
  

  The Gleaner

   Vol 12 (1975)

  

 

  

  Απογραφή πληθυσμού της Κέρκυρας (1812) σε
χειρόγραφο χάρτη της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Παρισίων 

  Άννα Αβραμέα   

  doi: 10.12681/er.9335 

 

  

  Copyright © 2016, "Αννα Άβραμέα 

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0.

To cite this article:
  
Αβραμέα Ά. (2016). Απογραφή πληθυσμού της Κέρκυρας (1812) σε χειρόγραφο χάρτη της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Παρισίων. The Gleaner, 12, 181–194. https://doi.org/10.12681/er.9335

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:37:02



ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1812) 

ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΧΑΡΤΗ ΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

"Αν ή αξία των χαρτών του Ελληνικού χώρου για τη διερεύνηση, 

t/,ελέτη καί ταύτιση ιστορικών ονομασιών και θέσεων έχει τονιστεί, 

χωρίς να έχει μέχρι σήμερα γίνει συστηματική εκμετάλλευση καί λε

πτομερής παρουσίαση του υλικού1, μια άλλη δψη τοΰ ενδιαφέροντος πού 

παρουσιάζει ή έρευνα τοΰ χαρτογραφικού έργου έχει σχεδόν τελείως 

παραγνωριστεί. Πρόκειται για τις συχνά πολύτιμες για τον μελετητή 

σημειώσεις, πού συνοδεύουν τους χάρτες, έντυπους ή χειρόγραφους, 

τα χαρτογραφικά σχέδια ή τα αντίγραφα σε διαφανές. 

Ά π ο προσωπική έρευνα στο τμήμα Χαρτών καί Σχεδίων τής 

'Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων, παρουσιάζω έδώ ένα χειρόγραφο φύλ

λο σε σχήμα folio με τον τίτλο : «Etat nominatif des Communes 

de l'île de Corfu et leur population sans compter la Garnison et 
les Pauvres dressé par ordre du Gouvernement en Novembre 1812». 
Το φύλλο αυτό έχει ενσωματωθεί στα έξη χειρόγραφα φύλλα πού απο

τελούν τον υδρογραφικό χάρτη τών νησιών τοΰ 'Ιονίου καί σχεδιάστη

καν γύρω στα 1814.2 Σε μια χειρόγραφη επίσης σημείωση πού έγραψε 

ύ Jean Denis Barbie du Bocage (1760 - 1825) πάνω άπο τον τίτλο 

του χειρογράφου, διαβάζουμε : «Servant au Plan de l'île de Corfou 
communiqué par M. Carré d'Haronville en 1814». Καί το Σχέδιο 

αυτό τής Κέρκυοας πού αναφέρει ό Barbie du Bocage στή σημείωση 

του βρίσκεται σ ή μ ε α κατατεθειμένο στην ΐδια Βιβλιοθήκη.3 "Οπως 

αποδεικνύεται άπο το βιβλίο αγοράς καί εισόδου τών χαρτών στην 

Έθν. Βιβλιοθήκη, το χειρόγραφο φύλλο, οι χάρτες καί τα σχέδια, για 

τα όποια έγινε παραπάνω λό^ος, αποτελούν τμήμα μιας δεσμίδας εξήντα 

1. Βλ. προσωρινά "Αννας Άβραμέα, 

Ή χαρτογράφηση τον παράλιου χώ

ρου, στον τόμο «Ελληνική ' Ε μ π ο 

ρική Ναυτιλία 1453 - 1850» εκδ. Ε 

θνική Τράπεζα της "Ελλάδος 1972, 

σελ. 1 7 9 - 2 3 0 . 

2. Βλ. Πίνακα Χαρτών και Σ χ ε 

δίων, Νησιά τοΰ 'Ιονίου, άρ. 4. 

3. Βλ. Πίνακα Χαρτών καί Σ χ ε 

δίων, Κέρκυρα, άρ. 20. 
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τριών χαοτών, προέρχονται άπα την Βιβλιοθήκη του Barbie du Bocage 

και αγοράστηκαν άπο τον Lefebvre στα 1871. 

Στο χειρόγραφο φύλλο, πού μας απασχολεί εδώ αναγράφεται, δπως 

καί ό τίτλος του αναφέρει, ή ονομαστική κατάσταση τών κοινοτήτων 

της Κέρκυρας καί ό αριθμός τών κατοίκων, στον όποιον δμως δεν υπο

λογίζονται ci φτωχοί, δηλαδή ο'ι μη φορολογούμενοι καί ή φρουρά. Ή 

απογραφή αύτη έγινε με διαταγή της Κυβερνήσεως τον Νοέμβριο του 

1812, στα τέλη δηλαδή σχεδόν της Β' Γαλλοκρατίας (1807 - 1814) 

καί ανακοινώθηκε στα 1814 άπό τον Carré d'Haronville. Μετά τον 

τίτλο, τό παρουσιαζόμενο υλικό χωρίζεται σε τρεις στήλες, όπου ανα

γράφονται τα καντόνια του νησιού καί ο'ι κοινότητες πού περιλομβάνει 

καθένα άπ' αυτά καθώς καί ό αντίστοιχος πληθυσμός. Κάθε καντόνι 

με τις αντίστοιχες κοινότητες του περικλείεται σε μεγάλη αγκύλη, άρι-

στεοα της οποίας επαναλαμβάνεται τό Ονομα τοϋ καντονιοϋ. 'Ακολου

θεί ή ανακεφαλαίωση καί δίνεται ό συνολικός αριθμός τών άπογοαφο-

υιένων κατοίκων : 44.526. Μια σημείωση στο τέλος πληροφορεί ότι 

στον συνολικό αυτόν αριθμό περιλαμβάνονται οι άνδρες, ο'ι γυναίκες 

καί τα παιδιά. 

Παρουσιάζοντας στα ελληνικά τήν ονομαστική καί πληθυσμιακή 

αυτή κατάσταση προσπάθησα να σταθώ όσο τό δυνατόν πιό κοντά στον 

τύπο τών τοπωνυμίων τοϋ γαλλικού κειμένου, πού όπως φαίνεται απη

χούν τήν ονομασία όπως προφέρονταν άπό τους κατοίκους τοΰ νησιού, 

π.χ. : Apanu Garuna ( = Άπάνου Γαρούνα), Castelanus ( = στους 

Καστελάνους), Spagus ( = στους Πάγους). Σε ορισμένες περιπτώ

σεις δεν μεταγράφω τόν γαλλικό ή βενετσιάνικο τύπο τοΰ τοπωνυμίου 

άλλα τόν αντίστοιχο ελληνικό : π.χ. Molin da Vento : 'Ανεμόμυλος, 

S. Mattia : "Αγιος Ματθαίος. 

Καντόνια 'Ονόματα Κοινοτήτων Πληθυσμός 

Έλληνες 4.700 

Καθολικοί 1.600 

Εβραίοι 1.229 7.529 
Κέρκυρα - πόλη 

Προάστια 

"Αγιος Ρόκκος 508 

Ποταμός 1.339 

Έβροπούλους (οι) 258 

Κοντοκάλι 215 

"Αγ. 'Ιωάννης 70 
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Καντόνια 

Προάστια 

"Αγιος Ματθαίος 

Γαστούρι 

Άγραφους 

Ονόματα Κοινοτήτων 

Κυρά τοϋ Χρυσικού 

"Αφρα 

Γαστράδες (ή Γαρίτσα) 

'Ανεμόμυλος 

Στ ρ άτια 

Μαντούκιο 

"Αγ. Ματθαίος 

'Απάνου Παυλιάνα 

Κάτου Παυλιάνα 

'Απάνου Γαρούνα 

Κάτου Γαρούνα 

Σταυρός 

Στρογγυλή 

Βουνιατάδες 

Μωρα'ιτικα 

Π ισκοπιανά 

Γαστούρι 

"Αγ. Δέκα 

Μπενίτσες 

Σκυλιοπιάστρες 

Ψωραρούς (οι) 

'Απάνου καί Κάτου Βυρο και 

Καστανιά 

Καστελάνους (οι) 

Καμάοα 

Κουραμάδες 

Καλαφατιώνες 

Βαρυπατάδες 

Σιναράδες 

Πελεκάς 

"Α). Γεώργιος 

'Αγραφους (οι) 

Άντιπερνούς (οι) 

Καβαλούρι 

Πληθυσμός 

62 

248 

1.055 

564 

541 

1.829 

679 

200 

90 

123 

297 

323 

227 

44 

69 

75 

818 

546 

217 

532 

161 

143 

350 

94 

314 

402 

466 

1.124 

370 

37 

445 

116 

237 
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Καντόνια 

Άγραφους 

Περίθια 

Μαγουλάδες 

Χ (λ )ωμο 

'Ονόματα Κοινοτήτων 

Καρ ουσάδες 

"Αγ. Δούλοι 

Κλη ματιά 

Κυπ£. ιανάδες 

Βαλανιο 
Νύφαις 

Σφακιερά 

Ξαθάτες 

Περίθια 

Σινιές 

Λαύκη 

'Επίσκεψη 

Σωκράκι 

Στρινίλλα 

Σπαρτίλλ« 

Σγουοάδες 

Όμαλη 

Ζυγός 

Μαγουλάδες 

Περουλάδες 

Κουκνικάδες 

Έξωκαστρινοΰς (οι) 

Αύλιώτες 

Γαβράδες 

Βελονάδες 

Καβαδάτες 

Κουναβάδες 

Ραχτάδες 

'Αομενάδες 

Άφιώνας ή Ταμπουρλάδες 

Περλεψιμάδες 

Χ(λ)ωμο 

"Αγ. Δημήτριος 

'Απάνου Σπήλιο 

Πληθυσμός 

884 

261 

180 

99 

173 
620 

95 

89 

707 

786 

114 

458 

455 

465 

446 

59 

49 

107 

425 

551 

40 
458 

178 

23 

347 

186 

41 

244 

202 

23 

148 

385 

61 

28 
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Καντόνια 

Χ (λ )ωμο 

• 

Αι7ΓOrVOl \Γ 

(Πάγοι) 

'Ονόματα Κοινοτήτων 

Κάτου Σπήλιο 
Χλωμοτινά 

Βραγανιώτικα 

Μελίκια 

Ποτάμι 

"Αγ. Θεόδωρος 

Δραγοτινά 

Ριγγλάδες 

Παλαιοχώρι 

Νεοχώρι 

Σπαρτερο 
Άναπλάδες 

Κρητικά 

Άργυράδες 

"Εγριπο 

Κορακάδες 

Περιβόλι 

Βιτουλάδες 

Μαραθιά 

Κολοκύθη 

Ρουμανάδες 

Κουρπάδες και Βασιλάτικα 

Σπάγους (Πά-νοι) 

Λάκωνες 

Άλιματάδες 

Χωρεπίσκοπους (οι) 

Μεσσαριά 

Μακράδες 

Βίστωνας 

Κρήνη 

"Αγ. 'Αθανάσιος 

Κατελάνους (οι) 

Κορακιάνα 

Γιαννάδες 

Γαρδελάδες 

Λιαπάδες 

Πληθυσμός 

62 
52 
80 

763 
347 
952 

46 
345 

69 
45 
82 

666 
87 

392 
80 
56 

285 
66 
58 
93 
83 

203 

563 
401 
129 
232 
267 
335 

82 
290 

402 
248 

1.506 
540 
175 

530 
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Καντόνια 

Σπάγους 
( Πάγοι) 

'Ανακεφαλαίωση 

'Ονόματα Κοινοτήτων 

Σκριπερο 
Κανακάδες 

Μάρμαρο 

Πληθυσμός 

563 
38 
83 

Δουκάδες 352 

Νησιά : Φανό (Όθωνοί), 

Μέρλερε (Έρικοΰσα) 

Σαμοθράκη (Μαθράκη) 

Κέρκυρα (Έλληνες - Καθολικοί - Εβραίοι) 

Προάστια 

Καντόνι Ά γ . Ματθαίο 

» Γαστουρίου 

» 'Αγραφων 

» ΠερίΘιας 

» Μαγουλάδων 

» Λευκίμμης 

» (Σ)Πάγων 
» Κορακιάνας 

Νησιά Φανό, Μέρλερε, 

υ 

Σαμοθράκη 

Σ ύ ν ο λ ο 

773 

7.529 
6.689 
2.127 
5.579 
3.199 
3.646 
2.866 
5.382 
2.949 
3.787 

773 

44.526 

'Από τον έλεγχο καί τη σύγκριση των καντονιών πού αναφέρονται 

στην αναλυτική κατάσταση καί αυτών πού επαναλαμβάνονται στην ανα

κεφαλαίωση, αποδεικνύεται δτι δεν συμπίπτουν ούτε ως προς την ονο

μασία, ούτε ως προς τον συνολικό αριθμό του πληθυσμού. Παρατη

ρούμε λοιπόν δτι ένώ για την Κέρκυρα - πόλη, για τα πΓοάστια, καί 

για τα καντόνια 'Αγίου Ματθαίου, Άγραφων, ΠερίΘιας καί Μαγου

λάδων ή πρόσθεση τοΰ αριθμού τών κατοίκων καθενός άπ' αυτά, συμ

πίπτει με τον αριθμό τών κατοίκων πού αναγράφεται στην ανακεφα

λαίωση, δεν συμβαίνει το ϊδιο καί για τα υπόλοιπα. Το σύνολο τών 

κατοίκων στο καντόνι Γαστουρίου είναι σύμφωνα με τους αριθμούς 

της αναλυτικής κατάστασης 5.574, ένώ στην ανακεφαλαίωση δίνεται 

ό συνολικός αριθμός 5.579. Στην αναλυτική επίσης κατάσταση ανα

γράφεται το καντόνι Χλωμός (Como) με σύνολο άπογραφομένου πλη-

θυμού 5.384 ένώ στην ανακεφαλαίωση, στην αντίστοιχη θέση άναφέ-
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ρεται ή Λευκίμμη μέ συνολικό αριθμό 5.382. Έ ξ άλλου οι Πάγοι, στην 

αναλυτική κατάσταση δίνουν συνολικό αριθμό 6.736 και στην ανακε

φαλαίωση αναγράφεται ό αριθμός 2.949. Ά λ λ α για να έχουμε αυτόν 

τον αριθμό, πρέπει να προσθέσουμε τον αριθμό τών κατοίκων πού περι

λαμβάνονται άπο τους Πάγους ώς και τους Καστελάνους. Στην άναί ε-

φολαίωση αναφέρεται επίσης το καντόνι Κορακιάνα μέ συνολικό αριθμό 

ο.787, αριθμός πού ανταποκρίνεται και στην αναλυτική κατάσταση, 

άν προσθέσουμε τους κατοίκους άπο τήν Κορακιάνα ώς τους Δουκάδες. 

'Από τίς δυο διαφορετικές καταστάσεις τών καντονιών, αυτή της 

ανακεφαλαίωσης είναι περισσότερο σύμφωνη με τή διοικητική πρα

γματικότητα της Β' Γαλλοκρατίας. "Οπως είναι γνωστό μετά τήν αρχαία 

διοικητική διαίρεση της Κέρκυρας σε τέσσερα μέρη : της Λευκίμμης, 

της Μέσης, τοϋ Ά ν ύ ρ ο υ και του "Ορους, το νησί διαιρέθηκε επί Βενετο-

κρατίας σε επτά καντόνια. Ή διοικητική αυτή διαίρεση δπως τήν αν

αγράφει ό Bellaire στα 1805 1 είναι ή ακόλουθη : 1)Μελίκια, 2) Στρογ

γυλή, 3) Κέρκυρα, 4) Λιαπάδες, 5) Σπάγοι , 6) Ά γ ρ α φ ο ι , 7) Πεοίθια. 

Α ρ γ ό τ ε ρ α , ό B o r y de Sa int - Vincent αναγράφει τήν νεώτεοη δι

αίρεση του νησιού σε εννιά καντόνια, 2 πού δπως φαίνεται είναι σχεδόν 

ή ϊδια μέ αυτή της άνεκφαλαίωσης τοϋ γαλλικού έγγραφου : 1 ) Κέρκυ

ρα (πόλη - προάστια), 2) "Αγ. Ματθαίος, 3 ) Γαστούρι, 4) Ά γ ο α φ ο ί , 

5 ) Περίθια, 6) Μαγουλάδες, 7) Σπά-jci, 8 ) Σκριπερό, 9 ) Λευκίμμη. 

Ό συνολικός αριθμός τών άπογραφομένων κατοίκων φαίνεταα δτι 

ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Για τήν 'ίδια χρονιά (1812) ό La m a r e -

P i c q u o t 3 αναφέρει δτι ό πληθυσμός τοϋ νησιοΰ είναι 64.000. Έ φ ' δσον 

•ό αριθμός αυτός είναι ακριβής και λάβουμε ύπ ' όψη δτι το γαλλικό έγ

γραφο παρουσιάζει τον πληθυσμό μόνον τών φορολογουμένων τότε έ

χουμε και τήν αναλογία τοϋ πληθυσμού σε φορολογούμενους και μ ή . 

'Εκείνο πού νομίζω δτι πρέπει να τονιστεί, είναι, δτι ή απογραφή υπα

γορεύτηκε άπο τήν δημοσιονομική πολιτική τών Γάλλων, πού στα χρό

νια αυτά αποσκοπεί στην αύξηση της φορολογίας.* 

1. J. Ρ. Bellaire, Précis des opéra
tions générales de la division française 
du Levant, Paris 1805, σελ. 33 κέ. 

2. Histoire et description des îles 
ioniennes depuis les temps fabu
leux et héroïques jusqu'à ce jour, 
avec un nouvel atlas... ouvrage revu 
par M. le Colonel Bory de Saint-

Vincent, Paris 1823, σελ. 325 κέ. 
3. Nos anciens à Corfou. Souvenirs 

de V Aide-Major Lamare- Picquot 
(1807-1814), Paris 1918, σελ. 33 

4. Βλ. Ά . Άνδρεάδου, Ή 'Επτα
νησιακή Δημοσία Οικονομία κατά τήν 
περίοδον 1797 - 1814, Κέρκυρα 1936, 
σελ. 47 κέ. 
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Στην 'ίδια εποχή, ενα χρόνο νωρίτεοα, το 1811, καλείται ό κλήρος 

των ενοριακών εκκλησιών τής πόλης, τών κωμοπόλεων και τών χωριών, 

να συντάξει πίνακα τών εσόδων και ένοριτώ- -1 Έ ξ άλλου στον «Ελλη

νικό Τηλέγραφο» άρ. 45, του 1812, δημοσιεύεται προκήρυξη τής 'Ιονικής 

'Ακαδημίας για την συγγραφή μονογραφίας με θέμα «Στατιστική τής 

νήσου Κερκύρας» με αθλοθέτη τον αύτοκρατορικον επίτροπο Λέσσεψ.2 

"Αν και δεν υπάρχει ή πρόθεση να γίνει εδώ εξαντλητική παρου

σίαση του πληθυσμιακού προβλήματος τής Κέρκυρας, δμως πρέπει ν* 

αναφερθεί δτι στο βιβλίο τοϋ J. Partsch, Die Insel Korfu (1887) 

αναγράφονται οι Κερκυραϊκές κοινότητες με τον ίδιο σχεδόν αριθμό 

κατοίκων δπως καί στο γαλλικό έγγραφο. Ο Partsch παραθέτει συγ

κριτικά τίς απογραφές τών ετών 1766, 1803 καί 1879. Ή απογραφή 

τοϋ 1803, άπο χειρόγραφο τοϋ Στυλιανοΰ Βλασσόπουλου,3 είναι αυτή 

πού συμπίπτει με το γαλλικό έγγραφο. Σύμφωνα με δσα αναφέρει ό 

Partsch — ό όποιος γνωρίζει το χειρόγραφο Βλασσόπουλου άπο περι

γραφή πού τοϋ έστειλε ό Κερκυραίος καθηγητής Ρωμανός — το χειρό

γραφο έχει τον τίτλο «Saggio di statistica dell' isola Corfu von 

dr. Stelio Vlassopulo» (1811), σχ. 4°, φύλ. 85 - αναφέρεται στην το

πογραφία τοϋ νησιοΰ με ακρίβεια, δίνει αξιόλογες πληροφορίες για τή 

Φυσική γεωγραφία, για τήν ιστορία, τή θρησκευτική ζωή, τήν διοίκηση 

καί τήν οικονομική δυνατότητα τών κατοίκων καί προσφέρει μια ειδική 

στατιστική τοϋ πληθυσμοΰ για το 1803. 

Το πρόβλημα πού προκύπτει άπο τήν παραπάνω παρατήρηση. 

ελπίζω δτι θα βρει τή λύση του με τήν προσεχή έκδοση τοϋ χειρογρά

φου τοϋ Βλασσόπουλου4 π< ύ έχει τον τίτλο «Στατιστικαί καί ίστορι-

καί περί Κερκύρας ειδήσεις» καί βρίσκεται στο αρχείο τοϋ Α. Σ. Βρο-

κίνη, στο Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο τής Σορβόννης.5 

1. Bibliographie Ionienne par 
Emile Legrand, Suppléments, 'Επι
μέλεια Κ. Μούχα, «Δελτίον 'Αναγνω
στικής Εταιρίας Κερκύρας», έτος 9, 
1972, σελ. 119, αριθ. 27, 28. 

2. Πρβλ. Σπ. Μ. Θεοτόκη, Περί 
τής εκπαιδεύσεως εν Έπτανήσψ 1453 -
1864. — 'Ιστορική μελέτη, «Κερκυ
ραϊκά Χρονικά», 5(1956), σελ. 84. 

3. Για τον Στυλιανό Βλασσόπουλο, 
τή σταδιοδρομία του καί τα έργα του,, 
βλέπε Λ. Βροκίνη, "Εργα, Βιογραφικά 

Σχεδάρια. Τεύχη Α', Β'. Επιμέλεια -
Ιΐρολεγόμενα Κ. Δαφνή, «Κερκυραϊκά 
Χρονικά», 16(1972), σελ. 186-189. 

4. Ό κ. Κ. Δάφνης είχε την κα-
λωσύνη να μέ πληροφορήσει ότι ετοι
μάζει τήν έκδοση καί θα τήν δημο
σιεύσει προσεχώς. 

5. Για το χειρόγραφο αυτό, βλ. 
II. Μουλλά, Το αρχείο τοϋ Λ. Σ. Βρο-
κίνη ατό Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο τή: 
Σορβόννης, «Κερκυραϊκά Χρονικά», 
17(1973), σ α . κγ', φάκ. άρ. 16. 
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Με την ευκαιρία αύτη θεώρησα χρήσιμο να παρουσιάσω εδώ μία 

επιλογή άπο αυτοτελή φύλλα Χαρτών καί Σχεδίων της Κέρκυρας, έν

τυπα και χειρόγραφα, κατατεθειμένα στο Τμήμα Χαρτών και Σχεδίων 

τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων. 

Το υλικό χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες μέ τον τίτλο «Κέρ

κυρα» καί «Νησιά τοϋ Ιονίου». Στην παρουσίαση αύτη τηρείται ή 

χρονολογική σειρά έκδοσης ή σχεδίασης καί τα χρονολογικά δρια εκτεί

νονται άπο τον 16ο ως τα τέλη τοϋ 19ου αιώνα. Αυτό έχει όις επα

κόλουθο να μην υπάρχει ή διάκριση στο πεοιεχόμενο τών Χαρτών καί 

Σχεδίων, δηλαδή αν πρόκειται για σχέδιο τοϋ νησιοΰ, τής πόλης, τοϋ 

φρουρίου, τών οχυρωματικών έργων ή τής πολιορκίας τής Κέρκυρας. 

Κέρκυρα 

1. Vogliono alcuni che l 'isola di Corfu fosse prima da Sisifo 

latrone. . . habh;ata et domandata da lui Corcira. . . Ferando Ber

telli exc. 1564. 

— 1 φ. 270X375. 
— 1.140.000' περίπου 
— Χωρίς ένδειξη τόπου εκτύπωσης. 
— Προσανατολισμός : Νότος προς Βορρά. Προοπτική όίποψη τοϋ φρουρίου 

καί τοϋ λιμανιού της Κέρκυρας. 
Gè. ]). 1350'.. 

2. L' isola di Corfu. Venetia, G. F. Camocio, 1568. 

- 1 φ . 
Ge. Β. 1668. 

3. Vogliono alcuni che 1' isola di Corfu fosse prima da Si

sifo latrone. . . con t u t t e le sue ville, fiume, porti, monti, secchi, 

et altre c o s e . . . Venetia, appresso G. F. Camocio, alla Libraria 

della Piramide, 1568. 

— 1 φ. σέ μαϋρο, 270X360. 
Ge. D. 7788. 

4. Il vero disegno dell' isola et citta di C o r f u . . . — R o m a e , 

I. Orlandi formis, 1602. 

— 1 φ. 245X340 
Ge. D. 2701. 
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5. Isola di Corfu posseduta dalla Serenissima Republica di 
Venetia, descritta e dedicata dal P. Cosmografo Coronelli ali illm0 

e eccm0 signore Valerio da Riva, Senatore meritissimo. 20 miglia 
d' italia. 

— 1 φ. 615X465 

— 1 : 308.000 περίπου 

— Χωρίς ίνδειξη τόπου και χρόνου εκτύπωσης. Γύρω στα 1690. 

— Προσανατολισμός : Βορειοδυτικά. 

—• Ό τίτλος είναι κάτω, σε διακοσμημένο πλαίσιο. Πάνω καί κάτω, μέσα σέ 

πλαίσιο άπα δάφνινα στεφάνια, σχέδια : Castello della Campana, Fortezza Nuova, 

La Citta di Corfu, Fortezza Vecchia, Castello S. Agitelo, Castello a Mar. 'Α

πόψεις άπο τή Fortezza Nuova, Fortezza Vecchia, Castello della Campana. 

'Εμβλήματα τοϋ Valerio d a R i v a και της Κέρκυρας. 

Συλλογή d'Anville : Ge. D D . 2987B (6033). 

6. A chart of the islands Corfu, Pachsu and Antipachsu with 
the channel and roads.. . J. Gascoyne scjlp. 

— 1 φ. μέ έγχρωμο πλαίσιο, 510X400. 

— Χωρίς ένδειξη τόπου και χρόνου εκτύπωσης. 

Ge. D D . 1172(98) 

7. Corfu et la côte voisine. Le Moyne fils. 

— 1 φ. χειρόφραφο. 

— Χωρίς ένδειξη χμόνου. 

Service H y d r o g r a p h i q u e : Portefeuille 91 . 

8. Plan du siège de Corfou par terre et par mer avec la situa
tion des deux flottes vénitienne et ottomane, depuis le jour de Γ 
entrée de celle des Ottomans dans le canal, le 5ème de Juillet 
jusqu' au 26 Août 1716, jour de sa retraite. Echelle de mille 
pas vénitiennes ou lieue italienne. Nuremberg, J. B. Hornann. 

— 1 φ. έγχρωμο, 570X490. 

— 1 : 50.000 περίπου. 

— Χωρίς ένδειξη χρόνου εκτύπωσης. 

Ge. D. 13669. 

— Ά λ λ ο αντίτυπο σέ μαΰρο : Ό χάρτης περιβάλλεται άπο διπλό πλαίσιο και 

έχει τον τίτλο : Description générale du siège ; Description des deux flottes. 

Σ έ χωριστά πλαίσια : ή είσοδος τοϋ βενετσιάνικου στόλου. Πρώτη θέση, δεύτερη 
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θέση, τρίτη θέση. Και αριστερά τοϋ σχεδίου αλληγορική μορφή σχετική μέ τη δόξα 
της Βενετίας. Επάνω, τα εμβλήματα της Βενετίας. 

Ge. DD. 2987(6035). 

9. Plan de la place de Corf ou avec ses environs, assiégée par 
les infidèles, tranchée ouverte le 25ème de Juillet jusqu'au 22ème 

d'Août, jour de la fuite des Ottomans. Défendue par S. E. le Feldt. 
Maréchal Comte de Schulemburg, Général en chef des aimées 
de la Serenissime République de Venise l'an 1716. Dédiée à son 
Excellence. . . Echelle de 400 pas vénitiens, Nuiemberg, J. B. Ho-
mann. 

— 1 φ. έγχρωμο. 560X480. 
— 1 : 9000 περίπου. 
•— Χωρίς ένδειξη χρόνου. 

Ge. D. 13668. 

— "Αλλο αντίτυπο : Σχέδιο με διπλό πλαίσιο με τον τίτλο : Description de 
la forteresse et ville de Corfou, Description de l 'attaque. Noms des environs. 
Κάτω και αριστερά μετάλλιο πού υποβαστάζεται άπό αλληγορικές μορφές μέ το 
πορτραίτο τοϋ Maréchal de Schulemburg. 

Ge. DD. 894(97) καί Ge. DD. 2987 (6036). 

10. Position des armées navales à Corfou en 1716. 

— 1 φ. χειρόγραφο. 

— 'Ανώνυμος συντάκτης. 
— Χωρίς ένδειξη χρόνου. 

Service Hydrographique : Portefeuille 91. 

11. Corfou ou Corcyre, île de la mer Ionienne avec une partie 
de la Grèce. Chez Pierre Vauder. i5 pouces au degré. 

- l φ. 
Συλλογή d'Anville : 6031. 

12. Petite carte manuscrite de Corfou et Céphalonic et de 
la côte voisine, 1726. D'Anville. 

Συλλογή d'Anville : 6024. 

13. Mouillage de Corfou, levé en 1735. 

— 1 φ. χειρόγραφο, 420X290. 
— Χωρίς ένδειξη τόπου καί χρόνου. 

Ge. D. 1274. 
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14. Opérations géométriques pour levei le plan du mouillage 
de Corfou. Verguin, 1735. 

— 1 φ. 
Service Hydrographique : Portefeuille 91. 

15. Plan de Corfou. Gravé par les héritiers de feu M. Je docteur 
Homann, Géographe, Nuremberg, 1735. 

— 1 φ.' 725X750. 
— 1 : 6.200 περίπου. 
— 'Ακολουθεί : Renvoy pour les nouvelles fortifications proietées et exé

cutées par S. E. Mgr. le Felt. Maréchal Ct de Schulemburg. Ό τίτλος είναι. 
κάτω καί αριστερά. Πορτραίτο τοϋ Schulemburg, «Propugnatori Corcyrae». 

Ge. DD. 2987B(6037). 

16. Nova et exactissima geographica delineatio insulae Corfu. 
Mathieu Seutter. 

Συλλογή d'Anville : 6032. 

17. Carte du mouillage de Corfou. PI. 87 d' Allezard, Nou
veau recueil de principaux ports de la Méditerranée, Marseille, 
1800. 

Ge. FF . 2451. 

18. Topographie de l'isle de Corfou et de ses appartenances, 
divisée en neuf cantons. Communiqué par M. Ferregaux en 181. . . 

— 6 χειρόγραφα φύλλα σέ διαφανές, κόκκινο καί μαϋρο, 410X260. ενωμένα. 
— Χωρίς εΛ/δειξη τόπου καί χρόνου. 
— Τίτλος καί λεζάντα γραμμένα μέ το χέρι τοϋ J. D. Barbie du Bocage, 

μέ κόκκινο. 
— 'Αντίγραφο άπο ιταλικό χάρτη. 

Ge. DD. 5969. 

19. Croquis de l'île de Corfou et des terres adjacentes pour 
faire connaître la différence entre les plans anciens et la véritable 
situation des lieux. . . adressé au ministère le 27 Août. (Direction 
des fortifications de Corfou, mois d'Août 1812, n° 5). 

— 6 χειρόγραφα φύλλα σέ διαφανές, κόκκινο καί μαϋρο, 570X410, ενωμένα. 
— 1 : 10.000. 

Ge. DD. 5967. 
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20. Plan de l'isle de Corfou. . . communiqué par M. Carré 
d'Haronville en 1814. 

—• 6 χειρόγραφα φύλλα σε διαφανές, μαϋρο και κόκκινο, 355X270, ενωμένα. 
— Χωρίς ένδειξη τόπου και χρόνου. Πριν άπο το 1814. 

— 'Από τή συλλογή τοϋ J. D. Barbie du Bocage. 
Ge. DD. 5968. 

21. Vue perspective de la ville de Corfou. Hermann, 30 Mars 
1817. 

— 1 φ. χειρόγραφο, 320X250. 
— Χωρίς ένδειξη τόπου και χρόνου. 

Rés. Ge. D. 790. 

22. La ville de Corfou réunie à la République française par 
le traité de paix de Campo - Formio. Hermann fecit 1818, 28 Fé
vrier. 

— 1 φ. χειρόγραφο, 320X270. 
— Χωρίς ένδειξη τόπου και χρόνου. 

Rés. Ge. D. 789. 

23. Carte des canauv de Corfou avec les côtes adjacentes 
de l'Albanie. Dressée par les officiers Autrichiens, Anglais, et Na
politains sous la direction du capitaine de la Marine Anglaise W. 
H. Smith. Paris, Dépôt des Cartes. 

— 1 φ. 435X550. 
— 1 : 240.000 -περίπου. 

Ge. D. 14405. 

24. Carta topografica dell' isola Corfu sull' originale dell' ing. 
P. A. Grionci disegnata da Fr. Rivelli. Parigi 1850. 

D. L. 118. 1852. 

25. Originalkarte der Insei Korfu auf Grund der englischen 
Aufnahme und nach eigenen Untersuchungen entworfen und ge
zeichnet von Prof. J. Partsch. 1 : 100.000. Red. von D r B. Ha
senstein aut. von C. Schmidx. Gotha, Justus Perthes, 1887. 

— 1 <p. έγχρωμο, 500X640. 
Ge. DD. 4057(88) 
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ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ 

1. Pas kaart van de Zee - Küsten van Cicilia, Calabria, Grae-
tia en Morea, Tusschen C. Passaro, C. Lengua en I. Seigo. 30. 
Duytische Mylen 15 in cen Graad. L't Amsterdam by Joannes 
van Keulen. 

— 1 φ. 585X515. 
— 1 : 192000 περίπου. 
— Χωρίς ένδειξη χρόνου. Γύρω στο 1680. 

Συλλογή d'Anville : Ge. DD. 2987Β (6019). 

2. Iles ioniennes et côte voisine entre Apollonia et Olympia 
Pisa. 

— 1 φ. χηρόγραφο. 
— Υπογραφή: D'Anville, Μάϊος 1749. 

Ge. D. 10352. 

3. Carta geografica del Levante veneto osia delle isole del 
mar Ionio nella Grecia. 

— 1 φ. 430X330. 
— Χωρίς ένδειξη τόπου καί χρόνου. 18ος αιώνας. 

Ge. D. 5204. 

4. Carta idrographica delle sette Isole Ionie col littorale ad
jacente della Turchia Europea. 

— 6 χειρόγραφα φύλλα σε διαφανές, μαϋρο καί κόκκινο, 635X320, ενωμένα. 
— Χωρίς ένδειξη τόπου. Γύρω στα 1812-1814. 

Ge. DD. 5966. 

Σε χειρόγραφο φύλλο, σχ. folio, βρίσκεται : «Etat nominatif des communes 
de l'île de Corfou et leur population. . . Communiqué par M. Carré d'Ha-
ronville en 1814». 

C 19746(19). 

5. Map of the Ionian islands and Malta. . . by John Arrow-
smith. English miles 20. London, 1844. 

— 1 φ. με έγχρωμο πλαίσιο, 510X618. 
— 1 : 400.000 περίπου. 

Ge. F F . 16629. 
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