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Μια γλαφυρή και ευχάριστη προσέγγιση στα θέματα της Ιστορίας, με τη μορφή του
ρεπορτάζ, είναι το περιεχόμενο του «historyreport.gr». Σκοπό του αποτελεί η γνωριμία με τα
μικρά και μεγάλα, ελληνικά και ξένα, ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την πορεία των
λαών, με την πεποίθηση ότι είναι χρήσιμο σε μικρούς και μεγάλους, μαθητές, φοιτητές ή
επαγγελματίες και σε όλους όσοι αγαπούν να διαβάζουν όμορφες ιστορίες. Περιλαμβάνει
περισσότερα από 1600 άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας, κυρίως την τελευταία
15ετία, και τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία, με ψυχραιμότερη από την εποχή της
συγγραφής τους ματιά, αλλά και πρωτότυπα κείμενα, ειδικά γραμμένα για την ιστοσελίδα.

Στην κορυφή της υπάρχει το «ως χθες» ενημερωμένο «Σαν σήμερα», όπου κάθε ημέρα
προβάλλονται δυο βασικά επετειακά κείμενα (το ένα από τον χώρο του πολιτισμού) καθώς
και σημαντικά γεγονότα που συμπίπτουν με τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Συνδέσεις (links)
βοηθούν, όπου χρειάζεται, τον αναγνώστη να πλοηγηθεί σε σχετικά με το θέμα κείμενα.
Αλφαβητικός κατάλογος των θεμάτων τον οδηγεί στην ημερομηνία, στην οποία υπάρχει το
κείμενο που τον ενδιαφέρει.

Ακολουθεί η ενότητα «Από τον θρύλο στην ιστορία» που περιλαμβάνει δύο μέρη: Προϊστορί
α – Αρχαιότητα
και
Βυζάντιο – Μεσαίωνας
με μεγάλου ενδιαφέροντος θέματα από αυτές τις ιστορικές περιόδους.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ενότητα «Στα νεότερα χρόνια» όπου έχουν καταχωριστεί, σε
τρία μέρη, κείμενα με
Ελληνικά
θέματα
,
με
Διεθνή θέματα
, καθώς και οι
Εκλογές στην Ελλάδα
, όπου καταγράφεται η ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων (με καταλόγους
πρωθυπουργών, στατιστικά παράδοξα και χρήσιμες σημειώσεις).

Στην ενότητα «Εκατό χρόνων αναμνήσεις» που ακολουθεί, υπάρχουν διαφωτιστικά κείμενα
όπου εξιστορούνται οι
Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α’
Παγκόσμιος πόλεμος
και το
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Χρονικό του 20ού αιώνα

.

Η χωριστή ενότητα «Πολιτιστικά θέματα» περιλαμβάνει ιστορικά κείμενα όπου κυριαρχούν
ο Πολιτισμός, η ιστορία των ολυμπιακών αγώνων από το 1896 μέχρι το 2004, υπό τον
γενικό τίτλο Ολυμπιάδες: Αθήνα 1896 – Αθήνα 2004 και ηΛαογραφία.

Στη συνέχεια, η ενότητα με τίτλο «Αναζητήσεις» χωρίζεται στα μέρη με κείμενα που
περιγράφουν τα στάδια από τα οποία πέρασε η
Δημιουργία της Γης
, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φθάσαμε σε
Εφευρέσεις
που διευκολύνουν την καθημερινότητα του ανθρώπου και τις περιπέτειες που συνδέονται
με την
Ανακάλυψη της Γης
.

Ο χάρτης που καταλαμβάνει τον χώρο της ενότητας «Πατριδογνωσία» κρύβει την τοπική
ιστορία γεωγραφικών διαμερισμάτων, νομών, νησιών, πόλεων κ.λπ. της Ελλάδας. Με κλικ
στο διαμέρισμα όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη, εμφανίζεται ο
σχετικός πίνακας με τα περιεχόμενα.

Ο κυλιόμενος κύλινδρος στα αριστερά της ιστοσελίδας αναφέρεται σε
βιογραφίες προσώπων, τα οποία περιλαμβάνονται στα δημοσιευόμενα κείμενα των επτά
ενοτήτων. Στη δεξιά πλευρά, φιλοξενούνται βίντεο με ιστορικό
ενδιαφέρον,παρεμβάσεις του συγγραφέα σε ζητήματα ιστορίας, ενδιαφέροντα θέματα
ιστορίας που διαβάσαμε αλλού,
δημοσκ
οπήσεις
καθώς και κείμενα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται «
Κοντά στην επικαιρότητα
».

Όλες οι ενότητες εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα κείμενα, ενώ νέες προγραμματίζεται να
προστεθούν στην ιστοσελίδα.
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