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Με τη συµµετοχή, ως οµιλητών, διακεκριµένων προσωπικοτήτων - µελετητών της ιστορίας και της κλη-

ρονοµιάς της παραδουνάβιας ελληνικής ∆ιασποράς κυρίως του 18ου αι., όπως ο κοζανίτης ερευνητής 

Θεοφάνης Πάµπας από τη Βιέννη, η καθηγήτρια Όλγα Κατσιαρδή-Hering του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και ο δηµοσιογράφος-συγγραφέας Χρίστος Ζαφείρης από τη Θεσσαλονίκη, θα πλαισιωθεί η νέα έκθεση 

χαρτών «∆ούναβης: Το µέγα όριο στην ιστορία των χαρτών (η αποτύπωση του 1789 από το Βε-

λιγράδι µέχρι τη Μαύρη Θάλασσα», που εγκαινιάζεται στο Αρχοντικό Λασσάνη τη ∆ευτέρα 11 Οκτω-

βρίου, ώρα 13:00 από τον ∆ήµαρχο Λάζαρο Μαλούτα. Οι τρεις διακεκριµένες προσωπικότητες θα µιλή-

σουν µε σχετικά θέµατα, σε ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, µέχρι τις 

16 Ιανουαρίου 2011. 

Η έκθεση οργανώνεται στη ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ∆ήµου, 

της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε τη συνδροµή της Τε-

χνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και έχει ως κεντρικό θέµα τον σπουδαίο αυστριακό χάρτη της συλλογής της 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1789 (τη χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης) από 

τους στρατιωτικούς τοπογράφους Ignaz Lauterer και Siegfried Tauferer, µε τίτλο Navigations Karte Der 

Donau von Semlin an bis zu ihrem Ausfluss ins Schwarze Meer (Χάρτης Ναυσιπλοΐας του ∆ούναβη 

από το Σεµλίνο µέχρι τις εκβολές του στη Μαύρη Θάλασσα). 

Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό και σπουδαίο χάρτη σε οκτώ φύλλα στον οποίο απεικονίζεται µε 

εξαιρετική λεπτοµέρεια ο ∆ούναβης ποταµός και οι παρακείµενες περιοχές του, από το τότε όριο της 

Aυστριακής αυτοκρατορίας µε την Oθωµανική, στην πόλη Σεµλίνο κοντά στο Βελιγράδι (µε µεγάλη ελλη-

νική παροικία, απ’ όπου πέρασε και ο κοζανίτης δωρητής της Βιβλιοθήκης της πόλης µας Ευφρόνιος 

Ραφαήλ Πόποβιτς), µέχρι τις εκβολές του στις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ο χάρτης αυτός 

αποτελεί αντικείµενο µελέτης και λεπτοµερούς σχολιασµού στην έκθεση της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης, συ-

ντηρηµένος και ψηφιοποιηµένος χάρη στην ευγενική δωρεά προς τη Βιβλιοθήκη της κοζανίτικης Οικογέ-

νειας Λαµπρέτσα – Σιδέρη, στη µνήµη Ηλία & Σοφίας Λαµπρέτσα, ∆ασκάλων. 

Εµπλουτισµένη µε πρόσθετο υλικό και προβολές video, αλλά και µε ενδιαφέρουσες οπτικές συσχετί-

σεις µε τις αντίστοιχες απεικονίσεις του ∆ούναβη, όπως έχουν αποδοθεί από τον Ρήγα Βελεστινλή στην 

Χάρτα του και από τον Άνθιµο Γαζή στον Πίνακά του, η νέα χαρτογραφική έκθεση στην Κοζάνη αποτελεί 

µια ενδιαφέρουσα περιήγηση στις παραδουνάβιες περιοχές στις οποίες ήκµασε πριν από µερικούς αιώ-

νες έναν δραστήριος, φιλοπρόοδος και πατριωτικός Ελληνισµός, µε κυρίαρχες µορφές τους ∆υτικοµακε-

δόνες και Κοζανίτες, που έπαιξαν µεγάλο ρόλο στην αυτοσυνειδησία και αναγέννηση των Ελλήνων. 

 

∆ιάρκεια της έκθεσης: Από 11 Οκτωβρίου 2010 µέχρι 16 Ιανουαρίου 2011. 

Πληροφορίες: ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (Ι. Στεργιοπούλου) 2461350435 / iostergiop@kozlib.gr   

 

[ http://cartography.web.auth.gr/Kozani ]     


