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                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

της ∆ήµητρας Γ. Μόσχου, ∆ιδάκτορος Ιστορίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

Σεβαστό Προεδρείο, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  

    Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον ακούραστο Καθηγητή και ∆άσκαλό µου κ. 

Αθανάσιο Παπά, που ως πραγµατικός πνευµατικός πατέρας φροντίζει τους µαθητές του και τους 

καλεί κοντά του, τους αγκαλιάζει και τους προσφέρει οπτικές-προοπτικές-ρόλους και κυρίως 

βήµα για να εκφραστούν και ανταλλάξουν απόψεις και προβληµατισµούς. Πέρα από την 

απέραντη αγάπη του Καθηγητή για τον έλληνα δάσκαλο και την εκπαίδευση, για µένα  η 

προσωπικότητα του Καθηγητή Παπά είναι παράδειγµα στάσης ζωής.  

Ευχαριστώ πολύ Κύριε Καθηγητά, που µου δίνετε τη δυνατότητα να είµαι σήµερα µαζί 

σας και να σας ανακοινώσω τα αποτελέσµατα των τελευταίων µου ερευνών. 

Επίσης, υπογραµµίζω την άοκνη βοήθεια, συµπαράσταση  και συνδροµή του Καθηγητή 

της Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

κ. Απόστολου Γ. Παπαϊωάννου, που  µε την πλούσια και σπάνια  βιβλιοθήκη, που διαθέτει, 

συνεπικουρεί  σε όλους εµάς τους νέους ερευνητές  και µας κάνει προσιτά δυσεύρετα  κείµενα 

και ντοκουµέντα µε στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, πέρα από εµπάθειες και 

υποκειµενικότητες. Οι επιστηµονικές γνώσεις του κ. Καθηγητή σε συνδυασµό µε το µεράκι του 

για την έρευνα µε βοήθησαν σηµαντικά και ουσιαστικά, ώστε να βρω και να σας παρουσιάσω 

την πρώτη έκδοση του φιλέλληνα περιηγητή, γιατρό και διπλωµάτη Pouqueville.  

Θερµά ευχαριστώ  από τη θέση αυτή 

Το θέµα της ανακοίνωσής µου είναι: 

  Περιηγητισµός και παιδεία: Η Ελλάδα του Pouqueville (1770-1838) στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πράξης 

 O 19oς αι. των Ευρωπαίων περιηγητών παρουσιάζει ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. 

Από τη µελέτη  των περιηγητικών κειµένων όσο και από την προσπάθεια  έχουν καταβάλει 

πεζοπόροι µελετητές να αναδείξουν το χώρο µέσα από-ανακαλύπτονταν τα ιστορικά γεγονότα. 
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 Η περίπτωση του Pouqueville1 είναι µια από τις πιο ενδεικτικές. όσο αποµακρυνόµαστε 

ψυχολογικά από το έργο του τόσο οι προθέσεις του εµφανίζονται αξιοπρόσεκτες. Ίσως δεν 

είµαστε αρκετά µακριά από τη στιγµή που ο περιηγητισµός ως αντίληψη σε συνδυασµό µε τα 

περιηγητικά κείµενα, µεταγραµµένα στη γλώσσα µας από επίσηµο µεταφραστικό κέντρο να 

αποτελέσουν ειδικό γνωστικό αντικείµενο στην εκπαίδευση. Επέλεξα τον Γάλλο περιηγητή 

Pouqueville, ως µελετητής και εν µέρει χαρτογράφος, πράγµατι, όργωνε τον τουρκοπατηµένο 

ελλαδικό χώρο από τις αρχές του 19ου αι. ως το 1835 και προσπαθούσε να ανακαλύψει την 

παλαιά Ελλάδα στη νέα. ∆εν υπήρξε ευτυχής πάντα στις έρευνές του, αλλά σε αυτόν 

χρεωστούµε την περιγραφή των µαρµάρων της Μαντινείας του 1798 και σε αυτόν πάλι 

οφείλουµε την πρώτη γραφική παράσταση, τόσο παραστατική µάλιστα, του κατατεµαχισµένου 

λέοντος της Χαιρωνείας2. 

 Βέβαια, ο γιατρός και διπλωµάτης Pouqueville δεν τοποθέτησε σωστά τη ∆ωδώνη, αλλά 

αυτό δε µειώνει την ανυπολόγιστη προσφορά του, καθώς έκανε γνωστή την Ελλάδα στους 

Ευρωπαίους φιλέλληνες. 

 Καθώς ασχολούµαστε µε τον περιηγητισµό, την ιδεολογία, τη νοοτροπία και την 

αντίληψη που αναδύονται από τα περιηγητικά κείµενα, αισθανόµαστε την ανάγκη να 

εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας στον Κ.Θ. ∆ηµαρά3, στους συνεργάτες του, στον Κυριάκο 

Σιµόπουλο
4, στους εκδότες αδελφούς Τολίδη5 και στις εκδόσεις Ολκός µε τη µνηµειώδη σειρά 

«Τόπος και Εικόνα»6. 

                                                           
1 Βλ. Το έργο του Pouqueville  Grèce, Paris 1835, εκδ. Firmin Didot Frères, Editeurs. Σηµειώνεται ότι το εσώφυλλο 
έχει τον εξής τίτλο:L’ Univers Historie et Description de tous les Peuples. 

2
 Βλ. Το έργο του Pouqueville  Grèce, Paris 1835, o.π. 

3
  Στο προδικτατορικό  περιοδικό « Εποχές» µε το γενικό τίτλο « Περιηγήσεις στον ελληνικό χώρο» είχαν 
φιλοξενηθεί µελετήµατα της Λ. ∆ρούλια, Αικ. Κουµαριανού, του Εµ. Φραγκίσκου, του Παν. Μουλλά, του Γ. 
Σαββίδη και του Α. Αγγέλου. Τη σειρά των κειµένων αυτών έκλεινε το επιλογικό κείµενο του Κ. Θ. ∆ηµαρά µε τον 
τίτλο: «Ο Περιηγητισµός στον ελλαδικό χώρο». Τα κείµενα όλων των συνεργατών δηµοσιεύτηκαν το 1968 υπό τον 
γενικό τίτλο στη σειρά του Οµίλου Μελέτης Ελληνικού ∆ιαφωτισµού (Ο. Μ. Ε. ∆.). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Κ. 
Θ. ∆ηµαράς ξεπερνώντας προσωπικούς ενδοιασµούς του δηµοσίευσε για τον  τόµο αυτό το άρθρο – επιφυλλίδα στο 
Βήµα µε τίτλο «Περιηγητισµός» στις 5 Ιουλίου 1968, σελ. 1 και 6. Τρία χρόνια αργότερα, το 1971, µεσούσης της 
δικτατορίας, ο Ακαδηµαϊκός Ηλίας Βενέζης αναφερόµενος στη «συλλογική εργασία έξι Ελλήνων  ερευνητών» 
έγραψε  άρθρο-επιφυλλίδα στην ίδια εφηµερίδα υπό τον τίτλο ‘ Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα» και τόνισε τη 
σηµασία του περιηγητισµού (« Το Βήµα», 10 Αυγούστου 1971, σ. 1-2). 

4
 Βλ. Κυριάκος Σιµόπουλος, Ξένοι Ταξιδιώτες   στην Ελλάδα, 18ος αι. τόµ. Α΄-Ζ΄, εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1979-

1985. 

5
Βλ. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα, Ήπειρος, µτφρ. Π.Γ. Κώτσου, εκδ. Αφων Τολίδη, Αθήνα 1994. 
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 Τα αιτήµατα, λοιπόν, αναδείχτηκαν, τα κενά έχουν φανεί και τα νέα ερευνητικά 

ζητήµατα προέκυψαν, σύµφωνα  και µε τις νέες µεθόδους που παρέχει η νέα επιστήµη της 

πληροφορικής. Έτσι, την Ελλάδα του Pouqueville, γνωστή σε όλη την Ευρώπη από την πρώτη 

στιγµή της κυκλοφορίας του έργου, αφού οι µεταφράσεις διαδίδονταν, µπορούµε κι εµείς 

σήµερα να τη χρησιµοποιήσουµε µε πολλούς τρόπους διαβάζοντας τόσο το κείµενο, όσο και την 

παράλληλη εικονογράφησή της. 

 Οι εκατόν δώδεκα χαλκογραφίες, που κοσµούν την έκδοση, είναι µια ξεχωριστή 

θεµατική ενότητα, έχουν τη δική τους αξία, είναι ένα ακόµα ιστορικό τεκµήριο, που µπορεί να 

κινητοποιήσει  τη σκέψη και να µας παρωθήσει δηµιουργικά. 

 Ξεχωριστή κατηγορία συνιστούν οι γεωγραφικοί χάρτες του Pouqueville. Η µελέτη τους 

αποτελεί  άλλο κεφάλαιο, γιατί πρέπει το οποιοδήποτε  αποτέλεσµα να  διασταυρωθεί µε 

ανάλογες, αντίστοιχες πληροφορίες. Τόσο οι χάρτες, που φιλοτέχνησε ο Pouqueville πριν από 

την επανάσταση του 18217, όσο και εκείνοι που αναφέρονται στην Αρχαία Ελλάδα, που τύπωσε 

το 18358, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι η γεωγραφία ως επιστήµη 

απασχόλησε αργά, και όχι χωρίς λόγο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 Ειδικότερα, κατά τον Pouqueville, όπως άλλωστε και για κάθε περιηγητή. ισχύει η 

αιχµαλωσία του χρόνου, ο συγχρονισµός των  απόψεων του χρόνου, ότι δηλαδή όλοι οι χρόνοι 

έχουν ως σηµείο αναφοράς το παρόν Άλλοτε γίνεται ορατή και άλλοτε είναι λανθάνουσα, µε 

αποτέλεσµα να προκαλεί την έρευνα και την αναζήτηση. Τεράστιες οι ευθύνες του παρόντος, 

δηλαδή των ανθρώπων που ζουν στο σήµερα και οι οποίοι διαχειρίζονται όχι µόνο το παρόν, 

αλλά και το παρελθόν, ιδίως µάλιστα όταν αυτί είναι τόσο πλούσιο. Εύκολα κανείς 

αντιλαµβάνεται ότι εγχειρήµατα αυτού του τύπου αποβλέπουν και στο µέλλον, έχουν δηλαδή 

στόχους, περιέχουν οράµατα και προσδοκίες. « Μόνο ξεκινώντας από το παρόν είναι δυνατός ο 

                                                                                                                                                                                           
6
 Τόπος και Εικόνα, χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα, 18ος αι., τόµ. Α΄-Ζ΄, εκδ. Ολκός, Αθήνα 1979-

1985. 

7
 Βλ. Pouqueville,Τravels in Southern Epirus, Acarnania, Etolia, Attica and  Peloponnesus  on the Morea in the 

years 1814-1816, London 1822. 

8
 Βλ. Το έργο του Pouqueville Grèce, Paris 1835. 
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πλουτισµός της ιστορικής προβληµατικής, χωρίς αυτό να σηµαίνει τη µηχανική µεταφορά του 

παρόντος στο παρελθόν»9. 

 Επέλεξα τον Pouqueville ως διδακτικό αντικείµενο, µε βάση πάντοτε την ιστορική αξία 

του έργου του, για να τονίσω την ελληνική ιστορία των αρχών του 19ου αι., για να επιµείνω στην 

ιστορία του ανθρώπου και να υπογραµµίσω τη συνθετότητα της ιστορίας. Όταν τίθεται ένα 

ιστορικό ζήτηµα αυτό πρέπει να  εξεταστεί συνολικά επιδιώκοντας τη συνδροµή όλων των 

ανθρωπιστικών επιστηµών, χωρίς αυτό  να  σηµαίνει  ότι πρέπει να υποτιµηθούν οι φυσικές, 

δηλαδή θετικές επιστήµες. Ο Pouqueville  είναι ένα παράδειγµα. Από το ένα µέρος είναι το  

κείµενο, που πρέπει να   το κοινοποιήσουµε µε την έννοια της ιστορικής µαρτυρίας. Είναι  ένα 

στοιχείο της ιστορίας, υποκειµενικό, αφού υπογράφεται, που πρέπει ωστόσο να διερευνηθεί, να 

τοποθετηθεί στην  εποχή του και να αξιολογηθεί στο βαθµό που είναι εφικτή η διασταύρωσή του 

και µε άλλες µαρτυρίες. Ενδιαφέρει η αξιοπιστία, πόσο δηλαδή µπορούµε να εµπιστευτούµε µια 

ιστορική πηγή, ώστε να τη χρησιµοποιήσουµε. 

 Πρέπει να αναφερθεί ότι η περιήγηση ή ο περιηγητισµός, όπως µαρτυρείται στη 

συγκεκριµένη εποχή, είναι για αρκετούς επισκέπτες, υπόθεση ζωής. Βέβαια, ο περιηγητής έχει 

τις απόψεις του, έχει τις ιδέες του, που πηγάζουν από αντικειµενικές πολιτισµικές 

πραγµατικότητες. Αν λάβει  κανείς υπόψη τις µεγάλες δυσχέρειες αυτού του εγχειρήµατος, 

αντιλαµβάνεται καλύτερα και τη δύναµη των κινήτρων και τη σηµασία των κατατεθειµένων 

µαρτυριών. 

 Μέσα στη µεθοδολογία της διδακτικής πράξης οφείλουµε να συµπεριλάβουµε τα 

πολλαπλά αίτια, που οδήγησαν στην αποκρυστάλλωση και τη καταγραφή των απόψεων. Ο 

µαθητής την ώρα της µαθησιακής διαδικασίας, κατά τη διδασκαλία, πρέπει να  καταλάβει ότι ο 

διδάσκων έχει ως βασικό του σκοπό να αναδείξει τη σηµασία των πηγών και γενικότερα  να 

υπογραµµίσει την ποιότητα αυτών των πρώτων υλών της ιστορικής επιστήµης. Αρκετές φορές 

το έργο του Pouqueville παρουσιάζει πραγµατικότητες θεωρητικά και µε εικονικό τρόπο και 

ταυτόχρονα καταγράφει µαρτυρίες που χάθηκαν, που αναζητήθηκαν και δε βρέθηκαν. Είναι και 

αυτό µια άλλη πλευρά της σηµασίας των περιηγητικών κειµένων. 

 Ο εκπαιδευτικός, που διδάσκει ιστορία παρακινεί τους µαθητές του να συµµετέχουν στις 

διαδικασίες εύρεσης πληροφοριών και συσχέτισης µε την ιστορική αλήθεια. Παράλληλα, οι 

                                                           
9
 Η αντιγραφή του παραθέµατος ενισχύει αυτές τις απόψεις. Βλ. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής 
Ιστορίας, µτφρ. Αικ. Ασδραχά, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1976, σ. 10. 
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συγκρίσεις και οι παραλληλισµοί µε γεγονότα και συµβάντα του παρόντος έχουν πάντα τη 

σηµασία τους. Μέσα από τη σπουδή του ιστορικού τοπίου και τη σχέση µε το φυσικό 

περιβάλλον, όπως πράττει ο Pouqueville, οι µαθητές αντιλαµβάνονται καλύτερα τις αλλαγές, τις 

ασυνέχειες, το πέρασµα του χρόνου καθώς και τους µηχανισµούς λειτουργίας του κοινωνικού 

γίγνεσθαι. Με την ανταλλαγή θέσεων και την κοινοποίηση των απόψεων τους γίνονται ικανοί να 

διαµορφώνουν πλαίσια δράσης και να επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους µε το περιβάλλοντα 

ιστορικό χώρο. Αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων και πειραµατίζονται µε 

διάφορους τρόπους προσέγγισης της πραγµατικότητας. Ουσιαστικά αντιµετωπίζουν µε πνεύµα 

κριτικής το παρελθόν, το οποίο προσπαθούν δηµιουργικά να αξιοποιήσουν. 

 Για την ουσιαστική χρησιµοποίηση του έργου του Pouqueville, µε την έννοια του 

διδακτικού αντικειµένου και µε βάση πάντοτε την ιστορική αξία του έργου του, θα µπορούσαµε 

ενδεικτικά να προσφέρουµε στους µαθητές ορισµένα θέµατα εργασίας και µελέτης, όπως για τις 

γεωγραφικές και µορφολογικές συνιστώσες του ιστορικού χώρου, για την αλλαγή του φυσικού 

χώρου µέσα από τις ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες, για την επέµβαση του ανθρώπου στο 

χώρο και τις  επιπτώσεις στην παραγωγή, την κατοικία, τον εξοπλισµό, αλλά και το κοινωνικό 

περιβάλλον, τις παραδόσεις, τους µύθους και την προέλευση, για την εσωτερική και εξωτερική 

µετανάστευση των κατοίκων: δηµογραφική εξέλιξη – οργάνωση της τοπικής κοινωνίας- µνήµες, 

κοινωνική και συλλογική δράση και συνεργασία, για την µελέτη αρχαιολογικών χώρων, 

συνθήκες, προϋποθέσεις και  συνήθειες πληθυσµού 9 τοπική αγορά, υπηρεσίες, προϊόντα),  για 

την καθηµερινή ζωή στον τόπο, για το ανθρωπογενές, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον- έννοια, 

επιδράσεις- ρόλοι και συνέπειες και κατασκευές  ιστορικών και γεωγραφικών χαρτών και 

καλλιτεχνικές παραγωγές φυσικού και ιστορικού τοπίου της τοπικής περιοχής. 

 Είναι   αναγκαίο, πάντως,  σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός στην καθηµερινή 

διδακτική του πράξη να µπορεί να προσεγγίζει τα στοιχεία των ερευνών των περιηγητών και µε 

τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών να τα αξιοποιεί ανάλογα το µαθησιακό και ηλικιακό επίπεδο 

των µαθητών του. 

Πάντως, οι έρευνές αυτού του τύπου συνεχίζονται τόσο σε επίπεδο επεξεργασίας 

κειµένων, όσο και στα πλαίσια της καλλιτεχνικής έκφρασης. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά 

που η ιστορία µε την τέχνη διασταυρώνονται, συναρθρώνονται και επηρεάζουν τις εξελίξεις. 

 Εννοείται ότι αρκετά από τα βιβλία, που κυκλοφόρησαν στο παρελθόν και στο παρόν 

ακόµη και στα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι δυνατό να διδαχτούν όχι γιατί κάτι τέτοιο 
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δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά γιατί έγιναν για άλλους λόγους. Ενδιαφέρει η χρησιµότητά τους 

µέσα και έξω από τις σχολικές πραγµατικότητες. Τα έργα του φιλέλληνα Pouqueville αποτελούν 

µια τέτοια αξιοποίηση πρόκληση, η οποία επιβεβαιώνει  τρόπους προσέγγισης της γνώσης µέσα 

δηλαδή από δηµιουργικές πρωτοβουλίες της µαθησιακής διαδικασίας. 

 

 

Παραθέτω ενδεικτικά ορισµένες χαλκογραφίες από το έργο του Pouqueville: 

1. Το εξώφυλλο του έργου του Pouqueville Grèce, Paris 1835, εκδ. Firmin Didot Frères, 

Editeurs, όπου εντυπωσιάζει το τυπογραφικό κόσµηµα. 

2. Το εσώφυλλο του έργου του Pouqueville  Grèce, Paris 1835.  
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2. O Λέων της Χαιρώνειας, όπως τον αποτύπωσε ο Pouqueville (χαλκογραφία) 
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3. Το όρος Παρνασσός , όπως το αποτύπωσε ο Pouqueville (χαλκογραφία) 
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4.Το Μαντείο Τροφωνίου στη Βοιωτία (χαλκογραφία) 
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4. Οι χάρτες της Ελλάδας από τον Pouqueville (χαλκογραφίες) 
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