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Τα βιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-Παιδεία και οι Εκδόσεις Τόπος  
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία
Όψεις της ιστορίας της κατά τη δεκαετία του ’40 

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ώρα 7 μ.μ.
στο βιβλιοπωλείο-πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»
Δημ. Γούναρη 39, Θεσσαλονίκη (Καμάρα)

Θα μιλήσουν:
Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής Ιστορίας, ΑΠΘ

Βασιλική Λάζου, Ιστορικός, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
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Συντονίζει ο Χρίστος Μάης, Ιστορικός, Υπ. διδάκτορας Πανεπιστήμιο Leiden
 

Πόλεμος και Αντίσταση  
στη Θεσσαλία

Όψεις της ιστορίας της κατά τη δεκαετία του ’40

Επιμέλεια: Νίκος Χριστοφής

Γράφουν:   Γιώργος Μαργαρίτης, Νίκος Τσικρίκης, Βασιλική Λάζου,  

Κερασία ( Έρση) Μαλαγιώργη, Κώστας Μιχαλάκης,  

Γιάννης Σκαλιδάκης, Δέσποινα Μήτσιου,  

Δόμνα Κόφφα, Ελισάβετ Τσιδεμιάδου,  

Παναγιώτης Κουστένης, Αγγελική Νικολάου

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην  
ταραγμένη ιστορία της Θεσσαλίας 
τη δεκαετία του ’40. Ο πόλεμος,  
η Κατοχή, η Αντίσταση, οι διωγμοί 
του εβραϊκού πληθυσμού, η μάχη 
της σοδειάς, ο θεσμός της λαϊκής 
αυτοδιοίκησης, η λειτουργία  
των σχολείων, ο Εμφύλιος,  
τα Έκτακτα Στρατοδικεία της  
μισαλλοδοξίας και του αφανισμού…

 Ένα συλλογικό έργο με πλούσιο  
αρχειακό υλικό, προφορικές  
μαρτυρίες και άλλες καινοτόμες  
εκπαιδευτικές εφαρμογές που  
προσεγγίζει τα μεγάλα γεγονότα 
αλλά και την καθημερινή ζωή,  
μέσα από τα μάτια των «από κάτω», 
αυτών που υπέστησαν τις συνέπειες 
της Ιστορίας αλλά και πάλεψαν,  
για πρώτη φορά σε τέτοια μαζική 
έκταση, για να γίνουν  
οι πρωταγωνιστές της.
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Επιμέλεια: Σπύρος Σακελλαρόπουλος  

 Έρευνα: Γρηγόρης Σακελλαρόπουλος
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Η έκδοση αυτή παρουσιάζει για πρώτη φορά τα πλήρη πρακτικά των 
δύο δικών του Ν. Μπελογιάννη και των συντρόφων του, μεγάλο μέ-
ρος από τα σήματα Βαβούδη, τα υπομνήματα μετατροπής της θανα-
τικής ποινής των Μπελογιάννη, Μπάτση και Καλούμενου σε ισόβια 
κάθειρξη, σχολιασμό για τον τρόπο διεξαγωγής καθώς και το ιστορι-
κό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δίκες.

Το περιεχόμενο των ιστορικών ντοκουμέντων συμβάλει στο να απο-
κτήσει ο αναγνώστης τη δική του οπτική απέναντι στα συγκεκριμένα 
δραματικά γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να πα-
ρακάμψει καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης των ιστορικών 
εξελίξεων όπως ο ρόλος των ΗΠΑ το πλαίσιο μέσα στο οποίο κι-
νήθηκε η ηγεσία του ΚΚΕ, και ιδιαίτερα ο Ν. Ζαχαριάδης αμέσως 
μετά την ήττα στον Εμφύλιο, η αμφιθυμική στάση των κομμάτων του 
Κέντρου και προσωπικά του Ν. Πλαστήρα, ο ρόλος του Θρόνου και 
του Στρατού. 

Η πρωτοτυπία της μελέτης των παραπάνω είναι πως σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις το αρχειακό υλικό οδηγεί σε διαπιστώσεις εικονοκλαστικού 
χαρακτήρα. Οι αμερικάνοι μόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην 
Κορέα βρέθηκαν να πρωτοστατούν στην επιβολή του αυταρχικού  
μετεμφυλιακού πλαισίου, η δράση του ΚΚΕ απείχε παρασάγγας από 
την πολιτική του «όπλου παραπόδα», η κυβέρνηση Πλαστήρα είχε 
πολύ σοβαρές ευθύνες για τις εκτελέσεις, το Παλάτι διαδραματίζει 
υποδεέστερο ρόλο σε σχέση με αυτό των ΗΠΑ και του Στρατού.

Στις ίδιες τις δίκες από τη μια εντυπωσιάζει ο ηρωισμός του Ν. Μπε-
λογιάννη, και αρκετών άλλων που υπερασπίζονται τα ιδανικά τους. 
Από την άλλη η σπουδή πολλών κατηγορούμενων να αποποιηθούν 
τη σχέση τους με το κομμουνιστικό κίνημα συμπυκνώνει τους όρους 
της ήττας στον Εμφύλιο για την ελληνική Αριστερά,στο πλαίσιο της 
κρατικής τρομοκρατίας της εποχής.

Κυκλοφορούν επίσης

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Κρίση και κοινωνική  
διαστρωμάτωση στην  
Ελλάδα του 21ου αιώνα

Κώστας Λαπαβίτσας
Κέρδος χωρίς παραγωγή
Πώς το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα μας εκμεταλλεύεται 
όλους

Ντανιέλ Μπενσαΐντ
Ο Μαρξ της εποχής μας: 
Μεγαλείo και κακοδαιμονίες 
ενός κριτικού εγχειρήματος

Δημήτρης Μπελαντής
Αριστερά και εξουσία.
Ο «δημοκρατικός δρόμος» 
προς τον σοσιαλισμό

Ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος σπούδασε στο 
Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπι-
στημίου (1989) και έκανε μεταπτυχιακές σπου-
δές στο Πανεπιστήμιο Paris VIII (DEA στην Πο-
λιτική Κοινωνιολογία, 1992, και Ph.D. στην Πο-
λιτική Κοινωνιολογία, 1995). Είναι Αναπληρω-
τής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτι-
κής του Παντείου Πανεπιστημίου, στο γνωστικό 
αντικείμενο Κράτος και Πολιτική Θεωρία. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στη 
θεωρία του κράτους, στη μελέτη της νεοελληνι-
κής και κυπριακής κοινωνίας και στη θεωρία 
της ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής. 
Πάνω στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχει 
συγγράψει τα βιβλία: Pouvoir Politique et 
Forces Sociales en Gréce d`Aujourd` hui (1974-
1988), (Septentrion, 1999), Τα αίτια του απριλια-
νού πραξικοπήματος. 1949-1967: Το κοινωνικό 
πλαίσιο της πορείας προς τη δικτατορία (Νέα 
Σύνορα- Α.Α. Λιβάνης, 1998). Η Ελλάδα στη με-
ταπολίτευση (1974-1988). Πολιτικές, Οικονομι-
κές, Ιδεολογικές όψεις της ελληνικής πραγματι-
κότητας (Νέα Σύνορα- Α.Α. Λιβάνης, 2001). 
Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός. Κοινωνικοί 
και πολιτικοί μετασχηματισμοί στην Ελλάδα της 
δεκαετίας του 1990 (σε συνεργασία με τον Πα-
ναγιώτη Σωτήρη) (Παπαζήσης, 2004). Ο Μύθος 
της Παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του 
Ιμπεριαλισμού (Gutenberg, 2004) Νεπάλ: Εθνό-
τητες, Κάστες, Τάξεις στην κορυφή του κόσμου 
(1769- 2008) (Τόπος, 2012), Κρίση και κοινωνική 
διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα 
(Τόπος, 2014). Επίσης έχει γράψει σειρά άρ-
θρων στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά 
και στα ισπανικά.
Μαζί με τον Αντώνη Μωυσίδη έχουν επιμελη-
θεί το συλλογικό τόμο Η Ελλάδα στο 19ο & 20όν 
αιώνα (Τόπος, 2010). Είναι Επιστημονικός Διευ-
θυντής της σειράς Σύγχρονη Ριζοσπαστική 
Θεωρία των εκδόσεων Τόπος. 
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