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Στους	  χάρτες,	  παλαιούς	  και	  νέους,	  
αναγνωρίζουμε	  χαρακτηριστικά	  και	  στοιχεία	  
τους,	  που	  άλλοτε	  ‘φαίνονται’	  και	  άλλοτε	  
‘δεν	  φαίνονται’,	  τουλάχιστον	  αμέσως.	  Τα	  
χαρακτηριστικά	  του	  χάρτη	  που	  φαίνονται,	  
λέγονται	  εξωτερικά	  και	  είναι	  τα	  ‘φανερά’.	  
Aναγνωρίζονται	  ευκολότερα	  και	  γίνονται	  
ευρύτερα	  αντιληπτά	  από	  τους	  πολλούς.	  Τα	  
άλλα	  λέγονται	  εσωτερικά	  και	  είναι	  τα	  
‘κρυφά’,	  εξ	  ίσου	  σημαντικά	  με	  τα	  
εξωτερικά,	  αλλά	  απαιτούν	  εκπαίδευση	  για	  
να	  αναγνωριστούν.	  Δύσκολα	  ‘ανιχνεύονται’,	  
τεκμηριώνονται	  και	  προβάλλονται	  στους	  
πολλούς.	  Δεν	  γίνονται	  ευρύτερα	  αντιληπτά,	  
αν	  και	  σπουδαία,	  αλλά	  αποκτούν	  ιδιαίτερη	  
σημασία	  όταν	  αποκαλύπτονται.	  
Παράδειγμα:	  στις	  Νεφέλες	  ο	  Στρεψιάδης	  
‘βλέπει’	  σωστά	  στον	  χάρτη	  το	  ‘επίμηκες	  
πεπλατυσμένο’	  σχήμα	  της	  Εύβοιας	  και	  γι’	  
αυτό	  σχολιάζει	  σκωπτικώς	  την	  φορολογική	  
πολιτική	  του	  Περικλή,	  όπως	  επίσης	  ‘βλέπει’	  
τη	  Σπάρτη	  δίπλα	  στην	  Αθήνα	  και	  ζητάει	  
αφελώς	  την	  άμεση	  απομάκρυνσή	  της,	  αφού	  
δεν	  γνωρίζει	  την	  έννοια	  της	  κλίμακας	  του	  
χάρτη	  και	  γι’	  αυτό	  δεν	  μπορεί	  να	  εκτιμήσει	  
σωστά	  τη	  χωρική	  σχέση	  Αθηνών	  –	  Σπάρτης.	  
	  
Αρχίζω	  με	  αυτή	  την	  παρατήρηση,	  για	  να	  
προσδιορίσω	  την	  οπτική	  με	  την	  οποία	  
βλέπω	  τους	  χάρτες,	  ως	  σύνολο	  εξωτερικών	  
και	  εσωτερικών	  γνωρισμάτων,	  σύμφωνα	  με	  
τους	  κανόνες	  μιας	  διακριτής	  επιστήμης,	  της	  
χαρτογραφίας	  και	  των	  προϊόντων	  της,	  των	  
χαρτών.	  Ως	  χάρτες,	  τα	  διεθνώς	  ισχύοντα	  
ορίζουν	  (κατά	  την	  International	  
Cartographic	  Association:	  τις	  ‘μέσω	  
συμβολισμών	  απεικονίσεις	  επιλεγμένων	  
διακριτικών	  και	  χαρακτηριστικών	  της	  
γεωγραφικής	  πραγματικότητας,	  όπως	  
προκύπτουν	  από	  τη	  δημιουργική	  
προσπάθεια	  της	  εκτέλεσης	  των	  επιλογών	  
του	  συντάκτη	  τους,	  και	  έχουν	  σχεδιαστεί	  για	  
χρήση,	  όταν	  οι	  χωρικές	  σχέσεις	  έχουν	  

πρωταρχική	  σημασία’.	  Ενώ	  ως	  χαρτογραφία	  
ορίζεται	  ‘το	  γνωστικό	  σύνολο	  που	  
ασχολείται	  με	  την	  τέχνη,	  επιστήμη	  και	  
τεχνολογία	  της	  κατασκευής	  και	  χρήσης	  των	  
χαρτών’.	  	  
	  
Και	  ποια	  είναι	  η	  προέλευση	  των	  
ασχολούμενων	  με	  τους	  χάρτες;	  Είναι	  κυρίως	  
από	  τις	  Ανθρωπιστικές	  Επιστήμες,	  τις	  
Επιστήμες	  &	  Τεχνολογίες	  της	  
Χαρτογράφησης	  και	  από	  τον	  Συλλεκτισμό	  
συνδεδεμένο	  με	  την	  αναδίφηση	  των	  
παλαιών	  χαρτών.	  Οι	  δύο	  πρώτες,	  των	  
ανθρωπιστικών	  και	  της	  επιστήμης	  &	  
τεχνολογίας	  της	  χαρτογραφίας	  ,	  διαθέτουν	  
μεν	  τις	  ‘ερευνητικές	  πειθαρχίες’	  τους	  στο	  
αντικείμενο,	  αλλά	  έχουν	  και	  τις	  ‘μορφωτικές	  
τους	  δεσμεύσεις’	  και	  άλλες	  ‘εμπλοκές’,	  που	  
τις	  κάνουν	  κάποτε	  δυσπρόσιτες	  στους	  
πολλούς.	  Η	  τρίτη,	  του	  συλλεκτισμού,	  ως	  πιο	  
‘ελεύθερη’,	  ‘ανεξάρτητη’	  και	  πολυπληθής,	  
αποτελεί	  ‘εν	  γένει’	  κινητήριο	  δύναμη,	  
παράγει	  πλούτο	  από	  αιώνες	  (ήδη	  από	  τον	  
17οαι.)	  και	  κινείται	  με	  ευελιξία,	  που	  ελκύει	  
και	  γοητεύει	  το	  ευρύ	  κοινό.	  Θα	  λέγαμε	  ότι	  
ακολουθεί	  μια	  ‘χαρτολογική’	  προσέγγιση,	  
ανακαλώντας	  τον	  ευφυή	  όρο,	  που	  
χρησιμοποιεί	  σε	  ‘εισαγωγικά’	  ο	  Χρήστος	  
Ζαχαράκις	  δέκα	  χρόνια	  πριν,	  στον	  πρόλογό	  
του	  στην	  Ιστορία	  της	  Χαρτογραφίας	  του	  
Ελληνικού	  Χώρου	  1420-‐1800	  του	  Γ.	  Τόλια,	  
το	  2008.	  	  
	  
Είναι	  σημαντικό	  να	  σημειωθεί	  ότι	  και	  οι	  
τέσσερις	  ελληνικές	  εκδόσεις	  του	  2018,	  με	  
αντικείμενο	  παλαιούς	  χάρτες	  ελληνικής	  
αναφοράς,	  χειρόγραφους	  και	  έντυπους,	  
εμπλέκουν	  συγγραφείς	  και	  από	  τις	  τρεις	  
κατηγορίες	  των	  ενασχολούμενων	  με	  
αυτούς.	  Οι	  εκδόσεις	  της	  Βιβλιοθήκης	  του	  
Αριστοτελείου	  Πανεπιστημίου	  
Θεσσαλονίκης,	  του	  Μορφωτικού	  Ιδρύματος	  
Εθνικής	  Τραπέζης	  	  και	  των	  εκδοτικών	  οίκων	  



Μένανδρος	  και	  Οίστρος	  αναδεικνύουν	  
αντίστοιχα	  τους	  χειρόγραφους	  γαλλικούς	  
χάρτες	  μεγάλης	  κλίμακας	  των	  Κυκλάδων	  
του	  1685-‐87,	  άγνωστους	  μέχρι	  τώρα,	  τους	  
χειρόγραφους	  βενετικούς	  χάρτες	  του	  Μοριά	  
του	  1700,	  τους	  έντυπους	  χάρτες	  που	  
απεικονίζουν	  την	  εκστρατεία	  του	  Μεγ.	  
Αλεξάνδρου,	  και	  τους	  έντυπους	  χάρτες	  της	  
σημερινής	  έκδοσης.	  Και	  οι	  τέσσερις	  
υπεύθυνοι	  των	  εκδόσεων	  (ο	  πρεσβύς	  κ.	  
Ζαχαράκις,	  ο	  καθ.	  κ.	  Σουκάκος,	  η	  καθ.	  κ.	  
Κατσιαρδή	  και	  ο	  ομιλών)	  είμαστε	  παρόντες	  
σήμερα	  εδώ,	  κατά	  ευτυχή	  συγκυρία.	  	  	  
	  
Ο	  Χρήστος	  Ζαχαράκις,	  του	  οποίου	  το	  έργο	  
τιμούμε,	  είναι	  	  διαπρεπής	  διπλωμάτης,	  
αλλά	  και	  το	  αδιαμφισβήτητο	  ‘πρόσωπο	  
αναφοράς’	  στην	  καταλογογράφηση	  των	  
παλαιών	  έντυπων	  χαρτών	  του	  ελληνικού	  
χώρου,	  όταν	  από	  το	  1982	  εκδίδει	  στη	  
Λευκωσία	  τον	  πρώτο	  ιστορικό	  Κατάλογό	  
του.	  Στο	  νέο	  του	  έργο	  επιλέγει	  100	  
έντυπους	  χάρτες	  που	  θεωρεί	  ως	  σημεία	  
αναφοράς	  στην	  απεικόνιση	  του	  χώρου,	  που	  
ορίζεται	  ως	  ‘ελληνικός’,	  με	  βάση	  τους	  
ορισμούς	  των	  ξένων	  χαρτογράφων	  της	  
εποχής	  που	  καλύπτει	  το	  βιβλίο	  (1477-‐1764).	  
Διαλέγει	  περ.	  το	  1,5%	  ενός	  συνόλου	  
σχετικών	  έντυπων	  χαρτών	  τριών	  αιώνων,	  
δηλαδή	  ένα	  εξαιρετικά	  εκλεκτικό	  ποσοστό,	  
το	  οποίο	  και	  αναδεικνύει	  με	  μια	  προσεκτική	  
και	  ώριμη	  τεκμηρίωση.	  	  	  
	  
Σε	  αυτή	  τη	  στενή	  επιλογή,	  το	  ενδιαφέρον	  
του	  συγγραφέα	  (ευεξήγητο	  άλλωστε)	  
φαίνεται	  να	  εστιάζεται	  κυρίως	  στον	  
τρίπτυχο	  νησιωτικό	  χώρο	  Κρήτη	  –	  
Αρχιπέλαγος	  –	  Κύπρος	  εφόσον	  το	  33%	  των	  
χαρτών	  που	  επιλέγει	  απεικονίζει	  τις	  δύο	  
μεγαλονήσους	  (16%	  Κρήτη	  και	  6%	  Κύπρο)	  
και	  τις	  άλλες	  νήσους	  (11%	  Αρχιπέλαγος).	  Για	  
τον	  άλλον	  απεικονιζόμενο	  χώρο,	  το	  περ.	  
30%	  των	  χαρτών	  φέρει	  ως	  τίτλο	  την	  Ελλάδα,	  
ποσοστό	  που	  περιλαμβάνει,	  κατά	  το	  ήμισυ,	  
τους	  πτολεμαϊκής	  προέλευσης	  έντυπους	  
χάρτες	  που	  επιλέγει	  (κυρίως	  του	  15ου	  και	  
16ου	  αι.),	  ενώ	  το	  υπόλοιπο	  ποσοστό	  (περ.	  
37%)	  μοιράζεται	  σε	  χάρτες	  που	  

απεικονίζουν	  επιμέρους	  περιφέρειες	  του	  
ελληνικού	  χώρου	  με	  έμφαση	  στον	  Μοριά.	  
	  
Η	  επιλογή	  Ζαχαράκι	  αρχίζει	  με	  την	  Ελλάδα	  
και	  τελειώνει	  με	  το	  Αρχιπέλαγος,	  
καλύπτοντας	  μία	  περίοδο	  συγκλονιστικών	  
εξελίξεων	  στην	  χαρτογραφία,	  μια	  γενιά	  
μετά	  την	  ανακάλυψη	  της	  Τυπογραφίας	  και	  
μέχρι	  μια	  γενιά	  πριν	  την	  είσοδο	  στον	  19ο	  αι.	  	  
	  
Η	  πρώτη	  έντυπη	  απεικόνιση	  του	  
μεγαλύτερου	  μέρους	  του	  σημερινού	  
ελληνικού	  χώρου	  είναι	  ο	  εμβληματικός	  
πτολεμαϊκός	  χάρτης	  του	  αρχέτυπου	  της	  
Bologna	  του	  1477.	  Στον	  χάρτη	  αυτόν	  είναι	  
μοναδική	  η	  πυκνή	  αναγραφή	  των	  
τοπωνυμίων	  που	  επικαλύπτει	  οτιδήποτε	  
άλλο,	  από	  τα	  γεωγραφικά	  σημαινόμενα.	  Η	  
επιλογή	  τελειώνει	  με	  τον	  μετά	  287	  χρόνια	  
χάρτη	  του	  ‘διεθνούς’	  Σικελού	  Alagna,	  του	  
1764.	  Μια	  ωραία	  απεικόνιση	  του	  
ευρύτερου	  Αρχιπελάγους,	  αλλά	  με	  
ακτογραμμικές	  τυπολογίες,	  αναντίστοιχες	  
των	  χαρτογραφικών	  προόδων	  της	  εποχής,	  
ιδίως	  από	  τους	  Γάλλους,	  από	  τα	  τέλη	  του	  
17ου	  αι.	  
	  
Ποιος	  είναι	  όμως	  αυτός	  ο	  ‘χωροχρόνος’	  
στον	  οποίον	  εξελίσσεται	  η	  εκλεκτική	  
επιλογή	  των	  χαρτών	  του	  νέου	  πονήματος	  
Ζαχαράκι;	  Πού	  βρίσκεται	  τότε	  ο	  κόσμος	  και	  
πού	  η	  χαρτογραφία;	  
Μιλάμε	  για	  ένα	  χρονικό	  διάστημα	  σχεδόν	  
τριών	  αιώνων	  από	  το	  β΄	  μισό	  του	  15ου,	  τον	  
16ο,	  τον	  17ο	  και	  το	  β΄μισό	  του	  18ου	  αι.	  στον	  
γεωγραφικό	  χώρο	  της	  ανατολικής	  
Μεσογείου	  και	  του	  Αιγαίου.	  	  
	  
Είναι	  η	  περίοδος	  (1477-‐1764)	  στην	  αρχή	  της	  
οποίας	  ο	  χώρος	  αυτός	  ελέγχεται	  από	  μια	  
πανίσχυρη	  οθωμανική	  Αυτοκρατορία,	  η	  
οποία,	  μέχρι	  το	  τέλος	  αυτής	  της	  περιόδου,	  
θα	  έχει	  κλονιστεί	  πολύ	  σοβαρά	  από	  σκληρές	  
αντιπαραθέσεις	  (όπως	  είναι	  π.χ.	  η	  
Ναύπακτος	  1571,	  η	  Κρήτη	  1648-‐1671,	  ο	  
Μεγάλος	  Τουρκικός	  Πόλεμος	  του	  Ιερού	  
Συνασπισμού	  1683-‐1699).	  	  	  	  	  
O	  ίδιος	  χώρος,	  παράλληλα	  με	  τις	  πολεμικές	  
αναμετρήσεις,	  γίνεται	  πεδίο	  ισχυρών	  



αντιτιθέμενων	  οικονομικών	  και	  εμπορικών	  
συναλλαγών	  και	  συμφερόντων,	  εφόσον	  από	  
το	  α΄	  μισό	  του	  16ου	  αι.	  οι	  περίφημες	  
Διομολογήσεις	  καθορίζουν	  άλλου	  τύπου	  
ανταγωνισμούς,	  λιγότερο	  ορατούς	  από	  τους	  
στρατιωτικούς.	  
Οι	  Γάλλοι	  πρώτα	  (1535)	  και	  αργότερα	  οι	  
Άγγλοι	  και	  Ολλανδοί	  θα	  εξαρτήσουν	  και	  στις	  
Διομολογήσεις	  τη	  ναυτική	  παρουσία	  τους	  
στην	  ανατολική	  Μεσόγειο	  και	  το	  Αιγαίο	  και	  
τα	  ανταγωνιστικά	  οικονομικά	  συμφέροντά	  
τους	  εκεί,	  χωρίς	  βέβαια	  να	  παραγνωρίζεται	  
η	  ακόμα	  αισθητή	  παρουσία	  των	  Βενετών,	  
προαιώνιων	  ναυτικών	  κυρίαρχων	  της	  
περιοχής.	  
Στις	  συνθήκες	  αυτές,	  το	  μεγάλο	  κίνητρο	  
παραγωγής	  χαρτών	  από	  τις	  εμπλεκόμενες	  
ναυτικές	  δυνάμεις	  είναι	  αυταπόδεικτο.	  	  
	  
Ο	  χώρος	  των	  Διομολογήσεων,	  θα	  γίνει	  
γρήγορα	  οικονομικά	  ‘ζωτικός’	  ενώ	  σοβαρό	  
επιπλέον	  κίνητρο	  παραγωγής	  χαρτών	  θα	  
αποτελέσει	  και	  το	  κερδοφόρο	  διακύβευμα	  
των	  συντακτών	  και	  εκδοτών	  χαρτών	  στα	  
μεγάλα	  κέντρα	  της	  εποχής.	  Όλα	  τα	  τμήματα	  
της	  Μεσογείου	  και	  του	  χώρου	  επιρροής	  της,	  
θα	  συνεχίσουν	  να	  αποτελούν	  αντικείμενο	  
απεικόνισης	  σε	  διάφορους	  τύπους	  χαρτών	  
κυρίως	  μικρής	  κλίμακας	  (δηλ.	  μεγάλης	  
σμίκρυνσης)	  και	  μετά	  τη	  μεγάλη	  στροφή	  της	  
χαρτογραφίας	  στον	  παγκόσμιο	  γεωγραφικό	  
χώρο,	  λόγω	  των	  Μεγάλων	  Ανακαλύψεων.	  
	  
Αν	  και	  η	  έξοδος	  στους	  Ωκεανούς	  αρχίζει	  τον	  
15ο	  αι.	  και	  από	  τότε	  το	  μεγάλο	  βάρος	  της	  
χαρτογραφίας	  στρέφεται	  εκεί,	  για	  την	  
απεικόνιση	  των	  ‘νέων’	  ακτογραμμών	  και	  
γαιών	  με	  τους	  παγκόσμιους	  χάρτες	  σε	  νέα	  
προβολικά	  συστήματα,	  η	  Μεσόγειος	  και	  
ιδιαίτερα	  οι	  περιοχές	  που	  ‘λογοδοτούν’	  
στην	  οθωμανική	  αυτοκρατορία	  παραμένουν	  
το	  απεικονιστικό	  αντικείμενο	  των	  
εμπορικών	  χαρτογράφων	  και	  των	  ισχυρών	  
εκδοτικών	  οίκων,	  οι	  οποίοι	  δεν	  
συγκινούνται	  ιδιαίτερα	  από	  τις	  νέες	  
επιστημονικές	  εξελίξεις	  στη	  χαρτογραφία	  
και	  τις	  όλο	  και	  μεγαλύτερες	  κλίμακες.	  
Παλαιότερα	  λανθασμένα	  ακτογραμμικά	  
στερεότυπα	  επαναλαμβάνονται	  σε	  

νεότερους	  χάρτες	  μέχρι	  και	  τον	  18ο	  αιώνα,	  
ενισχύεται	  όμως	  η	  αισθητική	  φροντίδα	  του	  
οπτικού	  αποτελέσματος	  ακολουθώντας	  τις	  
εξελίξεις	  στις	  καλές	  τέχνες.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Ο	  ‘ωραίος’	  χάρτης	  υπερισχύει	  του	  ‘σωστού’,	  
που	  συχνά	  θυσιάζεται	  στον	  βωμό	  της	  
εμπορικότητας,	  ακόμα	  και	  όταν	  η	  
επιστημονική	  χαρτογραφία	  σημειώνει	  
συνεχείς	  προόδους,	  ιδιαίτερα	  μετά	  την	  
ίδρυση	  της	  παρισινής	  Ακαδημίας	  και	  την	  
ενίσχυση	  του	  ρόλου	  των	  πολιτών	  και	  
στρατιωτικών	  μηχανικών-‐γεωγράφων	  από	  
τα	  μέσα	  του	  17ου	  αιώνα.	  Είναι	  τέτοια	  η	  
υπεράσπιση	  της	  ‘ομορφιάς	  των	  χαρτών’,	  η	  
οποία	  δεν	  συνδυάζεται	  πάντα	  με	  την	  
επιστημονικότητα,	  ώστε	  τελικά	  οι	  
παραγόμενοι	  χάρτες	  να	  κινδυνεύουν	  να	  
παγιδευτούν	  στην	  αποκλειστικότητα	  της	  
αισθητικής.	  Αυτό	  όμως	  δεν	  απασχόλησε	  τον	  
συλλεκτισμό	  ο	  οποίος	  δικαίως	  βάσιζε,	  όπως	  
και	  σήμερα,	  τα	  αξιολογικά	  του	  κριτήρια	  
κυρίως	  στην	  ομορφιά	  του	  χάρτη,	  που	  
προσδίδει	  αισθητική	  σπανιότητα.	  
	  
Διαβάζοντας	  το	  βιβλίο	  των	  εκατό	  
επιλεγμένων	  χαρτών	  του	  Χρήστου	  Ζαχαράκι	  
και	  απολαμβάνοντας	  τη	  θέαση	  των	  χαρτών	  
που	  ξεχώρισε,	  αυτή	  την	  ‘αίσθηση	  ομορφιάς’	  
πρωτίστως	  απεκόμισα.	  
	  
Κάποιες	  εύλογες	  και	  ευεξήγητες	  
χαρτογραφικές	  ‘αντιφάσεις’	  των	  χαρτών	  και	  
των	  χαρτογράφων	  εκείνης	  της	  περιόδου,	  
που	  διεγείρουν	  την	  κριτική	  διάθεση	  και	  	  
ίσως	  οδηγούν	  σε	  άλλες	  εκτιμήσεις	  για	  
κάποιους	  από	  τους	  100	  χάρτες,	  δεν	  θα	  
μπορούσαν	  καθόλου	  να	  επηρεάσουν	  την	  
τελικά	  σπουδαία	  αίσθηση	  ομορφιάς	  που	  
αναδύεται	  από	  την	  έμπειρη,	  προσεκτική	  και	  
ώριμη	  σύνθεση	  του	  όλου	  υλικού,	  οπτικού	  
και	  λεκτικού,	  όπως	  το	  χειρίζεται	  ο	  
συγγραφέας	  του	  βιβλίου,	  προσθέτωντας	  
στο	  αισθητικό	  μέρος	  τις	  χρήσιμες	  ιδιότητες	  
ενός	  λεξικού	  χαρτογραφικής	  τεκμηρίωσης.	  
	  
Για	  τη	  διαμόρφωση	  των	  συνοδευτικών	  
σημειωμάτων	  ο	  κ.	  Ζαχαράκις	  βασίζεται	  
κυρίως	  σε	  καθιερωμένες	  βιβλιογραφικές	  



αναφορές,	  ενώ	  για	  τα	  αξιολογικά	  και	  
αισθητικά	  στοιχεία	  που	  στηρίζουν	  την	  
εκλεκτική	  επιλογή	  των	  χαρτών	  είναι	  
εμφανής	  η	  προσωπική	  αβίαστη	  κριτική	  του	  
ικανότητα,	  εμπειρία	  και	  ιδιαίτερη	  
ευαισθησία	  που	  χαρακτηρίζει	  τον	  βαθύ	  
γνώστη	  των	  παλαιών	  χαρτών,	  μια	  
ξεχωριστή,	  μορφωμένη	  και	  καλλιεργημένη	  
προσωπικότητα.	  
	  
Ο	  Χρίστος	  Ζαχαράκις	  αποκαλεί	  το	  νέο	  του	  
έργο	  ‘λεύκωμα’.	  Νομίζω	  ότι	  δεν	  είναι	  ένα	  
τυπικό	  λεύκωμα,	  αλλά	  ένα	  πόνημα	  που	  
πλουτίζει	  τη	  βιβλιογραφία	  και	  διευρύνει	  
ποιοτικά	  το	  θεμελιώδες	  καταλογογραφικό	  
του	  έργο.	  Ο	  Χρ.	  Ζαχαράκις	  ως	  ‘πρόσωπο	  
αναφοράς’,	  στο	  χώρο	  των	  παλαιών	  χαρτών,	  
μας	  προσφέρει	  σήμερα	  ένα	  άλλο	  ωραίο	  
βιβλίο,	  για	  το	  οποίο	  άλλωστε	  δικαίως	  
διεκδικεί	  τα	  εύσημα	  ο	  εκδότης	  του	  κ.	  
Γιώργος	  Κωστόπουλος,	  που	  με	  αυτό	  τιμά,	  σε	  
διεθνές	  επίπεδο,	  την	  ποιοτική	  ελληνική	  
εκδοτική	  παράδοση	  και	  συμβάλλει	  στη	  
διάδοση	  της	  αγάπης	  των	  χαρτών,	  που	  τόση	  
ανάγκη	  έχουμε	  στη	  χώρα	  μας.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Σε	  μια	  χώρα,	  όπου	  το	  σοβαρό	  έλλειμμα	  μιας	  
κανονικής	  βιώσιμης	  χαρτογραφικής	  
υποδομής	  από	  την	  ίδρυσή	  του	  κράτους,	  έχει	  
σοβαρές	  αρνητικές	  συνέπειες	  όχι	  μόνο	  στη	  
λειτουργία	  του,	  αλλά	  και	  στη	  ευρύτερη	  
μορφωτική	  δομή	  της	  κοινωνίας	  μας.	  
	  
Βιβλία	  όπως	  αυτό,	  το	  εξαιρετικό,	  του	  
Χρήστου	  Ζαχαράκι,	  μαζί	  με	  τα	  άλλα	  συναφή	  
που	  εκδόθηκαν	  το	  2018,	  αποτελούν	  την	  
‘άλλη	  όψη’	  της	  χαρτογραφίας	  της	  χώρας,	  
την	  όμορφη!	  
	  

	  
Ευάγγελος	  Λιβιεράτος	  
Ομότ.	  Καθηγητής	  ΑΠΘ	  


