
Ενας Γερμανός φέρνει την Flora
Graeca πίσω στην Ελλάδα
Από το 1870, η Ελλάδα απαιτεί από τη Βρετανία να επιστρέψει
τα μαρμάρινα γλυπτά που ο Λόρδος Έλγιν πήρε από την
Ακρόπολη των Αθηνών και αργότερα τα πούλησε στο Βρετα-
νικό Μουσείο για 32.000 λίρες. Μια άλλη κλοπή, ωστόσο, οι
Έλληνες δεν την αντιλήφθηκαν, και ως εκ τούτου, δεν απαίτη-
σαν την επιστροφή: την κλοπή της Flora Graeca.
Το 1784, ο John Sibthorp παρέλαβε την έδρα Βοτανικής στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο Sibthorp επέλεξε την Ελληνική
Χλωρίδα ως αντικείμενο μελέτης, υπήρχαν ακόμη δάφνες για να
κερδίσει, και διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να χρηματοδοτή-
σει μια δαπανηρή περιήγηση. Πήγε πρώτα στη Βιέννη το 1785, 
προκειμένου να μελετήσει το παλαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο του
Διοσκουρίδη ο οποίος κατέγραψε περί το 60 μ.Χ. τα φαρμακευτικά
φυτά του Μεσογειακού κόσμου.

Κατάφερε να πείσει τον εικονογράφο Ferdinand Bauer να τον 
ακολουθήσει ως ζωγράφος βοτάνων και φυτών. Το ταξίδι τούς τους
οδήγησε το 1786 και το 1787 στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, στη Δυτική
Ανατολία και στην Κύπρο.

Ο Sibthorp έδειχνε στους ντόπιους τα σχέδια του Διοσκουρίδη, και
αυτοί τον οδηγούσαν στους τόπους που βρίσκονταν τα φυτά. Πήρε
πάνω από 1000 δείγματα φυτών στη Βρετανία - αυτό σήμερα
ονομάζεται βιο-πειρατεία.
Ο Ferdinand Bauer σκίτσαρε τα φυτά και έβαζε στα σχέδιά του 
χρωματικούς κωδικούς, τους οποίους αργότερα χρησιμοποίησε για
να χρωματίσει τις υδατογραφίες.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία
της Βοτανικής: 10 τόμοι, που εκδόθηκαν 1806-1840 μετά το θάνατο
του Sibthorp, κάθε ένας με περίπου 100 σχέδια της χλωρίδας της
Ελλάδας. Το βιβλίο είχε μόνο ένα μειονέκτημα: το κόστος του, με
αποτέλεσμα το ευρύ κοινό να μην έχει δει ποτέ αυτό το έργο, πόσο
μάλλον οι Έλληνες.

Λόγω της υψηλής τιμής του, μόνο 60 αντίτυπα είχαν εκδοθεί 
συνολικά. Βρίσκονταν σε βιβλιοθήκες και ιδιωτικές συλλογές και
ήταν μέχρι τώρα προσβάσιμα μόνο σε λίγους εμπειρογνώμονες.

Η Φιλέλλην Rainer Scheppelmann παρουσιάζει τώρα, 200 χρόνια
μετά την πρώτη δημοσίευση, μια τρίγλωσση προσιτή έκδοση της
Flora Graeca (Γερμανικά, Αγγλικά και Ελληνικά). Δείχνει 250 
γκραβούρες από 966 της έκδοσης του 1806 -1840,  γκραβούρες
φυτών που βρίσκονται και σήμερα συχνά στην Ελλάδα. 

Έτσι, η Flora Graeca επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα χωρίς
η Ελλάδα να απαιτίσει την επιστροφή της. Το βιβλίο είναι 
γραμμένο σε τρεις γλώσσες. Έτσι δεν είναι μόνο μια συνεισφορά
στη γερμανο-Ελληνική φιλία, αλλά ένα παν-ευρωπαϊκό σχέδιο.

Η προσιτή έκδοση της Flora Graeca κοστίζει 24,80€.
Σκληρό εξώφυλλο, 244 σελίδες, 270 εικονογραφήσεις,
ISBN 978-3-9818287-0-2 

Αποκλειστικός διανομέας της Flora Graeca στην Ελλάδα είναι
Diavlos SA.                Επαφή:  rainer.scheppelmann@hamburg.de

Δελτίο Τύπου, 15/2/17

Ο συγγραφέας με το πρωτότυπο 
του τόμου 7 της Flora Graeca

Nerium Oleander

Εξώφυλλο της πρόσιτης έκδοσης



Cistus creticus. In Creta, et Archipelagi insulis   
Kretische Zistrose. Auf Kreta und den ägäischen Inseln

Pink Rock-Rose. In Crete and the Aegean Islands
Λαδανιά. Στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου

100cm 12-7



Punica granatum. In Graecia, insulisque Archipelagi, tam sylvestris quam culta, frequens    
Granatapfel. In Griechenland und den ägäischen Inseln, sowohl wild als auch als Kulturpflanze häufig

Pomegranate. In Greece and the Aegean islands, often, both wild and as cultivated plant
Ροιδιά. Στην Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, συχνά σαν άγριο και σαν καλλιεργούμενο φυτό

5m 4-6



Spartium junceum. In collibus siccis per totam Graeciam, nec non in Archipelagi insulis, frequens   
Spanischer Ginster. Häufig auf trockenen Hängen in ganz Griechenland und auch auf den ägäischen Inseln

Spanish broom. Frequently on dry slopes in Greece, and on the Aegean islands
Σπάρτο. Συχνά σε ξηρές πλαγιές στην Ελλάδα, και στα νησιά του Αιγαίου

3m 4-6


