Εισαγωγή Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωµένο στο χάρτη και στις αναρίθµητες µορφές που έλαβε στην πορεία
του χρόνου. Επιδιώκει να εισχωρήσει κάτω από την επιφάνεια, άλλοτε λαµπρή άλλοτε λιτή, για να διακρίνει το λόγο για
τον οποίο άρχισαν να φτιάχνονται οι χάρτες, ποιοι ήταν οι δηµιουργοί τους, ποιους σκοπούς επιδίωκαν να υπηρετήσουν
και ποιες ήταν οι σχέσεις τους µε την κοινωνία στην οποία δηµιουργήθηκαν· ποιες, ως εκ τούτου, αξίες αντιπροσώπευαν.
Αυτό µπορεί να φαίνεται υπερβολικό για κάποιο αντικείµενο που για πολλούς ανθρώπους είναι ένα εφήµερο είδος που
καλύπτει µια παροδική ανάγκη, µολονότι πάντα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι για τους οποίους οι χάρτες ήταν αέναη πηγή
γοητείας σε επιστηµονικό, αισθητικό, ιστορικό, πνευµατικό, συγκινησιακό και συµβολικό επίπεδο.
Όµως για να αρχίσουµε µε την ερώτηση που αποτελεί τον πυρήνα όσων πραγµατευόµαστε στο τελευταίο θέµα
αυτού του βιβλίου (2005): Τι είναι χάρτης; Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι περισσότεροι από εκείνους που
ασχολούνται µε την ακαδηµαϊκή µελέτη των χαρτών αποδέχθηκαν τον ορισµό που διατυπώθηκε το 1987 από τους
εκλιπόντες Μπράιαν Χάρλεϊ και Ντέιβιντ Γούντγουρντ στην αρχή του πρώτου τόµου του µνηµειώδους και ακόµη
ανολοκλήρωτου έργου τους History of Cartography (Ιστορία της χαρτογραφίας):
Οι χάρτες είναι γραφικές αναπαραστάσεις που µας διευκολύνουν να κατανοήσουµε µέσα
στο χώρο πράγµατα, αντιλήψεις, συνθήκες, διαδικασίες και γεγονότα του ανθρώπινου κόσµου.

Είναι ο ορισµός που είχα κατά νου σ’ αυτό το βιβλίο. Πάντως, το 1987, ο συγκεκριµένος ορισµός αναστάτωσε τους
κύκλους που υιοθετούσαν µια πιο περιορισµένη άποψη για το χάρτη και τον θεωρούσαν ως ένα πρωτίστως χρηστικό
γεωγραφικό και επιστηµονικό χάρτινο αντικείµενο, στο πλαίσιο συνήθως της ευρωπαϊκής παράδοσης, που η ποιότητά
του κρίνεται κατ’ αρχάς από τη γεωµετρική του ακρίβεια. Πρόκειται για µια κάπως ντετερµινιστική και απλοϊκή οπτική
της ιστορικής εξέλιξης της χαρτογραφίας, η οποία αρχικά διαδόθηκε από γεωγράφους – κάποιοι από τους οποίους
γνώριζαν απλώς επιφανειακά την ιστορική µέθοδο. Στη διάδοση της άποψης αυτής συνέβαλαν περιστασιακά ιστορικοί
γεωγράφοι, βιβλιοθηκάριοι και πωλητές χαρτών, οι οποίοι προσπαθούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού
στην περιοχή τους. Οι ιστορικοί και οι ψευδοϊστορικοί των ανακαλύψεων χρησιµοποίησαν επίσης (και χρησιµοποιούν
ακόµη) παλιούς χάρτες για να εικονογραφήσουν τα κείµενά τους, ερευνώντας ενίοτε την ιστορία της δηµιουργίας και
της δηµοσίευσης των χαρτών αυτών. Ωστόσο, αυτό προκάλεσε σύγχυση µεταξύ των δύο κλάδων, της ιστορίας των
εξερευνήσεων και της ιστορίας της χαρτογραφίας – σύγχυση που έχει αποδειχθεί και για τους δύο ιστορικούς
κλάδους υπερβολικά στείρα, χωρίς να προσφέρει ωφέλεια σε κανέναν.
Όλοι οι ερευνητές είχαν την τάση να βλέπουν την εξέλιξη της χαρτογραφίας ως τη σταδιακή νίκη της αντικειµενικής
«αλήθειας» και της επιστηµονικής µεθόδου επί της επιστηµονικής και γεωγραφικής άγνοιας. Τα επιτεύγµατα των εθνικών
χαρτογραφικών υπηρεσιών, όπως της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας στη Βρετανία, της Γεωλογικής Χαρτογραφικής
Υπηρεσίας στις Ηνωµένες Πολιτείες ή του Τοπογραφικού Γραφείου στην Ελβετία, υµνήθηκαν ως κορυφαίες στιγµές της
χαρτογραφίας. Συνέπεια αυτής της προσέγγισης ήταν και οι άγραφες υποθέσεις ότι αφενός η µοναδική όψη της ιστορίας
των χαρτών που αξίζει να µελετηθεί ήταν η µαθηµατική τους ακρίβεια, και αφετέρου ότι η προοπτική της δηµιουργίας
χαρτών απόλυτης γεωµετρικής ακρίβειας, που έγινε κατορθωτή χάρη στον παγκόσµιο εντοπισµό θέσης και στην
τηλεπισκόπηση µέσω δορυφόρων και υπολογιστών, θα οδηγούσε στο άµεσο µέλλον την ιστορία της χαρτογραφίας στη
θριαµβευτική ολοκλήρωσή της. Αυτή η οπτική απαξίωσε και σε κάποιες περιπτώσεις αγνόησε το ευρύτερο πολιτισµικό
πλαίσιο, αλλά είναι ακόµη κρατούσα σε ορισµένους κύκλους, ιδιαίτερα στον γερµανόφωνο κόσµο.
Στις παλαιότερες ιστορίες της χαρτογραφίας η δηµιουργία χαρτών εκτός Ευρώπης περιορίστηκε σε ελάχιστες
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σελίδες (αντίθετα, στη νέα Ιστορία της χαρτογραφίας µέχρι στιγµής έχουν αφιερωθεί σ’ αυτή περισσότερες από 2.000
πυκνογραµµένες σελίδες). Άλλες µορφές σύγχρονων χαρτών, όπως η εµπορική και η εφήµερη χαρτογραφία –οι τύποι
χαρτών µε τους οποίους είναι εξοικειωµένη η πλειονότητα των ανθρώπων– είχαν απορριφθεί ως ευτελείς, δευτερογενείς
και ανάξιες µελέτης. Οι περισσότεροι ακαδηµαϊκοί γεωγράφοι αντιµετώπιζαν συγκαταβατικά την ευρωπαϊκή χαρτογραφία
πριν από το 1800, και ιδιαίτερα πριν από το 1500· οι δηµιουργοί της καταδικάστηκαν ως αµαθείς ή τουλάχιστον ως
ασαφείς και πολλές από τις πιο θελκτικές πλευρές της δηµιουργίας τους απορρίφθηκαν ως «απλώς διάκοσµος».
Στο µεταξύ, η πλειοψηφία των ιστορικών θεωρούσε ότι οι χάρτες αποτελούν πεδίο έρευνας των ακαδηµαϊκών
γεωγράφων. Γενικά δίσταζαν να τους χρησιµοποιήσουν ως ιστορικές πηγές, όπως τα άλλα γραπτά τεκµήρια. Το
ενδιαφέρον τους περιορίστηκε στη νεότερη ιστορική χαρτογραφία, η οποία αποσαφήνιζε τη δική τους ερµηνεία για
το παρελθόν (όπως θα διαπιστώσουν οι αναγνώστες, αν κοιτάξουν στο 750 και στο 1646, η ιστορική χαρτογραφία
έχει µακρά παράδοση), ή τους θεώρησαν απλώς ως χαριτωµένες εικονογραφήσεις ή σκονισµένα καλύµµατα
βιβλίων που προορίζονταν για το ευρύ κοινό.
Οι παλιοί χάρτες εγκαταλείφθηκαν στους συλλέκτες χαρτών, που κι αυτοί, σε γενικές γραµµές, ενδιαφέρονταν
µόνο για την όµορφη διακόσµησή τους, ενώ η λεπτοµερής έρευνά τους εκχωρήθηκε σε παλαιοπώλες και τοπικούς
ιστορικούς (πολλοί από τους οποίους ήταν συλλέκτες), καθώς και σε βιβλιοθηκάριους, οι οποίοι συνήθως
συνέτασσαν λεπτοµερείς καταλόγους χαρτών και περιέγραφαν την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Το έργο τους
ήταν αυτοδίκαια γοητευτικό και θεµελιώδες για κάθε επόµενο βήµα προόδου. Ωστόσο, χαρακτηριζόταν από ατολµία
και πολύ συχνά από έλλειψη πνευµατικής αυστηρότητας. Φαίνεται σαν να µην είχαν οι συγγραφείς το συλλογικό
θάρρος να δηλώσουν ξεκάθαρα αυτό που οι ίδιοι αντιλαµβάνονταν: ότι δηλαδή η επιστηµονική µέτρηση δεν ήταν η
αρχή και το τέλος της χαρτογραφίας.
Μόλις τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η κατάσταση άλλαξε ριζικά, ιδιαίτερα στον αγγλοσαξονικό κόσµο.
Παραδόξως, σε µεγάλο βαθµό το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η χαρτογραφία και η ιστορία της δεν θεωρούνται
πλέον κύριο στοιχείο της γεωγραφίας, όπως αυτή διδάσκεται στα αγγλόφωνα πανεπιστήµια, καθώς επίσης και στη
λανθασµένη υπόθεση ότι τα ψηφιακά Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφόρησης (Geographical Information Systems
– GIS) δεν προσφέρουν απλώς ένα καινούργιο µέσο στη χαρτογραφία, αλλά την έχουν υποκαταστήσει. Οι χάρτες,
από τη στιγµή που έπαψαν να αποτελούν τοµέα της γεωγραφίας, τέθηκαν στη διάθεση άλλων επιστηµών. Στην
εξέλιξη αυτή συνέβαλαν η αυξανόµενη δηµοτικότητα των διεπιστηµονικών ερευνών και ο διευρυνόµενος ρόλος
της εικόνας, κάτι που ίσως είναι συνέπεια της διάδοσης της τηλεόρασης και πιο πρόσφατα του διαδικτύου, καθώς
και της ευκολίας µε την οποία οι εικόνες µπορούν να δηµιουργηθούν και να επεξεργαστούν σε ψηφιακό
περιβάλλον. Οι ακαδηµαϊκοί ιστορικοί όλων των ειδικοτήτων –κοινωνικής, πολιτικής, διπλωµατικής και ιστορικοί της
τέχνης– καθώς και οι ειδικοί στη λογοτεχνία αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τους χάρτες και να διαπιστώνουν ότι
µερικές φορές αυτοί προσφέρουν για το αντικείµενο της έρευνάς τους µια οπτική που δεν θα µπορούσαν να τους
προσφέρουν άλλες πηγές. Τώρα τελευταία προστέθηκαν και δύο νέες κατηγορίες, χαρακτηριστικές των αρχών του
21ου αιώνα, οι ιστορικοί γενεαλογικών δέντρων και οι διά βίου εκπαιδευόµενοι.
Όλοι έχουν συµβάλει στην επανεκτίµηση του αντικειµένου. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι για ορισµένους σκοπούς,
όπως για τα ταξίδια σε στεριά και θάλασσα, για την επιστηµονική ανακάλυψη, για την ανακάλυψη και εκµετάλλευση
πηγών, καθώς και για τον πόλεµο και τη διοίκηση, η µαθηµατική ακρίβεια είχε και εξακολουθεί να έχει σηµαντικό και
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µερικές φορές κορυφαίο ρόλο στη χαρτογραφία. Σε άλλα πλαίσια, όπως στους χάρτες των µετρό ή στην προπαγάνδα,
δεν είναι απλώς περιττή, αλλά και επιζήµια. Αντίστροφα, αυτές ακριβώς οι όψεις που παραδοσιακά έτειναν να
απορριφθούν ή να αγνοηθούν, όπως η παραµόρφωση και η διακόσµηση, έχουν αποκτήσει τεράστια σηµασία, επειδή
µας προσφέρουν τη δυνατότητα να διεισδύσουµε στις νοοτροπίες περασµένων εποχών, στις απόψεις και στη ζωή των
δηµιουργών τους, εντοπίζοντας γενικότερες πολιτισµικές πληροφορίες, όπως η πρόσληψη καλλιτεχνικών τάσεων.
Για πολλούς λάτρεις των χαρτών η γοητεία τους, κατά ειρωνικό τρόπο, πηγάζει από την επιβεβληµένη έλλειψη
αλήθειας. Πρέπει να θεωρηθούν ως τα πλέον επιτυχηµένα έργα µυθοπλασίας που δηµιουργήθηκαν ποτέ, επειδή οι
περισσότεροι από τους χρήστες τους ενστικτωδώς δεν δείχνουν καµία δυσπιστία, µέχρι να τους αναγκάσει η
δυσάρεστη πραγµατικότητα: όταν δηλαδή διαπιστώνουν ότι ο τοπογραφικός χάρτης που χρησιµοποιούσαν δεν δίνει
το πραγµατικό περίγραµµα των κτιρίων ή ότι ο στρατιωτικός χάρτης δεν αποτυπώνει µε ακρίβεια τα πεδία µάχης για
τα οποία ενδιαφέρονται. Κι όµως, τα πράγµατα πρέπει να είναι έτσι. Με δεδοµένο ότι είναι αδύνατο να
αναπαρασταθεί η πραγµατικότητα µε όλη την πολυπλοκότητά της σε µια επίπεδη επιφάνεια –είτε από χαρτί είτε από
περγαµηνή είτε από χρυσό είτε σε τάπητα– πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, όπως ποια χαρακτηριστικά
πρέπει να επιλεγούν για την ακριβή παρουσίαση ή απλώς για την παρουσίαση. Τις περισσότερες φορές αυτή η
διαδικασία επιλογής είναι σχεδόν ενστικτώδης. Ο χαρτογράφος γνωρίζει ποιους σκοπούς θέλει να εξυπηρετήσει ο
χάρτης του και επιπλέον καθοδηγείται ασυνείδητα από τις αξίες και τις εικασίες της εποχής του – εκτός κι αν
έρχονται σε σύγκρουση µε το δικό του σύστηµα αξιών, όπως είναι η περίπτωση του Φρα Μάουρο στα 1450, του
Νίκολας Φίλποτ Λίντερ στα 1827 (σ. 258) ή του Φρανκ Χοραµπίν στα 1926.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται επιλέγονται σύµφωνα µε τη βαρύτητά
τους, όπως την αντιλαµβάνεται ο χαρτογράφος – και όχι κατ’ ανάγκη σύµφωνα µε το πραγµατικό γεωγραφικό
µέγεθος. Ακόµη και στη σύγχρονη εθνική τοπογραφική χαρτογραφία χαρακτηριστικά, όπως οι αυτοκινητόδροµοι,
θα εµφανιστούν µε µεγαλύτερο πλάτος από το πραγµατικό, επειδή είναι σηµαντικά για τους οδηγούς και οι
χρήστες προτιµούν να τα διακρίνουν χωρίς δυσκολία. Αντίστροφα, ευµεγέθη χαρακτηριστικά που θεωρούνται
χωρίς σηµασία µπορεί να αγνοηθούν εντελώς ή το µέγεθός τους να αποδοθεί µικρότερο, όπως πάρκα και δηµόσιοι
χώροι σε κάποιους οδικούς χάρτες πόλεων. Συχνά οι χάρτες παρουσιάζουν πράγµατα που στην πραγµατικότητα
δεν είναι ορατά: για παράδειγµα, ο σχετικός οικονοµικός πλούτος, όπως παρουσιάστηκε στη χαρτογράφηση του
Λονδίνου την οποία εµπνεύστηκε και χρηµατοδότησε ο Τσαρλς Μπουθ στα τέλη του 19ου αιώνα (1891), ή η
γεωλογία του υπεδάφους, όπως παρουσιάζεται στο χάρτη για την περιοχή γύρω από το Μπαθ το 1823.
Μερικές φορές ο σκοπός του χάρτη είναι ακόµη απλούστερος και δεν έχει καµία σχέση µε τη γεωγραφία. Ο
παγκόσµιος χάρτης του καθεδρικού ναού στο Χέρεφορντ διακηρύσσει τη µηδαµινότητα του ανθρώπου και των
επιτευγµάτων του µπροστά στο θείο και στο αιώνιο. Μια αφίσα της γερµανικής προπαγάνδας του 1938 υµνεί τον
Χίτλερ, µε ένα χάρτη στο φόντο που απλώς λειτουργεί ως βαρόµετρο των µέχρι τότε επιτυχιών του· µε τον ίδιο τρόπο
το σχεδιάγραµµα του λιµανιού της Όστιας του 64 µ.Χ. χρησιµεύει κατ’ αρχάς για να επιδείξει την ευεργεσία του
αυτοκράτορα Νέρωνα. Μερικές φορές, όπως στις διάφορες απεικονίσεις της Ουτοπίας που παρουσιάζονται σ’ αυτό το
βιβλίο, η φυσική πραγµατικότητα είναι παντελώς απούσα ή τόσο διαστρεβλωµένη, ώστε να µην έχει καµιά γεωγραφική
σηµασία. Αντίθετα, ο χάρτης χρησιµεύει για να σχολιάσει το κενό ανάµεσα στη φιλοδοξία και τα ασήµαντα

8

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

επιτεύγµατα του ανθρώπινου είδους. Η ποιότητα του χάρτη
δεν µπορεί να κριθεί απλώς από την επιστηµονική ακρίβειά
του, αλλά και από το κατά πόσο υπηρετεί τους σκοπούς
του. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι αισθητικοί και σχεδιαστικοί
παράγοντες είναι στην παραµικρή τους λεπτοµέρεια τόσο
σηµαντικοί όσο και οι µαθηµατικοί παράγοντες – και συχνά
περισσότερο.
Κάτω από αυτό το πρίσµα, είναι σαφές ότι, αν
ερµηνεύσουµε

τους

χάρτες

µε

τη

λογική

µιας

ντετερµινιστικής πορείας προς τη διαρκώς αυξανόµενη
επιστηµονική τελειοποίηση µέσα στο χρόνο, τότε θα
χάσουµε την ουσία του θέµατος. Τελικά, οι χάρτες
ανταποκρίνονται στις νοοτροπίες και εκφράζουν τις
απαιτήσεις των κοινωνιών στις οποίες δηµιουργήθηκαν –

Αντίγραφο χάρτη από έναν Ινδιάνο Τσίκασο που δείχνει
την περιοχή ορισµένων ινδιάνικων φυλών µεταξύ της
Νότιας Καρολίνας και του Μισισίπι, περ. 1723.

και θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο για πάντα. Στην
αρχαία Ελλάδα και τη Βαβυλώνα, όπως και στην Ευρώπη του 18ου αλλά και του 20ού αιώνα, κυριαρχούσε πράγµατι
η µέριµνα για την ακρίβεια και την επιστηµονικότητα (βλ. 1719 για µια υπερβολική εκδήλωσή της). Στην αρχαία Ρώµη,
στην πρώτη περίοδο της νεότερης Κίνας και στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, πρωτεύουσα σηµασία είχε η διοικητική
χρήση των χαρτών. Αντίθετα, για µακρές χρονικές περιόδους και σε πολλούς πολιτισµούς η βασικότερη µέριµνα ήταν
να καθοριστεί και να απεικονιστεί η θέση του ανθρώπου σε σχέση µε το περιβάλλον του, το σύµπαν και το Θεό του.
Αυτή η µέριµνα ήταν ιδιαίτερα εµφανής στη µεσαιωνική Ευρώπη, στο Μεξικό των Αζτέκων και κατά περιόδους στην
αρχαία Βαβυλώνα, την Κίνα και την Ινδία. Παρήγαγαν εκπληκτικές εικόνες οι οποίες, παρά την τεράστια απόσταση
που τις χωρίζει στο χρόνο και στο χώρο, παρουσιάζουν ορισµένες εντυπωσιακές οµοιότητες.
Στο παρόν βιβλίο προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε την τεράστια ποικιλία και το ενδιαφέρον που έχουν οι
χάρτες, έστω κι αν υπάρχουν τοµείς που θα µπορούσαν να είναι πιο εκτενείς, όπως η στενή σχέση ανάµεσα στον
άνθρωπο και τη γη του, για την οποία υπάρχει βέβαια αναφορά στο πλαίσιο της προϊστορικής ευρωπαϊκής
χαρτογραφίας, αλλά αν υπήρχε περισσότερος χρόνος και χώρος, θα µπορούσε να είχε πληρέστερα εξερευνηθεί στο
πλαίσιο της ιθαγενούς χαρτογραφίας της Βόρειας Αµερικής και της Αυστραλίας (βλ. το χάρτη πάνω). Για παρόµοιους
λόγους δεν µπορέσαµε να συµπεριλάβουµε κάποια από τις υπέροχες –και τροµακτικές– απεικονίσεις του σύµπαντος
των Αζτέκων, αν και ο αναγνώστης θα πάρει µια γεύση από την απεικόνιση του ακέφαλου σώµατος που σχηµατίζει
το κέντρο του χάρτη της Τενοτστιτλάν του 1524. Παρ’ όλα αυτά το βιβλίο αποτυπώνει, εν µέρει έστω, το τεράστιο
φάσµα των τύπων των χαρτών και των υλικών µε τα οποία κατασκευάζονται. Θα δείτε επιβλητικές εικόνες του
κόσµου και των τµηµάτων του (π.χ. 1290, 1580) δίπλα σε προσωπικές πρόχειρες σηµειώσεις που είχαν σκοπό να
δώσουν µια κατά προσέγγιση εικόνα της Παλαιστίνης του 13ου αιώνα ή της Ανταρκτικής του 20ού αιώνα (1250, 1914
σ. 310), ενώ τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι ποικίλα: χαρτί, ασβεστοκονίαµα σε υπέροχες ζωγραφισµένες
στοές, χάλκινα νοµίσµατα, µάρµαρο, µάλλινοι τάπητες τοίχου, πήλινες πινακίδες, βράχος και µετάξι.
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