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του 16ου, 17ου καί 18ου αιώνος 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ή μελέτη αοτή είχε σχεδιασθή μέ τον περιωρισμένο σκοπό να 
έρευνήση τα βιβλιογραφικά προβλήματα πού παρουσιάζει ή πρώτη Ιν-
τυπη έκδοση ελληνικού" περιγραφικού πορτολάνου, ή περίφημη έκδοση 
τής Βενετίας τοΰ 1573 που δ τυπογράφος της είναι άγνωστος. Το μό
νο υπάρχον αντίτυπο της εκδόσεως αυτής, που είναι γνωστή ώς «Ικδο-
σις τοΟ Δημητρίου Τάγια», βρίσκεται σήμερα στή Βιβλιοθήκη τοο Βα
τικανού, και ό γράφων κατώρθωσε να προμηθευθή μια φωτογραφία τοο 
εξωφύλλου, που επιτρέπει τήν περιγραφή τοο βιβλίου «άπο αυτοψία». 

Ή σχετική έρευνα Ιδωσε στον γράφοντα τήν ευκαιρία να συγκέν
τρωση §να πλήθος άπα βιβλιογραφικά καί ιστορικά στοιχεία γύρω άπο 
τους ελληνικούς πορτολάνους, καί τα στοιχεία αοτά ένόμισε δτι δέν θά 
ήταν &αγ.οπο να τα παρουσίαση συστηματοποιημένα, ώστε ν'άπαλλάξη 
άπο τον Ιδιο κόπο δσους ερευνητές θά ήθελαν τυχόν στο μέλλον Vs ασχο
ληθούν μέ το Ιδιο θέμα. "Ετσι, ή αρχική μελέτη του «Πορτολάνου τοΰ 
Τάγια» πλαισιώθηκε μέ βιβλιογραφική περιγραφή των χειρογράφων 
καί έντυπων ελληνικών πορτολάνων τοο 16ου, 17ου καί 18ου αίώνος 
που μας είναι σήμερα γνωστοί. 

"Οπως είναι γνωστό, πορτολάνοι—κατ' αντίθεση προς τους «Δρο-
μοδεΐχτες» της ξηράς—ήταν περιγραφικές οδηγίες προς τους ναυτιλ-
λομένους μέ χρήσιμα στοιχεία για τα λιμάνια καί τή ναυσιπλοΐα γενι
κά. Κατ* επέκταση, ώνομάσθηκαν πορτολάνοι καί οί ναυτικοί χάρτες, 
οί οποίοι άπο τον 19ο αίώνα αντικατέστησαν, ολοκληρωτικά σχεδόν, 
τους περιγραφικούς πορτολάνους. * 

* Οί ναυτικοί χάρτες τοϋ αγγλικού ναυαρχείου είναι σήμερα σέ αποκλει
στική σχεδόν χρήση σέ δλα τα πλοία πού διασχίζουν τήν υδρόγειο. Μπορούμε 
έδώ ν' αναφέρουμε μέ εθνική υπερηφάνεια δτι οί ναυτικοί χάρτες των ελληνι
κών θαλασσών πού εκδίδει ή ελληνική υδρογραφική υπηρεσία δέν υστερούν 
καθόλου, καί μάλιστα μερικοί είναι ακριβέστεροι άπο τους χάρτες του αγγλι
κού ναυαρχείου. Ή ίδια υδρογραφική υπηρεσία — πού είναι σήμερα εξάρτημα 
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Πίν. 1. Tò φύλλο 105 v του χειρογράφου Πορτολάνου της Βιβλιοθήκης της Βου

λής μέ το σκαρίφημα στο περιθώριο. 
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C O N GRATIA, ET PRIVILEGIO 
del Muftì isiimo Dominio,chc neflìmo non 

posfi ltampar la prciente opera (òtto le 
pene contenute in ciTo pnuilegio. 

IN V E N E T i A . ic75.NcImcicdiZugno. 
Πίν. 2. Εξώφυλλο Πορτολάνου του 1573 (Έκδοση τοϋ Δημητρίου Τάγια).'Αγνώ

στου τυπογράφου. 

(ΆντΙινπο Βιβλιο-θήκη; του Βατικανού) 
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Κυριωτέρα πηγή τής μελέτης αυτής υπήρξε ή ωραιότατη εργασία 
τοΟ Βέλγου καθηγητοΟ καί ακαδημαϊκού κ. Armand Delatte, Les 
Portulans Grecs, Liège - Paris 1947, (Compléments 1958). Για το 
λόγο αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο va παρατεθούν σέ είδικο παράρτημα τα 
σχόλια πού αφιερώθηκαν στο έργο αυτό άπο έλληνες μελετητές, δσα 
κατώρθωσε ν' ανακάλυψη στίς έρευνες του δ συγγραφεύς. Τέλος, σέ 
ιδιαίτερο παράρτημα παρέχονται βιβλιογραφικές πληροφορίες για τον 
τουρκικό πορτολάνο τοΟ ΠιρΙ Ρεΐς του 1521 που είναι σύγχρονος μέ 
τους ελληνικούς πορτολάνους του 16ου αίώνος. 

Πιστεύω δτι ή μικρή αυτή μελέτη, θα δώση αφορμή καΐ σέ άλ
λους ερευνητές Vs ασχοληθούν μέ το ενδιαφέρον αυτό θέμα καί να προσ
κομίσουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία που θα διευκρινήσουν δσα ση
μεία παραμένουν ακόμα ανεξακρίβωτα ή ανεπαρκώς ερευνημένα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ 

Ό Καθηγητής Α. Delatte στο έργο του για τους 'Ελληνικούς 
Πορτολάνους (2.ά.), μνημονεύει τήν δπαρξη επτά έν δλφ χειρογράφων 
ελληνικών πορτολάνων, στους δποίους παραπέμπει, χαρακτηρίζοντας 
τους μέ τΙς έξης μονογράμματες έπιτμήσεις (sigla) : 

Sigla 

A 
W 
V 
Ο 

Ρ 

h 

Ζ 

Χειρόγραφα 

Βιβλιοθήκης της Βουλής (Αθηνών) 
Βιβλιοθήκης της Βιέννης 
Βιβλιοθήκης τής Βιέννης 
Βιβλιοθήκης τοΟ Βατικανού (Codex 

nianus) 
'Εθνικής Βιβλιοθήκης (Παρισίων) 
Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τοο 

('Ολλανδίας) (Codex Vossianus) 
Βιβλιοθήκης τής Ζαγοράς (Θεσσαλίας) 

Ottobo-

Leyde 

Χρονολογία 

1534 
16ος αίών 
1540-1545 

16ος αίών 
16ος αίών 

1553 
16ος αίών 

Παραθέτουμε παρακάτω πλήρεις περιγραφές των χειρογράφων αυ

τοί» Γενικού'Επιτελείου Ναυτικού— έχει εκδώσει καί Ινα σύγχρονο περιγραφικό 
πορτολάνο μέ τον τίτλο Πλοηγός των 'Ελληνικών 'Ακτών σέ 4 τόμους μέ 1220 
περίπου σελίδες. Ό Πλοηγός αυτός έσημείωσε έως τώρα δύο εκδόσεις (πρώτη 
έκδοση 1937-1939, δεύτερη έκδοση 1945-1955) πού έχουν έξαντληθή καί ol 
δύο, πράγμα πού δείχνει Οτι οί περιγραφικοί πορτολάνοι εΤναι καί σήμερα ακόμη 
χρήσιμοι σέ όσους ασχολούνται μέ τή θάλασσα. 

9 
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των κωδίκων παρμένες άπα το βιβλίο του καθηγητοΰ D e l a t t e καί 

συμπληρωμένες άπο στοιχεία πού προέκυψαν άπο τΙς έρευνες τοΰ 

συγγραφέως. 

1. Χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Βουλής ('Αριθ. 108) 

Α Τον κώδικα αυτό περιέγραψε πρώτος δ Σπ. Αάμκρος στον 

Κατάλογο Κωδίκων της βιβλιοθήκης της Βουλής που δη

μοσίευσε στον «ιΝέο Έλληνομνήμονα» (τ. 4. (1907), σ. 482). *0 Λά

μπρος περιγράφει τον κώοικα αυτόν ώς έξης : 

«Χαρτ. 0 . 2 2 X 0 , 1 5 . Αγώνος X V I (φ. 119). 1. (φ. 3) 'Αρχή συν 

Θεώ άγίω του Πορτολάνου, περιέχων τα πόρτα και τους λιμένας πάν-

τας που ενε χρία ναράζης και που να πιάσεις πλορήσι. και πόσες ορ-

γιαΐς νερον έχει, και εις ποίον ανεμον άνοίγη ή μπούκα τοΰ λιμένος, 

και που ενε ξέρα και που ενε καλός τόπος και που ενε ο δι' άναβολά-

ριν, και καταβολάριν και άρχεται από το πουνέντε εως τον λεβάντε : -

5. (1166) Προςθήκαι εις τα Πορτολάνον άλλη χειρί. Τα φύλλα 

1-2 περιέχουσι προςθήκας είς τον Πορτολάνον δια της αυτής χειρός της 

γραψάσης τα φύλλα 1166 καί έξης. Των φύλλων 83-87 έσχισμένον το 

κάτω ήμισυ. Έ ν δέ φ. 1056, 114α, 115α, 116α δοκίμια κονδυλίου έν 

οίς και ονόματα Ίωανϊκοιος καλογέρω μοναχός και έγο διάκος του 

μάρουδη. Έ ν φ. 105^ σκαρίφημα δια μέλανος παριστανον γυναίκα, 

ουκ άνάξιον λόγου προς μελέτην της ενδυμασίας. Μεταξύ δέ άλλων καί 

τα έξης : 'Εγώ Σταίψανης Τοϋρκϋς έγραψα καί Io Stefani per friso 

scriso. Στάχωσις απλή βυρσίνη μεο* απλών έπιτυπωμάτων». 

Το χειρόγραφο αυτό απετέλεσε αντικείμενο ανακοινώσεως τοΰ κα

θηγητού Delat te άπο κοινού μέ τον μαθητή του E . D e r e n n e στο πρώ-

το διεθνές συνέδριο της ίστορικής γεωγραφίας, και δημοσιεύθηκε στα 

ΙΙρακτικά τών Εργασιών τοΰ Συνεδρίου (τ. 1, (1931), σ. 111-112). 

Ό καθηγητής D e l a t t e (Ι. ά. σ. V I I I ) βρίσκει δτι το σκαρίφημα 

τοΰ φύλλου 105 ν δέν παριστάνει γυναίκα, δπως υποθέτει δ Λάμπρος, 

άλλα πιθανώς το πορτραίτο τοΰ γραφέως ' γιατί άπο κάτω υπάρχει ή 

Ζδιόγραφος υπογραφή τοΰ γραφέως εγώ σταιφανης τουρκυς έγραψα πού 

επαναλαμβάνεται στο φύλλο 118. Τή σημείωση τοΰ φύλλου 118 πού 

είναι γραμμένη ίταλικά δ καθηγητής D e l a t t e τή διαβάζει σωστότερα 

Io Stefani turki soscrivo. Στα φύλλο 113 ν υπάρχει ή σημείωση: Τε-

1. "Οπως φαίνεται άπο τον πίνακα 1 (φ'ύλλο 105?) τοΰ κωδικός της Βι
βλιοθήκης της Βουλής, το σκαρίφημα πού εϊναι ζωγραφισμένο* στο περιθώριο 
παριστάνει μάλλον γυναικεία μορφή καί Οχι τή μορφή τοΰ γραφέως του χει
ρογράφου Στεφανή Τουρκή, δπως υποθέτει ό κ. Delatte. 
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λος ώδεπέφυκε του παρόντος βιβλίου: ετελειώΰη αφλδ' σεπτευ** λ.' Ή 

μνεία αοτή μας επιτρέπει να χρονολογήσουμε ασφαλώς το χειρόγραφο 
στα 1534 (30 Σεπτεμβρίου). Πρώτος κάτοχος του χειρογράφου πιθανο
λογείται από τις επιγραφές που υπάρχουν δ μοναχός Ίωαννίκιος καΐ 
γραφείς τοΟ χειρογράφου δ Στεφανής Τουρκής (βέβαιος) που ήταν και 
ιταλομαθής και δ Μαρουδής (πιθανός) διάκος του μονάχου Ίωαννικίου. 

2. Χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Βιέννης (Αριθ. Theol. 

W gr. 244) 
Τον κώδικα αυτόν μνημονεύει πρώτος δ Nessel, στον Κα

τάλογο του τών ελληνικών χειρογράφων κωδίκων της Καισαρικής Βιβλιο
θήκης (Catalogue codd. mss. gr. Bibl. Caesarae, 1690, σ. 340). 'Ιδού 
πώς τον περιγράφει δ καθηγητής Delatte (ε. ά., σ. IX): «Χειρόγραφο 
Βιέννης (Theol. gr. 244) τοΰ XVI αιώνος. Ό πορτολάνος καταλαμ
βάνει τα φύλλα 176-198ν, τοΰ χειρογράφου. Οί τίτλοι τών κεφα
λαίων λείπουν γενικά, και τα γεωγραφικά ονόματοί επαναλαμβάνονται 
στο περιθώριο με το χέρι τοΰ πρώτοι γραφέως. "Ενα δεύτερο χέρι έχει 
συμπληρώσει δσες λέξεις άφησε ημιτελείς δ πρώτος γραφεύς. Ένας 
τρίτος γραφεύς συμπλήρωσε ιταλικά τις αντίστοιχες εκφράσεις ώρισμέ-
νων λέξεων. Στο φύλλο 184ν, δ γραφεύς παρέλειψε κατά λάθος Ινα 
αρκετό κείμενο καΐ το παρενθέτει στα φύλλα 197ν-198ν, προσθέτον
τας μια εισαγωγή καΐ ενα συμπέρασμα. Στο τέλος τοΰ χειρογράφου 
παρατίθεται μια σύντομη διατριβή για τΙς διαστάσεις και τα βάρη τών 
έξαρτίων και τήν κατασκευή τών πανιών». Το κείμενο της διατριβής αυ
τής δημοσιεύθηκε από τον καθηγητή Delatte στον III τόμο τών Mis
cellanea Mercati. 

Τα χειρόγραφα Α και W παρουσιάζουν κάποια συγγένεια, πού 
τα ξεχωρίζει άπα τους λοιπούς χειρόγραφους πορτολάνους. 

3. Χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Βιέννης ('ApiO.Histor. 

V gr- 82) 
Και τον κώδικα αυτόν μνημονεύει πρώτος δ Nessel στον 

Κατάλογο του (2.ά., σ. 142). Ό καθηγητής Delatte τον περιγράφει 
ώς έξης: «Χειρόγραφο Βιέννης (Histor. gr. 82) τοΰ XVI αιώνος. Το 
χειρόγραφο αρχίζει μέ διάφορα αποσπάσματα πορτολάνων πού κατα
λαμβάνουν τα φύλλα 1-91, καΐ συνοδεύονται μέ διάφορα συμπληρώμα
τα καΐ σχόλια πού δέν υπάρχουν στους πορτολάνους Α καΐ W. Μετά το 
κείμενο τών πορτολάνων ακολουθεί στο Εδιο χειρόγραφο 2να Μ α ρ τ ο-
λ ό γ ι ο ν, πού, κατά τον καθηγητή Delatte, είναι ή βενετσιάνικη 

« 
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toleta de marteloio πού επέτρεπε στους ναυτικούς να υπολογίζουν τα 
δρόμο πού διέτρεξε τό κλοιό τους δταν ενάντιος άνεμος τους εμπόδιζε να 
πάνε κατ' ευθείαν στον προορισμό τους.a Μετά το Μαρτολόγιον ακο
λουθεί στα ίδιο χειρόγραφο ή ίστορία ττ)ς Βενετίας μέ κατάλογο των 
Δόγηδων πού σταματά στα 1540». 

Σχετικά μέ το χειρόγραφο αυτό, ό Λάμπρος σημειώνει τα έξης ' 
στα κατάλοιπα του («Νέος Έλληνομνήμων», τ. 14 (1917) φάκ. 70 σ. 
246, καί τ. 16 (1922) σ. 338): «Προς τους έντυπους πορτολάνους 
παραβλητέος δ έν τφ Cod. Historicus Graecus LXXXII της καισα-
ροβασιλικής έν Βιέννη βιβλιοθήκης, γεγραμμένος έπί χάρτου τον δέκα-
τον έκτον αίώνα. Έ ν τούτω άπαντώσι συχνά αί λέξεις άναβολάρης και 
καταβολάρης, μονόβραχον, πλωρήσια. 'Αντί Παξούς γράφεται Άμα-
ξονς. Ή Ζάκυνθος καλείται πανταχού Διάυηκος, ή Σίφνος ονομάζεται 
Σίμφουνος, ή 'Ιθάκη δια τοΟ και άλλως γνωστού μεσαιωνικοΟ ονόμα
τος Βάλε δα Κομπάρσο, ή ΟΓτυλος λέγεται ό Βίτηλος κ. ά.» Ό Λάμ
προς παραθέτει και δύο αποσπάσματα από τον κώδικα αυτό. "Αν λά
βουμε ύπ* όψει δτι ό κατάλογος των Δόγηδων πού περιλαμβάνεται στο 
χειρόγραφο σταματά, δπως αναφέρει δ καθηγητής Delatte, στα 1540 
μπορούμε να χρονολογήσουμε τον κώδικα αυτό μεταξύ των ετών 1540-
1545, αφού στα 1540 δόγης ήταν δ Φραγκίσκος Δονατος και δ επόμε
νος δόγης Μάρκος Τρεβιζιάνι τον διαδέχθηκε στα 1545. 

4. Χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης τον Βατικανού (Ottobo-
Ο nianus 'Αριθ. Gr. 339). 

Tò χειρόγραφο αυτό ανήκει στον Codex Ottobonianus 
καΐ χρονολογείται κατά τα τέλη τοΰ XVI αιώνος. 'Αναφέρεται από τους 
E. Feron και F. Battaglini στην έκδοση των Codices manuscripti 
graeci Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae, 1893, σ. 177. Στα φύλλα 
l-82v του χειρογράφου περιλαμβάνονται αποσπάσματα πορτολάνων, 

2. Ό Ά . Παπαδόπουλος - Βρετος στην πρώτη έκδοση (1845) του Κατα
λόγου του των Άπό πτώσεως ιής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τον 1821 ... εκ
δοθέντων βιβλίων... αναφέρει (σ. 39) τήν έκδοση άπό το τυπογραφείο τών 
Πατριαρχείων στη Κωνσταντινούπολη στα 1803 ενός βιβλίου μέ τον τίτλο 
Τοΰ νανκλήρον εφημερινη εις το πέλαγος πράξις· ηγονν μέθοδος βραχεία και εύ
κολος τοΰ να κρατοΰν λογαριασμον της όδόιπορίας ένας καραβιού εις θάλασσαν 
μβγάλην... (Βλ. καί Γκίνη - Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ . Α', σ. 39 
αριθ. 238). Είναι φανερό δτι πρόκειται για βιβλίο αντίστοιχο προς το Μαρ-
τολόγιο τοΰ βατικανοϋ χειρογράφου. Το βιβλίο αναφέρεται δτι μεταφράστηκε 
άπό τα ιταλικά άπό τον κεφαλονίτη Ιεροδιάκονο Σπυρίδωνα Ζαφαράνα «δια 
προτροπής του κύρ 'Ιωάννου 'Αναστασίου Σβορώνου τοΰ λεγομένου Αρσένη». 



Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ 133 

άλλα το κείμενο σταματά απότομα στο τέλος του φύλλου 82 ν . eO κα

θηγητής Dela t te είχε τήν τύχη ν' ανακάλυψη τη συνέχεια τών πόρτο-

λάνων σ' Ινα άλλο χειρόγραφο τοο Βατικανού τον Codex Ottobonia-

nus αριθ. 150 (πού τον χαρακτηρίζει μέ Sig la O b ) στα φύλλα 

103-109. Στα φύλλα 95 - 102 ν, του δεύτερου αυτοΰ χειρόγραφου τοο 

Βατικανού περιγράφεται ή κατασκευή των πανιών μιας καραβέλλας. 

Το χειρόγραφο τοΰ Βατικανού φαίνεται δτι προοριζόταν 

να τ ν π ω & ή, γιατί ανάμεσα στα φύλλα 1-4 υπάρχει ένας ενδια

φέρων πρόλογος τοΰ οποίου παραθέτουμε παρακάτω τα πιο χαρακτηρι

στικά αποσπάσματα μέ διωρθωμένη μόνον τήν ορθογραφία τους, καί, 

ελαφρά, τή σύνταξη τους : 

Προς εκείνους όπου θέλουν va γενούν τέλειοι ναύτες. 

«Ουδείς Μρωκος έγεννήθηκε ποτέ να ήξεύρη δλα τα πράγματα 

άπα τήν κοιλία της μάννας του* άμή άπο λίγο, λίγο, αναθρέφοντας κα

τά τήν τέχνην όπου θέλει καθαείς να μάθη, καί κατά το δεκτικό του 

νοϋ όπου έχει, προκόβει καί γίνεται τέλειος εις έκείνην τήν τέχνην. 

Καί δια τοΟτο, καί είς τήν μεγάλην τέχνην καί άγνώριστην, λέγω τήν 

ναυτικήν, τα κοπέλια όπου έμπαίνουσι να μάθουν ναΟτες, πρώτα μα

θαίνουν να λάμνουν καί να κάμνουν σκαρμούς καί τροπωτήρες 3 είς 

τή βάρκα, καί άπέκει μαθαίνουν Vs ανεβαίνουν απάνω στα κατάρτια. 

καί είς τΙς αντένες καί είς τα σκοινιά... καί άπο λίγο αρχίζουν να 

γνωρίζουν τους άνεμους, τους καιρούς καί να κυβερνούν... 

Λοιπόν, δποιος μάθει έτοΰτα δλα όπου είπαμε, γίνεται τέλειος ναύ

της. Δια τοΟτο, έπήρεν τον κόπον ε*να καλός καί τελειωμένος ναύτης να 

γράψτ^ είς τούτο το μικρόν βιβλόπουλον δλους εκείνους τους τόπους όπου 

είναι άπο τήν άνατολήν έ'ως τις κολλόνες τοΰ Ήρακλέος ...ώς καθώς 

το θέλεις ίδή είς τούτο το βιβλίον γεγραμμένα... Πρέπει τό λοιπόν με

γάλη ευχαριστία έκεινοΟ όπου επήρε τόσον κόπον είς το δφελος άλλου· 

νών, και εκείνον όπου το ετνπωσε με τες έξοδες του και με τον κό

πον τον' καί μεγάλη καταδίκη έκεινοΟ δποΰ ήΗελε λυπηθή όλίγην δξο-

δον να πάρη τέλειον, τίμιον καί άξιωμένον πράγμα...». 

δ. Χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης τον Παρισιού 

ρ ( Ά ρ . 1416) 

Το χειρόγραφο αυτό εξέδωσε πρώτος ό καθηγητής D e l a t t e 

άπο φωτογραφία τοο πρωτοτύπου κειμένου της Bibliothèque Nat ionale , 

καί το περιγράφει ώς έξης : «Χειρόγραφο τοΰ XVI αΚο^ος Ό γρα-

3. Τροπωτήρα (ή), άπο το άρχ. τροπωτήρ, λουρίδα άπο σχοινί ή δέρμα 
πού συνδέει το κουπί της βάρκας μέ το σκαρμό του. 
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φεύς του προφανώς το αντέγραψε από χειρόγραφο τοο XV αιώνος, 

δπως φαίνεται άπο τόν τύπο της γραφής του φύλλου 78 δπου δ αντι

γραφέας μιμήθηκε το κείμενο που αντέγραψε. Οί πορτολάνοι, ή μόϊλλον 

τ* αποσπάσματα των πορτολάνων που περιέχονται στα χειρόγραφο αυ

τό, καταλαμβάνουν 85 φύλλα, φαίνεται δέ δτι έχουν χαθή πολλά φύλλα 

τόσο άπο τήν αρχή δσο και άπο το τέλος του κωδικός». 

£. Χειρόγραφο τής πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Ley-

L de ('Ολλανδίας) (Codex Voss ianus Graecus 0.12) 

Τό χειρόγραφο αυτό το έμνημόνευσε πρώτος ό D r . Κ. Α. de 

Meyïer στο ίργο του Bibliotheca Universitatis Leidensis, Codi

ces Vossiani Graeci et miscellanei, L u g d u n i B a t a v o r u m 1955, 

σ. 212, άλλα το έμελέτησε πρώτος δ καθηγητής Dela t te μέ τή βοή

θεια τών κ. κ. Ι. Καλλέρη, διευθυντού τοο ίστορικοΰ λεξικοο τής 'Ακα

δημίας 'Αθηνών, Μ. Μανούσακα, τ. Διευθυντού τοο Μεσαιωνικού 'Αρ

χείου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών (καθηγητού" τώρα, στο Πανεπιστήμιο της 

θεσσαλονίκης) και τοΰ κ. Β. Σκουβαρα, συντάκτου τοο Μεσαιωνικού 

'Αρχείου -*χ 'Ακαδημίας. 'Απαρτίζεται άπο 143 φύλλα (φφ. 1-118 και 

121-145) κα. ; ^ τ ; ύ ς του φαίνεται να είναι ό 'Αναγνώστης Πάγκαλος 

πού υπογράφε: στα φύ/λα 118 και 145 του χειρογράφου. Σχολιάζον

τας το όνομα τοΰ γραφέως ό καθηγητής Delat te γράφει δτι ερεύνησε 

σχετικά το βιβλίο Griechische Schreiber—τών Vogel und G a r d h a u 

sen, καΐ βρήκε μόνο Ινα Πάγκαλο γραφέα γνωστό στα 1508, άλλα το 

δνομα του γραφέως αυτού ήταν Νεκτάριος μοναχός. Προφανώς δέν θα 

πρόκειται για τον Ιδιο γραφέα, δεδομένου δτι το χειρόγραφο τοΰ L,eyde 

γράφτηκε, δπως αναφέρει ό καθ. Delat te , στα 1553, δηλ. 45 χρόνια μετά 

άπο το έτος πού σημειοΰται ώς γραφεύς ό μοναχός Νεκτάριος Πάγκαλος. 

Ό Codex Leidensis περιέχει καΐ δύο κεφάλαια πού δέν συναν

τώνται στους άλλους χειρόγραφους κώδικες: "Ενα κεφάλαιο μέ συνέ

χεια τής περιγραφής τών ακτών της Καραμανίας (μετά το τέλος τής 

«Σουρίας» [Συρίας]) καΐ Ινα κεφάλαιο για τή Μαύρη θάλασσα. 

7. Χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης τής θεσσαλικής Ζαγοράς 
Ζ (Αριθ. 46). 

Το χειρόγραφο αυτό το μνημόνευσε πρ&τος 6 Κ. Δυοβουνιώτης 

στον Κατάλογο τών κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Ζαγοράς πού έδη-

μοσίευσε στον «Νέο Έλληνομνήμονα», τ. 13 ( 1916), σ. 250. Ό Κ. 

Δυοβουνιώτης περιγράφει τον κώ$ικ% αυτόν ώς έξης: «Χαρτ. 0.16 

Χ 0,11 Αίώνος X V I I I φύλλα 85. 'Αρχή άνεπίγραφος. *Άρχή τοΰ 
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Πίν. 3. 'Εξώφυλλο Πορτολάνου τοϋ 1641. "Έκδοση τοϋ τυπογράφου Ι. Α. Ιουλιανού. 
(»Αντίτυπο Βιβλιοθήκης Βοβττανιχοΰ Μουσείου) 
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ER*. 4. Εξώφυλλο Πορτολάνου τοΰ 1729. 'Έκδοση του τυπογράφου Νικολάου Σάρου. 
('Αντίτυπο Βιβλιοθήκη; Βρετανικού Μουσείου) 
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πορτολάνου τον οποίον διαλέγεται τους κάβους ποννέντε, λενάντε». 

...Στάχωσις βυρσίνη». 
'Ο καθηγητής Delatte θεωρεί δτι 6 κώδιξ αυτός είναι τοΰ 16ου 

αιώνος και όχι τοο 18ου αιώνος δπως τον θεωρεί δ κ. Κ. Δυοβουνιώτης. 
Τη γνώμη του αυτή τή βασίζει σέ διεξοδική γνωμάτευση του κ. Β. 
Σκουβαρα καΐ τοο παλαιογράφου κ. Α. Dain. Tò χεtpóγpαφo απαρτί
ζεται άπό 87 φύλλα (καΐ δχι άπο 85 δπως αναφέρει δ Κ. Δυοβουνιώ
της) καΐ σταματά άποτόμως στο τέλος τοο φύλλου 87ν, πράγμα πού 
δείχνει δτι υπήρχε καί συνέχεια πού χάθηκε. 

Στο περιθώριο του φύλλου 84β-85α (κατά τον Κ. Δυοβουνιώτη) ή 
τοΰ φύλλου 86ν, (κατά τον καθηγητή Delatte) υπάρχει ή επιγραφή : 
«το παρόν βιβλίον υπάρχει §μοϋ Γρηγορίου Ιερομόναχου καί πρωτο-
συγκέλλου του Άγιου Προϊλάβου κλπ». Ό Γρηγόριος αυτός, σύμφωνα 
μέ ανακοίνωση του κ. Β. Σκουβαρα προς τον καθηγητή Deiatte ^ (S. 
ά. σ. 59 Compléments) ήταν πρωτοσύγκελλος τοΰ μητροπολίτου 
Προϊλάβου (Βραΐλας) Καλλινίκου πού καταγότανε άπο τή Ζαγορά καί 
πού στα 1743 (16 Ιανουαρίου — 27 Ιουλίου) ανήλθε στον Οικουμε
νικό θρόνο4. Ό πατριάρχης Καλλίνικος μετά τήν άπομάκρυνσή^του άπο 
τόν οικουμενικό Qpó^o καί τήν επιστροφή του άπο τήν εξορία, έζησε τα 
τελευταία του χρόνια στή Ζαγορά καί έχάρισε στή σχολή της τή βι
βλιοθήκη του. Ό κώδιξ Ιχει τήν επιγραφή «Καί τόδε του σχολείου 
της Σωτείρας Ζαγοράς»* (oh μονόγραμμα απαρτιζόμενο άπο σύμπλεγμα 
τών γραμμάτων Σ καί Ζ). Σωτείρα ήταν το δνομα της Ζαγοράς στο 
18ο αίώνα. 

4 Για τον πατριάρχη Καλλίνικο δ κ. Σκουβαρας έχει έτοιμη ανέκδοτη 

μονογραφία μέ τον τίτλο Ό Οικουμένης Πατριάρχης Καλλίνικος Γ και η 

εποχή τον. Ό Μανουήλ Γεδεών στους πατριαρχικούς του Πίνακες τον ανα

φέρει ώς Καλλίνικο Δ' καί χαρακτηρίζει ώς Καλλίνικο Γ' τον ναξιο μητρο

πολίτη Ήρακλείας πού εξελέγη πατριάρχης στάς 19 Νοέμβριου 1726 άλλα 

πέθανε τήν ίδια ήμέρ« της εκλογής του άπο τήν πολλή συγκίνηση. Συμφωνά 

αέ προφορική ανακοίνωση τοϋ κ. Σκουβαρα στον γράφοντα, ο πατριάρχης Καλ

λίνικος υπέγραφε πάντοτε ώς Καλλίνικος Γ' καί δχι ώς Καλλίνικος Δ , γιατί 

δ δμώνυμος προκάτοχος του δέν έπρόλαβε να πάρη τδ μεγάλο μηνυμα,καί συ

νεπώς δέν έπατριάρχευσε στην πραγματικότητα. 

5 Ό πρωτοσύγκελλος τοΰ πατριάρχου Γρηγόριος, καί αύτδς Θεσσαλός 

άπδ τδ Πουρί τοΰ Βόλου, συνώδευσε τδν Καλλίνικο στή Ζαγορά, καί, ακο

λουθώντας τδ παράδειγμα τοΰ προϊσταμένου του, έχάρισε καί αυτός τα βι-

βλία του καί τα χειρόγραφα του στή βιβλιοθήκη της Ζαγοράς καί μαζί μ 

αυτά καί τδν Πορτολάνο. (Προφ. ανακοίνωση τοΰ κ. Β. Σκουβαρα στδν 

γράφοντα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΕΝΤΥΠΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται ΐξ Ιντυποι πορτολάνοι. Of 4 
άπο αυτούς, τοο 16ου, 17ου και 18ου αιώνος, μνημονεύονται άπο τον 
Legrand στην Ελληνική του Βιβλιογραφία. *0 πέμπτος πορτολάνος, 
τοο 18ου αίώνος αγνοείται τελείως άπο τον Legrand καΐ οφείλω τήν 
ανακοίνωση του στην ευγενικιά και πρόθυμη συμβολή τοο κ. Κ. Μέρ-
τζιου της Βενετίας. Τέλος δ έκτος πορτολάνος τοΟ 1800 (χωρίς Ιτος 
εκδόσεως, άλλα χρονολογημένος στα 1800 άπο τόν κ. Κ. Μέρτζιο) αγ
νοείται άπα τους Γκίνην—Μέξαν στην Ελληνική Βιβλιογραφία τους 
τοΟ 1800—1863. 

1 . - : ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΟ : - | CON GRATIA, E T PRIVI-
1573 LEGIO|del Illustrissimo Dominio, che nessuno non| 

possi stampar la presenta opera sotto le|pene contenute 
in esso priuilegio.|IN VENETIA, 1573, Nel mese di Zugno. 
Σχ. 4o. Φύλλα 179. (Πίν. αριθ. 2). 

Είναι ή πρώτη γνωστή Ιντυπη Ικδοση έλληνικοο πορτολάνου στην 
οποία είναι αφιερωμένο το Κεφάλαιο Γ' τής μελέτης αυτής. Έκδοτης 
και πιθανός συγγραφεύς μέρους τοο πορτολάνου είναι 6 Δημήτριος Τά-
γιας άπο τήν Πάργα. Το μοναδικό γνωστό αντίτυπο τής εκδόσεως 
αυτής βρίσκεται σήμερα σ*ή Βιβλιοθήκη τοΟ Βατικανοο (P. VIII,66). 
Ό Legrand τήν αναφέρει υπ5 αριθ. (152) στο β' τόμο τής Bibliogra
phie Hellénique... XV et XVI siècles καΐ μολονότι τή χαρακτηρί
ζει ώς τή πρώτη γνωστή ϊντυπη έκδοση, δεν αποκλείει έν τούτοις 
τήν ύπαρξη και άλλης προγενεστέρας εκδόσεως. Μέχρι σήμερα δμως 
δέν παρουσιάσθηκε άλλη προγενέστερη Ιντυπη Ικδοση και Ιτσι νομί
ζουμε δτι ή Ικδοση αυτή πρέπει να θεωρηθή οριστικά ώς ή πρώτη 
Ιντυπη Ικδοση έλληνικοΟ πορτολάνου. 

Ό Σ. Αάμπρος («Νέος Έλληνομνήμων», 11 (1914) σ. 65 σημ. 1) 
αναφέρεται στην Ικδοση αυτή τοο πορτολάνου, άλλα τήν θεωρεί εσφαλ
μένα ώς «μεταγενεστέραν Ικδοσιν τής πρώτης εκδόσεως τοο 1558» (;) 
καί γράφει : «Δεν σώζεται μέν άντίτυπον τής εκδόσεως ταύτης (τοο 
1558) άλλα το έτος ταύτης γινώσκεται ίκ των πρώτων στίχων τον 
έμμετρου προλόγου του Δημητρίου Τάγια των προτασσομένων των 
μεταγενεστέρων εκδόσεων*. 'Αλλά, 6 Δημήτριος Τάγιας αναφέρει στο 
πρόλογο του δτι το χειρόγραφο τοο πορτολάνου περιήλθε στά χέρια 
τβυ στά 1559 («στους χίλιους πεντακόσιους πενήντα οκτώ χαί μία..») 
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καί το τύπωσε στα 1573 χωρίς ν* αναφέρεται σέ προγενέστερη Ιντυπη 
έκδοση. Και συνεχίζει 6 Σ. Αάμπρος, εσφαλμένα πάντοτε: «.."Επονται 
δέ είς τήν Ικδοσιν έκείνην τοΟ 1558, ή τοο 1573 (Legrand Ινθ' άν. 
σελ. 15 (το σωστό είναι σελ. 16) κ. έ., ή τοο 1729 ...καΐ ή παρά τω 
έν Βενετία τυπογράφω Νικολάω Γλυκεΐ ήτις είναι μεν άχρόνιστος, 
άλλα φαίνεται τυπωθεϊσα τελευτώντος τοΟ δεκάτου ογδόου αίώνος». 
Για τήν έκδοση αυτή δ Σ. Αάμπρος παραπέμπει στή Νεοελληνική Βι
βλιογραφία τοΟ Α. Παπαδοπούλου—Βρετοΰ (ορθώς 'Αριθ. 317, σελ. 
115) καί στον Legrand (Bibliographie Hellénique.. XV—XVI 
siècles) σελ. 16 σημ. 3 εσφαλμένα, αντί πιθανώς στον 5ο τόμο (1903) 
της Bibliographie Hellénique . . .XVII siècle, σ. 23 σημ. 3). 

2. ΠΟΡΤΟΛΑΝΟ|ΟΛΟΓΝΩΝ TÛN|AIMENQN.| Τής θα-
1618 λάσσης καί τών νησίων είς δσα πλέουσι τα πλοία, νεωστί| 

διορθωθέν μετά πολλής της έπιμελείας|Τυπωθέν έν Βενε-
τίαις Παρά Άντωνίω τώ Πινέλλω.|αχιή. Σχ. 4ο. Φύλλα 94. 

"Η έκδοση αυτή αναφέρεται άπο τον Legrand στον πρώτο τόμο 
τής Bibliographie Hellénique...XVII siècle. ('Αριθ. 98 σελ. 133-
134). Ό έμμετρος πρόλογος τοο Δημητρίου Τάγια, δημοσιεύεται δχι 
στην αρχή, άλλα στο προτελευταίο φύλλο (93-93ν). Στο τελευταίο φύλλο 
(94) δημοσιεύεται δ Πίναξ τών περιεχομένων. "Ενα μόνο αντίτυπο τής 
εκδόσεως αότής είναι γνωστό κατά τον Legrand καί βρίσκεται (ή 
μάλλον βρισκότανε στα 1894 δταν κυκλοφόρησε ό τόμος αυτός τής 
Βιβλιογραφίας) στή Βιβλιοθήκη Angelica τής Ρώμης (ΒΒ. 12.2*). 

3. Βιβλίον ώραιώτατονδνομαζόμενον|ΠΟΡΊΌΑΑΝ00|ΩΛ0-
1641 NQN ΤΩΝ ΑΙΜΕΝΩΝ|Τής θαλάσσης καί τών νησίων είς 

δσα πλέουσι τα πλοία.|ΑΝΑΓΚΑΙΩΤΑΤΟΝ, ΚΑΙ ΩΦΕΛΙ-
ΜΩΤΑΤΟΝ|διά πάσα "Ανθρωπον οπού έπιχειρίζεται τήν τέχνην|τής 
ναυτοσύνης : — |Περιέχον καί Πίνακα πλουσιώτατον διά εύκολίαν τοο 
καθ* ένος.|Νεωστί μετατυπωθέν, καί διορθωθέν μετά πολλής επιμε
λείας :—ICON P R I V I L E G I O : — Έ ν ταΤς κλειναΐς ΒΕΝΕΤΙΑΙΣ, 
Παρ' Ιωάννη Άντωνίω|τώ Ίουλιανφ : - αχμά. [Πουλιέται κοντά είς τήν 
γέφυραν τοο αγίου Φαντίνου :—Σχ. 4ο Φύλλα 82. (Πίν. αριθ. 3). 

Ή έκδοση αυτή αναφέρεται άπο τον Legrand στον πρώτο τόμο 
τής Bibliographie Hellénique...Χ VII siècle ('Αριθ. 306) σελ. 420 -
421). *0 έμμετρος πρόλογος τοΟ Δημητρίου Τάγια, λείπει άπο τήν 
έκδοση αύτη. 'Αντιθέτως υπάρχει ή έξης αφιέρωση τοο έκδοτου (καί 
τυπογράφου) : 
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ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΤΣΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΑΤΟΙΣ ΓΡΑΙΚΟΙΣ. 

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ τήν θερμήν άναζήτησιν όποΟ καθ* έκάστην ήμέραν 
μοΟ έγίνετον άπο τήν ευγενείαν σας δια το παρόν Βιβλίον δνομαζόμε-
νον Πορτολάνος, ηθέλησα (μήν φειδόμενος ουδεμίας εξόδου,) να δείξω 
μέ Ιργον, καθώς και προτίτερα υποσχέθηκα, τήν ευλάβειαν καί προθυ-
μίαν δποΟ ίχω είς το δρθοδοξώτατον γένος των Γραικών (καθώς Ιδειξαν 
καΐ οί προγεννήτωρές μου) μέ το ανατυπώσω το ώφελειμώτατον τοΟτο 
βιβλίον, μάλιστα δέ καΐ άναγκαιώτατον δια δλους εκείνους όποο έπι-
χειρίζονται τήν θαυμαστήν τέχνην της ναυτικής* επειδή καΐ διαμέσου 
èxoùxou τοΟ βιβλίου ομπορεί δ καθ' είς μέ εύκολίαν και άναμαρτήτως 
να κατ' eòo^oQi] είς κάθε μίρος τοΟ κόσμου όποο να επιθυμεί. Δεχθήτε 
το λοιπόν, δρθοδοξώτατοι Χριστιανοί, τήν προθυμίαν μου, τάζοντας τής 
ευγενείας σας πώς άπο εδώ καί ομπρός όποο κάθε έμπόδιον έδείωξα, 
πάντοτε θέλω Ισται άγρυπνος είς κάθε υπηρεσίαν σας. "Ε^ωσθε οί 
άναγινόσκωντες, έν ταΐς κλειναΐς Ένετίαις, αχμά. Έ ν ΜηνΙ Ίουλίω λα' 

Τής ευγενείας σας δοΟλος προθυμώτατος 
'Ιωάννης 'Αντώνιος δ 'Ιουλιανός : — 

"Έν αντίτυπο τής εκδόσεως αυτής βρισκότανε κατά τδν Legrand 
στην ιδιωτική του βιβλιοθήκη, και άλλο Ινα βρίσκεται άκό|1η καί σή
μερα (Delatte, Ι. ά., σ. XVII) στην Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη 
τοΟ Leyde (541 F 12). Ό κ. Ν. Δεβλέτογλου που είχε τήν καλωσύνη 
να έρευνήση κατά παράκληση μου στή Βιβλιοθήκη τοΟ ΒρεττανικοΟ 
Μουσείου στο Λονδίνο, βρήκε έκεϊ ακόμα Ινα αντίτυπο τής εκδόσεως 
αυτής (571, e 3)(*). 

4. ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ|ΗΤΟΙ|Βιβλίον, όποΟ περιέχει τους ΛΙ-
1729 ΜΕΝ ΑΣ τής θαλάσσης, |το διάστημα όπου είναι άπο Τόπον 

είς Τόπον, καί άλλα|πολλά Χρήσιμα είς ταότην τήν οπόθε-

1. Δέν αποκλείεται το αντίτυπο αυτό τής Βιβλιοθήκης του Βρεττανικου 
Μουσείου να είναι το αντίτυπο τής βιβλιοθήκης του Legrand. Στο πίσω μέ
ρος του τίτλου, βρίσκεται τυπωμένη μια ξυλογραφία πού θυμίζει τήν εικόνα 
τοϋ Καζαμία σέ μεταγενέστερες εκδόσεις του λαϊκού αύτοί> ημερολογίου. Κα
τά τον Legrand ή ξυλογραφία αυτή εϊναι παρμένη άπο ένα Ιταλικό βιβλίο πού 
εξεδόθη στα 1525 στή Βενετία μέ τον τίτλο «Lunario al modo de Italia 
calcula to, composto nella città di Pesaro per lo eccellentissimo dottore ma
estro Camillo di Leonardis e da quello revisto etc.» (Βλ. σχετικά τον Πίν. 
'Αριθ. 4 {Πορτολάνος 'Αριθ. 4) δπου ή ϊδια ξυλογραφία του ((Καζαμία», δη
μοσιεύεται στο εξώφυλλο της εκδόσεως του 1729). 
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11tv. 5. Εξώφυλλο Πορτολάνου του 1780.Έκδοση του τυπογράφου Νικολάου Γλυκέος. 
('Αντίτυπο Μαρκιανής Βιβλιοθήκης) 
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Πίν. 6. Εξώφυλλο Πορτολάνου τοϋ 1800. Έκδοση τοϋ τυπογράφου Νικολάου Γλυκέος. 
('Αντίτυπο ' Ε θ ν ι κ ή ς Βιβλιοθήκης Α θ η ν ώ ν ) 
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σιν.|ΕΝΕΤ1ΗΣΙ 1729. Πα?ά Νίκολάω τω Σάρψ.αψκθ'.|ΟΟΝ LICENZA 
D E ' S U P E R I O R I , E P R I V I L E G I O . Σχ. 4o φύλ. (;) (Πίν. αριθ. 4). 

Τήν Ικδοση αυτή τήν αναφέρει ό Legrand στον πρ&το τόμο της 
«Bibliographie Hellénique...du XVIII siècle». ('Αριθ. 192) σ. 226, 
δχι δμως άπο αυτοψία, άλλα άπο ανακοίνωση του Α. Παπαδοπούλου— 
Κεραμέως ό δκοϊος τόν ίκλΎΐροφορηοε δτι αντίτυπο της εκδόσεως αυτής 
υπήρχε στή βιβλιοθήκη τής Ελληνικής Κοινότητος της Καλλιπόλεως. 

Τήν ϊδια Ικδοση αναφέρει και ό 'Ανδρέας Παπαδόπουλος—Βρε-
τος στην πρώτη Ικδοση ('Αθήναι 1845) τοΟ Καταλόγου του, σ. 15, 
'Αριθ. 129 μέ τήν Ιδια ατελή περιγραφή τοΟ Legrand, δηλ χωρίς 
αριθμό φύλλων, και χωρίς ν' άναφέρη άλλα στοιχεία τοΟ περιεχομένου 
τοΟ βιβλίου, δηλ. άν περιέχη τον έμμετρο πρόλογο τοΟ Τάγια κλπ. 
Προφανώς δ Legrand αντέγραψε τήν περιγραφή άπο τον Α. Παπαδό
πουλο—Βρετό. Τήν Ικδοση αυτή τήν επαναλαμβάνει 6 Βρετός στή 
δεύτερη καΐ πληρέστερη Ικδοση τής Βιβλιογραφίας του που εξέδωσε 
στα 1854-1857 στάς 'Αθήνας μέ τον τίτλο Νεοελληνική Φιλολογία, (σ. 
46 β' μέρους 'Αριθ. 89). 

"Ο φίλος κ. Ν. Δεβλέτογλου είχε τήν καλωσύνη να έρευνήση 
κατόπιν υποδείξεως μου στή Βιβλιοθήκη τοο ΒρεττανικοΟ Μουσείου 
τοΟ Λονδίνου, καί να διαπίστωση δτι υπάρχει εκεί αντίτυπο τής σπα-
νιωτάτης αυτής εκδόσεως τοο Πορτολάνου. Το αντίτυπο αυτό είναι μο
ναδικό και σημειώνεται στον Κατάλογο τής Βιβλιοθήκης μέ το επί
σημα 870 h. 12. Ό κ. Δεβλέτογλου είχε τήν καλωσύνη να προμηθευθή 
καΐ να μοο στβίλη Ινα φωτοστατικο αντίτυπο τοο εξωφύλλου τής εκδό
σεως αυτής. Ό Ιμμετρος πρόλογος τοΰ Δημητρίου Τάγια δημοσιεύεται 
στο φύλλο α2 και επακολουθεί « Ό Πίνακας». Στο εξώφυλλο δημο
σιεύεται ή ξυλογραφία τοο Καζαμία, που υπάρχει καΐ στή προηγούμενη 
Ικδοση τοΟ 1641. 

5. ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ|ΗΤΟΙ|ΒΙΒΛΙΟΝ, | ΟΠΟΓ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
1780 ΤΟΓΣ ΛΙΜΕΝΑΣ|ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,|Το διάστημα δποο 

είναι άπο Τόπον είς Τόπον, καΙ|άλλα πολλά Χρήσιμα είς 
ταύτην|τήν Ύπόθεσιν.|Νθν Πρώτον Τύποις τυπωθείς, αψπ'. ΕΝ ΕΤΙ-
ΗΣΙΝ,17«0.|ΠΑΡΑ NIKOAAÇ ΓΛΓΚΕΙ Τ $ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |CON 
LICENZA D E ' S U P E R I O R I . Σχ. 8o σελ. ζ'-Η83. (Πίν.άριθ. δ). 

Τήν Ικδοση αυτή τήν αγνοεί τελείως ό Legrand. Τήν δπαρξή 
της διβπίστωσε πρώτος Ò Κ. Δ. Μέρτζιος στή σημαντικώτατη ανακοί
νωση του Το Ιν Βενετίο} Ήπειρωτικον Άρχεΐον («'Ηπειρωτικά Χρο-
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νικά» τ. 11 (1936), σ. 329-330). Ό κ. Μέρτζιος αναφέρει δτι 
υπάρχουν στή Βενετία δύο αντίτυπα τής εκδόσεως αυτής, το ένα στή 
βιβλιοθήκη τοϋ Πρεσβυτερίου της Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας, καί 
το άλλο στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη ('Αριθ. 225 C. 193). Σχολιάζοντας 
δ κ. Μέρτζιος τή μνεία «Νΰν πρώτον τύποις τυπωθείς» που σημειώνει 
δ Γλυκύς στο εξώφυλλο τής εκδόσεως αυτής παρατηρεί, σέ υποσημείωση 
(Ι. ά. σ. 330 σημ. 1) τα έξης : «Οί Βρετός καί Legrand διατεί
νονται δτι δέν είναι ή πρώτη αυτή έκδοσις τοο Πορτολάνου, αλλ* δτι 
εξεδόθη τω 1729 παρά τοΰ Μπόρτολι, ίδιοκτήτου ώς εΐδομεν ( Έ π , 
Χρ. τ. Ι ' σ. 47 υποσημ. 1) του τυπογραφείου τοΟ φέροντος τήν Ιπω-
νυμίαν τοΟ ίδρυτοο Νικολάου Σάρου. Δέν σημειώνουν δμως παρά τίνι 
Βιβλιοθήκη εορίσκεται ή έκδοσις αυτή». Παρατηρούμε σχετικά δτι οί 
Βρετος καί L,egrand δέν διατείνονται δτι αυτή δέν είναι ή πρώτη 
έκδοσις τοο Πορτολάνου, άλλ' απλώς τήν αγνοούν καί δέν τήν αναφέ
ρουν καθόλου. Γνωρίζουν δμως καί αναφέρουν τήν προηγούμενη έκδοση 
τοΰ 1729, δ δέ L,egrand μνημονεύει δτι σύμφωνα μέ σχετική ανακοί
νωση τοο Α. Παπαδοπούλου—Κεραμέως, αντίτυπο της εκδόσεως αυτής 
υπήρχε στή Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Κοινότητος Καλλιπόλεως. (Βλ. 
παραπάνω (σ. 139) Πορτολάνο αριθ. 4). 

eO κ. Μέρτζιος είχε τήν καλωσύνη ν' άνταποκριθή πρόθυμα σέ 
παράκληση μου νά μοο στείλη μικροφίλμ τοϋ εξωφύλλου καί τών σελί
δων α - στ' της εκδόσεως αυτής, καί τον ευχαριστώ θερμότατα ytà τήν 
φιλική του εξυπηρέτηση. Στίς σελίδες γ'- δ' δημοσιεύεται δ έμμετρος 
πρόλογος του Δημητρίου Τάγια, καί στις σελίδες ε'- ς' « Ό Πίνακας 
του Πορτολάνου». 

Σέ μια άλλη υποσημείωση του (έ\ ά., σ. 330 σημ. 3) δ κ. 
Μέρτζιος γράφει τα έξης : «Ό Πορτολάνος έξετυπώθη το πρώτον είς 
τήν ένετο—ίταλικήν διάλεκτον τω 1490 καί μετεφράσθη είς τήν δμι-
λουμένην ελληνικών τώ 155y παρά τοο έκ Πάργης Δημητρίου Τάγια...». 
"Ο κ. Μέρτζιος δέν διευκρινίζει ποια είναι ή ένετοϊταλική έκδοση τοΟ 
Πορτολάνου τοΟ 1490 πού αναφέρει (να πρόκειται άραγε για τον Πορ
τολάνο τοο Rizo;). Ή πληροφορία του δμως δτι δ Δημήτριος Τάγιας 
«μετέφρασε» τον ίταλικο Πορτολάνο στα ελληνικά, δέν φαίνεται ακρι
βής, γιατί δ Ιδιος δ Τάγιας στον έμμετρο πρόλογο του (στον δποίο 
παραπέμπει δ κ. Μέρτζιος), αναφέρει δπως είδαμε, δτι δ ίδιος απλώς 
εξέδωσε το χειρόγραφο τοΰ έλληνικοΰ πορτολάνου ποΰ έπεσε στα 
χέρια του. 
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6. ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ|ΗΤΟΙ|ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΠΟΓ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
1800 Τους Αιμένας της θαλάσσης, το δcάστημα δποΰ είναι άπό 

Τόπον εις Τόπον, και άλλα πολλά χρήσιμα εϊς|ταύτην την 
ύπόθεσιν.|ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΕΝ ΤΩ ΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΞ όποΟ ερμη
νεύει τους ελληνικούς άριθμούς.|ΕΝΕΤΙΗΣΙ,|Παρά Νικολάφ ΓλυκεΙ, τω 
έξ Ιωαννίνων, CON LICENZA DE 9 S U P E R I O R I , E PRIVILE
GIO. Σχ. So σ. 160 (Πιν. αριθ. 6). 

Ή έκδοση αυτή είναι άχρονολόγητη. Το έτος 1800 ως έτος 
εκδόσεως της, το αναφέρει 6 Κ. Μέρτζιος στή μελέτη τοΰ «Κατάλογος 
τών εκδόσεων Ν. Γλυκεος» ποΰ δημοσιεύθηκε στο 10 τόμο των 
«'Ηπειρωτικών Χρονικών» (1935), σ. 131 αριθ. 396. Ό Γλυκύς στον 
κατάλογο του «των κοινών βιβλίων της τυπογραφίας Νικολάου 
Γλυκή τοΰ εξ Ιωαννίνων» πού εξέδωσε στα 1812 στή Βενετία, 
καί πού τον αναδημοσίευσε ό Κ. Μέρτζιος στον ίδιο τόμο τών "'Ηπει
ρωτικών Χρονικών,, (σ. 169) αναφέρει μεταξύ τών βιβλίων πού προσ
φέρει, καΐ τον Πορτολάνο καΐ τον διατιμά «8 λίτρες» 2. 01 Γκίνης — 
Μέξας άγνοοΟν τήν ύπαρξη τοΟ βιβλίου αυτού" στην «Ελληνική Βιβλιο
γραφία» των, καΐ δεν το περιλαμβάνουν ούτε είς τ' άχρονολόγητα βιβλία 
πού καταχωρίζουν στον 3ο τόμο.'Αντίτυπο τοο βιβλίου, πού το θεωρούμε 
μοναδικό, υπάρχει στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδος, και φυλά
γεται, λόγω της σπανιότητας του, στην αίθουσα της Διευθύνσεως της 
Βιβλιοθήκης. Στην αρχή τοο βιβλίου, μετά το εξώφυλλο, υπάρχει δ 
έμμετρος πρόλογος τοο Δημητρίου Τάγια, καΐ ακολουθεί «eO Πίνακας 
eoo Πορτολάνου». Στή σ. 160 υπάρχει «Πίναξ τών λογαριασμών 
τών ελληνικών ψηφίων». Έ έκδοση αυτή είναι γεμάτη άπό σφάλματα 
καί φαίνεται δτι δέν πέρασε άπό μάτι διορθωτοΟ. Για ένδειξη, παρα
θέτουμε τήν αρχή της περιγραφής της Μυκόνου: (σ. 104). «Το νησί 
τής Μοίκονος. Ή Μοίκονος είς τήν μερέα τής τραμουντάνας έχει δύο 
βουνόπουλα τζοιμαρόλοια καί είς τήν μερέα τοο γαρμπή κάμνη δύο 
κεφάλια καί είς τήν μέση χαμηλάδα" είς το άκροτήρι τοΟ λεβάντε έχει 
νησόπουλα β' το ένα το λέγουν τραγονήσι καί το άλλο είς τον ποδία 
καί περνούν μέσα τά δύω το κάστρο, είς τήν μερέαν τοΟ πουνέντε έχει 
σπιάτζα είς το βράχος απάνω, καί δταν ύπας είς το κάστρο άφείνης 
τά ζερβά σου καί δεξιά σου άφίνης το άκροτήρι καί υπας απάνω είς το 
δυκόποι καί ράζεις είς φούντος όργιαις ζ' καί είναι καλός λυμιώνας 

2. Έ ν α χρυσό λουδοβίκι είχε 24 λίβρες. Βλ. Γ. Δημακοπούλου Προαπά-
ΰειαι νομιοματοχοπίας κατά την ελληνικήν έπανάστασιν 'Αθήναι 1963, σ. 13 ύποσ. 
3. Συνεπώς 8 «λίτρες» ισοδυναμούσαν μέ το 1/3 τοΰ χρυσού είκοσαφράγκου. 
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καί κάμε να ποιάσης τα πλωρήσια σου είς το νησόπουλο όπου άφίνεις 
δεξιά σου καί ομοιάζει ωσάν κάτεργο καί τα σίδερα σου ράσεις είς τον 
λεβάντε είς δργίαις ζ' καί απομένει ή προίμησου είς τήν εκκλησία είς 
τον γαρμπήν, τό νησόπουλον όποο πιάνης το πλωρήσισου δέν έχει πέ
ραμα μόνον δια βάρκαις». "Αν συγκρίνουμε το κείμενο αυτό μέ το αντί
στοιχο κείμενο της αρχικής εκδόσεως τοΟ πορτολάνου του Τάγια τοΟ 1573 
(βλ. Παράρτ. Α' σ. 152-3) βλέπουμε μια προσπάθεια απλουστεύσεως τής 
γλώσσης, μάλλον ανεπιτυχή κατά τή γνώμη μας. Πάντως τα δυο κείμενα 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον καί για τους γλωσσολόγους γιατί δείχνουν τήν 
εξέλιξη τής ομιλούμενης μας γλώσσης μέσα σέ 240 χρόνια δσα έμεσο-
λάβησαν άπο τα 1559 δταν βρήκε δ Τάγιας το χειρόγραφο πορτολάνο 
που τύπωσε, έως τα 1800 πού τυπώθηκε ή τελευταία αυτή έκδοση τοο 
πορτολάνου άπο τον Γλυκύ. Τα τετράδια (Α—V) τοΟ πορτολάνου αυτού 
έχουν αριστερά στο κάτω μίρος τήν ένδειξη ιταλικά Portolano πράγμα 
πού μέ κάμνει να υποθέτω 8τι πιθανώτατα ό στοιχειοθέτης του δέν 
ήταν Ιλληνας άλλα ξένος μέ ανεπαρκή γνώση της ελληνικής. 

Τήν έκδοση αυτή τοΰ τζορτο\άνοΌ τήν αναφέρει ό Α. Παπαδό
πουλος—Βρετος στή Νεοελληνική Φιλολογία του, (Μέρ. Β' σ. 115) 
μέ τον αριθ. 317 καί τή συνοδεύει μέ τα έξης σχόλια: «Το βιβλίον 
τούτο έτυπώθη κατά πρώτοι το 1729 έτος" παρά Νικολάω τφ Σάρω 
ώς είδαμεν έν τφ οίκείω τόπω (αριθ. 89) τοΰ παρόντος καταλόγου. 
'Επειδή δέ ό τυπογράφος Γλυκύς παρέλειψεν έν τφ προμετωπίω τήν 
χρονολογίαν τής μετατυπώσεως ταύτης, ήτις βεβαίως έλαβε χώραν περί 
τα τέλη τής παρούσης εκατονταετηρίδας * ή περί τας αρχάς τής δεκά
της έννάτης, έγώ ένόμισα κατάλληλον να τήν καταγράψω ενταύθα (δηλ. 
στις εκδόσεις τής 18ης έκατονταετηρίδος). Ό συγγραφεύς δέ, συνεχίζει 
στα σχόλια του ό Α. Παπαδόπουλος—Βρετός, τοο πονήματος τού
του, ώνομάζετο Δημήτριος Τάγιας καί έζη περί τα μέσα τής δεκάτης 
Εκτης έκατονταετηρίδος, ώς εξάγεται άπο στίχους τινας τοΰ Ιδίου είς 
τήν αρχήν τού πονήματος του6». 

Καί ό Σπυρ. Λάμπρος γνωρίζει τήν έκδοση αυτή τοο Πορτολά
νου, άπο τό αντίτυπο τής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Σέ μια μονογραφία 
του για τή Νήσο Σάσωνα δημοσιευμένη στο «Νέο Έλληνομνήμονα» 
(τ. 11ος (1914) σ. 65, σημ. 2) παραπέμπει στή σελ. 91 τής εκδόσεως 

3. Βλ^ παραπάνω (σελ. 139) Πορτολάνος 'Αριθ. 4. 
4. 'Εννοεί τή 18η εκατονταετηρίδα. 
5. Ή βεβαίωση τοΰ Βρετου δτι 6 Τάγιας ήταν «συγγραφεύς του πονή

ματος» ελέγχεται ανακριβής. Βλ. παρακάτω σ. 148. 
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αυτής «δπου ή Σάσων μνημονεύεται ώς "Αζονες (γρ. Σάζονες)». ΚαΙ 

δπως είδαμε παραπάνω (βλ. σελ. 137) ό λάμπρος γpάφεc για την 

έκδοση αυτή δτι «είναι μέν άχρόνιστος, άλλα φαίνεται τυπωθεΐσα 

τελευτώντος τοΟ δεκάτου ογδόου αιώνος». Συνεπώς καΐ δ Παπαδόπου

λος—Βρετός καΐ δ λάμπρος συμφωνοΰν μέ τήν τοποθέτηση της εκδό

σεως αυτής γύρω στα 1800, δπως τήν χρονολογεί' ό Κ, Μέρτζιος, 6 

δποΧος δμως δέν αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση του που βασίσθηκε 

για τήν χρονολόγηση αυτή. 

Τήν έκδοση αυτή το8 Πορτολάνου τοΟ 1800 στό αντίτυπο της 

'Εθνικής Βιβλιοθήκης, μελέτησε καΐ ό κ. Σ. Ζάρκος και δημοσίευσε 

τα πορίσματα της μελέτης του στο περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά» τεΰ-

χος αριθ. 590)349 τοΟ I960) σ. 24 - 25. € 0 κ. Ζάρκος εσφαλμέ

να, δπως αποδείξαμε παραπάνω, ΒεωρεΙ καΐ αυτός τον Δημήτριο Τάγια 

ώς συγγραφέα τοΰ Πορτολάνου. Σχετικά Ô γράφων, δημοσίευσε σ' ενα 

επόμενο τεΰχος τών «Ναυτικών Χρονικών». ('Αριθ. 596)355 τής 1ης 

'Απριλίου 1960 σ. 22) Ινα άρθρο συμπληρωματικό του άρθρου τοΰ 

κ. Ζάρκου. Στο άρθρο αυτό ό γράφων εσφαλμένα χαρακτηρίζει το 

αντίτυπο τής Εθνικής Βιβλιοθήκης δτι ανήκει στην έκδοση τοΰ 1780 

αντί τοΰ 1800, δπου πραγματικά ανήκει, δπως διαπίστωσε αργότερα 

άπό αυτοψία τοΰ εξωφύλλου τής εκδόσεως τοΰ 1780 που πήρε άπα τον 

κ. Μέρτζιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Ο "ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠΑ., ΤΟΥ 1573 

Ό Emile L e g r a n d στο δεύτερο τόμο τής Ελληνικής του Βιβλιο

γραφίας, πού τον αφιερώνει—δπως και τον πρώτο—στην περιγραφή 

τών βιβλίων Ελλήνων συγγραφέων τυπωμένων στην ελληνική γλώσσα 

στο 15ο καΐ 16ο αίώνα ', περιγράφει το μοναδίκο σωζόμενο αντίτυπο 

1. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique, ou description raisonnée 
des ouvrages publiés en Grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, τ . 
2 σ. 16. "Οπως αναφέρει ό Legrand στο Πρόλογο (σελ. VI) του τρίτου 
τόμου της Βιβλιογραφίας του 15ου καΐ 16ου αιώνος, οί δύο πρώτοι τόμοι 
τής Βιβλιογραφίας του περιλαμβάνουν μόνον έργα τυπωμένα ελληνικά άπό έλ
ληνες συγγραφείς, σύμφωνα μέ τις ρητές οδηγίες πού του εϊχε δώσει ό πρίγ-
κηψ Γεώργιος Μαυροκορδάτος, εμπνευστής και χρηματοδότης τοΰ έργου. 
"Οταν ό Μαυροκορδάτος πέθανε, ό Legrand συμπλήρωσε τή βιβλιογραφία του 
μέ τα έ*ργα πού έξεδόθησαν καΐ στή λατινική γλώσσα, άπό έλληνες συγγρα
φείς. Γ ι ' αυτό το λόγο, ό τίτλος τών τόμων 3 και 4 τής Βιβλιογραφίας τοΰ 
15ου καΐ 16ου αιώνος, παραλείπει τΙς λέξεις en Grec πού υπήρχαν στους δύο 
πρώτους τόμους. 
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τοο έντυπου πορτολάνου πού εξέδωσε τον 'Ιούνιο τοο 1573 ατή Βενετία 
ό Δημήτριος Τάγιας, άπο τήν Πάργα 2. 

"Οπως αναφέρει ό ίδιος ό έκδοτης στον ίμμετρο πρόλογο του 
που προτάσσεται στή σπανιώτατη αυτή έκδοση, ό πορτολάνος αυτός 
χυκλοφοροϋοε σέ χειρόγραφα αντίτυπα κρυφά, γιατί, 6oot τον είχαν, 
δέν ήθελαν να μοιράζωνται μέ άλλους τις ναυτικές γνώσεις πού περι
είχε το πολύτιμο αυτό χειρόγραφο 8. 

"Ενα αντίτυπο χειρογράφου πορτολάνου περιήλθε στα χέρια τοΟ 
Δημητρίου Τάγια στάς 15 'Απριλίου 1559 καί σκέφθηκε τότε να τον 
τύπωση για να τόν κάμη κοινό κτήμα σέ δλους τους Ιλληνας ναυτιλλο-
μένους τής εποχής. 

Παραθέτουμε τους πρώτους στίχους άπο τον έμμετρο πρόλογο 
τοο Τάγια, πού περιέχουν καί τα μόνα γνωστά για τον έκδοτη βιογρα
φικά στοιχεία «. 

'Σ τους χίλιους πεντακόσιους πενήντα οκτώ καί μία, 
πού τρέχομε τήν σήμερο, ένσάρκου οικονομία, 
'ς ταΐς δεκαπέντε τ' Άπριλιον, ήμερα μια τετράδη, 
'ς το χέρι μου ήρθε το λοιπόν, ταχύ καί δχι βράδυ, 

5 έμενα τοο Δημήτριου Τάγια, όπως μέ λέσι 

'χ τήν Πάργαν είμαι* το λοιπόν'ς το χέρι μου είχε πέσει 
δ Πορτολάνος καί τιμή, λέγω, τής ναυτοσύνης, 
ποδότων6 καραβοκυρών, βιβλίο δικαιοσύνης, 

2. Ό Ν. Βέης στή συνεδρίαση της 13 Μαΐου 1948 της Ακαδημίας 
'Αθηνών, ανακοίνωσε μια εργασία του μέ τον τίτλο Ό πορτολάνος τον Παρ-
γίον Τόγια (sic) καί ό Μαρτΐνος Κρονοιος (Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών 
1948 σ. 182). Ή ανακοίνωση βμως αυτή δέν δημοσιεύθηκε οΟτε στα Πρακτι
κά ούτε πουθενά άλλου. 

3. "Οπως αναφέρει ό Κ. Δυοβουνιώτης στον Κατάλογο των Κωδίκων τής 
βιβλιοθήκης τής Ζαγοράς, «Νέος Έλληνομνήμων», τ . 13 (1916), σ. 250 ό χει
ρόγραφος πορτολάνος πού βρίσκεται στή βιβλιοθήκη της Ζαγοράς έχει στην 
φα τών φύλλων 84 ν-85, τήν έξης ιδιόγραφη σημείωση : Το παρόν βιβλίον 
υπάρχει έμοΰ Γρηγορίου Ιερομόναχου καί πρωτοσυγκέλλου του 'Αγίου Προΐλά-
βου καί δποιος το αποξένωση να έχη τάς αράς τών τριακοσίων δέκα οκτώ 
θεοφόρων πατέρων»! 

4. Στο κείμενο του έμμετρου προλόγου του Τάγια πού παραθέτουμε, τυ
πώνουμε μέ πλάγια στοιχεία τΙς λέξεις πού έχουμε ελαφρά αλλαγμένες για να 
ταιριάξουν μέ το μέτρο τών στίχων. Π.χ. στ. 3 Άπριλιον αντί 'Απριλίου, 
στ. 5 δπως αντί ώς κλπ. 

5. Ποδότης—δ ναύκληρος. 
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* 

^Γ"^ TWe; ^ίλ/ci/ç ιταιαχόνίουζ w a i t e r èxiù nt M'*» 

ΤτΛΪζ ÂxanCVT» W A *»€*&/«>» "7**|pe ^ , e i » J * / » i 
J n χ*&μ·υ »*!h TO Afl/7ròi'> rar^ii {OJ J^c ßpaJs, 

E'uJj/x « Δ*μψτ&* Ta>/e • <wc μ* λ ι η , 
Χ nix μηχργα ί*μχι TO Aw ff β» , ç-è χι&μ* πχ* Tir« · x 

Ο ' Πορπλαχο; * τ/ux, λ»>*> TOÇ letvmriujtiç, 
riucO'TW Kap*£sxi>p<*' τ ßiß\ief £ΐίΜ0<τνυύ»ς. 

NJ'JIXH'PÙH'TÌ *ομ K ó / u x w , £̂M οττο/ος Λλ<τβρ«, 
Kai CTTOiOS lavrtxi αγάπα., >*'ρος »JM παλ/χαζ* . 

Ac» <»>» ci» ΤΕΙ* jr/rax«, μαί %yeì> TOC t-i^a ßxXny 

Γ<* υ ' Cpxç tJxoA'OT/ 2»ς, {ai r tp$H ço αφάλι. 
Kai M' TO ιβ/4β %βαΆχ y ·» ναμπα efcc η' *£**» 

Ot/Λ' c>!yo »Jì ττολυ y tx w'w re μ%ήχψ· 
Λ*J ft» r ' ' ^ τχμπχ r* /οβλθ»», *«^c*'atc; CÄ μα^εαχ , 

Γ<Λ t i « τ /«ι·; w β xx-ÌH η ς , cjròw CM ** '"λ^," * 
Γ\ΛΤΙ »τ«Χ 9ί »V nyarij χρυμμΡ/jo ςνΧχμζλΟ, 

E*; ri« χατίλχ o-'Vitru, ·<ο xxTorxAt-fdc/ucie. 
Π*»? » •* w ίχοιυ μο* αυτοί, ι χ φχίναιίτχί μϊ^χλοι , 

Ν a »ΐ ιρ»τ»;' ω; ai 4 " * a , '»Pi* ^^î ·*' x*?**'· 
TVlx »κ c>Ì7ic «ς TO £*£*/"*• λ»^« ας TO/ %<?Λ»ΤΛ> % 

Î T V J ç.i'ajr* ra «V 9roxTO«&tü| x*&'ai^p&rwc; « ; raro. 
M^»* »a »?*V» •€*V»f·**«, air· JTH re ίιχβχζ*, 

A*x %£» */ r?r φ/λο/w xornrw ce TOC χρας». 
Ka» O'TCÌ:; Jew £/po X i j U f u t i , rei βς TOC àyepxTtty 

Kaì a: £χ'λ» u*3; cvôfroçor % xi α"ς w ra; Stxßxr*. 
ai »x i»«r>>C'» » a>p<Vxx, x. esc μ» d» ara^it, 

Ka/ α T»p.en, 5/ Xoyig-i/oi, TOC uóruor r» μαρχζη» 
Γ·ΧΓ. > τι'ν:» r" a j u à , χι f̂ tî rxt/î JJ αρίτα , 

Ka« β»·» ày-ατχ TO Τι'λί>β;, άζ w'/x* 4"^? "Ρ««'*ί· 
Kx ' e»· β>0|3»τ» *'. a; «\fΗ , T:F χΐνμτ» τω; >t/£i£«, 

J Kai 3r:.t ç^am nr ;»>-t, x̂  v e / * TOC ίμιτοά/ζα» 

.1 2 ΓίΧΤ/ 

Πίν. 7. *0 έμμετρος πρόλογος του Δημητρίου Τάγια άπο την Ικδοση τοϋ 1780 
(πρώτη σελίδα) 
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— — I I I | Ι Ι — • — • — Ι ι — — — — — — • — — — — — — ^ — w w > 

Τ tetri è Κοτμος tJkrà, Ζλος ίνα» χαμμμ&ςί 

A V e Γληηρα e Μ*ν&ώ/α ι · Α 5 Ι Ί *.αμ*μοίος · 
Αι » / ι ι ι" · m *• 

ir* **ο·/& * ι ntriA) χοςτς éwtpmrÇdmς, 
Tfcu/cir'w{ Α'ρτζηπίλαγος r μ% r ixiç κ) >^φ^Λς. 

Λί^*> χ κ μαυρνι ^aXaosa^ eu au x) Μ o-\aßyuj'iat 
1 *W «tra* 7» β&σ-ίχίτί, z.auvcriyo x, vwttt. 

Ka< Ν 1^ωνΤΛ»τιΐ'ϋ7τ:λίς , x} μι rtw SMUT/a, 
O » · « f^o-juut ποΤλ* Ιμττανά c% βλβ ΪΒ παντοία. 

Τίον&α χ} AVareA», λ § ^ · κ) Μπαρπαζία y 

K.tu Απίραττζα&ς τηζ/ατίς, χη* χάβο μπο» AV/ei*· 
Ε1 ζ 'art χα'φπ iè χαρτί 9 XÎyu rà vaßiyap*, 

ΣΧΟ^/Λ ijaj e*m; JeixPHf9Vy οποίος χ« ta w 3rapx. 
Έ. ποίον ανψο-voi πας, νποι» χα'ρτ« χατίβκίΡΗς , 

Σοί ί(ΐχν& m ο-γιμχίίχ, ς-χ πόρτα οπ* μποπς* 
Taîç Σ/χίζ /uè τ&υ πι$αμιί, ταϊς Ιχα μίτρ*μ%Λζ, 

Kai ßpvnc μί xpvà r'-pj, e^« ΡΜμαΆμήμίς, 
Τ χαθί wópro TÌLÙ 3-αλαατα, μί&α Ιχπ μίψΜμήμ*, 

Kai σ ·̂» Ρ*£*ις ISM Γβθϋς, χα'θ« πρίζα yαμμ&* · 
•2 »·οΐΌι> αημον y ράζ1 ayKovpa , σ ποίον SZVH το νλορίτι + 

Και ora* ζλ^ η X%0»Javtt αν π ay» va rè λυτγ * 
λοιπόν Όλο/ τα ζίρίη, μα ί>& era; τα%ν^νμίζω^ 

Kai συμπα^άημου αίίλφοί, χαλά χ) αϊ «f» yveo^*· 

σ πι 
DÌVJ: 8.. :*0 έμμετρος πρόλογος τοϋ Δημητρίου Τάγια άπο την έκδοση τοϋ 1780 

(δεύτερη σελίδα) 
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ναυκλήρων τε καί κομητών, καί δποιος δελετάρει β 

10 καί δπβιος ναυτική αγαπά, γέρος καί παλληκάρι. 
Δέν είχε δέ τον Πίνακα, μά 'γώ τόν είχα βάλει 
για ναδρης εοκολα τί θες καί σώρθη στο κεφάλι. 
ΚαΙ είς το voö μου δβαλα τ* ή στάμπα δέν τον έχει, 
ουδέ ολίγ 'ουδέ πόλο ξέ xoùxou να μετέχω· 

15 Λέγω : °ς τήν στάμπα ας βαλθ^, καθένας να μαθαίν^ 
για τήν τιμή του δ καθείς εις δπου καί άν τυχαίνη. 
Γιατί πολλοί τον εΐχασι κρυμμένον, φυλαμμένον, 
είς τήν κασέλλα δυνατά καί κατακλειδωμένον' 
πώς να τον έχουν μό/ αυτοί, να φαίνονται μεγάλοι, 

20 να τον κρατούσινε ψηλά, τάχα πώς elv* κεφάλι. 

Μά, ώς ήρθεν εις το χέρι μου, λέγω : άς τόνε δώσω 

'ς τήν στάμπα, να τον 'ποκτησθη χά&* άνθρωπος ώς τόσο. 

Μόν' να ήξέρη γράμματα ώστε που να διαβάζη, 

äv έχη καί το φίλο του, κοντά του άς τον κράζη... 

Το βιβλίο είναι τυπωμένο σέ 4ο σχήμα καί απαρτίζεται άπα 179 

φύλλα7 χωρίς αρίθμηση. Ό Legrand το περιγράφει-δχι άπο αυτο

ψία, δπως ΙξηγοΟμε παρακάτω—ώς έξης : 

— : Π Ο Ρ Τ Ο Λ Α Ν Ο Ι — 

CON GRATIA, ET PRIVILEGIO 

del Illustrissimo Dominio, che nessuno non 
possi stampar la presente opera sotto le 

pene contenute in esso priuilegio. 

IN VENETIA, 1 5 7 3 . Nel mese di Zugno. 

Tò βιβλίο βρίσκεται σέ μοναδικό αντίτυπο, στή Βιβλιοθήκη Bar
berini (Ρ. VIII, 66) ή μάλλον βρισκότανε εκεί στα 1885 δταν εξέ
δωσε δ Legrand τον δεύτερο τόμο τής Βιβλιογραφίας του8. 

Ό διαπρεπής βέλγος ακαδημαϊκός καί καθηγητής τοο πανεπι
στημίου τής Λιέγης κ. Armand Delatte στή λαμπρή μονογραφία του 

6. «ΚαΙ βποιος τοϋ αρέσει». Δελετάρω άπο το ιταλικό deiettare (καί di

lettare) πού σημαίνει τέρπω, χαροποιώ. (Σ. Βλαντή, Λεξίχον τής 'Ιταλικής 

Γλώσσης, Βενετία 1815). 

7. Ό Legrand αναφέρει φύλλα 180 (ε\ά., σ. 16), ένώ ό Delatte αναφέ

ρει δτι το βιβλίο απαρτίζεται άπο 179 φύλλα (έ\ά·, σ. XVI). 

8. Σήμερα βρίσκεται στή βιβλιοθήκη του Βατικανού. Βλ. παρακάτω 

σημ. 28. 
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που αναφέραμε προηγουμένως, αναδημοσίευσε το κείμενο του πορτολά

νου αυτού" καΐ δίνει τήν έξης ανάλυση των περιεχομένων του: 

Φύλλο 1.—Τίτλος. 

Φύλλα 2 - 2 ν . — "Εμμετρος πρόλογος του έκδοτου. 

Φύλλα 3 - 5.—Πίναξ περιεχομένων , 0 . 

'Ακολουθούν τα περιεχόμενα που τα χωρίζει σέ 14 κεφάλαια, 
ως έξης : 

Κεφ. Α', (φύλλα 6 - 1 9 ) . Το κείμενο μοιάζει μέ το 8ο κεφάλαιο 

τών χειρογράφων Α και W . Ε π ί σ η ς μέ το πρώτο κεφάλαιο των χειρο

γράφων Ο και V. Λείπει ή περιγραφή της Μαύρης θαλάσσης. Σχετικά 

à Dela t te παραπέμπει στο χειρόγραφο Ο. 

Κεφ. Β', (φύλλα 19 - 24). Το κείμενο μοιάζει μέ το κεφ. 8 τοΟ 
χειρογράφου Ο. 

Κεφ. Γ". Το κείμενο τοΟ κεφαλαίου αοτοΰ είναι σχεδόν πιστή 

μετάφραση άπο τον ΐταλικο Πορτολάνο τοο Rizo (παρ. 1 1 - 1 7 6 ) 1 1 . 

Στα φύλλα 24 ν - 47 περιγράφονται οί ακτές τοο Ατλαντικού" άπο τήν 

Α γ γ λ ί α και τήν Ιρλανδία Ιως το Γιβραλτάρ. Στα φύλλα 47 - 86 ν, οί 

βόρειες ακτές της Μεσογείου, άπο το Γιβραλτάρ Ιως το Ρέτζιο, και τα 

νησιά τής Μεσογείου. 

Κεφ. Δ', (φύλλα 87 - 93). Το κείμενο τοο κεφαλαίου αυτοΰ μπο

ρεί να παραβληθή μέ τα κείμενα τών χειρογράφων Ο, Α και V, καΐ 

περιγράφει τις ίταλικές ακτές άπο το Ρέτζιο ώς τή Ραβέννα, μέ μόνη 

τή διαφορά βτι ή περιγραφή γίνεται σέ αντίστροφη σειρά άπο τήν 

περιγραφή τών χειρογράφων. 

Κεφ. Ε', (φύλλα 9 3 · 119ν). Το κείμενο του κεφαλαίου αυτοο 

είναι κατά το μεγαλείτερο μέρος πρωτότυπο, μέ τήν έννοια δτι δέν 

9. Ά π ο σχετική ερευνά μου στις μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες τών 
Αθηνών, διεπίστωσα Οτι έντυπος ελληνικός πορτολάνος υπάρχει μόνον Ινας 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη (βλ. παραπάνω σ. 141). Ή Μπενάκειος Βιβλιοθή
κη κατέχει Ινα ωραιότατο πορτολάνο - ναυτικό χάρτη του 1580-1590 σχεδια
σμένο μέ χρώματα σέ περγαμηνή (2 φύλλα 43*62 χιλ.) άπο τον κρητικό χαρ
τογράφο Γεώργιο Σιδέρη ή Καλαπόδα. 

10. Ό "Πίνακας τοϋ Πορτολάνου, λεγόμενος Ταΰλα* δπως τον τιτλοφορεί 
ό Τάγιας, δέν υπήρχε στό χειρόγραφο, άλλα τον πρόσθεσε ό έκδοτης δπως 
αναφέρει στον έμμετρο πρόλογο του : 

11. . . Δέν εϊχε δέ τόν πίνακα, μα γώ τον είχα βάλει 
για ναΰρης εΰκολα τί θές, και σώρθη στο κεφάλι. 

11. Τον ιταλικό Πορτολάνο του Rizo εξέδωσε στα 1909 ό Κ. Kretsch-
mer, Die italienischen Portotene des Mittelalters (Veröffentlichungen des 
Instituts für Meereskunde des geogr. Instituts an der Univ. Berlin, No. 13). 
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συναντάται στα χειρόγραφα παρά μόνο σέ μικρά τμήματα του. Περί. 

γράφονται στο κεφάλαιο αυτό οί ακτές τής Δαλματίας, τής 'Αλβανίας, 

τής Ελλάδος τής Μακεδονίας καί της Θράκης. Το κείμενο των φύλ

λων 111 ν - 119V (Μεθώνη - Τένεδος) συναντάται στο χειρόγραφο Ρ καί -

των φύλλων 113 ν - 116, στο χειρόγραφο Ο. 

Κεφ. Σ Τ ' , (φύλλα Π 9 ν - l28 v ) . Το κείμενο τοΟ κεφαλαίου αυτοο 

συναντάται στα -χειρόγραφα A, W, Ο, V καΐ Ρ. καί περιγράφει τα 

νησιά του 'Αρχιπελάγους 1 2 . 

Κεφ. Ζ' , (φύλλα 128 ν - 131ν). Το κείμενο τοο κεφαλαίου αοτοΟ 

συναντάται στα πέντε χειρόγραφα A, W , V, Ρ, καί Ο καΐ περιγρά

φει τΙς ακτές τής Κρήτης. 

Κεφ. Η', (φύλλα 132 • 133). Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται 

οί δυτικές ακτές της Προποντίδος. eH περιγραφή αυτή δέν συναντάται 

σέ κανένα άπο τα χειρόγραφα. 

Κεφ. θ ' , (φύλλα 133 · 140ν). Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται 

οί ακτές τής Μαύρης θαλάσσης. Καί του κεφαλαίου αύτοΟ ή περιγραφή 

δέν συναντάται σέ κανένα άπο τους χειρόγραφους πορτολάνους. 

Κεφ. Γ. (φύλλα 140 ν - 142). Το κείμενο του κεφαλαίου αύτοΟ 

συναντάται στο χειρόγραφο Ρ καί περιγράφει τις ανατολικές ακτές της 

Προποντίδος. 

Κεφ. ΙΑ' (φύλλα 142 - 150). Το κείμενο τοΟ κεφαλαίου αύτοΟ 

συναντάται στο χειρόγραφο Ρ καί περιγράφει τΙς δυτικές καί μεσημ

βρινές ακτές της Μικρός 'Ασίας £ως το Κάλανδρο 1 3 . 

Κεφ. I B ' , (φύλλα ΙδΟ - 153). Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται 

οί ακτές της Κύπρου καί το κείμενο του συναντάται στα πέντε χει

ρόγραφα A, W, Ο, V καί Ρ. 

Κεφ. ΙΓ', (φύλλα 153 - 164). Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται 

οί νότιες ακτές της Μικράς 'Ασίας (μετά το Κάλανδρο) καθώς καί της 

Συρίας καί της Αιγύπτου. Το κείμενο του συναντάται στα πέντε χει

ρόγραφα A, W, Ο, V καί Ρ. 

Κεφ. ΙΔ' , (φύλλα 164- 179). Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο συνε

χίζεται ή περιγραφή της Αιγύπτου καί τελειώνει το βιβλίο μέ τήν περι

γραφή των ακτών της Μπαρμπαριας ι*. Το κείμενο αυτό δέν συναντάται 

12. Βλ. παρακάτω στο Παράρτημα Α' (σ. 152-3) ένα απόσπασμα άπο το 
κεφάλαιο αυτό του πορτολάνου. 

13. Κάλανδρο (καί Χάλανδρος) βουνό στην 'Αντιόχεια της Συρίας. «...S'II 
'Αντιόχεια εναι χώρα καί στέκει Ακάνω είσέ βουνό καί λέσιν το Κάλαντρο..» 
(Delatte, έ.ά., σ." 258). 

14. Μπαρμπαριά. Μέ τον γενικό αυτό χαρακτηρισμό ονομάζεται στον Πορ-
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στα χειρόγραφα, έκτος άπο §να μικρό μέρος του (φύλλα 164 - 165) πού 
βρίσκεται στο χειρόγραφο Ρ. 

"Οπως φαίνεται άπο τήν περιγραφή αυτή των περιεχομένων του 

Πορτολάνου τοΟ Τάγια, τα τμήματα πού περιγράφουν τίς ακτές τής 

Δαλματίας, της 'Αλβανίας, της 'Ελλάδος, τής Μακεδονίας, της Θρά

κης, τις δυτικές ακτές τής Προποντίδος καί τίς ακτές τής Μαύρης θ α 

λάσσης, ακόμα και τις ακτές τής Μπαμπαριάς, τίς γνώριμες δηλ. θάλασ

σες των Ελλήνων ναυτίλων τής εποχής, φαίνονται γραμμένα άπο πρώτο 

χέρι, δέν συναντώνται δηλ. σέ άλλους γνωστούς χειρόγραφους πορτο

λάνους τής ίδιας εποχής, δπως συμβαίνει μέ δλα τά υπόλοιπα κεφά

λαια. Διακινδυνεύω τήν υπόθεση δτι δ Τάγιας, δ τετραπέρατος αυτός 

'Ηπειρώτης πού είχε εκπληκτική για τήν εποχή του μόρφωση, άφοο 

μπόρεσε μέ περισσή ευκολία νά στιχουργήση τους 54 στίχους τοο έμμε

τρου προλόγου του, δέν αρκέσθηκε νά τυπώση το χειρόγραφο που περι

ήλθε στην κατοχή του, άλλα το συμπλήρωσε μέ δικές του προσθήκες 

τών κεφαλαίων πού, δπως είπα προηγουμένως, φαίνονται γραμμένα 

άπο πρώτο χέρι. Το δτι ήταν ό ίδιος ναυτικός, ή τουλάχιστον έξοικιω-

μένος μέ ναυτικούς δροης, φαίνεται άπο τους τελευταίους στίχους τοο 

έμμετρου προλόγου του : 

... Γιατί δ κόσμος έδεπα δλος Ιναι γραμμένος, 

άπο Γκλιτέρα 'ς Μιγριλιά 1 δ έδώ 'ναι καμωμένος, 

35 άπο νησία σέ νησιά, κόσταις, άπεραντζάδαις, 

πουνέντης άρτζιπέλαγος μέ σέκαις καΐ γηφάδαις 1 β 

Λέγω κ' ή Μαύρη θάλασσα είναι κ' ή Σκλαβουνία 1 7 

όποο ή Σάντη βρίσκεται, Σαν Σίγο καΐ 'Ηνία 

τολάνο ολόκληρη ή μεσογειακή παραλία της αφρικανικής ηπείρου άπο τα αιγυ
πτιακά σύνορα έως το Μαρόκο. 

^ 15. Μιγριλιά ή Μιγγρελία, ή αρχαία Κολχίς στον Καύκασο. (Σ. Ι. Βου
τυρά, Λεξικον 'Ιστορίας και Γεωγραφίας, τ . Δ', σ. 620). Τήν Μιγρελία, δέν 
τήν αναφέρει πουθενά ό Πορτολάνος, άλλα τήν γνωρίζει και τήν αναφέρει ό Τά
γιας στον έμμετρο πρόλογο του, πράγμα που βεβαιώνει τήν υπόθεση μας πώς 
ήταν ναυτικός. 

16. Σέκαις και γηφάδαις ξέρες καΐ γλυφάδες. Γλυφάδα έδώ σημαίνει κατ' 
επέκταση τΙς παραλίες πού διαθέτουν πηγάδια μέ υφάλμυρο νερό. Τή λέξη αυ
τή δέν τήν περιλαμβάνει ό Πορτολάνος, άλλα 6 Τάγιας τήν ξέρει καί τήν χρη
σιμοποιεί. 

17. Σκλαβουνία ονομαζότανε στο 16ο αιώνα ή περιοχή ανατολικά της Κρο
ατίας μεταξύ τών ποταμών Δράβου και Σαύρυ. Παλαιότερα, Σκλαβοΰνοί ονομα
ζότανε οί Σέρβοι. Δέν πρέπει νά συγχέεται * Σκλαβουνία μέ τή Σχλαβηνία τών 
Βυζαντινών ή τή σημερινή Σλοβενία. 
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καΐ ή Κωνσταντινούπολι μετά τήν Βενετία, 

40 όπώχουνε πολλή έμπασα έξ δλα τα παντοία. 

Σουρία και 'Ανατολή, λέγω και Μπαρμπαρία, 

κ' άπεραντζάδαις περισσαΐς 'χ τον κάβο Μπον Άνδρία. 1 8 

Έ ξ δ τι γράφει το χαρτί, λέγω το ναβεγάρει, 

σκόγια 1 9 καΐ σέκαις δείχνει σου, όποιος τον έπάρη 

45 σέ ποίον άνεμο να πάς, σ° ποια κάρτα κατεβαίνεις 

σου δείχνει τα σημάδια της 'ς τα πόρτα όπου μπαίνεις. 

Ταΐς σέκαις μέ τή σπιθαμή ταΓς έχει μετρημέναις 

καΐ βρύσες μέ κρύα νερά Ιχει σημαδεμμέναις· 

σ* κά&ε πόρτο τή θάλασσα μεριά έχε,ι μετρημένη 

50 και δπου ράξης καΐ σταθής, κάθε πρέζα γραμμένη' 

σ' ποιον άνεμο ράζ'άγκουρα, σ' τζοίον δένει πλωρήσι 

καί, δντεν ελθη ή λεβάδα του, άς πάγη να το λύσγ;. 

Λοιπόν, δλα τα ξέρετε, μα 'γώ σας τάνθυμίζω 

καί συμπαθάτε μου αδελφοί, καλά κι ' άν δέν γνωρίζω. 

'Ολόκληρο το κείμενο τοο έμμετρου προλόγου τοϋ Τάγια παρατί

θεται σέ φωτοτυπία άπο τήν έκδοση τοϋ 1780 (βλ. Il tv. 7 καί 8). 

θέλω νά πιστεύω δτι μια προσεκτικώτερη έρευνα σέ ηπειρωτικά 

αρχεία, θα μας αποκάλυψη περισσότερα βιογραφικά στοιχεία για τον 

Δημήτριο Τάγια, και εύχομαι ή υπόθεση που διατύπωσα παρά πάνω, 

ν' άποδειχθή αληθινή. 

"Ενα άλλο πρόβλημα που δημιουργεί ή μοναδική αυτή έκδοση τοΰ 

Πορτολάνου τοΰ 1573, είναι σέ ποιο τυπογραφείο τυπώθηκε το βιβλίο. 

Ό L e g r a n d δέν το περιγράφει άπο αυτοψία, άλλα, δπως αναφέρει ό 

ίδιος* 0 βασίσθηκε σέ στοιχεία ποο-του προμήθευσε ό S a n t e Pieralisi 

τότε βιβλιοθηκάριος της βιβλιοθήκης Barberini. IV αυτό, προφανώς, Ô 

L e g r a n d δέν παραθέτει τή περιγραφή τοΰ περιεχομένου του βιβλίου, 

πράγμα πού συνηθίζει για άλλες, όλιγώτερο σπάνιες, εκδόσεις πού βι-

βλιογραφει *', άλλ' απλώς αντιγράφει τήν περιγραφή πού τοΟ έδωσε δ 

18. Κάβος Μπον Άνδρία, ακρωτήριο της Μπαρμπαριας. «..'Από τον κάβον 
Ματαπα £ως τον κάβον Μπον 'Ανδρέα της Μπαρμπαρίας, είναι μίλια 280.. (De
latte, ε\ά., σ.. 309). 

19.—κόγιο άπο τήν ιταλική λέξη scoglio (μέ βενετσιάνικη προφορά)=σκόπελος 
20. «...Sur le t itre se trouve la marque de l ' imprimeur que M. Sante 

Pieralisi, bibliothécaire de la Barberine, me décrit comme il suit...» (έ\ά., 
τ . 2 σ. 16). Βλ. επίσης Bibliographie., du XVII siècle, τ. 5ος σ. 23 ύποσ. 3). 

21. Ή περιγραφή τοΰ περιεχομένου τοϋ πορτολάνου πού παραθέτουμε 
είναι άπο τήν έκδοση τοϋ Delatte. 
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Pieralisi και που έχει ώς έξης : «Το σήμα τοο τυπογράφου καταλαμ-
βάνει το μεγαλύτερο μίρος τοΟ εξωφύλλου. Στο επάνω μέρος τοο σήμα-
τος, πού είναι πλούσια εικονογραφημένο, διαβάζεται ή λέξη ΓΕΜΕΛΟΟ 
πού είναι ή βενετσιάνικη γραφή τοο ΓΕΜΕΛΛΟΟ. 'Από κάτω εικονί
ζονται δυο δίδυμα παιδιά, πού ακουμπούν το χέρι τους επάνω σέ Ινα 
τραπέζι. Στο χώρο ανάμεσα στα κεφάλια των δύο παιδιών υπάρχει 
Ινας σταυρός, και άλλος ίνας σταυρός ανάμεσα στά πόδια τών παιδιών». 

Ό L,egrand δέν παραθέτει τήν εικόνα του σήματος αύτου τοΟ τυ
πογράφου, οδτε αναφέρει ποιον θεωρεί για τυπογράφο τοο βιβλίου. 
Πάντως, βασιζόμενος στή περιγραφή τοο Pieralisi θεωρεί το σήμα αυτό 
ώς 'marque de l'imprimeur " . Γεννάται τώρα το ερώτημα : Γιατί 6 
Τάγιας δέν έτύπωσε το βιβλίο σ* Ινα άπο τα γνωστά τυπογραφεία της 
Βενετίας πού έτύπωναν ελληνικά βιβλία ; Βέβαια, τά διάσημα τυπο
γραφεία τών συμπατριωτών του, τοο Νικολάου Γλυκέως, τοο Νικολάου 
Σάρου και τοο Δημητρίου ΘεοΟοαίου δέν είχαν ακόμα ίδρυθή " , υπήρ
χαν δμως τα τυπογραφεία τών Τζανέττων, τοο Λεονγκίνου, τοΟ Κου-
νάδη, τοα Βεργή και άλλων. Και ακόμα : Το δνομα Γέμελος πού εμφα
νίζεται στο σήμα τοο εξωφύλλου, είναι άραγε, το δνομα τοο τυπογρά-
φου πού τύπωσε το βιβλίο ; Ό κ. Ν. Γ. Κοντοσόπουλος, στην πολύ 
ευσυνείδητη εργασία του Τα εν Βενετία τυπογραφεία ελληνικών βι
βλίων κατά την Τουρκοκρατίαν ** αγνοεί το δνομα τοο Γέμελου ώς τυ-
πογράψοΌ στή Βενετία. Άλλα καΐ ή άλλη είδική μελέτη τής Ester 
Pastorello Tipographi, editori, librai a Venezia nel secolo XVI 
(Firenze 1924) πού τήν ερεύνησε δ κ Ν. Β. Δρανδάκης, κατά παρά
κληση τοο κ. Κοντοσοπούλου 25 δέν φαίνεται να μνημονεύη τυπογράφο 
Γέμελο στή Βενετία. Πρέπει, συνεπώς, να συμπεράνουμε, §ως δτου 
βρούμε νεώτερα στοιχεία, δτι ή λέξη ΓΕΜΕΛΟΟ πού είναι γραμμένη 
στην χορυφ-ή τοΟ «σήματος τοΟ τυπογράφου» τοΟ Πορτολάνου τοο 1573 
αναφέρεται πιθανώς, στή παράσταση τών «διδύμων» τής ξυλογραφίας 
και δχι στο δνομα τοΟ τυπογράφου"5. 

22. Βλ. παραπάνω ύποσημ. 20. 

23. Ό Γλυκύς πρωτοεμφανίζεται στή Βενετία στα 1671, ό Σάρος στά 
1681 ό Θεοδοσίου στα 1755. 

24. «Αθηνά», τ. 58 (1954) σ. 286-342. 
25. Έ.ά., σ. 337. 

26. Ερεύνησα σχετικά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στή Βιβλιοθήκη τής 
Βουλής, στή Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, στή Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη 
και στο Γεννάδειο. Επίσης συμβουλεύθηκα τή δελτιοθήκη του Μεσαιωνικού 
'Αρχείου της Ακαδημίας 'Αθηνών, άλλα καΐ έκεϊ πουθενά δέν σημειώνεται το 
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Σχετική Ερευνά μου επάνω στο ζήτημα αυτό στίς πηγές που είχα 
διαθέσιμες στην Ελλάδα, δέν μ* έβοήθησε να λύσω τήν απορία μου 
για το Γέμελο27. Μέσω ενός ίταλοΰ φίλου μου ?8 επέτυχα να προμηθευ
θώ μια φωτογραφία τοΰ εξωφύλλου τοΰ Πορτολάνου τοο 1573, μέ τήν 
εικόνα τοΟ «σήματος του τυπογράφου» που συνοδεύει αυτή τή μελέτη 
(Πίν. άρ. 2). 'Ίσως, ή είκόνα αυτή έπιτρέψη σέ άλλους μελετητές ν' 
ανακαλύψουν το τυπογραφείο που τύπωσε το βιβλίο του δ Τάγιας. "Ισως, 
επίσης, μια προσεκτικώτερη εξέταση ολοκλήρου τοΰ βιβλίου ν' αποκά
λυψη το μυστήριο τοΰ τυτζο^ράγοί) του. Γι* αυτό θα ένόμιζα σκόπιμο 
το Βασιλικό "Ιδρυμα Ερευνών να προμηθευθή Ινα πλήρες φωτοστατικο 
αντίγραφο ή ενα ξηρογράφημα τοΰ μοναδικοΰ αυτοΰ αντιτύπου τοΰ 
Πορτολάνου τοΰ Τάγια άπα τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανοΰ, δπου βρί
σκεται τώρα, καΐ να το θέση στή διάθεση τών έδώ μελετητών της 
ναυτικής ιστορίας τοΰ τόπου μας. 

το δνομα Γέμελος. Ό φίλος κ. Βρανούσης, ό Διευθυντής του Μεσαιωνικού 'Αρ

χείου της Ακαδημίας, μέ συμβούλευσε ν' απευθυνθώ στο Ελληνικό 'Ινστιτούτο 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, άλλα το σχετικό γράμ

μα μου έμεινε αναπάντητο. 

27. Ή λέξη Γέμελος, πού σημαίνει, δπως είναι γνωστό, δίδυμος, έχει πο-

λιτογραφηθή στή σύγχρονη μας γλώσσα μέ τήν ίδια έννοια, και συνηθίζεται 

Ιδίως στίς περιοχές της Ελλάδος πού διετέλεσαν κάτω άπο τή βενετσιάνικη κυ

ριαρχία. 
28. Ευχαριστώ έδώ τον αγαπητό φίλο κ. Amelio Spampinati για τήν κα-

λωσύνη πού είχε να φροντίση να βρή το μοναδικό αντίτυπο τοΰ Πορτολάνου 
τοΰ 1573 καΐ νά φωτογραφίση το εξώφυλλο μέ τήν μάρκα του τυπογράφου. 
"Οπως μ' έπληροφόρησε ό κ. Spampinati το βιβλίο είχε μεταφερθη έν τφ με-
ταξύ'άπο τή Βιβλιοθήκη Barberini στή Βιβλιοθήκη Alexandrina καΐ άπο εκεί 
στή Βιβλιοθήκη του Βατικανού δπου υπάρχει σήμερα. Ό αρμόδιος βιβλιοθηκά
ριος της Βιβλιοθήκης τοϋ Βατικανού μ' έπληροφόρησε επίσης μέσω του φίλου 
μου, απαντώντας σέ σχετικό ερώτημα μου, δτι αγνοείται απολύτως ή ύπαρξη 
τνπογράφον Γέμελου οτη Βενετία. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ PORTULANS ORECS ΤΟΥ ΚΑΘ. DELATTE 

Ή έκδοση τών «Portulans Grecs» τοΰ Delatte σχολιάσθηκε άπο τήν ελ

ληνική επιστήμη καΐ τα σχετικά σχόλια—δσα τουλάχιστον γνωρίζει ό γράφων— . 

προώθησαν αρκετά το θέμα. Γι* αυτό θεώρησε απαραίτητο να δημοσίευση έδώ, 

σέ παράρτημα της μελέτης του, περιλήψεις τών σχετικών κριτικών πού περιήλ

θαν σέ γνώση του. 

ν 
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1. Η πρώτη, χρονολογικώς, σχετική κριτική δημοσιεύθηκε arcò τον κ. 
Στίλπωνα Κυριακίδη στο 12ο τόμο της «Λαογραφίας» (1938-1948), σ. 616-619. 
Ο κ. Κυριακίδης εκφράζει τή γνώμη δτι δέν θα άπρεπε ό συγγραφεύς να συγ

χώνευση τα διάφορα κείμενα των χειρογράφων κωδίκων, άλλα νά διάλεξη «το 
άριστον τών χειρογράφων ώς βάσιν» και ν' άποφύγη «τήν μεταφοράν γραφών 
από ενός χειρογράφου εις άλλο, έκτος έάν πρόκειται περί χασμάτων ή άλλων 
προφανών φθορών». 

2. "Αλλη αξιόλογη εκτενής κριτική δημοσιεύθηκε άπο τον καθηγητή κ Α 
Γ. Τσοπανάκη στα «Ελληνικά», τ. 13 (1954). σ. 184-193. Ό κ Τσοπανάκης 
προσπαθεί ν' ανίχνευση τήν καταγωγή τοϋ συγγραφέως του χειρογράφου πού 
έςεοωσε ο Ταγιας. Προς στιγμή τον θεωρεϊ δωδεκανήσιο, άλλα κατόπιν αναι
ρεί τή γνώμη του αυτή, γιατί βρίσκει δτι στην περιγραφή τοϋ λιμανιού της Σύ
μης πού^έπρεπε νά τοϋ είναι οικεία, περιλαμβάνει πολλές ανακρίβειες. 

3. Έκτενη επίσης κριτική δημοσίευσε ό κ. Ν. Σβορώνος στή «Revue des 
Etudes Grecques», τ. LXII (1949), σ. 237-240. Ό Ν. Σβορώνος βρίσκει δτι 
Ò Πορτολάνος τοϋ Τάγια παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα μέ τον τουρκικό πορ
τολάνο τοϋ Πιρί Ρείς τοϋ 1521 και παραθέτει έ'να απόσπασμα τοϋ πορτολάνου 
του Τάγια πού αναφέρεται στή Μύκονο σέ αντιπαραβολή μέ το αντίστοιχο τουρ
κικό κείμενο τοϋ Πιρί Ρείς παρμένο άπο γαλλική μετάφραση τοϋ τελευταίου 
καμωμένη άπο τον Cardonne στο 17ο αιώνα. Ή μετάφραση αυτή δέν εξεδόθη, 
αλλά το χειρόγραφο της βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι. 

^ Παραθέτουμε παρακάτω τά σχετικά αποσπάσματα. Το κείμενο τοϋ ελλη
νικού πορτολάνου το πήραμε άπο τήν έκδοση τοϋ Delatte (σ 109-110 και 
301) και το κείμενο τοϋ τούρκικου πορτολάνου άπο τή* γαλλική μετάφραση τοϋ 
Cardonne πού παραθέτει αυτούσια ό κ. Σβορώνος στο άρθρο του : 

Πορτολάνος τον Τάγια (1559) Πορτολάνος του Πΐρί Ρεΐς (1521) 

Ή Μύκωνος, άν τήν ίδης είς τήν Ή Μύκονος έχει τριανταπέντε μίλ-
μερέαν της τραμουντάνας, κάμνει β' λια περίμετρο. TÒ νησί αυτό το άνα-
βουνόπουλα τζιμαρόλα. Και άν τήν ίδης γνωρίζει κανείς στή θάλασσα γιατί έχει 
είς τήν μερέαν τοϋ γαρμπή, κάμνει β' δύο βουνά, το Ινα κοντά στο άλλο άπο 
κεφάλια και είς τήν μέσην χαμηλάδαν. το. μέρος του βορηά και άπο τά νοτιο-

Είς το άκρωτήριν τοϋ Λεβάντε έχει β' δυτικά. "Οταν προσεγγίζει κανείς στο 
νησία. TÒ έ'να λέγουν Τραγονήσιν και νησί, βλέπει στο ακρωτήριο πού βρί-
το άλλο είς τά Πόδια. TÒ κάστρον έχει σκεται στο νότο, δύο ξέρες ή δύο νη-
είς τήν μερέαν τοϋ πονέντε είς τήν σάκια. Τό Ινα ονομάζεται La Pomée (;) 
σπλάτζαν είς το βράχος επάνω. Και άν και το άλλο Νησί τών κατσικιών. TÒ 
θέλης δτι νά π$ς είς τό κάστρον, άφί- κανάλι ανάμεσα στις δυο αυτές ξέρες 
νεις το ζερβί σου και δεξιά σου άφίνεις είναι βαθύ, και μπορούν νά το περά-
το άκρωτηράκιν και ύπςίς άπέσω είς το σουν μεγάλα καράβια. 'Τπάρχει επίσης 
Διακόπτι και ράσσεις είς όργίαις ζ ' και ένα κάστρο πού ονομάζεται Διάχοπο 
«ναι καλός λιμιόνας δια τήν Χίον. Και Βρίσκεται στή παραλία στα βορειοδυ-
τα πλωρήσια πιάνεις είς τό νησόπου- τικά και έχει καλόλιμάνι. Έάν κανείς 
λον όπου άφίνεις δεξιά σου κάί όμοια- θέλη ν' άγκυροβολήση μέσα σ* αυτό τό 
ζ « ωσάν κάτεργον, και τά σίδερα ράσ- λιμάνι, πρέπει ν' άφίση το φρούριο στ1 

σεις είς τον λεβάντε είς όργίαις ζ ' κ α ι αριστερά του. «Τπάρχει απέναντι μια 
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ή εκκλησία απομένει είς τον πρύμνη ν εκκλησία καΐ πρέπει ν' άγκυροβολήσης 

σου είς τον γαρμπήν. Το νησόπουλον απέναντι στην εκκλησία. Το άκρωτή-

όποϋ πιάνεις το πλωρήσιν ουδέν έχει pio πού βρίσκεται στα βορειοδυτικά, 

πέραμαν, μόνον δια βάρκαις. κρατά το λιμάνι αυτό προφυλαγμένο 

(Συμπλήρωμα από χειρόγρ. V) άπό δλους τους άνεμους, έκτος άπο τον 

*Αν σου λάχη να ύπφς είς τήν Μύ- βοριά. Στην είσοδο του λιμανιού ύπάρ-

κωνον μέ καράβιν καΐ είσαι άναβολά- χει ένα νησάκι πού μοιάζει μέ γαλέρα. 

ρης, ύπήγαινε κάτω είς το Διακόφτι καΐ Στο νησί αυτό δένει κανείς ενα σχοι-

κατέβαινε μέσα είς τήν σπλάτζαν καΐ vi καΐ ρίχνει τήν άγκυρα στο λεβάντε 

θέλεις ίδεΐν το ακρωτήρι του Διακόφτη σέ επτά οργυιές νερό. Ή εκκλησία μέ-

ώσάν χοντρον κάτεργον. Kai 'ράσσεις νει στην πρύμνη του καραβιού στα νο-

τή μέσα του μερέα καΐ είς αυτό πιάνεις τιοδυτικά. 
πλωρήσιν καΐ ëvai καλός λίμΐόνας. (Μετάφραση από το γαλλικό κείμενο) 

"Οπως φαίνεται άπο τή παραβολή των δύο αυτών κειμένων, καταλήγει ό 

κ. Σβορώνος, το κείμενο του τουρκικού πορτολάνου εϊναι πληρέστερο άπό το κεί

μενο του ελληνικού. Κατά τον κ. Σβορώνο και οι δύο πορτολάνοι, ό ελληνικός 

καΐ ό τουρκικός έχουν το πρότυπο τους σέ κάποιο ίταλικο πορτολάνο, πού θα 

πρέπη να τον αναζητήσουμε. 

Προσθέτουμε έδώ, δτι τα δύο νησάκια πού βρίσκονται ανατολικά της Μυ

κόνου («άπο τήν μερέαν του λεβάντε» δπως σωστά σημειώνει ό ελληνικός πορ

τολάνος καί δχι «άπο το μέρος του νοτιά» δπως λανθασμένα σημειώνει ό τουρ

κικός πορτολάνος), ήταν άπο τον 16ο αίώνα τουλάχιστο, δπως φαίνεται άπο τα 

κείμενα του ελληνικού καί του τουρκικού πορτολάνου, γνωστά μέ τα ονόματα 

«Τραγονήσι» (Νησί των κατσικιών) καί Σταπόδια (Είς τα πόδια). Στην επί

σημη δμως ονοματολογία πού συναντούμε στο "Ατλαντα των Δήμων καί Κοινο

τήτων της 'Ελλάδος πού εξέδωσε σέ δύο τόμους ή Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία 

της Ελλάδος (τ. Β' χάρτης 131) τά δύο αυτά νησάκια έχουν μετονομασθή : 

«Δραγονήσιον» (γιατί ή σλαβική ρίζα Drago ;) καί ...Χταπόδιον! 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΛΆΝΟΣ ΤΟΥ ΠΙΡΙ Ρ Ε Ϊ Σ 

Ή παρατήρησις τοΰ κ. Ν. Σβορώνου για τήν ομοιότητα του πορτολάνου 

τοΰ Τάγια μέ* τον τουρκικό πορτολάνο τοΰ Πιρί - Ρεΐς πού αναφέρουμε παραπά

νω (σ. 152) έφερε στην επικαιρότητα το έργο τοΰ τούρκου αύτοΰ συγγραφέως. 

Στην Ελλάδα το έργο του αυτό εΤ ναι* γνωστό άπο ένα απόσπασμα σχετικό μέ 

τή Χίο καί τόν Τσεσμέ πού δημοσιεύθηκε σέ ελληνική μετάφραση στο μνημειώ

δες έργο τών Φιλίππου Π. Άργέντη καί Στίλπωνος Π. Κυριακίδου Ή Χίος πα

ρά τοις γεωγράφοις και περιηγηταΐς (τ. Γ ' , 'Αθήναι 194.6) σ. 1323-1331.* 

* Παραθέτουμε έδώ τή βιογραφία τοΰ Πιρί Ρεΐς—πού τόν άγνοοΰν τα εγ

κυκλοπαιδικά μας Λεξικά—παρμένη άπό τήν έκδοση τών Άργέντη-Κυριακίδου 

Ή Χίος παρά τοις γεωγράφοις καί πβριηγηταΐς τ . Γ' σ. 1323-4 : «'Ανεψιός 

καί διάδοχος τοΰ περίφημου τούρκου πειρατοΰ Kemal Reis ή Camalli, διά-
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Έκτος άπο τή γαλλική μετάφραση τοΰ Πορτολάνου του Ρεΐς, πού δπως 
αναφέρει δ κ. Σβορώνος βρίσκεται χειρόγραφη ακόμα στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
τοΰ Παρισιού, δημοσιεύθηκε στα 1926 στο Βερολίνο ό πρώτος τόμος μιας γερ
μανικής μεταφράσεως του έργου άπο τον Paul Kahle μέ τον τίτλο 'Piri Re ' is, 
Bahrije. Das türkische Segelhandbuch für das Mittelländische Meer vom 
Jahre 1521. Ό πρώτος αυτός τόμος περιλαμβάνει τα 28 πρώτα κεφάλαια του 
έργου τοΰ ΠιρΙ Ρεΐς καΐ αποτελείται άπο δύο τεύχη. Το πρώτο τεΰχος περι
λαμβάνει φωτογραφική αναπαράσταση τοΰ πρωτοτύπου τούρκικου κειμένου μέ 
τους χάρτες και τα σχεδιαγράμματα πού το συνοδεύουν, και το δεύτερο τεϋχος 
περιέχει τή γερμανική μετάφραση, μέ γεωγραφικά καΐ χαρτογραφικά σχόλια. 
Ό συγγραφεύς, δπως γράφει στον πρόλογο του, έσκόπευε να περιλάβη σέ τρίτο 
τεΰχος και γενικώτερα σχόλια του επάνω στδ έργο. Δυστυχώς, ή έκδοση δέν 
έπροχώρησε, καΐ δχι μόνο το τεΰχος τών σχολίων δέν εξεδόθη άλλα έσταμάτη-
σε καΐ ή έκδοση τών λοιπών τόμων. "Ολο το έργο απαρτίζεται άπο 130 κεφά
λαια, άπό τα όποια μόνον τά 28 έχουν, δπως ελέχθη, μεταφρασθή έως τώρα 
γερμανικά. 

Στα 1935 εξεδόθη άπο το κρατικό τυπογραφείο της Κωνσταντινουπόλεως 
ολόκληρο το έργο τοΰ ΠιρΙ Ρεΐς μέ τους χάρτες του, άπο φωτογραφική αναπα
ράσταση τοΰ άρχικοΰ χειρογράφου. 'Αμφιβάλλουμε εάν ή έκδοση αυτή, δπως 
έχει, ώφελή τήν ευρωπαϊκή, άλλα καΐ ακόμα τή σύγχρονη τουρκική επιστήμη. 
Έ ά ν δέν κάμνουμε λάθος, οί νεώτερες μετακεμαλικές γενεές στή Τουρκία άγνο-
οΰν τήν παλαιά τουρκική γραφή, καΐ θα έπρεπε ϊσως ή επανέκδοση να γινότανε 
σέ μετάφραση σέ μια άπο τΙς διεθνείς ευρωπαϊκές γλώσσες, ή τουλάχιστον στή 
νέα λατινόμορφη γραφή της τουρκικής. Ό τίτλος της τουρκικής αυτής άνατυ-
πώσεως είναι : Piri Reis, Kitabi Bahriye. Devlet Basimevi, Istanbul, καΐ αν
τίτυπο της βρίσκεται στο Γεννάδειο τών 'Αθηνών. 

Προσθέτουμε έδώ δτι δπως αναφέρει δ καθηγητής Delatte στο παράρτημα 
τοΰ βιβλίου του πού εξέδωσε στα 1958, (σ. 4) έμελέτησε το γαλλικό χειρόγραφο 
της μεταφράσεως τοΰ Ca'"donne πέρνοντας αφορμή άπο τήν παρατήρηση τοΰ κ. 
Σβορώνου για τήν ομοιότητα τοΰ πορτολάνου τοΰ Τάγια μέ τον πορτολάνο τοΰ 

σημος καί δ ϊδιος πειρατής καΐ ναύαρχος τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ Α'.. 
Ευρισκόμενος έν Αίγύπτω τω 1551 επεχείρησε πέραν τοΰ Σουέζ έκστρατείαν μέ 
31 πλοία καθ' ήν, λεηλατών τους αραβικούς λιμένας, έφθασε μέχρι Βασσόρας. 
Τά πλούσια λάφυρα, τά δποϊα διήρπασε, συνεκέντρωσεν είς τρία πλοία. Προσ
βληθείς ύπδ τοΰ στόλου τών Πορτογάλων, εγκατέλειψε τά πλοία αύτοΰ καΐ μό
νον μέ τά τρία έφ' ών είχε συγκεντρώσει τά λάφυρα, έλαβε τήν προς το Σουέζ 
άγουσαν, δπου έφθασε μέ δύο μόνον, τοΰ ενός βυθισθέντος καθ όδόν. Διά το 
ατύχημα αύτοΰ διετάχθη υπό τοΰ Σουλτάνου ή θανάτωσίς του, ήτις καΙ έγένετο 
έν Καΐρω τ φ 1554, τά δέ λάφυρα μετεκομίσθησαν είς Κωνσταντινούπολη. Ό 
Piri άπό τοΰ 1520-1524 ήσχολήθη μέ τήν συγγραφήν γεωγραφικού έργου περι
γράφοντος τήν Μεσόγειον και δή το Αιγαίον μετά γεωγραφικών χαρτών κατά 
τά βενετικά πρότυπα το όποιον καΐ άφιέρωσεν εις τον Σουλτάνον. Το έργον εί
ναι λίαν ενδιαφέρον, αποτελεί δέ σπουδαίαν πηγήν δια τήν γνώσιν τοΰ Αιγαίου 
κατά τους χρόνους της συγγραφής. Σώζεται είς πολλά χειρόγραφα, ών έν ευρί
σκεται έν Βερολίνω, άλλο έν Δρέσδη, άλλο έν Βιέννη και άλλα άλλαχοΰ». 
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ΠιρΙ Ρείς, άλλα δέν διεπίστωσε άλλες ομοιότητες των δύο πορτολάνων πού να 

δικαιολογούν το συμπέρασμα τοϋ κ. Σβορώνου δτι καΐ οι δύο πορτολάνοι έχουν 

κοινό Ιταλικό πρότυπο. 

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο 

"Οπως αναφέραμε παραπάνω (σ. 144 ύποσ. 2) ό μακαρίτης καθηγητής 
καΐ ακαδημαϊκός Ν. Βέης είχε ανακοινώσει στην 'Ακαδημία 'Αθηνών μια 
εργασία του μέ τον τίτλο Ό πορτολάνος τον Παργίον Τόγια (sic) και ό Μαρ-
τΐνος Κρούσιος. ΕΤχε ήδη στοιχειοθετηθή ή μελέτη μου αυτή, δταν σκέφθηκα 
ν' αναζητήσω τήν εργασία του αειμνήστου καθηγητού στα κατάλοιπα του, 
έχοντας ύπ' δψει δτι το κείμενο της δέν δημοσιεύθηκε οΰτε στα Πρακτικά της 
'Ακαδημίας, ούτε άλλου πουθενά. Ή έρίτιμος κυρία Μαίρη Βέη, δταν της 
διατύπωσα τη σχετική παράκληση μου προθυμοποιήθηκε να ψάξη στα κατά
λοιπα του μακαρίτου συζύγου της, άλλα δυστυχώς δέν κατόρθωσε να βρή το 
χειρόγραφο της εργασίας του αύτης. Βρήκε δμως. καΐ έθεσε ύπ' δψει μου, 
κάτι ποιο σημαντικό : Έ ν α φωτοστατικο' αντίγραφο ολοκλήρου τον πρώτον 
πορτολάνον τον Δημητρίου Τάγια τον 1573, πού προέρχεται άπο τή βιβλιοθήκη 
τοϋ Μαρτίνου Κρούσιου, δπως φαίνεται άπο Ιδιόγραφη σημείωση τοϋ διασή
μου αύτοϋ «έλληνολατινοδιδασκάλου»—δπως αποκαλούσε δ ίδιος τδν εαυτό του ' 
—στο εξώφυλλο και το τέλος του βιβλίου. Σέ δλες σχεδόν τίς σελίδες του 
αντιτύπου αύτοΰ υπάρχουν ιδιόγραφες άγλωσσες» του Κρούσιου, πού αξίζει να 
μελετηθούν ειδικά. Ή κυρία Βέη εξεδήλωσε τήν πρόθεση να έκδώση τον πορ
τολάνο αυτό μέ τΙς σημειώσεις του Κρούσιου καΐ σχόλια. * 

Στον ίδιο φάκελλο τών καταλοίπων Βέη βρέθηκε καΐ ακόμα ένα φωτο-
στατικο αντίγραφο του εξωφύλλου άλλου αντιτύπου του πορτολάνου τοϋ Τάγια 
της εκδόσεως 1573 μέ το έξης σημείωμα τοϋ Βέη : Portolanus v. Tagias, 
Giessen D. 1810. Φαίνεται δτι έκτος άπο το αντίτυπο τοϋ Μαρτίνου Κρού
σιου, πού αποτέλεσε το θέμα της ανακοινώσεως του στην 'Ακαδημία, ό Ν. 
Βέης ανακάλυψε καΐ άλλο αντίτυπο τοϋ Πορτολάνου τοϋ 1573 στή Βιβλιοθήκη 
τοϋ Giessen στή Γερμανία. 

1. Βιβλιογραφία τών έργων τοϋ Μαρτίνου Κρουσίου βλ. στή μελέτη τοϋ 

Β. Α. Μυστακίδου, Βιβλιογραφικά Σημειώματα εκ τών τον Μ. Κρουσίου (Τν-

βίγγηζ) <*τήν «'Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» (τ. 6 (1929) 

σ. 217-232 καΐ του ιδίου Λασκάρεις 1400-1869 στην Ιδια Επετηρίδα, (τ. 5 

(1928) σ. 130-139. 

2. Σχετικά ή κυρία Βέη εξέφρασε τή γνώμη δτι ή ξυλογραφία πού ει

κονίζεται στο εξώφυλλο της εκδόσεως αυτής, δέν έχει σχέση μέ τον τυπο

γράφο άλλα είναι σύνθεση παραστατική τοϋ αστερισμού τών Διδύμων. 

Στέφανος Ι. Μακρυμίχαλος 


