φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ΄ λυκείου
οι ηµεροµηνίες και τα γεγονότα όπως τα έχει το σχολικό βιβλίο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ως το 19ο αι
σελ. 42, κυριαρχεί ο αγροτικός χώρος στο σύγχρονο κόσµο
1821-1828
σελ. 42, ο επαναστατικός αγώνας δηµιουργεί πλήθος αγροτών µε µικτές και µεσαίες ιδιοκτησίες
(1864)
σελ. 43, ενσωµάτωση Επτανήσων
(1881)
σελ. 43, ενσωµάτωση Θεσσαλίας, Άρτας
1907
σελ. 43, ψήφιση νόµων που επιτρέπουν απαλλοτρίωση µεγάλων ιδιοκτησιών
(1910)
σελ. 43, Κιλελέρ
(1913)
σελ. 43, τέλος βαλκανικών πολέµων
1917
σελ. 43-44, η κυβέρνηση Βενιζέλου αποφασίζει ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης
τέλος 19ου αι
σελ. 46, συναντάµε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές οµάδες και εργατικές οµαδοποιήσεις
(1896, Λαύριο)
σελ. 46, πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις
1910-1922
σελ. 48, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή πολεµική ετοιµότητα
1911
σελ. 48, τα έσοδα του προϋπολογισµού ήταν 240 εκ. τα έξοδα 181 εκ παρά τις στρατιωτικές
δαπάνες.
1910
σελ. 48, εµφανής πρόοδος της οικονοµίας σχετιζόµενη µε τη µετανάστευση.
1914
σελ. 49, στην Ήπειρο υπήρχαν 166.000 Έλληνες και 38.000 µουσουλµάνοι κυρίως αλβανικής
καταγωγής.
καλοκαίρι 1914
σελ. 49, ξεσπά ο Α΄ Π. Π.
1915
σελ. 50, άσκοπη και δαπανηρή επιστράτευση, ∆ιχασµός.
1917
σελ. 50, ενοποίηση της χώρας υπό το Βενιζέλο µε επέµβαση των Συµµάχων
Νοέµβριος 1920
σελ. 50, ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές, αναλαµβάνουν τα φιλοβασιλικά κόµµατα.
από το 1918
σελ. 50, ο κρατικός ισολογισµός κλείνει µε παθητικό
Μάρτιος 1922
σελ. 50, τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα σε πλήρες αδιέξοδο, διχοτόµηση χαρτονοµίσµατος, το
κράτος αποκτά 1.200 εκ δρχ
1926
σελ. 50, επανάληψη αναγκαστικού δανείου
1922
σελ. 51, η µικρασιατική καταστροφή µεταβάλει τα δεδοµένα, πρόσφυγες.
1923-1924
σελ. 52, θάνατοι από λιµούς κάνουν αναγκαίες τις παρεµβάσεις
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(1919-1039)
σελ. 52, µεσοπόλεµος, πλεονεκτήµατα Ελλάδας για οικονοµική ανάπτυξη
1925
σελ. 53, η αµερικανική ΟΥΛΕΝ κατασκευάζει φράγµα στο Μαραθώνα (αργότερα και στο
Στρυµώνα)
1927
σελ. 53, αίτηµα Ελλάδας στην ΚΤΕ για πρόσθετο δάνειο
Μάιος 1927
σελ. 53, ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδος που αρχίζει τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα.
(1928-1932)
σελ. 53, τελευταία διακυβέρνηση Βενιζέλου µε σηµαντικές πρωτοβουλίες πολιτικές,
οικονοµικές και θεσµικές.
αρχές 1932
σελ. 53, εκδηλώνονται οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης
1929
σελ. 53, ξεσπά στη Ν. Υόρκη η οικονοµική κρίση.
δεκαετία 1920
σελ. 54, σκοτεινές εποχές µε οικονοµικά προβλήµατα
άνοιξη 1932
σελ. 54, η κυβέρνηση αναστέλλει τη µετατρεψιµότητα της δραχµής και την εξυπηρέτηση των
εξωτερικών δανείων.
δεκαετία 1930
σελ. 54, όλο και περισσότερα κράτη αποκτούν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα
4 Αυγούστου 1936
σελ. 54, επιβολή δικτατορίας από τον Ιωάννη Μεταξά

ΚΟΜΜΑΤΑ
3 Σεπτεµβρίου 1843
σελ. 70, επανάσταση
1843-1844
σελ. 71, Εθνοσυνέλευση
(1844-1864)
σελ. 73, το διάστηµα µεταξύ των δύο πρώτων Συνταγµάτων
1846/47
σελ. 74, ο Κωλέττης κατέχει πέντε από τα επτά υπουργεία
1847
σελ. 74, θάνατος Κωλέττη
τέλη δεκαετίας 1850
σελ. 75, συνολική δυσαρέσκεια του πληθυσµού εξαιτίας οικονοµικής δυσπραγίας και
δυσλειτουργίας πολιτικού συστήµατος
Φεβρουάριος 1862
σελ. 76, επανάσταση µε αίτηµα την αποµάκρυνση του βασιλιά
12 Οκτωβρίου 1862
σελ. 76, ο Όθων εγκαταλείπει τη χώρα
Νοέµβριος 1862
σελ. 77, εκλογές που σηµαίνουν την παρακµή των ξενικών κοµµάτων. Πεδινοί, ορεινοί.
1875
σελ. 79, αρχή δεδηλωµένης
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1875-1880
σελ. 80, µεταβατική περίοδος
1875 και 1879
σελ. 80, εκλογές όπου κανένα κόµµα δεν κερδίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
1884
σελ. 80, τα κόµµατα Τρικούπη και ∆ηλιγιάννη ελέγχουν το 92,2% των εδρών
1875
σελ. 80, το τρικουπικό κόµµα παρουσιάζει συστηµατικό εκσυγχρονιστικό πρόγραµµα
1893
σελ. 80, πτώχευση
µέχρι τη δεκαετία 1870
σελ. 80, το κράτος αποτελεί τον κύριο εργοδότη
δεκαετία 1880
σελ. 82, τα κόµµατα είναι πιο συγκροτηµένα σε σχάση µε το παρελθόν
µετά το 1882
σελ. 83, οι εκλογείς όλο και περισσότερο ψηφίζουν µε κοµµατικά κριτήρια
δεκαετία 1890
σελ. 83, οι εκλογείς ψηφίζουν υποψήφιους που δηλώνουν την κοµµατική τοποθέτησή τους.
1879
σελ. 83, στις εκλογές υπάρχουν 24 τοπικά ψηφοδέλτια
1885
σελ. 83, στις εκλογές υπάρχουν 4 τοπικά ψηφοδέλτια
1893-1897
σελ. 85, τα κόµµατα προσπαθούν να υλοποιήσουν το πρόγραµµά τους χωρίς επιτυχία
1897
σελ. 85, ελληνοτουρκικός πόλεµος
µέχρι 1909
σελ. 85, διοικητικού χαρακτήρα µεταρρυθµίσεις κυρίως από τρικουπικούς όπως ο Θεοτόκης.
1906
σελ. 86, ίδρυση Ιαπώνων
15 Αυγούστου 1909
σελ. 86, κίνηµα στο Γουδί
14 Σεπτεµβρίου 1909
σελ. 87, διαδήλωση επαγγελµατικών σωµατείων
Φεβρουάριος 1910
σελ. 88, η βουλή αποφασίζει αναθεώρηση άρθρων του Συντάγµατος
15 Μαρτίου 1910
σελ. 88, διάλυση στρατιωτικού Συνδέσµου
8 Αυγούστου 1910
σελ. 89, εκλογές
1909
σελ. 89, συλλαλητήρια συντεχνιών
5 Σεπτεµβρίου 1910
σελ. 89, πρώτη δηµόσια εµφάνιση Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού
22 Αυγούστου 1910
σελ. 90, τυπική ίδρυση κόµµατος Φιλελευθέρων
(6 Οκτωβρίου 1910)
σελ. 90, παραίτηση κυβέρνησης ∆ραγούµη, ο Βενιζέλος παίρνει εντολή σχηµατισµού
Κυβέρνησης
Νοέµβριος 1910
σελ. 90, εκλογές χωρίς τη συµµετοχή των αντιβενιζελικών
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1911 α΄ εξάµηνο
σελ. 90, 53 τροποποιήσεις µη θεµελιωδών άρθρων του συντάγµατος, ψήφιση 337 νόµων
Μάρτιος 1910
σελ. 91, εκλογές µε συµµετοχή όλων των κοµµάτων
1912
σελ. 91, αναδιοργάνωση κόµµατος Φιλελευθέρων, ίδρυση Λέσχης
1915
σελ. 93, συνταγµατική κρίση
1910 µέσα
σελ. 93, ίδρυση Λαϊκού Κόµµατος µε αρχηγό τον Α. Παπαναστασίου
1910
σελ. 93, δεύτερες εκλογές (Νοεµβρίου)
1912
σελ. 93, σαρωτική νίκη Βενιζέλου στις εκλογές
1913
σελ. 93, ο Κωνσταντίνος διαδέχεται το Γεώργιο στο θρόνο
1915
σελ. 93, µέχρι αυτή τη χρονιά δεν έχουµε άµεση σύγκρουση Κωνσταντίνου (ως βασιλιά) και
Βενιζέλου
1915
σελ. 94, παραίτηση κυβέρνησης Βενιζέλου, δύο φορές
1916 µέσα
σελ. 95, υποβαθµίζεται ο ρόλος του κοινοβουλίου
26 Σεπτεµβρίου 1916
σελ. 95, κυβέρνηση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη
1920
σελ. 96, δολοφονία Ίωνος ∆ραγούµη
(10 Αυγούστου 1920)
σελ. 96, Συνθήκη Σεβρών
25 Ιανουαρίου 1921
σελ. 97, Η Αναθεωρητική βουλή που προέκυψε από τις εκλογές Νοεµβρίου ανακηρύσσεται σε
Συντακτική.
1918
σελ. 97, Ίδρυση ΣΕΚΕ
1919
σελ. 98, το ΣΕΚΕ είναι υπέρ της κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας
1924
σελ. 98, το ΣΕΚΕ µετονοµάζεται σε ΚΚΕ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
1922
σελ. 137, ξεριζωµός ελληνισµού
1906
σελ. 137, αναγκαστική µετανάστευση εξαιτίας βιαιοπραγιών των Βουλγάρων
1914 πρώτοι µήνες
σελ. 138, µεταναστεύσεις µουσουλµάνων προς Μ Ασία
1914 αρχές
σελ. 138, Έλληνες της Ανατολικής Θράκης εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους
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Οκτώβριος 1914
σελ. 139, είσοδος της Τουρκίας στον Α΄ Π. Π., δε λειτουργεί η Μικτή Επιτροπή
1918
σελ. 139, τέλος Α΄ Π. Π
1916
σελ. 139, έλευση προσφύγων από Ανατολική Μακεδονία την οποία έχουν καταλάβει Βούλγαροι
1918
σελ. 140, λήξη εχθροπραξιών
Νοέµβριος 1919
σελ. 140, Συνθήκη Νεϊγύ, «Σύµφωνο περί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας.
1919-1921
σελ. 140, Έλληνες της Ρωσίας από τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας διεκπεραιώνονται στη
Ελλάδα εξαιτίας της Ρωσικής Επανάστασης.
(1914)
σελ. 140, Έλληνες πρόσφυγες από τη Β. Ήπειρο
(1919)
σελ. 140, Έλληνες πρόσφυγες από Ρουµανία, νοτιοδυτική Μ. Ασία, εσωτερικό Μ. Ασίας
(1912 και εξής)
σελ. 140, Έλληνες πρόσφυγες από ∆ωδεκάνησα
µέχρι 1920
σελ. 140, άφιξη 800.000 προσφύγων στην Ελλάδα
1914
σελ. 140, ίδρυση στη Θεσσαλονίκη Οργανισµός περίθαλψης προσφύγων
(1916-1917)
σελ. 141, περίοδος Εθνικού ∆ιχασµού
Ιούλιος 1917
σελ. 141, ίδρυση Υπουργείου Περιθάλψεως στην Αθήνα (προηγήθηκε ίδρυση Ανώτατης
∆ιεύθυνσης Περιθάλψεως στην Θεσσαλονίκη)
1917-1921
σελ. 141, οργανωµένη φροντίδα προσφύγων
1918 τελευταίοι µήνες
σελ. 142, επιστροφή προσφύγων στη Μ. Ασία µετά το τέλος του πολέµου
Οκτώβριος 1918
σελ. 143, σύσταση στην Κωνσταντινούπολη Πατριαρχικής Επιτροπής
Μάιος 1919
σελ. 143, απόβαση ελληνικού στρατού στη Σµύρνη
1920 τέλος
σελ. 143, έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή προσφύγων σε Μ. Ασία και Α. Θράκη.
Αύγουστος 1922
σελ. 143, τέλος ειρηνικών ηµερών, προσφυγιά.
15 Μαΐου 1919
σελ. 144, απόβαση ελληνικού στρατού στη Σµύρνη
Ιούλιος 1920
σελ. 144, Συνθήκη Σεβρών
Αύγουστος 1922
σελ. 144, ήττα υποχώρηση ελληνικού στρατού
πριν από τον Αύγουστο 1992
σελ. 144, ελληνικοί πληθυσµοί έχουν ήδη καταφύγει στη Σµύρνη
φθινόπωρο 1922
σελ. 146, 900.000 πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα
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1924 -1925
σελ. 146, 200.000 Έλληνες από την Καππαδοκία και τα ενδότερα της Μ. Ασίας έρχονται στην
Ελλάδα µε φροντίδα της Μικτής Επιτροπής.
1928 απογραφή
σελ. 147, καταγράφονται 1.200.000 πρόσφυγες
(Νοέµβριος 1922)
σελ. 148, ίδρυση Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων
24 Ιουλίου 1923
σελ. 149, Συνθήκη Λοζάνης
30 Ιανουαρίου 1923
σελ. 149, ελληνοτουρκική Σύµβαση Ανταλλαγής πληθυσµών
(18 Οκτωβρίου 1912)
σελ. 150, κήρυξη α΄ βαλκανικού
Σεπτέµβριος 1923
σελ. 153, ίδρυση ΕΑΠ µε πρωτοβουλία ΚΤΕ
(1924, 1928)
σελ. 153, σύναψη δύο δανείων από το εξωτερικό για την αποκατάσταση προσφύγων
(1912-1922)
σελ. 154, συνεχείς πόλεµοι
(1922-1925)
σελ. 155, λειτουργία του Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων
(1925 κ. ε)
σελ. 155, το Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως αναλαµβάνει την αποκατάσταση των
Προσφύγων
τέλος 1930
σελ. 155, σταµατά τη λειτουργία της η ΕΑΠ
1930
σελ. 157, διάλυση ΕΑΠ, η Αγροτική Τράπεζα αναλαµβάνει να εισπράξει τα χρέη των
προσφύγων
∆εκαετίες 1920 και 1930
σελ. 157, πολιτικές ανωµαλίες και κακή οικονοµική κατάσταση
1924
σελ. 160, σύσταση Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσµών που υπάγεται στο Υπουργείο
Γεωργίας.
Ιούνιος 1925
σελ. 161, Σύµβαση Άγκυρας, ελληνοτουρκική προσέγγιση.
∆εκέµβριος 1926
σελ. 161, Συµφωνία Αθηνών
10 Ιουνίου 1930
σελ. 161, Συµφωνία Άγκυρας
30 Οκτωβρίου 1930
σελ. 161, Σύµφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας. Πρωτόκολλο περιορισµού ναυτικών
εξοπλισµών, Σύµβαση εµπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας.
1930
σελ. 161, ελληνοτουρκικές συµφωνίες.
1932 και 1933
σελ. 162, οι πρόσφυγες αποµακρύνονται από το κόµµα των Φιλελευθέρων που χάνει τις εκλογές.
∆εκαετίες 1920 και 1930
σελ. 163, αντικειµενικές δυσχέρειες για ενσωµάτωση προσφύγων, οικονοµία και πολιτική.
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1924-1928
σελ. 163, το µεγαλύτερο µέρος του έργου από την ΕΑΠ για την αποκατάσταση προσφύγων
(από το 1922)
σελ. 163, ύπαρξη νόµων που απαγόρευαν τη µεταβίβαση ακίνητης µουσουλµανικής περιουσίας
δεκαετία 1940
σελ. 166, τερµατίζεται ο διαχωρισµός γηγενών και προσφύγων
1922
σελ. 166, παραλληλίζεται µε το 1453 ή θεωρείται αφετηρία για τη νέα Ελλάδα.
1920
σελ. 166, η Ελλάδα είχε 20% µη Έλληνες ορθόδοξους
1928
σελ. 167, η Ελλάδα είχε 6% µη Έλληνες ορθόδοξους
1920
σελ. 167, η Μακεδονία είχε 48% µη Έλληνες ορθόδοξους
1928
σελ. 167, η Μακεδονία είχε 12% µη Έλληνες ορθόδοξους
∆εκαετία (1922-1932)
σελ. 167, αύξηση κατά 50% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων, διπλασιασµός αγροτικής
παραγωγής
∆εκαετία 1922-1932
σελ. 168, διπλασιασµός βιοµηχανικών µονάδων
1930
σελ. 169, οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των εργατών στην κλωστοϋφαντουργία
µέχρι το 1940
σελ. 169, οι πρόσφυγες κυριαρχούν στη µουσική

ΚΡΗΤΙΚΟ
9 ∆εκεµβρίου 1898
σελ. 206, ο πρίγκιπας Γεώργιος αναλαµβάνει καθήκοντα ως αρµοστής
(10 ∆εκεµβρίου 1898)
σελ. 206, οι ξένοι Ναύαρχοι φεύγουν από την Κρήτη
8 Φεβρουαρίου 1899
σελ. 207, η κρητική βουλή αρχίζει τις εργασίες της
(1903)
σελ. 208, οργάνωση λεπροκοµείου Σπιναλόγκας
1900
σελ. 208, Οργανικός Νόµος που ρυθµίζει εκκλησιαστικά ζητήµατα όπως η σχέση Εκκλησίας της
Κρήτης µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο
18 Μαρτίου 1901
σελ. 209, απόλυση Βενιζέλου από τον Γεώργιο
1904 τέλος
σελ. 210, λήγει η περίοδος Γενικής Συνέλευσης και προκηρύσσονται εκλογές
26 Φεβρουαρίου 1905
σελ. 210, προκήρυξη αντιπολιτευτικής Τριανδρίας που ζητά µεταβολή του Συντάγµατος της
Κρητικής Πολιτείας.
14 Μαρτίου (1905)
σελ. 210, πιθανή ηµέρα εξέγερσης Θερίσου
10 Μαρτίου 1905
σελ. 211, κήρυξη επανάστασης στο Θέρισο
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12 Μαρτίου 1905
σελ. 213, ο ∆ηλιγιάννης ως πρωθυπουργός καταδικάζει το κίνηµα του Θερίσου
(21 Μαρτίου 1905)
σελ. 213, πάνδηµο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο όπου µιλά ο Ιωάννης Σφακιανάκης
2 Ιουλίου 1905
σελ. 215, οι προστάτιδες ∆υνάµεις στέλνουν τελεσίγραφο στους επαναστάτες
καλοκαίρι 1905
σελ. 215, διαπραγµατεύσεις Μεγάλων ∆υνάµεων και επαναστατών
2 Νοεµβρίου 1905
σελ. 215, υπογραφή συµφωνίας από Βενιζέλο στις Μουρνιές Κυδωνίας
Φεβρουάριος 1906
σελ. 215, άφιξη ∆ιεθνούς Επιτροπής στην Κρήτη για να εξετάσει την κατάσταση και τους όρους
λειτουργίας του αρµοστειακού καθεστώτος
(14 Αυγούστου 1906)
σελ. 216, οι ∆υνάµεις παραχωρούν στο βασιλιά Γεώργιο Α΄ το δικαίωµα να ορίζει τον Ύπατο
Αρµοστή Κρήτης
(12 Σεπτεµβρίου 1906)
σελ. 216, παραίτηση πρίγκιπα Γεώργιου
18 Σεπτεµβρίου 1906
σελ. 216, ο Αλέξανδρος Ζαΐµης αναλαµβάνει καθήκοντα ως Ύπατος Αρµοστής
1907
σελ. 216, οργανώθηκε για πρώτη φορά η Πολιτοφυλακή Κρήτης
1912 -13
σελ. 216, συµµετοχή της Κρητικής Πολιτοφυλακής στους Βαλκανικούς Πολέµους
(21 Μαΐου 1908)
σελ. 216, ευχαριστήριο Ψήφισµα της Κρητικής Βουλής προς τις ∆υνάµεις, επίσηµη πολιτική
πράξη χειραφέτησης από την προστασία.
(24 Σεπτεµβρίου 1908)
σελ. 217, επίσηµο Ψήφισµα Κρητικής Κυβέρνησης µετά από ενωτικό ψήφισµα λαϊκής
συγκέντρωσης στα Χανιά
1898
σελ. 218, υπογραφή πολιτικού καθεστώτος Κρήτης
Μάρτιος 1910
σελ. 218, εκλογές µετά την παραίτηση Προσωρινής Κυβέρνησης
(17 Μαΐου 1910)
σελ. 218, σχηµατισµός κυβέρνησης από το κόµµα του Βενιζέλου
(1909)
σελ. 218, επανάσταση στο Γουδί
(Σεπτέµβριος 1910)
σελ. 218, Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος καλεί το Βενιζέλο για να αναλάβει την πρωθυπουργία
στην Ελλάδα.
1911 τέλος
σελ. 219, αναταραχή στην Κρήτη µετά την άρνηση Βενιζέλου να δεχθεί τους Κρήτες βουλευτές
(3 Ιανουαρίου 1912)
σελ. 219, συγκρότηση Επαναστατικής Συνέλευσης στην Κρήτη
(Οκτώβριος 1912)
σελ. 219, έκρηξη βαλκανικών πολέµων
12 Οκτωβρίου 1912
σελ. 219, ο Βενιζέλος στέλνει στην Κρήτη ως Γενικό ∆ιοικητή το φίλο του Στέφανο ∆ραγούµη.
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14 Φεβρουαρίου 1913
σελ. 219, αφαιρέθηκαν από τη Σούδα οι σηµαίες Μ ∆υνάµεων και Τουρκίας
(30 Μαΐου 1913)
σελ. 219, άρθρο 4 Συνθήκης Λονδίνου, ο Σουλτάνος παραιτείται από όλα τα δικαιώµατά του
στην Κρήτη.
(14 Νοεµβρίου 1913)
σελ. 219, ιδιαίτερη Συνθήκη Ελλάδας Τουρκίας µε την οποία ο Σουλτάνος παραιτείται από όλα
τα δικαιώµατά του στην Κρήτη.
1 ∆εκεµβρίου 1913
σελ. 220, επίσηµη κήρυξη ένωσης Κρήτης µε Ελλάδα.

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ
(1839)
σελ. 245, «Χάτι Σερίφ»
(1856)
σελ. 245, «Χάτι Χουµαγιούν»
µέχρι 1869
σελ. 246, η Τραπεζούντα ελέγχει το 40% του εµπορίου της Περσίας και το διαµετακοµιστικό
εµπόριο
1869
σελ. 246, ολοκληρώνεται η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ και αρχίζει η παρακµή του
λιµανιού της Τραπεζούντας
και µετά το 1883
σελ. 246, τραπεζικοί και εµπορικοί οίκοι της Τραπεζούντας ελέγχουν την οικονοµία του
Ανατολικού Πόντου
1869
σελ. 246, 248, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 156/214 στην Αµισό ανήκουν σε Έλληνες.
1682
σελ. 248, ίδρυση Φροντιστηρίου Τραπεζούντας
1922
σελ. 248, χρονιά ως την οποία λειτουργεί το Φροντιστήριο Τραπεζούντας
αρχές 20ου αι
σελ. 248, κάθε ποντιακό χωριό έχει εκκλησία και σχολείο
1913
σελ. 248, στατιστικές Πανάρετου και στοιχεία Λαµψίδη για τον ελληνισµό του Πόντου
1880
σελ. 248, ελληνικό τυπογραφείο στην Τραπεζούντα
1828-1829
σελ. 248, ρωσο-οθωµανικός πόλεµος
1866-67
σελ. 248, κρητική εξέγερση
1912
σελ. 248, Έλληνες της Σαµψούντας προσφέρουν 12.000 λίρες στο ελληνικό ναυτικό
20ος αι
σελ. 248, προβάδισµα του ελληνισµού του Πόντου σχετικά µε άλλες εθνότητες
Απρίλιος 1916
σελ. 249, ο Τούρκος Βαλή Μεχµέτ Τζεµάλ Αζµή µπέη παραδίδει την Τραπεζούντα στο
Χρύσανθο
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Φεβρουάριος 1918
σελ. 249, ριζική αλλαγή της κατάστασης γιατί ο ρωσικός στρατός εγκατέλειψε την
Τραπεζούντα
1917
σελ. 249, ρωσική επανάσταση
Ιούνιος 1917
σελ. 249, Ταϊγάνιο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ρωσίας, εκλογή Κεντρικού Συµβουλίου
για δηµιουργία Ποντιακού Κράτους.
Φεβρουάριος 1918
σελ. 250, Παν-ποντιακό Συνέδριο στη Μασσαλία
∆εκέµβριος 1918
σελ. 250, έναρξη συνεδρίου Ειρήνης στο Παρίσι
Απρίλιος 1919
σελ. 251, ο Χρύσανθος στο Παρίσι ενηµερώνει το Βενιζέλο και τους ξένους πολιτικούς
Μάρτιος 1921
σελ. 251, Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας Μπολσεβίκων-Κεµάλ
10 Μαρτίου 1921
σελ. 252, ο Γερµανός προτείνει συνεργασία µε Αρµένιους και Κούρδους.
17 Αυγούστου 1921
σελ. 253, Συνέδριο Ποντίων στην Κωνσταντινούπολη
4 Σεπτεµβρίου 1921
σελ. 253, Συνέδριο Ποντίων στην Αθήνα
αρχές 1922
σελ. 253, τελευταία προσπάθεια ποντοαρµενικής συνεργασίας
1918
σελ. 253, οµαδικές µετοικεσίες Ποντίων στη Ρωσία όπου οι Πόντιοι από 500.000 φτάνουν τους
750.000
1923
σελ. 253, Συνθήκη Λοζάνης
1915
σελ. 253, γενοκτονία Αρµενίων
1916-1923
σελ. 253, γενοκτονία Ποντίων
1913
σελ. 253, ζουν στον Πόντο 607.000 Έλληνες
µέχρι το 1923
σελ. 253, θανατώνονται περισσότεροι από 353.000 Πόντιοι, περισσότερο από το 50% του
πληθυσµού.
15 Μαΐου 1919
σελ. 254, ο ελληνικός στρατός καταλαµβάνει τη Σµύρνη
19 Μαΐου 1919
σελ. 254, ο Κεµάλ αποβιβάζεται στη Σαµψούντα
24 Ιουλίου 1923
σελ. 254, Συνθήκη Λοζάνης
30 Ιανουαρίου 1923
σελ. 254, Σύµβαση ανταλλαγής πληθυσµών
1914-1924
σελ. 254, ο παρευξείνιος ελληνισµός εξοντώνεται, διασπείρεται
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