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Οι άγνωστοι χειρόγραφοι χάρτες του Αρχιπελάγους, κατά τις διαταγές του Λουδοβίκου 14ου (1687)
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Ο Πρύτανης Περικλής Μήτκας και ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης υπογράφουν το Σύμφωνο 
Συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Θεσσαλονίκης 
για θέματα βιβλιοθηκών-αρχείων-συλλογών, 90 χρόνια από την ίδρυση της Πανεπιστημιακής 
Βιβλιοθήκης το 1927 και 40 χρόνια από την πρώτη χειρόγραφη καταγραφή της Δωρεάς Τρικόγλου 
στο ΑΠΘ (1977). Μετά την τελετή υπογραφής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
ανακοινώνει για πρώτη φορά δημόσια την ιστορική σπουδαιότητα των άγνωστων και παγκοσμίως 
μοναδικών χειρόγραφων χαρτών του Αρχιπελάγους (1687), κατά τις διαταγές του 
Λουδοβίκου 14ου, που αποκαλύφθηκαν και τεκμηριώθηκαν πρόσφατα στη Συλλογή της Δωρεάς 
Ιωάννη Τρικόγλου του ΑΠΘ.

Στους 16 χειρόγραφους χάρτες, υψηλής αισθητικής, σε φύλλα μεγάλων διαστάσεων 95x60εκ., 
δεμένους σε τόμο, απεικονίζονται τα νησιά των Κυκλάδων, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Μήλος, Ίος, 
Αντίπαρος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κέρος, Κουφονήσια, 
καθώς και τα Κύθηρα με την Ελαφόνησο, σε πρωτόγνωρες μεγάλες κλίμακες για τη νησιωτική 
χαρτογραφία του Αιγαίου της εποχής! Οι χάρτες συμπληρώνονται από 6 φύλλα με 25 οριζόντιες όψεις 
(veuës) ακτογραμμών στρατηγικού ενδιαφέροντος των νότιων ακτών της Πελοποννήσου, 
της Ζακύνθου, των Κυκλάδων, αλλά και τoυ κόλπου της Τύνιδας και της Σαρδηνίας, σχεδιασμένων 
-υπό κλίμακα- από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Το μοναδικό και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο, που ολοκληρώθηκε από τους Γάλλους μέσα σε 
περίπου δύο χρόνια (1685-1687), ήταν αποτέλεσμα μυστικών διαταγών και προδιαγραφών που 
δόθηκαν από τον Λουδοβίκο 14ο στους ναυτικούς και μηχανικούς του, για την επείγουσα και 
λεπτομερή χαρτογράφηση θαλάσσιων στρατηγικών τοποθεσιών της Ανατολικής Μεσογείου και του 
Αιγαίου, στο χώρο όπου εκτείνονται οι από παλιότερα γνωστοί γεωστρατηγικοί ναυτικοί “σταθμοί” 
(σκάλες) της Γαλλίας στο Λεβάντε (Échelles du Levant). Οι χάρτες της Συλλογής της Δωρεάς 
Τρικόγλου του ΑΠΘ αποτελούν προνομιακό μέρος των πολιτικών σχεδίων του “Βασιλιά Ήλιου”: 
εστιάζουν στο Κυκλαδικό Αρχιπέλαγος και ιδιαίτερα στις απάνεμες Μικρές Κυκλάδες, μια περιοχή 
με ιστορικά πολύ καθοριστική γεωστρατηγική σημασία κατά την ιστορική περίοδο της μεγάλης και 
φθοροποιού πολεμικής εμπλοκής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον του “Ιερού Συνασπισμού 
του Linz” που κατέληξε στη Συνθήκη του Κάρλοβιτς (1683-1699).   

Στην εκδήλωση παρεμβαίνουν οι ομότιμοι καθηγητές ΑΠΘ, ο ακαδημαϊκός Μιχαήλ Τιβέριος, 
ο καθηγητής Ιστορίας Ιωάννης Χασιώτης και ο καθηγητής Χαρτογραφίας Ευάγγελος Λιβιεράτος. 
εκ μέρους της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης AΠΘ ο καθηγητής Ιωάννης Τζιφόπουλος 
και απευθύνει χαιρετισμό ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας Philippe Ray.
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