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Fisc' τής Ισλανδίας
- Ή Ισλανδία εΐνε ή μεγαλειτέρα μετά τήν Αγγλίαν γνω
στή νήσος. Κεϊται μεταξύ τής εξηκοστής τρίτης καί εξηκοστής 
έβδομης μοίρας πλάτους καί τής δεκάτης έκτης καί εικοστής 
έβδομης μοίρας μήκους. — ’Ολίγοι τόποι παριστώσι θέαν ου 
τως άπομεμονωμένην. Όπουδή’ποτε καί άν στρέψη τίς τούς 
οφθαλμούς αύτοϋ δέν διακρίνει άλλο τί ή έρυθροΰς έτι κρα
τήρας έκ τοΰ κατατήξαντος αύτούς πυρός, όρη κεκαλυμμένα 
ύπό πάγου, καί πεδιάδας έλώδεις ή πλήρεις λάβας, καί πού 
φαίνεται καλύβη τίς έν τή γή, οροφήν χλοεράν φέρουσα- αύτη 
δ’ εΐνε ή τοΰ χωρικού κατοικία- αύτόθι διάγει πόνων καί στε
ρήσεων βίον άντί πάσης περιουσίας σηκόν τινα μόνον χλόης 
έχει, δαμάλεις καί τινά πρόβατα, πόρον δε βίου τή-» αλιείαν 
καθότι τό έδαφος, δπερ ό ’ΐσλανδος κατοικεί, φδτ®· σίτον ουτέ 
καρπούς παράγει, εκτός τινών μηδαμινών σημύδων (bouleaux). 
Πάντα τά όρη καί πάσαι αί πεδιάδες εΐσί γυμνοί· έπί τής βο
ρείου δέ παραλίας φέρουσιν ένίοτε τά ρεύματα μακρά ξύλων 
τμήματα, άπό τής Νορβηγίας, τής Σουηδίας ή τής βορείου 
’Αμερικής ύπό τών κυμάτων άποσυρόμένα- οί δέ κάτοικοι τότε 
άναλαμβάνουσι ταΰτα πρός θέρμανσιν ή κατασκευήν καλυβών 
εις τά λοι - ά δέ τής νήσου μέρη θερμαίνονται διά γαιωκαύσων. 
Κατά τόν Φεβρουάριον μήνα οί χωρικοί σϋναγείρονται έπί τοΰ 
αίγιαλοΰ,απερχόμενοι έκάστην νύκτα πρός άλιείαν έάν δ’ ηγή 
αύτών άγνωμονει,ή θάλασσα τούλάχιστον δείκνυται πλουσιοπά
ροχος αύτοΐς- καθόσον σπανίως έπανέρχωνται άπό τής αλιείας 
μή έχοντες πλήρη ιχθύων τά πλοία αύτών- άλλως, τε καί όταν 
δεν Οέλωσι νά πλεύσωσι μακράν, πολλαί λίμναι καί ποταμοί, 
οιον ο Θιόρς, ό Βίτ ή Ααξέλβη, παρέχουσιν αύτοΐς 
έν αφθονία τρώκτας καί άντακαίους- άλλ’ ουτοι φυλάττουσι 
πάντας τούς ιχθύς τούτους ϊνα πωλήσωσιν αύτούς, ζώντες έκ 
μικρού τινός ποσού γάλατος καί βουτύρου, έκ κεφαλών τινών 
άντακαίων έξηραμένων καί έπτισμένων (κοπανισμένων), καί έξ 
άθλιεστάτου τινός ροφήματος κατεσκευασμένου έξ άλεύρου 
βρίζης. Κατά τό έαρ πολλοί Δάνοι έμποροι προσορμίζονται εις 
διάφορα μέρη τής νήσου. Οί κάτοικοι δίδουσιν αύτοΐς έριον, 
λίπος, ΐχθΰς,άλωπεκάς, λαμβάνουτες πρός αντάλλαγμα όακήν, 
σάκχαριν, βρίζαν καί άλλα πρός τον βίον αναγκαία αύτοΐς. 
Τής "αγοράς περατωθείσης, επανέρχεται ό χωρικός παρά τή 
γυναικί αύτοΰ, συ-, κομίζεται τό χόρτου τών σηκών του, καί έάν 
ποτέ δοθή αύτώ ώρα σχολής, μεταχειρίζεται αύτήν πρός κα
τασκευήν τών άναγκαιούντων αύτώ έπίπλων καί χάλκευσιν δια
φόρων οργάνων, διότι πάντοτε εύρίσκεται υποχρεωμένος νά ε
παρκή μόνος εις τάς άνάγκας αύτοΰ- ή δέ γυνή αύτοΰ μετά 
ζήλου βοηθεΐ αύτόν είς πάσας τά; έργασίας αύτοΰ, νήθουσα τό 
έριον και φροντίζουσα περί τών ποιμνίων.

Ούτως ζώσιν οί Ίσλανδοί- καί τοι δε εις τραχυτάτους κα- 
τεδεδικασμένοι πόνους καί μεγίστην άθλιότητα ύποφέροντες, 
καί rot ξηρότατου τοΰ εδάφους καί σκληρότατου προς αυτούς 
όντος τοΰ κλίματος αύτών, είσίν έν τούτοις αγαθοί καί φιλό
ξενοι- ά , απώσι τήν χώραν αύτών, καί ούδαμώς έπιθυμοΰσι νά 
έγκαταλείψωσιν αύτήν. — ΙΙιθανόν έστ.ν οτι ή τής ’Ισλαν
δίας γή' αύτη ήν ποτέ ήττον άγονος, ή σήμερον. Εύρίσκονται 
είσέτι έν τή άμμω μεγάλα ξύλων τμήματα, προερχόμενα κα
τά τό 7.έγειν τών κατοίκων τής χώρας, έκ τών άρ
χαίων αύτής δασών ίσως δμως προέρχονται καί έκ πλωτών 
δένδρων, ύπό τών κυμάτων παρασυρθέντων. “Οπως δέ ποτ’ άν 
■η, ύπήρξέ βεβαίως ποτέ έν ’Ισλανδία πλείων χλόη ή νΰν. 
Ήριθμήθπσαν έν αύτή 100,000 κατοίκων, σήμερον δμως 
ουδέ τά ήμισυ εύρίσκονται, καθότι ή τών ηφαιστείων 
λάβα κατεπλημμύρησε τήν επιφάνειαν τής χώρας, και ήφά- 
νισε πάυ τό προστυχόν· άπό του I ΟΟΟ έτους 42 μεγάλαι ή-

ΦΛΪστειοι εκρήξεις ήριθμήθησαν ή δέ τελευταία χρονολογείται 
άπό τοΰ 1783, καταστρέψασα ολόκληρον επαρχίαν. Μετά τάς 
εκρήξεις δέ ταύτας έπήλθον έπιδημίαι, λιμοί καί λοιμοί· έκα
στον έτος επήρχετο νέα μάστιξ-, άποδεκατοΰσα έκάστοτε τόν 
πληθυσμόν τής χώρας. "Απασα ή τής ’Ισλανδίας χώρα βρίθει 
τών περιεργοτέρων φαινομένων. Αύτόθι βλέπει τίς ύπό τους 
πρόποδας λόφων χιονοσκεπών πηγάς κοχλάζοντος ύδατος, όρ- 
μητικώς άναπιδακιζομένας εις 100 περίπου ποδών ύψος. Αυ
τόθι ό μέν γεωλόγος ευρίσκει τά μεγάλα τής ανθρακικής ά
σβεστου καί του μελανολίθου στρώματα,· ό δέ μετεωρολόγος 
εύαρέστως δύναται νά σπουδάση τάς τής· ατμόσφαιρας αλλοιώ
σεις, τά τής βορεινής ήοΰς χρώματα, σπανίως έμφανιζομένης 
κατά τούς χειμερινούς μήνας, τήν έπί τών κορυφών τών όρέων 
Θερμοκρασίαν, καί τοι συνήθως τούτων μή έ/όντων πλέον τών 
1,000 μέχρι τών, 1,600 ποδών ύψος. Ό.Σνέφελς και ή"Εκλα 
μονον έχουσιν 6,000 ποδών περίπου ύψος. Ό ιστορικός, ό 
φιλολογος, δ αρχαιολόγος, θέλει εΰρει έν τή πτωχή ταύτη τής 
’Ισλανδίας νήσω ευρύτερα καί σπουδαιότερα μελέτης άντικεί- 
μενα. Αύτόθι πρέπει νά ζητήσωμεν τήν πρώτην τής Άρκτοι* 
ιστορίαν αύτόθι ωσαύτως ή αρχαία Σκανδιναυϊκή γλώσσα Sts- 
τηρήθρ καθ’ άπαν τό αμιγές αύτής- αύτόθεν τέλος προέρχον
ται οί δύο "Ε δδαι, τά δύο ταΰτα τής Σκανδιναυϊκής μυθολο
γίας καί ποιήσεως πολύτιμα μνημεία, καί οί Σ ά γ α ι αί το
σοΰτον εύρύ διάστημα καί τοσαύτας πράξεις περιέχουσαι δημώ
δεις παραδόσε·ς.

rH Ισλανδία άνεκαλύφΟη ύπό τών Νορβηγών το 861 έτος· 
πειρατής τίς, Ναδώδος καλούμενος, καί πρός τάς Φηρόας νή
σους δ.ευθυνόμενος, κατελήφθη ύπό τρικυμίας καί έρρίφθη έπί 
τής Ισλανδικής παραλίας- κατήλθεν έπί τοΰ αίγιαλοΰ, ούδέν 
δέ διέκρινεν ίχνος οϊκήσέως- χιόνος δέ,. πρός τάς άρχάς τοϋ 
φθινοπώρου, πεσούσης έπί τών όρέων, άπέδωκε τή νήσω ταύτη 
τό ονομα Χώρα Χιόνος (Snieland)- μετά τρία δ’ έτη Σουη
δός τις έρρίφθη ώσαύτως έπί τής αύτής όχθης ύπό τής τρικυ
μίας- διήγαγε αύτόθι τόν χειμώνα καί έπιστρέψας οϊκαδε με 
γάλους επαίνους έξέφρασε περί αύτής. Τό 864 έπεσκέφθη τήν 
Ισλανδίαν καί έτερός τις πειρατής, Φλόκης καλούμενος, δστις 
ίδών τό έδαφος κεκαλυμμένον ύπό πάγου άπέδωκεν αύτή τό 
τής Ισλανδίας όνομα, δπερ διετηρήθη αύτή μέχρι τοϋ νΰν. Τέ
λος τό 87 1 δύο Νορβηγοί, εις ίσχυράς άνήκοντες οικογένειας,. 
Ίγγόλφρος καί Ίορλεΐφρος, ήλθον καί έγκατεστάθησαν έν τή 
νήσω- παρηκολουύήθησαν δέ ύπό μεγίστου άριθμοΰ εύγενών 
οικογενειών, φευγουσών τόν τοΰ καλλικόμου Άράλδου δεσπο- 
τισμόν, καί έντός 50 έτών ή νήσος κατωκίσθη σχεδόν όλο- 
κλήρως. Τοιαΰτα περί τής κατοχής τής Ισλανδίας τεκμήρια 
παρέχει ήμΐν τό Landnama-Boc, ιστορικόν σύγγραμμα τοΰ ίε- 
ρέως Άρόου, κατά τόν I Ιον αιώνα γραφέν. Άπεδείχθη κάλ- 
λίστα δτι ή έσχατη Θούλη έκείνη, περί ής λαλοΰσιν οί 
λατϊνοι ποιηταί καί ιστορικοί δέν ήτον ή νΰν Ισλανδία, καθό
σον ούδέποτε ή γεωγραφική τών άρχαίων έπιστήμη είσέδυσε 
τοσοΰτον πρός τήν "Αρκτον (1). ’Εντούτοις πριν ή άνακαλυφθή

(1) Hspi Θο'Ηΐί; ό^ίγιστα παφέδωκαν ήμΐν οί τής αρχαιότατος 
συγγραφείς, ά).λά κα1. τούτων τά πλείο» «συμβίβαοτα καί άντιψχσκοντα 
άλλήλοις. [1 θνύλ'Λ έκ κοινής 7Γκρα·ίόσεως έκειτο έν τοϊς βορειοτέροις τοϋ 
Γερμανικού ωκεανού, κληθεϊοα ένεκα τής μεγάλ/ις αύτής ά-6 τής ξτ,ράς 
άποστάσεως ί σ χ ά τ ο (ultima. Virg. Georg. I. 30 — Senec. Me
dea). ---  Στέφανος 6 Β.ζάντιος (έν λ.) λέγε·, περί αύτής ότι ό ήλιος
ί β'Λμ ε ρ ι ν ώ-ν ποιεί τήν ήμέραν αύτόθι εϊκοσιν ιύρών, τί,ν δε νύκτα 
τεσσάρων- τοΰτο δέ βεβχιοΐ καί ό Πτολεμαίος (βιβλ. tl’. Κεφ. 2. — 
Εύρ. Π’λ, α'.)’ προφανώς καταφαίνεται δτ·. τδ Ισημερινών παρά



1 asc χ
ή 'Ισλανδία ύπό τών Νορβηγών, ειχεν άνακαλυφθή ύπό τών 
’Ιρλανδών. At πρώται δ’ έν τ/j νήσω ταύτρ έγκατασταθεΐσαι 
άποικίαι εύρον αυτόθι σταυρούς και άλλα ίχνη καταφανέστατα, 
έμφαίνοντα τήν αύτόθι διαμονήν ανθρώπων, τόν χριστιανισμόν 
πρεσβευόντων.

Οι της Νορβηγίας μετανάσται ήνεγκαν μεθ’ έαυτών καί τά 
τής είδωλολατρικής αύτών θρησκείας είδωλα, τούς νόμους καί 
τήν γλώσσαν αύτών. Ή γλώσσα αύτη, όμοια ουσα τότε καθ’ 
άπασαν τήν Σκανδιναυίαν, τοσοΰτον μετηλλάγη έν τή Δανι- 
μαρκία, Σουηδία καί Νορβηγία, έκ τής άναμίξεως τών λαών 
τούτων μετά τών άλλο>ν, ώστε κατέστη άγνώριστος. Άλλ’ έν 
Ισλανδία διετηρήθη οϊα ήν, καί τά βιβλία άτινα τανΰν τυποΰν- 
ται έν Βίδη όμοιάζουσιν εντελώς τοΐς κατά τόν Γ. καί ΙΑ'., 
αιώνα γραφομένοις. — Φθάσαντες έν τή νήσω οί οίκογενει- 
άρχαι διενείμαντο άλλήλοις τάς γαίας· φέροντες δέ μεθ’ έαυ
τών δούλους τε καί έλευθέρους, τούς μέν πρώτους έτήρησαν 
παρ’ αύτοΐς, τοΐς άλλοις δ’ έδωκαν μέρος τί γής έν τή εξουσία 
αύτών, ύπό τόν τίτλον τιμάρια (fiefs). Άπασα ή άποικία 
εύρέθη ούτω ύποτεταγμένη είς είδος τι ολιγαρχικής κυβερνή- 
σεως, έν ή ένυπήρχον μέν καί έντεχνοι συμβιβασμοί, άλλά 
στερούμενοι χαλινού. Οί Ίσλανδοί συνήρχοντο κατ’ έτος μετα
ξύ τών βράχων τής Θιγγβάλλης, ύπό τήν προεδρείαν ενός 
λογμάδρου (άνδρός τοΰ νόμου), έκλεγομένου ίσοβίως ύπό 
τοΰ λαοϋ. Αύτόθι δ’ άπεφάσιζον περί μεγάλων ζητημάτων, 
κατεπράϋνον τάς έριδας καί έδίκαζον. Ύπήρχον δέ προσέτι καί 
άλλοι δικασταί έν ταΐς διαφο'ροις έπαρχίαις, καί άλλαι συνελεύ
σεις, άλλά πάσαι ύποτεταγμέναι τή μεγάλη καί δημοτελεΐ ταύτη 
συνόδω τοΰ Ιουλίου μηνός, όπου οί τών Ίσλανδών ισχυροί 
μετέβαινον συχνάκις μετά συνοδείας έπτακοσίων ή οχτακοσιών 
άνδρών, διότι συχνάκις άντί νά λάβωσι τήν άπόφασιν τοϋ κρι- 
τοΰ, συνεπλέκοντο ουτοι, καί τό αίμα έρρεεν έν τώ ύπό τοΰ 
νόμου χαθιερωμένω περιβόλω. Πάντες δ’ οίχογενειάρχαι ουτοι 
ήσαν ζηλότυποι άλλήλων ήγον βίον πολεμικόν και πειρατικόν· 
έπεθύμουν νάπάλλωσι τό ξίφος, νά ρίπτωνται έν τώ μέσω τών 

έλαχίστη προσβολή καθίστατο αύτοΐς μακρά ερί
δων καί συμπλοκών άφορμή.

Ό χριστιανισμός εΐσήχθη έν ‘Ισλανδία τό 1000 έτος (I), 
άλλ’ ούδόλως έμάλαξε τό άγριον ήθος καί τά κακεντρεχή πά
θη τής πειρατικής ταύτης φυλής. Ό πόλεμος, οί φόνοι, αί 
πυρκαϊαί έπλήρωσαν ερειπίων καί πένθους άπασαν τήν ’Ισλαν
δίαν έτι δέ φοβερωτέρα, ή ποτέ, κατέστη ή κατάστασις αΰτη 
κατά τόν IB', αιώνα· άπασαι τότε αί μεγάλαι οίκογένειαι συ- 
νεμάχησαν κατ’ άλλήλων καί κατεστράφησαν. Έφάνησαν τότε

X 32j X

Στιφχ^ω τδ Βιζαντίω χείται άντί τοΰ ί ν τ δ τοΰ KapxivOu ή- 

ϋι ο σ τ α σ ί ω εΰρισκόμονος* τότ» δέ ή 9vi\r, «ατά τδν Βυ
ζάντιον «τί Πτολεμαίον δέν δύναται νά κείται πέοαν τών 63°, 23’

Π. xai έπομΰως, χατά πδταν πιθανότητα ιίνε μία τών Σχετλανδιχών 

νήσων — ΑΧλ’ό Σέρβ·.ος σχολιάζων τόν Βιργίλ'Ο» [άνωτέρ.] λέγει, ότι, 

τοΰ ήλιου έν τώ Καρχίνω δ-τος, διαρκής έιτίν ή ήμέρα, άνευ 

νυχτών· δπερ καί Διονόσ.ο; δ περιηγτ,τής έπιβεβαιοΐ (ΟΙχουμ. Περ. 

έ· στί/. 580). Τότε δε ή Θούλη δέν δύναται νά κιίται κατωτέρω τής 

66°, 29' Π. χαί ό Π:ολιμ<ΐο; δ’ αϋτδς, έα.τώ άντνράσχων, λέγει δτι 

«/_»< πλάτος ή Θοόλ» ΞΤ°. — ·0 Π^βέας (χαρά Στ(αβ. βιβλ. Α. Κεφ. 

4. §. 2) λέγει, δτε ή ©ούλΐ) απέχει τής Βρετιανίας 2; ήμερων πλοΰν 

άλλά περί τοΰ Πυθέον τούτου αύτός ό Στράβων λέγει δτι ά ν ή ρ ψευ

δέ σ τ α τ ο ς έ'ήτασται — Εχ τών διαφόρων τούτων γνωμών 

τών άρχαίων συγγραφέων χ.ΐ τών νκοτέρον διχφορΟι έγιννήθηακν οί 

δοξνσ'αΐ περί τής Αίσεως τής αρχαία; θούλ/ις, καί τοΰ αντιστοιχούντο; 

έπομένω; αύτή νΰν ονόματος· οί μέν εί-το« ό ι άντιοτοίχεϊ πρδς τήν πε

ρί ή; ό λόγος Ισλανδίαν άλλοι πρδς μίαν τών Σχετλχνδιχών νήσων, τήν 

Μαινλάνδτ,ν· άλλοι εϊπον δτε οί αρχαίοι δ ά τής Θούλτ,ς έ>νόουν χαΟαρώ; 

τήν Σχανδιναυίαν, καί άλλοι άλλως έδογμάτ-.σαν. (Βλέπε ωσαύτως π»ρί 

βούλης Στράβ. βιδλ. λ', Κ<φ. 5. — έχδ. Στερεότ. Τομ. α’. σελ. 324 — 

325. Procop. Β'. Goth. Β. Ι5. — χαί Tacit. Agricol, cap. X.)

Στ.μ. τοΰ Μεταφραστου.

(1) Νεώτερός τις Ιταλός Γεωγράφος, ό Carta, λέγει δτι δ χριστιανι

σμό; εϊσήχθη έν Ίσ)ιν$ιφ ιδ 981, μ. X.

Σπμ, τοΰ Μιτ. 

στίφη έκ 1,200 άνδρών δ.ερχόμενα ένόπλως τάς χώρας, 
καίοντα τούς ναούς, λεηλατοΰντα τάς κατοικίας, καί σφάζον- 
τα τους χωρικούς Τέλος ή Ισλανδία, άποχαμοϋσα ύπό τόν τής 
εύγενείας ζυγόν, έξασθενήσασα όλως έκ τών τοιούτων πολέ
μων, παρητήθη έκουσίως τής δημοκρατικής αύτής έλευθερίας, 
χαί ύπετάγη, τό 1264, τή Νορβηγία, εΐτα δέ περιήλθε, τό 
1387, μετά τής Νορβηγίας ύπό τήν κυριαρχίαν τής Δανιμαρ- 
κίας. Διετηρήθησαν αύτή οί πλεΐστοι τών νόμων καί τών προ
νομίων αύτής· ύπεχρεώθη δέ μόνον νά είσφέρη τέλος τι καί ή 
έκλογή τών κυριωτέρων αύτής αρχόντων νά γίνηται, ή τούλά- 
χιστον νά έπικυροϋται ύπό τοΰ βασιλέως. Ί ν τή πολιτική ταύ
τη μεταβολή τό έμπόριον αύτής είχε μείνει ελεύθερον καί οί 
έμποροι τών τής Τευτονικής συμπολιτείας πόλεων ήρχοντο 
κατ’ έτος φέροντες αύτή τά προϊόντα τών χωρών αύτών· ή δέ 
συρροή αύτη ήν άναμφιβόλως τά μέγιστα επωφελή; τοΐς Ίσ- 
λανδοΐς. Άλλ’ ό τής Δανιμαρκίας βασιλεύς άπηγόρευσεν αύ
τήν, καί τοΐς Δάνοις μόνον παρέσχε τό αποκλειστικόν προ
νομίου τοϋ συναλλακτιχοΰ τούτον έμπορίου. Είτα δ’ έξεμίσθω- 
σε τό προνόμιον τούτο είς εταιρίαν τινά, δπερ έγένετο μέγα 
δυστύχημα τή δοισμοίρω ταύτη νήσω τής ’Ισλανδίας· καθότι 
οί άποτίσαντες τό δικαίωμα τοΰ φέρειν αύτόσε τά έμπορεύματα 
αύτών,μόνον εις καλλιέργειαν τοϋ δικαιώματος τούτου ένησχο- 
λήθησαν πολλάκις δέ σφοδρόταται διαμαρτυρήσεις ήγέρθησαν 
κατά τοΰ δεινοΰ τούτου μονοπωλίου, άλλά δέν είσηκούσθησαν 
ή κυβέρνησις άνενέωσε τήν τοΰ έμπορίου τούτου έκμίσθω - 
σιν, μετά ταϋτα δέ κάλλιον ένόμισε νά έξασκήση αύτή 
αύτη τοϋτο- άλλά τής Ισλανδίας ή μοίρα ούδόλως έκ τούτου 
έβελτιώθη. Τέλος, πρός τά τέλη τοΰ λήξαντος αΐώνος ό άδικος 
ουτος νόμος ήκυρώθη, τό δέ τής ’Ισλανδίας έμπόρ·ον άπεκατέ- 
στη ελεύθερον, ούχί πρός πάσας τάς χώρας, άλλά τουλάχι
στον πρός πάντα Δάνον έμπορον καί άλλαι δέ σπουδαΐαι ρε- 
ταβολαί συγχρόνως έγένοντο. Αί συνελευσ ις τής Θιγγβάλης 
κατηργήθησαν καί άντεκατεστάθησαν ύπ’ άνωτάτου τίνος δικα
στηρίου, ού αί άποφάσεις υποβάλλονται τώ τής Κοπεγχάγης 
δικαστηρίω. Ό τής νήσου διοικητής ήν μέγας τίς άρχων, 
διαμένων έν τή αύλή καί έκτελών τά καθήκοντα αύτοϋ δί επι
τρόπου τινός. Ώνομάσθη δέ καί πραγματικός δ οικητής διαμέ- 
νων έν Key Kiavik.

Νΰν ή Ισλανδία διαιρείται εις τρεις μεγάλας επαρχίας ή 
τρεις νομούς, είς πολλάς μικροτε'ρας επαρχίας ύποδιαιρουμένη, 
ών ό άρ/ηγός (sysselroand) εινε συγχρόνως είρηνοδίκης, είσ- 
σπράκτωρ, συμβολαιογράφος καί έπαρχος (sous-prefet). Οί φό
ροι είσπράίτονται είς φυσικά προϊόντα,έν έλλείψει χρηματικόν 
ούτε στρατός δέ, ούτε χωροφυλακή υπάρχει έν ’Ισλανδία.

Ή πρωτεύουσα τής χώρας εινε ή 'Ρεϊκιαβίκη (Reykjavik), 
πόλις 600 περίπου κατοίκους πληθυσμόν έχουσα. Αί οίκίαι 
ώς έπϊ τό πλεϊστον είσίν άλιευτικαί καλυβαι, ώς καί είς τό 
λοιπόν τής νήσου μέρος· άλλ’ αί τών Δάνων έμπορων είσί ξυ- 
λόκτιστοι, ή δέ τοΰ διοικητοΰ, ήτις ήθελε φανή λίαν μηδαμινή 
ενώπιον μιάς τών ωραίων τής Νορμανδίας άγροικιών, αύτόθι 
ομοιάζει άληθεΐ άνακτόρω. Έν 'Ρεϊκιαβίκη εδρεύει τό δικαστή- 
ριον, ώσαύτως δέ διαμένει αύτόθι ό επίσκοπος, ό δήμαρχος, ό 
καί γενικός τοϋ τόπου το μίας ών, ό τής κυβερνήσεως γε
νικός ιατρός καί ό μόνος φαρμακοποιός τής νήσου. Είς τό 
λοιπόν τής νήσου μόνον διεσπαρμένα! τινές κατοικήσεις άπαν
τώνται, καί έπί τής παραλίας πέντε ή έξ οίκίαι συνηνωμέναι 
λαμβάνουσι τόν τίτλον πόλεως.

Ή ’Ισλανδία, ή τοσοΰτον άπομεμονωμένη καί τοσοΰτον ά
γνωστος αύτη νήσος, έσχε πολλάκις διανοητικήν κινησιν λίαν 
περίεργον καί άξίαν σπουδής. Ή φιλολογική αύτής λαμπρά 
εποχή καί ό χρυσοΰς αύτής αιών πρέπει νά τεθή μεταξύ τοΰ 
ΙΑ'· καί ΙΓ'. αΐώνος. Τότε ύπήρχον έν ’Ισλανδία δύο έπισκο- 
παί, μία έν Χολούμη καί έτέρα έν Σκαλχόλτη, παρ’ έκατέρα 
δέ τών επισκοπών τούτων έν σχολεΐον, έν ω έδιδάσκετο ή Λα
τινική γλώσσα καί συνήγοντο ένίοτε ύπ:ρ τούς τριάκοντα μαθη- 
τάς. Τότε οί τών πλουσίων οικογενειών παΐδες άπήρχοντο καί 
έσπούδαζον έν Γερμανία, έν Γαλλία, έν ’Ιταλία, καί έπανήρ- 
χοντο φέροντες έν τή γενετείρα αύτών χώρα τά μεμαθημένα 
αύτών. Τότε ό μέν Άρο-φρόδης (ArcB-frode) έγραψε τό Lan- 
dnama-Bok καί τάς Σχέδας αύτοϋ· ο δέ Σοιμάνδος (Scemand) 
συνήθροισε τά μυθολογικά καί ήρωϊκα άσματα τής Έδδας· 
καί ό Snorri-SturleiOB συνέθετο τήν δευτέραν Έδδαν καί τά 

| χρονικόν τών τής Νορβηγίας βασιλέων (Heimskringla). Οί Α- 

σκά/.ωνες J) έψαλλον, οί δέ τών Σαγών συγγραφείς συνέ- 
λεγον έν ταΐς άφελέσιν αύτών άφηγήσεσι τά έκ παραδόσεως 
διατετηρημένα γεγονότα. Άλλ’ αί τών ήφαιστείων έκρήξε·ς, 
οί πόλεμοι, αί έπ δημίαι καί τά παντοειδή τήν ’Ισλανδίαν κα- 
ταθλίψαντα δεινά παρέλυσαν τήν ποιητικήν ταύτην κινησιν, 
καί ή μέν λύρα ολοτελώς έσίγησε, ή δέ ιστορία άπεκοιμήθη. 
Κατά τό 1530 όμως ή άναμόρφωσις έδωκε νέαν άναπτέρωσιν 
είς τά πνεύματα. Ό επίσκοπος Gudbrandr είσήγαγε τήν τυ
πογραφίαν έν Χολούμη καί πολλά λίαν αξιόλογα βιβλία έδη- 
μοσίευσεν· οί τών σχολείων κανονισμοί άνεζαινίσθησαν έπί νέων 
βάσεων, καί πολλοί πεπαιδευμένοι άνεδείχθησαν συγγραφείς- 
Κατά τόν 1ΙΓ. αιώνα ή Ισλανδία έσχε τρεις σοφούς άνδρας, 
μόνους αύτούς πρός λάμηρυνσιν αύτής άρκοϋ τας· δηλ. τόν 
Torfesen, συγγραφέα τής Ιστορίας τής Νορβηγίας, 
τόν Magnusseo, εκδότην τής "Ε οδας, καί τόν Finssen, συγ
γραφέα τής ’Εκκλησιαστικής ιστορίας. Έσχε δ ώ
σαύτως καί ποιητάς και φυσιολόγους διακεκριμμένους, έν οίς 
τόν Olafssen, μέγα καί διάσημον σύγγραμμα περί τής χώρας 
αύτοϋ δ/;μοσιεύσαντα. Σήμερον έν ’Ισλανδία μία μόνς έπισκο- 
πή ύπάρχει καί έν μόνον σχολεΐον λατινικόν, έν ώ όμως συν- 
ναγείρονται τεσσαράκοντα κατ’ έτος μαθηταί, λίαν άξιολόγους 
ποιοΰντες σπουδάς- έν Βίδη ύπάρχει τυπογραφία, έν Βεσνεστά- 
δη δέ βιβλιοθήκη άρχαίων κλασικών συγγραφέων καί διάση
μων νεωτέρων έν 'Ρεϊκιαβίκη δέ δημόσιος βιβλιοθήκη, πλείονας 
τών 8,009 τόμ»ν π ριέχουσα, έφημερίς κατά μήνα δημοσιευ
όμενη, καί φιλολογική εταιρία, πρός εκδοσιν τών ώφελιμωτέρων 
βιβλίων συνδίσφέρουσα, καί διασποράν αύτών πρός τόν λαόν. 
Οί πλεΐστοι τών Ίσλανδών ιερέων είσί πεπαιδευμένοι, τό πλεϊ
στον τών μακ .ών αύτών χειμερινών ημερών είς μελέτην κα- 
τατρίβοντες. Πάντες λαλοΰσι καλώ; τήν Δανικήν γλώσσαν, 
ένίοτε δέ βλέπει τίς έξ αύτών γνωρίζοντας τέσσαρας ή πέντε 
άλλας γλώσσας- καί οί χωρικοί δέ αύτοί είσί πεπαιδευμένοι. 
Ιΐλεΐστοι αύτών άναγινώσκουσιν ένδελεχώς τάς Σα'γας αύ
τών, καί κάλιστα γινώσκουσι τήν έθνικήν αύτών ιστορίαν. Έν 
Ισλανδία δέν ύπάρχει δημόσιον σχολεΐον διά τά νήπα, ά?.λ’ αί 
μητέρες αύταί άνατρέφουσιν αύτά. —'Απλώς δ’ είπεΐν πάντες 
έν ’Ισλανδία γνωρίζουσι νά σναγινώσκωσι καί νά γράφωσιν.

Οί Ίσλανδοί είσί μέσου άναστήματος· έχουσι γενικώς τήν 
τρίχα ξανθήν καί τήν χροιάν καθαράν. Έχουσιν ύπομονήν, 
έπιδεξειότητα, ρώμην καί (άρροι,άλλ’ ένίοτε παραδίδονται είς 
τήν μέθην. Αί γυναίκες δ’ αύτών είσί κομψαί καί ώραΐαι.

(Έκ τοϋ Γαλλικοϋ.)
Α. Σ. Β.

—οοο—

, Π=ρι έν ‘Ελλάδι.
Είς τήν περί ήφαιστείω» σύντομον διατριβήν (δρα έφ. Μαθ. 

άρ 39) άνέφερον, δτι, διά τινων τοϋ ’Αρχιπελάγους νήσων, 
δηλ. Πόρου, Μήλου, Κιμώλου, Φολεγάνδρου καί Θήρας, διέρ
χεται, κατά τόν διάσημον γεωλόγον Ποΰχ, ήφαιστεία τις 
άκτίς· καί πρός έπιβεβαίωσιν τής ύποθέσεως ταύτης, άναφέ- 
ρομεν ήδη, ότι έπί πασών τών ρηθεισών νήσων, εύρίσκονται 
προϊόντα ηφαιστείου πυρός, καί ώς τοιαϋτα άπαριθμοΰν τήν 
ήφαιστείαν τέφραν, κίσσηριν, λάβαν, οψιδιανούς λίθους, βασάλ
του;, τραχίτας, π.σσολίθους, πορφυρίτας, θειον κα· άλλα ό
μοια. Λίαν σπουδαΐον καί ώφέλιμον νομίσας τόδε, δί έκαστον 
φιλόμουσον, έσύλλεξα έκ τών γεωλογικών συγγραμμάτων, 
ό,τι θετικόν περί τών έπί τής Ελληνικής ήφαιστείων φαινο
μένων συμβάντων.

Κατά 1450 π. χ. άνέδυσεν ύπό σεισμών, συνοδευμένων με
τ’ άλλων ηφαιστείων φαινομένων έκ τής κυματιζούσης θαλάσ
σης, ή πρός νότον τής Θήρας κειμένη νήσος ’Ανάφη, ένεκα 
τή; αίφνηΊου αύτής άναδύσεως έπί τής είρημένης νή-ου προϊ
όντα, δεικνύοντα τήν έπι ροήν διαρκοϋς πυρώσεως, δέν ευρί- 
σκονται, διότι ή άνάδυσις αυτής έγινε χωρίς νά σχηματισθή 
συγχρόν ς καί έξωτερικώς χρατήρ· ά?»λ’ όμως ή μεγαλειτέρα 
γεωλογική άταξία έπ’ αύτής φαίνεται.

(1) * « ιάχω, ι ( (Scaldes) έιαλοΟντο οί ποιτ,τβί 

άρχϊίοις ,|.1( οί 5 α ψ φ 3 ο ι παρ’ βλλτ,σι.

ίτ.α. ιού Μ»Τ·ι; «οτοΰ.

τυϊ;

. Πβρί τά 1140 λέγεται ότι έγινεν ή άνάδυσις τής νήσου 
^>λου, καί μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος, έφάνησαν αί πλη
σίον αύτής κείμεναι νήσοι Κίμωλος καί Πόλυγος· καθότι οί 
κατα τα 1 160 εις τήν Μήλον μεταναστευοντες Σπαρτιάται άνα- 
φέρουσιν ότι ή δη είδον τάς δύω ρηθείσας νήσους,ώστε ή άνά- 
δυσ-.ς αύτών πιθανολογείται μεταξύ τοϋ I I 10 καί 1160 π. χ. 
Έπί ταύτη τή νήσω εναργέστατα φαίνονται τά τοΰ ηφαιστείου 
πιιρός προϊόντα· καθότι έκ τών ποτέ κρατήρων έξ ών, ίσως, 
πΰρ καί λάβα έξεσφενδονίσθη, άναβρύουσι θερμότατα ύδατα· 
πρός δυσμάς τής νήσου ταύτης εύρίσκεται σπήλαιον αρκετά 
μεγάλον καί ικανόν νά σύρη τήν προσοχήν καί θαυμασμόν 
τών φυσιοδιφών, διά τά έν αύτώ περίεργα ηφαίστεια φαινόμε
να. ΊΙ περί τό σπήλαιον λαβοειδής ϋλη είναι Οερμοτάτη, άμα 
δ’ εισερχόμενος τις έντός αύτοϋ προσβάλλεται ύπό τών άνα- 
θυμιάσεων τοϋ καίοντος θείου. Είς τά χαράγματα τοΰ σπη
λαίου τούτου συνάγεται θείϊκόν οξύ, καθώς καί είς άλλα πολλά 
αύτοϋ μέρη έξανθεΐ ή στυπτηρία, είς άλλα δέ εύρίσκεται έ- 
ξανθ<μένον καί είς ωραίους κρυστάλλους μεταβεβλημμένον τό 
θειον. ΙΙλησίον τοϋ ακρωτηρίου Φερλίγκου έντός τής θαλάσ
ση; εξέρχονται θειώδεις άτμοί, δί ών θερμά;νομένη ή θάλασσα 
είς ιαματικόν ύδωρ μεταβάλλεται. Ένεκα δέ τής έπιπυκνώ- 
σεως αύτών τό ύδωρ γαλακτοχροοΰται. Πλήθος άλλων ορυ
κτών, δεικνυόντων τήν επιρροήν ηφαιστείου πυρός έπί τής ρη- 
θείσης νήσου, εύρίσκεται.

Περί τά 282 π. χ. άνέδυσεν ή χερσόνησο; Μέθανα, ώστε 
ή ύπαρξις ύψηλών λόφων έκ τραχίτου, τά κρατηροειδή κοιλώ
ματα, τά όποια έπληρώθησαν υπό τών καταστροφών τών λό
φων, ή Καϋμένη πόλις, ή ύπαρξις θείου καί στυπτηρίας, όπαί, 
έξ ών, κατά τόν Παυσανίαν, έξήλθον πύρριναι στύλαι, καθώς 
καί ή άνάβρασις Οερμοτάτου θιιούχου ΰδατος, ταϋτα άπαντα 
μαρτυροΰσι τήν γέννησιν τής χερσονήσου ταύτης διά ηφαι
στείου πυρό;· περί τής άναδύσεως τών ΜεΟάνων άναφέρει χαί 
ό 'Οβίδιος, « εγγύς Τροιζήνος τής τοΰ Πιτθέως πόλεως ανα
δύεται λόφος δύσβατος καί άδενδρος πεδιάς άρώσιμος, νΰν δέ 
μικρόν βουνόν, φρικτόν καί λέγειν. Οί έν σκοτεινώ ύπογείω 
άντρω έ ^κεκλεισμένοι άτμοί ματαίως όρμώσιν, ίνα ευρωσιν έ
ξοδον, ούίαμοϋ φαινομένου ρήγματος έν τή τοιαύτη ειρκτή, καί 
ούδαμώς ουδέποτε άπανοιγομένης έξόδοο πρός τούς συντεθλίμ- 
μένους άτμούς. Έ άκαρεϊ αναδύεται ή κυματίζουσα γή, κα
θώς ό αχνό; έξοιδαίνει τό τοΰ τράγου ευκαπτον δέρμα. Τό 
δέ άνύψωμα είς τό αύτό μέρος μένον σχηματίζει τόν έξέχοντα 
λόφον διά τών χρόνων σκληρυνόμενον. Ό δέ Παυσανίας άνα- 
φέρει τά εξής·

α Φασί δέ ’Αντιγόνου τοϋ Δημητρίου Μαζεδόνων βασιλεύ- 
σαντος, (301 ^·χ·) τότε πρώτον τό ύδωρ φανήναι, φανήναι δέ 
ούχ ύδωρ ευθύς, άλ)ώι πΰρ άναζέσαι πολύ έκ τής γής, έπί δέ 
τούτω μακρυθέντι ρυήναι τό ύδωρ, δ δέ καί είς ημάς άνεισι, 
θερμόν τε καί δεινώς αλμυρόν κτλ.

Άν λοιπόν καί ήδη δέν φαίνεται κάνεις έν ένεργεία κρα- 
τήρ, οί συνενεΐς δμως σεισμοί, είς ους τό άκρωτήριον ύπό- 
κειται, είναι αρκετά ικανόν τεκμήριον τής ύπάρξεως ηφαιστείου 
πυρός είς τά ένδον τής γής.

Έκ τών μεγαλειτέρων νήσων πάσης τής ύφηλίου, αίτινες, 
οί ηφαιστείου ένεργείας άνέδυσαν είναι ή Εύβοια· δτι έπί ταυ- 
ηης τής νήσου συνέβησαν ήφαίστειοι έκρήξεις, καί δτι εϊσίτι 
τά σπλάχνα αύτής ύπάρχουν είς διάπυρ^ .ν κατάστασιν, τοϋτο 
άποδεικνύεται έκ τών έπί τοΰ Αηλανδίου πεδίου καί είς^ τάς 
Θερμοπύλας άναβρυόντων θερμών ύδάτων, καί περί τούτων, 
καΐώς καί, δτι ή νήσος Εύβοια ύπόκειται είς ήφαιστείους δια
ταράξεις αναφέρει Δημήτριος Καλατια·-ός τούς καθ’ όλην τήν 
Ελλάδα ποτέ γενομένους σεισμούς διηγούμενος, κ τών δέ Λι- 
χάδων νήσων καί τού Κηναίου τά πολλά καταδΰναι φησί· τά 
δέ θερμά τά έν Αίδηψώ καί θερμοπυλαις έως τρεις ημέρας έ- 
πισχεθέντα πάλιν φυήναι, τά δέ έν Αίδηψώ καί καθ’ έτερας 
άνα[5ίαγήναι πηγάς* καί άλλαχοϋ. σ Ύπέρκειται δε τής των 
Χαλκιδέων πόλεως τό Αήλανδον καλούμενον πεδίον έν δέ τού
τω θερμών τε ύδάτων είσίν έκβολαί πρός θεραπείαν νόσω ευ
φυείς, οίς έχρήσατο καί Σύλλας Κορνήλιος,^ό τών 'Ρωμαίων 
ήγεμών. Έστι δέ καί άπασα μέν ή Εύβοια ευσειστος, μάλιστα 
δ’ ή περί τόν πορθμόν, καί δεχομένη πνευμάτων υποφοράς

1 κτλ. D Μετά τών έπί τοΰ Αηλανδίου πεδίου ηφαιστείων συνέ
χονται τά έν Θερμοπύλαις καί έν ΊΙπάτη άναβρύοντα θερμό- 

| τατα ύδατα, τά όποια, καί τήν σήμερον, έν καιρώ συμβαινόν-
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των σεισμών, παύουν νά άναβρύωσι, φαινόμενων, τό όποιον και 
παρά τοΐς άρχαίοις, ώς άνωθεν ΐδομεν παρετηρήθη.

Κατά τό μάλλον καί ήττον ηφαιστείου πυρός προϊόντα φαί
νονται πλησίον τής Αεβαίίας παρά τώ Κοανίτζι, οπού άνέδυσε 
λόφος, συνεπεία ισχυρότατης έκρήξεως, Ααφύστιος ονομαζό
μενος, συγκείμενος έκ μεταβλημμένου τραχίτου· καί έκ τίνος 
κρατηροειδοΰς κοιλώματος άναβρύουσι θερμά υδατα, χρήσιμα 
τήν σήμερον πρός κίνησιν ένός μύλου. Όμοια παρατηρούνται 
και εις τό ισθμόν τής Κορίνθου, όπου ύπάρχει σπηλαιον κα- 
λούμενον Σουσάκι έντός τοϋ οποίου εύρίσκονται κοιλώματα έξ 
ών εξέρχονται θείου αναθυμιάσεις. Μεγαλοπρεπέστερα ηφαί
στεια φαινόμενα παρατηρούνται είς τά ενδότερα τής νήσου 
Αίγίνης· λόφος σημαντικός έκ τετηκυίας πρότερον ΰλης άνέ
δυσε και άποψυχθε'ις διερράγη, ώστε ένεκα τούτου έπωνομά- 
σθη ύπό τών κατοίκων τήν σήμερον σπασμένου βουνόν 
τό βουνόν δέ τοΰτο σύγκειται έκ τε τραχίτου και έξ άλλων 
λίθων, δεικνυόντων εναργέστατα τήν ηφαίστειου επιρροήν.

Και ή νήσος Πόρος, ής μέγα μέρος ύπό τραχίτου και φωνο- 
λίθου καλύπτεται, αποδίδει τήν κατωγήν της είς ηφαίστειου 
επιρροήν και ίσως τά φαινόμενα ταΰτα είναι σύγχρονα μέ τά 
έπί τών Μεθάνων συμβάντα- γνωστόν είναι ότι έκ τής ΙΙελο- 
πονήσου απέναντι τής νήσου Πόρου άπεσπάσθη ή νήσος Σφαί- 
ρία, 'Γέρα καλούμενη κατά τόν Παυσανίαν, και τις αμφιβάλ
λει δτι δέν είναι καί τό νησίδιον Μ ό δ ι όνομαζο'μενον ήφαι- 
στογενές;

Μεταξύ τών νήσων, έφ’ ών συνέβησαν ήφαιστειαι εκρήξεις 
συμπεριλαμβάνουν καί τήν Λήμνον, τής οποίας τά ηφαίστεια 
παθήματα έν συντόμω έκθέτομεν. Έν τώ μέσω τής νήσου ύπό 
φρικωδών σεισμών συνοδευομένων ύπό μεγάλου βρώμου, άνυ- 
ψώθη λόφος καί έκ τών γεννηθέντων πέριξ αύτοϋ οπών στήλαι 
πύρρινοι μέχρις ούρανοϋ έπήρχοντο, ώς καί τετηκυίαν γήν 
είτε λάβαν έξέμεσεν ό άναδύσας λόφος ούτος, δστις σύγκειται 
εκ πετρωμάτων έκ τραχίτου, καί έντός τών ύπό τών διαλυο- 
μένων άερίων σχηματισθέντων κοιλωμάτων εύρίσκονται τά 
ποικιλλότερα ηφαίστεια προϊόντα, οιον θειον κρυσταλλομένον. 
στυπτηρία κτλ. Είς τούς πρόποδας τοϋ λόφου τούτου εύρισκε- 
ται καί σπηλαιον έντός τοϋ όποιου έγκλείεται άνθρακικόν όξύ, 
επιβλαβώς έπενεργοϋν είς τόν ζωικόν οργανισμόν καθότι ή 
είς τό σπηλαιον αύτοϋ είσοδος θεωρείται έπιβλαβεστάτη ύπό 
τών κατοίκων, διότι καίοντα φώτα παρ’ αυτή άποσβέννυνται. 
Είς τούς αρχαιότατους χρόνους έθεωρεΐτο ή νήσος αυτή ώς τό 
κατακητήριον τοϋ Ηφαίστου, καί διά τοΰτο και Ήφαιστία, πρός 
τιμήν αύτοϋ έκλήθη. Μετά τήν τής πόλεως άνέγερσιν συνέβη 
ίχρηξις ήτις συνοδεύθη μετά ηφαιστείου τέφρας κατακαλυψά- 
σης μέγα μέρος τής πόλεως τής οποίας καί πολλοί κάτοικοι 
έξωλοθρεύθησαν. Ό άνω ψηθείς λόφος καλείται Μοσχύλος 
ήΜοσχούλα καί έξ ου, τήν σήμερον, άντ: πυρός καί λάβας, 
θερμότατου ύδωρ άναβρύει. Ή δέ έκ τοΰ ποτέ κρατήρος άνα(5- 
ριφθεισα ήφαιστεία τέφρα, μεταβληθεΐσα είς φυτικήν γήν ευερ
γετεί ήδη τάς άμπέλους. (άκολουθεΐ.)

Ξ. Αάνδερερ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ένεκα τής βριχείας αποδημίας ήμών είς Σύρον, (ένθα, είρή- 

σθω έν παρόδω, τό έμπόριον ήδη αναλαμβάνει τήν συνήθη αύ
τοΰ πορείαν, καί ένθα απειροπληθής νεολαία όργα πρός μά- 
θησιν καί οί διδάσκοντες ύπό ζήλου διακαούς τά εαυτών καθή
κοντα έκπληροΰσι, κατά τά πάντα κάλλιστα έχουσι καί συνετώς 
είς τά πρόσω χωρούσι)-ένεκα λέγον.εντής έκεΐσε αποδημίας ήμών 
δέν έξεδόθη έγκαίρως ό 81 αριθμός τής έφημερίδος τών μαθη
τών συνεκόίδεται δέ ήδη μετά τοΰ 82. Διά τόν αύτόν δέ λόγον 
πληρΌΰνται άμφότεροι ύλης προσενεχθείσης ύπό φίλων καί 
αγαστών άνδρών, καί δέν ύπάρχει είς τά φύλλα ταΰτα ή συνή
θης ποικιλία. Ούδεμία, έλπίζομεν, θέλει συμβή έν τω μέλλοντι 
διακοπή τής τακτικής έκδόσεως, πολύ δέ βελτίω ίσονται κατ’ 
ουσίαν τά περιεχόμενα, χάρις είς τήν διανοητικήν συνδρομήν ήν 
προθύμως χ&ρηγοϋσιν ήδη ήμΐν λόγιοι άνδρες, καί ευ; τόν ζή
λον δν έξήψεν είς τήν καρδίαν ήμών ή προθυμία τών πλείστων 
συνδρομητών, τό έργον ήμών περί πολλοϋ ποιούμενων, καί 
τάς συνδρομάς αύτών προθύμως καί άγογγύστως καταβαλλόν- 
των. Τήν ζηλωτήν τούτων διαγωγήν έλπίζομεν οτι θέ?.ουσι 

μιμηθή καί οί άλλοι, οσοι έπί διαφόροις προφάσεσι καθυστεροϋ- 
σι τήν άπόδοσιν τής συνδρομής αύτών, καί όσοι διά τε
λείας σ’-ωπής άποκρινόμενοι είς τάς αιτήσεις ήμών, αποπειρών
ται ίν’ άδιζήσωσιν ημάς, προτιθε'.ιένους "να διά παντός τρόπου 
επαναγάγο)μεν αύτούς, έκόντες «κοντέ;,, ενεκα τών αναγκών ή
μών,είς τήν οδόν τοϋ καθήκοντος, έάν έν βραχεί δέν άποτίσωσι 
τάς όφειλάς αυτών, οια προσήκει τοΐς λογίοις καί τοΐς φιλοδι- 
καίοις, είς ών τήν άάξιν καυχώνται ότι άνήκουσιν.

—Άπό τοϋ προσεχούς φύλλου θέλομεν δημοσιεύει τακτικώς, 
έν τή τελευταία στήλη τής έφημερίδος τών Μαθητών, τάς ού- 
σιωδεστέρας καί βεβαιωμένας εσωτερικά; καί έξωτερικάς ειδή
σεις, άτοφεύγοντες όσον τό δυνατόν τάς ψευδείς φήμας καί 
τά γεννήματα τής φαντασίας τών τριοδιτών νεολόγων.

—Τήν είς μεγάλους πίνακας προ πολλοϋ έκοοθεΐσαν ύπό τοϋ 
Κυρίου Α. Κορόμηλά Γραμματικήν καί ύπό τοΰ Υπουργείου 
ήδη έγκριθεΐσαν έξέδωκεν ό αύτός άρτι καί είς βιβλιάριου, 
ϊνα οί είς τούς πίνακας εν τω σχολείω διδασκόμενοι ταύτην 
μελετώσι καί οίκοι έν τω βιβλίω τά καθημεραν μαθήματα. 
Πρόσθετος έπαινος διά τοΰτο οφείλεται είς τόν Κύριον Κο- 
ρομηλάν, νύκτωρ και μεθ’ ήμέραν μεριμνώντα καί τυρβάζοντα 
πεοι τήν έκδοσιν προσφορών βιβλίων, χάριν τής προκοπής τής 
νεολαίας.
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ΑΓΓΕΛΙΑ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.

Ύπό του Καθηγητοΰ
Φ. ΜΪΑΟΓΛΕΤΤ1Ι ΛΛΒΡΟΪΊΕΡΟΓ.

ύφ’ ού διδάσκονται τά έξης μαθήματα.

Διδασκαλία τής ’Αγγλικής Α α τ ι ν ι κ ή ς καί Γαλλι

κής Γ λ ώ σ σ η ς.

’Αριθμητική, Άλγεβρα, καί Γεωμετρία. 

Μαθηματική καί Πολιτική Γεωγραφία.
Διπλογραφία καί Καλλιγραφία.

Σημ. ά. Διά τής εφαρμογής νέας μεθόδου, βεβαιωθ=ίση;ς 
ύπό τής πείρας, οί μαθηταί δύνανται συγχρόνως, καί άνευ μα- 
ταίας δαπάνης χρόνου, νά έκμανθάνωσι τήν ’Αγγλικήν καί 
Γαλλικήν γλώσσαν.

β'. Ό Καθηγητής όμιλών μετ’ εύχερείας τά Ελληνικά, 
δύναται νά εύκολύνη πολύ τούς μαθητάς του είς τήν έχμάθησιν 
τών ανωτέρω γλωσσών.

γ'. Ή παράδοσις τών άνω μνημονευόμενων επιστημών δύ
ναται νά γίνη κατ’ έκλογήν, σχηματίζονται δέ καί ίδιαίτεραι 
τάξεις.

Πρός μείζονα πληροφορίαν, ό βουλόμενος δύναται νά διευ- 
θυνθή εις τόν ίδιον Καθηγητήν, έν τώ Ξενοδοχείω τής ’Αγ
γλίας τοΰ Κ. Ν. Καπέλλα.

Έρμούπολις τή 28 ’Απριλίου 1854.

Σ. Σ. Είς τήν δημοσίευσιν τής ανωτέρω αγγελίας τοϋ Κυ
ρίου Φ. Μ. Ααβρουιέρου προσθέτομεν εύαρέστως οτι τυχόν- 
τες τής γνωριμίας τοϋ άνδρός, κατά τήν είς Σύρον αποδημίαν 
ημών, έβεβαιώθημεν ότι ό άνήρ καί τήν καθ ’ ημάς Ελληνικήν 
γλώσσαν γνωρίζει, καί τών ών διδάσκει μαθημάτων ειδήμων 
εντελώς τυγχάνει- ταΰτα δέ, καί τό συγκαταβατικόν τών παρ’ 
αύτοϋ άπαιτουμένων διδάκτρων,καθιστώσιν αύτόν χρήσιμον τοΐς 
χρείαν αύτοΰ έχουσι, καί προσιτόν ού μόνον τοΐς εύποροι; άλ
λά καί τοΐς πενεστέροις.

ΕΚ ΓΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΤΛΟΤ-

('Οδός ΆΟηνϊ.- ά?:θ. 274.).


