
Α
ποτέλεσε το κύκνειο άσμα της μακροχρό-
νιας γεωγραφικής και χαρτογραφικής κουλ-
τούρας που χαρακτήριζε τα ενδιαφέροντα
του Ρήγα από τα πρώτα του χρόνια, όπως
έγραφε από το Παρίσι το 1824 ο Κων-
σταντίνος Νικολόπουλος, ο αγαθόφρων
ευεργέτης της Ανδρίτσαινας, εφόσον «η

συγκριτική γεωγραφία ήταν ανάμεσα στις πλέον ευχάριστες
απασχολήσεις του». 

Αυτό άλλωστε ευνοούσε και το παιδευτικό κλίμα στην πη-
λιορείτικη Ζαγορά, στη σχολή και τη βιβλιοθήκη της οποίας ο
νεαρός Ρήγας «είχε την ευκαιρία να μελετήσει διάφορα γεω-
γραφικά κείμενα σχετιζόμενα με τις ελληνικές χώρες». 

Tο δεύτερο μισό του 19ου αι., σε έργα και αναφορές για τον
Ρήγα, όπως των Περραιβού, Dumon ή του Legrand, η Χάρτα,
αυτό το «αριστούργημα πολυμάθειας και υπομονής» (chef-
d’oeuvre d’érudition et de patience), κατά ανώνυμο στο παρισι-
νό «Magasin Pittoresque» το 1861, αποτελεί μέρος των ευρύτε-
ρων αφηγήσεων για τον εθνεγέρτη. Αλλά ακόμη και στα λίγα
έργα τα οποία εστιάζονται στη Χάρτα, όπως του Ubicini «La
Grande Carte par Rhigas», στο «Revue de Géographie«, που κυ-
κλοφόρησε το 1881, τη χρονιά της ενσωμάτωσης της Θεσσα-
λίας (άραγε ως φόρος τιμής στη θεσσαλική καταγωγή του Ρή-
γα;), οι προσεγγίσεις προέρχονται από τη ματιά των ανθρωπι-
στικών επιστημών και όχι της χαρτογραφίας αυτής καθαυτής.
Το ίδιο παρατηρείται και τον 20ό αι. στο πρώτο από τα, ανά
τριάντα χρόνια, τρία κύματα των ενασχολήσεων με τον Ρήγα,
το μεσοπόλεμο με τους π.χ. Μιχαλόπουλο και Dascalakis. Στο
δεύτερο κύμα, παράλληλα με το έργο-αναφορά του Βρανούση
(1963), που τηρεί την παράδοση των προηγούμενων, έχουμε
και την πρώτη εστίαση στη χαρτογραφική αντιμετώπιση της
Χάρτας από τον Λάιο (1960). Όμως η μεγάλη ανατροπή στην
ενασχόληση με τη Χάρτα, ως ενός διακριτού κεφαλαίου στην
πνευματική κληρονομιά του Ρήγα, παρατηρείται στο τρίτο κύ-
μα, όταν το 1997, με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την
έκδοσή της, τότε που ανακηρύχθηκε από το υπουργείο Πολι-
τισμού ως εθνικό μνημείο, κυκλοφορεί αριθμός πονημάτων
αφιερωμένων στη Χάρτα κυρίως από τη σκοπιά των ανθρωπι-
στικών επιστημών, όπως είναι το αφιέρωμα τον Οκτώβριο του
1997 στην Κοζάνη του τοπικού Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανά-
γνωσης και της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελ-
λάδας (ΧΕΕΕ) και τα έργα π.χ. των Μελά (1997), Καραμπε-
ρόπουλου, Τόλια, Πέννα και Λιβιεράτου (όλα το 1998), το τε-
λευταίο από την αυστηρή προσέγγιση της χαρτογραφικής επι-
στήμης. 

Με την είσοδο στον 21ο αι., η Χάρτα συνεχίζει να είναι ένα
ιδιαίτερο αντικείμενο ενασχόλησης και μελέτης (π.χ. Λιάκος
2001, Σχινάς 2002, Guiomar και Lorain 2006). Όμως τώρα η
θεώρησή της «και ως χάρτη» γίνεται εμφανέστερη. Ως «τεχνι-
κού» έργου, δηλαδή, άξιου προσέγγισης με τις μεθοδολογίες
και τις τεχνικές που προσφέρει η θεωρία και η πρακτική της
χαρτογραφίας, κλασικής και σύγχρονης. Αυτό γίνεται συστη-
ματικότερα από το 2007 με την ευκαιρία της επετείου των 250
χρόνων από τη γέννηση του εθνεγέρτη, στο πλαίσιο και της
επιτροπής για τις «Ψηφιακές τεχνολογίες στη χαρτογραφική
κληρονομιά» της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA). 

Με τις εστιασμένες επιστημονικές συναντήσεις που έγιναν
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών «Χάρτα, το χαρτογραφικό αρι-
στούργημα του νεοελληνικού Διαφωτισμού από την ψηφιακή
οπτική» και στο ΑΠΘ «Η Χάρτα του Ρήγα στον ψηφιακό κό-
σμο», η βιβλιοθήκη του οποίου διαθέτει αντίγραφο της Χάρτας
από τις λίγες δεκάδες που σώζονται στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Μαζί με εκείνα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
και της Πασχαλείου Σχολής του Καπεσόβου στην Ήπειρο εί-

ναι άλλωστε τα μόνα τρία αντίτυπα που σώζονται στον βορει-
οελλαδικό χώρο. 

Από τότε, και αφού έχει επισημανθεί ως αρνητικό γεγονός η
εξαιρετικά μικρή ξενόγλωσση βιβλιογραφική παρουσία και
προβολή της Χάρτας στη διεθνή χαρτογραφική κοινότητα,
απαράδεκτα αναντίστοιχη της σπουδαιότητάς της ως χάρτη
με τη δίκαιη διεκδίκηση διακεκριμένης διεθνώς θέσης στον
χαρτογραφικά σημαντικό 18ο αι., έχει ενταθεί στο τμήμα Το-
πογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ η ερευνητική και επιστημο-
νική μας δράση για την ανάδειξη της Χάρτας ως ενός σημαντι-
κού τεκμηρίου όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς
χαρτογραφικής κληρονομιάς. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρό-
νια με την υποστήριξη της ICA, της ΧΕΕΕ, του ΑΠΘ, του διε-
θνούς διαδικτυακού περιοδικού e-Perimetron και πρόσφατα
του δήμου Κοζάνης και της σπουδαίας ιστορικής βιβλιοθήκης
του, καθώς και σε συνεργασία με ξένα πανεπιστημιακά και
ερευνητικά ιδρύματα. 

Προϊόν αυτής της εντατικής προσπάθειας είναι η αξιόπιστη
ψηφιοποίηση μερικών αντιτύπων της Χάρτας, προσφορά της
Colour Consulting Group της Θεσσαλονίκης. Έτσι έγινε δυ-
νατή η λεπτομερής ψηφιακή χαρτογραφική ανάλυσή της, ανά-
μεσα στα άλλα και ως προς τις προβολικές της ιδιότητες (Bou-
toura 2008), αλλά και η συγκριτική της μελέτη, από την οποία

προέκυψε στα τέλη του 2008 ένα σημαντικό εύρημα (Liviera-
tos 2008), άγνωστο για δύο αιώνες στους μελετητές της. 

Χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες αποκαλύφθηκε ότι η Χάρ-
τα κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις, τις οποίες ονομάσαμε ήδη στη
διεθνή βιβλιογραφία τύπου-Α και τύπου-Β. Στον πρώτο τύπο
ανήκουν αντίτυπά της από τα οποία ελλείπουν τοπωνύμια ή
υπάρχουν άλλες διαφορές γραφισμού ή λεκτικές και τυπογρα-
φικές αβλεψίες σε 13 συγκεκριμένα σημεία διασκορπισμένα σε
έξι φύλλα από τα δώδεκα που την αποτελούν. Στον δεύτερο
τύπο ανήκουν τα αντίτυπα που διαφέρουν εκείνων του πρώτου
στα 13 σημεία, με προσθήκες τοπωνυμίων, κειμένων και συμ-
βολισμών, χωρίς τις τυπογραφικές αβλεψίες του πρώτου τύ-
που. Στον πρώτο τύπο περιλαμβάνονται πολύ λιγότερα σωζό-
μενα αντίτυπα της Χάρτας, τα οποία, βάσει της μέχρι τώρα
έρευνάς μας, βρίσκονται όλα στην Ελλάδα. Η μεγάλη πλει-
οψηφία των σωζόμενων αντιτύπων είναι του δεύτερου τύπου,
στον οποίο υπάγονται και τα γνωστά στο εξωτερικό (π.χ. Λον-
δίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Βιέννη). Επιπλέον, η συνέχιση της
έρευνάς μας απέδειξε ότι εντοπίζονται ακόμη και μικρές πα-
ραλλαγές στις δύο κύριες τυπολογίες, όπως είναι π.χ. το αντί-
τυπο του Καπεσόβου, το οποίο αποτελεί παραλλαγή του πρώ-
του τύπου. 

Τα τελευταία σημαντικά ευρήματά μας σχετικά με τη Χάρτα
οδηγούν σε ένα πλήθος συμπερασμάτων και συλλογισμών που
καθιστούν ακόμη μεγαλύτερη την αξία του έργου του Ρήγα.
Αποδεικνύουν ότι η Χάρτα παραμένει μέχρι σήμερα ένας «μα-
γικός χάρτης», από τον οποίο βγαίνουν συνεχώς εκπλήξεις,
που περιπλέκουν τις ιστορικές ερμηνείες, στα όρια του «χαρ-
τογραφικού θρίλερ», καθιστώντας έτσι τον χάρτη αυτό όχι μό-
νο σπουδαίο αλλά και γοητευτικό πεδίο έρευνας. 

Παράλληλα αποδεικνύουν και την αναμφισβήτητη πλέον
σπουδαιότητα της εφαρμογής των νέων ψηφιακών τεχνολο-
γιών στη μελέτη των ιστορικών χαρτών, αποκαλύπτοντας θε-
μελιώδη χαρακτηριστικά που για αιώνες παρέμεναν άγνωστα
τους μελετητές. 

Πολλά νέα ερωτήματα για τη Χάρτα είναι τώρα ώριμα να
διατυπωθούν. Ανάμεσά τους, π.χ., και τα εξής: Αποτελούν
άραγε τα αντίτυπα της έκδοσης του τύπου-Α δοκίμια της Χάρ-
τας, που κυκλοφόρησαν όμως μόνο στον ελληνικό χώρο, πριν
από τις διορθώσεις και τις προσθήκες στα αντίτυπα του τύ-
που-Β, τα οποία ακολούθησαν και αποτελούν σήμερα την πλέ-
ον πολυάριθμη τυπολογία αντιτύπων που σώζονται εντός Ελ-
λάδος και αποκλειστικά στο εξωτερικό; Πού οφείλεται το γε-
γονός ότι τα αντίτυπα του τύπου-Β, για όσα από αυτά διαθέ-
τουμε στοιχεία κτήσης (όπως για αυτά που βρίσκονται στο
εξωτερικό, π.χ. Λονδίνο, Παρίσι και για μερικά του εσωτερι-
κού, π.χ. Κοζάνη), γνωρίζουμε ότι αποκτήθηκαν από τους κτή-
τορές τους περί τα μέσα του 19ου αι.; Τι απέγιναν άραγε οι
χάλκινες μήτρες των δώδεκα φύλλων της Χάρτας που χάραξε
ο Franz Müller στη Βιέννη; Τι μπορεί άραγε να δείξει μια επι-
στημονική χρονολόγηση του χαρτιού στο οποίο τυπώθηκαν τα
αντίτυπα του τύπου-Α και του τύπου-Β;  

Σε λίγο συμπληρώνονται 15 χρόνια από την επίσημη ανα-
κήρυξη της Χάρτας ως μνημείου της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς από τον τότε υπουργό Πολιτισμού, συνάδελφο στο
ΑΠΘ, Ευάγγελο Βενιζέλο. Αξίζει νομίζω να επιχειρηθούν τεκ-
μηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, τα οποία προ-
φανώς δεν είναι τα μόνα. 

* Καθηγητής της Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας στο

τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής

σχολής του ΑΠΘ. Πρόεδρος της επιτροπής για τις «Ψηφιακές

τεχνολογίες στη χαρτογραφική κληρονομιά» της Διεθνούς

Χαρτογραφικής Ένωσης 

H Xάρτα του Ρήγα ελκυστική 
όσο ποτέ στον ψηφιακό 21ο αιώνα 

Η δωδεκάφυλλη Χάρτα (Βιέννη
1796-1797) του Ρήγα Βελεστινλή

αποτελεί την κορύφωση του
γεωγραφικού και χαρτογραφικού
νεοελληνικού διαφωτισμού, που

αναπτύχθηκε τον 18ο αι.
εξελισσόμενος μέχρι την επανάσταση

του 1821, και αναμφισβήτητα έναν
μέγιστο σταθμό της ελληνικής
χαρτογραφίας στο σύνολό της. 
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