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Ευάγγελος Λιβιεράτος∗ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
∗∗ 

 

Η διασταύρωση των ερευνητικών µου εµπειριών µε τους ιστορικούς χάρτες της 

Κύπρου συνέβη το 1999 στο διεθνές συνέδριο των Αθηνών για την ιστορία της 

χαρτογραφίας. Ήταν τότε που είχα την τύχη να γνωρίσω τον Γιάννη Κυπρή και τη 

Λευκή Μιχαηλίδου και από αυτούς τους ευγενείς και γενναιόδωρους φίλους τώρα, 

τη χαρτογραφική συνιστώσα του ΠΙΤΚ. 

Η συνάντηση µε τη χαρτογραφική Κύπρο µου έδωσε την ευκαιρία, εκτός 

από τη χαρά της προσέγγισης µε το νησί, να διευρύνω το πεδίο του επιστηµονικού 

και φιλοσοφικού ενδιαφέροντός µου για την επιβλητική, υποβλητική, και συνάµα 

υπέροχη ακτογραµµή, αυτή τη µαγική κλειστή γραµµή που ξεχωρίζει τη ξηρά από 

τη θάλασσα, ή ανάποδα, και δίνει στα νησιά το σχήµα τους.  Στα νησιά, τα µικρά 

και τα µεγάλα, που όλα µαζί διακόπτουν την απεραντοσύνη του υδαρούς συνε-

χούς των θαλασσών και των ωκεανών, των επτά δεκάτων της επιφάνειας της γης. 

Γιατί ας µην ξεχνάµε ότι τα τρία µόλις δέκατα της όλης υδρογείου που καλύπτο-

νται από ξηρά δεν είναι τελικά άλλο παρά νήσοι, και µόνον νήσοι. Από τις ηπεί-

ρους µέχρι τα µοναχικά νησιά και εκείνα τα µαζεµένα σε συντροφιές στα  αρχιπέ-

λαγα. Νησιά αγκυροβοληµένα εδώ κι’ εκεί προς όλα τα θαλασσινά αζιµούθια των 

ανέµων.  

Ὃτι δὲ ἡ οἰκουμένη νῆσός ἐστι πρῶτον μέν ἐκ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς πείρας ληπτέον 

όπως σηµειώνει ο Στράβων στα γεωγραφικά του. 

Όµως, το γήινο «στεγνό» έλασσον, η Terra Firma, τα τρία δέκατα της υ-

δρογείου, που δεν είναι παρά νήσοι στα διάφορα αγκυροβόλια των θαλασσών και 

των ωκεανών, δεν είναι µόνο επιφάνειες µε διάφορες µορφές και διαστάσεις, από 

ήπειροι µέχρι νησίδες, αντικείµενα απλώς της γεωµετρίας. Είναι και ζωντανά υπο-

κείµενα των κόσµων της Φύσης και των Ανθρώπων. Και έτσι συνολικά τα βλέπει ή 

πρέπει να τα βλέπει η όλη χαρτογραφία. 

Η νησιωτική σύλληψη της στεγνής επιφάνειας της γης καταλαµβάνει σηµα-

ντική θέση, σχεδόν υπαρξιακή, στο πεδίο της ανθρώπινης συλλογικής µυθολογίας, 
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του φαντασιακού, της µνήµης και της νοσταλγίας, της δράσης και της αντίδρασης, 

από τους πρώτους πολιτισµούς µέχρι τις µέρες µας. Τα νησιά είναι συνδεδεµένα 

µε την αέναη ανθρώπινη αναζήτηση του άγνωστου, του απρόσιτου, του ιερού, 

του ιδανικού, της πηγής, του παραδείσου, του Terminus a quo για άλλα…. 

 

� 

Μέσα σ’ αυτό το οικουµενικό νησιωτικό πανόραµα, η Κύπρος, η τρίτη σε µέγεθος 

µεταξύ των νήσων της Μεσογείου, µετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία και πριν την 

Κορσική και την Κρήτη, είναι ένα διακεκριµένο µέλος του υδρόγειου κόσµου, ένας 

άµεσος ή έµµεσος κόµβος των µεγάλων ιστορικών κυριαρχιών στην ανατολική 

Μεσόγειο. Έτσι δηλώνεται και στην ιστορία της χαρτογραφίας.  

Πολλά παραδείγµατα στην διαχρονική ανάπτυξη της γεωγραφίας και των 

εικονικών της εκδοχών, όπως είναι οι χάρτες συνηγορούν σ’ αυτό. Ειδικά κατά τη 

διάρκεια της πυκνής περιόδου της ανόδου και της κορύφωσης της χαρτογραφίας 

των ναυτικών πορτολάνων χαρτών, από τον 14ο µέχρι σχεδόν τα µέσα του 17ου 

αιώνα, η Κύπρος απεικονίζεται µε φροντίδα και αφθονία από όλους σχεδόν τους 

χαρτογράφους των µεγάλων σχολών της ευρωπαϊκής χαρτογραφίας. 

Ο πεντάκορφος ορισµός της µνηµονικά ιδιαίτερης κυπριακής ακτογραµµής, 

παραµένει εντυπωσιακά διαχρονικός και κάνει το σχήµα της νήσου εµβληµατικό 

στην ιστορία των χαρτών και όχι µόνο. 

Η Κύπρος, όπως και η Κρήτη, έτυχε προνοµιακής µεταχείρισης από τους 

χαρτογράφους, τους κύριους αυτούς εικονογράφους της ναυτικής οικονοµικής και 

γεωπολιτικής εξουσίας στη Μεσόγειο από τον 12ο αιώνα και ύστερα. Η θέση της 

άλλωστε στις οδούς άσκησης αυτής της εξουσίας ήταν πάντα κρίσιµη. 

Αλλά και πριν τη χρυσή περίοδο της ναυτικής χαρτογραφίας, η Κύπρος βρί-

σκονταν στο πεδίο των ενδιαφερόντων µεγάλων ανδρών που συνέβαλαν στην 

θεωρία και την εφαρµογή της γεωγραφικής σκέψης. Στα πολύ παλιότερα, ο Αρι-

στοτέλης αναφέρει την Κύπρο σε µια από τις τέσσερις αποδείξεις του περί της 

σφαιρικότητας της γης και ο µαθητής του ∆ικαίαρχος την ορίζει ως το ανατολικό 

άκρο του ∆ιαφράγµατος, της νοητής γραµµής του γεωγραφικού πλάτους των 36ο 

που χώριζε για αιώνες τον βόρειο από τον νότιο κόσµο της αρχαιότητας, µε δυτικό 

άκρο τις Στήλες του Ηρακλέους. 

Η σύγχρονη Κύπρος αντιλαµβάνεται τη χαρτογραφική κληρονοµιά της και όχι τυ-

χαία διακρίνεται ιδιαίτερα και αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια στο διεθνές χαρ-

τογραφικό στερέωµα. Και το ΠΙΤΚ, µε την πολύτιµη συλλογή χαρτών, τις πρωτο-

βουλίες, τις συνέργειες και τις δράσεις του, έχει ανοίξει νέα διεθνή πεδία στην ι-
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στορική χαρτογραφία, που διαρκώς διευρύνονται και πλουτίζονται θεµατικά µε 

εκδόσεις, εκθέσεις, συνέδρια και µε συµµετοχές σε διεθνή fora, έτσι ώστε να απο-

τελεί σήµερα ένα πολύ διακριτό ίδρυµα στην παγκόσµια χαρτογραφική σκηνή, πι-

στώνοντας στην Κύπρο τη διεθνή διάκριση και από εκεί, ελπίζω καθ’ έλξιν, σε ό-

λον τον ελληνισµό. Για την ελλαδική µάλιστα συνιστώσα του αποτελεί, κατά τη 

γνώµη µου, ένα πρότυπο. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η βιβλιογραφία που αφιερώνεται στη συστη-

µατική µελέτη της χαρτογραφίας και των χαρτών της Κύπρου αυξάνεται αριθµητι-

κά και διευρύνεται σε θεµατικό περιεχόµενο. Η εργασία του Ανδρέα και της Judith 

Στυλιανού, πριν πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα σηµατοδοτεί την απαρχή ενός 

πυκνού ενδογενούς κυπριακού ενδιαφέροντος για τις χαρτογραφικές απεικονίσεις 

της Κύπρου δια µέσου των αιώνων. Αλλά και από την Κύπρο, αρχίζει το ταξίδι του 

µοναδικού Καταλόγου των έντυπων ιστορικών χαρτών της Ελλάδας του Χρίστου 

Ζαχαράκη, ενώ κορύφωση αποτελεί το συστηµατικό έργο του ΠΙΤΚ στη χαρτο-

γραφία, από την ίδρυσή του το 1984. Με τη συλλογή χαρτών στην αρχή και µε τη 

σειρά των αγγλόφωνων διαλέξεων για την κυπριακή χαρτογραφία από τις αρχές 

της δεκαετίας του ‘90. 

Οι Cyprus Cartography Lectures, απέδωσαν, σε πρώτη φάση, πέντε σηµα-

ντικές εκδόσεις την περασµένη δεκαετία, όλες από τη βρετανική χαρτογραφική 

σκοπιά και παράδοση. Οι βινιέτες και οι συµβολισµοί τους στη χαρτογραφική ιστο-

ρία της Κύπρου της Hellen Wallis το 1992, οι χάρτες της νήσου µέσα από τα βρε-

τανικά κυβερνητικά αρχεία της Susan Gole το 1996, η πρώτη σύγχρονη χαρτο-

γράφησή της, το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, από τον Οράτιο Kitschener 

του Rodney Shirley το 2001 και ενδιάµεσα η διαχρονική περιήγηση στη ναυτική 

µεσογειακή χαρτογραφία και στις θαλάσσιες πλοηγήσεις του Christopher Terrell το 

1999 και η πραγµατεία του Tony Campbell το 1994 για την αξιοπιστία των ιστορι-

κών χαρτών της Κύπρου µε την ιδιαίτερα προφητική σηµείωση για την αναγκαιό-

τητα των µετέπειτα κυρίαρχων ψηφιακών τεχνολογιών στην αναλυτική µελέτη της 

ιστορικής χαρτογραφίας, που µε συγκίνηση υπογραµµίζω. 

Στη δεύτερη φάση του θεσµού των διαλέξεων κατά την τρέχουσα δεκαετία, 

παρατηρείται µια στροφή του ΠΙΤΚ σε ελληνικές και λατινικές µατιές σχετικά µε 

την κυπριακή χαρτογραφία. Η διάλεξη του οµιλούντος, σχετικά µε τη συγκριτική 

και ταξινοµητική ψηφιακή ανάλυση των ιστορικών χαρτών της Κύπρου και της τε-

χνολογίας που υποκρύπτεται σ’ αυτούς, η διάλεξη των Francesca Cavazzana Ro-

manelli και Gilles Grivaud για την ανάδειξη του µεγάλου βενετικού χάρτη της Κύ-

πρου των µέσων του 16ου αιώνα, του µηχανικού Leonida Attar, µε την έκδοση 

που ήδη κυκλοφορεί και η αναµενόµενη διάλεξη του Γιώργου Τόλια αποτελούν, 
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κατά τη γνώµη µου, ένα νέο βήµα του Ιδρύµατος, µια γενναία αναζήτηση πρωτο-

τυπίας στην έρευνα της κυπριακής ιστορικής χαρτογραφίας. 

Όµως το ΠΙΤΚ επενδύει στη χαρτογραφία και στην ανάδειξη της συλλογής 

του, και µε ειδικούς τόµους, όπως είναι οι Χάρτες και Άτλαντες του 1984, οι Σπά-

νιοι χάρτες της Κύπρου του 16ου αιώνα, του 1994, η Bυζαντινή Mεσαιωνική Κύ-

προς του 1997, η Κύπρος στα αζιµούθια του ανέµου του 2003, που είχα την τιµή 

να επιµεληθώ για να τιµηθεί από την ελληνική ευρωπαϊκή προεδρία η υπογραφή 

της συνθήκης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η έκδοση – ανα-

φορά Χάρτες της Κύπρου από τις συλλογές του ΠΙΤΚ του ίδιου χρόνου, που απο-

τελεί τη δηµοσίευση του συνόλου της συλλογής του µε πάνω από τρεις εκατοντά-

δες χάρτες. 

Επιπλέον, το Ίδρυµα διαχέει τον χαρτογραφικό πολιτισµό της Κύπρου και 

µε εκθέσεις διεθνούς εµβέλειας, µε τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων υψηλής 

αποδοχής από την κοινότητα του παγκόσµιου χαρτογραφικού συλλεκτισµού. Το 

βραβείο άλλωστε που του απονεµήθηκε από τη ∆ιεθνή Εταιρεία των Συλλεκτών 

Χαρτών, το ΙMCoS – Tooley Award, το 1990, αλλά και η ανάθεση από τη σηµαντι-

κή αυτή Εταιρεία της διοργάνωσης στη Λευκωσία του 22ου ∆ιεθνούς Συµποσίου 

της το 2003, αποδεικνύουν το κύρος και την εµβέλεια του Ιδρύµατος, το οποίο 

από το 2005 συµµετέχει µε τη διευθύντριά του και στην Επιτροπή της ∆ιεθνούς 

Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA) για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Χαρτογραφική 

Κληρονοµιά. 

� 

Θα ήθελα τώρα, να µου επιτρέψετε να σταθώ για λίγο στην τελευταία σπουδαία 

χαρτογραφική έκδοση του ΠΙΤΚ των Cavazzana και Grivaud µε τίτλο Cyprus 

1542. The Great Map of the Island by Leonida Attar. Σε µια θαυµάσια πολύχρωµη 

έκδοση 145 σελίδων, που σηµατοδοτεί, κατά την αντίληψή µου, τη στροφή του 

Ιδρύµατος προς τα προωθηµένα ερευνητικά πεδία στην ιστορία της κυπριακής 

χαρτογραφίας, περιγράφεται για πρώτη φορά και αναδεικνύεται ένας πολύ λίγο 

γνωστός και µέχρι την έκδοσή του αδηµοσίευτος χειρόγραφος χάρτης της Κύ-

πρου, από τη συλλογή του δηµοτικού Μουσείου Correr της Βενετίας, που ανασύρ-

θηκε σχεδόν τυχαία πριν λίγα χρόνια. Είχα την τύχη να τον περιηγηθώ στη Βενε-

τία, λίγο µετά την ανάσυρσή του, µε τη βοήθεια του φίλου Camillo Tonini, ασυ-

ντήρητο, απλωµένο σε ένα τραπέζι στα ενδότερα του Μουσείου, και το πρώτο 

πράγµα που µου έκανε τότε αυθόρµητη εντύπωση ήταν η απεικόνιση του υδρικού 

συστήµατος που κάλυπτε πυκνό και έντονα σχεδιασµένο την επιφάνεια της νήσου. 

Η παρατήρηση του Tonini ότι ο χαρτογράφος ήταν µηχανικός ήταν µια καλή εξή-

γηση γι’ αυτό, αν και το, ας το πω συµπιεσµένο κατά πλάτος σχήµα της Κύπρου 
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στο χάρτη αυτόν µου φάνηκε αξιοπρόσεκτο. Τον περίµενα αλλιώς από έναν βενε-

τό µηχανικό της εποχής. 

Είναι όµως µεγάλη η ευτυχία του ενεργού χαρτογράφου όταν ο σπάνιος 

χάρτης που βλέπει τυχαία και ανεπίσηµα σε ένα τραπέζι µουσείου και δεν µπορεί 

ούτε καν να αγγίξει, πόσο µάλλον να µελετήσει, βγαίνει στο φως, λαµπρός και έ-

τοιµος να σου προσφερθεί για µελέτη, δώρο ενός φωτισµένου εκδότη. Αυτή είναι 

η περίπτωση του ΠΙΤΚ που έκδωσε σε σµίκρυνση τον µοναδικό αυτό χάρτη του 

Attar συνοδευµένο από µια προσεκτική µελέτη σε τρία µέρη, µε παραρτήµατα 

τεκµηρίωσης, 43 εικόνες λεπτοµερειών και µε τη προσθήκη, την τόσο χρήσιµη για 

τον µελετητή και τον ενθουσιώδη χαρτογραφόφιλο, ενός εύχρηστου οπτικού δί-

σκου (cd-rom), δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο την πίστη του Ιδρύµατος στις νέες 

ψηφιακές τεχνολογίες. 

Έχει δίκιο η Λεονόρα Ναβάρη στην βιβλιοκρισία της να υποστηρίζει ότι η 

έκδοση του τόµου για τον χάρτη της Κύπρου του Attar είναι ένας σταθµός στη µε-

λέτη της χωρογραφίας της νήσου, µια αφετηρία για νέες έρευνες του ιστορικού 

κυπριακού γεωχώρου και ανθρωποχώρου, µια παραδειγµατική χαρτογραφική µε-

λέτη. Από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστηµών θα προσέθετα. 

Τα τρία αποκαλυπτικά µέρη του κειµένου της σηµαντικής αυτής έκδοσης 

αναφέρονται στην προέλευση και το κοινωνικό περίγυρο του χαρτογράφου, στα 

πλούσια φυσικά και ανθρωπογενή είδη των πληροφοριών που προσφέρονται από 

το θεµατικό περιεχόµενο του χάρτη και σε αυτή καθ’ εαυτή την ιστορία του και τη 

µειωµένη απήχηση που είχε στην αναγεννησιακή Ιταλία, σχετικά µε την Κύπρο, 

παρ’ όλο που το χαρτογραφικό του περιεχόµενο, κατά τους συγγραφείς της πραγ-

µατείας είναι το πλουσιότερο και πληρέστερο σχετικά µε την φυσική και ανθρω-

πογενή χωρογραφία της νήσου. 

Όµως ένας χάρτης δεν απεικονίζει µόνο θέµατα από τον φυσικό και ανθρω-

πογενή κόσµο, αλλά και από τον γεωµετρικό και γι’ αυτό τα πράγµατα δεν εξα-

ντλούνται εδώ, χάρις στην, όπως σηµείωσα παραπάνω, στροφή του ΠΙΤΚ στον 

χαρακτήρα της, ας την πούµε, νέας σειράς των διαλέξεων για την κυπριακή χαρ-

τογραφία. Έτσι, για παράδειγµα, στην δικιά µου υπό έκδοση µελέτη για τις ακτο-

γραµµικές τυπολογίες των ιστορικών απεικονίσεων της νήσου, από τη σκοπιά της 

γεωµετρικής –χαρτογραφικής ανάλυσης, ο χάρτης του Leonida Attar παρουσιάζει 

ένα επιπλέον ενδιαφέρον για µια θεµελιώδη χαρτογραφική του αντίφαση. Ενώ εί-

ναι αναµφισβήτητος ο πλούτος του θεµατικού του περιεχοµένου, η ακτογραµµική 

του γεωµετρική αξιοπιστία είναι µειωµένη. Αν και η ιστορική περιγραφή, κατά 

τους Cavazzana και Grivaud βεβαιώνει ότι η σύνταξη του χάρτη βασίζεται σε «α-

κριβείς» τοπογραφικές µετρήσεις στο έδαφος, η χαρτοµετρική µας ανάλυση απο-
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καλύπτει το αντίθετο: Ο χάρτης του Attar υποφέρει από αδυναµίες στην κλίµακα 

των γραµµικών µεγεθών, που µάλλον υποδηλώνουν ότι δεν µετρήθηκαν τέτοια 

µεγέθη. Αντίθετα, τα γωνιακά κριτήρια αξιολόγησής του χάρτη είναι κάπως καλύ-

τερα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αδυναµία του γραµµικού ή σηµειακού αστρο-

νοµικού ελέγχου (αν τυχόν ποτέ υπήρξαν) κατά την αποτύπωση της νήσου από 

τον Attar. Είναι ενδιαφέρουσα νοµίζω η απόδειξη ότι ο χάρτης του Attar του 1542 

υπολείπεται συνολικά ως προς την πιστότητα του ακτογραµµικού προτύπου από 

εκείνον του Franco του 1570 τον πολύ γνωστό στη βιβλιογραφία και πρότυπο άλ-

λων χαρτογράφων µέχρι τον 18ο αιώνα, παρότι αυτός δεν παρουσιάζει τον αντί-

στοιχο θεµατικό πλούτο.   

� 

Χρησιµοποίησα το παράδειγµα του χάρτη του Attar και της έκδοσης που τον ανα-

δεικνύει, δανειζόµενος επιπλέον στοιχεία από αναµενόµενη έκδοση του ΠΙΤΚ, που 

νοµίζω ότι ενισχύουν και διευρύνουν το κεφάλαιο αυτό της κυπριακής χαρτογρα-

φίας όχι µόνο για να προβάλλω το πλέον πρόσφατο εκδοτικό επίτευγµα του Ιδρύ-

µατος, αλλά και για να δείξω την ωφελιµότητα της πολιτικής του ΠΙΤΚ σε αυτή τη 

νέα φάση της συµβολής του, όπως τουλάχιστον την αντιλαµβάνοµαι, για µια βα-

θύτερη και πλατύτερη παρέµβαση στην επιστήµη και τεχνολογία των ιστορικών 

χαρτών. Πιο προωθηµένη, πλουραλιστική, σύγχρονη και τολµηρή.  

Είµαι βέβαιος ότι σήµερα, µε το ΠΙΤΚ στο κέντρο, η θέση της Κύπρου στο 

διεθνές στερέωµα της ιστορικής χαρτογραφίας ενισχύεται ακόµα περισσότερο. Σε 

αυτό συµβάλλουν και δυναµικοί κύπριοι συλλέκτες, όπως η Σύλβια Ιωάννου, που 

και αυτή προσβλέπει φωτισµένα στη δηµόσια αξιοποίηση της συλλογής της. Όλα 

αυτά ενισχύουν την ανάπτυξη, τον εµπλουτισµό και την παγίωση εν τέλει µιας ξε-

χωριστής κυπριακής χαρτογραφικής παράδοσης και αριστείας σε διεθνές επίπεδο, 

που είναι πλέον διακεκριµένη και αξιοθαύµαστη. 

 

� 


