοσταλγία του γυρισμού Ντέμος, 
Γεώργιος 

2010 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Φλώρινα  ΠΒ  Φλωρινιώτικε
ς Εκδόσεις 
Ι.Θ. 
Αριστείδου 

 

 Ο συγγραφέας, ένα από τα πολλά θύματα της πολιτικής προσφυγιάς την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, διηγείται τα παιδικά του χρόνια και την κατοπινή 
του επαγγελματική σταδιοδρομία στην κομμουνιστική Ρουμανία. Παρά το προσωπικό ύφος, η μαρτυρία του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέσα από τις περιγραφές 
του, μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το ρουμανικό πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνταν να λειτουργήσουν οι Έλληνες 
πολιτικοί πρόσφυγες.  

77 Το γκρέμισμα της τυραννίας. 
Η επίδραση του Εμβέρ Χότζα 
ατην πολιτικο-οικονομική 
εξέλιξη της Αλβανίας (1944-
1989). Τόμοι Α-Β 

Ντούλες, 
Ευάγγελος Αθ. 

1994 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Ευκλείδης  

 Πρόκειται γα μελέτη Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, ο οποίος διέφυγε στην Ελλάδα το 1973. Χρησιμοποιώντας κυρίως αλβανικές έμμεσες πηγές προσπαθεί να 
σκιαγραφήσει την περίοδο της "σοσιαλιστικής" διακυβέρνησης στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

78 Στις φυλακές του Εμβέρ 
Χότζα. (Αυτοβιογραφικά 
απομνημονεύματα) 

Παπαδόπουλος, 
Κίμων 

2011 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΜΒΕΡ 
ΧΟΤΖΑ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Αδελφοί 
Κυριακίδη 

 

 Πρόκειται για τη βιωματική εμπειρία Έλληνα μειονοτικού από το Αργυρόκαστρο, ο οποίος εργάστηκε στην Αλβανία ως μουσικός και στη συνέχεια βρέθηκε στις 
φυλακές κατηγορούμενος. Η μαρτυρία είναι σπάνια, καθώς είναι ο καλλιτέχνης, ο οποίος μιλά για την κατάσταση στις φυλακές της συγκεκριμένης περιόδου στην 
Αλβανία. 

79 Σαράντα έξι χρόνια στα 
κάτεργα της δικτατορίας του 
Εμβέρ Χότζα (1945-1991) 

Πάρας 
(Παππάς), 
Μηνάς Σπ. 

1997 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Π. Κούλης 
ΑΒΕΕ 

 

 Μία ακόμα βιωματική μαρτυρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, ο οποίος έπειτα από την αντιστασιακή του δράση κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, καταδικάστηκε στη 
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φυλακή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου από το καθεστώς Χότζα. 

80 Τα μεταπολεμικά 
αναγνωστικά της ελληνικής 
μειονότητας της Αλβανίας. 
Γλωσσική και ιδεολογική 
προσέγγιση. 

Πασχάλης, 
Αθανάσιος Σπ. 

1998 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Gutenberg  

 Πρόκειται για την έκδοση της επεξεργασμένης μορφής της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, σχετικά με την εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας την περίοδο 
του Ψυχρού Πολέμου. Γίνεται γλωσσική ανάλυση των κειμένων σε σχέση με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται ή αγνοούνται στα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων. 
Επίσης, αναλύεται και η ιδεολογία αυτών που κομίζουν και ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας, όπως η χειραφέτηση της γυναίκας, η εθνικιστική ιδεολογία κ.ο.κ. 

81 Το ημερολόγιο της 
προσφυγιάς ενός αντάρτη. 

Ραβάνης-
Ρεντής, 
Δημήτρης 

1981 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ; ΔΣΕ; ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Αθήνα  ΠΒ  Ηριδανός  

 Όπως φανερώνει και ο τίτλος, το συγκεκριμένο έργο είναι το προσωπικό οδοιπορικό του συγγραφέα κατά την περίοδο του Εμφυλίου από την Ελλάδα στις χώρες του 
Ανατολικού Συνασπισμού και ιδιαίτερα στη Ρουμανία, χώρα στην οποία και έζησε μετά το 1949 ως πολιτικός πρόσφυγας. Το βιβλίο περιέχει έναν πλούτο πληροφοριών 
και κρίσεων γύρω από σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν την εξέλιξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ενώ παράλληλα προσφέρει μια πληθώρα 
εύστοχων παρατηρήσεων και σχολίων γύρω από κάποια φαινόμενα και καταστάσεις που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται στη νεόδμητη τότε Λαϊκή Δημοκρατία της 
Ρουμανίας. 

82 Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε 
μετάβαση. Από τον Ψυχρό 
πόλεμο στην ύφεση, 1960-
1974 

Ριζάς, Σωτήρης 2006 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ; 
ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

Αθήνα  ΗΣ  Ι. Σιδέρης  

 Η μελέτη, στηριζόμενη κυρίως σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό από τα βρετανικά και τα αμερικανικά αρχεία, εξετάζει τις διαστάσεις στην ύφεση της έντασης μεταξύ 
των δύο παγκόσμιων συνασπισμών στη βαλκανική χερσόνησο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Διερευνώνται ζητήματα, όπως η  ρήξη Αλβανίας και Σοβιετικής 
Ένωσης και η βαλκανική της διάσταση, το Μακεδονικό Ζήτημα και οι ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις, καθώς και η βαλκανική πολιτική της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών έως το 1974. 

83 Η ζωή μου στους παιδικούς 
σταθμούς. Αλβανία- 
Ρουμανία, 1947-1956 

Σδούκος, 
Γεώργιος 

1983 ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Θεσσαλονίκη  ΠΒ  Μαίανδρος  

 Το παρόν βιβλίο είναι μια προσωπική καταγραφή εμπειριών και βιωμάτων του συγγραφέα στους παιδικούς σταθμούς, στις Επαγγελματικές Σχολές και τα Γυμνάσια 
στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Αλβανίας και της Ρουμανίας από το 1947 μέχρι το 1956. Καθώς η ζωή των παιδιών της Ελλάδας που μορφώθηκαν στις χώρες του 
Ανατολικού Συνασπισμού είναι ελάχιστα γνωστή, οι πληροφορίες που παρέχει ο συγγραφέας, παρά το βαθιά προσωπικό ύφος, σχετικά με την εκπαιδευτική οργάνωση 
των Ελληνόπουλων και την αντιμετώπιση τους από την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα της τότε κομμουνιστικής Ρουμανίας, κρίνονται εξαιρετικού ενδιαφέροντος. 

84 Τα παιδιά του Εμφυλίου και Σύρος, 2011 ΔΣΕ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΕ; Αθήνα Υ ΠΒ  Εκδόσεις  
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της πολιτικής προσφυγιάς Γεώργιος; 
Φώτος, 
Γρηγόρης; 
Τζιντζιλώνης, 
Χρήστος 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ 

 Στο βιβλίο της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, επιχειρείται μια συνολική εξέταση και αποτίμηση του θέματος 
των χιλιάδων παιδιών που μετακινήθηκαν, έζησαν και διακρίθηκαν επαγγελματικά και κοινωνικά στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η 
πληθώρα των στοιχείων που παρέχονται, πλαισιώνεται πολύ εύστοχα με την παράθεση αρκετών προσωπικών μαρτυριών και βιογραφικών στοιχείων που 
αποκαλύπτουν και δίνουν μια άλλη διάσταση στο ρόλο της ελληνικής προσφυγιάς στην οικοδόμηση των σοσιαλιστικών κοινωνιών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Όπως και οι υπόλοιπες σοσιαλιστικές χώρες, η Ρουμανία κατέχει στην παρούσα μελέτη περίοπτη θέση, καθώς δίνονται αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω 
από τον αριθμό και την πρόοδο των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη χώρα, ενώ παράλληλα παρατίθενται σημαντικές πληροφορίες και  βιογραφικά ανθρώπων που 
διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της Ρουμανίας. 

85 Στη σκιά του Μακεδονικού. 
Διεθνείς ανακατατάξεις και 
βαλκανικές αντανακλάσεις: 
Από τις 
ελληνογιουγκοσλαβικές 
συμφωνίες της 18ης Ιουνίου 
1959 στην κρίση των σχέσεων 
Αθήνας-Βελιγραδίου του 
1960-62 

Σφέτας, 
Σπυρίδων 

2007 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΛΑΖΑΡ ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΤΙΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονίκη  ΑΛ  Επίκεντρο  

 Ο συγγραφέας συναρτά τις διαβαλκανικές σχέσεις με τις εξελίξεις στο διεθνές πολιτικό στερέωμα. Περιγράφει κατά πόσο επιδρούν τα ψυχροπολεμικά επεισόδια στην 
πολιτική των βαλκανικών κρατών και κυρίως της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Παράλληλα, το πρωτογενές αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε παρέχει τη 
δυνατότητα για την αποκρυστάλλωση της γιουγκοσλαβικής πολιτικής σε ζητήματα όπως το Μακεδονικό και το Κυπριακό. Το κείμενο συνοδεύεται από παράρτημα 
δέκα επιλεγμένων εγγράφων από το Αρχείο του Τίτο. 

86 Το Μακεδονικό και η 
Βουλγαρία. Πλήρη τα 
απόρρητα βουλγαρικά 
έγγραφα, 1950-1967 

Σφέτας, 
Σπυρίδων 

2009 ΑΡΧΕΙΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΚΚΒ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Θεσσαλονίκη  ΕΚ  Κυριακίδη  

 Ο συγγραφέας μέσα από την παρουσίαση ενός μέρους των βουλγαρικών αρχείων, εκθέτει τη διαδικασία διαμόρφωσης της βουλγαρικής πολιτικής έναντι του 
Μακεδονικού Ζητήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή του συγγραφέα, όπου γίνεται μία ανασκόπηση του Μακεδονικού Ζητήματος μέχρι και  τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. 

87 Ελλάδα και Ανατολικές Χώρες 
1950-1967: Οικονομικές 

Σωτήρης, 
Βαλντέν 

1991 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

Αθήνα  ΑΛ  Ίδρυμα 
Μεσογειακων 
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σχέσεις και Πολιτική. Α' 
τόμος 

ΣΧΕΣΕΙΣ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Μελετών 

 Το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην έρευνα των σχέσεων της Ελλάδας με τις Σοσιαλιστικές Χώρες. Ο συγγραφέας εξετάζει την ανάπτυξη των 
οικονομικών συναλλαγών, τις οποίες συναρτά με τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τις διακυμάνσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Το 
κείμενο πλαισιώνεται από πίνακες που κατατοπίζουν και διευκολύνουν τον αναγνώστη. 

88 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία. 
Γέννηση και εξέλιξη μιας 
κρίσης και οι ανακατατάξεις 
στα Βαλκάνια 1961-1962 

Σωτήρης, 
Βαλντέν 

1991 ΑΒΕΡΟΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΚΟΥΝΤΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΤΙΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΑΛ  Θεμέλιο  

 Ο συγγραφέας επιχειρεί μια λεπτομερή ανασκόπηση των ελληνο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων από την υπογραφή των συμφωνιών του 1959 έως και το 1965 εστιάζοντας, 
ωστόσο, στην κρίση των ετών 1961-62. Το βιβλίο αναφέρεται στις αλλαγές που έλαβαν χώρα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ειδικά στη Γιουγκοσλαβία στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960. Κατόπιν προβαίνει σε μια διεξοδική και λεπτομερή ανάλυση της ελληνο-γιουγκοσλαβικής κρίσης, ενώ, επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η αναφορά στη στάση της ελληνικής αριστεράς σε ζητήματα διμερών σχέσεων και κυρίως στο Μακεδονικό Ζήτημα. 

89 Η ελληνική μειονότητα της 
Αλβανίας 

Τσιτσελίκης, 
Κωνσταντίνος; 
Χριστόπουλος, 
Δημήτρης 

2003 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αθήνα Υ ΗΣ  Κριτική - 
ΚΕΜΟ 

 

 Πρόκειται για θεματική παρουσίαση και μελέτη προβλημάτων της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας με πολλές αναφορές  στον Ψυχρό Πόλεμο. Ως προϊόν 
συλλογικής εργασίας, μελετά το θεσμικό καθεστώς της μειονότητας, την εκπαίδευση, τα ζητήματα εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας. Στηρίζεται σε ποικίλο 
αρχειακό υλικό, αλλά και σε γνωστή βιβλιογραφία. 

90 Το καθυστερημένο 
ημερολόγιο του Θανάση Δ. 
Χούτα (Φυλακές-
Αναγκαστικά Έργα- Εξορία). 

Υφαντής, Νίκος 
Θ. 

2009 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ιωάννινα Υ ΗΣ  Ίδρυμα 
Βορειοηπειρ
ωτικών 
Ερευνών 

 

 Πρόκειται για βιωματική εμπειρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία, ο οποίος, ως αντίθετος στο καθεστώς, αντιμετώπισε την εκδίωξή του κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου. 

91 Στα σύνορα των κόσμων. Η 
Ελλάδα και ο Ψυχρός 
Πόλεμος, 1952-1967 

Χατζηβασιλείου
, Ευάνθης 

2008 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΝΑΤΟ; ΡΟΥΜΑΝΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Πατάκης  

 Πρόκειται για μελέτη, η οποία συνολικά θέτει το θέμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, από την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ έως τη δικτατορία των 
συνταγματαρχών. Κυρίαρχη θέση κατέχει η βαλκανική πολιτική, είτε εκφραζόμενη με διακρατικές σχέσεις είτε με περιφερειακές πρωτοβουλίες και βαλκανικά 
σύμφωνα.  

92 Δύο φίλοι λαοί Χότζα, Εμβέρ 1985 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Πλανήτης  
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ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Πρόκειται για συλλογή κειμένων και παρεμβάσεων του κομμουνιστή ηγέτη της Αλβανίας σχετικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου. Εργαλείο της προσέγγισής του αποτελεί η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και οι πολιτικές που ακολούθησε απέναντί της. Ζητούμενο αποτέλεσαν οι 
διακρατικές σχέσεις, ιδιαίτερα την περίοδο "απομόνωσης" της Αλβανίας, απέναντι στις κομμουνιστικές συμμάχους της. 

93 Ο αγγλοαμερικανικός 
κίνδυνος για την Αλβανία. 
Απομνημονεύματα. 

Χότζα, Εμβέρ 1982 UNRRA; ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ; ΗΠΑ; ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Αθήνα  ΗΣ  Αλλαγή  

 Ο αλβανός κομμουνιστής ηγέτης παρουσιάζει τη συνεργασία του με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου αλλά και 
μετέπειτα. Αναφέρεται στις σχέσεις κατά τη διάρκεια του πρώιμου Ψυχρού Πολέμου και στα προβλήματα, τα οποία υπήρξαν, σύμφωνα με τη θεώρησή του, στην 
προσπάθεια δημιουργίας νέου αλβανικού κράτους. 

94 Με το Στάλιν. Αναμνήσεις. Χότζα, Εμβέρ 1980 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ; ΣΤΑΛΙΝ 

Αθήνα  ΗΣ  Πορεία  

 Σκέψεις και απόψεις του Αλβανού κομμουνιστή ηγέτη Εμβέρ Χότζα, έπειτα από συναντήσεις του με τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Στάλιν. Ο Χότζα, θαυμαστής του 
μοντέλου διακυβέρνησης του Στάλιν, αναπτύσσει και τις σκέψεις του για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. 

95 Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. 
Εισαγωγή στην εσωτερική και 
εξωτερική πολιτική στην 
Αλβανία, Βουλγαρία, 
Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία 
την περίοδο 1945-1989 

Χρηστίδης, 
Γεώργιος Ε. 

2003 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ; ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  Βάνιας  

 Πρόκειται για μία περιεκτική παρουσίαση των πολιτικών , εσωτερικών και εξωτερικών, στα βαλκανικά κράτη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ζητήματα, όπως η 
κατάληψη της εξουσίας, η οικονομική πολιτική, οι μειονότητες, αλλά και οι κομματικές εκκαθαρίσεις και η θρησκεία αποτελούν αντικείμενο της μελέτης. Στο επίπεδο 
των διακρατικών σχέσεων μελετώνται και οι σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά της κράτη, όπως και θέματα με ελληνικό ενδιαφέρον π.χ. Μακεδονικό Ζήτημα. 

96 Διπλωματία του ανέφικτου. Η 
Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για 
την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946 

Χριστίδης, 
Περικλής Χ. 

2009 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 

Θεσσαλονίκη  ΗΣ  University 
Studio Press 

 

 Η μελέτη στηριζόμενη σε αδημοσίευτο και δημοσιευμένο αρχειακό υλικό,  κυρίως ελληνικών αρχείων, προσπαθεί να ερμηνεύσει μια σημαντική στιγμή της διεθνούς 
διπλωματίας, αλλά και των ελληνικών διεκδικήσεων στο βαλκανικό χώρο. Ο συγγραφέας αναλύει τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και των άλλων πολιτικών 
δυνάμεων, τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, καθώς και τις αντιδράσεις των γειτονικών βαλκανικών κρατών. 

97 Македонија во 
југословенско-бугарските 
односи, 1944-1953 

Вељановски, 
Новица 

1998 ΒΕΛΙΚΟ ΤΣΕΡΒΕΝΚΩΦ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΝΤΙΜΙΤΡΩΦ; 
ΛΑΖΑΡ ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; 

Σκόπια  ΑΛ Βελιάνοφκσι
, Νόβιτσα 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Η Μακεδονία στις 
γιουγκοσλαβοβουλγ
αρικές σχέσεις, 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΙΡΙΝ 

 Ο συγγραφέας, αφού πρώτα κάνει αναφορά στη συγκρότηση των Λαϊκών Δημοκρατιών στη Γιουγκοσλαβία και την Βουλγαρία και την εμπέδωση των νέων καθεστώτων 
στις δύο χώρες, αναλύει την επίδραση που είχε στις μεταξύ τους σχέσεις το Μακεδονικό Ζήτημα. Περιγράφει την προσέγγιση των δύο χωρών, το ενδεχόμενο 
ομοσπονδοποίησής τους και την αποδοχή από πλευράς της Βουλγαρίας της ύπαρξης του ''μακεδονικού'' έθνους και της ''μακεδονικής'' γλώσσας, όπως, επίσης και  της 
''μακεδονικής'' μειονότητας σε βουλγαρικό έδαφος (Μακεδονία του Πιρίν). Παράλληλα, εξετάζει τις διεθνείς διαστάσεις των γιουγκοσλαβο-βουλγαρικών σχέσεων, το 
ρόλο της Κομινφόρμ, την επιδείνωση των διμερών σχέσεων μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν και τον αντίκτυπό της, στην πολιτική των δύο χωρών στο Μακεδονικό. Η έρευνα 
εκτείνεται χρονικά μέχρι το θάνατο του Στάλιν και την επαναπροσέγγιση της Γιουγκοσλαβίας από την ΕΣΣΔ. 

98 България и Гърция от 
разрив към помирение 
1944-1964 

Даскалов, 
Георги 

2004 ΑΘΗΝΑ; ΑΡΧΕΙΑ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΣΣΔ; ΚΚΒ; ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΕΚ Δασκάλωφ, 
Γκεόργκι 

Университет
ско 
издателство 
˝Св. Климент 
Охридски ˝ 

Βουλγαρία και 
Ελλάδα από τη ρήξη 
στην εξομάλυνση 
1944-1964 

 Το έργο εξετάζει την εξέλιξη των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων κατά την περίοδο 1944-1964. Ο συγγραφέας, βασιζόμενος σε αρχειακό υλικό από το βουλγαρικό 
Υπουργείο Εξωτερικών και το κομματικό αρχείο του ΚΚΒ, επιχειρεί να διαφωτίσει το πολύπλευρο ζήτημα άρσης της ρήξης των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, την 
εξέλιξή τους μετά το τέλος του Β΄ Π Π και, τελικά, την ομαλοποίησή τους. 

99 Македонската политичка 
емиграција од Егејскиот дел 
на Македонија во Источна 
Европа 

Кирјазовски, 
Ристо 

1989 ΔΣΕ; ΕΓΚΕΪΣΚΑ ΖΟΡΑ; ΙΛΙΝΤΕΝ; ΚΚΕ; 
ΚΚΣΕ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σκόπια  ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο 

Култура Η Μακεδονική 
πολιτική προσφυγιά 
από το Αιγαιακό 
τμήμα της 
Μακεδονίας στην 
Ανατολική Ευρώπη 

 Ο συγγραφέας καταπιάνεται με μια πλειάδα θεμάτων που σχετίζονται με τον εμφύλιο πόλεμο και τον σλαβικό πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρώτο μέρος 
εστιάζει την προσοχή του στα γεγονότα του Εμφυλίου και ειδικότερα στις επιπτώσεις που είχαν στη ζωή των σλαβομακεδόνων (προσφυγιά, διώξεις, συμμετοχή στο 
ΔΣΕ), ενώ αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο στον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων και στα μέτρα που έλαβε το ελληνικό κράτος για το ζήτημα αυτό. 
Παράλληλα, παραθέτει τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ για την ήττα στον Εμφύλιο και τις μετέπειτα σχέσεις του με το ΚΚΣΕ. Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται στη δράση των 
Σλαβομακεδόνων πολιτικών προσφύγων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (διάλυση παλιών οργανώσεων, ίδρυση νέων, εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση των 
τελευταίων), αλλά και στην πολιτική του ΚΚΕ  για το Μακεδονικό μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. 

100 Македонски Национални 
Институции во Егејскиот дел 
на Македонија (1941-1961) 

Кирјазовски, 
Ристо 

1987 ΙΛΙΝΤΕΝ; ΜΑΟ; ΝΕΠΟΚΟΡΕΝ; ΝΟΜΣ; 
ΣΝΟΦ-ΝΟΦ; ΤΟΜΟ 

Σκόπια  ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Μακεδονικές εθνικές 
οργανώσεις στο 
'Αιγαιακό' τμήμα της 
Μακεδονίας (1941-
1961) 

 Ο συγγραφέας καταπιάνεται με τη σύσταση σλαβομακεδονικών πολιτικών και στρατιωτικών οργανώσεων στην ελληνική επικράτεια τη δεκαετία του 1940. Αναλύοντας 
τη δράση των οργανώσεων, ο συγγραφέας σκιαγραφεί τη συμβολή του σλαβομακεδονικού στοιχείου στην Αντίσταση και στον εμφύλιο πόλεμο. Στο τελευταίο 
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κεφάλαιο ο συγγραφέας ασχολείται με τις πολιτιστικές οργανώσεις που ίδρυσαν σλαβομακεδόνες πρόσφυγες στις χώρες του Ανατολικού μπλοκ, όπου κατέφυγαν μετά 
το τέλος του Εμφύλιου και την ήττα του ΔΣΕ. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένας σύντομος βιογραφικός κατάλογος των σημαντικότερων προσωπικοτήτων που 
αναφέρονται στο κείμενο. 

101 Македонското национално 
прашање и граѓанската 
војна во Грција 

Кирјазовски, 
Ристо 

1998 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ; ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΝΤΙΜΙΤΡΩΦ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ; ΗΠΑ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΟΥΪΝΤΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΛ 

Σκόπια  ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Το Μακεδονικό 
εθνικό Ζήτημα και ο 
εμφύλιος πόλεμος 
στην Ελλάδα 

 Ο συγγραφέας αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα στα τέλη του Β' ΠΠ, στο ξέσπασμα του Εμφυλίου και στο ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΗΠΑ 
κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύγκρουσης. Παράλληλα, ασχολείται με την εξέλιξη του Μακεδονικού ζητήματος την ίδια περίοδο, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις 
Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και τα γειτονικά βαλκανικά κράτη. Το αρχειακό υλικό αντλήθηκε από γιουγκοσλαβικά (Σκόπια, Βελιγράδι), αμερικανικά και αγγλικά αρχεία, 
ενώ η βιβλιογραφία είναι κατά κύριο λόγο ελληνική. 

102 Егејскиот дел на 
Македонија по Граѓанската 
војна во Грција 

Кирјазовски, 
Ристо 

2001 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ; ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΠΑΝΤΟ 
ΒΑΪΝΑΣ; ΤΙΤΟ; ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ 

Σκόπια  ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Η Αιγαιακή 
Μακεδονία μετά τον 
εμφύλιο πόλεμο 
στην Ελλάδα 

 Το βιβλίο καλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές του Μακεδονικού ζητήματος μετά το τέλος του Εμφύλιου στην Ελλάδα. Αρχικά, αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις της 
Ελλάδας μέχρι και τις εκλογές του 1981 και κατόπιν καταπιάνεται α) με τη θέση των σλαβόφωνων (στο κείμενο αναφέρονται ως ''μακεδονική μειονότητα'') στο 
ελληνικό κράτος, β) με τη διάλυση των σλαβομακεδονικών οργανώσεων (ΝΟΦ, ΑΦΖ, ΝΟΜΣ, ΚΟΕΜ) μετά το τέλος του εμφυλίου πόλεμου και αντίστοιχα με την ίδρυση, 
τη δράση και τις ιδεολογικές κατευθύνσεις της οργάνωσης ΙΛΙΝΤΕΝ γ) με την πολιτική του ΚΚΕ και δ) με την πολιτική του ΚΚΓ έναντι των Σλαβομακεδόνων. 

103 Народноослободителниот 
Фронт и другите 
организации на 
Македонците од Егејска 
Македонија (1945-1949) 

Кирјазовски, 
Ристо 

1985 ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-
ΑΦΖ; ΚΚΓ; ΚΚΕ; ΚΟΕΜ; ΝΟΜΣ; ΝΟΦ; 
ΤΟΜΟ 

Σκόπια  ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο 

Култура Το 
Εθνικοαπελευθερωτι
κό Μέτωπο (ΝΟΦ) 
και άλλες 
οργανώσεις 
Μακεδόνων από την 
Μακεδονία του 
Αιγαίου (1945-1949) 

 Το θέμα του βιβλίου είναι η ανάπτυξη, η δράση και η κατάληξη των οργανώσεων που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της Αντίστασης και του Εμφυλίου στην ''Αιγαιακή 
Μακεδονία'' από Σλαβομακεδόνες. Ο συγγραφέας παρουσιάζει την εξέλιξη των οργανώσεων, παράλληλα με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα τη 
δεκαετία του 1940 και συναρτά τη δράση τους με αυτή του ΚΚΕ και του ΚΚΓ. 

104 Македонците и односите на 
КПЈ и КПГ 1945-1949. 
Официјални документи со 
коментари. 

Кирјазовски, 
Ристо 

1995 ΚΚΕ-ΚΚΓ; ΛΑΖΑΡ ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΜΙΧΑΪΛΟ ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ; 
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; ΠΑΣΚΑΛ 
ΜΙΤΡΕΦΣΚΙ; ΣΝΟΦ-ΝΟΦ 

Σκόπια  ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο 

Култура Οι Μακεδόνες και οι 
σχέσεις ΚΚΓ-ΚΚΕ 
1945-1949. Επίσημα 
έγγραφα και σχόλια 
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 Πρόκειται για μια συλλογή εγγράφων που διαφωτίζουν τις σχέσεις μεταξύ ΚΚΕ και ΚΚΓ όσον αφορά το ζήτημα της συμμετοχής του σλαβομακεδονικού στοιχείου στον 
εμφύλιο πόλεμο και το σχηματισμό ένοπλων σωμάτων και πολιτικών οργανώσεων των Σλαβομακεδόνων. Επίσης, υπάρχουν έγγραφα που αναφέρονται στις 
επισκέψεις του Ζαχαριάδη στο Βελιγράδι και στη Μόσχα, στις συνομιλίες αξιωματικών του ΔΣΕ και του γιουγκοσλαβικού στρατού αλλά και σε συνομιλίες μεταξύ 
πολιτικών αξιωματούχων (βλ. συνομιλίες Ράνκοβιτς-Ρούσου στο Βελιγράδι). 

105 Документи за учеството на 
Македонскиот народ од 
егејскиот дел на 
Македонија во Граѓанската 
војна во Грција 1946 година. 
Том III 

Кирјазовски, 
Ристо; 
Симовски, 
Тодор 

1976 ΑΓΙΑΝΟΦΣΚΙ ΒΑΝΓΚΕΛ-ΟΤΣΕ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΜΙΧΑΪΛΟ ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ; ΝΑΟΥΜ 
ΠΕΓΙΟΦ; ΝΟΦ; ΠΑΣΚΑΛ ΜΙΤΡΕΦΣΚΙ 

Σκόπια Υ ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο; 
Σίμοφσκι, 
Τοντόρ 

Архив на 
Македонија 

Έγγραφα για τη 
συμμετοχή του 
Μακεδονικού λαού 
της Αιγαιακής 
Μακεδονίας στον 
εμφύλιο πόλεμο της 
Ελλάδας 1946. Τόμος 
ΙΙΙ 

 Πρόκειται για συνέχεια του προηγούμενου τόμου (ΙΙ, 1945). Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται 203 έγγραφα. Μέσα από τα έγγραφα προβάλλονται οι επαφές ηγετικών 
στελεχών του ΝΟΦ για την οργάνωση της αυτονομιστικής του δράσης, οι πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν σε διάφορα μέρη της 
Μακεδονίας (Έδεσσα, Φλώρινα, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, Γουμένισσα κ.ά.), η κριτική για τις εκλογές του Μαρτίου του 1946, ο σχηματισμός ένοπλων σωμάτων και οι 
προετοιμασίες για τις πολεμικές συγκρούσεις. 

106 Документи за учеството на 
македонскиот народ од 
егејскиот дел на 
Македонија во граѓанската 
војна во Грција 1945 година. 
Том II. 

Кирјазовски, 
Ристо; 
Симовски, 
Тодор 

1973 ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; ΕΔΕΣΣΑ; ΚΑΣΤΟΡΙΑ; ΚΚΕ-
ΚΚΓ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; ΝΟΦ; ΦΛΩΡΙΝΑ 

Σκόπια Υ ΑΛ Κιριαζόφσκι, 
Ρίστο; 
Σίμοφσκι, 
Τοντόρ 

Архив на 
Македонија 

Έγγραφα για τη 
συμμετοχή του 
Μακεδονικού λαού 
της Αιγαιακής 
Μακεδονίας στον 
εμφύλιο πόλεμο της 
Ελλάδας 1945. Τόμος 
ΙΙ 

 Ο τόμος περιέχει 241 έγγραφα (εκθέσεις, αναφορές, προκηρύξεις, τηλεγραφήματα, ντιρεκτίβες κ.ά.) μεταφρασμένα από τα ελληνικά στα σλαβομακεδονικά. Τα κείμενα 
που παρατίθενται διαφωτίζουν τη δράση του ΝΟΦ, τις σχέσεις της οργάνωσης με το ΚΚΕ και ΚΚΓ και τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή 
κατά τη διάρκεια του 1945. Στο τέλος του τόμου υπάρχει παράρτημα με τις φωτογραφίες των ελληνικών εγγράφων. 

107 Гражданская война в 
Греции, 1946-1949 

Кирьякидис, 
Г.Д. 

1972 ΒΑΡΚΙΖΑ; ΔΣΕ; ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ; ΚΚΕ; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ; ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; ΣΟΦΟΥΛΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

Μόσχα  ΑΛ Κυριακίδης, 
Γεώργιος, Δ. 

Наука Ο εμφύλιος πόλεμος 
στην Ελλάδα, 1946-
1949 

 Ο συγγραφέας αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα στα τέλη του 1944 (Δεκεμβριανά) και στις αρχές του 1945, στις εσωτερικές εξελίξεις που 
ακολούθησαν (Βάρκιζα, εκλογές 1946) και φυσικά στα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου μέχρι την ήττα του ΔΣΕ. Η μελέτη στηρίζεται σε δημοσιευμένο υλικό του ΚΚΕ 
(εφημερίδες, περιοδικά) χωρίς, ωστόσο, να περιέχει πρωτογενές υλικό και εντάσσεται στο ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής. 
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108 Аспекти на Македонското 
Прашање 

Колишевски, 
Лазар 

1962 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΚΚΓ; ΚΚΜ; ΛΑΖΑΡ 
ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

Σκόπια  ΑΛ Κολισέφσκι, 
Λάζαρ 

Култура Όψεις του 
Μακεδονικού 
Ζητήματος 

 Το παρόν πόνημα αποτελεί μια συλλογή από άρθρα του Γιουγκοσλάβου πολιτικού σε έντυπα του Βελιγραδίου και των Σκοπίων, ομιλίες του σε εορταστικές εκδηλώσεις 
και κομματικές συνεδριάσεις και δηλώσεις του στον γιουγκοσλαβικό τύπο. Οι κυριότεροι άξονες των κειμένων του Κολισέφσκι είναι ο εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας 
του ''μακεδονικού'' έθνους κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ και η πολιτική της Αδελφότητας και της Ενότητας. Ορισμένα κείμενα είναι αφιερωμένα στους ''Μακεδόνες'' 
εκτός Γιουγκοσλαβίας. Τα συγκεντρωθέντα κείμενα της παρούσας έκδοσης χρονολογούνται την περίοδο 1944-1960. 

109 Македонија во француската 
политика на Балканот, 1944-
1957 

Лазаров, Лазар 1998 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ; ΓΑΛΛΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ; ΛΔΜ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΙΡΙΝ; ΤΙΤΟ 

Σκόπια  ΑΛ Λαζάρωφ, 
Λαζάρ 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Η Μακεδονία στη 
γαλλική πολιτική στα 
Βαλκάνια, 1944-1957 

 Ο συγγραφέας παραθέτει τις θέσεις και τις εκτιμήσεις της γαλλικής πολιτικής σε σχέση με τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρεί να παρουσιάσει 
ζητήματα εθνικής (''μακεδονικής'') ταυτότητας, όπως επίσης και ζητήματα εθνικών δικαίων και διεκδικήσεων μέχρι το τέλος του Β' ΠΠ. Παράλληλα, περιγράφει τη θέση 
της ΛΔΜ στο γιουγκοσλαβικό οικοδόμημα αναλύοντας τόσο θέματα εσωτερικής πολιτικής (διοικητική διάρθρωση, πολιτική εκπροσώπηση, εκκλησιαστικά ζητήματα -
βλ. αυτοκέφαλη εκκλησία-, εκπαιδευτική πολιτική), όσο και θέματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική (οικονομική βοήθεια από ΗΠΑ, Βαλκανικό Σύμφωνο). 
Τέλος, γίνεται αναφορά στους ''μακεδονικούς'' πληθυσμούς εκτός της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα μικρό παράρτημα με 
ντοκουμέντα (έγγραφα και φωτογραφίες). 

110 Македонците во Егејска 
Македоноја (1945-1946) 

Мамуровски, 
Ташко 

1995 ΒΑΝΓΚΕΛ ΑΓΙΑΝΟΦΣΚΙ-ΟΤΣΕ; ΚΚΓ; 
ΜΙΧΑΪΛΟ ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ; ΝΑΟΥΜ 
ΠΕΓΙΟΦ; ΝΟΦ; ΠΑΒΛΕ ΡΑΚΟΦΣΚΙ; 
ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 

Σκόπια  ΑΛ Μαμουρόφ
σκι, Τάσκο 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Οι Μακεδόνες της 
Αιγαιακής 
Μακεδονίας (1945-
1946) 

 Πρόκειται για άλλη μια έκδοση του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας των Σκοπίων που ασχολείται με τις τύχες του σλαβομακεδονικού στοιχείου στην Ελλάδα τη διετία 
1945-1946. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στο ρόλο που διαδραμάτισε ο αγγλικός παράγοντας στην εξέλιξη των γεγονότων, στη συμφωνία της Βάρκιζας και 
στις επιπτώσεις που αυτή είχε για τους Σλαβομακεδόνες. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ίδρυση του ΝΟΦ (στόχοι, αποστολή, οργανωτική δομή, 
αυτονομιστική δράση), ενώ στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο ο συγγραφέας ασχολείται με τις σχέσεις ΚΚΓ και ΝΟΦ. 

111 Светли ликови од Егејска 
Македонија (1945-1949) 

Мамуровски, 
Ташко 

1987 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΕΑΜ; ΕΜΕΟ; 
ΜΑΟ; ΝΟΦ; ΣΝΟΦ; ΤΟΜΟ 

Σκόπια  ΑΛ Μαμουρόφ
σκι, Τάσκο 

Новинско 
Издавачка 
Организациј
а ''Студенски 
Збор'' 

Φωτεινές μορφές 
από την Αιγαιακή 
Μακεδονία (1945-
1949) 

 Πρόκειται για ένα κατάλογο σύντομων βιογραφιών αγνώστων και μη Σλαβομακεδόνων αγωνιστών του ΔΣΕ και σλαβομακεδονικών ένοπλων σωμάτων ή οργανώσεων 
από τις περιοχές κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Το βιβλίο παρέχει στοιχεία για τη ζωή και τη δράση τους κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. 

112 И ние сме деца на мајката 
земја 

Мартинова-
Буцкова, Фана 

1998 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΙΛΙΝΤΕΝ; 

Σκόπια  ΑΛ Μαρτίνοβα-
Μπούτσκοβ

Здружење на 
децата-

Είμαστε κι εμείς 
παιδιά της μητέρας 
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ΜΠΕΛΑ ΤΣΡΚΒΑ; ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

α, Φάνα бегалци од 
Егејскиот дел 
на 
Македонија 

πατρίδας 

 Ένα βιβλίο αφιερωμένο στα προσφυγόπουλα του εμφυλίου πολέμου με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την μεταφορά τους στις χώρες της Κομινφόρμ και 
τη Γιουγκοσλαβία. Η συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσής των παιδιών (αποστολή σλαβόφωνων δασκάλων, οργάνωση 
παιδικών σταθμών, σύσταση επιτροπών για τον οργάνωση της εκπαίδευσης των σλαβόφωνων προσφυγόπουλων κτλ). Το κείμενο συνοδεύουν διάφορα ντοκουμέντα 
(πίνακες, κατάλογοι με τα ονόματα των παιδιών ή των δασκάλων τους ανά παιδικό σταθμό, φωτογραφίες και κείμενα). 

113 Егејски бури Оче, Вангел 
Ајановски 

1975 ΑΓΙΑΝΟΦΚΣΙ ΒΑΝΓΚΕΛ-ΟΤΣΕ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ; ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ; 
ΜΠΑΛΕΦΣΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΝΙΚΟΛΟΒΑ-
ΒΕΡΑ; ΝΟΦ; ΠΑΒΕΛ ΡΑΚΟΦΣΚΙ; 
ΠΑΣΚΑΛ ΜΙΤΡΕΦΣΚΙ 

Σκόπια  ΑΛ Ότσε, 
Βάνγκελ 
Αγιανόφσκι 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Αιγαιατικές θύελλες 

 Το πρώτο μέρος του βιβλίου καλύπτει την περίοδο 1919-1945 και εξετάζει τη σύσταση και τη δράση σοσιαλιστικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου 
και την οργάνωση της αντίστασης κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην περίοδο του Εμφυλίου. Πιο συγκεκριμένα, ο 
συγγραφέας μας πληροφορεί για τις οργανωτικές δραστηριότητες του ΝΟΦ και τη συμβολή της οργάνωσης στα γεγονότα του Εμφυλίου (συμβολή στις επιχειρήσεις 
του ΔΣΕ, σχέσεις με ΚΚΕ και ΚΚΓ κτλ). Το βιβλίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς ο συγγραφέας συμμετείχε ενεργά στα γεγονότα που περιγράφει. 

114 Крајот на една илузија. 
Граѓанската војна во Грција 
и Македонците 1946-1949 

Пановска, 
Лилјана 

2003 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΣΣΔ; ΗΠΑ; ΚΚΕ; ΝΟΦ; ΤΙΤΟ 

Σκόπια  ΑΛ Πανόφσκα, 
Λιλιάνα 

Институт за 
Национална 
Историја 
(ИНИ) 

Το τέλος μιας 
ψευδαίσθησης. Ο 
εμφύλιος πόλεμος 
στην Ελλάδα και οι 
Μακεδόνες 1946-
1949 

 Άλλη μια σλαβομακεδονική έκδοση που σχετίζεται με τη συμμετοχή των σλαβόφωνων πληθυσμών της ελληνικής Μακεδονίας στον εμφύλιο πόλεμο. Η συγγραφέας 
αφιερώνει τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της στα γεγονότα που οδήγησαν στον Εμφύλιο (Δεκεμβριανά, Βάρκιζα κτλ) και στη στάση του ΚΚΕ και των 
Σλαβόφωνων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύει την πολιτική των ξένων δυνάμεων όσον αφορά την εμφύλια διαμάχη στην Ελλάδα, την οποία προσεγγίζει ως προοίμιο 
του Ψυχρού Πολέμου. Παράλληλα, ασχολείται με τις σχέσεις του ΝΟΦ με το ΚΚΕ. 

115 Македонците и Граѓанската 
Војна во Грција 

Пејов, Наум 1968 ΒΑΡΚΙΖΑ; ΔΣΕ; ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; ΚΚΕ; ΝΑΟΥΜ 
ΠΕΓΙΟΦ; ΝΟΦ; ΣΝΟΦ 

Σκόπια  ΑΛ Πέγιοφ, 
Ναούμ 

Институт за 
Национална 
Историја 

Οι Μακεδόνες και ο 
εμφύλιος πόλεμος 
στην Ελλάδα 

 Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο επιχειρείται μια ανάλυση των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων της περιόδου 1945-1949 στην Ελλάδα, ενώ το 
δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη στάση του σλαβομακεδονικού στοιχείου και τη συμβολή του στα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου. Το τελευταίο κεφάλαιο του 
δευτέρου μέρους αποτελεί ουσιαστικά ένα παράρτημα αφιερωμένο σε επίσημες συνθήκες της περιόδου (Βάρκιζα, Λίβανος, Καζέρτα). Το πόνημα παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάζει τις απόψεις μιας προσωπικότητας με σημαίνοντα ρόλο στο αποσχιστικό κίνημα των Σλαβομακεδόνων την περίοδο 1944-
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1949. 

116 Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια Χρηστίδης, 
Γεώργιος 

2003 ΑΛΒΑΝΙΑ; ΒΑΛΚΑΝΙΑ; ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ; ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ; 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Θεσσαλονίκη  ΕΠ  Βάνιας  

 Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια χρήσιμη εισαγωγή για τις πολιτικές εξελίξεις και την εξωτερική πολιτική της Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας και 
Ρουμανίας την περίοδο 1945-1989. Εξετάζονται ζητήματα όπως: η κατάληψη της εξουσίας από τα κομμουνιστικά κόμματα, η πολιτική που εφάρμοσαν σε τομείς όπως 
η οικονομία, οι μειονότητες και η αντιμετώπιση της θρησκείας, οι κομματικές εκκαθαρίσεις και οι αντιπαραθέσεις στην ηγεσία του κόμματος, η πορεία των διμερών 
τους σχέσεων με τη Σοβιετική Ένωση, τη Δύση, όπως και μεταξύ τους, καθώς και με την Ελλάδα και την Τουρκία. 

117 България в британската 
дипломация 1944-1947 

Пинтев, Стоян   Σόφια  AX Πίντεφ, 
Στόγιαν 

Акад. изд. 
проф. Марин 
Дринов 

Η Βουλγαρία στη 
βρετανική 
διπλωματία (1944-
1947) 

 Πρoϊόν έρευνας που στηρίζεται σε βρετανικές, αμερικανικές και ρωσικές (σοβιετικές) πηγές καθώς και σε δημοσιευμένα ημερολόγια και αναμνήσεις πολιτικών 

προσώπων που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο την περίοδο εκείνη, όπως ο Τσώρτσιλ, ο Τρούμαν, ο Ήντεν κ.ά.  

Ο συγγραφέας εστιάζει στο βρετανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις που ακολούθησαν την πολιτειακή αλλαγή της 9ης Σεπτεμβρίου στη Βουλγαρία παρόλο που η 

τελευταία βρέθηκε στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Αντίθετα, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο το βρετανικό ενδιαφέρον για τη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα έντονο κυρίως 

εξαιτίας του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Επομένως, το βιβλίο παρουσιάζει πλευρές της ευρύτερης βαλκανικής  πολιτικής της Βρετανίας που έχουν άμεση σχέση με 

τις εξελίξεις στην Ελλάδα. 

 

118 От надежда към 
разочарование. Идеята за 
федерацията в Балканския 
югоизток (1944-1948 г.) 

Лалков, Милчо 1993 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ; ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ; 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΣΟΦΙΑ; ΣΤΑΛΙΝ; 
ΤΙΤΟ 

Σόφια 
 

 AX Λάλκοφ, 
Μίλτσο 

 Από την ελπίδα στην 
απογοήτευση. Η 
ιδέα της 
ομοσπονδίας στα 
νοτιοανατολικά 
Βαλκάνια (1944-
1948) 

 Βασισμένο σε δημοσιευμένες δευτερογενείς πηγές, το βιβλίο του Λάλκοβ παρουσιάζει την ιστορία της γέννησης και της κατάληξης της ιδέας για τη δημουργία μιας 

ομοσπονδίας των βαλκανικών κρατών. Με σημείο αναφοράς το έργο του Ρήγα Φεραίου εξιστορούνται τα γεγονότα που αφορούν την ιδέα της Κομμουνιστικής 

Διεθνούς και τις περιπλοκές που προκάλεσε το ζήτημα της ομοσπονδίας στις σχέσεις μεταξύ των κρατών της Βαλκανικής ιδιαίτερα κατά τη θερμή περίοδο 1944-1948 

έως δηλαδή τη ρήξη Τίτο-Στάλιν και την οριστική εγκατάλειψη της ιδέας. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση της ομοσπονδίας 

και αποτελεί έναν από τους παράγοντες που καθόρισαν τις εξελίξεις.  
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119 Второто пpавителството на 
Отечествения Фронт 

Минчев, 
Минчо 

2001 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΚΚΒ; ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ 
ΜΕΤΩΠΟ; ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΑΧ Μίντσεφ, 
Μίντσο 

 Η δεύτερη 
κυβέρνηση του 
Πατριωτικού 
Μετώπου 

 Μονογραφία πάνω στην ιστορία της περιόδου από την 9η Σεπτεμβρίου έως την οριστική επικράτηση του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος στο εσωτερικό 
μέτωπο της Βουλγαρίας. Εκτός, όμως, από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις εξετάζονται και οι σχέσεις με τα γειτονικά βαλκανικά κράτη. 

120 България в политшката на 
великите сили 1939-1947 

Емануилов, 
Емануил 

2000 Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΑΧ Εμανουήλο
φ, 
Εμμανουήλ 

 Η Βουλγαρία στην 
πολιτική των 
Μεγάλων Δυνάμεων, 
1939-1947 

 Εξετάζεται η θέση της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων από την αρχή του Β΄ ΠΠ έως το 1947. 

121 Следвоенното десетилетие 
на българската външна 
политика (1944-1955). 
Лекционен курс 

Баева, Искра; 
Калинова, 
Евгения 

2003 Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΑΧ Μπάεβα, 
Ίσκρα; 
Καλίνοβα, 
Ευγενία 

 Η μεταπολεμική 
δεκαετία της 
βουλγαρικής 
εξωτερικής (1944-
1955). Διαλέξεις. 

 Συνθετική εργασία για τη βουλγαρική διπλωματία την πρώτη δεκαετία μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ. 

122 Морето в международните 
отношения и външната 
политика на България 1944 - 
1949 г. 

Кръстева, 
Мариана 

2008 ΑΘΗΝΑ; ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΣΣΔ; ΣΟΦΙΑ 

Βάρνα  ΑΧ Κράστεβα, 
Μαριάννα 

Морски свят Η θάλασσα στις 
διακρατικές σχέσεις 
και την εξωτερική 
πολιτική της 
Βουλγαρίας 1944-
1949 

 Η συγγραφέας εξετάζει τη συνέχιση της προσπάθειας της Βουλγαρίας για έξοδο στο Αιγαίο την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, όταν η χώρα είχε υπαχθεί 
στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. 

123 Източна Европа. Идеи, 
конфликти, митове 

Баева, Искра 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ; ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΑΧ Μπάεβα, 
Ίσκρα 

 Ανατολική Ευρώπη: 
ιδέες, συγκρούσεις, 
μύθοι 

 Οι σχέσεις των χωρών της ανατολικής Ευρώπης. Παρουσιάζονται η ιδεολογία και οι συγκρούσεις, καθώς και οι μύθοι που αφορούν την ερμηνεία των γεγονότων. 

124 Ο εμφύλιος πόλεμος στην 
Ελλάδα, οι διεθνείς 
διαστάσεις 

Μπάεφ, Ιορντάν 1997 ΑΘΗΝΑ; ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΚΒ; 
ΚΚΕ; ΣΟΦΙΑ 

Αθήνα  ΑΧ  Φιλίστωρ  

 Η «βουλγαρική σκοπιά» για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο μέσα από την αξιοποίηση πλήθους βουλγαρικών και άλλων πηγών. 
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125 САЩ и България 1919-1989. 
Политически отношения 

Тошкова, Витка 2007 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΗΠΑ; ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΑΧ Τόσκοβα, 
Μπίτκα 

 Οι ΗΠΑ και η 
Βουλγαρία 1919-
1989. Πολιτικές 
σχέσεις. 

 Κλασικό συνθετικό έργο με πλούσιο υλικό για τις σχέσεις ΗΠΑ – Βουλγαρίας από το τέλος του Α΄ Π Π έως το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

126 Българите в Егейска 
Македоня, мит или 
реалност 

Даскалов, 
Георги 

1996 ΒΕΛΙΓΡΆΔΙ; ΕΜΦΎΛΙΟΣ; ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ; 
ΣΚΌΠΙΑ; ΣΛΑΒΌΦΩΝΟΙ 

Σόφια  ΑΧ Δασκάλοφ, 
Γκεόργκι 

Македонски 
Научен 
Институт 

Οι Βούλγαροι στη 
Μακεδονία του 
Αιγαίου, μύθος ή 
πραγματικότητα 

 Ο Βούλγαρος συγγραφέας ασχολείται με το ζήτημα της βουλγαρικής παρουσίας στην ελληνική Μακεδονία για να δείξει ότι ακόμη και σήμερα κατοικούν εκεί δεκάδες 
χιλιάδες «καταπιεσμένοι» Βούλγαροι. Στο κεφάλαιο που αφορά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (7ο κεφάλαιο, σ. 273-324) αναφέρεται εκτενώς στις διώξεις των 
Σλαβόφωνων (Βουλγάρων κατά το συγγραφέα) που σημειώθηκαν μετά την απελευθέρωση, κατά τον Εμφύλιο, αλλά και μετά τη λήξη του. Υποστηρίζεται ότι στη Βόρεια 
Ελλάδα οι διωγμοί που υπέστη η μη «εθνικόφρων» παράταξη αφορούσαν κυρίως τους «Βούλγαρους», όπως άλλωστε τους ονόμαζαν και οι διώκτες τους, αρχικά 
τουλάχιστον. Επισημαίνεται, επίσης, το γεγονός ότι ενώ οι Έλληνες δωσίλογοι εντάχθηκαν στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο και ανέλαβαν δράση κατά των 
κομμουνιστών, οι αντίστοιχοι Σλαβόφωνοι συνεργάτες των Γερμανών διώχθηκαν απηνώς και τους επιβλήθηκαν πολύ βαριές ποινές. Ο Δασκαλόφ αξιοποιεί 
βουλγαρικές και γιουγκοσλαβικές πηγές από το Βελιγράδι και τα Σκόπια. 

127 Системата за европейска 
сигурност и Балканите в 
годините на Студената 
война 

Баев, Йордан 2010 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Σόφια  ΑΧ Μπάεφ, 
Ιορντάν 

 Το σύστημα 
ευρωπαϊκής 
ασφάλειας και τα 
Βαλκάνια στα χρόνια 
του Ψυχρού 
Πολέμου 

 Μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών, ο συγγραφέας αναλύει τη θέση των Βαλκανίων στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας την περίοδο του Ψυχρού 
Πολέμου 

128 Политическият живот в 
България 1944-1948 

Исусов, Мито 2000 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ; 
ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΑΧ Ισούσοφ, 
Μίτο 

 Η πολιτική ζωή στη 
Βουλγαρία 1944-
1948 

 Ο συγγραφέας μελετά την πολιτική ζωή στη Βουλγαρία από την 9η Σεπτεμβρίου έως το 1948, με αναφορές και στην εξωτερική πολιτική και τις ελληνοβουλγαρικές 
σχέσεις. 

129 Победителите и България 
1939-1945 

Калинова, 
Евгения2004 

2004 ΒΡΕΤΑΝΙΑ; ΕΣΣΔ; ΗΠΑ; ΣΟΦΙΑ Σόφια  ΑΧ Καλίνοβα, 
Ευγενία 

Университет
ско 
издателство 
˝Св. Климент 
Охридски ˝ 

Οι νικητές και η 
Βουλγαρία, 1939-
1945 
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 Η πολιτική των ΗΠΑ, Βρετανίας και ΕΣΣΔ έναντι της Βουλγαρίας κατά τον Β΄ ΠΠ με έμμεση αναφορά και στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. 

130 България и Източна Европа Баева, Искра 2001 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ; ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΣΟΦΙΑ 

Σόφια  ΑΧ Μπάεβα, 
Ίσκρα 

 Η Βουλγαρία και η 
Ανατολική Ευρώπη 

 Οι σχέσεις της Βουλγαρίας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε μία συνθετική εργασία. 

131 A Long Journey Home: 
Greek refugee children in 
Yugoslavia, 1948-1960 

Ristovic, Milan 2000 UNSCOB; ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ; ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ; ΟΗΕ; ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ 

  ΒΚ Θεσσσαλονί
κη 

ΙΜΧΑ  

 Το έργο εξετάζει το ζήτημα των απαχθέντων Ελληνοπαίδων, που αποτέλεσε αγκάθι στις σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Χρησιμοποιεί 
αρχειακό υλικό από το γιουγκοσλαβικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς και προσωπικά αρχεία των ίδιων των παιδιών. Εξετάζει τη μεταφορά, εγκατάσταση και τις συνθήκες 
διαβίωσης επί του γιουγκοσλαβικού εδάφους, την ενασχόληση του ΟΗΕ με το εν λόγω ζήτημα, καθώς και τη διαδικασία επαναπατρισμού. 
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Chapters 
 
 
 Title Author(s) Publication Year Page

s 
Tags City Ed Own Producer Publisher Session Short 

Title 

1 Οι 
Γιουγκοσλάβ
οι και ο 
ελληνικός 
εμφύλιος 
πόλεμος του 
1946-1949 

Barker, 
Elisabeth 

Μελέτες για τον 
εμφύλιο πόλεμο 
1945-1949 

1992 319-
330 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
ΝΤΕΝΤΙΕΡ; 
ΗΠΑ; ΚΑΡΝΤΕΛ; 
ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; 
ΜΙΛΟΒΑΝ 
ΝΤΖΙΛΑΣ; 
ΣΤΑΛΙΝ; ΤΙΤΟ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Ολκός   

 Το άρθρο επιχειρεί να ερμηνεύσει το ρόλο της Γιουγκοσλαβίας στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, τους λόγους για την απόφαση του Τίτο να συνδράμει τους Έλληνες 
κομμουνιστές, τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη στάση του ΚΚΓ, τις αγγλο-αμερικανικές εκτιμήσεις επ' αυτής, αλλά και τις επιλογές του Στάλιν κατά τη 
διάρκεια του Εμφυλίου. Η ψηλάφηση των προθέσεων της κάθε πλευράς γίνεται μέσω των δημοσιευμένων έργων τριών Γιουγκοσλάβων πρωταγωνιστών (Τζίλας, 
Ντέντιερ και Κάρντελ) από τη μία και αγγλο-αμερικανικών αρχείων από την άλλη. 

2 Η 
γιουγκοσλαβι
κη πολιτικη 
προς την 
Ελλάδα στα 
1947-1949 

Barker, 
Elisabeth 

Μελέτες για τον 
εμφύλιο πόλεμο 
1945-1949 

1992 285-
318 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΑΡΝΤΕΛ; ΚΚΓ; 
ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; 
ΣΤΑΛΙΝ; ΤΙΤΟ; 
ΤΣΑΡΛΣ ΠΙΚ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Ολκός   

 Το κείμενο παρακολουθεί την αλλαγή στάσης της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας απέναντι στον αγώνα του ΚΚΕ και του ΔΣΕ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η 
συγγραφέας, έχοντας εμπειρία από πρόσωπα και καταστάσεις, καταγράφει τις σκοπιμότητες και τις επιθυμίες της κάθε εμπλεκόμενης στον ελληνικό Εμφύλιο 
πλευράς (βρετανικής, αμερικανικής, γιουγκοσλαβικής, σοβιετικής, ΚΚΕ, ελληνικής κυβέρνησης). Κυρίως, εστιάζει στο ζήτημα της αναγνώρισης της Προσωρινής 
Δημοκρατικής Κυβέρνησης της Ελεύθερης Ελλάδας από τον Τίτο, στις θέσεις του Βαφειάδη, στη στάση του Τίτο μετά τη ρήξη του με τον Στάλιν και τέλος στη 
σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση του Τίτο από τους Δυτικούς, γεγονός που είχε καταλυτική επίδραση στην ήττα του ΔΣΕ. 

3 Macedonia, 
1941-1949 

Barker, 
Elisabeth 

Macedonia. Its 
place in Balkan 
power politics 

1950 78-
129 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; ΚΚΒ; 
ΚΚΓ; ΚΚΕ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Λονδίνο  ΕΚ  Royal 
Institute of 
Internation
al Affairs 
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ΜΠΛΕΝΤ 

 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορία της Μακεδονίας κατά την περίοδο 1941-1949. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, εξετάζει τη στάση των βουλγαρικών 
αρχών κατά την περίοδο κατοχής της περιοχής και τον αντίκτυπο που αυτή είχε στο ντόπιο πληθυσμό και, κατ' επέκταση, στις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις, καθώς 
και τις σχέσεις ΚΚΕ-ΚΚΒ μετά το τέλος του Β΄ Π Π. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και τη διαμόρφωση των σχέσεων 
μεταξύ των τριών κομμουνιστικών κομμάτων (ΚΚΕ-ΚΚΓ-ΚΚΒ). 

4 K. Karamanlis 
and 
Yugoslavia: 
Four visits to 
Tito's 
Yugoslavia 

Dušan, 
Bataković 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα. 
Διεθνες 
επιστημονικό 
συνέδριο, Τόμος 
ΙΙ 

2007 447-
464 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ; 
ΤΙΤΟ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΑΛ Μπατάκοβιτ
ς, Ντούσαν 

Ίδρυμα 
"Κωνσταντί
νος Γ. 
Καραμανλή
ς" 

  

 Το άρθρο αναφέρεται στις επισκέψεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, στη Γιουγκοσλαβία και επισημαίνει τη 
σημασία που είχαν για τις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Βελιγραδίου. Παρά την εξασθένιση του Βαλκανικού Συμφώνου, στις δύο επισκέψεις του Καραμανλή, κατά την 
πρώτη πρωθυπουργική του περίοδο (1956, Βελιγράδι - 1960, Μπριόνι), η Γιουγκοσλαβία παρείχε στήριξη όσον αφορά το Κυπριακό. Έγινε, επίσης, κοινή δήλωση για 
μη εδαφικές διεκδικήσεις, ενώ εκφράσθηκε η κοινή ανησυχία για την κούρσα των εξοπλισμών. 

5 The regional 
aspect of 
functionalism
: Yugoslavia, 
Turkey, 
Cyprus 

Hatzivassiliou, 
Evanthis 

Greece and the 
Cold War. Front 
line state, 1952-
1967 

2006 107-
121 

ΑΒΕΡΟΦ-
ΤΟΣΙΤΣΑΣ; 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΚΑΡΝΤΕΛ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΝΑΤΟ; ΤΙΤΟ 

Λονδίνο  ΑΛ  Routledge   

 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου εξετάζει τις αναζητήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τη Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία και την Κύπρο την 
περίοδο 1955-1963. Όσον αφορά τη Γιουγκοσλαβία, γίνεται λόγος για την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο χωρών μετά την αποτυχία των Βαλκανικών 
Συμφώνων (1953/54), για την υπογραφή έντεκα διμερών συμφωνιών τον Οκτώβριο του 1959, αλλά και για την μετέπειτα κρίση στις σχέσεις Αθήνας - Βελιγραδίου 
(1961-62). 

6 Γερμανία, 
Βουλγαρία, 
Ελλάδα. Οι 
σχέσεις των 
τριών χωρών 

Hoppe, Hans 
Joachim 

Α΄ Διεθνές 
Συνέδριο 
Σύγχρονης 
Ιστορίας 
Ελλάδας, 1936-

1989 401-
417 

ΑΘΗΝΑ; 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; 

Αθήνα Υ ΕΚ  Μορφωτικ
ό 
Ινστιτούτο 
ΑΤΕ 
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και η 
πολιτική της 
Βουλγαρίας 
στην 
κατεχόμενη 
Μακεδονία 

1944. Δικτατορία, 
Κατοχή, 
Αντίσταση 

ΘΡΑΚΗ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; 
ΣΟΦΙΑ 

 Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις κατά την περίοδο 1936-1944. Αφού πρώτα προχωρά σε μία σύντομη επισκόπηση των διμερών σχέσεων 
κατά το Μεσοπόλεμο, στη συνέχεια επικεντρώνει την προσοχή του στο ζήτημα της Μακεδονίας και της Θράκης, ιδίως στην πολιτική που άσκησαν οι Βούλγαροι 
μετά την προσάρτηση των δύο περιοχών (Μάιος 1941). Το άρθρο εξετάζει επίσης την πολιτική των Βουλγάρων έναντι των Εβραίων. 

7 La 
logiquecomm
unistedans la 
guerre civile, 
1943-1949 

Marantzidis, 
Nicos 

Les 
logiquestotalitair
es en Europe 

2006 295-
307 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΞΟΥΣΙΑ; ΚΚΕ; 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Παρίσι Υ ΕΠ  Editions du 
Rocher 

  

 Το άρθρο εξετάζει τις λογικές που επικράτησαν μέσα στο ΚΚΕ κατά την περίοδο 1943-1949. Αρχικά, οι συγκρούσεις είχαν αποκεντρωμένο χαρακτήρα και 
σχετίζονταν περισσότερο με τη σπανιότητα των πόρων (όπλα, τρόφιμα, χρήματα, εφεδρείες) παρά με στρατηγικές επιλογές κεντρικής σύγκρουσης. Ο συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι η ηγεσία του ΚΚΕ πέρασε σταδιακά από τις αποκεντρωμένες συγκρούσεις στη λογική της κατάληψης της εξουσίας 

8 Η ρήξη Τίτο - 
Στάλιν και το 
τέλος του 
Εμφυλίου 
στην Ελλάδα 

Pirjevec, Jože Μελέτες για τον 
εμφύλιο πόλεμο 
1945-1949 

1992 331-
338 

ΑΛΕΣ 
ΜΠΕΜΠΛΕΡ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΗΠΑ; ΚΚΓ; 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ; 
ΣΤΑΛΙΝ; ΤΙΤΟ 

Αθήνα Υ ΑΛ Πίριεβετς, 
Γιόζε 

Ολκός   

 Το άρθρο περιγράφει το διπλωματικό παρασκήνιο που ακολούθησε την αποπομπή του ΚΚΓ από την Κομινφόρμ και μέχρι τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στην 
Ελλάδα. Στηριζόμενος σε αγγλικά και αμερικανικά έγγραφα, όπως επίσης και σε γιουγκοσλαβική βιβλιογραφία, ο συγγραφέας παραθέτει τους λεπτούς 
διπλωματικούς χειρισμούς από Βρετανούς, Αμερικανούς και Έλληνες υψηλόβαθμους αξιωματούχους που σκοπό είχαν να προσεταιρισθούν μυστικά τον Τίτο 
ικανοποιώντας την γιουγκοσλαβική επιθυμία για παροχή οικονομικής βοήθειας, με αντάλλαγμα τη μείωση εάν όχι την παύση της υποστήριξης των Γιουγκοσλάβων 
κομμουνιστών στο ΔΣΕ. 

9 Jugoslavija i 
građanski rat 
u Grckoj 
(1945-1950) 

Ristović, Milan Balkan 
posleDrugogsvets
kog rata. 
Zbornikradovasan

1996 71-
85 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; 

Βελιγράδι  ΑΛ Ρίστοβιτς, 
Μίλαν 

Institutzasa
vremenuist
oriju 

Τα 
Βαλκάνι
α μετά 
το Β’ 

Η 
Γιουγκοσ
λαβία και 
ο 
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aučnogskupa ΚΚΕ Παγκόσ
μιο 
Πόλεμο. 
Πρακτικ
ά 
επιστημ
ονικού 
Συμποσί
ου 

εμφύλιος 
πόλεμος 
στην 
Ελλάδα 

 Το άρθρο διερευνά τη συμμετοχή της Γιουγκοσλαβίας στον εμφύλιο πόλεμο στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού, την πολιτική που ακολούθησε η ηγεσία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ενώ συγχρόνως εξετάζει τις διεθνείς διαστάσεις που έλαβε το ελληνικό πρόβλημα (εμπλοκή της Αγγλίας, των ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ και 
των Λαϊκών Δημοκρατιών). Επίσης, κάνει λόγο για την επιδίωξη του Βελιγραδίου να αναλάβει ηγεμονικό ρόλο στις βαλκανικές υποθέσεις μέσω της παροχής 
βοήθειας στον ΔΣΕ. 

10 Το ζήτημα 
της 
γιουγκοσλαβι
κής 
στρατιωτικής 
βοήθειας 
προς τον 
Δημοκρατικό 
Στρατό 
Ελλάδας, 
1946-1949 

Ristović, Milan Ο ελληνικός 
εμφύλιος 
πόλεμος: Μια 
αποτίμηση. 
Πολιτικές, 
ιδεολογικές, 
ιστοριογραφικές 

2007 97-
123 

ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ 
ΡΑΝΚΟΒΙΤΣ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ; 
ΚΚΕ-ΚΚΓ; 
ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; 
ΜΙΛΟΒΑΝ 
ΝΤΖΙΛΑΣ; 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ 

Αθήνα  ΑΛ Ρίστοβιτς, 
Μίλαν 

Ελληνικά 
Γράμματα 

  

 Ο αρθρογράφος προσεγγίζει το ζήτημα της υλικής και πολιτικής συνδρομής της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης στον ΔΣΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει τις πολιτικές 
διεργασίες μεταξύ ΚΚΕ και ΚΚΓ για την οργάνωση και τον συντονισμό της μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, λοιπού επιχειρησιακού εξοπλισμού, ιματισμού, 
υγειονομικού υλικού, τροφίμων αλλά και μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού. Παράλληλα, εξετάζει τις διεθνείς (δυτικές) αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάμειξη 
του Βελιγραδίου στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, αλλά και τις συνέπειες που είχε η ρήξη Τίτο-Στάλιν στην παροχή γιουγκοσλαβικής βοήθειας στους Έλληνες 
αντάρτες. 

11 The 
Irredentist 
Legacy: The 
Northern 
Epirus 

Stefanidis, 
Ioannis D. 

Stirring the Greek 
Nation. Political 
Culture, 
Irredentism and 
Anti-Americanism 

2007 70-
76 

ΑΛΒΑΝΙΑ; 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩ
ΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑ
ΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 

Άλντερσοτ  ΗΣ  Ashgate   
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Question in Post-War 
Greece, 1945-
1967 

ΚΕΒΑ 

 Πρόκειται για κεφάλαιο ευρύτερης μελέτης, η οποία εξετάζει μεταξύ άλλων τον ελληνικό αλυτρωτισμό την περίοδο από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως τη δικτατορία των 
συνταγματαρχών. Με τη βοήθεια αρχειακού υλικού διερευνώνται προσεγγίσεις φορέων του ελληνικού αλυτρωτισμού σχετικά με το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα. 

12 TaktikaDemo
kratskeArmij
eGrčke u 
periodu 
1946.-1949. 
godine 

Vučković, 
Ljubo 

Mala 
PolitičkaBibliotek
a, Vol. 11 

1949 55-
86 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ; 
ΓΡΑΜΜΟΣ; 
ΔΣΕ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 

Ζάγκρεμπ  ΑΛ Βούτσκοβιτς
, Λιούμπο 

Naprijed Τύπος Α 
και όχι 
τύπος 
Cτελικά.  

H τακτική 
του 
Δημοκρα
τικού 
Στρατού 
Ελλαδάς 
την περ 

 Το κείμενο αποτελεί μια κριτική αποτίμηση της τακτικής που ακολούθησε ο ΔΣΕ στον εμφύλιο πόλεμο. Ο συγγραφέας, αξιωματικός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, 
κατακρίνει τη στάση του ΚΚΕ στο Σύμφωνο της Βάρκιζας και την αποδοχή του αφοπλισμού, την ανάμειξη του Ζαχαριάδη σε στρατιωτικά ζητήματα, ενώ 
χαρακτηρίζει την υιοθέτηση αμυντικής τακτικής από τον ΔΣΕ, μετά το 1948, μοιραίο λάθος που οδήγησε στην ήττα. Το κείμενο απηχεί ουσιαστικά τις 
γιουγκοσλαβικές θέσεις για τους λόγους της ήττας του ΔΣΕ. 

13 Suština 
parole o 
‚‚Ujedinjeno 
jMakedoniji‚‚ 

Vukmanović-
Tempo, 
Svetozar 

Borbaza Balkan 1981 213-
250 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; 
ΚΚΓ; ΚΚΕ; ΝΟΦ 

Ζάγκρεμπ  ΑΛ Βουκμάνοβι
τς-Τέμπο, 
Σφέτοζαρ 

Globus Ο 
Αγώνας 
για τα 
Βαλκάνι
α 

Η ουσία 
της 
συνθήμα
τος περί 
''Ενιαίας 
Μακεδον
ίας'' 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ο συγγραφέας επισημαίνει τις θέσεις του για μια ''Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία'', αναφέρεται στις διαφορετικές προσεγγίσεις του 
Μακεδονικού ζητήματος εκ μέρους των βαλκανικών ΚΚ - εστιάζοντας περισσότερο στη διαμάχη ΚΚΕ-ΚΚΓ – ενώ, επίσης παραθέτει και τις θέσεις του ΝΟΦ. 

14 Η βαλκανική 
συνεργασία 
στην πολιτική 
σκέψη του 
Κωνσταντίνο
υ Καραμανλή 
τη δεκαετία 
του '50 

Γκότα, Δώρα Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα. 
Διεθνες 
επιστημονικό 
συνέδριο, Τόμος 
ΙΙ 

2007 2007 ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; 
ΕΣΣΔ; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΤΙΤΟ; ΤΟΥΡΚΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Ίδρυμα 
"Κωνσταντί
νος Γ. 
Καραμανλή
ς" 

  



47 

 

 Η αρθρογράφος επιχειρεί μέσα σε λίγες σελίδες να εντοπίσει και να επισημάνει τη θέση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την αναγκαιότητα ή μη διατήρησης του 
Βαλκανικού Συμφώνου και γενικότερα μιας ευρύτερης διαβαλκανικής συνεργασίας, αναφέροντας ταυτόχρονα εν συντομία και το πλέγμα των διεθνών σχέσεων 
εντός του οποίου επρόκειτο να δράσει ο Έλληνας πολιτικός. 

15 Αλληλεπιδρά
σεις στους 
διπλωματικο
ύς 
χειρισμούς 
του 
ζητήματος 
της 
Τεργέστης 
και των 
βαλκανικών 
συμφωνιών 
του 1953-54 

Γκότα, Δώρα ΚΘ΄ Πανελλήνιο 
Ιστορικό 
Συνέδριο της 
Ελληνικής 
Ιστορικής 
Εταιρείας, 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

2008 367-
376 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; ΝΑΤΟ; 
ΠΑΠΑΓΟΣ; 
ΡΩΜΗ; 
ΤΕΡΓΕΣΤΗ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΑΛ  Ελληνική 
Ιστορική 
Εταιρεία 

  

 Το άρθρο περιγράφει τη συσχέτιση δύο ζητημάτων της γιουγκοσλαβικής εξωτερικής πολιτικής: α) το ζήτημα της Τεργέστης και β) τη σύναψη συμμαχίας με την 
Ελλάδα και την Τουρκία. Τα δυο αυτά ζητήματα συνδέονταν άμεσα με τους ευρύτερους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ για την ΝΑ Ευρώπη και ως εκ τούτου 
συμπαρέσερναν και την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων χωρών, προκειμένου να 
διατηρηθούν οι λεπτές ισορροπίες. 

 Από την 
Άγκυρα στο 
Μπλεντ. Τα 
Βαλκανικά 
Σύμφωνα του 
1953-54 
μεταξύ 
Ελλάδας, 
Τουρκίας και 
Γιουγκοσλαβί
ας 

Γκότα, Δώρα ΚΗ' Πανελλήνιο 
Ιστορικό 
Συνέδριο της 
Ελληνικής 
Ιστορικής 
Εταιρείας, 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

2008 271-
279 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; ΕΣΣΔ; ΗΠΑ; 
ΝΑΤΟ; 
ΤΟΥΡΚΙΑ; 
ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΑΛ  Ελληνική 
Ιστορική 
Εταιρεία 

  

 Το άρθρο παρουσιάζει τις πολιτικές διεργασίες γύρω από την υπογραφή των Συμφώνων (1953-1954). Περιγράφει τις κινήσεις των τριών χωρών (Ελλάδα, 
Γιουγκοσλαβία, Τουρκία) στη διπλωματική σκακιέρα, ενώ επίσης γίνεται αναφορά στο ρόλο των Μ. Δυνάμεων και στο βαθμό που αυτές επηρέασαν την εξέλιξη των 
πραγμάτων. 
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17 Το 
Μακεδονικό 
Ζήτημα 
(1950-1967): 
Η 
γιουγκοσλαβι
κή οπτική 

Κατσάνος, 
Κωνσταντίνος 

Το Μακεδονικό 
στα ξένα αρχεία. 
Απόρρητα 
έγγραφα 
Γιουγκοσλαβίας 
και Βουλγαρίας 
(1950-1967) 

2008 23-
120 

ΑΒΕΡΟΦ-
ΤΟΣΙΤΣΑΣ; 
ΚΑΡΝΤΕΛ; 
ΛΑΖΑΡ 
ΚΟΛΙΣΕΦΣΚΙ; 
ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔ
ΟΝΕΣ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Μίλητος   

 Το κείμενο καταδεικνύει ότι το Μακεδονικό συνιστούσε αιτία προστριβών μεταξύ Αθήνας και Βελιγραδίου, παρά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων 
(1950-51) και την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου (1953-54) από τις δύο χώρες. Στηριζόμενος σε αδημοσίευτο υλικό των γιουγκοσλαβικών αρχείων, ο 
συγγραφέας εξετάζει επί μέρους ζητήματα, όπως αυτά της ''μακεδονικής'' μειονότητας στην Ελλάδα, του επαναπατρισμού και των περιουσιών των προσφύγων του 
εμφυλίου πολέμου και τέλος  τη στάση που τηρούσε η κεντρική γιουγκοσλαβική κυβέρνηση έναντι των Σκοπίων. 

18 Η ελληνική 
μειονότητα 

Κόντης, 
Βασίλης 

Ευαίσθητες 
ισορροπίες. 
Ελλάδα και 
Αλβανία στον 
20ό αιώνα. 

1994 152-
176 

ΑΛΒΑΝΙΑ; 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑ
ΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΗΣ  Παρατηρητ
ής 

  

 Πρόκειται για μια ευρύτερη σύνθεση, η οποία μελετά τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο και με βάση αρχειακό υλικό από ελληνικές πηγές 
παρουσιάζει την κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και τα δικαιώματά της, κυρίως κατά την περίοδο του Ψυχρού πολέμου. 

19 Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, τα 
Ηνωμένα 
Έθνη και το 
Ελληνικό 
Ζήτημα, 
1946-1952 

Κουφουδάκης
, Ευάγγελος 

Η Ελλάδα στη 
δεκαετία 1940-
1950. Ένα έθνος 
σε κρίση 

1984 487-
527 

UNSCOB; 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ; 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΠΑ; 
ΟΗΕ 

Αθήνα  ΕΚ  Θεμέλιο   
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 Το άρθρο εξετάζει την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο αποκαλούμενο Ελληνικό Ζήτημα ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται στις 
καταγγελίες του σοβιετικού μπλοκ κατά της Ελλάδας, στην ελληνική προσφυγή εναντίον των γειτονικών κομμουνιστικών κρατών και στη σύσταση της Διερευνητικής 
Επιτροπής και της UNSCOB (United Nations Special Committee on the Balkans). Παράλληλα, εξετάζει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας και την επιρροή της πρώτης στις 
εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της τελευταίας. 

20 Το 
Μακεδονικό 
στις σχέσεις 
ΚΚΕ-ΚΚΓ κατά 
τα τέλη του 
1944: η 
αποστολή 
του Ανδρέα 
Τζήμα στον 
Τίτο 

Κωφός, 
Ευάγγελος 

Μακεδονία και 
Θράκη, 1941-
1944. Κατοχή-
Αντίσταση-
Απελευθέρωση. 
Διεθνές Συνέδριο 

1998 125-
156 

ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΒΟΥΚΜΑΝΟΒΙΤ
Σ ΤΕΜΠΟ; 
ΕΣΣΔ; ΚΚΕ-ΚΚΓ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΜΙΧΑΪΛΟ 
ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ; 
ΣΝΟΦ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΑΛ  ΙΜΧΑ   

 Βασισμένο σε πρωτογενές και δυσεύρετο αρχειακό υλικό, το άρθρο φωτίζει τις σχέσεις ΚΚΕ-ΚΚΓ στο δεύτερο μισό του 1944 (από τις παραμονές της απελευθέρωσης 
μέχρι και τα Δεκεμβριανά). Η μελέτη σημαντικών εγγράφων αποσαφηνίζει τα πραγματικά όρια συνεργασίας των δυο ΚΚ, τα αντικρουόμενα συμφέροντά τους, τη 
στάση των δυο πλευρών έναντι της αυτονομιστικής δράσης και του αναδυόμενου ''μακεδονικού'' εθνικισμού στην ελληνική Μακεδονία, όπως επίσης και έναντι του 
βρετανικού παράγοντα στην ΝΑ Ευρώπη. Το άρθρο πλαισιώνεται από δέκα έγγραφα από το προσωπικό αρχείο του Αλέκου Παπαπαναγιώτου. 

21 Η βαλκανική 
διάσταση του 
Μακεδονικού 
ζητήματος 
στα χρόνια 
της Κατοχής 
και της 
Αντίστασης 

Κωφός, 
Ευάγγελος 

Α΄ Διεθνές 
Συνέδριο 
Σύγχρονης 
Ιστορίας 
Ελλάδας, 1936-
1944. Δικτατορία, 
Κατοχή, 
Αντίσταση 

1989 418-
471 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; 
ΘΡΑΚΗ; ΚΚΕ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Αθήνα Υ ΕΚ  Μορφωτικ
ό 
Ινστιτούτο 
ΑΤΕ 

  

 Το άρθρο εξετάζει τις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις κατά την περίοδο της Κατοχής μέσα από την εξέλιξη του Μακεδονικού Ζητήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 
ανθελληνικά μέτρα που ελήφθησαν στα υπό βουλγαρική κατοχή εδάφη, τα οποία στόχο είχαν τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας και της Θράκης. Στο τέλος ο 
συγγραφέας επικεντρώνεται στο ζήτημα που προέκυψε γύρω από την αποχώρηση του βουλγαρικού στρατού από τα ελληνικά εδάφη. 

22 Ο 
Κωνσταντίνο
ς 
Καραμανλής 
και η 

Κωφός, 
Ευάγγελος 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα. 
Διεθνες 
επιστημονικόσυν

2007 473-
495 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚ
ΟΣΛΑΒΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Ίδρυμα 
"Κωνσταντί
νος Γ. 
Καραμανλή
ς" 
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αντιμετώπισ
η του 
Μακεδονικού 
Ζητήματος 

έδριο, Τόμος ΙΙ 1959; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΛΔΜ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΑΒΕΡΩΦ - 
ΠΟΠΟΒΙΤΣ; 
ΤΙΤΟ 

 Το κείμενο παρουσιάζει εν συντομία αλλά χωρίς να στερείται ανάλυσης και σαφήνειας την αντίληψη του Κ. Καραμανλή σχετικά με την πολιτική προσέγγιση του 
Μακεδονικού Ζητήματος κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας και της ζωής του γενικότερα. Στην περίοδο της πρώτης του πρωθυπουργίας ο γράφων τονίζει 
ότι το Μακεδονικό είχε διττή σημασία για την Ελλάδα ως ζήτημα τόσο εθνικής ασφάλειας όσο και ταυτότητας. Ταυτόχρονα, περιγράφει την πολιτική του 
Καραμανλή αναφορικά με τους σλαβόφωνους (επαναπατρισμός προσφύγων, ενσωμάτωση των ήδη κατοικούντων στην ελληνική επικράτεια), αλλά και με την 
αντιμετώπιση του Μακεδονικού, ως παράγοντα που επιδρούσε στις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις. 

23 Η 
εκπαίδευση 
των παιδιών 
στη 
Γιουγκοσλαβί
α ως σημείο 
τριβής στις 
σχέσεις ΚΚΕ-
ΚΚΓ μετά τη 
ρήξη Τίτο-
Στάλιν 

Λαγάνη, 
Ειρήνη 

Το όπλο παρά 
πόδα. Οι 
πολιτικοί 
πρόσφυγες του 
ελληνικού 
εμφυλίου 
πολέμου στην 
Ανατολική 
Ευρώπη 

2005 125-
146 

ΕΒΟΠ; 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 
ΚΚΕ-ΚΚΓ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜ
Α; ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΑΛ  Εκδόσεις 
Πανεπιστή
μιου 
Μακεδονία
ς 

  

 Το άρθρο εξετάζει την επίδραση που είχε στις σχέσεις ΚΚΕ-ΚΚΓ το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών που απομακρύνθηκαν από την ελληνική επικράτεια κατά τη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με προορισμό τη Γιουγκοσλαβία και τις χώρες της Κομινφόρμ. Η συγγραφέας παρουσιάζει με λεπτομέρειες την εκπαιδευτική 
διαδικασία (διδασκαλία, εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόγραμμα σπουδών) και τη μειονοτική πολιτική του ΚΚΕ, όπως επίσης και τις στοχεύσεις του ΚΚΓ στον τομέα 
της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων. Παράλληλα, παραθέτει και το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η διαμάχη των δυο πλευρών. 

24 Οι 
περιπέτειες 
των 
Τσάμηδων 
ως την 
εκδίωξή τους 

Μαργαρίτης, 
Γιώργος 

Ανεπιθύμητοι 
συμπατριώτες. 
Στοιχεία για την 
καταστροφή των 
μειονοτήτων της 
Ελλάδας. 

2005 133-
215 

ΕΔΕΣ; 
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑ
ΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΤΣΑΜΗΔΕΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΗΣ  Βιβλιόραμ
α 
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τη δεκαετία 
του '40 

Εβραίοι, 
Τσάμηδες 

 Το άρθρο εξετάζει με πρωτότυπο αρχειακό υλικό, το οποίο παρατίθεται σε παράρτημα τον τρόπο αποχώρησης των μουσουλμάνων Τσάμηδων από την Ελλάδα, τη 
δράση του ΕΔΕΣ, καθώς και το υπόμνημά τους στον ΟΗΕ το 1947. Παράλληλα, επιχειρείται μια αναστοχαστική προσέγγιση του ζητήματος και της πολυπλοκότητάς 
του. 

25 "Μοναρχοφα
σίστες" και 
Σλαβομακεδό
νες 
αγωνιστές: 
ιδεολογικές 
και άλλες 
βεντέτες στη 
Μακεδονία 
του 
εμφυλίου 
εολέμου 

Μιχαηλίδης, 
Ιάκωβος 

Ο εμφύλιος 
πόλεμος. Από τη 
Βάρκιζα στο 
Γράμμο 
(Φεβρουάριος 
1945-Αύγουστος 
1949) 

2002 222-
232 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΙΛΙΝΤΕΝ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΜΙΡΚΑ 
ΓΚΙΝΟΒΑ; 
ΠΑΒΛΕ 
ΡΑΚΟΦΣΚΙ; 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔ
ΟΝΕΣ; ΣΝΟΦ-
ΝΟΦ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Θεμέλιο   

 Το άρθρο εξετάζει τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς των σλαβομακεδονικών οργανώσεων (ΣΝΟΦ-ΝΟΦ) που έδρασαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του 
εμφυλίου πολέμου. Αναλύει τη σημασία που δόθηκε από τα αρμόδια στελέχη των οργανώσεων στον παραλληλισμό του αγώνα των Σλαβομακεδόνων με την 
εξέγερση του Ίλιντεν (1903) και περιγράφει την προσπάθειά τους για την οικοδόμηση του εθνικού τους μύθου και μιας αντίστοιχης εθνικής εποποιίας. 

26 Επώδυνη 
γειτονία: Οι 
ελληνογιουγκ
οσλαβικές 
σχέσεις στη 
σκιά του 
Μακεδονικού 
ζητήματος 
(1960-1962) 

Μιχαηλίδης, 
Ιάκωβος 

Η "Σύντομη 
Δεκαετία του 
'60". Θεσμικό 
πλαίσιο, 
κομματικές 
στρατηγικές, 
κοινωνικές 
συγκρούσεις, 
πολιτισμικές 
διεργασίες. 

2008 267-
284 

ΑΒΕΡΟΦ-
ΤΟΣΙΤΣΑΣ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
ΛΔΜ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΠΕΚΟ 
ΝΤΑΠΤΣΕΒΙΤΣ; 
ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Εκδόσεις 
Καστανιώτ
ης 

  

 Το άρθρο πραγματεύεται την εξέλιξη των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας την περίοδο 1960-1962, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που είχε το 
Μακεδονικό Ζήτημα, τις παρεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στις ελληνο-γιουγκοσλαβικές επαφές, τη ρητορική των αξιωματούχων αλλά και του τύπου των δύο 
χωρών. Επίσης, περιγράφονται οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της ΛΔΜ και η επίδραση που είχαν οι 
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σχέσεις Βελιγραδίου - Σκοπίων στις σχέσεις Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας. 

27 " Άνευ όρων 
προσφορά 
φιλίας": οι 
ελληνογιουγκ
οσλαβικές 
σχέσεις, 
1955-1959 

Μιχαηλίδης, 
Ιάκωβος 

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα. 
Διεθνες 
επιστημονικό 
συνέδριο, Τόμος 
ΙΙ 

2007 429-
446 

ΑΒΕΡΟΦ-
ΤΟΣΙΤΣΑΣ; 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; 
ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚ
ΟΣΛΑΒΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
1959; 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ; 
ΚΟΤΣΑ 
ΠΟΠΟΒΙΤΣ; 
ΝΑΤΟ 

Αθήνα Υ ΑΛ  Ίδρυμα 
"Κωνσταντί
νος Γ. 
Καραμανλή
ς" 

  

 Το άρθρο παρουσιάζει διάφορες όψεις των ελληνο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων κατά την περίοδο της κυβέρνησης Καραμανλή. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην 
περίοδο που ακολούθησε μετά την εξασθένιση του Βαλκανικού Συμφώνου (Σεπτεμβριανά, 1955) μέχρι την υπογραφή των συμφωνιών του 1959. Περιγράφεται η 
προσπάθεια αναβίωσης των Βαλκανικών Συμφώνων του 1953/54, όπως, επίσης και η εναλλακτική λύση μιας διμερούς ελληνο-γιουγκοσλαβικής συμμαχίας. Επίσης, 
γίνεται μνεία  στη στάση της Γιουγκοσλαβίας στο Κυπριακό. Παράλληλα, εξετάζονται οι διεθνείς εξελίξεις και ο αντίκτυπος που είχαν στη βαλκανική πολιτική των 
δύο κρατών. Τέλος, δεν παραλείπονται αναφορές στα χρόνια ζητήματα του επαναπατρισμού των παιδιών του ''παιδομαζώματος'' και του αλυτρωτισμού των 
Σκοπίων. 

28 Σλαβομακεδό
νες 
πρόσφυγες 
στη Λαϊκή 
Δημοκρατία 
της 
Μακεδονίας 

Μιχαηλίδης, 
Ιάκωβος 

Το όπλο παρά 
πόδα. Οι 
πολιτικοί 
πρόσφυγες του 
ελληνικού 
εμφυλίου 
πολέμου στην 
Ανατολική 
Ευρώπη 

2005 31-
45 

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΑΤΩΝ; 
ΙΡΙΝΑ ΓΚΙΝΟΒΑ-
ΜΙΡΚΑ; ΛΑΖΟ 
ΤΕΡΠΟΦΣΚΙ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΜΙΧΑΪΛΟ 
ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ; 
ΝΤΙΝΚΟ 
ΝΤΕΛΕΦΚΣΙ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΑΛ  Εκδόσεις 
Πανεπιστή
μιου 
Μακεδονία
ς 

  

 Το άρθρο περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι σλαβόφωνοι από την περιοχή της Μακεδονίας οδηγήθηκαν στην απομάκρυνση από τις εστίες τους. Στη 
συνέχεια αναφέρεται στην εγκατάστασή τους στη ΛΔΜ και στις προσπάθειες που κατέβαλε το γιουγκοσλαβικό καθεστώς για την αποκατάστασή τους, ενώ δεν 
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παραλείπει να επισημάνει και τις επιπτώσεις που είχε η παρουσία τους στη διακύμανση των σχέσεων της Αθήνας τόσο με το Βελιγράδι, όσο και με τα Σκόπια. 

29 Η 
εξομάλυνση 
των ελληνο-
γιουγκοσλαβι
κών 
πολιτικών 
σχέσεων 
(1950-1951) 

Σφέτας, 
Σπυρίδων 

ΚΔ' Πανελλήνιο 
Ιστορικό 
Συνέδριο της 
Ελληνικής 
Ιστορικής 
Εταιρείας, 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

2004 621-
642 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ; 
ΚΑΡΝΤΕΛ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; 
ΝΑΤΟ; 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜ
Α; ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ; 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔ
ΟΝΕΣ; ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΑΛ  Ελληνική 
Ιστορική 
Εταιρεία 

  

 Στο άρθρο επισημαίνεται η ανάγκη της κυβέρνησης του Βελιγραδίου να αποκαταστήσει και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Αθήνα για λόγους ασφάλειας 
και να προσεγγίσει τον δυτικό κόσμο μέσω της ελληνικής κυβέρνησης. Περιγράφονται εν συντομία τα εμπόδια που προέκυψαν (πολιτική ρευστότητα στην Ελλάδα, 
μειονοτικό, επαναπατρισμός παιδιών-φυγάδων του Εμφυλίου, ελεύθερη γιουγκοσλαβική ζώνη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κ.ά.), αλλά και οι παράγοντες που 
επέδρασαν προκειμένου αυτά να ξεπεραστούν. 

30 Ανεπιθύμητο
ι σύμμαχοι 
και 
ανεξέλεγκτοι 
αντίπαλοι: Οι 
σχέσεις ΚΚΕ 
και ΝΟΦ στη 
διάρκεια του 
Εμφυλίου 
(1946-1949) 

Σφέτας, 
Σπυρίδων 

Όψεις του 
Μακεδονικού 
Ζητήματος στον 
20ο αιώνα 

2001 157-
203 

ΑΓΙΑΝΟΦΣΚΙ 
ΒΑΝΓΚΕΛ-
ΟΤΣΕ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
ΝΙΚΟΣ; 
ΜΙΧΑΪΛΟ 
ΚΕΡΑΜΙΤΖΙΕΦ; 
ΝΟΦ; ΠΑΒΕΛ 
ΡΑΚΟΦΣΚΙ; 
ΠΑΣΚΑΛ 
ΜΙΤΡΕΦΣΚΙ; 
ΤΖΟΤΖΟ 
ΟΥΡΝΤΟΦ 

Θεσσαλονί
κη 

 ΑΛ  Βάνιας   

 Το κεφάλαιο εξετάζει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε το ΝΟΦ (ως συνέχεια του ΣΝΟΦ), παραθέτει το πολιτικό πρόγραμμα της οργάνωσης, τον 
αλυτρωτικό της χαρακτήρα και τις προσπάθειες των στελεχών της να εμφυσήσουν μια σλαβομακεδονική συνείδηση στους σλαβόφωνους πληθυσμούς της 
Μακεδονίας. Περιγράφει, επίσης, τις διακυμάνσεις στις σχέσεις της οργάνωσης με το ΚΚΕ, ως απόρροια των τακτικισμών του ΚΚΕ απέναντι στο ΚΚΓ και το ΚΚ 
''Μακεδονίας'', τις συγκρούσεις στο εσωτερικό του ΝΟΦ και το ρόλο που διαδραμάτισε η οργάνωση στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΚΚΕ στο Μακεδονικό στη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 
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31 Χαιρετιστήρι
ο γράμμα και 
ομιλία του 
προέδρου 
του 
συλλόγου 
πολιτικών 
προσφύγων 
από την 
Ελλάδα στη 
ΣΔ της 
Ρουμανίας. 

Τόλης, 
Γεώργιος 

Διεθνής 
Διάσκεψη για τον 
επαναπατρισμό 
των πολιτικών 
προσφύγων, 
Αθήνα 13-15 
Οκτωβρίου 1979 

1980 157-
159 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣ
ΜΟΣ; 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙ
ΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

Αθήνα  ΠΒ  Νέα Βιβλία   

 Ο Γεώργιος Τόλης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Προσφύγων από την Ελλάδα στη ΣΔ Ρουμανίας, εκφράζει στη Διάσκεψη την ελπίδα του για γρήγορη επίλυση 
του φλέγοντος θέματος του επαναπατρισμού, ενώ παράλληλα κάνει ορισμένες ενδιαφέρουσες αναφορές στον αριθμό επισκεπτών, αποθανόντων και 
εναπομεινάντων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στο ρουμανικό κράτος την εποχή εκείνη. Η παρούσα ομιλία δημοσιεύθηκε στα πρακτικά της Διεθνούς Διάσκεψης 
για τον Επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, η οποία διοργανώθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1979 και στην οποία αντιπροσωπεύτηκαν, 
μεταξύ άλλων, και προσφυγικοί σύλλογοι στις σοσιαλιστικές χώρες. 

32 ВовиоротнаГ
раѓанскатаво
јна (1945-
1949) 

Андоновски, 
Христо 

ВистинатазаЕгејс
каМакедонија 

1971 148-
252 

ΓΡΑΜΜΟΣ; 
ΔΣΕ; 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
ΝΙΚΟΣ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ; ΝΟΦ 

Σκόπια  ΑΛ Χρίστο, 
Αντωνόφκσι 

Мисла Η 
αλήθεια 
για την 
Αιγαιακ
ή 
Μακεδο
νία 

Στη δίνη 
του 
εμφυλίου 
πολέμου 
(1945-
1949) 

 Ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας.  Εξετάζει τη στάση του ΚΚΕ και των 
αστικών πολιτικών δυνάμεων, όπως, επίσης και το ρόλο που διαδραμάτισε ο ξένος και ειδικά ο αμερικανικός παράγοντας. Παράλληλα, περιγράφει την έκρυθμη 
κατάσταση που επικρατούσε στη Δυτική Μακεδονία και καταπιάνεται με την ίδρυση και τη δράση σλαβομακεδονικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου (НОФ, НОМС, АФЖ). Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του στο 1ο και στο 2ο συνέδριο του ΝΟΦ, όπως, επίσης και στην 4η και 5η 
Ολομέλεια του ΚΚΕ. 

33 Македонцит
епоГраѓанск
атавојнавоГр

Киселиновски
, Стојан 

Егејскиотделна
Македонија 
(1913-1989) 

1990 141-
147 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 
ΕΛΛΑΔΑ; ΚΚΕ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 

Σκόπια  ΑΛ Κισελίνοφκσ
ι, Στόγια 

Култура Το 
Αιγαιακ
ό τμήμα 

Οι 
Μακεδόν
ες μετά 
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ција (1949-
1989) 

ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

της 
Μακεδο
νίας 
(1913-
1989) 

τον 
εμφύλιο 
πόλεμο 
στην 
Ελλάδα 

 Το ολιγοσέλιδο κεφάλαιο του βιβλίου εξετάζει την θέση των σλαβόφωνων πληθυσμών της ελληνικής Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου, τη στάση του ΚΚΕ μετά την ήττα του στον εμφύλιο πόλεμο και τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντί τους, κυρίως σε ζητήματα 
εκπαίδευσης. 

34 Југославија и 
БалканскиПа
кт 1953/1954 

Милан, 
Терзић 

Југославија у 
хладномрату. 
Прилозиистражи
ванјима. 
Зборникрадова 

2010 111-
126 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚ
ΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ; 
ΕΣΣΔ; ΗΠΑ; 
ΤΙΤΟ; ΤΟΥΡΚΙΑ 

Βελιγράδι Υ ΑΛ Τέρζιτς, 
Μίλαν 

InstitutzaN
ovijuIstorij
uSrbije 

Η 
Γιουγκο
σλαβία 
στον 
Ψυχρό 
πόλεμο. 
Συμβολ
ή στην 
έρευνα. 
Συλλογή 
άρθρων 

Η 
Γιουγκοσ
λαβία και 
το 
Βαλκανικ
ό 
Σύμφωνο 
1953/195
4 

 Το άρθρο εξετάζει την εξομάλυνση των σχέσεων της Γιουγκοσλαβίας με τις φιλοδυτικές χώρες των Βαλκανίων, δηλαδή την Ελλάδα και την Τουρκία.  Παραθέτει τις 
απόψεις και τη στάση της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας αναφορικά με την είσοδό της σε έναν βαλκανικό συνασπισμό, υπό την πίεση βέβαια της σοβιετικής απειλής. Η 
έρευνα στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε γιουγκοσλαβικά αρχεία, αλλά και σε βιβλιογραφία. 

35 Илинденво
Македонски
отреволуцио
неренпечатв
оЕгејскотдел
наМакедони
ја (1942-
1949) 

Симовска, 
Лидија 

ПрилозизаИлин
ден. Vol II 

1978 647-
666 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΝΤΙΝΣΤΒΟ; 
ΖΟΡΑ; ΙΛΙΝΤΕΝ; 
ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ; 
ΝΕΠΟΚΟΡΕΝ; 
ΝΟΒΑ 
ΜΑΚΕΝΤΟΝΙΑ 

Κρούσεβο Υ ΑΛ Σιμόφσκα, 
Λίντια 

Совет 
"Десет 
Дена 
Крушевска 
Република
" Научно-
Културни 
Средби 

Συμβολ
ή στην 
ιστορία  
του 
Ίλιντεν. 
Τόμος ΙΙ 

Η 
εξέγερση 
του 
Ίλιντεν 
στον 
μακεδονι
κό 
επαναστ
ατικό 
τύπου 
της 
Μακεδον
ίας του 
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Αιγαίου 
(1942-
1949) 

 Το άρθρο ασχολείται με τους συμβολισμούς και τους παραλληλισμούς που έκανε ο ''μακεδονικός'' τύπος, κυρίως στις περιοχές της Καστοριάς και της Φλώρινας την 
περίοδο της Αντίστασης και του Εμφυλίου, με την εξέγερση του Ίλιντεν (1903). Παρατίθενται, επίσης, αποσπάσματα από άρθρα εφημερίδων που αποδεικνύουν την 
τάση του τοπικού τύπου να συσχετίσει τις δύο περιόδους. 

36 Македонцит
евојугослове
нско-
грчкитеодно
си 1948-1950 

Чепреганов, 
Тодор; 
Пановска, 
Лилјана 

РепубликаМаке
донија 60 
годинипоАСНО
М 

2005 277-
293 

ΑΤΣΕΣΟΝ; 
ΚΑΡΝΤΕΛ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ; 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔ
ΟΝΕΣ; ΤΙΤΟ 

Σκόπια Υ ΑΛ Τσεπρεγκάν
ωφ, Τοντόρ; 
Λιλιάνα, 
Πανόφσκα 

Македонс
каАкадеми
јананаукит
еиуметнос
тите 

Η 
Δημοκρ
ατία της 
Μακεδο
νίας: 60 
χρόνια 
από το 
ASNOM 

Οι 
Μακεδόν
ες στις 
ελληνογι
ουγκοσλα
βικές 
σχέσεις 
1948-
1950 

 Το άρθρο αναφέρεται αρχικά στους λόγους που οδήγησαν τον Τίτο να διακόψει την παροχή βοήθειας στον ΔΣΕ (ρήξη με Στάλιν, πιέσεις αγγλο-αμερικάνων). Στη 
συνέχεια παρουσιάζει το ρόλο που διαδραμάτισαν οι σλαβομακεδονικοί πληθυσμοί στις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις σε μια περίοδο που οι δύο ηγεσίες 
εργάζονταν για την εξομάλυνσή τους. Παράλληλα, διατυπώνονται και οι θέσεις της αγγλικής και της αμερικανικής διπλωματίας επί του θέματος. Το άρθρο έχει 
στηριχτεί κυρίως σε βρετανικό  αγγλικό αρχειακό υλικό. 

37 Ο ελληνικός 
εμφύλιος 
πόλεμος, 
1946-1949. 
Ένα ιστορικό 
γεγονός. Ένα 
μάθημα για 
το μέλλον 

Чепреганов, 
Тодор; 
Пановска, 
Лилјана 

Ο ελληνικός 
εμφύλιος 
πόλεμος: Μια 
αποτίμηση. 
Πολιτικές, 
ιδεολογικές, 
ιστοριογραφικές  

2007 145-
155 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΕΝΙΑΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ; 
ΝΟΦ; ΤΙΤΟ; 
ΨΥΧΡΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

Αθήνα  ΑΛ Τσεπρεγκάν
ωφ, Τοντόρ; 
Πανόφσκα, 
Λιλιάνα 

 Ελληνικ
ά 
Γράμμα
τα 

 

 Το συγκεκριμένο άρθρο καταπιάνεται με την γιουγκοσλαβική (Βελιγράδι-Σκόπια) ιστοριογραφική προσέγγιση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και κατακρίνει την - 
έως τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας - ιστοριογραφική παραγωγή ως ελεγχόμενη από το καθεστώς. Εκτός αυτού, προβαίνει στην ανάλυση των νέων προσεγγίσεων, 
στις οποίες ο αγώνας των Σλαβαμακεδόνων κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου αξιολογείται ως αγώνας για εθνική ένωση. Τέλος,  εξετάζει τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά 
και τον ρόλο της Γιουγκοσλαβίας σε αυτόν στο πλαίσιο των ψυχροπολεμικών ανταγωνισμών. 

38 The Impact of 
the 

Kofos, 
Evangelos 

Greece at the 
Crossroads. The 

1995 274-
318 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
; ΕΜΦΥΛΙΟΣ 

Πενσυλβάν
ια 

Υ ΕΠ  The 
Pennsylvan
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Macedonian 
Question on 
Civil Conflict 
in Greece, 
1943-1949 

Civil War and Its 
Legacy 

ΠΟΛΕΜΟΣ; 
ΚΚΕ; 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ 

ia State 
University 
Press 

 Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το Μακεδονικό ζήτημα εμπλέκεται στα γεγονότα και στη ρητορική του εμφυλίου πολέμου. Στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1940 το Μακεδονικό Ζήτημα διαμορφώθηκε από τις διεθνείς εξελίξεις και από εξωτερικούς παράγοντες. Ούτε το ΚΚΕ ούτε και η ελληνική κυβέρνηση 
επιθυμούσαν να θέσουν ζητήματα που αφορούσαν το status quo στη Μακεδονία. Αλλά το Μακεδονικό είχε τη δική του δυναμική, η οποία αναπόφευκτα συνδέθηκε 
με την εμφύλια σύρραξη. Η τύχη της Μακεδονίας και η εξέλιξη του εμφυλίου πολέμου συνδέθηκαν πολιτικά και ιδεολογικά και αποτέλεσαν αντικείμενο διαμάχης 
ανάμεσα στις δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις. 

39 Από το ΝΟΦ 
στο Ίλιντεν 
και μετά στη 
Γιουγκοσλαβί
α του Τίτο. Η 
περίπτωση 
των 
Σλαβομακεδό
νων 
προσφύγων 
της 
Τσεχοσλοβακ
ίας 

Τσίβος, 
Κώστας 

Αφηγήσεις για τη 
δεκαετία του 
1940 

2012 285-
296 

ΙΛΙΝΤΕΝ; ΚΚΕ; 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ; 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔ
ΟΝΕΣ; 
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙ
Α 

Θεσσαλονί
κη 

Υ ΚΤ  Επίκεντρο   

 Το άρθρο αναφέρεται στη λειτουργία των σλαβομακεδονικών οργανώσεων στην πολιτική προσφυγιά και στο ρόλο που διαδραμάτισε η πολιτική της ηγεσίας του 
ΚΚΕ στη δημιουργία ξεχωριστής εθνικής συνείδησης μεταξύ των Σλαβομακεδόνων. Εξετάζεται η ίδρυση της οργάνωσης Ίλιντεν καθώς και τα διαφορετικά στάδια 
συμβίωσης Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία. 

 
 
 
 
 


