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£ΤεΓΓ!' 7859 Έν 'Α^ναΐ{ 21 'Ιουλίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕλΑΑΔΟΣ

Το Ύπουργειον των ·Εκκλησιαστικων καΐ της
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Προς τόν κ. Ν. Μέταξαν.
Έχοντες ύπ' οψει τον νόμον (ΒΤΓ' της 12ης Ιουλίου 1895,

σχετικόν Β.διάταγμα της 28ης Όκτωβρίου Ιδίου έτους,τάς προκηρύ·»·

ξεις περι διαγωνισμού διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους εκπαΐ-
δεύσεως και την εκθεσιν της οικείας επιτροπείας, δηλουμεν ύμΐν, ότι,
εγκρίνομεν την ύφ' ύμών εις τον διαγωνισμόν ΰποβληθεισαν Γεω-
γραφίαν, όπως είσαχθή επι πενταετίαν από του προσεχούς σχο-
λικού έτους ώς διδακτικόν βιβλίον δια τους μαθητάς της Δ'. τά-
ξεως τών δημοτικών σχολείων, δημοσίων^ δημοσυντηρήτων καΐ Ιδιω-
τικών.

Καλεΐσθε δ' δπως έκτελέσητε τά ύπό του είρημένου νόμου κλιτ»
υπαγορευόμενα και τάς ύπό της επιτροπείας άναγραφομένας παρα-
τηρησεις.

Ό Ύπουργος

ΑΘ· ΕΥΤΑΞΙΑΣ Στεφ. Μ. Παρίσης

Τά γνήσια άντίτυπα φερουσι την σφραγίδα της ίδιοχείρον υπογραφής

συγγραφέως.



Φίλοι Συναδελφοι,

Έν τω δημοτικω σχολείω δεν είναι τόσον σπουδαΐον τό τί πρέπει
ν' άφηγηθη ό διδάσκαλος, οσον τό τί πρέπει νά παραλίπη. Εις τούτο
κατά μέγα μέρος οφείλεται ή δυσκολία της έν τω δημοτικω σχο-
λείω διδασκαλίας και έν τούτω κείται ό μέγιστος σκόπελος των έπι-
χειρούντων να γράψωσι δια τους μαθητάς των δημοτικών σχολείων.

Άλλα και η διάταξις της διδακτέας ύλης δεν είναι εύκολωτέρα
της εκλογής αύτης. Τινές νομίζουσιν, ότι τα εγχειρίδια των μαθημά-
των του δημοτικού σχολείου πρέπει νά. έκθέτωσι τά πράγματα, καθ'ον
τρόπον ό διδάσκαλος οφείλει νά διεξάγη την διδασκαλίαν αυτών έν
τω σχολείω- άλλοι δέ πάλιν φρονοΰσιν, ότι τά σχολικά βιβλία ούδ'
επ "ελάχιστον πρέπει νά παρέκτρέπωνται της αλληλουχίας, την οποίαν
η έπιστημονικη του μαθήματος ερευνά απαιτεί. Αμφότεροι όμως ούτοι,
κατ* έμέ, σφάλλονταΓ διότι οί μεν πρώτοι συγγράφουσιν ούχί δια
τους μαθητάς, αλλά χάριν των διδασκάλων, οΐ δέ δεύτεροι πράτ-
τουσι τοΰτο αποβλέποντες εις νουν έπιδεκτικόν ήδη επιστημονικής
μορφώσεως, ουχί όμως και εις νουν μη δυνάμενον έτι νά συλλάβη έκ
των προτέρων τάς γενικωτάτας εννοίας του επιστητού και νά σύν-
δεση αύτάς έν τη αύστηρα έπιστημονικη άλληλουχία^ ήτις απωθεί
το πνεύμα του μικρού μαθητού και ουδέν θέλγητρον παρέχει εις αύτόν.

Ή αλήθεια εγκειται έν τω μέσω τών δύο τούτων αντιθέτων γνω-
μών. Τά εγχειρίδια τών μαθημάτων του δημοτικού σχολείου πρέπει
άφ' ενός μεν νά έκθέτωσιν έν συνόψει τά σπουδαιότατα της έν τω
σ/ολείω διδασκαλίας, άφ' ετέρου δέ νά έθίζωσιν ανεπαισθήτως τους
μαθητάς έν τη τάξει της έρεύνης, ητις μικρόν κατά μικρόν νά προάγε
λεληθότως αυτούς εις τό νά δύνανται νά έξετάζωσι τά πράγματα
κατά την λογικήν αυτών σειράν καΐ ύφ' ολας αυτών τάς επόψεις.

4 Υπό τοιούτο δέ πνεύμα συνέγραψα και εγώ τόδε τό έγχειρίδιον
της Γεωγραφίας, τό όποιον έτόλμησα νά υποβάλω εις τον διαγωνι-
σμοί τη προτροπή πολλών δοκίμων συναδέλφων και φίλων μου. Έν
αύτφ περιελαβον πάν 6,τι πρέπει και δύναται νά έξεγείργι τό ενδια-
φέρον του "Ελληνος μαθητού, και ώς άνθρωπου και ως μέλλοντος
πολίτου και ώς χριστιανού. Και έκ μεν της μαθηματικής γεωγρα-
φίας παρέλαβον δ,τι εϊνε ανθρωπίνως άναγκαϊον εις πάντα άνθρωπον
νά γινώσκη, δπως μη διαφεύγη αύτόν ή αιτία του ημερονυκτίου, του
έτους και τών ώρών αύτου, του κλίματος τών διαφόρων της γης
μερών και τών εκλείψεων του Ηλίου και της Σελήνης. Έν δέ τη
Φυσική και Πολιτική γεωγραφία, άφου πρώτον έπεσκόπησα την έπι-



ι

δ'.

φανειαν χής γης5 τήν Εύρώπην και την Έλληνικήν χερσόνησον,
ίίζηλθον έπειτα λεπτομερώς τά του Ελληνικού βασιλείου, έξή-
τασα την εν Ευρώπη δούλην Ελλάδα μετά της αυτής σχεδόν λε-
πτομέρειας, μεθ'ής και την έλευθέραν, και άρκούντως έσκιαγράφησα
και τα α-λλα τή,ς Ελληνικής χερσονήσου κράτη, τά όποια ό Έλλην
^αθητης οφείλει δι' εθνικούς λόγους νά γινώσκη, ώς οιόν τε ακριβώς
κ<*' έν πάση λεπτομερεία. 'Επί πάσι δέ έδωκα άμυδράν τινα έννοιαν
των έξ Μεγάλων Δυνάμεων και τών άλλων κρατών της Ευρώπης,και
μετα βραχεϊαν εΐσαγωγήν περί της Ασίας και τής Αφρικής ένδιέτριψα.
οίον τά στενά όρια του βιβλίου μοί έπέτρεπον, έν τη περιγραφή της
Μικράς Ασίας, της Παλαιστίνης και της Αίγύποου, μετά τών όποιων
στενωτερον συνδεόμεθα, και ώς χριστιανοί και ώς "Ελληνες, και κατέ-
ληξα ε!ς τάς δύο ηπείρους του νέου κόσμου.

Έν τω ανά χείρας έγ^ειριδίω ήκολούθησα την άναλυτικήν μέθοδον
ώς την μόνην φυσικήν όδόν, την οποίαν ό άνθρωπος έξ ένστικτου,
ούτως ειπείν, άκολουθεϊ έν τη έρεύνη τών πραγμάτων. Εξετάζοντες
δηλονότι ζώόν τι η φυτόν, πρώτον θά άποβλέψωμεν εις τό όλον,
επειτα δέ θά προβώμεν εις την λεπτομερή έζέτασιν τών καθ' εκαστον
μερών τών συναπαρτιζόντων το έξεταζόμ,ενον άντικείμενον. Οΰτω και
εγώ ώρμήθην έκ της Ευρώπης και της Ελληνικής χερσονήσου και άφοΰ
διήρεσα ταύτην είς τά συναπαρτίζοντα αυτήν κράτη, είσήλθον εις τήν
έζέτασιν του Ελληνικού βασιλείου και διά βαθμιαίας αναλύσεως,
κατέληξα εις τάς διοικήσεις, τάς οποίας άπεικόνισα έν πάση τη

δυ-

νατη λεπτομερεία και κατά τήν αυτήν πάντοτε μέθοδον, όπως και ό
μ,αθητής συν τω χρόνω άποκτήση τήν μέθοδον ταύτης της έρεύνης,
ήτις θά καθοδηγ-7) αυτόν και μετά τήν εξοδόν του έκ του σχολείου έν
τη έρεύνη τών χωρών. Εκάστης δηλαδή χώρας έξήτασα τό σχήμα,το
μέγεθος, τά όρια, τά όρη, τάς πεδιάδας, τους ποταμούς, τάς λίμνας,
τό κλίμα, τά προϊόντα, τους κατοίκους και τάς κυριωτέρας πόλεις"
πάντα δέ ταΰτα συγκατέλεξα ούτως,ώστε και έν αλληλουχία τινί νά
διατελώσι και περιγραφικώς νά έκτίθενται και τά κυριώτερα ιστορικά
γεγονότα μετά τών γεωγραφικών άντικειμένων, όσον οΐόν τε άρμ.ονι-
κώς νά συγκαταπλέκωνται, όπως έξ απαλών ονύχων άγαπήση ό Έλ-:|
ληνόπαις τήν πατρίδα του λαμπρυνθεϊσαν υπέρ πάσαν άλλην χώρα\
ύπό τών μεγάλων ανδρών, τους όποιους έγέννησε, και ύπό τών ενδό-
ξων έργων, τά όποια και κατά τους αρχαίους και κατά τους νεωτέ-
ρους χρόνους συνετελέσθησαν έν αύτη διά της φιλοπατρίας και μεγα-
λοφροσύνης τών τέκνων της. Έν τέλει δέ της έξετάσεως του 'Ελλη·
νικοΰ βασιλείου άνεσκόπησα τά κυριώτερα προϊόντα του κράτους κο!
εξέθηκα συνοπτικώς τά του πολιτεύματος αύτοΰ, του όποιου ή διί
δασκαλία, ώς μη ώφελε, παραμελείται, και εξιστόρησα διά βραχέαΙ



τά του εθνικού βίου άπό της άπελευθερώσεως μέχρι τών καθ' ημάς
χρόνων. Κατά την αυτήν δέ μέθοδον έξήτασα και τήν Εύρωπαϊκήν
Τουρκίαν και τά άλλα της Ελληνικής χερσονήσου κράτη.

Αλλά και αν αί άρχαί, τάς οποίας έ'χω περί της διδασκαλίας του
μαθήματος τούτου, ήσαν ©λως διάφοροι ή και έκ διαμέτρου αντίθετοι
προς τας άνωτέρω εκτεθείσας, δεν θά ήδυνάμην ούχ ήττον νά συγ-
γράψω άλλως ή ώς συνέγραψα συμμορφούμενος μέ τό «ν ίσχύϊ πρό-
γραμμα τών δημοτικών σχολείων, του όποιου ή εφαρμογή έπεβλήθη
τω 1894 διά Β. Διατάγματος και κατά τό όποιον διδακτέα ύλη έν
τω μαΒήματι της Γεωγραφίας (τετραταξίου σχολείου πρόγραμμα
σελ. 34) είναι ή εξής"

«Τάξις Δευτέρα.
» Παζριδογραφία.— Τά γενικώτατα έκ της Γεωγραφίας.
»1. Ή γή ώς κατοικία εμψύχων δντων.

Ό Ουρανός και ή Γή, φυσικά και μετεωρολογικά φαινό-
2>μενα, τά σημεία του ορίζοντος, οί άνεμοι.
»3. Ή ξηρά και τά ύδατα γενικώς.
»4. Ή ξηρά ώς κατοικία του άνθρωπίνου γένους.
»α') Οίκίαι, οδοί πόλεως, έπισκόπησις της πόλεως ή της κώμης,
»έν Υ) ό έκασταχου διδασκόρ.ενος μαθητής ζ*7).

»β') Ή πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους. Αί μεγ^ήτεραι
»πόλεις της Ελλάδος δούλης και ελευθέρας.—Πάτραι, Σύρος, Κων-
σταντινούπολις κλπ.

»γ') Τά δημόσια κτίρια. —'Εκκλησίαι, δημαρχεϊον, νομαρχία,
»θέατρον, ταχυδρομεΐον, νοσοκομεϊον, φρενοκομεΐον, ορφανοτροφεΐον,
»σχολεϊα, στρατώνες,πτωχοκομεϊον, βουλευτήριον, ανάκτορα.Τάφροι,
»τεΐχος, φρούριον, γέφυρα, ύδραγωγεΐον, νεκροταφεϊον.

»δ') Τά δημόσια μέρη.—Αγορά,πλατεΐαι, ανδριάντες,πίδακες κλ.
»5. Ή ξηρά κατά τήν χρησιμότητα αυτής.

»α') Νομαί, λειμώνες, δάση, άγροί" τά έν αύτοΐς διαιτώμενα ζώα.
»β") Έρημοι. "Ερημα μέρη.
»6. Τά υψώματα της ξηρόίς.

»α') Λόφοι, βουνά, δρη, οροπέδια. Ηφαίστεια. Τά μεγαλήτιρα
οορπ της Ελλάδος. Τά συνηθέστερα δένδρα της Ελλάδος,
β') Ό βίος τών ορεινών.

»7. Τά ύδατα.- Ποταμοί, λίαναι. ελη, τέλματα, κόλποι, λιμέ·

:?νες. Οί Ιγθύες οί συνηθέστεροι έν "Ελλάδι.

»8. Αί κώμαι, αί πολίχναι και αί πόλεις της χώρας, ένθα ό μα-
>>θητής ό διδασκόμενος, ό δήμος.

«9. Χαρτογραφία του δήμου, έν ω κατοικεί ό διδασκόμενος.



»Άνάγνωσις του τοπογραφικού χάρτου της ιδίας πατρίδος και τών
«περιχώρων αυτής. Άνάγνωσις του γεωγραφικού χάρτου του δήμου,
»εν ω ευρίσκεται ό μαθητής.

»Τάξις τρίτη.
Ε Λ. Λ. Α Χ

»1. Έπανάληψις τών διδαχθέντων.

»2. Ή Επαρχία, ένθα ό μαθητής.

»3. 'Ε.Μάς. Τά όρια, τά όρη, οί ποταμοί, αί λίμναι, οί νομοί
»καϊ αί μεγαλήτεραι πόλεις, τό κλίμα και τά προϊόντα αυτής.

»4. Χαρτογραφία συχνή.

»Τάξις τετάρτη.

»Τά άναγκαιότατα έκ της Γεωγραφίας.—Ευρώπη.

» Ελλάς.—Αί περί τήν Ελλάδα χώραι.

»1. Τά απλούστατα έκ τής μαθηματικης γεωγραφίας.

»Ή γή ώς ούράνιον-^ώμα. Τό σφαιροειδές αυτής. Ή περί τον
»εαυτής άξονα περιστροφή. Ήμερα, νύξ. Ή περί τον ήλιον περι-
»φορά τής γης· Τό έτος και αί 4 ώραι αύτοΰ.

»2. Ή επιφάνεια τής γης. "Ηπειροι. Ωκεανοί.

»3. Ευρώπη. Τά μεγαλήτερα Κράτη αυτής γενικώς.

»4. Ελλάς.

»α') Η έν τή Εύρώπη θέσις αυτής· ή μορφή τής επιφανείας,
»όρη, ύδατα.

»β') Οί Νομοί του Ελληνικού βασιλείου" ή προς αλλήλους θέσις
»αυτών· τά όρια καΐ ή μορφή τής έπιφανείας αυτών αί μεγαλήτε-
»ραι πόλεις, το κλίμα, τά προϊόντα, ό βίος και ή δίαιτα τών είς
»έκάστην αυτών κατοικούντων.

γ') Γεωργία,^ κτηνοτροφία, βιομηχανία, συγκοινωνία, έμπόριον,
»πληθυσμός, θρήσκευμα και πολιτισμός έν γένει τών κατοίκων.

ϊδ') Τά αναγκαιότατα περί τοϋ διοργανισμου του Ελληνικού
«κράτους ( Βασιλεύς,^ Υπουργεία, Βουλή κλπ.).

»5. Ή Ευρωπαϊκή Τουρκία. Χώραι, πόλεις, κάτοικοι, πολιτι-

»σμός, βΐοζ;

,6. Τά Λλλα κράτη τής Ελληνικής χερσονήσου. Σερβία, Βουλ
»γαρία, Μαυροβούνιον.

»7. Μικρά Ασία. Αίγυπτος.

«8. Χαρτογραφία συχνή».

Έν Αθήναις τϊ) 31 Ιουλίου 1899.

■

Ό διατεΊ&ν άείποτε μετά άιαχ,εχρφέγης προς υμάς ΰκο.Ιήψεως «|

ΝίΚΟΑΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ή Γεωγραφία έξετάζει καί περιγράφει την γήν ώς φυ- .
σικόν σώμα καί ώς κατοικητήριον τοΰ ανθρώπου. Διδάσκει
ήμας περί του σχήματος της γης καί της θέσεως αύτής
προς τά άλλα ουράνια σ6>αατα, περί ξηράς καί θαλάσσης,
Τίερί ορέων καί πεδιάδων, λιμνών καί ποταμών, περί τού
κλίματος καί τών προϊόντων τοΰ εδάφους, περί εθνών,
| Ι (κρατών καί πόλεων.
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Άστέρβς ά«λανε?ς χαί ηλανήται.

7 "Οταν κατά τινα ώραίαν νύκτα έξετάζωμβν τον οΰρανόν, παρα-
«τηρουμεν, ότι Ιπ'αύτου ύπάρχουσι πλείστα φωτεινά σημεία, λάμποντα
ν <ί>ς αδάμαντες. Ταύτα είναι σώματα σφαιρικά μέγιστα αυτόφωτα,
| διάπυρα και ομοια μέ τον ήλιον.

Τά σώματα ταύτα καλοΰμεν άστέρας άπΛαγεΐς, διότι φαίνονται
^ ήμας, ότι ποτέ δέν μεταβάλλουσι τήν θέσιν των. Αληθώς όμως
ταύτα κινούνται μέ πολλήν ταχύτητα, τήν οποίαν δέν δυνάμεθα νά
^"Βιακρίνωμεν ευκόλως, ενεκα της μεγάλης άφ' ημών αποστάσεως.

Έκτος τούτων επί τοΰ ούρανου παρατηρουμεν μετά ή άνευ τηλί-
ί' τοπίου, ότι ύπάρχουσι καί άλλοι άστερες, οίτινες διαρκώς μετα-
βάλλουσι την επί του ούρανου θέσιν των* τούτους καλοΰμεν πΛαγήτας,
ώς δήθεν πλανωμένους. λ

Διακρίνονται δέ οί πλανήται άπό τους απλανείς, διότι πέμ-
17του/?ι φώς ήσυχον, μη δντες, ώς οί απλανείς, αυτόφωτοι, ένφ
ούτοι ώς εχοντες ίδιον φώς σπινθηροβολοΰσιν. Εις τους πλανήτας
ένήκιι καί ή γή καί 447 άλλοι περίπου, έκτων οποίων οί περισσό-
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τεροι ©αίνονται διά τηλεσκοπίου. Κινούνται δέ οί πλανηται πέριζ
του ηλίου εις διαφόρους ευρισκόμενοι απ"* αύτου αποστάσεις.

Ό "Ηλιος είναι άστηρ απλανής, είναι δέ σφαίρα, ούχί στερεά ώς
η γη, άλλα ρευστή, διάπυρος και φωτοβόλος, πολύ μεγαλητέρα της
γης (1 ,"280,000, φοράς)· απέχει δέ άπό ημάς 148 εκατομμύρια χι-
λιόμετρα. Δεν μένει δε ακίνητος, άλλα κινείται ταχύτατα εντός του
χάους.'Ενώ δέ τόσον ταχέως τρέχει, παρακολουθείται υπό νών πλα-
νητών μετά τών δορυφόρων των ύπό κομητών τίνων και απείρων
διαττόντων αστέρων. Άπαντες ούτοι περιφέρονται περί τον ηλιον,
και άποτελοϋσι τό ήμέτερον ήλιακόν η πλανητικόν σύστημα.

Έκ τών πλανητών τούτων 8 είναι μεγάλοι, οί δέ άλλοι είναι μι-
κροί και τους βλέπομεν μόνον διά τηλεσκοπίου. Είναι δέ 1) ό * Ερμης
η ^ Αγροΰίτη (Αυγερινός - "Εσπερος), 3) η Γή μετά του δορυφό-
ρου της, της ΣεΛήγηο, 4) ό "Αρης μετά δύο δορυφόρων, 5) ό Ζευς
μετά πέντε δορυφόρων ούτος είνε ό μέγιστος πάντων, 6) ό Κρόνος
μετά οκτώ δορυφόρων και τριών δακτυλίων, έγκλειόντων αύτόν κατά.
τό μέσον περίπου, 7) ό Ουρανός μετά τεσσάρων δορυφόρων και
ό Ποσειδών μεθ> ενός δορυφόρου.

Δορυφόροι τών πλανητών η Σεληναι καλούνται τά ούράνια σώ-
ματα, τά όποια εμφανίζονται επί του ούρανοΰ εκτάκτως φέροντα
κόμην φωτοβόλον, πολλάκις μακροτάτην και πυρήνα πολύ φωτεινόν.
.. ΟΙ κομήται είναι σώματα ακίνδυνα και ανίκανα νά, βλάψωσι την
γην, ενώ είς παλαιοτέρους χρόνους τους έθεώρουν, ότι ήσαν προάγ-
γελοι κακών.

Διάττοντες αστέρες καλούνται τα φωτεινά, σώματα, τα όποια
συνήθως βλέπομεν τάς νύκτας νά διασχίζωσι τον ούρανόν ώς πύ-
ραυλοι.

Οί διάττοντες αστέρες είναι ούράνια σώματα, τά όποια περιφέρον-,
ται νπερί τον ηλιον, όπως οί πλανηται και οσάκις πλησιάσωσι την
γην, έλκονται ύπ' αύτης. Γίνονται δέ διάπυρα, διότι προστρίβοντοα
ισχυρώς έντός της ατμοσφαίρας.

II Γ^.

Ή Γή φαίνεται είς ημάς ώς δίσκος, άλλ1 είναι στρογγύλη ώς σφαίρα
και διά τούτο δυνάμεθα, εάν άναχωρησωμεν από τίνος μέρους ν£
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έπανέλθωμεν ε!ς αυτό άκολουθουντες πάντοτε τήν αυτήν διεύθυνσιν.
Τοΰτο πολλοί θαλασσοπόροι προ πολλών ετών εξηκρίβωσαν.Χ

"Οτι ή γή εχει σχήμα σφαιρικόν, έχομεν πολλάς αποδείξεις" όταν
παρατηρώμεν μακρινά αντικείμενα π. χ. βουνά, υψηλά δένδρα,
πλοία, βλέπομεν πρώτον τάς κορυφάς τούτων και έπειτα, όταν πλη·
σιάσωμεν, βλέπομεν τά κάτω αυτών μέρη· και τανάπαλιν, οταν
άπομακρυνώμεθα άπ' αυτών, γίνονται αφανή εις ημάς πρώτον τά
κάτω και τελευταΐον αί κορυφαί αυτών.

Ή σκιά της γης, ήτις πίπτει έπι τής σελήνης και επιφέρει τήν
έπι-σκότισιν (εκλειψιν) ταύτης, είναι πάντοτε κυκλική. Παοομοίαν δέ
σκιάν ρίπτουσι μόνον αί σφαΐραι. Τά όρη τής γης, οσον μεγάλα και
άν είναι, δεν δύνανται νά μεταβάλωσι τό σφαιρικόν σχήμα αυτής,
διότι, παραβαλλόμενα πρός τήν γην, είναι τόσον μικρά, οσον αί εξο-
ναί του πορτοκαλλίου, εάν ή γή είχε τό μέγεθος αυτού.

γή περιβάλλεται πανταχόθεν ύπό άέρος, όστις εχει καΐ αυτός
σχήμα σφαίρας καΐ ονομάζεται ατμόσφαιρα.

Ή-άτμόσφαιρα έχει ύψος περί τάς 80,000 μέτρα, εν αντ9ι δέ
συμβαίνουσιν αί βρόχαί, αί χιόνες, αί βρονταί, αί άστραπαί, οί
άνεμοι, τό οΰράνιον τόζον και τά λοιπά μετεωρολογικά φαινόμενα.

Ό ορ&ζων.

"Οταν άναβαίνωμεν είς ύψηλόν τι μέρος λ. χ. είς βουνόν, βλέ-
πομεν τήν γήν ώς μέγιστον δίσκον, επί του οποίου έπικάθηται ό
ούοανός. Νομίζομεν δέ τότε, ότι ό ουρανός, περικλείει πανταχόθεν
τήν γήν διά καμπύλης γραμμής. Ή γραμμή αύτη, οπού νομίζομεν,
οτι στηρίζεται ό ουρανός επί τής γης, καλείται ορίζων.

Ζεημεεα. τοΰ ορίζοντος.

Είς τον ορίζοντα διακρίνομ.εν τέσσαρα κύρια σημεία' τήν άνατο-
λήν, ήτοι τό μέρος, όπου ανατέλλει ό ήλιος * τήν δύσιν, τό μέρος, όπου
δύει" τήν άρκτον (ή βορράν), ήτοι τό μέρος, προς τό όποιον διευθύ-
νεται ή σκιά ημών τό μεσημέριον και τήν μεσημβρίαν (ή νότον),
τό άντίθετον τής άρκτου μέρος.

Έάν τό μεσημέριον ακριβώς σταθώμεν είς τόν ήλιον, έχοντες τά
νώτα προς αυτόν έστραμμένα, ή σκιά ήμ,ών διευθύνεται ακριβώς
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προς άβκτον. Ούτως δρίζομεν ακριβέστατα τό εν σημεΐον του δρίζον-
τος. Όπισθεν ημών εκ τοΰ αντιθέτου μέρους είναι ή μεσημβρία,
δεξιόθεν είναι ή ανατολή και άριστερόΟεν ή δύσις^ν^

Μεταξύ τών τεσσάρων τούτων κυρίων σημείων'^τού ορίζοντος
ύπάρχουσινάλλα δευτερεύοντα, άναφέρομεν δ'ένταΰθα τεσσαρα.

Μεταξύ ανατολάς και βορρ<2 είναι τό βόρειον άνατολικόν' μεταξύ
βορρά και δύσεως τό βορειοδυτικόν' μεταξύ δύσεως κα\ νότου τό
νοτι οδ υτικον και μεταξύ νότου και ανατολής τό νότιον ανατολικόν.
Τά σημεία τού ορίζοντος σημειούνται έν τω βιβλίψ διά τών αρχι-
κών γραμμάτων ούτως· ά.=άνατολή, δ.=δύσις, β.=βορράς, ν.=
νότος, β.ά.= βορειοανατολικών, β.δ. — βορειοδυτικόν, ν.δ.=νοτιο-
δυτικόν, ν.ά.=νοτιοανατολικόν

Ή περί τον αξονα «ερ&στροφή της γης.
Ήμ-ερονύκτεον.

Ή γη δέν στηρίζεται εις κάνέν μέρος, άλλ' είναι μετέωρος έν τω
ούρανώ έλκομένη υπό τού ηλίου, κινείται δέ περί έαυτήν εκ δ. προς
χ πεοιστρέφεται δηλ. περί νοητον άξονα εντός 24 ώρών, δπως πε-
οίστρέφεται πορτοκάλλιςν, τό όποιον διεπεράσαμεν διά βελόνης. Ό
νοητός δέ ούτος άξων έχει μήκος 12,700,000 μέτρων. Είς πάσαν
σφαΐραν στοεφομένην περί έαυτήν διακρί/ομεν δύο σημεία επί της
όποια δέν συμπεριστοέφο^ται- τά σημεία ταύτα ονο-
άζονιαι πόΛοί. Καί ή γη λοιπόν, επειδή είναι σφαίρα, ϊχει δύο πό-
θους, βόρειον καί νότιον.

Τό /ρονικόν διάστημα, τό όποιον ή γ?ί χρειάζεται, διά νά κάμη
ίαν πεοιστροφήν περι τον άξονα αύτης, λέγεται ήμερογνχτωγ.
^ Ούτω περιστρεφόμενη ή γη δεικνύει προς τον ήλιον άλλοτε τούτο
, έκεΐνο τό μέρος τ^ς επιφανείας της. Κα\ εκείνο μεν τό

ό όποιον είναι έστραμμένον προς τόν ήλιον, 'έχει ήμέραν, το
μέρος, τ0 ,)»..„ ,

§' ά>λο τό όποιον κρύπτεται απ αυτου, εχει νύκτα.

Γ ύτοίςδ^νάμεΟα νά προσδιορίσωμεν τά σημεία του ορίζοντος καί οιά της
\ Προς το ^^ σιοηρί και μαγνητισμένη, η μία ακρα αυτής 8ει-

^αγνητιν.ηί Ρ ^ £ρ/τον, καί ουχί μετά πάσης ακριβείας, οιότι πάντοτε έκκλίνει
χνύει πάντοτε · ' - ή άρκτος, τά λοιπά σημεία ευρίσκονται ευκόλως,

πρός την δυσιν 0Λ·1

ώί ανωτέρω.
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®Ισ^μ.ερδνός. Ι^εωγραφ&κόν πλάτος.

Οί πόλοι τής γής άπέχουσιν έζ ί'σου έζ ενός κύκλου, όστις διέρ-
χεται διά του κέντρου τής γής και διαιρεί αυτήν εις δύο Γσα μέρη,
τά όποια λεγονται ημισφαίρια. Έκ τούτων τό μεν προς β. λέγεται
βόρειον, τό δέ προς ν. νότιον ήμισφαίριον" ό δέ κύκλος ούτος λέγεται
Σημερινός, διότι, δταν ό ήλιος ρίπτγ) έπ' «ύτόν τάς ακτίνας αύτού
καθέτως, πανταχού τής γής ή ήμερα είναι ίση μέ τήν νύκτκ, ήτοι
εχομ-εν ίσημερίαγ. Τοϋτο συμβαίνει δις του έτους, τΫ} 9 Μαρτίου
και τη 1 1 Σεπτεμβρίου και ή μεν ισημερία του Μαρτίου λέγεται

1 εαρινή, ή δέ του Σεπτεμβρίου φθινοπωρινή ισημερία*

Γε ωγραφικον ο ε πλάτος τόπου τινός λέγεται ή άπόστασις αυτού
άπο του Ισημερινού μετρουμένη διά μοιρών (εϊναιδέ ή μοίρα τό ^
τ*7ις περιφερείας παντός κύκλου είτε μεγάλου εί'τε μικρού) και όσαι
μεν χώραι είναι προς β. του Ισημερινού έχουσι βόρειον πλάτος,
οσαι δέ είναι προς ν. νότιον. Τά μέρη τής επιφανείας τής γής, τά
όποια κείνται επί τού Ισημερινού και έπομένως δεν άπέχουσι διόλου
άπ> αύτου, δεν εχουσι πλάτος ή, ώς συνήθως λέγουσιν, έ'χουσι πλά-
τος μηδέν, τά δε μέρη, τά όποΐα κείνται ακριβώς είς τούς πόλους,
έχουσι πλάτος 90 μοιρών ώστε τό ελάχιστον πλάτος είναι μηδέν
και τό μέγιστον είναι 90°. Επομένως αί χώραι, ακτίνες είναι με-
ταξύ τών πόλων και του Ισημερινού, έχουσι πλάτος μεγαλήτερον
του μηδενός και μ.ικρότερον τών 90° καίεσαι μεν έκ τούτων πλη-
σιάζουσι πρός τον Ίσημερινόν έχουσι πλάτος μικρόν, όσαι δέ πλη-
σιάζουσιν είς τούς πόλους εχουσι πλάτος μεγαλήτερον *).

Γεωγραφ&κον

Ό Ισημερινός, ώς έν τ-ίί ύδρογείφ σφαίρα παρατη^ούμεν, τέμνε-
ται καθέτως ύπό πολλών μεγίστων κύκλων, οϊτινες διέρχονται διά
τών δύο πόλων. Οί κύκλοι ούτοι λέγονται μεσημβρινοί, διότι, όταν ό
ήλιος ρίψγΐ τάς άκτΤνας αύτου κατακοούφως επί τινα ρ.εσημβρινόν,
πάντες οί τόποι, οί όποιοι κείνται επί τής ήμιπεριφερείας αύτού τής

1) Τό μεσον του Ελληνικού κράτους εχει περίπου βόρειον πλάτος 38 μοιρών,
δπερ γράφεται Β. Π. 38° και σημαίνει, ότι τό μέσον του Ελληνικοί» βασιλείου
κείται πρός β. τοίϊ Ισημερινού και άπεχει «π' αΰτου 38 μοίρας.



προς τον ήλιον έστραμμένης, έχουσι μεσημβρίαν την αυτήν στιγμήν.
Οι μεσημβρινοί είναι ίσοι προς αλλήλους καί άπειροι τό πλήθος· ενα
δ* εξ αυτών συνεφώνησαν οί άνθρωποι νά όνομάζωσι πρώτον. Ό
πρώτος μεσημβρινός διαιρεί τήν γήν εις δύο ήμισφαίρια' άγατοΧίχυν
καί όντικόν *).

Γεωγραφίχογ δέ μήκος τόπου τινός (εάν λάβωμεν ώς πρώτον με-
σημβρινόν τον διερχόμενον διά της νήσου Φέρου) είναι ή άπόστασις
αυτού απο της ήμιπεριφερείας τοΰ μεσηαβρινοΰ της διερχομένης διά
της Φέρου μετρούμενης διά μοιρών Καί οσαι μέν χώραι είναι έν τω
άνατολικω ήμισφαιρίω, έχουσιν άνατολικόν μήκος, οσαι δέ είναι έν
τω δυτικω, δυτικόν. Οί τόποι, οί όποιοι κείνται επί της ήμιπεριφε-
ρείας τοΰ ρ.εσημβρινοΰ της διερχομένης διά της Φέρου, δέν έχουσι
διόλου ρ-ήκος, ή, ώς λέγουσι συνήθως, εχουσι μήκος μηδέν, οί δέ τό-
ποι, οίτινες κείνται επί τής άλλης ήμιπεριφερείας τοΰ αύτοΰ μεσημ-
βρινού, έχουσι μήκος 180 μοιρών. "Ώστε τό ελάχιστον μήκος είναι τό
0° καί τό μέγιστον τό ί 80°· πάσαι δέ αί χώραι, α'ίτινες κείνται με-
ταξύ τών δύο ήμιπεριφερειών, έχουσι μήκος μεγαλήτερον τών 0° καί
μικρότερον τοΰ 180°" καί οσαι μέν πλησιάζουσι προς τήν ήμιπεριφέ-
ρειαν τήν διερχομένην διά τής Φέρου έχουσι μήκος μικρόν, οσαι δέ
πλησιάζουσι προς τήν άντίθετον ήμιπεριφέρειαν έχουσι μήκος μεγα-
λήτερον.

Τό ρ.έσον τοΰ Ελληνικού βασιλείου εχει περίπου 40 ρ,οιρών άνα-
τολικόν μήκος, δπερ γράφεται Α. Μ. 40° καί σημαίνει ότι τό μέσον
τοΰ Ελληνικού κράτους κείται προς ά. τής ήμιπεριφερείας τοΰ πρώ-
του μεσημβρινού της διερχομένης διά τής Φέρου καί άπέχει άπ' αυ-
τής 40 μοίρας.

Ιίερεν^** «βρί τον 'Ήλ&ον.

'Έτος, μ,ηνες.

Έν ώ περιστρέφεται ή Γή περί τον εαυτής άξονα, κινείται συγ-
χρόνως μετά μεγαλητέρας ταχύτητος καί περί τόν ήλιον έκ Δ. προς
Α. Κινείται δέ ούτως, ώστε άλλοτε μέν στρέφει προς τόν ήλιον τό

•1) Εις γεωγραφικούς πίνακας τοΰ αειμνήστου Ζαφειροπούλου, τους οποίους

·' εν έν τοις σχολείοις ημών, ώς πρώτος μεσημβρινός θεωρείται ό διερχόμενος διά
έχομε»

της ντίσου Φί^·
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βόρειον ήμισφαίριον, άλλοτε δέ τό νότιον και άλλοτε τόν Ίσημερινόν.
ένεκα δέ τούτου ό ήλιος δεν ανατέλλει πάντοτε άπό τό αυτό μέρος,
άλλα τό μεν θέρος ανατέλλει βορειότερον, τόν δέ χειμώνα νοτιώτερον.

Ή κινησις αυτή λεγεται περιφορά της γής περί, του ηΛιον και γίνε-
ται είς διάστημα 365 ημερών και 6 περίπου ώρών,ήτοι είς διάστημα
ενός έ'τους. Και όταν μεν ή γή στρέψη προς τόν ήλιον τό βόρειον
ήμισφαίριον, οί μ,έν κάτοικοι αύτοΰ έχουσι θέρος, οί δέ του νοτίου
χειμώνα" όταν δέ στρέψν) προς τόν ήλιον τό νότιον ήμισφαίριον, οί μέν
κάτοικοι αύτοΰ εχουσι θέρος, οί δέ του βορείου χειμώνα" όταν δέ
τέλος ή γή στρέψγι προς τόν ήλιον τόν Ίσημερινόν, οί μέν κάτοικοι
του ενός ημισφαιρίου έ'χουσιν έαρ,οί δέ κάτοικοι του άλλου φθινόπωρον,

Έκ τούτων παρατηροΰμεν, ότι ετος καλείται τό χρονικόν διά-
στημα, κατά τό όποιον ή γή εκτελεί μίαν περιφοράν περί τόν ήλιον.
Τό έ'τος διαιρείται είς δώδεκα μήνας, Ίανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρ-
τιον, Άπρίλιον, Μάϊον, Ίούνιον, Ίούλιον, Αύγουστον, Σεπτέμβριον,
Όκτώβριον, Νοέμβριον και Δεκέμβριον. "Εκαστος δέ μην έχει 30 ή
31 ημέρας εκτός του Φεβρουαρίου, όσπς έχει 28 και άνά τέσσαρα
ετη 29 ημέρας. Τό ετος, κατά τό όποιον ό Φεβρουάριος έχει 29 ημέ-
ρας λέγεται έμ,βόΛιμοΥ η όίσεκτον και περιέχει 366 ημέρας.

Τροπικοί καΐ πολ&κοί κύκλοι.

Εκατέρωθεν του ^Ισημ.ερινοΰ φανταζόμεθα πολλούς άλλους κύ-
κλους παραλλήλους αύτου" έξ όλων δέ τούτων σπουδαιότεροι είναι
οί δύο τροπικοί και οί δύο πολικοί κύκλοι. Οί τροπικοί είναι εκατέ-
ρωθεν του Ισημερινού, άπό του οποίου έκάτερος αυτών απέχει
23°, 27', εκ τούτων ό μέν προς β. του Ισημερινού λέγεται τρο-
πικός χον Καρκίνου, ό δέ προς ν. τροπικός του Αιγόκερω. Οί τρο-
πίκοί είναι σημαντικοί κύκλοι, διότι μεταξύ αυτών φαίνεται, ότι κι-
νείται ό ηλ;ος, άλλοτε μέν ανατέλλων βορειότερον, άλλοτε δέ πάλιν
νοτιώτερον* και είς μέν τόν τροπικόν του Καρκίνου φθάνει ό ήλιος
τη 9 Ιουνίου, ότε τρέπεται, δηλαδή επιστρέφει οπίσω, προς τόν τρο-
πικόν του Αιγόκερω, είς τόν όποιον φθάνει τή 9 Δεκεμβρίου, ότε
-πάλιν τρέπεται προς τόν τροπικόν του Καρκίνου. Τούτου ένεκα και
οί κύκλοι ούτοι ώνομάσθησαν τροπικοί, και αί ήμέραι, καθ'άς ό ήλιος
δέν προχωρεί περαιτέρω, άλλ' επιστρέφει οπίσω, τροπαΐ ή ήΑιοστά
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σιο· καί ή μέν 9 Ιουνίου λέγεται θερινή τροπή η θερινον ήΜοστά-
ΰιογ. ή δέ 9 Δεκεμβρίου χειμερινή τροπή η χειμερινον ήΜοστάσιον.

Έκ δέ τών πολικών κύκλων, ό μέν εις άπέχει 23!/2 μοίρας άπό
του βορείου πόλου καί λέγεται βόρειος πολικός κύκλος, ό δέ άλλος
απέχει επίσης 23 !/2 μοίρας άπό τοΰ νοτίου πόλου καί λεγεται νό-
τιος πολικός κύκλος. Είναι δέ καί οί κύκλοι ούτοι σπουδαίοι, διότι
όλαι αί χώραι, αί όποΐαι κείνται επί τοΰ βορείου πολικού κύκλου,
τ-7) μέν 9 Ιουνίου έχουσι τον ηλιον 24 ώρας ύπέρ τόν ορίζοντα, ητοι
έχουσιν ήμίραν 24 ωρών, δέ 9 Δεκεμβρίου έχουσι τόν ήλιον 24
ώρας υπό τόν ορίζοντα, ήτοι έχουσιν επίσης 24 ώρών νύκτα* τουναντίον
δ αί χώραι,αί όποΐαι κείνται επί τοΰ νοτίου πολικού κύκλου τή μέν 9
Ιουνίου έχουσιν 24 ώρών νύκτα, τήδέ 9 Δεκεμβρίου 24 ώρών ήμέραν.

Α.& ζώναο της Γης. Αί ώρας το\* έτους.

Ό ήλιος δέν θερμαίνει εξ ίσου ολα τά μέρη τής γής. Τά περί τόν
Ίσημερινόν μέρη θερμαίνονται πολύ περισσότερον, διότι εις αυτά δ
ήλιος ρίπτει τάς ακτίνας αύτού καθέτως ή ελάχιστα πλαγίως· τά δέ
προς τούς πόλους μέρη θερμαίνονται ελάχιστα, διότι έκεΐ ή ρίπτει
πολύ πλαγίως τάς ακτίνας αύτοΰ ό ήλιος ή καί ούδόλως φαίνεται
έτι μήνας όλοκλήοους. Διά τούτο οί άνθρωποι διήρεσαν τήν έπιφά-
νειαν τής γής £'·<; μέρη, τά όποια ώνόμασαν ζώνας.

Αί ζώναι τής γής είναι πέντε· ή διακεχαυμέγη. ή όποια κείται
μεταξύ τών δύο τροπικών καί έχει εις τό μέσον τόν ίσημερινόν αί
ού© εύκρατοβόρειος εύκρατος καί νότιος εύκρατος, αί όποίαι κείνται
μεταξύ τών δύο τροπικών καί τών δύο πολικών κύκλων καί τέλος
αί δύο κατεψυγμένα ι, βόρειος κατεψυγμένη καί νότιος κατεψυγμένη,
κ,ί όποίαι κείνται μεταξύ τών δύο πολικών κύκλων καί τών πόλων.
Εις τήν διακεκαυμένην ζώνην ή θερμότης είναι πάντοτε μεγάλη* δια-
κρίνομεν δ' έν αυτή δύο μόνον έποχάς* τήν έποχήν τής βροχής καί
τήν έποχήν τής ξηρασίας. Εις τάς εύκράτους ζώνας ούτε ή θερμότης
6Ιναι πολύ μεγάλη, ούτε τό ψύχος πολύ δριμύ* διακρίνομεν δ' έν αύ-
ταϊς τέσσαρας έποχάς· εαρ, θέρος, φθινόπωρον καί χειμώνα. Τέλος δέ
είς τάς κατεψυγμένας ζώνας τό ψύχος είναι πάντοτε άφόρητον δια.-
χρίνομεν δ' έν αύταΐς άλλας δύο Ιποχάς· τήν έποχήν τοΰ φωτός, κατά

[
Ι
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την οποίαν ό ήλιος φαίνεται επί πολλούς (χήνας συνεχώς
έποχήν του σκότους, κατά τήν οποίαν ό ήλιος κρύπτεται έπί πολ-
λούς μήνας, αί δέ χώραι Ικβϊναι μένουσιν είς τό σκότος.

Αί έ7Τοχαί λέγονται και δρα,ί του ε"τους. Ή Ελλάς κείται είς τήν
βόρειον εΰκρατον ζώνην και διά τούτο διακρίνομεν έν αύτή τάς τέσ-
σαρας ώρας, εαρ, βέρος, φθινόπωρον και χειμώνα, τό δέ κλίμα αυτής
είναι εύκραές, ούτε πολύ θερμον δηλονότι, ούτε και πολύ ψυχρόν:

Ή σελήνη. Φάσε&ς αύτης. 'Εκλεεψεες.

'Η σελήνη λέγεται και δορυφόρος τής γής. Ή σελήνη είναι 49
φοράς μικρότερα τής γής, απέχει δ' αύτής κατά μέσον όρον περί τάς
385,000 χιλιόμετρα, ενώ ό ήλιος απέχει άφ' ήμών 385 φοράς πε-
ρισσότερον '). Ή σελήνη εχει σχήμ,α σφαιρικόν, περιστρέφεται δέ περί
τόν άξονά της είς 27 {/2 περίπου ημέρας,άλλας δέ τόσας χρειάζεται,
διά νά κάμη μίαν περιφοράν και περί τήν γήν και διά τούτο έχει
πάντοτε έστραμμ,ένον προς αύτήν το αυτό μέρος τής επιφανείας της.
Ένώ όμως περιφέρεται περί τήν γήν εις 27 3/2 ήμέρας κινουμένη έκ
ό. προς α., μ,ονον μ,ετα 29 »/2 ημέρας λαμβάνει πάλιν τήν αύτήν θέ-
σιν ώς προς τήν γήν και τόν ήλιον, διότι έν τω μεταξύ και ή γή άλ-
λάσσει τήν θέσιν της κινούμενη περί τον ήλιον έκ δ. προς ά. Ή σε-
λήνη φωτίζεται ύπό του ηλίου, παρουσιάζει δέ είς ήμάς διαφόρους
φάσεις κατά τήν διάφορον θέσιν, τήν οποίαν έχει ώς προς τήν γήν
και τόν ήλιον' αί κυριώτεραι τών φάσεων είναι τέσσαρες* ή νέα σε-
λήνη, τό πρώτον τέταρτον, ή πανσέληνος και τό τελευταΐον τέταρ-
τον. Νέα σεΛηνη λέγεται, όταν ό δορυφόρος εύρίσκηται μεταξύ ήλιου
και γής και επομένως τό μ,έρος τής έπιφανείας αύτής τό πρός ήμάς
Ιστραμμ.ένον είναι σκοτεινόν πρώτον τέταρτον ονομάζεται, όταν μό-
νον τό ήμισυ τοΰ φωτιζομ.ένου μέρους είναι όρατόν είς ήμάς, τά δέ
κερατοειδή άκρα αύτοΰ είναι έστραμμένα πρός άνατολάς' πανσέληνος
δέ καλείται, όταν όλον τό πρός ήμάς έστραμμένον μέρος φωτίζηται
ύπό τοΰ ηλίου* και τελευταίοι τέταρτον λέγεται, όταν πάλιν μόνον
τό ήμισυ τοΰ φωτιζομένου μέρους είναι έστραμμένον πρός ήμάς.

■·) Ή περί α£ονα περιστροφή της σελήνης δυνατόν και νά παραλείπηται εν ττ] δι-
δασκαλία ώς δυσνο'ητος τοις μαθηταίς.
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Ενίοτε, όταν είναι νέα σελήνη, ό δορυφόρος ούτος κείται έπ' ευ-
θείας μεταξύ ήλιου καί γής, άποκρύπτει άφ' ήμών τάς ήλιακάς ακτί-
νας καί τότε έχομεν εκΜιψιν ήΜον. Ενίοτε δέ πάλιν, όταν είναι
πανσέληνος, ή γή κείται έπ' ευθείας μεταξύ ήλιου καί σελήνης, απο-
κρύπτει άπ' αυτής τάς ακτίνας τοΰ ήλιου καί τότε έχομεν εχ.Ιειψιν
σελήνης.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Επιφάνεια της γής- "Ηπειροι.

4

.λ Ή γή, ώς είδομεν, είναι στρογγύλη, καί έπομένως ή επιφάνεια
αυτής είναι κυρτή. Τά τρία τέταρτα περίπου τής έπιφανείας τής
γής καλύπτουσι τά ύδατα, μόνον δέ τό έν τέταρτον κατέχει ή ξηρά.
Ή ξηρά άλλαχοΰ μέν ύψοΰται καί σχηματίζει λόφους, ορη καί ορο-
πέδια" άλλαχοΰ δέ πάλιν είναι χαμηλή καί σχηματίζει πεδιάδας καί
κοιλάδας. Τά χαμηλά μέρη συνήθως διαρρέονται υπό χειμάρρων καί

ποταμών.

Αί ήπειροι είναι μεγάλα τμήματα ξηράς καί είναι αί έξής : Ή
Ευρώπη, ή Ασία, ή Αφρική, ή Αμερική καί ή Αυστραλία. Έκ
τούτων μεγαλήτεραι μέν , είναι ή 'Ασία καί ή Αμερική, μικρότεραι
δέ ή Ευρώπη καί ή Αυστραλία- καί ή μεν Ευρώπη συνέχεται μετά
τής Ασίας, αύτη δέ μετά τής Αφρικής, αί δέ άλλαι δύο είναι με-
μονωμέναι. Έκ τών πέντε ηπείρων αί μέν τέσσαρες είναι εις τό άνα-
τολικόν ήμισφαίριον, μόνη δέ ή Αμερική κείται εις τό δυτικον. Ή
Ευρώπη, V Ασία καί ή Αφρική ήσαν γνωσταί καί εις τούς άρχαίους
α' διά τούτο λέγονται πα.Ιαιός χούμος, αί δέ άλλαι δύο άνεκαλύφθη-
σαν κατόπιν καί διά τοΰτο ονομάζονται νέος κόσμος, ΐξ

Ιι

ί

'Λκεανοί.

Ή θάλασσα δέν "διαιρείται εις μέρη, ώς ή ξηρά, άλλ' αποτελεί
εν όλον συνεχές, τό οποίον λέγεται ' Ω,χεανός. Ό Ωκεανός περιβάλλει
τήν γήν κα1 διάφορα ονόματα κατά τά διάφορα μέρη αυτής. Τά
ονόματα ταύτα είναι πέντε.



κ_

17

. _

1™) Ό Β ρειος Παγωμένος Ωκεανός, περί τόν βόρειον πόλον' πε-
ριβρέχει τάς βορείους άκτάς τής Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής.

20ν ) Ό Νότιος Παγωμένος Ωκεανός, περί τόν νότιον πόλον μα-
κράν τών ηπείρων.

30ν) Ό Ατλαντικός Ωκεανός, μ.εταξύ Αμερικής, Ευρώπης και
Αφρικής.

40ν) Ό Μέγας ή Ειρηνικός Ωκεανός μεταξύ Αμερικής άφ' ένός
:καί Ασίας και Αυστραλίας άφ' έτερου' ούτος είναι ό μέγιστος
ράντων.

Οον ) Ό Ινδικός Ωκεανός μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Αυστραλίας,
θάλασσας, πελάγη, κόλπο*, λ&μ.ένες καί πορθμοί.

Αί θάλαόΰαι είναι μεγάλα τμήματα (κλάδοι) τών ωκεανών, χωρί-
ϊζουσι δέ πολλάκις δύο ηπείρους (Μεσόγειος θάλασσα).

Πελάγη είναι μικρότερα τμήματα θαλάσσης ή ωκεανού, χωρίζουσι
•δέ ώς έπί τό πλείστον δύο στερεάς (Αίγαϊον, Άδριατικόν πέλαγος).

Κόλπος καλείται μέρος θαλάσσης βαθέως εισχωρούν εις τήν ξηράν'
οίον ό Σαρωνικός, ό Κορινθιακός κόλπος.

Λιμήν καλείται έσοχή θαλάσσης έν τν] ζ'ΐρχ, έντός τής όποιας
άγκυροβολοΰσι τά πλοία και προφυλάσσονται άπό τής τρικυμίας, ώς
6 Πειραιεύς, ό Πόρος κλ.

"Ορμος είναι πάλιν έσοχή θαλάσσης έν τή ξηρ<?, άλλα μικρά τοι-
αύτη, ώς είναι ό όρμ.ος τοΰ Φαλήρου.

Α/μην τεγνητός καλείται ό διά τεχνητού κυματοθραύστου προφυ-
ΊΧασσόμενος. Τεχνητούς λιμένας εχουσιν έν Ελλάδι αί Πάτρκι, τό
Κατάκωλον και πολλά άλλα μέρη.

Πορθμός είναι <£Γενόν μέρος θαλάσσης μεταξύ δύο στερεών, διά
του οποίου συγκοινωνοΰσι δύο κόλποι, πελάγη κτλ. Πορθμοί είναι ό
τοΰ Ρίου παρά τά; Πάτρας και ό τοΰ Εύριπου (Χαλκίς).

Ιίαράλιοι, σ/ό-ελος, ύφαλος, ά/ρωτήριον,
έσθμός καί σύρτες»

Παράλια έν γένει καλούνται τά ύπό τής θαλάσσης βρεχόμενα άκρα
χείλη τής ξηράς. "Οταν ταΰτα είναι χαμηλά καί ομαλά, λέγονται
αιγιαλός, όταν δέ υψηλά καί βραχώδη, καλούνται

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΕΤΑΞΑ 2
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Σχοττε.Ιος καλείται ό ολίγον εξέχων τής επιφανείας τής θαλάσσης
βράχος.

^ γα.Ιος ονομάζεται ό όλίγιστον σκεπαζόμενος υπό τής θαλάσσης
βράχος και όστις είναι πολύ επικίνδυνος είς τούς ναυτιλλομένους.

Λχρωτήριογ καλείται, όταν ή στερεά ώς δρος άπότομον εισχωρεί
είς τήν θάλασσαν (Μαλέας, Ταίναρον). *Αν είσχωρή ώς γή επίπεδος
και χαμηλή, τότε λέγεται γ.Ιώΰϋα ή άκρα γής.

Ισθμός λέγεται στενόν μέρος ξηράς, τό όποιον συνδέει δύο στερεάς
καί χωρίζει δύο θαλάσσας. (Κορινθιακός Ισθμός).

ΣνρΤις λέγεται βυθός θαλάσσης αμμώδης καί άβαθής, τοΰ όποιου
ή άμμος μετακινείται κατά τάς τρικυμίας καί παλίρροιας.

Βνθος καλείται τό μέρος τής επιφανείας τής γής, τό όποιον σκε-
πάζεται υπό ωκεανών καί θαλασσών.

Λίί^σοι καί χερσόνησοι.

Έκτος τών πέντε ηπείρων τών μεγάλων τούτων τμημάτων τής
ξηράς έ'χομεν καί άλλα μέρη ταύτης, σχετικώς μικρά, καί τοιαύτα
είναι αί νήσοι, αϊτινες άλλαχοΰ μέν ευρίσκονται κατά ομάδας ή στοί-
χους (Κυκλάδες νήσοι), άλλαχοΰ δέ είναι άπομεμονωμέναι.

Τινές τούτων είναι ηφαιστειογενείς, διότι έγεννήθησαν υπό ηφαι-
στείων, και άλλαι κοραλλιογενείς, διότι κατεσκευάσθησαν υπό κο-
ραλλίων. "Οσαι τών νήσων κείνται πλησίον τών ηπείρων λ,εγονται.
ήπειοωτιχαί καί είναι λείψανα καταβυθισθείσης ξηράς. "Οσαι δέ ευ-
ρίσκονται έν μέσω ώκεανώ μακράν τών ηπείρων λέγονται ώχεάνειοι\:

Ννΰος λέγεται τμημα_. ξηράς σχετικώς μικρόν, πανταχόθεν υπό
θαλάσσης περιβρεχόμενον. (Π. χ. Κρήτη, Εύβοια).

Χερί/όνν^0*: λέγεται μέρος ξηράς μικρόν ή μέγα κ.ατά τό πλείστον
υπό της θαλάσσης περικυκλούμενον καί έξ ενός μόνον μέρους συνε-
χόμενον μετά της ξηράς. (Π. χ^. Πελοπόννησος, Ιταλία).

Ο εξάδες, £ρημ.οι, οάσεις, λόφοι καί όρη.

επιφάνεια, τής ξηράς δεν είναι ομαλή, οπως είναι ή τής θα·
' *ι\ γ άλλ' εν ει πολλάς ανωμαλίας καί έξογκώαάτα, τά όποια ει*

/ναοσί!·») 1 ιΐ7

πολλά μ^ ^ V- εΙναι ("γ***·



! Πεδίον ή πεδιάς χ.οινώς κάμπος λέγεται έκτασις ξηοάς σχετικώς
ομαλή ανεπαίσθητους έχουσα ανωμαλίας. "Οταν ή πεδιάς έξεχν]
Γ* ολίγον άπό τήν Θάλασσαν (μεχοι 200 μέτρων) λέγεται βαθνπεδοτ,
όταν δέ περισσότερον τών 300 μέτρων,λέγεται ΰψίπεδογ.

1 Ερημος λέγεται ή ξηρά, όταν στερήται φυτών και υδάτων καί
είναι ακατοίκητος" ώς ή Σαχάρα έν Αφρική καί ή Γοβη έν Ασία,

1"Οασις ή ανασις καλείται ή έν μέσψ έρημου κειμένη εύφορος
£ωρα καί έχουσα ύδατα.

καλείται ύψωμ,α γής έν μέσω πεδιάδος έχον ΰψος το πολυ
200 μέτρων.

Λοφίσκοι μ,ικροί άπό άμμον, κείμενοι πλησίον του αιγιαλού, κα-
λούνται θΐνες. Ούτοι γεννώνται ύπό τών ανέμων, οί όποιοι ρίπτουσι
την άμμον τής παραλίας πρός τήν στερεάν.

Βοννός ή φος έν γένει καλείται εξόγκωμα γής, έ'χον ΰψος μέγα-
λείτερον τών 200 μέτρων. Ή χώρα καλείται Λοφώδης ή ορεινή, όταν
' ^χγ) πολλούς λόφους ή όρη. Πολλά όρη, τά όποια '/εΐνται τό εν πλη··
||τ.ιοντοΰ άλλου καί συνδέονται αετ' αλλήλων σχηματίζουσι σειράς
ορέων ή όροστοιχίας, ώς είναι ό Υμηττός καί τό Ταύγετον. Τά
ορη καί αί όροστοιχίαι φέρουσι ρήγματα, φάραγγας καί χαράδρας,
Όταν ή φάραγξ είναι πλατεία καί τό έδαφος αυτής έπίπεδον, λέ-
'/εται χοιλάς.

Ήφα&στβϊ. <*.

> Μ

1 Ηφαί<Χϊεια λέγονται βουνοί ή όρη τινά, τά όποια έχουσι σχήμα
! ;ίωνοειδές καί έκπέμπουσι καπνόν, φλόγας, ενίοτε δέ ρευοτήν καί
ιφερεάν ΰλην, ητις ρευστή ύλη λέγεται Λάβα.. Ή Θήρα (Σαντορίνη),
,^Γτνη έν Σικελία καί Βεζούβιος έν Ίταλίοε.

Πηγα&', ποταμοί και λίμναί.

Τά ύδατα τών βροχών καί τών τηκομένων χ_ιόνων είσδύοντα βα-
θέως είς τό έδαφος, εξέρχονται πάλιν διά ρηγμάτων άπό χαμηλά
^ερη καί σχηματίζουσι τάς πηγάς.

Άπό τίνων πηγών τό ύδωρ εξέρχεται άπό τήν γήν θεομόν καί
σχηματίζει τάς θερμάς καί . Ιαματικάς πηγά,. Τούτο δέ συμβαίνει,
ί>»ότι ή γή είς τά σπλάγχνα της εγκλείει θερμότητα μεγάλην.
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Πηγαι πολλαί ενούμεναι άποτελούσι ρνακας καί ποτάμια. Το πο-
τάμιον καλείται έπιθαΛάΰσιον, άν χύνηται αμέσως εις τήν θάλασ-
σαν. "Αν όμως το ποτάμιον χύνηται εις άλλο μεγαλείτερον, τότε
λέγεται παραποτάμων.

Ποταμός καλείται μέγας βραχίων υδάτων χυνόμενος εις την θά-
λασσαν ή λίανην και δεχόμενος τά ύδατα πολλών παραποτάμιων.

Παραπόταμος είναι ό δεχόμενος πολλά παραποτάμια και εις πο-
ταμον χυνόμενος.

Χείμαρρος ή ζηροπόΐαμος καλείται ό υπό βροχών και τηκομένων
χιόνων σχηματιζόμενος ορμητικός ποταμός. Χείμαρρος είναι ό 'ΙλΓ-
σός, όστις, όταν γίνωνται μεγάλαι βροχαί, πληρούται υδάτων.

Κοίτη ποταμού εν γένει καλείται ή μεγάλη εκείνη αύλαξ, εντός
τής όποιας ρέει τό ύδωρ αυτού.

"Οχθαι ποταμών καί λιμνών καλούνται τά βραχώδη ή χαμηλά
χείλη της ξηράς, τά όποια βρέχει ώς επί. τό πλείστον ποτάμιον
ύδωρ.

Δεζιοί οχθη τού ποταμού καλείται εκείνη, η όποία ευρίσκεται
ποός τά δεξιά ημών, καί αριστερά, ή προς τά αριστερά, δταν είμεθα
έστραμμένοι προς τήν διεύθυνσιν, προς τήν οποίαν ρέει τό ύδωρ τοΰ

ποταμού.

Καταρράκτης σχηματίζεται, όταν ή κοίτη τού -ποταμού είναι
ανώμαλος καί βραχώδης και τό ύδωρ κατακρημνίζηται όρμητικώς
ιχτΐό τίνος ύψους. Ό μέγιστος καταρράκτης είναι ό τού Νιαγάρα
εν τ γι Βορείω Αμερική.

Αέΐτα (ώς τό τού Νείλου) καλείται ή χαμηλή χώρα ή ομοιά-
ζουσα πρός το γράμμα Δ. καί ή όποία σχηματίζεται έκ δύο-η
χ,αί πεοισσοτέρων βραχιόνων τού ποταμού κατά τάς έκβολάς του.

'βχβο.Ιαι τού ποταμού καλούνται τό μερος, οπου χύνεται εις θά-
λασσαν ή λίμνην.

ΣνμόοΧή καλείται τό μέρος, οπου δύο ποτάμια ενοΰνται.

Αιώρνζ (π· χ· της Κορίνθου) καλείται ή αυλαξ, διά τής όποία
ουγκοινωνούσι δύο θάλασσαι ή δύο ποταμοί, και η όποία κατεσκευά,
0θη ύπό τών άνθρώπων.

Λίμγαί καλούνται αί κοιλοτητες τής στερεάς, εις τάς οποίας συλ
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λέγονται πολλά ύδατα" τούτων αί περισσότερα», εχουσιν ύδωρ γλυκύ,
[ ώς ή Κωπαίς, τινές δέ άλμυρόν, ώς ή Κασπία θάλασσα.

"Ελος ή τέ.Ιμα (βάλτος) γενναται, όπου συλλέγονται ολίγα ύδατα
μετά πηλού. Εντός αύτού φύονται φυτά υδρόβια, κάλαμοι κτλ. καί
αναπτύσσονται υ. ιοί σμιχτοί πυρετών καί άλλων νοσημάτων επικιν-
δύνων.

II Κλ?μ.<χ

Κλίμα τόπου τινός καλούνται ολαι όμού αί καταστάσεις τής
τ· · ατμοσφαίρας αύτοΰ, δηλ. ή θερμοκρασία, ή υγρασία, οί άνεμοι, τό
αίθριον ή νεφελώδες τοΰ ουρανού κτλ. Έπί τούτου μεγάλην επί—
δρασιν εχει καί τό έδαφος (δασώδες, πετρώδες, έλώδες). Διακρί-
νουσι δέ τό κλίμα είς διακεκαυμένον, θερμόν, εύκρατον, ψυχρόν καί
κατάψυχρον. Προσέτι ξηρόν ή ύγρόν, νοσώδες ή ύγιεινόν. Τό κλΐμα
μ.ιας χώρας, ιδίως τών παραλίων, λέγεται ώκεάνειογ ή θα.Ιάβσωγ
ό'ταν οί μέν χειμώνες αύτής δεν είναι πολύ ψυχροί, τά δέ θέρη είναι
δροσερά. "Ήπειρωτικον δέ λέγεται τό κλΐμα τών μεσογείων χωρών,
όταν οί χειμώνες είναι ψυχρότατοι καί τά θέρη θερμότατα.

Όρυχτά, φυτά, καέ άνθρωπος.

Η επιφάνεια τής γής, ώ; εί'δομεν ανωτέρω, είναι ποικιλωτάτη,η
δε ποικιλία αύτη καί τής ξηράς'καί τής θαλάσσης καθίστα αύτήν
εξόχως τερπνήν καί θαυμασίως ώοαίαν. Τά όρη καί αί πεδιάδες, οί
ποταμοί καί αί λίμναι, αί θάλασσαι καί αί νήσοι, οί κόλποι καί αί
χερσόνησοι, περικοσμ,οΰσι τό έξωτερικόν τής γής.
Ή λάμψις τοΰ ουρανού, ή ανατολή καί ή δύσις του ηλίου, ποοσδί-
$ουσιν είς αύτήν άνέκ.φραστον καλλονήν καί άπερίγραπτον χάριν.
Άλλα καί αύτοί οί λίθυι καί τά μάρμαρα, ήτοι τά ορυκτά, είναι
στολισμός τής γής.

'Ορυκτά είναι τά άψυχα φυσικά σώμ.ατα, τά όποια είναι ύγρά
ϋ στερεά, π. χ. τό ύδωρ, τό μάρμαρον, τό άλας τό μαγειοικόν, ό
άδάμας. Εύρίσκονται δέ ταΰτα πανταχού τής γής καί χρησιμεύουσι
πρός διαφόρους ημών άνάγκας καί πρός έξαγωγήν μετάλλων π.χ.
χρυσοΰ, αργύρου, μολύβδου, χαλκού, σιδήρου.

"Ότι ό'μως τά μάλιστα λαμπρύνει τήν γήν είναι τά φυτά καί τά
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άνθη, διά τών οποίων δ Πανάγαθος Θεός κατεκόσμησε τήν ξηράν
αυτής όψιν.

Φυτά καλούντα1, τά δένδρα, οί θάμνοι, ή χλόη' είναι δε χρησιμώ-
τατα, διότι έξ αυτών λαμβάνομεν τροοάς, ξυλείαν, φάρμακα κτλ.
Φυτά χρή^μ04 τά σιτηρά, τό κλήμα, η καφέα, τά γεώμηλα

και πολλά άλλα. Είναι δε κατεσπαρμενα εις διάφορα μέρη της γής,
διότι έξαοτώνται άπό τού κλίματος π. χ. εις τους θερμούς τόπους
τά φυτά γίνονται μεγάλα καί παράγουσιν άνθη ευώδη καί καρπούς
γλυκείς, ώς ό φοίνιξ/.τλ.

Ζώα καλούνται δ λέων, δ "ίππος, ό ιχθύς, τά έντομα.Τούτων πολλά
είναι χρησιμώτατα εις τόν άνθρωπον, διόπ δίδουσιν εις αύτόν τρο-
οήν, όστά,' δέρματα, μαλλίον κτλ "Οσα ζώα έξ,ημέρωσεν ό άνθρωπος
καλούνται κατοικίδια, π. χ. δ ΐππος, δ βούς, ή άλεκτορίς, τό πρό-
βατον. ή γαλή. Είναι δέ τά ζώα, καθώς καί τά φυτά, άνομοίως διε-
οκορπισμένα εις τους διαφόρους κόπους της γης, διότι ταύτα εξαρ-
τώνται ε* τού κλίματος* π. χ. εις τά θερμά μέρη ζ'Τί ό έλέφας, δ
7-'ο>ν, ή τίγρις, οί πίθηκοι κλπ. Εις τά ψυχρά ή λευκή άρκτος κλπ.

"Ο,τι κυρίως δίδει ζωήν εις τήν γην είναι ό άνθρωπος, τό τελειό-
τατον τών δημιουργημάτων τοΰ πλάστου. Ό άνθρωπος διά τοΰ λο-
γ!κοΰ, τό όποιον δ Θεός εδωκεν εις αύτόν, έγεινεν δ δεσπότης ολης
τη' γης και ° βασιλεύς όλων τών έπ' αυτής δημιουργημάτων.

Πάντες οί άνθρωποι κατάγονται έξ ενός ζεύγους, τών πρωτοπλά-
-ων τού Αδάμ καί τής Εύας. Άλλά συν τω χρόνοι έπολλαπλα-
^ιάσθησαν και διεσκορπίσθησαν εις ολην τήν γην και κατέλαβον αυ-
τήν" ανέρχονται δέ εις 1500 εκατομμύρια, έκ τών οποίων τό ήμισυ
περίπου κατοικεί τήν Άσίαν, τό }/4 σχεδόν τήν Ευρώπη ν, τό~δέ
<£"}>ο τέταρτον τάς άλλας τρεις ηπείρους.

Οί άνθρωποι διαφέρουσι μεταξύ των κατά τό χρώμα καί άλλα τινά
'^ωτεοικά γνωρίσματα,διά τών όποιων διακρίνονται εις πέντε <ρυλας,
,-ο ότον τήν Καυκασίαν, δεύτερον την Μογγολικήν, τρίτον την Μα-
7αϊχ.ήν, τέταρτον τήν Αίθιοπικήν ή μαύρην και πέμπτον τήν Άμε-
ρ./ανικήν' Οί "Ελληνες, ώς καί πάντες σχεδόν οί κάτοικοι της Ευ

ώτεηζι άνήκομεν εις τήν Καυκασίαν φυλήν.
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©ρησκεΓαε.

"Όλοι οί άνθρωποι έχουσι θρησκείαν, πιστεύουσι δηλαδή, ότι ή
■ ύπαρ.ξις του κόσμου καί του άνθρωπου εξαρτάται καί κυβερνάται
•υπο ενός υπέρτατου όντος, τό όποιον είναι ό Θεός.

Επειδή δέ οί άνθρωποι εχουσι διάφορον διανοητικήν άνάπτυξιν
καί έξημέρωσιν, έχουσι καί διαφόρους δοξασίας πεοί τοΰ δημιουργού
. του κόσμου, τοΰ Θεοΰ.Ώς έκ ~ούτου υπάρχει μεγάλη ποικιλία Ορη—
: σκευμάτων. Πάσαι όμως αί θρησκεΐαι δύνανται νά καταταχθώσιν
-ΐίς δύο μεγάλας τάξεις, τόν τιο.Ιυθεϊσμότ καί τόν μονοθεϊσμόν. Οί
,πολυθεϊσταί, δηλαδή οί προσκυνοΰντες πολλούς θεούς, είναι πολύ
περισσότεροι τών μονοθεϊστών, τών προσκυνούντων 'ένα μόνον Θεόν.
Μονοθεϊσταί είναι οί Χριστιανοί, οί 'ΙουδαΤοι καί οί Μωαμεθανοί.

Ή μόνη τελεία θρησκεία είναι ό χριστιανισμός. Ταύτην πρε-
σ βε υουσι πάντα τά πεπολιτισυ,ένα έθνη· ή δέ μάλλον ατελής ό γε-
Τιχίομός. Ή χριστιανική Εκκλησία ήτο κατ' άρχάς μία. Άπό
ταύτης τής ορθοδόξου Εκκλησίας άπεσχίσθησαν οί Καθολικοί, άπό
τούτων οί Διαμαρτυρόμενοι (ΓΙροτεστάνται κλπ.). Ήμεΐς οί "Έλλη-
νες άνήκομεν είς τήν άρχαίαν όρθόδοξον Έκκλησίαν.

ΪΚολιτίσμ.ός καί πολίτευμα.

Οί άνθρωποι, συμφώνως τω βαθμώ τής έξημερώσεως καί άνα~
πτύξεώς των, υποδιαιρούνται είς βαρβάρους καί ττεηο.Ιιτισμένους
Οί έχοντες τόν μ.έγιστον βαθμόν τής βαρβαρότητας λέγονται συνή-
θως άγριοι. Ώς πρός τόν τρόπον δέ κατά τόν όποιον ζώσιν οί διά-
φοροι άνθρωποι, υποδιαιρούνται, 1ον) είς θηρευτάς καί άλιεΐς, ζών-
μτας μόνον έκ τής θήρας καί άλιείας' τοιούτοι οί άγριοι* 2ον) είς
νομάδας ή σκηνίτας πλανωμένους άπό τόπου είς τόπον καί καταγι
νομένους είς τήν κτηνοτροφιών καί τινας τέχνας, καί 3ον) είς τους
έχοντας σταθεράς καί μονίμους οικήσεις, δηλ. πόλεις καί χωρία. Ού-
ί. τοι καταγίνονται είς τήν γεωογίαν, τάς τέχνας καί έπιστήμας. Οί
πλείστοι τούτων είναι πεπολιτισμ-ένο ι.

Πλήθος ανθρώπων λαλούντων τήν αύτήν γλώσσαν καί εχόντων
τήν αύτήν καταγωγήν ώς έπί τό πολύ καί τήν αύτήν θρησκείαν
άποτελούσιν έθνος (τό Έλληνικόν έθνος).
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Κράτος ή πολιτεία καλείται η χώρα, η οποία εχει ώρισμέναί

δρια και κατοικείται ύπό ενός ή πολλών εθνών, κυβερνάται δε ύπο-

κοινής τίνος αρχής.

"Εθνος τι δύναται νά άποτελΤι διάφορα κράτη, ανεξάρτητα άπ'ά^τ

ληλων, όπως το Γερμανικόν. "Ετι δε διάφορα εθνη δύνανται νά άπο-

τελώσιν εν Κοάτος. Τοιούτον είναι ή Τουρκία, ή οποία άποτελείτα^-

' ν

άπό τό 'Ελληνικόν έθνος, τό Άλβανικ,όν, τό Τουρκικόν κτλ.

Λαός κράτους τινός λέγονται οί κάτοικοι καί οί υπήκοοι αυτού» .
Πο.Ιίτευμα καλεΐται ό τρόπος, κατά τόν οποίον κυβερναται κρά-
τος τι.

Μοναρχία καλείται τό πολίτευμα, είς τό όποιον τήν άνωτάτην
άοχην έχει ισόβιος καί κληρονομικός άρχων, δηλ. αυτοκράτωρ, βα-
σιλεύς, δούξ κτλ.

Άπό.Ιντος καλείται ή μοναρχία, όταν ό μονάρχ^ης εχη όλόκληρον·
•τήν εξουσίαν είς τάς χεΐράς του. "Οταν ομιος ό μονάρχης κυβερνά
έπί τ ή βάσει θεμελιώδους τινός νόμου, όστις λέγεται σύνταγμα, τότε.
ή μοναρχία καλείται περιωρισμένη ή συνταγματική.

Έν τοιαύτη μοναρχία καί ό λαός διά τών αντιπροσώπων του7
τών βουλευτών, συα.μετέχ_ει είς τήν κυβέρνησιν του κράτους.

ΤυραΥΥΜΟΥ πολίτευμα είναι ή δεσποτική μοναρχία, έν τη οποία
ό μονάρχης κύριος τής ζωής καί τής περιουσίας τών ύπηκόω.ν-

το'). Τοιούτος μονάρχες είναι ό Σουλτάνος.

Έ&τος τής μοναρχίας είναι και τό δημοκρατικόν πολίτευμα, εί-ς.
τό όποιον πάσα εξουσία πηγάζει έκ του λαού, ό οποίος κυβερν^ τό.
νοάτος διά τών ύπ' αύτού εκλεγομένων αρχόντων, ώς είναι ό πρόε-
δρος της δημοκρατίας. ^ ^ .

Πολλά κράτη ή πολιτείαι ήνωμέναι μετ* άλλήλων ύπό κοινήν τινοε
χυβέρνησιν μοναρχικήν ή δημοκρατικήν άποτελούσιν όμοσπονδίαν
ονρποΜτείαν. (Γερμανία, Ελβετία).

Τά μάλλον πεπολιτισμένα κοάτη τής γής είναι τά τής Ευρώπης,..
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Ή Ευρώπη συνέχεται προς ά. μετά της Ασίας, ει^αι όλη σχεδόν
εις τήν βόρειον ευκρατον ζώνην καί κείται εις τό β.δ. μέρος του ανα-
τολικού ημισφαιρίου. Ή θέσι; αυτής είναι εξαίρετος, διότι όχι μό-
νον κείται εν τη καλλιτέρα ζώνγ] της γής, άλλά καί ευκόλως δύνα-
ται νά συγκοινωνη καί μετά τής Ασίας καί μετά τής Αμερικής, τήν
οποίαν εχει πρός δ. καί μετά τής Αφρικής, ή όποία εκτείνεται πρός
ν. αύτης. Ή Ευρώπη είναι πολύ μικρότερα καί τνς Ασίας καί της
Αμερικής καί τής Αφρικής, άλλ' 'έχει πολλούς καί πεπολιτ^σμένους
κατοίκους. Τό σχήμα αυτής είναι τριγωνικόν, ή δέ παραλία ποικι-
λωτάτη· διότι άλλαχού μέν διατεμ,νεται βαθέως υπό πολλών καί με-
γάλων κόλπων, άλλαχού δε πάλιν εξέχει πρός τήν θάλασσαν καί σχη-
ματίζει χερσονήσους, έκ τών οποίων αί μεγαλείτεραι είναι ή Σκαν-
διναυϊκή πρός β. δ. καί τρεις άλλαι πρός ν. ή Ιβηρική, ή Ιταλική
καί ή 'Ελληνικη χερσόνησος.

Ή Ευρώπη συνορεύει πρός ά. μέ τήν 'Ασίαν, άπό της οποίας χω-
ρίζεται διά τών Ουραλίων ορέων, τού ποταμού Ούράλη καί τής
"Κασπίας θαλάσσης,τής μεγαλειτέρας λίμνης τού κόσμου, προς β. μέ
τόν Βόρειον παγωμένον ώκεανόν, πρός δ. μέ τόν Άτλαντικόν καί πρός
ν. μέ τήν Μεσόγειον θάλασσαν, τήν Ποοποντίδα, τόν Εύξεινον πόν-
τον καί μέ τό δρος Καύκασον. Ή Ευρώπη περιστοιχίζεται υπό πολ-
λών νήσων, έ*κ τών οποίων μεγαλείτεραι είναι ή Νέα Ζέρ.βλα εις τόν
Βόρειον παγωμένον ώκεανόν, ή Ισλανδία εις τόν Άτλαντικόν, ή
Μαϊόρκα, ή Σαρδώ, ή Κύρνος, ή Σικελία καί ή Κρήτη εις τήν Με-
σόγειον.

Τό έ'δαοος της Ευρώπης πρός β.ά μέν είναι πεδινόν διαρρεόμε-
νον ύπό πολλών καί μεγάλων ποταμών, πρός ν.δ. δέ μάλλον όρεινόν.
Τά υψηλότερα όρη τής Ευρώπης είναι αί "Αλπεις, έκ τών οποίων
εξέρχονται πολλαί καί μεγάλαι όοοστοιχίαι, αΐτινες διακλαδούνται
κατά πάσας τάς διευθύνσεις. Τό κλίμα αυτής είναι καθόλου μέν εύ-
κραες, ποικίλλει όμως κατά τά διάφορα αυτής μέρη" αί χώραι δη-
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λονότι αί κείμεναι προς β. είναι ψυχρότεραι, αί δε προς ν. θερμό—
τεραι. Ή Ευρώπη έχουσα κλίμα ευκοαες παράγει τά αναγκαιότερα
εις τόν βίον τοΰ ανθρώπου προϊόντα" π.χ. δημητριακούς καρπούς,
όσπρια, ελαιον. οίνον, βάμβακα, λίνον καί κάνναβιν' τρέφει δε καί τά
χρησιμότερα, ζώα,καθώς πρόβατα, αίγας, βοΰς, ίππους, ονους κλπ.
Ή Εύο ώπη έχει καί πολλά δάση δρυών, πευκών, ελατών καί άλλων
άγοίων δένδρων, έκ τών οποίων προμηθευόμεθα ξυλείαν διά την
κατασκευήν επίπλων, διά τήν οίκοδομήν οικιών, διά τήν ναυπηγίαν
καί διά πολλάς άλλας χρείας τού άνθοώπου. Ή ήπειρος αύτη
περιέχει καί πολλά ορυκτά, καθώς γαιάνθρακας, θείον, χρυσόν, άρ-
γυρον, σίδηρον, μόλυβδον, ψευδάργυρον καί πο ΥΧά άλλα χρησιμώ-
τατα εις τόν άνθοωπον.

Ή Ευρώπη είναι πολύ πυκνώς κατψκημένη, όλοι δέ σχεδόν οί
κάτοικοι αυτής άνήκουσιν εις τήν Καυκασίαν φυλήν και άνέοχονται
εις 350 έκατομ., ήτοι τό τού όλου πληθυσμού της γής. Οί Ευ-
ρωπαίοι διαιρούνται εις πολλούς λαούς, εκ τών οποίων οί κυοιώτε-
ροι είναι οί Γερμανοί, οί Σλαύοι, οί Ρωμάνοι καί οί "Ελληνες. Πάν-
τες σ/εδόν οί κάτοικοι της Ευρώπης, έκτος ολίγων τινών εκατομμυ-
ρίων Μωαμεθανών καί Ιουδαίων, είναι Χριστιανοί διαιρούμενοι εις
τρεις Εκκλησίας, τήν όρθοδοξον5 τήν δυτικήν κ.αί τήν τών διαμαρ-
τυρομένων, Ή Ευρώπη διαιρείται εις πολλά κράτη" εκ τούτων τά
μεγαλείτερα και ισχυρότερα είναι εξ, 'Ρωσσία, Γερμανία, Αυστρο-
ουγγαρία, Γαλλία, Ιταλία καί Αγγλία και λέγονται ΜεγάΛαι Δυ-
νάμεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΙ

*Ε127]ηχή χερσόνησος λέγεται ή χερσόνησος, η όποία είναι πρός
ν. τής γραμμής, ήτις άρχεται άπό τού μυχοΰ τοΰ Άδοιατικοΰ πε-
λάγους καί καταλήγει εις τάς έκβολάς τοΰ Δουνάβεως. Ή Ελλη-
νική χερσόνησος είναι ή άνατολικωτέρα τών τριών μεγάλων χέρσοι
νήσων, τάς όποιας έχει.πρός ν. αύτης ή Ευρώπη. Ή θέσις αυτής
είναι εξαίσια, διότι κείται έν τω μέσφ περίπου της βορείου ευκράτου
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ζώνης καί επομένως έχει κλίμα γλυκύτατον γειτονεύει ?>έ μέ τήν
ώραιοτέραν χερσόνησον τής Ασίας, τήν Μικράν Άσίαν, πρός τήν
οποίαν πλησιάζει είς δύο μέρη τόσον πολύ, ώστε σχηματίζει μετ' αύ-
-τής δύο στενωτάτους πορθμούς, %όν Βόσπορον καί τόν Έλλήσπον-
τον, οί οποίοι πεοικοσμούνται μέ πολλάς φυσικάς καλλονάς.

Ή Ελληνική χερσόνησος πρός β. μέν είναι πλατεία, άλλ' έφ' όσον
εκτείνεται πρός ν. στενούται καί καταλήγει είς τό νοτιώτατον ά'κρον
τής Πελοποννήσου, τό άκρωτήριον Ταίναρον. Επομένως προσομοιά-
ζει μέ τρίγωνον, τοΰ οποίου τήν κορυφήν άποτελεΐ τό νοτιώτατον
άκρον του Ελληνικού κράτους. Χωρίζεται δέ άπό μέν τής Ιταλικής
χερσονήσου διά τού Άδριατικοΰ καί τού Ιονίου πελάγους, άπό δέ
τής Αφρικής διά της Μεσογείου θαλάσσης καί άπό τής Μ. Ασίας
διά τού Αιγαίου πελάγους, του Ελλησπόντου, τής Προποντίδος,
τοΰ Βοσπόρου καί τού Εύξεινου Πόντου. Έν τω Αίγαίψ πελάγει
είναι έγκατεσπαρμέναι πολλαί καί χαριέσταται νήσοι, έξ ών αί μέν
κείμ.εναι πρός τήν Έλληνικήν χερσόνησον περιλαμβάνονται είς τήν
Εύρώπην, αί δ' άλλαι άνήκουσιν είς τήν Άσίαν ώς πλησιάζουσαι
περισσότερον είς αύτήν. Ή παραλία ιήςΈλληνικής χερσονήσου έν μέν
τω Άδριατικω πελάγει κα: τω Εύξείνφ Πόντω είναι ώς επί τό
πολύ μονότονος, άλλ' άπό τοΰ Βοσπόρου μέχρι τού πορθμού τού
*Υδρούντος, όστις ενώνει τό Άδριατικόν μέ τό Ίόνιον πέλαγος, ή
χώρα κατατέμνεται ύπό πολλών κόλπων καί πεοιστέφεται ύπό τών
νήσων τού Αιγαίου καί τού Ιονίου πελάγους, αί όποΐαι προσδίδου-
σιν είς τήν παραλίαν αύτής πολλήν ωραιότητα καί χάριν.

Το β.ά.μ.έρος τής χερσονήσου είναι κατά τό πλείστον πεδινόν,ολη
δε ή άλλη χώρα διατέμ-νεται ύπό μεγάλων όροστοιχιών, αϊτινες
είναι διακλαδώσεις τών Ανατολικών "Αλπεων. Τό κλΐμα τής χώρας
είναι γλυκύτατον καί μάλιστα πρός ν., τό δέ έδαφος, διαορεόμενον
ύπό πολλών ποταμών και ύπό τού κλίματος ύποβοηθούμενον, παρά-
γει πολλά, ποικίλα καί εκλεκτά προϊόντα" π. χ. δημητριακούς καρ-
πούς, όσπρια, οινον, έ'λαιον, σύκα, σταφίδα, βάμβακα, καπνόν κλπ.
Τρέφει δέ καί όλα τά συνανθρωπευομ,ενα ζώα, πρόβατα, αίγας, βούς,
ϊππους, όνους, καί εχει καί πολλά ορυκτά, άργύρου, σιδήρου, μολύ-
βδου, ψευδαργύρου καί πολλών άλλων.
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Οί κάτοικοι τής Ελληνικής χερσονήσου ανέρχονται είς 20 περί-
που εκατομμύρια και είναι Έλληνες, 'Ρωμούνοι, Σλαΰοι, Τοΰοκ.οι,
Βούλγαροι, Αλβανοί καί διάφοροι άλλοι λαοί" έξ ολων δε τούτων οί
"Ελληνες ύπερέχουσι καί κατά τδ πλήθος καί κατά τόν πολιτισμόν.
Ή Ελληνική χερσόνησος λέγεται καί χερσόνησος το υ Λΐμ,ον καί Βα.Ι-
χαηχή χερσόνησος, περιλαμβάνει δε εξ μικρά κράτη, τήν Ελλάδα,
τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν, τήν Σερβίαν, τήν Βουλγαρίαν, τό Μαυρο-
βούνιον καί τήν 'Ρωμουνίαν' πεοιλαμβάνει δέ προσέτι καί τρεις άλ-
λας χώρας, τήν Δαλματίαν, τήν Έρζεγοβίνην καί την Βοσνίαν μετά
τού Νόβι-παζάρ, αΐτινες κατελήφθησαν υπό της Αύστρίας.Τά κράτη
τής Έλληνικ*7)ς χερσονήσου είναι ανεξάρτητα άπ' αλλήλων, πλην
της Βουλγαρίας, ήτις είναι υποτελής είς την Τουρκίαν.

Λ. Α. Χ

Ή Ελλάς είναι πατρίς ημών αύτη εις τους αρχαίους χρόνους
ήτο μεγάλη καί ένδοξος, βραδύτερον όμως έξησθενησεν, ύπέκυψεν
είς τους Τούρκους καί άπώλεσε τήν ελευθερίαν της. Μετά δε τετρα-
κοσίων ετών δουλείαν, έπαναστατήσασα τω 1821 κατά τών τυοάν-
νων της, κατώοθωσε μετά επταετή αίματηρόν άγώνα νά άπελευθε-
ρώσγι μικρόν μόνον μέρος αυτής, ενώ τό μεγαλείτεοον στενάζει ακόμη
υπό τόν ζυγόν τής δουλείας. Καί το μέν άπελευθεοωθέν μέοος απο-
τελεί το Έλληνικον Βασίλειον, έκεϊνο δε, τό όποιον διατελεί άκόαη
ύπο τους Τούρκους, λέγεται δούλη ΈΧλάς.

Ή ελευθέρα Ελλάς κατέχει τό ν. μέρος της Έλλ. χερσονήσου,
συνορεύει δε προς ά. με το Αιγαίον πέλαγος, πρός δ. με τό Ίόνιον
πέλαγος, πρός β. με τήν Τουρκίαν καί πρός ν. μέ τό Ίόνιον καί με
τό Κρητικόν πέλαγος. Ή έκτασις αυτής είναι περί τά 65,120 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα, οί δε κάτοικοι άνέρχονται είς 2,434,000.
Ή ελευθέρα Ελλάς εχει περίπου σχήμα τετραπλεύρου, ή δέ πεοί
αυτήν θάλασσα, είς τήν δποίαν είναι έγκατεσπαρμέναι πολλαί καί
τερπνότατα! νήσοι, κατατέμνει τήν πάραλίαν αυτής είς πολλά
μέρη, διαίρει αυτήν είς πλείστας άλλας μικροτέρας χερσονήσους καί
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σχηματίζει κόλπους βαθεΐς καί λιμένας ασφαλέστατους. Τό Ελ-

λ.ηνικόν βασίλειον περιλαμβάνει τήν Θεσσαλίαν καί μικρόν τι μέρος
τής Ηπείρου, τήν Στερεάν Ελλάδα, τήν Πελοπόννησον, πολλάς νή-
σους τοΰ Αιγαίου πελάγους καί τάς Ιονίους νήσους. Διαιρείται δέ
πολιτικώς είς 26 μέρη, τά όποια λέγονται γομοί.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

Στέρεα ΕΛΛάς καλείται μέρος,τό όποιον είναι μεταξύ τής Θεσσα-
λίας καί τής Ηπείρου προς β.καί τής Πελοποννήσου πρός ν.,άπό τής
όποιας χωρίζεται διά τοΰ Κορινθιακού κόλπου, τοΰ Σαρωνικού κόλ-
που καί τής Κορινθιακής διώρυχος, ή οποία ήνωσε τους δύο κόλ-
πους καί άπεχώρισε τήν Πελοπόννησον άπό τής άλλης Ελληνικής
χερσονήσου. Ή Στερεά Ελλάς έχει σχήμα επίμηκες, διήκει άπό τού
Αιγαίου πελάγους πρός ά. μέχρι τοΰ Ιονίου πρός δ. καί διαιρείται
πολιτικώς είς εξ νομούς, 1) τόν νομόν Αττικής, 2) τόν νομόν Βοιω-
τίας, 3) τόν νομόν Φθιώτιδος, 4) τόν νομόν Φωκίδος 5) τόν νομόν
Αίτιολίας καί Ακαρνανίας καί 6) τόν νομόν Εύρυτανίας.

ι

Λίομ,ός Αττική.

!

7 Ό νομ.ός Αττικής κατέχει τό ν. ά. μέρος τής Στερεάς Ελλάδος
αί σχηματίζει πρός ν.ά.- αύτοΰ μικράν τριγωνικήν χερσόνησον, τήν
χερσόνησον τής Αττικής. Ό νομός ούτος πρός ά. συνορεύει μέ τόν
Εύβοϊκόν κόλππν, πρός δ.μέ τόν νομόν Βοιωτίας, μέ τον Κορινθιακον
κόλπον, καί μ.έ τόν νομόν Κορινθίας καί πρός ν. μέ τόν Σαρωνικόν
κόλπον. Ό νομός Αττικής έχει 256,000 κατοίκους. Καί ή μέν
Αττική εκτείνεται άπό τής ΙΊάρνηθος. μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Σου-
νίου καί καταλαμβάνει όλην τήν χερσόνησον, ή όποία κείται μεταξύ
τοΰ Σαρωνικού καί τού Εύβο'ίκοΰ κόλπου" μεταξύ δέ τού Σαρωνι-
,! κοΰ κόλπου καί τής Βοιωτίας κείται ή Μεγαρίς, ή όποία περιλαμ-
βάνεται είς τόν νομ,όν τοΰτον, καθώς και αί νήσοι Σαλαμίς, Αίγινα
καί 'Αγκίστριον, αΐτινες είναι είς τόν Σαρωνικόν κόλπον. Ό νομ.ός
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Αττικής πολιτικώς διαιρείται είς τρεις επαρχίας 1) τ-ής Αττικής,
2) της Μεγαρίδος και 3) τής Αίγίνης. /

. /

1. Επαρχία Άττίκής.

/ ' · ,·ί

Ή Αττική εχει σχήμα τοιγωνικόν, άρχεται δε άπό τοΰ όρους
Πάρνηθος καί καταλήγει είς τό άκρωτήριον Σούνιον, ένθα άλλοτε
ύπήρχεν ό μεγαλοπρεπής ναός τής Σουνιάδος Άθηνκς, τοΰ όποιου
σώζονται ακόμη 14 στύλοι,εξ ών καί το άκρωτήριον λέγεται Καβο-
χοΛόγγαις. Το έδαφος τής χώρας είναι ώς επί τό πολΰ όρεινόν, διότι
προς ν. έχει τό όρος Ααύρειον, τό όποιον περιέχει πολλά μεταλλεύ-
ματα άργύρου, μολύβδου, σιδήρου καί ψευδαργύρου, πρός ά. εχει
τό Πεντελικόν όρος, περίφημον διά τά λευκά του μάρμαρα, πρός β.
τήν Πάρνηθα, εις τούς ανατολικούς πρόποδας τής όποιας είναι η
βασιλική επαυλις Δεκέλεια, πρός δ. τόν Αίγάλεων, οπου έστησε τον
θρόνον αυτού ό Ξέρξης, ΐνα 'ίδη τήν 'έκβασιν της έν Σαλαμΐνι ναυ-
μαχίας, καί έν τω μέσω περίπου τόν Ύμηττόν, ό όποιος φημίζεται
διά τό έξαίοετον μέλι καί διά τόν λαμπρόν χρωματισμόν, τόν όποιον
λαμβάνει κατά τήν δύσιν τοΰ ηλίου. Τά ορη ταΰτα είναι κατά τό
πλείστον άδενδρα καί βραχώδη, άλλα μακρόθεν θεώ^ενα φαίνονται
ώραιότατα καΛ διά τόν λαμπρόν χρωματισμόν, τόν όποιον έχουσι,
καί διά τάς ώραίας καί λεπτάς γραμαάς, τάς οποίας σχηματίζουσιν
είς τόν ορίζοντα, περικλείουσι δέ μεταξύ αυτών καί τινας μικράς πε-
διάδας, έκ τών οποίων μεγαλειτέρα είναι η πεδιάς τών Αθηνών,
ή όποία κείται μεταξύ τού Υμηττού, τής· Πάρνηθας και τοΰ Αιγά-
λεω καί φθάνει μέχρι της παραλίας, καί τής οποίας τό πρός άν. μέ-
ρος είναι κατάφυτον έξ άμπελώνων, ελαιώνων καί άλλων όπωροφό- ■
ρων δένδρων. Πρός άν. δέ τού Πεντελικού είναι η μικρά μέν,
άλλ' ένδοξος πεδιάς τού Μαραθώνας, είς τήν οποίαν οί Αθη-
ναίοι ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Μιλτιάδου κατετροπωσαν τω 490
π. Χ· τους είσβαλόντας είς τήν Ελλάδα βαρβάρους. Δυστυχώς
αί πεδιάδες της Αττικής 'ένεκα τής γυμνότητος τών πέριξ όοέων
είναι ξηραί' καί αύτοί δε οί λεγόμενοι ποταμοί, ό Ίλισός καί
ό Κηφισός, οί όποιοι διέρχονται εκατέρωθεν της πόλεως τών ι
Αθηνών, είναι άπλοι χείμαρροι. Διά τοΰτο η χώρα είναι ξηρά καί
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παράγει. Τό κλΐμα τής Αττικής είναι γλυκύ, άλλ' εύμετάβλητον,
ίο δέ ούρανός αύτής είναι πάντοτε σχεδόν άνέφελος καί φημίζεται
διά τήν χάριν αύτοΰ καί λαμπρότητα.

Έκεΐνο όμως, τό όποιον στολίζει άκόμη πεοισσότεοον τήν χώραν,
(είναι αί Αθήναι, η πατρίς τοΰ Σόλωνος, τοΰ Μιλτιάδου, τοΰ Θε-
μιστοκλέους, τοΰ Αριστείδου καί πολλών άλλων μεγάλων άνδοών,
ή ένδοξοτέρα πόλις τής αρχαίας Ελλάδος. Αί Αθήναι είναι έκτι-
σμ,εναι μεταξύ πολλών λόφων, εις τών οποίων είναι ο τής Ακροπό-
λεως, όστις διασώζει άκόμη πολλά λείψανα τών περικαλλών ναών,
διά τών οποίων ό μέγας πολιτικός άνήρ τών αρχαίων Αθηνών,ό Πε-
ρικλής, άπηθανάτισε τήν δύναμιν, τόν πλοΰτον καί τό μεγαλεΐον τής
αρχαίας πόλεως. Κατά τήν άνοδον είς τόν λόφον τής Ακροπόλεως
εύρίσκονται τά Προπύλαια μετά τής Πινακοθήκης καί πλησίον τού-
των ό ναός τής Άπτέρου Νίκης. Έπί τής Ακροπόλεως σώζονται
λείψανα τών ναών τοΰ Ερεχθείου καί τού Παρθενώνος, έν τω όποίφ
ιστατο τό ύπο τοΰ Φειδίου κατασκευασθέν άγαλμα τής Αθηνάς.

Ό Παρθενών, τό αριστούργημα τής Ελληνικής αρχιτεκτονικής,
ωκοδομ.ήθη επί Περικλέους ύπό τών αρχιτεκτόνων Ικτίνου καί Καλ-
λικράτους καί διεσώθη ολόκληρος μέχρι τού 1687 μ. Χ. διότι είχε
μεταβληθη είς ναόν τής Θίοτόκου καί τελευταΐον είς τζαμίον.

Κατά το έτος ομ,ως τούτο οί Ενετοί πολιορκοΰντες τούς Τούρκους
έν τη Άκοοπολει έ'ρριψαν όβιδα έπί τοΰ Παρθενώνος, όστις έχοησί-
μευεν ώς πυριτιδαποθήκη, καί άνετινάχθη είς τόν άέρα μέγα μέρος
αύτοΰ. ΙΊέριξ τής Ακροπόλεως κείνται τό Θεατοον τοΰ Διονύσου,
το ΆσκληπιεΤον καί τό Ώδ εΐον Ήρώδου τού Αττικού. Ουχί μα-
κράν τούτων εύρίσκονται το μνημ,εΤον τού Λυσικράτους, ή Πύλη τού
Άδοιανοΰ, τό Όλυμπιεΐον, έκ τοΰ οποίου σφζονται 16 στύλοι, ή
ΤΙύλη τής Αγοράς, τό Ώρολόγιον τού Κυρρήστου (Ναός τού Αιό-
λου) καί πλείστα άλλα λείψανα τής ενδόξου εποχής. Αί Αθήναι
έΐναι καί σήμερον ή αεγαλειτέρα καί ώραιοτέρα πόλις τοΰ βασιλείου,
ή πρωτεύουσα τοΰ νομ.οΰ καί όλου τοΰ κράτους έχουσα 111,500
κατοίκους. Ενταύθα κατοικεί ό βασιλεύς, εδρεύει ή Κυβέρνησις καί
συνέρχεται ή Βουλή καί^η Ίεοά Σύνοδος" έν αύτη ύπάρχουσι πολλά
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ανωτέρα εκπαιδευτήρια, καθώς τό Πανεπιστήμιον, τό Πολυτεχνεΐον^
τό Άρσάκειον καί πολλά άλλα. εις τά όποια εκπαιδεύονται χιλιά-
δες νέοι και νέα ι έκ τής ελευθέρας καί έκ της δούλης Ελλάδος" έν
αυτγι προσέτι είναι καί πολλά φιλανθρωπικά κ.αταστήματα, ορφανο-
τροφεία. νοσοκομεία, πτωχοκομειον, φρενοκομεΐον καί πο'^λά άλλα.
Λί Αθήναι κείνται υπό ούρανον γλυκύτατο ν καί ώραιότατον, 'έχ ιυσιν
όδούς ευθείας, περιπάτους συσκίους, πελατείας ώραίας καί είναι έστο-
λισμέναι μέ μεγαλοπρεπείς δημοσίας οίκοδομάς, καθώς τά Άνάχ.τορα,
ή'Ακαδημία, το Πανεπιστήμιον, ή Βιβλιοθήκη, τό Πολυτεχνεΐον, τό
Μουσεΐον, τό Θέατρον, τό Ζάππειον, τό άνακα ινιζόμενον ^αλλιπρε—
πες Στάδιον, καί μέ καλλιμαρμάρους ίδιωτικάς οίκίαςΐ Αί 'Αθήναι
εχουσι παντοειδή βιομηχανικά καταστήματα, διεξάγουσι μέγα έμ-
πόριον μετά τού εσωτερικού καί τού εξωτερικού καί έχουσι πολλ.άς
καί ώραίας έζοχ^άς, μετά τών οποίων συγκοινωνοΰσι διά σιδηροδρό-
μων καί ίπποσιδηροδρόμων* τοιαύται δέ έςοχαί είναι τά Πατήσια,
το παλαιόν καί νέον Φάλτ,ρον, τό Άμαρούσιον, ή Κηφισία και
πολλαί άλλαι -

Τά Πατήσια κείνται είς μικράν άπό τών Αθηνών άπόστασιν,
έχουσι δέ περιπάτους ώραίους, κήπους εύθαλεΐς καί ώραίας έςοχικας ;
οικίας, εις τάς οποίας διέρχονται τό θέρος πολλοί τών κατοίκων τής
πόλεως. Το νέον Φάληρον κείται προς ν τών Αθηνών είς θέσιν τερ-
πνήν επί της παραλίας τού Σαρωνικού κόλπου καί εχει κομψοτάτας
οικίας, θαλάσσια λουτρά, θέατρον καί μεγαλοπρίπές ξενοδοχεΐον. :
πλησίον τού νέου Φαλήρου είναι καί ό τάφος τού Καραϊσκάκη, ό
όποιος πολέμων κατά τών Τούρκων καί πληγωθείς έν τη θέσει ταύτη
ϊπεσεν ένδόξω; τω 1827. Το παλαιόν Φάληρον είναι απέναντι τοΰ Η
νέου καί ν.ά. αυτού, κείται δέ καί τούτο έπί τής παραλίας είς θέσιν
ώοαιοτάτην καί εχει ολίγας, άλλα κομψοτάτας οικίας καί θαλάσσια
λουτρά. Τό δέ Άμαρούσιον καί ή Κηφισία κείνται πρός ταις ύπω-
οείαις τού Πεντελικού καί είναι ύψηλαι, δροσεραί και τερπνότατα:·
κώμαι, είς τάς οποίας πολλοί Αθηναίοι διέρχονται τό θέ"ροςΐί Πρός ;
β. της Κηφισίας είναι ή Δεκέλεια, ήτις λέγεται καί Τατοϊ^ν καί
κείται είς τάς υπώρειας τής Πάρνηθος. Ή Δεκέλεια είναι κατάφυ-
τες έκ πεύκων, ελατών καί άλλων άγριων δένδρων καί περιέχει πολ-
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ι Λους αγοους καί εκτεταμένας φυτείας, ανήκει δε είς τόν βασιλέα καί
"^ησιμεύει ώς θερινή έπαυλις αύτοΰ.
\\ ί;_,Χό_έπίνειον τών Αθηνών είναι ό Πειραιεύς, όστις 'ένει 43,000 κα-
Γ-τοίκους περίπου καί κείται πρός ν.δ. τής πρωτευούσης, άπό τής οποίας
π έχε ι περί τά οκτώ χιλιόμετρα. Ό Πειραιεύς είναι ή έμπορικωτέρα
,-«όλις τής ελευθέρας Ελλάδος, έχει εύρύχωρον καί άσφαλέστατον λι-
, μενα, περιλαμβάνει πολλά καί ποικίλα βιομηχανικά καταστήματα"
μηχανουργεία, Ναυπηγεία, κλωστήρια, υφαντήρια, άτμομύλους καί
τ;ολλά άλλα εργοστάσια, καί συνδέεται μετά τού νέου Φαλήρου καί
•της πρωτευούσης διά σιδηροδρόμου. Ό Πειραιέύς ϊειναΐ"πόλις ώραιο-
ρτάτη, έ'χει οδούς εύρείας καί κανονικάς, πλατείας ώραίας καί κατα-
Ι^ύτους, οικίας μεγαλοπρεπείς, γυμνάσιον, άνώτεοον θηλέων έκπαι-
Ι&ευτήριον καί πολλά φιλανθρωπικά καταστήματα" είς δέ τήν εισο-
ρόν τοΰ λιμένος αύτοΰ είναι ό τάφος τοΰ μεγάλου ναυάρχου τής Ελ-
ληνικής επαναστάσεως Ανδρέου Μιαούλη.:

Είς τό ν. άκρον τής χερσονήσου καί πρός ά. τοΰ Σουνίου είναι τά
Αργαστήρια, έν οις κατοικοΰσιν ολοι οί εργαζόμενοι είς τά μεταλλεία
τ:>ΰ Λαυρείου-;Τά Εργαστήρια είναι πόλις παράλιος καί έχουσι πολλάς
με ταλλευτικάς καμίνους, όνομαστόν πλυντήριον, είς τό όποιον καθαρί-
ζονται τά μεταλλεύματα, πρίν ριφθώσιν είς τάς καμίνους, καί

8,000

κατοίκους" συνδέονται δέ μετά τών Αθηνών διά σιδηροδρόμου, όστις
|εέρχεται διά πολλών χωρίων, τών οποίων οί κάτοικοι όμιλούσιν
5*τός τής Ελληνικής καί τήν Άλβανικήν γλώσσα ν. £

ί / 2. Επαρχία Μεγαρίδος.

Μί ,

) |· Η Μεγαρίς κείται πρός β.δ. τής Αττικής, έχει σχήμα επίμηκες
[αί εκτείνεται άπό τού Αιγάλεω μέχρι τού Κορινθιακού κόλπου προς
.καί άπό τού όρους Κιθαιρώνος, ό'περ χωρίζει αύτήν άπό το&νο-
ου τής Βοιωτίας, μέχρι τοΰ Σαρωνικού κόλπου πρός ν. περιλαμ-
βάνει δέ ή επαρχία αύτη καί τήν νήσον Σαλαμίνα.' Το έδαφος τής
εγαρίδος είναι κατά τό πλείστον όοεινόν, διότι πλην τοΰ Κιθαιρώ-
«,· καί τού Αιγάλεω, τά όποια περικλείουσιν αύτή^ άπό β. καί ά.
ιί καί τήν Γεράνειαν, ή όποία άρχεται άπό τής παραλίας τοΰ Κο-
ίνθιακού κόλπου καί διευθυνομένη πρός ά. διασχίζει κατά μήκος
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΕΤΑΞΑ 3

Ρ
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την χώραν και κατέρχεται μέχρι τής παραλίας τού Σαρωνικού, ενθοί
καταπίπτει άποτόμως πρός τήν θάλασσαν. Τό κρημνώδες τούτο μέ-
ρος, διά τού δποίου διέρχεται ό σιδηρόδρομος τής Πελοποννήσου,
λέγεται: Κακή σκάλα, άλλοτε δέ έλέγετο: Σκειρωνίδες, πέτραι άπ{·
τού "ληστού Σκείρωνος, ό όποιος εκεί που παραμονεύων εροιπτε τού;
διαβάτας εις τήν θάλασσαν. Τά όρη ιαύτα εχουσι πολλά δάση πευ··ί
κών καί πεοικλείουσι δύο πεδιάδας, τήν Μεγαρικήνκαί τής Έλευσί"
νος. α'ίτινες έχουσι πολλούς αγρούς, αμπελώνας καί ελαιώνας. Οί
κάτοικοι τής χώρας είναι κατά το πλείστον γεωργοί καί οί πλεΐσ^'
αύτών όμιλούσι καί -την Άλβανικήν.

Πρωτεύουσα τής Μεγαρίδος είναι τά Μέγαρα, τά όποία κεΐντί!
πλησίον τής παραλίας, έχ_ουσι περί τάς 6,4 00 κατοίκους καί συγ'"
κοινωνούσι μετά τών Αθηνών διά σιδηο

οδ ρόμου. Πρός ά. τών Μ*
γάρων κείται ή ΈλευσΙς μικρά παράλιος κώμη, ή όποία είς το^
αρχαίους χρόνους άνήκεν είς τήν Άττικήν, νυν δέ περιλαμβάνετε
είς τήν έπαοχίαν Μεγαρίδος. Έν αύτη σώζονται άκόμη τά έοείπΐ
τού μεγαλοπρεπούς ναού τής Δήμητρος, έν τώ όποίω έτελούντο ί!
τούς άοχαίους χρόνους τά Ελευσίνια μυστήρια.

Ό Σαλαμίς, ή όποία σήμερον λέγεται καί Κόύ.Ιονρη, είναι μι/(
νήσος είς τόν μυχόν τού Σαρωνικού κόλπου, φράσσει δέ τόν μικί'
κόλπον τής Έλευσϊνος καί σχηματίζει μετά τής Αττικής τά ενδεί
στενά τής θαλάσσης, είς τά όποια οί Έλληνες.,,, ύπό τήν άρχ_ηγί
τού Σπαρτιάτου Εύρυβιάδου καί τού Άθηνάΐου Θεμιστοκλέους κα'
ναυμάχησαν τω 480 π. Χ. τόν Πε^σικόν στόλον καί ούτω διέσωδ
τήν έλευθερίαν καί τον πολιτισμόν τής Ελλάδος. Είς τό βορί
άκρον τού στενού τούτου σχημ,ατίζει ή νήσος μικρόν άκρωτηριον^ |.»
τού οποίου κείται ό Βασιλικός ναύσταθμος. Ή ΣαλαμΛς εχει 'Ι
τάς 6000 κατοίκους, έζ ών οί ήμίσεις κατοικούσι τήνόμώνυμον ι
λιν κειμένην είςτήν δ. παραλίαν τής νήσου, οί δ' άλλοι είναι έγκ<ίί
σπαρμένοι είς δια'φορα αύτής μέρη ή διαμ.ένουσιν εις τόν ναύσταθ^

3. Επαρχία Αίγίνης.

Χ*Η Επαρχία Αίγίνης αποτελείται έκ ττς νήσου Αίγίνης
τής μικράς νήσου Άγκιστρίου.

Ή Αίγινα είναι νήσος μικρά, τριγωνικού σχήματος, κείται ε*
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ίΐ μ.έσον τοΰ Σαρωνικού κόλπου καί εχει περί τάς 8200 κατ. Τό έδα-
φος αύτης είναι όρεινόν καί μόνον πρός ν.δ. έχει μίαν μικράν πε-
διάδα έκτεινομενην κατά μήκος τής παραλίας καί κατάφυτον έξ
αμπέλων, ελαίων, συκών, αμυγδαλών καί άλλων οπωροφόρων δέν-
δρων.]γΈπί τής παραλίας ταύτης είναι καί ή ομώνυμος πόλις, ή
οποία εχει 4,700 κατ. άσχολουμένους είς τήν γεωαγίαν, τήν σπογ-
γαλιείρ^Γκαί την άγγειοπ7.αστικήν, είς τήν οποίαν έπεδόθησαν οί κά-
τοικοι έ'νεκα τοΰ καταλλήλου λευκού πηλού, όστις ευρίσκεται άφθο-
νος έν τγΐ νησωΛ^Η Αίγινα ύπήρξεν επί τινα χρόνον ή πρωτεύουσα
τού κράτους, διότι έν αύτν) κατ' άρχάς διέμενεν /■ Ζναποδίστριας, ό
όποιος καί έ'κτισεν ενταύθα μέγα όρφανοτροφεΐον διά τά ορφανά τής
επαναστάσεως, όπερ κατόπιν μετετράπη είς στρατώνα καί φυλακάς,
]Ρίϊ νήσος αύτη είς τους άρχαίους χρόνους άπέκτησε μεγάλην δύνα-
μίν διά τοΰ εμπορίου καί τής ναυτιλίας, τήν οποίαν είχεν, ακόμη
δέ καί τώρα σώζονται 5κ τής άκμής εκείνης ό τεχνητός λιμήν τής
αρχαίας πόλεως καί τά ερείπια τού περιφήμου ναού τής Αθηνάς,
όστις εκείτο 2 1]2 ώρας πρός ά. της πόλεως.]

Τό δέ Άγκίστριον κείται πρός δ.τής Αίγίνης καί είναι πολύ μικρά
νήσος κατάφυτος έκ πευκών καί έχει περί τους 700 κατοίκους.

ΙΊίομός Βοιωτίας.

Ο νομός Βοιωτίας εκτείνεται άπό τής Αττικής καί τής Μεγαρί-
δος μέχρι τών νομών Φθιώτιδος καί Φωκίδος πρός β. καί άπό του
Κορινθιακού μέχρι του Ευβοϊκού κόλπου πρός ά., οπου σχηματίζει
μετά τής νήσου Ευβοίας τον στενόν πορθμόν τού Εΰρίπουν Ό νομός
τής Βοιωτίας εχει σχήμα επίμηκες καί έ'κτασιν μεγαλειτέραν της
Αττικής και 57,000 κατοίκους" είναι δέ χώρα κατά το πλείστον
πεδινή καί εγκλείεται μεταξύ τοΰ Κιθαιρώνος καί τής Πάρνηθος
πρός ν. καί τοΰ Παρνασσού καί τοΰ Πτώου πρός β., εντός δ1 αυ-
τής έχει τό ορος τών Μουσών Ελικώνα. Τά όρη ταύτα είναι
υψηλά καί δασώδη, οί δ1 άπ' αυτών καταφερόμενοι χείμαρροι
κατέρχονται είς τήν μεγάλην πεδιάδα τής Βοιωτίας, τήν οποίαν
τά πέριξ δρη περιστέφουσι καί ποοάγουσι θαυμασίως τήν βλά-
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στησιν αυτής. Ή πεδιάς αυτή διαιρείται είς δύο μέρη, είς την
•πεδιάδα τών Θηβών, τήν οποίαν διαρρέει ό Ασωπός ποταμός, ό
όποιος πηγάζει έκ. τού Κιθαιρώνος καί έκβάλλει είς τόν Εύβοϊκόν
κόλπον, καί τήν πεδιάδα τής Λεβαδείας, εις την όποίαν εισέρχεται ό
άπό β. κατερχόμενος Κηφισός, όστις χύνεται είς τήν μεταξύ Θη-
βών καί Λεβαδείας κειμένην Κωπαίδα λίμνην. Οί ποτααοί ούτοι
■ ,αθιστώσι τήν χώραν εύφορωτάτην, αλλά τό κλίμα αυτής ένεκα
τών λιμναζόντων υδάτων, καί μάλιστα πρός β., είναι πολύ νοσηρόν
κατά τό θέρος. Τά κυριώτερα προϊόντα τής Βοιωτίας είναι οί δη-
μητριακοί καρποί, τα όσπρια, ό οίνος καί ό βάμβαξ, όστις καλλιερ-
γείται ιδίως είς τήν πεδιάδα τής Λεβαδείας. Ή Βοιωτία είναι άραιώς
κατωκημένη, οί δέ κάτοικοι αυτής ασχολούνται ώς επί τό πολύ είς
τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν, τινές δ' έξ αυτών όμιλούσι καί
τήν Άλβανικήν. Ή Βοιωτία διαιρείται πολιτικώς είς δύο επαρχίας,
είς τήν έπαρχίαν τής Λεβαδείας καί είς τήν έπαρχίαν τών Θηβών .

1 Επαρχία Λεβαδείας.

Ή επαρχία τνής Λεβαδείας κατέχ ι τό β.δ. μέρος της Βοιωτίας·
πρωτεύουσα δ' αυτής καί ολου τού νομού Βοιωτίας εΤναι ή Λεβά-
δεια, ή όποία κείται έν ωραία τοποθεσία προς β. τού ό'ρους Ελικώ-
νος καί έχει 6,200 κατοίκου^/»Πλησίον αύτης ητο είς τους άρχαίους
χρόνους τό περίφημο^ μαντειον τοΰ Τροφωνίου, όστις, καθώς λέγε-
ται, έκτισε τον ναόν τοΰ Απόλλωνος έν Δελφοί ς/^Ώ ρ ό ς β της Λε-
βαδείας κείται τό χωρίον Κάπραινα, πλησίον τοΰ όποιου ητο η αρ-
χαία Χαιρώνεια, έν γ 6 Φίλιππος ό βασιλεύς τής Μακεδονίας ένίκησε ?
τούς Αθηναίους, τούς Θηβαίους καί τούς Κορινθίους^,οί όποιοι πρός
τιμήν τών πεσόντων κατά τήν μάχην ανήγειραν τύμβον ώραιότατον
καί έστησαν έπ' αύτού μεγαλοπρεπή μαρμάρινον λέοντα σωζόμενο^
ακόμη καί σήμερον. Πρός β.δ. τής Λεβαδείας είναι η Άράχωβα,
μικρά κώμη έκτισμένη εις τάς νοτίους ύπωρείας τοΰ Παρνασσού έν
θέσει γοαφικωτάτΥ) καί έχουσα ονομαστήν ταπητουργίαν.) Έν αυτή
ό Καραϊσκάκης κατετρόπωσε τούς Τούρκους τω 1826 καί έστησε
τρόπαιον είς άνάμνησιν τής ενδόξου νίκης του κατά τών εχθρών τή<·
-πατρίδος.



ξ

37

2 Επαρχία Θηβών.

I | ^ .

/Η επαρχία τών Θηβών κατέχει το ν.ά. μέρος τής Βοιωτίας καί
εκτείνεται άπό τοΰ Κορινθιακού μέχρι τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου.Πρωτεύ-
ουσα τής επαρχίας είναι αί Θήβαι, αί όποΐαι ε:ναι έκτισμέναι έπί τού
];; λόφου, έπί τοΰ όποιου τό πάλαι εκείτο ή ακρόπολις τών αρχαίων Θη-
£ βών Καδμεία. Αί Θήβαι σήμερον είναι μικρά πόλις έχουσα περί τας
3,400 κατ., άλλ' είς τούς αρχαίους χρόνους αί Θήβαι ήσαν μία έκ
τών μεγίστων πόλεων τής αρχαίας Ελλάδος" έφθασαν δ' εις τήν με-
γίστην άκμήν καί δόξαν αυτών αί Θήβαι έπί τών δύο μεγάλων αύ-
τής στρατηγών,τοΰ Πελοπίδου καί τοΰ 'Επαμεινώνδου, ότε καί διημ-
φισβήτησαν τήν ήγεμονίαν τής Ελλάδος.: Πρός ά. τών Θηβών καί
έπί τής παραλίας τοΰ Ευβοϊκού κολπου εκείτο ή αρχαία Αύλίς, έκ
τής όποιας οί Έλληνες έξέπλευσαν εναντίον τής Τροίας ύπό τήν άρ-
χηγίαν τοΰ Αγαμέμνονος. Πρός ν. δέ τών Θηβών έκειντο αί Ιΐλα-
ταιαί, έν αις τώ 479 π.Χ» οί "Ελληνες ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Σπαρ-
τιάτου Παυσανίου κατετρόπωσαν τούς Πέρσας.

Φθδώτεδος.

Ό νομ,ός Φθιώτιδος κείται πρός β.δ. τοΰ νομού Βοιωτίας καί
έ'χει 99,000 κατοίκους. Ό νομ.ός ούτος έκτείνεται άπό τής Βοιω-
τίας καί τοζί νομοΰ Φωκίδος μέχρι τοΰ νομ.οΰ Λαρίσης καί τοΰ
νομ.οΰ Μαγνησίας πρός β. καί άπό τοΰ νομοΰ Εύρυτανίας μέχρι τοΰ
Εύβοϊκοΰ καί τοΰ Παγασητικού κόλπου πρός ά. Μεταξύ δέ τών δύο
τούτων κόλπων έκτείνεται ό Μαλιακός κόλπος, όστις εισχωρεί βα-
θέως είς τήν £ηράν καί διαιρεί τήν άνατολικήν παραλίαν τού νομού είς
δύο άνισα μέρη, μεταξύ τών όποιων ένσφηνοΰται ή β.δ. άκρα τής
Εύβοιας. Ό νομός Φθιώτιδος πολιτικώς διαιρείται ες τρεις επαρχίας"
1) τής Φθιώτιδος, 2) τής Λοκρίδος καί 3) του Δομοκού.

1. Επαρχία Φθιώτιδος.

Ή Φθιώτις κατέχει τό β. μέρος τοΰ νομού, έκτείνεται δέ άπό του
όρους Οίτης μέχρι τοΰ όρους "Οθρυος πρός β. καί άπό τοΰ ύψηλοΰ
Τυμφρηστού καί τής Όξιάς, τά όποια χωρίζουσιν αύτήν άπό τής Ευ--
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ρυτανίας μέχρι τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου πρός ά. Τά μεγαλοπρεπή ταΰτα
ορη, τά όποια περιστέφουσι τήν Φθιώτιδα, είς μέν τάς κλιτύας αυ-
τών έχουσι μεγάλα καί πυκνότατα δάση έκ παμμεγέθων πευκών,
ελατών καί άλλων άγριων δένδρων, εις δέ τάς υπώρειας αυτών βλα-
στάνει άφθονον χόοτον, τό όποιον ύποβοηθεΐ τήν άνάπτυξιν τής κτη-
νοτροφίας. Έκ τών ορέων τούτων ή μέν "Οθρυς καί ή Οίτη διευθύ-
νονται πρός ά. ό δέ Τυμφρηστός καί ή Όξιά πρός ν,έν τω μέσω
δέ αυτών άπλοΰται ή μεγάλη καί εύφορος πεδιάς τής Φθιώτιδος,'τήν
οποίαν διαρρέει κατά μήκος 6 ποταμός Σπερχειός (Αλαμάνα), όστις
πηγάζων έκ τοΰ Τυμφρηστού διευθύνεται πρός ά. καί δεχόμενος πολ-
λούς εκατέρωθεν παραποτάμους έκβάλλει είς τόν Μαλιακόν κόλπον.
Ό κόλπος ούτος κατά τούς αρχαίους χρόνους είσήρχετο βαθύτερον
είς τήν ξηράν καί έσχημάτίζε μετά τών ανατολικών κρημνωρειών τοΰ
ορούς Καλλιδρόμου, κλάδου τής Οίτης, τό περίφημον στενόν τών Θερ-
μοπυλών, τό όποιον έδόξασεν ό Λεωνίδας μετά τών 300 Σπαρτια-
τών μαχόμενος εναντίον απειραρίθμων εχθρών (τών Περσών) τής πα-
τρίδος τω 480 π. Χ.

Τά ύδατα όμως τοΰ Σπερχειοΰ προσέχωσαν διά τής ιλύος αυτών
τήν θάλασσαν καί ούτω τό ένδοξον έκεϊνο στενόν μετεβλήθη είς άλί-
πεδον έκτεινόμενον μέχρι τής θαλάσσης. Άλλα καί κατά τούς νεω-
τέρους χρόνους έδοξάσθη τό μέρος εκείνο" διότι πρός β. τοΰ περί-
φημου στενού καί παρά τήν γέφυοχν τοΰ Σπερχειού ό Αθανάσιος
Διάκος τό ήρωϊκόν παράδειγμα τοΰ Λεωνίδου μιμούμενος ήγωνίσθη
ός λέων εναντίων πολλών χιλιάδων Τούρκων προτιμήσας νά θυσιάση
τήν ζωήν του παρά νά καταισχύνη διά τής φυγής τόν ιερόν εκείνον
τόπον, τον όποιον ό Λεωνίδας διά τοΰ αίματος του έδόξασε καί έλάμ-
πρυνε. Το κλίμα τής Φθιώτιδος εκατέρωθεν της πεδιάδος παρά τούς
πρόποδας τών ορέων είναι ψυχ_ρόν καί ύγιεινόν, άλλ' έν τω μέσια
αυτής είναι πολύ θερμόν κατά τό θέρος καί εί'ς τινα μέρη πολύ νο-
σηοόν. Τό έδαφος όμως αυτής είναι εύφορώτατον καί παράγει
πολλούς δημητριακούς καρπούς, όσπρια, καπνο'ν, βάμβακα, οίνον
και έλαιον' οί δέ κάτοικοι άσχολοΰνται κατά τό πλείστον είς τήν
γεωργίαν καί τήν κτηνοτρόφίαν.

Πρωτεύουσα τής Φθιώτιδος καί όλου τοΰ νομοΰ είνε ή Λαμία, η
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οποία κείται είς τάς κλιτύας εύφορωτάτης κοιλάδος παρά τούς πρό-
ποδας τής ακροπόλεως Άκρολαμίας καί έχει περί τάς 7,400 κ. Έν
|;|*.ύτη έσουβλίσθη ύπό τών Τούρκων ό ήρως τής Αλαμάνας Διάκος,
■του όποιου τόν ανδριάντα θά στήσωσιν οσονούπω είς τήν πλατεϊαν

ιί* ^ ,'

■[Ητής πόλεως. Πρός ά. τής Λαμίας καί είς άπόστασιν 3 περίπου ώρών
; απ αύτής είναι ή Στυλίς, ήτις κείται έπί τής παραλίας τοΰ Μα-
λιακοΰ κόλπου καί χρησιμεύει ώς επίνειον τής Λαμίας καί όλης τής
: Φθιώτιδος. Πρός ν. δ. δέ τής Λαμίας είναι ή Υπάτη, τής όποιας
-τά θερμά λουτρά φημίζονται διά τάς ίαματικάς αυτών ιδιότητας.\

2. Επαρχία Λοκρίδος.

ί » . , ,
Ή Λοκρίς κατέχει τό ν. ά. μέρος τοΰ νομοΰ καί έκτείνεται απο

'.-ής Βοιωτίας μέχρι τής Οίτης πρός β. καί άπό τοΰ Παρνασσού μέχρι
•τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου πρός ά. έ'νθα σχηματίζεται ό μικρός κόλπος τής
Αταλάντης ό καί Όπούντιος καλούμενος; Η Λοκρίς έχει έν τω
.μέσω μίαν μεγάλην πεδιάδα κειμένην μεταξύ τοΰ Παρνασσοΰ, τοΰ
■ -'Πτφου καί τής Οϊτης καί διαρρεομένην ύπό τοΰ Κηφισοΰ, όστις
-πηγάζει έκ τοΰ Παρνασσού παρά τήν άρχαίαν Λίμνην καί χύνεται
['-ίίς τήν Κωπαίδα. Τό κλίμα τής χώρας είναι μάλλον ψυχρόν, άλλ'
! ύγιεινόν* το δέ έδαφος αύτής είναι εύφορώτατον, άλλ' υπόκειται είς
■•■ϊεισμούς καταστρεπτικούς. Οί κάτοικοι τής Λοκρίδος είνε ώς έπί τό
-<τολύ γεωργοί ασχολούμενοι είς τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών
-καρπών, τοΰ βάμ,βακος καί τοΰ καπνοΰ.>:-'

Ή Λοκρίς δεν έ'χει μ.εγάλας πόλεις· αί κυριώτεραι κωμοπόλεις
κύτής είναι η Αταλάντη, ή όποια κείται πλησίον τοΰ ομωνύμου
κόλπου, εινε πρωτεύουσα τής επαρχίας καί έχει 1400 κ. μετά τής
Αταλάντης συνέχεται ή "Ανω ή Νέα Πέλλα συνοικισμός τών Μακε-
δόνων εγκατασταθέντων εκεί άπό τών χρόνων τής έπαναστάσεως.Πρός
β. ά. τής Αταλάντης είναι ή μ.ικρά κώμη Λιβανάταις ή πατρίς τοΰ
Όδυσσέως Ανδρούτσου καί πρός δ. ή μεγαλειτέρα. κωμόπολις τής
επαρχίας Δ^δίον, τό όποιον συγκοινωνεί μετά τής Αταλάντης δι'
άμαξιτοΰ όδοΰ καί έ'χει περί τάς 3400 κατοίκους1.

3. Επαρχία Αομοκοϋ.

λΒ επαρχία Δομοκού κείται πρός β. τής επαρχίας Φθιώτιδος καί

■Α
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χωρίζεται απ* αυτής διά τής όροστοιχίας τής "Οθρυος. Πρωτεύουσα,
δέ ταύτης είναι ό Δομοκός, όστις κείται προς β. τής λιανής Ξυνιάδοστ, ν
(Δαουκλή) επί θέσεως υψηλής, έκ της όποιας φαίνεται άπλουμένη με- Η
γαλοπρεπώς ή πεδιάς τής Θεσσαλίας καί έχει 1,600 κατοίκους.

ΐνομ.6ς Φωκίδος.

/' Ό νομός Φωκίδος κείται πρός ν. τοΰ νομού Φθιώτιδος" εκτείνεται,
δέ άπό τής Φθιώτιδος μέχρι τοΰ Κορινθιακού κόλπου πρός ν. καί άπο
τοΰ νομού Βοιωτίας μέ)'ρι τοΰ νομού Αιτωλίας καί Ακαρνανίας:
πρός δ. έ^/ει 60,500 κατοίκους καί διαιρείται πολιτικώς εις δυο* !
επαρχίας, τής Παρνασσίδος καί τής Δωρίδος.

1. Επαρχία Παρνασσίδος.

Ή Παρνασσίς κείται πρός δ. τοΰ μεγαλοπρεπώς ύψουμένου Παρ-
νασσού, έξ ου έλαβε καί τό όνομα, περιλαμβάνει δέ μέοος τής αρ-
χαίας Δωρίδος, τής Αοκρίδος καί τής Φωκίδος καί εκτείνεται πρός. |
ν. μέχρι τοΰ Κορινθιακού κόλπου, όστις κατά τό μέρος τοΰτο σχη-
ρ,ατίζει άλλον μικρότερον κόλπον, τόν Κρισαΐον. Ό Παρνασσός είναι,
όρος ύψηλόν καί δασώδες, όπερ οί αρχαίοι έθεώρουν ώς όρος ιερόν
τών Μουσών καί τοΰ Απόλλωνος, αί δέ ύψηλότεραι αύτοΰ κορυφαί-
είναι δύο, ό Γεροντόβραχος καί ή Λιάκουρα-· έκ τής όποιας λέγεται·,
καί ό εκεί παραγόμενος περίφηρ,ος τυρός «τυρί της Λ,ιάκουρας». Ή
άπό τών κορυφών τούτων θέα τών πέριξ είναι μαγευτική, καί διά
τούτο πολλοί καί μάλιστα ξένοι περιηγηταί, ανέρχονται εις αύτάςν
όπως εκείθεν θαυμάσωσι τήν άνατολήν τού ηλίου καί άπολαύσωσι του· |
λαμπρού θεάματος, τό όποιον ή άποψις τών πέριξ παρουσιάζει. Εις τινα
τών κορυφών τοΰ Παρνασσοΰ υπάρχει άντρον παμμέγιστον, Κωρύκιον-
καλούμενον' είς δέ τάς νοτίους υπώρειας τοΰ όρους ήσαν άλλοτε οί
Δελφοί, ένθα υπήρχα τό περιώνυμον μαντεϊον τοΰ Ά'πόλλωνος καΐ'
έτελοΰντο κατά τήν άρχαιότητα οίάγώνες, τά Πύθια. Οί Δελφοί (νΰν>
τό χωρίον Καστρί) αγορασθέντες ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως άνε-
σκάφησαν καί ούτως εύρέθησαν έν αύτοΐς πλεϊσται αρχαιότητες μεγάλης
άξιας. Πρός δ. τοΰ Παρνασσοΰ είναι άλλο όρος ύψηλόν, ή Γκιώνα,ί
ή όποία έχει πολλά καί πυκνότατα δάση ελατών. Μεταξύ δέ της
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Γκιώνας καί τοΰ Παρνασσοΰ εκτείνεται ή κοιλάς τής Άμφίσσης, ήτις
κατέρχεται ρ-έχρι του Κρισαίου κόλτου καί είναι κατάφυτος ίζ
έλαιών, τών όποιων αί έλαϊαι έχουσιν ώραίαν γεΰσιν καί είναι γνω-
σταί ύπό τό όνομα «έλαϊαι τών Σαλώνων». Τό κλίμα τής χώρας
είναι ψυχρόν καί μάλιστα πρός β. οί δέ κάτοικοι άσχολοΰνται ώς επί
τό πολύ είς τήν γεώργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν.

Χ Πρωτεύουσα τής Παρνασσίδος καί όλου τοΰ νομού Φωκίδος είναι
ή Άμφισσα (Σάλωνα) είς τό άκρον τής ομωνύμου κοιλάδος έν θέσει
τερπνότατη κειμένη καί έχουσα περί τάς 5,400 κατοίκους. Έπίνειον
αυτής είναι ή 'ίτέα, ή όποία κείται εις τόν μυχόν του Κρισαίου κόλ-
που καί απέχει δύο σχεδόν ώρας άπό τής Άμφίσσης.^Έν τή δυτική
παραλία τοΰ κόλπου τούτου είναι τό Γαλαξείδιον, παράλιος πόλις,
έχουσα καλόν λιρ.ένα, ναυπηγέϊον καί περί τάς 4,1 ΟΟ^κατοίκους, έκ
τών οποίων πολλοί είναι ναυτικοί, φημιζόμενοι διά τήν μεγάλην αυ-
τών ικανότητα. Μεταξύ δέ τής Γκιώνας καί τοΰ Παρνασσοΰ καί επί
τής όδοΰ. ήτις φέρει έκ τής Άμφίσσης εις τήν Λαμίαν κείται ή μι-
κρά κωμόπολις Γραβιά, όπου είναι τό ονομαστόν Χάνο, τό όποιον
έδόξασε ρ,αχόμενος κατά τών Τούρκων ό Όδυσσεύς Ανδρούτσος μετά
τών 120 συντρόφων του, πρός τιμήν τών οποίων οί "Ελληνες εύγνω-
ρ.ονοΰντες έστησαν μεγαλοπρεπές μνηρ.εΐον φέρον τήν προτομήν του
Όδυ

2. Επαρχία Δωρίδος.

Ή Δωρις κείται πρός δ. τής Παρνασσίδος, κατέρχεται μέχρι τοΰ
Κορινθιακού κόλπου καί εκτείνεται πρός δ. μέχρι τής Αιτωλίας, άπό
τής οποίας χωρίζεται διά τών Βαρδουσίων ορέων καί τοΰ ποταμοΰ
Μόρνου, όστις πηγάζων έκ τής Οίτης, ρέει προς ν. καί έκβάλλει είς
τόν Κορινθιακόν κόλπον. Τό έδαφος τής Δωρίδος είναι όρεινόν,
διότι πρός β. εχει τήν Γκιώναν καί τά Βχρδούσια, τών ότοίων
αί διακλαδώσεις διηκουσι δι' όλης τής χώρας καί φθάνουσι μέ-
χρι τοΰ Κορινθιακού κόλπου" δια τούτο δέ καί ή συγκοινωνία εί-
ναι πολύ δύσκολος καί τό κλίμα πολύ ψυχρόν, οί δέ κάτοικοι αυ-
τής ολίγοι και είς πολλάς κώμας διεσπαρμένοι.1 Ή Δωρίς παρά-
γει ολίγους δημητριακούς καρπούς, κυρίως δέ οί κάτοικοι άποζώ-
σιν έκ τής κτηνοτροφίας καί μάλιστα αίγών καί προβάτων^ τά όποία,
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το μέν θέρος νέμονται είς τάς χλοεράς ύπωρείας τών ορέων της
χώρας, τόν δέ χειμώνα μεταβαίνουσιν είς χειμάδια μ.έρη τών επαρ-
χιών Φθιώτιδος, Παρνασσίδος καί Αττικής Ν*

Πρωτεύουσα της Δωρίδος είναι, τό Λιδωρίκιον, τό όποιον κείται
εν τώ μέσω περίπου τής έπαρχίας καί έχει περί τούς 1,100 κατ.
Είς τούς πρόποδας τών Βαρδουσίων είναι ήμικρά κώμη Άρτοτίνα,ούχί
δέ μακράν τής θαλάσσης κείται ή κώμη Βιτρινίτσα, έ'χουσα 900 κ.
Προ τής άκτής κείνται τά νησύδρια Τριζόνια, τά όποια. γρησιμ.εύου—
σιν ενίοτε ώς λοιμοκαθαρτήριον.

Λίομ,ός ^έτούλίας χαΐ Ακαρνανίας^

Ό Νομός Α ίτωλίας καί Ακαρνανίας περιλαμβάνει όλον σχεδόν τό
δυτικόν μέρος τής Στερεάς "Ελλάδος, οί κάτοικοι όμως αύτοΰ σχε-
τικώς μέ τήν έκτασιν είναι ολίγοι, διότι μόλις ανέρχονται είς 1*2,100Οι
Ό Νομ,ός ούτος έχει σχήμ.α σχεδόν κυκλοτερές καί έκτείνεται άπό
του νομού Φωκίδος καί τοΰ νομοΰ Εύρυτανίας μέχρι τοΰ Ιονίου πε-
λάγους πρός δ. καί άπό τής Ηπείρου μεχ,Ρ1 τ0'ύ Κορινθιακού κόλ-
που προς ν. πλησιάζει δέ πολύ πρός τήν Πελοπόννησον χ«αί σχη-
μ.ατίζει μετ' αύτής τόν στενόν πορθμ.ον τοΰ 'Ρίου καί Αντιρρίου.
Πρός δ. τοΰ πορθμ.οΰ τούτου ή θάλασσα εύρυνομένη εισέρχεται βαθέως
είς τήν ξηράν καί σχηματίζει προς ν. τοΰ νομ.οΰ τόν κόλπον τοΰ Με-
σολογγίου, είς τοΰ όποιου τά πλήρη ιχθύων άβαθη ύδατα είναι εγ-
κατεσπαρμένα! καί τίνες μικραί νήσοι Ή δέ δυτική παραλία τοΰ νο-
μοΰ είναι λίαν ανώμαλος, διότι κατατέμνεται ύπό τοΰ Ιονίου πελά-
γους, το όποιον πρός β.δ. τοΰ νομοΰ σχηματίζει τόν *Αμ-βρακικόν
κόλπον. Ό κόλπος ούτος έχει εϊσοδον στενωτάτην κειμένην μ.εταξύ
τοΰ ακρωτηρίου Ακτίου καί τής Πρεβέζης καί χωρίζει έν μερει τόν
νομόν άπό τής Ηπείρου. Διά μ,έσου δέ τοΰ νομοΰ Αιτωλίας
Ακαρνανίας ρέει ό μέγιστος ποταμός τής Ελλάδος, ό ορμητικός Αχε-
λώος, όστις πηγάζων έκ τής Πίνδου ρέει πρός ν. καί διαιρών τ-η^
χώραν είς δύο μέρη τήν Αίτωλίαν πρός ά. κ,αί την Άκαρνανία,ν πρόί
δ. έκβάλλει είς τό Ίόνιον πέλαγος αντικρύ τών 'Εχ^ινάδων νήσων,
νομός Αιτωλίας καί Ακαρνανίας πολιτικώς διαιρείται είς πέντε έπαρ-
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χίας 1) Μ εσολογγίου, 2) Ναυπακτίας, 3) Τριχωνίας, 4) Βάλτου και
'}) Βονίτσης καί Ξηρομέρου.

Επαρχία Μεσολογγίου.

Η επαρχία Μεσολογγίου κατέχει τό ν.δ. μέρος τοΰ νομοΰ καί εκ-
τείνεται από τοΰ ποταμού Εύηνου μέχρι τοΰ Αχελώου πρός δ. καί
■άπό τής λίμνης Τριχωνίδος μέχρι τοΰ ομωνύμου κόλπου πρός ν. Τό
•χρός ά. τοΰ κόλπου μέρος είναι μάλλον όρεινόν, διότι έν αύτφ ύψοΰται
τό όρος Άράκυνθος'(Ζυγός),όπερ άρχεται άπ'αύτοΰ σχεδόν του μυχοΰ
'-τής λιμνοθαλάσσης καί διευθυνόμενον πρός ά. φθάνει μέχρι τής κοιλάδος
τοΰ Ευήνου" τό δέ πρός δ. τοΰ κόλπου μέρος είναι όλως πεδινον καί
•^ιαρρέεται ύπό τοΰ Αχελώου, όστις εξακολουθεί νά προσχώντι τήν
θάλασσαν διά τής ιλύος, τήν οποίαν καταφέρει είς τάς έκβολάς του.
Τό κλίμα τής χώρας είναι εύκραές, τό δέ έδαφος- και μάλιστα πρός
λίαν εύφορον. Ή επαρχία αύτη παράγει δημητριακούς καρπούς,
πολύν καί έκλεκτόν καπνόν, σταφίδα, οίνον καί έλαιον έν δί τη λι-
μνοθαλάσση άλιεύονται παχύτατοι ίχθύες (κέφαλοι), έκ τών οποίων
ϋξάγεται τό όνομαστόν αύγοτάραχον τού Μεσολογγίου.

Πρωτεύουσα τής επαρχίας καί όλου τού νομού είναι τό Μεσολόγ-
γιον, το όποιον έχει 8,300 κατοίκους καί κείται είς τήν άνατολικήν
•ταραλίαν τοΰ ομωνύμου κόλπουΧ.Τά ύδατα τοΰ κόλπου τούτου είναι
τόσον άβαθη, ώστε τά πλοία δέν δύνανται νά προσεγγίσωσιν είς τήν
•ταραλίαν, ή δέ θαλασσιά συγκοινωνία γίνεται διά του Κρυονερίου,
«ίπερ κείται παρά τήν είσοδον τοΰ κόλπου καί συνδέεται μετά του
Μεσολογγίου διά σιδηροδρόμου. Τό Μεσολόγγιον έκτίσθη κατά τούς
^εωτέρους χρόνους, έ'γεινεν έ'νδοξον έν τή ίστορί^ διά τάς τρεις αύτοΰ
;|ύάό τών Τούρκων πολιορκίας κατά τόν ιερόν ημών αγώνα 1822,
1823, 1826 καί την ήρωϊκήν έξοδον τής φρουράς αύτοΰ (12 Απρι-
λίου 1826). Οί Έλληνες κατά τήν πολιορκίαν ταύτην μή δυνάμε-
νοι νά άνθέξωσιν είς τήν πεΐναν, δέν παρεδόθησαν είς τούς Τούρκους,
[.,ίάλλά διασχίσαντες τάς έχθρικάς φάλαγγας διεσώθησαν είς τά όρη,
άφοΰ πολλοί αυτών έφονεύθησαν. Οί δέ εναπομείναντες έν τγι πόλει
! ίλίγοι "Έλληνες, οί πλείστοι γέροντες καί γυναίκες, στερούμενοι άλ-
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λου μέσου υπερασπίσεως, άνέφλεξαν τήν πυρίτιδα καί άνετινάχθησαν
είς τον άέρα μετά τών Τούρκων, ώς έπραξεν ό ήρο:>ς Καψάλης.

Αί πολιορκίαι αύται καί ή ένδοξος τοΰ Μεσολογγίου έξοδος, αΐτινες
κατέπληξαν τόν πεπολιτισμένον κόσμον,άποτελοΰσι μίαν έκ τών λαμ-
προτέρων σελίδων τής πατρίου ημών ιστορίας. Έκ τής μελέτης ταύ-
της μανθάνομεν,οποίον άγιον αίσθημα ύπεξέκαιε τάς καρδίας τών πα-
τέρων ήμών, οΐτινες χειμάρρους αιμάτων έχυσαν, όπως έλευθερώσωσι
τήν μικράν ταύτην γωνίαν τής Ελληνικής χώρας. Τοιαύτην καί
ημείς πρέπει νά τρέφωμεν άγάπην πρός τήν φιλτάτην πατρίδα. Εν-
ταύθα απέθανε καί έτάφη ό μέγας ποιητής τής Αγγλίας λόρδος
Βύρων, οστις κατήλθεν είς τήν Ελλάδα Β ια νά συναγωνισθη μετά
τών Ελλήνων υπέρ τής απελευθερώσεως αύτών άπό τοΰ Τουρκικού
ζυγού' έν αύτώ δέ είναι καί ό τάφος τοΰ ήρωος Μάρκου Βότσαρη'
Πλησίον τής πόλεως κείνται καί αί μ.ικραί νήσοι Κλείσοβα καί Βασι-
λάδι, αΐτινες έγειναν όνομασταί κατά τή; πολιορκίαν τοΰ Μεσολογ-
γίου διά την μεγαλοψυχίαν τής γενναίας αύτών φρουράς Είς δέ τόν
μυχόν τής λιμνοθαλάσσης είναι τό Αίτωλικόν, όπερ κείται έπί νησυ-
δρίου συνδεδεμένου μετά τής ξηράς διά γεφύρας, έχει 5,000 κατοίκους
καί συνδέεται μετά τοΰ Μεσολογγίου διά σιδηροδρόμου^

Επαρχία Ναυπακτίας. '}·

Ή επαρχία Ναυπακτίας κατέχει τό ν.ά. μ.έοος τοΰ νοαοΰ κα'·ί
κείται μεταξύ τών δύο ποταμών, τοΰ Μόρνου, ό οποίος έν μέρει χω-"·:
ρίζει αύτήν άπό τής Δωρίδος, καί τοΰ Εύήνου, ό οποίος πηγάζων έ>ί
τών Βαρδουσίων ρέει πρός ν.δ. καί χωρίζει -αυτήν άπό τής έπαοχία<2:
Μεσολογγίου. Τό έδαφος τής Ναυπακτίας πρός β. μέν είναι όρεινόν]
διότι ενταύθα εκτείνονται αί δυτικαί διακλαδώσεις τών Βαρδουσίων,
άλλά τό νότιον αύτής μέρος είναι μάλλον πεδινόν καί διαρρέεται έκα^
τέρωθεν ύπό τοΰ Μόρνου καί τοΰ Ευήνου. Τό κλίμα αύτής πρός β·
είναι ψυχρόν, ενώ πρός ν. είναι συγκεκερασμένον* οί δε κάτοικοι αύτηί
ασχολούνται είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν.

Πρωτεύουσα τής Ναυπακτία; είναι ή Ναύπακτος, μικρά παράλι»'·
πόλις, ή όποία κείται είς έπικαιροτάτην θέσιν πλησίον τοΰ ποοθμ.ίΙ

■ I

Αν
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'Ρίου καί Αντιρρίου και εχει 2,300 κατοίκους. Ή Ναύπακτος είς
τούς άρχαίους χρόνους είχε ναυτιλίαν μεγάλην, έξ αύτής δέ διεπε-
ραιώθησαν οί Δωριείς είς τήν Πελοπόννησον.

3. Επαρχία Τριχωνίας.

Η επαρχία Τριχωνίας κείται έν τω μέσω σχεδόν τού νομού καί
έκτείνεται πρός β. τής επαρχίας Μεσολογγίου μεταξύ τού Εύηνου καί
του Άχελψου. Τό έδαφος αύτής είναι πεδινόν,^ μόνον δέ πρός β.ά.
εχει τό ύψηλόν όρος Παναιτωλικόν, όπερ χωρίζ-ι αύτήν άπό τής Εύ-
ρυτανίας. Ή πεδιάς τής Τριχωνίας έχει πρός ν. τήν μεγάλην λίμ.νην
Τριχωνίδα καί τήν μικροτέραν αύτής Λυσιμαχίαν, είναι δέ εύφορω-
τάτη, παράγουσα πολλούς δημητριακούς καρπούς, όσπρια καί έκ,λε-
κτόν καπνόν.

Πρωτεύουσα τής επαρχίας είναι τό Άγρίνιον (Βραχώρι). τό όποιον
κείται πρός ταΐς ύπωρείαις τοΰ Παναιτωλικού καί έχει 6.700 κατ.
καί έξαίρετον βιομηχανίαν εγχωρίων υφασμάτων, συγκοινωνεί δέ μετά
τοΰ Μεσολογγίου διά σιδηροδρόμου, όστις παρακάμπτει τόν Άράκυν-
θον παρά τό Άγγελόκαστρον, διέρχεται μεταξύ Αχελώου καί Λυσι-
μαχίας καί καταλήγει είς Άγρίνιον.

" 4 Επαρχία Βάλτου.

Ή επαρχία Βάλτου εκτείνεται άπό τοΰ Αχελώου μέχρι τοΰ Αμ-
βρακικού κόλπου" έ'λαβε δέ τό όνομα τοΰτο έ'κ τίνος βάλτου κειμένου
πλ.ησίον τοΰ κόλπου. Τό βόρειον μέρος τής επαρχίας είναι όρεινόν καί
δυσπρόσιτον, διότι εν αύτώ εκτείνεται ή όροστυιχία τοΰ Μακρυνόρους,
τό όποιον έχει μεγάλας καί βαθείας χαράδρας, είς δέ τάς κλιτύας καί
τούς πρόποδάς είναι κατάφυτον έκ δρυών, α'ίτινες παρέχουσι πολύν
και στερεάν ξυλείαν καί παράγουσιν άφθονα βαλανίδια. Τό δέ νότιον
μέρος τοΰ Βάλτου περιλαμβάνει όλον τό τμήμα τής Άκαρνανικής
πεδιάδος, όπερ λέγεται Λεπενοΰ, καί παράγει πολύν καπνόν κ,αί
άφθονα βαλανίδια. Έν τν^ πεδιάδι ταύττ) ύπάρχει ή μικρά λίμνη
Όζηρός, προ τής οποίας ύψοΰνται τερπνότατοι λόφοι κεκα)^υμμένοι



υπό ωραιότατων δασών, καί ή μεγάλη καί επιμήκης λίμνη Αμβρα-
κία, ήτις εκτείνεται προς τόν Άμβρακικόν κόλπον λ

Πρωτεύουσα τής επαρχίας Βάλτου είναι ό Καρβασαράς, όστις |;
κείται είς τόν μυχόν τού Αμβρακικού κόλπου καί έχει 2,050 κατ.

5 Επαρχία Βονίτσης καί Ξηρομέρου.

Ή έπάοχία Βονίτσης καί Ξηρομέρου κατέχει τό δυτικόν τμήμα
τής Ακαρνανίας και εκτείνεται άπό τού Βάλτου και τής Τριχωνίας
μέχρι τού Ιονίου πελάγους. Τό έδαφος αυτής προς δ. είναι όρεινόν,
διότι ενταύθα ύψούται ή σειρά τών Άκαρνανικών όρέων, τά όποια
είναι κατά τό πλείστον άδενδρα, ξηρά καί βραχώδη καί διά τοΰτο
ώνομάσθη καί ή χ,ώρα Ξηοόμερος' άλλα τά πρός τον Άχελώον μέρΥϊ
είναι ρ άλλον πεδινά καί λοφώδη, κατάφυτα έκ δρυών καί καλλιερ-
γήσιμα.

Πρωτεύουσα τής επαρχίας είναι ή Βόνιτσα, ή όποία κείται επί
τής παραλίας τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου έν θέσει μαγευτική καί εχει
2,275 κατοίκους. Άλλα ι κώμαι είναι ό Αστακός καί ή Ζαβέρδα κεί-
μεναι επί κολπίσκων τοΰ Ιονίου πελάγους.

. . . !
Μομος Εν>ρ\>ταν&ας.

Ό νομός Ευρυτανίας κατέχων τό β. ά. μέρος τής Αιτωλίας, εκ-
τείνεται άπό τού Παναιτωλικού μέχρι τής Θεσσαλίας καί άπό τοΐ
Αχελώου μέχρι της Φθιώτιδος, έχει δε 44,000 κατοίκους. Τί
έδαφος αυτού είναι πολύ όρεινόν, διότι έχει 7ίρός ά. μεν το!
Τυμφρηστόν καί τήν Όξάιν, προς ν. δ. τό Παναιτωλικόν καί -προ
β. τάς διακλαδώσεις τής Πίνδου, αΐτινες άποτελοΰσι την όρεινν
γώραν τών Αγράφων. Τά όρη ταύτα είναι υψηλά, διασχίζονται ύπ
βαθυτάτων φαράγγων καί καλύπονται ύπό πυκνοτάτων δασώ
Κατά τούς χρόνους δέ τής Τουρκικής τυραννίας ήσαν τό κρησφύγι
τον τών άοματωλών καί κλεφτών.

Τό κλίμα τής χώρας είναι πολύ ψυχρόν καί ή συγκοινωνία δυ
κολωτάτη, οί δέ κάτοικοι διακρίνονται διά την καοτε ροψυχί
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αυτών, είναι διεσπαρμένοι κατά μικράς κώμας καί ζώσι κυρίως έκ
τής κτηνοτροφίας καί τής υλοτομίας."

Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι το Καρπενήσιον, μικρά κωμόπο-
λις κειμένη είς τάς νοτίους υπώρειας τοΰ Τυμφρηστού καί έχουσα
2,000 κατ. Πλησίον τοΰ Καρπενησίου έφονεύθη ό Μάρκος Βότσαρης
ηρωϊκώς μαχόμενος εναντίον πολυαρίθμων Τούρκων τω 1823.

Άλλαι κώμαι είναι ό Προυσός έχων 1212 κατ., το Κρικέλλον
1200 κατ. καί τό ΦουρνόΖ 1500 κατοίκους.

Λ

θ Ε 2Ε ^ ΑΛΙΑ

Ή Θεσσαλία κατέχει τό βόρειον μέρος τοΰ Ελληνικού βασιλείου,
εκτείνεται δέ άπό της Στερεάς Ελλάδος μέχρι τής Μακεδονίχς πρός
β. καί άπό τοΰ Αιγαίου πελάγους μέχρι τής Ηπείρου πρός δ. από
της όποιας χωρίζεται διά τοΰ ποταμού Αχελώου. Ή Θεσσαλία ήλευ-
θερώθη τω 1881, δυνάμει τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου τοΰ 1878
πλην μικροΰ τίνος μέρους, τής Έλασσώνος, τό όποιον παραμένει
ακόμη ύπό τούς Τούρκους. Ή παραλία τού Αιγαίου πελάγους εις
τοΰτο τό μέρος είναι άλίμενος καί μόνον πρός ν.ά. τής χώρας σχημα-
τίζει τόν Παγασητικόν κόλπον, όστις περιβάλλεται ύπό τής χερσονή-
σου Μαγνησίας καί εχει στενήν είσοδον κειμένην απέναντι τής Εύβοιας.
Ή Θεσσαλία είναι χώρα πεδινή, διατέμνεται δέ που καί που ύπό
μικρών βουνών και χαμηλών λοφοσειρών καί περιβάλλεται παντα-
χόθεν ύπό μεγάλων ορέων κεκαλυρ,μένων ύπό πυκνών καί ώραιοτά-
των δασών. Τά δρη ταΰτα, τά όποια έχρησίμευσαν ώς κρυσφύγετα
είς τούς κλέφτας επί Τουρκοκρατίας, συνέχονται μετ' αλλήλων καί
σχηματίζουσι τείχος φυσικόν, τό οποίον περιφράσσει πανταχόθεν τήν
χώραν, διαρρηγνυται δέ μόνον ύπό τοΰ Παγασητικού κόλπου καί τής
στενής καί περικαλλοΰς τών Τεμπών κοιλάδος. Ή Θεσσαλία πολιτι-
κώς διαιρείται εις τέσσαρας νομούς, τόν νομόν Μαγνησίας, όστις κεί-
ται πρός ά., τόν νομόν Λαρίσης, όστις κείται είς τό κέντρον περίπου,
καί τούς νομούς Τρικκάλων καί Καρδίτσης, οίτινες κείνται πρός δυσμάς
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καί χωρίζονται διά τής όροστοιχίας τής Πίνδου άπό τής Ηπείρου.

Λϊομ,ός ϋΙαγνηα£ας.

Ό νομός Μαγνησίας είναι ή ωραιότερα "/ώρα τής Θεσσαλίας, κατέ-
χει όλόκληρον τήν όμώνυμον χερσόνησον, ένθα ύψοΰται τό περι-
καλλές όρος Πήλιον καί έκτείνεται καθ* όλον σχεδόν τον Παγασιτι-
κόν κόλπον. Ή χερσόνησος τής Μαγνησίας έν άρχη μέν διευθύνεται
πρός ν.ά. καί καταλήγει είς τό άκρωτήριον Σηπιάδα, έπειτα δέ κάμ-
πτεται πρός δ. καί άποτελευσα είς τό άκρωτήριον Α,ίάντειον (Τρί-
κερι) καί ούτοι σχηματίζει τόν Παγασητικός ό όποιος είναι έκ τών
ώραιοτέρων κόλπων τού κράτους. Ό νομός Μαγνησίας έχει 9^,000
κατ. καί πολιτικώς διαιρείται είς τρεις έπαρχίας, Βόλου, Αλμυρού
καί Σκοπέλου.

1. Επαρχία Βόλου.

Ή επαρχία Βόλου κείται πρός ν. τής Βοιβηΐδος λίμνης καί κα-
ταλαμβάνει τό Πήλιον καί τήν χερσόνησο* Μαγνησίαν.

Πρωτεύουσα τής έπαρχίας καί όλου τού νομού είναι ό Βόλος,·
όστις κείται εις τόν μυχόν τού κόλπου καί έχει λιμένα ασφαλή καί '
εύρύχωρον, οδούς ευρείας καί κανονικάς, πλατείας ωραίας, οικίας με-
γαλοπρεπείς καί 18,000 κατ. άσχολουμένους είς τήν βιομηχανίαν
καί τό έυ.πόριον. Ό Βόλος έκτίσθη κατά τους νεωτέρους χρόνους,
σήμερον δέ είναι είς τών σπουδαιότερων λιμένων τού κράτους καί το
έπινειον όλης τής Θεσσαλίας. Ό Βόλος συγκοινωνεί μετά τών ση-
μαντικωτέρων πόλεων τής Θεσσαλίας δι' αμαξιτών οδών, έξ αύτού
δέ άρχεται καί ό σιδηρόδρομος τής Θεσσαλίας, διά τού όποιου κομί-
ζονται είς τόν λιμένα τής πόλεως τά διάφορα προϊόντα τής χώρας
καί έκεΐθεν έξαποστέλλονται είς τάς άλλας έπαρχίας του κράτους η .
εξάγονται είς τό έξωτερικόν. Πλησίον τού Βόλου εκειντο αί άρχ_αΐαι
Παγασαί, έξ ων ό κόλπος έλαβε τό όνομα, καθώς καί ή αρχαία
Ίωλκός, έκ τής όποιας έξέπλευσεν ό Ιάσων μετά τών άλλων Αργο-
ναυτών. Προς ά. τοΰ Βόλου είναι τά 24 χωρία τοΰ Πηλίου, έκ τών
όποιων τά μέν 14 είναι πρός τόν Παγασητικόν κόλπον, τά δ' άλλα
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10 κείνται επί της ανατολικής πλευράς του όρους πρός τό Αιγαίον
•πέλαγος. Τά δροσερά και τερπνότατα ταΰτα χωρία έχουσιν άφθονα
■ύδατα καί περιβάλλονται ύπό ώραιοτάτων δασών έζ ελαιών, μωρεών,
κερασεών, μηλεών, πορτοκαλλεών καί άλλων οπωροφόρων δένδρων,
οί δέ κάτοικοι αυτών ασχολούνται κυρίως είς τήν καλλιέργειαν τών
γεωμήλων, είς τήν δενδροκομίαν καί τήν σηροτροφίαν καί είναι λίαν
εύποροι καί πολύ πεπολιτισμένοι. Τά επισημότερα τών χωρίων τοΰ
Πηλίου είναι η Ζαγορά, ή Μακρυνίτσα, ή Πορταριά καί αί Μη-
Ιλέαι, αί όποίαι ε.ναι ή πατρίς τών άοιδίμων διδασκάλων τοΰ γένους
Ανθίμου Γαζή καί Γρηγορίου Κωσταντά. ΓΙρός δ. δέ τοΰ Βόλου εί-
-ναι η πατρίς τού πρωτομάοτυοος τής Ελληνικής ελευθερίας 'Ρήγα,
ιχΐ Φεραί (ΒελεστΤνον), αί όποΐαι συγκοινωνούσι μετά τού Βόλου
^>ιά σιδηροδρόμου, όστις δι-χάζεται ενταύθα καί ό μέν είς κλάδος
αύτοΰ διευθυνόμενος προς β. καταλήγει είς τήν Λάοισαν, ό δέ άλ-
λος διευθυνόμενος πρός ν.δ. διέρχεται διά τής πεδιάδος τής Φαρσά-
λου καί εισέρχεται είς τόν νομόν Τρικκάλων.

2. Επαρχία Άλμυροϋ.

\ιΗ επαρχία Αλμυρού είναι πρός δ. τού Παγασητικού κόλπου
ρ<;αί εκτείνεται πρός ν. μεχρι τής "Οθρυος' είναι δέ ή χώρα, ήτις
-άπετελει τό βασίλειον τού άνδρείου Άχιλλέως καί η όποία πρώτη
Μ-:ίς τούς αρχαίους χρόνους ώνοαάσθη '^λλάςΛ Πρωτεύουσα τής έπαρ-
χίας είναι ό Αλμυρός, ό όποιος εχει 4,800 κατ. καί κείται παρά
πόν Παγασητικον κόλπον έν τώ μεσω ευφοοωτάτης πεδιάδος, ή όποία
-ταράγει πολλούς δημητριακούς καρπούς, βάμβακα καί έκλεκτόν
ϋ'.απνόν. Πλησίον τοΰ Αλμυρού είναι τό χωρίον Άϊδίνιον, έν τώ
ότϊοίω υπάρχει η Κασαβέτειος γεωργική σχολή.

3. Επαρχία Σκοπέλου.

[1 ίί

Ή επαρχία Σκοπελου αποτελείται έκ τών νήσων Σκοπέλου,
Σκιάθου καί Χελιδρομίας, αΐτινες κείνται πρός β. τής Ευβοίας. Αί
ν-^σοι αύται είναι μικραί καί πετρώδεις, παράγουσι δέ λαμπρόν οί-
'νον, Ιλαιον, εκλεκτά απίδια καί άλλας βπώοας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΕΤΑΞΑ 4
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Ή μεγίστη καί πολυανθοωποτάτη όλων είναι ή Σκόπελος,
όποία κείται μεταξύ τών άλλων δύο καί εχει 5.300 κατ .ν,

Ποωτεύουσα αύτής και όλης της επαρχίας είνα* η Σκόπελος κει—

> « / / \ »
μενη εν τ ή ανατολική παραλία τής ομώνυμου νήσου και έχουσα

3,800 κάτοικους.

Πρός δυσμάς τής Σκοπέλου είναι ή Σκιάθος' εχει πρωτεύουσαν
όμώνυμον, ή όποία είναι καί ή μόνη κωμόπολις τής νήσου και κεί-
ται πρός ν. αύτής είς τόν μυχόν μικρού τίνος κόλπου*

Ή Χελιδοομία έλέγετο άλλοτε Αλόννησος, είναι ή μικρότερα
όλων καί έχει μόνον 500 κατ. καί κώμην όμώνυμον κειμένην είς
την ν.ά. παραλίαν τής νήσου.

!Λίομ.6ς τναρέοΥΐς.

Ό νομός Λαρίσης κατέχει τό κέντρον σχεδόν τής Θεσσαλίας,
καί 'έχει 86 500 κατ. Ό νομός ούτος έκτείνεται μεχ_ρι τής έπαρχίας
Δομοκού, περιλαμβανομένης ήδη εις τόν νομόν Φθιώτιδος προς ν„
μέχρι δέ τοΰ νομοΰ Μαγνησίας πρός ά., καί χωρίζεται άπό τή; Μα-
κεδονίας διά τοΰ μεγαλοπρεπούς 'Ολύμπου, τοΰ οποίου μόνον αί νό-
τιοι διακλαδώσεις εισέρχονται εντός τοΰ νομού. Ό "Ολ^υμπος είναι
τό μέγιστον όρος τής Ελλάδος και έχει πολλάς καί ούρανομήκεις κο-
ρυφάς, αί μέγισται τών οποίων εχουσι 3.000 μέτρων ϋψος καΧ. είναι
άποκεκρυμμέναι ώς έπί τό πυλυ τόν χειμώνα εντός τών νεφών καί
πάντοτε χιονοσκεπείς. Μεγαλοπρεπή δάση καί πλουσιώταται βοσκαί.
καλύπτουσι τάς πλευράς αύτοΰ, αΐτινες διαρρέονται ύπό αναρίθμη-
των ρυακίων καί έχουσι πολυάριθμους καί διαυγεστάτας πηγάς,
πολλά δέ άγρια ζώα, καθώς άλώπεκες, λύκοι, δορκάδες, άγριόχοι-
οοι, διαιτώνται εντός τών πυκνοτάτων αύτοΰ δασών Ό "Ολυμπος
έθεωοεΐτο ύπό τών αρχαίων ώς όρος ιερόν, διότι έπί τών -κορυφών
αύτού έπίστευον,ότι είχ_ον την κατοικίαν τω^ οί ανώτεροι τών θεών,
οί όποιοι διά τούτο έλέγοντο καί 'Ο.Ιύμπιοι% Πρός ν. τού 'Ολύμπου
κείται τό όρος "Οσσα, ή όποία εχει σχήμα κωνοειδές, είναι δασώ-
δες καί ονομάζεται καί Κίσσαδος. Μεταξύ δέ τής "Οσσης και τού
'Ολύμπου Εκτείνεται ή περικαλλής κοιλάς τών Τεμπών, ή όποία εί-
ναι κατάφυτος έκ πλατάνων, δαφνών καί άλλων εύθαλών δένδρων
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? καί διαρρέεται ύπό τοΰ μεγάλου ποταμοΰ Πηνειού. Προς ν. τής
Όσσης κείται τό όρος Μαυροβούνιοι, όπερ εκτείνεται κατά μήκος
ί της χερσονήσου Μαγνησίας καί συνέχεται μετά τοΰ όοου; Πηλίου.

Εν τω μέσω δέ τών όοέων τούτων εκτείνεται ή μεγάλη καί εύφορο·-
I πεδιάς της κάτω Θεσσαλίας διαρρεομένη ύπό τοΰ Πηνειού, όστις
■ πηγάζει έκ τής Πίνδου καί μετά πολλών ελιγμών διευθυνόμενος
[ *:Γρο ς ά.' δέχεται πλείστους οσους παραποτάμους έκατέρωθεν καί διά
ί τών Τεμπών έκβάλλει είς τό Αιγαίον πέλαγος. Ή πεδιάς αύτη
: είναι ώς έπί τό πολύ άδενδρος καί έχει πρός ά. δύο άβαθεΐς λίμνας
■συγκοινωνούσας αετά τού ποταμοΰ, τήν Βοιβηίδα (Κάρλα), ή όποία
'εχει πολλούς ιχθύς καί τήν Νεσσωνίδα, ή όποία κατά τό θέρος ξη~
.ραίνεται. Το κλΐμα τής χώρας είναι ψυχρόν καί μάλιστα παρά τά
ίθρη καί προς βορράν, άλλά τό έδαφος αύτής είναι εύφοοώτατον,
Ιπαράγει δέ πολλούς δημητριακούς καρπούς, βάμβακα, σήσαμον, κα-
πνόν, γεώμηλα, όσπρια, μέταξαν, έλ^αίας καί πολλάς όπώρας καί
τοέφει βοΰς, ίππους καί πολυάριθμα ποίμ.νια αιγών καί προβάτων.
ϊ&Ε πλεΤστοι κάτοικοι της Θεσσαλίας δέν έχουσιν ιδίαν περιουσίαν,
άλλ' εργάζονται ώς κολλήγοι είς τά μεγάλα κτήματα τών πλουσίων
(τσιφλίκια), η ποιμ.αίνουσι τά ποίμ.νια αύτών Ό νομ,ός Λαοίσης
ρόλιτικώς διαιρείται είς τεσσαο>ς επαρχίας" 1) Λαρίσης, *?) Τυρ-
ί»αβου, 3) Αγυιάς κ,αί 4) Φαρσάλων.

1. Επαρχία Λαρίσης.

Ή επαρχία Λαρίσης κείται μεταξύ τών επαρχιών Τυρνάβου καί
«ρσάλων', καί προεκτείνεται μέχρι τών Τεμπών, είς τά όποια φέρει
'όμος άυ.αςιτός άκολουθών την δεξιάν όχθην τοΰ Πηνειού.), Πρω-
τεύουσα τής επαρχίας καί όλου τοΰ νομ,οΰ είναι ή Λάρισα, έξ ής
Λαβε τό

όνομα καί ό νομός .ν* Η Λάρισα είς τους αρχαίους χρόνους
Ιτο η σπουδαιοτάτη πόλις τής Θεσσαλίας, είναι δέ έκτισμένη παοά
Γην άοχαίαν άκρόπολιν έπί τής δεξιάς όχθης τού Πηνειού, έκ τού
ρτοίου ύδρεύεται καί εχει 15.300 κατ. έν οίς καί πολλοί Μωαμε-
ΐΜόί καί Ί σ ρ α ηλ ι τ α ι Λ ® Η πόλις αύτη εχει μεγάλην έκτασιν, αί πλεί-
ι ό'μ.ως τών οικιών αύτής είναι πλινθόκτιστοι, οί δέ δρόμοι στενοί
άι όκολιοί, καί έν γένει παρουσιάζει όψιν Τουρκικές πόλεως είσέτ·..
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2 Επαρχία Τι/ρνάβου.

Ή επαρχία Τυρνάβου περιλαμβάνει ολον τό προς β. τού Πηνειού
μέρος μέ/ρι τών συνόρων. Πρωτεύουσα αύτης είναι ό Τυρναβος, ό
όποιος κείται παρά τού; πρόποδας τών νοτίων διακλαδώσεων τού
Όλύμπου έν τω μέσψ αμπελώνων κχί μωρεών, εχει 5,500 κατ. καί
συγκοινωνεί μετά της Λαρίσης δι' αμαξιτού οδού. Έν τη έπαρχί<£ |
ταύτγ) ευδοκιμεί μάλιστα ή βομβυκοτροφία, τά δε έκ βάμβακος ωραία ί
χρωματιστά υφάσματα τοΰ Τυρνάβου είναι ονομαστά κνί περιζήτητα.

8 Επαρχία Αγυιάς.

Χ Ή επαρχία Αγυιάς κατέχει τό βόρειον μέρος τής χερσονήσου Μα-
γνησίας. ένθα κείται ή "Οσσα καί τό Μαυροβούνιον,. καί έκτείνεται
μέχρι της θαλάσσης^· Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι ή Αγυιά, η
όποία κείται είς τούς νοτίους πρόπυδας της Όσσης καί έχει 2,300
κατ. Είς δέ τάς β.ά. υπώρειας τής "Οσσης είναι τό Τσάγεζι, μικηά |||
παράλιος κώμη, ήτις κείται παρά τάς έκβολάς τού Πηνειού καί
χρησιμεύει ώς έπίνειον τής επαρχίας.

Επαρχία Φαρσάλων.

Ή επαρχία Φαρσάλων κείται πρός ν. τοΰ νομοΰ μεταξύ τών επαρ-
χιών Λαρίσης, Δομοκού καί Αλμυρού καί έχει πρωτεύουσαν τήν Φάο-
σαλον, ή όποία συγκοινωνεί μετά τοΰ Βόλου διά σιδηροδρόμου καί
έχει 2,000 κατ.

ΠΤαμος Υρεκκάλων.

Ό νομός Τρικκάλων περιλαμβάνει τό ήμισυ περίπου τού δυτικοί;
τμήμ. τής Θεσσαλίας καί μέρη τινά τής'Ηπείρου έπέκεινα τήςΠίνδον|
κείμενα καί εκτείνεται μέχρι τού νομού Καρδίτσης πρός ν. Ό νομό;· '
Τρικκάλων περιβάλλεται πανταχόθεν ύπό ξηρ&ς ώς οί τής Καρ-
δίτσης καί Ευρυτανίας. Ό νομός ούτος πρός β. μέν 'έχει ΧάσιΜ
όρη,τά όποια διακλαδούνται έκ τών Καμβουνίων καί συνεχόμενα με τα V
της Πίνδου διά τού όρους Ζυγού φράσσουσι τήν χώραν πρός β. καί [ί
έξασφαλίζουσι τά πρός τήν Τουρκίαν σύνορα αυτής. Πρός δ. δέ εχε

Ρ I
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II . . , τ

την πολυκόρυφον Πίνδον. Τά όρη ταύτα είναι υψηλά καί δασώδη,

(περικλείουσι δ' εντός αυτών τήν πεδιάδα τής άνω Θεσσαλίας, τήν
οποίαν διαρρέει ό Πηνειός, είς δν συρρέουν πάντες οί άλλοι ποταμοί
και οί χείμαρροι οί άπό τών πέριξ όρέων καταφερόμενοι. Ή πεδιάς
αυτη είναι συνεχής, λαμβάνει όμως διάφορα ονόματα έκ τών διαφό-
ρων πόλεων τών νομών Τρικκάλων καί Καρδίτσης, τρέφει δέ πολ-
λούς βούς, ίππους καί πολυάριθμα ποίμνια αιγών καί προβάτων καί
παράγει άφθονους δημητριακούς καρπούς, όρυζαν, σήσαμον, καπνύν
■καί μ,εταξαν εσχάτως μάλιστα εισήχθη καί ή καλλιέργεια τών τεύ-
τλων (κοκκινογουλίων) ποός κατασκευήν της σακχάρεως. Τό κλίμα
της χώρας είς μ.έν τά ορεινά μέρη είναι ψυχρόν, έν δέ τ γι πεδιάδι
πολύ ύγρον κατά τούς χειμερινούς μήνας έ'νεκα τών πολλών ύδάτων
καί πολύ καυστικόν κατά τό θέρος. Οί δε κάτοικοι αυτής άσχολούν-
ται είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν' δέν έχουσιν όμως καί έν
τω νομώ τούτω πάντες οί γεωργοί ιδίαν περιουσίαν. αλλά πολλοί έξ
αυτών εργάζονται ώς κολλήγοι εις τα μεγάλα κτήματα τών πλουσίων.-
λΟ νομός Τρικκάλων διαιρείται είς δύο επαρχίας 1) Τρικκάλων
καί 2) Καλαμπάκας.

1 Επαρχία Τρικκάλων.

Ή επαρχία Τρικκάλων ε ίνας μεταξύ της επαρχίας Καλαμπάκας
καί τού νομ.οΰ Καρδίτσης,, εχει πρωτεύουσαν τά Τρίκκαλα. εκ τών
οποίων έλαβε τό όνομα καί ή έπαρ/ία καί ολος ό νομός. Τά Τρίκ-
καλα κείνται είς την άριστεράν όχθην τού ποταμού Ληθαίου^ παρά
■τους πρόποδας τών Χασίων καί έχουσιν άφθονα ύδατα, πολλούς καί
'ιεΰθαλεΐς κήπους καί 21,140 κατ. μεταξύ τών οποίων είναι καί πολ-
λοί Μωαμεθανοί καί Ίσραηλϊται. Τά Τρίκκαλα είναι ή έμπορικω-
τέοα πόλις τής άνω Θεσσαλίας καί συνδέονται μετά τού Βόλου διά
σιδηροδρόμ,ου, όστις διερχεται διά της Καρδίτσης καί καταλήγει είς
την ΚαλαίΑπάκαν.

2 Επαρχία Κα2^αμπάκας.

Ή επαρχία Καλαμπάκας είναι πρός β. τής προηγουμένης καί κεΐ-
μεταξύ τών Χασίων καί τής Πίνδου. Πρωτεύουσα αυτής είναι
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ή Καλαμπάκα., ή όποία κείται παρά τούς πρόποδας τών Μετεώρων,
εχει 2,300 κατ. καί είναι ονομαστή διά τήν νίκην τών Ελλήνων
κατά τών Τούρκων τω 1854. Τά δε Μετέωρα είναι υψηλοί μέχ^οι
400 αέτρων καί απότομοι βράχ ιι, οί όποιοι ύψούνται ώς γιγάντιοι
στύλοι ποός β. της Καλαμπάκας. Έπ' αυτών ήσαν άλ7^οτε 24 μο-
ναστήρια, έκ τών όποιων σώζονται ακόμη 7" άναβαίνουσι δ' είς
αυτά ή διά κλιμάκων ή εντός δικτύου άνασυρομένου άνωθεν διά τρο-
χαλίας.

Νομος

Ό νομός Καρδίτσης αποτελείται άπό μόνην τήν έπαρχίαν Καρ-
δίτσης, κατέχει τό νότιον μέρος του νομού περιλαμβάνουσα καί τήν
όρεινήν χώραν τών Θεσσαλικών Αγράφων" εχει 80,700 κατ. Πρω-
τεύουσα αυτής είναι ή Καρδίτσα, ή όποία είναι έκτισμενη επί υψώ-
ματος καί παρά τήν όχθην τοΰ Καλέντση παραποτάμου τού Πη-
νειού έν τω μέσω εύφορωτάτης πεδιάδος, εχει πολλούς εύθαλεΐς κή-
πους καταφύτους έκ διαφόρων δένδρων καί 9,400 κατ'' έν οίς είναι
καί πολλοί Μωαμεθανοί καί Ίσραηλϊται. Έν αύτγι δια^ειμάζουσι

ν.αί πολλαί οίκογένειαΐ Βλαχοπο-.μένων, οΐτινες έγκαταλείποντες τό

Ν , , , , ν

θέρος την πΟΛίν ανέρχονται μετα τών ποιμνίων των είς τά ορη.
Άλλαι κωμοπόλεις είναι ό Παλαμάς,τό Φανάριον καί οί Σοφάδες^ ί

Ό νομός Άρτης περιλαμβάνει όλην σχεδόν τήν μικράν λωρίδα
τής Ηπείρου, ήτις παρεχωρήθη είς τήν Ελλάδα μετά τής Θεσσα-
λίας τω 1881 δυνάμει τής συνθήκης τού Βερολίνου,κατά τήν οποίαν
'έπρεπε νά παραδοθώσι καί τά Ιωάννινα, άτινα η Τουρκία ήρνήθη
νά έκ/ωρήσνΓ έχει 'έκτασιν 1390 τετρ. χιλιομέτρων καί

39,000

κατ. Ό νομός Άρτης έχει σχήμα τριγωνικόν, χωρίζεται δέ άπό
|Λ|ν τών νουιών Καρδίτσης καί Τρικκάλων διά τοΰ Αχελώου, ό
όποιος κατά τό μέρος τούτο έλέγετο ύπό τών άρχαίων "Ιναχος, άπό
δέ τής άλλης Ηπείρου διά τού ποταμού Άράχθου, όστις πηγάζει
καί αυτός έκ τής Πίνδου καί ρέων πρός ν. έκβάλλει είς τόν Άμβοα-
κικόν κόλπον. Τό έδαφος τού νομού Άρτης είναι όρεινόν καί μάλι·?·
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<στα προς ά. οπού εκτείνεται τό όρος Τσουμέοκα' τό ό'ρος τοΰτο
•διευθύνεται πρός ν. καί καταλήγει είς τό Μακρύνορος, όπερ χωρίζει
έν μέρει τόν νομόν Άρτης άπό τής Ακαρνανίας. Πεδινόν δέ μόνον
είναι τό ν.δ. μέρος- τού νομού, ενθα έκτείνεται ή πεδιάς τής Άοτγις,
η όποία κατέρχεται μέχρι τυύ Αμβρακικού κόλπου. Ό νομος ούτος
'έχει κλΐμα ψυχρόν καί μάλιστα πρός β.ά. παράγει δέ δημητριακούς
καρπούς, πορτοκάλια, λεμόνια, μ,έταξαν καί τρέφει πολυάριθμα
ποίμνια, οί δε κάτοικοι αύτοΰ ασχολούνται είς τήν γεωργίαν καί
τήν κτηνοτροφίανρ^

Ό νομός Άρτης έ'χει μίαν μόνην έπαρχίαν, τής Άρτης" πρω-
τεύουσα δε αύτής είναι ή "Αρτα, η όποία κείται είς τήν άριστεράν
όχθην τού Άράχθου έν τω μέσω λαμπρών πορτοκαλλεώνων καί έχει
1: 7,500 κατ. Πρός ά. τής 'Άρτης είναι ή Σκουλικαριά, ή πατρίς τοΰ
μεγάλου στρατηγού τής Στερεάς Ελλάδος Καραϊσκάκη· μεταξύ δέ
•αύτ-ής καί τ ή ς 'Άρτης κείται τό μικρόν χωρίον Πέτα, όπου εύρον
τον θάνατον ηοωικώς μ,αχόμενοι κατά τών Τούρκων πλείστοι οσοι
"Έλληνες καί φιλέλληνες. Είς δέ ίά. βόρεια μέρη τοΰ νομού παρά τά
•σύνορα είναι η ορεινή κωμόπολις "Αγναντα καί έτι βορειότερον οί
Καλαρρύται. V

ΠΕΛΟΠΟΜΙ^ΗΧΟΙί

Λ Ή Πελοπόννησος λέγεται κοινώς Μωρίας καί είναι τό μ,εγαλεί-
τερον καί ώραιότερον μέρος τ7ς ελευθέρας Ελλάδος. Ώνομάσθη δέ
ίίελοπόνν ησος έκ τού Πέλοπος, ό όποιος, καθώς άναφέρει ή μυθολο-
γία, ήλθεν έκ της Μικράς Ασίας καί κατώκησεν έν αύτ^/'Η Πελο-
πόννησος κείται πρός ν. τής Στερεάς Ελλάδος καί αποτελεί χερ-
σόνησον, ή όποία πρότερον συνείχετο μετ' εκείνης διά τοΰ στενού
Ισθιχού τής Κορίνθου τόν ίσθαόν τούτον άπεχώρισαν εσχάτως διά
διώουχος, ύπεράνω τ'ής οποίας είναι μ,εγάλη σιδηρά γέφυρα, ήτις
'4νώνει τήν Πελοπόννησον αετά τής Στερεάς Ελλάδος. Ή χερσόνη-
σος αύτη πρός β. μ,έν εχει τόν Κορινθιακόν κόλπον, ό όποιος εισχω-
ρεί βαθέως είς τήν ξηράν καί αποτελεί τρόπον τινά λίμνην κειμένην
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μεταξύ Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, προς ά. δε συνορεύει
με το Αιγαίον και προς δ. με τό Ίόνιον πέλαγος. Τά δύο ταύτα
πελάγη περιβάλλουσιν αυτήν καΐ από το νότιον μερος και είσδύοντα
βαθέως εις την ξηράν σχηματίζουσι πολλούς κόλπους και ΰποδιαι-
ροϋσιν αυτήν εις πολλά ς άλλας μικροτέρας χερσονήσους, αί όποΐχι
δίδουσα εις τήν Πελοπόννησον σχήμα προσομυΐάζον με φύλλον πλα-
τάνου.· Ό Πελοπόννησος πολιτικώς διαιρείται εις 9 νομούς" 1) Αρ-
γολίδος, 2) Κορινθίας, 3) Αχαίας, 4) Ηλείας, 5) Αρκαδίας.,
6) Λακεδαίμονος, 7) Λακωνικής, 8) Μεσσηνίας και 9) Τοιφυλλίας..

Γ*ίομ.ός 'Αργολίδος.

Ό νομός Αργολίδος κατέχει τό ά. μέρος τής Πελοποννήσου και.
ορίζεται προς ά. μεν υπό του Σαρωνικού κόλπου, ποός β. δε ύπα-
του νομού Κορινθία; και προς δ. ύπό του νομού Αρκαδία^·· άρχεται
δε άπο του νομοΰ Κορινθίας ποό; β. και άποτελευτα προς ν. είς. ■
τήν Άργολικτ,ν χερσόνη«ον, ή οποία εκτείνεται μεταζύ του Σαρω-
νικού και του Αργολικού κόλπου και καταλήγει προς ν.ά. εις τό·
άκρωτήριον Σκύλλαιον) περιεχει δε και 3 νήσους, τον Πόρον, την
"Υδραν και τά; Σπέτσας, αΐτινςς κείνται πεοι τήν Άργολικτ,ν χ,ερ-
σόννισον· 'έχει 80,700 κατ." διαιρείται δέ πολιτικώς είς 4 επαρχίας"
1) Ναυπλίας, 2) Σπετσών και Έρμιονίδος. 3) "Υδρας καΐ Τροιζη-
νίας και 4) Άργους. , |

1. Επαρχία Ναυπλίας.

Ή επαρχία Ναυπλίας κατέχει τό βόρειον μέρος της Αργολικής ί'
χερσονήσου'και εκτείνεται από του μυχού του Αργολικού κόλπου-1
μέ'/ρι Σαρωνικού προς ά. Ή επαρχία αυτή προς δ. μεν είναι. ;
μάλλον πεδινή, διότι εντεύθεν άρχεται ή πεδιάς της Αργολίδος,* Ι
άλλ' τω μέσ<ρ εκτείνεται τό ορος Άραχναΐον, τό όποΐΟΝ εχει διατί
φόρους διακλαδώσεις και καθιστή τήν χερσόνησον τραχεΐαν, τήν
παραλί«ν αυτής άπότομον και βραχώδη Τό κλίμα τής χώρας είναι ;
εύκραές, ^ά δε κυριώτερα αυτής προϊόντα είναι οί δηιχητριακοι καρ-|'
^οί ό οίνος και τό ελαιον.
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Πρωτεύουσα τΤις επαρχίας είναι τό Ναύπλιον, τό όποιον είναι
καί πρωτεύουσα ολου του νομοΰ, εχει 5,800 κκτ., κείται επί μικράς
βραχώδους χερσονήσου του Αργολικού κόλπου, συνδέεται σιδηρο-
δρομικώς μετά του "Αργούς και είναι ώχυρωμένον διά τείχους κατά
τό πλείστον κατακογιανισθέντος ηδη.

■ Λ 11

ΛΤό Ναύπλιο ν υ πηρζεν γ] πρώτν) "πρωτεύουσα του Ελληνικού
κράτους μέχρι του 1834, διότι είς αυτό μετήνεγκε την εδραν αύτου
| Ιεζ Α'ιγίνης ό Κυβερνητης της Ελλάδος Καποδίστριας, έν αΰτώ δε
| έμενε κατ' άρχάς και 6 "Ο9ων ό πρώτος βασιλεύς της Ελλάδος.
Ι 1 Υπεράνω τ'?5ς πόλεως του Ναυπλίου επί υψηλού βράσου 215 μέ-
| μέτρων ύψους ευρίσκεται τό φρούριο-.· Παλαμήδιον, τό όποιον κατά
; την έπανάστασιν ημών έκυρίευσεν ό Σταϊκόπουλος, τ·7) 30 Νοερ.-
βοίου 1822 και ν) Ακροναυπλία ('Ίτσ-Καλέ). Εντός αυτών ύπάρ-
χουσι στρατώνες και φυλακαί. Απέναντι της πόλεως και εντός του
ασφαλούς και εύρυχώρου λιμένος ΰψιυται επί μικράς νησΐδος τό
μικρόν φρούριον Μποΰρτσι, το \ όποιον κατά την έπανάστασιν ή τ ο ή
εδρα της κυβερνητικής επιτροπείας

Προς ά. ττ,ς πόλεως και εις ολίγων λεπτών άπόστασιν είναι τό
ώραΐον προάστειον αΰτης, η Πρότοια) η όποία είναι εκ.ισμένη επί
υψηλής και τερπνότατης θέσεως και εχει 1500 κατ. Προς β. του
Ναυπλίου εκείνο η άρχαία Τίουνς τνίς οποίας σώζονται ακόμη τά

1 Χ

περίφημα Κυκλώπεια η Πελασγικά λεγόμενα, τείχη. Είς δε τό ανα-
τολικών μέρος της χερσονήσου προς τόν Σαρωνικόν κόλπον κείται η
Νέα Επίδαυρος μικρά μεσόγειος κώμη, ητις άπέβν, ονομαστή, διότι
·. εν αύτη συνήλθε ν η πρώτη Έθνικη Συνέλευσις των Ελλήνων τω
1821. Ποός ν. αύτης εκείτο η άρχαία Έτιδαυοος, της οποίας τό
; περίφγ,μον θέατρον και ό ναός του Ασκληπιού άνεσκάφησαν προ ολί-
γων ετών, συνδέεται δέ δι' άμαζ'.τοΰ όδοΰ μετά του Ναυπλίου.

2 Επαρχία Σπετσών καί Έρμιονίδος.

I ΙΓ'

*Η επαρχία αυτή αποτελείται εκ. της Έρμιονίδος, ή όποία κατέ-
βει τό ν. δ. μέρος της Αργολικής χερσονήσου και έκ της νήσου
■ Σπετσών, η όποία κείται είς την είσοδον του Αργολικού κόλπου.-

(Η Έρμιονίς είναι ώ; επί τό πολύ τραχεία καί λοφώδης, κατα-

[ || * - ΓΓ

Ι|
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λήγει δε πρός ν.χ. είς τον όμώνυμον κόλπον. Τό κλίμα αυτής είναι
γλυκυ, τά δέ κυριώτερα προϊόντα είναι οί δημητριακοί καρποί, ό οί-
νος καί το ελαιον, τό όποιον φημίζεται διά την έξαίρετον αύτοΰ γεύ- ■}-
σιν. Οί κάτοικοι τής Έρμιονίδος όμιλούσι καί τήν Άλβανικήν καί |
άλλοι μέν ές αυτών ασχολούνται είς την γεωργίαν καί τήν κτηνο-
τροφίαν, άλλοι δε είς τήν άλιείαν, τήν ναυτιλίαν καί ιδία τήν σπογ-Ι
γαλιείαν. ^Επισημότερα πόλις τής Έρμιονίδος είναι το Κρανίδιον,
τό όποιον είναι έκτισ^ενον άμφιθεατρικώς επί υψώματος έν ωραίος |

τοποθεσία καί εν ει 6.900 κατ. Ποός ν. αυτού και είς άπόστασιν $
' _ ,

1 1/2 ώρας είναι το έπίνειον αυτού Πορτοχελι, τό όποιον εχει λι-1
μένα άσφαλέστατον. Πρός β.ά. δέ τού Κρανιδίου είναι η Έρμιόνη-|
κειμένη είς τόν μυχόν τού ομωνύμου κόλπου και έχουσα 2,500 κά)Γ<|
Αί Σπέτσαι είναι νήσος μικρά κειμένη προς ν. τού Κραπδίου. Ή|
πόλις αύτης είναι έκτισμενη επί κατωφερειας είς την βορείαν παρα- ]
λίαν της νήσου, έχει 4300 κατ. καί είναι η πρωτεύουσα όλης τής|
επαρχίας. Οί κάτοικοι τών Σπετσών λαλοΰσι καί την Άλβανικήν
γλώσσαν, ασχολούνται δέ κυρ'.ως είς τήν ναυτιλίαν καί την σπογγα-:,
λιείαν._.Οί Σπετσιώται διέπρεψαν μεγάλως κατά τον ίερον ύπέρ ά*ε-τ|
ξαρτη^σίας αγώνα καί διά τούτο μόνγ) ή ν^σος των άνευ τής Έρμιο*";
νίδος αποτελεί ιδίαν έκλογικήν περιφερειαν.

3 Επαρχία "Υδρας καί Τροιζηνίας.

4 > ( _ -ν||

Ή έπαοχία αύτη άποτελείται έκ τής Τοοιζηνίας, η όποία κατετ^
χει τό ν.ά. μέρος της Αργολικής χερσονήσου!κ-αΙ-4ν νήσων Πό-'
ρου και "Υδρας κειμένων εκατέρωθεν τού ακρωτηρίου Σ«**-λ»λαίου.

Π Τροιζηνία πρός ά. σχηματίζει τήν ηφαιστειώδη χερσόνησον)
τών Μεθάνων, είς τήν παραλίαν τής όποιας ύπάρχουσι θερμά ίαμα*'
τικά λουτρά. Το έδαφος τής Τοοιζηνίας είναι τραχ^ύ καί βουνώδε£ί

καί είς πολλά αεοη καλύπτεται ύπό ώοαιοτάτων δασών» /ή δε ά

' Ψ* ·1

'^αντι τού Πορου παραλία είναι μάλλον πεδινή καί χαριεστάτη, έχε·

άφθονα ύδατα καί είναι κατάφυτος έκ πορτοκαλλεών κα-ντ^Γμο^'^^

Οί κάτοικοι τής Τροιζηνία ς όμιλούσι καί τήν Άλβανικήν ^Ικτος τών'

καιοικούντων τήν μικράν κώμην Δαμαλά, ή όποία κείται παρά τ ή·

άρχαίαν Τοοιζήνα. Έν τη κώμτ) ταύττι συνηλθεν η τρίτη Έθνικ"1"



Συνέλευσις %ών Ελλήνων, ή όποία έξέλεξεν ώς κυβεονήτην τής Έλ-

' . - ϋΐιίιί.—"" '. -■■■·■ I

λάρος τόν 'Ιωάννην Καποσίστρταν.

«|θ Πόρος,είναι μικρά και δασώδης νήσος, κειμένη απέναντι τής
Τροιζηνίας, ,^-άπό της- οποίας χωρίζεται διά στενωτάτου πορθμού
ασφαλέστατου είς άγκυροβολίαν. Ή πόλις τής νήσου είναι όμ,ωνυ-

μος, κείται πρός ν.δ αυτής και εχει 4,100 κατ. λαλοΰντας και τήν

• V /=» /· V \, ..., - ν ν ,

Άλοανικήν'|εκ' τούτων "άλλοι μεν άσχολούνται είς τήν καλλιέργειαν
τών ωραίων κτημάτων, τά όποια Ίχουσιν είς τήν άπέναντι παρα-
λίαν τής Τροιζηνίας, άλλοι δέ είς τήν άλιείαν καί ναυτιλίαν. Ό
Πόρος τό πάλαι έλέγετο Καλαυρία, σώζονται δ' έτι έν αύτφ τά ερεί-
πια του περίφημου ναού τού Ποσειδώνοςι είς τόν όποιον κατέφυγε
καί έπιε τό δηλητήριον 5 μέγιστος τών ρητόρων τής άρχαίας Ελ-
λάδος ό Αθηναίος Δημοο'θένης.

Ή *Υδρα είναι νήσος μικμά, ξηρά καί επιμήκης καί κείται προς
V. τού άκρωτηρίου Σκυλλαίου. Ή πόλις αύτής είναι ομώνυμος καί
<.εΐται είς τήν βορείαν παοαλίαν τή; νήσου |πί κατωφερούς θέσεως,
Μί/ει δέ κομψάς χ.αί ωραίας οικίας καί περί τάς 7,000 κατ., οΐτ-ινες
<ϊμιλούσι καί την 'Λλβχνικήν καί ασχολούνται είς τήν ναυτιλίαν
ιΐαί τήν σπογγαλι ε ί α-ν. Ή Γδρα έδοςάσθη κατά τόν ιερόν ύπέρ
«νεξαρτησίας άγώνα διά τον ήρωισμόν τών ναυτών της, διά τήν
φιλοπατρίαν τού Κουντουριώτου καί τών άλλων πλουσίων αύτής
κατοίκων καί διά την μεγαλοψυχίαν τών δύο μεγάλων ναυάρχων
της Άνδο. Μιαούλη καί Γεωο. Σαχτούρη* διά τοΰ τ ο δέ απέκτησε
ί τό ποονόμιον νά άποτελνί ιδίαν έκλογικήν περιφέρειαν.

και

ί:

4. Επαρχία "Αργούς.

Ή επαρχία "Αργούς Εκτείνεται άπό τής έπαρχίας Ναυπλίας
χρι του νομού Αρκαδίας πρός δ. καί άπό τού Αργολικού κόλπου
ίχρι τής Κορινθίας πρός β. άπό τής όποιας χωρίζεται διά χαμη-
ης όροστοιχίας, ητις άρχεται άπό τού όρους Λυρκείου καί κατα-
λήγει είς τό Άραχναΐον. Ή όροστοιχια αύτη ταπεινούται έν τω
εσω καί σχημ-ατίζει τά περίφημα στενά τών Δερβενακίων, όπου ό
Κολοκοτρώνης κατέστρεψε τόν πολυάριθμον στρατόν τού Δράμαλη
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Έ επαρχία του "Αργούς περιλαμβάνει ολην σχεδόν την Άργο-
λικήν πεδιάδα, τήν οποίαν φράσσει, προς δ. τό υψηλό ν δοος Άρτε-
ρ,ίσιον και κατωτέρω τό ΠαρθένιονΛτά όποια χωρίζουσι τήν επαο-
/ίαν άπό του νομοΰ τής Άρκί^δίας. 'Τήν πεδιάδα ταύτην διαρρέει ό
μικρός ποταμός "Ιναχος, οστις πηγάζει έκ τοΰ Αρτεμισίου κ.αι
ρέων προς ν. εξαφανίζεται εντός αμμώδους εδάφους πλησίον του |
Αργολικού κόλπου. *Η Αργολική πεδιάς είναι μεν ώ; επι τό 7ιθλύ |
άδενδρος και στερείται πολλών υδάτων, άλλ' είναι ευοορωτάτη και
καλώς καλλιεργημένη* παράγει δε πολλούς δημητριακούς καρπούς,
βάμβακα, καπνόν, γλυκάνισον, σταφίδακαί μάλιστα ζανθήν, ή οποία
κοινώς λέγεται σον.Ιτανίγα.

\ , , _ ν . 7 »

\Πρωτεύουσα τής επαρχίας είναι τό Άργος, τό όποιον είναι εκτι-
σμένον επί τής θέσεως τής αρχαίας πόλεως εις τους πρότοδας ύφη- !
λοΰ βράχου, επί τοΰ οποίου εκείτο ή αρχαία ακρόπολις Λάρισα. Το*
"Αργός απέχει περί τήν μίαν ώραν άπό τής θαλάσσης και είναι 'Λ
πολυανθρωποτερα πόλι; τοΰ νομοΰ έχουσα 10,000 κατ. συγκο:.·^ωνεΐ
δέ μετά των Αθηνών δια σιδηροδρόμου; ό όποιος διακλαόοΰ : ·■ εν-·;
ταΰθα και ό μεν εις κλάδος αύτοΰ καταλήγει είς τό Ναύπλιο», δ
άλλος διέρχεται δια των Μύλων και διασχίζων τήν μικράν τ:·ϊμ> /δα
τοΰ Άχλαδοκάμπου εισέρχεται είς τήν Άρκαδίαν. Πλησίον τώ υ-
λών ύπάρχουσι πολλά ελη, τά όποια ε.ς τους αρχαίους χρόνους ά.πε-
τελούν τήν λίμνην Λέρνην, εν ή κατά τήν μυθολογία.ν διητ^το ή εν-
νεακέφαλος "Υδρα, τήν οποίαν εφόνευσεν ό Ηρακλής. Προς Β ·
"Αργούς είναι ή μικρά κώμη Χαρβάτι, -πλησίον δ' αυτής εκείτο τ
'έδρα τοΰ Άγαμεμνονος αί άρχαΐαι Μυκήναι, τ<Γ,ν όποιων σφζετα
ή άκρόπολις μ,ετά τής πύλης των λεόντων/κ«ττ πολλά υπόγεια οΙ*?"
δομήματα καλούμενα θησαυροί και χρησιμεύοντα, ώς τάφοι των β<%
σιλέων εν αύτοΐς εύρεθηοαν πολλά κοσμήματα χρυσά, όπλα
σκεύη θαυμασίας τέχνης, τά οποία κατ ετέθησαν εις τό εν Άθήν<*;'
Άρ'χαιολογικον μουσεϊον.

Λίομος Κορινθίας.

ίΌ νομός Κορινθίας αποτελείται άπό μόνην την επαρχίαν Κορί'
θίας και ε χει 64,600 κατοίκους. | Εκτείνεται άπό τοΰ Σαρωνι^'
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κόλπου μέχοι -ιών νομών Αχαίας και Αρκαδίας προς δ. καί από
των επαρχιών "Αργούς καί Ναυπλίας μέχρι του Κορινθιακού κόλπου
πρές-β. Ό νομός ούτος περιλαμβάνει καί όλην την χώραν της Στέ-
ρεας Ελλάδος, η όποία είναι πέρχν της διώρυχος με/οι της Μεγα-
ρίδος καί λεγεται Περαχώρα., Ή-Κυρινθία ε/ει σχ·?,ρ.α επίμηκες καί
. προς β. μεν είναι πεδινή, διότι ενταύθα είναι ή εύφορος πεδιάς της
Κορινθίας (Βόχα), η όποία εκτείνεται κατά μήκος του Κορινθιακού
κόλπου. ΓΕχει άφθονα ύδατα καί παράγει δημητριακού; καρπούς οί~
»όν, ελαιον καί έκλεκτήν σταφίδα, η όποία εκ του ονόματος της χώ-
ρας ώνομάσθη Κορινθιακή σταφίς. Αλλά προς ν.δ. της στενής ταύ-
ί της πεδιάδος η /.ώρα καθίσταται επί μάλλον καί μάλλον ορεινή, διότι
Ινταύθα όρθούταντό ΰψηλόν καί δασώδες ορος η Κυλλήνη(Ζίρια), ήτις
είναι μετά τόνΤαύγετον τό ύψηλότερον ορος της Πελοποννήσου."Εκατέ-
ρωθεν δε της Κυλλήνης καί είς μέγα ύψος άπό της θαλάσσης είναι δύο
μεγάλαι λίμναι, η Φενεός καί η Στυμφαλίς, τών οποίων τά ύδατα εκ-
ιίεουσιν υπογείως*; έκ της Στυμφαλίδος εκλήθησαν καί τάάνθρωποφάγα
{.κείνα δονεα, τά οποία έφόνευσεν ό Ηρακλής, Στυμφαλίδες όρνιθες.
Ορός ν.ά. της Στυμφαλίδος είναι δύο μικραί πεδιάδες ή του Αγίου
!?εωογίου, την οποίαν διαρρέει ό ποταμός Ασωπός, όστις έκβάλλει
«ίίς τον Κορινθιακόν κόλπον,καί ή πεδιάς της Νεμέας, οπού ό Ήρα-
ϊίλης συνέλαβε τον λέοντα" άμφότεραι αί πεδιάδες αύται παράγουσι
"τολλούς δημητριακούς καρπούς καί εςαίοετον οίνον. Τό κλίμα της
Τΐίορινθίας είς μεν τά παράλια είναι γλυκύ καί εύκραές, είς δε τά
μεσόγεια και μάλιστα προς ν.δ. είναι πολύ ψυχρόν κατά τόν χει-
μώνα. Οί κάτοικοι αύτης ασχολούνται είς την γεωργίαν καί την
:ϊ^αηνοτροφίαν, πολλοί δ' έξ αύτών όμιλοΰσι καί την 'Α^βανικήν.

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Κόρινθος, ή όποία κείται είς τόν
μυχόν του όμο>νύμου κόλπου, συνδέεται μετά τών Αθηνών διά σι-
δηροδρόμου καί εχει 4 200 κατ. Ή πόλις αύτη εκτίσθη μετά τόν
<5>οβερον σεισμόν του 1857, ό όποιος κατέστρεψε τήν παλαιάν Κό-
(ΗνΟον, κειμένην επί της θέσεως τήί άρχ,αίας Κορίνθου. "Εκείτο δέ ή
Αρχαία Κόρινθος είς τους βορείους ποόποδας τοΰ ύψηλού Ακροκορίν-
θου καί η το μία τών μεγαλειτέρων καί πλουσιοτέρων πόλεων τ7)ς
Αρναίας Ελλάδος.
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Ορός β. της Κορίνθου έν τ7) παραλία της Περαχώοας κεΐ-αι τό
Λουτράκιον όνοι/.ασθέν ούτως έκ τών ίααατικών ύδά των, τά όποια
έχει καί είς τά όποια συοοέουσι κατ' ετος πολλοί πάσχοντες έκ δια-
φόρων άσθενειών. Έκ τής Κορίνθου ό σιδηρόδρομος διακλαδούται
καί ό μέν εις κλάδος διευθυνόμενος πρός ν. εισέρχεται είς τήν Αρ-
γολίδα, ό δ' άλλος ακολουθεί τήν μαγευτικήν παραλίαν τού Κοριν-
θιακού κόλπου καί διερχόμενος διά τού Κιάτου, τού Ξυλοκάστρου
κκί πολλών άλλων κωμοπόλεων καί χωρίων εισέρχεται είς τον νομόν
Αχαίας.

Μομός Αχαίας.

"Ο νομός Αχαίας κατέχει τό β.δ. μέρος της Πελοποννήσου και
εκτείνεται άπό της Κορινθίας μέχρι τού Ιονίου πελάγους πρός δ.
καί άπό τής Αρκαδίας καί τού νομού της Ηλείας μέχρι τοΰ Κο-
ρινθιακού κόλπου καί τού κόλπου τών Πατρών πρός 8. Ό κόλπος
ούτος σχηματίζεται ύπό τού Ιονίου πελάγους, εκτείνεται δέ προ
τού Κορινθιακού καί έχει εκατέρωθεν αυτού δύο άκοωτηρια, τόν
Άραξον, ό όποιος είναι άπέναντι της λιμνοθαλάσσης τού Μεσολογ-
γίου καί τό 'Ρίον, όπερ άποτελεΐ μετά τού απέναντι αυτού κειμέ-
νου Αντιρρίου τήν στενήν εί'σοδον τοΰ Κοοινθιακοΰ ,κόλπου. Ό νο-
μός ούτος έχει σχήμα επίμηκες καί εχει 144,800 κατ. διαιρείται
δέ πολιτικώς είς 3 επαρχίας· 1) Πατρών, 2) Αιγιαλείας καί 3) Κα-
λαβρύτων.

1. Επαρχία Πατρών.

Ή επαρχ,ία Πατρών κατέχει τό β.δ. μερος τοΰ νομοΰ καί πρός ά.
μ,έν είναι μάλλον ορεινή, διότι ένταΰθα όρθοΰνται ρ.εγαλοπρεπώς
δύο υψηλά καί δασώδη όρη τό Παναχαϊκον (Βοϊδιάς) καί ό Ερύ-
μανθος

(Όλενός), τά όποια άποτε7.ούσι τα προς α. ο ρ ι α τ Υις χωράς,
προς δ. όμως άπλοΰται ή μεγάλη καί εύφορος πεδιάς της Αχαίας,
ή όποία εκτείνεται μέχρι τοΰ άναπεπταμένου κόλπου τών Πατρών
καί τού Ιονίου πελάγους· είναι δέ η πεδιάς αύτη κατάφυτος έξ αμ-
πέλων καί σταφιδαμπέλων, καί έχει πολυάριθμους δρΰς, έλαίας,
άχλαδέας καί άλλα οπωροφόρα δένδρα.
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[{Πρωτεύουσα της επαρχίας καί ολου τού νομού είναι αί ΓΙάτραι,
I όποΐαι κείνται είς την άνατολικήν παραλίαν του ομωνύμου κόλπου
λαμπράς τοποθεσίαί καί εχουσι 38,000 κατ. Αί Πάτραι είναι
μεγαλειτερα καί ή ωραιότερα πόλις της Πελοποννήσου, εχουσιν
ροούς ευρείας καί κανονικάς, πλατείας μεγάλας καί καταφύτους,
μεγαλοπρεπείς οίκοδομά·;, πολλά αρρένων καί θηλεο>ν εκπαιδευτήρια
διάφορα φιλανθρωπικά καταστήματα. Ή—πόλις αύτη εχει λαμ-
|Γαά οινοποιεία, οίνοπνευματοποιεΐα καί διάφορα άλλα βιομηχανικά
ίΙργοστάσια καί είναι μία τών έμπορικωτερων πόλεων τοΰ κράτους,
Ιιότι εξ αύτν^ς εξάγεται τό μεγαλείτερον μερος της Κορινθιακής
?ταφίδος' συνδεεται δε μετά τών Αθηνών διά σιδηροδρόμου, όστις
'κ τών Πατρών διευθύνεται πρός ν.δ. καί διεοχόμενος διά της κω —
οπόλεως Αχαίας κειμενης παρά τόν μυχόν του κόλπου είσεοχεται
Ις την Ή λεία ν.

2. Επαρχία Αιγιαλείας.

Η επαρχία της Αιγιαλείας εκτείνεται άπό του Παναχαϊκού με-
)ε της Κορινθίας κατά μήκος τού Κορινθιακού κόλπου* είναι δε
ενη καί επιμήκης καί τό μ,εν νότιον αύτης μερος είναι κατά το
^εϊστον όρεινόν,διό-τι περιλαμβάνει την ά.νατολικήν πλευράν τού Πα-
:χαϊκοΰ καί τους βορε ιο τερους κλάδους τού Ερυμάνθου καί τών
ροανίων, τό μ,ερος όμως, τό όποιον κείται προς τον Κορινθιακόν
λπθ\, είναι μάλλον πεδινόν καί σχηματίζει την εύφορον πεδιάδα
ς Αιγιαλείας. Ή πεδιάς αύτη διαρρεεται υπό πολλών μικρών πο-
(χδν5 τών οποίων επισημότεροι είναι ό ΣΙελινούς καί ό Κράθις, καί
«ι κατάφυτος εκ σταφιδααπελων, έλ.αιών, πορτοκαλλεών καί άλ-
ν ,όπο^ροφόρων δενδοων.

Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι τό Αί'γιον (κοινώς Βοστίτσα), τό
ϊ'ον κείται επί τερπνότατης καί περίβλεπτου θεσεως, ύπεράνω της
Φίλιας, δπου εκείτο η άοχαία πόλις και εχει 7800 κατ. Τό Αΐ-
είναι πόλις εμπορική "καί εύπορωτάτη, διότι ές αύτης εξάγεται
^λεκτοτερα ποιότης της Κορινθιακής σταφίδος, εχει δε όδούς εύ-
|«;ί! καί κανον»κάς, οικίας ωραίας, άφθονα ύδατα καί συγκοινωνεί
!:|;της Κοοίνθου καί τών Πατρών διά σιδηροδρόμου. Πρός ν. τού
ι
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Αιγίου κείται ή πλούσια μονή τών Ταξιαοχών καί προς ά. αυτού
παρά τήν σιδηροορομικήν γραμμήν είναι ή μιχ,ρά κώμη Δ,ιακοφτόν,
εκ τής όποιας άρχεται. ό οδοντωτός σιδηρόδρομος ό άγων είς τήν
όρεινήν χώρχν τών Καλαβρύτων.

.> 3 Επαρχία Καλαβρυτο^ν.

Ή επαρχία Καλαβρύτων είναι χώρα μεσογειος καί πολύ όρεινη,
διότι εν αυτή εκτείνονται οί κυριώτεροι κλάδοι τού Ερυμάνθου καί
τών Άοοανίων (Χελμός)' διά τούτο καί ή συγκοινωνία αύτής είναι
πολύ δύσκολος καί το κλΐμα της δροσεοόν κατά το θέρος καί πολυ
ψυχρόν κατά τόν χειμώνα. Οί κάτοικοι τής έπαοχίας ταύτης άσχο-
λούν\αι κυρίως είς τήν καλλιέογειαν τών δημητριακών καρπών και
τής αμπέλου καί είς τήν κτηνοτροοίαν.

Πρωτεύουσα τής έπαρχίας είναι τά Καλάβρυτα μικρά κωμόπολις,
ή όποία κείται έν τω μέσω περίπου τής επαοχίας, εχει 1400 κατ.
καί συγκοινωνεί μετά τού Διακοφτού διά σιδηροΒρόμ.ου.Πρός δ. τών
Καλαβρύτων καί ήμίσειαν ώραν μακράν αύτών είναι ή ιστορική μονή
τής Αγίας Λαύρας, έν τ ν) όποία συνήλθον τόν Μάρτιον τοΰ 1821 ό;
αρχιεπίσκοπος παλαιών Πατρών Γερμανός, ό πρόκριτος τού Αιγίου
Λόντος καί ό τών

Καλαβ ρύτων Ζαήμης, μετά πολλών άλλων οπλαρ-
χηγών καί απεφάσισαν νά έζ,εγείρωσι τούς κατοίκου; είς έπανάστασιν
κατά τών Τούρκων. Έν τή μονή λοιπόν ταύτη τη 25 Μαρτίου 182'1
ύψωθη τό πρώτον ή σημαία τής ελευθερίας ύπό τού αρχιεπισκόπου
Γερμανού.Ή ιερά αύτη σημαία,ήτις ήτο τό παραπέτασμα τής ωραίας
Πύλης, σώζεται έν τω θησαυροφυλακίω τής Μονής. Πρός β. τώ\
Καλαβρύτων είναι τό Μέγα Σπήλαιον ή μεγαλ,ειτέρα καί πλουσιω-
τέρα μονή τού -κράτους, έν τ, υπάρχει είκών τής Παναγίας, τήν όποία4
λέγουσιν, ότι 'έγραψεν ό Εύαγγελιστής Λουκάς.

1

Λίομ,ος Όλ&ίας.

\Ό νομός τής Ηλείας συνίσταται έκ μόνης της έπαρχίας Ηλείας
εχει 9 1,500 κατ-; %αί κατέχει τό β.δ. μέρος της Πελοποννήσου κά|
«Ιναι ή ωραιότερα καί εύφορωτέρα χώρα αύτ^ς. Τό έδαφος τ||
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"Ηλείας ττρός ά μεν είναι μάλλον όρεινόν, διότι ενταύθα ύψοΰται τό
| |ί «δασώδες όρος Φολόη καί καταλήγει τό δυτικόν μέρος τοΰ Ερυμάν-
θου* ολο^ ομως τό άλλο μερος ά-πτοτελεΐ τήν εύθαλή καί χαρίεσσαν
; της Ηλείας πεδιάδα, έκτεινομένην μέχρι τής παραλίας, ή όποία
•άπλοΰται όμαλη καί πλήρης βλαστήσεο>ς καθ'όλην αυτής τήν εκτα-
«*ν: 'Η πεδιάς της Ηλείας πρός β. μεν διαροέεται ύπό τού ποτά-
μ.οΰ Πηνειού, ό'στις πηγάζων έκ τού Ερυμάνθου έκβάλλει είς τό
Ίόνιον πέλαγος, πρός ν. δέ εχει τόν μέγιστον ποταμόν τής Πελοπον-
νήσου, τόν Άλοειόν, ό όποιος ρεων έκ τής Άοκαδίας έκβάλλει είς τό
αυτό πέλα\ν>ς καί αποτελεί τό νότιον τής χ^ώρας οριον τό χωρίζον
-αύτην άπ^ΐ/Γοΰ ομοΰ Τρκρυλίας;

Υ Η Ή) Κ"; εχει κλΐμια γλυκύτατον καί μάλλον θερμόν κατά τό
6έοος, περίεχει δε πολλούς λειμώνας θαυμασίας βλαστήσεως καί
παράγει μ,εγάλην ποσότητα σταφίδος, οίνον, έλαιον, βαλανίδια καί
διαφόρους έκλε/.τάς όπώοας.

Πρωτεύουσα αύτης είναι ό Πύργος, ό- όποιος κείται επί υψώματος
εν μεσω καταφύτου ύπό σταφιδαμπέλων πεδιάδος μίαν ώραν μα-
κράν της θαλάσσης καί συνδέεται μετά τοΰ έτινείου αύτοΰ Κατα-
κώλου διά σιδηροδρόμου. Ό Πύργος είναι εμπορική πόλις, εχει
-ώραίας οίκοδομάς καί κατοικείται ύπό 12,700 κατ. ασχολουμένων
χυρίως είς την καλλιεογειαν τ*75ς σταφιδο; καί τό έμπόριον. Μεταξύ
τοΰ Πύργου καί τοΰ ποταμού Πηνειού εν τώ μέσω λαμπράς πεδιά-
δος είναι η Άμαλιάς έχουσα 6,200 κατ. Ποός β. δέ τοΰ ποταμού
ίΐναι η ώοαία κωμόπολις Λεχαινά έχουσα 2,800 καί έτι βορειότερον
η Μανωλ.άδα τό μ.εγα καί λααπρόν κτήμα τού Διαδόχου, τό όποιον
■έδώρησεν είς αύτόν τό έθνος. Δι' όλων τούτων καί πολλών άλλων
κωμ.οπόλεων διερχεται ό έκ Πατρών σιδηρόδρομος, όστις διακλα-
δούται πλησίον τών Λεχαινών καί ό μίν είς κλάδος κατέρχεται είς
τόν Πύργον, ό δ' αλλυς κάμπτεται πρός δ. καί καταλήγει είς τήν
Χυλληνην (Λΐντζη), η όποία είναι πλησίον τού ακρωτηρίου Χελω-
νοέτα (Γλαυεντζα), ητις εχει λαμπράς ίαματικάς πηγάς. Έκ τοΰ
Πύργου δέ πάλιν ό σιδηρόδρομος διευθύνεται πρός ά. καί καταλήγει
έίς την Όλυμπίαν, οπου τό πάλαι έτελοΰντο κατά τετραετίαν οί
"Ολυμπιακοί αγώνες, είς τούς όποιους συνέρρεον έξ όλων τών Έλλη·
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΒΤΑ3Α 5
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νικών πό)εων χιλιάδες ανθρώπων, όπως θαυμάσωσι τους άγωνιζο-
μένους, οΐτινες ώς μόνην άμοιβήν δια τήν νίκην των ελάμβαναν
στέφανον ελαίας εκ τοΰ ίεροΰ άλσους τοΰ Διός. Ή Ολυμπία εθεω~
ρεΐτο υπό τών αρχαίων ώς τόπος ιερός, κατείχε δε την μικράν κοι—
λάδα. ή οποία εκείτο εις τούς πρόποδας τερπνοτάτου λόφου παρά
την δεξ ιάν όχθην τοΰ Άλφειοΰ και είχε ναόν μεγαλοπρεπή τοΰ "Ο-
λυμπίου Διός και πλήθος ιερών βωμών και άλλων περικα-λλών οικο-
δομημάτων. Ή κοιλάς αύτη, ή οποία έκ ©ύσεως είνα ωοαία και.
μαγευτική, στολισθεΐσα και υπό τών αγαλμάτων και ανδριάντων,
τους οποίους οί'Ολυμπιονικαι εδικαιοΰντο νά εγείρωσιν ε* ς άνάμνησιν
της νίκης των εθ εωοεΐτο ώς εν έκ τών θαυι/,άτων τοΰ κό-α^υ/Αλλ1 ό
Αλφειός και ό παραπόταμος αυτοΰ Κλάδεος πλημμυρήΙΙαντες κατε-
κάλυψαν διά τής Ιλύος αυτών τό ιερόν εκείνο εδαοος' δ.ά δε τών
εσχάτως γενομένων ανασκαφών άνεκαλύφΟη-:αν τά λείψανα τών
ναών και τών άλλων άρχαίων μνημείων καϊ άνευρέθησα^ πλείστα
όσα αγάλματα, έν οι; ό Έρμης τοΰ Πραξιτέλους και ή Νίκη του
Παιωνίου, εζαισίας τέχνης, και τά όποια κατετέθησαν εις τό εκεΐ.
ιδρυθέν μουσεΐον.

ΛΓομ.65 Αρκαδίας.

Ό νομός Αρκαδίας κείται εν τω μέσω πεοίπου τών άλλων νομών
τής Πελοποννήσου, άπό τών όποιων χωρίζεται διά μεγάλων και ώς
επί το πο7.υ δυσπρόσιτων ορέων" μόνον δε προς ν. ά. εκτείνεται μέ-
χρι τής θαλάσσης. Ό νομός ούτος ορίζεται προς β. υπό τών Άροα-
νίων ορέο^ν και τής Κυλλήνης, προς ά. δε συνάπτεται μετά τών
ορέων Λυρκ'είου. Αρτεμισίου και Παρθενίου και τοΰ Άργολικοΰ-
κόλπου, προς ν. υπό τοΰ νομοΰ Λακ*δαίαονος και προς δ. ύπο τοΰ
νομοΰ Μεσσηνίας και τοΰ νομοΰ τής Ηλείας. Ή Αρκαδία ε ίνα*,
χώρα κατά τό πλείστον ορεινή, έχει 4,300 τετραγ. χιλιομ.ετοων εκ—
τασιν και 161.000 κατ Ό νομόςΆρκαδίας πολιτικώς διαιρείται ε.ς 4
επαρχίας* 1) Μαντινείας, 2) Γορτυνίκς, 3) Μεγαλοπόλεως και 4) Κυ-
νουρίας

1. Επαρχία Μαντινείας.

Ή επαρχία. Μαντινείας, κατέχει τό β.ά. μέρος τοΰ νομού, περι-
λαμβάνει δέ όλον οροπέδιον, τό όποιον έκτείνεται μεταξύ τοΰ όρους.
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Αρτεμισίου προς ά. τοΰ όρους Μαινάλου πρός δ. καί τών βορείων
διακλαδώσεων του Πάρνωνος πρός ν. Το όροπέδιον τούτο είναι πολύ
ύψηλόν, διαιρείται δέ υπό τών διακλαδώσεων του Αρτεμισίου καί του
Μαινάλου είς δύο μέρη, τό βόρειον, όπου εκείτο ή άρχαία Μαντινεία,
εζ ης έ'λαβε τό όνομα ή επαρχία, και πλησίον της όποιας οί Θηβαίοι
Ινίκησαν τους Σπαρτιάτας, έφονεύθη δέ και ό Επαμεινώνδας τω 362
| π.Χ. καί τό νότιον, οπερ κατεϊχεν ή αρχαία Τεγέα. Τό κλίμα της
ιχώρας είναι ψ^χρόν. τά δέ κυριώτερα αύτης προϊόντα είναι οί δημη-
τριακό: καρποί καί ό οίνος.

Πρωτεύουσα της Μαντινείας και ολου του νομοΰ είναι ή Τρίπολις,
ή όποία κ'εΐ^ι είς τό κέντρο ν σχεδόν της Πελοποννήσου παρά τούς
πρόποδας τοΰ Μαινάλου και έ'χει 10.500 κατ. Ή Ύρίπολις κατά
τούς χρόνους της δουλείας ήτο ή πρωτεύουσα όλης της Πελοποννή-
σου, εκυριεύθη δέ υπό του Κολοκοτρώνη τ γ) 23·/) Σεπτεμβρίου 1821.
Ή πόλις αύτη εχει ωραίας οίκοδομάς, περίφημα οινοποιεία καί λαμ-
πράν βιομηχανίαν σιδηρουργικής, χαλκευτικής καί ύφαντικής ταπή-
των καί ,,φανελλών , συγκοινωνεί δέ μετά τών Αθηνών διά σιδηροδρό-
μου. Πρός ν. δ. της Τριπόλεως κείται ή ορεινή κώμη Βαλτέτσι, έν ή
κατά πρώτον οί "Ελληνες Ινίκησαν τούς Τούρκους την 12 Μαίου
1821. Πρός β. δέ'της Τριπόλεως ε?ναΐ τό Λεβίδιον, τό όποιον κείται

πλησίον της θέσεως του αρχαίου "Ορχομενού καί εχει 2400 κατ.

■

» 2. Επαρχία Γορτυνίας.

Ιι

Ή επαρχία Γορτυνίας είναι ή υψηλότερα χώρα τοΰ νομοΰ, κατέ-
χει το β. δ. αύτου καί κείται μεταξύ τοΰ όρους Μαινάλου, τό όποιον
Εκτείνεται πρός ά. του όρους Λυκαίου, οπερ χωρίζει αυτήν από τοΰ
νομοΰ Μεσσηνίας, &αί τών διακλαδώσεων τοΰ Ερυμάνθου, α'ίτινες
;'τήν περιορίζουσιν άπό τών νομών Αχαίας καί Ηλείας* περιλαμβάνει
Ιντός αύτης πολ,λάς διακλαδώσεις, έκ τών οποίων αί μεγαλείτεραι
|?ιναι το θαυμάσιον καί ή Όστρακίνδα. Τά όρη της Γορτυνίας είναι
μεγάλα καί δύσβατα* διά τοΰτο δέ καί τό ψΰχος ενταύθα κατά
τους χειμερινούς μήνας είναι δριμύ καί ή μετ' αύτης συγκοινωνία
^υσκολωτάτη. Τά ορη ταύτα καλύπτονται υπό πυκνότατων

I
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και εχουσιν άφθονωτάτας βοσκάς- ενεκα δέ τούτου οί πλείστοι τών
κατοίκων τής χώρας τρέπονται εις τήν ύλοτομίαν και τήν κτηνοτρο-
φίαν. Μεταξύ τών όοέων τής Γορτυνίας ρέουσι πολλοί χείμαρροι και
τίνες ορμητικοί ποταμοί ώς ό Λάδων και ό Γορτύνιος, οιτινες έκβάλ-
λουσιν εις τον Άλφειόν

Πρωτεύουσα τής Γορτυνίας είναι ή Δημητσάνα, ή πατρίς του πα-
τριάρχου Γρηγορίου του Ε', τον όποιον άπηγχόνισαν οί Τούρκοι τω .
1821 και τοΰ αρχιεπισκόπου Πατρών Γερμανού, έχουσα 2,400 κατ.

Έν αυτή ύπήρχον κατά τήν Ιπανάστασιν 14 ύδροχίνητοι πυριτι-
δόμυλοι, οίτινες νυχθημερον εργαζόμενοι κατώρθωνον , α έφοδιάζωσι
τον Έλληνικόν στρατόν διά πυρίτιδος' έν αύτη δέ υπάρχει και μ.ε-
γάλη βιβλιοθήκη μέ πολύτιμα χειρόγραφα. Προς β. τής Δημητσά-
νης είναι τά Λαγκάδια, ή μεγαλειτέρα 'πόλις τής Γορτυνίας,: έχουσα .
6,800 νατ. Άλλαι κώμαι είναι ή Ζάτουνα, ή Στεμνίτσα, ή Βυτίνα,
έχουσα γεωργικόν σταθμόν και ή Καρύταινα, ή όποια κείται παρά
τήν δεξιάν όχΟην τοΰ Αλφειού και έχει όχυρόν ορούοιον και 1 200 κατ.ί

·» I

3. Επαρχία Μεγαλοπόλεα:>ς.

Ή επαρχία Μεγαλοπόλεως περιλαμβάνει το ν.δ- μέρος του νομοζ
και προς δ. μεν έχει τό Λύκαιον και τά Νο'μια όρη υψηλά κα.ί δα-:
σώδη, τά όποια χωοίζουσιν αύτήν άπό τών νομών Μεσσηνίας κα·;
Τριφυλίας, προς ά. δέ τάς βορείους διακλαδώσεις τοΰ ΐίάρνωνος κα
προς ν. τάς βορείους υπώρειας τοΰ Ταΰγετου. Μεταςύ τών όρέων τού-
των έκτείνεται τό όροπέδιον τής Μεγαλοπόλεως, έν τω όποίω εχουσ
τάς πηγάς αυτών ό Εύρώιας, όσ;τις ρέων προς ν. εισβάλει είς τη;ί
Λακεδαίμονα και όΆλφειός,ό όποιος έν άρχή μεν ρέει πρός β. επειτ<5:
δέ κάμπτεται πρός δ. και εισέρχεται είς τήν Ήλείαν. Τό οροπέδιο;*
τοΰτο είναι ευφορώτατον και παράγει άφθονους δημητριακούς καρβ
πους και πολύν οίνον.

Πρωτεύουσα τής επαρχίας είναι ή Μεγαλόπολις, ή όποια κοινώς
λέγεται Σινάνον, έχει δέ 1,400 κ. και κείται επί τοΰ Αλφειού προ
ν. τής θέσεως, εν ή έκειτο ή άρχαία Μεγαλόπολις, τήν οποίαν εκτι
σεν ό μέγας στρατηγός τών θηβαίων'Επαμεινώνδας και έξ ης κατη
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γετο ό Φιλοποίμην ό ένδοξος στρατηγός τής Αχαϊκής συμπολιτείας
καί ό έσχατος τών αρχαίων Ελλήνων. Πρός δ. τής Μεγαλοπόλεως εί-
ναι η κωμόπολις "Ισαρι, έχουσα 1,500 κ. καί πρός ν. ή ορεινή κω-
μόπολις Λεοντάριον.

4. Επαρχία. Κυνουρίας.

Ή Επαρχία Κυνουρίας κατέχει τό ν.ά. μέρος του νομού, εχει
δέ πρός ά. τόν Άργολικόν κόλπον καί κείται μεταξύ του όρους Πάρ-
νωνος, ο όποιος χωρίζει αυτήν άπό του νομοΰ Λακεδαίμονος καί τοΰ
ορούς Παρθενίου, όπερ αποτελεί τό δριον μεταξύ αυτής καί τής Αρ-
γολίδος. Τό έδαφος τής Κυνουρίας είναι κατά τό πλείστον όρεινόν, ή
δέ παραλία αύτης άλίμε^ος καί τραχεία" μόνον πρός β. πλησίον τής
Αργολίδος εκτείνεται μικρά καί επιμήκης πεδιάς, ή όποία κατέρχε-
ται μέχρι της παραλίας καί λέγεται πεδιάς τοΰ "Αστρους. Ή Κυ-
νουρία λέγεται καί Τσακωντά, έ'χει δέ κλίμα εύκραές καί παράγει
•δημητριακούς καρπούς, οίνον, έλαιον, πορτοκάλλια, κάστανα καί
■τολλάς άλλας όπώρας. Τινές τών κατοίκων τής Κυνουρίας όμιλοΰσιν
ιδίαν διάλεκτον (τά Τσακώνικα), ή όποία έν πολλοίς είναι άκατα-
ληπτος είς τούς άλλους Έλληνας.

Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι τό Λεωνίδιον, τό όποιον κείται
δις τούς πρόποδας άποκρήμνου βουνοΰ πλησίον τής παραλίας καί
δ'χει 3700 κ. Πρός β. τοΰ Λεωνιδίου είναι τό "Αστρος, μικρά παρά-
λιος κώμη, η όποία κείται είς τό άκρο» τής ομωνύμου πεδιάδος.

Ενταύθα συνηλθεν ή Δευτέρα Εθνική Συνελευσις ύπό τόν Πετρόμ-
"εεην τώ 1823. Είς δέ τήν άνατολικην πλευράν τοΰ Πάρνωνος, είναι
Ρΐ! ορεινή κωμόπολις "Αγιος Πέτρος, έ'χουσα 3,800 κ. Πρός β. του
Αγίου Πέτρου είναι αί μικραί κωμοπόλεις Βέρβαινα καί Δολιανά,
διϊτινες απέβησαν όνομασταί διά τάς αυτόθι νίκας τών Ελλήνων ύπό
"■Ίψν Νικηταράν κατά τών Τούρκων.

Ι¥ομός Λακεδαίμονος.

Ό νομός Λακεδαίμ.ονος κατέχει τό ν.ά. μ.έρος τής Πελοποννήσου
Ιφΐται δέ πρός ν. τού νομού Αρκαδίας καί καταλήγει είς τήν χερ-
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σόνησαν τήν βρεχομένην ύπό του Μυρτωου πελάγους πρός ά. καί τοΰ
Λακωνικού κόλπου πρός δ. καί ήτις άπονελευτα είς τό άκρωτήριον |
Μαλεαν.

Ό νομός Λακεδαίμονος εχει 85,000 κατ. πολιτικώς δε διαιοεΐ-
ται είς δύο επαρχίας· 1) Λακεδαίμονος καί 2) Επιδαύρου Λιαηράς.

Επαρχία Λακεδαίμονος.

Ή επαρχία Λακεδαίμονος κείται μεταξύ τού Ταϋγέτου καί τοΰ
Πάρνωνος καί εκτείνεται μέχρι τή% θαλάσσης περιλαμβάνουσα 6λ*ην
σχεδόν τήν πεδιάδα, ήτις άοχεται πλησίον της έπαρχίας Μεγα-
7,οπόλεω; καί εύρυνομένη πρός ν. καταλήγει εις τόν Λακωνικών κόλ-
πον. Τήν πεδιάδα ταύτην διαρρέει ό Εύοώτας, ό όποιος πηγάζει έκ
τοΰ οροπεδίου τής Μεγαλοπόλεως καί ρέων πρός ν. έκβάλλνει είς τόν
μυχόν τοΰ Λακωνικοΰ κόλπου. Ή πεδιάς της Λακεδαίμονος είναι
εύφορωτάτη, παράγει δέ πολλούς δημητριακούς καρπούς καί όσπρια
καί είς πολλά μέρη είναι κατάφυτος έξ άμπελ,ων, ελαίων, μωρεών,
πορτοκαλλεών καί άλ)ων οπωροφόρων δένδρων.

Ποωτεύουσα τής επαρχίας καί ό'λου τοΰ νοαοΰ είναι ή Σπάρτη
ή όποία έκτίσθη μετά Λ;ήν έπανάστασιν'παρά τήν δεξιάν οχθην το»ί
Ευρώτα έπί τών ερειπίων τής άρχαίας πόλεως καί εχει 4 200 κατ
Ή δέ αρχαία Σπάρτη, ή όποία διά της νομοθεσίας τοΰ Λυκούργο,
κατέστη ή μία έκ τών δύο μεγαλειτέρων καί ένδοξοτέοων πόλεώί1
τή; άρχαίας Ελλάδος, έκει-.ο έπί πολλών χαμηλών λόφων κ?|
κατά τούς ένδοξους αύτής χρόνους ήτο άτείχιστ' ς, διότι οί άρχαϋΐ
Σπαρτιάται έφρόνουν, ότι τά τ«δν πολατών είναι τό άριστ^'

όχύρωρ.α τής πόλεως. Τής ενδόξου ταύτης πόλεως ελάχιστα μόν3
λείψανα άνευρέθησαν, έν οίς τά ερείπια τοΰ ναού τής Χαλκιοίκ,'1
Αθηνάς καί τά τοΰ αρχαίου θεάτρου. Πρός δ. τής Σπάρτης είναι
κωαόπολις Μισθράς, ένή είχε τήν έόραν αύτοΰ «ό δεσπότης τοΰ
ρέως» Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, ό ί ποίος άνελθών έπειτα
τόν θρονον τής Κωνσταντινουπόλεως ύπήρξεν ό τελευταίος βασιλί ;
τής Ελληνικής αύτοκρατορίας.



2. Επαρχία 'Επιδαΰρου Λιμηράς.

/ Ή επαρχία της Επιδαύρου Λιμηράς περιλαμβάνει ολην τήν χερ-
-σόνησον, ή όποία σχηματίζεται ύπο τών νοτίων διακλαδώσεων
•του Πάρνωνος και καταλήγει είς τό τρικυμιώδες άκρωτήριον Μαλέαν
πρός δ. τού οποίου είναι ή μικρά νήσος Έλαφόνησος, κειμένη εις
την εισοδον τοΰ Αακωνικοΰ κόλπου. Ή επαρχία αύτη, ήτις είναι κατά
τό πλείστον ορεινή, περιλαμβάνει καί τινας μικράς πεδιάδας, τών
όποιων επισημότερα είναι ή εύφορος πεδιάς τοΰ "Ελους, κειμένη παρά
τάς έκβολάς τοΰ Εύρώτα" παράγει δέ άφθονα κρόμμυα, σΰκα, οινον,
Ιλαιον, βαλανίδια καί τρέφει πολυάριθμα ποίμνια αιγών καί προβά-
των^! Ιρωτεύουσα της επαρχίας είναι οί Μολάοι, κωμόπολις μεσό-
I γειος, ή όποία κείται επί λαμπράς τοποθεσίας είς τό άκρον εύφορου
καί τερπνότατης κοιλάδος καί έ'χει 1500 κ. Πρός ν ά. αυτής είναι ή
Μονεμβασία, ή όποία κείται επί νησυδρίου τού Μυρτώου πελάγους
[Συνδεομένου μετά της ξηράς διά λίθινης γεφύρας μήκους150 μέτρων
καί συγκοινωνεί μετά τών Μολάων δι' άμαςιτοΰ όδοΰ. ΓΙρός άν. δέ
της 'Ελαφονήσου είναι ή Νεάπολις^ παράλιος κώμη,έχουσα άξιόλογον
ναυτικόν.

Λίομός /λακωνικές.

~ ί ,

Ό νομός της Λακωνικής/κατέχει τό μέσον τοΰ νοτίου μέρους της
Πελοποννήσου καί ακριβώς τήν χερσόνησον τήν σχηματιζομένην
μεταξύ τοΰ Μεσσηνιακού καί Αακωνικοΰ κόλπου καί καταλήγει είς
τό άκρωτήριον Ταίναρον.

/ Ό νομός της Λακωνικής εχει 63,000 κατ., πολιτικώς δέ διαι-
ρείται είς τρεις επαρχίας, 1) Γυθείου, 2) Οιτύλου και 3) Κυθήρων,

1. Επαρχία Γυθείου.

Ή επαρχία Γυθείου άποτελεϊ τήν άνατολικήν Μάνην, περιλαμβάνει
όλην τήν άνατολικήν κατωφέρειαν της χερσονήσου της προεκτει-
'Υομένης άπό τοΰ Ταϋγέτου κ.αί ολην τήν παραλίαν τοΰ Αακωνικοΰ
■κόλπου άπό τοΰ ακρωτηρίου Ταινάρου μέχρι σχεδόν τών εκβολών τοΰ
Εύρώτα. Ή επαρχία αύτη είναι κατά το πλείστον ορεινή, μόνον δέ



προς, τον Εΰρώταν τό έδαφος είναι όμαλώτερον και μάλλον πεδινόν"
παράγει δέ δημητριακούς καρπούς,έξαίρετον έλαιον, οινον πολύν, Κο-
ρινθιακών σταφίδα και άφθονα βαλανίδια.; .Πρωτεύουσα αύτής είναι το
Γύθειον, τό όποιον είναι ό σπουδαιότερος λιμήν του Λακωνικού κόλ-
που /.αί εχει 4000 κατ. Τό Γύθειον είναι έκτισμ.ένον πλησίον τής θέ-
σεως, έν υ, εκείτο ή άρχαία πόλις και είναι τό έπίνειον τής Σπάρτης,,
μετά τής όποιας συγκοινωνεί δι' άρ.αξιτοΰ όδοΰ.

2. Επαρχία Οίτυλου.

Ή Επαρχία Οιτύλου κατέχει όλην τήν δυτικήν κατωφέρειαν του
Ταϋγέτου μέχρι τής παραλίας τοΰ Μεσσηνιακοΰ κόλπο^καί εκτείνε-
ται άπό -της Μεσσηνίας μέχρι τοΰ Ταινάρου πρός ν. Ό Ταύγετος είναι
το ύψηλότερον και μεγαλοπρεπέστερον όρος τής Πελοποννήσου ^/άρχε-
ται δέ άπό τής Αρκαδίας και διευθυνόμενος πρός ν. χωρίζει τούς νο-
μούς Λακωνικής *αί Λακεδαίμονος άπό τής Μεσσηνίας και άποτε—
λευτα είς τό ύψηλόν άκρωτήριον Ταίναρον. Τό όρος τοΰτο έχει πολ-
λάς και υψηλά ς κορυφάς ώς έπί το πολύ χιονοσκεπείς" και τάς μέν·
κλιτύας αύτοΰ περιστέφουσι μεγαλοπρεπέστατα δάση έλατών^ είς δέ
τάς υπώρειας εκτείνονται μεγάλα και πυκνά δάση δρυών, περιέχει δε
και πολλά χρωματιστά μάρμαρα.^*Η επαρχία αύτη περιλαμβάνει
τήν κυρίως η μεσα καλουμένην Μάτηγ^ ή όποια είναι μεστή άγριων
ορέων, άλλα και κατ' εξοχήν εύανδρος όύδέποτε ύποταχθεϊσα είς τους
Τούρκους" παράγει δέ έκλεκτόν ελαιον και άφθονα βαλανίδια.

Πρωτεύουσα τής επαρχίας είναι ή Άρεόπολις (Τσίμοβα), ή όποία
κείται πλησίον τοΰ όρμου αύτής Λιμένι και εχει 2,000 κατ. Πρός β.
αυτής είναι ή Οί'τυλος, έξ ής ή επαρχία έ'λαβε τό όνομα, έχουσα
περί τους 1200 κατ. και έτι βορειότερον ή μικρά παράλιος κώμη
Καρδαμύλη.

6. Επαρχία Κυθήρων. {

„ I

Ή επαρχία αυτη αποτελείται έκ τής νήσου Κυθήρων και εκ τίνος
μικράς νήσου, ή όποία κείται πρός ν. αύτης και λέγεται Αντι-
κύθηρα/

/Τά Κύθηρα είναι μία έκ τών νήσων τοΰ Ιονίου πελάγους και
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κείνται πρός ν. τοΰ ακρωτηρίου Μ αλέα. Ή παραλία τής νήσου
είναι άπότομος καί βραχώδης, άλλ' έν τω μέσω έχει πολλάς μικράς
κοιλάδας τερπνοτάτας καί πολΰ καταλλήλους είς τήν άμπελουργίαν
και έλαιοφυτείαν. Τά Κύθηρα, τά όποία λέγονται κοινώς Τσιρίγο,
ίχουσι λαμπρά μεταλλικά ύδατα καί 12,300 κατ£ άσχολουμένους
.;ίς τήν γεωργίαν" άλλ1 έκτος τούτων είναι καί πολλοί άλλοι, οϊτινες
ι/.ή δυνάμενοι νά ζήσωσιν έν τή νήσω άποδηιχοΰσιν είς άλλα μέρη καί

ι ' I II

α,άλιστα είς τήν Σμύρνην. "Πρωτεύουσα τής έπαρχίας είναι τά Κύ-
θηρα, μ,ικρά κωμ.όπολις κειμένη εις το νότιον μέρος τής νήσου πλησίον
τής παραλίας.

Τά δέ Αντικύθηρα είναι ή νοτιωτάτη νήσος τοΰ Ελληνικού κρά-
τους καί έχουσι περί τους 500 κατ. καταγομένους έκ Κρήτης.

1(1/

;ίΌ Νομός Μεσσηνίας κατέχει το ν.δ. μέρος τής Πελοποννήσου: καί
Ικτείνεται άπό τής Αρκαδίας, Λακεδαίμονος καί Λακωνικής μέχρι
,τοΰ Ιονίου πελάγους, τό όποιον εισχωρεί βαθέως είς τήν ζηράν καί
σχηματίζει πρός ν,τόν Μεσσηνιακόν κόλπον" πρός β. δέ ό ν&μ.ός ούτος
συνορεύει μέ τον νομόν Τριφυλίας καί τήν Ιπαρχίαν Μεγαλοπόλεο>ς,
καταλήγει δέ πρός ν. είς το άκρωτήριον Άκρίταν, απέναντι τοΰ όποιου
κείται ή μικρά νήσος Θηγανοΰσα,καλουμένη κοινώί Βενέτικο,καί πρός
αύτής 4 αλλα νησύδρια,ονομαζόμενα Οίνοΰσαφύδ

ε μία άλλη χώρα

ΐής Ελλάδος έ'χει τόσον θελκτικόν κλίμα, ούδέ τόσον εύφορον έδαφος"
||ι!ά τοΰτο δέ καί τά προϊόντα αύτής είναι πολλά καί ποικίλα καί ό
ΐληθυσμός της πυκνότατος,διότΓ οί κατοικοΰντες αύτήν άνέρχονται είς
ί 19.000. "Ένεκα τής εκτάκτου ταύτης γονιμότητας καί τής μοναδι-
5ης ευφορίας τοΰ εδάφους,αν καί πολλάκις ή Μεσσηνία κατεστράφη έκ
'ΐαφόρων πολέμων είς τούς αρχαίους χρόνους,έν τούτοις ταχέως πάν-
"ότε άνέλαβεν" ένω δέ καί κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 ήρημώθη
ίτό' άκρου είς άκρον ύπό τοΰ Ίμβραημ, σήμερον όμως πάλιν είναι
:ς|.κήπος καλλιεργημένη καί αποτελεί έ'να έκ τών ώραιοτέρων νομών
κράτους. ί'Ο νομ.ός Μεσσηνίας πολιτικώς διαιρείται είς 3 «παρ-
ίας 1) Καλαμών, 2) Μεσσήνης καί 3) Πυλίας.
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I Επαρχία Καλαμών.

'Η επαρχία Καλαμών κατέχει τό ν.ά. μέρος του νομού περιλαμ-
βάνουσα ολην σχεδόν τήν χώραν,. ή όποία είναι μεταξύ τοΰ ποταμού
Παμίσου καί τών υπωρειών τοΰ Ταϋγέτου.Ή επαρχία αύτη πρός β.
ά. είναι μάλλον ορεινή, άλλα πρός ν,δ. καταλαμβάνει μέγα μέρος της
Μεσσηνιακής πεδιάδος, τήν οποίαν διαροέει ό Πάμισος, όστις πηγά-
ζει έκ τών Νομίων ορέων. (Τετράζι) καί ρέων πρός ν. έκοάλλει είς
τόν Μεσσηνιακόν κόλπον.. 'Η πεδιάς αύτη διαιρείται είς δύο τμή-
ματα, βόρειον καί νοτιον, είναι δέ εύφορωτάτην καί κατάφυτος έξ
αμπέλων, ελαιών, συκών, μωρεών, πορτοκαλλεών καί άλλων οπωρο-
φόρων δένδρων, τών όποιων οί καρποί καί εκλεκτοί είναι καί πρωϊ-
μώτερον ώριμάζουσι.

Πρωτεύουσα της επαρχίας καί όλου τοΰ νομοΰ είναι αί Καλάμαι,
αί όποϊαι κείνται έν τω μυχώ τοΰ Μεσσηνιακού κόλπου καί έπί της
άριστεράς ό/θης τοΰ Νεδωνος είς 20 λεπτών άπόστασιν άπό της
παραλίας, ένθα είναι τό επίνειον αύτών αί Νέαι Καλάμαι. Αί Καλά-
μαι εχουσι περίφημα οινοπνευματοποιεια, μεταζοχ,λωστηρ'α ατμοκί-
νητα καί διάφορα άλλα βιομηχανικά καταστήματα, είναι δέ μία τών
έμπορικωτερων πόλεων τοΰ κράτους, διότι έξ αυτής εξάγονται τά
περισσότερα προϊόντα της ανατολικής Μεσσηνίας λαμβάνοντα τό
όνομα της πόλεως, π. χ. σΰκα Καλαμών, έλαΐαι Καλαμών καί ούτα·
καθεξής. Ή πόλις αύτη έχει ωραίας οίκοδομάς καί 12,300 κατ
8ά συγκοινωνήσει δί οσονούπω μετά τής Τριπόλεως διά σιδηροδρό-
μου. Αί Καλάμαι είναι ή πρώτη Ελληνική πόλις, ήτις έκυριεύθ^;
κατά τήν έπανάστασιν ήμών υπό τοΰ Πετρόμπεη τή 23 η Μαρτίου
1821· άλλαι κωμοπόλεις τής έπαρχ_ία.ς Καλαμών είναι ή Σίτσοβα,
τό 'Αρφαρά καί Άσλάναγα.

2. Επαρχία Μεσσήνης.

'Η επαρχία Μεσσήνης κείται πρός β.δ. τής επαρχίας Καλαμα
περιλαμβάνουσα τό μέγιστον καί εύφορώτατον μέρος της Μεσσηνιακά
■ πεδιάδος, τήν οποίαν οί αρχαίοι διά τήν εύφορίαν αύτής ώνόμαζ 'ί
Μακαρίαν. Ή ευδαίμων αύτη πεδιάς είναι ώς εύθαλής κνίπος κατά
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φυτος έξ αμπέλων καί διαφόρο^ν οπωροφόρων δένδρων, έ/ειδέ τόσον
γλυκύ κλίμα, ώστε νά εύδοχιμώσιν εν αύτη και πολλά φιλόθερμα
.φυτά, τά όποια εις ουδέν άλλο μέρος τής Ελλάδος δύνανται νά προ-
κόψωσι .ν Πρός β.δ. τής πεδιάδος ταύτης είναι τό όρος Ιθώμη, κοινώς
Βουλκάνον, επί του όποιου κατέφυγον οί Μεσσήνιοι κατά τόν πρώ-
τον Μεσσηνιακόν πόλεμον. Είς τάς υπώρειας τού όρους τούτου σώ-
ζονται ακόμη πολλά λείψανα της αρχαίας πόλεως Μεσσήνης, τήν
οποίαν έ'κτισεν ό μέγας Επαμεινώνδας συναθροίσας έν αύτη τούς είς
διάφορα μέρη τής Ελλάδος διεσπαρρ.ένους Μεσσηνίους. Τό δέ βόρειον
τμήμα της Μεσσηνιακής πεδιάδος φράσσει πρός β. ή όροστοιχία
τών Νομίων όρέω;>, τής όποιας η ύψ-ιλοτέρα κορυφή λέγεται Τετρά-
γιογ. Είς μίαν τών κορυφών τής οροστοιχίας ταύτης,Είραν καλουμέ-
νην, εκείτο το φρούριον, τό όποιον επί 1 1 όλα έτη άνδρείως ύπερή-
σπισε κατά τόν δεύτερον Μεσσηνιακόν πόλεμον ό ένδοξος στρατηγό;
τών Μεσσηνίων Αριστομένης ήοωϊκώς μαχόμενος κατά τών Σπαρ-
τιατών προς άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του.

/Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι ή Μεσσήνη, ή όποία κοινώς λέ-
γεται Νησί καί κείται παρά τήν δεζιάν ό'χθνιν τοΰ Παμίσου εις άπό·
Οτασιν μιας ώρας άπό τής παραλίας, οπου είναι τό έπίνειον αύτής, ή
Μποΰκα. Ή Μεσσηνη είναι εμπορική πόλις, έχει 6,200 κατ. καί
συγκοινωνεί μετά τών Καλαμών δι' άμαξιτοΰ όδοΰ. Άλλαι κώμαι
Της επαρχίας ταύτης είναι ή Άνδροΰσα, τό Μαυρομμάτι παρά τά
ερείπια τής αρχαίας Μεσσήνης, Μελιγαλάς καί Διαβολίτσιον επί τοΰ
Σιδηροδρόμου Καλαμών-Τριπολεως.I

[ΜΚ " }

3. Επαρχία Πυλίας.

• Ή επαρχία Πυλίας κατέχει τό ν.δ. μέρος τοΰ νομοΰ' περιλαμ-
βάνει δέ ολην τήν χερσόνησον, ή όποία εκτείνεται μεταξύ τοΰ Ιονίου
Πελάγους καί τοΰ Μεσσηνιακού κόλπου καί καταλήγει είς τόν Ακρι-
ών. Ή χερσόνησος αύτη είναι κατά τό πλείστον ορεινή, διότι σχη-
ματίζεται έ'κ τίνος όροστοιχίας, της οποίας ή ύψηλοτέρα κορυφή
έγεται Άυκόδημος (Μαθίας) αί εκατέρωθ; ύπώοειαι τής όροστοιχίας
αύτης είναι εύφορώταται.
Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι η Πύλος, ή όποία έχει 2,150 κ.
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και κείται είς τον μυχόν τοΰ ομωνύμου κόλπου, όστις λέγεται και

κόλπος τοΰ Ναβαρίνου. Ό κόλπος ούτος είναι μ,ικρός, άλλ' ώραιότα—

. >

τος' φράσσει δέ αύτόν άπό τής θαλάσσης ή μικρά και βραχώδης νή-
σος Σφακτηρία μεταβάλλουσα ούτως αύτόν είς μέγαν και άσφαλέ-
στατον λιμένα, εντός τοΰ όποιου οί ηνωμένοι στόλοι Αγγλίας, Γαλ-
λίας και Ρωσσίας κατέστρεψαν όλοσγερώς τον Τουρκικον και Αίγυ-
πτιακον στόλον τω 1827 και έξησφάλισαν τήν έλευθερίαν τής Ελ-
λάδος. Και ή νήσος Σφακτηρία είναι ονομαστή, διότν όχυρωθέντες
έν αυτή οί "Ελληνες άντέστησον ήρωϊκώς κατά τής στρατιας και τοΰ
στόλου τοΰ Ίμβραήμ πασσά. Τότε ώς έκ θαύματος μετά ήρωϊκόν
άγώνα έσώθη τό πλοΐον τοΰ Τσαμαδού α'Άρης» , δια^χίσαν τον έχθρι-
κόν στόλον. Τό πλοΐον τοΰτο έπισκευασθεν σώζεται Η-^/Ρ1 σήμερον.
Προς ν. τής Πύλου είναι ή Μεθώνη, ή όποια κείται είς τους πρόπο-
δας ύψηλοΰ βουνοΰ και εχει 1700 κ. Ή Μεθώνη έχει ίσχυρόν φρού-
ριον και καλόν λιμένα, εντός τοΰ όποιου ο Μιαούλης τώ 1825 έπυρ-
πολησεν έννέα Αιγυπτιακά πλοία. Πρός δ. τής Μεθώνης έπί τής
παραλίας τοΰ Μεσσηνιακού κόλπου είναι ή Κορώνη, έχουσα 3,000
κ. Ή πόλις αύτη κείται πέντε ώρας. πρός ν. τής άοχαίας Κορώνης,
ή όποία ήτο, όπου σήμερον κείται ή παράλιος κώμη Πεταλίδιον, και
είναι έκτισμένη Ιπί βράχου προεξέχοντος είς τήν θάλασσαν, τόν όποιον
περιστέφει ίσχυρότατον φρούριον, ε:ς δέ τό β. μέρος τής επαρχίας
είναι ή μικρά κώμη Μανιάκι, ή οποία άπέβη ονομαστή, διότι έν αύτη
έ'πεσεν ένδοςως τώ 1825 ό ατρόμητος Παπαφλέσας, ήρωϊκώς μαχό-
μενυς εναντίον πολυαρίθμων εχθρών τής πατρίδος.

.. ι

Ό νομός Τριφυλίας κατέχει τό μέσον σχεδόν τής δυτικής παρα-
λίας τής Πελοποννήσου. Έκτείνεται άπό τής Πυλίας και μέχρι τοΰ
ποταμοΰ Αλφειού πρός β. και άπό τής Γορτυνίας μέχρι τοΰ Κυπα-
ρισσιακοΰ κόλπου πρός δ., εχει 86,500 κ. και διαιρείται πολιτικώς
είς δύο επαρχίας, 1) Τριφυλίας και 2) Όλυμπίας.



1, Επαρχία Τριφυλίας.

/'Η επαρχία Τριφυλίας/ περιλαμβάνει ολον τό δυτικόν μέρος τής
Μεσσηνίας, τό όποιον έκτείνεται μ,εταξύ τής Πυλίας καί τοΰ μικρού
ποταμού Νεδας, ό οποίος πηγάζει έκ τών Νομίων καί ρέων πρός δ.
έκβάλλει είς τόν Κυπαρισσιακόν κόλπον. Κατά μήκος τής έπαρχίας
ταύτης ύψοΰται μακρά, άλλά χαμηλή όροστοιχία,πρός δ. τής όποιας
ή χώρα καθίσταται κατά τό μάλλον ή ήττον πεδινή καί περικλείει
πολλάς τερπνοτάτας κοιλάδας καί τινας στενάς πεδιάδας εύφορωτάτας
εκτεινομ.ένας μέχρι τής παραλίας.Τά πεδινά ταΰτα μέρη έχουσι κλΐμα
γλυκύτατον καί είναι κατάφυτα εζ άμπέλων καί μάλιστα σταφιδαμ.-
πέλων, ελαιών, συκών καί άλλων οπωροφόρων δένδρων.

Πρωτεύουσα της έπαρχίας είναι ή Κυπαρισσία, έκτισμ.ένη έπί λαμ.-
πράς τοποθεσίας εις τούς πρόποδας ύψηλοΰ βουν©ΰ καί έχει Β,500 κΐ
Ή πόλις αύτη απέχει 25 λεπτά τής ώρας άπό τής παραλίας, όπου
κείται ό δρμ.ος αύτής (παραλία Κυπαρισσίας)'έ'χει μεγάλην πλατεΐαν
;καί ωραίας οικίας άνοικοδομηθείσας μ.ετά τόν καταστρεπτικόν σεισμον
.Του 4 886. Πρός ν.δ. τής Κυπαρισσίας καί πλησίον τής παραλίας
είναι τά Φιλιατρά, ή μεγαλειτέρα πολις τής έπαρχίας, έχουσα 9700
κ. Καί ή πόλις αύτη άνωκοδομήθη μετά τόν φοβερόν σεισμον τοΰ 1886.
ίχει ώραίαν πλατεΐαν και λαμπράς οίκοδομάς. Πρός ν. τών Φιλια-
τρών είναι οί Γαργαλιάνοι, οί όποιοι κείνται έπί θέσεως περιβλέπτου
-•περάνω τερπνοτάτης κοιλάδος καί εχουσιν ώραίας οικίας καί 5700
ψ. Πρίς ά. δέ τών Γαργαλιάνων είναι ή πλούσια κωμόπολις ίΥιγού-
'^ΐστα, έχουσα 27 0(Χ κ. 'Ατ^^ώς—^αί κατ α τόν Ίανουάριον τοΰ
πάλιν σεισμός φοβερός έκλόνισε τό εύφορον έδαφος τής επαρ-
χίας ταύτης, επενεγκών μεγάλας βλάβες είς τάς οικίας τών διαφόρων
Ίόλεων καί νωρίων.

ρ /.

2. Επαρχία Όλυμπίας.

ί'Η επαρχία 'Ολυμπίας περιλαμβάνει τήνάρχαίαν Τριφυλίαν καί εκ-
ε?νεται άπό της Νέδας μέχρι τοΰ Άλφειοΰ. Τό ά. μέρος τής Όλυμ-
είναι όρεινόν,διότι εισέρχονται είς αύτό οί δυτικοί κλάδοι τοΰ όρους
ύκαίου" άλλα ποος δ. τό έδαφος καθίσταται έπί μάλλον καί μάλ-
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λον πεδινόν καί καταλήγει εΐς τον Κυπαρισσιακόν κόλπον, όπου εκ-
τείνεται μεγάλη άλιτενής πεδιάς, της όποιας τό βόρειον μερος κατέ-
χει ή λιμνοθάλασσα της Άγουλιν£ι:σης!\ 'Η Όλυμπία παράγει δη-
μητριακούς καρπούς, σταφίδα πολλήν καί οίνον, τρέφει δε καί πολλά
ποίμνια αιγών καί προβάτων.

Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι ή Ανδρίτσαινα, ή όποία κείται
είς τάς υπώρειας τού Λυκαίου καί εχει άξιόλογον βιβλιυθήκην και
2,100 κατ. Παρά τάς έκβολάς δέ του Αλφειού είναι ή κωμόπολις
'Αγουλινίτσα έχουσα 2,600 κατ." εκ της κωμοπόλεως δέ ταύτης
ελαβε τό όνομα καί ή παρ' αυτήν κειμένη λιμνοθάλασσα, ή όποία
χρησιμεύει ώς ιχθυοτροφείο*.

Α I 13 2 Ο I
ΑΙΓΑΙΟϊ· ΪΙΕΑΑΓΟνΧ

^'Ολαι αί νήσοι τού Αιγαίου πελάγους κατοικούνται ύπο Ελλή-
νων, άλλ' αλλαι μεν εξ αυτών διατελοΰσιν ακόμη υπό τόν ζυγόν της
Τουρκίας, άλλαι δε άπελευθερωθεΐσαι άνήκουσιν είς τό Ελληνικό ν
βασιλειον. Αί ελεύθεραι νήσοι υποδιαιρούνται εις 2 νομούς, της Ευ-
βοίας καί τών Κυκλάδων.

Ό νομές Ευβοίας είναι πρός ά. της Στερεάς Ελλάδος, περιλαμ--
βά^ει δε τάς νήσους Εύβοιαν καί Σκύρον. Ό νομός ούτος ε χ;»
Γ15.500 κατ., καί διαιρείται πολιτικώς εις 3 επαρχίας- 1) Χαλ·;
κίδος, 2) Ξηροχωρίυυ καί 3) Καρυστίας. Έκ τούτων ή Καρυστίίι

κατέχει τό -νότιον μέρο

,γισον Σκύρον, γνωσ

•'ρος της Ευβοίας καί συμπεριλαμβάνει καί τη|
:ήν εκ τών μύθων τού Άχιλλέως καί Θησέως-ί]
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Η ΝΗΣΟΣ ΕΪΒΟΙΑ

Ή Εύβοια είναι ή μεγαλειτέοα νήσος τού Ελληνικού βασιλείου,
|.|κεΐται δέ έν τώ Αίγαίω πελάγει καί εχει σχήαα επίμηκες εύρυνο-
«Μένη είς τό μεσον καί στενουμένη <ατά τά άκοα. Ή Εύβοια έκτεί-

Ε) I

;; νεται κατά μήκος της ανατολική; παραλίας τών νομών Αττικής
[■καί Βοιωτίας καί Φθιώτιδος καί Φωκίδος, άπό τών οποίων γωρί-
Ι!^ιται διά τού Ευβοϊκού κόλπου, όστις διά τού στενού παοθα,ου τού

Ι^ΰρίπου διαιρείται εί; δύο μέρη, βόρειον κ,αί νότιον. Ή β δ. άκρα
|της Ευβοίας σχηματίζει μετά τής Θεσσαλίας καί της Φθιώτιδος
|:ορ/μόν στενόν καί επιμήκη καί καταλήγει είς δύο ακρωτήρια, τό
Αρτε μ ίσιο ν, οπου έ'γειναν αί ποώται ναυμαχίαι τών Ελλήνων κατά
τών Περσών τω 4 80 π. Χ. καί τό Κηναίον, τό όποιον είσχωοεΐ βα-
Ιεως εντός τού Μαλιακού κόλπου καί έχει πρός ν. αυτού τάς λεγο-
Λένας Λιχάδας νήσους. Ή δέ ν.ά. άκρα της Ευβοίας σχηματίζει
|ε.τά τής νήσου "Ανδρου πορθμόν τρικυμιώδη καί άποτελευτα πρός β.
|έν είς τό άκοωτήοιον Καοηρέα, προς ν. δέ είς τον Γεοαιστόν. Με-
|αζύ τού νοτίου τμήματος της Ευβοίας καί τής Αττικής ύπάο-
|ουσι μικραί τίνες νήσοι, ή μεγαλειτερα τών όποιων λέγεται Πετα-
Ιά: καί ανήκει μετά τριών άλλ^ων είς τον Βασιλέα. Ή Εύβοια άλ-
[τέ ποτε συνείχετο μετά της Στερεάς Ελλάδος, άπό της οποίας
δοσπάσθη διά μεγίστου ρήγματος, τό όποιον σήμερον κατέχει ή
λασσα.

]. Επαρχία Χαλκίδος.

) *Ή· επαοχία Χαλκίδος εκτείνεται, άπό τοΰ όρους Τελεθρίου μέχρι
> ΰ ορούς Κοτυλαίου,είς δ καταληγει μεγάλνι θροστοιχία, της όποιας
^ψηλ.οτερα κορυφή λέγεται Δίρφυς. Τό βόρειον μέρος τής όροστοι-
Μ'ταύτης Ινώ ποος τό Αιγαίον καταπίπτει άποτόμως καί καθι-
; την παραλίαν άλίμενον καί βραχώδη, έκ τοΰ άλλου μέρους κα-
ίεται βαθμηδόν καί σχηματίζει ώραίαν δασώδη κοιλάδα. ΓΙρός δ.
Ιρ.^ς κοιλάδας ταύτης είναι τό όρος Χανδήλι, τό όποιον εκτείνε-
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ται κατά μήκος του Ευβοϊκού κόλπου, είς δ ν κατακρημνίζεται καί
προεκβάλΤ^ι βράχους μεγάλους χα ι άπορρώγας. Πυκνότατα δάση
περιστέφουσι τά ορη ταύτα και χλοεροί λειμώνες καλύπτουσι τά
κοάσπε^α αυτών" ιχεταζύ δέ τών ορέων -περικλείονται πολλαί ευφο-
ρώταται κοιλάδες, έκ τών όποιων άλλαι μεν είναι κατάφυτοι ες αμ-
πέλων, ελαίων κ,αί διαφόρων οπωροφόρων δένδρων, εις άλλα ς 6ε πά-
λιν καλλιεργείται ό σίτος και οί λοιποί δ/ιμητριακοί καρποί. Πρός
δ. δέ της Λίοφυος εκτείνεται ή μεγάλη και εύφορος πεδιάς τής Χαλ-
κίδος ή όποία παράγει πολλούς δημητριακούς καρπούς, βάμβακα,
οίνον. έλαιο ν και διαφόρους όπώρας. Τήν πεδιάδα ταύτην διαρρέει ό!
ποτααός Αήλας, όστις πη άζει έκ τής Δίρφυος και ρέων πρός δ. έκ-
βάλλει πλησίον τοΰ πορθμού τοΰ Ευρίπου.

Πρωτεύουσα τής επαρχίας και όλου τοΰ νομοΰ είναι ή Χαλκι|
κειαένη εις τό στενώτατον μέρος τοΰ πορθμού, ένθα υπάρχει σιδηρά
γέφυρα, ή όποία συνδέει τήν νήσον μετά τή; Βοιωτίας. Ή Χαλκί<
εχει λαμπρά οίνοπνευματοποιεια, διάφορα άλλα βιομηχανικά κατα-'
στήματα και 8,600 κατ. με-αξύ τών οποίων είναι καί τίνες Ίσραη|
λΐται καί Μωαμεθανοί. Ενταΰθα γίνεται καθ* έκάστην τό ώραΐοί
φαινόμενον τής 7ίαλιρροίας* άλλοτε δηλαδή τά ύδατα τής θαλάτσνI
φέρονται μεθ1 ορμής πρός τά άνω τοΰ ποοθιχοΰ, άλλοτε δέ πάλ<1
ρέουσι μετά μεγάλης ταχύτητας πρός τά κάτω δίκην ορμητικού π«'
ταμού., Πρός ν.ά. τής Χαλκίδος είναι τά Νεα ψαρά, τά 6πο|
έκτισαν οίψαριανοί μετά την καταστοοφήν τής ηρωικής αυτών νησί
υπό τών Τούρκων. Τά Νέα Ψαρά είναι μικρά παράλιος κώμη
μενη έπί -της θεσεως τής αρχαίας 'Ερετρίας, έχουσι δέ τό προνόμΛ'
νά έκλέγωσι δύο βουλευτάς.

2. Επαρχία Ξηροχωρίου.

ίΙ

Ή επαρχία Ξηροχωρίου κατέχει τό βόρειον μέρος τής Εύβο;
και κείται πρός β.τοΰ δασώδους όρους Τελεθρίου/τό όποιον διακί|
δοΰται καί καταλήγει πρός δ. εις τό άκρωτηοιον Κηναΐον. Με «ι
δέ τοΰ όρους τούτου καί μιόίς άλλης χαμηλή; όοοστοιχίας, ή όπί
κατευθύνεται πρός τό άκρωτήρον Άρτεμίσιον, έκτείνεται η πεϊΐ



■τού Ξηροχωρίου, τήν οποίαν διαρρέει ό ποταμός Κάλλας, όστις πη-
' γάζει εκ τοΰ Τελεθρίου και ρέων πρός β. έκβάλλει πλησίον τοΰ Άρ-
! τεμισίου. Ή πεδιάς αΰτη είναι, εύφορωτάτη, παράγει δε πολλούς
- δημητριακούς καρπούς, καπνόν, ελαιον κκί έξαίρετον οίνον.

\Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι τό Ξηροχώριον, τό όποιον εχει
3,400 κ.\ καί κείται είς άπόστασιν μιάς καί ημισείας ώρας άπό
παραλίας, οπού είναι τό επίνειον αύτοΰ οί Ώρεοί,; μετά τών
Οποίων συγκοινωνεί δι' άμαξιτοΰ όδοΰ. Πρός ν.δ. τοΰ Ξηροχωρίου
είναι ή Αιδηψός, τερπνοτάτη κώμη, κειμένη είς τάς ύπωρείας τοΰ
|| Τελεθρίου καί έχουσα 1,200 κ. Ήμίσειαν ώοαν πρός ν. τής κώμης
: ταύτης καί ολίγα μέτρα μ,ακράν τής θαλάσσης είναι τά περιώνυμα
λουτρά τής Αιδηψού, όπου ύπάοχουσι πολλαί μεταλλικαί πηγαί, εκ
" τών όποιων άναβλύζουσι θειούχα ύδατα μεγάλης θερμοκρασίας, ονο-
μαστά διά τάς ίαματικάς αύτών ιδιότητας.

• ί!
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3. Επαρχία Καρυστίας.

? ί ί ν · ·

"Ολον το άλλο μ.έρος τής Εύβοιας, τό όποιον εκτείνεται πρός ν.δ
ΐιτίίς Δίρφυος, αποτελεί τήν επαρχίαν τής Κάρυστίας. Λς τήν οποίαν
τ;εριλ*μ. βάνεται καί ή νήσος Σκύρος. Ή επαρχία αύτη είναι ή με-
γάλειτέρα καί πολυανθρωποτέρα τού %ομοΰ, καί ή μεν ανατολική
παραλία αύτής είναι ώς επί τό πολύ απότομος,ή δυτική όυ.ως άκτή
είναι μάλλον πεδινή καί σχ_ηματίζει πολλούς λιμένας άσφαλεΐς,
"Η Καρυστία εχει πρός ν. τό ύψηλόν όρος "Οχην, έκ τοΰ οποίου
εξάγονται ωραιότατα "£ρωμ(χτπτχ μάρμαρα. Ή "Οχη συνάπτεται
*·ετά τής Δίρφυος διά χαμηλής όροστοιχίας, ήτις είναι ώς έπί το
"όλύ άδενδοος καί βραχώδης καί καθιστά όλον σχεδόν τό νότιον
μέρος τής Εύβοιας όρεινόν. Είς τό βόρειον μέρος τής όοοστοιχίας
ε.ναι η μικρά λίμ,νη Δυστος, πρός β. τής οποίας ή νήσος άρχεται
ίύουνοίΛενη' ποός δ. τών διακλαδώσεων τής Δίρφυος είναι ή πεδιάς
Η5ς Κύμης, εν ή άκμάζει μάλιστα αμπελουργία. Ή Καρυστία
ίϊαράγει πολύν καί έκλεκτόν οίνον, ελαιον, σύκα, μέλι έξαίρετον καί
ιαφόρους όπώρας.

: Πρωτεύουσα Ντής έπαρχίας είναι ή Κύμη, ή όποία καΐται απέ-
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΕΤΑΞΑ 6
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ναντι τής νήσου Σκύρου ήμίσειαν ·-ώραν μακράν της παραλίας καί
εχει 4,800 κατ] Κληβέόν της πόλεως ύπάρχουσιν ανθρακωρυχεία»
ό δε μέλας οίνος τής Κύμης είναι ονομαστός και περιζήτητος εν Ευ-
ρώπη. Πρός ν. τής Κύμης είναι τό Άλιβέριον, τό όποιον κείται
επί υψώματος πλησίον της παραλίας του Ευβοϊκού κόλπου, δπου
είναι τό έπίνειον αυτού, ή Σκάλα, καί εχει 1400 κατ. Είς δε τό νό-
τιον άκρον τής νήσου είναι ή Κάρυστος, ή όποία κείται εις τάς
υπώρειας τής "Οχης πλησίον τού ομωνύμου κόλπου. Ή Κάρυστος
εχει λαμπρούς κήπους λεμονεώνων καί πορτοκαλεώνων ·χαί 1400
κατοίκους.

Ή νήσος Σκύρος κείται προς β.ά. της Ευβοίας, εχει δε 3.500
κατ. καί πόλιν όμώνυμον κειμένην εις τήν άνατολικήν παραλίαν της
νήοου. 'Η Σκύρος είναι κατά τό πλείστον βραχώδης, παράγει δέ
ολίγους δημητριακούς καρπούς, οινον καί ελαιον.

ί ||

ΐνομ.ί>ς Κυκλάδων.

ΚνχΛάδες νατ' αρχάς έλέγοντο αόνον αί νήσοι αί σχηματίζουσα*
οίονεί κύκλον, τού οποίου θρησκευτικόν κε'·τρον εις τούς αρχαίους
χρόνους ήτο ή Δήλος, ή ιερά νήσος τού Απόλλωνος* επειτα όμως
ποοσετέθησαν είς αύτάς και αί νότιοι Σποοάδες, αί όποιαι κείνται

ι > "

πρός ν. τής γραμμής τνς διερχόμενης διά της Νάξου καί τής Σί-
φνου καί ούτω πάσαι όμού άπετέλεσαν τόν νομόν Κυκλάδων. ΑΙ
περισσότεραι τών νήσων τούτων σχηματίζουσι δύο σειράς, εκ τών
όποιων ή μεν μία είναι κατά τήν προέκτασιν τής Ευβοίας, ή δ'άλλη

κατά τήν προέκτασιν τής Αττικής. Διά τούτο δέ ύποθέτουσιν, οτι

„ 1

άλλοτε ποτε ήσαν ήνωμεναι μετά της στερεάς Ελλάδος και άπετέ-
λουν μετ' αυτής μίαν μεγάλην ξηράν αφού δέ αύτη κατεβυθίσθη
τά μεν χαμηλότερα αύτης μέρη κατεκλύσθησαν υπό τών υδάτων,
έμειναν δέ εξέχοντα υπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης μόνον τα
υψηλά μέρη, τά όποια μετεβλήθησαν είς νήσους. Αί νήσοι αύται
είναι τερπνόταται καί μετά περ:σσής χάριτος έγκατεσπαρμέναι,
'έχουσι δέ 2,695 τετρ. χιλιομέτρων εκτασιν καί 134,700 κ , οΥτινες
ασχολούνται ώς επί τό πολυ εις τήν γεωργίαν, την άλιείαν. τήν ναυ-
τιλίαν κα\ τό έμπόριον. Ό νομός Κυκλάδων πολιτικώς διαιρείται



είς 7 επαρχίας 1) Σύρου, 2) Τήνου, 3) Άνδρου, 4) Κέας, 5) Νά-
ξου, 6) Μήλου καί 7) Θήρας.

Ι:: ;· ι ,

1. Επαρχία Σΰρου.

Ή επαρχεία Σύρου περιλαμβάνει τάς νήσους Σύρον, Μύκονον, Δή-
! λον, Ρήνειαν καί Γύαρον,' έκ τών οποίων αί τρεις τελευταΐαι είναι
ακατοίκητοι. ;

Ή Σύρος είναι μικρά νήσος κειμένη έν τω μέσω τών άλλων Κυ<-
' κλάδων, είναι δέ ή πολυανθρωποτέρα του νομού έχουσα 27,700 5ί.
;;£;"0...ΣυρθΊς^ρ«ν καί είναι ξν)ρά καί άνυδρος νήσος, εχει όμως γήν έπι-
:; τηδείαν είς καλλιεργειαν κυάμων, ντοματών καί άλλων κηπευτικών
[Μ™ν, τών οποίων οί καρποί ώριμάζουσι ποωϊμώτατα έν αύτ·?5

IΚαι διά τούτο πωλούνται είς μεγάλας τιμάς. Πρωτεύουσα τής
Σύρου καί ολου του νομού είναι ή Έρμούπολις, ή όποία είναι έκτι-
«μένη άμφιθεατρικώς Ι,τεΙ-^κατ-ω^ρσυς εδάφους είς τήν άνατολικήν

» » Τ * * »

' τ,-αραλίχν τής νήσου καί εχει εςαί^ετον λιμένα, πολλά ατμόπλοια
■Χαί ιστιοφόρα πλοία. καί 18,700 κ.Έρμούπολις είναι μία τών
ΐΐλουσι'ωτερων καί έμπορικωτέρων πόλεων τού κράτους, έχει περίφημα
βυρσοδεψεία, μεγα ναυπηγεΐον, νεωλκεΐον άτμήλατον, ονομαστά ζα-
χαροπλαστεία, εν οις κατασκευάζονται τά περιιόνυμα «λουκούμια
ής Σύρου» καί πολλά άλλα βιομηχανικά καταστήματα" είναι δε
Τροσετι ώραιοτάτη πόλις ή Έρμούπολις έχουσα προκυμαίαν μεγβί-
πλατεΐαν ώραίαν, αεγαλοπρεπεις οίκοδομάς καί πολλά έκπβα-
&ιυτικώ καί φι> ανθρωπικά καταστήματα. Ή πόλις αύτη έκτίσβη
*5«τά τήν έπανάστασιν υπό Χ ων καί πολλών άλλων Ελλήνων, οϊ-
Τ'.ν|ες κατεφυγον είς τήν Σύρον, τήν οποίαν δεν έβλαψαν οί Τούρκοι,
?!.οτι δεν είχε λάβγ] μέρος είς τον υπέρ ανεξαρτησίας άγώνα. Ήμί-
ίι.ίαν ώραν μακράν τής Έρμουπόλεως είναι ή Άνω Σύρος, έκτισμένη

Μν τήν άνατολικήν πλευράν υψηλού λόφου καί έχουσα 3,300 κ. ι%
^«ον,όποίων οί πλείστοι είναι καθολικοί. ·,

Πρός β.δ. της Σύρου είναι ή νήσος Γ'ύα^ος, πρός ά. ή Ρήνεια, η
Μία. λέγεται καί μεγάΛη Δήίος. Προς αν. τής Ρηνείας είναι ή μι-
νήσος Δήλος,ή όποία χρησιμεύει, ώς λ0ΐι*0/ςα§αρτήρ:;ν» Η Δήλος
Φ'ϊωρεΤτο υπό τών άρχαιων ώς ιερά νήσος, διότι; πιστευον, οτι ν
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αυτή έγεννήθη ό Απόλλων και ή "Αρτεμις* έν αύτ^ί υπήρχε κατά
τούς αρχαίους χρόνους μεγαλοπρεπές ναός πρός τιμήν τοΰ Άπολ"
λωνος καί πολλά άλλα ιερά, τών όποιων λείψανα τινα άνευρέθησαν
διά τών εσχάτως γενομένων άνασκαφών.

Πρός β.ά. τής Δήλου κείται ή νήσος ΜύκονοΛ-4τ*»ΐίΐυίι*τ4ναι μι-
κρά, πετρώδης καί άγονος, έχει δέ 4.400 κ. ε>^τών·^πό«*ν πολλοί
είναι ναυτικοί. I»Η πρωτεύουσα τής Μυκόνου είναι ομώνυμος, κείται

δέ είς τήν άνατολικην παρα7,ίαν της νήσου καί εχει ο, 000β.

*

2. Έ&παρχία Τήνου.

Ή επαρχία Τήνου αποτελείται έκ μόνης της νήσου Τήνου, κει-
μένης πρός β.ά. τής Σύρου. Ή Τήνος είναι νήσος τραχεία, άλλ'έχει
άφθονα ύδατα, παράγει δέ ολίγους δημητριακούς καρπούς, οινον καί
έλαιον, καί έχει 12,300 κ. μεταξύ τών οποίων είναι καί πολλοί
καθολικοί. Ύπάοχουσιν όμως καί πολλοί άλλοι Τήνιοι, οί όποιοι δέν
μένουσι διαρκώς έν τ?| νήσψ, άλ.λ1 άποδημοΰσιν είς άλλα μέρη, είς
τά όποια συνήθως μετέρχονται τό επάγγελμα τοΰ λιθοξόου καί τοΰ
κτιστού.

Πρωτεύουσα αυτής είναι ή Τήνος, ή όποία κείται είς την ν.οί
παραλίαν τής νήσου καί έχει 2,400 κ. Έν αύτη είναι ό περίφημο*
ναός της Ευαγγελιστρίας, είς τόν όποιον συρρέουσι δις τοΰ έ'τους,τ-ί
25 Μαρτίου καί τή 15 Αύγουστου, έξ όλων τών μερών της έλευθέ
ρας καί δούλης Ελλάδος χιλιάδες προσκυνητών. Προς β.δ. δε τη
Τήνου είναι ή κωμόπολις Πύργος, πλησίον της οποίας υπάρχου
λατομεία χρωματιστών μαρμάρων.

3. Επαρχία "Ανδρου.

• Ή επ'αρχία Άνδρου αποτελείται έκ μόνης τής νήσου Ά.νδροί
ή όποία έχει 18,000 κατ. καί κείται μεταξύ της Ευβοίας καί τ
Τήνου χωριζόμενη άπό μέν τής Εύβοιας διά τοΰ τρικυμιώδους πο
θΐΛού τού Κα ®η ρ έως, άπό δέ τής Τήνου διά στενωτάτου αυλών
πολύ επικίνδυνου είς τους ναυτιλλομένους. Ή "Ανδρος- ειναι η β
ρειοτέρα νήσος τών Κυκλάδων καί εχει σχήμα επίμηκες* διασχίζε
δέ κατά μήκος ύπό μακράς όροστοιχίας, της οποίας πολλοί κλά?
διευθύνονται έκ δ. πρός ά. περικλείοντες μεταξύ των καί τινας κ



λάδας εύφορωτάτας και καταρρύτους, έν αις θαυμασίως εΰδ:κιμού-
σιν αί πορτοκαλέαι, αί λεμονέαι και τά άλλα τά έ&περιόοέιόή λε-
γόμενα δένδρα. Πρωτεύουσα αυτής είναι ή Άνδρος κειμένη εις τήν
άνατολικήν παραλίαν της νήσου καί έχουσα 1800 κατ. Πρός ν.
κύτής είναι ή παράλιος κώμη Κόρθιον, είς δέ τήν δυτικήν παρ«-
Χίαν τής νήσου είναι το Γαύρειον.

4. Επαρχία Κέας.

Ή επαρχία Κέας περιλαμβάνει τάς νήσους Κέαν, Κύθνον κοίΐ
Σέριφον.

Ή Κέα είναι νήσος βουνώδης, κείται δέ πρός ά. τοΰ ακρωτηρίου
Σουνίου καί εχει 5,000 κατ. 'Η Κέα κοινώς λέγεται Τζια, παράγει
^έ εξαίρετον οίνην, βαλανίδια καί διαφόρους όπώρας.,'Η νήσος αύτη
χει μίαν καί μόνην κωμόπολιν, ή όποία είναι καί πρωτεύουσα τής
•ίπαρχίας καί κείται επί τίνος κατωφεοείας τού όρους Άγιου Ήλίοί
«απέχουσα ύπέο τήν μίαν ώρα^ άπό τής θαλάσσης.

Πρός ν. τής Κέας είναι ή Κύθνος, ήτις λέγεται κοινώς Θερμ2^ι
ί.κ τών θερμών ιαματικών ύδάτων, τά όποια ύπάρχουσιν εις τόν λι-
μένα τής Άγ. Ειρήνης, κείμενον είς \ήν β.ά. παραλίαν τής νήσου.
'Η Κύθνος είναι νήσος τραχεία, εχει δέ 4,300 κ., τών όποιων οι
•^μίσεις κα.τοικοΰσιν εις τήν κωμόπολιν Κύθνον, κειμένην έν τω έσω-
τεοικώ τής νήσου μίαν ώραν μακράν τών λουτρών.

Πρός ν. της Κύθνου είναι ή Σέριφος, ή όποία έχει σχήμα κύκλο-
*:ερές και 3.800 κ. Ή Σέριφος είναι ν^σος μικρά καί πετρώδης,
Ιχει δέ πολλά μεταλ}νεύματα σιδήρου, τά όποια εξαγόμενα πωλούν-
•ναι είς τήν άλλοδαπήν. 'Η πρωτεύουσα αυτής Σέριφος κείται
«βποτόμου βράχου μίαν ώραν μακράν τής θαλάσσης καί 'έχει 2,400 κ.

5. Επαρχία Νάξου.

Ή επαρχία Νάξου περιλαμβάνει τάς νήσους Νάξον, Πάρον,Άντί-
τταρον καί Έπισκοπήν.

Ή Νάξος είναι ή μεγαλειτέρα καί εύφορωτέρα νήσος τού νομοΰ
Ιϊυκλάδων, διασχίζεται δέ υπό μεγάλης όροστοιχίας, τής όποιας ή

'!»ψηλνθτερα κορυφή κείται πρός ν. καί λέγεται Δρίος. 'Η Νάξος εχει,

||
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15,600 κ., έκ τών οποίων πολλοί είναι καθολικοί" παράγει δέ πολ-
λούς δημητριακούς καρπούς, έκλεκτόν οίνον, πορτοκάλια, λεμόνια,
κίτρα καί τρέφει πολυάριθμα ποίμνια. Έν αύτη εξάγεται τό όρυ-
κτόν σμύρις, ή όποία είναι πολύ χρήσιαος εί^ τήν βιομηχανίαν,' διότι
δι' αύτής άκονίζουσι τά κοπτερά εργαλεία καί λειαίνουσι διάφορα
αντικείμενα. Πρωτεύουσα αύτής καί όλης τής έπαρχίας είναι ή Νά-
ξος, ή όποία κείται είς τήν β.δ. παραλίαν τής νήσου καί εχει 1,700
κ. Δύο ώρας πρός ά. τής πρωτευούσης είναι ή κωμόπολις Κωμιακη, 1
πλησίον τής οποίας είναι τά μεταλλεία τής σμύριδος, έχουσα 1400

Ή νήσος Πάρος κείται πρός δ. τής Νάξου, έ'χει δέ ονομαστά λα-
τομεία περιφήμου ήμιδιαφανούς μαρμάρου, κείμενα έπί τού όρους
Μαρπίσσης, τό όποιον διακλαδοΰται έφ' όλης σχεδόν τής νήσου. Ή
Πάρος έχει ώραίους λεμονεώνας καί πορτοκαλεώνας, οί δέ κάτοικοι
αύτής άνέρχονται είς 8.300. Πρωτεύουσα τής Πάρου είναι ή Πα-
ροικία, ή όποία κείται είς τήν β.δ. παραλίαν τής νήσου καί έχει
2600 κ. Είς δέ τήν βορείαν άκτήν τής νήσου είναι ή κωμόπολις
Νάουσα, έχουσα μεγαν καί άσφαλέστατον λιμένα καί 1,300 κ.

Ή Αντίπαρος άλλοτε έλέγετα Ώλίαρος, είναι δέ μικρά νήσος ύπθ
ολίγων κατοικουμ,ένη καί κείται πρός ν.δ. τής Πάρου, άπό τής οποίας
χωρίζεται διά στενωτάτου αύλώνος. Έν τνί νήσψ ταύτν) άνεκαλύφθ'Λ
κατά τά τελευταία έτη βκθύτατον σπήλαιον πλήρες ωραίων σταλα-
κτιτών. Πρός ν.δ. τής Αντιπάρου είναι η μικρά καί έρημος νήσο<
Επισκοπή.

6. Επαρχία Μήλου.

Ή επαρχία Μήλου άποτελείται έκ τών νήσων Μήλου, Κιμώλού:
Σίφνου, Φολεγάνδρου καί Σικίνου.

Ή Μήλος είναι ή δυτικωτέρα τών νοτίων Σποράδων, εχει δε πρό-ί
β. κόλπον βαθύτατον, ό όποιος εισχωρεί βαθέως είς τήν ςηράν κό|!
διαιρεί τήν νήσον είς δύο τμήματα διά στενού ισθμού συνδεόμενα- ^
κόλπος ούτος κοινώς καλείται Λιμάνι καί όντως είναι ό άσφαλέστε ί
ρος καί μάλλον εύρύχωρος λιμήν τού Αιγαίου πελάγους. Ή Μηλ«;;
είναι νήσος ηφαιστειώδης καί διά τούτο είς πολλά μέρη αύτης άνβί;
βλύζουσιν έκ τού έόάφους θερμαί πηγαί και ανέρχονται έκ της γ\ί
πνιγηροί άτμοί πλήρεις θειώδους αέρος. Ή νήσος αύτη εχει 5,2(1.

1 τ
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κατ. έξ ών πολλοί είναι ναυτικοί φημιζόμενοι ώς λίαν επιτήδειοι
πρωρεϊς* εξάγει δέ πολλά ορυκτά, μυλοπέτρας, θείον, στυπτηρίαν,
γύψον καί πετραν τινά καλουμένην βαφυτίγηγ περιέλουσαν πολύν άρ-
γυρον. Πρωτεύουσα αύτής καί όλης τής επαρχίας είναι ή Πλάκα
κειμένη παρά τό στόμα τού : .όλπου καί έχουσα 1,100 κατ. Πλησίον
της Πλάκας εκείτο ή αρχαίο·.: πόλις Μήλος, τής οποίας σψζονται
πολλά λείψανα* μεταξύ δ' αύτόν ευρέθη κατά τούς τελευταίους χρό-
νους τό περίφημον άγαλμα τής Αφροδίτης, τά όποιον έξαχθέν κρυ-
φίως εκ της Ελλάδος κοσμεί τό Μουσεΐον τού Λούβρου έν Παρισίοις.

Πρός β.ά. τής Μήλου κείται ή μικρά νήσος Κίμωλος έχουσα 1600
κατ. Έξ αύτής εξάγεται ή κιμωλία γή,τήν οποίαν μεταχειρίζονται
ώς σάπωνα" έκ τού χώματος τούτου παρασκευάζεται προσέτι καί ή
κιμωλία,διά της όποιας γράφομεν επί τού μαυροπίνακος. Ή Κίμω-
λος εχει κώμην όμώνυμον κειμενην είς τήν ν.ά. παραλίαν τής νήσου
πλησίον τού όρμου Πράσα.

Ποός β.ά. τής Κιμώλου είναι η νήσος Σίφνος έχουσα 4,000 κατ.
Έν αύτη κατασκευάζονται διάφορα πήλινα άγγεΐα, τά όποια γανώ-
νουσι μέ τόν λιθάργυρον. όστις ευρίσκεται άφθονος έν τή νήσω. Πρω-
τεύουσα της Σίφνου είναι ή Απολλωνία, ή όποία κείται είς β.ά. μέ-
ρος της νήσου πλησίον τής παραλίας καί εχει 800 κατ.

Ή δέ Φολέγανδρος είναι νήσος μικρά καί τραχεία,κείται πρός ά.
I της Μήλου καί εχει 1,000 κατ. καί κώμην όμώνυμον.

Πρός ά. της Φολεγάνδρου είναι η Σίκινος νήσος βουνώδης καί άλί-
I μένος έχουσα 700 κατ. καί όμώνυμον κώμην.

7. Επαρχία Θήρας.

τ'

Ή επαρχία Θήρας περιλαμβάνει τάς νήσους Θήραν, Θηρασίαν,
I *Ιον, Άμοργόν καί Άνάφην.

Ή Θήοα, ή όποία κοινώς λέγεται Σαντορίνη, είναι νήσος ήφαι-
; ;στεΐ'·>δης έχουσα σχήμα ήμισεληνου πρός δ. έστραμμένον. Προ τού
μηνοειδους αύτ/,ς κόλπου κείται η μικρά νήσος Θηρασία έχουσα 850
κατ. καί έκλείουσα μετά της Θήρας καί μετά τίνος άλλης μικράς
νήσου θάλασσαν βαθυτάτην, έκ τής όποιας, άνέδυσαν κατά διαφόρους
καιρούς ώς μεγάλοι σωροί σκωρίας τρεις μικραί νήσοι Κανμέναο κα-

ι
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λούμεναι. Ή Θήρα περιέχει πολλά μέταλλα καί εξάγει άφθονον πορ-
σελάνων, ή όποία έκ τοΰ ονόματος τής νήσου καλείται θηραϊκη γη*
Τό έδαφος τής Θήρας είναι ξηρόν καί άνυδρον, αλλά πολΰ κατάλ-
ληλον διά τήν άμπελουργίαν και τήν καλλιέογειαν τοΰ άράκου,έκτου
οποίου παρασκευάζεται ή φάβα. Ή θήρα εχει 15,800 κατ. μεταξύ
τών όποιων είναι πολλοί τοΰ δυτικοΰ δόγματος, καί υπέρ τά 100
μικρά καί μεγάλα πλοία. Πρωτεύουσα αύτής καί όλης τής επαρχίας
είναι ή κωμόπολις Θήρα, ή όποία κοινώς λέγεται Φηρά' κείται δε
αύτη έπί τής δυτικής παραλίας τής νήσου είς ύψος 250 μέτρων άπό.
τοΰ κάτωθι αυτής κειμένου ορμου καί εχει 1000 κ,ατ.

Πρός β. τής θήρας είναι ή νήσος "Ιος έχουσα 2100 κατ. Ή *Ιος,
(Νιος) έχει μίαν καί μόνην κωμόπολιν όμώνυμον, κειμένην είς το·
β.δ. μέρος τής νήσου ν.χι έχουσαν μέγαν καί άσφαλέστατον λιμένα.

Προς β.ά. τής Του κείται ή Αμοργός ή άνατολικωτέρα νήσος |
τοΰ κράτους έχουσα 4200 κατ. Ή Αμοργός είναι νήσος ορεινή καί
επιμήκης χαί εχει πρωτεύουσαν όμώνυμον, ή όποία κοινώς λέγεται
Χώρα, ή κωμόπολις αύτη είναι μεσόγειος καί κείται μίαν ώραν πρός .
ά. τοΰ λιμένος αυτής Καταπόλα, έχουσα 1000 κατ.

Ή δέ Ανάφη είναι νήσος μικρά καί τραχεία, κείται δε πρός α-
τής θήρας καί έχει μίαν καί μόνην κώμην κατοικουμένην ύπό 650 κ.

ΙΟΝΙΟΙ Μ II ϊ ο I
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Αί νήσοι τοΰ Ιονίου πελάγους λέγονται καί Ίόηοι νήσοι καί

Έπτά^/σος, διότι αί μεγαλείτεραι έξ αύτών είναι 7.

Τάς Ιονίους ύπέταξαν κατά πρώτον οί Ενετοί, οί όποιοι κατεΐ-? ·

χον αύτάς έπί 405 περίπου ετη μέχρι τοΰ 1797. Κχτόπιν, μετα.

πολλάς περιπετείας περίήλθον ύπό τήν προστασίαν τής Αγγλίας,

εν τ^ όποία διέμειναν 50 όλα ετη άπό τοΰ 1814 μέχρι τοΰ 1863*!,

οτε πλέον ή Αγγλική κυβέρνησ ς έξηναγκάσθη ύπό τ^ς φιλοπατρίας

τών κατοίκων νά παοαχωρήση αύτάς είς τήν Ελλάδα. Ή ΈπτοΜ

νήσος, πλην τών Κυθήρων, πολιτικώς διαιρείται είς τέσσαρας νομούς.;

Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου.
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Μομός Κερκύρας.

πι

Ο νομος Κερκύρας αποτελείται έκ της νήσου Κερκύρας, τών
Παξών καί τεσσάρων πολύ μικρών τοιούτων, εχει 94,600 και. διαι-
ρείται δέ πολιτικώς είς δύο επαρχίας- 1) Κερκύρας καί 2) Παξών.

1. Επαρχία Κέρκυρας.

Ή Κέρκυρα είναι νήσος μεγάλη καί επιμήκης, κειμένη απέναντι
'ϊής Ηπείρου, άπό τής οποίας χωρίζεται διά πορθμού, ο όποιος
στεν·ύται πολύ είς τό βόρειον αυτού άκρον. Μεγάλη όροστοιχία,
τής οποίας ή ύψηλοτέρα κορυφή λέγεται Παντοκράτωρ, διασχίζει
έκ δ. πρός ά. τό βόρειον μέρος τής νήσου, τό όποιον είναι καί
πλατύτερον. Έκ δέ τού δυτικού τμήματος τής όροστοιχίας ταύτ'ί"
κατέρχεται πρός ν. άλλη τις χαμηλοτέρα όροστοιχία, ή όποία
κει δι' ό'λης τής νήσου διαιρούμενη είς πολλ^ μικρά,άλλά γραφικό-
τατα, όρη καί καταλήγει πρός ν.ά. είς δύο άκρωτήρια, τήν Λευκίμ-
μην καί τόν Άμφίπαγον. Εκατέρωθεν τής όροστοιχίας ταύτης
ύψούνται πολλοί χαριέστατοι λόφοι, οί όποιοι περικλ&ίουσι τερπνο-
τάτας κοιλάδας καταφύτους έξ έλαιών καί άμ,πέλων, ένιαχού δέ κε-
κοσμημένας δι' εσπεριδοειδών καί άλλων οπωροφόρων δένδρων. Ή
Κέρκυρα, ή όποία κοινώς λέγεται Κορφοί, εχει πολλάς φυσικάς
καλλονάς καί κλίμα γλυκύ καί ώραιότατον- τά κυριώτερα αύτής
προϊόντα είναι τό ελαιον καί ό οίνος,έκ τών όποιων κάμνει μεγάλην
έξαγωγήν, 6 δε πληθυσμός αύτής είναι πυκνότατος, ανερχόμενος είς

91,000 κατ.

Πρωτεύουσα αύτ'ής καί ό'λου τού νομού είναι ή Κέρκυρα,κειμένη
\πί τίνος μικράς προεξοχής, ή όποία σχημ-ατίζεται κατά τό μέσον
τής άνατολικής παραλίας άντικρύ τής Ηπείρου. Πρός β. τής πόλεως
είκτείνεται λιμήν εύρύχωρος καί άναπεπταμ,ένος, πλησιέστατα δ ' είς
αυτήν ύπάρχουσι πολλά περικαλλή προάστεια καί τερπνόταται κώ-
χαι, τών όποιων ή θέα είναι εκτάκτως ώραία καί μαγευτική. Μόνη
η πόλις τής Κερκύρας εχει 18.000 κατ., μ.ετά δέ τών προαστείων ό
πληθυσμός αύτής άνέρχεται είς 29,000, μεταξύ τών όποιων είναι
πολΛοί Εύρωπαΐοι καί Ίσραηλϊται. *Η Κέρκυρα έχ_ει λαμπρούς έξο-

ι;

Ι :: - ■ ■
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χικούς περιπάτους, ώοαίαν πλατεΐαν, είς τό άκρον τής οποίας ΐστα-
ται ό άνδριάς τοΰ Καποδιστρίου, ανάκτορα τοΰ Βασιλέως, μεγαλο-
πρεπείς δημοσίας καί ίδιωτικάς οίκοδομάς, πολλά εκπαιδευτικά καί
φιλανθρωπικά καταστήματα καί τον όνομαστόν ναόν τοΰ Αγίου
Σπυρίδωνος, έν τώ όποίω φυλάσσεται τό σεπτόν αύτοΰ λείψανον
είναι δέ προσέτι εμπορική καί βιομηχανικ,η πόλις έχουσα λαμπρά
επιπλοποιεία, σαπο>νοποιεΐα, οίνοπνευματοποιεΐα, εργοστάσια στεα-
τικών κτιρίων καί πολλά άλλα βιομηχανικά καταστήματα. Πρός V-,
της πόλεως είναι η τερπνοτάτη κωμόπολις Ραστοΰρι κειμένη επί τη»
παραλία; καί έχουσα 1100 κατ. Πλησίον δέ της κ.ωμοπόλεως ε«||
θέσει περικαλλεστάτγι καί μαγευτική είναι η ωραιότατη επαυλις τήί
δολοφονηθείσης αύτοκρατείρας της Αυστρίας Ελισάβετ έχουσα λαμ-
πρόν άνάκτορον ΆχίΛ.Ιεων καλούμενον.

^Πλησίον τής β.δ. άκρας τής νήσου Κερκύρας είναι τρεις μικρά»
0υ.^οι, οί 'Οθωνοί, ή Έρικοΰσα καί η Μαλθακή, εχουσαι έν συνόλ<|>

Γ450 κατ.

2. Επαρχία Παξών. .

Ή επαρχία Παξών περιλαμβάνει δύο μικράς νήσους, αί όποΐ«
είναι αί έξης: Οί Παξοί καί οί Άντίπαξοι, κείμεναι πρός ν. της Κε?
κύρας καί εχουσαι 3 800 κατ. Είναι δέ τραχεΐαι καί άνυδροι νήσο"
τών οποίων κυριώτερον προϊόν είναι τό ελαιαν.Πρωτεύουσα της έπά-'
χίας είναι ή μικρά κωμόπολις Γάϊος, η όποία κείται είς την ν.;
παραλίαν τών Παξών καί έχει ασφαλή λιμενα. 'Εν τη πόλει ταύτ
υπάρχει καί τόπος τις,έν τώ όποίω λέγεται, οτι κατφκησεν ό'Αι*
στολος Παύλος κατά τήν αυτόθι διαμονην του.

ΐνομος Λβυχάδος.

- < ι

Ό νομός Λευκάύος άποτελεΐται έκ τών νήσων Λευκάδος, Ιθάκης κπ

τών μικρών νήσων Τάφου,Καλάμου καί Καστοΰ" εχει 43,000 κ.

διαιρείται πολιτικώς είς δύο επαρχίας" 1) Λευκάδος καί 2) ^θάκ'ΐ

1. Επαρχία Λευκάδος.

Ή Λευκάς κείται πρός δ. της Ακαρνανίας, μετά της όπο*
άλλοτε συνείχετο διά στενού ισθμού, τόν ό-ποϊον είς τούς άρχαί*
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χρόνους διώρυξαν οί Κορίνθιοι. Κατά μήκος τής νήσου εκτείνεται
μεγάλη οροστοιχία, καταλήγουσα προς ν. είς τό άκρωτήριον Λευκά-
; ταν Εκατέρωθεν τής οοοσ Γοιχίας ταύτης ύψαΰνται πολλοί χαριέ-
στατοι λόφοι,οί όποιοι περικλείουσιν εύφορωτάτας κοιλάδας καταφύ-
τους εξ έλαιών, αμπέλων καί σταφιδαμπέλων. Ή Λευκάς εχει 28000
- κατ. κέκτηται δέ πολλά άτμόπλοια καί ιστιοφόρα πλοία καί παρά-
γει πολΛά προϊόντα, έκ τών όποιων ονομαστός είναι ό οίνος αυτής
καί μάλιστα ό ερυθρός. Πρωτεύουσατής επαρχίας καί όλου του νομοΰ
είναι ή Αευκάς, ή όποία κείται επί τής άνατολικής παραλίας κατάτό
βόρειον άκρον τής νήσου καί έχε^ 5800 κ. Ή μεταξύ τής πόλεως καί
τής Ακαρνανίας θάλασσα είναι τόσον άβαθης,ώστε μόνον μικρά πλοία
δύνανται νά τήν διαπλεύσωσι, τά δέ άτμόπλοια αναγκάζονται νά
ΐστανται κατωτέρω είς τόν λεγόμενον δρμοτ τοΰ 'ΑΛεζάνδρον. Προς
β. τής πόλεως, επί τίνος προεξοχής τής νήσου, υπάρχει ...

φρούριον, τό όποιον λέγεται Άγια Μανρα' έξ αύτοΰ δέ έλαβε η
πόλις καί όλη ή ντΊσος τό Τταλικόν τοΰτο όνομα καί λέγεται κοινώς
Ά για Μαύρα. Ή προεξέχουσα αύτη άκρατης νήσου σχηματίζει μετά
τής απέναντι στερεάς στενή ν αύλακα, επί τής όποιας υπάρχει ξυλίνη
γέφυρα, συνδέουσα τήν Λευκάδα μετά τής Ακαρνανίας.

Ή δέ Τάφος, ή όποία κοινώς λέγεται Μεγανήσι, είναι μικρά νήσος
κειμένη πρός ά. τής Λευκάδος καί έχουσα 1,400 κατ.

2. Επαρχία Ιθάκης.* -

Ή επαρχία Ιθάκης άποτελεΐται έκ τής νήσου Ιθάκης καί άλλων
μικρών νήσων, τοΰ Καλάμου καί ττίς Καστοΰ, αί όποΐαι κείνται πρός
τήν δυτικήν παραλίαν τής Ακαρνανίας και έχουσι 1800 κατοίκους.

Ή Ιθάκη κείται μεταξύ τής Κεφαλληνίας καί τής Ακαρνανίας,
είναι δέ πατρίς τοΰ "Οδυσσέως, τοΰ όποιου τήν άνδοίαν καί τήν
σύνεσιν εξύμνησεν ό "Ομηρος έν τη Όδυσσεία του καί έχει 11.400 κ.
Κόλπος βαθύς είσχωρών εις τήν άνατολικήν παραλίαν τής νήσου
σχηματίζει πολλούς καί άσφαλεΐς λιμένας καί διαιρεί αυτήν εις δύο

I ισομεγέθη τμήματα, διά στενοΰ ίσθμοΰ συνδεόμενα. Έκάτερον τών
τμημάτων τούτων κατέχεται υπό όρους άδενδρου, άλλα τό νότιον
; περιλαμβάνει καί μίαν μεγάλην καί εύφορωτάτην κοιλάδα κατάφυ-
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τον έξ αμπελώνων καί σταφιδαμπέλων, Τά κυριώτερα προϊόντα της
νήσου είναι ή σταφίς, ό οίνος καί τό ελαιον οί δε Ιθακήσιοι δια-
κρίνονται ώς εμπειρότατοι ναυτικοί, έχοντες πολλά ατμόπλοια και
ιστιοφόρα, καί ώς δραστηριώτατοι έμποροι. Πρωτεύουσα τής επαρχίας
είναι ή Ιθάκη ή Βαθύ, κειμένη είς τόν μυχόν μεγάλου καί άσφαλε-
στάτου λιμένος. Ή Ιθάκη είναι ωραία κωμ.όπολις, ανερχομένη άμ-
φιθεατρικώς είς τούς πέριξ λόφους, οΐτινες περιστέφουσι τόν λιμένα
αύτής, έχει δέ κομψοτάτας οίχίας καί 4,700 κ.

Μομός Κεφαλληνίας.

Ό νομός Κεφαλληνίας αποτελείται έκ μόνης τής νήσου Κεφαλ-
ληνίας.

Ή Κεφαλληνία κείται αντικρύ είς τήν ον τού Κορινθιακού

κόλπου, είναι δέ ή μεγίστη τών Ιονίων νήσων καί εχει 70,000 κατ.

Α"ταραλία αύτής κατατέμνεται ύπό πολλών κόλπων, έκ τών όποιων
όονΐού Λειβαδίου, όστις κείται πρός ν. τής νήσου, εισχωρεί βαθέως
είς τήν ξη&άν καί σχηματίζει τήν χερσόνησον τής Πάλης, ή όποία
συνδέεται μετά τής λοιπής νήσου διά βτενού ισθμού

Ή Κεφαλληνία διασχίζεται άπό β.δ. πρός ν.ά. ύπό μεγάλης όοο-
στοιχίας, έκ τής όποιας έξεοχονται πολλά χαμηλότερα όρη διακλα-
δούμενα κατά πάσας τάς διευθύνσεις. Τό μέγιστον τών όρεων τ-Τίς
νήσου λέγεται Αίνος καί κατέχει τό ν.ά. τμ-ήμα τ*?ις όροστοιχίας-
Ό Αίνος είναι τό ύψηλ^ότερον όρος τής Επτανήσου, διασώζει δ'άκόμη
μεγάλα δάση έλατών, τά όποια άλλοτε έκάλυπτον όλον τό όοος.
Τά όρη τής Κεφαλληνίας άλλαχού μέν ύψούνται άποτόμως, «λλαχοο
δε πάλιν όμαλώς κατερχόμενα καταλήγουσιν είς λ.όφους καλώς
καλλιεργημένους" μεταξύ δέ τών λόφων τούτων περικλείονται πολ—
λαί καί εύφορώταται κοιλάδες κατάφυτοι έξ έλαιών, αμπέλων,
σταφιδαμπέλων καί διαφόρων οπωροφόρων δένδρων. Ή Κεφαλ-
ληνία εχει λαμπράν ναυτιλίαν ·καί παράγει πολλά προϊόντα, έκ τών
οποίων τά κυριώτερα είναι ή σταφίς, οί όνομ,αστοί αύτης οίνοι και
τό ελαιον οί δέ Κεφαλλήνες, πολλοί τών όποιων άποδημούσιν εις
άλλα μέρη, διακρίνονται ώς τολμηροί καί επιτήδειοι ναυτικοί και
έπιχειρηματικώτατοι έμποροι.Ό Νομός Κεφαλληνίας πολιτικώς διαι-
ρείται είς τρεις επαρχίας 1) Κραναίας, 2) Πάλης καί 3) Σάμης.
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1. Επαρχία Κραναίας.

Ή επαρχία Κραναίας κατέχει τό ν.ά. μέρος τοΰ κόλπου τοΰ Λει-
βαδίου. Πρωτεύουσα αυτής καί ολου τοΰ νομοΰ είναι τό Άργοστότ
λιον, τό όποιον κείται επί τής ανατολικής ακτής μικράς χερσονή-
σου* η χερσόνησος αύτη προεξέχει εντός τοΰ κόλπου τοΰ Λειβαδίου
καί σχηματίζει μετά τής άπένκντι ξηράς ίδιον κολπίσκον, όστις
χρησιμεύει ώς λιμήν τής πόλεως. Μεγάλη λιθίνη γέφυρα μήκους
900 μέτρων συνδέει τήν πόλιν μετά τής απέναντι άκτής τοΰ λιμέ-
νος, είς τον μυχόν τοΰ όποιου εκείτο ή άρχαία Κράνη, έξ ης ή
επαρχία ελαβε τό όνομα. Τό Άργοστόλιον είναι ώραία πόλις έχουσα
μεγάλην ποοκυμαίαν, οδούς ευρείας καί κανονικάς, ωραίας πλατείας,
μεγαλοπρεπείς οίκοδομάς, πολλά έκπαιδιυτικά καταστήματα, βι-
βλιοθή'κην, νοσοκομεΐον, μουσεΐον, 'θέατρον, λαμπρά οινοποιεία καί
οίνοπνευματοποιεΐα καί 9,000 κατ. Δύο ώρας μακράν τοΰ 'Αργοσμ-
λίου είς τους πρόποδας τοΰ Αϊνου "κείται ή ιερά μονή τοΰ Άγ*·2υ
Γερασίμου,έν -φ φυλάσσεται τό σεπτόν λείψανον τοΰ Αγίου, τό όποιον
οί Κεφαλλήνες ιδιαζόντως τιμώσι καί σέβονται"

2. Επαρχία Πάλης.

Ή επαρχία Πάλης κατέχει τό εύφορώτερον μέρος τής νήσου περι·
λαμβάνουσα ολην τήν όμώνυμον χερσόνησον, ή όποία κείται πρός
β.δ. τοΰ κόλπου τοΰ Λειβαδίου καί τελευτα πρός ν. είς τό Ακρω-
τήρι, πλησίον τοΰ οποίου υπάρχει πέτρα μεγάλη διηνεκώς καί ρυ-
θμικώς κινουμένη εντός τής θαλάσσης. Πρωτεύουσα τής επαρχίας εί-
ναι τό Ληξούριον, ή δευτέρα πόλις τής νήσου, ή όποια έκτείνεται έπί
της δυτικής άκτής τοΰ κόλπου τοΰ Αειβαδίου καί εχει 5,400 κ.
Ήμίσειαν ώραν πρός β. τοΰ Ληξουρίου εκείτο ή άρχαία Πάλη, έκ
της όποιας ελαβε τό όνομα καί ή χερσόνησος καί ή επαρχία..

3. Επαρχία Σάμης.

Β | -

Ηί ;| Ή επαρχία Σάμης κατέχει τό β.ά. μέρος τής νήσου, περιλαμβά-
νουσα καί ολην τήν χερσόνησον Έρισον, ήτις εκτείνεται παραλλήλως
πρός τήν Ίθάκην, μετά τής οποίας σχηματίζει μακρόν πορθμόν.
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Πρωτεύουσα, δέ της επαρχίας είναι ό Αιγιαλός Σάμης, μικρά κωμό—
πολις, κειμένη είς τον μυχόν ήμικυκλοειδοΰς κόλπου πλησίον της
καταστραφείσης άρχαίας πόλεως Σάμης.

Πίομ,ός Ζακύνθου.

Ό νομός Ζακύνθου αποτελείται έκ μόνης της νήσου Ζακύνθου, είς
τήν οποίαν άνήκουσι διοικητικώς καί δύο μικραί νήσοι, αιτινες κείν-
ται ποόο ν. αύτής καί λέγονται Στροφάδες.

Ή Ζάκυνθος κείται πρός δ. της Ηλείας καί εχει 420 τετρ. χι-
λιομέτρων έκτασιν καί 45.000 κατ. Ή νήσος αύτη πρός β. μέν τε-
λευτα είς τό άκρωτήριον Σχινάρι, πρός ν. δέ καταλήγει είς δύο άλλα
ακρωτήρια,τόν Μαραθίαν καίτόν Ίέρακα, μεταξύ τών οποίων εισχω-
ρεί βαθέως είς τήν ξηοάν ό κόλπος τοΰ Κερίου, πλησίον τοΰ οποίου
ύπάρχουσι πολλαί πηγαί πίσσης καί πετρελαίου. Τό β.δ. μέ-

Α'ττής νήσου κατέχεται ύπό χαμηλών βουνών καί τερπνότατων
λόυφων„ είς δέ τό ν.ά. εκτείνεται μεγάλη καί εΰφορωτάτη ποδιάς,
ή όποία κατέρχεται μέχρι τοΰ κόλ^που, πάντοτε σχεδόν χλοερά
καί θάλλουσα έξ αμπέλων, σταφιδαμπέλων, έλαιών, λεμονεών,
πορτοκαλεών καί πολλών άλλων οπωροφόρων δένδρων, τά όποια
καθιστώσιν αύτήν άληθή παράδεισον έστολισμένον μέ πολυάριθμα καί
ποικιλώτατα άνθη. "Ενεκα τών φυσικών τούτων καλλονών καί του
λαμπρού κλίματος, τό όποιον έχ_ει ή Ζάκυνθος, δικαίως έπονομ.άζε-
ται "Ανθος της 'ΑνατοΛής' δυστυχώς όμωΡς η ωραία αύτη νήσος
υπόκειται είς καταστρεπτικούς σεισμούς, έκ τών όποιων καί εσχάτως
άκόμη έπαθε μεγάλας ζημίας.

Ή Ζάκυνθος άποτελεΐ μίαν μόνην έπαρχίαν, την έπαρχίαν Ζακύν-
θου" πρωτεύουσα δ* αύτής είναι ή Ζάκυνθος, ή όποία έ'χει 14600 κ.
καί κείται κατά τήν άνατολικήν παραλίαν τής νήσου είς τούς πρό-
πόδας ύψηλοΰ βουνού, τοΰ όποιου τήν μέν κορυφήν περιστέφει Ένε—
τικόν φρούριον, αί δέ ύπώρειαι αύτοΰ είναι κεκοσμημέναι ύπό ώραιο
τάτων εξοχικών επαύλεων. Ή πόλις αύτη έχει λαμ,πράν προκυμαίαν
ώραίας πλατείας, περικαλλές θέατρον, πολλά εκπαιδευτικά καί «ρι
λανθρωπικά καταστήματα καί μεγαλοπρεπεστάτους ναούς κεκοσμη
μένους διά καλλιτεχνικωτάτων αγιογραφιών. Μεταξύ τών ναών τού
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Π των διακρίνεται ό του Άγιου Διονυσίου, έν τω όποίω φυλάσσεται τό
σεπτόν λείψανον του Αγίου, όστις είναι ό προστάτης τής νήσου. Ή
Ζάκυνθος είναι έμπορικωτάτη πόλις, διότι έξ αύτής εξάγονται ή
όταφίς, ό οίνος, τό ελαιον, τά πορτοκάλια καί τά άλλα τής νήσου
προϊόντα" Ιχει δέ ονομαστά σαπωνοποιεΐα καί πολλά άλλα βιομη-
χανικά καταστήματα καί είναι ή πατρίς του έθνικού ποιητου Σο-
λωμού.

Αλλα χωρία είναι τό Άνω καί Κάτω Γερακάριον. τό Μαχαι-
ϊάδον, τό Βανάτον.

ί

# ι

Κόλπος, πορθμ,οί, χερσόνησος, ακρωτήρι*
τοΟ κράτους.

Κό.Ιποι. - Ό Θερμαϊκός, ό Παγασητικός, ό Μαλιακός, ό Εύβοϊ-

ΙΙ'Χ.ός, ό Σαρωνικός, ό Αργολικός, ό Λακωνικός, ό Μεσσηνιακός, ό Κυ-
«τταρισσιακός, ό κόλπος τών Πατρών, ό Κορινθιακός, ό κόλπος το"^
; Μεσολογγίου, ό Κρισαΐος και ό Αμβρακικός. ^ 'λ

Πορθμοί. - Ό πορθμός τού Τρίκ.ερι, ό τού Εύριπου, ό τού Κα-

Γ||φ.Υ)ρέως, ό τού 'Ρίου καί Αντιρρίου, ό τού Ακτίου καί ή διώρυξ τής
Κορίνθου.

Χερϋόγι\0οι.-Ή χερσόνησος τής Μαγνησίας, ή τής Αττικής καί

ή Πελοπόννησος, ή οποίοι, πάλιν περιλαμβάνει τάς εξής χερσονήσους*
;·]·Ιρ-ήν Άργολικήν, τήν χερσόνησον τής Επιδαύρου Λιμηράς, τήν τής
Ι| Μάνης καί τήν τής Μεσσηνίας.

Ακρωτήρια.—Ή Σηπιάς, τό Αίάντειον, τό Άρτεμίσιον, το Κη-
^χ,ΐον, ό Καφηρεύς, ό Γεραιστός, τό Σούνιον, τό Σκύλλαιον, ό Μα-
λ-ίας, τό Ταίναρον, ό Ακρίτας, ό Χελωνάτας, ό Άραξος, τό ΊΡίον,
τ.) Άντίρριον καί τό Άκτιον.

ΙΓ

ΐ|ί II

I
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ΧΩΡΑΙ, ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΗΘΤΣΜΟΣ ΤΟϊ ΕΑΑΗΝ. ΒΑΣΙΑΕΙΟΓ

Κάτοικοι

-................................ 631,000

-.................................... 358,300

39,000

.....................-......... 902,000

......................................... 250,200

...................................... 253,000

Χώραι Νομοί
1. Στερεά Ελλάς ............................. ........ 6 ....
2. Θεσσαλία......................... ........ 4 ....
3. "Ηπειρος..................................... ......... ι .:..
4. Πελοπόννησος . . ........ 9 ...
5. Νήσοι Αιγαίου Πελάγους ... ......... 2. ...
α. Επτάνησος........................... ......... 4 ...,

Το ολον 26

2,433,500

Νομοί τής Στερεάς Ελλάδος.
ί Αττικής κάτοικοι 256,000 Πρωτεύουσα Αθήναι 111,500 Ι
2 Βοιωτίας > 57,100 » Λεβάδεια 6,300 ,
2 Φθιώτιδος » 98,800 » Λαμία 7,400 1
Φωκίδος » 00,500 » "Αμφισσα 5,400
5 Αιτωλές -'Ακαρ ναν« » 126,900 » Μεσολόγγϊον 8,300 !
6 Ευρυτανίας » 43;700 α Καρπενήσιον 2,000 Ί

Νομοί Οεσσαλίας : ■ ;||
7 Μαγνησίας » 91,800 » Βόλος 16,800 1
8 Λαρίσης 86,500 » Αάρισα 45,400 |
9 Τρικκάλων υ 96,000 ι> Τρίκκαλα 21,100 1
'3 0 Καρδίτσης » 80,700 » Καρδίτσα 9,400 ί;

Ν'ομός 'Ππείρου ] 1
11 "Αρτης » 39,100 » Άρτα 7,600

' - Χομοί. Πελοποννήσου. ]|1 ! ί!
12 Αργολίδος • 80,700 » Ναϋπλιον 5,800 |
13 Κορινθίας » 64,500 » Κο'ρινθος 4,200 1
13 ' Αχαία ς » 144,800 » Πάτραι 38,090 I
15 Ηλείας » 91,500 0 Πύργος 12,700
16 Αρκαδίας » 167,100 » Τρίπολις 10,500
17 Λακεδαίμονος » 85,000 » Σπάρτη 4.2001
18 Λακωνικής » 62,800 » Γύθειον 4.100;
19 Με^ηνία; » 116,300 » Καλάμαι 12,30^0
20 Τριφυλίας 0 86,500 » Κυπαρισσία 6,500:

ΧομοΙ Αιγαίου πελάγους. ]; ί·
21 Ευβοίας υ 106,700 » Χαλκΐς 8,600:
22 Κυκλάδων » 134,700 η Έρμούπολις 17,80(11  " Γ » I
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ΧομοΙ ΈΛ-βανήοου,

23 Κερκύρας » 94,600 β ' Κέρκυρα 18,000

24 Λευκάδος » 43,700 » Λεύκας 5,800

25 Κεφαλληνίας » 70,1 00 » Άργοστ&ιον 9,500
( II > 6 Ζακύνθου » 45,000 » Ζάκυνθος 12,60#

: -τ__- _

|·|μ:· ,

Ποιον τοϋ έδάφο\»ς τ^ς 'Κλλάδος·

Τό έδαφος της πατρίδος ημών αποτελείται άπό άσβεστολίθους,
άπό τους οποίους εξάγεται ή άσβεστος άπό ώραϊα λευκά ή χρωμα-
τιστά μάρμαρα και άπό άλλους λίθους. Αί πεδιάδες ώς επί το πλεί-
στον είναι μικραί και περικλείονται συνήθως υπό υψηλών ορέων,
-καλύπτονται όμως άπό εύφορον γήν.

Ιίλλάδος.

Ή Ελλάς εχει τό ώραιότατον κλίμα του κόσμου.Ό ουρανός αυ-
τής δεν είναι ομιχλώδης, άλλ' αίθριος, αί δέ θάλασσαι είναι θαυμ^
: σια,ι διά τό ώραϊον κυανοϋν αυτών χρώμα. Τά όρη τής Ελλάδος
55ναι χαριέστατα' ή ποίησις ούδέποτε θά εξυμνήσν} κάνέν όρος τής
γης τόσον, όσον εξύμνησε τόν Πχρνασσόν,τόν Όλυμπον καϊ τόν Ελι-
κώνα. Τά ορεινά μέρη τής πατρίδος μας κατά τό θέρος είναι δροσερά,
διαρρέοντα», δέ υπό δροσερωτάτων και διαυγέστατων πηγών. Τά πα-
■ ράλια είναι μεν θερμά το θέρος,άλλά τήν ήμέραν δροσίζονται ύπό τής
^ροσεράς αύρας τής θαλάσσης (τού μπάτη),τήν δέ νύκτα ύπό τής άπό
.^τών ορέων κατερχόμενης. Εν ώρα δέ χειμώνος,ένώ τά όρη είναι σκε-
πασμένα ύπο παχείας χιόνος, τά παράλια καί αί νήσοι έχουσι κλίμα
>-γλυκύ, διότι τά θερμαίνει ό θαλάσσιος αήρ.

Προϊόντα τοΟ ΊΚλΧν^νικοΦ κράτους.
Εεσαγωγή.— δί^οιγωγή.

Ή ελευθέρα Ελλάς, ώς είδορ.εν, παράγει πολλά καί ποικίλα προϊ-
όντα, διότι καί τό κλίμα αύτής είναι εύκραές καί τό έδαφος πολύ
ίύφοοον. Άλλ' εκείνα ιδίως τά προϊόντα, τά όποια παράγει έν άφθο-
νί·£, είναι ή σταφίς, ό οίνος, ό καπνός, αί ελαΐαι, τό ελαιον, τά
σύκα, τά πνευματώδη ποτά, ή μέταξα, τά εσπεριδοειδή και τά βα-
λανίδια. Το μεγαλείτεοον μ.έρος τών προϊόντων τούτων εξάγεται εις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΕΤΑΞΑ 7
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τό έζωτερικόν, έκ δέ τής πωλήσεως αυτών εισέρχονται εντός τοΰ
κράτους κατ' Ιτος υπέρ τά 60 έκατομμύοια δραχμών. Είς ταύτα δέ
πρέπει νά προστεθώσιν υπέο τά' 50 άλλα Ικατομμύοια, τά όποια
εισέρχονται έκ τής πωλήσεως τών ορυκτών (μόλυβδος, ψευδάργυοος,-
σμύρις, γύψος, μάρμαρα κτλ.) καί τών σπόγγων, έκ τής εξαγωγή
δερμάτων καί υφασμάτων, εκ τής ναυτιλίας "καί έκ τών έν τ^ αλλο-
δαπή εργαζομένων όμογενών. Άλλ' ένφ τό κράτος εισπράττει -περί
τά 100 εκατομμύρια δραχμών ετησίως, άναγκάζεται αφ* έτερου νά
κποστέλλη όλον αυτό τό ποσόν είς το έξωτερικόν, διότι πλήν τών
γαιανθράκων καί τών αποικιακών ειδών, σακχάρεως, καφέ, όρύζης
και λοιπών, τά όποια εισάγει έξωθεν, ούτε βιομηχανίαν επαρκή εχει.
%5τε ξυλείαν άρθονον παρασκευάζει, ούτε οί δημητριακοί καρποί,
τούς οποίους παράγει, είναι επαρκείς είς τήν κατανάλωσιν τού τό-
που, οΰτε τά ζφα, τά όποία τρέφει, δύνανται νά έξοικονομήσωσιν·
Ιίλας τάς άνάγκας αύτον. Επομένως πλείστα είδη τής βιομηχανίας,
κίθώς καί μέγα μέρος τών δημητριακών καρπών, τής ξυλείας καί
τών ζφων, τά όποια χρειάζεται, άναγκάζεται νά τά προμηθεύητα*;
ίξωθεν.

ϋ35υγκοενων£α, ναυτιλία καί εμ/πόρ^ον.

*Η συγκοινωνία έν Ελλάδι προήχθη σημαντικώς, διότι καί ή ενερ-
γούμενη άκτοπλυίκ διά τών άτμοπλοίων τών διαφόρων εταιριών της
ημεδαπής είναι λίαν πυκ'ή καί πανταχού τοΰ κράτους ύπάρχουσι*
δδοί άμαξιτοί, πολλοί δέ κατεσκευάσθησαν σιδηρόδρομοι, οί οποίοι.
βυνδέουσι τήν πρωτάύουσαν μετά τών επαρχιών.

Οί "Ελληνες είναι οί καλλίτεροι ναΰται τοΰ κόσμου, ώς έκ τού-
του πολλοί τών 'Ελληνων πλουσίων εν τε τω έσωτερικφ καί έξωΤε—
Βίκω είναι ίδιοκτίίται πολλών άτμοπλοίων, άτινα μεταφέρουσι διά-
φορα εμπορεύματα άπό τόπου είς τόπον, επιδεικνύοντα ούτω την εν—
*οξον ημών σημαίαγ είς λίαν μεμακρυσμένας χώρας.

Καί το έμτόριον οί "Ελληνες ανέπτυξαν είς μέγαν βαθμόν, κα-
-ώοΟ^σ^ν τά Ελληνικά προϊόντα νά φερωνται καί μέ/ρι τής Άμε-
ο>ν.·'.ς. νά ίίσάγωνται δέ <'·ς τον τόπον μας πλείστα 8σα προϊόντα
της Εύεωπαϊ.ιής βιομηχανίας.
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Πολίτεομχ κ^Ι θρησκεία.

"Η Ελλάς κυβερνάται συνταγματικώς. Λέγεται δε συνταγματι-
■ V τό πολίτευμα εκείνο, κατά τό όποιον ό βασιλεύς, όστις είναι ό
«.νώτατος άρχων της χώρας, νομοθετεί άπό κοινού μετά τής Βουλής
ααί κυβερν^ διά τών ύπε θύνων αυτού Υπουργών κατά τινα θεμε-
λιώδη νόμον, χτόν οποίον συνέταξαν οί αντιπρόσωποι τού εθνους' 6
[νόμος ούτος καλείται Σύνταγμα.

Ή Βασιλεία έν'Ελλάδι είναι διαδοχική περιερχομένη εις τούς κατ*
ευθείαν γραμμήν άρρενας άπογόνους τού βασιλέως ήμών Γεωργίου
τού Ακατά τάξιν πρωτοτοκιας.

*Η Βουλή απαρτίζεται έκ 234 βουλευτών εκλεγομένων ύπό τού
λαού" συγκαλείται δέ ύπό τού βασιλέως καί διαλύεται ύπ'αύτού.

Οί Υπουργοί παρ' ήμΐν είναι επτά, 1) τών Εκκλησιαστικών καί
τΨίζ Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 2) τής Δικαιοσύνης, 3) τών Στρα-
τιωτικών, 4) τών Ναυτικών, 5) τών 'Εί,ωίερικών, 6) τών Οικονο-
μικών καί 7) τών Εσωτερικών. Οί Υπουργοί άποτελ ύσι τήν Κυ-
'*έρνησιν τής χ_ωρας· παύονται δέ καί διορίζονται ύπό του βασιλέως
Ό εις έξ αύτών είναι υπέρτερος τών άλλων καί λέγεται Πρόεδρος
I >ίης Κυβερνήσεως ή Πρωθυπουργός.

*0 Ύπουργ .ς τών 'Ε^κλησ. καί τής Δημοσ. Εκπαιδεύσεως είναι
»> ανώτατος επόπτη, τ,ών διαφόρων θρησκευμάτων καί τής εκπαιδεύ-
σεως. 'Εν Έλλαδι πάσα θρησκεία είναι άνεκτή" άλλ' επίσημος θρη-
σκεία τυύ κράτους εί αι ή Χριστιανική Θρ7.σ>ιεία τής Όρθοδοξου Εκ-
κλησίας. Ή Όρθοδυξος "Εκκλησία τής Ελλάδος διοικείται ύπο
Ιερά; Συνόδου, ή όποία αποτελείται έκ πέντε αρχιερέων καί έχει
Ιίς πρόεδρον αύτής τον μητροπολίτην Αθηνών. Ή δέ έκπαίδευσις
ϊιαιρεΐται είς τρία μέρη, τήν κατωτέραν ή δημοτικην, τήν μέσην
3»«1 τ-ήν άνωτέραν. Καί η μέν κατωτέρα περιλαμβάνει τά δημοτικά
«χολεΐα, τά όποια είναι διαδεδομ.ένα θ' όλον τό κράτος, ή δε μέσ*»
«Γεριλαμ.βάνει τά Έ)ληνικά σχολεία, τά όποια λειτουργούσιν εί; ολας
ικς πόλεις καί κωμόπολη. , :<·.·;ί τά γυ,υ.νάσ·.α, τά όποια ύπαρχο.οι
£.όνον είς τίς τών νομών καί εις .αι>.ας ά Αας.μεγάλας

πόλεις τού κράτους- τέλο, δέ διά τήν ά ωτεραν έκπαιδευσιν είναι τό
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εν Άθ/^αις Πανεπιστήμιον, είς τό όποιον σπουδάζουσιν οί επιστή-
μονες. Είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Υπουργού της Εκπαιδεύσεως υπά-
γεται καί ή 'Ριζάρειος σχολή, ή όποία προπαρασκευάζει τούς μέλ^-
λυντας νά ίερατεύσωσι, καθώς καί τά Διδασκαλεία, είς τά όποια έ·~
παιδεύονται οί δημοδιδάσκαλοι. Άλλ' εκτός τούτων ύπάρχουσι και ' |
πολλαί άλλαι είδικαί σχολαί, καθώς τό Πολυτεχνεΐον, αί ναυτικαί, §
αί στρατιωτικαί καί αί γεωργικαί σχολαί, α'ίτινες υπάγονται είς την |
δικαιοδοσίαν άλλων Υπουργών. - ■ -

Ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης εχει τήν έποπτείαν επί τών δικα-
στηρίων τού κράτους. Τά δικαστήρια, διά τών όποιων απονέμεται
ή δικαιοσύνη είς πάντας ανεξαιρέτως τούς παλίτας, είναι πολλών ει-
δών, τά ειρηνοδικεία, τά πρωτοδικεία, τά εφετεία καί ό Άρειος
Πάγος, όστις εδρεύει έν Αθήναις, καί αποτελεί τό άνώτατον τού
κοάτους δικαστήριον. Έκτος δέ τούτου είναι καί τά δικαστήρια τών
ενόρκων τά λεγόμενα χαχ,ονργιοδιχηα, τά όποια δ ι κάζου σι τά με-
γάλα εγκλήματα. ||

Ό ^Υπουργός τών στρατιωτικών φροντίζει διά τον στρατόν, όστις
εν καιρώ ειρήνης ανέρχεται είς 20,000, άλλ' έν καιρώ πολέμου δύ-
ναται μετά τής εφεδρείας νά ύπερβή τάς Ί00,000.
Ό Υπουργός τών Ναυτικών μεριμνά κυρίως διά τό πολεμικόν ναυ-
τικόν, όπερ άριθμεΐ τέσσαρα θωρηκτά καί τινα καταδρομικά καί τορ-
πιλλοβόλα.

Ό Υπουργός τών Εξωτερικών προστατεύει διά τών πρεσβευτών
καί τών προξένων,τούς όποιους έχομε; είς τά άλλα κράτη,τά συμ.φέ-]
ροντα τής πατρίδος καί τών Ελλήνων,οΐτινες ζώσιν Ιν τώ έξωτερικω.

Ό Υπουργός τών Οικονομικών επιβλέπει είς τό νά εισπράττον-
ται τακτικώς οί φόροι, τούς οποίους αναγράφει ό προϋπολογισμός
τοδ κράτους, όστις ανέρχεται είς 100 περίπου εκατομμύρια δραχμών ]
καί προσέτι φροντίζει νά συντηρήται ό στρατός καί τό ναυτικόν, ν*,
πληρώνωνται τακτικώς οί μισθοί τών υπαλλήλων καί νά θεραπεύων-
τα( αί άλλαι οίκονομικαί άνάγκαι τοΰ κράτους.

Ό Υπουργός τών Εσωτερικών φροντίζει διά τών νομαρχών, ,οί'-1
τίνες εδρεύουσιν έν ταΐς πρωτευούσαις τών νομών, τών άστυνόμων,ί
τών μηχανικών, τών τηλεγραφικών καί ταχυδρομικών υπαλλήλων,νά
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διοικήται καλώς ό τόπος, νά εξασφαλίζεται ή ζωή, ή τιμή καί ή
περιουσία τών πολιτών καί νά προάγηται ή ευημερία αυτών.
Ι;, Οί νομοί, τών όποιων προΐστανται οί νομάρχαι, είναι διαι-

ρούνται είς 69 επαρχίας, αύται δέ πάλιν είς 443 δήμους."Εκα-
στος δήμος αποτελεί ιδίαν κοινότητα διοικουμένην ύπό δημάρχου καί
δημοτικού συμβουλίου.Ό δήμαρχος καί οί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέ-
γονται ύπό τού λαοΰ κατά τετραετίαν' είναι δέ υπόχρεοι νά φροντί-
ζωσι διά τήν κ,αλήν τοΰ δήμου κατάστασιν.

[ί - Οί δέ πολΐται ε.ίναι ίσοι ενώπιον τού νόμου καί έ'χουσι τό δικαίωμα
άπό τοΰ 21ου έτους τής ηλικίας των νά Ικλέγωσι τάς δημοτικάς αρ-
χάς καί τούς βουλευτάς, νά εκλέγωνται δέ κα,ί αύτοί άμα ύπερβώσδ
τό 00ον ετος' άλλ' άφ' έτερου όφείλουσι *ά πληρώνωσι τούς φόρους
αναλόγως τής περιουσίας τοιν, νά ύπηρετώσι τήν πατρίδα ώς στρα-
τιώται, νά συμμορφώντάι πάντοτε πρός τούς νόμους αύτής καί νά
μανθάνωσι γράμματα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 4

Ή ελεύθερα Ελλάς δέν ητο εύθύς εξ άρχής, άφοΰ ανέκτησε τήν
Ιλευθερίαν της, όποία σήμερον είναι, κράτος πεπολιτισμένον, πλού-
σιον καί εύνομούμενον. Ή Ελλάς εξήλθε τής έπαναστάσεως αίμάσ-
σουσα, κατεσπαραγμένη καί έρημος* τό δέ Έλληνικόν κράτος περιε-
λάμβανε μόνον την Πελοπόννησον, τήν Στερεάν Ελλάδα καί τάς
νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους κατοικουμένας ύπό 650,000 κατοίκων.
4Ο μακρός καί πεισμ,ατώδης πόλεμος ήρήμωσε τήν χώραν, μετεβαλε
τάς πόλεις είς ερείπια, εφόνευσε χιλιάδας ανθρώπων καί άπεγύμνωσε
τούς επιζήσαντας. Είς τοιαύτην κατάστασιν εύρίσκετο ή Ελλάς, οτ&
εφθασεν είς Αιγιναν τη 12 Ιανουαρίου 1828 ό Ιωάννης Καποδί-
στριας, τόν όπεϊον εξέλεξαν οί Έλληνες νά κυβέρνηση τήν χώραν
έπί μίαν επταετίαν. Δυστυχώς όμως, ένφ ό μεγαλοφυής καί φιλό-
πατρις εκείνος άνήρ προσεπάθει νά έξημερώστ) τούς έκ του πολέμου
εξαγριωθέντας κατοίκους καί ν' άνεγείρη τά καπνίζοντα ετι εκ τοΰ
πολέμου έρείπια, έδολοφονήθη εν Ναυπλίω τγ 27 Σεπτεμβρίου

1831

καί ούτω πάλιν έπεκράτησεν άναρχία μέχρι τής άφίξεως τοΰ Όθω«
νος, τόν όποιον οί Έλληνες εξέλεξαν ώς βασιλέα των.

Ρ ·■.■'.-



102

Ό "09ων ητο υιός τοΰ φιλέλληνος Λουδοβίκου, βασιλέως τΐ*ς
Βαυαρίας- έλθύν δέ είς τήν Ελλάδα άπεβιβάσθη είς Νχύπλιον τ·|
25 Ιανουαρίου 1833 καί παρέμεινεν έν αύτφ μέχρι τοΰ 1835, ότε--$
μετέφερε τήν πρωτεύουσαν τοΰ κράτους είς Αθήνας, τό δ'άμέσως
έπόμενον έτος ένυμφεύθη τήν ήγεμονίδα Άμαλίαν.

Ό "Οθων έκυβέρνησεν ώς μονάρχης μέχρι τοΰ 1843, ότε ήνάγ-
κασαν αύτόν νά όρκισθή, ότι θά φυλάτττ} τούς θεμελιώδεις νόμους,
τουτέστι τό σύνταγμα, τό όποιον οί αντιπρόσωποι τοΰ έθνους συνέ-
ταξαν καί ότι είς τό εξής θά κυβερνά συμφώνως προς αύτό' Επειδή,
όμως κατόπιν οί "Έλληνες δυσηρεστήθησαν εναντίον τοΰ φιλοπάτριδος
εκείνου βασιλέως, τον έξεθρόνισαν τώ 1862 καί άντ' αύτοΰ ή Ζ'
Εθνική Συνέλευσις συνελθούσα έν Αθήναις άνηγόρευσε βασιλέα τών
Ελλήνων τον υίόν του νυν βασιλέως τής Δανίας Γεώργιον τον Λ',
όστις άκόμη καί σήμερον εξακολουθεί νά κυβερνρέ συμφώνως πρός τό
σύνταγμα, τό όποιον ή Συνέλευσις εκείνη συνέταξεν.

Όλίγους μήνας μετά τήν κάθοδον τοΰ βασιλέως Γεωργίου, ή Αγ-
γλία άπέδωκε τώ 1864 είς τήν Ελλάδα τήν Έπτάνησον" τέλος δέ
τώ 1881 παρεχωρήθη είς αυτήν όλη σχεδόν ή Θεσσαλία καί μικρόν
μέρος τής Ηπείρου. Κατά τό διάστημα τοΰτο, τό οποίον παρήλθεν
άπό τής άφίςεως τοΰ Καποδιστρίου μέχρι σήμερον, ή χώρα εκαμε
γιγαντιαίας προόδους- αί καταστραφεΐσαι πόλεις άνηγέρθησαν με-
γαλείτερ'αι καί ώααιότεραι. οί αγροί έκαλλιεργήθοσαν καί εφυτεύθη-
σαν, ή χώρα έστρώθη διά σιδηροδρόμων καί συνεδέθη διά τηλεγρά-
φων, ή δέ θάλασσα έκαλύφθη ύπό πλοίων καί άτμοπλοίων- έν τω
μεταξύ τούτω τό βασίλειον έπεξετάθη, ό πληθυσμός αύτοΰ σχεδόν
έτετραπλασιάσθη, τό κράτος απέκτησε στρατον καί στόλον, οί δέ
κάτοικοι διά τής γεωργίας, τής βιομηχανίας, τής ναυτιλίας καί τοδ
εμπορίου, απέκτησαν νεας περιουσίας πολύ μεγαλειτέρας εκείνων, τάς
όποιας έχασαν, κατά τήν έπανάστασιν. Ατυχώς τήν πρόοδον τοΰ Βα-
σιλείου ανέκοψε πρός στιγμήν μόνον ό έπισυμβάς χάριν τής εκπληρώ-
σεως εθνικών πόθων άτυχης πόλεμος τοΰ 1897 μετά τής Τουρκίας.
Είθε ημείς οι νεώτεροι νά δυνηθώμεν νά παραδώσωμεν τήν πατρίδα
είς τούς μεταγενεστέρους πολύ μεγαλειτέοαν καί εύτυχεστέραν.
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ΕΥΡΩΠΑΤΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ή ευρωπαϊκή Τουρκία κείται Β. Α. του Ελληνικού Κράτους,
■έκτείνεται δέ άπό του Βοσπόρου καί του Εύξεινου Πόντου μέχρι το£
Άδριατικοΰ καί Ιονίου πελάγους περιλαμβάνουσα όλας τάς έν Ευ-
ρώπη Έλληνικάς χώρας, αΐτινες διατελοΰσιν ετι ύπό τον ζυγόν τής
δουλείας. Ή Ευρωπαϊκή Τουρκία είναι ύπερδιπλασία τής ελευθέρας
Ελλάδος κατά τό μεγεθος και κατά τον πληθυσμόν, διότι εχει
1 62.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων εκτασιν καί περί τά 5,710,000
κατοίκους, έξ ων οί ήμίσεις σχεδόν είναι "Ελληνες, οί δ' άλλοι Τούρ-
κοι, Αλβανοί,- Βούλγαροι, Σλαΰοι, καί διάφοροι άλλοι λαοί. Περι-
λαμβάνει δέ τό μεγαλείτερον μέρος τής Ηπείρου, τήν Άλβανίαν καί
τήν θρφκην μετά τών παρακειμένων νήσων.

ΗΠΕΒΡΟΪ

Ή "Ηπειρος είναι πρός β.δ. τής Ελλάδος, έκτείνεται δε άπό
του νομού * Αρτης καί τού Αμβρακικού κόλπου\μεχρι του βραχώ-
δους ακρωτηρίου τών Ακροκεραυνίων, τά όποια περιβάλλουσι τόν
κόλπον της Αυλώνας* συνορεύει δέ προς ά. με τήν Μακεδονίαν, πρός
β. μέ την Άλβανίαν, καί προς δ. με τό Ίόνιον πέλαγο;, τό όποιον
τελευτ<2 πρός β. παρά τά Ακροκεραύνια,ό'που σχηματίζεται ό πορθμός
του 'Υ&ροΰντοςΛ Ή "Ηπειρος είναι κατά τό πλείστον χώρα ορεινής
διότι πρός ά. εχεί τό Βόϊον όρος, τήν Τύμφην\ (Ζαγοοικόν ςρος) καί
τον Λάκμωνα (Ζ^γίν), τά όποΐα διακ7,αδουνται έκ τής Πίνδου, πρός
δ. τήν όροστοιχίαν τών Κεραυνίων ορεωνεκτεινομενην κατά μήκος τοΰ
"Ιονίου πελάγους καί εν τω μεσω σχεδόν τής χώρας τό όρος Τόμαρον
(Μιτσικελι). Έκατερωθεν τών νοτίων διακλαδώσεων τοΰ Τομάρου εκ-
τείνονται δύο μεγάλαι πεδιάδες, ή τής Άρτης, τήν οποίαν διαροέει
ό Άραχθος, όστις χωρίζει τον νομόν Άρτης άπό τής άλλης Ηπεί-
ρου, καί η Άμβρακικη,τήν οποίαν διαρρέει ό ποταμός Ωρωπός (Λού-
ρος), ό'στις πηγάζει εκ τοΰ Τομάρου καί ρέων πρός ν. εκβάλλει είς
τόν Άμβρακικόν κόλπον. Μεταξύ δέ τών άλλων όρέων καί τών δια-
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κλαδώσεων αυτών σχηματίζονται πολλαί εύφορώταται κοιλάδες
διαρρεομε\αι ύπό πολλών ποταμών, τώνόποίων επισημότερο; εινε ό
'Δχέρων, όστις πηγάζει έκ τών Κασσωπαίων όρέωνγ επί τών οποίων
είναι τά χωρία τών άνδρείων Σουλιωτών καί ρέων &ρός ν.δ. σχημα-
τίζει τήν λίμνην Άχερουσίαν καί έκβάλλει απέναντι τών Παξών είς
τό Ίόνιον πέλαγος" ό ©ύαμις3· (Καλαμάς), όστις πηγάζει εκ τίνος
διακλαδώσεως τής Τύμφης καί ρέων πρός ν,δ. εκβάλ7,ει είς τό αύτο
πέλαγος άπέναντι τ/ς Κερκύρας" ιό Άφος, όστις πηγάζει εκ τού
Λάκμωνος καί ρ = ων β δ. έκβάλλει εις τό Άδ ριατικόν πέλαγος. Έν
τω μέσω δέ περίπου ττΊς χώρας μεταξύ τών διακλαδώσεων τού Το-
μάρου είναι ή λίμνη Παμβώίΐς, ήτις λέγεται καί λίμνη τών Ίωαννί-
νωνχ&ντός αυτής υπάρχει μικρά νήσος εν ή έφονεύθη ό Άλή-Πασσάς.
'Η "Ηπειρος εχει περί τάς 500,000 κατ., οϊτινες κατά τό πλείστον
ζώσιν έκ τής γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας. Πάντες σχεδόν οί κά-
τοικοι τής Ηπείρου είναι "Ελληνες καί Αλβανοί. Οί "Ελληνες
Ήπειρώται διακρίνονται διά τήν φιλοπονίαν, τήν φιλομουσίαν )'.«ι
τήν φιλοπατρίαν αυτών πολλοί δ' έξ αυτών πλουτήσαν τες είς τά
ξένα μέρη, είς τά όποια άπό τής παιδικής αυτών ήλικίας είργάζοντο,
αφιέρωσαν ολην των τήν περιουσίαν είς τήν ίδιαιτεραν πατρίδα των,,
τήν οποίαν κατεκόσμησαν διά μεγαλοπρεπών ν® ών καί διαφόρων εκ-
παιδευτηρίων. Ήπειρώται ίδρυσαν καί πολλά τών εν Αθήναις εκ-
παιδευτηρίων καί κατεκόσμησαν τήν πρωτεύουσαν του Ελληνικού
κράτους διά μεγαλοπρεπών δημοσίων οικοδομών οί μεγάλοι τού έθνους,
εύεργέται. Τοσίτσας, Σιουρνάρης, 'Ριζάρης, Ζάππας, Αβέρωφ καί
άλλοι ήσαν Ήπειρώται. Πρωτεύουσα τής Ηπείρου είναι τά Ίωάν— ν
νινα, τά όποια κείνται είς τήν δυτικήν οχθην τής ομωνύμου λίμνης
καί εχουσι 000 αατ. έκ τών οποίων οί πλείστοι είναι "Ελληνες.
Ή πόλις αύτη έχει λαμπρά Ελληνικά εκπαιδευτήρια, τά όποΐα ■{
ίδρύθησαν ύπο τών μεγαλοψύχων αυτής τέκνων,τών Ζωσιμαδών καί
τών Καπλανών, καί συντηρούνται διά τών κληροδοτημάτων αυτών.
Τά Ιωάννινα υπήρξαν ή πνευματική εστία του Ελληνισμού έπί '
Τουρκοκρατίας,είς τά σχολεία δέ τής πόλεως ταύτης έδιδαξαν οί με- '
γάλοι τού γένους διδάσκαλοι, Ευγένιος Βούλγαρης, Ψαλίδας κλπ»
Πρός ν. τών Ιωαννίνων παρά τούς πρόποδας του Τομάρου εκείτο
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αρχαία Δωδώνη, ενθα ητο τό περίφημον μαντεΐον τοΰ Διός.|·'ΤΙρός ά.
δέ τών Ιωαννίνων είναι τό εύανδρον Μέτσοβον,ί τό όποιον κείται
εντός βαθείας κοιλάδος παρά τους πρόποδας τοΰ Λάκμωνος και εχει
700ζ) κατ.'Τό Μέτσοβον είναι ή πατρίς τοΰ έθνικοΰ ευεργέτου Αβέ-
ρωφ καί τών ιδρυτών τοΰ Πολυτεχνείου Τοσίτσα καί Στουρνάρ'η, τό
όποιον, έ'νεκα τούτοι καλείται Μεταόδιογ πολυτεχνεΐον. Μεταξύ τοΰ
'Γομάρου καί τής Τυμ,φης. είναι ή επαρχία τοΰ Ζαγορίου, ή όποία
•ιΐδεριλ'αμβάνει46 χωρία πλησίον αλλήλων κείμενα καί έχοντα 30,000
ιατ. "Πάντες οί κάτοικυι τοΰ Ζκγορίυυ εί^αι ^Ελληνες διακρινόμε «οι
·5ιά τήν φιλομουσίαν αύτών' πολλοί δέ τών Ζαγοριανών άπυδημοΰ-
«ιιν είς άλλα μέρη, ενθα διά τής φιλοπονίας, τής τιμιότητας ναι τής
οικονομίας των άπέκτησαν μεγαλας περιουσίας. /Πρός το β.δ. τών
Ιωαννίνων εί*αι τό Άργυροκαστοον, το όποιον κείται παρά τους πρό-
ποδας τών Κεραυνίων όρέων καί έ'χει 1 3 000 ,/ατ Είς δε τήν εί'σοδον
^οΰ Άμβρακικοΰ κόλπου είναι ή Ποεβεζα ή όποία εχει ισχυρά φρού-
• |ια και 8000 κατ., συγκοινωνεί δε μετά τών Ιωαννίνων δι' άχαξι-

ι:οΰ όδοΰ.ΙΠρός τό β.δ. τής Ποεβεζης είναι ή Πάργα παράλιος πό-
ί ί: 1 .
λ.ις/ήτις άεΐται άπέναντι τώ; Παξών καί είναι ονομαστή διά τούς

Ηρωικούς αύτής αγώνας εναντίον τοΰ αίμοβορου Άλή-Πασσά.

Α Λ. Β Α 3*1 I Α

"Η Αλβανία, ήτις άλλοτε ελέγετο Ιλλυρία, έκτείνεται άπό τής
Ηπείρου μέχοι τοΰ Μαυροβουνίου, όριζομένη πρός ά..μέν ύπό τής Μα-
κεδονίας, προς δ. δέ ύπό τοΰ Άδριατικοΰ πελάγουςΛΉ Αλβανία ώς
έπί τό πολύ είναι χώρα ορεινή, διότι έκ τής μεγάλης όροστοιχίας τοΰ
2-κάρδου εξέρχονται πολλαί καί μεγάλαι διακλαδώσεις, αίτινες διευ-
θυνόμεναι άπό βορρά πρός ν., χωρίζουσιν αύτήν άπό τής Μακεδονίας
καί καθιστώσι τήν χώραν άπότομον καί τραχεΐαν. Αί έπισημότεραι
τών διακλαδώσεων τούτων είναι τά Καγόαούϊα καί ό Αλβανικός λε-
γόμενος Τόμαρος. Τά όρη τής Αλβανίας άλλαχοΰ μέν κατακρημνί-
ζονται άποτόμως καί σχηματίζουσι φάραγγας βαθείας καί απρόσι-
τους, άλλαχοΰ δέ πάλιν κατέρχονται βαθμηδόν καί άποτελευτώσιν
ί;ς κοιλάδας εύφορωτάτας διαρρεομένας ύπό "πολλών-ποταμών. Οί
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επισημότεροι τούτων είναι ό Δρίλων, ό αέγιστος ποταμός τής Ά λ-
βαν ίας, όστις πηγάζει έκ τής Μακεδονίας καί ρέων πρός Β. ένοΰται |ί
μετά τοΰ άνωθεν κατερχομένου Λευκού Λρίλωνος ολίγον δέ περαι-
τέρω κάμπτεται πρός τό ν.δ. καί έκβάλλει είς τό "Αδριατικόν Πέ-
λαγος- ό Γενουσος ή Σκούμπ, όστις πηγάζων έκ τών Κανδαουίων
έκβάλλει είς τό αυτό πέλαγος καί διαιρεί τήν Άλβανίαν είς δύο μέρη,
βόρειον καί νότιον ή άνω καί κάτω Άλβανίαν. Ό Άψος, όστις πη- |]
γάζει έκ του Βοίου καί ρέων παρκλλήλως πρός τόν Άωον έκβάλλει ί
ωσαύτως είς τό Αδριατικόν πέλαγος.1 Είς δέ τά πρός β. μεθόρια ί
είναι ή λίμνη Λαβεάτις, τής οποίας εν μέρος κατέχεται ύπό της );
Αλβανίας, τό δ' άλλο ανήκει είς τό Μαυροβούνιο ν./ Ή Αλβανία
παράγει ολίγα προϊόντα, διότι καί τό έδαφος αύτής είναι τραχύ καί|
τό κλίμα αύτής μάλλον ψυχρόν /κατ μάλιατα-προς ανατολάς'-^Ιχει
όμως άφθονους βοσκάς, καί διά τούτο είναι χώρα πολύ κατάλληλος ;
διά τήν κτηνοτροφίαν. Οί κάτοικοι τής Αλβανίας άνέρχονται είς
500,000, είνε δέ πάντες σχεδόν Αλβανοί, διαιρούμενοι είς πολλάς
φυλάς' αί ' κυριώτεραι τούτων είναι είς μέν τήν κάτω Άλβανίαν
οί Τοσκιδες, εις δέ τήν άνω οί Γκέκιδες. Οί Αλβανοί είναι ορεσίβιοι
καί γενναίοι, είναι απόγονοι τών Πελασγών καί τών άρχαίων Ιλ-
λυριών, οί οποίοι ήσαν φυλή συγγενής πρός τήν Έλληνικήν. Επο-
μένως είναι αδελφοί τών Ελλήνων, καί επειδή δέν έχουσι γραπτήν
γλώσσαν, τήν 'Ελληνικήν μεταχειρίζονται οί πλείστοι αυτών, δταν
γράφωσιν. "Οσοι έκ τών Αλβανών κατώρθωσαν νά διατηρήσωσι τήν^
θρησκείαν των συνηνώθησαν ανέκαθεν μετά τών Ελλήνων καί πάν-
τοτε συνεπολέμησαν μετ' αύτών εναντίον τών Τούρκων πρός άπελευ*·
θέρωσιν τής Ελλάδος. Δυστυχώς όμως οί πλείστοι τών Αλβανών
έγειναν Μωαμεθανοί καί ένωθέντες μετά τών Τούρκων έπροξένησαν
κατά διαφόρους καιρούς μεγάλας καταστροφάς είς τούς Έλληνας"
άλλοι δέ πάλιν έξ αύτών άποσπασθέντες τής ορθοδόξου Εκκλησίας
έγειναν καθολικοί. Πρωτεύουσα τής Αλβανίας είναι ή Σκόδρα, ί
βποία κείται παρά τάς όχθας τής Λαβεάτιδος, εχει δέ λαμπρά όπλο·?-
ποιεϊα καί 35,000 κατ. Πρός ν. τής Σκόδρας είναι η Κρόϊα, ή όποιοι|
«Ινε έκτισμένη επί υψηλού καί αποτόμου βράχου καί έχει 7000 κ. Ι\*.'

αύτη έγεννήθη ό Τουρκομάχος ήρως Γεώργιος Καστριώτης η Σκεντέρ-ί

• ί»-
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.μτε&ης.Πρός ν. τής Κρόϊας είναι τά Τύραννα, ή ωραιότερα πόλις της
Αλβανίας, κειμένη εν τώ μέσω εύφορωτάτης κοιλάδος καί έχουσα
20,000 κ. Πρός δ. τών Τυράννων είναι τό Δυρράχιον, τόόποϊον είναι
έκτισμένον επί της θέσεως τής αρχαίας Έπιδάμνου, έχει 10,000
κατ. καί είναι ό έμπορικώτερος λιμήν τής Αλβανίας. Έν τψ μέσω
^έ εύφορωτάτης πεδιάδος διαρρεομένης ύπό τοΰ Γενούσου είναι ή εμ-
πορική πόλις Έλμπασάν, ή όποία είναι ε^τισμένη παρά τήν δεζιάν
«χθην τοΰ ποταμού, περιβάλλεται ύπό ισχυρών τειχών καί εχει 25
χιλ. κατ. Πρός ν. τοΰ Έλμπασάν είναι τό Βεράτιον, τό οποίον κεί-
ται έπί λαμπράς τοποθεσίας είς τάς υπώρειας τοΰ Τομάρου, διασχί-
ζεται ύπό τοΰ ποταμοΰ Άψου καί εχει 13,^00 κατ. Πρός τό ν.δ.
Ιτοΰ Βερατίου είναι ή Αύλών, ήτις κείται παοά τήν άνατολικήν
άκτήν τοΰ ομωνύμου κόλπου, καί είναι ό δεύτερος εμπορικός λιμήν
τής Αλβανίας.

? Ή Μακεδονία κατέχει τό μέσον τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας,-«χουσα
πρός ά. μεν τήν θρ<κκην5 πρός δ. δέ τήν Άλβανίαν καί τήν Ήπίΐ-
ρον. Ή Μακεδονία είς τήν οποίαν περιλαμβάνεται καί ή Έλασσύν
τής Θεσσαλίας, είναι η μεγαλειτέρα καί πλουσιωτέρα χώρα τής Εύ-
;ρωπαϊ*ής Τουρκίας- ορίζεται δε πρός β. ύπό τής Βοσνίας, τής Σερ-
βίας καί τής Βουλγαρίας καί πρός ν. ύπό τής ελευθέρας Ελλάδος
<.αί τοΰ Αιγαίου πελάγους, είς το όποιον προσεκτείνεται ή Χαλκι-
δική χερσόνησος. Δύο μεγάλοι κόλποι, ό Θερμαϊκός καί ό Στρυμο-
νικος είσχωροΰσι βαθέως είς τήν ξηοάν εκατέρωθεν τής Χαλκιδικής
χερσονήσου, ή όποία δίκη ν τριαίνης άποτελευ>.ά είς τρεις άλλας επι-
μήκεις χερσονήσους" έκ τούτων ή πρός ά. κατέχεται ύπό ιοΰ με-
γαλοπρεπούς όρους Άθω καί διά τοΰτο λέγεται χερσόνησος το%
'Αθω καί τοΰ 1 Αγίου "Ορους, ί;·ιότι επ' αύτής ύπάρχουσι μονα-
στήρια περιλαμβάνοντα περί τάς 5,500 μοναχούς. Αί μοναί αύται,
ν.αί μάλιστα αί άρχαιότεραι αύτών, Ιχουσι πολλά άγια λείψανα,
πολύτιμα ιερά σκεύη, λαμπράς αγιογραφίας καί πλουσιωτάτας βι-
^λιοθήκας μετά πολυαρίθμων χειρογράφων. Ή Μακεδονία περί-
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βάλλεται ύπό πολλών και μεγάλων ορέων, τά όποια περιστέ-
φονται ύπό πυκνοτάτων δασών και περιέχουσι πολλά μέταλλα,
έκ τούτων τά κυριώτερα είνε ποός ά. τό Παγγαΐον καί ό "Ορ-
βηλος, πρός β. τό Σκόμιον καί ό Σκάρδος, πρός Β. αί δια-
κλαδώσεις τοΰ Σκάρδου καί τό Βοίον καί πρός ν. τά Καμβού-
νια καί ό "Ολυμπάς. Τά δοη ταύτα διακλαδούνται πρός τά ενδό-
τερα τής χώρας* μεταξύ δε τών διακλαδώσεων τούτων εκτείνονται
πεδιάδες εύφορώταται, διαρρεόμεναι ύπό πολλών καί μεγάλων πο-
ταμών. Οί επισημότεροι τούτων είνε δ Νέστος, όστις πηγάζει παρά
τό Σκόμιον καί, ρέων πρός ν., έκβάλλει είς τό Αιγαίον πέλαγος αν-
τικρύ της νήσου Θάσου καί χωρίζει τήν Μακεδονίαν άπό τής Θρά-
κης. Ό Στρυμών. όστις κατέρχεται έκ τού Σκομίου καί, ρέων προς
ν., έκβάλλει είς τόν όμώνυμον κόλπον. Ό Άξιότ^ ό μέγιστος ποτα-
μός τής Μακεδονίας, όστις πηγάζει έκ τοΰ Σκάρδου καί ρέων πα-
ραλλήλως πρός τόν Σ'ρυμόνα, έκβάλλει είς τόν Θερμαΐκον κόλπον.
Ό Άλιάκμων, ό'στις πηγάζει έκ του Βοίου καί έκβάλλει είς τόν
αυτόν κόλπον πρός ν. τών εκβολών τοΰ Άξιου. Τινές τών ποταμών
της Μακεδονίας σχηματιζουσι λίμνας μεγάλας καί πλήρεις ιχθύων
εκ τούτων αί έπισημότεραι είνε ή Λυχνΐτις, ή Πρεσπα καί ή Κα-
στόρια, πρός δ. ή έλωδης λίμνη τού Άχινοΰ πρό τών εκβολών του
Στρυμόνος καί ή προς β. τής Χαλκιδικής χερσονήσου κειμένη Βόλβη.
Ό θεός έπεδαψίλευσεν είς τήν Μακεδονίαν πολλά φυσικά πλεονε-
κτήματα, διότι καί τό κλίμα αυτής είνε εύκραές καί ή ευφορία τής
χώρας μεγάλη καί τά τοπία αύτης έκτακτα καί μαγευτικά, διά
τοΰτο δέ παράγει καί πολλά προϊόντα, καθώς δημητριακούς καρ-
πούς, όσπρια, καπνόν, οίνον, ελαιον, βάμβακα μετρξαν^ καί τρεφει
μεγάλας άγ&λας βοών καί πολυάριθμα ποίμνια. ;Οί κάτοικοι της"
Μακεδονίας άνερχονται είς δύο περίπου εκατομμύρια^ έξ, ών οί ήμί-
σεις είνε Έλληνες, οί δέ λοιποί Τούρκοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, Σερ-,.
6οι, Βλάχοι, Ίσραηλΐται καί άλλοι λαοί. Ή μεγαλειτέρα καί επι-
σημότερα πόλις τής Μακεδονίας είνε ή Θεσσαλονίκη, κειμένη είς τόν
μυχόν τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, έχουσα λαμπρόν λιμένα καί 150,000
κατοίκους, έκ τών οποίων οί ήμίσεις σχεδόν ειν& Ίσραηλΐται, οί δ®
λοιποί Έλληνες, Τούρκοι καί διάφοροι Ευρωπαίοι.
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1 Ή πόλις αύτη είναι έκτισμένη έπί τής παραλίας πλησίον τής άρ-
|| χαίας πόλεως Θέρμης, έξ ης καί ό κόλπος εκλήθη Θερμαϊκός" άνέρ-
χεται δέ άμφιθεατρικώς είς τάς υπώρειας τών πέριξ λόφων καί εχει
πολλά Ελληνικά σχολεία, οιον γυμνάσιον, άνώτερον παρθεναγωγεΐον,
ί πολλά άλλα κατώτερα εκπαιδευτήρια καί μεγαλοπρεπείς ναούς μετα-
\ βληθέντας είς τζαμία* οί ωραιότεροι τούτων είναι ό ναός τού άγιου
ί -Γεωργίου, όστις έκτίσθη ύπό του μεγάλου Κωνσταντίνου, καί ό τοΰ
1 άγιου Δημητρίου τοΰ πολιούχου τής Θεσσαλονίκης, οικοδομηθείς έπί
| τοΰ τάφου τοΰ μεγαλομάρτυρος. Ή Θεσσαλονίκη είναι έμπορικω-
| τάτη πόλις, όχι μόνον διότι έξ αύτής εξάγονται όλα σχεδόν τά προϊ-
όντα τής Μακεδονίας, άλλα καί διότι είς αύτήν καταλήγουσιν οί
| ηνωμένοι σιδηρόδρομοι τής Εύρώπης. Πρός τό β δ. τής Θεσσαλονί-
! κης είναι τά Γιαννιτσά, τά όποια έ'χούσι 5,000 κατ. καί είναι έκτι-

Λ. ι

ξ σμένα πλησίον τής θέσεως, έν η εκείνο ή αρχαία Πέλλα( ή νεωτέρα
Ι πρωτεύουσα τοΰ Μακεδονικοΰ κράτους. ΓΙρος δ. τών Γιαννιτσών είναι
τά Βοδενά, τά όποΐα έ'χουσι 6000 κατ., κα'τέχουσι δέ τήν θέσιν τής
Ιγ'άρχαίας "Εδέσσης, ήτις ήτο ή παλαιά πρωτεύουσα τής Μακεδονίας
ί άαί κείται έπί ύψηλοΰ οροπεδίου, έκ τοΰ όποιου ή άποψ'.ς τώ; πέριξ
, είναι εκτάκτως ώραία καί μαγευτική./ Πρός ν.δ. τών Βοδενών είναι
\ ή Νίάουστα, ή όποία εχει 6000 κατ. καί είναι ονομαστή διά τούς
λαμπρούς αύτής οίνους. Πρός το ν α. τής Ν^αούστης είναι ή Καστό-
ρια, κειμένη είς τήν όχθην τής ομωνύμου λίμνης καί έχουσα πολλά
Ελληνικά εκπαιδευτήρια καί 9,000 κατ.: Πρός τό β.α. τής Καστο-
,ρίας είναι ή Κοριτσά, η οποία έχει Ελληνικό ν γυμ,νάσιον καί πολλά
άλλα εκπαιδευτήρια συντηρούμενα ύπό κληροδοτημάτων άαί 10,000
κατ. Είς δέ τήν ά. όχθην τής λίμ.νης Λυχνίτιδος είναι ή Άχρίς,
η τις είναι έκτισμένη άμφιθεατρικώς είς τάς υπώρειας ωραίου γηλό-
φου καί εχει 15,000 κατ. Πρός τό ν.ά. τής Άχρίδος είναι τό Μο-
ναστηριον (Βιτώλια), (ή δευτέρα πόλις τής Μακεδονίας, κειμένη είς
τό άκρον εύφορωτάτης κοιλάδος διαρρεομένης ύπό τίνος παραποτά-
μου τοΰ Άξιου, όστις διέρχεται διά μ,έσου τής πόλεως καί διαιρεί
αύτήν είς δύο μέρη συγκοινωνοΰντα διά πολλών γεφυρών. Ή πόλις
αύτη έχει πολλά βιομηχανικά καταστήματα, Έλληνικόν γυμνάσιον,
,πολλά άλλα κατώτερα εκπαιδευτήρια καί 45,000 κατ. Πρός τό β.α.
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του Μοναστηρίου είναι τά Βελεσά, τά όποια κείνται μεταξύ δύο λό-
^ων,διά μ^'σου τών οποίων ρέει ό Αξιός,έχουσι δέ 6Ο()Ο κ. και συγ-
κοινωνοΰσι μετά της θεσσαλονίκης διά σιδηροδρόμου.·. Πρός τό β.δ.
τών Βελεσών είναι τά Σκόπια, τά όποία έχουσι 20,000 κατ/ Ή πό-
λις αύτη, διά μέσου τής όποιας ρέει ό Αξιός, ^συγκοινωνεί !μετά της
θεσσαλονίκης διά σιδηροδρόμου καί είναι πατρίς του αύτοκράτορος
Ιουστινιανού. Είς δέ τάς βορείους υπώρειας τοΰ Σκάρδου είναι η
Πρισρένη, πόλις οχυρά καί εμπορική, έχουσα 25,000 κατ. Πρός β.
τής θεσσαλονίκης είναι ή Στρουμνίτσα. ή όποία κείται παρά τάς
·/θας παραποτάμου τινός τοΰ Στρυμόνος καί έχει 12,000 κατ. Πρός
το β.δ. δέ τής λίμνης τοΰ Άχινοΰ είναι αί Σέρραι, αί όποίαι κείνται,
είς τό άκρον εύφορωτάτης πεδιάδος, ήτις παράγει πολλούς δημητρια-
κούς καρπούς, καπνόν καί άφθονώτατον βάμβακα. Αί Σέρραι είναι η
τρίτη πόλις τής Μακεδονίας, έχει δέ 'Ελληνικόν γυμνάσιον, πολλά
&λλα κατώτερα εκπαιδευτήρια καί 30,000 κατ., έξ ών οί πλ,εΐστοι
είναι Έλληνες. Πρός τό ν.α. τών Σερρών είναι η Καβάλλα, παρά-
λιος πόλις απέναντι τής Θάσου κειμένη κ,αί έχουσα 10,000 κατ. Ή
Καβάλλα είναι εμπορική πόλις, διότι έξ αύτής εξάγονται πολλά
προϊόντα τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τής Μακεδονίας, καί είναι πατρίς
τρΰ άντιβασιλέως τής Αιγύπτου Μεχμέτ Άλή.

Ή Μακεδονία άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων άχρι σήμερον διέμεινε
χώρα Ελληνικότατη καί μόνον τά βόρεια αύτής κατοικούνται ύπα
Αλβανών καί Σέρβων. Οί "Ελληνες βασιλείς τής Μακεδονίας και
πρό πάντων ό μέγας Αλέξανδρος διεδωκαν τόν 'Ελληνικόν πολιτι-
ομόν καί τά γράμματαείς τάς άπωτάτας χώρας τής Ασίας καί της

Αφρικής καί ανέδειξαν τό 'Ελληνικόν Έθνος μέγα καί ίσχυρόν.

____ /

Ο I1» Α ϋ 21.

Ή θ.άκη κατέχει τό άνατολικόν μέρος τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας»
έίίζεταί. δε προς β. ύπό της Βουλ,γαρίας, πρός ά. ύπό τοΰ Εύξεινο*»"
Παντού, προς ν. ύπό της ΙΙροποντίδος καί τοΰ Αιγαίου πελάγους καί
προς δ. ύπό τής Μακεδονίας, από τής οποίας χωρίζεται διά τοΰ πο-
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ταμοΰ Νέστου. Ή θρ<^κη προεκτείνει δύο χερσονήσους, τήν μίαν
«ρός ά. τήν δ* άλλην πρός ν. διά τών οποίων πλησιάζει πολύ πρός
-5·ην Μικράν Άσίαν καί σχηματίζει μετ' αύτής δύο πορθμούς χαριε-
βτάτους τόν θρ^κ-.χόν Βόσπορον και τόν Έλλήσποντον, έξ ών ό μεν
πρώτος Ινώνει τόν Εύςεινον Ποντον μετά τής ΓΙροποντίδος, ήτις κοι-
νώς λεγεται θάΛασσα τον Μαρμαρά ό δέ δεύτερος τήν Προποντίδα
! μ.ετά τοΰ" Αίγαίορ-ΪΙελάγους. Ή θ ά<η διαιρείται είς δύο μέρη. βό-
•ειον καί νότιον· Το βόρειον μέρος τή; Θ ά<ης απετέλεσε τω 1878
(έπαρχίαν αύτόνομον ύπό το όνομα ΛνατοΛιχή Ρωμυ.Ιία, τήν οποίαν
Ιιμως τω 1885 κατέλαβον αυθαιρέτως οί Βούλγαροι καί ήνωσαν αύ-
^την μετά τής Βουλγαρίας. Ή μεσημβρινή θρά*η πρός ά. εχει δια-
φόρους διακλαδώσεις τοΰ όρους Αίμου καί προς δ τήν όροστοιχιαν
!τη; Ροδόπης* έν δέ τω μέσψ άτλοΰται μεγάλη καί εύφορος πεδιάς,τήν
ίποίαν διαρρέει ό ποταμός "Εβρος (Μαρίτσα) όστις πηγάζει παρά
τό Σκόμιον κα\ εκβάλλει είς το Αιγαίον Πέλαγος. Το κλίμα αυτής
I είναι εύκραές καί μαλιστα πρός τά παράλια, τά δέ κυριώτερα αύτής,
χροϊόντα είναι οί δημητριακοί καρποί, τά όσπρια, ό οίνος, ό βάμβκς
ίι;|**1 ό καπνός, παράγει δέ προσέτι καί πολλήν μέταξαν καί τρεφει
μεγάλας άγέλας βοών καί πολυάριθμα ποίμνια αιγών καί πο'.β^ων.
Οί κάτοικοι τής μεσημ.βρ»νγ5ς ΘΓα<ης ανέρχονται είς 1,500 000,έκ
Ιρ'ΰν ομοίων οί ήμίσεις είναι "Ελληνες, οί δέ λοιποί Τούρκοι, Άρμέ"
·»ίθΐ, Ίσραηλίται, Ευρωπαίοι καίδιάφυροι ιΕλΧαΐ-λαοί. ^Πρωτεύουσα
•ρεύτής είναι ή Κωνσταντινούπολις^ ή οποία ;ε;κτίσθή ύπ > τοΰ Μ-γά-
λο υ Κωνσταντίνου τω 330 μ.Χ. επί τής θέσεως τοΰ άρνά,ίου Β ζκν-
Τίου καί εχει μετά τών προαστείων αύτής περί τ'· ε · έ/.ατομμ '^ριον

|ι«τοίκων, εξ ών 300,000 είναι "Ελληνες. 4 00 000 Τ,Ορκοι, οί δέ

Ιε λοιποί Αρμένιοι, Ιουδαίοι, διάφ ροι ΕυρωπκΐΉ καί άλλοι λαοί.

■Εκ τών προαστείων τής Κωνσταντινουπόλεως άλλα μ:ν, καθώς ή

ίουσόπολις καί ή Χαλκηδών, κείνται έπί τή; Ασιατικής παραλία:.

Ιλλα δέ έπί τήΓ Ευρωπαϊκής. Ώς προάστεια αύτής θεωρούνται προσ-
| ϊ , ^
\τ\. καί αί χαριέστατοι νήσοι αί κείμ,εναι εν τ-7ί Προποντιδι παοά

Την ιΓσοδον τοΰ Βοσπόοου καί καλούμεναι Πριγκη^οννη- · εκ -τών

Ι^τοίω^ αί μεγαλείτεραι είναι ή Πρώτη, ή

^ ΤΙρίγκη-ϊτοςχρησιμεύουσαι ώς θεριναί £>ιαμο·::'

ΓI V Ο '

τ/

π λλών Κω ταντιν.όυ-
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λιτών. Περικαλλής κόλπος, Κεράτιος καλούμενος,όστις- αποτελεί ενα.
τών λαμπροτέρων λιμένων τού κόσμου εισχωρεί βαθέως εις την ξηράν
καί διαιρεί τήν Κωνσταντινούπολη είς δύο μεοη, τήν παλαιάν πόλιν
ή κυρίως Κωνσταντινούπολιν καί τήν νέαν. Ή κυρίως Κωνσταντι-
νούπολις, ή καί Πό.Ιίς απλώς όνομαζομένη, κείται είς.τήν νοτίαν
ε?«οδον τοΰ Βοσπόρου, πρός ν. τού Κερατίου -κόλπου,είνε δέ έκτισμε-
νγ) επί επτά λόφων καί διά τοΰτο λ.έγεται καί 'ΕτττάΛοφος. Έπί ενός
τών λόφων τούτων είνε ό περικαλλής ναός της Αγίας Σ φίας, τόν
όποιον οί Τούρκοι μετέτρεψαν είς τζαμίον, καί ό πετρνφημος ιππόδρο-
μος, όστις ήτο κεκοομημένος διά πολλών ανδριάντων καί άλλων
αριστουργημάτων, έξ ών τά πλείστα κατεστράφησαν, ά'λλα δέ πάλιν
διηοπάγησαν, έλά/ιστα δέ μόνον λείψανα διεσώθησανΠαρά δέ τόν
Κεοάτιον κόλπον είνε ή συνοικία τού Φαναριού, έν η κείται τό Οι-
κουμενικόν Πατριαρχεϊον καί εν.Θα πρό^ερον κατώκουν οί επιφανέστε-
ροι τών Ελλήνων, οί λεγόμενοι Φαναριώται, έκ τών οποίων έλαμβά-ί
νοντο ύπό τού Σουλτάνου οί μεγάλοι διερμηνείς καί οί ηγεμόνες τής:
Βλαχίας καί Μολδαυίας. Ή δέ νέα πόλις κείται προς β τού Κερα-
τίου κόλπου, είνε δέ πολύ ώραιοτέοα τή; παλαιάς, μετά τής οποίας;
συνδέεται διά δύο γεφυρών καί αποτελείται έκ τού Γαλατά καί του
Ηέοαν; ενθα κατοικοΰσιν οί πλείστοι τών ΈΚλήνών καί τών Εύρο:»"
παίων. "Όλη ή άκτή τού Βοσπόρου, έπεκεινα τοΰ Γαλατάς κατεχ-ετα:*»
ύπό ώραιοτάτων προαστείων, έν οίς είνε καί τά νεώτερα ανάκτορα του
•Σουλτάνου. Ή Κωνσταντινούπολης, θεωρούμενη άπό τής θαλάσσης,
παοουσιάζει λαμπρον καί μεγαλοποεπέστατον θεαμα, όσον ουδεμία
ά'λλη πόλις τού κόσμου^ έχει δέ πολλά ελληνικά εκπαιδευτήρια καθώς
τήν Μεγάλη ν τού Γένους σχολήν, τήνΘεολ. σχολήν τής Χάλκης, τ&Ζκπ -
πειον παρθεναγωγεΐον καί πολλά φιλανθρωπικά καταστήμάτα| η γ ·

ροδοτημάτων καί δωρεών συντηρούμενα. ΤΙ Κωνσταντινούπολις ητ«
ή πρωτεύουσα τοΰ ελληνικού Κράτους μέχρι τού ότε κατϊί

τήν αποφράδα ήμέραν τής ί> Μαΐου, καθ' ήν 'έπεσεν, ηρωϊκώς μχ-
χόμενος, ό τελευταίος αυτοκράτωρ τών Ελλήνων Κωσταντΐνος ·3
Παλαιολόγος, ένυριεύθη ύπό τών Τούρκων καί εκτοτε διατελεί
τεύουσα τού οθωμανικού Κράτους. |'Η επισημότερα πόλις τής Θρο^:·
κης μετά τήν Κωνσταντινούπολη είνε ή Άδοιανούπολις, ή όποίά
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'-χεΐται έπί τοΰ ποταμού "Εβρου εν. τω. μέσψ. εύ<ρο.ρωτάτης πεδιάδος
χαί εχει 100,000 κατοίκους,/ έκ-τ&ν-όποίων-οί·-πλείστοι είναι "Ελλη-
νες. Ή 1 Αδριανούπολις έκτίσθη ύπό τοΰ αύτοκράτορος Άδρια-
νοΰ' αύτη ύπήρξε πρωτεύοδσα τοΰ οθωμανικού Κράτους έπί τινα χρό-
:νον, εχει έλληνικόν γυμνάσιον καί πολλά άλλα κατώτερα εκπαιδευ-
τήρια, άκμαΐον εμπόριον καί βιομηχανίαν μεταξίνην καί βαμβακερών
υφασμάτων, ροδελαίου εξαγομένου έκ τής κωμοπόλεως Κεζανλίκ, καί
.^συγκοινωνεί μετά τής Κωνσταντινουπόλεώς δια σιδηροδρόμου.

Πρός δ. τής Κωνσταντινουπόλεως είναι ή Ραιδεστός, εμπορική πό-
ίίλις,Ικειμ.ένη είς τά παράλια τής ΙΊροποντίδος καί έ'/ουσα 25,000 κα-
τοίκους. Είς δέ τήν Θρακικήν χερσόνησον είναι ή Καλλίπολις, ή όποία
-χεΐται έπί τής παραλίας τοΰ Ελλησπόντου καί έχει μέγα εμπόριον
!καί 25,000 κατ. Πρός τό β.δ. τής Καλλιπόλεως είναι ή Αίνος, κει-
μένη είς τάς έκβολάς τοΰ "Εβρου καί πρός τό β.δ. αύτής τό Λεδεα-
γάτς, είς ο καταλήγει ό σιδηρόδρομος Άδριανουπόλεως.

Μ! · -------—-

ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Τό Αιγαίον πέλαγος πρός τό μέρος τής Θράκης λέγεται καί Θρα-
χιχόγ πέλαγος" έν αύτώ δέ ύπάρχουσι τέσσαρες νήσοι ύπό Ελλήνων
. -κατά τό πλείστον κατοικούμεναι, ή Αήμ,νος έχουσα 25,000 κατ.,
η "Ιμ.βρος 10,000, ή Θάσος 12,000 καί ή Σαμοθράκη 5,000. 'Εκ
•τούτων ή Θάσος διοικητικώς υπάγεται είς τήν Α'ίγυπτον, δωρηθείσα
•ύπό τοΰ Σουλτάνου είς τόν άντιβασιλέα τής Αιγύπτου Μεχμέτ-Άλήν.
Παράγει έξαίρετον οί%ον καί έ^ει πολλά μ.έταλλα.

IX ΚΡΗΤΗ

Ή ήρωϊκή νήσος Κρήτη κατέχει τήν ν. πλευράν τού Αιγαίου
πελάγους, τό όποιον έκεϊ καλείται Κρητιχογ πέλαγος" έχει 8,620 1
| τετραγ. χιλιομέτρων εκτασιν καί περί τάς 294,000 κατοίκους, έκ
I τ-ων οποίων τά €ΐναι Χριστιανοί, οί δέ λοιποί Μωαμεθανοί, "Ελ-
ληνες όμως τήν καταγωγήν καί τήν γλώσσαν, διά τής βίας άλλά-
ξαντες τήν πίστιν των.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΕΤΑΞΑ 8
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Ή Κρήτη είναι επιμήκης, διασχίζεται δέ κατά μήκος έκ δϋσμών
πρός άνατολάς ύπό μεγάλης όροστοιχίας, ητις πρός ν. μέν καταπί-
πτει άποτόμως είς τήν θάλασσαν, πρός β. όμως χαμηλοΟται βαθμη-
δόν καί σχηματίζει πολλάς κοιλάδας-εύφορωτάτ-ας.! Τά κυριώτερα
όρη τής όροστοιχίας ταύτης είναι πρός δ. μέν τά Λευκά δρη,"Ασπρα
δουτά, οπου είναι τά χωρία τών ανδρείων Σφακιανών, ^έν τω μέσον"
δ4 τέ·ό ύψηλότερον όρος τής Κρήτης, ή "Ιδη (Ψηλορείνης),\ όπουΥ κάτα :1|
την μυθολογίαν, λέγεται ότι άνετράφη ό Ζευς, καί πρός ά. ή Δίκτη
(Λασήθι).

Τό κλϊμα τής Κρήτης είς μέν τά παράλια είναι θερμόν, είς δέ τα
μεσόγεια εύκραές,/τό δέ-έδαφος-αύτης είναι εύ<ρορώτατον καί παρά-
γει πολλούς δημητριακούς καρπούς, άφθονον έλαιον, έξαίρετον οινον,.
πορτοκάλια, κάστανα καί άλλα-προϊ&ντα.) Οί Κρητες ασχολούνταν
είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν, ό δέ Κρητικός τυρός είναι.
ονομαστός διά τήν γευσιν αύτοΰ. Οί κάτοικοι αύτης είναι εύσταλεϊς,
γενναίοι καί φιλελεύθεροι, έτοιμοι πάντοτε νά θυσιάσωσι ζωήν κ«1
περιουσίαν ύπέρ πατρίδος.

Ή Κρήτη ούδέποτε ύπέκυψεν είς τούς κατακτητάς αύτής Ενε-
τούς καί Τούρκους. Καίτοι δέ Ιλαβεν ένεργόν μέρος κατά τόν ίερον
άγώνα ημών 1821, ήναγκάσθη νά μείνη καί πάλιν ύπό τήν κυρ'.αρ· ί
χίαν τοΰ Σουλτάνου. Οί γενναίοι κάτοικοι αύτής ούδέποτε έμειναν I
ήσυχοι, πολλάκις εκτοτε έπανεστάτησαν κατά τών Τούρκων, εως 'Ι
ότου έξηνάγκασαν αυτούς διά τής συνθήκης τής Χαλέπας κατά τό ί
1878 νά δώσωσιν είς τήν νήσον αύτονομίαν τινά. Δέν παρήλθεν όμως ?
πολύς χρόνος καί οί Τούρκοι άφγιρεσαν τήν αύτονομίαν ταύτην καί «
έξηνάγκασαν ούτω καί πάλιν τούς Κρήτας είς έπανάστασιν, κατά τήν |
οποίαν Ικήρυξαν τήν μετά ττς μητρός Ελλάδος έ'νωσιν περί τάς άρ-"|
χάς τοΰ 1897. !*

Κατά τήν έποχήν ταύτην αί σφαγαί καί αί κ,αταστροφαί τών άδελ-
φών ήμών Κρητών συνεκίνησαν είς τοιούτον βαθμόν τό ελεύθερον 1
κράτος, ώστε εξέπεμψε κατά Φεβρουάοιον τοΰ 1897 στρατόν
στόλον, όπως καταλάβωσί. τήν νησον καί διοικησωσιν αυτήν έπ"* ονό-
ματι τοΰ Βασιλέως ημών Γεωργίου τοΰ Α'.

Ή δικαία αύτη πράξις τοΰ ελευθέρου Ελληνικού κράτους
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4φν. είς τάς μεγάλας Δυνάμεις της Ευρώπης, αΐτινες,άφού έζηνάγ-
ασαν τόν ΈλΛηνικόν στρατόν νά εγκαταλείψω τήν νήσον, έκήρυξαν
ρ!)τήν αύτόνομον, ύπό ίδιον πολίτευμα και ύπό Ιδίαν σημαία)·, ύπό
ι'ή* ψιλήν δε έπικυριαρχίαν του Σουλτάνου, ή όποία συιιβολίζετα;
%ως διά μιάς Τουρκικής σημαίας ύψουμένης έπί τίνος φρουρίου,
δη δέ είς εύκλεής γόνος του Βασιλικού οίκου τής Ελλάδος,ό πρίγ-
ι^· Γεώργιος, τίΊ έπινεύσει τών τεσσάρων προστάτιδων Δυνάμεων
«ώρίσθη "Υπατος αρμοστής τής Κρήτης. Νύν δέ ή Κρήτη γεύεται
ίαρμόσυνος τών δώρων τής ελευθερίας,

| Αϊ μεγαλείτεραι πόλεις τής Κρήτης είναι πρός β. διότι τό νότιον
έύτής μέρος είναι όρεινόν καί άλίμενον. Ή επισημότερα τούτων είναι
ά Χανία, παράλιος πόλις κειμένη είς τό δυτικόν τμήμα τής νήσου
«1 έχουσα 13,000 κατ. 'Εν αύτΤ) εδρεύει ό "Ύπατος άομοστής τής
I ή,σου' είς δε τό ώραΐον αύτής προάστειον,τήν Χαλέπαν, κατοικοΰ-
I ιυ οί πρόξενοι. Πρός ά. των Χανίων και είς άπόστασιν μιας ώρας
'ίεραπου είναι δ μέγας καί ασφαλής λιμήν τής Σούδας* πρός τό ν.ά.
Ιΐ'ούτου είναι η^Ρεθύμνη, παράλιος πόλις, έχουσα πολλά σαπωνοποι-
ίϊα, καί 8,0®0 κ. Πλησίον ταύτης κείται ή μονη τού Αρκαδίου, τήν
ί/ποίαν διά πυρίτιδος άνετίναξαν είς τόν άέρα κατά τό 1866 οί έν
;ΐύτη έγκλεισθέντες "Ελληνες έπαναστάται.

Πρός ά. της 'Ρεθύμνης είναι τό Ήράκλειον (Μεγα Κάστρον) ή με-
,'ίαΧειτέρα πόλις τής Κρήτης,κειμενη έπί τής παραλίας, εδρα του Μη-
ίροπολίτου Κρήτης, Ιχουσα 20,000 κατ. Έτερα κωμόπολις είναι οί
Αγιοι Δέκα έπί τών ερειπίων τής αρχαίας Γόρτυνος. ΙΊ'ησίον ταυ-
,ίης ευρίσκονται πανάρχαια λατομεία, τά «ποία, φαίνεται, έδωκαν
ίφορμην, όπως πλασθη ό μύθος τού Λαβυρίνθου, έν τώ όποίψ έζη ό
Μινώταυρος, τόν όποιον έφόνευσεν ό θησεύς. Ή Κρήτη ύπετάχθη
,ίρότερον ύπό τών Ενετών, έπειτα δε περιήλθεν είς τήν έξουσίαν
;α»ν Τούρκων* άλλ' οί Κρήτες ούδέποτε έπαυσαν αγωνιζόμενοι καί
ιονοι καί μετά τών άλλων Ελλήνων πρός άνάκτησιν τής ελευθερίας
-α>ν. Έπί τέλους δε ηνάγκασαν τόν Σουλτόίνον νά δώσ-ρ είς αυτούς
ϊύτονομΐαν ύπό χριστιανόν διοικητην.

Λ.
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Πολ£τευμ.α. Τοΰρχοί.

Τό πολίτευαα τής Τουρκίας είναι μοναρχία απόλυτος, ό δέ Σου
τάνος καί Πατισάχ, δηλ. ό αυτοκράτωρ, είναι απόλυτος κύριος χ''
ζωής καί περιουσίας τών υπηκόων του καί συγχρόνως άρχων Βοΐ
σκευτικός (Καλίφης τών Μωαμεθανών).

Οί Τούρκοι είναι λαός βάρβαρος, όστις ήλθεν άπό τά ενδότερα τ'·
Ασίας καί, χφοΟ υπέταξε τήν Μικράν Άσίαν, διεπεραιώθη είς τ|Ί
Θοά*ην τώ 1354 μ. Χ., είς διάστημα δέ 150 περίπου ετών κατ

λυσε τήν 'Ελληνικήν αύτοκρατορίαν καί ύπέταξεν όλην τήν Έλλ'|
νικήν χερσόνησον. "Ολη ή Ευρώπη ετρεμε τότε ενώπιον τών Τού:
κων. Οί δέ δυστυχείς "Ελληνες επαθον έξ αυτών φοβερά καί άτε
ρίγραπτα δεινά. Πολλοί ήναγκάζοντο νά γείνωσι Μωαμ.εθανοί,
δέ έμενον πιστοί είς τήν θρησκείαν τών πατέρων των περιφρονούν
ώς άπιστοι, έπλήρωνον τό χαράτζι καί άλλους άπεχθεΐς καί χ.ατ|
θλιπτικούς φόρους" άνά πάσαν στιγμήν έκινδύνευον νά ληστευθοί!|
ή καί νά φονευθώσι, καί τό μέγιστον, ήοπάζοντο τά τέκνα των "ί?
οποΐα έκτουρκιζόμενα κατετάσσοντο είς τον στρατόνκαί έγίνοντο Πί-|ί
νίτσαροι. Κατόπιν όμως οί Τούρκοι παρητησαν τούς πολέμονς >4'
παραδοθέντες είς τήν τουφήν καί τάς άπολαύσεις έξησθένησαν
παρήκμασαν" πολεμηθέντες δέ τότε ύπό τών-'Ρώσσων, τών 'Ελ'ν
νων καί άλλων λαών έχασαν την μίαν μετά τήν άλλην τάς περισί»|
τέρας χώρας έξ εκείνων, τάς οποίας κατεΐχον άλλοτε έν Εύρώϊί|
Ή Εύρωπαϊκή Τουρκία διαιρείται εις 7 βιλαέτία ή νομούς, >
έξης, 1) Κωνσταντινουπόλεως, 2) Άδριανουπόλεως, 3) Θεσσαλοί
κης, 4) Μοναστηρίου ή Βιτωλίων, 5) Κοσσυφοπεδίου, 6) Ίωαννί'φ
καί 7) Σκόδρας.· Ή έν γένει δέ διοίκησις τών Τούρκων είναι
καί ελεεινή. ί"|

Ορηο/είι*.

Επίσημος θρησκεία είναηό Ισλαμισμός, 6 δέ Σειχ-Ουλ-Ίσλά
είναι ό πατριάρχης τών "Οθωμανών. 'Επικρατεστέρα όμως εινο$
ορθόδοξος χριστιανι/.ή θρησκεία, τής οποίας αρχηγός ειναι**ό ΟΙκ.ΐ
μενικός πατριάρχης, εδρεύων έν Κωνσταντινουπόλει μετά τής ίί§.
Συνόδου έκ 12 μητροπολιτών. Άπαντες ούτοι είναι "Ελληνες κι*

■ ν,,.·:,,.■-.'.■■ ■'■■..- ■ ■ -;!§
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α.νσταντι .ούπολας είναι κέντρον τη; Ελληνικής ορθοδοξίας καί τής
^'άλης τοΰ γενους Εκκλησίας,τ*7)ς όποίας πιστά τέκνα είμεθα άπαν-
οί ^Ελληνες, έ.Ιεύθεροι καί δοΰΛοι.

'Β κηαίδε\>5ΐ ς.

"Η έκπαίδευσις έν Τουρκί<>: ευρίσκεται έν τοις σπαογάνοις, όσον
Ορ<2 τους Τούρκους, καίτοι ό νυν Σουλτάνος Χαμίτ μεριμνφ πολύ
ερ τής παιδείας, διότι οί σοφοί Τοΰρκοι περιορίζονται μόνον είς τό
επουδάζωσι τό Κοράνιον,το όποιον είναι ή ίερά Βίβ>ος τών 'Οθω-
^ών. Οί ύπό την Τουρκίαν όμως "Έλληνες έχουσιν ίδρύσττ) πλείστα
όλεΐα καί γυμνάσια, είς τά όποια άριστα εκπαιδεύονται οί Έλ-
νΰπα;δες.

_=_

ΒΟΙΆΓΑΡ ΙΑ

Ίί Βουλγαρία είναι ηγεμονία υποτελής είς τήν Τουρκίαν όρίζε-
^ δέ ?τρός β. ύπό της 'Ρωμουνίας, πρός ν. ύπό τής Ευρωπαϊκές
υοκίας, πρός ά. ύ τό τού Εύξεινου Πόντου καί πρός δ. ύπό
ί: Σερβίας. Ή Βουλγαρία 'έχει 96 6 00^/τετ ρ . χιλιομέτρων εκτα-
| <.αί 3,310.000 κατ. έκ τών όποιων υπέρ τάς 150,000 είναι
ρ.ηνες* διαιρείται δέ είς δύο μέρη, είς τήν κυρίως Βουλγαρίαν
!ις β. καί είς τήν Άνατολικήν 'Ρωμυλίαν προς ν.

κυρίως Βουλγαρία προς ν. είναι κατά τό πλείστον όοεινή, διότι
α.ΰθα εκτείνεται ή μεγάλη οροστοιχία τοΰ Α^μου, ήτις διευθύνε -
έκ δ. πρός ά. κ.αί χωρίζει αύτήν άπό τής Ανατολικής 'Ρωμυ-
άλλα τό βόρειον αύτης μέρος είναι πεδινόν διαροεόμενον ύπό
,>ών ποταμών, οί όποιοι πηγάζουσιν έκ τοΰ Αϊμου καί έκβάλ-
σιν είς τόν Δούναβιν, όστις χωρίζει τήν Βουλγαρίαν έν μέρει άπό
'Ρωμουνίας. Ό ποταμ-ός ούτος είναι ό δεύτερος τής Εύρώπης
<ά τό μ-έγεθος, πηγάζει δέ έκ της Γερμανίας καί ρέων διά πολ-
κρατών δέχεται έκατερωθεν πλείστους όσους παραποτάμους καί
ίλλει διά τριών στομάτων είς τόν Εύξεινον πόντον. Ό Δούναβις
πολλούς καί μεγάλους ίχθΰς, διαπλέουσι δέ αύτόν μεγάλα άτμό-
καί ιστιοφόρα* άλλ' δταν ό χειμών είναι βαρύ<τ, ό ποταμός
νιυται καί διακόπτεται ή ποταμοπλοία. Τό κλίμα τής Βουλγα-
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ρίας είναι ψυχοόν, άλλα τό έδαφος αυτής είναι πολύ εύφορον* παρά
γει δέ πολλούς δημη-ριακούς καρπούς καί εχει άφθονους βοσκάς, ε
τάς οποίας τρέφονται πολυάριθμοι άγέλαι καί ποίμνια.

Πρωτεύουσα τής ηγεμονίας είναι ή^Σόφια, η όποία κείται-εις-το
δυτικάς ύπωρείας τού Αΐμου, εχει 47,000 κατ. , καί συγκοινων.
μετά της Κωνσταντινουπόλεως διά σιδηροδρόμου, οστις συνΒέετι:
μετά τών ηνωμένων σιδηροδρόμων της Εύρώπης. Πρός β. τού Α'
μου καί έν τώ μέσω περίπου τ-ή; χώρας είναι ό Τύρνοβος, πόλι
οχυρά καί παλαιά πρωτεύουσα τής Βουλγαρίας έχουσα 11,000 κα*
Πρός ά. τού Τυρνόβου είναι η Σούμλα έχουσα 25,000 κατ." αυ'!
συνδέεται όιά σιδηροδρόμου μετά τ-7|ς Βάρν-^ς, ητις είναι 9 μόν(
λιμήν τής Βουλγαρίας εν τώ Εύζεινφ πόντ<ρ καί εχει 25,000 και
εν οίς καί πολλοί Έλληνες. Ή Βουλγαρία εχει καί πολλά ς
δουναβίους πόλεις, τών οποίων αί πλεΐσται είναι όχυραί καί εχ,ου <
μεγα εμπόριον, ιδίως δημητριακών καρπών αί έπισημότεραι τού εί·|
είναι το Β.δίνιον, τό όποιον εχει 15,000 κατ., τό Σίστοβον,τό 6ποΤ»
εχει 20 000 κατ., τό 'Ρουτσούκιον, είς το όποιον καταλήγει ό άτ
Βάρνης σιδηρόδρομος έχον 27,000 κατ. καί η Σιλίστρια, η όπ<ι;
κείται, εκεί,όπου ό Δούναβις στρεφόμενος πρός β. εισέρχεται είς Ή
Ρωμουνίαν καί έχει 11,000 κατ.

Ή πόλις Πλεύνα είναι μεσόγειος καί οχυρά, έγένετο δέ όνομαό
κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον 1877-78.

1Η 'ΑνατοΛίχή ΡωμυΜα κατέχει τά βόρειον μ.έρος τής Θρά:ϊ
και πρότερον μέν άπετέλει έπαρχίαν αύτόνομον καί ήτο κεχωρισμέ
άπό της Βουλγαρίας, ύστερον όμως κατελήφθη αυθαιρέτως ύπό
Βουλγάρων καί ήνώθη μετά τής Βουλγαρίας, η δέ διοΐκησις αύ-τ
ανετέθη είς τόν ηγεμόνα τής Βουλγαρίας. Τό έδαφος της Άνατ^'
κης Ρωμυλίας πρός β. μέν είναι όρεινόν, διότι εν αύτφ εκτείνετί!
όροστοιχία του Αίμου μετά τών διακλαδώσεοον αύτοΰ* άλλα τό ν
τιον αύτής μέρος είναι μάλλον πεδινόν καί μάλιστα εν τώ μ.έσφ, $'
διέρχεται ό ποταμός Έβρος. Ή Ανατολική Ρωμυλία έχει κ,/ί
εύκραές καί έδαφος εύφορώτατον παράγει δε άφθονους δημητρια*
καρπούς, οίνον, καπνόν, κάνναβιν, μέταξαν, ροδελαιον, καί έχει ~
πτυγμένην κτηνοτροφίαν.

2
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Πρωτεύουσα τής Ανατολικής Ρωμυλίας είναι ή Φιλιππούπολις,
η όποία κείται είς τήν δεξιάν όχθην του "Εβρου^αί έχει 36,000 κ.;
«ξ ών πολλοί είναι "Ελληνες. Ι'Η Φιλιππούπολις Ιχει Έλληνικόν γυ-
μνάσιον; καί πολλά άλλα κατώτερα εκπαιδευτήρια, συνδέεται δέ διά
σιδηροδρόμου άφ' ενός μέν μετά τής Άδριανουπόλεως, άφ' ετέρου δέ
μετά τής Σόφιας. Πρός τό ν.ά. τής Φιλιππουπόλεως είναι ή πόλις
Στενήμαχος, τού οποίου οί κάτοικοι είς 15,000 άνερχόμενοι είναι"Ελ-
ληνες,διατηρούντες άκμαΐον τό έθνικόν φρόνημα. Είς δέ τάς ν.ά. υπώ-
ρειας τοΰ Αίμου είναι ή Σέλιμνος έχουσα !20,000 κατ. Πρός ν.ά.
της Σελίμνου κείται ό Πύργος, όστις είναι ό σπουδαιότερος λιμήν
τής Ανατολικής Ρωμυλίας και έχει 10,000 κατ., έκ τών όποιων οί
πλείστοι είναι "Ελληνες. Παράλιοι επίσης πόλεις τής Ανατολικής
Ρωμ.υλίας είναι ή Αγχίαλος, ή Σψζόπολις καί ή Μεσημβρία, κατοι-
κούμεναι τό πλείστον ύπό Ελλήνων.

/Ή Βουλγαρία εχει πολίτευμα συνταγματικόν, ό δέ ήγεμών αυτής
λέγεται Φερδινάνδος. Οί Βούλγαροι άνήκουσιν είς τήν όρθόδοξον έκ-
κλησίαν, άλλ' επειδή κατά τά τελευταία 2τη «πεσπάσθησαν άπό τοΰ
Οίκουμ.ενικοΰ Πατριαρχείου έκηρύχθησαν σχισματικοί.' Οί Βούλγαροι
εν«άρχη κατωκουν τάς περί τόν ποταμόν Βόλγαν χώρας, έξ ου καί
-ωνομάσθησαν Βούλγαροι. Εκείθεν δέ ορμώμενοι διέβησαν τόν Δού-
ναβιν καί έγκαθιδρύθησαν περί τά 680 μ. Χ. είς τήν σήμερον άπ'
αύτών καλουμένην Εονλγαρίαν, ενθα άναμιχθέντες μετά Σλαυϊκοΰ
τίνος λαοΰ παρέλαβον π&ρ' αύτοΰ τήν γλώσσαν καί έξεσλαυίσθησαν
βραδύτερον δέ έδιδάχθησαν παρ' Ελλήνων τήν χριστιανικήν θρησκείαν
Γκαί έγειναν Χριστιανοί. Καί κατ' αρχάς μέν οί Βούλγαροι απετέλε-
σαν κράτος άνε£άρτητον' άλλ'επειδή κατόπιν είσέβαλλον είς τάς Έλ-
λ,ηνικάς χώρας καί έλεηλάτουν αύτάς, κατεπολεμ.ήθησαν ύπό τών
Ελλήνων καί Ιγειναν φόρου ύπο τελείς είς αύτούς* ακολούθως δέ καί
ύπετάχθησαν ολοσχερώς, τό δέ κράτος αύτών κατελύθη."Επειτα όμως
πάλιν κατώρθωσαν νά ίδρύσωσι νέον Βουλγαρικόν κράτος, τό όποιον
υπέταξαν οί Τοΰρκοι τω 1386" Ικτοτε δέ οί Βούλγαροι ησαν ύπό τήν
έ£ουσίαν τών Τούρκων έως τοΰ 1386, εκτοτε δέ οί Βούλγαροι ησαν
ύπό τήν ε£ουσίαν τών Τούρκων μέχρις ότου άπηλευθέρωσεν αύτούς ή
Ρωσσία τω 1878.
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/Οί Βούλγαροι όμως εκτοτε έγειναν θρασύτατοι καί τρέφουσι την
μωράν ελπίδα νά κατακτήσωσιν δχι μόνον τήν Μακεδονίαν καί τήν. ··.
Θράκην. άλλα καί αυτήν τήν Κωνσταντινούπολη. "Ένεκα τούτο,υ-
ημείς οί Έλληνες εχομεν ιερόν καθήκον νά άντενεργήσωμεν κατά τών ! |
αρπακτικών αύτών σχεδίων καί επιδρομών καί νά διασώσωμεν άπό.

τάί χείρας των χωράς Έ.ΙΛηηχάς.

Οί Βούλγαροι μισοΰσι τούς Έλληνας καί ζητοΰσι διά παντός μέ-
σου έν Μακεδονία καί Θράκη νά μεταβάλωσιν αυτούς είς Βουλγάρους^

ΤΟ ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ή Σερβία αποτελεί κράτος άνεςάρτητον, το όποιον εχει 50,000
τετρ. χιλιομέτρων εκτασιν καί 2,350,000 κ. "Ορίζεται δέ πρός β.
ύπό τής Αύστροουγγαρίας, άπό τής όποιας χωρίζεται διά τ^ΰ ποτα^'
μου Σαύου καί τοΰ Δουνάβεως, πρός ά. ύπό τής Ρωμουνίας καί τής
Βουλγαρίας καί πρός ν.δ. ύπό της Μακεδονίας καί τής Βοσνίας. Η
Σερβία είναι χώρα μεσόγειος καί κατά τό πλείστον ορεινή καί μά-
λιστα πρός ά. ένθα διακλαδοΰνται πολλά ορη εκ τής όροστοιχ/Ιας τοΰ·
Αίμου' έχει όμως καί πολλά πεδινά μέρη καί μάλιστα έν τώ μέσω,
όπου έκτείνεται μεγάλη πεδιάς, ή όποία εύρύνεται πρός β. καί κατα-
λήγει είς τόν Δούναβιν. Τήν πεδιάδα ταύτην διαρρέει ό Μοραΰος
αποτελούμενος έν άρχ-ΤΊ έκ δύο κλάδων, οιτίνες συνενοΰνται είς ενα
ποταμόν, ό όποιος ρέων πρός β. έκβάλλει είς τόν Δούναβιν, είς ον
έκβάλλει καί ό Σαΰος. Τό κλίμα τής Σερβίας είναι ψυχρόν, οί δέ κά-
τοικοι αύτής άσχολοΰνται κατά τό πλείστον είς τήν γεωργίαν καί
τήν κτηνοτροφίαν, ήτις είναι πολύ ανεπτυγμένη εν Σερβία.

Ποωτεύουσα τοΰ κοάτους είναι τό Βελιγράδιον τό όποιον κείται,
έπί τής συμβολής τοΰ Σαύου καί τοΰ Δουνάβεως, συνδέεται μετά.
τής Θεσσαλονίκης διά σιδηροδρόμου καί εχει όχυρόν φρούριον, πανε—
πιστήμιον, βιβλιοθήκην, μουσεΐον καί 35,000 κατ. Ένταΰθα έφο-
νεύθη ύπό τών Τούρκων ό πρωτομάρτυς τής Ελληνικής ελευθερίας
'Ρήγας Φεραίος. Πρός ά. τοΰ Βελιγραδίου είναι η Σεμένδρια οχυρά ;
πόλις κειμένη έπί τοΰ Δουνάβεως καί έχουσα 8,000 κατ. Έν τώ
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μέσω δέ περίπου της χώρας είναι ή Κοαγούγεβατς έχουσα μέγα
όπλοστάσιον κ,χΐ ί 2,000 κατ. μετά χυτηρίου πυροβόλων. Πρός
ν. δέ είναι η Νίσσα, ή όποία κείται επί τίνος παραποτάμου τοΰ
Μοραύου, είναι πατρίς του Μ. Κωνσταντίνου καί εχει 20,000 κατ.

Οί Σέρβοι είναι λαός- Σλαυϊκός, άνήκουσιν εις τήν χριστιανικην
όρθόδοξον έκκλησίαν καί κυβερνώνται συνταγματικώς. Καί ούτοι δέ
ύποταχθέντες είς τούς Τούρκους έπολέμησαν επανειλημμένως εω; ού

επί τέλους κατώρθωσαν ν' άνακτήσωσι τήν έλευθερίαν των.

-_

Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ. ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Τό Μαυροβούνιον η Τσερναγόρα αποτελεί μικράν άλλ' άνεζάρτη-
-τον ηγεμονιών, η όποία κείται μεταζύ Τουρκίας καί Αυστρίας καί
προεκτείνεται μέχρι τοΰ Άδριατικοΰ πελάγους. Τό Μαυροβούνιον
Ιχει 9,800 τετρ. χιλιομέτρων έκτασιν καί 200,000 κατ. κατέχε-
ται δέ ύπό μεγάλων καί κρημνωδών όρέων, τά όποΤα μακρόθεν θεώ-
μένα φαίνονται σκιερά" διά τούτο δέ καί αυτά ώνομάσθησαν Μανρα
βοννα καί η χώρα Μανροδοόηογ Τό κλίμα τοΰ Μαυροβουνίου είναι
<5*ολύ ψυχοόν, οί δέ κάτοικοι άποζώσι κυρίως έκ τής κτηνοτροφίας.

Πρωτεύουσα τ^ς ηγεμονίας είναι ή Κεττίγνη κωμόπολις μεσόγειος
Ιχουσα 1800 κατ. Πρός β ά. της Κεττίγνης είναι ή Πογδορίτσα ή
μεγαλειτέρα πόλις της ηγεμονίας έχουσα 6,000 κατ. Πρός β. τής
Υίογδορίτσης είναι η κωμόπολις Λανίλοβγοα^, έν ν\ συνήθως διαμέ-
νει ό ηγεμών, έχουσα

2,000 κατ. Είς δέ τήν παοαλίαν τοΰ Άδρια-
τικοΰ πελάγους είναι δύο λιμένες, τό Άντιβκρι καί πρός ν. αύτού τό

Π % ■

^ουλσΤνον.

Τό Μαυροβούνιον άπετέλει μέρος τοΰ Σερβικού βασιλείου προ
^ής υποταγής αύτοΰ εις τούς Τούρκους. Άφού δ' εκείνο κατελυθη,
0ι Μαυροβούνιοι πολεμοΰντες αδιαλείπτως έναντίον τών Τούρκων
^τώρθωσαν νά διατηρήσωσι την ελευθερία.» των. 'Επί τέλους δέ
§ιά τ·ής άνδοίας καί μεγαλοψυχίας αύτών ήνάγκασαν τάς Μεγάλας
^υΝάμεις ν* άνακηρύςωσι τό Μαυροβούνιον ήγεμονίαν άνεςάρτητον

1878.

----
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩ ΜΟΥΝΙ ΑΣ

Ή Ρωμουνία είναι έκ. τών μεγαλειτέοων κρατών τής Ελληνικής
χερσονήσου εχουηα 131.000 τετραγ. χιλιο^ετβων εκτασιν καί
5,000,000 κατ. έν οίς περί τάς 100,000 είναι "Ελληνες. "Ορίζεται
δέ πρός β.ά. ύπό τής 'Ρωσσίας καί τού Ευξείνου πόντου, πρός β.δ.
ύπό τής Αυστροουγγαρίας καί τής Σερβίας καί πρός ν. ύπό τής
Βουλγαρίας. 'Η 'Ρωμουνία μόνον πρός β.δ. είναι ορεινή, διότι εν-
ταύθα έκτείνονται δύο μεγάλαι καί δασώδεις όροστοιχίκι ή τών
Καρ παθίων καί ή τών Τρανσυλβανικών Άλπεων, είς ιάς οποίας
ύπά.ρχουσι πλουσιώτατα άλατωουχίΐα, άφθονώταται δέ πηγαί πε-
τρελαίου εύρίσκονται είς τάς ύπωρείας αύτών· ό'λον δε τό ϋλλο
μέρος τής 'Ρωμουνίας άποτελεΐ μίαν άπεοαντον πεδιάδα, τήν όποία^-ά
χωρίζει άπό μεν τής Σεοβίας καί άπό τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τής
Βουλγαρίας ό Δούναβις, άπό δέ τής 'Ρωσσίας ό Δούναβις καί ό
Προύθος, ό όποιος πηγάζει έκ τών Καρπαθίων καί ρέων πρός ν. έν.
βάλλει είς τόν Δούναβιν. Ή αχανής αύτη πεδιάς δ&αρρεεται ύπό
πολλών παραποτάμων τοΰ Δουνάβεως, εκ τών όποιων έπισηαότεροι
είναι ό Άλούτας καί ό Σερέτης. Τό κλίμα τής χώρας είναι ψυχρόν,
αλλά τό έδαφος αύτής είναι εύφορώτατον' παράγει δε άφθονους δη-·
μητριακούς καρπούς καί εχει πλουσιωτάτας βοσκάς, είς τάς όποιας
τρέφονται πολυάριθμοι άγέλαι καί ποίμνια. Ή 'Ρωμουνία διαιρεί-
ται είς τρία μέρη, τήν Βλαχίαν κειμένην μεταξύ τού Δουνάβεως
καί τών Τρανσυλβανικών "Αλπεων, τήν Μολδαυίαν κειμένην μεταξύ
τοΰ Προύθου καί τών Καρπαθίων καί τήν Δουβρουτσάν μεταξύ τοΰ
Δουνάβεως, τού Ευξείνου πόντου καί τής Βουλγαρίας.

Πρωτεύουσα τής Βλαχίας καί ολου τοΰ κράτους είναι τό Βουκου-
ρέστιον, τό δποΐον κείται έν τω μέσψ περίπου τής χώρας *αί εχει
οχυρά φρούρια, μεγαλοπρεπείς οίκοδομάς, λαμπρούς περιπάτους, πα-
νεπιστήμιον, βιβλιοθήκνιν, πολλά άλλα εκπαιδευτικά καί φιλανθρω-
πικά καταστήματα καί 220.000 κατ. Πρός ν. τοΰ Βουκουρεστίου
είναι το Γιούργεβον, τό όποιον κείται είς τήν άριστεράν οχθην τοΐ».
Δουνάβεως, ϊχει 25,000 κατ. καί συνδέεται μετά τοΰ απέναντι αύ·*

~ ■ · ·ν
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τοΰ κειμένου 'Ρουτσουκίου, διά γεφύρας διά τής όποιας διέρχεται ό
σιδηρόδρομος ό συνδέων τήν Βουλγαρίαν μετά τής 'Ρωμουνίας. Πρός
δ. τοΰ Βουκουρεστίου είναι ή Κραϊόβα κειμένη έπι τίνος παραποτά-
μου τοΰ Δουνάβεως καί έχουσα 40,000 κατ. Προς β.ά. τής Κοαϊό-
5ης είναι ή μικρά κώμη Δραγατσάνιον, ή όποία κείται παρά τόν πο-
ταμόν Άλούταν και είναι ονομαστή έν ττί ιστορία ιής 'Βλληνικής
επαναστάσεως διά τόν ήρωικον θάνατον τών ιερολοχιτών. Προς β.
δε τοΰ Βουκουρεστίου είναι ή Πλοέστη έχουσα 25000 κατ. Πρός β.ά.
τής Πλοεστης είναι ή Βραέλα εμπορική πόλις κειμένη είς τήν ζοιστε-
οάν οχθην τοΰ Δουνάβεως καί έχουσα 40,000 κατ. έν οίς είναι καί
πολλοί "Ελληνες.

Τής δέ Μολδαυέας πρωτεύουσα είναι τό Ίάσιον, το όποιον /.εΐτα*
έπί λαμπρας τοποθεσίας πλησίον τοΰ ποταμοΰ Προύθου καί εχει πα-
νεπιστήμιον,πολλά. άλλα εκπαιδευτήρια καί 90.000 κατ. Τό Ίάσιον
είναι έπισημον έν τη, ιστορία τής έθνικ,ής παλιγγενεσίας, διότι έν αΰ'ώ
εκήρυξεν ό Αλέξανδρος Υψηλάντης τήν έπανάστασιν 22 Φεβρουα-
ρίου 1821. Πρός ν. τοΰ Ιασίου είναι τό Γαλάζιον, τό όποιον κείται
είς τήν άριστεράν όχθ,ην τοΰ Δουνάβεως, είναι ή έμπορικωτέρα πό-
λις τοΰ κράτους καί έχει 80,000 κατ. μεταξύ τών οποίων είναι καί
π·λλοί "Ελληνες.

Τής δέ Δοβρουτσόίς έπ«.σημότεοαι πόλεις είναι ή Τοΰλτσα είς τήν
δεξιάν δχθην τοΰ Δουνάβεως έχουσα 15,000 κατ. Είς δε τόν Εύξει-
νον Πόντον είναι ο Σουλινάς, ό όποιος κείται είς τό μέσον στόμα τοΰ
Δουνάβεως. Κατωτέρω τοΰ Σουλινά είναι ή Κωνστάντσα έχουσα
άσφαλη λιμένα.

"Η συγκοινωνία τών διαφόρων πόλεων τής 'Ρωμουνίας γίνεται διά
τοΰ Δουνάβεως χ.αί τών παραποτάμο»ν αύτοΰ,καθώς καί διά τών πο-
λυαρίθμων σιδηροδρόμων, ο'ίτινες συνδέονται μετά τοΰ σιδηροδρομι-
κού συμπλέγματος τής Εύρώπης. Ή Ρωμουνία Ιχέι πολίτευμα συν-
ταγματικόν οί δέ 'Ρωμοΰνο·. κατάγονται έκ τών Δακών, οΐτινες ώνε-
μίχθησαν μετά τών 'Ρωμαίων, εξ ών παρέλαβαν καί τήν γλώσσαν
καί τό όνομα καί άνήκουσιν εις τήν όοθόδοξον 'Εκκλησίαν.

Ή Ρωμουνία πρότερονήτο διηρημένη εις την ήγεμονίαν τής Βλα-
χίας καί είς την ήγεμονίαν της Μολδαυίας,αΐ όποΐαι ησαν φόρου ύπο*
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τελείς εις τού; Τούοκους. Ακολούθως όμως ήνώθησαν τω 1866 καί
απετέλεσαν μίαν ήγεμονίαν, ήτις πολεμήσασα γενναίως τούς Τούρκους
απέσπασε παο' αύτών τήν Δοβρουτσάν καί άνεκηρύχθη βασίλειον
τω 1881.

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑ! ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ι. ραχχι Α

Ή Ρωσσία είναι μεγαλειτέρα του ήμίσεος τής όλης Ευρώπης,
κατέχει όλον τό β.ά. μέρος αύτής καί εχει 100,000,000 κατ. Το
έδαφος τής Ρωσσίας είναι πεδινόν, μόνον δέ πρός ά. έχει τήν όροστοι-
χίαν τών Ούραλίων, ή όποία χωρίζει τήν Εύρωπαϊκήν Ρωσσίαν άπό
τής Ασίας έξ ανατολών. Ποταμοί αύτής επισημότεροι είναι ό Δουί-
νας καί ό Ηετσχόρας έκβάλλοντες είς τόν Βόρειον παγωμένον ώκεα-
νόν, ό Ούράλης καί ό Βόλγας, ό μέγιστος ποταμός τής Ευρώπης, έκ-
βάλλοντες είς τήν Κασπίαν Ιάλασσαν, ό Τάναϊς έκβάλλων είς τήν
Άζοφικήν θάλασσαν, ό Δνείστερος καί ό Δνείπερος έκβάλλοντες είς
τόν Εύξεινον πόντον, ό Ούιστούλας καί ό Νεύας έ*βάλλοντες είς τήν
Βαλτικήν θάλασσαν. Λίμναι δ' έπισημότεραι είναι ή Ααδόγα ή με-
γαλειτέρα λίμνη τής Εύρώπης καί ή Όνέγα κείμεναι είς τό β. ά. τής
Ρωσσίας.

Τό κλίμα τής Ρωσσίας είναι πολύ ψυχρόν καί μάλιστα πρός β.
"Οσον δηλονότι προχωρούμεν πρός τον βόρειον πόλον ό ήλιος ρίπτει
τάς ακτίνας αύτοΰ περισσότερον πλαγίως καί έπομένως ό χειμών γίνε-
ται δριμύτερος καί διαρκέστερος" καί τό μέν θέρος αί ήμέραι είναι πολύ
μεγάλαι καί αί νύκτες έλαχισται, τόν δέ χειμώνα συμβαίνει τό εναν-
τίον. Είς τά βόρεια μέρη τής Ρωσσίας, καθώς είς τήν Λαπωνίαν
π.χ., ό χειμών διαρκεί περί τούς 9 μήνας, κατά τούς όποιους καί οί
ποταμοί καί αί λίμναι καί ή περί αύτήν θάλασσα είναι παγωμένα
καί όλη ή φύσις είναι νεκρά. Ενταύθα ολίγα μόνον φυτά δύνανται
νά ζήσωσι καί τά πλείστα τών κατοικίδιων ζώων έλλείπουσιν, άνα-
πληρούσι δ αύτά οί τάρανδοι ('). Τούναντίον έν τ·7) άξένω εκείνη
χώρα ζώσι κατά πολυάριθμους άγέλας λύκοι, άρκτοι, άλχώπεκες, ίκτί-

Είδος ζώου κερασφόρου ευρισκο'αενον είς τά βόρεια μ^ρη.



125

δες και άλλα άγρια ζώα έχοντα δέρμα πυκνόμαλλον καί επομένως
δυνάμενα νά άντέχωσιν είς τό ψύχος" είς δέ τάς θαλάσσας αύτής,
αΐτινες σχηματίζονται ύπό του Βορείου παγωμένου ωκεανού, διαι-
τώνται πολυάριθμοι φώκαι καί φάλαιναι. Ες τά βόρεια τής Λαπω-
νίας κατά τούς τρεις μήνας Μάϊον, Ίούνιον καί Ίούλιον, ό ήλιος
είναι διαρκώς υπέρ τόν ορίζοντα, άποκρύπτεται δέ ολοσχερώς κατά
τούς τρείς μήνας Νοέμβριον, Δεκέμβριον καί Ίανουάριον, κατά τούς
οποίους αί χώραι αύται φωτίζονται άμυδρώς ύπό του λυκόφωτος, τό
όποιον ενταύθα διαρκεί επί πολλάς ήμέρας, ύπό τής σελήνης, καί
ύπό τίνος άλλου φωτός, τό όποιον παράγεται είς τάς βορείους έκεί-
νας χώρας καί λέγεται Βόρεωγ σέ.Ιας.

Τά κυριώτερα προϊόντα τής Ρωσσίας είναι οί δημητριακοί καρποί,
έκ τών όποιων κάμνει μεγάλην έξαγωγήν, τό λίνον καί ή κάνναβις.
Ή Ρωσσία προσέτι τρέφει καί πολυάριθμα ποίμνια αιγών καί προ-
βάτων καί μεγάλας άγέλας βοών" εξάγει δέ καί άφθονον χαβιάριον,
τό όποιον παρασκευάζεται έκ τών ωοθηκών τών ιχθύων, οίτινες
ύπάρχουσιν έν μεγίστη άφθονία εντός τών ποταμών καί παρά τάς
έκβολάς αύτών.

'Επισημότεραι πόλεις τής 'Ρωσσίας είναι ή Πετρούπολις, πρω-
τεύουσα τού κράτους έχουσα περί τό εν έκατομ. κατ., πόλις εμπο-
ρική καί πλούσια, κτισθείσα ύπό Πέτρου τού Μεγάλου τώ 1703 παρά
τάς έκβολάς της Νεύα Ή Μόσχα ή παλαιά πρωτεύουσα τής Ρωσ~
σιας έχουσα 826,000 κατ. μεγαλοπρεπείς ναούς καί οχυοάν συνοι-
κίαν τού Κρεμλίνου,εν οποίο»: είναι ή Μητρόπολις ή χρησιμεύουσα
πρός στέψιν τών αύτοκρατόρων. Ή Βαρσοβία έχουσα 490,000 κατ.
πρωτεύουσα αού πρώην βασιλείου τγ^ς Πολωνίας. Ή "Οδησσός,
η όποία κείται είς τήν παραλίαν τοΰ Εύξεινου Πόντου καί
είναι η έ/υιπορικωτέρα πόλις της Ρωσσίας έχουσα 330,000 κ. με-
ταξύ τών όποιων ει\αι καί πολλοί Έλληνες. Έν αυτή ί&ρύθη ή
Φιλική εταιρία, η όποία προπαρεσκεύασε τήν άπελευθέοωσιν τού Ελ-
ληνικού Κράτους. Έν αύτν} δέ ετάφη καί ό πατριάρχης Γρηγόριος
ό Ε', πού όποί-υ κατόπιν μετεκόμισαν τά όστά είς Αθήνας.

Οί 'Ρώσσοι είναι λαός Σλαυϊκός καί άνήκουσιν είς τήν χριστιανι-
κην όρθόδοξον Έκκλησίαν. Τό πολίτευμα τής 'Ρωσσίας είναι μοναρ-
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χία απόλυτος, οί δϊί αυτοκράτορες αυτής λεγονται Τσάροι. Η 'Ρωσ-
σία εξουσιάζει καί πολλάς ά/λας άπεράντους χώρας έν τ^ Ασία,
«ΐτινες άποτελοΰσι τήν Άσιατικήν 'Ρωσσίαν.

ΑΓΧΤΡΟΟνΓΓΑΡΙΑ

Ή Αυστροουγγαρία κείται πρός β. τής Έλλην. χερσονήσου, είναι
δέ δεκαπλασία τής ελευθέρας Ελλάδος κατά τήν εκτασιν καί εχει
411/2 έκατομ. κ., έκ τών διτοίων οί ήμίσεις περίπου είναι Σλαΰοι,
οί δέ λοιποί είναι Γερμανοί( Ούγγροι καί διάφοροι άλλοι λαοί. "Ορη
αύτής είναι ό Βοημικός δρυμός, τό Έρτσον. τά Γιγάντια καί τά.
Σουδήτια πρός β. χωρίζοντα αυτήν άπό τής Γερμανίας, τά Καρπά-
θια πρός β.δ. αί Τρανσυλβανικαί Άλπεις πρός ν.δ. καί αί διακλα-
δώσεις τών Ανατολικών "Αλπεων διευθυνόμεναι πρός ν.ά. καί άκο-
λουθούσαι τήν παραλίαν του Άδριατικοΰ πελάγους. Ποταμοί δέ επι-
σημότεροι είναι ό Άλβ ις, ό Ούιστούλας, ό Δούναβις, ό Τυσίας καί
ό Σαύος. Ή αύτοκρατορία τής Ούγγαρίας άποτελεΐται έκ δύο βα-
σιλείων τής Αυστρίας καί τής Ούγγαρίας, ήνωμενων ύπό τόν αύτο-
κράτορα Φραγκΐσκον Ιωσήφ.

Πρωτεύουσα τής Αυστρίας είναι ή Βιεννη, μία έκ τών ώραιοτε-
ρων πόλεων τής Ευρώπης, καμένη παρά τόν Δούναβιν καί έχουσα
1,300,000 κ. Τής δέ Ούγγαρίας πρωτεύουσα είναι ή Βουδαπέστη,
ή όποία κείται εκατέρωθεν τών όχθών τοΰ Δουνάβεως καί εχει 492,
000 κ. Ό δέ σπουδαιότερος εμπορικός λιμήν της αυτοκρατορίας είναι
ή Τεργέστη κειμένη είς τόν μυχόν τοΰ Άδρίατικοΰ πελάγους καί
έχ_ουσα 170,000 κ. έν οίς καί πολλοί "Ελληνες έμποροι.

3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή Γερμανία κατέχει τό κέντρον τής Ευρώπης καί είναι μέ^ ολί-
γον μικρότερα τής Αύστροουγγαρίας κατά τήν εκτασιν, άλλ' £χει
υπέρ τά 52 έκατομ. κατ., έξ ών άλλοι μεν είναι χριστιανοί τοΰ δυ-
τικού δόγματος, άλλοι δέ διαμαρτυρόμενοι. Τό έδαφος τής Γερμανίας
πρός β. είναι πεδινόν, πρός ν_. δέ εχει τόν Βοημικον Δουμόν, τό
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"Ερτσον, τά Γιγάντια κάί τά Σουδήτια, τά όποια χωρίζουσιν αυτήν
άπό τήν Αύστρίαν καί πρός τούτοις τόν Μέλανα Δρυμόν καί τά
Βόσγια. Επισημότεροι δε ποταμοί αυτής είναι ό Βίσουργις, δ
"Αλβις, ό "Οδερος, ό Ούιστούλας. ό 'Ρήνος καί δ Δούναβις.

Ή Γερμανική αυτοκρατορία συνίσταται έκ πολλών κρατών απο-
τελούντων όμ.οσπο^δίαν, ίδρυθεΐσαν μετά τόν Γαλλογερμανικόν πό-
λεμον τού 1870-71· ταύτης προίσταται ό βασιλεύς τής Πρωσσίας,
όστις διά τούτο λέγεται καί αυτοκράτωρ τής Γερμανίας. Τά επιση-
μότερα τών κρατών τούτων είναι τά εξής* Τό βασίλειον τής Ποωσ-
ί| σίας, τό όποιον εχει 32 εκατομ. κατ. καί πρωτεύουσαν τό Βεοολΐ-
Γί νον, τήν μεγίστην πόλιν τής αυτοκρατορίας* έν αύτ·7) άκμάζουσιν αί

!έπιστήμαι, η καλλιτεχνία, ή βιομηχανία καί τό έμπόριον, εχει δε
; 1,680,000 κατ.

Τό βασίλειον τής Βαυαρίας, έκ τής όποιας κατήγετο ό "Οθων,
δ πρώτος βασιλεύς τής Ελλάδος, εχον 5,600,000 κατ. καί πρω-
τεύουσαν τό Μόναχον 400,000 κατ.

Τό β««ίλειον τής Σαξωνίας, τό όποιον έχει 3 */2 εκατομ. κατ.
καί πρωτεύουσαν τήν Δρέσδην 300,000 κατ. Τό βασίλειον τής Βυρ-
τεμβέργης,τό όποιον £χει 2 εκατομ. κ.,πρωτεύουσαν δέ την Στουτ-
γάρδην 158,000 κατ. Ή Γερμανία έχει πολίτευμα «υνταγματικόν,
οί δέ κάτοικοι αυτής διακρίνονται διά τάς έπιστήμας, τάς τέχνας,
τά γράμματα καί τον πολιτισμόν αύτών.

I ΊΓ Α Α I Α

Ή Ιταλία κείται πρός β.δ. τής Ελλάδος, αποτελείται δέ έκ τής
Ιταλικής χερσονήσου καί εκ τίνων νήσων, έκ τών όποιων δύο, ή
Σικελία καί η Σαρδηνία, είναι «ί μεγισται νήσοι τής Μεσογείου θα-
λάσσης. "Η Ιταλία είναι περίπου τετραπλασία τής ελευθέρας "Ελ-
λάδος κατά τήν Ικτασιν καί πόλύ πυκνώς κατοικημένη, διότι εχει
δπερ τά 31 εκατομ. κατοίκους.

"Ορη αεύτής επισημότερα είναι αί "Αλπεις, αί όποΐαι χωρίζουσι
την Ίταλικήν χερσόνησον άπό τής άλλης Εύρώπης, τά Άπέννινα
ϊιηκοντα κατά μήκος τής χερσονήσου καί τό ηφαίστειων Βεζούβιος
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πλησίον τής Νεαπόλεω;" είς δε τήν Σικελίαν είναι τό ήφαίστειον

ΑΓτνη.

Ποταμοί τής Ιταλίας επισημότεροι είναι ό Πάδος, ό Άονος και
ό Τιβερις. Λίμναι δέ αυτής μεγ^λείτεραι είναι ή Μείζων, ή Κόμος
καί ή Γάρδα. Τό κλΐμα τής χώρας είναι γλυκύτατον καί τό έδαφος
ευφορώ-ατον' παράγει δέ τά αύτά περίπου προϊόντα, τά ότοΐα καί
ή "Ελλάς. Τό πολίτευμα τής Ιταλίας είναι συνταγματικόν, οί δέ ί
κάτοικοι αυτής είναι χριστιανοί καθολικοί.

Πρωτεύουσα τού κράτους είναι ή άλλοτε κοσμοκράτωρ 'Ρώμη, ί|Π
κειμένη παρά τόν Τίβεριν καί έχουσα πλείστα όσα άρχ_αΐα μνημεία ;
καί 450,000 κατ. Έν αύτ-7) είναι ό ναός τού άγίου Πέτρου, ό μέγι-
στος τών χριστιανικών ναών έν αύτ·7ι δέ εδρεύει καί ό Πάπας, ό
αρχηγός τών Καθολικών. Ποος β.ά. τής "Ρώμης κείται ή Φλωρεν-
τία, έχουσα 200,000 κατ. καί πρός ν·ά. είναι ή Νεάπολις, ή όποία
κείται έπί λαμπράς τοποθεσίας καί έχει 520,000 κατ. Είς δέ τό
βόρειον μέρος τής Ιταλικής χερσονήσου έπισηαότεοαι πόλεις είναι τό
Τουρινον 337,000 κατ. ή Γένουα 220,000 κατ., τό Μιλάνον · );
480,000 κατ. παρά τον Όλεναν ποταμόν μετά ονομαστού θεάτοου,
καί ή Βενετία, ή όποία είναι έκτισμένη έπί πολλών νήσω » εις τον
μυχόν τού Άδριατικού πελάγους καί έχει 160,000 κατ. 'Η Βενε-
τία ά-ετέλει άλλοτε ίδιον κράτος, τό όποιον είχεν ύποτάζτϊ και,|
μέγα μερ:ς τών Ελληνικών χωρών.

Τής δέ Σικελίας έπισημότεραι πάλεις είναι η Πάνορμος (Παλέρ-|
μον) 275,000 κατ. καί ή Μεσσήνη 147,000 κατ.

Είς τό νότιον μέρος τής Ιταλικής χερσονήσου καθώς καί έν
Σικελία ύπήοχον είς τούς ,άρχαίου; χρόνους πολλαί καί μεγάλος ·
Έλληνικαί πόλεις καί διά τούτο ή Ιταλία κατά τούς χρόνους εκεί-
νους ώνομάζετο Μεγάλη ' Ελλάς.

^ ΓΑΛΛΙΑ

Ή Γαλλία έκτείνεται άπό τής Ιταλίας καί τής Γερμανίας μέχρϊ
τού Ατλαντικού ωκεανού,ήτοι κατέχει τήν β.δ. γωνίαν τής Εύρώπης,
εχει μόνον περί τά 38 Ικατομ. κατοίκους, σχεδόν πάντας καθολικούς.

ί |
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Η Γαλλία κατέχει καί τήν νησον Κύρνον κειμένων προς ν.ά. αυτής
καί πολλάς χώρα-ς έκτεταμένας, αΐτινες κείνται έν τη Ασία καί τή
Ά φρίκη.

"Ορη της Γαλλίας επισημότερα είναι αί δ. "Αλπεις, επί
τών όποιων τό Λευκόν "Ορος, ό Ίούρας, τά Βόσγια, τά Κεντρικά τής
Γαλλίας όρη, τά Άρδενα πρός τό Βέλγιον, προεκτεινόμενα καί τά
Πυρηναία χωρί^οντα τήν Γαλλίαν άπό τής Ισπανίας.

Ποταμοί δέ αύτης είναι ό Ροδανός, ό Σηκουάνας, ό Λείγηρος καί
ό Γαρούνας. Τό κλίμα τής χώρας εις μέν τά βόρεια είναι ψυχρόν,· εις
Οίε τά νότια εύκραές" το δέ έδαφος αύτής είναι εΰφορώτατον καί πα-
ί)άγει πλείστα όσα προϊόντα. 'Η Γαλλία έκτος τής γεωργίας, τήν
οποίαν άνέπτυξενύπέρ πάν άλλο κράτος τής Ευρώπης, εχει καί λαμ-
πρά ν βιομηχανίαν, ητις προήγαγεν είς μέγαν βαθμόν καί τήν ναυτι-
λίαν καί το έμπόριον τής χώρας. 'Εν γένει δέ ή Γαλλία κρίνεται
ί'ος μέγιστος παράγων του κόσμου έν τώ πολιτισμώ.

Πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι οί Παρίσιοι, ή ώραιοτέρα πόλις
του κοσμου έχουσα 2,500,000 κατ., κείνται επί τών οχθών τοΰ
Σηκουάνα. Είναι πόλις ώραιοτάτη έχουσα περικαλλή δημόσια κτί-
ρια, ανάκτορα, παγκόσμιον έμπόριον καί άκμαιοτάτην βιομηχανίαν.
ΓΙλησίον τών Παρισίων κείνται αί Βερσαλλίαι 62,000 κατ. άλλοτε
καθέδρα τών βασιλέων τής Γαλλίας. Ή Γαλλία έχει καί πολλάς αλ-
λάς μ.εγάλας πόλεις καθώς τήν Λίλλην παρά τό Βέλγιον έχουσα
200, 000 κ. τήν Βορδώ, έχουσαν 250,000 κατ. όνομαστήν διά τούς
οίνους της, τήν Λυών πεοίφημον διά τά μεταξωτά της ύφάσματα
4 40,000 κατ. καί τήν Μασσαλίαν, ή όποία έκτίσθη ύπό τών αρ-
χαίων Ελλήνων πολλά έτη προ Χριστού, έχει 400,000 κατ. καί
Είναι ό έμπορικώτερος λιμην της Γαλλίας.

Τό πολίτευμα της Γ;<λλίας είναι δημοκρατικόν. Διαφέρει δέ τούτο
Γ'ής συνταγματικής βασιλείας, καθ' ότι, άντί βασιλέως, εκλέγεται
ΐίτο τοΰ λαοΰ είς έκ τών πολιτών λεγόμενος Πρόεδρος τής δημοκρα-
τίας, όστις έν Γαλλία κυβέρνα τήν χώραν επί μίαν έπταετίαν.

ΤΟ ΙΙΝ Ω Μ ΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ
ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

6. ΑΓΓΛΙΑ

Ή Αγγλία άποτελ^εϊται κυρίως έκ δύο μεγάλων νήσων τοΰ Άτλαν·
ιϋου ωκεανού, της Μεγάλης Βρεττανίας καί τής Ιρλανδίας, είναι δέ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ν. ΜΕΤΑΞΑ
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πενταπλασία τοΰ Ελληνικού κράτους κατά τήν εκτασιν καί έχει περε
τά 40 έκατομ. κατοίκους, έκ τών όποιων οί πλείστοι είναι διαμαρ- ;;
τυρόμενοι, οί δέ άλλοι καθολικοί. Ή Μεγάλη Βρεττανία διαιρείται
είς τήν κυρίως Άγγλίαν, είς τήν Ούαλίαν καί είς τήν Σκωτίαν.

"Ορη αύτής έπισημότερα είναι τό Σνόβδονον έν τη Ούαλία καί τά
Γραβιανά έν τήΣκωτία' μεγαλείτεροι δέ ποταμοί είναι ό Τάμεσις και \ν·.
ο Σαβέρνης έν τή κυρίως Αγγλία. Ή Μεγάλη Βρεττανία έχει πολλά
καί πλούσια μεταλλεία καί τά μεγαλείτερα ανθρακωρυχεία τής Εύ- 5
ρώπης.

Ή Ιρλανδία είναι μικροτέρα τής Μεγάλης Βρεττανίας καί κατα,
τό πλείστον πεδινή" ακμάζει δ' εν αύτη μάλιστα ή γεωργία καί ή Ί
κτηνοτροφία.

Τό κλίμα τής Αγγλίας είναι ύγοόν, τό δέ έδαφος καλώς καλλιερ-
γημένον καί πολύ ανεπτυγμένη ή κτηνοτροφία. Εκείνο όμως,
όποιον έπλούτισε τήν χώραν καί προήγαγε τήν Άγγλίαν είς τό σημε~
ρινόν αύτής μεγαλεΐον, είναι πρώτον ή βιομηχανία, τής όποιας τ β.;
προϊόντα διακρίνονται έπί μοναδική στερεότητι, καί δεύτερον ή ναυ···
τιλία, διά τής όποιας εγεινε κυρία τής θαλάσσης, κατέκτησεν «,ίς όλα<;
τάς άλλας ηπείρους τής γής μεγάλας χώρας κατοικουμένας ύπό 350*
έκατομ. ψυχών καί έπεζέτεινε τό έμπόριον τής Αγγλίας εις όλα
μέρη τοΰ κόσμου.

Τό πολίτευμα τής Αγγλίας είναι συνταγματικόν' πρωτεΰουσα οίε
αύτής είναι το Λονδίνον ή μεγαλείτερα πόλις τοΰ κόσμου κειμένη επδ
τοΰ Ταμέσεως καί έχουσα 4 1/2 έκατομ. κατ. Άλλαι πόλεις έπιση |
αότεραι είναι έν μέν τή Μεγάλη, Βρεττανία ή Λιβερπούλη 520000 κ.
ή Μαγκεστρία 500000 κατ. , ή Βιρμιγχάμη 570000 κ., τό 'Εδιμ-ί
βοΰργον 250,000 κ. καί ή Γλασκόβη 800000 κατ., έν δέ τη Ίρλαν·4
οίατό Δουβλίνον 350000 κατ. καί ή Βελφάστη ^6000θ κατ. ό πρ«Μ
τος τής νήσου λιμήν, έχουσα μεγάλα εργοστάσια λινών υφασμάτων

ΤΑ ΑΑΑΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

4

ΙΣΠΑΝΙΑ.

Ή Ισπανία κείται πρός ν.δ. της Γαλλίας καί κατέχει τό μέγα»,
λείτερον μέρος τής Ιβηρικής χερσονήσου, ήτις σχηματίζει μετά τ*? ς
Αφρικής τόν πορθμό ν τοΰ Γιβραλτάρ, διά τοΰ όπ ,ίου συγκοινωνεί -ΚΙ
'αεσόγειος θάλασσα μετά τοΰ Ατλαντικού ώκεανοΰ. Ή Ισπανία περ^
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λαμβάνε ι καί τάς Βαλεαοίδας νήσους κειμενας πρός ά. τής χερσονή-
σου, είναι δε σχεδόν ίση με τήν Γαλλίαν κατά τήν έκτασιν, άλλά
κατοικείται άραιώς, διότι μόλις εχει περί τά 17 εκατομ. κατ. "Ορη
αυτής είναι τά Πυρηναία, τά Ιβηρικά, ή Σιέορα Μορένα καί ή Σιερρα
Νεβόδα.

Ποταμοί δέ ό 'Έβρος, ό Δοΰρος, ό Τάγος, ό Γουδιάνας καί ό
Γουαδαλκέβερος.

Τό πολίτευμα τής Ισπανίας είναι συνταγματικόν, πρωτεύου-
σα δέ αυτής είναι ή Μαδρίτη έχουσα δοο,οοο κατ. Πόλις ώ?αία
έκτισμένη επί οροπεδίου, Γοενάδη 73.000 κατ. Πάλαι λαμπρά πρω-
τεύουσα τών Μαυριτανών βασιλέων. Τό άκρωτήριον Γιβραλτάρ μετά
φρουρίου ίσχυροΰ ανήκει είς τούς "Αγγλους.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.

ι - ν ... . ^

Ή Πορτογαλία κατέχει τό λοιπόν μέρος τής Ιβηρικής χερσονή-
σου, είναι δέ ολίγον μεγαλειτέρα τής ελευθέρας Ελλάδος κατά τήν
έ'κτασιν καί εχει περί τά 5 εκατομ. κατ.

Π Ή Πορτογαλία εχει πολίτευμα συνταγματικόν, πρωτεύουσα δ*
αυτής είναι ή Λισσαβώ·» κειμένη επί λαμπράς τοποθεσίας καί έ'χουσα
25ΟΟΟΟ κατ., Όπόρτον 140000 πλησίον τών εκβολών τοΰ Δουοίου,
παράγουσα εκλεκτούς οίνους.

ΒΕΛΓΙΟΝ.

Τό 'Βελγιον κει-αι πρός β.χ. τής Γαλλίας, άπό της όποιας χωρί-
ζεται διά τής - όροστοιχίας τών Άρδένων, είναι δέ πολύ μικρόν κατά
τήν εκτασιν, άλλά πυκ,νότατα κατωκημένον, διότι έχει περί τά 6
εκατομ. κατ. Τό Βέλγιον είναι χώρα πεδινή διαρρεομένη ύπό τών
ποταμών Μώσα καί Σκάλδιν' εχει δέ πολλά μεταλλεία σιδήρου καί
πλουσιώτατα ανθρακωρυχεία, ενεκα τών οποίων άνεπτύχθη σπου-
δαίως η βιομηχανία τής χώρας. Πρωτεύουσα τοΰ Βελγίου είναι αί
Βουξέλλαι 500000 κατ. πόλις λίαν βιομήχανος, τό δέ πολίτευμα αύ·
τοΰ είναι συνταγματικόν. Αμβέρσα 263,000 κατ. πρώτος τοΰ κρά-
τους εμπορικός λιμην.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Ή Όλλανδία κείται πρός β. τοΰ Βελγίου, είναι δέ πολύ χαμηλή
χώρα καί ενεκα τούτου εις τινα μέρη ενίοτε κατακλύζεται ύπό
της θαλάσσης. Ή Όλλανδία διαρρέεται ύπό τών ποταμών Ρήνου,
Μώσα καί Σκάλδι, είναι ολίγον μεγαλειτέρα τοΰ Βελγίου, εχει περί
4 1/2 εκατ. κατ. καί διοικείται συνταγματικώς.



Πρωτεύουσα της Όλλανδίας είναι ή Χάγη 175000 κατ. μεγίστη |!
δέ καί έμπορικωτάτη πόλις τυ Άμστελόδαμον 450000 κ. Ο βασι-
λεύς τής Όλλανδίας είναι καί μέγας δούξ τοΰ Λουξεμβούργου, τό
όποιον αποτελεί κράτος άνεξάοτητον κείμενον μ,εταξύ τοΰ Βελγίου
καί τής Γερμανίας καί έχει περί τάς 200000 κατ. καί είναι πολυ
μικοότερον τής Εύβοιας κατά τήν εκτασιν.

ΕΛΒΕΤΙΑ.

|ΐ!

Ή Ελβετία κείται προς β. τής Ιταλίας, είναι δέ μικρότερα του
Έλλην. κράτους κατά τήν εκτασιν, άλλ'έ'χει περί τά 3 £κατόμ. κατ.,
έξ ών οί πλείστοι όμιλοΰσι τήν Γερμανικήν, οί δέ. λοιποί τήν Γαλ-
λικήν καί τήν Ίταλικήν γλώσσαν. Ή Ελβετία είναι ή υψηλότερα
χώρα τής Εύρώπης, διότι έν αύτη ύψοΰται ό κορμ.ός τών "Αλπεων,
έκ τών όποιων πηγάζουσιν ό 'Ρήνος, ό 'Ροδανός καί πολλοί άλλοι
ποταμοί. Ή Ελβετία έ'χει καί πολλάς λίμνας, έκ τών οποίων μεγα-
λειτέρα καί ώραιοτέρα είναι ή Γενεύη, διά τής οποίας διέρχεται ο
ποταμός 'Ροδανός.

Τό κλΐμα τής χώρας είναι πολύ ψυχρόν, οί δέ κάτοικοι αυτής
ζώσι κυρίως έκ τής κτηνοτροφίας καί βιομηχανίας. Ί.ΐ Ελβετία
διαιρείται πολιτικώς είς 25 μικράς δημ-οκρατίας,αΐτινες άποτελοΰσιν
όμοσπονδίαν τής οποίας πρωτεύουσα είναι ή Βέρνη, 'έχουσα 50000
κατ. πόλις βιομ,ήχανος ίδίως ώοολ,ογίων, άλλαι πόλεις είναι η Ζυ-
ρίχη, 150000 κατ. ή Γενεύη 80000 κατ.

I

ΔΑΝΙΑ.

ν

Ή Δανία ή Δανιμαρκία κείται πρός.β. τής Γερμανίας, αποτελεί-
ται δέ έκ τής χερσονήσου Ίουτλανδίας καί έ'κ τίνων νήσων κενμ.ένο>ν
παρά τήν είσοδον τής Βαλτικής θαλάσσης· ή μ,εγαλειτέρα τούτων
είναι ή Σηλανδία, έπί τής οποίας κείται ή πρωτεύουσα του κράτους
Κοπεγχάγη 400000 κατ. Ή Δανία άνευ τών προσηρτημένων αύτη
χωρών, είναι μικροτέρα τής έλευθέρας Ελλάδος κατά την εκτασιν,
εχει περί τά 2 έκατομ. κατ. καί κυβερνάται συνταγματικώς, Ή Δα-
νία είναι πατρίς τοΰ ημετέρου βασιλέως.

Είς τήν Δανίαν άνήκουσι καί αί πρός β. της Μ. Βρεττανίας νησ-
σΐδε; Φαρέαι καί ή κατάψυχρος νήσος Ισλανδία.

ΣΟΥΗΔΙΑ καί ΝΟΡΒΗΓΙΑ.

Αί δύο αύται χώραι κατέχουσι την Σκανδιναυϊκην χερσόνησον, ή
όποία έκτείνεται πρός β.δ. τής Εύρώπης, άποτελοΰσι δέ δύο βασί^ ?
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λεία ηνωμένα ύπό τόν αυτόν βασιλέα καί συνταγματικώς κυβερνώ-
μενα. Καί η μεν.Σουηδία είναι μάλλον πεδινή καί κείται πρός τήν
Βαλτικήν θάλασσαν, έχει δέ περί τά 5 εκατομ. κατ. καί πρωτεύου-
σαν τήν Στοκχόλμην 250000 κατ. Ή δέ Νορβηγία είναι χώρα ορει-
νή, διότι εν αύτνϊ εκτείνεται ή όροστοιχία τών Σκανδιναυικών "Αλ-
πεων, κείται πρός τον Άτλαντικόν Ώκεανον καί έ'χει περί τά 2
εκατομ. κατ. καί πρωτεύουσαν τήν Χριστιανίαν μέ 155,000 κατ.

Οί κάτοικοι αμφοτέρων τών χωρών είναι γεωργοί, μεταλλευταί,
ναυτικοί εξαίρετοι καί άλιεΐς φαλαίνης καί μαινίδων (οεγγών).

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΡΩΠΗΣ

1 . Ελλάς, βασίλειον. Πρωτ. Αθήναι.

2. Τουρκία, σουλτανάτων, 5 εκατ. Πρωτ. Κ/πολις 1,000,000.

3. Βουλγαρία, ηγεμονία, 3 310,000. Π ρωτ. Σόφια 47,000.

4. Σερβία, βασίλειον, 2,315,000. Πρωτ. Βελιγράδιον 55,000.

5. Μαυροβούνιον, ηγεμονία, 200.000. Πρ<οτ. Κεττίγνη 1800.

β. Ρωμανία, βασίλειον, 5 εκατ. Πρωτ. Βουκουρέστιον 200,000.

7: Ρωσσία, αύτοκρατ/ 100 εκατ. Πρωτ. Πετρούπολ'ις 1 εκατ.

ο , ί Αύστρία,αύτοκο 24"εκ. Πρ. Βιέννη 1'/„ εκ.

Ο. Αυστροουγγαρία 1 , 0 0 < ^ , /γ-,

Γ ( Ουγγαρία,ρασ. 1 οεκ. 11ρ ΰουοαπεστη '/„ εκ.

9. Γερμανία, αύτοκρατ., 52 έκ. Πρωτ. Βερολΐνον 1,700,000.

10. Ιταλία, βασίλειον, 31 έκ. Πρωτ. Ρώμη 451,000.

. 11. Γαλλία, δημοκρατία, 38 έκ. Πρωτ. Παρίσιοι 2 εκατ.

12. Αγγλία, βαό'ίλειον 39 έκ. Πρωτ. Λονδίνον 4 εκατ.

13. "Ισπανία, βασίλειον, 17 εκατ. Πρωτ. Μ αδρίτη 370,000.

14. Πορτογαλία, βασίλ. 4,700,000 Πρωτ. Λισσαβών 210000.

15. Βέλγιον, βασίλειον, 6 εκατ. Πρωτ. Βρυξελλαι 590,000.

16. Όλλανδία, βασίλειον, 4 εκατ. Πρωτ. Χάγη 185,000.

17. Ελβετία, δημοκρατία, 3 έκ. Πρωτ." Βέρνη 50,000.

18. Δανία, βασίλειον, ?,000,000. Πρωτ. Κοπεγχάγη 400,000.
^ | Σουηδία, βασίλειον, 5 εκατ. Πρωτ Στοκχολμη 250,000.

I Νορβηγία, βασίλειον, 2 έκ. Πρωτ. Χριστιανία 155,000.

ΑΣΙΑ

Ή Ασία είναι ή μεγίστη καί πολυανθρωποτάτη τών ηπείρων τής
γης· ορίζεται δέ ποός β. ύπό τοΰ Β. Παγωμένου ώκεανοΰ, πρός ά.
ύπό τοΰ Μεγάλου ή Ειρηνικού Ωκεανού, πρός ν. ύπό τοΰ Ίνδικοΰ
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ωκεανού, Ινώ ή δυτική αύτής πλευρά ένουται προς β. μέν μετά τής
Ευρώπης, προς ν. δέ μετά τής Αφρικής" έν τω μεταξύ περιβρέχε^
ται ύπό διαφόρων θαλασσών σχηματιζόμενων ύπό τοΰ Ατλαντικού
ώκεανοΰ. "Ολη σχεδόν ή Ασία κείται εις τό άνατολικόν ημισφαίριον,
καί τό μέν μεγαλείτερον αύτής μέρος εκτείνεται έν τη βορείω εύκράτω
ζώνη, τό δέ λοιπόν έν τή βορείω κατεψυγμένη καί έν τη διακεκαυ-
μένη ζώνη.

Μεγάλαι θάλασσαι καί παμμέγιστοι κόλποι κατατέμνουσι την
παραλίαν αύτης" μεταξύ δ' αύτών προεκτείνονται πολλαί καί με-
γάλαι χερσόνησοι, διά τών όποιων ή ήπειρος αύτη πλησιάζει πολύ
καί πρός τήν Εύρώπην καί πρός τήν Άφρικήν καί πρός τήν Άμερι-
κήν' πολυάριθμοι δέ νήσοι πρός ν.ά. κείμεναι άποτελοΰσιν οιονεί γέτ
φυραν μεταξύ αύτής καί τής Αύστραλίας.

Ή Ασία έχει τά ύψηλότερα όρη τοΰ κόσμου, τά Ιμαλάια, καί την
μεγαλειτέραν λίμνην, τήν Κασπίαν θάλασσαν. Τό κλίμα αύτής προς...
β. μέν είναι πολύ ψυχρόν, ό δέ χειμών δριμύτατος καί μακρός, πρός
ν. δέ καυστικώτατον καί ύγρόν καί ρ.όνον έν τω μέσω είναι εύκραές*
διά τούτο δέ ή ήπειρος αύτη παράγει όλων τών κλιμάτων τά προϊοντα
καί τρέφει τά ζώα όλων τών ζωνών τής γής. Οί κάτοικοι αύτής ανέρ-
χονται είς 835 έκατομμύρια, έκ τών όποιων οί πλείστοι άνήκουσιν είς
τήν Μογγολικήν φυλήν, οί δέ λοιποί είς τήν Καυκασίαν καί τήν Μα-
λαϊκήν. Οί πλείστοι τών κατοίκων της Ασίας είναι είδωλολάτραι,
ύπέρ τά 100 έκατομμύρια είναι Μωαμ.εθκνοί καί μόνον 15 εκατομ· .·)
χριστιανοί. Ή Ασία περιλαμβάνει πολλά κράτη, έκ τών όποιων τό.
μέγιστον είναι ή Σινική αυτοκρατορία. Άλλα τό μεγαλείτερον μέρος
τής ηπείρου κατέχεται ύπό τής Ρωσσίας, τής Αγγλίας* της Γαλ-
λίας καί τής Τουρκίας. Τ

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

"Ολαι αί χώραι, τάς όποιας κατέχει ή Τουρκία έν τη Ασία, άπο-
τελοΰσι τήν Άσιατικήν Τουρκίαν, ή όποία είναι πολύ μεγαλειτέρα
τής Εύρωπαϊκής κατά τήν έκτασιν καί έχει περί τά 15 έκατομμύ-
ρια κατ. Ή Ασιατική Τουρκία περιλαμβάνει τήν Μικράν Άσίαν,
τήν Άρμενίαν, τήν Μεσοποταμίαν, τήν Συρίαν καί άλλας .τινάς χώ-
ρας κειμένας είς τά παράλια τής Αραβικής χερσονήσου.

Ή σπουδαιοτέρα καί ώοαιοτέοα χώρα τής Ασιατικής Τουρκίας
είναι ή Μικρά Ασία, ή όποία λέγεται καί 'Ανατο2τ\ καί κείται πρός
ά. τής ελευθέρας Ελλάδος. Ή Μικρά Ασία είναι χερσόνησος έκ-τει-
νομένη μεταξύ τού Εύξεινου Πόντου, τής Προποντίδος, τοΰ Αιγαίου
Πελάγους καί της Μεσογείου θαλάσσης, πλησιάζει δέ πολύ πρός την ·
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Φράκην καί σχηματίζει μετ' αυτής δύο στενωτάτους πορθμούς, τόν
Βόσπορον και τόν Έλλήσποντον. Παρά τήν ν.δ. παοαλίαν τής Μι
κράς Ασίας είναι έγκατεσπαρμέναι πολλαί και χαριέσταται νή-
σοι, έκ τών οποίων αί μεγαλείτεραι είναι ή Λέσβος, ή Χίος, ή
Σάμος, ή 'Ρόδος καί ή Κύπρος.Ή Μικρά Ασία είναι σχεδόν όκτα-
πλασία τής ελευθέρας Έ>λάδος κατά τήν εκτασιν, οί δε κάτοικοι
αύτής άνέρχονται είς 8 έκατομ. έκ τών οποίων ύπέο τά 21/2 έκατομ.
είναι "Ελληνες.

Οί "Ελληνες άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων συνέστησαν πολυα-
I: ρίθμους αποικίας είς τά παράλια καί τάς νήσους τής Μικράς Ασίας,
ένεκα τών όποιων περιήλθον είς πόλεμον πρός τούς Πέρσας. Αί
^Ελληνικαί αύται άποικίαι ήκμασαν είς τά γράμματα, τάς τέχνας,
τάς έπιστήμας καί τόν πολιτισμόν" έν αύταΐς έγεννήθησαν ό πατηο
της ποιήσεως "Ομηρος, ό πατήρ τής ιστορίας Ηρόδοτος, ό πατήρ
τής ιατρικής Ιπποκράτης καί πολλοί άλλοι μεγάλοι άνδρες τής
αρχαίας Ελλάδος. Πριν δέ κυριευθνΐ ή Μικρά Ασία ύπό τών Τούρ-
κων δ7.οι οί κάτοικοι αύτής ήσαν καί "Ελληνες καί χρ.στιανοί, άφου
Όμως οί Τούρκοι τήν έκυρίευσκν άλλους μέν έκ τών κατοίκων έφό-
νευσαν,άλλους δέ ήνάγκασαν ν'άλλάζωσι πίστιν καί νά γείνωσι Μωα·
ΐί'όθανοί" πολλοί δέ εξ αυτών, οί όποιοι έσώθησαν, επειδή εύρίσκοντο
εν τω μέσιρ τών Τούρκων, καί συνανεστρέφοντο μετ'αύτών, άπώλεσαν
τήν γλώσσάν των καί εχουσι μητρικήν γλώσσαν τήν Τουοκικήν. Τώρα
ομως διά τών Ελληνικών σχολείων, τά όποία ίδρύθησαν είς όλα τά
μέρη τής Μικράς Ασίας, είς τά όποια ύπάοχουσιν "Ελληνες, σύν τω
,χοόνί}) θ'άνακτήσωσι πάντες οί όρ.ογενεΐς ημών, οί κατοικούντες έν
τ·?, Μικρ<^ Ασία, τήν μητρικήν των γλώσσαν, τήν οποίαν ένεκα τής
πολυχρονίου άπώλεσαν.

Ή Μικρά Ασία διατέμνεται κατά μήκος άπό δ. προς ά. ύπό με-
γάλης όοοστοιχ_ίας,της οποίας το μέν δυτικόν μέρος λέγεται Ταύρος,
τό δέ ά. Άντίταυρος. Ή όροστοιχία αύτη άποτελεΐ μίαν άλυσιν
^αταλήγουσαν είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν, πρός β. δ' αυτής εκτεί-
νεται μέγα κ·αί ύψηλόν όροπέδιον, ύπέρ τό όποιον έξέχουσι πολλαι
Χαί μεγάλαι κορυφαί, τό δέ χ^αμηλότερον μέρος αύτού κατέχει ή
Αλμυρά λίμνη Τάττα κειμένη έν τώ μέσω τής χερσονήσου. Το όρο-
πέδιον τοΰτο πρός β. καταπίπτει είς τήν μονότονον παραλίαν τού
Εΐύξείνο.υ Πόντου, είς τόν όποιον έκβάλλουσι δύο μεγάλοι ποταμοί, ό
*Αλυς καί ό Σαγγάριος, οϊτινες διαρρέουσι τό όροπέδιον. 'Αλλά τό
^ύφορώτερον καί ώραιότερον μέρος τής Μικράς Ασίας είναι το δυτι-
κόν,. δίότι είναι πολύ χαμ,ηλότερον, διαρρέέται ύπό τού "Ερμου, τοΰ
ϊίαΰστοου, τοΰ Μαιάνδρου καί πολλών άλλων ποταμών, καί δεν άπο-
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κλείεται τής θαλάσσης δι' όροστοιχίών συνεχών, δ πως αί δύο άλλα ι.
πλευοαί τής χερσονήσου, ή δε παραλία αύτοΰ είναι πλήρης κόλπων
καί λιαενων) πρό τών οποίων κείνται όλαι σχεδόν αί νήσοι τής Μικοάς
Ασίας. Τό κλΐμα τής χώρας είναι εύκραές καί ι/,άλιστα είς τά παρά-
λια,τά δε προϊόντα αυτής είναι όποια καί τά τής έλευθεραςΕλλάδος,
άλλά πολύ άφθονώτερα καί ώοαιότερα. Έν τ-7) παραλία τής Μικρας
Ασίας έπισημότεραι πόλεις ή Τραπεζοΰς 45,000 κατ., ή Σαμψούς
15,000 κατ. καί ή Σινώπη 10,000 κατ., είς τόν Εύξεινον Πόντον,
ή Χρυσόπολις, είς τόν Βόσποοον, άπεναντι τής Κωσταντινουπολεως,.

100,000 κατ., ή Νικομήδεια, είς τήν Προποντίδα, 15,000 κατ.,
αί Κυδωνίαι 40.000 κατ. καί ή Σμύρνη, ή μεγίστη καί έμπορι-
κωτάτη πόλις της Μ. Ασίας, έχουσα 225.000 κατ. Οί πλείστοι
τών κατοίκων είνε "Ελληνες, οΐτινες διατηοοΰσιν άριστα ελληνικά
σχολεία. Είς τό Αιγαίον πέλαγος, ή Μάκρη 10,000 -κατ. καί η
Άττάλεια 25,000 κατ., είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν. Έν δέ τω
έσωτεοικώ τής χερσονήσου έπισημότεραι πόλεις είναι ή Άμάσεια
ποός ν. τής Σαμψούντος 30,000 κατ., ή Καισάρεια πρός ν. τής
Άμασείας 55,000 κατ. καί ή Σεβάστεια παρά τόν ποταμόν "Άλυν
40.000 κατ., ή Άγκυρα πρός β. τής λίμνης Τάττης 30,000, η
ΓΙοοΰσα πρός ν. τής Χουσουπόλεως 60,000 κατ., τό Κοτυάειον
πρός ν ά. τής Προύσης 50,000 κατ., ή Μαγνησία 40,000 κατ.
καί τό Άΐδίνιον 45,000 κατ., συνδεόμεναι μετά τής Σμύρνης
διά σιδηροδρόμου. Τό Ίκόνιον, κείμενον μεταξύ τής Άτταλείας καί
τής λίμνης Τάττης 40 000 κατ. καί τά 'Άδανα παοά τήν δεξιάν
οχθην τοΰ ποταμού Σαύοου, έκβάλλοντος άπεναντι τής νήσου
Κύπρου καί Ταρσός παρά τόν Κύδνον ποταμόν, πατρίς τοΰ Απο-
στόλου Παύλου.

ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Αί νήσοι τής Μ Ασίας είναι ελληνικαί άπό τών άρχαιοτάτων
χρόνων καί σχεδόν αποκλειστικώς κατοικούνται ύπό Ελλήνων,
ο'ίτινες συντηροΰσι λαμποάς έλληνικάς σχολάς, μόνον δε εις τάς ποω-
τευούσας τών μεγαλειτέρων νήσων ζώσιν ολίγοι Τούρκοι. Καί έν μεν
τ ή Προποντίδι είναι αίεξής: Τέσσαρες μικοαί νήσοι η Πρώτη, η
Αντιγόνη, ή Χάλκ/) καί ή Πρίγκιπος, αί όποΐαι λέγονται Πριγκί"
πόννησοι. "Εχουσι πεοί τάς 10,000 κατ. καί κείνται πλησίον τής
Κωνσταντινουπόλεως.

Ή Προκόννησος, κειμένη άπεναντι τής Χερσονήσου τής Κυζίκου
καί έχουσα μετά τών παρ' αύτήν 9 άλλων νησυδοίων 20,000 κατ-

Έν δέ τω Αίγαίω πελάγει είναι αί εξής :
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Ή Τένεδος, μικρά νήσος, κειμενη πλησίον τοΰ Ελλησπόντου καί
απέναντι τής Τ^ωάδος. Έν τω στενώ ταύτης ό Κανάρης, κατά τον
ιερόν ημών άγώνα, κατέκαυσε δίκροτον τουρκικόν. Ή Λεσβος,
νήσος μεγάλη καί εύφοοοί, παράγουσα ά'φθονον έλαιον καί έχουσα
130.000. Π ρωτεύουσα αύτής είναι ή Μυτιλήνη 20,000 κατ.

Τά Μοσχονήσια, μικραί νήσοι. 32 τόν αριθμόν, αί όποΐαι κείνται
μεταξύ της Λέσβου καί τών Κυδωνιών καί έκαλοΰντο ύπό τών
άρχαίων Έκατόννησοι.

Αί Άργινοΰσαι, τοεΐς μικραί νήσοι, κείμεναι πρός νότον τών
προηγουμένων.

- ■ 'Η Χιος, νήσος μεγάλη καί ώς κήπος καλλιεργημένη, παράγουσα
την μαστίχην, έ'χουσα 70,000 κατ καί πρωτεύουσα^ όμώνυμον.

Τά Ψαρά, μικρά νήσος, κειμένη πρός δ. τής Χίου. 'Εζ αυτής
κατήγετο ό ά ίρόμητος πυρπολητής Κωνστ.Κανάρης.

Ή Σάμος, νήσος εύφορωτάτη, παράγουσα έκλεκτόν ευώδη οίνον
καί έχουσα 47,000 κατ/Η Σάμος άποτελεΐ ήγέμονίαν ύπό τήν κυ-
ριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου. Πρωτεύουσα δέ αύτής είναι τό Βαθύ.

Ιΐρ ς ν. τής Σάμ.ου είναι τρεις μικραί νήσοι, ή Πάτμος, ή Λέρος
καί ή Κάλυμνος^ τής όποιας οί κάτοικοι είναι περίφημοι σπογγαλιεΐς.

Ή Κώς, νήσος πεδινή καί εύφορωτάτη, πατρίς τοΰ μεγίστου
Ιατρού τής άοχαίας Ελλάδος "Ιπποκράτους, έ'χουσα λαμποάς με-
ταλλικάς πηγάς.

Πρός δ. τής Κώ είναι ή Αστυπάλαια και π οός ν.ά. ή Νίσυρος,
ή Τήλος, ή Χάλκη καί ή Σύμη, τής οποίας οί κάτοικοι επιδίδονται
.•είς τήν σπογγαλιείαν.

'Η Ρόδος, νήσος μεγάλη καί εύφορος, άλλα κακώς καλλιεργημένη,
έχουσα 32,000 κ,ατ. καί πρωτεύουσαν όμώ' υμον. Μεταξύ-της Ρυδου
καί τής Κρήτης είναι αί νήσοι Κάρπαθος καί Κάσος, τών όποιων οί
κάτοικοι επιδίδονται είς τήν ναυτιλίαν.

ΚΥΠΡΟΣ

Ή Κύπρος είναι η μεγαλείτερα έξ όλων τών ελληνικών νήσων,
έχουσα 9.600 τετραγων. χιλιομέτρων εκτασιν καί 200,000 κατ.,
έξ ών τά 3)4 είναι "Ελληνες, οί δέ λοιποί Τούρκοι. Ή Κύπρος
εχει δύο παραλλήλους όροστοιχίας, αί όποΐαι διασχίζουσι τήν νήσον
έκ δ. πρός ά., μ.εταξύ δ' αύτών είναι πεδιάς, τήν οποίαν διαρρέει ό
ποταμός Πεδιαΐος.

Το κλίμα τής νήσου είναι γλυκύτατον, τό έ'δαφος αύτής εύφορώ-
τχτον" παράγει δέ πολλούς δημητριακούς καρπούς καί έξαίοετον
οίνον.

Η ν 1 - ; ':·"·:Λ
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Πρωτεύουσα της νήσου είναι ή Λευκωσία, κειμένη εν τώ μέσω
περίπου τής νήυου παρά τόν ποταμόν Πεδιαΐον καί έχουσα 1 Ι,ΌΟΟ
κατ., έδρα του άομοστού καί τοΰ Έλληνος Μητροπολίτου. Άλ-
λαι δέ πόλεις είναι ή Λάρναξ, κειμένη έν α-η ανατολική παραλία
τής νήιιου επί της θέσεως τής άοχαίας πόλεως Κιτίου καί η
Λεμησσός, κειμένη επί τής νοτίου παραλίας τής νήσου. Η Κύ-
προς κατέχεται άπό τού 1878 ύπό τών "Αγγλων, είς τούς οποίους
τήν έπώλησαν οί Τούρκοι. Οί Κύπριοι όμως δεν ευχαριστούνται έκ
τής πολιτικής ταύτης μεταβολής, άλλά διακαώς ποθούσι νά ενωθώσι
μετά τής *Ξλλάδος.

Πρός ν. ά. τής Μικοάς Ασίας καί εντεύθεν τοΰ ποταμού Εύφρα-
του είναι ή Συρία, τής οποίας το ν δ. μέρος κατεχει ή Παλαιστίνη.
Αύτη είναι ή χώρα, τήν οποίαν ό θεός ύπεσχέθη είς τόν Αβραάμ
καί είς τούς άπογόνους του, είναι ή ιερά γή, -εν η έζησε καί άπεθα-
νεν ό Υιός του Θεού,^αί διά τυύτο ευλόγως θεωρείται ή Παλαιστίνη
ώς τό προσκύνημα όλου τού χριστιανικού Κόσμου, είς τό όποιον
κατ' ετος εύλαβώς συορέουσι χιλιάδες προσκυνητών, όπως άσπα-
σθώσι τούς ιερούς τόπους, εν οί; έγεννήθη, έδίδαξεν, επαθεν, ετάφη,
ανέστη καί άνελήφθη είς τού; ουρανούς ό Κύριος ημών Ιησούς.
Χριστός.

'Η Παλαιστίνη, ήτις έλέγετο καί Χαναάν^ εκτείνεται πρός ν.
τοΰ όρους Άντιλιβάνου, είναι δέ κατά τό πλείστον ορεινή καί διαρ-
ρέεται ύπό τού ποταμού Ίοοδάνου, είς 6ν έβαπτίσθη ό Σωτήο τοΰ
Κόσμου. Ό ποταμός ούτος πηγάζει έ'κ τίνος κλάδου τοΰ Άντιλι-
βάνου καί, διερχόμενος διά τής λίμνης Τιβεοιάδος, έκβάλλει είς τήν
Νεκράν θάλασσαν. Τό πρός ά. τοΰ Ίορδάνου μέρος εί^αι πεδινόν
καί καλείται Π(ραία' τό δέ πρός τήν Μεσόγειον θάλασσαν ύποδιη—
ρειτο άλλοτε είς τρία μέρη, τήν Γαλιλαίαν πρός β., τήν Ίου-
δαίαν πρός ν. καί τήν Σαμάρειαν, κειμένην μεταξύ τών δύο άλλων.

Τό κλΐμα τής χώρας είναι θερμόν, τό δέ έδαφος εύφορώτατον καί
διά τοΰτο ή Αγία Γροιφή ονομάζει αύτήν γήν ρέουσαν μέλι καί γάλα,

Οί κάτοικοι τής Παλαιστίνης είναι μίγμα διαφόρων λαών, μεταξύ
τών όποιων ύπάρχουσι καί πολλοί ^Ελληνες. Καί έν μεν τή Γαλι-
λαία επισημότερα πόλις είναι ή Ναζαρέτ, έν ή άνετράφη ό Τησοΰς,
έν δέ τή Ιουδαία ή Βηθλεέμ, εις τήν οποίαν υπάρχει τό σπήλαιον,
όπου έγεννήθη, καί πρός β. αύτής ή Ιερουσαλήμ, όπου έσταυρώθη
ό Λυτρωτής τοΰ κόσμου. Ή Ιερουσαλήμ κείται επί οροπεδίου ύψη-
λοΰ καί είναι ή πρωτεύουσα τής Παλαιστίνης έχουσα 43,000 κατ.
Έν αύτη υπάρχει ό ναός τοΰ Παναγίου Τάφου καί εδρεύει ό Πατρι-
άρχης Ιεροσολύμων, τό δέ έπίνειον αύτής είναι ή Ίόπη.
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Πρός ν. της Συρίας κείται ή Αραβία,έκ τής οποίας μόνον τά επί
τοΰ Αραβικού κόλπου δυτικά παράλια αύτής κατέχει ή Τουρκία. Εν-
ταύθα κείνται αί ίεραί πόλεις τών Μωαμεθανών ή Μέκκα, έν τη
όποία έγεννήθη ό προφήτης Μωάμεθ, ό ιδρυτής τής θρησκείας τών
Τούρκων, καί ή Μεδίνα, εν η ευρίσκεται ό τάφος αύτού

ΑΦΡΙΚΗ

Ή Αφρική είναι μία εκ τών τριών ηπείρων τοΰ παλαιού κόσμου,
ορίζεται δέ πρός ά. ύπό τοΰ Ίνδικοΰ ωκεανού, πρός δ. ύπό τού
Ατλαντικού, πρός β. ύτό τής Μεσογείου θαλάσσης καί τής Ασίας,
πρός ν. δέ καταλήγει είς τό άκρωτήριον τής Καλής ελπίδος. ' Ή
Αφρική είναι τριπλασία τής Εύρώπηξ, εχει δέ περί τά 200 έκατ.
κατ., έξ ών οί πλείστοι άνήκουσιν είς τήν Αίθιοπικήν φυλήν, οί όέ
λο

ιποί είς τήν Καυκασίαν.

'Η Αφρική διατέμνεται ύ~ό τοΰ Ισημερινού κάί το μέν μεγαλεί-
τερον μέρος αύτής κείται έν τ ή δια κεκαυμένη ζώνη. μικρόν δε μόνον
μέρος πρός β. καί πρός ν. εκτείνεται είς τάς δύο εύκρατους ζώνας.
Ή παραλία της Αφρικής είναι ώς επί τό πολύ μονότονος, εκ δέ τών
νήσων, αίτινες πεοιστέφουσιν αύτήν μεγαλειτέρα είναι ή Μαδαγα-
σκάρ, ή όπία κείται προς ν.ά. καί κατοικείται ύπό λαοΰ ανήκοντος
είς τήν Μαλαϊκήν ουλην.

Τό έδαφος τής Αφρικής άλλαχοΰ μέν είναι εύφορώτατον καί κο-
σμείται ύπό μεγαλοπρεπεστάτων δασών, άλλαχοΰ δέ πάλιν, καθώς
εν τη Σαχάρα είναι γυμνόν καί καλύπτεται ύπό άμμου" τά άμμώδη
ταΰτα μ,έρη καλούνται έρημοι, οί δέ εντός αυτών σύδενδροι καί
χλοεροί τόποι λέγονται οάσεις.

Τό κλίμα αύτης είναι θερμόν καί μάλιστα είς τάς πεδινάς χώ-
ρας τάς κειμένας έν τη διακεκαυμένή ^ώνη, είς τήν οποίαν, όταν ό
ήλιος ρ.εσουρανη, ρίπτει τάς άκτϊνας αύτοΰ κατακορύφως ή ελάχιστα
πλαγίως καί επομένως κατακαίει αύτήν. Καί είς μέν τόν Ίσημερινόν
η ημέρα είναι πάντοτε Ι'ση μέ τήν νύκτα, εκατέρωθεν δ' αύτοΰ ή δια-
φορά τών ημερών καί τών νυκτών είναι ελαχίστη, τό δε λυκόοως,
την έσπέραν καί τό λυκαυγές τήν πρωίαν βραχύτα,τα.

Είς τάς περί τόν Ισημερινόν χώρας αί βροχαί είναι συχναί καί διαρ-
κείς, άπωτέρω δέ τοΰ Ισημερινού διακρίνονται ώρισμέναι έποχαί βρο-
χών, αΐτινες εναλλάσσονται μετά τής ξηρασίας" αί βροχαί αύται είναι
ραγδαΐαι καί διαρκείς καί λέγονται βροχαί τών τροπικών. Ύπάρχουσιν
Ομως έν τη Άφρικη καί χώραι, είς τάς όποιας ούδέποτε πίπτει σταγών
ύδατος. -

'Η Αφρική παράγει καφέ, βανάνας, φοίνικας καί πολλά άλλα
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προϊόντα, τά όποίχ έν Ελλάδι δεν δύνανται νά εύδοκιμήσωσι,
καί τρέφει πολλά άγρια ζώα, καθώς έλέοαντας, ίπποποτάμους, ρινο-
κέρωτας, καμηλοπαρδάλεις, πιθήκους καί στρουθοκαμήλους, τά όποία
δεν ύπάρχουσιν έν ταϊς ήμετέραις χώραις. Οί δέ ποταμοί αύτής βρί-
θουσι κροκοδείλων. "Ολίγοι έκ τών κατοίκων τής Αφρικής είναι χρι-
στιανοί, οί δέ περισσότερο·, είναι είδωλολάτοαι, λατρεύοντες ώς θεούς
εύτελή τινα αντικείμενα, καί Μωαμεθανοί. Μέγα μέρος τής Αφρι-
κής ύπετάχθη ύπό τών Εύρωπαίων, ή Δ.ινυπτος καί ή Τρίπολις είναι
ύποτεταγμέναι είς τούς Τούρκους, ολίγα δέ μόνον κράτη τής ηπεί-
ρου ταύτας διατελούσιν άκόμη ανεξάρτητα.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ή Αίγυπτος είναι ηγεμονία ύποτελής είς τήν Τουρκίαν, κάτεχε ·.
τήν β.ά. γωνίαν τής Αφρικής καί χωρίζεται άπό τής Ασίας ύιά
τής διώρυγος τού Σουέζ, διά τής όποιας συγκοινωνεί ή Ερυθρά θά-
λασσα μετά τής Μεσογείου. Ή Αίγυπτος κατέχει πρός ν. καί πρός
δ. μεγάλας εκτάσεις, αΐτινες είναι ώς έπί τό πλείστον έρημοι, τά δέ
καλλιεργήσιμα μέρη τής Αιγύπτου ανέρχονται είς 30,000 τετραγ.
χιλιόμετρα, έν οίς κατο.ικούσιν ύπέρ τά 7 εκατομμύρια κατ. 'Εκ τού-
των ύπέρ τά 5 εκατομ. είναι Φελλάχοι, περί τάς 700,000 Κόπται,
οί δέ λοιποί είναι "Αραβες, Τούρκοι καί διάφοροι Εύρωπαΐοι, έν οίς
περί τάς 100,000 "Ελληνες. Οί Κόπται καί οί Φελλάχοι κατάγονται
έκ τών αρχαίων Αιγυπτίων, άλλ' οί μέν Κόπται είναι χοιστιανοί, οί
δέ Φελλάχοι είναι Μωαμεθανοί, ομιλούντες τήν Άραβικήν γλώσσαν.

Ή Αίγυπτος πρός ά. έχει τάΆραβικά όρη καί πρός δ. τά Λιβυκά,
έν τώ μ.εταξύ δέ άπλουται χώρα πεδινή, ήτις εύρυνομέ*η πρός β.
καταλήγει ες τήν θάλασσαν. Τήν πεδιάδα ταύτην διαρρέει ό Νείλος,
ό μέγιστος ποταμός τής Αφρικής, ό όποιος πηγάζει εκ τής παρά
τόν Τσημερινόν χώρας καί ρεων πρός β. έκβάλλει διά πολλών στο-
μάτων είς τήν Μεσογειον θάλασσαν. Ό Νείλος κατά τό θέρος πλημ-
μυρεΐ έ'νεκα τών ραγδαίων βροχών, αΐτινες πίπτουσιν είς τά ενδότερα
τής Αφρικής καί κατακλύζει όλην τήν πεδιάδα τής Αιγύπτου μετα-
βάλλων αύτήν εις άπέραντον λίμνην, ύπέρ τήν οποίαν έξέχουσιν ώς
νησίόια αί πόλεις καί τά χωρία* έπειτα δέ άφοΰ τά ύδατα έπανέλ-
θωσιν είς τήν κοίτην τοΰ ποταμού, ή πεδιάς μένει κεκαλυμμένη ύπό
παχύτατης ιλύος, ή όποία λιπαίνει θαυμασίως τήν χώραν καί καθιστή
αύτήν εύφορωτάτην.

Τό κλΐμα τής Αιγύπτου είναι θερμ,όν καί διά τούτο συντελεί σπου-
δαίως εις τήν γονιμότητα τής χώρας, ή όποία σπείρεται δις καί
τρις τού έτους αποφέρουσα πλείστα προϊόντα" τά κυριώτερα τούτων
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είναι οί δημητριακοί καρποί, τά όσπρια, η όρυζα, ό βάμβαξ, τό σακ-
χαροκάλαμον καί οί φοίνικες.

Ή Αίγυπτος διαιρείται είς δύο μέρη, την Άνω Αί'γυπτον, κειμε-
νγ)ν προς ν. καί τήν Κάτω Αί'γυπτον,ή όποία εκτείνεται άπό του μέ-
ρους εκείνου,όπου εύρύνεται ή πεδιάς, ό δέ Νείλος διακλαόοΰται καί
σχηματίζει τό 'λεγόμενον Δέλτα μ-έχρι τών παραλίων τής Μεσογείου
θαλάσσης.

Έπισημότεραι πόλεις τής όλης Αιγύπτου είναι τό Κάϊρον η
Πρωτεύουσα τής ηγεμονίας, κειμένη μεταξύ τής "Ανω καί Κάτω
Αιγύπτου καί έ'χουσα 375000 κατ. Πλησίον αύτής είναι αί τρεις με-
Υαλαι πυραμίδες,τάς όποιας ανήγειραν προ χιλιάδων έτών οί βασιλείς
της αρχαίας Αιγύπτου" ή μεγίστη τών πυραμίδων είναι ήπυραμίςτού
Χέοπος έ'χουσα 14 0 μέτρων ύψος. Έν δε τή Κάτω Αίγύπτω επιση-
μότερα πόλις είναι ή Αλεξάνδρεια,τήν οποίαν έκτισεν ό Μέγας Αλέ-
ξανδρος, έχουσα μ,έγα έμπόριον καί 230000 κατ. έν οίς πολλοί καί
ττλουσιώτ-ατοι "Ελληνες, Πρός ά. αύτής είναι τό Πορτ-Σαίδ είς τήν
βόρειον είσοδον τής Σουεζΐου- διώρυχος, έν τώ μέσω δέ του Δέλτα
είναι ή Τάντα έ'χουσα 35000 κατ.' δΓ αύτής διέρχεται ό σιδηρόδρο-
μος, όσϊ.ς ενώνει τήν Άλεξάνδρειαν μ.ετά του Καίρου. Ή ηγεμονία
τής Αιγύπτου περιέρχεται διαδοχικώς είς τούς άπογόνους του Μεχμέτ
Αλη- ό δέ ήγεμών αύτής λέγεται άντιβασιλεύς ή Κεδίβης (Μέγας
Κύριος) καί κυβερν<χ τήν χώραν ύπό τήν έπίβλεψιν τής Αγγλίας ή
οποία κατέλαβε στρατιωτικώς τήν Αί'γυπτον τώ 1882 καί έκτοτε
Κατέχει αύτήν. .

Έν τή β. παραλία τής Αφρικής κ,εϊνται προσέτι ή ηγεμονία τής
Τύνιδος άποτελουμένη έξ Όθωμανών καί ύπό τήν προστασίαν τής
Γαλλίας.

Ή Αλγερία αύτη απετέλει άλλοτε δημοκρατίαν εκ πειρατών Όθω-
μανών φοβερών. Το)ρα είναι σπουδαία άποικία τής Γαλλίας· πρω-
τεύουσα Άλγεριον.

Το Μαρόκκον πρ§ς β.δ. μέρος τής Αφρικής κατοικείται επίσης
^πο Μουσουλμάνων καί κυβερνάται ύπό τυραννικωτάτου Σουλτάνου*
^ρώτεύοΛΛτα Μαρόκκον δευτέρα καθέδρα τοΰ Σουλτάνου είναι τό Φέζ.

Α ΜΕ Ρ I Κ Η

Ή Αμερική λέγεται καί Νέος Κόσμος, άνεκαλύφθη δέ ύπό τοΰ
-Κίριστο.φόρου Κολόμβου τώ 14 μ. Χ. Ή ήπειρος αύτη εκτείνεται

τω δυτικώ ημισ<ραιρί<ο άπό τών βορείων πολικών /ωρών μέχρι
'ϊ^εδόν τής νοτίου κατεψυγμένης ζώνης, ορίζεται δέ προς Α ύπό τοΰ
Ατλαντικού ώκεανςΰ, πρός Δ ύπό τοΰ Ειρηνικού καί πρός Β ύπό

Μ



142

Βορείου Παγωμένου ωκεανού. 'Η Αμερική είναι ολίγον μικρότερα
τής Ασίας καί σύγκειται έκ δύο μεγαλειτέρων τμημάτων, τά όποΐα
συνέχονται δι? μακράς λωρίδος ξηράς" έκ τούτων γο μεν πρός βοο-
ράν λέγεται Βόρειος, τό δέ πρός νότον Νότιος Αμερική, ή δέ συνα-
πτουσα α,ύτάς χώρα Μέση ή Κεντρική Αμερική.

Μεταξύ τής Βορείου καί τής Νοτίου Αμερικής ύπάρχουσι πολλαι
νήσοι έγκατεσπαρμέναι έν τω Άτλαντικώ ώκεανώ, α'ίτινες λέγονται
Δυτικαί Ίνδίαι. Ή Αμερική έχει μίαν μεγάλην όοοστο'.χίαν, η
όποία εκτείνεται άπό β. πρός ν. καί κατέχει τό δυτικόν μέρος αμ-
φοτέρων τών τμημάτων. · Πολλά- τών όοέων τής Αμερικής είναι
ηφαιστειώδη, άλλα δέ πάλιν έγκρύπτουσι πολύν χουσόν άφθονώτα-
τον άργυρον καί πολλά άλλα ορυκτά, τά πλείστα δέ πεοικαλύπτον-
ται ύπυ μεγαλοπρεπεστάτων &κσών, έν οίς διαιτώνται φοβερώτατα
θηρία καί άλλα ζώα. "Όλον τό άλλρ μέρος τής Αμερικής είναι
κατά τό πλείστον ττεδινόν, πολλαχόύ δέ καλύπτεται ύπό γιγαντιαίων
δασών καί διαοο ε ε τα · υ πο π ολλών καί- μεγάλων ποταμών, έξ ών ό
Μισισιπής έν τή Βοοείω καί ό Αμαζόνιος έν τ ή Νοτίω Αμερική
είναι οί μέγιστοι ποταμοί τού κόσμου.

Ή Αμερική έχει ποικιλίαν κλιμάτων, έν τή δίάκεκαυμέν-/) ζώνη
το κλίμα είναι θερίΛον, εκατέρωθεν αύτής είναι εύκραες, είς δε τάς
χώρας τάς κειμένας πρός τούς πόλους είναι ψυχρόν καί διά τούτο η
ήπειρος αύτη τρέφει τά ζώκ όλων τών ζωνών κκί παράγει τά προ-
ϊόντα όλων τών κλιμάτω . Οί κάτοικοι τής Αμερικής άνέρχονται
είς 122 εκατομ. έκ τών όποιων ύπέρ τά 70 έκατοα.. άνήκουσιν είς
τήν Καυκασίαν φυλήν, οί δέ λοιποί είς τήν Άμερικανικην, τήν Αί-
θιοπικήν καί την έκ τής επιμιξίας τών τριών τούτων παραχθεΐσαν
Μιγάδα φυλήν.

Ή Αμερική περιλαμβάνει πολλά κράτη δημοχ.ρατικώς κυβερνώ-
αενα' το μέγιστον τούτων είναι αί Ήνωμεναι Πολιτεΐαι τής Βορείου
Αμερικής, αί όποΐαι σύγκεινται έ*κ πολλών μικρών κρατών άποτε-
λούντων όμοσπονδίαν. Οί κάτοικοι τών Ηνωμένων πολιτειών άνέρ-
χονται εί; 60 εκατομ. Πρωτεύουσα δέ αυτών είναι ή Βασιγκτών καί
μεγίστη πόλις ή Νέα Υόρκη έχουσα 1,600,000 κατ.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

'Η Αυστραλία είναι ή ελαχίστη τών ηπείρων, εχει σχήμα κυκλο-
τερές καί κείται πρός Ν τού Ισημερινού, μεταξύ τού Ινδικού κά^
τού Μεγάλου ή Ειρηνικού ωκεανού. Ή Αυστραλία ονομάζεται καί
Λ'λ« *Ο.Ι.Ιαγόία, διότι πρώτοι "Ολλανδοί θαλασσοπόροι άνεκάλυψαν
τήν ήπειοον ταύτην ποό 250 περίπου ετών καί Εδωκαν είς αυτήν τό

ι ι
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°'νθμα της πατρίδος των, έπειτα όμως έλησμονήθη καί ουδείς πλέον
'Φοόντισε πεοί αυτής, εως ότου κατελήφθη ϋπο τών "Αγγλων τω

1770.

Πρός ΒΑ τής Αυστραλίας είναι πολυάριθμα συμπλέγματα νήσων,

ών όλίγαι τινές κείνται έν τώ άνατολικφ ήμισφαιρίφ, όλαι δε αί
αλλαι έν τω δυτικφ. Ό νησιωτικός ούτος κόσμος λέγεται Πο.Ιννηΰία
καί ' Ω,κεαγία. διότι αί νήσοι αί άποτελούσαι αυτόν κείνται έν τω
Με γάλω ώκεανφ. 'Η Αυστραλία δέν έχει τήν ποικιλίαν, τήν οποίαν
εχουσιν αί αλλ.αι ήπειροι. Ή παραλία αυτής είναι μονότονος, τά ορη
μικρά καί ώς επί τό πολύ άδενδρα, ολίγοι μόνον ποταμοί ρέουσι δΓ
ολου τού έτους, έν δέ τω έσωτερικφ τής χώρας σπανιώτατα βρέχει.
Αί πεδιάδες τής Αυστραλίας άλλαχού μέν καλύπτονται ύπό άφθο-
νωτάτης πόας, άλλαχού δέ πάλιν σκληοοτάτων θάμνων άποτε-

λούντων δάση άδιάβατα.

Τό κλίμα αύτης πρός Β μέν είναι θερμός πρός Ν δέ εύκραές. Τά
ζώα καί τά φυτά της Αυστραλίας είναι ώς έπί το πολύ διάφορα τών
^λλων ηπείρων καί πολύ παράδοξα.Εκείνο όμως, το όποιον προσείλ-
κυσε τούς Εύρωπαίους, είναι τά πλούσια χρυσωρυχεία, τά όποια
ανεκαλύφθησαν έν τη Αυστραλία προ 50 περίπου έτών, σήμερον
οε οί κάτοικοι αύτης ανέρχονται είς 3 έκατομ. άποτελούντες πέντε
αυτονόμους πολιτείας έξαρτωμένας έκ της Αγγλίας. Οί πλείστοι
τ<ον κατοίκων της Αύστραλίας έπεδόθησαν είς τήν γεωργίαν καί τήν
κτηνοτροφίαν, είσαγαγόντες έξ Εύρώπη; τά χρησιμώτεοα τών ζώων
καί τών φυτών, άτινα άποφέρουσιν είς αυτούς πολυ περισσότερα κέρδη
από τά χρυσωρυχεία. Έπισημότεραι πόλεις τής Αυστραλίας είναι ή
Σίδνεϋ καί η Μελβούρνη.

ΤΕΛΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ I. 2ΑΛΙΒΕΡΟΤ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ©§£>-

Τδ Ύπουργειον τών Εκκλησιαστικών καί της
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Πρός τό»· κ. Ν. Μ έταζαν.

"Εχοντες ύπ' όψει τόν νόιχον^ΒΤΓ' τής 1 Ιουλίου 1895, τό
σχετικόν Β.διάταγμα τής ^Β7!* Οκτωβρίου ιδίου έτους,τάς προκηρύ-
ζ,ε-ς περί διαγωνισμού διδακτικών βιβλίων τής στοιχειώδους εκπαι-
δεύσεως κα) τήν εκθεσιν τής οικείας επιτροπείας, δηλούμεν ύμΐν, οτι
εγκοινομεν τήν ύφ' υμών είς τόν διαγωνισμόν ύποβληθεΐσαν
γρίφίαν οπως είσαχθ*7ι επί πενταετίαν άπό τού προσεχούς σχολι-
κού έτους ώς διδακτικόν βιβλίον διά τούς μαθητάς της Δ'. τάξεως
τών δημοτικών σχολείων, δημοσίων, δημοσυντηρήτων καί ιδιωτικών.
Καλεΐσθε δ όπως έκτελέσητε τά ύπό τού είρημένου νόμου κλπ. υπα-
γορευόμενα καί τας ύπό της επιτροπείας άναγραφοαένας παρατηρήσεις.
Ο ' Υπουργός

Α Θ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Χτέφ. Μ. Οαρέσης

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΝ 1899—1904

ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ τής Π- Διαθηκης
ΪΕΡΑ ΙΣΤΟΣΙΑ τής Α*. Διαθήκης

ΙΣΤΟΡΙΑ τής Νεωτέρας 'ΚΛΛαόος συνταχθείσα βιογραφικώς μίτ' εικόνων.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ τής Νέας 'ΕΛΛηηχης γΛώσσης μετά πολλών πινάκων τών

ρημάτω/ της /.αΟωμιλημένης. Έκοοσις τετάρτη βελτιωμένη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Μαθήματα 'Ορθογραφίας

% Τεύχος Α'. διά τήν Β' τάξιν τοδ Δημοτικοί Σχολείου
» Β'. » » Γ' .>» » » η

β Γ'. » » Δ' ο » » »

» Δ'. » » Ε' » » πλήρους Σχολ. χαί ΑΤ.ν τοΰ 'ΕλληνιχοΟ
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