
Αν ο κύριος τίτλος αυτής της έκθεσης με χάρτες μιας νήσου 
του Αιγαίου (δάνειος από το Βιβλίο των νήσων του Αρχι-

πελάγους του Cristoforo Buondelmonti, 1420)1 θα μπορούσε, με 
κάποια μεγάλη εύνοια της γεωγραφικής γνώσης ή της φαντα-
σίας, να παραπέμψει στη νοτιότερη των Κυκλάδων νήσο Θήρα 
ή Σαντορίνη, λόγω του μοναδικού της σχήματος, άραγε πό-
σες και ποιες μικρές ιστορίες θα μπορούσε να διηγηθεί κανείς 
για τη νήσο αυτή με χαρτογραφικό τρόπο; Ένα ερώτημα που 
θα επέτρεπε πάρα πολλές απαντήσεις για τις τόσες και τόσες 
γνωστές και άγνωστες και όχι μόνο μικρές ιστορίες, τόσες όσες 
και οι χρόνοι που γνωρίζουμε για τη φύση, τη ζωή και τα πα-
ράγωγά τους στην κατά τον Ηρόδοτο Καλλίστη αυτή νήσο... 
Και ποιες ιστορίες θα ήταν οι μικρές και ποιες οι μεγάλες; Και 
αν υποθέσουμε ότι η τύχη μας χάριζε τη γνώση κάποιων από 
τις απαντήσεις, ποιες απ’ αυτές θα διαλέγαμε για να συνθέ-
σουμε μιαν έκθεση, στην οποία θα είναι οι χάρτες το βασικό 
διακύβευμα; 
 Θεωρητικά ερωτήματα, υποθετικά ή της περιπατητικής 
σχολής, θα έλεγε κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα η επι-
λογή των μικρών ιστοριών (μικρών για το σύντομο της αφή-
γησης) και ο τρόπος διήγησης περιορίζεται από τις δεσμεύσεις, 
ενίοτε πολλές και ανυπέρβλητες, που επιβάλλουν κάθε φορά οι 
πολύ συγκεκριμένες συνθήκες των εκθέσεων, ιδιαίτερα όταν 
το αφηγηματικό μέσο προσέγγισης μιας ιστορίας είναι ο χάρ-
της, ο γοητευτικός και όμορφος, ο ελκυστικός και μυστηριώ-
δης, αλλά και απαιτητικός στην ανάγνωση και κατανόησή του. 
Έτσι, η επιλογή, τελικά αποσπασματική θεματικά, μπορεί μεν 
να διατηρεί τη χρονική συνέχεια, δεν παύει όμως να είναι κυ-
ρίως επιλεκτική!
 Η επιτυχία προηγούμενης εκδήλωσης της Βιβλιοθήκης 
του ΑΠΘ, της έκθεσης μιας ενότητας γαλλικών χειρόγραφων 
χαρτών των Κυκλάδων του 17ου αι. από τους θησαυρούς 
της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης της,2 ήταν η αφορμή να συζη-
τηθεί η ευγενική πρόταση του Ιδρύματος Λ. & Ε. Μπελλώνια 
για τη μεταφορά της στη Σαντορίνη. Όμως, η απουσία χάρ-
τη της νήσου στη συγκεκριμένη ενότητα οδήγησε στην ιδέα 
του σχεδιασμού μιας εξ ολοκλήρου νέας έκθεσης με σύνθετο 
χαρτογραφικό περιεχόμενο αναφοράς τη Σαντορίνη. Επιλογή 
μας ήταν να απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι μόνο στους 
ειδικούς, να βασίζεται κυρίως στις συλλογές της Βιβλιοθήκης, 
να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του περιεχομένου της στη 
χαρτογραφική αναφορά μερικών χαρακτηριστικών ενοτήτων 

1. Βλ. την ελληνική μετάφραση του λατινικού κειμένου στον Legrand, 
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της ιστορίας της νήσου, από την ύστερη προϊστορική περίο-
δο μέχρι τον Μεσοπόλεμο, και να χρησιμοποιεί τις νέες ψηφι-
ακές τεχνολογίες για την ευρύτερη ανάδειξη και διάδοση του 
πλούτου των χαρτών. Μέσα στο χρονικά εκτεταμένο πεδίο 
που επιλέχτηκε, δόθηκε έμφαση στα νησιωτικά χαρακτηρι-
στικά των απεικονίσεων, διασχίζοντας τις μεγάλες περιόδους 
της χαρτογραφικής μας κληρονομιάς. 

Το περιεχόμενο της έκθεσης 

Από την επιλογή αυτή προέκυψαν οι μικρές ιστορίες του υπό-
τιτλου της έκθεσης με απεικονίσεις σε χάρτες και την ανά-
δειξη κάποιων λεπτομερειών από την ιστορία και τη ζωή 
της νήσου Θήρας, της Σαντορίνης, της κατά τον Léonce Élie 
de Beaumont, σημαντικότερης και διδακτικότερης νήσου, εξ 
όσων υπάρχουν επί της γης3 και όχι μόνο για τις περιπέτειές 
της με αντίπαλο τις υποχθόνιες δυνάμεις της Φύσης. Διαμορ-
φώθηκαν 14 μικρές ιστορίες με διακριτό περιεχόμενο και ανα-
φορά στον χρόνο που εκφράζονται με χαρτογραφικό τρόπο 
και παρουσιάζονται χάρη στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες 
επεξεργασίας και οπτικοποίησης σε εκτυπώσεις 30 Πινάκων 
μεγάλων διαστάσεων είτε ως ακέραιοι χάρτες είτε ως σύνθε-
τες απεικονίσεις. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλονται πτυχές 
της ιστορικής πορείας της νήσου Θήρας (αλλά και με τα ονό-
ματα Άγασα, Φιλεταίρα, Τερασία, Θηρασία ή Σαντορίνη, όπως 
και Σαντάρι, Σατερίνη, Σάντα Ερίνη, Σαντιλίνη, κ.ά.) πολλές 
φορές συνοδευόμενη από τα «μυστηριώδη» Χριστιανά, τις 
τρεις σημαντικές για τη ναυσιπλοΐα νησίδες στα νοτιοδυτικά 
της, εκτός από εκείνες τις πιο γνωστές που την περιβάλλουν 
εκ του σύνεγγυς, άλλοτε περισσότερες κι άλλοτε λιγότερες, 
ανάλογα με τη δράση των υποχθόνιων δυνάμεων.
 Με χρονική ιστορική σειρά, οι 14 Μικρές Ιστορίες της Έκ-
θεσης αφηγούνται οπτικοποιημένα πτυχές της ιστορίας της 
Σαντορίνης σε 30 Πίνακες: 
ΙΣΤΟΡΙΑ 1 Η θέση της Πίν.1 στο νότιο δωρικό τόξο των Κυκλάδων.  
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 Οι εικόνες της Μεταμορφούμενης νήσου Πίν.2 από 
την προ-ηφαιστειακή περίοδο μέχρι το 2000 π.Χ. και το 196 
π.Χ. και μέχρι το 1508 και ύστερα Πίν.3 από το 1573 μέχρι το 
1712 και από το 1866 στο 1928. ΙΣΤΟΡΙΑ 3 Η παλαιότερη σω-
ζόμενη απεικόνιση στην Ελλάδα Πίν.4 από το 1500 π.Χ., η πε-
ρίφημη νωπογραφία της Θήρας, με το αναγνωρισμένο χαρ-
τογραφικό της περιεχόμενο.4 ΙΣΤΟΡΙΑ 4 Η δίδυμη απεικόνιση 
ως Θήρα και Θηρασία στους χάρτες της Γεωγραφίας του 
Πτολεμαίου, όπως σώζονται στους ελληνικούς κώδικες Πίν.5 
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655 (Βατοπεδινός, 13ος-14ος αι., Άγιον Όρος) και Πίν.6 388 (Μαρ-
κιανός, 15ος αι., Βενετία). Οι σημερινές Πίν.7 συντεταγμένες των 
θέσεων της Θήρας και οι αντίστοιχες Πίν.8 σε μεταγενέστερες 
εκδόσεις του 15ου και 16ου αι. ΙΣΤΟΡΙΑ 5 Η Σαντορίνη Πίν.9 ως 
šantari ωοειδής και πεπλατυσμένη στον σημαντικό αραβικό 
χάρτη του Αλ Ιδρίζι (12ος αι.), προσανατολισμένο με το Νότο 
προς τα επάνω και το Βορρά προς τα κάτω κατά το αραβι-
κό πρότυπο. ΙΣΤΟΡΙΑ 6 Η Sant Erin με τις νησίδες Χριστιανά 

Πίν.10 στην Carta Pisana (13ος αι.), τον παλαιότερο σωζόμενο 
πορτολάνo χάρτη όλων των μεσαιωνικών ναυτικών χαρτών 
της Μεσογείου. ΙΣΤΟΡΙΑ 7 Περιλαμβάνει μια σειρά απεικονίσε-
ων της Σαντορίνης σε ιζολάρια/νησολόγια ιταλικής (κυρίως), 
οθωμανικής, ολλανδικής και γαλλικής προέλευσης: τον χάρτη 

Πίν.11 της καθ’ ὁμοιότητα σελήνης μηνοειδοῦς νήσου του πα-
λαιότερου βιβλίου των νήσων του Αρχιπελάγους του Buondel-
monti (1420), από το λατινικό χειρόγραφο της Αμβροσιανής 
Βιβλιοθήκης5 (1422) και Πίν.12 μεταγενέστερης απεικόνισης με 
μετάφραση της περιγραφής της νήσου στα ελληνικά. Τον χάρ-
τη Πίν.13 της Santa Erini με τα Χριστιανά, σε ξυλογραφία του 
Bartolomeo da li Sonetti (Βενετία, 1485) από το νησολόγιό του 
σε στίχους. Τον χειρόγραφο χάρτη Πίν.14 της νήσου με τα Χρι-
στιανά, του οθωμανού ναυάρχου Piri Reis από το βιβλίο της 
θάλασσας (1521-1525), με το βορρά προς τα κάτω κατά τα 
αραβικά πρότυπα. Τον χάρτη Πίν.15 σε ξυλογραφία από το δη-
μοφιλές νησολόγιο (Βενετία, 1528) του σπουδαίου Benedetto 
Bordone, γνωστού γεωγράφου και χαρτογράφου της εποχής 
του, εισηγητή της ομώνυμης χαρτογραφικής ωοειδούς προ-
βολής του πρώιμου 16ου αι. Τον χάρτη Πίν.16 από τις πλέον 
φημισμένες νήσους του κόσμου του Tommaso Porcacchi (Βενε-
τία, 1590), από τις χαλκογραφίες του χαράκτη Girolamo Porro. 
Τον χάρτη Πίν.17 του καλλιτέχνη των νήσων του Αρχιπελάγους, 
σπουδαίου ζωγράφου και χαράκτη Marco Boschini (Βενετία 
1658). Τον χάρτη Πίν.18 του Olfert Dapper (Άμστερνταμ, 1703), 
μιας Σαντορίνης που ο ίδιος δεν είδε ποτέ, αφού ο διάσημος 
Ολλανδός περιέγραψε σε χάρτες περιοχές της γης χωρίς να 
έχει ταξιδέψει ποτέ εκτός της χώρας του! Και τέλος Πίν.19 ο 
υπέροχος προοπτικός χάρτης της νήσου, του γνωστού βοτα-
νολόγου Joseph Piton de Tournefort (Λυών, 1717), ο οποίος με 
εντολή του Λουδοβίκου ΙΔ΄ ταξίδεψε στο Αρχιπέλαγος (1700-
1702) και χαρτογράφησε τα νησιά και τη χλωρίδα τους. ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ 8 Ο Choiseul-Gouffier με συνεργάτες του ταξιδεύει το 1776 
στις ακτές του Αιγαίου, στο νότιο Μοριά και στις Κυκλάδες για 
την προετοιμασία του έργου του Voyage pittoresque de la Grè-
ce, που ολοκληρώθηκε το 1822, με αποτυπώσεις, τοπιογραφί-
ες, χάρτες και την απεικόνιση μέρους της Σαντορίνης Πίν.20. Το 
έργο αυτό ανέδειξε το διακύβευμα του Αιγαίου ως μείζον 

5. Η Veneranda Biblioteca Ambrosiana επέτρεψε την παρουσίαση στην έκ-
θεση του σχετικού χάρτη από τον λατινικό κώδικα (1422) της συλλογής της.

Στήλη 2 Στήλη 3 Συνέχεια στη στήλη 4καθ’ ὁμοιότητα σελήνης μηνοειδοῦς.  



Buondelmonti 1420

Aπό την 
Τρικόγλειο 
Βιβλιοθήκη
& τις 
συλλογές 
της 
Βιβλιοθήκης
του
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την ευγενική συμμετοχή της Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Χορηγός

Έκθεση Xαρτών

ΜΠΕΛΛΩΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

14 
Μικρές 
Ιστορίες 
με Χάρτες 
για τη 
Θήρα σε 
30 
Πίνακες 
[ Από το 
1500 π.Χ. 
μέχρι τον 
Μεσοπόλεμο ]

ζήτημα στις σχέσεις της οθωμανικής με τη ρωσική αυτοκρα-
τορία και επανεκδόθηκε πολύ μετά το θάνατό του με τους 
εκδότες να αντικαθιστούν το Grèce του τίτλου με το Empire 
Ottoman! Όμορφα τοπία Πίν.21 της νήσου και  σκηνές Πίν.22 της 
καθημερινής της ζωής στα τέλη του 18ου αι., ολοκληρώνουν 
αυτή τη μικρή ιστορία. ΙΣΤΟΡΙΑ 9 Δεν θα μπορούσε βέβαια να 
παραληφθεί η Σαντορίνη Πίν.23 στη Χάρτα της Ελλάδος του 
Ρήγα Βελεστινλή (Βιέννη, 1797), ιδιαίτερα στην επέτειο των 
220 χρόνων από τον θάνατο του εθνεγέρτη στο Βελιγράδι το 
1798. ΙΣΤΟΡΙΑ 10 Στην έκθεση ο 19ος αι. Πίν.24 αντιπροσωπεύ-
εται από τον χάρτη του Graves, του βρετανικού Ναυαρχείου 
(1848) του οποίου οι υδρογραφικοί χάρτες αποτελούν χαρτο-
γραφικά στερεότυπα για τις ελληνικές θάλασσες, ενώ ο 20ός 
αι. από έναν γερμανικό χάρτη Πίν.25 της Σαντορίνης του Με-
σοπολέμου, τυπικό παράδειγμα του υψηλού τοπογραφικού 
επιπέδου της εποχής, που συντάχθηκε μετά την ηφαιστειακή 
δραστηριότητα στη Νέα Καμένη (1928), την πρώτη του 20ού 
αι. ΙΣΤΟΡΙΑ 11 Οι νησίδες Πίν.26 και κρατήρες της Μικρής και 
της Νέας Καμένης το 1508, το 1573 έως το 1712 και από το 
1866 μέχρι το 1928, με την ενσωμάτωση από τη λάβα της Μι-
κρής στη Νέα Καμένη, αποτελούν την επόμενη μικρή ιστορία, 
ενώ ο χάρτης Πίν.27 του 1928 απεικονίζει τη νέα τοπογραφία 
της Νέας Καμένης, τότε που η πρώτη ηφαιστειακή έκρηξη του 
20ού αι. στη Σαντορίνη έκανε γνωστό σε όλον τον τότε κόσμο 
ότι υπάρχει αυτό το εκπάγλου ομορφιάς νησί στην Ελλάδα. 
ΙΣΤΟΡΙΑ 12 Πίν.28 Μάτια γλυκά, ό,τι είδατε κάποτε, ό,τι κι’ αν 
ήταν, ήταν τόσο ωραίο! γράφει ο Goethe στον Faust (II, V/IV, 
1831)1 και μια όμορφη τοπική ιστορία κοινωνικής ευαισθησί-
ας αποτελεί η αντιτραχωματική πρόνοια στη Σαντορίνη για 
την αντιμετώπιση της chlamydia trachomatis που προκάλεσε η 
θηραϊκή γη μετά τις ηφαιστειακές εκρήξεις του 1925-1928. Ο 
χάρτης του Μεσοπολέμου των Αντιτραχωματικών Σταθμών 
του Οφθαλμιατρείου Θήρας Η Αγία Βαρβάρα είναι μοναδικός! 
ΙΣΤΟΡΙΑ 13 Με τον χάρτη-σκαρίφημα Πίν.29 των πρώτων χρό-
νων του 1900, που εντοπίστηκε στο αρχείο του Μανόλη Τρι-
ανταφυλλίδη, του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών ΑΠΘ, 
φαίνεται ότι ο σπουδαίος φιλόλογος χαρτογραφούσε τη Σα-
ντορίνη ως ασκούμενος πρωτοετής φοιτητής της Φυσικομα-
θηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πριν στραφεί 
στη Φιλοσοφική. ΙΣΤΟΡΙΑ 14 Oλοκληρώνοντας την περιήγηση 

Πίν.30 στις μικρές ιστορίες με χάρτες της Σαντορίνης, δύο κυρί-
ες του νησιού σας χαιρετούν: η Χαιροπολεία και η Θηραία!                         
                                                                                    Ε. Λ.  ix/2018

1. Βλ. Δανέζης, ό.π. (από το πρωτότυπο: Ihr glücklichen Augen / Was je ihr 
gesehn / Es sei wie es wolle / Es war doch so schön!).
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