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Κυρία Πρύτανι, 
κ. Γενικέ Γραµµατέα της Διεθνούς Χαρτογραφικής Εταιρείας (I.C.A), 
κ. Πρόεδρε της Επιτροπής για τις Ψηφιακές τεχνολογίες στη χαρτογραφική κληρονοµιά,  
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Με την ιδιότητα του Κοσµήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης  Διερµηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου, αλλά και του καθηγητή του Τµήµατος Ιστορίας, που είναι πλέον νέος 
Συνεργαζόµενος Φορέας της Διεθνούς Χαρτογραφικής Εταιρείας και συνδιοργανωτής της 10ης 
Επετειακής Διάσκεψης και του Εργαστηρίου που αφορούν την Ψηφιακή Προσέγγιση της 
Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς, σας καλωσορίζω στη συνάντησή µας που πραγµατοποιείται στην 
Κέρκυρα υπό την αιγίδα του Ιονίου Πανεπιστηµίου.  

Θα ήθελα να τονίσω ότι η παρουσία διακεκριµένων συµµετεχόντων, τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από το εξωτερικό, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του συνεδρίου µας.  

Θα ήταν κοινότυπο να επαναλάβω ότι για εµάς τους ιστορικούς και, ιδιαίτερα, τους ιστορικούς 
γεωγράφους, ο  χάρτης αποτελεί, διαχρονικά, εκτός των άλλων, µαρτυρία της αντίληψης και της 
καταγραφής του χώρου από τις κοινωνίες που τον κατασκεύασαν. Η εξέλιξη των τεχνικών της 
κατασκευής του, στη διάρκεια του ιστορικού χρόνου, καταδεικνύει την πρόοδο του πολιτισµού τόσο 
στον απεικονιστικό, όσο και στον νοητικό τοµέα. Μετά τα διάφορα και διαφορετικά στάδια 
αποτύπωσης του περιβάλλοντος χώρου που διένυσαν οι κοινωνίες µας έως σήµερα, οι πρόσφατες, πιο 
ακριβείς πλέον, τεχνικές Ψηφιακής Προσέγγισης που χρησιµοποιούνται από τους σύγχρονους 
χαρτογράφους θα αποτελέσουν για τον ιστορικό του µέλλοντος τη χαρτογραφική κληρονοµιά του 
σήµερα και θα ανοίξουν ένα νέο πεδίο συζήτησης σχετικά µε τη µελέτη της χαρτογραφίας.    

Καλωσορίζοντας, λοιπόν, όλους εσάς, θα ήθελα να προσθέσω ότι αναµένουµε µε ιδιαίτερη 
ανυποµονησία και ενδιαφέρον τα συµπεράσµατα του συνεδρίου µας, τα οποία, όπως άλλωστε 
διαφαίνεται από την πολυποίκιλη εξειδικευµένη θεµατολογία που θα θίξουν οι  συµµετέχοντες, θα 
συµβάλουν στον περαιτέρω εµπλουτισµό των σχετικών επιστηµονικών πεδίων.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρύτανι του Ιονίου Πανεπιστηµίου Καθηγήτρια κα Αναστασία 
Σαλή – Παπασαλή, η οποία συνέβαλε στην υλοποίηση της 10ης Επετειακής συνάντησής µας, καθώς 
και όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτήν. Ιδιαίτερα, ευχαριστώ τους Καθηγητές και τους φοιτητές του 
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου που προσέφεραν την ιδιαίτερη τέχνη τους, 
τη µουσική, στην τελετή έναρξης της παρούσας διάσκεψης. 

Σας ευχαριστώ και σας εύχοµαι καλή διαµονή σ’ αυτό το όµορφο νησί.   

Κοσµήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου  

Δηµήτριος Ανωγιάτης - Pelé, 

Καθηγητής Ιστορικής Γεωγραφίας στο Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 




