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Ένας «νέος» χάρτης της Κύπρου βασισμένος στο γνωστό χάρτη του Ortelius του 1573. Είναι αισθητικά 
ο καλύτερος χάρτης της Κύπρου χάρη στα νέα διακοσμητικά στοιχεία που προστέθηκαν. 
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο τόμο του εξάτομου έργου του Willem Blaeu, Atlas Novus, 
που τυπώθηκε στα 1635 στα λατινικά, γερμανικά, ολλανδικά και γαλλικά. Ο γιος του Willem, Joan Blaeu 
εισήγαγε το 1662 τον ίδιο χάρτη στην εντεκάτομη έκδοση, Atlas Maior Sive Cosmographia Blaviana. To 
1637, δύο χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του, ο Joannes Janssonius έκανε ένα αντίγραφο του χάρτη, ο 
οποίος δημοσιεύτηκε στην έκδοση των Janssonius-Hondius, Appendix Atlantis (Άμστερταμ 1637). Οι 
χάρτες που προέρχονται από τις δύο πλάκες του Blaue και του Janssonuius δεν ξεχωρίζουν παρά από 
μικρές διαφορές, ΄πως είναι η παρφθορά του Nicosia σε Nocosia στην πλάκα του Janssonius. 
 

Map 

A new map of Cyprus completely based on the famous 1573 Cyprus map of Ortelius but with artistic 
alterations that render in the finest copper-plate map of the island until that time. It appeared first in the 
second volume of Willem Blau’s opus, Atlas Novus published in 1635 in Latin, German, Dutch and 
French. The same map was used in 1662 by Joan Blaeu, the son of Willem, in the eleven-volume, Atlas 
Maior, Sive Cosmographia Blaviana. In 1637, two years after its original publication, Joannes 
Janssonius made a replica of the map which appeared in the Janssonius-Hondius, Appendix Atlantis 
(Amsterdam 1637). The two copper-plates are hardly distinguishable but for some minor differences 
such as Nicosia corrupted to Nocosia on Janssonius’ map. 
 
Atlas Major. Asia, Quae Est Geographiae Blavianae Pars Quarta … Volumen Decimum.Amsterdam, 
Joan Blaeu, 1662. 
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