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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

μερος -α.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 1.
Τί λέγεται ορίζων; Πόσα και ποία είνε τά κύρια σημεία τοϋ όρί·
ος; Είπε τά δευτερεύοντα σημεία τοϋ ορίζοντος. Ποίοι άνερ,οι
ΐουσιν έκ των σημείων τοϋ ορίζοντος;1 Τί σχήμα εχει ή Γή; Πώς
δεικνύεται ή σφαιρικότης της Γης; Τί λέγεται αξα>ν της Γης ; 2
ί λέγονται πόλοι; Πόσοι και ποιοι είνε οί Πόλοι της Γης; Εις ιτό-
χρόνον στρέφεται ή Γή περί τον άξονά της; Ποιον τό άποτέ-
}ια της κινήσεως ταύτης; Είς πόσον χρόνον στρέφεται ή Γή
έριξ τοϋ Ηλίου; Πώς λέγεται ή κίνησις αυτη τής Γης; Ποιον τό
;οΐέλεσμα τής κινήσεως ταύτης; Ποΐαι είνε αί 4 ώραι τοΰ
;ους·; Ποίους μήνας περιλαμβάνει εκάστη; Τί λέγετομ τροχιά τής
[ς; Τί λέγεται υδρόγειος σφαίρα;

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ ΣΦΑΙΡΑΣ
ΈπΙ της υδρογείου σφαίρας παρατηρουμεν κύκλους με-
,ους καΐ μικρούς· οί κύκλοι οΰτοι χρησιμεύουν διάνα
,ωμεν την θέσιν των πόλεων καΐ χωρών φανταζόμεθα
\ δη οί κύκλοι οΰτοι; ύπάρχουσι και επί τής επιφανείας
|| Γης. Είνε δε οί έξης:

βορράς = Τραμουντάνα

ϊ?ότος = ^Οστρια

^ΑΛηλιώτης = Λεβάντης
ζέφυρος = Μπουνέντης

8. Ό άξων τής Γής έχει μήκος 12.

Βορειοανατολικός = Γραΐος
Βορειοδυτικός = Μαΐστρος
Νοτιοανατολικός == Σορόκος
Νοτιοδυτικός — Γαρμπής.

Μ



Κνκλοι της νδρογείον σφαίρας

1. Ό Ισημερινός καϊ οί Παράλληλοι κύκλοι.

Ισημερινός λέγεται ό μέγας κύκλος, ό όποιος ευρίσκεται
είς τό μέσον της σφαίρας και απέχει εξ ϊσου από τους δυο
Πόλους1. Ό Ισημερινός διαιρεί την Γήν είς δυο ημισφαί-
ρια, βόρειον καΐ νότιον.

Μεταξύ του Ισημερινού καΐ των Πόλων υπάρχου σι κα'
πολλοί ά'λλοι κύκλοι, οΐ όποιοι εινε παράλληλοι προς τον Ί-

σημερινόν και δια τουτό
ονομάζονται Παράλλη-
λοι. Έκ τούτων οί σπου^
δαιότεροι εΐνε 4, οι δύό
πολικοί και οί δύο τρο^
πικοί' και πολικοί μεν
λέγονται οί ευρισκόμενος
πλησίον των Πόλων, τρο-:
πικοί δε οί ευρισκόμενοι!
πλησίον του Ισημερι-
νοί}. Και εις μεν τό βό-[
ρειον ημισφαίριο ν ευ-|
ρίσκονται ό Βόρειος Πολικός κύκλος καΐ ό Τροπικός
τον Καρκίνον, εις δέ τό νότιον ήμισφαίριον ευρίσκονται ό;
Νότιος Πολικός κύκλος καΐ ό Τροπικός τον Αιγόκερω.|

Ό Ισημερινός ονομάζεται τοιουτοτρόπως, διότι, οσοΙ
τόποι ευρίσκονται έπ' αύτοΰ, έ'χουσι πάντοτε ΐσημερίαν, δηλ.
τάς ή μέρας ϊσας προς τάς νύκτας (12 ώραι ήμέραι και 12
ώραι νΰξ). "Οσον δέ τόπος τις κείται μακρότερον του 3Ιση
μερινοΰ (είτε νοτίως είτε βορείως-, τόσον και ή διάρκεια
της ημέρας και της νυκτός γίνεται μεγαλυτέρα' π. χ. έν

1. Ή περιφέρεια τοΰ Ισημερινού εχει μήκος .40.003.000 μέτρων.:



Κύκλοι της υδρογείου σφαίρας

'^λεξανδρεία ή μεγίστη ήμερα ή ή νύξ διαρκεί 14 ώρας, εν
Α,θήναις 14 1/2 ωρας, εν Κωνσταντινουπόλει, Θεσσαλονίκη
αι Βαρκελώνη 1δ ώρας, έν Βερολίνα) 16 1/2 ώρας, εν Πε-
ι ρουπόλει 18 V® ώρας. Έν δε τω Β. Πολικω κΰκλφ ή με-
'ίίστη ήμερα (9 Ιουνίου) ή ή μεγίστη νύξ (9 Δεκεμβρίου)
1]ίαρκεΐ 24 ώρας* τότε ο "Ηλιος δεν δΰει επί 24 -ώρας,
ίλλά περιφέρεται κύκλω του ορίζοντος. Έάν προχωρήσωμεν
εέραν τοϋ Β. Πολικού κΰκλου, θά άπαντήσωμεν τόπους·
|ς ιούς οποίους ή μεγίστη ήμερα διαρκεί 1, 2, 3, 4, 5
ιηνας" εις δέ τον Πόλον υπάρχει μία εξάμηνος ήμερα και
ίία εξάμηνος νύξ.

Τό ίδιον παρατηρείται καΐ έν τω Νοτίω ήμισφαιρίω,
ίλλά αντιθέτως, δηλ. όταν τό Βόρειον εχη την μεγίστην ήμέ-
(αν, τό Νότιον εχει την μεγίστην νύκτα.
! Αι πόλεις, α! όποΐαι κείνται επίτοϋ ιδίου παραλλήλου,
Εχουσι την ιδίαν διάρκειαν της ή μέρας καΐ τής νυκτός καΐ
έας ιδίας συγχρόνως ώρας τοϋ έτους (ουχί όμως και τάς

■Ιδίας ώρας του ημερονυκτίου).

| ■ ~ - ' -"·"'"■

2. Οί Μεσημβρινοί κύκλοι.

Μεσημβρινοί λέγονται οί κύκλοι, οί όποιοι διέρχονται δια
εών δυο Πόλων και τέμνουσι καθέτως
?ρν Τσημερινόν. "Εκαστος μεσημβρινός
διαιρείται καθέτως εις 2 ή μεσημβρι-
νούς. "Οσοι τόποι κείνται επί τοϋ ιδίου
μι μεσημβρινού έ'χουσι τάς ιδίας ώρας
φϋ ημερονυκτίου" π. χ. ή Κωνσταντι-
νούπολις, ή Αλεξάνδρεια και ή Πετρού-
:κ>λις, επειδή κείνται επί τοϋ ιδίου ήμι-
μεσημβρινοϋ, εχουσι την ιδίαν ώραν
ίεσημβρίαν. Οι μεσημβρινοί εινε πολλοί" έκ τούτων ό διερ-

ί
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Ζώναι της Γης

χόμενος δια της νήσου Φέρρου 1 ονομάζεται Πρώτος Μ* (
οημδρινός και διαιρεί την Γήν εις δυο ημισφαίρια, 9Ανί
τολικόν καϊ Δντικόν. "Οσον τόπος τις κείται ανατολική
τερον τοΰ πρώτου μεσημβρινού, τόσον βλέπει την άνατολ*1
του Ήλιου ενωρίτερον και τουναντίον.

ΖΩΝΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ή θερμοκρασία δεν εινε εις όλα τα μέρη της Γης ή ΐδίι'
παρά τον Ίσημερινόν επικρατεί συνήθως μεγάλη θερμόττ >
πέραν των Τροπικών κύκλων μετρία καϊ πέραν των Πο/η
κών κύκλων μέγα καϊ άφόρητον ψύχος

Ή επιφάνεια της Γης αναλόγως της θερμοκρασίας δια:

ρεΐται εις δ ζώνας,){
όποια ι εινε αί εξης: ί
διακεκανμένη ζών$
αΐ δύο εύκρατοι "Και <
δύο κατεψνγμέναι

Διακεκανμένη
γεται ή ζώνη, ή όπο
ευρίσκεται μεταξύ τί
δυο Τροπικών και ε)| ί
εν τω μέσω της τ<!
Τσημερινόν. Έν τοφ·
τη επικρατεί άφόρητ];
θερμότης (35°-60°ΚέίΙ
σίου), διότι εδώ αϊ ακτίνες τοΰ Ηλίου πίπτουσι καθέτΦ
Την μεγάλην θερμότητα της ζώνης ταύτης μετριάζουσιν ]β
πολλά μέρη τα θαλάσσια ρεύματα, οι άνεμοι και αι συνεχε -
βροχαί. Εις την ζώνην ταΰτην διακρίνομεν δυο εποχάς, τί

1. Ή Φέρρος είνε μία άπό τάς Καναρίας νήσους, αί όποϊ .
κείνται είς τα ΒΔ. της Αφρικής.

- ' : -- - : · * ! ·



Ζώναι της Γης

■φράνκα! την βροχεράν. Αίχώραιτ%ζώνηςταΰτης καλύπτονται
πό πλούσιας καϊ γιγαντιαίας βλαστησεως φυτών ενταύθα θε-
ίζουσι δίς και τρις τοΰ έτους, άνεκαλΰφθησαν δέ εν τη Άφρικη
$άση κατέχοντα εκτασιν μεγαλυτέραν της Γαλλίας και Αυστρίας.

Εύκρατοι λέγονται αι ζώναι, αίόποΐαΐ ευρίσκονται μεταξύ
ών Τροπικών και τών Πολικών κύκλων, βορεία εύκρατος
',ώνη καϊ νοτία εύκρατος ζώνη. Εις ταύτας ή θερμοκρασία
ίνε μετρία, δ;ότι αΐ ακτίνες τοΰ Ήλιου πίπτουσι πλαγίως.

Κατεψνγμέναι λέγονται αι ζώναι, αΐ όποΐαι κείνται πέ-
κχν τών Πολικών κύκλων και εχουσιν εν τω μέσω αυτών
ους πόλους, βορεία κατεψνγμένη ζώνη καϊ νοτία κατε-
ψνγμένη ζώνη. Εις τάς ζώνας ταύτας επικρατεί μέγιστον
ια! άνυπόφορον ψΰχος (35°-6δ° Κελσίου υπό τό Ο), διότι
Κ'ταΰθα αί ακτίνες τοΰ Ήλιου πίπτουσιν έτι πλαγιώτερον.
Ένταΰθα τό θέρος διαρκεί ολίγας εβδομάδας καϊ ό χειμών
εινε φρικαλεώτατος. Ουδέν δένδρον, ουδεμία πόλις υπάρχει
εν ταυταις ταις χώραις, πανταχού δέ βασιλεύει ερημία.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 2.

Τί χρησιμεύουν οί κύκλοι επί της υδρογείου σφαίρας; Έκ τών κύ-
κλων ποίοι είνε οί σπουδαιότεροι; Διατί λέγεται Ισημερινός; Εϊς τί
-διαιρεί ό Ισημερινός την Γήν; Ποια είνε τά μάλλον απέχοντα άπό
τον Ίσημερινόν μέρη τής Γής; Είς τί διαιρεί ό πρώτος μεσημβρινός
;τήν Γήν; Πόθεν διέρχονται οί μεσημβρινοί; Πόθεν άρχεται έκαστος
Ιήμιμεσημβρινός και ποϋ τελειόνει; "Ολοι οί παράλληλοι εχουσι τό
Ιΐδιον μήκος; Ποίοι είνε μικρότεροι; "Οταν οί κάτοικοι τοΰ τροπικού
τοΰ Καρκίνου εχωσι την μεγίστην ήμέραν, τί εχουσιν οί κάτοικοι
τοΰ τροπικού τοΰ Αιγόκερω; Μεταξύ τίνων κύκλων ευρίσκεται ή δια-
κεκαυμένη ζώνη; Τί εχει εν τω μέσιρ της; Μεταξύ τίνων κύκλων ευ-
ρίσκεται ή βορεία εύκρατος ζώνη; Μεταξύ τίνων ή νοτία; Τί εχει
«ν τφ μέσφ της ή βορεία κατεψυγμένη ζώνη; Πόθεν προέρχεται ή
διαφορά τής θερμοκρασίας είς τούς διαφόρους τόπους; ΕΙς ποίον

ήμισφαίριον κείται ή Ευρώπη καϊ είς ποίαν ζώνην; -

-*-



Χαρτογραφία.

Εΐπομεν. όη οί Γεωγραφικοί χάρται είνε εικόνες, αί|
οποίαι παριστάνουσι τά διάφορα μέρη τής Γης είς πολι|
μικρόν μέγεθος από τό πραγματικόν.

Ό αρχιτέκτων διά την κατασκευήν μιας οικοδομής κα-ί
μνει κατ' αρχάς τό σχέδιον της οικοδομής επί τοϋ χάρτοχί
ουχί τόσον μέγα, όσον είνε τό μέγεθος της οικοδομής, διότ>
τοϋτο είνε αδύνατον, αλλά 50 ή 100 ή. 1000 φοράς μικρο-Η
τερον από τό πραγματικόν καΐ επειτα με τήν βοήθειαν τού-
του τοϋ σχεδίου κτίζει όλόκληρον τήν οικοδομήν καθώς τό]
σχέδιον εκείνο παριστάνει τήν οικοδομήν, τοιουτοτρόπως
και οί Γεωγραφικοί χάρται παριστάνουσιν εν μέρος τή~
Γης ουχί τόσον μέγα, καθώς είνε τό πραγματικόν, διότι
τοϋτο είνε άδΰνατον, αλλ9 εις σχήμα πολύ μικρόν, δηλ. ΙΟΟΟν
2000, 3000, 10000, 1 έκατομμ. φοράς μικρότερον τοϋ
πραγματικοϋ. Ή δέ σχέσις τοϋ μικροϋ τούτου σχήματο£
προς τό πραγματικόν μέγεθος τοϋ μέρους τής Γής, το;
οποίον παριστάνεται, λέγεται χλϊμαξ. Γράφεται δέ ώς έξης 1.ί |
20000. Τό 1 σημαίνει τό πραγματικόν μέγεθος, ό δέ κατο-ί
πιν αριθμός (οποιοσδήποτε καΐ άν είνε) σημαίνει ποσά^ι^)
εινε μικρότερος ό Γεωγραφικός εκείνος χάρτης τοϋ πραγμα'
τικοϋ (εις μήκος)1.

Σημ. Δύναται ό διδάσκων νά ςρέρη παραδείγματα πολλά διά
κατανόηση σαφώς ό μαθητής τήν κλίμακα του Γεωγραφικού χάρτο^-;

1. Διάνα εΰρωμεν τό δλον μέγεθος, πρέπει νά πολλαπλασιάσω ι*6^
τόν μέγαν αριθμόν, δηλ· τον δεύτερον, επί τον εαυτόν του. 20.00
20 000.=400 έκατομμ. τοιαύτα φύλλα Γεωγραφικού χάρτου καλ^'
πτουσιν δλον τό πραγματικόν μέρος.



Γύμνασμα

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 3.

[Η; # ρ (

! Τι λέγεται χλΐμαξ; τί παριστάνουν οί χάρται; πώς άναγινώσκον·

ται οί Γεωγραφικοί χάρται; Σχημάτισον τόν χάρτην τοΰ πίνακος.

της αιθούσης 20άκις μικρότερον (είς μήκος) άπό τό πραγματικόν.

ΖΣημείωσον τήν κλίμακά του. Αύτός ό Γεωγραφικός χάρτης είνε 2*

έκατομμ. μικρότερος (είς μήκος) τοΰ πραγματικού· σημείωσον τήν

ίΐλίμακά του. Έΰρέ τάς κλίμακας των εντός του βιβλίου σου Γεω ·

γραφικών χαρτών και έξήγησον αύιάς. 'Ανάγνωσον τόν χάρτη ν τοΰ—

τόν. Τί παριστάνουν τά τεμάχια αυτά τής ξηράς, τά όποια είνε διε-

«κορπισμένα μέσα είς τήν θάλασσαν; 'Αντίγραψον τό σχήιια ταύτης

τής νήσου, ταύτης τής λίμνης, ταύτης τής χερσονήσου, τούτου τοΰ·

τίοταμοΰ, τούτου τοΰ δρους έπί τοΰ πίνακος ή έπΐ τοΰ χάρτου τοΰ*

τετραδίου σου.

{» ' - ' . -



ΖΜΖΕΞ^ΟΣ ΙΒ'

ΕΥΡΩΠΗ

("Εκτασις 10 εκατ. □ χλμ. — Κάτ. 423 εκατ.).

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΥΡΟΠΗ

(Έκτασις 169.300 □ χλμ. —Κάτ. 6.130.000).

ΕΛΛΑΣ

("Εκτασις 65.200 □ χλμ. — Κάτ. 2.650 000).

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 4. 1

Πόθεν ορίζεται ή * Οθωμανική Ευρώπη; πόθεν ή "Ελλάς; Ποίας
-χώρας περιλαμβάνει ή "Οθωμανική Ευρώπη; ποίας ή "Ελλάς; Είς
πόσους νομούς διαιρείται ή Όθωμανική Ευρώπη; είς πόσους ή
Ελλάς; "Από τοΰ Βασιλικού άναχωροΰντες μέχρι τοΰ Μαυροβουνίου
ποίους κόλπους θα άπαντήσωμεν; ποίας χερσονήσους ; ποία άκρω
τήρια; ποίους πορθμούς; Ποία είνε τά όρη τής 5 Οθωμανικής Εύρώ
πης; ποια της Ελλάδος; "Από τοΰ Κερατίου κόλπου προχωροΰντες
παραλίως μέχρι τοΰ Μαυροβουνίου τίνων ποταμών τάς έκβολάς θο
άπαντήσωμεν; Ποϊαι είνε αί λίμναι τής "Οθωμανικής Ευρώπης: ·?
ποϊαι τής "Κλλάδος; "Από τοΰ Βασιλικού μέχρι τοΰ Άλεσσίου ποία»
παράλιοι πόλεις ευρίσκονται; Ποϊαι είνε αί μεσόγειοι πόλεις τής
"Οθωμανικής Ευρώπης; ποϊαι τής Ελλάδος; Ποϊα τά προϊόντα τω|
-δύο τούτων κρατών; ποίον τό πολίτευμα αύτώντ Τί γνωρίξε
περί Κρήτης;

1. Ό μαθητής δφείλβι προηγουμένως κατ3 οίκον ή έν τχί σχολή ττ| βα|
■θεία του διδασκάλου γραπτώς νά ά.-ταντήση είς τάς έρωτησεις τοΰ παρόντόΐ
γυμνάσματος.



Βουλγαρία 11
ί  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  I ■ .
("Εκτασις 96.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 4·3;Ο.ΟΟΟ).
Ορια. — Ή Θράκη, ή Μακεδονία, ή Σερβία, ή Ρουμα-
νια και ό Εύξεινος Πόντος.
Χωραι. — Ή ιδίως Βουλγαρία και ή Βόρειος € )ράκη ή
"Ανατολική Ρωμυλία.
Κολπος. — Τοΰ Πνργον.
Ακρωτήρια. — Τό Αΐμόνιον και ή Καλή "Ακρα.

Ορη. — Ή Ροδόπη, ό Αίμος (Μπαλκάν) καΐ τό Σκόμιον.

Πεδιάδες. — Τής Φιλιππουπόλεως και τοΰ Δουνάβεως.
|ί Ποταμοί. — "ο "Ε6ρος καΐ ό παραπόταμος αύτοϋ Τονν-
τζας, 6 Δονναβις (μεταξύ Βουλγαρίας καΐ Ρουμανίας) και οι
^παραπόταμοι αύτοϋ "Ισκερος και *Ιάντρας.

Πόλεις. — Α') Τής ιδίως Βουλγαρίας.

α') Μεσόγειοι ·

Σόφια (100 χ. κ.), είς τούς πρόποδας τοϋ Σκομίου, παρά
τόν "Ισκερον · πρωτεύουσα* οχυρά, εμπορική και βιομήχα-
νος· πανεπιστήμιον* Όθωμ. πρεσβεία και προξενείον.

Πλεννα (20 χ. κ.), οχυρά. Εντός αυτής πολιορκηθείς τω
1878 ό στρατάρχης Γαζή Όσμάν πασάς υπό των Ρώσσων
«ντέστη γενναίως.

Τύρνοβον (13 χ. κ.), αρχαία πρωτεύουσα· εριουργεία και
μεταξουργεία.

Σοϋμλα (20 χ. κ.), όχυρωτάτη καΐ εμπορική.

β') Παραδοννάβειοι'

Βίδίνιον (30 χ. κ.), εμπορική καΐ βιομήχανος.

Νικόπολις (15 χ. κ.), σώζουσα αρχαία Ελληνικά νο-
μίσματα.

Σίστοβον (15 χ. κ.), εμπορική (δέρματα καΐ βάμβαξ).
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Ροντοούκιον (35 χιλ. κ.), οχυρά και εμπορική. Όθωμα-
νικό ν προξενείον.

Σιλίστρια (20 χ. κ.), μετά ταυ την άμφότεραι αί όχθαι τοΰ·;
Δουνάβεως άνήκουσιν εις την Ρουμανίαν.

γ') Παράλιοι"

Βάρνα (40 χ. κ. έξ ών πολλοί "Ελληνες), λίαν εμπορική
(γεννήματα, ωά, όρνιθες καϊ πρόβατα). Όθωμαν. προξενείον^

Βαλτοίκιον καϊ Καβάρνα, κατοικουμεναι τό πλείστον^
υπό Ελλήνων* σιτηρά και ίχθΰες.

Β') Τής Ανατολικής Ρωμυλίας.

α') Μεσόγειοι"

Φιλιππούπολης (50 χ. κ. έξ ών πολλοί "Ελληνες), έπΐί
του "Εβρου, κτισθεΐσα υπό τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας:
Φιλίππου* μάλλινα καϊ βαμβακερά υφάσματα" Φιλανθρω-
πικά Καταστήματα" Όθωμανικόν προξενείον.

Τύρνοβα-Σεμενλή, ά'φθονα σιτηρά.

Τατάρ ΠαξαρτξΙκ (20 χ. κ.), επί τοΰ "Εβρου" σιτηρά.

Σημ. Προς Ν. κείνται επί τής Ροδόπης τα χωρία τών Πομάκ<»ν,
Βουλγάρων μωαμεθανών.

Στενήμαχος (13 χ. κ.), κωμόπολις Ελληνική.

Χάοκιοϊ (15 χ. κ.), κατ1 έτος εμπορική πανήγυρις.

Εοχη-Ζαγαρά (20 χ. κ.) καϊ Γένη Ζαγαρά, σιτηρά και!
ροδέλαιον.

Ίάμπολις (10 χ. κ.) και Σήλνμνος (2ό χ. κ.), επί τοΰ
Τοΰντζα' μάλλινα υφάσματα (σαγτάκία).

Καβακλή (6 χ. κ.), κωμόπολις Ελληνική* κτηνοτροφία.

Κεζανλϊκ (10 χ. κ.), τυρός καϊ όνομαστόν ροδέλαιον.

β') Παράλιοι, αί όποΐαι κατοικούνται τό πλείστον υπό
Ελλήνων* Σωζούπολις 3 χ. κ.), οίνοι και ϊχθΰες.

Πύργος (15 χ. κ.), έμπορική (βοΰτυρος, ερια και τυρός).
Όθωμανικόν προξενείον.
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|* Αγχίαλος, άλλοτε πόλις ωραία καΐ πλούσια έχουσα 6 χ. κ.
ιιογενείς, πυρποληθεΤσα δέ τω 1906 υπό των Βουλγάρων.

Μεσημβρία (2 χ. κ.), άλυκαί, ιχθΰες.
|ί Σιδηροαρομικον συμπλεγμα.

(Ό σιδηρόδρομος άπό τό Μουσταφά πασά φθάνει είς τό Τύρ-
νοβα-Σεμενλή, όπου διχάζεται* και ή μέν μία γραμμή διευθύνεται
είς τήν Φιλιππούπολιν κτλ. ή δέ άλλη είς τήν Ίάμττολιν κτλ.)

Φιλιππούπ. - Τατάρπαζ.- Σόφια - Σερβία.

1. Τύρν.-Σεμενλή] Τάμπολις - Πύργος - Βάρνα - Σοϋμλα -

Ρουτσούκιον-Ρουμανία.
Βί Βάρνα - Σούμλα-Τύρναβος - Πλεΰνα - Σόφια.

Κάτοικοι. — Βούλγαροι, Τούρκοι (600 χιλ.), "Ελληνες
(70 χιλ.) κ. ά. οϊτινες καταγίνονται εις τήν γεωργίαν και
«τηνοτροφίαν. Οι Βούλγαροι Θεωρούνται τήν καταγωγήν
ϊλανοι. Τήν Θρησκείαν είνε σχισματικοί ορθόδοξοι' δ θρη-
σκευτικός αρχηγός αυτών ("Εξαρχος των Βουλγάρων) εδρεύει
είί Κωνσταντινουπόλει.

Κλίμα. — Ψυχρόν, αλλ* ύγιεινόν.
Εδαφος. — Λίαν ευφορον.

προ ϊόντα. — Σιτηρά, ροδέλαιον, κάνναβις, μέταξα, ξυ-
ίεία, καπνός* ή κτηνοτροφία λίαν ανεπτυγμένη (πρόβατα,
Ιριον, τυρός, βούτυρος, δέρματα). Όλίγα μέταλλα.

Βιομηχανία. — Περιωρισμένη (βυρσοδεψεία, υφαντουρ-
γία, ταπητουργεία καΐ ξυλουργεία).

Εμποριον. — "Ηρχισε νά άναπτύσσηται.
Εκπαιδευςις. — Όλονέν διαδίδεται* Πανεπιστήμιον, Πο-
λ.υτεχνείον και 50 γυμνάσια.

• Πολίτευμα. — Μοναρχία συνταγματική μετά Βουλής (Σο-
'ράνιε.). Ό βασιλεύς φέρει τόν τίτλον «Τσάρος των Βονλ-
άρων> .—' Ο Φερδινάνδος Α'.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΙερι τής καταγωγής τών Βουλγάρων ουδέν σαφές γνω-
οίζομεν' άλλοι μεν λέγονσιν, δχι κατάγονται έκ της Ιδίας
μετά τών Τούρκων οικογενείας και οτι κατφχησαν παρά τας
δγθας τοΰ εν Ρωσσία ποταμού Βόλγα, έξ ου καϊ τό ονοαά
των άλλοι δε λέγονσιν, δτι κατάγονται από τους Σλαΰους. ||

Τους Βουλγάρους βλέπομεν έν τη 'Ιστορία τ φ 500 μ. Χ
μεταξύ τοΰ Δουνάβεως και τοΰ Αίμου' τφ 502 ηπείλησαν {
την Κωνσταντινούπολη· καϊ διά τοΰτο ό αυτοκράτωρ τηζ
Κωνσταντινουπόλεοις "Αναστάσιος ήναγκάσθη τά κτίση τεϊ- ]
γος από τοΰ Ευξείνου μέχρι της Προποντίδος (τείχος τοΰ |
"Αναστασίου) διά να εμπόδιση αυτούς νά φθάνωοι μέχρι τήζί
Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την έποχήν ταντην μέρος τών |
■Βουλγάρων ήσπάσθη τον Χριστιανισμόν.

Μετά ταΰτα β/.έπο μεν τους Βουλ.γάρους νά κυβερνώνται
νπό βασιλέων είδωλ.ολ.ατρών. Έπϊ τοΰ βασιλέως ανιών Βο-
γορι "Ελίηνες ιεραπόστολοι, οί εκ Θεσσαλονίκης άγιοι

Κύ-

ριλλος και Μεθόδιος, έδιδα ξ αν εις αϋτούςτόν Χριστιανισμόνν
Τφ 976 δ βασιλεύς αυτών Σαμουήλ εγένετο κύριος τής
Σερβίας, τής Βοσνίας και τοΰ Μαυροβουνίου και παρηνώ-
γλει πολύ τους Βυζαντινούς' άλλΛ τφ 996 ό αυτοκράτωρ
Βασίλειος ό Β' κατόπιν πολέμου 25 έτών νικά αυτούς «V
διαφόρους μάγας καϊ α,ίγμαλώτίσας 15 γιλ. προσηνέχθη λίαν
άπανθρώπως προς αυτούς εξορύξας τους οφθαλμούς αυτών, |
διό καϊ Βούλγαροκτόνος έπωνομάσθη. \

Μετά ταύτα ϋπετάγησαν είς τους ηγεμόνας της Σερβίας
και τω 1389 εις τούς 'Οθωμανούς.

Άμα οί Βούλγαροι έξησθένησαν, έπέδραμον την χώραν}
αυτών διάφοροι σλαυϊκαι φυλαί' μετά τών φυλών τούτων
συνανεμίχθησαν οί Βούλγαροι και απώλεσαν την γλώσσαν



των, τήν οποίαν άντικατέστησεν ή σλαυϊκή, και ώς εκ
" ο·ντον ένομίσθησαν Σλανοι τήν καταγωγήν.

3Ιετά τον Ρωοσοτουρκικδν πόλεμον τοΰ 1877—78 ή
Ϊονλγαρία έγένετο ηγεμονία, ήτις μετά τινα ετη κατέλαβε
Οί τήν * Ανατολική ν Ρωμνλίαν.

Τφ 1906 οι Βούλγαροι έπυρπόλησαν τήν [ώραίαν έλληνι-
}ίν πόλιν Άγχίαλον και διά της βίας κατέλαδον πάσας τάς
κκλησίας και τά λαμπρά σχολεία, τά όποια διετήρουν οι
ρ,ογενεΐς (ώς τά Ζαρίφεια και το Μαράσλειον εν Φιλιπ-
ιονπόλει κ. α.) επί τω σκοπώ νά άναγκάσωαιν αντονς νά
κβονλγαρισθώσιν. Πολλοί των ομογενών μή δυνάμενοι νά
\7ΐοφέρωσι τάς παντοειδείς καταπιέσεις εκ μέρους τοΰ βονλ-
'αρικοΰ όχλου ήναγκάσθησαν νά χαταφύγωσίν άλλοι εις την
Οθωμ. Εϋρώπην και άλλοι είς τήν Ελλάδα, δπου έκτισαν
ομωνύμου ς πόλεις (Νέαν 3Αγγίαλον κτλ.).

Τφ 1908 έκηρύχθη άνεξάρτητον βασίλειον.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 5.

Πώς χωρίζεται ή Βουλγαρία άπό τής Ρουμανίας; Πώς ή ιδίως
Βουλγαρία άπό τής "Ανατ. Ρωμυλίας; Ποΰ απολήγει ό Αίμος ;
δίς ποίαν θάλασσαν ευρίσκεται τό Δίμόνιον άκρωτήριον; Ποιον
ΜΪλπον σχηματίζει ό Εύξεινος Πόντος είς τά παράλια τής Βούλγα-
ρος; Προς ποίον μέρος τής Βουλγαρίας ευρίσκεται ή Σερβία ·
Σοΐαι πόλεις τής Βου?^γαρίας ευρίσκονται επί τοΰ "Εβρου καΐ ποϊαι
ϊ3ΐι τοΰ Δουνάβεως ; Ταξείδιον σιδηροδρομικώς άπό Κωνσταντινου-
πόλεως μέχρι Ρουτσουκίου. Όμοίως άπό Βάρνης μέχρι Θεσσαλονί^
ις. Είπε τάς πόλεις της Θεσσαλίας.
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ΡΟΥΜΑΝΙ Α

(Έκτασις 130.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 6.000 000).

Ορια. — Ή Βουλγαρία, ή Σερβία, ή Αυστροουγγαρία, η
ΙΡωσσία και ό Εύξεινος Πόντος. .

Χωραι.—Ή Βλαχία, ή Μολδαβία και ή Δόβροντσα. \ Ι

Ορη. — Τά Ανατολικά Καρπάθια καϊ τά Νότια Καρπά-
θια (ή ΤρανσυλβανικαΙ "Αλπεις) μεταξύ Αυστροουγγαρίας
και Ρουμανίας.

Πβδιαδες. — Ή Βλάχικη.

Ποταμοί. — Ό Δούναβις, χυνό μένος εις τον Εύξεινο ν
Πόντον διά 3 στομίων1, Κίλιας, Σουλινά και Άγιου Γεωρ||
γίου, και οί παραπόταμρι αυτού Άλούτας, χωρίζων τήν
Βλαχίαν είς Μικράν και Μεγάλην, ό Δονμποβίτσας, 6 Σερέτης
καϊ ό Προύθος, χωρίζων αυτήν από της Ρωσσίας.

Λίμνη. — Ή λιμνοθάλασσα Ραζίνη.

Πόλεις. Α ) της Βλαχίας.

Βονκονρέστιον (300 χ. κ.), πρωτεύουσα* επί τών δύο
όχθων τοΰ Δουμποβίτσα" οχυρά και βιομήχανος" πανεπί"
στήμιον, μουσείον, βιβλιοθήκη · εδρα τοΰ Μητροπολίτου
Ουγγροβλαχίας. Όθωμαν. πρεσβεία και Όθωμ. προξενείο^

Πλοέατιον (50 χ. κ.), εις τούς πρόποδας τών Καρπαθίο>ν|

Σινάΐα (15 χ. κ.), θερινή διαμονή τοΰ βασιλέοος.

Κραϊόβα (45 χ. κ.), βυρσοδεψεία, άλατωρυχεια, Όθωμα1|
ν ικόν προξενείον. '.]!

Έπί τοΰ Δουνάβεως"

Καλαφάτιον, απέναντι τοΰ Βιδινίου, πλησίον ταύτη*;

1. "Οπου σχηματίζεται Δέλτα, ήτοι χώρα περικλεισμένη υπό
•στομίων ποταμού.



χρχει τό χωρίον Δραγατσάνι, όπου έ'πεσε τώ 1821 ό !ε-
ι|ς λόχος, αποτελούμενος εκ σπουδαστών Ελλήνων. Όθω-
φνικόν προξενεΐον.

Τιούργεβον (20 χ. κ.), οχυρά και εμπορική· επίνειον τής
έ:>ωτευούσης, απέναντι .. τοΰ Ρουτσουκίου, μετά τοΰ οποίου
Γ>νδέεται διά γεφύρας, τήν οποίαν διέρχεται ό σιδηρόδρο-
Ιΐίς. Όθωμανικόν προξενεΐον.

Βραΐλα (60 χ. κ.), μεγάλη εξαγωγή σιτηρών μέχρι τής
^ ίλεως ταύτης ό Δούναβις είνε πλωτός. Όθωμανικόν προ-
είνείον.

: Β ) Τής Μολδαβίας· Ίάσιον (80 χ. κ. ών οί ήμίσεις Ίου-
>«ιίοι), παρά τόν Προΰθον διενεργεί σπόυδαΐον έμπόριον
ί;τά τής Ρώσσίας. Όθωμ. προξενεΐον.

Γαλάζιον (70 χ. κ.), επι τοΰ Δουνάβεως μεταξύ τοΰ Σε-
>κΐη και τοΰ Προύθου" ή έμπορικωτάτη πόλις τής Ρουμα-
ίρις (σιτηρά, ξυλεία κ. ά.). Όθωμανικόν προξενεΐον.
| ίίΓ") τής Δόβρουτσας· —

ΐΤονλτσα (20 χ. κ.), σιτηρά. Όθωμανικόν προξενεΐον.
: ΙΣονλινας (10 χ. κ.), είς τήν εΐσοδον τοΰ μεσαίου στο-
Ρόυ τοϋ Δουνάβεως, διά τοΰ οποίου εισέρχονται τά πλοία
ϊς αυτόν, ένθα ύπάρχουσι και δύο φάροι. Όθωμανικόν
άίοξενεϊον.. / - ..

I ' Κοοοτάντζα (30 χ. κ.), παράλιος" έμπορικωτάτη, έχουσα
Ηυσταθμον. Όθωμανικόν προξενεΐον.

Τσβρναβόδα, επί τοϋ Δουνάβεως" μεγάλη σιδηρά γέφυρα,
V οποίαν διέρχεται σιδηρόδρομος.

Σημ. Είςπολλάς πόλεις τής Ρουμανίας> και προ πάντων εις τό
1>θύργε|3ον, Βραΐλαν, Γαλάζιον, Τοΰλτσαν, Σουλινάν και Κωσεάν-
ν διαμένουσι πολλοί "Ελληνες εμπορευόμενοι άποτελοΰντες πλου-
κοινότητας, αϊ όποϊαι διατηροΰσι λαμπρούς ναούς και αξιόλογα
»·"}Όλεϊα. ·

Χ. Βλαστοο και 2. Σχουλίδον» Γεωγραρί-», Β' 2 *
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σίδηροδρομικον συμπλεγμα

Γιούργεβον- Ρουτσούκιον.
Κραϊόβα Ουγγαρία.
Τσερναβόδα- Κωστάντζα.

Πλοέστιον-Βραΐλα-Γαλάζ.-3Ιάσιον|^στ^Η

| Ρωσσία

Κάτοικοι. — Ρουμάνοι, "Ελληνες, Εβραίοι, Αθίγγανοι
Βούλγαροι, Ούγγροι κ. ά. καταγινόμενοι εις την γεωργία^
κτηνοτροφίαν, άλιείαν καϊ τό έμπόριον. — Οί Ρουμάνο
την θρησκείαν είνε Χριστιανοί ^Ορθόδοξοι.

Κλίμα. — Τό μεν θέρος θερμότατον, τον δέ χειμώνα τό-
σον ψυχρόν1, ώστε παγόνει ό Δοΰναβις, άλλ' όμως ύγιεινόν

Εδαφος. — Ποτιζόμενον τοΰτο υπό τών παραποτάμοτί
ττου Δουνάβεως καθίσταται εύφορώτατον

Προ ϊόντα. — Δημητριακοί καρποί, καπνός, λίνον, όπω
ραΐ' μέλι, κηρός, άφθονος ξυλεία* ίπποι, χοίροι, βόες* άλα
τωρυχεία και πηγαί πετρελαίου.

Βιομηχανία. — Μετρία (σάκχαρις, χάρτης, υφάσματα

Εμποριον. —Ζωηρότατον καί προ πάντων των σιτηρώ\
καϊ τών αλεύρων, διότι ή Ρουμανία εινε χώρα κατ' εξοχήν
γεωργική.

Εκπαιδευςις. — Όλονέν προάγεται διά τής ίδρύσεω;
σχολείων δύο πανεπιστήμια.

Πολίτευμα. — Μοναρχία συνταγματική μετά Βουλής
και Γερουσίας. — Κάρολος δ Α

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Η Ρουμανία τ δ πάλαι έκαλεΐτο Δακία* δ αϋτ οκράτα)ρ τή£
Ρώμης Τραϊανός υποτάξας αυτήν σννέστήοεν αυτόθι άποι-

1 Τό τοιούτον κλίμα λέγεται ήπειροοτιχόν.
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οι άποικοι Ρωμαίοι ουναναμιχθέντες μετά των κατοί-
Χ^ν τής Δακίας, των Δακών, και άλλων λαών απετέλεσαν το
*ονμανικόν έθνος. "Αλλοι πάλιν εθνολόγοι λέγονσιν, δτι εϊνε
λάνϊκής καταγωγής και δτι εις τάς φλέβας αυτών ουδέ ρανίς
ομαϊζοϋ αίματος κυκλοφορεί.
Τήν Ρουμανίαν έπέδραμον πολλοί λαοι (Βισιγότθοι, Ονν-
Ρ «Ι; Σλαΰοι, Βούλγαροι, Κουμάνοι, Μογγόλοι, Πολωνοί,
Γ Ούγγροι) και τελεύταΐον οι Τούρκοι.

Οί Τούρκοι κατ' αρχάς μεν διώριζον ιθαγενείς διοικητάς
μ ?όεβόδας), μετά ταντα δμως επεμπον ηγεμόνας φόρου ϋπο-
ύ.\εις (όσποδάρους)' τούτους έξέλεγον εκ τών έπιφανεστέρων
Ελληνικών οικογενειών τοϋ Φαναριού (Φαναριώται).

"Εκ τών 'Ελλήνων ήγε μόνων άξιοι λόγου εινε 6 εξ Ήπεί-
ον Βασίλειος Λουποΰλος (1634), ήγεμών τής Μολδαβίας·
ντος ύπήρξεν ήγεμών προοδευτικός, προστατεύσας τάς τέ-
νάς και τάς έπιστήμας Γ0 Νικ. Μαυροκορδάτος, δστις νπήρ
ε ν εις εκ τών ενεργεί ικωτάτων ηγεμόνων τής Βλαχίας,
ροαγαγών τάς τέχνας και τά γράμματα και συντελέσας είς
ην ενημεοίαν τοΰ λαοϋ Ο υιός αύτοϋ Κωνστ. Μανροκορ-
οτος (1730), τοϋ οποίον ή ηγεμονία άφήκε σπονδαίαν έπο-
ήν εν Βλαχία' δ ήγεμών ονιος ήλάττωσε τους φόρους καΐ
νεκούφισε τους 'πάσγοντας αγροτικούς πληθυσμούς. ' 0 Σοΰ-
ίος, ό Καρατζάς, ό Μουρούζης, ό Ύψη?αχντης κ. ά. οϊτινες
εγάλ,ως συνετέλεσαν είς τήν άνάπτυξιν τών κατοίκων, οί
ποΐοι εϋρίσκοντο είς νηπιώδη κατάστασιν.

Κατά τό 1821 ή- Πύλη επαυσεν άποστέλλουαα είς τάς ήγε-
ονίας Ελληνας ηγεμόνας, ήρχιοε δε πάλιν νά δισρίζη ίθα-
ινείς ώς έν Μολδαβία τόν Τωάννην Στούρτζαν και έν
ϊΧαχία. τόν Γέώργιον Γκίκαν.

1 ν·Η Τουρκία έξη κολούθει κατέχουσα τάς ηγεμονίας ταύτας
ψάρι τής εκρήξεως τοϋ Ρωσσοτουρκικου πολέμου τοϋ 1828'
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τότε διά τής συνθήκης της Άδριανουπόλεως (1829) ό αύτοξ!
χράτωρ τής Ρωσσίας άνεκηρύσσετο προστάτης τών ήγεμσί

νιών, δ δέ Σουλτάνος απλώς έπικυρίαρχος αυτών.

- ' - 1|
Μετά την γαλλικην έπανάσταοιν του 1848 άνεπτύχθη παρά

τοις. Ρουμάνοις ή ιδέα της ενώσεως τών δύο ηγεμονιών ε«

§ν κράτος. Τώ 1853 ή Ρωσσία παρά τάς διαμαρτυρίας τήί

Υψηλής Πύλης κατέλ.αβε τάς παραδονναδείονς ηγεμονίαI

και διώρισε διοικητην τούτων τον πρίγκηπα Μεντζικώφ

ενεκα τοΰ όποιου έκηρύχθη ό Κριμαϊκός πόλεμος* κατά το!

πόλεμον τούτον εγένοντο παρά τον Δούναδιν πεισματώδεις

μάχοι μεταξύ Ρώσσών και Τούρκων, αΐτινες ήνάγκασαν τοί^

Ρώσσονς νά έκκενώσωσι τάς δύο ηγεμονίας. 'Αφοΰ δε άπΜ

χώρησεν έξ αυτών καϊ ό τούρκικος στρατός τη μεσολ>αβήσ§

τών Μεγάλων Δυνάμεων, ή Πύλη έπέτρεη'ε κατά Ίανουάριά

τοΰ 1861 την ενωσιν τών ηγεμονιών και τότε εξελέγη κόΐ

νός ήγεμών αυτών ό Άλέξ. Κούζας' τοιουτοτρόπως εγένεπ

η ΐδρυσις τοΰ Ρουμάνικου κράτους.

Επί τής εποχής του ήγεμόνος τούτον (1863) καϊ τη πρό
τάσει αύτοϋ κατεοχέΰησαν και έδημεύθησαν τά κτήματα τ&
μοναστηριών τών ' Ορθοδόξων °Εκκλησιών τής 3Ανατολή.
Τω 1865 έξηναγκάσθη δ ήγεμών Κούζας νά παραιτηθη κ«:
τότε αί βουλαι έξέλ.εξαν ηγεμόνα τής Ρουμανίας τον πρίψ
κηπα Κάρολον Χοχεντζόλερν (Ρερμανόν), δ στις έλθω ν ζί
Κωνσταντινούπολη· αυτοπροσώπως ελ^αδε παρά τοΰ ΣονλτΟ
νου τό φιρμάνιον τής εγκαθιδρύσεως αυτοΰ

Κατά τον Ρωσσοτονρκικδν πόλεμον τον 1877.— 78
λονότι δ ρουμανικός στρατός μεγάλως έδοήθησε τους Ρώ<
σον ς, έν τούτοις ή Ρωσσία παρά τάς υποσχέσεις αυτής έλώ
παρά τής Ρουμανίας την εύφορωτάτην χώραν τής Βεσσαρί
βίας" αντί δέ τής χόραίας ταύτης επαρχίας παρεχώρησεν £
την Ρονμανίαν την έλώ δη Δόβρουτσαν. 3 Από της έποχΛ
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ί: \%\της δ ήγεμών τής_ Ρουμανίας Κάρολος προσέλαβε τό τί-
\οΡ Βασιλικής Ύψηλότητος' κατά Μάρτιον δέ τοϋ 1881
ϊηρνχθη βασιλεύς τής Ρουμανίας.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 6.

• Ρ όσο ι είναι οί κάτοικοι τής Ρουμανίας ; πόσοι τής "Οθωμανικής
ώπης ; πόσοι τής "Ελλάδος ; πόσοι; τής Βουλγαρίας; Πώς χωρί-
Φφι ή Ρουμανία άπό τήν Βουλγαρίαν; πώς άπό την Ρωσσίαν ;
κς άπό τήν Αύστροουγγαρίαν; πώς άπό τήν Σερβίαν; Πώς χωρι-
κά». ή Θρ<£κη άπό τήν Μακεδονίαν; πώς ό νομός "Ιωαννίνων άπ4
>ν νομόν να ρτης ; 'Εκ τών παραποτάμων τοϋ Δουνάβεως ποιοι
ιέίρχονται τήν Βλαχίαν και ποίοι τήν Μολδαβίαν; Είπε τάς παρα-
ουναβείους πόλεις κατά σειράν άρχόμενος άπό τοΰ Σουλινά- Ποία
[ίάι ή πρωτεύουσα τής Ρουμανίας; τό έπίνειον ταύτης; ποία βουλ-
*ρική πόλις ευρίσκεται άπέναντι τούτου; Ποίον είναι τό έπίνειον
»ν "Αθηνών; ποιον τής Σπάρτης; ποίον τής Λαμίας; ποιον τών
ωαννίνων; ποίον τής Λαρίσης ; ποίον τής'Αδριανουπόλεως; Τί
νφρίζεις περι Βραΐλας ; ΕΙς ποίαν πόλιν τής Ρουμανίας κατοικοΰσι
αλλοί "Εβραίοι; είς ποίας τής Όθωμανικής Ευρώπης; Εϊς ποίας
άλεις τής Ρουμανίας κατοικοΰσι πολλοί "Ελληνες; Ποία ή έμπορι-
α.·τά τη πόλις τής Ρουμανίας; ποία τής Ελλάδος; ποία τής Ό θω-
ανικής Εύρώτης; Πόσα τά στόμια τοΰ Δουνάβεως ; διά τίνος είσέρ-
ονται τά μεγάλα ατμόπλοια ; εως ποΰ προχωρούν; Ποία πόλις
Β'ϊται πρός Δ. τής Κωστάντζης; Προς Δ. ταύεης ; Περιοδεύων πα-
οι λ ί ως άπό Σουλινά μέχρι Κωνσταντινουπόλεως τί θά άπαντήσης ;

I I " ; : --4- ■

ΙΕ Ε. Ρ Β I Α

("Εκτασις 48 ΟΟΟ □ χλμ.—Κάτοικοι 2.8ΟΟ.ΟΟΟ).

] ιΟρια. — Ή Ρουμανία, ή Βουλγαρία, ή Όθωμανική Ευ-
ώπη και ή Αυστροουγγαρία.

Ορη. — Ό Σερβικός Αίμος, όστις άπολήγει πλησίον τοϋ
ίούνάβεως απέναντι τών Τρανσυλβανικών "Αλπεων και σχη-



ματίζεται τοιουτοτρόπως τό στενόν Σιδηραΐ Πνλαι ("ΟρσοβαΚί

Πεδιας. — Ή τοΰ Μοραΰου.

Ποταμοί. — Ό Δονναδις, μεταξύ Αυστροουγγαρίας κάι
Σερβίας, και οι παραπόταμοι αυτού Μοραϋος και Σανός1·.
μεταξύ Αυστροουγγαρίας και Σερβίας.

Πόλεις. — Βελιγράδιον (Λευκή πόλις, 80 χ. κ.), πρωί
τεΰουσα- επί τής συμβολής τοΰ Σαύου καϊ τοΰ Δουνάβεως1
ωραία καϊ εμπορική· πανεπιστήμιον έ'όρα τοΰ ΜητροπολίΙ
του Σερβίας. Όθωμ. πρεσβεία και όθωμ. προξενεΐοΛ'.

Σεμένδρια (12 χ. κ.), οχυρά, αρχαία πρωτεύουσα- μέγσ
εμπόριον χοίρων.

Κραγιούγεβατς (15 χ. κ.), βιομηχανία οπλών. Όθωμ
προξενείον. .

Άλεξινάτς, εμπορική.

Νύααα (25 χ. κ.), οχυρά πατρίς τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου
Όθωμ. προξενείον.

Πιρότ (10 χ. κ), παρά τά βουλγαρικά σύνορα.

Βράνια, εις τά σύνορα τής Μακεδονίας· σχοινιά. Όθωμ»
προξενείον.

σίδηροδρομικον συμπλεγμα.

Ι Λέσκοβατς - Βράνια- Μακεδονία.
Πιρότ, Νύσσα 5 ^ ^ ^

I Άλεξινάτς-Κραγτούγ. - Βελιγράδιον - Αύστρ»

^Κάτοικοι. —1 Την καταγωγήν Σλαϋοι, τήν θρησκείαν Χρι
ατιανοϊ Ορθόδοξοι, καταγινόμενοι κυρίως εις τήν κτηνο
τροφίαν.

Κλίμα. — Ψυχρόν, αλλ3 ύγιεινόν.

Εδαφος. — Λίαν ευφορον, άλλ' άμελώς καλλιεργημένοι

Προ ιόντα. — Αραβόσιτος, ολίγος σίτος, κάνναβις, λινοί
βαλανίδια κ. ά'. Πλείστα οικόσιτα, μεταλλεία σιδήρου, άν
θρακωρυχεία καϊ θερμά ιαματικά λουτρά.







Βιομηχανία, Εμποριον. — Ασήμαντα.
| Εκπαιδκυςις. — Μόλις ήρχισε νά διαδίδηται- 1 πανεπι-
α ΐμιον καΐ 20 γυμνάσια.

Πολίτευμα. — Μοναρχία συνταγματική μετά Βουλής,
κουψίνας). — Πέτρος Α'.

[ίίί
ί
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΊΙ Σερβία έ'λαβε τό όνομα εκ τών Σέρβων, οΐτινες εϊναι λαός-
ΐνϊκής φυλής κάτοικων καταρχάς περί τά Καρπάθιο.

Ό αυτοκράτωρ τής Κοινσταντινουπόλεως Ηράκλειος χώ
μ Χ. έπέτρεψεν είς αυτούς νά έγκατασταθώσιν έπι τοΰ
χχννάβεως' τότε κατέ?.αβον τήν Σερβίαν και τάς περι αυτήν
άρας και ίδρυσαν μικρόν κράτος έ'χοντες ίόίους ηγεμόνας
ονπάνους). ·

Οι Σέρβοι περί τό 890 παρήτησαν οριστικώς την είδούλο-
Χϊρείαν και έζήτησαν παρά του ' Ελληνος αύτοκράτορος τής
Ιφγσταντινονπόλεως Βασιλείου Ιερείς, οΐτινες έβάπτισαν και
)*δαξαν αυτούς.

'Επί τής εποχής τοϋ βασιλέως αυτών Στεφάνου Δουχάνν
ιεγάλως προώδευσε τό Σερβικόν κράτος' άλλά μετά ταύτα*
05ρήκμασε και έπι τέλους ύπετάγη είς τους Τούρκους (1389).

'ΕττΙ τής Τουρκοκρατίας οι Σέρβοι τά πάνδεινα υπέστησαν
αρά τών Γενιτσάρων και διά τοϋτο απεφάσισαν νά λάβωσι
I όπλα προς ύπεράσπισιν εαυτών, εως ου τώ 1830 ο>
Ιούλτάν Μαχμούτ ανεγνώρισε τήν αντονομίαν τής Σερβίας
ίχ1 διώρισεν ηγεμόνα αυτής φόρου υποτελή τόν Μιλός
>βρένοβιτς.

Τφ 1876 έπι τής ηγεμονίας τον Μιλάνου οι Σέρβοι έκή-
ϊξαν τόν πόλεμον εναντίον τών Τούρκων αΐ μάχαι τοϋ πο-
$μου τούτου έδόξασαν τά τουρκικά όπλα, περιήγαγον τήν

I Ιί ,'

- - " .



οροννιον

Σερβίαν εις την ετ/ατον κίνδυνον και ήνάγχασαν αυτήν ν
άναγνωρίση πάλιν την επικνριαρχίαν τής Τουρκίας.

Μετά τον Ρωσσοτουρκικδν πόλεμον του 1877 η Σερδία.
εχηρύχθη ηγεμονία ανεξάρτητος* τφ δε 1882 βασίλειον.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 7.

Πώς χωρίζεται ή Σερβία άπό τήν Αύστροουγγαρίαν; πώς από
την Ρουμανίαν; Ποϊα κράτη ευρίσκονται πρός Α. της Σερβίας
Μεταξύ τίνων κρατών ευρίσκεται τό στενόν "Ο ρ σοβά και πώς σχη;·
ματίζεται; 'Αναπλέων τον Λούνα β ιν από Σουλινα μέχρι Βελιγραδίου
ποίας πόλεις θα άπαν τη ση ς και είς ποια κράτη άνήκουσιν αΐται
Είπέ τάς πόλεις τής Πελοποννήσου. Γράψον τό σιδηροδρομικό^
σύμπλεγμα τής "Οθωμανικής Ευρώπης. Ποίας πόλεις θά άπαντήσης

μεταβαίνων σιδηροδρομικώς άπό Κίυν/πόλεως είς Βελιγράδιον;

—-——- ' --- $ ]

ΜΑΥΡΟΒΟΤ ΝΙΟΝ

("Εκτασις Ρ.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 250.000,».

Ορια. — Ή ΌΘωμανική Ευρώπη, ή Αυστροουγγαρία
και τό Άδριατικόν Πέλαγος.

Ορη. —- Ό Δορμίτωρ και ό Κώμ.

Ποταμος. — Ό Μοράτσας, έκ τοΰ Δορμίτορος είς τήν
Λαδεάτιδα λίμνη ν. .

Πόλεις. - Λ') Μεσόγειοι * Κετίγνη (4 χ. κ.), επί υψηλής;
θέσεως πρωτεύουσα* έ'δρα τοΰ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου
Όθωμ'. πρεσβεία και προξενείον.

Ποδγορίτσα (10 χ. κ ), παρά τον Μοράτσαν, οχυρά
Όθωμ προξενείον. ·. - " Γ Λ

Νίξιτς (4 χ κ.), εν μέσω ορέων, οχυρά. ]

Β') Παράλιοι- 'Αντίβαρι (2 χ. κ.), πολεμικός λιμήν πα-
ραχωρηθείς τφ 1878 υπό τοΰ Όθωμ. Κράτους. Όθωμα-
νικόν προξενείον. |
' - .. ■ ' ■ ί



Αονλχαϊνον (5 χ κ.), εμπορικός λιμήν. Όθωμ. προξενεΐον.

ατοικοι. —Σέρβοι, Χριστιανοί 'Ορθόδοξοι καίτινες'Αλ-
οί. Οί Μαυροβούνιοι είνε γενναίοι και αρειμάνιοι, όμι-
λοι τήν Σερβική ν γλώσσαν καΐ καταγίνονται είς τήν κτη -
>||ροορίαν (ιδίως χοίρων) και γεωργίαν.
| Κλίμα λ — Ψυχρόν, άλλά ύγιεινόν.

[Εδαφος. Όρεινόν καΙ πετρώδες.

Προ ϊόντα. — "Ολίγα δημητριακά και μέλι.

Βιομηχανία, Εμποριον. — Ασήμαντα, δι* δ καΐ οί κα-
κοί προς ευρεσιν εργασίας μευαναστεύουσι προ πάντων
τήν Κωνσταντινούπολιν* διακρίνονται δέ διά την μεγά-
αύτών τιμιότητα.

[Ιολιτευμα. — Μοναρχία συνταγματική μετά Βουλής
ί^ουψίνας). — Νικόλαος Α'.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Το Μαυροβούνιον (Τσερναγκόρα) ήζο ηγεμονία υποτελής
Τ\ψην Σερβίαν μέχρι τον 1389 μ. Χ. Κατά τό έτος τοϋτο ή
ψρβία ύπέκυψεν είς τους Τούρκους διά τής μάχης τον Κοσ-
«Ροπεδίον' και τότε ό γαμβρός τον τελευταίου βασιλέως τής
\ά6ίας Γεώργιος Βάλοχας ανεδείχθη Ανεξάρτητος ήγεμών
&! Μαυροβουνίου.

ύ^νιος καθώς και οι διάδοχοι τον ύπερησπίσθησαν γεν-
ίφς τήν αυτονομία ν τον έθνους των. Τφ 1710 οι Μαυρο-
* νιοι ΰπέβαλον εαυτούς είς τήν Ρωσσϊκήν προστασίαν. Εις
\ ηγεμόνα (=Βλαδίκαν) Πέτρον Α' Πέτροδιτς (1710 —
οφείλει τό Μαυροβούνιον τόν πολιτισμόν του' διά τοϋτο
χει μεγαλοπρεπής μονή προς τιμήν τούτον πλησίον τής
τίγνης. Τό έργον τοϋτο έξηκολούθησεν δ έν ΓΙετρουπόλει
φοϊθεις διάδοχος αύτοϋ Πέτρος δ Β'. Τω 1910 άνεκη-
ψθη βασίλειον.

ι
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Ιταλία

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 8.

Δείξον τήν Λαβεάτιδα λίμνη·»·. Ποία πόλις ευρίσκεται έπ* αυτής
Τίνος νομοΰ πρωτεύουσα είναι; Ποιοι είναι οί ποταμοί τοΰ νομοί
τούτου; Είπέ τάς πόλεις τοΰ Μαυροβουνίου. Γράψον τάς πόλεις τήί
Στερεάς "Ελλάδος. ΔεΙξον τήν Καβάλλαν, τό Ταίναρον, τόν 'Ελλής-·
ποντον, τό Γαλάζιον, τόν Σκάρδον, τό "Αργός, τήν Νύσσαν, τό"*
Παρνασσόν, τήν Μάνήν, τήν Κέρκυραν κτλ. Εί,πέ τά κράτη τήζ
χερσονήσου τοΰ Αίμου με τάς πρωτευούσας και τούς βασιλεΐζ
αύτών. Γράψον ποίας πόλεις παραλίους θα άπαντήσ^ς άπό Σονί
λινά μέχρις Άντιβάρεω*.

--♦-

IX Α ΑΙ Α

("Εκτασις 287.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 36.ΟΟΟ.ΟΟΟ)

Ή Ιταλία αποτελεί χερσόνησον, ήτις εισέρχεται εις τήν
Μεσόγειον Θάλασσαν.

, Μάλτα.

Όρια. — Ή Γαλλία, ή Ελβετία, ή Αυστροουγγαρία, τί
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ιί·1ριατικόν πέλαγος, τό Ίόνιον, τό Τυρρηνικόν και τό Λι-
Ηΐρικόν.

Νήσοι — Ή Σικελία, ή Σαρδηνία και ή "Ελ.βα (Ιταλίας),
Κορσική (Γαλλίας) και ή Μελίτη ή Μάλτα (Αγγλίας).
ΚΟΛΠΟΙ. — Τής Βενετίας, τοΰ Τάραντος, τής Νεαττόλεως
ιϊ τής Γενονης.

ερσονησοι. -

ΡΑπονλί·ι καϊ ή
αλαδρία.

Ακρωτήρια. — Ή
μ τό Στταρτι-

ντον και τό ίΤάσ-

ιγ|| - ·ι

Πορθμοί. — Τοΰ
Ιτράντον,. ό Μεσ -
νιακός (ένθα σχη-
Γϋίζεταίφοβεράθα-
σσίαδ ίνη)1 και τοΰ
μ'.ιφατίον.

Ορη. — Αι "Αλπεις, μεταξύ Ιταλίας και τών γειτονικών
ατών (ύψηλοτέρα κορυφή τούτων τό Λευκδν "Ορος 4.810
τ»>α)· συνέχεια τούτων τά 'Απέννινα, τά όποια διασχίζουσι
μήκος τήν Τταλίαν και εμποδίζουσι νά σχηματισθώ-
μεγάλοι ποταμοί. Ηφαίστεια δέ ό Βεζούβιος και ή
τ να.

Ποταμοί. -—Ό Πάδος, ό μεγαλύτερος ποταμός τής Ττα-
ς, διαρρέων μετά τών παραποτάμων αύτοΰ τήν ευφορω-
πην Αομδαρδιχην πεδιάδα και χυνόμενος διά 4 στομίων

1 'ί . .-"'.■

Αί "Αλπεις.

4 Δίνη λέγεται βιαία συστροφή τών υδάτων δύο αντιθέτων
ματ ων.

* ]| - . '
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εις τό Άδριατικόν πέλαγος- ό "Αρνος καϊ ό Τίβερις εις τί
Τυρρηνικόν. -

Λίμνη. — Ή Ματζόρε .(= Μείζων).
Πόλεις. — Α') Μεσόγειοι· Ρώμη (520 χ. κ.),
βέρεως· πρωτεύουσα τής Ιταλίας και μία από τάς
ρας πόλεις τού κόσμου* εκ τών κτιρίων της διακρίνονται <
ναός τοΰ ' Αγίου Πέτρου (187 μ. μήκ.' και 150 μ. ύψ.), (

μεγαλύτερος χριστιανικός ναός τής οικουμένης, τό Κυρηνά
Χιον, παλάτιον τοΰ βασιλέως, τό Βατικανόν, όπου διαμένί
ό Πάπας, εχον 11.000 δωμάτια, μουσεΐον καϊ βιβλιοθήκη*
τό Πανεπιστήμιον, τό 'Αοτεροσκοπεΐον, τό Ωδεϊον κ. ά. Έμ
πορικωτάτη καϊ βιομήχανος. Όθωμ. πρεσβεία και όθα>|
προξενείον. Ή Ρώμη κατά τήν αρχαιότητα ή το πρωτεύουσ
τοΰ άπεράντου Ρωμαϊκού κράτους* εκ τών κτιρίων της δα
κρίνοντο τό Καπιτα'>λιον, τό Κολοσσαίον θέατρον δυνάμενο

Ναός τοΰ Άγίον
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περιλάβει 87 χιλ. θεατών και εν τω οποίω έπάλαιον οΐ
άυλοι με τά ά'γρια θηρία, έγίνοντο δέ καϊ ναυμαχίαι, διότι
δύναντο νά πληρώσιν αύτό δι' ύδατος τοΰ Τιβέρεως.

Φλωρεντία (200 χ. κ.), επί τοΰ Άρνου' πατρίς τοΰ περι-
ίήμου ζωγράφου Μιχαήλ-* Αγγέλου και τοΰ ποιητοΰ Δάντον'
[Ηό τοΰ 1865— 1871 πρωτ. τής Ιταλίας. Όθ. προξενείον.

Νεάηολις.

Βονωνία (160 χ. κ.), έχουσα τό άρχαιότατον πανεπιστή-
ίθν τής Εύροάπης ιδρυθέν τω 1088. Όθωμ. προξενείον.

Τονρΐνον (350 χ. κ.), έπι τοΰ Πάδου* πανεπιστήμιον
μ;πορική και βιομήχανος (μεταξωτά υφάσματα, ήδύποτα,
Μ|ίθλάτα\ Όθωμ. προξενείον.

; Μιλανον (600 χ. κ), έμπορικωτάτη" λαμπροί ναοί, πολυ-
^νειον και περίφημον θέατρον. Όθωμ. προξενείον.
Γ;|Β') Παράλιοι* ^Γ^νονα'(250 χ. κ.), ό πρώτος εμπορικός



και πολεμικός λιμήν τής Τταλίας* πανεπιστήμιον, ναυπηγείο
και τό ώραίότερον πτωχοκομεϊον τοΰ κόσμου" πατρίς τοΐ
Χριστοφόρου Κολόμβου. Οθωμ. προξενείον. Κατά τον Με-
σαίωνα άπετέλει δημοκρατίαν, εΐχεν ισχυρότατον στόλον κα
εξουσίαζε πολλάς πόλεις τής Ανατολής* εις τούς Γενουην-

" Βενετία.

σίους ανήκε και ό Γαλατάς της. Κ/πόλεως, ένθα έκτισαν τον
πνργον τον Χριοτυϋ (γιαγκήν-κιοσκΐοΰ\

Π ίσα (60 χ. κ.), παρά τάς ,εκβολάς του "Αρνου* πατρίς
τοΰ αστρονόμου Γαλιλαίουπανεπιστήμιον και τό ώραίό-
τερον νεκροταφείον τοΰ κόσμου. Όθωμ. προξενείον. Και
αυτή ή το κατά τον Μεσαίωνα ισχυρά δημοκρατία.

Λίβόρνος (100 χ. κ.), ωραία και εμπορική, Όθωμ. προ-
ξενείον. ■ .'" - " " ;
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Τσιβιζαδέκια, έπίνειον της Ρώμης. Όθωμανικόν. προ-
έϊον.

Γεάπολις (700 χ. κ), πλησίον τοΰ Βεζούβιου· ή μεγαλυ-
καί <οραιοτέρα πόλις της Ιταλίας μέ ανάκτορα, ναοΰς,
ο:νεπιστήμιον, μουσείον, φδεΐον, πολυτεχνεΐον, άστεροσκο-
έίολ' και Όθωμ. προξενεΐον. Πλησίον αυτής ευρίσκονται
ά: ερείπια τοΰ Ηρακλείου, τών Σταδίων και τής Πομπηίας,
ες κατεχώσθησαν υπό τοΰ Βεζουβίου (79 μ. Χ.).
'ήγιον, αρχαία ^

λΐηνική αποικία,έπι
ίοΰ Μεσσηνιακού
οϊρθμοΰ, καταστρα-
>εΐσα υπό φοβερού
μου τω 1908.
προξενεΐον.
Τάρας,αρχαία έλ-
]]νική αποικία,, πο-
Ε Λί κός λι μη ν.

'ριντήσιον, έχον

π/ν.ΟΪκηΐ στγ ναός τοϋ Άγιου Μάρκον.

ινωνίαν μετά τής

ννατολής. Όθωμ. προξενεΐον.

'Αγκωνα, εύλίμενος και εμπορική. Όθωμ. προξενεΐον.
Βενετία (160 χ. κ), έκτισμένη έπι 117 νησυδρίων, τά
ιτρΐα συνδέονται διά 450 γεφυρών ό ναός τοΰ Άγιου
■•ίρκου' Ελληνική κοινότης διατηρούσα ναόν καΐ τυπογρα-
είον, τό όποιον πολύ συνετέλεσεν είς τήν διάδοσιν τής
οάδείας παρά τοΐς "Ελλησιν βιομηχανία κρυστάλλινων
&φών και καν ίστρων. Όθωμ. προξενεΐον. Και αυτή κατά
Μεσαίωνα άπετέλει ΐσχυράν δημοκρατίαν και κατέκτησε
νήσους καί πόλεις της Ανατολής.



-

ΈπΙ τής Σικελίας (3 1/2 εκατ. κ.); Παλέρμο ν (310 χ. κ.
πανεπιστήμιον λίαν εμπορική. Προς Β. τούτου εύρίσκοντα
αι ήφαιστειώδεις Αιπάροι νήσοι (νήσοι τοΰ Αιόλου).

Μεοαήνη (150 χ. κ.), καταστραψείσα υπό σεισμού τ^
1908. Όθωμ. προξενείον.

Κατάνη (150 χ. κ.), Όθωμ προξενείον.
Σνρακοϋσαι (30 χ. κ.), πατρίς τοΰ μαθηματικού Άρχι-

Βενετία.

μήδονς' άρχαίάι ελληνικά! άποικίαι, συνδεόμεναι σίδηρο
δρομικώς μετά τοΰ Παλέρμου.

Είς τήν νοτίαν Τταλίαν και Σικελί α ν τό πάλαι ύπήρχοί
πλείσται ελληνικά! άποικίαι και διά τούτο αί χώραι αυτά
έκαλοΰντο Μεγάλη Ελλάς: : ·' .

Έπί τής Σαρδηνίας" Κάλχαρι (40 χ. κ.), έμπορικτ
Όθωμ. προξενείον.' - - -

Ύπό τήν προστασίαν τής Ιταλίας διατελεί ή παρά τή»1



οίνων ία ν μικρά δημοκρατία1 τοΰ Αγίου Μαρίνου (ΙΟχ.κ.).
Σιδηροδρομικον σύμπλεγμα. — Άπό τό Βριντήσιον άνα-
□οΰσι δύο σιδηροδρομικά! γραμμαί" έκ τούτων ή μία
ιέφχεται τάς πό?.εις τής ανατολικής παραλίας, φθάνει μέχρι
Βενετίας και εκείθεν εισέρχεται εις τήν Αύστροουγγα-
|ίαν' ή δέ άλλη διέρχεται τάς πόλεις τής δυτικής παραλίας,

3 Ιταλία
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Παλέρμο*.

£άνει μέχρι τοϋ Τουρίνου και εκείθεν διά τής σήραγγος
>ύ όρους Κενίσον εισέρχεται εις τήν Γαλλίαν. Προσέτι
ιεάρχουσι και πολλαι άλλαι διακλαδώσεις μεταξύ τών δια-
όρων πόλεων. .·
Κάτοικοι. — Οι Ιταλοί τήν θρησκείαν είνε Χριστιανοί
«Βολικοί, έχοντες άρχηγόν τόν Πάπαν (Πίος ό Γ)" ένα-

1. Δημοκρατικόν λέγεται τό πολίτευμα τοΰ κράτους, έν τφ
ίρίφ δεν υπάρχει βασιλεύς.

Χ. Βλαστο\> χαΐ ϊ. ϊ*.ο·υλίδο\> I §»·>' » Β' 3

ι!Γ : - Κ&ί ' '
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σχολούνται είς τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν, γεωργία
κτηνοτροφίαν και είς τάς ωραίας τέχνας (μουσικήν, ζωγρο
φικήν, γλυπτικήν και αρχιτεκτονική ν).

Κλίμα. — Εύκρατον, γ?ιυκύ καϊ ύγιεινόν, πλήν τών βί
ρείων μερών.

Εδαφος. — Εΰφορώτατον και καλώς καλλιεργημένον.
Προτοντα. - Μέταξα (ή Ιταλία εινε ή πρώτη μεταξοπα

■: · ί
, -- !

Παλέρμον.

• I

„

ραγωγος χωρα τής Ευρώπης), δημητριακοί καρποί, όρυζα
λαμπροί οίνοι, έλαιον, λεμόνια, ευώδη πορτοκάλια κτλ. δια
φορα οικόσιτα; μεταλλεία αργύρου, σιδήρου, μαρμάροί
χαλκού καϊ θείου. · *]

Βιομηχανία. — Άκμαιοτάτη (υφαντήρια, εργοστάσι
ύέλων, χάρτου, πίλων, ποτών, μακαρονιών, δερμάτων, μοι
σικών οργάνων, κηρίνων πυρείων, ναυπηγίας, γλυπτ
κής κλπ.)

Εμποριον. — Λίαν ζωηρόν. ν
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-βκπαΐδε\ςις. — Λίαν ανεπτυγμένη· πλείστα σχολεία,
>*{λά πολυτεχνεία καΐ 21 πανεπιστήμια.
,|ΪΟλιτευμα. — Μοναρχία συνταγματική μετά Βουλής και

,ισίας. — Βίκτωρ Εμμανουήλ ό Γ'.
.Κτηςεις.—Ή Ιταλία κατέχει δυο χώρας έν τή Αφρική.

Σνραχονσαι.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΙΓονς πρώτους χρόνους της * Ιταλίας καλύπτει σκότος' φαί-
εάι, δτι εις αυτήν είσέβαλον περϊ τα 1700 π. Χ. οΐ Πε-
εγοι και οι 'Ιλλυριοί. Περί τά 1500 π. Χ. είσέβαλον εις
τ-ηγ οι "Ιβηρες έκδιωχθέντες εκ της Ισπανίας υπό των
ι.Ιατών και κατόπιν τούτων περι τά 1400 π. Χ. οι Γαλά-
ϊ; οι όποιοι ίδρυσαν μέγα κράτος. Το κράτος τοντο των
ιλατών ανέτρεψαν οΐ Έτρονσκοι, οΐτινες φαίνονται γέρμα-
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νικής καταγωγής. Κατά τους αϋτους χρόνους έπϊ τών ΑπεΫ,
νίνων εζη και ή Ιδίως Ιταλική φυλή και πολλαΐ άλλαι. Ε?
της μίξεως τών διαφόρων φυλών παρήχθησαν οι Λατινθ\
δνομαοθέντες τοιουτοτρόπως εκ τον βασιλέως αυτών Λατίνοι|

Περι τα 756 π. Χ. εκτίσθη επί του Τιδέρεως ή Ρώμη' 4
κάτοικοι αυτής, οι Ρωμαίοι, υπέταξαν δχι μόνον τάς διαφόι
ρους φυλάς τής Ιταλίας, αλλά και δλον σχεδόν τον τότε γνα^
στον κόσμον (ήτοι την χερσόνησον του Αϊμου, την Μ. 'Ασίά'
και Σνρίαν, τα βόρεια παράλια τής "Αφρικής, την *Ισπανία\
την Γαλλίαν, την Άγγλίαν κτλ) και τοιουτοτρόπως άπετελε
σθη τδ άπέραντον και ίσχνρότατον Ρωμαϊκόν κράτος.

Μετά Χριστόν τήν Ιταλία ν έπέδραμον διάφοροι βάρβαρη
(Βισιγότθοι, Βανδήλοι, 'Οστρογότθοι, 'Εροΰλοι κ. α.), <
όποιοι και καταλνουσι το Ρωμαϊκόν κράτος.

Κατόπιν ή 'Ιταλία υποτάσσεται εις τους Βυζαντινούς νΛ
Λομβαρδούς και έπϊ τέλους διαμελίζεται εις διάφορα κρατά
δια (τδ Αομβαρδικόν βασίλειον, τό Παπικόν κράτος, τήν δι
μοκρατίαν τής Γενούης, τήν δημοκρατίαν τής ΙΙίσης, τή
δημοκρατίαν τής Βενετίας, τό βασί?>ειον τής Νεαπόλεως κ(
Σικελίας, τό βασίλειον τοΰ IΙεδεμοντίον κ. α).

Κατά τό 962 μ. Χ. οι Γερμανοί κατέλαβον μέγα μέρο
της Ιταλίας, αλλ3 ηρωικοί πόλεμοι απήλλαξαν αυτήν ά?<
τής Γερμανικής κυριαρχίας (1250 μ. Χ.). Κατά τήν εποχΐ
ταύτην παράγεται εκ τής Λατινικής γλώσσης η * Ιταλική α*
αναφαίνονται οι ποιηται Δάντης, Πειτράρχης και ό Βοκκ*
κιος, οι ζωγράφοι Ραφαήλ και Μιχαήλ-*Άγγελος, ο άστρί
νόμος Γαλιλαίος, ό φυσικός Τορικέλλης κ. α.

Μετά ταΰτα Ισπανοί και Αυστριακοί διάφιλονεικονσι τϊ
κυριάρχίαν τής ^Ιταλίας, εως ου ό αυτοκράτωρ της Γαλλί
Ναπολέων Α' ό Βοναπάρτης (1810) καταλύει τά διάφοϊ
κρατείδια και υποτάσσει όλόκληρον τήν *Ιταλίαν.



1Αλλά μετά τήν πτώσιν τον Ναπολέοντος αναφαίνονται καϊ
άλι\' τω 1815 τά κρατείδια ταύτα μέχρι τον 1861, οπότε δ
Ίψλενς τον Πεδεμοντίον Βίκτωρ Εμμανουήλ ό Β' βοη-
νγμενος υπό τον πολιτικού Καβούρ και τον στρατηγού Γα-
ίάλδη κατώρθωσε νά σννενώση εις εν κράτος ολα τά Ίτα-
κρατείδια με πρωτεύονσαν τό Τουρίνον έμεινε μόνον
Βενετία, τήν οποίαν κατεϊχον οι Αυστριακοί, και ή Ρώμη,
ί;* οποίαν έχνδέρνα ό Πάπας βοηθούμενος υπό τον Γαλλ,ι-
ον στρατού.

Τω 1865 πρωτεύουσα έγένετο ή Φλωρεντία. Κατά τον

-> / ΐ / /
νστροπρωσσικόν πόλεμον τοΰ 1866 ή 'Ιταλία συνεμάχησε

ετά τής Πρωσσίας καϊ κατά τήν συνομολόγησα> τής ειρήνης

κέρδισε τήν Βενετίαν.

\Κατά τον Γαλλ^ογερμανικόν πόλ.εμον του 1870 οί Γάλλοι

ναγκάσθησαν ν' άποσύρωσι τον έν Ρώμη στρατόν αυτών

αί τότε οί Ιταλοί ενρόντες κατάλληλον περίστασιν κατέλα-

ογ διά τής βίας τήν Ρώμην και ανέδειξαν αυτήν πρωτεύου-

άν τής 'Ιταλίας" τοιουτοτρόπως λοιπόν συνεπληρώθη ή πο-

'ΐζική ενωσις απάσης τής 'Ιταλίας. Εντός δέ ολίγων ετών

ττοίησε τοσαντας προόδους, ώστε κατετάχθη μεταξύ τών 6

Μεγάλων Δυνάμεων τής Ευρώπης.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 9.

Ποΐα κράτη ύπάρχουσι προς Β» τής "Ιταλίας ; Ποία πρός Β. τής
ϊθωμ- Ευρώπης; Ποία πρός Δ. τής Ρουμανίας; Πώς δυνάμεθα διά
ήρας νά μεταβώμεν άπό τήν Ίταλίαν είς τήν Γαλλίαν; Ποια πα-
ρήλια τής "Ιταλίας περιβρέχουσι τά πελάγη αυτής; Τό Ίόνιον πέ-
αγος ποΐα παράλια τής "Ελλάδος περιβρέχει; Ύπό τίνων κατέχον-
«Λΐ αί παρά τήν Ίταλίαν νήσοι; Ποίους κόλπους σχηματίζει εκαστον
φλαγος ; Πώς σχηματίζονται ή "Απουλία και ή Καλαβρία ; Ειπέ τάς
ΐ'ρσονήσους της Όθωμ. Ευρώπης και τής Πελοποννήσου. Τί ένό-
4ύσι και τί χωρίξουσιν ό πορθμός τοΰ "Οτράντου και ό Μεσσηνια-
όζ ; Μεταξύ τίνων ευρίσκεται ό πορθμός τοΰ Βονιφατίου; Είπε
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τους πορθμούς τής Ελλάδος, τά δρη τής Μακεδονίας. Πόθεν
γάζουσιν οί ποταμοί τής Ιταλίας; Πώς ονομάζεται τό παλάτιον τί
βασιλέως ; Τί είναι τό Βατικανόν ; Ποία είναι ή έμπορικωτάτη
τής "Ιταλίας, ή ώραιοτέρα, ή μεγίστη, ή πατρίς τοϋ 'Αρχιμήδοι
τοΰ Δάντου, τοΰ Κολόμβου, τοΰ Μιχαήλ-'Αγγέλου, τοΰ Γαλιλαίοι
Ποίαι πόλεις άπετέλουν κατά τόν Μεσαίωνα δημοκρατίας ; Ποϊί
πόλεις τής Ιταλίας ευρίσκονται επί ποταμών; Ποϊαι επί όμωνύμί
κόλπων; Ποϊαι είς τόν Μεσσηνιακόν πορθμό ν; Ποία ή βορειοτέρί
πόλεις τής Ιταλίας; ποία τής Ρουμανίας;" ποία τής Ελλάδος; ποίί
τής Όθωμ. Ευρώπης; Ποϊον τό έπίνειον τής Ρώμης; Ποίας θαλάίΓ
σας και πορθμούς θά διαπλεύσωμεν άπό τήν Κωστάντζαν μέχρι το*
Βριντησίου; και εκείθεν σιδηροδρομικώς ποΰ δυνάμεθα νά μετΟ'
βώμεν; Τί είνε ό Πάπας; Τί είδους εργοστάσια έχει ή Ιταλία; Πε
ριοδεύων παραλίως άπό Βενετίας μέχρι Γενούης τί θά άπαντήσυς |

ΙΣ π ΑΝ ΙΑ

("Εκτασις 5ΟΟ.ΟΟΟ □ χλμ. — Κάτοικοι 18 1 έκατομμ.).

Ορια. — Ή Ισπανία μετά τής Πορτογαλίας σχηματίζει
χερσόνησον, ήτις εξέχει μεταξύ τής Μεσογείου Θαλάσσης κα
του Ατλαντικού Ωκεανού και ονομάζεται 'Ιβηρική ή Πν
ρηναϊκή ή Ίσπανο πορτογαλική χερσόνησος" ένοΰται δέ προ
Β. μόνον μετά τής Γαλλίας.

Κόλποι. — Τών Γαδείρων καΐ ό Βισκαϊκός.

ΓΤορθμος. — Τοΰ Γιβραλτάρ (Ηράκλειοι στήλαι).

Ακρωτήρια. —· Ή Ταρίφα (ή νοτιωτάτη άκρα~τής Εύρω
πης) και τό Φινιοτέρον.

Ορη. — Τά Πυρηναία (μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας)
τά Κανταβρικά ^έκτεινόμενα μέχρι τοΰ Φινιστέρου), τά "16η
ρικά, τά Καστιλλιανά, ή "Σιέρρα Μορένα και ή Σ. Νέβάδα.
(Σ ιέρρα = ορεινή «σειρά).

Ποταμοί. — Ό "Εδρος ("Ιβηρ), πηγάζων εκ τών Καν-



ιίιρικών, διαρρέων την *Αραγωνικην πεδιάδα και χυνόμενος
την Μεσόγειον δ Δούριος, δ Τάγος, δ Ροναδιάνας και δ
νναδαλχιβήρ εις τον Άτλαντικόν.

Ι^ηςοι. — Αι Βαλεαρίδες, εκ των οποίων μεγαλΰτεραι ή
'ιίϊορκα, ή Μινόρκα και ή "Ιδικά.

Πόλεις . — Α') Μεσόγειοι" Μαδρίτη (550 χ. κ.), επι παρα-
>ΐάμου τοΰ Τάγου, πρωτεύουσα- ανάκτορα, πανεπιστήμιον,
βλιοθήκη, μουσεϊον, τό οποίον έχει την πλουσιαηάτην πι-
*οθήκην τοΰ κόσμου κ. ά': Όθ. πρεσβεία και προξενεϊον.
Τολέδον (25 χ. κ.), επι τοΰ Τάγου- πανεπιστήμιον, ώραϊαι
Ι^οδομαΙ (Μικρά Ρώμη).

Σεβίλλη (150 χ. κ.), επί τοΰ Γουαδαλκιβήρ. Ένταΰθα
|ίΓ>ζονται ανάκτορα, λεγόμενα Αλκαζάρ, των Αράβων χα-
όών, οΐτινες κατέλαβον μίαν φοράν τήν Ίσπανίαν. Όθωμ.
νεϊον.

Γρενάδα (80 χ. κ), πρωτ. ά'λλοτε των Αράβων με πο-
υ έελή ανάκτορα (Άλάμβρα).
Σαραγόσα (100 χ. κ.\ επί τοΰ "Εβρου' πανεπιστήμιον.
Β ') Παράλιοι" Βαρκελόνα (530 χ. κ.), ή εμπορικωτέρα και
ιοίμηχανικωτέρα πόλις της Ισπανίας. Όθωμ. προξενεϊον.
\Βαλενχία (220 χ. κ.), πανεπιστήμιον, κλίμα γλυκύ και
ιίομηχανία μεταξωτών υφασμάτων. Όθ. προξενεϊον.
ΐθαγένη (100 χ. κ ), πολεμικός λιμήν.
Μαλάγα (130 χ. κ.), περίφημοι οίνοι καΐ ελαιον.Όθωμα-
:ίόν προξενεϊον. -

Γιβραλτάρ (40 χ. κ.), με φροΰριον ισχυρώτατον ανήκον
ς τους "Αγγλους (ή κλεΐς της Μεσογείου). Όθ. προξενεϊον.
Κάδιξ (Γάδειρα, 70 χ. κ.), επί νησυδρίου, εμπορικός και
ολεμικός λιμήν. Όθωμ. προξενεϊον. Πλησίον αυτής υπάρχει
λιμήν Πάλος, από τον όποιον άνεχώρησεν ό Χριστ. Κο-
ος δια τήν "Αμερικήν.



1. Μαδρίτη

Φερρόλη, πολεμικός λιμήν.

"Αγιος Σεβαστιανός, εμπορική. Όθωμ. προξενείου

Πάλμα (65 χ. κ.), επί της Μαϊόρκας, εμπορική. Όθω|
προξενείο ν. _

σίληροδρομγκον συμπλεγμα.

Τολέδον — Πορτογαλία.
Σεβίλλη - Κάδιξ.

Σαραγόσα — Βαρκελόνα — Γαλλία.
"Αγιος Σεβαστιανός — Γαλλία.
2. Γιβραλτάρ—Μαλάγα — Καρθαγ.— Βαλεντ. — Βαρκελόνα.

Κάτοικοι. —Τήν θρησκείαν Καθολικοί καταγινόμενοι εΐζ
την γεωργίαν, κτη-
νοτροφίαν και έμ-
πόριον αγαπητή δέ
αυτών διασκέδασις
ή ταυρομαχία.

Κλίμα.— Εύκρα-
τον καίύγιεινόν, μό-
νον τα νότια εχουσι
κλίμα θερμόν, επει-
δή προσβάλλονται
«πό καυστικούς ανέ-
μους τής Αφρικής.

Εδαφος. — Εΰφο-
ρον, άλλα άμελώς
καλλιεργημένον.

Προϊόντα. — Οίνοι, δημητριακά, ελαιον, δπώραι, έσπε-ί
ριδοειδή, μέταξα, μέλι, κηρός κ. ά. Έκ τών οΐκοσίτων ονο-
μαστά εινε τά πρόβατα, τα λεγόμενα μερινά, τά όποια εχουσί
λεπτότατον μαλλίον. Μεταλλεία άργΰρου, σιδήρου και μο-|
λΰβδου.

Ταυρομαχία.
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Βιομηχανία. — Μετρία (υφαντήρια μεταξωτών καϊ μαλ-
νων υφασμάτων, εργοστάσια ύέλων).

Εμποριον. — Ουχί τόσον ζωηρόν διενεργούμενον υπό
ϊάλλων και Άγγλων.

Εκπαιδευςις.—Μεγάλαι προσπάθειαι καταβάλλονται πρός
Ελτίωσιν αυτής* πολλά σχολεία και 10 πανεπιστήμια.

Πολίτευμα. — Μοναρχία συνταγματικοί μετά Βουλής και
εοουσίας. — Άλφόνσος ό ΙΓ'.
Κτηςεις. — Έν Αφρική (700 χ. κ.).

'Ισπανία 41

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Η Ισπανία και ή Πορτογαλία τό πάλαι ώνομάζετο Ίβη-
|· [αϊ Οί πρώτοι κάτοικοι τής χώρας ταύτης ήσαν οί 'Ίβηρες
Κελτοί, οί όποιοι κατόπιν μακρών πολΛμων συνεφώ-
]*ιαν επί τέλ.ους είς τήν διανομήν τής χώρας και τοιουτο-
:)όπως οί μεν Κελτοι κατέλΜβον τά βόρεια και τά δυτικά,
δέ "Ιβηρες τά νότια και τά ανατολικά.

Οί Φοίνικες και οί "Ελληνες ίδρυσαν είς τά παράλια αν-
πολλας άποικίας.

Γ —

* Επειδή οί κάτοικοι τής Ισπανίας ήσαν πολιτικώς διηρη-
έ-νοι, υπέκυψαν κατ5 άρ^άς· είς τους Καρχηδονίους και μετά
ιντα είς τους Ρωμαίους.

Μετά Χριστόν τήν Ισπανία ν έπέδραμον οί βάρβαροι τής
'έρμανίας (Σουάδοι, Άλανοί, Βανδήλοι, Βισιγότθοι κ. δ..),
ρνσαντες αυτόθι βασίλεια τω δέ 711 κατέλαβον αυτήν οί
άραβες και κατέστησαν επαρχία ν τοΰ αχανούς αυτών κράτους.
Τφ 1481 Φερδινάνδος ό Καθολικός κατέλαβε την πρω-
νονσαν τών 3Αράδων Γρενάδαν, έξεδίωξεν αυτούς έκεϊ-
' και ίδρυσε τό νέον ' Ισπανικόν κράτος. * Επί τής εποχής

1-: '"-.· ■: '
II . , ■
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αύτοϋ άνεκαλύφθη (τώ 1492) υπό τοΰ Γενονηνσίον Χρίστο
φόρου Κολόμβου ή Αμερική, τής οποίας μέγα μέρος κατεί
λήφθη έπ" ονόματι αύτοϋ' τοιουτοτρόπως ή * Ισπανία προή-
χθη και έγένετο κράτος μέγα και ίσχνρόν.

Μετά ταντα δμως ενεκα διαφόρων λόγων ή εΙσπανία πα\
ρήκμασε, πλεϊσται χώραι τής 3Αμερικής απηλλάγησαν τή\
κυριαρχίας αυτής και κατέστη κράτος Β' τάξεως.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 10.

Πόθεν ορίζεται ή Ισπανία; Πώς χωρίζεται άπό τήν Γαλλίαν,
πώς άπό τήν Άφρικήν ; "Από ποίας θαλάσσας σχηματίζονται ο
κόλποι αύτής; Ποϊαι πόλεις τής Ισπανίας ευρίσκονται έπϊ ποταμών
Προς ποίον μέρος τής Μαδρίτης ευρίσκεται ή Σαραγόια, ή Σ£
βίλλη και ή Φερρόλη , Ποία είνε ή έμπορικωτέρα πόλις τήί
Ισπανίας; Ποία έξάγει περίφημους οίνους; Περιπλέων τήν Ίσπ<*·
νίαν άπό Βαρκελόνης μέχρι Κάδικος τί θά άπαντήσης; Δεΐξον έίί
τοϋ γεωγραφικού χάρτου τήν Πάλμαν, την Νεάπολιν, τό Γύθειο^
τόν Βώλον, τήν Καβάλλαν, τό Ίάσιον, τήν Σεμένδριαν. Είπέ τά*
παραλίους πόλεις τής Πελοποννήσου και τάς πόλεις τοΰ νομοί
Ιωαννίνων. Ποία πόλις ευρίσκεται έπι τοΰ "Εβρου τής Ίσπανία<
και ποϊαι επί τοϋ "Εβρου τής Θράκης;

π ΟΡΤΟ ΓΑΛ IΑ

("»κτασις 92 000 □ χλμ. — Κάτοικοι 5 ι 2 έκατομμ.).

Ακρωτήρια. — Τό Ρόκα και ό "Αγιος Βικέιτιος.

Ορη. — Ή Σιέρρα Έστρέλλα.

Ποταμοί. — Ό Δούριος, ό Τάγος καί ό Γουαδιάνας
πηγάζοντες έκ τής Ισπανίας.

Πόλεις. — Α ^ Παράλιοι- Δισσαβών (360 χ. κ.), είς τά<
έκβολάς του Τάγου, πρωτεύουσα* μία άπό τάς ωραιότερα^
πόλεις τού κόσμου ως προς τήν φυσικήν καλλονήν (ως ί
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ώνσυαντινοΰ/τολις και ή Νεάπολις)· λαμπρά οικοδομήματα"
ϊ·^αλέστατος λιμή\. Όθωμ. προξενεϊον. Συνδέεται μετά
ς; Αμερικής δι* υποβρυχίου τηλεγράφου.
Οπόρτον (170 χ. κ.), πλησίον των εκβολών του Δουρίου*
) εργοστάσια βαμβακερών και μεταξωτών υφασμάτων

ίφημοι οίνοι.

Αισσοβών.

') Μεσόγειοι- Κοΐμδρα, πανεπιστήμιον.
ιδηροδρομικον συμπλεγμα.

Κο'ιμβρα—Όπόρτον.
ν Τολέδον.

Κάτοικοι. — Τήν θρησκείαν καθολικοί, καταγινόμενοι εις

σαβών

άμπελουργίαν, γεωργίαν, βιομηχανίαν καΐ ναυτιλίαν.
λιμα. — Εΰκρατον και ύγιεινόν.

ΕΪδαφος.

I!

Εΰφορον, άλλα κακώς καλλιεργημένο ν.
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Προ ι όντα. — Εσπεριδοειδή, όπώραι, άφθονοι οιν
άλας, χαλκός, μόλυβδος, λιθάνθρακες.

Βιομηχανία. — Μετρία (υφαντική και χρυσοχοΐα).
Εμποριον. — Ζωηρόν, διενεργοΰμενον υπό τών "Αγγλων
Εκπαιδεύεις.—Αρκετά διαδεδομένη- πολλά σχολεία, δΰ
πολυτεχνεία και 1 πανεπιστήμιον.

Πολίτευμα.—Δημοκρατικόν μετά Βουλής και Γερουσία^
— Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας Μανουήλ Άρριάγκο.
Κτηςεις.—Έν Ασία και Αφρική (Τ1/, έκατ).

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ή ΐόρνσις τον Πορτογαλικοί) βασιλείου έγένετο τ φ 113
μ. Χ. άφον εξεδιώχθησαν έκ τής 'Ιβηρικής χερσονήσου ί
"Αραβες. Ή Πορτογαλία έγένετο χώρα έμπορικωτάτη, διό'ι
οι μεγάλοι αυτής θαλασσοπόροι Διάζος, Βάσκος δε Τάμαζ,
Καβράλ κ. α. άνεκάλυψαν νέαν όδόν προς τάς 'Ινδίας τή*
3Ασίας.

Τω 1580 ϋπετάγη εις τήν Ίσπανίαν τ φ δε 1640 ανέκτησε
μεν τήν άνεξαρτησίαν της, άλλ* δμως απώλεσε τό άρχαΐο
αυτής μεγαλεΐον. "Εκτοτε χρονολογείται ή παρακμή τής ΙΙορλ
τογαλίας, καθότι οι κάτοικοι αυτής παρημέλησαν τήν γεωρ
γίαν και τήν βιομηχανίαν. ,

Τω 1910 έξεδιώχθη κατόπιν επαναστάσεως ό τελευταϊοξ
βασιλεύς Μανουήλ και άνεκηρύχθη ή δημοκρατία

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 11.

Πόθεν ορίζεται ή Πορτογαλία; Ταξείδιον παραλ,ίως από Κάδικος
μέχρις Αγίου Σεβαστιανού και σιδηροδρομικώς από Ά γ ίου Σεβι
στιανοΰ μέχρι Κάδικος. Είπέ τα ακρωτήρια της Ίβηρι*ής χερσ<
νήσου, τά νότια κράτη της Ευρώπης με τάς πρωτευούσας και τοίκ
βασιλείς αυτών. Μεταξύ τίνων ποταμών ευρίσκεται ή Σιέρρ<3
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γ ϊοτρέλλα ; Είπε τάς λίμνας της Όθωμ. Ευρώπης δεικνύων συγ-
• ϊόνως αύτάς έπι τοΰ χάρτου. Ποίους πορθμούς και θαλάσσας θά

απλεύση άτμόπλοιον άπό Βραΐλας μέχρις Όπόρτου;

ΓΑΛΛΙΑ

("Εκτασις 536.ΟΟΟ Π] χλμ. — Κάτοικοι 39 έ<ατομμ.).

Ορια. — Ή Ιταλία, ή Ελβετία, ή Γερμανία, τό Βέλγιον?
| Θάλασσα της Μάγχης, ό Ατλαντικός Ωκεανός, ή 'Ισπα-
^ ίίίί και. ή Μεσόγειος.

Κολποι. — Τού Λέοντος, ό Βιοκαϊκός, τοΰ Άγιου Μι-
\άήλ (μεγάλτ] παλίρροια) καϊ τής Χάβρης.

Χερςονηςοι. — Ή Βρεττανική καϊ ή Νορμανδία.
Ακρωτηριον. — Τοΰ αγίου Ματθαίον, είς τήν εΐσοδον
τς Θαλάσσης τής Μάγχης.

Πορθμος. — Τοΰ Καλαί. -
ε Όρη. — Τά Πυρηναία, αί Κηβένναι (είς τό μέσον τής
Γάλλίας), αί "Αλπεις, ό Ίόρας (μεταξύ Γαλλίας και Έλβε-
ίας), τά Βόσγια (μεταξύ Γαλλίας καϊ Γερμανίας) και τά
Αοδεννα (μεταξύ Γαλλίας καϊ Βελγίου).

Ποταμοτ. — Ο Σηκουάνας (έκ τών Βοσγίων είς τον κόλ-
ής Χάβρες), ό Αείγηρ (ό μέγιστος τής Γαλλίας έκ τών
ήβεννών εις τον Άτλαντικόν), ό Γαρούνας (έκ τών Πυρη-
<ίων είς τον Άτλαντικόν), ό Ροδανδς (έκ τής Ελβετίας είς
6ν κόλπον τοΰ Λέοντος) και ό παραπόταμος αυτού Σαόνης.

Πόλεις. — Ά7) Μεσόγειοι* Παρ ία ιο ι (4 εκατ. κατ. περί-
ίό]ο μετά τών προαστείων), πρωτεύουσα τής Γαλλίας, έπι
θΰ Σηκουάνα και επί τριών νησυδρίων αυτού, επί τού
ί^οίου ύπάρχουσιν 28 μεγάλα ι και ώραίαι γέψυραυ Ή
ιιπορικωτάτη και βιομηχανικωτάτη πόλις τής Γαζίας ή



46 Γαλλία Ι

ωραιότατη πόλις τοϋ κόσμου ώς προς τήν τεχνητήν καΜ
λονήν εκ τών οικοδομημάτων διακρίνονται τά άνάκτορ^
(τά Ήλΰσια, τό Κεραμεικόν, τό Λουξεμβοϋργον, τό Λοιί'
βρον, τό οποίον ήδη μουσείον), ό ναός τής Παναγία^
τό Πάνθεον, τό Πανεπιστήμιον, ό στρατών τών Άπομάχω^
τά Μουσεία, τό Νομισματοκοπείον, ό Πύργος τοϋ 'Έϊφ^

" , · ~ · ' Ί

Πα ρ ίσιο ι

(300 μ. ύψ.), τά θέατρα, αί διάφοροι σχολαι κτλ. "Εχει δεν-
δροφύτους πλατείας, δημοσίους κήπους, ωραίους περιπάτου^
(τό δάσος τής Βουλόνης, τό πεδίον τοΰ "Αρεως κ. ά.). Έλλην^
παροικία μετά ναοΰ καΐ Όθωμ. πρεσβεία και προξενεΐον.
Βερσαλλίαι (60 χ. κ.), λαμπρά ανάκτορα.
Ρέϊμς (100 χ. κ.), έν τή Καμπανία, ήτις εξάγει τόν καμ-
πανίτην οίνον (σαμπάνια).

■ ' ' . . ·. ' ' -· . - ,- ·:-; . |
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Μανού (100 χ. κ.), βιομηχανία κεντημάτων.

Λίλλη (200 χ. κ.} και Ρονένη (120 χ. κ.), εχουσάι βιο-

ΐχανίαν βαμβακερών υφασμάτων.

ΐΟρλεάν ή' Αύρηλία (70 χ. κ.), οίνοι- πατρίς της Αύρη-
ινής παρθένου Ιωάννας.

Λυών (470 χ. κ.), επί της συμβολής τοΰ Ροδανοϋ και
υ 2αόνου" πρώτη πόλις τοΰ κόσμου ώς προς τήν βιομη-
ίν,ίαν μεταξωτών υφασμάτων. Όθ. προξενεϊον.
Λΐξ λέ μπαίν, θερμά θειοΰχα ιαματικά λουτρά.
Σαϊντ-*Ετιεν (150 χ. κ.), γαιανθρακωρυχεΐα και βιομη-
!> ία όπλων. - ·.-

'Τολωσα (150 χ. κ.), επι τοΰ Γαροΰνα, εμπορική" πανεπι-

ήμιον ένοΰται μετά τής Λυών διά τής Μεσημβρινής διώ-

φς.

.Κονιάκ, ενθα τό πρώτον κατεσκευάσθη τό όμωνυμον

.ϊ< Ιίί
ί π:ον.

Β') Παράλιοι" Νίκαια (130 χ. κ.), κλίμα γλυκύ" διό πολύ
χνάζεται υπό των ξένων. Όθωμ. προξενεϊον.
Τονλών (100 χ. κ ), πολεμικός λιμήν. Όθωμ. προξενεϊον.
Μαοοαλία (Μαρσίλια, 520 χ. κ.), αρχαία Ελληνική
οικία" εμπορική, βιομήχανος και ναυτική, έ'δρα πολλών
μόπλοϊκών εταιριών (Μεσσαζερί, Φραισσινέ, Πακέ κ. ά.).

ό'γδοος εμπορικός λιμήν τοΰ κόσμου" Διάσημος εμπορική
αλή' μέγας λιμήν. Όθωμ. προξενεϊον.
]Μίομπελι& (80 χ. κ), ολίγον μακράν τής θαλάσσης" γεωρ-

και ιατρική σχολή. V _

3ορδώ (250 χ. κ.), εις τάς έκβολάς τοΰ Γαροΰνα, μεγάλη
χγωγή ονομαστών οίνων Όθωμ. πραξενεϊον.
Νάντη (130 χ. κ.), εις τάς έκβολάς τοΰ Λείγηρος, έμπο-
'&χαχος λιμήν μέ μεγάλα ναυπηγεία. Όθωμανικόν προ-
«Ιόν. -
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Βρέστη.

Βρέστη (80 χ. κ.), πολεμικός λιμήν μέ φρούρια, ναυπ*

γεια και δεξαμενή
συνδέεται μετά
Αμερικής δι* ύπο
§|Ι βρυχίουτηλεγράφο*
Όθωμ. προξενείο]
Χερβοϋργον (5
χ. κ.), ό μέγιστο
πολεμικός λιμήν τ|
Γαλλίας. Όθ. πρθ|
| ξενεΐον.

Χάβρη (130 χ. κ.
εμπορικωτάτη κί
βιομήχανος μέ δεξ«
μενάς προς καθαρισμόν τών πλοίων. Όθωμ. προξενεΐον.
Καλαϊ (7ο χ· κ·)> άπέχει τής Αγγλίας δι' ατμοπλοία

11/2 ώραν.

Εις τήν Γαλλία
ανήκει και ή νήσο
Κορσική (300 χ. κ.
ήτις παρεχωρήθη εΐ
αυτήν υπό τών Γί
νουηνσίων τω 17 6ί
Πρωτεύουσα ΑΙά
κειον (180 χ. κ.), πά
τρις του Μεγ. Ναπο
λέοντος του Βονο
πάρτου. Όθ. προ
. - ξενεΐον.

Ύπό τήν προστασίαν τής Γαλλίας διατελοΰσι · V :
1) ή ηγεμονία τον Μονακον (20 χ. κ.), προς Α. της

Χερβοϋργον.
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ας με πρωτ. Μονακό και πόλιν Μόντε Κάρλο, ή όπόία
κλίμα ύγιεινόν και ίδρυμα τυχηρών παιγνιδιών και
) ή δημοκρατία τής *Ανδόρρας (6 χ. κ.), έπι τών Πυρη-
»ν μέ όμώνυμον πρωτεύουσαν.

Αίλλη

ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ.

ι|

ίρ ίσιοι — Βερσαλλίαι — Βρέστη.
* Ρουένη — Χάβρη
Καλαί.
Βέλγιο ν.
Ρέϊμς—Βέλγιον,

Νανσύ — Γερμανία (διεθνής. Γραμμή Κων/πόλεοίς).
Λυών — Μασσαλία.—Τουλών—Νίκαια. — Γένουα.
Λυών - (διά τής σήραγγος τοϋ Κενίσου) Τουρίνον.
Αύρ7")λία—Νάντη —Βορδο) — "Αγ. Σεβαστιανός.

Βλαστοί ν.αϊ Σ. Σν.ουλίδον» Γεωγρβκρία Β' 4 ·
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Έκτος των γραμμών τοΰ των ΰπάρχουσι και πλεΐσ'
διακλαδώσεις αυτών, δια τών όποιων συγκοινωνοΰσιν
διάφοροι πόλεις.

Κάτοικοι — Τήν θρησκείαν καθολικοί, πλήν ολίγων δι
μαρτυρομένων. ΕΙνε ευγενείς και λίαν πεπολιτισμένοί" έν
σχολοΰνται εις τό έμπόριον, βιομηχανίαν, τέχνας και έί
©τήμας. Ή γαλλική γλώσσα εινε διεθνής και παγκόσμι*
Κδιμα. — Εύ'κρατον και υγιεινόν, ψυχρότερον εις |
]3όρεια, θερμότερον είς τά νότια.

Εδαφος. — Εύφορον και λίαν επιμελώς καλλιεργημένΐ
Π,ρο ιόντα — Δημητριακοί, λίνον, κάνναβις, βάμβ4
γεώμηλα, καπνός, ελαιον, όπώραι, μέταξα καΐ προ πάνχ&
οίνοι (καμπανίτης)' οικόσιτα ζώα- μεταλλεία μαρμάρου, σι5?
ρου, θείου, γαιανθράκων κ. ά. θερμά ιαματικά λουτρά. ]
Βιομηχανία. — Άκμαιοτάτη περιλαμβάνουσα πάντα Γ
εΐδη και ιδίως τήν μεταξονργίαν και οινοττοιΐαν τά βιομηχ."
νικά αι'τής προϊόντα φημίζονται διά τήν κομψότητα καίιιΐ
στερεότητά των και κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν. ί

Εμποριον. — Ζωηρότατον διευκολυνόμενον υπό το
ποταμών, τών πλείστοον σιδηροδρόμων και τών άπείρό
διωρύγων τά -/Β τοΰ εμπορίου διενεργούνται διά θαλάσοπ
Εκπαιδεύεις. — Λίαν διαδεδομένη· 21 πανεπιστήμ
λύκεια, πολυτεχνεία κ. ά'.

Πολιτηυμα. — Δημοκρατικόν μετά Βουλής και Γερό
&ί&ς. Ό πρόεδρος τής δημοκρατίας εκλέγεται κατά έπτοο
*ιαν. — Φαλλιέρ.

Κτηςεις. — Εις όλας τάς ήττείρους (48 εκατ.)·
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.

Ταλλία το πάλαι ώνομάζετο Γαλατία * ένταύθα κατφ-
νν δύο λαοί διαφόρου καταγωγής, οι "Ιβηρες και οί Γα-
ΕέΪΓ οι Γαλάται διΐ]ρονντο θίς δύο κλάδους, τους Γάλλους
21[τους Κελτοΰς. Περί τά 60 0 π. Χ. οί 8Έλληνες έκτισαν
τά παράλια αυτής τήν Μασσαλίαν. € Ο στρατηγός της Ρώ-
ς Ιούλιος Καΐσαρ καθυπέταξε τήν Γα?<.ατίαν εις τήν Ρώ-
ν. ' Ο πρώτος αυτοκράτωρ τής Ρώμης Αϋγουστος έξεπο-
ι-7ε τήν χώραν. -

Κατά τάς άρχάς τοΰ Ε' μ. Χ. αιώνος έπέδραμον τήν Γα-
ΐαν διάφοροι βάρβαροι λαοί Γ ερμανικής καταγωγής, Βουρ-
ϊνδιοι, Βιοιγότθοι, Νορμανδοί και ιδίως οί Φράγκοι, οί
'χίοι και έδωκαν τδ δνομά των εις τήν χώραν (Ρταποβ).
ίει-τής αναμίξεως λοιπών τών άργαίων Γαλατών και Ρω-
όυν μετά τών διαφόρων τούτων Γερμανικών λαών προήλ-
τδ Ραλλικδν έθνος. Οί Γερμανικοί δμως ούτοι λαοί ήσαν
γώτεροι και διά τούτο οί Γάλλοι θεωρούνται έθνος νεο-
ϊώ',ικόν' επίσης δε και ή γλώσσα ανιών είνε κατά τό πλεΐ-
λατινική.

ΙΙερί τά μέσα τοΰ Ε' μ. Χ. αιώνος ιδρυθη τό Φραγκικόν
ίϊος υπό τον βασιλέως Λουδοβίκου" τό κράτος τούτο
:«ϊ τό 800 επι Καρόλου τοΰ Μεγάλου περιέλαβεν άπασαν
σημερινή ν Γάλλίαν, τήν "Ελβετία ν, Γερμανίαν και τήν
%Χίαν μέχρι τής Ρώμης. Επειδή δε τότε τά κράτη έθεω-
'Γ.'το ιδιοκτησία τών βασιλέων, οί απόγονοι Καρόλου τον
γάλου διενεμήθηοαν τό μέγα τούτο κράτος' εν τμήμα
'όν απετέλεσε το ΓαλΛικόν κράτος, τοΰ όποιου ή ιστορία
%παι κυρίως από τού 843 μ. Χ.

Τώ 1337 εκηρνγβη κατά τής 'Αγγλίας ό έκατονταέτης
φμεΐ'ος πόλεμος μέχρι τοΰ 1453, κατά τον όποιον έπανει-

ί . - ' . - "
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ληαμένοος ένικήθησαν οι Γάλλοι, ή δέ χώρα αΰτών τιαρε//
ρήθη εις τον βασιλέα τής Αγγλίας* Ερρΐκον τον Ε,', αΑΑ' εσα>*
δια τής φιλοπατρίας τής Αϋρηλιανής παρθένου Ιωάννας. ·
'Επϊ τον Λουδοβίκου ΙΔ' {1642—1715) ή Γαλλία έ'φθαΟ
εις τον ϋψιστον βαθμόν τής δόξης της.

Κατά τό 1789 εξερράγη ή Ταλλική έπανάσταοις κατά
οποίαν θανατοϋται ό βασιλεύς Λουδοβίκος ό ΙΣΤ' και
πολίτευμα τής Γαλλίας γίνεται δημοκρατικόν (1792). *Β>
τοϋ ύπάτου Ναπολέοντος τοΰ Βοναπάρτου ή Γαλλία μέ}
6λήθη εις αδτοκρατορίαν (1804 — 1814), οπότε εφθασεν )[
τον κολοφώνα τής δόξης της ΰποτάξασα δλα σχ^εδόν τά κρά<
τής Κεντρικής Ευρώπης. Μ ή άρκεβθεις ομού ς ό Μέγας Ν
πφλέων ηθέλησε νά έκατρατενσγι και εναντίον τής Ροοσοίό
άλλ' απέτυχε. Τφ δέ 1815 >ικηθεις έν Βατερλω έξα>ρίό%
εις τήν έρημο ν νήσον τής Άγιας Ελένης, έ'νΟα και Ιτελεντη&ά
Μετά τήν πτώσιν τον Μεγάλου Ναπολέοντος άνιδρνϊ
πάλιν ή βασιλεία μέχρι του 1848, δτε έκ νέου, κατόπιν
ναστάσεως, τό πολίτευμα μετεβλήθη εις δημοκρατικόν.
λέγη δέ τότε πρόεδρος τής δημοκρατίας ό ανεψιός τον- Μί
γάλου Ναπολέοντος, Λουδοβίκος Ναπολέων Βοναπάρτης* ί
όποιος τφ 1852 άνεκηρύχθΐ] αυτοκράτωρ υπό τό δνο/ίΐα |
πόλεων ό Γ' μέχρι τοΰ 1870, οπότε έκηρνχθη δ άτνβ
διά τήν Γαλλίαν Γαλλογερμανικός πόλεμος. Κατά τονϊί
οι Γάλλοι ένικήθησαν εις πολλάς μάχας και τελενταΐον ;
Σεδάν, οι δέ Γερμανοί κατέλαδον τους Παρισίους και τ'ν
συνωμολογήθη ειρήνη μέ τους έξής δρονς: α') οι ΓάλλονΜ
πληρώσουν εις τήν Γερμανίαν <ΰς πολεμικήν άποζημίαήι
(δηλ. έξοδα τοΰ πολέμου) 5.000.000.000 φράγκα' και «
νά παραγωρήσωσιν εις αυτήν δύο γαλλικάς επαρχίας, ιβ1
Αλσατία ν και τήν Λωρραίνην. ||

Μετά τήν πτώσιν τοϋ Ναπολέοντος άνέκηρύχΟη πάλιν]



ιχρατιχόν πολίτευμα" ή δέ Γαλλία εκτοτε διά συνετής
^ϊίήσεως κατώρθωσε νά άναλάδϊ] και νά άναδειχθή μία
»ΐ' εξ Μεγάλων Δυνάμεων τής Ευρώπης.

• ίί

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 12.
Ποία κράτη ευρίσκονται πρός Α. τής Γαλλίας; Πώς χωρίζβτα*
Γαλλία άπό τά γειτονικά κράτη της; Τί ένόνει ό πορθμός τοΰ
βραλτάρ; ΕΙπέ τους πορθμούς τής Νοτίου Εύρο')πης. 'Από ποίας
Χασσας σχηματίζονται οί κόλποι τής Γαλλίας; Ποϊαι πόλεις εύ-
ικονται επί τών κόλπων τούτοιν; Ποία ιΐνε ή βορειοτάτη πόλις
ς Γαλλίας; Ποία ή νοτιωτάτη τής Ιταλίας ; Ποιοι κόλποι σχη-
"χτίζονται άπο τήν θάλασσαν τής Μάγχης και πώς χωρίζονται;
ρίαι πόλεις τής Γαλλίας ευρίσκονται έπι ποταμών; Ποϊαι ε[ναι
1$ πολυανθρωπότεραι πόλεις τής Γαλλίας; Ώς πρός τΐ είνε ή
ί »οτη πόλις τοΰ κόσμου οί Παρίσιοι, ή Λυών, ή "Ιταλία; Ποΐοι
ι·»; οί πολεμικοί λιμένες τής Γαλλίας; Ποία πόλις ευρίσκεται είς
Μι σύνορα τοΰ Βελγίου; ποία είς τά τής Γερμανίας ; ποία είς τά τής
ί «αλίας; Ταξείδιον παραλίως άπό "Αγίου Σεβαστιανού μέχρι Καλαί*
Ρ ιί!σιδηροδρομικώς άπό Καλαι μέχρι Γενούης καϊ άπό Παρισίων
ίχρι Μαδρίτης. Ποϊαι πόλεις τής Γαλλίας εχουσιν εμπόριο ν οίνων ;
οίαι τής Ισπανίας; Ποία τής Πορτογαλίας; Ταξείδιον παραλίως

^αί Γενούης μέχρι Βαρκελόνης.

--♦--

ΕΛΒΕΤΙΑ

("Εκτασις 40.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 3 '/., έκατομμ.).

Φρια. —- Ή "Ιταλία, ή Γαλλία, ή Γερμανία και ή Αύ-
Ι3θθυγγαρία.

[Ορη. — Ό Ιόρας και αί "Αλπεις (κορυφαι τό Αευκόν
ό "Αγιος Βερνάρδος1 και ό "Αγιος Γ'οτθάρδος - ), αί

Ηΐ

Κύνες τοΰ Άγίόυ Βερνάρδου,
δ. Κάτωθεν τούτου ύπαρχου σι δύο σήραγγες, τάς όποιας διέρχον-
σιδηρόδρομοι.
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Ελβετία

όποΐαι διακλαδίζονται εντός τής Ελβετίας και καθιστώο
αυτήν τήν όρεινοτέραν χώραν τής Ευρώπης.

Ποταμοί. — Ό Ροδα*·ός, ό Ρήνος και ό παραπόταμε
αυτού "Ααρ.

Λιμναι. — Τής Γενεύης, τήν οποίαν διέρχεται ό Ροδαν
τής Νενσιατέλης, τής Αυκέρνης, τής Ζυρίχης και τής
σταντίας, τήν όποίαν διέρχεται ό Ρήνος (μεταξύ Έλβετίί
Αυστρίας και Γερμανίας).

1

Γενεύη.

Σημ. Είς τάς δχθας τών λιμνών τούτων ύπάρχουσιν ώραΐαι τοπ
θεσίαι* διά τοΰτο συρρέουσι κατ* ετος πολυάριθμοι ξένοι, έκ τό

οποίων ωφελείται κατ' έτος ή χώρα περί τά 16 έκατομμ. φράγκοί

_ ■ ϊ

Πόλεις. — Βέρνη (70 χ. κ.), επί τού "Ααρ, πρωτευουό·
τής Ελβετίας, εμπορική και βιομήχανος (υφάσματα και ώρι
λόγια)" πανεπιστήμιον.

Γενεύη (110 χ. κ.), επί τής ομωνύμου λίμνης, πλουσί
και βιομήχανος (μεταξωτά υφάσματα, ωρολόγια, κοσμήματα
«στεροσκοπεΐον και πανεπιστήμιον. Όθωμ. προξενεΐον.
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&α>ζάνη (60 χ. κ.), έπι τής λίμνης Γενεύης· κλίμα γλυκύ.
ΐΈπιστήμιον.

?νρ£χη (180 χ. κ), ή βιομηχανικωτέρα πόλις τής Έλθε-
ι; (δέρματα, μηχαναί, μεταξωτά υφάσματα)· πανεπιστή-
V και πολυτεχνείον.

σιατέλη (20 χ. κ.) καϊ Λνκέρνη (30 χ. κ.), έπι τών
νύμων λιμνών.

ασιλεέα (140 χ. κ.), έπι τού Ρήνου, ή έμπορικωτέρα
τής Ελβετίας· πανεπιστήμιον ενταύθα έφευρέθη ό
Ηης (1058 μ. Χ.).

ΣίΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ.

3 νη —Λωξάνη — Γενεύη — Λυών.
> Νευσιατέλη — Παρίσιοι.

[Βασιλεία — Γερμανία.
Αυκέρνη ^ Ζυρίχη—Αυστροουγγαρία.

I (διά της σήραγγος Άγ. Γοτθάρδου) Μιλάνον

Κάτοικοι. — Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί" κατά τήν
;'|«τκέίαν διαμαρτυρόμενοι καϊ καθολικοί· ένασχολούνται
; τ-ήν βιομηχανίαν καϊ κτηνοτροψίαν.

| £λιμα. — Ψυχρότατον είς τά υψηλά, εύκρατον καϊ ύγιει-
| ί εις τάς κοιλάδας.

ί! ϊδαφος. — Όρεινόν και εύφορον είς τάς κοιλ,άδας.
ρ [ροίόντα — Όλίγος σίτος, γεώμηλα, όπώραι κτλ. Ή.
ί'οτροφία λίαν ανεπτυγμένη, διότι έχει πολλάς νομάς, είς:
οποίας βόσκουσι προ πάντων πρόβατα καϊ αγελάδες,,
καϊ παράγει άξιόλογον τυρόν καϊ βούτυρον.
Βιομηχανία. — Ανθηρότατη (υφάσματα, ωρολόγια, κο-
ΐματα, μηχαναί, συ μπεπυκν ω μεν ο ν γάλα, δέρματα).
5μποριον. — Ζωηρότάτον.

3κπαιδκυγις. — Διαδεδομένη εις μέγιστον βαθμον οί γο-
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νεΐς υποχρεούνται νά έκπαιδεύωσι τά τέκνα των επι ποιΓ
προστίμου, ενίοτε δε και φυλακίσεως· πέντε πανεπιστήμ$
εν πολυτεχνείο ν και πλείστα σχολεία.

Πολίτευμα. — Ή Ελβετία σύγκειται άπό 25 ελεύθερα
ανεξάρτητα κρατείδια (καντόν), τά οποία είναι συνδεδεμέ1
όμοσπονδιακώς. Οι αντιπρόσωποι τών κρατειδίων τούτ#
κυβερνώσι την Έλβετίαν δημοκρατικώς. Ο πρόεδρος Ρου#

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ή Ελβετία ΰπετάγθη κιτ αρχάς εις τον 'Ιονλιον Κ&
σαρα. Κατά τήν είοβυλήν των βαρβάρων εγένετο λεία τ&
γερμανικών φυλών. Μετά ταϋτα συ μπεριελήφθη εις τό Φρ&'.
κικόν κράτος. Τώ 1291 άτιετέλεοεν άνεξάρτητον όμοσπονδΐ$
κον κράτος με πολίτευμα δημοκρατικόν.

ΙΙολλάκις συνέβησαν εσωτερικάι διχόνοιαι εν τή όμοστι&Α
δία' αλλ/ οί εξωτερικοί κίνδυνοι σννέδεον τά κρατείδια
περισσότερον. Τώ 1516 συνωμολόγησαν μετά τής Γαλλίζ
<αίώνιον συμμαχίαν», τήν οποίαν πάντοτε θρησκευτική
ετήρησαν.

Τώ 1648 άνεγνωρίσθη επισήμως ώς κράτος άνεξάρτηΧ·%
ΓΥΜΝΑΣΜΑ 12. |]

Πως χωρίζεται ή Ελβετία ά,τό τής Γαλλίας, τής Ίταλί<*ς,
Γερμανίας ; Ποίον κράτος υπάρχει πρός Α. της ; Ποίαι πόλεις εύβ
σκονται επί τής λίμνης τής Γενεύης ; Ποΐαι πόλεις της Μακεδον»"
ι βρίσκονται επί λιμνών; Πόθεν πηγάζει ό Ροδανός; ποία
διέρχεται; ποΰ χύνεται και ποΐαι πόλεις ύπάρχουσιν έπ* αύτοΰ; Μ
ταξύ τίνων κρατών ευρίσκεται ή λίμνη τής Κωνστάντιος ; Πο ν2
ποταμός διέρχεται αυτήν; ΕΙς ποία κράτη άνηκουσιν ή Βαρκελό^'
τό Ρήγιον, ή Βραΐλα, τό Γυθειον, ή Βέρροια, ή Βράνια, τό Τατ<^
Παζαρτζίκ, τό Όπόρτον, τό Ότρά\τον και τό ΑΙάκειον; Ποΰ εύί

σκέτα* ή Μάλτα ; 1

-—



Ανστροονγγαρία δ?

ΓΓΑΡΙΑ

("Εκτασις 676.000 (~) χλμ. — Κάτοικοι 52 εκατ.).

!0ρια. — Ή Ρουμανία, ή Σερβία, ή Όθωμ. Ευρώπη, τό
ίαυροβούνιον, τό Άδριατικόν πέλαγος, ή "Ιταλία, ή Έλβε-
ία, ή Γερμανία και ή Ρωσσία.

ΚΟΛΠΟΙ. —Τής Τεργέστης και τής Φιονμης, μεταξύ τών
τΐοίων εκτείνεται ή χερσόνησος Ιστρία.
| Νήσοι. — Τό Δαλματικόν Αρχιπέλαγος.

Ορη. — Αι Καρνικαι ν Αλπεις' τά Βοεμικά, τά "Ερτσια,
ία; Σονδήτια καΐ τά Γιγάντια, μεταξύ Αυστροουγγαρίας και
ιφμανίας' τά Καρπάθια, τά όποια εν εΐδει τόξου χωρίζουσι
|ί|ν Ουγγαρίαν από τήν Αύστρίαν και Ρουμανίαν καΐ αί
ψω'αρικαΐ "Αλπεις.

ΠοτμΜοι.—Ό Δονναδις και οί παραπόταμοι αύτου Σαΰος,
Ικανός και Τίσσας.

Διωρυξ. — Τοΰ Φραγκίσκου (Δούναβις-Τίσσας).
Αιμναι. — Ή Βαλατών καΐ ή Κωαταντία.
Πεδάς — Τής Ουγγαρίας

Πολιτική διαιρεςις. — Ή ΑύεοκραΓορία τής Αυστρίας,
^βασίλειον τής Ουγγαρίας και ή αυτόνομος διοίκησις τής
ίοσνίας.

I. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

■

ί .

(Κάτοικοι 29 εκατομμ.).

III \ . . · \ ·

• Πόλεις. — Α') Μεσόγειοι- Βιέννη (2 έκ. κ.) έπι τοΰ Δου-

§1οεως, πρωτ. τοΰ κράτους, πόλις ωραίο τάτη- τά άνάκιορα,

ταός τοΰ αγίου Στεφάνου, τά μουσεία, τό άστεροσκοπεΐον,

ι, πολυτεχνείο ν, τό '^δεΐον, τό πανεπιστήμιον κ. ά. ή βιο-



μηχανικωτάτη πόλις τής Αυστρίας. Ελληνική παροικία μί
2 ναούς. Όθ. πρεσβεία καί προξενεΐον.

Αίντς (80 χ. κ.), βιομηχανία μάλλινων υφασμάτων.

Γράτς (150 χ. κ;), βιομηχανία βαμβακερών υφασμάτων

Πράγα (230 χ. κ.), οχυρά και βιομήχανος* πανεπιστήμιο\]
Πλησίον αυτής τά λουτρά Κάρλοβαδ καί Μαρίεμβαδ.

Κρακοβία (150 χ. κ.), οχυρά* πανεπιστήμιον.

Αεμβέργη (200 χ. κ.), βαμβακερά υφάσματα.

Β') Παράλιοι" Τεργέστη (230 χ. κ.), ή εμπορικωτάτΐ
πόλις τοΰ κράτους. Ελληνική παροικία. Όθωμανικόν προ^
ξενεΐον.

Πόλα (70 χ. κ.), επί τής Ίστρίας, πολεμικός λιμήν
μεγάλα ναυπηγεία.

2. ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Σ

(Κάτοικοι 21 έκατομμ.).

Πόλεις. — Βούδα-Πέστη (880 χ. κ.), επί τοϋ Δουνά-
βεως απέναντι αλλήλων ένούμεναι διά γεφύρας (600 μ.)
πρωτεύουσα τής Ουγγαρίας* πόλις ωραία μέ πανεπιστήμιο·^
καί πολυχνεΐον* εμπορική καί βιομήχανος. Όθωμαν. προ-
ξενεΐον.

Πρεσβοϋργον (80 χ. κ.), έπι τοΰ Δουνάβεως, άρχαί^
πρωτεύουσα τής Ουγγαρίας.

Τεμεσβάρη (75 χ. κ.), σημαντικόν-εμπόριον ϊππων. Όθ
προξενεΐον.

Κροαχάνχη (40 χ. κ.), αρκετοί "Ελληνες εμπορευόμενοι!

Β') Παράλιοι* Φχούμη (50 χ. κ.), βιομηχανία καθεκλών
Όθωμ. προξενεΐον.

Αββαζία, εξοχική μέ βασιλικός επαύλεις.

Ζάρα (40 χ κ.) καί Κάτχαρον, εμπορικοί λεμένες.
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Ε»

3. ΑΥΤΌΝΟΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΒΟΣΝΙΑΣ

(Κάτοικοι 2 έκατομμ.).

Πόλεις. — Βοανααεράγεβον (50 χ. κ.), πρωτεΰουσα' όχυ-

&αί βιομήχανος (όπλα)· εδρα τού Μητρ. Βόσνης.
ΙΛοατάρη (20 χ. κ.), γεωργική και έμπορική.

β β ζ ία.

; {ί «

ΕΥπό τήν προστασίαν τής Αυστροουγγαρίας διατελεί ή
ξμονία Λιχτενστάϊν (10 χ. κ. Γερμανοί καθολικοί), παρά
I Έλβετίαν.

ΣίΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ.

Βιέννη — Γράτς — Τεργέστη — Βενετία.
» Λιντς - Γερμανία (γρ. Κων/πόλεως).

» Πράγα—Μαρίεμβαδ—Κάρλοβαδ — Γερμ.

ΐιέννη —Κρακοβία- Λεμβέργη |

Π
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Βιέννη — Πρεσβούργον — Βουδαπέστη (γραμμή Κ/πόλεο
Βουδαπέστη —Τεργέστη—Φιούμη.

> Βοσνασεράγεβον—Μοστάρη.
Βουδαπέστη—Βελιγράδιον (γραμμή Κων/πόλεως).

> (διά τής *Όρσοβας) Κραϊώβα.

Κάτοικοι. — Γερμανοί (11\/2 εκατ.), Ούγγροι (10 έκαϊΙ
Σλαύοι (10 εκατ.), Τσέχοι (6 εκατ), Πολωνοί (4 εκατ), Ρο^
μάνοι (3 εκατ.), Ιταλοί (1 εκατ.),ν Εβραίοι κ. ά. Τήν θρ*Ι
σκείαν δυτικοί (30ν2 εκατ.), διαμαρτυρόμενοι (41/, έκα^Ι
_ Όρθόδοξοι (3ν2 εκατ.), Ιουδαίοι (2 εκατ.) και Μωαμεθανή
Καταγίνονται εις τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν, τήν κτην<?
τροφίαν και τήν γεωργίαν.

Κλίμα. — Εις τά βόρεια και ορεινά ψυχρόν, είς τά νότι'
ευκρατον και ύγιεινόν.

Εδαφος. — Εύφορώτατον και καλώς καλλιεργημένο ν:

Προϊόντα. — Δημητριακά,- ό'ρυζα, όπώρα«,' κάνναβ«|
όσπρια κτλ. πολλά οικόσιτα και προ πάντων εν Ούγγαρ1
ίπποι· άφθονωτάτη ξυλεία1 πλείστα μέταλλα, προ πάντοή
άργυρος· μεταλλικά ύδατα (Βάδεν, Ισλ).

Βιομηχανία. — Σπονδαιοτάτη (έριούχα, βαμβακερά ύφ#
σματα, δέρματα, σάκχαρις, ζύθοι, οινοπνευματώδη, μουσι>*
όργανα, χάρτης, κάτοπτρα, πυρεΐα).

Εμποριον. — Ζωηρότατον διευκολυνόμενον υπό τών
ταμών και τών πολλών σιδηροδρόμων. Ή αυστριακή έταιρί
Λόνδ μεταφέρει τά προϊόντα τοΰ κράτους εις όλον τον κόσμο*

Εκπαιδευςις. — Λίαν ανεπτυγμένη- 11 πανεπιστήμια, .
πολυτεχνεία, πλείστα σχολεία κ. ά'.

Πολίτευμα. — "Έκαστον τών κρατών κυβερνάται συν
ταγματικώς υπό τον ίδιον βασιλέα, όστις φέρει τον τίτλοι
^αυτοκράτωρ τής Αυστρίας και βασιλεύς τής Ουγγαρίας
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Ρραγκΐσκος

>·ν: βασιλέα5ν της Ευρώπης (1848).

^ισαροβασιλεΰς).— Φραγκίσκος Ιωσήφ, ό αρχαιότερος

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Η κυρίως Αυστρία κατωκεΐτο το πάλαι υπό τών Ταυρί-
ορν και Νωρικων, οΐτινες ενική θη σαν υπό τών Ρωμαίων
14 τι. Χ.).

Κατά τον Ζ,' μ. Χ. αιώνα έπέδραμον αυτήν διάφορα
ανϊκά φϋλα' τω δε 900 μ. Χ. οι Ούγγροι, τους όποιους

}εδία)ξεν ό αυτοκράτωρ της Γερμανίας Όθων ό Α Διά νά
νίαλάβη ή Αυστρία την Οΰγγαρίαν περιεπλάκη επι δύο
'όη·ας εις αιματηρούς μετά τών Τούρκων πολέμους, έως οϋ
ο 1686 Λεοπόλδος ό Α ' κατέκτηοεν αυτήν. Τω 1739 ήναγ-
1 θησαν οι Αυστριακοί νά αποδώσουν εις την Πύλην το
'&λιγράδιον, την Σερδίαν, την Βλαχίαν και την Βοσνίαν.

Τω 1804 δ αυτοκράτωρ της Γερμανίας Φραγκίσκος ό Β'
κηθείς υπό τοΰ Ναπολέοντος Βοναπάρτου παρητήθη τον
λου του ώς αύτοκράτορος της Γερμανίας και περιωρίσθη εις
>ιγ τίτλον του αυτοκράτορος της Αυστρίας ώς Φραγκίσκος Α'.

Τφ 1848 άνέβη έπί του θρόνου ό νυν βασιλεύων Φραγ-
ίόίκος Ιωσήφ ό Α Τφ 1866 περιεπλάκη η Αυστρία εις
ϊενόν 7τόλεμον προς την Πρωσσίαν, κατά τον όποιον ένική-
η · χαί απώλεσε την Βενετίαν, η τις παρεγ^ωρήθη εις την σύμ-
αζγον της Πρωσσίας Ίταλίαν. Μετά τον πόλεμον τούτον ή
ϊ%)γγαρία επανέστη και εζήτει αϋτονομίαν και μόλις η Αυ-
Γ{)ΐα κατώρθωσε τη βοήθεια της Ροισσίας νά καταδάλη τους
νγγρους, εις τους οποίους δμως παρέσχε πλήρη έλευθερίαν
αϊ ίδιαίτερον σύνταγμα. Και τοιουτοτρόπως σήμερον τό κρά-
τοΰτο άποτελεΐται άπό την αύτοκρατορίαν της Αυστρίας
τΐ τδ βασίλειοτ της Ουγγαρίας. "Κκαστον τούτων %χει ίδιαι-
\$αν β ουλή ν και ύπουργεΐα' εχονσι μόνον τον ϊδιον βασιλέα

ί

(!· ϊ!
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καί τους υπουργούς τών ίξωτερικών, τών στρατιωτική
και τών οικονομικών. ' Λ

Ή Ουγγαρία κατελήφθη διαδοχικώς υπό διαφόρων βα$
δάρων λαών (Αακών, Γετών, *Ιλλυριών, Σαρματάη',

Βανδάλων, "Αδάρων, Οϋννων, Σουάδων, Λογγοδαρδά& ι
Γότθων κ. ά.) τέλος δέ υπό τών Βουλγάρων, Σλαύων, Βλβ
'χων, αποίκων Γερμανών και Ιταλών, οΐτινες έγένοντο κύρά\
τής χώρας' τω δέ 900 μ. Χ. κατέλαδον αυτήν οριστικώς
Ούγγροι ή Μαγυάροι.

Τω 972 εισήχθη είς τήν Ούγγαρίαν ό Χριστιανισμός !>
βασιλεύς Στέφανος (997 —1038) ήνάγκασε διά τήςβίβ·.
τους υπηκόους αύτοϋ, δπως άσπασθώσι τά χριστιανικά Α»
γματα. Επι τής βασιλείας Βέλλα τοΰ Β' ή Ουγγαρία έλεηλά;
τήθη και κατηρημώθη υπό τών Μογγόλων άπό τοϋ ενός εί·
τό άλλο άκρον. Μετά τό 1490 ή Ουγγαρία ήρχισε νά πα
ρακμάζη' τόσον δέ έξησθένησεν, ώστε τφ 1650 ύπέκυψά
είς τήν έξονσίαν τών Τούρκων, οι όποιοι τω 1686 ήναγκά-
σθησαν νά άποχωρήσωσιν εξ αύτής' τφ 1760 ύπέκυψεν εΙ'<
τήν κυριαρχίαν τής Αύστρίας. Οι Ούγγροι δυσκόλ^ως ύπέμε ■
νον τόν αύστριακόν ζυγόν διά τοϋτο τφ 1848 ηθέλησαν νι >
ανακτήσουν τήν άνεξαρτησίαν των, άλλ' δμως δεν ήδυνή,
θησαν νά τό έπηύγωσί και εισήχθησαν είς αύτήν οι αύστριά
κοί νόμοι. Τελευταιον δμως δ νυν αυτοκράτωρ Φραγκίσκο^
Ιωσήφ άνηγόρευσεν αυτήν είς βασίλειον.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 13. -.. . |

Πώς χωρίζεται ή Αυστρία τής Ουγγαρίας; πώς ιής Γερμανίας
πώς ή Ουγγαρία τής Σερβίας; πώς τής Ρουμανίας; Μεταξύ τίνω?
ποταμών ευρίσκεται ή Βαλατών; Ποϊαι πόλεις ευρίσκονται πρό<
Ν. τής Βιέννης; Προς ποιον μέρος τής Βιέννης ευρίσκεται ή Πρα
γα; Ποΰ ευρίσκεται ή Πάργα; Ποιος ναός ευρίσκεται είς τήν Βι»ν
νη ν; ποιος είς τήν Βενετίαν; ποίος είς τήν Ρώμη ν; Προς ποίον μέ



κ

?;|Νής Βορδώ ευρίσκεται ή Τολώσα; ή Νάντη ; Ποία πρός Α. τής
εγτης; ποία πρός Β. αυτής; Ποία πόλις τής Γαλλίας ευρίσκεται
|ϊά τά "Αρδεννα; ποία πρός Ν, αύτής;- Ποϊαι πόλεις τής Αύστρο-
|\γαρίας ευρίσκονται έπϊ του Δουνάβεως ; Ποία ή βιομηχανικωτάτη
ί?|ίς τής Αυστρίας; ποία ή έμπορικωτάτη; Ποία εχει έμπόριον
Ιπίρν; ποία βιομηχανίαν καθεκλών; Ταξείδιον παραλίως άπό Δυρ-
ιχίου μέχρι Βενετίας

(ί ίί

ΡI

! ί

ΓΕΡΜΑΝ ΙΑ

(Έκτασις 540.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 65 εκατ.).

'Ρρια. — Ή Ρωσσία, ή Αυστρία, ή Ελβετία, ή Γαλλία, τό
Β^γιον, ή Ολλανδία, ή Β. Θάλασσα, ή Δανία και ή Βαλτική.
Κολποι. — Ό Δαντσίχιος, τής ΓΤομερανίας και τής Λυδέκης.
•Ορη.—Τά Βόσγια, ό Μέλας Δρυμός, τά Βοεμικά, χα'έΐρταια,
Ιίψιγάντια, τά Σονδήτια, ό Θουρίγγειος Δρυμός και τό Χάρτσον.
.Ποταμοί. — Ό Βιστούλας έκ ιής Ρωσσίας είς τον Δαν-
ίκιον κόλπον, ό "Οδερ έκ τών Σουδητίων είς τον κ. τής
ομερανίας, ο "Αλδις (και ό παραπόταμος αύτου Στιρέος)
ίΐών Γιγαντίων, ό Βέζερ, εκ τού Θουριγγείου Δρυμού εις
ν Βόρειον, ό Ρήνος διά τής Όλλανδίας είς την Βόρειον
αι; ό , παραπόταμος αυτού Μάϊν) και ό Δούναβις έκ τοΰ
Μέλανος Δρυμού (καϊ ό παραπόταμος αυτού "Ισαρ).
:Αιμνη. — Τής Κοοοταντίας.
Διωρυξ.—Τοΰ Κίελου (Βαλτική—Βόρειος).
Πολιτική διαιρεςις.

4: βασίλεια (Πρωσσία, Σαξωνία, Βαυαρία, Βυρτεμβέργη),
51 μικρά δουκάτα,
Ι]; μεγάλα δουκάτα,
7 ήγεμονίαι,
ΗΓ ελεύθερα! πόλεις καϊ
μ· κοινή αυτοκρατορική χώρα.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ

(Κάτοικοι. 40 έκατομμ.).

Ορια.—"Ή Πρωσσία εκτείνεται άφ' ενός από τής Ρωο
σίας μέχρι τοΰ Βελγίου και τής Όλλανδίας και άψ^ ετέρο*
από τά παράλια μέχρι τοΰ ποταμού Μάϊν και τών Σ ου δη
τίων καί Γιγαντίων ορέων.

Πόλεις. — Α') Μεσόγειοι· Βερολΐνον {2 εκ. κ. καΐ μετά τώι
προ:χστείων 3.7<Χ).000), επι τοΰ Σπρέου (5'·> γέφυραι), πρω:
τεΰουσα τής Πρωσσίας και όλης τής Γερμιανίας' έμπορικω-
τάτη και βιομηχανικωτάτη" έκ τών κτιρίων της διακρίνον-
ται τά ανάκτορα, τό πανεπιστήμιον, ή ακαδημία, τά μου-
σεία, πλείστα φιλανθρωπικά καταστήματα κ. ά. Όθ. πρε?
σβεία και προξενεϊον.

Ποτσδάμη (60 χ. κ.), δευτέρα έδρα τοΰ αύτοκράτορος.

βρεσλανΐα (510 χ, κ.), επί τοΰ "Οδερ, εμπορική και βιο
μήχανος (μάλλινα υφάσματα)· πανεπιστήμιον. Όθωμανικό
προξενεϊον.

Μαγδεμβοϋργον (280 χ. κ), επι τοΰ "Αλβιος, μεγάλ
εργοστάσια σακχάρεως.

Χάλλη (180 χ. κ.), πετρέλαιο ν και γαιάνθρακες.

Άνόβερον (300 χ. κ.}, εμπορική και βιομήχανος.

Φραγκφούρτη (420 χ. κ.) επι τοΰ Μάϊν ωραία, βιομή
χάνος και έμπορικωτάτη. Όθ. προξενεϊον.

Βισβάδεν (110 χ. κ.), περίφημα θερμά λουτρά. Όθ. προξ.

Κολωνία (520 χ. κ.), επί τοΰ Ρήνου, ενθα καταβκευάζε
ται τό άρωματώδες ύδθ3ρ τής Κολωνίας. Όθ. προξενεϊον.

Δνοσελδόρφη (360 χ. κ), έπι τοΰ Ρήνου* βιομήχανος.

"Εσοεν (300 χ. κ.), όπου τά διάσημα τηλεβολοχυτήρια
Κρονστ.

Αϊξ-λά-Σχαηϊλ (160 χ. κ.), παρά τό Βέλγιον.



Ρ Παράλιοι· Καινιξβέργη (250 χ. κ.), οχυρά καΐ Ιμ-
κή' πανεπιστήμιον.

,ντσικον (170 χ. κ.), εις τάς έκβολάς του Βιστούλα" ό
ος πολεμικός λιμήν της Γερμανίας. Όθ. προξενεΤον.
έττινον (240 χ. κ.), ε?ς τάς εκβολάς του Όδερ, εμπο-
και βιομήχανος.

ίελον (215 χ. κ.), μέγας πολεμικός λιμήν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΞΩΝΙΑΣ

(Κάτοικοι 5 έκατομμ.).

ό βασίλειον της Σαξωνίας κείται προς Β. τών Έρτσίων
εμη\

Οολκις. — Δρέσδη (550 χ. κ), έπι του "Αλβιθί, πρω-
·3υσα· μουσεία και βιβλιοθήκη. Όθ. προξενεϊον.
[Λειψία (600 χ. κ), πανεπιστη μιον σχολείο ν κωφαλάλων·
) "Οστάσια κλειδοκυμβά/^ων και εμπόριον βιβλίων, χάρτου
μετάξης. *Ενι:αΰθα υπάρχει τό μεγαλυτερον δικαστήριον
Γερμανίας. Όθ. προξενεϊον.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

■ . *

(Κάτοικοι 7 έκατομμ.).

ί ΐό βασίλειον της Βαυαρίας εξαπλοΰται μεταξύ τών 'Άλ-
φν καΐ τών Βοεμικών ορέων.

ρΙοΛΕΐΣ. Μόναχον (600 χ. κ ), επί του "Ισαρ, πρω-
3υσα' πανεπιστήμιον, φδείον, ή μεγίστη βιβλιοθήκη της
:(>μανίας, εργοστάσια ζύθου και Ελληνική παροικία με

ν. Όθ. προξενεΤον.

ν - "■''■·'.. , - . '' -

5. Βλαοτοϋ χαΐ Σ. Χχον>λίδο\> Γίωγρα^ίο, Β' 5
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Νυρεμβέργη (340 χ. κ.), εργοστάσια παιδικών άθύρμ||
των χαι μουσικών δργα'νων. Ενταύθα έπενοήθησαν τά ε
κόλπια ωρολόγια.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

(Κάτοικοι 2'/2 εκατ )►

Τό βαοίλειον τής Βυρτεμβέργης κείται μεταξύ τής Βαυς^
ρίας και του Μέλανος Δρυμού.

Πρωγευουςα. —Σιοντγάρδη (300 χ. κ.), βιομή/αν<^
(κλειδοκύμβαλα)· Όθ. προξενεϊον.

ΤΑ 6 ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΥΚΑΤΑ

Τό μέγα δονκατον τής Βάδης■ πρωτ. Καλσρονη (130 χ·
» » "Εασης' * Δαρμστάτη (90 χ.
» του Μεκλεμβονργου-Σβέριν πρ. Σβέρ^'

* > Μεκλεμβούργον-Στρέλιτς πρωτ.

Στρέλιτς (100 χ. κ.)· βιομήχανο^
> » Ολδεμβούργον ομώνυμος προ^τ· ΥΛ

* >ν Σαζο- Βεϊμάρης- πρωτ. Βεϊμάρη-

ΑΙ 3 ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

Άμβοϋργον (930 χ. κ), εις τάς έκβολάς τοΰ "Αλβι°#
ό πρώτος, εμπορικός λιμήν της Γερμανίας και ό τέταΡ*^
τοΰ κόσμου- έδρα τής μεγάλης Γερμανοανατολικής Τ

πλοϊκής εταιρίας. Όθ. προξενεϊον. ι

Βρέμη (250 χ. κ ), εις τάς έκβολάς τούΧ Βέζερ, εμπορ^|
τάτη και ναυτική, (έδρα τοΰ Βορρ.ιογερμανικοΰ Λόνδ).
προξενεϊον.
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νβέκη (100 χ. κ.), εις τόν όμώνυμον κόλπον, εμπορική,
ί πόλεις αύται έχουσιν ιδίους νόμους καί κυβερνώνται

I ιΐ

Η ΚΟΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΧΩΡΑ

ϋ ί.δτη αποτελείται άπό 2 γαλλικάς επαρχίας, τήν Άλοα-
V και Λωρραίνην, τάς οποίας άφήρεσαν οί Γερμανοί
:«:τόν Γαλλογερ-
ΐ' κόν πόλεμον του
ρΓΟ. Ή χώρα αύτη
ι^είται δι' αύτο-
ιτορ. επίτροπου.

Ϊ0ΛΕΙΣ.—Στρα-

;Η]

ϊνργον (180 χ. κ.),
ί^ίοτάτη καί βϊο-
;άνος, πρωτ. τής
ϋσάτίας με πανε-
τήμιον.

νίέτς (70 χ. κατ.)
ρρίρούριον όχυρώτατον, εντός τοΰ οποίου πολιορκηθείς ό
Λος στρατηγός ΒαζαΙν κατά τόν Γαλλογερμανικόν πόλε-
παρεδόΟη μετά 170 χιλιάδων στρατοΰ.

Ιΐ^ΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ,
ίεοολίνον—Δάντσ. — Καινιξβ.—Ρωσσία.

— Στέττινον.

—-Άμβοΰργον — Βρέμη —"Ολλανδία.
—Άνόβερον — Κολών". — Αϊς )Λ Σ. — Βέλγιον.

— Φραγκ. — Μέτς — Βέλγιον.
—Λειψία — Δρέσδη — Πράγα.
-—Βρεσλαυία. — Κρακοβία.

Μέτς.

ΓΤ

ί "

ι

ί Ιϊ

Ά 1



-■" " " ■.'·"" ~ ~ ; , ."■■■ -Η;--." ; - . 2

- Ί.;·-— - - ' . ;- η Υ --·» .";;'. ".-, - ■·■■<· ■-:. ;.:·;::; : .. \··ί

68 Γερμανίατ

2. Μόναχον—Λίντς—Βιέννη (γραμμή Κων/πόλεως).

» Ελβετία.

» Νυρεμβέργη—Λειψία. ί

» Στουτγ.— Καλσρ.—Στρασβ.—Νανσύ (γραμμ
Κων/πόλεως).

3. Άμβουργον — Κίελον—Δανία-

Κάτοικοι. — Την θρησκείαν διαμαρτυρόμενοι (31 έκά
κατοικοϋντες κυρίως τά βόρεια), δυτικοί (17 εκατ. κυρίως ε
τά νόπα) καί "Ιουδαίοι" ένασχολοΰνται δέ είς τό εμπόριο
βιομηχανίαν, γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, ναυτιλίαΛ', καϊ ιδία
είς τάς τέχνας καϊ επ ι στη μας, τάς οποίας λίαν ανέπτυξαν.

Κλίμα. — Εις τά βόρεια ύγρόν και ψυχρόν είς δέ τά νι
τια εύκρατον και ύγιεινόν.

Εδαφος. —- Είς τά κεντρικά καϊ νότια εύφορο^τατον κ
*αλώς καλλιεργη μένον.

ΠροτοντΑ. — Σίτος, κριθή, γεώμηλα, λίνον, κάνναβ
καπνός κ. ά. Οικόσιτα ζώα προ πάλ'των ίπποι καϊ πρόβατί
Άφθονος σίδηρος,γαιάνθρακες, ήλεκτρον, αλας, θερμά λουτρ!

Βιομηχανία, εμποριον. — Αμφότερα ανθηρότατα, διόι
ή Γερμανία είναι μία άπό τάς βιομηχανικωτάτας καϊ ή
έμπορικωτάτη χώρα τοΰ κόσμου- τό ήμισυ σχεδόν των κύ
τοίκων της ζή έκ τής βιομηχανίας καϊ τοΰ εμπορίου, ι
οποίον διευκολύνεται υπό τών ποταμών και τών πολλά
σιδηροδρόμων.

Εκπαιδευςις. —Διαδεδομένη, όσον είς ουδέν αλλο κρ<
τος'21 πανεστήμια, 9 πολυτεχνεία καϊ διάφοροι αλλαι σχολε

Πολίτευμα. -— "Εκαστον τών κρατών τής Γερμανίι
κυβερνάται συνταγματικώς· όλα δέ ομού άποτελοΰσιν όμ
σπονδίαν, τής οποίας τό πολίτευμα εινε μοναρχία συντ
γματική καϊ ή οποία κυβερνάται υπό τοΰ βασιλέως
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ώσσίας, όστις φέρει τον τίτλον βασιλεύς τής Πρωσσίας
αυτοκράτωρ τής Γερμανίας (Κάιζερ).— Γουλιέλμος όΒ'.
Ι^τηςεις. — Έν "Ασία, Αφρική καΐ Ωκεανία, (ΐ^ΐ-λ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝ ΧΓΝΩΣΜ-Α.

11| · "" · .

{Τήν Γερμανίαν το πάλαι κατφκονν διάφοροι γερμανικοί
οί, οί όποιοι ακαταπαύστως επολέμουν άλλοτε μεν προς,
δήλους, άλλοτε δε μετά τών γειτόνων αυτών, και διά τούτο
νεγώς ήλλαζον κατοικίαν. Περί τά τέλη τού Β π. Χ. αίώ-
►ό-ί αναφαίνονται οί Κίμβροι καϊ οι Τευτονες. Τούτους £πο-
» μήσεν ό Ιούλιος Καίσαρ· ό δε Αύγουστος υπέταξε μέρος

ϊ Γερμανίας.

\ Ι ■

Κατά τον Β' μ Χ. αιώνα ενεκα τών εμφυλίων πολέμων
■ χϊλά έθνη έξέλιπον, αλ?.α ύπετάγησαν και αλ?.α είσέβαλον
., ρ το Ρωμαϊκδν κράτος. Κατά τον Γ' μ. Χ. αιώνα ήρχισε να
άδίδηται εις τήν Γερμανίαν δ Χριστιανισμός. 'Επι Καρόλου
^ Μεγάλου δλα τά γερμανικά έ'θνη συνεχωνεύθησαν εις
[ μόνον έθνος και έσχηματίσθη τώ 962 μ. Χ. ιδιαίτερον
Ϊ0μανίκδν κράτος, τού οποίου επισημότεροι βασιλείς ήσαν,
>θων Α' ό Μέγας, Ερρίκος ό Γ', Φρειδερίκος ό Βαρβα-
ϊέτας κ. ά.

\Τφ 1806 κατελύθη υπό τού Μεγάλου Ναπολέοντος ή
ψρ μανική αυτοκρατορία' αλλά τώ 1815 μετά τήν πτώσιν
)τοϋ ΐδρύθη γερμανική ομοσπονδία υπό τήν προεδρείαν τής
δότριας. *Εκ τών γερμανικών κρατών τό ιογυρότατον μετά
\ ν.* Αύοτρίαν ή τ ο ή Πρωσσία.

| Τφ 1870, δτε εκηρύχθη ό Γαλλογερμανικός πόλεμος, δλα
ι γερμανικά κράτη συνεμάχησαν μετά τής Πρωσσίας' μετά
)· ήτταν δέ τών Γάλλων ό βασιλεύς τής Πρωσσίας άνεκη-
όχθη εν ΒερσαλλΛαις αύτοκράτοιρ τής Γερμανίας.

Π '
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ΓΥΜΝΑΣΜΑ 14.

Ποΐα κράτη ύπάρχουσι πρός Δ. τής Γερμανίας; ποΐα πρός |
τής Αυστρίας ; ποΐα πρός Α. τής Γαλλίας; Δεΐξον τά παράλια
Γερμανίας, τόν πορθμόν τοΰ "Οτράντου και Ευρίπου, τον κόλ^
τής Γενούης, τό άκρωτήριον Φινιστέρον, τόν Σκάρδον, τόν Προ
■θυν, τά Κύθηρα,-τήν Βαρκελόνην, τήν Έλαοσώνα. "Απ,ό ποίαν
λασσαν σχηματίζονται οΐ κόλποι τής Γερμανίας; Ποϊαι πόλδ
ύπάρχουσιν είς αυτούς; Μεταξύ ποίων ορέων διέρχεται ό Ρήνο*
Πώς χωρίζεται ή Γερμανία άπό τής Αυστρίας; Ποϊαι πόλείς ύπάί
χουσιν έπι τοΰ Βιστούλα; ποϊαι επί τοΰ "Οδερ; ποϊαι έπι του "Μ
βιος; ποϊαι επί τοΰ Ρήνου; ποία επί τοΰ "Ισαρ; ποία επί τοΰ Μάΐ?
ποία πλησίον τής Ελβετίας; ποία πλησίον τοΰ Βελγίου; ποία πρ(
Α. τοΰ Βερολίνου; ποία πρός Ν. ταύτης; τί βιομηχανίαν εχει; &
τίνος ποταμού κείται; ποΰ χύνεται; Μεταξύ τίνων κρατών εύρισκε*1
ή λίμνη τής Κωσταντίας; Ποία ή δευτέρα έδρα τοΰ βασιλέως; πσί|
έ'χει βιομηχανίαν μάλλινων υφασμάτων; ποία παράγει σάκχαρί^Ι
ποία πετρέλαιον και γαιάνθρακας; ποίοι είνε οί πολεμικοί λιμέν^
τής Γερμανίας; ποίοι τής Γαλλίας; ποία έχει έμπόριον βιβλία>ρ
ποία εργοστάσια ζύθου; ποία είνε ή έμπορικο^τάτη πόλις τής Γερ
μανίας; Ποίας ϋαλάσσας και πορθμούς θά διαπλεύσωμεν άπό Κο>
στάντζης μέχρι Δαντσίκου;

- · - > - - Ιί

--■*-

ΒΕΛΓΙΟΝ

- - ' |

(νΕκτασις 30.000 □ χλμ. τό μικρότερον κράτος τής Εύρώπη<
μετά τό Μαυροβούνιον. — Κάτοικοι 7 έκατομμ. τό πυκνότερον κ<4
τφκημένον κράτος τής Ευρώπης!.

Ορια. — Ή Γαλλία, ή Γερμανία, ή Όλ?,ανδία και ή Βό-
ρειος Θάλασσα.

Ορη. - - Τά δασώδη "Α ρδεννα. .
Ποταμοί. — Ό Σκάλδις και ό Μενσης.
Πόλεις. — Βρυξέλλαι (μετά τών προαστείων 620 χ. κ),
πρωτεύουσα- πανεπιστήμιον, εμπορική και βιομηχανικωτάτή
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νά ύοράσματα, τρίχαπτα, χειρόκτια, χάρτης, πολύτιμοι τά-
'Ι έες κ. ά.). Όθωμ. πρεσβεία και προξενεΐον.
Βαρτελω, ιστορικόν χωρίον, διότι τό τελευταΐον ένικήθη
3|15) Ναπολέων ό Μέγας υπό τοΰ Γερμανού στρατηγού
ίκνχερ και τοΰ Άγγλου Βέλλιγκτων.

: Άμβέρση (300 χ. κ ) ειςτας έκβολάς τοΰ Σκάλδιος, ό πρώ-

ζ εμπορικός λ ι μην τοΰ Βελγίου καί ό τρίτος τοΰ κόσμου"
μηχανία πολυτίμων λίθων και όπλων. Όθ. προξενεΐον.
'άνδη (160 χ. κ.), έπι τοΰ Σκάλδιος" πανεπιστήμιον,
λυτεχνεΐον και βιομηχανία τριχάπτων.
3Οατάνδη (40 χ. κ), περάρημα θαλάσσια λουτρά. Όθωμ.
ενεΐον.

Λιέγη (170 χ. κ.), εμπορίκι1-) καί βιομήχανος" πανεπι-
:ήμιον καί μεταλλευτική σχο?,ή. Όθωμ. προξενεΐον.



72 Βέλγιον

σίδηροδρομικον συμπλεγμα.

( Όλλανδία.

Βρυξελλαι —Λιέγη { ^ ^

* Λίλλη—Παρίσιοι.;

» Γάνδη—Όστάνδη.

» Άμβέρση—Όλλανδία.

Κάτοικοι. — Τήν Θρησκείαν δυτικοί καταγινόμενοι δρί|
στηρίως εΐς τό έμπόριον, βιομηχανίαν καί κτηνοτροφία
όμιλοΰσι δέ τήν γαλλική ν.

Κλίμα. ■— Ψυχρόν και ύγρόν.

Εδαφος. — Εύφορον καί λίαν επιμελώς" καλλιεργημένο

Προϊοντα. — Δημητριακά, λίνον, κάνναβις, καπνός,
βαξ κτλ. πλήθη ποιμνίων, εξ ών λαμβάνουσι πολλά μαλλί®
Πλούσια μεταλλεία σιδήρου καί γαιανθράκων μάρμαρα

Βιομηχανία, εμποριον. — Μολονότι είνε κράτος μι*(?°Λ|
έν τούτοις ή βιομηχανία καί τό έμπόριον ευρίσκονται £
άνθηροτάτην κατάστασιν (λινά- και μάλλινα υφάσματα, τρί;
χαπτα, τάπητες, όπλα, μηχαναί, κάτοπτρα κ. ά).

Εκπαιδευςις. — Ανθηρότατη* 3 πανεπιστήμια και πολλ|
σχολεία.

Πολίτευμα. — Μοναρχία συνταγματική.—Αλβέρτος ό ΑΙ

Κτηςεις. — Έν Αφρική (Βελγικόν Κόγγον, 20 έκατ.)|

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Οί Βέλγοι είναι λαός Γαλατικός. ' Ο ' Ιούλιος Καίσαρ
τος ύπέιαξεν αυτούς. Έπι τής φραγκικής κυριαρχία 4
Γαλλία και τό Βέλγιον άπετέλει μέρος τής αύτοκρατοβ
αυτών. * Επειδή δέ κατά τήν εποχή ν έκείνην οι ηγεμόνες
δον εις τάς θυγατέρας των ώς προίκα τάς ιδίας αυτών
ρας, τό Βέλγιον διά τίνος συνοικεσίου περιήλθεν εις τήν ^^
στρίαν και μετά ταύτα είς τήν Ίσπανίαν τφ

1556.



" Ολλανδία

73

γικη χώρα έγένοντο αιματηροί πόλεμοι μεταξύ Γάλλων
ενός και Γερμανών, 'Ολλ.ανδών και "Αγγλων άφ' έτέ-
ιϋΓ μετά τους πολέμους τούτους τό Βέλγιον παρεχωρήθη>
[ϊό τών "Ισπανών είς τήν Αύστρίαν τ φ 1714 και διετέλεσεν
π* αυτήν μέχρι τον 1790, δτε δ στρατηγός Βένδερ κατενί-
ησε τους Αυστριακούς και άπήλΛαξε τήν χώραν άπό τήν~
έτ'ϊοκρατίαν. Άλλα μετ" ολίγον κατέλαβε τό Βέλγιον ή Γαλ~
%οί\ μέχρι τον 1814, δτε νικηθέντος τοΰ Ναπολέοντος οι αν-
'τίαλοι τής Γαλλίας, συνήνωσαν αυτό μετά τής Όλλανδίας
αϊ άπετέλεσαν τό βασίλειον τών Κάτω Χωρών. Άλλ" έπειδή;
I {Βέλγοι κάί οί ' Ολλανδοί ειχον διάψορον γλώσσαν, ήθη,
σι έθιμα και προ πάντα)ν θρησκείαν, οί Βέλγοι τώ 1830'
ττ,εχωρίσθησαν τής " Ολλ^ανδίας και απετέλεσαν ίδιαίιερον βα-
ί^ειον υπό τόν αγαθόν, δραστήριον και συνετόν βασιλέα Λεο-
όλδον τόν Α"Εκτοτε οι Βέλγοι ζώαιν ήσυχοι και εύδαί-
;ο|τ£ς άναπτύξαντες μεγάλως τό έμπόριον και τήν βιομηχανίαν..

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 15.

Είπε τά ακρωτήρια τής Ιβηρικής χερσονήσου, τους ποταμούς τής~
'ςφλίας, τά όρη τής Γερμανίας, τάς πόλεις τής Ουγγαρίας, τούς;
άταμούς τής Όθωμ. Ευρώπης, τάς παραλίους πόλεις τής Πελο-
α^τνήσου, τούς νομούς μέ τάς πρωτευούοας τής Όθίομ. Ευρώπης,-
άς πόλεις τής Βουλγαρίας και τά όρη τής Γαλλίας. Ποία ή έμπο-
ι^οοτάτη πόλις τοΰ Βελγίου, ποία τής Γαλλίας, ποία τής Γέρμα-
ί·ϊς, ποία τής Ισπανίας; ποία τής "Ελλάδος ; .

Ι! !

Β |

||

\ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

("Εκτασις 33;000 □ χλμ. — Κάτοικοι 5 εκατ.).

Ορια. — Τό Βέλγιον, ή Γερμανία καϊ ή Βόρειος Θάλασσαν
Κολγιοι. — Ό Ζουΐδέρης.
|! Ποταμοί.---Ό Ρήνος καϊ ό Μεύσης.



Πόλεις. — Χάγη (230 χ. κ.), ουχί μακράν της θαλάσσηί
«πι ωραίας θέσεως, πρωτεύουσα του κράτους, εδρα το?
διαιτητικού περι ειρήνης Συνεδρίου.

Ρόττερδαμ (350 χ. κ.), επι τοΰ -ό εμπορικώτατάϊ

λιμήν της Όλλαν||
δίας και ό έβδο-
μος του κόσμου.Ι
Άμβτερδαμ (55$
χ. κ.), έμπορικω:·
τάτη, ναυτική κα
βιομήχανος· έκτίτ
σμένη επί 100 νη{
συδρίων (300 γέ-
φυραι)· συνδέεται |
διά διώρυχος μετά
της Βορείου Θα41
λάσσης" πανεπι!
στήμιον.

Ουτρέχτη (100

χ. κ.), βιομήχανος (έριοΰχα και βελούδα).

Ζάνδαμ, ονομαστά ναυπηγεία, εν οίς είργάσθη κατά τον
Ιδον αιώνα ό Μέγας Πέτρος, αυτοκράτωρ της Ρωσσίας.
Χάρλεμ, (70 χ. κ.) βιομηχανία τεχνητών ανθέων.
Ύπό την προστασίαν της Όλλανδίας ανήκει καΐ τό ΝΑ]
του Βελγίου κείμενον δονκατον ,τοΰ Λουξεμβούργο^.
(250 χ. κ. Γερμανοί καθολικοί) μέ ομώνυμο ν πρωτεΰουσαν
(20 χ. κ.) και πλούσια μεταλλεία σιδήρου.

Σιδηροδρομικοί σύμπλεγμα.
Ρόττερδαμ—Άμβέρση.·

» Ουτρέχτη—Ά μβοΰργον.
» Χάγη —Χάρλεμ—'Άμστερδα μ—Ουτρέχτη].

Ρόττερδαμ.



' Ολλα > δ ία

Κάτοικοι. -— Οι πλείστοι διαμαρτυρόμενοι, οι δέ λοιποί
*|]θολικοί καί τίνες Ιουδαίοι" ένασχολοϋνται εις τήν κτηνο-
ίΟφίαν^ έμπόριον, άλιείαν, ναυτιλίαν και βιομηχανίαν.
;Κλιμα. — Ύγρόν καί ομιχλώδες· ή δέ θερμοκρασία τό-
ίόν ευμετάβλητος, ώστε ενίοτε μετά Οερμήν ήμέραν τοΰ
Ιουνίου επέρχεται νύς παγετώδης.

Εδαφος. — Κυψορον και πεδινόν καί ε'ίς τίνα μέρη χα-
ίήλότερον τής θαλάσσης (συνιζήματα), διό καί κατασκενά-

"Αμστερδαμ (Άμστελόδαμον).

ίευσι προχώματα διά νά εμποδίζωσι τάς πλημμύρας αύτης·
ια τούτο ή Όλλανδία ονομάζεται Κάτω Χώρα.

Προϊόντα. — Όλίγα δημητριακά, καπνός, γεώμηλα
; α. Πλείστα .πρόβατα, εκ τών όποίο^ν κατασκευάζεται έξαί-
ϊεΐος τυρός καί βούτυρος. Μεταλλεία σχεδόν <3έν ύπάρχουσι.
Αφθονοι ιχθυες (άρίγγαι. βακαλάοι, μύραιναι).

Βιομηχανία.— Ανθηρά (σάκχαρις, πούρα, ζύθος, χάρτης,
^οινία, ιστία, έριούχα, δέρματα κ. ά'.).

! |Ιι - " - *
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Εμποριον. — Λίαν άνεπτυγμένον.

Εκπαιδεύεις. — Λίαν προηγμένη· 4 πανεπιστήμια κ€
πλεΐσται σχολαί.

Πολίτευμα. — Μοναρχία συνταγματική. — Ή βασίλιο
σα Βιλελμίνη.

Κτη2ΕΙΣ. — Έν Ασία, Αμερική και Ωκεανία (38 εκ. κατ^

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

- - ' · ■ . ι

Ή 'Ολλανδία τό πάλαι άπετέλει μέρος τής Γερμανίας
ύπετάγει κατ* αρ^άς εις τους Ρωμαίους, εις τους Φράγκου
και τελευταΐον εις τους Ισπανούς, τών οποίων τον ζυγό
άπέσεισαν οι ' Ολλανδοί τώ 1579 και συνέστησαν τήν δημο
κρατίαν τής ' Ολλανδίας. Οι μετά τής Ισπανίας πόλ.εμοι κα
τ έστησαν τήν νέαν δημοκρατών άξιόλογον ναυτικήν δυναμι
το δε έμπόριον τών Ισπανικών και Πορτογαλικών πόλεω
περιέπεσεν ολοκλήρου εις τάς χείρας αυτής.

Τώ 1602 εσχημάτισεν έταιρίαν, ή οποία εν 'Ασ'να κ ατέ
κτησε πλείστα βασίλεια κα ι εϊχε μ ονοπώλιον τό έμπόριον τών
προϊόντων τής Ασίας. Ή 6 Ολλανδία εϊχε τότε ένδοξους θα
λασσοπόρονς, εις τους όποιους ή γεωγραφική επιστήμη δφεί
λει πο?.λάς ανακαλύψεις.

Μεγάλως εδοξάσθη μετά ταϋτα ή ' Ολλανδία πολ.εμήαασι
εναντίον τής 'Αγγλίας και Σουηδίας, Εις 16 μήνας έκέρδιο
10 μεγάλας ναυμαχίας* κατά τον πόλεμον τούτον διέπρεψες
ό ναύαρχος Ρούϋτερ

"Αλλ* από τού 1678 ή Ισχύς καί τό έμπόριον τής Όλλαν
δίας ήρχισαν νά παρακμάζίοσιν, ανεφύησαν εσωτερικοί ταρα
χαί καί έριδες και τώ 1795 κατεκτήθη υπό τών Γάλλων
μόλις <5έ τώ 1813 ή 'Ολλανδία ανέκτησε τήν έλευθερίαν της.
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ί 1815 απετέλεσε μετά τοΰ Βελγίου τό βασίλειον τών
ίτω Χωρών αλλά τφ 1831 συνεπεία επαναστάσεως τών
>$γα>ν αί δνο~χα>ραι δι^ρέθησαν είς δύο ανεξάρτητα Κράτη.

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 16.

-Είπε τά κεντρικά κράτη τής Ευρώπης με τάς πρωτευούσας αυτών,
οθεν πηγάζει δ Ρήνος, ποία κράτη διέρχεται, που χύνεται και
ϊαι πόλεις ύπάρχουσιν έπ' αύτοΰ; Ποία πόλ,ις τής "Ολλανδίας
;«|ϊ βιομηχανίαν έριούχων, ποία τεχνητών άνθέων, ποία ναυπηγεία;
Λίία είναι ή έμπορικωτάτη πόλις τής "Ολλανδίας; ποία τής Έλ"
άδος; Ταξείδιον παραλίως άπό Καλαΐ μέχρι Καινιξβέργης και σι-
||ροδρομικώς άπό Καινιξβέργης μέχρι Παρισίων. Ποίας πόλεις θά
ϊντήσωμεν παραλίως άπό Πρεβέζης μέχρι Καινιξβέργης;

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝ1 Α

(ή ΑΓΓΛΙΑ)

("Εκτασις 314.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 42 εκατ.).

Τό βασίλειον τούτο αποτελείται άπό τάς Βρεττανικάς νή-
εφς (500 περίπου), έκ τών οποίων μεγαλύτεραι είναι ή
ίεγάλη Βρεττανία και ή °Ιρλανδία.

\ ;|Γής Μ. Βρεττανίας τό μέν νότιον λέγεται Αγγλία, τό βό-
ειο ν Σκωτία, και μέρος τής ΝΔ. παραλίας Ούαλλία.
i ΙΡρια. — Ή Θάλασσα τής Μάγχης, ή Βόρειος Θάλασσα
Νί ό Ατλαντικός "Ωκεανός, όστις σχηματίζει τήν Ίρλανδι-
ϊ; ν θάλασσαν.

Κολποι. — Τού Ταμέσεως, ό Φόρθης, ό Κλύδης, τής Αι-
ΐρτιονλης κάί ό Βριστόλιος.

Ακρωτήρια — Τό Αίνδεσνάϊν και τοί5 αγίου Δαδιδ εις τήν
Iιαδον τού Βριστολίου κόλπου.
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Πορθμοί. — Ό τοΰ αγίου Γεωργίου, δ Βόρειος και τοϊ
Καλαί.

Λιωρυη. — Ή Καληδονική.

Ορη.—Τά όρη τής Ουαλλίας,χυ. Πέννινα και τά Γραμβιανά.

Ποταμοί. — Ό Τάμεσις, έκ τών ορέων τής Ουαλλίας, ρ
Σαβέρνης, εκ τών ορέων τής Ουαλλίας είς τόν Βριστόλιον,
ό Οΰμΰεοος έκ τών Πεννίνων, ό Κλύδης καί έν τη Ίρλαν-
δ ία ό Σ χάνων.

Πόλεις. — Α') Παράλιοι τής Αγγλίας·

Αονδϊνον (4.300.000 κατ. καί μετά τών προαστεάον
7 720.000), έτι τοΰ Ταμέσεως, (18 ωραΐαι γέφυραι κάτωθενί
δέ τοΰ ποταμοΰ υπόγειοι σιδηρόδρομοι)" ή μεγίστη καί έμ-
πορικωτάτη πόλις τοΰ κόσμου. Έκ τών ωραίων οικοδο-
μών της διακρίνονται τά ανάκτορα, ό ναός τοΰ αγίου Παΰ-
λου (ό δεύτερος κατά τό μέγεθος χριστιανικός ναός), ό πύρ-
γος τοΰ Λονδίνου, τό Κρυστάλλινον παλάτιόν, τό Χρηματι-
στήριο ν, ή Τράπεζα, τό Πανεπιστήμιον, τό Μουσείον κ. ά-
Ελληνική παροικία μετά ναού. Όθ. πρεσβεία και προξενεΐον.;

Γκραΐμβιτς .(150 χ. κ.), επί τοΰ Ταμέσεως, άστεροσκο-;
πεΐον και ναυτικόν νοσοκομείον.

Δόβερ, απέναντι τοΰ Καλαί, δθ. προξενεΐον.

Μπράϊτον (120 χ. κ.) καί Σον θαμπζον, εμπορικοί λι-;
μένες" Όθωμ. προξενεΐον. . V Π

Πορχσμοηθον και Πλυμοϋθον, οι μέγιστοι πολεμικοί·!
ναύσταθμοι τής Αγγλίας. Όθ: προξενεία.

Βριστόλη (350 χ. κ.), εμπορικωτάτη.

Καρδίφ (180 χ. κ.), πλουσιώτατα γαΓανθρακωρυχεΐα" ο]
έκτος εμπορικός λιμήν τοΰ κόσμου. Όθωμ. προξενεΐον. |

Αιβερπονλη (720 χ. κ.), ό πέμπτος εμπορικός λιμήν τοΰ
κόσμου, (μαλλία, βάμβαξ, δέρματα). Ελληνική παροικία.μέ ·
ναον. ΌΟ. προξενεΐον.
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;Νιουκάοτελ (230 χ. κ.), πλουσιώτατα γαιανθρακωρυχεία.
ίθ. προξενεϊον.

| Π

| "Κούλλη (250 χ. κ.\ εις τάς έκβολάς τοΰ Ο,υμβέρου' εις εκ
|ν| έμπορικωτάτων λιμένων τοΰ κράτους. Ό9. προξενεϊον..

Λονύΐνον.

ιη; - _ - · .

Β'} Μεσόγειοι τής Αγγλίας.

~Οξφόρδη [60 χ." κ.), επι τοΰ Ταμέσεως, σπουδαιότατον-
ιΗεπιστήμιον.

ί£αντα6ριγία (Κάμβριτς), έδρα τοΰ πρώτου άρχιεπισκό-
ιι τής ^Αγγλίας.

Βιρμιγχάμη (530 χ. κ), πρώτη πόλις τοΰ κράτους ως;
ΐ>|ς τήν κατεργασίαν τοΰ σιδήρου (όπλα, σιδηρουργικά
^άλεϊα, άτμομηχαναι κ. α.). Όθ. προξενεϊον.
*\Γοθιγγάμη (250 χ. κ.), βιομηχανία περικνημίδων.
Σέφιελδ (380 χ. κ), γαιανθρακωρυχεία και βιομηχανία:
βαριδιών, ιταλίδων κ. ά'. Όθ. προξενεϊον.
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Μάντζεστερ (500 χ. κ.), ή πρώτη πόλις του κόσμου α
πρός τήν βιομηχανίαν του βάμβακος. Ελληνική παροικία μ
ναόν. Όθ. προξενείον.

Αήδς (450 χ. κ ), βιομήχανος (μάλλινα υφάσματα).

Λονδΐνον. Βονλεντήριον

Υόρκη, επί του Ουμβέρου, έ'δρα τοΰ δευτέρου άρχιεπι
-σκοπού τής Αγγλίας.

Γ') τής Σκωτίας-.-

'Ε&ιμβοϋργον (320 χ. κ), επί 3 λόφων, ολίγον μακρά
τοΰ κόλπου Φόρθη, πρωτ. τής Σκωτίας· πανεπιστήμιον!

Αεΐθη (30 χ. κ), έπίνειον αύτης. Όθωμ. προξενείον.

'Αβερδίνη (150 χ. κ.), εμπορική· πανεπιστήμιον.

Γλασκόβη (750 χ. κ ), επί τοΰ Κλύδού, ή μεγαλυτέρΐ
πόλις τής Σκωτίας· πανεπιστήμιον εμπορική και βιομ"
:^ανος· ά'ρισεα ναυπηγεία. Όθωμ. προξενείον.

Δ ^ τής Ιρλανδίας.
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Δονβλΐνον (380 χ. κ.), ευλίμενος και εμπορική, πρ
τεΰοϋσα της Ιρλανδίας· πανεπιστήμιο ν.· Όθωμ. προξενεία*
Βελφάστη Ϊ350 χ. κ.), βιομηχανία λινών ΰφασμάτατ
Όθωμ. προξενεΐον.

Λιμερίκα (90 χ. κ.), εις τάς έκβολάς του Σχάνωνος, λί(ΐ
εμπορική.

Εις την Μεγάλην Βρεττανίαν ανήκει τό Γιβραλτάρ κ|
ή Μελίτη (Μάλτα), ή οποία εξάγει γεώμηλα και σαρδέλλα
Όθωμ. προξενεΐον. " ·

Σιδηροδρομικον σύμπλεγμα. — Ουδέν κράτος της Ε^
εχει τόσον καλήν έσωτερικήν συγκοινωνίαν, δσον ή
γλία- τό σιδηροδρομικόν αυτής σύμπλεγμα εινε τελειότατοι
και την διασχίζει άπ' ά'κρου εις ά'κρον.

Κάτοικοι.—Οί "Αγγλοι διαιρούνται εις ευγενείς και μι
ευγενείς· οί ευγενείς διαιρούνται είς δυο τάξεις, ανώτερο;
καΐ κατωτέραν οΐ της ανωτέρας τάξεως φέρουσι τον τίτλξ-
Λόρδος, οί δε της κατωτέρας τον τίτλον Σερ. Οί ευγενή;
της Αγγλίας εινε οί πλουσιώτεροι της Ευρώπης, αλλ* ε^
αυτήν υπάρχει καΐ ή μεγίστη πενία και άβλιότης. Ένασχο
λοΰνται προ πάντων οί "Αγγλοι εις την βιομηχαΛ ίαν, έμπ^
ριον και ναυτιλίαν, τά όποια ανέπτυξαν μεγάλως, εχουσι ζ.
λίαν άνεπτυγμένην την ιδέαν τοΰ συνεταιρισμοί».

Θρησκεία—Της Μ. Βρεττανίας, χρισηανοί διαμαρτυρώ
μενοι (Αγγλικανή Εκκλησία)- της Ιρλανδίας, καθολικοί.
Κλίμα. — Ύγρόν, ψυχοόν και ομιχλώδες, αλλ* υγιεινός.
Εδαφος."—Ποΰ όρεινόν (τό πλείστον) και που πεδινή
και καλώς καλλιεργημένον. Γ ■

Προϊόντα.—Αρκετά δημητριακά, όσπρια, λίνον, κ<ν
πνός κτλ. Ή άμπελος δεν ευδοκιμεί ένεκα της επικρ<^
τουσης ομίχλης και των συχνών βροχών παχΰταται ν^
μαί, δπου τρέφονται άριστοι ίπποι, χοΤροι, πρόβατα

"" ν .-"-•■Λ.;,.'". . ^ Λ- -- 31
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Πλουσιώτατα γαιανθρακωρυχεϊα (όσα ουδεμία ά'λλη
>α της Γης)" μεταλλεία σιδήρου καΐ κασσιτέρου" μάρμαρα.
Βιομηχανία. — Ή "Αγγλία εΐνε τό βιομηχανικώτερον
ι ^ίτος του κόσμου, διότι εν αυτή .ευρίσκονται εν αφθονία
γαιάνθρακες1 καΐ ό σίδηρος· ύφαντουργεϊα, μεταλλουρ^
ΐά, ναυπηγεία, μηχανουργεία, ύελουργεία, βυρσοδεψεία,
ί§|τοποιεϊα κτλ. (ΙδΟ χιλιάδ. εργοστάσια). Τά διάφορα
αμηχανικά αυτής προϊόντα φημίζονται δια την στερεό-
νά των.

Εμποριον. — Ή Αγγλία εΐνε τό έμπορικώτατον κράτος
ϊ); κόσμου* τό έμπόριον αυτής διευκολύνεται υπό πλείστων
\ ωρύγων και σιδηροδρόμων και αναρίθμητων πλοίων.
Εκπαιδεύεις. — Λίαν διαδεδομένη με πανεπιστήμια και
>;ΐλσ.ς σχολάς.

ΙΙολιτευμα. — Μοναρχία συνταγματική με 2 βουλάς, την
'λήν τών Λόρδων και την βουλήν τών Κοινοτήτων. —
εύργιος ό .Ε

ί ({τηςεις. — Εις όλας τάς ηπείρους ;,358 1/2 εκατ. κατ.).
. —-— -.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

()ί "Ελληνες και οι Λατίνοι τό πάλαι έκάλουν την Αγ-
ίάν "Αλβιώνα. ΟΙ αρχαιότεροι αυτής κάτοικοι Κελτοι έλθόν-
ς- Ικ της "Ασίας κατέκλυσαν πάσαν την δυτιχήν Ενρώπην'
ταύτης δε μετέβησαν και εις την "Αγγλίαν.
Τι ο 55 τι. Χ. οι Ρωμαίοι πρώτοι κατέκτησαν μέρος της
■)γλίας' αλλ1 οι ιθαγενείς Βρεττανοι άνθίσταντο καρτερικώς
>?ς τους Ρωμαίους, οι όποιοι μόλις μετά 130 ετη ήδννή-
νά κνριεύσωοι την γώραν.

ϊ Η. Ή "Αγγλία εχει ?.34Ό γα ι ανθρακωρυχεία, έν οις εργάζονται
0 χιλ. εργατών έξάγοντες ετησίους 262 έκατομμ. τόν\ων.
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Τφ 449 μ. Χ. οι Βρεττανοι μη δυνάμενοι νά άιίοκρ
οωσι τ ους Καληδονίους, οΐιινες κατφκονν εις την Σκοοτ
προσεκάλεσαν εις βοήθειαν αυτών τους Σάξωνας και "ι
γλους' ούτοι δέ, ενώ μετέβησαν ε κει ώς σύμμαχοι, έγένό
μετά ταϋτα κατακτηταΐ της Βρεττανίας και συνέστησαν ο\
σπονδίαν εξ 7 βασιλείων. Τφ 596 εισήχθη τό πρώτον τ\
αϋτοΤς δ Χριστιανισμός ύπδ κληρικών τής Ρώμης.

Τφ 828 δ βασιλεύς "Εγβερτος ουνήνωσε την χώραν
εν κράτος όνομάοας αυτήν χώραν ταη' "Αγγλων. Έκ ί ί,
'Αγγλοσαξώνων βασιλέων περιφημότερος εϊνε "Αλφρέδο: ί
Μέγας (870 μ. Χ), δστις κατώρΟωσε μετά 7ετη ττόλέ^ϊ
■νά Ικδιώξη εκ της "Αγγλίας τους Δανούς, οΐτινες είχον
ριεύση πολλάς αυτής χώρας. - "φ Η

Κατά τον 12 μ. Χ. αιώνα έγένοντο αδιάλειπτοι πόλε}
μεταξύ *Αγγλίας και Γαλλίας" πολλαι δέ προσετέθησαν Η
την Άγγλίαν γαλλικαλ επαργίαι, τάς όποιας μετά ταντα πα^
απώλεσαν. ; ;>

Π 'Λ - '

Τφ 1558 αναβαίνει τον θρόνον της "Αγγλίας η Έλισά<!ί
εΐς την οποίαν ή 'Αγγλία οφείλει το ένεστέυς αυτής μεγαλε'ν
Τφ 1707 ήνώθη μετά τής 'Αγγλίας και η Σκοοτ ία

Τφ 1783 ήναγκάσθη ή Αγγλία νά ά^αγνωρίσ}] την α\\\
νομίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής *Αμερικής, αΐτ·}
ήσαν Άγγλικαι άποικίαι.

Τφ 1800 ήνώθη μετά τής ' Αγγλίας και ή *Ιρλανδία. ;
Τφ 1814 ή 'Αγγλία σννετέλεσεν εις την τττώσιν τον ;|Ι
γάλου Ναπο?<.έοντος' εκτοτε δέ έξακολονθεΓ νά διαδραμά'
σπουδάίον πρόσωπον εις δλα τά ευρωπαϊκά ζητήματα. ;||

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 17.

Η

Πώς χωρίζεται ή Μεγ. Βρεττανία άπό την Ιρ?,.ανδίαν; πώς*
την Γαλλίαν; πώς από τήν "Ολλανδίαν ; Πώς ένοΰται η Ίρλαν*
θάλασσα μέ τον 'Ατλαντικόν Ώκεανόν; Τί ένόνει ό πορθμοί
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αΐ και ποϊαι πόλεις ύ τάρχουσιν έπ' αύεοΰ; Ποίοι κόλποι τής
λίας σχηματίζονται άπό τήν Βόρειον θάλασσαν; Ποϊαι πόλεις
ς ευρίσκονται εις τήν θάλασσαν τής Μάγχης ; ποϊάι εις τήν δυ·
,ν αυτής παραλίαν ; και ποϊαι εις τήν άνατολικήν; Δεΐξον επί
γεα>γρα«ρικοΰ χάρτου τήν Ουαλλίαν, τά Γραμβιανά, τό Δουβλΐ-
τήν Βρεσλαυίαν, τήν Λβμβέργην, τό Ίάσιον, τήν Σιλίστριαν,
Ι|Νύσσαν, τήν Τεμεσβάρην, τήν Λειψίαν καϊ τήν Όστάνδην.
|ε>^αι πόλεις ευρίσκονται επί τοΰ Ταμέσεως ; Ποίοι ΐτίναι οί μεγα-
:£ροι κατά τό μέγεθος Χριστιανικοί ναοί; Είς ποίας πόλεις τής
^γλίας ύπάρχουσιν 'Ελληνικαί πυροικίαι με ναούς; Ποϊ»ι πόλεις
£β»υσι~γαιανθρακα>ρυχεΐα ; Ταξείδιον παραλίως πέριξ τής Αγγλίας.
Ϊ£»ίας Φαλάσσας και πορθμούς "θά διαπλεύσωμεν άτό Τεργέστης
φι Γλασκόβης; άπό Χάβρη; μέχρι Καινιξβέργης και άπό Φιού*
μέχρι Κωνσταντινουπόλεως;

—

;

ΔΑΝΙΑ

. (ή Δ Α Ν I Μ Α Ρ Κ I Α)

("Εκτασις 40.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 2 1/2 εκατ.).

[II Δανία αποτελείται άπό τήν χερσόνησον "Ιουτλάνδην
Ρ άπό τας Δανικός νήσους, έξ ών μεγαλύτεραι είναι ή
'εελάνδη, ή Λααλάνδη και ή Φννία.
Ορια.—-Ή Γερμανία, ή Βαλτική και ή Βόρειος Θάλασσα.
'ΓΙ Δανία ούτε όρη εχει, ούτε ποταμούς άξιους λόγου.
Ακρωτηριον. — Τό Σκάγεν..

Πορθμοί. — Ό Σκαγερράκης, 6 Καχτεγάτης και δ Σούνδης.
λιμνοθαλασσα. — Ή Αυμφόρδη, ήτις ενουμένη μετά τής
Αρείου Θαλάσσης καϊ Καττεγάτου σχηματίζει διώρυγα.
Πόλεις. — Κοπεγχάγη (520 χ. κ ), έπι τής ν. Σεελάνδης
I τού πορθμού Σούνδου, πρωτεύουσα" πανεπιστήμιον έμ-
ρικός και πολεμικός λιμήν. Όθ. προξενείον.



Όδένση (40 χ. κ.), επί της ν. Φυνίας' βιομήχανος.
Ααρχονζη (50 χ. κ), επι της Ίουτλάνδης' βιομήχανό
Ε'ις την Δανίαν άνήκουσι

1). Ή κατάψυχρος νήσος 3Ισλανδία (νήσος του Πάγοτ
μεταξύ Ατλαντικού και Βορείου Παγωμένου Ώκεανοΰ ('?
χ. κ.). ΈνταΰΟα υπάρχει και τό φοβερόν χιονοσκεπές ήφό;

Κοπεγχάγη.

στειον "βκ/α και πολλοί θερμόπίδανες. Οί κάτοικοι αύ^
τρέφονται εκ τής αλιείας, τής θήρας και τής κτηνοτροφή
ενεκα τοΰ ψΰχοΰς δένδρα όλοτελώς ελλείπουσι, φΰονταΐ';
έν αυτή μόνον θάμνοι και γεώμηλα. Πρωτεύουσα
βίκη (7 χ. κ.), αλιεία φαλαινών και φωκών.

2). Αι νήσοι Φερόαι (15 χ. κ), κείμεναι ΝΑ. τής "Ισλ4
δίας· κτηνοτροφία καΐ αλιεία.

Κάτοικοι.—Την θρησκείαν διαμαρτυρόμενοι" ενασχολο^
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εις την κτηνοτροφίαν, άλιείαν, ε μπορ ι ον και ναυτιλίαν.
<"λιμα.— Ύγρόν και ομιχλώδες.
Εδαφος.— "Αρκετά ευφορον.
ϊί Προϊοντα. —Δημι^τριακά, ό'σπρια κ. ά'. Λίαν δέ άνεπτυ-
μενη ή κτηνοτροφία (τυρός και βοΰιυρον) και ή αλιεία.

Βιομηχανία. — Μετρία (σάκχαρις, υφάσματα, χάρτης,
ίΐρόκτια κ. α.).
Εμποριον.— Ζωηρόν.

Εκγιαιδευςις.—Λίαν αξιοσημείωτος, διότι δλοι οί Δανοί
ιαορίζουσιν άνάγνωσιν καΐ γραφήν.

Πολίτευμα.— Μοναρχία συνταγματική με 2 βουλάς.—
'ίΗστιανός δ Ι'.

I ίΚτΗΣΕΐΣ.—'Εν Αμερική (4δ χ. κατ.).

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
||όί πρώτοι κάτοικοι τής Δανίας είναι οί Κίμβροι, οί
άγγλοι και οί Γότθοι. Ή χώρα ήτο διηθημένη εις πολλά
κρά κράτη, τα όποια έκνβερνώντο νπό βασιλέων. Δαν ο
[ ΐγα?^οπρεπής κατά τον 9°ν μ. Χ. αιώνα ήνωσε ταϋτα εις εν
■ψάίλειον, το όποιον ώνόμασε Δανιμαρκίαν. Κανοΰτος ό
!ίγας κατέκτησε την Νορβηγίαν, την 'Αγγλίαν και την Σκω·
αν' αλλά μετά τον θάνατον αυτόν (1036) τό ενρυ κράτος
Iς Δανίας διεμελίσθη.

Τφ 1397 ή βασίλισσα Μαργαρίτα κατώρθωσε νά σνστή-
^, τήν ενωσιν της Καλμάρ. Ή Καλμάρ είναι πόλις τής Σουη-
ης· εις ταυτην σννήλθον αντιπρόσωποι τής Δανίας, Σονη-
ί*χς και Νορβηγίας και εκήρνξαν την ενωσιν των τριών χω-
£>γ νπό ενα βασι7£α. Ή ενωσις αντη διήρκεσε μέχρι τον 1523.
\ Μετά ταϋτα ή Δανία έσμικρννθη και παρήκμασε. Τφ
&07 ή Κοπεγχάγη εβομβαρδίσθη νπό τών "Αγγλων, διότι

Δανία επι τον Μεγάλον Ναπολέοντος σννεμάχησε μετά τής
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Γαλλίας και τω 1814 άφηρέθη άτι* αυτής ή Νορβηγία, \
όποια παρεχωρήθη εις την Σονηδίαν.

Τω 1864 περιήλθεν εις πόλεμον προς την ΙΤρωσσίαν, καί\\
τον όποιον μεθ* δλην την ηρωΐκήν αυτών άντίστασιν οι Δ(Ρ
νοι ένικήθησσν υπό τών δυνάμεων του εχθρού, αΐ όποΐ@
ήσαν πολν άνώτεραι και απώλεσαν τα δουκάτα του Σλέοδι'/
του Χόλσταϊν και του Λασιεμβούργου. .

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 13.

Πόθεν ορίζεται ή Δανία; Τί ένόνουσιν οί πορθμοί της Δανίί*
και τί χωρίζουσιν; Ποία τα ηφαίστεια της Ευρώπης; Ποίας ·θαλά<?
σας και πορθμούς θά διαπλεύσωμεν άπό Πειραιά μέχρι Κοπεγχ^
γης; Τοξείδιον σιδηροδρομικώς άπό Βριντησίου εις Βερολΐνον,
Μαδρίτης ε'ς Τεργέστην και άπό Κων/πόλεώς εις Παρισίους. Με«°
ξΰ τίνων κρατών ευρίσκεται ή -θάλασσα τής Μάγχης.; Ποίος νήσο**
περιλαμβάνει ή Επτάνησος; Είπε τάς πόλεις της "Ελβετίας, τού
ποταμούς τής Ισπανίας, τά δρη τής Γαλλίας, τά μεγάλα δούκα1
τής Γερμανίας μέ τάς πρωτευούσας αυτών, τός πόλεις τής ΟδγΥ^
ρίας κ ιΐ τούς παραποτάμους του Δουνάβεως.

ΣΟΥΗΔΙΑ

("Εκτασις 450.000 □ χλμ. - Κάτοικοι 5 εκατ.).

Ή Σουηδία και ή Νορβηγία ά.τοι:ελοΓ>σι την Σκανδιναν]
κήν Χερσόνησοι', ή οποία είναι μεγαλυτέρα χερσόνησος τί"!
Ευρώπης.

Ορια. — Ή Ρωσσία, ή Βαλτική, οί πορθμοί Σούνδη;
Καττεγάτης και Σκαγεράκης, ή Β. θάλασσα και ή Νορβηγέ
Κόλπος. — Ό Βοθνικός.

Ορη. — Αι Σκανδιναυϊκαι "Αλπεις, αί όποΐαι διασ%ίζο·υ<
κατά μήκος την χερσόνησον μεταξύ Σουηδίας και Νορβηγία
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Ποταμοί. — Ό Τορνέας, μεταξύ Σουηδίας και Ρωσσίας;.
αί ό 'Δάλ χυνόμενοι εις τόν Βοθνικόν.
Αιμν,λι. — Ή Βένερ, ή Βέτερ και ή Μαΐλαο.
Πο λεις. — Στοκχόλμη (340 χ. κ.), επί νησυδρίων πλη—
·>ν τών εκβολών τής Μαίλαρ (Βενετία τού Βορρά)· πρω-

ύΟυσα· εμπορική καϊ βιομήχανος. Ό θω μανική πρεσβεία-
ιϊ προξενείον.

Ούψάλα (25 χ. κ), πανεπιστήμιον καϊ άστεροσκοπείον.,
ςα τού αρχιεπισκόπου τής Σουηδίας" ενταύθα στέφονται
βασιλείς.

Ροθεμβονργον (130 χ. κ.), εις τόν Καττεγάτην άφθονος.
Βήρος καϊ ξυλική.

Άϊαλμόη (70 χ. κ.) καϊ Καλμάρ, έμπορικοϊ λιμένες.

2ιδηροδρομικον συμπλεγμα.

Στοκχόλμη —Μαλμόη — Καλμάρ.

;
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Στοκχόλμη—Γοθεμβούργον.

» Ούψάλα —Νορβηγία.

Κάτοικοι.—Τήν θρησκείαν διαμαρτυρόμενοι; ένασχολούνΗ
*ται δέ είς την γεωργίαν, άλιείαν, έμπόριον καϊ κτηνοτροφίανί
Είς τό βόρειον μέρος τής Σκανδιναυϊκής χερσονήσου κατ
^οικούσιν οί Λάπωνες, οί οποίοι είναι δυσειδείς, μικρόσα^

ί;

Γο·&εμβονργον.

•μοι καϊ είδωλολάτραι, ζώσι βίον πλάνητα και νομαδικό
και τρέφονται έκ τής θήρας και αλιείας" προς κατασκευή
δέ ένδυμάτων μεταχειρίζονται τό δέρμα τών ταράνδων.

Κλίμα. — Ψυχρότατον, αλλά ύγιεινόν τό δέ θέρος λί<3
ιβραχύ (πολικόν κλίμα).

Εδαφος. — Πεδινόν καϊ εύφορον.

Προϊοντα. — Δημητριακά, γεώμηλα" πλουσιώτατα δάί?
τά οποία παρέχουσιν άφθονο ν ξυλεία ν πρός ναυπηγίαν* ί
τών μετάλλων αφθονεί ό σίδηρος. ·
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II

Βιομηχανία.—Λίαν αναπτυγμένη (λινά καί βαμβακερά ΰφά-
«.ατα, έριονχα, κοιραβόπανα, ταινία ι .οινόπνευμα έκ γεωμήλων
Γ δημητριακών, δέρματα, πνρεΐα, χάρτης, τηλεβόλα κ. α.).

Εμποριον. — Λίαν ζωηρόν καί προ πάντων μετά τής
ξ ρ μανίας καί Αγγλίας.

Εκπαιδευςις. — Λίαν διαδεδομένη, καθώς καί ή γυμνα-
«κή (Σουηδική γυμναστική).

Πολίτευμα.— Μοναρχία συνταγματική.— Γουσταύος ό Ε .
--—.φ—,-

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

(Έκτασις 322.000 □ χλμ. — Κάτοικοι 21/, έκατομμ.).

Ορια. — Ή Σουη-
ο* ό Σκαγερράκης,
ίόρειος θάλασσα, ό
^λαντικός καί ό Β.
£<|γωμεν. ϋκεανος.
Χολποι. — Εις τά
|4ϊ|άλια τής Νορβη-
ας . σχηματίζονται
)5]λοί στενοί καί βα-
κόλποι, οΐ όποιοι
ομάζονται φιόρδ" έκ
ύ^ων επισημότεροι
'αι τής Χριστιανίας
ί τού Δρόνθεΐμ.
Νήσοι. — Εις τά

Φιόρδι

|ί|άλια τής Νορβηγίας υπάρχει πλήθος νήσων* καθώς αι
Υγόται1, τό αρχιπέλαγος τής Βέργεν κ. ά'.

υ Έν τχί νήσίο Μάλστρομ σχηματίζεται φοβερά θαλασσία δίνη.
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Ακρωτηρ α. — Τό Λίνδεονας καΐ τό Βόρειον.

Ποταμος. — Ό Γλόμενος, εκ τών Σκανδιναυϊκών "Αλ-
πεων εις τον κόλπον τής Χριστιανίας. ;

Πόλεις.-—Χριστιανία (23Οχ. κ), προ:>τεΰουσα· πανεΐ
πιστήμιον εμπορικός λιμήν (σίδηρος και ξυλεία) Όθωυι
προξενεϊον.

Βέργεν (70 χ. κ), ή έμπορικωτάτη πόλις τής Νορβηγία
(ταριχευτοί ΐχθΰες, ξυλεία κ. ά'.).

Βίοειον Ακροατή ριον.

Δρόνθεϊμ (40χ.κ.), χαλκός; ενταύθα στέφονται οι βασιλεΐ

σίδηροδρομικον συμπλεγμα.

Δρόνθεϊμ — Ουψάλα.

» Χριστιανία —Στοκχόλμη.

Κάτοικοι. -— Τήν θρησκείαν διαμαρτυρόμενοι* καταΐ
νονται εις τήν άλιείαν, έμπόριον και κτηνοτροφίαν.
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Κλίμα.— Ψυχρό τατον εις τά μεσόγεια όλιγώτερον ψυχρό ν
ς; τά παράλια, ενεκα του θερμοΰ Εγκολπίου ρεύματος 1.
Γεγάλαι καΐ καταστρεπτικοί τρικυμίαι.
Εδαφος. — Ορεινόν και άγονο ν με πλουσιώτατα δάση.
ΙΤρο γοντλ. — Ξυλεία προς ναυπηγίαν, ρητίνη, τερεβιν-

Βεργεν.

■"η, σίδηρος, χαλκός, άργυρος, όνίσκοι, μπακαλάοι, άρίγγαι,
στακοί.

Βιομηχανία. — Λίαν περιωρισμένη (τό άριστον μου-
>υνόλαδον, ΐχθυόκολλα. πνρεΐα, μέταλλα).
Εμποριον.--3Ανθηρόν.

Εκπαιδευςις. — Και ενταύθα διαδεδομένη.
Πολίτευμα.— Μοναρχία συνταγματική.— Χάκων ό Ζ".

Τό ρενμα χοΰτο άνοπιΰοσετιιι έν τφ *Ατ?^αντικώ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ή ιστορία τής Σκανδιναυϊκής χερσονήσου άρχεται κν
από τής προσελεύσεως αυτής εις τον Χριστιανισμό*·, <5
δλοχελώς ελλείπουσι πληροφορίαι περί τών πρώτων αυτή

Δρόν&ίΪΗ.

κατοίκων, οίτινες πιθανώς ήσαν οί Κελτοί. Τριακόσια ετ-
π. Χ. έγένετο ή Σκανδιναυϊκή μετα.νάατασις} ή οποί
διήλθε τήν Ρωσσίαν εκ τών Ν Λ προς τά ΒΔ. Τής μετανασ τ<
σεως ταύτης ψ/εΐτο η φυλή τών Σονηδών, ήτις εδωκεν £
τήν γώοαν τό όνομα αυτής.

ΈπΙ τον βασιλέως τής Δανίας Κανούτου του ΔΙεγάλϊ
ή χερσόνησος ϋπετάγη εις τήν Δανίαν. Μετά ιόν θάνατον δμί



Νορβηγία.

έβασίλευσαν εν τή Σουηδία και Νορβηγία ιθαγενείς:
λεΐς μέχρι τον 1397, οπότε εγένετο, ώς εΐπομεν, ή ενωσις
Καλμάρ, άτζο τής οποίας τφ 1523 άπεχωρίσθη ή Σονηδία.
Τότε άνηγορενθη βασιλεύς τ?;ς· Σουηδίας Γονστανος ά
ζα, επί τής βασιλείας τοΰ οποίου ή Σονηδία εγένετο ϊσχν-
μέχρι τής βασιλείας Καρόλου του ΙΒ όστις ενικήθη
υ γο> τοΰ αντοκράτορος τής Ροΰσσίας Πέτρον τον Μεγάλου*
ΓΓονλτάβα (1709 μ. Χ.).

Μετά ταΰτα υπέστη ή Σονηδία πολλά ς άπωλείας' τφ δε
09 απώλεσε τήν Φιλλανδία% τήν οποίαν κατέλαδον οί·
ΐϊσσοι. Τφ 1811 Κάρολος ό ΙΓ' σννεμάχησε μετά τής:
ϊλλίας και εξέλ.εξεν ώς διάδοχόν τον τον Γάλλον στρατηγόν
έρναδόττην. Τφ 1813 ή Σονηδία σνμμαχήσαοα μετά τής
•ϊΗγλίας έπολέμησεν εναντίον τοΰ Ναπολέοντος λαδονσα ώς:
τάλλ^αγμα τήν Νορβηγίαν, ήτις άπεσπάσθη άηό τήν Δανίαν,.
τοιουτοτρόπως δλη ή Σκανδινάϋϊκή χερσόνησος ήνώθη
μίαν δυναστείαν, ή οποία προήγαγε τ ην βιομηχανίαν-
τήν γεωργία ν τής χώρας.

α> 1905 άπεχωρίσθη ή Νορβηγία τής Σουηδίας και τοιον—-
>όπως ΐδρνθησαν δύο ανεξάρτητα απ ,διλλήλων βασίλεια
ΓΥΜΝΑΣΜΑ 19.
.41 πό ποίαν θάλασσαν σχηματίζεται ό Βοθνικός κόλπος; Ποία.
ή βορειοτάτη άκρα της Ευρώπης; ποία ή νοτιωτάτη; Πώς.
ίζεται ή Σουηδία της Νορβηγίας; πώς τής Ρωσσίας; ποΰ χύνε-
}άτιό ποιον ώκεανόν σχηματίζεται αυεη; Ό ωκεανός οΰεος ποια.
έη περιβρέχει; Πώς ένοΰται ή Βόρειος θάλασσα μετά τής Βαλ-
: ίηίς; καί πώς μετά τής θαλάσσης τ-ής Μάγχης; Ποίον δουκάτον-
:Ιχει ή "Ολλανδία; Ποία πόλις ευρίσκεται απέναντι τής Κοπεγ-
^ης; Ποία είναι ή νοτιωτάτη πόλις τής Σουηδίας; Ποία ευρίσκεται
>ς Β. αυτής; Τί ευρίσκεται απέναντι τής Καλμάρ; Τί είνε τά
*:ρδ; Ταξε ίδιον παραλιως άπό τοΰ ποταμού Τορνέα μέχρι τοΰ
Ιϊρείου ακρωτηρίου.

.1___



ΕΥΡΩΠΑ-ΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ

("Εκτασις 5.400.000 χλμ. —Κάτοικοι 111 έκατομμ.).

Ή Ρωσσία ως πρός τήν έκτασιν καϊ τόν πληθυσμόν εΐ
τό μέγιστον κράτος τής Ευρώπης. Αναλόγως όμως τί
έκτάσεώς της έπρεπε νά έχη πολύ περισσοτέρους κάτοικοι
Ορια. — Ό Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός, ή Νορβηγί
ή Σουηδία, ή Βα?πικη θάλασσα, ή Γερμανία, ή Αύστροου*
γαρ ία, ή Ρουμανία, ό Εύξεινος, ή Καυκασία, ή Κασπέί
Θάλασσα καϊ ή Ασία. ..·■·■:>■

Θαλαςςαι: — 'Η Καρική, ή Λευκή και ή "Αζοφική.
κολποι. — Ό Βοθνικός, ό Φιννικός, τής Ρίγας και
Αουΐνας. ~ ·- ·|ί

χερσονησοι. — 'Η Κόλα και ή Κριμαία.
Νήσοι. — Ή Νέα ΖέμβλΜ καϊ ή Σπιταθέργη, αΐτιν
«ίνε κεκαλυμμέναι υπό πάγων και χρησιμεύουσιν ώς στί
θμοί είς τους έξερευνητάς τού Βορείου πόλου.

Πορθμοί. — Ό Καρικος καϊ ό Κιμμέριος Βόσπορος, ί
Ιςθμος. — Ό ΓΙερεκόπιος.

Ορη. — Ή Ρωσσία είνε χώρα πεδινή· είς τά άκρα αυτί
ευρίσκονται τά Όνράλ.ια, μεταξύ Ευρώπης καϊ Ασίας, καϊ
Ταύρος είς τήν Κριμαίαν.

Λιμναι. —- Ή *Ονέγα, ή Ααόόχα (ή μεγίστη λίμνη χ\
Ευρώπης) καϊ ή Πέΐπος.

Ποταμοί. — Ό Πετσχόρας, έκ τών Ουραλίων είς
Βόρειον Ωκεανό ν, ό Δουΐνας, είς τόν όμώνυμον κόλπον,
Τορνέας, ό Νένας, έκ τής Λαδόγας είς τόν Φιννικόν κόλπο
ό Δύνας, ό Βιστούλ.ας, ό Δνεϊ'ατερ καϊ ό Δ ν είπε ρ είς τόν Ε;
ξεινον, ό Δών ή Τάναϊς είς τήν Άζοφικήν, ό Βόλγας, δ μ
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τος ποταμός της Ευρώπης (3.500 χλμ. μήκ) σχηματί-

# Δέλτα.

Πόλεις. — Α') Παράλιοι· Πετρούπολις (1.500.000 κ.),
'ίοτεΰουσα, παρά τάς εκβολάς του Νευα, κτισθείσα υπό
■V Μεγ. Πέτρου (τω 1703), έμπορικωτάτη καΐ βιομηχανι-
ιίτάτη· πανεπιστήμιον/ ανάκτορα, ναοί, άστεροσκοπεΐον,

Σηιτσβέργη

Βαλλευτική. σχολή, μουσεία κ. ά. Όθωμ. πρεοβεία και

ίΖρονστάνδ'η (00 χ. κ), έπι νησυδρίου προ τής ΙΙετρου-
λεως, όχυρώτατος πολεμικός λιμήν.

Ρεβάλη (65 χ. κ.), εις την εΐσοδον του ΦιννικοϊΓ κόλπου.
Ρίγα (300 χ. κ.), εις τάς Ικβολάς του Δΰνα, έμπ. λιμήν.
ΗΑρχάγγελος (20 χ. κ.), εις τάς εκβολάς του Δουΐνα" εχει
Ι^όν έμπόρισν κατά τον Ίου νιο ν καΐ Ίοΰλιον, τους δέ
Ι|χ# Βλχστοΰ 2. ϊ*θν>>.ϊδθ*·> Γίω(ρα^ία Β' 7
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λοιπούς μήνας κλείεται υπό τών πάγο)ν. Ενταύθα ή μεγίΗ
στη ημέρα ή νύξ διαρκεί 21 ώρας.

3Οδησσός (400 χ. κ.), έμπορικωτάτη, μεγάλη έ'ξαγωγη
σιτηρών. Ελληνική παροικία μέ ναόν καϊ σχολείο ν* ένταύθ|
έδρασεν ό Μέγ.ΈΟν. Ευεργέτης Γρηγ. Μαρασλής. "Εδρα τή<;
Ρθ3σσικής ατμοπλοϊκής εταιρίας. Όθωμ.· "προξενείον.

ι

Πετρούττολιξ.

. ■ ■ "-.'■ / ί
Νιχολάϊεφ (100 χ κ ), εμπορικός λιμήν (σιτηρά καϊ γεώι
μη λα). Όθωμ. προξενείον.

Χερσών (70 χ κ.), έπι τού Δνείττερ· σιτηρά.
Σεδαστονπολις (5δ χ. κ.), όχυρωτατος πολεμικός λιμήΐΐ
έπι τής Κριμαίας. - ~ \ . . .

Λεβαδεία, είς τερπνότατη ν θέση·, θερινή διαμονή τοί
αύτοκρατορος. \ .-··.'- : . : ; ··'·.'·'/-"' -, ν . · -.. "·■■; · . '-'.·".·■ ■···..·
Κέρτς, έπι του Κιμμερίου Βόσπορου, εμπορική (*σιτΐ|ρα)
Όθωμ. προξενείον. - - - '·'.'· ;;



Ιΐ\αϊγάνιον (56 χ. κ.) καϊ Ροστόβη (120 χ. κ.), είς τήν
όφικήν θάλασσαν σιτηρά. "Όθωμ. προξενείον.
ΊΆστραχάν (110 χ. κ ), είς τάςέκβολάς τού Βόλγα" μαΰρον
ΐ ρΐάριον καϊ γουναρικά.

3') Μεσόγειοι* Μόσχα (1.400.000 κ.), είς τό κέντρον σχε-
»τ| τής Ρωσσίας, αρχαία αυτής πρωτεύουσα με πολλούς

Ρ

Μόσχα.

ους (400), έξ ών διακρίνεται τοΰ αγίου Βασιλείου εις τό
ί.ϊμ,λϊνον, ένθα στέφονται οί αυτοκράτορες. -
^ίίξνι-Νοβογόροδον (100 χ. κ.), επί τού Βόλγα- μεγάλαι
πορικαϊ πανηγύρεις.

Καξάν (130 χ. κ.), έπι τοΰ Βόλγα, "εμπορική καϊ βιομή-
νος· πανεπιστήμιον καϊ άστεροσκοπείον.
'Χάρκοβον (180 χ. κ), εμπορική· πανεπιστήμιον.
Κίεβο ν (250 χ. κ.), έπι τοΰ Δνείπέρ" ή αγία πόλις των

I ιΚ
ί;
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Ρώσσων μέ θεολογικήν άκαδημίαν και πλούσια μοναστήρ

Κισνόβιον (100 χ. κ.), μεταξύ Προύθου και Δνείστ
Ελληνική παροικία.

Ίσμαήλιον, επί. του Δουνάβεως· εμπορική.

Βαρσοβία (800 χ. κ. εξ ων πολλοί Ιουδαίοι), επί χ$
Βιστοΰλα- βιομήχανος* πρωτεύουσα του διαλυθέντος βασ*
λείου τής Πολωνίας' πανεπιστήμιον.

Βίλνα (160 χ. κ. εξ ών πολλοί Ιουδαίοι), βιομήχανος.

Εις την Ρο^σσίαν ανήκει καΐ τό μέγα δονκάτον τής ΦιΛ
λανδίας πρωτ. 'Ελσιγκφόρση (100 χ. κ.), εις τήν βορείο1
παραλίαν του Φιννικού κόλπου. Ό Γενικός Διοικητής τί
Φιλλανδίας διορίζεται υπό του αύτοκράτορος.

Σιδηροδρομικοί σύμπλεγμα.

Μόσχα -— Αρχάγγελος.

» Ασιατική Ρωσσία (Υπερσιβηρικός).

» ' Ροστόβη —- Καυκασία.

ΙΤαϊγάνίον.

V β ' Ί

2-εοαστουπολις.
ν Κίεβον—Όδησσός.

ί Βερολϊνον.

» Βαρσοβία , Λ7· β,

■ ^ Κρακοοια.

» * Πέτρου πολις.

Πετρούπολις—Έλσιγκψόρση.

τ> Ρίγα —Βίλνα— Καινιξβέργη.

Όδησσός —Λεμβέργη.

» Κισνόβιον, Τάσιον.

Κάτοικοι. — Σλανοι (Ρώσσοι, Πολωνοί, Κοζάκοι), Τάτ
ροι, Γερμανοί, Εβραίοι, Φιλλανδοι^ καΐ προς τά βόρεια
Σαμογέται καΐ οί Λάπωνες' ενασχολοΰνται εις τήν βιομηχ<|
νίαν, έμπόριον, γεώργίαν, άλιείαν και κτηνοτροφίαν. Έ:
σημος θρησκεία ή Χριστιανική Όρθόδοξος.
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£λϊμα. - Εις τά βόρεια ψυχρότατον· εις δέ τά νότια τον
I χειμώνα ψυχρόν, τό δέ θέρος λίαν θερμόν.
Εδαφος. — Πεδινόν καί εύφοροοτατον, εκτός ολίγων άγό-
ον πεδιάδων, αι όποίαι ονομάζονται στέππαι.
| Προϊόντα: — "Αφθονα σιτηρά, λίνον, κάνναβις, γεώ-
ϊ|>α κ. α. ίπποι, βόες, πρόβατα, χοίροι, έ'ρια, μέλι, χαβιάρια
Ιρί. Έκ τών μεταλλείων, τά οποία κυρίως ευρίσκονται επι
ή Ουραλίων, εξάγονται γαιάνθρακες, χρυσός, πλατίνα, ά'ρ-
>ρος και χαλκός.

Βιομηχανγα. — *Ανθηρά (δέρματα, χρυσοΰφαντα ύφά-
μ,ατα, τάρτες, γουναρικά, σάκχαρις, οινοπνεύματα κ. ά.).

Εμποριον. — Ζωηρότατον.

Εκπαιδευςις. — Διαδεδομένη μόνον παρά τοις πλουσίοις*

δέ λαός διατελεί εισέτι εν τη σκότει τής άμαθείας- 10 πα-
επιστημια.

{ΠοΑίΤΕΥΜΑ. — Μοναρχία συνταγματική μετά Βουλής
άόνμας). "Ο αυτοκράτωρ φέρει τον τίτλον «Τσάρος πασών
ων Ρωσσιών».— Νικόλαος ό Β'.
Κτηςεις. — Έν Ασία (25 έκατομμ. κατ ).

Ιί " _____

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Εις τά παράλια τής Ρωσσίας ζά βρεχόμενα υπό τον Ενξεί-
ον οι "Ελληνες τό πάλαι έϊχον Ιδρύσει ακμαίας αποικίας_
ύϊεσογείως τών 'Ελληνικών τούτων αποικιών κατφκονν διά-
φοροι ψνλαί, τάς όποιας οι "Ελληνες ώνόμαζον δια τον δνό-
ιάτος «Σκΰθαι».

Κατά τον μεσαίωνα επέδραμον την Ρωσσίαν διάφοροι.
:ϊόΙ (Γότθοι, Ούννοι, "Αβαροι, Βούλγαροι, Μαγνάροι, Χαζά-
*ίι, ΐίετοενέγοι κ. ά.), εκ τών οποίων διακρίνονται οίΈλαυοι„
ϊΪΓίνες· έπολέμησαν πολλάκις κατά τον βυζαντινού κράτους.
3Απόγονοι τών Σλαύων είναι οΐ σημερινοί Ρώσσοι, τών



102 Ευρωπαϊκή Ροοσοία

οποίων ή ιστορία άρχεται κυρίως άπό του 862 μ Χ. ε1δρν·
-τής του Ρωσσικου κράτους είναι ό Σκανδιναυός Ροΰρικ (Ει
ρηνικός), όστις προσκληθείς υπό τών κατοίκων του ΝοδογΟ
ρόδου, δπως βοηθήση αυτούς, έσφετερίσθη τήν αρχήν.
865 οι Ρώσσοι μετά 200 σκαφών είσέδαλον εις ιόν ΒόσπΟ
ρον, ενθα ες ολοκλήρου κατ εστράφησαν.

Τον Ρονρικ αποθανόντα διεδέχθη ό υιός αύτοϋ Ίγώρ. τδ
οποίον επετρόπενσεν ό θεϊός του Όλέγ, επειδή ή το ανήλικοι
Ό Όλέγ τω 907 με δισχίλ.ια ακάτια και πλήθος μαχητά
ηθέλησε νά κυρίευση τήν Κωνσταντινούπολιν.

Ό Ίγώρ τρίτη ν έπεχείρησεν εκστρατείαν εναντίον τής πρώ\
τευούσης του Βυζαντινού κράτους" αλλά και τούτον τάς δυν&'
μειςκα τ έστρεψε τό ύγρόν πΰρ. Μετά τον θάνατον του *Ιγώρ *
■σύζυγος αύτον 'Όλγα, ώς επίτροπος τον υϊοΰ της Σβιατοί
σλαύου τω 995 ήλθεν εις Κων/πολιν επι τής βασιλείας Κων|
σταντίνου '// του Πορφυρογέννητου και εδαπτίσθη. ΆλλΊ <?
νιος αυτής ήλικιωθεις ήρνήθη νά άσπασθή τον Χριστιανισμό

Τούτον διαδέχεται ό νιος αύτοϋ Βλαδίμηρος ό Α", δστ&
κνριεύσας τήν Χερσώνα, τήν οποίαν κατεϊχον οι Βυζαντινό%
εδαπτίσθη εν αυτή και έννμφεύθη τήν άδελφήν του αϋτοκρά'
-τορος του Βυζαντίου Βασιλείου του Β"Ανναν. "Εκτοτε δ\
■δια τών εΕλλήνων ίεραποοτόλ,ων διεδόθη ό ΧριστιανισμόΜ
παρά τοις Ρώσσοις.

Τω 1054 τό Ρωσσικόν κράτος διηρέθη εις πολλ,άς μϊκράΖ
■ηγεμονίας, αϊ δποϊαι περιήλθον εις εμφυλίους πολέμους μέ'
χοι τον 1224, οπότε εμφανίζονται εκ τής κεντρικής 3Ασίας Ο*
Ταταρομογγόλοι, οιτινες πνρπολονσι πολλάς πόλεις και πλέί'
στα χωρία και μετά αϊματηράς μάχας υποδουλ^οϋσιν απασα^
τήν Ρωσσίαν, πλήν τής Νοβογορόδης, παρά τήν γενναία
■αμυναν, τήν οποίαν άντέταξαν οί διάφοροι ηγεμόνες μή προ'
■φθάσαντες νά άποτελέσωσιν όμοσπονδίαν.
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| Τφ 1480 Ίβάν Γ' ό Μέγας, ό ήγεμών τής Μόσχας,
ελευθέρωσε τους Ρώσσονς άπό τον Μογγολικόν ζνγόν. Οντος
εσχε σύζυγον τήν άνεψιάν τον τελευταίου "Ελληνος αντοκρά-
τορος, Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, Σοφίαν, ήτις παρε-
>ίίνει αυτόν έίς άποτίναξιν τοΰ Μογγολικοϋ ζυγού. Μετά τής
Σοφίας σννέρρενσαν εις Μόσχαν πλήθος ''Ελλήνων φυγάδων,
οΖτινες διέπρεψαν ώς πολιτικοί, καλλιτέχναι, θεολόγοι κτλ. "Επι
Ρρόν διαδόχων τούτου, Βασιλείου και Ίβάν Δ', ετι μάλλον ην-
4:ήθη τό Ρωσσικόν κράτος/Ιβάν τον Δ' διαδέχεται ό νιος αν-
•ρ&ύ Θεόδωρος, μετά τού όποιου έξε)απεν ή γενεά τού Ρούρικ.

Τώ 1613 εξελέγη Τσάρος ό Μιχαήλ Ρωμανώφ, δστις εγέ-
ίνετο ίδρντής νέας δυναστείας, τής τών Ρωμανώφ. 'Εκ τής
δυναστείας ταύτης άξιος λόγου είναι Πέτρος Α' ό Μέγας,
Κ1682—1725), όστις θεωρείται ό άναμορφωτής τού Ρωσσι-
3ίου λαού, <5 άνυψώσας τήν Ρωσσίαν εις Μεγάλην Δύναμιν.
1\ Τφ 1795 επι τής Βασιλείας Αικατερίνης τής Β' εγένετο
<ί τρίτος διαμελισμός τού Πολωνικού βασιλείου μεταξύ Ρωσ·
<\(ας, Αυστρίας και ίΐρωσσίας.

Τφ 1809 επι Αλεξάνδρου τού Α' προσηρτήθη εις τήν
Ρωσσίαν ή Φιλλινδία.

|| Τώ 1812 επί τής βασιλείας τού ιδίου εξεστράτενσεν εναν-
τίον αυτής μετά 300 σχεδόν χιλιάδων στρατού ό αυτοκράτωρ
■]ής Γαλλ,ίας Ναπολέων Α' ό Βοναπάρτης. Κατά τήν εκ-
φϊρατείαν ταύτην οι Ρώσσοι άπεσνροντο πνρποΡ.οΰντες πάντα
όπισθεν αυτών. "Οτε δέ ό Ναπολέων έηλησίαζεν εις τήν
ΛΙόσχαν, δ που ήλπιζεν, δτι θά άνεπαύετο ό στρατός του εκ
ής μακράς δδοιπορίας καί τών ταλαιποιρκον τοΰ δριμντάτου
:ού έτους εκείνου χειμώνος, οι Ρώσσοι και ταύτην παρέδω-
σαν εις τάς φλόγας καί τοιουτοτρόπως ήνάγχασαν τον Να-
πολέοντα νά έπιστρέψη εις τήν Ραλλίαν, αφού άφήκεν δπι-
ιθεν αυτού πολλ.άς χιλιάδας νεκρών ή αιχμαλώτων.:
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Τφ 1854 έπι τής βασιλείας Νικολάου τού Α' εξερράγη
Κριμαϊκός πόλ^εμος, κατά τον δποΤον "Αγγλοι, Γάλλ.οι, *Ιτα-
λ.οί, Τούρκοι κ. ά. έξεστράτευσαν εναντίον τής Ρωσσίας.
Κατά τον πόλεμον τούτον ή Ρα>σσία άπώλ-εσε 250 χιλιάδα
άνδρών.

Τω 1857 έπι τής βασιλείας Αλεξάνδρου τοΰ Β' Ιδρνθη ή
πανσλαυϊστική εταιρία, ήτις έχορήγει άφειδώς είς τους ύπο-
τελ.εΐς τ ή Τουρκία Σλανονς (Σέρβους, Βουλγάρους, Μαυρο-
βουνίους, Βοσνίους και * Ερζεγοβινίους) βιβλία, θρησκευτικά
αντικείμενα και χρήματα προς ΐόρυσιν εκκλησιών και σχολείων.

Τω 1876 έπι τής βασιλείας τοΰ ιδίου έκηρύχβη ό Ρωσσο-
τουρκικδς πόλ.εμος, καθ1 ον οί Ρώσσοι έφθασαν μέχρι τών
πρόθυρων τής Κων/πόλεως, δπου συνωμολογήθη ή συνθήκη
τοΰ αγίου Στεοράνου. Κατά τήν συνθήκην ταΰτην υπό τό
όνομα «ηγεμονία της Βουλγαρίας» ή χώρα άπό τοΰ Δου-
νάβεως μέχρι τοΰ Αιγαίου και άπό τοΰ Ευξείνου μέχ^ρι τής
Χαλκιδικής και τής Θεσσαλονίκης άπετέλ-ει κράτος υποτελές
τή Τουρκία.'Αλ.λ δμως τήν συνθήκην ταύτην, κατά τήν οποίαν
δλ.όκλ.ηροι Ελληνικοί πληθυσμοί παρεχωρουντο είς τήν
Βουλ^γαρίαν, άνέτρεψεν έξ ολοκλήρου ή Βερολίνειος συνθή-
κη, ήτις περιώρισε τήν Βουλ.γαρίαν μεταξύ τοΰ Δουνάβεως '
και τοΰ Αίμου και έσωσε τοιουτοτρόπως τήν Θράκην και !
Μακεδονίαν άπό τους αρπακτικούς όνυχας τους Βουλγαρίας. :

Τώ 19[4 περιεπ/Λκη είς πόλεμον μετά τής 'Ιαπωνίας, I
οπότε ηττηθεί ία άπώλ.εσε μέοη τινά έν "Ασία.

' ' ·-: " · * - · " ·.. Μ

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 21.

Πρός Β. πόθεν ορίζεται ή Ρωσσία; πόθεν πρός Ν; πόθεν πρός 1
Α; πόθεν πρός Δ; Πόθεν σχηματίζονται αί Οάλασσαι αυτής; 'Από ;
ποίας θαλάσσας σχηματίζονται οί-κόλποί της; Τί ένόνουσι και τί '
χωρίζουσιν οί πορθμοί αύτής και ό ίσθμός της ; Άπό ποίας θα-
λάσσας περιβρέχονται αί χερσόνησοι αύτής; Πώς χωρίζεται ή
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>σσια άπό την "Ασίαν; Ποιοι εκ τών ποταμών τής Ρωσσίας χύ-
ρνται εις την Κασπίαν; ποιοι είς τήν Βαλτικήν; ποίοι είς τήν
^ζοςρικήν; ποίοι είς τον Βόρειον "Ωκεανόν; ποίοι είς τον Εΰξεινον
Β4οντον; Πο ΐαι πόλεις ευρίσκονται επί τοΰ Βόλγα; ποΐαι επί τοΰ·
}ευα; ποΐαι έπι τοϋ Δύνα; επί τοΰ Βιστούλα; επί τοΰ Δνεΐπερ; Είπέ-
παραλίους πόλεις της "Αζοφικής· τής Βαλτικής· τοΰ Βορείου-
^κεανοΰ· τοΰ Ευξείνου· τής Κασπίας. Είτε τάς πόλεις της Κρι-
ΐ' ^ζ' τοΰ Φιννικοΰ κόλπου. Ποίοι είνε οί πολεμικοί λιμένες τής
ωσσίας; Ποία'ρωσσική πόλις ευρίσκεται επί τοϋ Δουνάβεως; Τα-
•ί^ιδιον παραλίως ατό τοϋ Βορείου ακρωτηρίου μέχρι τοϋ Καρικοΰ
ρρθμοϋ' και άπό Σουλινά μέχρις 'Αζόφης. Ποίας θαλάσσας και-
3ρθμούς θά διαπλεύσα>μεν αϊτό Ταϊγανίου μέχρι Πετρουπόλεως μ

ΓΥΜΝΑΣΜΑ 22.

! (Τό παρόν γύμνασμα είνε άνακεφαλαίωσις τής Εύρώτιης' έ/τομέ ■
>ς θά διαιρεΟη είς πολλά μαθήματα· ό δέ μαθητής οφείλει προη-
ΠΟυμενως κατ' οίκον ή έν τη σχολή τή βοήθεια τοϋ διδασκάλου^
Π?οιπτώς νά απαντήσω είς τάς ερωτήσεις αΰτοϋ).
ϋ ίΤι εϊναι ή Ευρώπη ; Είς ποίον ήμισφαίριον και είς ποίαν ζώνην
:; ΗΒΐται; Πόσα κράτη περιλαμβάνει ; Ώς έκ τής θεσεώς των είς τί
■«ΐιροΰνται; Ποΐα είνε τά νότια; ποία τά κεντρικά; ποια τά βό·
??ια; Πόθεν ορίζεται ή Ευρώπη; Ποίας θαλάσσας σχηματίζει ό*
βόρειος /Ωκεανός; ποίας ό "Ατλαντικός; ποίας ή Μεσόγειος θά-
ασσα; Ποϊα εινε τά μεσόγεια κράεη τής Ευρώπης; Ποία κράτη.
£ουσι δημοκρατικόν πολίτευμα ; Πώς χωρίζεται ή Κύρώπη άπό
Εήν'Ασίαν; πώς άπό τήν "Αφρικήν; πώ; άτό τήν "Αμερ«ίήν; Είπε
Βάς θαλάσσας και τά πελάγη αυτής. Ποΐα κράτη περιβρέχει τό
^δριατικόν πέλαγος; ποΐα ή Βαλτική;- ποΐα ή Βόρειος θάλασσα
Είπε τούς κόλπους τής Ευρώπης αρχόμενος άπό τοϋ κόλπου τοϋ·
Πύργου και προχωρών παράλίως. Είπε τάς χερσονήσους αυτής. "Εκ-,
εέδν χερσονήσων ποία εινε ή μεγαλύτερα; Πόΐα κράτη περιλαμβά-
νει ή χερσόλησος τοΰ Αίμου; Είπέ τά ακρωτήρια τής Ευρώπης
Αρχόμενος άπό τής Καλής "Ακρας τής Βουλγαρίας. Ποίον είνε τό-
Η>τιώτερον τχκρα^τήριον τής Ευρώπης και ποίον τό βορειότερον
ΞΙπέ τους πορθμούς τής Ευρώπης και τί ένόνουσι και τί χωρίζου-
?|.ν; ΕΙς ποίον πορθμόν συμβαίνει παλίρροια ; Τίνος πορθμοΰ τάς.
Παραλίας διά γεφύρας συνήνοϊσεν ό Δαρείος; τίνος ό Ξέρξης; Κατά



1106 Γύμνασμα

τήν Μυ^ολογίαν τί ύπήρχεν είς τον Μεσσηνιακόν πορθμόν; Είπέ
τάς διώρυγας τής Ευρώπης καί τούς ισθμούς της. Είπε τά δρη τής
Ευρώπης αρχόμενος άπό τών ορέων τής 'Κλλάδος καί προχωρών
προς Β. Ποιον τό ύψηλότερον δρος αύτής; Είπε τά ηφαίστεια της
•Ευρώπης. Είπε τούς ποταμούς αυτής αρχόμενος άπό τοΰ Βόλγα,
Δον καί προχωρών παραλίως. Ποιος ό μεγαλύτερος τών ποταμών
τής Ευρώπης; Ποίος διέρχεται περισσότερα κράτη; Είπέ ποΐαι
πόλεις ευρίσκονται έπ* αύτοΰ αρχόμενος άπό τών εκβολών του γ
ιΕίπέ έ,τί εκάστου ποταμού ποΐαι πόλεις ευρίσκονται. Είπέ τάς λί-
μνας ιής Ευρώπης. Ποιον κράτος φημίζεται διά τάς ωραίας του λί-)
»μνας; Ποία είνε ή μεγαλύτερα λίμνη τής Ευρώπης; Ποΐαι πόλεις^
ευρίσκονται επί εκάστης λίμνης; Είπέ τάς παραλίους πόλεις τής Ευ-;

• ρώπης αρχόμενος άπό Άστραχάν, Ροστόβης καί προχωρών παρα-;
'λίως. Είπέ τός νήσους τής Ευρώπης. Έκ τούτων ποία είνε ή μεγί-^
-στη; Είπέ τάς μεσογείους πόλεις τής Εύρώπης. Είπέ τάς παραλίους
πρωτευούσας τής Εύρώπης και τσς μεσογείους. Ποία είνε τά μάλλον·
•σιτοπαραγωγά κράτη τής Εύρώπης; Ποία έξάγουσι γαιάνθρακας ;
ποΐα οίνους; ποία μέταξαν; Τίνων κρατών φημίζονται οί ίπτοι;:
τίνων τά μάρμαρα; τίνος τόμαλλίον τών προβάτων; ποία έξάγουσιν

• εσπεριδοειδή; Ποίον τό σπουδαιότερον προϊόν τής "Ελλάδος; Πόσοι]
είΛ'ε οί κάτοικοι τής Εύρο>πης; Είπέ τά μεγαλύτερα και τά σπου- ;
δαιότερα εθ\η τής Εύρώπης. Τί είνε ή Εύρώπη ώς προς τόν πολι-
τισμό ν; Ποΐαι είναι αί 6 Μεγάλαι Δυνάμεις; Ποια κράτη άποτε- !
/λοΰσι τήν Τριπλή ν Συμμαχίαν ;

:ε>οο
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ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

(10 έκατομμ. □ χλμ.).

"Ή Ευρώπη ώς προς τήν έ'κτασιν είνε ή τετάρτη τών ηπείρων,

Ρωσσία.....................δ. 390.000 □ χιλιάμετρα

Αυστροουγγαρία.......... 675.887 »

ιανία... ....... .............540.777

Γαλλία...........................536.464

'Ισπανία.. ....... ..............497.244

Σουηδία...·_____..'..........447.862

Νορβηγία....., ...................321.477

Αγγλία.......Λ ......... 314.330

Ιταλία......................................286.682

=ΟΟωμ. Ευρώπη. .,................169.300

Ρουμανία....... ................131.357

λγαρία... .........................1^6.345

ορτογαλία.....................92.157

! Π

άς......................................65.194

.Σερβία. .. .............................48.303

Ελβετία.................. 41.346

Α αν ία......................................39.780

Ολλανδία......................32.536

3έλγιον...................29.456

Μαυροβούνιον........................9.080

Αουξεμβοΰργον........................2.586

'Ανδόρρα................................452

Αιχτενστάϊν.....................159

5Αγιος Μαρίνος ..................61

Μονακόν ...........................15

:;
ί



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

(423 έκατομμ. κατοίκων).

Ή Ευρώπη ώς πρός τόν πληθυσμόν είναι ή δευτέρα
ηπείρων.

Ρωσσία............................................1 Π.300.000 χατ

Γερμανία.........................64.903.000 »

Αυστροουγγαρία ..........--------ο1.313.000 »

•Αγγλία.......................977.000 »

Γαλλία...........................39.252.000

Ιταλία.......................480.000

•Ισπανία....................................«.240.000 »

Βέλγιον.......................^.«»·000

Όθωμαν. Ευρώπη..........................6. 130.000

Ρουμανία........................................5.960.000

Πορτογαλία..............'..... 5.423.000

Σουηδία............"..................5.140.000

Όλλανδία......................5.104.000

Βουλγαρία........................................4.330.000

Ελβετία..........................................3.337.000

Ελλάς..........................2.632.000

Δανία...............................2.00ο.

Σερβία........................................2.493.

Νορβηγία ................... - 2.240.000

Λουξεμβοΰργον. ...........'·.·

Μαυροβούνιον................

Μονακόν....................

Άγιος Μαρίνος................Ί 1

Λιχτενστάίν..................

Άνδόρρα ............................6·



Στράτος των χρατόόν της Ενρώπης

ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΙΙΣ
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Έν καιρφ ειρήνης

1.160.000
650.000
630.000
420.000
420.000
350.000
305.000
133.000
64.000
63.000
47.000
40.000
40.000
35.000
33.000
27.000
26.000
* 25.000
10.000

'ωσσια......

ί

ερ μανία ....

Ρ7αλλία......

γγλία.. ....

>^ύστροουγγ . .
ΟΟ. Αύτοκρ. .
Γ Ιταλία ......

"Ισπανία. ... .
Ρουμανία. . . .
Σουηδία. ....

"Βέλγιον......

.Βουλγαρία .. .
* Ολλανδία. . . .
Πορτογαλία . .
Νορβηγία ....

"Εερβία ......

"Ελλάς

"Ελβετία.....
Αανία.......

Έν καιρφ πολέμου

Ρωσσία..... 4.600.000

Γερμανία . .
Γαλλία ....
Αύστροουγγ.
Ιταλία ....
Όθ. Αύτοκρ
Αγγλία....
Ισπανία . . .
Σουηδία . . .
Ελβετία . . .
Βουλγαρία .
Βέλγιον . . .
Πορτογαλία
Ρουμανία. .
Σερβία
Όλλανδία..
Ελλάς.....
Νορβηγία. .
Δανία

3.000.000
2.350.000
1.900.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
780 .Ί 00
330.000
250.000
200.000
180.000
180.000
175.000
160.000
160.000
110.000
80.000
63.000

ί1| Εις τό Μαυροβούνιον μόνιμος στρατός δεν υπάρχει· άλλ'
ϊκαστος πολίτης έν καιρώ πολέμου φέρει όπλα.
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Στόλος ταόν κρατών τής Ενρώπης

ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αγγλία...................

Γαλλία....................

Γερμανία . .................

Ρωσσία...................

Ιταλία....................

Σουηδία...................

Νορβηγία.................. |

Αυστρία...................

Όλλανδία..................

Πορτογαλία................

Ελλάς....................

'Οθθ3μ. Αυτοκρατορία ........

Ισπανία...... .............

Δανία...... ·. . ... . . . .... . .

4*20 πλοία διάφορα

302 » »
218

170 * »
90

00
29
27
22
20
20
ί9



Προϋπολογισμός τόάν κρατών τής Ευρώπης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ερ μανία.. . . . . ................8.040.000.000

'ωσσία.......... ...................5.900.000.000

γγλία.....................................4.650.000.000

ώαία............................3.720.000.000

^στροουγγαρία........................3.120.000.000

Ηαλία........................................2.2-45.000.000

«ιπανία. ........... ............968.000.000

ίί ■

θωμ. Αυτοκρατορία..............775. 100.000

Μλγιον................. . , 530.000.000

Φιλανδία.. . . . . .......................307.000.000

[αρτογαλία.....................255.000.000

»)|υηδία . . .....................240.000.000

[λβετία............................240.000.000

«υ μανία....................220.000.000

Βουλγαρία...... ......... .·. . 178.000.000

ϊορβηγία. ..... . . . . ........ 1 42.000.000

Ελλάς............:....... 140.000.000

ιανία. ........:......... 108.000.000

5-:ρβία . . . . ..... ........ . 87.000 ..000

ουξεμβοΰργον ...... ... . . . 13.000.000

ίαυροβοΰνιον . ... '.· Γ. ....... .985.000



ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ -
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Γαλλία.............

Αγγλία..........

Γερμανία ..........

Ρωσσία............

Αυστροουγγαρία.. .

Ιταλία .........

Τσπανία..........·

Πορτογαλία.. .... —

Βέλγιον..........

Όθωμ. Αυτοκρατορία.
Όλλανδία. .........

Ρουμανία..........

Ελλάς...........

Βουλγαρία...........

Σουηδία.

Σερβία. ...........

•Νορβηγία.",..........

Ελβετία. .......

Δανία.........

Λουξεμβοΰργον. . . .. .
Μαυροβοΰνιον ..

32.000.000.000
20.130.000.000
18.640.000.000
17.800.000.000
15.400.000.000
12.620.000.000
10.400.000.000
4.230.000.000
2.880.000.000-
2.730.000.000
2.410.000.000
1.420.000.000
806.000.000
613.000.000
480.000.000
420.000.000
370.000.000
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ισπανία....................... 13.850

φμανία..... ._____________________________55.240 χιλιόμετρα

σσία.................................54.130

ία......................................45.430

ΐΐϋτροουγγαρ ία................................42.2 20 >

ί.γγλία........................ 36.100

ία.............................16.120

α. ......................12.290

Μγιον ....................... 4.580

Ιΐίφετία .......................- 4.280

μανία. . ... . . . ...............3.320

||ία......................... 3.050

||<|λανδία. .________ ..........,".. *2.930

>6ηγία... ............ ....... 2.410

[«^ρτογαλία . . ............... ... 2.390

)003μ. Εύρώπη. . . ... .... . ....:. . 2.040

Ιόύλγαρία .....................................1.600

]λάς.........................;. 1~040

. Ιεφβία .....................................570

ουξεμόούργον. . .........................530

Κ

ι

II

Χ. Βλαστο\> καί 2. Ιχουλίδου, Γίωγ&αφία Μ'
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Έμπορικόν ναντικόν τών χρατόδν τής Ενρώπης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αγγλία. . ... 15.500.000 τόνν. (ίστιοφ. και άτμοπλοίοΟ'

Γερμανία... 3.140.000 »

Νορβηγία... 1.663.000

Γαλλία..........1.520.000 »

Ιταλία..........). 159.000 »

Ρωσσία________800.000 »

Ισπανία.... 785.000 »

Σουηδία.... 6δ0.0^0 »

Όλλανδία... 613.000 »

Αύστροουγγ. 556.000 »

Δανία............533.000 »

Ελλάς..... 400.000 »

Βέλγιο ν ... 171.000 »

Όθ. Αυτοκρ. 160.000 »

Πορτογαλία. 113.000 »

Ρουμανία. . . 75.000 »
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

(ήτοι αξία τών εισαγομένων και έξαγομένων
κατ' έ'τος εμπορευμάτων).

Αγγλία. _______................25.785.0(0.000 φράγκα

I Γερμανία ................ 16.000.000.000

Γαλλία........................................12.940.000.000

1 Ολλανδία................................9.000.000.000

Ρ&ρωπ. Ρωσσία......................5 .700.000.000

Αυστροουγγαρία......................5.000.000.000

* Βέλγ,ον.......................5.000.000.000

|Ρ|αλία.......................................3.500.000.000 >>

ξλβετία....................................2.200.000.000

Σπανία. .................................2.00). 000,000

•ρυηδία..,..............................1.360.000.000

άνία..........._..............1.200.000.000

'ωμ. Ευρώπη.......... . 900.000.000

Νορβηγία..................................675.000.000

'°υμανία. ......................650.000.000

ι!%ρτογαλία................420.000.000

'°υλγαρία.........................350.000.000

-λλάς______* ."............ 265.000.000 >

%βία.............................120.000.000



ΑΣΙΑ

("Εκτασις 44 έκατ.Ο χλμ. — Κάτοικοι 900 έκατ.).

Ή Ασία ώς προς τήν εκτασιν και τον πληθυσμό ν ειν
ή μεγαλυτέρα τών ηπείρων.

Ορια. — Ή Ρθ3σσία, ό- Εύξεινος, ό Βόσπορος, ή
ποντίς, ό Έλ?ιήσποντος, τό Αιγαίον, ή Μεσόγειος, ή δ
ρυξ του Σουέζ, ή Ερυθρά θάλασσα, ό Ινδικός Ωκεανός
ό Μέγας ή Ειρηνικός Ωκεανός και ό Βόρειος Παγωμένοι
Κολποι. — Ό Περσικός, ό Βεγγαλικδς καΐ ό Σιαμικόζ
Χερςονηςοι. — Ή Μικρά Ασία, ή Αραβία, τό "Ινδοστάν
ή * Ινδοκίνα καΐ ή Κορέα.

Πορθμοί. — Ό Μπαμπ-έλ-μαντέπ και ό Βερίγγειος.
Ορη. — Τά Ουράλια, ό Καύκασος και τά "Ιμαλάια.
Ποταμοί. — Ό Τίγρης, ό Ευφράτης, ό Ινδός, δ Γάγγηι
ό Χοαγχώ και ό "Οδις.

Λιμναι. — Ή Κασπία και ή "Αράλη.
Νήσοι. — Αι νήσοι τής Μικράς Ασίας (Λέσβος, Χίο^
Σάμος, Ρόδος), ή Κύπρος, ή Κεϋλάνη, α ι νήσοι τών Άναί
χολικών "Ινδιών καί α! 3Ιαπωνικοί. ;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Αι χώραι, τάς οποίας περιλαμβάνει ή Ά σία είναι αί
Α') Ή "Οθωμανική "Ασία. Αύτη διαιρείται εις 22
μούς καί 5 διοικήσεις. ^ ν

■ >·.ί. ·

.....,.......: . ...........

. ..
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Νομοί.
) Νομός Τραπεζούντος
2) » Κασταμονής

Ϊ3) » Προύσης
4) » Άϊδινίου

δ)

ιΙ)

1)

22)

II
φ

%
Ρ

» Ικονίου

» Άδάνων

» Αγκύρας

» Υ/Σεβαστείας

» Μααμουρέτ-ούλ-

» >Έρζερούμης

» Βιτλις

» Βαν

» Διαρβεκίρης

» Μοσούλης

» /ν] Βαγδάτης

» Βασσόρας

» 4 Χαλεπίου

» Βηρυττού

» Συρίας

» > Χετζάζης

» χΎεμένης

> Αρχιπελάγους

Διοικηςεις.

Διοίκησις Νικομήδειας
» Βίγας
» ,Ζόρ
» Λίβάνου
» ' "Ιερουσαλήμ

πρωτ. Τραπεζούς (έμπορική).

» Κασταμονή.

» Προύσα (θερμά λουτρά).

» Σμύρνη (250 χ. κ.), έμ-
[πορικωτάτη.

» Ικόνιο ν.

» Άδανα.

» "Αγκυρα (τιφτίκια).

» Σεβάστεια,

άζΐζ > Χαρπούτ.

χ> Έρζερούμ.

» Βιτλίς.

> Βάν.

» Διαρβεκίρη.

» Μοσούλη.

» Βαγδάτη.

» Βασσόρα (νοσηρά).

» Χαλέπιον.

» Βηρυττός (έμπορική).

» Δαμασκός (έμπορική).

» Μέκκα.

» Σαναά.

» Ρόδοο.

πρωτ. Νικομήδεια.
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Β') Ή Περσία, πρωτεΰουσα Τεχεράν.

Γ') Τό 'Αφγανιστάν, πρωτ. Καβούλ.

Δ') Τό 3Ινδοαγγλικδν Κράτος, πρωτ. Δελχη.

Ε') Τό βασιλέων τοΰ Σιάμ, πρωτ. Βαγκόκ.

Ή Γαλλική Ινδοκίνα.

Ζ ') Ή Σινική Δημοκρατία,

Η') Ή Ιαπωνία, προ^τ. Τόκιον. Και

Θ') Ή "Ασιατική Ρωσσία, ή οποία περιλαμβάνει

1) Τήν Σιβηρίαν, πρωτ. *Ιρκοντακη. "

2) Τό 'Ανατολικόν Τουρκεστάν, πρωτ. Τασκένδη.

3) Τήν Κανκάσιον Ρωσσίαν, πρωτ. Τιφλίς.

Κάτοικοι. — Την θρησκείαν εΐδωλολάτραι, μωαμεθανοί]
χριστιανοί και Ιουδαίοι- άνήκουσι δέ εις τήν Καυκασίαλ%
τήν Μογγολικήν και τήν Μαλαϊκήν φυλή ν.

Κλίμα. — Ψυχρότατον εις τά βόρεια, Θερμότατον εις τά
νότια και ευκρατον εις τά κεντρικά.

Εδαφος. -- Εύφορώτατον (πλην τών βορείων μερών).

Προ ιόντα. — Δημητριακά, εσπεριδοειδή, τέϊον, καφές,
καπνός, ό'ρυζα, σάκχαρις, Ινδικόν, σακχαροκάλαμον, άρο3μα-ί
τικά, πέπερι κ. ά'. Τρέφει όλα τά εΐδη τών οίκοσίτοον καιξ

τών αγρίων (λέοντας, ελέφαντας, τίγρεις κτλ.).

-·*·-

ΑΦΡΙΚΗ

("Εκτασις 30 έκ. □ χλμ. — Κάτοικοι 160—170 έκατοαμ.)·

Ορια — Ή Μεσόγειος, τό Γιβραλτάρ, ό "Ατλαντικός, ό
Τνδικός, ό πορθμ. Μπαμπ-έλ-μαντέπ, ή Ερυθρά και ή
διώρυξ τοΰ Σουέζ.

ΚθΛΠθί. — Τής Μεγάλης Σΰρτεως και τής Γουϊνέας.
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Ακρωτήρια. — Τό Καλόν, τό Πράσινον κα! τό Εΰελπι.
:Νηςοι. — Αί Κανάριαι και ή Μαδαγασκάρη.
Ορη. — Ό Άτλας και τό Κιλιμάντζαρον (τό ύψηλότερον).
Ποταμοί. — Ό Νείλος, ό Νίγρος και ό Κόγγος. .
||Λιμναι. — Ή Τσάδα και ή Νυάντζα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Πί

ίI ' ." . · ■ - . ·. : · -

Α') Τό Αιγυπτιακό ν κράτος, πρωτεύουσα Καιρόν.
; Β') Τριπολιτις, ήτις αποτελεί μέρος τής Όθωμ. Αΰτοκρα-
ρίας καί διαιρείται ε!ς ενα νομόν, τον νομόν Τριπόλεως
. ή μίαν διοίκησιν, τήν διοίκησιν Βεγγάζης, μέ ομώνυμους
ϊΟωτευ ούσας.

Γ') Ή Τυνησία (Γαλλική προστασία), πρωτ. Τννις.
Λ') Τό 'Αλγέριον (Γαλλικόν), πρωτ. 'Αλγέριον.
Ε') Τό Μαρόκον, μωαμεθανικόν Σουλτανάτον υπό τήν
;&θστασίαν τής Γαλλίας, πρωτ. Φέζ.
ΧΤ') Ή Έρημος Σαχάρα (Γαλλική).
Ζ') Ή Σενεγάλη (Γαλλική).
; Κ') Τό Σουδάν (Γαλλικόν, Άγγλικόν καί Γερμανικόν).
Ιΐρ') Τό Άνεξάρτητον Κόγγον, πρωτ. Μ τι ό μα.
Τ'ι Ή Νοτιοαφρικανική "Ενωσις, πρωτ. Κεϊπτόουν.
^ν') Ή Ανατολική Αφρική (Πορτογ. Γερμαν. Αγγλική).
ΪΒ') Ή Ά βυσσινιά, άνεξάρτητον χριστιανικόν βασίλειον.
Ρατοικοι. — εΩς προς τήν θρησκείαν εΙδω?Λ)λάτραι, μωα-
~|ανοί καί χριστιανοί" άνήκουσι δέ εις τήν Καυκασίαν,
^ΐοπικήν καί Μαλαϊκήν φυλήν.



Κλίμα. — Θερμότατον και ε"ς τινα μέρη νοσώδες.
Εδαφος. — Τό έδαφος εύφορώτατον, διό καί θερίζουν
δις καί τρίς τού έτους. -

Προ γοντα. — Σιτηρά, φοίνικες, όρυζα, καφές, βάμβ
κόμμι, σακχαροκάλαμον κ. ά'. Τρέφει πάντα τά οικόσιτα κ(
πολλά άγρια (ελέφαντας, ίπποποτάμους, κροκοδείλους, λέο>
τας, ύαινας, στρουθοκαμήλους, πιθήκους κ. α.).

ΑΜΕΡΙΚΗ

("Κκτασις 43 Π έκατ. χλμ. — Κάτοικοι 165 εκατ.).

Ή Αμερική άνεκαλύφθη τώ 1492 μ. Χ. υπό τού Χρ
στοφόρον Κολόμβου και διαιρείται είς δύο τμήματα, έ
Βόρειον ΛΑμερικήν και Νότιον "Αμερικήν.

Ορια. — Ό Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός, ό Ατλαντικοί
ό Νότιος Παγαηιένος Ωκεανός καί ό Μέγας ή Ειρηνικό^
Κόλποι. — Ό Ούδσώνιος, δ Μεξικανικός καί τής ΚαλΧ}
φορνίας.

Χερςονηςογ. — Ή Ααβραδορίς, ή Φλοορίς, ή Καλλιψο
νια και ή Αλάσκα.

Ακρωτήρια. — Τού ' Αγίου Αονκά και τό Χόρν.
Πορθμοί. — Ό Βερίγγειος, ό Μαγελανικός και ό Λαδί1···
Ιςθμος. — Του Πανσμα (όστις κόπτεται ήδη).
Νήσοι. — Ή Γκροελλανδία, ή Νεόγειος και ή Κονδα. ]
Ορη — Ία Βραχώδη, εις τήν Β. Ά μερική ν, και αί Κοι
διλλιέραι τών "Ανδεων, εις τήν Νότιον, Ικτεινόμενα κα*
μήκος τής δυτικής παραλίας.
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ΠΟΤΑΜΟΙ. — Ό "Αγιος Λαυρέντιος, δ Μιααιαιπής, ό Άμα-

ίνιος και ό Ρίο δέ Ααπλάτας.

Β: ί|

Λιμναι. — Αί 5 λίμναι τοΰ Καναδά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

| Τά κράτη τής Βορείου Αμερικής εινε τά εξής:
Α') Βρεττανική * Αμερική (Καναδάς), πρωτ. * Οττάβα.
|Β') Ή δημοκρατία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, πρωτ.
Ϋάσιγκτων και πόλ»ς Νέα * Υόρκη, ή οποία είναι ή εμπο-
ι χωτέρα πόλις του κόσμου μετά τό Λονδίνον.

Γ') Ή δημοκρατία του Μεξικού με όμών. πρωτεΰου-
αν. Και

;|Δ') Αϊ 9 μικραι δημοκρατίαι τής Κβντρικής Αμερικής.

ί;

Τά κράτη τής Νοτίου Αμερικής έχουσι πολίτευμα δημο-

• ί! ν Λ . Τ >

ζΐατικον και είναι τα εξης:

Α') Ή Κολομβία πρωτ. Βογότα.

Β') Ή Βενεζουέλα » Καρακάς.

Ι ι !| Γ ) Ή Ίσημερίνή » Κούϊτον.

Ι Δ') Ή Περονβία » Αίμα.

| ΙΙ' Ε') Ή Βολιβία » Σονκισάχα.

3Ε') "Ή Χιλή » Σαντιάγον.

Ζ') Ή 'Αργεντινή : » Βονένος- Άϋρες.

Η') Ή Παραγουάη » ' Ασσομψιόν.

Θ') Ή Ουρουγουάη » Μοντεβίδεον.

I') Ή Βραζιλία » Ρίον-Ίανέϊρον.

| ί Κάτοικοι. — Χριστιανοί καΐ ειδωλολάτραι, άνήκοντες είς
Ι||ν Καυκαοίαν και Αμερικανική ν φυλήν.

Μ

II
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Κλίμα. — Ή Αμερική ώς πρός τό μήκος είναι ή πρώ-φ
τών ηπείρων και διά τοΰτο τό κλίμα αύτής είναι ποικίλο^
Εδαφος. — Εύφορώτατον, διότι διαρρέεται υπό πολλοί
ποταμών. ,

Προ γοντα. — Καφές, δημητριακά, γεώμηλα, όρυζα, άρ(
ματα, λίνον, κάνναβις, βανίλλη, καπνός, κακάο ν άφθονα μ
ταλλα, πολύτιμοι λίθοι, γαιάνθρακες, πετρέλ,αιον.

ΩΚΕΑΝ Ι Α

("Εκτασις 9 εκατ. □ χλμ. — Κάτοικοι^» εκατ.).

Ή Ωκεανία αποτελείται άπό την Ανστραλίαν και τ?1
Πολννησίαν ευρίσκεται μεταξύ τού Ινδικού και τού ΕίρΉ
νικοΰ Ωκεανού καϊ ώς πρός τήν έ'κτασιν καϊ τόν πληθυσμό
είναι ή μικρότερα τών 5 ηπείρων.

Ή Αυστραλία αποτελεί όμοσπονδίαν υπό τήν έπικυρια{?
χίαν τής Αγγλίας.

ΙΙόΛΕΐΣ.— Σίδνεϋ (550 χ. κ.), εδρα τού "Αγγλου διοικη :οί

Μελβούρνη (530 χ. κ.), ή έμπορικωτάτη πόλις τής Α"δ
στραλίας.

Κάτοικοι. — Μαύροι αυτόχθονες Αυστραλιανοί, άγρι*
καϊ άνθρωποφάγοι, και 4 έκατομ. χριστιανοί Εύρωπα^
καϊ Σΐναι, ενασχολούμενοι είς τήν γεωργίαν καϊ κτην^
τροφίαν.



Κλίμα. — Θερμότατον εις τά βόρεια, ευκρατον και ύγιει-
όν είς τά νότια.

Εδαφος. — Τό έσωτερικόν αυτής είναι μία έρημος ξηρά
(21 άνυδρος, τό δέ λοιπόν είναι εύφορώτατον.

Προϊόντα. — Μαλλία, σίτος, βάμβαξ, χρυσός, γαιάν-
ίρακες κτλ.

ι

Β' ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

ί | ^ ' | ..... . - . . ^
Τήν Πολυνησίαν άποτελούσι πολλαι νήσοι διεσπαρμέναι

ΐς τον Ειρηνικόν Ωκεανό ν καί εχουσαι κλίμα γλυκύ.

Ταύτας κατέχουσιν οΐ Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί-,

!|
ίΐ-:
Γι-·
ΐ!

-'-ιί

·. ι"

Γ Η
ΐ||[-

ΤΕΛΟΣ
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΔΕΠΑΣΤΑ-ΣΦΤΡΑτΓΕΡΑΡΔΟΤ

Τί ΕΝ ΓΑΛΑΤΑ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

όδφ Μαχμ-ουδιέ, άρε.0. 5

«I ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗι

όδω Φραγκοααχαλϊ, παραπλεύρως ττ,ς ΛυτίΛης Έ**.λι^οί<χς·
ΝΕΩΤΑΤΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΑΓΚΑ ΜΙΧΑΗΛ Π., καθηγητού έν τή Μ τοΰ Γ Σχολή. τφ ΖωγΡα
φε(φ καί τφ Έλληνογ.χλλικφ Λ·>κείψ, ΓραΐΜΚ.χικίι τής Αρ-
χαίας Ελληνικής Γλώίίης, διά τά Ελληνικά σχολεία
τάς άνωτέρας τάξεις τών άστικών σχολών, μετ' άσκήσεων πρός έψ<*Ρ'
μογήν τής γραμματικής διδασκαλίας, έκδοσις νέα.

ΜΕΓΑ Α. Ε. Κοόμογραψίας Ποακτικά Μαθήματα, πρός χρ*ΐ
αιν της ς*' τάξεως τών Δημοτικών καί Αστικών Σχολείων κα! της
τών Προγομνααίων άρρένων καί θηλέων, έπΐ τξ βάσει δοκίμων <*Γ
γλικών καί γαλλικών συγγραμμάτων μετά 35■ καλλιτεχνικών ίίφ6νο°Υ»\
έκδοοις Γ' βέλτιον μετερρυθμιομένη. \

ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Γ., δ. ^, Ελληνικά Άναγνώό^ά

πέντε πρώτων σχολικών έτών, μετά π^\>ών καί λαμπρών έν
κειμέ\ ψ εΙκόνων.

^Ετους σχολικο^Α' τεΓχος α' : Άλφο β ^τά&ο*, 2κδ. γ', βελ*ί»>ν'
"Ετους σχολικρΰ /Ττ&ΰχος β" : "Υμνο·, κροςευχϋΐ πακάμύθ»α^
γήμαια, «αροιμίαι, αινίγματα, πρ ο γ ·α»ον. ώσία, β', βελτίων. \
"Ετους σχολικού Β': θρησκεία, μόθοϊ βιος αα\ «βριπέτειαι 1
'Ροβ+νσώνος, πραγματογνωσία, έκδ. β', βελίων. ,Αι

"Ετους σχολικοό Γ': θρη-ικ-ία * Ομήρου Όδύσσεια, φικά
ματα, φυαιογνωσία, λρξικόν, έκδ. β', βελ«ίων. -

"Ετους σχολικού Δ' : θρησκεία, Αναγνώσματα ίκ τοΰ Ήρο&01°*
ποικίλα Ιστορήματα και διηγήματα> φυσιογνωσία, λεξικό ν, έκδ Γ
βελτίων. . ···;.'■

"Ετους σχολικοΰ Ε': Νεα γλώσσα, ά, 'α Γραφή, άρχάΐα
λεξικόν, έκδ δ' βελτίων. , '

% Τιμάται άδετος γρόόια 6 γ„ χαρτόδετος 7 7· .
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