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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ
[Από ηα Πρακηικά ηοσ 6

οσ

Πανελληνίοσ Γεωγραθικού σνεδρίοσ ηης Δλληνικής Γεωγραθικής
Δηαιρίας, Θεζζαλονόικη 2002]

Ιφάλλες Ρέλτδος
[ην θείκελν απηό παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο
εξσηεκαηνινγίνπ (ζε δπν κέξε) πνπ δηαλεκήζεθε ζε καζεηέο πνιιώλ γπκλαζίσλ θαη
ιπθείσλ ηεο ρώξαο. Κε ην εξσηεκαηνιόγην δεηείηαη λα δνζνύλ απιέο απαληήζεηο ζρεηηθέο κε
ην γεσγξαθηθό θαη ηζηνξηθό πεξηβάιινλ κηαο κηθξήο πόιεο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο, ηεο
Πξέβεδαο. Βαζηθή ππόζεζε, πνπ επαιεζεύεηαη πιήξσο, απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη ιίγεο νη
πεξηζζόηεξεο γλώζεηο ησλ παηδηώλ θαζνξίδνληαη ζε βαζκό "ζηξαγγαιηζηηθό" από
κεραληζκνύο δεκηνπξγίαο παξαζηάζεσλ πνπ απν-γεσγξαθηθνπνηνύλ θαη απν-ηζηνξηθνπνηνύλ
ην γεσγξαθηθό ρώξν θαη πνπ δπζηπρώο ζπληεξνύληαη από ην ζρνιείν.
ηα επόκελα κέξε ζα επηρεηξήζνπκε λα απνθηήζνπκε κηα ηδέα γηα ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ
νη καζεηέο γηα ηε ζέζε ηεο Πξέβεδαο ζην ράξηε θαη ζην ρώξν θαζώο επίζεο θαη λα
πξνζεγγίζνπκε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ απηνί γηα ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο].
Αλτίιευε τες ζέσες τες Πρέβεδας στο τάρτε θαη στολ ειιεληθό τώρο
Από δηδαθηηθή θαη γεληθόηεξε εκπεηξία πξνθύπηεη όηη ε Πξέβεδα ζεσξείηαη γηα ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ αηηηθνύ ιεθαλνπεδίνπ θαη ηεο λνηηόηεξεο Διιάδαο κηα «βόξεηα» πόιε θαη όρη,
γηα παξάδεηγκα, κηα «δπηηθή» πόιε. Σν δήηεκα απηό ζειήζακε λα ην κειεηήζνπκε κε ηε
ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ (πνπ δόζεθε ζε 30 καζεηέο θαη καζήηξηεο δύν γπκλαζίσλ θαη
ελόο ιπθείνπ ηεο πξσηεύνπζαο1), όπνπ παξαηίζεηαη θαη κηα ζρεηηθή εξώηεζε. Σν εξώηεκα
δηαηππώλεηαη σο εμήο:

«ηο ηεηραγφληζκέλο ταρηί [βι. Δηθόλα 1] έτοσλ ζεκεηφζεί κε έλα
ζεκείο θαη ηο αρτηθό γράκκα ε ζέζε ηες Αζήλας (Α), ηες Ρόδοσ (Ρ),
ηοσ Ηραθιείοσ (Η) θαη ηες Θεζζαιολίθες (Θ). Να ζεκεηώζηε κε έλα
ζεκείο θαη ηο αρτηθό γράκκα ηες ζέζε ηες Λάρηζας (Λ), ηοσ Βόιοσ
(Β), ηες Πρέβεδας (Π) θαη ηες Κέρθσρας (Κ)».
---------------------------------------------------------------------------[Σε ζέζε ηνπ Βόινπ δελ ηε ζεκεηώλνπκε εδώ νύηε ηε ιάβακε ππόςε ζηελ
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία].

Όπσο ζα δνύκε ζηηο επόκελεο ζειίδεο, από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ, πξνέθπςαλ
αλακελόκελεο θαηαλνκέο ησλ ζεκείσλ πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο. Δπίζεο επαιεζεύζεθε θαη ε
ππόζεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Πξέβεδα ζεσξείηαη κηα «βόξεηα» πόιε.
ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηήζακε σο ζπλνπηηθό δείθηε ηνπ απνηειέζκαηνο
κόλν ην «κέζο θέληρο βάροσς» θαη όρη θαη ηελ «standard deviational ellipse»2. Οη
ζπληεηαγκέλεο ηνπ κέζνπ θέληξνπ βάξνπο είλαη πξνθαλώο:

Xc =

1

2

 xi/N

θαη Yc =

 yi/N (i = 1, 2, ..., N θαη Λ = ην πιήζνο ησλ
ζεκείσλ)

Πρόθεηηαη γηα 10 καζεηές 3ας γσκλαζίοσ, ηοσ Γσκλαζίοσ Αγίοσ Γεκεηρίοσ Αηηηθής (Μπρατακίοσ), 10 καζεηές
2ας ισθείοσ, ηοσ 8οσ Λσθείοσ Παηεζίωλ θαη 10 καζεηές 3ες γσκλαζίοσ, ηοσ Γσκλαζίοσ Καηζαρηαλής . Το
ερωηεκαηοιόγηο δόζεθε ηολ Ιαλοσάρηο 1966.
Βιέπε ζτεηηθά: (1) David Ebdon, Statistics in Geography, Blackwell, 1985, pp. 128-141.
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Εηθόλα 1. Σν ηεηξαγσληζκέλν ραξηί πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο (ζε ζκίθξπλζε). Θ: Θεζζαινλίθε, Α:
Αζήλα, Ρ: Ρόδνο Η: Ζξάθιεην. Έρεη παξαιεηθζεί ε ζέζε ηνπ Βόινπ

Εηθόλα 2. Υάξηεο ηεο Διιάδαο. Φαίλνληαη νη ραξηνγξαθεκέλεο ζέζεηο ησλ πόιεσλ Θέξθπξα, Πξέβεδα
θαη Ιάξηζα. Θαζώο θαη νη ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ σο κέζνη όξνη ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ δνζέλησλ
ζεκείσλ. Δίλαη θαλεξή ε κεηαηόπηζε ηεο Πξέβεδαο
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Εηθόλα 3. Θαηαλνκή ησλ (27) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Θέξθπξαο

Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηαλνκή ησλ επηιεγέλησλ ζεκείσλ είλαη απηή πνπ δείρλνπλ νη εηθόλεο
3, 4, θαη 5. Καο δίλεηαη ε επθαηξία λα κειεηήζνπκε, πέξα από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο
Πξέβεδαο, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ησλ άιισλ δύν πόιεσλ, ώζηε λα θάλνπκε θαη ηηο ζρεηηθέο
ζπγθξίζεηο.
ηελ αλσηέξσ εηθόλα 3 είλαη θαλεξή ε θαηαλνκή ησλ επηιεγέλησλ ζεκείσλ, όπνπ γίλεηαη
αληηιεπηό όηη ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία, παξά ηε κεγάιε δηαζπνξά ηνπο, ζπζζσξεύνληαη πάλσ
ζε έλα άμνλα Βνξξά-Λόηνπ. Απηό εθθξάδεη ην γεγνλόο όηη ε δεδνκέλε πεξηβάιινπζα
κνξθήο νξζνγσλίνπ απνηεινύζε κε ηε δπηηθόηεξε πιεπξά ηεο όξην ηνπ ειιεληθνύ
ραξηνγξαθνύκελνπ εδάθνπο άξα πξόδηδε θαη ην γεσγξαθηθό κήθνο ηεο Θέξθπξαο.
Κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη θαη ε εμήο: Κνινλόηη ε Θέξθπξα
απνηειεί βνξεηόηαην ζεκείν ηνπ ειιεληθνύ εδάθνπο, ζε ζρέζε κόλν κε ηελ Ήπεηξν,
απέλαληη ηεο νπνίαο θείηαη, ηα πεξηζζόηεξα επηιεγέληα ζεκεία ηνπνζεηνύλ ηελ Θέξθπξα ζε
πνιύ κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε. Θαη κάιηζηα βνξεηόηεξα θαη από ηε Θεζζαινλίθε. Απηό
νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα βόξεηα ειιεληθά ζύλνξα, όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Καθεδνλία
θαη ηε Θξάθε, ζεσξνύληαη σο θείκελα επί παξαιιήινπ θύθινπ ηεο πδξνγείνπ, νπόηε ε
Θέξθπξα σο ζρεηηθά βόξεηα επζπγξακκίδεηαη κε ηε Θεζζαινλίθε πνπ πξάγκαηη είλαη βόξεηα.
Δπηπιένλ, ν καθξόζηελνο ραξαθηήξαο ηεο Θέξθπξαο σο λεζηνύ, ζπληειεί ζηελ πξνο Βνξξά
κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηεο πόιεο ηεο Θέξθπξαο.
Δλδηαθέξνπζα είλαη, πάλησο, επίζεο ε παξαηήξεζε όηη, ηειηθά, ην ζεκείν πνπ πξνθύπηεη
από ην κέζν όξν ησλ ηεηκεκέλσλ θαη ην κέζν όξν ησλ ηεηαγκέλσλ ζπκπίπηεη ζρεδόλ κε ηελ
πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Θέξθπξαο.
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Εηθόλα 4. Θαηαλνκή ησλ (26) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Ιάξηζαο

Αλάινγεο επηζεκάλζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη γηα ηελ εηθόλα 4, ζηελ νπνία θαίλνληαη νη
ζέζεηο πνπ επηιέγεθαλ γηα ηελ πόιε ηεο Ιάξηζαο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό εδώ όηη πνιπάξηζκα ζεκεία πινπνηνύλ κηα επζεία «Αλαηνιή-Γύζε»,
πνπ θείηαη ιίγν βνξεηόηεξα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο θαη απνηειεί, εθ κέξνπο
ησλ καζεηώλ, θαηά θάπνην ηξόπν, έλα είδνο «βνξείνπ νξίνπ», γηα ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο
Ιάξηζαο. Ωζηόζν ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία θείληαη πην λόηηα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο
ζεζζαιηθήο απηήο πόιεο, πξάγκα πνπ θαλεξώλεη όηη ζεσξείηαη λνηηόηεξε ή πιεζηέζηεξε
ζηελ Αζήλα.
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί θαη εδώ όηη ε κέζε ηηκή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζέζεσλ ησλ
ζεκείσλ δελ απέρεη πνιύ από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο ζην ράξηε.
Δξρόκελνη ηώξα ζηελ εηθόλα 5, κε ηελ νπνία απνδόζεθαλ ηα ζεκεία πηζαλώλ ζέζεσλ ηεο
Πξέβεδαο, επηζεκαίλνπκε πνιπάξηζκεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο δύν άιιεο πόιεηο.
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Εηθόλα 5. Θαηαλνκή ησλ (24) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Πξέβεδαο








Σα πεξηζζόηεξα ζεκεία ηνπνζεηνύληαη βνξεηόηεξα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο
Πξέβεδαο.
Ζ δηαζπνξά, πνπ δελ ειέγμακε πνζνηηθά, θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πξέβεδαο
κεγαιύηεξε από όζν γηα ηηο άιιεο πόιεηο. Δμάιινπ απάληεζε δίλνπλ 24 από ηνπο ηξηάληα
εξσηώκελνπο.
Τπάξρεη κηα ηάζε αληηκεηώπηζεο ηεο ζέζεο ηεο πόιεο σο «δπηηθήο», αιιά ππεξληθάηαη
από ηηο δύν απνθιίλνπζεο αλαηνιηθόηεξεο ζέζεηο πνπ επέιεμαλ δπν καζεηέο.
Ζ ζέζε ηεο πόιεο κεηαθέξεηαη, θαηά κέζν όξν, ζηε ζέζε ηεο επεηξσηηθήο πξσηεύνπζαο,
πνπ είλαη ε πόιε ησλ Ησαλλίλσλ.
Ζ ζέζε ηεο πόιεο εθδηώθεηαη από ηε ζάιαζζα, ζηελ νπνία αληηθεηκεληθά θαη ςπρνινγηθά
(γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο) αλήθεη.
Σειηθά, όπσο παξαηεξνύκε θαη από ην ράξηε ηεο εηθόλαο 2, ε Πξέβεδα, ελώ είλαη
λνηηόηεξε θαη από ηελ Θέξθπξα θαη από ηε Ιάξηζα ηνπνζεηείηαη ζηε βνξεηόηεξε ζέζε.

Κηα ζύληνκε εξκελεία ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα είλαη ε εμήο ή, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη
θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
Ζ Πξέβεδα (1) είλαη ζρεηηθά κηθξή πόιε θαη ζπλεπώο είλαη ιηγόηεξν γλσζηή από όζν ε
Θέξθπξα θαη ε Ιάξηζα θαη (2) δελ έρεη ραξηνγξαθηθά ζεκεία ζηήξημεο όπσο ε Θέξθπξα πξνο
Γπζκάο θαη ε Ιάξηζα ζην άμνλα Αζήλα-Θεζζαινλίθε. Απηό δηθαηνινγεί ηελ, ελδερόκελε,
κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ ησλ επηινγώλ ησλ καζεηώλ θαη κάιηζηα ηελ θαζηζηά
αλακελόκελε. Δμεγεί επίζεο ην γεγνλόο όηη απαληήζεηο δόζεθαλ κόλν από 24 κόλν καζεηέο,
ελώ είρακε 26 γηα ηε Ιάξηζα θαη 27 γηα ηελ Θέξθπξα.
Ζ Πξέβεδα, γηα ηνπο μέλνπο, «είλαη κηα πόιε ηεο Ζπείξνπ». Κνινλόηη δελ κνηξάδεηαη κε ηηο
άιιεο πεξηνρέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζπείξνπ (όπσο ν νξεηλόο θαη ν βόξεηνο ραξαθηήξαο),
ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν ζηε «γεληθή» ζέζε ηεο Ζπείξνπ παξά ζε κηα «εηδηθή» ζέζε ηεο
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Πξέβεδαο. Ζ «γεληθή» ζέζε ηεο Ζπείξνπ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ηελ έλλνηα «κεγάιε
απόζηαζε» από ηελ Αζήλα. Αθόκα, αλ ιεθζεί ππόςε όηη πνιιέο θνξέο ε Ήπεηξνο, σο
έλλνηα, ηαπηίδεηαη κε ηελ πξσηεύνπζά ηεο, δειαδή ηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ, εμεγείηαη θαη ε
ηάζε ησλ καζεηώλ λα ηνπνζεηήζνπλ θαη ηελ Πξέβεδα βνξεηόηεξα. Θαη, κάιηζηα, θαηά κέζν
όξν, ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ Ησαλλίλσλ.
Η Πρέβεδα φς βόρεηα πόιε - Σίλος «Βορρά»;
Γελ ζεσξήζακε ζθόπηκν λα επηκείλνπκε ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ «βόξεηνπ
ραξαθηήξα» πνπ ρξεζηκνπνηήζακε έσο εδώ. Ωζηόζν ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε κηα ζέζε. Γηα
κηα κεζνγεηαθή ρώξα, όπσο ε Διιάδα, ε έλλνηα ηνπ «βόξεηνπ ραξαθηήξα» εθηόο από ην
ζρεηηθό γεσγξαθηθό-ραξηνγξαθηθό πεξηερόκελν έρεη θαη θάπνην απόιπην πεξηερόκελν. Απηό
ζπλδέεηαη, θαηά ηε γλώκε καο, (1) κε ην επεηξσηηθό θιίκα ησλ πεξηνρώλ πνπ είλαη
απνκαθξπζκέλεο από ηηο αθηέο θαη ηε ζάιαζζα, (2) κε ηηο ρακειόηεξεο κέζεο εηήζηεο
ζεξκνθξαζίεο, (3) κε ηηο κεγαιύηεξεο βξνρνπηώζεηο θαη, ςπρνινγηθά, (4) κε ηηο κεγάιεο
απνζηάζεηο από ηελ Αζήλα κε θαηεύζπλζε «πξνο ηα πάλσ» θαη (5) κε ηε ζέζε ζε ζρέζε κε
ηα ρεξζαία ζύλνξα. Ζ Πξέβεδα παξνπζηάδεη γεληθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά (3) θαη (4), όρη όκσο
ηα (1) θαη (2). Δμάιινπ, ζρεηηθά κε ην ζηνηρείν (5), ε Πξέβεδα, σο πόιε ηεο Ζπείξνπ,
κεηέρεη ζην «γεσπνιηηηθό Βνξξά» πνπ ζπγθξνηνύλ ηα ζύλνξα, όπσο κάιηζηα έγηλε απηόο
αηζζεηόο ζηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο. Απηόο ν «γεσπνιηηηθόο Βνξξάο» ζπλδέζεθε θαηά
εληαίν ηξόπν – ειιεληθά ζύλνξα κε Αιβαλία, Γηνπγθνζιαβία θαη Βνπιγαξία – κε ηελ
αληηπαξάζεζε ηεο Γύζεο κε ηνλ αλαηνιηθό ζπλαζπηζκό. Αο ζεκεηώζνπκε όηη ε ηόζν
δηαδεδνκέλε, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έλλνηα ηεο «Βνξείνπ Ζπείξνπ», γηα κεξηθά εδάθε θαη γηα
ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό ηεο (Λόηηαο) Αιβαλίαο, θέξλεη ιεθηηθά θνληά Βορρά θαη Ήπεηρο.
Οπσζδήπνηε, έζησ θαη αθαζόξηζηε ή αηειώο θαζνξηζκέλε, ε έλλνηα ηνπ «ειιεληθνύ Βνξξά»
είλαη αλακθηζβήηεηα ππαξθηή θαη, κάιηζηα, όρη κόλν γηα ηε Καθεδνλία θαη ηε Θξάθε, πνπ
σο πεξηθέξεηεο βξέζεθαλ ζηηο αιιεινδηάδνρεο κνξθέο ηνπ ηίηινπ «Τποσργείο ΜαθεδολίαςΘράθες» πνπ πξώηα ήηαλ «Τποσργείο Βορείοσ Ειιάδος». Έδξα ηνπ είλαη ε Θεζζαινλίθε,
εθεί όπνπ εθδίδεηαη θαη ε εθεκεξίδα «Ειιεληθός Βορράς». Πξνζεγγίδνληαο ην έξγν ηνπ
ινγνηέρλε Γεκήηξε Υαηδή ν θξηηηθόο Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ δελ δπζθνιεύεηαη λα γξάςεη
– γηα ην ρώξν ησλ Ησαλλίλσλ όπνπ, σο γλσζηό, ηνπνζεηείηαη ε δξάζε ησλ εξώσλ ζην
«Σέιος ηες κηθρής κας πόιες» – όηη «ηα [δηεγήκαηα] θηλούληαη [...] γύρφ από [...] ηε ζθελή
κηας κηθρής επαρτηαθής πόιες ηοσ ειιεληθού Βορρά3».
Σειεπηαίν: Σν ζέκα ηνπ «ειιεληθνύ Βνξξά» έρεη πάληα θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα πνπ απερεί θαη
ε ηδηαίηεξε θαζαξεπνπζηάληθε γξακκαηηθή θιίζε ζηελ νπνία θαίλεηαη όηη αλήθεη ε έθθξαζε
«Βνξείνπ Διιάδνο» θαη όρη «Βόξεηαο Διιάδαο». αλ λα πξόθεηηαη γηα βεβήισζε αλ ε
θαλνληθή θιίζε εθαξκνζηεί θαη ζηνλ ειιεληθό Βνξξά
Αλτίιευε τες ηστορίας τες Πρέβεδας θαη τες περηοτής τες
Θα επηρεηξήζνπκε ζην κέξνο απηό λα πξνζεγγίζνπκε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη έιιελεο
καζεηέο γηα ηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο.
ε 419 καζεηέο δηαθόξσλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο ρώξαο (1996)
δηαλεκήζεθε
εξσηεκαηνιόγην ζην νπνίν πεξηιακβαλόηαλ θαη κηα εξώηεζε ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ. Ζ
εξώηεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην κέξνο ηεο πνπ αθνξά ην δήηεκά καο έρεη σο εμήο:

«ηε θσηνγξαθία (Δηθόλα 6) εηθνλίδνληαη νη βξάρνη από όπνπ έπεζαλ νη νπιηώηηζζεο θαη ην
ζρεηηθό κλεκείν.
3

Βαγγέιες
Χαηδεβαζηιείοσ,
Η
θοηλωληθή
ησποιογία
Ελεςθεποηςπία/Βιβλιοθήκη, 17 Μαρηίοσ 2000, ζει. 16.
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ελός

ορθηζκέλοσ

ρεαιηζηή,

ζηελ

Εηθόλα 6. Σν κλεκείν ησλ νπιησηηζζώλ ζην βξάρν ηνπ Εαιόγγνπ

Γξάςηε πώο ιέγεηαη ην κέξνο πνπ εηθνλίδεηαη:____[Εάινγγν]________________
ε πνηα πεξηνρή βξίζθεηαη ην κλεκείν; Βάιηε έλα ζηαπξό κπξνζηά από απηό πνπ λνκίδεηε
ζσζηό:
[2.1.]
 Βόξεηνο Ήπεηξνο
[2.2.]
 Λνκόο Ησαλλίλσλ
[2.3.]
 Λνκόο Πξέβεδαο
[2.4.]
 Πεξηνρή Κεζνινγγίνπ».

1)
2)

[Έρνπκε ππνδείμεη ηηο αλακελόκελεο ζσζηέο απαληήζεηο].
Από ηνπο καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλακελόηαλ λα
ζπκεζνύλ από ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηα εμήο:
Σν 1803, κεηά από ζπλζήθε κε ηνλ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ, νη νπιηώηεο εγθαηέιεηπαλ ην
ηζηνξηθό ρσξηό ηνπο νύιη. Κία από ηηο νκάδεο θαηεπζπλόηαλ πξνο ηελ Πάξγα, (πόιε ηνπ
ζεκεξηλνύ Λνκνύ Πξέβέδαο θαη γλσζηό ζέξεηξν) ηελ νπνία θαηείραλ νη Ρώζνη. ηελ πεξηνρή
ηνπ Εαιόγγνπ, ζε απόζηαζε δέθα ρηιηνκέηξσλ από Πξέβεδα, όπνπ ε νκάδα παξέκεηλε γηα
λα αλαπαπζεί, ππέζηε επίζεζε από ζηξαηησηηθή κνλάδα ηνπ Αιή Παζά. Θαηά ηελ παξάδνζε
57 γπλαίθεο νη νπνίεο δελ επηζπκνύζαλ λα αηρκαισηηζηνύλ από ηνπο δηώθηεο ηνπο,
δείρλνληαο κεγάιν ζάξξνο, πξνηίκεζαλ λα πέζνπλ ρνξεύνληαο, ε κία κεηά ηελ άιιε, ζην
εηθνληδόκελν βάξαζξν. Ο γιύπηεο Γηώξγνο Ενγγνιόπνπινο απέδσζε ηε ζθελή ηνπ
πεξίθεκνπ «Υνξνύ ηνπ Εαιόγγνπ», κε ην ζύκπιεγκα ησλ γπλαηθώλ πνπ παξηζηά ην
κλεκείν, θαη κε κνξθέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό όγθν αλάινγα κε ηελ εγγύηεηα από ην
ρείινο ηνπ γθξεκνύ.
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Εηθόλα 7. Απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ
Εαιόγγνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη
Δίλαη ελδερόκελν όηη ν κέζνο καζεηήο πνπ έρεη πξνθαλώο μεράζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο
ζσζηέο απαληήζεηο (Εάινγγν-Πξέβεδα), κπνξεί λα θάλεη ζύγρπζε κε άιια ηνπσλύκηα. Θάηη
ηέηνην είλαη, κάιηζηα, ηδηαίηεξα πηζαλό εάλ (1) ηνπ πξνηαζνύλ ηα άιια ηνπσλύκηα σο
πηζαλέο απαληήζεηο, (2) εάλ απηά είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά θαη (3) εάλ ζηε δηδαζθαιία
ηεο Ηζηνξίαο δελ δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηηο γεσγξαθηθέο πηπρέο.
Θαηά ηελ εθπόλεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξώηεζεο «1)», ζεσξήζακε όηη ην ηνπσλύκην ηνπ
Εαιόγγνπ είλαη αξθεηά γλσζηό θαη δελ ζειήζακε λα παξεκβάινπκε πεξηζζόηεξεο πηζαλέο
απαληήζεηο, θαζηζηώληαο ην «εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο». Άιισζηε ε θπζηνινγηθή
ζρέζε ελόο αηόκνπ κε έλα ηνπσλύκην δελ είλαη ζρέζε «πνιιαπιήο επηινγήο», όπσο γίλεηαη
ζηηο κνληέξλεο εμεηάζεηο, αιιά κάιινλ ζρέζε θαη’επζείαλ αλάθιεζεο από κλήκεο.
Σε δεύηεξε εξώηεζε, «2)», όπνπ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηρζεί ην όλνκα κηαο κηθξήο πόιεο, ηεο
Πξέβεδαο, από ηελ νπνία ιακβάλεη ην όλνκά ηνπ ν Λνκόο Πξέβεδαο, ρξεηάζηεθε λα ζέζνπκε
ζε δνθηκαζία ην ζσζηό, πνπ είλαη «Πξέβεδα/Λνκόο Πξέβεδαο» κε ηε βνήζεηα εμίζνπ πηζαλώλ
απαληήζεσλ. Οη ηξεηο ππόινηπεο απαληήζεηο πνπ παξέρνληαη σο πηζαλέο, έρνπλ ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά: (1) Ζ Βόξεηνο Ήπεηξνο, πνπ είλαη γεσγξαθηθά ε Λόηηα Αιβαλία, ζπλδέεηαη
ινγηθά κε ηνλ «Σνπξθαιβαλό» Αιή Παζά. Δμάιινπ σο ρώξνο ειιεληθνύ αιπηξσηηζκνύ έρεη
πηζαλόηεηεο λα
ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθή ζπζία ησλ νπιησηηζζώλ. (2) Ο Λνκόο
Ησαλλίλσλ, πνπ απνηειεί κηα γεσγξαθηθή ιέμε-θιεηδί γηα ηελ Ήπεηξν, κνινλόηη δελ έρεη
ηδηαίηεξε ηζηνξηθή πξνβνιή ζηα ζρνιηθά βηβιία, απνηειεί γεληθή παξαπνκπή γηα ηελ ηζηνξία
ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ επνρή εθείλε. Ήηαλ, εμάιινπ, ε έδξα ηνπ Αιή Παζά. (3) Σέινο, ε
εθδνρή ηεο «Πεξηνρήο ηνπ Κεζνινγγίνπ», ε νπνία ζθνπίκσο δελ αλαθέξζεθε σο «Λνκόο
Αηησιναθαξλαλίαο» πνπ ζα εμαθάληδε ην ηνπσλύκην «Κεζνιόγγη», εθθξάδεη πξνθαλώο κηα
ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία, ζην ζπκβνιηθό επίπεδν ηνπ «εξσηθνύ». Δίλαη ελδερόκελν γηα έλαλ
εξσηζκό λα έρεη ιάβεη ρώξα ζηελ πεξηνρή ηεο εξσηθήο πόιεο ηνπ Κεζνινγγίνπ. Δδώ
ζειήζακε, πξάγκαηη, λα επαιεζεύζνπκε κηα ππόζεζή καο ζύκθσλα κε ηελ νπνία «έλας
ηόπος ερφηθός λα κπορεί λα θρύυεη έλαλ άιιο».
Όταλ έλας ερφηθός τόπος θρύβεη έλαλ άιιολ
Αο πεξάζνπκε ηώξα ζε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απαληήζεσλ.
Όπσο παξαηεξνύκε ζηελ εηθόλα 7 όπνπ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ
καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ Εαιόγγνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη,
κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο:
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1) ηελ πξώηε θαηεγνξία (Η) αλήθνπλ νη εξσηώκελνη νη νπνίνη έθξηλαλ όηη ην κέξνο πνπ
εηθνλίδεηαη, από όπνπ έπεζαλ νη νπιηώηηζζεο θαη όπνπ αλεγέξζεθε ην κλεκείν είλαη ηνπ
νύιη. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο -ΛΠ, -ΛΗ, -ΚΔ θαη -ΒΖ, αλάινγα
κε ηελ πεξηνρή πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ εξσηώκελσλ βξίζθεηαη ην κλεκείν. Οη καζεηέο
απηνί αγλννύλ ην Εάινγγν θαη εθηηκνύλ, θαηά πιεηνςεθία, όηη ην νύιη αλήθεη ζηελ
«πεξηνρή ηνπ Κεζνινγγίνπ» θαη νπσζδήπνηε όρη ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο. Ζ εθδνρή
ηεο Πξέβεδαο (9 απαληήζεηο) είλαη θη εδώ όπσο, άιισζηε, θαη ζηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο
ε ιηγόηεξν δεκνθηιήο.
2) ηε δεύηεξε θαηεγνξία (ΗΗ) αλήθνπλ απηνί πνπ ζεσξνύλ όηη νη βξάρνη ηνπ Εαιόγγνπ
απνηεινύλ ζηνηρείν ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Κεζνινγγίνπ, νπόηε πξνθαλώο
εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κεζνινγγίνπ (απάληεζε Κ-ΚΔ). Υαξαθηεξηζηηθό γηα ηελ
θαηεγνξία απηή είλαη ην γεγνλόο όηη ζηηο απαληήζεηο δελ ππάξρνπλ άιιεο πεξηνρέο πνπ
λα ζεσξνύληαη όηη ζπγθεληξώλνπλ θαη ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά «ηόπνπ/πεξηνρήο» όπνπ
έιαβε ρώξα ην ζξπινύκελν γεγνλόο.
3) ηελ ηξίηε θαηεγνξία (ΗΗΗ) αλήθνπλ νη εξσηώκελνη νη νπνίνη γλώξηδαλ ην Εάινγγν σο
κέξνο όπνπ έιαβε ρώξα ην ζξπινύκελν γεγνλόο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο
ηέζζεξηο νκάδεο Ε-ΛΠ, Ε-ΛΗ, Ε-ΚΔ θαη Ε-ΒΖ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο (θαη
ηεο Αιβαλίαο) ζηελ νπνία νη εξσηώκελνη εληάζζνπλ ην Εάινγγν. Θαη ζηελ θαηεγνξία
απηή ε νκάδα ηνπ Κεζνινγγίνπ είλαη ε πνιπαξηζκόηεξε. Ζ νκάδα ηεο Πξέβεδαο
πεξηιακβάλεη κόλν 37 άηνκα δειαδή 8,43% ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο θαη απνηειεί ην
κηθξό ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ γλσξίδνπλ ην όλνκα ηνπ ηόπνπ ζηνλ νπνίν
βξίζθεηαη ην κλεκείν θαζώο θαη ην όλνκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία απηό πξαγκαηηθά
βξίζθεηαη.
4) Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ηέηαξηε θαηεγνξία απαληήζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο
Ø-ΛΠ Ø-ΛΗ Ø-ΚΔ θαη Ø-ΒΖ. Σα αληίζηνηρα άηνκα δελ αλαθέξνπλ θαλέλα (Ø) ηνπσλύκην
πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ ηόπν ηνπ κλεκείνπ. Ωζηόζν 1) κε αξθεηή βεβαηόηεηα (47 ζηνπο
74) πξνβάιιεηαη ην Κεζνιόγγη σο πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη ην άγλσζην κλεκείν, 2) κε
κηθξόηεξε βεβαηόηεηα αλαθέξνληαη ηα Ησάλληλα (18 ζηνπο 74) θαη, ηέινο, 3) από 9
άηνκα αλαθέξεηαη θαη ε Βόξεηνο Ήπεηξνο. Ζ πξαγκαηηθή απάληεζε πνπ είλαη ε Πξέβεδα,
γηα ην άγλσζην -έζησ- κλεκείν, δελ ηηκάηαη κε θακία απάληεζε! Ζ αιεζηλή γλώζε
εμαηξείηαη σο απάληεζε.
ην ζύλνιό ηνπ, ην δήηεκα κε ην νπνίν θαηαπηαλόκαζηε εδώ επηδέρεηαη πνιιέο
πξνζεγγίζεηο. Κία πάλησο από ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη βέβαην όηη δελ είλαη εθείλε ζύκθσλα κε
ηελ νπνία νη εξσηώκελνη ζα κπνξνύζαλ λα επηθξηζνύλ γηα έιιεηκκα γλώζεσλ ηζηνξίαογεσγξαθίαο.
Όπσο παξαηεξνύκε, νη απαληήζεηο έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπκκεηξία: ε θάζε κία από
ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο,





πξώην έξρεηαη πάληα ην Κεζνιόγγη κε ηηο πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο,
ζηε δεύηεξε ζέζε έξρνληαη πάληα ηα Ησάλληλα,
ζηελ ηξίηε ζέζε ε Βόξεηνο Ήπεηξνο (ζηηο δπν πεξηπηώζεηο), θαη
ηέηαξηε (ζηηο δπν πεξηπηώζεηο) έξρεηαη ε ζσζηή απάληεζε, πνπ ζπκπησκαηηθά εδώ ήηαλ
ην ηνπσλύκην ηεο κηθξήο πόιεο Πξέβεδαο.

Ζ θαηάηαμε έρεη έλα ζαθέο πεξηερόκελν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηηο ζσζηέο σο πξνο
ην Εάινγγν εξσηήζεηο (Z-ΛΠ, Z-ΛΗ, Z-MΔ θαη Z-ΒΖ ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο). Γεθάδεο παηδηά,
ηα κηζά, γλσξίδνπλ ην κέξνο όπνπ ζπζηάζηεθαλ νη νπιηώηηζζεο. Σν πιαίζην όκσο κέζα ζην
νπνίν δηδάρηεθαλ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή άθνπζαλ γη’απηό δελ ηνπο επέηξεςε λα ην
ζπλδέζνπλ κε ην ρώξν αιιά κε άιια δεηήκαηα. Απηά είλαη, κε γεσκεηξηθή αθξίβεηα: (1) ε
εξσηθή ηδενινγία θαη νη ρσξηθέο αηζζεηνπνηήζεηο ηεο (Κεζνιόγγη), (2) ε κεγάιε ή ε
θεληξηθή πόιε (Ησάλληλα), θαη (3) ν γεσπνιηηηθά ηδηάδσλ ρώξνο ηεο Λόηηαο Αιβαλίαο. Δίλαη
πηζαλό όηη κηα αλαιπηηθόηεξε ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή εμέηαζε ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ
πόιεσλ ηεο Διιάδαο πνπ ζα γηλόηαλ ζε κεγαιύηεξεο ηάμεηο, δελ ζα άθελε ηόζν εθηεζεηκέλα
ηα παηδηά, νύηε θαη ηηο κηθξόηεξεο πόιεηο, όηαλ πξόθεηηαη γηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπ ηύπνπ
απηνύ. Σν όιν δήηεκα καο νδεγεί λα πηζηέςνπκε όηη νξηαθά βξηζθόκαζηε απέλαληη ζε
ζπλζήθεο κηαο δηαηαξαρήο ησλ πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ
παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, από ηνπο εηδηθνύο ηεο κειέηεο ηεο
παηδαγσγηθήο ησλ θπιεηηθώλ ζρέζεσλ. Δίλαη γλσζηό όηη ζε κηα πεξίπησζε, νη καζεηέο πνπ
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έιαβαλ κέξνο ζε έλα πείξακα ςπρνινγίαο απάληεζαλ όηη ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο ελόο
ηεκπέιηθνπ θηλεδόπνπινπ πνπ ην έιεγαλ Αιαληίλ ήηαλ καύξν, επεηδή αθξηβώο δελ ήηαλ
εξγαηηθό παηδί. Δμάιινπ, ζε κηα άιιε πεξίπησζε – πξόθεηηαη γηα ην πεξίθεκν πείξακα ησλ
Allport θαη Postman – ην άηνκν πνπ θξαηνύζε ην κεγάιν αλνηρηό μπξάθη θνπξείνπ (εηθόλα
8) κπξνζηά ζε αλύπνπηνπο θαζηζκέλνπο αλζξώπνπο ζεσξήζεθε όηη ήηαλ ν καύξνο ηεο
ζθελήο επεηδή έθαλε θάηη θαθό. Ωζηόζν ε θσηνγξαθία απεηθόληδε έλαλ ιεπθό!4.

Εηθόλα 8. Όηαλ έγηλε πεξηγξαθή ηεο ζθελήο πνπ απεηθνλίδεηαη εδώ, εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ
πεηξάκαηνο ησλ Allport θαη Postman, αλαθέξζεθε όηη ην άηνκν πνπ θξαηνύζε ην κεγάιν αλνηρηό
μπξάθη θνπξείνπ ήηαλ ν καύξνο θαη όρη ν ιεπθόο

Κηα άιιε παξαηήξεζε πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη θαη γηα ην ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ
ζπληάρζεθαλ νη δύν εξσηήζεηο. Ζ αζπκκεηξία πνπ εηζήρζε κε ηε δηαηύπσζε «Περηοτή ηοσ
Μεζοιογγίοσ», αλαγλσξίδνπκε όηη πόισζε ζε θάπνην βαζκό ηηο απαληήζεηο θαηεπζύλνληάο
ηηο πξνο ηελ αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθή γεσ-ηζηνξηθή έλλνηα πνπ απνηειεί ην Κεζνιόγγη.
Δίλαη βέβαην όηη έλα αλνηρηό ζέκα «ηύπνπ δνθηκίνπ» ζην νπνίν ζα ρξεηαδόηαλ λα αλαπηπρζεί
ην ζρεηηθό δήηεκα δελ ζα πόισλε κε ηνλ ηξόπν απηό ηηο απαληήζεηο. Αλαθεξόκαζηε ζην
δήηεκα ηεο κνξθήο ηνπ εξσηήκαηνο επεηδή είλαη πξόζθαηε (1997-98) ζην ειιεληθό
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε γεληθεπκέλε εηζαγσγή ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξθώλ εμέηαζεο κε
εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ηαίξηαζκα όκνησλ ελλνηώλ θ.ιπ.
Σειηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη κηα κηθξή πόιε ζαλ ηελ Πξέβεδα θαζώο θαη ε πεξηνρή ηεο
κπνξνύλ λα έρνπλ ηζηνξία αιιά δελ είλαη βέβαην όηη νη δηδαθηηθέο ηαμηλνκήζεηο ηνπ ζρνιείνπ
ζα επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημή ηεο. Ό δξόκνο κέλεη αλνηρηόο γηα κηα πνιπθιαδηθή γεσγξαθία
ηεο πόιεο. Δίλαη, ελ πξνθεηκέλσ, ζαθείο νη ζέζεηο ηεο Καξίαο Βατλά: «Οκοιογοσκέλφς δελ
επαρθεί ε δηαπραγκάηεσζε ηοσ ζέκαηος «πόιε» κολάτα από ηελ ασζηερά ηζηορηθή ζθοπηά.
Η θοηλφληθή, ε οηθολοκηθή, αιιά θαη ε γεφγραθηθή προοπηηθή ζσκβάιιοσλ ζηε δηακόρθφζε
κηας θαηά ηο δσλαηόλ πιερέζηερες εηθόλας ηες πόιες5».
Σειεπηαίν: Σν Μεζοιόγγη γξάθεηαη πάληα θαη ρσξίο εμαίξεζε κε ηελ απόιπηα ειιεληθή θαη
εμεπγεληζκέλε γξαθή γγ πνπ απνδίδεη ηνλ θζόγγν /g/ ελώ ην Ζάιογγο απνδίδεηαη
ζπρλόηαηα κε γθ6, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ κεηαγξαθή ησλ μέλσλ ιέμεσλ. Ο
λένο Γήκνο Εαιόγγνπ, ζην Λνκό Πξέβεδαο, ρξεζηκνπνηεί ηε γξαθή κε γγ.
4

5
6

Βι. Michael Bantou, Sociologie des relations raciales, Payot, Paris, 1971, p.321 θαη J. Mathieu [Collection
dirigée par:], Initiation aux faits économiques et sociaux, Fernand Nathen, 1969, t. II, p. 78, 80
Μαρία Βαϊλά, Θεωπηηικό πλαίζιο διδακηικήρ ηηρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ για ηον εικοζηό ππώηο αιώνα, Gutenberg,
1997, ζει. 98
Βι. Γηώργοσ Μπακπηληώηε, Λεξικό ηηρ Νεαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ, 1997
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σκπεράσκατα
Πξνζεγγίζακε εδώ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ γηα (1) ηε
ζέζε ηεο Πξέβεδαο ζην ράξηε θαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη (2) ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ
ηζηνξία ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο.
Δληάμακε ην δήηεκα ζε έλα πιαίζην πνπ θάζε θνξά πεξηιάκβαλε θαη άιιεο γλσζηόηεξεο θαη
κεγαιύηεξεο πόιεηο, πξάγκα πνπ καο επέηξεςε λα έρνπκε κηα ζρεηηθή θαη όρη απόιπηε
εηθόλα. Ωζηόζν απηό δελ καο εκπόδηζε λα αληηιεθζνύκε όηη ε γλώζε ησλ αληηθεηκεληθώλ
ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πόιε ηεο Πξέβεδαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Θπξίσο, πξέπεη λα
επηζεκαλζεί όηη ε Πξέβεδα γίλεηαη αληηιεπηή σο κία έλλνηα, πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ην
γεσγξαθηθό πεξηερόκελό ηεο Πξέβεδαο σο πόιεο, πεξηνρήο θαη παξειζόληνο. Πνηθίινη
κεραληζκνί, πνπ ην ρνιείν δελ θαίλεηαη ηθαλό λα θαηαπνιεκήζεη – αλ κάιηζηα δελ ηνπο
ζπληεξεί – αιινηώλνπλ ζην πλεύκα ησλ καζεηώλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ
πξαγκαηηθόηεηα γηα ρώξνπο θαη επνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ειιεληθέο πόιεηο.
Δίλαη βέβαην όηη αλάινγα πξάγκαηα ζα ζπκβαίλνπλ θαη γηα ηελ αληίιεςε πνιιώλ άιισλ
ειιεληθώλ θαη μέλσλ πόιεσλ. Πξέπεη ηδηαίηεξα, κάιηζηα, λα ππνγξακκηζηεί όηη ηα άιια
καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηζηνξία, ε νπνία ππνηίζεηαη όηη
αλαγθαζηηθά ηνπνζεηεί ζην ρώξν ην ηζηνξηνγξαθηθό ηεο πεξηερόκελν ην νπνίν δηδάζθεη, όρη
κόλν δελ δηδάζθεη κε αθξίβεηα γηα ην ρώξν, αιιά αληίζεηα δηαζηξεβιώλεη ηελ αληίιεςε
γη’απηόλ. Θαηά ηελ έλλνηα απηή, είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
γεσγξαθίαο κέζα ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.
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Ioannis Rentzos
Perception of the Geohistorical Environment of Small Towns - Examples
from Preveza
Certain small Greek towns, particularly those involved at a later stage (in the
twentieth century) in the formation of the new Greek State have less 'history'
than those which attained independence during the first wave of the revolution of
1821-1828. In addition, the names of these towns have come to acquire, rightly
or wrongly, certain geographical and historical connotations.
Preveza, which is situated on the western mainland, is a case in point. The study
sets out to establish whether, in the minds of schoolchildren, Preveza has a
history of heroic deeds and is situated to the west or the north of the country.
This study, which is divided into two parts, seeks to analyse the impressions of
pupils at lower secondary schools (12-14) and upper secondary schools (15-17)
regarding Greek geography and history.
Firstly, about 30 pupils in the Athens area were asked to locate Corfu, Larissa
and Preveza on a map already indicating the positions of Athens, Thessaloniki,
Heraklion and Rhodes. Preveza proved much harder to locate correctly than
either Corfu or Larissa.
Secondly, 419 pupils from several upper and lower secondary schools were asked
to identify,
name and locate
the Zalogos monument situated about 20
kilometres north of Preveza in the Department of Preveza. Given the choice of
several possible locations (departments of Ioannina and Preveza and the regions
of Messolonghi and Northern Epirus (southern Albania) ), few were able to
complete the task correctly, most of them associating it with Messolonghi, which
is famous for its heroes.
Hence, while the teaching of history and geography, seeks to cultivate in pupils a
(very exaggerated) sense of pride in their country and in its heroism, it may, in
certain cases, also result in a degree of confusion and inaccuracy with regard to
the facts.
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