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ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Α΄ Κύκλος ∆ιαλέξεων “Επιστήµη - Τεχνολογία - Οικονοµία στην Αρχαία Ελλάδα” 
Γεωγραφία, ∆ευτέρα, 12 ∆εκεµβρίου 2012, ώρα 19:30 
 
 
 
Ευάγγελος Λιβιεράτος, Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Πρόεδρος της Επιτροπής “Ψη-
φιακές Τεχνολογίες στη Χαρτογραφική Κληρονοµιά” της ∆ιεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης.  

 
“Γράφειν την Γην” – Ένα ταξίδι στην αρχαία ελληνική Γεωγραφία και Χαρτογραφία, τη βάση 
για τις πανταχού παρούσες σχετικές εξελίξεις στον σηµερινό ψηφιακό κόσµο. 

 

Για την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής επιστήµης και τεχνολογίας και 

την κατανόηση, ιδιαίτερα από τη νεότερη γενιά, της θεµελιώδους σηµασίας της στη διαχρονική 

εξέλιξη του παγκόσµιου πολιτισµού, απαιτείται µια εναργής ανάδειξή της ως αναφαίρετου συ-

στατικού της σύγχρονης επιστήµης και τεχνολογίας. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση της Γεω-

γραφίας και της εποπτικής της έκφρασης, που είναι η Χαρτογραφία. 

Η πνευµατική και µορφωτική αποκοπή µας από την αρχαιότητα και η όλο και µεγαλύτερη από-

σταση που τη χωρίζει από τη νέα γενιά, λόγω της εµµονής µας σε αναχρονιστικά πρότυπα διδα-

σκαλίας, δεν επιτρέπουν να αντιληφθεί η κοινωνία και οι νέοι ότι οι βάσεις και οι αναφορές πολ-

λών επιστηµονικών και τεχνολογικών υπερσύγχρονων συστηµάτων θεµελιώνονται στην ελληνική 

αρχαιότητα, όπως είναι, ανάµεσα σ’ αυτά, τα συστήµατα γεωπληροφορίας, γεωεποπτείας και 

γεωαπεικονιστικής, που θεωρούµε συνολικά ως το “µαγικό” άκρον άωτον της εξέλιξης. Η άµεση 

χρηστική πρόσβαση στα συστήµατα αυτά, από τις συσκευές δορυφορικής πλοήγησης των ταξί 

στους δρόµους, µέχρι τα υπερφορητά “πλακίδια” (iPad, tablet pc) και τα “ευφυή” κινητά τηλέ-

φωνα (iPhones, smart phones), τα οποία άφθονα καταναλώνουµε στην καθηµερινή µας ζωή και 

σχεδόν µαζικά η νέα γενιά, οδηγεί στο να αναδεικνύεται το αρχαιοελληνικό “γράφειν την γην”, 

µε τις βάσεις του, σε θέµα επίκαιρο και ελκυστικό όσο ποτέ άλλοτε. Επίκαιρο, γιατί η νέα γεω-

γραφικότητα, όπως αναπτύσσεται διεθνώς, συγχρονίζεται άµεσα µε την ψηφιακή ενσωµάτωση, 

που καθορίζει τον 21ο αιώνα. Ελκυστικό, γιατί µια κατάλληλα δοµηµένη και οπτικοποιηµένη προ-

σέγγιση ενδιαφέρει τη σηµερινή νέα γενιά, η οποία λειτουργεί πλέον ενστικτωδώς στο περιβάλ-

λον της νέας γεωγραφικότητας, που προσφέρει άφθονα η πανταχού παρούσα ψηφιακότητα. 

Η διάλεξη, παρακάµπτοντας τον γραπτό λόγο, επιχειρεί, µε αναδραστικά οπτικά µέσα, µια δια-

χρονική περιπλάνηση στους σχεδόν δέκα αιώνες της αρχαιοελληνικής γεωγραφικής και χαρτο-

γραφικής σκέψης και πράξης, από τους Μιλησίους του 7ου αι. π.Χ. µέχρι τους Αλεξανδρινούς του 

2ου αι. µ.Χ. Αναδεικνύει τα θεµελιώδη ζητήµατα, που καθορίζουν τις εξελίξεις της ψηφιακής επο-

χής µας, στους σύγχρονους τοµείς της γεωχωρικότητας, της γεωεποπτείας και της γεωκυβερνη-

τικής διαχείρισης. Έννοιες, όπως η Μεγίστη νήσος οικουµένη, τα κλίµατα, το έναστρο στερέωµα, 

ο χρόνος, η κινητικότητα της ναυτοσύνης, τα οδοιπορικά, οι αποστάσεις του ταξιδιού, η παρατή-

ρηση και τα εργαλεία των γεωµετρήσεων, το σχήµα και το µέγεθος της γης, το πλάτος, το µήκος, 

η αρχή και τα άκρα της γνωστής οικουµένης, οι τόποι, το στίγµα, τα σηµεία του ορίζοντα και οι 

διευθύνσεις του, οι χάρτες και η κλίµακα, γίνονται το πυκνό συνεχές µέσον µιας αφήγησης ιδε-

ών, προσώπων και πράξεων που θεµελίωσαν τη γεωγραφική και χαρτογραφική σκέψη και τα 

αποτελέσµατά της, όπως ακριβώς τα χρησιµοποιούµε και σήµερα, χωρίς να γνωρίζουµε, τις πε-

ρισσότερες φορές, την προέλευση ή τις αφετηρίες τους από τον αρχαιοελληνικό κόσµο. 

      


