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Περίληψη 

Ένα από τα σηµαντικά ελείµµατα στη συγκρότηση της δηµόσιας διοικητικής, οικονοµικής 
και µορφωτικής ζωής του νεοελληνικού κράτους από την ίδρυσή του ήταν η απουσία  των 
συστηµάτων χαρτογράφησης και κτηµατολογίου, ζωτικών για κάθε σύγχρονο κράτος. Τα  
πολύ συγκεκριµένα πρώιµα σχέδια του Καποδίστρια, ήδη από το 1827 και εκείνα του 
Κωλέττη το 1834, για την εισαγωγή θεσµών και διαδικασιών χαρτογράφησης και 
κτηµατολογίου, ως δηµόσιες υποδοµές, απέτυχαν παταγωδώς.  

Μέχρι την τρίτη µεγάλη προσπάθεια της Τρικουπικής διακυβέρνησης, το 1889, η χώρα µε 
περισσότερο από µισό αιώνα ζωής, δεν διέθετε ακόµα σύστηµα χαρτογράφησης και 
κτηµατογράφησης, τους αυτονόητους θεσµούς για την ανάπτυξή της. Αλλά και πάλι η 
χώρα δεν κατορθώνει να αποκτήσει την απαραίτητη χαρτογραφική της υποδοµή και 
οδηγείται στον ολέθριο πόλεµο του 1897, µε στράτευµα κυριολεκτικά χωρίς χάρτες στο 
πεδίο! Η 25-ετία που ακολούθησε την καταστροφή του 1897 µέχρι την επόµενη του 1922 
βρήκε τη χώρα να συγκροτεί υποδειγµατικά τη χαρτογραφική της υποδοµή, έστω και στη 
σφαίρα της στρατιωτικής της οργάνωσης, µε την ιστορική Χαρτογραφική Υπηρεσία στην 
οποία διέπρεψαν λαµπροί αξιωµατικοί, που καταγράφηκαν αργότερα στην στρατιωτική και 
πολιτική ιστορία της χώρας. Η κορύφωση της χαρτογραφικής συγκρότησης της Ελλάδας, 
την 25-ετία µεταξύ των δύο Καταστροφών, 1897 – 1922, βρίσκεται στο µέσον της, όταν το 
1912 και τα επόµενά χρόνια βρήκαν τη χώρα εξοπλισµένη µε άριστους χάρτες και 
αποτελεσµατικές διεθνείς συνεργασίες που συνέβαλαν στις στρατιωτικές επιτυχίες της 
περιόδου. 

Η κριτική εξιστόρηση των γεγονότων, γύρω από τη στρατιωτική αντιµετώπιση του 
διαχρονικού ελείµµατος χαρτογράφησης, την 25-ετία µεταξύ των δύο µεγάλων 
Καταστροφών, του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού και η απαραίτητη 
αναδροµή σε σχετικά γεγονότα, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και µετά, ώστε 
να γίνουν κατανοητά τα επόµενα, οδηγεί σε προφανή σηµαινόµενα, συµφραζόµενα και 
αντανακλάσεις, σχετικά τα µεγάλα διαχρονικά ελείµµατα στην τεκµηρίωση και διαχείριση 
του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας που, µαζί µε τις συνέπειές τους, είναι εµφανή µέχρι 
σήµερα.  


