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Περίληψη 

 
Ο µεγάλος πλωτός ποταµός ∆ούναβης (γνωστός ως Ίστρος στους αρχαίους Έλληνες, σηµαντικό βόρειο άκρο της ρω-

µαϊκής αυτοκρατορίας αργότερα), αποτελεί εµβληµατικό ποτάµιο χαρακτηριστικό της όλης ευρωπαϊκής ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς εν γένει. Ο ∆ούναβης, από τις πηγές του στον γερµανικό Μέλανα ∆ρυµό, µε τη συµβολή δύο 

µικρών ποταµών (Brigach και Breg) στην πόλη Donaueschingen, ρέει για περίπου 2850 χλµ. κυρίως προς τα ανατολι-

κά, περνώντας από δέκα κράτη (Γερµανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Ρουµανία, Βουλγαρία, 

Μολδαβία και Ουκρανία) και τέσσερις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Βιέννη, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη και Βελιγράδι) 

και εκβάλλει στις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως στη Ρουµανία. Ο ∆ούναβης έπαιξε σηµαντικό ρόλο 

στην ευρωπαϊκή πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ιστορία, επηρεάζοντας πολλαπλώς την κληρονοµιά 

πολλών ευρωπαϊκών εθνών, µερικά από τα οποία δεν έχουν καν φυσική σύνδεση µε τον Ποταµό, όπως, στην περίπτω-

ση των Ελλήνων, για τους οποίους ο ∆ούναβης συνδέεται µε το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού τους κατά τον 18
ο
 αι. Χάρη 

στον σηµαντικό ρόλο του ∆ούναβη στην Ιστορία, η εκτεταµένη έµφαση στη χαρτογραφική του απεικόνιση υπήρξε µία 

conditio sine qua non ειδικά για την ευρωπαϊκή χαρτογραφία του 17
ου
 και 18

ου
 αι. Στην εργασία αυτή, µε τη βοήθεια 

των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως εφαρµόζονται στον πρόσφατα θεµελιωµένο τοµέα της χαρτογραφικής 

κληρονοµιάς, εξετάζονται συγκριτικά δύο σηµαντικοί ιστορικά χάρτες του ∆ούναβη του 18
ου
 αι.,

2
 σε σχέση επίσης µε 

τις δυνατότητες αναφοράς που είναι σήµερα διαθέσιµες σε σχετικές σπουδές από τους ψηφιακούς χάρτες που παρέχουν 

γνωστοί διαθέτες όπως π.χ. οι Google maps, Google Earth κ.ά. Η έρευνα σχετίζεται µε τις ερευνητικές δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια σχετικά µε την παρουσία των κοινοτήτων της ελληνικής ∆ιασποράς στην πε-

ριοχή, που δραστηριοποιήθηκαν σε πόλεις κατά µήκος του ∆ούναβη ιδίως κατά τον 18
ο
 αι., επηρεάζοντας το διαµετα-

κοµιστικό εµπόριο στον «πολυεθνικό» αυτόν ποταµό. 
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 Το κείµενο αυτό, αρχικά στην αγγλική γλώσσα, παρουσιάστηκε στο 24

ο
 ∆ιεθνές Συνέδριο Χαρτογραφίας στο Σαντιά-

γο της Χιλής, 15-21 Νοεµβρίου 2009, µε τίτλο: E. Livieratos, A. Tsorlini, M. Pazarli, C. Boutoura, M. Myridis, On the 

digital revival of historic cartography: treating two 18th century maps of the Danube in association with Google-

provided imagery. Βρίσκεται δηµοσιευµένο στη σχετική ιστοσελίδα της ∆ιεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (Interna-

tional Cartographic Association): http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/25_6.pdf. Η ελλη-

νική του µετάφραση συνοδεύει την έκθεση χαρτών ∆ούναβης: Το µέγα όριο στην ιστορία των χαρτών (Η αποτύπωση του 

1789, από το Βελιγράδι στη Μαύρη Θάλασσα, ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, Αρχοντικό Λασσάνη, 11 Οκτωβρίου 

2010 – 16 Ιανουαρίου 2011. 

∗
 Καθηγητής / Καθηγήτρια ΑΠΘ. 

∗∗
 Υποψ. ∆ρ. ΑΠΘ. 

2
 Ευχαριστίες οφείλονται στον ∆ήµο Κοζάνης και την Κοβεντάρειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης για τη συνεργασία 

µε το ΑΠΘ στο πλαίσιο του σχετικού προγράµµατος «Οργάνωση και ανάδειξη της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης, 

2008-2010». Και οι δύο χάρτες που αναφέρονται εδώ (Navigationskarte der Donau, 1789 και Χάρτα του Ρήγα Βελε-

στινλή, 1796-97) ανήκουν στη χαρτογραφική συλλογή της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η συντή-

ρηση των φύλλων του χάρτη Navigationskarte der Donau είναι ευγενική δωρεά (2009) της Οικογένειας Λαµπρέτσα – 

Σιδέρη, στη µνήµη Ηλία & Σοφίας Λαµπρέτσα, ∆ασκάλων. 
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Εισαγωγικά 

 

Στο απώτερο παρελθόν, ο ποταµός ∆ούναβης υπήρξε το όριο που σηµατοδοτούσε ταυτόχρονα το 

εύρος της γεωγραφικής γνώσης και της εδαφικής κυριαρχίας. Αργότερα, και µέχρι πρόσφατα, ο 

∆ούναβης, δεύτερος σε µήκος ποταµός της ευρωπαϊκής ηπείρου, που διέρχεται πλήθος πολυεθνι-

κών γεωγραφιών, υπήρξε ανέκαθεν ο δυνάµει ποτάµιος φορέας πολιτικών και στρατιωτικών δυνά-

µεων και ανταγωνισµών, όσον αφορά τις µεταφορές υλικών αγαθών και τις οικονοµικές συναλλα-

γές, αλλά και ποικίλες ιδέες και κουλτούρες. Σήµερα ο ∆ούναβης διέρχεται τα εδάφη δέκα ευρω-

παϊκών κρατών, τέσσερις πρωτεύουσες (Εικόνα 1) και πολυάριθµες µεγάλες και µικρές γνωστές 

πόλεις π.χ. Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Passau, Linz, Vienna, Bratislava, Budapest, Novi Sad, 

Zemun, Belgrade, Kozloduy, Vit, Nikopol, Braila, Galati. Η δεσπόζουσα παρουσία αυτής της «µυ-

θικής» ποτάµιας πηγής ζωής, δύναµης και έµπνευσης, που εµπνέει µέχρι σήµερα διακεκριµένους 

διανοούµενους (Magris, 1986), αντανακλάται στη Γεωγραφία και τη Χαρτογραφία ως εξαιρετικής 

σηµασίας φυσικό στοιχείο σε όλες τις χαρτογραφικές απεικονίσεις των περιοχών της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γεγονός που οφείλεται όχι µόνο στο µήκος του (περ. 2850 χλµ., σχεδόν 

22 µοίρες γεωγραφικού µήκους) και στο µεγάλο εύρος σε γεωγραφικό πλάτος (περ. 5,2 µοίρες), 

αλλά και στην εξαιρετική συνολική σηµασία του που παρότρυνε τους χαρτογράφους να απεικονί-

σουν συµβολικά τον ∆ούναβη µε τη µορφή του θεού Ποσειδώνα σε εντυπωσιακά cartouche του 

18
ου
 αι. 

 

 

  
 
Εικόνα 1. Αριστερά: Ο ποταµός ∆ούναβης, µήκους 2850 χλµ., γεννιέται στη γερµανική πόλη Donaueschingen, όπου 

συµβάλλουν δύο µικροί ποταµοί του Μέλανα ∆ρυµού (Brigach και Breg) και εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα. 

Ο ποταµός περνάει από τη σηµερινή επικράτεια δέκα ευρωπαϊκών κρατών: Γερµανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, 

Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Μολδαβία και Ουκρανία. Οι µαύρες τελείες υποδεικνύουν, προς ανατολάς, τις 

πρωτεύουσες Βιέννη, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη και Βελιγράδι. 

∆εξιά: βέλτιστη προσαρµογή σε εικόνα του Google Earth. 

 

 

Το θέµα της πλοήγησης του ∆ούναβη κατά τον 18
ο
 αι. παραπέµπει στη µεγάλη ελληνική 

εµπορική ναυτική παράδοση στη Μαύρη Θάλασσα και τις γειτονικές θαλάσσιες οδούς, που εκφρά-

στηκε κυρίως από νησιώτες προερχόµενους από το Ιόνιο, όπως π.χ. µεταξύ άλλων η πρωτοπόρος 

ισχυρή οικογένεια Θεοφίλατου από την Ιθάκη, που παρήγγειλε στα βρετανικά ναυπηγεία το πρώτο 

εµπορικό ατµόπλοιο το 1871. Οι δραστήριοι αυτοί έµποροι-ναυτικοί κυριάρχησαν επίσης και στις 

µεταφορές µέσω του ∆ούναβη, ειδικά µετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζί (σήµερα 

Kaynardzha στην επαρχία Σιλιστρίας της Βουλγαρίας), που υπογράφηκε ανάµεσα στη Ρωσία και 

την Υψηλή Πύλη το 1774.
3
 

Οι παλαιοί χάρτες που απεικονίζουν τον ∆ούναβη περιλαµβάνονται σήµερα στη χαρτογρα-

φική Κληρονοµιά πολλών χωρών κατά µήκος της ροής του, αλλά και στη χαρτογραφική Κληρονο-

µιά χωρών που βρίσκονται σε κάποια απόσταση, χάρη σε πολύ συγκεκριµένα και ειδικά ιστορικά 

                                                 
3
 Από προσωπική επικοινωνία µε τον κοζανίτη ερευνητή στη Βιέννη ∆ρ. Θεοφάνη Πάµπα, πληροφορηθήκαµε την ανα-

γέννηση του ενδιαφέροντος ελλήνων εφοπλιστών για επενδύσεις στη σύγχρονη ναυσιπλοΐα του ∆ούναβη. 
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αίτια, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Αρκετές ακµάζουσες κοινότητες της ελληνικής ∆ιασπο-

ράς άνθισαν ιδίως τον 18
ο
 αι. κατά µήκος του ∆ούναβη, συµβάλλοντας στην κοινωνική και πολιτι-

στική ζωή των τοπικών πληθυσµών, όπως π.χ. στη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, το Βελιγράδι και σε 

πολλές πόλεις στις ανατολικές ακτές της Ρουµανίας. Μέλη των ελληνικών αυτών κοινοτήτων συ-

γκαταλέγονται στους πρωτοπόρους του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού κατά τον 18
ο
 αι. και του ελλη-

νικού Αγώνα της Ανεξαρτησίας στις αρχές του 19
ου
 αι., στους δωρητές πολιτιστικών και εκπαιδευ-

τικών αγαθών (π.χ. βιβλίων και συλλογών χαρτών), γεγονός που συνέβαλλε στην αναγέννηση πολ-

λών πόλεων και χωριών στη βορειοελλαδική ενδοχώρα που την εποχή εκείνη βρισκόταν υπό οθω-

µανική κατοχή. Για παράδειγµα, η περίπτωση πόλεων στο βόρειο τµήµα της σηµερινής ελληνικής 

επικράτειας, ειδικά στη ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία (Url 1, 2009; Katsiardi-Hering, 

2009).  

Μία από τις πόλεις αυτές είναι η Κοζάνη (Url 2, 2009), γνωστή στην Ευρώπη από τα κείµε-

να διάσηµων περιηγητών, όπως ο William Martin Leake (Leake, 1835) ή ο Ami Bouè (Bouè, 

1854). Προς όφελός της, διακεκριµένες προσωπικότητες της κοζανίτικης διασποράς στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη συνέβαλλαν στην ίδρυση µιας σηµαντικής και πλούσιας Βιβλιοθήκης µε 

ρίζες στον 17
ο
 αι. Στη Βιβλιοθήκη αυτή, ο ∆ήµος ίδρυσε το 2008 έναν τοµέα χαρτών (Χαρτοθήκη), 

µε σκοπό την τεκµηρίωση και ανάδειξη του σηµαντικού αποθέµατος παλαιών χαρτών, ατλάντων 

και βιβλίων γεωγραφίας που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη, υποστηρίζοντας ένα “Πείραµα Χαρτο-

γραφικής Κληρονοµιάς στην Κοζάνη” (Livieratos et al., 2009). Το απόθεµα βιβλίων και χαρτών 

που φυλάσσονται στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη έχει άµεσα αναφορά στον Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό 

(Url 3, 2009) και αντανακλά την ιστορία και συµβολή της ελληνικής ∆ιασποράς στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη και ιδίως στις περιοχές που επηρεάζονται ευρέως από τον ποταµό ∆ούναβη.  

Ιδιαίτερης αξίας µεταξύ των χαρτών που συµπεριλαµβάνονται στη χαρτογραφική συλλογή 

της Κοζάνης, είναι κάποιοι σπάνιοι χάρτες και άτλαντες που εκδόθηκαν στη Βιέννη τον 18
ο
 αι. και 

που εστάλησαν στη γενέτειρά τους από έλληνες λογίους και εύπορους εµπόρους εγκατεστηµένους 

την εποχή εκείνη στην Κεντρική Ευρώπη
4
. Μεταξύ άλλων, π.χ. η µνηµειώδης δωδεκάφυλλη Χάρτα 

της Ελλάδας του Ρήγα Βελεστινλή, 1796-1797 (Livieratos, 2008b, 2008c; Boutoura, 2008), ο τε-

τράφυλλος παγκόσµιος χάρτης του Άνθιµου Γαζή, 1800 (Livieratos, 2008a), ο πρώτος αυστριακός 

παγκόσµιος Άτλας του Franz-Anton Schrämbl, προετοιµασία 1787-1790, δηµοσίευση 1800 (Dör-

flinger, 1981) και ο επτάφυλλος αυστριακός χάρτης του ∆ούναβη Navigationskarte der Donau των 

αξιωµατικών Ignaz Lauterer και Siegfried Tauferer, 1789 (Besevliev, 1975). 
Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των δραστηριοτή-

των της Επιτροπής της ICA για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Χαρτογραφική Κληρονοµιά (Livieratos, 

2006a; 2009), ένα πρόγραµµα σχετικό µε τον ∆ούναβη ξεκίνησε στη ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(Url 4, 2009), σε σχέση µε το “Πείραµα της Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς στην Κοζάνη”. Μεταξύ 

των σκοπών του προγράµµατος αυτού είναι η υψηλής ποιότητας ψηφιοποίηση παλαιών χαρτών που 

απεικονίζουν τον ποταµό ∆ούναβη και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών µε: 

 

1. την έρευνα της ιστορίας του απόδηµου ελληνισµού στην περιοχή 

2. την έρευνα της ειδικής ιστορίας της χαρτογραφίας και το χαρτογραφικό περιεχόµενο των συ-

γκεκριµένων χαρτών που εµπλέκονται στο πρόγραµµα 

3. θέµατα επικοινωνίας της Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και 

στον κόσµο της εκπαίδευσης, όσον αφορά εκθέσεις χαρτών, δηµοσιεύσεις και την πρόσβαση 

στο υλικό. 
 

Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η προς τα επάνω (βόρεια) ζώνη των τριών φύλλων της Χάρ-

τας του Ρήγα Βελεστινλή που απεικονίζουν την περιοχή του ∆ούναβη και ο κατά δέκα χρόνια νεώτε-

ρος Navigationskarte der Donau. 

                                                 
4
 Όπως ο κοζανίτης Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς (1772–1853), διδάσκαλος των ελληνικών στη Βιέννη και την Πέστη. 
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Το ψηφιακό διακύβευµα στη Χαρτογραφική Κληρονοµιά 

 

Οι ψηφιακές χαρτογραφικές τεχνολογίες καλλιεργούν το έδαφος για µία πραγµατική και εξαιρετική 

αναγέννηση της ιστορικής χαρτογραφίας. Η νέα πραγµατικότητα δεν αποτελεί µόνο πρόκληση για 

τους σύγχρονους χαρτογράφους που είναι εξοικειωµένοι µε τα αναλυτικά εργαλεία που είναι δυνά-

µει κατάλληλα για την ανάλυση των παλαιών χαρτών και άλλων θεµάτων σχετικών µε τη χαρτο-

γραφική κληρονοµιά εν γένει, αλλά και µία ζωντανή ευκαιρία για τους ιστορικούς που ασχολούνται 

παραδοσιακά µε την ιστορία της χαρτογραφίας και τους χάρτες να διευρύνουν τις εµπειρίες και τις 

προοπτικές τους και σε κάποιες περιπτώσεις να δουν τα πράγµατα από «διαφορετική οπτική γωνί-

α». Επιπλέον, είναι µία πρόκληση για την επικοινωνία της Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς, µε τη 

διάδοση στο ευρύ κοινό της αξίας και της οµορφιάς των παλαιών χαρτών και των χαρτογραφικών 

αντικειµένων γενικά, ως µέρος της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς (Εικόνα 2).  

Βασισµένη στο διάγραµµα εργασίας που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της 

ICA
5
 για την εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε θέµατα χαρτογραφικής κληρονοµιάς (Url 5, 

2009), η ιστορική χαρτογραφία βρίσκει νέα πεδία έρευνας, επανεξετάζοντας από νέα οπτική γωνιά 

παλαιούς, άγνωστους ή/και σε κάποιες περιπτώσεις ξεχασµένους χάρτες, αριστουργήµατα της χαρ-

τογραφίας που συνδέονται µε την πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ιστορία προσώ-

πων και κοινοτήτων του παρελθόντος που σχετίζονται µε κάποιον τρόπο µε τους χάρτες αυτούς. 

Με τον τρόπο αυτό, δεν αναδεικνύεται µόνο η οµορφιά, αλλά και η τεχνική και κοινωνική σηµασία 

των παλαιών χαρτών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας και όχι µόνο, στον κύκλο των 

ειδικών των χαρτών και των ερευνητών ή των φίλων των χαρτών. 

 

 
 

Εικόνα 2. Σχηµατική αναπαράσταση της έννοιας της «Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς» 

και της ψηφιακής αλληλεπίδρασης (Livieratos, 2009). 

 

 

Το πρόγραµµα για τη χαρτογραφική κληρονοµιά του ∆ούναβη – τεκµηρίωση 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν λοιπόν τα εργαλεία για την αναβίωση της επίδρασης της 

χαρτογραφίας στον σύγχρονο κόσµο (Εικόνα 3). Στην εργασία αυτή εξετάζεται ακριβώς αυτή η πε-

ρίπτωση, «χάριν παραδείγµατος», αλλά και για ειδικούς ερευνητικούς λόγους, σχετικούς µε επερ-

                                                 
5
 International Cartographic Association (∆ιεθνής Χαρτογραφική Ένωση). 
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χόµενη έκθεση
6
 στο πλαίσιο του “Πειράµατος της Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς στην Κοζάνη”: 

∆ύο ιστορικοί χάρτες του 18
ου
 αι. που απεικονίζουν ένα κορυφαίο φυσικό-γεωγραφικό “µνηµείο” 

της εν γένει ιστορίας της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον ποταµό ∆ούναβη. Ο ποτα-

µός που έχει, κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων της ιστορίας, χωρίσει και έχει φέρει κοντά πληθυ-

σµούς ποικίλων κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτιστικών, εθνικών, θρησκευτικών ή άλλων καταβο-

λών. Ο ένας χάρτης, ο Navigationskarte der Donau, είναι προϊόν της κεντροευρωπαϊκής χαρτογρα-

φικής τεχνογνωσίας, όπου ο ∆ούναβης αποτελεί τον ποτάµιο φορέα της γεωστρατηγικής, της ε-

φαρµοσµένης γεωπολιτικής και του εµπορίου. Ο δεύτερος χάρτης, η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή, 

αποτελεί, ανάµεσα στα άλλα πολλά ειπωµένα γι’ αυτόν, έκφραση ενός χαρτογραφικού ενθουσια-

σµού στην υπηρεσία του εθνικού πατριωτισµού, όπου ο ∆ούναβης αντιπροσωπεύει ένα ιδεολογικό 

όριο και τη συµβολική αναφορά της ανήσυχης νοτιοανατολικής Ευρώπης στην εύπορη ελληνική 

∆ιασπορά που είναι ενεργή στα πέριξ του αρχαίου Ποταµού. 

Και οι δύο χάρτες, της ίδιας περίπου εποχής, µε έµφαση στην απεικόνιση του ∆ούναβη, 

προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσµους όσον αφορά την τεχνολογική προετοιµασία και 

το ιδεολογικό υπόβαθρο. Οι ψηφιακές χαρτογραφικές τεχνολογίες φέρνουν εγγύτερα τους δύο χάρ-

τες, επιτρέποντας ποσοτικές και ποιοτικές συγκρίσεις και γνώσεις που ήταν πρακτικά αδύνατο να 

γίνουν εφικτές κατά την προ-ψηφιακή εποχή. Ακόµα περισσότερο, επιτρέπουν την άµεση και έµ-

µεση επικοινωνία των κόσµων αυτών µε το ευρύ κοινό, χάρη στη χαρτογραφία και τους χάρτες, 

συνδυάζοντας τη γνώση µε το µήνυµα, την χαρτογραφική αισθητική µε την τεχνολογία. 

 

 
 

Εικόνα 3. Η ανάλυση της επίδρασης των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Χαρτογραφική Κληρονοµιά, στα συστατικά 

στοιχεία της Ψηφιοποίησης (πυρήνας), Αρχειοθέτησης, Ανάλυσης περιεχοµένου και Επικοινωνίας προς την κοινωνία, 

(Livieratos, 2009). 

 

 

Τέλος, η σύνδεση µε τον σύγχρονο κόσµο µπορεί να επιτευχθεί µε πλήθος εφαρµογών (π.χ. 

εκπαίδευση, εκθέσεις, µουσειακή υποστήριξη κλπ.), χάρη σε ελεύθερα διαθέσιµες γεωγραφικές ει-

κόνες τύπου Google Earth µε τις οποίες το ευρύ κοινό είναι ή τείνει να είναι εξοικειωµένο. Στην 

περίπτωση αυτή, για παράδειγµα, ο χρήστης που θέλει να επισκεφθεί τις δορυφορικές εικόνες του 

∆ούναβη χρειάζεται είκοσι µε είκοσι δύο πλαίσια εικόνας σε πλαισίωση γραφικής κλίµακας περί-

που 30 χλµ., για να πετάξει πάνω από ολόκληρη τη ροή του Ποταµού από την αρχή του στο 

Donaueschingen έως τις εκβολές του στη Μαύρη Θάλασσα. 

Με τον τρόπο αυτό, η γεωγραφία του παρελθόντος και του παρόντος γίνονται µία ενότητα, 

χάρη στις ψηφιακές εικόνες παλαιών χαρτών και των σύγχρονών τους ισοδύναµων που προέρχο-

                                                 
6
 Αναφορά στην έκθεση για τον ∆ούναβη στη ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, 11 Οκτ. 2010 – 16 Ιαν. 2011. 
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νται από το διάστηµα, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για διάλογο σε κάθε επίπεδο, από την τεχνολογι-

κά έµπειρη οµάδα στη σχολική τάξη και από το χαλαρό εκθεσιακό πλαίσιο στις αυξηµένες απαιτή-

σεις του ειδικού στους χάρτες. 

 

Το σχέδιο εργασίας 

 

Οι ιστορικοί χάρτες (ΙΧ) που χρησιµοποιούνται, είναι:  

 

1. Ο Navigationskarte der Donau, Βιέννη 1789, σε κλίµακα περ. 1:200.000 (Εικόνα 4), απει-

κονίζει τη ροή του ∆ούναβη από το Σεµλίνο-Zemum (πλάτος 44° 48,5', µήκος 20° 24,6') 

µέχρι τη Μαύρη Θάλασσα 

2. Η ζώνη των τριών άνω (βόρειων) φύλλων της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1796-

1797, σε κλίµακα περ. 1:600.000 (Εικόνα 5, 6) ως “ανεξάρτητη” απεικόνιση του ∆ούναβη, 

από το σερβικό χωριό Kolut (πλάτος 45° 54,5', µήκος 18° 55,8') µέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. 

 

Οι προερχόµενες από το διαδίκτυο σύγχρονες δορυφορικές εικόνες (∆Ε) που χρησιµοποιήθη-

καν για να βοηθήσουν την όλη διαδικασία προέρχονται από τον ελεύθερο διαδικτυακό διαθέτη του 

Google Earth, αφού συνετέθησαν σε συνεχόµενη µορφή στην ίδια κλίµακα. Το εικονιζόµενο µέρος 

του ∆ούναβη στον Navigationskarte φαίνεται αριστερά στην Εικόνα 7, ενώ το αντίστοιχο στη Χάρ-

τα δεξιά στην Εικόνα 7. 

 

 
 
Εικόνα 4. Το ψηφιδωτό των επτά φύλλων του Navigationskarte der Donau (Προέλευση: Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βι-

βλιοθήκη Κοζάνης) 

 

 

 
 

Εικόνα 5. Η  ζώνη των τριών άνω φύλλων της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή µε την απεικόνιση του ∆ούναβη (Προέ-

λευση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) 

 

  

 

 

Εικόνα 6. Αριστερά: η δωδεκάφυλλη Χάρτα του Ρήγα. Η ζώνη των άνω τριών φύλλων απεικονίζει τον ∆ούναβη. Κέ-

ντρο: το cartouche της Χάρτας. ∆εξιά: Το cartouche του Navigationskarte der Donau. 
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Εικόνα 7. Αριστερά: Η περιοχή ροής του ∆ούναβη που καλύπτεται από την απεικόνιση του Navigationskarte der 

Donau. ∆εξιά: Η περιοχή ροής του ∆ούναβη που καλύπτεται από την απεικόνιση της ζώνης των άνω τριών φύλλων 

της Χάρτας του Ρήγα. 

 

Το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος για τον ∆ούναβη που βασίζεται στην ιστορική χαρ-

τογραφία και υποβοηθείται από τις ∆Ε φαίνεται στην Εικόνα 8: Οι δύο ΙΧ ψηφιοποιούνται σύµφω-

να µε τις βασικές ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την ειδική διαδικασία ψηφιοποίησης ΙΧ (∆ανιήλ, 

2007), π.χ. τη µεγαλύτερη κατάλληλη ανάλυση, τη µικρότερη δυνατή παραµόρφωση του γεωµετρι-

κού περιεχοµένου και τη µικρότερη δυνατή χρωµατική αλλοίωση και συνδέονται µε τις σχετικές 

∆Ε.  

Οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος κατά µήκος της ροής του ∆ούναβη εντο-

πίστηκαν στους ΙΧ, µε αναφορά σε γνωστά ιστορικά γεγονότα (π.χ. Σεµλίνο, Severin, Νικόπολη, 

Suszug, Silistra, Sulina κλπ.) και γεωαναφέρθηκαν κατάλληλα στους ακριβείς τόπους που επιση-

µάνθηκαν κατά τα σύγχρονα τοπωνύµια (π.χ. Zemum για το Σεµλίνο, Ruse για το Ruszug, Silistra 

για τη Σιλιστρία κλπ.). Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια ιστορικών αναφορών, η χωρική ταξιθέτηση 

των σηµείων που µας ενδιαφέρουν, υποστηριγµένη κατάλληλα από τους σχετικούς ΙΧ συνδέεται µε 

όλη τη διαθέσιµη βιβλιογραφία, µε αρχεία κειµένου και µη (προφανώς σε ψηφιακή µορφή), ενώ ΙΧ 

και ∆Ε φέρονται σε αντιστοιχία «ένα προς ένα» χάρη σε κατάλληλες βέλτιστες προσαρµογές 

(Boutoura & Livieratos, 2006), για ανεξάρτητες αναλύσεις του χαρτογραφικού περιεχοµένου (Ει-

κόνα 3), εξίσου γεωµετρικού (χαρτοµετρικού) και θεµατικού τύπου. Τα δύο ρεύµατα που στη δια-

δικασία ονοµάζονται Ιστορικό-ρεύµα και Χαρτογραφικό-ρεύµα συγχωνεύονται σε µία Γεω-εικο-

νική (Geo-virtual) τεκµηρίωση κατάλληλη για πλήθος εφαρµογών και δράσεων σχετικών µε την 

επικοινωνιακή συνιστώσα στο πλαίσιο της Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς (Εικόνα 3). 

 

 

Το παράδειγµα του ∆ούναβη 

 

Το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος για τον ∆ούναβη αφορά έναν αριθµό σηµαντικών τοποθε-

σιών κατά µήκος της ποτάµιας ροής και τον ρόλο που έπαιξαν σε συγκεκριµένες περιόδους της ι-

στορίας π.χ. κατά τον 18
ο
 αι. (Εικόνα 8). Αφορά επίσης τη χαρτογραφική τους απεικόνιση σε ΙΧ, 

µνηµεία της Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς. Ο περιορισµένος χώρος της παρούσας εργασίας δεν ε-

πιτρέπει παρά την αναφορά σε ένα επιλεγµένο παράδειγµα-πρόταση, που σε κάθε περίπτωση είναι 

εξαιρετικά σηµαντικό: Την αρχαία παραδουνάβια πόλη του Zemum (Url 6, 2009), σήµερα µέρος 

της ευρύτερης περιοχής του Βελιγραδίου, της σερβικής πρωτεύουσας, στα Βορειοδυτικά της. (Ει-

κόνα 9). Το Zemum υπήρξε σηµαντικό ιστορικό κέντρο, ειδικά κατά τον 18
ο
 αι., γνωστό ως 

Semlin, ένα είδος ουδέτερης ζώνης µεταξύ της Αυστριακής και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ο 

Navigationskarte der Donau που χρησιµοποιείται στην εργασία αυτή ξεκινά από το Semlin. Το 

Semlin αναφέρεται επίσης στον δεύτερο χάρτη που χρησιµοποιούµε, τη Χάρτα του Ρήγα (µε ελλη-

νικά γράµµατα) ως Ρύτιον (αρχαία ονοµασία) ή Σεµλίν ή Ζέµονα (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 8. Το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος-πρότασης για τον ∆ούναβη (αριστερά) και το παράδειγµα του Semlin 

(Zemum) (δεξιά). 

 

 

Το Σεµλίνο είναι σηµαντικός τόπος όχι µόνο για τη σέρβικη κληρονοµιά, αλλά και για την 

κληρονοµιά της ελληνικής µετανάστευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ειδικά κατά τον 

17
ο
 και 18

ο
 αι., και για την έντονη εµπορική κινητικότητα της εποχής. Η ελληνική ∆ιασπορά σχετί-

ζεται µε το Σεµλίνο-Ζέµονα (Παπαδριανός, 1988) ειδικά µετά την ανακήρυξη της πόλης το 1749 σε 

ελεύθερο αυστριακό αυτοκρατορικό στρατιωτικό δήµο µε δικαίωµα αυτοδιοίκησης και λίγες στρα-

τιωτικές υποχρεώσεις. Ανάµεσα στους πολίτες του Σεµλίνου που αναρριχήθηκαν στην τοπική διοί-

κηση (Katsiardi-Hering, 2009) υπήρξε και ένας αριθµός προσώπων ελληνικής καταγωγής (π.χ.) οι 

Ι. Κυρίτσας, Κ. Πέτροβιτς, Π. Μόρφης που υπηρέτησαν ως  δήµαρχοι. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, 

οι έλληνες οθωµανοί υπήκοοι υπάγονταν στα τοπικά δικαστήρια, ενώ οι έλληνες αυστριακοί υπή-

κοοι αναφέρονταν στην αυστριακή στρατιωτική διοίκηση του Σεµλίνου για κάθε διένεξη µε τις ο-

θωµανικές αρχές. Οι Έλληνες χρηµατοδότησαν την πρώτη ορθόδοξη εκκλησία που ιδρύθηκε στην 

πόλη (1752-1780), της Γεννήσεως της Παρθένου. Τέλος, ο έλληνας απόδηµος Θεόδωρος Αποστό-

λου υποστήριξε µε όλα τα µέσα στην κατασκευή του παρεκκλησίου των Αρχαγγέλων µέσα στο 

λοιµοκαθαρτήριο της πόλης. 

 

 

 
 

Εικόνα 9. Το Zemun στον ∆ούναβη, στα Β∆ της ∆Ε του Βελιγραδίου από το Google Earth. 
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Εικόνα 10. Αριστερά: το Σεµλίνο στον Navigationskarte der Donau. ∆εξιά: το Ρύτιον (αρχαία ονοµασία) ή Σεµλίνο ή 

Ζέµονα στη Χάρτα του Ρήγα.  

 

 

Το Σεµλίνο διέθετε µία σηµαντική ελληνική κοινότητα 200-250 ατόµων το 1764, της οποίας 

τα µέλη αυξάνονταν συνεχώς (800 το 1816, 1000 το 1823) µέχρι τα µέσα του 19
ου
 αι., όταν οι ελ-

ληνικοί πληθυσµοί στη Σερβία µειώθηκαν σταδιακά. Το ελληνικό σχολείο της πόλης, το “Ελληνο-

µουσείο”, ιδρύθηκε το 1794 και ήταν οργανωµένο σε τρία επίπεδα: το πρωτοβάθµιο, το δευτερο-

βάθµιο και το τριτοβάθµιο σχολείο. Προσήλκυε µαθητές από τις σερβικές και ουγγρικές κοινότητες 

του Σεµλίνου, του γειτονικού Βελιγραδίου και άλλων πόλεων, χάρη στη βιβλιοθήκη του και στο 

υψηλό επίπεδο των σπουδών
7
. Τα µέλη των ελληνικών κοινοτήτων στην Αυστριακή Aυτοκρατορία 

ήταν κυρίως έµποροι. Ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της σύγχρονης πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι έλ-

ληνες έµποροι κρατούσαν στα χέρια τους το εµπόριο µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Ανάµεσά 

τους, οι µεταπράτες (περιπλανώµενοι έµποροι ή ιδιοκτήτες µικρών καταστηµάτων), οι έµποροι 

χονδρικής (κυρίως ζωέµποροι) και τελικά οι επίτροποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν έδρα 

στο Σεµλίνο και ασχολούνταν µε τις µεταφορές από τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία στην Κεντρι-

κή και ∆υτική Ευρώπη (Ζαφείρης, 1998). 

Μέσω των δικτύων ποτάµιων µεταφορών του ∆ούναβη και των παραποτάµων του, όπως 

και των οδικών δικτύων, µέσω του Βελιγραδίου και του Σεµλίνου (όπου τα εµπορεύµατα καταγρά-

φονταν και απολυµαίνονταν), οι έλληνες έµποροι µετέφεραν αγαθά από τις ακτές της Αδριατικής 

και τη Μαύρη Θάλασσα και κατοικίδια ζώα από τη Σερβία στην Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία. 

Έχει επιβεβαιωθεί άλλωστε ότι πολλά µέλη της ελληνικής κοινότητας του Σεµλίνου, από διάφορες 

τάξεις, γνώριζαν τον πατριωτικό ακτιβισµό του Ρήγα Βελεστινλή για την ανεξαρτησία της Ελλάδας 

και της Βαλκανικής Χερσονήσου. 

∆εδοµένων των παραπάνω, η γεω-ψηφιακή τεκµηρίωση και η επικοινωνιακή αλληλεπίδρα-

ση του προγράµµατος του ∆ούναβη σχετίζεται µε τη διαδικασία γεωαναφοράς των ΙΧ στο πλαίσιο 

των ∆Ε (Εικόνα 10), στο οποίο µπορεί να θεµελιωθεί ένας αριθµός εφαρµογών, στο σηµείο τοµής 

ανάµεσα στην ιστορική συνιστώσα (όπως φαίνεται παραπάνω στο παράδειγµα του Σεµλίνου) και 

στη χαρτογραφική συνιστώσα της γεωγραφικής απεικόνισης σχεδίου (Εικόνα 8). 
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 Ανάµεσα στους επιφανείς δασκάλους που δίδαξαν σε αυτό, αναφέρεται εξάλλου και ο Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς, 

του οποίου η βιβλιοθήκη, µετά το θάνατό του στο Ιάσιο το 1851, υπήρξε σηµαντικό κληροδότηµα στην Κοβεντάρειο 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Βλ. Οι Ελληνικές παροικίες στις πρώην Γιουγκοσλαβικές χώρες, Όλγα Κατσιαρδή-

Hering (επιµ.), Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, http://www.fhw.gr/projects/migration/15-19/gr/v2/yugoslavia.html. 
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Εικόνα 10. Η περιοχή του Σεµλίνου στον ΙΧ Navigationskarte der Donau βέλτιστα προσαρµοσµένη κατά οµοιότητα 

(αριστερά) στη σχετική ∆Ε από το Google Earth (∆εξιά). 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

Στην εργασία αυτή, δίνεται ένα παράδειγµα-πρόταση καλής πρακτικής, σε συνθετική µορφή, του 

πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες µπορούν ή δεν µπορούν να συνεισφέρουν στην αναβίωση της ιστορι-

κής γεωγραφίας, στο πλαίσιο των αρχών της Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς και σύµφωνα µε το 

σχήµα που δίνεται στην εικόνα 8. Το παράδειγµα µελέτης που χρησιµοποιείται εδώ βασίζεται στη 

χρήση δύο ιστορικών χαρτών (ΙΧ) του 18
ου
 αι. του ∆ούναβη (διαφορετικής τυπολογίας και προέ-

λευσης) σε συσχετισµό µε εικόνες ελεύθερα διαθέσιµες από το Google Earth (∆Ε). 

Φαίνεται πώς η επεξεργασία των ΙΧ µε σεβασµό στα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία όσον α-

φορά την πολιτική, στρατιωτική, εµπορική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή κατά µήκος του ∆ούνα-

βη συνδυάζει την Ιστορία µε τη Χαρτογραφία και αντίστροφα, προσφέροντας επιπλέον ως προστι-

θέµενη αξία τη σύγχρονη διεθνή διάσταση στην ιστορική και γεωγραφική κληρονοµιά των λαών 

που έδρασαν και αλληλεπίδρασαν µε αυτή τη σηµαντική περιοχή για τη συνολική ευρωπαϊκή φυσι-

κή και πολιτιστική κληρονοµιά. 
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