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Μια εισαγωγή 

Ο Ρήγας Βελεστινλής υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού κατά 
την προεπαναστατική περίοδο. Η συμβολή του ΑΧαΚ στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Hack the 
Map: Χάρτα του Ρήγα» της Ωνασείου Βιβλιοθήκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες δημιουργίας της 
Χάρτας της Ελλάδος και των επιμέρους χαρακτηριστικών της, τους συμβολισμούς και τα μηνύματα προς 
τον αναγνώστη, που την καθιστούν ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά έργα του Ρήγα, ακόμα και 
με σύγχρονους όρους της επικοινωνίας.  

Το υλικό που θα βρείτε στην πλατφόρμα περιέχει οδηγίες και επιπλέον στοιχεία σχετικά με τον Ρήγα 
Βελεστινλή και τη Χάρτα της Ελλάδος1. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

 Την έκδοση του ΓΑΚ-ΙΑΜ-ΑΧαΚ «Ρήγα Βελεστινλή, Χάρτα της Ελλάδος: Η Εποχή, ο Χάρτης, η 
Επανάσταση». Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό/ενημερωτικό πακέτο που δημιουργήθηκε στα 
πλαίσια της συνεργασίας του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς με την Κεντρική Υπηρεσία των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους, με σκοπό την ανάδειξη του αντιτύπου της Χάρτας που φυλάσσεται 
στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. 

 Λίγα λόγια για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς. 

 Λίγα λόγια για τον Ρήγα και τη Χάρτα. 

 Προτάσεις για συζήτηση στην τάξη ή χαρτογραφικές κ.ά. δράσεις, παράλληλα με το υπόλοιπο 
πρόγραμμα. 

 Λίγα λόγια για τα σύμβολα της Χάρτας και πώς αυτά λειτουργούν. 

 Σημειώσεις για τα επιμέρους εργαστήρια εφαρμογών AR, VR, Ψηφιακής Αφήγησης και Ψηφιακού 
Παιχνιδιού. 

 Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ρήγα και τη Χάρτα. 

 Επτά φύλλα εργασίας με παιχνίδια και ασκήσεις πάνω στη Χάρτα, καθώς και οδηγίες για την 
εφαρμογή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιπλέον υλικό και βιβλιογραφία για τα 
επιμέρους εργαστήρια, τυχόν απορίες, σχόλια ή δυσκολίες κατά την εφαρμογή του προγράμματος.  

Καλή επιτυχία! 
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1 Τα φύλλα εργασίας, οι σημειώσεις και οι προτάσεις για τον εκπαιδευτικό/εμψυχωτή βασίζονται στις σημειώσεις που συνοδεύουν 
το εκπαιδευτικό/ενημερωτικό πακέτο «Ρήγα Βελεστινλή, Χάρτα της Ελλάδος: Η Εποχή, ο Χάρτης, η Επανάσταση» ISBN 978-960-
87325-3-7. Τα κείμενα αναθεωρήθηκαν και εμπλουτίστηκαν για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Hack the Map: Η Χάρτα του 
Ρήγα», της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, το 2020. Επιτρέπεται η χρήση τους για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς, μη κερδοσκοπικούς 
σκοπούς, με αναφορά της πηγής. Απαγορεύεται η συνολική ή τμηματική αναπαραγωγή και αναδημοσίευση για οποιονδήποτε λόγο 
ή εμπορική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια από τον δημιουργό. Σχεδιασμός/Επιμέλεια/Υλοποίηση: Μ. Π., Α.Χα.Κ. 


