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Π

ροσκαλώντας τον Βαγγέλη Λιβιεράτο να αναλάβει
μία εκ των χαρτογραφικών διαστάσεων, αρθογραφώντας ad libitum σε τακτική βάση στις «Κλίμακες»
στο ηλεκτρονικό περιοδικό Λόγου & Τέχνης «Χάρτης»
ήταν βέβαιο ότι θα ανταποκρινόταν με τη φρεσκάδα,
την συνδυαστική ραδιουργία και τη γλωσσική γλαφυρότητα του πρύτανη της σύγχρονης χαρτογραφίας μας,
του διεθνούς κύρους δασκάλου, ου μην αλλά και την
ευαισθησία του διακριτικού κρυπτοποιητή. Αυτό που
δεν ήταν αναμενόμενο αποκαλύφθηκε με την πολύπλευρη θεματολογία που κατέθετε κάθε μήνα, θεματολογία που έδειχνε τάσεις συμπόρευσης με την τότε
επικαιρότητα μαζί με απλουστευτικές (για μη ειδικευμένους αναγνώστες) προσεγγίσεις ποικίλων γοητευτικών θεμάτων: Ο χάρτης ως διαδικασία απεικόνισης που
εμπλέκει επιστήμες, τεχνολογίες, τέχνες κι εμπειρίες. η
ένοια της κλίμακας. ο «ωραίος» χάρτης που υπερισχύει
κάποτε του «σωστού». ένας βασιλιάς θύμα των χαρτογράφων. χάρτες μεταξύ σατιρικής τέχνης και ιδεολογικής επιρροής. Αλλά και πιο ειδικευμένα καλλιτεχνικά
θέματα: Η χαρτογραφία του Ουμπέρτο Έκο, ένας άγνωστος χαρτογράφος (Α. Μαυροκορδάτος), πώς μπορεί η
φυσική επιφάνεια μιας σφαίρας να γίνει επίπεδη, ένας
αυτοδίδακτος σύγχρονος χαρτοτέχνης κ.ο.κ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

Ο Ευάγγελος Λιβιεράτος συνεργάζεται
με τις Εκδόσεις Ζήτη της Θεσσαλονίκης από το 1985 με την έκδοση του διδακτικού βιβλίου του «Γενική Χαρτογραφία» και ως «Γενική Χαρτογραφία
και Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία» το 1989.
Μερικά από τα τελευταία βιβλία του,
που εκδόθηκαν από τις Εκδόσεις Ζήτη
ή τυπώθηκαν εκεί, είναι:
2020: «Χαρτών Χώρας Γράφειν. 130
Χρόνια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού». Βιβλιοθήκη & Κέντρο
Πληροφόρησης ΑΠΘ.
2019: «Καθ’ Ομοιότητα Σελήνης Μηνοειδούς. 14 Μικρές Ιστορίες με Χάρτες
για τη Θήρα/Σαντορίνη». Βιβλιοθήκη
& Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ.
2018: «Αρχιπέλαγος 1685-1687. Στους
Χάρτες του Λουδοβίκου ΙΔ». Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ.
2017: «Η Χάρτα του Ρήγα: Τα Δύο (συν)
Πρόσωπα. Μια ‘  Άλλη’ Ανάγνωση του
Χάρτη». Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ.
2013: «Ευρωπαϊκή Χαρτογραφία & Πολιτική: Η Περίπτωση της Μακεδονίας». Εκδόσεις Ζήτη.
2012: «European Cartography & Politics: Τhe Case of Macedonia». Ziti
Publications.
2009: «Χαρτογραφικές Περιπέτειες της
Ελλάδας, 1821-1919». Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο (τώρα
στο ΜΙΕΤ).
2007: «Ένα Ταξίδι στην Κυριαρχία των
Χαρτών. Ιστορίες για την Απεικόνιση της Διεύρυνσης του Κόσμου».
Εκδόσεις Ζήτη.
2007: «25 Αιώνες Χαρτογραφίας και
Χαρτών. Μια Περιήγηση από τους
Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα». Εκδόσεις Ζήτη.
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Ο Ευάγγελος Λιβιεράτος είναι
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ (2015).
Επίτιμος Εταίρος της Διεθνούς
Χαρτογραφικής Ένωσης (2019).
Καθηγητής Ανωτέρας Γεωδαισίας
και Χαρτογραφίας στην Πολυτεχνική
Σχολή ΑΠΘ (1979-2015).
Διδάκτωρ του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου της Ουψάλα έχει διδάξει
και εργαστεί ερευνητικά στις ΗΠΑ,
Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία
και Αυστρία. Πρόεδρος της Επιτροπής
της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης
«Χαρτογραφική Κληρονομιά στην
Ψηφιακότητα» (2005-2019). Ιδρυτής
(2006) του διεθνούς διαδικτυακού
περιοδικού e-Perimetron.org
για τις επιστήμες και τεχνολογίες
σχετιζόμενες με την Ιστορία
της Χαρτογραφίας και των Χαρτών.
Από το 2015 είναι μέλος
της συμβουλευτικής επιτροπής
για τη Γεωδαισία της Βαυαρικής
Ακαδημίας Επιστημών.
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Από το 2019 συνεργάζεται
με το περιοδικό Λόγου και Τέχνης
«Χάρτης» (hartismag.gr).
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Honorary Fellow, International Cartographic Association
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Κείμενα που φιλοξενήθηκαν στο μηνιαίο
περιοδικό «Χάρτης» (www.hartismag.gr)
το 2019 και 2020. Μια συνάντηση στους
τόπους και τις ουτοπίες της χαρτογραφίας και των χαρτών, του προχθές, του χθες
και του σήμερα. Μια απλή συζήτηση για
πολλά και διάφορα, αλλά πάντα μαζί με
χάρτες στους βυθούς και στις επιφάνειες.
Tablas Mexicanas: Η αδιέξοδη ταυτόχρονη αντιπαράθεση δύο, τριών ή περισσότερων αντιπάλων, χωρίς διάθεση συνεννόησης και με αβέβαιο αποτέλεσμα. Κλασικό
παράδειγμα Tablas Mexicanas στον κινηματογράφο η τριπλή μονομαχία (triello)
των τελευταίων σκηνών στο γουέστερν
του Σέρτζιο Λεόνε «Ο καλός, ο κακός και
ο άσχημος» (1966).

3

Πρόλογος του Δημήτρη Καλοκύρη

Α

ν ο Yμηττός ήταν ηφαίστειο, ο Θερμαϊκός ποτάμι, η Θεσσαλία σπήλαιο και ο Ταύγετος επικλινής θάλασσα, θα είχαμε μια
νέα φαντασιακή γεωγραφία πολλαπλών διαστάσεων. Δυστυχώς
ο κόσμος είναι πολύ πιο απλός, πιο ρηχός και, ίσως γι’ αυτό, πιο
ωραίος.
Το πρώτο πράγμα που κατέγραψε ο άνθρωπος ήταν ένας χάρτης
του κόσμου του. Από τότε, κάθε μέρα, πασχίζουμε επί χάρτου να
ολοκληρώσουμε την ίδια εικόνα του κόσμου που, παραδοξως,
παραμένει αόρατη.
⁂
«Η επιστήμη είναι όπως το σεξ», έχει πει ο κορυφαίος θεωρητικός
φυσικός Ρίτσαρντ Φάινμαν, «κάποιες φορές κάτι χρήσιμο προκύπτει, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που το κάνουμε». Κάπως έτσι,
νομίζω ότι δεν εξαιρείται και η επιστήμη της χαρτογραφίας. Ο
λόγος που ασχολούμαστε μ’ αυτήν, όσοι δεν είμαστε εξ επαγγέλματος χαρτογράφοι, είναι για τον ταξιδιώτη ή τον ιστορικό πρακτικός (να εντοπίζει διαδρομές – προ GPS ασφαλώς), για τον φιλότεχνο εν γένει αισθητικός (οι περισσότεροι —ιδίως οι παλαιότεροι—
χάρτες διεκδικούν υπέροχη εικονοποιία) ενώ για τον καλλιτέχνη,
η χαρτογραφία είναι ένα πεδίο ουτοπικών ενοράσεων.
Μπορεί η τεχνολογία των υπολογιστών να έχει δημιουργήσει
υπερακριβή αποτελέσματα βασισμένα στα μαθηματικά, δύσκολα
όμως να κολυμπήσουν τα φοβερά φαντασικά υδρόβια τερατίδια
(monstriculi aquatici) της αναγεννησιακής χαρτογραφίας στις
θάλασσες της Google. Noσταλγικές αναζητήσεις ίσως, έθρεψαν
όμως γενεές ρομαντικών τεράτων μέχρι τις μέρες μας. Στο μέλλον
η φαντασία προμηνύεται τερατώδης.
⁂
–5–
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Προσκαλώντας τον Βαγγέλη Λιβιεράτο να αναλάβει μία εκ των
χαρτογραφικών διαστάσεων, αρθογραφώντας ad libitum σε τακτική βάση στις «Κλίμακες» στο ηλεκτρονικό περιοδικό Λόγου &
Τέχνης «Χάρτης» (www.hartismag.gr) ήταν βέβαιο ότι θα ανταποκρινόταν με τη φρεσκάδα, την συνδυαστική ραδιουργία και τη
γλωσσική γλαφυρότητα του πρύτανη της σύγχρονης χαρτογραφίας μας, του διεθνούς κύρους δασκάλου, ου μην αλλά και την
ευαισθησία του διακριτικού κρυπτοποιητή. Αυτό που δεν ήταν
αναμενόμενο αποκαλύφθηκε με την πολύπλευρη θεματολογία που
κατέθετε κάθε μήνα, θεματολογία που έδειχνε τάσεις συμπόρευσης με την τότε επικαιρότητα (γεωπολιτικές αναταραχές, επιδημίες, συγκρούσεις περί αμφισβήτησης ακτογραμμών, παρέμβαση
του κλήρου στον καθορισμό των Μεσημβρινών) μαζί με απλουστευτικές (για μη ειδικευμένους αναγνώστες) προσεγγίσεις ποικίλων γοητευτικών θεμάτων: Ο χάρτης ως διαδικασία απεικόνισης
που εμπλέκει επιστήμες, τεχνολογίες, τέχνες κι εμπειρίες. η ένοια
της κλίμακας. ο «ωραίος» χάρτης που υπερισχύει κάποτε του
«σωστού». ένας βασιλιάς θύμα των χαρτογράφων. χάρτες μεταξύ
σατιρικής τέχνης και ιδεολογικής επιρροής. Αλλά και πιο ειδικευμένα καλλιτεχνικά θέματα: Η χαρτογραφία του Ουμπέρτο Έκο,
ένας άγνωστος χαρτογράφος (Α. Μαυροκορδάτος), πώς μπορεί η
φυσική επιφάνεια μιας σφαίρας να γίνει επίπεδη, ένας αυτοδίδακτος σύγχρονος χαρτοτέχνης κ.ο.κ.
Η Τέχνη είναι ένας τρόπος να αποδίδεις τα πράγματα έτσι ώστε
να σχηματίζουν νέα συμφραζόμενα. Η συνεργασία μιας χαρτογραφικής διετίας απέδωσε το παρόν εκθαμβωτικό βιβλίο.
Να ετοιμάζεστε για τον δεύτερο τόμο.

–6–
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Χαρτοβασίλειο

Μ

ιλώντας επιστημονικά, ο χάρτης, όπως οι περισσότεροι τον
αντιλαμβάνονται σήμερα (πριν προστεθεί και περιπλέξει τα
πράγματα ο τίτλος του περιοδικού «Χάρτης»…), είναι το οπτικοποιημένο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας απεικόνισης που συνδέεται με γεωμετρικά, φυσικά και ανθρωπογενή δεδομένα του γήινου
κόσμου και των διαδράσεών τους σε αυτόν. Ενός κόσμου με χαρακτηριστικά, ιδιότητες, ρόλους και λειτουργίες. Η διαδικασία της
απεικόνισης που παράγει τον χάρτη εμπλέκει επιστήμες, τεχνολογίες, τέχνες και εμπειρίες. Προϋποθέτει περιέργεια για τη γνώση
και τη διαχείριση του γήινου περιβάλλοντος και ικανότητα παρατήρησης των φαινομένων, όπως εμφανίζονται και εξελίσσονται σε
αυτό. Συνδέεται, όμως, και με τις κυρίαρχες ιδέες και τα μορφωτικά περιβάλλοντα, αλλά και με τους μηχανισμούς της δύναμης
και του χρήματος που ρυθμίζουν την κινητικότητα των κοινωνιών
και την επιρροή τους στις αγορές. H ανά τους αιώνες των αιώνων
κινητικότητα των πολιτισμών και η συμμετοχή τους στις αγορές
καθόρισαν και καθορίζουν την αξία και την εξέλιξη των χαρτών
αλλά και τις χρήσεις και τη χρησιμότητά τους σε όποια μορφή και
μέσο παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται σήμερα.
Οι χάρτες παράγονται από κοινωνίες που τους καταλαβαίνουν και τους χρειάζονται στη ζωή τους, στις δράσεις και για την
ανάπτυξή τους. Κατά κανόνα από κοινωνίες που τους έχουν εντάξει στα μορφωτικά τους συστήματα και σε εκείνα που ρυθμίζουν
τις σχέσεις των λειτουργιών του κράτους με την κοινωνία. Κάποιος
είχε κάποτε πει, δείτε στην ιστορία ποιες κοινωνίες παράγουν
χάρτες, πώς τους χρησιμοποιούν και πώς τους διαχέουν στα μέλη
τους για να καταλάβετε τον βαθμό της ωριμότητας και ανάπτυξής
τους! Ισχύει και σήμερα. Ισχυρές κοινωνίες σε ανεπτυγμένες χώρες
παράγουν ακόμη χάρτινους χάρτες, παράλληλα με τους ψηφιακούς και χαίρονται πολύ την ομορφιά των παλιών στις αφθονίες
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της μορφωτικής διάστασης της ζωής τους, στις βιβλιοθήκες, στα
αρχεία, στα μουσεία και στις πινακοθήκες!
Τι ήταν, όμως, αυτό που έφερε τον χάρτη στο προσκήνιο της
ιστορίας του ανθρώπου στον κόσμο; Ήταν μήπως η ανάγκη να
προχωρήσει τη ζωή του στον χώρο και τον χρόνο; Ναι, γι’ αυτό
και τον επινόησε. Ως ένα υλικό μέσο με το οποίο θα υπερέβαινε την αδυναμία του να εποπτεύσει άμεσα το περιβάλλον του
και τον κόσμο γύρω του, σε μια έκταση που υπερέβαινε μερικά
μόλις χιλιόμετρα αν επόπτευε από ύψωμα και πολύ λιγότερο σε
πεδιάδα ή στη θάλασσα. Ήταν, λοιπόν, η επινόηση του χάρτη μια
υποστήριξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επιβίωσης και διεύρυνσης των οριζόντων του ζωτικού χώρου. Τα πρώτα
δείγματα υπάρχουν στους βράχους, ήδη από το μέσον της περιόδου από την Παλαιολιθική μέχρι τη Νεολιθική εποχή. Και μετά η
απεικόνιση των ορίων της ατομικής και συλλογικής ιδιοκτησίας
στη γη και οι χρήσεις των χαρτών πρώτα στις παράκτιες πλοηγήσεις, μετά στις διαπόντιες και ύστερα στις μεγάλες θάλασσες και
στους ωκεανούς, απ’ όπου προέκυψαν και οι μεγάλες εξελίξεις
στη χαρτογραφία. Μεγάλες πραγματικά εξελίξεις στην παγκόσμια
ιστορία (πολύ λίγα, δυστυχώς, γνωρίζει γι’ αυτά το σύγχρονο
μορφωτικό περιβάλλον της χώρας μας), στις οποίες συνέβαλαν
πολύ και οι Έλληνες, από τους Μιλήσιους μέχρι τους Αλεξανδρινούς, διαμορφώνοντας σημαντικά αυτό που γνωρίζουμε σήμερα
ως χαρτογραφία και πολιτισμό των χαρτών!
Οι χάρτες και οι χαρτογραφίες τους, λοιπόν, καθ’ όλους τους
τρόπους θεώμενοι σε ένα περιοδικό λόγου και τέχνης, πολιτισμού και ανησυχίας με το όνομα «Χάρτης» που ξανάνιωσε για να
επιτρέψει περιπλανήσεις και ελευθερίες και ίσως για να δικαιολογηθεί η (μάλλον) του Ερατοσθένους το πρώτον εισαγωγή των
λέξεων γεωγραφία και φιλολογία εις το θησαυροφυλάκιον της
ελληνικής…
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