
 
 

 

 

Από τη βιοποικιλότητα στ’ άρματα:  

πρόσληψη άγνωστων προ-επαναστατικών δράσεων στην Πελοπόννησο 

από αλλοδαπούς ανίδεους φυσιοδίφες εξερευνητές 

 

Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με τον τίτλο «Flora Graeca for the 21st 

century» (http://ancientworldonline.blogspot.com/2013/05/flora-graeca-for-21st-century.html) 

έφερε στο φως τη δεκάτομη, σπανιότατη έκδοση Flora Graeca Sibthorpiana (1806-1840) και 

αρχειακό υλικό από εξερευνητικές περιηγήσεις αλλοδαπών φυσιοδιφών στην Ελλάδα, στα 

τέλη του 18ου αιώνα. Το μη-προσιτό στο κοινό αρχειακό υλικό που υπάρχει στο 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το σχετικό με την Ελληνική χλωρίδα, κράτησε κρυμμένες 

πτυχές και δράσεις από τη ζωή των ανθρώπων στην προ-επαναστατική ύπαιθρο της 

Πελοποννήσου που έγιναν αντιληπτές από την εξερευνητική ομάδα του Καθηγητού της 

Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης John Sibthorp (1758-1796). Το παρόν 

ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη μελέτη αρχειακού υλικού και της βιβλιογραφίας, από 

την περιήγηση ανίδεων αλλοδαπών φυσιοδιφών στην Πελοπόννησο, όπου περιλαμβάνονται 

«παράπλευρες» πληροφορίες και συνιστώσες, ενδεχομένως σχετιζόμενες με 

προεπαναστατικές δράσεις. Αναμένεται να φωτιστούν όψεις του παρελθόντος, συμβάλλοντας 

σε κατανόηση γεγονότων, μέσω φυσιοδιφικών προσεγγίσεων και αναγνώσεων. Με μια πιο 

προσεκτική ματιά, η φυσιογνωμία της φύσης της προεπαναστατικής εποχής εντάσσεται σε 

μια πολιτιστική και ιστορική αλληλουχία. Πρόκειται για τη συμβολή της φυσικής ιστορίας 

στην ιστορία του τόπου. Τα αποτελέσματα της πρότασης θα προστεθούν στα ήδη γνωστά 

σώματα αρχειακών πηγών των προεπαναστατικών χρόνων, προσφέροντας ύλη και 

πληροφορίες για τόπους και γεγονότα, σε μελετητές της περιόδου. Εκτός από την προσθήκη 

πραγματολογικού υλικού, θα αναδειχθεί «το χρώμα και το άρωμα» της υπαίθρου και θα 

προσεγγιστεί η ατμόσφαιρα της προ-επαναστατικής Πελοποννήσου. Όλα τα προαναφερθέντα 

αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά δεδομένα, απαραίτητα για την κατανόηση δράσεων 

και εκφάνσεων της ζωής κατά την προ του 1821 χρονική περίοδο.  
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Παραδοτέα: 

1. Αποδελτιοποίηση και καταγραφή περιηγήσεων αλλοδαπών φυσιοδιφών στην 

προεπαναστατική Πελοπόννησο. 

2. Αξιολόγηση της πρόσληψης δράσεων και άλλων καταγεγραμμένων δεδομένων (π.χ. 

ηθογραφικών στοιχείων) από αλλοδαπούς φυσιοδίφες εξερευνητές στην Πελοπόννησο. 

3. Σχολιασμός των σχετικών αναφορών από διαφορετικούς συγγραφείς. 

4. Αναφορά σε δείγματα φυσικής ιστορίας που συλλέχθηκαν κατά τις περιηγήσεις 

φυσιοδιφών στην προεπαναστατική Πελοπόννησο. 

5. Ανάπτυξη χάρτη περιήγησης με αναφορές και στην ιστορία της περιήγησης και του 

τοπίου στην προεπαναστατική Πελοπόννησο. 

6. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με κριτές  

7. Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο, κατά τη διάρκεια του 2021. 

 

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη:  

Σοφία Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Α Βαθμίδας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

Επιστημονικές συνεργάτιδες:  

1) Δρ Χρυσάνθη Έστερ Χειμώνα: Συνεργαζόμενη Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια, Βιολόγος 
2) Υποψήφια Διδάκτωρ Σοφία Παπαδοπούλου: Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Βιολόγος 
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