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ΥΠΟ ΚΩΝΣΤ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ή αρχαία Ελλάς ώς υποκείμενον μελέτης ήρχισεν από των βυζαντινών χρόνων, 
δτε οί λόγιοι ανέπτυξαν τάς κλασσικός λεγομένας σπουδάς, αί όποϊαι διεδόθησαν εις 
την Δυτικήν Ευρώπην άργότερον καί ιδίως από τής ’Αναγεννήσεως.

Τό γαλλικόν πνεύμα δεν ήδύνατο να υστέρηση εις την σπουδήν ενός ιστορικού 
φαινομένου, ώς ή Ελλάς, ή οποία παρουσιάζει ποικίλον τό ενδιαφέρον, φιλολογικόν, 
ιστορικόν, αρχαιολογικόν. Μία έκ των τριών τούτων πλευρών, ή ιστορική, περιλαμβάνει 
καί τήν χαρτογραφικήν άναπαράστασιν τής Ελλάδος, έφ’όσον πρόκειται περί άπεικο- 
νίσεως αυτής, ώς ήτο κατά τό παρελθόν. Πολύ δε ενωρίς βλέπομεν νά δημοσιεύωνται 
χάρται τής αρχαίας Ελλάδος εις τάς γαλλικάς πόλεις υπό Γάλλων χαρτογράφων.

Ή μελέτη τής γαλλικής χαρτογραφίας σχετικώς προς τήν άρχαίαν Ελλάδα περιορι- 
ζομένη είς μίαν περίοδον όχι μόνον αποτελεί συμβολήν εις τήν ιστορίαν τής χαρτογρα
φίας, αλλά καί δεικνύει τήν έξέλιξιν τών ιστορικών σπουδών σχετικώς προς τήν άρχαίαν 
Ελλάδα είς μίαν έκ τών χυτρών τής Δύσεως, ή οποία έ'παιξε σημαντικόν μέρος είς τήν 
άνάπτυξιν τού κλάδου τούτου.

’Αναμφιβόλους οί χάρται, οί όποιοι πρόκειται νά απασχολήσουν ημάς, είναι σήμε
ρον αποκλειστικούς ιστορικού ενδιαφέροντος1. Ή τοποθέτησις τών πόλεων είναι συνή
θως ανακριβής, ή τεχνική τού χάρτου πολύ άπ?ιή, ή μορφή τής χώρας πρωτόγονος. 
Πάντα τά μειονεκτήματα ταύτα είναι φυσικά δΓ εποχήν, καθ’ ήν λείπουν τά σύγχρονα 
μέσα κατασκευής χαρτών. Παρά ταύτα ή έξέτασις τού υλικού τούτου είναι ώφέλιμος, 
διότι τούτο καταδεικνύει τήν έξέλιξιν τών αρχαίων ελληνικών ιστορικών σπουδών, αφού 
τούτο είναι τό πρώτον σχετικόν βήμα, δεδομένου ότι τά σχετικά προς τήν άρχαίαν 
Ελλάδα ιστορικά βιβλία ήσαν κατά τάς άρχάς τής περιόδου, περί ής ό λόγος, πολύ 
σπάνια2.

1 "Ενεκα τών χαρτών αί πολυάριθμοι εκδόσεις τών 
Πτολεμαίων θά παραμένουν «lonjours comme une 
collection de documents precieux pour l’histoire de 
la science» (Viviende Saint-Martin Histoire dela 
geographic, Paris 1873, σελ. 210). Τοϋτο δύναται νά 
λεχθή και διά τήν μακράν σειράν τών γαλλικών χαρτών 
τής αρχαίας 'Ελλάδος έκδοθέντων κατά τούς μεταγενε
στέρους χρόνους. Δι’ημάς τούς “Ελληνας ή μελέτη τών

χαρτών τούτων είναι επιβεβλημένη καί έξ εθνικών λό
γων. Είς τούς χάρτας βλέπομεν ποιας αντιλήψεις έχουν 
οί ξένοι περί τών ορίων τής Ελλάδος, πράγμα δπερ 
είναι απαραίτητον βοήθημα διά τούς άναμειγνυομένους 
μέ τά έθνικοπολιτικά ζητήματα τής χώρας.

2 Βλ. Geoffron Atkinson La litterature geo- 
graphique fran^aise de la Renaissance, Paris 1927, 
σελ. 9.
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Έκτος τούτου και ή εποχή, τής οποίας την χαρτογραφίαν προτιθέμεθα να μελε- 
τήσωμεν, είναι έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα διά τε την Ελλάδα, είς την όποιαν άνα- 
φέρεται, καί διά την Γαλλίαν, εξ ής εκπορεύεται. Δύο σημαντικά ιστορικά γεγο
νότα, ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή άνασύστασις τού νέου ελληνικού κρά
τους, άποτε?α>ύν την αρχήν καί τό τέλος τής περιόδου ταύτης ως προς την Ελλάδα. 
Διά δέ την γαλλικήν χαρτογραφίαν δύναται τό αύτό νά ίσχύση. Περί τό 1480 τοποθε
τείται ή αρχή τής διαδόσεως των νέων γεωγραφικών γνώσεων, καί ιδίως διά των έκδι- 
δομέναιν έκτοτε μέχρι τού 1600 βιβλίων, πράγμα τό όποιον συμβάλλει, ως είναι φυσι
κόν, είς τήν πιστοτέραν καί άπό πάσης άπόψεως καλυτέραν άπεικόνισιν τής αρχαίας 
'Ελλάδος. ’Από δέ τού 1830 ή γαλλική χαρτογραφία φυγοΰσα εκ τής προστασίας των 
γεωγράφων καί ταξιδιωτών πίπτει είς τάς χεΐρας τών ιστορικών καί αρχαιολόγων, 
οί όποιοι βασιζόμενοι είς τά δεδομένα τής γεωγραφικής επιστήμης ως προς τήν 
φυσικήν κατασκευήν τού χάρτου ήρχισαν όσον τό δυνατόν συστηματικώτερον νά μελε
τούν τήν Ελλάδα άπό πάσης πλευράς'.

Διά τάς δύο ταύτας χρονολογίας, αί όποίαι πάντοτε λαμβάνονται συμβατικώς, 
ισχύει τό αυτό, άν λάβωμεν ύπ’όψιν καί τήν ιστορίαν τών αρχαίων ελληνικών σπουδών. 
Άπό τού 1453 ιδίως ή αρχαία Ελλάς καθίσταται διά τον πεπολιτισμένον κόσμον τής 
Δύσεως υποκείμενον παντοειδούς μελέτης1 2, κατά δέ τό 1830 ή μέθοδος τής ιστορι
κής έρεύνης τής αρχαίας Έ?Δάδος μεταβάλλεται, διότι έκτοτε αρχίζει συστηματική 
ή έκτέ?ιεσις άνασκαφών υπό τών διαφόρων ξένων αρχαιολογικών σχολών, ή οποία έπή- 
νεγκε μεταβολάς είς τά μέχρι τής εποχής εκείνης παραδεδεγμένα3.

Τοιούτου είδους μελέτη δέν υπάρχει. Τά γενικά γεωγραφικά έ'ργα ούδόλως άσχο- 
λούνται μέ τό θέμα τούτο, ιστορία δέ τής έξελίξεως τών αρχαίων ελληνικών σπου
δών δέν έ'χει έκδοθή μέχρι σήμερον4. Ή εργασία αυτή θά ήδύνατο νά παρουσιασθή 
ώς τό πρώτον βήμα διά τήν συγγραφήν ιστορίας τής χαρτογραφίας. Κυρίως όμως 
αποτελεί τήν μοναδικήν απόπειραν συμβολής είς τήν ιστορίαν τών άρχαίων ελληνικών 
ιστορικών σπουδών, αί όποίαι διήλθον διά πολλών φάσεων, άντίκρυσαν πολλούς σκο
πούς καί τάσεις, άκολουθούσαι τά ρεύματα τών διαφόρων κλάδων τής γενικής ιστο
ρικής επιστήμης. Τοιουτοτρόπως κύριος σκοπός τού μικρού τούτου πονήματος, τό 
όποιον στηρίζεται κατά τό πλείστον είς τούς χάρτας τής έν Παρισίοις Εθνικής Βιβλιο
θήκης τής Γαλλίας5, παρεχούσης πλούσιον σχετικόν υλικόν, είναι ή προσφορά τού πρώ
του λίθου διά τήν συγγραφήν τής ιστορίας τών άρχαίων ελληνικών ιστορικών σπουδών®. 
Διά τον λόγον δέ τούτον δέν έξηντλήθημεν είς τό νά παρέχωμεν λεπτομέρειας περί τής

1 Περί τό 1830 δέον νά τοποθετηθή ή αρχή τών επι
στημονικών χαρτών τής Ελλάδος, αν και υπήρχον δύο 
προηγούμενοι σχετικοί άπόπειραι, περί ών βλ. Gallois 
Cartographie de l’ile de Delos, Paris 1910, σελ. 80·

2 Vivien de Saint-Martin ένθ. άν. σελ. 297.
3 Vivien de Saint-Martin Dictionnaire geogra- 

phique άρθρ. Grece σελ. 533· Τον αντοϋ Histoire de 
la geographie σελ. 464. Διά τούτο καί οί ιστορικοί ανέρ
χονται μόνον μέχρι τών χαρτών τού 1830 (Βλ. DURUY
Histoire des Grecs 1887 τ. I σελ. B. Bedoch Grie-

chische Geschichte τ. I2 σελ. 28).
4 Όλίγα τινά βλέπει τις είς Beloch Griechische 

Geschichte τ. Ι2 έν τή εισαγωγή. ’Αλλά ταΰτα άπό τού 
1830 καί εντεύθεν.

5 Σημειοΰμεν άπό τοϋδε δτι ή βραχυγραφία ΕΒΓ 
σημαίνει ’Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας.

6 Διά τόν λόγον τούτον κατεγράφησαν μόνον οί χάρ- 
ται τής άρχαίας 'Ελλάδος καί εκείνοι έκ τών άλλων, είς 
οΰς τό δεσπόζον πνεύμα είναι τό τής άρχαιότητος.
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καταγωγής καί τής έπιδράσεως χαρτών τινων επί άλλων, πράγμα τό όποιον θά ήδΰνατο 
νά δώση το υλικόν μελέτης δι’ έκαστον μέρος ή ενότητα γεωγραφικήν ή πόλιν τής 
Ελλάδος.

Ό σκοπός οΰτος ώδήγησεν ημάς εις τό νά διαιρέσωμεν την εργασίαν ταύτην εις 
δύο μέρη. Εις τό πρώτον καταγράφονται κατά χρονολογικήν σειράν οί χάρται, οί όποιοι 
έξεδόθησαν έν Γαλλία υπό Γάλλων κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας έν Έλλάδι, 
εις δε τό δεύτερον εξετάζεται πώς καί διατί συνετάχθησαν οί χάρται οΰτοι1.

I. ΟΙ ΧΑΡΤΑΙ

Προ τοΰ 1600 μ. X. δεν υπάρχουν έντυποι χάρται τής αρχαίας Ελλάδος έν τή 
κυριολεξία. Έν τούτοις συναντώμεν κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου ταύτης, άπό τοΰ 
1453 μέχρι τών αρχών τοΰ 17ου αίώνος, μίαν σειράν χαρτών, οί όποιοι συνιστοΰν τα 
πρώτα βήματα τής γαλλικής χαρτογραφίας. Οί χάρται οΰτοι, όσον τουλάχιστον αφορά 
είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, εύρίσκονται εις έργα γεωγραφικά καί εις εκδόσεις τών Ελλήνων 
γεωγράφων τής άρχαιότητος, οί όποιοι κατέστησαν οί οδηγοί τών νεωτέρων εύρωπαίων 
συναδέλφων των έν τή γεωγραφική έρεύνη τοΰ κόσμου.

Είς τήν περίοδον ταύτην τών εκατόν πεντήκοντα ετών ανήκει τό έργον La cosmo- 
grapliie universelle de tout le monde. Tome second, compreuant la Grece, avec les 
descriptions an'ciennes et modernes, taut au plant que noms des villes et regions 
comme de l’histoire... par Francois de Belle-Forest Comingeois a Paris. MDLXXV2, 
είς τό όποιον έξετάζεται κατά περιοχάς, ήτοι Μακεδονίαν, ’Ήπειρον ή ’Αλβανίαν, 
Ίονίους νήσους, Άχα'ίαν, Νήσους τοΰ Αιγαίου, Μορέαν, Θράκην, ή αρχαία καί νεωτέρα 
γεωγραφία τής Ελλάδος, μετά πολλών ιστορικών στοιχείων, αρχαίων, βυζαντινών καί 
νεωτέρων. Τό έργον τοΰτο στηρίζεται κυρίως έπί τών τριών γεωγράφων τής άρχαιό
τητος, τοΰ Πτο?ιεμαίου, τοΰ Στράβοινος καί τοΰ Παυσανίου.

Είς τό έργον τοΰτο εΰρίσκομεν τους εξής χάρτας σχετικούς προς τήν Ελλάδα:
1. ΟθΓίου(σελ. 77). 2. Negroponte(σελ. 191-2). 3· Morea ΡειιΕοΙπ^ελ.116-7).

4. Coron Modon et Navarrin (σελ. 218-221). 5· Modou cite (σελ. 224-5). 6. Cau-
die olim Creta (σελ. 294-5).

Οί χάρται οΰτοι καταγράφονται ένταΰθα, διότι είς αυτούς εΰρίσκομεν τά πρώτα 
στοιχεία τής αρχαίας Ελλάδος άπό άπόψεως γεωγραφικής. Είς τον χάρτην 6 έπί παρα-

1 ’Οφείλω χάριτας εις τόν κ. Louis Robert, καθη
γητήν τοΰ College de France καί τής Ecole des 
Hautes Etudes των Παρισίων διά τάς δοθείσας 
ύπ’ αύτοΰ συμβουλάς κατά τήν σύνταξιν τής μελέτης. 
’Επίσης οφείλω χάριτας άφ’ ενός μέν ε’ις τόν μακαρίτην 
’Ακαδημαϊκόν Δ· Λαμπαδάριον, διότι είχε τήν καλωσΰνην 
νά παρουσίαση τήν μελέτην ταύτην έν περιλήψει ως 
άνακοίνωσιν είς τήν ’Ακαδημίαν (βλ. Πρακτικά τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών έτος 1948, τ. 23ος, σελ. 359 έξ.),

άφ’ετέρου δέ εις τόν σεβαστόν μου καθηγητήν κ. Γ. Π. 
Οίκονόμον, διότι έσχε τήν εύγενή πρωτοβουλίαν νά 
περιλάβη τήν εργασίαν ταύτην είς τήν ’Αρχαιολογικήν 
’Εφημερίδα.

2 Ό πρώτος τόμος τοΰ έργου τούτου τιτλοφορείται: 
La cosmographie universelle de tout le monde... 
auteur en partie Munster, mais beaucoup plus 
augmentee, ornee et enrichie par Francois de 
Belle - Forest, a Paris MDLXXV.
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δείγμαχι άναγινώσκομεν «Ide mons», «Dicte mons», άλλα κατά χό πλειστον πρόκειται 
περί χαρτών τής νεωτέρας Ελλάδος.

Μετά τούς χάρτας τούτους έρχονται διάφοροι γεωγράφοι, τούς οποίους θά άνα- 
γράψωμεν κατά χρονολογικήν σειράν.

1. PIERRE BERTIUS

7. Italia. Augusti ex C. Pliuio deliueata a P. Bertio. Christianist. Regis geo- 
grapho A° 1628. 17.5X13

Εΐκ. 1 (άρill. 8) P. Bertius Graecia

Είς τούτον άναγινώσκομεν τά ονόματα μερικών ελληνικών άποικιών καί το όνομα 
Magna Graecia.

8. Graecia. sive Hellas. Cl. Ptolemaei. A0 1628. Melchior Tavernier scul.
17.5X13 (είκ. 1).

Πρόκειται περί πιστής άντιγραφής τού χάρτου τού χειρογράφου τού Πτολεμαίου1 
είς μικροτέραν κλίμακα.

9. Asia intra Sinum Amisenum et Ilium ex Pliuio et Strabone. 18.5X13 
Αναγράφονται είς αυτόν ελληνικά! πόλεις τής Μ. ’Ασίας.

1 Περί τούτου βλ. κατωτέρω σελ. 82.
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10. Euphrates et Tigris Cursus cum Regionibus vieinis ex Pliuii lib. v cap. 24
et lib. vi cap. 26 et 27. 1628. 18.5X14

Εις τον χάρτην βλέπομεν άναγραφομένας πόλεις, αί όποΐαι ίδρύΟησαν κατά τούς 
ελληνιστικούς χρόνους: ’Αντιόχεια, Σελεύκεια, Ίεράπολις, Κλαυδιόπολις κλπ.

11. Cyrenaica sive Pentapolis cum Libya Marmarica a Syrti majore usque ad
Aegyptum ex Pliu. lib. v cap. 5 et 6. 1628. 18X14

Όλοι οί χάρται ούτοι εΰρίσκονται εις τό έ'ργον: Geographia vetus ex autiquis, 
et melioris notae scriptoribus nuper collecta, per clarissimum virum P. Bertium 
Regis Galliarum Christianissimi Geographum, nunc prodit et prostat. Lntetiae 
Parisiorum ed. 1628 b

2. NICOLAS SANSON

12. Graecia. Ludovico Valesio inuictissimo principi pari Franciae comti deAlais 
et generali equitum per Gallias magistro. Graeciae antiquae tabulam bauc geographi- 
cam, offert, dedicat, consecrat Nic-Sanson Abbavillaeus. CIOOCIXXXVI. A Paris chez 
Melchior Tavernier, graveur et imprimeur de Roy pour les cartes geographiques, 
marines et tallies doulces demeurant en l’isle du Palais, sur le qua}?, qui x'egarde 
la Magisserie a la Sphere Royalle, 1637. 54X41 (six. 2).

Ύπό τον τίτλον τούτον υπάρχουν τέσσαρες χάρται, οί όποιοι είναι όλοι οί αυτοί από 
πάσης άπόψεως, όσον αφορά την θέσιν των πόλεων καί την διαίρεσιν τής χώρας εις 
φυλετικός περιοχάς μετά ορίων έγχρωμων, καί εΰρίσκονται εν τω βιβλίω Graeciae 
antiquae icones, quatuor variis distinctionibus insignis, intelligeudis variorum tempo- 
rum historiis perquam necessariae1 2, ως καί έν τω βιβλίω, τό όποιον έξεδόθη κατά 
τον αυτόν χρόνον και τιτλοφορείται Graeciae antiquae descriptio geographica tabulis 
ex veterum scriptis collecta. Authore N. Sanson Abbavillaeo, christianissimi Galliarum 
Regis Mathematico et geographo. A Paris chez Melchior Tavernier, graveur et impri
meur du Roy pour les cartes geographiques, marines et tallies donees. MDCXXXVIII3.

Είς τούς ανωτέρω χάρτας, ή μάλλον είς τον χάρτην, διότι πρόκειται περί ενός 
χάρτου, αφού όλοι οΰτοι παρουσιάζουν την αυτήν κατάστασιν και μορφήν από πάσης 
άπόψεως, υπάρχουν λάθη σχετικά προς τήν θέσιν των πόλεων ή νήσων. Αίφνης ή 
νήσος Λεύκάς είναι τοποθετημένη απέναντι των Έχινάδων νήσων καί πολύ νοτίως 
τού Άμβρακικού κόλπου, ή νήσος Κεφαλληνία τοποθετείται ακριβώς δυτικώς των 
Πατρών, ή Μεγαλόπολις νοτίως τής Μαντινείας, ή νήσος ’Άνδρος ακριβώς άνατολι- 
κώς τής νήσου Εύβοιας.

1 Τούτο εύρίσκεται εις ΕΒΓ Ge FF 8132 καί Ge 
FF 8353. ‘Υπάρχουν επίσης καί άλλαι εκδόσεις τοϋ 
έργου 1630 ΕΒΓ G 3121 καί 1645 ΕΒΓ 3122.

2 ΕΒΓ G 602.
3 ΕΒΓ J 48 (2). Είς τοΰτο εΰρίσκομεν δυο μόνον 

χάρτας. "Αλλη εκδοσις τοϋ έργου τούτου φέρει τόν 
τίτλον Graeciae antiquae descriptio geographica 
in tabulas (seu chartas ut vocant) aliquot distincta,

cum utili et necessaria explicatione ex antiquis 
collecta. Auctore Nicolao Sanson Abbavilaeo et 
Christianissimi Galliarum Regis geographo. Anno 
MDCXXXVI. Editio altera Prostat Lutetiae Pari
siorum. Apud P. Moullard-Sanson MDCCVIII, μετά 
τριών χαρτών ύπό τόν τίτλον Graecia vetus aut. Ν. 
Sanson filio (ΕΒΓ J 10002).
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13. Την άρχαίαν Ελλάδα βλέπομεν παρισταμένην είς τούς χάρτας, οί όποιοι πα
ρουσιάζουν τό ρωμαϊκόν κράτος. Οΰτω είς το έργον Romani utrius que imperii orientis 
scilicet et occidentis descriptio geographica tabulis aliosquot distincta. Cum brevi et 
facili explieatione ex veterum utrius que linguae scriptis collecta. Authore N. Sanson. 
Abbavillaeo, christianissimi Galliarum regis Matbematico etgeographo. A. Paris, cliez 
Mercliior Tavernier MDCXXXVIII1, επισυνάπτονται επτά χάρται. Ή αρχαία Ελλάς 
παρουσιάζεται υπό την αυτήν μορφήν, άλλ’ υπό μικροτέραν κλίμακα μέ τά αυτά σφά?ι- 
[ΐατα ώς προς τήν τοποθέτησιν πόλεων καί νήσων1 2, ώς καί οί χάρται, περί των όποιων 
ώμιλήσαμεν ευθύς ανωτέρω. Είς τήν σειράν ταύτην των χαρτών ανήκουν οί κάτωθι 
δύο χάρται.

a) Romani imperii qua Occidens est descriptio Geographica. N. Sanson... A. Pa
ris Anno 1637 (51X39). Τούτον ευρίσκομεν είς ΕΒΓ G CC 1273 (Baudrand Col
lection) τ. IV N° 147.

a) Romani imperii qua Oriens est descriptio Geographica Aut. N. Sanson 
16373 51 X39

3. MICHEL BAUDRAND

14. Romani Imperii qua occidens est descriptio Auth. Michaele Antonio Bau
drand. Paris. Romae Anno 1669.

Τούτον ευρίσκομεν είς ΕΒΓ Ge CC 1273 (Baudrand Coll.) N° 149, 50x39
Έπί τού χάρτου τούτου βλέπομεν ότι ή Ελλάς είναι δ τηρημένη είς περιοχάς, 

Epirus, Thessalia, Macedonia, Thracia κλπ. 'Η πόλις Cnossus εύρίσκεται προς τήν 
μεσημβρινήν πλευράν τής μεγαλονήσου. Ύπό τον αυτόν τίτλον καί μέ τήν αυτήν χρο
νολογίαν κατέχομεν άλλον χάρτην (Ν° 150), όπου σημειούμεν μερικάς διαμοράς είς 
ό,τι άψορά είς τον αριθμόν των άναγραφομένων επ’ αυτού πόλεων.

4. PHILIPPE BRIET

15. Graeciae delineatio (σελ. 337) 19X14 (εικ. 3)
16. Macedonia Thessalia, Epirus (σελ. 351) 19X14
17. Thraciae delineatio (σελ. 373) 19X14
Οί τρεις ούτοι χάρται εύρίσκονται είς τό έργον Parallela geographiae veteris et 

novae4. Ό πρώτος εκ τών χαρτών τούτων απεικονίζει τήν Ελλάδα είς τάς μεγάλας της 
διαιρέσεις, δηλ. Peloponnese, Hellas, Thessalie, Macedonia, Epirus, Thrace. Ό δεύ
τερος χάρτης άναφέρεται είς τό Macedonium regnuin, είς τό όποιον καί κατατάσσει τάς

1 ΕΒΓ G 200.
2 Υπάρχει μία άλλη σειρά χαρτών τοΰ οίκου 

Sanson, ol όποιοι μή έχοντες επί τοΰ τίτλου των τό 
όνομα τής αρχαίας Ελλάδος ή νειοτέρας 'Ελλάδος συν
δέονται στενώς μετά τής άρχαιότητος. Εις τόν χάρτην
Partie de Turquie en Europe P. N. Sanson le fils, 
Geo. du Roy a Paris, chez Pierre Mariette βλέπο
μεν τό όνομα τής αρχαίας Ελλάδος. 'Υπάρχουν όνο- 
μασίαι νεώτεραι, ώς S. Maura, Preveza, Moree,

Bonifacio είς Κρήτην, Candia, αλλά συγχρόνως άνα- 
γινώσκομεν ότι ή Ελλάς «comprenait la Macedoinej 
la Thessalie, 1’Epire, l’Etolie, l’Acha'ie et le Pe
loponnese» (F° io).

3 Τούτον ευρίσκομεν καί είς ΕΒΓ G CC 1273 
J IV No 148.

4 Parisiis t. secundus 1649. ΕΒΓ G 3133. Βλ. 
επίσης ΕΒΓ Ge DD 2987 (Collection d'Anville) ώς 
πρός τόν πρώτον χάρτην.
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τρεις περιοχάς τής χώρας. Εις τον χάρτην τοΰτον διακρίνονται γραμμαί, αί όποΐαι κατα
δεικνύουν τάς υποδιαιρέσεις των περιοχών, ώς ή Θεσσαλία εις Φύιώτιν, Θεσσαλιώτιν 
κλπ. Ή Αιτωλία εύρίσκεται εις την διοικητικήν περιφέρειαν Hellas on Achai'e κα'ι 
ή Ακαρνανία υπό τήν τής Ηπείρου. Εις το μέρος τοϋ βιβλίου, το οποίον είναι άψιε- 
ρωμένον εις τήν άρχαίαν γεωγραφίαν, εύρίσκομεν τήν Ελλάδα διηρημένην εις δύο 
μεγάλα μέρη:

I. Macedonium regnum (Macedonia-Pella, Thessalia-Larissa, Epirus-Ambracia 
Thracia- Byzantium) καί

II. Graecia vera (Acliaia-Athenae, Peloponnesus-Corinthus, Insulae a. Maris 
Aegaei Creta, Euboea και Cyclades κλπ. b. Maris Ionii Corcyra, Cephallenia, Za- 
cynthus κλπ.1).

5· P. DU VAL

18. Expeditionis Alexandri Magni per Europam, Asiarn, et Africam. Tabula
geographica. Authore P. Du Val Abbavillaeo, Christianissimi Galliarum Regis Geo- 
grapho. Lutetiae Parisiorum 1654 50x43

Βλ. εις ΕΒΓ Ge ΔΔ 2987 (Collection d’Anville 10243).
Ή κυρίως Ελλάς είναι διηρημένη εις δύο μέρη: Macedonia και Achaia. Είναι 

φανερόν δτι κατά τήν εποχήν τοΰ Αλεξάνδρου το όνομα τής Αχαΐας δεν ΰφίστατο 
ακόμη προς δήλωσιν τής μεσημβρινής Ελλάδος. Τούτο είναι δημιούργημα των ρωμαϊ
κών χρόνων.

19. Pyrrhi, Regis Epirotarum Expeditiones; Per Macedonian!, Italiam, Siciliam,
et Peloponnesum ex Plutarcho. Autliore P. Du Val, Abbavillaeo, Christianissimi Gal
liarum Regis geographo. Lutetiae 1657 41X27

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. dAnville 10250).
20. L’Empire des Perses divise en Vingt satrapies par Darius Fils d’Hystaspes 

conformement au troisme Livre. A Paris chez l’auteur P. Du Val. geogr. ordre du 
Roy. Avec Privilege pour 20 ans 1659.

Εις τον χάρτην τούτον ή κυρίως Ελλάς απεικονίζεται άνευ τών ονομάτων τών 
πόλεων της, έν άντιθέσει προς τήν Μικράν Ασίαν, τής οποίας πλεΐσται δσαι πόλεις 
μνημονεύονται.

Τον χάρτην τούτον βλέπομεν κυρίως εις τό βιβλίον Les histoires d’Herodote mises 
en francois par P. du Rier τ. I a Paris 1667 εις ΕΒΓ J 10080. To βιβλίον τούτο 
εύρίσκετάι κα'ι εις άλλας εκδόσεις, εις τάς οποίας επίσης συναντώμεν τον περ'ι ού πρό
κειται χάρτην: 1677 τ. I σελ. 196-7 ΕΒΓ J 10184, 1713 τ. I σελ. 360-1 ΕΒΓ J 
10178 καί J 10186. Ώς προς τον τελευταΐον τούτον χάρτην (ΕΒΓ J 10186), τού 
οποίου ό συγγραφεύς δεν μνημονεύεται, πιστεύω δτι πρόκειται περί αντιγράφου τού 
ύπ’άρ. 20 τού ήμετέρου καταλόγου χάρτου τού Du-Val, ασχέτως άν παρατηρούνται 
διαφοραί τινες έν τή τοποθετήσει τών αρχαίων ελληνικών πόλεων.

1 σελ. 336.
6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:06 EEST - 54.226.8.97



42 Κωνσταντίνου Δ. Στεργιοπούλου ΑΕ 1948-1949

21. La Grece selon Herodote avec le Royaume de Croesus tire du meme auteur
par P. du Val geograplie du Roy. A Paris, chez l’auteur, rue de la Barillerie avec 
Privilege 1662. 22X15

Τον χάρτην τοΰτον εΰρίσκομεν εις το βιβλίον Les liistoires d’Herodote, mises 
en frauqois par P. Du-Rier τ. II a Paris σελ. 99 (ΕΒΓ J 10081)'.

Έπι τοΰ χάρτου τούτου παρατηροϋμεν δτι ή πόλις ’Ίτανος τοποθετείται εις την 
βόρειον ακτήν τής Κρήτης, ή νήσος Mynie νοτίως τής Νάξου, ή νήσος Θήρα πολύ 
πλησίον τής Κρήτης, κλπ.

22. La carte pour la guerre de Troye tiree de Dictis de Crete et de Dares de 
Phrygie par P. Du Val geograplie du Roy1 2 22X15.

23. La carte de la navigation d’Ulisse par P. Duval geogr. du Roy.
24. La carte du voyage d’Enee selon Virgile par P. Du Val geograplie du Roy 

22X15.
25. La carte de la navigation d’Enee dressee sur le premier livre de Denis d’Ha- 

licarnasse. Par P. Du Val geograplie du Roy.
26. La carte des expeditions militaires d’Agesilaus, Roy de Sparte, dressee sur 

Xenophon par P. Du Val geograplie ordinaire du Roy. A Paris.
27. Les conquestes du Roy Demetrius, preneur de villes. Par P. Du Val geo- 

graplie du Roy3 22X15 (sin. 4).
28. La carte des conquestes de Pirrhus Roy des Epirotes tiree de Plutarque. Par 

P. Du Val geographe du Roy4 22X15.
29. Graecia ex Justino.
30. Imperii Romani inventus ex Lucio Annaeo Floro, authore Petro Du Val.
31. Carte dressee sur la Pliarsale du Lucain par P. Duval geographe ordinaire 

du Roy. A Paris.
32. La carte de l’Estat de Rome pour les commentaires de Cesar, tiree de trois 

livres de la guerre civile et autres. Par Duval geographe ordinaire du Roy A Paris.
33. La carte des voiages de St - Paul par P. Duval geographe du Roy.
34. Tabula geographica ex Eusebii Pamphyli Historia Ecclesiastica Authore 

P. Du Val. Lutetiae Parisiorum.
Όλοι οί ανωτέρω χάρται εΰρίσκονται εις τό έργον τοΰ Duval, τό όποιον επιγρά

φεται Diverses cartes et tables pour la geographie ancienne, pour la chronologie et 
pour les itineraries et voyages modernes, κα'ι έδημοσιεύθη έν Παρισίοις τω 16655.

Παρατηρούνται εις τινας τούτων σφάλματα. Εις τον ύπ’ άρ. 21 ή Κνωσός τής 
Κρήτης τοποθετείται προς τό Λιβυκόν πέλαγος πλησίον τής Ίεραπέτρας, ένφ εις τον 
ύπ’ άρ. 23 διά την Ζάκυνθον χρησιμοποιείται τό όνομα τής Κεφαλληνίας.

1 Ό χάρτης οΰτος ευρίσκεται και εις άλλας έκδό- 2987 (Collection d’Anville 10.009).
σεις τοΰ ίδιου βιβλίου: 1677 τ. II σελ. 150-1 (ΕΒΓ 3 Βλ. καί ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. d’Anville) 
j 10. 182), 1713 τ. II σελ. 150 -1 (ΕΒΓ J 10187). Ό 10248.
χάρτης μεμονωμένος ευρίσκεται επίσης εις ΕΒΓ Ge 4 Βλ. καί ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. d’Anville) 
DD 2987 (Collection d’Anville 10010). 10249.

2 Τόν χάρτην τοΰτον βλ. καί εις ΕΒΓ Ge DD 5 Βλ. ΕΒΓ G 3143.
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35. La Crece ou partie meridionale de l’empire des Turcs en Europe avec la 
table alphabetique des lieux de l’ancienne Grece celebres en l’histoire les noms qu’ils 
ont aujourd’hui et le chiffre qui les fait trouver sur la pure carte.

Τον χάρτην τούτον εΰρομεν εις την Γεννάδιον Βιβλιοθήκην τών ’Αθηνών. Ούτος 
σχετίζεται προς τάς Tables de geographie dressees pour connaitre dans les cartes, les

Ή αρχαία Ελλάς καί. ή γαλλική χαρτογραςπα 43

Εϊκ. 4 (άριθ. 27) P. Du Val Les conquetes de Demetrius.

pais, les provinces et les principales villes du Monde, par P. Du Val, αί όποΐαι συνά- 
πτονται εις το Traite de geographie, qui donne la connaissance et l’usage du globe 
et de la carte par P. Duval, revu, corrige et augmente sur les manuserits de l’auteur 
par le R. Pere Placide Augustin Deschasse a Paris 1704. Ό χάρτης οΰτος μνημο
νεύεται εις το πονημάτων Liste des cartes, livres et autres oeuvres de Geograpbie, que 
P. Du Val geographe ordinaire du Roy a faits et que l’on distribue chez lui, a Paris 
1676 σελ. 91.

Ό χάρτης ούτος ομοιάζει ακριβώς προς τον τοϋ Sanson. Κατά τον Robert De 
Vaugondy Essai sur l’histoire de la geographie A Paris 1 755 σελ. 225 τα έργα τοϋ 
Duval «ne sont pour la plupart que des copies de cartes de Sanson». Έν τοΰτοις δ,τι 
άψορά εις την άρχαίαν Ελλάδα ή γενική αΰτη γνώμη τοϋ Vaugondy είναι υπερβολική.

36. Orbis vetus, c’est-a-dire, le vieux moude.

1 Βλ. ΕΒΓ G 17933 (2)
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37. L’empire Romain et en Occident et eu Orient, dresse pour bien entendre 
l’histoire sainte et l’histoire profane et particulierement celles d’Appian, Alexandrin, 
et de Flavius Joseph.

Άμορότεροι οί δύο τελευταίοι χάρχαι εΰρίσκονχαι έπισυνημμένοι εις το βιβλίον 
Diverses cartes pour la geographie ancienne, pour la chronologie et pour les itine- 
raires et voyages modernes, το όποιον έδημοσιεύθη τω 1665. Επίσης οί χάρται ούτοι 
μνημονεύονται και εις την Liste des cartes, livres et autres oeuvres de geographie 
que P. Du Val geographe Ordinaire du Roy a faits et que l’on distribue chez luy, 
A Paris 1676, σελ. 10.

38. La carte des conquestes et de la route d’Alexandre le grand, dediee au Roy 
par son Tres-Humble, tres obeissant, et tres fidele sujet et serviteur P. Du-Val sou 
geographe ordinaire A Paris. 24X11.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. d’Anville) 10244.

6. OUL. SANSON

39. Graecia foederata sub Agamemnone, ob Helenae Raptum in Troiam coniu- 
rans ex Homero collecta conatibus geographicis Gulielmi Sanson; Nicolai Filii 
Christianissimi Regis geographi. Lutetiae Parisioruni. CIO 10 CLXXVI 49x40

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987, Collection d’Anville 10008 (εικ. 5).
Τα όρια έκάστης περιοχής είναι έγχρωμα.

7. J. Β. NOLIN

40. Εις το τέλος τοΰ 17ου αιώνος ανήκει ό χάρτης La Grece ancienne et moderne, 
έκδοθείς τω 1699 έν ΓΙαρισίοις. Περιλαμβανόμενος εις τον Atlas τοΰ J, Β. Nolin απει
κονίζει την άρχαίαν Ελλάδα διηρημένην εις επτά περιοχάς, ήτοι την Μακεδονίαν, 
Θεσσαλίαν, ’Ήπειρον, Άχαΐαν, Πελοπόννησον, Νήσους καί ’Αρχιπέλαγος.

Τον χάρτην τούτον εΰρομεν εις την Γεννάδιον Βιβλιοθήκην.

8. GUILLAUME DELISLE

41. Theatrum historicum ad annum Christi Quadringentesimum in quo turn 
imperii romani turn barbarorum circumincolentium status ab oculos ponitur. Pars 
occidentalis (orientalis). Autore Guillelmo De L’Isle. Paris 1705 εις δύο φύλλα 65x59.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge CC 541. Εύρίσκεται επίσης είς τον Atlas geographique et 
universel par Guil. Delisle et Ph. Buache, Premiers geographes du Roi, de l’Academie 
royale des sciences, et par De Zauche, ingenieur geographe du Roi, et Successeur 
des Srs Delisle et Buache. A Paris. Chez De Zauche, Rue des Noyers 1889 N° 140.

42. Carte de Grece dressee sur un grand mombre de Memoires anciens et uou- 
veaux. Sur ceux de Mrs Wheler et Tournefort, Sur les observations astronomiques de 
Mr Vimon, du P. Feuillee Minime, etc. Par G. De l’lsle de l’Academie Rle des Sciences 
et Ier Geogr. du Roy... Paris, Sept. 1707.

Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 7709.
43. Graeciae antiquae tabula nova in qua locorum situs turn ad distantias
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itinerarias turn ad Observationes Astronomieas exactus litorum flexurae et alia id 
genus ad accuratas recentiorum rationes accoinodatae sunt. Auctore Guillelmo Delisle, 
ex Regia Scientiarum Academia. Parisiis apud autorem Oct. 1707 (είκ. 6 καί 7).
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Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987. Collect. D’Anville (10002) εις δΰο φύλλα, έκάτερον 
εις 62X42. Βλ. επίσης ΕΒΓ Ge DD 542 καί Ge C 6158 (1 - 2). Ύπό τον αύιόν τίτλον, 
άλλα χωρίς χρονολογίαν καί τόπον έκδόσεως υπάρχουν καί άλλα αντίγραφα τοΰ χάρτου.

Ή έμφάνισις τοΰ χάρτου τούτου ενθυμίζει τούς τοΰ Sanson.
44. Carte de l’ancienne Grece pour l’intelligence de Demosthene, par Guillaume

Delisle. 1708 29x21.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987, Coll. D’Anville (10011).
45. Orbis veteribus noti tabula nova. Parisiis 1714.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge C 8655 καί Ge DD 2987 (9708). Τον εύρίσκομεν επίσης καί εις 

τον Atlas geographique et universel τοΰ 1789 N° 139.
46. Graeciae antiquae tabula nova, in qua locorunr situs turn ad distantias itiue- 

rarias turn ad observationes astronomicas exactus litorum flexurae et alia id genus 
ad accuratas recentiorum rationes accomodatae sunt. Autore Guillelnro Delisle, ex 
Regia Seientiarum Academia A Paris. Gliez Dezauche, successeur des Srs Delisle et 
Buache. Rue des Noyers pres celle des Anglois, Cum privilegio ad vicennium. Oct. 
1780-6.

Τον χάρτην τούτον εύρίσκομεν εις ΕΒΓ Ge DD 2987 Coll. Anville (10002). 
Επίσης εις τον Atlas geographique et universel τοΰ έτους 1789, N° 144 καί 145.

Έπί τοΰ χάρτου βλέπομεν μερικά σφάλματα. Τό όρος Άράκυνθος τοποθετείται 
εις ’Ακαρνανίαν, τό όρος Δίκτη εις τό άνατολικώτερον άκρον τής Κρήτης. Πρόκειται 
περί χάρτου, όστις βασίζεται εις τον Πτολεμαίον.

47. Retraite des dix mille. Tabula conspectunr exhibens regionum omnium quas 
Cyrus Junior Artaxerxi fratri bellum illaturus ac Cyro in acie caeso, auxiliares Graeci 
peragrarunt, ad mente in Xenophontis confecta, atque hodiernis locorum nominibus 
illustrata in usum studiorum Christianissimi Francorum Regis elaborata; a Guillelmo 
Delisle Primario suae Majestatis Christianissimae geographo, ac regiae seientiarum 
academiae socio Parisiis apud auctorum in Ripa vulgo dicta la Rue Noyers. 1 Oct. 
MDCCLXXX.

Τον χάρτην τοΰτον εύρίσκομεν εις τον Atlas geographique et universel τοΰ έτους 
1789 N° 146.

48. Alexaudri Magniimperium et expeditio. Tabula conspectu exhibens regionum 
omnium quas Alexander Dario et Regibus ludorum bellum, illaturus peragravit^ 
hodiernis locorum nominibus illustrata in usum studiorum Christianissimi Francorum 
Regis elaborata a Guillelmo Delisle Primario Suae Majestatis Christianissimae geo
grapho ac Regiae Seientiarum Academiae Socio. Opus posthumum editum anno 
MDCCXXXI. Parisiis, chez Dezauche successeur des SrsDelisle et Buache, Rue des 
Noyers pres celle des Anglois.

9. P· MOULLART SANSON

49. Alexandri Magni Imperium et expeditio Per Europam, per Africam, et potis- 
simum per Asiam. Haec Tabula ad Diodori, Quinti Curtii, Josephi, Plutarchi, et
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Arriani mentem Geographicae delineata est studio. Petri Moullart Sanson Geographi 
Regis chrmi. Lutetiae Parisiorum Anno CIO iO CCXII.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987. Collection d’Anville (10245) 58X38.

10. JEAN - BAPTISTE BOURGUIONON D’ANVILLE

50. Graecia vetus.
Ό χάρτης ουτος, δστις άνεδημοσιεΰθη εις τό έ'ργον CEuvres du Dr d’Anville par 

M. de Manne a Paris 1834 τ. I μέρ. II, είχε συντεθή υπό τοΰ γεωγράφου, δταν ήτο 
μόλις δέκα καί πέντε ετών. ’Απεικονίζει την Ελλάδα διαιρουμένην εις πέντε μέρη, 
Πελοπόννησον, Άχαΐαν, Ήπειρον, Μακεδονίαν καί νήσους.

51. Graecia.
Ύπό τον τίτλον τούτον καί εις τό κεφάλαιον «geographic ancienne» αναγράφεται 

εις χειρόγραφον κοιδικα τής ΕΒΓ (άρ. 20802 fol. 54), δστις περιέχει avis concernant 
les cartes geographiques et autres ourvages de feu M. d’Anville σελ. 2. Δεν ορίζεται 
δμως αν ό χάρτης ουτος είναι ό αυτός προς τον προηγούμενον. Πάντως φαίνεται δτι 
πρόκειται περί διαφόρου έκδόσεως.

52. Graeciae anti quae specimen geographicum. Auctor D’Anville MDCCLXII. 
47X50 (είκ. 8)

Τόν χάρτην τούτον ευρισκόμενον είς D’Anville Geographie ancienne abregee 
A Paris 1769. Nouvelle edition, δπερ βλ. είς ΕΒΓ G 3 in fol. Ό χάρτης εύρίσκεται 
επίσης είς ΕΒΓ Ge D 10350, Ge D 10725, Ge D 10726, Ge D 10725 A, Ge DD 
2989 collection d’Anville (10014). Επίσης βλέπομεν τούτον είς μικροτέραν κλίμακα 
εν τή έκδόσει τής Geographie ancienne abregee τοΰ D’Anville A Paris 1768 τ. I σελ. 
243. Βλ. επίσης είς Choiseul- Gouffier Voyage pittoresque de la Grece, τ. II μέρ. I 
σελ. 10. Περί τοΰ χάρτου τούτου άναγινώσκομεν είς Notice des ouvrages de D’Anville 
a Paris 1802 σελ. 54: «il a ete fait, en 1780, une correction a cette carte vers le lac 
Ascuris en Thessalie »,

Ή Ελλάς υποδιαιρείται είς περιοχάς διά γραμμών εγχρώμων, παρουσιάζεται δέ 
ομοίως, ώς είς τούς χάρτας τοΰ Lapie.

53. Orbis romani pars orientalis. Auctor d’Anville. MDCCLXIX.
Τόν χάρτην τοΰτον εΰρίσκομεν είς την Geographie ancienne abregee τοΰ d’An

ville A Paris 1786 τ. I σελ. 229.
54. Carte de l’Egypte et de la Lydie dressee pour servir a l’intelligence de 

l’histoire ancienne de Mr Rollin. Par le Sr d’Anville. Fevrier 1738.
Έπί τοΰ χάρτου εύρίσκονται άναγεγραμμέναι πόλεις τινές έλληνικαί, ώς Alexan- 

drie, Ptolema'is, και άλλαι.
Τόν χάρτην βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10392. Ό χάρτης άναφέρεται είς τό φυλλάδιον 

Notice des ouvrages de d’Anville A Paris 1802 σελ. 45, δπερ ίδέ είς ΕΒΓ Lin — 490.
55. Carte de la Grande Grece, y compris la Sidle, dressee pour 1’intelligence de 

l’histoire ancienne de Mr Rollin. Par rapport a l’etablissement des colonies grecques
7
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Είκ. 8 (άριθ. 52) J. D’Anville Graecia antiqua.

aux guerres de Pyrrhus en Italie, et les Carthaginois en Sicile. Par le Sr D’Anville, 
Mars 1738.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10376 καί εις Notice σελ. 46.
56. Carte de l’expedition de Cyrus le jeune et le Retraite des dix-mille Grecs. 

Pour le meme ouvrage, 1738.
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Τον χάρτην τοϋτον βλ. εις Notice σελ. 46, ένθα άναγινώσκομεν δτι ούτος ευθύς 
με την έμφάνισίν του έτέθη εις αχρηστίαν παραχωρήσας την θέσιν του εις τον αμέσως 
κατωτέρω.

57. Carte pour l’expedition de Cyrus lejeune et la Retraite des Dix-Mille Grecs, 
dressee sur Xenophon. Pour l’histoire ancienne de Mr Rolliu. Par le Sr D’Auville. 
Nov. 1739.

Τον χάρτην τούτον βλ. εις EBP Ge D 10391.
58. Le monde connu des ancieus. Pour l’histoire de Mr Rollin. 1740.
Βλ. τον χάρτην είς Notice σελ. 45.
59. La Grece. Pour l’histoire de Mr Rollin. Par le Sr D’Anville. Mai 1740 

34x28.
Notice σελ. 46. Βλ. επίσης είς EBP Ge DD 2987, Collection d’Anville (10005).
60. L’expedition d’Alexandre. Pour l’histoire ancienne de Mr Rollin. Par Sr 

D’Anville, Geogr. du Roi. Juin 1740.
Τον χάρτην βλ. είς Notice σελ. 47, έ'νθα άναγινώσκομεν δτι ούτος εύρίσκεται 

είς τδ έ'ργον τού Μ. de Sainte - Croix τιτλοφοροΰμενον Examen critique des 
historieus d’ Alexandre. Τού έργου τούτου τού G. S. Croix είδον την δευτέραν 
έκδοσιν: Examen critique des anciens historiens d’ Alexandre le Grand, Paris, 1804 
(ΕΒΓ J 3140), άλλ’ ό χάρτης δεν εύρίσκεται, άν καί είς την αρχήν τού έργου αναγρά
φεται «carte de Marches et de 1’ Empire d’ Alexandre, a la fin de 1’ ouvrage». Ό 
χάρτης ούτος υπό τον τίτλον Carte des marches et de Γ Empire d’ Alexandre le Grand, 
dressee pour 1’ ouvrage de Mr de Ste Croix, δπερ τιτλοφορείται Examen des histo
riens d’ Alexandre par J. D. Barbie du Bocage, geographe des relations exterieures, 
au XlEme 1804, είς τό έργον Analyse de la carte des Marches et de 1’ Empire d’Ale
xandre - le - Grand par M. Barbie du Bocage χωρίς τόπον καί χρόνον έκδόσεως. Μοί 
φαίνεται δτι πρόκειται περί αντιγράφου τού χάρτου τόΰ d’ Anville. Τον χάρτην βλ. 
καί είς ΕΒΓ Ge DD 2987, Collection d’ Anville (10247).

61. La Grece et les pays plus septentrionaux jusqu’ au Danube. Pour 1’histoire
ancienne de M. Rollin. Sr d’ Anville, geographe du Roi. Nov. 1740. 20X23.

Τον χάρτην βλ. είς Notice σελ. 46 καί EBP Ge DD 2987, Collection d’Anville
(10.000).

62. Carte d’environ d’ Issus, pour Γ inteligence des Marches d’ Alexandre et de 
Darius vers ce lieu. Pour le meme ouvrage 1740.

Βλ. Notice σελ. 47.
63. L’Orient. Pour le meme ouvrage. 1740.
Βλ. Notice σελ. 47.
64. L’ Asie Mineure et le Bosphore. Pour 1’ histoire ancienne de Mr Rollin. Par 

le Sr d’ Anville. Octobre 1740.
Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10388 καί Notice σελ. 47.
65. La Sicile. Pour l’histoire Romaine de Mr Rollin. ParleS. d’Anville. Dec. 1740.
Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10377 καί Notice σελ. 48.
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66. La Grece proprement dite pour l’histoire Romaine de M. Rollin. Par le 
Sr d’Anville, geographe ord. du Roi. Aout 1741. Supplement pour l’lllyrie et la Ma
cedoine 27X29

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10382, Ge 10383, Ge DD 2987, Coll. d’Anville (10013) και 
Notice σελ. 48.

67. La Numidie. Pour le meme ouvrage. 1742.
Βλ. Notice σελ. 48.
68. La Dace conquise par Trajan, la Moesie, la Thrace, Pour l’histoire des emper. 

Rom. de Mr Grevier. Par le Sr Dr d’Anville. Octobre 1752.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10381 κα'ι Notice σελ. 49.
Εις τον χάρτην τοΰτον βλέπομεν άπεικονιζομένην την Προποντίδα και μέρος τής 

Μακεδονίας.
69. Les Cyclades. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par M. d’Anville 

MDCCLVIII. 18X16
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10353 κα'ι Notice σελ. 54, ένθα άναγινώσκομεν δτι ό χάρτης 

ούτος έσχεδιάσθη εκ νέου εις την νεωτέραν έ'κδοσιν τοΰ αύτοΰ ταξιδιού τοΰ 
Άναχάρσιδος.

70. Cyprus. D’Anville 1762. 32X15
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10357. Υπάρχουν ονόματα αρχαία καί νεώτερα.
71. Terram secundum Strabonis hypothesim habitatam et ad ejus rationes 

(quantam fieri potuit) accomodatam sic delineare conatus est auctor d’Anville.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 1071 και Notice σελ. 50, ένθα άναγινώσκομεν «pour l’edition 

de Strabon que devoit donner M. de Brequigny 1762».
72. Terram secundum Strabonis hypothesim habitatam sed geninnam hodiernae 

geographiae delineationem adumbratam exhibet. Auctor d’Anville. MDCCL XVI.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10712, Ge D 10711 A, Ge D 10713 κα'ι Notice σελ. 50, ένθα 

άναγινώσκομεν «pour le meme ouvrage 1762», τό όποιον μνημονεΰομεν εις τον ύπ’ 
άριθ·. 71 χάρτην.

Εις Notice σελ. 50 άναγινώσκομεν τά έξης περί τών τελευταίων τούτων χαρτών: 
«Les deux cartes precedentes sur la meme planche 1776. Cette planche est une nou- 
velle gravure faite pour l’edition de Strabon, qui doit paroitre a Oxford. La premiere 
de ces deux cartes a ete gravee une troisieme fois pour l’ouvrage de M. Gosselin, inti
tule: Geographie des Grecs analysee, in 4° Paris 1790.

Βλέπομεν εις τούς χάρτας τούτους, έκάτερος τών οποίων είναι 28 Χ20, τά ονό
ματα Apollonia, Amphipolis τής Μακεδονίας, Atheues, Rhodes, Crete, Byzauce, Cypre.

73. Orbis veteribus notus auctore d’Anville 1763.
Βλ. Notice σελ. 51.
Βλέπομεν την Ελλάδα μετά τινων ονομάτων πόλεων.
74. Orbis Romani pars orientalis 1764.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge C 6124 καί Notice σελ. 52.
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Ή Ελλάς απεικονίζεται μετά πολλών ονομάτων πόλεων καί διά γραμμών έγ
χρωμων χωρίζεται εις περιοχάς.

75. Asiae quae vulgo minor dicitur et Syriae tabula geographica, quantum per 
subsidia licuit elaborata, opere, si quod aliud in antiqua geographica, arduo. Quam 
tabulam Clariss. Comes de Caylus in aere incidi curavit. Auctor d’Anville MDCCL 
XIV. 60X49

Ίον χάρτην τοΰτον βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10356. Ge C 6126 καί Notice σελ. 54, ένθα 
άναγινώσκομεν ότι «cette carte entre dans l’edition in fol. de la geographie ancienne 
abregee de M. d’Anville».

76. A general map of the Roman-Empire, according to the division of Pro
vinces under Constantin and his successors by d’Anville MDCCLXXII 53X89

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10716 A, B, C καί Notice σελ. 52, ένθα άναγινοισκομεν τά 
εξής: «cette carte, qui n’est qu’au trait settlement, avec deux tables contenant lesuoms 
des Provinces, etoit destinee a l’edition anglaise de l’ouvrage de Gibbon sur la Deca
dence et la chute de l’Empire Romain; mais la guerre de 1788 ayant interrompu 
toutes communications entre la France et l’Angleterre, cette carte n’a point ete achevee».

Ή χώρα διαιρείται είς επαρχίας. Ή Ελλάς φέρεται με την ονομασίαν Dioecesis 
Macedoniae με υποδιαιρέσεις: Macedonia, Macedoniae salutaris pars, Thesalia, Epi
rus vetus, Epirus nova, Acha'ia, Creta.

77. Carte pour servir a l’intelligence de 1’ histoire des Assyriens, Medes, Babylo-
niens et Perses comprise dans l’Hist. ancienne de Mr Rollin. Par le Sr d’Anville. 
vSeptembre 1793. 40X26

Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10386.
Ό χάρτης αναγράφει πόλεις τής Μικράς ’Ασίας, τών νήσων τοΰ Αιγαίου καί την 

νήσον Κύπρον.
7 8. Le Pont et la Cappadoce.
Βλ. Notice σελ. 55, ένθα άναγινώσκομεν: «cette carte a ete dressee pour un Me- 

moire de M. de Boze sur les Rois dn Pont, qui n’a point ete imprime». Κατά πάσαν 
πιθανότητα πρόκειται περί τοΰ χάρτου, τον όποιον εΰρίσκομεν είς ΕΒΓ Ge D 10355.

79. Aegyptus antiqua.
Βλ. Notice σελ. 56, ένθα άναγινώσκομεν: «cette carte entre dans l’edition in fol. 

de la geographie ancienne abregee de M. d’Anville... ainsi que dans ses Memoires 
sur l’Egypte». 11

11. PHILIPPE BUACHE

80. Carte de la Grece dressee sur les observations geographiques de G. Delisle 
de l’Academie Royale des Sciences et premier geographe du Roy par Philippe 
Buache, son gendre de la meme Academie 1731.

Είς τό άνω μέρος τοΰ χάρτου τούτου άναγινώσκομεν: Grece, Partie meridionale 
comprenant l’Attique, la Corinthie, la Sicyone, l’Argolide, la Laconie, la Messenie,
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et l’Elide. Pour servir a l’intelligence des cinq premiers livres des voyages historiques 
de Pausanias. 29X20

81. Carte de la Grece. Pour servir a l’intelligence des voyages historiques de
Pausanias dressee par Philippe Buache de l’Academie Royale des Sciences, geudre 
de B. Delisle, premier geographe du Roy 1731. 22x21 (είκ. 9).

Είς εν μέρος τοΰ χάρτου υπάρχει άλλος μικρότερος:
82. Carte de la Grece asiatique pour l’intelligence du 7® livre de Pausanias. 

10x21
Οί τρεις οΰτοι είναι προσηρτημένοι είς το βιβλίον Pausanias ou Voyage histo- 

rique de la Grece traduit en frangais par M. l’Abbe Gedoyn τ. I a Paris 1731 ’. "Οπως 
είναι φυσικόν, οί χάρται παρουσιάζουν εξαιρετικήν ομοιότητα προς τούς τοΰ Delisle. 
Ό τελευταίος χάρτης εύρίσκεται επίσης είς Ρη. Buache Notes et croquis (ΕΒΓ Ge 
DD 3406) φΰλλ. 80.

12. J. N. B ELLIN

83. Carte de la partie meridionale de la Grece. Pour servir a l’intelligence de
l’Histoire d’Epaminondas. Par M. Beilin, ingenieur au Depot des cartes et Plans de 
la Marine 1739 28X20 (είκ. 10).

Τον χάρτην τοϋτον εύρίσκομεν είς Μ. 1’ Abbe Seran de la Tour Histoire 
d’Epaminondas, pour servir de suite aux Hommes illustres de Plutarque. A Paris, 
1739 (ΕΒΓ J 11116). Πρόκειται περί χάρτου τής αρχαίας Ελλάδος, άλλα έκτος των 
αρχαίων ονομασιών εύρίσκομεν καί νεώτερα ονόματα, ήτοι Prom. d’Arax auj. Cap 
Papa, Golfe de Corinthe auj. G. de Lepante, Naupacte Lepante. Τα νεώτερα ονόματα 
υπογραμμίζονται. To μέρος τής άπεικονιζομένης Ελλάδος διαιρείται διά γραμμών είς 
διαφόρους περιοχάς· π. χ. ή Πελοπόννησος είς Μεσσηνίαν, Λακωνίαν, Ήλιν, Άχαΐ'αν, 
’Αρκαδίαν, ’Αργολίδα. Πρόκειται περί αντιγράφου τοΰ υπό τον τίτλον: Carte de la 
partie meridionale de la Crece χάρτου, όστις εύρίσκεται είς J. Ν. Bellin Le petit 
Atlas maritime tome iv contenant l’Europe et les divers Etats qu’elle renferme, 
excepte la France άρ. 117. Ελλείπουν είς αύτόν αί ύπογραμμίσεις τών νεωτέρων 
ονομάτων.

13. ROBERT DE VAUGONDY

Τώ 1752 έδημοσιεΰθη ό χάρτης:
84. Graecia vetus ex schoedis sanconianis desumpta, in qua Macedonia, Thes- 

salia, Epirus, Achaia et Peloponesus, in minores partes seu populos distinguuntup 
nec non inter adjacentes insulas speciatim Creta delineatur insula2. Autore Robert 
de Vaugondy filio, Geographo Regis ordinario, Cum privilegio. 1752.

Ό χάρτης ούτος ενθυμίζει τούς χάρτας τοΰ Sanson πατρός καί υίοΰ άπό πάσης 
άπόψεως, διότι ό Robert de Vaugondy, όστις ήγόρασε τον οίκον τοΰ άδελψοΰ Sanson 1

1 Οί ίδιοι χάρται συνοδεύουν τήν είς γαλλικήν με- Buache άναφερόμενα είς διάφορα μέρη τής Ελλάδος 
τάφρασιν γενομένην ύπό τοΰ αύτοϋ καί δημοσιευθεϊσαν όπότόν τίτλον «geographica ex Pausania» (φύλλ. 1-5). 
είς Amsterdam τό 1733 (ΕΒΓ 10023). Είς ΕΒΓ 2 Τόν χάρτην τούτον εΰρομεν είς τήν Γεννάδειον 
Ge DD 3406 υπάρχουν χειρόγραφα σχεδιάσματα τού Βιβλιοθήκην τών ’Αθηνών.
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τώ 1730 μετά τον θάνατον τοϋ ανεψιού αύτοΰ Pierre Moulart δεν ήδυνήθη νά 
συνέχιση τό γεωγραφικόν έργον τοΰ οϊκου. Ό χάρτης τοΰ de Vaugondy έτυπώθη συμ- 
φώνως προς τα πρότυπα τα υπάρχοντα εις τον οίκον, χωρίς ούτος νά λάβη ύπ’ δψιν 
τάς γεωγραφικάς προόδους, αί όποϊαι είχον δημιουργηΰή από τοϋ Sanson μέχρι τής 
εποχής του.

Μεταξύ των εκδόσεων τοϋ γεωγραφικοΰ οϊκου τοϋ Sanson έ'χομεν χάρτας 
τινάς τής αρχαίας Ελλάδος, των οποίων δεν εΰρομεν αντίτυπα, άλλ’ οϊτινες μνημο
νεύονται είς τον Catalogue des ouvrages, qui composent les fonds de Geographie de 
MM Sanson et Robert de Vaugondy, a Paris (χωρίς χρονολογίαν έκδόσεως). Έκεΐ 
άναγινώσκομεν:

85. Graeeia antiqua.
86. Graeeia ex Homero.
87. Creta insula2.
88. Alexandri magui imperium.
89. Cartes des anciennes monarchies deux feuilles pour lire M. Rollin.
90. Cyprus insula3.

14. ΑΝΩΝΥΜΟΣ

91. Grece ancienne.
Αΰτός είναι ό τίτλος χάρτου περιλαμβανόμενου είς την Geographie abregee de 

le Grece ancienne, comprenant, 1° une description de le Grece. 2° un discours sur 
l'Olympie, le gouvernement, le Religion, etc. des Grecs. 3° quelques morceaux relatifs 
a la chronologie, tels que les olympiades comparees aux annees qui ont precede notre 
Ere; la liste des rois d’Argos, d’Athenes etc.. Avec une carte et quelques tableaux 
geographiques. Par un Professeur d’Histoire et de Geographie. A Paris 1772.

Είς την εισαγωγήν τοϋ έργου, τό όποιον εΰρομεν είς την Βιβλιοθήκην τής Ecole 
Normale Superieure τών Παρισίων, άναγινώσκομεν τά εξής σχετικώς μέ την κατα
σκευήν τοϋ χάρτου: «quant a la petite carte de Grece, pour la garantir bonne, il doit 
me suffire d’avouer que j ’ai pris le contour de ce pays et les positions dont j’ai eu 
besoin, sur l’excellente carte de M. d’Anville ».

15. CHOISEUL-GOUFFIER

92. Carte detaillee de la route de l’auteur, Depuis le golfe de Macri, jusqu’au 
Meandre. Redigee sur les lieux par le Cte de Choiseul - Gouffier.

Βλ. Choiseul-Gouffier Voyage Pittoresque de la Grece t. Ier 1782, σελ. 125.
Έπί τοϋ χάρτου άναγινώσκομεν Golfe de Macri ot. Glaucus Sinus καί ά.
93. Carte detaillee de la route de hauteur depuis le Meandre jusqu’au golfe 

d’Adramytii. Redigee sur les lieux par le Cte de Choiseul - Gouffier.
Βλ. Choiseul-Gouffier τ. I σελ. 189.
Είς τον χάρτην εύρίσκομεν πολλάς αρχαίας ονομασίας. 1

1 Βλ. Nouvelle biographie generale τ. 48, Paris, 2 Σελ. 4.
1864 σελ. 298. 3 Σελ- 3.

8
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94. Carte de l’isle de Metellin autrefois Lesbos, et du golfe d’Adramytxi. Levee sur 
les lieux et assujetie aux observations astronomiques. 35X25

Βλ. Choiseul- Gouffier τ. 1^ σελ. 69.
Έπ'ι τοΰ χάρτου άναγινώσκομεν τά ονόματα: Kidonia, Heraclae Arginussae 

iusae, Pyrrha, Hiera, Attea, Pitane κλπ.
95. Carte de Pile de Lemnos, levee sur les lieux et assujetie aux observations 

astronomiques.
Βλ. Choiseul-Gouffier. τ. II σελ. 129.
Βλέπομεν ονόματα: Myrina, Chryse Promontorium. Πρόκειται μάλλον περ'ι νεω- 

τέρου χάρτου.
96. Carte generale de la Troade comprenaut le pays qui s’etend depuis le cap. 

Sigeum jusqu’au Mont Gargaron, levee sur les lieux et assujettie aux observations 
astronomiques. 60 X 23

Βλ. Choiseul-Gouffier τ. IIj σελ. 200.

Άναγινώσκομεν ονόματα: Pyrrba, prom. Coryphas, Harmatus portus, Polyme
dium κ.ά.

97. Carte de la plaine de Troie levee en 1786 et 1787 L. F. Cassas deline- 
avit. 60 X 40

Βλ. Choiseul-Gouffier τ. IIt σελ. 209.
Έπ'ι τοΰ χάρτου άναγινώσκομεν Alexandria Troas, Agamia prom, Ilium recens κ.ά.
98. Carte de l’Hellespont ou canal des Dardanelles, levee sur les lieux et assu

jettie aux observations astronomiques.
Βλ. Choiseul-Gouffier τ. II2 σελ. 444.
Άναγινώσκομεν έπ'ι τοΰ χάρτου τούτου τά ονόματα Sigeum, Rhoeteum, Dardanus, 

Eleus, Alopeconnesus κ.ά.
99. Carte de la Grece ancienne. 58 X 40
Βλ. Choiseul-Gouffier τ. I 1782. Βλ. επίσης εις ΕΒΓ Ge DD, Collection 

d’Anville (10001).

16. TRUOUET & RACCORD

100. Carte des lies de Lemnos, Imbros, Samothrace et des cotes voisines levee 
par MM Truguet, commandant la corvette le Tarleton, Raccord, sous lieutenant de 
vaisseaux, et assujettie aux observations astronomiques faites par Toudu, Astronome, 
eleve de MM. Cassini et Mechain. 26 X 38

Βλ. Choiseul-Gouffier τ. II1; σελ. 97.
Εις τον χάρτην τοΰτον άναγινώσκομεν ονόματα, ώς Alexandria, Naulochos Pont 

Hephaestia, Myrina, Larissa, Sigeum κ.ά.

17. F. KAUFFER

101. Plaine d’Ephese, olim Caystrium Campus, levee par F. Kauffer en 1776.
Βλ. Choiseul-Gouffier Voyage Pittoresque de la Grece τ. I, A Paris 1782,

σελ. 192.
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Πρόκειται περί χάρτου, έπί τοΰ όποιου δυνάμεθα νά ίδωμεν σημεία αρχαίων 
ερειπίων καί αρχαίας ονομασίας (Pion Mons κ. ά.).

102. Carte general e de l’isle de Paros levee par F. Kauffer en 1776. 21X34
Βλ. Choiseul- Gouffier ένθ. άν. τ. I σελ. 64.
Άναγινώσκομεν τά ονόματα Marpesus mons, Minoa κ.ά.
103. Garte de l’ile de Samos. Redige par F. Kauffer.
Βλ Choiseul-Gouffier ένθ. άν. τ. I σελ. 96.
Έπί τοΰ χάρτου βλέπομεν ονόματα Cap de Samos, Ampelos Prom, Posidium 

seu Neptuni Prom. κ.ά.
18. RIQOBERT BONNE

104. Mappa Graeciae antiquae et vicinarum Regionum descripta a Rt0 Bona, 
Primario Hydrographo Navali, Septemb. 1779. Perrier sculp. Andre scrip. 31 X 20 
(είκ. 11)/

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 13252.
105. Graeciae antiquae Tabula geographica. A. Rto Bonna. Primario Hydro

grapho Navali 1783. Cum priv. Regis.
Βλ. είς Recueil de cartes sur la geographic ancienne par Mr Bonne Ingenieur 

Hydrographe de la Marine. A Paris 1783 άρ. 9 (ΕΒΓ Ge DD 1278 (2) ). 41 X29
Πρόκειται περί χάρτου πληρέστερου καί μεγαλύτερου ή ό ύπ’ άριθ. 104.
Ό αύτός χαρτογράφος R Bonne απεικονίζει την άρχαίαν Ελλάδα ολόκληρον 

ή έν μέρει, την κυρίως καλουμένην Ελλάδα ή τάς αποικίας είς τούς ακολούθους 
ωσαύτως χάρτας.:

106. Imperii Romani Tabula 1783.
Βλ. Recueil ένθ. άν. άρ. 16, 17 καί 18.
107. Mappa diversus Filiorum Noemi, a Rto Bonne, Primario Hydrographo 

Navali. 33X22
Ό χάρτης οΰτος, έπί τοΰ οποίου άναγινώσκομεν πόλεις τινάς τής Μακεδονίας 

Θράκης καί Μικράς ’Ασίας, εύρίσκεται είς τον Atlas encyclopedique, contenant la geo
graphic ancienne du moyen age, la geographie moderne et les autres relatives a la 
geographic physique. Par M. Bonne, Ingenieur - Hydrographe de la Marine et par 
M. Desmarest, pour les cartes de la geographie physique. A Paris 1787 (βλ. εις ΕΒΓ 
Ge FF. 8151) τ. I άρ. 2.

108. Imperia antiqua. Pars occidentalis a R‘° Bonne, Primario Hydrographo
Navali. 22X33

’Ένθ. άν. άρ. 5.
109. Imperia antiqua. Pars media. A Rt0 Bonne, Primario Hydrographo

Navali. 22 x 33
’Ένθ. άν. άρ. 6.
110. Imperia antiqua. Pars orientalis. A Rt0 Bonne, Primario Hydrographo

Navali. 22X33
Ένθ. άν. άρ. 7.
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Οί χάρται ούτοι, 108, 109 καί 110, άναφέρονται είς το κράτος τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου.

111. Graecia vetus. A Rto Bonne, Primario Hydrographo Navali. 33X22 
Ένθ. άν. άρ. 8. Είς τό δεξιόν μέρος τοΰ χάρτου βλέπομεν snpplementum, τό

όποιον απεικονίζει την Βοιωτίαν, ’Αφρικήν, ’Αργολίδα καί την ’Αρκαδίαν υπό κλίμακα 
μεγαλυτέραν.

112. Imperium Romanum. Pars orientalis. A Rto Bonne, Primario Hydrogra
pho Navali. 22X33

Ένθ. άν. άρ. 10.
113. Italia vetus. A Rt0 Bonne. Primario Hydrographo Navali. 22X33 
Ένθ. άν. άρ. 11. Έπί τοΰ χάρτου άναγινώσκομεν τα ονόματα ελληνικών

άποικιών.
114. Gallia vetus. A Rt0 Bonne. Primario Hydrographo Navali. 33 X 22 
Βλ. ένθ. άν. άρ. 12. Καί έπί τούτου άναγινώσκομεν ελληνικών άποικιών ονόματα.
115. Asia Minor. Descripta aRt0 Bonne. Primario Hydrographo Navali. 33 X 22 
Ένθ. άν. άρ. 16.
116. Pannonia, Dacia, Illyricum et Moesia A R‘° Bonne. Primario Hydrographo 

Navali. 33X22
’Ένθ. άν. άρ. 17. Άναγινώσκομεν ονόματα άρχαίων ελληνικών πόλεων.

19. J. D BARBIE DU BOCAOE

117. Carte du Palus Meotide et du Pont Enxin, Pour le voyage dujeune Ana- 
■charsis, reduite en grande partie d’apres celle de Mr d’Anville, par Mr Barbie du Bo- 
cage. MDCCLXXXI.

Τον χάρτην τοΰτον εΰρίσκομεν είς Μ. Barbie du Bocage Recueil de cartes 
geographiques, plans, vues et medailles de l’ancienne Grece, relatifs au voyage du 
jeune Anacharsis 1788 (είς ΕΒΓ σ. 325). Ό εξωτερικός τίτλος τοΰ βιβλίου είναι 
Barthelemy Voyage dujeune Anacharsis. Atlas1.

Είς τον χάρτην τοΰτον άναγινώσκομεν τα ονόματα άρχαίων τινών ελληνικών 
άποικιών.

118. L’Helles-Pont. Pour l’intelligence du voyage dujeune Anacharsis, dresse 
sur le plan qu’en a donne M. d’Anville dans les Memoires de l’Academie Rle des 
Belles Lettres, et sur quelques autres morceaux. Par M. Barbie du Bocage. May 1782.

Βλ. Recueil.
119. Mileti vicinia variis temporibus. Barbie du Bocage fecit. 22X14
Πρόκειται περί άρχαίου χάρτου τής περιοχής ταύτης. Είς αυτήν άναγινώσκομεν

άρχαίας ονομασίας: Posideum prom-Thymbria, Heraclea κ.ά.
Τοΰτον εΰρίσκομεν είς Choiseul-Gouffier Voyage pittoresque de la Grece, 

τ. I, A Paris 1782, σελ. 174.

1 Σημειώνω την βραχυγραφίαν τοΰ βιβλίου τούτου «Recueil».
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120. L’Attique, la Megaride et partie de l’isle d’Eubee, pour le voyage du jeune 
Anacharsis. Par M. Barbie du Bocage. Mai. 1785.

Βλ. Recueil.
121. L’Argolide, l’Epidaure, la Trezenie, l’Hermionide, l’isle d’Egine et la Cy- 

nurie, Pour le voyage du jeune Anacharsis, Par M. Barbie du Bocage-Octobre 1785.
Βλ. Recueil.
122. La Corinthie, la Sicyonie, la Phliasie et l’Achaie, Pour le voyage du jeune 

Anacharsis, par M. Barbie du Bocage- Juin 1786.
Βλ. Recueil.

123. L’Elide et la Triphylie, Pour le voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie 
du Bocage. Aout 1786.

Βλ. Recueil.

124. La Messenie. Pour le Voyage du jeune Anacharsis. Par M. Barbie du 
Bocage. Janvier 1786.

Βλ. Recueil.
125. La Laconie et l’isle de Cythere. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par 

M. Barbie du Bogage. Janvier. 1786.
Βλ. Recueil.

126. L’Arcadie. Pour le voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie du Bocage. 
Mai 1786.

Βλ. Recueil.
127. La Beotie. Pourle voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie du Bocage. 

Mai 1787.
Βλ. Recueil.
128. La Phocide et la Doride. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par M. 

Barbie du Bocage. Juin 1787.
Βλ. Recueil.
129. La Thessalie. Pour le voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie du Bo

cage. Janvier 1788.
Βλ. Recueil.

130. La Grece et ses isles. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par M. Barbie 
du Bocage. Aout 1788 (είκ. 12).

Βλ. Recueil.

Πρόκειται περί χάρτου εγχρώμου έμφανίζοντος την χώραν διηρημένην εις περιοχάς. 
Ό χάρτης δεν είναι εντελώς αρχαίος, διότι άναφέρονται και όνομασίαι νεώτεραι, ώς 
Chio άντ'ι Chios κ. ά.

131. Carte pour le Memoire de M. de Sie Croix sur le cours de l’Araxe et du 
Cyrus. Par J. D. Barbie. Juillet 1723.

Βλ. τούτον είς τό βιβλίον Memoires historiques et geographiques sur les pays 
situes entre la mer noire et la mer caspienne. A Paris 1797 (ΕΒΓ BNP 0^. 4).
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Παραχηροΰμεν επ’ αύτοϋ αρχαίας έλληνιχάς αποικίας μεταξύ των νεωτέρων 
πόλεων, ώς Trapezous, Athenae, Apsarus, Phasis, Dioscurias, Pityus Ptus.

132. Carte pour l’intelligence de Cyrus et la retraite des dix milles de Xenophon. 
Par M. J. D. Barbie du Bocage. Au IVeme Fevrier 1796.

Ίον χάρτην τούτον εΰρίσκομεν εις το έ'ργον τού Μ. D. Fortix D’Urban Me
langes de geographie et d’histoire et de chronologie ancienues. A Paris (χωρίς χρονο
λογίαν) (ίδέ είς ΕΒΓ Ge FF 6750).

133. L’ile de Crete. Par J. D. Barbie dn Bocage. Pluviose an VlPme.
Τόν χάρτην τούτον εΰρίσκομεν προσηρτημένον είς το εργον τού St0 Croix Les 

anciens gouvernements federatifs et de la legislation de Crete. A Paris an VII. 
(είς ΕΒΓ J 11298).

ΈπΙ τού χάρτου βλέπομεν άντ'ι τού ονόματος Dicte το όνομα Mons Sacre. Ό συγ- 
γραφεύς τού χάρτου τούτου κάμνει σΰγχυσιν τοποθετών είς την πεδιάδα τής Μεσσαράς 
τής Κρήτης την πόλιν Priasus ou Praesus.

134. Carte de la Scythie, de l’Egypte et des pays intermediaires, dressee par 
J. D. Barbie dn Bocage; Pour le traite d’Hippocrate intitule des airs, des eaux et des 
lieux traduit par le Dr Coray an VllPme ,

Ό χάρτης ούτος είναι προσηρτημένος είς τον πρώτον τόμον τού βιβλίου Ίππο
κράτους περί αέρων, ύδάτων, τόπων. Trait6 d’Hippocrate des airs, des eaux et des 
lieux; traduction nouvelle par Goray. A Paris 1800.

Έκ τής κυρίως Ελλάδος οΰδεμία πόλις άναγράορεται.
135. Carte de l’Empire de Priam, divisee en neuf districts, dressee d’apres Ho-

ruere, par J. D. Barbie du Bocage 1810. 22 X 34
Τόν χάρτην τούτον εΰρίσκομεν είς τού Choiseul-Gouffier Voyage Pittoresque 

de la Grece τ. II, Paris 1809, σελ. 177 λ

20. JOSEPH-ROMAIN JOLY

136. La Corse, Plllyrie, la Gaule Cisalpine, partie de l’ltalie et de la Grande 
Grece. Par l’auteur de la geographie Sacree. 43 X 29

137. Suite de l’ltalie, la Grande Grece, la Sicile, la Sardaigne, selon les anciens. 
Par l’auteur de la geographie Sacree. 43 X 29

Οί δύο ούτοι χάρται εΰρίσκονται ΰπ’ άριθ. 4 καί 5 είς τό εργον Atlas de l’en- 
cienne geographie universelle comparee a la moderne... Par Joseph - Romain Joly. 
A Paris Au IX (1801). Βλ. εις ΕΒΓ 3586

138. Carte de la Macedoine et de la Grece selon les anciens. Par l’auteur de la 
Geographie Sacree. 46 X 36

Ό χάρτης οΰτος είναι προσηρτημένος είς τό αυτό εργον Atlas, ώς καί οί δύο 
προηγούμενοι, ύπ’ άριθ. 10. I

I Δέν καταγράφω ένταΰθα ιδιαιτέρως τόν χάρτην μένος είς τόν Potjqueville Voyage de la Grece 
Janina et ses environs (dans un rayon de six 1η έκδ. 1820, 2α έκδ. 1826, ενϋα εΰρίσκομεν αρχαίας 
lieues dressee d’apres les plans et Memoires de ονομασίας Dolopie (Calarites), Hellopie, Perrhebie 
1 D. Barbie du Bocage 1820), δστις είναι προσηρτη- (Zagori), Molossie-Passaron.
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Ή χώρα χωρίζεται εις περιοχάς, ώς Laconie, Arcadie, Etolie, Acarnanie κλπ. 
Εις την θέσιν τής αρχαίας Άμβρακίας τοποθετείται τό “Αργος.

21. J. Β. Ο A I L

139. Carte de la Sicile.
Ό χάρτης ούτος εΰρίσκεται προσηρτημένος εις τό έ'ργον Histoire grecque de 

Thucydide. Texte et version latine par J. B. Gail. A Paris 1807 τ. VIII (Βλ. ΕΒΓ 
Res. J 1811).

140. Carte pour 1’ liistoire grecque (six. 13).
Ό χάρτης οΰτος είναι προσηρτημένος εις τό αμέσως ανωτέρω άναγραφόμενον 

έ'ργον (τ. II σελ. 3).
Ώς είναι φυσικόν, πρόκειται περί χαρτών, άναγραφόντων τάς πόλ,εις έκείνας 

μόνον, αί όποΐαι άναφέρονται υπό τοΰ Θουκυδίδου εν τω γνωστω έ'ργω του.
Υπάρχουν άνακρίβειαί τινες. Π.χ. ή νήσος Ζάκυνθος τοποθετείται νοτίως τής 

Κυλλήνης, σχεδόν απέναντι τής ’Ολυμπίας και τοΰ ποταμού ’Αλφειού. Τό όρος Πίνδος 
τοποθετείται μεταξύ τής Θεσσαλίας καί. τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου.

22. PIERRE LAPIE

141. Geographie d’Herodote. 29 X 21
Βλ. τύν χάρτην τούτον εις Atlas supplementaire du Precis de la geographie uni- 

verselle de M. Malte-Brun; dresse conformement au texte de cet ouvrage et sous les 
yeux de l’auteur, par M. Lapie, capitaine ingenieur geographe. A Paris 1812 (Βλ· 
τούτο εις ΕΒΓ G 626).

142. Europe ancienne. 29 X 21
Βλ. τούτον είς Atlas supplementaire.
143. Asie ancienne. 29X21
Βλ. τούτον είς Atlas supplementaire.
144. Afrique ancienne. 29X21
Βλ. τούτον είς Atlas supplementaire.
Είς τον χάρτην τούτον πλήν τής Ελλάδος άναγινώσκομεν τά ονόματα πόλεων, 

ώς ή Σαλαμίς τής Κύπρου, καί τάς έλληνικάς αποικίας είς Αίγυπτον.
145. Empire d’Alexandre. 29 X 21
Βλ. Atlas supplementaire.
146. Asie Mineure, Armenie, Gaucase, Syrie κλπ. 29 X 21
Βλ. Atlas supplementaire.
147. Grece ancienne. 29X21 (six. 14)
Βλ. αύτ. Ό χάρτης διαιρείται είς περιοχάς δΓ εγχρώμων όρίων.
148. Italie ancienne. 29 X 21
Βλ. αύτ.
149. Empire Romain sous Constantin, sous Trajan. 29 X 21
Ένθ. άν.

9
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Ή Ελλάς απεικονίζεται με την διοικητικήν διαίρεσιν τής εποχής εκείνης, με τάς 
«dioecesis».

150. Monde connu des anciens. Par P. Lapie, geographe. 1816. 28 X21
Βλ. τοΰτον εις Atlas classique et universel de geographie atieienne et moderne 

dresse pour l’instruotion de la jeunesse, et notamment pour les Colleges Royaux, et 
les Ecoles Militaires. Par M. Lapie, geographe II έ'κδ. a Paris, 1816 (Βλ. εις 
EBP G 627).

Βλέπομεν επί τοΰ χάρτου τούτου πόλεις, ώς Thessalonica, Smyrna, Philippo- 
polis κ.ά.

151. Empire d’Alexandre dresse par P. Lapie, geographe, 1816. 28x21
Βλ. Atlas άρ. 3.
Αί περιοχαι τής Ελλάδος, εις ας αΰτη διαιρείται δι’ εγχρώμων ορίων, είναι ή Πε

λοπόννησος, ή ’Ήπειρος, ή Μακεδονία, ή Θράκη κ.ά. Όλίγαι πόλεις αναγράφονται 
Ό χάρτης ούτος ομοιάζει προς τον συνώνυμον ύπ’ άριθ. 145 παρουσιάζων όλί- 

γας διαφοράς: άντι τής Κνωσού βλέπομεν την Γόρτυνα, δεν αναγράφεται έπι τούτου 
ή Σαλαμις τής Κύπρου κ. ά.

152. Empire Romain dresse par P. Lapie, geographe 1816. 28X21
Βλ. τοΰτον εις Atlas άρ. 4.
153. Garte de l’ltalie ancienne. Dressee par P. Lapie geographe 1816. 21 X 28
Βλ. Atlas άρ. 6.
Έπι τοΰ χάρτου τούτου άναγινώσκομεν το όνομα «Magna Graecia» και τα ονό

ματα των ελληνικών άποικιών εις Ιταλίαν και Σικελίαν.
154. Grece ancienne. Dressee par P. Lapie, geographe 1816. 28 X 21
Βλ. Atlas άρ. 7.
Ό χάρτης ούτος πληρέστερος ή ό ΰπ’ άριθ. 147 υποδιαιρεί την Ελλάδα εις 

μικράς περιοχάς: Argolis, Achaia, Laconia, Attica, Boeotia κλπ.
155. Asie Mineure ancienne. Dressee par P. Lapie, geographe 1816. 28X21
Βλ. Atlas άρ. 8.
Εις τοΰτον παρακολουθοΰμεν τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους καί τάς πόλεις 

τής Μικράς ’Ασίας.
156. Syrie et Egypte anciennes. Dressees par P.Lapie geographe 1816. 21X28 
Βλ. Atlas άρ. 9.
Εις τον χάρτην τοΰτον βλέπομεν την νήσον Κύπρον κατά την άρχαιότητα.
157. Orbis1. Romanus ad illustranda. Itineraria. Antouini. Burdigalense tabu- 

lam. Pentingerianam. Periplos, itinenaria. Maritima. Delineatus a P. Lapie geographo 
Lutetiae. A. M. D. CCC XXIII.

1 Θά ήδυνάμεθα νά καταγράψωμεν καί τινας χάρ- γ) Les Thermopyles et pays voisins. Par Lapie 
τας τοΰ Lapie, οί όποιοι συνοδεύουν τόν Pouqubvillb geographe 1823, ένθα συναντώμεν αρχαία τινα όνό- 
Voyage de la Grece, ώς a) Acarnanie et Etolie, ματα, αλλά κυρίως πρόκειται περί νέων χαρτών.
Par Lapie, geographe 1823, β) Thesprotie ou Cha· 2τοιχεΐά τινα αρχαία δέν δυνανται νά αλλοιώσουν τόν
mouri, Souli et Parga. Par Lapie geographe 1823. νεώτερον χαρακτήρα αυτών.
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Οΰτος είναι προσηρτημένος εις τό έργον Recueil des itineraires anciens compre- 
nant l’itineraire Antonin, la table de Peutinger et un choix des periples grees avec dix 
cartes dressees par M. le Colonel Lapie publie par M. le Mis de Fortia a’Urban. 
Paris MDCCCXLV (Βλ. εις ΕΒΓ G 1310).

Εις το φΰλλ. 5 απεικονίζεται ή Ελλάς, καί εις τό ψΰλλ. 6 αί νήσοι τοϋ Αιγαίου 
πέλαγους καί αί άκταί τής Μικράς ’Ασίας. Ή μορφή τής χώρας είναι ή αυτή, ώς καί 
εις τούς άλλους χάρτας τοϋ Lapie.

II. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΊI άπαρίθμησις αϋτη τών χαρτών κατά χαρτογράφους χρονολογικώς κατατασσο- 

μένους είναι ικανή να δώση πλήρη εικόνα τοϋ ενδιαφέροντος τών Γάλλων διά την 
Ελλάδα καί τοϋ μέρους, τό όποιον ή χώρα αϋτη έπαιξεν εις την έξέλιξιν τής γαλλικής 
χαρτογραφίας. Μετά την χρονολογικήν ταΰτην παρακολούθηση', ή οποία ήτο απαραί
τητος, προκύπτουν ποικίλαι παρατηρήσεις, γενικώτεραι καί λεπχομερειακαί, αί όποΐαι 
δύνανται νά ταξινομηθούν εις τά ακόλουθα τέσσαρα μόνον ζητήματα, χωρίς νά θίξωμεν 
τό αύστηρώς χαρτογραφικόν μέρος, διότι τούτο ανάγεται περισσότερον εις τούς ιστο
ρικούς τής χαρτογραφίας, παρά εις τούς ιστορικούς μιας χώρας, οι όποιοι προς τώ κυρίω 
έ'ργω των ζητούν νά ερευνήσουν όποιου είδους μελ-έτην παρέσχεν αϋτη είς τούς μετα
γενεστέρους.

Ύπό τό πνεύμα τούτο καί έ'χοντες πάντοτε ώς βάσιν την καταγραφεϊσαν ήδη 
χαρτογραφικήν εργασίαν τής Γαλλίας ώς προς τήν άρχαίαν Ελλάδα από τής ’Ανα
γεννήσεως μέχρι τοϋ έτους 1830 προκύπτουν προς έρευναν τέσσαρα ζητήματα:

1. Τά στοιχεία τών σχέσεων τής χαρτογραφίας προς τήν γενικήν γεωγραφικήν επι
στήμην καί ιδιαιτέρως προς τήν ιστορικήν γεωγραφίαν.

2. Τά στοιχεία τών σχέσεων τής χαρτογραφίας προς τήν ιστορίαν τής αρχαίας 
Ελλάδος.

3. Ό σκοπός καί αί τάσεις τής χαρτογραφήσεως τής χώρας.
4. Τά στοιχεία τών σχέσεων τής γαλλικής χαρτογραφίας προς τάς ξένας ώς καί 

τά τής αμοιβαίας έπιδράσεως.

1. Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

'Ως είναι φυσικόν, αί σχέσεις τής γεωγραφίας προς τήν χαρτογραφίαν τής αρχαίας 
Ελλάδος παρουσιάζονται υπό δύο μορφάς, τήν καθόλου σχεδίασιν τών χαρτών καί τήν 
έπ’ αυτών τοποθέτησιν τών πόλεων. 'Η μαθηματική γεωγραφία, ώς γνωστόν, βοηθεΐ 
διά τό πρώτον μέρος1, ή ιστορική γεωγραφία επί τή βάσει τών περιγραφών τών 
αρχαίων γεωγράφων καί συγγραφέων παρέχει τάς πολυτίμους υπηρεσίας της διά τό 
δεύτερον μέρος.

1 Δέον νά σημειωθή ότι κατά τό δεύτερον ήμισυ 
τοϋ 17°ν αίώνος παρατηρεϊται μεγάλη άνάπτυξις 
τών αστρονομικών ερευνών, τών οποίων σπουδαίος αν
τιπρόσωπος είναι ό Cassini (βλ. Jean Dominique 
Cassini De l’origine et du progres de l’astronomie 
et de son usage dans la geographic et dans la na
vigation, Paris 1693. Τοϋ αντοϋ Oeuvres diverses

de M.J.D. Cassini, Paris 1730). Σημειωτέον ότι ή 
αστρονομική επιστήμη ουδεμίαν άμεσον σχέσιν έχει πρός 
τήν άρχαίαν Ελλάδα εκτός τής βοήθειας, τήν οποίαν 
προσφέρει εις τρόπον ώστε οί χάρται νά σχεδιάζωνται 
άκριβέστεροι ώς πρός τάς αποστάσεις, τά μήκη δηλαδή 
καί πλάτη. Ούδείς αστρονόμος ήσχολήθη εις τήν χαρ
τογραφίαν τής αρχαίας Ελλάδος.
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Δεν θά έπιμείνωμεν πολύ εις τός σχέσεις, τάς οποίας έχουν οι χάρται προς την 
μαθηματικήν γεωγραφίαν. Ή έ'ρευνα αΰτη θά ώδήγει ίσως έξω των πλαισίων των 
τεθέντων εν αρχή τής εργασίας καί ίσως ακόμη εις ματαίαν μακρηλογίαν. Ή έρευνα 
αΰτη έξ άλλου, ίσως καί αύστηρώς τεχνική, θά ήτο δυνατή μόνον δι’ έκαστον τμήμα τής 
Ελλάδος, διηρημένης, ως γνωστόν, εις γεωγραφικός ενότητας τόσον πολυαρίθμους. 
Διά τον λόγον τούτον θά περιορισθώμεν ώς προς τό σημεΐον τούτο μόνον εις γενικό
τητας, αί όποΐαι δΰνανται νά δώσουν γενικήν εικόνα τής συμβολής τής μαθηματικής 
γεωγραφίας είς τήν τεχνικήν σχεδίασιν των χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος.

Όλοι σχεδόν οί χαρτογράφοι τής αρχαίας Ελλάδος — αί εξαιρέσεις, μεταξύ τών 
οποίων ό Choiseul - Gouffier, ό Truguet, ό Raccord, ό Gail, είναι πολύ όλίγαι — είναι 
γεωγράφοι, οί όποιοι εφαρμόζουν τάς γενικός γεωγραφικός των γνώσεις είς τήν άναπα- 
ράστασιν τής χώρας, χρησιμοποιούντες όλον τό επιστημονικόν υλικόν τό προωρισμένον 
διά τούς χάρτας τών νεωτέρων εποχών. Αί π?νηροφορίαι επίσης τής πρώτης επιστημο
νικής ύδρογραφικής αποστολής είς τό Αίγαΐον πέλαγος, ή οποία έγινε τό έτος 1685 ’, καί 
τής ύδρογραφικής υπηρεσίας τού Ναυτικού, ή όποια έπήγασεν έκ τού Depost des cartes 
et plans, journaux et memoires concernant la navigation ίδρυθέντος τό έτος 17201 2, είναι 
αύστηρώς επιστημονικά! και χρησιμοποιούνται διά τήν χαρτογράφησιν τής αρχαίας 
Ελλάδος. Όμοιας φύσεως είναι ή αποστολή τού ίδρυθέντος τω 1774 Bureau des limi- 
tes, γεωγραφικής ύπηρεσίας σκοπούσης νά συγκεντρώση παν στοιχεΐον άφορών είς τά 
όρια τών διαφόρων κρατών3, ώς και τής εργασίας τού στρατηγού Dufour, όστις μεταξύ 
τών ετών 1810- 1814 έκαμε τύν τριγωνισμόν ολοκλήρου τής νήσου Κέρκυρας4.

Όρίζοντες έπακριβέστερον τά τών σχέσεων τής μαθηματικής γεωγραφίας προς 
τούς έξεταζομένους χάρτας δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ό Nicolas Sanson, ώς οί χάρ- 
ται του πιστοποιούν και ώς ό Choiseul-Gouffier τονίζει, έχει σχεδιάσει τούς χάρτας 
του τής αρχαίας Ελλάδος κατά τά γεωγραφικά μήκη τού Πτολεμαίου. Αί παλαιαί 
γεωγραφικά! γνώσεις είναι πάντοτε αί βάσεις τής χαρτογραφήσεως τής αρχαίας Ελ
λάδος. Άλλ’ ό Delisle είναι ό πρώτος, όστις έχρησιμοποίησε πλήν τών άρχαίων 
πληροφοριών καί τάς προόδους τής νεωτέρας μαθηματικής γεωγραφίας. Οί τίτλοι τών 
χαρτών τού γεωγράφου τούτου δεικνύουν τάς σχέσεις ταύτας. Ό γεωγράφος ούτος ορί
ζει ότι οί χάρται του είναι έσχεδιασμένοι «sur un grand nombre de memoires anciens 
et nouvaux, sur ceux de M.M. Wheler et Tournefort, sur les observations astronomi- 
ques de Mr Vimon, du P. Feuillee... 5»

Έκ τής μεταβολής τής τεχνικής άναπαραστάσεως τών χαρτών προέκυψε τότε καί 
άργότερον φιλολογικός αγών, περί τού τίς άναπαρέστησεν άκριβέστερον τήν άρχαίαν 
Ελλάδα. ’Άλλοι τάσσονται με τό μέρος τού Delisle, τον όποιον καί εξυμνούν διά τούς 
αρτίους χάρτας, ώς ό Beilin 6, καί άλλοι με άλλους. Τό παράδειγμα τού Delisle ήκο-

1 Gallois Cartography de Hie de Delos σελ. 40. que des Ecoles Franchises d’Athenes et de Rome)
2 Gallois έ'νθ. άν σελ. 49. τ. 1880 σελ. 49.
3 Charles du Bus Les collections d’Anville a 5 Βλ. άρ. 42 καί 43.

la Bibliotheque Nationale είς to Bulletin de la 6 Κατ’ αυτόν οί χάρται τοΰ Delisle «sont superi- 
section de geographie έτος 1926, Paris 1927, σελ. 96. eures a toutes les autres; on y trouve un savant

4 Oth. Riemann Les lies ioniennes (Bibliothe- geographe connaissant parfaitement les autres, et
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λούδησεν έπειτα ό D’Anville, δστις έκληροδότησε τούς περισσοτέρους καί ποικιλω- 
τέρους χάρτας τής αρχαίας Ελλάδος.

Ή χαρτογραφική έπανάστασις, δΰναταί τις να εϊπη, ήτις συνετελέσθη υπό την 
έπίδρασιν τής γενικής γεωγραφίας περί τό έτος 1700 υπό τοϋ Delisle ', δεν ήδΰνατο 
να μην έκταθή καί εις την Ελλάδα, λαμβανομένης ΰπ’ δψιν τής δυσκόλου εις την άνα- 
παράστασιν μορφολογίας της, διότι παρουσιάζεται πλήρης λιμένων, κόλπων, ακτών. 
Την δυσκολίαν ταΰτην, την όποιαν συναντά τις ως προς την χαρτογράφησιν τής Ελ
λάδος, έχει ήδη τονίσει ό Beilin2. Ή τεχνική αδυναμία των Γάλλων χαρτογράφων 
αφορά κυρίως εις τήν διαγραφήν των δυτικών αυτής ακτών, τοΰ Ίονίου πελάγους. 
Άλλα καί τό εσωτερικόν ακόμη τής χώρας έχει ανάγκην τής γενικής γεωγραφικής επι
στήμης. Ό ίδιος ό D’Anville γράφει δτι «ή ανάγκη νά είναι τις ίκανώς μορφωμένος 
είς τήν σημερινήν καί θετικήν γεωγραφίαν, διά νά κατορθώση νά όρίση κατά τρόπον 
στερεόν τάς λεπτομέρειας τής αρχαίας γεωγραφίας, φαίνεται είδικώς νά καθίσταται 
αισθητή είς τό εσωτερικόν τής Ελλάδος»3.

Γενικώς ή επιστήμη, ήτις άπό τών αρχών της ήρχισε νά ένδιαφέρεται διά τήν Με
σόγειον4, εύρισκεν είς τήν Ελλάδα υλικόν προς σπουδήν άξιόλογον. Οί Φλαμανδοί, 
οί Γερμανοί, οί ’Ιταλοί καί οί Γάλλοι, ήσχολοΰντο είς τήν δσον τό δυνατόν καλυτέραν 
άναπαράστασιν τής αρχαίας Ελλάδος. Είναι φυσικόν δτι οί χαρτογράφοι, διά νά επιτύ
χουν τούτο, έλάμβανον ύπ’ δήην πάσαν πρόοδον, οίασδήποτε καταγωγής, επιστημονικής, 
αστρονομικής, γεωγραφικής, μαθηματικής ή καθαρώς χαρτογραφικής. Δευτέρα σχετική 
ένδειξις είναι τό γεγονός δτι οί Γάλλοι χαρτογράφοι τής αρχαίας Έλ?ιάδος είναι γενι
κώς γεωγράφοι. Είναι ίσως τούτο ό μοναδικός λόγος τής συνεχούς βελτιώσεως τού 
χάρτου τής αρχαίας Ελλάδος άπό άπόψεως τεχνικής5.

Άλλ’ εκείνο, δπερ προ παντός ενδιαφέρει τήν παρούσαν μελέτην, είναι αί σχέσεις 
τής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος προς τήν ιστορικήν γεωγραφίαν. Αΰται χρονολο
γούνται άπό τοΰ έτους 1628, δτε ό Bertius έδημοσίευσε τον πρώτον χάρτην του τής 
Αρχαίας Ελλάδος. Βεβαίως προ αυτού έξεδόθη υπό τοΰ Frain^ois de Belle-Forest

a qui la geographic sera toujours redevable» (βλ. 
Mr l’Abie Seran de la Tour Histoire d’Epaiuinondas, 
A Paris 1739, σελ. XXII). Επίσης κατά τόν D’Anville 
ό γεωγράφος Delisle «a fait voirune carte ou l’ltalie 
et la Grece sont representees de deux manieres 
d’une selon les meilleurs geographes modernes ; 
l’autre selon les observations astronomiques pour 
les lieux ou l’on a pu en avoir, et pour les autres 
selon les mesures des anciens auteurs» (βλ. 
Oeuvres de d’ Anville publiees par M. de 
Manne τ. II, 1834, σελ. 13.

1 Chr. Sandler Die Reformation der Karto- 
graphie um 1700, Miinchen und Leipzig 1905.

2 Bellin Observations sur la construction de
la nouvelle carte de la Mediterranee, dressee au 
depot des plans de la Marine par ordre de M. le 
Comte de Maureras en 1737 σελ. 5 καί 6, οπού άνα- 
γινώσκομεν τά εξής: «La Grece etant entouree

de tous cotes par les mers, sa figure et son etendue 
dependent entierement d’une connaissance exacte 
du contour des cotes, que Γ on ne peut trouver 
que dans les contiers et les journaux des Navi- 
gateurs; il en faut meme rassembler un grand 
nombre, ce que peu de particuliers sont en etat 
de faire. Le Depost des Cartes, Plans et Journaux 
de la Marine me fournit cet avantage».

3 Analyse de la carte intitulee Les cotes de la 
Grece et l’Archipel, A Paris 1757.

4 M. L’Abb6 Serran de la Tour ενθ. άν. σελ. 
XXIII. Gallois Cartographie de l’ile de Delos, 
σελ. 47.

5 D’ Anville Considerations generales sur 
l’etude et les connaissances que demande la com
position des ouvrages de geographie, A Paris 
1777, σελ. 12 καί 21.
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ή Cosmographie universelle de tout le monde1, ήτις περιλαμβάνει πολλά στοιχεία 
τής ιστορικής γεωγραφίας τής Ελλάδος από των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής επο
χής τής δημοσιεΰσεως αυτής. Εις τό έ'ργον τοϋτο ευρίσκει τις άριστον παράδειγμα 
ιστορικής γεωγραφίας τής αρχαίας και μεταγενεστέρας Ελλάδος. Ό πρώτος όμως εις 
Γαλλίαν, όστις διήρεσεν, ασφαλώς κατ’ έπίδρασιν τών διδασκαλιών τοΰ πατρός του, την 
γεωγραφίαν εις τρία μέρη, τό αστρονομικόν (δηλ. μαθηματικόν), φυσικόν και ιστορικόν, 
είναι ό Guillaume Sanson1 2.

Ό Bertius και οί άλλοι διάδοχοί του, δντες γενικώς γεωγράφοι, είναι ασφαλώς 
καί ιστορικοί γεωγράφοι. Τό σημείον δέ τοΰτο είναι σημαντικόν. Θέλοντες να χαρτο
γραφήσουν την άρχαίαν Ελλάδα ώφειλον να μελετήσουν διά τό ζήτημα ιδίως τών 
αρχαίων πόλεων τούς αρχαίους γεωγράφους κατά πρώτον καί κατά δεύτερον τούς 
ιστορικούς, δηλ. εις ά σημεία μόνον οί ιστορικοί δίδουν πληροφορίας περί τής θέσεως 
τών ελληνικών συνοικισμών.

Κατά ταΰτα είναι φυσική ή μελέτη τών αρχαίων γεωγράφων ώς προς τό σημείον 
τοϋτο, τοΰτο δέ είναι έργον τής ιστορικής γεωγραφίας. Διά νά καταδειχθή ή ανάγκη, 
ήν έχουν τών αρχαίων γεωγράφων οί χαρτογράφοι, είναι σκόπιμον νά μνημονευθή τό 
βιβλίον τοΰ Guillaume Sanson, όπερ έξεδόΰη λατινιστί ώς κριτική τής αρχαίας γεω
γραφίας τοΰ ’Αντωνίου Baudrand. Εις τήν κριτικήν ταύτην3 άναφέρονται άρχαΐαι 
έλληνικαί πόλεις καί έναντι έκάστης παρατίθενται σχετικά χωρία αρχαίων συγγραφέων, 
γεωγράφων καί ιστορικών. Είναι αυτονόητον ότι αποτέλεσμα τής ίστορικογεωγρα- 
φικής ταύτης έρεύνης είναι οίχάρται τών γεωγράφων τούτων. ’Εκτός όμως τοΰ παραδεί
γματος τούτου υπάρχουν καί χωρία, τά όποια άποδεικνύουν αυτό είδικώς διά τούς χάρτας. 
Ό ίδιος ό d’Anville αντιπολιτευόμενος πάντοτε τον Delisle γράφει ότι εις τον χάρτην 
τοΰ Ν. Sanson «άναγνωρίζομεν ότι ή άνάγνωσις τών μνημείων τής άρχαιότητος έλαβε 
μέγα μέρος διά τήν σύνθεσίν του, πράγμα όπερ δεν εΰρίσκομεν εις τον Delisle, όστις 
αγνοεί ενίοτε τον Παυσανίαν » καί διερωτάται: « πώς νά παραδεχθώμεν ότι αί Μυ- 
κήναι μεταφέρονται νοτίως τοΰ ’Άργους, άφοΰ άναχωροΰντες από τήν Κόρινθον, ίνα 
μεταβώμεν εις’Άργος, εΰρίσκομεν τάς Μυκήνας επί τής όδοΰ4;». Καί συνεχίζει 
μνημονεύων καί άλλα παραδείγματα5.

Τό περίεργον είναι ότι ή χαρτογραφία έξεπέρασε τήν ιστορικήν γεωγραφίαν. 
Ήθέλησε νά μή είναι ύποκειμένη, αλλά νά χειραφετηθή από τά δεσμά καί νά προ- 
χωρήση ακόμη περισσότερον. Τό πρώτον βήμα τής τοιαύτης προόδου τής χαρτογρα
φίας φαίνεται εις τό βιβλίον τοΰ Ν. Sanson τιτλοφορούμενον: «Graeciae antiquae
icones, quatuor variis distinctionibus iusignis, intelligeudis variorum temporum histo- 
riis perquam necessariae6», όπου παρατίθενται τέσσαρες χάρται τής αρχαίας Ελλάδος:

1 Περί τούτου βλ. άν. σελ. 35. quam Michaelis Antonii Baudrand Disquisitiones
2 Βλ. Introduction a la geographic, 2ov μέρος, geographicae. Eutetiae Parisiorum (βλ. τοΰτο εις

A Paris, 1681, σελ. 136. EBP G 9456). Ό Baudrand υπήρξε μαθητής τοΰ
3 Considerations generales κλπ. A Paris 1777 γάλλου γεωγράφου Ρ· Briet, Jesuite.

σ· 81- 5 Ταΰτα άναφέρονται εις τήν θέσιν τής Μεγαλο-
4 Το εργον τοΰτο εξεδοθη τφ 1683 με τον τίτλον πολεως καί τής Μεσσήνης ένθ. άν.

«Gulielmi Sanson Nicolai filii in geographiam anti- 6 Βλ. εις ΕΒΓ G 602.
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1. Ό πρώτος είναι γενικός χάρτης τής αρχαίας Ελλάδος.
2. Ό δεύτερος είναι ή αρχαία Ελλάς διηρημένη εις πέντε τμήματα.
3. Ό τρίτος ή αρχαία Ελλάς προ τών Ρωμαίων.
4. Ό τέταρτος ή αρχαία Ελλάς επί Ρωμαίων.
Διαπιστοΰται εις τούς τέσσαρας αυτούς χάρτας προοδευτική άναπαράστασις 

τής Ελλάδος, τουλάχιστον εις τούς τίτλους, διότι εις την πραγματικότητα δεν υπάρ
χουν παρά έλάχισται διαφοραί. Τά ίστορικογεωγραφικά έργα ομιλούν περί μιας 
καί μόνης γεωγραφίας τής Ελλάδος δι’ όλην την άρχαίαν περίοδον. Τούτο παρατηρεί 
τις καί είς όλας τάς ίστορικογεωγραφικάς εργασίας τού παρελθόντος αίώνος, αί όποίαι 
περιορίζονται είς ένα μόνον χάρτην, όστις ακολουθεί. 'Απτόν παράδειγμα είναι ή Geo
graphic von Griechenland τού Bursian1. Άντιθέτως ή χαρτογραφία προσφέρει τούτο: 
την μορφήν τής Ελλάδος κατά έποχάς.

Βεβαίως οί χάρται τής αρχαίας Ελλάδος τού Sanson δεν είναι ούσιωδώς διάφο
ροι μεταξύ των, συμφώνως προς δλας τάς λεπτομέρειας ιστορικών μεταβολών. Ό χαρ
τογράφος είχε συλλάβει τήν ανάγκην τής εξελικτικής, δύναταί τις νά εΐπη, χαρτογρα
φίας, άλλ’ αί τεχνικαί δυσχέρειαι ήμπόδισαν αυτόν νά προχωρήση, νά παραγάγη σειράν 
ιστορικών χαρτών περιλαμβανόντων δλα τά πραγματικά δεδομένα έκάστης εποχής. Διά 
τον λόγον τούτον οί χάρται αυτοί, αν καί άναφέρονται είς διαφόρους χρονολογίας, 
παρουσιάζουν γενικώς τήν αυτήν άπεικόνισιν: μνημονεύονται αί αύταί πόλεις, αλλά 
έκαστος χάρτης έχει διάφορα χρώματα, άνταποκρινόμενα είς διαφόρους σκοπούς.

Μετά τον Sanson παρουσιάζεται μία σειρά χαρτών διαφόρων δι’ έκάστην επο
χήν. Τοιούτοι χάρται είναι:

1) La Grece selon Herodote avec le Royaume de Croesus tire du meme auteur 
par P. du Val. 1662.

2) Graecia ex Iustino τού ίδιου.
3) Graecia foederata sub Agamemnone, ob Helenae Raptmn in Trojam coniurans 

ex Homero collecta conatibus geograpbicis Gulielmi Sanson 1676.
4) Graecia ex Homero τού Robert de Vaugondy.
5) Cartes des anciennes monarchies τού Robert de Vaugondy.
6) Geographie d’Herodote τού Lapie1 2.
Σημείον εξωτερικής σχέσεως αποτελεί τό γεγονός δτι μία όμάς χαρτών συνοδεύει 

τάς εκδόσεις τών άρχαίωγ γεωγράφων διά τήν κατανόησιν αυτών, τού Πτολεμαίου, τού 
Στράβωνος καί τού Παυσανίου.

Κατόπιν τούτων συνάγεται δτι ή χαρτογραφία τής αρχαίας Ελλάδος είναι συμ
πλήρωμα απαραίτητον τής ιστορικής γεωγραφίας, μή τελείως έκτελεσθέν, άλλ’ ίκανώς

1 Leipzig, 1872. 'Ομοίως καί είς Lolling Lan- 
deskunde von Griechenland είς Iwan Mullers 
Handbuch. Nordlingen, 1887.

2 Ό Du Val ιδίως είναι αξιόλογος ώς προς τό 

σημεϊον τοΰτο, συνδέσας τήν άρχαίαν γεωγραφίαν καί 
καταστήσας περισσότερον στενάς τάς σχέσεις τής χαρ
τογραφίας μέ τήν γενικήν ιστορικήν επιστήμην. Οΰτος

έγραψε δύο έργα σχετικά πρός τήν άρχαίαν γεωγραφίαν :
1) Orbis veteris partes earumque nomina antiqua 
et nova, A Paris 1654 (Βλ. είς ΕΒΓ G 3154) καί
2) Les noms anciens et nouveaux des lieux ou les 
conciles ont ete tenus, pour l’explication de le 
carte qui en a ete faite par P. du Val, a Paris 
1660 (Βλ. είς ΕΒΓ G 9402).

10
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πιστοποιούν δτι οι χαρτογράφοι είχον αίσθανθή την ανάγκην τής εξελικτικής άπεικο- 
νίσεως τής αρχαίας Ελλάδος, έστω και άν ώρμώντο από τούς συγγραφείς, τούς ποιητάς 
δηλ. ή τούς ιστορικούς. Ούτω, ένω ή ιστορική γεωγραφία τής αρχαίας Ελλάδος δεν 
είναι διηρημένη εις είδικάς έποχάς, ή χαρτογραφία παρουσιάζει την Ελλάδα υπό δια
φόρους μορφάς από των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ τέλους τής ελληνικής άρχαιό- 
τητος, ήτις συμπίπτει προς την πτώσιν τοΰ ρωμαϊκού κράτους.

2. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αί σχέσεις τών χαρτών προς την ιστορικήν γεωγραφίαν προδηλοΰν ποικίλας σχέσεις 
προς τήν γενικήν ιστορικήν επιστήμην. Συμπληρώνοντες παλαιόν χωρίον τοΰ d’Anville 
και άντικαθιστώντες τήν γεωγραφίαν διά τής χαρτογραφίας θά έλέγομεν δτι «θά έφαί- 
νετο άνόητον νά συστήσωμεν αυτό, τό όποιον είναι γενικώς άνεγνωρισμένον, τήν 
ανάγκην νά έ'χωμεν έκπαιδευθή εις τήν χαρτογραφίαν, δταν θέλωμεν νά εΐμεθα 
ιστορικοί»1.

Αί σχέσεις λοιπόν τής χαρτογραφίας προς τήν ιστορίαν, δσον άφορα τήν άρχαίαν 
Ελλάδα, εύρίσκονται εις τά κάτωθι σημεία.

Τά κεφάλαια τών ιστορικών έργων τά αφιερωμένα εις τήν γεωγραφικήν έξέτασιν 
τής χώρας προέρχονται από τούς χάρτας τούτους. Εις τήν « Histoire ancienne» τοΰ 
Rollin βλέπομεν τήν διαίρεσιν τής αρχαίας Ελλάδος εις πέντε μέρη, άναφέρονται δέ 
αί πλέον σημαντικαϊ πόλεις έκάστης περιοχής1 2. Συγχρόνως προς τήν ιστορίαν τοΰ Rollin 
εμφανίζεται τό βιβλίον τοΰ Claude de l’lsle υπό τον τίτλον «Abrege de l’bistoire uni- 
verselle»3, όπου εις τό μέρος τής ελληνικής ιστορίας παρεντίθεται γεωγραφική περι
γραφή ώς καί γενική διαίρεσις καί ύποδιαίρεσις τής χώρας4.

Εννοείται δτι υπάρχει μία σειρά ιστορικών έργων άναφερομένων εις τήν Ελλάδα, 
ιδίως τοΰ XVIIIου αίώνος, τά όποια δεν έχουν ύποστή τοιαύτην έπίδρασιν τής χαρτο
γραφίας. Άναφέρομεν τά έργα τοΰ Peteau, τοΰ Claude de l’lsle. Όλα τά έργα αύτά; 
αψευδείς μάρτυρες μιας κινήσεως διά τάς αρχαίας έλληνικάς ίστορικάς σπουδάς5, δεν

1 Βλ. εις Geographie ancienne. Nouvelle edition 
Ά Paris 1769, σελ. 1.

2 Nouvelle edition τ. Ill, σελ. 51. Ό τίτλος τής 
Ιστορίας ,ταύτης είναι ό ακόλουθος: Histoire anci
enne des Egyptiens, des Carthaginois. des Assyri- 
ens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des 
Macedoniens, des Grecs· 1η έκδ. 1730. Περί τής 
Ελλάδος βλ. τ. II σελ. 479.

3 A Paris, 1731 τομ. I.
4 ”Εν9. άν. σελ. 150-1.
5 Τό έτος 1627 ό Peteau έδημοσίευσε τό έργον: 

De doctrina temporum καί τό 1632 παρουσίασε βρα- 
χεϊαν έκδοσιν τούτου μέ τον τίτλον Pationarium tem
porum (βλ. περί τούτου Nouvelle biographie gene- 
rale τ. XXXIX Paris 1862 σελ. 690). ’Από τοΰ έτους 
1682 έχομεν σειράν μετατρράσεων τοΰ έργου τοΰ 
Peteau μέ τόν τίτλον Abrege chronologique de 
l’histoire universelle sacree et profane traduite du 
R. P. Peteau... avec diverses augmentations de-

puis la creation du monde jusqu’a l’an 1632. 
Et un supplement jusqu’a l’an 1663 par le sieur 
Collin (Paris 1682 βλ εις EBP G 11569-11571). To 
έργον τούτο μετεφράσθη εις τήν γαλλικήν υπό τοΰ 
Maucroix καί άλλων επανειλημμένους, Ύπό τοΰ Μ. 
Maucroix τό 1683 (EBP G 11572-11573), νέα μετάφρ. 
ύπό τοΰ Moreau de Mantour συμφώνως πρός τήν 
τελευταίαν λατινικήν έκδοσιν τοΰ Ρ. Peteau (Paris 
1708 ΕΒΓ 11574-11575), ύπό τοΰ Louis Ellies Du- 
pin (1715 εις ΕΒΓ G 11577-11581), ύπό τοΰ Μ. 
Maucroix avec un traite de Chronologie ύπό τοΰ 
M. de Lisle (Paris 1730, ΕΒΓ 11592-11594). Εις τό 
έργον τοΰ Claude Delisle έκδοθέν τό έτος 1718 ύπό 
τόν τίτλον Tables genealogiques et historiques des 
Patriarches, des rois, des empereurs et des autres 
princes qui ont commande dans les principaux 
Etats de l’univers depuis la creation du monde 
jusqu’ a maintenant, Paris (βλ. εις ΕΒΓ G 972)ι 
βλέπομεν γενεαλογικούς πίνακας τών βασιλέων τοΰ
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συνοδεύονται υπό χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος, τής οποίας την ιστορίαν περιλαμ
βάνουν εντός τών πλαισίων τής παγκοσμίου ιστορίας.

Άλλ’ από τοΰ 1677 αρχίζουν νά έμφανίζωνται μερικά έργα, τα όποια δεικνύουν 
ώς σκοπόν τών χαρτογράφων την σύλληψιν τών σχέσεων τής χαρτογραφίας καί 
τής ιστορίας. Μερικά χωρία ή καί οί τίτλοι τών χαρτογραφικών ή γεωγραφικών έργων1 
προσφέρουν το άναγκαϊον τεκμήριον, διά νά φθάσωμεν εις τό συμπέρασμα ότι ή χαρτο
γραφία κατά τούς χαρτογράφους ήτο ή αναγκαία υπηρέτρια τής ιστορίας. ’Από αυτήν 
ακριβώς έξαρτάται ώρισμένος αριθμός χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος. Ό du Val 
ρητώς γράφει δτι «εκείνοι, οί όποιοι γνωρίζουν την γεωγραφίαν, έχουν μεγάλα πλεο
νεκτήματα διά την άνάγνωσιν τής ιστορίας καί αναγνωρίζουν ότι ό χάρτης καθιστά 
αυτούς πολύ ενήμερους εις όλα τά προβλήματα»2. Ό de Grace γράφει είδικώτερον 
ότι «ή τοποθέτησις τών πόλεων επί τών χαρτών είναι ικανή νά διευθύνη τό πνεύμα* 
νά δημιουργήση εις αύτό μίαν έντύπωσιν διαρκή διά τής είκόνος τού τόπου, ή όποια 
βοηθεΐ άνυπολογίστως την μνήμην»3. Έπί τούτου στηρίζεται ή αιτία τών σχέσεων τής 
ιστορίας προς την χαρτογραφίαν τής Ελλάδος.

Καί άλλο σημεΐον είναι αξιοπρόσεκτου, άναφερόμενον εις την ιστορίαν τών 
αρχαίων έλλ,ηνικών ιστορικών σπουδών εις Γαλλίαν. Οί χάρται τής αρχαίας Ελλάδος 
έχαράχθησαν καί έδημοσιεύθησαν προ τής δημιουργίας τής ιστορικής επιστήμης τής 
άναφερομένης είς την χώραν ταύτην καί αποτελούν τό πρώτον βήμα εις τήν σχετικήν 
έρευναν. Οί Γάλλοι ήρχισαν νά σπουδάζουν τήν άρχαίαν Ελλάδα κατ’ άρχάς από άπό- 
ψεως γεωγραφικής καί άργότερον από άλλων απόψεων. Όθεν οί χάρται αύτοί είναι 
ή πρώτη έκδήλωσις τής ιστορικής μελέτης τής αρχαίας Ελλάδος4. Είναι «ληθές ότι τό

"Αργους, τών Μυκηνών, τών ’Αθηνών, τών Θηβών, 
τής Μακεδονίας, τής Συρίας, τής Αίγυπτου. Είς τήν 
αυτήν εποχήν ανήκει τό έργον τοΰ FOURMONT τιτλο- 
φορούμενον Reflexions critiques sur les histoires 
des anciens peuples, Chaldeens, Hebreux, Pheni- 
ciens, Egyptiens, Grecs etc. jusqu’au temps de 
Cyrus (A Paris 1735 Nouvelle edition a Paris 1747), 
ένθα έρευνάται ή προϊστορία καί μυθολογία τής 'Ελ
λάδος καί δπερ σχεδόν δέν άσχολεϊται μέ τήν χωρο
γραφίαν. εξαιρέσει τής καταγωγής τών ονομάτων τών 
περιοχών τών σχετικών πρός τούς ήρωας.

1 Βλ. τοΰ D’ Anville χάρτην La Grecepour l’hi- 
stoire ancienne de Mr Rollin.

2 Είς τον πρόλογον τοΰ έργου του Traite de geo
graphic qui donne la connaissance et l’usage du 
globe et de la carte avec les figures n0cessaires 
pour ce sujet. A Paris 1677. 'Ως πρός τόν Du Val 
θά πρέπη ιδιαιτέρως ώς πρός τό σημεΐον τοΰτο νά άνα- 
γραφή ό τίτλος άλλου έργου του: Cartes geogra-
phiques dressees pour bien entendre les historiens, 
pour connoistre Pestendue des anciennes monar
chies et pour lire avec fruit les vies, les voyages, 
les guerres et les conquestes des grands capitains, 
Paris 1665, 'ίνα άντιληφθώμεν ού μόνον τήν αφετηρίαν, 
έκ τής όποιας ώρμήθη ό χαρτογράφος οΰτος είς τήν

σχεδίασιν τών χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος, άλλα και 
τάς στενάς σχέσεις τής Ιστορίας μέ τήν χαρτογραφίαν, 
καί δή τήν υπό τής ιστορίας παροχήν είς τήν χαρτο
γραφίαν θεμάτων άπασχολήσεως. Σχετικώς βλ. καί 
γνώμην τοΰ D’ Anville είς Considerations gene- 
rales, A Paris 1777, σελ. 84.

3 Είς τό avertissement τοΰ έ’ργου του Tableaux 
historiques et chronologiques des principales 
revolutions.

4 Τοΰτο καταφαίνεται καί έκ τής απλής συγκρίσεως 
τών τίτλων τών εργασιών τοΰ Sanson καί τοΰ Ρ. Du 
Val. Διά τόν πρώτον οί χάρται σχεδιάζονται διά τήν 
γεωγραφίαν, διά τόν δεύτερον οί χάρται τής αρχαίας 
Ελλάδος χρησιμεύουν διά τήν «geographie ancienne, 
la chronologie et les itineraires et voyages mo. 
dernes». Ό P. Philippe Briet δημοσιεύει: «Paral- 
lela geographiae veteris et novae, Parisiis 1648-49 
(EBP G 3132-3134) αλλά καί Theatre geographique 
de l’Europe, contenant la division de ses royau- 
mes et provinces, Paris, 1653 (ΕΒΓ G 3135) καί 
Annales Mundi, sive chronicum universale, se
cundum optimas chronologorum epochas ab orbe 
condito ad annum Christi millesimum sexcente- 
simum sexagesimum perductum, opera et studio 
Philippi Bretio Parisiis 1662-1663 (G 12514-12520).
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έργον τοΰ Theve Cosmographie de Levant δημοσιευθέν τό 1554 εις Λυών παρέχει 
ήδη μερικά ιστορικά στοιχεία περί τής αρχαίας Ελλάδος, αλλά με τάσιν καθαρώς γεω
γραφικήν’, διότι οί γεωγράφοι οί αρχαίοι παρέχουν την σχετικήν βάσιν. Διά τοΰτο 
ή χαρτογραφία τής αρχαίας Ελλάδος εις την Γαλλίαν υπήρξε κατ’ άρχάς τδ αποτέλεσμα 
τής γεωγραφικής έρεΰνης γενικώς και άργότερον τής ιστορικής μελέτης ή τών ταξιδίων.

Έκ τούτου λοιπόν προκύπτει τό στοιχεΐον τών σχέσεων τών αρχαίων ιστορικών, 
Ελλήνων κα'ι Ρωμαίων, προς την χαρτογραφίαν. Όσον μέν αφορά την προσάρτησιν 
χαρτών είς τάς εκδόσεις τών ιστορικών τούτων σημειώνομεν είδικώς τά εξής: Ό Ηρό
δοτος, καθ’ όσον γνωρίζομεν, έξεδόθη εν μεταφράσει διά πρώτην φοράν τό έτος 1556 
είς Παρισίους1 2, αλλά τό 1677, ότε άνεφάνη τό έργον τοΰ Rier, ήρχισε νά συνοδεύεται 
ή έκδοσίς του υπό χαρτών. Έκ τών έκδόσεων ή μεταφράσεων τοΰ Πολυβίου, αί όποϊαι 
ήρχισαν άπό τοΰ 1552, ούδεμία συνοδεύεται υπό χαρτών3. Ό J. Β. Gail άφήκε μετά- 
φρασιν τοΰ Θουκυδίδου με δύο χάρτας τής κυρίως Ελλάδος καί ένα τής Σικελίας.

Ένώ τόση είναι ή έλλειψις χαρτών, οϊτινες συνοδεύουν τάς εκδόσεις τών αρχαίων 
ιστορικών, έν τούτοις υπάρχουν αρκετοί χάρται στηριζόμενοι είς τούς ιστορικούς ή είς 
συγγραφείς ιστορικής σημασίας καί παρουσιάζοντες την άρχαίαν Ελλάδα κατά τό κεί
μενον αυτών. Είς την κατηγορίαν αυτήν τών χαρτών κατατάσσομεν τοΰ du Val τούς 
χάρτας: «La Grece selon Herodote», «Graecia ex Justino», « Les conquestes de Pyr
rhus selon Plutarque » καί τοΰ Delisle την «Carte de la Grece pour l’intelligence 
de Demosthene » κλπ.

’Ιδού λοιπόν διατί έσχεδιάσθησαν χάρται καθαρώς ιστορικοί, δηλαδή χάρται, οϊτινες 
μαρτυρούν ώρισμένον ιστορικόν γεγονός. Έκ τής όλης μελέτης τών χαρτών συνάγεται 
ότι ό du Val είναι ό πρώτος, όστις παρουσίασεν έν άναγλύφω την ιστορικήν χαρτο
γραφίαν, τής οποίας είναι ό ιδρυτής4. Οί χάρται του παριστάνουν την Ελλάδα είς όλας 
σχεδόν τάς ιστορικός περιόδους καί χρησιμεύουν συγχρόνως διά την κατανόησιν τών 
αρχαίων ιστορικών. Καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν οί ιστορικοί είναι οί έμπνέοντες καί 
όχι οί γεωγράφοι, όπως ό ίδιος ό du Val καθορίζει τοΰτο είς τούς τίτλους τών 
χαρτών του.

Έάν τέλος ήθέλομεν νά προβώμεν είς στατιστικήν τής άναπαραστάσεως τών δια
φόρων γεγονότων τής αρχαίας ελληνικής ιστορίας είς τήν γαλλικήν χαρτογραφίαν, θά 
εϊχομεν τον ακόλουθον πίνακα: Είς τήν πρώτην γραμμήν έρχεται ή εκστρατεία καί 
τό κράτος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου χαρτογραφούμενα υπό 9 χαρτογράφων καί πλέον ή 
άπαξ υπό τινων εξ αυτών δ du Val, δ Nolin, δ Delisle, δ Ρ. Sanson, δ d’Anville, δ de 
Vaugondy, δ Barbie du Bocage, δ Poirson, ό Lapie ήσχολήθησαν περί τό ιστορικόν 
τοΰτο γεγονός. Ή άνάβασις τών μυρίων με τήν εκστρατείαν τοΰ Κύρου έχαρτογραφήθη 
υπό 4 χαρτογράφων, τοΰ du Val, τοΰ Delisle, τοΰ d’Anville καί τοΰ Β. du Bocage. 
Έκτος τούτων υπάρχουν καί άλλα ιστορικά γεγονότα, τά δποϊα άπαξ μόνον έχαρ-

1 Βλ. σελ. 4, 2C, 30. νην τό έτος 1562 (Βλ. ΕΒΓ 8° J 6905) καί τήν έκδο-
2 Les neuf livres des histoires de Herodote par σιν αυτής κατά τό 1609.

Pierre Saliat, Paris. 5 Ό χάρτης τοΰ G. Sanson είναι εμπνευσμένος έκ
3 Μνημονεύω τήν είς γαλλικήν μετάφρασιν γενομέ- τοΰ χάρτου τοΰ Du Val.
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τογραφήθησαν καί υπό ενός μόνον χαρτογράφου. Τό κράτος τοΰ Πριάμου έχαρτογρα- 
φήθη υπό τοΰ Β. du Bocage, ό τρωικός πόλεμος, ή εκστρατεία τοΰ Πύρρου, ή θαλασσο- 
πορεία τοΰ Όδυσσέως, τό ταξίδιον τοΰ Αίνείου, αί έκστρατεϊαι τοΰ ’Αγησιλάου, αί κατα
κτήσεις τοΰ Δη μητριού τοΰ Πολιορκητοΰ, τά ταξίδια τοΰ ’Αποστόλου Παύλου έχαρτο- 
γραφήθησαν υπό τοΰ χαρτογράφου - ίστορικοΰ du Val, ό πελοποννησιακός πόλεμος υπό 
τοΰ Gail, τά ιστορικά γεγονότα κατά την εποχήν τοΰ Θηβαίου Έπαμεινώνδου υπό 
τοΰ Beilin.

Επομένως ή έμπνευσις των χαρτογράφων άπό των ιστορικών, ή προσάρτησις 
χαρτών εις εκδόσεις αρχαίων ιστορικών, ή άναπαράστασις ιστορικών γεγονότων,ή είσα- 
γωγή χαρτογραφικών καί γεωγραφικών ενοτήτων εις γενικά ιστορικά έ'ργα περί αρχαίας 
Ελλάδος, ιδού τά στοιχεία τών σχέσεων τής χαρτογραφίας προς την ιστορίαν τής χώρας.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έκ τούτου πηγάζει τό τρίτον ζήτημα: ό σκοπός τής χαρτογραφήσεως τής αρχαίας 
Ελλάδος, ποιοι δηλαδή είναι οί λόγοι, οί όποιοι παρεκίνησαν τούς Γάλλους χαρτο
γράφους, όπως σχεδιάσουν την χώραν ημών.

Οί τίτλοι τών έργων, αί αφιερώσεις, οί πρόλογοι, αί μαρτυρίαι, τάς οποίας έχομεν 
προ οφθαλμών, δύνανται νά πείσουν άφ’ένός μεν ότι τό ενδιαφέρον τών Γάλλων 
σοφών διά την άρχαίαν Ελλάδα ήτο αρκετά ζωηρόν κατά τον XVIov αιώνα ώς καί 
κατά τούς επομένους, διότι εΐχον αίσθανθή την ανάγκην νά έμβαθύνουν εις ένα πολι
τισμόν έξαιρέτως ενδιαφέροντα. Έκτος τούτου υπήρχε καί λόγος άπορρέων άπό τήν 
επιστημονικήν αυτών περιέργειαν καί ζήτησιν, ό πρακτικός σκοπός τής διδασκαλίας δύο 
κυρίων μαθημάτων, τής ιστορίας και τής γεωγραφίας, τά όποια συνδιδάσκονται εις 
τάς σχολάς τής Γαλλίας άρρήκτως συνδεδεμένα. Προς τήν επιστημονικήν καί διδακτικήν 
ταύτην αιτίαν συνάπτεται καί ή πολιτική. Δεν είναι δέ άσκοπον νά μνημονευθοΰν ολίγα 
τινά παραδείγματα διά τήν πιστοποίησιν τών σκοπών τούτων τής χαρτογραφίας τής 
αρχαίας Έλ?ιάδος.

Προ τής έξελίξεως τών γεωγραφικών σπουδών υπήρξε μία περίοδος καί ιδία 
ό 16°? αιών, ότε υπό τον Βασιλέα Φραγκίσκον Α' αί εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων 
είχον πληθυνθή. Ή μελέτη τής ελληνικής υπήρξε σημαντική κατά τον αιώνα τούτον, 
πολλοί Γάλλοι σοφοί ήσχολοΰντο εις τήν ελληνικήν φιλολογίαν. Κατά τον επόμενον 
αιώνα ή ελληνική γλώσσα ήτο πολύ οικεία εις τον Γάλλον γεωγράφον καί χαρτογράφον 
Nicolas Sanson, όπως φαίνεται καί άπό τά έργα του1. Είναι άξιοσημείωτον ότι 
κατά τον 16ον αιώνα οί δύο Έλληνες γεωγράφοι τής άρχαιότητος, ό Στράβων καί 
ό Πτολεμαίος, υπήρξαν τό άντικείμενον ειδικών ερευνών, όπως τό άποδεικνύουν αί 
πολυάριθμοι εκδόσεις αυτών χωρίς χάρτας, αί όποϊαι έδημοσιεύθησαν τότε1 2. Ή με

1 βλ. Nouvelle biographie generale depuis les Explicit liber electionum Meseallach et Ptole-
temps les plus recules jusqu’ a nos jours, Paris maei, Parisiis ex officina Thomekees. Parisiis. 
1894, τ. XXXIX άρθρ. Nicolas Sanson. 1513 (ΕΒΓ Res. v 1308). 2) Quadripartium judico-

2 Διά τόν Πτολεμαίον έχομεν τάς ακολούθους έκ- rum opus Claudii Ptolemaei... ab Johanne Sicurreo · 
δόσεις: 1) Meseallach et Ptolemaeus de electioni- Brittuliano... recognitum... Parisiis 1519, Res. V 
bus... Venundatur Parisiis a Johanne Lamberto... 1005. 3) Κλαυδίου Πτολεμαίου περί τής γεωγραφίας
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λέτη λοιπόν των γεωγράφων τούτων παρέσυρε τους γεωγράφους είς τό νά ασχολη
θούν και είς την γεωγραφίαν καί χαρτογραφίαν δχι μόνον τής συγχρόνου των άλλα κα'ι 
τής αρχαίας εποχής. Ή επιστημονική ζήτησις καί ή μελέτη τοϋ παρελθόντος από δλας 
τάς πλευράς, ιδού ή πρώτη βάσις τής χαρτογραφήσεως τής αρχαίας Ελλάδος.

Συγχρόνως σχεδόν προς τον σκοπόν τούτον είχε δημιουργηθή καί ό διδακτικός. 
Ό χάρτης είναι πάντοτε απαραίτητος διά την γεωγραφίαν καί την ιστορίαν, διά την 
πρώτην, διότι έδιδάσκοντο καί ιστορικήν γεωγραφίαν, ή όποια ήτο υποχρεωμένη νά 
μνημονεΰση καί τήν άρχαίαν περίοδον μιας χώρας, διά τήν δευτέραν, διότι τά ιστορικά 
γεγονότα έδιδάσκοντο πάντοτε εν συναρτήσει προς τον τόπον. Ό Robert de Vaugondy 
δίδει τήν πληροφορίαν δτι ό γεωγράφος Nicolas Sanson παρέδιδε τά μαθήματά του 
είς τον βασιλέα Λουδοβίκον 13ον επί τή βάσει τών χαρτών του1.

Κατόπιν τούτου παρατηρεΐται δτι είς τά γεωγραφικά έργα υπάρχει πίναξ, ό όποιος 
μετά γενικήν εισαγωγήν περιλαμβάνει τά διάφορα μέρη τής Ελλάδος καί τά δριά των, 
τά ονόματα τών περιοχών καί τών πόλεων καί μερικά πολιτικά γεγονότα άξιοσημείωτα. 
Έπί τής βάσεως τής γεωγραφικής ήσαν έσχεδιασμένοι οί χάρται, οί όποιοι ώδήγουν 
άλλους νά μανθάνουν τήν ιστορίαν τής χώρας.

’Αλλά καί γνώμαι σχετικαί έχουν διατυπωθή υπό τών ιδίων τών χαρτογράφων. 
Έχει ήδη μνημονευθή ή γνώμη τού du Val. Ό R. de Vaugondy εξ άλλου τονίζει δτι 
«ή άγάπη διά τήν γεωγραφίαν, ή όποια ήτο εισηγμένη είς τά κολλέγια, ειχεν άναγκάσει 
τον du Val νά συντάξη χάρτας είς 12° ή είς 4° διά τήν κατανόησιν τών κλασσικών συγ
γραφέων. Καί είχε τόσον πολύ κερδίσει, ώστε κανείς μαθητής δεν έγίνετο δεκτός υπό 
τού καθηγητοΰ του, εάν δεν ήτο έφωδιασμένος μέ τον du Val του2».

βιβλία οκτώ 1546 Parisiis (ΕΒΓ 3021). 4) Tria priora 
capita primi libri quad ripartiti. Parisiis 1549 
(ΕΒΓ v 8788). 5) Ptolemaei Mathematica constru- 
ctionis liber primus. Additae explicationes aliquot 
locorum ab Erasmo Rheinkolt. Lutetiae 1556 (Βλ. 
ΕΒΓ 19151-19157, v 20885-1569, v 20879). 6) Iner- 
rantium stellarum significationes per Nicolaum 
Leonicum e graeco translatae Parisiis 1583 (ΕΒΓ ' 
Res. P Yc 653) καί 1587 Parisiis (ΕΒΓ Res. P. 
Yc 706). 7) Claudii Ptolemaei Mathematicae con- 
structiones liber secundus, latina interpretatione 
recens donatus [Cura Stephani Graecilis], Lutetiae 
(ΕΒΓ v 1915) 1(2), 20880 και 20886. Κατά τούς επο
μένους αιώνας αί εκδόσεις τού Πτολεμαίου γίνονται 
όλιγώτεραι καί τούτο είναι πολύ χαρακτηριστικόν διά 
τήν γεωγραφίαν καί τήν χαρτογραφίαν: ή έξέλιξις τής 
συγχρόνου γεωγραφίας συνετέλει είς τήν μείωσιν τών 
εκδόσεων τού Πτολεμαίου. 1) De apparentiis iner- 
rantium et significationibus. Lutetiae Parisiorum 
1630 (ΕΒΓ G 695). 2) L’Urania de Mesire Nicolas 
Bourdin... seigneur de Villennes ou la traduction 
des quatre livres des jugements des astres de Claude 
Ptolemee. Paris 1640. (ΕΒΓ v 20888). 3) La centilope 
de Ptolemee ou la seconde partie de l’Uranie de 
Mesire Nicolas de Bourdin, Paris 1651 (ΕΒΓ v 1909). 
4) Aphorisme d’Astrologie, tire de Ptolemee... et

plusieurs autres, traduit en francois par I. N. G. καί 
augmente d’une preface de la vraye astologie par L 
Meysonnier, Paris 1657 (ΕΒΓ v 21.825 bis). 5) Κλαυ- 
δίου Πτολεμαίου Περί κριτηρίου καί ηγεμονικού Pari
siis 1663 (ΕΒΓ R1717K 6) Etat des etoiles fixes au 
second siecle, par Claude Prolemee compare a la 
position des memes etoiles en 1786 avec le texte 
grec et la traduction francaise par M. l’Abbe Mon- 
tignot, Nancy 1786 (ΕΒΓ v 7614).

Αί εκδόσεις τού Στράβωνος είναι όλιγώτεραι: τού 
έτους 1587 ή τού Casaubon έν Γενεύη, τοϋ 1620 ή τού 
Morellii τού 1763 ή τοϋ Francois Brequigny, τών 
1805-1819 ή Geographie de Strabon traduite du 
grec en francais par De la Porte dxj Theil et 
Coray avec observations et notes par Gosselin.

1 Essai sur Γ histoire de la geographie, A Pa
ris 1755, σελ. 218.

2 Essai κλπ. σελ. 225. Βλ. ομοίως d’ Anville 

Geographie ancienne abregee, A Paris 1769, σελ. 1. 
Είς τόν πρόλογον τής μεταφράσεως τής γεωγραφίας τοϋ 
Στράβωνος ύπό De la Porte du Theil et Coray 
(A Paris, 1805) άναγιγνώσκομεν δτι «un gouverne- 
ment eclaire, jaloux de faciliter tous les moyens 
d’ instruction a voulu que cette source de connois- 
sances utiles ne fut pas reservee aux seuls helle- 
sistes, ou au petit nombre de personnes qui pos-
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Μία απλή άνάγνωσις των τίτλων χαρτών τινων πιστοποιεί τον διδακτικόν αυτόν 
σκοπόν τής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος. Και εις τό ύπ’ άριιθ. 20802 γαλ
λικόν χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων αναγιγνώσκεται ό τίτλος 
Cartes de la methode pour'etudier l’histoire par Lenglot de Frosnoy in 12° 1735 και 
κατωτέρω, έκτος των άλλων χαρτών, υπάρχουν καί άλλοι χάρται σχετικοί προς την 
άρχαίαν Ελλάδα έχοντες κάτωθι τούς τίτλους:

1) Grece et partie de l’Asie Mineure.
2) Route de Xerxes dans la Grece.
3) Expedition du Cyrus et retraite des dix milles.
4) Empire et conquetes d’Alexandre
5) Grece pour ^intelligence de la guerre de Troye.
Ειδικά χωρία χαρτογράφων πιστοποιούν τον χαρακτήρα τούτον τών χαρτών τής 

αρχαίας Ελλάδος. Ό άγνωστος καθηγητής τής ιστορίας καί γεωγραφίας, δστις συνέ
γραψε την Geographie abregee de la Grece ancienne1, αφού έν τω προλόγω κατακρίνει 
τούς χάρτας τού Delisle καί άλλων,έπειτα λέγει ότι «ή πεποίθησις τής αλήθειας αυτής 
θά έμποδίση μερικούς διδασκάλους, παρασυρομένους ακόμη υπό παλαιάς τακτικής, να 
αναγκάζουν τούς μαθητάς των νά έργάζωνται επί χαρτών τόσον εσφαλμένων»2.

Παραλλήλως όμως προς τούς δύο αυτούς σκοπούς, ή γαλλική χαρτογραφία έχει 
καί πολιτικούς σκοπούς. Τό ενδιαφέρον τής Γαλλίας διά την Μεσόγειον είναι μέγα καί 
ιδίως από τού 16853, ότε έγινεν ή πρώτη ΰδρογραφική αποστολή εις τό Αίγαΐον πέλαγος 
καί από τού 1720, ότε ίδρύθη τό «Depost des carts et plans, journaux et memoires eon- 
cernant la navigation», όπερ έξειλίχθη εις ύδρογραφικήν υπηρεσίαν τού ναυτικού4. 
Οί χαρτογράφοι τής αρχαίας Έλ?αχδος είναι γεωγράφοι τού βασιλέως καί αρχηγοί ή 
υπάλληλοι τής ΰδρογραφικής αυτής υπηρεσίας. Είδικώς ό Barbie du Bocage τιτλο
φορείται «geographe des relations exterieures »5.

Φαίνεται όμως ότι από τού 1774, ότε ίδρύθη γραφεΐον γεωγραφικόν, τό «bureau 
des limites»6, όπερ είχε σκοπόν νά συγκεντρώση τό υλικόν τό σχετικόν προς τά σύνορα, 
ό πολιτικός σκοπός είναι περισσότερον έκδηλος καί αυτός κυριαρχεί, όπως φαίνεται, κατά 
τήν σειράν του, παρά ό διδακτικός. Διά νά συμπληρώσωμεν τά σχετικά τεκμήρια άναφέ- 
ρομεν τήν ειδικήν περίπτωσιν τού εις Κωνσταντινούπολην Γάλλου πρεσβευτού Choiseul- 
Gouffier, ό όποιος έχων μεθ’εαυτού ειδικούς καί τεχνικούς υπαλλήλους έπεχείρησε περιο
δείαν καί έγραψε τό γνωστόν βιβλίον: Voyage piBoresque de la Grece. Έκτος τής αγάπης 
διά τήν αρχαιότητα, τον παρεκίνησαν εις τήν μελέτην τής Ελλάδος καί πολιτικοί λόγοι,

sedent assez la langue grecque pour lire l’ouvrage 
de Strabon dans son texte original. L'empereur en 
a ordonne la traduction en fran^ais; et le ministre 
de 1’ interieur a nomme les collaborateurs».

1 Βλ. άν. σελ. 67 άρ. 91.
2 Όμοιας ιδέας διατυπώνει καί ό Joseph—Ro- 

μαιν Joly έν τφ έργφ του: L’ancienne geographie 
universelle comparee a la moderne τ. I, A Paris 
1801, σελ. X.

3 Callois Cartography de Pile de Delos σ. 40.

4 Gallois Cartographie de Pile de Delos σελ. 46
5 Analyse de la carte des marches et de l’em- 

pire d’Alexandre le Grand. Βλ. τόν χάρτην. 'Ομοίως 
ό Rigobert Bonne ονομάζεται «pritnarius Hydro- 
graphus navalis» καί ό I. N. Beilin «ingenieur au 
Depot des cartes et Plans de la Marine».

6 Charles du Bus Les collections d’ Anville a 
la Bibliotheque Nationale ε’ις Bulletin de la section 
de geographie 1926, Paris 1927, σελ. 96.
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διότι νομίζει ότι μέ την βαθεΐαν γνώσιν τής άρχαιότητος δΰναται νά κρίνη ορθότερου 
διά την πολιτικήν καί πολιτειακήν κατάστασιν ενός έθνους, διά τήν κατάκτησιν τοΰ 
όποιου ήρχισεν ή Αικατερίνη τής Ρωσίας νά έγκαταλείπη τήν ελπίδα καί τό σχέδιον. ”Ας 
προστεύή ότι ό Choiseul - Gouffier ήτο αρχηγός αποστολής ειδικού χαρακτήρος, περι- 
λαμβανούσης μηχανικούς, πολλούς αξιωματικούς πυροβολικού, αξιωματικούς τοΰ 
ναυτικού1.

Εννοείται ότι οί παλαιοί σκοποί των Γάλλων χαρτογράφων δεν έπαυσαν νά υπάρ
χουν. Κατά τό τέλος τής περιόδου, τήν όποιαν έρευνώμεν, άναγινοισκομεν τον εξής 
τίτλον βιβλίου περιλαμβάνοντος καί χάρτας τής αρχαίας Ελλάδος: «Atlas classique 
et universel de geographie ancienne et moderne, dresse pour l’instruction de la jeu- 
nesse et notamment pour les colleges royaux, et les ecoles railitaires, par M. Lapie, 
geographe. A Paris».

4. ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Τελευταΐον πρόβλημα είναι αί σχέσεις τής γαλλικής χαρτογραφίας προς τάς χαρτο
γραφίας των ξένων χωρών. Αί σχέσεις αύται μεταφράζονται διά τής έπιδράσεως, ήν 
είχεν ασκήσει ή γαλλική χαρτογραφία επί των άλλων καί διά τής έπιδράσεως τούτων 
επί τής πρώτης. Θά άρχίσωμεν άπό τάς τελευταίας, διότι πρώτον αί ξέναι χαρτογρα- 
φίαι έδημιουργήθησαν καί έπειτα ή γαλλική χαρτογραφία ήρχισε νά αναπτύσσεται 
καί νά άσκή σχετικήν έπίδρασιν έξω τού τόπου της.

Τρεις χώραι, όπως είναι γνωστόν, έκαλλιέργησαν τήν χαρτογραφίαν, ή Φλάνδρα, 
ή ’Ιταλία καί ή Γερμανία. Έκτος δε τούτου καί χάρται χειρόγραφοι παρηκολούθουν 
τά χειρόγραφα τού Πτολεριαίου ιδίως, όστις ήτο ό κατ’ εξοχήν γεωγράφος, ό γεωγρά- 
ψος-πρότυπον, ό οδηγός τών νεωτέρων συναδέλφων του. Ένε?αχ τούτου δύο επιδράσεις 
είς τήν γαλλικήν χαρτογραφίαν ασκούνται, ή χειρόγραφος καί ή έντυπος.

Προ τού Bertius, ό όποιος είναι ό πρώτος γάλλος χαρτογράφος τής αρχαίας Ελ
λάδος, έχομεν περίοδον προπαρασκευαστικήν, κατά τήν όποιαν δεν κατασκευάζονται 
χάρται αυτής, καί αίφνης εμφανίζεται ό Bertius, ό όποιος παρουσιάζει χάρτας καί εργα
σίας περί τού κόσμου, συγχρόνου καί αρχαίου. Τούτο είναι φαινόμενου, τό όποιον δεν 
δύναται νά έξηγηθή άλλως παρά διά τής έπιδράσεως τής ξένης χαρτογραφίας επί τής 
γαλλικής, αφού προηγουμένως παρεσκευάσθη τό έδαφος διά τής μεταφράσεως καί 
έκδόσεως αρχαίων γεωγράφων ή νεωτέρων ξένων γεωγραφικών έργων, όπως τού 
Munster υπό τού Francpois de Belle - Forest.

Τοιουτοτρόπως τάς ρίζας τής γαλλικής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος πρέ
πει νά άναζητήσωμεν άφ’ ενός μεν είς τά χειρόγραφα τού Πτολεμαίου, όπου βλέπομεν 
χάρτας τής χώρας, άφ ετέρου δε είς τούς χάρτας τούς δημοσιευθέντας κατά τον 
16 οναιώνα ή ανεξαρτήτως ή όμού μετά τών έκδόσεων τής γεωγραφίας τού Πτολεμαίου 
έκτος τής Γαλλίας.

Χάρται χειρόγραφοι συνοδεύοντες χειρόγραφα τού Πτολεμαίου ανέρχονται δύο

1 Βλ. τοΰ βιβλίου τούτου τ. I σελ. I, II, IV, XII. τ. II σελ. 4 καί 5.
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εις τόν 130v αιώνα, τέσσαρες εις τον 140ν καί ένδεκα εις τον 150ν 1 καί είναι άλλοι 
μέν κατεσκευασμένοι εις τάς έλληνικάς χώρας τής βυζαντινής αυτοκρατορίας καί άλλοι 
εις την Ιταλίαν υπό Ελλήνων επίσης προσφυγόντων εκεί, όπως είναι γνωστόν, προ 
τοΰ 1453. Είς τούς χειρογράφους αυτούς χάρτας κατατάσσονται καί άλλοι, οί όποιοι 
συνοδεύουν χειρόγραφα τής λατινικής μεταφράσεως τοΰ αρχαίου γεωγράφου γενο- 
μένης εν Φλωρεντία υπό τοΰ Jacobi Angeli Florentine Τοιαΰτα χειρόγραφα εύρί- 
σκονται είς τάς βιβλιοθήκας τής Φλωρεντίας, τοΰ Μιλάνου, τών Παρισίων1 2, τοΰ 
Nancy3 καί άλλαχοΰ. Οι χάρται λοιπόν τής Έλ?ιάδος συνταχθέντες επί τή βάσει τών 
υπολογισμών τοΰ Πτολεμαίου υπό Ελλήνων εντός τοΰ έλληνικοΰ εδάφους ή είς ’Ιτα
λίαν υπήρξαν τό πρότυπον είς τούς Ιταλούς κατ’άρχάς, καί ιδίως είς τούς Φλωρεν- 
τιανοΰς, είς τούς Φλαμανδούς καί τούς Γερμανούς έπειτα, τών οποίων υπάρχει μία 
σειρά χαρτών κατά τόν 16ον αιώνα, αλλά πάντοτε κατά τά πρότυπα τών χειρογράφων. 
Έχει ήδη παρατηρηθή ότι ό χάρτης τοΰ ύπ’ άρ. 1401 έλληνικοΰ περιλαμβάνοντος τόν 
Πτολεμαίον κωδικός (είκ. 15) είναι διαφορετικός από τούς τών άλλων κωδίκων τοΰ 
γεωγράφου καί ώς προς την προβο?ιήν καί ώς προς τύ σχέδιον4.

Οί γαλλικοί λοιπόν χάρται τής αρχαίας Ελλάδος έλκουν την καταγωγήν των άπό 
τούς χειρογράφους καί τούς επί τή βάσει αυτών έκδοθέντας χάρτας εν ’Ιταλία, εν 
Φλάνδρα καί έν Γερμανία. 'Απλή άλλως τε παραβολή τών χαρτών τοΰ Bertius καί τοΰ 
Sanson δύναται νά βεβαίωση την διαπίστωσιν ταύτην. Ό Bertius λοιπόν εΰρε καί 
έμιμήθη τήν εργασίαν, ή όποια ήτοιμάσθη είς τό εξωτερικόν, ενώ ό Nicolas Sanson,, 
όστις τόν διεδέχθη, έξεμεταλλεύθη τήν εργασίαν αυτήν, διά νά ίδρυση τήν γεωγρα
φικήν καί χαρτογραφικήν επιστήμην καί έπισκιάση τόν προκάτοχόν του.

Ή έπίδρασις αυτή, ή όποια ήσκήθη έξωθεν κατ’ άρχάς επί τής δημιουργίας τής 
χαρτογραφίας έν Γαλλία ήρχισε νά ελαττώνεται άναλόγως προς τήν έξέλιξιν τοΰ οίκου 
τοΰ Sanson, τής Γαλλίας δυναμένης τότε νά άρκέση είς έαυτήν. Άλλ* ουδέποτε διε- 
κόπη. Καί διά τόν λόγον τοΰτον, κατά τό τέλος τής περιόδου, άναγινώσκομεν τήν δια
βεβαίωσήν ταύτην: «μία εργασία γερμανική τοΰ κ. Voss προσηρτημένη είς τήν Gazette 
litteraire τής Ίένας, δύο χάρται τοΰ αύτοΰ σοφοΰ εκ τοΰ Ηροδότου καί τοΰ Ησιόδου, 
μία μελέτη τοΰ κ. Scboenemann περί τής ομηρικής γεωγραφίας, μία άλλη τοΰ ίδιου 
συγγραφέως περί τών ταξιδίων τών Αργοναυτών, μία τοΰ κ. Auguste de Schlegel περί 
Όμήρου, τά κεφάλαια τοΰ Mannert περί τών ιδίων αντικειμένων, έχουν παράσχει 
μεγάλην βοήθειαν διά. τήν σύνθεσιν τοΰ χάρτου τούτου (τής αρχαίας Ελλάδος), τοΰ 
σημαντικοΰ, τοΰ πλέον ενδιαφέροντος τοΰ ’Άτλαντός μας»5.

Καί ή έπίδρασις αύτή τής ξένης χαρτογραφίας προήλθεν άπό τήν έπίδρασιν τής 
ξένης γεωγραφικής επιστήμης. Άναφέρεται καί γράφεται ότι ό Cluver, ένα αιώνα προ 
τοΰ Delisle, είχε γράψει: «auch alle antiken Autoren zusammengenommeu konnen

1 Ch. Muller Rapports sur les manuscrits de 
la geographie de Ptolemee dans les «Archives des 
missions scientifiques» IV, Paris, σ. 281-3.

2 Ch. MtiLr.BR ενθ. αν. σελ. 294.
3 To χειρόγραφον τοΰτο ύπ’ άρ. 441 (354) έχει τούς

χάρτας είς σελ. 177 καί 178, ανήκει είς τόν XVov

αιώνα καί φέρει τόν τίτλον «Claudii Ptolemaei cos- 
mographiae libri VIII, latine versi a Jacobo- 
Angelo Florentino».

4 Ch· Muller ένθ. άν. σελ. 294.
5 Atlas supplementaire, A Paris 1812, σελ. 1.
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nichts niitzen und bieten nur reine Ratsel, wenn man nicht zuvor dem alien Tatbe- 
stand den gegenwartigen gegeniiberstellt und den eineu durch den andern erlautert1» 
και δτι ό Delisle ειχεν εϊπει δτι «είναι καθήκον τοΰ γεωγράφου να παραλληλίζη την 
άρχαίαν γεωγραφίαν προς την νέαν»1 2. Βεβαίως τοΰτο δεν είναι αληθές, διότι πρότερον 
ό μεν Ν. Sanson κατά τον Claude de l’lsle είχεν ήδη κάμει «τόσον ακριβή παραλληλι- 
σμόν τής αρχαίας γεωγραφίας προς την νέαν, ώστε οί λαοί καί αί χώραι παρουσιάζονται 
να έχουν σήμερον ακριβώς τα ίδια δρια ώς καί κατά την παλαιάν έποχήλ', πράγμα το 
οποίον φαίνεται αδύνατον3», ό δέ γεωγράφος Ρ. Briet, κατά τον Robert de Vaugondy 
υιόν, ήτο «συγγραφεύς ενός εξαιρετικού βιβλίου, τιτλοφορούμενου Parallele de la geo
graphic ancienne et moderne4». Πάντως όμως ή γερμανική γεωγραφία γίνεται γνωστήι 
εις Γαλλίαν καί ή έπίδρασις αυτή έχουσα έμμεσον σχέσιν με την χαρτογραφίαν καθο
ρίζεται επίσης από τό πρώτον γεωγραφικόν έργον, δπερ έδημοσιεύθη υπό τού Belle- 
Forest « A Paris en 1 575 en deux in folio volumes sous le nom de geographic uni- 
verselle avec beaucoup de corrections et augmentations5». To γεγονός τοΰτο συνδυα- 
ζόμενον προς εκείνο, κατά τό όποιον ή γενική γεωγραφία συνετέλεσε πολύ εις την 
γένεσιν καί έξέλιξιν τής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος, μάς οδηγεί εις τό νά δια- 
κρίνωμεν μίαν άλλην έπίδρασιν, ή όποια δΰναται νά όνομασθή έμμεσος.

"Οσον άφορφ την έπίδρασιν τής γαλλικής χαρτογραφίας επί τής ξένης αύτη· 
ήσκήθη επίσης διττώς: επί τής τοποθετήσεως των πόλεων καί επί τής ιστορικής, 
μελέτης. Μερικά παραδείγματα δεν είναι ανωφελή, έφ’δσον μάλιστα άναφέρονται καί 
εις ανατυπώσεις γαλλικών χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος έξω τής Γαλλίας.

Οΰτω τό 1700 εις τό Amsterdam έτυπώθη ή Description de tout l’uuivers en 
plusieurs cartes et en divers traits de geographic et d’histoire; ou sont decrits succin- 
ctement et avec une methode et facile... par MrsSanson pere et fils. Nouvelle Edition, 
όπου εις τον χάρτην μέ τον τίτλον Partie de Turquie en Europe par N. Sanson le fils 
Georg, du Roy (σ. 19) καί εις τό υπόμνημα τού χάρτου μνημονεύεται ή αρχαία Ελλάς 
παραπλεύρως προς συγχρόνους καί μεσαιωνικός πόλεις (Salonique, Athenes, Mistra,. 
«qui est l’ancienne Sparte des Lacedemoniens»). Είς τό Λονδϊνον τό 1794 έδημο
σιεύθη ό χάρτης τού Delisle υπό τον τίτλον Graecia antiqua I atque II partes. Είς τό 
βιβλίον τοΰ Richard Chandler The History of Ilium of Troy: including the adja
cent country, and the opposite coast of the cherchonesus of Thrace βλέπομεν χάρτην 
υπό τον τίτλον: «Troas with the adjacent country, according to d’Anville».

“Αλλη έπίδρασις των γαλλικών χαρτών έπί τών ξένων είναι καί ή ακόλουθος·.. 
είς μερικά βιβλία μεταφρασθέντα είς την γαλλικήν οί μεταφρασταί προσέθεσαν ή συνε- 
πλήρωσαν ή διώρθωσαν τούς πρωτοτύπους χάρτας. Τοιαύτην έργασίαν έκαμεν ό Bo- 
cage έπενεγκών διορθώσεις είς τούς ελληνικούς χάρτας τοΰ Kitchin, οίτινες συνώδευον 
τήν μετάφρασιν τοΰ βιβλίου τοΰ Chandler6.

1 J. Partsch Philipp Cliiver, der Begriinder 4 Essai sur Γ histoire de la geographie, A Paris
der historischen Landeskunde, Wien 1891, a. 24. 1755, σ. 225.

2 Chr. Sandler Die Reformation der Karto- 5 Ένθ. άν. σελ. 161.
graphie um 1700 Miinchen und Berlin 1905, σελ. 17. 6 Voyages dans l’Asie Mineure et en Grece.

3 Abrege de l’histoire universelle par feu M. Trad, en Frangais par J. P. Servois et Barbie du.
Claude de l’lsle, τ. I, A Paris 1731 σ. XII. Bocage. A Paris 1806.
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’Από τά παραδείγματα ταΰτα, καίτοι είναι ολίγα, δυνάμεθα να συναγάγωμεν δτι 
ή γαλλική χαρτογραφία ήτο γνωστή εις τό εξωτερικόν καί είχεν ασκήσει έπίδρασιν εις 
την ξένην χαρτογραφίαν, ιδίως αί έργασίαι τοϋ Sanson πατρός.

Έν συνάψει ή γαλλική χαρτογραφία μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ό Sanson είχεν 
αρχίσει νά σχεδιάζη χάρτας τής αρχαίας Ελλάδος, τό πρώτον τρίτον τοϋ 17ου αίώ- 
νος, είχεν ύποστή τήν έπίδρασιν των ξένων χαρτογραφιών. ’Από την εποχήν τούτου 
αυτή γίνεται ανεξάρτητος, διατηρεί όμως σχέσεις, αί όποΐαι είναι αμοιβαίας έπιδράσεως. 
'Ο Β. dn Bocage λαμβάνει από τον Coronelli μέρος τής νήσου τών Κυθήρων, τήν 
νήσον Κρήτην από τον χάρτην τοΰ Boschini1, ό Baudrand ύφίσταται τήν έπίδρασιν 
τών ’Ιταλών γεωγράφων2. Είναι χαρακτηριστικά ως προς τό σημεΐον τούτο όσα γράφει 
ό έκδοτης τοϋ χάρτου τοΰ Poirson διά τήν έκστρατείαν τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου: «άφοϋ 
άνεδιφήσαμεν, άλλ’ άνωφελώς, εις τά έθνικά καί φιλολογικά αρχεία τών Παρισίων, 
άπηυθύνθημεν εις τούς βιβλιοπώλας τής Γερμανίας καί τής ’Αγγλίας. Φίλος τοϋ μετα- 
φραστοϋ τού Άρριανοϋ, ό σοφός Charles Pougens, τον διηυκόλυνε νά άνοιξη σχετικήν 
αλληλογραφίαν. Δεν κατέληξε παρά νά έπιτΰχη από τον κ. de Boffe, βιβλιοπώλην εις Λον- 
δϊνον, ένα πολύ καλόν χάρτην αλλά τής Αίγΰπτου. Ούτος μάς έχρησίμευσε διά τό μέρος 
τούτο, έν συνεργασία μέ τάς τελευταίας έργασίας τάςδημοσιευθείσας υπό τών Γάλλων»3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τοιαΰτη είναι ή γαλλική ή χαρτογραφία ή σχετική προς τήν άρχαίαν Ελλάδα 
Ή αρχαία Ελλάς έχαρτογραφήθη υπό τών Γάλλων χαρτογράφων κατ’ άρχάς 

κατά μίμησιν ξένων χαρτών καί κατόπιν όμοϋ μετά ιδίας σχετικός έρευνας επί τόπου 
καί έπί τών αρχαίων συγγραφέων καί τών νεωτέρων, δΓ έπιστημονικοΰς, διδακτικούς 
καί πολιτικούς σκοπούς, ώς γεωγραφικόν καί ιστορικόν φαινόμενον καί άπεικονίσθη 
όχι μόνον είς μίαν μορφήν άλλ’ εις πολλάς (Όμήρου, Ηροδότου, Έπαμεινώνδου, 
’Αλεξάνδρου), πράγμα τό όποιον δεικνύει ότι, ένω ή ιστορική γεωγραφία άνεφέρετο είς 
όλην τήν άρχαίαν περίοδον, ή χαρτογραφία παρουσιάζει τήν χώραν είς μίαν διαδοχικήν 
έμφάνισιν άναλόγως τών γεγονότων. Τέλος ή αρχαία Ελλάς διήρεσε τούς Γάλλους 
χαρτογράφους είς δύο ειδικότητας: χαρτογράφους—γεωγράφους (Bertins, Sanson, 
Baudrand), χαρτογράφους—ιστορικούς (G. Sanson, Ρ. Sanson, Beilin, de Vaugondy, 
R. Bonne, Gail μέ έπί κεφαλής τον Ρ. du Val), ένω ό d’Anville εύρίσκεται έπί κεφαλής 
εκείνων, οί όποιοι μετέχουν καί είς τάς δύο αύτάς κλίσεις τής χαρτογραφίας. Μεταξύ 
αυτών είναι ό Delisle, ό Β. du Bocage καί ό Lapie, αλλά είς τον d’Anville δυνάμεθα 
νά ίδωμεν ότι οί χάρταιτου, οί όποιοι συνοδεύουν τά ιστορικά έργα τών συγχρόνων του 
ιστορικών, στηρίζονται είς τούς αρχαίους συγγραφείς καί τέλος αντιπροσωπεύουν όχι 
μόνον τά διάφορα γεγονότα τής ελληνικής ιστορίας (άποψις ιστορική), αλλά καί τήν 
χώραν γενικώς (άποψις γεωγραφική).

Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

1 Β. du Bocage Recueil de cartes geogra- 2 Baudrand [Recueil des cartes diverses, coll, 
phiques, plans, vues et medailles de l’ancienne Baudrand XVIIe siecle] τ. II άρ. 97.
Grece, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, 3 Arrien trad, par P. Chaussard, Paris an XI 
1788, σελ. XVIII καί XXXIX. (1802), σ. 195.
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