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ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΑΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Μεθοδολογία, χρήσεις και λειτουργίες του χάρτη 

της Ελλάδας του Νικόλαου Σοφιανού 

Καθώς αλλάζουν δλα, άλλαξε κι ή πολυμήχανη Ελλάδα 
την όψη της οποίας, Σοφιανέ, εσύ ανασταίνεις. 

Τώρα την αληθινή μορφή της, μήτε όλεθρος ποτέ μήτε ή οργή του Δία 
δεν θά μπορέσουν στο έξης νά αφανίσουν. 

Faustus Buturinus Veronensis, e. 1545 

Τ Α ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ αρκετές μελέτες για τις 

αναγεννησιακές χαρτογραφικές αναπαραστάσεις του ιστορικού χώρου 

και έχουν διερευνηθεί ποικίλες όψεις του ρόλου πού διαδραμάτισε ή χαρτο

γραφία —«το μάτι της ιστορίας» δπως την δρισε ό Ortelius στα 1570— ώς 

μέσο αναπαράστασης και οργάνωσης της ιστορικής γνώσης.2 Στο κείμενο 

Πολλά είναι τα χρέη μου προς τον Φίλιππο Ήλιου, άπο τον καιρό ήδη της σύνταξης 

της διατριβής μου, χρέη πού δεν παραγράφονται. 'Ανάμεσα σε αύτα και ή δημοσίευση 

ορισμένων πρώτων παρατηρήσεων γύρω άπο τον χάρτη τής Ελλάδας του Σοφιανού 

(«Ή Χάρτα του Ρήγα καί τα δρια του ελληνισμού», Toc 'Ιστορικά 28-29 (1998), 3-30, 

ειδικότερα στις σελίδες 16-18). 

Στην έρευνα πολύτιμη στάθηκε ή συμπαράσταση τής 'Αλίκης 'Ασβεστά, τού Δημή

τρη Αούπη, τού Κωνσταντίνου Στάικου, τού Στάθη Φινόπουλου και τού Χρήστου Ζαχα-

ράκι τους όποιους θερμά ευχαριστώ. 

1. Omnia mutantur, mutata est Graecia solers, / in faciem redigis quam, Sophiane, 

suam; / nunc vera effigies, quam nec Jovis ira, nee aestus, / nee poterit posthac ulla 

abolere dies. 'Επίγραμμα τού Faustus Buturinus Veronensis για τόν χάρτη τής Ελλάδας 

τού Σοφιανού, δημοσιευμένο στό τέλος τής εισαγωγής στον χάρτη τού Nicolaus Gerbel, 

In Descriptionem Graeciae Sophiani Praefatio, Βασιλεία, Oporin, 1545 (βλ. εδώ Κατά

λογος, αρ. 5) άλλα καί στον χάρτη τού Σοφιανού, Ρώμη, 1552 (Κατάλογος, αρ. 10). 

2. Βλέπε Patrie Gauthier Dalché, «L'espace de l'histoire: le rôle de la géographie 

dans les chroniques universelles», στο).-P. Genet (έπιμ.), L'Historiographie médiévale 

en Europe, Actes du colloque organisé par la Fondation Européenne de la Science au 

Centre de Recherches Historiques et Juridiques de l'Université de Paris, du 29 mars au 

1er avril 1989\ Παρίσι 1991, σ. 287-300. Nathalie Bouloux, Culture et savoirs géo

graphiques en Italie au XlVe siècle, Τύρναουτ, Brepols, 2002. Sebastiano Gentile, 

Firenze e la scoperta dell'America. Umanesimo e geografia nel'400 fiorentino, Φλωρε

ντία, Leo Olski, 1992. Για τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. George Tolias, «Maps in Re

naissance Libraries and Collections», στο David Woodward (έπιμ.), Cartography in the 
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πού ακολουθεί θα ασχοληθούμε με τον έντυπο έπιτοίχιο χάρτη της Ελλά

δας του Νικόλαου Σοφιανού,3 πού πρωτοτυπώθηκε στη Ρώμη άπο τον 

Antonio Biado στα 1540, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί ή μεθοδολογία 

και το περιεχόμενο αύτου του έργου, καθώς και ή απήχηση του στον κόσμο 

των ουμανιστών του 16ου αιώνα. 

Καρπός των πατριωτικών και παιδαγωγικών ενασχολήσεων του κατα

σκευαστή του, άλλα κυρίως έκφραση ενός οικουμενικού πνεύματος —γνήσια 

ουτοπικού άπό πολλές πλευρές του—, ό χάρτης του Σοφιανού εξέφραζε το 

ιδιότυπο εκείνο κλίμα τού αρχόμενου 16ου αιώνα, πού αποσκοπούσε να συν

δέσει τήν αρχαιότητα με τήν νεωτερικότητα, την Ελλάδα με την Ρώμη, 

European Renaissance, The History of Cartography, τ. Ill, University of Chicago Press 

(υπό έκδοση). 

3. Για τήν σχετική με τον χάρτη του Σοφιανού βιβλιογραφία βλέπε ε$ώ τον Κατάλο

γο. Για τον Νικόλαο Σοφιανό, βλ. Η. Hodius, De Graecis illustribus, Λονδίνο 1742, 

σ. 309-11. 'Ανδρέας Μουστοξύδης, ((Νικόλαος Σοφιανός», 'Ελλψο μνήμων 4 ('Απρίλιος 

1843), 236-56, και 5 (Μάιος 1843), 257-64. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique ou 

Description Raisonnée des Ouvrages Publiés en Grec par des Grecs au XVe et XVIe 

siècle..., Ι, Παρίσι 1885, σ. clxxxvii-cxciv. Evro Layton, «Nikolaos Sophianos, fl. 1533-

1552», στο The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the 

Greek World, Βενετία, Library of the Hellenic Institute of Byzantine and Post-

Byzantine Studies, άρ. 16, 1994, σ. 460-72, και της ίδιας, «The History of a Sixteenth-

Century Greek Type Revised», The Historical Review 1 (2004), 35-50. Λείπει πάντοτε 

μια συνολική μελέτη αφιερωμένη στον άνθρωπο και το έργο του, με αποτέλεσμα τα διά

φορα αποσπασματικά μελετήματα να μήν επικοινωνούν πάντοτε μεταξύ τους και να πα

ρατηρούμε συχνά επαναλήψεις εσφαλμένων πού άπο καιρό έχουν διορθωθεί. Για παρά

δειγμα, ό Robert W. Karrow, Jr., υιοθετώντας τις παρερμηνείες παλαιότερων πηγών τού 

Fabricius (1711-54, 11:174), αναφέρει ενα δοκίμιο αρχαίας ελληνικής πολεμικής μηχα

νικής, γραμμένο άπο τον Σοφιανό και αφιερωμένο στον Lellium de Valle, το Librum de 

re militari Se instrumentis bellicis vetustate attritum, χειρόγραφο πού φυλάσσεται στή 

Φλωρεντία. 'Ένα αντίγραφο του ίδιου δοκιμίου πού φυλάσσεται στή Μαρκιανή Βιβλιοθή

κη (Ms Zannetti, 339) περιλαμβάνει και μία αφιερωματική επιστολή, στην όποια φαίνε

ται ότι πρόκειται γιά μετάφραση πού εκπόνησε ό έλληνας λόγιος 'Ιωάννης Σοφιανός στα 

μέσα τού 15ου αιώνα. Βλ. Μουστοξύδης, «Νικόλαος Σοφιανός», ο.π., σ. 259-261 και 

Robert W. Karrow, Jr., «Nicolaos Sophianos, Soffiano Sophianos», στο Mapmakers of 

the Sixteenth Century and their Maps: Bio-Bibliographies of the Cartographers of 

Abraham Ortelius, 1570, Newberry Library/Speculum Orbis Press, 1993, σ. 495-99. Ή 

Evro Layton αποδίδει τήν έκδοση του ((Θρήνου» τού 'Έπαρχου στον ίδιο τον 'Έπαρχο, 

στον οποίο ό Σοφιανός δάνεισε τά τυπογραφικά του στοιχεία, λόγω τής απουσίας τού τε

λευταίου στην Ελλάδα (((The History...», ο.π.). 'Όπως είναι γνωστό, ό Σοφιανός είχε 

επιστρέψει στή Βενετία τον Σεπτέμβριο τού 1543, ενα χρόνο πριν άπό τήν έκδοση τού 

«Θρήνου» τού 'Έπαρχου. 
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την ορθοδοξία με τον καθολικισμό.4 Το έργο πρότεινε ενα αναλυτικό χαρτο

γραφικό πανόραμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, κι έγινε ευθύς κατα

νοητό ώς ένας μείζων αρχαιογνωστικός πανδέκτης της Ελλάδας. Για τους 

λόγους αυτούς έτυχε μιας εξαιρετικής υποδοχές και γνώρισε πολλές και 

συχνές επανεκδόσεις και αντιγραφές, ακόμη και κλεψίτυπες εκδόσεις κατά 

τη διάρκεια τών σαράντα χρόνων πού ακολούθησαν την πρώτη του εμφάνι

ση. Τέλος καθιερώθηκε ώς μέρος της ουμανιστικής κληρονομιάς, καθώς 

συμπεριλήφθηκε στον ιστορικό άτλαντα του Ortelius, τό Parergon ('Αμβέρ

σα 1579 κ.έ.). 

Προϊόν και ταυτόχρονα συντελεστής τής αναβίωσης τών ελληνικών 

κατά τόν 16ο αιώνα,5 ό χάρτης εμφανίστηκε κατά τήν κορύφωση τής «Μά

χης τών Ελληνικών», αυτής τής θεολογικής έριδας ανάμεσα σέ καθολικούς 

και διαμαρτυρόμενους γύρω άπό τήν αποδοχή ή μή τών ελληνικών ώς κύ

ριας γλώσσας τών Γραφών.6 "Ετσι, ό χάρτης του Σοφιανού απομακρύνθηκε 

άπό τόν οικουμενικό ουμανισμό του Βατικανού πού τόν εξέθρεψε γιά νά 

απορροφηθεί κυρίως άπό τα περιβάλλοντα εκείνα πού πρόσκειντο στή Με

ταρρύθμιση. 

Ό Χάρτης του Σοφιανού συνοδεύτηκε άπό ενα πλούσιο συμπληρωμα

τικό ενισχυτικό υλικό, έναν συγκριτικό πίνακα τών μετονομασιών τών 

αρχαίων τοπωνυμίων μέ αριθμητικές παραπομπές στον χάρτη,7 καθώς και 

μια ιστορική και γεωγραφική περιγραφή τής αρχαίας Ελλάδας, πού συνέ

ταξε ό προτεστάντης ελληνιστής Nicolaus Gerbel (Βασιλεία, πρώτη εκδο-

4. Βλ. Denis Cosgrove, «Globalismi and Tolerance in Early Modern Geography», 

Annals of the Association of American Geographers, 93/4 (2003), 852-870. Για τις 

επαφές ανάμεσα στην ορθοδοξία και τον καθολικισμό, βλ. Deno J. Geanakoplos, 

Byzantine East and Latin West: two worlds of Christendom in Middle Ages and 

Renaissance: studies in ecclesiastical and cultural history, Χάμντεν, Κοννέκτικατ, 

Archon Books, 1966. 

5. Για τις ελληνικές σπουδές στην 'Αναγέννηση, βλ. Anthony Grafton and Lisa 

Jardine, «The New Subject: Developing Greek Studies», στο From Humanism to the 

Humanities: Education and the Liberal Arts in Fifteenth- and Sixteenth-Century 

Europe, Λονδίνο, Duckworth, 1968. Carlotta A. Dionisiotti and Anthony Grafton, The 

Uses of Greek and Latin: Historical Essays, Λονδίνο, The Warburg Institute, University 

of London, 1988. 

6. Βλ. Jean Michel Saladin, La Bataille du Grec à la Renaissance, Παρίσι, Les Belles 

Lettres, 2000. 

7. Nomina antiqua et recentia urbium Graeciae descriptionis, a N. Sophiano iam 

aeditae..., βλ. ε$ώ, Κατάλογος, άρ. 2. 
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ση 1545, δεύτερη επαυξημένη έκδοση 1550).8 Το συνοδευτικό αυτό έργο πε

ριλαμβάνει είκοσι μία φανταστικές εικόνες των αρχαίων ελληνικών πόλεων 

πού φιλοτέχνησε ό Meister Christoph (Christoph Schweicker) άπό το 

Στρασβούργο,9καθώς και έναν αναλυτικό πίνακα τών τοπωνυμίων του χάρ

τη. 'Όπως ό χάρτης τού Σοφιανού, έτσι και τα συνοδευτικά «εξαρτήματα» 

του γνώρισαν αξιόλογη διάδοση και επέδρασαν στην συγκρότηση της ελλη

νικής αρχαιογνωσίας.10 

Πηγές καί περιεχόμενο 

Ό Σοφιανός δηλώνει τίς πηγές τού έργου του πάνω στον χάρτη, στην αφιε

ρωματική προσφώνηση του προς τον αναγνώστη: πρώτα οι αρχαίοι έλληνες 

γεωγράφοι και ιστορικοί, ό Ηρόδοτος, ό Θουκυδίδης, ό Στράβων και ό Παυ

σανίας, έπειτα οι ακριβέστεροι νεότεροι χάρτες, χερσαίοι και, ιδίως, ναυτι

κοί, και τέλος ή Γεωγραφία του Πτολεμαίου με έμφαση στον μεγάλο αριθμό 

χειρογράφων τού έργου πού συμβουλεύθηκε. Πράγματι, ή χαρτογραφική 

βάση τού Σοφιανού είναι ό Πτολεμαίος: τό περίγραμμα, ή απεικόνιση τού 

ανάγλυφου, τό δίκτυο τών ποταμών και ή εσωτερική διαίρεση σέ χώρες ή 

φυλές, όλα αντλούνται άπό τήν Γεωγραφία του Πτολεμαίου. Ό Σοφιανός συ

γκράτησε ακόμη τό πτολεμαϊκό γεωγραφικό μήκος και πλάτος καθώς καί 

τή διαίρεση τού γεωγραφικού πλάτους σέ κλιματικές ζώνες. Ωστόσο, ό Σο

φιανός απομακρύνεται άπό τό περιφερειακό πρότυπο τής αρχαίας Ελλάδας 

πού ακολουθεί ό Πτολεμαίος καί οι αρχαίοι έλληνες γεωγράφοι καί προτεί

νει έναν νέο περιφερειακό ορισμό. Πράγματι, ενώ ή Ελλάδα τού Πτολεμαί

ου, τού Στράβωνα καί τών υπολοίπων γεωγράφων τής αρχαιότητας εκτείνε

ται εως τήν 'Ήπειρο καί τήν Μακεδονία, ή Ελλάδα τού Σοφιανού περιλαμ

βάνει όλη τήν Βαλκανική χερσόνησο, τήν δυτική Μικρά 'Ασία καί τό ανατο

λικό τμήμα τής Καλαβρίας. Προκειμένου να στήσει τόν χάρτη του, ό Σο

φιανός συνέδεσε τους δύο τελευταίους πτολεμαϊκούς χάρτες τής Ευρώπης 

8. Nicolai Gerbdij in descriptionem Graeciae Sophiani, Praefatio...., Βασιλεία, 

Oporin, 1545. Δεύτερη επαυξημένη έκδοση, 1550. Βλ. ε£ώ, Κατάλογος, άρ. 5, 8 καί 24. 

9. Πρόκειται, για τίς ακόλουθες 21 ξυλογραφημένες απόψεις, 80 Χ 125 χιλ. ή καθε

μία: Tarentum, Athenae, Thebae, Megara, Delphi, Amphissa, Calydon, Actium, Argos 

Amphilochium, Dodona, Thessalonice, Tempe, Larissa, Lamia, Corinthus, Argos, Lace-

daemon, Messene, Olympia, Pellene καί Megalopolis. 

10. Για τίς εκδόσεις καί τίς επανεκδόσεις του χάρτη καί τών εξαρτημάτων του, βλ. 

εδώ τον κατάλογο εκδόσεων. 
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(Tabulae Europae IX και Χ), πού καλύπτουν τις περιοχές πού κείνται νοτίως 

του Δούναβη, προσέθεσε το δυτικό μέρος του πρώτου πτολεμαϊκοϋ χάρτη 

της Ασίας (πού καλύπτει την Μικρά Ασία), καθώς κι ενα μικρό τμήμα του 

νοτιοανατολικού άκρου του χάρτη της Ιταλίας (Tabula Europae VI). 

Ή σημαντικότερη ανανέωση πού προτείνει ό Σοφιανός άφορα στον 

πλούτο των τοπωνυμίων. Ένώ οι χάρτες του Πτολεμαίου αποδίδουν την 

γεωγραφική πραγματικότητα του 2ου μ.Χ. αιώνα, ό χάρτης του Σοφιανού 

αγκαλιάζει δλη τήν αρχαία ελληνική ιστορία και αντί των 1.100 τοπωνυ

μίων του Πτολεμαίου, προτείνει έναν αριθμό πού ξεπερνά τις 2.000. Πέραν 

των τοπωνυμίων του Πτολεμαίου, ό Σοφιανός παραθέτει και όσα συνάντη

σε στις διάφορες αναγνώσεις του. 'Από τις προσθήκες αυτές οι περισσότε

ρες προέρχονται άπό έλληνες και λατίνους συγγραφείς, καθώς και άπό βυ

ζαντινούς σχολιαστές αρχαίων έργων, όπως ό Στέφανος Βυζάντιος και ό 

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. 'Ανάμεσα στις πηγές του, σημαντική θέση κατέ

χει ό Παυσανίας, πηγή τήν όποια δεν είχαν εκμεταλλευτεί εως τότε οι 

άρχαιογνώστες λόγιοι. Ή συνδρομή του Παυσανία, πού αναφέρεται ρητά 

στην προσφώνηση, διαπερνά το σύνολο του έργου, καθώς ό τίτλος του 

— Totius Graeciae Descriptio—παραπέμπει στό Graeciae Descriptio, τίτ

λο τής μετάφρασης στα λατινικά του Ελλάδος Περιήγησις του Παυσανία.11 

Τέλος, ή συνδρομή του Παυσανία είναι εμφανής και στή διασπορά του το

πωνυμικού πλούτου του χάρτη: αυτή είναι πολύ πυκνότερη στις περιοχές 

εκείνες πού καλύπτονται άπό τήν περιήγηση του Παυσανία. 

'Αξίζει να σημειωθεί εδώ ή χρήση των ελληνικών στοιχείων στον χάρτη. 

'Όλα τα τοπωνύμια παρατίθενται στή λατινική, μέ εμφανή τήν προσπάθεια 

απόδοσης τής ελληνικής εκφοράς τους, ωστόσο οι ονομασίες των χωρών 

και τών θαλασσών δίνονται εκ παραλλήλου και στην ελληνική.12 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χρονολογικό εύρος πού καλύπτουν τα 

11. Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο το περιορισμένο ενδιαφέρον τών αναγεννησιακών 

λογίων και άρχαιοδιφών για το έργο του Παυσανία. Βλ. Sebastiano Gentile, Firenze e la 

scoperta dell'America (εδώ, σημ. 2), σ. 111. Για τήν τύχη του Παυσανία κατά τον 15ο 

και 16ο αιώνα, βλ. Aubrey Diller, «Pausanias in the Middle Ages», Transactions of the 

American Philological Association 87 (1956), 84-97 και «The Manuscripts of Pausanias», 

δ.π. 88 (1957), 169-188* και τα δύο άρθρα συμπεριλαμβάνονται στο έργο του ιδίου, 

Studies in Greek Manuscript Tradition, "Αμστερνταμ, Hakkert, 1983, σ. 149-182. 

12. Τα τυπογραφικά στοιχεία πού χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες σωζόμενες ιτα

λικές εκδόσεις είναι τά κεφαλαία άπό τα στοιχεία πού σχεδίασε ό Σοφιανός, γνωστά ως 

Cervini 1. 
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τοπωνύμια του χάρτη. 'Όλα τα δεδομένα πού εγγράφονται, σε αυτόν αφο

ρούν στην αρχαιότητα, ωστόσο δεν αναφέρονται σε μία ιστορική περίοδο, 

άλλα καλύπτουν ενα ευρύ φάσμα, άπό τους μυθικούς χρόνους ('Αργοναυτική 

Εκστρατεία, Τρωικός Πόλεμος) εως τους ύστερους ρωμαϊκούς. Ό χάρτης 

δεν περιλαμβάνει βυζαντινά, φράγκικα ή οθωμανικά τοπωνύμια. Οι ονομα

σίες τών βουνών, τών ποταμών και τών θαλασσών ανήκουν επίσης στην 

αρχαία γεωγραφική ορολογία. 

Ή Τροία, ό μόνος οικισμός του χάρτη πού εικονίζεται ως ερείπιο, μας 

δίνει μια νύξη ως προς τό πρωιμότερο Οριο του χρονολογικού φάσματος της 

χαρτογράφησης. Για τον Ηρόδοτο και τους αρχαίους ιστορικούς, ό Τρω

ικός Πόλεμος αποτελούσε τό εναρκτήριο σημείο της ιστορίας. Ωστόσο, ή 

απεικόνιση αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τόν γενεαλογικό μύθο της Ρώ

μης, με τήν φυγή και τήν περιπλάνηση του Αινεία. Ό τέταρτος αιώνας 

μ.Χ., με τήν μεταφορά της έδρας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στο Βυζά

ντιο και τήν μετονομασία του σε Κωνσταντινούπολη, φαίνεται να αποτελεί 

τό άλλο δριο. Πράγματι ή Κωνσταντινούπολη είναι τό μοναδικό τοπωνύμιο 

του χάρτη πού αποδίδεται με διπλή, αρχαία και νεότερη, ονομασία: Byzan-

tion / Constantinopolis. 

'Από τους οικισμούς πού εγγράφονται στον χάρτη, μόνον δύο άναπαρί-

στανται με ειδικές βινιέτες: ή Κωνσταντινούπολη (((Byzantion - Constanti

nopolis») και ή 'Αθήνα («Athenae»), τα δύο μείζονα πολιτικά και πολιτι

στικά κέντρα της κλασικής και ύστερης αρχαιότητας. Οι δύο βινιέτες τεί

νουν νά αποδώσουν σχηματικά τήν αρχαία Οψη τών δύο πόλεων: τό Βυζά

ντιο εικονίζεται ως οχυρωμένη πόλη με τόν ναό τής Άγιας Σοφίας στο κέ

ντρο της, ενώ ή Αθήνα εικονίζεται με τήν Ακρόπολη στό κέντρο της και τά 

Μακρά Τείχη πού τήν συνδέουν με τό λιμάνι της, τόν Πειραιά. Πρόκειται 

για μια εντυπωσιακή βινιέτα πού καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος τής 

Αττικής.13 

Στον χάρτη του Σοφιανού μπορούμε ακόμη νά διακρίνουμε αρκετές 

απόπειρες απεικόνισης μνημείων τής ελληνικής και τής ρωμαϊκής αρχαιό

τητας. Τά περισσότερα άπό αυτά έχουν αντληθεί άπό τήν Περιήγηση του 

13. Ή βινιέτα πού αναπαριστά τήν πόλη τών 'Αθηνών στον χάρτη είναι πανομοιότυ

πη μέ έκείνην πού περιλαμβάνεται στη σελίδα 19 τής πρώτης έκδοσης (1545) τής ((Εισα

γωγής» του Nicolaus Gerbel, δπως επίσης και μέ τήν απεικόνιση τής 'Αθήνας πού περι

λαμβάνεται στην Cosmographia του Sebastian Münster (Βασιλεία, Η. Petri, πρώτη 

έκδοση 1544). 'Αξίζει να σημειωθεί δτι και στις τρεις εκδόσεις συνεργάσθηκε ό χαράκτης 

Christoph Schweicker. 



Γιώργος Τόλιας, ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΑΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 15 

Παυσανία, αφορούν στις νότιες περιοχές της ελληνικής χερσονήσου και το 

τυποποιημένο σύμβολο πού χρησιμοποιείται για την σήμανση τους παρα

πέμπει περισσότερο σέ ρωμαϊκό παρά σε ελληνικό μνημείο. Πρόκειται για 

τα πλέον αξιόλογα ιερά του ελληνικού χώρου, όπως ή Δήλος και οι Δελφοί, 

άλλα και ορισμένους ναούς τής 'Αρτέμιδος ή του Ποσειδώνα. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και ή αναπαράσταση του 'Ακτίου. Έκεΐ εικονίζεται ό ναός του 

'Ακτίου 'Απόλλωνος, όπως τον περιγράφει ό Στράβων, σέ ενα άλσος στην 

πλαγιά ενός λόφου,14 με ενα φλεγόμενο θυσιαστήριο μπροστά του. Ή εξαι

ρετική αυτή εικονική αναφορά στον χάρτη παραπέμπει στην νίκη του 'Οκτα

βιανού επί των δυνάμεων του 'Αντωνίου και τής Κλεοπάτρας, και στην τε

λική ενσωμάτωση των ελληνικών περιοχών στην ρωμαϊκή κυριαρχία. 

Οί χρήσεις 

Δέν έχουν εως τώρα εντοπισθεί αρχειακά τεκμήρια ή ενδείξεις πού να ερμη

νεύουν τους λόγους πού ώθησαν τόν Νικόλαο Σοφιανό να σχεδιάσει και να 

τυπώσει τόν χάρτη του. Τα άμεσα πολιτικά κίνητρα πρέπει ωστόσο να 

αποκλεισθούν, καθώς ό χάρτης του ήταν κατά βάση αρχαιογνωστικός. 

'Επιπλέον τό έργο δέν θα μπορούσε να χρησιμεύσει σέ στρατιωτικές επιχει

ρήσεις: σχεδιάσθηκε όταν ό πόλεμος του 1538-1540, ανάμεσα στις δυνάμεις 

τής Sacra Lega και του Σουλτάνου, πλησίαζε προς τό άδοξο τέλος του.15 

Τα κίνητρα του Σοφιανού πρέπει να αναζητηθούν στις προτεραιότητες 

των κύκλων των ουμανιστών και τών άρχαιοδιφών μέσα στους όποιους ανε

λίχθηκε ή σταδιοδρομία του. Πράγματι τό έργο έτυχε μιας θερμότατης 

υποδοχές άπό τους λόγιους τής εποχής: ό Nicolaus Gerbel συνέταξε δύο 

εκτενείς πραγματείες προκειμένου να τεκμηριώσει τόν χάρτη, ό Konrad 

Gesner τόν επαίνεσε, καθώς και μια πλειάδα λογίων, άρχαιοδιφών και 

ελληνιστών, όπως ό Antonio Augustin και ό Joachim Vadianus, ό Arlenius 

Peraxylus, ό Philaenus Lunardus και ό Johannes Metellus. Ό σχολιαστής 

του χάρτη (ό Nicolaus Gerbel) συνέκρινε τόν Σοφιανό μέ τόν Πλήθωνα και 

14. Στράβων, 7, 325. 

15. Ή σταυροφορικού τύπου συμμαχία ανάμεσα στους Βενετούς, τον Κάρολο Ε', τον 

Φερδινάνδο της Αυστρίας και τον πάπα Παύλο Γ' συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 

1538 και διαλύθηκε την άνοιξη του 1540, άφοϋ απέτυχε σέ όλους τους στόχους της. 

'Ενωρίς στα 1540, δταν ό Σοφιανός τύπωνε τον χάρτη του, ό συμμαχικός στρατός πολε

μούσε ακόμη στην ελληνική χερσόνησο. 



16 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 25 (2005) 

τον αποκάλεσε «θείο».16 Ή θερμή ανταπόκριση της λόγιας κοινότητας είχε 

ώς αποτέλεσμα μια αυξημένη ζήτηση του έργου. Μέσα σε μία δεκαετία ό 

χάρτης τυπώθηκε τρεις τουλάχιστον φορές άπό τον ουμανιστή εκδότη 

Johannes Oporin, ενώ άπό τα 1545 και μετά άρχισε να κυκλοφορεί σέ μι

κρότερες (φθηνότερες και περισσότερο εύχρηστες) εκδόσεις από τους σημα

ντικότερους χαράκτες και εκδότες χαρτών της εποχής, δπως τον Giovanni 

Andrea Vavassore (1545), τον Antonio Salamanca (προ του 1558), τον 

Fernando και τον Donado Bertelli (1564 και 1569), τον Giovan Francesco 

Camocio (1566), τον Antonio Lafreri (1570) και τέλος τον Abraham Orte-

lius. Ό τελευταίος τον επέβαλε ώς χαρτογραφικό πρότυπο για δύο και πλέ

ον αιώνες. 

Ή εξαιρετική αυτή υπο^οχτ^ πρέπει να ερμηνευθεί τόσο από τήν απου

σία αξιόπιστων έντυπων χαρτών της Ελλάδας, δσο και (περισσότερο) άπό 

το γεγονός δτι τό έργο πρότεινε λύσεις σέ μια σειρά ανοικτών και επίμονων 

ζητημάτων της αρχαιογνωστικής μελέτης του ελληνικού χώρου, αυτού πού 

θα ονομάζαμε σήμερα «πρώιμη ιστορική γεωγραφία της Ελλάδας». Ό 

χάρτης του Σοφιανού παρέμενε στα μάτια τών χρηστών του κατά πολύ 

ανώτερος τών πτολεμαϊκών πινάκων —«αρχαίων» και «μοντέρνων»—, 

τόσο λόγω τών μεγάλων του διαστάσεων (πού επέτρεπαν τήν αναλυτικότε

ρη παρουσίαση τών φυσικών δεδομένων) δσο και λόγω του πλούτου τών 

πληροφοριών πού παρείχε. Ό πλούτος αυτός απέρρεε άπό τήν ποικιλία τών 

πηγών του έργου και άπό τό ιστορικό εύρος πού κάλυπτε ό χάρτης, πράγμα 

πού επέτρεπε τήν αποτύπωση στοιχείων πού ήσαν ανενεργά τήν εποχή του 

Πτολεμαίου (2ος μ.Χ. αι.). 

Τό να προτείνει κανείς τήν αναλυτική χαρτογραφική αναπαράσταση 

μιας χιλιετίας της αρχαίας ελληνικής ιστορίας αποτελούσε σημαντική πρό

κληση. 'Έπρεπε να στηρίζεται σέ εξαντλητική φιλολογική κριτική ενός 

ευρύτατου φάσματος πηγών, προκειμένου να συλλεχθούν και να ταυτισθούν 

τα γεωγραφικά δεδομένα (οικισμοί, βουνά, ποτάμια, θάλασσες, περιφέρειες 

κ.ο.κ.), να επιλυθούν οι αντιφάσεις τών πηγών και να ενταχθούν ορθά πάνω 

στον χάρτη. Τό αποτέλεσμα ήταν ενα νέο εργαλείο αρχαιογνωσίας, ό συ-

16. Βλ. επίσης τα εγκωμιαστικά επιγράμματα για τον Σοφιανό και το έργο του πού 

δημοσιεύονται στον χάρτη (έκδοση Ρώμης, 1552, ε£ώ, Κατάλογος, αρ. 10) και στο τέλος 

της ((Εισαγωγής» του Gerbel (1545 και 1550, έ£ώ, Κατάλογος, άρ. 5 και 8). Συγγραφείς 

τών επιγραμμάτων είναι οι Leon Marsus, L. Faber Phan, Faustus Sabaeus και Faustinus 

Buturinus Veronensis. Ό Μουστοξύδης (((Νικόλαος Σοφιανός» (έ$ώΊ σημ. 3), σ. 242) δη

λώνει δτι ή ιδέα της δημοσίευσης τών επιγραμμάτων ήταν του Gerbel. 
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ντάκτης του οποίου εκμεταλλευόταν το σύνολο των διαθέσιμων φιλολο

γικών γνώσεων για τον ελληνικό χώρο και ταυτόχρονα έλεγχε την γεωγρα

φική ακρίβεια τους ως προς δσα θεωρούνταν τότε αξιόπιστα τεκμήρια: ό 

Πτολεμαίος και οι ναυτικοί χάρτες πορτολάνοι. Ό χάρτης του Σοφιανού 

παρουσίαζε ενα επιπλέον πλεονέκτημα: τήν σύνδεση τών αρχαίων τοπωνυ

μίων με τα νεότερα, δπως αυτή προέκυπτε άπο τον συνοδευτικό πίνακα 

αρχαίων και νεότερων τοπωνυμικών αντιστοιχιών. 

Οι αλλαγές τών τοπωνυμίων αποτελούσαν ενα μείζον πρόβλημα για 

οποίον επιθυμούσε να γνωρίζει αν υπήρχε ακόμη κάποια θέση πού αναφερό

ταν στις πηγές καί ποια ήταν ή σύγχρονη ονομασία της. Οι βυζαντινοί λόγιοι 

γνώριζαν το πρόβλημα καί ήσαν οι πρώτοι πού συνέταξαν πίνακες αντι

στοιχιών αρχαίων καί νεότερων τοπωνυμίων.17 'Αντίστοιχα ενδιαφέροντα 

εκδηλώνονται καί στή Λατινική Δύση άπο τον 14ο αιώνα καί μετά, καί ανα

πτύχθηκαν σύντομα σε επιμέρους ουμανιστική εξειδίκευση. Τό γεωγραφικό 

πρόβλημα πού αντιμετώπιζαν οι μελετητές της αρχαιότητας διατυπώθηκε 

ως ζητούμενο άπό τον Πετράρχη στα σχόλια του στον Βιργίλιο: επρόκειτο 

για τόν αναλυτικό εντοπισμό της ορθής θέσης καί γραφής τών αρχαίων το

πωνυμίων πού είχαν χαθεί, φθαρεί ή μετονομαστεί κατά τή διάρκεια τών 

αιώνων.18 Τό αίτημα του Πετράρχη έδωσε τό έναυσμα για τήν σύνταξη 

ειδικών τοπωνυμικών λεξικών, δπως τό De Montibus του Βοκκάκιου καί 

τό De Insulis του Domenico Sylvestri, καθώς καί πολλά άλλα έργα μικρό

τερης εμβέλειας, κυρίως πίνακες αρχαίων καί νεότερων τοπωνυμίων δπως 

αυτοί πού προσετέθησαν σε αντίγραφα τής Γεωγραφίας του Πτολεμαίου 

του 15ου αιώνα,19 ή πού συνόδευσαν έντυπους χάρτες καί άτλαντες του 16ου 

αιώνα άλλα καί φιλολογικές ή ιστορικές πραγματείες τής εποχής.20 

17. Βλ. Aubrey Diller, «Byzantine lists of old and new geographical names», Byzan

tinische Zeitschrift 63 (1970), 27-42, αναδημοσίευση στο Studies in Greek Manuscript 

Tradition, ''Αμστερνταμ, Hakkert, 1983, σ. 279-294. 

18. Βλ. Nathalie Bouloux, Culture et savoirs géographiques (εδώ, σημ. 2), σ. 203-

36. Για τα σχόλια του Πετράρχη στον Βιργίλιο βλ. G. Billanovich, «Il Virgilio del Pe

trarca da Avignone a Milano», Studi Petrarcheschi, n.s. 2,1985,15-52. 

19. Για τις φλωρεντινές ουμανιστικές γεωγραφικές σπουδές κατά τον 15ο αιώνα, βλ. 

Sebastiano Gentile, «L'ambiente umanistica e lo studio della geografìa nel secolo XV», 

στο L. Formisano, G. Fossi, P. Galluzzi & S. Gentile (έπιμ.), Amerigo Vespucci. La vita 

e i viaggi, Φλωρεντία, Banca Toscana, 1991, σ. 9-63. Βλ. επίσης του ιδίου, Firenze, δ.π., 

σ. 207-12, σημ. 2. 

20. 'Όπως οι αντιστοιχίες αρχαίων καί νεότερων τοπωνυμίων πού συνόδευαν τον 

χάρτη της Σικελίας του Gastaldi (1545), ή κατάσταση αρχαίων καί νέων τοπωνυμίων 
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Γί,ά τους ουμανιστές της Αναγέννησης το ζήτημα της ορθής ταύτισης 

των αρχαίων ελληνικών θέσεων ήταν περισσότερο σύνθετο άπο δ,τι εκείνο 

τών περιοχών τής λατινικής Δύσης. Ή Ελλάδα ήταν αρκετά μακριά και 

στην αργή διάβρωση τών αιώνων είχε προστεθεί ή πρόσφατη και απότομη 

αλλαγή τής οθωμανικής κατάκτησης, αλλαγή πού είχε γίνει αντιληπτή ως 

ολοκληρωτική καταστροφή τής χώρας. Στα μέσα του 15ου αιώνα, ό πάπας-

κοσμογράφος, ό Aenea Sylvio Piccolomini (Πίος Β'), θρήνησε τήν ολο

σχερή ερήμωση τής Ελλάδας: «'Αλίμονο! Τόσες πόλεις άλλοτε ισχυρές άπο 

τήν φήμη και το εμπόριο τους τώρα πια έχουν χαθεί. Έκεΐ πού κάποτε 

ορθώνονταν οι Θήβες, ή πόλη τών 'Αθηνών, οι Μυκήνες, ή Αάρισα, ή Σπάρ

τη, ή πόλη τής Κορίνθου και άλλες περίφημες πόλεις, τώρα άν ψάξει κανείς 

για τα τείχη τους δέν θα βρει ούτε ερείπια.»21 Ή αντίληψη αυτή έγινε κοινά 

διαδεδομένη πεποίθηση εως τα τέλη του 16ου αιώνα, και ό Martin Crusius 

έξεπλάγη και συγκινήθηκε στα 1575 δταν έμαθε δτι ή πόλη τών 'Αθηνών 

υπήρχε ακόμη. 

Στο ζήτημα αυτό επιχειρούσε να δώσει απάντηση ό πίνακας τοπωνυ

μικών αντιστοιχιών πού συνόδευε τον χάρτη του Σοφιανού. Έκεΐ ό Σοφιανός 

παραθέτει αλφαβητικά 276 αρχαία τοπωνύμια και, απέναντι τους, πρώτα 

τών βρετανικών νήσων πού περιλαμβάνεται στο έργο τοΰ Paolo Giovo, Descriptio 

Britaniae, Scodae, Hyberniae... (1548) ή το έργο τοΰ Orazio Toscanella, / n o m i antichi 

e moderni delle provincia, regioni, città, castelli, monti, laghi, fiumi, mari, golfi, porti 

et isole dell'Europa, dell'Africa et dell'Asia..., 1567. Πρέπει να αναφερθεί εδώ και ό πί

νακας αντιστοιχιών αρχαίων και νεότερων τοπωνυμίων πού συνέταξε ό Arnold Mylius 

και δημοσιεύθηκε ως παράρτημα τοΰ Theatrum Orbis Terrarum τοΰ Abraham Ortelius. 

Το έργο γνώρισε πολλές επαυξημένες εκδόσεις άπο τον Ortelius, πάντοτε ως παράρτη

μα τοΰ Theatrum, με τίτλο Synonymia Geographica sive populorum, regionum, 

insularum, urbium... appellationes et nomina. Τέλος αποτέλεσε έναν ξεχωριστό τόμο, 

με τίτλο Thesaurus Geographicus, 'Αμβέρσα, C. Plantin, 1587. Ό Abraham Ortelius 

ανατρέχει και παραπέμπει συστηματικά στον πίνακα τοΰ Σοφιανοΰ για τα ελληνικά το

πωνύμια. Για τις άρχαιοδιφικές ενασχολήσεις κατά τον 15ο, 16ο και 17ο αιώνα, βλ. 

Arnaldo Momigliano, «Ancient history and the antiquarian», Journal of the Warburg 

and Courtauld Institutes 13 (1950), 285-315 και Alain Schnapp, The Discovery of the 

Past, μτφρ. I. Kinnes και G. Varndell, Ν. Υόρκη, Abrams, 1997. 

21. Aenae Sylvii Piccolomini, Opera quae extant, Βασιλεία, M. Hopperus, 1551, σ. 

681. Ή πεποίθηση τής ολοκληρωτικής καταστροφής τής Ελλάδας άπο τήν τουρκική 

εισβολή ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στους ουμανιστικούς κύκλους τοΰ 16ου αιώνα. 

22. Βλ. Léon Emmanuel S. Joseph de Laborde, Documents inédits ou peu connus 

sur l'histoire et les antiquités d'Athènes tirés des archives de l'Italie, de la France, de 

l'Allemagne..., Παρίσι, Jules Renouard et Cie, 1854, σ. 10-14. 
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τις σύγχρονες αντιστοιχίες τους χι έπειτα τις λατινικές ή μεσαιωνικές πού 

συνάντησε στις αναγνώσεις του. Άπο τα νεότερα τοπωνύμια, τα περισσότε

ρα ανήκουν στην παράκτια ζώνη και προέρχονται άπο τους πορτολάνους 

χάρτες της εποχής. Οι παλαιότερες εκδοχές προέρχονται άπο λατίνους συγ

γραφείς, όπως ό Βιργίλιος και ό Λίβιος, και οι μεσαιωνικές άπο βυζαντινούς 

σχολιαστές, ενδεχομένως τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης και τον Στέφανο Βυ

ζάντιο.23 Ή θέση των τοπωνυμίων στον χάρτη υποδεικνύεται μέ απλές 

αριθμητικές παραπομπές, πού σημειώνονται στον πίνακα και στον χάρτη.24 

Ό πίνακας αυτός προοριζόταν για συμπληρωματικό βοήθημα του χρήστη 

του χάρτη, προκειμένου να τον ενημερώσει για την τρέχουσα ονομασία ορι

σμένων θέσεων άλλα και για τις λιγότερο γνωστές λατινικές και μεσαιωνι

κές τους εκφορές. Πράγματι είναι αρκετά δύσκολο να ξεκινήσει κανείς άπο 

τόν πίνακα και να επιχειρήσει να εντοπίσει τον αντίστοιχο αριθμό στον χάρ

τη, καθώς ή παράθεση των αριθμητικών παραπομπών δέν ακολουθεί κανέ

να συνεπές σχήμα. Τό πρόβλημα αυτό επιλύθηκε αργότερα άπό τόν Lafreri: 

στην επανέκδοση του πίνακα του Σοφιανού (1570), οι αριθμητικές παραπο

μπές έχουν αντικατασταθεί άπό τις γεωγραφικές συντεταγμένες.25 

'Ένας επιπλέον τοπωνυμικός πίνακας περιλαμβάνεται στην «Εισαγω

γή» του Nicolaus Gerbel.26 Πρόκειται για ενα εκτενές ευρετήριο τών τοπω

νυμίων του χάρτη (περί τα 2.000 λήμματα), και αποτελεί βοήθημα τών 

αναγνωστών έργων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας, πού 

23. Το έργο τοΰ Ευστάθιου Θεσσαλονίκης αποτελεί μία από τις πηγές τών τοπωνυ

μικών αντιστοιχιών τοΰ Σοφιανού. Ό Σοφιανός ήταν εξοικειωμένος μέ το έργο, καθώς 

επιμελήθηκε τήν έκδοση της Ρώμης (1542), βλ. Evro Layton, «Nikolaos Sofìanos» (έδώ, 

σημ. 3), σ. 464. Το ιστορικό και γεωγραφικό λεξικό ((Περί Πόλεων» του Στέφανου Βυ

ζαντίου (6ος αι. μ.Χ.) είχε δημοσιεύσει ό "Αλδος στην Βενετία, στα 1502. 

24. Βλ. Κατάλογος, άρ. 2. 

25. Βλ. ε£ώ, Κατάλογος, άρ. 19: Nomina antiqua et recentia urbium Graeciae 

descriptionis a N. Sophiano iam aeditae. Romae, typis A. Lafreri, 1570 (Karrow, 

«Nicolaos Sophianos» [ε8ώ, υποσημείωση 3], 71/B.l, 498). Βλ. επίσης J nomi latini tratti 

dall'antico Greco, et i volgari hora nominati, di tutta la provincia della Grecia et parte 

della Natòlia di tutte le regioni, citta, castelli, monti, Loghi, Fiumi, Mari, Golfi, Porti 

et isole, graduato ogni luoco in longuezza et larghezza. Opera nuova di Giacommo di 

Gastaldi Piemontese Cosmographo (Bibliothèque Nationale de France, Cartes et Plans, 

Rés. Gè D D 1380 64: βλ. Anna Avraméa, «Une Source Méconnue: La liste des noms 

anciens et modernes de la Grèce par Giacomo Gastaldi», Studia Balcanica 10 (1975), 

171-76). 

26. «Regionum, montium, fluviorum, insularum, urbium, locorumque omnium in 

Pictura nominatorum index». Βλ. έ£ώ, Κατάλογος, άρ. 5. 
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διευκόλυνε τον εντοπισμό των τοπωνυμίων πού συναντούσε στα κείμενα. 

Και ό Nicolaus Gerbel κατατάσσει τα τοπωνύμια αλφαβητικά, άλλα τα 

συνδέει με τον χάρτη μέσω τών γεωγραφικών τους συντεταγμένων. 'Αξίζει 

ωστόσο να σημειωθεί εδώ το χαμηλό επίπεδο «χαρτογραφικού αλφαβητι

σμού» τών χρηστών τού χάρτη: ό Nicolaus Gerbel αισθάνθηκε υποχρεωμέ

νος να συντάξει ενα εισαγωγικό κείμενο, στό οποίο επεξηγεί τόν τρόπο λει

τουργίας τού δικτύου τών παραλλήλων και τών μεσημβρινών και τόν εντο

πισμό τού γεωγραφικού στίγματος.27 

Ό χάρτης τού Σοφιανού και τα ποικίλα εξαρτήματα του χαρακτηρίζονται 

άπό μια έντονη διάθεση όπτικοποίησης καί πινακοποίησης της ιστορικής 

γνώσης καί εκφράζουν, έτσι, τις αρχαιογνωστικές προτεραιότητες τού ανα

γεννησιακού ουμανισμού καί τις παιδαγωγικές εφαρμογές τους.28 Το όλο 

εγχείρημα πρότεινε ενα σύνθετο μέσο, ενα είδος εικονικού αρχαιογνωστικού 

πανδέκτη, πού συνόψιζε πλήθος φυσικών καί ιστορικών δεδομένων πού 

εγγράφονταν στον ελληνικό χώρο. Τό μέσο αυτό περιλάμβανε ποικίλα περι

γραφικά επίπεδα, καθώς ή χαρτογραφική αναπαράσταση ενισχυόταν άπό ενα 

ευρετήριο, έναν πίνακα αντιστοιχιών καθώς καί άπό μία εικονογραφημένη 

αφήγηση, τήν ιστορική καί γεωγραφική ((Εισαγωγή» τού Nicolaus Gerbel. 

"Ετσι ό χάρτης καί τα εξαρτήματα του χρησίμευαν ως αρχαιογνωστικό 

εγχειρίδιο πού διευκόλυνε τήν κατανόηση τών αρχαίων κειμένων. Ό 

Oporin είναι ανεπιφύλακτος ως προς τό σημείο αυτό: στην έκδοση τού χάρ

τη τού 1545, στην αφιέρωση του στον Κόσιμο τών Μεδίκων, δηλώνει ότι τό 

έργο είναι χρήσιμο καί απαραίτητο για τήν κατανόηση τών ελλήνων καί λα-

τίνων ποιητών καί ιστορικών.29 Ό Gerbel, στην ((Εισαγωγή» του, παραθέ

τει πολλά παραδείγματα τών εφαρμογών τού χάρτη: τό έργο φωτίζει τις 

αφηγήσεις της Ίλιάδας καί της Ό ί υ σ σ ε ^ , τήν 'Αργοναυτική 'Εκστρατεία 

καί τα ποιήματα τού Βιργιλίου, καί χρησιμεύει ως οδηγός τών 'Ιστοριών 

τού Θουκυδίδη, τού Ξενοφώντα καί τού Αίβιου. Κατά τα λεγόμενα τού Ger-

27. «Sequitur locorum in Pictura Sophiani inventendorum Canon»: Nicolai Gerbe-

lij in descriptionem Graeciae Sophiani praefatio, βλ. ε£ώ, Κατάλογος, αρ. 5, σ. 79-80. 

28. Zur Shalev, «Sacred Geography, Antiquarianism, and Visual Erudition: Benito 

Arias Montano and the Maps of the Antwerp Polyglot Bible», Imago Mundi 55 (2003), 

56-80. Για τον ρόλο τών χαρτών στη εκπαίδευση, βλ. Lesley Β. Cormack, Charting an 

Empire: Geography at the English Universities 1580-1620, Σικάγο, The University of 

Chicago Press, 1997. 

29. ((...Graecorum tarn historicorum quam poetarum lectionem etque utile ac 

necessarium parari posse videretur....» 
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bel, ό χάρτης «διαφωτίζει, τον αναγνώστη και κάνει την ανάγνωση περισσό

τερο ευχάριστη». Με τη βοήθεια του χάρτη ό αναγνώστης μπορεί να αντιλη

φθεί με μία μόνο ματιά πώς οι 'Έλληνες απέπλευσαν άπό την Αυλίδα, πώς 

έφτασαν στην Τροία, πώς έπεσε ή 'Ελλη στον Ελλήσποντο, γιατί ό Βιργί

λιος περιγράφει το ταξίδι του Αινεία ως περίπλου και γιατί ό Ξέρξης χρειά

στηκε να διανοίξει ενα κανάλι στον ισθμό του "Αθω.30 «Με την εικόνα δλης 

της Ελλάδας εμπρός στα μάτια σου», καταλήγει ό Gerbel, «οι Μούσες πού 

ανακάλυψαν την ιστορία και τη λογοτεχνία δεν είναι πια ακατανόητες, δεν 

βρίσκονται πια σε κιμμέριο σκότος».31 Άλλα και τα εγκωμιαστικά επιγράμ

ματα πού δημοσιεύθηκαν στην ((Εισαγωγή» του Gerbel άλλα και στον ίδιο 

τον χάρτη (Ρώμη 1552) παρουσιάζουν τόν Σοφιανό ως άναστηλωτή της 

εικόνας της Ελλάδας. 

Ή μεγάλη εκδοτική επιτυχία του χάρτη του Σοφιανού αποτελεί μία 

επιπλέον μαρτυρία του ειδικού χαρακτήρα τών άρχαιοδιφικών προτεραιο

τήτων του αναγεννησιακού ουμανισμού, της έντονης διάθεσης της εποχής 

για μια οπτική αναπαράσταση τού παρελθόντος, διάθεση πού επέδρασε 

δραστικά στις λόγιες χαρτογραφικές πρακτικές.32 Ό έλισσαβετιανός λόγιος 

John Dee, στο γνωστό κείμενο του Οπου απαριθμεί τις χρήσεις τών 

χαρτών, αναφέρει τήν χρησιμότητα τους σε εκείνους δσοι ενδιαφέρονται 

«για τα περασμένα, δπως μάχες πού δόθηκαν, σεισμούς, κομήτες και τόσα 

άλλα πού αναφέρονται στις ιστορίες».33 Τέλος, ό Abraham Ortelius συνόψι-

30. Nicolai Gerbelij in descriptionem Graeciae Sophiani praefatio, Βλ. εδώ, Κατά

λογος, αρ. 5, σ. 3-4. 

31. «Sed per Musas, Lector, literarum atque historiae inventrices, obtestor, nonne 

obscura, nonne cimmeriis tenebris haec simillima erunt....», Nicolai Gerbelij in 

descriptionem Graeciae Sophiani praefatio, δ.π., σ. 4. 

32. Για τον ρόλο της εικόνας και τών οπτικών τεκμηρίων στην αναγεννησιακή 

αρχαιογνωσία, βλ. τα ακόλουθα: Peter Parshall, «Imago Contrafacta: Images and Facts in 

the Northern Renaissance», Art History 16 (1993), 554-579. Christopher S. Wood, 

«Notation of Visual Information in the Earliest Archaeological Scholarship», Word Sc 

Image 17,1/2 (2001), 94-118. Για τις λειτουργίες της χαρτογραφίας στην αναγεννησιακή 

ιστοριογραφία, βλ. Marie-Dominique Couzinet, Histoire et Méthode à la Renaissance. 

Une lecture de la Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem de Jean Bodin, Πα

ρίσι, J. Vrin, 1996, σ. 225-68. 

33. «... for thinges past, as battels fought, earthquakes, heavenly fyringes, & such 

occurentes, in histories mentioned...», βλ. Allen G. Debus (έπιμ.), John Dee, The 

Mathematical Praeface to the Elements of Geometrie of Euclid ofMegara (1570), N. 

Υόρκη, Science History Publications, 1975, σ. Aiiii. 
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σε την κοινή πίστη στην άρχαιοδί,φί,κή χρήση των χαρτών, όταν παρατη

ρούσε στον Πρόλογο του Theatrum Orbis Terrarum: «Ή ανάγνωση τών 

ιστοριών μοιάζει περισσότερο απολαυστική, και πράγματι είναι, δταν ένας 

χάρτης είναι απλωμένος εμπρός στα μάτια μας, γιατί βλέπουμε πράγματα 

πού έγιναν, ή τα μέρη Οπου έλαβαν χώρα γεγονότα, ωσάν αυτά να ήταν πα-

ροντα και εν εξελίξει αυτήν τήν στιγμή...)).Μ 

Οί λειτουργίες 

Ό χάρτης του Σοφιανού δεν έγινε αντιληπτός άπό τις αναγεννησιακές μορ

φωμένες ελίτ ως ένας ιστορικός χάρτης. Πουθενά δεν δηλώνεται στις πηγές 

Οτι πρόκειται για μια χαρτογραφική αναπαράσταση της αρχαιότητας και ό 

Konrad Gesner τον περιέγραψε στην Βιβλιογραφία του ως έναν χάρτη «μέ 

τις αρχαίες και τις νεότερες ονομασίες». ô Ούτε με τις σημερινές αυστηρές 

επιστημονικές διακρίσεις θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον χάρτη ώς 

ιστορικό, καθώς δέν αποτυπώνει τήν κατάσταση τών ελληνικών περιοχών 

σέ κάποιον συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο,36 άλλα καλύπτει ενα ευρύτατο 

ιστορικό φάσμα πού άρχεται άπό τους μυθικούς και τους ομηρικούς χρό-

34. «The reading of histories doeth both seeme to be much more pleasant, and in

deed so it is, when the Mappe being layed before our eyes, we may behold things done, 

or places where they were done, as if they were at this time present and in doing...», 

«Abraham Ortelius citizen of Antwerpe, and Geographer to Philip the second, King of 

Spaine, to the courteous Reader», στο Theâtrum Orbis Terrarum, Αονδίνο, John Norton, 

1606 (ανατ., "Αμστερνταμ 1968, μέ εισαγωγή του R. Α. Skelton). 

35. «... cum nominibus locorum antiquis et recentioribus...», Konrad Gesner, 

Bibliotheca Universalis, sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus 

Unguis, latina, graeca et hebraica..., Tiguri: apud C. Froschoverum, 1545, σ. 523. 

36. Γιά το ζήτημα τοΰ «χρόνου» στην πρώιμη χαρτογραφία, για το αν δηλαδή τα γε

ωγραφικά δεδομένα δσα καταγράφονται σέ έναν χάρτη άφοροΰν στο παρόν ή στο παρελ

θόν ή και στά δύο ταυτόχρονα, βλ. David Woodward, «The Image of the Map in the 

Renaissance», στο Approaches and Challenges in a Worldwide History of Cartography, 

ed. David Woodward, Catherine Delano Smith and Cordell D.K. Yee, Βαρκελώνη, 

Institut Cartografìe de Catalunya, 2001, σ. 151. Για τις σχέσεις μεταξύ ιστορίας και 

χαρτογραφίας κατά τόν 14ο και 15ο αιώνα, βλ. Patrie Gauthier Dalché, «L'espace de 

l'histoire» (ε£ώ, σημ. 2). Βλ. επίσης Nathalie Bouloux, Culture et savoirs géographiques, 

ε$ώ, σημ. 2. Γιά τήν φλωρεντινή αρχαιογνωστική γεωγραφία τοΰ 15ου αιώνα, βλ. 

Sebastiano Gentile, Firenze (έδώ, σημ. 2). Γιά τήν ιστορική χαρτογραφία, βλ. το έργο τοΰ 

Jeremy Black, Maps and History: Constructing Images of the Past, New Haven/Λονδί

νο, Yale University Press, 1997, και τοΰ Walter A. Goffart, Historical Atlases: The First 

Three Hundred Years, 1570-1870, Σικάγο, The University of Chicago Press, 2003. 
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νους (Ίωλκός, Μυκήνες κ.ο.κ.) και καταλήγει στους υστέρους ρωμαϊκούς. 

Προτιμότερο θα ήταν εάν τον ορίζαμε ώς έναν άρχαιοδιφικο χάρτη, πού κα

ταγράφει ταυτόχρονα τα διαδοχικά στρώματα τής αρχαίας ελληνικής ιστο

ρίας (άλλα και τής νεότερης και μεσαιωνικής, χάρις στον συνοδευτικό πίνα

κα τοπωνυμικών αντιστοιχιών). 

Ή αρχαιότητα είχε παραδειγματικό χαρακτήρα και οι ουμανιστές ταλα

ντεύονταν ανάμεσα σε ενα παρελθόν πού ήταν ταυτόχρονα τετελεσμένο και 

αναμενόμενο να αναγεννηθεί Για τόν λόγο αυτόν, ό χάρτης γίνεται όχημα 

συμβολικών άξιων και παραμένει ανοικτός στις μορφωτικές ή πολιτικές φι

λοδοξίες τής εποχής. "Ετσι ό χάρτης του Σοφιανού θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ώς προϊόν ενός προ-εθνικού ελληνικού πατριωτικού φρονήματος, πού προ

τείνει έναν κοινά αποδεκτό πολιτιστικό (ιστορικό και θρησκευτικό) ορισμό 

τής Ελλάδας, παρουσιάζοντας τα απολεσθέντα χριστιανικά εδάφη τής Βυ

ζαντινής Αυτοκρατορίας προικοδοτημένα μέ μια ελληνική και ρωμαϊκή γε

νεαλογία.37 Ή πρόταση αυτή ανταποκρινόταν Οχι μόνον στα αιτήματα τών 

ελλήνων πατριωτών, άλλα και στις συχνές επικλήσεις τού Βατικανού για νέ

ες σταυροφορίες, προκειμένου να «απελευθερωθούν» οι ελληνικές περιοχές.38 

Ή μελέτη τού γεωγραφικού και ιστορικού περιεχομένου τού χάρτη και 

τής εικονογραφίας του φανερώνουν ότι σέ αυτόν εικονίζονται εντέλει οι 

ελληνικές περιοχές πού εντάχθηκαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και, μέ 

τόν τρόπο αυτό, ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Το χρο

νικό σημείο στό οποίο τοποθετείται ό Σοφιανός προκειμένου να καταγράψει 

τήν ελληνική ιστορία, το πλέον πρόσφατο χρονολογικό στρώμα τού χάρτη, 

είναι ακριβώς οι αυτοκρατορικοί ρωμαϊκοί χρόνοι, ή εποχή τών κυριότερων 

πηγών του, τών περιγραφών τού Πτολεμαίου, τού Στράβωνα και τού Παυ

σανία, εποχή πού είναι ταυτόχρονα και εκείνη τής διάδοσης τού χριστιανι

σμού στον αρχαίο κόσμο, μέ τήν επίσκεψη τού 'Αποστόλου Παύλου στην 

'Αθήνα και τήν επίκληση του στον "Αγνωστο Θεό. Κάτω άπό τό πρίσμα 

αυτό, ό γεωγραφικός ορισμός και ή χρονική θέαση τού χάρτη τού Σοφιανού 

παρουσιάζουν τήν Ελλάδα ώς μέρος τού ενοποιημένου και έκχριστιανισμέ-

37. Για τήν επίδραση τοϋ χάρτη τοΰ Σοφιανού στην εθνική ελληνική χαρτογραφία, 

βλ. George Tolias, «Totius Graeciae: Nicolaos Sophianos's Map of Greece and the 

Transformations of Hellenism», Journal of Modern Greek Studies 19 (2001), 1-22. 

38. Βλ. M. Petrocchi, La politica della Santa Sede di fronte all'invasione ottomana 

(1444-1718), Νάπολη, Libreria Scientifica Editrice, 1955. 'Επίσης Kenneth M. Setton, 

The Papacy and the Levant (1204-1571), ειδικότερα τον τόμο III, The Sixteenth Century 

to the Reign of Julius III, Φιλαδέλφεια, The American Philosophical Society, 1984. 
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νου ρωμαϊκού κόσμου. 'Έτσι ό χάρτης (ή πρώτη έκδοση του οποίον ήταν 

πιθανότατα αφιερωμένη στον πάπα Παύλο Γ', δπως αφήνει να εννοηθεί και 

ή αφιέρωση στον ίδιο ποντίφικα της ελληνικής έκδοσης του κρικωτου 

αστρολάβου)39 συνδέεται με το οικουμενικό χριστιανικό πνεύμα πού πρυτά

νευε στό Βατικανό τών τελευταίων ουμανιστών παπών, ενα πνεύμα πού 

έτεινε να συνθέσει την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και τον χριστιανισμό, 

πού παρήγαγε το ελληνικό γυμνάσιο του Κυριναλίου λόφου —στό όποιο 

φοίτησε ό Σοφιανός— και τό ελληνικό τυπογραφείο του Βατικανού, στό 

οποίο —αργότερα— εργάσθηκε. 'Ένα πνεύμα πού ενθάρρυνε τήν πολύ

γλωσση έκδοση τής Βίβλου τής Alcalà και ενέπνευσε τις μεγαλειώδεις τοι

χογραφίες πού φιλοτέχνησε ό Ραφαήλ για τό επίσημο γραφείο του πάπα, 

τήν Stanza della Signatura, και ειδικότερα τήν «Σχολή τών Αθηνών», τήν 

πολυσυζητημένη αλληγορία τής σύνθεσης τής αρχαίας φιλοσοφίας και τής 

χριστιανικής θεολογίας.40 

Συντεταγμένος στα λατινικά, άλλα με τα ονόματα τών περιφερειών και 

τών θαλασσών γραμμένα και με ελληνικά στοιχεία, ό χάρτης ενίσχυε τήν 

πεποίθηση ότι ή Ελλάδα δεν ήταν ενα ιδεώδες τών λογίων και τών καλλιτε

χνών, ανακτημένο μέσω τών λατινικών αναμνήσεων άλλα μια γεωγραφική 

και πολιτιστική πραγματικότητα. 

Δεν είναι λίγοι οι παραλληλισμοί πού θα μπορούσε να παρατηρήσει κα

νείς ανάμεσα στην ιδιότυπη σταδιοδρομία του Νικόλαου Σοφιανού και στην 

πολυπρόσωπη «Μάχη τών Ελληνικών» του πρώτου μισού τού 16ου αιώνα. 

Μολονότι ό Σοφιανός δεν ενεπλάκη σε αυτήν τήν θεολογική εν πολλοίς δια

μάχη γύρω άπό τήν επικράτηση ή τήν εγκατάλειψη τών ελληνικών ως λό

γιας, ιερής και ζωντανής γλώσσας,41 Ολες οι δραστηριότητες του, ως ελλη-

39. Στην αφιέρωση τής έκδοσης του Κρικωτου 'Αστρολάβου στον Παΰλο Γ' (Ρώμη, 

περί τό 1540-42), ό Σοφιανός αναφέρεται στην γνωστή στον ποντίφικα ενασχόληση του 

με τήν γεωγραφία του Πτολεμαίου. Βλ. Legrand, Bibliographie Hellénique (έδώ, σημ. 

3), Ι, σ. 266. 

40. Για τήν αλληγορική σημασία του έργου, βλ. Harry Β. Gutman, «The Medieval 

Content of Raphael's School of Athens», Journal of the History of Ideas 2/4 (1941), 

420-29. 

41. Και τις τρεις αυτές λειτουργίες τής ελληνικής γλώσσας καλλιέργησε ό Σοφιανός. 

Πέραν τών εκδόσεων του στην νέα ελληνική, ό Σοφιανός αντέγραψε τό Χρονικό τών 

Τόκκων (βλ. G. Schiró, «Un apografo della Cronaca dei Tocco prodotto da Nicola 

Sofìanós», Revue des Etudes Sud-Est européennes 7 (1969), 209-19) και συνέθεσε τους 

διάλογους σε Grechesco για τήν Commedia dei Tre Tiranni του A. Ricchi (βλ. Mario 

Vitti, Nicola Sofìanós e la commedia dei tre tiranni di A. Ricchi, Νάπολη, Istituto 
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να λογίου, παρέμεναν αναπόφευκτα εξαρτημένες από το μείζον αύτο ζήτη

μα: εκπαιδεύεται και ανθίζει τα χρόνια του θριάμβου των ελληνικών, ενώ 

πέφτει στην αφάνεια άπο την αρχή ήδη της Συνόδου του Τριδέντου (1545-

1568), δταν ή ελληνική γλώσσα καταδικάζεται ώς ενα επικίνδυνο όπλο στα 

χέρια της Μεταρρύθμισης και οι ελληνιστές με τους εκδότες τους βλέπουν 

τα ονόματα τους να εγγράφονται στο Index librorum Prohibitorum. 'Αντι

θέτως, άπο τα 1545 και μετά, ό χάρτης γνωρίζει μια εξαιρετική διάδοση, 

ιδίως στις χώρες εκείνες πού προσχωρούν στην Μεταρρύθμιση. 

Πράγματι, ό χάρτης εντασσόταν «φυσικά» στή συλλογιστική της Με

ταρρύθμισης. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται άπό τήν εμπιστοσύνη τών δια

νοουμένων της Μεταρρύθμισης προς τα ελληνικά, ώς κύριας γλώσσας τών 

ιερών κειμένων, καθώς και από τήν έντονη τάση τους να ανατρέχουν στην 

χρήση χαρτών προκειμένου να τεκμηριώσουν και να κατανοήσουν τήν ιερή 

ιστορία.42 "Ετσι, μολονότι ή σύλληψη του έργου συνδεόταν με το ενωτικό 

και οικουμενικό πνεύμα του Βατικανού και τις επεκτατικές πολιτικές του 

φιλοδοξίες,43 ή υποΰογτι του έργου στάθηκε θερμότερη στο μορφωτικό πε

ριβάλλον της Μεταρρύθμισης, με επιφανείς εκπροσώπους της οποίας ό Σο

φιανός συνδεόταν με φιλικούς δεσμούς: σε δύο —ανεκμετάλλευτες εως τώ

ρα— επιστολές του Μελάγχθωνα προς τον Σοφιανό, ό γερμανός ελληνιστής 

και προπαγανδιστής της Μεταρρύθμισης προσφωνεί τον Σοφιανό «σεβά-

Universitario Orientale. Seminario di Greco Moderno, 1966). Τέλος συνέταξε τήν πρώ

τη γραμματική της νεοελληνικής πού δημοσιεύθηκε από τον Emile Legrand στα 1870 (2η 

εκδ., 1874) και ενα λεξικό ή γλωσσάρι της νεοελληνικής. Ώ ς προς τα ελληνικά - ιερή 

γλώσσα, ό Σοφιανός συνεργάστηκε στην έκδοση του έργου του Θεοφύλακτου Άχρίδος, 

'Ερμηνεία εις τα τέσσερα. Ευαγγέλια, Ρώμη 1542. 

42. Για τήν στροφή τής Μεταρρύθμισης προς τα ελληνικά, βλ. Saladin, La Bataille 

du Grec (έ£ώ, σημ. 6). Για τήν συνδρομή τών χαρτών στις αναγεννησιακές εκδόσεις τής 

Βίβλου στις διαμαρτυρόμενες χώρες, βλ. Catherine Delano Smith and Elizabeth Morely 

Ingram, Maps in Bibles 1500-1600, Γενεύη, Librairie Droz, 1991 και Catherine Delano 

Smith, «Maps as Art and Science: Maps in Sixteenth Century Bibles», Imago Mundi 42 

(1990), 65-83. 

43. Για τήν έκφραση του αναγεννησιακού οικουμενισμού στην γεωγραφία και τήν 

χαρτογραφία, βλ. Denis Cosgrove, «Globalism and tolerance» (ε£ώ, σημ. 4), ειδικότερα 

στις σ. 864-865. Βλ. επίσης Frank Lestringant, «Le monde ouvert», στο Gerald Chaix, 

(έπιμ.), Questions d'Histoire: L'Europe de la Renaissance, 1470-1560, Νάντη, Éditions 

du Temps, 2002, σ. 11-15, και J. M. Headley, «Geography and empire in the late 

Renaissance: Botero's assignment, Western universalism, and the civilizing process», 

Renaissance Quarterly^ (2000), 1119-55. 
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σμιο άνδρα και αγαπητό φίλο» και τον ενημερώνει οχι μόνον για φιλολο

γικά ζητήματα άλλα και για την πρόοδο των εργασιών της Συνόδου του 

Τριδέντου.44 'Έτσι, δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι ό Joachim Vadianus, 

ό μεταρρυθμιστής του St. Gallen και εκδότης της γεωγραφίας του Πομπό-

νιου Μέλα, ήταν ένας άπό τους πρώτους δυτικούς ουμανιστές πού ενδιαφέρ

θηκαν για τόν χάρτη του Σοφιανού, δτι ό Nicolaus Gerbel, ό ελληνιστής πού 

ανέλαβε να «εξηγήσει» και να προωθήσει τό έργο, ήταν ένθερμος οπαδός 

της Μεταρρύθμισης, εκδότης της Βίβλου στα ελληνικά και οικείος του Λού

θηρου και του Μελάγχθωνα, ή Οτι ό χάρτης και ή εικονογραφία του υιοθε

τήθηκαν αυτομάτως άπό τόν Sebastian Münster στην Κοσμογραφία του.45 

Ή καθιέρωση του έργου θα έρθει στο τελευταίο τέταρτο του 16ου 

αιώνα, πάλι άπό ενα θρησκευτικό και μορφωτικό περιβάλλον, περιθωριακό 

ως προς τόν κυρίαρχο ρωμαιοκαθολικισμό, με τήν ένταξη του στον ιστορικό 

άτλαντα του Abraham Ortelius, τό Parergon. 'Όπως πρόσφατες έρευνες 

έχουν πλέον αποδείξει, ό Ortelius στάθηκε μία άπό τις κεντρικές μορφές 

του νεο-στωικού κύκλου της «Οικογένειας της Αγάπης», αυτής της ιδιότυ

πης ομάδας οικουμενικών μυστικιστών τών Κάτω Χωρών πού έδρασε στα 

ανεκτικά όρια της Άντιμεταρρύθμισης.46 Και ήταν ό Ortelius αυτός πού 

44. Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Collection 

Dupuy, vol. 796, folio 601 (επιστολή τοΰ Μελάγχθωνα στον Σοφιανό, Ιούλιος 1553) και 

idem folio 603 (επιστολή τοΰ Μελάγχθωνα στον Σοφιανό, 'Ιούνιος 1553). 

45. "Ηδη στα 1544, ό Sebastian Münster συμπεριέλαβε στην Cosmographia 

Universalis (Βασιλεία, Η. Petri) έναν χάρτη της νεότερης Ελλάδας πού ακολουθεί τό 

πρότυπο τοΰ χάρτη τοΰ Σοφιανοΰ σε απλουστευμένη, σχηματική μορφή. Ό χάρτης 

αυτός περιλήφθηκε και στις εκδόσεις της Γεωγραφίας του Πτολεμαίου από τον Münster 

(Βασιλεία, Η. Petri, 1545 και 1552) και συνέχισε να περιλαμβάνεται στις εκδόσεις της 

Cosmographia εως τό 1578. Τόν χάρτη συνόδευε και ένας συνοπτικός πίνακας 57 αρχαί

ων και νεότερων τοπωνυμικών αντιστοιχιών, αντλημένος άπό τον αντίστοιχο πίνακα τοΰ 

Σοφιανοΰ («Graeciae modernae facies cum succindo indice nominum que mutationem 

temporis successu accepterunt»). Βλ. Η. L. Ruland, «A Survey of the Double-Page maps 

in 35 editions of Münster's Cosmographia Universalis, 1544-1628 and his Edition of 

Ptolemy's Geographia, 1540-1552», Imago Mundi 16 (1962), 84-97. 

46. Βλ. Giorgio Mangani, Il «mondo» di Abramo Ortelio: Misticismo, geografìa e 

collezionismo nel Rinascimento dei Paesi Bassi, Μοδένα, Franco Cosimo Panini, 1998. 

R. Boumans, «The religious views of Abraham Ortelius», Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes 17 (1954), 374-377. Για το Parergon1 βλ. Marcel van den Broecke, 

«Historical maps and their texts in the first modern atlas by Abraham Ortelius», Caert-

Thresoor 22 (2003) 2, σ. 29-39. Liliane Wellens - De Donder, «Un Atlas historique: le 

Parergon d'Ortelius», Abraham Ortelius (1527-1598). Cartographe et humaniste, 
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επέβαλε την λαμπρή υστεροφημία του χάρτη για δύο και πλέον αιώνες. Ό 

τίτλος και μόνον πού του έδωσε —«Graecia Sophiani» («ή Ελλάς του Σο

φιανού»)— τον περιέβαλε με μια άρχετυπική αίγλη: πρόκειται για τιμή τήν 

όποια δεν επιφύλαξε σε κανέναν άπό τους πολλούς χαρτογράφους τα έργα 

των όποιων δημοσίευσε στους άτλαντες του. 

«Ή Ελλάς τού Σοφιανού» συμπεριλήφθηκε στον πυρήνα τού Parergon 

τού Ortelius άπό τήν αρχική ήδη φάση τού έργου, καθώς ό χάρτης αντιπρο

σώπευε ενα άπό τα σημαντικά βήματα τού κοσμικού σχεδίου της Θείας 

Πρόνοιας, αυτής της θεολογικής ερμηνείας τής ιστορικής εξέλιξης πού 

εικονίσθηκε σταδιακά στις διαδοχικές εκδόσεις τού έργου: πρώτα οι αρ

χαίες περιπλανήσεις, άπό εκείνες τού 'Αβραάμ και τών 'Αργοναυτών εως 

εκείνες τού 'Οδυσσέα και τού Αινεία, στή συνέχεια ή ίδρυση τών ελληνικών 

κρατών και τής Ρώμης, έπειτα ή πολιτική ενοποίηση τού αρχαίου κόσμου 

κάτω άπό τήν ρωμαϊκή κυριαρχία. Μετά ή διάδοση τής χριστιανικής πί

στης και τέλος τα εν ενεργεία Οργανα τής Θείας Πρόνοιας, οι άρχοντες τής 

'Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και το Escoriai, ή έδρα τού μοναχού-

Αύτοκράτορα με τήν αχανή του βιβλιοθήκη πού περιέκλειε όλη τή μνήμη 

τού κόσμου.47 Έκτος άπό το Escoriai, το Pârergon περιλαμβάνει δύο ακόμη 

εικόνες μυθικών παραδείσων, τοποθεσιών για ποιητική ανάπαυλα:48 τόν ναό 

τού 'Απόλλωνα στή Δάφνη και τήν κοιλάδα τών Τεμπών, —ή τελευταία 

εμπνευσμένη άπό τήν εικόνα πού φιλοτέχνησε ό Christoph Schweicker για 

τήν πρώτη έκδοση τής «Εισαγωγής» στον χάρτη, τού Nicolaus Gerbel 

(1545). 

Είναι, πιστεύω, περιττό να αναρωτηθεί κανείς αν ό Σοφιανός πρόσκειτο 

στην ορθοδοξία, τόν καθολικισμό ή τήν μεταρρύθμιση, έτσι καθώς βίωσε 

και εργάσθηκε μέσα στο πνεύμα τού χριστιανικού οικουμενισμού πού κυ

ριαρχούσε στην Ρώμη πριν άπό τήν Μεταρρύθμιση. Και είναι εξίσου ανώ

φελο να αναρωτηθεί αν ήταν καλός χριστιανός ή αν είχε επηρεασθεί άπό τις 

νεο-στωικές ιδέες ή, ακόμη, αν έκλινε προς περισσότερο ριζοσπαστικές 

Τύρναουτ, Brepols, 1998, σ. 83-92. Για τα ιερά θέματα στο Parergon, βλ. Walter Melion, 

«Ad ductum itineris et dispositionem mansionum ostendenbam: meditation, vocation, 

and scared history in Abraham Ortelius's Parergon», Journal of the Walters Art Gallery 

57 (1999), 49-72. Βλ. επίσης Denis Cosgrove, «Globalismi and Tolerance» (έδώ, σημ. 4). 

47. Βλ. Giorgio Mangani, Il «mondo» di Abramo Ortelio (ε£ώ, σημ. 46), σ. 125-

139. 

48. Βλ. Denis Cosgrove, «Globalismi and Tolerance» (έδώ, σημ. 4), σ. 857. 
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απόψεις, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε από το πρώιμο ενδιαφέρον 

του Σοφιανού για τον πυρρωνισμό.49 Ό Σοφιανός δεν ήταν άνθρωπος της 

θεωρίας. 'Αντιθέτως, δπως επισημαίνει και ό Emile Legrand, «ήταν ενα 

πνεύμα εξόχως πρακτικό».50 Ωστόσο, ως χαρτογράφος οφείλε νά προτείνει 

εμπειρικές λύσεις σέ ρευστά θεωρητικά ζητήματα γύρω από τον χαρακτή

ρα της ελληνικής αρχαιότητας και των σχέσεων της με τις ζητήσεις τόσο 

τής αναγεννησιακής διανόησης δσο και με εκείνες τών ελλήνων πατριωτών 

τής διασποράς. 

Τό εγχείρημα του νά εκδώσει έναν συγκεντρωτικό χάρτη τών ελληνικών 

εδαφών και νά εντάξει σέ αυτόν ιστορικά στοιχεία άπό τους μυθικούς χρό

νους εως τήν ίδρυση τής 'Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τήν 

διάδοση του χριστιανισμού αποσκοπούσε νά ενισχύσει τήν ιδέα ότι ή Ελλά

δα αποτελούσε έναν ενεργό συντελεστή τής χριστιανικής και ουμανιστικής 

κληρονομιάς. Τό εγχείρημα του ικανοποιούσε τό αίτημα ουμανιστών και 

άρχαιοδιφών γιά μια οπτική γεωγραφική και τοπογραφική τεκμηρίωση 

τού παρελθόντος. Γιά τις λόγιες ελίτ τού 16ου αιώνα ό χάρτης λειτουργούσε 

ως οπτικός πανδέκτης τής ελληνικής ιστορίας, πού αναπαρίστανε και πινα-

κοποιούσε τό πλαίσιο τής αρχαίας (ελληνικής και λατινικής) λογοτεχνικής 

και ιστοριογραφικής παραγωγής. 'Ακόμη, χάρις στα εξαρτήματα του, κα

θιστούσε εφικτή τήν εξακρίβωση τών θέσεων πού αναφέρονταν στις πηγές 

και τόν εντοπισμό τών αλλαγών τους κατά τή διάρκεια τών αιώνων. Τέλος, 

ή εικονογράφηση τού χάρτη και οι συμπληρωματικές απόψεις τού Chri

stoph Schweicker, μολονότι φανταστικές, παρείχαν στους χρήστες τού 

έργου έναν πλούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών τεκμηρίων γιά τό 

τοπίο τής ελληνικής αρχαιότητας. 

Ή ευρεία διάδοση και ίποδογΊ] τού χάρτη επέβαλε τήν γεωγραφική 

49. Στα 1534 ό Σοφιανός αντέγραψε τό έργο του Σέξτου 'Εμπειρίκου, Πυρρωνικαί 

Υποθέσεις και το προσέφερε στον Georges de Selve, επίσκοπο του Lavaur και πρέσβη 

τής Γαλλίας στην Βενετία. Άπό τήν αφιερωματική επιστολή του δεν φαίνεται να έχει 

προσχωρήσει στον πυρρωνισμό (κάτι τέτοιο θα ήταν έξαλλου πολύ πρώιμο καθώς αύτου 

του είδους οι ιδέες διαδόθηκαν στην Δύση κατά τον αρχόμενο 17ο αιώνα) ούτε να υιοθε

τεί τις υλιστικές απόψεις του εμπειριστή φιλοσόφου. Περισσότερο διασκεδάζει με τους 

ανατρεπτικούς αφορισμούς του και θεωρεί τό έργο ώς απολαυστική ανάπαυλα στις εξα

ντλητικές πνευματικές του εργασίες. Τό χειρόγραφο βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι, στην 

Bibliothèque Nationale de France: Ms Parisinus 1963 (anc. Fond grec). Βλ. Legrand, 

«Nicolas Sophianos» (ε£ώ, σημ. 3), σ. clxxxix-cxc. 

50. Legrand, «Nicolas Sophianos» (ε£ώ, σημ. 3), σ. cxciii. 
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πραγματικότητα της Ελλάδας, αρχαίας και νεότερης, ώς αναπόσπαστο μέ

ρος του ουμανιστικού οικοδομήματος του 16ου αιώνα: Ή «Ελλάδα του Σο

φιανού» προσέλαβε αυτομάτως κύρος ανοίγοντας τον δρόμο της ιστορικής 

και συγκριτικής γεωγραφίας, του κλάδου εκείνου τής αρχαιογνωσίας πού 

έμελλε να καλλιεργηθεί εντατικά κατά τον 17ο και 18ο αιώνα.51 

Χρονολογικός κατάλογος εκδόσεων 

Οι πρώτες εκδόσεις του χάρτη τής Ελλάδας του Νικόλαου Σοφιανού λαν

θάνουν, ένώ μεγάλη σύγχυση επικρατεί γύρω άπο τις διάφορες επανεκδό

σεις του, λόγω του δτι και άπο αυτές έχουν σωθεί ελάχιστα αντίτυπα. Ή 

εκδοτική ιστορία του χάρτη στηρίζεται έτσι σέ έμμεσες πληροφορίες και 

φιλολογικές μαρτυρίες. Τις περισσότερες άπο τις μαρτυρίες αυτές συνέ

λεξαν κατά τον 19ο αιώνα ό Ανδρέας Μουστοξύδης (1843) και ό Emile 

Legrand (1885).52 Μέ βάση τα στοιχεία αυτά καθώς και πληροφορίες πού 

αντλούνται άπο ανατυπώσεις του έργου (Ρώμη 1552 και Βασιλεία 1601), 

συντάχθηκαν και οι νεότερες χαρτο-βιβλιογραφίες του Σοφιανού, άπο τον 

Frank Hieronymus, τον Peter Meurer, και τον Robert Karrow.53 Οι απο

γραφές αυτές συχνά αντιφάσκουν μεταξύ τους, ένώ ή εμφάνιση νέων 

αντιτύπων του χάρτη, ό εντοπισμός άγνωστων επανεκδόσεων του καθώς 

και ή αναδρομή σέ παλαιές ανεκμετάλλευτες φιλολογικές μαρτυρίες, σχε

τικές μέ το έργο, επιβάλλουν πλέον τήν αποκατάσταση και τήν άναθεώ-

51. 'Όπως το έργο του Paul Menila, Cosmographia Generalis et Geographia 

Particularis (1605), του Philip Cluverius, Introductionis in Universam Geographiam, 

tarn veterani quam novam libri VI (1628), του Philippe Briet, Parallela geographiae 

veteris et novae... (1648-1649) ή του Johann Wilhelm Laurenberg, Graecia antiqua 

(1660). Βλ. Numa Broc, La Géographie de la Renaissance, 1420-1620, Παρίσι, 

C.T.H.S., 1986, σ. 93-97. 

52. 'Ανδρέας Μουστοξύδης, ((Νικόλαος Σοφιανός» (έ8ώ, σημ. 3), Legrand (έδώ, σημ. 

3), σ. clxxxvii-cxciv. 

53. Frank Hieronymus, Basler Buchillustration 1500 bis 1545, Βασιλεία, Univer

sitätsbibliothek Basel, 1984, σ. 541-47. Του ιδίου, Griechischer Geist aus Basler Pressen. 

Katalog der frühen griechischen Drucke aus Basel in Text und Bild, Βασιλεία, 

Öffentliche Bibliothek der Universität Basel, 1992, λήμμα GG 292. Peter H. Meurer, 

Fontes Cartographici Orteliani: Das «Theatrum Orbis Terrarum» von Abraham 

Ortelius und seine Kartenquellen, Βάινχαϊμ, VCH, Acta Humaniora, 1991, σ. 241-42. 

Robert W. Jr. Karrow, «Nicolaos Sophianos» (έ£ώ, σημ. 3), σ. 495-99. 



30 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 25 (2005) 

ρήση της εκδοτικής ιστορίας του χάρτη και του υλικού πού τον συνόδευε. 

Στον κατάλογο πού ακολουθεί παρατίθενται χρονολογικά οι εκδόσεις 

και επανεκδόσεις του χάρτη και των εξαρτημάτων του εως την έκδοση του 

χάρτη άπό τον Abraham Ortelius στα 1579 (Ελλάς, Graecia Sophiani, αρ. 

21). Άπό την χρονολογία αύτη και μετά το έργο τυποποιείται και οι επα

νεκδόσεις του είναι πανομοιότυπες. Αυτές παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

και παρακολουθούνται αναλυτικά μόνον οι επανεκδόσεις εκείνες όσες διαφο

ροποιούνται άπό τό πρότυπο τού Ortelius. Στα σχόλια πού συνοδεύουν το 

κάθε λήμμα παραθέτονται συνοπτικά πληροφορίες σχετικές μέ την κάθε 

έκδοση και τους συντελεστές της. Εντός αγκυλών απογράφονται οι εκδό

σεις τού έργου των όποιων δέν έχουν εως τώρα εντοπισθεί αντίτυπα. Εντός 

αγκυλών και μέ ερωτηματικό απογράφονται οι εκδόσεις γιά τις όποιες δέν 

έχουμε ασφαλείς βιβλιογραφικές μνείες. 

άρ. 1. [Tonus Graeciae Description Romae, Antonio Biado In Tempio 

Boni Eventus (= υπόθεση), 1540] 

Δέν έχει εως τώρα εντοπισθεί αντίτυπο τής πρώτης έκδοσης τού χάρτη τής 

Ελλάδας τού Νικόλαου Σοφιανού, μέ αποτέλεσμα να επικρατεί μεγάλη σύγ

χυση γύρω άπό την χρονολογία της. Ό Ζαχαράκις την χρονολογεί στα 1536, 

οι Μουστοξύδης, Σάθας, Hieronymus και Meurer στα 1540, ό Karrow 1543.54 

Πρέπει να υποθέσουμε δτι ό χάρτης τυπώθηκε στη Ρώμη, σέ τέσσερα ή 

οκτώ φύλλα, πριν άπό τις 8 Φεβρουαρίου 1543, όπως μας πληροφορεί μια 

επιστολή τού άρχαιοδίφη Johannes Metellus στον ουμανιστή Antonio 

Augustin.55 To γεγονός δτι στις αρχές τού 1543 ό χάρτης ήταν ήδη τυπωμέ

νος επιβεβαιώνεται και άπό μια επιστολή τού Konrad Gesner προς τον 

Joachim Vadianus, μέ ημερομηνία 7 'Απριλίου 1543.56 Τό γεγονός δτι ό χάρ-

54. Karrow, «Nicolaos Sophianos» (έ8ώ, σημ. 3), σ. 495, Christos Zacharakis, A 

Catalogue of Printed Maps of Greece, 1477-1800, 'Αθήνα, Samourkas Foundation, 

1992 no 2242, Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 142. Μουστοξύδης, 

«Νικόλαος Σοφιανός» (ε£ώ, σημ. 3), σ. 242, Hieronymus (ε$ώΊ σημ. 53), σ. 544, Meurer 

(ε$ώ, σημ. 53), σ. 241. 

55. Ό Augustin πληροφορεί τον Metellus δτι ό ελληνιστής Philaenus Lunardus 

εκφραζόταν εγκωμιαστικά γιά τον χάρτη. Βλ. Juan Andres, Antonii Augustini, archie

piscopi Taraconensis, epistolae latinae et italicae, Π άρμα 1804, σ. 167. 

56. «... item Graeciae tabulam impressam cum multis nomenclatures...». 'Επιστολή 
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της πρωτοτυπώθηκε στη Ρώμη δεν πρέπει να αμφισβητηθεί, καθώς ό 

Johannes Oporin το δηλώνει στην αρχή της αφιέρωσης της τρίτης έκδοσης 

του χάρτη (άρ. 4). 

'Ένα εκδοτικό εγχείρημα αύτοϋ του μεγέθους δεν θα μπορούσε να περάσει 

απαρατήρητο και ή απουσία αντιτύπων της πρώτης αυτής έκδοσης καθώς και 

ή απουσία αναφορών σε αυτήν παραμένουν αναμφισβήτητα αινιγματικές. Μια 

πιθανή ερμηνεία τους θα ήταν να υποθέσουμε δτι άπο τήν έκδοση αυτή τραβή

χτηκαν ελάχιστα αντίτυπα, δοκιμαστικά, Ινα άπο τα όποια έφτασε στα χέρια 

του εκδότη Johannes Oporin της Βασιλείας, ό όποιος αναδημοσίευσε το έργο 

(βλ. άρ. 3, 4). Στο μοναδικό πλήρες σωζόμενο αντίτυπο τής τρίτης έκδοσης 

του χάρτη άπο τόν Oporin (βλ. άρ. 4) έχει διατηρηθεί ή αρχική προσφώνηση 

του Σοφιανού προς τόν αναγνώστη, ή όποια υπογράφεται στή Ρώμη, In 

Tempio Boni Eventus, Μάιος 1540. 'Έως τώρα ή χρονολογία αυτή (Μάιος 

1540) θεωρείτο δτι αναφέρεται στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου 

και Οχι στην εκτύπωση του, ενώ ή αναφορά Boni Eventus θεωρείτο, εως τώ

ρα, ως ή διεύθυνση τής κατοικίας του Σοφιανού στή Ρώμη. Ωστόσο πρόκει

ται για τό τυπογραφικό σήμα τού Antonio Biado, επίσημου τυπογράφου τού 

Βατικανού. Τό σήμα αυτό εμφανίζεται και στην έκδοση τής Ποικίλης Ιστο

ρίας του Κλαύδιου Αίλειανού (Ρώμη 1545). 'Αξίζει να ύπενθυμήσουμε εδώ τό 

γεγονός δτι ό Biado ήταν αυτός πού προσκάλεσε τόν Σοφιανό στην Ρώμη καί 

τού παρήγγειλε τόν σχεδιασμό των ελληνικών στοιχείων. Ή δικαστική διένε

ξη μεταξύ τού Σοφιανού καί τού Biado καί ή παρακράτηση τυπογραφικού 

υλικού εως τα 155157 δικαιολογεί τήν επανέκδοση τού έργου στή Ρώμη, in 

Tempio Boni Eventus, στα 1552 (βλ. άρ. 10). Τό πλέον πιθανό είναι να χρησι

μοποιήθηκαν για τήν επανέκδοση αυτή οι ίδιες τυπογραφικές πλάκες. Έαν 

ευσταθεί ή υπόθεση αυτή, τότε οι διαστάσεις καί ή τεχνική χάραξης των δύο 

έργων ταυτίζονται. 

του Gesner στον Vadianus, 7 'Απριλίου 1543. Βλ. Emil Arbenz (έπιμ.), Vadianische 

Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen, 7 τόμοι, St. Gallen 1881-1913, επιστολή 

άρ. 1285. Βλ. επίσης Β. R. Jenny, «Arlenius in Basel», Baseler Zeitschrift fór Geschichte 

und Altertumskunde 64 (1964), σ. 16. 

57. Βλ. Alberto Tinto, «Nuovo Contributo alla Storia della Tipographia greca a 

Roma nel Secolo XVI: Nicolo Soriano», Gutenberg)'ahrbuch 40 (1965), 171-75. 
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άρ. 2. Nomina antiqua et recentia urbium Graeciae descriptionis, a N. 

Sophiano iam aeditae. Hanc quoq paginam, ac locorum nomina, quibus 

olim apud antiquos nuncupabantur, Se quibus nunc appellantur, diligenti 

cura perquisita, continet, studiosis obnoxii, imprimi curauimus: ut inde eis 

non minus utilitatis, ac voluptatis, quam ex descriptione iam aedita, 

accedere possit. Atque hit recevit vocabulo interpretata nomina, numero 

simili quo edam eaquae sunt in descriptionis tabula annotauimus: ut sine 

negotio Sc hic, Se ibi inueniri queant. 

Μονόφυλλο χωρίς αναφορά χρόνου και τόπου έκδοσης. Περιλαμβάνει έναν 

πίνακα αντιστοιχιών αρχαίων και νέων τοπωνυμίων της Ελλάδας. Το έντυ

πο αυτό απογράφει 276 αρχαία τοπωνύμια του χάρτη με τις σύγχρονες 

αντιστοιχίες τους, άλλα και διάφορες λατινικές ή μεσαιωνικές εκδοχές τους. 

Τα νεότερα τοπωνύμια προέρχονται άπό χειρόγραφους ναυτικούς χάρτες 

της εποχής. Ό πίνακας είναι αλφαβητικός και ή παραπομπή στον χάρτη 

γίνεται μέσω αριθμών πού εγγράφονται στον πίνακα και στον χάρτη. Ό πί

νακας πρέπει να συνόδευε ευθύς εξ αρχής τον χάρτη του Σοφιανού, καθώς ό 

Gesner δηλώνει δτι ή πρώτη έκδοση περιλάμβανε τα αρχαία και νέα τοπω

νύμια,58 οι πορτολάνοι χάρτες αναφέρονται άπό τόν Σοφιανό ώς μία άπό τις 

πηγές του έργου, ενώ οι αριθμητικές παραπομπές υπάρχουν σέ όλες τις σω

ζόμενες εκδόσεις του έργου σέ τέσσερα ή οκτώ φύλλα (άρ. 4, 10 και 21). Ό 

πίνακας σώζεται σέ περισσότερα αντίτυπα, πού συνόδευαν τις διαδοχικές 

επανεκδόσεις του χάρτη (βλ. άρ. 6 και 19).59 

Ώς παράδειγμα παρατίθενται τα τοπωνύμια πού αρχίζουν άπό Α: 

Abdera Polystylo. 87 

Abea Calamata. 48 

Acheron Phanar. Glycys portus. 23 

Adrianopolis Andrianopoli. Odrysus. Trimontium. Philippupolis. Uschodonia. 97 

Acritas Capo gallo. 44 

Aedessa Vodena. Mogloena. 78 

Aegeum Mare Arcipelago. 

Aegialia Cecerigo. Anticythuria. Aepla. Aegila. 25 

Aegiala Hyali. 55 

Aegina Laegina. Oenona. 27 

58. ((... cum nominibus locorum antiquis et recentioribus...». Konrad Gesner, 

Bibliotheca Universalis (έ8ώ, σημ. 35), σ. 523. 

59. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, fonds 

Dupuy, tome 728, fol. 183. 
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Aenos 

Alicarnassus 

Alpheus.f. 

Ampracius.s. 

Ampracia 

Amorgos 

Amphimales.s. 

Amphipolis 

Anaphe 

Anactorium 

Anchialus 

Andros 

Antander 

Antigonia 

Antiphellus 

Apamia 

Aperrae 

Apollonia 

Apri 

Argolicus.s. 

Argos 

Argenum 

Asine 

Assum 

Astypalea 

Atalanta 

Athyras.f. 

Athos.m. 

Attalia 

Aulon 

Azylia 

Athenae 

Asteria 

Axius.f. 

Aeno. Apsynthus. Poltyombria. 

Mesi. Isthmus. 

Rophea. 

G. delarta. 

Ana. 

Amurgo. Pancale. Psychia. Amorgium. Amorga. Carcesia. 

G. della. Suda.. 

Chrysopoli. Nouem viae. Myrica. Eion. Crademna. Anadraemos. 

Namphio. Mebliarus. Hippuris. 

Vonizza. 

Anchialo. 

Andro. 

Sancto Dimitri. Antandrus. 

Croia. 

Antiphelo. 

Apamia. 

Phinica. 

Apolline. Gylacia. 

Apros. Theodosiopolis. 

G. de Neapoli. 

Argos. Apia. Phoronaica urbs. Aegialia. Hippobotum. Iasus. Dipsium 

C. Stellaro. 

Phaneromeni. 

Sancii quaranta. 

Stampalia. Pyrra. Pylea. Deorum mensa. 

Talandi. 

Athyra. 

Monte Sancto. Athous. 

Satalia. Agroina. Alloira. 

Velona. Aulona. Caulonia. 

Natolico. Alyzia. 

Satines. Athina. 

Didascalio. Asteris. 

Vardari. 

90 

22 

41 

25 

54 

84 

83 

61 

26 

99 

32 

16 

18 

29 

8 

30 

15 

94 

.. 57 

21 

45 

16 

62 

39 

102 

32 

16 

29 

62 

16 

74 

άρ. 3. [Descriptio nova tonus Graeciae per Nicolaum Sophianum, Basi-

liae, Johannes Oporin, MDXXXXIV] 

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την διαδρομή του χάρτη άπο τήν Ιταλία 

στην Ελβετία: Ό φλαμανδός ελληνιστής Arnout van Eynthouts, γνωστός 

ώς Arnoldus Arlenius, ήταν —τρόπον τινά— συνάδελφος του Σοφιανού 

καθώς εργαζόταν στην Βενετία ώς βιβλιοθηκάριος του Don Diego Hurtado 

de Mendoza, για τον οποίο ο Σοφιανός πραγματοποίησε τό ταξίδι στην 



34 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 25 (2005) 

Ελλάδα (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 1543), προκειμένου να συλλέξει ελλη

νικά χειρόγραφα. Ταυτόχρονα, ό Arlenius δρούσε ώς μεσίτης για τους εκδό

τες της Βασιλείας, τους όποιους πληροφορούσε για χειρόγραφα και εκδόσεις 

πού κυκλοφορούσαν στην Ιταλία.60 Την άνοιξη του 1543 ό Arlenius έφερε ενα 

αντίτυπο του χάρτη του Σοφιανού (άρ. 1) στον εκδότη Johannes Oporin της 

Βασιλείας, ό οποίος προγραμμάτισε την νέα έκδοση του χάρτη για το ίδιο 

έτος (1543).61 Ή έκδοση αύτη πραγματοποιήθηκε το 1544, αφού τον Δεκέμ

βριο αυτού τού έτους (1544) εστάλη αντίτυπο τού χάρτη στον Joachim 

Vadianus.62 Το γεγονός της έκδοσης τού χάρτη από τον Oporin στα 1544 

επιβεβαιώνεται άπό τον Gesner. Στην Bibliotheca Universalis (1545) αναφέ

ρει δτι ό χάρτης τού Σοφιανού τυπώθηκε πρώτα στην Ρώμη και υστέρα στην 

Βασιλεία άπό τον Johannes Oporin «τόν προηγούμενο χρόνο» (= 1544).63 

Ό χάρτης επανεκδόθηκε άπό τον Oporin το επόμενο έτος (1545, βλ. άρ. 

4). Τό πιθανότερο είναι να πρόκειται για ανατύπωση, όποτε ή περιγραφή 

της έκδοσης τού 1545 ισχύει και για τήν έκδοση τού 1544. 

άρ. 4. Descriptio nova totius Graeciae per Nicolaum Sophianum, Basi-

liae, Johannes Oporin, 1545. 

(βλ. εικόνα 1) 

Ή μεγάλη ζήτηση τού χάρτη τού Σοφιανού πρέπει να οδήγησε στην άμεση 

επανέκδοση του. 'Όπως τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης τού Oporin 

(1544) έτσι και τα αντίτυπα της επανέκδοσης τού 1545 θεωρούνταν χαμένα. 

Στα 1975, ό Ernst Meyer εντόπισε ενα αντίτυπο της έκδοσης τού 1545 στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, δεμένο στον τόμο τού Ν. Gerbeis In 

descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio (1545, βλ. έ8ώ τό επόμενο 

λήμμα).64 Τό βιβλίο και ό χάρτης προέρχονταν άπό τήν βιβλιοθήκη τού 

60. Βλ. Β. R. Jenny, «Arlenius in Basel» (έδώ, σημ. 56), σ. 16-17. 

61. «...que omnia hac estate ab Oporino Basiliae excudentur...», επιστολή του Ges

ner στον Vadianus, 7 'Απριλίου 1543. Βλ. Emil Arbenz (ed.), Vadianische Briefsam

mlung (ε£ώ, σημ. 56). 

62. 'Ένα αντίτυπο της νέας έκδοσης απεστάλη άπό τον Oporin στον Vadianus στις 8 

Δεκεμβρίου 1544. Βλ. Vadianische Briefsammlung (ε$ώ, σημ. 56), επιστολή άρ. 1373. 

63. Konrad Gesner, Bibliotheca Universalis (εδώ, σημ. 35), σ. 523. 

64. Βλ. Frank Hieronymus, Basler Buchillustration (έ8ώ, σημ. 53) και του ιδίου, 

Griechischer Geist aus Basler Pressen (εδώ, σημ. 53). Peter H. Meurer, Fontes 

Cartographic! Orteliani (έδώ, σημ. 53), σ. 241-42. 
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Κωνσταντίνου Σάθα, την οποίοι αγόρασε ή EBE στα 1909. Το γεγονός αυτό 

εξηγεί γιατί ό Σάθας δίνει σωστές βιβλιογραφικές πληροφορίες για την 

έκδοση του χάρτη στην Νεοελληνική Φιλολογία του.,65 Το αντίτυπο της EBE 

εξαφανίσθηκε αμέσως μετά την ανακάλυψη του, ενώ ενα δεύτερο χολοβο 

αντίτυπο πού φυλάσσεται στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσι

γκτον άπο τα 1958, αν και καταγραμμένο, δέν είχε προσελκύσει την προ

σοχή των μελετητών του χάρτη του Σοφιανού.66 Προσφάτως, ενα νέο αντί

τυπο εμφανίσθηκε σέ δημοπρασία τού οϊχου Sotheby's.67 

Ό χάρτης είναι ξυλογραφία, σέ οκτώ φύλλα διαστάσεων 280 x 380 χιλ. 

το καθένα. Περιλαμβάνει σέ δύο πίνακες, στην κάτω αριστερή πλευρά του, 

τήν αφιέρωση τού Johannes Oporin στον Cosimo de'Medici (δπου αναφέ

ρεται στην πρώτη έκδοση της Ρώμης και στην μεγάλη χρησιμότητα τού 

χάρτη)68 καθώς και το πλήρες κείμενο τής προσφώνησης τού Σοφιανού 

προς τον αναγνώστη, άπο τήν πρώτη έκδοση τού έργου, χρονολογημένη τον 

Μάιο τού 1540 στή Ρώμη: «Nicolaus Sophianus studiosis S[alutem]. 

Tabella ipsa os tendere poteri t, si longe impensiori cura, atque exaction 

diligentia quam hactenus, earn pro Chorographiae et Geographiae ratione 

et ordine conati sumus describere: ut opera quoque nostra studiosis ipsis 

(quibus mirifice gratificar! cupimus) nonnihil utilitatis afferrentur. Nam ex 

Herodoto et Thucidide, Pausania, Strabone, et recentioribus, tarn mariti-

mis quam terrestribus tabulis accurate descriptis, quae in nostram rem 

conducere arbitrati sumus, excerpsimus.tum Ptolemaeum minime mendo-

sum, cum pluribus vetustis exemplaribus summa diligentia pro viribus 

conferentes, ac non pauca addentes, corrigentesque, eo praesertim duce hic 

65. Νεοελληνική Φιλολογία ('Αθήνα 1868), σ. 142. 

66. Library of Congress, G2000. 45 1545 Vault. Βλ. Walter W. Ristow, A la Carte: 

Selected Papers on Maps and Atlases, Ουάσινγκτον, DC, 1972, σ. 57. Σύμφωνα με τον 

Harold M. Leich, επιμελητή των ευρωπαϊκών συλλογών τής Βιβλιοθήκης του Κογκρέ

σου, το αντίτυπο του χάρτη ήταν συσταχωμένο στην έκδοση του Ν. Gerbel, In 

descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio (1545) και αποτελούσε μέρος τής συλλογής 

εννέα ατλάντων του 16ου αιώνα του Melville Eastham. Το αντίτυπο του Gerbel φέρει το 

κτητορικο σήμα του αυστριακού συλλέκτη Ferdinand Hoffmann. 

67. Βλ. Sotheby's. Natural History, Travel, Atlases and Maps, Αονδίνο, 18 Νοεμβρί

ου 2004, lot. 219. 

68. «Illustriss. Principi Cosmo Medici Tuscorum Duci, Joan. Oporinus S. Edita est 

Romae ante paucos annos, Illustriss. Princeps, nova totius Graeciae descriptio, per D. 

Nicolaum Sophianum, cuius quum amicus quidam nobis copiam faceret, ac omnib. 

Quicunq... Basileae, prid. Calend. Septembr. Anno Salutis publicae MCXLV.» 
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Εικόνα 1 



Γιώργος Τόλιας, ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΑΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 37 



38 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 25 (2005) 

descripsimus. Europae quidem Achaiam, quae et Graecia dicitur, Pelopon-

nesum, Euboeam, Cretam, Macedoniam, Thraciam, Epirum, Illyriae vero 

Dalmatiam et Liburniae partem, Mysiamque superiorem, plurimum 

inférions, Daciae iustam partem, et Italiae nonnihil. Asiae ver ream quae 
oropriem Asia dicta est, Pontum et Bithyniam, Lyciam, Galatiaeque et 
Pamphiliae plurimam. Punctis praeterea unamquamque provinciam, 
regionesque et gentes universas derimentes, annotatiomus. Ad haec insulas 
omnes adiacentes, maria, sinus, portus, promontoria, fiumina, paludes, et 
montes memoratu dignos, nee non nemora, civitates, oppida, et tempia 
insignia imprimi curavimus. Quod pro laboris, industriaeque et studii 
ratione, aestimatore. Romae, in tempio Boni eventus. 1540. Mense Maio. 

Ή επανέκδοση του 1545 είναι χαρακτηριστική της «φορτωμένης» γερ

μανικής χαρακτικής τής εποχής. Το φυσικό περιβάλλον (οροσειρές, δάση 

και θάλασσες) αποδίδονται με κάθε λεπτομέρεια, ενώ πλοία, τέρατα και μυ

θολογικές σκηνές γεμίζουν κάθε γωνιά του χάρτη. Την διακόσμηση του 

χάρτη ανέλαβε ό ζωγράφος Heinrich Vogther άπο το Στρασβούργο, ενώ την 

χάραξη ανέλαβε ό χαράκτης Christoph Schweicker επίσης άπο το Στρα

σβούργο. Το έργο περιλαμβάνει ανάμεσα στα διακοσμητικά θέματα και το 

τυπογραφικό σήμα του Oporin, τον 'Αρίωνα με το δελφίνι. Περιλαμβάνει 

ακόμη ορισμένες χαρτογραφικές βελτιώσεις, ως προς την προηγούμενη 

έκδοση τής Ρώμης (αρ. 1), όπως τις συγκριτικές κλίμακες αρχαίων και νέ

ων μονάδων μέτρησης μήκους (αρχαία ελληνικά στάδια και γαλλικά, γερ

μανικά και ιταλικά μίλια), πού επεξεργάσθηκε ό μαθηματικός Christman 

Herlin άπο το Στρασβούργο, υπογεγραμμένη CH και χρονολογημένη 

1544.69 

Στην έκδοση τού χάρτη έχει διορθωθεί ή δυτική ακτογραμμή τής Ζα

κύνθου, διόρθωση πού υιοθετήθηκε και στην επόμενη έκδοση τού έργου 

(Romae in tempio Boni eventus, 1552, βλ. άρ. 10). 

άρ. 5. Nicolai Gerbelij in descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio. In 

qua docetur, quem fructum, quamque voluptatem allatura sit haec pictura 

studiosis, si diligenter earn cum Historicorum, Poëtarum, Geographorum-
que scriptis contulerint. Eiusdem de situ, nominibus &C regionibus Grae
ciae perbrevis in picturam Sophiani introductio. Item, Celebrium aliquot 

69. Βλ. Frank Hieronymus, Griechischer Geist aus Basier Pressen (έ$ώΊ σημ. 53), 
GG 292, και του ιδίου, Basler Buchillustration (έ£ώ, σημ. 53), σ. 547. 
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urbium descriptiones. Eiusdem Gerbelij canon, quomodo, oc in quot 

partes Picturae huius longkudo partienda sit... Regionum, montium, flu-

viorum, insularum, urbium, locorumque omnium in Pictura nominato-

rum Index. Basileae, [Johannes Oporin, 1545]. 

Ή επανέκδοση του χάρτη του 1545 συνοδευόταν άπό την έκδοση μιας 

((Εισαγωγής» στο εργο1 πού παρήγγειλε ό Oporin στον λουθηριανό ελληνι

στή Nicolaus Gerbel (1485-1560), μαθητή του 'Έρασμου και εκδότη του 

ελληνικού κειμένου τής Καινής Διαθήκης.70 Ή ((Εισαγωγή» αυτή είναι ένας 

ξεχωριστός τόμος 90 σελίδων, πού περιλαμβάνει μια ιστορική και γεωγρα

φική περιγραφή τής αρχαίας Ελλάδας. Στον τόμο προτάσσονται ορισμένες 

εισαγωγικές παρατηρήσεις γύρω άπό τις λόγιες χρήσεις του έργου, ενώ ή 

περιγραφή πού ακολουθεί είναι οργανωμένη σε κεφάλαια, τό καθένα αφιε

ρωμένο σε μια αρχαία ελληνική πόλη ή βασίλειο. Στην αρχή των περισσο

τέρων κεφαλαίων περιλαμβάνεται μια εικόνα τής εν λόγω περιοχής. Πρό

κειται για 21 συνολικά ξυλογραφίες, 80 Χ 125 χιλ. ή κάθε μία, χαραγμένες 

άπό τον Christoph Schweicker: Tarentum, Athenae, Thebae, Megara, Del

phi, Amphissa, Calydon, Actium, Argos Amphilochium, Dodona, Thessa

lonice, Tempe, Larissa, Lamia, Corinthus, Argos, Lacedaemon, Messene, 

Olympia, Pellene και Megalopolis. Με ελάχιστες εξαιρέσεις (όπως ή 'Αθή

να και τα Τέμπη), οι ξυλογραφίες του Meister Christoph είναι παραλλαγές 

απεικονίσεων ευρωπαϊκών πόλεων. 

Ή «Εισαγωγή» του Gerbel ολοκληρώνεται άπό ενα αλφαβητικό ευρε

τήριο τών 2.000 περίπου τοπωνυμίων πού εγγράφονται στον χάρτη με τις 

γεωγραφικές τους συντεταγμένες, καθώς και με τέσσερα εγκωμιαστικά 

επιγράμματα γραμμένα άπό τους Leon Marsus, L. Faber Phan, Faustus 

Sabaeus και Faustinus Buturinus Veronensis.71 Δεν είναι σαφής ό βαθμός 

70. Ό Nicolaus Gerbel ή Gerbelius γεννήθηκε στο Pforzheim, περί τα 1485 και πέ

θανε στο Στρασβούργο το 1560. Ή τ α ν ελληνιστής, νομικός και ιστορικός και ένθερμος 

οπαδός τής Μεταρρύθμισης. Μαθητής του Έρασμου, δημοσίευσε, μεταξύ άλλων, την 

Καινή Διαθήκη στα ελληνικά (Hagenau, Thomas Anshelm, 1521). Για τον Ν. Gerbel, 

βλ. Auguste-Frédéric Liebrich, Université de France, Faculté de théologie protestante de 

Strasbourg. Nicolas Gerbel, jurisconsulte-théologien du temps de la Reformation, thèse 

présentée,... pour obtenir le grade de bachelier, Στρασβούργο, Vve Berger-Levrault, 

1857. Adolf Büchle, Der Humanist Nikolaus Gerbel aus Pforzheim, Durlach 1886. 

71. Ό Σοφιανός συνάντησε πιθανότατα τον Fausto Sabeo (περί τα 1475-1559) κατά 

τη διάρκεια τών σπουδών του στο γυμνάσιο τού Κυριναλίου, δταν ό Sabeo εργαζόταν 
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συμμέτοχης του Σοφιανού στο εγχείρημα, μολονότι ο Gerbel αναφέρεται 

στον συμβουλευτικό του ρόλο.72 

αρ. 6. Nomina antiqua et recentia urbium Graeciae descriptionis, a N. 

Sophiano iam aeditae. Hanc quoq' paginam, ac locorum nomina, quibus 

olim apud antiquos nuncupabantur, Se quibus nunc appellantur, diligenti 

cura perquisita, commet, studiosis obnoxii, imprimi curauimus: ut inde eis 

non minus utilitatis, ac voluptatis, quam ex descriptione iam aedita, 

accedere possit. Atque hit recevit vocabulo interpretata nomina, numero 

simili quo edam eaquae sunt in descriptionis tabula annotauimus: ut sine 

negotio &L· hie, &L· ibi inueniri queant. 

Πρόκειται για επανέκδοση του πίνακα αρχαίων και νεότερων τοπωνυμικών 

αντιστοιχιών (αρ. 2). Περιλαμβάνει τον ίδιο αριθμό τοπωνυμίων (276) με 

τις αριθμητικές τους παραπομπές στον χάρτη. Δύο διαφορετικές εκδοχές 

του πίνακα έχουν έως τώρα εντοπισθεί, πού περιλαμβάνουν τον ίδιο αριθμό 

λημμάτων, άλλα καθώς διαφέρουν ώς προς τό σχήμα τους περιλαμβάνουν, 

ή μέν πρώτη μόνο τόν πίνακα τών τοπωνυμικών αντιστοιχιών, ενώ ή δεύτε

ρη (περισσότερο μακρόστενη), και τα τέσσερα εγκωμιαστικά επιγράμματα 

για τόν Σοφιανό (βλ. άρ. 5). 'Αντίτυπο της πρώτης εκδοχής φυλάσσεται 

στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον,73 και τής δεύτερης 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος,74 αμφότερα αναδιπλούμενα και συ-

σταχωμένα στην έκδοση τής «Εισαγωγής» του Gerbel του 1545. Ή δια

φορά αυτή επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ό πίνακας μέ τα εγκωμιαστικά επι

γράμματα τυπώθηκε προκειμένου να συνοδεύσει τήν έκδοση του χάρτη του 

1544, πού κυκλοφόρησε πριν άπό τήν δημοσίευση τής «Εισαγωγής» του 

Gerbel. Στην περίπτωση αυτή ή έκδοση χωρίς τα εγκωμιαστικά επιγράμ

ματα συνόδευε τήν έκδοση του χάρτη του 1545. 

στην βιβλιοθήκη τού Βατικανού. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τους ενδεχόμενους δεσμούς 

του Σοφιανού μέ τους συντάκτες τών άλλων τριών επιγραμμάτων. 

72. «Caeterum de inenarrabili utilitate historiae, de divino Nicolai Sophiani 

Consilio, de me quoque, quae necessaria credebam, haec praefari volui.» N. Gerbel, In 

descriptionem Graeciae Sophiani, σ. 8. 

73. Library of Congress (G 2000 G 45). 

74. EBE, Βιβλιοθήκη Σάθα, 982. 
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άρ. 7. Totius Graeciae Descriptio / Απάσης Ελλάδος Περιγραφή, Ve-

netiae, Giovanni Andrea Vavassore, M.DXXXXV. 

Την ίδια χρονιά πού πραγματοποιήθηκε ή ανατύπωση του χάρτη στην Βα

σιλεία (1545), κυκλοφορεί στην Βενετία μια νέα έκδοση του χάρτη, άπό τον 

Giovanni Andrea Vavassore, τον επονομαζόμενο Vagagnino.75 Πρόκειται 

για μια πιο χρηστική, εκλαϊκευτική χαλκογραφημένη έκδοση σε δύο μόνο 

φύλλα διαστάσεων 285 Χ 410 χιλιοστά το καθένα, με αποτέλεσμα τήν κατά 

το ήμισυ σμίκρυνση του χάρτη (συνολικές διαστάσεις 565 Χ 410 χιλ.). Ό 

χάρτης φέρει τίτλο στα ελληνικά και τα λατινικά, καθώς και κλίμακα ιτα

λικών μιλίων (140 ιταλικά μίλια αντιστοιχούν σε 60 χιλ.) και ελληνικών 

σταδίων. Ό Vavassore στην προσφώνηση του προς τον αναγνώστη πού βρί

σκεται σε ενα ξετυλιγμένο ειλητάριο στο κάτω και αριστερό μέρος του χάρ

τη («Ioannes Andreas Vavassorius Vadagninus Lectori s.») αναγνωρίζει δτι 

ό χάρτης είναι έργο του Ν. Σοφιανού. 'Από τις προηγούμενες εκδόσεις έχουν 

διατηρηθεί τα περισσότερα στοιχεία, ακόμη και ή διπλή (ελληνική και λα

τινική) εκφορά τών ονομασιών τών διαφόρων περιοχών και θαλασσών), 

ωστόσο λόγω του περιορισμένου χώρου έχουν απαλειφθεί οι βινιέτες τών 

'Αθηνών και της Κωνσταντινούπολης, καθώς και οι διάφορες αναπαραστά

σεις τών αρχαίων μνημείων. Ή έκδοση του χάρτη άπό τον Vavassore πρέπει 

να στηρίχθηκε σε αντίτυπο της έκδοσης της Ρώμης (1540, άρ. 1) καθώς δεν 

περιλαμβάνει τις βελτιώσεις του Oporin (άρ. 4) όπως τήν διόρθωση της 

ακτογραμμής της Ζακύνθου ή τήν τετραπλή κλίμακα. 

άρ. 8. Nicolai Gerbelij Phorcensis pro declaratione picturae sive descri-

ptionis Graeciae Sophiani libri VII, Nicolai Gerbelij Phorcensis, pro 

declaratione picturae siue descriptionis Graeciae Sophiani, libri Septem: 

Quae uero singulis libris tractentur, statim post nuncupatoriam epistolam 

ad clarissimos heroas Do. Wilhelmum Sc Othonem, comités ab Eberstein, 
proprio elencho indicabitur..., Basiliae, Johannes Oporin, 1550. 

Ή έκδοση του χάρτη και τών εξαρτημάτων του στή Βασιλεία (1545, άρ. 4, 

5 και 6) φαίνεται Οτι αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία. Ό Johannes Oporin πα

ρήγγειλε στον Nicolaus Gerbel έναν νέο, πληρέστερο και αναλυτικότερο 

εισαγωγικό σχολιασμό του χάρτη. Τό έργο κυκλοφόρησε στα 1550. Πρό-

75. Βλ. Zacharakis, 1992 (ε$ώ, σημ. 54), 2348. 
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κείται για έναν τόμο 300 σελίδων, για μια αναλυτική ιστορική γεωγραφία 

της αρχαίας Ελλάδας. Ή έκδοση του 1545 έχει ενισχυθεί με θεματικά κε

φάλαια, αφιερωμένα στις θάλασσες, στους κόλπους, τα Ορη, τους ποταμούς, 

τις φυλές, τις γλώσσες, τα ήθη και τα έθιμα της αρχαίας Ελλάδας. Ενδια

φέρουσα προσθήκη στην «Εισαγωγή» του Gerbel αποτελούν οι αναλυτικές 

οδηγίες για τον χρωματισμό του χάρτη:76 Τα δρια τών επαρχιών με κόκκι

νο ή μαβί (subrobro, violaceo), ανάλογα με τήν ιεράρχηση τους στή διοικη

τική δομή, τήν θάλασσα με θαλασσί (caeruleo), τα βουνά να αφεθούν λευκά 

και τα ποτάμια μέ γαλάζιο (veneto), τα δάση «Οπως αποφασισθεί» και οι 

πόλεις και τα χωριά μέ βιολετί (ferrugineus color). 

Ή νέα έκδοση δέν είναι εικονογραφημένη. Περιλαμβάνει μόνον στις σελί

δες 25 και 38 δύο μνημονικά χαρτογραφικά γραφήματα πού σχετίζονται μέ 

το σχήμα της κεντρικής Ελλάδας και τής Μακεδονίας. Ή έκδοση περιλαμ

βάνει μια εκτενή εισαγωγική ελεγεία πού συνέθεσε ό ουμανιστής Abraham 

Loescherius, μεταφραστής του Παυσανία (Βασιλεία, Johannes Oporin, 1550). 

αρ. 9. ì[Descriptio nova tonus Graeciae per Nicolaum Sophianum, Ba-

siliae, Johannes Oporin, 1550.] 

Ή νέα «Εισαγωγή» του Gerbel (άρ. 8) συνόδευε, ενδεχομένως, μιαν επα

νέκδοση του χάρτη. Ή επανέκδοση αυτή πρέπει να ήταν πανομοιότυπη μέ 

εκείνη του 1545 (άρ. 4), να πρόκειται δηλαδή για ανατύπωση στην όποια 

χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ξύλινες μήτρες.77 Παράλληλα, ό Johannes 

Oporin παρήγγειλε στον Christoph Schweicker και νέες εικόνες τών ελλη

νικών πόλεων. Οι εικόνες ήταν έτοιμες στα 1547.78 Καθώς ή έκδοση τής 

«Εισαγωγής» του Gerbel δέν είναι εικονογραφημένη, οι εικόνες πρέπει να 

κυκλοφόρησαν τυπωμένες σέ ξεχωριστό φύλλο (ή φύλλα) πού συνόδευε τον 

χάρτη. Ή παρουσία τής άνω πλευράς ενός πλαισίου στό κάτω μέρος τών 

δύο σωζόμενων αντιτύπων του χάρτη μέ χρονολογία έκδοσης 1545 (άρ. 4) 

επιτρέπει να υποθέσουμε δτι και τα δύο αντίτυπα προέρχονται από τήν ανα

τύπωση του 1550. Στην περίπτωση πού ισχύει ή υπόθεση μας, ή ανατύπω

ση του 1550 έφερε τήν χρονολογία 1545. 

76. Ν. Gerbel, Pro declaratione picturae sive descriptionis Graeciae Sophiani, σ. 8-9. 
77. Βλ. Hieronymus, Basler Buchillustration (εδώ, σημ. 53), σ. 542. 
78. Βλ. Karrow, «Nicolaos Sophianos» (έ£ώ, σημ. 3), σ. 496. 
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άρ. 10. Totius Graeciae descriptio. Romae in tempio Boni Eventus ^An

tonio Biado), M.D.LII(1552). 

(βλ. εικόνα 2) 

Στα 1552 κυκλοφορεί στη Ρώμη μια νέα έκδοση του χάρτη ενδεχομένως 

άπό τον Antonio Biado («Romae, in tempio Boni Eventus. M.D.LII»), μια 

κομψή χαλκογραφία σε τέσσερα φύλλα, συνολικών διαστάσεων 1000 Χ 735 

χιλ. Ή νέα έκδοση ενδέχεται να αποτελεί πρωτοβουλία του Antonio Biado, 

καθώς το τυπογραφικό σήμα εξακολουθεί να αναφέρεται στην έκδοση. Σε 

δύο ανοικτά ειλητάρια στο κάτω αριστερό μέρος του χάρτη, παρατίθεται 

αυτούσιο το κείμενο τής προσφώνησης του Σοφιανού προς τον αναγνώστη, 

ίδιο με εκείνο τής έκδοσης του 1545 με μόνη αλλαγή εκείνη τής ημερομη

νίας (βλ. άρ. 4) και τα τέσσερα εγκωμιαστικά επιγράμματα για τον Σοφια-

79. Leon Marsus: En quota pars orbis, donum spectabile, lucet / Hic, ut in aethero 

menstrua luna polo. / Si totum ut partem, Sophiane, effinxeris orbem, / Pars modo 

lunae instar lucida, solis erit. L. Faber Phan.: Nicoleos Asiam his chartis nunc explicat 

omnem, / Queis debet pulchri Graecia quicquid habet. / Cum vero Europam et 
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Καθώς ή έκδοση δεν περιλαμβάνει, τις χαρτογραφικές βελτιώσεις των 

εκδόσεων του Oporin (τις συγκριτικές κλίμακες αρχαίων και νέων μονάδων 

μέτρησης μήκους), ενδέχεται να αποτελεί απλή ανατύπωση της πρώτης 

έκδοσης της Ρώμης (1540), δηλαδή να τυπώθηκε άπο τις ίδιες πλάκες. Ή 

υπόθεση αυτή ενισχύεται άπό το γεγονός ότι στον χάρτη του 1552 διακρίνε

ται μια διόρθωση, στην δυτική ακτογραμμή της Ζακύνθου, πού ακολουθεί 

τό ορθότερο περίγραμμα του νησιού, όπως προτάθηκε στην έκδοση του 

Oporin (Βασιλεία, 1545, βλ. άρ. 4), διόρθωση πού δέν ακολουθήθηκε στην 

έκδοση του Vavassore. Στην περίπτωση αυτή ή πρώτη χαμένη έκδοση του 

χάρτη (άρ. 1) ήταν χαλκογραφία σέ τέσσερα φύλλα και τα εγκωμιαστικά 

επιγράμματα αντικατέστησαν στην έκδοση του 1552 τό κείμενο της αφιέ

ρωσης της πρώτης έκδοσης. 

Ό χάρτης σώζεται σέ τρία αντίτυπα, ένα στή συλλογή Beans (πρώην 

συλλογή Gottha), στην Bibliothèque Nationale de France80 και στην British 

Library.81 Έξ αυτών, μόνο τό τελευταίο αντίτυπο είναι πλήρες.82 

άρ. 11. ?[Descriptio nova totius Graeciae per Nicolaum Sophianum, 

Basiliae, Johannes Oporin, 1554.] 

Ό Robert Karrow, στηριζόμενος σέ παλαιότερες πηγές, πιθανολογεί τήν 

ύπαρξη μιας νέας ανατύπωσης του χάρτη άρ. 4 στα 1554.83 

Libyam describet et astra, / debebit quicquid maximus orbis habet. Faust. Sabaeus: 

Terra potens armis, virtute potentior omni, / ingeniis dives, moribus, imperio, / Cui par 

nulla fuit, nec erit, nunc Graecia languet / Tarn spoliata bonis quam viduata viris. / 

Pietà brevi hac tabula est quoniam generosa recessit. / Ne sub barbarie viveret, orbe suo. 

Faustus Buturinus Veronensis: Omnia mutantur, mutata est Graecia solers, / in faciem 

redigis quam, Sophiane, suam; / nunc vera effigies, quam nec Jovis ira, nec aestus, / nec 

poterit posthac ulla aboleredies. 

80. Cartes et Plans Gè 20179. 

81. Maps, 200/57. 

82. Βλ. Legrand, Bibliographie Hellénique (έ£ώ, σημ. 3), σ. 176, άρ. 246, Karrow, 

«Nicolaos Sophianos» (ε$ώΊ σημ. 3), σ. 496, άρ. 71/1.4. Βλ. επίσης R. V. Tooley, «Maps 

in Italian Atlases of the Sixteenth Century, being a Comparative list of the Italian Maps 

issued by Lafreri, Forlani, Duchetti, Bertelli and others, found in Atlases», Imago 

Mundi 3 (1939), 32, άρ. 278. 

83. Karrow (έδώ, σημ. 3), σ. 497. Ή υπόθεση στηρίζεται, σέ αναφορά του Lasor 

Varea (Savonarola), Universus terrarum orbis scriptorum calamo delineatus, Πάδοβα 

1723,1, σ. 466. 
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άρ. 12. Graeciae chorographia. Francisais Salamanca Lectori... praecipue 

ex Sophiano, cui totum quicq[uo]d hoc est, acceptum referendum est... 

Sebastianus a Regibus Clodiensis incidebat. 

Προ του 1558, ό Βενετός Francesco Salamanca εξέδωσε στην Βενετία μία 

αναπαραγωγή της έκδοσης του Giovanni Andrea Vavassore (1545, άρ. 7). 

Ό χάρτης είναι σε δύο φύλλα και έχει συνολικές διαστάσεις 617 Χ 408 χιλ. 

Τον χάρτη χάραξε ό Sebastianus a Regibus Clodiensis. Μολονότι πρόκειται 

για πιστό αντίγραφο του χάρτη του Σοφιανού, στην επιστολή του προς τόν 

αναγνώστη ό Francesco Salamanca αναφέρεται στον Σοφιανό ως μία άπό 

τις κύριες πηγές του.84 

άρ. 13. Totius Graeciae descriptio, Romae Vincenti) Luchini aeries formis 

ad Peregrinum, 1558. 

Χαλκογραφία σέ δύο φύλλα, 624 Χ 426 χιλ.85 Πρόκειται για σμίκρυνση της 

έκδοσης του Antonio Biado (άρ. 1 και 10). Κυκλοφόρησε στα 1558 στην 

Ρώμη άπό τόν εκδότη Vincezo Luchini. 

άρ. 14. Graeciae chorographia. Da Venetia il di 9 di Maggio 1562... 

Paulo F ο nani Veronese, 

Βασίζεται στην έκδοση του Salamanca (άρ. 12). Δύο χαλκογραφημένα φύλλα, 

438 Χ 592 χιλ. Ή έκδοση αφιερώνεται άπό τόν Paolo Forlani στον Thomasso 

Ravenna Francisais, Guardiano της Grande della Scola de S. Marco.86 

άρ. 15. Totius Graeciae descriptio, Venetijs, 1564 Ferdinando Bertelli 

aeries formis. 

Στα 1564 κυκλοφορεί στην Βενετία μια νέα έκδοση του χάρτη, σέ δύο φύλ

λα διαστάσεων 624 Χ 395 χιλ., χαλκογραφημένη άπό τόν Domenico 

Zenoni. Έκδοτης ό Fernando Bertelli.87 

84. Tooley (έ8ώ, σημ. 82), άρ. 284. Karrow, 71/1.5. Zacharakis (έδώ, σημ. 54), 2046. 

85. Tooley 6.π., άρ. 279. Karrow, 71/1.6. Zacharakis, 1387. 

86. Tooley ο.π., άρ. 285. Zacharakis, 1028. 

87. Tooley ο.π., άρ. 286. Karrow, 71/1.7. Zacharakis, 226, πίνακας 35. 
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άρ. 16. Totius Graeciae descriptio. Venetiis I.F. Camotii aeries formis ad 

Signum Pyramidis MDLXVI. 

Δύο χαλκογραφημένα φύλλα, 630 Χ 400 χιλ., τυπωμένα στην Βενετία, στα 

1566, από τον Giovanni Francesco Camocio.88 Σε ορισμένα αντίτυπα του 

χάρτη αναγράφεται και το Ονομα του χαράκτη P.[aolo] Forlani Vero-

niensis.89 

άρ. 17. Totius Graeciae descriptio, D. Bertelli aereis formis... 1569. 

Χαλκογραφία 620 X 390 χιλ., δημοσιευμένη από τον Donato Bertelli. Πρό

κειται για ανατύπωση του χάρτη πού δημοσίευσε ό Fernando Bertelli πέντε 

χρόνια ενωρίτερα (βλ. άρ. 15). Ό Donato Bertelli ήταν αδελφός του 

Fernando. Συχνά χρησιμοποιούσαν τις ίδιες χαλκογραφικές πλάκες, αλλά

ζοντας μόνο το όνομα του εκδότη.90 

άρ. 18. Totius Graeciae descriptio. Romae, 1570 typis Antonis Lafreri. 

Τον χάρτη του Σοφιανού έπανεξέδωσε στη Ρώμη ό Antonio Lafreri στα 1570. 

Είναι χαλκογραφημένος και οι διαστάσεις του είναι 620 Χ 390 χιλ. Συνοδευό

ταν από μια νέα έκδοση τού πίνακα τοπωνυμικών αντιστοιχιών (άρ. 19).91 

άρ. 19. Nomina antiqua et recentia urbium Graeciae descriptionis a N. 

Sophiano iam aeditae. Romae, typis A. Lafreri, 1570. 

Την έκδοση τού 1570 (άρ. 18) συνόδευε και ένας νέος πίνακας αρχαίων και 

νεότερων τοπωνυμικών αντιστοιχιών. Στον πίνακα αυτόν οι θέσεις τών το-

88. Tooley ο.π-., άρ. 288. Karrow, 71/1.8. Zacharakis, 534. 

89. Zacharakis, 1030. 

90. Zacharakis, 195. 

91. Anna Avraméa, «Une source méconnue. La liste des noms anciens et modernes 

de la Grèce par Giacomo Gastaldi», Studia. Balcanica 10 (1975), σ. 175 σημείωση 2, δί

νει τον αριθμό καταλόγου του χάρτη στην Bibliothèque Nationale de France: Res. Gè 

DD 1140 (34, 35, 37, 57), fol. 62. Βλ. επίσης Zacharakis, 1210. 
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πωνυμίων στον χάρτη εντοπίζονται βάσει των γεωγραφικών τους συντε

ταγμένων.92 

άρ. 20. Graeciae chorographia. Franciscus Salamanca Lectori... Romae, 

Claudii Duchetti formis. 

Έπαναχάραξη της έκδοσης του Salamanca (άρ. 12) άπο τον Claudio 

Duchetti. Ή έκδοση πρέπει να πραγματοποιήθηκε μετά το 1570.93 

άρ. 21. Ελλάς, Graecia Sophiani. Abrahamo Ortelio descriptore. 

Στα 1579, ό Abraham Ortelius συμπεριέλαβε στο ιστορικό παράρτημα του 

Theatrum Orbis Terrarum, το Parergon, τον χάρτη του Σοφιανού. Είναι 

μια χαλκογραφία διαστάσεων 350 Χ 500 χιλ. και συνοδεύεται άπο μια συνο

πτική ιστορική περιγραφή, ή όποια αναφέρεται στους ποικίλους γεωγραφι

κούς ορισμούς της Ελλάδας και τήν σύντομη περιγραφή τών περιοχών πού 

τήν απαρτίζουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή μνεία αρχαίων πηγών πού ορί

ζουν τήν Ελλάδα ως ((ευρωπαϊκή» και ((ασιατική)).94 

Ό χάρτης περιλήφθηκε σε δλες τις διαδοχικές εκδόσεις του Parergon 

(25 εκδόσεις ανάμεσα στα 1579 και τα 1624) και υιοθετήθηκε άπό μια σειρά 

χαρτογράφων και εκδοτών χαρτών του 17ου και του 18ου αιώνα. Τον χάρ

τη εξέδωσε στην 'Αμβέρσα και ό Ioducus Hondius (1618-1619), με τίτλο 

Ελλάς, Graecia Sophiani. Ex conatibus Geographicis Abrahami Ortelii 

Antuerpiensis. Anno 1596. 'Ακολούθησαν εκδόσεις άπό τον άρχαιοδίφη γε

ωγράφο και χαρτογράφο Petrus Bertius στον ιστορικό του άτλαντα Thea

trum Geographiae Veteris, Lugduni Batavorum, 1618-1619. 'Ακολουθούν 

εκδόσεις του έργου άπό τους Ph. Cluverius (1624), J. Speed (1627, 1646), 

Henri le Roy (1636), J. Boisseau (1643), J. Jansonius (1651), G. Hornius 

(1654), C. Jollain (1668), Petrus Van der Aa (1699 -βλ. άρ. 24, και 1729), 

Η. Moll (1716) κ.α. 

92. Avraméa, ο.π., σ. 175 σημείωση 2. Karrow, (έ8ώ1 σημ. 3), 71/Β.1, 498. 
93. 'Αντίτυπο της έκδοσης φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, άρ. κατ. 26771 και 

26772. 
94. Karrow, 71/1.9; Zacharakis, 1616. 
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άρ. 22. Descriptio nova to dus Graeciae per Nicolaum Sophianum, Basi-

liae, Johannes Schroeterus, 1 Januar 1601. 

Στα 1601, οι κληρονόμοι του στοκ του Oporin στη Βασιλεία ανατυπώνουν 

από τις ξύλινες μήτρες του 1544 τον χάρτη του Σοφιανού. Είναι μια ξυλογρα

φία σε οκτώ φύλλα, συνολικών διαστάσεων 770 Χ 1115 χιλ. Στην επανέκδοση 

αύτη, ή αφιέρωση του Oporin στον Κόσιμο τών Μεδίκων και ή προσφώνηση 

του Σοφιανού προς τον αναγνώστη (βλ. άρ. 4) έχουν αντικατασταθεί άπο μια 

αφιέρωση στον σημαίνοντα άρχαιοδίφη και πολιτικό της Βασιλείας Andreas 

Ryffìo και μια περιγραφή του χάρτη άπο τον εκδότη Iacobus Grasserus. Την 

εκτύπωση ανέλαβε ό Johannes Schroeterus. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 

ό χάρτης τυπώθηκε την πρώτη μέρα του 17ου αιώνα (1η Ιανουαρίου 1601).95 

άρ. 23. Graeciae chorographia. Franciscus Salamanca Lectori... Romae, 

Claudii Duchetti formis. Henricus van Schoel formis romae 1602. 

Επανέκδοση του χάρτη άρ. 20 άπό τόν Henricus van Schoel, κληρονόμο 

του στοκ του Duchetti.96 

άρ. 24. Nicolai Gerbelij in descriptionem Graeciae Sophiani praefatio. In 

qua docetur, quern fructum, quamque voluptatem allatura sit haec pictura 

studiosis, si diligenter earn cum Historicorum, Poëtarum, Geographo-
rumque scriptis contulerint. Eiusdem de situ, nominibus &L· regionibus 
Graeciae perbrevis in picturam Sophiani introductio. Item Celebrium 
aliquot urbium descriptiones. Eiusdem Gerbelij canon, quomodo, &C in 
quot partes Picturae huius longitudo partienda sit... Regionum, montium, 
fluviorum, insularum, urbium, locorumque omnium in Pictura nomina-
torum Index. Lugduni Batavorum, P. et B. Van der Aa, 1699. 

Στα 1699 επανεκδόθηκε στο σύνολο του το αρχικό εγχείρημα του Oporin 

95. Karrow, 71/1.11. Zacharakis, 2242 note. Hieronymus, Griechischer Geist (έ$ώΊ 

σημ. 53), GG 292. 

96. Βλ. Albert Ganado, «Description of a Splendid Collection of 950 maps and 

views of the Sixteenth and Seventeenth centuries at the National Library of Malta», 

Proceedings of History Week 1992, Μάλτα, The Malta Historical Society, 1994, σ. 137-

228, ειδικότερα στην σελίδα 195. 
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του 1545 άπό τόν άρχαιοδίφη Jacobus Gronovius, στον τέταρτο τόμο του 

Thesaurus Graecarum Antiquitatum (Leyden, Van der Aa). Ή επανέκδοση 

του Gronovius περιλαμβάνει την Graecia Sophiani του Abraham Ortelius 

χαραγμένη από τον Van der Aa (χαλκογραφία σε ενα φύλλο, 347 Χ 489 

χιλ.),97 το κείμενο της «Εισαγωγής» του Gerbel άπό την πρώτη έκδοση 

(1545) και 21 απόψεις ελληνικών πόλεων, σε 7 χωριστά φύλλα, το καθένα 

άπό τα όποια περιλαμβάνει τρεις απόψεις. Οι εικόνες αυτές είναι σχεδια

σμένες άπό τον φλαμανδό καλλιτέχνη I. Goeree και βασίζονται (χωρίς 

δμως να τις αντιγράφουν) στις εικόνες πού φιλοτέχνησε ό Christoph 

Schweicker για την έκδοση της «Εισαγωγής» του Gerbel του 1545. Ό 

Thesaurus Graecarum Antiquitatum επανεκδόθηκε στη Βενετία άπό τον Β. 

Javarina στα 1732-37. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΛΙΑΣ 

97. Zacharakis, 42. 
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