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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις 7 Δεκεμβρίου 1940 μετά την εκδηλωθείσα επίθεση της φασιστικής Ιταλίας κατά της Ελλάδας, το ΥΠΕΞ εξέδωσε Λευκή Βίβλο στην
ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα, με διπλωματικά έγγραφα
τριών περιόδων, δηλαδή από την κατάληψη της Αλβανίας από τον
Ντούτσε (7 Απριλίου 1939) έως την είσοδο της Ιταλίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (10 Ιουνίου 1940) έως την έναρξη της ανθελληνικής
εκστρατείας (11 Αυγούστου 1940) και έως την επίθεση κατά της Ελλάδας (28 Οκτωβρίου 1940).
Η Λευκή αυτή Βίβλος εκδόθηκε και δεύτερη φορά στο Λονδίνο το
1940 στα αγγλικά συμπεριλαμβάνοντας και την ακολουθήσασα περίοδο έως την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Ελλάδα (6 Απριλίου 1941).
Σημαντική συμπλήρωση των εγγράφων της κρίσιμης αυτής περιόδου με επέκταση έως και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(8 Μαΐου 1945) παρέχει ο πρέσβης Β. Π. Παπαδάκης στο έργο του
Διπλωματική Ιστορία του Ελληνικού Πολέμου 1940-1945, Αθήνα 1956.
Την 40ή επέτειο του ελληνοιταλικού πολέμου, το ΥΠΕΞ εξέδωσε με
επιμέλεια του Κ. Σβολόπουλου σχετικά έγγραφα με τίτλο Ελληνικά Διπλωματικά Έγγραφα (27 Οκτωβρίου 1940 έως 27 Απριλίου 1941), Αθήνα 1980.
Παρά τις πραγματοποιηθείσες εκδόσεις η ανάγκη παρουσίασης
των σημαντικοτέρων εγγράφων, λειτουργούντων ως οδοδεικτών της
πορείας προς τη σύγκρουση με τις δυνάμεις του Άξονα, είναι επιτακτική, για να γνωρίσει ο αναγνώστης τα τεκταινόμενα στο παρασκήνιο.
Οι συνομιλίες Φύρερ – Ντούτσε, η αλληλογραφία τους, οι συνομιλίες
παραγόντων όπως του κόμη Τσιάνο, οι εκτιμήσεις των στρατηγών για
το αξιόμαχο του ιταλικού στρατού, η στρατηγική του Φύρερ για την
Ελλάδα κ.ά. πολλά, διαφωτίζουν την αχλύ της περιόδου. Τα κυριότερα έγγραφα έχουν αντληθεί από τα Διπλωματικά Έγγραφα του ΥΠΕΞ
του Ράιχ (ADAP), όπως δηλώνει η ακριβής παραπομπή πάνω αριστερά σε κάθε έγγραφο.
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Όπου δεν υπάρχει τέτοια παραπομπή, τα έγγραφα είναι ανέκδοτα
και ανήκουν σε αδημοσίευτο υλικό της Γερμανικής Πρεσβείας στην
Αθήνα που τώρα βρίσκεται στο Βερολίνο (ADAP).
Την εικόνα της επίμαχης αυτής περιόδου συμπληρώνουν και τα
αρχεία του Φόρεϊν Όφφις που εκδόθηκαν από το Κέντρο Ερεύνης της
Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών σε περιλήψεις εγγράφων από τον
Μ. Σπηλιωτόπουλο και Π. Παπαστρατή με τίτλο Χρονολόγιο Γεγονότων
1940-1941 σε δύο τόμους, Αθήνα 2002 και 2004.
Δυστυχώς, συνολικά αδημοσίευτα παραμένουν ακόμα τα διπλωματικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών.

