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Σχήµατα και ονόµατα της Κεφαλονιάς. Χαρτογραφικές απεικονίσεις µέχρι τον 18ο αι.∗∗

Περίληψη
Στην παρουσίαση αυτή γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις χαρτογραφικές απεικονίσεις της
Κεφαλονιάς, από την πρώτη ταξιθέτησή της στον γεωχώρο που συναντάµε τον 2ο µ.Χ. αιώνα
στο έργο Γεωγραφική Υφήγησις του Κλαυδίου Πτολεµαίου, µέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, µε
εµβληµατικό σταθµό την απεικόνιση του νησιού στη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή το 1797,
ακριβώς τη χρονιά που τερµατίζεται η βενετική κυριαρχία στην Επτάνησο.
Η επιλεκτική παρουσίαση των απεικονίσεων της µεγαλύτερης των νησιών της Επτανήσου,
ακολουθεί εδώ, µετά τον Πτολεµαίο, το κύριο ρεύµα στην ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας από τη µεσαιωνική περίοδο και ιδιαίτερα την ύστερη φάση της, µε την πτολεµαϊκής επιρροής αραβική, βυζαντινή και ιταλική αναγεννησιακή χαρτογραφία, από τον 11ο µέχρι τον 15ο
αιώνα, τους ναυτικούς πορτολάνους χάρτες σχεδόν της ίδιας περιόδου αλλά µε µεγαλύτερη
διάρκεια, όπως και µε τα νησολόγια (ιζολάρια) λίγο αργότερα, από τον 15ο αιώνα και µετά.
Από εκεί και πέρα, η αναφορά στις χαρτογραφικές απεικονίσεις της Κεφαλονιάς γίνεται για
κάθε έναν αιώνα ξεχωριστά, για τον 16ο, 17ο και ιδιαίτερα τον 18ο, όταν σταδιακά η χαρτογραφία θα εξελιχθεί τεχνολογικά και ποσοτικά. Η σύντοµη αναφορά µας θα καταλήξει σε ενδεικτικές συγκρίσεις ιστορικών απεικονίσεων του νησιού µε βάση το σύγχρονο ακτογραµµικό πρότυπο, καταλήγοντας σε απεικονίσεις της περιόδου της εθνικής παλιγγενεσίας.
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Προλεγόµενα
Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε προηγούµενες πιο εκτεταµένες εργασίες γύρω από τις χαρτογραφικές απεικονίσεις της Επτανήσου, στην οποία και παραπέµπεται ο ενδιαφερόµενος
αναγνώστης1, µε την παρατήρηση ότι οι αναφορές στη χαρτογραφία του Ιονίου είναι µάλλον
πιο περιορισµένες από τις αντίστοιχες του Αιγαίου Πελάγους. Εδώ, η «ενδεικτική» χαρτογραφική εστίαση γίνεται στην Κεφαλονιά, µέσα στο πλαίσιο των αρχών και των ευρύτερων
εξελίξεων της χαρτογραφίας και των χαρτών από την περίοδο της Γεωγραφίας του µεγάλου
αλεξανδρινού Κλαυδίου Πτολεµαίου, τον 2ο αιώνα µ.Χ., µέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα και τις
αρχές του 19ου.
Ήδη από τις απαρχές των απεικονίσεων, των µε τον γεωγραφικό χώρο σχετιζόµενων,
περίπου από τον 7ο αιώνα π.Χ. και ύστερα2, δύο ήταν τα βασικά στοιχεία που τις χαρακτήριζαν: από τη µια η επιστήµη και η τεχνολογία που χαρακτηρίζει την κάθε εποχή και από την
άλλη η ιδεολογία της και η ανθρώπινη ανάγκη για «ευκολία», όπως θα λέγαµε σήµερα την
ιστορικά διαδεδοµένη ανάγκη για απεικονίσεις µέσα από µια αυθόρµητη πρακτική και εµπειρική διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση, χαρακτηριστική των περιόδων της ιστορίας της
χαρτογραφίας όπως είναι εκείνη από τους Μιλήσιους του 7ου αιώνα π.Χ. µέχρι τον Πτολεµαίο
του 2ου αιώνα µ.Χ., εκείνη από τον 12ο αιώνα µέχρι τον 17ο και ιδιαίτερα η περίοδος από τότε
µέχρι σήµερα, εµπλέκονται οι γεωµετρικές έννοιες όπως είναι π.χ. τα σχήµατα, τα µεγέθη, οι
θέσεις στον γεωχώρο, η κλίµακα (ο βαθµός σµίκρυνσης) της απεικόνισης, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση, χαρακτηριστική της περιόδου του Μεσαίωνα, µετά τον Πτολεµαίο µέχρι τον 12ο
– 13ο αιώνα, εµπλέκονται έννοιες όπως π.χ. το ιδεολογικό περιεχόµενο της απεικόνισης, τα
σύµβολα και οι µεταφορές που χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν τα θέµατα που προέρχονται από τον φυσικό και τον ανθρωπογενή γεωχώρο3. Το κύριο διακύβευµα στα παραπάνω
είναι τελικά η αξιοπιστία της απεικόνισης (έτσι όπως την αντιλαµβανόµαστε σήµερα), ένα
σύνθετο και πολύπλοκο πρόβληµα το οποίο χαρακτηρίζει την ποιότητα και την κλίµακα της
απεικόνισης.
Οι γεωγραφικές αναφορές και οι χαρτογραφικές απεικονίσεις της Κεφαλονιάς, αντανακλούν και αντανακλώνται στα κύρια ιστορικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν τη διαχρονική
πορεία του νησιού. Ονόµατα, γεγονότα και θεµατικά γεωγραφικά και άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστορία της, θα τα βρούµε να περιλαµβάνονται ή να αντηχούν στους ιστορι1
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κούς χάρτες, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Γι’ αυτό σε κάθε χαρτογραφική αφήγηση
είναι απαραίτητο να υπενθυµίσουµε µερικούς βασικούς ιστορικούς σταθµούς του νησιού,
σηµεία κατά κάποιον τρόπο των οποίων θα συναντήσουµε στους µετέπειτα χάρτες. Για την
Κεφαλονιά το πρώτο όνοµα είναι ο Κέφαλος µε τα τέσσερα παιδιά του, τον Κράνιο, τον Παλέα, τον Πρόνησο και τον Σάµο, οι οποίοι ίδρυσαν αντίστοιχα τις τέσσερις πόλεις, την Κράνη, την Πάλη, τους Πρόννους και τη Σάµη, τη γνωστή Τετράπολι της αρχαιότητας. Τοπωνύµια σχετικά µε τα ονόµατα αυτά είναι βασικές γεωγραφικές αναφορές στην ιστορική χαρτογραφία του νησιού. Ακολουθούν οι Ρωµαίοι, στην περίοδο των οποίων εντάσσεται η περιγραφή της Κεφαλονιάς και η ταξιθέτηση κύριων τόπων της από τον Κλαύδιο Πτολεµαίο, η
βυζαντινή περίοδος, όταν το νησί είναι ενταγµένο στο Θέµα Ιονίου, ενώ από τα τέλη του 11ου
αιώνα κυριαρχούν οι Λατίνοι των Orsini και οι Νορµανδοί, όπως ο πολύς και συνδεδεµένος
µε την Κεφαλονιά Robert d'Hauteville ή Roberto d'Altavilla4, ο επονοµαζόµενος Guiscardo
(= πανούργος), αδελφός του περίφηµου νορµανδού ηγεµόνα της Σικελίας, Ρογήρου Α΄, στην
αυλή του οποίου εργάστηκε και παρήγαγε σπουδαίο χαρτογραφικό έργο ο άραβας χαρτογράφος του 12ου αιώνα Αλ Ιδρίζι. Μέχρι την τρίχρονη κατάληψη της Κεφαλονιάς από τους Οθωµανούς τα τέλη του 15ου αιώνα (1497-1500), το νησί ηγεµονεύεται από δυτικούς, µεταξύ των
οποίων σπουδαιότεροι η παλιά οικογένεια των Tocci (οι Τόκκοι), µε προέλευση τη Νεάπολη,
αλλά και µε δεσµούς στην υπόλοιπη ιταλική χερσόνησο και την Ισπανία, οι οποίοι, αρχίζοντας µε τον Λεονάδρο το 1357 κυριαρχούν στο νησί µέχρι το 1517, κατά την αρχή της βενετικής κυριαρχίας.
Στη νεώτερη ιστορία της Κεφαλονιάς, οι σηµαντικότερες φάσεις µπορούν να συνοψιστούν στη µακρά βενετική περίοδο των τριών αιώνων από το 1500 µέχρι το 1797, στην πολύ
σύντοµη γαλλική, από το 1797 µέχρι το 1799 και την εξίσου πολύ µικρή γαλλορωσική της
Επτανήσου ∆ηµοκρατίας από το 1800 µέχρι το 1807, για να ακολουθήσει η δεύτερη γαλλική
κυριαρχία από το 1807 µέχρι το 1809, οπότε θα επιβληθεί η βρετανική παρουσία, µε τη βραχεία «καθαρή» από το 1809 µέχρι το 1815 και τη µακρύτερη φάση της «προστασίας» της Ιονίου Πολιτείας από το 1815 µέχρι το 1864, όταν και θα γίνει η ενσωµάτωσή της στο νέο ελληνικό κράτος.
Στο ενδιάµεσο ιστορικό διάστηµα από τον 12ο αιώνα και µέχρι τη βενετική κυριαρχία
στο Ιόνιο την αρχή του 16ου αιώνα, η πλούσια ιστορία της χαρτογραφίας5 θα σηµατοδοτηθεί
από την «ανακάλυψη» της Γεωγραφίας του Πτολεµαίου στην Κωνσταντινούπολη, από τον
µοναχό Μάξιµο Πλανούδη, περί τα τέλη του 13ου αιώνα και η εκεί χαρτογραφική της απόδοση, καθώς και η µεταφορά και µετάφρασή της στη Φλωρεντία το 1406, από τον Εµµανουήλ
Χρυσολωρά, απ’ όπου και αρχίζει η δυτική περίοδος της λεγόµενης πτολεµαϊκής χαρτογραφίας6.
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Από την αφετηρία του Πτολεµαίου στους Άραβες και το Βυζάντιο των Παλαιολόγων
Στη Γεωγραφία του Πτολεµαίου, δίνονται για πρώτη φορά στην ιστορία οι θέσεις τόπων στη
σφαιρική επιφάνεια της γης µε τις γεωγραφικές τους συντεταγµένες, το γεωγραφικό πλάτος
και µήκος7. Εκεί αναφέρεται πόλη που βρίσκεται στο νησί της Κεφαλονιάς µε το ίδιο όνοµα,
µε γεωγραφικό µήκος (στο σύστηµα του Πτολεµαίου) λ = 47° 40΄ και γεωγραφικό πλάτος φ =
37° 10΄. Επίσης ταξιθετούνται στον γεωχώρο άλλα δύο σηµεία µε ονοµασίες «βόρειο ακρωτήριο» µε µήκος λ = 47° 40΄ και πλάτος φ = 37° 30΄ και «νότιο ακρωτήριο» µε µήκος λ = 47°
45΄ και πλάτος φ = 36° 40΄. Από τις θέσεις αυτές προκύπτει ότι το πτολεµαϊκό εύρος του νησιού, κατά γεωγραφικό µήκος, είναι περίπου 5΄, έναντι των 12΄ στο σηµερινό σύστηµα των
γεωγραφικών µηκών, ενώ το πτολεµαϊκό εύρος του νησιού, κατά γεωγραφικό πλάτος, είναι
περίπου δεκαπλάσιο της τάξης των 50΄, έναντι των 24΄ στο σηµερινό σύστηµα των γεωγραφικών πλατών. Από τα παραπάνω δεδοµένα της πτολεµαϊκής Γεωγραφίας η πόλη, η οποία
αναφέρεται στο νησί της Κεφαλονιάς µε το ίδιο όνοµα, τοποθετείται στα περίπου 2/3 του
πλάτους της από το νοτιότερο άκρο στο βορειότερο. Εάν τηρηθούν, ως υπόθεση εργασίας, οι
αναλογίες της πτολεµαϊκής ταξιθέτησης των τόπων της Κεφαλονιάς, τότε σε σηµερινή απεικόνιση του νησιού, η κατά Πτολεµαίο οµώνυµη πόλη θα βρίσκεται, κατά µεταφορά, περίπου
στην περιοχή που σηµειώνεται στην Εικ. 18, στην περιοχή του κόλπου της Σάµης, κοντά στη
σηµερινή Πύλαρο.
Μετά τον Πτολεµαίο, η περίοδος του Μεσαίωνα, τουλάχιστον µέχρι τον 11ο αιώνα,
κυριαρχείται από την λεγόµενη συµβολική χριστιανική χαρτογραφία, στην οποία η αναζήτηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής γεωµετρικής ακρίβειας της προηγούµενης παράδοσης
της ελληνικής αρχαιότητας αντικαθίσταται από την ιδεολογική κυριαρχία της θρησκευτικής
γεωγραφικής ερµηνείας και απεικόνισης του γνωστού κόσµου9. Στις απεικονίσεις αυτές τα
µικρότερα νησιά της Μεσογείου (αλλά και τα µεγαλύτερα), είτε δεν εµφανίζονται (κατά κανόνα), είτε η θέση τους είναι από ενδεικτική έως αυθαίρετη, χωρίς να τηρείται καµία χαρτογραφική γεωµετρικότητα, ως προς π.χ. τη θέση, το σχήµα, το µέγεθος ή την κλίµακα. Ενδεικτικά, φαίνεται ένας τέτοιος τύπος µεσαιωνικής απεικόνισης, από τους αντιπροσωπευτικότερους της εποχής του, στην Εικ. 210 του δεύτερου µισού του 8ου αιώνα, χωρίς να απεικονίζεται
κανένα από τα µικρότερα νησιά των ελληνικών θαλασσών. Η κατάσταση είναι λίγο ως πολύ
η ίδια µέχρι την εµφάνιση των αραβικών χαρτών µε κορυφαίο παράδειγµα τον άτλαντα του
Αλ Ιδρίζι του 12ου αιώνα, ενός σπουδαίου µαροκινού χαρτογράφου, ο οποίος έζησε και εργάστηκε στην πολυπολιτισµική αυλή του φίλου των χαρτών Ρογήρου Α΄, αδελφού του «κεφαλονίτη» Γιουσκάρδου (του γνωστού µας Altavilla). Ο Ιδρίζι δηµιουργεί στα µέσα του 12ου
αιώνα έναν σπουδαίο χάρτη πτολεµαϊκής έµπνευσης11 σε συνδυασµό µε το άτλαντά του12.
Εκεί απεικονίζεται και η Κεφαλονιά, ανάµεσα στα άλλα νησιά του Ιονίου (Εικ. 3)13.
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Εικ. 1. Η προσοµοίωση, σε σηµερινή δορυφορική απεικόνιση της Κεφαλονιάς, των διαφορών
του γεωγραφικού µήκους και πλάτους των ακροτάτων (νότιου και βόρειου) του νησιού, σύµφωνα µε τη Γεωγραφία του Πτολεµαίου: ∆λ = 5΄ και ∆φ = 50΄ και µε τη σηµερινή γεωγραφία: ∆λ = 12΄ και ∆φ = 24΄. Η τοποθέτηση της κατά τον Πτολεµαίο οµώνυµης πόλης στα 2/3
του κατά πλάτους εύρους του νησιού (από νότο προς βορρά) τη φέρει περίπου στην περιοχή
του κόλπου της Σάµης και της Πύλαρου.

Εικ. 2. Λεπτοµέρεια από τον χάρτη του Beatus του 8ου αιώνα, εστιασµένη στον ελλαδικό χώρο (Acaia). Εκτός της αυθαίρετης τοποθέτησης των µεγάλων νήσων Insl Cipros , νότια της
Πελοποννήσου και Insula Creta νότια της Κύπρου, δεν απεικονίζεται κανένα άλλο µικρότερο
νησί στην περιοχή.

Εικ. 3. Αριστερά: Λεπτοµέρεια του πτολεµαϊκής προέλευσης «Ρογήριου πίνακα» του Αλ Ιδρίζι (µέσα του 12ου αιώνα). Στο πλαίσιο ο πίνακας των Ιονίων Νήσων. ∆εξιά: Ο πίνακας των
Ιονίων Νήσων, µε την Κεφαλονιά, από το αραβικό «Βιβλίο του Ρογήρου».

Η µεγάλη εξέλιξη εµφανίζεται στο Βυζάντιο την περίοδο του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, όταν περί τα τέλη του 13ου αιώνα ο µοναχός Μάξιµος Πλανούδης14 «ανακαλύπτει»
ύστερα από σχεδόν δέκα αιώνες αφάνειας τη Γεωγραφία του Πτολεµαίου, µε βάση την οποία
επιχειρείται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη χαρτογραφική της απόδοση. Παράδειγµα της
απόδοσης αυτής είναι το ελληνικό χειρόγραφο της Γεωγραφίας µε χάρτες, γνωστό ως Βατοπεδινός κώδικας, της περιόδου του τέλους του 13ου και των αρχών του 14ου αιώνα15. Είναι η
πρώτη απεικόνιση του πτολεµαϊκού κόσµου στη µεγαλύτερη µέχρι τότε χαρτογραφική κλίµακα, στην οποία αποδίδεται χαρτογραφικά και η Κεφαλονιά µε ορθό ροµβοειδές σχήµα, πεπλατυσµένο κατά το γεωγραφικό µήκος και µε βάση τις γεωγραφικές συντεταγµένες των
τριών σηµείων της, κατά το πτολεµαϊκό σύστηµα των µεσηµβρινών και παραλλήλων, όπως
προσδιορίζονται στη Γεωγραφία (Εικ. 4)16. Όπως θα δούµε στα επόµενα, στις µεταγενέστερες
δυτικές χαρτογραφικές αποδόσεις της Γεωγραφίας του 15ου αιώνα, το σχήµα της Κεφαλονιάς
θα αλλοιωθεί, προσοµοιάζοντας περισσότερο στο σχήµα των σηµερινών απεικονίσεών της.

14

Λιβιεράτος, ό.π., σελ. 9, 116, 130-134, 139, 157.
Ο Βατοπεδινός κώδικας της Γεωγραφίας του Πτολεµαίου, σε οµοιοτυπική έκδοση από τις Εκδόσεις Μίλητος,
Αθήνα 1998.
16
Ψηφιακά επεξεργασµένη λεπτοµέρεια έγχρωµου χάρτη από την οµοιοτυπική έκδοση των Εκδόσεων Μίλητος
του πτολεµαϊκού κώδικα της Γεωγραφίας της Ι.Μ. Βατοπεδίου.
15

Ναυτικοί πορτολάνοι χάρτες και νησολόγια
Από τον 13ο αιώνα και ύστερα, µέσα στο νέο οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα που αρχίζει
τότε να διαµορφώνεται στη ∆ύση, αρχίζουν να εµφανίζονται χάρτες µιας νέας τυπολογίας,
πολύ µακριά από τις κυρίαρχες µεσαιωνικές χριστιανικές χαρτογραφικές απεικονίσεις: εκείνη
των ναυτικών πορτολάνων χαρτών, που προέρχονται αρχικά από τις ιταλικές ναυτικές εµπορικές πόλεις του Τυρρηνικού Πελάγους17 και κυριαρχεί στη χαρτογραφία του 14ου, 15ου και
16ου αιώνα φθάνοντας µέχρι περίπου τα µέσα του 17ου, παράλληλα µε τις δυτικές χαρτογραφικές αποδόσεις της πτολεµαϊκής Γεωγραφίας και τους απεικονίσεις της µετα-πτολεµαϊκής
περιόδου της χαρτογραφίας18.

Εικ. 4. Λεπτοµέρεια του δέκατου πίνακα (Ελλάς) της πτολεµαϊκής Γεωγραφίας του Βατοπεδινού κώδικα, στην οποία απεικονίζονται τα νησιά του Ιονίου. Η Κεφαλονιά σχεδιάζεται, µε
βάση τις συντεταγµένες των τριών σηµείων της, όπως προσδιορίζονται στη Γεωγραφία, µε
ροµβοειδές σχήµα, πεπλατυσµένο κατά το γεωγραφικό µήκος.

Οι ναυτικοί πορτολάνοι χάρτες, στους οποίους απεικονίζεται κυρίως η Μεσόγειος και
η Μαύρη Θάλασσα αν και µε ακτογραµµική µορφή πολύ κοντά στα σηµερινά πρότυπα, είναι
κατά κανόνα µικρής κλίµακας, πολύ µικρότερης από τα φύλλα-χάρτη των πτολεµαϊκών απεικονίσεων που στηρίζονται στους «πίνακες» της Γεωγραφίας και που αντίθετα δεν προσοµοιάζουν, όπως οι πορτολάνοι, τα σηµερινά ακτογραµµικά πρότυπα. Στους ναυτικούς πορτολάνους χάρτες τηρούνται σε µεγάλο βαθµό οι αναλογίες των σχηµάτων και των µεγεθών των
νησιών ως προς τη κλίµακα του όλου χάρτη και γι’ αυτό οι νησιωτικές απεικονίσεις εµφανίζονται µικρές και τις περισσότερες φορές σχηµατικά δυσδιάκριτες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της σηµαντικής χαρτογραφικής τυπολογίας είναι η διαγραµµατική απόδοση
17

Το παλαιότερο σωζόµενο παράδειγµα είναι η γνωστή Carta Pisana. Για την τυπολογία των ναυτικών πορτολάνων χαρτών βλ. Ε. Λιβιεράτος (Επιµ.) 2000, Ακτίνες ανέµων στη θάλασσα, Θεσσαλονίκη: ΕΚΕΧΧΑΚ – Εθνική Χαρτοθήκη και ειδικότερα για τη συµβολή στη χαρτογραφική αυτή τυπολογία ενός αριθµού ελλήνων χαρτογράφων Γ. Τόλιας 1999, Οι ελληνικοί ναυτικοί χάρτες – πορτολάνοι, Αθήνα: Εκδόσεις Ολκός.
18
Εγκαινιάζεται κυρίως από τους Ortelius και Mercator.

ναυτικών πορτολάνων χαρτών της Εικ. 519, στην οποία φαίνεται η Κεφαλονιά και η καλή τήρηση των αναλογιών στις νησιωτικές απεικονίσεις, αλλά και η σχετική σχηµατική ασάφεια
των νησιών, λόγω της γενικότερης µικρής κλίµακας του χάρτη.
Από τις αρχές του 15ου αιώνα εµφανίζεται ένα νέο είδος χαρτογραφικών απεικονίσεων
ενταγµένων σε γεωγραφικά «αναγνώσµατα», µε έµφαση κυρίως στα νησιά του ελλαδικού
χώρου. Είναι τα νησολόγια20 (ή ιζολάρια), πολύ διαδεδοµένα και δηµοφιλή κυρίως τον 16ο
αιώνα, αλλά και µε παρουσία που συνεχίζεται τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Στα νησολόγια, οι
απεικονίσεις των µεµονωµένων νησιών, σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα21 απ’ ό,τι στους ναυτικούς χάρτες, δεν τηρούν τις µορφικές απαιτήσεις των χαρτογραφικών αποδόσεων, αλλά εστιάζουν κυρίως στη θεµατική γεωγραφική πληροφόρηση των αναγνωστών22. Η απεικόνιση
της Κεφαλονιάς είναι πλούσια (όπως και των άλλων νησιών), συνοδευόµενη από γεωγραφικές θεµατικές περιγραφές (από τον φυσικό και ανθρωπογενή γεωχώρο) που θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως περίπου αναπόσπαστο µέρος των επιµέρους απεικονίσεων. Εδώ (Εικ.
6)23, φαίνεται ένα µόνο από τα πολλά παραδείγµατα «νησολογικής» απεικόνισης της Κεφαλονιάς, το παλαιότερο, από το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα, του φλωρεντινού Cristoforo
Buondelmonti24, ο οποίος και εισήγαγε το είδος.

Εικ. 5. ∆ιαγραµµατική απόδοση του ναυτικού πορτολάνου χάρτη του µαγιορκινού Angelino
Dulcert (14ος αι.). Φαίνεται η Κεφαλονιά και η καλή τήρηση των αναλογιών στις νησιωτικές
απεικονίσεις, αλλά και η σχετική σχηµατική ασάφεια των νησιών, λόγω της γενικότερης µικρής κλίµακας του χάρτη.

19

Ψηφιακά επεξεργασµένη εικόνα από τον A. E. Nördenskiæld 1889, Facsimile Atlas to the early history of
Cartography, N. Y.: Dover.
20
Βλ. Γ. Τόλιας 2002, Τα νησολόγια. Η µοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Αθήνα: Εκδόσεις Ολκός.
21
Βλ. π.χ. N. Ploutoglou, M. Pazarli, K. Papadopoulos 2006, “The digital rotational and scale fitting of Bordone’s isolario in a continuous insular map of Greece”, in: E. Livieratos (Edit.), Proceedings of the 1st International Workshop Digital approaches to cartographic heritage, Thessaloniki: ICA WG on Digital Technologies
in Cartographic Heritage / National Centre for Maps and Cartographic Heritage, pp. 281-290.
22
Για τα σχετικά µε την επιστηµονική χαρτογραφία και τις µεθόδους και τεχνικές της, αλλά και για µια εισαγωγή στη «θεµατική χαρτογραφία» βλ. Ε. Λιβιεράτος 1988, Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη Θεµατική χαρτογραφία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη (πρώτη έκδοση ως Γενική χαρτογραφία, το 1985).
23
Ψηφιακά επεξεργασµένη λεπτοµέρεια έγχρωµης εικόνας του νησολογίου του Βuondelmonti από το Εθνικό
Ναυτικό Μουσείο του Λονδίνου (NMM). Εδώ χρησιµοποιούµε τη σχετικά λιγότερο γνωστή αυτή απεικόνιση,
ενώ υπάρχουν και άλλες, από διάφορα χειρόγραφα και εκδόσεις του νησολογίου του Φλωρεντινού (βλ. π.χ. Τόλιας 2002, ό.π.).
24
Βλ. Ε. Λιβιεράτος 2005, Οι χάρτινοι «καθρέφτες» της Ελλάδας από την Αναγέννηση στην Παλιγγενεσία (14061821), Πανηγυρικός λόγος, 25 Μαρτίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Εικ. 6. Αριστερά: Η Κεφαλονιά (Cefalonia) από το νησολόγιο του Buondelmonti (πρώτο µισό
του 15ου αιώνα). Εδώ, η «ορθή» τοποθέτηση της απεικόνισης είναι µε την ανατολή προς τα
επάνω. Στο κέντρο σχεδιάζεται και ονοµατίζεται το Κάστρο (Άγιος Γεώργιος). ∆εξιά: Η αρχική απεικόνιση έχει στραφεί (δεξιόστροφα) κατά ορθή γωνία, έτσι ώστε τώρα ο βορράς να
είναι προς τα επάνω.

Στην απεικόνιση του Buondelmonti (Εικ. 6, αριστερά), διακρίνουµε µια Κεφαλονιά
(«Cefalonia» στην απεικόνιση, «Chephalonia» στο κείµενο του νησολογίου) µε ακτογραµµή
σχεδόν τετραγωνικού σχήµατος προσανατολισµένη µε την ανατολή προς τα επάνω (κατά αριστερόστροφη ορθή γωνία από τη διεύθυνση του Βορρά), κατά το µέγιστο ορεινή µε υψηλότατο όρος («mons altissimo leo dittus» = όρος υψηλότατο Λέων λεχθέν) στο βόρειο τµήµα
της, ενώ ακριβώς νότιά του, στο κέντρο του νησιού, υψώνεται διακεκριµένος και κυρίαρχος
βραχώδης όγκος µε το επώνυµο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Τέσσερις πεδινές επιφάνειες,
συµπληρώνουν την απεικόνιση. Οι δύο µικρότερες στα νοτιοανατολικά και τα νοτιοδυτικά
του νησιού και οι δύο µεγαλύτερες βόρεια και νότια του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου. Ιδιαίτερα µεγάλο είναι το νότιο πεδινό, γύρω από τον µεγάλο κόλπο (του Αργοστολίου) τον οποίο
διακόπτει προς τη θάλασσα νησίδα µε το όνοµα «trapano», ενώ το βόρειο, καταλήγει σε µικρότερο κόλπο (της Σάµης, που εδώ σχεδιάζεται από τον Buondelmonti στις βόρειες ακτές).
Στην απεικόνιση συµβολίζονται οκτώ ανώνυµοι οικισµοί και ένας επώνυµος µε το όνοµα
«pillari» (= Πύλλαρος) διασκορπισµένοι σε όλο το νησί, εκτός του βορειοανατολικού άκρου
και του νότιου µεγάλου πεδινού. Από αυτούς διακρίνονται τρεις µεγαλύτεροι οικισµοί, λόγω
της προσθήκης συµβόλου ανώνυµου ναού, στο νοτιοανατολικό και το νοτιοδυτικό άκρο, αλλά και στις δυτικές παρυφές του όγκου µε το Κάστρο στην κορυφή, στο κέντρο της απεικόνισης. Τρεις επώνυµοι ναοί, µαζί µε τους τρεις ανώνυµους, συµπληρώνουν τη θρησκευτική αναφορά του νησιού. Είναι του Αγίου Γεωργίου στο οµώνυµο Κάστρο, του Αγίου Φραγκίσκου
στο µέσον της ανατολικής ακτής και του Αγίου Νικολάου, στο µάλλον αποµονωµένο βορειοανατολικό άκρο της Κεφαλονιάς. Τα εννέα συνολικά τοπωνύµια, τα οποία σηµειώνει ο σηµαντικός φλωρεντινός, εκτός από τα πέντε που έχουν ήδη αναφερθεί και ονοµατίζουν τους τρεις
επώνυµους ναούς, τον κεντρικό ορεινό όγκο του νησιού και τη νησίδα στον νότιο µεγάλο
κόλπο, συµπληρώνονται από άλλα τέσσερα: το τοπωνύµιο «Samos» στο µέσον της βόρειας
ακτής, που ονοµατίζει µάλλον την δεύτερη (µικρότερη) κόλπωση του νησιού (της Σάµης) παρά οικισµό, το τοπωνύµιο «pillari», λίγο δυτικότερα στη βόρεια πλευρά, που προφανώς συνδέεται µε τον συµβολισµένο παρακείµενο οικισµό, το τοπωνύµιο του επώνυµου κόλπου «portus viscarbus» (Φισκάρδο) στο βορειοδυτικό άκρο και το τοπωνύµιο «cavo sidero» µε το ο-

ποίο ονοµατίζει το άκρο του δυτικού βραχίονα της µεγάλης κόλπωσης στη νότια πλευρά της
απεικόνισης, προφανώς τη χερσόνησο της Παλλικής. Αξίζει να σηµειωθεί µε έµφαση η εικονική αναπαράσταση εκτεταµένου αρχαιολογικού χώρου (ερείπια κιόνων, µε τµήµατα τειχών)
στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, µε αναφορά και κατάληξη στο «portus viscarbus», που
παραπέµπει σε σηµαντική προγενέστερη του χάρτη εγκατάσταση.
Ο 15ος αιώνας κλείνει µε την απαρχή των έντυπων εκδόσεων χαρτών της πτολεµαϊκής
Γεωγραφίας από το τελευταίο τέταρτο του αιώνα αυτού. Είναι η δυτική περίοδος του µεγάλου
έργου του Αλεξανδρινού στην οποία ανήκει και η τυπική απεικόνιση της Κεφαλονιάς όπως
φαίνεται στην έκδοση Ρώµης του 1490 (Εικ. 7, αριστερά)25. Είναι προφανής εδώ η διαφορά
στη σχεδιαστική απόδοση της Κεφαλονιάς στην έκδοση de Turre (Εικ. 7, δεξιά, α), σε σχέση
µε την αντίστοιχη και κατά δύο αιώνες προγενέστερη απεικόνιση (βλ. Εικ. 4) στον Βατοπεδινό κώδικα (Εικ. 7, δεξιά, β)26.
Οι απεικονίσεις της Κεφαλονιάς στις πολυάριθµες έντυπες εκδόσεις της Γεωγραφίας
κατά τον 16ο αιώνα και γενικά στους πτολεµαϊκού τύπου χάρτες, ακολουθούν κυρίως το πρότυπο της Εικ. 7 (αριστερά).

Εικ. 7. Αριστερά: Λεπτοµέρεια, µε την απεικόνιση της Κεφαλονιάς, από χάρτη του δέκατου
πίνακα «Ελλάς» της έντυπης πτολεµαϊκής Γεωγραφίας, στη λατινική έκδοση de Turre της
Ρώµης του 1490. ∆εξιά: Είναι προφανής η διαφορά στη σχεδιαστική απόδοση της Κεφαλονιάς στην έκδοση de Turre (α), σε σχέση µε την αντίστοιχη απεικόνιση στον Βατοπεδινό κώδικα (β), πριν από δύο αιώνες (βλ. Εικ. 4).
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Έκδοση de Turre: η ψηφιακά επεξεργασµένη λεπτοµέρεια της εικόνας (αριστερά) είναι από τον A. E.
Nördenskiæld 1889, ό.π.
26
Ψηφιακά επεξεργασµένη εικόνα (δεξιά), για τη σύγκριση των δύο πτολεµαϊκών απεικονίσεων της Κεφαλονιάς
του τέλους του 15ου αι. (α) και του τέλους του 13ου αι. (β), µε βάση τη βέλτιστη προσαρµογή των δύο απεικονίσεων κατά οµοιότητα.

Η Κεφαλονιά σε απεικονίσεις του 16ου και 17ου αιώνα
Τον 16ο αιώνα συνεχίζεται η παράδοση της χαρτογραφίας της Αναγέννησης µε τους χάρτες
(σε ανεξάρτητα φύλλα ή/και σε άτλαντες) που προέρχονται από την πτολεµαϊκή Γεωγραφία
της δυτικής της περιόδου, από την µακρά παράδοση των ναυτικών πορτολάνων χαρτών, από
τα νησολόγια και από τους χάρτες της µετα-πτολεµαϊκής χαρτογραφίας, οι οποίοι αποτελούν
και την εξέλιξη των προγενέστερων αντίστοιχων προτύπων. Έτσι, έχουµε την παρουσία της
Κεφαλονιάς (ή και την απουσία της σε µερικές περιπτώσεις!) σε χάρτες όλων αυτών των τυπολογιών, όπως π.χ. φαίνεται στην Εικ. 827 και στην Εικ. 928. Η µορφική οµοιότητα του νησιού µε το σηµερινό πρότυπο δεν έχει ακόµα αποκατασταθεί, αντίθετα απέχει πολύ από το
πραγµατικό γεωγραφικό του σχήµα, όµως ένα µείζον χαρακτηριστικό κυριαρχεί, εκείνο του
µεγάλο κόλπου (του Αργοστολίου), το οποίο τοποθετείται κατά κανόνα στο νότιο µέρος (νησολόγια).
Στην απεικόνιση του ανώνυµου ναυτικού πορτολάνου χάρτη της Εικ. 8 (αριστερά) και
δεδοµένης της µικρής κλίµακας που χαρακτηρίζει τους χάρτες αυτής της τυπολογίας, σηµειώνονται στην Κεφαλονιά µόλις πέντε τοπωνύµια και σχεδιάζονται τρία θεµατικά σύµβολα, από τα οποία το ένα χαρακτηρίζει οικισµό και τα δύο οχυρωµένες θέσεις (κάστρα). Μόνο
η µία οχυρωµένη και υπερυψωµένη θέση ονοµατίζεται, ως «Cufalonia» και είναι προφανώς
το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Ο οικισµός είναι ανώνυµος (αν και το διπλό σύµβολο υποδηλώνει σπουδαιότητα) και τοποθετείται στην κορυφή του µείζονος κόλπου (του Αργοστολίου), ενώ από τα υπόλοιπα τοπωνύµια σηµειώνουµε το «porto viscardo» στο βόρειο µέρος, το
«canal de viscardo» το θαλάσσιο στενό µεταξύ Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ονοµάζεται compare)
και τη γνωστή από τον Buondelmonti χερσόνησο (της Παλλικής) µε το ακρωτήριο της, εκεί
ως «cavo sidero», εδώ ως «cavo sansidro».
Στις δύο νησολογικές απεικονίσεις της Κεφαλονιάς (Εικ. 9) του 16ου αιώνα, εκείνη
του Bordone, του α΄ µισού του αιώνα αυτού και εκείνη του Camocio του β΄ µισού, η σχηµατική της µορφή παραµένει αβέβαιη, µε µόνο επικρατούντα σχηµατισµό τη βαθιά κόλπωση
στο νότιο τµήµα της και µε συνεχή εµφάνιση της νησίδας «trapano» του Buondelmonti στο
νότιο στόµιο του κόλπου. Η σχηµατική αυτή µορφή, άλλοτε έλκει τη σχεδιαστική ακτογραµµική της χάραξη από την τυπολογία των ναυτικών πορτολάνων χαρτών, όπως στον Bordone
(Εικ. 9, αριστερά) και άλλοτε παρουσιάζει χαρακτηριστικά γενίκευσης του ακτογραµµικού
σχήµατος, όπως στον Camocio (Εικ. 9, δεξιά). Ο αριθµός των τοπωνυµίων παραµένει γενικά
περιορισµένος, µόλις µε δύο τοπωνύµια (εκτός της ονοµασίας του νησιού ως «Zafalonia»)
στην απεικόνιση του Bordone, εκείνο του «p. iuscardo» (Φισκάρδο) στα βορειοδυτικά και
του ναού του «s. francesco» στο ανατολικό άκρο. Ο θεµατικός συµβολισµός περιορίζεται σε
τρεις κατηγορίες: χαρακτηρίζει έναν οικισµό στα βορειοδυτικά, στην περιοχή του «p. iuscardo» και το ναό του «s. francesco», το έντονο ορεινό ανάγλυφο στο νότιο τµήµα και το απαλότερο στα νοτιοδυτικά και τέλος το δασώδες του νησιού µε τη συµβολική σηµειακή τοποθέτηση δένδρων, σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του νησιού.
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Αριστερά: Ψηφιακά επεξεργασµένη εικόνα από έγχρωµο ναυτικό πορτολάνο χάρτη στο M. Mollat du Jourdin
και M. de La Roncière 1984, Les portulans, cartes marines du XIIIe au XVIIe sciècle, Fribourg: Nathan και στο
Ε. Λιβιεράτος και Ηλ. Μπεριάτος (Επιµ.) 2001, ό.π., σελ. 50. ∆εξιά: Ψηφιακά επεξεργασµένη εικόνα από έγχρωµο ναυτικό πορτολάνο χάρτη της Εθνικής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας (BNM), βλ. P. Falchetta
1996, Introduzione alla storia della cartografia nautical a Venezia dei secoli XIV e XV e Battista Agnese e
l’atlante marciano del 1554-1556, Venezia: BNM και στο Ε. Λιβιεράτος και Ηλ. Μπεριάτος (Επιµ.) 2001, ό.π.,
σελ. 15.
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Αριστερά: Ψηφιακά επεξεργασµένη εικόνα της Κεφαλονιάς από το νησολόγιο του Bordone της Εθνικής
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας (BNM). ∆εξιά: Ψηφιακά επεξεργασµένη εικόνα της Κεφαλονιάς από το
νησολόγιο του Camoccio της BNM, βλ. στο Ε. Λιβιεράτος και Ηλ. Μπεριάτος (Επιµ.) 2001, ό.π., σελ. 106.

Εικ. 8. Αριστερά: Η Κεφαλονιά µε την Ιθάκη (και τη Ζάκυνθο) σε λεπτοµέρεια ανώνυµου
έγχρωµου χειρόγραφου ναυτικού πορτολάνου χάρτη του 16ου αιώνα. ∆εξιά: Στη λεπτοµέρεια
του υψηλότερων γεωµετρικών χαρτογραφικών απαιτήσεων έγχρωµου χειρόγραφου ναυτικού
πορτολάνου χάρτη του σηµαντικού βενετού χαρτογράφου Battista Agnese του 16ου αιώνα,
δεν απεικονίζεται η Κεφαλονιά παρά µόνο η Ζάκυνθος!

Εικ. 9. Από τυπικά νησολόγια του 16ου αιώνα. Αριστερά: Η Κεφαλονιά στο νησολόγιο του
Benedetto Bordone. ∆εξιά: Η Κεφαλονιά στο νησολόγιο του Giovani Francesco Camocio.

Στην περίπου κατά µισό αιώνα µεταγενέστερη απεικόνιση του Camocio, η ονοµασία
του νησιού είναι «Cefalonia», όπως αναγράφεται στο υπόµνηµα (το όνοµα «Zafalonia» αποδίδεται στην πρωτεύουσα, στο Κάστρο), ενώ τα τοπωνύµια είναι περισσότερα και µε διαφοροποιήσεις, εννέα κατά την ακτογραφία και µόλις τρία στο εσωτερικό του νησιού. Κατά µήκος της ακτογραµµής σηµειώνονται τα ήδη γνωστά µας «cavo s. Sidro», «P. Viscardo» και τα
υπόλοιπα πέντε είναι, σε στόµια κολπώσεων τα «Tolissi» στα δυτικά και «Fochi» στα βόρεια,
σε ακρωτήρια τα «Cavo placha» στο ανατολικό άκρο και «La biancha» στο νότιο, ενώ ονοµατίζονται και δύο νησίδες, η γνωστή µας «trapano» ως «Vardiani», στο στόµιο της µείζονος
νότιας κόλπωσης και η «S. Maria» ανατολικότερα, µε σύµβολο ναού. Τέλος, τα τοπωνύµια
της ακτογραµµής συµπληρώνονται, στην εσωτερική ανατολική πλευρά της µείζονος κόλπωσης, µε την καταγραφή των αλυκών, οι οποίες σηµειώνονται µε ιδιαίτερο θεµατικό συµβολισµό και ονοµατίζονται ως «Saline». Τα κατά πολύ λιγότερα τοπωνύµια στο εσωτερικό του

νησιού, µόλις τρία, τα Paligi (το Ληξούρι), Argostoli και S. Franc., συνοδεύονται από θεµατικό σύµβολο οικιστικού τύπου τα δύο πρώτα, µικρότερου και µεγαλύτερου µεγέθους, που συνοδεύουν αντίστοιχα τα τοπωνύµια Paligi και Argostoli, και από σύµβολο ναού το S. Franc.,
ενώ ένα σύµβολο κάστρου είναι το τοποθετηµένο στην κορυφή µείζονος ορεινού όγκου,
προφανώς στο κάστρο Αγίου Γεωργίου, στο οποίο σηµειώνεται µε κεφαλαία γράµµατα το
όνοµα ZAFALONIA, που αναφέρεται στην «πρωτεύουσα», ενώ στη βάση του κάστρου συµπληρώνεται µείζων οικισµός µε συµβολικό αριθµό κτισµάτων διαφορετικού µεγέθους και
µορφής. Το σηµειακό σύµβολο του κτίσµατος τοποθετείται και σε δύο ανώνυµες τοποθεσίες
στο µέσον του δυτικού τµήµατος του νησιού βόρεια της Paligi. ∆ύο επιπλέον σηµειακά θεµατικά σύµβολα (δένδρα και ορεινή εξόγκωση) διασκορπισµένα σε όλη την επιφάνεια του νησιού, χαρακτηρίζουν τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του, την πυκνή δασώδη βλάστηση και
το έντονο ορεινό ανάγλυφο.
Τη νησολογική απεικόνιση της Κεφαλονιάς από τον Camocio, τη συναντάµε και σε
άλλα σύγχρονα και λίγο µεταγενέστερα νησολόγια, σχεδόν όµοια µορφολογικά ή µε πολύ
ελαφρές (σχεδόν διακοσµητικές) ακτογραφικές διαφοροποιήσεις, αλλά και µε αλλαγές και
προσθήκες στα τοπωνύµια, την ορθογραφία και τους συµβολισµούς, όπως είναι π.χ. του
Tommaso Porcacchi (1572), του Giuseppe Rosaccio (1606) ή του Petrus Bertius (1616). Στον
Πιν. 1, γίνεται συγκριτική καταγραφή των τοπωνυµίων σε τέσσερις απεικονίσεις της Κεφαλονιάς σε νησολόγια του τέλους του 16ου αιώνα (Camocio και Porcacchi) και των αρχών του
17ου (Rosaccio και Bertius). Από την καταγραφή φαίνεται ότι ενώ τα τοπωνύµια της ακτογραµµής (κολπώσεις, ακρωτήρια, νησίδες, ακτές κ.ά.) παραµένουν σχεδόν τα ίδια σε όλες τις
απεικονίσεις, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα τοπωνύµια στο εσωτερικό του νησιού, τα οποία
διαφέρουν και αριθµητικά και ποιοτικά, σε σχέση µε τον πλούτο του θεµατικού συµβολικού
συνδυασµού τους, αλλά και σε σχέση µε ορισµένες λανθασµένες τοποθετήσεις του τοπωνυµίου (Vardiani / Trapano) και αλλοιωµένες εκφορές (Zafalonia / Cefalonia, Paligi / Pallichi,
Viscardo / Guiscardo / Giuscardo κ.ά.). Άλλοτε γίνονται µεταφορές τοπωνυµίων από παλαιότερες νησολογικές απεικονίσεις, αλλά µε ασαφή ταξιθεσία και πρόχειρη γεωγραφική αναφορά, όπως π.χ. η ονοµασία «Leo» στον Buondelmonti για τον Αίνο (παραπέµπει στο µεγάλο
βραχώδη ορεινό όγκο του San Leo, στο σηµερινό Montefeltro κοντά στο Ρίµινι, µε τη µεγάλη
ιστορία και παράδοση και µε αναφορές στον άγιο Λέοντα, τον ∆άντη και τον άγιο Φραγκίσκο
της Ασίζης, τον οποίο η παράδοση συναντά στην Κεφαλονιά, όπου και ο οµώνυµος ναός, ο
οποίος αναφέρεται χωρίς απουσίες, όπως συµβαίνει µε τους άλλους δύο εµβληµατικούς ναούς στη χαρτογραφική ιστορία του νησιού, του αγίου Γεωργίου και του αγίου Νικολάου.
Την ίδια περίοδο, η «γενική» χαρτογραφία της εποχής σηµειώνει προόδους29. Αν και
γέννηµα της πτολεµαϊκής παράδοσης και µε επιρροές από τη Γεωγραφία, αναζητεί νέες χαρτογραφικές εκφράσεις. Στη µετα-πτολεµαϊκή αυτή περίοδο, περί τα µέσα του 16ου αιώνα έχουµε το νέο χάρτη της Ελλάδας από τον πεδεµόντιο, στην υπηρεσία της Βενετίας, Giacobo
de' Gastaldi30, ο οποίος εκδίδει και την πτολεµαϊκή Γεωγραφία για πρώτη φορά στα ιταλικά.
Η Κεφαλονιά, στο χάρτη του Gastaldi (Εικ. 1031), απεικονίζεται µε την ακτογραµµική µορφική ασάφεια των προηγούµενων χαρτών, αν και διακρίνεται µια κάποια τάση «αποκατάστασης» του σχήµατος προς το πραγµατικό ακτογραφικό πρότυπο. Στην απεικόνιση αυτή σηµειώνονται τέσσερα τοπωνύµια µε αβέβαιη ακτογραφική αναφορά, τα «C. Sidro», «P. conte»,
«Vardan», «Tracano» και πέντε τοπωνύµια στο εσωτερικό του νησιού, τα οποία ονοµατίζουν
οικισµούς µε χαρακτηριστικό όµοιο σηµειακό θεµατικό σύµβολο, «Palichi», «Cephalonia»
29

Βλ. τον στερεότυπο κατάλογο του Χρ. Ζαχαράκι, µε τους έντυπους χάρτες της Ελλάδας από το 1477 µέχρι το
1800, C. G. Zacharakis 1992, A Catalogue of printed maps of Greece 1477-1800, Athens: Samourkas Foundation.
30
Γνωστού και ως Giacomo de' Castaldi ή Iacopo Gastaldo.
31
Βλ. Συλλογή Μαργαρίτας Σαµούρκα, ΣΜΣ, http://cartography.web.auth.gr/Maplibrary/New/Sylloges_
SamourkaGR.htm.

(µεγαλύτερο σύµβολο), «Viscardo», «Asteria», «Vardani». Η θεµατική απεικόνιση συµπληρώνεται µε ενδεικτικά διασκορπισµένο σηµειακό σύµβολο όρους, το οποίο χαρακτηρίζει τον
ορεινό χαρακτήρα του νησιού, χωρίς άλλον διαφορισµό µεγέθους ή σπουδαιότητας. Στα βόρεια του νησιού απεικονίζονται η νησίδα «Didascaglio» και «Valcompare» (Ιθάκη).

Εικ. 10. Αριστερά: Η Ελλάδα του Gastaldi, µέσα του 16ου αι. ∆εξιά: Η Κεφαλονιά, σε λεπτοµέρεια του χάρτη, µε σχετική τάση ακτογραφικού προτύπου προς το πραγµατικό σχήµα.
Οι σχηµατικά ασαφείς απεικονίσεις του 17ου αιώνα, ακόµη και του 18ου, συνεχίζουν
για πολύ ακόµη καιρό να παραπέµπουν στα παλιότερα µορφικά πρότυπα, εφόσον στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουµε µια χαρτογραφική παραγωγή, η οποία αναφέρεται στη µηµετρική παράδοση των χαρτών, µια οπτική εκτός της νέας χαρτογραφικής πραγµατικότητας
που αρχίζει σιγά-σιγά να κυριαρχεί, µετά τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στη
γεωδαισία, την τοπογραφία και τη χαρτογραφία, κατά τα τέλη του 17ου αιώνα και µετά. Η τάση για σχηµατική πιστότητα προς µια ακριβέστερη ακτογραφική απόδοση, δεν σηµαίνει ότι
καθιερώνει νέα πρότυπα στις µεταγενέστερες απεικονίσεις και δεν ανατρέπει οριστικά τις γενικεύσεις στην απεικόνιση της Κεφαλονιάς τον 17ο αιώνα, κάτι που ισχύει άλλωστε και σε
απεικονίσεις άλλων νησιών και γεωγραφικών περιοχών, δεδοµένης και της µικρής κλίµακας
των χαρτών της εποχής. Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα αυτής της τυπολογίας φαίνονται
στην Εικ. 1132, (απεικονίσεις των Hondius και Lauremberg), όπου η µορφική γενίκευση και η
ιστορική τοπωνυµική αναφορά στην αρχαιότητα του Κέφαλου και των γιων του, αλλά και
του Πτολεµαίου (π.χ. Λωτώα νήσος) είναι προφανής, όπως και στην Εικ. 1233, στην απεικόνιση του Dapper η οποία παραπέµπει στη νησολογική παράδοση και εµφανίζει ήδη τάση
προσέγγισης προς το σήµερα γνωστό ακτογραφικό πρότυπο, η οποία θα ενταθεί στην απεικόνιση του Coronelli στα τέλη του αιώνα. Η Κεφαλονιά του Dapper µε αριστερόστροφο προσανατολισµό περίπου ενός και µισού τεταρτηµορίου κύκλου (-135 µοίρες), περιλαµβάνει λίγα
τοπωνύµια και ονοµαστικές ενδείξεις και κατά την ακτογραµµή και κατά το εσωτερικό του
νησιού, µε αναγραφή τους στη γαλλική π.χ. «CEFALONIE», «Asso Forteresse», «La petite
Cefalonie», «LE CANAL VISCARDO de grand fonds», την ιταλική / βενετική π.χ. «Villa di
Porto Cera», «Ponta Viscadro», «Torretta», «Passaggio di Barche», και την ελληνική σε λατινική µεταγραφή π.χ. «Lixuri», «S. Eufemia», «Porto Argostoli», «Porto Livadi». Τα θεµατικά
σηµειακά σύµβολα περιορίζονται στην ανάδειξη του ορεινού χαρακτήρα του νησιού, χωρίς
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βλ. ΣΜΣ, ό.π., από έγχρωµα πρωτότυπα.
βλ. ΣΜΣ, ό.π.

διαφορισµό των µεγεθών των όγκων και µε απουσία συµβολισµού του δασικού του χαρακτήρα.

Ακτογραµµή

Camocio

Porcacchi

Rosaccio

Bertius

Cavo s. Sidro
Tolissi
P. Viscardo
Fochi
Cavo placha

C. de S. Sidro
Tolissi
P. Guiscardo
Focchi

Cavo S. Sidro
Tolissi
P. Viscardo
Fochi
Cavo placha
Seche
S. Maria
La Biancha

C. de S. Sidro
Tolissi
P. Giuscardo
Focchi

S. Maria
La biancha
Vardiani*
Saline

Seche
Santa Maria
La Biancha
Trapano
Vardiani
Argostoli Porto
Saline

Vardiani
Saline

Seche
Santa Maria
La Biancha
Trapano
Vardiani
Argostoli Porto
Saline

*

Ονοµάζει έτσι το
Trapano, µε το
όνοµα των δυτικότερων βραχονησίδων.

Εσωτερικό

ZAFALONIA
Argostoli
Paligi
S. Franc.

Cefalonia
Pallichi
S. Francesco
S. Georgius
S. Nicolo
Il Borgo
Cutavo
Pianura
M. Lione**

ZAFALONIA
Argostoli
Paligi
S. Francesco
Corso

Cefalonia
Pallichi
S. Francesco

Paleocastro
Coromus
Dulichio
Erisso
Aterra
Castel vecchio
Petilia destruta

S. Georgius
S. Nicolo
Il Borgo
Cutavo
Pianura
M. Liont**
Leo**
Paleocastro
Coromus
Dulichio R.
Eriss
Aterra
Castel vecchio
Petilia destruta

**

**

Ονοµασία που συναντάται στον Buondelmonti στο α΄µισό
αιώνα
του
15ου
(“mons altissimo Leo
dittus”) για να ονοµατίσει τον Αίνο.

Ονοµασίες που συναντάται στον Buondelmonti στο α΄µισό
αιώνα
του
15ου
(“mons altissimo Leo
dittus”) για να ονοµατίσει τον Αίνο.

Πίν. 1. Τα τοπωνύµια της Κεφαλονίας σε απεικονίσεις τεσσάρων νησολογίων (Camocio, Porcacchi, Rosaccio, Bertius) στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα.

Εικ. 11. Επάνω: Η Ελλάδα «κατά Σοφιανό» σε απεικόνιση του Hondius (αριστερά) και η λεπτοµέρεια της Κεφαλονιάς (δεξιά). Κάτω: Τα νησιά του Ιονίου του Lauremberg (αριστερά)
και η λεπτοµέρεια της Κεφαλονιάς (δεξιά).

Εικ. 12. Αριστερά: Η Κεφαλονιά του Dapper. ∆εξιά: Η απεικόνιση στραµµένη στην ορθή απεικόνιση του βορρά.

Από τις απεικονίσεις του 17ου αιώνα διακρίνεται εκείνη του βενετού Vicenzo Coronelli, µε την οποία το σχήµα της Κεφαλονιάς προσεγγίζει ακόµη περισσότερο το σήµερα
γνωστό ακτογραφικό πρότυπο. Με αριστερόστροφο προσανατολισµό περίπου µισού τεταρτηµορίου κύκλου (-45 µοίρες) από τη διεύθυνση του βορρά (Εικ. 13, αριστερά34), η απεικόνιση του Coronelli, εκτός της ακτογραµµικής της προσέγγισης στη πραγµατική µορφή του νησιού, διακρίνεται για την εξαιρετική επιµέλεια στην καταγραφή πλήθους τοπωνυµίων, τα οποία όχι µόνο σηµειώνονται στο εσωτερικό του νησιού, αλλά πενήντα επιπλέον από αυτά καταγράφονται, χάριν της πληρότητας, σε ενσωµατωµένο πίνακα µε αριθµητική αναφορά τους
στην απεικόνιση. Το πλήθος των τοπωνυµίων είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από ό,τι στις
προηγούµενες απεικονίσεις και κατά την ακτογραµµή και στο εσωτερικό, ενώ στην υποµνηµατική καταγραφή τοπωνυµίων, µε αριθµητική αναφορά στο χάρτη, ονοµατίζονται (µε λατινική µεταγραφή) τόποι µε την εντόπια ονοµασία (Κοκολάτα, Λογαράτα, Καρουσάτα, Καµιναράτα, Μεταξάτα, κ.λπ.), κάτι το οποίο ακολουθείται στην ονοµατοθεσία στο εσωτερικό της
απεικόνισης. Έχουµε δηλαδή µια λεπτοµερή πιστή καταγραφή των τοπωνυµίων οικισµών µε
τα σύγχρονα ονόµατά τους, όπως εκφέρονταν από τους κατοίκους της Κεφαλονιάς το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα. Τα θεµατικά σηµειακά σύµβολα είναι επίσης πλουσιότερα, για να
χαρακτηρίσουν όχι µόνο τον ορεινό και δασικό χαρακτήρα του νησιού, αλλά και τις καλλιεργούµενες εκτάσεις, µε επιµέλεια στην καταγραφή και των ναών (ο Coronelli ήταν ιερωµένος).
Ενδιαφέρον έχει ότι το Κάστρο, ως πρωτεύουσα, ονοµάζεται µε κεφαλαία «CASTELLO» και
µε το επιπλέον όνοµα «Borgo» µε διαφορισµένη (εµφατική) γραµµατογραφή, σε σχέση µε τα
άλλα ονόµατα οικισµών, ενώ δεν αναφέρεται το Αργοστόλι ως όνοµα οικισµού, παρά την ονοµασία του κόλπου ως «P. ARGOSTOLI». Αντίθετα, ονοµατίζεται το «Lixuri» µε την ίδια
εµφατικά διαφορισµένη γραµµατογραφή, όπως ακριβώς γράφεται το «Borgo» και ένα µόνον
επιπλέον τοπωνύµιο στο νησί, το «Campagna di Livadi» στην Παλλική.

Εικ. 13. Αριστερά: Η Κεφαλονιά του Coronelli. ∆εξιά: Η απεικόνιση στραµµένη στην ορθή
απεικόνιση του βορρά.

Στην Εικ. 14 φαίνονται οι σχηµατικές διαφορές των απεικονίσεων της Κεφαλονιάς
της τυπολογίας του Dapper και εκείνης του Coronelli, ως προς το σηµερινό ακτογραµµικό
πρότυπο. Η σύγκριση των ακτογραµµικών µορφών γίνεται µε τη µέθοδο της βέλτιστης προσαρµογής κατά οµοιότητα35, από την οποία φαίνεται και ποσοτικά η σαφής υπεροχή του προ34
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∆ιατηρείται απολύτως το αρχικό ακρογραµµικό σχήµα (οµοιότητα) µε µόνη προσαρµογή κατά µια ενιαία κλίµακα και ενιαία στροφή, βλ. Χρ. Μπούτουρα και Ε. Λιβιεράτος 2001, «Ψηφιακές βέλτιστες προσαρµογές ιστο-
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τύπου Coronelli, ως προς το πρότυπο Dapper. Από την ψηφιακή επεξεργασία των δύο προτύπων προκύπτει ότι η βέλτιστη προσαρµογή κατά οµοιότητα της ακτογραµµής του Coronelli
είναι κατά 60% πλησιέστερη στο σηµερινό ακτογραµµικό πρότυπο από εκείνης του Dapper.

Εικ. 14. Βέλτιστη προσαρµογή κατά οµοιότητα των ακτογραµµικών προτύπων της Κεφαλονιάς του Dapper (αριστερά) και του Coronelli (δεξιά), µε άσπρη γραµµή, στο σηµερινό ακτογραµµικό πρότυπο, µε µαύρη γραµµή. Η βέλτιστη προσαρµογή, κατά οµοιότητα, της ακτογραµµής του Coronelli είναι κατά 60% πλησιέστερη στο σηµερινό ακτογραµµικό πρότυπο
από εκείνης του Dapper.

ρικών χαρτογραφικών απεικονίσεων. Μια εφαρµογή στα Ιόνια νησιά», στο: Ε. Λιβιεράτος, Ηλ. Μπεριάτος (Επιµ.), Η Επτάνησος σε χάρτες, ό.π., σελ. 175-182 και C. Boutoura and E. Livieratos 2006, “Some fundamentals
for the study of the geometry of early maps by comparative methods”, e-Perimetron, Vol. 1, No. 1, pp. 60-70.

18ος αιώνας
Τον 18ο αιώνα, το χαρτογραφικό πρότυπο της Κεφαλονιάς συναντάται σε πληθώρα χαρτών
του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, κυρίως συνδεδεµένο µε την Πελοπόννησο και τον γεωχώρο
των νησιών του Ιονίου, σύµφωνα µε το πολιτικό, µορφωτικό και ιδεολογικό κλίµα της περιόδου εκείνης στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, που στρέφεται όχι µόνον προς το «ελληνικό ιδεώδες», αλλά και στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήµατα της περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Κύριο χαρακτηριστικό στην απεικόνιση του νησιού είναι ότι παγιώνεται σε πλήθος
χαρτών της εποχής, διαφόρων χαρτογράφων, η τυπολογία του Dapper των µέσων του 17ου
αιώνα και όχι η σχηµατικά (γεωµετρικά) και θεµατικά ανώτερη τυπολογία που εισήγαγε ο
Coronelli στα τέλη του αιώνα. Η απεικόνιση της Κεφαλονιάς ακολουθεί τα δύο παραπάνω
πρότυπα σε χάρτες του 18ου αιώνα, µε ελληνικό ενδιαφέρον, στους οποίους εντάσσονται και
εκείνοι των σπουδαίων γάλλων χαρτογράφων Delisle και d’Anville, που διαµορφώνουν διακριτό ρεύµα στην ιστορία της χαρτογραφίας της εποχής. Ο µεν Desisle ακολουθεί την τυπολογία του Dapper, όπως και πολύ άλλοι χαρτογράφοι π.χ. ο Aa, ο Wit, ο Fer, ο Homann, ο
Ρήγας, ο δε d’Anville την τυπολογία του Coronelli, την οποία ακολουθούν λιγότεροι χαρτογράφοι µεταξύ των οποίων και ο Choiseul-Gouffier (Εικ. 15).

Εικ. 15. Την τυπολογία απεικόνισης της Κεφαλονιάς του Dapper και του Coronelli ακολουθούν σειρές χαρτογράφων του 18ου αι. Την πρώτη τυπολογία, η σειρά του Delisle (επάνω)
µέχρι τον Ρήγα και τη δεύτερη η σειρά του d’Anville µέχρι τον Choiseul-Gouffier (κάτω).
Παρ’ όλη την πρόοδο που σηµειώνεται στη χαρτογραφία του 18ου, πολλές απεικονίσεις συνεχίζουν τη νησολογική και τη λόγια παράδοση της ασαφούς σχηµατικής απεικόνισης
µε τις ιστορικές τοπωνυµιακές αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα, όπως είναι τα δύο ενδεικτικά παραδείγµατα της Εικ. 1636, εκτός των ακτογραφικών τάσεων των τυπολογιών Dapper
και Coronelli. Οι αναφορές στην αρχαιότητα οδηγούν µερικές φορές σε διπλές χαρτογραφικές εκδοχές του ελλαδικού χώρου, οι οποίες παραπέµπουν στον ιστορικό γεωχώρο και στον
σύγχρονο της εποχής του χαρτογράφου, όπως είναι π.χ. οι απεικονίσεις του ChoisseulGouffier της Εικ. 1737, µε τις ενδιαφέρουσες διαφορές σε ακτογραµµικές λεπτοµέρειες και σε
τοπωνύµια της Κεφαλονιάς. Στην περίπτωση αυτή, αξίζει να σηµειωθεί η ενδιαφέρουσα δια36

Η Εικ. 16 (αριστερά) προέρχεται από ιδιωτική συλλογή. Για την Εικ. 17 (δεξιά) βλ. ΣΜΣ, ό.π., από έγχρωµο
πρωτότυπο.
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φορά στη µορφική απόδοση της ακτογραµµής του κόλπου του Αργοστολίου, όπου στην ιστορική απεικόνιση (Εικ. 17, δεξιά) φαίνεται να µην έχει διαµορφωθεί ο ανατολικός κλάδος του
κόλπου και στη θέση του να σηµειώνεται ανώνυµη λίµνη. Επίσης σηµειώνονται οι τοπωνυµιακές διαφορές µεταξύ των δύο εκδοχών, όπως «Nesus» (ιστορ.) / «Asso» (συγχρ.), «Same»
(ιστορ.) / «Santo» (συγχρ.), «ITHAKA» (ιστορ.) / «Teaki» (συγχρ.), «CEPHALLENIA» (ιστορ.) / «CEFALONIE» (συγχρ.). Επίσης, στην ιστορική εκδοχή αναφέρεται η ονοµασία του
Κάστρου ως «Cephallenia», συνοδευόµενη από σηµειακό σύµβολο, όπως και ο ναός «Jovis
Ænesii Templ» νοτιοανατολικά του Κάστρου στη θέση «Platis» στη σύγχρονη εκδοχή (Εικ.
17, αριστερά), στην οποία προστίθενται περισσότερα τοπωνύµια, όπως το «Argostoli», η
«Scala», το «Livadi» και κατά την ακτογραµµή τα «Carogra», «Guardiani», «Giri» και «C.
Capro»

Εικ. 16. Αριστερά: απεικόνιση νησολογικού τύπου του Roux, µε αριστερόστροφο προσανατολισµό κατά τεταρτηµόριο κύκλου. ∆εξιά: Η Κεφαλονιά σε άλλη εκδοχή του Fer, µακράν
του προτύπου Dapper ή Coronelli.

Εικ. 17. Ιστορική και σύγχρονη τοπωνυµιακή απόδοση της Κεφαλονιάς από τον ChoiseulGouffier, η οποία ακολουθεί το ακτογραµµικό πρότυπο Coronelli. Αριστερά: Η σύγχρονη εκδοχή. ∆εξιά: Η ιστορική εκδοχή, µε µόνη ακτογραµµική διαφοροποίηση στον κόλπο του Αργοστολίου.

Στις απεικονίσεις της Κεφαλονιάς του 18ου αιώνα πρέπει να σηµειωθεί και εκείνη της
Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή38, µε την οποία κλείνει ο αιώνας αυτός. Η αναφορά δεν επιβάλλεται µόνο λόγω της σπουδαιότητας του µνηµειώδους αυτού έργου της ελληνικής χαρτογραφίας και του ελληνικού διαφωτισµού, αλλά και λόγω των χρονολογικών συµπτώσεων που
συνδέουν την Χάρτα και τον δηµιουργό της µε τις ιστορικές χρονολογίες στις οποίες αναφέρεται το επετειακό αυτό συνέδριο στο Αργοστόλι: ο Ρήγας Βελεστινλής γεννήθηκε το 1757,
τη χρονιά ακριβώς της µεταφοράς της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς από το Κάστρο στο Αργοστόλι, πριν 250 χρόνια, ενώ η Χάρτα του εκδόθηκε στη Βιέννη το 1797, τη χρονιά ακριβώς
που λήγει η βενετική κυριαρχία στα Επτάνησα! Η συγκυρία είναι πραγµατικά εντυπωσιακή!
Η σχεδίαση της Κεφαλονιάς του Ρήγα (Εικ. 18, αριστερά39) ακολουθεί το ακτογραµµικό πρότυπο του Delisle (του τύπου της ακτογραµµής του Dapper), και είναι γενικά πλησιέστερο σε εκείνο της τυπολογίας Delisle – A40, παρά τις µερικές συνάφειες µε την ακτογραµµή
που αποδίδεται στην τυπολογία Delisle – B, κυρίως στο νοτιοανατολικό άκρο και στον µείζονα κόλπο του νησιού.

Εικ. 18. Αριστερά: Η Κεφαλονιά στη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή, ο οποίος γεννήθηκε τη
χρονιά της µεταφοράς της πρωτεύουσας του νησιού από το Κάστρο στο Αργοστόλι (1757).
Εκδόθηκε στη Βιέννη τη χρονιά του τέλους της βενετικής κυριαρχίας στα Επτάνησα (1797).
Το σχήµα της ακρογραµµής ακολουθεί την τυπολογία Delisle, µε παραποµπή στον Dapper.

Η Κεφαλονιά της Χάρτας δεν διακρίνεται για τον πλούτο των τοπωνυµίων, την ακρίβεια, την πιστότητα και την εκφορά τους. Κατά την ακτογραµµή σηµειώνονται µόλις έξι: η
νησίδα «Λητοΐα» ή «Βαρδιάνοι» (η ονοµασία ανάγεται στην πτολεµαϊκή Λωτώα νήσο και
στη βενετική Vardiani), «Αρτέρα Λ.», «Γγισάρδο» (µεταγράφει µε Γγ το λατινικό G, για το
Guiscardo ή Giuscardo, το Φισκάρδο), «Γγισάρδι Λ.», «Κάπρο Ακ.» και «Καλογραία» (είναι
η ονοµασία «Coragra» του Coronelli και «Carogra» του Choiseul-Gouffier). Στο εσωτερικό
αναγράφει ως κύριους οικισµούς την πρωτεύουσα «ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ, Αργοστόλι» και τη «Σάµη» και ως δευτερεύοντες τους: «Κράνιον», «Πρόναια», «Πάλη, Ληξούρι» και «αγ. Ευφηµία» στο δυτικό µέρος του νησιού και «Σκάλλα» στο νοτιοανατολικό άκρο. Επίσης σηµειώνονται ως «Μπόργο» το Κάστρο, το φρούριο στην «Άσσο» και δύο όρη, χωρίς διαφορισµό µεγέθους, «Αίνος ορ.» και «Βαία ορ.» στο βόρειο τµήµα. Η διάσπαρτη τοποθέτηση του θεµατικού σηµειακού συµβόλου όρους, υπονοεί τον ορεινό χαρακτήρα του νησιού, αλλά δεν συ38

Βλ. Ε. Λιβιεράτος 2007γ, «Ζητήµατα ‘χαρτογραφίας’ στη Χάρτα του Ρήγα», στα πρακτικά του συµποσίου Η
Χάρτα του Ρήγα Φεραίου (1797-2007), 27 Οκτωβρίου, Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου (υπό
έκδοση).
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Συλλογή Σύλβιας Ιωάννου, ΣΣΙ, βλ. http://cartography.web.auth.gr/IOANNOU/Ioannou_el.htm
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Και µάλιστα της επιµέρους τυπολογίας Delisle – A την οποία ακολουθεί ο Ρήγας για τη σχεδίαση του 60%
της χαρτογραφικά «ωφέλιµης» επιφάνειας της Χάρτας, βλ. Λιβιεράτος 2007γ, ό.π.

µπληρώνεται µε σύµβολο δηλωτικό του δασικού του πλούτου. Ως προς την απεικόνιση της
Ιθάκης41, ο Ρήγας ακολουθεί και πάλι το πρότυπο Delisle – A µεταγράφοντας τη διπλή νησιωτική απεικόνιση εκεί (µεγαλύτερο και µικρότερο νησί) «Dulichium» και «Ithaca», ως
«∆ολίχειον» και «Ιθάκη» αντίστοιχα42.
Με την είσοδο στον 19ο αιώνα, οι χαρτογραφικές απεικονίσεις της Κεφαλονιάς, ακολουθούν πια το ευρύτερο ρεύµα των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων της χαρτογραφίας. Την περίοδο των πρώτων δεκαετιών του αιώνα, κατά τη διάρκεια της ελληνικής παλιγγενεσίας και πριν την εποχή της γεωδαιτικής χαρτογραφίας, διακρίνεται ανάµεσα σε άλλους χάρτες ο τετράφυλλος του γάλλου Pierre Lapie, του 182643 στον οποίο η Κεφαλονιά απεικονίζεται µε αξιοσηµείωτη για την εποχή επιµέλεια και πυκνότητα πληροφοριών, στο βορειοδυτικό φύλλο-χάρτη (Εικ. 1944). Είναι εύλογο, η απεικόνιση αυτή του νησιού να προέρχεται από σχετικές γαλλικές εργασίες της δωδεκαετίας από το 1797 µέχρι το µέχρι το 1809,
όταν η Κεφαλονιά, µε τα άλλα Ιόνια νησιά, βρέθηκαν υπό γαλλικό έλεγχο, στο µεσοδιάστηµα
από την κατάρρευση της Βενετίας και µέχρι τη βρετανική ηγεµονία (πρώτος γαλλικός εδαφικός έλεγχος από το 1797 µέχρι το 1799, η γαλλορωσική κάλυψη της Επτανήσου ∆ηµοκρατίας από το 1800 µέχρι το 1807 και η δεύτερη γαλλική κυριαρχία από το 1807 µέχρι το 1809).
Η απεικόνιση της Κεφαλονιάς στον χάρτη αυτό του Lapie, είναι πλούσια σε τοπωνύµια (ελληνικά µεταγραµµατισµένα σε λατινική εκφορά, µε γαλλική συνοδεία στους θεµατικούς γεωγραφικούς προσδιορισµούς π.χ. Golfe, Cap, Baie, Val, Canal, κ.ά., διατηρώντας ταυτόχρονα
και λίγους βενετικούς τοπονωµαστικούς τύπους).
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Η γενικά πλούσια ποικιλία τοπωνυµιακής αναφοράς και σχηµατικής απόδοσης της Ιθάκης αξίζει να µελετηθεί
ως ίδιον θέµα.
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Εικ. 19. Η Κεφαλονιά το 1826, σε λεπτοµέρεια του τετράφυλλου χάρτη της Ελλάδας του Pierre Lapie.

Επιλεγόµενα
Η πρώτη στην ιστορία «αριθµητική» γεωγραφική αναφορά της Κεφαλονιάς γίνεται τον 2ο
µ.Χ. αιώνα στη Γεωγραφία του αλεξανδρινού Κλαυδίου Πτολεµαίου, µε τα ζεύγη των γεωγραφικών συντεταγµένων τριών µόλις σηµείων, µε το γεωγραφικό µήκος και πλάτος τους στο
πτολεµαϊκό σύστηµα ταξιθέσης τόπων στον γνωστό κόσµο της εποχής: τα δύο σηµεία, τα οποία δεν φέρουν όνοµα, ορίζουν τα κατά το γεωγραφικό πλάτος ακρότατα σηµεία του νησιού
και το τρίτο µια οµώνυµη πόλη στα δύο τρίτα του πλάτους µεταξύ των δύο ακρότατων σηµείων από το νότο προς τον βορρά.
Από τότε, θα περάσουν πολλοί αιώνες µέχρι να απεικονιστεί η Κεφαλονιά σε χάρτες,
µε πρώτα παραδείγµατα, τις σχεδόν σηµειακές ταξιθετήσεις της σε αραβικούς άτλαντες του
12ου αιώνα, σε ναυτικούς πορτολάνους χάρτες του 13ου και 14ου και στις πρώτες επιφανειακές
απεικονίσεις του νησιού στους χάρτες που συνοδεύουν την πτολεµαϊκή Γεωγραφία από τα
τέλη του 13ου αιώνα. Σε µεγαλύτερη κλίµακα, αλλά σχηµατικά αβέβαιη, θα είναι η απεικόνιση της Κεφαλονιάς, στα περίφηµα νησολόγια (isolarii, ιζολάρια), από τις αρχές του 15ου αιώνα, µέχρι σχεδόν τις αρχές του 18ου, µε αύξουσα εγγραφή τοπωνυµίων, όπως και στους χάρτες που συνοδεύουν της δυτικές εκδόσεις της Γεωγραφίας ή τους ανεξάρτητους χάρτες που
βασίζονται σ’ αυτές και τους χάρτες που θα ακολουθήσουν τη λεγόµενη µετα-πτολεµαϊκή
χαρτογραφία. Η αλλαγή θα σηµειωθεί από τον 17ο αιώνα και µετά, όταν οι απεικονίσεις της
Κεφαλονιάς του Dapper κατά το µέσον του αιώνα και κυρίως του Coronelli στα τέλη του, θα
προσεγγίσουν το πραγµατικό ακτογραµµικό πρότυπο του νησιού45. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να
γίνει στον Coronelli και στην χαρτογραφική του επιµέλεια, µε την οποία καταγράφει τα τοπωνύµια και θεµατογραφεί τα φυσικά χαρακτηριστικά του νησιού. Είναι άλλωστε εύλογη η
επίδοση του βενετού ιερωµένου χαρτογράφου, εφόσον οι µέχρι τότε, για δύο αιώνες, παρουσία της Γαληνοτάτης στα Ιόνια νησιά τον εφοδίασε µε τα στοιχεία και τα δεδοµένα εκείνα
που ήταν απαραίτητα για την υποδειγµατική (για την εποχή) χαρτογραφική του επίδοση.
Τα δύο αυτά πρότυπα του 17ου αιώνα (Dapper και Coronelli) ακολουθούν ουσιαστικά
οι χαρτογράφοι του επόµενου αιώνα, οι οποίοι διαµορφώνουν έτσι δύο µεγάλα, ας τα πούµε,
ρεύµατα στην απεικόνιση της Κεφαλονιάς, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους κορυφαίους
της χαρτογραφίας της περιόδου, τον Delisle και τον d’Anville. Χωρίς να λείπουν (το αντίθετο
άλλωστε) και άλλες περιπτώσεις επιµονής σε διαφορετικά παλαιότερα πρότυπα, ο Delisle,
ανήκει στο ρεύµα της τυπολογίας του Dapper και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον
χαρτογράφων του αιώνα, µεταξύ των οποίων και ο Ρήγας Βελστινλής, που ακολουθεί τον Delisle, ενώ ο d’Anville, ανήκει στο ρεύµα της τυπολογίας του Coronelli, σε στενότερο κύκλο
χαρτογράφων, στον οποίο όµως θα συναντήσουµε σηµαντικούς, για τον ελληνικό γεωχώρο,
όπως π.χ. ο Choiseul-Gouffier.
Οι ιστορικές χαρτογραφικές απεικονίσεις της Κεφαλονιάς, είναι βέβαια πολύτυπες και
πολυάριθµες όσες και εκείνες του ευρύτερου ελληνικού γεωχώρου, µε διαχρονικές µορφολογικές παλινδροµήσεις κατά την ακτογραφία και ποσοτικές αυξοµειώσεις κατά τις θεµατικές
πληροφορίες και τα δεδοµένα που καταχωρούνται µε τοπωνύµια και σύµβολα, καθώς και κατά την αξιοπιστία τους. Εποµένως είναι προφανής η αδυναµία εξαντλητικής παρουσίασης
όλων αυτών των απεικονίσεων, ακόµα και της απλής αναφοράς τους, στον περιορισµένο χώρο εδώ. Όµως µια ενδεικτική περιήγηση σε µερικές σηµαντικές από αυτές τις απεικονίσεις
του νησιού (Εικ. 2046), που εντάσσονται, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε ευρύτερα χαρτογραφικά σύνολα και τυπολογίες χαρτών, παρέχουν, ελπίζω, µια ικανή εικόνα για την εξέλιξη
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Έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί εδώ, ότι το ακτογραµµικό σχήµα της Κεφαλονιάς κατά τον Coronelli (τέλη του
17ου αι.) είναι κατά πολύ πλησιέστερο στο πραγµατικό από άλλες πολύ µεταγενέστερες, όπως είναι π.χ. η αντίστοιχη απεικόνιση κατά τον Lapie στον µεγάλο δεκαπενταφυλλό του χάρτη του 1822!
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Ψηφιακή επεξεργασία για τη σύγκριση διαφόρων ιστορικών απεικονίσεων (τ. 13ου – τ. 17ου αι.) της ακτογραµµής της Κεφαλονιάς, µε βάση τη βέλτιστη προσαρµογή των απεικονίσεων κατά οµοιότητα.

της χαρτογραφικής απεικόνισης της Κεφαλονιάς, σε µικρή σχετικά κλίµακα, από την αρχαιότητα µέχρι τον 18ο αιώνα.
Η έρευνα, στον πεδίο αυτό είναι σχεδόν ανεξάντλητη και συµβάλλει, νοµίζω, στην ευρύτερη
κατανόηση της εξέλιξης του γεωγραφικού χώρου του νησιού και της ιστορίας του. Ενός νησιού, που διαθέτει, µαζί µε άλλα, το σπουδαίο χαρτογραφικό προνόµιο της πολύ εύκολης
µνηµονικής ανάκλησης του γεωγραφικού του σχήµατος, όχι µόνο από τους ειδικούς της χαρτογραφίας, αλλά και από το ευρύτατο κοινό, λόγω της ακτογραµµικής ιδιοµορφίας του. Το
προνόµιο αυτό είναι ένα από τα ισχυρά «επικοινωνιακά δώρα» που προσφέρει η γεωγραφία
και η χαρτογραφία σε σχετικά λίγους τόπους και ιδιαίτερα σε νησιά!

Εικ. 20. Μια ενδεικτική επιλογή από ακτογραµµικούς τύπους της χαρτογραφικής απεικόνισης
της Κεφαλονιάς, από τον 13ο µέχρι τα τέλη του 17ου αι., σε τυπολογίες χαρτών της ελληνικής
πτολεµαϊκής παράδοσης, των νησολογίων, της δυτικής πτολεµαϊκής περιόδου, των ναυτικών
πορτολάνων χαρτών της αναγέννησης και της µετα-πτολεµαϊκής περιόδου της χαρτογραφίας.
Οι απεικονίσεις είναι σχηµατικά και κατά µέγεθος συγκρίσιµες, ενώ φαίνεται η ακτογραµµική συµβατότητά τους µε το σηµερινό χαρτογραφικό πρότυπο του νησιού, όπως έχει εξαχθεί
από την ψηφιακή διαδικασία της βέλτιστης προσαρµογής κατά οµοιότητα. Οι µαύρες επιφάνειες «µετρούν» το βαθµό απόκλισης των ιστορικών απεικονίσεων από το σηµερινό ακτογραµµικό πρότυπο της Κεφαλονιάς.
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Evangelos Livieratos∗
Shapes and names of Cephalonia. Cartographic representations up to 18th century∗∗
Summary
In this contribution a brief reference is made about the cartographic representations of the island of Cephalonia, from its first geographic placement by Claudius Ptolemy in his Geographeké Yphégesis in 2nd cent. a.D. up to the end of 18th cent., when the island is represented in
the emblematic map of the Greek enlightenment, the Charta by Rigas Velestinlis in 1797 the
year the Venetians left the Ionian Islands!
The selective presentation of maps depicting the largest among the Ionian Islands follows
here the post-Ptolemy course in the history of cartography and maps with major turn-points
the medieval period and especially its late phases with the Arabic and Byzantine maps of
Ptolemaic origin and the Italian renaissance cartography, the earlier nautical portolan maps, of
almost the same period but with longer duration and later on with the Isolarii, from 15th cent.
and after. Since then, the reference to the cartographic representations of Cephalonia is done
for the period from 16th, 17th to 18th century, when cartography is technologically developed
and quantitatively expanded. This short presentation concludes with some shape comparisons
of several typologies of cartographic representations of Cephalonia using digital analytical
tools and with a hint to some relevant cartography of the period of the War of Greek Independence in early 19th century.
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