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Χαιρετισμός

Η ιδέα ότι οι τόποι μπορούν να έχουν τις δικές τους βιογραφίες αποτελεί κα-
τάκτηση της λογοτεχνίας και της επιστημονικής έρευνας κατά τον εικοστό 
αιώνα. Έως τότε, οι τόποι εκλαμβάνονταν αποκλειστικά ως ουδέτερα δοχεία 
της ανθρώπινης δράσης. Η αναγνώριση του ρόλου τους στη διαμόρφωση των 
ιστορικών πεπρωμένων μπορεί να αναχθεί στη μεθοδολογία των θετικών επι-
στημών και ειδικότερα στη μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος στη βιό-
σφαιρα. Σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των φαινομενολογικών θεωρήσεων 
κατά τον όψιμο δέκατο ένατο αιώνα, η συνδυαστική θεώρηση της ανθρώπινης 
δράσης και των τόπων μέσα στους οποίους εκδιπλώθηκε έδωσε το έναυσμα για 
τη συγγραφή μελετών που υιοθέτησαν τη «μακρά διάρκεια», εμμένοντας πα-
ράλληλα στη γεωγραφική εστίαση.

Τα νησιά αποτέλεσαν ιδανικά αντικείμενα για τέτοιες μελέτες, ως τόποι με 
σαφή γεωγραφικά όρια υψηλής διαπερατότητας, από τη μία, και με απροσδό-
κητες συνέχειες ιδιοσυγκρασιακών γνωρισμάτων, από την άλλη. Κυρίως τα 
νησιά της Μεσογείου και κατ’ εξοχήν εκείνα του κυκλαδικού αρχιπελάγους 
έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι ιστορικές αναδρομές 
και οι αρχαιολογικές μελέτες χάραξαν πρώτες το μονοπάτι που ακολουθεί η 
παρούσα έκδοση, συνεισφέροντας με τη σειρά της στην ενδελεχή ανάλυση της 
σοδειάς εικόνων και αφηγήσεων που άφησαν οι περιηγητές της πρώιμης νεοτε-
ρικότητας. Από τα σκαριφήματα των χαρτογράφων έως τις αφηγήσεις των 
διπλωματών, τις αναπολήσεις των αρχαιοδιφών και την περιέργεια των τουρι-
στών, οι οπτικές γωνίες από τις οποίες ειδώθηκε η νήσος Άνδρος στη διάρκεια 
πέντε αιώνων τεκμηριώνονται σε ένα έργο αναφοράς και όνειρο ζωής του κα-
ταγόμενου από το νησί συλλέκτη και επαΐοντος Ευστάθιου Ι. Φινόπουλου (1927-
2018), μεγάλου δωρητή του Μουσείου Μπενάκη.

Εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τη φιλόλογο και παλαιογράφο Μαρία Γιουρούκου, η οποία επωμί-
στηκε την επιστημονική επιμέλεια και τον συντονισμό αυτού του τόσο απαιτη-
τικού έργου, καθώς και τη σύμβουλο της έκδοσης Leonora Navari, αλλά και να 
συγχαρώ την επιστημονική ομάδα, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην ολο-
κλήρωση της έρευνας και αποτελείται από τον Δημοσθένη Δόνο, τη Μαρία Ξε-
ναρίου, τη Μίρκα Παλιούρα, τον Κωνσταντίνο Ι. Στεφανή. Το αποτέλεσμα του 
πολυετούς μόχθου τους είναι ένα βιβλίο γεμάτο όμορφες εικόνες κι αινιγματικές 
αφηγήσεις, αλλά παράλληλα πλήρες και αξιόπιστο – αναμφίβολα, ο Ευστάθιος 
Ι. Φινόπουλος θα ήταν περήφανος για τούτη τη βιογραφία του νησιού του.

Γιώργης Μαγγίνης
Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη
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Η Καΐρειος Βιβλιοθήκη αισθάνεται μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για την ολο-
κλήρωση ενός εμπνευσμένου προγράμματος που οδήγησε στην έκδοση του βι-
βλίου Αναζητώντας την Άνδρο. Το βιβλίο αυτό αποτελεί σημαντική συμβολή 
στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού, προσφέροντας, ταυτο-
χρόνως, στους κατοίκους του, τους επισκέπτες και όλους τους ενδιαφερόμενους 
ένα εντυπωσιακό πανόραμα πληροφοριών και εικόνων. Η σχολαστική επιμέ-
λεια με την οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, με την πλούσια τεκμηρίωση και 
τον κατατοπιστικό υπομνηματισμό, καθιστά το βιβλίο όχι απλώς απαραίτητο 
εργαλείο μελέτης αλλά και γοητευτικό οδηγό.

Ο Στάθης Φινόπουλος, παθιασμένος συλλέκτης περιηγητικών έργων, είχε 
την ιδέα να συγκεντρώσει, να μεταφράσει και να εκδώσει περιγραφές της Άν-
δρου, πλαισιώνοντάς τες με συναφή χαρακτικά και χάρτες. Στο έργο αυτό βρή-
κε πρόθυμο συμπαραστάτη και συνεργάτη τον Δημήτρη Πολέμη, πρωτεργάτη 
και διευθυντή της Καϊρείου Βιβλιοθήκης. Οι δυο μαζί σχεδίασαν ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα, που ανοίχτηκε στην πορεία πέρα από τη Συλλογή Φινόπουλου για 
να περιλάβει και άλλα τεκμήρια, πολλά από τα οποία ήταν δυσεύρετα και ελά-
χιστα γνωστά. Τον συντονισμό και την υλοποίηση του επίπονου αυτού έργου 
ανέθεσαν στη φιλόλογο-παλαιογράφο Μαρία Γιουρούκου, που εργάστηκε για 
τον σκοπό αυτό με απαράμιλλο ζήλο. Και το Μουσείο Μπενάκη, στο οποίο 
δωρήθηκε τελικώς η Συλλογή, αγκάλιασε το εγχείρημα οδηγώντας το σε επι-
τυχή ολοκλήρωση με την επίβλεψη του υπεύθυνου των εκδόσεών του Δημήτρη 
Αρβανιτάκη.

Μεγάλη χαρά και ικανοποίηση προκάλεσε στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη και η 
συνεργασία τόσο πολλών ανθρώπων, διαφόρων ειδικοτήτων: φιλολόγων, ιστορι-
κών, παλαιογράφων, χαρτογράφων, μεταφραστών, βιβλιοθηκονόμων και επι-
μελητών. Σε τέτοιου είδους συνεργασίες προσβλέπει για τη συνέχιση μιας 
πλούσιας παράδοσης γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της Άνδρου. Η 
αγάπη με την οποία εργάστηκαν τόσο πολλοί συντελεστές φαίνεται καθαρά στο 
τελικό αποτέλεσμα.

Ειρήνη Ι. Δάμπαση
Διευθύντρια Καϊρείου Βιβλιοθήκης

Σημείωμα για την έκδοση
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Χειρόγραφα σημειώματα του Δημήτρη Πολέμη και του Στάθη Φινόπουλου με τον αρχικό σχεδιασμό της έκδοσης.  
© Μουσείο Μπενάκη – Συλλογή Φινόπουλου.
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Η ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ενσαρκώνει το όραμα και την επιθυμία του 
συλλέκτη Στάθη Φινόπουλου να παρουσιαστούν γνωστές και κυρίως 
άγνωστες πτυχές της ιστορίας ενός αγαπημένου νησιού, της Άνδρου, 

σε κείμενα μεταφρασμένα στα ελληνικά, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα 
στους ερευνητές και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Για τον σκοπό αυτό ο 
συλλέκτης είχε επιλέξει, κατ’ αρχάς από την πλουσιότατη συλλογή του, περιη-
γητικά και άλλα κείμενα,1 χαρακτικά και χάρτες, ξεκινώντας ο ίδιος τις μετα-
φράσεις το έτος 2000. Έπειτα, με τη συμβολή του Δημήτρη Ι. Πολέμη, διευ-
θυντή τότε της Καϊρείου Βιβλιοθήκης της Άνδρου, συγκροτήθηκε κατάλογος 
των κειμένων που θα αποτελούσαν τον πυρήνα της έκδοσης, η οποία θα υλοποιεί-
το με τη συνδρομή δωρητών και θα αφιερωνόταν στη μνήμη της μητέρας του 
Στάθη Φινόπουλου, Πολυξένης Γεωργίου Καρυστινάκη, η οποία καταγόταν 
από την Άνδρο. Στο μεσοδιάστημα κυκλοφόρησε ο κατάλογος Άνδρος και Κυ-
κλάδες. Έκθεση χαρτών Άνδρου – Κυκλάδων – Αρχιπελάγους για την ομώνυμη 
έκθεση στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη (2002), με κείμενα της βιβλιογράφου Leonora 
Navari και ελληνική μετάφραση της υπογράφουσας. Η ανταπόκριση κοινού και 
συλλεκτών στην έκθεση εκείνη και η ζήτηση του καταλόγου κατέδειξαν ότι η 
ιδέα του Στάθη Φινόπουλου για μια έκδοση με ανθολογημένα κείμενα2 θα κά-
λυπτε ένα βιβλιογραφικό ζητούμενο, συνεισφέροντας στην έρευνα για την ιστο-
ρία της Άνδρου. Με αυτό το σκεπτικό μου ανατέθηκε τον χειμώνα του 2002-
2003 η επιμέλεια της έκδοσης και η εργασία προχώρησε σε συνεργασία με την 
Καΐρειο Βιβλιοθήκη και τον συλλέκτη.

Έκτοτε κύλησαν πολλά χρόνια, όχι δίχως ανατροπές, αντιξοότητες και μα-
κροχρόνιες παύσεις, με σημείο καμπής την απώλεια του Δημήτρη Πολέμη το 

1. Να σημειωθεί ότι δεν ανθολογούνται στον ανά χείρας τόμο αρκετές εκδόσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στη Συλλογή, επειδή ο Στάθης Φινόπουλος θεωρούσε είτε ότι είναι 
πολύ γνωστές είτε ότι δεν προσφέρουν κάποια νέα πληροφορία για την Άνδρο (λ.χ. των 
Pierre Belon, Abbé Barthélemy, W.H.D. Adams κ.ά.). Αντιθέτως, έχουν συμπεριληφθεί 
περιγραφές και εικόνες των βραχονησίδων Καλόγερος, που εξακολουθούν να προβληματί-
ζουν ως προς τον συσχετισμό τους με την Άνδρο (βλ. και την άποψη του Δ. Πασχάλη, 
Ιστορία της νήσου Άνδρου, σ. 122-124). Επιπροσθέτως, κατ’ επιθυμίαν του συλλέκτη, με-
ταφράστηκαν αποσπάσματα για την Άνδρο από εκδόσεις που διαθέτει η Συλλογή σε ψηφια-
κά αντίγραφα προς διευκόλυνση των ερευνητών.

2. Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα που μεταφράστηκαν εξ υπαρχής καθώς και αποσπά-
σματα από μεταφράσεις εκδόσεων που ήδη κυκλοφορούν. 

Εισαγωγή

Η «Ἄντρος» και 
ανατολικότερα ο 
«Καλόγερος τῆς Ἄντρου» 
στη Χάρτα της Ελλάδος  
του Ρήγα Βελεστινλή 
(Ζ.1519/1023). Στη νήσο 
Άνδρο σημειώνονται  
τα τοπωνύμια «Κάϊρο»-
«Γάβριον», «Ἄντρος νέα» 
και «Βάρδια»· διακρίνονται 
επίσης οι «Καλoγέροι»  
στο Στενό Άνδρου-Τήνου.
Λεπτομέρεια από το 6ο 
φύλλο της Χάρτας, 
χαλκογραφία, διαστάσεις 
φύλλου 49,5×69,3 εκ., 
Βιέννη 1797. © Μουσείο 
Μπενάκη – Συλλογή 
Φινόπουλου, ΦΧ03327.
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2005. Πολλές οι επακόλουθες αλλαγές σε πρόσωπα και θεσμούς, πάμπολλες και 
οι αλλαγές στο υλικό της έκδοσης, κυρίως στην κατεύθυνση της προσαύξησης 
– όσοι γνώριζαν προσωπικά τον Στάθη Φινόπουλο είναι σε θέση να αντιλη-
φθούν τι σημαίνει αυτό. Από το αρχικό χειρόγραφο σημείωμα με τα 44 λήμμα-
τα, καταμετρώνται σήμερα 76 κείμενα, χαρακτικά, σχέδια και χάρτες. Το σκα-
ρίφημα που σχεδιάστηκε τότε για κάθε εγγραφή δεν κατέστη δυνατόν να υλο-
ποιηθεί σε όλες τις διαστάσεις του. Ο Δημήτρης Πολέμης πρόλαβε όμως να 
διαβάσει ένα από τα μεταφρασμένα κείμενα, του Pasch van Krienen συγκεκρι-
μένα, να το σχολιάσει και να το υπομνηματίσει, όπως επιθυμούσε (βλ. τα δύο 
σημειώματα στις σ. 14-15).

Το έτος 2015 σηματοδότησε την επανεκκίνηση της έκδοσης με τη συμβολή 
της επιστημονικής ομάδας που στελεχώνει έκτοτε τη Συλλογή Φινόπουλου, 
καθώς και καινούργιων συνεργατών, πάντοτε με την καθοδήγηση του συλλέ-
κτη, ο οποίος ανελλιπώς αναζητούσε και σημείωνε, χαρακτηριστικά με μολυ-
βάκι, τα αποσπάσματα που θα μεταφράζονταν αργότερα. Ο Στάθης Φινόπου-
λος, με την εποπτεία της συλλογής του και το πάθος που έτρεφε γι’ αυτήν, τις 
γνώσεις που συνόδευαν την πρόσκτηση καθενός αντιτύπου και τις ανεξάντλη-
τες πληροφορίες για τις συνάφειες που συνδέουν το περιεχόμενό της, ήταν η 
κινητήριος δύναμη της έκδοσης. Με ατέρμονες συζητήσεις κατέστη σαφές ότι 
δεν θα αρκείτο σε τίποτα λιγότερο από το να παρουσιαστεί στην έκδοση το 
αντιπροσωπευτικότερο και ευρύτερο δείγμα της ποικιλίας που διαθέτει η συλ-
λογή του – ένα από τα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν, άλλωστε, και την 
καθιστούν ελκυστική για τους ερευνητές.

Η έκδοση αυτή είναι επομένως μια ανθολογία κειμένων περί Άνδρου. Όση 
ποικιλία κι αν διαθέτει, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται εξαντλητική. Ο 
ερευνητής, εντρυφώντας στη βιβλιογραφία, διαρκώς θα ανακαλύπτει και άλλο 
υλικό. Ο εμπλουτισμός της ίδιας της Συλλογής, εξάλλου, ανανεώνει το ενδια-
φέρον όσων αναζητούν το «σπάνιο» στοιχείο. Έπειτα, σε κάθε έκδοση πρέπει 
κάποια στιγμή να αποφασίζεται το τέλος των προσθηκών, ώστε να πάρει τον 
δρόμο για το τυπογραφείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, εργαστήκαμε κι 
εμείς. Κρίθηκε προτιμότερο να δοθεί στον σημερινό αναγνώστη, ειδικό ή όχι, 
μια διαχρονική εικόνα της Άνδρου. Της Άνδρου όπως την αντιλαμβανόταν ο 
περιηγητής, ο προσκυνητής, ο ιεραπόστολος, ο αρχαιολόγος,3 ο ιστορικός, ο 

3. Ανασκόπηση πηγών με επίκεντρο τα αρχαιολογικά ζητούμενα, βλ. στη συμβολή του 
Δημήτρη Κυρτάτα, «Αναζητώντας τη βυζαντινή Άνδρο», στο: Η Βυζαντινή Άνδρος (4ος-
12ος αιώνας), Νεώτερα από την αρχαιολογική έρευνα και τις αποκαταστάσεις των μνημείων, 
Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης (Αθήνα 2015), επιστημονική επιμ. Γιώργος Πάλλης, 
Ανδριακά Χρονικά – 43, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2016, σ. 19-43. 

Εισαγωγή



19

επιστήμονας που μελέτησε την ιστορία, την οικονομία και το έδαφός της, ο 
χαρτογράφος που σχεδίασε το περίγραμμά της, ο ζωγράφος που αποτύπωσε 
την ακτογραμμή, τα τοπία, τα μνημεία και τους κατοίκους της. Για τον λόγο 
αυτό συμπεριελήφθησαν επιλεγμένα κείμενα και εικονογραφικά τεκμήρια 
εκτός Συλλογής Φινόπουλου, με τα οποία συμπληρώνεται ένα ψηφιδωτό πέντε 
αιώνων σχεδόν, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστημονική έρευνα στον 20ό 
αιώνα.4  Έτσι, ακολουθούμε ένα νήμα χρονολογικό με γνώμονα το ταξίδι (όπου 
είναι εφικτό), τη συγγραφή του κειμένου, τη σύνταξη του χάρτη ή το έτος 
έκδοσης, οδηγούμενοι από κείμενα που αποτέλεσαν πηγές μεταγενεστέρων, με 
επαναλήψεις και παρανοήσεις ενίοτε, με μυθεύματα και υπερβολές,5  αλλά και 
με επιστημονικό διάλογο και αντιπαραθέσεις, όπως διαφαίνεται, επί παραδείγ-
ματι, στα αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά άρθρα. Τα εικονογραφικά τεκμήρια 
(χαρακτικά, χάρτες και αδημοσίευτα σχέδια) εντάσσονται επίσης στην ίδια 
ενιαία χρονολογική ταξινόμηση, συνεισφέροντας με τη σειρά τους στη λογική 
της αλληλουχίας. Ο αναγνώστης με γενικό ενδιαφέρον δεν θα κουραστεί από 
τον εξαντλητικό υπομνηματισμό των κειμένων, ενώ ο ειδικός εύκολα θα εντο-
πίσει τις συνδέσεις των πηγών και τις αλληλεπιδράσεις.6

Κάθε λήμμα ξεκινά με το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, τις ακραίες χρο-
νολογίες και τον τόπο γέννησης ή/και θανάτου, όταν είναι γνωστός, ή την πε-

4. Ενδεικτικά, με το σκεπτικό αυτό συμπεριλήφθηκε αδημοσίευτο χειρόγραφο υλικό 
(βλ. λ.χ. τα λήμματα Francesco Lupazzolo, Joseph Agnin, John Theodore Wolters και 
Octavien Dalvimart), καθώς και η μονογραφία του Sauciuc-Săveanu (1914) και ο χάρτης 
του 1926 με τις μετρήσεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. 

5. Προσεγγίζοντας κείμενα παλαιότερων εποχών, ο αναγνώστης οφείλει να είναι επι-
φυλακτικός και να αντιμετωπίζει με κριτικό πνεύμα τις παρεχόμενες πληροφορίες. Τα 
δημογραφικά στοιχεία, λόγου χάριν, εγείρουν ερωτήματα και προβληματίζουν ως προς την 
ακρίβειά τους. Βλ. επί του θέματος, Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Ταξιδιωτικές μαρτυρίες 
και νησιωτικός πληθυσμός – Μια ανασφαλής σχέση», στο: Ίλια Χατζηπαναγιώτη- 
Sangmeister (επιμ.), Ταξίδι, γραφή, αναπαράσταση – Μελέτες για την ταξιδιωτική γραμ-
ματεία του 18ου αιώνα, σ. 397-419. 

6. Έγινε προσπάθεια να διατηρηθούν στη μετάφραση ορισμένες έννοιες που εγείρουν 
συζητήσεις στους κύκλους των ειδικών, όπως η χρήση της λέξης «Έλληνες» για τους Ελ-
ληνορθόδοξους, η λέξη «Αλβανοί» για τους Αρβανίτες κατοίκους (βλ. ειδικότερα Τίτος Π. 
Γιοχάλας, Άνδρος, Αρβανίτες και αρβανίτικα, Τυπωθήτω - Δαρδανός, Αθήνα 2010, 1η ανα-
τύπωση), και η λέξη «Αρχιπέλαγος» για το Αιγαίο Πέλαγος (ενδεικτικά βλ: R. Sauger, 
Histoire des anciens ducs..., σ. 183, με παραλλαγές της ονομασίας· Δ. Πασχάλης, Ιστορία 
της νήσου Άνδρου, τόμ. Ά , σ. 38, σημ. 2, όπου επισημαίνει το πρόβλημα παραπέμποντας 
και στον Ι. Σακκελίωνα· Χρύσα Μαλτέζου, «De la mer Égée à l’archipel: quelques 
remarques sur l’histoire insulaire égéenne», στο: ΕΥΨΥΧΙΑ. Mélanges offerts à Hélène 
Ahrweiler, Éditions de la Sorbonne, Παρίσι 1998, σ. 459-467 [ηλεκτρονική μορφή στο 
OpenEdition Books], όπου συγκεντρώνονται πηγές και ετυμολογικές ερμηνείες). 

 Εισαγωγή
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ρίοδο της δραστηριότητάς του. Στη συνέχεια αναγράφεται ο τίτλος της έκδο-
σης από όπου αντλείται το απόσπασμα, καθώς και ο ταξιθετικός αριθμός του 
τόμου όπου απαντά (ειδικά για τη Συλλογή Φινόπουλου, ισχύουν οι ακόλουθοι 
κωδικοί: Φ00000 για βιβλία, ΦΧ00000 για λυτά χαρακτικά, Φ00000Χ για εικόνες 
από έκδοση). Σε περίπτωση που το απόσπασμα προέρχεται από διαφορετική 
συλλογή, δηλώνεται το αποθετήριο και ο αντίστοιχος κωδικός. Έπεται σύντο-
μο εργοβιογραφικό σημείωμα για τον συγγραφέα, ως εισαγωγή στο μεταφρα-
σμένο απόσπασμα που ακολουθεί. Με την ίδια λογική, σε γενικές γραμμές, 
συντάσσονται χάρτες ή σχέδια που αφορούν στην Άνδρο, τα οποία δεν συνο-
δεύονται από κείμενο. Οι διαστάσεις στο εικονογραφικό υλικό δίνονται σε εκα-
τοστά (ύψος επί πλάτος). Τα σημειώματα και οι υποσημειώσεις –εκτός εκεί-
νων των πρωτοτύπων που επισημαίνονται– αποτελούν έργο της ομάδας εργασίας. 
Τα αποσπάσματα που αναδημοσιεύονται διατηρούν την ορθογραφία και τη 
στίξη της έκδοσης από την οποία προέρχονται και συνοδεύονται από τις αντί-
στοιχες σημειώσεις. Ειδική βιβλιογραφία συμπληρώνει ορισμένα λήμματα, 
ενώ ενδεικτική βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του τόμου, οι τίτλοι της 
οποίας απαντούν συντομογραφημένοι στα κειμένα και στις σημειώσεις.

Εν είδει Παραρτήματος παρουσιάζονται πέντε σημειώματα με παρατηρή-
σεις του Στάθη Φινόπουλου σχετικά με ορισμένα χαρακτικά που τον είχαν απα-
σχολήσει έντονα. Τα κείμενά του δημοσιεύονται χωρίς παρεμβάσεις, εκτός 
ελαχίστων σιωπηρών τυπογραφικών διορθώσεων. Με αυτό τον τρόπο προσφέ-
ρεται στον ειδικό η δυνατότητα να εντρυφήσει περαιτέρω στη μέθοδο με την 
οποία ο συλλέκτης είχε εμβαθύνει στο περιεχόμενο της συλλογής του, συνδέο-
ντας πληροφορίες διαφορετικών εκδόσεων που περιλαμβάνει· εξάλλου, ένας 
από τους λόγους που έγινε γνωστή η συγκεκριμένη συλλογή είναι ακριβώς ότι 
θησαυρίζει το ίδιο έργο σε εύρος εκδόσεων και μεταφράσεων, καθώς και δια-
φορετικών «τραβηγμάτων», κάτι που εφαρμόζεται ενίοτε και για λυτά χαρα-
κτικά.7 Άλλωστε, χάρη στο φιλοπερίεργο πνεύμα του Στάθη Φινόπουλου, την 
προθυμία του να καθοδηγήσει τον ερευνητή μέσα στον λαβύρινθο της βιβλιοθή-
κης του, τις εύστοχες παρατηρήσεις του, ειδικά σε θέματα αξιολόγησης και 
ταύτισης χαρακτικών, και τέλος χάρη στις ουσιαστικές συζητήσεις που ξεκι-
νούσαν από το ερευνητικό αντικείμενο κάθε ενδιαφερόμενου, ωφελήθηκαν Έλ-

7. Τα σημειώματα φανερώνουν επίσης την ιδιαίτερη βαρύτητα που έδινε ο συλλέκτης 
στο θέμα της αντιγραφής των σχεδίων, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στην αξιοπι-
στία των χαρακτικών (βλ. Στάθης Φινόπουλος, «Αξιοπιστία της γκραβούρας στις εκδόσεις 
των περιηγητών», περ. Αρχαιολογία, τχ. 27 (1988), σ. 48-52). Βλ. επίσης το εισαγωγικό 
κείμενο της Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου στη δίγλωσση έκδοση: Η ελληνική ενδυμασία. 
Έντυπες πηγές 16ου-20ού αιώνα από τη Συλλογή Ι. Δ. Κοιλαλού – Greek Costume. Printed 
Sources 16th-20th centuries from the J.D. Koilalous Collection, σ. 21-33. 
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ληνες και ξένοι οι οποίοι μελέτησαν και άντλησαν υλικό από τη συλλογή του. 
Πολλοί του οφείλουμε πολλά.

Σύντονες και συντονισμένες προσπάθειες των τελευταίων ετών –με ορόσημο 
τη δωρεά της Συλλογής Φινόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη το 2013– έδωσαν 
νέα πνοή στο έργο, πάντοτε με σεβασμό προς την αρχική ιδέα. Η απώλεια του 
Στάθη το καλοκαίρι του 2018 μάς κλόνισε. Τηρώντας όμως την υπόσχεσή μας, 
ελπίζουμε ότι ολοκληρώσαμε το όραμά του και είχαμε την ικανοποίηση ότι 
ευτύχησε να δει το σύνολο του υλικού και να συζητά μαζί μας –μέχρι το τέλος– 
τα σημεία που μας προβλημάτιζαν.

Q
Ένα εισαγωγικό σημείωμα σε μια έκδοση τόσο πολύπλευρη δεν θα ήταν πλήρες 
χωρίς τις ευχαριστίες· ευχαριστίες ουσιαστικές προς όλους όσοι συνέβαλαν στην 
ολοκλήρωσή της· ευχαριστίες προς ιδρύματα και βιβλιοθήκες (δημόσιες και 
ιδιω τικές) που παραχώρησαν την άδεια μελέτης και δημοσίευσης του υλικού και 
προς εκδοτικούς οίκους για την άδεια δημοσίευσης ορισμένων μεταφράσεων· 
ευχαριστίες προς φίλους και συναδέλφους που πρόθυμα συνεισέφεραν, προκειμέ-
νου το αποτέλεσμα να ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων. Τα 
ονόματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο που ακολουθεί.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον καθηγητή Δημήτρη Κυρτάτα για 
τη στήριξη και την επιστημονική συνδρομή του, ειδικά στην ταύτιση σχεδίων 
και φωτογραφιών όπως και στην περιγραφή του σχεδίου του Fr. Lupazzolo. 
Στη ναυτική ορολογία των πορτολάνων συνέδραμε ουσιαστικά ο υποπλοίαρχος 
Βασίλης Πατούχας. Ο καθηγητής Κώστας Μπελέζος πρόθυμα ήλεγξε τα κεί-
μενα με θεολογικό περιεχόμενο, ενώ η αναπληρώτρια καθηγήτρια Εύη Πετρο-
πούλου δέχθηκε ευχαρίστως να ενταχθεί ως εργασία, των τότε μεταπτυχιακών 
φοιτητριών, η μετάφραση τριών γερμανικών κειμένων στο πλαίσιο του Δια-
τμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών –αναλαμβάνοντας παράλληλα την εποπτεία και τη 
σύνταξη των αντίστοιχων εργοβιογραφικών–, μια ιδέα με την οποία ήταν σύμ-
φωνος ο Στάθης Φινόπουλος.

Επιβάλλονται, ωστόσο, ιδιαίτερες ευχαριστίες προς το Μουσείο Μπενάκη 
και ειδικά στον υπεύθυνο εκδόσεων δρ Δημήτρη Αρβανιτάκη για την εμπιστο-
σύνη που έδειξε στο εγχείρημα και για την προθυμία του να αξιοποιηθεί η ερ-
γασία που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και στην Καΐρειο Βιβλιο-
θήκη και τη διευθύντρια Ειρήνη Δάμπαση, που συνέχισε όλο αυτό το διάστημα 
να στηρίζει την αρχική ιδέα της έκδοσης. Ευχαριστώ επίσης την ομάδα που 
αναδιοργάνωσε τη βιβλιοθήκη του Στάθη Φινόπουλου (2002-2007), υπό την 
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εποπτεία της Πίτσας Τσάκωνα, επικεφαλής τότε της βιβλιοθήκης του Μουσείου 
Μπενάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχαν κατά τη διερεύνηση του υλι-
κού της Συλλογής. Θερμά ευχαριστώ την εκδοτική ομάδα που μοιράστηκε μαζί 
μου τα τελευταία πέντε χρόνια εντατικής εργασίας και συγκεκριμένα από 
πλευράς Συλλογής τη Μαρία Ξεναρίου, τη Μίρκα Παλιούρα και τον Κωνστα-
ντίνο Ι. Στεφανή (οι οποίοι ανέλαβαν και τη σύνταξη του ευρετηρίου), καθώς 
και τον Δημοσθένη Δόνο· η αρωγή τους στη μετάφραση κειμένων, στον έλεγχο 
ή συμπλήρωση κάποιων εκ των μεταφράσεων, στη σύνταξη των εργοβιογραφι-
κών σημειωμάτων και στην επικοινωνία με τα αποθετήρια υπήρξε ουσιαστική. 

Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στο ατελιέ γραφικών τεχνών enΑrte, και 
συγκεκριμένα στην Εριφύλη Αράπογλου, στο τυπογραφείο του Γ. Κωστόπου-
λου και στην επιμελήτρια Στέλλα Τσάμου. Η έκδοση κέρδισε πολλαπλώς από 
τη βιβλιογράφο και ιστορικό του βιβλίου Leonora Navari, που γενναιόδωρα 
προσέφερε τις γνώσεις και συμβουλές της.

Κράτησα για το τέλος τα οφειλόμενα προς τον Στάθη Φινόπουλο και τον 
Δημήτρη Πολέμη. Δεν πρόλαβαν να δουν τυπωμένο το βιβλίο που σχεδίασαν, 
μας κληροδότησαν όμως κάτι πιο σημαντικό, την εμπνευσμένη ιδέα τους, που 
ενέπλεξε όλους εμάς σε μια διαδικασία έρευνας με την επιμονή και τη σχολα-
στικότητα που χαρακτήριζε και τους ίδιους.

Γιατί, εντέλει, η έρευνα είναι ταξίδι, αναζήτηση, αγωνία αλλά και έρωτας· 
και μέσα από αυτήν τη διαδρομή, η Άνδρος μάς τα προσέφερε όλα απλόχερα.

Ἡ Ἄντρο ἔχει πανώρια βουνά. Τὰ βλέπεις δεξιὰ καὶ σοῦ γελοῦνε· εἶναι γιομάτα 
πρασινάδες, λουλούδια γιομάτα· τὰ βλέπεις ἀριστερὰ καὶ τρομάζεις· εἶναι σὰν 
ντουβάρια ἀπὸ γιγάντους χτισμένα· πέτρες καὶ γκρεμνά· μήτε φύλλα, μήτε κλα-
δί. Ἡ Ἄντρο τέτοια εἶναι, τἀντρειωμένο, τὄμορφο νησί· ἔχει δύναμη καὶ χάρη. Οἱ 
ἀμμουδιές της εἶναι χαριτωμένες, τὰ κύματά της φοβερά, οἱ ἀνεροῦσες ἐκεῖνες 
ποῦ σὲ παίρνουν καὶ σὲ παρασέρνουν καὶ δὲ σ’ ἀφίνουνε πιά. Κ ’ ἡ ἀγάπη τέτοια 
εἶναι· ἔχει ἀμμουδιὲς κι ἀνεροῦσες. Θέλω κ’ ἡ ποίηση νὰ εἶναι τέτοια, θέλω νὰ 
μοιάζῃ τῆς Ἄντρος, νὰ εἶναι χαρὰ καὶ τρομάρα. 

Γιάννης Ψυχάρης, 18938

Μαρία Γιουρούκου, φιλόλογος-παλαιογράφος, δρ Φ.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2020

8. Γιάννης Ψυχάρης, Ρόδα και Μήλα, τόμ. Ά , Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1902, 
σ. 288-289 (πρώτη δημοσίευση: Άστυ, Τρίτη, 28 του Σταβρού, 1893).
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Joseph Pitton de Tournefort
Αιξ-αν-Προβάνς 1656 - Παρίσι 1708

Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du Roy. Contenant l’Histoire 
Ancienne & Moderne de plusieurs Isles de l’Archipel, de Constantinople, des Côtes 
de la Mer Noire... Enrichie de Descriptions & de Figures d’un grand nombre de 
Plantes rares, de divers Animaux... Par M. Pitton de Tournefort..., Imprimerie 
Royale, τόμ. 1, Παρίσι 1717, σ. 347-356.1

Φ01677

Ο Γάλλος βοτανολόγος Pitton de Tournefort συνέβαλε τα μέγιστα στην επιστή-
μη της βοτανικής, καθώς ήταν ο πρώτος που διέκρινε τους όρους γένος και είδος 
στα φυτά (Éléments de botanique ou méthode pour connaître les plantes, 1694). 
Πάνω στη δική του εργασία στηρίχθηκε η μεταγενέστερη θεμελίωση της διωνυ-
μικής ονοματολογίας από τον Σουηδό βοτανολόγο, ζωολόγο και ιατρό Carl von 
Linné (1707-1778), που είναι γνωστός ελληνιστί ως Λινναίος. Σπούδασε ιατρική 
στο Μονπελιέ και διορίστηκε καθηγητής της βοτανικής στο Jardin des Plantes2 
του Παρισιού το 1683. Μεταξύ των ταξιδιών του στην Ευρώπη και στα Πυρη-
ναία, στην Κωνσταντινούπολη, τη Γεωργία, την Αρμενία και τον Εύξεινο Πόντο 
συγκαταλέγεται και το ταξίδι του στα ελληνικά νησιά και στην Κρήτη κατά το 
διάστημα 1700-1702, όπου συνέλεγε δείγματα και κατέγραφε επιστημονικές πα-
ρατηρήσεις. Στα ταξίδια του συνοδευόταν από τον Γερμανό βοτανολόγο Andreas 
von Gundelsheimer (1668-1715) και τον εξαίρετο σχεδιαστή και ζωγράφο Claude 
Aubriet (1665-1742), ο οποίος πήρε στη συνέχεια τη θέση του καλλιτέχνη στο 
Jardin des Plantes. Η συγκεκριμένη έκδοση, όπου περιέχεται και το απόσπασμα 
που αφορά στην Άνδρο, κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του Tournefort, στη συ-
νέχεια μεταφράστηκε στα αγγλικά και ακολούθως στα γερμανικά και τα ολλαν-
δικά. Ορισμένα από τα σχέδια του Aubriet χαράχτηκαν για την έκδοση. Οι δύο 
εικόνες από την Άνδρο παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των διαφορών τους 
στις ποικίλες επανεκδόσεις του έργου.3

Ο Tournefort έφθασε στην Άνδρο στις 22.11.1700 και την 1η Δεκεμβρίου 
ταξίδευε για Τήνο. Το σχετικό απόσπασμα αναδημοσιεύεται –συνοδεία υποση-
μειώσεων– από την έκδοση Joseph Pitton de Tournefort, Ταξίδι στην Κρήτη 
και τις νήσους του Αρχιπελάγους 1700-1702, μετάφραση-εισαγωγή Μάκης και 
Μυρτώ Απέργη, σχόλια Μ. Απέργης – Ειρήνη Λυδάκη, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2003, 
σ. 386-395 (Φ15153).

Q
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[Επιστολή όγδοη. 
Περιγραφή των νήσων Σύρου, Θερμιών, Τζιας,  

Μακρονήσου, Γυάρου, Άνδρου και Τήνου.]

Η Άνδρος, για την οποία ο Πλίνιος σημειώνει ότι απέχει 10 μίλια από την Κά-
ρυστο και 39 από την Τζια, έφερε πολλές ονομασίες στην αρχαιότητα (Άνταν-
δρος, Γαύρος, Λασία, Νωναγρία, Υδρούσα, Επαγρίς). Ο Παυσανίας αναφέρει 
ότι το όνομα τής δόθηκε από τον Άνδρο, ο οποίος, κατά τον Διόδωρο τον Σικε-
λιώτη, υπήρξε ένας από τους στρατηγούς που εγκατέστησε ο Ραδάμανθυς στην 
Άνδρο. Είχε κυριεύσει για λογαριασμό του τα περισσότερα από τα γειτονικά 
νησιά. Ο Κόνων έθεσε τη γενεαλογία πιο πίσω και μας πληροφορεί ότι ο Αν-
δρεύς [Ανδριεύς] ή Άνδρος ήταν γιος του Ανίου, που είχε γονείς τον Απόλλωνα 
και την Κρέουσα. Το νησί, λοιπόν, ονομάσθηκε Άντανδρος («αντί ενός ανδρός» 
[sic]), διότι ο γιος του Αινεία Ασκάνιος, που το κατείχε, το έδωσε ως λύτρα 
στους Πελασγούς, οι οποίοι τον είχαν συλλάβει αιχμάλωτο.4 Ο Στέφανος ο Γεω-
γράφος δεν γράφει τίποτε το ιδιαίτερο για την Άνδρο, εκτός από το ότι αμφι-
βάλλει πως ο Άνδρος υπήρξε γιος του Ευρυμάχου ή του αδελφού του Ανίου.

Η Άνδρος εκτείνεται από βορρά προς νότον και απέχει από τη Γυάρο μόνον 
18 μίλια, αν και μπορεί να υπολογίσει κανείς 30 και πλέον από το ένα λιμάνι στο 
άλλο. Φθάσαμε στις 22 Νοεμβρίου στο λιμάνι του Κάστρου, που είναι ο κύριος 
οικισμός του νησιού. Οι Έλληνες το ονομάζουν Κάτω Κάστρο για να το δια-
κρίνουν από το Απάνω Κάστρο (Κόρθι), σε απόσταση 10 μιλίων από το πρώτο. 
Τα παλαιά μάρμαρα του Κάτω Κάστρου δείχνουν ότι κτίσθηκε στα ερείπια 
κάποιας μεγαλοπρεπούς αρχαίας πόλης, ίσως από τους Άρχοντες της Άνδρου, 
που επέλεξαν αυτό το μέρος ως τόπο διαμονής και έκτισαν ένα φρούριο στη 
χερσόνησο που χωρίζει το λιμάνι στα δύο.5 Το λιμάνι έχει είσοδο ανάμεσα στα 
βόρεια και ανατολικά-βορειοανατολικά, αλλά είναι κατάλληλο μόνον για μικρά 
πλοία. Οι ευγενείς του τόπου πιστεύουν ότι προστατεύονται από τους κουρσά-
ρους στο κάστρο αυτό που, άλλωστε, βρίσκεται στο πιο ευχάριστο και εύφορο 
μέρος του νησιού.

Βγαίνοντας από την πόλη, συναντούμε τους ωραιότερους κάμπους του κό-
σμου. Αριστερά εκτείνεται η πεδιάδα των Λιβαδιών, που σημαίνει «των ευχά-
ριστων τόπων». Πρόκειται για εύφορα χωράφια φυτεμένα με πορτοκαλιές, 
λεμονιές, μουριές, τζιτζιφιές, ροδιές και συκιές. Παντού βλέπει κανείς κήπους 
και ρυάκια. Τα λάχανα είναι πολύ διαδεδομένα, όπως και στα άλλα νησιά. 
Πρόκειται για το είδος που ονομάζουν στο Παρίσι Λάχανο του Σιάμ, από τότε 
που οι πρέσβεις της χώρας αυτής ήλθαν στη Γαλλική Αυλή, αν και το φυτό 
αυτό ήταν γνωστό στην Ευρώπη πολύ ενωρίτερα.
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Δεξιά από το κάστρο της Άνδρου, ο ταξιδιώτης μπαίνει στην κοιλάδα των 
Μενήτων. Είναι εξίσου ευχάριστη όπως και η προηγούμενη και αρδεύεται από 
τα ωραία μικρά ποτάμια που έρχονται από τα περίχωρα της φημισμένης εκ-
κλησίας της Παναγίας του Κούμουλου, ψηλά στην κοιλάδα. Τα μικρά αυτά 
ποτάμια κινούν 8-9 μύλους. Ένα από τα μεγαλύτερα αναβλύζει από τον ίδιον 
τον βράχο που αποτελεί τμήμα της εκκλησίας. 

Τα άλλα χωριά του νησιού είναι τα εξής: Μέση (Messi [Μεσαριά]), Στρα-
πουριές, Λα Πίκια (La Pichia [Αποίκια]), Λιβάδια, Μέρτα Χωριό (Merta Cho-
rio [Μεσαθούρι ή Μέσα Χωριό;]), Αλαδινό, Φάλλικα, Κουρέλι, Πιτροφός, Κα-
στανιές, Κοχύλου, Λαρδιά, Τζιανίστες (Gianistes [Γιαννισαίο ή Γιαννισαίοι]), 
Μένητες, Λάμυρα, Αψηλιά (Apsilia [Υψηλού]), Στενιές, Βουρκωτή, Αρνάς, 
Αμόλοχος, Ατινάτη (Atinati [Ατένη]), Βουνί, Γρίδια (Gridia [Αγρίδια]),6 Πι-
σκοπιό, Καππαριά, Αϊπάτια.

Το χωριό Αρνάς είναι κτισμένο με ξεχωριστές συνοικίες. Εκτείνεται στο 
μέσον μιας πλαγιάς πάνω από μια κοιλάδα, την οποία ομορφαίνουν πλατάνια 
και πηγές. Για να πάει κανείς εκεί, πρέπει να διασχίσει το μεγαλύτερο βουνό 
του νησιού. Ο Αρνάς και ο Αμόλοχος κατοικούνται μόνον από Αλβανούς, που 
ντύνονται ακόμη κατά τη συνήθεια της πατρίδας τους και ζουν κατά τον δικό 
τους τρόπο, δηλαδή χωρίς πίστη ή νόμο. Οι Τούρκοι τους έφεραν για να εποι-
κίσουν το νησί, όπου δεν ζουν ούτε 4.000 ψυχές. Εξ άλλου, η γη δεν μας φάνηκε 
να καλλιεργείται καλά. Ο Πλίνιος δίνει στο νησί περίμετρο μόνον 93 μιλίων, 
ενώ οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι είναι 120. 

Ο κυριότερος πλούτος της Άνδρου συνίσταται στο μετάξι, αλλά αυτό είναι 
κατάλληλο μόνον για ταπετσαρίες, όπως και το μετάξι των Θερμιών, της Κα-
ρύστου και του Βόλου, πράγμα που δεν εμποδίζει να πωλείται επί τόπου με 
μιάμιση κορώνα η λίμπρα, ενώ η ετήσια παραγωγή υπερβαίνει τις 10.000 λί-
μπρες. Ίσως, αν γινόταν καλύτερη επεξεργασία του, θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για υφάσματα και κορδέλες, καθώς και για ράψιμο. Το νησί παράγει 
αρκετό κρασί και λάδι για τις ανάγκες των κατοίκων. Το κριθάρι είναι πολύ 
πιο άφθονο από το σιτάρι, που συχνά αναγκάζονται να το εισάγουν από τον 
Βόλο. Τα βουνά της Άνδρου καλύπτονται σε πολλά σημεία από κουμαριές, των 
οποίων τον καρπό αποστάζουν για να κάνουν ρακί. Τα μαύρα μούρα δίνουν, 
επίσης, ένα αρκετά ευχάριστο οινοπνευματώδες ποτό. Εξ άλλου, με τα φύλλα 
της μουριάς τρέφουν τους μεταξοσκώληκες. Τα ρόδια έχουν μεγάλους σπόρους 
και μπορεί να αγοράσει κανείς 100 με τρία σολδία (2 παράδες). Επίσης, τα 
λεμόνια και τα κίτρα (Malus medica fructu ingenti tuberoso [Μηλέα, η φαρ-
μακευτική μετά μείζονος φυματώδους καρπού]) δεν είναι ακριβά. 

Ο Καδής κατοικεί στο Κάστρο, μαζί με τους ευγενείς του τόπου και τους 
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James Stuart Λονδίνο 1713-1788

Nicholas Revett Σάφολκ 1721 - Λονδίνο 1804

The antiquities of Athens. Measured and delineated by James Stuart F.R.S. and F.S.A. 
and Nicholas Revett painters and architects, τόμ. 4, T. Bensley για τον J. Taylor, Λον-
δίνο 1816, σ. xvi-xvii, 35. 

Φ01866

Ο James Stuart ήταν Άγγλος ζωγράφος και αρχιτέκτονας που διακρίθηκε στη 
μελέτη της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και δημοσίευσε το πολύτομο έργο 
The Antiquities of Athens, χάρη στο οποίο έγινε γνωστός με το προσωνύμιο 
«Athenian», ο Αθηναίος. Η έκδοση αυτή είχε την υποστήριξη της Εταιρείας 
των Dilettanti και ήταν αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποίησε στην 
Ελλάδα ο ίδιος μαζί με τον, επίσης Άγγλο, αρχιτέκτονα Nicholas Revett μετα-
ξύ των ετών 1751 και 1754.1 Βάσει της αναφοράς που γίνεται στην εισαγωγή του 
τέταρτου τόμου (σ. xiii-xiv), ότι τον Μάιο του 1754 βρίσκονταν στην Εύβοια, 
υποθέτουμε ότι έπειτα επισκέφθηκαν την Άνδρο, όπου παρέμειναν μέχρι τον 
Ιούνιο.

Ο πρώτος τόμος του έργου εκδόθηκε με καθυστέρηση, πιθανόν τον Ιανουάριο 
του 1763 (η σελίδα τίτλου αναφέρει 1762), κυρίως γιατί ο Stuart αναθεώρησε το 
κείμενό του έτσι ώστε να επισημάνει τα λάθη που είχε το βιβλίο του Julien-
David Le Roy, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce (1758). Εν τω 
μεταξύ είχε εξαγοράσει το ποσοστό που αναλογούσε στον Revett, λόγω διαφω-
νίας που επήλθε ανάμεσα στους δύο συνεργάτες. Ο δεύτερος τόμος, παρότι φέ-
ρει τη χρονολογία 1787, εκδόθηκε το 1790 –μετά τον θάνατο του Stuart– από τη 
σύζυγό του Elizabeth με τη βοήθεια του William Newton. Ο τρίτος τόμος, με 
επιμέλεια του Willey Reveley, εκδόθηκε το 1795, ενώ ο τέταρτος το 1816 από τον 
εκδότη Josiah Taylor. Ένας επιπλέον τόμος δημοσιεύθηκε το 1830 με επιμέλεια 
του Charles Robert Cockerell. 

Το έργο The Antiquities of Athens συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της 
ελληνικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Το βιβλίο έκανε γνωστό κυρίως τον 
Stuart, παρόλο που η επιστημονική εργασία των σχεδίων των κτηρίων με τις 
αναλυτικές μετρήσεις ήταν έργο του Revett. Η συμμετοχή του Stuart περιορί-
στηκε στο κείμενο και στις τοπογραφικές απεικονίσεις που είχε ζωγραφίσει με 
την τεχνική γκουάς (gouache). 

Ο Revett, ως ενεργό μέλος της Εταιρείας των Dilettanti, επισκέφθηκε τη Μι-
κρά Ασία και για δεύτερη φορά την Ελλάδα μαζί με τον Richard Chandler και 
τον William Pars τα έτη 1764-1766. Αποτέλεσμα της αποστολής αυτής ήταν να 
εκδοθεί ένα λεύκωμα με τις μελέτες τους για την Ιωνία, με τίτλο The Antiquities 
of Ionia (2 τόμ., 1769-1797). 
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James Stuart – Nicholas Revett

Το απόσπασμα για την Άνδρο προέρχεται από το «Ημερολόγιο» του James 
Stuart, όπως προτάσσεται στην αρχή του τέταρτου τόμου. Όπως σημειώνει 
στη σελίδα iv ο επιμελητής, αρχιτέκτονας και λόγιος Joseph Woods, οι πληρο-
φορίες εντοπίστηκαν στα κατάλοιπα του James Stuart, τα οποία συγκροτήθη-
καν σε κείμενο με την έγκριση της συζύγου του. Περί το 1809, ο εκδότης Josi-
ah Taylor απέκτησε τα κατάλοιπα του Stuart και ανέθεσε στον Woods να επι-
μεληθεί το υλικό, με σκοπό την έκδοση ενός συμπληρωματικού τέταρτου τόμου. 
Στο παρόν απόσπασμα διακρίνεται το αυθεντικό τμήμα του ημερολογίου εντός 
εισαγωγικών και συνοδεύεται από σχόλιο.

Q
Ημερολόγιο.

[xvi] [...] «Η Άνδρος (Andros), εκεί όπου διαδραματίζεται η Ανδρία του Τερέ-
ντιου, είναι ένα ωραιότατο και πολύ εύφορο νησί. Οι φυτεμένες με οπωροφόρα 
δένδρα κοιλάδες περιβάλλονται από απότομους βράχους, περιστοιχίζονται από 
δένδρα και αρδεύονται πλούσια από μικρούς καταρράκτες. Υπάρχουν κάποια 
ερείπια τα οποία επισκεφθήκαμε κοντά στο λιμάνι του Γαυρίου (Gavrion) (που 
βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού), αλλά κανένα από αυτά σε καλή κα-
τάσταση ώστε να συμπεριληφθεί ως εικόνα στο παρόν έργο.

Κοντά στη σημερινή πόλη βρίσκεται μια θαυμάσια κοιλάδα, όπου είδαμε δύο 
ανάγλυφα εξαίρετης τέχνης, τα οποία και σχεδίασα· το ένα από αυτά είναι τμήμα 
που παριστάνει προφανώς ιερέα της Ίσιδας, με σείστρο στο χέρι.2 Το άλλο παριστά-
νει κάποιον Δωρόθεο, αλλά ποιος ήταν και ποιο το επάγγελμά του είναι αβέβαιο». 

[xvii] Καθώς ο κ. Stuart έπασχε από ελονοσία και είχε κρίσεις πυρετού, δεν 
τους ήταν δυνατό να εκτεθούν στον καλοκαιρινό καύσωνα του έρημου νησιού 
της Δήλου, ώστε να ολοκληρώσουν τις εκεί έρευνές τους. Αυτό το γεγονός αλλά 
και πληροφορίες ότι υπήρχαν κρούσματα πανώλης στη Σμύρνη τους υποχρέω-
σαν να παραμείνουν έξι εβδομάδες στην Άνδρο. Απέπλευσαν από τη Σμύρνη 
στις 6 Σεπτεμβρίου 1754 με το καράβι Vestal και μετά από ταξίδι δεκαεννέα 
ημερών έφθασαν στη Μασσαλία, όπου έμειναν στην καραντίνα μέχρι τις 27 
Οκτωβρίου. Έφθασαν στην Αγγλία στις αρχές του 1755, έχοντας περάσει πέ-
ντε σχεδόν χρόνια σε αυτό το κοπιώδες και δαπανηρό εγχείρημα από τη Ρώμη 
στην Αθήνα και μετά στο Λονδίνο. 

Μετάφραση: Στάθης Φινόπουλος

�Q
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James Stuart – Nicholas Revett

Πίνακας VI.

[35] Ευρήματα από διάφορα μέρη.
Εικ. 1. Ιωνικός θριγκός στην Παλαιόπολη (Palæopolis) της Άνδρου. Η διογκω-
μένη ζωφόρος, και εν γένει το όλο ύφος της σύνθεσης, αποδεικνύει ότι είναι 
μεταγενέστερος της εποχής του [αυτοκράτορα] Αυγούστου. [...].

Πίνακας VII.

Δωρόθεος – Αυτή, και μια ακόμη μορφή, που αναπαριστά ιέρεια3 της Ίσιδας, 
αναφέρεται στο ημερολόγιο ότι έχουν βρεθεί στην Άνδρο. Δεν σώθηκε σχέδιο 
της άλλης μορφής. 

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Ι. Στεφανής

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
 1. «Stuart, James (1713-1788) and Revett, Nicholas (1720-1804)», στο: Eileen Harris – 

Nicholas Savage, British Architectural Books and Writers 1556-1785, Cambridge University 
Press, Κέιμπριτζ 1994, σ. 439-450.

2. Ενώ στο κείμενο που συνοδεύει τον Πίνακα VII αναφέρεται σε ιέρεια.
3. Προηγουμένως το κείμενο αναφέρεται σε ιερέα.

Πίνακας VI. Χαλκογραφία, 
12,5×12 εκ. (λεπτομέρεια  
από μεγαλύτερο χαρακτικό, 
διαστάσεων 42,5×31 εκ.),  
από την έκδοση J. Stuart και 
N. Revett, The antiquities  
of Athens, τόμ. 4, Λονδίνο 
1816, εκτός κειμένου  
(hors-texte).  
© Μουσείο Μπενάκη – 
Συλλογή Φινόπουλου, Φ01866.

Πίνακας VII. Χαλκογραφία, 
34×18,5 εκ., από την έκδοση 
J. Stuart και Nicholas 
Revett, The antiquities of 
Athens, τόμ. 4, Λονδίνο 1816,  
εκτός κειμένου (hors-texte).  
© Μουσείο Μπενάκη – 
Συλλογή Φινόπουλου, Φ01866.
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Antoine Laurent Castellan 
Μονπελιέ 1772 - Παρίσι 1838

Mœurs, usages, costumes des Othomans, et abrégé de leur histoire; par A. L. Castel-
lan..., τόμ. 6, Nepveu, Παρίσι 1812, σ. 112-113.

Φ00706

Ο Antoine Laurent Castellan, Γάλλος ζωγράφος, χαράκτης και αρχιτέκτονας, 
υπήρξε μαθητής του Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), ο οποίος είχε 
αξιόλογη επίδοση στην τοπιογραφία. Ο Castellan, αφού μαθήτευσε κοντά στον 
δάσκαλό του, εφηύρε μία νέα τεχνική ζωγραφικής με κερί. Ταξίδεψε στην Ανα-
τολή, την Κωνσταντινούπολη, την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά (ίσως λίγο 
πριν από το 1798), την Ιταλία και την Ελβετία, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθ-
μό σχεδίων και αντικρίζοντας τις χώρες που επισκέφθηκε νηφάλια και χωρίς 
προκαταλήψεις. Εγκατεστημένος στο Παρίσι από το 1804, ασχολήθηκε με την 
έκδοση των βιβλίων του, στα οποία περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των 
παρατηρήσεων και των ταξιδιών του, μαζί με πολυάριθμες απόψεις των περιο-
χών που επισκέφθηκε, σε σχέδιο και χάραξη του ιδίου. Μεταξύ των έργων του 
ο παραπάνω τίτλος ξεχώριζε τόσο, ώστε ο λόρδος Βύρων να συνιστά: «Μην 
επισκεφθείτε την Τουρκία χωρίς να έχετε τον Castellan στην τσέπη σας». Πέ-
ρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μελετώντας θεωρία Καλών Τεχνών και 
ιστορία της γαλλικής τέχνης. Το τελευταίο βιβλίο του εκδόθηκε μετά τον θά-
νατό του, το 1840, και περιλαμβάνει τις μελέτες του σχετικά με το ανάκτορο 
του Φοντενεμπλό.

Q
Γυναίκες της Άνδρου (Andros).

[112] Οι γυναίκες της Άνδρου, που απεικονίζονται στο χαρακτικό της απέναντι 
σελίδας, ανήκουν στην εύπορη τάξη των κατοίκων του νησιού. Το λιμάνι της 
Άνδρου χωρίζεται στα δύο από οχυρό που έχει κτιστεί σε μια γλώσσα της 
στεριάς. Οι ντόπιοι ευγενείς θεωρούν ότι προστατεύονται από τους πειρατές 
μέσα σ’ αυτό το ισχυρό φρούριο. Βγαίνοντας από τη Χώρα, που είναι χτισμένη 
γύρω από το λιμάνι, μπαίνουμε στις ωραιότερες εξοχές του κόσμου· αγροί 
φυτεμένοι με πορτοκαλιές, λεμονιές, μουριές, τζιτζιφιές, ροδιές και συκιές, και 
κήποι όπου το νερό από τα ρυάκια φιδογυρνά με μύριους τρόπους.

Ο κατεξοχήν πλούτος της Άνδρου είναι το μετάξι· παρότι δεν είναι κατάλ-
ληλο παρά μόνο για την ταπητουργία, [113] φτάνει να πωλείται περίπου πέντε 
φράγκα η λίβρα και στην Άνδρο παράγονται πάνω από δέκα χιλιάδες λίβρες. 
Το νησί παράγει αρκετό κρασί και λάδι για τους κατοίκους. Τα βουνά της Άν-
δρου σε πολλά μέρη καλύπτονται από κουμαριές, από τις οποίες αποστάζουν 
τον καρπό για να φτιάξουν ρακή.
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Ο αγάς που διοικεί το νησί κατοικεί στο πάνω μέρος ενός τετράγωνου πύργου, 
με πρόσβαση από μια πέτρινη σκάλα με δεκατέσσερα σκαλοπάτια, πάνω στην 
οποία ακουμπά μια ξύλινη ίδιου μήκους, που βγάζει απέναντι από την πόρτα ει-
σόδου της οικίας του. Στην παραμικρή υποψία παρουσίας πειρατών στην ακτή, 
ανεβάζουν την ξύλινη σκάλα και ετοιμάζουν τα όπλα τους. Το νησί διαθέτει πολλά 
παρόμοια οικοδομήματα, όπου διαμένουν οι πιο πλούσιοι κάτοικοι.

Μετάφραση: Μαρία Γιουρούκου

Γυναίκες της νήσου  
Άνδρου («Femmes de l’isle 
d’Andros»). Χαλκογραφία, 
13×7,7 εκ., από την έκδοση 
A. L. Castellan, Mœurs, 
usages, costumes des 
Othomans, τόμ. 6, Παρίσι 
1812, μετά τη σ. 112  
(βλ. στο Παράρτημα – 
Βιβλιοφιλικά, σ. 448-455, 
για τον Octavien Dalvimart 
και το χαρακτικό).  
© Μουσείο Μπενάκη – 
Συλλογή Φινόπουλου, 
Φ00706.
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Παράρτημα
Βιβλιοφιλικά





Τα αφορώντα την Άνδρο χαρακτικά είναι δύο: το ένα απεικονίζει τη Χώρα και 
το άλλο μια Ανδριώτισσα και μια Μυτιληνιά. Επειδή ίσως κάποιοι θα ήθελαν 
να μάθουν από ποια έκδοση προέρχονται [οι πολλές παραλλαγές], παραθέτουμε 
τα σχετικά στοιχεία: 

Relation d’un voyage du Levant... Παρίσι 1717, α´ έκδοση, 2 τόμοι, σχήμα 4ο 
(Φ01677). Στον πρώτο, έναντι της σελίδας 347 και η εικόνα της Χώρας Άνδρου 
(10×16 εκ.) με την ένδειξη πάνω δεξιά «Tom. I. Pag. 347» [βλ. εδώ, σ. 118]. Η 
«Femme d’Andros» και «Femme de Metelin» (9,6×15,5 εκ.) φέρουν την ένδει-
ξη στο ίδιο μέρος «Tom. I. Pag. 390» [βλ. εδώ, σ. 121].

Το ίδιο έτος με την πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε άλλη, τρίτομη, σχήματος 
8ου στη Λυόν (Φ00292-Φ00294), όπου η μόνη διαφορά φαίνεται πως είναι ότι η 
εικόνα της Άνδρου βρίσκεται στον δεύτερο τόμο έναντι της σελίδας 33, πράγμα 
που σημειώνεται ως «Tom. II. Pag. 33», ενώ το χαρακτικό με τις γυναίκες 
φέρει την ένδειξη «Tom. II. Pag. 84».

Το 1727 κυκλοφόρησε, στη Λυόν και πάλι, τρίτομη έκδοση (Φ03816-Φ03818, 
Εικ. 1 και 2), με τη διαφορά ότι ενώ στη σελίδα τίτλου του 1717 αναφέρονται ως 
εκδότες οι Anisson et Posuel, το 1727 είναι οι Frères Bruyset. Το κείμενο δεν 
ξαναστοιχειοθετήθηκε και τα χαρακτικά είναι τα ίδια, οπότε ισχύουν όσα ανα-
φέρονται για την έκδοση του 1717. Ενώ οι χαλκογραφίες των εκδόσεων Παρι-
σίων και Λυόν προέρχονται από την ίδια μήτρα, το περιθώριο είναι μεγαλύτερο 
στην έκδοση Παρισίων εξαιτίας του σχήματος.

Το έργο του Tournefort μεταφράστηκε στα αγγλικά σε δύο εκδόσεις:
Η πρώτη το 1718 σε δύο τόμους (Φ02525-Φ02526) σχήματος 4ου, με τίτλο A 

voyage into the Levant... Φαίνεται ότι οι εικόνες επαναχαράχθηκαν με εξαιρε-
τική προσοχή, ώστε η διαφορά σχεδόν δεν διακρίνεται και οι διαστάσεις είναι 
οι ίδιες. Η εικόνα της Χώρας φέρει πάνω αριστερά την ένδειξη «Vol. I» και 
δεξιά «Pag. 265./55» (Εικ. 3). Επίσης το Κάστρο αναφέρεται ως «An Ancient 
Fort», ενώ στις γαλλικές εκδόσεις «Ancien Fort». Η εικόνα με την παράσταση 
των γυναικών φέρει λεζάντες «A Woman of Andros» και «A Woman of Mity-
lene» και οι ενδείξεις στο πάνω μέρος του χαρακτικού είναι αριστερά «Vol. I» 
και δεξιά «Pag. 295./67» (Εικ. 4). Ο τελευταίος αυτός αριθμός θα έπρεπε να 
αντιστοιχεί σε κάποια σειρά η οποία δεν θα τηρήθηκε καθ’ όσον π.χ. η άποψη 
της Μυτιλήνης έναντι της σελίδας 294 φέρει τον αριθμό 72.

Το έργο επανεκδόθηκε στο Λονδίνο το 1741, αλλά αυτή τη φορά σε τρεις 
τόμους σχήματος 8ου, όπου τα περί Άνδρου περιέχονται στον δεύτερο τόμο. 
Επειδή χρησιμοποιήθηκε η ίδια μήτρα των χαλκογραφιών με εκείνη της έκδο-
σης του 1718, η μόνη διαφορά είναι στα μεγαλύτερα περιθώρια της πρώτης 
έκδοσης. Στο αντίτυπο που έχουμε υπόψη, η άποψη της Χώρας βρίσκεται 
έναντι της σελίδας 30 και των γυναικών έναντι της σελίδας 75.

Joseph Pitton de Tournefort
Για το απόσπασμα περί Άνδρου στο έργο του Pitton  
de Tournefort, βλ. εδώ, σ. 114-122.
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Χειρόγραφο σημείωμα  
του Στάθη Φινόπουλου για 
τα χαρακτικά στο έργο  
του Pitton de Tournefort.  
© Μουσείο Μπενάκη – 
Συλλογή Φινόπουλου, 
Προσωπικό Αρχείο.
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Joseph Pitton de Tournefort

Το 1718 κυκλοφόρησε ακόμα μια γαλλική έκδοση σε σχήμα 4ο, αυτήν τη φορά 
στο Άμστερνταμ. Είναι φανερό ότι για λόγους οικονομίας χαρτιού και βιβλιοδε-
σίας, πολλές εικόνες είναι χαραγμένες εντός κειμένου, αυτές δε που είναι εκτός 
κειμένου χαράχτηκαν ανά δύο, πράγμα που επέτρεπε το σχήμα. Τα αντίτυπα 
της έκδοσης αυτής βρίσκονται δεμένα σε έναν τόμο. Η εικόνα της Χώρας 
(10,5×15,5 εκ.) βρίσκεται κάτω από άλλη με τίτλο «Isle de Joura», στο άνω δε-
ξιά [μέρος] της οποίας σημειώνεται «Tom. I. Pag. 132». Στο άνω δεξιά της 
γκραβούρας της Άνδρου αναφέρεται «Pag. 133», αλλά έξω από το περιθώριο, 
κάτω δε δεξιά, πάλι έξω από το περιθώριο, ο αύξων αριθμός «No 34». Τέλος και 
η λέξη «Andros» βρίσκεται εκτός περιθωρίου, μεταξύ των δύο εικόνων.

Οι απεικονίσεις των γυναικών φέρουν στο άνω μέρος εκτός περιθωρίου τις 
ενδείξεις «Femme de Metelin. Femme d’Andros. Tom. I Pag. 150». Εδώ φαί-
νεται εύκολα η επαναχάραξη, διότι η εικόνα παριστάνει τις γυναίκες και το 
τοπίο αντίστροφα προς την αντίστοιχη εικόνα των προηγούμενων εκδόσεων. 
Αυτό διευκόλυνε τους αντιγραφείς χαράκτες και είναι συνηθισμένη πρακτική 
στις χαλκογραφίες της εποχής. Κάτω από την εικόνα αυτή βρίσκεται άλλη με 
την ένδειξη «Femmes de Petra dans l’Isle de Metelin».

Στο Άμστερνταμ βλέπει το φως το 1737 και ολλανδική μετάφραση του 
Tournefort, Beschryving van eene reize naar de Levant (Φ00594), για την οποία 
χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτικά της γαλλικής έκδοσης [Άμστερνταμ 1718] για 
την πόλη, με αποτέλεσμα αν βρεθούν λυτές οι εικόνες, να μην μπορεί κανείς να 
διακρίνει την προέλευσή τους. Στο αντίτυπο που έχουμε, η άποψη της Άνδρου 
βρίσκεται έναντι της σελίδας 137 και των γυναικών έναντι της σελίδας 154 του 
ολλανδικού κειμένου (Εικ. 5 και 6).

Η τελευταία έκδοση που γνωρίζουμε είναι η γερμανική μετάφραση που 
κυκλοφόρησε στη Νυρεμβέργη το 1777 (Φ00154-Φ00156) σε τρεις τόμους σχή-
ματος 8ου, με τίτλο Herrn Pitton von Tournefort... Beschreibung einer... Reise 
nach der Levante. Και εδώ τα περί Άνδρου βρίσκονται στον δεύτερο τόμο και 
οι εικόνες έχουν χαραχθεί για τέταρτη φορά, οπότε το κάστρο αναφέρεται ως 
«Altes Fort» και ο πύργος του Αγά ως «Thurn [sic] des Aga». Στο πάνω μέρος 
της σελίδας, δηλαδή στα πλάγια του χαρακτικού και εκτός περιθωρίου, υπάρ-
χουν οι ενδείξεις «Tab. 10» και «2 Th. pag. 47» (Εικ. 7).

Η εικόνα με τις γυναίκες φέρει τον αριθμό «Tab. 17» και «2 Th. pag. 119» (Εικ. 
8) και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ο Γερμανός χαράκτης από λάθος αποκαλεί 
Ανδριώτισσα τη Μυτιληνιά, που ως γνωστόν στις άλλες εκδόσεις παριστάνεται 
γυμνόστηθη, και αντιστρόφως η Ανδριώτισσα βαπτίζεται Μυτιληνιά. Αυτού του 
είδους τα λάθη είναι σήμερα συνηθισμένα, καθώς αρκετές φορές έχουν γίνει, ακόμα 
και σε πολυτελείς νέες εκδόσεις, αβλεψίες στις λεζάντες της εικονογραφίας των. 
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Εικ. 1. Πλάγια κάτοψη 
της Χώρας Άνδρου 
(«Andros», ένδειξη  
«Tom. II. Pag. 33»). 
Χαλκογραφία, 10×16 εκ., 
από την έκδοση J. Pitton 
de Tournefort, Relation 
d’un voyage du Levant, 
τόμ. 2, Λυόν 1727, μεταξύ 
των σ. 32-33, χαρακτικό 
χωρίς αρίθμηση.  
© Μουσείο Μπενάκη – 
Συλλογή Φινόπουλου, 
Φ03817.

Εικ. 2. Γυναίκα της 
Άνδρου («Femme 
D’Andros», ένδειξη 
«Tom. II. Pag. 84»)  
μαζί με γυναίκα από τη 
Μυτιλήνη. Χαλκογραφία, 
9,7×15,7 εκ., από την 
έκδοση J. Pitton de 
Tournefort, Relation  
d’un voyage du Levant, 
τόμ. 2, Λυόν 1727, μεταξύ 
των σ. 84-85, χαρακτικό 
χωρίς αρίθμηση.  
© Μουσείο Μπενάκη – 
Συλλογή Φινόπουλου, 
Φ03817.


