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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Προβαίνων κατά φιλικήν προτροπή ν πολλών
συναδέλφων καΐ είς τριτην εκδοσιν τοΰ ανά χεί-
ρας Γεωγραφικοί) εγχειριδίου, προτάττω καθ* ύπό-
δειξιν τούτων καΐ στοιχειώδεις τινας γνώσεις Πα-
τριδογραφίας, επί τό παιδαγωγικώτερον απαραι-
τήτους θεωρηθείσας. Άλλα και ή νέα διάταξις της
υλης, ή άπλοποίησις του λεκτικού και αί παρεντι-
θέμεναι προσθήκαι, μεθοδ ικωτέραν ύπισχνοΰνται
την καθόλου διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος της Γεω-
γραφίας.

Ύπό τοιαύτη ν λοιπόν μορφήν παραδίδων είς
Γ' εκδοσιν τό μικρόν τοΰτο πόνημα, ελπίζω καΐ
πάλιν επί την επιεική κρίσιν των συναδέλφων, οΐ-
τινες ασμένως άποδεχθέντες τάς δυο πρώτας εκδό-
σεις δεν θέλουσι λείψει οπως και ταύτης την είσα-
γωγήν ευμενώς έν τοις υπ'αυτούς σχολείοις έγκρί-
νωσι.

Κ. Δ. Π. I





ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

I Te δωμάτιον του σχολείου έντος του οποίου διδα-
σκόμεθα ονομάζεται αΛβοοσα, ΐΐιδαβκαλίας. Το σχο-
λειόν μας εχει . . αίθουσας. Οί τοίχοι του δωματίου
τούτου χωρίζουσιν αύτο άπό τά άλλα δωμάτια Οί
τοίχοι είνε τα opta του δωματίου.

Έκτος του σχολείου ημών ύπάρχουσι και άλλα
κτίρια, οΐον έκκλησίαι, οΐκίαι, Αργαστήρια, ξενοδοχεία,
στρατώνες και άλλα. Οί έξωτερίκοί τοίχοι τών οικο-
δομημάτων τούτων εινε τα opta αύτών.

» Τα οιαφορα κτίρια, τα οποΐα ύπαρχουσιν εις ενα
τόπον, είνε δημόσια και ιδιωτικά' δημόσια λέγονται
-έκεΐνα τα οποία χρησιμεύουν εις ολους. Τοιαύτα είνε
τα σχολεία, αί έκκλησίαι, τα νοσοκομεία, οί στρατώ-
νες καΐ άλλα. "Ανωθεν της θύρας τών δημοσίων οικο-
δομημάτων ύπάρχει πίναξ μετ1 έπιγραφής δια μεγά-
λων γραμμάτων ή έπ'ιγραφή αύτη δηλοΐ εις τί χρη-
σιμεύει εκαστον κτίριον. 'iScarctxà δέ είνε οσα άνή-
κουσιν εις ίδιώτας, ώς αί οΐκίαι, τά ξενοδοχεία, τα κα
φενεΐα, τα έργοστάσια, τά έμπορικά καταστήματα και
τά παρόμοια.

Ό τόπος εις τον όποιον ευρίσκονται εως διακόσια
διάφορα κτίρια λέγεται χωρίον ή χώμ.η.

Ό τόπος εις τον οποΐον εινε διακόσια εως χίλια διά-
φορα κτίρια ονομάζεται χωμ.όπολ&ς.
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Ό τόπος b όποιος εχει περισσότερα άπο χίλια διά-
φορα κτίρια, ώς έπί τΗ πλείστον μεγάλα και ώραϊ«
καλείται «όλες.

Εκάστη κώμη, κωμόπολις και πόλις οφείλει να
εχη σχολεΐον και έκκλησίαν.

Εις έκάστην κώαην, κωμόπολιν και πόλιν ύπάρχου-
,σιν ιδιωτικά οικοδομήματα έντος τών όποίων κατα-
σκευάζονται ή πωλούνται διάφορα πράγματα. Σειρά
τοιούτων οικοδομημάτων λέγεται αγορά. "Ανωθεν
της θύρας τών οικοδομημάτων τούτων ύπάρχει πίναξ
μετ' έπιγραφής όιά μεγάλων γραμμάτων. Ή έπιγραφη
αύτη δηλοϊ τό ονομα και το είδος της έργασίας του
έμπορου ή του τεχνίτου.

Απο τό σχολεΐον πηγαίνομεν εις τάς οικίας μας η
όπου άλλοΰ θέλομεν δια τών οδών. Αι όδο ι των πό-
λεων είνε πλατεΐαι, εύθειαι και λιθόστρωτοι, τών δέ
κωμοπόλεων και χωρίων συνήθως στεναι και άκανόνι-
στοι. Δια τών ιδίων οδών μεταβαίνομεν και έκτος του
τόπου, όπου εχομεν την κατοικίαν μας. Τό μέρος
τουτο λέγεται εξοχή.

Εις την έξοχήν εινε κήποι, αμπέλια, χωράφια, λι-
βάδια, νομαί, δάση.

l£^7toc λέγονται μέρη γης συνήθως πεφραγμένα,.
έντός τών οποίων οί κηπουροί καλλιεργούν διάφορα
avB'jrj (άνθοκήπιο^) Χαχαν&χά (λαχανόκηπος) ή οπω-
ροφόρα. δένδρα.

ΆμττελΙα ή αμπελώνες καλούνται τά μέρη σπου
καλλιεργούνται πολλαί όμου άμπελοι (κλήματα). Ό'
καλλιεργών την άμπελον ονομάζεται αμπελουργός.

Χωράφια ή άγροί είνε τα μέρη της γης, τά όποια
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οί γεωργοί καλλιεργουσι και σπείρουν έντός αύτών-
διάφορα βετηρά και

Είς τ.ά Χεβάδεα ή λειμώνας σπείρετα,ι ή φύεταΐ-
χόρτον χρήσιμον είς τροφήν των ζώων

ή βοσκή λέγεται το λιβάδι, του οποίου το·
χόρτον βόσκουσι τα ζώα την άνοιξιν, δταν είνε πρά-
«tvov.

Αάσος λέγεται μεγάλη εκτασις γης, κεκαλυμμένη
άπο πολλά καΐ μεγάλα, συνήθως άκαρπα, δένδρα, έκ
τών όποιων κόπτομεν ξυλείαν καύσιμον και άλλην
χρήσιμον είς τάς τέχνας. Τα δάση προκαλουσι την
βροχήν, ή όποία ωφελεί πολυ τα καλλιεργημένα μέρη
και φέρει εύτυχίαν είς τον τόπον.

ΟΡΙΖΩΝ, ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ,
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΑΙ

"Οταν, είς τήν εξοχήν εύρισκόμενοι, άναβώμεν έπΐ
ένός ύψώματος, βλέπομεν ότι πολυ μακράν ο ούρανος.
σχηματίζει γύρω ήμών μέγιστον κύκλον. Ό κύκλος
οΐ»τος λέγεται Όρέζων. Το μέρος της γης το όποϊον·-
έκτείνεται μεταξύ ύμών και του ορίζοντος ονομάζεταΐ-
χώρα.

Tb μέρος του ορίζοντος άπο το όποιον φαίνεται έκά-
στην πρωιαν ότι ανατέλλει ο ήλιος λέγεται Ανα-
τολή, τό μέρος οπού δύει (βασιλεύει) ονομάζεται Αύ-
σος, το μέρος το όποιον εχομεν είς τήν άριστεράν μας
χείρα οταν βλέπωμεν προς τήν άνατολήν καλείται
βορράς και το άντίθετον αύτου Λίότος.

Τά τέσσαρα αυτά σημεία λέγονται χύρεα σημ,εΐα.



του ορίζοντος και σημειουνται χάριν συντομίας οΰτω :
Α. (άνατολικον) Δ. (δυτικον) Β. (βόρειον) Ν. (νότιον).

Έκ των σημείων τούτων πνέουσιν οί τέσσαρες κυ-
ριώτεροι άνεμοι. Ό Άνατολικος (Άπηλιώτης, Λε-
€άντης) ο Δυτικός (Ζέφυρος, Μπουνέντης) ο Βόρειος
(Βοριάς,Ντραμουντάνα) και ο Νότιος (Νοτιά, Γαρμπής).

Έπί του πίνακος τα τέσσαρα αυτά σημεία θέτομεγ
-ούτω' εις μεν τήν άνω πλευράν το Β. είς τήν κάτω
τ6 Ν. είς έκείνην τήν όποίαν εχομεν προς τά <δεξεά
μας, όταν βλέπωμεν πρδς τον πίνακα τό Α. και είς
τήν προς τά άριστερά μας το Δ.

Γνωρίζοντες τάς τέσσαρας πλευράς του πίνακος δυ-
νάμεθα νά ίχνογραφήσωμεν έπ' αύτου είς μικρότερον
μέγεθος τήν αιθουσαν της διδασκαλίας μας μετά των
έν αύτη αντικειμένων, θέτοντες τάς τέσσαρας αύτής
πλευράς ούτως, ώστε εκάστη τούτων νά σύμφωνη προς
τά έπι του πίνακος τεθέντα σημεία του ορίζοντος.
'Ωσαύτως έπί του πίνακος δυνάμεθα νά ίχνογραφήσω-
μεν και ολοκληρον τό σχολεϊάν μας , τήν συνοικίαν,
κώμην, κωμόπολιν , πόλιν και άλλα όιάφορα μέρη
της γης· Το ίδιον δε είμπορουμεν νά πράξωμεν και έπι
του χάρτου

Ή είκών ή οποία, παριστάνει έν ή πολλά' μέρη της
γης λέγεται τοπογραφ&χος $ γεωγρ*φ&*ος πςνα^
ΐι χάρτας.

ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ

Πολλάκις ή χώρα ή οποία έκτείνεται μεταξύ του ορίζοντος και του υψώματος έπι του οποίου Ιστάμεθα,
αποτελείται άπο ξηράν και ύδατα.



Α'. ΞΗΡΑ

Είς την ξηράν είνε: πεδιάδες, λόφοι, ορη, χερσό-
νησοι, ισθμοί, ακρωτήρια.

Ιΐε^ιάς λέγεται το έκτεταμένον και έπίπεδον μέ-
ρος της γης, έπί του οποίου είμπορουμεν να περιπα-
τώ μεν εύκολα.

Α.όφος λέγεται το μικρόν της γης ύψωμα, οταν
το ύψωμα τουτο εινε ύψηλότερον άπο τον λόφον ονο-
μάζεται βουνον και οταν εινε ύψηλότερον àrcfe το
βουνον καλείται όρος. Το ύψηλότερον μέρος εκάστου
ορούς, βουνου ή λόφου λέγεται κορυφή, τά πλάγια
χλ&τύες ή πλευραΐ και τά. χαμηλότερα πρόποδες
η υπώρειαte. Πολλά ορη συνενούμενα τό εν μετά του
άλλου καλούνται dpoentpa.

Ή Χερσόνησος εινε ξηρά ή οποία άπο τά περισ-
σότερα μέρη βρέχεται άπο νερά, δι' ένός δε μόνον στε-
νου συνήθως μέρους ένουται μέ τήν άλλην ξηράν.

Ίσβμ,ος εινε ή στενή ξηρά, ή οποία ένόνει τήν
χερσόνησον με τήν άλλην ξηράν.

®Α*ρωτήρ&ον λέγεται στενή καΐ βραχώδης άκρα
τής'Ηηρας, ή οποία εισχωρεί βαθέως είς τήν θάλασσαν.

Β'. ΤΔΑΤΑ

Τά ύδατα διαιρούνται είς ύδατα της ξηράς και
ύδατα της θαλάσσης. Τά ύδατα της ξηράς εινε γλυκά
τά δε θαλάσσια εχουσιν άλμυράν γεΟσιν.

α'. "Υδατα τής ξηράς. Άπο τά ύδατα της ξη-
ράς σχηματίζονται πηγαί, ρύακες, ποταμοί και λίμναι.

Το πεοισσότερον ύδωρ της βροχής καί τών χιονών
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εισδύει έντος της γης έκ της όποιας έξέρχεται πάλιν·
διά τίνος οπής' τ6 μέρος τούτο λέγεται πηγή. "Οταν

πολλαί πηγαι ενώσουν τα νερά των και τρέχουν μαζύ·
ονομάζεται ρυάχεον άπο πολλά ρυάκια σχηματίζεται·,
ποτάμ,&ον. Όταν πολλά ποτάμια ενώσουν τά νεροε
των και τρέχουν μαζι είς τήν θάλασσαν ή έντος λί-
μνης λέγεται «οταμ,ός, έαν δε τρέχη ε'ις άλλον με-
γαλείτερον ποταμον τότε όνομάζετπι «αραπόταμ,ος.,
Το μέρος εις το όποιον ενώνονται δύο ποταμοί λέ-
γεται συμ.6ολή, το μέρος εις το οποίον τελειώνουν
τα νερά του ποταμού ονομάζεται στόμΛον ή έχβολή,
το μέρος μέσα άπο το οποίον περνουν καλείται κοίτη
και τά πλάγια αύτής οχθαε (δεξιά και αριστερά).
Τους ποταμούς διαβαίνομεν διά γεφυρών. Αί γέφυραι
κατασκευάζονται σιδηραΐ, λίθιναι ή ξύλιναι.

Λίμ.νο«. λέγονται πολλά στάσιμα ύδατα τά όποια
περικλείονται άπο ολα τά μέρη άπο ξηράν. Τά πλάγια-
της λίμνης λέγονται οχθας.

β'.) "νδατα. τ^ς θαλάσσης. Άπο τα ύδατα της
θαλάσσης σχηματίζονται κόλποι, λιμένες, πορθμοί.

Κόλπος λέγεται μέρος θαλάσσης, το όποιον εισ-
χωρεί βαθέως είς τήν ξηράν οταν ό κόλπος εινε μι-
κρός και έντος αύτου προφυλάττωνται τά πλοία άπ&
τους ανέμους, ονομάζεται λςμ,ήν. Γ

ϊίορθμ,ος είνε το στενον μέρος της θαλάσσης, τό-
όποιον ενώνει δύο θαλάσσας και χωρίζει δύο ξηράς.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ
G τόπος εις τον όποιον γενναται και ζή έκαστος



-άνθρωπος λέγεται πατρίς. Ή πατρίς εινε το τιμιώτε-
ρον και ίερώτερον πράγμα τοΰ άνθρωπου. Δια τουτο
πρέπει να άγαπώμεν αύτήν και με ολας τάς δυνάμεις
ιημών νά φροντίζωμεν Οιά το καλόν και την π péoèov
αύτής.

Έ κώμη, Ή κωμόπολις, Ή πόλις είς τήν οποίαν
έγεννήθημεν και κατοικουμεν αποτελεί ενα δήμον.

Αήμος εινε μικρά περιφέρεια χώρας δίοικουμένη
ύπο του Δημάρχου και του δημοτικού Συμβουλίου.
^Εκαστοί δήμος συνίσταται ή μόνον άπο τήν πρωτεύου-
σαν του· δήμου, είς τήν οποίαν κατοικεί ό δήμαρχος,
ή και άπο μερικά μικρά χωρία τά όποια εινε πολύ
■πλησίον της πρωτευούσης και άπό ολην τήν γειτονι-
κήν περιοχήν είς τήν οποίαν εύρισκονται οί κήποι, τά
•αμπέλια , τα χωράφια r τά λιβάδια, και τά δάση τών
κατοίκων του δήμου* τό δημοτικον συμβούλιον εκλέγε-
ται άπο τους κατοίκους του δήμου, ό δε δήμαρχος έκ-
λέγεται άπο το δημοτικον συμβούλιον. Οί κάτοικοι του
<δήμου λέγονται δημόται.

Είς, δύο ή περισσότεροι γειτονικοί δήμοι άποτελου-
σιν Έπαρχίαν, ή όποία διοικείται άπό Έπαρχον. Ό
-δήμος όπου εδρεύει ό έπαρχος λέγεται πρωτεύουσα της
έπαρ/ίας.Ό έπαρχος διορίζεται υπό της κυβερνήσεως.

Δύο ή περισσότεραι γειτονικαί έπαρχίαι άποτελουσι
Ινα Νομόν, ό όποιος διοικείται άπο Νομάρχην. Ή
πόλις είς τήν οποίαν εδρεύει ό Νομάρχης λέγεται
πρωτεύουσα του νομου, και εινε ή μεγαλειτέρα και
-σημαντικωτέρα πόλις αύτου. Ό νομάρχης διορίζεται
ύπό της κυβερνήσεως.

Πολλοί νομοί άποτελουσιν εν Κρατος. Τό κράτος
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κυβερναται άπο Αυτοκράτορα και λέγεται Α.ύτοκρατο-
ρία, άπο Βασιλέα και ονομάζεται Βασίλειον, άπο Η-
γεμόνα και καλείται Ηγεμονία, ή άπο Π'ρόεδρον και
τότε εινε Δημοκρατία.

Δώδεκα νομοί άποτελουσι τήν Ήγεμονίαν της Βουλ-
γαρίας .

.Όπως είς έκάστην αίθουσαν και είς έκαστον σχο-
λεΐον ή άλλο κτίριον τά μέρη όπου τελειόνουσί ταύτα
λέγονται ορια τοιουτοτρόπως και είς έκάστην συνοι-
κίαν, κώμην, κωμόπολιν, πόλιν, δήμον, έπαρχίαν, νο-
μον ή κράτος λέγονται opta ή σύνορα.

Ή πόλις, κωμόπολις, κώμη, είς τήν οποίαν εύρι-

σκόμεθα συνορεύει προς Α. με......προς Δ.

μέ........προς Β. με.........καΐ

προς Ν. μέ ........ . και ονομάζεται . . .

......Υπάγεται δέ είς τήν έπαρχίαν .....

.... του νομου ........ό οποίος είναι είς

απο τους 12 νομούς της Βουλγαρικής Ηγεμονίας, ή
οποία διαιρείται τοπογραφικώς είς 2 μέρη, είς . . .

.....Βουλγαρίαν και είς.......Βουλ-

γαρίαν 1j.

Εντεύθεν ό διδάσκαλος άρχεται της διδασκαλίας άπο του νομού εις
τον όποιον ευρίσκεται τό σχολεΐον, περιγράφων πρώτον τήν έπαρχίαν είς f^v
τό σχολεΐον, ειτα τάς λοιπάς του νομοΰ έπαρχ/ας και τελευταΐον άνά Ενα.
τους λοιπούς της 'Ηγεμονίας νομούς.

L



ΝΟΤΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(Ανατολική Ρωμυλία)

Γ-

Οί νομοί της Νοτίου Βουλγαρίας είνε τρεις.

ΝΟΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ1)
Πρωτεύουσα Φιλιππούσιολις (Πλόβδιφ).

Ό νομός της Φιλιππουπόλεως εχει 397 χιλ. κατ,
και διαιρείται είς 7 έπαρχίας.

α'.) 'Αστική έπαρχία Φιλιππουπόλεως (45 χιλ. κ.)
πρωτ. «Ι»&λ&π3τού«ολ&ς, εδρα Έλληνος Μητροπολί-
του, κτισθεΐσα ύπο Φιλίππου τοΰ Βασιλέως της Μακεδο-
νίας, πόλις έμπορικωτάτη, διενεργούσα έμπόριον σιτη-
ρών, όρύζης, μετάξης, βάμβακος, δερμάτων, ροδε-
λαίου καί έχουσα 45 χιλ. κατ. έκ τών όποιων πλεί-
στοι εινε Έλληνες, διατηρουντες λαμπρά Ελληνικά
σχολεία, μεταξύ τών οποίων τήν πρώτην θέσιν κατέ-
χουσι τά 3Καρίφεε,α διδασκαλεία και ή σχολή του
1À9 (χρασλη.

β'.) Αγροτική έπαρχία Φιλιππουπόλεως (87 χιλ.κ.)

γ'.) Έπαρχία Στενημάχου (66 χιλ. κατ.) πρωτ.
Στενημαχος πόλις Έλληνικωτάτη έχουσα 15 χιλ.
κ. ' διατηρουντας αξιόλογα Ελληνικά σχολεία καί ένα-
σχολουμένους ώς .έπί τό πλείστον είς τήν άμπελουρ-
γίαν, τήν μεταξουργίαν καί το έμπόριον. Κυριώτερα

*) Ενταύθα ώζ άφετηρια λαμβάνεται ή Φιλιππούπολις.



χωρία εινε "Ανω και Κάτω Βοδινά. Μέγα και
Mcxpov Άρβαν&τοχώρ&, Κ^τούνιτβα , Κού-
χλαενα. και Παπαολή, κατοικούμενα Οπό Ελλήνων.

δ'.) Επαρχία Καρλόβου (55 χ.κ.) πρωτ. εινε Κάρ-
λοβον έχουσα 8 χιλ. κ. κλίμα ύγιεινόν, έργοστάσιον
μάλλινων ύφασμάτων έξάγουσα και άφθονον ροδέλαιον.
ϋαλόφερον μέ 4 χιλ. κ. άσχολουμένους είς τήν
καλλιέργειαν των ρόδων.

ε'.) Επαρχία Παναγιούριστας (34 χιλ. κ.) πρωτ.
Παναγιούριβτα.

ç'.) 'Επαρχία Τατάρ-Παζαρτζικίου (72 χιλ. κατ.)
πρωτ Τατάρ-ΙΙαζαρτζίχε, έχουσα 18 χιλ. κατ.
έξάγουσα γουναρικά και ξυλείαν και διατηρουσα Ελ-
ληνικά σχολεία.

ζ'.) Επαρχία Περιστεράς (38 χ. κ.) πρωτ. ïïepe-
στερά έξάγουσα άφθονον ξυλείαν και έχουσα 6 χιλ.
κ. διατηρουντας Ελληνικά σχολεία.

ΝΟΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
(394 χιλ. κατ.)

Πρωτεύουσα του νομου είνε IlotX-ità. - 3Ε-*γορά
(Στάρα- Ζαγόρα και άλλως Έσκί-Ζαγορά) έξάγουσα
λαμπρούς οίνους, όπώρας, και μέταξαν. Κυριώτεραι
πόλεις εινε TVéa - 2ζ<*γορά (Νόβα-Ζαγόρα και άλλως
Γενί-Ζαγορά). Κεζανλήκι έξάγουσα λαμπρόν καΐ άφθο-
νον ροδέλαιον. Τύρνοβο-Σεϊμέν, Χάσκοβον και Χαρ-
μανλή.
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ΝΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Κ « ·
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Πρωτ. Πύργος (Βουργάζ)

Η

Ό νομός Πύργου ε/ει 322 χιλ. κατ. και διαιρείται
είς 8 έπαρχίας.

) Έπαρχία Πύργου (54 χιλ.κ.) πρωτ. εινε Ιΐύρ-
γος πόλις παράλιος καί έμπορική έχουσα 12 χιλ. κατ.
■ καί λαμπρά Ελληνικά σχολεία. £ωζόπολις (Άπολ-
I λωνία) εδρα Έλληνος Μητροπολίτου, έχουσα πλουσίαν
βιβλιοθήκην κ<*ί

3,500 κατ. Έλληνας, άσχολουμένους
: είς τήν άλιείαν, τήν άμπελουργίαν καί το έμπόριον.

Κυριώτερα .χωρία εινε ΆΟανάοχίοϊ καί Baëàxio?
j πλησίον του Πύργου, Μπουνάρ, Ι*α&νάρ-

τζα, ϋαρέμο\>βα, Ρούμκίοι καί "Αγιος Λ&χό-
ί λαός πλησίον της Σωζοπόλεως.

) Έπαρχία 'Αγχιάλου (25 χιλ. κατ.) πρωτ. Άγ-
; χέαλος, εδρα Έλληνος Μητροπολίτου, έχουσα λαμ-
f πρά Ελληνικά σχολεία καί

5,500 κατ."Ελληνας, άσχο-
ί λουμένους είς τήν άλατοποιίαν, τήν άμπελουργίαν καί
I το έμπόριον. Μεσημ-βρέα εδρα Έλληνος Μητροπο-
: λίτου, έχουσα 2 χιλ. κατ. ενασχολούμενους εις τήν
! άλιείαν καί είς τήν άμπελουργίαν. Κυριώτερα χωρία
ί της έπαρχίας ταύτης εινε: Ααβουτλή,

βδϊς, 'Άγςος Βλάβης καί Ά.Χ&*αρ\>ά κατοικού-
I μένα ύπο Ελλήνων.

) Έπαρχία Άετου. (30 χιλ. κατ.) πρωτ. εινε
Γ Άετος με 5 χιλ. κ. Χωρία ονομαστότερα είνε το
I Οοροί>μ.-γεν£χδο& (Εύσταθοχώρι), κατοικούμενον υπό
j Ελλήνων.

2



) Επαρχία Καονοβατίου (36 χιλ. κατ.) πρωτ.
εινε Καρνοβάτο πόλις μεσόγειος μέ 6 χιλ. κ.

) Επαρχία Κότελ (20 χιλ. κατ.) πρωτ. Κ£ότ@λ
(Καζάν) μέ 5 χιλ. κατ.

) Επαρχία Ίαμπόλεως (55 χιλ. κ.) πρωτ.
'Ιάμ,τϊολες συνδεομένη σιδηροδρομικούς μετά του Πύρ-
γου και έχουσα 15 χιλ. κ.

) Επαρχία Σελίμνου (46 χιλ. κατ.) πρωτ.
ϊέλ'.μνος (Σλίβεν) έξάγουσα λαμπρά μάλλινα Οφά-
σματα (σαγίάκία) λαμπρούς οίνους και έχουσα 25
χιλ. κατ.

) Επαρχία Κιζίλ-Αγατσίου (56 χιλ. κατ.) πρωτ.
της έπαρχίας ταύτης εινε Κ^ζελ-αγάτσ. -Καβακλ^
πόλις έλληνικωτάτη έ'χουσα 9 χιλ. κ. ένασχολου-
μένους εις τήν γεωργίαν, εις τήν κηπουρικήν, άμπε-
λουργίαν, μεταξοσκωληκοτροφίαν, τό έμπόριον, καΐ
διατηρουντας λαμπρά Ελληνικά σχολεία.
με 4 χιλ. κατ. Μέγα και Μικρόν Μο-

ναβτήρι, Μέγα καί Μικρόν Βογιαλίκι, Αογά-
νογλοχ», και TTetxoiSp-xcot. 'Απάντων, των ανωτέρω
χωρίων οί κάτοικοι είνε Έλληνες, ένασχολούμενοι είς
τήν καλλιέργειαν της γης.



ΒΟΡΕΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(Πάλαι Κάτω Μοισία.)

! ; -
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Οί νομοί της Βορείου Βουλγαρίας είνε 9.

ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΝΗΣ

Πρωτ. Βάρνα1).

• ΙF. . ~ '··

Ό νομος της Βάρνης εχει 294 χιλ. κατ. και διαι-
ρείται είς 6 έπαρχίας.

) 'Αστική έπαρχία Βάρνης (35 χιλ. κατ.) πρωτ.
Βάρνα, έχουσα 35 χιλ. κ. εινε εδρα έλληνος Μη-
τροπολίτου, παράλιος πόλις, έχουσα σπουδαΐον έμπο-
ρικον λιμένα και έξάγουσα καλούς οίνους, σιτηρά, κα-
πνόν και άλλα. ΈνταΟθα οί Έλληνες διατηρουσιν α-
ξιόλογα 'Ελληνικά σχολεία και νοσοκομεΐον.

) 'Αγροτική έπαρχία Βάρνης (40 χιλ. κατ.).

) 'Επαρχία Βαλτσικίου (35 χιλ. κ.) πρωτ. Βαλ-
τσέχο μέ 6 χιλ. κ. και μικρόν άλλά άσφαλή λιμένα.
— Κάβαρνα παράλιος κωμόπολις το πλείστον κα-
τοικουμένη 6πό Ελλήνων.

) Έπαρχία Δοβρίτσης (66 χιλ. κατ.) πρωτ. εινε
- Δόβριτσ μέ 14 χιλ. κ. ΈνταΟθα γίνεται κατ' ετος έμ-
πορική πανήγυρις.

) Έπαρχία Κούρτ - μπουνάρ (52 χιλ. κατ.)
πρωτ. Κοί>ρτ-μ.«ο\>νάρ.

) Επαρχία Προβαδι (66 χιλ. κ.) πρωτ. ΙΙρο-
6αδΙ παράγουσα καλούς οίνους.

') Ενταύθα, ώς αφετηρία λαμβάνεται η Βάρνα.
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΧΤΣΟΥΚΙΟΥ
(346 χιλ. κατ.)

Πρωτ. του νομου εινε Ρουχτσούκι (Ρούσσε) εχει

33 χιλ. κ. καί εινε μία τών μεγαλειτέρων καί έμπο-
ρικωτέρων πόλεων της Βουλγαρίας, συνδεόμενη σιδη-
ροδρομικώς μετά της Βάρνας.

ΝΟΜΟΣ ΣΟΥΜΑΑΣ
(258 χιλ. κατ.)

Πρωτ. του νομοΰ εινε Σούμλα (Σουμεν) οχυρά καί
έμπορική πόλις, έχουσα 23 χιλ. κατ.

Νομός Τυρνόβον πρίοτ. Τύρνοβον.

Νομός Πλευνας πρωτ. Πλεύνα.

Νομός Βράτσης πρωτ. βροίτσα.

Νομός Βιδινίου πρωτ. Btî5cv&.

ΝΟΜΟΣ ΣΟΦΙΑΣ
Πρωτ. Σόφια (Σαρδική, Σρεντέτσ).

Ό νομός της Σόφιας εχει 400 χιλ. κατ. καί διαι-
ρείται είς 7 έπαρχίας.

α .) 'Αστική έπαρχία Σόφιας (70 χιλ. κατ.).

Πρωτ. της 'Αστικής έπαρχίας Σόφιας καί του νο-
μού Σόφιας καί ολης της Βουλγαρίας εινε ^£όφ&α
έχουσα 70 χιλ. κ. Ή Σόφια εινε έκτισμένη πλησίον
του ποταμού Ίσκρα καί διαιρείται 0π' αύτου είς Πα-
λαιάν καί Νέαν πόλιν. Είς τήν Νέαν πόλιν εύρίσκον-
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ται τά παλάτια του Ήγεμόνος και κατοικούσιν οί
άνώτεροι του κράτους υπάλληλοι και οί Πρόξενοι των
ξένων κρατών. Έχει Πανεπιστήμιον, γυμνάσια αρρέ-
νων και θηλέων, στρατιωτικήν σχολήν, έθνικήν βι-
βλιοθήκην και Άρχαιολογικον Μουσείον. Και οί Έλ-
ληνες άνήγειραν ένταΟθα μεγαλοπρεπή ναον και δια-
τηρουσι λαμπρώς κατηρτισμένην Άστικήν σχολήν.

6'.) 'Αγροτική έπαρχία Χόφεαις ('110 χιλ. κ.),
γ'.) Έπαρχία Τρ*ΐν (50 χιλ. κ.) πρωτ. ομώνυμος.
δ'.) Έπαρχία Τσάριβρωδ (40 χιλ. κατ.) πρωτ. ομών. συνδεομένη σιδηροδρομικώς μετά της Σόφιας,
ε'.) 'Επαρχία Ορχανιέ (35 χιλ. κ.) πρωτ. δμών.
Ç'.) Έπαρχία Πιρδόπσκης (30 χιλ. κατ.) πρωτ.

ζ'.) Έπαρχία 2Εαμ.οκο€εο\> (60 χιλ. κατ.) πρωτ.
δμών.

Νόμος Κιοστενδηλίου, πρωτ. Κιοστενδήλι.— Ραδομίρ συνδεομένη σιδηροδρομικώς μετά της Σό-
φιας.

ί

Μ
Κ

ΟΡΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Τό μέρος εις τό όποιον τελειόνει ένας τόπος λέγεται
όριον (συνορον).

"Ορια της Βουλγαρίας προς Β. εινε ο Δούναβις πο-
ταμός, πρός Ν. ή Εύρωπαϊκή Τουρκία, προς Α. ή
Μαύρη θάλασσα και προς Δ. ή Σερβία. Διαιρείται δέ
τοπογραφικώς ύπο του ορούς Αίμου εις Λίότεον
Βουλγαρίαν (Άνατολικήν 'Ρωμυλίαν) και είς Βό-
ρεεον Βοολγαρεαν (π. Κάτω Μοισίαν) και διοικη-



τικώς είς 12 νομούς, έκ τών οποίων 3 είνε είς τήν Ν.
Βουλγαρίαν και 9 εινε είς τήν Βόρειον.

Πλ^βυσμ,ος λέγεται ό άριθμός τών κατοίκϊον έκα-
στου κατοικημένου τόπου.

Ό πληθυσμός τής Βουλγαρίας είνε 3,765 χιλιάδες
Ικ τών όποίω> 90 χιλ. εινε "Ελληνες, οί δε λοιποί εινε
Βούλγαροι, Τουρκοι, Εβραίοι, Αρμένιοι και Αθίγ-
γανοι.

Οολ£τ;ε\>μ.α εινε b τρόπος κατά τον όποιον κυβερ-
νάται εν κράτος. Ειδη πολιτευμάτων ύπάρχουσι πολ-
λά. Έπικρατέστερον εινε το σονταγμ,ατςκόν.

Καί ή Βουλγαρία κυβερναται συνταγματικώς ύπο
του Ήγεμόνος Φερδινάνδου Α' ό όποιος εχει καί τον
τίτλον Γενικού Διοικητου τής 'Ανατολικής Ρωμυλίας.
Ή διοίκησις του κράτους εινε ανατεθειμένη Οπό του
Ήγεμόνος είς Υπουργούς οί όποιοι διευθύνουσι τα έξης
.8 ύπουργεΐα.

α'.) Ύπουργεΐον τής Δημ-οσίας Έκπαιδεύσεως.

Τό ύπουργεΐον τούτο φροντίζει δια τ» σχολεία του
κράτους.

β'/) Ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης. Το ύπουργεΐον
τουτο φροντίζει δια τά διάφορα δικαστήρια, τα όποια
ύπάρχουσιν είς έκάστην πόλιν τής Βουλγαρίας προς
άπονομήν τής δικαιοσύνης.

γ'.) Ύπουργεΐον τών 'Εσωτερικών. Το ύπουρ-
γεΐον τούτο φροντίζει περί τής δημοσίας ασφαλείας
τών κατοίκων καί διορίζει τους Νομάρχας, τους Έπαρ-
χους καί πολλούς άλλους ύπαλλήλους.

δ'.) Ύπουργεΐον τών 'Εξωτερικών καί τών Έ*-
κλησιοιβτιχών. Το ύπουργεΐον τουτο φροντίζει δια
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•τας έξωτερικάς καί έκκλησιαστικας ύποθέσεις τής
'Ηγεμονίας.

ε'.) Ύπουργεΐον τής Γεωργέας καί του 'Εμπορίου. Τουτο φροντίζει δια τήν πρόοδον τής γεωργίας
και του έμπορίου.

ç'.) Ύπουργεΐον τών Δημοσίων"Εργων καί τής
Συγκοινωνίας. Tb ύπουργεΐον τουτο φροντίζει δια
τους δημοσίους δρόμους, γέφυρας, σιδηροδρόμους, λι-
-•μένας, τηλεγράφους και ταχυδρομεία του κράτους.

ζ'.) Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών. Τό ύπουρ-
γεΐον τουτο φροντίζει περί του στρατού.

η'.) Ύπουργεΐον τών Ο&χονομ.&χών. "Ολοι οί
ύπάλληλοι οί ^διοριζόμενοι άπό τά διάφορα ύπουργεΐα,
διά να έκτελώσι πιστώς τήν ύπηρεσίαν των, εινε
ανάγκη να λαμβάνωσι μισθόν. Τά χρήματα, άπο τά
όποΐα μισθοδοτούνται ούτοι, εισπράττει το ύπουργεΐον
τών Οικονομικών άπό τους φόρους, τούς όποιους πλη-
ρώνει δ λαός. 'Ονομάζονται δε ci ύπάλληλοι, οί όποιοι
είσπράττουσι τούς φόρους τούτους, Τελώναι, Ταμίαι
καί Εισπράκτορες. Τα έκ τών φόρων έσοδα τής Βουλ-
γαρίας εινε 112 έκατ. λέβια, τα δέ. έξοδα αύτής εινε
άλλα τόσα περίπου.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

"Ορη εινε ο Α,Ιμ-ος (Βαλκάν, Στάρα Πλανινά)
οστις διευθυνόμενος έκ του Β.Δ. προς τό À. τής Βουλ-
γαρίας, φθάνει είς τήν Μαύρην θάλασσαν καί σχη-
ματίζει το Αίμόνιον άκρωτήριον. — Το Κρατζα. Δαγ (όρος τής Δορκάδος ) προς Ν. του Αίμου.—Ή
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ή οποία γωρίζει τήν Ν. Βουλγαρίαν άπο
τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν.—Ή Ι*ίΧα., το ύψηλότε-
ρον ορος της Βο υλγαρίας και το Z£xqjj»cov (Βίτοσσα). 1
Τά ορη μας παρέχουσι διάφορα είδη χρησιμωτάτων ;
λίθων, ώς τό μάρμαρον, τον σχιστόλιθον, και ορυκτά
άπο τα οποΐα έξάγεται 6 χρυσός, άργυρος, ψευδάργυ- |
ρος, χαλκός, μόλυβδος, σίδηρος, λευκοσίδηρος, κασ- . :
σίτερος και άλλα μέταλλα.

Κυριώτεροι ποταμοί της Βουλγαρίας είνε ο "Εβρος
(Map ίτσα\ ο οποΐος πηγάζει έκ του Αίμου και της ·
'Ροδόπης και δέχεται καθ1 όδόν πολλούς παραποτά-
μους, έκ των οποίων κυριώτεροι εινε ή Μα,ρίτσα, ο
Τσεπελε-Αερες πλησίον της Στενή μάχου, ή Τούντοα
πλησίον της Ίαμπόλεως και b "Αρδας.—Ό Καμ,·
τσ*5ς, οστις πηγάζει άπό τον ΑΤμον χύνεται ε!ς την
Μαύρην θάλασσαν πλησίον της Βάρνης. — Ό Αού-
va6tç, b μεγαλείτερος της Βουλγαρίας ποταμός, βστις
βρέχει τήν Βουλγαρίαν, χωρίζει αυτήν άπο τήν Του-
μανίαν και χύνεται δια πολλών στομίων ε!ς τήν Μαύ-
ρην θάλασσαν. Δέχεται και αύτος καθ' όδον πολλούς
παραποτάμους, έκ των οποίων κυριώτεροι tb't ο Tt-
μώ*, ο Λώμ, 6 "Ιβκρας και b Χάντρας.

Ρύακες εινε ο Αερμ,εν-Αερες πλησίον της Φιλιπ-
πουπόλεως και ο Φακιχ-Αερές, ο οποΐος χύνεται εις
τήν Μαύρην θάλασσαν πλησίον του Πύργου.

Ή χρησιμότης των ύδάτων των ποταμών και τών
ρυάκων εινε μεγάλ-η. Έξ αύτών πίνουσιν οί άνθρω-
ποι και ολα τα ζώα. Ποτίζονται τά πλησίον αύτών
καλλιεργημένα μέρη και έργάζονται οί νερόμυλοι και
διάφορα μηχανικά έργοστάσια. Εντός τών μεγά/^ων
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ποταμών ταξιδεύουσι πλοία καί άτμόπλοια καί ζώσΐτ
πολλοί και καλοί ίχθυς.

Λίμναι της Βουλγαρίας εινε αί λίμναι του 'Αθα-
νάσκροι και του Βαγράκιοι πλησίον του Πύργου, ή
Αέβνα πλησίον της Βάρνης καί αί 16 λίμναι της
Τίλας.

Καίαί λίμναι εινε χρήσιμοι εις τους άνθρώπους και
εις τά ζώα. Και έντος αύτών πλέουσι πλοία και ατμό-
πλοια και άλιεύονται πολλοί και καλοί ίχθύς.

Πε^ά^ες εινε ή πεδιάςτοϋ Χ.<κσ*ό6ο\>, της Φι·
λιππουπόλεως και του Ταταρ - ΙΙαζαρτζιχίου,
έξάγουσαι σιτηρά και ορυζαν, της 2Εόφ&ας ποτιζομένη.
ύπο του "Ισκρα, της 2£ούμ.λα.ς και ή Παραδουνά-
βιος πεδιάς, έξάγουσαι σιτηρά.

Έάν μια πεδιάς εύρίσκεται μεταξύ ορέων τότε κα-
λείται χοίλάς. Τοιαύτη εινε ή κοιλάς του Κ,εζαν-
ληχί'οΰ (κοιλάς των ρόδων) μεταξύ το0 Αίμου καί
του Καρατζα-Δάγ.

Έπί των πεδιάδων και των κοιλάδων βόσκουσι διά-
φορα ζώα, καλλιεργουσιν αγρούς και σπείρουσι σιτηρά
και φυτεύουσιν ωφέλιμα φυτά και δένδρα.

Χερσόνησοι εις την Βουλγαρίαν εινε ή χερσόνη-
σος της ϊωζοπόλεως , της Άγχεάλο\> καί της
Μεο^μβρίας.

Ακρωτήρια, εινε ή Έλ^ά, το ·%ιμ.όνιον, έπί
του οποίου υπάρχει φάρος διά τά ταξιδεύοντα την νύκτα
πλοία, ό Γαλατάς πλησίον της Βάρνης καί ή Κ,α-
λ^άκρα εισχωρουντα εις την Μαύ ρην θάλασσαν.

θάλασσα λέγεται μεγάλη εκτασις αλμυρών υδά-
των. θάλασσα βρέχουσα τα ανατολικά παράλια της
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Βουλγαρίας εινε ή Μαύρη θάλασσα (Εύξεινος Πόντος).

Έπι της θαλάσσης πλέουσι πλοία και ατμόπλοια
και έντος αύτής ζώσιν οί ίχθύες.

Κόλποι εινε ο κόλπος του Πύργου, της Βάνης
και του Βαλτσικίου.

Λιμένες φυσικοί εινε της Σωζοπόλεως , της
Αγχιάλου και του Βαλτσικίου' τεχνητοί δέ εινε
του Πύργου καΐ της Βάρνας.

Νήσος λέγεται ή ξηρά ή οποία άπο ολα τα μέρη
βρέχεται άπο νερά. Νήσοι της Βουλγαρίας εινε αϊ νή-
σοι της Σωζοπόλεως έπι μιας των οποίων ύπάρχει φα-
νός διά τους ναυτιλλομένους καΐ αί νήσοι του Δουνά-
βεως ποταμου.

ΚΛΙΜΑ, ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλίμα λέγεται ο βαθμός της θερμότητος και του
ψύχους έκάστου τόπου. Ή πατρίς μας εχει κλίμα . .

..... ολοκλήρου δέ της Βουλγαρίας είς μεν τα

Β. εινε ψυχρόν, εις δέ τά Ν. και τά παράλια εινε εΰ-
κρατον, Ογιεινδν και γλυκύ.

Έδαφος λέγεται ή έπιφάνεια της ξηράς. Ή πατρίς
μας εχει έδαφος......έν γένει δέ της Βουλγα-
ρίας είνε εύφορώτατον.

Προϊόντα είνε οσα τρέφει ή παράγει ή γη* και
εινε ζώα, φυτά και ορυκτά.

Ζώα. λέγονται τά οντα, τα οποια ζώσι και μετα-
€αίνουσιν αύτοθελήτως άπο τόπου είς τόπον, εϊτε έπι
της ξηράς είτε έντος των ύδάτων.

Φυτά εινε οσα φύονται είτε έπι της ξηράς είτε έν-
τος τών ύδάτων.



. Όροκτά - λέγονται όσα έξορύσσονται έκ τής γης'
-τοιαύτα δέ είνε οί λίθοι καί-τά μέταλλα.

"Οσα έκ τών προϊόντων τούτων μεταβάλλονται διά
τής τέχνης είς άντικείμενα χρήσιμα είς τον βίον του
ανθρώπου λέγονται τεχνητά ή βιομηχανικά, ως έκ
του μαλλιού, μετάξης, βάμβακος γίνονται τά υφά-
σματα, άπό τά μέταλλα αί διάφοροι μηχαναί καί άλλα
μεταλλικά άντικείμενα καί τά παρόμοια.

Ή τέχνη διά τής οποίας τα φυσικά προϊόντα μετα-
ποιούνται είς τεχνητά, λέγεται βιομηχανία.

Ή πατρίς μας εχει τά έξης προϊόντα :......

καθ' όλην δε τήν Βουλγαρίαν παράγονται σιτηρά, ορυζα, σησάμι, καπνός, βάμβαξ, οίνος, ροδέλαιον, μέ-
ταξα, μέλι, κηρός, διάφορα οικόσιτα ζφα, έκ τών πο-
ταμών, λιμνών καί τής θαλάσσης έξάγονται διαφόρων
είδών ίχθύες, άπο τά μεταλλεία του Πέρνικ γαιάνθρα-
κες καί άπό τά δάση αύτής έξάγεται άφθονος καί καλή
ξυλεία.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χν>γ*οινωνία λέγεται ό τρόπος διά του οποίου
μεταβαίνουσιν οί άνθρωποι ή άποστέλλουσιν άπο ένα
τόπον είς άλλον έμπορεύματα ή χρήαατα.

Ή συγκοινωνία γίνεται διά ξηράς, διά θαλάσσης,
διά τών ποταμών καί διά τών λιμνών. Ή διά ξηράς
συγκοινωνία έκτελεΐται διά τών σιδηροδρόμων, τών
αμαξιτών όδών, τών φορτηγών ζώω^ , τών πεζοδρόμων,
τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων, ή δέ διά θαλάσσης,
διά τών ποταμών και τών λιμνών διά τών ιστιοφόρων



— 28 —

πλοίων, τών άτμοπλοίων και τών υποβρυχίων τηλε-
γράφων.

Ή έσο>τερε*η συγκοινωνία της Βουλγαρίας γίνε-
ται δια τών σιδηροδρομικών γραμμών :

α . Ούργο\>— 'Γοάρφρωδ και τών διακλαδώ-
σεων αύτής Με<χς-2Ε<χγορας—ϊκομπέλεβο, Τ\>ρ-
νόβο\> - Χε'έμ.έν—Χει εβο και Σόφ&<χς —

Ράδομιρ.

β'.) 2οφ&α,ς—Βάρνης και τών διακλαδώσεων
αυτής Πλεύνας—Σόμ-οβςτ καΐ Τ\>ρνόβο\>—
χτοουκί'ου.

γ'.) Ι*ο\>χταο\>χ£ο\> — Ιϊάρνης.

Επίσης δε διενεργείται δια τών αμαξιτών οδών, Ota
τών οποίων συνδέονται αί κυριώτεραι έπαρχιακαί πό-
λεις, δια τών φορτηγών ζψων, της ποταμοπλοίας του
Δουνάβεως, της ακτοπλοίας της Μαύρης θαλάσσης,
τών ταχυδρομείων και τηλεγράφων" ή δέ μετά τών
άλλων κρατών γίνεται σιδηροδρομικώς μέσον Χεμπίπ-
τσεβο με τήν Τουρκίαν και διά Τσάριβρωδ με τήν
Σερβίαν, διά τών φορτηγών ζώων της ποταμοπλοίας,
της θαλασσοπλοΐας , τών ταγυδρομείων και τηλε-
γράφων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(η. Δακία)

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Η Ρουμανία κείται προς Β. της Βουλγαρίας καΐ
συνορεύει προς Α. με τήν Μαύρην θάλασσαν και τήν



Ρωσσίαν, προς Β. μέ τήν Ρωσσίαν και τήν Αύστρίαν
και προς Δ. με τήν Αύστρίαν και τήν Σερβίαν. Συνί-
σταται δέ έκ τριών χωρών, τής Βλαχίας, της Α,ο-
6ρούτβης καΐ τής ΥΙολδαυέας.

Κυριώτεραι πόλεις εινε Βου*ουρ>έβτιον, πρω-
τεύουσα του βασιλείου τής Ρουμανίας, πόλις Ιμπορική
μέ 312 χιλ. κατ. συνδεομένη σιδηροδρομικώς μέ το
Γ&ουργεβον πόλιν παραδουνάβιον, άντικρύ- του
Ρουχτσουκίου. —Αραγατσάν& χωρίον οπού κατά το
1821 έθυσιάσθη ό ίερος λόχος πολέμων προς τους
Τούρκους. —- Βραςλα έπι του Δουνάβεως με πολλούς
κατοίκους Έλληνας διατηρουντας καλώς κατηρτι-
σμένα ελληνικά σχολεία. — ϋουλ&νας έπι του ομω-
νύμου στομίου του Δουνάβεως. — Β^ωνστάνζα έπι
τής Μαύρης θαλάσσης, έχουσα έμπορικον λιμένα και
συνδεομένη σιδηροδρομικώς μέ τήν παραδουνάβιον
πόλιν Τσέρνα-βόδα. — Γαλάτσε, μέ 60 χιλ. κατ.
μεταξύ των οποίων εινε πολλοί "Ελληνες έμποροι. —
Ίασδον με 100 χιλ. κατ.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. ΘΡΗΣΚΚΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Οι κάτοικοι τής Ρουμανίας είναι 6 έκατομμύρια
πρεσβεύουσι τήν Άνατολικήν Όρθόδοξον θρησκείαν
και κυβερνώνται συνταγματικώς υπό του βασιλέως
Καρόλου του Α .

II. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

νΟρη τής Ρουμανίας εινε τά K.ap«a6ca και αί
ΊΓρανσ\>λ6ανς*ας "Αλπεςς.
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ΙΙοταμ,οΙ είνε ό Αούνοφις, ό όποιος χωρίζει τήν
Βουλγαρίαν καί την Δόβρουτσαν obrb τήν Βλαχίαν και
έκβάλλει δια πολλών στομίων εις τήν Μαύρην θάλασ-
σαν- δέχεται δε καθ' όδόν έκ Ρουμανίας πολλούς πα-
ραποτάμους έκ των οποίων κυριώτεροι εινε : b ΟΧτος.
b Δο\>ΐ*.«ο6ίτσ<χς, έπί του οποίου εινε έκτισμένον το
Βουκουρέστιον, b Σερέτης, b οποΐος χωρίζει τήν Βλα-
χίαν άπο τήν Μολόαυίαν καί ό Οροΰτος, ό 6ποιος
χωρίζει τήν Μολδαυίαν άπο τήν Ρωσίαν.

Λ.£μ.νοκ εινε ή Βρατίσκη πλησίον του Γαλατζίου
καί ή θαλασσολίμνη ϊ*αζ£νη, ή οποία ένουται μετά
της Μαύρης θαλάσσης διά του στομίου Πορτέτβες*
εινε δέ καί αί δύο ιχθυοτρόφοι.

ΠεΠιά^ες εινε ή Ααιχεκή καί ή της Αοβρούτης.

ΚΛΙΜΑ, ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το κλίμα της Ρουμανίας είνε ψυχρον άλλ' ύγιεινόν,
το δε έδαφος εινε εύ'φορον καί καταλληλότατον Stà τήν
νεωργίαν, παράγον πλείστα σιτηρά, οίνους, και διά-
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φορα όσπρια και οπωρικά. Jtl κτηνοτροφία εινε προω-
δευμένη, τά δάση αυτής άποφέρουσιν άφθονον και
λαμπράν ξυλείαν καί άπο τά μεταλλεία αύτής έξάγε-
ται πετρέλαιον καί άφθονον ορυκτον άλας.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ή εις το εσωτερικών της Ρουμανίας μετάβασις άπα
πόλεως εις πολιν καί ή λοιπή συγκοινωνία γίνεται διά.
των σιδηροδρόμων, των αμαξιτών οδών, των φορτη-
γών ζψων, της ποταμοπλοίας, της Μαύρης θαλάσσης,
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τών ταχυδρομείων και τηλεγράφων, ή δέ μετά τοί>
έξωτερικου διενεργείται ομοίως.

ΣΕΡΒΙΑ

(η. νΑνω Mo La ία )
I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.

Ή Σερβία κείται προς Δ. τής Βουλγαρίας καί συν-·
ορεύει προς Β. και προς Δ με τήν Αύστρίαν και προς
Ν. με τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν.

Πόλεις άξιαι λόγου εινε Μελιγράδοον πρωτ. του·
βασιλείου τής Σερβίας με 60 χιλ. κ. — Hcporc παρά
τα Βουλγαρικά μεθόρια έ'χουσα έργοστάσια ύφαντικής
καί συνδεομένη σιδηροδρομικώς με το Τσάριβρωδ. —
Βράνια παρά τά Τουρκικά μεθόρια.

ΠΛΗΘΤΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΓΜΑ

Οί κάτοικοι τής Σερβίας ανέρχονται είς 2,300,000
πρεσβεύουσι τήν Άνατολικήν Όρθόδοξον θρησκείαν
καί κυβερνώνται συνταγματικώς ύπο του βασιλέως
Πέτρου του Α'.

II. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.

νΟρη. Ή Σερβία είνε ώς έπί τό πλείστον λοφώδης
καί ορεινή χώρα* διακρίνονται δε είς αύτήν, κυρίως
τρεις σειραί ορέων, τών οποίων κυριώτεραι κορυφαι



είνε το Στούρατα, το ΓοΧουβίν και το Κο«α.<>-
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Ποταμ,οΙ εινε ό Αούνοφες, οστις χωρίζει αύτήν
-άπο τήν Αύστρίαν προς Β. και δέχεται καθ1 όδόν
πολλούς παραποτάμους έκ των οποίων κυριώτατοι εινε
b Τεμ,ώχ, ό όποιος χωρίζει αύτήν άπό τήν Βουλ-
γαρίαν, ό Μοραύας, ό Σαϋος και b Αρςνος, ό
Οποίος χωρίζει προς Δ. τήν Σερβίαν άπο τήν Αύστρίαν.

ΚΛΙΜΑ, ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το κλίμα τής Σερβίας εινε εύκρατον και ύγιεινόν,
το έδαφος παράγει σιτηρά, ή κτηνοτροφία και προ πάν-
των των χοίρων είνε προωδευμένη , ή δε βιομηχανία
είναι ασήμαντος.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ή άπο πόλεως είς πόλιν συγκοινωνία τής Σερβίας
γίνεται διά των σιδηροδρόμων , των αμαξιτών οδών,
τών φορτηγών ζώων, τής ποταμοπλοίας, των ταχυ-
δρομείων και τηλεγράφων , ή δε μετά του έξωτερικοΰ
γίνεται ομοίως.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ

(Τσέρνα -γγορά.)

I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τό Μαυροβούνιον εινε ανεξάρτητος ηγεμονία, κει-
μένη μεταξύ τής Τουρκίας, του Άδριατικου πελά-
γους και τής Αύστρίας.
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Κυριώτ. πόλεις εινε Ι*εττ£γνη πρωτ. της Ηγεμο-
νίας μέ 2 χιλ. κατ. Λϊ^έγουσα πατρίς του Ήγεμόνος
του Μαυροβουνίου. 'Λ. ντε β α fit και .Ιουλτσενον πα-
ράλιοι πόλεις έπι της 'Αδριατικής θαλάσσης.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ.

Οί κάτοικοι του Μαυροβουνίου άνέρχονται εις 250
χιλ. πρεσβεύουσι τήν Άνατολικήν Όρθόδοξον θρη-
σκείαν και κυβερνώνται ύπό του Ήγεμόνος Ι\Γεκολάου
του Α'.

II. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

'Αρχαία Σλαυική παράδοσις αναφέρει ότι ό θεός
κατά τήν δημιουργίαν του κόσμου, περιερχόμενος το
χάος και κρατών εις τάς χείρας σάκκον γεματον με
ορη, εσπειρεν αυτά Ιδώ και έκεΐ κατά το θείον αύτου
θέλημα και κατά τάς άνάγκας έκάστου τόπου' οτε δέ
έπερνουσεν άνωθεν του Μαυροβουνίου ό σάκκος έσχί-
σθη, τά δέ ορη ανακατωμένα κατέπεσαν και έσχημά-
τισαν ούτω τήν χώραν τήί ηγεμονίας ταύτης. Κυριώ-
ταται δέ τών ορέων τούτων κορυφαί είνε ό Κ.ώμ.ος και
ο Λορμέτωρ, έκ του οποίου πηγάζων ό Μοράταας
ποταμός, χύνεται εις τήν Λ-αβεάτεδαε λίμνην.

εινε ή 'Αδριατική, βρέχουσα τά Δ. πα-
ράλια του Μαυροβουνίου και σχηματίζουσα τους λι-
μένας του Άντεβάρεως και του Δο\>λτσενο\>.

ΚΛΙΜΑ, ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Το κλίμα του Μαυροβουνίου εινε ψυχρον άλλ' ύ-

3



γιεινόν, το 8ε έδαφος ορεινον και πετρώδες καί ένεκα ·
τούτου άγονον* οΐ κάτοικοι ενασχολουνται ώς έπί
πλείστον εις τήν κτηνοτροφίαν.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ή εσωτερική συγκοινωνία του Μαυροβουνίου γίνε-
ται δια τών αμαξιτών οδών, των φορτηγών ζώων, της
άκτοπλοίας, τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων, ή δέ
μετά του έξωτερικου έκτελείται ομοίως.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ή Ευρωπαϊκή Το υρκια κείται προς Ν. της Βουλ-
γαρίας καί της Σερβίας καί έ'χει προς Α. τήν Μαύρην
θάλασσαν καί τον πορθμόν του Βοσπόρου, προς Ν. τήν
θάλασσαν της Προποντίόος, τον πορθμον του Ελλησ-
πόντου, το Αιγαίον πέλαγος καί τήν Ελλάδα καί
προς Δ. το Ίόνιον πέλαγος, το Αδριατικον πέλαγος,
το Μαυροβούνιον καί τήν Αύστρίαν. Συνίσταται δε
αύτη κυρίως άπο 4 χώρας.

α'.) ΤήςΟράκης, της οποίας επίσημοι πόλεις εινε
ϋωνσταντινο'άτίολες πρωτ. της Οθωμανικής Αύτο-
κρατορίας πόλις έμπορικωτάτη έχουσα 800 περίπου
χιλιάοας κατοίκους, οιαφόρων έθνικοτήτων. Βυζάντιον
τον παλαιον καιρόν όνομαζομένη, μετωνομάσθη ύπο
του Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντινούπολις και



— 35 —

f όπό του Αύτοκράτορος 'Ιουστινιανού (538 υ.. Χρ.) έ-
κτίσθη ένταύθα ό μεγαλοπρεπέστατος ναός τής 'Αγίας
Σοφίας, σωζόμενος μέχρι σήμερον. Έν Κωνσταντι-
νουπόλει διαμένει ό Οικουμενικός Πατριάρχης, ό ό-
ποιος εινε θρησκευτικός αρχηγός όλων τών 'Ορθοδόξων
χριστιανών.

Τσατάλτζα (Μέτ.ραι) 5 χιλ. κατ. — Τσορλου
(Τυρολώη) 12 χιλ. κ. — Ραιδεστός.— Καλλίπο-
λις.— Αΐνος έξάγουσα καλούς, καπνιστούς ίχθύς (λι-

κουρίνους).-Δεδέ-αγάτσ, αξιόλογος έμπορικός λι-

μήν. — Sotv6*j παράγουσα περίφημον καπνόν. — Δι-
δυμότειχον.— Κούλελι-Μπουργάζ. — Άδρια-
. νουπολις μέ* 80 χιλ. κ. —Σαράντα 'Εκκλησίαι
(Κασαμπα) με 20 /ιλ. κατ. — Άγαθούπολις καί
Γ Βασιλικά (π. καί ν.) έπί τής Μαύρης θαλάσσης.

β'.) Έκ τής Μακεδονίας, τής οποίας κυριώτεραι
πόλεις είνε θεσσαλονίκη παράλιος, εύλίμενος καί
έμπορικωτάτη πόλις μέ 150 χιλ. κατ. — Γιανιτσα
πλησίον τής αρχαίας Πέλλας. -— Χερραι, Αράμ.α,
Καβάλλα σπουδαιότατος . έμπορικός λιμήν καί κυ-
ρίως δια τήν έξαγωγήν του καπνου. — Κοζάνη,
ΟΒιάτιστα, Καστόρια, Κορυτσά, ΛΙοναστήριον
(Βιτώλια) μέ 50 χίλ.κ.— ΙΜρελεπές καί Πρεζρένη.
— Χκόπεια 60 χ. κ. καί Μητροβίτσα μέ 7 χ. κ.
γ'.) Τής Ή·πείρο\> είς τήν όποίαν κυριώταται πόλεις
εινε Ιωάννινα μέ 25 χ'>λ. κ. — Άργυρόκαστρον.
—- Πρέβεζα παράλιος πόλις έξάγουσα καλόν έ'λαιον.
.— Αυλών πόλις παράλιος.— Μ1αραμ.υ0ία πλησίον
τής όποιας κείνται τά ορη τοΰ ήρωϊκου Σουλίου, έπί
τών όποιων εινε εκτισμένα τά ^Εουλιωτοχώρια.
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δ'.) Της Ά.λ6*ν£ας τής οποίας άξιαι λόγου πό-
λεις ε?νε ή :£*όδρα μέ 30 χιλ. κ. — Δ\>ρράχ&οίν
μέ έμπορικον λιμένα.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ.

Οί κάτοικοι τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας ανέρχονται
είς 5,700,000, πρεσβεύοντες τήν Χριστιανικήν, Μωα-
μεθανικήν και Ίουδαϊκήν θρησκείαν και κυβερνώμενοι
μέ άπόλυτον μοναρχικον πολίτευμα Οπο του Σουλτά-
νου Ά-πτουλ "Χ,αμ,Ιτ το Ο Β', βστις εινε και ο ανώ-
τατος τών Μωαμεθανών θρησκευτικός άρχηγός.

II. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

"Ορη τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας εινε ή Ί^οδόΐΐ*}
(Δεσποτοβούνι) ή οποία χωρίζει τήν Μακεδονίαν άπο
τήν Ν. Βουλγαρίαν, το ΙΙαγγ<*2ον, b "Αθως ("Άγιον
ορος), ό *Ολυμπος έπι του οποίου εθετον οί àpyaïoi
τήν κατοικίαν τών θεών, ο Τόμαρος είς τους πρόπο-
δας του οποίου υπήρχε το μαντεΤον τής Δωδώνης, τά
ûepaùvca και ο ϊκάρδος.

Ποταμοί εινε ο "Εβρος (Μαρίτσα) οστις πηγά-
ζων άπο τά ορη τής Βουλγαρίας διαίρει τήν Θράκην
είς 2 μέρη και χύνεται δια 2 στομίων είς το Αιγαίον
πέλαγος πλησίον τής πόλεως Αίνου, ο Νέστος, ο οποΐος χωρίζει τήν θράκην άπο τήν Μακεδονίαν, ο
Στρυμ-ών, ο Άξιος (Βαρδάρι) και δ Άλιάκμων (Βί-
στριτσα), οίτινες χύνονται είς το Αιγαίον πέλαγος. Ό
"Αραχθος, ο οποΐος .χωρίζει τήν Τουρκίαν άπο τήν
Ελλάδα, ο Καλαμάς (θύαμις), ο "Αψος, ο Γένου-
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σος, ό οποΐος χωρίζει τήν "Ήπειρον άπο τήν Άλβα-
νίαν και ο Αρινος, οιτινες χύνονται εις το Ίόνιον και

- τό Άδριατικόν πέλαγος.

Λ.εμ.ναε εινε ή Κ.ερκενετες και ή Βόλβη, ή
Πρέαηα και ή Λυχνετες (της Ό/^ριδος) και ή λίμνη

- της Κ.αστορεας έν Μακεδονία, άπασαι ϊχθυοτρόφοι.
Ή Λαβεατες ανήκουσα ή ήμίσεια εις τήν Τουρκίαν
και ή ημίσεια εις τό Μαυροβούνιος και ή λίμνη τών
'Ιωαννίνων (Ιϊαμ,βώτες ).

Πεδιάδες εινε ή πεδιάς της Θράκης, της Δρά-
μας, τών Σερρών, της θεσσαλονίκη ς ή Άμ-
βρακική, του Αργυροκάστρου, της Σκόδρας
και του Κοσσυφοπεδίου.

Χερσόνησος εινε ή χερσόνησος της Κωνσταντι-
νουπόλεως, ή θρακεκή και ή Χαλκεδεκή υπο-
διαιρουμένη εις τρεις άλλας μικροτέρας* τήν χερσόνη-
j σον του Άγιου "Ορους, του Λόγγου και της
; Κασσάνδρας.

Ακρωτήρια εινε ο Άκράθως, τό Δρέπανον
και τό Καναστραίον εις τήν Χαλκιδικήν χερσόνη-
σον και ή Γλώσσα- σχηματιζομένη Οπο τών Κεραυ-
νίων ορέων εις το Άδριατικόν πέλαγος.

Φάλασσαε εινε ή Μαύρη θάλασσα βρέχουσα.τά
Α. παράλια της Εύρωπαϊκης Τουρκίας, ή Προποντες
(θάλασσα του Μαρμαρα), τό Αεγαεον πέλαγος Γ Ασ-
πρη Θάλασσα), το Ίόνιον πέλαγος και το Άδρια-
τικον πέλαγος.

Κόλπος εινε ο Μελας κόλπος, της Αίνου, της
Καβάλλας, ο 33τρυμ.ονεκός, ο του Άγεου "Ορους, ο της Κασσανδρεεας, και ο Θερμαϊκός σχηματιζό-



μενοι άπο τό Αιγαίον πέλαγος" ό Άμ.βρ<χ*6χός και
ό κόλπος της Αύλώνος, οί όποιοι σχηματίζονται àitb
τό Ίόνιον καί το Άδρ ιατικόν πέλαγος.

Οορθμ.οί εινε ό Βόσπορος, ό όποιος ενόνει τήν
Μαύρην θάλασσαν με τήν Προποντίδα καί ό Ελλήσ-
ποντος ( Δαρδανέλλια, Τσανάκ-Καλέ ) ένόνων την
Προποντίδα μέ τό Αιγαίον πέλαγος.

Λίησοε. εινε ή #άοος καί ϊαμοθρά*»;.

ΚΛΙΜΑ, ΕΛΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Τό κλίμα της Εύρωπαϊκής Τουρκίας εινε εύκρατον
καί ύγιεινόν, το δε έδαφος εινε εύφορώτατον, παράγον
σιτηρά, βάμβακα, καπνόν, οινον, ελαιον, μέλι, μέταξαν
κ.λ.π. Τά ορη της ανεκμετάλλευτα περιέχουσι σίδη-
ρον, χαλκόν, μόλυβδον, ύδράργυρον, άπο τά πλούσια
αύτής δάση έξάγεται άφθονος ξυλεία καί εις τάς πα-
χυτάτας αύτής νομάς τρέφοντα πολλά οικόσιτα ζφα,
τά όποια παρέχουσιν άφθονον μαλλίον, τυρόν καί βού-
τυρον.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ή μετά τών διαφόρων πόλεων της Ευρωπαϊκής
Τουρκίας συγκοινωνία γίνεται διά τών αμαξιτών όδών,
τών φορτηγών ζώων (κιρατζίδες) τών πεζοπόρων, της
άκτοπλοίας, τών ταχυδρομείων, τών τηλεγράφων καί
τών σιδηροδρομικών γραμμών :

α'.) Κ,ωνστα,ντςνοοτεόλεως— Λ9ο\>στο&φ* «α,σαι
καί της οιακλαδώσεως αύτής I*. ούλελβ. - Βο\>ργάζ
μέχρι Δεδέ-άγάτσ.

β'.) Αεδε - ά,γάτσ μέχρι θεσσαλονίκης, καί
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γ'.) €#εσβαλον&'χης — Λϊητροβίτσης καί τής δια-
χλαδώσεως αύτής ^Ε*ο«εεο>ν — Βράνιας.
4 Ή δέ μετά του έξωτερικου γίνεται δμοίως, καί διά
ν τών σιδηροδρόμων ΛΙουσταφα - πασά μέσον "Xsjatk'ts-
Γ τσββο μέ τήν Βουλγαρίαν καί ϊκοΓειων μέσον
. Βράν&ας μέ τήν Σερβίαν.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Είς τήν Όθωμανικήν Αύτοκρατορίαν άνήκουσι καί
αλλα& \>«όδουλοδ ΈλληνεχαΙ χώρας. Αί χώραι
αδται ύπάγονται είς τήν Άσιατικήν Τουρκίαν καί εινε
ή Μικρά 'Ασία καί πολλαί Έλληνικαί νήσοι εύρισκό-
μεναι είς τά παράλια αύτής.

α'.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Ή ΛΜςχρά 'Ασία κοινώς Ανατολή εινε μεγάλη
Χερσόνησος προς Δ. τής 'Ασίας, περιβρεχομένη ύπο
τής Μαύρης θαλάσσης, τής Προποντίδος, του Αιγαίου
πελάγους καί τής Μεσογείου θαλάσσης.

Κυριώτεραι παράλιοι αυτής πόλεις είναι : Τραπε-
ζους, Κερασους, Άμι&σός, ^Εονώπη καί HLpuoo-
•πολις (Σκούταρι) ύπαγομένη διοικητικώς είς τον Νο-
μόν Κωνσταντινουπόλεως καί κειμένη απέναντι αύτής.
Λαρδανέλλ&α, Κολονίας (Αϊβαλί), 2εμ.ύρνη πό-
λις έλληνικωτάτη μέ 250 χιλ. κατ. Ή αρχαία Μί-



λν^τος και ή 'Αλικαρνασσός (Μπουδρούμι) με 4 χ. κ.

Μεσόγειοι δέ εινε TV£*ata, Προυσα μέ 80 γιλ. &
"Αγκυρα και Κα&σάρεεα πατρίς του Μεγάλου Βα-
σιλείου.

β'.

ΝΗΣΟΙ

Αϊ Έλληνικαι νήσοι αί παρά τά παράλια τής Μι-
κρας 'Ασίας εύρισκόμεναι εινε πολλαί, κυριώτεραι δέ
τούτων είναι :

Αί Πρεγ**ι«όνν*ΐσο& (Πρίγκηπος, Χάλκη, 'Αντι-
γόνη, Πρώτη) και ή Προκόννησος (νήσος του Μαρ-
μαρα) είς τήν Προποντίδα, ύπαγόμεναι διοικητικώς είς
τον νομόν Κωνσταντινουπόλεως, ή Ιμβρος ανή-
κουσα τοπογραφικώς εις τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν
καί ή Λ^μ,νος ύπαγόμεναι διοικητικώς ε!ς τον νο.μϊ>ν
του Αιγαίου- Ή Τένεδος, ή Λέσβος (Μυτιλήνη)
μέ 140 χιλ. κατ. ή Χεος μέ 70 χιλ. κ. τά Ψαρά,
ή Χάμος, ή ϊ*όδος μέ 3b χιλ. κ. ή Πάτμιος και
ή Κύπρος μέ 240 χιλ. κ. διοικουμένη προσωρινώς
Οπό τής 'Αγγλίας και πληρώνουσα είς τήν Τουρχίαν
φρρον ύποτελείας.

ΕΛΛΑΣ

I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Άναχωρουντες έκ του λιμένος Βάρνης ή Πύργου
φθάνομεν δι' άτμοπλοίου είς Κωνσταντινούπολη* και
εκείθεν ταξιδεύοντες τήν Προποντίδα και το Αιγαίον
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Ι Πέλαγος φθάνομεν εις τον ïletpata. τήν βιομηχανικοί
. τέραν καί - έμτΐορικωτέραν πόλιν της Ελλάδος. Ή
Γ: · Ελλάς, ήτις εινε ή χώρα, ή οποία έδίδαξεν εις τους
άλλους λαούς τάς έπιστήμας, τάς τέχνας καί τά γράμ-
ματα, συνίσταται έκ της Στερεάς Ελλάδος, της Πε-
λοποννήσου, τών νήσων του Αίγαίοϋ" καί τών νήσων
του Ιονίου πελάγους.

Α'. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

Κυριώτεραι πόλεις της Στερεάς Ελλάδος εινε r
Άβί^ναιε, έχουσα 150 χιλ. κατ. πρωτευουσα του Έλ-
ληνικου βασιλείου, άρχαία πόλις, έν τή οποία ύψουται
μεγαλοπρεπώς ή 'Ακρόπολις, έπί της οποίας σώζονται
6 Παρθενών (ναος της Άθηνας), τά Προπύλαια, το Έρέ-
χθειον, 6 ναος της Άπτέρου Νίκης καί άλλα. Νεώτερα
δε λαμπρά οικοδομήματα τών Αθηνών είνε: Τά Λνα-
κτορα,τ^ ΓΙανεπιστήμιον, ή 'Εθνική βιβλιοθήκη, ή'Ακα-
δημία, το Άρχαιολογικον Μουσεΐον,τοΒουλευτήριον, το
Άστεροσκοπεΐον κλπ. έζοχαί τών 'Αθηνών είνε ή Κη-
φισιά, τά Πατίσια, το Ιίαλαιον καί Νέον Φάληρον.

netpateùç έπίνειον τών 'Αθηνών ή βιομηχανικω-
τέρα καί έμπορικωτέρα πόλις της Ελλάδος με 45 χιλ.
κατ. καί μεγάλα μηχανουργεία, ύφαντήρια, κλωστή-
ρια κλπ.

Αΐ'γ&να έπί της όμων. νήσου, πρωτεύουσα τοϋ κρά-
τους έπί τινα καιρόν έπί τοΰ Καποδιστρίου.

ϊαλαμίς έπί όμων. νήσου, παρά τήν οποίαν έγέ-
νετο ή περιώνυμος ναυμαχία τών Ελλήνων καί τών
Περσών.

ι Ι
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ΛεβάΠεια.

€£ήβα&. πατρίς τών στρατηγών Έπαμεινώνδου καί
Πελοπίδου.

Κάπραινα (πάλαι Χαιρώνεια). .

Αράχοβα.

■Άμ-φεσσα (Σάλωνα) παράγουσα λαμπράς έλαίας.

Μοι>σο\>ν&τσα πατρίς του Διάκου.

Λαμ.ία με 8 χιλ. κατ.

Βόλος πόλις παράλιος με 17 χιλ. κ.

βελεστΞνον (Φεραί) πατρίς Ρήγα του Φεραίου, ό
■όποιος συνέταξε τό πολεμικόν ασμα* «Ώς πότε παλ-
ληκάρια να ζώμεν 'ς τα στενά ...» Έδώ κατά τον
τελευταΐον του 1897 πόλεμον οί Έλληνες ένίκησαν
•τους Το υρκους.

Ζαγορά.

Αάρςσα μέ 20 χιλ. κατ.

Καρδίτσα.

Χρίχχαλα.

*Άρτα μέ 7 χιλ. κατ.

Καρττενήσιον πλησίον του όποιου έφονεύθη ό
Μάρκος Μπότσαρης πολεμών προς τούς Τούρκους.

ΙΜεσολόγγ&ον πόλις παράλιος μέ 10 χιλ. κ. Εν-
ταύθα εύρίσκεται ό τάφος του Μάρκου Μπότσαρη καί
ό άνδριάς του λόρδου Βύρωνος.

Β'. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σημαντικώτεραι πόλεις αύτής εινε :

Πάτραι δ κυριώτατος έξαγωγικός λιμήν τής κο-
ρινθιακής σταφίδος μέ 38 χιλ. κ.
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Α&γ&ον (Βοστίτσα) έξάγουσα τήν καλλιτέραν κο-
ρινθιακήν σταφίδα.

Καλάβρυτα πλησίον τών οποίων είνε ή ιστορική
Μονή της 'Αγίας Ααύρας.

Ούργος πλησίον του οποίου εκείτο το άλσος της
'Ολυμπίας, 5που έτελουντο κατά τετραετίαν οί'Ολυμ-
πιακοί αγώνες και ύπήρχεν ό ναος του 'Ολυμπίου Διός.

• Κ.υ«αρ&σσεα; παράλιος.

Καλάμιαε μετά ώραίων κήπων, παράγουσα σΟκα,
|Χαίας και λαμπράν μέταζαν.

ΙΙύλος (Νεόκαστρον ή Ναβαρϊνον) μέ άσφαλέστα-
τον λιμένα, έντος του όποιου τω 1827 οί στόλοι 'Αγ-
γλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας κατέστρεψαν τον ϊουρκο-
.Αίγυπτιακον στόλον.

Μεθώνη

Γύβεεον παράλιος.

. Χπάρτ*] μέ 4 χιλ. κ. άσχολουμένους εις τήν με-
ταξουργίαν.

Τρεπολες μέ 12 χιλ. κ.

AvjjJ/JQTaava πατρίς του κρεμασθέντος ύπο τών
Τούρκων Πατριάρχου Γρηγορίου.

Βαλτέτσε, οπού οί "Ελληνες ένίκησαν τους Τούρ-
κους τψ 1821.

ΛΓαύπλεον πόλις ίμπορική χρηματίσασα πρωτεύ-
ουσα του Ελληνικού βασιλείου μέχρι του 1834.

"'Αργός παράγον έξαίρετον καπνόν και σταφίδα.

Πόρος έπί όμων. νήσου.

"Ιί^δρα και Ιίπέτσαε νήσοι ονομασταί διά τον ή-
ρωϊσμόν τών κατοίκων των κατά τήν Ελληνική ν
έπανάστασιν.



Γ'. ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Αί νήσοι του Αιγαίου πελάγους διαιρούνται είς βο-
ρείους (Σποράδας) και είς νοτίους (Κυκλάδας) πόλεις
δε αυτών εινε :

α .) Τών !2Ε«οράδων.

Χα,λχΙς έπι τής νήσου Ευβοίας ένουμένη δια κινη-
τής σιδηράς γέφυρας μέ τήν Στερεάν Ελλάδα και έ-
λουσα 10 χιλ. κ. άσχολουμένους εις τήν οινοποιίαν.

Λϊέα ***apà (πάλαι Ερέτρια).

Κ.ύμ.Υ2 έχουσα μεταλλεία γαιανθράκων, και παρά-
γουσα ονομαστον μαΟρον κρασί.

Αεδηψος έπίσημος δια τά Θερμά αύτής ιαματικά
νερά.

2£κ0ρος έπι τής δμων. νήσου,
β'.) Τών K-υχλάδων.

Έρμούπολις έπι τής νήσου Σύρου, πόλις έμπο-
ρική και βιομήχανος μέ 20 χιλ. κατ. νηματουργεία»
βυρσοδεψεία και άξιόλογον ναυπηγείον.

Άλλα ι νήσοι εινε :

"Άνδρος έξάγουσα λεμόνια και έχουσα πολυάριθμα
άτμόπλοια.

Τγ^νος έχουσα τον περ'.ώνυμον ναόν τής Εύαγγε-
λιστρίας.

Λϊάίξος έξάγουσα έκλεκτά κίτρα και τρέφουσα
πολλά πρόβατα έκ του γάλακτος τών δποίων κατα-
σκευάζεται έκλεκτδς τυρός και βούτυρον.

Πάρος έπίσημος διά τά λευκά αύτής μάρμαρα.

θήρα (Σαντορίνη) τής δποίας τδ έδαφος καλυπτό-



μενον ύπό ηφαίστειας στάκτης είνε κατάλληλον δια
τήν καλλιέργειαν της αμπέλου.

ΛΊ^Χος έχουσα θερμάς πηγάς καί έξάγουσα
θείον κ.λ.π.

Κέμκολος έκ της οποίας έξάγεται κιμωλία γή.

35έρ&φος έξάγουσα σίδηρον.

Κ,ύΒνος γνωστή διά τά θερμά ιαματικά λουτρά της.

Δ'. ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
(*Εσιτάνησος τ) 'Ιόνιοι νήσοι.)

At κυριώτεραι τών νήσων τούτων είνε 7 καί δια
τουτο καλούνται Έπτάνηοος.

Κέρκορα. με δμών. πόλιν, έχουσα 20 χιλ. κατ.
ανάκτορα καί θέατρον. Έδώ σώζεται το λείψανον του
προστάτου της νήσου 'Αγίου Σπυρίδωνος.

Παξοί.

Λ.εν>κάς με όμών. πόλιν παράγουσα οινον καί
Ιλαιον.

οπού έβασίλευσε κατά τήν αρχαιότητα δ
πολυμήχανος Οδυσσεύς.

K-ecpatXXvjvfcot μέ πόλιν Άργοστόλςον. Έπί της
νήσου ταύτης διατηρείται τό λείψανον του προστάτου
αύτής Άγ. Γερασίμου.

Ζάκυνθος μέ δμών. ώραιοτάτην πόλιν έχουσα 18
χιλ κατ. ΈνταΟθα σώζεται το ιερόν λείψανον του
προστάτου αύτής 'Αγ. Διονυσίου.

Κύθηρα.



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ.

Οί κάτοικοι της Ελλάδος ανέρχονται εις 2,450,000
πρεσβεύοντες τήν Άνατολικήν Ορθόδοξον θρησκείαν
και κυβερνώμενοι συνταγματικώς ύπο του βασιλέως
Γεωργίου του Α'. ύπο έπταμελους ύπουργικου Συμβου-
λίου και της Βουλής ώς Νομοθετικής έξουσίας, έκλε-
γομένης κατά τετραετίαν ύπο του λαου.

II. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ή Ελλάς όριζοαένη προς Β. ύπο της Ευρωπαϊκής
Το υρκίας, βρέχεται προς Α. ύπο του Αιγαίου πελά-
γους άπο το όποιον σχηματίζονται ό Παγάσητικ6ς
κόλπος, δ Μαλιακός, ό Ευβοϊκός, ό ^Βαρωνικός,
δ 'Αργολικός και ό Αακωνικός' προς Δ. δέ ύπο του
Ιονίου πελάγους άπο το όποιον σχηματίζονται δ
Μεσσηνιακός κόλπος, δ Κυπαρισσιακός, δ Πα-
τραϊκός, δ ϋορινΒιακος καί δ Αμβρακικός.

Πορθμοί εινε δ πορθμος του Ευρίπου μεταξύ
της Στέρεας Ελλάδος και της νήσου Εύβοιας και δ του
Ρίου καί Αντιρρίου μεταξύ Στερεάς Ελλάδος καί
Πελοποννήσου.

Διώρυξ λέγεται δ τεχνητός πορθμός, τοιαύτη δέ
εις τήν Ελλάδα είνε ή Κορινθιακή διώρυξ, ή οποία
ένώνει τον Κορινθιακον μετά του Σαρωνικου κόλπου
καί επί της οποίας ύπάρχει σιδηρά γέφυρα διά της
Οποίας διέρχεται σιδηρόδρομος.

Λίησοι εινε ή Εύβοια, αί Σποράδες καί αί Κυ-
κλάδες εις το Αιγαίον πέλαγος, ή Αίγινα, ή Σα-



λα μις και δ ΙΙόρος είς τον Σαρωνικον κόλπον, ή;
"Υδρα και αί Σπέτσαι είς τήν εισοδον του 'Αργολι-
κού κόλπου καΐ ή Επτάνησος είς το'Iôvtov πέλαγος- .

Ακρωτήρια εινε ό Κ,αφηρεύς και το Άρτεμι-
σιον έπι τής νήσου Ευβοίας, το 2-ούνιον (Κάβο-κο-
λόναις) είς το Ν. Α. τής 'Αττικής, δ Μαλέας (Κά-
βομαλιας), τό Ταίναρον (Κάβο - ματαπα) και δ
Ακρίτας (Κάβο-γάλλο) είς τό Ν. τής Πελοποννή-
σου, τδ "Μ^ίον και Άντίρριον είς τόν Κορινθιακον-
κόλπον και τδ "Αχτιον είς τήν είσοδον του 'Αμβρα-
κικού κόλπου.

"Χερσόνησοι εινε, ή χερσόνησος τής Μαγνησίας
καίτής Αττικής είς τήν Στερεάν Ελλάδα' ή Αργο-
λική, ή Λακωνική, τής Μάνης και ή Μεσσηνιακή,
είς τήν Πελοπόννησον.

Πεδιάδες είνε τής Αττικής, αί ίστορικαί πεδιά-
δες τών 'Αθηνών και τοΰ ΜαραΟώνος, ή τών ΙΙλα-
ταιών, ή τής Λαμίας ή δποία παράγει καπνόν,σησάμι,
σιτηρά, βάμβακα και ή θεσσαλική' τής δέ Πελοπον-
νήσου εινε ή πεδιάς τών Πατρών, του Πύργο\>, ή
Μεσσηνιακή κατάφυτος άπο σταφιδώνας, συκας και
έλαίας, ή Λακωνική και ή Αργολική παράγουσα
καπνόν, σταφίδας, σιτηρά, οινον, βάμβακα, όσπρια κλπ.

νΟρη είς μεν τήν Στερεάν Ελλάδα εινε το Ααύ-
ριον είς Ν. Α. τής 'Αττικής, άπό τό δποιον έξάγε-
ται άργυρουχος μόλυβδος, δ Υμηττός φημιζόμενος
διά το άξιόλογον μέλι του, ή Πεντέλη έκ τής δποίας
έξάγονται λαμπρά μάρμαρα,ή Πάρνης, δ ϋιθαιρών
έπι του δποίου δ Ηρακλής διήλθε τήν παιδικήν του
ήλικίαν, δ Έλ,ικών, δ Παρνασσός είς τους πρόπο-
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δας του οποίου εκείτο το μαντεΐον τών Δελφών, δ
Κόραξ, ή Οίτη, ό Τυμ,φρηβτός, ή "Ορθρος, ή
Πίνδος τά Τζο^μιέρκα, ή "Οββα καί το Πήλιον

Ιπί τοΰ δποίου άνετράφη ό Ιάσων' της δέ Πελοποννή-
σου είνε ή Ι^υλληνη, τά Άροάνοα (Χελμός), 6
Έρύμ.ανθος, οπου ό Ηρακλής έφόνευσε τον Έρυ-
•μάνθιον κάπρον, τό Λ·<χ£ν<κλον, δ Πάρνων, ό ΊΓα.0-
γετος τό ύψηλότερον δρος τής Πελοποννήσου, καί ή

Ποταμοί τής Στερεάς Ελλάδος είνε 6 Κηφισός
πηγάζων έκ τής Πεντέλης καί τής Πάρνηθος καί δε-
χόμενος καθ' όδον τόν Ίλ&σσόν χύνεται εις τον Σα-
ρωνικον κόλπον, ό ϊπερχειος (Αλαμάνα) ποτίζων
τήν πεδιάδα τής Λαμίας, έκβάλλει είς τόν Μαλιακόν
κόλπον, ό Ιϊηνε&ός έκβάλλων είς τον Θερμαϊκόν κόλ-
πον, ό Άραχθος χωρίζων πρός Δ. τήν Ελλάδα άπ&
τήν Τουρκίαν χύνεται είς τόν Άμβρακικον κόλπον, ό
'Αχελώος ('Ασπροπόταμος) χύνεται είς το Ίόνιον πέ-
λαγος καί

6 Εύηνος (Φ είδαρις) είς τον κόλπον τών
Πατρών" τής δέ Πελοποννήσου εινε ό Άαωπος έκ-
βάλλων είς τον Κορινθιακον κόλπον, ό Πηνεςός καί δ
Άλφεεος (Ρουφιας) είς τό Ίόνιον πέλαγος, δ Οάμ.&-
σος βρέχων τήν πεδιάδα τής Μεσσηνίας χύνεται είς
•τον

Μ εσσηνιακον κόλπον καί δ Ευρώτας, δ ιστορικός
τής Σπάρτης ποταμός είς τόν Λακωνικόν κόλπον.

Αίμναι είς μεν τήν Στερεάν Ελλάδα εινε ή Κ.ω-
«α£ς, τής δποίας πολλά μέρη τεχνητώς άποξηραινό-
μενα άποτελουσι γαίας γονιμωτάτας, ή Ε*ο&6η£ς
(Κάρλα) πρός Δ. του Πηλίου έξάγουσα άφθονους ιχθΟς,
ή Λυσομ.αχ£α καί ή ΤρεχωνΙς συνεννούμεναι δια



διώρυγος* εις δέ τήν Πελοπόννησον είνε ή Φενεος
καί ή Χτυμ-φαλίς, όπου ό Ηρακλής έφόνευσε τά άν-
θρωποφάγα ορνεα, καί πλησίον του Άργους ή έλώδης
Αέρνη όπου δ Ηρακλής έφόνευσε τήν έννεακέφαλον >
ύδραν.

ΚΛΙΜΑ. ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Τό κλίμα της Ελλάδος είνε εύκρατον, ύγιεινόν καί
γλυκύ, τό δέ έδαφος εύ'φορον προς παραγωγήν δημη-
τριακών καρπών, οίνου, έλαίου, σταφίδος, καπνου,
σύκων, έσπεριδοειδών, βάμβακος κ.λ.π. εύνοεΐ τήν
κτηνοτροφίαν, τήν μελισσοτροφίαν καί τήν σηροτρο-
φίαν καί παράγει άργυρουχον μόλυβδον έν Λαυρίψ,
■γαιάνθρακας έν Κύμη, σίδηρον έν τή νήσω Σερίφψ,
θείον καί μυλόπετρας έν Μήλω καί έκ τών ορέων
•αύτής λαμπρά μάρμαρα.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ή έσωτερική συγκοινωνία της Ελλάδος γίνεται οιά
•τών σιδηροδρομικών γραμμών :

α .) Πειραιώς - *Α&ηνών —Πελοποννήσου.

β'.) ΆΦηνών—Λαυρίου μετά διακλαδώσείος εις Κη-

φισίαν.
γ'.) ΆΦηνών—Λαρίσης,
δ .) Λαρίσης—Βελεστίνου—Βόλου.
ε'.) Βελεστίνου—Καλαμπάκας καί
ς'.) ^Μεσολογγίου—'Αγρινίου.

Επίσης δέ γίνεται διά τών αμαξιτών όόών, τών
φορτηγών ζώων,· της ακτοπλοΐας, τών ταχυδρομείων
καί τηλεγράφων ή δέ μετά του έξωτερικου έκτελεΐ-
ται ομοίως έκΓτος τών σιδηροδρόμων.



ΚΡΗΤΗ

I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΪΆΣΤΑΣΙΣ

Ή έλληνικωτάτη μεγαλόνησος Ι*.ρήτη κείται
προς Ν. τής Ελλάδος, απέναντι τών Κυκλάδων καΐ
διαιρείται διοικητικώς εις ο νομούς, Χανίων, Σφα-
-*εων, Ρεθύμνης, Ήραχλείου καΐ Λασιθίου.

Κυρ ιώτεραι πόλεις είνε, "Χανία πρωτ. τής Κρήτης
πόλις παράλιος και έμπορικωτάτη με 22 yj-λ. κ.

1*έβν>μ.νον πρωτ. το0 ομωνύμου νομού παράγουσα.
λαμπρον σάπωνα. Πλησίον αύτής κείται το Αρχά»
διον μοναστήριον, τό όποιον έδοξάσθη κατά τήν με-
γάλην Κρητικήν επανάστασιν του 1866.

Ήράκλειον έόρα του μητροπολίτου Κρήτης μϊ
20 χιλ. κ. παλαιά οχυρά τείχη και λαμπρον άρχαιο—
λογικον μουσεΐον. Έδώ πλησίον ήτο ή άρχαία Κνωσός
όπου εύρίσκετο b περίφημος Λαβύρινθος τής Κρήτης.

Λίεάπολις είς τον νομόν Λασιθίου έχουσα Γυμνά-
σιον.

Χφακιά τών οποίων οί κάτοικοι (Σφακίανοι) φημί-
ζονται οιά τήν άνδρείαν και τον ήρωϊσμόν των.

Σέλινον, Κίσαμος και 'Ιεράπετρα.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ.

Οί κάτοικοι τής Κρήτης ανέρχονται είς 310 χιλ-
πρεσβεύοντες τήν Ανατολικήν Ορθόδοξον θρησκείαν
και κυβερνώμενοι συνταγματικώς ύπο του Ύπατοι*.
Άρμοστου Γεωργίου Α', υίοΰ του βασιλέως τής 'Ελ-
λάδος.
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II. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

"Ορη τής Κρήτης εινε προς Δ. τά Λευκά ορη, εις
το μέσον ό ***ηλορείτης ("Ιδη) και προς Α. ή Αείκτη.

Ποτάμιοι εινε ό Ολατανιάς πηγάζων άπό τα
Λευκά ορη χύνεται πλησίον τής Ρεθύμνης καί ό Κα.
^ταρράκτης ο όποιος ποτίζει τήν εύ'φορον πεδιάδα τής
Μεσαρέας.

. Χερσόνησοι είνε ή ιστορική χερσόνησος του
Ακρωτηρίου.

'Ακρωτήρια εινε το Κύαμιον, τό Σαμώνιον, τό
Κίμιαρον και ή Σπάθα (Ψάκον).

Οάλασσαι εινε ή ΛΙεβόγειος θάλασσα άπό τήν
οποίαν σχηματίζοντα* πολλοί κόλποι-, έκ τών όποιων
κυριώτεροι εινε ό Λΐυρτίλος καί ό κόλπος τής Μί-
νωας.

ΚΛΙΜΑ, ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Τό κλίμα τής Κρήτης είνε λαμπρόν' τό δέ κυριώ-
τατον αύτής προϊόν είνε τό ελαιον* άλλά και olvov
παράγει καλόν καί εσπεριδοειδή, καί ό τυρός αύτής
εινε πασίγνωστος, τό δέ μέλι τής Κρήτης θεωρείται
ώς τό άριστον του κόσμου.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ή έσωτερική συγκοινωνία τής Κρήτης γίνεται διά
τών αμαξιτών όόών, τών φορτηγών ζώων, τής άτμο-
πλοιας, τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων, ή δέ μετά
του έξωτερικου γίνεται διά τής θαλασσοπλοίας, τών
ταχυδρομείων καί τών ύποβρυχίων τηλεγράφων.



ανακεφαλαίωση;

'Εν τοις εμπροσθεν ειδομεν ότι τήν Β>υλγαρίαν
διαιρεί είς 2 μέρη είς Βόρειον και είς Νότιον, ο Αίμος
(Βαλκάν). To ορος τούτο ευρίσκεται έπί μιας μεγάλης
Χερσονήσου, περιβρεχομένης ύπο τής Μαύρης Θαλάσ-
σης» τής ΓΙροποντίδος, του Αιγαίου, του 'Ιονίου καί
του Άδριατικου πελάγους. Ή χερσόνησος αύτη ονο-
μάζεται χερσόνησος του ΑΛ'μ.ο\> ή Βαλκανική καί έπ'
αύτής εινε τά κατωτέρω 6 «Κράτη του Αίμου η

Βαλκανικά κράτη» λεγόμενα.

α'.) "Ή Βουλγαρία, μέ πρωτ. Σόφιαν.

β'.) Ή Ρωμανία μέ πρωτ. Βουκουρέστιον.

γ'.) Ή Σερβία μέ πρωτ. Βελιγράδιον.

b '.) Τό Μαύροβούνιον μέ πρωτ. Κετίγνην.

ε '.) Ή Εύρωπ. Τουρκία μιέ πρωτ. Κωνσταντινούπολιν

ς .) Ή Ελλάς μέ πρωτ. Άθήνας.

Προς Ν. ταύτης κείται ή μεγαλόνησος Κρήτη απο-
τελούσα φυσικώς θραύσμα τής χερσονήσου του Αίμου
καί έθνολογικώς συνδεόμενη άδιαρρήκτως μετά της
μητρός Ελλάδος. ''·

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΛΟΣ
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