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Ή  κινητικότητα, ό έκδοτικός όργασμός καί ή θεματική διαφοροποίηση 
πού παρατηρούνται στόν χώρο τής παιδείας άπό τά πρώτα χρόνια τού 19ου 
αΙώνα έχουν άμεσο άντίκτυπο καί στόν τομέα τής Γεωγραφίας. Ό  χάρτης, ή 
θεωρία τής γεωγραφίας καί ή γεωγραφική γνώση εισέρχονται στήν έκπαίδευση 
τών έλληνοπαίδων, καθώς άκολουθούνται τώρα πιά οί τάσεις πού έπικρατούν 
στή Δ. Εύρώπη. Τή στροφή αύτή διαπιστώνουμε στις σχολικές έκδόσεις τής 
Βιέννης, πού τώρα είναι τό κέντρο τού έλληνικού νεωτερικού βιβλίου. Στήν 
πρώτη δεκαετία τού 19ου αί. άπό τις 14 γεωγραφικές έκδόσεις οΐ 11 τυπώ
νονται στή Βιέννη καί 1 στή Βενετία1. Τά έπόμενα χρόνια γεωγραφικές 
έκδόσεις έμφανίζονται στήν Τεργέστη, στό Παρίσι, στή Λειψία, στό Λονδίνο, 
στή (Βούδα) Πέστη, στή Μάλτα, στήν Κέρκυρα (1829), στό Βουκουρέστι, στήν 
Όδησσό καί, γιά πρώτη φορά στά δρια τού νεοσύστατου έλληνικού κράτους, 
στά 1834, στό Ναύπλιο2. Από τό 1836 πολλαπλασιάζονται οι έκδόσεις στήν 
Αθήνα, πού μαζί μέ τήν Πόλη, είναι τό κύριο κέντρο γιά τά σχολικά 
έγχειρίδια. Πολλαπλές είναι οί έκδόσεις χαρτών (-άτλάντων), πού όλοι τους 
βασίζονται σέ χαράζεις πού έγιναν στό έζωτερικό, καί γίνεται είτε άπλή 
μεταφορά τού ξένου πρότυπου είτε έπαναχάραξη, κυρίως άπό ξένους 
έγκατεστημένους στή χώρα μας. Έ τσι έργάστηκαν στήν Ελλάδα ό Ανδρέας 
Φόρστερ, ό Γεώργιος Κόλμαν καί ό Κ. Κόλμαν. Έλληνες χαράκτες συνα
ντούμε τόν Ιωάννη Κορωναϊο, τόν Ή. Λαζαρίδη καί τόν Γ. Κατελούζο3. 
Μόνο άπό τά 1889, μέ τήν ίδρυση τής Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού,

* Τό κείμενο αυτό παρουσιάστηκε στό Α ' Συνέδριο τής Ε λληνικής Γεωγραφικής Ε τα ιρ ε ία ς  
(1985).

1. Βλ. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, Ελληνική Β ιβλιογραφ ία  1800-1863, τ. 1-3, έν Ά θηνα ις 1939- 
1957, άρ. 3. 23, 92, 164, 296, 3228, 6614, 455, 479, 487, 494, 516, 519, 520.

2. ΓκΙνη-Μέξα, <5.π„ άρ. 2350, 2368.
3. Βλ. άντίστοιχα ΓκΙνη-Μέξα, δ.π ., άρ. 10454, έτους 1844, άρ. 7425, έτους 1857. Ό  Γ. Κα- 

τελοΟζος στά 1866 καί 1868 χάραξε κα ί τύπωσε στό Βουκουρέστι χάρτη τής Κρήτης.
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δημιουργουνται ot βάσεις για την αύτόνομη κατασκευή χαρτών στη χώρα 
μας1.

Ό π ω ς συνέβη καί μέ τή χαρτογραφία, τά πρώτα γεωγραφικά έλληνικά 
έγχειρίδια στηρίχτηκαν στην ξένη βιβλιογραφία. Τέσσερεις κυρίως είναι οί 
έκπαιδευτικοί πού έργάστηκαν στόν τομέα αύτό, κατά χρονολογική σειρά: 6 
Νικόλαος Λωρέντης, ό Ν. Χορτάκης, ό I. Π. Κοκκώνης καί ό Γεώργιος Α. 
Βακαλόπουλος. Ό  πρώτος στά 1838 έκδίδει τούς δύο τόμους τής «Νεωτάτης 
διδακτικής γεωγραφίας» στή Βιέννη, στό τυπογραφείο ’Αντωνίου Βέγκου, καί 
τόν τρίτο τόμο στά 1839, στό ίδιο τυπογραφείο2 3. Χωρίς νά υπερβάλλουμε, 
θεωρούμε δτι τό έργο αύτό είναι τό πιό ένημερωτικό καί άνοικτό στις τότε 
τάσεις τής γεωγραφικής έρευνας. Στόν πρόλογό του ό συγγραφέας κατατάσσει 
τή γεωγραφία στις κοινωνικές έπιστήμες καί έπισημαίνει τήν έπίδραση τού 
περιβάλλοντος στή συμπεριφορά τού άνθρώπου. Στόν Λωρέντη βρίσκουν 
άπήχηση οί νέες θεωρίες, άντίθετα άπό τούς Χορτάκη καί Κοκκώνη, πού πα
ραμένουν στήν παραδοσιακή περιγραφική έκθεση.

Ό  Βακαλόπουλος, κινούμενος στήν Ιδια κατεύθυνση μέ τόν Λωρέντη, προ
σπαθεί νά μεταφέρει στόν έλληνικό χώρο τή δυτικοευρωπαϊκή γεωγραφική 
σκέψη καί τό πετυχαίνει τόσο στά θέματα τής χαρτογραφίας δσο καί τής θε
ωρίας. Τό έργο στήν πρώτη έκδοσή του στηρίζεται στόν Γάλλο γεωγράφο 
Charles-F01ix Ansart*, ένώ στήν έπόμενη ώς βάση λαμβάνεται ό Γερμανός γε
ωγράφος Wilhelm Stahlberg. Στά 1867 ή τρίτη μορφή τού έγχειριδίου στηρί
ζεται στή μέθοδο τού Γερμανού γεωγράφου Hermann Adalbert Daniel4. Ό  Βα
καλόπουλος άναπλάσσει τό γερμανικό κείμενο καί άναπτύσσει τά κεφάλαια 
πού άφοροΰν τήν Ελλάδα. ΟΙ χάρτες του έχουν ώς πρότυπο τούς 
άντίστοιχους τού Συνδόφου, τού Πυτσίου καί τού Kiepert5. Τά τοπωνύμια 
έχουν μεταφερθεΐ στά έλληνικά μέ τήν άρχαία (έλληνική ή λατινική) μορφή 
τους, ένώ γιά τά νεώτερα άκολουθεϊται ή σύγχρονη προφορά. Πολύ 
διαφωτιστικές πληροφορίες γιά τή διδασκαλία τού μαθήματος τής γεωγρα
φίας μάς άναφέρει ό Βακαλόπουλος στόν πρόλογό του: Ώ ς άνεξάρτητο πρω- 
τοδιδάχτηκε (στή δεκαετία τού 1860) στήν Πάτρα, μέ διδάσκοντα τόν Σταύρο

1. Σύντομη Επισκόπηση τής πρόσφατης χαρτογραφίας στή χώ ρα βλ. Γ. Πλουμίδη, Γεω γραφία  
τή ς Ισ το ρ ία ς  το ϋ  νεοελληνικού χώ ρου, Εκδ. β \  ’Αθήνα 1984.

2. Βλ. Γκίνη-Μ έξα, δ .π ., άρ. 3001 καί 3168.
3. Ό  Ansart τό 1796 ήταν καθηγητής στό Λύκειο Saint-Louis τής Caen. Πέθανε τό 1849 καί 

άφησε πολλά  Εργα γιά  τή διδασκαλία τής Γεωγραφίας (βλ. DJctionnaire de Biographic frangaise, 
sous la direction de J. Balteau - M. Barroux - M. Prevost, Paris 1936, τόμος 2).

4. Έ ρ γ ο  του είναι τό Ε γχειρ ίδ ιο  τή ς Γεω γραφίας πού είχε πολλαπλές Εκδόσεις (Handbuch 
d e i Geographic, Frankfurt a.M. 1859, πρώτη Εκδοση).

5. Γιά Heinrich Kiepert (1818-1899), K. Σβολοπούλου, Ό  Η. K iepert χα ΐ τό έθνογραφικόν  
πρόβλημα  ε ις  τήν Χ ερσόνησον το ϋ  Α ίμου, Θεσσαλονίκη 1974.
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Σταθόπουλο. Στή συνέχεια τό μάθημα είσήχθηκε στό A ' Γυμνάσιο τής ’Αθή
νας και τό δίδαξε ό Ιδιος ό Βακαλόπουλος1.

Πρός τά τέλη τού 19ου αΐ. τό ένδιαφέρον και οΐ συζητήσεις γύρω άπό τή 
σημασία και τή διδασκαλία τής γεωγραφίας αύξάνονται, τόσο στην ’Αθήνα, 
δσο και στό άλλο μεγάλο παιδευτικό κέντρο τού Ελληνισμού, τήν Πόλη. Ό  
διευθυντής Ιδιωτικού Ελληνικού Σχολείου (τής τότε β ' βαθμίδας) Βασίλειος 
Βούλγαρις στά 1891 έξέδωσε διεξοδικό καί, άκόμη καί μέ τά σημερινά κρι
τήρια, προχωρημένου προβληματισμού «’Οδηγό τής διδασκαλίας τής γεωγρα
φίας»: «Ή διδασκαλία τής γεωγραφίας δέν πρέπει νά είναι άσχετος πρός 
τήν Ιστορίαν καί χρονολογίαν όρθώς δ’ έλέχθη δτι ή Γεωγραφία είναι εις 
των όφθαλμών τής Ιστορίας· διότι πως είναι δυνατόν νά έχη τις σαφή Ιδέαν 
των Ιστορουμένων πράξεων, όταν άγνοή τό θέατρον, ένθα αύται διεδραμα- 
τίσθησαν καί τόν χρόνον; Υπάρχει δέ καί έτέρα στενωτέρα σχέσις τής Γεω
γραφίας καί τής Ιστορίας, πηγάζουσα έκ τής φυσικής έπιρροής τού έδάφους 
καί τού κλίματος έπί των άνθρώπων* ένεκα δέ ταύτης προέρχεται ή κατά 
ζώνας διαφορά ζώων καί των φυτών ούτως έξηγούνται αί διαφοραί τών 
φυλών, ή μόρφωσις τών Ιδιοσυγκρασιών, τών χαρακτήρων καί τών γλωσσών». 
Στό τέλος τού «Όδηγού» παρατίθεται έκτενής βιβλιογραφία στήν έλληνική 
καί γαλλική γλώσσα. Στήν Πόλη, ό «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος» στά 
1885 υποδεικνύει τρόπους γιά τή διδασκαλία τής γεωγραφίας στό δημοτικό 
καί στό Ελληνικό σχολείο2, ένώ ό Β. Α. Μυστακίδης3 έπισημαίνει ότι τό μά
θημα αυτό έπί τών ημερών του (δηλ. τέλη 19ου αί.) χάνει έδαφος, ύστερα 
άπό περίοδο άκμής κατά τά προηγούμενα χρόνια. Φοβάμαι πώς τό αίτημα 
τού Μυστακίδη γιά τήν άνανέωση τής διδασκαλίας τής γεωγραφίας είναι 
έπίκαιρο καί γιά μάς, σήμερα.

1. Χρησιμοποιούμε τήν Εκδοση τού 1867.
2. «Περί συντάξεως Γεωγραφίας πρός χρήσιν τώ ν δημοτικών σχολείων κα ί τώ ν κατω τέρων 

τάξεων τών Ε λληνικώ ν», Π εριοδικόν το ϋ  έν  Κ ω ν/πόλει ’Ε λληνικού Φ ιλολογικού Σ υλλό γο υ  26 
(1885), 322-324.

3. Β. Α. Μυστακίδη. ’Επιτομή Γενικής Γεω γραφίας, π ρ ό ς χρήσ ιν Α σ τικ ώ ν  Σ χολώ ν κα ί Π αρ
θεναγωγείων, έν Κων/πόλει, Δεπάστα - Σφύρα - Γεράρδου, 1903, Εκδ. β ' 1906, σ. σ τ ' :  «Καί 
όμολογείται μέν υπό πάντω ν κα ί κηρύττεται ή άνάγκη τής βελτιώσεως τής γεωγραφικής δ ιδα 
σκαλίας π α ρ ’ ήμίν, άλλ’ άπό τώ ν λόγων μέχρι τώ ν έργων πολλά Ετι πέλει, έχομεν δέ άνάγκην 
Εργων ούχΐ λόγιαν».
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MANUELS SCOLAIRES GRECS DE GfiOGRAPHEE 
(X IX toe sifecle)

par
Georges Ploumidls

Dans les premidres ddcades du XIXe s. nous notons une croissance constante 
des manuels scolaires de caractdre gdographique, dditds surtout a Vienne, ainsi 
qu’a Venise, Trieste, Paris etc. Dans le nouvel dtat helldnique on registre la 
premidre publication en 1834 a Nauplie, mais dds 1836 les dditions se prolifdrent 
a Athdnes. Dans le domain de la cartographie les dditeurs se basent sur ddssins 
dressds par des dtrangers, sauf d’exceptions, et c’est seulement en 1889 que 
s’institue le Service Cartographique Militaire. Les rddacteurs des manuels plus 
usds sont: Nicolas Lorentis, N. Chortakis, I. P. Kokkonis et Georges 
Vacalopoulos. Le premier et le dernier suivent de prds les tendances de la 
science gdographique et ils sont bien informds sur la bibliographic europdenne, 
surtout allemande. Les mdmes prdoccupations prouvent, vers la fin du sidcle, 
Basile Voulgaris et B. Mystakidis, qu’ils insistent sur le renouvellement de 
l’enseignement de la gdographie.
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