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Το πολύκροτο αλλά ανεπαρκώς ερευνημένο ζήτημα των ελληνογερμανικών σχέσεων
μετά τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου είναι το αντικείμενο αυτού του βιβλίου. Η
Τσέχα ιστορικός Κατερίνα Κράλοβα εξετάζει την πρόσληψη της κληρονομιάς της
ναζιστικής κατοχής από την ελληνική κοινωνία, εστιάζοντας στο επίμαχο θέμα της
δίωξης των εγκληματιών πολέμου, όπως και στα επίκαιρα θέματα των γερμανικών
αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Τα θέματα αυτά αναλύονται από πολιτική,
κοινωνικοπολιτιστική, οικονομική και νομική άποψη, ενώ υπογραμμίζεται ο
καθοριστικός ρόλος των οικονομικών επιδιώξεων. Οι συνεχιζόμενες δικαστικές
προσφυγές των θυμάτων της κατοχής στην Ελλάδα εναντίον της γερμανικής
κυβέρνησης επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, υπερβαίνει
δε τη διάσταση των ελληνογερμανικών σχέσεων, καθώς αφορά και άλλες χώρες που
έπληξε η ναζιστική κατοχή.

Το βιβλίο αυτό αναμφίβολα θα βοηθήσει καθώς καταπιάνεται με ζητήματα ελάχιστα
γνωστά στο ευρύτερο κοινό, πόσο μάλλον την παρούσα χρονική στιγμή με την
επικαιρότητα να στρέφεται γύρω από τις ελληνογερμανικές σχέσεις, το παρελθόν τους, τις
επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.
ΣΤΡΑΤΟΣ Ν. ΔΟΡΔΑΝΑΣ

Η Kateřina Králová γεννήθηκε το 1976 στο Μπρνο της Μοραβίας. Σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο του Καρόλου και στο Philipps-Universität του Μάρμπουργκ. Εργάζεται
στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας. Διδάσκει ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και
γενικότερα των βαλκανικών χωρών. Εδώ και χρόνια ερευνά τη θέση των θυμάτων της
πολιτικής και κοινωνικής αδικίας στη σύγχρονη ιστορία, ειδικότερα στις περιπτώσεις
του ναζισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη και του Εμφυλίου Πολέμου, της γερμανικής
κατοχής και του αντισημιτισμού στην Ελλάδα. Έχει συγγράψει τις μελέτες: Η
αντανάκλαση της περίπτωσης Μέρτεν στους Έλληνες πρόσφυγες της Τσεχοσλοβακίας
(2010), Between Tradition and Modernity: Greek-German Relations in Retrospect (2009), Το
θέμα της πολιτικής αφοσίωσης της ελληνικής προσφυγιάς στην Τσεχοσλοβακία την περίοδο
1948-1968 (2009), καθώς και το άρθρο «Ορισμένες σημειώσεις για τον ρατσισμό και την
ξενοφοβία στην Τσεχία μετά το 1989». Το 2012 εκδόθηκαν στην τσεχική γλώσσα τα
βιβλία της Στέγνωσαν τα δάκρυά μας … Οι έλληνες πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία και Οι
ελληνογερμανικές σχέσεις στη σκιά της Κατοχής, τα οποία έχουν προταθεί για διάφορες
τιμητικές διακρίσεις.

