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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Με τον όρο Ιστορία εννοείται η συστηματική μελέτη του παρελ-
θόντος εστιασμένη κυρίως στην ανθρώπινη, δραστηριότητα έως την πα-
ρούσα εποχή. Η ιστορία μελετά κυρίως γραπτές πηγές που μας δίνουν 
πληροφορίες για το παρελθόν ενώ ως προϊστορία αναφέρεται η εποχή 
για την οποία δεν έχουμε γραπτές πηγές ή που αυτές δεν μας είναι κατα-
νοητές. Η μελέτη των γεγονότων περιλαμβάνει την καταγραφή τους, 
αλλά και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτά, όπως και τους γενικούς νόμους 
της ιστορικής εξέλιξης. 

Στην αρχή των εννέα βιβλίων του Ηρόδοτου, του αρχαιότερου 
Έλληνα ιστοριογράφου, διαβάζουμε: 

 

«Ηροδότου Αλικαρνησσέος. Ιστορίης απόδειξις ήδε, ως μήτε τα γενόμενα 

εξ ανθρώπων τω χρόνω εξίτηλα γένηται, μήτε έργα μεγάλα τε και θαυ-

μαστά, τα μεν Έλλησι, τα δε βαρβάροισι αποδεχθέντα, άκλεα, γένηται, 

τα τε άλλα και δι’ ην αιτίην επολέμησαν αλληλοισι». 
 

Η ιστορία δεν αποτελεί απλή αφήγηση τετελεσμένων γεγονότων, αλ-
λά προσπάθεια αναδόμησης και ερμηνείας του παρελθόντος, με στόχο 
συνήθως την ερμηνεία του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος. 
Ως εξελισσόμενη επιστήμη υφίσταται διαρκείς αλλαγές και μετασχημα-
τισμούς, παράγοντας διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. 

 

Η άλλη ματιά στην Ιστορία… 
 

Η Ελληνική Πολιτική Ιστορία είναι γοητευτική αν τη δει κάποιος και 
μέσα από αριθμούς. Έτσι μπορεί να παρατηρήσει κάποια σημεία που, εν-
δεχομένως να του διαφύγουν, διαβάζοντας μόνο τα γεγονότα, όπως π.χ.: 
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  Ένας πολιτικός θήτευσε σε όλα τα αξιώματα: υπουργός, πρωθυ-
πουργός, πρόεδρος Βουλής, πρόεδρος Γερουσίας, πρόεδρος ∆ημο-
κρατίας 

  Ένας πολιτικός έγινε πρωθυπουργός σε ηλικία 36 χρονών 
  Μία κυβέρνηση είχε διάρκεια μιας μέρας 
  Μία κυβέρνηση είχε μόνο δύο υπουργούς 
  Μία κυβέρνηση δεν είχε πρωθυπουργό 
  Από τις 209 κυβερνήσεις μία μόνο είχε γυναίκα πρωθυπουργό, ενώ 

μόνο δύο γυναίκες αναδείχθηκα πρόεδροι της Βουλής 
  Ένας άνδρας έγινε δυο φορές πρωθυπουργός σε υπηρεσιακές κυβερ-

νήσεις 
  Μια ονομασία υπουργείου εμφανίζεται σε 206 κυβερνήσεις. 
  674 κόμματα καταγράφονται στην πολιτική ζωή του ελληνικού κρά-

τους 
και άλλα πολλά … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το παρόν είναι σύνοψη του παλαιότερου δίτομου έργου του ίδιου  

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, πρόσωπα & αριθμοί»,  ΡΩΜΗ, 2016 




