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Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Τόλια “Ιστορία της Χαρτογραφίας του
Ελληνικού Χώρου 1420-1800 – Χάρτες της Συλλογής Μαργαρίτας Σαµούρκα”,
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2008.
Κυρίες και Κύριοι
Ευχαριστώ το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών για την πρόσκληση στην παρουσίαση ενός σηµαντικού βιβλίου, σ’ αυτόν το φιλόξενο χώρο.
Το νέο βιβλίο του Γιώργου Τόλια ανατρέπει τη διαδεδοµένη πρακτική να συνοδεύεται
ένα λεύκωµα χαρτών από ένα κείµενο. Ένα κείµενο δηλαδή παρακολούθηµα των χαρτών µιας
συλλογής, όπως είναι η σπουδαία της Μαργαρίτας Σαµούρκα. Εδώ συµβαίνει το αντίστροφο.
Οι χάρτες είναι εκείνοι που συνοδεύουν το κείµενο. Ένα κείµενο απόσταγµα, πυκνό και συµπαγές, που ακολουθεί το πολύ δύσκολα καταστρωµένο πλαίσιο περιεχοµένων, µέσα από το
οποίο περιδιαβαίνουµε την εξιστόρηση της χαρτογραφικής απεικόνισης του ελληνικού χώρου,
όπως αυτός ορίστηκε µε διαδοχικές προσεγγίσεις ως συνεπαγωγή στην αρχή, ρητά αργότερα,
µέσα στα όρια της παγκόσµιας χαρτογραφίας.
Η ανάγνωση ενός κειµένου για την ιστορία της χαρτογραφίας και των χαρτών που το
συνοδεύουν, µπορεί να γίνει διαφορετικά κάθε φορά, ανάλογα µε την προέλευση του συγγραφέα και ανάλογα µε τη γνωστική ή εµπειρική, ας πούµε, προδιάθεση του αναγνώστη. Αλλιώτικα προσλαµβάνει το κείµενο που προέρχεται από τη µήτρα των λεγόµενων “ανθρωπιστικών” επιστηµών κάποιος εθισµένος στην οπτική και το λόγο που αυτές προσφέρουν και αλλιώτικα κάποιος άλλος του οποίου είναι πιο οικεία η οπτική και ο λόγος των λεγόµενων “θετικών” και “τεχνολογικών” επιστηµών. Στην περίπτωσή µας, η πλειονότητα, τουλάχιστον στον
οίκο που µας φιλοξενεί2, ανήκει στην πρώτη κατηγορία γι’ αυτό και πρέπει από την αρχή να
εξηγηθώ ότι αν και ανήκω στη δεύτερη µικρή κατηγορία, απόλαυσα αυτό το βιβλίο διαπερνώντας το µέσα από την δικιά µου επιστηµονική και επαγγελµατική προετοιµασία, τα δικά
µου φίλτρα, τα οποία καθόλου τελικά δεν δυσκολεύουν την προσέγγιση. Το αντίθετο µάλιστα
θα έλεγα.
Ποια είναι λοιπόν αυτή η οπτική µε τη οποία διάβασα και προσέγγισα το βιβλίο; Είναι
εκείνη που προέρχεται από τη µεθοδολογία και τις αρχές της χαρτογραφίας, ως δεξιότητας,
τέχνης, τεχνικής και επιστήµης κατασκευής των χαρτών. Είναι η προσέγγιση της ιστορίας της
χαρτογραφίας και των χαρτών µέσα από τη γνώση, του πώς κατασκευάζεται και πώς διαβάζεται ένας χάρτης, µέσα από τα εξωτερικά του και τα εσωτερικά του γνωρίσµατα και χαρακτηριστικά3. Πριν περίπου 10 χρόνια, σχεδιάζοντας ένα πρώτο εγχειρίδιο ιστορικής χαρτογραφικής αναδροµής, για τους φοιτητές µου αρχικά, αλλά και για να βάλω ο ίδιος σε κάποια
τάξη τον ατέλειωτο κόσµο της χαρτογραφίας και των χαρτών, προσπάθησα να διατυπώσω έναν χρηστικό στεγνό ορισµό της χαρτογραφίας ανάµεσα στους εκατοντάδες που είχαν δοθεί
µέχρι τότε, και συνεχίζουν να δίνονται. Είναι νοµίζω χρήσιµο να τον επαναλάβω: Χαρτογρα1
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φία λοιπόν βλέπω να είναι “η διαδικασία της απεικόνισης του γεωχώρου (είτε γεωµετρικού
είτε θεµατικού) σε σµίκρυνση και σε κατάλληλο εποπτικό µέσο, µε µέθοδο και σύστηµα, µε
τη χρήση µετασχηµατισµών και γραφικών κωδίκων επικοινωνίας”4. Οι λέξεις κλειδιά εδώ
είναι ο γεωχώρος, η ενότητα του οποίου αναλύεται σε γεωµετρία και σε θεµατικές από τους
κόσµους της φύσης και των ανθρώπων. Είναι η απεικόνισή του που γίνεται υπό κλίµακα, δηλαδή σε σµίκρυνση, µε διάφορες µεθόδους και συστήµατα, χρησιµοποιώντας για το τελικό
αποτέλεσµα διάφορους µετασχηµατισµούς και επικοινωνιακούς κώδικες. Το αποτέλεσµα είναι
ο χάρτης, κατά κάθε δυνατό ποιοτικό και ποσοτικό συνδυασµό, µερισµό, σύνθεση, ποσόστωση, έµφαση ή αφαίρεση των παραπάνω. Ένα αποτέλεσµα µιας επίπονης διαδικασίας, που εικονίζει τον γεωγραφικό χώρο µε κάποιες αναπόφευκτες αλλοιώσεις και συµβάσεις, άλλοτε
µικρότερες ή µεγαλύτερες.
Προϋπόθεση όµως για όλα αυτά, προϋπόθεση για να υπάρξει χάρτης, είναι η ενδογενής
ανάδειξη µιας γεωµετρίας η οποία θα υφάνει τον γεωγραφικό χώρο και θα συνδέσει τις εικόνες του µ’ αυτόν. Όµως, επειδή αυτή η γεωµετρική ύφανση του γεωγραφικού χώρου δεν είναι ένα τόσο εύλογο, εύληπτο ή αυτονόητο γεγονός, όσο είναι οι γεωγραφικές προσλαµβάνουσες που προέρχονται από τον φυσικό και τον ανθρωπογενή κόσµο, οι χάρτες, είτε ιστορικοί, είτε νεώτεροι, γίνονται συνήθως αντιληπτοί από τους πολλούς ως κοινά γραφήµατα, ως
ζωγραφιές, ως εικαστικά γεγονότα, µε την ιστορία τους βέβαια, σχεδόν ως υποκείµενα τέχνης. Σε οποιαδήποτε όµως κι’ αν δεχτούµε εκδοχή του, ο χάρτης, όλων των περιόδων του,
δεν παύει να διαπερνάται από κάποιες και όσες γεωµετρικές ιδιότητες, ορατές ή εµφανείς,
καλυµµένες ή αφανείς.
Ο χάρτης διαφέρει από µια οποιαδήποτε άλλη εικονική περιγραφή, γραφική αναπαράσταση ή σχέδιο και ζωγραφική, γιατί συνοδεύεται πάντα, συνειδητά ή ασυνείδητα, από τις
τεχνικές έννοιες της γεωµετρικότητας, όπως η κλίµακα, η ταξιθεσία και η τοπολογία των θεµάτων που απεικονίζονται µαζί µε τις σχετικές γεωµετρικές τους συνδέσεις. Με άλλα λόγια, το
χαρτογραφικό προϊόν διαφέρει πάντα από οποιοδήποτε άλλο εικονικό και σχεδιαστικό λόγω
της γεωµετρικής “παραµετροποίησης” του περιεχοµένου του, είτε εµπειρικής, είτε λόγιας, είτε
στο τέλος επιστηµονικής και τεχνολογικής. Αλλά και άλλες έννοιες, πράξεις και µέσα είναι
από τα κλειδιά για την είσοδο στο κόσµο της χαρτογραφίας και των χαρτών: Η σµίκρυνση,
συνάρτηση του επίπεδου της επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης και πρακτικής, το κατάλληλο εποπτικό µέσο επίσης, όπως η µέθοδος και το σύστηµα µε τα οποία ολοκληρώνεται
η διαδικασία της οπτικής και νοητικής παρατήρησης στον γεωµετρικό, τον φυσικό και τον ανθρωπογενή κόσµο, της συλλογής των απαραίτητων δεδοµένων µε τεχνικά µέσα και µετρήσεις,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η χαρτογραφική απεικόνιση. Και επιπλέον οι µετασχηµατισµοί των
παρατηρήσεων και των µετρήσεων σε γεωµετρία (εµπειρική ή προωθηµένη), σε µαθηµατικό
πρότυπο, κατάλληλο για την απεικόνιση, και πάλι οι µετασχηµατισµοί από γεωµετρία σε γεωµετρία και από µαθηµατικό πρότυπο σε µαθηµατικό πρότυπο. Όπως και οι γραφικοί κώδικες
επικοινωνίας µε τους οποίους συνοµιλούν οι χάρτες µε τους πολλούς και τους λίγους, τους
προετοιµασµένους και τους αυθόρµητους, που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν, αποκαλύπτουν
ή αποκρύπτουν το χαρτογραφικό περιεχόµενο, τις γεωµετρικές εικόνες του γεωγραφικού χώρου, τα φυσικά χαρακτηριστικά του και τα κάθε λογής γεννήµατα των ανθρώπινων κοινωνιών
που εξελίσσονται σ’ αυτόν. Αυτές οι σύνθετες “υλικές εκφράσεις”, τα “εκφραστικά προϊόντα”
της ανθρώπινης πρόσληψης του γεωγραφικού χώρου, οι χάρτες, είναι τελικά τόσο πολύπτυχα
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και τόσο πολύπλοκα που η υποδοχή τους από την κοινωνία να κυµαίνεται από το ακρότατο
της εικαστικής αντίληψης µέχρι το ακρότατο της επιστηµονικής εµβάθυνσης.
Πώς όµως γίνονται οι χάρτες; Ή ακόµη καλύτερα, πώς γίνονταν οι χάρτες; Είναι ένα
από τα στερεότυπα ερωτήµατα που δέχοµαι από τους πολλούς, τώρα ιδιαίτερα, τα τελευταία
χρόνια που έχουν εντυπωσιακά πληθύνει στην Ελλάδα οι εκθέσεις ιστορικών χαρτών, σε βορρά και νότο, ανατολή και δύση! Οι χάρτες έγιναν πριν τη γραφή, µε την άµεση φυσική οπτική
παρατήρηση του εγγύτερου περιβάλλοντος χώρου και την µνηµονική του σχεδίαση σε κατάλληλο εποπτικό µέσο, βράχο, πέτρα, µέταλλο, πάπυρο, περγαµηνή, χαρτί. Ακολούθησε η άµεση και έµµεση οπτική ή µηχανική παρατήρηση µε την υποβοήθηση µετρητικών συσκευών, του
εγγύτερου και απώτερου γεωγραφικού χώρου και του έναστρου στερεώµατος. Και ακολούθησε η µέγιστη επινόηση της αρχαίας Ελλάδας, η σύνδεση δηλαδή της ουράνιας σφαίρας µε τη
γήινη σφαίρα, µέσω µετρήσεων και υπολογισµών και η αριθµητική ύφανση της γήινης επιφάνειας έτσι ώστε να είναι δυνατή η µονοσήµαντη ταξιθέτηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν τις γεωγραφικές µορφές, τις ακτογραµµές, τους τόπους, τα ονόµατα, τα γεωγραφικά παράγωγα της φύσης και των ανθρώπων.
Οι µε κάθε τρόπο, κάθε φορά και µε κάθε ακρίβεια µετρήσεις γωνιών και µηκών, προσανατολισµένων διευθύνσεων ως προς τα σηµεία του ορίζοντα, του πολικού αστέρα και των
αποστάσεων µε βηµατισµούς, οδόµετρα και δροµόµετρα, οι έµµεσες µετρήσεις µε βάση υπολογισµούς στη γήινη επιφάνεια, οδήγησαν νωρίς και σύντοµα στην όλο και αυξανόµενη συσσώρευση, κυρίως από τον 3ο αιώνα π.Χ. και ύστερα, όλων εκείνων των γνώσεων, δεξιοτήτων
και αριθµητικών δεδοµένων, που οδηγούν στην Αλεξάνδρεια, τον 2ο αιώνα µ.Χ., στον Πτολεµαίο και την Γεωγραφία του. Που οδηγούν στην αριθµητική έκφραση της γήινης επιφάνειας µε
περίπου 8.000 σηµεία, αυστηρά ορισµένα µε υπέροχες σφαιρικές συντεταγµένες, ανισοµερούς
πυκνότητας κατανοµής και γι’ αυτό ανισοµερούς σµίκρυνσης στη δυνατότητα σχεδίασης, και
µε πολύ ακριβείς και λεπτοµερείς τεχνικές οδηγίες για το πώς κατασκευάζεται ένας χάρτης.
Που οδηγούν ακριβώς στον τρόπο που χρησιµοποιούµε σήµερα, εν µέσω υψίστης ψηφιακής
απογείωσης, τα γνωστά στους περισσότερους GPS, για τα µεγάλα έργα µέχρι τις µετακινήσεις
µας, τις αποδράσεις και το ψάρεµά µας!
Από εκεί αρχίζει και το βιβλίο του Γιώργου Τόλια µε αφορµή τη νέα τεκµηρίωση της
σπουδαίας για την ιστορία της χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου Συλλογής Σαµούρκα. Ένα
βιβλίο το οποίο προσεγγίζει τους χάρτες και την ιστορία τους, όχι µέσα από γεωµετρίες, από
κλίµακες και σµικρύνσεις, µεθόδους και συστήµατα απεικόνισης, µετρήσεις και αναγωγές, µετασχηµατισµούς και κώδικες επικοινωνίας, αλλά µέσα από τα πλαίσια της φιλοσοφίας, του
χρόνου, των ιδεολογιών, των εξουσιών, των ανταγωνισµών και των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών και σχέσεων, που διαµορφώνουν τελικά την ιστορία µέσα στην οποία αναπτύσσονται οι “τεχνικότητες” της παραγωγής των χαρτών και οι εστιάσεις των γεωγραφικών
χώρων που απεικονίζουν. Ένα βιβλίο µε στερεούς και διαυγείς στόχους, οι οποίοι συµπυκνώνονται χωρίς περιστροφές στα διακριτά και αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα. Ένα βιβλίο που ξεκαθαρίζει µέσα από την ιστορία των χαρτών τη διαµόρφωση των όρων και των ορισµών που
οδήγησαν τη ∆ύση στη γεωγραφική πρόσληψη του “ελληνικού χώρου”, µέσα από τις δικές της
κυρίως ανησυχίες και διεργασίες, αλλά και τα χαρτογραφικά της επιτεύγµατα από τις αρχές
του καθοριστικού 15ου αιώνα µέχρι το τέλος του 18ου.
Από την αλεξανδρινή κορύφωση της ελληνικής χαρτογραφίας του 2ου αιώνα µ.Χ. ο Τόλιας διερευνά τις απαρχές και τις ασάφειες του προσδιορισµού του ελληνικού χώρου πολλούς
αιώνες πριν την “ονοµαστική” αφετηρία της εξιστόρησης που ορίζεται στο βιβλίο το 1420. Από
µια εξόχως και αυστηρά γεωµετρική περίοδο της χαρτογραφίας, η οποία γρήγορα θα αποσυρ-
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θεί για να δώσει τη θέση της στους αδιάφορης έως αφαιρετικής γεωµετρίας χάρτες του Μεσαίωνα αλλά υψηλής αισθητικής, µέχρι την ανάδυση των ναυτικών πορτολάνων χαρτών και
την ανάσυρση, λίγο αργότερα, της πτολεµαϊκής Γεωγραφίας τον 13ο αιώνα.
Η αφετηρία από τον Πτολεµαίο της εξιστόρησης, της ερµηνείας και της αξιολόγησης
των χαρτογραφικών απεικονίσεων αυτού του χώρου που θα οριστεί πολύ αργότερα ως ελληνικός είναι εδώ το κλειδί της όλης ανάγνωσης. Ο περίφηµος 10ος ευρωπαϊκός Πίνακας της
Γεωγραφίας σαφώς ορισµένος στη γήινη σφαίρα, ως ιδιαίτερο παράθυρο της χωρικής διανοµής των πτολεµαϊκών πινάκων, είναι µαζί µε τον 7ο της Σικελίας, και των µεγάλων νήσων
της Τυρρηνικής, τα απολύτως µικρότερα γεωγραφικά παράθυρα της όλης διανοµής. Κατά τη
γεωµετρική – χαρτογραφική ανάγνωση αυτό σηµαίνει υψηλότερη χωρική ανάλυση έτσι ώστε
να έχουµε µεγαλύτερες κλίµακες, µεγαλύτερη µεγέθυνση αυτών των δύο πινάκων στις χαρτογραφικές τους αποδόσεις από τον 13ο – 14ο αιώνα και µετά και ιδιαίτερα κατά την δυτική τους
περίοδο, όπως περιγράφεται στο βιβλίο.
Από το σχόλιο αυτό, ήδη για τα εισαγωγικά του βιβλίου, καταλαβαίνετε ότι η οπτική
µου έχει άλλο σηµείο αναφοράς, από εκείνο του συγγραφέα. Αυτή είναι άλλωστε και η πρόκληση στην παρουσίαση ενός τέτοιου βιβλίου. Είναι άραγε ασύµβατη; Όχι. Νοµίζω ότι τελικά
συγκλίνει στο ίδιο αντικείµενο και είναι συµπληρωµατική. Γιατί µέσα από αυτό, αντιλαµβάνοµαι καλύτερα το τι βλέπω στο επιστηµονικό και το τεχνολογικό µέρος της ιστορίας της χαρτογραφίας και των χαρτών και καταλαβαίνω όλο και βαθύτερα ότι τελικά η διαχρονική εξέλιξη
της ιδεολογίας, της ηθικής και της αισθητικής της απεικόνισης δεν ήταν πάντα στενά δεµένη
µε την εξέλιξη των δυνατοτήτων για ακριβέστερη και λεπτοµερέστερη απεικόνιση, µε µεγαλύτερη χωρική πυκνότητα, η οποία οδηγούσε σε µεγέθυνση της εικόνας του χάρτη. Οι περιπτώσεις, για παράδειγµα, των πορτολάνων και των νησολογίων εκτρέπονται από τον κανόνα,
και εδώ ακριβώς έρχεται η αξία της ιστορικής χαρτογραφικής ανάλυσης για έναν µε την δικιά
µου χαρτογραφική προετοιµασία. Πώς δηλαδή οι πορτολάνοι, σε µια εποχή χαµηλής επιστηµονικής επίδοσης στην τεχνογνωσία των αποτυπώσεων αν και µικρής κλίµακας δείχνουν τέτοια ακτογραµµική αξιοπιστία, για την εποχή τους, και πώς αντίθετα τα νησολόγια, ενώ απεικονίζονται σε µεγάλη κλίµακα, για το µέγεθός τους, είναι τόσο ακτογραµµικά ανακριβή;
Αλλά ας µην σας κουράζω µε τους χαρτογραφικούς αυτούς αναστοχασµούς, που δεν είναι άλλωστε πρωτότυποι στην ιστορία της χαρτογραφίας, στη συζήτηση σχετικά µε τη διχοτοµία της στο ιστορικό και στο τεχνολογικό - κατασκευαστικό της µέρος. Είναι κάτι το ξεπερασµένο και δεν αξίζει να επιµείνω. Εφόσον και τα πράγµατα µετά τους αγγλο-γαλλικούς διαξιφισµούς των περασµένων αιώνων, επί του θέµατος5, φαίνονται σήµερα να συγκλίνουν σε µια
ώσµωση της ιστορίας και της τεχνολογίας της χαρτογραφίας και των χαρτών, µέσω των νέων
ψηφιακών τεχνολογιών που κερδίζουν συνεχώς έδαφος και απασχολούν ακόµη και τους πιο
σκληρούς διεθνής πυρήνες στην ιστορία της χαρτογραφίας και των χαρτών. Άλλωστε αυτό
δείχνει και η πολύ πρόσφατη ανακάλυψη της ύπαρξης δύο διακριτών εκδόσεων της Χάρτας
του Ρήγα Βελεστινλή6 που δεν θα ήταν δυνατή, χωρίς την µεσολάβηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Αλλά ας επανέλθουµε στο βιβλίο. Είχα γράψει και αλλού, σε άλλη ευκαιρία ότι ο Γιώργος Τόλιας, συνθέτει τη δοµή και το περιεχόµενο των βιβλίων του, µε µουσικό τρόπο. Είχα
χαρακτηρίσει τους πορτολάνους του, µια “µικρή συµφωνία” ίσως, λέω τώρα, προκλασική˙ τα
νησολόγιά του ένα “κουαρτέτο”. Το τωρινό ξεφεύγει σε άλλα δοµικά µουσικά πρότυπα. Πιο
5
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σύνθετα, πιο πολύπλοκα, µε εσωτερικές διαδροµές και συζητήσεις στο κείµενο, επιστροφές,
λειτουργικές παλινδροµήσεις, αναδράσεις και διαδράσεις µεταξύ των θεµάτων που τον απασχολούν. Γιατί άραγε; Μα προφανώς γιατί η ύλη του, το εύρος και η υφή της, αλλά κυρίως
αυτό που ήθελε να αποδείξει οδηγούσε σε αυτή ακριβώς τη δύσκολη δόµηση. Όταν είδα στα
περιεχόµενα τους τίτλους των κεφαλαίων, των υποκεφαλαίων και των παραγράφων του βιβλίου (τα τρία επίπεδα οργάνωσής του), χωρίς τους χάρτες που δίχως άλλο αλλάζουν και εξοµαλύνουν την εικόνα της ανάγνωσης, θυµήθηκα περισσότερο δοµή βιβλίου προερχόµενου
από τις λεγόµενες θετικές επιστήµες, παρά από τις ανθρωπιστικές.
Η εξιστόρηση της πορείας της χαρτογραφίας και των χαρτών είναι για τον συγγραφέα
το πλαίσιο αναφοράς, που στηρίζεται σε πυκνές βιβλιογραφικές παραποµπές και διεξόδους
φυγής, για να εστιάσει κυρίως σ’ αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο, όπως:
Α) Στην ανάδειξη των διεργασιών και των µηχανισµών που θα ορίσουν και θα ονοµατίσουν τον
ελληνικό γεωγραφικό χώρο, µε αφετηρία τις χωρικές διαιρέσεις, σε συγκεκριµένες γεωγραφικές επικράτειες, που εισάγει ο Πτολεµαίος στη Γεωγραφία˙ µε τις αναφορές σε µια
γεωγραφική “Ελλάδα” των µεσαιωνικών κειµένων, αλλά και µε την ουµανιστική στροφή
των Ιταλών προς το Αρχιπέλαγος και ό,τι το ελληνικό αυτό σηµειολογούσε. Η έµφαση των
νησολογίων στον ελληνικό χώρο, δεν προέρχεται µόνο από τις εµπορικές σταθερές εκεί,
αλλά αποτελεί και µια ιδεολογική παρότρυνση της ουµανιστικής ∆ύσης, ιδιαίτερα µετά τα
µισά του 15ου αιώνα.
Β) Στην εισαγωγή και παγίωση του γεωγραφικού χώρου που δοµεί την χωρική έννοια της νέας
Ελλάδας στην οποία η αρχαία είναι ιστορικό της µέρος και ως οριοθετηµένος γεωµετρικός
χώρος, όπως είναι ο χάρτης του 1511 του Waldseemueller και ως χώρος κατανοµής ανθρωπογενών σταθερών ελληνικής αναφοράς, στα οποία υπάγονται π.χ. πληθυσµοί ελληνικού ορισµού και τοπωνύµια, όπως είναι η περίπτωση του Σοφιανού τρεις δεκαετίες αργότερα. Θα επιµείνω εδώ στο εµβληµατικό χαρτογραφικό παράθυρο-ορισµό που δίνει ο
Waldseemueller για τη νέα Ελλάδα όχι µόνο γιατί είναι ο πρώτος, αλλά και γιατί ενδιαφέρει την οπτική µου, όπως σας την έχω ήδη ορίσει, εφόσον ο εδαφικός χώρος που απεικονίζεται στον χάρτη του αποδείχτηκε εκπληκτικά ως ο βέλτιστα εγγύτερος στον αντίστοιχο
χώρο που απεικονίζεται στη Χάρτα του Ρήγα, όπως έδειξε η πρόσφατη ψηφιακή χαρτογραφική έρευνα, κάτι που δεν ισχύει για κανέναν άλλο χάρτη εκείνης της περιόδου, ούτε
µεταγενέστερο!7
Γ) Στην επισήµανση και την ανάδειξη, της εφαρµογής και της ανάπτυξης µιας πρώιµης αποικιακής χαρτογραφίας της Μεσογείου, που κατά τον συγγραφέα “αποτέλεσε µια πρώτη εφαρµογή χαρτογραφικής στήριξης ποικίλων στρατηγικών οικονοµικής και κυριαρχικής επέκτασης”. Όπως επίσης σηµειώνει επιµένοντας ότι “είναι πράγµατι παράδοξο και αισθητό
το κενό της έρευνας γύρω από την πρώιµη αποικιακή χαρτογραφία της ανατολικής Μεσογείου, της βενετικής κυρίως, τη στιγµή που οι λειτουργίες των χαρτών αυτού του τύπου είναι πλέον γνωστές και έχουν µελετηθεί αρκετές από τις εφαρµογές τους”.
∆) Στην ανάπτυξη ενός διακριτού ελληνικού παραδείγµατος στην παγκόσµια χαρτογραφία εφόσον ο ιστορικός ελληνικός χώρος (µαζί µε το ρωµαϊκό και τον ιουδαϊκό) θα συγκροτήσουν τον πυρήνα της αρχαιογνωστικής χαρτογραφίας του 17ου και του 18ου αιώνα, όπως
σηµειώνει ο συγγραφέας.
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Γύρω από αυτά τα τέσσερα δύσκολα µοτίβα, παίζεται η νέα χαρτογραφική µουσική του
συγγραφέα, σύνθετη όπως είπα, πυκνή, πολύ πυκνή, που απαιτεί προετοιµασία, ένταση προσοχής, συγκέντρωση, αλλά και συχνές επιστροφές σε προηγούµενα, για συνδέσεις και εµπεδώσεις. Κάτι που δείχνει και τη δυσκολία της ύλης του. Η πλούσια και διαλεγµένη εικονογράφηση είναι τα απαραίτητα διαλείµµατα για ένα τόσο πυκνό έργο, και γι’ αυτό προκλητικό και
γοητευτικό.
Το νέο βιβλίο του Γιώργου Τόλια, πέρα από τον σκληρό του πυρήνα και την απαιτητική
του δοµή, προσφέρει και κείµενα γραµµένα µε µια ωραία εσωτερική συνέχεια και έναν ελκυστικό τρόπο γραφής, που πραγµατικά συνεπαίρνουν και διαβάζονται απολαυστικά όπως είναι
η “Εποχή των Ατλάντων” και οι “Εικόνες από την Ιστορία”. ∆ύο κεφάλαια εξαιρετικά χρήσιµα στην περιορισµένη ελληνική σχετική βιβλιογραφία, για µια περίοδο ιδεών, επιτευγµάτων
και αναζητήσεων γύρω από τη φιλοσοφία και την πρακτική των χωρικών απεικονίσεων που
στερήθηκε η συλλογική µας κουλτούρα. Προσφέρει όµως και κάτι άλλο, πολύ σηµαντικό για
ένα βιβλίο ιστορικής χαρτογραφίας: οδηγεί σε νέους δρόµους την έρευνα, ενδεχοµένως εκτός
των άµεσων επιστηµονικών ενδιαφερόντων του συγγραφέα του, δίνοντας τις ιδέες και τη δοµή για την εφαρµογή, από άλλους, µεθόδων και τεχνικών της σύγχρονης χαρτογραφίας σε
θέµατα που αναζητούν τέτοιου είδους µελέτες. Σκέπτοµαι, για παράδειγµα, ότι κάτι σχετικό
θα µπορούσε να γίνει µε αφετηρία το κεφάλαιο “Από την Ακαδηµία στο Πεδίο”. Αλλά και γενικότερα, παραπέµπει στην ιδέα για πολλές απαραίτητες και πολλές φορές αναγκαίες αναλυτικές (αριθµητικές) συγκρίσεις που πρέπει να επιχειρηθούν για την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις κοινές τυπολογίες, τις συνάφειες, τις οµοιότητες, την εξέλιξη της
χαρτογραφικής πιστότητας και άλλες τεχνικές διατυπώσεις που µερικές φορές προσφέρει ίσως εµπειρικά, διαισθητικά αλλά τελικά αναπόδεικτα η ιστορική χαρτογραφική φιλολογία.
Κυρίες και Κύριοι,
Θα είχα και άλλα πολλά να πω για το σηµαντικό αυτό βιβλίο, αλλά νοµίζω ότι έχει µεγαλύτερη
σηµασία να το έχει κανείς µαζί του και να περάσει καλά µ’ αυτό.
Με τον Γιώργο Τόλια συναντήθηκαν οι χαρτογραφικές µας πορείες πριν σχεδόν 10 χρόνια. Εκείνος από τους δύσκολους δρόµους της ιστορίας, εγώ από τους ίσως ευκολότερους της
τεχνολογίας. Εκείνος είµαι σίγουρος ότι είναι ευτυχής στο δύσκολο αυτό δρόµο του, εγώ λιγότερο στο δικό µου σ’ αυτή τη Waste Land της σύγχρονης ελληνικής χαρτογραφίας που ζούµε.
Επέτρεψέ µου φίλε Γιώργο να περιπλανιέµαι που και που έστω και ασκόπως στους δικούς σου
δρόµους, έτσι για να αναπνέω αρώµατα και οµορφιές, σαν του βιβλίου. Από την άλλη είναι
και η Μαργαρίτα που µας αφήνει ακόµη να παίζουµε στον κήπο της!

