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Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεµος
του 1897

Στον τόμο αυτόν περιγράφεται η πρώτη, σε μεγάλη 
κλίμακα, πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας, από τότε 
που απέκτησε την εθνική της ανεξαρτησία. Μετά 
από μια σύντομη αναφορά στην περίοδο μέχρι το 
1897 και τις Κρητικές Επαναστάσεις, εξιστορεί τον 
Ελληνοτουρκικό Πόλεμο. Δυστυχώς, η πολιτική και 
η στρατιωτική ηγεσία δεν κατόρθωσαν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις των περιστάσεων εκείνων, 
όμως η δοκιμασία αυτή εκτός από τη διαπίστωση 
της αναγκαιότητας οργάνωσης, εξοπλισμού και 
εκπαίδευσης τακτικού στρατού, που οδήγησε την 
Ελλάδα στους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους 
του 1912–1913, έθεσε στέρεες βάσεις για τη μετέπει-
τα απελευθέρωση της Κρήτης, αφού επετεύχθη η 
αυτονομία της νήσου.

Κωδικός: 56
Έκδοση: 1993
502 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,46€

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1897)

Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα
Γεγονότα στη Θράκη (1904-1908)

Η πρώτη έκδοση του έργου, το 1979, τιμήθηκε με το 
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Η εμπλουτισμένη 
επανέκδοσή του, κυκλοφόρησε το 1998. Αναφέρεται 
στην ιστορία της Μακεδονίας, τεκμηριώνει την ελλη-
νικότητα των Μακεδόνων, παρουσιάζει το Μακεδονικό 
Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα και την ένοπλη δράση των 
Ελλήνων κατά την περίοδο 1904–1908. Ο τόμος, που 
εμπλουτίζεται με παραρτήματα και πίνακες, είναι δια-
θέσιμος και στην αγγλική γλώσσα. 

Κωδικός: 01
Επανέκδοση: 1998 (Αρχική έκδοση: 1979)
487 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 7,04€
ISBN: 960-7897-08-0

Ο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1904-1908)
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέµους του 1912-1913.
Τόµος Α΄. Επιχειρήσεις κατά των 
Τούρκων στη Μακεδονία και τα νησιά 
του Αιγαίου (Α΄ Βαλκανικός Πόλεµος)

Αναφέρεται στις επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού 
κατά των Τούρκων, για την απελευθέρωση της Μακε-
δονίας και των νήσων του Αιγαίου κατά τον Α΄ Βαλκα-
νικό Πόλεμο. Αποτελεί τον πρώτο τόμο της σειράς «Ο 
Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 
του 1912–1913» και είναι επανέκδοση του αντίστοιχου 

έργου του 1932, ενώ από τα 1.850 παραρτήματα που συνοδεύουν την πρώτη έκδοση έχουν επι-
συναφθεί τα πιο ουσιαστικά. Διαταγές επιχειρήσεων, πρωτόκολλα συνθηκών και παράδοσης 
του Τουρκικού Στρατού, επίσημα τηλεγραφήματα κ.ά., καθώς και διάφοροι πίνακες, σχεδια-
γράμματα και φωτογραφικό υλικό, πλαισιώνουν το κείμενο. 

Κωδικός: 02
Επανέκδοση: 1988 (Αρχική έκδοση: 1939-1940)
374 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,70€

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέµους του 1912-1913.
Τόµος Β΄. Επιχειρήσεις κατά των 
Τούρκων στην Ήπειρο
(Α΄ Βαλκανικός Πόλεµος)

Αναφέρεται στις επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού 
κατά των Τούρκων, για την ολοκλήρωση της απελευ-
θέρωσης της Ηπείρου μέχρι τα βόρεια όριά της κατά τον 
Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Αποτελεί τον δεύτερο τόμο της 
σειράς «Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους 1912–1913» και είναι  επανέκδοση του αντίστοιχου έργου του 1932, ενώ από τα 1.850 
Παραρτήματα που συνοδεύουν την πρώτη έκδοση, έχουν επισυναφθεί τα πιο ουσιαστικά. Δια-
ταγές επιχειρήσεων, πρωτόκολλα συνθηκών και παράδοσης του Τουρκικού Στρατού, επίσημα 
τηλεγραφήματα κ.ά. καθώς και διάφοροι πίνακες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφικό υλικό 
πλαισιώνουν το κείμενο. Στο τέλος του έργου υπάρχει πίνακας με την παλαιά και σημερινή 
ονομασία των τοπωνυμίων.

Πολέμους 1912–1913» και είναι  επανέκδοση του αντίστοιχου έργου του 1932, ενώ από τα 1.850 

Κωδικός: 03
Επανέκδοση: 1991 (Αρχική έκδοση: 1932)
434 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,96€

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913)
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέµους του 1912-1913.
Τόµος Γ΄. Επιχειρήσεις κατά των
Βουλγάρων (Β΄ Βαλκανικός Πόλεµος)

Αναφέρεται λεπτομερώς στους λόγους που οδήγησαν 
στη σύρραξη στις 16 Ιουνίου 1913, καθώς και στις πολε-
μικές επιχειρήσεις στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 
μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης στο Βουκουρέστι, 
στις 28 Ιουλίου 1913. Επίσης, περιγράφεται η αναδιάτα-
ξη του Ελληνικού Στρατού, μετά το τέλος του πολέμου, 

αλλά και η αναδιοργάνωσή του με βάση τις νέες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Αποτελεί 
επανέκδοση του αντίστοιχου έργου του 1932 και είναι ο τρίτος τόμος της σειράς «Ο Ελληνικός 
Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912–1913». Παραρτήματα, όπως διαταγές επιχειρή-
σεων, επίσημα τηλεγραφήματα κ.ά., καθώς και διάφοροι πίνακες, σχεδιαγράμματα και φωτο-
γραφικό υλικό, εμπλουτίζουν τον τόμο. Στο τέλος του έργου υπάρχει πίνακας με την παλαιά και 
τη σημερινή ονομασία των τοπωνυμίων.

αλλά και η αναδιοργάνωσή του με βάση τις νέες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Αποτελεί 

Κωδικός: 04
Επανέκδοση: 1992 (Αρχική έκδοση: 1932)
631 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 9,40€

Επίτοµη ιστορία των Βαλκανικών 
Πολέµων 1912–1913

Εξιστορεί τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα κύρια πο-
λιτικά και διπλωματικά γεγονότα που επηρέασαν απο-
φασιστικά την έναρξη και τη διεξαγωγή των πολέμων 
αυτών. Το πρώτο και δεύτερο μέρος αναφέρονται στον 
Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και περιγράφουν συνοπτικά τις 
επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού κατά των Τούρ-
κων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, Ηπείρου 
και των νησιών του Αιγαίου, ενώ το τρίτο μέρος ανα-
φέρεται στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και περιγράφει σε 
γενικές γραμμές τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 
την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης στο Βουκουρέστι. Παραρτήματα, όπως διαταγές επιχειρή-
σεων, επίσημα τηλεγραφήματα κ.ά., καθώς και διάφοροι πίνακες, σχεδιαγράμματα και φωτο-
γραφικό υλικό εμπλουτίζουν τον τόμο, ο οποίος κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα.

γενικές γραμμές τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 

Κωδικός: 05
Έκδοση: 1987
363 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,52€
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Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε έξι μέρη. Υποστηρίζεται 
από αναλυτικούς Πίνακες και από ένα ειδικό Παράρ-
τημα με την πρωτότυπη έκθεση που αφορά στη λει-
τουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας (Y.Y.) 1912–1913 
του Αρχιάτρου Σόλωνος Χωματιανού. Πρόκειται για 
ένα μοναδικό κείμενο, ένα οιονεί οδοιπορικό αποτε-
λούμενο από 236 σελίδες, που περιέχει αντικειμενι-
κές και πολύτιμες πληροφορίες, αλλά συγχρόνως μας 
μεταφέρει με ζωντάνια την ατμόσφαιρα της εποχής 

εκείνης. Η ΔΙΣ διατήρησε επακριβώς το ύφος και τη γλώσσα, «άπταιστη καθαρεύουσα», του 
συντάκτη. Παρέχονται πληροφορίες για την οργάνωση της Υ.Y. , τη δράση της στον Α΄ Βαλκα-
νικό Πόλεμο, και στα Μετόπισθεν της Μακεδονίας, καθώς και για τις νόσους, τις επιδημίες 
και γενικά την κατάσταση υγιεινής του Στρατού. Επίσης περιγράφεται η δράση της κατά τις 
επιχειρήσεις στην Ήπειρο, τα μέτρα που πάρθηκαν και εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση 
της επιδημίας της χολέρας που είχε εμφανισθεί στον Τουρκικό και Βουλγαρικό Στρατό, καθώς 
και οι δραστηριότητες του Yγειονομικού στη Ζώνη Εσωτερικού. Τέλος γίνεται αναφορά στη 
δραστηριότητα της Υ.Υ. του Πολεμικού Ναυτικού, στη συστράτευση όλων των υγειονομικών 
δυνάμεων της Ελλάδας, μοναδική περίπτωση σύμπραξης στους πολέμους του Έθνους, και 
αναλύεται η σημαντική συμβολή της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Κωδικός: 75
Έκδοση: 2001
614 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 15,04€
ISBN: 960-7897-43-9

100 χρόνια από τη διεξαγωγή των 
Βαλκανικών Πολέµων:
Πρακτικά επιστηµονικού συνεδρίου, 
Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 2013

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, στο πλαίσιο του εορ-
τασμού της εκατονταετηρίδας των Βαλκανικών Πο-
λέμων 1912-1913, προχώρησε στην έκδοση των πρα-
κτικών του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε 
στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «100 χρόνια 
από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων». Στο 
συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και 
στελέχη από το επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης. Η έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 

Κωδικός: 91
Έκδοση: 2013
458 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,80€
ISBN: 978-960-7897-63-3

Η Υγειονοµική Υπηρεσία κατά τους
Βαλκανικούς Πολέµους 1912–1913
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Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας

Εξιστορεί τους αγώνες του Ελληνισμού μετά το τέλος 
των Βαλκανικών Πολέμων και ειδικότερα τον ένοπλο 
Αυτονομιακό Αγώνα του 1914 και τα στρατιωτικά, 
πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα στον ευαίσθητο 
χώρο της Βορείου Ηπείρου, μέχρι τον Οκτώβριο του 
1940. Επίσης, ευελπιστεί να μεταφέρει στη σημερινή 
γενιά, αλλά και στις επερχόμενες, τον εθνικό παλμό 
της εποχής εκείνης, όταν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι 
σε εθνική πανστρατιά και με ομοψυχία αποδύθηκαν 
σε έναν μεγαλειώδη αγώνα για την απελευθέρω-
ση των υπόδουλων ομοεθνών τους. Κυκλοφορεί και 
στην αγγλική γλώσσα.

Κωδικός: 66
Έκδοση: 1997
616 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 5,86€
ISBN: 960-7897-04-8

Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1914)

είκοσι ανακοινώσεις, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος των πτυχών των Βαλκανικών Πο-
λέμων, όπως η οργάνωση του Ελληνικού Στρατού, η βιωματική του πολέμου, η στρατηγική 
οπτική, ο διεθνής αντίκτυπος των πολέμων κ.λπ.
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώ-
τον Παγκόσµιον Πόλεµον 1914-1918.
Τόµος πρώτος. Η Ελλάς και ο Πόλε-
µος εις τα Βαλκάνια

Αποτελεί τον πρώτο τόμο του ιστορικού έργου «Ο Ελλη-
νικός Στρατός κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 
1914-1918», καλύπτοντας τη χρονική περίοδο ως την 
είσοδο της Ελλάδας στον Μεγάλο Πόλεμο (Μάιο 1918). 
Περιγράφει την πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα, την απόβαση των Συμμάχων 

στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις από αυτούς στα Βαλκάνια, τη συντριβή 
της Σερβίας, την ελληνική στάση και τα απορρέοντα από αυτήν: την κατάληψη της στενωπού 
του Ρούπελ, τη συνθηκολόγηση του Δ΄ Σώματος Στρατού με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες και 
τον Εθνικό Διχασμό. Η σύνταξη του τόμου είναι βασισμένη σε αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης, 
ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί και επίσημες βρετανικές και γαλλικές στρατιωτικές πηγές, όπως και 
στοιχεία από τα απομνημονεύματα επιφανών Ελλήνων και ξένων στρατιωτικών ηγητόρων, οι 
οποίοι διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο. 

στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις από αυτούς στα Βαλκάνια, τη συντριβή 

Κωδικός: 08
Έκδοση: 1958
374 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,18€

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώ-
τον Παγκόσµιον Πόλεµον 1914-1918.
Τόµος δεύτερος. Η συµµετοχή της
Ελλάδος εις τον Πόλεµον 1918

Περιγράφει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στα Βαλκάνια από τη 
μάχη του Σκρα (Μάιος 1918) μέχρι την υπογραφή της 
ανακωχής (Νοέμβριος 1918) και αποτελεί τον δεύτε-
ρο τόμο του έργου «Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον 
Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914–1918». Για τη σύ-
νταξη του τόμου έγινε χρήση εκθέσεων μονάδων του 
Ελληνικού Στρατού, καθώς επίσης και επίσημων στρατιωτικών πηγών της Γαλλίας και της 
Αγγλίας, όπως και στοιχείων από τα απομνημονεύματα επιφανών Ελλήνων και ξένων στρα-
τιωτικών ηγητόρων, οι οποίοι διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο. Η χρήση χάρτη, τον οποίο 
συνέταξε το αυστριακό επιτελείο, οδήγησε στην αναγραφή διπλών ονομάτων για τα τοπω-
νύμια, τα οποία μετατράπηκαν από το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 1924 έως 1930 από 
την τουρκική στην ελληνική ονοματολογία.

Κωδικός: 09
Έκδοση: 1961
294 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,18€

Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914-1918)
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Επίτοµη ιστορία της συµµετοχής 
του Ελληνικού Στρατού στον Πρώτο
Παγκόσµιο Πόλεµο 1914–1918

Εξιστορεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθη-
σαν στα Βαλκάνια κατά τον πόλεμο αυτόν και τα πολι-
τικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν την ίδια περίοδο 
στο εσωτερικό της Ελλάδας και την υποχρέωσαν να 
εγκαταλείψει την ουδετερότητα και να προσχωρήσει 
στους Συμμάχους. Ο τόμος αποτελείται από δύο μέρη. 
Το Πρώτο Μέρος περιλαμβάνει την περίοδο από την κή-
ρυξη του πολέμου μέχρι τις παραμονές της μάχης του 

Σκρα τον Μάιο του 1918 και περιγράφει τις πρώτες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, τη δημιουργία 
του Περιχαρακωμένου Στρατοπέδου στη Θεσσαλονίκη και την είσοδο της Ελλάδας στον πόλε-
μο. Το Δεύτερο Μέρος αναφέρεται στη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο και περιγράφει 
όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στα Βαλκάνια από τον Μάιο του 1918 μέ-
χρι το τέλος του πολέμου. Σχεδιαγράμματα, διάφοροι πίνακες και σπάνιο φωτογραφικό υλικό 
συνοδεύουν το κείμενο, ώστε όλο το έργο να γίνει πιο κατανοητό στον αναγνώστη.

Κωδικός: 10
Έκδοση: 1993
362 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,46€

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (Α΄ τόµος)

Το έργο πραγματεύεται την οργάνωση, την εκπαίδευση 
και τη συγκρότηση του Ελληνικού Στρατού στις διάφο-
ρες φάσεις του πολέμου ανάλογα με τη στάση της Ελ-
λάδας απέναντι στους δύο αντίπαλους συνασπισμούς. 
Επιπλέον, αναλύεται η πολιτικοστρατιωτική κατάστα-
ση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, εξετάζεται η οχύρω-
ση της χώρας και η εκστρατεία των Δαρδανελλίων. Σε 
αυτήν την έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να 
εξαχθούν νέα στοιχεία μέσα από το αρχείο της Διεύθυνσης που δεν περιλαμβάνονται στις προ-
ηγούμενες, σχετικά με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εκδόσεις της. 
εξαχθούν νέα στοιχεία μέσα από το αρχείο της Διεύθυνσης που δεν περιλαμβάνονται στις προ-

Κωδικός: 95
Έκδοση: 2017
201 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,50€
ISBN: 978-960-7897-67-1
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (Β΄ τόµος)

Με τον παρόντα τόμο επιχειρείται να αποτυπωθούν με 
αντικειμενικό και σαφή τρόπο τα γεγονότα και οι επιχει-
ρήσεις του Ελληνικού Στρατού, ενός στρατού που παρά 
τον Εθνικό Διχασμό πολέμησε συντεταγμένα και ηρωι-
κά, είτε σε αμιγώς ελληνικά τμήματα, όπως συνέβη στη 
μάχη του Σκρα, είτε υπό αγγλική και γαλλική διοίκηση. 
Παρουσιάζονται, κυρίως, οι επιχειρήσεις στο Μακεδονικό 
Μέτωπο, στις οποίες συμμετείχε ο Ελληνικός Στρατός στο 

πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντ. Επίσης, αναλύονται και διάφορα γενικού ενδιαφέ-
ροντος γεγονότα που παρεκκλίνουν από τις καθαρά στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά συγχρόνως 
προσδίδουν μια σφαιρική άποψη του πολέμου.

πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντ. Επίσης, αναλύονται και διάφορα γενικού ενδιαφέ-

Κωδικός: 96
Έκδοση: 2018
254 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,10€
ISBN: 978-960-7897-70-1

Το Ελληνικόν Εκστρατευτικόν Σώµα 
εις Μεσηµβρινήν Ρωσίαν (1919)

Εξιστορείται η πρώτη υπερπόντια εκστρατεία της 
Ελλάδας, μετά το 1821. Σε στενή συνεργασία με τους 
συμμάχους της η Ελλάδα απέστειλε στη Μεσημβρινή 
Ρωσία το 1919 μία από τις καλύτερες μεγάλες μονάδες 
της, το Α΄ Σώμα Στρατού, υπό τον Υποστράτηγο Κων-
σταντίνο Νίδερ. Κατά την εκστρατεία αυτή οι ελληνι-
κές μονάδες εντάσσονταν στις γαλλικές μεραρχίες και 
αποτελούσαν τα πλέον συμπαγή και αξιόμαχα τμήμα-
τα, με επιτυχή και γενναία δράση και με πολιτισμένη 
στάση, παρά τις εξαιρετικές αντιξοότητες –δριμύ ψύ-
χος, στερήσεις, εκτεταμένο μέτωπο, κ.λπ.– σε ένα κα-
τεξοχήν εχθρικό περιβάλλον.

Κωδικός: 11
Έκδοση: 1955
446 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 14,88€

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΡΩΣΙΑ (1919)
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Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922).
Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σµύρνην
(Μάιος 1919 - Μάιος 1920)

Γίνεται εκτενής εξιστόρηση της μεταφοράς έξι ελ-
ληνικών μεραρχιών από τα παράλια της Ανατολικής 
Μακεδονίας στη Σμύρνη, όπου και εγκαταστάθηκαν, 
με απόφαση της Διάσκεψης της Ειρήνης στο Παρίσι. 
Επίσης, περιγράφονται οι ενέργειες αυτών των δυ-
νάμεων, για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, 
δηλαδή να εξασφαλίσουν την τάξη και την ηρεμία 

στην πόλη και να επεκτείνουν την ελληνική κατοχή στην ευρύτερη περιοχή της (Κυδωνίες, 
Πέργαμος, Μαγνησία, Αϊδίνιο κ.ά.).  Η περιγραφή των γεγονότων γίνεται βάσει του αρχεια-
κού υλικού που τηρείται στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται 
και η σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

στην πόλη και να επεκτείνουν την ελληνική κατοχή στην ευρύτερη περιοχή της (Κυδωνίες, 

Κωδικός: 13
Έκδοση: 1957
432 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,94€

Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Επιχειρήσεις
Φιλαδελφείας–Προύσης–Ουσάκ,
(Ιούνιος - Νοέµβριος 1920)

Πραγματεύεται λεπτομερώς τις επιχειρήσεις που δι-
εξήγαγε ο Ελληνικός Στρατός στη Φιλαδέλφεια, την 
Προύσσα και το Ουσάκ κατά του Τουρκικού Στρατού, 
που τότε βρισκόταν υπό αναδιοργάνωση. Περιγράφε-
ται ο τρόπος δράσης των Μικτών Αποσπασμάτων του 
Στρατού μας και αναλύονται οι λόγοι, εξαιτίας των 
οποίων οι ελληνικές δυνάμεις πέτυχαν να καταλάβουν τους γεωγραφικούς αντικειμενικούς 
τους σκοπούς, αλλά δεν κατόρθωσαν να συντρίψουν και να αιχμαλωτίσουν τον εχθρό.  Για 
τη συγγραφή του τόμου έχει γίνει ευρεία χρήση τόσο του αρχείου της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού όσο και σχετικών ελληνικών και ξένων συγγραμμάτων.

Κωδικός: 14
Έκδοση: 1957
399 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,10€

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1919-1922)
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Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922).
Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας–Προύσης–
Ουσάκ, (Ιούνιος - Νοέµβριος 1920),
σχεδιαγράµµατα

Αποτελείται μόνο από τα σχεδιαγράμματα τα οποία υπο-
στηρίζουν τον τόμο «Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας–Πρού-
σης–Ουσάκ» και τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης 
Ιστορίας Στρατού.

Κωδικός: 15
Έκδοση: 1957
49 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 2,34€

Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Τόµος τρίτος. 
Επιθετικαί Επιχειρήσεις ∆εκεµβρίου 
1920 - Μαρτίου 1921

Περιγράφονται εκτενώς οι δύο μεγάλες επιθετικές 
ενέργειες της Ελληνικής Στρατιάς Μικράς Ασίας κατά 
του Τουρκικού Στρατού. Η πρώτη από αυτές ήταν η 
επιθετική αναγνώριση του Δεκεμβρίου του 1920 από 
την Προύσσα προς Εσκί Σεχίρ, την οποία ανέλαβε το Γ΄ 
Σώμα Στρατού. Αν και έδρασε νικηφόρα εναντίον του 
Τουρκικού Στρατού, δεν τον καταδίωξε, αλλά επέστρε-
ψε με πρωτοβουλία του στην Προύσσα. Η δεύτερη ενέργεια, τον Μάρτιο του 1921, απέβλεπε 
στην κατάληψη της στρατηγικής γραμμής Δορύλαιο (Εσκί Σεχίρ) — Κιουτάχεια — Ακροϊνό 
(Αφιόν Καραχισάρ) και έγινε με τα Γ΄ και Α΄ Σώματα Στρατού. Η μη έγκαιρη ενίσχυση αυτών των 
Σωμάτων και η αδυναμία έγκρισης των προσπαθειών τους συντέλεσαν στην αποτυχία αυτής 
της ενέργειας.  Επειδή το αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού ήταν ελλιπές, έγινε 
χρήση μαρτυριών επιζώντων στρατιωτικών εκείνης της εποχής.

Κωδικός: 16
Έκδοση: 1963  
406 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,52€ Τιμή πώλησης: 19,22€
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Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Τόµος τέταρτος.
Επιχειρήσεις Ιουνίου - Ιουλίου 1921

Εξιστορούνται αναλυτικά οι επιχειρήσεις της Στρατιάς 
Μικράς Ασίας κατά το θέρος του 1921, οι οποίες απέβλε-
παν στη συντριβή του συγκεντρωμένου στην Κιουτάχεια 
Τουρκικού  Στρατού. Των επιχειρήσεων αυτών προηγή-
θηκε η μεγάλη οργανωτική προσπάθεια της ελληνικής 
κυβέρνησης για την ενίσχυση της Στρατιάς. Εκτίθενται 
οι λόγοι, για τους οποίους οι επιχειρήσεις αυτές είχαν 
σχετική και όχι απόλυτη επιτυχία, αφού ηττήθηκε τα-
κτικώς ο Τουρκικός Στρατός, αλλά δεν συνετρίβη. Έτσι, 

και πάλι δεν επιτεύχθηκε η στρατιωτική λύση του μικρασιατικού προβλήματος. Η συγγραφή του 
τόμου βασίζεται στο αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, σε μαρτυρίες επιζώντων 
στρατιωτικών της περιόδου 1919–1922, καθώς και σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Κωδικός: 17
Έκδοση: 1964
467 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 5,50€

Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Τόµος πέµπτος.
Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921. 
(Μέρος πρώτον)

Γίνεται εκτενής περιγραφή των δυσχερών επιχειρή-
σεων της Στρατιάς Μικράς Ασίας, για τη συντριβή του 
Τουρκικού Στρατού και την κατάληψη της Άγκυρας, 
πρωτεύουσας του Κεμαλικού Κράτους. Τονίζεται η εκ 
μέρους της Στρατιάς υπερτίμηση των τακτικών νικών 
της στην Κιουτάχεια και το Δορύλαιο (Ιούλιος 1921) 
και η υποτίμηση της οργανωτικής ικανότητας και της 
ισχύος αντίστασης των Κεμαλικών Δυνάμεων. Αποτέλεσμα αυτών των λανθασμένων εκτιμή-
σεων της Ελληνικής Στρατιάς ήταν η διαφυγή των δυνάμεων του Κεμάλ, οι οποίες παρέμειναν 
σχεδόν ανέπαφες, με αποτέλεσμα τη μη επίτευξη του στρατηγικού αντικειμενικού σκοπού των 
επιχειρήσεων, δηλαδή της εκμηδένισης του εχθρού. Λόγω πολλών ελλείψεων του αρχειακού 
υλικού της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, έγινε χρήση στοιχείων από ανεπίσημες πηγές, καθώς 
και από έργο Τούρκου στρατιωτικού που αφορά τη Μάχη του Σαγγάριου. Το έργο αποτελείται 
από δύο τόμους. Ο Α΄ τόμος περιλαμβάνει τα Κεφάλαια Ι έως ΧΙΙ, τα οποία αναφέρονται στη 
γενική κατάσταση κατά την περίοδο του Ιουλίου 1921, την προπαρασκευή και την αναδιοργά-
νωση της Στρατιάς της Μικράς Ασίας, τα μέτρα ασφάλειας στις πτέρυγες της Στρατιάς, την πε-
ριγραφή του Θεάτρου Επιχειρήσεων, την προέλαση προς Άγκυρα και τη Μάχη του Σαγγάριου. 

ισχύος αντίστασης των Κεμαλικών Δυνάμεων. Αποτέλεσμα αυτών των λανθασμένων εκτιμή-

Κωδικός: 18
΄Εκδοση: 1965
294 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 5,42€ Τιμή πώλησης: 3,52€
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Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Τόµος πέµπτος.
Επιχειρήσεις προς Άγκυραν, 1921 
(Μέρος δεύτερον)

Ο Β΄ Τόμος περιλαμβάνει τα Κεφάλαια ΧΙΙΙ έως XVI, 
τα οποία αναφέρονται στην τουρκική αντεπίθεση στο 
Σαγγάριο, στην τουρκική επίθεση κατά του Α΄ Σώματος 
Στρατού, στην αντεπίθεση του Γ΄ Σώματος Στρατού, στον 
αγώνα του Καρά Νταγ, στη διακοπή των επιχειρήσεων 
προς Άγκυρα, στον τελευταίο αγώνα ανατολικά του 
Σαγγάριου, στην αποχώρηση της Ελληνικής Στρατιάς 

από την τοποθεσία, στη Μάχη του Ακροϊνού, την τακτική οργάνωση της Στρατιάς Μικράς Ασίας 
και στη δράση των Τούρκων στα νώτα της.

Κωδικός: 19
Έκδοση: 1965
296 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,52€

Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Τόµος έκτος. Τα προ 
της τουρκικής επιθέσεως γεγονότα
(Σεπτέµβριος 1921 - Αύγουστος 1922)

Εξιστορούνται λεπτομερώς τα γεγονότα μιας δεκά-
μηνης περιόδου, από τη λήξη των επιχειρήσεων της 
Στρατιάς Μικράς Ασίας μέχρι τις αμυντικές επιχειρή-
σεις της, όταν δηλαδή στις 13 Αυγούστου 1922 εκδη-
λώθηκε η μεγάλη επίθεση του εχθρού. Τα πολεμικά 
γεγονότα αυτής της περιόδου δεν είναι πολυάριθμα. 
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο πόλεμος των χαρα-
κωμάτων που αναγκαστικά διεξήγαγαν οι δυνάμεις μας στη Μικρά Ασία, το ηθικό των οποίων 
υπονομευόταν σε μεγάλο βαθμό. Εκτίθενται επίσης οι ενέργειες της Ανώτατης Τουρκικής Δι-
οίκησης, η οποία επωφελήθηκε από τη δεκάμηνη αναστολή των επιχειρήσεων και βαθμηδόν 
ανέλαβε την πρωτοβουλία ενεργείας που μέχρι εκείνη την εποχή είχε ο Ελληνικός Στρατός. 
Εξαιτίας της απώλειας ή της καταστροφής μεγάλου μέρους των σχετικών εκθέσεων Μεραρ-
χιών, η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού έλαβε υπόψη της στοιχεία προερχόμενα από επιζώντες 
στρατιωτικούς της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Επίσης, η συγγραφή του τόμου βασίσθηκε σε 
συγγράμματα Ελλήνων και ξένων ερευνητών.

Κωδικός: 20
Έκδοση: 1960
380 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,88€
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Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Τόµος έβδοµος. 
Το τέλος της εκστρατείας 1922.
Μέρος πρώτον. Υποχωρητικοί αγώ-
νες των Α΄ και Β΄ Σωµάτων Στρατού

Περιγράφεται εκτενώς ο στρατηγικός αιφνιδιασμός 
της Ελληνικής Στρατιάς Μικράς Ασίας από την επί-
θεση του Τουρκικού Στρατού (13 Αυγούστου 1922). 
Εκτίθενται επίσης οι υποχωρητικοί αγώνες των Α΄ 
και Β΄ Σωμάτων Στρατού, τα οποία, παρά τον ηρωισμό 
που επέδειξαν στο πεδίο της μάχης, υπέστησαν επα-

νειλημμένες ήττες, κυκλώθηκαν, υποχώρησαν, καταδιώχθηκαν και τέλος ένα μέρος τους 
κατόρθωσε να αποχωρήσει από τη Μικρά Ασία. Εκτός από το αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης 
Ιστορίας Στρατού, για τη συγγραφή του τόμου χρησιμοποιήθηκαν και βιβλία τα οποία εκπό-
νησαν αξιωματικοί που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων.

Κωδικός: 21
Έκδοση: 1962
364 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,44€

Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 
(1919-1922). Τόµος έβδοµος.
Το Τέλος της Εκστρατείας 1922.
Μέρος δεύτερον.
Σύµπτυξις του Γ΄ Σώµατος Στρατού

Λεπτομερής εξιστόρηση των ενεργειών του Γ΄ Σώματος 
Στρατού και στη συνέχεια της υποχώρησής του βορει-
οδυτικά. Περιγράφονται επίσης, η αποκόλληση της ΧΙ 
Μεραρχίας από την όλη διάταξη του Γ΄ Σώματος Στρα-
τού και η αιχμαλωσία της από τον εχθρό, καθώς και η 
διεξαγωγή επιτυχούς αγώνα από την Ανεξάρτητη Με-
ραρχία, η διατήρηση της συνοχής της και τέλος, η διαπεραίωσή της στη Μυτιλήνη και από εκεί 
στη Θράκη. Για τη συγγραφή του τόμου χρησιμοποιήθηκε το αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης 
Ιστορίας Στρατού και συμπληρωματικές μαρτυρίες επιζώντων στρατιωτικών, καθώς και η σχε-
τική βιβλιογραφία.

Κωδικός: 22
Έκδοση: 1962
277 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 5,00€
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Επιχειρήσεις εις Θράκην
(1919–1923)

Περιγράφονται τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα 
που συνδέονται με τη Θράκη από την απελευθέρωσή 
της (1919–1920) μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης Ει-
ρήνης στη Λωζάννη (24 Ιουλίου 1923).Το κείμενο είναι 
βασισμένο στο αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού και σε σχετική βιβλιογραφία. Με την περιγρα-
φή των γεγονότων ο αναγνώστης κατατοπίζεται πλή-
ρως σχετικά με τις προσπάθειες απελευθέρωσης της 
Θράκης, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για τη μετά το 

τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας αποχώρηση των Ελληνικών Δυνάμεων και του ελληνι-
κού πληθυσμού από την Ανατολική Θράκη, κατόπιν αξιώσεως του Κεμάλ.
τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας αποχώρηση των Ελληνικών Δυνάμεων και του ελληνι-

Κωδικός: 23
Έκδοση: 1969
221 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 19,50€

Επίτοµη ιστορία της Εκστρατείας 
στη Μικρά Ασία, 1919–1922

Παρέχεται σύντομη και συγχρόνως σαφής εξιστόρηση 
των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων της Μικρασια-
τικής Εκστρατείας, τα οποία εκτενέστατα εκτίθενται 
στους αναλυτικούς τόμους της σειράς. Ο τόμος εκδό-
θηκε αρχικά το 1967 και επανεκδόθηκε στη δημοτική 
γλώσσα το 2001, ενώ κυκλοφορεί και μεταφρασμένος 
στην αγγλική γλώσσα.

Κωδικός: 73
Επανέκδοση: 2001 (Αρχική έκδοση: 1967)
660 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,26€ Τιμή πώλησης: 17,30€
ISBN: 960-7897-42-0
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Στην αρχή του βιβλίου γίνεται μία σύντομη αναφορά 
για τη διαδοχική οργάνωση της Υγειονομικής Υπηρε-
σίας από τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους. Στη συνέχεια ο τόμος αυτός περιλαμβάνει 
την ιστορία της Υγειονομικής Υπηρεσίας κατά τη δι-
άρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, καθώς και τα 
προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και 
αφορούσαν στη νοσηλεία των ασθενών, την περίθαλ-

ψη των τραυματιών και τη διακομιδή αυτών προς το εσωτερικό. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες, 
μη αναμενόμενες απώλειες και οι πολλαπλές φροντίδες για την καταπολέμηση των πολ-
λών λοιμωδών νοσημάτων δυσχέραιναν περισσότερο την κατάσταση. Για τη συγγραφή του 
έργου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και της 
Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων. Οι δυσχέρειες που παρουσιάσθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συλλογής των στοιχείων οφείλονταν κυρίως στο ότι η Γερμανική Κατοχή κατέστρεψε πολλά 
αρχεία, αλλά και στο γεγονός ότι αυτό ήταν και το πρώτο σύγγραμμα που ασχολήθηκε με το 
συγκεκριμένο θέμα.

ψη των τραυματιών και τη διακομιδή αυτών προς το εσωτερικό. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες, 

Κωδικός: 45
Έκδοση: 1968
334 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,34€

Ανεφοδιασµοί και µεταφοραί κατά 
την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν 
(1919–1922)

Το έργο αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα των εκδό-
σεων που αναφέρονται στους αγώνες του Ελληνικού 
Στρατού στη Μικρά Ασία κατά την περίοδο 1919–1922. 
Στο πρώτο μέρος του γίνεται σύντομη ιστορική ανα-
σκόπηση του θέματος των εφοδιασμών και των μετα-
φορών, των ειδών διατροφής και επιμελητείας κατά 
τις προγενέστερες πολεμικές περιόδους και στη συνέ-
χεια γίνεται εκτενέστερη ανάλυσή του ειδικά για τη 
Μικρασιατική Εκστρατεία.

Κωδικός: 47
Έκδοση: 1969
309 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 5,28€

Η Υγειονοµική Υπηρεσία του
Στρατού κατά την Μικρασιατικήν
Εκστρατείαν (1919–1922)
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον.
Αίτια και Αφορµαί του Ελληνο-
Ιταλικού Πολέµου 1940–1941

Εξιστορεί βάσει των επίσημων στοιχείων, τόσο την 
ειλικρινή, ευθεία και έντιμη στάση της τότε ελληνι-
κής κυβέρνησης προς αποφυγή του πολέμου με την 
Ιταλία, όσο και την προκλητική στάση της ιταλικής 
κυβέρνησης, της οποίας μόνιμη επιδίωξη ήταν η εύ-
ρεση αφορμών κήρυξης πολέμου για να αυξήσει τον 
ζωτικό της χώρο. Τέλος, ερευνώνται ιδιαίτερα και οι 

επικρατούσες στρατιωτικές και πολιτικές συνθήκες της άνοιξης του 1939 και του έτους 1940.

Κωδικός: 27
Έκδοση: 1959
312 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,70€

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον.
Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεµος
1940-1941
Η Ιταλική Εισβολή (28 Οκτωβρίου 
µέχρι 13 Νοεµβρίου 1940)

Ο τόμος αυτός αποτελεί το Δεύτερο μέρος της σειράς 
«Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο». Αναφέρεται στην ιταλική εισβολή στην Ελλάδα 
την 28η Οκτωβρίου 1940 και στην περίοδο του Ελλη-
νοϊταλικού πολέμου κατά την οποία τα ελληνικά στρατεύματα αν και δέχθηκαν αιφνιδιαστική 
επίθεση από τις υπέρτερες και καλύτερα εξοπλισμένες ιταλικές δυνάμεις κατόρθωσαν εντός 17 
ημερών να ανακόψουν  τις επιθετικές ενέργειες των Ιταλών και να αναλάβουν επιθετικές επι-
χειρήσεις για την απόρριψή τους από το ελληνικό έδαφος. Η περιγραφή της δράσεως των ελλη-
νικών τμημάτων βασίζεται στα ιστορικά αρχεία που τηρεί η Διεύθυνση για τη περίοδο εκείνη, 
σε συνδυασμό με στοιχεία που ελήφθησαν από τις συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές και 
μαχητές της περιόδου εκείνης. Σε παραρτήματα περιλαμβάνονται τα σπουδαιότερα ιστορικά 
έγγραφα, που αναφέρονται στο κείμενο του τόμου.

Κωδικός: 28
Έκδοση: 1960
349 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,12€

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1940-1945)
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον. Η 
ελληνική αντεπίθεσις (14 Νοεµβρίου 
1940 - 6 Ιανουαρίου 1941)

Εξιστορεί τα γεγονότα από τις 14 Νοεμβρίου 1940 μέ-
χρι τις 6 Ιανουαρίου 1941 (δεύτερη περίοδος), τη με-
γαλειώδη δηλαδή προσπάθεια των ελληνικών στρα-
τευμάτων, τα οποία αντεπιτιθέμενα σε ολόκληρο το 
μέτωπο, κατόρθωσαν όχι μόνο να εκδιώξουν τον ει-
σβολέα από το εθνικό έδαφος, αλλά και να εισδύσουν 
σε βάθος από 30 έως και 80 χιλιόμετρα στο έδαφος της 
Βορείου Ηπείρου.

Κωδικός: 29
Έκδοση: 1966
301 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,22€

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον.
Ελληνοϊταλικός Πόλεµος 1940-
1941. Χειµεριναί επιχειρήσεις – 
Ιταλική επίθεσις Μαρτίου
(7 Ιανουαρίου - 26 Μαρτίου 1941)

Ο τόμος αυτός είναι συνέχεια του τόμου «Η Ελληνική 
Αντεπίθεσις» και αναφέρεται στην εξιστόρηση των γε-
γονότων κατά την περίοδο από 7 Ιανουαρίου έως 26 
Μαρτίου 1941. Περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Τις επιθετι-
κές επιχειρήσεις του Β΄ Σώματος Στρατού (Ιανουάριος 1941),  την ιταλική επίθεση κατά της Κλει-
σούρας (τέλη Ιανουαρίου 1941) και την Ιταλική «Εαρινή» επίθεση (Μάρτιος 1941). Στα Παραρτή-
ματα περιλαμβάνονται τα σπουδαιότερα ιστορικά έγγραφα στα οποία αναφέρεται ο τόμος.

Κωδικός: 30
Έκδοση: 1966
242 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,48€
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον.
Αγώνες εις την Ανατολικήν Μακεδο-
νίαν και την ∆υτικήν Θράκην (1941)

Αποτελεί μέρος της σειράς «Ο Ελληνικός Στρατός κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και αναφέρεται στους αγώ-
νες των ελληνικών δυνάμεων του Τμήματος Στρατιάς 
Ανατολικής Μακεδονίας εναντίον των υπέρτερων και 
καλύτερα εξοπλισμένων γερμανικών δυνάμεων. Οι 
αγώνες έλαβαν χώρα στις περιοχές της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και της Δυτικής Θράκης την άνοιξη του 1941. 

Οι επιθέσεις των Γερμανών εκδηλώθηκαν εναντίον όλων των οχυρωμένων τοποθεσιών και ιδι-
αίτερα εναντίον των οχυρών που αποτελούσαν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής αμυντικής το-
ποθεσίας. Η συγγραφή του τόμου βασίζεται στα ιστορικά αρχεία που τηρεί η Διεύθυνση για τη πε-
ρίοδο εκείνη, σε συνδυασμό με στοιχεία που ελήφθησαν από τις συνεντεύξεις με τους πρωταγω-
νιστές και μαχητές της περιόδου εκείνης. Στα παραρτήματα που υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου, 
περιλαμβάνονται τα σπουδαιότερα ιστορικά έγγραφα, που αναφέρονται στο κείμενο του τόμου.  

Κωδικός: 31
Έκδοση: 1956 
300 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 5,60€ Τιμή πώλησης: 3,52€

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον. Το 
τέλος µιας εποποιίας, Απρίλιος 1941

Ο τόμος αυτός είναι η άμεση συνέχεια του τόμου «Η 
Γερμανική Επίθεσις — Αγώνες εις την Ανατολικήν Μα-
κεδονίαν και Δυτικήν Θράκην». Εξιστορεί τα γεγονό-
τα από τις 27 Μαρτίου 1941 μέχρι την κατάληψη της 
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας από τους Γερ-
μανούς και Ιταλούς. Αυτή η περίοδος, στην οποία οι 
Γερμανοί είχαν την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων, 
εξετάζεται συνολικά και παράλληλα σε όλα τα πολεμικά θέατρα: Βόρειο Ήπειρο, Μακεδονία, 
Στερεά Ελλάδα. Στα παραρτήματα περιλαμβάνονται τα σπουδαιότερα, σχετικά με το κείμενο, 
ιστορικά έγγραφα.

Κωδικός: 32
Έκδοση: 1959
467 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 29,24€
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον.
Η Μάχη της Κρήτης

Εξιστορεί την τελευταία φάση των επιχειρήσεων σε 
ελεύθερο ελληνικό έδαφος. Την περίοδο αυτή ολό-
κληρη η ηπειρωτική Ελλάδα είχε καταληφθεί από τα 
γερμανικά στρατεύματα. Οι ελληνικές μονάδες που 
έλαβαν μέρος στη μάχη της Κρήτης ήταν μονάδες 
πρόχειρα συγκροτηθείσες και απειροπόλεμες. Αυτές 
τις ελλείψεις όμως αναπλήρωσαν η αποφασιστικό-
τητα και ο ηρωισμός τους, οι συμμαχικές βρετανικές, 

αυστραλιανές και νεοζηλανδικές μονάδες, καθώς και η πρωτοφανής παγκοσμίως αρωγή των 
κατοίκων του νησιού.  Κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα.

Κωδικός: 33
Έκδοση: 1967 
194 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,52€ Τιμή πώλησης: 4,40€

Επίτοµη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού 
και Ελληνογερµανικού Πολέµου
1940–1941
(Επιχειρήσεις Στρατού Ξηράς)

Αναφέρεται στις πολεμικές επιχειρήσεις και στα κύρια 
πολιτικοδιπλωματικά γεγονότα που επηρέασαν κατα-
λυτικά την έναρξη και τη διεξαγωγή του πολέμου. Συ-
ντάχθηκε με βάση τους σχετικούς αναλυτικούς τόμους 
της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και αποτελείται από 
τέσσερα κύρια μέρη: στο πρώτο περιγράφονται τα κύ-
ρια πολιτικοστρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα, που προηγήθηκαν της ιταλικής επί-
θεσης κατά της Ελλάδας, το δεύτερο αναφέρεται στην ελληνική αντεπίθεση, την προέλαση 
του Ελληνικού Στρατού, και στη μεγάλη «Εαρινή» ιταλική επίθεση που κατέληξε σε πλήρη 
αποτυχία, το τρίτο στη γερμανική επίθεση (6 Απριλίου 1941) την εποποιία των οχυρών της 
Γραμμής Μεταξά, στους κοινούς ελληνοβρετανικούς αγώνες και στην κατάληψη της Ελλά-
δας (εκτός Κρήτης) και το τέταρτο στη μάχη της Κρήτης και την κατάληψή της από τους Γερ-
μανούς. Στο τέλος του κειμένου περιλαμβάνονται συγκεντρωτικοί πίνακες των απωλειών 
του Ελληνικού Στρατού, ονομαστικοί των διοικήσεων των Σχηματισμών (ελληνικών και 
βρετανικών) και τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα και φωτογραφικό υλικό. Κυκλοφορεί και 
στην αγγλική γλώσσα. 

ρια πολιτικοστρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα, που προηγήθηκαν της ιταλικής επί-

Κωδικός: 34
Έκδοση: 1985
539 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,24€
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον
∆εύτερον Παγκόσµιο Πόλεµο.
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση
Ανατολή (1941-1945)
(Ελ Αλαµέιν–Ρίµινι–Αιγαίο)

Αναφέρεται στη συγκρότηση και την οργάνωση του Ελ-
ληνικού Στρατού στη Μέση Ανατολή κατά την περίοδο 
1941–1945, καθώς και στη δράση των μονάδων που συ-
γκροτήθηκαν. Ειδικότερα για τον Ιερό Λόχο υπεισέρχε-
ται ως τη δράση και των μικρότερων κλιμακίων (περι-

πόλων αναγνώρισης), διότι για πρώτη φορά ελληνικά στρατιωτικά τμήματα πραγματοποίησαν 
συνδυασμένες επιχειρήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα ή επικίνδυνες αποστολές κατασκοπείας 
και δολιοφθοράς, στα κατεχόμενα από τους Γερμανούς και Ιταλούς νησιά του Αιγαίου, μακριά 
από τις βάσεις εγκατάστασής τους. Τέλος, στα παραρτήματα περιλαμβάνονται τα σπουδαιότερα, 
σχετικά με το κείμενο, ιστορικά έγγραφα.

πόλων αναγνώρισης), διότι για πρώτη φορά ελληνικά στρατιωτικά τμήματα πραγματοποίησαν 

Κωδικός: 58
Έκδοση: 1995
407 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 5,28€

Η Υγειονοµική Υπηρεσία του Στρα-
τού κατά τον Πόλεµον 1940-1941

Σκοπός του παρόντος έργου είναι να δοθεί μία όσο το 
δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για τη δράση της Υγει-
ονομικής Υπηρεσίας του Στρατού από την έναρξη του 
Πολέμου του 1940 μέχρι και τη Μάχη της Κρήτης, για 
την αντιμετώπιση των απωλειών και την περίθαλψη 
των τραυματιών. Αναπτύσσονται αναλυτικά οι παρά-
γοντες που επηρέασαν δυσμενώς το έργο της, καθώς 
και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των δυσχερειών. 
Οι κυριότερες πηγές άντλησης των πληροφοριών για 
τη συγγραφή του παρόντος έργου ήταν τα αρχεία της 
Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και της Υπηρεσίας Στρα-
τιωτικών Αρχείων.

Κωδικός: 49
Έκδοση:  1983
255 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 1,76€
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Εφοδιασµοί του Στρατού εις υλικά 
οπλισµού και πυροµαχικών
Πυροβολικού και Πεζικού κατά τον 
πόλεµον 1940–1941

Αναφέρεται στα βασικά στοιχεία και τις ενέργειες των 
επιτελικών υπηρεσιών του Υπουργείου Στρατιωτικών, 
του Γενικού Στρατηγείου και του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού για τον ανεφοδιασμό του Στρατού σε οπλι-
σμό και πυρομαχικά από τις πηγές προμηθειών του 
εξωτερικού και εσωτερικού κατά τη διάρκεια του Ελ-
ληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου, στα 
αποτελέσματα αυτών, καθώς και στις δυσχέρειες που 
ανέκυψαν.

Κωδικός: 48
Έκδοση: 1982
222 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 2,34€

Η προς πόλεµον προπαρασκευή του 
Ελληνικού Στρατού, 1923–1940

Μετά την ατυχή κατάληξη της Μικρασιατικής Εκ-
στρατείας, τη διάλυση του Στρατού του Έβρου και την 
υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923, μεσο-
λάβησε ένα χρονικό διάστημα δεκαοκτώ ετών χωρίς 
πολέμους ως την ελληνοϊταλική σύρραξη του 1940. 
Αυτήν την περίοδο η Ελλάδα έζησε σε ειρήνη και αυτό 
της επέτρεψε να προπαρασκευαστεί στρατιωτικά για 
να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον Ιταλό εισβολέα. Ο 
τόμος αναφέρεται διεξοδικά στην περίοδο της στρα-
τιωτικής προετοιμασίας και της κάλυψης των αναγκών σε εφόδια και υλικά. Τα στοιχεία 
αντλήθηκαν από τα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού αλλά και από τα συγγράμματα 
του Στρατάρχη Παπάγου, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού κατά την 
περίοδο 1936–1940.

Κωδικός: 46
Έκδοση: 1969
171 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 21,92€
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Η Συµβολή της Ελλάδας στον
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο

Η ενεργός παρουσία της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο έχει καταγραφεί σε σειρά τόμων, από τη Διεύθυνση 
Ιστορίας Στρατού με βάση το πλούσιο αρχειακό της υλικό. 
Η παρούσα μονογραφία αποσκοπεί να αναδείξει την 
πραγματική διάσταση της συμβολής της Ελλάδας στον 
πόλεμο που διεξήγαγαν οι Σύμμαχοι κατά των δυνάμε-
ων του Άξονα. Η ιστορική έρευνα καταδεικνύει ότι η 
συμβολή αυτή ήταν σημαντική και αναγνωρίστηκε από 
πρωταγωνιστικές φυσιογνωμίες και των δύο αντιπά-

λων. Στη δίκη της Νυρεμβέργης, Γερμανοί στρατηγοί ομολόγησαν ότι η αντίσταση της Ελλάδας 
ανέτρεψε τα πολεμικά τους σχέδια. Τα στοιχεία αφού μελετήθηκαν διεξοδικά και ταξινομήθη-
καν κατά ενότητες, καταχωρήθηκαν (άλλα αυτούσια στο κείμενο και άλλα ως παραρτήματα) για 
να μπορεί ο αναγνώστης να αποκομίζει με εύληπτο τρόπο την πραγματική διάσταση της συμβο-
λής της πατρίδας μας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έργο συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με 
σχεδιαγράμματα, χάρτες, φωτογραφίες κ.ά.

Κωδικός: 85
Έκδοση: 2009
258 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 8,32€
ISBN: 978-960-7897-56-5

Επιχείρηση «Καλάβρυτα».
Η δράση της 117 Μεραρχίας Κυνη-
γών µέσα από τα γερµανικά αρχεία

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων τον Δεκέμβριο του 
1943 είναι αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα ιστο-
ρικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και πα-
ράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο στυγνά εγκλήματα 
των δυνάμεων κατοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παρούσα μονογραφία ανα-
φέρεται στην εκκαθαριστική επιχείρηση των Γερμανών. 
Το πρωτότυπο αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει διαταγές επιχειρήσεων, ημε-
ρήσιες αναφορές μονάδων, σχέδια άμυνας και γενικές διαταγές της Διοίκησης της 117 Μεραρχίας 
Κυνηγών, καθώς και αποσπάσματα από τις αναφορές του Γερμανού Αρχιστρατήγου Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης. Για το υλικό αυτό συντάχθηκε συγκεντρωτικός πίνακας με τα κύρια περιγραφικά 
στοιχεία για κάθε έγγραφο (ημερομηνία εγγράφου, αποστολέας-παραλήπτης, τίτλος και σύνοψη 
του εγγράφου κ.λπ.), ο οποίος προηγείται των μεταγραμμένων - μεταφρασμένων εγγράφων, που 
παρατίθενται αριθμημένα κατά χρονολογική σειρά.

Κωδικός: 89
Έκδοση: 2012
151 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 1,44€
ISBN: 978-960-7897-60-2
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Αρχεία Εθνικής Αντίστασης
(1941–1944)

Στους τόμους αυτούς (3.411 σελίδες), δημοσιεύονται 
αυτούσια 616 έγγραφα που αφορούν τη δράση των διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων 
εναντίον των κατακτητών την περίοδο της Κατοχής.

Κωδικός: 59
Έκδοση: 1998
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 7,00€ / τόμο
ISBN (SET): 960-7897-06-4
- Τόμος 1ος: 361 σελίδες , 960-7897-29-3
- Τόμος 2ος: 372  σελίδες, 960-7897-30-7
- Τόμος 3ος: 372  σελίδες, 960-7879-31-5
- Τόμος 4ος: 431  σελίδες, 960-7897-32-3
- Τόμος 5ος: 415  σελίδες, 960-7897-33-1
- Τόμος 6ος: 527  σελίδες, 960-7879-34-X
- Τόμος 7ος: 573 σελίδες, 960-7897-35-8
- Τόμος 8ος: 379 σελίδες, 960-7897-36-6

Οι Ελληνοαµερικανοί εθελοντές 
στην Εθνική Αντίσταση.
Ιστορικό των επιχειρήσεων στην Ελ-
λάδα του 2671 Ανεξάρτητου Ειδικού
Τάγµατος Αναγνωρίσεων
(23 Απριλίου - 20 Νοεµβρίου 1944)

Στην έκδοση αυτή εξιστορείται η δράση των Ελληνο-
αμερικανών εθελοντών κατά την περίοδο της Εθνι-
κής Αντίστασης, η οποία παρέμεινε σχεδόν άγνωστη 
μέχρι το 1988. Το έργο αποτελεί μετάφραση του βιβλίου Yannis των Ιωάννη Γιάνναρη –ενός 
εκ των Αξιωματικών του Ελληνοαμερικανικού Τάγματος– και McKinley C. Olson,  αφού 
πρώτα εξασφαλίστηκε από τον Αντγο Κ. Κόρκα όλο το σχετικό αρχειακό υλικό από την 
αρμόδια αμερικανική αρχή και η άδεια μετάφρασης και έκδοσή του στην ελληνική γλώσσα.

μέχρι το 1988. Το έργο αποτελεί μετάφραση του βιβλίου Yannis των Ιωάννη Γιάνναρη –ενός 

Κωδικός: 84
Επανέκδοση: 2012  
185 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,12€
ISBN: 960-88677-0-3 
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Αρχεία Εµφυλίου Πολέµου
(1944–1949)

Στους τόμους αυτούς (8.650 σελίδες) δημοσιεύονται αυτούσια 1.300 έγγραφα που αναφέρο-
νται στον Εμφύλιο Πόλεμο κατά την περίοδο 1944–1949.

Κωδικός: 60
Έκδοση: 1998
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,50€ / τόμο
ISBN (SET): 960-7897-10-2
- Τόμος 1ος: 599 σελίδες , 960-7897-11-0
- Τόμος 2ος: 592  σελίδες, 960-7897-12-9
- Τόμος 3ος: 511  σελίδες, 960-7879-13-7
- Τόμος 4ος: 532  σελίδες, 960-7897-14-5
- Τόμος 5ος: 570  σελίδες, 960-7897-15-3
- Τόμος 6ος: 546  σελίδες, 960-7879-16-1
- Τόμος 7ος: 588 σελίδες, 960-7897-17-X
- Τόμος 8ος: 593 σελίδες, 960-7897-18-8
- Τόμος 9ος: 514 σελίδες , 960-7897-19-6
- Τόμος 10ος: 486  σελίδες, 960-7897-20-X
- Τόμος 11ος: 500  σελίδες, 960-7879-21-8
- Τόμος 12ος: 493  σελίδες, 960-7897-22-6
- Τόμος 13ος: 547  σελίδες, 960-7897-23-4
- Τόμος 14ος: 479  σελίδες, 960-7879-24-2
- Τόμος 15ος: 480 σελίδες, 960-7897-25-0
- Τόμος 16ος: 522 σελίδες, 960-7897-29-9

Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού 
Στρατού κατά το ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, 1940–1945

Καταγράφονται 15.572 ονόματα νεκρών και εξαφανι-
σθέντων αξιωματικών και οπλιτών, σε πίνακες κατά 
κατηγορία αξιωματικών και οπλιτών κατά  τον Ελλη-
νοϊταλικό Πόλεμο (1940), τον Ελληνογερμανικό Πόλεμο 
(1941), τη Μάχη της Κρήτης (1941) και τους αγώνες του 
Ελληνικού Στρατού στη Μέση Ανατολή (1941–1945).

Κωδικός: 51
Έκδοση: 1990
628 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 15,84€

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1944-1949)
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Το Εκστρατευτικόν Σώµα Ελλάδος 
εις Κορέαν 1950–1955

Η έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει 24 κεφάλαια. Στα 
πρώτα δύο εκτίθενται συνοπτικά γενικά γεωγραφικά 
και ιστορικά στοιχεία για την Κορέα, ώστε να γίνει 
γνωστό το περιβάλλον (και ο λαός) στο οποίο έζησε 
και πολέμησε το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος. Στα 
επόμενα πέντε κεφάλαια γίνεται συνοπτική περιγρα-
φή των κυριότερων πολεμικών επιχειρήσεων των 
αντιπάλων. Στα τελευταία δεκαεπτά εξιστορούνται 
εκτενώς η οργάνωση, οι επιχειρήσεις και η διοικητι-

κή μέριμνα του ΕΚ.Σ.Ε. με συνοδεία σχεδιαγραμμάτων όπου κρίθηκε αναγκαίο. Στο τέλος του 
τόμου προσαρτώνται παραρτήματα και πίνακες, για την τεκμηρίωση του έργου του Σώματος 
και άντληση πολύτιμων συμπερασμάτων. 

κή μέριμνα του ΕΚ.Σ.Ε. με συνοδεία σχεδιαγραμμάτων όπου κρίθηκε αναγκαίο. Στο τέλος του 

Κωδικός: 40
Έκδοση: 1977
246 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,92€

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ (1950-1955)

Το Εκστρατευτικό Σώµα της Ελλάδας 
στην Κορέα (1950–1955). Τόµος Β΄, 
(Συµπληρωµατικοί πίνακες
προσωπικού)
Κωδικός: 92
Έκδοση: 2014
180 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 0,68€
ISBN: 978-960-7897-64-0

Αποτελεί συμπλήρωμα της αντίστοιχης έκδοσης με 
τίτλο Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος Εις Κορέαν (1950-
1955) όπου αναφέρονται σε πίνακες τα ονόματα 9.545 
οπλιτών που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας. Σε 
αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα αυτών 
που συμμετείχαν σε μία μικρή αποστολή, η οποία πα-
ρέμεινε ως σύνδεσμος στην Κορέα μετά το 1955.
Η ταξινόμηση των πινάκων έχει γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά, για την εύκολη ανεύρεση 
των στοιχείων.
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Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σοµαλία, 
Φεβρουάριος 1993-Μάιος 1994

Αναφέρεται στη δραστηριότητα του Ελληνικού Απο-
σπάσματος Σομαλίας (ΕΛΛΑΣΟΜ), ενός διακλαδικού 
Λόχου Διοικητικής Μέριμνας, ο οποίος συγκροτήθη-
κε στο πλαίσιο της Ενιαίας Δύναμης Επιχειρήσεων 
(Unifi ed Task Force–UNITAF) του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στη Σομαλία (22 Φεβρουαρίου 1993–4 Μαρτίου 1994), 
και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
το ΕΛΛΑΣΟΜ ανασυγκρότησε ένα νοσοκομείο, παρεί-

χε υγειονομική–ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκτελούσε μεταφορές ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Η συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε κυρίως στο αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης 
Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και εμπλουτίζεται με χάρτες, σχεδια-
γράμματα, εικόνες και πίνακες.

Κωδικός: 57
Έκδοση: 1995
236 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,98€

Η Ελληνική ∆ύναµη στην Αλβανία,
Απρίλιος-Αύγουστος 1997

Περιγράφει τη δραστηριότητα της Ελληνικής Δύναμης 
στην Αλβανία στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Δύναμης 
Προστασίας (FMP) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αποστολή της ΕΛΔΑΛ, 
διάρκειας περίπου τεσσάρων μηνών (16 Απριλίου–12 
Αυγούστου 1997) υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Πέτυ-
χε την απρόσκοπτη διανομή της ανθρωπιστικής βοή-
θειας, λόγω της ανακυψάσης εκεί κρίσης, την ομαλή 
διεξαγωγή εκλογών στη ζώνη ευθύνης της, παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον 
πληθυσμό, διένειμε τρόφιμα, κατασκεύασε μικρά έργα οδοποιίας και συνέβαλε στη σύσφιξη 
των σχέσεων των δύο γειτονικών λαών. Η συγγραφή του τόμου στηρίχθηκε στο αρχειακό 
υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (σχέδια, αποφάσεις, διαταγές, εκθέσεις κ.ά.), καθώς 
και στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, όπου παρουσιάζονταν οι εξελίξεις στην Αλβανία κατά 
την περίοδο της κρίσης.

διεξαγωγή εκλογών στη ζώνη ευθύνης της, παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον 

Κωδικός: 62
Έκδοση: 1998
233 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,70€
ISBN: 960-7897-09-9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ



29

Ιστορία του Ελληνικού Στρατού
1821–1997

Πρόκειται για μονογραφία στην οποία γίνεται λεπτομε-
ρής περιγραφή των θεμάτων που αφορούν τη συγκρό-
τηση, τη σύνθεση, τη λειτουργία, την εκπαίδευση, τη 
στολή, τον οπλισμό, την κοινωνική προσφορά και τη 
δράση του Στρατού μας από την επανάσταση του 1821 
μέχρι το 1997. Κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα.

Κωδικός: 61
Έκδοση: 1997
377 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,70€
ISBN: 960-7897-05-6

∆ΙΑΦΟΡΑ

Ευρετήριο πολεµικών γεγονότων 
του Ελληνικού Έθνους

Καταγράφονται με συνοπτικό τρόπο, με χρονολογική 
σειρά και κατά περίοδο, τα πιο σημαντικά πολεμικά γε-
γονότα, καθώς και τα πολιτικά–διπλωματικά που σχε-
τίζονται άμεσα με αυτά και που αποτέλεσαν τους φω-
τεινούς δείκτες μιας παγκόσμια αποδεκτής πορείας στη 
μακραίωνη ιστορική διαδρομή του Έθνους. Κυριότερη 
πηγή για τη συγγραφή του πονήματος είναι τα ιστορικά 
αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, η ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών και διάφο-

ρες ιστορικές εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων. Κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα.

Κωδικός: 50
Επανέκδοση: 1989 (Αρχική έκδοση: 1981)
532 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 4,10€
ISBN: 960-7897-45-5
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Συνοπτική Ιστορία του Γενικού
Επιτελείου Στρατού

Η ιστορική αυτή μονογραφία αποτελεί τον τρίτο και 
τελευταίο τόμο της τριλογίας των εκδόσεων της Δι-
εύθυνσης Ιστορίας Στρατού, που καλύπτει την ιστο-
ρία και γενικά τη δραστηριότητα του Ελληνικού 
Στρατού από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. 
Στον τόμο περιγράφονται με τρόπο απλό, σαφή και 
αντικειμενικό όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στη 
σύσταση, την ιστορική εξέλιξη και τη σημερινή οργά-
νωση, αποστολή και λειτουργία του Γενικού Επιτελείου Στρατού και των επιμέρους οργάνων 
του (Κλάδων, Επιτελικών Γραφείων και Διευθύνσεων). Το έργο περιλαμβάνει επίσης συνο-
πτικά βιογραφικά σημειώματα για όλους τους αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
μέσα από τα οποία αναδύεται η προσωπικότητα, η ηγετική φυσιογνωμία και η εθνική προ-
σφορά του καθενός από αυτούς.

Κωδικός: 71
Έκδοση: 2001
228 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 13,86€
ISBN: 960-7897-44-7

νωση, αποστολή και λειτουργία του Γενικού Επιτελείου Στρατού και των επιμέρους οργάνων 

Η ιστορία της οργάνωσης του
Ελληνικού Στρατού (1821–1954)

Το έργο αυτό αποτελεί μία γενική εξιστόρηση της ορ-
γάνωσης του Ελληνικού Στρατού από την αρχή του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας μέχρι το 1954. Η έκδοση είναι 
βελτιωμένη και επαυξημένη επανέκδοση του ίδιου έρ-
γου του 1957, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη ιστορική 
μονογραφία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και έχει 
εξαντληθεί. Για τη σύνταξη του τόμου αυτού η έρευνα 
επεκτάθηκε στο Καποδιστριακό και Οθωνικό Αρχείο, τα 
οποία τηρούνται, στο σύνολό τους, στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους. Επιπλέον, συμπληρώθηκε με νεότερα στοιχεία που προέκυψαν και από άλλες πηγές 
και βοηθήματα. Ο τόμος ακολουθεί γενικά τη χρονική διαίρεση της ύλης του ομώνυμου τόμου 
της ΔΙΣ που εκδόθηκε το 1957, με εξαίρεση την περίοδο του Εμφύλιου Πολέμου. Η στρατιωτική 
ιστορία της περιόδου αυτής δεν έχει ακόμη συγγραφεί. Για τον λόγο αυτόν στο τμήμα που ανα-
φέρεται στην περίοδο του Εμφύλιου Πολέμου περιλαμβάνονται μόνο οι θεσμικές εξελίξεις στην 
οργάνωση του Στρατού και πολύ γενικά οι μεταβολές που έγιναν προσωρινά για την αντιμετώπι-
ση των αναγκών της περιόδου.

Κωδικός: 79
Επανέκδοση: 2005 (Αρχική έκδοση: 1957)
468 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 22,00€
ISBN: 960-7897-45-5 
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Ιστορικές Ονοµασίες Ενεργών
Συνταγµάτων και Ταξιαρχιών
(ΠΖ–ΤΘ–Ε∆)

Το έργο αυτό συνδέει το παρόν των ενεργών συνταγμά-
των και ταξιαρχιών με το ιστορικό τους παρελθόν μέσω 
των τιμητικών ιστορικών ονομασιών, η επιλογή των 
οποίων έγινε από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και η 
έγκρισή τους από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο. 
Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια κατά το μέγεθος και 

τον τύπο της μονάδας ή του σχηματισμού. Η εξιστόρηση της σπουδαιότερης πολεμικής ενέργει-
ας –από όπου αντλείται το όνομα της μονάδας ή του σχηματισμού– περιγράφεται με ακρίβεια 
και σαφήνεια και παραπέμπει στους ιστορικούς τόμους της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού στους 
οποίους βασίστηκε και όπου η περιγραφή είναι εκτενέστερη. Το κείμενο υποστηρίζεται από τα 
απαραίτητα σχεδιαγράμματα επιχειρήσεων. Επίσης εμπλουτίζεται με τα στρατιωτικά εμβλήμα-
τα του σχηματισμού και με τα λογότυπα που τα συνοδεύουν, ενώ για τα συντάγματα παρατίθε-
ται το έμβλημα του σχηματισμού στον οποίο υπάγονται.

τον τύπο της μονάδας ή του σχηματισμού. Η εξιστόρηση της σπουδαιότερης πολεμικής ενέργει-

Κωδικός: 78
Έκδοση: 2004
237 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 24,80€
ISBN: 960-7897-48-X

Ο οπλισµός του Ελληνικού Στρατού 
(1868-2004)

Η μονογραφία αυτή καταγράφει τον φορητό και βαρύ 
οπλισμό που χρησιμοποίησε ο Ελληνικός Στρατός από 
το 1868 μέχρι τις ημέρες μας.
Για την τεκμηριωμένη παρουσίαση των διαφόρων 
όπλων παρατίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
καταγράφονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την 
περίοδο που χρησιμοποιήθηκαν και τον τρόπο προμή-
θειάς τους, την εξέλιξη της κατασκευής τους, την επίσημη ονομασία τους, το ιστορικό της 
χρήσης τους, καθώς και στοιχεία για το προσωπικό από το οποίο φέρονταν.
θειάς τους, την εξέλιξη της κατασκευής τους, την επίσημη ονομασία τους, το ιστορικό της 

Κωδικός: 80
Έκδοση: 2006
360 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 10,96€
ISBN: 978-960-7897-51-0
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Ευρετήριο Αρχείου
Καποδιστριακής Περιόδου.
Στρατιωτικά τεκµήρια (1827-1833)

Το ευρετήριο αυτό είναι αποτέλεσμα της αναλυτικής 
καταγραφής, ταξινόμησης και αρχειοθέτησης αρχεια-
κού υλικού που αναφέρεται στην περίοδο διακυβέρνη-
σης της χώρας από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Η συλλογή ανήκε στην καθηγήτρια Ελένη Κούκκου 
και περιλαμβάνει κυρίως φωτοαντίγραφα εγγράφων 

σχετικά με την ιστορία του Ελληνικού Στρατού κατά την περίοδο 1827-1833, τα οποία προέρχο-
νται από κρατικά ή ιδιωτικά αρχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κωδικός: 81 
Έκδοση: 2007
87 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 2,54€
ISBN: 978-960-7897-54-1

Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις
Ελλάδας - Γαλλίας, 19ος-20ός αιώνας

Η έκδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασί-
ας των Διευθύνσεων Ιστορίας Στρατού Ελλάδας και 
Γαλλίας, η οποία ξεκίνησε το 2003. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκαν αμοιβαίες 
επισκέψεις στις έδρες των δύο Διευθύνσεων, κατά τις 
οποίες καθορίστηκαν τα εξεταστέα και κοινού ενδια-
φέροντος αντικείμενα. Η συγκεκριμένη προσπάθεια, 
παρά την αρχική προοπτική για την πραγματοποίηση 
κοινής έκδοσης, τελικά κατέληξε σε δύο ξεχωριστές 
εκδόσεις, οι οποίες καλύπτουν συνοπτικά και εμπεριστατωμένα τους σπουδαιότερους τομείς 
των ελληνογαλλικών σχέσεων από το 1827 και έπειτα.

Κωδικός: 86
Έκδοση: 2011
202 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 2,40€
ISBN: 978-960-7897-57-2
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Η σηµασία των ιστορικών αρχείων 
στην αντικειµενική συγγραφή της 
Ιστορίας - Φορείς που τηρούν ιστο-
ρικά αρχεία - ∆ιαδικασίες πρόσβα-
σης στο αρχειακό υλικό.
Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας, 
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005

Η έκδοση των πρακτικών ακολουθεί τη δομή της ημερί-
δας που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο την 

25η Οκτωβρίου 2005. Στην ημερίδα συμμετείχαν με ανακοινώσεις τους 47 δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς απ’ όλη τη χώρα, που τηρούν ιστορικά και άλλου είδους αρχεία. Οι ανακοινώσεις των φο-
ρέων, με εκτενή κείμενα που συνέταξαν οι ίδιοι, παρουσιάζονται κατά αλφαβητική σειρά.

Κωδικός: 83
Έκδοση: 2007
248 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 3,78€
ISBN: 978-960-7897-52-7

Στρατιωτική οργάνωση και πολεµι-
κή τέχνη των αρχαίων Ελλήνων
(1600–146 π.Χ.)

Ο τόμος αυτός, διαιρούμενος σε τέσσερα μέρη, ανα-
φέρεται λεπτομερώς στη στρατιωτική οργάνωση, την 
τακτική και τη στρατηγική, την οχυρωτική και την 
πολιορκητική, καθώς και στην οπλοτεχνική από τους 
μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι την έναρξη της ρωμαιο-
κρατίας. Το έργο έχει συγγραφεί βάσει των αρχαίων 
πηγών και τις σχετικής, ελληνικής και κυρίως ξένης 
βιβλιογραφίας. Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε το κείμενο, παρά την πυκνότητά του, να 
είναι κατανοητό στους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να επαυξήσουν τις γνώσεις τους 
στην Αρχαία Ελληνική Πολεμολογία.

Κωδικός: 69
Έκδοση: 1999
471 σελίδες
Σκληρό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 19,36€
ISBN: 960-7897-39-0
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Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου
Στρατηγήµατα, Βιβλία Ι-ΙV

Το έργο αποτελεί μια συλλογή στρατηγημάτων τα 
οποία ο Ρωμαίος ιστορικός συγγραφέας Σέξτος Ιούλι-
ος Φροντίνος συγκέντρωσε βάσει της εμπειρίας που 
απέκτησε από τα πεδία των μαχών, αλλά και αντλώ-
ντας πληθώρα παραδειγμάτων από την αρχαία και 
ρωμαϊκή περίοδο. Το έργο αποτελεί «γέφυρα» με-
ταξύ των αρχαίων ελληνικών και των βυζαντινών 
στρατιωτικών εγχειριδίων, ενώ αποκαλύπτονται 
ιστορικές πηγές που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας και ήταν χαμένες για εμάς. Αποτελεί με-
τάφραση από τη λατινική στη νεοελληνική γλώσσα και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
από τον μεταφραστή και τον επιμελητή, ώστε να αποδοθεί το πολλές φορές στρυφνό ύφος 
του πρωτοτύπου με ρέον και δόκιμο νεοελληνικό λόγο.

ιστορικές πηγές που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας και ήταν χαμένες για εμάς. Αποτελεί με-

Κωδικός: 93
Έκδοση: 2015
126 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 1,92€
ISBN: 978-960-7897-65-7

Στρατιωτική οργάνωση και πολεµική 
τέχνη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
(324-1453 µ.Χ.)

Στον τόμο αυτόν ο αναγνώστης μπορεί να παρακολου-
θήσει την οργάνωση, τη σύνθεση και τη δράση του βυ-
ζαντινού στρατού από τον 4ο έως και τον 15ο αιώνα, να 
γνωρίσει την εξέλιξη της στρατηγικής και των πολεμι-
κών τακτικών που ανέπτυξε και υιοθέτησε η αυτοκρα-
τορία, να αποκτήσει εικόνα για την οργάνωση και τη 
δράση του ναυτικού, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστι-

κό ρόλο στην άμυνα του Βυζαντίου και να ενημερωθεί για τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί 
σχετικά με την κατασκευή του υγρού πυρός. Παράλληλα, η παρούσα έκδοση συνεισφέρει ου-
σιαστικά στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία που αφορά την οχυρωματική και τον οπλισμό 
των βυζαντινών χρόνων. Η αναλυτική παρουσίαση του δικτύου των οχυρωματικών έργων σε 
όλη την αυτοκρατορία αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τους μελετητές της περιόδου, καθώς ο 
αείμνηστος συγγραφέας Δρ Νικόλαος Δεπάστας κατόρθωσε να συγκεντρώσει πολύτιμο και διά-
σπαρτο υλικό από πολυάριθμες σύγχρονες σχετικές δημοσιεύσεις και από αναφορές σε κείμενα 
Βυζαντινών συγγραφέων. Εξίσου σημαντική είναι και η ενότητα σχετικά με τον αμυντικό και 
επιθετικό οπλισμό των Βυζαντινών στρατιωτών, καθώς και στον τομέα αυτόν η βασική βιβλιο-
γραφία είναι, κατά κύριο λόγο, ξενόγλωσση και προσιτή μόνο στους ειδικούς.

Κωδικός: 90
Έκδοση: 2012
510 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 6,62€
ISBN: 978-960-7897-61-9
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Μνήµες Πολέµου 1897-1974.
Οι Αγώνες του Ελληνικού Έθνους 
µέσα από προσωπικές µαρτυρίες

Η έκδοση αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από προσωπι-
κές μαρτυρίες αφανών αγωνιστών και δευτερευόντως, 
γνώριμων προσωπικοτήτων, οι οποίοι στο σύνολό τους 
υπήρξαν πρωταγωνιστές των γεγονότων, στα πεδία των 
μαχών αλλά και εκτός αυτών.

Πρόκειται για αφηγήσεις στρατιωτών, αξιωματικών, πολιτικών, διπλωματών, ανταποκριτών, 
δημοσιογράφων και πολιτών, Ελλήνων και ξένων, που με κάθε τρόπο συμμετείχαν στις πολε-
μικές επιχειρήσεις ή παρακολούθησαν από διάφορες θέσεις τις εξελίξεις της ελληνικής ιστο-
ρίας από το 1897 έως το 1974 και κατέγραψαν τα γεγονότα μέσα από το δικό τους πρίσμα. Τα 
κείμενα συνήθως έχουν τη μορφή ημερολογίου, που συμπληρωνόταν σε ημερήσια βάση, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις έχουν συνταχθεί εκ των υστέρων με τη μορφή αναμνήσεων ή απομνη-
μονευμάτων. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει κείμενα ως επί το πλείστον δημοσιευμένα σε 
αυτοτελείς εκδόσεις που διαθέτει η βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, καθώς και 
ορισμένα αδημοσίευτα χειρόγραφα που φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο της. Η αρχική επιλο-
γή των αποσπασμάτων έγινε από ομάδα ιστορικών της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού.

Πρόκειται για αφηγήσεις στρατιωτών, αξιωματικών, πολιτικών, διπλωματών, ανταποκριτών, 

Κωδικός: 88
Έκδοση: 2012
371 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 7,28€
ISBN: 978-960-7897-59-6

Οι κυριότερες µάχες του Ελληνικού 
Στρατού 1897-1955

Στον παρόντα ιστορικό τόμο έγινε μια προσπάθεια να 
εξιστορηθούν απλά και συνοπτικά, αλλά με σαφήνεια, 
ακρίβεια και αντικειμενικότητα, οι κυριότερες μάχες 
στις οποίες έλαβε μέρος ο Ελληνικός Στρατός. Η χρο-
νική περίοδος που καλύπτει επιλέχτηκε με βάση το αρ-
χείο και τις εκδόσεις της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. 
Περιλαμβάνονται δώδεκα κεφάλαια, τα οποία αναφέ-
ρονται το καθένα σε μία πολεμική περίοδο, ξεκινώντας από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 
1897 και καταλήγοντας στον Πόλεμο της Κορέας (1953-1955). Πριν από την περιγραφή των 
μαχών σε κάθε κεφάλαιο, δίδεται μια γενική εικόνα της πολιτικοστρατιωτικής κατάστασης, 
σε μια προσπάθεια να αποδοθεί το άρωμα της εποχής και να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη 
το χωροχρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα. Επίσης, περιλαμβά-
νονται πίνακες απωλειών, σχεδιαγράμματα και φωτογραφικό υλικό για κάθε μάχη, με πλη-
θώρα παραπομπών που αναφέρονται κυρίως στο πρωτότυπο αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης.

ρονται το καθένα σε μία πολεμική περίοδο, ξεκινώντας από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 

Κωδικός: 87
Έκδοση: 2012
177 σελίδες
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή πώλησης: 2,42€
ISBN: 978-960-7897-58-9
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤHN ΑΓΓΛΙΚH ΓΛΩΣΣΑ

A history of the Hellenic Army, 
1821–1997

This publication is dealing with the issues related 
to confl icts, composition, operation, education, uni-
forms, weaponry and social contribution of the Hel-
lenic Army from the 1821 Revolution until 1997.

Code: 68
Publication: 1999
331 pages
Hard Cover 
Price: 8,50€
ISBN: 960-7897-38-2

Concise history
of the Hellenic Army General Staff
(Organisation data by 2006)

The present historical monograph covers the history 
and activities of the Hellenic Army from the War of 
Independence of 1821 until the present day. This vol-
ume recounts in a simple, clear and objective manner, 
all the events related to the establishment and histor-
ical evolution, the present organization, the mission 
and the general function of the Hellenic Army Gener-
al Staff . This publication also includes brief biographical sketched of all the Chiefs of the Hel-
lenic Army General Staff , evidencing the personality, leadership qualities and contribution 
of every one of them to the fulfi llment of the national aspirations.

Code: 82
Publication: 2007
199 pages
Hard Cover 
Price: 8,70€
ISBN: 978-960-7897-55-8
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The Struggle for Macedonia and the 
events in Thrace, 1904–1908

The fi rst edition of this project, published in 1979 in 
Greek, was awarded by the Athenian Academy Award. 
Its enriched reissue, by the title “The Macedonian 
Struggle and the events of Thrace”, was released in 
1998. The aforementioned publication refers to the 
history of Macedonia, by documenting the Greek eth-
nicity of the Macedonian people, presenting the Mace-
donian Issue during the 19th  century and the armed 
forces of the Greek Army during the period 1904-1908. 
This publication is also enriched with appendices and 
tables translated in English.

Code: 76 
Publication: 2003
443 pages
Hard Cover
Price: 12,80€
ISBN: 960-7897-46-3

A concise history of the Balkan 
Wars 1912–1913

This publication narrates the war operations along 
with the major political and diplomatic events that 
infl uenced decisively the inception of the Balkan 
Wars. The fi rst two parts refer to the 1st Balkan War 
and briefl y describe the operations of the Greek 
Army against the Turks for the liberation of Macedo-
nia, Epirus and the islands of the Aegean sea, while 
the third part refers to the 2nd Balkan War and de-
scribes, in general, the strategic operations in Eastern Macedonia and Thrace till the sing of 
the Bucharest Peace Treaty. This publication is enriched with appendices such as operation 
orders, offi  cial charts, various tables and charts of photographic material.

Code: 63
Publication: 1998
385 pages
Hard Cover 
Price: 5,86€
ISBN: 960-7897-07-2
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The Struggle for Northern Epirus

This publication narrates the struggle of Hellenism 
after the end of the Balkan wars and in particular the 
1914 Autonomy Armed Force along with the military, 
political and diplomatic events regarding the delicate 
area of Northern Epirus till 1940. The writer hopes 
to motivate the present and future generations, with 
the united national pulse of the specifi c period, when 
all Greeks were united in national pantry with all 
their heart to engage in a grand struggle for the lib-
eration of their enslaved nation.

Code: 31
Publication: 2000
578 pages
Hard Cover 
Price: 13,58€
ISBN: 960-7897-40-4

A concise history of the 
participation of the Hellenic Army 
in the First World War, 1914–1918

This work narrates the military operations carried 
out in the Balkans during the First World War, as well 
as the political events that took place in Greece and 
eventually forced it to abandon its neutrality and 
join the allies. The fi rst part covers the period from 
the World War inception till the fi rst operation taking 
place in the Balkans and Greece’s entry to the War when the second part covers our country’s 
involvement in the war and describes all the military operations, conducted in the Balkan 
from May 1918 until the end of the War. Appendices, offi  cial charts, various tables and charts 
of photographic material are also included in this issue.  A list of old and current names of the 
toponyms is also included in the last pages of this issue.

place in the Balkans and Greece’s entry to the War when the second part covers our country’s 

Code: 67
Publication: 1999
310 pages
Hard Cover 
Price: 6,74€
ISBN: 960-7897-37-4



39

A concise history of the Campaign 
in Asia Minor 1919–1922

This study gives to the reader a brief and clear ac-
count of the political-military events, which have 
been extensively covered in the 9 preceding volumes. 
The History Concise writing is based on a series of 
highly detail volumes while in this the audience can 
be enlightened about the main events of the Asia Mi-
nor Campaign from its inception to its very end.   

Code: 77
Publication: 2003
559 pages
Hard Cover 
Price: 32,40€
ISBN: 960-7897-47-1

An abridged history
of the Greek–Italian
and Greek–German War 1940–
1941 (Land operations)

This publication refers to the major war operations 
and the main political and diplomatic events that 
drastically infl uence the inception of the War. This is-
sue was written based on the 19 volumes of the Army 
History Department and consists of four main parts. 
The fi rst part describes the army-political and diplomatic events preceding the Italian attack 
against Greece. The second part refers to the Greek counter-attack, the advance of the Greek 
army and the great “Summer” Italian attack which resulted in a complete failure. The third 
part refers to the German attack of April 6th, 1941, the surveillance of the Metaxas Forts 
and the common Greek- British battles and the occupation of Greece (ex Crete).  The fourth 
and last part refers to the battle of Crete and its occupation by the Germans. A list of all the 
fallen of the Greek army, along with appendices, offi  cial charts, various tables and charts of 
photographic material is included.

The fi rst part describes the army-political and diplomatic events preceding the Italian attack 

Code: 65
Publication: 1997
354 pages
Hard Cover 
Price: 5.86€
ISBN: 960-7897-01-3
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In this publication, the author attempts to capture the 
full range of topics analyzed in the “15th Annual Con-
ference of the Partnership for Peace Consortium Con-
fl ict Studies”. The purpose of this conference is to explore a leader’s responsibilities, promote 
and transmit the Army ethics and analyze ethical dilemmas taken at the rush hour. Through 
these topics results in the supreme virtue of the Warriors’ Ethos, which is also analyzed into 
more pieces through the conference speeches. This according to all of the guests is the key 
factor for keeping World peace.

fl ict Studies”. The purpose of this conference is to explore a leader’s responsibilities, promote 

Code: 94
Publication: 2016
249 pages
Paperback 
Price: 3,58€
ISBN: 978-960-7897-66-4

The Warrior’s Ethos, the 
National Psyche and Soldiery 
Proceedings of the 15th Annual 
Conference of the Partnership 
for Peace Consortium Conflict 
Studies Working Group

The Battle of Crete, May 1941

This treatise gives us a detailed description of the lat-
est phase of military operations in Free Greek territo-
ry. This entire period, the whole Greek mainland was 
occupied by the German troops. The Greek units that 
took part in the battle of Crete were roughly gathered 
and were unaware of the battle techniques. These defi -
ciencies thought were compounded by their determi-
nation and heroism, the unique compact experience 
of the local as well as the British, Australian and New 
Zealand alliances.

Code: 74
Publication: 2000
219 pages
Hard Cover 
Price: 20,14€
ISBN: 960-7897-41-2
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An Index of Events in the Military 
History of the Greek Nation

This work is a summary and chronological record of 
the most important war-military events, along with 
the political-diplomatic events directly related to 
them which have been highlighted globally on the 
nation’s long historical course. The main sources 
of this publication are the historical archives of 
the Army Department of History, the history of 
the Greek nation published by Athens House, 
encyclopedias and various historical editions of 
other Greek publishers.

Code: 64
Publication: 1998
506 pages
Hard Cover 
Price: 5,86€
ISBN: 960-7897-27-7

Code: 97
Publication: 2020
342 pages
Paperback 
Price: 9.08€
ISBN: 978-960-7897-74-9

The Hellenic expeditionary force in 
Korea (1950-1955)

The present book is the translation into the English 
language of the Greek edition of 1977, with certain 
additions and corrections. The purpose of this work 
is to present the chronicle of the Greek Army’s 
participation in the Korean War and to underscore the 
exceptional performance and high combat ability that 
its Units demonstrated in the course of this confl ict.
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Σημεία Πώλησης Εκδόσεων

Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού
Στρατόπεδο Παπάγου 
(Τετάρτη: 9:00-13:00)

τηλ. 210 6552673

Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
Θαλού και Πιττακού 10, Πλάκα, Αθήνα

(καθημερινά 8:30-13:30)
τηλ.  210 6552701

Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Χολαργός 

τηλ. 210 6598661-4

ΕΚΕΜΣ Αθήνας (Καρέας)
τηλ. 210 7675436  

Στρατιωτικά Πρατήρια

Στρατιωτικά Μουσεία

Για το Στρατιωτικό και το Πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ
ισχύει έκτωση 50% από τις αναγραφόμενες τιμές, με την επίδειξη 
της  στρατιωτικής ή της υπηρεσιακής τους ταυτότητας. 




