ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Αρχείο Πολέμου
με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου
του Δημήτρη Α. Κατσικώστα
«Ο ελληνικός στρατός στην εξορία 1941-1944» (εκδ. Αλφειός, 2015)
Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018, 19:30
με ομιλητές τους Δημήτρη Κατσικώστα και Νίκο Μητρογιαννόπουλο
Από το δελτίο τύπου
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Στρατιωτική Ιστορία υπήρξε κλάδος σαφώς παραμελημένος
στην Ελλάδα. Αν και αρκετοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με τις εξόριστες κυβερνήσεις του
1941-44, επικεντρώθηκαν όλοι στις πολιτικές διαστάσεις της ύπαρξής τους, στη σχέση τους
με τα πολιτικά κόμματα ή με τους Βρετανούς, στο ζήτημα της αναδυόμενης εμφύλιας
διαμάχης, και στο Πολιτειακό Ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Στρατός δεν μελετήθηκε
συνδυαστικά ως προς τη δύναμή του, τη συγκρότηση και εκπαίδευσή του, την κοινωνική του
σύσταση, τη δομή του, τη συμμετοχή και την αποτελεσματικότητά του στις πολεμικές
επιχειρήσεις.
Η μελέτη του Δημήτρη Κατσικώστα καλύπτει αυτό το βιβλιογραφικό κενό, καθώς
παρουσιάζει και ερμηνεύει κριτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων του εξόριστου Στρατού.
Βασίζεται σε έρευνα τεράστιας έκτασης, σε όλες τις διαθέσιμες πηγές, ελληνικές (του ίδιου
του Στρατού, της κυβέρνησης, όλων των πολιτικών παρατάξεων, οργανώσεων αλλά και σε
ατομικές μαρτυρίες) και βρετανικές (Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Πολέμου).
Εισφέρει, επομένως, μια κατά πολύ πληρέστερη εικόνα του συγκεκριμένου θέματος, σε
επίπεδο πληροφοριών, γεγονότων και προσώπων.

Παράλληλα, η μελέτη διακρίνεται για τη νηφαλιότητα, τον σεβασμό και την εντιμότητα
απέναντι στις αντιμαχόμενες πλευρές, εμμένοντας όμως στη συνεπή εφαρμογή της
διεθνώς κρατούσας επιστημονικής μεθοδολογίας της Στρατιωτικής Ιστορίας. Η συνέπεια
στην παρουσίαση των εκατέρωθεν πηγών, αλλά και η ικανότητα του συγγραφέα να μην
παρασύρεται από τις πολιτικές εντάσεις της εποχής που μελετά, να μένει προσηλωμένος
στο θέμα του και να ακολουθεί σταθερά τις μεθοδολογικές του επιλογές, αποτελούν ορισμένα
από τα σημαντικότερα προτερήματα της μελέτης του.
Το βιβλίο εκδίδεται σε μια εποχή κατά την οποία η έρευνα για τη Στρατιωτική Ιστορία έχει
υστερήσει στη χώρα μας. Εν πολλοίς, τούτο οφείλεται σε στερεότυπα τα οποία έχουν
κυριαρχήσει στην ελληνική κοινωνία. Παρόμοια στερεότυπα υπάρχουν και στο εξωτερικό, όχι
όμως στην έκταση και στην ένταση που τα συναντάμε στην Ελλάδα. Η ιστορία των στρατών,
ειδικά στον 19ο και στον 20ό αιώνα, αποτελεί βασικό τμήμα της ιστορίας των εθνών- κρατών
(για τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν μείζον εργαλείο) και των κοινωνιών τους.
Επομένως, η ελλιπής μελέτη της ελληνικής Στρατιωτικής Ιστορίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα
επώδυνο φαινόμενο. Επιπλέον, η υστέρησή μας σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις είναι μια
κατάσταση που πρέπει να αλλάξει – εάν πράγματι θέλουμε να συνδιαλεγόμαστε με ίσους
όρους σε διεθνές επίπεδο. Η εκπόνηση του έργου και η έκδοσή του καλύπτουν ένα ουσιαστικό
κενό και αποτελούν ένα από τα ενθαρρυντικά δείγματα για την εξέλιξη της συναφούς
ελληνικής ιστοριογραφίας.
Δημήτριος Κατσικώστας
Συνταγματάρχης ε.α. Δημήτριος Α. Κατσικώστας αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων το 1990 και το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ανά χείρας πόνημα αποτελεί βελτιωμένη έκδοση της
ομότιτλης διδακτορικής του διατριβής, ενώ ολοκληρώνει τη συγγραφή της μονογραφίας
«Λυδία Λίθος». Η ανασυγκρότηση του Στρατού από την απελευθέρωση έως την έναρξη
του Εμφυλίου Πολέμου (Οκτώβριος 1944 - Μάρτιος 1947) αποτελεί αντικείμενο μεταδιδακτορικής έρευνας. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει συμμετοχές σε ερευνητικά
προγράμματα,
ανακοινώσεις
σε
επιστημονικά
συνέδρια,
δημοσιεύσεις
σε συλλογικούς τόμους και αρθρογραφία στον περιοδικό Τύπο. Είναι ιδρυτικό μέλος και
Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του εκδοτικού οίκου «Αλφειός»
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