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Περίληψη
Περιοδισμός ορίζεται ως ένα σύστημα οργάνωσης της Παγκόσμιας Ιστορίας (Petras,
et al., 2006). Σύμφωνα με αυτό, ο χρόνος μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερες Χρονικές
Περιόδους, όπως η «Δικτατορία», ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη και σε βάθος έρευνα
αυτών. Σκοπός αυτής της μετατπυχιακής εργασίας ήταν να μελετήσει τις Χρονικές
Περιόδους (Time Period Names) που δημιούργησε η ελληνική κοινωνία κατά της διάρκεια
της Νεότερης Ιστορίας της, δηλαδή από το 19ο αιώνα και έπειτα.
Οι Χρονικές Περίοδοι είναι Ονοματικές Οντότητες που δημιουργεί δυναμικά μια
κοινωνία και με την πάροδο των ετών μεταβάλλεται η χρήση τους ή και αδρανοποιείται. Για
να συγκεντρώσουμε to πλήθος αυτών, χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο γλωσσικής
τεχνολογίας του Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», τον
Focused Monolingual Crawler (ILSP-FMC), (Mastropavlos, et al., 2011). Τροφοδοτώντας
αυτό το εργαλείο με μια λίστα 16 Χρονικών Περιόδων δημιουργήσαμε ένα Ηλεκτρονικό
Σώμα Κειμένων από το Διαδίκτυο (3020 URL), πλούσιο σε τέτοιους όρους. Έπειτα, το
επισημειώσαμε χειρωνακτικά ως προς τις συντακτικές δομές που είχαν οι Ονοματικές μας
Οντότητες, τους συντακτικούς ρόλους, τα αλλόμορφά τους, αλλά και ένα σύνολο από άλλα
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε μια τυπολογία για το σύνολο των
χαρακτηριστικών που επισημειώσαμε, καθώς και για το πώς διακρίναμε σύμφωνα με το
γλωσσικό περιβάλλον, τις Χρονικές Περιόδους από άλλου είδους όρους, όπως ήταν τα
Γεγονότα και τα Πρόσωπα.. Τέλος, συγκροτήθηκε ένας σημαντικός πόρος, στον οποίο τα
ονόματα Χρονικών Περιόδων διασυνδέονται με την πραγματολογική τους πληροφορία και
τις πηγές από όπου αυτά ανασύρθηκαν.
Οι δομημένες συλλογές από Χρονικές Περιόδους και η δημιουργία Χρονοσειρών
(Timelines) είναι μεγάλης αξίας για τον τομέα του πολιτισμού, τον τομέα της εξόρυξης
πληροφορίας, αλλά και γενικότερα τον τομέα της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.
Σύμφωνα με τα όσα μας είναι γνωστά, η εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς
αποτελεί την πρώτη απόπειρα συστηματικής καταγραφής μιας συλλογής Χρονικών
Περιόδων για την Ελληνική Ιστορία.
Λέξεις Κλειδιά: <<Περιοδισμός, Χρονική Περίοδος, Time Period Name, Ονοματική Οντότητα,
Ιστορία, Focused Monolingual Crawler, Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων>>
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Abstract
Periodization is a universal and very popular system of organizing History (Petras, et
al., 2006) by arbitrary dividing time into periods such as “Δικτατορία” (dictatorship) in a
way that is specific to places and communities. Structured collections of time period names
and timelines are considered very useful in cultural content documentation and temporal
information extraction. However, to the best of our knowledge, this is the first report on the
systematic collection of period names of Greek History.
New period names are constantly created or left out of use. Aiming to capture this
combination of dispersed specificity and constant evolution, we used the Focused
Monolingual Crawler (FMC) (Mastropavlos, et al., 2011) and an initial list of 25 “seedterms” to develop corpora dense in period names with Web retrieved documents. Period
names were manually retrieved from the accumulated corpora and were annotated for a set
of features, including allomorphs that occurred in the collected corpora and whether the
term denoted a fact or a time period or something else as well as for persons, places and
other period names related with the term.
The linguistic environments where the terms occurred were identified and some of
them were fed to the (FMC) as new “seed-terms”. This cycle was repeated for three times
and yielded 78 period names with an average of 16 paradigms per term and a corpus
consisting of 3020 valid XML documents.
Keywords: periodization, time period name, named entity, Focused Monolingual Crawler,

unstructured Web data
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1

Εισαγωγή

1.1 Περιοδολόγηση ή Περιοδισμός (Periodization)
Περιοδισμός ορίζεται ως η προσπάθεια κατανομής της Παγκόσμιας Ιστορίας ή
συγκεκριμένων χρονικών περιόδων σε μικρότερα τμήματα με κοινά χαρακτηριστικά.
(Wikipedia) Μέσω αυτού, εξασφαλίζεται η καλύτερη και εις βάθος μελέτη των
εκάστοτε χρονικών περιόδων. Ωστόσο, συχνά ο καθορισμός της αρχής ή και του
τέλους κάποιας περιόδου είναι δύσκολος. Αυτό το πεδίο έρευνας βρίσκεται σε
πρωταρχικά στάδια για τα ελληνικά.

1.2 Αντικείμενο και συνεισφορά διπλωματικής
Αυτή η εργασία αποσκοπεί να μελετήσει τις Χρονικές Περιόδους (Time Period
Names), που δημιούργησε η ελληνική κοινωνία χωρίζοντας έτσι τη Σύγχρονη
Ελληνική Ιστορία. Πιο συγκεκριμένα,

εστιάσαμε στη Νεότερη Ιστορία του

Ελληνικού κράτους, δηλαδή στον 20ο αιώνα.
Οι χρονικές αυτές περίοδοι αποτελούν ονοματικές οντότητες (Named Entities), οι
οποίες τις περισσότερος φορές ξεπερνούν τα όρια απλών ημερολογιακών
ημερομηνιών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως μέσω των χρονικών περιόδων ο

ανθρώπινος νους συχνά υπονοεί και άλλες παραμέτρους εκτός από το χρόνο, όπως
τον τόπο ή κάποια ιδέα (ISO/CD21127). Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί η
χρονική περίοδος: «χρυσούς αιών». Χρησιμοποιώντας κανείς αυτήν την ονοματική
οντότητα υπονοεί ως χρόνο τον 5ο αιώνα π.Χ., ως τόπο την Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα
και την ιδέα της δημοκρατίας στη μεγαλύτερή της μάλιστα ακμή.

Δημιουργήσαμε έναν πόρο που μπορεί να συμβάλλει ποικιλότροπα σε διάφορα
ερευνητικά πεδία, όπως είναι η εξαγωγή πληροφορίας, η μηχανική μετάφραση, οι
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, η διασύνδεση ανοικτών δεδομένων αλλά ακόμα και η
εκπαιδευτική τεχνολογία. Η αξία που έχουν τέτοιου είδους μελέτες και η συμβολή
τους στο λεξικογραφικό έργο, έχουν περιγραφεί αρκετά ήδη από προηγούμενους
(Kilgarriff & Rundell, 2002, Kilgarriff et al., 2004).

Η συνεισφορά της μεταπτυχιακής διατριβής συνοψίζεται ως εξής:
1. Αναδεικνύει τον περιοδισμό ως αντικείμενο διεπιστημονικής μελέτης
2. Προτείνει συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα της έλλειψης σωμάτων κειμένων
με πυκνή πληροφορία για συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Προς τούτο αξιοποιεί
το διαδίκτυο -- πλουσιότατη αλλά αδόμητη πηγή πληροφοριών -- με χρήση
των τεχνολογιών της ΕΦΓ και, ιδιαίτερα, αναδεικνύει την λειτουργικότητα
του Focused Monolingual Crawler. Η λύση που αναπτύχθηκε εφαρμόζεται σε
πολλά θεματικά πεδία
3. Συγκροτήθηκε και επισημειώθηκε με γλωσσικά και πραγματολογικά σχόλια
ένα σημαντικό σε όγκο (3020 URL) σώμα κειμένων ειδικά για την μελέτη του
περιοδισμού στην ελληνική γλώσσα τον 20ο αιώνα
4. Αναπτύχθηκε μέθοδος επισημείωσης σωμάτων κειμένων για την μελέτη του
περιοδισμού με συνδυασμό γλωσσικής και πραγματολογικής πληροφορίας και
με αυτήν επισημειώθηκε το σώμα κειμένων
5. Αναπτύχθηκαν διαγνωστικά κριτήρια για την ταυτοποίηση των ονομάτων
περιόδων. Τα κριτήρια αυτά στηρίζονται στην παραδοχή ότι τα ονόματα
περιόδων είναι πολυλεκτικές εκφράσεις που έχουν ρόλο ονοματικής
οντότητας στο λόγο. Τα διαγνωστικά κριτήρια επέτρεψαν την ανάπτυξη μιας

τυπολογίας συντακτικών δομών, συντακτικών ρόλων, αλλά και κειμενικών
περιβαλλόντων στα οποία εμφανίζονται τα ονόματα περιόδων.
6. Συγκροτήθηκε ένας σημαντικός πόρος, στον οποίο τα ονόματα περιόδων
διασυνδέονται με την πραγματολογική τους πληροφορία και τις πηγές από
όπου αυτά ανασύρθηκαν.
7. Δημιουργήθηκε μία τυπολογία ονομάτων περιόδων

1.3 Οργάνωση κειμένου
Εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται στο
Κεφάλαιο 2. Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τη
συλλογή των χρονικών μας περιόδων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αξία
δημιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων από το Διαδίκτυο, αλλα και ο
τρόπος. Αναλυτικά, περιγράφεται το εργαλείο γλωσσικής τεχνολογίας που
χρησιμοποιήθηκε (ILSP-Focused Monolingual Crawler) και τα πειράματα που έγιναν
με τη βοήθεια αυτού. Στο Κεφάλαιο 4 παραθέτουμε την επισημείωση που έγινε πάνω
στο ΗΣΚ μας σχετικά με τις συντακτικές δομές, τους συντακτικούς ρόλους, τα
αλλόμορφα, τα διάφορα πρόσωπα και τις περιοχές, που σχετίζονται με τις ονοματικές
μας οντότητες, καθώς και τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο περικείμενο και τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που βρέθηκε ο κάθε όρος, δηλαδή τα URLs.. Στην ίδια
ενότητα παρουσιάζουμε την τυπολογία που αναπτύχθηκε σχετικά με τα ονόματα
Χρονικών Περιόδων. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει τον πόρο που αναπτύχθηκε, στον
οποίο διασυνδέονται οι Χρονικές Περίοδοι με την πραγματολογική τους πληροφορία
και τις πηγές από όπου ανασύρθηκαν. Στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6)
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα συμπεράσματα του συνόλου της έρευνάς μας,
καθώς επίσης και οι μελλοντικές προεκτάσεις που θα μπορούσε να έχει η εργασία μας
για περαιτέρω έρευνα. Το τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 7) καταγράφει αλφαβητικά
την ελληνική, αλλά και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε. Τέλος,
υπάρχει το Παράρτημα (Κεφάλαιο 8), το οποίο αποτελείται από συγκεντρωτικούς
πίνακες της τυπολογίας που δημιουργήσαμε, αλλά και της επισημείωσης που έγινε
στο Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων μας.

2

Θεωρητικό υπόβαθρο

και Σχετικές Εργασίες

Την τελευταία δεκαετία πολλά αρχεία έχουν ψηφιοποιηθεί, το ηλεκτρονικό βιβλίο
πληθαίνει και το Διαδίκτυο έχει δώσει πρόσβαση σε όλες τις βιβλιοθήκες
καταργώντας τα γεωγραφικά σύνορα. Παρόλα αυτά, μια περιοχή, η οποία ακόμα
αντιμετωπίζει προβλήματα σε σχέση με τις πληροφορίες που μπορεί να παρέχει μια
ψηφιακή συλλογή εγγράφων ή το ευρύτερο αδόμητο διαδίκτυο, είναι η αναζήτηση
κειμένων πάσης φύσεως μέσω γεγονότων ή χρονικών περιόδων. Όπου μέχρι στιγμής,
έχει δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης χρονικών περιόδων, αυτή γίνεται συνήθως με
συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τι γίνεται όμως εάν ο χρήστης δε γνωρίζει την ακριβή
χρονολογία ή, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ο χρήστης χρησιμοποιεί όνομα
περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος θελήσει να βρει ένα βιβλίο, αρχείο ή κείμενο, το
οποίο

αναφέρεται

στην

περίοδο

του

Μεσοπολέμου,

του

Εμφυλίου,

της

Παλιγγενεσίας, θα πρέπει είτε να γνωρίζει τις αντίστοιχες ημερομηνίες στις οποίες
αναφέρονται οι περίοδοι, είτε να περιοριστεί στην αναζήτηση μέσω λέξεων κλειδιών.

Οι ανάγκες των βιβλιοθηκών αρχικά, αλλά και ένα πλήθος εφαρμογών στο χώρο της
Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (Computational Linguistics) και της Επεξεργασίας
Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) υπαγόρευσαν τη δημιουργία σε

βάθος έρευνας που θα μπορέσει να βελτιώσει την ικανότητα του χρήστη για πιο
αποτελεσματική αναζήτηση της πληροφορίας

Ο πόρος που αναπτύξαμε προέβαλλε ως η πλέον κατάλληλη λύση διότι συνδυάζει τη
χρήση φυσικής γλώσσας με το λογικό συσχετισμό των εννοιών,. Η διεθνής πρακτική
έχει δείξει ότι, πέρα από την κάλυψη των αναγκών ευρετηρίασης, ο θησαυρός μπορεί
να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση βελτιωμένων και πιο ολοκληρωμένων
λύσεων στον τομέα της ανάκτησης πληροφορίας (Information Retrieval). Η
καθοδήγηση του χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου όρου αναζήτησης βασίζεται
στην παρουσίαση μιας σαφούς εικόνας του εκάστοτε γνωστικού πεδίου και στην
ανάδειξη των σταθερών σημασιολογικών σχέσεων που απορρέουν από τις ίδιες τις
έννοιες.

2.1 Πολυλεκτικές Εκφράσεις και Ονοματικές οντότητες
(Named entities)

Πολλές από τις χρονικές περιόδους αποδίδονται από την κοινωνία με τη χρήση
φράσεων, όπως για παράδειγμα «Βαλκανικοί Πόλεμοι» ή «περίοδος της
αντιβασιλείας». Οι φράσεις αυτές, θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς πως
λειτουργούν ως πολυλεκτικές εκφράσεις. Για αυτό το λόγο, αποφασίσαμε να
παρουσιάσουμε στη βιβλιογραφική μας επισκόπηση τον ορισμό τους, αλλά και
κάποια από τα χαρακτηριστικά τους.
Στην γλωσσολογία, ως πολυλεκτική σύνθετη μονάδα ορίζεται η ακολουθία δυο
τουλάχιστον απλών λέξεων με ένα διαχωριστικό κενό, θεωρώντας ως κενό είτε
κάποιο σημείο στίξεως, είτε κάποιο ορθογραφικό σημάδι (Kyriakopoulou et al.,
2002). Ειδικότερα, πρόκειται για λεξιλογικές συνάψεις, οι οποίες λόγω του υψηλού
βαθμού παγίωσής τους, καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά λεξικά ως ένα ακόμα
λήμμα, αναγνωρίζοντάς τες ως ενιαίες μονάδες 1.Σύμφωνα με τον Sag et al, (2002) μια
1

Μελέτες σχετικές με τις παγιωμένες δομές σύνθετων, βλ. Gavriilidou (1997), Foufi (2007,

2009, 2012), Kyriakopoulou (2011), Krstev et al. (2013)

πολυλεκτική έκφραση ορίζεται ως η ιδιοσυγκρατική ερμηνεία λημμάτων που
ξεπερνούν τα όρια της μιας λέξης, όπως για παράδειγμα το λήμμα «παιδική χαρά». Η
μη αναγνώρισή τους ως ενιαίες οντότητες δυσκολεύει αρκετά την αυτόματη
επεξεργασία της γλώσσας (Sag et al., 2002). Γενικότερα, απαιτείται ο εντοπισμός
τους, η κωδικοποίησή τους σε κατάλληλα διαμορφωμένα λεξικά (πχ για τα Ελληνικά
Samaridi and Markantonatou, 2004).
Η σημασία των πολυλεκτικών εκφράσεων, τις περισσότερες φορές, δεν συνάγεται
από τις επιμέρους σημασίες των συστατικών της (Fotopoulou et al., 2008). Αυτό
σημαίνει ότι οι μεμονωμένες σημασίες του παιδική και του χαρά δεν είναι δυνατόν να
αποδώσουν τη συνολική σημασία της φράσης παιδική χαρά, που είναι ο παιδότοπος
σε εξωτερικό χώρο, ο οποίος συνήθως περιλαμβάνει κούνιες, τραμπάλα και άλλα
παρόμοια παιχνίδια. Σε αυτήν την εργασία, εντοπίζουμε πολυλεκτικές εκφράσεις οι
οποίες, ανεξάρτητα από το ποια μέρη του λόγου τις απαρτίζουν, συμπεριφέρονται ως
ουσιαστικά.
Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005) στην επιστημονική ορολογία, όπως για παράδειγμα
στην πληροφορική ή στην ιατρική, οι πολυλεκτικές εκφράσεις χρησιμοποιούνται σε
μεγάλο βαθμό όντας ιδιαίτερα παραγωγικές. Μελετώντας τα σώματα κειμένων,
παρατηρεί κανείς πως ακολουθίες απλών λεξικών μονάδων, οι οποίες δεν αποτελούν
στο γενικό λεξιλόγιο πολυλεκτική έκφραση, στο ειδικό λεξιλόγιο αντιμετωπίζονται ως
τέτοιες (Savary, 2000). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των πολυλεκτικών εκφράσεων
είναι το γεγονός πως μπορεί να διατηρούν κάποια στοιχεία της καθαρεύουσας. Ένα
παράδειγμα από το ειδικό λεξιλόγιο της Ιστορίας θα μπορούσε να είναι «ο χρυσούς
αιών». Πράγματι, ένα μεγάλο ποσοστό χρονικών περιόδων είναι από γλωσσική
άποψη πολυλεκτικές εκφράσεις και μάλιστα, το είδος αυτό που περιγράφεται από τον
όρο «Ονοματική Οντότητα».
Ο όρος «Ονοματική Οντότητα» (Named Entity), ο οποίος τώρα είναι ευρύτατα
γνωστός

στον

τομέα

της

Επεξεργασίας

της

Φυσικής

Γλώσσας

(NLP),

πρωτοαναφέρθηκε στο Έκτο Συνέδριο Κατανόησης Μηνυμάτων (Sixth Message
Understanding Conference, MUC-6) (R. Grishman & Sundheim, 1996). Σε εκείνη την
περίοδο, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι για να καταφέρουν να εξάγουν πληροφορία
από κείμενα, όπως για παράδειγμα από άρθρα εφημερίδων, έπρεπε να εντοπίσουν
συγκεκριμένες λεκτικές μονάδες ή φράσεις πλούσιες σε περιεχόμενο, όπως τα
ονόματα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ποικίλα συνέδρια έχουν ασχοληθεί με το

συγκεκριμένο αντικείμενο. Αξιοσημείωτα είναι τα συνέδρια Computational Natural
Language Learning (20022 & 20033), διότι σε αυτά παρουσιάστηκαν περισσότερα
συστήματα που χρησιμοποιούσαν τεχνικές μηχανικής μάθησης και λιγότερα
συστήματα με χειρωνακτικούς κανόνες, όπως συνέβη στα MUC-64 και MUC-75. Για
τα ελληνικά δεδομένα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«Δημόκριτος» (Φαρμακιώτου κ.ά. 2000, Καρκαλέτσης κ.ά 1999, Μπούτση κ.ά, 2000)
έχουν κάνει αντίστοιχες προσπάθειες με τα αγγλικά συστήματα.
Υπάρχουν ποικίλοι τύποι ονοματικών οντοτήτων, όπως έχουν οριστεί από τα Διεθνή
Συνέδρια Αξιολόγησης Τεχνολογίας Εξαγωγής Πληροφορίας. Οι πιο συχνά
χρησιμοποιούμενοι τύποι παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1.1. Οι περισσότερες είναι
κατανοητές άμεσα. Με τον όρο λειτουργική εγκατάσταση «facility» ομαδοποιούμε
ονοματικές

οντότητες

που

δείχνουν

ανθρώπινα

δημιουργήματα

μεγίστης

σπουδαιότητας από τον τομέα της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού, ενώ στον τύπο
«GPE» αναλογούν γεωπολιτικοί όροι.

Τύπος Ονοματικής
Οντότητας
ΠΡΟΣΩΠΑ

Παραδείγματα
Ελ. Βενιζέλος, Θ. Κολοκοτρώνης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΟΗΕ, ΟΤΕ

ΤΟΠΟΣ

Κέρκυρα, Όλυμπος, Ανώγια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

08 Ιουνίου 1982

ΩΡΑ

12:30 π.μ., δύο και μισή μ.μ.

ΧΡΗΜΑΤΑ

13 εκατομμύρια Ευρώ,GBP 2342.43

ΠΟΣΟΣΤΑ

Είκοσι τοις εκατό, 33%

FACILITY

Στήλες

GPE

Ακρόπολη, Stonehenge
Ελλάδα,

του

Ολυμπίου

Πίνακας 2.1.1

2

http://www.cnts.ua.ac.be/conll2002/ner/

3

http://www.cnts.ua.ac.be/conll2003/ner/

4

http://www.cs.nyu.edu/cs/faculty/grishman/muc6.html

5

http://www.itl.nist.gov/iaui/894.02/related_projects/muc/proceedings/muc_7_toc.html~

Διός,

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες που διαμορφώθηκαν από τη μελέτη των
ονοματικών οντοτήτων:






Κύρια ονόματα, τα οποία αναφέρονται σε πρόσωπα, οργανισμούς, τόπος
(ENAMEX). Ο τελευταίος τύπος «τόπος» περιλαμβάνει κάποιες
υποκατηγορίες, όπως είναι η πόλη, τα χωριά κλπ (M. Fleischman, 2001 & S.
Lee et al., 2005). Παρόμοια στην έρευνα των M. Fleischman και Hovy (2002)
η κατηγορία «πρόσωπα» συνδυάζεται με τύπους, όπως «πολιτικός» και
«διασκεδαστής». Ενώ οι O. Bodenreider και Zweigenbaum (2000) σε έρευνά
τους συνδυάζουν τα «πρόσωπα» με άλλα στοιχεία, έτσι ώστε να καταφέρουν
να εξάγουν ονόματα ασθενειών (π.χ “Parkinson disease”).
Χρονικές εκφράσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ημερομηνίες, ώρα και
αριθμητικούς τύπους (TIMEX). Η κοινότητα του TIMEX2 (L. Ferro et al.,
2003 & 2005) έχει ήδη προτείνει τη σύνθεση ενός προτύπου σχετικού με την
επισημείωση και την κατηγοριοποίηση των χρονικών εκφράσεων. Σε αυτήν
την κατηγορία ανήκουν και οι χρονικές περίοδοι που μελετά αυτή η εργασία.
Αριθμούς που ορίζουν ποσοστά και γενικότερα οτιδήποτε περιλαμβάνει
αριθμητικές και χρηματικές εκφράσεις (NUMEX)

Η αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό των
συστημάτων εξαγωγής πληροφοριών από κείμενα (information extraction), αλλά και
πολλών άλλων συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, όπως τα συστήματα
ερωταποκρίσεων για συλλογές κειμένων (Jurafsky & Martin, 2009). Στις ονοματικές
φράσεις βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας που λαμβάνει ο άνθρωπος
διαβάζοντας ένα κείμενο. Κύρια επιδίωξη της αναγνώρισης ονοματικών οντοτήτων
είναι ο εντοπισμός μέσα σε κείμενα λεκτικών μονάδων (tokens), οι οποίες αποτελούν
ονόματα.

Επιπλέον,

συνήθως

απαιτείται

η

κατάταξη

των

ονομάτων

σε

προκαθορισμένες κατηγορίες (π.χ. ονόματα προσώπων, οργανισμών, χρονικών
εκφράσεων). Για το λόγο αυτό, συχνά γίνεται λόγος για αναγνώριση και
κατηγοριοποίηση

ονοματικών

οντοτήτων

(named

entity

recognition

and

classification, NERC).
Η αναγνώριση και η αποσαφήνιση ονοματικών οντοτήτων προβάλλει αναγκαία και
στο πεδίο αναζήτησης πληροφοριών. Εάν για παράδειγμα ο χρήστης θέλει να πάρει
πληροφορίες για την περίοδο της Κατοχής, πληκτρολογώντας στη μηχανή
αναζήτησης της Google «κατοχή», τότε στα δέκα πρώτα αποτελέσματα του δίνονται
πληροφορίες σχετικές με την χρονική περίοδο 1941-1944 του Νεότερου Ελληνικού
Κράτους. Σε αντίθεση όμως με την ιστορική περίοδο, δυο από τα δέκα αποτελέσματα
παρουσιάζουν το χωριό Κατοχή της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και άρθρο εφημερίδας

σχετικό με την αντιμνημονιακή πολιτική και τη σημερινή οικονομική κρίση.
Επομένως, εάν το σύστημα μπορούσε να κατανοήσει καλύτερα και με υψηλότερη
ακρίβεια τις αναζητήσεις χρηστών, θα μπορούσε να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα.
Ένα δεύτερο παράδειγμα υπογραμμίζει τη σημασία της αποσαφήνισης ονοματικών
οντοτήτων (named entity disambiguation) και τον ρόλο της πολυσημίας σε αυτό.
Πάλι, εστιάζοντας στο παράδειγμα της Κατοχής, μπορεί ο συγκεκριμένος όρος να
αναφέρεται εκτός από τη Χρονική Περίοδο σε ένα γεγονός. Παραθέτοντας πρόταση
από το σώμα κειμένων: «Μια άλλη σημαντική στιγμή στην ιστορία των Χανίων είναι
η εισβολή και κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου». Όμως παράλληλα μπορεί να αναφέρεται σε τίτλο βιβλίου ή
ταινίας, σε στίχο ποιήματος.
Σημαντική παρατήρηση είναι πως δεν είναι λίγες οι φορές που χρησιμοποιείται ως
κεφαλή για τη δημιουργία ολόκληρης χρονικής περιόδου της Σύγχρονης Ελληνικής
Ιστορίας, όπως συμβαίνει στην πρόταση: «Στη γερμανική κατοχή υπήρξαν τίμιοι
Ελληνες πατριώτες που αντιστάθηκαν (ασυμβίβαστοι με τη δολιότητα των μανιακών
του ολοκληρωτισμού), το ίδιο και στη χούντα»..
Σε αυτήν την εργασία, μελετήσαμε χρονικές εκφράσεις, στις οποίες από εδώ και στο
εξής θα αναφερόμαστε ως Χρονικές Περιόδους. Το ερώτημα που θέσαμε ήταν: Ποια
ονόματα Χρονικών Περιόδων δημιούργησε η ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα; Πολλές ήταν οι προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε,
αφού το θέμα αυτό μελετάται για πρώτη φορά για την Νέα Ελληνική με αποτέλεσμα
να μην υπάρχουν ούτε κατάλληλοι πόροι αναφοράς ούτε μεθοδολογία για την
υποστήριξη της έρευνάς μας. Και στον διεθνή χώρο, όμως, η μελέτη των χρονικών
περιόδων ως ονοματικών οντοτήτων είναι σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα.

2.2 Application of Geographical Gazetteer Standards to
Named Time Periods
Μόλις τα τελευταία χρόνια η κοινότητα έχει στρέψει τις έρευνές της στις χρονικές
περιόδους. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού, ο
οποίος χρειάζεται όλο και περισσότερο προτυποποιημένη τεκμηρίωση standardized
documentation and διασυνδεδεμένα δεδομένα linked data. Ωστόσο, είναι ακόμα και

σήμερα λίγες οι δομημένες συλλογές, όπως για παράδειγμα οι οντολογίες χρονικών
περιόδων (Berman, 2011).
Πρωτεργάτισσα στην έρευνα αυτού του τομέα υπήρξε η Feinberg et al., (2003), η
οποία μαζί με την ομάδα της παραλλήλισε τις χρονικές περιόδους με τους gazetteers
και δημιούργησε ένα Σχήμα σχετικό με τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να τις
ορίσουμε. Πιο συγκεκριμένα, οι gazetteers είναι γεωγραφικά λεξικά. Ειδικότερα,
είναι λίστες από τοπωνύμια μαζί με τις γεωγραφικές τους συνταγμένες και άλλες
περιγραφικές πληροφορίες. (βιβλιογραφική αναφορά σχετική με τον Gazetteer). Η
συγκεκριμένη ομάδα παρατήρησε πως συχνά κατηγοριοποιούμε την πληροφορία και
ιδιαίτερα τα ιστορικά δεδομένα σύμφωνα με χρονικές περιόδους. Όμως, αντί να
αναφερόμαστε σε αυτά με συγκεκριμένες ημερομηνίες, συχνότερα χρησιμοποιούμε
ονόματα χρονικών/ιστορικών περιόδων. Μία τέτοια ονοματική οντότητα είναι φορέας
πολλών πληροφοριών ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κανείς τον όρο
«Δικτατορία», υπαινίσσεται την περίοδο 1967-1974, την Ελλάδα, τον αυταρχισμό, τη
λογοκρισία και τη στρατιωτική βία και πιθανόν την βασική ομάδα συνταγματαρχών
που την επέβαλαν. Επομένως, εμπλέκεται ο χρόνος, ο τόπος, ομάδες ανθρώπων και
κάποιο αντικείμενο.
Τα ημερολογιακά έτη αποτελούν μια αυστηρά δομημένη μορφή του χρόνου, σε
αντίθεση με τις χρονικές περιόδους, οι οποίες μπορούν και έχουν ασαφή ή και
αμφιλεγόμενα όρια. Για παράδειγμα, η περίοδος της «Μεταπολίτευσης» ξεκινά το
1974, όμως πότε ακριβώς τελειώνει; Οι απόψεις ποικίλουν. Ακόμα και χρονικές
περίοδοι, οι οποίες έχουν καθιερωθεί επίσημα, όπως η περίοδος της Τουρκοκρατίας
για την Ελλάδα, συχνά διαφέρει ανάλογα με τον τόπο. Η Τουρκοκρατία, κατά τη
γενική άποψη, ξεκινά το 1453 και τελειώνει το 1821. Όμως η Ξάνθη απελευθερώθηκε
από τους Τούρκους στις 4 Οκτωβρίου του 1919.
Η Feinberg et al., (2003), αναφέρει πως αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει κανείς
αναζητώντας μια ονοματική οντότητα, όπως ο τόπος. Υπάρχει για παράδειγμα η λέξη
«Αθήνα», η οποία μπορεί να αναφέρεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, αλλά και
στην πόλη την Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέτοιου είδους προβλήματα
αντιμετωπίζουν λογισμικά, όπως οι gazetteers. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας (Alexandria Digital Library-ADL, 2003), καθώς και ο Electronic
Cultural Atlas Initiative (ECAI, 2003) περιγράφουν αντίστοιχα πως η ψηφιοποίηση
των αρχείων τους μπορεί να βοηθήσει έναν gazetteer. Θεωρούν πως μέσω των

μεγάλων βάσεων με δεδομένα που θα δημιουργηθούν σχετικά με ονόματα
τοποθεσιών, οι οποίες

αναφέρονται για παράδειγμα σε τίτλους βιβλίων, θα

βοηθήσουν την βελτιστοποίηση των gazetteer.
Ένα επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό είναι πως οι χρονικές περίοδοι μπορούν να
αναπαρασταθούν πάνω σε ένα time bar, όπως αντίστοιχα οι γεωγραφικές πληροφορίες
αναπαρίστανται σε χάρτες. Μάλιστα, μια τέτοια αναπαράσταση ιστορικών δεδομένων
μπορεί να βοηθήσει στην κατανόησή τους από διαφορετικού είδους ακροατήρια
(Mostern, 2002).
Για την έρευνά της η Feinberg et al. (2003) χρησιμοποίησε μια λίστα από χρονικές
περιόδους, που συνέλεξε από δύο κυρίως πηγές. Πρώτα από όλα, εκμεταλλεύτηκε τα
αρχεία της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (University of
California, MELVYL catalog). Στη συνέχεια, πρόσθεσε τα ονόματα χρονικών
περιόδων που βρήκε σε timelines6 τα οποία ήταν ελεύθερα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.
Εφόσον, λοιπόν, βάσισε τη μελέτη της σε υλικό το οποίο ήταν γενικά αποδεκτό ότι
αποτελείται από ονόματα περιόδων, δεν χρειάστηκε να ενσωματώσει στο Σχήμα της
κάποιον συγκεκριμένο ορισμό για τις χρονικές περιόδους, ούτε και να ξεχωρίσει με
κάποιον τρόπο τις περιόδους – εποχές (eras/ranges) από τα γεγονότα (events/point).
Κάποιες από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής των χρονικών
περιόδων σχετίζονται αρχικά με τους ίδιους τους όρους. Οι χρονικές περίοδοι
συνήθως είναι όροι κοινώς αποδεκτοί από την κοινωνία και την επιστημονική
κοινότητα. Όμως, παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις που ξεφεύγουν από τα
συνηθισμένα δεδομένα. Αναμενόμενος, ίσως θεωρείται ένας όρος που περιέχει ως
κεφαλή τη λέξη «περίοδος», όπως για παράδειγμα «η Περίοδος της Αντιβασιλείας».
Όμως, μπορεί να απουσιάζει η κεφαλή, όπως συνέβη στο παρακάτω παράδειγμα του
ΗΣΚ μας: Εδώ έχω ένα πρόβλημα, γιατί η αντιβασιλεία στην Ελλάδα επί Όθωνα
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Διαθέσιμα timelines στο Διαδίκτυο, όπως:


Wikipedia timelines (κυρίως που σχετίζονται με τις επιστήμες και την τεχνολογία)
http://www.wikipedia.org/wiki/List_of_timelines



Asian history timelines from Asia Source (http://www.asiasource.org/features/timelines.cfm)



British history timelines from BBC (http://www.bbc.co.uk/history/timelines/)



Art history timelines from the Metropolitan Museum of Art (http://www.metmuseum.org/)

ήταν ίσαμε το 1835, κι έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον μέχρι το 1843, Βουλή δεν υπήρχε,
οπότε δεν καταλαβαίνω πώς χωράνε συγκρίσεις με ένα καθεστώς απόλυτης μοναρχίας
Οι χρονικές περίοδοι εκφράζουν την κοινωνία που τις δημιουργεί, και πολύ
περισσότερο, τη συμφωνία μεταξύ των μελών της, σχετικά με τους αποδεκτούς ή μη
αποδεκτούς όρους. Λειτουργούν, δηλαδή, σαν λήμματα, που οι ορισμοί τους έχουν
οριστικοποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει περάσει το όνομα μιας χρονικής
περιόδου σε τέτοιο στάδιο, μπορεί να αποδοθεί με ποικίλους τρόπους από την
ομιλούμενη κοινότητα. Για παράδειγμα, για να αναφερθεί κανείς στη σημερινή
περίοδο της Ελλάδας χαρακτηριστικά χρησιμοποιεί όρους όπως: «η περίοδος της
κρίσης», «η μετά Ολυμπιακών εποχή», «περίοδος των ιδιωτικοποιήσεων» κλπ.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις διαφοροποιούν τις χρονικές περιόδους από τον τρόπο
που δημιουργείται και χρησιμοποιείται ένας γεωγραφικός gazetteer (Feinberg et al.,
2003). Αυτό συμβαίνει, γιατί ακόμα και αν δεν έχει κάποια τοποθεσία ακριβές όνομα,
σίγουρα θα έχει διεύθυνση, η οποία είναι κοινώς αποδεκτή. Πιθανόν, αυτό να ισχύει
επειδή οι διευθύνσεις είναι ένα σύστημα απαραίτητο στο κράτος και τις κυβερνήσεις.
Μέσω αυτών ταξινομούνται βασικές πληροφορίες για την ιδιοκτησία κάθε πολίτη, για
φόρους, για το κτηματολόγιο και γενικότερα, για τα αρχεία του κράτους.
Αξιοσημείωτος είναι ο προβληματισμός που εισήγαγαν για τη διαφοροποίηση μιας
χρονικής περιόδου από ένα γεγονός. Παρόλο που η διάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό
σημασιολογικό κριτήριο για αυτήν την διάκριση, θα μπορούσε άμεσα κανείς να
κατανοήσει πως δεν είναι πάντοτε αρκετό (Feinberg et al., 2003). Για παράδειγμα, η
δολοφονία του Κένεντυ, εκ πρώτης όψεως αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός. Όμως,
παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια περίοδο της
Αμερικανικής Ιστορίας. Προφανώς, η σημασία του θανάτου του Προέδρου των ΗΠΑ
και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο ήταν μεγάλη. Επομένως, το ρόλο χρονικών περιόδων
θα μπορούσαν να παίξουν ορισμένα αξιοσημείωτα γεγονότα, όπως η δολοφονία του
Κένεντυ.
Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς εάν κάποιο γεγονός αποτελεί
περίοδο. Ανατρέχοντας στη Σύγχρονη Ιστορία του Νεότερου Ελληνικού Κράτους θα
μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς εάν ο όρος «Πολυτεχνείο» αποτελεί απλά ένα
γεγονός ή σηματοδοτεί μια ολόκληρη χρονική περίοδο. Διόλου ευκαταφρόνητο είναι
το περικείμενο μέσα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται η λέξη. Στο Κεφάλαιο 4
συζητούμε εκτενώς το πώς τα συμφραζόμενα διαφηνίζουν μια χρονική έκφραση ως

προς το αν δηλώνει γεγονός ή χρονική περίοδο. Τέλος, το Σχήμα 7 που χρησιμοποίησε
η ομάδα της Feinberg et al., (2003) αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

Content Schema Area
ID
Name

Required Elements

Example

Entry ID

XXXX



Name

Spanish Inqusition



Language

English



(If

applicable)

Transliteration scheme
Multiple names allowed

Descriptive Notes

None

Court to find and punish heresies and
insincere conversions to the Catholic
Church.

Invoked

by

the

Spanish

government, not the church

Time Scale
Dates



Calendar System

Gregorian calendar.



Date Format

ISO format



Date

Date 1



Date period type

Begin Date



Date

period

type

1478
Date 2

scheme
At least one begin date and one

End Date

end date required

1834

Period Type



Name of period type



Period

type

classification scheme

Groups of people – decisions and
policies.
Proposed period type scheme.

Multiple period types allowed if
applicable.

Location



Location name



Spatial data



Geographical gazetteer

Spain and its possessions.

Or

entry ID


Geographical gazetteer
version information
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Βλ. Feinberg et al. (2003), Application of Geographical Gazetteer Standards to Named time

Periods, p. 20-21



Link to gazetteer

Multiple locations allowed.

Relationship
Administrative Details

None




N/A
Creator

contact

Junko Doe

information

University of Anonymity

Date of entry

Spanish History Project
doe@unanonymous.com
Entered 8/22/03

Πίνακας 2.2.1

2.3 Alexandria Digital Library Project
Στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ερευνήθηκε η δημιουργία ενός γεωγραφικού εργαλείου,
gazetteer8 για να βοηθήσει στην αναζήτηση των ψηφιοποιημένων αρχείων της. Εστίασαν, στα
ονόματα τοποθεσιών, όμως παράλληλα παρατήρησαν ότι υπήρχαν τοποθεσίες οι οποίες
άλλαζαν ονομασία με την πάροδο των χρόνων. Επομένως, θεώρησαν ότι μία από τις
παραμέτρους που καθορίζει την ονοματική οντότητα του τόπου είναι και η χρονική περίοδος.

2.4 Time Period Directories: A Metadata Infrastructure for
Placing Events in Temporal and Geographic Context
Η ερευνητική ομάδα της Petras et al. (2006) ανέπτυξε ένα πρότυπο για χρονικές
περιόδους (prototype Time Period Directory) αντλώντας τα δεδομένα τους από τους
καταλόγους των επικεφαλίδων των βιβλίων που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του
Κογκρέσου (Library of Congress). Αφορμή αποτέλεσε η παρατήρησή τους ότι είναι
προβληματική η αναζήτηση χρονικών περιόδων και γεγονότων από τις πηγές
ψηφιακών βιβλιοθηκών. Παρόλο που η αναζήτηση μέσω συγκεκριμένης ημερομηνίας
είναι εφικτή, οι περισσότεροι χρήστες προσδιορίζουν το χρόνο είτε με χρονικές
περιόδους είτε μέσω γεγονότων.
Έχοντας υπόψη τους το έργο των Feinberg et al. (2003) τόνισαν ότι μια χρονική
περίοδος έχει κοινά χαρακτηριστικά με έναν gazetteer, ο οποίος αναζητά τοποθεσίες.
Θεώρησαν ότι όπως οι τοποθεσίες αναφέρονται με συγκεκριμένες ονομασίες,
8

Βλ. ADL Gazetteer Content Standard, Alexandria Digital Library Project, 2004

(http://www.alexandria.ucsb.edu/gazetteer/ContentStandard/version3.2/GCS3.2-guide.htm)

αντίστοιχα και κομμάτια χρόνου συνήθως αποδίδονται στη γλώσσα με χρονικές
περιόδους, όπως οι «Βαλκανικοί Πόλεμοι». Επιπλέον, όμως επισημαίνουν ότι οι
χρονικές περίοδοι έχουν μια γεωγραφική προέκταση, όπως τα τοπωνύμια ενός
gazetteer έχουν μια χρονική προέκταση (Buckland, 2004), όπως σχηματικά φαίνεται
και από το παρακάτω:
Time Period
Directory

Gazetteer:

Όνομα
τοποθεσίας

Όνομα Χρονικής
Περιόδου

Τύπος

Τύπος

Spatial markers
(Lat & long)

Time markers
(Ημερομηνίες)

ΠΟΤΕ(;)

ΠΟΥ(;)
Σχήμα 2.4.1 Αντιστοιχία Gazetteer με TPD

Οι χρονικές περίοδοι δεν είναι απλά συλλογές από ορισμένα χρόνια (Cose, 1991),
αλλά φέρουν πληροφορίες σχετικές με την κοινωνία, τον πολιτισμό, αλλά και την
πολιτική ζωή και οργάνωση μιας χώρας. Για παράδειγμα, ο «Διαφωτισμός» είναι μια
περίοδος με επίκεντρο τον 18ο αιώνα, ο οποίος σηματοδοτεί την αναγέννηση του
πνεύματος, τη συνεχή πρόοδο, την απαλλαγή από τα δεσμά των προκαταλήψεων,
αλλά και την αλλαγή σε πολιτικά επίπεδα.
Η Petras et al. (2006) ανέπτυξαν το Time Period Directory τους με 2000 διαφορετικές
χρονικές περιόδους και γεγονότα από τους τίτλους που χρησιμοποίησαν από τη
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Το πλήθος των δεδομένων τους (γύρω στους 10000
τίτλους) αποτελείτο κυρίως από χρονικές εκφράσεις, οι οποίες είχαν κάποια μορφή
που σχετιζόταν με χρονολογία. Παρόλα αυτά σχεδόν το ένα τρίτο αυτών είναι
ονόματα γεγονότων. Όλα όμως, είχαν την εξής δομή:
1. Απροσδιόριστη ημερομηνία έναρξης χρονικής περιόδου (π.χ. History to 400)

2. Απροσδιόριστη ημερομηνία τέλους χρονικής περιόδου (π.χ. World politics
from 1989-)
3. Απροσδιόριστη ημερομηνία έναρξης και τέλους χρονικής περιόδου (π.χ.
Stratigraphic, Devonian)
4. Συγκεκριμένος αιώνας ή αιώνες (π.χ. 17th century)
5. Συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με επεξηγηματική λέξη (π.χ. Renaissance,
1450-1600)
6. Συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς επεξηγηματική λέξη (π.χ. Music 5001400)
7. Συγκεκριμένη ημερομηνία με επεξηγηματική λέξη (π.χ. Great Britain History
Edward VIII, 1936)
Βασισμένοι στο Σχήμα που είχε προτείνει η ομάδα της Feinberg et al. (2003)
δημιούργησαν ένα Content Standard για τις χρονικές περιόδους, συμπεριλαμβάνοντας
και σχετικά γεγονότα ανάλογο του Gazetteer Content Standard9. Επιπλέον,
δημιουργήθηκε και σχετικό XML Σχήμα, το οποίο υιοθετήθηκε από το ECAI 10. Στον
παρακάτω πίνακα11 φαίνονται τα βασικά στοιχεία τα οποία αποτελούν το Time Period
Directory Content Standard.

timePeriodEntry
periodID
periodName

* Time Period Directory Instance
* Contains components described below
Unique identifier
* Period name, can be repeated for alternative
names
*

Information

about

language,

script,

transliteration scheme
* Source information and notes (where was the
period name mentioned)

descriptiveNotes
dates

Description of time period
* Calendar and date format
* Begin & end date (exact, earliest, latest, most-

9

Βλ. ADL Gazetteer Content Standard, Alexandria Digital Library Project, 2004

10

Electronic Cultural Atlas Initiative (http://ecai.org/)

11

Βλ. Petras et al. (2006): Time Period Directories: A Metadata Infrastructure for Placing

Events in Temporal and Geographic Context, p. 4

likely, advocated-by-source, ongoing)

periodClassification

* Notes, sources
* Period type, e.g. Period of Conflict, Art
movement
* Can plug in different classification schemes
* Can be repeated for several Classifications

location

* Assocatiated places with time period
* Contains both place name and entry to a
gazetteer

providing

more

specific

place

information like latitude / longitude coordinates
* Can plug in different location indicators (e.g.
ADL gazetteer, Getty Thesaurus of Geographic

relatedPeriod

names)
* Related time periods periodID of related
periods
* Information about relationship type (part-of,
successor etc.)
* Can plug in different relationship type schemes

entryMetadata

* Notes about creator / creation of instance
* Entry date

* Modification date
Πίνακας 2.4.1 Βασικά στοιχεία του TPDCS

2.5 DDNC graphic Context
Η DDBC Time Authority Database12 είναι μια από τις ομάδες βάσεων δεδομένων
«Αυθεντίες» που παρέχονται από το Dharma Drum Buddhist College (DDBC).
Περιέχει λεπτομερή στοιχεία για το κινεζικό ημερολόγιο από την αρχή της
δυναστείας Τσιν μέχρι τις μέρες μας. Ο κύριος σκοπός της DDBC είναι να παρέχει
πλήρεις πληροφορίες κινεζική ημερολόγιο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από εξωτερικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Οι χρονικές περίοδοι διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των δεδομένων της βάσης του DDBC.

12

(http://authority.ddbc.edu.tw/docs/open_content/)
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Μεθοδολογία Συλλογής

Χρονικών Περιόδων για τα Ελληνικά

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για να
συγκεντρώσουμε τα δεδομένα μας. Για να ικανοποιήσουμε το στόχο μας και να
αναπτύξουμε μια λίστα από χρονικές περιόδους, χρειαζόμασταν ένα σώμα κειμένων
πυκνό σε τέτοιου είδους ονοματικές οντότητες. Κανένα, όμως, από τα σώματα
κειμένων που είναι διαθέσιμα για τα ελληνικά δεν παρουσιάζει τέτοια συχνότητα σε
ανάλογους όρους του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. Ο Εθνικός Θησαυρός της
Ελληνικής Γλώσσας13, καθώς και το Σώμα Ελληνικών Κειμένων 14, αποτελούν δύο
περιπτώσεις συλλογών κειμένων, οι οποίες, όμως, δεν έχουν δημιουργηθεί με στόχο
τη χρήση τους σε συγκεκριμένα πεδία, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική ή η ιστορία.
Τον παραπάνω προβληματισμό μας αποφασίσαμε να τον λύσουμε δημιουργώντας εξ
αρχής ένα νέο σώμα κειμένων, το οποίο θα έπρεπε να πληρεί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Θα αφορούσε στη θεματική περιοχή της Ιστορίας, και πιο συγκεκριμένα της
Ιστορίας του Νεότερου Ελληνικού Κράτους, από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι
τις αρχές του 21ου αιώνα.
2. Θα προερχόταν από κείμενα του Διαδικτύου, για να αντανακλά τη σύγχρονη
άποψη της κοινότητας, που δημιουργεί, συντηρεί ή μεταλλάσσει τους όρους.
13

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ Ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» http://hnc.ilsp.gr/

14

ΕΚΠΑ, http://www.sek.edu.gr

Πολλές από τις χρονικές περιόδους που αναζητούμε συνδέονται γεωγραφικά με
κάποιο τόπο. Για παράδειγμα, στα Ιόνια Νησιά της Ελλάδος η ονοματική οντότητα
«Σεισμός» αναφέρεται στο μεγάλο σεισμό του 1953 και κάποιους μήνες αργότερα.
Παρόλα αυτά, πουθενά αλλού στην Ελλάδα, δε γνωρίζουμε να χρησιμοποιείται με τον
ίδιο τρόπο. Άρα, για να αποκτήσουμε ποικιλία στο πλήθος των χρονικών περιόδων θα
έπρεπε να καταφύγουμε σε μια τεράστια βιβλιογραφία. Όμως το μεγαλύτερο μέρος
της βιβλιογραφίας αναφέρεται συνήθως σε παγιωμένους, ίσως και ξεπερασμένους
όρους, εφόσον τα κείμενα αυτά είναι κάποιας ηλικίας. Παρόλα αυτά, οι χρονικές
περίοδοι

που

μελετάμε,

παρουσιάζουν

χαρακτηριστικά

των

πολυλεκτικών

εκφράσεων15, με την έννοια πως διέπονται από μια δυναμικότητα. Ανάλογα,
μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου. Η εναλλακτική λύση που προσέφερε ένα
ΗΣΚ κατασκευασμένο από κείμενα του Διαδικτύου ήταν πιο θελκτική.
Για να συλλέξουμε το σώμα κειμένων από το Διαδίκτυο χρησιμοποιήσαμε ένα
γλωσσικό εργαλείο, που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
(ΙΕΛ/ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»). Το εργαλείο αυτό ονομάζεται «Focused
Monolingual Crawler» (FMC)16. Ο FMC, όπως θα τον αποκαλούμε στο εξής, είναι
ένα πρόγραμμα το οποίο εξερευνά το διαδίκτυο και με αυτόματο/ημι-αυτόματο τρόπο
αποθηκεύει ιστοσελίδες για κάποιο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Οι λόγοι που μας
οδήγησαν στη χρήση αυτού του εργαλείου ήταν πολλοί. Ορισμένοι από αυτούς είναι:


Είναι διαθέσιμο ως υπηρεσία στο διαδίκτυο



Είναι το μόνο πρόγραμμα που υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα



Είναι χωρίς κόστος, αφού βρίσκεται ελεύθερα διαθέσιμο



Αποτελείται από μια διεπαφή και ένα περιβάλλον φιλικό στο χρήστη, χωρίς να
προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού.
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Βλ. ΙΕΛ, NLP Services, http://nlp.ilsp.gr/soaplab2-axis/

3.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων από το
Διαδίκτυο και η αξία του
Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της πνευματικής δραστηριότητας του ανθρώπου
αντικατοπτρίζεται μέσω του λόγου, είτε αυτός είναι προφορικός είτε είναι γραπτός.
Επομένως, η δημιουργία Σωμάτων Κειμένων συχνά μπορεί να φέρει στο φως και να
ξεχωρίσει οπτικές σε διαφορετικά θεματικά πεδία, οι οποίες λαγχάνουν σημασίας και
επεξεργασίας. Όπως χαρακτηριστικά παρατήρησε ο Sinclair το 1995 υπάρχουν πολλά
φαινόμενα στη γλώσσα που δεν μπορούν να παρατηρηθούν και να μελετηθούν απλά
με το να τη σκεφτόμαστε, να τη διαβάζουμε ή να την ακούμε. Ο περισσότερος
κόσμος χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως ένα μέσο για να επικοινωνήσει, χωρίς όμως να
έχει πλήρη συνείδηση τι χρησιμοποιεί και γιατί. Η αναγκαιότητα των Σωμάτων
Κειμένων γίνεται εμφανής αν αναλογιστούμε πως πολλές φορές οι δάσκαλοι, οι
καθηγητές και οι γλωσσολόγοι έχουν έντονο το γλωσσικό αίσθημα, όμως δεν είναι
λίγες οι φορές που αυτό έχει διαψευσθεί όταν ερευνούν τη γλώσσα βασισμένοι σε
Σώματα Κειμένων (Biber, 2005).
Ως Σώμα Κειμένων το 1991 ο Sinclair και ο Crystal ορίζουν ένα σύνολο κειμένων, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γλωσσολογική επεξεργασία αποδεικνύοντας την
ποικιλομορφία της γλώσσας και όχι μόνο. Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (ΗΣΚ):
αποτελούν δομημένες συλλογές κειμένων (προφορικών ή γραπτών), αποθηκευμένες
σε ηλεκτρονική μορφή και προσπελάσιμες με τη χρήση εργαλείων γλωσσικής
τεχνολογίας (Thornbury, 2006) . Υπάρχουν διαφορετικά είδη ΗΣΚ ανάλογα με τον
όγκο τους, το συγχρονικό ή διαχρονικό τους χαρακτήρα, τα είδη λόγου που
εκπροσωπούν, τα κριτήρια με βάση τα οποία δομούνται σε υποσύνολα (subcorpora),
το αν προέρχονται από το λόγο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών, αν είναι
μονόγλωσσα ή δίγλωσσα κ.ά. (McEnery et al., 2006). Ένα σώμα κειμένων
δημιουργείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς ή για να
συμβάλει στην εύρεση λύσεων σε εφαρμοσμένους τομείς έρευνας, όπως η
λεξικογραφία και η αυτόματη μετάφραση. Οι σκοποί για τους οποίους συγκροτείται
καθορίζουν το είδος των κειμένων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό (ποιες γλωσσικές
ποικιλίες ή ποια είδη λόγου θα εκπροσωπούν), την οργάνωσή του σε υποσύνολα και
το λογισμικό που θα επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί για την προσπέλασή του. Η

γλωσσολογική έρευνα με ΗΣΚ εδραιώθηκε ως ιδιαίτερη μεθοδολογία επιστημονικής
προσέγγισης της γλώσσας με την ονομασία corpus linguistics.
Το Διαδίκτυο πλέον αποτελεί βασικό μέσο εξάπλωσης του λόγου. Εκατομμύρια
άτομα καθημερινά το τροφοδοτούν με κείμενα. Ανάλογα, το Διαδίκτυο δίνει τη
δυνατότητα σε πολλούς ερευνητές διαφορετικών θεματικών πεδίων να αντλήσουν
πληροφορίες. Επιπλέον, η ελληνική γλώσσα έχει μια σχετικά σημαντική παρουσία
στο Διαδίκτυο (Berment, 2004).

Χρησιμοποιώντας κανείς τη μεθοδολογία που

περιγράφουμε σε αυτή τη διατριβή, θα μπορούσε να συλλέξει ένα Ηλεκτρονικό Σώμα
Κειμένων (ΗΣΚ) πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από κείμενα ελεύθερα διαθέσιμα στο
Διαδίκτυο, όποιας θεματολογίας επιλέξει.
Ένας ερευνητής δημιουργώντας ένα ΗΣΚ από το Διαδίκτυο εξαιτίας της φύσης του
εκμεταλλεύεται τα παρακάτω πλεονεκτήματα (Fletcher, 2011):


Μέγεθος (Size): Η ποσότητα των κειμένων τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα
στο Διαδίκτυο είναι εξαιρετικά μεγάλη και αυξάνεται καθημερινά. Η Google
αποκάλυψε το 2012 πως καθημερινά η μηχανή αναζήτησής της επισκέπτεται
πάνω από 20 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, ενώ εντοπίζει γύρω στα 30
τρισεκατομμύρια διαφορετικές διευθύνσεις (URLs).



Έκταση (Range): Μεγάλο είναι επίσης και το πλήθος των γλωσσών που
παρέχει το Διαδίκτυο. Έχει παρατηρηθεί πως γλώσσες για τις οποίες δεν
υπάρχουν αρκετοί πόροι για ΕΦΓ (όπως γραμματικές και λεξικά), με την
ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ) μέσω του Διαδικτύου
απέκτησαν πολλά εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας και αναπτύχθηκαν στον
τομέα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing, NLP).
Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι Αφρικανικές γλώσσες 17, αλλά και γλώσσες
όπως η Βασκική, η γλώσσα της Ουαλίας και της Χαβάης (Scannel, 2007).



Επικαιροποίηση (Up-dated texts): Το Διαδίκτυο φέρνει σε επαφή τον χρήστη
με κείμενα τα οποία γράφονται την ίδια στιγμή. Η γλώσσα ως ζωντανός
οργανισμός έχει την ιδιότητα να μεταβάλλεται συνεχώς, επομένως τα
ανανεωμένα κείμενα αποτελούν μια από τις καλύτερες πηγές για
γλωσσολογική έρευνα.

17

http://AfLaT.org



Διαθεσιμότητα (Availability): Εφόσον η πρόσβαση στο Internet είναι μία
διαδικασία μικρού κόστους, αυτό σημαίνει πως απευθύνεται στο ευρύ κοινό.
Αυτό έχει ως επακόλουθο, τα κείμενα να είναι ελεύθερα διαθέσιμα για τον
μελετητή.



Πολυτροπικότητα (Multimodality): Σήμερα διάγουμε την εποχή της εικόνας.
Μέσα από το Διαδίκτυο μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας
πολυτροπικά κείμενα: Δηλαδή κείμενα που συνδυάζουν γραπτό λόγο, εικόνα,
πιθανόν και βίντεο/ήχο. Επομένως, έχουμε διαφορετικές μορφές υλικού
(Fletcher, 2011).

Παρά τα προφανή οφέλη της δημιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένου, θα
πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και τους περιορισμούς. Ερωτήματα, όπως για ποιον
και τι σκοπό είχε το κείμενο που γράφτηκε, σε ποιο ακροατήριο απευθυνόταν ή αν
πρόκειται για κείμενο γραμμένο από φυσικό ομιλητή ή όχι, είναι μερικά από τα όσα
θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο μελετητής για την έρευνά του.
Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί για ποιο λόγο αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε

ένα

Ηλεκτρονικό

Σώμα

Κειμένων

εξ

αρχής

και

δεν

χρησιμοποιήσαμε το ίδιο το Διαδίκτυο ή κάποια από τις συνηθισμένες στο ευρύ κοινό
μηχανές αναζήτησης. Η αγγλική έκφραση «Web as Corpus», δηλαδή το Διαδίκτυο ως
Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων, δημιουργήθηκε για να υποδηλώσει μια από τις χρήσεις
που έχει για τη γλωσσολογική έρευνα. (Baroni et al., 2006).
Το μέγεθος των δεδομένων, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για τις γλωσσολογικές μελέτες. Όμως σε αντίθεση με κάποιο ΗΣΚ, το Διαδίκτυο
παρέχει έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων, με αποτέλεσμα ο ερευνητής να μη μπορεί
να τα διαχειριστεί εύκολα. Ακόμα και αν αυτό αντιμετωπιστεί και πάλι το μέγεθός του
λειτουργεί ανασταλτικά για την ταχύτητα επεξεργασίας, η οποία είναι αργή σε σχέση
με την ταχύτητα επεξεργασίας των ΗΣΚ. Το Διαδίκτυο παρέχει μια γενικευμένη
εικόνα της γλώσσας, ενώ η συλλογή κειμένων, εφόσον έγινε με συγκεκριμένα
κριτήρια, είναι πιο λεπτομερειακή και εξειδικευμένη ανάλογα με το θεματικό πεδίο
που εστιάζουμε. Το περικείμενο των όρων πολλές φορές είναι απροσδιόριστο και
ασταθές, εφόσον τα αποτελέσματα κάποιας αναζήτησης μπορούν να μεταβληθούν
μέσα σε σύντομο χρονικά διάστημα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η ποιότητα των
κειμένων. Ορισμένες φορές, για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούν ιστοσελίδες λάθος

μεταφρασμένες ή κείμενα, τα οποία έχουν συγγράψει άτομα που η συγκεκριμένη
γλώσσα αναζήτησης δεν είναι η μητρική τους, όπως στην περίπτωση των
επιστημονικών εργασιών (Thelwall et al., 2003). Επιπλέον, την ποιότητα των
κειμένων μπορεί να επηρεάσει ο λεγόμενος «θόρυβος», κομμάτια δηλαδή γύρω από
το κείμενο, όπως οι διαφημίσεις. Στα ΗΣΚ τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται
εξαρχής με πολλές και διαφορετικές μεθόδους. 18 Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας
3.1.1, ο οποίος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους που κάποιος ερευνητής θα
επέλεγε τη χρήση ενός ΗΣΚ (Krishnamurthy, 2011):

Διαδίκτυο και

Ηλεκτρονικά

Μηχανές

Σώματα Κειμένων

Αναζήτησης
Μέγεθος/Size
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Επιλεγμένη,

Ασταθής, Δυναμική
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Έκταση
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αναπαραχθεί ξανά και
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Ποιότητα
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Software
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Ελεγχόμενη από το
κριτήριο της επιλογής

Περίπλοκο, «μαύρο

Απλοποιημένο, πλήρως

κουτί»

documented

Πίνακας 3.1.1

3.2 Focused Monolingual Crawler (FMC)
Παγκοσμίως παρατηρείται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία μια αυξανόμενη τάση
χρήσης του Διαδικτύου για τη δημιουργία ποικίλων συλλογών κειμένων, είτε αυτές
18

Βλ. για παράδειγμα Marek et al., (2007)

αποσκοπούν σε μονόγλωσσα, είτε δίγλωσσα, είτε γενικής ή ειδικής θεματολογίας
Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων.19 Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας, τα οποία
βοηθούν στη συλλογή ΗΣΚ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γλωσσολογικές
μελέτες που ερευνούν τη χρήση και τις μεταβολές της γλώσσας (Kilgarriff
Grefenstette, 2003). Παράλληλα, όμως βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς της
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, όπως είναι η μηχανική μετάφραση, η λεξικογραφία
και η εξαγωγή πληροφορίας. Ένα τέτοιο εργαλείο αναπτύχθηκε για τα Ελληνικά στο
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»). Το
εργαλείο αυτό ονομάζεται «Focused Monolingual Crawler» (FMC, ILSP-FC)20 και
μέσω αυτού συλλέξαμε το ΗΣΚ μας.
Ο ILSP-FC είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο ακολουθώντας μια συγκεκριμένη
μεθοδολογία συλλέγει συγκεκριμένης θεματολογίας Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
από το Διαδίκτυο. Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερα διαθέσιμο 21 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://nlp.ilsp.gr/redmine/projects/ilsp-fc. Η αρχιτεκτονική του συστήματος
αυτού βασίζεται σε ξεχωριστές μονάδες επεξεργασίας (modules), οι οποίες μπορούν
με μεγάλη ευκολία να αντικατασταθούν από εναλλακτικά στοιχεία με παρόμοιες
λειτουργικότητες. Το εργαλείο αυτό επιτελεί συνεχόμενους κύκλους εργασίας για να
συλλέξει είτε μονόγλωσσα είτε δίγλωσσα κείμενα. Η διάρκεια λειτουργίας του
προσδιορίζεται από κριτήρια που έχει θέσει αρχικά ο χρήστης. Όσοι από τους
χρήστες το επιθυμούν, μπορούν να κατεβάσουν το λογισμικό αυτό στον υπολογιστή
τους. Υπάρχει, όμως, και η εναλλακτική να χρησιμοποιήσει κανείς την αντίστοιχη
υπηρεσία που προσφέρεται μέσω Διαδικτύου.

3.2.1

Αρχιτεκτονική του ILSP-FC

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική του συστήματος (Prokopidis et
al 2011). Στόχος μας είναι να κατανοήσει ο ερευνητής τα βασικά μέρη από τα οποία
απαρτίζεται και τις λειτουργίες του. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει
για τη συλλογή ΗΣΚ ποικίλων θεματικών πεδίων. Γενικά, ο ILSP-FC ξεκινά από
19
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20

Βλ. ΙΕΛ, NLP Services, http://nlp.ilsp.gr/soaplab2-axis/

21

Open source java project

κάποιες ιστοσελίδες που του παρέχει ο χρήστης και αφού τις επεξεργαστεί κατάλληλα
(π.χ. προσωρινή αποθήκευση, κανονικοποίηση του περιεχομένου, εντοπισμός του
βασικού

κειμενικού

περιεχομένου,

ανανγνώριση

γλώσσας,

θεματική

κατηγοριοποίηση), τις αποθηκεύει και εξάγει συνδέσμους (links) που δείχνουν σε
άλλες ιστοσελίδες με τις οποίες θα συνεχίσει την εξερεύνηση του Διαδικτύου, κ.ο.κ.
Ο ILSP-FC επαναλαμβάνει αυτές τις διαδικασίες μέχρι να ικανοποιηθούν τα κριτήρια
τερματισμού που έχει ορίσει ο χρήστης (π.χ. χρόνος εργασίας, αριθμός
επαναλήψεων).

Πίνακας 3.2.1.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος

3.2.1.1 Frontier
Με τον όρο Frontier περιγράφεται η συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (URLs,
ιστοσελίδων) που πρόκειται να επισκεφτεί ο ILSP-FC. Επομένως η αρχική λίστα
περιέχει μόνο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URL List) που παρέχει ο χρήστης. Είναι
επιθυμητό οι διευθύνσεις αυτές να δείχνουν σε ιστοσελίδες σχετικές με το θεματικό πεδίο που
εξετάζει ο χρήστης, ώστε η εξερεύνηση να ξεκινήσει από περιοχές του Διαδικτύου, που είναι
σχετικές με το επιλεγμένο θεματικό πεδίο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ILSP-FC, η

συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων εμπλουτίζεται με τους συνδέσμους που
εξάγονται από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται/επεξεργάζεται το σύστημα.

3.2.1.2 Page Fetcher
Σε αυτό το στάδιο το εργαλείο επισκέπτεται και αποθηκεύει προσωρινά πολλές
ιστοσελίδες

ακολουθώντας

συνήθεις

τεχνικές

αποστολής

και

επεξεργασίας

παράλληλων αιτημάτων απόκτησης ιστοσελίδων. Η συγκεκριμένη διαδικασία
υλοποιεί τις καθιερωμένες τεχνικές που υιοθετούν οι μηχανές ανάκτησης
περιεχομένου από το Διαδίκτυο και η περιγραφή τους είναι εκτός των στόχων της
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

3.2.1.3 Normalizer
Το επόμενο στάδιο επεξεργασίας χρησιμοποιεί το λογισμικό Apache Tika22 για να
αναλύσει συντακτικά τις ιστοσελίδες και να εξάγει πληροφορίες σχετικές με τα
μεταδεδομένα τους (π.χ. τίτλος, περιγραφή, λέξεις-κλειδιά, συγγραφέας). Τα
μεταδεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε μεταγενέστερο στάδιο23, εφόσον οι
ιστοσελίδες θεωρηθούν σχετικές με το επιλεγμένο θεματικό πεδίο. Επιπλέον, σε αυτό
το στάδιο εντοπίζεται η κωδικοποίηση του κειμένου και μετατρέπεται σε UTF-8.
Εκτός από τη μετατροπή της κωδικοποίησης, ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την
εξομάλυνση κάποιων περιπτώσεων, όπως η εμφάνιση ειδικών χαρακτήρων (π.χ. -, ,
, •, ) .

3.2.1.4 Cleaner
Κάθε τυπική ιστοσελίδα εκτός από τα κείμενα, τα οποία περιλαμβάνει, απαρτίζεται
και από ένα στερεότυπο (template) με βάση το οποίο δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα.
Συστατικά της ιστοσελίδας όπως οι επικεφαλίδες πλοήγησης και οι διαφημίσεις είναι
μη παραγωγικά για τα αποτελέσματα γλωσσικών πόρων, και για το λόγο αυτό πρέπει
να εντοπιστούν και να αφαιρεθούν. Ο ILSP-FC ενσωματώνει λειτουργίες από το
22

http://tika.apache.org

23

Βλ. 3.2.1.8 Exporter

λογισμικό Boilerpipe24 το οποίο βασίζεται στη συχνότητα εμφάνισης τμημάτων
HTML κώδικα για να εντοπίσει τα «θορυβώδη τμήματα» 25 της ιστοσελίδας με τα
περιττά αυτά στοιχεία. Παράλληλα, εξάγονται πληροφορίες σχετικές με τη δομή του
βασικού κειμένου, όπως είναι ο τίτλος και οι παράγραφοι.

3.2.1.5 Language Identifier
Στο επόμενο βήμα ο ILSP-FC επεξεργάζεται το βασικό κείμενο της ιστοσελίδας με
στόχο την αναγνώριση της φυσικής γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο. Για την
εργασία αυτή, χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη Cybozu26 η οποία βασίζεται στην
εμφάνιση κάποιων χαρακτηριστικών για κάθε γλώσσα ακολουθιών γραμμάτων. Εάν
το κειμενικό περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας δεν είναι γραμμένο στην επιθυμητή
γλώσσα (π.χ. Ελληνικά), τότε η μόνη χρησιμότητα της ιστοσελίδας είναι η εξόρυξη
νέων συνδέσμων. Ακόμα και αν το κύριο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας βρίσκεται
στην επιθυμητή γλώσσα, είναι πιθανό η ίδια ιστοσελίδα να περιλαμβάνει και μερικά
σημεία που βρίσκονται σε άλλη γλώσσα. Για το λόγο αυτό η αναγνώριση της
γλώσσας εφαρμόζεται σε κάθε παράγραφο.

3.2.1.6

Text Classifier

Στόχος αυτής της μονάδας επεξεργασίας είναι να προσδιορίσει εάν μια ιστοσελίδα,
σχετίζεται με το θεματικό πεδίο. Για το σκοπό αυτό, το περιεχόμενο της σελίδας
συγκρίνεται με μια λίστα όρων που έχει δημιουργήσει ο χρήστης και «περιγράφουν»
το επιλεγμένο θεματικό πεδίο. Η λίστα αυτή δημιουργείται από το χρήστη και ο κάθε
όρος ξεχωριστά αποτελείται από τρία μέρη:
1. Βάρος/Relevance Weight: ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετήσει σε μια
κλίμακα 0-100 τη σχετικότητα του όρου που παραθέτει. Για παράδειγμα, στη
δική μας αναζήτηση σχετικά με τις Χρονικές Περιόδους το βάρος της
ονοματικής οντότητας «Μεσοπόλεμος» θα πρέπει να είναι 100, αφού αποτελεί
24

http://code.google.com/p/boilerpipe/

25

Στα τμήματα αυτά εναλλάσσονται συχνά τμήματα κειμένου και HTML κώδικα, και για το

λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως θορυβώδη.
26

http://code.google.com/p/language-detection/

τον ιδανικό όρο. Όμως, όροι όπως «Κωνσταντίνος Καραμανλής» θα πρέπει να
έχουν μικρό βάρος, αφού σχετίζονται με κάποια χρονική περίοδο και
συντελούν στο να θεωρήσει το εργαλείο τη σελίδα σχετική με το θεματικό
πεδίο της ιστορίας, αλλά δεν αποτελεί τη ζητούμενη ονοματική οντότητα.
2. Κύριος Όρος/Term: οι σχετικοί προς αναζήτηση όροι. Στο προηγούμενο
παράδειγμα, οι όροι είναι «Μεσοπόλεμος» και «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
3. Υποκατηγορία/Subdomain: Είναι οι υποκατηγορίες στις οποίες μπορούν να
χωριστούν οι όροι. Για παράδειγμα, και οι δύο προαναφερθέντες όροι ανήκουν
στο Θεματικό Πεδίο της Ιστορίας, όμως ο πρώτος είναι αυτή καθαυτή η
«Χρονική

Περίοδος»,

ενώ

ο

δεύτερος

δηλώνει

έναν

από

τους

«Πρωταγωνιστές» (των γεγονότων που συνέβησαν κατά την συγκεκριμένη
χρονική περίοδο).
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα της δικής μας λίστας όρων (Πίνακας 3.2.1.6.1)
Βασισμένο το εργαλείο στη λίστα όρων με την οποία το έχει εφοδιάσει ο χρήστης,
προσμετρά τη συχνότητα εμφάνισής τους, τη θέση τους στην ιστοσελίδα (στον τίτλο,
στις λέξεις-κλειδιά, στην περιγραφή, ή στο κυρίως κείμενο), αλλά και το βάρος των
όρων και υπολογίζει τη «συνάφεια» του κειμένου με τη διαθέσιμη λίστα όρων και
επομένως με το θεματικό πεδίο.

Βάρος
100
100
50
20
20

Κύριος Όρος
Μεσοπόλεμος
Εμφύλιος Πόλεμος
Περίοδος
Ελευθέριος Βενιζέλος
Κωνσταντίνος Καραμανλής

Υποκατηγορία
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Λέξη Κλειδί
Πρωταγωνιστές
Πρωταγωνιστές

Πίνακας 3.3 Λίστα Όρων/TermList

3.2.1.7 Link Extractor
Από όλες τις σελίδες που επισκέπτεται το εργαλείο εξάγονται και αποθηκεύονται όλες
οι συνδέσεις (links). Ακόμα και αν θεωρηθεί η ιστοσελίδα μη σχετική ως προς το
θεματικό πεδίο ή δε βρίσκεται στη γλώσσα στόχο, παρόλα αυτά οι συνδέσεις της
αποθηκεύονται στη λίστα με τους συνδέσμους (frontier) που πρόκειται να επισκεφθεί
το εργαλείο στη συνέχεια. Δεδομένου ότι η στρατηγική που υιοθετεί το εργαλείο για

να επισκέπτεται νέες σελίδες είναι ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για έναν Focused
Crawler, οι συνδέσεις πρέπει να ιεραρχούνται σύμφωνα με το πόσο σχετικές είναι με
το θεματικό πεδίο.

3.2.1.8 Exporter
Σε αυτή τη φάση το εργαλείο δημιουργεί ένα αρχείο XML για κάθε ιστοσελίδα που
θεωρήθηκε σχετική και αποθηκεύτηκε. Σε αυτό το αρχείο εμπεριέχονται τα
μεταδεδομένα, όπως η γλώσσα, η ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ο
τίτλος, κλπ. Επιπλέον, χωρίζει σε παραγράφους το κείμενο και το εμπλουτίζει με
στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία του. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να
διαγράφονται τα εξής χαρακτηριστικά:


crawlinfo: Η παράγραφος αυτή έχει θεωρηθεί ότι δεν περιέχει σημαντική
κειμενική πληροφορία μια και είτε αποτελεί κομμάτι της στερεότυπης δομής
της σελίδας, είτε δεν είναι στην επιθυμητή γλώσσα-στόχο.



type/Τύπος: Δίνονται πιθανές τιμές καθορίζοντας το είδος της παραγράφου,
όπως για παράδειγμα «τίτλος».



topic: Εδώ αναφέρονται όλοι οι όροι από τη λίστα που ανιχνεύθηκαν στην
παρούσα παράγραφο

3.2.1.9 De-duplicator
Το τελευταίο στάδιο αφορά τα ήδη αποθηκευμένα XML έγγραφα. Είναι πολύ
σημαντικό το Σώμα Κειμένων που θα συλλεχθεί να μην περιέχει τα ίδια έγγραφα εις
διπλούν, διότι έτσι μπορεί να επηρεαστούν οι αριθμοί (συχνότητες, ποσοστά κλπ)
τους οποίους θα αξιοποιήσει η γλωσσολογική έρευνα. Η Baroni (2009) ανέφερε ότι
κατά τη διάρκεια συλλογής του ΗΣΚ Wacky27, ο αριθμός των συλλεγόμενων
εγγράφων μειώθηκε μετά από αυτό το στάδιο κατά 50% και πλέον. Επομένως, αυτό
το βήμα κρίθηκε απαραίτητο για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ίδιων
εγγράφων.

27

http://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php?id=publications

3.3 Οργάνωση Πειραμάτων
Για τη συλλογή του Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων μας έγιναν τρία πειράματα. Σε
αυτήν την ενότητα περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήσαμε. Η γλώσσα στην
του ΗΣΚ είναι τα Ελληνικά. Υπάρχουν στον κόσμο πάνω από 6000 γλώσσες
(Gordon, 2005). Τα Ελληνικά διαθέτουν τους βασικούς τουλάχιστον πόρους ως προς
την ΕΦΓ. Επιπλέον, έχουνε μια σχετικά σημαντική παρουσία στο Διαδίκτυο
(Berment, 2004).
Σε κάθε πείραμα ο χρήστης έπρεπε να συμπληρώσει κάποιες παραμέτρους που είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία του εργαλείου. Οι παράμετροι αυτοί χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες, τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές. Πιο συγκεκριμένα:
A. Υποχρεωτικές Παράμετροι:
i.

Γλώσσα: Σε αυτό το σημείο ο ερευνητής καθορίζει τη γλώσσα-στόχο.
Μπορεί να επιλέξει από ένα εύρος γλωσσών, όπως η αγγλική, η
ελληνική, η ισπανική και η ιταλική.

ii.

Λίστα Όρων/TermList: εδώ ορίζεται το θεματικό πεδίο. Ένα σύνολο
λέξεων-κλειδιών, μαζί με το ανάλογο βάρος, αλλά και την
υποκατηγορία στην οποία τοποθετεί ο χρήστης τον κάθε όρο
σχηματίζουν αυτήν τη λίστα.

iii.

Λίστα

Ηλεκτρονικών

Διευθύνσεων/UrlList:

Ένα

σύνολο

από

ηλεκτρονικές διευθύνσεις δίνονται στο εργαλείο ως αφετηρία για να
ξεκινήσει την αναζήτησή του.
B. Προαιρετικές Παράμετροι28:
i.

MaxTime: καθορίζει το χρόνο μέχρι να σταματήσει το πρόγραμμα. Ο
χρήστης μπορεί να ορίσει τα 100 λεπτά ως χρόνο, τότε το πρόγραμμα
θα σταματήσει μόλις τελειώσει και τον τελευταίο κύκλο λειτουργίας
του.

ii.

MaxRuns: καθορίζει το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων που θα
εκτελεστούν.
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Υπάρχουν πολλές παράμετροι που σχετίζονται αποκλειστικά με τρόπο ανάκτησης

ιστοσελίδων, και επομένως δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αυτή την πτυχιακή εργασία.
Για το λόγο αυτό αναφέρουμε μόνο δύο παραμέτρους που είναι επί της ουσίας τα κριτήρια
τερματισμού της διαδικασίας συλλογής κειμένων

Παρακάτω παρουσιάζεται η διεπαφή του χρήστη με το εργαλείο (Εικόνα 3.3..).

Πίνακας 3.3 Διεπαφή Χρήστη

Αξιοσημείωτο είναι ότι για τα δικά μας πειράματα οι προαιρετικές παράμετροι
καθορίστηκαν εξαρχής και πήραν την ίδια τιμή σε όλα. Ο χρόνος λειτουργίας του
εργαλείου σε κάθε πείραμα περιορίστηκε στα 60’ λεπτά. Αυτή η απόφαση πάρθηκε,
έχοντας ως στόχο όχι τόσο τη δημιουργία ενός εξαιρετικά μεγάλου σε μέγεθος ΗΣΚ,
αλλά ενός διαχειρίσιμου ΗΣΚ, ώστε να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε και να το
επισημειώσουμε στη διάρκεια της πτυχιακής εργασίας, χειρωνακτικά, δίχως τη
βοήθεια άλλων γλωσσικών εργαλείων.

3.3.1

Πείραμα I

Σαν πρώτο βήμα για τη συλλογή του ΗΣΚ μας ήταν η δημιουργία μιας Λίστας Όρων
(TermList)29. Την λίστα την χρειαζόμασταν για να ορίσουμε το θεματικό μας πεδίο

29

Βλ. Κεφάλαιο 3.3

και η δημιουργία μιας Λίστας από σχετικές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (UrlList)30.
Εστιάσαμε στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία, δηλαδή από το 1821 και εξής. Η πρώτη
μας λίστα αποτελείτο αποκλειστικά από χρονικές περιόδους που αντλήσαμε από τα
σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου31. Αυτές δεν ξεπερνούσαν τους 25
όρους, καθώς στόχος μας δεν ήταν η δημιουργία μιας εξαντλητικής λίστας χρονικών
περιόδων. Κυρίως, θέλαμε να δώσουμε μια λίστα αφετηρίας στο εργαλείο για να
ξεκινήσει την αναζήτησή του και να μας επιστρέψει αντίστοιχες ονοματικές
οντότητες. Παρακάτω δίνεται η λίστα του πρώτου πειράματος (Πίνακας 3.3.1.1).

Βάρος
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Κύριος Όρος
Τουρκοκρατία
Ελληνική Επανάσταση
19ος αιώνας
20ος αιώνας
21ος αιώνας
Περίοδος Ανεξαρτησίας
Περίοδος της Αντιβασιλείας
Οθωνική Περίοδος
Βαλκανικοί Πόλεμοι
Α’ Βαλκανικοί Πόλεμοι
Β’ Βαλκανικοί Πόλεμοι
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μικρασιατικός Πόλεμος
Ελληνοϊταλικός Πόλεμος
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μεταπολεμική Περίοδος
Δικτατορία του Μεταξά
Περίοδος της Αντίστασης
Εμφύλιος Πόλεμος
Κατοχή
Δικτατορία του Παπαδόπουλου
Δικτατορία των Συνταγματαρχών
Επταετία
Δικτατορία του ‘67
Μεταπολίτευση
Πίνακας 3.3 Λίστα Όρων/TermList_Πείραμα I

30

Βλ. Κεφάλαιο 3.3

31

Βλ. http//: pi-schools.gr.

Υποκατηγορία
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος
Χρονική Περίοδος

Η δεύτερη Λίστα που χρειαζόταν το εργαλείο μας ήταν η Λίστα με τις Ηλεκτρονικές
Διευθύνσεις (UrlList). Η λίστα μας αυτή δημιουργήθηκε από 10 ηλεκτρονικές
διευθύνσεις. Αυτές τις συλλέξαμε κάνοντας μια αναζήτηση με τις κοινές μηχανές
αναζήτησης32. Κυρίως αποτελούν τις διευθύνσεις μουσείων, βιβλιοθηκών και wikis,
όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί.

UrlList_Exp I
http://el.wikipedia.org/
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1821/
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/ekpaidevtikesepiskepseis/1071-ethniko-istoriko-mouseio.html
http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=18
http://www.benaki.gr/index.asp?id=10202&
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3275
http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/keimena/lib.htm
http://ellinikibibliothiki.blogspot.co.uk/
http://www.nlg.gr/
http://greeklibraries.50webs.com/
Πίνακας 3.3 Λίστα ΗΔ/UrlList_Πείραμα I

Τα αποτελέσματα του εργαλείου συγκεντρώνονται σε ένα αρχείο το οποίο περιέχει
μια λίστα με Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις, οι οποίες υποδεικνύουν το αντίστοιχο XML
αρχείο. Ο χρήστης έχει την επιλογή να δει είτε την επεξεργασμένη μορφή του
εργαλείου είτε όχι, όπως παρουσιάστηκε από την ενότητα 3.2.1.8. Η έρευνά μας
χρειαζόταν ένα ΗΣΚ, το οποίο θα επιβεβαίωνε τις χρονικές περιόδους που ήδη
γνωρίζουμε, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθούσε να καθοριστεί το περιβάλλον στο οποίο
πραγματώνονται αυτές. Το πρώτο μέρος του ΗΣΚ που δημιουργήθηκε από αυτό το
32

Βλ. Google, Yahoo! Και Bing.

πείραμα περιείχε περίπου 500 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (URLs). Μετά από
διεξοδική επεξεργασία των δεδομένων μας, ανακαλύψαμε πως τα αποτελέσματα θα
ήταν καλύτερα εάν εμπλουτίζαμε την Λίστα των Όρων μας, στόχο τον οποίο και
βάλαμε για το επόμενο πείραμα.

3.3.2

Πείραμα II

Σε αυτό το πείραμα αποφασίσαμε να εμπλουτίσουμε την Λίστα των Όρων μας. Εκτός
από διάφορες χρονικές περιόδους που προσθέσαμε, χρησιμοποιήσαμε και ένα σύνολο
από λέξεις κλειδιά. Τέτοιου είδους είναι τα πρόσωπα, δηλαδή οι πρωταγωνιστές κάθε
περιόδου αλλά και οι μάχες, τα κινήματα, οι συνθήκες (Πίνακας 3.3.2.1).

Κύριος Όρος
Ελευθέριος Βενιζέλος
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Κίνημα του Ναυτικού
Κίνημα στο Γουδί
Κίνημα του Γουδί
Κίνημα του Γουδή
Συνθήκη των Σεβρών
Συνθήκη των Παρισίων
Μάχη της Τριπολιτσάς
Καθεστώς της 4ης Αυγούστου

Υποκατηγορία
Πρωταγωνιστές
Πρωταγωνιστές
ΛΠ (λοιποί όροι)
ΛΠ (λοιποί όροι)
ΛΠ (λοιποί όροι)
ΛΠ (λοιποί όροι)
ΛΠ (λοιποί όροι)
ΛΠ (λοιποί όροι)
ΛΠ (λοιποί όροι)
ΛΠ (λοιποί όροι)

Πίνακας 3.3 Λίστα Όρων/TermList_Πείραμα II

Επιπλέον, διπλασιάσαμε τη λίστα με τις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις. Αυτές οι κινήσεις
έδωσαν πιο στοχευμένα κείμενα. Το σύνολο αυτών ήταν περίπου 1000 URLs.
Συνεχίσαμε την επεξεργασία των σελίδων που έφερε το εργαλείο. Ένα επιπλέον
θετικό σημείο είναι πως όσο αυξανόταν ο αριθμός των κειμένων, κάποιες από τις
χρονικές μας περιόδους παράμεναν σταθερές. Παρά τα θετικά αποτελέσματα,
αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα τρίτο πείραμα για να αυξήσουμε το μέγεθος του
ΗΣΚ.

3.3.3

Πείραμα III

Το τρίτο πείραμα βρήκε τη λίστα των όρων εμπλουτισμένη με περιβάλλοντα. Για να
καταφέρουμε, να εντοπίσουμε ένα σύνολο τέτοιων περιβαλλόντων, μελετήσαμε
ιδιαίτερα τον όρο «Τουρκοκρατία». Η συγκεκριμένη περίοδος έχει καθιερωθεί στην
Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, επομένως ήταν αναμενόμενο να έχει ένα πλήθος
περιβαλλόντων να μας προσφέρει. Επιπλέον, μελετώντας τη συγκεκριμένη περίοδο
εντοπίσαμε και τη σύνδεση των χρονικών περιόδων ανάλογα με τον εκάστοτε τόπο
στην Ελληνική Επικράτεια. Ανάλογα προσθέσαμε και ονόματα πόλεων στη λίστα μας
(Πίνακας 3.3.3.1).

Κύριος Όρος
Πριν την απελευθέρωση
Φάση της κάμψης
Στα χρόνια
Επί πρωθυπουργίας
Ναύπλιο
Θεσσαλονίκη

Υποκατηγορία
Περιβάλλον
Περιβάλλον
Περιβάλλον
Περιβάλλον
Τόπος
Τόπος

Πίνακας 3.3 Λίστα Όρων/TermList_Πείραμα ΙII

Επιπλέον, επεξεργαστήκαμε τη λίστα με τις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις. Επειδή οι
ονοματικές οντότητες έχουν δυναμικό χαρακτήρα και εκφράζουν την κοινωνία που τις
δημιουργεί, τις αναδιαμορφώνει ή τις απορρίπτει, αποφασίσαμε να προσθέσουμε στη
λίστα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εφημερίδων και ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης
(blogs, forums.)

Συνοπτικά ο παρακάτω πίνακας (3.3.3.2) παρουσιάζει τα αποτελέσματα των τριών
πειραμάτων:

Parameters

Ex1

Ex2

Ex3

TermList
Language

25
Gr

75
Gr

180
Gr

URLlist

12

25

50

MaxTime

1h

1h

1h

Results
XML/URL

487

911

1622

Πίνακας 3.3 Αποτελέσματα Πειραμάτων

4

Επισημείωση ΗΣΚ -

Τυπολογία

Σε αυτό το κεφάλαιο, δίνουμε μια τυπολογία των Ονομάτων Χρονικών Περιόδων
βασισμένη στη συντακτική τους δομή, δηλαδή στους συνδυασμούς μερών του λόγου
που τις απαρτίζουν. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τους συντακτικούς ρόλους που
αναλαμβάνουν στον λόγο. Οι παρατηρήσεις μας στηρίζονται σε χειρωνακτική
επισημείωση του Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων που συγκεντρώσαμε με τη
βοήθεια του ILSP-FC33, όπως περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 3.
.

4.1 Επισημείωση
Το ΗΣΚ που συγκεντρώσαμε το επεξεργαστήκαμε χειρωνακτικά, χωρίς τη βοήθεια
κάποιου εργαλείου γλωσσικής τεχνολογίας. Καθορίσαμε το περικείμενο στις 50
λέξεις πριν και άλλες τόσες μετά από τον κάθε όρο. Ο κάθε όρος ξεχωριστά
επισημειώθηκε ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά:


Συντακτική Δομή, δηλαδή ακολουθία μερών του λόγου, ,για παράδειγμα
Επίθετο+Ουσιαστικό (Adjective+Noun)



Συντακτικός Ρόλος που είχε ο όρος μέσα στο κείμενο, δηλαδή Υποκείμενο
(Subject), Αντικείμενο (Object), κλπ.
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Αλλόμορφα του κάθε όρου όπως τα συναντήσαμε στο ΗΣΚ μας, για
παράδειγμα Εμφύλιος και Εμφύλιος Πόλεμος



Συνώνυμους όρους, όπως Δικτατορία, Επταετία, Χούντα.



Περιβάλλον,

το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ξεχωρίσουμε τις

χρονικές περιόδους από τα γεγονότα.


Πρόσωπα, πρωταγωνιστές



Τόπος



Ημερομηνίες που αναφέρονται στο περικείμενο και σχετίζονται με τον όρο



Επιπλέον όρους χρονικών περιόδων και τέλος



Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που βρέθηκε ο κάθε όρος, δηλαδή τα URLs.

4.2 Μια τυπολογία των ονομάτων Χρονικών Περιόδων ως
προς τη Συντακτική Δομή
Αρχικά, οι ονοματικές οντότητες που συγκεντρώσαμε επισημειώθηκαν ως προς τη
συντακτική τους δομή. Παρατηρήθηκε πως οι Χρονικές Περίοδοι έχουν κάποια από
τα χαρακτηριστικά των ονοματικών πολυλεκτικών εκφράσεων. Χαρακτηριστικά,
περιγράφονται παρακάτω οι εξής κατηγορίες, που συναντήσαμε:


Ουσιαστικό: Στην κατηγορία αυτή έχουμε ονοματικές οντότητες, οι οποίες
αποτελούνται από ένα και μόνο ουσιαστικό, όπως φαίνεται και από τα
παρακάτω παραδείγματα (1,2,3)
(1) Σε σχέση όμως με το ρεύμα του υπερρεαλισμού όπως το ξέρουμε από τους
πρώτους ποιητές του μεσοπολέμου ο Σαχτούρης και οι σύγχρονοί του έχουν
να παρουσιάσουν σημαντικές διαφορές τόσο στη θεματολογία όσο και στην
τεχνοτροπία. Επηρεασμένοι από τα γεγονότα του παγκοσμίου πολέμου , της
Κατοχής και του εμφυλίου αποκτούν μια τραγική αίσθηση της ζωής.
(2) Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 ήταν η αρχή του τέλους της Χούντας.
Δεν ήταν υπόθεση μιας χούφτας ηρωικών φοιτητών, ήταν ένας μαζικός
ξεσηκωμός.

(3) μέχρι την πτώση της Δικτατορίας και την επανεγκαθίδρυση της
Δημοκρατίας, ο αναγνώστης θα βρεθεί μέσα σε έναν τυφώνα πληροφοριών
και ντοκουμέντων που θα του αποκαλύψουν όλο το πεδίο πάνω στο οποίο
θεμελιώθηκε, γιγαντώθηκε και έσβησε το επάρατο καθεστώς. Και, εντέλει,
θα του αποκαλυφθεί το πλαίσιο πάνω στο οποίο ρίζωσε η Μεταπολίτευση:
μία ιστορική περίοδος που ακόμη βιώνουμε - και που μένει να αναλυθεί από
τον ιστορικό τού αύριο.


Ουσιαστικό + Ουσιαστικό (σε γενική): Οι ονοματικές οντότητες της
δεύτερης κατηγορίας αποτελούνται από δύο ουσιαστικά. Το πρώτο βρίσκεται
σε ονομαστική (ενικού ή πληθυντικού) και αποτελεί το προσδιοριζόμενο, ενώ
το δεύτερο βρίσκεται σε πτώση γενικής ενικού ή πληθυντικού και λειτουργεί
ως προσδιοριστής (παραδείγματα 4,5,6)
(4) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα επιστρέψει και θα κερδίσει τις εκλογές του 1928
με το Κόμμα των Φιλελευθέρων που πήρε τις 228 από 250 έδρες της
Βουλής. Η εποχή του Μεσοπολέμου μέχρι τη διεθνή οικονομική κρίση
(1922-1932) ήταν μια περίοδος σταδιακής ανόρθωσης της ελληνικής
οικονομίας.
(5) Η περίοδος της Αντιβασιλείας κράτησε από το 1832 μέχρι το 1835 και
υπήρξε εξαιρετικά σκληρή. Από τα πρώτα διατάγματα ήταν η διάλυση των
ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων των οπλαρχηγών. Υπήρξαν έντονες
αντιδράσεις και κάποιες εξεγέρσεις πνίγηκαν στο αίμα.
(6) Το 1947 η Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκανήσων παραδίδεται από τους
Βρετανούς στον αντιναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη. Έτσι, αρχίζει μια
μεταβατική περίοδος, η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, η
οποία ολοκληρώνεται επισήμως στις 7 Μαρτίου 1948.
o Ουσιαστικό+Ουσιαστικό (σε γενική) που δηλώνει πρόσωπο: Μια
υποκατηγορία που εντοπίσαμε είναι όταν το δεύτερο Ουσιαστικό που
βρίσκεται στη γενική, αποτελεί Κύριο Όνομα (παραδείγματα 7, 8, 9,
10)
(7) Κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του ότι τα οικονομικά μέτρα που
εφάρμοσε ήταν εφικτά, λόγω της ανθηρής οικονομίας που είχε
κληροδοτήσει η πρωθυπουργία Καραμανλή. Από την άλλη, η οκταετία

Καραμανλή είχε μεν επιτύχει ανθηρά οικονομικά μεγέθη, το εισόδημα,
όμως, των χαμηλότερων τάξεων είχε παραμείνει αμετάβλητο.
(8) Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε από τον επίσκοπο Ακόβων Δανιήλ, κατόπιν
μητροπολίτη Τριπόλεως. Ήταν ο πέμπτος γιος του Ιωάννη Μωρογιάννη.
Έγινε μάλιστα προεστός μετά τον αποκεφαλισμό του πατέρα του. Ήταν
αδελφός του προέδρου της Γερουσίας την περίοδο του Όθωνα.
(9) Οι πολεμικές αυτές δραστηριότητες την κρατούσαν προσκολλημένη στην
στρατιωτική δομή της και στο να παραμελεί τα αμιγώς αστυνομικά της
καθήκοντα. Μετά το 1935 μεταλλάχθηκε σταδιακά σε ένα αμιγώς
αστυνομικό σώμα, μια πορεία που διακόπηκε κατά τη δικτατορία του
Μεταξά (1936-1940), τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1945) και τον
ελληνικό εμφύλιο (1946-1949), στον οποίο η Χωροφυλακή έπαιξε
σημαντικό ρόλο.
(10)

Η Αντιβασιλεία της Αμαλίας καταργείται. Προσωρινή Κυβέρνησις

συνίσταται, όπως κυβερνήσει το Κράτος μέχρι συγκαλέσεως της Εθνικής
Συνελεύσεως συγκεκριμένης εκ των εξής πολιτών: Δημητρίου Βούλγαρη,
Προέδρου, Κωνσταντίνου Κανάρη, Βενιζέλου Ρούφου.
o Ουσιαστικό+Ουσιαστικό που δηλώνει ομάδα: Επίσης, το δεύτερο
ουσιαστικό μπορεί να είναι περιεκτικό, δηλαδή να δηλώνει μια
ολόκληρη ομάδα (παραδείγματα 11, 12, 13)
(11)

Η μεταπολεμική Πρέβεζα χαρακτηρίζεται από σταδιακή παρακμή αφ

ενός μεν γιατί η αστική τάξη έφυγε στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, και
αφετέρου γιατί το λιμάνι έπεσε σε παρακμή λόγω της κατασκευής του οδικού
δικτύου. Η ανάκαμψη ήρθε με τη δικτατορία των Συνταγματαρχών, οπότε
και έγιναν σημαντικότατα έργα ανάπτυξης, όπως η Οδός Πρέβεζας Πάργας.
(12)

Ο κ. Σκανδαλίδης παραδέχθηκε ότι έγιναν πολλά λάθη κατά διάρκεια

της περιόδου των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο σημείωσε ότι «το
ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να πάρει μέτρα που ήταν αντίθετα στην ιδεολογία του
και σκληρά απέναντι στο λαό, γι’ αυτό πλήρωσε και το τίμημα.»
(13)

Σημαντική είναι η δράση του Ηλία Κατσάκου στα χρόνια της

Αντιβασιλείας. Τα σκληρά μέτρα που έλαβε η βαυαρική Αντιβασιλεία είχαν

στόχο να σταματήσουν τους εμφύλιους πολέμους και να επικρατήσει η
νομική τάξη.


Ουσιαστικό+Άρθρο (οριστικό)+Αριθμητικό: Σε αυτήν την περίπτωση η
ονοματική οντότητα αποτελείται από ένα ουσιαστικό, ένα άρθρο σε γενική
πτώση

και

ένα

αριθμητικό

απόλυτο.

Τέτοιου

είδους

περιπτώσεις

επισημείωθηκαν σε παραδείγματα, όπως το 15 και το 16.
(14)

Τέτοιου είδους διλήμματα στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές της χώρας, ο

λαός τα απαντούσε πάντα με ηρωισμό. Πόσα και πόσα διλήμματα δεν
απαντήθηκαν στη δικτατορία του ’67, στην Κατοχή, και ακόμα παλιότερα
στην επανάσταση του ’21.


Ουσιαστικό+Άρθο (οριστικό, γενική)+Αριθμητικό+Ουσιαστικό (γενική):
Σε αυτήν την κατηγορία το δεύτερο Ουσιαστικό συνήθως είναι κάποιο λήμμα
το οποίο φέρει πληροφορία σχετική με χρόνο, όπως για παράδειγμα οι μήνες
(παράδειγμα 15)
(15)

Υπάρχουν τόσα πολλά γραφεί που ο ενδιαφερόμενος μελετητής μπορεί

να εξαγάγει τα συμπεράσματά του. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπως
απεκλήθη έκτοτε, επεκράτησε για σχεδόν 4 χρόνια, χωρίς στρατιωτικές
κινήσεις ή άλλες εκδηλώσεις. Οι εφημερίδες αντιδρούν θετικά.


Ουσιαστικό + [Άρθρο (οριστικό) + Επίθετο + Ουσιαστικό]: Σε αυτήν την
κατηγορία ανήκουν ονοματικές οντότητες, οι οποίες έχουν ως κεφαλή το
πρώτο ουσιαστικό και στην ουσία το άρθρο, το επίθετο και το ουσιαστικό που
ακολουθούν, αποτελούν μια από τις υποομάδες που έχουν ρόλο προσδιοριστή
και βρίσκονται και τα τρία σε πτώση γενική. Τα παραδείγματα (16,17) που
ακολουθούν βρέθηκαν στο Ηλεκτρονικό μας Σώμα ποικίλες φορές.
(16)

Με πρωτεργάτες το Μακρυγιάννη και τον Καλλέργη ο λαός ξεσηκώθηκε

και απαίτησε σύνταγμα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Ο Όθων αναγκάστηκε
να δεχθεί και έτσι έληξε η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας. Ο Όθωνας
όμως παραβίαζε το Σύνταγμα με αποτέλεσμα το 1862 η δυσαρέσκεια του
λαού να καταλήξει σε επανάσταση και να εκδιωχθεί από τη χώρα.
(17)

Κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας παρήκμασαν τα

«ξενικά» κόμματα. Σε αυτό συνέβαλαν ο Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856),ν
αλλά και η υπόθεση Πατσίφικο (1849-1850).



Ουσιαστικό+Μετοχή+Ουσιαστικό: Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που
συναντήσαμε αυτήν τη δομή με κύρια αυτήν που παρουσιάζεται στο
παράδειγμα 18.
(18)

Τον Μάιο του 1973 αποκαλύφθηκε η ύπαρξη εκτεταμένης συνωμοσίας

στους κόλπους του Πολεμικού Ναυτικού και με την αφορμή αυτή
καταργήθηκε η συνταγματική μοναρχία, η οποία ίσχυε τυπικά μέχρι τότε.
Την 1η Ιουνίου ανέτειλε μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Ξεκινά η περίοδος
της Προεδρευομένης Δημοκρατίας με προσωρινό πρόεδρο τον ίδιο.


Ουσιαστικό+Μετοχή+Επίθετο+Ουσιαστικό:

Εμπλουτίζοντας

την

παραπάνω συντακτική δομή έχουμε την παρακάτω περίπτωση (παράδειγμα
19).
(19)

Ο νέος βασιλικός οίκος του Γεωργίου Α’ ήταν ο Βασιλικός Οίκος των

Βασιλέων της Ελλάδας για τα επόμενα 111 χρόνια, δηλαδή από το 1863 έως
τα χρόνια της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, η οποία
καθιερώθηκε με δημοψήφισμα το 1974.


Επίθετο: Ορισμένες από τις Χρονικές Περιόδους εκφράζονται μόνο με τη
χρήση επιθέτων (παραδείγματα 20, 21)
(20)

Κατά τα Δεκεμβριανά στην Αθήνα εφονεύθη ο Ιωάννης Γαλερός του

Στυλιανού, από Χίτες στην Κίσσαμο εφονεύθη ο Ιωάννης Γασαράκης του
Εμμανουήλ, ενώ κατά τον Εμφύλιο εφονεύθη ο Αετός Σταυρουλάκης του
Ιωάννου..
(21)

Μετά τα Απριλιανά του 1903 η σύγκρουση αυτή κορυφώθηκε το

διάστημα των ετών 1904-1908, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, όπου
επιτελικό κέντρο των Ελλήνων αγωνιστών υπήρξε το ελληνικό προξενείο
της Θεσσαλονίκης (σημερινό Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα).


Επίθετο+Ουσιαστικό:

Μετά

τη

συντακτική

δομή

ουσιαστικού

με

ουσιαστικό, επόμενη πιο συχνή δομή που συναντάμε τις ονοματικές μας
οντότητες είναι από ένα επίθετο και ένα ουσιαστικό. Η κεφαλή είναι το
ουσιαστικό που αποτελεί το προσδιοριζόμενο, ενώ το επίθετο είναι ο
προσδιοριστής (παραδείγματα 22,23,24).
(22)

Στη συνέχεια, η κάμψη και η παρακμή του σταφιδεμπορίου,

συμπαρέσυρε και το λιμάνι σε μια περίοδο στασιμότητας και αργότερα

παρακμής, που έγινε ιδιαίτερα έντονη τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
Όμως η ανάπτυξη των πορθμειακών μεταφορών, οδήγησε σε μια νέα
περίοδο ακμής, που άρχισε τη δεκαετία του 1960 και συνεχίζεται και
σήμερα με πολύ θετικές προοπτικές.
(23)

Το βιβλίο εκδόθηκε ταυτόχρονα στην Αγγλία, τον Καναδά και την

Αμερική και καταγράφτηκε σαν ένα από τα χρησιμότερα βοηθήματα για
αναγνώστες με ευρύτερα ενδιαφέροντα στην ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά και
για όσους μελετούν και εξειδικεύονται στην κρίσιμη περίοδο της Κρίσης, της
Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα.
(24)

Η διαφωνία του όμως με την απόφαση της εκστρατείας στα Δαρδανέλια

με τους Αγγλογάλλους που υπεστήριξε τελικά και ο Βενιζέλος, τον οδηγεί σε
παραίτηση. Η πανωλεθρία του εκστρατευτικού σώματος των Αγγλογάλλων
σε λίγο στα Δαρδανέλια τον εδικαίωσε. Τον ίδιο χρόνο αρχίζει να
διαφαίνεται και ο ολέθριος Εθνικός Διχασμός, που θα ταλαιπωρήσει την
Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια.
o Εθνικό Επίθετο+Ουσιαστικό: Μια από τις υποκατηγορίες της
συντακτικής δομής επίθετο και ουσιαστικό, είναι το πρώτο να
αποτελεί εθνικό επίθετο (παράδείγματα 25,26).
(25)

Στην πόλη των Αθηνών έγινε η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του

1843, που αναδιαμόρφωσε την πολιτειακή φυσιογνωμία του κράτους. Η
πόλη έγινε θέατρο πολυάριθμων κινημάτων και πραξικοπημάτων για
περισσότερα από 50 χρόνια, από το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, τα
πολυάριθμα κινήματα της περιόδου του ελληνικού μεσοπολέμου έως το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967.
(26)

Το 1939 έγιναν ανασκαφές στην περιοχή από τον Έλληνα αρχαιολόγο

Λίνο Πολίτη. Κατά τη Γερμανική και Ιταλική Κατοχή της Ικαρίας κατά το
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά από τα τεχνουργήματα που είχαν βρεθεί από
τον Πολίτη εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση υπάρχουν
ακόμα μαρμάρινα αγάλματα κάτω από την άμμο της παραλίας.
o Επίθετο

που

δηλώνει

ομάδα+Ουσιαστικό:

Μια

επιπλέον

υποκατηγορία είναι το επίθετο να δηλώνει μια ομάδα ατόμων
(παράδειγμα 27)

(27)

Το καθεστώς χρησιμοποιεί από χθες τα ελεγχόμενα από τους

μεγαλοκαρχαρίες ΜΜΕ, τους εισαγγελείς που απειλούν με αυτόφωρα και
συλλήψεις, αλλά και το μετρό της συσκότισης της πλατείας Συντάγματος,
που χθες το βράδυ θύμιζε νύχτες της ναζιστικής κατοχής.
o Επίθετο που δηλώνει πρόσωπο+Ουσιαστικό: Στις Χρονικές
Περιόδους όμως, το επίθετο που προσδιορίζει το ουσιαστικό μπορεί να
προέρχεται από το όνομα ενός εκ των πρωταγωνιστών, όπως φαίνεται
στα παραδείγματα 28, 29 και 30.
(28)

Στο τέλος περίπου της Οθωνικής περιόδου το 1858, το Γαλαξίδι

ερχόταν τέταρτο ελληνικό λιμάνι σε νηολογήσεις (εγγραφές) πλοίων, με
αριθμό πλοίων (263) και τρίτο σε νηολογημένη χωρητικότητα πλοίων
(31.012 τόνοι).
(29)

Η μουσική πάντως, ως υποχρεωτικό μάθημα, εδιδάχθη από τα

Καποδιστριακά χρόνια στα σχολεία της Αίγινας
(30)

Τώρα επί της ουσίας, ξεχνούν ότι η Καραμανλική περίοδος μόλις

άρχισε. Μετά από μια επταετή περίοδο προετοιμασίας (1997-2004) ο
Κώστας Καραμανλής οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία -κάτι που
για λίγο δεν έγινε το 2000- ανοίγοντας μια νέα εποχή. Εμείς, στηρίξαμε
αυτήν την προσπάθεια και πιστεύουμε ότι η περίοδος αυτή θα είναι χρήσιμη
για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
o Επίθετο που δηλώνει τόπο+Ουσιαστικό: Μια ακόμη χαρακτηριστική
δομή των ονοματικών μας οντοτήτων συναντάμε όταν ένα ουσιαστικό
προσδιορίζεται από ένα επίθετο που δηλώνει τόπο (παραδείγματα 31
και 32)
(31)

Το 1911 οργανώθηκαν ένοπλες λαϊκές συγκεντρώσεις, που έγιναν

εντονότερες με την άρνηση του Βενιζέλου να δεχτεί την είσοδο των Κρητών
βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πράγμα που δεν επέτρεπαν οι
συνθήκες. Με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων το 1912, η Ελληνική
Βουλή έκανε δεκτούς του Κρήτες βουλευτές με ενθουσιασμό και θερμές
εκδηλώσεις.
(32)

Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα οι Κοζανίτες αγωνίστηκαν για την

ελευθερία

με

σημαντικότερους

Μακεδονομάχους,

τον

οπλαρχηγό

Κωνσταντίνο Σιδέρη (καπετάν Τσίτσο) και τους προύχοντες Παναγιώτη
Λιούφη, Κνωσταντίνο Καπιτσόγλου, Αθανάσιο Μάνο και Νικόλαο
Μουμούζια.


Αριθμητικό+Επίθετο+Ουσιαστικό: οι Χρονικές Περίοδοι μπορούν να
αποτελούνται από ένα τακτικό αριθμητικό και ένα επίθετο, προσδιορίζει ένα
ουσιαστικό. Το ουσιαστικό αυτό αποτελεί την κεφαλή της ονοματικής
οντότητας (παραδείγματα 33, 34 και 35)
(33)

Η Συμφωνία της Καζέρτας ήταν μια ιστορική συμφωνία που

υπογράφτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1944 στην κωμόπολη Καζέρτα της Ν.
Ιταλίας, περί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ της
«ελεύθερης» ελληνικής κυβέρνησης του Καϊρου, που είχε στο μεταξύ
μεταφερθεί στην πόλη αυτή, αφενός, και αφετέρου των ελληνικών
αντιστασιακών οργανώσεων (ΕΑΜ και ΕΔΕΣ) που δρούσαν τότε στην
Ελλάδα.
(34)

Εν τω μεταξύ η Βασιλεία καταλύεται, ο Κωνσταντίνος εξορίζεται στην

Ιταλία, όπου σε λίγο καιρό θα πεθάνει. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος της Β’
Ελληνικής Δημοκρατίας. Το πρώτο έτος αυτής της Δημοκρατίας, το 1924,
είναι έτος έξι στρατιωτικών κινημάτων και πέντε κυβερνήσεων.
(35)

Η μάχη του Μπιζανίου (16-22 Φεβρουαρίου 1913) υπήρξε η

σημαντικότερη σύγκρουση κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο μεταξύ του
ελληνικού και του τουρκικού στρατού στο μέτωπο της Ηπείρου. Η
τοποθεσία Μπιζάνι με τις γειτονικές τοποθεσίες νότια των Ιωαννίνων,
αποτέλεσε σημαντικό φυσικό σημείο άμυνας και το επέλεξαν οι Τούρκοι για
να καθηλώσουν τον ελληνικό στρατό.


Απόλυτο Αριθμητικό+Ουσιαστικό: Σε αυτήν την κατηγορία συναντάμε ένα
απόλυτο αριθμητικό μαζί με ένα ουσιαστικό (παράδειγμα 36).
(36)

Σε τι να πρωτοσταθεί κανείς; Ο εθνικισμός ήταν, λες, καταστροφική

δύναμη κατά τη νεωτερικότητα, αλλά όχι κατά τον 19ο αιώνα. Μα ο19ος
αιώνας εντάσσεται στη νεωτερικότητα! Ισχυρίζεσαι, δηλαδή, ότι κατά τη
νεωτερικότητα ο εθνικισμός ήταν και καταστροφικός και απελευθερωτικός!
Αυτοαναιρείσαι, όπως αντιλαμβάνεσαι!



Άρθρο (οριστικό) +Πρόθεση+Ουσιαστικό+Ουσιαστικό: Σε αυτό το
σύμπλοκο έχουμε το οριστικό άρθρο μια πρόθεση και δυο ουσιαστικά. Σε
επίπεδο φραστικών μονάδων, όμως, μιλάμε για τρία μέρη: ένα οριστικό
άρθρο, μια προθετική φράση και ένα ουσιαστικό που αυτή προσδιορίζει.
Αξιοσημείωτο εδώ είναι να αναφέρουμε πως οι προθέσεις που δημιουργούν
τέτοιου είδους Χρονικές Περιόδους είναι η «προ» και η « μετά».
(παραδείγματα 37, 38 και 39)
(37)

Θυμάμαι την προ μετρό εποχή, που για να φτάσουμε στο κέντρο το

θεωρούσαμε ταξίδι. Επιλέγαμε να πάμε μόνο κάποιο Σάββατο ή Κυριακή
για βόλτα και μάλιστα με τους γονείς μας.
(38)

Πόσο στοίχιζαν 1000 είδη στην προ-ευρώ εποχή; Ακολουθεί ένας

οδηγός της Ελευθεροτυπίας του 2001 με τίτλο «Πόσο κάνουν 1000 είδη σε
ευρώ από δραχμές». Για να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι
μικρότεροι.
(39)

Από την εποχή της ατομικής προσπάθεια, περάσαμε στην μετά ΕΟΚ

εποχή των γεωργικών συνεταιρισμών και των αφειδώς παρεχόμενων
επιδοτήσεων.


Πρόθεση+Ουσιαστικο (σε γενική)+Ουσιαστικό (γενική): Σε αυτήν την
περίπτωση έχουμε ένα προθετικό σύνολο το οποίο αποτελείται από την
πρόθεση «επί» και ένα ουσιαστικό σε γενική πτώση (ενικού ή πληθυντικού),
καθώς και από ένα ουσιαστικό σε γενική, το οποίο συνήθως είναι όνομα
πρωταγωνιστή της περιόδου, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα 40, 41
και 42.
(40)

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι τριακόσιοι νέοι ιερολοχίτες (1877) που

πολέμησαν για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Άλλο
γεγονός αξιόλογο των νεότερων χρόνων είναι η αποξήρανση της Κωπαϊδας
επί διακυβέρνησης Τρικούπη (1888) που αλλάζει ριζικά τη ζωή της πόλης.
(41)

Το έτος 1912-1913 έγινε ο Α’ και Β’ Βαλκανικός Πόλεμος με τη στήριξη

της Αντάντ, η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη
Θράκη, επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου. Η Ελλάδα είχε λάβει μεγάλη
στρατιωτική βοήθεια από την Αντάντ. Παράλληλα, με την στρατιωτική
βοήθεια, όμως, η Ελλάδα, έλαβε και οικονομική βοήθεια σε δάνεια, που
αύξησαν το χρέος της.

(42)

Με την επάνοδο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση στις 23.10.1993

υπουργός Υγείας ανέλαβε ο Δημήτρης Κρεμαστινός, που ήταν και
προσωπικός γιατρός του -τότε- πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ο
οποίος είχε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Στη συνέχεια υπουργοί
Υγείας -επί κυβερνήσεων Σημίτη- διετέλεσαν ο Αναστάσης Πεπονής, ο
Κώστας Γείτονας, ο Λάμπρος Παπαδήμας, ο Αλέκος Παπαδόπουλος και ο
Κώστας Στεφανής.

Παρακάτω, στον πίνακα .., παρουσιάζουμε για το σύνολο των Χρονικών Περιόδων
που συλλέξαμε.
Συντακτικές Δομές

Παράδειγμα
Ουσιαστικό
Μεταπολίτευση
Ουσ + Ουσ (γεν)
Δικτατορία των Συνταγματαρχών
Ουσ + [Άρθ (οριστ, γεν) +Αριθμ/Επιθ + Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, περίοδος
Ουσ (γεν)]
Ουσ + Μτχ +(Επιθ)+ Ους

της απόλυτης μοναρχίας
Περίοδος της Προεδρευομένης

Επίθετο
Επιθ+Ουσ
Αριθμ + [Επιθ+Ουσ]
Αριθμ (απολ) + Ουσ
Αρθο (οριστ) +[Προθ+Ουσ+Ουσ]
Προθ+ Ουσ (γεν)+ Ουσ (γεν)

(Κοινοβουλευτικής) Δημοκρατίας
Εμφύλιος
Ναζιστική Κατοχή
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
19ος αιώνας, 20ος αιώνας
Η προ ευρώ εποχή, η μετά μετρό εποχή
Επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου, επί
κυβερνήσεων Σημίτη

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη και τα αλλόμορφά τους, δημιουργήσαμε ένα
διάγραμμα με τη συχνότητα επί τοις εκατό των συντακτικών δομών με τις οποίες
σχηματίζονται οι συγκεκριμένες ονοματικές οντότητες. Άξιο λόγου είναι το γεγονός
πως οι δύο πιο συχνές συντακτικές δομές που προτιμά η ελληνική κοινωνία για να
εκφράσει τις Χρονικές Περιόδους, αλλά και για να δημιουργήσει πιθανόν νέες, είναι
ο συνδυασμός ουσιαστικού με ουσιαστικό σε γενική (Ουσ+Ουσ), ο οποίος φτάνει το
21%34 των περιπτώσεων. Επίσης, αξιόλογο είναι και το ποσοστό της κατηγορίας
επίθετο με ουσιαστικό (Επιθ+Ουσ), η οποία αγγίζει το 17,3%. Φαίνεται πως οι
34

Τα ποσοστά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

χρονικές περίοδοι και αυτές υιοθετούν τις δυο πιο σημαντικές δομές των ονοματικών
πολυλεκτικών εκφράσεων (ενδεικτικά αναφέρουμε: Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986,
Νάκας & Γαβριηλίδου, 2005).
Οι αμέσως επόμενες σε ποσοστά συντακτικές δομές που συναντήσαμε ήταν του
ουσιαστικού (Ουσ) και του επιθέτου (Επιθ). Θα ήταν παράλειψη, όμως, να μην
αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, πως οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις
αποτελούνται από αλλόμορφα και μάλιστα αλλόμορφα Χρονικών Περιόδων που η
κύρια μορφή τους αποτελείται από τις δύο προαναφερθείσες δομές [(Ουσ+Ουσ) ή
(Επίθ+Ουσ)]. Για παράδειγμα, η περίπτωση του «Εμφυλίου» ανήκει στη συντακτική
δομή του επιθέτου (Επιθ), ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί αλλόμορφο της
ονοματικής οντότητας «Εμφύλιος Πόλεμος» (Επιθ+Ουσ). Δεν παραλείπεται, πάντα το
ουσιαστικό, για παράδειγμα, η Χρονική Περίοδος της «Αντίστασης» πραγματώνεται
ως ουσιαστικό (Ουσ), αλλά η κύρια μορφή στην οποία συναντάται είναι ως «Εθνική
Αντίσταση» (Επιθ+Ουσ).
Τέλος, το μικρότερο ποσοστό, μόλις το 1,14%, έχει η συντακτική δομή του
επιρρήματος. Δομή την οποία συναντήσαμε μόνο στην Χρονική Περίοδο των
Μεταπολεμικών Χρόνων, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα (43)
(43)

Το 1937, έδωσε συναυλία στο θέατρο «Ολυμπία» με τη δημιουργία και

γυναικείου

τμήματος.

Μαέστρος

της

χορωδίας

διετέλεσε

και

ο

μουσικοσυνθέτης Γεώργιος Καζάσογλου. Μεταπολεμικά η χορωδία
διαλύθηκε, μέχρι που ανέλαβαν να την ανασυγκροτήσουν, αρχικά η Ε.Φ.Α
και στη συνέχεια η Φιλαρμονική. Τα τελευταία χρόνια λειτούργησε σαν
αυτόνομος μουσικός φορέας.

4.3 Συντακτικός Ρόλος
Σε αυτό το στάδιο επισημειώσαμε το Ηλεκτρονικό Σώμα που συλλέξαμε ως προς
τους Συντακτικούς Ρόλους στους οποίους συναντήσαμε τις Χρονικές Περιόδους.
Πρώτα από όλα, αναζητήσαμε τους βασικούς ρόλους. Συναντήσαμε Χρονικές
Περιόδους ως υποκείμενα, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα (44), (45) και (46).
(44)

Κατά τη χρονική περίοδο την ονομαζόμενη και Τουρκοκρατία, ο χώρος

της σημερινής Ελλάδας και γενικά πολλές περιοχές κατοικούμενες, σε μικρό
ή μεγάλο βαθμό, από Έλληνες βρισκόταν υπό την κυριαρχία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συμβατικά η Τουρκοκρατία (ΥΠΟΚ) αρχίζει
με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αν και η διείσδυση των
Οθωμανών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, Μικρά Ασία, και Νότια
Βαλκανική, ξεκινάει από παλαιότερα.
(45)

Η 4η Αυγούστου δεν ταυτίζεται με τα καθεστώτα της ναζιστικής

Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας . Εξάλλου, δεν υιοθετούσε τις
φυλετικές-ρατσιστικές διακρίσεις του ναζισμού. Επιπλέον, σε αντίθεση με
το φασισμό και το ναζισμό, η δικτατορία του Μεταξά (ΥΠΟΚ) δεν
απέκτησε ποτέ λαϊκή βάση, παρά τις προσπάθειές της, ούτε είχε
ριζοσπαστική-κινηματική βάση. Μια προσπάθεια να αναγνωριστεί ήταν η
ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας.

(46)

Στο Νομό Άρτας (Γάβρογο) ιδρύθηκε ο ΕΔΕΣ από τον Ναπολέοντα

Ζέρβα και στό Νομό Άρτας (Μεσούντα) αυτοκτόνησε ο Άρης Βελουχιώτης
του ΕΛΑΣ. Η μεταπολεμική περίοδος (ΥΠΟΚ) έφερε τη γαλήνη στην
πόλη. Μεταπολιτευτικά το σημαντικό έργο του Φράγματος Πουρναρίου της
Δ.Ε.Η., κατασκευασμένο από Σοβιατικούς αναβάθμισε οικονομικά το λαό
της Άρτας.

Στη συνέχεια, καταγράψαμε τις περιπτώσεις που οι Χρονικές Περίοδοι αποτελούσαν
αντικείμενα σε κάποιο ρήμα. Μάλιστα, παρατηρήσαμε πως αυτός ο Συντακτικός
Ρόλος επισημειώθηκε ελάχιστες φορές συγκριτικά με τους επόμενους, καθώς και η
μόνη περίοδος που λειτούργησε ως αντικείμενο ήταν η Δικτατορία. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τα παρακάτω παραδείγματα. (47, 48).
(47)

Αν και ο Ιωάννης Μεταξάς δεν έκρυβε το θαυμασμό του για το φασισμό

και τον εθνικοσοσιαλισμό, πολλοί μελετητές κατατάσσουν τη μεταξική
δικτατορία (ΑΝΤΙΚ) περισσότερο ως ένα αυταρχικό-πατερναλιστικό
καθεστώς, παρά ως φασιστικό. Πάντως πρέπει να επισημανθούν οι
φασιστικές επιρροές (π.χ. ο φασιστικός χαιρετισμός.).
(48)

Το βιβλίο "Η δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του '40" καλύπτει

την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του '30, διατρέχει τη δικτατορία του
Μεταξά (ΑΝΤΙΚ) και καταλήγει στα γεγονότα της πολεμικής αναμέτρησης
1940-1941.

Δεν ήταν λίγες οι ονοματικές μας οντότητες που λειτουργούσαν ως γενικές
προσδιοριστικές σε ονόματα. Τα είδη αυτών ποικίλουν (γενική της ιδιότητας, γενική
αντικειμενική, γενική υποκειμενική, γενική της αναφοράς, γενική που φανερώνει το
μέρος αντί του όλου, κλπ). Παρακάτω αναφέρουμε μερικά από τα παραδείγματα που
επισημειώσαμε (49, 50, 51, 52).
(49)

Σε σχέση όμως με το ρεύμα του υπερρεαλισμού όπως το ξέρουμε από

τους πρώτους ποιητές του μεσοπολέμου ο Σαχτούρης και οι σύγχρονοί του
έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές διαφορές τόσο στη θεματολογία όσο και
στην τεχνοτροπία. Επηρεασμένοι από τα γεγονότα του παγκοσμίου
πολέμου , της κατοχής (Συμπλήρωμα του ουσιαστικού <γεγονός> κατά
γενικήν) και του εμφυλίου αποκτούν μια τραγική αίσθηση της ζωής. Λείπει

από αυτούς η αισιοδοξία και η ευφορία και κυριαρχεί ο φόβος, ο φρικτός
πόνος, ο θάνατος.
(50)

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της "Επανάστασης του 1909" υπήρξε η

νομιμοποίηση (καθιέρωση) της ενεργής επέμβασης του στρατού στα
πολιτικά πράγματα της Χώρας, επέμβαση που ως και το 1967 θα είναι
κοινός τόπος, με κατ΄ εξοχήν την περίοδο του μεσοπολέμου (Συμπλήρωμα
του ουσιαστικού <περίοδος> κατά γενικήν) . Ο ίδιος ο Ελευθέριος
Βενιζέλος και οι «Φιλελεύθεροι» θα συναλλάσσονται συνεχώς με πολλούς
ανώτατους στρατιωτικούς (Οθωναίος, Πάγκαλος, Τσιμικάλης, Μανέτας,
Πλαστήρας, Κονδύλης και Χατζηκυριάκος) αλλάζοντας ακόμη και την
επετηρίδα προβιβασμών ή αποστρατεύοντας ομαδικά τους ανωτέρους τους.
(51)

Το βιβλίο "'Αντεθνικώς δρώντες...' 1971-1974", είναι η μαρτυρία ενός

δημοσιογράφου που δούλεψε σε εφημερίδα στα χρόνια της χούντας
(Συμπλήρωμα του ουσιαστικού <χρόνια> κατά γενικήν), έζησε τον
κοινωνικό σφυγμό της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε στο αντιδικτατορικό
φοιτητικό κίνημα της εποχής.
(52)

Στα σκοτεινά εκείνα χρόνια της Κατοχής (Συμπλήρωμα του

ουσιαστικού <χρόνια> κατά γενικήν), η περιοχή γνώρισε στιγμές δόξας
και ηρωισμού από τους κατοίκους των γύρω χωριών, που ως γνήσιοι
απόγονοι των Αγραφιωτών που δεν υποτάχθηκαν ποτές στους Τούρκους,
σήκωσαν το δικό τους μπαϊράκι στους επίδοξους κατακτητές και έδωσαν
ακόμα και τη ζωή τους για να κάνουν τη ζωή των εισβολέων δύσκολη.

Τέλος, στο Σώμα Κειμένων που συλλέξαμε εντοπίσαμε και προθετικά σύνολα όπου
ένα όνομα χρονικής περιόδου λειτουργεί ως συμπλήρωμα της πρόθεσης. Οι
εμπρόθετοι προσδιορισμοί συνήθως είναι του χρόνου, όμως δεν ήταν το μόνο είδος
που συναντήσαμε. Παρακάτω δίνουμε κάποια παραδείγματα αυτών (παράδειγμα 53,
54, 55 και 56).
(53)

Συνέπεια

των

κυπριακών

γεγονότων

ήταν

η

παράδοση

της

διακυβέρνησης της χώρας σε πολιτικούς, από τον τότε χουντικό Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Φαίδωνα Γκιζίκη, με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ως
πρωθυπουργό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Κατά τα μεταπολιτευτικά
χρόνια

(Εμπρόθετος

Επιρρηματικός

Προσδιορισμός,

<πρόθεση+αιτιατική>), ο Παπαδόπουλος αποφάσισε να συμμετάσχει με
δικό του κόμμα, στις πρώτες βουλευτικές εκλογές, το 1974, αλλά η τότε
πολιτική ηγεσία του το απαγόρευσε.
(54)

Ελώδης λίμνη με πυκνούς καλαμιώνες περίφημη κρύπτη κατά τον

Μακεδονικό Αγώνα (Εμπρόθετος Επιρρηματικός Προσδιορισμός,
<πρόθεση+αιτιατική>) (1900-1908) και των ανταρτικών σωμάτων των
Μακεδονομάχων και Βουλγάρων κομιτατζήδων βαμμένη με πολύ αίμα σε
θανάσιμες

ενέδρες

αποφασιστικών

αντιπάλων.

Αποκαλύπτεται

στο

μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα στα «Μυστικά του Βάλτου».
(55)

(…) ο συνοικισμός της Νέας Ερυθραίας Αθηνών και η Σχολή Μονίμων

Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα κοσμούνται με την περιτομή του. Η δε τεχνητή
λίμνη του Ταυρωπού, που πρώτος αυτός «οραματίστηκε», βλέποντάς την
όπως είχε δημιουργηθεί μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις με τεράστιες
καταστροφές που είχαν σημειωθεί στην περιοχή, ονομάστηκε προς τιμήν
του, επί κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή (Εμπρόθετος Επιρρηματικός
Προσδιορισμός, <πρόθεση+γενική>), Λίμνη Πλαστήρα.
(56)

Με τον όρο επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου περιγράφονται τα

γεγονότα του 1843, τα οποία κατέληξαν στην παραχώρηση συντάγματος από
τον Όθωνα και στη μετάβαση της Ελληνικής πολιτείας από την εποχή της
απόλυτης

μοναρχίας

στην

συνταγματική

μοναρχία

(Εμπρόθετος

Επιρρηματικός Προσδιορισμός, <πρόθεση+αιτιατική>).

Παρακάτω στον πίνακα …, παρουσιάζονται σε ποσοστιαίες μονάδες οι Συντακτικοί
Ρόλοι. Το δείγμα μας

αποτελείται από σχεδόν 2000 καταχωρίσεις, γεγονός που

επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι τα στατιστικά μας αποτελέσματα είναι αρκετά
αξιόπιστα (έχει γίνει στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο).
Μελετώντας τον πίνακα, αρχικά, παρατηρούμε πως οι περισσότερες Χρονικές
Περίοδοι λειτουργούσαν στην πρόταση είτε ως συμπλήρωμα σε κάποιο ουσιαστικό,
είτε ως εμπρόθετος προσδιορισμός. Οι ονοματικές οντότητες που ανήκουν στην
πρώτη κατηγορία βρίσκονταν σε πτώση γενική, ενώ οι περισσότεροι προσδιορισμοί
ήταν προσδιορισμοί του χρόνου, χωρίς να λείπουν και περιπτώσεις που φανέρωναν
την αιτία ή την αναφορά. Θα ήταν παράληψη μας, εάν σε αυτό το σημείο δεν
αναφέραμε πως οι περιπτώσεις που οι Χρονικές Περίοδοι λειτούργησαν ως

υποκείμενο ήταν λίγες, ενώ μόνον τέσσερις ήταν οι περιπτώσεις που τις
συναντήσαμε να λειτουργούν ως αντικείμενο.35.

4.4 Αλλόμορφα
Επιπλέον, επισημειώσαμε από το Ηλεκτρονικό Σώμα που συγκεντρώσαμε εκτός από
τις κύριες μορφές των Χρονικών Περιόδων και τα αλλόμορφά τους. Κατά τον Ch.
Hockett,ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ και αντίθετα με τον Bloomfield,ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ενώ το
μόρφημα πρέπει να έχει απαραίτητα σταθερότητα στην έννοια, η μορφή του μπορεί
να ποικίλει. Παρακάτω, παραθέτουμε έναν πίνακα με το παράδειγμα της ονοματικής
οντότητας «Δικτατορία» και τα αλλόμορφά της.

Ιστορική

Ονοματική

Παράδειγμα

Οντότητα
Δικτατορία

Επί δικτατορίας, υπήρξε εισροή ξένων κεφαλαίων

Περίοδος

και επενδύσεων, ιδίως αμερικανικών, επειδή οι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν η μόνη χώρα
με

Αλλόμορφο No1
35

Δικτατορίας

Βλ. Παραδείγματα (47) και (48)

αξιόλογα

επενδύσιμα

κεφάλαια

που

αναγνώρισε ως νόμιμο το καθεστώς της Ελλάδας.
των Η ανάκαμψη ήρθε επί δικτατορίας των

Συνταγματαρχών

Συνταγματαρχών,

οπότε

και

έγιναν

σημαντικότατα έργα ανάπτυξης όπως η Οδός
Πρέβεζας Πάργας, Ναυτικές Σχολές Πρέβεζας,
Αλλόμορφο No2

Δικτατορίας

Νοσοκομείο Πρέβεζας, Λιμάνι Πρέβεζας κλπ.
των Ο εξωτερικός δανεισμός στην περίοδο της

Απριλιανών

δικτατορίας των Απριλιανών, ξεπέρασε τρεις
φορές τα δάνεια που είχε λάβει το Ελληνικό
Κράτος από το 1830. Τότε δημιουργήθηκε ο

Αλλόμορφο No3

εφιάλτης του υψηλού εξωτερικού χρέους.
Δικτατορία του Γ. Η τελευταία επιχωμάτωση που έγινε από το
Παπαδόπουλου

δημόσιο το 1972, κατά τη δικτατορία του Γ.
Παπαδόπουλου, σε μεγάλη έκταση βόρια και
νότια, άλλαξε τελείως το νησάκι δίνοντάς του

Αλλόμορφο No4

Δικτατορία του ‘67

άλλη μορφή και εικόνα.
Όπως στη μεταπολεμική περίοδο, έτσι και στην
περίπτωση της δικτατορίας του ’67 είχαμε τις
γνωστές
κοινωνικών

επιπλοκές
πόρων.

θαλασσοδάνεια,

με
Είναι

που

κατασπαταλήσεις
γνωστή

σημαίνει

η

ότι

λέξη

αρκετοί

δανειοδοτήθηκαν πλουσιοπάροχα με σκοπό την
οικονομική
Αλλόμορφο No5

ανάπτυξη,

αλλά

αντί

αυτής

Στρατιωτική

χρησιμοποίησαν τα δάνεια για προσωπικό όφελος.
(…) Τη στρατιωτική δικτατορία ακολούθησε μια

δικτατορία

εθνικιστική, αντικομουνιστική, αλλά δημαγωγική
πολιτική περίοδος με αθρόες κατασκευές τεχνικών

Αλλόμορφο No6

Επταετούς

έργων σε όλη την Ελλάδα.
Υπολογίζεται ότι το 50%

δικτατορίας

μετανάστευσης στην Αθήνα έγινε μεταξύ των ετών

της

συνολικής

1950-1967 και ο υπόλοιπο 50% επί της επταετούς
δικτατορίας. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός της
περιόδου αυτής είναι η πετρελαϊκή κρίση του 1973
λόγω του Αραβοϊσραηλινού πολέμου (…).

4.5 Επισημείωση Περιβάλλοντος Χρονικών Περιόδων
Η επισημείωσή μας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έγινε σε ένα περικείμενο, «παράθυρο»
όπως το αποκαλούμε, των 100 λέξεων, εκ των οποίων οι μισές βρίσκονταν πριν τον
όρο της Χρονικής Περιόδου, ενώ οι υπόλοιπες 50 ακολουθούσαν. Το περιβάλλον
αποτέλεσε καθοριστικής σημασίας κριτήριο για το διαχωρισμό των ιστορικών
περιόδων από άλλες χρήσεις των όρων, όπως ήταν τα ιστορικά γεγονότα. Όμως, η
διάκριση δεν περιορίστηκε μόνον στα ιστορικά γεγονότα.
Από την πρώτη, κιόλας, επαφή με τα δεδομένα μας διακρίναμε το φαινόμενο της
μετωνυμίας στους όρους μας. Μετωνυμία είναι ένα σχήμα λόγου κατά το οποίο μια
έννοια Α εκφράζεται με μια έννοια Β. Η στενή τους σχέση είναι αυτή που υπαγορεύει
αυτό το φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Βελούδη «Η μετωνυμία οφείλεται σε ένα είδος
κατοχυρωμένης στον κόσμο «γειτνίασης» (contiguity): η τοπική καταρχήν εγγύτητα
και, γενικότερα, η στενότητα της σχέσης ανάμεσα σε δυο οντότητες του κόσμου
επιτρέπει σε μια γλωσσική έκφραση που παραπέμπει τυπικά, κυριολεκτικά στην
πρώτη να παραπέμπει μη κυριολεκτικά, μετωνυμικά στη δεύτερη» (Βελούδης, 2005).
Τα κύρια είδη της μετωνυμίας είναι τρία:


Το περιέχον αντί του περιεχομένου



Το όλο αντί του μέρους



Το μέρος αντί του όλου

Στο δικό μας ΗΣΚ διακρίναμε μετωνυμικές χρήσεις, όπως αυτή του δράστη
(παραδείγματα 57, 58 και 59) και αυτή του «moral Imperative» (παράδειγμα 60)
(57)

Ο Άγνωστος Στρατιώτης στεφανώθηκε, πραγματικά αυτή τη φορά, και

στεφανώθηκαν και οι προτομές του Ρήγα, του Ξάνθου και των άλλων
ηρώων στο Πεδίο του Άρεως. Η Εθνική Αντίσταση κέρδισε την πρώτη
μάχη της σε ανοιχτή αναμέτρηση με τις δυνάμεις της φασιστικής βίας. Οι
Ιταλοί εγκατέλειψαν την προσπάθεια.
(58)

Η πραξικοπηματική αλλαγή του καθεστώτος επέφερε ανησυχία στο τότε

Βασιλικό Ναυτικό, στις τάξεις του οποίου δεν υπήρχαν οργανωμένοι
πυρήνες των πραξικοπηματιών. Με την έλευση της Χούντας ο αρχηγός
ΓΕΝ, αντιναύαρχος Εγκολφόπουλος, παραιτήθηκε ενώ στους επόμενους
μήνες αποστρατεύτηκαν 61 αξιωματικοί.

(59)

Βοήθησε επίσης μεμονωμένα άτομα, φτωχούς, χήρες και

ορφανά αγωνιστών των Αθηνών και της Ηπείρου. Ιδιαίτερα
ευεργετήθηκε η ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα ενώ
εξακολουθούσε να είναι υπό Τουρκοκρατίας. Βοήθησε στον
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας Σχολής.

Το

Ορφανοτροφείο Ιωαννίνων Ο Γ. Σταύρου δώρισε το πατρικό του
σπίτι στα Ιωάννινα με σκοπό την ίδρυση του ορφανοτροφείου.

(60)

Όταν λοιπόν επί Μεταξά υπάρχουν στοιχεία φιλοεργατικής πολιτικής,

ενώ παράλληλα το ΚΚΕ είναι διαλυμένο με πολλά στελέχη/μέλη του ΚΚΕ να
δίνουν «Γη και ύδωρ» για να μην ψοφήσουν από το ξύλο προδιαγράφοντας
το μέλλον επί Κατοχής. Αντίθετα, μετά την Εθνική Αντίσταση του ΕΑΜ, το
πρόσταγμα για Λαοκρατία κρατά συμπαγές το ΚΚΕ με αξιοσημείωτο
φανατισμό για τους ενεργούς της Εθνικής Αντίστασης.

Η ιστορία τυπικά καταγράφει την εκάστοτε πραγματικότητα μιας χώρας, ενός τόπου,
μιας κουλτούρας, κάποιου ανθρώπου στη διάρκεια του χρόνου και εστιάζει κυρίως
στις αλλαγές τις οποίες υφίσταται η πραγματικότητα αυτή. Επομένως, στα ιστορικά
κείμενα η πραγματικότητα αλλάζει σε συνάρτηση με το χρόνο (Ide et al., 2007). Τα
πληροφοριακά συστήματα που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, πρέπει να
χειριστούν κατάλληλα όλες αυτές τις αλλαγές στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και
όλη αυτή τη δυναμικότητα που δημιουργούν. Οι μονάδες που φέρουν την εκάστοτε
αλλαγή στον κόσμο είναι τα Γεγονότα.
Πρώτα από όλα, για την επισημείωση μας, χρειάστηκε να ορίσουμε τι θεωρούμε ως
Ιστορικό Γεγονός. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία (Pustejovsky et al., 2003 και
Setzer et al., 2001) ως γεγονός θεωρείται κάτι που συμβαίνει. Ως Ιστορικό γεγονός
θεωρείται κάτι που συμβαίνει και είναι τόσο σημαντικό ώστε να επηρεάσει την
πραγματικότητα, δηλαδή την Ιστορία. Τα γεγονότα μπορούν είτε να έχουν διάρκεια
στο χρόνο, είτε να αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.
Η πληροφορία που αφορά ένα γεγονός φέρεται συνηθέστερα από ρήματα, αλλά
επίσης συμπεριλαμβάνεται και σε ορισμένα ουσιαστικά, ονοματικές φράσεις ή
εμπρόθετους προσδιορισμούς. Κάτι τέτοιο εξαρτάται κυρίως από το θεματικό πεδίο
στο οποίο γίνεται η έρευνα. Τέσσερις είναι οι κύριοι παράγοντες, οι οποίοι
καθορίζουν ένα Ιστορικό Γεγονός (Hage et al., 2011):



ο Τόπος (Location Slot)



ο Χρόνος (Time)



οι Συμμετέχοντες/Δρώντες (Participant) και



η Δράση (Action Slot)

Στην περίπτωσή μας, στα γεγονότα συμπεριλάβαμε και όρους που φανερώνουν
κατάσταση.
Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα, από το σύνολο των καταχωρίσεών μας
το 67,79% αποτελείται από Χρονικές Περιόδους, ενώ το 29, 63% ήταν Ιστορικά
Γεγονότα. Τέλος το 2, 58% αποτελείται από άλλου είδους περιπτώσεις.

Η αποσαφήνιση των ονοματικών οντοτήτων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το
περιβάλλον όπου εμφανίζεται ο κάθε όρος, όπως προαναφέρθηκε. Αρχικά,
παρατηρήσαμε πως τα Ιστορικά Γεγονότα εμφανίζονται για να εξηγήσουν το λήμμα
«γεγονός» που αναφέρεται (Παράδειγμα 61 και 62)
(61)

Ένα ασήμαντο γεγονός, η υπόθεση Πατσίφικο ή τα Παρκερικά (1849-

1850), έγινε αφορμή ώστε η Αγγλία να επιχειρήσει την ταπείνωση της
μικρής και αδύναμης Ελλάδας, προκειμένου να μεταστρέψει υπέρ της την
πολιτική του Όθωνα.
(62)

Το Κίνημα του Ναυτικού ώθησε τον πολιτικό κόσμο να εντατικοποιήσει

τη δράση του κατά των δικτατόρων. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου που
ακολούθησε, υπήρξε ένα γεγονός πρωτίστως πολιτικό που συνέδεσε
άρρηκτα το Κίνημα του Ναυτικού με το χώρο της ελληνικής ιστορικής

παράδοσης όπου, πολλές φορές, οι προοδευτικοί αξιωματικοί και οι
αγωνιστές φοιτητές σμίλευσαν μαζί την πορεία του τόπου.
Επιπλέον, Ιστορικά Γεγονότα παρουσιάζονται κυρίως κοντά σε ρήματα που
δηλώνουν συμμετοχή (Παράδειγμα 63 και 64 αντίστοιχα).
(63)

Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπίατρος στο 27° Σύνταγμα Πεζικού της

Μεραρχίας Σμύρνης που ανέλαβε τη φρούρηση του τομέα της Κίου μέχρι
Παζάρκιοϊ και Γιάλβα. Πήρε μέρος στους βαλκανικούς πολέμους, αλλά και
στη μικρασιατική καταστροφή μέχρι το 1923.
(64)

Μέσα στο 19ο και τον πρώιμο 20ό αιώνα, η Ελλάδα προσπάθησε να

προσαρτήσει στα εδάφη της όλες τις περιοχές που ακόμη ανήκαν στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαν ελληνόφωνο πληθυσμό, πράγμα που
κατάφερε εν μέρει, συμμετέχοντας στους Βαλκανικούς Πολέμους και τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επιπλέον, περιβάλλοντα στα οποία συναντάμε Ιστορικά Γεγονότα δημιουργούν τα
ρήματα «κηρύττω», «οδηγώ» και τα συνώνυμά τους (παράδειγμα 65). Ομοίως, τα
ρήματα έναρξης και λήξης (παράδειγμα 66, 67).
(65)

Η Ιόνια Βουλή το 1863 κηρύσσει την ένωση των Επτανήσων με την

Ελλάδα
(66)

Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει ο Εμφύλιος πόλεμος (1824), ο οποίος

τόσο ζημίωσε την επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης έχασε στον εμφύλιο το γιο
του Πάνο (13-11-1824) και ο ίδιος, συντριμμένος από την απώλεια του γιου
του, παραδόθηκε στους εχθρούς του, οι οποίοι τον φυλάκισαν στην Ύδρα
(Φεβρ. 1825).
(67)

Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεκινάει ο εμφύλιος

πόλεμος που θα διαρκέσει τρία έτη μεταξύ (1946-1949) και θα οδηγήσει σε
κοινωνική πολιτική πόλωση τη χώρα. Ως κοινωνικό φαινόμενο αρχίζει να
αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 η αστυφιλία , δηλαδή η
μαζική φυγή πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τις πόλεις και ιδιαίτερα στην
πρωτεύουσα, την Αθήνα.

Σε αντίθεση με τις Χρονικές Περιόδους τα Ιστορικά Γεγονότα έχουν κύκλο ζωής
(παράδειγμα 66). Αρκετά από τα κείμενα του Ηλεκτρονικού Σώματος μας ανήκαν στο
είδος της βιογραφίας αγωνιστών και ηρώων της εκάστοτε εποχής. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα, πολλά από τα Ιστορικά Γεγονότα να βρίσκονται σε περικείμενο το οποίο
δείχνει με ποιον τρόπο το υποκείμενο τα οργάνωσε, τα υπερασπίστηκε και διακρίθηκε
μέσα σε αυτά. (παραδείγματα 68, 69 και 70)
(68)

Οι φιλοβασιλικές

κυβερνήσεις, που διορίζονται στη συνέχεια,

δημιουργούν κλίμα πόλωσης, διαιρώντας την Ελλάδα σε δύο παρατάξεις
-φιλοβασιλικών και φιλοβενιζελικών-, κάτι που θα συντελέσει στη γένεση
και άνδρωση του Εθνικού Διχασμού με όλα τα μεταγενέστερα επακόλουθά
του.
(69)

Στην Ελλάδα, υπήρξε Κατοχή από το ’41 μέχρι το ’44. Στην αρχή του

πολέμου ο κόσμος έμεινε άφωνος... αλλά στη συνέχεια οργανώθηκε η
Εθνική Αντίσταση. Στο τέλος, ο πόλεμος θα έληγε πρώτα με την ήττα των
Ιταλών που αποχώρησαν τον Σεπτέμβρη του ’43, και στη συνέχεια με τη
νίκη των συμμάχων έναντι των Γερμανών
(70)

Ο Σπύρος Σπυρομήλιος ( 1864 - 1930 ), υπήρξε αξιωματικός της

ελληνικής Χωροφυλακής, διακρίθηκε στον διακρίθηκε στο Μακεδονικό
Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους.

Η σημασιολογική επισημείωση έδειξε πως Χρονικές Περίοδοι αντιστοιχούν σε
περιβάλλοντα, όπως είναι οι Τίτλοι βιβλίων ή άρθρων. Παράλληλα, συναντώνται
μέσα στο πλαίσιο αναφορών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (Crofts et al., 2004), όπως
φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα (71).
(71)

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, τιμώντας την Ελληνίδα Γυναίκα για τη

συμβολή της στην Εθνική Αντίσταση και στους κοινωνικούς αγώνες για
Ελευθερία, Δημοκρατία και Κοινωνική δικαιοσύνη, διοργανώνει, σε
συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης, εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνίδα
Γυναίκα στην Εθνική Αντίσταση»

Επιπλέον, Χρονικές Περιόδους συναντάμε με ένα πλήθος προθέσεων, όπως οι
προθέσεις «κατά», «επί», «μετά» και «μέχρι». Όμως, κυρίως, οι ονοματικές μας

οντότητες βρίσκονται δίπλα σε ονόματα που δηλώνουν χρόνο πχ χρόνια, εποχή,
αιώνας, περίοδος. Αυτά τα ονόματα αποτελούν συνήθως την κεφαλή για να
δημιουργηθεί μια Χρονική περίοδος, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα 72, 73
και 74.
(72)

Στα σκοτεινά εκείνα χρόνια της Κατοχής, η περιοχή γνώρισε στιγμές

δόξας και ηρωισμού από τους κατοίκους των γύρω χωριών, που ως γνήσιοι
απόγονοι των Αγραφιωτών που δεν υποτάχθηκαν ποτέ στους Τούρκους,
σήκωσαν το δικό τους μπαϊράκι στους επίδοξους κατακτητές και έδωσαν
ακόμα και τη ζωή τους γιά να κάνουν τη ζωή των εισβολέων δύσκολη
(73)

Αυτό είχε ως επακόλουθο την ανάπτυξη των γραμμάτων και των

τεχνών: παραδείγματα αποτελούν η ίδρυση του Φιλεκπαιδευτικού
Συλλόγου το 1872 και της φιλαρμονικής την δεκαετία του 1900 . Το
αποκορύφωμα

της

πολιτιστικής

κίνησης

ήρθε

την

εποχή

του

μεσοπολέμου (1922-1940).
(74)

Μετά τα Απριλιανά του 1903 η σύγκρουση αυτή κορυφώθηκε το

διάστημα των ετών 1904-1908, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα,
όπου επιτελικό κέντρο των Ελλήνων αγωνιστών υπήρξε το ελληνικό
προξενείο της Θεσσαλονίκης (σημερινό Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα).

Εκτός από το χρόνο το περικείμενο μιας Χρονικής Περιόδου μπορεί να φανερώνει
και χρονικό διάστημα, διάρκεια ή ακόμα και σειρά (παράδειγμα 75 και 76). Τέλος,
δεν ήταν λίγες οι φορές που μια ονοματική οντότητα φανέρωνε το χρονικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο «συνέβαινε» το γεγονός (παράδειγμα 77).
(75)

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της Τουρκοκρατίας

(1714-1821) η Ερμιόνη γνωρίζει ανάπτυξη και λίγο πριν την επανάσταση
του 1821 ο πληθυσμός της φτάνει περίπου τους 2.000 κατοίκους. Η Ερμιόνη
συμμετείχε στην Επανάσταση του 1821 και πολλοί Ερμιονίτες ενίσχυσαν τις
επαναστατικές δυνάμεις που συγκροτήθηκαν στην περιοχή με αρχηγό τον
Κρανιδιώτη Αρσένιο Κρέστα .
(76)

Κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η δραχμή

γνωρίζει την μεγαλύτερη απαξίωση στην ιστορία της κάτω από την πίεση
της οικονομικής κατάρρευσης της Ελλάδας και του υπερπληθωρισμού που
δημιουργήθηκε λόγω των συνθηκών της εποχής.

(77)

Μετά από όλες τις ταλαιπωρίες που πέρασε πολεμώντας στην Μικρά

Ασία, απ όπου γύρισε τυφλός από τις κακουχίες, κατόπιν στο Αλβανικό και
αργότερα στην Εθνική Αντίσταση όπου ήταν Διοικητής στο 52 Σύνταγμα
του ΕΛΑΣ στο Λιανοκλάδι, όταν τελείωσε η αντίσταση, τον έστειλαν εξορία
Κι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί δεν του αναγνώρισαν τίποτα.

4.6 Τυπολογία Περιβαλλόντων όπου εμφανίζονται τα ονόματα
Χρονικών Περιόδων
Το περικείμενο κάθε όρου αποτέλεσε πηγή πληροφοριών για τις Χρονικές
Περιόδους. Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται ο τρόπος που οργανώσαμε το σύνολο
αυτής της πληροφορίας σε κατηγορίες, καθώς και ένα παράδειγμα από την κάθε
κατηγορία:

Κατηγορία
Χρονικών Περιόδων
Τίτλοι βιβλίων

Υποκατηγορία

Παράδειγμα
Ο καπετάν Αμύντας (Αμύντας Κοσμάς
από το Αμύνταιο) αναφέρει στο βιβλίο
του «Εθνική Αντίσταση – Εμφύλιος
Πόλεμος,

Αναμνήσεις

Περιβάλλον που

καπετάνιου».
Το Μουσείο

Εθνικής

περιγράφει διάφορες

τιμώντας την Ελληνίδα Γυναίκα για τη

πολιτιστικές

συμβολή της στην Εθνική Αντίσταση και

εκδηλώσεις

στους

κοινωνικούς

ενός
Αντίστασης,

αγώνες

για

Ελευθερία, Δημοκρατία και Κοινωνική
δικαιοσύνη, διοργανώνει, σε συνεργασία
με το Δήμο Ηλιούπολης, εκδήλωση με
θέμα: «Η Ελληνίδα Γυναίκα στην
Εθνική Αντίσταση»

Ο όρος αποδίδει το

Μετά από όλες τις ταλαιπωρίες που

χρονικό πλαίσιο που

πέρασε πολεμώντας στην Μικρά Ασία,

συνέβη κάποιο

απ

Γεγονός

κακουχίες, κατόπιν στο Αλβανικό και

όπου

γύρισε

τυφλός

από

τις

αργότερα στην Εθνική Αντίσταση όπου
ήταν Διοικητής στο 52 Σύνταγμα του
ΕΛΑΣ στο Λιανοκλάδι, όταν τελείωσε η
αντίσταση, τον έστειλαν εξορία Κι ήταν
πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί δεν
Βλέπω/ Καλύπτω/

του αναγνώρισαν τίποτα.
Οι σελίδες που ακολουθούν είναι

Επηρεάζομαι/

γραμμένες

Αφορά/ Συμμετέχω

προκατάληψη, επειδή νομίζω ότι είναι

(σ)τα γεγονότα +

καιρός να ιδούμε τα γεγονότα της

Χρονική Περίοδος

Κατοχής, της Αντίστασης και της

χωρίς

οργή

και

Απελευθέρωσης, έπειτα από μισόν και
πλέον

αιώνα,

με

ψυχραιμία

και

Ονομασία/

νηφαλιότητα
Στο Άργος στο Ανατολικό τμήμα της

Χαρακτηρισμός

πόλης εκεί που σήμερα βρίσκεται ο
Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και
όλη η γύρω από αυτόν περιοχή, στην
Τουρκοκρατία ονομαζόταν Καραμουτζά
μαχαλάς,

από

το

όνομα

κάποιου

Περιληπτικό όνομα

Καραμουτζά που έμενε εκεί.
Αλλά τότε γιατί δεν διεκδικούν και οι

το οποίο φέρει την

δωσίλογοι της Κατοχής τις περιουσίες

πληροφορία

που εξασφάλισαν χάρη στην εύνοια των

προσώπων που

Γερμανών ή των Βουλγάρων; Και ποιό

σχετίζονταν με τη

είναι το «εθνικό μήνυμα» που προκύπτει

συγκεκριμένη

για την Πολιτεία και την Εκκλησία από

Χρονική Περίοδο,

τη διατύπωση αυτή του συμβολαίου;

είτε αυτά ήταν ήρωες
είτε όχι:

Πλαίσιο που δηλώνει

Με πρωτεργάτες το Μακρυγιάννη και

το πολίτευμα

τον Καλλέργη ο λαός ξεσηκώθηκε και
απαίτησε σύνταγμα στις 3 Σεπτεμβρίου
του 1843. Ο Όθων αναγκάστηκε να
δεχθεί και έτσι έληξε η περίοδος της

Λέξεις που δηλώνουν

Χρόνια/

απόλυτης μοναρχίας.
Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας

Χρόνο

Χρόνους

έγιναν πολλά έργα ανασυγκρότησης διάνοιξη δρόμων και πλακόστρωση,
αποχετευτικά

έργα

εξωραϊσμού
Περίοδος

και

καθώς

και

καλλωπισμού,

και

ανεγέρθηκε η Δημοτική αγορά Χανίων.
Η καθιερωμένη αυτή άποψη είναι
ατεκμηρίωτη,
φαντασίας

και

δημιούργημα
άγνοιας

λαϊκής

κατά

την

μεταπολεμική περίοδο και προφανώς
πρόκειται για χαρακτηριστική ιστορική
πλάνη, λαμβάνοντας υπόψη το σκοτεινό
και παντελώς ακατάλληλο του χώρου
για φυλακή χωρίς κανένα άνοιγμα για
στοιχειώδη φωτισμό, απαραίτητο για
Εποχή

την επιβίωση ενός ανθρώπου.
Η εποχή του μεσοπολέμου μέχρι τη
διεθνή οικονομική κρίση (1922-1932)
ήταν

μια

περίοδος

σταδιακής

ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας με
ίδρυση βιοτεχνιών και βιομηχανιών
αλλά και μεγάλων δημόσιων έργων,
Αιώνας

όπως το φράγμα της λίμνης Μαραθώνα.
Αυτή η πρακτική εντάθηκε κατά τον
τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας,
λόγω της παρακμής του κράτους που
επέτρεπε στους τοπικούς διοικητές να
παρακάμπτουν, ως ένα βαθμό, τις

Καιρός

εντολές της Υψηλής Πύλης.
Αναφέρομεν ενδεικτικώς μόνον δύο
θαύματά του σύγχρονα. Πως έσωσε την
πόλιν των Φιλιατρών Το ένα έγινε στα
Φιλιατρά το 1943, στο καιρό της
μαύρης Κατοχής της Ελλάδος από
τους

Γερμανούς.

Το

θαύμα

αυτό

συνεκίνησε και συγκινεί μέχρι σήμερα,
όχι μόνον τους Φιλιατρινούς, αλλά και
Διάστημα

όλους τους Έλληνας.
Στο διάστημα της
δημιουργήθηκαν
ελληνικά

σχολεία

Τουρκοκρατίας

μια
τα

σειρά
οποία

από
και

φρόντισαν για την ελληνική παιδεία των
ελληνοφώνων και γι' αυτό ονομάστηκαν
Φροντιστήρια (από την αρχαία ελληνική
Νύχτες

λέξη για την εκπαίδευση).
το καθεστώς χρησιμοποιεί από χθες τα
ελεγχόμενα από τους μεγαλοκαρχαρίες
ΜΜΕ, τους εισαγγελείς που απειλούν με
αυτόφωρα και συλλήψεις αλλά και το
μέτρο της συσκότισης της πλατείας
Συντάγματος που χθες βράδυ θύμιζε

Λέξεις που δηλώνουν

Αρχές

χρονικό διάστημα

νύχτες της ναζιστικής κατοχής.
Το χαρακτηριστικά του λιμανιού σε όλη
την περίοδο του μεσοπολέμου μέχρι και
τις αρχές του Β' παγκόσμιου πολέμου
ορίζουν ένα εύρωστο λιμάνι με έντονη
εμπορευματική δραστηριότητα. Υπήρχε
ναυτική σύνδεση των Πατρών με όλη
σχεδόν τη Δυτική Ελλάδα , καθώς και

Τέλος

με την Ιταλία και την Αλβανία .
Θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι μετά
από 60 χρόνια από το τέλος του

Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα, τα
μόνα αθώα θύματα (τα παιδιά) εκείνης
της
Αρχή και τέλος

εποχής,

ακόμα

και

σήμερα

πληρώνουν τη συνέπεια αυτού.
Τα
κείμενα
του
βιβλίου

που

παρακολουθούν τη νεότερη ελληνική
ιστορία από την κατοχή και μέχρι την
πτώση

της

υπογράφουν

χούντας

το

ειδικοί,

1974,

καταξιωμένοι

μελετητές και ιστορικοί, όπως ο Γιάννης
Χόνδρος,

ο

Όλε

Σμιθ,

ο

Λαρς

Μπέρεντζεν, ο Θάνος Βερέμης και ο
Διάρκεια

Γιάννης Ιατρίδης.
Νομίζουμε ότι κάποιος θα μπορούσε να
βρει

αναλογίες

αριστεράς

κατά

με
τη

τη

στάση

της

διάρκεια

της

Κατοχής, ενώ η άρχουσα τάξη λούφαξε,
συνεργάστηκε με τους κατακτητές ή
απλώς

ακολούθησε

το

δικτάτορα

βασιλιά στο εξωτερικό, πριμοδοτώντας
τα
Σειρά

αντεπαναστατικά

μεταπολεμικά

σχέδια μαζί με τους Άγγλους.
Στις 12 Οκτωβρίου του 1922, εκδίδει το
πολιτικόν του Μανιφέστο και ιδρύει το
κόμμα των Ελευθεροφρόνων. Εν τω
μεταξύ

η

Βασιλεία

καταλύεται,

ο

Κωνσταντίνος εξορίζεται στην Ιταλία,
όπου σε λίγο καιρό θα πεθάνει. Έτσι
ανοίγει ο δρόμος της Β' Ελληνικής
Σύγκριση μιας

Δημοκρατίας.
Όπως στη μεταπολεμική περίοδο, έτσι

Χρονικής Περιόδου

και στην περίπτωση της δικτατορίας

(του Σήμερα

είχαμε

συνήθως) με κάποια

κατασπαταλήσεις κοινωνικών πόρων.

τις

γνωστές

επιπλοκές

με

άλλη Χρονική

Είναι γνωστή η λέξη θαλασσοδάνεια

Περίοδο

πού

σημαίνει

ότι

δανειοδοτήθηκαν

αρκετοί

πλουσιοπάροχα

με

σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, αλλά
αντί αυτής χρησιμοποιούσαν τα δάνεια
Προθέσεις

Κατά

για προσωπικό όφελος και ικανοποίηση.
Σε τι να πρωτοσταθεί κανείς; Ο
εθνικισμός ήταν, λες, καταστροφική
δύναμη κατά τη νεωτερικότητα, αλλά

Σε

όχι κατά τον 19ο αιώνα.
Είναι έδρα ομώνυμου Δήμου (11.041
κατ.) και η πόλη, έγινε η μούσα του
λογοτέχνη Σωτήρη Πατατζή που την
απαθανάτισε ως «Μεθυσμένη Πολιτεία»
στο ομώνυμο μυθιστόρημα, το οποίο
περιγράφει ένα μεγάλο μέρος από τη

Μετά

ζωή της πόλης στο μεσοπόλεμο.
Πολύ γνωστές παραλίες του νησιού
είναι ο Μαραθώνας και η Αγία Μαρίνα .
Δημοφιλές τουριστικό κέντρο αποτελεί
επίσης το επιβλητικό Μοναστήρι του
Αγίου Νεκταρίου, καθώς και πληθώρα
εκκλησιών που διασώθηκαν μετά την

Επί

Τουρκοκρατία.
Κοινή
αντίληψη

όλων,

όσων

ασχολήθηκαν με τη μονή, είναι ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία, διότι η μονή «
κατεστράφη επί Τουρκοκρατίας και επί
Γερμανών» στηρίζοντας προφανώς την
άποψή

τους

σε

αχρονολόγητο

χειρόγραφο των αρχείων της Ιεράς
Μέχρι

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος που
δημιουργήθηκε το 1826, άφησε έξω τη

Μακεδονία, που έμεινε στην κυριαρχία
των Τούρκων για αρκετά ακόμα χρόνια.
Μα ο αγώνας τους δε σταμάτησε.
Συνεχίζεται

μέχρι

το

Μακεδονικό

Αγώνα και τους Βαλκανικούς πολέμους
(που

ως

κύριο

στόχο

είχαν

τη

Μακεδονία) και το 1913 πια η νότια
Μακεδονία
Από

ενσωματώνεται

στην

υπόλοιπη Ελλάδα.
Από τη δικτατορία στον εμφύλιο: Τομές
και συνέχειες.

4.7 Τυπολογία περιβαλλόντων όπου εμφανίζονται τα ονόματα
Ιστορικών Γεγονότων
Ως προς τα Ιστορικά Γεγονότα διακρίναμε εννέα κατηγορίες. Παρακάτω,
παραθέτουμε με τη μορφή πίνακα την εκάστοτε κατηγορία με ορισμένα ενδεικτικά
παραδείγματα.

Κατηγορία
Επεξήγηση
λήμμα «γεγονός»

Παραδείγματα
στο Ένα ασήμαντο γεγονός, η υπόθεση Πατσίφικο ή τα
Παρκερικά (1849-1950), έγινε αφορμή ώστε η Αγγλία να
επιχειρήσει την ταπείνωση της μικρής και αδύναμης Ελλάδας,
προκειμένου να μεταστρέψει υπέρ της την πολιτική του
Όθωνα.
Τις επόμενες μέρες ακολουθούν τα γεγονότα, που έχουν
μείνει γνωστά ως Δεκεμβριανά: η διαδήλωση-διαμαρτυρία
του Ε.Α.Μ. στο κέντρο της πρωτεύουσαν εξελίχθηκε σε
ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των εφεδρικών δυνάμεων του
ΕΛΑΣ από τη μια μεριά και των κυβερνητικών δυνάμεων από

Κηρύττω/ Οδηγώ

την άλλη.
Όταν ο Ιωάννης Μεταξάς στις 4 Αυγούστου του 1936 με
επίφαση τη νομοθετική εξουσιοδότηση κήρυξε δικτατορία,
περιέλαβε τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη στη λεγόμενη τότε
«Εθνική Κυβέρνησή» του (Κυβέρνηση Ιωάννη Μεταξά),
διορίζοντάς τον υφυπουργό Δημοσίας Ασφαλείας.
Η Ιόνια Βουλή το 1863 κηρύσσει την ένωση των Επτανήσων
με την Ελλάδα
Καθεστώς της 4ης Αυγούστου ονομάστικε το δικτατορικό
καθεστώς που είχε η Ελλάδα από τις

Αυγούστου 1936,

ημερομηνία στην οποία ανακήρυξε ο Ιωάννης Μεταξάς τη
δικτατορία και λειτούργησε μέχρι το θάνατό του το 1941.
Σύντομα και μετά το δημοψήφισμα της επιστροφής του, την
ουσιαστική εξουσία ανέλαβε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο
οποίος ετέθη επικεφαλής του στρατού και οδήγησε (…) τη
χώρα στη Μικρασιατική καταστροφή.
Εκεί, το 1905, συγκρότησε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον
Κωνσταντίνο Φούμη την ηγεσία της επανάστασης του
Θερίσου, που οδήγησε στην ένωση της Κρήτης στην
επικράτεια του ελληνικού κράτους.
Συμμετοχή/οργάνωση Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπίατρος στο 27° Σύνταγμα
Πεζικού της Μεραρχίας Σμύρνης που ανέλαβε τη φρούρηση
του τομέα της Κίου μέχρι Παζάρκιοϊ και Γιάλβα. Πήρε μέρος
στους βαλκανικούς πολέμους, αλλά και στη μικρασιατική
καταστροφή μέχρι το 1923.
Μέσα στο 19ο και τον πρώιμο 20ό αιώνα, η Ελλάδα
προσπάθησε να προσαρτήσει στα εδάφη της όλες τις περιοχές
που ακόμη ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαν
ελληνόφωνο πληθυσμό, πράγμα που κατάφερε εν μέρει,
συμμετέχοντας στους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στη αρχή του πολέμου ο κόσμος έμεινε άφωνος… αλλά στη
συνέχεια οργανώθηκε η Εθνική Αντίσταση. Στο τέλος, ο
πόλεμος θα έληγε πρώτα με την ήττα των Ιταλών που
αποχώρησαν το Σεπτέμβρη του ’43, και στη συνέχεια με τη

νίκη των συμμάχων έναντι των Γερμανών στα διάφορα
Διάκριση

μέτωπα.
Ο Σπύρος Σπυρομήλιος ( 1864 - 1930 ), υπήρξε αξιωματικός
της ελληνικής Χωροφυλακής, διακρίθηκε στον διακρίθηκε
στο Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους.
Όλο και περισσότεροι ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες
δέχονται ρητά ή αφήνουν να εννοηθεί σαφώς ότι το ΚΚΕ,
(παρότι πρωτοστάτησε στην εθνική αντίσταση και είχε πάρα
πολλά θύματα άξια πάσης τιμής), εκμεταλλεύτηκε ταυτόχρονα
τον άδολο πατριωτισμό των Ελλήνων και παρέσυρε (ή

Έναρξη/Λήξη

παγίδευσε) στις αγκάλες του μεγάλες μάζες λαού.
Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει ο Εμφύλιος πόλεμος (1824), ο
οποίος τόσο ζημίωσε την επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης
έχασε στον εμφύλιο το γιο του Πάνο (13-11-1824) και ο
ίδιος, συντριμμένος από την απώλεια του γιου του,
παραδόθηκε στους εχθρούς του, οι οποίοι τον φυλάκισαν
στην Ύδρα (Φεβρ. 1825).
Με διάγγελμα του βασιλιά Κωνσταντίνου

αρχίζει η

Μικρασιατική Εκστρατεία. Ενόψει της γενικής επίθεσης των
ελληνικών δυνάμεων ο αρχηγός της στρατιάς της Μικράς
Ασίας, αντιστράτηγος Παπούλας, δηλώνει ότι «ο στρατός μας
καλείται να φέρει σε πέρας το βαρύν έργον αυτού»
Το 1914 ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Βενιζέλος
θέλησε να ενταχθεί η Ελλάδα στον πόλεμο της Αντάντ. Ο
Κωνσταντίνος, όμως, που ήταν γερμανόφιλος υποστήριζε την
ουδετερότητα.
Άρχισε μετά ο εμφύλιος. Ο Πάνος παρέδωσε την πόλη στο
νέο εκτελεστικό με εντολή του πατέρα του, για να αμβλυνθούν
τα πνεύματα κι οι αντιθέσεις. Η Μπουμπουλίνα τέθηκε υπό
διωγμόν
Η επόμενη φάση μεγάλης επέκτασης ήταν το 1923 μετά τη
Μικρασιατική

Καταστροφή,

οπότε

πολλές

γειτονιές

δημιουργήθηκαν, κυρίως άναρχα, από πρόσφυγες της Μικράς
Ασίας .

Ο εμφύλιος έληξε το 1949 με την ήττα των δυνάμεων του
ΔΣΕ. Η ηγεσία του ΚΚΕ και ένα μεγάλο μέρος των μαχητών
του κατέφυγαν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου
έζησαν επί δεκαετίες ως πολιτικοί πρόσφυγες.
Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεκινάει ο
εμφύλιος πόλεμος που θα διαρκέσει τρία έτη μεταξύ (19461949) και θα οδηγήσει σε κοινωνική πολιτική πόλωση τη
χώρα. Ως κοινωνικό φαινόμενο αρχίζει να αναπτύσσεται
ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 η αστυφιλία , δηλαδή η
μαζική φυγή πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τις πόλεις και
ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, την Αθήνα.
Το 1912 , λίγο πριν την έκρηξη του πρώτου

Βαλκανικού

Πολέμου , ο Βενιζέλος έστειλε τον Μεταξά στη Σόφια για να
διαπραγματευτεί τη στρατιωτική συνθήκη μεταξύ της Ελλάδας
και της Βουλγαρίας . Στις 5 Οκτωβρίου η συνθήκη είχε
Δημιουργία/

υπογραφεί.
Μέχρι τη δημιουργία της Κρητικής Πολιτείας, στην Κρήτη

Δημιουργία Ξανά

λειτουργούσαν τα εξής ταχυδρομεία: Αυστριακό, Τουρκικό,
Ελληνικό, και κατά την μεταβατική περίοδο και το Γαλλικό,
το Ιταλικό, το Αγγλικό και το Ρώσικο ταχυδρομείο, που
εξυπηρετούσαν κυρίως τις ανάγκες των περιοχών που
διοικούσαν οι δυνάμεις τους.
Η εκπαίδευση ήταν ήδη ανεπτυγμένη στην Κρήτη, αλλά με τη
σύσταση της Κρητικής Πολιτείας εμφάνισε νέα άνθηση. Η
πρώτη νομολογία για την εκπαίδευση εισήχθη με διατάξεις
του Συντάγματος του 1899, με τις οποίες καθιερώθηκε η
υποχρεωτική παιδεία και για τα δύο φύλα.
Το 1966 διορίστηκε από το ΓΕΣ, τμηματάρχης στο 4 ο
Επιτελικό γραφείο του ΓΕΣ. Έκτοτε άρχισε η προπαρασκευή
του πραξικοπήματος, μαζί με τους Παττακό, Μακαρέζο και
άλλους 26 αξιωματικούς.
Το γεγονός θα προκαλέσει ταραχή στην Ελλάδα και αλγεινή
εντύπωση στους Συμμάχους και θα αναζωπυρώσει τον
Εθνικό

Διχασμό.

Οι

διώξεις

των

αντιβενιζελικών

αποκορυφώνονται με την αψυχολόγητη και άδικη δολοφονία
του Ίωνα Δραγούμη.
Οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις, που διορίζονται στη συνέχεια,
δημιουργούν κλίμα πόλωσης, διαιρώντας την Ελλάδα σε δύο
παρατάξεις -φιλοβασιλικών και φιλοβενιζελικών-, κάτι που
θα συντελέσει στη γένεση και άνδρωση του Εθνικού
Ανατροπή/Απαλλαγή/

Διχασμού με όλα τα μεταγενέστερα επακόλουθά του.
Μετά την κατάρρευση της Χούντας υπήρξε μέλος της

Καταστροφή

Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μέχρι το 1989, οπότε
αποχώρησε μαζί με άλλα 14 μέλη της ΚΕ που δημιούργησαν
εν συνεχεία το Νέο Αριστερό Ρεύμα
. Ήταν οι Κουμουνιστές που έπαιξαν με τη φωτιά της
ανατροπής της Χούντας, όταν ομοϊδεάτες του κ. Αϊβαλιώτη
βασάνισαν αγωνιστές της δημοκρατίας στα κολαστήρια της
ΕΣΑ.
Σκοπός του κινήματος ήταν η εξέγερση του λαού η οποία θα
οδηγούσε στην απαλλαγή από τη δικτατορία. Την άνοιξη του
1973 όλα ήταν έτοιμα. Το κίνημα θα εκδηλωνόταν στις

Κινήματα/

πρώτες ώρες της 23ης Μαΐου.
Μια στιγμή σκέφτηκα να τα’ αφήσω όλα και να φύγω για τας

Καθεστώτα/

Αθήνας, όπου ήμουν βέβαιος να βγω Βουλευτής με το ρεύμα

Πραξικοπήματα/

που επεκράτησε για τους νέους. Ευτυχώς κρατήθηκα. Άλλως

Συνθήκες

τε έκαμα ένα ταξείδι στας Αθήνας και δεν έμεινα
ενθουσιασμένος με τες ιδέες εκείνων που ωδηγούσαν το
Κίνημα του 1909.
Τελευταίο και συγκλονιστικότερο όλων σύμφωνα με τον
Μπερνάρ
ρατσιστικό

Πιερόν

ο

πογκρόμ

Ελευθέριος
εις

βάρος

Βενιζέλος
των

σχεδίαζε

Εβραίων

της

Θεσσαλονίκης εφ' όσον επικρατούσε το κίνημα του
Νουρεντίν.
Αυτή υπήρξε η αρχή μιας περιόδου πολιτικής ανωμαλίας που
συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας τελικά στο
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Ο Γεώργιος
Παπανδρέου επέβαλλε το 1964 ως Αρχηγό της Χωροφυλακής

τον Αντιστράτηγο Σταύρο Βαλσαμάκη, παρά τις αντιδράσεις
Επανάσταση/
Εξέγερση/
Πόλεμος,

των Ανακτόρων.
Μέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και την
Μάχη/ ενσωμάτωση του διαμερίσματος της Μακεδονίας με το

με

την ελληνικό κράτος, ο πληθυσμός της περιοχής αποτελούνταν

έννοια του αγώνα και από Έλληνες, Μουσουλμάνους (Τούρκους και μη Τούρκους),
της διαμάχης

Βούλγαρους, Σλάβους, και κυρίως στη Θεσσαλονίκη,
Σεφαρδί Εβραίους.
Η Κρητική Πολιτεία (1896-1913) ήταν το επίσημο όνομα με
το οποίο η αναγνωρίστηκε η Κρήτη ως αυτόνομο κράτος μετά
την Κρητική Επανάσταση του 1894 και την απόσχισή της
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου και τέθηκε υπό την
προστασία

των

Μεγάλων

Δυνάμεων,

του

Ηνωμένου

Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ρωσίας.
Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν ένοπλη αντιπαράθεση στις
αρχές του 20ου αιώνα που διήρκησε περίπου 4 χρόνια (19041908) και διεξήχθη στη Μακεδονία.
Ο Αττίλας δεν υπήρξε επί Παπαδοπούλου αλλά επί Ιωαννίδη
και μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου η κοινωνική
αναταραχή ήταν αυτή που μας οδήγησε λίγο μετά, στις
λανθασμένες και προδοτικές επιλογές του Ιωαννίδη.
(…) από τον Παπαδόπουλο και τον Παττακό έως τον
Ιωαννίδη - από τη φίμωση του Τύπου, τις συλλήψεις, τις
εκτοπίσεις και τα βασανιστήρια, έως τον ξεσηκωμό του
Πολυτεχνείου - και από την πολιτική και οικονομική
απίσχναση της χώρας μέχρι την πτώση της Δικτατορίας και
την επανεγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, ο αναγνώστης θα
βρεθεί μέσα σε έναν τυφώνα πληροφοριών και ντοκουμέντων
που θα του αποκαλύψουν όλο το πεδίο πάνω στο οποίο
θεμελιώθηκε, γιγαντώθηκε και έσβησε το επάρατο καθεστώς.
Ο Εθνικός Διχασμός, όπως ονομάστηκε η διαμάχη (1916)
ανάμεσα στο Βασιλιά Κωνσταντίνο ΙΒ’ και τον Ελευθέριο
Βενιζέλο αναφορικά με την έξοδο της Ελλάδας στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησαν στο σχηματισμό δεύτερης

κυβέρνησης από το Βενιζέλο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

5

Δημιουργία πόρου

Χρονικών Περιόδων

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τον πόρο που συγκροτήθηκε από τα δεδομένα
της διπλωματικής μας εργασίας. Ο πόρος αυτός περιλαμβάνει τα ονόματα των
Χρονικών Περιόδων που συγκεντρώσαμε σε συνδυασμό με την πραγματολογική τους
πληροφορία και τις πηγές από τις οποίες ανασύρθηκαν.
Η συνεχής εξέλιξη του Διαδικτύου, αλλά και η χρήση που του γίνεται ευρύτερα το
εφοδιάζει με ένα πλήθος δομημένης πληροφορίας και γνώσης. Αυτό οδήγησε τους
ερευνητές να αναπτύξουν το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), αλλά και τα
διασυνδεδεμένα δεδομένα (Linked Data) (Bizer et al., 2009). Ο Παγκόσμιος Ιστός
αποτελεί ένα δίκτυ διασυνδεδεμένων εγγράφων (Web of documents). Σήμερα, αυτό
εξελίσσεται και δημιουργείται ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων δεδομένων (Web of
Data).

5.1 Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data)
Ένα σημαντικό ζήτημα, γύρω από το οποίο γίνονται ποικίλες συζητήσεις στους
επιστημονικούς κύκλους στις ημέρας αφορά στα δεδομένα. Ο Tim Berners-Lee
(1989) επινόησε επινόησε τον Παγκόσμι Ιστό, με στόχο να έχει ο άνθρωπος ελεύθερη
πρόσβαση στην πληροφορία. Στις μέρες μας, ο ίδιος άνθρωπος επινοεί τον όρο
‘Διασυνδεδεμένα Δεδομένα’. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ένα σύστημα

δημοσιοποίησης, αναπαράστασης, σύνδεσης και διαλειτουργικότητας δομημένων
δεδομένων. Η μέθοδος αυτή είναι πλέον ιδιαίτερα δημοφιλής και χρησιμοποιείται από
ποικίλους παρόχους δεδομένων, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές
βιβλιοθήκες, οι χάρτες, αλλά και εγκυκλοπαίδειες (π.χ. DBPedia).
Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα χρησιμοποιούν απλές τεχνολογίες Ιστού, όπως τα
URLs και οι συνδέσεις (links) μεταξύ τους. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο
επεκτείνεται η πληροφορία που διαβάζουν αυτόματα οι υπολογιστές. Η παρακάτω
εικόνα παρουσιάζει το διάγραμμα του LOD cloud (Cyganiak et al., 2011), το οποίο
δείχνει τα
Διασυνδεδεμένα Σύνολα ΔεδομένωνLinked Datasets που έχουν
δημοσιευθεί με αυτή τη μέθοδο.

Τέλος ο Tim Berners-Lee (2006, 2009) προτεινε συνοπτικά πέντε κανόνες για την
κατηγοριοποίηση των δεδομένων που διατίθενται στον Παγκόσμιο Ιστό. Πιο
συγκεκριμένα προτείνε:


Η πληροφορία θα πρέπει να διατίθεται στο Web
(ανεξαρτήτου format)



Η πληροφορία θα πρέπει να διατίθεται στο Web με δομημένο τρόπο

με άδεια πρόσβασης



Θ πρέπει να γίνεται χρήση ανοιχτών και μη εμπορικών προτύπων για τη
μορφοποίηση των δεδομένων



Θα πρέπει να γίνεται χρήση URLs για τον προσδιορισμό αντικειμένων, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η αναφορά και η δεικτοδότηση από άλλους χρήστες



Θα πρέπει να δημιουργούνται διασυνδέσεις (links) προς άλλα δεδομένα που
περιγράφουν πληροφορία με στόχο την προσθήκη σημασιολογίας.

5.2 Δημιουργία γλωσσικού πόρου
Η παραπάνω μέθοδος, η οποία περιγράφει ένα ενιαίο δίκτυο δομημένων δεδομένων,
αποτέλεσε και το έναυσμα για τη δημιουργία του γλωσσικού πόρου μας. Τα πλούσια
σε πληροφορία κείμενα που συλλέξαμε για το Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων μας,
αποτέλεσαν την πηγή για να δημιουργήσουμε μια υποδομή για Διασυνδεδεμένα
Δεδομένα (Linked Data).
Αρχικά, καταγράψαμε όλα τα ονόματα των Χρονικών Περιόδων που συγκεντρώσαμε
από τις αρχές του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να τις τοποθετήσουμε σε
χρονολογική σειρά από το 1800 μέχρι το 2004. Σε αυτό το σημείο, παρατηρήσαμε
πως οι Χρονικές αυτές Περίοδοι δεν έχουν σαφή όρια αρχής και τέλους για την
ελληνική κοινότητα που τις δημιουργεί και τις χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα,
σύμφωνα με τα δεδομένα μας, άλλοι χρήστες θεωρούν πως τα χρόνια της
«Μεταπολίτευσης» είναι τα επόμενα 3 με 5 χρόνια μετά την πτώση του δικτατορικού
καθεστώτος, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι, οι οποίοι πιστεύουν πως η περίοδος της
Μεταπολίτευσης φτάνει μέχρι τις μέρες μας (Παράδειγμα 78).
(78)

Και, εντέλει, θα του αποκαλυφθεί το πλαίσιο πάνω στο οποίο ρίζωσε η

Μεταπολίτευση: μία ιστορική περίοδος που ακόμη βιώνουμε - και που
μένει να αναλυθεί από τον ιστορικό του αύριο.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνά μας υπήρξαν περίοδοι οι οποίες ξεκινούν πριν
τελειώσουν οι προηγούμενες ή και περίοδοι οι οποίες εμφανίζονται παράλληλα. Για
παράδειγμα, η «περίοδος διακυβέρνησης Μητσοτάκη» συμπίπτει για ορισμένο
χρονικό διάστημα με την ίδια περίοδο με του «Μακεδονικού», διότι η πρώτη ξεκινά
το 1990, ενώ η δεύτερη ξεκινά το 1991 αντίστοιχα.

Αυτές οι παρατηρήσεις που κάναμε ως προς τη σχέση των ημερολογιακών ετών με
τις Χρονικές Περιόδους που εντοπίσαμε, μας οδήγησαν στο να τοποθετήσουμε
ημερολογιακιά όλα τα έτη από το 1800 μέχρι τις μέρες μας, ανά ένα, έτσι ώστε να
μποορούμε να συνδέσουμε το κάθε έτος με τη Χρονική Περίοδο στην οποία
αντιστοιχεί σύμφωνα με το ΗΣΚ μας. Στόχος μας δεν ήταν να καταγράψουμε τις
Χρονικές Περιόδους, όπως αυτές είναι κοινά αποδεκτές και οργανωμένες από τους
ιστορικούς. Η δική μας μελέτη εστίασε περισσότερο στην καταγραφή των Χρονικών
Περιόδων με βάση την αίσθηση που έχει η ίδια η ελληνική κοινότητα, αίσθση η οποία
αναδεικνύεται στον λόγο των φυσικών ομιλητών της γλώσσας. Για αυτό το λόγο, και
στο γλωσσικό μας πόρο, επιλέξαμε να συνδέσουμε τις χρονικές περιόδους με
ημερομηνίες οι οποίες αναφέρονταν στο ΗΣΚ μας.
Σε επόμενο στάδιο, κρίναμε απαραίτητο για να καθορίσουμε και να κατανοήσουμε
καλύτερα την εκάστοτε Χρονική Περίοδο, να τη συνδέσουμε και με τα Ιστορικά
Γεγονότα, αλλά και γενικότερα με την πραγματολογική πληροφορία που μας δίνονταν
από τα κείμενά μας. Έτσι, εμπλουτίσαμε τη διασύνδεση, όπως φαίνεται και στον
παρακάτω πίνακα.

Παράδειγμα
Χρονική Περίοδος 1

Κυπριακό/Κυπριακό

Χρονική Περίοδος 2

εισβολής
Μεταπολίτευση/Περίοδος

Χρονική Περίοδος 3

Ελλάδος/ Γ' Δημοκρατία της Ελλάδος
περίοδος Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητος-ας/

Χρονική Περίοδος 4

τα

Χρονική Περίοδος 5

Καραμανλή/ διακυβέρνηση Καραμανλή
Δικτατορία/δικτατορία του '67/ Χούντα/δικτατορία

Ημερολογιακό Έτος

των συνταγματαρχών/Επταετία/ (…)
1974

Περιγραφή/Γεγονότα

24 Ιουλίου: De facto κυβέρνηση Κωνσταντίνου

χρόνια

του

Καραμανλή

-

(παραίτηση

στις

ζήτημα/Περίοδος
Γ'

Δημοκρατίας

Καραμανλή/επί

Κυβέρνηση
21

Κυπριακής

κυβερνήσεως

Εθνικής

Νοεμβρίου

της

του

Ενότητος
1974).

Αποκαθίστανται οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα
έπειτα από επτά χρόνια Δικτατορίας. Επιστρέφει

ύστερα από δέκα χρόνια αυτοεξορίας στη Γαλλία ο Κ.
Καραμανλής

Τέλος, για να διασυνδεθούν όλα αυτά, κρατήσαμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(URLs), όπου εντοπίσαμε την κάθε πληροφορία για να μας παραπέμπει στο
αντίστοιχο κείμενο από το σύνολο του ΗΣΚ, που συγκεντρώσαμε. Η διαθεσιμότητα
δομημένης πληροφορίας στον ιστό πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες που παρέχουν τα
δεδομένα στον εκάστοτε χρήστη ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
αναπτυχθούν μια σειρά από διαδικτυακές εφαρμογές. Η υποδομή αυτή μπορεί να
αναπτυχθεί ως οντολογία ή ως σύστημα gazetteers και έτσι να χρησιμεύσει ιδιαίτερα
σε μια προσπάθεια δημιουργίας διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked data).
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Επίλογος

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συνοψίσουμε την παρουσίαση της διπλωματικής μας
εργασίας και θα παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά τα συμπεράσματά μας. Παράλληλα,
θα παρουσιάσουμε ζητήματα των οποίων η αντιμετώπιση μπορεί να αποτελέσει
έναυσμα για μελλοντική έρευνα στο αντικείμενό μας.

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Η παρούσα διπλωματική εργασία ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να συλλεχθούν οι
Χρονικές Περίοδοι (Time Period Names) της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Αρχικά,
παρατηρήθηκε πως οι Χρονικές αυτές Περίοδοι παρουσίαζαν πολλά κοινά με τις
πολυλεκτικές εκφράσεις. Γεγονός το οποίο μετά το πέρας αυτής της έρευνας
επιβεβαιώθηκε. Στη συνέχεια,

θεωρήσαμε πως οι όροι μας είναι ένα είδος

Ονοματικών Οντοτήτων (Named Entities). Για να εντοπίσουμε τέτοιου είδους
Ονοματικές Οντότητες αποφασίσαμε ότι ήταν αναγκαία η δημιουργία ενός
Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένου. Παρόλο που υπάρχουν ΗΣΚ για τα ελληνικά, στη
δική μας περίπτωση, ήταν καλύτερα να δημιουργήσουμε ένα νέο, εστιασμένο στο
θεματικό πεδίο της Ιστορίας. Επιπλέον, η πηγή από την οποία συλλέξαμε τα κείμενά
μας αποφασίσαμε να είναι το Διαδίκτυο, αφού η δυναμική φύση και η πιθανή
μεταβολή των Χρονικών Περιόδων με την πάροδο των ετών από τους χρήστες,

επιβάλλει τα κείμενά μας να είναι επικαιροποιημένα. Η ίδια ανάγκη υπάρχει και σε
άλλους τομείς εκτός της Ιστορίας, όπως είναι η Εκπαίδευση και η Ιατρική. Για αυτό
και η παρούσα μεθοδολογία, είναι ιδιαίτερης αξίας, αφού μπορεί κανείς να την
υιοθετήσει και για άλλα θεματικά πεδία.
Συγκεντρώθηκε ένα αξιόλογο Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων (3020 URLs) με τη
βοήθεια του εργαλείου γλωσσικής τεχνολογίας Focused Monolingual Crawler (ILSPFMC). Διηξήχθησαν τρία πειράματα τριών ωρών, από τα οποία τελικά
δημιουργήσαμε το ΗΣΚ μας. Με αυτό το τμήμα της εργασίας μας, έγινε μία
προσπάθεια να πάρουμε μέρος στη συζήτηση που γίνεται αυτήν την περίοδο στη
γλωσσολογική κοινότητα και αφορά στους τρόπους συγκέντρωσης ΗΣΚ.
Το ΗΣΚ, που δημιουργήσαμε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας,
επισημειώθηκε σημασιοσυντακτικά και μας έδωσε μια καθαρή εικόνα των Χρονικών
Περιόδων της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Ξεκινήσαμε με 16 Χρονικές Περιόδους
και συγκεντρώσαμε 78. Παράλληλα, η προσπάθεια σημασιολογικής επισημείωσης
του ΗΣΚ μας, έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα σχήμα σημασιολογικής
επισημείωσης για την Ελληνική.
Δημιουργήθηκε μια τυπολογία σχετική με τις συντακτικές δομές, τους συντακτικούς
ρόλους, αλλά και τα περιβάλλοντα στα οποία εμφανίζονται τέτοιου είδους ονοματικές
οντότητες. Παράλληλα, με τις Χρονικές Περιόδους δημιουργήσαμε και μια
κατηγοριοποίηση των Ιστορικών Γεγονότων, αφού τα επεξεργαστήκαμε εξίσου στην
επισημείωση, για να καταφέρουμε να τα διαχωρίσουμε από τις ονοματικές οντότητες
που αναζητούσαμε.
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως η ελληνική κοινότητα δε χρησιμοποιεί
Συνθήκες, κινήματα, μάχες και καθεστώτα για να δημιουργήσει Χρονικές Περιόδους.
Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια εικόνα σχετικά με το ποιοι τελικά όροι αποτελούν
Χρονικές Περιόδους και ποιοι Ιστορικά Γεγονότα.
Χρονικοί Περίοδοι
Καποδιστριακή Περίοδος
Παλινόρθωση
Δικτατορία
Εμφύλιος Πόλεμος
Εθνικός Διχασμός
Δεκεμβριανά
Είσοδος της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ιστορικά Γεγονότα
Επανάσταση στο Γουδί
Κίνημα του Γουδή
Συνθήκη των Σεβρών
Μικρασιατική Καταστροφή
Κίνημα του Ναυτικού
Πραξικόπημα
Καθεστώς 4ης Αυγούστου

Οκταετία Καραμανλή
Ενσωμάτωση Επτανήσων

Μοναστηριακό ζήτημα
Κρητική Επανάσταση

Η πιο πιθανή εξήγηση είναι πως τέτοιου είδους περιπτώσεις αποτελούν Ιστορικά
Γεγονότα με περιορισμένη χρονική διάρκεια, χωρίς, όμως, αυτό να αποτελεί το μόνο
κριτήριο. Χαρακτηριστικά, συναντήσαμε περιπτώσεις που μας εξέπληξαν. Μια από
αυτές ήταν η ονοματική οντότητα «Μικρασιατική Καταστροφή». Το συγκεκριμένο
γεγονός, διήρκησε τουλάχιστον κάποιους μήνες του 1922. Παρόλα αυτά δε βρήκαμε
καμία περίπτωση που να χρησιμοποιείται ως Χρονική Περίοδος (παράδειγμα 1)
(1) Μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή και
με τη Συνθήκη της Λωζάννης, στην περιοχή εγκαταστάθηκαν Έλληνες
πρόσφυγες από τη Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία που συμβίωσαν
(…)

Ενώ από την άλλη πλευρά, υπήρξαν Ιστορικά Γεγονότα με μικρότερη χρονική
διάρκεια, όπως ήταν ορισμένες μέρες και παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται από τους
ομιλητές της Ελληνικής και ως Χρονικές Περίοδοι. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα,
είναι η περίπτωση της ονοματικής οντότητας του «Πολυτεχνείου». (παράδειγμα 2).
(2) Καθώς επίσης κι από τη βεβαιότητα ότι αν τους δινόταν η ευκαιρία, θα
ξανάκαναν τα ίδια ακριβώς και θα ακολουθούσαν απαρέγκλιτα τον ίδιο
δρόμο. Κάποιες άλλες γυναίκες είχαν ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία να
μιλήσουν, για να μην ταυτιστούν με το στερεότυπο για τη γενιά του
Πολυτεχνείου που βολεύτηκε στην αμφισβήτησης κι εξαργύρωσε τους
αγώνες του παρελθόντος με μια θέση στο σύστημα εξουσίας που
αντιπάλεψε.

Επομένως, η ελληνική κοινωνία δημιουργεί Χρονικές Περιόδους αξιοποιώντας,
πρώτα απ’ όλα, χρονολογίες, όπως είναι ο 19ος αιώνας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί
γεγονότα, όπως ο Εμφύλιος Πόλεμος και η Μεταπολίτευση. Συνδέει τις ονοματικές
αυτές οντότητες με την τοποθεσία, την οποία αφορούν, και με πρόσωπα, με
αποτέλεσμα να δημιουργεί περιόδους όπως η Καποδιστριακή και η περίοδος του
Κρητικού ζητήματος. Τέλος, αποδείχθηκε από την έρευνά μας, ότι πολύ σημαντικό

ρόλο έχει και ο τύπος πολιτεύματος της χώρας μας. Έτσι, έχουμε τη Δικτατορία ή την
περίοδο της Αντιβασιλίας, ή την περίοδο της Δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ιδιαίτερα αξιόλογο όμως, ήταν και το συμπέρασμα που προέκυψε για το πώς
χρησιμοποιούνται οι Χρονικές Περίοδοι μέσα στο λόγο. Το συντακτικό κρικτήριο
αποδείχθηκε ασφαλές. Οι ονοματικές μας οντότητες δεν ήταν σχεδόν ποτέ
αντικείμενα και πολύ σπάνιες ήταν οι περιπτώσεις των υποκειμένων. Κυρίως,
εμφανίζονταν είτε ως γενικές προσδιοριστικές κάποιων ονομάτων είτε ως εμπρόθετοι
προσδιορισμοί.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως η παρούσα διπλωματική
εργασία, παρουσιάζει μια πραγματικά εξαντλητική και τεκμηριωμένη περιγραφή των
Χρονικών Περιόδων, καθώς και έναν εξαιρετικό πόρο. Ο πόρος αυτός, συνδέει τα
ονόματα Χρονικών Περιόδων με την πραγματολογική τους πληροφορία και τις πηγές
από όπου αυτά ανασύρθηκαν. Επομένως, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω θα
μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να καθοδηγήσει ένα γλωσσικό εργαλείο, όπως ο Focused
Monolingual Crawler, αλλά και μια μηχανή ανεύρεσης Χρονικών Περιόδων.

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Ποικίλα είναι τα ζητήματα που προέκυψαν από αυτή τη διπλωματική εργασία για
μελλοντική έρευνα. Πολύτιμη θα ήταν η δημιουργία ενός οντολογικού σχήματος με
τους όρους που συλλέχθηκαν, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο
θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τις σημασιολογικές σχέσεις που διέπουν τις
Χρονικές Περιόδους.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε εδώ τις ποικίλες εφαρμογές στις οποίες μπορεί
να συνεισφέρει τέτοιου είδους έρευνα. Ο πόρος που αναπτύξαμε μπορεί να
συνεισφέρει στην διασύνδεση ανοικτών αδόμητων και δομημένων δεδομένων. Η
λίστα με τις χρονικές περιόδους μπορεί να προστεθεί στους καταλόγους των
βιβλιοθηκών, να εμπλουτίσει τα δεδομένα τους και να συμβάλει σε πιο σύνθετες
αναζητήσεις από την πλευρά των χρηστών.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία παρουσιάζει ποικιλομορφία ιστορίας ανάλογα με
το γεωγραφικό χώρο που εξετάζει κανείς. Συνεπώς, θα μπορούσε να συνδυαστεί ο

περιοδισμός με τόπους σε πιο συστηματικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, στα επόμενα
βήματα της έρευνάς μας θα ήταν ενδιαφέρον να αναπαρασταθούν οι χρονικές
περίοδοι είτε σε ένα timeline, είτε -σε ένα τρίτο επίπεδο- σε έναν χάρτη σε
συνδυασμό με την εκάστοτε περιοχή της Ελλάδας. Χαρακτηριστική είναι η απουσία
ενός αντίστοιχου timeline στις σελίδες της Wikipedia. Κάτι τέτοιο θα ωφελούσε και
την εκπαιδευτική κοινότητα.
Παρόλο που η δική μας έρευνα περιορίστηκε σε ιστορικά δεδομένα, κανείς θα
μπορούσε να επεκτείνει το αντικείμενο των χρονικών περιόδων και σε άλλους τομείς.
Πρώτα από όλα, θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στον τομέα των λογοτεχνικών
περιόδων και λογοτεχνικών ρευμάτων ή στη μουσική. Ακόμη, όμως, θα μπορούσε να
αναφέρεται και σε κυβερνητικά έγγραφα ή στα αρχεία οργανισμών ή εταιρειών.
Τέλος, χρησιμοποιώντας κανείς τα μεθοδολογία που παρουσιάστηκε εδώ, θα
μπορούσε να συλλέξει ένα πολύ μεγαλύτερο Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων
συγκεκριμένης θεματολογίας από κείμενα που βρίσκονται ελεύθερα διαθέσιμα στο
Διαδίκτυο.

7

Βιβλιογραφία

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. (1986). Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική. διδ. διατρ.,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

McEnery Τ., R. Xiao & Y. Tono. (2006). Corpus Based Language Studies: an
advanced resource book. London & New York: Routledge.

Marianne Hundt, Nadja Nesselhauf, Carolin Biewer. (2007). Corpus Linguistics and
the Web. Amsterdam: Rodopi.

Skadina, I., Aker, A., Mastropavlos;N., Su, F., Tufis, D., Verlic, M., Vasiljevs, A.,
Babych, B., Glaros;N. (2012). Collecting and Using Comparable Corpora for
Statistical Machine Translation. In Proceedings of LREC 2012, 21-27 May, Istanbul,
Turkey.
Onn Brandman, Junghoo Cho, Hector Garcia-Molina, Narayanan Shivakumar. (2007).
Crawler-Friendly Web Servers. Dept. of Computer Science Stanford.

Chakrabarti, S., Van Den Berg, M., and Dom, B. 1999. Focused Crawling: A New
Approach to Topic-Specific Resource Discovery. In Proceedings of the Eight World
Wide Web Conference, Toronto, Canada.
L. Yi, and B. Liu., 2003. Web page cleaning for Web mining through feature
weighting, in Proceedings of Eighteenth International Joint Conference on Artificial
Intelligence (IJCAI-03).Acapulco, Mexico.
Kohlschütter, C., Fankhauser, P., and Nejdl, W. 2010. “Boilerplate Detection using
Shallow Text Features”. The Third ACM International Conference on Web Search and
Data Mining.
D. Fetterly, M. Manasse, and M. Najork. November 2003. On the evolution of clusters
of near-duplicate web pages. In LA-WEB '03: Proceedings of the First Conference on
Latin American Web Congress, page 37,
Gordon, R.G.J., (ed.). 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition.
Dallas, Tex.: SIL International.
Berment V., 2004. “Méthodes pour informatiser des langues et des groupes de
langues peu dotées” PhD Thesis, J. Fourier University – Grenoble I, May 2004..
A.Adelnia, H. V. Dastjerdi. 2011. Traslation of Idioms: A Hard Task for the
Translator. Theory and Practice in Language Studies. July 2011.
Hesbam A., 2008. “Self Ranking and Evaluation Approach for Focused Crawler
Based on Multi-Agent System”. The International Arab Journal of Information
Technology.
Almpanidis, G., Kotropoulos, C. and Pitas, I. 2007. Combining text and link analysis
for focused crawling – an application for vertical search engines. Information
Systems, 32(6), 886-908.

Lindgaard, G., Fernandes, G., Dudek, C. & Brown, I. (2006). Attention web
designers: You have 50 milliseconds to make a good first impression! Behaviour and
Information Technology, 25 (2): 115-126.
"ISO 9241-1:1992". International Organization for Standardization. Retrieved 22 July
2011
K. Hoda,. An overview of Urdu on the Web, Date Retrieved (14, 09, 2010), Available
http://www.urdustudies.com/pdf/20/25Resources-Hoda.pdf
W. H. Fletcher. 2011. Corpus Analysis of World Wide Web. Encyclopedia of Applied
Linguistics. Wiley-Blackwell
Foskett, D.J.: Thesaurus. In: Sparck Jones, K., Willet, P. (eds.): Readings in
Information Retrieval. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, California
(1997) 111-134
CoNLL-2003, http://www.cnts.ua.ac.be/conll2003/

S. Boutsis, I. Demiros, V. Giouli, M. Liakata, H. Papageorgiou and S. Piperidis, A
System Recognition of Named Entities in Greek, Lecture Notes in Computer Science
(2000)

D. Farmakiotou, V. Karkaletsis, J. Koutsias, G. Sigletos, C. Spyropoulos and P.
Stamatopoulos, Rule-based Named Entity Recognition for Greek Financial Texts,
Proceedings of the Workshop on Computational lexicography and Multimedia
Dictionaries (COMPLEX 2000) (2000), pp. 75-78

V. Karkaletsis, G. Paliouras, G. Petasis, N. Manousopoulou and C. D. Spyropoulos,
Named-Entity Recognition from Greek and English Texts, Journal of Intelligent and
Robotic Systems (1999), pp. 123-135

G. Petasis, F. Vichot, F. Wolinski, G. Paliouras, V. Karkaletsis and C. Spyropoulos,
Using Machine Learning to Maintain Rule-based Named-Entity Recognition and
Classification Systems, Meeting of the Association for Computational Linguistics
(ACL) (2002)

R. Mostern, Digital Gazetteer Standards for History and Culture, (2002), Electronic
Cultural Atlas gazetteer project

I. Krstev, C., Obradović, I., Stanković, R., & Vitas, D. (2013). An Approach to
Efficient Processing of Multi-word Units. In Computational Linguistics (pp. 109-129).
Springer Berlin Heidelberg.

Kyriakopoulou, A., 2011. Les noms composés de type N (E+Det:G) N:G en grec
moderne.
Διδακτορική διατριβή. Paris: Université Paris-Est.

Kyriacopoulou, T., Mrabti, S. & Yannacopoulou, A., 2002. Le dictionnaire
électronique des
noms composés en grec moderne. Lingvisticæ Investigationes, 25 (1), σσ. 7-28.

Gavriilidou, Z., 1997. Étude comparée des suites NN en français et en grec.
Διδακτορική
διατριβή. Université Paris XIII.

Φούφη, Β., 2007. Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Στο: 6ο Συνέδριο "Ελληνική
Γλώσσα
και Ορολογία". Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, σσ. 53-61.

Φούφη, Β., 2009. Ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό πολυλεκτικών συνθέτων της Νέας
Ελληνικής με σκοπό την αυτόματη ανάλυση κειμένων. Στο: Πρακτικά 4ης Συνάντησης

Εργασίας

Μεταπτυχιακών

Φοιτητών.

Αθήνα:

Εθνικό

και

Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φούφη, Β., 2012. Μορφολογική, σημασιολογική και συντακτική περιγραφή των
πολυλεκτικών σύνθετων μονάδων με τη μορφή Επίθετο και Ουσιαστικό. Προτάσεις
εφαρμογής στη διδακτική της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Διδακτορική
διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ράλλη, Α., 2005, Μορφολογία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.

Samaridi, A. and Markantonatou, S. 2014. . Parsing Modern Greek verb MWEs with
LFG/XLE grammars. The 10th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2014), Workshop
at EACL 2014 (Gothenburg, Sweden), April 26-27, 2014

Savary, A., 2000, Recensement et description dew mots composes – methods et
applications, These de doctorat en Informatique Fondamentale, Universie de Mamela-Vallee.

Sinclair, J. 1991. Corpus, concordance, collocation: Describing English language.
Oxford University Press, Oxford.

Biber, D. and Jones, J.K. 2005. Merging corpus linguistics and discourse analytical
research goarlsQ discourse units in biology research articles. Corpus Linguistics and
Linguistics Theory.

Baroni, M. and Bernardini, S. (eds.) (2006) WaCky! Working Papers on the Web as
Corpus. Bologna: GEDIT Edizioni.

M. Baroni, S. Bernardini, A. Ferraresi and E. Zanchetta. (2009). The WaCky Wide
Web: A Collection of Very Large Linguistically Processed Web-Crawled
Corpora. Language Resources and Evaluation 43(3): 209-22

Scannel, K.P. (2007) The Crubadan Project: corpus building for under-resourced
languages. In Fairon, C., Naets, H., Kilgariff, A. and de Schryver, G.-M. (eds)
Building and exploring Web corpora. Proceedings of the WAC3 Conference. Louvain:
Presses Universitaires de Louvain. 5-15.

Marek, M., Pecina, P. and Spoutsa, M. (2007) Web Page Cleaning with Conditional
Random Fields. In Fairon, C., Naets, H., Kilgariff, A. and de Schryver, G.-M. (eds)
Building and exploring Web corpora. Proceedings of the WAC3 Conference. Louvain:
Presses Universitaires de Louvain. 155-162.

Krishnamurthy, R. (2011) Accessing all Areas: Corpus Analysis methods in interdisciplinary applications Corpus Linguistics Summer School 2011 Birmingham:
Aston University.

Thelwal, M., Tang, R. and Price, E. (2003) Linguistic patterns of academic Web use in
Western Europe. Scientometrics. 56(3): 417-432.

Νάκας, Θ. & Ζ. Γαβριηλίδου. (2005). Δημοσιογραφία και νεολογία. Τίτλοι-ευρήματα
για θέματα-εκπλήξεις. Αθήνα, Πατάκης

Pustejovsky, J., Gaizauskas, R. & Katz, Gr. (2003). TimeML: Robust Specification of
Event and Temporal Expressions in Text.

Setzer, A. & Gaizauskas, R. (2001). Building a Temporally Annotated Corpus for
Information Extraction.

Ide, N. & Woolner, D. (2007), Historical Ontologies, in: Ahmad., K., Brewster., C. &
Stevenson., M., (eds), Words and Intellegence II: Essays in Honor of Yorick Wilks,
Springer, 137-152.

Van Hage, W., Malaise, V., Segers, R. & Hollink, L. (2011), Design and use of the
Simple Event Model (SEM), the Journal of Web Semantics, Elsevier.

Βελούδης, Γ. (2005). Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα. Αθήνα, Εκδόσεις
Κριτική.

V. Karkaletsis, G. Paliouras, G. Petasis, N. Manousopoulou and C. D. Spyropoulos,
Named-Entity Recognition from Greek and English Texts, Journal of Intelligent and
Robotic Systems (1999), pp. 123-135.

D. Farmakiotou, V. Karkaletsis, J. Koutsias, G. Sigletos, C. Spyropoulos and P.
Stamatopoulos, Rule-based Named Entity Recognition for Greek Financial Texts,
Proceedings of the Workshop on Computational lexicography and Multimedia
Dictionaries (COMPLEX 2000) (2000), pp. 75-78.

S. Boutsis, I. Demiros, V. Giouli, M. Liakata, H. Papageorgiou and S. Piperidis, A
System Recognition of Named Entities in Greek, Lecture Notes in Computer Science
(2000).

8

Παράρτημα

Σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτουμε πίνακες με

8.1 Τυπολογία Συντακτικών Δομών

Χρονική Περίοδος

Συντακτική Δομή

περίοδος Σημίτη
Οκταετία Σημίτη
Οκταετία
Κυβερνήσεις Σημίτη
τα χρόνια της Δραχμής
προ ευρώ εποχή
περίοδος του Ευρώ
τα χρόνια του ευρώ
μετά ευρώ εποχή
μετά μετρό εποχή
εποχή πρό μετρό
Μακεδονικό
Μακεδονικό ζήτημα

ουσ+ουσ (γεν)
ουσ+ουσ (γεν)
ουσ
ουσ+ουσ (γεν)
αρθ(οριστ)+ουσ+αρθ(οριστ,γεν)+ουσ(γεν)
προθ+ουσ+ουσ
ουσ+αρθ(οριστι)+ουσ
αρθ(οριστ)+ουσ+αρθ(οριστ,γεν)+ουσ(γεν)
προθ+ουσ+ουσ
προθ+ουσ+ουσ
ουσ+προθ+ουσ
επιθ
επιθ+ουσ

περίοδος του Μακεδονικού
περίοδος του Μακεδονικού

ουσ+ αρθ(οριστ,γεν)+επίθ (γεν)
ουσ+ αρθ(οριστ,γεν)+επιθ (γεν)+ουσ (γεν)

ζητήματος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη
επί Μητσοτάκη
στα χρόνια του Μητσοτάκη

ουσ+ουσ (γεν)
προθ+ουσ (γεν)
προθ+αρθ (οριστ)+ουσ+αρθ (οριστ,γεν)+ουσ

Μεταπολίτευση
Περίοδος Γ' Δημοκρατίας της

(γεν)
ουσ
ουσ+αριθμ+ουσ+αρθ (οριστ, γεν)+ουσ (γεν)

Ελλάδος
Γ' Δημοκρατία της Ελλάδος
πρώτη περίοδος διακυβέρνησης

αριθμ+ουσ+αρθ (οριστ, γεν)+ουσ (γεν)
αριθμ+ουσ+ουσ+αρθ (οριστ, γεν)+ουσ (γεν)

του ΠΑΣΟΚ
Κυβέρνηση Ανδρέα
Διακυβέρνηση Παπανδρέου
τα χρόνια του Καραμανλή
επί κυβερνήσεως Καραμανλή
διακυβέρνηση Καραμανλή
η μετά ΕΟΚ εποχή
η προ ΕΟΚ εποχή
τα χρόνια πριν την ΕΟΚ
Περίοδος Προεδρευομένης

ουσ+ουσ (γεν)
ουσ+ουσ (γεν)
αρθ(οριστ)+ουσ+αρθ(οριστ,γεν)+ουσ(γεν)
προθ+ουσ+ουσ
ουσ+ουσ (γεν)
αρθ(οριστ)+προθ+ουσ+ουσ
αρθ(οριστ)+προθ+ουσ+ουσ
αρθ (οριστ)+ουσ+προθ+αρθ (οριστ)+ουσ
ουσ+μτχ (γεν)+επιθ (γεν)+ουσ (γεν)

Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας
περίοδος της Προεδρευομένης

ουσ+αρθ(οριστ, γεν)+μτχ (γεν)+ουσ (γεν)

Δημοκρατίας
Δικτατορία
δικτατορία του '67
Χούντα
δικτατορία των συνταγματαρχών
Επταετία
Δικτατορία του Παπαδόπουλου
δικτατορία Ιωαννίδη
περίοδος Κυβέρνησης Εθνικής

ουσ
ουσ+αρθρ (οριστ,γεν)+αριθμ (απολ)
ουσ
ουσ+ουσ (γεν)
ουσ
ουσ+ουσ (γεν)
ουσ+ουσ (γεν)
ουσ+ουσ (γεν)+[επιθ (γεν)+ουσ (γεν)]

Ενότητος-ας
Βασιλεία Κων/νου Β'
Ιουλιανά
Ιουλιανές ταραχές
περίοδος των Ιουλιανών
Βασιλεία Παύλου

ουσ+ουσ (γεν)+αριθμ
επιθ
επιθ+ουσ
ουσ+αρθ (γεν)+επιθ (γεν)
ουσ+ουσ (γεν)

Περίοδος Βασιλιά Παύλου
εμφύλιος
εμφύλιος πόλεμος
εμφύλια διαμάχη
εμφύλιος σπαραγμός
αδελφοκτόνος πόλεμος
εμφύλια σύγκρουση
Βασιλεία Γεωργίου Β'
Τρίτη περίοδος βασιλείας του

ουσ+[ουσ (γεν)+ουσ (γεν)]
επιθ
επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
ουσ+ουσ (γεν)+αριθμ
αριθμ+ουσ+ουσ+[αρθ (οριστ, γεν)+ουσ (γεν)

Γεωργίου Β΄
επάνοδος του Γεωργίου Β'
Δεκεμβριανά
δεκεμβριανή εμφύλια

+αριθμ]
ουσ+αρθ (οριστ,γεν)+ουσ (γεν)+αριθμ
επιθ
επιθ+[επιθ+ουσ]

σύγκρουση
Κατοχή
γερμανική κατοχή
ιταλική κατοχή
ναζιστική κατοχή
περίοδος ελληνοϊταλικού

ουσ
επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
ουσ+επιθ (γεν)+ουσ (γεν)

πολέμου
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Εθνική Ανίσταση
Αντίσταση
εποχή της Αντίστασης
τα χρόνια της Αντίστασης
Βασιλεία Γεωργίου Β'
παλινόρθωση
παλινόρθωση του '35
παλινόρθωση της δυναστείας
δικτατορία του Μεταξά
Δικτατορία της 4ης Αυγούστου
Κυβέρνηση του Μεταξά
ελληνικός μεσοπόλεμος
περίοδος Δεύτερης Ελληνικής

αριθμ+επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
ουσ
ουσ+ουσ (γεν)
αρθ(οριστ)+ουσ+αρθ(οριστ,γεν)+ουσ(γεν)
ουσ+ουσ (γεν)+αριθμ
ουσ
ουσ+αρθρ (οριστ,γεν)+αριθμ (απολ)
ουσ+ουσ (γεν)
ουσ+ουσ (γεν)
ουσ+αρθ (οριστ,γεν)+αριθμ (γεν)+ουσ (γεν)
ουσ+ουσ (γεν)
επιθ+ουσ
ουσ+αριθμ (γεν)+επιθ (γεν)+ουσ (γεν)

Δημοκρατίας
Δικτατορία Παγκάλου
πρώτη περίοδος βασιλείας του

ουσ+ουσ (γεν)
αριθμ+ουσ+ουσ+[αρθ (οριστ, γεν)+ουσ (γεν)

Γεωργίου Α'

+αριθμ]

Μικρασιατική Εκστρατεία
Βασιλεία Αλέξανδρου
Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Παγκόσμιοι Πόλεμοι
Εθνικός Διχασμός
Διχασμός
περίοδος κρητικού ζητήματος
Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος
Β' Βαλκανικοί Πόλεμοι

επιθ+ουσ
ουσ+ουσ (γεν)
αριθμ+επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
επιθ+ουσ
ουσ
ουσ+επιθ (γεν)+ουσ (γεν)
αριθμ+επιθ+ουσ
αριθμ+επιθ+ουσ

8.2 Επισημείωση Συντακτικών Ρόλων και Περιβάλλοντος Χρονικών Περιόδων

Περικείμενο (πριν)

Όνομα

Περικείμενο (μετά)

Σύνταξη

Περιόδου
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν..».
Ανεπανάληπτες οι στιγμές τότε, όπου
«τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η
σκλαβιά». Στιγμές εθνικής εξάρσεως,
αλλά και στιγμές καταισχύνης που
οδήγησαν τελικώς, το έθνος στην
διχόνοια. Οι σελίδες που ακολουθούν
είναι γραμμένες χωρίς οργή και
προκατάληψη, επειδή νομίζω ότι είναι
καιρός να ιδούμε τα γεγονότα της

κατοχής

, της Αντίστασης και της
Απελευθέρωσης, έπειτα από
μισόν και πλέον αιώνα, με
ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Όχι
μόνον προς φρονηματισμό μας,
αλλά και για το suum quique
tribuere.. Ο πρώτος τόμος
καλύπτει την περίοδο του 1941
που σηματοδοτείται από την
κατάληψη της Καλαμάτας από
τον Γερμανικό στρατό στις 28
Απριλίου 1941

προσδιορισμός
ουσιαστικού:
<γεγονός> κατά
γενικήν

τις ανακολουθίες του, μπορεί ν... * γερμανικής
κατοχής
Habemus Υπουργάραααααααααα
Μετά το αρχικό σοκ που έπαθα
ακούγοντας την είδηση της
υπουργοποίησης του κ.Μπαμπινιώτη
ήθελα να γράψω κατεβατά ολόκληρα
αλλά από την ... * Επικήδειος Λόγος
Σικελιανού για τον Παλαμά Κατά τη
διάρκεια της
αγόγγυστα «τον σταυρό του
μαρτυρίου». Ένας τίμιος πατριώτης
που μοχθεί δίπλα στον απλό φαντάρο
και δεν αποδέχεται την πρόταση του
πλούσιου φίλου του, να τον απαλλάξει
από την πρώτη γραμμή, μέσω των
γνωριμιών. Νομίζουμε ότι κάποιος θα
μπορούσε να βρει αναλογίες με την
στάση της αριστεράς κατά τη
διάρκεια της

κατοχής

, ο Σικελιανός διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην
πνευματική αντίσταση του λαού,
με κορυφαία εκδήλωση τ...
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012 Η ΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΓΑΪΔΑΡΩΝ, μια παραβολή

προσδιορισμός
ουσιαστικού:
<διάρκεια> κατά
γενικήν

, ενώ η άρχουσα τάξη λούφαξε,
συνεργάστηκε με τους
κατακτητές ή απλώς
ακολούθησε το δικτάτορα
βασιλιά στο εξωτερικό,
πριμοδοτώντας τα
αντεπαναστατικά μεταπολεμικά
σχέδια μαζί με τους Άγγλους.
Εκεί όμως που η πατριωτική
αριστερά του Μεσοπολέμου και
ιδιαίτερα από το 1932 και μετά
έρχεται να αναθεωρήσει τη
διεθνιστική αριστερά, που
ιδιαίτερα στο

προσδιορισμός
ουσιαστικού:
<διάρκεια> κατά
γενικήν

πράγμα οι αυξήσεις στα εισιτήρια, γερμανικής
κατοχής
στις οποίες πρέπει να αντιδράσουμε.
Τώρα πως θα αντιδράσουμε;
Διατυπώθηκε παραπάνω μία άποψη
ότι δηλαδή “θα πρέπει να αρνηθούμε
να πληρώσουμε και να μπαίνουμε
χωρίς εισιτήριο αφού θα είμαστε
πολλοί και δεν μπορούνε να μας
κάνουνε τίποτα”. Δηλαδή να κάνουμε
όπως στην περίοδο της

στην Ελλάδα (1942)που οι
Έλληνες αντέδρασαν δυναμικά
στην προσπάθεια
στρατολόγησής τους για να
μεταφερθούν και να εργαστούν
σε εργοστάσια κατασκευής
όπλων στη Γερμανία. Είναι το
ίδιο; Και τι θα πει ως προς τις
συγκοινωνίες και ενδεχόμενη
άρνησή μας να ακυρώσουμε το
εισιτήριο το “είμαστε πολλοί και
δεν μπορούνε να

προσδιορισμός
ουσιαστικού:
<περίοδο> κατά
γενικήν

ναζιστικης
κατοχής

. Η Λαική Συνέλευση της
Πλατείας Συντάγματος με
ψήφισμά της ,αφού απαντά στίς
μεθοδεύσεις της ελληνικής
δικαιοσύνης, καλεί τους πολίτες
σε συγκέντρωση στην πλατεία
για σήμερα Δευτέρα στις 6 το
απόγευμα. Συγχρόνως
αμετανόητοι παραμένουν οι
απόντες απο τους αγώνες
χαρτογιακάδες που ονειρεύονται
εξουσίες ερήμην των πολιτών
που βρίσκονται στις
πλατείες.Έφυγαν πρώτοι

προσδιορισμός
ουσιαστικού:<νύχτ
α> κατά γενικήν,
σχέση μέρους όλου

των πολιτών οι οποίοι ασκούν το
δικαίωμα της δημόσιας διαβούλευσης
στην κεντρική πλατεία της Αθήνας,
το καθεστώς χρησιμοποιεί από χθές
τα ελεγχόμενα απο τους
μεγαλοκαρχαρίες ΜΜΕ,τους
εισαγγελείς που απειλούν με
αυτόφωρα και συλλήψεις αλλά και το
μέτρο της συσκότησης της πλατείας
Συντάγματος που χθές βράδυ θύμιζε
νύχτες της

όπως η αδελφοκτόνος μάχη της
Παλιοχώρας Αβίας και η δολοφονία
των τριών Αξιωματικών της
Χωροφυλακής στην Καλαμάτα. Ο
Πέμπτος Τόμος καλύπτει τα γεγονότα
του τελευταίου χρόνου της

κατοχής

, την περίοδο από την αρχή του
1944 μέχρι την 5ην Σεπτεμβρίου
1944. Τον χρόνο αυτό ο αγώνας
εναντίον του κατακτητού
γίνεται ανελέητος, ο οποίος
αντιδρά με ομαδικές συλλήψεις,
εκτελέσεις, καταναγκαστική
εργασία, πυρπολήσεις χωριών.
Τους πρώτους μήνες του 1944
δημιουργούνται στην Καλαμάτα
τα Τάγματα Ασφαλείας.
Πρόκειται για γεγονός που
υπήρξε αμφιλεγόμενο

προσδιορισμός
ουσιαστικού:<χρόν
ος> κατά γενικήν,
δηλώνει σχέση
μέρους - όλου

άρδευσης του θεσσαλικού κάμπου,
της ύδρευσης της Καρδίτσας και
άλλων κοινοτήτων, αλλά και την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, με
την εκμετάλευση της δύναμης του
νερού. Βέβαια η ιδέα του άργησε πολύ
να υλοποιηθεί, καθώς τα επόμενα
χρόνια η Ελλάδα πέρασε από πολλά
δεινά (πόλεμο, Κατοχή, Εμφύλιο). Στα
σκοτεινά εκείνα χρόνια της

Κατοχής

, η περιοχή γνώρισε στιγμές
δόξας και ηρωισμού από τους
κατοίκους των γύρω χωριών,
που ως γνήσιοι απόγονοι των
Αγραφιωτών που δεν
υποτάχθηκαν ποτέ στους
Τούρκους, σήκωσαν το δικό τους
μπαϊράκι στους επίδοξους
κατακτητές και έδωσαν ακόμα
και τη ζωή τους γιά να κάνουν
τη ζωή των εισβολέων δύσκολη
και να

προσδιορισμός
ουσιαστικού:<χρόν
ος> κατά γενικήν,
δηλώνει σχέση
μέρους - όλου

ή σε δυνατές παρομοιώσεις (ο
ποιητής – πουλί). Σε σχέση όμως με το
ρεύμα του υπερρεαλισμού όπως το
ξέρουμε από τους πρώτους ποιητές
του μεσοπολέμου ο Σαχτούρης και οι
σύγχρονοί του έχουν να παρουσιάσουν
σημαντικές διαφορές τόσο στη
θεματολογία όσο και στην
τεχνοτροπία. Επηρεασμένοι από τα
γεγονότα του παγκοσμίου πολέμου ,
της

κατοχής

και του εμφυλίου αποκτούν μια
τραγική αίσθηση της ζωής.
Λείπει από αυτούς η αισιοδοξία
και η ευφορία και κυριαρχεί ο
φόβος , ο φρικτός πόνος ο
θάνατος. Όσον αφορά τη μορφή
οι νεοϋπερρεαλιστές δεν
αναζητούν στην «καινούρια»
λέξη την έκπληξη, δεν αλλάζουν
το περιεχόμενο των λέξεων, δεν
προσπαθούν να δημιουργήσουν
έναν

συμπλήρωμα
ουσιαστικού:
<γεγονός> κατά
γενικήν, δηλώνει
ιδιότητα

αν δεν συμφέρει στο Ελληνικό Κράτος
και προσπαθεί εδώ και 100 περίπου
χρόνια να το εξαφανίσει. Ας έρθουμε
τώρα στην ουσία του άρθρου. Δεν θα
εξετάσω όλους τους λόγους που
εκθέτει ο αρθρογράφος για το
παιδομάζωμα. Θα σταθώ μόνο στο
γεγονός ότι μετά από 60 χρόνια από
το τέλος του

Εμφυλίου
Πόλεμου

στην Ελλάδα, τα μόνα αθώα
θύματα (τα παιδιά) εκείνης της
εποχής ακόμα και σήμερα
πληρώνουν τη συνέπεια αυτού.
Το ελληνικό κράτος κρατά
ακόμα σε ισχύ ρατσιστικούς
νόμους και διατάξεις που
απαγορεύουν σε αυτούς τους
ανθρώπους τον επαναπατρισμό
στην γενέτειρα τους τη
Μακεδονία και την επιστροφή
των περιουσίων τους. Αυτό

συμπλήρωμα
ουσιαστικού:<τέλο
ς> κατά γενικήν,
δηλώνει μέρος ενός
όλου

November 2000). "Power politics and
nationalist discourse in the struggle for
'Northern Epirus': 1919-1921". Journal of
Southern Europe and the Balkans 2 (2):
149-162. B. P. Papadakis, Histoire
diplomatique de la question Nord-Epirote,
Αθήνα, 1958. Ελευθερία Κ. Μαντά, Η
εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας
στην Αλβανία κατά το

Μεσοπόλε
μο

Μεσσηνιακής πεδιάδας, το Ομηρικό
«Μάκαρ πεδίον» ή «Μακαρία», όπως
λέγεται ακόμα και σήμερα. Είναι έδρα
ομώνυμου Δήμου (11.041 κατ.) και η
πόλη, έγινε η μούσα του λογοτέχνη
Σωτήρη Πατατζή που την απαθανάτισε
ως «Μεθυσμένη Πολιτεία» στο ομώνυμο
μυθιστόρημα, το οποίο περιγράφει ένα
μεγάλο μέρος από τη ζωή της πόλης στο

Μεσοπόλε
μο

, εκδ.IMXA & Φιλόπτωχος
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 2010 [ Επεξεργασία ]
Εξωτερικοί σύνδεσμοι Παρουσίαση
της ελληνικής μειονότητας στην
Αλβανία , στον οργανισμό UNPO
(Unprepresented people
Organization Οργανισμός μη
εκπροσωπούμενων λαών). Η
Ελληνική μειονότητα στην
Αλβανία , από τον οργανισμό
Minorities at Risk (Μειονότητες σε
κίνδυνο). Ελσίνκι, Η Ελληνική
μειονότητα στην Αλβανία Βόρειος
Ήπειρος Απόσπασμα
. Πιθανότατα είναι η τοποθεσία
«Λίμναι» που αναφέρει ο
περιηγητής Παυσανίας «έστι δε εν
τη μεσογαίω, κώμη Καλάμαι και
Λίμναι χωρίον» (Βιβλίο 4 , 31,3,1-2)
Παρ΄ότι η λέξη «χωρίον» σημαίνει
χώρο και όχι «χωριό» μάλλον
πρέπει να θεωρήσουμε την αναφορά
ως υποδηλούσα χώρο
κατοικημένο.Παράλληλα η «κώμη
Καλάμαι» είναι ίσως το
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Γαλερός του Θεοδοσίου και οι Ηλιάκηδες
Γιώργης του Μανώλη και Μανώλης του
Μιχαήλ. Κατά την Βενιζελική ανταρσία
της 21ης Νοεμβρίου 1921 κατά της
Κυβέρνησης που προέκυψε από τις
εκλογές της 1/14 Νοεμβρίου 1920, σε
μάχη που έγινε στον Καλονύχτη,
εφονεύθη ο ιερομόναχος του
Μοναστηρικού Μετοχίου Ιωαννίκιος
Γρυντάκης. Κατά την

Μικρασιατ
ική

Εκστρατεία εφονεύθησαν οι
Ευπρέπιος Γαλερός, Πολυχρόνης
Ηλιάκης,Ανδρέας Μαθιουδάκης και
οι αδελφοί Λευτέρης και Κωστής
Σταυρουλάκης. Κατά την εισβολή
των Γερμανών στην Αθήνα
εφονεύθη ο Πέτρος Γιουλούντας,
ενώ ως ομαδάρχες του χωριού
κατά την Εθνική Αντίσταση
διακρίθηκαν οι Γεώργιος Γαλερός
του Ιωάννου και Ευάγγελος Ηλιάκης
του Εμμανουήλ. Κατά τα
Δεκεμβριανά
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Μικρασιατική Εκστρατεία εφονεύθησαν
οι Ευπρέπιος Γαλερός, Πολυχρόνης
Ηλιάκης,Ανδρέας Μαθιουδάκης και οι
αδελφοί Λευτέρης και Κωστής
Σταυρουλάκης. Κατά την εισβολή των
Γερμανών στην Αθήνα εφονεύθη ο Πέτρος
Γιουλούντας, ενώ ως ομαδάρχες του
χωριού κατά την Εθνική Αντίσταση
διακρίθηκαν οι Γεώργιος Γαλερός του
Ιωάννου και Ευάγγελος Ηλιάκης του
Εμμανουήλ. Κατά τα

Δεκεμβρια
νά

στην Αθήνα εφονεύθη ο Ιωάννης
Γαλερός του Στυλιανού, από Χίτες
στην Κίσσαμο εφονεύθη ο Ιωάννης
Γασπαράκης του Εμμανουήλ, ενώ
κατά τον Εμφύλιο εφονεύθη ο Αετός
Σταυρουλάκης του Ιωάννου.
[ Επεξεργασία ] Άλλοι
Καλονυχτιανοί που άφησαν εποχή
Γαλερού-Πουρνάρα Ειρήνη:
εκδότρια με τον σύζυγο της Γιάννη
Πουρνάρα, των: εγκυκλοπαίδεια
Πάπυρος, Ιστορία
Εικονογραφημένη, Επίκαιρα
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Ε.Α.Μ στο κέντρο της πρωτεύουσας
εξελίχθηκε σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ
των εφεδρικών δυνάμεων του ΕΛΑΣ από
τη μία μεριά και των κυβερνητικών

Δεκεμβρια
νά

έδρασε επίσης η η οργάνωση του
ΚΚΕ ΟΠΛΑ , η οποία στράφηκε,
εκτός των πολιτικών και
ιδεολογικών αντιπάλων του
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δυνάμεων από την άλλη, στις οποίες
προστέθηκαν μέλη των υπόλοιπων
αντιστασιακών οργανώσεων,
μηχανοκίνητες μονάδες του βρετανικού
στρατού, καθώς και μέλη των πρώην
ταγμάτων ασφαλείας.[ εκκρεμεί
παραπομπή ] Κατά τα
δηλαδή όταν οι βρεταννικές δυνάμεις δεν
είχαν αναπτυχθεί, ίσως οφείλεται στο ότι
το ΚΚΕ «δεν ήθελε να συγκρουσθεί με
τους Άγγλους, επειδή ήλπιζε ακόμα σε
μια πιθανή κατάληψη της Ελλάδας από
τον σοβιετικό στρατό, ή επειδή πίστευε
πως μπορούσε να κατακτήσει την
εξουσία με δικά του μέσα» [14] Μετά τα

Δεκεμβρια
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κυβερνητικού στρατοπέδου, και
εναντίον τροτσκιστών μελών του
ΕΑΜ και λοιπών διαφωνούντων. Η
απόφαση να προχωρήσει το ΚΚΕ σε
σύγκρουση πάρθηκε μετά τις 20
Νοεμβρίου από το Πολιτικό Γραφείο
και όχι στις 28
, η Ελληνική Κυβέρνηση δέχτηκε να
συνδιαλλαγεί με το ΕΑΜ, το οποίο
πιστεύοντας ότι μπορεί να λύσει το
θέμα μέσω της πολιτικής οδού
υπέγραψε τη συνθήκη ανακωχής
γνωστή ως Συνθήκη της Βάρκιζας .
Τη συνθήκη της Βάρκιζας υπέγραψε
τελικά υπό την πίεση της πολιτικής
ηγεσίας του ΚΚΕ, και ο καπετάνιος
του ΕΛΑΣ
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διοίκηση του στρατηγού Ρόναλντ Σκόμπι
όλες τις αντιστασιακές ομάδες και όριζε
σαφώς να παρενοχλούνται οι Γερμανοί
κατά την αποχώρησή τους) και την
απελευθέρωση, επέστρεψε στην Ελλάδα
από το Σαλέρνο της Ιταλίας με το
αγγλικό πολεμικό πλοίο Prince David και
ανεβαίνοντας στο βράχο της Ακρόπολης
ύψωσε την ελληνική σημαία . Μετά τα

Δεκεμβρια
νά

παραιτήθηκε από πρωθυπουργός.
[ Επεξεργασία ] Μεταπολεμική
περίοδος Μετά το 1946 συνέχισε
την πολιτική του καριέρα ως
βουλευτής Αχαΐας (προπολεμικά
εκλεγόταν στη Μυτιλήνη όπου είχε
διατελέσει και νομάρχης), ως
αρχηγός του κόμματος
Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα
με το οποίο συμμετείχε στις
εκλογές του 1946 και ως Υπουργός
Εθνικής Οικονομίας, Εφοδιασμού,
Εργασίας, Παιδείας, Δημόσιας

η Μελπομένη, η Τερψιχόρη, η Ερατώ, η
Πολύμνια, η Ουρανία και η Καλλιόπη.
[ Επεξεργασία ] Ιστορία Η ιστορία
στάθηκε πολυτάραχη στον Όλυμπο, η
ευρύτερη περιοχή του οποίου, πέρα από
ιερό προσκύνημα, αποτέλεσε πεδίο μαχών
για τον έλεγχο της πρόσβασης από τη
Θεσσαλία στη Μακεδονία από τα αρχαία
χρόνια. Στα χρόνια της

Τουρκοκρ
ατίας

το βουνό υπήρξε κρησφύγετο και
ορμητήριο διασήμων κλεφτών και
αρματολών. Στον Όλυμπο ιδρύθηκε
το δεύτερο αρματολίκι στην
Ελλάδα, με επικεφαλής τον Καρά
Μιχάλη, το 1489 . Η δράση των
κλεφτών στον Όλυμπο έκαναν τους
Τούρκους να ξεσπάσουν την οργή
τους στη σύμμαχο των κλεφτών
(στα τέλη του 17ου αιώνα) Μηλιά ,
την

προθετικό σύνολο,
εμπρόθετος
επιρρηματικός
προσδιορισμός,
πρόθεση +
αιτιατική

νησιωτικός" Μυστράς), τα υπολείμματα
του ναού του Ελλανίου Διός, ο
προϊστορικός/ιστορικός οικισμός της
Κολώνας και το Αρχαιολογικό Μουσείο .
Πολύ γνωστές παραλίες του νησιού είναι
ο Μαραθώνας και η Αγία Μαρίνα .
Δημοφιλές τουριστικό κέντρο αποτελεί
επίσης το επιβλητικό Μοναστήρι του
Αγίου Νεκταρίου, καθώς και πληθώρα
εκκλησιών που διασώθηκαν μετά την

Τουρκοκρ
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. Το νησί εξυπηρετείται από τοπικά
πούλμαν, ενώ ο επισκέπτης μπορεί
να επιλέξει να γυρίσει την πόλη
πάνω σε μια από τις παραδοσιακές
άμαξες. Στο νότιο άκρο του νησιού,
9 χμ από το λιμάνι της Αίγινας
βρίσκεται το τουριστικό θέρετρο
της Πέρδικας από όπου τους
καλοκαιρινούς υπάρχει συχνή
καθημερινή σύνδεση (με

προθετικό σύνολο,
εμπρόθετος
επιρρηματικός
προσδιορισμός,
πρόθεση +
αιτιατική

Φειδία και των αρχιτεκτόνων Μνησικλή,
Καλλικράτη και Καλλίμαχου χτίστηκαν
και διακοσμήθηκαν ο Παρθενώνας , το
Ερέχθειο , τα Προπύλαια και ο ναός της
Απτέρου Νίκης. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο
προστέθηκαν μερικά ασήμαντα χτίσματα.
Κατά τη Βυζαντινή εποχή ο Παρθενώνας
μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία.
Κατά τη φραγκοκρατία έγινε καθολικός
ναός, ενώ κατά την

Τουρκοκρ
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τζαμί . Κατά την Τουρκοκρατία η
Ακρόπολη έπαθε τις περισσότερες
ζημίες. Οι Τούρκοι είχαν
αποθηκεύσει πυρίτιδα πάνω σ'
αυτήν και έγιναν αίτιοι να
καταστραφούν τα μνημεία της. Το
1645 ένας κεραυνός που έπεσε
πάνω στην πυρίτιδα ανατίναξε τα
Προπύλαια. Το 1687 , όταν την
Ακρόπολη πολιορκούσε ο Ενετός
Μοροζίνης , μία από τις
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ce%b1%cf%87%ce%af%ce%b1 ΛΟ;ΧΡΠΡ
http://nlp.ilsp.gr/soaplab2results/5fc4214d-7b15-4764-956fddf0bd9bc541/xml/495.html
Μολδοβλαχία Από τη Βικιπαίδεια, την
ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Μετάβαση σε:
πλοήγηση , αναζήτηση Οι τρεις
Ηγεμονίες Τρανσυλβανίας, Μολδαβίας
και Βλαχίας περί το 1600 Με τη σύνθετη
ονομασία Μολδοβλαχία χαρακτηρίζονταν
επί
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και λίγο πριν την Ελληνική
Επανάσταση του 1821 οι
ανατολικές παραδουνάβιες χώρες,
(Ηγεμονίες), της Βαλκανικής , η
Μολδαβία και η Βλαχία , που
αποτελούσαν τότε επικυρίαρχα
τμήματα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας . Οι παραδουνάβιες
αυτές χώρες αποτελούσαν για τους
Έλληνες τόπους οικείους στους
οποίους μετανάστευαν και
εγκαθίσταντο μόνιμα ή
παρεπιδημούσαν επαγγελματικά ως
λόγιοι, κληρικοί
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του και στο πρώτο σχολείο των
Περουκαίων στο Άργος το οποίο
λειτουργούσε από το 1798 στη Μονή της
Παναγίας της Κατακεκρυμμένης . Στη
συνέχεια έγινε γραμματέας του
μητροπολίτη Αργολίδας Ιάκωβου
Πετράκη, οπότε και χειροτονήθηκε ως
διάκονος και πήρε το όνομα Γερμανός. «
Η Δημητσάνα, ορεινή κωμόπολις της
Γορτυνίας, εφημίζετο κατά τους επί

Τουρκοκρ
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χρόνους, δια τε το εύανδρον αυτής,
την δραστηριότητα και την
παιδείαν των κατοίκων, τον
πλούτον εκ τε της εγχωρίου
βιομηχανίας, ιδίως της κατασκευής
νίτρου και πυρίτιδος, και εκ των
εισφορών των αποδήμων, … Εις
ταύτην και τοιαύτην πόλιν
εγεννήθη ο ιεράρχης Γερμανός την
25ην Μαρτίου 1771, συνέπιπτε δε
τότε προς την
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του Φεβρουαρίου 14, 2011 από Αργολική
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας &
Πολιτισμού Ο Μεντρεσές του Άργους και
η πολύτιμη για τον Αγώνα του 1821
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ονομαζόταν Καραμουτζά μαχαλάς,
από το όνομα κάποιου Καραμουτζά
που έμενε εκεί. Σ΄ αυτή τη γειτονιά
ήταν το διοικητήριο των Τούρκων,
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μολυβένια σκεπή του Στο Άργος στο
Ανατολικό τμήμα της πόλης εκεί που
σήμερα βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου
Κωνσταντίνου και όλη η γύρω από αυτόν
περιοχή, στην

τεκές της Πρώτης Τουρκοκρατίας που
διατηρήθηκε και καταγράφεται στα
κατάστιχα του Άργους της Δεύτερης
Βενετοκρατίας το 1698 βρισκόταν στην
ίδια θέση με τον τεκέ της Δεύτερης
Τουρκοκρατίας, τον οποίο απεικονίζει o
Cockerell το 1811-1812, προφανώς
ανακαινισμένο. Ότι υπήρχαν
Μπεκτασήδες σε μεγάλο αριθμό στην
Αργολίδα, όχι μόνο κατά την πρώτη
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το Σεράι του Αλή Ναμίκ Μπέη ,
Χαμάμ (Λουτρά), μουσουλμανικό
τζαμί με νεκροταφείο (ο σημερινός
Άγιος Κωνσταντίνος) και ο
περίφημος Μεντρεσές (medrese)
δηλ. το μουσουλμανικό
ιεροσπουδαστήριο. Ιερός Ναός
Αγίου Κωνσταντίνου Όλα
, όπως προκύπτει από το παραπάνω
έγγραφο των αρχείων της
Βενετίας, αλλά και κατά την
δεύτερη Τουρκοκρατία,
αποδεικνύεται και από μία
σημαντική αναθηματική
μουσουλμανική επιγραφή σε βρύση
της δεύτερης Τουρκοκρατίας στο
Ναύπλιο , στην πλατεία του Αγίου
Σπυρίδωνα , στη γωνία της οδού
Ποταμιάνου: «… Στους πιστούς
Bektashis και στο ένατο τάγμα ο
άξιος
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1698 βρισκόταν στην ίδια θέση με τον
τεκέ της Δεύτερης Τουρκοκρατίας, τον
οποίο απεικονίζει o Cockerell το 18111812, προφανώς ανακαινισμένο. Ότι
υπήρχαν Μπεκτασήδες σε μεγάλο αριθμό
στην Αργολίδα, όχι μόνο κατά την πρώτη
Τουρκοκρατία, όπως προκύπτει από το
παραπάνω έγγραφο των αρχείων της
Βενετίας, αλλά και κατά την δεύτερη
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, αποδεικνύεται και από μία
σημαντική αναθηματική
μουσουλμανική επιγραφή σε βρύση
της δεύτερης Τουρκοκρατίας στο
Ναύπλιο , στην πλατεία του Αγίου
Σπυρίδωνα , στη γωνία της οδού
Ποταμιάνου: «… Στους πιστούς
Bektashis και στο ένατο τάγμα ο
άξιος σύντροφος, ο χαρισματικός
στο λόγο Μαχμούτ Αγάς
ακολουθώντας το δρόμο του Θεού,
έκτισε αυτήν την όμορφη
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Είναι αξιοσημείωτο ότι στον Αη-Γιάννη
στην Πρόνοια, όπου αργότερα ήταν η
εξοχική κατοικία του Ιωάννη Καποδίστρια
, υπήρχε ένας τεκές όπου εμόναζε ένας
δερβίσης (Φωτάκος, Απομνημονεύματα
περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ.
Α’). Πολλοί Τούρκοι Αγάδες και
στρατιωτικοί αρχηγοί και στρατιώτες
που εγκαταστάθηκαν στην Αργολίδα και
την Πελοπόννησο κατά την δεύτερη
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φαίνεται ότι ήταν Μπεκτασήδες. O
Hajii Bektash ήταν ο ιδρυτής του
τάγματος των Δερβίσηδων στην
Καππαδοκία, στο οποίο ανήκαν και
οι Γενίτσαροι. Τη μεγάλη σφαγή
των Γενιτσάρων του 1820
ακολούθησε ο χαλασμός των
πιστών της αίρεσης των Bektashi.
Μπεκτασήδες υπάρχουν και σήμερα
στην Θράκη και στην Τουρκία. Ο
διατηρούμενος υπόγειος
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καφενείο στα χρόνια της ελληνικής
επανάστασης και ανεξαρτησίας στις
Θέρμες του Άργους Στο Άργος
διατηρήθηκαν σημαντικά αρχαία
μνημεία, τα οποία εντυπωσίαζαν ανά του
αιώνες τους περιηγητές και κέντριζαν τη
φαντασία των κατοίκων. Σε ένα από
αυτά, στις ρωμαϊκές θέρμες με το
Σαραπείο, δίπλα στο Αρχαίο θέατρο,
λειτουργούσε από την πρώτη
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τεκές, ισλαμικό «μοναστήρι»,
χώρος προσευχής και μυστικιστικής
λατρείας των Μπεκτασήδων. [...]
Στη βόρεια πλευρά των Θερμών και
αμέσως ανατολικά του μεγάλου
σωζόμενου πλίνθινου Σαραπείου,
τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα
μ.Χ. υπήρχε ένα μεγάλο διώροφο
τούρκικο σπίτι κατά τους ξένους
περιηγητές (Μ. Sève, ό.π., 27), το
οποίο όμως ήταν μουσουλμανικό
λατρευτικό κτίριο

προθετικό σύνολο,
εμπρόθετος
επιρρηματικός
προσδιορισμός,
πρόθεση +
αιτιατική

Αρχική Άρθρα – Μελέτες – Εισηγήσεις
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη
Επικοινωνία Ευρετήριο Δωρεές Βιβλίων
Προϋποθέσεις Χρήσης Προσωπογραφίες
Εικονογραφία του ’21 Αρωγά Μέλη
ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ARGOLIKOS
ARCHIVAL LIBRARY HISTORY AND
CULTURE www.argolikivivliothiki.gr Feeds:
Άρθρα Σχόλια Άρθρα με ετικέτες
‘Γαιοκτησία’ Πρoστατευμένο: Οικισμοί,
γαιοκτησία και φορολογία στην περιοχή
Ναυπλίου κατά την ύστερη
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. Γεώργιος Β. Νικολάου, Διδάκτωρ
Ιστορίας Πανεπιστημίου Marc Bloch
του Στρασβούργου. «Μελέτες
Ιστορίας του Πελοποννησιακού
Χώρου από τα μέσα του 17ου αιώνα
ως τη δημιουργία του Νεοελληνικού
Κράτους», Εκδόσεις Ηρόδοτος,
Αθήνα, 2009. Αναρτήθηκε στην
κατηγορία: Άρθρα - Μελέτες Εισηγήσεις , Ναύπλιο - Ιστορικά ,
επιτυχής ετικέτα 1821 , alphaline ,
Argolikos Arghival Library History
and Culture , Greek
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στη χριστιανική λατρεία για πρώτη φορά.
Κατά την περίοδο των διωγμών οι πιστοί
καλούνταν είτε με ενημέρωση στην
απόλυση της προηγούμενης σύναξης είτε
με τους «Θεοδρόμους» ή «Λαοσυνάκτες»,
οι οποίοι, με κίνδυνο της ζωής τους
ειδοποιούσαν από πόρτα σε πόρτα για τον
τόπο και το χρόνο της επομένης. Κατά
την
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, την ειδοποίηση αναλάμβανε ο
λεγόμενος από τους Έλληνες
«κράκτης», από δε τους Τούρκους
«τσεχενδεμίν νταβετσί» (δηλ.
κλητήρας του Άδη). Read Full Post »
Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου
Καρακαλά Αναρτήθηκε στην
κατηγορία: Μοναστήρια , επιτυχής
ετικέτα alphaline , Argolikos
Arghival Library History and
Culture , Greek History , Άγιος
Αδριανός , Αργολίδα , Αργολική
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας &
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κατάλυση αυτού, "μεταφέρθηκε" στη
δικαιοδοσία του Πριγκιπάτου της
Αχαΐας . Το 1311 Καταλανοί μισθοφόροι
νίκησαν τους Φράγκους δούκες των
Αθηνών και ίδρυσαν καταλανικό κράτος
που επιβίωσε περίπου 80 χρόνια -μέχρι το
1387 μ.Χ. Τότε οι Καταλανοί νικήθηκαν
από τους Ατσατζόλι της Φλωρεντίας . Οι
τελευταίοι κράτησαν το δουκάτο 70
χρόνια μέχρι την
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και, συγκεριμένα, μέχρι το 1460.
[ Επεξεργασία ] Το Πριγκηπάτο της
Αχαΐας ή του Μορέως
[ Επεξεργασία ] Οι ενετικές κτήσεις
Η Τριαρχία της Εύβοιας, η Κρήτη,
Το Δουκάτο του Αιγαίου, τα
τμήματα/συνοικίες στα λιμάνια, το
Ιόνιο, τα Κύθηρα [ Επεξεργασία ] Τα
ελληνικά κράτη Μόλις καταλύθηκε
το βυζαντινο κράτος,
αριστοκράτες και στρατιωτικοί
σχημάτισαν σε
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του ήταν ο Ναύπλιος και διασημότερο
τέκνο του ο Παλαμήδης , σοφός ο οποίος
εφηύρε διάφορα γράμματα του
αλφαβήτου, τους πεσσούς κλπ. και
συμμετείχε στον Τρωικό Πόλεμο, όπου
συγκρούστηκε με τον Οδυσσέα. karl
krazeisen - Το Παλαμήδι με τμήμα του
Ναυπλίου. Τα νεότερα χρόνια, το Ναύπλιο
ήταν πρωτεύουσα της Πελοποννήσου
κατά την
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στο σημείο που είναι χτισμένη η
σύγχρονη, αλλά δύο περίπου χιλιόμετρα
δυτικά, προς το μέρος των Ωρεών και
του Ταξιάρχη, στις πλαγιές του όρους
Τηλέθριου, παρά τον ποταμό Κάλλαντα
(Ξεριά), στη θέση καλούμενη Δρυμός, επί
βραχώδους λόφου. Η καινούρια πόλη,
όπως εμφανίζεται σήμερα, άρχισε να
δημιουργείται λίγο πριν από την
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και τις δύο Ενετοκρατίες. Ασφαλές
λιμάνι, πλούσιος κάμπος ολόγυρα,
ισχυρά φρούρια, ήσαν τα κύρια
χαρακτηριστικά του. Η κάτω πόλη,
χτίζεται γύρω στα 1500 από τους
Ενετούς που την καλλωπίζουν και
την οχυρώνουν. Με την
απελευθέρωση από τους Τούρκους,
στις 30 Νοεμβρίου του 1822, στην
αρχή κιόλας της Ελληνικής
Επανάστασης, το
στην Εύβοια (1470), με το όνομα
«Ξηροχώρι», αρχικά στην απογραφή
του 1474 και πολύ αργότερα μέσα
από τα ποιήματα του περιηγητή
μοναχού Δαπόντε στα μέσα του
17ου αιώνα. Λίγο πριν από την
Επανάσταση η Βόρεια Εύβοια
εντάχθηκε στην εμβέλεια των
εδαφών που ήλεγχε και διοικούσε ο
Αλή Πασάς . Η επαρχία
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ακαταπάτητον και όλως ανενόχλητον
διότι το δικαίωμα του μνημονεύειν του
πατριαρχικού ονόματος: τον δε
ηγούμενον φέρειν μανδύαν και
πατερίτσαν κατά τας εορτασίμους
ημέρας επ’ εκκλησίας, κηρύσσει αυτό
απηλλαγμένον πάσης εξαρχικής
έξω…»[vi] [ Κοινή αντίληψη όλων, όσων
ασχολήθηκαν με τη μονή, είναι ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία, διότι η μονή «
κατεστράφη επί
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και επί Γερμανών» στηρίζοντας
προφανώς την άποψή τους σε
αχρονολόγητο χειρόγραφο των
Αρχείων της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα
με το οποίο « ουδέν στοιχείον
υπάρχει περί της μονής Αγίου
Δημητρίου Καρακαλά» για τους
λόγους που προαναφέρθηκαν. …Η
μονογραφία του Ανδρέα
Μιχαλόπουλου για τη μονή έχει τη
μορφή λογοτεχνικής
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από Λυδούς στρατιώτες στην Αραβία .
Μετά δε της Διαθήκης περιήλθε στους
Ρωμαίους μαζί με την Πέργαμο .
[ Επεξεργασία ] Βυζαντινή περίοδος Κατά
τη Βυζαντινή περίοδο μέγα μέρος της
αρχαίας Λυδίας αποτελούσε την επαρχία
Λυδία (το όνομά της είχε χάσει η χώρα
προ πολλών ετών) με 23 πόλεις.
[ Επεξεργασία ] Η Λυδία σήμερα Επί
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απετέλεσε (και αποτελεί σήμερα)
τμήμα του νομού του Αϊδινίου .
[ Επεξεργασία ] Πόλεις της Λυδίας
Στην εύφορη αυτή χώρα κτίσθηκαν
σε διάφορες εποχές των αρχαίων
χρόνων πολλές πόλεις εκ των
οποίων σπουδαιότερες ήταν: η
Ακρασός αρχή του Κάυστρου π. , η
Ανίκητος αμφιβόλου θέσεως, η
Απολλωνίς παρά τα όρια της
Μυσίας , το Απόλλωνος
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Περίσσα , τα ερείπια της οποίας
ανακαλύφθηκαν το 1992 . Πριν τη μεγάλη
ηφαιστειακή καταστροφή των
προϊστορικών χρόνων η νήσος ήταν
στρογγυλή και είχε το όνομα Στρογγύλη ,
ενώ αργότερα απέκτησε τα ονόματα
Καλλίστη ή Καλλιστώ ( Αρχαία Ελληνικά
καλλίστη: "η πιο όμορφη"), Φιλητέρη ή
Φιλωτέρα, Καλαυρία, Καρίστη, Τευσία,
Θηραμένη καθώς και Ρήνεια. Επί
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οι Τούρκοι την ονόμαζαν
"Δερμετζίκ" ή "Διμερτζίκ" (=
μικρός μύλος), πιθανώς από τους
πολλούς μικρούς ανεμόμυλους που
ξεχώριζαν από μακριά. Μετά την
απελευθέρωση της Ελλάδας
επίσημα καθιερώθηκε το όνομα
"Θήρα", πλην όμως οι ξένοι χάρτες
συνέχισαν να την ονοματίζουν
"Σαντα-Είρηνα" από την οποία και
παρέμεινε με μικρή παραφθορά από
τους
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www.argolikivivliothiki.gr Feeds: Άρθρα
Σχόλια « Σύλλογοι Φορτοεκφορτωτών
Λιμένος και Ξηράς Κορίνθου / Συμβολή
των Μικρασιατών προσφύγων στην
σύσταση και λειτουργία, Γεώργιος Αδ.
Αθουσάκης. «Μνημοσύνη», Ετήσιον
Περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών
Σπουδών επί του Νεώτερου Ελληνισμού,
τόμος 16ος, 2003-2005, Αθήνα. Οικισμοί,
γαιοκτησία και φορολογία στην περιοχή
Ναυπλίου κατά την ύστερη
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. Γεώργιος Β. Νικολάου, Διδάκτωρ
Ιστορίας Πανεπιστημίου Marc Bloch
του Στρασβούργου. «Μελέτες
Ιστορίας του Πελοποννησιακού
Χώρου από τα μέσα του 17ου αιώνα
ως τη δημιουργία του Νεοελληνικού
Κράτους», Εκδόσεις Ηρόδοτος,
Αθήνα, 2009. » Κολοκοτρώνης
Θεόδωρος – Το γενεαλογικό του
δένδρο Νοεμβρίου 25, 2011 από
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη
Ιστορίας & Πολιτισμού
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος – Το
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Thanasis D., Carabott Philip (Editor), The
Greek Civil War: Essays on a Conflict of
Exceptionalism and Silences, Ashgate Pub
Ltd 2004, ( ISBN 978-0754641315 ).
Wittner Lawrence, Η αμερικανική
επέμβαση στην Ελλάδα, 1943-1949,
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991 ( ISBN 960288-000-7 ) Φλάισερ Χάγκεν (επιμ.) Η
Ελλάδα '36-'49 Από τη
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στο παιχνίδι τους νεότερους, για να τους
οδηγήσει βαθμιαία σε νέα βήματα, αν όχι
και σε εντελώς καινούργια μονοπάτια. Οι
νεότεροι μυθιστοριογράφοι άρχισαν να
επιστρέφουν στον Εμφύλιο όχι για να
υπερασπιστούν την πολιτική αλήθεια της
μιας ή της άλλης πλευράς, όπως το
έκαναν πολλά λογοτεχνικά έργα πριν και
μετά τη
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στον εμφύλιο: Τομές και συνέχειες,
Εκδόσεις Καστανιώτη, 2005, ( ISBN
978-960-03-3645-0 ). Χατζηιωσήφ
Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της
Ελλάδας του 20ού αιώνα
Ανασυγκρότηση, Εμφύλιος,
Παλινόρθωση 1945-1952, τόμοι Δ1
( ISBN 978-960-8087-88-0 ), Δ2 (
ISBN 978-960-8087-89-7 ).
Βιβλιόραμα 2009. ΜαρτυρίεςΑπομνημονεύματα Αμύντας Κοσμάς,
Εθνική
, αλλά, αντίθετα, για να ψάξουν τα
τραύματα του δικού τους καιρού,
μετατρέποντας την Ιστορία σε ένα
καυτό σχόλιο του παρόντος.
Βεβαίως, η διερεύνηση του
παρελθόντος από τη λογοτεχνία
είναι πάντα μια ζωντανή
αναμέτρηση με το παρόν, μια
προσπάθεια για ξεκαθάρισμα των
λογαριασμών με την εποχή στην
οποία ανήκουν οι συγγραφείς
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τα οποία δεν εισέπραττε[ εκκρεμεί
παραπομπή ], προχώρησε στην κατασκευή
πάρα πολλών δημόσιων έργων και
απόσβεση των αγροτικών και
βιομηχανικών χρεών καταναλώνοντας
αρκετά ποσά από το αποθεματικό της
Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας . Η
περίοδος της δικτατορίας συμπίπτει με
την στροφή της ελληνικής οικονομίας
από τη γεωργική παραγωγή στη
βιομηχανική. [16] Παράλληλα, επί
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, υπήρξε εισροή ξένων κεφαλαίων
και επενδύσεων, ιδίως
αμερικανικών, επειδή οι Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής ήταν η μόνη
χώρα με αξιόλογα επενδύσιμα
κεφάλαια που αναγνώριζε ως
νόμιμο το καθεστώς της Ελλάδας
[Ιστορία Γ΄ Λυκείου 5] . Το 1970
σημειώθηκε ένα αξιοσημείωτο
οικονομικό «στρίμωγμα» το οποίο
οφειλόταν από τη μία πλευρά στη
σταδιακή πτώση
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της τιμής των καυσίμων με επακόλουθο
τη ραγδαία αύξηση όλων των τιμών
προϊόντων και υπηρεσιών. Στο μεταξύ η
αστυφιλία είχε κορυφωθεί, ο πληθυσμός
της Αθήνας ήταν 1.500.000
κατοίκους[ εκκρεμεί παραπομπή ].
Υπολογίζεται ότι το 50% της συνολικής
μετανάστευσης Ελλήνων στην Αθήνα
έγινε μεταξύ των ετών 1950-1967 και το
υπόλοιπο 50% επί της επταετούς

δικτατορί
ας

1967-1974. Ένα άλλο σημαντικό
ιστορικό γεγονός της περιόδου
αυτής είναι η πετρελαϊκή κρίση του
1973 λόγω του Αραβοϊσραηλινού
πολέμου, που είχε ως αποτέλεσμα
τον υπερδιπλασιασμό της τιμής των
καυσίμων με επακόλουθο την
ραγδαία αύξηση όλων των τιμών
προϊόντων και υπηρεσιών. Στο
μεταξύ η αστυφιλία είχε αυξηθεί
σημαντικά, ο πληθυσμός
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Καστοριάδης άρχισε να διαβάζει
φιλοσοφία απ'την ηλικία των 11-12 ετών,
ενώ πρωτοήρθε σε επαφή με την
μαρξιστική σκέψη σε ηλικία 13 ετών,
οπότε και γεννήθηκε και το ενδιαφέρον
του τόσο για την σκέψη όσο και για την
πολιτική . Η πρώτη ενεργός ανάμειξη και
δραστηριοποίηση του στην πολιτική,
ήρθε όταν επί

δικτατορί
ας

Μεταξά ( 1937 ) προσχώρησε στην
ΟΚΝΕ . Ενεγράφη στο
κομμουνιστικό κόμμα και το 1941
και λίγο μετά την αρχή της
κατοχής συγκρότησε μαζί με
άλλους νέους μία ομάδα που
εναντιωνόταν στο προσανατολισμό
του ΚΚΕ . Το 1943 προσχώρησε
στην τροτσκιστική ομάδα του
Σπύρου Στίνα , πράγμα που είχε ως
συνέπεια τη δίωξή του όχι
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πρώτο Έλληνα γενικό διοικητή. Στη
συνέχεια μετά την απελευθέρωση της
Κρήτης πολιτεύτηκε και εκλέχθηκε
βουλευτής ( 6 Δεκεμβρίου 1916 )
αντιπολιτευόμενος τον Ελευθέριο
Βενιζέλο . Κατά δε την υπ΄ αυτόν τριετία
της διακυβέρνησης της Χώρας (19171920) απελάθηκε από τη Κρήτη.
Αργότερα επί κυβέρνησης Ν.
Τριανταφυλλάκου (1922) ανέλαβε γενικός
διοικητής Κρήτης , καθώς και επί

δικτατορί
ας

Θεόδωρου Πάγκαλου ( στην
κυβέρνηση Πάγκαλου του 19251926 ). Ο Μανούσος Κούνδουρος
πέθανε στην Αθήνα στις 19
Δεκεμβρίου 1933 [1] .
[ Επεξεργασία ] Ημερολόγιο Ο
Μανούσος Κούνδουρος εξέδωσε
ημερολόγιο με τίτλο:
«Ημερολόγιον. Ιστορικαί και
διπλωματικαί αποκαλύψεις» τo
1921 το οποίο περιέχει τις
σημειώσεις του για την οργάνωση
του αγώνα για την
ανεξαρτητοποίηση και
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Δήμος Ζηρού), με επικεφαλής τον
Γεράσιμο Μαλτέζο ("Τζουμερκιώτης) [12]
[ Επεξεργασία ] Η μεταπολεμική Πρέβεζα
Η μεταπολεμική Πρέβεζα χαρακτηρίζεται
από σταδιακή παρακμή αφ ενός μέν γιατί
η αστική τάξη έφυγε στήν Αθήνα ή στό
εξωτερικό, και αφ ετέρου γιατί το λιμάνι
έπεσε σε παρακμή λόγω της κατασκευής
οδικού δικτύου. Η ανάκαμψη ήρθε επί

Νοεμβρίου 13, 2011 <#comments>
Εγγραφή * [Flickr] * [Facebook] *
[Twitter] * [RSS Feed] Είπε σύγχρονος
γέροντας… από kotsarikos - «Η
μεγάλη πείνα θα κρατήσει κανένα
ενάμιση χρόνο, αν και πιστεύω ότι
κάποια λύση θα βρεθεί…» - «Θα είναι
όπως στην

δικτατορί
ας

των Συνταγματαρχών οπότε έγιναν
σημαντικότατα έργα ανάπτυξης
όπως Οδός Πρέβεζας Πάργας,
Ναυτικές Σχολές Πρέβεζας,
Νοσοκομείο Πρέβεζας, Λιμάνι
Πρέβεζας, Ξενοδοχείο Μαργαρώνα
Ρουαγιάλ, Κλωστήρια Πρέβεζας,
Γυμνάσια, Λύκεια, Σχολεία, κλπ. Η
Μεταπολίτευση βρήκε την Πρέβεζα
πάνω σε ένα ερωτικό σκάνδαλο του
τότε Μητροπολίτη Στυλιανού
Κορνάρου , που χάρις στή
δημοσιότητα που έλαβε μέσω
σημοσιεύσεων
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. Πολύς κόσμος σις πολύ μεγάλες
πόλεις που δεν θα καταφύγει
στην επαρχία θα δυσκολευτεί
πάρα πολύ…» - «Η Αθήνα θα
ερημώσει» - «Σκοτεινοί κύκλοι
προσπαθούν εκβιαστικά τώρα να
φέρουν τον αντίχριστο. Δεν ήρθε
όμως ακόμη ο καιρός γι’ αυτόν!
Θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν
κάποιον αλλά θα αποτύχουν…» «Δεν θα μπορέσουν να
επιβάλλουν
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Εκδήλωση για την Ημέρα της
Γυναίκας Το Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης, τιμώντας την Ελληνίδα
Γυναίκα για τη συμβολή της στην
Εθνική Αντίσταση και στους
κοινωνικούς αγώνες για Ελευθερία,
Δημοκρατία και Κοινωνική
δικαιοσύνη, διοργανώνει, σε
συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης,
εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνίδα
Γυναίκα στην
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και η σύγχρονη κοινωνική
πραγματικότητα». Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη, 14 Μάρτη στις 18.00,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Ηλιούπολης (Λεωφ. Σοφ.
Βενιζέλου & Μ. Αντύπα).
Διαβάστε περισσότερα... Σε
λάθος Χρονική Στιγμή
[gabriel_arampatzis] Διανύουμε
όλοι μία εξαιρετικά δύσκολη
περίοδο, μία άνευ προηγουμένου
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Ο πατέρας μου, ήταν από τους λίγους
που γύρισαν από το ύψωμα 731. Οσο
ζούσε όμως, δεν έλεγε τίποτε για την
δράση του, γιατί είχε απογοητευθεί.
Μετά από όλες τις ταλαιπωρίες που
πέρασε πολεμώντας στην Μικρά Ασία,
απ όπου γύρισε τυφλός από τις
κακουχίες, κατόπιν στο Αλβανικό και
αργότερα στην
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όπου ήταν Διοικητής στο 52
Σύνταγμα του ΕΛΑΣ στο
Λιανοκλάδι, όταν τελείωσε η
αντίσταση, τον έστειλαν εξορία
Κι ήταν πάρα πολύ
στεναχωρημένος, γιατί δεν του
αναγνώρισαν τίποτα. Σημειώσεις
Ο Δημήτρης Κασλάς, μετά την
απελευθέρωση οδηγήθηκε στην
οδό της εξορίας, αντί να του
αποδοθούν οι δέουσες τιμές,
“έφυγε” στις 22 Φεβρουαρίου

προθετικό σύνολο,
εμπρόθετος
επιρρηματικός
προσδιορισμός,
πρόθεση +
αιτιατική

της Θέκλας από την Κερύνεια, που
εξοντώθηκαν, τελικά, το 1944 στις
ναζιστικές φυλακές του
Βραδεμβούργου. Ήταν εκεί ο
αείμνηστος γυμνασιάρχης
Κωνσταντίνος Γιαλλουρίδης από τη
Μόρφου. Ο αείμνηστος γιατρός
Ξάνθος Χαραλαμπίδης από την
Κερύνεια, πατέρας της Τιτίνας
Λοϊζίδου. Εκεί κι ο ηρωικός Ανδρέας
Αργυρού Δρουσιώτης από τη Λεμεσό,
που θυσιάστηκε στην
πελατειακό κράτος της κομματικής
φαυλότητας. Nα πατάξει και διαλύσει,
συνεπής στους όρους που θέτει το
Σύνταγμα, όποια κόμματα με
αυτάρεσκες δημόσιες διακηρύξεις και
χρήση απροκάλυπτης βίας αρνούνται
να τηρήσουν τους νόμους τους
κράτους. Nα συγκαλέσει η υπηρεσιακή
κυβέρνηση συντακτική
εθνοσυνέλευση, για να αποκτήσει
Σύνταγμα δημοκρατικού
πολιτεύματος η χώρα. Στη
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, μαχητής του ΕΛΑΣ, στην
Κατερίνη. Ήσαν εκεί 46
τουλάχιστον οργανωμένα
γραμμένοι από την Αθήνα, όπου
σπούδαζαν, Κύπριοι εθελοντές
πολεμιστές. Κι άλλοι που
έσπευσαν κατά μόνας, όπως
μπορούσαν: Όπως ο Ευάγγελος
Λούη Λουίζος από την
Αμμόχωστο, που ναύλωσε ταξί
από την Αθήνα για να τον πάει
να πολεμήσει στην Ήπειρο. Ήσαν
υπήρξαν τίμιοι Ελληνες
πατριώτες που αντιστάθηκαν
(ασυμβίβαστοι με τη δολιότητα
των μανιακών του
ολοκληρωτισμού), το ίδιο και
στη χούντα. Διακινδύνευσαν,
βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν.
Σήμερα η Eλλάδα ατιμάζεται,
εξανδραποδίζεται,
καταδικάζεται να μείνει στο
περιθώριο για δεκαετίες. Kαι δεν
υπάρχουν ούτε δέκα πατριώτες
στη Bουλή να αντιταχθούν στην
ντροπή και στον εξευτελισμό
που
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μπορεί να ζήλεψε την δόξα του
παππού του (το μήλο κάτω από την
μηλιά λένε ότι θα πέσει), δεν
σκέφτηκε όμως πως τέτοιου είδους
διλήμματα στις κρίσιμες ιστορικές
στιγμές της χώρας, ο λαός τα
απαντούσε πάντα με ηρωισμό. Πόσα
και πόσα διλήμματα δεν
απαντήθηκαν, στην δικτατορία του
'67-'73, στην
συνεχίζει την αιωνόβια παράδοση της
αυθαιρεσίας των κυρίαρχων και των
«δυνατών»: ελληνιστικοί ηγεμόνες,
Ρωμαίοι ανθύπατοι, Βυζαντινοί
αυτοκράτορες, Τούρκοι πασάδες,
κοτζαμπάσηδες, Μαυρομιχάληδες,
Κωλέττης, Δηλιγιάννης.
Δημοσιογράφος: Εξαιρέσεις δεν
βλέπετε να υπάρχουν; Εξαιρέσεις
εντοπισμένες κυρίως στον

Κατοχή

19ος
αιώνας

, και ακόμα παλιότερα στην
επανάσταση του '21. * Η διπλανή
φωτογραφία είναι αρκετά παλιά.
Δεν είναι από το βράδυ της
Τρίτης 28ης Ιουνίου. Ωστόσο,
συμβουλεύουμε τον κ.Πάγκαλο
(και κάθε άλλον βουλευτή) αν
θέλει να ψηφίσει το
μεσοπρόθεσμο, να κοιμηθεί μέσα
στην Βουλή
Καστοριάδης : Ε, υπάρχουν δυοτρεις εξαιρέσεις: ο Τρικούπης, ο
Κουμουνδούρος, το βενιζελικό
κίνημα στην πρώτη περίοδό του.
Αλλά τα όποια αποτελέσματά
τους καταστράφηκαν από τη
δικτατορία του Μεταξά, την
Κατοχή, τον Εμφύλιο, τον ρόλο
του παλατιού, τη δικτατορία της
21ης Απριλίου, την
πασοκοκρατία
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όχι” διότι τώρα είπε “ναι”στην
Γερμανική οικονομική εισβολή και
διάλυση της Ελλάδος.άλλωστε και ο
Στρατηγός Τσολάκογλου πολέμησε
εναντίον των Γερμανών αλλά τελικώς
επρόδοσε την Ελλάδα στους
Γερμανούς διότι άνοιξε τρύπα και
κερκόπορτα στο μέτωπο και τελικώς
ήταν αυτός στον οποίο οι Γερμανοί
επέλεξαν ως πρωθυπουργό της
Ελλάδος επί
και τη μετάλλαξή του από δύναμη
δημιουργική και απελευθερωτική (βλ.
Ελληνική Επανάσταση) σε δύναμη
καταστροφής (βλ. Ιμπεριαλισμός, 2
Παγκόσμιοι Πόλεμοι κ.ά) και τις
συνδηλώσεις του όπως Ναζισμός,
Φασισμός, Ολοκληρωτισμός κλπ».
Αχταρμάς πραγματικός! Σε τι να
πρωτοσταθεί κανείς; Ο εθνικισμός
ήταν, λες, καταστροφική δύναμη
κατά τη νεωτερικότητα, αλλά όχι
κατά τον

Γερμανικής
κατοχής

λόγω ακριβώς της προδοσίας
του Τσολάκογλου. Άλλωστε η
σοφία των αρχαίων πατέρων
έγραφε ότι μηδένα προ του
τέλους μακάριζε, δηλαδή
κανέναν τώρα πατριώτη μην τον
μακαρίζεις τώρα και μην τον
επαινείς γιατί μπορεί αργότερα
να αποδειχτεί προδότης. Το
Ιστολόγιο απαντά εις το
προβοκατόρικο προδοτικό άρθρο
του Τούρκνετ,αλλά και εις
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19ο αιώνα

Μα ο 19ος αιώνας εντάσσεται
στη νεωτερικότητα! Ισχυρίζεσαι,
δηλαδή, ότι κατά τη
νεωτερικότητα ο εθνικισμός
ήταν και καταστροφικός ήταν
και απελευθερωτικός!
Αυτοαναιρείσαι, όπως
αντιλαμβάνεσαι! Πρωτότυπη και
η άποψή σου πως ο
Ιμπεριαλισμός, ο Ναζισμός, ο
Ολοκληρωτισμός, οι 2
Παγκόσμιοι Πόλεμοι, ήταν
απότοκα και συνδηλώσεις του
εθνικισμού! Όλα τα κακά κι
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στα μπαούλα, μα οι αντάρτες τα
βρίσκανε και τα παίρνανε μαζί τους
στα βουνά. «Τους μάθαιναν στα
βιαστικά να χειρίζονται το τουφέκι
και τη χειροβομβίδα και τους ρίχνανε
στη μάχη όπου άμαθοι όπως ήταν,
σκοτώνονταν σαν τα κοτόπουλα». Ο
καπετάν Αμύντας (Αμύντας Κοσμάς
από το Αμύνταιο) αναφέρει στο βιβλίο
του «
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– Εμφύλιος Πόλεμος, Αναμνήσεις
ενός καπετάνιου», σελ. 224-225:
-Έπρεπε να εκπληρώσουν το
πλάνο που τους είχαν καθορίσει.
Από το χωριό μου πήραν τα
κορίτσια την ώρα που κάνανε
βόλτα! Γεώργιος Μανούκας (ο
Γενικός Επιθεωρητής του
Παιδομαζώματος και δεξί χέρι
του Κόκκαλη. Το κυριότερο
μέλος της Εκπαιδευτικής
Επιτροπής για τα παιδιά

ναζί κατακτητές οι 677 εκτελέστηκαν
από τους ναζί κατά την διάρκεια της
κατοχής και οι άλλοι 64 πέθαναν απο
την πείνα και από τις
ασθένειες.Τελικά,απο τους 1200 τους
οποίους παρέδωσαν,μόνο οι 459
διεσώθησαν.Εξήντα δύο απ’αυτούς
λευτερώθηκαν από τον Αη Στράτη,σε
επιχείρηση του ΕΛΑΝ στις 17 Ιουλίου
1943. “
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1940-1945″ Μανώλης Γλέζος
Ονοματική φράση
εκδόσεις Στοχαστής σελ 147.
Σημείωση,ένας απο αυτούς που
παραδόθηκε στους Ναζι,ήταν και
ο Ν.Ζαχαριάδης,γενικός
γραμματέας του ΚΚΕ που
σταλθηκέ στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Νταχάου.
Γλύτωσε από το φοβερό
στρατόπεδο των
αντικομμουνιστών Ναζί -παρότι
γ.γ. ενός κομμουνιστικού
κόμματος- και στη συνέχεια, των
Αμερικανών και

ονοματική φράση

του συνόλου των σελίδων του
κεφαλαίου για τον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο), το εκτενέστερο βιβλίο της Γ’
Λυκείου αφιερώνει λιγότερο από μισή
(αντίστοιχο ποσοστό 1,72%) – χωρίς
να ληφθούν υπόψη οι συνοδευτικές
πηγές-παραθέματα. Ακόμα και στο
πολύ συνοπτικότερο βιβλίο της ΣΤ’
Δημοτικού, στο πλαίσιο του βασικού
αφηγηματικού κειμένου η αναφορά
στην
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να παραδεχτούν ότι έσπευσαν
αυτοβούλως να προσκυνήσουν τους
Οθωμανούς για να εξασφαλίσουν τα
προνόμιά τους. Και από τη δική του
πλευρά το ελληνικό δημόσιο
επιβραβεύει εκείνους που πρόλαβαν
να δηλώσουν υποταγή στον
«Πορθητή» λίγα χρόνια πριν από την
άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αλλά
τότε γιατί δεν διεκδικούν και οι
δωσίλογοι της

Κατοχής

καταλαμβάνει σχεδόν μισή
σελίδα (αντίστοιχο ποσοστό
2,78%). Η ποσοτική
διαφοροποίηση αποκαλύπτει,
γενικότερα μεν, την εξ ορισμού
επιλεκτική και ιδεολογική
διάσταση της ιστορικής
αφήγησης, ειδικότερα δε, τον
διαφορετικό βαθμό εστίασης
των συγγραφέων των σχολικών
βιβλίων και, κατά συνέπεια, την
σχετική σημασία που αποδίδεται
κάθε φορά στο ίδιο ιστορικό
φαινόμενο. Στο βιβλίο
τις περιουσίες που εξασφάλισαν
χάρη στην εύνοια των Γερμανών
ή των Βουλγάρων; Και ποιό είναι
το «εθνικό μήνυμα» που
προκύπτει για την Πολιτεία και
την Εκκλησία από τη διατύπωση
αυτή του συμβολαίου; Μήπως
ότι η Τουρκοκρατία ήταν η απλή
συνέχεια του Βυζαντίου και οι
σουλτάνοι απλοί διάδοχοι των
Παλαιολόγων; o
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προσδιορισμός
ονόματος κατά
γενικήν

ή μάλλον παρακολουθεί τη ζωή του
αρχικού ζευγαριού του Αντώνη και
της Δέσποινας και των απογόνων
τους, εστιάζει όμως το μεγεθυντικό
φακό της σε ένα μέλος της τρίτης
γενιάς, τη Στέλλα, μετατρέποντάς
την σε κεντρική ηρωίδα. Η Στέλα δεν
είναι απόγονος εξ αίματος της
οικογένειας. Γεννημένη στα χρόνια
της γερμανικής
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, μέσα σε μια πολυμελή
κατεστραμμένη οικογένεια,
ορφανή, υιοθετείται από τη
Φωτεινή, κόρη του αρχικού
ζευγαριού, και τον άντρα της το
Γιώργο, που ήταν άτεκνοι, και
γίνεται το μοσχαναθρεμένο
παιδί των πλουσίων αυτών
Αλεξανδρινών εκ Λήμνου. Η ζωή
της και μαζί η ζωή όλου του
οικογενειακού περίγυρου, μέσα
στα ταραγμένα χρόνια
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Κωνσταντίνος Σαλάμπασης,
Κωνσταντίνος Σιβένας, Αθανάσιος
Φράγκου, Ιωάννης Χατζηνίκος και ο
ιατρός Αργύριος Κιτάνος. Ηγετικές
μορφές της πόλης υπήρξαν επίσης, ο
Ευάγγελος Κωφός και ο Δημήτριος Ρίζος.
[12] Κατά τη διάρκεια των
Βαλκανικών Πολέμων , η Έδεσσα
απελευθερώθηκε από τον ελληνικό
στρατό στις 18 Οκτωβρίου του 1912 [13]
. Στην οικονομική ανάπτυξη του

μεσοπολέ
μου

προσέφεραν σημαντικά οι 2.500
περίπου πρόσφυγες που
εγκαταστάθηκαν στην πόλη με την
ανταλλαγή των πληθυσμών το
1923-24. Πολλοί από αυτούς είχαν
αστική προέλευση και ίδρυσαν
βιοτεχνίες. Τη δεκαετία του '30 ,
εποχή πλήρους ακμής, λειτουργούν
θέατρα, κινηματογράφοι,
φιλαρμονική και εκδίδονται 4-5
εφημερίδες. Στην έντονη
πολιτιστική κίνηση πρωτοστατεί ο
σύλλογος
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και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένα
σημαντικό αστικό και διοικητικό κέντρο
της κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είχε ως
επακόλουθο την ανάπτυξη των
γραμμάτων και των τεχνών:
παραδείγματα αποτελούν η ίδρυση του
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου το 1872 και
της φιλαρμονικής την δεκαετία του
1900 . Το αποκορύφωμα της πολιτιστικής
κίνησης ήρθε την εποχή του
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( 1922 - 1940 ). Ιδιαίτερη ανάπτυξη
γνώρισε η μουσική , με συχνές
συναυλίες, οπερέτες και άλλες
εκδηλώσεις, στις οποίες
συμμετείχαν τοπικές χορωδίες και
φιλαρμονικές. Η παλιά μουσική
παράδοση διατηρείται μέχρι τις
ημέρες μας και στο τέλος κάθε
καλοκαιριού ομάδες κανταδόρων
διασχίζουν όλες τις γειτονιές της
πόλης χαρίζοντας έναν ρομαντικό
αποχαιρετισμό στην εποχή των
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οι άφθονες υδατοπτώσεις . Στο «φρύδι»
του βράχου κτίζονται εργοστάσια, τα
οποία αξιοποιούν τη δωρεάν πηγή
ενέργειας και φέρνουν οικονομική
άνθηση. Πρώτο εργοστάσιο
κλωστοϋφαντουργίας ήταν του Τσίτση
( 1895 ). Ακολούθησαν η Άνω και Κάτω
Εστία, το Κανναβουργείο και το Σεφέκο.
Ήδη από τη δεκαετία του '10 και
ιδιαίτερα κατά την περίοδο του
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η Έδεσσα είχε αποκληθεί «
Μάντσεστερ των Βαλκανίων» [1]
και ήταν, μαζί με τη Νάουσα , η
κινητήρια δύναμη της βιομηχανίας
στη Μακεδονία. Οι εορτασμοί κατά
την απελευθέρωση της Έδεσσας
στις 30 Οκτωβρίου του 1912 Κατά
το Μακεδονικό Αγώνα οι πολλοί
Εδεσσαίοι αγωνίστηκαν για την
ελευθερία, όπως ο οπλαρχηγός
Ιωάννης Τσίτσιος (καπετάν
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σε μία περίοδο στασιμότητας και
αργότερα παρακμής, που έγινε ιδιαίτερα
έντονη τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
Όμως η ανάπτυξη των πορθμειακών
μεταφορών, οδήγησε σε μία νέα περίοδο
ακμής, που άρχισε τη δεκαετία του 1960
και συνεχίζεται και σήμερα με πολύ
θετικές προοπτικές. Το χαρακτηριστικά
του λιμανιού σε όλη την περίοδο του
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μέχρι και τις αρχές του Β'
παγκόσμιου πολέμου ορίζουν ένα
εύρωστο λιμάνι με έντονη
εμπορευματική δραστηριότητα.
Υπήρχε ναυτική σύνδεση των
Πατρών με όλη σχεδόν τη Δυτική
Ελλάδα , καθώς και με την Ιταλία
και την Αλβανία . Ο Β΄ παγκόσμιος
πόλεμος δημιουργεί μία τομή που
ακολουθείται από μία φάση
απραξίας και αναδιοργάνωσης
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σε οξύτατη κρίση. Ωστόσο, εμπεδώθηκε η
κοινοβουλευτική δημοκρατία, ενώ
σταδιακά αναπτύχθηκε πολιτική
ομαλότητα με το σχηματισμό
συγκυβερνήσεων. [Ιστορία Γ΄ Λυκείου 2]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα επιστρέψει
και θα κερδίσει τις εκλογές του 1928 με
το Κόμμα των Φιλελευθέρων που πήρε τις
228 από 250 έδρες της Βουλής. Η εποχή
του
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μέχρι τη διεθνή οικονομική κρίση
( 1922 - 1932 ) ήταν μια περίοδος
σταδιακής ανόρθωσης της
ελληνικής οικονομίας [Ιστορία Γ΄
Λυκείου 2] με ίδρυση βιοτεχνιών και
βιομηχανιών αλλά και μεγάλων
δημόσιων έργων όπως το φράγμα
της λίμνης Μαραθώνα [6] . Η
δραχμή σταθεροποιήθηκε ενώ η
αξία της είχε πέσει στο ένα δέκατο
πέμπτο της
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ελεγχόμενα μη κομματικά στελέχη σε μια
προσπάθεια να μην εκτραπούν οι
συγκρούσεις. [ Επεξεργασία ] Οι ένοπλες
συγκρούσεις Το ίδιο απόγευμα που
διοργανώθηκε το συλλαλητήριο (3
Δεκεμβρίου) ο στρατηγός Σκόμπι διέταξε
την απομάκρυνση των δυνάμεων του
ΕΛΑΣ από την Αθήνα . Το βράδυ της ίδιας
ημέρας σημειώθηκε το πρώτο καθαρό
πολεμικό επεισόδιο των

Δεκεμβρια
νών

, όταν αγγλική μονάδα
τεθωρακισμένων αφόπλισε στην
περιοχή του Παλαιού Ψυχικού το 2ο
σύνταγμα της 2ης μεραρχίας του
ΕΛΑΣ. [8] το οποίο παραδόθηκε
αμαχητί καθώς δεν είχε εντολές
εμπλοκής με Βρετανικά
στρατεύματα. Την επόμενη ημέρα
τα ξημερώματα, στην περιοχή του
Θησείου διεξήχθη η πρώτη μάχη
ανάμεσα σε μονάδα του ΕΛΑΣ και
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των ταγμάτων ασφαλείας που
χρησιμοποιήθηκαν στην σύγκρουση ο
τότε υφυπουργός στρατιωτικών της
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του
Γεωργίου Παπανδρέου , Λέων Σπάης,
δήλωσε σε συνέντευξή του το 1976 πως
η κυβέρνηση χρησιμοποίησε 12.000
άντρες των ταγμάτων ασφαλείας. [7]
[16] [13] [ Επεξεργασία ] Συνέπειες της
σύγκρουσης Βρετανοί στρατιώτες στην
Αθήνα, κατά τη διάρκεια των
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Τελικά, στις 6 Ιανουαρίου του 1945
οι δυνάμεις του ΕΑΜικού μετώπου
αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον
Πειραιά και την Αθήνα. Πέντε μέρες
αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου , οι
μάχες τερματίστηκαν, μετά από
συμφωνία του Ε.Α.Μ. με τον
στρατηγό Σκόμπι . Μετά την ήττα
του το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αποχώρησε από
την Αθήνα, μαζί με
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το ΕΑΜ κατηγόρησε τους αντιπάλους του
για επέμβαση ξένων δυνάμεων στα
ελληνικά πολιτικά πράγματα. Μεγάλο
μέρος της Αθήνας είχε μετατραπεί σε
ερείπια και πολλοί άμαχοι έχασαν τη ζωή
τους από τις μάχες που διεξάγονταν
στους δρόμους της Αθήνας άλλα και από
τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των
Άγγλων. Κατά τη διάρκεια των
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μέλη της οργάνωσης ΟΠΛΑ ,
δολοφόνησαν μεγάλο αριθμό
αντιφρονούντων, μεταξύ των
οποίων και πολλούς τροτσκιστές,
όπως περιγράφει ο τροτσκιστής
Στίνας στο βιβλίο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣΟΠΛΑ (για παράδειγμα ο Κορνήλιος
Καστοριάδης έφυγε στη Γαλλία
κατά τη διάρκεια των
Δεκεμβριανών) [18] , αλλά και
άλλους πολιτικούς και ιδεολογικούς
αντιπάλους (αστυνομικούς,
αξιωματικούς, πολιτικούς, ιερείς
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του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ (για παράδειγμα ο
Κορνήλιος Καστοριάδης έφυγε στη
Γαλλία κατά τη διάρκεια των
Δεκεμβριανών) [18] , αλλά και άλλους
πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους
(αστυνομικούς, αξιωματικούς,
πολιτικούς, ιερείς κ.α.), ενώ και η
ηθοποιός Ελένη Παπαδάκη αλλά και ο
πρύτανις του ΕΜΠ Ιωάννης
Θεοφανόπουλος ήταν επίσης ανάμεσα
στα θύματα των
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. Τα γεγονότα του Δεκέμβρη του
1944 στην Αθήνα θεωρούνται η
δεύτερη φάση του Ελληνικού
Εμφυλίου (ο «δεύτερος γύρος»
κατά τη μεταπολεμική οπτική) και
οδήγησαν στην τρίτη φάση («τρίτο
γύρο»), που τερματίστηκε το 1949
με την (στρατιωτική) ήττα του
Κ.Κ.Ε. Η σύγκρουση των
Δεκεμβριανών, καθώς και οι
περιπτώσεις ακραίας βίας, όχι
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πηγές της ίδιας της Επανάστασης, όπου
όλοι οι συντελεστές της δηλώνουν ότι
σκοπός τους ήταν η αποτίναξη του
οθωμανικού ζυγού. Θα προσθέσω, επίσης,
ότι οι πηγές για το έθνος και την εθνική
απελευθέρωση είναι άπειρες, σαφείς και
αδιάπτωτες καθ' όλη την ιστορική
διαδρομή του Ελληνισμού και,
συγκεκριμένα, στη διάρκεια της

Τουρκοκρ
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, ώστε να μην αφήνουν κανένα
περιθώριο παρερμηνείας. Υπό το
ίδιο πρίσμα, δε, δηλαδή ως εθνική,
αντιμετώπισαν την Ελληνική
Επανάσταση και οι Ευρωπαίοι
συγκαιρινοί της. ΟΙ ΠΗΓΕΣ αυτές
έχουν δημοσιευθεί, είναι προσιτές
επομένως σε κάθε ερευνητή. Να
υποθέσουμε ότι τις αγνοούν; Είναι
πολύ πιθανό. Όμως, το πιθανότερο
είναι ότι η παράκαμψη
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συμπατριωτών του και όλων των
Ελλήνων. Κατά την Καποδιστριακή
περίοδο (1828 – 31) ο Ιωάννης
Καποδίστριας τον διόρισε προσωρινό
διοικητή της Ύδρας ως «πρώτο των
προκρίτων», ενώ το 1844 ο Όθων τον
διόρισε γερουσιαστή, αξίωμα που
διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Μέλη
της οικογένειας Κουντουριώτη
διακρίθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια
της
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, στην Επανάσταση του 1821 και
κατά την περίοδο του ελεύθερου
ελληνικού κράτους ως τα πρόσφατα
χρόνια. Από τα πιο αξιόλογα όμως
μέλη της υπήρξαν ο αδελφός του
Λαζάρου, Γεώργιος Κουντουριώτης
(1782-1858), πρόεδρος του
Εκτελεστικού Σώματος κατά την
Επανάσταση και πρωθυπουργός
(1848) και ο εγγονός του
τελευταίου, ναύαρχος Παύλος
Κουντουριώτης
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και της Επανάστασης του 1821
Αχλαδόκαμπος Ο Αχλαδόκαμπος,
σαν χωριό, συγκροτήθηκε, κατά τα
χρόνια της τουρκοκρατίας, από
διάφορους γεωργικούς και
κτηνοτροφικούς μικροσυνοικισμούς
της περιοχής, οι οποίοι υπήρχαν
ανέκαθεν στην περιοχή, όπως
μαρτυρούν τα μέχρι σήμερα
τοπωνύμια: « Καλύβια»,
«Παλιόμαντρα», «Παλιόχωρα»,
«Παλιοχώρια», «Νερά» κλπ.,
πιθανόν από κατοίκους του
Μουχλίου, καθώς και από
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Σήμερα είναι κλειστή και ανοίγει μόνο
όταν Εβραίοι ταξιδεύουν κι έρχονται για
να προσευχηθούν. [8] Εδώ κήρυξε ο
Απόστολος Παύλος όταν επισκέφθηκε την
πόλη το 51 και το 57 μ.Χ. [9]
[ Επεξεργασία ] Παραδοσιακές συνοικίες
Στα μέσα του 19ου αιώνα η πόλη είχε 16
"μαχαλάδες" (συνοικίες). Καθ' όλη τη
διάρκεια της
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, τα εμπορικά καταστήματα ήταν
συγκεντρωμένα στη Βυζαντινή
αγορά, στο παζάρι. Οι πιο γνωστές
από αυτές που διασώζονται σήμερα
είναι η εβραϊκή και η χριστιανική.
[10] Μαζί με αυτές, πολυάριθμες
χριστιανικές και μουσουλμανικές
συνοικίες συνέθεταν τον αστικό
ιστό εκείνης της εποχής. Έλληνες,
Τούρκοι, εβραίοι και αθίγγανοι
κατοικούσαν στους
περιμαντρωμένους μαχαλάδες της
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ενδιαφέρον από κάθε σημείο της γης εδώ
και πολλά χρόνια και προσφέρει μια
αναδρομή στο πλούσιο παρελθόν της
Βέροιας, ενώ μας παραπέμπει στο
ιστορικό μεγαλείο της Αρχαίας Πόλης
εκείνων των χρόνων. Στις τρεις αίθουσες
του Μουσείου μπορεί κανείς να δει
ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή ως
και την περίοδο της
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. Τα νεολιθικά ευρήματα
προέρχονται από τον οικισμό Νέα
Νικομήδεια , που θεωρείται ο
παλαιότερος γνωστός μόνιμος
οικισμός στο ευρωπαϊκό έδαφος. Τα
ευρήματα από την πρώιμη εποχή
του Σιδήρου προέρχονται από το
νεκροταφείο της Βεργίνας.
Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν
μια χάλκινη υδρία του 4ου αιώνα
π.Χ., η στήλη του Γυμνασιαρχικού
Νόμου, στην

προσδιορισμός
ονόματος κατά
γενικήν

Ιστορικά , Άρθρα , Αργολίδα , Αργολική
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας &
Πολιτισμού , Δήμαρχοι , Δήμαρχοι Άργους
, Δημοτικά , Εκλογές , Η Δημαρχοκρατία
στην Ελλάδα κατά τον 19ον αιώνα - Η
περίπτωση του Άργους , Ιστορία ,
Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου
Αργολικών Σπουδών , Πελοπόννησος ,
Πολιτικοί με ημερομηνία Νοεμβρίου 2,
2010 | Αφήστε Σχόλιο » Με βάση την
κοινωνική ζωή της περιόδου της

Τουρκοκρ
ατίας

η Συνέλευση των Καλτεζών με την
«Εγκύκλιο» της Γερουσίας της
Πελοποννήσου η οποία εκδόθηκε
στις 30/3/1821 η νέα διοίκησης της
Πελοποννήσου βασιζόταν στην
επαρχιακή και την κοινοτική
οργάνωση που ήταν ήδη γνωστή
κατά την αμέσως προηγούμενη
περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έτσι,
συγκροτήθηκαν οι «Εφορίες» στα
χωριά και οι «Γενικές
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φιλοσοφίας (1946) Η Παλαιά Διαθήκη στο
φως της κριτικής (1947) Ακμή και
παρακμή του Βυζαντίου (1953) Η αρχαία
τραγωδία και κωμωδία: Ποιες είναι οι
κοινωνικές ρίζες του αρχαίου ελληνικού
θεάτρου (1954) Τ' Αμπελάκια κι ο μύθος
για το συνεταιρισμό τους: συμβολή στην
οικονομικοκοινωνική ιστορία της
Ανατολικής Θεσσαλίας στα χρόνια της
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(1955) Μεγάλη ιστορία της
Ελλάδας, 13 τόμοι . (1956-1959).
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0
/6/metadata-433-0000001.tkl .
Ιστορία της επαρχίας Βόλου και
Αγίας: από τα αρχαία χρόνια ως τα
σήμερα (1960) Ιστορία της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: από το
1453 ως το 1961 (1962) Σελίδες
από την ιστορία του αγροτικού
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οι μιναρέδες στα πλαίσια του
"εξευρωπαϊσμού" της πόλης.
[ Επεξεργασία ] Λουτρά Το 1444 κτίστηκε
το πρώτο οθωμανικό λουτρό στη
Θεσσαλονίκη, το Μπέη Χαμάμ (Λουτρά
Παράδεισος) το οποίο είναι και το
μεγαλύτερο στην Ελλάδα [89] . Το κτήριο
αποκαταστάθηκε πρόσφατα από την
Αρχαιολογική Υπηρεσία και είναι
επισκέψιμο. Άλλα σωζόμενα λουτρά της
εποχής της
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είναι το Πασά Χαμάμ , το Γιαχουντί
Χαμάμ (Λουτρό των Εβραίων) στην
περιοχή Λουλουδάδικα , αμφότερα
του 16ου αιώνα, και το Γενί Χαμάμ .
[ Επεξεργασία ] Άλλα μνημεία της
Οθωμανικής περιόδου Το
μπεζεστένι Θεσσαλονίκης. Κύριο
λήμμα: Μπεζεστένι Θεσσαλονίκης
Αξίζει να αναφερθεί στα μνημεία
της περιόδου και η σκεπαστή αγορά
υφασμάτων ( Μπεζεστένι ), τουρκ. :
(bezesten), που
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της οικονομικής κρίσης της
αυτοκρατορίας. Επιπλέον παράγοντας
που θα πρέπει να συνυπολογιστεί είναι
ότι η ληστεία ήταν συνηθισμένη
συμπληρωματική οικονομική
δραστηριότητα των ορεινών νομαδικών ή
ημινομαδικών ποιμενικών φύλων και, σε
ορισμένες περιοχές, όπως στον Βάλτο
της Αιτωλοακαρνανίας , ήταν ενδημικό
φαινόμενο από την αρχαιότητα. [3]
Πράγματι, σε όλη τη διάρκεια της
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, οι κλέφτες ήταν μόνιμη πηγή
αταξίας και ανησυχίας καθώς,
οργανωμένοι σε ολιγο- ή
πολυμελείς συμμορίες,
προκαλούσαν τον τρόμο στους
χωρικούς και τους διαβάτες.
Στήνοντας ενέδρες στους εμπόρους
και τους ταξιδιώτες στα διάφορα
περάσματα, τους λήστευαν ή τους
κρατούσαν ομήρους μέχρι να
εισπράξουν λύτρα, [4] χωρίς γενικά
να τους ενδιαφέρει το
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ce%9a%ce%bb%ce%ad%cf%86%cf
%84%ce%b5%cf%82 ΛΟ
http://nlp.ilsp.gr/soaplab2results/5fc4214d-7b15-4764-956fddf0bd9bc541/xml/708.html Κλέφτες Από
τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη
εγκυκλοπαίδεια Μετάβαση σε: πλοήγηση ,
αναζήτηση Κλέφτες, ονομάζονταν τα
μέλη ένοπλων παράνομων ομάδων του
βουνού, την περίοδο της
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, οι οποίοι έδωσαν το όνομά τους
στα φημισμένα κλέφτικα δημοτικά
τραγούδια. Πίνακας περιεχομένων 1
Προεπαναστατική δράση των
κλεφτών 2 Συνθήκες διαβίωσης και
πολεμική τακτική 3 Εξεγέρσεις 4 Οι
αντιλήψεις για τους κλέφτες μετά
την Επανάσταση του 1821 5
Γνωστοί κλέφτες 6 Υποσημειώσεις 7
Πηγές 8 Προτεινόμενη
βιβλιογραφία [ Επεξεργασία ]
Προεπαναστατική δράση
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του Αγώνα, υποχώρησε στις αξιώσεις
των προκρίτων, οι οποίοι δεν εννοούσαν
να αφήσουν τα παλιά τους προνόμια και
να παραδώσουν την εξουσία. Είναι
αλήθεια ότι ο αγνός Υψηλάντης δεν είχε
πολιτικές ικανότητες για μια τέτοια
υπόθεση. Ήταν αδύνατος χαρακτήρας και
ευκολόπιστος. Οι πρόκριτοι είχαν
πολιτική πείρα από την εποχή της
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και μπορούσαν εύκολα να τον
ξεγελούν και να τον
παραγκωνίζουν. Οι ιστορικοί
εκτιμούν ότι η πολιτική ατολμία
του Υψηλάντη και η ανεπάρκειά του
στάθηκαν οι αιτίες της
ακυβερνησίας για πολύ καιρό. Αν
είχε την πολιτική τόλμη στο βαθμό
που είχε την ανδρεία στα πεδία των
μαχών, όπου πολλές φορές
ανδραγάθησε
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πρώτο τόμο των Δοκιμίων του.[1]
Ιωάννης Μακρυγιάννης, ξυλογραφία του
Α. Τάσσου. Το ποιος ήταν ο
Μακρυγιάννης δε θα είχε ιδιαίτερη
σημασία, αν κάποια στοιχεία απ’ τη ζωή
του δε μας επέτρεπαν να εκτιμήσουμε
σφαιρικότερα το έργο του. Ήταν ένας
απλός αλλ’ αντιπροσωπευτικός άνθρωπος
του λαού στα ύστερα χρόνια της
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και σαν τέτοιο θα πρέπει να τον
αντιμετωπίζουμε, για λόγους που
θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε
στη συνέχεια. Όχι ότι δεν ήταν
χαρισματική προσωπικότητα. Ήταν,
όπως ήταν και πάρα πολλές άλλες
στα δύσκολα εκείνα χρόνια του
ελληνισμού. Γιος του αρματολού
Δημήτρη Τριανταφύλλου,
γεννήθηκε στα 1797 κάτω από
δύσκολες συνθήκες, σε ένα
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να μας πει πως ο «Μακρυγιάννης είναι ο
πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας
ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο
μεγάλος, γιατί έχουμε τον
Παπαδιαμάντη». Πράγματι πρόκειται για
μια γνήσια λαϊκή έκφραση, η οποία όμως
είχε τα προηγούμενά της. Κι αυτά τα
βρίσκουμε σε σειρά κειμένων λαϊκής
επιστολογραφίας των χρόνων της
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, στα οποία, ατυχώς, δε δόθηκε η
πρέπουσα σημασία. Για παράδειγμα:
«Ένα τουφέκι όρισες και τόδωκα˙
μ’ ας είναι καλά οπού θα μου το
φτιάσουν ασημένιο˙ και α δε μου
αξίζει το φιλεύω», γράφει κάποιος
άσημος Έλληνας του ΙΗ΄ αιώνα.[5]
Δίπλα όμως στο έργο του
Μακρυγιάννη στέκονται και οι
πίνακές
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στόχευαν στον περιορισμό των
αυθαιρεσιών και της υπερβολικής
επιβάρυνσης των υπηκόων με δυσβάστακτους φόρους και αγγαρείες, οι τοπικές
οθωμανικές αρχές ήταν ουσιαστικά
ασύδοτες και σε πολλές περιπτώσεις
αξίωναν την είσπραξη χρηματικών ποσών
πολλαπλάσιων από εκείνα που
προβλέπονταν από τις ισχύουσες
διατάξεις. Αυτή η πρακτική εντάθηκε
κατά τον τελευταίο αιώνα της

Τουρκοκρ
ατίας

, λόγω και της παρακμής του
κράτους που επέτρεπε στους
τοπικούς διοικητές να παρακάμπτουν, ως ένα βαθμό, τις
εντολές της Υψηλής Πύλης. Κυρίως
όμως ήταν απότοκη του δημοσιονομικού συστήματος της
οθωμανικής διοίκησης, σύμφωνα με
το οποίο η κυβέρνηση ανέθετε κάθε
χρόνο την είσπραξη των φόρων με
πλειοδοτικό διαγωνισμό σε
ενδιαφερόμενους μουσουλμάνους
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Σχόλια « «Η απελευθέρωση της
Ελλάδος», Πέτερ φον Ες (Peter Von Hess),
μέρος ΙΙΙ Ομιλία στο Δαναό, « Η
Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία » » Μόρα
Βαλεσή (Η Οθωμανική Διοίκηση στην
Πελοπόννησο) Μαρτίου 7, 2011 από
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας
& Πολιτισμού Μόρα Βαλεσή (Η
Οθωμανική Διοίκηση στην Πελοπόννησο)
Κατά τους πρώτους αιώνες της
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, η Πελοπόννησος χωριζόταν σε
ευρύτερες περιφέρειες, σαντζάκια,
μερικές από τις οποίες (Μυστράς,
Ναύπλιο) είχαν υπαχθεί στη
δικαιοδοσία του αρχιναυάρχου του
οθωμανικού στόλου, του καπουδάν
πασά. Κατά τη δεύτερη
Τουρκοκρατία όμως (1716-1821), η
Πελοπόννησος αποτέλεσε
ξεχωριστό πασαλίκι, με διοικητή
πασά που έδρευε στην Τριπολιτσά ,
η οποία αναδείχθηκε έτσι σε ισχυρό
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συγκυρία και την προσωπική πολιτική
επιρροή του στα ανάκτορα. Παράγοντας
περιοριστικός της δικαιοδοσίας του ήταν
ο ναυτικός χαρακτήρας της
Πελοποννήσου, νοουμένης από τη σχετική
οθωμανική νομοθεσία ως νήσου, της
οποίας τα παράλια φρούρια ανήκαν
περισσότερο στη δικαιοδοσία του
καπουδάν πασά, δηλαδή του
αρχιναυάρχου του οθωμανικού στόλου.
Περιηγητές του τέλους της
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αναφέρουν ότι ο πασάς δεν είχε
δικαίωμα να επιθεωρήσει τα
φρούρια ούτε να χορηγήσει άδεια
επίσκεψής τους σε τρίτους (π.χ.
Ευρωπαίους επισκέπτες) χωρίς την
έγγραφη σύμφωνη γνώμη της
κεντρικής εξουσίας. Η προτίμηση,
εξάλλου, των πασάδων για την
Τριπολιτσά ως έδρα της εξουσίας
τους, πρέπει να οφειλόταν εν μέρει
και στη

προσδιορισμός
ονόματος κατά
γενικήν

υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια διάφοροι
οικισμοί στα περίχωρα της σημερινής
πόλης. Σε έναν από αυτούς, στους
βόρειους πρόποδες του «Παλιόκαστρου»
(λόφος του Αγίου Δημητρίου), βρέθηκε ο
περίφημος «Θησαυρός του Καρπενησίου»,
μία συλλογή από 35 αριστουργήματα της
ελληνιστικής χρυσοχοΐας [1] .
Εμφανίζεται ως οικισμός από τα
Βυζαντινά χρόνια . Την εποχή της
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Κρήτης. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους
κατέλαβαν τα Χανιά και κατά το
επόμενο, το Ρέθυμνο. Ύστερα από 21
ετών διαρκή πολιορκία, ο Χάνδακας
πέρασε και αυτός υπό οθωμανική κατοχή,
το 1669 και το 1715 οι Βενετοί
παραχώρησαν στους Τούρκους τα
τελευταία φυλάκια που διατηρούσαν στο
νησί. Κατά την περίοδο της

Τουρκοκρ
ατίας

κατέχει δεσπόζουσα θέση στην
περιοχή από πλευράς
αγροτοκτηνοτροφικής ανάπτυξης.
Κάτοικοι της περιοχής, πήραν
μέρος στην εξέγερση του 1600 και
του 1611 , από τον Μητροπολίτη
Τρικάλων και Λαρίσης Διονύσιο το
Φιλόσοφο. Το 1645 , ο διδάσκαλος
του γένους Ευγένιος Γιαννούλης ,
ίδρυσε Σχολή όπου δίδαξε και ο
ίδιος κατά διαστήματα. Την
περίοδο 1684
ο Χριστιανισμός γνώρισε και πάλι
απάνθρωπη καταπίεση. Ενδεικτικό
φαίνεται το γεγονός ότι στις
παραμονές της Επανάστασης του
1821 , λόγω της Τουρκικής
αποίκισης και των εξισλαμιστικών
πρακτικών, Μουσουλμάνοι και
Χριστιανοί υπολογίζονταν ως
σχεδόν ίσοι πληθυσμιακά. Η
Ελληνική Επανάσταση του 1821 ,
που ολοκληρώθηκε με την
υπογραφή της Συνθήκης του
Λονδίνου το 1832
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διατηρεί άθικτα τα μηχανήματα και τη
διάταξη της βιομηχανικής μονάδας. To
Γενί Τζαμί, έργο πιθανά του 1875 , που
κηρύχθηκε διατηρητέο το 1937 και
στέγασε το αρχαιολογικό μουσείο της
πόλης (τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν
στις 8 Δεκεμβρίου 1942 ). Οι
καταρράκτες της Έδεσσας [ Επεξεργασία
] Πολιτισμός Η Έδεσσα υπήρξε ακόμη και
στα χρόνια της
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ένα σημαντικό αστικό και
διοικητικό κέντρο της κεντρικής
Μακεδονίας. Αυτό είχε ως
επακόλουθο την ανάπτυξη των
γραμμάτων και των τεχνών:
παραδείγματα αποτελούν η ίδρυση
του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου το
1872 και της φιλαρμονικής την
δεκαετία του 1900 . Το
αποκορύφωμα της πολιτιστικής
κίνησης ήρθε την εποχή του
Μεσοπολέμου ( 1922 - 1940 ).
Ιδιαίτερη ανάπτυξη
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Η κυριότερη είναι εκείνη που παραπέμπει
στο κτίσιμο του περίφημου κάστρου της
Μαΐνης, στις αρχές του 10ου αι. Το
τοπωνύμιο Μαΐνη αναφέρεται για πρώτη
φορά στα 876. Στη συνέχεια η ονομασία
"Μαΐνη" από αναφορά σε μια πολύ μικρή
περιοχή έφτασε να αναφέρεται στην
ευρύτερη περιοχή που από τα χρόνια της
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είναι γνωστή ως Μάνη. Η εκδοχή
αυτή υποστηρίζεται και από την
ονομασία brazzo di Maina
(βραχίονας - μπράτσο της Μάνης)
που είχαν καθιερώσει οι
παραπλέοντες Βενετοί ναυτικοί σε
χάρτες και άλλα έγγραφα της
εποχής. Άλλες θεωρίες αναφέρουν:
στη ναυτική εντολή maina=μάινα
(μάζεμα) των πανιών, που ήταν
αναγκασμένοι να κάνουν οι
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Ιωάννη Παλαιολόγου , δεσπότη της
Ηπείρου, παρατηρήθηκε χαλαρότητα ως
προς την συνοχή του Δεσποτάτου. Επί
Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου , το Γαλαξίδι
βρίσκεται κάτω από την εξουσία του
Δουκάτου των Αθηνών . Η Βυζαντινή
εποχή κλείνει οριστικά το 1446 , όταν το
Γαλαξίδι και τα Σάλωνα ( Άμφισσα )
περιέρχονται στους Οθωμανούς .
[ Επεξεργασία ] Τουρκοκρατία H εποχή
της
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άρχισε το 1446 . Το 1494
μεταφέρθηκε η έδρα του Μπέη από
τα Σάλωνα, όπου επί
Φραγκοκράτίας σε τακτά χρονικά
διαστήματα γίνονταν συνεδριάσεις
μεταξύ των Φράγκων αρχόντων και
των εγχώριων ευγενών
Κεφαλάδων , στο Γαλαξίδι. Πρώτος
Μπέης που διορίστηκε ήταν ο
Χατζή-Μπαμπας. Τελικά το 1502 ,
ύστερα από εντολή της Υψηλής
Πύλης
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στον Κορινθιακό. Χαλάνε και το
Γαλαξείδι. Άλλα από τα καράβια του
καίνε κι άλλα τα αιχμαλωτίζουν. [17]
Κατά την Επανάσταση του 1821 η
ναυτική δύναμη του Γαλαξιδιού
προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες. Όπως
γράφει ο Πουκεβίλ, [18] το Γαλαξίδι είχε
50 πλοία το 1813 με πλήρωμα 1.100
ναύτες. Από την εποχή της
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ήδη οι Γαλαξιδιώτες είχαν αρχίσει
να ασχολούνται με μεγάλη επιτυχία
στη ναυτιλία. Ως χρονική αφετηρία
της ναυτιλιακής ανάπτυξης μπορεί
να αναφερθεί το 1774 με τη
Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή που
εξασφάλιζε την ελευθεροπλοϊα και
την ελεύθερη άσκηση του εμπορίου
σ΄ όλες τις ακτές και τα λιμάνια
της Τουρκίας
συμπεριλαμβανομένης και της
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απόψεις της Κας. Δραγώνα για την
Οθωμανική Αυτοκρατορία και η
στοιχειώδης Ιστορική αλήθεια
(http://www.istorikathemata.com/2010/01
/blog-post_13.html) -Η ιστορική συνέχεια
του Ελληνισμού μέσα από την ματιά του
Νίκου Σβορώνου
(http://www.istorikathemata.com/2010/01
/blog-post_1205.html) -Τεκμήρια για την
ύπαρξη εθνικής Ελληνικής συνείδησης
στα πρώιμα χρόνια της
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(http://www.istorikathemata.com/20
09/12/blog-post_11.html) -Αναφορά
στο βιβλίο "Νέος Ελληνισμός: Οι
ρίζες, η καταγωγή των Ελλήνων και
η διαμόρφωση του έθνους (1204 Μέσα 15ου Αιώνα) του Απόστολου
Βακαλόπουλου
(http://www.istorikathemata.com/20
09/04/1204-15.html) αλλά και σε
άλλα κείμενα που έχω φιλοξενήσει
αλλά δεν έχω γράψει εγώ

προσδιορισμός
ονόματος κατά
γενικήν

πρώτη Οθωμανική περίοδος ήταν
περίοδος παρακμής για την περιοχή της
Ερμιόνης. Το 1669 οι Βενετοί με την νίκη
τους στον έκτο Βενετοτουρκικό πόλεμο
αποκτούν τον έλεγχο ολόκληρης της
Πελοποννήσου τον οποίο διατηρούν για
διάστημα περίπου σαράντα ετών, μέχρι
τον επόμενο Βενετοτουρκικό πόλεμο
(1714). Κατά την διάρκεια της
τελευταίας περιόδου της
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(1714-1821) η Ερμιόνη γνωρίζει
ανάπτυξη και λίγο πριν την
επανάσταση του 1821 ο πληθυσμός
της φτάνει περίπου τους 2.000
κατοίκους. [6] Η Ερμίονη
συμμετείχει στην Επανάσταση του
1821 και πολλοί Ερμιονίτες
ενίσχυσαν τις επαναστατικές
δυνάμεις που συγκροτήθηκαν στην
περιοχή με αρχηγό τον Κρανιδιώτη
Αρσένιο Κρέστα . Σημαντικοί
αγωνιστές από την
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σύλληψη ξεκίνησε από τα δήθεν
"αρρωστημένα μυαλά" του ναζισμού και
του Χίτλερ. Επίσης αξίζει να σημειωθεί
πως ο Πυθαγόρας πίστευε πως οι
άνθρωποι επιβάλλεται να αποκτούν
παιδιά και να διαιωνίζουν το είδος τους,
για να μη σταματήσουν να λατρεύονται
οι Θεοί από το γένος μας. Κατά τη
σκοτεινή περίοδο της
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, όσοι 'Ελληνες δεν
εξανδραποδίσθηκαν ή
εξισλαμήσθηκαν βιαίως, συνέχισαν
να τεκνοποιούν, χωρίς να
πτοούνται ή να σκύβουν το κεφάλι,
ελπίζοντας κάποτε στη λύτρωση
και την απελευθέρωση. Οι μύθοι, οι
θρύλοι και οι παραδόσεις μας
συνέχισαν να διαδίδονται από γενιά
σε γενιά, από στόμα σε στόμα,
φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Οι
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και τους Καταλανούς Το εκκλησάκι του
Προφήτη Ηλία, που είναι κτισμένο κοντά
στα ερείπια ναού του Διός Βασιλέως Το
εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ στη
σπηλιά της Ζωοδόχου Πηγής, δίπλα στο
εκκλησάκι του Αϊ-Μηνά Η μονή
Λυκουρέση, της οποίας η σκεπή (ήταν
φτιαγμένη από μόλυβδο)
χρησιμοποιήθηκε κατά τη περίοδο της
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για τη κατασκευή φυσιγγίων. Ο
Πύργος του Ρολογιού, ο οποίος
χτίστηκε στα χρόνια της
Φραγκοκρατίας και χρησίμευε ως
πυρσός.Το 1803, ο λόρδος Έλγιν,
χάρισε στην πόλη ένα Ρολόι,
προκειμένου να μην τον εμποδίσουν
οι ντόπιοι κοτζαμπάσηδες και
αγάδες στις ανασκαφές του
Μαντείου του Τροφωνίου.Το ρολόι
τοποθετήθηκε στον Πύργο λόγω
της
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Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη
εγκυκλοπαίδεια Μετάβαση σε: πλοήγηση ,
αναζήτηση Ρωμαίοι είναι οι κάτοικοι της
αρχαίας Ρώμης και κατ΄ επέκταση στην
αρχαιότητα οι πολίτες της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας . Στον Μεσαίωνα
"Ρωμαίοι" αποκαλούνταν οι Έλληνες , εξ
ου και το νεώτερο όνομα "Ρωμιοί". που
επικράτησε μέχρι τη σύγχρονη εποχή από
τους χρόνους της
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. Σημειώνεται ότι οι Βυζαντινοί
Αυτοκράτορες θεωρώντας τους
εαυτούς τους συνεχιστές των
Ρωμαίων Αυτοκρατόρων καλούνταν
"Ρωμαίοι" και όχι Βυζαντινοί.
Βέβαια μετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους
Φράγκους το 1204 , λόγω πολιτικής
σκοπιμότητας απέβαλαν εξ
ολοκλήρου το λατινικό χαρακτήρα
και οι τότε Έλληνες αποκαλούνταν
"Γρακοί", αντί Ρωμαίοι, βέβαια οι
Αυτοκράτορες, περισσότερο
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ικανοποίηση. Πέραν αυτού η στρατιωτική
δικτατορία, με σκοπό να αποκτήσει λαϊκό
έρεισμα, πέραν των ανεξέλεγκτων
δανείων που χορηγούσε, τα οποία δεν
εισέπραττε[ εκκρεμεί παραπομπή ],
προχώρησε στην κατασκευή πάρα πολλών
δημόσιων έργων και απόσβεση των
αγροτικών και βιομηχανικών χρεών
καταναλώνοντας αρκετά ποσά από το
αποθεματικό της Κεντρικής Τράπεζας
της Ελλάδας . Η περίοδος της

δικτατορί
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συμπίπτει με την στροφή της
ελληνικής οικονομίας από τη
γεωργική παραγωγή στη
βιομηχανική. [16] Παράλληλα, επί
δικτατορίας, υπήρξε εισροή ξένων
κεφαλαίων και επενδύσεων, ιδίως
αμερικανικών, επειδή οι Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής ήταν η μόνη
χώρα με αξιόλογα επενδύσιμα
κεφάλαια που αναγνώριζε ως
νόμιμο το καθεστώς της Ελλάδας
[Ιστορία Γ΄ Λυκείου 5

προσδιορισμός
ονόματος κατά
γενικήν

Σημαντικές δηλώσεις – διαπιστώσεις γιά
τα οικονομικά της περιόδου της
Δικτατορίας των Συνταγματαρχών είναι
οι εξής: "Η αντιμετώπιση της φτώχειας
εξαντλήθηκε στην διαγραφή των
αγροτικών χρεών" ( Ιωάννης
Πεσμαζόγλου ) [18] "Η οικονομική
πολιτική της δικτατορίας ήταν στην
ουσία πολιτική οικονομικής μεγεθύνσεως
και όχι οικονομικής αναπτύξεως"
( Ξενοφών Ζολώτας ) [19] "Ο εξωτερικός
δανεισμός στην περίοδο της
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των Απριλιανών, ξεπέρασε τρείς
φορές τα δάνεια που είχε λάβει το
Ελληνικό κράτος από το έτος 1830.
Τότε δημιουργήθηκε ο εφιάλτης του
υψηλού εξωτερικού χρέους. Ο
πληθωρισμός έτρεχε με 30%"
(Τάκης Κατσιμάρδος) [20] "Η
οικονομική κατάστασις έβαινε
σταθερώς επιδεινούμενη… Η
προσπάθεια αστυνομικής
καθηλώσεως των τιμών, οδήγησε
εις πλήρη εξάρθρωσιν της
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λάβει το Ελληνικό κράτος από το έτος
1830. Τότε δημιουργήθηκε ο εφιάλτης
του υψηλού εξωτερικού χρέους. Ο
πληθωρισμός έτρεχε με 30%" (Τάκης
Κατσιμάρδος) [20] "Η οικονομική
κατάστασις έβαινε σταθερώς
επιδεινούμενη… Η προσπάθεια
αστυνομικής καθηλώσεως των τιμών,
οδήγησε εις πλήρη εξάρθρωσιν της
αγοράς" ( Σπύρος Μαρκεζίνης ,
υποψήφιος πρωθυπουργός της
δικτατορίας) [21] "Η περίοδος της
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ήταν περίοδος υπέρογκου
εσωτερικού δανεισμού, ο οποίος και
τετραπλασιάσθηκε. Αντίθετα ο
εξωτερικός δανεισμός σημειώνει
μικρή αύξηση. Συνολικά ελήφθησαν
19 εξωτερικά δάνεια, μόλις στο
6,4% του νέου Δημόσιο Χρέους εξ
αυτών το 92,2% ήταν σε δολάρια,
ενώ η αγγλική λίρα απουσίαζε. Την
περίοδο αυτή εμφανίζονται τα
δάνεια σε συνάλλαγμα. Πρόκειται
για
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κατά των πολιτικών, οι χουντικές Αρχές
τού επέτρεψαν να επιστρέψει στην Αθήνα
. Με την απελευθέρωσή του, συνέχισε και
πάλι την αντίσταση κατά της
δικτατορίας . Τον Ιούλιο του 1973 έλαβε
ενεργό μέρος στον αγώνα εναντίον του
προκατασκευασμένου δημοψηφίσματος
του Παπαδόπουλου . Την ίδια περίοδο
διετέλεσε διευθυντής του αντιχουντικού
περιοδικού Πολιτικά Θέματα . Η περίοδος
της
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σημάδεψε την πολιτική σκέψη του
Γεωργίου Ράλλη. Ο ίδιος
παραδέχθηκε αργότερα πως όταν
βρέθηκε στην φυλακή παρέα με
αριστερούς πολιτικούς
κρατουμένους, τότε διαπίστωσε ότι
πολλοί από τους πρώην αντιπάλους
του ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι,
πραγματικοί πατριώτες και με
βαθιά γνώση των καταστάσεων.
Έκτοτε, η αντίληψη του για την
ελληνική Αριστερά άλλαξε
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Ιέραξ Πάνθηρ Ασπίς Σφενδόνη Κ/Β
Σαχτούρης Β. Γεώργιος Αποστόλης
Ναρκαλιευτικά Σαλαμινία, Πάραλος,
Καρτερία, Αφρόεσσα, Κρήτη Α/Ρ Σάμος
Α/Ρ Λήμνος Α/Ρ Χίος Α/Ρ Λέσβος Νίκη και
τα βοηθητικά σκάφη Β/1, Β/2, Β/3, Β/4,
Β/5, Β/6 [ Επεξεργασία ] Το Πολεμικό
Ναυτικό στην περίοδο της στρατιωτικής
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Η πραξικοπηματική αλλαγή του
καθεστώτος επέφερε ανησυχία στο
τότε Βασιλικό Ναυτικό, στις τάξεις
του οποίου δεν υπήρχαν
οργανωμένοι πυρήνες των
πραξικοπηματιών. Με την έλευση
της Χούντας ο αρχηγός του ΓΕΝ,
αντιναύαρχος Εγκολφόπουλος,
παραιτήθηκε ενώ στους επόμενους
μήνες αποστρατεύτηκαν 61
αξιωματικοί. Η πρώτη αντίδραση
του Ναυτικού ήταν να στηρίξουν το
αντικίνημα
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Βελουχιώτης. Μετά την απελευθέρωση οι
Θεσσαλοί αγρότες - όσοι δεν είχαν
δολοφονηθεί, φυλακιστεί και εξοριστεί
από το τρομοκρατικό μετεμφυλιακό
κράτος - συνέχισαν τους αγώνες.
Μεγάλες κινητοποιήσεις έγιναν στη
δεκαετία του '60 στην Καρδίτσα, τη
Λάρισα, τα Φάρσαλα, τη Μαγνησία, με
αιτήματα καλύτερες τιμές για τα
προϊόντα. Η πάλη τους συνεχίστηκε και
στην περίοδο της 7χρονης στρατιωτικής
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και είναι γνωστός ο ξεσηκωμός των
αγροτών των Μεγάλων Καλυβίων
Τρικάλων το 1968, εναντίον της
απόφασης της χούντας να
δεσμεύσει χωράφια για να
δημιουργηθεί η Ελληνική
Βιομηχανία Κρέατος (ΕΛΒΙΚ), η
οποία επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
πουλήθηκε "αντί πινακίου φακής" σε
ιδιώτες, αναγκάζοντας τους
Μεγαλοκαλυβιώτες να βρίσκονται
και σήμερα στις επάλξεις του

προσδιορισμός
ονόματος κατά
γενικήν

γεγονότα ή απόψεις μονομερώς ή με
δυσανάλογη ισορροπία σε σχέση με την
αντίστοιχη βαρύτητά τους. Παρακαλούμε
δείτε τη σχετική συζήτηση στη σελίδα
συζήτησης του λήμματος. Η Συμφωνία
της Καζέρτα ήταν μια ιστορική συμφωνία
που υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου
1944 στη κωμόπολη Καζέρτα της Ν.
Ιταλίας , περί το τέλος του Β'
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μεταξύ της "ελεύθερης" ελληνικής
κυβέρνησης του Καΐρου, που είχε
στο μεταξύ μεταφερθεί στη πόλη
αυτή, αφενός, και αφετέρου των
ελληνικών αντιστασιακών
οργανώσεων ( ΕΑΜ και ΕΔΕΣ ) που
δρούσαν τότε στην Ελλάδα. Η
συμφωνία αυτή έγινε υπό την
επίβλεψη των Βρετανικών
στρατιωτικών δυνάμεων της
Μεσογείου που είχαν πλέον την
έδρα τους στη
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1932 και 1933 ). Απεβίωσε στις 18
Μαρτίου 1936 και βρίσκεται θαμμένος
στον Προφήτη Ηλία πάνω από τα Χανιά.
Γερμανοί αλεξιπτωτιστές πέφτουν στα
Χανιά το Μάη του 1941. Μια άλλη
σημαντική στιγμή στην ιστορία των
Χανίων είναι η εισβολή και κατοχή απο
τις δυνάμεις του Άξονα κατά τη διάρκεια
του Β΄
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. Έπειτα απο έναν ανηλεή
βομβάρδισμο της πόλης απο τη
γερμανική αεροπορία το Μάιο του
1941, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές
εισέβαλαν στην πόλη απο τα δυτικά
(απο τις περιοχές του Γαλατά και
του Μάλεμε ) και απωθήθηκαν απο
τους βρετανούς στο λόφο της
Δεξαμενής στα νότια της πόλης. Ο
βασιλιάς Γεώργιος διέμεινε σε
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τους αντιπάλους των ως προδότες και ο
εθνικός διχασμός έφθασε στο απόγειό
του. "Ο φονεύων βενιζελικόν δεν φονεύει
άνθρωπον", διακήρυτταν.[ εκκρεμεί
παραπομπή ] [ Επεξεργασία ] Η επίσημη
είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο (1917)
Tμήμα του ελληνικού στρατού
παρελαύνει στην Αψίδα του Θριάμβου ,
Παρίσι, κατά την νικητήρια παρέλαση
μετά το πέρας του Α'
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, Ιούλιος 1919. Μετά από
τελεσίγραφο των συμμάχων ο
βασιλιάς αποσύρεται από το θρόνο,
χωρίς να παραιτηθεί τυπικά, στις
15 Ιουνίου 1917, και φεύγει στην
Ελβετία αφήνοντας στη θέση του
το δευτερότοκο γιο του,
Αλέξανδρο. Ο Βενιζέλος έρχεται
στην Αθήνα και σχηματίζει
κυβέρνηση στις 13 Ιουνίου. Στις 15
Ιουνίου κηρύσσει τον
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16 Σεπτεμβρίου 1926 τον Καταστατικό
Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος άρχισε
να ισχύει το 1927 μετά τη θέση σε ισχύ
του νέου Συντάγματος, οπότε και για
πρώτη φορά επισημοποιήθηκε η
συνταγματική προστασία του
καθεστώτος αυτοδιοίκησης του Αγίου
Όρους. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β΄
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, η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη, εν
όψει της απειλής της βουλγαρικής
κατοχής, ζήτησε από το Χίτλερ να
λάβει την Αθωνική Πολιτεία υπό
την προσωπική προστασία του και
εκείνος συμφώνησε. Έτσι οι
Γερμανοί και Βούλγαροι
κατακτητές δεν ενόχλησαν τις
Μονές. Αφότου είχαν αποσυρθεί οι
Γερμανοί, ο Άθως παρέμεινε για
μικρό χρονικό
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αναγνωρίστηκαν ως «ιστορικά και
διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται
ειδική κρατική προστασία, διότι
παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό
και ιστορικό ενδιαφέρον. Αποτελούν
αξιόλογο δείγμα τεχνικού έργου
υποδομής του τέλους του 19ου αιώνα και
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις μνήμες
των κατοίκων της περιοχής».
[ Επεξεργασία ] Ναυτιλία Το Αιτωλικό ως
και το τέλος του Β.

Παγκοσμί
ου
Πολέμου

ήταν εμπορικό λιμάνι και κέντρο
ολόκληρης της περιοχής με μεγάλη
εμπορική δραστηριότητα. Διέθετε
πάνω από 50 ιστιοφόρα και
μηχανοκίνητα εμπορικά πλοία
μεσαίας χωρητικότητας, τα οποία
εξυπηρετούσαν πλήρως τις ανάγκες
του εμπορίου ολόκληρης της
περιοχής. Ο στόλος αυτός
διαλύθηκε τελικά μετά την
λειτουργία του πορθμείου του ΡίουΑντιρρίου. [ Επεξεργασία ]
Εκκλησίες Η
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Νότιος Αμερική σιγά σιγά αναδύεται.
1887 - Εκλογές στην Ελλάδα. Νίκη του
Τρικούπη. 1899 - Ιδρύεται η καθημερινή
πρωινή εφημερίδα της Μεσσηνίας «
Θάρρος », που θα εκδίδεται στην
Καλαμάτα . 1941 - Τα ιταλικά
στρατεύματα της πόλης Δουκάτα, της
Βορείου Ηπείρου , βομβαρδίζονται επί μια
ώρα πό τα ελληνικά πολεμικά πλοία κατά
τη διάρκεια του Δευτέρου
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. 1943 - Εκτελέστηκε ο Γεώργιος
Ιβάνοφ , κολυμβητής και πολίστας
του Ηρακλή Θεσσαλονίκης . Προς
τιμήν του, η ομάδα του Ηρακλή
δίνει το όνομά του στο κλειστό
γήπεδο του μπάσκετ . 1948 - Η
Βιρμανία αποσπάται τελείως από τη
Βρετανική Κοινοπολιτεία και τελεί
από αυτή την ημέρα ως ανεξάρτητο
κράτος. 1953 - Οι Αμερικανοί
αναγγέλλουν την
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λήμμα. Η Οργάνωση Περιφρούρησης
Λαϊκού Αγώνα, γνωστότερη εκ των
αρχικών της ως Ο.Π.Λ.Α., ήταν μία
παραστρατιωτική οργάνωση του ΚΚΕ , με
καθήκοντα ασφαλείας, συλλογής
πληροφοριών και εκτέλεσης ειδικών
αποστολών, που έδρασε στις πόλεις της
Ελλάδας από το καλοκαίρι του 1943
μέχρι το 1947, ήτοι στην Κατοχή , μετά
το τέλος του Β'
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και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου .
Πίνακας περιεχομένων 1
Οργάνωση-αποστολή 2 Ιστορικά
στοιχεία 3 Η δράση στη
Θεσσαλονίκη 4 Η ζωή στην ΟΠΛΑ 5
Μέλη της ΟΠΛΑ 6 Παραπομπές
[ Επεξεργασία ] Οργάνωσηαποστολή Οι μαχητές της
επιλέγονταν από τα πλέον
δραστήρια μέλη των ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ , χωρίς όμως να διατηρεί
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των χαρτονομισμάτων της Εθνικής
Τράπεζας η ονομαστική αξία στην πίσω
πλευρά του γραμματίου αναγραφόταν
στα γαλλικά francs. Πιθανόν για το λόγο
αυτό, τουλάχιστον μέχρι τις δεκαετίες
του 70-80 λεγόταν η δραχμή, από το λαό
και φράγκο. Πχ τα κέρματα των 2
δραχμών λεγόταν δίφραγκα. Κατά την
περίοδο του δεύτερου
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η δραχμή γνωρίζει την μεγαλύτερη
απαξίωση στην ιστορία της κάτω
από την πίεση της οικονομικής
κατάρρευσης της Ελλάδας και του
υπερπληθωρισμού που
δημιουργήθηκε λόγω των συνθηκών
της εποχής. Τυπώθηκαν
χαρτονομίσματα με ονομαστική
αξία ακόμα και δισεκατομμυρίων
δραχμών που η ανταλλακτική τους
αξία ήταν μηδαμινή. Το 1944
εκδόθηκε το μεγαλύτερο σ
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και 24 στο κατάστρωμα). Στη Γ΄ τάξη
περιλαμβάνονταν φρεγάτες που έφεραν
συνολικά 44 πυροβόλα, (26 στα
πυροβολεία και 18 στο κατάστρωμα). Στη
Δ΄ τάξη περιλαμβάνονταν φρεγάτες που
έφεραν συνολικά 40 πυροβόλα, (24 στα
πυροβολεία και 16 στο κατάστρωμα).
[ Επεξεργασία ] 20ός αιώνας Ο όρος
φρεγάτα επανήλθε κατά την περίοδο του
Β΄
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από τους Άγγλους για να
περιγράψει το είδος του πολεμικού
πλοίου με ανθυποβρυχιακές
δυνατότητες και συνοδείας
νηοπομπών, που ήταν μεγαλύτερο
από κορβέτα αλλά μικρότερο από
καταδρομικό . Η ισχύς πυρός τους
ήταν λίγο μικρότερη από αυτή των
καταδρομικών, είχαν χαμηλότερη
μέγιστη ταχύτητα, και ιδιαίτερα
περιορισμένη χωρητικότητα
καυσίμων. Ακόμα και για τον
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της Ελλάδας και της Αγγλίας καθ' όλη τη
διάρκεια του θυελλώδους 20ού αιώνα.
Στο βιβλίο αυτό ο Παναγιώτης
Δημητράκης φέρνει στο φως τις
λεπτομέρειες της βρετανικής πολιτικής
έναντι των βασιλέων της Ελλάδας, την
ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον οίκο των
Ουίνδσορ και τον οίκο των Γκλύξμπουργκ
κατά τη διάρκεια του Β΄
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, του Ψυχρού Πολέμου και της
κυπριακής εξέγερσης, και τελικά
τον ερχομό της χούντας το 1967.
Ρίχνει φως σε διακεκριμένα μέλη
της ελληνικής βασιλικής
οικογένειας, καθώς και στις
διενέξεις και τη μυστική
διπλωματία που αυτά ενεπλάκησαν.
Αυτή η ελκυστική και περιεκτική
ιστορία των αγγλοελληνικών
σχέσεων παρέχει μια επισκόπηση
της ελληνικής ιστορίας
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μεγάλη. Οι κινηματίες, απέφυγαν να
προκαλέσουν τομή με το παρελθόν, αλλά
βοήθησαν, σαν ομάδα πιέσεως, στην
έναρξη της περιόδου του Βενιζελισμού. Ο
Βενιζέλος αναθέτει τον Σεπτέμβριο του
1910, τη διεύθυνση του στρατιωτικού
του γραφείου στον Μεταξά. Ο Μεταξάς
γίνεται ουσιαστικά αρχηγός του
Επιτελείου. Στο διάστημα μέχρι την
έναρξη του Α'
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ο Μεταξάς σαν επιτελής,
διπλωμάτης στρατιωτικός
εμπειρογνώμων και διοικητής,
υπήρξε από τους βασικότερους
συντελεστές που θα οδηγήσουν
στις νίκες και την απελευθέρωση
των νήσων του Αιγαίου και τον
τερματισμόν της εδαφικής μας
ασφυξίας και οικονομικής μας
στασιμότητας. Τις παραμονές των
Βαλκανικών πολέμων, ο Βενιζέλος
στέλνει τον Μεταξά στην Σόφια
όπου
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του Δ. Δεσμίνη, αντλούμε τις
πληροφορίες για την ίδρυση, τη δράση
και τις δυσκολίες του πρώτου αυτού
συνεταιρισμού, κατά τα έτη 1913-1914.
Έτη που αρχίζουν με τη νικηφόρα, και για
την Ελλάδα, τροπή των Βαλκανικών
πολέμων, η οποία δημιουργεί ένα
γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας, αλλά
καταλήγουν στην αρχή του Α’
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, που προκαλεί βαθιάν αναστάτωση
και διχασμό στη χώρα, ενώ
αποψιλώνει την Αργολίδα από τον
βασικό ενεργό πληθυσμό (ο
πληθυσμός του Άργους πέφτει σε
κάτω από δέκα χιλιάδες, διοικητικά
η πόλη μετατρέπεται από Δήμο σε
κοινότητα και μόλις το 1925
επανέρχεται στο καθεστώς του
Δήμου). Read Full Post » Ντόντουελ
Έντουαρντ – «Προς
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οποίοι καταπιάνονται για πρώτη φορά με
το ζήτημα του Εμφυλίου· ζήτημα γύρω
από το οποίο αποκτούν αίφνης μιαν
ιδιόμορφη κοινότητα, αφού οι ιστορίες
και των τριών πλάθονται επί τη βάσει
της τύχης που βλέπουν να έχει η έννοια
και η αίσθηση της δικαιοσύνης στην
Ελλάδα από το τέλος του Β΄
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ως τις ημέρες μας. Ο λόγος είναι
για τη Μάρω Δούκα με το
μυθιστόρημα-ποταμό Το δίκιο είναι
ζόρικο πολύ (το θέμα μάς δίνεται
ήδη από τον τίτλο), τον Νίκο
Θέμελη με την υβριδική του
σύνθεση (τοποθετημένη ανάμεσα
στον Εμφύλιο και στη
μεταπολιτευτική περίοδο)
Συμφωνία των ονείρων και τον
Μισέλ
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δώσει λύση, όπως άλλωστε έχει συμβεί
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξάλλου
το ενδεχόμενο ενός ευρωπαϊκού πολέμου
απαιτεί την ύπαρξη ομοιογενούς στρατού
και πολιτικής σταθερότητας, σύμφωνα με
τα μηνύματα που παίρνει ο Γεώργιος Β'
από το εξωτερικό. Με βάση τα δεδομένα
αυτά η γερμανοφιλία του Μεταξά στη
διάρκεια του Α'
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, με την οποία παραδοσιακά
πιστώνεται ακόμη και σήμερα, έχει
χάσει προ πολλού την όποια
σημασία της. Η μεταστροφή του
προς την Αγγλία εντάσσεται, όπως
έχει ήδη επισημανθεί, στο
γενικότερο πλαίσιο της
μεταστροφής τής αντιβενιζελικής
παράταξης προς την Αγγλία και τη
Γαλλία. Η παράταξη αυτή θεωρεί
πλέον ότι οι δύο αυτές
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Τουρκοκρατία Από τη Βικιπαίδεια, την
ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Μετάβαση σε:
πλοήγηση , αναζήτηση Κατά τη χρονική
περίοδο την ονομαζόμενη και
Τουρκοκρατία, ο χώρος της σημερινής
Ελλάδας και γενικά πολλές περιοχές
κατοικούμενες, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό,
από Έλληνες βρισκόταν υπό την
κυριαρχία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας . Συμβατικά η

Τουρκοκρ
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αρχίζει με την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης το 1453 , αν
και η διείσδυση των Οθωμανών
στον ευρύτερο ελληνικό χώρο,
Μικρά Ασία και Νότια Βαλκανική,
ξεκινάει από παλαιότερα. Εάν
θεωρήσουμε ότι αυτός ο χώρος
ήταν όλη η Μικρά Ασία και η
Ελληνική χερσόνησος, τότε η
Τουρκοκρατία μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι αρχίζει από

υποκείμενο

για την Ελλάδα ήταν η επαναφορά του
βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιου Β΄ [18] .
Σημαντικό επιβαρυντικό στοιχείο ήταν η
απουσία μιας δημοκρατικά
νομιμοποιημένης αρχής που θα διηύθυνε
τον αντιστασιακό αγώνα ενιαία. Η
εξόριστη κυβέρνηση στο Κάιρο δεν είχε
ποτέ τεθεί στην κρίση του ελληνικού
λαού καθώς της κατοχής είχε προηγηθεί
η

δικτατορί
α

Κρίση του Ιουλίου 1.5 Ντόμινο κηρύξεων
πολέμων 2 Μέτωπα 2.1 Δυτικό Μέτωπο
2.2 Ανατολικό Μέτωπο 2.3 Βαλκανικό
Μέτωπο 2.4 Ιταλικό Μέτωπο 2.5
Μεσανατολικό Μέτωπο 2.6 Ο πόλεμος
στις αποικίες 2.7 Ο πόλεμος στη θάλασσα
3 Τέλος του πολέμου και συνθήκες 4 Η
πορεία της Ελλάδας στον Πόλεμο 4.1 Ο
Εθνικός

Διχασμός

του Μεταξά και αυτή είχε με τη
σειρά της προέλθει από ανώμαλες
πολιτικές εξελίξεις. Ενώ το
καθεστώς του βασιλιά είχε
παραδώσει τους πολιτικούς
κρατούμενους στους Γερμανούς,
από τους οποίους χιλιάδες θα
εκτελεστούν ως αντίποινα. Όταν ο
πόλεμος άρχισε να γέρνει υπέρ των
συμμάχων, οι αντιστασιακές
οργανώσεις επεδίωξαν πέρα από
τον
4.2 Η επίσημη συμμετοχή της
Ελλάδας στον Πόλεμο 4.3 Τα
αποτελέσματα του Πολέμου για την
Ελλάδα 5 Ο απολογισμός του
πολέμου 5.1 Απώλειες 5.2
Οικονομικός Τομέας 5.3 Ηθικός και
λογοτεχνικός τομέας 6 90ή
επέτειος της λήξης 6.1 Οι τρεις
τελευταίοι Βετεράνοι του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου 6.1.1 Μη
επιβεβαιωμένοι ισχυρισμοί 7

υποκείμενο

Ονοματική φράση

γεγονότα του Κιλελέρ, στα οποία η
κρατική καταστολή είχε την αμέριστη
κάλυψη του "στρατιωτικού συνδέσμου",
παρά την αρχική του θέση για την
απαλλοτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών
της Θεσσαλίας. Επί της ουσίας όταν ο
Βενιζέλος σχημάτισε κυβέρνηση (αφού
έπεισε τον Βασιλιά να διαλύσει
αντισυνταγματικά την βουλή, βασιλικό
δικαίωμα που στον Εθνικό

Διχασμό

λίγα χρόνια μετά, ο ίδιος ο
Βενιζέλος θα το αμφισβητήσει)
κατήργησε σχεδόν όλα τα πρόχειρα
νομοσχέδια (πλην των
στρατιωτικών και κάποιων
φορολογικών) εκείνης της περιόδου
ως ανεδαφικά και ανεφάρμοστα.
Και όχι μόνο αυτό. Λίγους μήνες
μετά την αναρρίχηση του στην
πρωθυπουργία ο Βενιζέλος
επανέφερε τα μέλη της Βασιλικής
Οικογένειας στις
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και στα προάστια της Αθήνας. Η
σύγχρονη πόλη των Αθηνών Εδώ έγινε η
Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το
1843, που αναδιαμόρφωσε την
πολιτειακή φυσιογνωμία του κράτους. Η
πόλη έγινε θέατρο πολυάριθμων
κινημάτων και πραξικοπημάτων για
περισσότερα από 50 χρόνια, από το
στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί , τα
πολυάριθμα κινήματα του ελληνικού

μεσοπολέ
μου

έως το πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου του 1967. Εδώ παίχτηκε η
πρώτη πράξη του Ελληνικού
Εμφυλίου , τα Δεκεμβριανά , όπως
επίσης αποκαταστάθηκε η
κοινοβουλευτική δημοκρατία μετά
την πτώση της Χούντας το 1974. Η
είσοδος της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε Ε.Ο.Κ.) το
1981 έφερε καινούργιες επενδύσεις
στην πόλη, μαζί όμως με
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ουσιαστικού:
<κίνημα> κατά
γενικήν

εκείνη την στιγμή, αλλά χάρις σε αυτόν
διπλασιάστηκε η Ελλάδα 3 χρόνια μετά.
Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της
"Επανάστασης του 1909" υπήρξε η
νομιμοποίηση (καθιέρωση) της ενεργής
επέμβασης του στρατού στα πολιτικά
πράγματα της Χώρας, επέμβαση που ως
και το 1967 θα είναι κοινός τόπος, με
κατ΄ εξοχήν περίοδο τον

για την ύδρευση της πρωτεύουσας.
Εκτελέστηκαν έργα ύδρευσης από τη
λίμνη Υλίκη , αλλά και πάλι το πρόβλημα
ύδρευσης δε λύθηκε. Γι' αυτό προτάθηκε
η λύση του Μόρνου . Έτσι τα τελευταία
χρόνια κατασκευάστηκε το φράγμα του
Μόρνου κοντά στο Λιδωρίκι της Φωκίδας
και τροφοδότησε την Αθήνα με νερό. Την
εποχή της

μεσοπόλε
μο

. Ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος
και οι "Φιλελεύθεροι" θα
συναλλάσονται συνεχώς με πολλούς
ανώτατους στρατιωτικούς
(Οθωναίος, Πάγκαλος, Τσιμικάλης,
Μανέτας, Πλαστήρας, Κονδύλης,
Χατζηκυριάκος και πολλοί άλλοι
χαμηλόβαθμοι) αλλάζοντας ακόμη
και την επετηρίδα προβιβασμών η
αποστρατεύοντας ομαδικά τους
ανωτέρους τους και θα τους
χρησιμοποιούν είτε στην
διαχείρηση η στην υφαρπαγή της
εξουσίας

συμπλήρωμα
ουσιαστικού
<περίοδο> σε
αιτιατική
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υπήρχε μόνο ο υπόνομος της οδού
Άρεως. Αργότερα, το 1838 , άρχισε
η κατασκευή μικρών υπονόμων στο
κέντρο της πόλης που τελείωσε το
1840 . Το 1858 έγινε συστηματική
κατασκευή υπονόμου στη Σταδίου
και στη συνέχεια στους άλλους
κεντρικούς δρόμους,
δημιουργώντας έτσι δίκτυο
υπονόμων μόνο για το 118 της
πόλης, ενώ το

συπλήρωμα
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<εποχή> κατά
γενικήν

Greek History , Άρθρα , ύμνοι , Αργολίδα ,
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας
& Πολιτισμού , Βενετοκρατία , Δημοτικά ,
Δημοτικά τραγούδια , Επανάσταση ,
Επανάσταση 21 , Εταιρεία
Πελοποννησιακών Σπουδών , Ενετοκρατία
, Θρήνοι , Θρήνοι για την πόλη του
Ναυπλίου , Ιστορία , Ναύπλιο ,
Πελοπόννησος , Συγγραφέας ,
Τουρκοκρατία με ημερομηνία
Σεπτεμβρίου 23, 2010 | Αφήστε Σχόλιο »
Την πρώτη δηλαδή Ενετοκρατία (14401540), ακολούθως την πρώτη
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(1540-1687) και στη συνέχεια την
δευτέρα Ενετοκρατία (1687-1715)
και τέλος την δευτέρα
Τουρκοκρατία (1715-1822), οπότε η
ιστορική πόλις, η πανέμορφη
αρχόντισσα του Αργολικού και όλου
του Μοριά, απαλλάχθηκε διά
παντός από τη βία και την
παρουσία των δύο αυτών
κατακτητών. Ιδιαίτερα επώδυνες
και δυσβάσταχτες για τον
πολυπαθή

Culture , Άργος , Αρχιτεκτονική ,
Αργολίδα , Αργολίδα Μνημεία , Αργολική
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας &
Πολιτισμού , Εκκλησίες , Εκκλησιαστικά ,
Εκκλησιαστική Ιστορία , Θρησκεία ,
Ιστορία , Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου
στο Άργος , Ιεροί Ναοί , Μητρὀπολη
Αργολίδας , Ναοί , Ορθοδοξία ,
Πελοπόννησος με ημερομηνία
Φεβρουαρίου 19, 2010 | Αφήστε Σχόλιο »
Αν και στο παλαιότερο Άργος υπήρχαν
αρκετά κτίρια που είχαν οικοδομηθεί επί
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, ο χρόνος και οι νέες συνθήκες τα
εξαφάνισαν. Το μοναδικό ιστορικό
μνημείο εκείνης της εποχής είναι ο
σημερινός Ιερός Ναός του Αγίου
Κωνσταντίνου, που βρίσκεται ΝΑ
της πόλης και στη συμβολή των
οδών Αγίου Κωνσταντίνου και
Μεσσηνίας- Αρκαδίας. Το
συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται
ο ναός, θα έπρεπε να ήταν
ιδιαίτερα
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που βρίσκεται στην Άνω Πόλη και
χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Παλιά
ήταν καθολικό της Μονής Λατόμου.
Διαθέτει τοιχογραφίες και ένα σημαντικό
ψηφιδωτό που παριστάνει το όραμα του
Ιεζεκιήλ . Η Παναγία των Χαλκέων
οικοδομήθηκε το 1028 και που είναι
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με
τρούλο. Οφείλει την ονομασία της επειδή
επί
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λειτουργούσαν εκεί πολλά
χαλκωματάδικα . Σώζονται
τοιχογραφίες, κυρίως στη δυτική
πλευρά του. Ο ναός του Προφήτη
Ηλία κτίστηκε το 14ο αιώνα και
ήταν καθολικό μονής. Διαθέτει
τοιχογραφίες που δεν είναι σε καλή
κατάσταση. [ Επεξεργασία ]
Βυζαντινά λουτρά Το μοναδικό
σωζόμενο βυζαντινό λουτρό
βρίσκεται στην πλατεία Κουλέ
Καφέ, στην Άνω Πόλη.
Χρονολογείται από
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γνωστός για πλειάδα έργων του που
αναφέρονται στην προϊστορία του
ελληνικού κόσμου, στον ελληνικό
αποικισμό της Ιωνίας, στους θεσμούς της
αρχαίας πόλεως και της αθηναϊκής
δημοκρατίας κ.ά. Για τους ειδικούς
μελετητές του νέου Ελληνισμού όμως
είναι κυρίως γνωστός για το
πρωτοποριακό έργο του για την
Πελοπόννησο κατά τη λεγόμενη «δευτέρα
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» (1715- 1821), έργο που άνοιξε
νέους δρόμους στην έρευνα και
προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις
ακαδημαϊκών κύκλων, που
αντιλαμβάνονταν την Ιστορία ως
εθνική ρητορική μάλλον παρά ως
έρευνα και κριτικό στοχασμό επί
της μαρτυρίας των πηγών. Στο
έργο του εκείνο ο Σακελλαρίου με
τόλμη ασυνήθιστη υπεδείκνυε την
ανάκτηση της συνολικής εικόνας
της

φυλακές βαρυποινιτών στο Παλαμήδι. Η
ιστορία του λόφου του Παλαμηδίου μετά
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από
τους Φράγκους Σταυροφόρους (1204)
είναι αρκετά περιπετειώδης. Έως το
1205 ανήκε στον τοπικό άρχοντα Λέοντα
Σγουρό . Ακολούθησε η Φραγκοκρατία
(1205-1389), και η Α’ Ενετοκρατία (13891540). Το 1540 καταλήφθηκε από τους
Τούρκους (Α’
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, έως το 1686), κατόπιν πάλι από
τους Βενετούς (Β’ Ενετοκρατία
1686-1715) για να ακολουθήσει η Β’
Τουρκοκρατία από το 1715 μέχρι το
1822. Τη νύκτα της 29/30
Νοεμβρίου 1822 ο Στάϊκος
Σταϊκόπουλος και ο Δημήτριος
Μοσχονησιώτης με 350 (ή κατ’
άλλους 280) επίλεκτα παλληκάρια
απελευθέρωσαν το Παλαμήδι και

υποκείμενο
μετοχής
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/
Γεγονότα
1916 21 Μαρτίου: Τα σερβικά
στρατεύματα που υποχωρούν
διεκπεραιώνονται στην Κέρκυρα για να
αποφύγουν την αιχμαλωσία από τους
Γερμανούς και τους Αυστριακούς.
13 Μαΐου: Οι Γερμανοβούλγαροι
εισβάλλουν στην ανατολική Μακεδονία
και καταλαμβάνουν το οχυρό Ρούπελ
έπειτα από σύντομη σύρραξη με την
ελληνική φρουρά. Η ενέργεια αυτή
οδηγεί τις δυνάμεις της Αντάντ σε
σκλήρυνση της στάσης τους απέναντι
στην κυβέρνηση των Αθηνών.
1917 21 Απριλίου: Κυβέρνηση
Αλέξανδρου Ζαΐμη που θα παραμείνει
στην εξουσία μέχρι τις 14 Ιουνίου του
1917.
30 Μαΐου: Μετά την παραίτηση του
βασιλιά Κωνσταντίνου και την
αναχώρησή του από την Ελλάδα, στο
θρόνο ανεβαίνει ο δευτερότοκος γιος του
Αλέξανδρος.
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1919

14 Ιουνίου: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
επανέρχεται στην εξουσία ως
πρωθυπουργός (παραίτηση στις 4
Νοεμβρίου του 1920).
29 Ιουνίου: Ο Βενιζέλος με διάταγμα
ακυρώνει ως αντισυνταγματικό το
βασιλικό διάταγμα του Οκτωβρίου του
1915, με το οποίο ο βασιλιάς είχε
διαλύσει τη βενιζελικής πλειοψηφίας
Βουλή, και συγχρόνως καλεί εκείνη τη
Βουλή σε δεύτερη τακτική σύνοδο για τις
12 Ιουλίου.
4-70 Νοεμβρίου: Διεξάγεται το πρώτο
ενοποιητικό συνέδριο των Ελλήνων
σοσιαλιστών από το οποίο γεννήθηκε το
ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Ελλάδος), που μερικά χρόνια αργότερα
θα ονομαστεί ΚΚΕ.
30 Δεκεμβρίου: Ο Ε. Βενιζέλος
διατυπώνει με το περίφημο υπόμνημά
του προς τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης τις
ελληνικές διεκδικήσεις στη Μ. Ασία, τη
Θράκη, τη Β. Ήπειρο, τα νησιά του
Αιγαίου και την Κύπρο.
1919 1 Ιανουαρίου: Αναχωρούν από την
Ελλάδα ατμοπλοϊκώς για τη Μεσημβρινή
Ρωσία μονάδες του Α΄ Σώματος Στρατού
(2η και 13η μεραρχία) για να ενισχύσουν
τις δυνάμεις των συμμάχων της Αντάντ
και των Ρώσων εθνικιστών που μάχονται
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τους Ερυθρούς-Μπολσεβίκους.
Διοικητής του εκστρατευτικού σώματος
είναι ο υποστράτηγος Κ. Νίδερ.
Η εκστρατεία θα αποτύχει και περί τα
τέλη Μαρτίου θα αρχίσει η
απαγκίστρωση των ελληνικών δυνάμεων.
6 Ιανουαρίου: Το Εργατικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα της Ελλάδος, αργότερα ΚΚΕ,
κάνει την πρώτη του ανοιχτή
συγκέντρωση στην Αθήνα.
2 Μαΐου: Η 1η μεραρχία του ελληνικού
στρατού αποβιβάζεται στη Σμύρνη με
εντολή του συμμαχικού συμβουλίου.
29 Ιουλίου: Η Γαλλία με ρηματική
ανακοίνωσή της εκφράζει την πλήρη
διαφωνία της σε ενδεχόμενη προσπάθεια
της Ελλάδας να καταλάβει την
Κωνσταντινούπολη για λόγους
αντιπερισπασμού.
13 Αυγούστου: Έπειτα από
προπαρασκευή πυροβολικού, τα
τουρκικά στρατεύματα εξαπολύουν
ευρείας κλίμακας αντεπίθεση στο μέτωπο
της Μ. Ασίας εναντίον των ελληνικών
θέσεων. Η τουρκική επίθεση
επικεντρώθηκε στο νότιο τομέα του
μετώπου, δυτικά του Αφιόν Καραχισάρ.
Η τουρκική αυτή ενέργεια οδήγησε
ύστερα από λίγες μέρες σε γενική
υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων.
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17 Αυγούστου: Σε μία από τις
φονικότερες μάχες της Μικρασιατικής
Εκστρατείας, στο Αλή Βεράν, ελληνικές
στρατιωτικές μονάδες υπό τον
υποστράτηγο Ν. Τρικούπη παραδίδονται
στις κεμαλικές δυνάμεις.
28 Αυγούστου: Κυβέρνηση Νικολάου
Τριανταφυλλάκου (παραίτηση στις 16
Σεπτεμβρίου του 1922).
30 Αυγούστου: Χιλιάδες προσφύγων από
τη Μ. Ασία αρχίζουν να συρρέουν στην
Ελλάδα.
31 Αυγούστου: Η ελληνική και η
αρμενική συνοικία της Σμύρνης
καταστρέφονται από πυρκαγιά που
σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές Αρχές της
πόλης.
5 Σεπτεμβρίου: Τα τελευταία τμήματα
του ελληνικού στρατού εγκαταλείπουν τη
Μικρά Ασία.
11 Σεπτεμβρίου: Επαναστατική κίνηση
των στρατιωτικών δυνάμεων που
εκκενώνουν τη Μικρά Ασία υπό την
καθοδήγηση των αξιωματικών Σ.
Γονατά, Ν. Πλαστήρα, Δ. Φωκά
προβάλλει δύο βασικά αιτήματα:
παραίτηση του βασιλιά υπέρ του
διαδόχου και ανασυγκρότηση του
στρατού στη Θράκη για να
προστατευτούν τα ελληνικά συμφέροντα
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1922

στην περιοχή.
16 Σεπτεμβρίου: Κυβέρνηση Αναστασίου
Χαραλάμπη (παραίτηση στις 17
Σεπτεμβρίου του 1922). Παραίτηση του
βασιλιά Κωνσταντίνου υπέρ του γιου του
Γεωργίου.

1924

1924 2 Ιανουαρίου: Ο αρχηγός της
Επανάστασης του 1922 Νικόλαος
Πλαστήρας παραδίδει την εξουσία στους
πολιτικούς.

1924

25 Μαρτίου: Η εθνοσυνέλευση κηρύσσει
έκπτωτη τη δυναστεία των Γλίξμπουργκ.

1924

Εγκαθίδρυση του πολιτεύματος της
αβασίλευτης δημοκρατίας.

1924

1925

13 Απριλίου: Σε σχετικό δημοψήφισμα ο
λαός αποφαίνεται υπέρ της αβασίλευτης
δημοκρατίας με ποσοστό 70%.
6 Δεκεμβρίου: Διατυπώνεται το αίτημα
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των
δημοσίων υπαλλήλων για το 13ο μισθό
εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.
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30 Απριλίου: Καθίσταται υποχρεωτική η
εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας από 6
έως 14 ετών.
19 Ιουλίου: Δικτατορική κυβέρνηση
Αθανάσιου Ευταξία (ανατρέπεται από
στρατιωτικό κίνημα στις 22 Αυγούστου
του 1926).
23 Αυγούστου: Ο στρατηγός Γ. Κονδύλης
ανατρέπει το δικτάτορα Θ. Πάγκαλο και
αποκαθιστά το ναύαρχο Π.
Κουντουριώτη στο αξίωμα του προέδρου
της Δημοκρατίας.
24 Απριλίου: Εκτελούνται οι
στρατιωτικοί Α. Παπούλας και Ε.
Κοιμήσης, οι οποίοι συμμετείχαν στο
αποτυχημένο πραξικόπημα της 1ης
Μαρτίου του 1935. Ο κύκλος του
αίματος που άνοιξε με την εκτέλεση των
Έξι το 1922 φαίνεται να κλείνει.
9 Ιουνίου: Διεξάγονται εκλογές με αποχή
όλων των βενιζελικών κομμάτων.
Νικητής αναδεικνύεται ο κυβερνητικός
συνασπισμός Τσαλδάρη-Κονδύλη. Λίγο
αργότερα ο Κονδύλης ουσιαστικά θα
ανατρέψει τον Τσαλδάρη και θα διεξάγει
νόθο -ως προς τον αριθμό των ψήφωνδημοψήφισμα με σκοπό την
παλινόρθωση της δυναστείας.
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1935

2 Αυγούστου: Ο Ε. Βενιζέλος
απομακρύνεται οριστικά από την
πολιτική σκηνή.

1935

26 Νοεμβρίου: Ο Γεώργιος Β΄ επιστρέφει
στην Ελλάδα.

1936

17 Μαΐου: Πεθαίνει ο Παναγής
Τσαλδάρης, αρχηγός του Λαϊκού
Κόμματος, πολιτικός που διακρινόταν για
τη βαθιά προσήλωσή του στους θεσμούς.

1936

4 Αυγούστου: Ο Ιωάννης Μεταξάς με τη
συναίνεση του βασιλιά Γεώργιου Β΄
διαλύει τη Γ΄ Αναθεωρητική Βουλή και
κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στη χώρα
εγκαθιδρύοντας προσωπική δικτατορία.
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1940

17 Νοεμβρίου: Θάνατος του πολιτικού
Αλέξανδρου Παπαναστασίου.

15 Αυγούστου: Βυθίζεται έξω από το
λιμάνι της Τήνου το ελαφρύ καταδρομικό
«ΕΛΛΗ» έπειτα από επίθεση με τορπίλες
που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο
«DELFINO».
28 Οκτωβρίου: Κήρυξη του
Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Τα ελληνικά
τμήματα προκαλύψεως στην
ελληνοαλβανική μεθόριο δέχονται
επίθεση από τις ιταλικές δυνάμεις που
βρίσκονται στην Αλβανία. Είχε
προηγηθεί απόρριψη του ιταλικού
τελεσιγράφου από τον πρωθυπουργό Ι.
Μεταξά.
1 Νοεμβρίου: Ο υπολοχαγός Αλέξανδρος
Διάκος, από τα ιταλοκρατούμενα
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Δωδεκάνησα, πέφτει ηρωικά μαχόμενος
στην περιοχή Τσούκα της Πίνδου. Είναι ο
πρώτος νεκρός Έλληνας αξιωματικός
κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Ένα
μήνα αργότερα (5 Δεκεμβρίου του 1940),
στην περιοχή της Πρεμετής, σκοτώνεται
στο πεδίο της μάχης ο
αντισυνταγματάρχης Μαρδοχαίος
Φριζής. Είναι ο πρώτος ανώτερος
αξιωματικός που έπεσε στο πεδίο της
μάχης στον πόλεμο του 1940-1941.

1940

1940
1941

2 Νοεμβρίου: Αεροσκάφος τύπου PZL
της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας με
πιλότο τον ανθυποσμηναγό Μαρίνο
Μητραλέξη καταρρίπτει βομβαρδιστικό
αεροσκάφος της Reggia

Aeronautica τύπου CANT 1007BIS,
κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η κατάρριψη
γίνεται με εμβολισμό της πτέρυγας του
εχθρικού αεροσκάφους.
1941 10 Ιανουαρίου: Ο ελληνικός
στρατός καταλαμβάνει την Κλεισούρα,
σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο,
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κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος

Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος
Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος
Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος

ση/παλινόρθ
ωση του
'35/παλινόρθ
ωση της
δυναστείας

ατορία της
4ης
Αυγούστου/Κ
υβέρνηση
του Μεταξά/

Βασιλεία
Γεωργίου
Β'/παλινόρθω
ση/παλινόρθ
ωση του
'35/παλινόρθ
ωση της
δυναστείας
Βασιλεία
Γεωργίου
Β'/παλινόρθω
ση/παλινόρθ
ωση του
'35/παλινόρθ
ωση της
δυναστείας
Βασιλεία
Γεωργίου
Β'/παλινόρθω
ση/παλινόρθ
ωση του
'35/παλινόρθ
ωση της

δικτατορία
του
Μεταξά/Δικτ
ατορία της
4ης
Αυγούστου/Κ
υβέρνηση
του Μεταξά/
δικτατορία
του
Μεταξά/Δικτ
ατορία της
4ης
Αυγούστου/Κ
υβέρνηση
του Μεταξά/

1941

φτάνοντας στο αλβανικό έδαφος στον
κεντρικό τομέα του μετώπου (περιοχή
Τρεμπεσίνας). Το μέτωπο
σταθεροποιείται στη γραμμή Χιμάρα
(δυτικά) - Κλεισούρα (κέντρο) Πόγραδετς (ανατολικά).
19-20 Ιανουαρίου: Συνάντηση κορυφής
των δυνάμεων του Άξονα στο
Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Ο Χίτλερ
ανακοινώνει στον Μουσολίνι την
πρόθεσή του να άρει το βαλκανικό
αδιέξοδο. Οι προθέσεις του Γερμανού
δικτάτορα ωθούν τον Μουσολίνι στην
ανάληψη επιθετικής δράσης εναντίον των
Ελλήνων.

1941

2 Δεκεμβρίου: Η πείνα σε συνδυασμό με
τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες
προκαλεί χιλιάδες θύματα ανάμεσα στον
αστικό κυρίως πληθυσμό της χώρας.
Μέχρι τα μέσα του 1942 οι νεκροί θα
φτάσουν τις 200.000.

1942

1942 16 Φεβρουαρίου: Ιδρύεται ο
Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός
Στρατός (ΕΛΑΣ).

Εθνική
Ανίσταση/Αν
τίσταση/εποχ
ή της
Αντίστασης/τ
α χρόνια της
Αντίστασης
Εθνική
Ανίσταση/Αν
τίσταση/εποχ
ή της
Αντίστασης/τ
α χρόνια της
Αντίστασης
Εθνική
Ανίσταση/Αν
τίσταση/εποχ
ή της
Αντίστασης/τ
α χρόνια της
Αντίστασης
Εθνική
Ανίσταση/Αν
τίσταση/εποχ
ή της
Αντίστασης/τ

Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος
Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος
Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος
Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος

δυναστείας
Βασιλεία
Γεωργίου
Β'/παλινόρθω
ση/παλινόρθ
ωση του
'35/παλινόρθ
ωση της
δυναστείας

1942

23 Φεβρουαρίου: Η ελληνική κυβέρνηση
αποστέλλει σε διακόσια σημαίνοντα
πρόσωπα των εκκλησιών, του Τύπου και
της πολιτικής των συμμαχικών χωρών
υπόμνημα, στο οποίο περιγράφει το λιμό
που μαστίζει τον ελληνικό λαό και κάνει
έκκληση για αποφασιστική βοήθεια.

1944

8 Σεπτεμβρίου: Εκτελείται από τους
Γερμανούς στο Χαϊδάρι, και αφού είχε
υποστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
φριχτά βασανιστήρια, η Λέλα
Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής
οργάνωσης «Μπουμπουλίνα».

1944

1944

27 Σεπτεμβρίου: Με εντολή της
κυβέρνησης Παπανδρέου ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος αποβιβάζεται στην
Καλαμάτα για να πείσει τον Βελουχιώτη
να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον
αμάχων.
7 Οκτωβρίου: Ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος εγκαθίσταται στην
απελευθερωμένη Πάτρα ως
αντιπρόσωπος της εξόριστης ακόμη
ελληνικής κυβέρνησης.

α χρόνια της
Αντίστασης
Εθνική
Ανίσταση/Αν
τίσταση/εποχ
ή της
Αντίστασης/τ
α χρόνια της
Αντίστασης

Πόλεμος
Κατοχή/γερμ
ανική
κατοχή/ιταλι
κή κατοχή/Β'
Παγκόσμιος
Πόλεμος
Δεκεμβριανά/
δεκεμβριανή
εμφύλια
σύγκρουση

Δεκεμβριανά/
δεκεμβριανή
εμφύλια
σύγκρουση
εμφύλιος/εμφ
Βασιλεία
ύλιος
Γεωργίου
πόλεμος/εμφ
Β'/Τρίτη
ύλια
περίοδος
διαμάχη/εμφ βασιλείας του
ύλιος
Γεωργίου Β΄/
σπαραγμός/α
η επάνοδος
δελφοκτόνος του Γεωργίου

1944

9 Οκτωβρίου: Στη διάρκεια της
συνάντησης Τσόρτσιλ και Στάλιν στη
Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η
Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής
(Συμφωνία των Ποσοστών ή της
Μόσχας). Το περιεχόμενο της συμφωνίας
το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία
αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1 Δεκεμβρίου: Οι υπουργοί που ανήκουν
στο ΕΑΜ αποσύρονται από την
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γ.
Παπανδρέου.
3 Δεκεμβρίου: Γίνεται τελικά, παρά την
απαγόρευση της κυβέρνησης
Παπανδρέου, το οργανωμένο από την
Αριστερά συλλαλητήριο στην πλατεία
Συντάγματος. Ελεύθεροι σκοπευτές
άγνωστης ταυτότητας σκορπίζουν το
θάνατο. Αρχίζουν τα Δεκεμβριανά.

1946

18 Απριλίου: Ο Κωνσταντίνος
Τσαλδάρης σχηματίζει κυβέρνηση μετά
την επικράτηση του Λαϊκού Κόμματος
στις εκλογές της 31ης Μαρτίου.

1944

1944

πόλεμος/εμφ
ύλια
σύγκρουση

Ιουλιανά/Ιουλ
ιανές
ταραχές/περί
οδος των
Ιουλιανών.

Δικτατορία/δι
κτατορία του
'67/
Χούντα/δικτα
τορία των

του Β'

Βασιλεία
Κων/νου Β'

1965

Βασιλεία
Κων/νου Β'

1965

Βασιλεία
Κων/νου Β'

1966

25 Ιουνίου: Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ
δημοσιεύει πόρισμα ειδικών
εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το οποίο
το δήθεν υποκινούμενο από τους
κομμουνιστές σαμποτάζ σε αυτοκίνητα
της 117 Μοίρας Πυροβολικού -το οποίο
κατήγγειλε ο διοικητής της
αντισυνταγματάρχης Γ. Παπαδόπουλοςήταν «φυσιολογικές βλάβες».
15 Ιουλίου: Ο βασιλιάς αποπέμπει
ουσιαστικά τον πρωθυπουργό Γεώργιο
Παπανδρέου λόγω διαφωνίας του με την
ανάληψη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η
συνταγματική-θεσμική αυτή εκτροπή
είναι γνωστή ως Ιουλιανά.
29 Δεκεμβρίου: Το Κακουργιοδικείο
Θεσσαλονίκης εκδίδει καταδικαστική
απόφαση για όλους τους
κατηγορουμένους της δίκης για τη
δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γ.
Λαμπράκη.

1967

1967 14 Ιανουαρίου: Η κυβέρνηση
Παρασκευόπουλου παίρνει ψήφο
εμπιστοσύνης από τη Βουλή.

Βασιλεία
Κων/νου Β'

συνταγματαρ
χών/Επταετία
/Δικτατορία
του
Παπαδόπουλ
ου
Δικτατορία/δι
κτατορία του
Βασιλεία
'67/
Κων/νου Β'
Χούντα/δικτα (η περίοδος
τορία των
τυπικά
συνταγματαρ διαρκεί μέχρι
χών/Επταετία
το 1970, τα
/Δικτατορία
κείμενά μας
του
θεωρούν
Παπαδόπουλ
μέχρι το
ου
1967)
Δικτατορία/δι
κτατορία του
'67/
Χούντα/δικτα
τορία των
συνταγματαρ
χών/Επταετία
περίοδος
/Δικτατορία φιλελευθεροπ
του
οίησης/περίο
Παπαδόπουλ
δος
ου/καθεστώς φιλελευθεροπ
21ης
οίησης
Απριλίου/καθ
Μαρκεζίνη

1967

13 Δεκεμβρίου: Βασιλικό
αντιπραξικόπημα κατά του καθεστώτος
των συνταγματαρχών αποτυγχάνει. Ο
Κωνσταντίνος και η υπόλοιπη βασιλική
οικογένεια αναχωρούν για το εξωτερικό.
Δικτατορική κυβέρνηση του Γεώργιου
Παπαδόπουλου (παραίτηση στις 8
Οκτωβρίου του 1973).

1973

22 Φεβρουαρίου: Η Νομική Σχολή
Αθηνών καταλαμβάνεται από φοιτητές
που αντιδρούν στο δικτατορικό
καθεστώς.

εστώς
Ιωαννίδη/δικτ
ατορία
Ιωαννίδη/καθ
εστώς
Αόρατου
Δικτάτορα
Δικτατορία/δι
κτατορία του
'67/
Χούντα/δικτα
τορία των
συνταγματαρ
χών/Επταετία
/Δικτατορία
του
Παπαδόπουλ
ου/καθεστώς
21ης
Απριλίου/καθ
εστώς
Ιωαννίδη/δικτ
ατορία
Ιωαννίδη/καθ
εστώς
Αόρατου
Δικτάτορα
Δικτατορία/δι
κτατορία του
'67/

Κυπριακό/Κυ
πριακό
ζήτημα/Περίο
δος
Κυπριακής
εισβολής
Κυπριακό/Κυ
πριακό
ζήτημα/Περίο

Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος
Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'

περίοδος
Κυβέρνησης
Εθνικής
Ενότητος-ας/

τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή
τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί

1974
1974

24 Ιουλίου: De facto κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραμανλή - Κυβέρνηση
Εθνικής Ενότητος (παραίτηση στις 21
Νοεμβρίου του 1974). Αποκαθίστανται οι
δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα έπειτα
από επτά χρόνια Δικτατορίας. Επιστρέφει
ύστερα από δέκα χρόνια αυτοεξορίας στη
Γαλλία ο Κ. Καραμανλής.
1 Αυγούστου: Επαναφέρεται σε ισχύ το
Σύνταγμα του 1952, εκτός των διατάξεων
που αφορούν στη μορφή του

Χούντα/δικτα
τορία των
συνταγματαρ
χών/Επταετία
/Δικτατορία
του
Παπαδόπουλ
ου/καθεστώς
21ης
Απριλίου/καθ
εστώς
Ιωαννίδη/δικτ
ατορία
Ιωαννίδη/καθ
εστώς
δος
Αόρατου
Κυπριακής
Δικτάτορα
εισβολής
Δικτατορία/δι
κτατορία του
'67/
Χούντα/δικτα
τορία των
συνταγματαρ
χών/Επταετία Κυπριακό/Κυ
/Δικτατορία
πριακό
του
ζήτημα/Περίο
Παπαδόπουλ
δος
ου/καθεστώς
Κυπριακής
21ης
εισβολής/Αττ
Απριλίου/καθ
ίλας

Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος

κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή

πολιτεύματος, η οποία θα κριθεί με
σχετικό δημοψήφισμα.

Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος

τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή

16 Αυγούστου: Οι Τούρκοι εξαπολύουν
στην Κύπρο τον Αττίλα II και
πετυχαίνουν να καταλάβουν το 40%
περίπου του εδάφους του νησιού. Μετά
τον Αττίλα II η κυβέρνηση Καραμανλή
αποσύρει την Ελλάδα από το
στρατιωτικό σκέλος του NATO.

1974

εστώς
Ιωαννίδη/δικτ
ατορία
Ιωαννίδη/καθ
εστώς
Αόρατου
Δικτάτορα

Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος
Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος

Περίοδος
Προεδρευομέ
νης
Κοινοβουλευ
τικής
Δημοκρατίας
/η Ελλάδα
της
Προεδρευομέ
νης
Κοινοβουλευ
τικής
Δημοκρατίας

τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή
τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή

1975

1975 27 Ιανουαρίου: Η Ελλάδα προτείνει
την παραπομπή του ζητήματος της
υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης. Η Τουρκία απορρίπτει την
ελληνική πρόταση.

1975

Φεβρουάριος: Ανακηρύσσεται το
«Τουρκικό Ομόσπονδο Κράτος της
Βόρειας Κύπρου» στις περιοχές που
βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή.

προ ΕΟΚ
εποχή/τα
χρόνια πριν
την ΕΟΚ

η μετά ΕΟΚ
εποχή/

Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος
Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος
Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος
Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'

τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή
τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή
τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ
η Καραμανλή
τα χρόνια του
Καραμανλή/ε
πί
κυβερνήσεως
Καραμανλή/
διακυβέρνησ

1975

9 Φεβρουαρίου: Η Ελλάδα υποβάλλει
αίτηση για την είσοδό της στην ΕΟΚ.

1979

6 Απριλίου: Αποφασίζεται η εκ
περιτροπής κυκλοφορία των αυτοκινήτων
IX στο κέντρο της Αθήνας.

1979

28 Μαΐου: Υπογράφεται στο Ζάππειο
Μέγαρο από τον πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραμανλή και ηγέτες
χωρών-μελών της ΕΟΚ η συμφωνία για
την ένταξη της Ελλάδας στην Κοινότητα.

1979

3 Ιουνίου: Σύμφωνα με δική της
επιθυμία, η τέφρα της Μαρίας Κάλλας
σκορπίζεται στο Αιγαίο.

Δημοκρατία
της Ελλάδος
Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος
Μεταπολίτευ
ση/Περίοδος
Γ'
Δημοκρατίας
της Ελλάδος/
Γ'
Δημοκρατία
της Ελλάδος

η Καραμανλή
πρώτη
περίοδος
διακυβέρνησ
ης του
ΠΑΣΟΚ/Κυβ
έρνηση
Ανδρέα/Διακ
υβέρνηση
Παπανδρέου/
πρώτη
περίοδος
διακυβέρνησ
ης του
ΠΑΣΟΚ/Κυβ
έρνηση
Ανδρέα/Διακ
υβέρνηση
Παπανδρέου/
Κυβέρνηση
Μητσοτάκη/ε
πί
Μητσοτάκη/
στα χρόνια
του
Μητσοτάκη

1981

1981

περίοδος
ιδιωτικοποιή
σεων στο
δημόσιο

1990

18 Οκτωβρίου: Νίκη του ΠαΣοΚ στις
εκλογές με ποσοστό 48,06%. Η ΝΔ
λαμβάνει 35,86% και το ΚΚΕ 10,93%.
Την ίδια μέρα γίνονται και οι πρώτες
ευρωεκλογές στην Ελλάδα, τις οποίες
κερδίζει πάλι το ΠαΣοΚ.

5 Δεκεμβρίου: Αποποινικοποιείται η
μοιχεία.
1990 2 Ιανουαρίου: Πεθαίνει ο πολιτικός
Ευάγγελος Αβέρωφ. Ο εκλιπών είχε
συγγράψει πολλές μελέτες ιστορικού και
πολιτικού ενδιαφέροντος καθώς και
θεατρικά έργα. Υπήρξε ο πρώτος
επιφανής πολιτικός της συντηρητικής
παράταξης που μίλησε για εμφύλιο
πόλεμο και όχι για «συμμοριτοπόλεμο».

Κυβέρνηση
Μητσοτάκη/ε
πί
Μητσοτάκη/
στα χρόνια
του
Μητσοτάκη

1992

3 Αυγούστου: Η ελληνική κυβέρνηση
διακηρύσσει την αντίθεσή της στην
ιρακινή εισβολή στο Κουβέιτ, ενώ
συγχρόνως ανακοινώνει ότι θα παράσχει
κάθε δυνατή βοήθεια στις συμμαχικές
δυνάμεις οι οποίες ετοιμάζουν
ανακατάληψή του.
1991 9 Ιανουαρίου: Σκοτώνεται ο
εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Νίκος Τεμπονέρας στη
διάρκεια επεισοδίων σε σχολικό
συγκρότημα της Πάτρας ανάμεσα σε
καταληψίες και εξωσχολικούς. Οι
μαθητικές κινητοποιήσεις στρέφονται
εναντίον των μέτρων της κυβέρνησης του
Κ. Μητσοτάκη (υπουργός Παιδείας Β.
Κοντογιαννόπουλος) για την παιδεία.
11 Οκτωβρίου: Η αδιαλλαξία της
τουρκοκυπριακής πλευράς οδηγεί σε
ναυάγιο τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο
κοινότητες. Ο πρόεδρος της Κύπρου
Γιώργος Βασιλείου και ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης Ραούφ Ντεκτάς συμφωνούν οι
συνομιλίες να συνεχιστούν μετά τις
επικείμενες κυπριακές εκλογές.

1990

Μακεδονικό/
Μακεδονικό
ζήτημα/περίο
δος του
Μακεδονικού

Κυβέρνηση
Μητσοτάκη/ε
πί
Μητσοτάκη/
στα χρόνια
του
Μητσοτάκη

1991

Μακεδονικό/
Μακεδονικό
ζήτημα/περίο
δος του
Μακεδονικού
Μακεδονικό/
Μακεδονικό
ζήτημα/περίο
δος του
Μακεδονικού

Κυβέρνηση
Μητσοτάκη/ε
πί
Μητσοτάκη/
στα χρόνια
του
Μητσοτάκη
Κυβέρνηση
Μητσοτάκη/ε
πί
Μητσοτάκη/
στα χρόνια

1993

1993 14 Φεβρουαρίου: Ο Γλαύκος
Κληρίδης εκλέγεται πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας έπειτα από
πολλές αποτυχημένες προσπάθειες.

Μακεδονικό/
Μακεδονικό
ζήτημα/περίο
δος του
Μακεδονικού
Μακεδονικό/
Μακεδονικό
ζήτημα/περίο
δος του
Μακεδονικού
Μακεδονικό/
Μακεδονικό
ζήτημα/περίο
δος του
Μακεδονικού

του
Μητσοτάκη
Κυβέρνηση
Μητσοτάκη/ε
πί
Μητσοτάκη/
στα χρόνια
του
Μητσοτάκη

1993

1993

1993
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία

1996
1996

10 Οκτωβρίου: Το ΠαΣοΚ επιστρέφει
στην εξουσία ύστερα από ένα διάλειμμα
τεσσάρων ετών. Κερδίζει τις εκλογές που
προκηρύσσονται πρόωρα επειδή η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε την
κοινοβουλευτική πλειοψηφία (46,7%
έναντι 39,8% της Νέας Δημοκρατίας).
16 Οκτωβρίου: Ο Κληρίδης και ο
Παπανδρέου αποφασίζουν στην Αθήνα
για τη δημιουργία του Δόγματος του
Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας και
Κύπρου.

1 Νοεμβρίου: Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
1996 15 Ιανουαρίου: Ο Ανδρέας
Παπανδρέου παραιτείται από πρόεδρος
του ΠαΣοΚ και πρωθυπουργός λόγω της
αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά
του. Η κοινοβουλευτική ομάδα του
ΠαΣοΚ εκλέγει τον Κώστα Σημίτη στη
θέση του πρωθυπουργού.
22 Ιανουαρίου: Ο Κώστας Σημίτης
εκλέγεται από την κοινοβουλευτική
ομάδα του ΠαΣοΚ πρωθυπουργός -

Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

1996

διαδέχεται τον Ανδρέα Παπανδρέου που
νοσηλεύεται στο Ωνάσειο.
28 Ιανουαρίου: Σε ανακοίνωση του το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι
οι ελληνικές δυνάμεις επανατοποθέτησαν
στη νησίδα Ίμια την ελληνική σημαία την
οποία Τούρκοι δημοσιογράφοι είχαν
αντικαταστήσει με την Ημισέληνο.
31 Ιανουαρίου: Οι ελληνικές και οι
τουρκικές δυνάμεις αποσύρονται από τη
βραχονησίδα Ίμια με αμερικανική
παρέμβαση. Στη διάρκεια της
επιχείρησης ελληνικό ελικόπτερο του ΠΝ
πέφτει και βυθίζεται. Σκοτώνονται τα
τρία μέλη του πληρώματός του.

1996

18 Μαρτίου: Πεθαίνει ο τιμημένος με το
Νόμπελ λογοτεχνίας ποιητής Οδυσσέας
Ελύτης.

1996

23 Ιουνίου: Πεθαίνει ο Ανδρέας
Παπανδρέου λίγο πριν από την έναρξη
του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

1996

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

1996

23 Ιουλίου: Πεθαίνει η ηθοποιός Αλίκη
Βουγιουκλάκη (γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1934).
11 Αυγούστου: Ειρηνικές διαδηλώσεις
Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή
βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και
Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι
θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο
Ισαάκ. Σε νέα επεισόδια που γίνονται
λίγες μέρες αργότερα ένας άλλος
Κύπριος διαδηλωτής, ο Σολωμός
Σολωμού, εκτελείται από όργανα της
Τουρκοκυπριακής Διοίκησης.
12 Σεπτεμβρίου: Στις εθνικές εκλογές το
ΠΑΣΟΚ παίρνει 41,49% και 162 έδρες, η
ΝΔ 38,12% και 108 έδρες, το ΚΚΕ
5,61% και 11 έδρες, ο Συνασπισμός
5,12% και 10 έδρες και τέλος το ΔΗΚΚΙ
4,45% και 9 έδρες.

1996

13 Σεπτεμβρίου: Ο Κώστας Σημίτης
σχηματίζει κυβέρνηση (παραίτηση στις
10 Απριλίου του 2000).

1996

1996

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

1996

1997

1997

1997

18 Δεκεμβρίου: Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
αποφαίνεται ότι η Τουρκία παραβιάζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο,
επειδή δεν επιτρέπει σε πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας να
εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους. Το
δικαστήριο επιδικάζει χρηματική
αποζημίωση στην ενάγουσα Τιτίνα
Λοϊζίδου από την Κερύνεια.
1997 21 Μαρτίου: Ο Κώστας
Καραμανλής εκλέγεται από το συνέδριο
του κόμματος αρχηγός της ΝΔ
-διαδέχεται τον Μ. Έβερτ.
1 Ιουνίου: Κυκλοφορεί ανασχεδιασμένο
το χαρτονόμισμα των 5.000 δραχμών. Η
έκδοση αυτή κρίνεται απολύτως
αναγκαία για να αποφευχθούν τα πολλά
και συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα
παραχάραξης του παλαιότερου
χαλκογραφικού χαρτονομίσματος.
11 Αυγούστου: Αρχίζουν νέες
διακοινοτικές συνομιλίες για την Κύπρο
στην Ελβετία. Ναυαγούν όμως διότι η
ελληνοκυπριακή πλευρά απορρίπτει την
αξίωση του Ντενκτάς να αποσύρει την
αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

1997

22 Αυγούστου: Ο υπουργός Παιδείας
Γεράσιμος Αρσένης καταθέτει για
ψήφιση στη Βουλή πολυνομοσχέδιο, το
οποίο συνθέτει το θεσμικό πλαίσιο της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

1997

5 Σεπτεμβρίου: Η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή αναθέτει στην Ελλάδα τη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004 στην Αθήνα.

1997

2 Οκτωβρίου: Τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφουν στο
Άμστερνταμ την αναθεώρηση της
Συνθήκης του Μάαστριχτ (Συνθήκη του
Άμστερνταμ).

1997

1998

7 Νοεμβρίου: Η Βουλή ψηφίζει το Σχέδιο
Καποδίστριας, το οποίο προβλέπει
εκτεταμένη συνένωση κοινοτήτων και
δημιουργία πολλών νέων δήμων.
1998 16 Ιανουαρίου: Πεθαίνει ο
ηθοποιός Δημήτρης Χορν (γεννήθηκε
στις 9 Μαρτίου του 1921). Ο ίδιος είπε:
«Εγώ δεν αγάπησα τον εαυτό μου, ούτε
την τέχνη μου. Είναι φορές που περνάω
νύχτες ολόκληρες με την εφιαλτική

ερώτηση, αν πρέπει να βγω στο
θέατρο...».
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα

1998

1998

1998

1998
1998

15 Φεβρουαρίου: Ο Γλαύκος Κληρίδης
επανεκλέγεται στο αξίωμα του προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
23 Απριλίου: Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής ο οποίος χρημάτισε
δεκατρία χρόνια πρωθυπουργός και δέκα
πρόεδρος της Δημοκρατίας.
28 Απριλίου: Η Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδος -μετά το θάνατο
του Σεραφείμ στις 10 Απριλίου- εκλέγει
στη χηρεύουσα θέση του αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος το
μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού
κ. Χριστόδουλο.
12 Ιουνίου: Σοβαρά επεισόδια
σημειώνονται ανάμεσα στα ΜΑΤ και σε
αδιόριστους εκπαιδευτικούς έξω από τα
εξεταστικά κέντρα κατά τη διεξαγωγή
των εξετάσεων για την πρόσληψη
εκπαιδευτικών.
3 Δεκεμβρίου: Αρχίζει στη Νέα Υόρκη ο
πρώτος γύρος των εκ του σύνεγγυς

ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

1998

1998

1999

1999

συνομιλιών για το Κυπριακό, υπό την
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
Κόφι Ανάν.
29 Δεκεμβρίου: Η ελληνική και η
κυπριακή κυβέρνηση αποφασίζουν μετά
τις έντονες αντιδράσεις της Άγκυρας να
εγκαταστήσουν τους ρωσικής
κατασκευής αντιβαλλιστικούς πυραύλους
S-300 στην Κρήτη.

31 Δεκεμβρίου: Καταργείται με νόμο η
ειδικότητα του ασυρματιστή (μαρκόνη)
του Εμπορικού Ναυτικού.
1999 1 Ιανουαρίου: Έντεκα χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχονται στη
Ζώνη του Ευρώ. Η ισοτιμία καθορίζεται
σε 1 ευρώ για 1 ECU (1 ευρώ = 340,750
δραχμές). Η Ελλάδα μπαίνει στη Ζώνη
με δύο χρόνια καθυστέρηση, το 2001.
15 Φεβρουαρίου: Ο αρχηγός των
Κούρδων ανταρτών που μάχονται
εναντίον του τουρκικού καθεστώτος,
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, παραδίδεται κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στο
Ναϊρόμπι της Κένυας. Θύελλα
αντιδράσεων στην Ελλάδα.

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

1999

18 Μαρτίου: Ο Κώστας Σημίτης
επανεκλέγεται πρόεδρος του ΠαΣοΚ από
το συνέδριο του κόμματος.

1999

24 Μαρτίου: Η έναρξη των ΝΑΤΟϊκών
βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία
ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στην
Ελλάδα.

1999

29 Απριλίου: Ο Στέφανος Μάνος
ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος με την
επωνυμία «οι Φιλελεύθεροι».

1999

1999

17 Αυγούστου: Ισχυρός σεισμός στη
βορειοδυτική Τουρκία με χιλιάδες
νεκρούς. Η Ελλάδα αποστέλλει αμέσως
μεγάλης κλίμακας βοήθεια.
7 Σεπτεμβρίου: Ισχυρός σεισμός
εντάσεως 5,9 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάρνηθα
συγκλονίζει το Λεκανοπέδιο και αφήνει
πίσω του 86 νεκρούς και χιλιάδες
άστεγους. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

εποχή πρό
μετρό

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή

1999

1999

1999

1999

του σεισμού ήταν η πολύ μεγάλη
οριζόντια επιτάχυνσή του.
14 Σεπτεμβρίου: Ο αναπληρωτής
υπουργός των εξωτερικών Γιάννος
Κρανιδιώτης και άλλα τέσσερα άτομα
σκοτώνονται εν πτήσει, μέσα στο
Φάλκον το οποίο χρησιμοποιείται για τις
μετακινήσεις επισήμων.

19 Νοεμβρίου: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μ.
Κλίντον επισκέπτεται την Αθήνα εν μέσω
επεισοδίων.
11 Δεκεμβρίου: Στο Ελσίνκι, στη
διάσκεψη των ηγετών των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζεται η
προσέγγιση της Ευρώπης με την
Τουρκία, αποσυνδέεται το Κυπριακό από
την ένταξη της Κύπρου, καλείται η
Τουρκία να εκδημοκρατιστεί και να
παραπέμψει την επίλυση των τυχόν
διαφορών της με την Ελλάδα στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης.
27 Δεκεμβρίου: Στη Διάσκεψη Κορυφής
στο Ελσίνκι αποφασίζεται η Τουρκία να
γίνει δεκτή ως υποψήφιο κράτος-μέλος,
ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται η
ενταξιακή προοπτική της Κύπρου.

μετά μετρό
εποχή

σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία

2000

2000 1 Ιανουαρίου: Η έλευση της νέας
χιλιετίας γίνεται δεκτή με εντυπωσιακές
εορταστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα.

2000

2 Ιανουαρίου: Αρχίζουν τα έργα
πεζοδρόμησης της οδού Διονυσίου
Αρεοπαγίτου.

2000

2000
2000

28 Ιανουαρίου: Εγκαινιάζεται η πρώτη
γραμμή του μετρό της Αθήνας, η οποία
συνδέει τη Δάφνη με τα Σεπόλια.
Σύντομα θα λειτουργήσει και η γραμμή
Σύνταγμα-Εθνική Άμυνα.
31 Ιανουαρίου: Αρχίζει στη Γενεύη ο
δεύτερος γύρος των εκ του σύνεγγυς
συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο ειδικός
εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ για το Κυπριακό, Αλβάρο ντε Σότο,
δηλώνει αισιόδοξος.
4 Φεβρουαρίου: Ο πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης ανακοινώνει την
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

2000

2000

2000

1 Μαρτίου: Η συνεχής πτώση του δείκτη
τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών πυροδοτεί πολιτική
αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα
Δημοκρατία και το ΠαΣοΚ. Το μόνο
βέβαιο πάντως είναι ότι μικροεπενδυτές
χάνουν πολλά δισεκατομμύρια - οι
περισσότεροι από αυτούς δανείζονται
χρήματα για την αγορά των μετοχών
όταν ο δείκτης είναι ακόμη ψηλά.
10 Απριλίου: Το ΠαΣοΚ νικά στις
εκλογές που διεξάγονται με διαφορά
περίπου 1% επί του συνόλου των ψήφων
από τη ΝΔ. Ο Κώστας Σημίτης
σχηματίζει κυβέρνηση (70.000 ψήφοι).
15 Μαΐου: Η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων έπειτα από
αίτημα του υπουργού Δικαιοσύνης Μ.
Σταθόπουλου αποφαίνεται εναντίον της
αναγραφής του θρησκεύματος στις
αστυνομικές ταυτότητες. Η απόφαση της
κυβέρνησης να αφαιρέσει το θρήσκευμα
από τις ταυτότητες προκαλεί την
αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η
οποία απαντά με λαοσυνάξεις στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και με τη

τα χρόνια της
Δραχμής/προ
ευρώ εποχή
περίοδος του
Ευρώ/τα
χρόνια του
ευρώ/μετά

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα

2000

διενέργεια δημοψηφίσματος.
8 Ιουνίου: Η τρομοκρατική οργάνωση 17
Νοέμβρη διαπράττει μεγάλο σφάλμα
τακτικής με τη δολοφονία του Βρετανού
στρατιωτικού ακολούθου Στίβεν Σόντερς.
Η εμπλοκή της ιδιαίτερα μεθοδικής
βρετανικής Σκότλαντ Γιαρντ στις έρευνες
και η αναδιάρθρωση των εντεταλμένων
για τη δίωξη των τρομοκρατών
υπηρεσιών του κράτους σύντομα
οδηγούν στην εξάρθρωση των
τρομοκρατικών δικτύων στην Ελλάδα.

2000

23 Σεπτεμβρίου: Τοποθετείται στη θέση
του το πέλμα του πρώτου πυλώνα της
γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Το πέλμα έχει
διάμετρο 90 μέτρα και βάρος 70.000
τόνους.

2000

26 Σεπτεμβρίου: Το επιβατηγό πλοίο
«Εξπρές Σάμινα» ναυαγεί κοντά στην
Πάρο. Ογδόντα άτομα χάνουν τη ζωή
τους.

2001

2001 1 Ιανουαρίου: Η Ελλάδα γίνεται η
12η χώρα της Ζώνης του Ευρώ.

ευρώ εποχή

ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία

2001

27 Μαρτίου: Εγκαινιάζεται ο νέος
αερολιμένας της Αθήνας «Ελευθέριος
Βενιζέλος».

2001

1 Απριλίου: Ο Γιώργος Σουφλιάς
επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία στη
διάρκεια των εργασιών του πέμπτου
συνεδρίου, τριάντα και πλέον μήνες μετά
τη διαγραφή του από το κόμμα.

2001

10 Οκτωβρίου: Ο Κώστας Σημίτης με
ποσοστό 71, 6% επανεκλέγεται πρόεδρος
του ΠαΣοΚ από το έκτο συνέδριο του
κόμματος.

2002
2002

2002 1 Ιανουαρίου: Αρχίζει η
κυκλοφορία του ευρώ στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
δραχμή εγκαταλείπεται οριστικά στις 28
Φεβρουαρίου του 2002.
29 Ιουνίου: Εκρήγνυται βόμβα στα χέρια
επίδοξου βομβιστή στο λιμάνι του
Πειραιά ο οποίος τραυματίζεται.

2002

Ονομάζεται Σάββας Ξηρός και οι
διωκτικές αρχές τον συνδέουν ευθέως με
τη 17η Νοέμβρη. Λίγες μέρες αργότερα
ανακαλύπτονται δύο γιάφκες της
οργάνωσης και αρχίζει σιγά σιγά να
ξετυλίγεται το κουβάρι που οδηγεί στον
αρχηγό της οργάνωσης που δρα από το
1975.
13 και 20 Οκτωβρίου: Στις δημοτικές και
τις νομαρχιακές εκλογές που το ΠαΣοΚ
επανακτά την υπεροναμαρχία Αθηνών,
αν και είναι εμφανής η μείωση των
δυνάμεών του σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η
Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτη
δύναμη σε δήμους της Β΄ Αθηνών για
πρώτη φορά μετά το 1974.

2002

13 Δεκεμβρίου: Στη συνάντηση κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Κοπεγχάγη αποφασίζεται η διεύρυνση
της Ένωσης με δέκα νέα κράτη-μέλη στα
οποία συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος.

2003

2003 1 Ιανουαρίου: Η Ελλάδα
αναλαμβάνει για ένα εξάμηνο την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη
περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

2003

3 Μαρτίου: Αρχίζει σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα των Δικαστικών
Φυλακών του Κορυδαλλού η δίκη των
φερόμενων ως μελών της τρομοκρατικής
οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Η δίκη διαρκεί
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2003. Στη
διάρκειά της εξετάζονται περίπου 700
μάρτυρες, ενώ οι συνήγοροι της
πολιτικής αγωγής και της υπεράσπισης
αγορεύουν για δύο τουλάχιστον μήνες.
Το δικαστήριο συνεδριάζει 162 φορές.
Αθωώνονται τέσσερις κατηγορούμενοι
-για δύο από αυτούς ασκείται από τον
εισαγγελέα έφεση- και 15 καταδικάζονται
σε βαρύτατες ποινές. Ο Α. Γιωτόπουλος,
μάλιστα, καταδικάζεται 21 φορές ισόβια.

2003

16 Απριλίου: Υπογράφεται στην Αθήνα η
συνθήκη προσχώρησης των δέκα νέων
μελών της ΕΕ.

2003

19 Ιουνίου: Με τη Σύνοδο Κορυφής των
Ευρωπαίων ηγετών στη Χαλκιδική
ολοκληρώνεται η ελληνική προεδρία της
ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2003.

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

2004

περίοδος
Σημίτη/Οκτα
ετία
Σημίτη/Οκτα
ετία/Κυβερνή
σεις Σημίτη

2004

2004 7 Μαρτίου: Στις εκλογές που
διενεργούνται πρώτο κόμμα
αναδεικνύεται η ΝΔ (45,36%).
Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 40,55%, το
ΚΚΕ με 5,90% και, τέλος, ο
Συνασπισμός με 3,26%. Ο αρχηγός της
ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, σχηματίζει
έπειτα από δύο μέρες κυβέρνηση.
13 Ιουνίου: Στις εκλογές που γίνονται για
την ανάδειξη των Ελλήνων εκπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλειοψηφεί
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το
οποίο εκλέγει 11 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ
εκλέγει οκτώ, το ΚΚΕ δύο και ο
Συνασπισμός και το ΛΑΟΣ από ένα
βουλευτή.

8.4 Επισημείωση Ιστορικών Γεγονότων

Περικείμενο (πριν)

Όνομα

Περικείμενο (μετά)

Σύνταξη

Ιστορικού
Ἔτσι δὲν εἶναι Μίκη; Ξέρεις λοιπὸν ποῦ

Γεγονότος
Εθνική

. Αυτοί είναι οι δύο φάροι που μας

ἀπευθύνεσαι Μίκη; Ἢ πρέπει νὰ σοῦ τὰ

Αντίσταση

οδηγούν στην πορεία μας.» Ἀλήθεια,

ἀναλύσω κι αὐτό; Δὲν θὰ ἤθελες… νὰ εἶσαι

αὐτοὶ οἱ ξενόφερτοι -ισμοί τί ἀκριβῶς

σίγουρος… Μετὰ γράφεις: «Η Σπίθα είναι η

εἶναι; Κάτι σὲ ἀστε-ϊσμοί; Διότι δὲν τὸ

ελληνική εκδοχή όλων των ξενόφερτων -ισμών,

κατάλαβα… Τὸ μόνον ξενόφερτον ποὺ

γιατί εμπνέεται από όλη τη μακραίωνη

ἀντιλαμβάνομαι καὶ καταλήγει σὲ -ισμός,

παράδοσή μας με κορυφαίες στιγμές το 1821

εἶναι τὸ σύγχρονον δοσιλογ-ισμός! Ἤ

και την

ἐπαγγελματ-ισμός! Ἢ τὸ ἀριστερ-ισμός!

κολοσσιαία λάθη θα αποστερούσαν από την

Παγκόσμιο

(Εἶναι αὐτὴ
. Στις αρχές του 1916 η περιοχή της

προθετικό σύνολο,

Ελλάδα την Βόρειο Ήπειρο. Μετά την

Πόλεμο

Βορείου Ηπείρου συμμετείχε στις

εμπρόθετος

παραίτηση του Βενιζέλου οι επόμενες

βουλευτικές εκλογές εκλέγοντας 16

επιρρηματικός

φιλοβασιλικές κυβερνήσεις προέβησαν σε

εκπροσώπους στο κοινοβούλιο. Τον

προσδιορισμός,

ενέργειες που απομάκρυναν την Ελλάδα από τις

Μάρτιο, με βασιλικό διάταγμα

πρόθεση +

δυνάμεις της Αντάντ, ιδιαίτερα λόγω της στάσης

ανακηρύχθηκε η ένωση της περιοχής, η

της να επιμείνει στην ουδετερότητα και να μην

οποία διοικητικά αποτελούνταν από τους

εισέλθει με το πλευρό της στον Πρώτο

νομούς Αργυροκάστρου και Κορυτσάς.

αιτιατική

[ Επεξεργασία ] Ιταλική, γαλλική
κυριαρχία και οριστική επιδίκαση στην
την Αλβανία το 1939 και στις 28 Οκτωβρίου

Παγκόσμιο

Αλβανία Οι πολιτικές συγκυρίες
. Με την επίθεση όμως της Γερμανίας τον

1940 κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Μετά

Πόλεμο

Απρίλιο του 1941 μέσω Γιουγκοσλαβίας,

εμπρόθετος

όμως την νικηφόρο προέλαση του ελληνικού

ακολούθησε συνθηκολόγηση της

επιρρηματικός

στρατού, η Β. Ήπειρος απελευθερώθηκε για 3η

Ελλάδας. Η Ήπειρος στην περίοδο της

προσδιορισμός,

φορά. Ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος είχε μεγάλη

κατοχής ανήκε στην ιταλική ζώνη

πρόθεση +

σημασία και σε παγκόσμια κλίμακα καθώς ήταν

κατοχής και αργότερα με την

αιτιατική

η πρώτη νίκη επί του Άξονα στον Β’

συνθηκολόγηση της Ιταλίας στους

προθετικό σύνολο,

Συμμάχους (1943), ανήκε στην
γερμανική ζώνη. Στα βουνά της Ηπείρου
δική τους αυτόνομη κυβέρνηση και στρατό, που

Παγκόσμιος

έγιναν σκληρές μάχες στον εμφύλιο
, ο ελληνικός στρατός εισήλθε ξανά στην

αντιμετώπισε με επιτυχία τις επιθέσεις της

Πόλεμος

βόρειο Ήπειρο, όμως λόγω του εθνικού

αλβανικής χωροφυλακής και Αλβανών

διχασμού την κατέλαβαν το 1916 οι

ατάκτων, μέχρι να υποχρεωθεί η Αλβανική

Ιταλοί. Παρόλο που η Διάσκεψη ειρήνης

υποκείμενο

κυβέρνηση να υπογράψει το Πρωτόκολλο της

στο Παρίσι το 1919, επιδίκασε την

Κέρκυρας , με το οποίο αναγνώρισε την

περιοχή στην Ελλάδα, διπλωματικές

αυτονομία της περιοχής και τα πολιτικά,

μηχανορραφίες, κυρίως της Ιταλίας,

θρησκευτικά δικαιώματα των κατοίκων της.

καθώς και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος

Όταν ξέσπασε ο Ά

του 1919-1922 , συντέλεσαν να

εκατομμύρια τραυματίες και περίπου 10

Παγκόσμιος

προσαρτηθεί η
χαρακτηρίσθηκε ως «ο πόλεμος που θα

εκατομμύρια θανάτους αμάχων. Κατά τον χρόνο

Πόλεμος

τερματίσει όλους τους πολέμους» και τα

που οι εχθροπραξίες τελείωσαν, το Νοέμβριο

πιθανά αίτιά του διερευνήθηκαν

1918, ο πόλεμος είχε σοβαρές επιπτώσεις,

επισταμένως. Ως αίτια εντοπίστηκαν και

επηρεάζοντας τα κοινωνικά, πολιτικά και

περιλαμβάνονται ο ανταγωνισμός

οικονομικά συστήματα της Ευρώπης και

εξοπλισμών , οι συμμαχίες, η μυστική

προκαλώντας υλικές και ψυχολογικές βλάβες

διπλωματία και η ελευθερία των

στην ήπειρο. Το αντιπολεμικό συναίσθημα

κυρίαρχων κρατών να κηρύττουν πόλεμο

αυξήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο: ο Α’

για ίδιον όφελος. Ως αντιληπτά

στρατηλάτην βασιλέα, όστις διά του ξίφους του

Παγκόσμιος

διορθωτικά μέτρα για τα αίτια αυτά
ξέσπασε το καλοκαίρι του 1914 . Μέχρι

εμεγάλωσε την Ελλάδα, η φιλτάτη πατρίς

Πόλεμος

το 1915 η Ελλάδα παρέμεινε εκτός της

καταλαμβάνει την ανήκουσαν αυτή θέσιν εν τω

σύρραξης. Της ζήτησε όμως η Αντάντ να

κόσμω και με σταθερόν βήμα θέλει χωρήσει εις

πάρει μέρος στην εκστρατεία στα

υποκείμενο

υποκείμενο

ευρύτατον μέλλον, ασφαλίζουσα το μεγαλείον

Δαρδανέλλια . Ο Βενιζέλος, που ήθελε

και την ευημερίαν αυτής". [ Επεξεργασία ]

να μπει η χώρα στον πόλεμο με την

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος Προτομή του

Αντάντ, πιστεύοντας στην τελική νίκη

Ελευθερίου Βενιζέλου στο Βελιγράδι , Σερβία

της, διαφώνησε με το βασιλιά, υπέβαλε

Ο Α'

την παραίτησή του και πήγε για ταξίδι

μεταβολή των συμφερόντων στην Ανατολική

Παγκόσμιο

ξεκούρασης και αναψυχής στην
το 1940, ύστερα από επίθεση της

προθετικό σύνολο,

Μεσόγειο και η άνοδος του τουρκικού

Πόλεμο

Ιταλίας , η οποία αντιμετωπίστηκε

εμπρόθετος

εθνικισμού οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη

επιτυχώς. Ωστόσο, με την επέμβαση της

επιρρηματικός

Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση

Γερμανίας η χώρα ηττήθηκε και

προσδιορισμός,

1.000.000 προσφύγων στην Ελλάδα. Το

ακολούθησε περίοδος κατοχής από τις

πρόθεση +

διάστημα αυτό (1914-1923) το ελληνικό

δυνάμεις του Άξονα (1941-1944).

αιτιατική

στοιχείο της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής

Αμέσως μετά το πέρας του πολέμου

Θράκης υπήρξε θύμα σφαγών και διώξεων . Η

ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος , που κράτησε

Ελλάδα εισήλθε στο Δεύτερο
και το Ανατολικό Ζήτημα με νέα ανανεωτική

Βαλκανικό

μέχρι το 1949 . Το 1952 η Ελλάδα έγινε
και στην απελευθέρωση των νησιών του

προθετικό σύνολο,

πνοή και νέες ιδέες. Ταυτόχρονα χάρις σε μια

πόλεμο

Αιγαίου. Ο στρατιωτικός εξοπλισμός που

εμπρόθετος

άφρονα πολιτική απόφαση των αξιωματικών

επέβαλλε ο "σύνδεσμος" μπορεί να

επιρρηματικός

του "συνδέσμου"(δεν υπήρχε οικονομική

καταχρέωσε το κράτος εκείνη την

προσδιορισμός,

κάλυψη εκείνη την στιγμή πλην της μερικής

στιγμή, αλλά χάρις σε αυτόν

πρόθεση +

χρηματοδότησης του Αβέρωφ) παραγγέλθηκε

διπλασιάστηκε η Ελλάδα 3 χρόνια μετά.

το βαρύ θωρηκτό "Αβέρωφ" που έμελλε να

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην νίκη

"Επανάστασης του 1909" υπήρξε η

στον Α΄

νομιμοποίηση (καθιέρωση) της ενεργής

τουριστικές εγκαταστάσεις αρχικά ήταν

επέμβασης του στρατού στα
των συνταγματαρχών . [Ιστορία Γ΄

δικτατορία

κρατικές επιχειρήσεις οι οποίες σταδιακά έχουν

Λυκείου 5] [ Επεξεργασία ] Τα

αποκρατικοποιηθεί μέχρι σήμερα. Οι εξαγωγές

Οικονομικά της Δικτατορίας των

αγροτικών προϊόντων όπως λάδι, ελιές,

Συνταγματαρχών (1967-1974) Ο

σταφίδα, φρούτα, και άλλα προϊόντα. [6] . Το

οικονομικός εγκέφαλος της δικτατορίας

πολιτικό τοπίο τελικά άρχισε να

ήταν ο Νικόλαος Μακαρέζος , ο οποίος

αποσταθεροποιείται, ενώ το 1965 ανατράπηκε

υποστηρίζει την οικονομική πολιτική της

αντισυνταγματικά η κυβέρνηση. [Ιστορία Γ΄

δικατορίας. [15] Η στρατιωτική

Λυκείου 5] Το 1967 το καθεστώς ανατράπηκε

δικτατορία των συνταγματαρχών

στη

ακολούθησε μια εθνικιστική,

αιτιατική

αντικείμενο

αντικομουνιστική αλλά και δημαγωγική
επιχειρήσεις. [ Επεξεργασία ] 4η Αυγούστου

δικτατορία

πολιτική με αθρόες κατασκευές τεχνικών
, περιέλαβε τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη

1936: Η δικτατορία Μεταξά Ο Κ. Μανιαδάκης

στη λεγόμενη τότε "εθνική κυβέρνησή"

στη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας

του ( Κυβέρνηση Ιωάννη Μεταξά ),

αντικείμενο

είχε επιδείξει ένα ιδιαίτερο ταλέντο στη

διορίζοντάς τον υφυπουργό Δημοσίας

διείσδυση και τη συλλογή πληροφοριών που

Ασφαλείας, θέση από την οποία και

ήταν ευρύτατα γνωστό στους στρατιωτικούς

αναδείχθηκε τελικά το δεύτερο -μετά τον

κύκλους. Όταν ο Ιωάννης Μεταξάς στις 4

Μεταξά- πιο σημαντικό πρόσωπο του

Αυγούστου του 1936 με επίφαση τη νομοθετική

καθεστώτος και της κυβέρνησης της 4ης

εξουσιοδότηση κήρυξε

Αυγούστου. Ως υφυπουργός Δημοσίας
Ασφαλείας ανέλαβε τότε την οργάνωση

του ΚΚΕ, ο Μεταξάς ζήτησε την αναστολή

δικτατορία

του
περισσότερο ως ένα αυταρχικό-

σημαντικών άρθρων του Συντάγματος και με τη

πατερναλιστικό καθεστώς, παρά ως

στήριξη του βασιλιά οδήγησε στο ξέσπασμα της

φασιστικό. [2] Πάντως πρέπει να

4ης Αυγούστου. [1] . [ Επεξεργασία ] Ο

επισημανθούν οι φασιστικές επιρροές

χαρακτήρας του καθεστώτος Αν και ο Ιωάννης

(π.χ. ο φασιστικός χαιρετισμός ). Το

Μεταξάς δεν έκρυβε το θαυμασμό του για το

καθεστώς της 4ης Αυγούστου μπορεί να

φασισμό και τον εθνικοσοσιαλισμό , πολλοί

χαρακτηριστεί ως δεξιό αυταρχικό και ως

μελετητές κατατάσσουν τη μεταξική

πατερναλιστικό.Παρά τις επιρροές του

αντικείμενο

από το φασισμό και το ναζισμό, η 4η
στη Βρετανία το 1948. Η δικτατορία του
Μεταξά και ο πόλεμος του '40: οι σχέσεις της

δικτατορία

Αυγούστου δεν ταυτίζεται με
Μεταξά και καταλήγει στα της πολεμικής
αναμέτρησης 1940-41. Το ημερολόγιο

αντικείμενο

Ελλάδος με τη Βρετανία (1935-1941)

μιας καταστροφής Higham, Robin

Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. Δημοσιογραφικός

Γκοβόστης 2008 Η ιστορία της

Οργανισμός Λαμπράκη 2009 Το βιβλίο "Η

βρετανικής προσπάθειας κατά τον B΄

δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του '40"

Παγκόσμιο Πόλεμο να βοηθήσει την

καλύπτει την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας

Eλλάδα, από τα τέλη Oκτωβρίου 1940

του '30, διατρέχει τη

και μετά, αποτελεί πραγματικά ένα
μάθημα για την εποχή μας, όσον αφορά
στον εναρμονισμό
να προωθεί εκτενώς την λογοκρισία για

προθετικό σύνολο,

Τα Δικτατορικά καθεστώτα αποτελούν τυπικό

να φιμώνει την ελευθερία της έκφρασης

εμπρόθετος

παράδειγμα όπου η Πολιτική Ελευθερία δεν

γύρω από πολιτικά θέματα, ώστε να

επιρρηματικός

υφίσταται σε ιδιαίτερο βαθμό. Είναι τυπικό οι

αποφύγει λαϊκές κινήσεις που είναι

προσδιορισμός,

κοινωνίες να ζητούν από την Κυβέρνησή τους

πιθανό να οδηγήσουν στην ανατροπή της.

πρόθεση +

μεγαλύτερη Ελευθερία σε πολιτικό επίπεδο, για

[ Επεξεργασία ] Διαβαθμισμένοι τύποι

αιτιατική

αυτό και, πολλές φορές, γίνονται συγκρούσεις

ελευθεριών Ελευθερία του λόγου

για αυτόν το σκοπό. Είναι τυπικό για μια

Ελευθερία της εκλογής Ελευθερία του

της αρεσκείας του. [ Επεξεργασία ] Δικτατορία

δικτατορία

Τύπου Ελευθερία στην διαδήλωση
τον φασιστικό χαιρετισμό. Στις εκλογές της
26ης Ιανουαρίου του 1936 οι Βενιζελικοί και οι

δικτατορία

Ελευθερία στην ψήφο Ελευθερία στην
της 4ης Αυγούστου είχε αρχίσει ήδη.

προθετικό σύνολο,

Κανένα κόμμα, εκτός του Κ.Κ.Ε. και του

εμπρόθετος

Αντι-Βενιζελικοί δεν μπόρεσαν να σχηματίσουν

Γεωργίου Παπανδρέου , δεν

επιρρηματικός

κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο Γεώργιος Β΄ να

αποδοκίμασε το συγκεκριμένο διορισμό.

προσδιορισμός,

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη

Στις 14 Μαρτίου ορκίστηκε η κυβέρνηση

πρόθεση +

διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Στις 9

Δεμερτζή , με αντιπρόεδρο και υπουργό

αιτιατική

Μαρτίου ο βασιλιάς διόρισε υπουργό

στρατιωτικών τον Ιωάννη Μεταξά. Ένα

στρατιωτικών τον Ιωάννη Μεταξά. Η αρχή για

μήνα μετά πέθανε αιφνιδίως από

τη

ανακοπή καρδιάς ο πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Δεμερτζής . Το τραγικό
συμβάν
του Θεόδωρου Πάγκαλου μετά από

προθετικό σύνολο,

την εξουσία στα χέρια της εκλεγμένης

προσπάθειά του να τον ανατρέψει. Το

εμπρόθετος

κυβέρνησης. Τον Ιανουάριο του 1924

1933 τις εκλογές κέρδιζε η

επιρρηματικός

παραιτήθηκε και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό

αντιβενιζελική παράταξη του Παναγή

προσδιορισμός,

του Αντιστράτηγου. Η Δ' Εθνοσυνέλευση τον

Τσαλδάρη . Πριν ολοκληρωθεί η

πρόθεση +

ανακήρυξε «Άξιο της Πατρίδος». Αναχώρησε

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, την

αιτιατική

και έζησε για λόγους υγείας στην Ευρώπη ενώ

νύχτα 5 προς 6 Μαρτίου , ο Πλαστήρας

το 1925 εξορίστηκε στην Γαλλία από την

οργάνωσε Κίνημα υπέρ του Βενιζέλου

τις εκλογές τον Δεκέμβριο του 1923 κατέθεσε

δικτατορία

και με την έγκριση αυτού, με την
1969 αρχίζει η προετοιμασία και η οργάνωση

δικτατορία

δικαιολογία ότι η
. Την άνοιξη του 1973 όλα ήταν έτοιμα.

προθετικό σύνολο,

του κινήματος με κύριο πυρήνα [1] την τάξη

Το κίνημα θα εκδηλωνόταν στις πρώτες

εμπρόθετος

του 1948 . Η οργάνωση εκτός από

ώρες της 23ης Μαΐου. Τις βραδινές ώρες

επιρρηματικός

Αξιωματικούς του Ναυτικού μύησε και

της 21ης Μαΐου υπήρξαν οι πρώτες

προσδιορισμός,

μερικούς αξιωματικούς της Αεροπορίας αλλά

ενδείξεις ότι το κίνημα είχε προδοθεί. Οι

πρόθεση +

και του Στρατού . Σκοπός του κινήματος ήταν η

κυβερνήτες των πλοίων διστάζουν να

αιτιατική

εξέγερση του λαού η οποία θα οδηγούσε στην

αποπλεύσουν, ακολουθώντας το σχέδιο

απαλλαγή από τη

(το οποίο ήταν περίπου γνωστό στη

Κλεάνθη , τον Schubert και τον Leo von

Χούντα). Στις
καταστροφή , οπότε πολλές γειτονιές

προθετικό σύνολο,

Klenze. Ως πρωτεύουσα του νέου ελληνικού

δημιουργήθηκαν, κυρίως άναρχα, από

εμπρόθετος

κράτους και κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, η

πρόσφυγες της Μικράς Ασίας . Κατά τον

επιρρηματικός

Αθήνα υπήρξε τόπος γεγονότων-οροσήμων της

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η πόλη

προσδιορισμός,

νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τις επόμενες

κατακτήθηκε από τους Γερμανούς και

πρόθεση +

δεκαετίες η Αθήνα ανοικοδομήθηκε κατά τα

ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια του

αιτιατική

πρότυπα σύγχρονης πόλης. Η επόμενη φάση

πολέμου υπέφερε πάρα πολύ και υπέστη

μεγάλης επέκτασης ήταν το 1923 μετά τη

μεγάλες καταστροφές. Μετά τον πόλεμο

Μικρασιατική

η πόλη άρχισε ξανά να μεγαλώνει,
δεκάδες πιεστήρια, μεταξουργεία και
μικρότερες βιοτεχνίες επεξεργασίας μαλλιών. Η

Μικρασιατική

ιδιαίτερα κατά τη
καταστροφή με τη Συνθήκη της

προθετικό σύνολο,

Λωζάννης το 1922 , καθώς μεγάλος

εμπρόθετος

οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί αμείωτη

αριθμός Ποντίων και Μικρασιατών

επιρρηματικός

και με την πόλη σαν τμήμα του Ελληνικού

προσφύγων θα εγκατασταθούν στη

προσδιορισμός,

κράτους. Νέες βιομηχανικές μονάδες ιδρύονται,

Νάουσα. Κατά την διάρκεια της

πρόθεση +

η γεωργία εκσυγχρωνίζεται με την συστηματική

Γερμανικής Κατοχής Ναουσαίοι θα

αιτιατική

δεντροκαλλιέργεια και το εξωτερικό εμπόριο

συμμετάσχουν ενεργά στην Εθνική

σημειώνει άλματα. Ο πληθυσμός της πόλης θα

Αντίσταση . Ο μεγάλος όγκος των

γνωρίσει σημαντική αύξηση μετά τη

εργατών που υπήρχε στην πόλη είχε γίνει
από προπολεμικά πεδίο στρατολόγησης
για το ΚΚΕ
καταστροφή του 1922 η Σμύρνη (μόνο η

προθετικό σύνολο,

ο Μέγας Αλέξανδρος και οι επίγονοι αυτού

πόλη) αριθμούσε 370.000 κατοίκους, εκ

εμπρόθετος

κατά την ελληνιστική περίοδο . Κατοικήθηκε

των οποίων 165.000 ήταν Έλληνες,

επιρρηματικός

από ελληνικούς πληθυσμούς από την

80.000 Οθωμανοί Τούρκοι, 55.000

προσδιορισμός,

αρχαιότητα μέχρι και το 1922. ( Καταστροφή

Εβραίοι, 40.000 Αρμένιοι, 6.000

πρόθεση +

της Σμύρνης ) και την ανταλλαγή πληθυσμών

Λεβαντίνοι και 30.000 διάφοροι άλλοι

αιτιατική

που ακολούθησε με τη Συνθήκη της Λωζάνης.

ξένοι. Επικρατούσα γλώσσα ήταν η

[ Επεξεργασία ] Σύγχρονη πόλη Μέχρι πριν τη

ελληνική εκ της οποίας η πόλη είχε ένα

ως "Παλαιά Σμύρνη" και η δεύτερη που έκτισε

Μικρασιατική

καθαρό ελληνικό χρώμα με σχετικά
το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, τις

Μικρασιατική

ανεπτυγμένο εμπόριο
καταστροφή και με την Συνθήκη της

αναταραχές και την επαναχάραξη των συνόρων,

Λωζάνης , στην περιοχή εγκαταστάθηκαν

οι μη ελληνικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν,

Έλληνες πρόσφυγες από τη Θράκη , τον

κατά πλειοψηφία, στις μητροπολιτικές τους

Πόντο και τη Μικρά Ασία που

χώρες. Οι Εβραίοι είτε μετανάστευσαν μετά από

συμβίωσαν αρμονικά με τους γηγενείς

την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917 , είτε

κατοίκους της Μακεδονίας. Οι

εξοντώθηκαν κατά τη γερμανική κατοχή της

περισσότεροι κάτοικοι είναι Έλληνες

Θεσσαλονίκης. Μετά τη γενοκτονία των

(98%) και η κύρια θρησκεία των

Ποντίων και τη

κατοίκων είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι .
[ Επεξεργασία ] Πόλεις της Μακεδονίας
Πανοραμική
καταστροφή εγκαταστάθηκαν πολλοί

προθετικό σύνολο,

έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων ,

Πόντιοι και Μικρασιάτες πρόσφυγες.

εμπρόθετος

απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό και

Σήμερα η Μακεδονία, από τις Πρέσπες

επιρρηματικός

ενώθηκε με την Ελλάδα το νότιο και

μέχρι την Καβάλα θεωρείται στρατηγικού

προσδιορισμός,

μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας . Στο

σχεδιασμού Νοτιο-ευρωπαϊκή

πρόθεση +

διάστημα αυτό άλλαξε και η πληθυσμιακή

Περιφέρεια και αποτελεί εμπορικό και

αιτιατική

σύνθεση της περιοχής, αφού έφυγαν οι

οικονομικό κέντρο της Βαλκανικής

περισσότεροι Τουρκόφωνοι και Σλαβόφωνοι,

χερσονήσου . [ Επεξεργασία ] Όνομα

ενώ παράλληλα μετά τη

Δείτε επίσης και : Μακεδονία Φίλιππος

με την Ελλάδα. Το 1912, χάρις στην επιτυχή

Μικρασιατική

Β' o Μακεδών Το όνομά της Μακεδονίας

προέρχεται από την Ελληνική μυθολογία
Δυτική Θράκη προσαρτήθηκε στη Βουλγαρία,

Μικρασιατική

Καταστροφή ο ελληνικός στρατός

προθετικό σύνολο,

ενώ η Ανατολική, συμπεριλαμβανομένης και

αναγκάστηκε να εκκενώσει την

εμπρόθετος

της Αδριανουπόλεως , παρέμεινε στην

Ανατολική Θράκη και να υποχωρήσει

επιρρηματικός

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Συνθήκη του

πέραν του Έβρου . Η συγκεκριμένη

προσδιορισμός,

Νεϊγύ το 1919 απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος

κατάσταση παγιώθηκε με την υπογραφή

πρόθεση +

της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα, ενώ με τη

της Συνθήκης της Λωζάννης που

αιτιατική

Συνθήκη των Σεβρών και η Ανατολική Θράκη

οριστικοποίησε τα σημερινά

ως τις Μέτρες περιήλθε στην Ελλάδα. Όμως

ελληνοτουρκικά σύνορα. Oι μεγαλύτερες

μετά τη

πόλεις σε πληθυσμό 1. Αλεξανδρούπολη
48.885 2. Ξάνθη 45.111 3. Κομοτηνή

γρίπη του 1918 έσπειρε το θάνατο στην πόλη.

Μικρασιατική

43.326 4. Νέα Ορεστιάδα
Εκστρατεία). Μετά την Μικρασιατική

Οι κάτοικοι ζήτησαν τη χάρη των Αγίων

καταστροφή του 1922 , εγκαθίστανται

Αναργύρων (Κοσμάς και Δαμιανός) και

μόνιμα 218 Μικρασιάτες πρόσφυγες,

φέρνουν την εικόνα τους -από το ομώνυμο

στην περιοχή «Συνοικισμός» της πόλης.

Μοναστήρι- στην Αταλάντη στις 12 Νοεμβρίου.

Το 1931 απαλλοτριωθήκαν για

Μεταξύ 1912 και 1922 χάνονται 63 Αταλαντινοί

συνοικισμούς 30 στρέμματα στην

στρατιώτες στους πολέμους (Α’ και Β’

περιοχή της Αταλάντης από όπου η

Βαλκανικό, Α’ Παγκόσμιο και

συγκεκριμένη συνοικία της Αταλάντης

έχει πάρει την ονομασία της,
Συνοικισμός. Το 1926 ιδρύθηκε η
προσφυγική οργάνωση «Προσφυγικός
το 1713 αρχίζει ουσιαστικά και η περίοδος της

Παγκόσμιος

Σύλλογος Αταλάντης
του οποίου υπήρξαν τα βαθύτερα αίτια.

ρύθμισης των αποικιακών ζητημάτων με

Πόλεμος

[ Επεξεργασία ] Σημειώσεις Σημειώνεται

συνομολόγηση συνθηκών . Παρά ταύτα όλοι οι

ότι όταν ομάδες πολιτών μιας χώρας

πόλεμοι που ακολούθησαν, εκτός τους

εγκαθίστανται σε Χώρα άλλη, στην οποία

απελευθερωτικούς στην Ευρώπη, είχαν κύρια

όμως δεν αναμιγνύονται με το πολιτικό

αιτία (κτήση ή απώλεια) τις αποικίες, π.χ.

καθεστώς, τότε η εγκατάσταση αυτή

Ισπανοαμερικανικός πόλεμος , ο πόλεμος των

λέγεται παροικία . Όταν αυτή η

Μπόερς , ο πόλεμος της Τριπολίτιδας , μέχρι

εγκατάσταση γίνεται μόνο για

και ο Α΄

εμπορικούς σκοπούς στην αρχαιότητα
ονομάζονταν "εμπόριο" ή "εμπορειό".

στην απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου

παρκερικά

Μετά
" (η "πατσιφικά") Δοκίμια Ποίηση και

(1943-1945) Η καταστροφη της ελληνικής

αισθητική Φιλοσοφία της Ζωής και της

οικονομίας από τους Γερμανούς κατακτητές την

Ιστορίας Βαλκανικοί Πόλεμοι Εθνικός

τριετία 1941-1944 Μια κριτική θεώρηση της

Διχασμός (1914-1918) Μικρασιατική

"επανάστασης του Γουδή το 1909" Η οργάνωση

Καταστροφή Μεσοπόλεμος Κατοχή-

Ονοματική φράση

και η δομή της Ε. Ο. Κ. Α. και ο Γεώργιος

Δεκεμβριανά Εμφύλιος 1949-1974

Γρίβας "Το κάψιμο του Ιούδα" και τα "

Μεταπολίτευση Καθημερινό διαδικτυακό
περιοδικό με Θέματα Ελληνικής και
Παγκόσμιας Ιστορίας με την επιμέλεια
και την υπογραφή του Φιλίστωρος
(Ι.Β.Δ). Εκτός του γενικότερου

αιώνα. Οι Βρετανοί και οι Έλληνες Holland,

Πατσίφικο

εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα
Συλλογικό έργο Ελευθεροτυπία 2011

Robert Εκδόσεις Πατάκη 2011 Από την εποχή

Ένα ασήμαντο γεγονός, η υπόθεση

της Επανάστασης του '21 και έπειτα η Βρετανία

Πατσίφικο ή τα Παρκερικά (1849-1850),

διαδραμάτισε, σε σχέση με τις υπόλοιπες

έγινε αφορμή ώστε η Αγγλία να

Μεγάλες Δυνάμεις, τον πλέον κρίσιμο ρόλο

επιχειρήσει την ταπείνωση της μικρής

στους αγώνες για την διεύρυνση των συνόρων

και αδύναμης Ελλάδας, προκειμένου να

της Ελλάδας πέραν της αρχικά περιορισμένης

μεταστρέψει υπέρ της την πολιτική του

τους έκτασης. Υπόθεση

Όθωνα. Το μήλο της έριδος Woodhouse,

Ονοματική φράση

Christopher Montague Δημοσιογραφικός
μας την ίδια την ιστορία μας και σχεδόν όλος ο

εξέγερση του

Οργανισμός Λαμπράκη 2009 "Το
η κοινωνική αναταραχή ήταν αυτή που

πλανήτης να έχει ήδη αναγνωρίσει τους

Πολυτεχνείου

μας οδήγησε λίγο μετά, στις λανθασμένες

ουσιαστικού:

και προδοτικές επιλογές του Ιωαννίδη. Οι

<εξέγερση> κατά

απατεώνες κλεφταράδες Σκοπιανούς, σαν

συπλήρωμα

Μακεδόνες!! Φυσικά επί Χούντας υπήρξε ο

"Χουντικοί" της Επταετίας, μηδενός

Αττίλας στην Κύπρο αλλά θα πρέπει να

εξαιρουμένου, δεν έφαγαν ούτε δραχμή

διαχωρίσουμε τα πράγματα. Ο Αττίλας δεν

από την τσέπη των Ελλήνων συμπολιτών

υπήρξε επί Παπαδοπούλου αλλά επί Ιωαννίδη

τους και πέθαναν στην ψάθα και στη

και μετά την

φυλακή όπως όλοι γνωρίζουν,

αναγεννώμαι», στη δε άλλη, τον αρχαίο

απάνθρωπα και χωρίς να ισχύσουν για
, ήταν ο θεσμός των εφορειών,, που

προθετικό σύνολο,

ελληνικό σταυρό (ισόκερο), μέσα σε δάφνινo

επέδρασε ως προαιώνιος κοινοτικός

εμπρόθετος

στεφάνι και κάτω την επιγραφή «Εν τούτω τω

οργανισμός των Ελλήνων και η

επιρρηματικός

σημείω νίκα». Σημειώνεται ότι τελικά από τα

οργάνωση των λεγομένων «αποστόλων».

προσδιορισμός,

παραπάνω μέτρα του Υψηλάντη και τα σχέδια

Αντίθετα, η υλική οργάνωση του όλου

πρόθεση +

των Φιλικών τα μόνα που αποδείχθηκαν, βάσει

κινήματος, δηλαδή ο εφοδιασμός των

αιτιατική

των ιστορικών στοιχείων, να είχαν ουσιαστική

Ελλήνων με τα αναγκαία πολεμοφόδια,

σημασία στην ελληνική

τρόφιμα κ.λπ. χαρακτηρίστηκε από πολύ

παλιγγενεσία

γενικήν

πρόχειρος μέχρι ανύπαρκτος. Όλοι
σχεδόν οι ιστορικοί και ιστοριογράφοι
παρουσιάζει κάποια γεγονότα ή απόψεις

Μακεδονικός

της
(αναφερόμενος στη Βουλγαρία ως:

μονομερώς ή με δυσανάλογη ισορροπία σε

αγώνας

Гръцка въоръжена пропаганда в

σχέση με την αντίστοιχη βαρύτητά τους.

Македония, «Ελληνική ένοπλη

υποκείμενο

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική συζήτηση στη

προπαγάνδα στη Μακεδονία») ήταν

σελίδα συζήτησης του λήμματος. Η ακρίβεια

ένοπλη αντιπαράθεση στις αρχές του

του λήμματος αμφισβητείται . Παρακαλούμε

20ου αιώνα που διήρκεσε περίπου 4

δείτε τη σχετική συζήτηση στη σελίδα

χρόνια ( 1904 - 1908 ) και διεξήχθη στη

συζήτησης του λήμματος. Ο Λουκάς Κόκκινος

Μακεδονία (τότε μέρος της Οθωμανικής

από το Μέγαρο Γρεβενών Ο

Αυτοκρατορίας ) μεταξύ κυρίως
Βουλγάρων Ελλήνων , Σέρβων , ακόμα

Έλληνας Χώρα υπηρεσίας Ελλάς (1896-1914,

Μακεδονικό

και των Ρουμάνων από τη στιγμή
και τους Βαλκανικούς Πολέμους .

1917-1926) Αυτ. Δημ. Βορείου Ηπείρου (1914)

Αγώνα

[ Επεξεργασία ] Βιογραφία Ο Σπ.

εμπρόθετος

Κλάδος Χωροφυλακή Εν ενεργεία 1896 - 1915 ,

Σπυρομήλιος καταγόταν από γνωστή

επιρρηματικός

1917 - 1926 Βαθμός Συνταγματάρχης

οικογένεια (άλλα μέλη στο άρθρο

προσδιορισμός,

Μετέπειτα Βουλευτής Ν. Αργυροκάστρου

Σπυρομήλιος ) της Χειμάρρας , πόλη στις

πρόθεση +

(1915-1917) Για τον ομώνυμο αγωνιστή του

ακτές της σημερινής νότιας Αλβανίας

αιτιατική

1821 δείτε Σπυρίδων Σπυρομήλιος Ο Σπύρος

( Βόρεια Ήπειρος ). Το 1905 έδρασε

Σπυρομήλιος ( 1864 - 1930 ), υπήρξε

στην, υπό οθωμανική κυριαρχία

αξιωματικός της ελληνικής Χωροφυλακής,

Μακεδονία (περιοχή Βερμίου ),

διακρίθηκε στον

επικεφαλής ενόπλου τμήματος, κατά τη
διάρκεια του μακεδονικού αγώνα. Έφερε
το

προθετικό σύνολο,

διακρίθηκε στον Μακεδονικό Αγώνα και τους

μακεδονικού

. Έφερε το ψευδώνυμο Αθάλης Μπούας,

συμπλήρωμα

Βαλκανικούς Πολέμους . [ Επεξεργασία ]

αγώνα

και σημείωσε αρκετές επιτυχίες στην

ουσιαστικού:

Βιογραφία Ο Σπ. Σπυρομήλιος καταγόταν από

περιοχή δράσης του. Το 1906 έγινε μέλος

<διάρκεια> κατά

γνωστή οικογένεια (άλλα μέλη στο άρθρο

της «Ηπειρωτικής Εταιρείας»,

γενικήν

Σπυρομήλιος ) της Χειμάρρας , πόλη στις ακτές

οργάνωσης που είχε σκοπό να ετοιμάσει

της σημερινής νότιας Αλβανίας ( Βόρεια

τις συνθήκες εκείνες για την

Ήπειρος ). Το 1905 έδρασε στην, υπό

απελευθέρωση της περιοχής της

οθωμανική κυριαρχία Μακεδονία (περιοχή

Ηπείρου. Το 1909 συμμετείχε ενεργά στο

Βερμίου ), επικεφαλής ενόπλου τμήματος, κατά

στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί , ως

τη διάρκεια του
την Τράπεζα Κρήτης . Αργότερα, με την ένωση

δημιουργία της

μοίραρχος της Χωροφυλακής. Στις
, στην Κρήτη λειτουργούσαν τα εξής

συμπλήρωμα

της Κρήτης με την Ελλάδα, η Τράπεζα Κρήτης

Κρητικής

ταχυδρομεία: Αυστριακό, Τουρκικό,

ουσιαστικού:

απέκτησε το δικαίωμα κυκλοφορίας

Πολιτείας

Ελληνικό, και κατά την μεταβατική

<δημιουργία> κατά

χαρτονομίσματος για τη δική της περιοχή, όπως

περίοδο και το Γαλλικό, το Ιταλικό, το

γενικήν

η Ιονική στα Ιόνια Νησιά το 1864 και η

Αγγλικό και το Ρώσικο ταχυδρομείο, που

Ηπειροθεσσαλίας το 1882 . Συγχωνεύθηκε με

εξυπηρετούσαν κυρίως τις ανάγκες των

την Εθνική το 1919 . [ Επεξεργασία ]

περιοχών που διοικούσαν οι δυνάμεις

Ταχυδρομείο Μέχρι την

τους. Μετά την δημιουργία του νέου
κράτους, ιδρύθηκε στις 1 Μαρτίου 1900
η "Κρητική

επαρχία. Οι διαμάχες μεταξύ των δύο στοιχείων

σύσταση της

εμφάνισε νέα άνθηση. Η πρώτη

συμπλήρωμα

συνεχίσθηκαν ως το 1913 , με τη δημιουργία

Κρητικής

νομολογία για την εκπαίδευση εισήχθη

ουσιαστικού:

ένοπλων παρακρατικών οργανώσεων,

Πολιτείας

με διατάξεις του Συντάγματος του 1899 ,

<σύστατη> κατά

«Ζουρίδες» για τους Τουρκοκρητικούς,

με τις οποίες καθιερώθηκε η

γενικήν

«Εφτάρι» για τους Ελληνοκρητικούς, ιδίως στο

υποχρεωτική παιδεία και για τα δύο

Μονοφάτσι και Μαλεβίζι για την κυριαρχία των

φύλα. Κατά την περίοδο αυτή

πλούσιων γαιών. [ Επεξεργασία ] Εκπαίδευση Η

λειτούργησαν δύο τύποι δημοτικών

εκπαίδευση ήταν ήδη ανεπτυγμένη στην Κρήτη,

σχολείων, τα κατώτερα (τετρατάξια) και

αλλά με την

τα ανώτερα ή πλήρη (εξατάξια). Στη

Κρήτη ως αυτόνομο κράτος [1] μετά την

Κρητική

δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρχαν
αποτέλεσε το μεταβατικό στάδιο πριν την

κρητική επανάσταση του 1896 και την

Πολιτεία

ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το

απόσχισή της από την Οθωμανική

1913. Πίνακας περιεχομένων 1 Ιστορία

Αυτοκρατορία , όπου και τέθηκε υπό την

1.1 Κρητικές επαναστάσεις 1.2 Η

προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων , του

επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων 1.3 Ο

Ηνωμενου Βασιλείου , της Γαλλίας , της

Γεώργιος στην Κρήτη 1.4 Επανάσταση

Ιταλίας και της Ρωσίας . Προπαρασκευή της

του Θέρισου 1.5 Ένωση 2 Οργάνωση 3

αυτονόμησης της Κρήτης υπήρξε η ιστορική

Οικονομία 3.1 Νόμισμα 3.2 Τράπεζα

Σύμβαση της Χαλέπας . Η
1880) » Ζυμβρακάκης Χαράλαμπος (1812-

Κρήτης 4 Ταχυδρομείο 5
του 1841 κατέβηκε στην Κρήτη με σώμα

Κρητική

υποκείμενο

προθετικό σύνολο,

1880) Φεβρουαρίου 26, 2012 από Αργολική

Επανάσταση

εθελοντών. Μετά την επιστροφή του

εμπρόθετος

Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού

στην ελεύθερη Ελλάδα διετέλεσε

επιρρηματικός

Ζυμβρακάκης Χαράλαμπος (1812-1880)

διοικητής του Οπλοστασίου του Πόρου,

προσδιορισμός,

Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης Στρατιωτικός και

κατόπιν του Οπλοστασίου του Ναυπλίου

πρόθεση +

πολιτικός. Ο Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης

και τέλος φρούραρχος Αθηνών. Πήρε

αιτιατική

γεννήθηκε στο Περιβόλι Κυδωνίας Κρήτης του

ενεργό μέρος το 1862 στη Ναυπλιακή

νομού Χανίων το 1812. Αποφοίτησε από τη

Επανάσταση . Εξαιρέθηκε από το

Σχολή Ευελπίδων το 1832 ως ανθυπασπιστής

διάγγελμα αμνηστίας και απελάθηκε στη

του πυροβολικού. Κατά την
κέντρο, αντιπροσωπεύοντας την επικυριαρχία

κρητική

Σμύρνη. Επέστρεψε στην Ελλάδα
του 1896 και την απόσχισή της από την

προθετικό σύνολο,

τού σουλτάνου πάνω στην Κρήτη. Ο θυρεός της

επανάσταση

Οθωμανική Αυτοκρατορία , όπου και

εμπρόθετος

Κρητικής Πολιτείας ήταν παραλλαγή αυτού του

τέθηκε υπό την προστασία των Μεγάλων

επιρρηματικός

Βασιλείου της Ελλάδος, και εμφανιζόταν σε

Δυνάμεων , του Ηνωμενου Βασιλείου ,

προσδιορισμός,

επίσημα έγγραφα καθώς και νομίσματα. Η

της Γαλλίας , της Ιταλίας και της

πρόθεση +

Κρητική Πολιτεία (1896 – 1913) ήταν το

Ρωσίας . Προπαρασκευή της

αιτιατική

επίσημο όνομα με το οποίο αναγνωρίστηκε η

αυτονόμησης της Κρήτης υπήρξε η

Κρήτη ως αυτόνομο κράτος [1] μετά την

ιστορική Σύμβαση της Χαλέπας . Η
Κρητική Πολιτεία αποτέλεσε το

Γεώργιος Κουντουριώτης (1782-1858),

Κρητική

μεταβατικό στάδιο πριν την ένωση
και το Β’ Βαλκανικό πόλεμο. Διετέλεσε

προθετικό σύνολο,

πρόεδρος του Εκτελεστικού Σώματος κατά την

επανάσταση

υπουργός Ναυτικών στις κυβερνήσεις

εμπρόθετος

Επανάσταση και πρωθυπουργός (1848) και ο

Ζαΐμη και Σκουλούδη και υπασπιστής

επιρρηματικός

εγγονός του τελευταίου, ναύαρχος Παύλος

του βασιλιά. Καθώς διαφώνησε με την

προσδιορισμός,

Κουντουριώτης, πρώτος Πρόεδρος της

πολιτική που υπερασπιζόταν ο

πρόθεση +

Ελληνικής Δημοκρατίας (1924-1929). **

τελευταίος, συντάχθηκε στο κίνημα της

αιτιατική

Παύλος Κουντουριώτης (Απρίλιος 1855- 22

Εθνικής Άμυνας κι αργότερα υπήρξε

Αυγούστου 1935). Ναύαρχος, εγγονός του

μέλος της τριμελούς Προσωρινής

Γεώργιου Κουντουριώτη, γεννημένος στην

επαναστατικής κυβέρνησης όπου κατείχε

Ύδρα. Πήρε μέρος σε επιχειρήσεις κατά την
σε 50 ακόμη ανθρώπους, για να μειώσουν τον

τη θέση του υπουργού Ναυτικών απ’ το
πόλεμος (1824), ο οποίος τόσο ζημίωσε

εμφύλιος

Κολοκοτρώνη. Είναι φανερό πως ο

την επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης έχασε

Μαυροκορδάτος και οι άλλοι ανησύχησαν τόσο

στον εμφύλιο το γιο του Πάνο (13-11-

πολύ από τις συνεχείς επιτυχίες των

1824) και ο ίδιος, συντριμμένος από την

στρατιωτικών και του Κολοκοτρώνη ιδιαίτερα,

απώλεια του γιου του, παραδόθηκε στους

που δεν τους ενδιέφερε καλά καλά η πορεία του

εχθρούς του, οι οποίοι τον φυλάκισαν

αγώνα όσο η προσωπική τους εξασφάλιση.

στην Ύδρα (Φεβρ. 1825). Την εποχή

Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει ο

εκείνη ξεμπάρκαραν τα στρατεύματα του

Εκτελεστικού της διοικήσεως της υπό

Ιμπραήμ
πολέμους δεν έλαβε μέρος. Αντίθετα,

διαμόρφωση πολιτείας. Αξιόλογη υπήρξε η

εμφυλίους

προσπάθησε να συμφιλιώσει τους

υποκείμενο

αντικείμενο

στρατιωτική δράση του Πετρόμπεη. Πήρε

αντιμαχομένους. « Ο Μαυρομιχάλης που

μέρος στην πολιορκία της Τριπολιτσάς , στις

αντικαθιστούσε τον Υψηλάντη, είχε

επιχειρήσεις για την απόκρουση του Δράμαλη

κατατρομοκρατηθεί από την επιδημία

το καλοκαίρι του 1822 και στην άλωση του

που έπληττε την πόλη και ζούσε

κάστρου του Άργους. Μετείχε, επίσης, το

περιχαρακωμένος μακριά από το

Νοέμβριο του 1822 στην πρώτη πολιορκία του

στρατόπεδο. Πήγαινα κάθε μέρα για

Μεσολογγίου. Στους

ενημέρωση. Αλλά αυτός ο νωθρός
άνθρωπος δεν μιλούσε για τίποτα άλλο

ελληνικής κοινότητας της Κίου. Ο πατέρας του,

Μικρασιατική

εκτός από την
εκστρατεία μέχρι το 1923. Read Full Post

Αριστοτέλης, συντέλεσε μαζί με άλλους στην

» Γιατράκος Γιωργάκης (Άρνα Λακωνίας;

ανέγερση του Παρθεναγωγείου της Κίου.

– Άργος 1841) Αναρτήθηκε στην

Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπίατρος στο 27°

κατηγορία: Πρὀσωπα , Πρόσωπα &

Σύνταγμα Πεζικού της Μεραρχίας Σμύρνης που

γεγονότα του΄21 , επιτυχής ετικέτα 1821 ,

ανέλαβε τη φρούρηση του τομέα της Κίου μέχρι

alphaline , Argolikos Arghival Library

Παζάρ-κιοϊ και Γιάλβα. Πήρε μέρος στους

History and Culture , Greek History ,

βαλκανικούς πολέμους αλλά και στην

Άργος , Άρνα Λακωνίας , Αργολίδα ,
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας
& Πολιτισμού , Βιογραφίες , Γιατρός ,
Γιατράκος Γιωργάκης (Άρνα Λακωνίας

αντικείμενο

η χώρα ζητήσει τις υπηρεσίες του στο

Μικρασιατική

καταστροφή. [ Επεξεργασία ] Παραίτηση

εξωτερικό, θα είναι στη διάθεσή της. Σύντομα

Εξώφυλλο της εφημερίδας «Εμπρός»

και μετά το δημοψήφισμα της επιστροφής του,

αναγγέλλει την υπογραφή της Συνθήκης

την ουσιαστική εξουσία ανέλαβε ο βασιλιάς

της Λωζάννης Μετά την Μικρασιατική

Κωνσταντίνος, ο οποίος ετέθη επικεφαλής του

Καταστροφή και την επανάσταση του

στρατού και οδήγησε, λόγω της πολιτικής του

1922 , ο Βενιζέλος δέχθηκε να

αδεξιότητας, συνεπικουρούμενος από στελέχη

εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη

της αντιβενιζελικής παράταξης, τη χώρα στη

της Λωζάννης όπου στις 24 Ιουλίου 1923

αντικείμενο

υπέγραψε τη συνθήκη ειρήνης με την
nlp.ilsp.gr/soaplab2-results/3fb13800-9706-

δικτατορία

Τουρκία. Στις 16 Δεκεμβρίου 1923
και λειτούργησε μέχρι το θάνατο του

4926-bae6-5a2c8637ef90/xml/6.html Καθεστώς

Μεταξά το 1941. Πίνακας περιεχομένων

της 4ης Αυγούστου Από τη Βικιπαίδεια, την

1 Το ξέσπασμα της δικτατορίας 2 Ο

ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Μετάβαση σε:

χαρακτήρας του καθεστώτος 3 Διώξεις 4

πλοήγηση , αναζήτηση Καθεστώς της 4ης

Εξωτερική πολιτική 5 Ο ύμνος της 4ης

Αυγούστου ονομάστηκε το δικτατορικό

Αυγούστου 6 Παραπομπές 7

καθεστώς που είχε η Ελλάδα από τις 4

Βιβλιογραφία 8 Προτεινόμενη

Αυγούστου 1936, ημερομηνία στην οποία

βιβλιογραφία 9 Εξωτερικοί σύνδεσμοι

ανακήρυξε ο Ιωάννης Μεταξάς τη

9.1 Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ [ Επεξεργασία ]
Το ξέσπασμα της

αντικείμενο

δικά του συμπεράσματα για την τόσον

δικτατορία

Πλαστήρα ( 1922 ), δικτατορία

λασπολογηθείσα ιστορική περίοδο. - Τι

Πάγκαλου ( 1926 ). Ο Ιωάννης Μεταξάς

πραγματικά συνέβη την 4η Αυγούστου Το

κληθείς από τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄

βράδυ της 4ης Αυγούστου 1936 έκλεισε μια

ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Απρίλιο

κοινοβουλευτική περίοδος πολιτικής

του 1936 και στις 16 Απριλίου πήρε

διακυβερνήσεως είτε με τη μορφή της

πανηγυρικά ψήφο εμπιστοσύνης από την

Βασιλευόμενης Δημοκρατίας είτε με τη μορφή

Βουλή. Και τα δύο κόμματα, Λαϊκό και

της Προεδρευομένης Δημοκρατίας, είτε ακόμη

Φιλελεύθερο ( Βασιλικοί και

με τη μορφή της Στρατιωτικής Δικτατορίας, π.χ.

Βενιζελικοί ), κυριολεκτικώς τον

των νησιών του Αιγαίου (1943-1945) Η

υπερψήφισαν με 241 ψήφους υπέρ, 16
") Δοκίμια Ποίηση και αισθητική

πατσιφικά

καταστροφη της ελληνικής οικονομίας από τους

Φιλοσοφία της Ζωής και της Ιστορίας

Γερμανούς κατακτητές την τριετία 1941-1944

Βαλκανικοί Πόλεμοι Εθνικός Διχασμός

Μια κριτική θεώρηση της "επανάστασης του

(1914-1918) Μικρασιατική Καταστροφή

Γουδή το 1909" Η οργάνωση και η δομή της Ε.

Μεσοπόλεμος Κατοχή-Δεκεμβριανά

Ο. Κ. Α. και ο Γεώργιος Γρίβας "Το κάψιμο του

Εμφύλιος 1949-1974 Μεταπολίτευση

Ιούδα" και τα "παρκερικά" (η "

Καθημερινό διαδικτυακό περιοδικό με
Θέματα Ελληνικής και Παγκόσμιας
Ιστορίας με την επιμέλεια και την
υπογραφή του Φιλίστωρος (Ι.Β.Δ). Εκτός

Ονοματική φράση

του γενικότερου εγκυκλοπαιδικού
εποχή της Επανάστασης του '21 και έπειτα η

Παρκερικά

χαρακτήρα του εγχειρήματος
(1849-1850), έγινε αφορμή ώστε η

Βρετανία διαδραμάτισε, σε σχέση με τις

Αγγλία να επιχειρήσει την ταπείνωση της

υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις, τον πλέον

μικρής και αδύναμης Ελλάδας,

κρίσιμο ρόλο στους αγώνες για την διεύρυνση

προκειμένου να μεταστρέψει υπέρ της

των συνόρων της Ελλάδας πέραν της αρχικά

την πολιτική του Όθωνα. Το μήλο της

περιορισμένης τους έκτασης. Υπόθεση

έριδος Woodhouse, Christopher

Πατσίφικο Συλλογικό έργο Ελευθεροτυπία 2011

Montague Δημοσιογραφικός Οργανισμός

Ένα ασήμαντο γεγονός, η υπόθεση Πατσίφικο ή

Λαμπράκη 2009 "Το μήλο της έριδος",

τα

που αναφέρεται στην περίοδο 1942-1946,

2011 Από την εποχή της Επανάστασης του '21

δηλαδή περίοδο Κατοχής, Εθνικής
ή τα Παρκερικά (1849-1850), έγινε

Πατσίφικο

και έπειτα η Βρετανία διαδραμάτισε, σε σχέση

αφορμή ώστε η Αγγλία να επιχειρήσει

με τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις, τον πλέον

την ταπείνωση της μικρής και αδύναμης

κρίσιμο ρόλο στους αγώνες για την διεύρυνση

Ελλάδας, προκειμένου να μεταστρέψει

των συνόρων της Ελλάδας πέραν της αρχικά

υπέρ της την πολιτική του Όθωνα. Το

περιορισμένης τους έκτασης. Υπόθεση

μήλο της έριδος Woodhouse, Christopher

Πατσίφικο Συλλογικό έργο Ελευθεροτυπία 2011

Montague Δημοσιογραφικός Οργανισμός

Ένα ασήμαντο γεγονός, η υπόθεση

Λαμπράκη 2009 "Το μήλο της έριδος",

επεξήγηση

επεξήγηση

που αναφέρεται στην περίοδο 1942-1946,
της Αυστρουγγαρίας ανακοίνωσε την

ένωση της

δηλαδή
με την μητέρα Ελλάδα. Έχοντας

προσάρτηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και ο

Κρήτης

συνεννοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση,

ηγεμόνας της Βουλγαρίας την ανεξαρτησία της.

ο Ζαΐμης αναχώρησε για την Αθήνα πριν

Οι Κρητικοί δεν έχασαν την ευκαιρία. Στις 24

από το συλλαλητήριο. Συγκλήθηκε η

Σεπτεμβρίου 1908 ξέσπασε επανάσταση στο

συνέλευση και κήρυξε την ανεξαρτησία

νησί. Χιλιάδες πολίτες των Χανίων και των

της Κρήτης, η σημαία της κρητικής

γύρω περιοχών την ημέρα αυτή συγκρότησαν

πολιτείας υποστάλληκε για να δώσει την

συλλαλητήριο, στο οποίο ο Βενιζέλος κήρυξε

θέση της στην ελληνική, οι δημόσιοι

την οριστική

υπάλληλοι ορκίσθηκαν πίστη στον

των περιοχών που διοικούσαν οι δυνάμεις τους.

βασιλιά
Παράλληλα με την λειτουργία των

ένωση.

Μετά την δημιουργία του νέου κράτους,

Ταχυδρομικών γραφείων της Κρητικής

ιδρύθηκε στις 1 Μαρτίου 1900 η "Κρητική

Πολιτείας, στις 3 μεγάλες πόλεις της

Ταχυδρομική Υπηρεσία", που λειτούργησε σ'

Κρήτης συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι

ολόκληρο το νησί. Εξέδωσε κρητικά

το 1914 περίπου, τα ξένα ταχυδρομικά

γραμματόσημα και ίδρυσε συνολικά 35 μόνιμα

γραφεία (Γαλλικό, Αυστριακό, Ιταλικό),

ταχυδρομικά γραφεία και 79 κινητά (αγροτικά).

που εκδίδαν και ειδικές σειρές

Τα γραμματόσημα αυτά κυκλοφόρησαν στην

γραμματοσήμων για την Κρήτη.

αντικείμενο

Κρήτη μέχρι την

Ασφάλεια Η κατάσταση από πλευράς
δημόσιας ασφάλειας δεν ήταν καλή. Στην
Κρήτη υπήρχε εκτεταμένη οπλοφορία
από χριστιανούς και μουσουλμάνους, και
εκτός από τα εθνικά προβλήματα

βουλή [9] και την ανάληψη καθηκόντων

ένωση οι

υπήρχαν
[ εκκρεμεί παραπομπή ]. [ Επεξεργασία ]

διοικήσης από τον Στέφανο Δραγούμη ως

Έλληνες

Δείτε επίσης Εκκλησία της Κρήτης

εμπρόθετος

γενικό διοικητή, όντας απεσταλμένος από την

αποτελούσαν

[ Επεξεργασία ] Παραπομπές και

επιρρηματικός

Ελλάδα . [9] [10] και αναγνωρίστηκε τελικώς η

το 90% των

σημειώσεις ↑ "Πανίδα της Κρήτης" ↑ "Οι

προσδιορισμός,

ένωση με την υπόλοιπη χώρα από τις υπόλοιπες

κατοίκων της

νυχτερίδες της Κρήτης" ↑ Στην

πρόθεση +

χώρες με τη Συνθήκη του Λονδίνου μετά τους

Κρήτης

περιφέρεια του Πρωτοδικείου

αιτιατική

Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 - 13 .

Ηρακλείου: Ειρηvoδικείo Ηρακλείoυ,

Υπολογίζεται πως κατά την

Ειρηvoδικείo Αρκαλoχωρίoυ,
Ειρηvoδικείo Βιάvvoυ, Ειρηvoδικείo
Καστελίoυ - Πεδιάδoς, Ειρηvoδικείo
Μoιρώv, Ειρηvoδικείo Πύργoυ,
Ειρηvoδικείo Χερσovήσoυ. Στην
περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χανίων:
Ειρηvoδικείo Χαvίωv, Ειρηvoδικείo

προθετικό σύνολο,

Βάμoυ, Ειρηvoδικείo Καvτάvoυ
1857 - Εξαφάνιση ρωσικού πολεμικού πλοίου,

ένωση των

με την Ελλάδα. 1868 - Το Πουέρτο Ρίκο

σε καταιγίδα στον Φινλανδικό κόλπο , με 826

Επτανήσων

ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από

αντικείμενο

νεκρούς. 1858 - Από φωτιά σε γερμανικό

την Ισπανία . 1875 - Συλλαμβάνεται για

ατμόπλοιο στον Β. Ατλαντικό χάνουν τη ζωή

πρώτη φορά ο κακοποιός Μπίλι δε Κιντ .

τους 471 άτομα. 1862 - Ο 34χρονος Λέων

1877 - Από τυφώνα στα νησιά Κουρασάο

Τολστόι παντρεύεται την Σοφία Αντρέγιεβνα,

και Μποναίρ στις Ολλανδικές Αντίλλες ,

που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια. 1863 - Η

βρίσκουν το θάνατο 200 άτομα. 1879 -

Ιόνια Βουλή κηρύσσει την

Εφευρίσκεται από το Ρίτσαρντ Ρόουντς

1913) και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ,

το Audiophone, ένα ακουστικό
του διαμερίσματος της Μακεδονίας με το

συπλήρωμα

η στρατηγική του Ελευθέριου Βενιζέλου και

ελληνικό κράτος, ο πληθυσμός της

ουσιαστικού:

του τότε Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου

περιοχής αποτελούνταν από Έλληνες,

<τέλος> κατά

Α΄ , οδηγεί στη ιεύρυνση της ελληνικής

Μουσουλμάνους (Τούρκους και μη

γενικήν

επικράτειας και το κομμάτι της νoτίου

Τούρκους), Βούλγαρους, Σλάβους και,

Μακεδονίας (περιπου το μισό της πρόσφατης

κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Σεφαρδί

γεωγραφικής περιοχής) ενώνεται με την Ελλάδα

Εβραίους. Με το τέλος των Βαλκανικών

. Mέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και

πολέμων, τις αναταραχές και την

την

επαναχάραξη των συνόρων, οι μη

ενσωμάτωση

ελληνικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν,

κατά πλειοψηφία, στις μητροπολιτικές
Σε άλλη περιοχή της Μακεδονίας έδρασε και ο

ενσωμάτωση

της Κρήτης στην επικράτεια του

αδελφός του Πέτρος, με το ψευδώνυμο καπετάν

ελληνικού κράτους. Το 1906 εκλέχτηκε

Βέργος. Ο Μάνος συνελήφθη από τις

βουλευτής Χανίων, το 1907 αναδείχτηκε

οθωμανικές αρχές, αλλά ελευθερώθηκε και

πρόεδρος του “Μακεδονικού Κομιτάτου

επέστρεψε στην Κρήτη. Εκεί, το 1905,

Αθήνας” και το 1910 επανεξελέγη

συγκρότησε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον

βουλευτής. Πολέμησε εθελοντικά στους

Κωνσταντίνο Φούμη την ηγεσία της

Βαλκανικούς Πολέμους, οργανώνοντας

επανάστασης του Θερίσου, που οδήγησε στην

δικό του εκστρατευτικό σώμα που
βοήθησε ενεργά στην κατάληψη της
Πρέβεζας. Σκοτώθηκε το 1913 μετά από
πτώση αεροπλάνου που
υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

συπλήρωμα

συντελεστής στη δημιουργία της Αντι-ΕΦΕΕ.

του ΚΚΕ μέχρι το 1989, οπότε

ουσιαστικού:

Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν

αποχώρησε μαζί με άλλα 14 μέλη της ΚΕ

<κατάρρευση>

γραμματέας της Οργάνωσης Σπουδάζουσας της

που δημιούργησαν εν συνεχεία το Νέο

κατά γενικήν

ΚΝΕ και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην

Αριστερό Ρεύμα. Στα δύσκολα για την

εξέλιξη των γεγονότων. Καταζητούμενος της

Αριστερά χρόνια που ακολούθησαν

χούντας από το Φεβρουάριο του 1974 πέρασε

έδωσε σκληρές μάχες για την

στην παρανομία μέχρι τη μεταπολίτευση. Μετά

ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού

στη διάρκεια της δικτατορίας και ο βασικός

χούντας

την κατάρρευση της

ιδανικού και τη διαμόρφωση ενός

από την Ασφάλεια και το 1969 οργανώθηκε

επαναστατικού προγράμματος
από το Φεβρουάριο του 1974 πέρασε

συπλήρωμα

στην ΚΝΕ. Ήταν μέλος του Κεντρικού

στην παρανομία μέχρι τη μεταπολίτευση.

ουσιαστικού:

Συμβουλίου της ΚΝΕ στη διάρκεια της

Μετά την κατάρρευση της χούντας

<κατάρρευση>

δικτατορίας και ο βασικός συντελεστής στη

υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

κατά γενικήν

δημιουργία της Αντι-ΕΦΕΕ. Στην εξέγερση του

του ΚΚΕ μέχρι το 1989, οπότε

Πολυτεχνείου ήταν γραμματέας της Οργάνωσης

αποχώρησε μαζί με άλλα 14 μέλη της ΚΕ

Σπουδάζουσας της ΚΝΕ και έπαιξε

που δημιούργησαν εν συνεχεία το Νέο

πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των

Αριστερό Ρεύμα. Στα δύσκολα για την

γεγονότων. Καταζητούμενος της
σε μια πρωτοφανή οικονομική ασφυξία ώστε να

Αριστερά χρόνια που
που όχι μόνο συνθλίβει όλα τα

συπλήρωμα

αδυνατούν να εκπληρώσουν ακόμα και τις

δικαιώματα, όχι μόνο χτυπά όποιον

ουσιαστικού:

βασικές ανάγκες τους. Τους καθηγητές να

διαμαρτύρεται αλλά πλέον απαγορεύει

<εξουσίας> κατά

χάνουν τις θέσεις και το μισθό τους. Τα

και κάθε πολιτική συζήτηση μέσα στα

γενικήν

πανεπιστήμια να τελούν υπό κατάληψη ενάντια

σχολεία σαν τον στρατιωτικό κανονισμό

στο νόμο που διαλύει και επιχειρηματικοποιεί

και κάθε συνάθροιση στις πλατείες.

τη δημόσια παιδεία. Βρίσκει τη χώρα υπό την

Θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο, ακόμα

εξουσία μιας σύγχρονης

και με ωμή βία, την πιθανότητα να

χούντας

χούντας

βρεθούν στο δρόμο οι μαθητές

Το γραφείο τύπου της νΚΑ 15-11-2011

χούντα

των συνταγματαρχών, η πάλη για

Διαβάστε περισσότερα ... Καταγγελία ΕΑΑΚ

πραγματική δημοκρατία στα χέρια του

για την κοινή επίθεση ΠΑΣΠ-ΜΑΤ Σήμερα, 38

λαού εμπνέει τους σύγχρονους αγώνες

χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το

για την ανατροπή του Μαύρου Μετώπου

νόημα του Νοέμβρη είναι πιο επίκαιρο από

ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ και την

ποτέ. Ο αγώνας του λαού για απελευθέρωση

απελευθέρωση από τα δεσμά της ΕΕ και

από την εκμετάλλευση και την καταπίεση που

του ΔΝΤ. Το σύνθημα ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-

επέβαλλε η

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ συμπυκνώνει ακόμη και

υποκείμενο

σήμερα τα βασικά αιτήματα των
εργαζόμενων και
όταν ομοϊδεάτες του κ. Αϊβαλιώτη

συπλήρωμα

Αντίστασης, όταν ομοϊδεάτες του κ. Αϊβαλιώτη

βασάνισαν αγωνιστές της δημοκρατίας

ουσιαστικού:

έπαιζαν καλά το ρόλο του γερμανοτσολιά. Ήταν

στα κολαστήρια της ΕΣΑ. Ήταν οι

<ανατροπής> κατά

οι Κομμουνιστές που έπαιξαν με τη φωτιά της

Κομμουνιστές που παίζουν με τη φωτιά

γενικήν

ελευθερίας όταν ομοϊδεάτες του κ. Αϊβαλιώτη

της διασφάλισης της ζωής της γενιάς μας

γέμιζαν τα ξερονήσια και τις φυλακές. Ήταν οι

και αυτών που ακολουθούν όταν ο κ.

Κομμουνιστές που έπαιξαν με τη φωτιά της

Αϊβαλιώτης «εκτελούσε» το πατριωτικό

ανατροπής της

του καθήκον υπερψηφίζοντας το

τη φωτιά της Απελευθέρωσης και της

Χούντας

μνημόνιο. Η ιστορία όντως έχει
τιμωρήσει τις

και τα βοηθητικά σκάφη Β/1, Β/2, Β/3, Β/4,

Χούντας

ο αρχηγός του ΓΕΝ, αντιναύαρχος

συπλήρωμα

Β/5, Β/6 [ Επεξεργασία ] Το Πολεμικό Ναυτικό

Εγκολφόπουλος, παραιτήθηκε ενώ στους

ουσιαστικού:

στην περίοδο της Στρατιωτικής Δικτατορίας Η

επόμενους μήνες αποστρατεύτηκαν 61

<έλευση> κατά

πραξικοπηματική αλλαγή του καθεστώτος

αξιωματικοί. Η πρώτη αντίδραση του

γενικήν

επέφερε ανησυχία στο τότε Βασιλικό Ναυτικό,

Ναυτικού ήταν να στηρίξουν το

στις τάξεις του οποίου δεν υπήρχαν

αντικίνημα του Βασιλιά, δηλαδή τον

οργανωμένοι πυρήνες των πραξικοπηματιών.

φυσικό τους αρχηγό, στις 13 Δεκεμβρίου

Με την έλευση της

του 1967 . Ακολούθησαν και άλλες δύο
απόπειρες απαγωγής του Παπαδόπουλου,
οι οποίες όμως απέτυχαν εξαιτίας

στη στρατιωτική χούντα τον Δεκέμβριο του

χούντας

εξωγενών
τελειώνει αποτελεσματικά το επόμενο

1967. Η χούντα διόρισε έναν παράνομο

έτος αλλά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β’

αντιβασιλέα αντί του βασιλιά και οργάνωσε

δεν αποκαταστάθηκε στο θρόνο. Το θέμα

τελικά ένα προσεκτικά ελεγχόμενο

αποκατάστασής του τέθηκε σε ένα άλλο

δημοψήφισμα το 1973, το οποίο οδήγησε στην

δημοψήφισμα τον Δεκέμβριο του 1974,

παράνομη κατάργηση της μοναρχίας. Ο

όπου 69% των Ελλήνων ψήφισε για την

Γεώργιος Παπαδόπουλος έγινε ο νέος Πρόεδρος

τελική κατάργηση της μοναρχίας.

της Ελλάδας την 1η Ιουνίου 1973. Η κυριαρχία

[ Επεξεργασία ] Βασιλείς [ Επεξεργασία ]

της στρατιωτικής

Βασιλεύς της Ελλάδος Όθων - 6

υποκείμενο

Φεβρουαρίου 1833 - 23 Οκτωβρίου
εξουσίας για μια μεγάλη λαϊκή εξέγερση. Σε

Πολυτεχνείο

ως δείγμα ενός «αγώνα» που πάλευε για

αυτό το πλαίσιο, αστικά ΜΜΕ και παπαγαλάκια

την αστική δημοκρατία ενώ ταυτόχρονα

της συγκυβέρνησης σπεύδουν για ακόμη μία

τρομοκρατούν το λαό μέσα από την

φορά να αλλοιώσουν το πραγματικό νόημα του

αστυνομοκρατία για να μετατρέψουν το

Νοέμβρη του ΄73 που αποτελεί φάρο για τη

Πολυτεχνείο σε «νεκρή ζώνη». Πιστός

σύγχρονη πάλη του λαού για τις ανάγκες και τα

σύμμαχος της πολιτική Συγκυβέρνησης

δικαιώματά του. Προσπαθούν να παρουσιάσουν

και ΜΜΕ είναι και η ΠΑΣΠ, η

το

κυβερνητική παράταξη, που σήμερα

αντικείμενο

Τρίτη 15 Νοέμβρη ήρθε να την
πραγματικό νόημα του Νοέμβρη του ΄73 που

Πολυτεχνείο

υλοποιήσει
σε «νεκρή ζώνη». Πιστός σύμμαχος της

αποτελεί φάρο για τη σύγχρονη πάλη του λαού

πολιτική Συγκυβέρνησης και ΜΜΕ είναι

για τις ανάγκες και τα δικαιώματά του.

και η ΠΑΣΠ, η κυβερνητική παράταξη,

Προσπαθούν να παρουσιάσουν το Πολυτεχνείο

που σήμερα Τρίτη 15 Νοέμβρη ήρθε να

ως δείγμα ενός «αγώνα» που πάλευε για την

την υλοποιήσει με όρους κατασταλτικής

αστική δημοκρατία ενώ ταυτόχρονα

δύναμης. Συγκεκριμένα, η ΠΑΣΠ

τρομοκρατούν το λαό μέσα από την

προσήλθε στο Πολυτεχνείο σε παράταξη

αστυνομοκρατία για να μετατρέψουν το

στρατιωτικής φάλαγγας εξοπλισμένη με
κράνη και καδρόνια θυμίζοντας

αντικείμενο

περισσότερο ΜΑΤ με πολιτικά
ίδιου νομίσματος της φίμωσης από τα ΜΜΕ και

Πολυτεχνείου

το μήνυμά της είναι πιο επίκαιρο από

συπλήρωμα

της καταστολής των διαδηλώσεων που

ποτέ. Αυτό το μήνυμα και τη σημερινή

ουσιαστικού:

καταλήγουν σε νεκρούς διαδηλωτές. Μόνον

του δυνατότητα να εκφραστεί από ένα

<εξέγερση> κατά

έτσι μπορούν να επιβάλλουν το αντεργατικό

αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής

γενικήν

πραξικόπημα. Γι ‘ αυτό ο λαός τους

αυτής της κυβέρνησης, του ΔΝΤ και της

αποστρέφεται και τους κυνηγά όπου τους βρει,

ΕΕ είναι αυτό που φοβούνται οι

από τις ταβέρνες ως τις παρελάσεις. Σήμερα 38

κυβερνητικοί που ήρθαν σήμερα με

χρόνια μετά την εξέγερση του

κράνη και καδρόνια για να εισβάλλουν

Ηλείας το Σεπτέμβρη του 1948. Σπούδασε

στον
ήταν γραμματέας της Οργάνωσης

συπλήρωμα

νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Σπουδάζουσας της ΚΝΕ και έπαιξε

ουσιαστικού:

Εντάχθηκε στο αντιδικτατορικό κίνημα,

πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των

<εξέγερση> κατά

συνελήφθη το 1968 από την Ασφάλεια και το

γεγονότων. Καταζητούμενος της χούντας

γενικήν

1969 οργανώθηκε στην ΚΝΕ. Ήταν μέλος του

από το Φεβρουάριο του 1974 πέρασε

Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ στη διάρκεια

στην παρανομία μέχρι τη μεταπολίτευση.

της δικτατορίας και ο βασικός συντελεστής στη

Μετά την κατάρρευση της χούντας

δημιουργία της Αντι-ΕΦΕΕ. Στην εξέγερση του

υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

Πολυτεχνείου

του ΚΚΕ μέχρι το 1989, οπότε
αποχώρησε μαζί με άλλα 14

Οι παρακρατικές μέθοδοι της ΔΑΠ πάνε χέρι-

Πολυτεχνείου

το 73, όπως η δολοφονία του αγωνιστή

συπλήρωμα

χέρι με τις πολιτικές θέσεις της και στοχεύουν

καθηγητή Ν. Τεμπονέρα δεν έβαλε

ουσιαστικού:

στη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα του

φραγμό και την ανατροπή, τελικά, του

<εξέγερση> κατά

Πανεπιστημίου και στην τρομοκράτηση κάθε

νόμου Κοντογιαννόπουλου, έτσι και

γενικήν

ριζοσπαστικής αγωνιζόμενης φωνής. Το

τώρα αύτες οι ορακτικές και οι

φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται και δεν

τραμπούκοι της δεξιάς που τις

καταστέλλεται από αυτές τις πρακτκές. Όπως η

υλοποιούν, θα πάρουν την απάντηση που

ΕΚΟΦ δεν απέτρεψε την αντιδικτατορική

τους αρμόζει. Το φοιτητικό κίνημα,

εξέγερση του

περιφρουρημένο οργανωτικά και

και ο στρατηγός Οδυσσέας Αγγελής ως

πολιτκά, θα αποτελέσει
στις 17 Νοεμβρίου 1973 και στη

συπλήρωμα

αντιπρόεδρος. Λίγο αργότερα, στις 8

συνέχεια το Πραξικόπημα του Ταξιάρχου

ουσιαστικού:

Οκτωβρίου 1973, επέλεξε τον παλαιό πολιτικό

Δ. Ιωαννίδη στις 25 Νοεμβρίου 1973

<εξέγερση> κατά

αρχηγό Σπ. Μαρκεζίνη ως διάδοχό του στην

κατά την οποία ο Παπαδόπουλος ετέθη

γενικήν

πρωθυπουργία με την εντολή να οδηγήσει τη

σε κατ' οίκον περιορισμόν. Κατά τη

χώρα σε βουλευτικές εκλογές, αμνηστεύοντας

διάρκεια της δικτατορικής

όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και

διακυβέρνησής του διέμενε σε

δίνοντας ειδική χάρη στον Παναγούλη.

υπερπολυτελή έπαυλη στο Λαγονήσι,

Ακολούθησε η εξέγερση του

ιδιοκτησίας του Αριστοτέλη Ωνάση, που

Πολυτεχνείου

την είχε παραχωρήσει στον

Παπαδόπουλο
Ζαφείρης, Χρίστος Ν. Επίκεντρο 2011 Το

Πολυτεχνείου

το 1973 ήταν η αρχή του τέλους της

συπλήρωμα

βιβλίο "'Αντεθνικώς δρώντες...' 1971-1974",

χούντας. Δεν ήταν υπόθεση μιας χούφτας

ουσιαστικού:

είναι η μαρτυρία ενός δημοσιογράφου που

ηρωικών φοιτητών, ήταν ένας μαζικός

<εξέγερση> κατά

δούλεψε σε εφημερίδα στα χρόνια της χούντας,

ξεσηκωμός των εργατών και της

γενικήν

έζησε τον κοινωνικό σφυγμό της Θεσσαλονίκης

νεολαίας, κομμάτι της παγκόσμιας

και συμμετείχε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό

έκρηξης του '68, ενός κινήματος που

κίνημα της εποχής. Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

έβαζε στην προοπτική του την ανατροπή

Συλλογικό έργο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 2011

του καπιταλισμού και τη δημιουργία μιας

Η εξέγερση του
την πλήρη και απόλυτη εδραίωσή της - από τις

κοινωνίας απαλλαγμένης από την
Και, εντέλει, θα

Πολυτεχνείου

συπλήρωμα

τριβές, τις εντάσεις και τις ενδοδικτατορικές

ουσιαστικού:

συγκρούσεις, έως την αντίσταση, τον

<ξεσηκωμό> κατά

Παναγούλη και το Κίνημα του Ναυτικού - από

γενικήν

τον Παπαδόπουλο και τον Παττακό έως τον
Ιωαννίδη - από τη φίμωση του Τύπου, τις
συλλήψεις, τις εκτοπίσεις και τα βασανιστήρια,
έως τον ξεσηκωμό του
επαναστατικής πρωτοπορίας, δεν περιορίζεται
μόνο στην εργατική τάξη. Ολόκληρο το τρίτο

Πολυτεχνείου

. Η συλλογή αυτών των κειμένων

συπλήρωμα

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη

ουσιαστικού:

μέρος του βιβλίο περιέχει κείμενα για το

Μεταπολίτευση, τον Απρίλη του 1975,

<εξέγερση> κατά

φοιτητικό κίνημα που αντικειμενικά

και η σημερινή έκδοση αποτελεί ακριβή

γενικήν

αποτελούσε τον πυροκροτητή της συνολικής

αναπαραγωγή της παλιότερης. Ο

αντίστασης ενάντια στη χούντα. Η συλλογή των

πρόλογος της έκδοσης του 1975 κλείνει

άρθρων της Μαμής συμπληρώνεται με το

με τις παρακάτω φράσεις: «Η

κείμενο ενός παράνομου φυλλαδίου που

αναδημοσίευση αυτών των κειμένων δεν

κυκλοφόρησε μετά την εξέγερση του

έχει την έννοια επίδειξης θεωρητικών

οικονομικής ανάπτυξης, σημαντικές μορφές της

γνώσεων. Γιατί, για τους
και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο ,

συπλήρωμα

Ελλάδας την εποχή εκείνη υπήρξαν ο

γεγονότα που σηματοδοτούν την

ουσιαστικού:

Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και ο Γεώργιος

κατάρρευση του καθεστώτος και την

<εξέγερση> κατά

Παπανδρέου . Το 1967 το δημοκρατικό

πλήρη αποκατάσταση των κοινωνικών

γενικήν

πολίτευμα της χώρας καταλύεται

ελευθεριών. [ Επεξεργασία ] Από τη

πραξικοπηματικά, και για επτά έτη την εξουσία

μεταπολίτευση έως σήμερα (1974-)

καταλαμβάνει στρατιωτική χούντα , αρχικά υπό

Λογότυπο των Αγώνων Κατά τα επόμενα

τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο . Το

έτη η Ελλάδα αποκτά πολιτική

1973 και 1974 διαδραματίζονται η εξέγερση του

σταθερότητα και το 1981 γίνεται μέλος

Πολυτεχνείου

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Η διαφωνία τους κορυφώθηκε το καλοκαίρι του

πραξικόπημα

Κοινότητας , γεγονός που
της 21ης Απριλίου 1967 . Ο Γεώργιος

αντικείμενο

1965 και ο Παπανδρέου εξαναγκάστηκε σε

Παπανδρέου επέβαλλε το 1964 ως

παραίτηση στις 15 Ιουλίου 1965 λόγω της

Αρχηγό της Χωροφυλακής τον

άρνησης του βασιλιά να του επιτρέψει να

Αντιστράτηγο Σταύρο Βαλσαμάκη, παρά

αναλάβει την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής

τις αντιδράσεις των Ανακτόρων. Επίσης,

Άμυνας . Αυτή υπήρξε η αρχή μιας περιόδου

απέκτησε τον έλεγχο της ΚΥΠ

πολιτικής ανωμαλίας που συνεχίστηκε τα

εκδιώκοντας τον επί πολλά χρόνια

επόμενα χρόνια, οδηγώντας τελικά στο

Αρχηγό της Αλέξανδρο Νάτσινα. [7]
Όμως υπήρξαν και συμβιβασμοί. Είναι

ακολούθησε την Αποστασία του 1965 . Έχει

πραξικοπήματο

σαφές ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου το
, μαζί με τους Παττακό , Μακαρέζο και

διατυπωθεί η υπόθεση ότι η απόφαση του

ς

άλλους 26 αξιωματικούς. [ Επεξεργασία ]

ουσιαστικού:

Δηματάτη είχε σχέση με τον κατοπινό διορισμό

Δικτατορία, εξέλιξη και πτώση Με την

<προπαρασκευή>

του ως προέδρου του Στρατοδικείου

επικράτηση του πραξικοπήματος της

κατά γενικήν

Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια της

21ης Απριλίου 1967 , συμμετείχε στη

δικτατορίας. [19] Το 1966 διορίστηκε από το

κυβέρνηση Κ. Κόλλια που ορκίστηκε την

ΓΕΣ , τμηματάρχης στο 4ο Επιτελικο γραφείο

ίδια ημέρα ώρα 19.30, στα Ανάκτορα

του ΓΕΣ. Έκτοτε άρχισε την προπαρασκευή του

Αθηνών, υπό τον Αρχιεπίσκοπο

συπλήρωμα

Χρυσόστομο Β΄ , αναλαμβάνοντας το
στις 8 Οκτωβρίου 1973, επέλεξε τον παλαιό

Πραξικόπημα

υπουργείο Προεδρίας και τον Δεκέμβριο
του Ταξιάρχου Δ. Ιωαννίδη στις 25

αντικείμενο

πολιτικό αρχηγό Σπ. Μαρκεζίνη ως διάδοχό του

Νοεμβρίου 1973 κατά την οποία ο

στην πρωθυπουργία με την εντολή να οδηγήσει

Παπαδόπουλος ετέθη σε κατ' οίκον

τη χώρα σε βουλευτικές εκλογές,

περιορισμόν. Κατά τη διάρκεια της

αμνηστεύοντας όλους τους πολιτικούς

δικτατορικής διακυβέρνησής του διέμενε

κρατουμένους και δίνοντας ειδική χάρη στον

σε υπερπολυτελή έπαυλη στο Λαγονήσι,

Παναγούλη. Ακολούθησε η εξέγερση του

ιδιοκτησίας του Αριστοτέλη Ωνάση, που

Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973 και στη

την είχε παραχωρήσει στον

συνέχεια το

Παπαδόπουλο λόγω οικονομικών
εξυπηρετήσεων. [23] Συνέπεια των

την ΕΠΕΝ . Το 1992 , η κυβέρνηση του

πραξικόπημα

κυπριακών γεγονότων ήταν
και την δικτατορία και αρνούμενος να

Μητσοτάκη αποφασίζει να αποφυλακίσει τον

κάνει χρήση των νομικών δυνατοτήτων

Παπαδόπουλο και τους άλλους

(λόγοι υγείας, αίτηση χάριτος) για να

πραξικοπηματίες, επίσης άνευ προηγουμένου

αποφυλακιστεί, σε αντίθεση με άλλους

σχετικού αιτήματος, αλλά ο τότε Πρόεδρος της

συγκατηγορούμενούς του. Ο τάφος του

Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής ασκεί

βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών .

βέτο. Πέθανε στις 27 Ιουνίου 1999 μετά από

[ Επεξεργασία ] Οικογενειακή

καρκίνο στο ουροποιητικό σύστημα στο Λαϊκό

κατάσταση Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος

Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν,

είχε τελέσει δύο γάμους. Από τον πρώτο

υπερασπιζόμενος το

του γάμο με την Νίκη

αντικείμενο

επισκέφτηκε τη Ρουμανία. Το 1962 επισκέφτηκε

πραξικόπημα

του Παπαδόπουλου το 1967 εξορίστηκε

προθετικό σύνολο,

ξανά τη Ρουμανία όπου συναντήθηκε με το

ξανά, αυτή τη φορά στη Γυάρο και τη

εμπρόθετος

Ναζίμ Χικμέτ και κατόπιν πήγε στην Τσεχία και

Λέρο, το 1968 στη Σάμο, όπου τέθηκε

επιρρηματικός

τη Σλοβακία, όπου ολοκλήρωσε την Ανθολογία

υπό κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι της

προσδιορισμός,

Τσέχων και Σλοβάκων ποιητών, την Ουγγαρία

γυναίκας του για λόγους υγείας. Το 1970

πρόθεση +

και τη Λ. Δ. της Γερμανίας. Το 1964 συμμετείχε

επέστρεψε στην Αθήνα, μετά όμως από

αιτιατική

στις βουλευτικές εκλογές με την ΕΔΑ. Μετά το

άρνησή του να συμβιβαστεί με το

και της Διοίκησης. Μετά τις εκλογές του

καθεστώς του Παπαδόπουλου εξορίστηκε
(Οκτώβριος 1978). [ Επεξεργασία ]

προθετικό σύνολο,

Νοεμβρίου του 1977 , ανέλαβε το Υπουργείο

Πρωθυπουργός Με την άνοδο του Κ.

εμπρόθετος

Συντονισμού , και στις 10 Μαΐου του 1978

Καραμανλή στην Προεδρία της

επιρρηματικός

ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών . Ως

Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Ράλλης

προσδιορισμός,

υπουργός Εξωτερικών, ολοκλήρωσε τις

ανέλαβε πρωθυπουργός της Ελλάδας

πρόθεση +

διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ελλάδας

(από τις 9 Μαΐου 1980). Την

αιτιατική

στην ΕΟΚ . Υπήρξε δε ο πρώτος Έλληνας

προηγούμενη ημέρα, η κοινοβουλευτική

υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε την

ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τον είχε

Μόσχα μετά την

εκλέξει ηγέτη του κόμματος, με δεύτερο

Μεταπολίτευση

τον Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα . Η
στις ελεγχόμενες από τις δυνάμεις του περιοχές.

μεταπολίτευση

πρωθυπουργία του
) και να ψηφίσει Αναγκαστικό Νόμο , τον

προθετικό σύνολο,

Στο στρατιωτικό επίπεδο, σημειώθηκε ευρείας

περιβόητο 509, που προέβλεπε την ποινή

εμπρόθετος

έκτασης επιχείρηση για την κατάληψη της

του θανάτου. [ Επεξεργασία ] Τα

επιρρηματικός

Κόνιτσας , την οποία οι αντάρτες προόριζαν για

γεγονότα του 1948 Στις αρχές του 1948

προσδιορισμός,

πρωτεύουσα της επαναστατικής τους

βρισκόταν σε εξέλιξη η μάχη της

πρόθεση +

κυβέρνησης. Η απάντηση της Αθήνας στις

Κόνιτσας η οποία τερματίστηκε στις 6

αιτιατική

παραπάνω ενέργειες ήταν να θέσει εκτός νόμου

Ιανουαρίου 1948, με την αποτυχία του

το ΚΚΕ (ένας αποκλεισμός που διήρκεσε έως

ΔΣΕ να καταλάβει την πόλη. [50] Στις

τη
αρνητικά για την πλευρά των ανταρτών.

αρχές Φεβρουαρίου
, μετά την πτώση της χούντας, το '74.

προθετικό σύνολο,

[ Επεξεργασία ] Απώτερες συνέπειες Η

Μία άλλη επίπτωση, ήταν ο εξαιρετικά

εμπρόθετος

τραγωδία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια στα

μεγάλος αριθμός των προσφύγων

επιρρηματικός

στρατοδικεία με χιλιάδες φυλακισμένους

(μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν

προσδιορισμός,

στρατιωτών του ΔΣΕ και μαζικές εξορίες στα

και χιλιάδες παιδιά, που είτε στάλθηκαν

πρόθεση +

ξερονήσια του Αιγαίου ( Άη Στράτης ,

σε ανατολικές χώρες, είτε μετακινήθηκαν

αιτιατική

Μακρόνησος , Γυάρος ). Οι διωγμοί και οι

και εγκλείστηκαν προσωρινά σε

συστηματικοί βασανισμοί αριστερών

"παιδοπόλεις") κυρίως στη Βόρεια

εξακολούθησαν για πολλά χρόνια, και

Ελλάδα, που αναγκάστηκαν να

τελείωσαν ουσιαστικά με την
από αυτή οι αξιωματικοί: Δημ. Τσόκρης ,

εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα χωριά
υπηρέτησε σαν επιθεωρητής του στρατού

προθετικό σύνολο,

και σαν αρχηγός της χωροφυλακής.

εμπρόθετος

Αρτέμης Μίχος, Λουδοβίκος Στέλβαχ, Δημ.

μεταπολίτευση

μεταπολίτευση

Μπότσαρης κ.α. Με τη συγκατάθεση της

Πέθανε στην Αθήνα το 1873. Πηγές

επιρρηματικός

κυβέρνησης, όσοι εξαιρέθηκαν της αμνηστίας,

Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική

προσδιορισμός,

επέβησαν σε γαλλικό και αγγλικό ατμόπλοιο και

Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 5ος, Αθήνα 1930.

πρόθεση +

έφυγαν από το Ναύπλιο για την Αίγυπτο,

Αρτεμίου Ν. Μίχου αντιστράτηγου,

αιτιατική

Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη. Ο Όθωνας

«Απομνημονεύματα της δευτέρας

εκθρονίστηκε τον επόμενο Οκτώβριο

πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-

(12/10/1862). Μετά την

1826) καί τινες άλλαι σημειώσεις εις την
ιστορίαν του μεγάλου Αγώνος

το καθεστώς, ενέτειναν την κρίση του.

μεταπολίτευση

αναγόμεναι», εκδίδονται υπό
, το ΚΚΕ κατάφερε να ενισχύσει τις

[ Επεξεργασία ] Μεταπολίτευση Μετά την

θέσεις του στο συνδικαλιστικό και το

αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 η

φοιτητικό κίνημα και να ηγηθεί των

κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή

κινητοποιήσεων εκείνης της περιόδου. Η

νομιμοποίησε το ΚΚΕ. Το 1974 το ΚΚΕ, η ΕΔΑ

έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό Κεντρικό

και το ΚΚΕ Εσωτερικού συμμετείχαν από

σύνθημα αυτής της περιόδου υπήρξε η

κοινού στην εκλογική διαδικασία ως Ενωμένη

Αλλαγή, που ερμηνευόταν ως ένα στάδιο

Αριστερά λαμβάνοντας ποσοστό 9,47%. Στην

δημοκρατικού μετασχηματισμού που υπό

περίοδο που ακολούθησε τη

προϋποθέσεις θα οδηγούσε στο

μέρος του βιβλίο περιέχει κείμενα για το

σοσιαλισμό
, τον Απρίλη του 1975, και η σημερινή

Μεταπολίτευση

φοιτητικό κίνημα που αντικειμενικά

έκδοση αποτελεί ακριβή αναπαραγωγή

αποτελούσε τον πυροκροτητή της συνολικής

της παλιότερης. Ο πρόλογος της έκδοσης

αντίστασης ενάντια στη χούντα. Η συλλογή των

του 1975 κλείνει με τις παρακάτω

άρθρων της Μαμής συμπληρώνεται με το

φράσεις: «Η αναδημοσίευση αυτών των

κείμενο ενός παράνομου φυλλαδίου που

κειμένων δεν έχει την έννοια επίδειξης

κυκλοφόρησε μετά την εξέγερση του

θεωρητικών γνώσεων. Γιατί, για τους

Πολυτεχνείου. Η συλλογή αυτών των κειμένων

κομμουνιστές η θεωρία δεν είναι κάτι

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη

που χρησιμεύει για ακαδημαϊκές

Μακεδονία και την Ήπειρο προκειμένου να

επιδείξεις
του στις πρώτες δεκαετίες του 19ου

προθετικό σύνολο,

προετοιμαστεί η επανάσταση. Η κίνηση αυτή

αιώνα . Η Φιλόμουσος Εταιρεία , που

εμπρόθετος

προδόθηκε στις Αρχές της Οθωμανικής

ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1814 [1] , ήταν

επιρρηματικός

Αυτοκρατορίας και τελικά το εγχείρημα

νόμιμη, είχε μέλη πολλούς επιφανείς

προσδιορισμός,

απέτυχε. Από τα σπλάχνα του Ελληνόγλωσσου

( Καποδίστριας , Κοραής ) και

πρόθεση +

Ξενοδοχείου και κατά το πνεύμα της εποχής

οικονομικά ισχυρούς Έλληνες της

αιτιατική

ιδρύθηκαν δύο εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν

διασποράς, έθετε σαν πρώτο στόχο την

ανάγλυφα τις δύο τάσεις του Ελληνισμού στην

πνευματική ανύψωση του γένους των

προσπάθεια για την

Ελλήνων (συγκέντρωση πόρων για

παλιγγενεσία

ίδρυση σχολείων στην Ελλάδα,
επάνδρωσή

Ν. Βέη «Ο καπετάν Στάϊκος Σταϊκόπουλος και

Παλιγγενεσίας

. Το δεύτερο που προήλθε από το

συμπλήρωμα

άλλοι αγωνισταί», τη μυθιστορηματική

έναυσμα του βιβλίου της Μ. Ν. Βέη,

ουσιαστικού:

βιογραφία του μακαρίτη Θεόδωρου Κ.

είναι μια ρωμαντική νουβέλλα που

<χρόνων> κατά

Κωστούρου «Σταϊκόπουλος, ο πορθητής», και

κυκλοφορήθηκε στ’ Ανάπλι το 1983 με

γενικήν

την εκτεταμένη πραγματεία του αείμνηστου

δαπάνες του προοδευτικού συλλόγου «Ο

ιστορικού Γεωργ. Αθ. Χώρα. Το πρώτο

Παλαμήδης». Ο Ναυπλιώτης λογοτέχνης

στηρίζεται στο αρχείο του βυζαντινολόγου

αφηγείται, ανάμεσα στην ιστορία και το

Νίκου Βέη και έχει εκδοθεί το 1971 επ’

θρύλο, τη δόξα και την πτώση του

ευκαιρία των 150 χρόνων της
αθάνατοι Κοραείς και οι άλλοι, όσοι

Πορθητή. Η μελέτη του
έκανε λόγο και ο Κοραής στις αρχές του

συμπλήρωμα

διεκρίθησαν επίσης άοκνοι µορφωταί των

19ου αιώνα. «Ή είναι βέβαιον ότι

ουσιαστικού:

οµογενών των, ενέπνεον εις την καρδίαν

ενεργείται της Ελλάδος η αναγέννησις ή

<ώρα> κατά

καθενός την βεβαιότητα µιας Μεταβολής· και

τίποτε βέβαιον στον Κόσµον». Αλλά και

γενικήν

οπόσον εκ του άλλου την επήλπιζον οι

τον Δεκέµβριο του 1814 έγραψε:

περίβλεπτοι Καποδίστριαι, νέοι Γύγαι των

«Υπάρχουν σηµεία αναντίρρητα ότι

Ελλήνων, διά της θέσεως, µεγαλονοίας και του

εξύπνησε τέλος πάντων η ταλαίπωρη

πατριωτισµού των». Για την επερχόµενη ώρα

Ελλάς· και η εξύπνησις αυτή

της εθνικής

προετοιμάζει και την μέλλουσαν

της 25ης Μαρτίου σε διάφορες περιοχές της

ελευθερίαν
σε διάφορές περιοχές της Εθνικής

παλιγγενεσίας

Παλιγγενεσίας

συμπλήρωμα

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας Blogger:

Ελληνικής Μειονότητας. Την Παρασκευή

ουσιαστικού:

Χάονας Χάονας Είμαι 27 ετών και ζω μόνιμα

23 Μαρτίου 2012 σε εκδήλωση που

<επέτειος> κατά

στην Αθήνα. Επισκέπτομαι την Χιμάρα κάθε

οργάνωσε το Παράρτημα της ΔΕΕΕΜ

γενικήν

καλοκαίρι διότι τελικά, πουθενά δεν είναι...

ΟΜΟΝΟΙΑ Αγίων Σαράντα στο κεντρικό

User is currently online in Επικαιρότητα

αμφιθέατρο της πόλης παρευρέθησαν ο

Ανακοίνωση Τύπου Ομόνοιας Με ιδιαίτερη

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο

λαμπρότητα γιορτάσθηκε και φέτος η επέτειος

Αργυρόκαστρο κύριος Νικόλαος

της Εθνικής

Κοτροκόης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ
ΟΜΟΝΟΙΑ κύριος Βασίλης Μπολάνος,
ο Πρόεδρος του
της Βασιλείας. Μετά την Μικρασιατική

προθετικό σύνολο,

σύγκρουσής του με το Βενιζέλο και τον

Καταστροφή , το Κίνημα της 11ης

εμπρόθετος

ακολούθησε το 1917 στην εξορία,

Σεπτεμβρίου 1922 και την παραίτηση του

επιρρηματικός

παραμερίστηκε στη σειρά διαδοχής από το

Κωνσταντίνου τον διαδέχτηκε στο θρόνο

προσδιορισμός,

μικρότερο αδελφό του Αλέξανδρο , κατόπιν

ως Βασιλεύς των Ελλήνων στις 27

πρόθεση +

απαιτήσεως της Αντάντ και του Βενιζέλου.

Σεπτεμβρίου 1922 . Μετά από ένα χρόνο

αιτιατική

Επέστρεψε από την εξορία το 1920 , μετά την

αναγκάστηκε από την Eπαναστατική

εκλογική ήττα του Βενιζέλου και την

Kυβέρνηση να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της

παλινόρθωση

Λίγους μήνες αργότερα με απόφαση της
εθνοσυνέλευσης κηρύχθηκαν

αποχή των κομμάτων. Έτσι στις εκλογές στις 7

παλινόρθωση

της Βασιλείας στην Ελλάδα ο

προθετικό σύνολο,

Νοεμβρίου του 1926 εκλέχθηκε βουλευτής

Κωνσταντίνος Δεμερτζής ως

εμπρόθετος

Αθηνών. Το 1928 έγινε καθηγητής

ευρισκόμενος πλέον υπεράνω των

επιρρηματικός

οικογενειακού δικαίου στην νομική σχολή των

πολιτικών κομμάτων της εποχής κλήθηκε

προσδιορισμός,

Αθηνών. Απ΄ αυτό το έτος και μέχρι το 1935

από τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄ όπως

πρόθεση +

παρέμεινε μακρά από κάθε ανάμιξη με τη

αναλάβει Πρωθυπουργός και σχηματίσει

αιτιατική

πολιτική περιοριζόμενος στα πανεπιστημιακά

" άχρουν κυβέρνηση " διαδεχόμενος τον

του καθήκοντα. Το 1935 μετά τη

Γεώργιο Κονδύλη . Έτσι στις 30
Νοεμβρίου του 1935 ορκίσθηκε
Πρόεδρος της Κυβέρνησης κρατώντας

των Φιλελευθέρων την κοινοβουλευτική

παλινόρθωση

για τον εαυτόν του το Υπουργείο
βγήκε πρώτο σε κοινοβουλευτική

αυτοδυναμία και στις εκλογές του 1933

δύναμη, χωρίς όμως να είναι σε θέση να

επικράτησε, σχηματίζοντας αυτοδύναμη

σχηματίσει κυβέρνηση. Τελικά έδωσε

κυβέρνηση. Παρέμεινε στην εξουσία μέχρι και

ψήφο εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις

το ατυχές βενιζελικό κίνημα του 1935 συνέπεια

Κωνσταντίνου Δεμερτζή και Ιωάννη

του οποίου ήταν η παραίτησή του και ένεκα του

Μεταξά . Μετά το θάνατο του Παναγή

πολιτικού χάους η παλινόρθωση της μοναρχίας

Τσαλδάρη και την επιβολή του

από την κυβέρνηση Κονδύλη. Στις εκλογές που

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου

ακολούθησαν την

ανεστάλη η πολιτική του δράση, όπως

αντικείμενο

και όλων των άλλων κομμάτων
εκτελέσεις θανατοποινιτών έγιναν στα τέλη του

παλινόρθωσης

της μοναρχίας ψήφισε το 68,4% και

προθετικό σύνολο,

επόμενου μήνα. [45] Τον Αύγουστο του 1946

εναντίον το 31,6%. [46] [47] Η

εμπρόθετος

δολοφονήθηκε στη Θεσσαλία ο δημοσιογράφος

επιστροφή του βασιλιά οδήγησε σε

επιρρηματικός

του ριζοσπάστη Κώστας Βιδάλης . Οι δράστες

κλιμάκωση του εμφυλίου. Στις 21

προσδιορισμός,

ήταν μέλη της παρακρατικής συμμορίας του

Σεπτεμβρίου οι αντάρτες κατέλαβαν

πρόθεση + γενική

Σούρλα που δρούσε στην περιοχή. Την 1η

προσωρινά τη Δεσκάτη και στις 2

Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το

Οκτωβρίου τη Νάουσα . Στις 27

δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά

Οκτωβρίου σχηματίστηκε ο

Γεωργίου Β΄ . Υπέρ της

Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας και

σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Να

εγκατέστησε το γενικό του αρχηγείο στην
. Οι σύμμαχοι, που στις 12 του Οκτώβρη

ονοματική φράση

γιορτάζεται, δηλαδή, η έναρξη ενός πολέμου

καλωσορίζονταν με πανό, το Δεκέμβρη

(ελλιπής)

όπως είναι η 28η Οκτωβρίου και όχι η μέρα της

του ίδιου χρόνου συγκρούστηκαν με τον

απελευθέρωσης. Για πιο λόγο, πιστεύεις, ότι δεν

λαό και το ΕΑΜ (Εθνικό

την γιορτάζουμε; Διότι τον Οκτώβρη ακολουθεί

Απελευθερωτικό Μέτωπο) στη μάχη της

σύντομα ο Δεκέμβρης. Ένας

Αθήνας, η οποία κράτησε 33 ημέρες και

Εμφύλιος

έληξε με τη συμφωνία της Βάρκιζας τον
Φλεβάρη του ‘45, ως μία προσπάθεια για
να

το Μέτωπο». Την ιδια χρονιά γίνεται μέλος του

Εθνική

, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1948 -

ΚΚΕ στο οποίο παρέμεινε πιστός μέχρι το

Αντίσταση

1952

ενεργό μέρος στην
κλπ. κλπ. Και όλα αυτά, την ώρα που το

εθνική

και είχε πάρα πολλά θύματα άξια πάσης

Αλβανικό Έπος βρίσκεται στην κορύφωσή του!!

αντίσταση

τιμής), εκμεταλλεύτηκε ταυτόχρονα [αν

αντικείμενο

θάνατό του. Το 1935 κυκλοφορούν οι
«Πυραμίδες», το 1936 ο «Επιτάφιος» και το
1937 «Το τραγούδι της αδελφής μου». Έλαβε

(Δες Α. Ι. Παυλόπουλου, όπου παραπάνω, σελ.

δεν καπηλεύτηκε] τον άδολο

156). Όλο και περισσότεροι ιστορικοί και

πατριωτισμό των Ελλήνων και παρέσυρε

πολιτικοί επιστήμονες ολκής, δέχονται ρητά ή

[ή και παγίδευσε] στις αγκάλες του

αφήνουν να εννοηθεί σαφώς ότι το ΚΚΕ, [δια

μεγάλες μάζες λαού. Το ‘φούντωμα’ του

του εθνοπατριωτικών τύπων ΕΑΜ/ΕΛΑΣ],

ΕΑΜ μέσα στην Κατοχή, ήταν εν

(παρότι πρωτοστάτησε στην

πολλοίς προϊόν απάτης και

αντικείμενο

τρομοκρατίας. Δεν σημαίνει επ’ ουδενί
το έργο της κλεφτουριάς του 1821. Και ΕΛΑΣ

Εθνική

ότι οι Έλληνες
αν προτιμάτε, κρύβονται πολλές

θα πει Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός�.

Αντίσταση

επιμέρους ενέργειες, πολλές καταστάσεις

Και με φωνή που έγινε βροντερή, βαριά

και περιπτώσεις, άνισες μεταξύ τους σε

τελετουργική, θα αναφωνήσει: Κηρύσσω την

σημασία, μερικές φορές αντιφατικές,

αντικείμενο

Επανάσταση κατά των ξένων κατακτητών και

άλλες φορές αμήχανες. Μία όποια

των ντόπιων συνεργατών τους!�. Ο ΑΡΗΣ

εγκύκλιος ιερωμένου για την σωτηρία

ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΣ Η ένοπλη

μικρών Εβραιόπουλων, λόγου χάρη, όσο

Αντίσταση Κάτω από το γενικό όρο Αντίσταση,

σημαντική κι αν ήταν στη συγκυρία της
τότε σκοτεινής εποχής, δύσκολα μπορεί

ότι το ποσοστό των οπαδών του ΕΑΜ/ΚΚΕ

Κατοχή

να αποδοθεί με τον ίδιο
από το ’41 μέχρι το ’44. Στην αρχή του

άγγιζε το 70%. Είναι αλήθεια; Δεν υπάρχουν

πολέμου ο κόσμος έμεινε άφωνος... αλλά

ακριβή μετρήσιμα στοιχεία, αλλά και ένα 10%

στη συνέχεια οργανώθηκε η Εθνική

όταν είναι οργανωμένο και έχει πρόγραμμα με

Αντίσταση. Στο τέλος, ο πόλεμος θα

κοινωνική απήχηση μπορεί να πάρει την

έληγε πρώτα με την ήττα των Ιταλών που

εξουσία. Ποια ήταν τα γεγονότα έως και την

αποχώρησαν τον Σεπτέμβρη του ’43, και

απελευθέρωση της 12ης Οκτωβρίου; Στην

στη συνέχεια με τη νίκη των συμμάχων

Ελλάδα, υπήρξε
εξουσία, η οποία του αφαιρεί τα όποια

έναντι των Γερμανών
και Εμφύλιο. Τώρα είναι χειρότερα

Κατοχή

ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι πάρα πολύ

κορίτσι μου». της λέω «Γιατί είναι

σημαντικό. Η αντίσταση δίνει αξιοπρέπεια στον

χειρότερα;» και μου απαντά «Γιατί τότε

άνθρωπο. Επιπλέον έδωσε στοιχεία

λέγαμε θα τελειώσει ο πόλεμος. Τώρα τι

αλληλεγγύης στην κοινωνία, ή τουλάχιστον στις

θα πούμε;». Είχαν, δηλαδή, μια ελπίδα…

οργανώσεις τις αντιστασιακές, του ίδιου χώρου.

Ναι. Μια ελπίδα ότι μετά το τέλος του

αντικείμενο

αντικείμενο

Ξέρεις, όμως, τι μου είπε σήμερα μια

πολέμου θα γίνει καλύτερη η κοινωνία. Γι

γειτόνισσα μου, η κυρία Νίνα; «Εγώ πέρασα και
εξοντώνετε τους! Κατά των γυναικών πράξετε

αυτό και αγωνίζονταν. Γι αυτό
που από την πρώτη στιγμή της

κίνημα του

ότι βούλεσθε. Περιφρονήστε την τιμή τους. Η

Ανακωχής προσπαθεί να ξεσηκώσει το

ώρα για εκδίκηση ήρθε! Εμπρός, παιδιά!».

λαό σε αντίσταση κατά της Αντάντ.

Αναγνωρίζει η συγγραφέας ότι η ξένη κατοχή

Αργότερα η Αντίσταση θα ευτυχήσει να

ένωσε του Τούρκους που αρνήθηκαν τον

εκπροσωπηθεί από τον Κεμάλ, ένα

περιορισμό του κράτους τους στο βιλαέτι του

πολιτικό ανάλογου πολιτικού

Ικονίου και σε μικρά τμήμα της περιοχής ης

διαμετρήματος με αυτό του Βενιζέλου

Προύσας. Αναφέρεται στο

της εποχής των εθνικοαπελευθερωτικών

αντικείμενο

πολέμων. Εντύπωση προκαλεί η
υποκινητή όλων των Ελληνικών Αντισημιτικών

κίνημα του

θεώρηση της Δ. Σωτηρίου για
Πλαστήρα της 1ης Μαρτίου 1935.Τελικά

Οργανώσεων με κορυφαία την περίφημη "Τρία

Νουρεντίν,

ο Γιαχβέ βοήθησε τον Κονδύλη να

Εψιλον" την οποία ο Μεταξάς έσπευσε να

καταστείλει το Βενιζελικό κίνημα και οι

διαλύσει αμέσως μόλις ανέβηκε στην Εξουσία!

Εβραίοι διασώθηκαν για 8 χρόνια μέχρι

5)Τελευταίο και συγκλονιστικότερο όλων

που τους βρήκε ο Χίτλερ. ΑΠΟ

σύμφωνα με τον Μπερνάρ Πιερόν ο Ελευθέριος

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Περισσότερα...

Βενιζέλος σχεδιαζε ρατσιστικό πογκρόμ εις
βάρος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης εφ' όσον

αντικείμενο

επικρατούσε το
Ελλάδα. Η «Ελληνική Νομαρχία» αντιθέτως,

κίνημα του

που δεν ξαναγεννιέται με τη συγκρότηση

δεν έχει καμία σχέση με την νεοελληνική αυτή

Διαφωτισμού

του Ελληνικού Κράτους. «Οι ατομικές

μανία καταδιώξεως και παραπόνων προς κάθε

ευθύνες της προεπαναστατικής

κατεύθυνση ούτε με τον δακρυρρόεντα

λογιοσύνης —γράφει ο Δημαράς— θα

αυτοοικτιρμό της Ελλάδος «πτωχής κόρης

παραχωρήσουν τώρα τη θέση τους στην

πτωχά ενδεδυμένης» την οποία όλοι

αρμοδιότητα του Κράτους και των

κατατρέχουν όπως την απεικονίζει ο

οργάνων του» («Ελληνικός

«Ρωσοαγγλογάλλος». Με το ξέσπασμα της

Διαφωτισμός», σελ. 92). Διαφωτισμός

Επανάστασης του 1821 λήγει απότομα το

και μετακένωση. Η προσφορά του Κοραή

του Ισραήλ. Η περίπτωση των Ελλήνων

κίνημα του

Η ακροθιγής ως τώρα παρουσίαση του
που έχει δυστυχώς υποτιμηθεί ή και

διαφέρει κατά το ότι δεν χρειάστηκε να

ελληνικού

τελείως αγνοηθεί ως συστατικό στοιχείο

ξεκινήσουν εκ του μηδενός όπως οι Κορεάτες.

διαφωτισμού

του πολιτισμού μας, καθώς οι ιδέες του

Η Τουρκοκρατία τους απομόνωσε μεν

κατηγορήθηκαν ως «ξενόφερτες», κυρίως

πολιτικώς από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και

από την Εκκλησία. Η πολιτισμική

την Αναγέννηση αλλά οι πνευματικοί δεσμοί με

διαπίδυση είναι ωστόσο πάντοτε

αυτά τα κινήματα υπήρξαν ισχυροί, όπως

διαδικασία σταυρογονιμοποίησης. Η ίδια

καταδεικνύει κυρίως το ζωντανό, αισιόδοξο,

η Αναγέννηση στη Δύση δεν υπήρξε

μαχητικό

προϊόν παρθενογένεσης αλλά άντλησε τις

αντικείμενο

αντικείμενο

βασικές της
μεταβολή του 1909. Μια στιγμή σκέφτηκα να

Κίνημα του

Η απουσία μου δε των τεσσάρων ετών

τα’ αφήσω όλα και να φύγω για τας Αθήνας,

1909.

με εμπόδιζε να ηγηθώ εγώ της

όπου ήμουν βέβαιος να βγω Βουλευτής με το

καταστάσεως.Σε τούτο το μεταξύ είχα

ρεύμα που επεκράτησε για τους νέους. Ευτυχώς

μεταβή ως δικηγόρος για μια μεγάλη

κρατήθηκα. Άλλως τε έκαμα ένα ταξείδι στας

υπόθεσι στο Χαρτούμ και οι εκεί

Αθήνας και δεν έμεινα ενθουσιασμένος με τες

Έλληνες έκαμαν αναφορά να διοριστώ

ιδέες εκείνων που ωδηγούσαν το

εκεί δικηγόρος. Σ’ όλο το Σουδάν δεν

αντικείμενο

υπήρχε παρά ένας μόνος, Άγγλος,
της κοινωνίας. Μάλιστα εν όψει του ότι η

κίνημα του ’35

δικηγόρος και
και η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, θα

προοπτική της εγκαθίδρυσης αυτού του κράτους

κλείσουν ουσιαστικά το κεφάλαιο αυτής

εκτιμάτο ως σχετικά μακρινή, εισηγείτο «χάριν

της μικρής τεχνοκρατικής εξέγερσης των

ομαλοτέρας διαβαθμίσεως» ένα ενδιάμεσο

μηχανικών. Η τεχνοκρατική ουτοπία του

στάδιο, το «Ημιτεχνικόν Κράτος», το οποίο θα

Κιτσίκη είχε ηττηθεί. Την επόμενη

ήταν δυνατόν να ευδοκιμήσει είτε στο πλαίσιο

σύνθεση, στα πλαίσια της οποίας το

του φασιστικού, είτε του μπολσεβικικού

τεχνοκρατικό ιδεώδες καλείτο να υπαχθεί

συστήματος.[28] <#_ftn28> Τα όσα

στις μεγάλες ουσίες του Γ΄ Ελληνικού

επακολούθησαν, το
Παπαδόπουλου προσπάθησε στη συνέχεια να

Πολιτισμού, την ανέλαβε κατά βάση
με το χώρο της ελληνικής ιστορικής

κίνημα του

επεξήγηση

αντικείμενο

δείξει ένα «φιλελεύθερο» πρόσωπο, αλλά μετά

Ναυτικού

παράδοσης όπου, πολλές φορές, οι

την εξέγερση του Πολυτεχνείου ανετράπη από

προοδευτικοί αξιωματικοί και οι

τον Ιωαννίδη. Το Κίνημα του Ναυτικού ώθησε

αγωνιστές φοιτητές σμίλευσαν μαζί την

τον πολιτικό κόσμο να εντατικοποιήσει τη

πορεία του τόπου. Το Κίνημα του

δράση του κατά των δικτατόρων. Η εξέγερση

Ναυτικού λειτούργησε ως παράγοντας

του Πολυτεχνείου που ακολούθησε, υπήρξε ένα

που αποκάλυψε την απελπιστική θέση

γεγονός πρωτίστως πολιτικό που συνέδεσε

του Παπαδόπουλου και έθεσε σε κίνηση

άρρηκτα το

τα γεγονότα που οδήγησαν στην

1843, που αναδιαμόρφωσε την πολιτειακή

ανατροπή του. #526 Απρίλιος
, όπως επίσης αποκαταστάθηκε η

Δεκεμβριανά

φυσιογνωμία του κράτους. Η πόλη έγινε θέατρο

κοινοβουλευτική δημοκρατία μετά την

πολυάριθμων κινημάτων και πραξικοπημάτων

πτώση της Χούντας το 1974. Η είσοδος

για περισσότερα από 50 χρόνια, από το

της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί , τα πολυάριθμα

(τότε Ε.Ο.Κ.) το 1981 έφερε καινούργιες

κινήματα του ελληνικού μεσοπολέμου έως το

επενδύσεις στην πόλη, μαζί όμως με

πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Εδώ

προβλήματα κυκλοφοριακού και

παίχτηκε η πρώτη πράξη του Ελληνικού

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η χρήση

Εμφυλίου , τα

καταλυτικών οχημάτων βελτίωσε κατά
πολύ την ποιότητα της ατμόσφαιρας,
χωρίς ωστόσο

αντικείμενο

1992 , η κυβέρνηση του Μητσοτάκη

υπερασππίζομα

και αρνούμενος να κάνει χρήση των

αποφασίζει να αποφυλακίσει τον Παπαδόπουλο

ι μια χρονική

νομικών δυνατοτήτων (λόγοι υγείας,

και τους άλλους πραξικοπηματίες, επίσης άνευ

περίοδοο ή ένα

αίτηση χάριτος) για να αποφυλακιστεί, σε

προηγουμένου σχετικού αιτήματος, αλλά ο τότε

γεγνοός?

αντίθεση με άλλους

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος

δικτατορία

συγκατηγορούμενούς του. Ο τάφος του

αντικείμενο

Καραμανλής ασκεί βέτο. Πέθανε στις 27

βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών .

Ιουνίου 1999 μετά από καρκίνο στο

[ Επεξεργασία ] Οικογενειακή

ουροποιητικό σύστημα στο Λαϊκό Νοσοκομείο

κατάσταση Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος

όπου νοσηλευόταν, υπερασπιζόμενος το

είχε τελέσει δύο γάμους. Από τον πρώτο

πραξικόπημα και την

του γάμο με την Νίκη Παπαδοπούλου

το Συνέδριο που οργάνωσε η «Εταιρεία για την

εθνικής

(1942) απέκτησε
, ενδεχομένως και με βίαιο παραμερισμό

συμπλήρωμα

Προάσπιση των Δικαιωμάτων της Ανατολίας»

ανεξαρτησίας

της κυβέρνησης του σουλτάνου, που

ουσιαστικού:

στα τέλη του Ιουλίου του 1919. Εκεί, από τις 23

ελέγχονταν από τους ξένους στην

<διαφύλαξη> κατά

Ιουλίου ως τις 7 Αυγούστου 1919, οι εθνικιστές

Κωνσταντινούπολη. Σύντομα, το πρώτο

γενικήν

οπαδοί του Μουσταφά Κεμάλ υπό την προεδρία

δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1919,

του, διατύπωσαν τις αρχές του κινήματός τους,

ακολούθησε δεύτερο συνέδριο των

περίπου ως εξής: διαφύλαξη της

εθνικιστών στην Σεβάστεια (Σίβας), πιο
αντιπροσωπευτικό, «για την προάσπιση
των δικαιωμάτων της Ανατολίας και της

Ρούμελης» (δηλαδή, της Μικράς Ασίας
και των ευρωπαϊκών
,η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει κάθε

συμπλήρωμα

σε υποχώρηση,όπου οι Γερμανοί εισβάλουν

μήνα 1,5δις δραχμές ως έξοδα

ουσιαστικού:

στην Ελλάδα και καταλαμβάνουν το

κατοχής.Έτσι,εν καιρώ πολέμου η

<έξοδα> κατά

μεγαλύτερο μέρος της λεηλατώντας τον

τράπεζα της Ελλάδος αναγκάστηκε να

γενικήν

Ελληνικό λαό και εξαρθώνοντας την

δανείσει στους κατακτητές 3,5δις

οικονομία.Το δάνειο οι οποίοι ήθελαν να

δολάρια,αγοραστικής αξίας του

βάλουν ένα όριο στα ποσά που αντλούσε κάθε

1938.Σύμφωνα με τους αναλυτές όπως

μήνα η Γερμανική διοίκηση για να καλύψει τα

και τους υπολογισμούς του Εθνικού

έξοδα

Συμβουλίου Διεκδίκησης των

στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον Ιταλικό

κατοχής

Γερμανικών οφειλών το κατοχικό δάνειο
σήμερα ανέρχεται
Καταστροφή και την έλευση 1.000.000

προθετικό σύνολο,

ελληνόφωνο πληθυσμό, πράγμα που κατάφερε

προσφύγων στην Ελλάδα. Το διάστημα

εμπρόθετος

εν μέρει, συμμετέχοντας στους Βαλκανικούς

αυτό (1914-1923) το ελληνικό στοιχείο

επιρρηματικός

Πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο .

της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής

προσδιορισμός,

Μετά τη λήξη του τελευταίου, η εμμονή στον

Θράκης υπήρξε θύμα σφαγών και

πρόθεση +

αλυτρωτισμό, τα ελληνικά στρατηγικά

διώξεων . Η Ελλάδα εισήλθε στο

αιτιατική

σφάλματα, η μεταβολή των συμφερόντων στην

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1940,

Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαν

Μικρασιατική

Ανατολική Μεσόγειο και η άνοδος του

ύστερα από επίθεση της Ιταλίας , η οποία

τουρκικού εθνικισμού οδήγησαν, μεταξύ

αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Ωστόσο, με

άλλων, στη
Αλαμάνα. Ετραγουδήθηκε σαν σύμβολο. Ο

κίνημα του

την επέμβαση
, το 1820, ο ελληνικός λαός έμαθε ή

προθετικό σύνολο,

Γιωργάκης Ολύμπιος είχε, εκείνα τα χρόνια, μια

Υψηλάντη

διαισθάνθηκε, ότι αυτός ήταν η ψυχή του

εμπρόθετος

φήμη, ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού,

αγώνα στη Μολδοβλαχία. Κι έμεινε έτσι

επιρρηματικός

όση εμείς οι νεώτεροι δεν συγκρατήσαμε.

πραγματικά, ως το ηρωϊκό ολοκαύτωμά

προσδιορισμός,

Αρματολός του Ολύμπου που από παλιότερα,

του στο Μοναστήρι του Σέκου. Η άλωση

πρόθεση +

αναδείχτηκε βαλκανικός ήρωας από το 1800,

τέλος της Τριπολιτσάς ήταν για τον τότε

αιτιατική

πολεμώντας, πλάϊ στους Σέρβους, στους

ελληνισμό (που πρέπει να τον βλέπουμε

Ρουμάνους και στους Ρώσους, τον Τουρκικό

και στην ακμαία διασπορά

εχθρό. Με το
Ιωάννας Τσάτσου. Στη Μικρασιατική

κίνημα του

Κυρίως όμως εργάστηκε στην ΕΟΧΑ,

προθετικό σύνολο,

Καταστροφή βρέθηκε με τη μητέρα της στην

συνταγματάρχη

κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

εμπρόθετος

Αθήνα και γνώρισε από πρώτο χέρι τα

Ψαρρού.

Υπό την καθοδήγηση του Δαμασκηνού η

επιρρηματικός

προβλήματα των προσφύγων. Ετσι, όταν ήρθε η

οργάνωση παρείχε βοήθεια στις

προσδιορισμός,

Κατοχή, μητέρα δύο παιδιών η ίδια, ήταν έτοιμη

οικογένειες των εκτελεσθέντων από τις
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να αναλάβει δράση. Εντάχθηκε στην οργάνωση

δυνάμεις κατοχής. Στο βιβλίο της

αιτιατική

για την απόκρυψη και τη φυγάδευση των

Εκτελεσθέντες επί Κατοχής δημοσίευσε

Αγγλων και στο αντιστασιακό

όσα ονόματα εκτελεσθέντων είχε

κατορθώσει να διασώσει, τις εκθέσεις
των ιερέων που παρευρέθηκαν στις
Αθηνών καταλαμβάνει τηνέδρα της

κίνημα του

εκτελέσεις
. Το Δεκέμβριο αυτήςτης χρονιάς, αφού

Κοινωνιολογίας, της επιστήμης που ερευνά

1935

προηγουμένως είχε κηρυχθή υπέρ της

εμπρόθετος

βαθύτερα από κάθε άλλητο κοινωνικό

αβασίλευτηςδημοκρατίας, ιδρύει το

επιρρηματικός

πρόβλημα, το συγκλονιστικό άγχος όλων των

Εθνικό Ενωτικό Κόμμα. Σκοπός του ή

προσδιορισμός,

εργαζομένωντου πλανήτη, πού προκαλεί την

άρση του εθνι-κού διχασμού, (πού είχε
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αγωνιώδη αναζήτηση όλων των

πριν από μερικά χρόνια οδηγήσει στην

αιτιατική

εντίμωνσυνειδήσεων κάθε εποχής.5. Η καθαυτό

Μικρασιατικήκαταστροφή), αφού τον

πολιτική σταδιοδρομία του αρχίζει σε μια εποχή

υπερνίκησε πρώτα μέσα στη συνείδηση

ταραγμένη,με νέα έξαρση του διχασμού μετά το

του.Πρέπει να προηγήθηκε μια

υπάρχοντα πολιτικά κόμματα και στα πρόσωπα

κίνημα του

δραματική πάλη, πρέπει να χρειάσθηκε
το ίδιο το 1990 με τον Μητσοτάκη, το

προθετικό σύνολο,

που τα στελεχώνουν. "Μετά από αυτούς ποιος?

ΠΑΣΟΚ,

ίδιο και το 2004 με τον νεότερο

εμπρόθετος

έρχεται η ερώτηση αντί απάντησης. Άστο,

Καραμανλή". Τι καταφέραμε? Δώσαμε

επιρρηματικός

αδελφέ, μην το ψάχνεις! Όλοι ίδιοι είναι! Οι

διαβατήριο και μια νέα ευκαιρία στους

προσδιορισμός,

χθεσινοί, οι σημερινοί και οι αυριανοί, μια από

πολιτικούς να μας οδηγήσουν πιο βαθιά
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τα ίδια, κι ο λαός στο περίμενε! Το ίδιο έγινε το

στον πάτο του βαρελιού και να μας

αιτιατική

1981 με το επαναστατικό

φτάσουν σε μεγαλύτερο αδιέξοδο!" 2.

προθετικό σύνολο,

Δεν μπορεί να εμπνεύσει ούτε και
την εθνική τους δικαίωση, παρέσυρε

εμφύλιος

σπαραγμούς, μέχρι να μπορέσει να

συμπλήρωμα

κυβερνήσεις μεγάλων δυνάμεων να

ισχυροποιηθεί και να αναγνωριστεί από

ουσιαστικού:

ενδιαφερθούν, θετικά ή αρνητικά, και στο τέλος

τις εγγυήτριες δυνάμεις με την υπογραφή

<εναλλαγές> κατά

να υποχρεωθούν να συνεργασθούν και να

του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου του

γενικήν

συνυπογράψουν τα πρωτόκολλα για την ίδρυση

1830, που δημιούργησε το ανεξάρτητο

του νεοελληνικού κράτους. Η ελληνική

ελληνικό κράτος. Και ένα απόσπασμα

επανάσταση παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις

από τον αυθεντικό λόγο του στρατηγού,

κατά τα εννέα χρόνια της διάρκειάς της, με

Γιάννη Μακρυγιάννη: ».Τούτην την

εναλλαγές επιτυχιών αλλά και αποτυχιών,

πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί

βιομήχανοι και επιχειρηματίες, τους οποίους

κίνημα του

και αμαθείς
του 1909 και την έλευση του Βενιζέλου,

προθετικό σύνολο,

εκφράζει ο Χαρίλαος Τρικούπης. Παρά την

Γουδή

η χώρα αρχίζει να εκσυγχρονίζεται,

εμπρόθετος

χρεωκοπία του κράτους («Δυστυχώς

δηλαδή να εξευρωπαΐζεται (οι δύο

επιρρηματικός

επτωχεύσαμεν») —ή ίσως λόγω αυτής— και

έννοιες είναι πάντοτε αξεχώριστες στην

προσδιορισμός,

παρά την πανωλεθρία του ‘97 η αστικοποίηση

Ελλάδα από την εποχή ήδη του
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συνεχίζεται, ιδρύονται τα πρώτα επιμελητήρια,

Διαφωτισμού). Ο Βενιζέλος ξεκίνησε

αιτιατική

οι πρώτες επαγγελματικές οργανώσεις, τα

από την πεποίθηση ότι η πολιτική

πρώτα συνδικάτα. Το κίνημα υπέρ του

εξουσία εγγυάται και προστατεύει την

δημοτικισμού παίρνει κοινωνικό χαρακτήρα.

οικονομική δραστηριότητα ελευθέρων

Με το

πολιτών, δεν τους

1825 και στις 15 Απριλίου 1825 έφθασε προ του

Εμφυλίου

και έχοντας να αντιμετωπίσουν

προθετικό σύνολο,

Μεσολογγίου. Αμέσως άρχισε την πολιορκία

Πόλεμου

υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις, οι 12.000

εμπρόθετος

της πόλεως, η οποία μπορεί να χωρισθεί σε δύο

ψυχές του Μεσολογγίου αντιστάθηκαν

επιρρηματικός

περιόδους: α) 15 Απριλίου έως 12 Δεκεμβρίου

καρτερικά επί ένα χρόνο. Την οργάνωση

προσδιορισμός,

1825 και β) 25 Δεκεμβρίου 1825 έως τις 11

της άμυνας ανέλαβε τριμελής επιτροπή
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Απριλίου 1826. Χωρίς σημαντική βοήθεια από

υπό τους Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο,

αιτιατική

τους υπόλοιπους Έλληνες, λόγω του

Δημήτριο Θέμελη και Γεώργιο Καναβό.
Το φρούριο της πόλεως μετά την πρώτη
πολιορκία είχε βελτιωθεί, κατόπιν των
προσπαθειών του Αλέξανδρου

βγήκανε. Περισσότερο εντοπίζω το πρόβλημα

Εθνική

Μαυροκορδάτου
του ΕΑΜ,το πρόταγμα για Λαοκρατία

στο όραμα/σκοπό παρά στη μέθοδο.Όταν

Αντίσταση

κρατά συμπαγές το ΚΚΕ με

εμπρόθετος

λοιπόν επί Μεταξά υπάρχουν στοιχεία

αξιοσημείωτο φανατισμό για τους

επιρρηματικός

φιλοεργατικής πολιτικής ενώ παράλληλα το

ενεργούς της Εθνικής Αντίστασης.

προσδιορισμός,

ΚΚΕ είναι διαλυμένο με πολλά στελέχη/μέλη

Παράλληλα το 1990 είναι τομή ενάντια
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του ΚΚΕ να δίνουν “Γη και ύδωρ” για να μην

στο όραμα του “υπαρκτού σοσιαλισμού”

αιτιατική

ψοφήσουν από το ξύλο προδιογράφοντας το

για αυτό και η Αριστερά παγκόσμια πνέει

μέλλον τους επί Κατοχής.Αντίθετα μετά τη

τα λοίσθια από το 90 και μετά.Δεν είναι

προθετικό σύνολο,

θέμα μεθόδου(π.χ Δημοκρατικός
εις την Ρουμανίαν, με σκοπόν την ανακίνησις

ελληνικής

συγκεντρωτισμός
. Ο ίδιος ο Κεμάλ είχε καυχηθή ότι του

κουτσοβλάχικου ζητήματος, την δημιουργίαν

κατοχής

χορηγήθησαν όπλα υπό της Ιταλίας, το

εμπρόθετος

αλβανικών συμμοριών υπό Ιταλούς

τίμημα των οποίων κατεβλήθη με

επιρρηματικός

αξιωματικούς εις την Βόρειαν Ήπειρον δια να

χρήματα προερχόμενα εκ Μόσχας. (…) Η

προσδιορισμός,

εμποδίσουν ενδεχόμενη κατάληψιν αυτής υπό

υπό των Ιταλών υπονόμευσις της
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των Ελλήνων, επιθέσεις εις τα Δωδεκάνησα και

ελληνικής κατοχής εις Μ. Ασίαν δεν

αιτιατική

στενήν συνεργασία Τούρκων και Ιταλών εις την

έπαυσεν, ακόμη και κατά την περίοδον

Σμύρνην δια την προπαρασκευήν ενόπλου

καθ’ ην αι μεταξύ των δύο χωρών

αντιστάσεως κατά της
Έλληνες. Τι άλλα συμβόλαια με την Μαφία

διαφοραί εφαίνοντο
, εμφύλιο, πείνα, φτώχια, ξενιτιά, Χούντα

προθετικό σύνολο,

έχεις υπογράψει ;; Με πόσο αίμα θα

; Γι΄ αυτό έχτισαν με στερήσεις την

εμπρόθετος

πληρώσουμε την εξαγορά σου μισάνθρωπε ;;

Ελλάδα;; Για να ΄ρθουν τα υποκείμενα

επιρρηματικός

Γιατί μισάνθρωπος είσαι. Μόνο κάποιος που

που προστατεύεις να τους βιάζουν και να

προσδιορισμός,

μισεί τους ανθρώπους θα φερόταν έτσι. Τι θα

τους σκοτώνουν ;; Κι αν βίαζαν την κόρη
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έκανες αν σου σκότωναν την μάνα και τον

σου ή τον γιο σου τι θα τους έλεγες

αιτιατική

πατέρα ; Γι αυτό πέρασαν ρε κτήνος τα γερόντια

μετά ;; Κάντε υπομονή παιδιά μου, θα

μας από
μόνο με την έννοια του χώματος, αλλά κυρίως

τους συνηθίσετε κι αυτούς
μέχρι και το 1913! Οι αρχές του 20ου

Κατοχή

Τουρκική

προθετικό σύνολο,

προθετικό σύνολο,

με την αίσθηση της Πατρίδας, του

κατοχή

αιώνα το Στάρτσοβο βρίσκεται σε μια

εμπρόθετος

πατρογονικού σπιτιού. Ένα Μακεδονικό χωριό,

περιοχή (15 χιλιόμετρα βόρεια από τα

επιρρηματικός

λοιπόν, που στις απαρχές του προηγούμενου

σημερινά σύνορα) όπου οι Τούρκοι είχαν

προσδιορισμός,

αιώνα συνταράχτηκε μαζί με όλες τις γύρω

ΤΥΠΙΚΑ τον έλεγχο, αλλά οι Βούλγαροι
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περιοχές από την εξέλιξη της Ιστορίας… Ενώ

δημιουργούσαν πολλά προβλήματα

αιτιατική

το Ελληνικό Κράτος ιδρύθηκε το 1830, η

στους Έλληνες, με σκοπό να τους κάνουν

Μακεδονία παρέμεινε υπο

να απαρνηθούν την Ελληνική τους

ούτως την διαβεβαίωσιν ότι άμα ως του

εθνική ταυτότητα. Επέβαλαν
της Ελλάδας από τους ναζιστές

προθετικό σύνολο,

χορηγηθεί μηχανικών έσον όπερ και θα ζητηθεί

Γερμανούς. Έτσι μετά την μάχη της

εμπρόθετος

αρμοδίως να ισοπεδωθεί ο ύπερθεν του

Κρήτης έρχονται και εγκαθίστανται

επιρρηματικός

Γυμναστηρίου χώρος και θα ελευθερωθεί το

Γερμανοί και στο Ρέθυμνο. Μόλις

προσδιορισμός,

γήπεδων, ούτω θεωρείται λήξαν το ζήτημα του

αντίκρισαν το Γυμναστήριο, με αγγαρείες
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Γυμναστηρίου της πόλεως. Αυτά λοιπόν για την

κατασκευάζουν μια κερκίδα 30 περίπου

αιτιατική

δεκαετία του 1930. Ο χρόνος τρέχει και

μέτρων στην Δυτική πλευρά του

βρισκόμαστε εις τη

Γυμναστηρίου. Στη μέση της κερκίδας

κατοχή

αυτής και σε ένα τμήμα με σχήμα
Δεκέμβριος 1944 - Ιανουάριος 1945 Τόπος
Ελλάδα Έκβαση Επικράτηση των Βρετανικών

Δεκεμβριανά

πέταλου στην κορυφή
αναφέρεται σε μία σειρά ένοπλων
συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στην

επεξήγηση

και κυβερνητικών δυνάμεων Μαχόμενοι

Αθήνα το Δεκέμβριο 1944 - Ιανουάριο

Κυβερνητικές δυνάμεις Βρετανικές Δυνάμεις

1945, ανάμεσα στις δυνάμεις αριστερών

ΕΑΜ - ΕΛΑΣ Αρχηγοί Γεώργιος Παπανδρέου

οργανώσεων ( ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΚΚΕ ) και

(πολιτικώς) Ρόναλντ Σκόμπι (στρατιωτικώς)

τις Βρετανικές και Κυβερνητικές

Κεντρική επιτροπή ΕΛΑΣ Γιώργης Σιάντος

δυνάμεις που ανήκαν στο υπόλοιπο

Εμμανουήλ Μάντακας Μιχάλης Χατζημιχάλης

πολιτικό φάσμα, από την

Δυνάμεις 11.600 (Κυβερνητικές δυνάμεις) [1]

σοσιαλδημοκρατία (όπως ο

23.000-25.000 (Βρετανικές Δυνάμεις) [1]

πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου

17.800 [1] Ο όρος

ηγέτης του «Δημοκρατικού

για να προλάβουν την υποτίμηση. Επιπλέον, οι

Παγκοσμίου

Σοσιαλιστικού Κόμματος») έως
(1944), πρώτο μέλημα της χώρας η

συμπλήρωμα

Γερμανοί εφάρμοσαν στην Ελλάδα ένα

Πολέμου

ανασυγκρότηση της από την κατοχική

ουσιαστικού:

σύστημα απόσπασης του κυκλοφορούντος

καταστροφή που είχε φθάσει 33 φορές το

<λήξη> κατά

πλούτου από την αγορά, το οποίο στηριζόταν

εθνικό εισόδημα του 1946. Το δεύτερο

γενικήν

στην εξαπάτηση. Στην Αθήνα ένας καφές

πρόβλημα ήταν ο Εμφύλιος Πόλεμος και

κόστιζε 1.000.000 δραχμές. Μετά το τέλος της

το τρίτο οι υπέρογκες στρατιωτικές

κατοχής μια λίρα Αγγλίας ισοδυναμούσε με

δαπάνες, οι μεγαλύτερες στη Δυτική

7.000.000.000 περίπου δραχμές. Με την λήξη

Ευρώπη [11] και που έφθαναν στο 27,5%

του Β'
που στις 12 του Οκτώβρη καλωσορίζονταν με

των συνολικών εξόδων
. Αλλά δεν αποφεύχθηκε. Δέκα χρόνια η

Εμφύλιος

υποκείμενο

πανό, το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου

χώρα ήταν σε συνεχείς πολέμους και

συγκρούστηκαν με τον λαό και το ΕΑΜ

εμφυλίους. Ποια κοινωνία μπορεί να

(Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) στη μάχη

αντέξει τέτοιο βάρος; Μέχρι σήμερα

της Αθήνας, η οποία κράτησε 33 ημέρες και

αυτός ο εμφύλιος είναι ένα τραύμα που

έληξε με τη συμφωνία της Βάρκιζας τον

δεν έχουν καν αγγίξει οι έλληνες, όχι

Φλεβάρη του ‘45, ως μία προσπάθεια για να

μόνο δεν το έχουν διαχειριστεί.

αποφευχθεί ο
βάζει τη σφραγίδα της στη νεοελληνική

κατοχή

και καταλύεται κάθε έννοιας λαϊκής

χρεοκοπία και τη μετατροπή της χώρας σε

κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας. Οι

προτεκτοράτο. Οι αποφάσεις της Συνόδου

ηγέτες της ευρωζώνης διατάζουν το

σημαίνουν τη μόνιμη εγκατάσταση της τρόικας

άμεσο ξεπούλημα της χώρας και κάνουν

στην Ελλάδα, και ουσιαστικά την ανάληψη της

σαφές σε όλους τους τόνους ότι ο

διακυβέρνησης από τους διεθνείς «προστάτες».

ελληνικός λαός θα πληρώσει ακριβά, με

Εβδομήντα ένα χρόνια μετά την 28η Οκτωβρίου

μόνιμη εποπτεία και οικονομική

του 1940 επιβάλλεται στη χώρα μια νέα

εξαθλίωση. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ έχει

υποκείμενο

χάσει κάθε ίχνος ντροπής. Αφού έπαιξε
και συνδέονται με το όνομα του, θα πρέπει να

Εθνική

το
ανήκει στον Ελληνικό Λαό, δηλαδή στον

ερμηνευθούν με βάσει τον καθορισμό που θα

Αντίσταση

Έλληνα πολίτη, που την έγγραψε με το

είχε ο έλεγχος της Καλαμάτας από το

αίμα του και σε κανέναν άλλον. Καμία

υποκείμενο

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) για την μελλοντική

οργάνωση δεν έχει το δικαίωμα να την

κατάληψη της εξουσίας από το ΚΚΕ. Είναι

μονοπωλεί, να την οικειοποιείται και να

καιρός να σταματήσει η παραποίηση της

την εκμεταλλεύεται. Όλες οι οργανώσεις

ιστορικής αλήθειας και η παραχάραξη της

Αντίστασης έπραξαν το καθήκον τους

ιστορίας. Η

προς την σκλαβωμένη πατρίδα, ανάλογα

συμμετοχή στον πόλεμο, με τρόπο μάλιστα

Εθνική

με τις
των Ελλήνων στη διάρκεια κατοχής της

μαζικό, με στρατούς και κανόνες τακτικού

Αντίσταση

χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα θα

πολέμου, αποδείκνυε με τον διαυγέστερο τρόπο

ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό από

την πολιτική επιτυχία εκείνων των δυνάμεων

εκείνο που γνωρίζουμε πως ήταν. Η

που αποφάσισαν, σε δύσκολους καιρούς, να

δημιουργία του ΕΛ.ΑΣ Η ιδέα της

προασπίσουν τη χώρα και το λαό της. Με άλλα

ενεργού συμμετοχής στον πόλεμο υπήρχε

λόγια χωρίς τον ΕΛΑΣ, τον Ελληνικό (Εθνικό)

στις προϋποθέσεις του Κομμουνιστικού

Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, η

Κόμματος της Ελλάδας πριν ακόμα

υποκείμενο

δημιουργηθούν οι βασικές προϋποθέσεις
πολεμικών σκαφών. Θα αρκούσε αυτή η πίεση

Κίνημα του

για
μπορεί να απέτυχε οργανωτικά, αλλά

για να ανατρέψει τη δικτατορία, έστω και αν

Ναυτικού

πέτυχε πολιτικά. Διότι έκανε φανερό ότι

κατέφθανε στη Σύρο ο βασιλιάς και ο

το καθεστώς των Απριλιανών κλονίζεται

πρωθυπουργός; Εντούτοις ο αντίκτυπος του

στη βάση του, που ήταν οι Ένοπλες

υποκείμενο

κινήματος ήταν τεράστιος εντός και εκτός της

Δυνάμεις. Το καθεστώς Παπαδόπουλου

χώρας και αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για το

προσπάθησε στη συνέχεια να δείξει ένα

δικτατορικό καθεστώς, σηματοδοτώντας την

«φιλελεύθερο» πρόσωπο, αλλά μετά την

αρχή του τέλους του. Το

εξέγερση του Πολυτεχνείου ανετράπη
από τον Ιωαννίδη. Το Κίνημα του

Το Κίνημα του Ναυτικού μπορεί να απέτυχε

Κίνημα του

Ναυτικού
ώθησε τον πολιτικό κόσμο να

οργανωτικά, αλλά πέτυχε πολιτικά. Διότι έκανε

Ναυτικού

εντατικοποιήσει τη δράση του κατά των

φανερό ότι το καθεστώς των Απριλιανών

δικτατόρων. Η εξέγερση του

κλονίζεται στη βάση του, που ήταν οι Ένοπλες

Πολυτεχνείου που ακολούθησε, υπήρξε

Δυνάμεις. Το καθεστώς Παπαδόπουλου

ένα γεγονός πρωτίστως πολιτικό που

προσπάθησε στη συνέχεια να δείξει ένα

συνέδεσε άρρηκτα το κίνημα του

«φιλελεύθερο» πρόσωπο, αλλά μετά την

Ναυτικού με το χώρο της ελληνικής

εξέγερση του Πολυτεχνείου ανετράπη από τον

ιστορικής παράδοσης όπου, πολλές

Ιωαννίδη. Το

φορές, οι προοδευτικοί αξιωματικοί και

Παπαδόπουλου προσπάθησε στη συνέχεια να

κίνημα του

οι αγωνιστές φοιτητές σμίλευσαν μαζί
με το χώρο της ελληνικής ιστορικής

δείξει ένα «φιλελεύθερο» πρόσωπο, αλλά μετά

Ναυτικού

παράδοσης όπου, πολλές φορές, οι

την εξέγερση του Πολυτεχνείου ανετράπη από

προοδευτικοί αξιωματικοί και οι

τον Ιωαννίδη. Το Κίνημα του Ναυτικού ώθησε

αγωνιστές φοιτητές σμίλευσαν μαζί την

υποκείμενο

υποκείμενο

τον πολιτικό κόσμο να εντατικοποιήσει τη

πορεία του τόπου. Το Κίνημα του

δράση του κατά των δικτατόρων. Η εξέγερση

Ναυτικού λειτούργησε ως παράγοντας

του Πολυτεχνείου που ακολούθησε, υπήρξε ένα

που αποκάλυψε την απελπιστική θέση

γεγονός πρωτίστως πολιτικό που συνέδεσε

του Παπαδόπουλου και έθεσε σε κίνηση

άρρηκτα το

τα γεγονότα που οδήγησαν στην

Περιοδικό Ιστορία] Καθρέφτες. Μια σχεδόν

Κίνημα του

ανατροπή του. #526
οργανώθηκε με σκοπό την απαλλαγή της

παγκόσμια ιστορία Η ιστορία γράφεται από

Ναυτικού

χώρας από τη δικτατορία και όχι την

τους νικητές, λέει η γνωστή ρήση... [Ιστορία

απλή αντικατάσταση των δικτατόρων. Το

Εικονογραφημένη] [Ηλεκτρονικό κατάστημα

καθεστώς ονομάτισε ως πολιτικό

Πάπυρος Online] 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ

σύμβουλο των κινηματιών τον Ευάγγελο

ΣΥΝΤΑΞΗΣ του Διονύση Ν. Μουσμούτη Το

Αβέρωφ, και στις 19 Μαΐου 1973

υποκείμενο

παραδόθηκε στους κινηματίες σχέδιο
διαγγέλματος, το οποίο θα απηύθυναν
από τη Σύρο. Ο Πέτρος Γαρουφαλιάς
οργανώσει εισροή εκατοντάδων χιλιάδων

κίνημα του

είχε
οδήγησε σε μιαν ελληνική εκδοχή

ομογενών ενώ άφησε βέβαια εκτός των

αλυτρωτισμού

«περιούσιου λαού» ο οποίος νοείται ως

συνόρων εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες σε

έχων κάποια ιστορική αποστολή να φέρει

όμορα κράτη. Η γέννηση του ελληνικού

εις πέρας. Γεννήθηκε έτσι η συντηρητική

υποκείμενο

κράτους σφραγίζεται έτσι από το «τέλος» να

εκδοχή της ελληνικής τελοκρατίας που

συμπέσουν στο προβλεπτό μέλλον τα όρια του

θέλει την πολιτεία στρατευμένη στην

έθνους με το κράτος. Συντηρητική τελοκρατία

υλοποίηση ποικιλοτρόπως —κατά τις

Η έξαρση του εθνικού ιδεώδους την οποία

περιστάσεις— οριζομένων «ιδανικών»

προκάλεσε το

του νοουμένου ως διαχρονικού
«ελληνισμού». Διαμορφώθηκε με τον

ευρωκεντρικοί είτε είναι δεξιοί είτε είναι

κίνημα του

τρόπο
που είχε κυριαρχηθεί από την ιδέα της

αριστεροί». Μεγαλύτερη καταξίωση των

Διαφωτισμού

εθνικής και όχι τόσο της ατομικής

ευρωκεντρικών ιδεών του διαφωτισμού και

ελευθερίας ατόνησε. «Το φιλελεύθερο

αναγνώριση της συμβολής του «ευρασθενικού»

πνεύμα —διαπιστώνει ο Δημαράς— δεν

και «φραγκόσυρτου» —κατά Ζουράριν—

είχε πια λόγο να φυσάει μια που η χώρα

Κοραή στη διάδοση τους δεν θα μπορούσε

είχε ελευθερωθεί». Ωστόσο, οι διέπουσες

κανείς να αναμένει από αντίπαλο του. Μισός

ιδέες του διαφωτισμού επιβιώνουν. Ο

αιώνας ρομαντισμού στην ελευθερωμένη

Κολοκοτρώνης και πολλοί άλλοι

Ελλάδα Με τη συγκρότηση του ελληνικού

υποστηρίζουν ότι ήρθε η

κράτους, το
εφαρμόσει κάποιο μεταρρυθμιστικό

κίνημα του

Ιλιντεν, όπως ονομάστηκε, πέτυχε να

πρόγραμμα, αποτελούσαν για τους

διεθνοποιήσει τη βουλγαρική άποψη για

σλαβόφωνους κολίγους πολύ πιο ουσιαστικό

το Μακεδονικό Ζήτημα και κυρίως να

υποκείμενο

υποκείμενο

δέλεαρ από ό,τι η "ανεξάρτητη Μακεδονία".

καταστήσει τους Βούλγαρους

Μάλιστα, επειδή ούτε τα οικονομικά συνθήματα

αδιαφιλονίκητους διεκδικητές του

έφεραν τον επιθυμητό γενικό ξεσηκωμό των

ευρύτερου γεωγραφικού μακεδονικού

Σλαβόφωνων, οι προσπάθειες των επαναστατών

χώρου. Έτσι, κατά το ξεκίνημα της

στράφηκαν ανοικτά προς την πρόκληση

ελληνικής αντεπίθεσης, το καλοκαίρι του

τουρκικών αντιποίνων με επιθέσεις εναντίον

1904, οι οιωνοί ήταν κάθε άλλο παρά

μουσουλμανικών πληθυσμών.[33] Το

αίσιοι. Οι αιματηρές συγκρούσεις μιας

CE%BC%CE%B1> γενικώς : 16 Μάρτιος 2012

δεκαετίας είχαν
μεσοπολέμου εξοντώθηκε απ' τη

κίνημα του

Ας είμαστε σε εγρήγορση ...

συνδυασμένη δράση της σταλινικής

[http://blog.zealous.co/wp-

γραφειοκρατίας και του φασιστικού

content/uploads/2011/03/Youth-Against-

ολοκληρωτισμού, που είχε δανειστεί την

Fascism.jpg] Από το βιβλίο του Γκυ Ντεμπόρ,

οργανωτική του μορφή απ' το

Η κοινωνία του Θεάματος (μετ. Πάνος

ολοκληρωτικό κόμμα που είχε

Τσαχαγέας και Νίκος Β. Αλεξίου) 109. Το

δοκιμαστεί μ' επιτυχία στη Ρωσία. Ο

επαναστατικό εργατικό

φασισμός υπήρξε μια ακραία μορφή

υποκείμενο

υπεράσπισης της αστικής οικονομίας που
βρισκόταν κάτω απ' την απειλή της
τον ατυχή πόλεμο του 1897, και

κίνημα του

κρίσης και
1909, είναι το μόνο στρατιωτικό κίνημα

υποκείμενο

διερμηνεύοντας τη βουβή -μέχρι τότε-

το οποίο βρήκε ιστορική δικαίωση και

αγανάκτηση ενός εξαθλιωμένου λαού, κινήθηκε

δημοκρατική νομιμοποίηση. Γιατί είχε

όχι εναντίον των θεσμών του πολιτεύματος,

στόχο την εξυγίανση του δημοσίου βίου

αλλά κατά του τότε αναξιόχρεου και

και την εφαρμογή προγράμματος προς

αναξιόπιστου πολιτικού κόσμου. Ενός κόσμου

την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης του

παρακμής, ενός κόσμου πολιτικού

στρατού και του στόλου για την εθνική

αμοραλισμού, μοιρολατρικού και απαισιόδοξου.

αποκατάσταση, καθώς και την

Του Παναγιώτη Ν. Κρητικού* Να σημειωθεί

ανακούφιση του λαού από τα

εδώ ότι το
πολεμικών σκαφών. Θα αρκούσε αυτή η πίεση

Κίνημα του

επαχθέστατα βάρη
μπορεί να απέτυχε οργανωτικά, αλλά

για να ανατρέψει τη δικτατορία, έστω και αν

Ναυτικού

πέτυχε πολιτικά. Διότι έκανε φανερό ότι

κατέφθανε στη Σύρο ο βασιλιάς και ο

το καθεστώς των Απριλιανών κλονίζεται

πρωθυπουργός; Εντούτοις ο αντίκτυπος του

στη βάση του, που ήταν οι Ένοπλες

κινήματος ήταν τεράστιος εντός και εκτός της

Δυνάμεις. Το καθεστώς Παπαδόπουλου

χώρας και αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για το

προσπάθησε στη συνέχεια να δείξει ένα

δικτατορικό καθεστώς, σηματοδοτώντας την

«φιλελεύθερο» πρόσωπο, αλλά μετά την

αρχή του τέλους του. Το

εξέγερση του Πολυτεχνείου ανετράπη

υποκείμενο

από τον Ιωαννίδη. Το Κίνημα του
Το Κίνημα του Ναυτικού μπορεί να απέτυχε

Κίνημα του

Ναυτικού ώθησε
ώθησε τον πολιτικό κόσμο να

υποκείμενο

οργανωτικά, αλλά πέτυχε πολιτικά. Διότι έκανε

Ναυτικού

εντατικοποιήσει τη δράση του κατά των

φανερό ότι το καθεστώς των Απριλιανών

δικτατόρων. Η εξέγερση του

κλονίζεται στη βάση του, που ήταν οι Ένοπλες

Πολυτεχνείου που ακολούθησε, υπήρξε

Δυνάμεις. Το καθεστώς Παπαδόπουλου

ένα γεγονός πρωτίστως πολιτικό που

προσπάθησε στη συνέχεια να δείξει ένα

συνέδεσε άρρηκτα το κίνημα του

«φιλελεύθερο» πρόσωπο, αλλά μετά την

Ναυτικού με το χώρο της ελληνικής

εξέγερση του Πολυτεχνείου ανετράπη από τον

ιστορικής παράδοσης όπου, πολλές

Ιωαννίδη. Το

φορές, οι προοδευτικοί αξιωματικοί και
οι αγωνιστές φοιτητές σμίλευσαν μαζί

τον Πλαπούτα. Ύστερα επέστρεψε πάλι στην

εμφύλιος

την
. Ο Πάνος παρέδωσε την πόλη στο νέο

πολιορκία τ’ Αναπλιού. Όταν οι Έλληνες πήραν

εκτελεστικό με εντολή του πατέρα του,

τ’ Ανάπλι (30-11-1822), έμεινε εκεί, ζώντας με

για να αμβλυνθούν τα πνεύματα κι οι

τη μικρή περιουσία που της είχε μείνει.

αντιθέσεις. Η Μπουμπουλίνα τέθηκε υπό

Πάντρεψε την κόρη της Ελένη με τον Πάνο, το

διωγμόν. Οι Κουντουριωταίοι την

γιο του Θ. Κολοκοτρώνη, που ήταν τότε

ανάγκασαν να εγκαταλείψει τ’ Ανάπλι και

φρούραρχος Ναυπλίου. Άρχισε μετά ο

να εγκατασταθεί στις Σπέτσες. Από

υποκείμενο

πείσμα ξαναγύρισε. Και τότε ο Γ.
στιγμή ταξικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα,

εμφύλιος

Κουντουριώτης έστειλε τον αστυνόμο
έληξε το 1949 με την ήττα των δυνάμεων

υποκείμενο

έληξε με την ήττα των δυνάμεων του ΔΣΕ.

του ΔΣΕ . Η ηγεσία του ΚΚΕ και ένα

Μεγάλος αριθμός μαχητών του ΔΣΕ, στελεχών

μεγάλο μέρος των μαχητών του

του ΚΚΕ, καθώς και πλήθος σλαβομακεδόνων

κατέφυγαν σε χώρες της Ανατολικής

αναγκαστηκαν να καταφύγουν στις χώρες του

Ευρώπης, όπου έζησαν επί δεκαετίες ως

τέως Ανατολικού Συνασπισμού ως πολιτικοί

πολιτικοί πρόσφυγες. Για τα περισσότερα

πρόσφυγες για να μην υποστούν τις διώξεις του

μέλη του που παρέμειναν στην Ελλάδα

ελληνικού κράτους. [ Επεξεργασία ]

συνεχίσθηκε το κύμα διώξεων,

Μεταπολεμική Περίοδος Ο
του Άξονα ήταν πλέον διαφαινόμενη, η

φυλακίσεων και εξοριών
Πόλεμος που θα διαρκέσει τρία έτη

εμφύλιος

υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων,

μεταξύ (1946-1949) και θα οδηγήσει σε

οδήγησε στην απελευθέρωση. Ο Γεώργιος

κοινωνική και πολιτική πόλωση τη χώρα.

Παπανδρέου , τότε, σχημάτισε κυβέρνηση

Ως κοινωνικό φαινόμενο αρχίζει να

εθνικής ενότητας με μέλη από την εξόριστη

αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τη δεκαετία

ελληνική κυβέρνηση αλλά και από τις τοπικές

του 1950 η αστυφιλία , δηλαδή η μαζική

αντιστασιακές οργανώσεις. [ Επεξεργασία ]

φυγή πληθυσμού από την ύπαιθρο προς

Μεταπολεμική εποχή: 1945-1974 Κέρμα 1€ Με

τις πόλεις και ιδιαίτερα στην

το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκινάει
από την ελπίδα της απελευθέρωσης της

πρωτεύουσα, την Αθήνα
πόλεμος έχουν πολλά σημεία

εμφύλιος

Ηπείρου, αλλά η μέρα αυτή άργησε γιά το 1912

συνδεδεμένα με την Άρτα. Στό Νομό

- 1913 , οπότε απελευθερώθηκε η Πρέβεζα,

Άρτας (Γάβρογο) ιδρύθηκε ο ΕΔΕΣ από

υποκείμενο

υποκείμενο

Θεσπρωτία και Ιωάννινα. Τελικά μετά το 1912 -

τον Ναπολέοντα Ζέρβα και στό Νομό

1913 η Άρτα συνέχισε την πορεία της πλέον

Άρτας (Μεσούντα) αυτοκτόνησε ο Άρης

σαν μέλος της Ηπείρου και αναπτύχθηκε

Βελουχιώτης του ΕΛΑΣ . Η

σημαντικά. Ο Β Παγκόσμιος πόλεμος και ο

μεταπολεμική περίοδος έφερε τη γαλήνη

επακολουθήσας αδελφοκτόνος

στήν πόλη. Μεταπολιτευτικά το
σημαντικό έργο του Φράγματος
Πουρναρίου της Δ.Ε.Η. ,

μουσικοσυνθέτης (θάνατος) 25/3 1919 – 22/3-

Μικρασιατική

κατασκευασμένο από Σοβιετικούς
Εκστρατεία . Ενόψει της γενικής

Ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα . 1921 - Δημήτρης

επίθεσης των ελληνικών δυνάμεων ο

Χορν , Έλληνας ηθοποιός (γέννηση) 9/3 1921 -

αρχηγός της στρατιάς της Μικράς Ασίας ,

Μανώλης Χιώτης , Έλληνας συνθέτης του

αντιστράτηγος Παπούλας , δηλώνει ότι

λαϊκού ρεπερτορίου (γέννηση) 21/3 1921 –

«ο στρατός μας καλείται να φέρει εις

16/3-Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το

πέρας το βαρύν έργον αυτού. Ουδεμία

Αφιόν Καραχισάρ . 1921 – 7/3-Με διάγγελμα

μου απομένει αμφιβολία περί της νίκης.».

του βασιλιά Κωνσταντίνου αρχίζει η

1922 - Κορνήλιος Καστοριάδης ,

υποκείμενο

φιλόσοφος (γέννηση) 11/3 1922 - Αρχίζει
ταραχών και την ασταθή διεθνή κατάσταση,

δικατατορία

στο Παρίσι Διάσκεψη
του Μεταξά είχε αρκετά εξωτερικά

στις 4 Αυγούστου 1936 ο Μεταξάς κατήργησε

εδώ

γνωρίσματα των φασιστικών

υποκείμενο

και τον κοινοβουλευτισμό [v] με τη

χρησιμοποιείτα

καθεστώτων, αλλά κανένα εσωτερικό.

συγκατάθεση του Γεωργίου Β', ο οποίος

ι με την έννοια

Δημιουργήθηκε η ΕΟΝ , οργάνωση

διέλυσε τη Βουλή χωρίς να προκηρύξει εκλογές

του

νεολαίας – η συμμετοχή στην οποία δεν

και ανέστειλε πολλά άρθρα του Συντάγματος .

γεγονότος

ήταν υποχρεωτική – στην οποία

[ Επεξεργασία ] Η δικτατορία του Μεταξά

/κατάστασης

χρησιμοποιούσαν σκούρες μπλε στολές

Συναφή άρθρα: Καθεστώς της 4ης Αυγούστου

(καθεστώς)

(αντίστοιχα οι Ιταλοί φασίστες φορούσαν

Η

μαύρες στολές), υιοθετήθηκε ο
χαιρετισμός δι’ ανατάσεως της δεξιάς

πολύ θετικές προοπτικές. Το χαρακτηριστικά

θα λέγαμε η

χειρός (όπως στη Γερμανία του Χίτλερ
δημιουργεί μία τομή που ακολουθείται

του λιμανιού σε όλη την περίοδο του

Παλαιολιθική

από μία φάση απραξίας και

μεσοπολέμου μέχρι και τις αρχές του Β'

Εποχή

αναδιοργάνωσης μετά την

παγκόσμιου πολέμου ορίζουν ένα εύρωστο

δημιουργεί

απελευθέρωση. Από το 1951 -52 αρχίζει

λιμάνι με έντονη εμπορευματική

τομή ?

να ανακτά σημαντική εμπορευματική

δραστηριότητα. Υπήρχε ναυτική σύνδεση των

παγκόσμιος

δραστηριότητα στα πλαίσια των

Πατρών με όλη σχεδόν τη Δυτική Ελλάδα ,

πόλεμος

αλλαγμένων μεταπολεμικών συνθηκών.

καθώς και με την Ιταλία και την Αλβανία . Ο Β΄

Από το τέλος της δεκαετίας του '50
δρομολογούνται οι συνθήκες που
καθόρισαν τον σημερινό χαρακτήρα του
λιμανιού. Μέσα στα τελευταία

υποκείμενο

διανομή των εδαφών. Το 1913 επιτέθηκε

Παγκόσμιος

Ο Βενιζέλος θέλησε να ενταχθεί η

εναντίον της Ελλάδας και της Σερβίας

Πόλεμος .

Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της

ξεκινώντας το Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο . Η

Αντάντ. Ο Κωνσταντίνος όμως που ήταν

Βουλγαρία ηττήθηκε και με τη Συνθήκη

γερμανόφιλος υποστήριζε την

Βουκουρεστίου το 1913 και τα σύνορα της

ουδετερότητα. Οδήγησε το Βενιζέλο σε

Ελλάδας έφτασαν μέχρι το Νέστο.

παραίτηση δύο φορές. Τελικά ξεσπάσε το

[ Επεξεργασία ] Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος &

Κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη

Μικρασιατική εκστρατεία : 1914-1922 Το 1914

Θεσσαλονίκη το 1916, διασπώντας έτσι

ξέσπασε ο Α΄

την Ελλάδα σε δύο κράτη. Ο Εθνικός

υποκείμενο

Διχασμός έληξε όταν οι Αγγλογάλλοι
την Κρυσταλία Πατούλη , μιλώντας παράλληλα

Εθνική

εκδίωξαν τον Κωνσταντίνο
, αλλά και το ανέγγιχτο τραύμα του

για τα ιστορικά γεγονότα, την συγκεκριμένη

Αντίσταση

εμφυλίου που φαίνεται να είναι η αιτία

ημερομηνία, την

της... αμνησίας για μία μέρα σαν κι αυτή.
Τι συνέβη το 1944 σαν σήμερα;
Ξεκίνησαν τρομακτικές διαδηλώσεις με
τον κόσμο στους δρόμους να γιορτάζει
την απελευθέρωση. Υψώθηκαν
γαλανόλευκες, αλλά και σημαίες
κόκκινες, με σφυροδρέπανα, όπως και

επεξήγηση

αμερικάνικες
ένα 10% όταν είναι οργανωμένο και έχει

Εθνική

. Στο τέλος, ο πόλεμος θα έληγε πρώτα

πρόγραμμα με κοινωνική απήχηση μπορεί να

Αντίσταση

με την ήττα των Ιταλών που αποχώρησαν

πάρει την εξουσία. Ποια ήταν τα γεγονότα έως

τον Σεπτέμβρη του ’43, και στη συνέχεια

και την απελευθέρωση της 12ης Οκτωβρίου;

με τη νίκη των συμμάχων έναντι των

Στην Ελλάδα, υπήρξε Κατοχή από το ’41 μέχρι

Γερμανών στα διάφορα μέτωπα και την

το ’44. Στην αρχή του πολέμου ο κόσμος έμεινε

Αθήνα να απελευθερώνεται τον

άφωνος... αλλά στη συνέχεια οργανώθηκε η

Οκτώβρη του ’44, ενώ το τέλος του

υποκείμενο

Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου,
και μπήκε στη βιοπάλη της ζωής

Εθνική

οριοθετείται το
από τις γραμμές του ΕΑΜ της ΕΠΟΝ και

ξενοδουλεύοντας για ένα κομμάτι ψωμί.

Αντίσταση

του ΚΚΕ κατά των Ιταλών και Γερμανών

Μεγαλώνοντας ήρθε σε επαφή με

κατακτητών. Ιδιαίτερα πρωτοστάτησε

προοδευτικούς ανθρώπους της περιοχής. Με το

στην οργάνωση της νεολαίας του χωριού

ξέσπασμα του πολέμου το 1941 έκανε τα χαρτιά

του και των χωριών της γύρω περιοχής.

του να πάει εθελοντής στο μέτωπο να

Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας

πολεμήσει τους Ιταλούς εισβολείς, αλλά τον

διώχτηκε από τις αστυνομικές αρχές για

απέρριψαν λόγω ηλικίας. Πήρε ενεργό μέρος

την αντιστασιακή του δράση και

στην
Εποποιίας. Φοιτητές, εργάτες και χιλιάδες λαού

αναγκάστηκε να βγει
κέρδισε την πρώτη μάχη της σε ανοιχτή

Εθνική

αντικείμενο

υποκείμενο

ακολούθησαν σε εκείνη την πρώτη μαχητική

αντίσταση

αναμέτρηση με τις δυνάμεις της

εκδήλωση. Οι Ιταλοί επετέθησαν, πολλοί

φασιστικής βίας. Οι Ιταλοί εγκατέλειψαν

Έλληνες τραυματίστηκαν, αλλά η διαδήλωση

την προσπάθεια. Όλη την ημέρα μια

δεν διαλύθηκε. Ο Άγνωστος Στρατιώτης

ατελείωτη σειρά από μαυροντυμένες

στεφανώθηκε, πραγματικά αυτή την φορά, και

γυναίκες, θύματα πολέμου, από άντρες

στεφανώθηκαν και οι προτομές του Ρήγα, του

και από παιδιά περνούσε μπροστά από το

Ξάνθου και των άλλων ηρώων στο Πεδίο του

μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Άρεως. Η

ώσπου σκεπάστηκε ολόκληρο από έναν

και να φοβούμαστε να πορήσομε έξω από την

Εθνική

τεράστιο σωρό
, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και οι

πόρτα μας; Πώς ταιριάζουν όλα αυτά που ζούμε

Αντίσταση

αδελφοί Καλλέργη, οι αγωνιστές της

σήμερα, κάθε μέρα χειρότερα, με τα οράματα

ΕΟΚΑ κι οι ήρωες του

αυτών που ονειρεύτηκαν, που έκαμαν το όνειρο

Φραγκοκάστελλου, έρχεται η αδιάκοπη

πραγματικότητα; Ποιες είναι οι ευθύνες οι δικές

αντιστασιακή μας παράδοση, απέναντι σε

μας; Κι εδώ έρχεται πάλι το Αρκάδι, ο

Ανατολή και σε Δύση. Έρχονται οι παλιοί

Δασκαλογιάννης, οι Μακεδονομάχοι κι η

μας να μας ταρακουνήσουν, από κει
ψηλά που μας κοιτούν με βλέμμα

βιβλίο των Σκουλάτου, Β. – Δημακόπουλου, Ν.

Εθνική

αυστηρό και να μας πουν «αυτά έκαμε
» (βιβλία ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Λυκείου)

– Κόνδη, Σ. (Ιστορία νεότερη και σύγχρονη,

Αντίσταση

ή απλά «Αντίσταση» (βιβλίο Γ’

υποκείμενο

τεύχος Β’, Γ’ Ενιαίου Λυκείου), στο οποίο

Γυμνασίου); Η 1η εκδοχή κλίνει προς μία

τουλάχιστον 14 σελίδες είχαν αφιερωθεί στο

«ενωτική» ιστορική αναπαράσταση, ενώ

ίδιο ιστορικό φαινόμενο (αφηγηματικό κείμενο

η 2η μένοντας πιστή στον κοινό

και πλουσιότατο συνοδευτικό υλικό πηγών-

ευρωπαϊκό όρο επιλέγει τη μη απόκρυψη

παραθεμάτων: σελ. 274-287 – έκδοση 2003).

των διχαστικών παραμέτρων του

Αξιοσημείωτη είναι και η διαφοροποίηση στη

ζητήματος. Η «ενωτική» διάθεση των

χρήση της ορολογίας: «

συγγραφέων του βιβλίου της ΣΤ’

μας κι οι φτωχοί του μαχαλά της και τη θάψαμε

Εθνική

Δημοτικού διαπιστώνεται
και το 1949 εγκαταστάθηκε στο

στο πέρα νεκροταφείο - στην πλευρά των

Αντίσταση

Βερολίνο. Εργάστηκε στην Ακαδημία

απόρων. Δημήτρης Χατζής Γεννήθηκε στα

του Βερολίνου και εργάστηκε

Γιάννενα το 1913. Όταν έβγαλε το Γυμνάσιο

συλλέγοντας υλικό για την πνευματική

γράφτηκε στη Νομική Σχολή του

κίνηση στην Ελλάδα στα χρόνια της

Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπέφερε πολλά και

Τουρκοκρατίας. Έγραψε σημαντικά

δημοσιογραφώντας κατόρθωσε να μείνει στην

διηγήματα με τίτλο “Το τέλος της μικρής

Αθήνα και να μορφωθεί. Πήρε μέρος στην

μας πόλης’’, “Σπουδές’’, “Το διπλό

αντικείμενο

βιβλίο’’ και άλλα. Ο Δ. Χατζής, είναι από
βιβλιοπωλείο και στούντιο παραγωγής ταινιών.

Εθνική

τους σημαντικότερους λογοτέχνες
” στο μπλόκο της Κοκκινιάς!” Και σου

Προσοχή, με τα κόκκινα γυαλιά βλέπεις

Αντίσταση

θυμίζω και εγώ πως στο μπλόκο της

προθετικό σύνολο,
εμπρόθετος

πράγματα που δεν υπάρχουν. Επίσης σε

Κοκκινιάς οι καταδότες, οι δοσίλογοι, οι

επιρρηματικός

διαβεβαιώνω προσωπικά και αν θες το

χαφιέδες (όπως θέλεις πες το) ήταν οι

προσδιορισμός,

πιστεύεις, πως δεν είμαι μέλος σε κανένα κόμμα

Μπατρώνης και Λυκουρέτζος …στελέχη

πρόθεση +

ούτε θερμός υποστηρικτής κάποιου, αφού δεν

του ΚΚΕ! (παλιά μου τέχνη κόσκινο

αιτιατική

ψηφίζω καν στην Ελλάδα [;)] “Μου θυμίζεις

δηλαδή!) Τώρα για τους χαρακτηρισμούς

τους ταγματασφαλίτες που επί Χούντας

κάποιες φορές έχεις δίκιο ναι, δε ξέρω

αναγνωρίστηκαν ως “
category_id=2330> * Ελλάς - Ιστορία - 1920- *

Εθνική

πώς φαίνεται
, 1940-1944 * Ελλάς - Ιστορία -

Ελλάς - Ιστορία - 1940- * Ελλάς - Ιστορία -

Αντίσταση

Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949 * Ελλάς -

1967-1974 * Ελλάς - Ιστορία, Αρχαία * Ελλάς -

Ιστορία - Μικρασιατική καταστροφή *

Ιστορία, Νεώτερη * Ελλάς - Ιστορία -

Ελλάς - Ιστορία - Μινωική εποχή *

Δικτατορία της 4ης Αυγούστου (1936)

Εθνική

Ελληνική γλώσσα, Αρχαία * Ελληνική
(1941) Απελευθέρωση της Αθήνας

Ισπανικός Εμφύλιος Η Γερμανία προσαρτά την

Αντίσταση

(1944). Δεκεμβριανά Ανάληψη της

Αυστρία (1938) Ο Φράνκο στην Ισπανία. Η

εξουσίας από το Γ. Παπανδρέου

Αγγλία και η Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο

Συμφωνία Βάρκιζας (1945) Επάνοδος

στη Γερμανία Β' Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-

Γεωργίου Β' (1946) Ο Εμφύλιος Πόλεμος

1945) Ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940-1941) Ο

(1946-1949) «Δόγμα Τρούμαν»(1947)

βασιλιάς και η κυβέρνηση στη Μέση Γερμανική

Θάνατος Γεωργίου Β'. Ο Παύλος

και Ιταλική κατοχή (1941-1944) Η

βασιλιάς Ο Εμφύλιος Πόλεμος (1946-

ονοματική φράση

ονοματική φράση

1949) Η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου
στο ελληνικό κράτος (1948) Ζ' Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
. «Κι αν τώρα γράφουμε αναμνήσεις από

συμπλήρωμα

από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου τιμούν την

τα παιδικά μας χρόνια, είναι γιατί κάποια

ουσιαστικού:

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού

συναισθήματα είναι κοινά σ' όλα τα

<χρόνια> κατά

και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) και το έργο της και

παιδιά όλων των εποχών» αναφέρει στον

γενικήν

γράφουν για «άλλα παιδιά κάποιων άλλων

πρόλογο του βιβλίου η Aλκη Ζέη.

καιρών». Από τα χρόνια τα παιδικά, τα χρόνια

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη -

του σχολείου, τα δύσκολα χρόνια της

Βάσω Ψαράκη Το βιβλίο παρουσίασε ο

Για πρώτη φορά μαζί οι δυο συγγραφείς, φίλες

κατοχής

ποιητής Τίτος Πατρίκιος ενώ
αποσπάσματα των κειμένων διάβασαν οι
ηθοποιοί
. Σύγκρουση στην Σαιδόνα (Μάνη),

συμπλήρωμα

πατρίδα. Ο δεύτερος τόμος καλύπτει την

διαδήλωση στην Χρυσοκελλαριά,

ουσιαστικού:

περίοδο του 1942 και τις πρώτες αυθόρμητες

επεισόδιο στην Καλλιρρόη και την δράση

<στρατός> κατά

εξεγέρσεις εναντίον του Ιταλικού Στρατού

ενός Κύπριου Στρατιώτη, γνωστού ως

γενικήν

το ελεύθερο φρόνημα της και την αγάπη για την

Κατοχής

«Μαύρος». Το 1942 ιδρύεται ο
Σύνδεσμος Φοιτητών και Σπουδαστών
Μεσσηνίας και εκδηλώνονται οι πρώτες

πατριωτικές εκδηλώσεις (23 Νοεμβρίου
1942).
Μεσσηνίας απεφάσισε να παραδοθεί

συμπλήρωμα

οργανώσεων «Ελληνικός Στρατός, ΕΣ», ΕΔΕΜ,

αμαχητί στον Γερμανικό Στρατό. Ο

ουσιαστικού:

«Εθνική Φάλαγγα» και «Μεγάλη Ελλάς»,

τέταρτος τόμος καλύπτει την δεύτερη

<στρατός> κατά

επιθέσεις και δολοφονίες της ΟΠΛΑ εναντίον

Γερμανική Κατοχή από την 9ην

γενικήν

αξιωματικών του ΕΣ. Το ανωτέρω χρονικό

Σεπτεμβρίου 1943 μέχρι το τέλος του

διάστημα σφραγίζεται με την συνθηκολόγηση

Έτους. Η

ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) εναντίον των άλλων εθνικών

Κατοχής

της Ιταλίας, η οποία έγινε επισήμως γνωστή
στην Ελλάδα στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. Ο
Ιταλικός Στρατός
ο Νικόλαος Γραικός εκάρη ως μοναχός

κατοχής

είναι πάντα κοντά στα κωφά πνευματικά

συμπλήρωμα

Νικόδημος στη Μονή της Παναγίας Ξενιάς

παιδιά του για να τα στηρίξει με κάθε

ουσιαστικού:

στον Αλμυρό Βόλου. Το Σεπτέμβριο του ίδιου

δυνατό τρόπο. Σε μια περίπτωση

<χρόνια> κατά

χρόνου χειροτονείται ως κληρικός της

μάλιστα, όπου οι Γερμανοί συνέλαβαν

γενικήν

Αρχιεπισκοπής Αθηνών και γίνεται εφημέριος

μια παρέα νεαρών Κωφών, προφανώς

του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών. Στη θέση

λόγω παρεξήγησης, τους επισκέπτεται

αυτή υπηρέτησε για 27 χρόνια. Ο πάτερ

στη φυλακή και μεσολαβεί ώστε να

Νικόδημος στα δύσκολα χρόνια του πολέμου

ελευθερωθούν. (Μ. Κατσίμπρα, 1990).

και της

Στη διάρκεια των δύσκολων αυτών

χρόνων συνεχίζει
Με ακλόνητη πίστη στην αναγκαιότητα της

κατοχής

, διαφεύγει της αιχμαλωσίας και έρχεται

συμπλήρωμα

Ελληνοτουρκικής Φιλίας και Συνεργασίας, θα

πρόσφυγας στην Ελλάδα. Εργάζεται ως

ουσιαστικού:

τα μεταφράσει στα Τουρκικά και θα τα τυπώσει

λιμενεργάτης, αναπτύσσει πλούσια

<στρατός> κατά

στην Πόλη ή στην Άγκυρα. Αναρωτιέσαι πώς

συνδικαλιστική δράση, διώκεται από το

γενικήν

τόσο πολλά χώρεσαν σε μια ζωή: ο νέος από τον

καθεστώς της 4ης Αυγούστου, βγαίνει

Κιρκινζέ «υπηρετεί» στα Οθωμανικά Τάγματα

αντάρτης στον ΕΛΑΣ, αντιμετωπίζει το

Εργασίας, λιποτακτεί επανειλημμένα,

Γερμανό και Ιταλό κατακτητή, αλλά και

υποχρεωτικά επιστρατεύεται από τον Ελληνικό

τον πρόσφυγα συνεργάτη του, Μιχάλ

στρατό

Αγά. Ο ΙΟΣ σωστά διαπιστώνει ότι «Οι

συνεργάστηκαν μαζί τους και σπρώξανε την

συνήθεις πατριώτες βρίσκουν τα
. Είμαστε πλέον στο κεφάλαιο ΗΡΘΑΝ

συμπλήρωμα

Τουρκία στον όλεθρο. Φίλοι ανακηρυχθήκανε –

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και διαπιστώνουμε ότι οι

ουσιαστικού:

ποιοι άλλοι; - οι Αγγλογάλλοι και ιδιαίτερα οι

χριστιανικοί πληθυσμοί εξοπλίζονται με

<στρατός> κατά

Αμερικάνοι». Νέοι πολιτικοί κάνουν αισθητή

τον εγκαταλειμμένο τουρκικό οπλισμό. Ο

γενικήν

την παρουσία τους. «Τον λέγανε Μουσταφά

τροχός γυρίζει. «Το αίμα κι ο τρόμος

Κεμάλ. Τέτοιο γιο είχε χρόνια και χρόνια να

φέρνει τρόμο. Τα γυρίσματα σαν έρθουν

γεννήσει Τούρκισσα μάνα». Στις 15 Μαΐου

ξαφνικά, φέρνουνε καινούργιες

1919 αποβιβάζεται στη Σμύρνη ο ελληνικός

συμφορές». Οι Τούρκοι φεύγουν

στρατός

φοβισμένοι από τους εξοπλισμένους

κατοχής

χριστιανούς, όχι αναίτια, αν
σου, πως οι εκλογές του Νοέμβρη κι ο

καθεστώς

αναλογιστούμε ότι
που επέβαλε η Αντάντ το 1917.

διχασμός, όλα είναι έργο των ξένων; Δεν το’

κατοχής

Στρέφεται ενάντια στην Αριστερά που

ουσιαστικού:

χεις ακουστά μωρέ, το διαίρει και βασίλευε;

αγωνιζόταν ενάντια στο καθεστώς

<καθεστώς> κατά

Αυτοί μας βάλανε να φαγωθούμε . Αυτοί».

αυταρχισμού, εκκαθαρίσεων και

γενικήν

Εμμέσως πλην σαφώς, η Δ. Σωτηρίου

πρόσδεσης της Ελλάδας στο άρμα

καταδικάζει την στάση της Αριστεράς της

ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, με

εποχής που στάθηκε απέναντι στο Βενιζέλο και

αποτέλεσμα να εμπλακεί σε πολεμικούς

στο

τυχοδιωκτισμούς. Στρέφεται ενάντια

συμπλήρωμα

στην Αριστερά της εποχής που
καταψήφισε το Βενιζέλο και απαίτησε
Ειρήνη. Όμως με πολύ περίεργο και
, παρόλο που συμφωνούν ότι η

συμπλήρωμα

πολιτικές διαφορές". Προσφατα άκουσα και το

κυβερνηση Παπαδήμου προέκυψε από

ουσιαστικού:

"υπάρχει διαφορά νοοτροπίας". Δηλαδή, ενώ σε

συνταγματική εκτροπή και παρόλο που

<καθεστώς> κατά

λίγο θα πεθαίνουμε στους δρόμους αυτοί

είναι προφανές ότι τα βασικότερα

γενικήν

σκέφτονται πώς θα προστατεύσουν τη

Υπουργεία ελέγχονται από ξένους.

νοοτροπία και το πολιτικό τους στίγμα. Το

Εθελοτυφλούν σκόπιμα, από βλακεία ή

αξιοπερίεργο είναι, ότι κανείς από αυτούς δεν

από άγνοια; Οπως και νάχει, αυτή η

αντιμνημονιακά κόμματα, είναι: "υπάρχουν

κατοχής

αποδέχεται ότι η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς

επιμονή αρχίζει και γίνεται ύποπτη. Read

χούντας ή
επιτελεί με φανατισμό τις δύο λειτουργίες που

κίνημα του

More
το 1909. Παρά το τόσο εμφανές 1909 στο

προθετικό σύνολο,

ξέρει να κάνει καλύτερα: να λεηλατεί τη χώρα

Γουδί

εξώφυλλο και τη λέξη Κίνημα, κανενός

εμπρόθετος

στο εσωτερικό, να την υποδουλώνει στο

από όσους συνάντησα δεν πήγε το μυαλό

επιρρηματικός

εξωτερικό. Οι πιο κυνικοί λένε τώρα «ας

στο κίνημα που σφράγισε την πρώτη

προσδιορισμός,

επιβιώσουν τουλάχιστον οι μισοί 'Ελληνες, γιατί

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της

πρόθεση +

να χαθούν κι αυτοί;».* Τις προάλλες

Ελλάδας, τον 20ό αιώνα. 'Ολοι

αιτιατική

κυκλοφορούσα στο δρόμο με το αφιέρωμα της

συνέδεσαν αμέσως τη λέξη Γουδί με την

Ελευθεροτυπίας στο

εκτέλεση των 'Eξη, θεωρηθέντων

για την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας,

υπευθύνων της Μικρασιατικής
, όπως ονομάστηκε η διαμάχη ( 1916 )

Διχασμός

δυνάμεις της Αντάντ αποβιβάστηκαν στην πόλη

ανάμεσα στο Βασιλιά Κωνσταντίνο ΙΒ΄

τον Οκτώβριο του 1915 με σκοπό να εκβιάσουν

και τον Ελευθέριο Βενιζέλο αναφορικά

την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο.

με την έξοδο της Ελλάδας στον Πρώτο

Δημιουργήθηκε το Βαλκανικό Μέτωπο, που

Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησαν στο

απαρτιζόταν από δεκάδες χιλιάδες άνδρες και

σχηματισμό δεύτερης κυβέρνησης από το

είχε σκοπό να παράσχει υποστήριξη προς τη

Βενιζέλο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η "

Σερβία και τη Ρωσία . Ο Εθνικός

Προσωρινή Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας
" απαρτιζόταν από το Βενιζέλο, το

υποκείμενο

Δαγκλή και τον Κουντουριώτη
βρισκόταν το στρατηγείο του Τσάρου. Ο

Διχασμό

των κατοίκων και παράλληλα να

τελευταίος περίμενε ότι ο Καποδίστριας δεν θα

παρουσιαστούν οι Αυστριακοί ως

είχε υπογράψει τη διακοίνωση. Εξεπλάγη,

υποκινητές πραξικοπήματος. Συνέστησε

όμως, όταν ο νεαρός διπλωμάτης του ανέφερε

μάλιστα στον Τσάρο να ζητήσει την

ότι έπραξε το αντίθετο. Σύμφωνα με τον

αποκήρυξη της διακοίνωσης, μιας και οι

Καποδίστρια, η ανακοίνωση της διακοίνωσης

Αυστριακοί δε θα μπορούσαν να

και η εισβολή του αυστριακού στρατού στην

επικαλεστούν την υπογραφή του

Ελβετία , θα είχαν ως αποτέλεσμα τον

μυστικού πράκτορά τους, πράγμα το
οποίο και έγινε. Το αποτέλεσμα των
διπλωματικών κινήσεων του

ωθεί σε ανεπίτρεπτες πράξεις. Δύο

διχασμό

Καποδίστρια ήταν οι
. Οι διώξεις αντιβενιζελικών

βασιλόφρονες απότακτοι στρατιωτικοί θα

αποκορυφώνονται με την αψυχολόγητη

πυροβολήσουν τον Έλληνα ηγέτη στο σταθμό

και άδικη δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη

της Λυών στο Παρίσι κατά την ώρα της

. Η επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα

επιστροφής του στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος

δημιουργεί κλίμα ενθουσιασμού. Αφού

τραυματίζεται στο δεξιό χέρι. Το γεγονός θα

επικυρωθεί από το Ελληνικό

προκαλέσει ταραχή στην Ελλάδα και αλγεινή

Κοινοβούλιο η Συνθήκη των Σεβρών,

εντύπωση στους Συμμάχους και θα

προκηρύσσονται εκλογές για τον

αντικείμενο

αναζωπυρώσει τον εθνικό

Οκτώβριο και διαλύεται η
παρατεταμένης θητείας Βουλή.
[ Επεξεργασία ] Ο απολογισμός του

του. Συνήθιζε με τα τεχνάσματα και τις

διχασμός

πολέμου [ Επεξεργασία ] Απώλειες
υπονόμευε την τύχη της επανάστασης.

στρατηγικές του ανταρτοπολέμου να εξαπατά

Αυτός ήταν ο λόγος που κέρδισε κατά τη

τον αντίπαλο. Αν και ήταν ένας απλός άνθρωπος

διάρκεια της επανάστασης το σεβασμό

με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, επέδειξε

και την εμπιστοσύνη των μεγάλων

πατριωτισμό και συνέβαλε με το δικό του

στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών. Είχε

μοναδικό και ιδιοφυή τρόπο στην ομόνοια

όμως πάντα το θάρρος της γνώμης του

μεταξύ των Ελλήνων (Πολιτικών και

και πολλές φορές γινόταν επικριτικός και

Στρατιωτικών), ειδικά σε περιόδους όπου ο

αυστηρός προς οποιαδήποτε κατεύθυνση,

ένοπλος
την ίδρυση, τη δράση και τις δυσκολίες του

όταν θεωρούσε ότι κάποιος ήταν
στη χώρα, ενώ αποψιλώνει την Αργολίδα

διχασμόν

πρώτου αυτού συνεταιρισμού, κατά τα έτη

από τον βασικό ενεργό πληθυσμό (ο

1913-1914. Έτη που αρχίζουν με τη νικηφόρα,

πληθυσμός του Άργους πέφτει σε κάτω

και για την Ελλάδα, τροπή των Βαλκανικών

από δέκα χιλιάδες, διοικητικά η πόλη

πολέμων, η οποία δημιουργεί ένα γενικότερο

μετατρέπεται από Δήμο σε κοινότητα και

κλίμα αισιοδοξίας, αλλά καταλήγουν στην αρχή

μόλις το 1925 επανέρχεται στο καθεστώς

του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, που προκαλεί

του Δήμου). Read Full Post » Ντόντουελ

υποκείμενο

αντικείμενο

βαθιάν αναστάτωση και

Έντουαρντ – «Προς το Άργος», 1805

πολιτεύματος από απόλυτη μοναρχία σε

Αναρτήθηκε στην κατηγορία
του έθνους ζήτησε από τον Όθωνα να

διχασμό

συνταγματική. Τις κρίσιμες εκείνες ώρες του

σχηματίσει υπουργείο με την συμμετοχή

πρωϊνού της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 ο

του φαναριώτη Αλέξανδρου

Όθωνας ανέθεσε στον Ανδρέα Μεταξά να

Μαυροκορδάτου και του Γαλλόφιλου

σχηματίσει κυβέρνηση με σκοπό την

Ιωάννη Κωλέττη. Σχημάτισε κυβέρνηση

προετοιμασία αρχών και λαού για την ψήφιση

στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 και ήταν ο

του Συντάγματος. Ο Μεταξάς επέδειξε απόλυτη

πρώτος στην πολιτική ιστορία της

ψυχραιμία και μετριοπάθεια και για να

Ελλάδος αρχηγός κυβερνήσεως που

αποφύγει το

ονομάστηκε πρωθυπουργός. Κατά τη

αντικείμενο

διάρκεια της πρωθυπουργίας του
πτώση των παραπάνω θέσεων και την

διχασμό

διατήρησε τη τάξη
των επαναστατών μετά τον αποκλεισμό

πυρπόληση της Πρόνοιας. Καταγράφονται οι

τους μέσα στα τείχη αλλά και στον

απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, η δύναμη

ενθουσιασμό μετά τη συμφιλίωση των

των εμπολέμων και εξαίρεται ο ηρωισμός στο

πολιτών. Περιγράφει συγκινητικά και με

πεδίο της μάχης. Διατρέχει γρήγορα τις μέρες

αξιοπαρατήρητες κρίσεις τις τελευταίες

που δεν έχουν σπουδαία γεγονότα και κάνει

μέρες, όταν εκκενώνεται η πόλη από τις

λεπτομερή περιγραφή των αξιόλογων μαχών και

οικογένειες και η Επιτροπή αποφασίζει

αντικείμενο

των πολεμικών κατορθωμάτων. Αναφέρεται

την παράδοση της πόλης, παρόλο που η

διεξοδικά στο
το Παλάτι, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός

αμνηστία που έδωσε ο Όθωνας
με όλα τα μεταγενέστερα επακόλουθα

συμπλήρωμα

ζήτησε να συμμετάσχει η Ελλάδα στο πλευρό

του. Στις 16 Αυγούστου 1916 γίνεται το

ουσιαστικού:

των Συμμάχων στην επιχείρηση των

Κίνημα της Εθνικής Αμύνης στη

<γένεση> κατά

Δαρδανελίων (Φεβρουάριος 1915). Οι

Θεσσαλονίκη , που το υποστηρίζει ο

γενικήν

φιλοβασιλικές κυβερνήσεις, που διορίζονται

συμμαχικός στρατός, που έχει στο μεταξύ

στη συνέχεια, δiμιουργούν κλίμα πόλωσης,

αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη. Ο

διαιρώντας την Ελλάδα σε δύο παρατάξεις

Βενιζέλος τίθεται επικεφαλής του

-φιλοβασιλικών και φιλοβενιζελικών-, κάτι που

κινήματος. Στις 24 Νοεμβρίου 1916 η

θα συντελέσει στη γένεση και άνδρωση του

ολοκληρωμένη Προσωρινή Κυβέρνηση

εθνικού
ήθος της ανηθικότητας πρέπει να αποβληθούν

κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές
, των ψευτομειονοτήτων και του

συμπλήρωμα

όπως ακριβώς το καρκίνωμα. Το τραβάς

πολιτικού τυχοδιωκτισμού δεν θα μας

ουσιαστικού:

ορμητικά και το πετάς. Τότε μαζί τους θα βγουν

βρουν σύμφωνους. Ο διάλογος ανάμεσα

<μικρόβιο> κατά

και οι αρρώστιες που στείλανε στο Σώμα της

στην πολιτική εξουσία και τους πολίτες

γενικήν

Ελληνικής Φυλής. Ο λόγος και η αντιλογία που

που εργάζονται για την ελευθερία και την

δεν περιλαμβάνουν το κοινό καλό της Εθνικής

ανάπτυξη της Ελλάδος πάνω στα δικά

κοινότητας αλλά σπέρνουν το μικρόβιο του

της στέρεα πόδια είναι υπόθεση που θα

διχασμού

διχασμού

την πάρουμε επάνω στους ώμους μας.

Αλλά αυτό δεν είναι
την Χιμάρα κάθε καλοκαίρι διότι τελικά,

διχασμού

με μια μερίδα ΟΜΟΝΟΙΑ και άλλη

συμπλήρωμα

πουθενά δεν είναι... User is currently online in

ΜΕΓΚΑ , αλλά και να είναι στο

ουσιαστικού:

Επικαιρότητα -Δεν θέλει πολύ λογική να

απυρόβλητο για την ενέργειά τους αυτή.

<τετελεσμένο>

καταλάβει κανείς ότι μέσα από μια έντονη

Προσβάλλει τη λογική η δήλωση του

κατά γενικήν

διγλωσσία πράξεων και δηλώσεων στη Ν.Δ.

Υπευθύνου Εξωτερικής Πολιτικής του

θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο

κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κ.

χορτάτο. Δηλαδή θέλουν και το τετελεσμένο

Πάνου Παναγιωτόπουλο, την οποία

του οριστικού πολιτικού

έκανε αφού υποδέχθηκε στα γραφεία του
αντιπροσωπεία μιας διασπαστικής

τη διακυβέρνηση της χώρας. Μαζεύτηκαν τότε

εμφύλιος

προσπάθειας της πολιτικής έκφρασης
, για τον οποίο δούλεψε από το

όλοι της φατρίας του Μαυροκορδάτου και του

παρασκήνιο μεθοδικά ο Μαυροκορδάτος

Κωλέτη στο Κρανίδι και εξέλεξαν παράνομα

και η φατρία του. Μίσθωσαν

άλλη κυβέρνηση – άλλο εκτελεστικό σώμα– με

στρατεύματα από τη Ρούμελη,

πρόεδρο τον Γεώργιο Κουντουριώτη. Ως

πληρώνοντάς τα με τα χρήματα του

πρωθυπουργός, λοιπόν, της επαναστατημένης

δανείου, τα οποία μόλις είχαν έρθει από

Ελλάδας ο Γεώργιος Κουντουριώτης δεν

την Αγγλία. Όσα χρήματα δε

κατόρθωσε να κάμει ούτε ένα καλό. Επί

σπαταλήθηκαν στον εμφύλιο, δόθηκαν

πρωθυπουργίας του ξέσπασε ο

στους Υδραίους ως αποζημίωση για τον

υποκείμενο

πόλεμο, κρατώντας οι
των Ελλήνων για αποτίναξη του ζυγού και

εμφύλιος

σπαραγμός. Αφού είδε ότι οι παραινέσεις

ελευθερία και αποκομίζοντας κάθε είδους

του δεν γίνονταν αποδεκτές, αποσύρθηκε

υποστήριξη από αυτούς και από τα ξένα κράτη.

αποκαρδιωμένος στη μονή της

Η αποστολή του Γερμανού εξέφρασε εκείνη την

Χρυσοποδαρίτισσας. Εκεί, με εντολή του

περίοδο την επίσημη φωνή της

Γκούρα, οι στρατιώτες τον απήγαγαν με

επαναστατημένης Ελλάδας στο εξωτερικό και

βία και τον έσυραν πεζό μέχρι τη

απέφερε αρκετά οφέλη στην επανάσταση . Όταν

Γαστούνη, το χειμώνα του 1825.

επέστρεψε ο Γερμανός στην Ελλάδα, μαινόταν

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο σοβαρός

ο

κλονισμός της υγείας του. Έλαβε μέρος

υπήρξε θύμα σφαγών και διώξεων . Η Ελλάδα

στις
πόλεμος , που κράτησε μέχρι το 1949 .

εμφύλιος

εισήλθε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το

Το 1952 η Ελλάδα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ

1940, ύστερα από επίθεση της Ιταλίας , η οποία

. Στις 21 Απριλίου του 1967 ο στρατός

αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Ωστόσο, με την

πήρε την εξουσία με πραξικόπημα. Οι

επέμβαση της Γερμανίας η χώρα ηττήθηκε και

δικτάτορες στη συνέχεια

ακολούθησε περίοδος κατοχής από τις δυνάμεις

αποστασιοποιήθηκαν και από το

του Άξονα (1941-1944). Αμέσως μετά το πέρας

Βασιλιά , τον εξεδίωξαν από την χώρα

του πολέμου ξέσπασε

και κατήργησαν τη μοναρχία ( 1973 ). Η
στρατιωτική Χούντα υπήρξε η

υποκείμενο

υποκείμενο

πολεοδομικά προβλήματα του Άργους. ΙΙΙ. 3.

εμφυλίων

παθών. Στις 10 Μαΐου 1824 το

συμπλήρωμα

Επισιτιστικά – Εμπορικά Σε κάθε εμπόλεμη και

Υπουργείο Αστυνομίας εξέδωσε διαταγή

ουσιαστικού:

γενικά πολυτάραχη εποχή, είναι επόμενο να

με την οποία απαγορευόταν στον

<έκρηξη> κατά

πληθαίνουν τα προβλήματα αυτού του είδους.

οποιονδήποτε κάτοικο του Άργους –

γενικήν

Το ίδιο ήταν φυσικό να συμβεί μετά την έκρηξη

ντόπιο ή ξένο – να πηγαίνει στους

της Επανάστασης και στο Άργος, που βρέθηκε

Μύλους και να αγοράζει ψωμί, σιτάρι και

πολλές φορές στο επίκεντρο πολεμικών

οποιοδήποτε άλλο είδος βιοτικής

συγκρούσεων, αλλά και της έκρηξης

ανάγκης, χωρίς την άδεια της
Αστυνομίας. Στο Εκτελεστικό Σώμα

αξιωματικοί έφθασαν στο Ναύσταθμο για να

Μικρασιατική

εξηγούσε ότι πήρε αυτό το
Εκστρατεία (1919-1922). Διετέλεσε

τον καταλάβουν. Αμέσως έδωσε το σήμα του

συντάκτης της «Μεγάλης Στρατιωτικής

συναγερμού και με το πιστόλι στο χέρι, έσπευσε

και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας» του

στον αστυνομικό σταθμό. Εκεί βρήκε τρεις

1930. Υπήρξε Διοικητής μοίρας

στασιαστές αξιωματικούς, οι οποίοι τον

αντιτορπιλικών και ανθυποβρυχιακών

πυροβόλησαν, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός

έργων, ενώ το 1919 έφερε στο

από τις σφαίρες τους. Πήρε μέρος στους

Ναύσταθμο κατ΄ εντολή της υπηρεσίας

Πολέμους 1917-1918 και στη

του τα γερμανικά υπερτηλεβόλα ΡΥΡ
από το Κίελο, ενώ δίδαξε Πυροβολική
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της

αντικείμενο

Νορβηγίας. Το 1924, βραβεύθηκε
το σκεπτικό ότι ήταν το μόνο εν λειτουργία

Δεκεμβριανά

: η διαδήλωση - διαμαρτυρία του Ε.Α.Μ

προθετικό σύνολο,

τμήμα του τακτικού Ελληνικού Στρατού, το

στο κέντρο της πρωτεύουσας εξελίχθηκε

εμπρόθετος

οποίο πολέμησε σε Βόρειο Αφρική και Ιταλία.

σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των

επιρρηματικός

Τα στελέχη της κυβέρνησης διχάζονται και

εφεδρικών δυνάμεων του ΕΛΑΣ από τη

προσδιορισμός,

ακολουθεί η παραίτηση των υπουργών του

μία μεριά και των κυβερνητικών

πρόθεση +

Ε.Α.Μ. στις 2 Δεκεμβρίου του 1944. Τις

δυνάμεων από την άλλη, στις οποίες

αιτιατική

επόμενες μέρες ακολουθούν τα γεγονότα που

προστέθηκαν μέλη των υπόλοιπων

έχουν μείνει γνωστά ως

αντιστασιακών οργανώσεων,
μηχανοκίνητες μονάδες του βρετανικού
στρατού, καθώς και μέλη των πρώην

Εθνικής Ενότητας, που προήλθε από τη

Δεκεμβριανά

ταγμάτων ασφαλείας
). Στις αρχές Δεκεμβρίου, μέσα σε μια

Συμφωνία του Λιβάνου ( 20 Μαΐου 1944 ),

ατμόσφαιρα δηλητηριασμένη από την

έθεσε τον ΕΛΑΣ υπό τις διαταγές του Βρετανού

ένταση και την αμοιβαία καχυποψία, το

στρατηγού Σκόμπυ , ο οποίος ορίστηκε

ΕΑΜ κάλεσε τους Αθηναίους σε γενική

διοικητής όλων των ενόπλων δυνάμεων στην

απεργία και σε διαδήλωση στην πλατεία

Ελλάδα. Ο αφοπλισμός του ΕΛΑΣ μετά την

Συντάγματος. Στόχος ήταν η έκφραση

απελευθέρωση αποτέλεσε το επίμαχο ζήτημα

διαφωνίας με τους χειρισμούς του

που οδήγησε στη σύγκρουση του Δεκεμβρίου

Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

1944 (

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στις 3

οποία καμία παράταξη δεν κατάφερε να

Δεκεμβρίου 1944
. [ Επεξεργασία ] Β΄ Παγκόσμιος

δικτατορία

εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Υπ’ αυτές τις

Πόλεμος Υπό το καθεστώς της 4ης

συνθήκες και θέλοντας να αποτρέψει το

Αυγούστου ο Μεταξάς κατάφερε να

σχηματισμό αντιβασιλικής κυβέρνησης

επιβάλει τον απόλυτό έλεγχό του στο

επέτρεψε στον Ιωάννη Μεταξά να σχηματίσει

κράτος και το στρατό. Παρά λοιπόν τις

κυβέρνηση με την ανοχή των μεγάλων

φημολογούμενες φιλογερμανικές ιδέες

κομμάτων και αργότερα, στις 4 Αυγούστου

του η Ελλάδα παρέμεινε προσδεμένη στο

1936 , την επιβολή ειδικού καθεστώτος

άρμα της Μ. Βρετανίας και πολέμησε

περιορίζοντας συνταγματικά δικαιώματα

μαζί της στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο .

χαρακτηριζόμενο ως εκ τούτου
μοναρχία το 1833 . Η πρωτεύουσα τότε

Παγκόσμιο

Μετά την
. Μετά τη λήξη του τελευταίου, η εμμονή

προθετικό σύνολο,

μεταφέρθηκε στην Αθήνα . Μέσα στο 19ο και

Πόλεμο

στον αλυτρωτισμό, τα ελληνικά

εμπρόθετος

τον πρώιμο 20ό αιώνα, η Ελλάδα προσπάθησε

στρατηγικά σφάλματα, η μεταβολή των

επιρρηματικός

να προσαρτήσει στα εδάφη της όλες τις

συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο

προσδιορισμός,

περιοχές που ακόμη ανήκαν στην Οθωμανική

και η άνοδος του τουρκικού εθνικισμού

πρόθεση +

Αυτοκρατορία και είχαν ελληνόφωνο

οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη

αιτιατική

πληθυσμό, πράγμα που κατάφερε εν μέρει,

Μικρασιατική Καταστροφή και την

συμμετέχοντας στους Βαλκανικούς Πολέμους

έλευση 1.000.000 προσφύγων στην

και τον Πρώτο

Ελλάδα. Το διάστημα αυτό (1914-1923)

που διέμενε. Όταν τον συνάντησε, ο Βενιζέλος

Βαλκανικού

το ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας
, ο Βενιζέλος έστειλε τον Μεταξά στη

συμπλήρωμα

του πρόσφερε τη θέση του πρώτου υπασπιστή

πολέμου

Σόφια για να διαπραγματευτεί τη

ουσιαστικού:

του. Έτσι ο Μεταξάς έγινε ο ουσιαστικός

στρατιωτική συνθήκη μεταξύ της

<έκρηξη> κατά

σύνδεσμος μεταξύ του πρωθυπουργού και των

Ελλάδας και της Βουλγαρίας . Στις 5

γενικήν

ανακτόρων. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούσε ο

Οκτωβρίου η συνθήκη είχε υπογραφεί.

διορισμός του ως υπασπιστή και στρατιωτικού

Μετά την υπογραφή της συνθήκης

συμβούλου του Βενιζέλου . Το 1912 , λίγο πριν

αναχώρησε για το Βελιγράδι και τέλος

την έκρηξη του πρώτου

στις 17 Οκτωβρίου έφτασε στη Λάρισα ,
όπου είχε εγκατασταθεί το Γενικό

επανάσταση του 1896 και την απόσχισή της από

ένωση της

Επιτελείο. Ο
με την Ελλάδα το 1913. Πίνακας

την Οθωμανική Αυτοκρατορία , όπου και

Κρήτης

περιεχομένων 1 Ιστορία 1.1 Κρητικές

εμπρόθετος

τέθηκε υπό την προστασία των Μεγάλων

επαναστάσεις 1.2 Η επέμβαση των

επιρρηματικός

Δυνάμεων , του Ηνωμενου Βασιλείου , της

μεγάλων δυνάμεων 1.3 Ο Γεώργιος στην

προσδιορισμός,

Γαλλίας , της Ιταλίας και της Ρωσίας .

Κρήτη 1.4 Επανάσταση του Θέρισου 1.5

πρόθεση +

Προπαρασκευή της αυτονόμησης της Κρήτης

Ένωση 2 Οργάνωση 3 Οικονομία 3.1

αιτιατική

υπήρξε η ιστορική Σύμβαση της Χαλέπας . Η

Νόμισμα 3.2 Τράπεζα Κρήτης 4

Κρητική Πολιτεία αποτέλεσε το μεταβατικό

Ταχυδρομείο 5 Ασφάλεια 5.1 Οπλοφορία

προθετικό σύνολο,

στάδιο πριν την

6 Εκπαίδευση 7 Πολιτιστική ζωή 8

της Κρήτης συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι το

ένωση της

με την Ελλάδα, η Τράπεζα Κρήτης

προθετικό σύνολο,

1914 περίπου, τα ξένα ταχυδρομικά γραφεία

Κρήτης

απόκτησε το δικαίωμα κυκλοφορίας

εμπρόθετος

(Γαλλικό, Αυστριακό, Ιταλικό), που εκδίδαν και

χαρτονομίσματος για τη δική της

επιρρηματικός

ειδικές σειρές γραμματοσήμων για την Κρήτη.

περιοχή, όπως η Ιονική στα Ιόνια Νησιά

προσδιορισμός,

Τράπεζα Κρήτης Στη νέα Κρητική Πολιτεία η

το 1864 και η Ηπειροθεσσαλίας το 1882.

πρόθεση +

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με όμιλο

Συγχωνεύθηκε με την Εθνική το 1919.

αιτιατική

Άγγλων τραπεζιτών ίδρυσαν το 1899 την

Εκπαίδευση Η εκπαίδευση ήταν ήδη

Τράπεζα Κρήτης. Αργότερα, με την

ανεπτυγμένη στην Κρήτη, αλλά με την

ίδια αυτή περίοδο αναπτύσσεται σημαντική

ενετική σε

σύσταση της Κρητικής Πολιτείας
και το 1814 σε αγγλική. Οι Άγγλοι την

προθετικό σύνολο,

εκπαιδευτική κίνηση με πρωτεργάτες

γαλλική

πούλησαν στον Aλή Πασά με συνθήκη

εμπρόθετος

ονομαστούς δασκάλους, όπως τον Ιερομόναχο

κυριαρχία

στις αρχές του 19ου αιώνα και χάνει τα

επιρρηματικός

Φιλόθεο, τον Αναστάσιο Μοσπινιώτη, τον

προνόμια των προηγούμενων αιώνων. Οι

προσδιορισμός,

Ανδρέα Ιδρωμένο και Χριστόφορο Περραϊκό,

Παργινοί αντιδρούν στη συνθήκη, καθώς

πρόθεση +

τον Αγάπιο Λεονάρδο, κ.ά. Κατά την

χάνουν σημαντικό μέρος των περιουσιών

αιτιατική

Τουρκοκρατία, αρκετοί Σουλιώτες περνούν

τους και για να μην υποδουλωθούν

μέσω Πάργας προς τα Επτάνησα . Οι

κατέφυγαν στην Κέρκυρα (1819). Η

πρόσφυγες της Πάργας του Francesco Hayez Tο

συλλογική μνήμη

1797 πέρασε από

οχύρωσε την πόλη και έκοψε νομίσματα.

από το 1407 μέχρι πριν πέσει στα χέρια

συμπλήρωμα

Αργότερα όμως η πόλη ήρθε στην επικράτεια

των Τούρκων το 1499 . Τότε έλαβε και

ουσιαστικού:

του Δουκάτου των Νέων Πατρών και αργότερα

την σημερινή του μορφή το κάστρο της

<διάστημα> κατά

πέρασε στην κυριαρχία του Αρβανίτη Μπούα

πόλης. Το 1458 ο Μωάμεθ Β΄ ο

γενικήν

Σπάτα . Την περίοδο εκείνη η πόλη ονομαζόταν

Πορθητής πολιόρκησε ανεπιτυχώς την

από τους Έλληνες Έπακτος ή Επαχτος, από

πόλη, που παρέμεινε στα χέρια των

τους Φράγκους Νεοπάντ-Νεπάντ-Λεπάντ ή

Βενετών. Τελικά το 1499 ο Βαγιαζήτ ο Β'

Λεπάντο. Πέρασε ένα διάστημα
της Σικελίας Γουλιέλμου Β') οι οποίοι

Ενετική

με τον Τουρκικό
έως το 1797. Αξιοσημείωτο γεγονός της

προθετικό σύνολο,

αποσπώντας τις από την Βυζαντινή

κυριαρχία

περιόδου αυτής ήταν η λαϊκή εξέγερση

εμπρόθετος

Αυτοκρατορία δημιουργούν την Παλατινή

γνωστή με το όνομα Ρεμπελιό των

επιρρηματικός

Κομητεία Κεφαλληνίας και Ζακύνθου κάτω από

Ποπολάρων . Μετά τη Συνθήκη του

προσδιορισμός,

την ηγεμονία των Παλατινών Κομήτων Ορσίνι

Κάμπο Φόρμιο ακολουθεί η Γαλλοκρατία

πρόθεση +

1197 – 1325, Ανδηγαυών (d’ Anjou) 1325 –

των Επτανήσων (1797-1799), όπου

αιτιατική

1357 και Τόκκων 1357 – 1479. Στην συνέχεια

Γάλλοι δημοκρατικοί αρχικά και στη

την κατακτούν οι Βενετοί [2] και παραμένει

συνέχεια με την Συνθήκη Ρωσοτουρκικής

κάτω από την

Συμμαχίας (1799) οι Ρώσοι με

κάνουν και οι επαναστάτες του Ολύμπου.

σύμμαχους τους
πραγματοποιήθηκε το 1881.

186.Οι έντονες διαμαρτυρίες των Ελλήνων

Ενετοκρατίας

ενσωμάτωση

(Αποκαλύπτεται ο αριθμός 4) 187. 28

υποκείμενο

αφυπνίζουν τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τον

Ιουλίου 1913. Συνθήκη του

Ιούλιο του 1878 συγκαλείται συνέδριο στο

Βουκουρεστίου. Παραχωρούνται οι

Βερολίνο. Η Βουλγαρία επανέρχεται στα

περιοχές που απελευθερώθηκαν από τον

προηγούμενα σύνορα. Μία από τις αποφάσεις

ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια των

του Συνεδρίου ήταν η παραχώρηση της

βαλκανικών πολέμων. Ήπειρος,

Θεσσαλίας πλην της Ελασσόνας και της Άρτας

Μακεδονία, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου

στην Ελλάδα. Η

Πελάγους.(Αποκαλύπτεται ο αριθμός 5)
188. Η Ελλάδα νικήτρια του Α΄
Παγκοσμίου πολέμου 1914-1918
του Κονδύλη και των αρχηγών των

προθετικό σύνολο,

1935 παραιτήθηκε ο Πρωτοπαπαδάκης από

ενόπλων δυνάμεων Παπάγου, Ρέππα και

εμπρόθετος

υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και

Οικονόμου και ο Γεώργιος Κονδύλης

επιρρηματικός

διορίστηκε ο: Δημήτριος Λόντος υφυπουργός

όρισε την Κυβέρνηση Γεωργίου Κονδύλη

προσδιορισμός,

παρά τω Πρωθυπουργώ Στη διάρκειά της

1935 [2] . [ Επεξεργασία ] Πηγές

πρόθεση +

διακυβέρνησης από τον Παναγή Τσαλδάρη 52

"«Κυβέρνησις Παναγή Τσαλδάρη, Από

αιτιατική

πολιτικοί έλαβαν θέση υπουργού ή

10.3.1933 έως 10.10.1935»" . Γενική

υφυπουργού. Στις 10 Οκτωβρίου 1935, η

Γραμματεία της Κυβέρνησης.

κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη έπεσε μετά

http://www.ggk.gov.gr/?p=1003 .

από

Ανακτήθηκε την 4 Ιουλίου 2011.

υπουργός Εσωτερικών Στις 25 Σεπτεμβρίου

πραξικόπημα

[ Επεξεργασία ] Παραπομπές ↑ ΦΕΚ A
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