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Περίληψη 

Σε σύγχρονες εργασίες που πραγµατεύονται θέµατα φυσικού περιβάλλοντος, αστικού 

ιστού και των µεταβολών που έχουν υποστεί διαχρονικά είναι συχνό πρόβληµα η 

έλλειψη υλικού που να αποτυπώνει την «αρχική κατάσταση» µιας υπό µελέτη περιοχής. 

Το θέµα αυτό αφορά και στην Αττική και την Αθήνα, που διαθέτει ένα σπάνιο, 

διεθνούς ενδιαφέροντος, µείγµα ιστορικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών, µε 

πλούσιες περιβαλλοντικές, ιστοριογραφικές, πολιτιστικές, µουσικές, λαογραφικές, 

µυθολογικές, θρησκευτικές και άλλες προεκτάσεις και αναφορές και η οποία ανήκει 

στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που έχουν αποτελέσει ιστορικά και διαχρονικά 

αντικείµενο χαρτογράφησης και απεικόνισης. Τα ζητήµατα αυτά χρίζουν βαθύτερης 

µελέτης κι έρευνας, εφ’ όσον ο Ελληνικός πολιτισµός είναι προϊόν µεγάλου 

ανθρώπινου µόχθου ιστορικά συσσωρευµένου, συνδέεται µε πλήθος ανθρωπογενών και 

φυσικών παραγόντων και έχει αποτελέσει -ίσως περισσότερο από κάθε άλλον 

διαχρονικά- αντικείµενο µελέτης διεθνώς και ιστορικά. Υπό το πρίσµα αυτό, η 

οπτικοποίηση µέσω χαρτών του διαθέσιµου ιστορικού υλικού είναι χρήσιµη για την 

µελέτη των φαινοµένων, γεγονότων και των ιστορικών, γεωγραφικών και άλλων 

παραµέτρων και πλευρών που τα συνιστούν ή τα συνέστησαν. 

 

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί σε µια προσπάθεια αξιοποίησης του χαρτογραφικού υλικού 

του Kaupert, µε τη χρήση περιβάλλοντος Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Οι 

χάρτες Kaupert απεικονίζουν µε πολύ µεγάλη ακρίβεια τον οικιστικό ιστό και το 

φυσικό περιβάλλον της Αττικής, αµέσως µετά την ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού 

Κράτους. Έτσι αποτελούν µία µοναδική πηγή πρωτογενούς γεωγραφικής, ιστορικής, 

περιβαλλοντικής, πολεοδοµικής, λαογραφικής και άλλης πληροφορίας. Η απεικόνιση 

τους σε περιβάλλον G.I.S. αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο που µπορεί να αξιοποιηθεί 

µελλοντικά, σε συνδυασµό µε άλλους χάρτες, σε πλήθος περιβαλλοντικών µελετών για 

την Αττική και την Αθήνα, όπως ηλιοφάνειας, δασών, βλάστησης, βιοτόπων ή µελετών 

εξέλιξης και σχεδιασµού του αστικού ιστού και της ακτογραµµής, λαογραφικών 

αναλύσεων, τρισδιάστατων, πολύ-πρισµατικών αναλύσεων και προσεγγίσεων της 

εξέλιξης των φυσικών και ανθρωπογενών φαινοµένων στην Αττική και του τρόπου 

συν-διαµόρφωσης τους µέσα από διάφορες γεωγραφικές παραµέτρους, καθώς και ως 

εργαλείο λήψης αποφάσεων.  

 



1. Εισαγωγή  

 

Η διάδοση της χρήσης των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών από τα  

ακαδηµαϊκά και επιστηµονικά ιδρύµατα, της ψηφιοποίησης και ειδικότερα της 

ανάλυσης των χαρτών, έχει φέρει στο φως µια σειρά από γνώσεις σχετικά µε τους 

χάρτες και τη γεωγραφία των λαών και έχει συµβάλει στη διάδοση της ίδιας της 

γεωγραφικής πληροφορίας, φυσικής ή ανθρωπογενούς. Μέσα από αυτή την 

κατεύθυνση, έχουν αναδειχθεί επιστηµονικά καλύτερα τα ζητήµατα αξιοποίησης του 

υλικού των χαρτών αυτών, της πολύτιµης σύνθεσης της γεωγραφικής πληροφορίας 

(µέσα από διάφορες πηγές και χάρτες διαφορετικές προέλευσης), της µελέτης αυτών 

µέσα από διάφορες παραµέτρους (προκειµένου να αναδειχθεί και η αξιοπιστία τους ή 

θέµατα προβληµατικής καταγραφής των γεωγραφικών δεδοµένων που είναι αρκετά 

συνηθισµένα, ειδικά την περίοδο που δεν είχαν αναπτυχθεί τα γεωγραφικά συστήµατα 

πληροφοριών) και επίσης και αυτά της προετοιµασίας και προεργασίας που απαιτείται 

για να συντελεστεί, µε την απαραίτητη επιστηµονική αξιοπιστία, η ανάλυση και 

αναπαραγωγή των χαρτών και η χρήση τους.  

 

Αν επιθυµεί κανείς να εµπλακεί επιστηµονικά στην προσπάθεια µελέτης και σύνθεσης 

της γεωγραφικής πληροφορίας, ένα πλούσιο πεδίο ανάλυσης και σύνθεσης της 

γεωγραφικής γνώσης και πληροφορίας είναι αυτό της Αττικής και της Αθήνας. Η 

Αττική διαθέτει κατ’ αρχήν ένα σπάνιο, διεθνούς ενδιαφέροντος, µείγµα ιστορικών και 

πολιτισµικών χαρακτηριστικών, µε πλούσιες περιβαλλοντικές, ιστοριογραφικές, 

πολιτιστικές, µουσικές, λαογραφικές, µυθολογικές, θρησκευτικές και άλλες 

προεκτάσεις και αναφορές. Ανήκει, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδας, σε 

εκείνες τις σπάνιες ιστορικά περιπτώσεις που έχουν αποτελέσει διαχρονικά αντικείµενο 

χαρτογράφησης και απεικόνισης. Χιλιάδες γκραβούρες και χάρτες επώνυµων και 

ανώνυµων καλλιτεχνών και επιστηµόνων βρίσκονται διασπαρµένοι σε µουσεία, 

βιβλιοπωλεία, παλαιοπωλεία και συλλογές, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ο 

Ελληνικός πολιτισµός είναι δε προϊόν µεγάλου ανθρώπινου µόχθου που ιστορικά έχει 

συσσωρευτεί και συνδέεται µε πλήθος ανθρωπογενών και φυσικών παραγόντων και 

έχει αποτελέσει ίσως περισσότερο από κάθε άλλον αντικείµενο µελέτης διεθνώς και 

ιστορικά. Υπό το πρίσµα αυτό, η οπτικοποίηση µέσω χαρτών του διαθέσιµου ιστορικού 

υλικού είναι χρήσιµη για την µελέτη των φαινοµένων, γεγονότων και των ιστορικών, 

γεωγραφικών και άλλων παραµέτρων και πλευρών που τα συνιστούν ή τα συνέστησαν. 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους παραµένει ανεκµετάλλευτη η γεωγραφική 

πληροφορία της Αττικής, όπως οικονοµικοί, επιστηµονικού και ερευνητικού 

ενδιαφέροντος, διασύνδεσης µε τις ανάγκες του τόπου και την πορεία εξέλιξής του κτλ.  

Ένας από τους λόγους είναι ωστόσο και η µη συστηµατοποίησή της σχετικής µε την 

Αττική γεωγραφικής πληροφορίας λόγω της µη χρήσης των γεωγραφικών συστηµάτων 

πληροφοριών. Το έργο αυτό θα ήταν ογκώδες και «µαραθώνιο» και απαιτεί µεγάλη 

οργάνωση, συστηµατική και κοπιώδη έρευνα και οπωσδήποτε τον απαιτούµενο 

ιστορικό, πολιτιστικό και επιστηµονικό σεβασµό.  

 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να στρέψει πιο πολύ το ενδιαφέρον της 

επιστηµονικής κοινότητας χρηστών και ερευνητών που ασχολούνται µε τα γεωγραφικά 

συστήµατα πληροφοριών προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του ιστορικού-

γεωγραφικού υλικού για την Αττική και την Αθήνα, που παραµένει διεθνώς 



ανεκµετάλλευτο. Για το λόγο αυτό εστιάζουµε στους χάρτες Kaupert και στη γερµανο-

πρωσσική γεωγραφική παράδοση.  

 

Το άρθρο που ακολουθεί έχει την εξής απλή δοµή. Κατά πρώτον τοποθετεί σε ιστορικά 

πλαίσια το έργο χαρτογράφησης της Ελλάδας και ειδικότερα της Αττικής από τον  

Kaupert, αντλώντας και από την ιδιαίτερα αξιέπαινη και πολύτιµη ιστορικά και 

πολιτισµικά επανέκδοση των χαρτών αυτών (Κορρές, 2008) Ο αναγνώστης που 

ενδιαφέρεται να ασχοληθεί πιο επισταµένα θέµατα µε τους χάρτες αυτούς και µε 

σχετικές µε αυτούς µελέτες παραπέµπεται στην έκδοση αυτή. Στη συνέχεια 

χρησιµοποιώντας το χαρτογραφικό υλικό του πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης από την 

ιστοσελίδα http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1900a παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα µιας αρχικής γεωαναφοράς, οπτικοποιώντας ορισµένους από τους χάρτες 

Kaupert. Μεταξύ αυτών, εστιάζει σε διάφορα σηµεία και φύλλα των χαρτών αυτών, 

προκειµένου να τονίσει κάποια ενδιαφέροντα και πιθανόν πολύτιµα γεωγραφικά 

στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτουν. Τέλος, ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε 

τους χάρτες προστίθενται σε αυτά των εισαγωγικών θέσεων που διατυπώθηκαν. 

 

2. Σχετικά µε τον Kaupert και το έργο χαρτογράφησης της Αττικής 

 

Η γερµανική παράδοση στη γεωγραφία και τις σχετικές µε αυτή σπουδές είναι από τις 

παλαιότερες και πιο πλούσιες στην Ευρώπη, διακρίνεται δε από πολλές και 

διαφορετικές αρετές. Σε αυτήν ανήκει και το έργο του  Johann August Kaupert που 

έζησε κατά την πρώτη περίοδο του σύγχρονου Ελληνικού κράτους και εργάστηκε ως 

χαρτογράφος στο γενικό επιτελείο του Πρωσικού στρατού.  

 

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την ανάδειξη του χαρτογραφικού υλικού του 

Kaupert, ως εκπαιδευτικού, ιστορικού, λαογραφικού, περιβαλλοντικού υλικού. 

Επιπλέον η αξία του υλικού αυτού για την πραγµατοποίηση πολεοδοµικών µελετών και 

εφαρµογών, είναι τεράστια και επιτρέπει έναν καλύτερο µελλοντικό σχεδιασµό.  

 

Η ιστορική συγκυρία της συνεργασίας του Kaupert µε το διαπρεπή Γερµανό 

αρχαιολόγο Ernst Curtious έδωσε αρκετούς πολύτιµους καρπούς, η ανάλυση των 

οποίων απαιτεί βέβαια µια συστηµατοποίηση και σταδιακή αξιοποίηση και θα 

µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο πολύπλευρης ιστορικής µελέτης, αν για 

παράδειγµα αξιοποιηθεί το υλικό της αλληλογραφίας και το σύνολο των διαθέσιµων 

ιστορικών στοιχείων. ∆ύο από τους καρπούς αυτούς είναι η έκδοση του έργου Atlas of 

Athens που πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1878 και -αργότερα- του µνηµειώδους έργου Karten 

von Attica – Χάρτες της Αττικής (1881-1903), έργο στο οποίο συµµετείχε ο επίσης 

Γερµανός αρχαιολόγος Arthur Milchhoefer και αποτελεί ένα αρκετά αξιόλογο τεκµήριο 

τοπιογραφίας και αρχαιολογίας για το σύνολο της Αττικής γης.  

 

Το Karten von Attica εκδόθηκε από τον Reimer B., και η εκτύπωσή του έγινε από το 

γερµανικό λιθογραφείο Korbeweit, στο Βερολίνο. Αυτοί οι Χάρτες της Αττικής 

δηµιουργήθηκαν µεταξύ των ετών 1875-1894, ύστερα από παραγγελία του Γερµανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (και προσωπικά του Ernst Curtius). Ο Kaupert, αν και δε 

διέθετε διδακτορικό τίτλο, βραβεύτηκε αργότερα (το 1889) για το έργο αυτό αλλά και 

ευρύτερα µε τιµητικό τίτλο από το πανεπιστήµιο του Στρασβούργου. 

 



Στην τελική του µορφή το έργο περιελάµβανε 26 + 2 φύλλα (διαστάσεων 54Χ58 εκ.), 

11 µικρότερα φύλλα (28Χ29 εκ.), έναν µεγάλο ενιαίο χάρτη (81Χ103 εκ.) και έναν 

τόµο επεξηγηµατικού κειµένου και ευρετηρίου (280 σελίδες). Στη λιθογραφική τους 

εκτύπωση αυτοί οι χάρτες έχουν τρία και ενίοτε τέσσερα χρώµατα. Το µαύρο είναι για 

τα γεωγραφικά περιγράµµατα, τα κτίσµατα, τις ποικίλες διαµορφώσεις, το οδικό 

δίκτυο, τις ισχύουσες ονοµασίες, τα υψόµετρα, τις γεωγραφικές συντεταγµένες, τις 

ισοϋψείς γραµµές, τις γραµµές πλαισίωσης του σχεδίου, τους τίτλους, τις σχεδιαστικές 

κλίµακες και τα διάφορα υποµνήµατα στο κάτω µέρος των φύλλων. Με σέπια 

αποδίδεται το ανάγλυφο του εδάφους. Με κυανό η θάλασσα, οι λίµνες, οι αλυκές και σε 

κάποιες περιπτώσεις ο ρους των χειµάρρων. Τέλος, το κόκκινο χρησιµοποιείται για να 

επισηµανθούν τα αρχαία λείψανα (ή και ίχνη), οι ονοµασίες κ.ά.  

 

3. Μέθοδος και ∆εδοµένα 

 

Όλο το χαρτογραφικό υλικό βρίσκεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/curtius1900a, η οποία είναι η σελίδα της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Heidelberg. Τα δεδοµένα που αντλήθηκαν από το διαδίκτυο δεν είναι οι 

χάρτες οι ίδιοι, αλλά φωτογραφίες των χαρτών αυτών, σε µορφή pdf.  

 

Η οµαδοποίηση των εικόνων έγινε µε την βοήθεια του Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (QUANTUM GIS), µε το οποίο δηµιουργήθηκε ένας χάρτης ολόκληρης 

της Αττικής (Σχήµα 1), σε κλίµακα 1:400000, µε βάση περίγραµµα των ακτογραµµών 

της Αττικής σε WGS84. Για τη γεωαναφορά των εικόνων και την προβολή τους στο 

γεωδαιτικό σύστηµα EΓΣΑ87 χρησιµοποιήθηκαν σηµεία από την ακτογραµµή της 

Αττικής σε WGS84, τα κέντρα των οικισµών, κορυφογραµµές και υδατο-ρεύµατα. Στη 

συνέχεια οι γεωαναφερόµενοι χάρτες που δηµιουργήθηκαν οµαδοποιήθηκαν σε ένα 

ενιαίο χάρτη της Αττικής.  

 

4. Αποτελέσµατα 

 

 
Σχήµα 1. Εικόνα της Αττικής, φτιαγµένη από το σύνολο των εικόνων των χαρτών 

Kaupert  

 



Το αρχικό έργο ανέλαβαν επιστήµονες της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του πρωσικού 

στρατού µε επικεφαλής τον Johann A. Kaupert, έναν από τους σπουδαιότερους 

τοπογράφους και χαρτογράφους της εποχής του. ∆εν είναι περίεργο λοιπόν που «από 

όλες τις εργασίες (του 18ου και του 19ου αιώνα) µία είναι κατά την έκταση, τη 

λεπτοµέρεια και τη µετρική ακρίβεια ασυγκρίτως ανώτερη και αποδεικνύεται σχεδόν 

εφάµιλλη µε τα καλύτερα προϊόντα της νεότερης χαρτογραφίας ενώ κατά τον πλούτο 

των ιστορικών πληροφοριών δεν έχει ως σήµερα όµοιό της», (Κορρές, 2008).  

 

Η µέθοδος εργασίας του Kaupert, τα µέσα που χρησιµοποιούσαν την εποχή εκείνη, 

δηλαδή: διόπτρα µετροτράπεζας, θεοδόλιχος, χωροβάτης, µε πλέον κοπιώδες τµήµα της 

χαρτογράφησης να είναι η εργασία πεδίου µε µεγάλη πεζοπορία σε έδαφος.  

 

Στους χάρτες σηµειώνονται δρόµοι µε πορεία που ακολουθούσε τη γεωµορφολογία 

κάθε περιοχής, οικισµοί, χωριουδάκια, εκκλησίες, κτλ. Τον 19ο αιώνα οι δρόµοι της 

Αττικής βάδιζαν ακόµη επάνω στα χνάρια των αρχαίων. Σήµερα η πυκνοκατοικηµένη 

πόλη, η ενοποίησή της µε τα προάστια, ο άναρχος σχεδιασµός της µοιάζει, λανθασµένα 

ωστόσο, να έχει αδιαφορήσει για το παρελθόν. Γιατί στην πραγµατικότητα οι 

παµπάλαιοι δρόµοι ενυπάρχουν σε µεγάλο βαθµό στους σύγχρονους.  

 

Επιπλέον στους χάρτες περιλαµβάνονται γεωφυσικά στοιχεία, οικισµοί, οδοί, λιµένες, 

λατοµεία, καλλιέργειες, δασοκάλυψη περιλαµβάνονται στους χάρτες αυτούς, στους 

οποίους «ότι συνιστά το πολυτιµότερο θέµα του είναι η σχεδιασµένη µε ερυθρό χρώµα 

αρχαιολογική µαρτυρία», (Κορρές, 2008). Είναι δηλαδή τα πάσης φύσεως και εποχής 

µνηµεία, διάσπαρτοι αρχαίοι λίθοι, αρχαίοι τάφοι ή τύµβοι, φρέατα αερισµού υπόγειων 

υδραγωγείων, αρχαία λατοµεία, λιµενικά έργα, ίχνη οικισµών, κατάλοιπα ορυχείων και 

µεταλλευτικών εργασιών, ίχνη αρχαίων οδών κ.ά.  

 

Το κάθε Φύλλο Χάρτη, είναι από µόνο του, ένα θέµα διατριβής. Ειδικότερα περιοχές 

της Αττικής οι οποίες έχουν υποστεί τεράστιες µεταβολές και αλλοιώσεις, µπορούν να 

γίνουν αντικείµενα µελέτης, τόσο για εκπαιδευτικούς λόγους, όσο και για λόγους 

µελλοντικού σχεδιασµού.  

 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό των χαρτών Kaupert, είναι ότι περιέχουν και λαογραφική 

πληροφορία. Η λαογραφική πληροφορία των χαρτών, έγκειται στα τοπονύµια που είναι 

σηµειωµένα πάνω στους χάρτες. Πολλά από τα τοπονύµια είναι στην αρβανίτικη 

διάλεκτο, ενώ άλλα αναφέρονται σε οικισµούς, πριν αυτοί διαµορφωθούν σε πόλεις ή 

χωριά (π.χ. Καλύβια για τον Ασπρόπυργο, Πύργος για το Χαιδάρι, κ.α.).  

 

Ένα τέτοιο Φύλλο Χάρτη, µε ιδιαίτερη αξία, είναι το Φύλλο Ελευσίνα (Σχήµα 2). 

∆ιακρίνεται ο οικιστικός ιστός της Ελευσίνας, ο Ασπρόπυργος µε την παλιά ονοµασία 

του (Καλύβια) και ένα πολύ µεγάλο πλήθος λεπτοµερειών του φυσικού περιβάλλοντος, 

όπως: το αραιό δάσος βελανιδιάς – Λισιά (στο κεντρικό και άνω τµήµα της εικόνας, 

(Mavrakis, 2011, Mavrakis et al., 2011).  

 

Επίσης φαίνεται ολόκληρος και ο βράχος της οχυρής ακρόπολης της Ελευσίνας, από 

τον οποίο έχει αποµείνει σήµερα µόνον το ένα τέταρτο (όπου βρίσκονται και τα 

µνηµεία του ιερού). Επίσης στο Σχήµα 3, σηµειώνονται ενδεικτικά και µόνο, διάφορα 



χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως η περιοχή εκροής του υδροφορέα (Καλυµπάκι) 

καθώς και διάσπαρτα σηµεία µε αρχαιότητες (µε κόκκινο).  

 

 
Σχήµα 2. Εικόνα του Φύλλου Χάρτη της Ελευσίνας. ∆ιακρίνεται ο οικιστικός ιστός της 

Ελευσίνας, ο Ασπρόπυργος µε την παλιά ονοµασία του (Καλύβια) και ένα πολύ µεγάλο 

πλήθος λεπτοµερειών του φυσικού περιβάλλοντος, όπως πχ, το αραιό δάσος βελανιδιάς – 

Λισιά (στο κεντρικό και άνω τµήµα της εικόνας).  

 

 
Σχήµα 3. Λεπτοµέρειες της προηγούµενης εικόνας, όπου έχουν επισηµανθεί: η περιοχή 

εκροής του υδροφορέα – Καλυµπάκι (µε γαλάζιο), ο βαλτότοπος πάνω στον οποίο 

βρίσκεται σήµερα ένα µεγάλο µέρος της βιοµηχανικής περιοχής Παραλίας Ασπροπύργου 

(µε ανοιχτό πράσινο) και οι λίµνες Ρειτών (µε µπλε). Και στις δύο εικόνες (Σχήµα 2 και 

Σχήµα 3) διακρίνονται διάσπαρτα σηµεία µε αρχαιότητες (µε κόκκινο), όπως τις 

κατέγραψε ο Kaupert.  

 

Όπως συµβαίνει και σε άλλες περιοχές της Αττικής, (Βερυκίου-Παπασπυριδάκου et al., 

2004, Skilodimou, et al., 2007, Σένη et al., 2007), έχει µεταβληθεί και η παράκτια ζώνη 



της περιοχής. Η παράκτια ζώνη της Αττικής, είναι το κοµµάτι του φυσικού 

περιβάλλοντος που πρώτο υπέστει µεταβολές και θα µεταβληθεί και στο µέλλον. Η 

ιστορική χαρτογράφηση Kaupert, είναι το εργαλείο, αλλά και ένα µοναδικό στοιχείο το 

οποίο πιστοποιεί το προϋπάρχον περιβάλλον και ανάγλυφο και µπορεί να αξιοποιηθεί 

σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων.  

 

Παραµένοντας στο χώρο της ∆υτικής Αττικής και στο Φύλλο Χάρτη Πύργος (Χαιδάρι), 

παρατηρούµαι ορισµένες µοναδικές περιβαλλοντικές, όπως οι Λίµνες Ρειτών (Σχήµα 

3β). Πρόκειται για δύο λιµνοθάλασσες, οι οποίες ήταν αφιερωµένες στις θεές της 

Ελευσίνας, η "προς το άστυ" στην Κόρη και η βορειότερη στη ∆ήµητρα. Σήµερα 

διατηρείται η "προς το άστυ" (η σηµερινή λίµνη Κουµουνδούρου), ενώ τα νερά της 

δεύτερης λίµνης διοχετεύονταν στη θάλασσα µε όρυγµα. Παρά ταύτα, ένα µέρος των 

νερών σχηµατίζει και σήµερα βάλτο µεταξύ των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου και 

του µικρού υψώµατος που χωρίζει τις δύο λίµνες. Οι πηγές και των δύο λιµνών 

βρίσκονται σε ταπεινώσεις του εδάφους (ενώ χωρίζονται µεταξύ τους από πετρώδες 

λοφίσκο). Η πηγή της λίµνης που δεν υπάρχει πλέον ήταν και η µεγαλύτερη (Κεφαλάρι) 

και ακόµα υπάρχει (Mavrakis 2011, Mavrakis et al., 2011). Ήδη από την αρχαιότητα 

φαίνεται πως σχηµατίστηκαν λίµνες µε τεχνητά αναχώµατα προς τη µεριά της 

θάλασσας, οι οποίες εκροές απ' τα φράγµατα σχηµάτιζαν "τα ρεύµατα ποταµών", που 

περιγράφει και ο Παυσανίας, τα οποία είναι σηµειωµένα στους χάρτες Kaupert.  

 

α β 

Σχήµα 3. Λεπτοµέρειες από το Φύλλο Χάρτη Πύργος (Χαιδάρι). α) Λαογραφική 

πληροφορία µε την µορφή τοπονυµίων – π.χ. η λέξη Varymaki, β) Περιβαλλοντική 

πληροφορία, οι 2 Λίµνες Ρειτών, εκ των οποίων σήµερα υπάρχει µόνο µία – η Λίµνη 

Κουµουνδούρου – η µοναδική φυσική λίµνη της Αττικής. Και στις δύο εικόνες 

διακρίνονται διάσπαρτα σηµεία µε αρχαιότητες (µε κόκκινο).  

 

Όπως σηµειώνει ο Σακελλαρόπουλος, 1884, σχολιάζοντας τους χάρτες αυτούς: «...∆έον 

ήτο να δοθεί κατά το δυνατόν ακριβής και περιεκτική απεικόνισις των επί του εδάφους 

ιχνών αρχαίων διαµορφώσεων» και «Τούτο κατά τόσον επείγει, καθ΄ όσον τα αρχαία 

ίχνη, λίαν δυσδιάκριτα και µόνον εν συναρτήσει προς άλληλα σπουδαία, ουδεµίας 

µέχρι τούδε έτυχον παραστάσεως και επειδή από έτους εις έτος ταύτα αφανίζονται, εξ 

αιτίας της χωρίς σύνεσιν εκµεταλλεύσεως των βραχωδών αθηναϊκών λόφων ως 

λατοµείων και διά των εκρηκτικών υλών κατακερµατισµού των».  



 

Επιπλέον οι χάρτες του Kaupert, µε όλες τις αρχαιολογικές επισηµάνσεις που περιέχουν 

εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιµη πηγή πληροφοριών ειδικότερα για τη µελέτη του 

αρχαίου οδικού δικτύου σε µέρη αποµακρυσµένα από τις περιοχές του σύγχρονου 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος.  

 

Συµπεράσµατα 

 

Η χαρτογράφηση Kaupert αποτελεί µία µοναδική πηγή ιστορικής χαρτογραφίας. 

Περιέχει πρωτογενή γεωγραφική, περιβαλλοντική, πολεοδοµική και λαογραφική 

πληροφορία. Στους Χάρτες Kaupert, εµφανίζονται µερικά µοναδικά χαρακτηριστικά 

του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής, όπως π.χ. τα όρια του αραιού δάσους 

βελανιδιάς (Λισιά) του Θριασίου Πεδίου, τα αρχικά όρια των οικισµών, οι 

ακτογραµµές, οι λίµνες όπως π.χ. οι δύο λίµνες Ρειτών (Κουµουνδούρου), 

υγροβιότοποι, τοπωνύµια κ.α.  

 

Η ιστορική χαρτογράφηση Kaupert, µπορεί να αξιοποιηθεί µελλοντικά για ένα πλήθος 

εφαρµογών, όπως εκπαίδευση, διερεύνηση των επιπτώσεων του είδους ανάπτυξης που 

επιβλήθηκε στην περιοχή, περιβαλλοντικές µελέτες εξέλιξης και σχεδιασµού του 

αστικού ιστού και παραλιακών ζωνών, λαογραφικών µελετών καθώς και σαν εργαλείο 

λήψης αποφάσεων.  
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