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Αστερισμοί.
β

Τοΰ ούρανοϋ τόν άπέραντον θόλον διακοσ[Λ«ϋσι καί -οικί- 
λουσι φωτοβόλων σωμάτων άναριθριτα πλήθ/ι (1). Σφαίρα ι 
καί το μέγεθος (2 ) καί το πλήθος άπειροι, [Λετέωροι είς τόν 
αιθέρα ί'στανται φωτοβολοϋσαι καί ^ερριαίνουσαι τάς ά/ανείς 
τοΰ διχστ>·υ.χτβς εκτάσεις. Οί αυτόφωτοι (3) καί άσβεστοι

(1 ). Τών «πλανών άστε'ρων ό άριβμο; δπερε'χει πάσαν έκφρασιν. 6  ί'ρσχελ 
,iipiO(j.Yj(j£v έπι του Γαλαςίου fcOOOO άστε'ρων έντο; χωρίου 2°  πλατ ου; και
15° (/.τίκους, 6 S i Ζάχ νομίζει οτι ύπχρχουσι χίλια εκατομμύρια άστί'ρων 
απλανών. Ποσον με-γάλα και εξαίσια είναι του ‘Υψίττου τα έργα! δποία φω
στήρων πληΟυ; αναρίθμητος! Τό ανθρώπινον πνεύμα ύ'έν δύναταί βέβαια να 
κατανόηση τ ί ;  θ:ία< υεγαλί·.ο;ητο; και παντοδυναμίας τά θαυμάσια.

(2 ). Αδύνατον εΤναι νά προσδοριρθώσι τών απλανών άστ/ρων αί λιαστά- 
σεις. Αν άσττρ τι; είχε μόνον Γ' ^άμετρον και ϊ"  χρονικήν παράλλαξιν f.Os 
λεν εΐσθαι Ικατονταασμυρίω; μείζων του τ.λίου. Κατά τον ‘'Εραχίλ ου ως xr; 
μεν Αύρας ri διάμετρο; «Τναι 0", 3.1, του <Ji Ααμπα«£ίου ΐ", 5 και. τχς Α ΐρ ;

5. 6θ<ν νι Αι; χωρβΓ 20000000  ‘Ηλιων!

(3 ) .  Οΐ άπλανιϊς αστερε; είναι αύτοφωτοι, χτοι τ» φ«'γ*ρς αύτών είναι t«Tto·# * 
και i y t ξίνβν άντανακλώμενον φως, διότι ποθεν άλλοθεν τδδύναντο ν* λαβωσ^
το τοσοι σ:ίλβο·< και ζωνιρίν φώ; το όποιον tooov μακράν νοπ ίμπ ουσ ι; ό
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ούτοι ούράν to1, πυρσοί, οί τοϋ; να υτίλλο μένους όρθώς έν τώ 
σκότει καθοδηγοϋντες, ονομάζονται άστέρες άπ.Ιονήc πρός 
διάκρισιν τών π.Ιανητώτ, οϊτινες καί τόπον καί οψιν καθ’ έκά<την 
άλλάσσουσιν, έν ω οί απλανείς οΰτϊ τόπον (4) οΰτ’ δψιν (5) 
κατά τά  φαινόμενα μεταβάλλουβιν. ό  άνθρωπος άνεκάλυψε 
μέν τους κυβερνώντας τό Ηλιακόν σύστημα αρχικούς νόμους, 
διέγραψε τά^τροχιάς καί κατεμέτρησε τά μεγέθη καί τάς αμοι
βαίας άποστασεις τών πλανητών, έγνώρισε καί τούτων και τών 
κομητών τάς τακτικάς περιόδους, προσδιώρισε τί,ν άκατα-

ίλιο'ς μας δεν είναι αλλο τι ει ρ-τι άσπιίρ τι; τοΰ Οποίον» τό φέγγος, ί  βερμο'τη; 
χαί το μέγεθος είναι ανάλογα τ ις  μετάξι) ήμών καί αύτοδ ΰπαρχοΰσης άπο- 

στάσεως.
(4 ) . \·.'  ισχυρών τηλεσκοπίων παρετηρηθη οτι πολλοί τών άπλανών άστε'ρων 

σύγκεινται έκ δύο τριών η και περισσότερων διακεκριμένων άστέρων. Π. χ .  
τον ώραΓον αστέρα Κάστωρα άποτελϊΰσι δύο διεστώτες και 5" άλληλων ά π ί-  
χοντε; άστε'ρες. έ χ  τών δυαδικών δε τεσσαράκοντα περίπου παρουσιάζουσι το 
έζίς περίεργον φαινομενσν. Εκ τών δύο άστε'ρων τών άποτελούντων τόν δυ α 
δικόν ό μεν ί,ρεμών ϊσταται, ό δε τροχιάν τινα κανόνι κώς περιτρέχων περι- 
πολεϊ πέριξ τοϋ πρώτου ώς sapt χεντρον. Τοΰτο δέ άποδζικνύ»’. οτι κομ οί 
απλανείς άστε'ρες δεν είναι πάντη κινήσεως άμοιροι, έκτος τούτου πολλοί τώ„ 
άστρονο'μων παρετήρησαν οτι μερικοί απλανείς άστε'ρες ίχουσιν ιδιαιτέραν 
τινα χίνοσιν. II. χ . Ο Έείριος διατρέχει έτησίως τοξβν 2", ό Αρχτοΰρος ΐ" , 5. 
ό Προκύων Ο", 7 ,  ό 29ο; τοΰ όριδανοΰ 4", i  η τ ις  Κασσιόπης 1", 78  κτλ. 
Τά διατρεχομινα ταΰτα διασττ,ματα φαίνονται μεν μηδαμινά και ελάχιστα, 
ίζ αιτίας τ ις  άκαταμετρήτου άφ’ ήμών άποστάσεως των άστιρων, άλλα 
πραγματικώς είναι μέγιτ*. Είναι δε πιθανόν οτι καί οί λοιποί άπλανεΓς άστε'ρες 
κινούνται, άλλα τίς δύναταί νά τό 6ε8αιώστ>; Πολλοί 8μως τον σοφόν ίπ α γ-  
λο’αενοι δεβαιοΰσι καί τοΰτο και πολλά ε'τιάλλα θαύματά καί παράδοξα παρα
δέχονται και μετεωροκοποΰντε;, περί πραγμάτων τών οποίων τήν ϋπαρξιν 
οδτ’ αΰτη Ά ζωηρότερα φαντασία νά είκάσ»ι καν δύναταί, ίιΐσχυρίζονται οτι 
ίχ ι  μονον οΐ πλανίτα·. ολοι, οί δορυφοροι των και οι κομίται κατοικοΰνται, 
άλλ’ οτι καί οΐ εις τάς άπωτάτα; τοΰ άπειρου εκτάσεις περιπολοΰντες άπλα
νεΓς άστε'ρες ζώων λογικώντε χαί άλογων 6ρύουσιν! Αλλοι πάλιν τ ΐ ;  αυτί; δο· 
ξης τυφλοί 'οπαδοί καθυπέταξαν καί αυτήν τήν τών πάντων πρώττ,ν Αιτίαν 
«·ς νομούς και (χάραξαν έπί τ ίς  άπειρου παλάμης τοΰ Πλάστου άνΊρώπινχ 
«ρίματα! Πόση κωμωδιών ανεξάντλητο; (ίλη δ .’ 4'να νέον Αριστοφάνη!

Παλαί ποτε τίς Αύσεως οΐ ιερείς άποδεχο’υενοι ψευδε7ς τινας τών ιερών 
Γραφών ερμηνείας, άπεκρουον χαι αύτά; τάς άναντηρρικους άληβεία; τών 
άσ-ρονομικών θεωρημάτων, σημίρον δέ πολλοί δίαφ’λονεικοΰβι περι τοΰ κύρους 
των Γραφών πλανώμενοι και μετεωρολεσχοΰντε;. Αλλ’ α! αντίθετοι αυται καί 
έπίση; ίσφαλαε'ν*! δοξαι «γέννησαν τοΰ; φανατικούς δπηρε'τας τών Σικελικών 
4<η«ρινδν καί ,τούς θηριώδεις ίεπτεμβριστάς της Γαλλ'.κΐς επαναστάσεως.

\

του φωτός ταχύτητα καί έστάίμησε ώ; οψ. πλάστιγγος 
και γτ,ν καί πλανητας και δορυφόρους καί αΰτό το 7ταμμίγις·ον 
τδυ ήλιου σώμα, δλαι αί Θετικαί γνώσεις του περιορίζονται 
έντός τών [/.ικρών όριων του πλανητικού συστήματος μας, 
ττέραν δε τούτου αί |/.υριόττλεβροι μετρικαί μονάδες του έςουδε-

Φαίνεται δ» οτι οί τ ί ;  πληθύο; τών κο'σαων λάτραι θεωρουσιν ώ; έρημον καί 
κενόν τον υπάρχοντα κοσμον και δια τούτο προσπαθουσι νά πληρώσωσιν, ούτως 
«ιπεΓν, ζωης και ε’νεργείας το διάστημα το όποιον κατ* αυτούς ό Θεός Ιεχω βά  
ίφησεν ίρημον και πάσης ψυχής ζώσης εστερημένον. “  Αλλά τίς οΤδ» ·ν ποί^ 
γη αύλίζεται φώς, σκοτους δβ ποΓος εστι τόκος; Τις δ' εγνω δεσμόν Πλειάδος, 
η φραγμόν *Ωρίωνος τ,νοιξε; Τίς S' έπίσταται τροπάς ούρανοΰ, ^ τά υπ* ούρα - 
νόν όμοθυμαδόν γινόμενα; “

(S ). Τών απλανών άστε'ρων τό φώ; είναι στ'.λττνοτερον και ζω/,ροτερον του 
τών πλανητών, βχει δε λεπτήν τινα Οτοκυάνεον χροιάν. ‘Τττάρχουσιν οα.ως 
καί τινες άστε'ρες πυραυγεΓς4 TOtoOrci εΤναι ό Ααμπαδίας, ό Αντάρας 

λλοι. Τά αίτια του ιδιαιτέρου χρωματισμού τών αστέρων τούτων άγνοουντα'.. 
Ιλλοι πλάιν άστ/^ις άλλοιοΰνται και μεταοάλλουσι τό φέγγος των κα· δια 
τούτο Ονομάζονται μ ε τ α β λ η τ ο ί ,  έ κ  τούτων σημειοϋμεν ενταύθα τους ε’πισημο- 
τε'ρους. 6  άστηρ ο τοΰ Κήτους κατά πρώτον μεν φαίνεται ώς άστηρ τις δ*υ· 
τε'ρου μεγε'θους και λαμπρότερος τών α και β , ύστερον δέ σμικρύνεται άχρισο'το» 
άποκαθίσταται τοΰ 10ου μεγέθους, ό  άστηρ ουτος διατηρεΓ τηη ζω/,ράν και 
μεγίστην λάμψιν του 15 ημέρας, την άνακτα δε μετά παρελευσιν 3 3 5 ^ ε ρ ώ ν .

*Η κεφαλή β της Μεδούσ/,ς μεταβαίνει εκ τοΰ 2 ου είς τό 4 ον μέγεθος έντ:ς
2 ημερών 20 ωρών και 49 λεπτών.

Τοΰ Κύκνου τόν τράχηλον σχηματίζει ό μεταβλτ,τός χ .  6  άστηρ ου το; δ?ν
λαμβάνει ποτε μεγαλητ«ρ)ν τοΰ τετάρτου μιγεθος. ‘Η περίοδος του διαρκεΓ 47
ημέρας και 12 ώρας.

6  γ  τοΰ Κηφέως δεν υπερβαίνει ποτε τό τρίτον μέγεθος, η δ» περίοδος το ) 
ιαρκει S ημέρας και 9 ώρα;. Ο β ττ.ς Λύρας άναφαίνεται τρίτου μεγέθους άνα 

πάσαν G ημέραν και 10, 6 ώραν. ό  α τοΰ Ηρακλέους μεταβαίνει από τοΰ τρίτου 
*ίς τό τέταρτον μέγεθος άνά πάσαν 60  και ^  ημέραν. Ο γ  ττς Ϋδρα; εκλεί
πει άνά πάσαν 49 4  ημέραν.

Τρεις επίσης πιθαναι υπάρχουσι έρμηνιιαι τοΰ παραδόξου τούτου φαινομένου 
τών άστρικών μεταβολών καί άλλοιώσεων. Οί μέν δοξάζουσιν οτι απώτατοι 
καί διά τοΰτο άορατοι εις ημάς πλαντ.ται, άποκρύπτουσιν όλοτελώς $  cv μέρ?ι 
τούς μεταβλητούς άστέρας, πέριξ τών όποιων περιστρέφονται, μεσολαβοΰντε; 

εταξυ αύτών και τη; Γη;. Αλλοι δε φρονοΰσιν οτι οί μεταβλητοί άσripe-ς, 
ών οποίων την επιφάνειαν ύποθέτουσιν έπι τούτω πλήρη σκοτεινών κηλίδων. 

περιστρέφονται περις τ·υ άξονος των και παρουσιάζουσι πρό ς ημά; άλληλοδια- 
δο'χως ποτε μέν τά φ&>τε·.νά ποτε δί τά σκοτεινά ττ.ς έπιφανείας των μέρη. Αλλοι 
τέλος αποδέχονται οτι οι μεταβλητοί άστιρε; εχουσι τοΰ φακοΰ τό σχνΐμα κα» 
οτι, πέριξ τοΰ άξονος των γυρίζοντες, στρέφβυσι προ; ημάς άλλοτε μεν μ»γ* 
άλλοτε δε μικρόν τι της έπιφανείας των μέρος.
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νοΰνται και μηδενίζονται καί τά  εντελέστερα έργαλεΐά του κα- 
ταντώσιν άχρηστα καί περιττά, αί δε λεπτομερείς ερευναι καί 
εξετάσεις του άποβαίνουσιν μάταιοι καί άτελεσφόρητοι. Οΰτε 
ενός άτϊλανοϋς άστέρος δέν έδυνήθη τις είσέτι νά προσδιοριση 
οΰτε το μέγεθος οΰτε τήν άφ' ήμών άπόςχηιν. Είναι δέ βέβαιον 
δτι δ προσγειότερος απλανής άστήρ απέχει τ ι ς  γής τούλάχι<7ον 
2 0 6 2 6 5‘ί τόσον δσον ό ήλιος. Διά νά φθάση λοιπόν τοΰ άπλα- 
νοΰς τούτου άστέρος τδ φώς είς τήν γήν άπαιτδΰνται τρία ετη 
καί τρεις μήνες περίπου- ήτοι το άτομον τοΰ φωτός, τδ πλήττον 
σήμερον τους οφθαλμούς t/.ας, έξήλθε τοΰ άστέρος προ τριών ηδη 
έτών καί επέκεινα καί διήλθε τδ μεταξύ διάστημα διατρέχον 
168000 θαλάσσια μίλλια άνά παν δεύτερον χρόνου λεπτόν. Αιά 

νά φΟάση λοιπδν μέχρις ήμών τδ φως τώ / πέραν τοΰ προσγειο- 
τέρου περιπολούντων απλανών αστέρων, ετνι πολλά καί ολόκλη
ρος ισως αιών άπαιτεϊται. όθεν άν άστήρ τις σβεσθο ή δλως 
έκλειψη ήμεΐς θ/λομεν τόν βλέπει διά πολλά κατά συνέχειαν

Μεοικών αστέρων το V-'ι7''' ” p3ίον των τών αιώνων, αύξανε*.. Ασττιρ τοιοϋ- 
τος εΤναι ό 6  ϊι ή ούρί τοϋ Κήτους. Α}λοι 6' αστέρες αΐφνιη; και ΰπερ τ'ο σύ- 
',τ/);; έξαστράψαντε; έξέλιπον μετά μικρού χρόνου παρέλευσιν. Οϋτω κατά το 
125  έτος προ Χριστού έ'ράνη εν τώ ούρανω λαμπρο'τατος τι; άστνιρ και μετ 
ολίγον έξελιτ-.sv. Εκ τ ις  αΐφνιίίου τοϋ άστέρος τούτου παρουσίας όρμϊιθεις ό 
το'τε άκμάζων άστρονο'μος 4,Ιππαρχος συνέταξε κατάλογον τών αστέρων. Κατά 
<Γε το 389 έτος μετά Χρίστον εφάνη αΐφντ.ς πλησίον τοϋ Αετοϋ άστιίρ τις και 
άνέλαυΧϊ* τρεις κατά συνέχειαν εβ ίο μ α ία ; ώς ή Αφροίίτ». Ετερος ό ’ άςηρι 
εις τον αστερισμόν τοϋ Σκορπίου, τέσσαρας μίνας έφωτοβολει ώς τό τεταρτ' 
τού σεληνιακού δίσκου.

Εις τον αστερισμόν τοϋ Σκόρπιου παρεττ,ρτ'θϊ) και 5λλος άσττ,ρ λαμπροτατος 
τοϋ οποίου ή στίλοη εξισοϋτο με τό τέταρτον τού σελ/,νιακοϋ φέγγους. Επί <5ε 
τ ις  αύτοκρατορίας ’’Οθωνος κατά τό 94 5  ίτος μετά Χριστόν άνεφάντι μεταΐ,ύ 
Κνιφέως και Κασσιοπΐς νέος τις άστήρ καί κατά τό 1204 άνέλαμ^εν εις τό 
αύτό σχεΛ ν μέρος έτερος. Κατά τό 1604 παρετηρίθη έτος όλοκλίρον άστήρ 
τις πρώτου μεγέθους πλησίον τού Q προ; τόν ποιία τοϋ ’Οφιοόχου. Ϊ1*ρι ττ,ς 
αιφνίδιου παρουσίας τοΰ άστέρος τούτου έξέ<?ωκεν ό Κέπλερ πο'νημα, ό 
Τύχων έ<^Υΐμοσίευσε €ι£λίον De nova slel!a επιγρα^ου.ενον, <̂ '.α του οποίο 
περιέγρα^ε τά ποικίλα φαινο'μενα τ ί ;  κατά τό 1572 αιφνίδιου μετοβολίς ενό 
τών αστέρων ττ,; Κασσιοπτης. 0  άστήρ ουτος 'λαμ^ε πρώτον μέν ώ; ό 7.εΰ 
άκολούθω; Si αλλοιωθείς κ α ι ίιά  ίρορα άλλολοίιβίοχ,ως χρώματα λαδων έσοέσί/ 
μετά 16 μίνας άπό τ ί ;  εκτάκτου παρουσίας του, χορ'ς ν’ ολλάξτ, τοπον έν 
τώ ούρανώ, Τά παράδοξα ταυτα φαινόμενα είναι άνερ^ίνευτα' πολλοί όμω; τα 
άποίίίουσιν εϊς ρεγάλους τών άιτέρων ΐμπρτ,σμού;.
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έτη εϊς τήν θέσιν του έξαστράπτοντα καί φεγγοβολοΰντα ώς 
καί πρότερον. ό π ο ΐα ι αποστάσεις ακαταμέτρητοι* Γίόσον είναι 
μ έγα  τοΰ Δημιουργού τδ  σπαρτίον! Πόσον δ ό άνθρωπος εΤναι 
μικρός καί πάντη άσήμαντος. μέ τδ παν συγκρινόμενος!

ϊδοΰ δέ τ ί  περί απλανών αστέρων έν συνάψει λέγει, ό έπίση-
# μος Γάλλος γεωμέτρης Λ απλάς, είς τδ  περί τοΰ Κόσμου σύ

στημά του.
“  Αναρίθμητοι ήλιοι, κέντρα ίσως μυρίων πλανητικών συ- 

,στημάτων, άπαιωροΰνται είς τήν άπειρον τ ιΰ  διαστήματος 
έκτασιν, άπέχουσι δέ τής γ?,ς τόσον ώ ττε  δλης τ?,ς γηίνου 
τροχιάς ή  διάμετρος εκμηδενίζεται, ά π δ  τώ ν κέντρων των 
έπισκοπουμένη^ καί καταντά άνεπαισθητός. Πολλοί τώ ν α σ τέ
ρων περιοδικώς πάσχουσι μεγάλας αλλοιώσεις, μεταβάλλοντες 
καί τδ  χρώ μα καί τδ φέγγος τω ν, άλλοι δε έφάνησαν αίφνης

• καί καιρδν τινα  διαλάμψαντες έξέλιπον. Τά φαινόμενα ταΰτα  
άποδεικνύουσιν δ τ ι πολλών ουρανίων σωμάτων αί έπιφάνειαι 
άλλοιοΰνται, αί δέ μεγάλαι καί εξαίσιοι αΰται μεταβολαί καί 
άλλδιώσεις ύπερ/χουσι π ίσ α ν  εκφρασιν, δ ιό τ ι είναι καί είς 
ήμάς, τούς τόσον μακράν τοΰ ένάς-ρου ούρανοΰ ά π :/ο ν τα ς , όρα- 
τα ί. Οθεν είναι άναντίρρητον δτι ή Φύσις δέν είναι παντοΰ καί 
πά ντοτε ή αύτη. Επειδή δέ τά  περί ών ό λόγος ούράνια τα ΰτα  
σώ ματα διετήρησαν, καθ δλην τήν διάρκειαν τοΰ φέγγους τω ν, 
τούς αύτούς έν τώ  ούρανώ τόπους, έ~ ετα ι δ τ ι τούς διατηροΰσι

ί  ·*2 ϊν·Β και * ? ' °'J ό’̂ ως διόλου έξέλιπον. Περιπολοΰσι λοιπόν είς τδ  
·-· ‘ διάστημα καί σώ ματα σκοτεινά, ισάριθμα ίσως μέ τ/,ν άπειρον 

^  πληθύν τών φωτοβόλων αστέρων
Τούς απλανείς αστέρας οί άστρονόμοι κατατάσσουσι κατά 

» πλήθη, ή το ι, πολλούς παρακειμένους αστέρας συνάγοντες, άπο-
δίδουσιν είς αύτούς ί^ορικοϋ τίνος, ή μυθ ιλογουμένου, προσώπου 
ή ζώου τίνος τδ  όνομα* τάς δε συναγωγάς ταύτας τών αστέ
ρων γενικώς όνομάζουσιν άυτ(ριθ{ΐυίχ' άλλως είναι αδύνα
τον να χαρακτηριοθώσι δ ί ονομάτων τόσα αστέρων πλήθ/). Ί ά 
παρά τοσούτων δμως αιώνων καθιερωθέντα ονόματα τών α σ τε
ρισμών είναι δλως διόλου ιδιότροπα καί δέν υπάρχει δμοιον ή 
κοινόν τ ι  μεταξύ τοΰ άστερισμοΰ καί τοΰ είκονίζοντος αύτόν
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συμβόλου. Είς μάτην II. χ .  ήθελε ζητεί τις ν- άνακαλύψη εί$ 
τόν ουρανόν τοϋ Αετού την εικόνα, η τής Αργους τό σχήμα.

Οϊ αστέρες έκαστου αστερισμού διακρίνονται άλλήλων διά 
τίνος Ελληνικού η Λατινικού αλφαβητικό» ψηφίου η δίά τίνος 
άραβικοϋ χαρακτήρας* όλίγοί 3 άστέρες, οί φαεινότεροι η οί 
επισημότεροι, έχουσιν καί ιδιαίτερα ονόματα Ελληνικά η Αρα
βικά· οΰτοι δέ είναι, έκ μέν τοΰ πρώτου μεγέθϊυς (δ), οί έζής*
<5 Σ ε ίρ ιο ς ,  ό δ εξ ιό ς  ώ μ ο ς  τ ο ϋ  ’ Ω ρ ίω ν ο ς ,  ύ π ο ϋ ς  τ ο ν  'Ω ρ ίω 

ν ο ς , ό Α α μ π α δ ία ς ,  ή Α ΐ ξ ,  ή  Α ύ ρ α ,  ύ Α ρ χ τ ο ν ρ ο ς ,  ό  Α ν τ ά ρ η ς ,  

ό Σ τ ά χ ν ς  τ ή ς  Π α ρ θ έ ν ο υ , ό α ΰ χ ή ν  τ ή ς  " Υ δ ρ α ς , ή ο ϋ ρ ά  τ ο ϋ  

Λ ί ο ν ζ ο ς ,  ό Β α σ ι.Ι ίσ χ ο ς ,Λ  Κ ά ν ω β ο ς , τό  σ τ ό μ α  τ ο ΰ  Ι χ θ ύ ο ς ^  

κ α ί ό έ σ χ α τ ο ς  το ϋ  Π ο τ α μ ο ύ '  οί ακόλουθοι δ£ άνήκουοιν εις 
διάφορα μεγέθη, α ί  Π λ ε ιά δ ε ς ,  α ϊ  Ύ ά δ ε ς ,  ή Ζ ώ ν η  τ ο ν  ’Ω ρ ί 

ω ν ο ς , ό Π ρ ο τ ρ ν γ η τ ή ρ , ό Π ο .ί ιχ ό ς ,  »} jt.Icυ ( ά  τ ο ν  Π ερ σ έω ς , τ ό  

Γ ο ρ γ ό ν ε ιο ν , ό  Π ρ ο κ ύ ω ν , ό Κ ά σ τ ω ρ  #αί ο Π ο Λ ν δ ε ύ χ η ς *

Πολλοί αστρονόμοι τόν ϋτάχυν τής Παρθένου καί τόν αυχένα 
τής ϊδ ρ α ς  τους θεωροΰσιν ώς δευτέρου μεγέθους αστέρας, άλ
λοι δε πάλιν κατατάσσουσι μεταξύ τών τοΰ πρώτου μεγέθους 
αγέρων τόν α τοϋ Αετοϋ, ταν Προκύνα, τόν Κάστωρα καί τήν, 
ούράν τοΰ Κύκνου..

Τό άπλούστερον καί εΰχρηστότερον μέσον δ ι’ ού δύναται τ ις  
νά γνωρίση τους έν τώ  ούρανω αστερισμούς, είναι τό  τών δια- 
γραμισρών. Επί τούτω όμως απαιτείται νά προϋπάρχωσι γνω
στοί άστέρίς τινες, οί επισημότεροι τούλάχιοτον, δ ι αύτών δέ 
ιδού τίνι τρό.-tto προσδιορίζονται καί οί λοιποί οί άγνωστοι.

Διαγραμμίζουσι διά νήματος τρεις αστέρας, ίΐ φαντάζονται 
νοητήν τινα εύθείαν διερχομένην έκ τριών αντιστοίχων αστέρων» 
i '  ών οί δύο είναι γνωστοί- μετά ταΰτα, διαγράφοντες έπί τών 
ουρανίων χαρτών τήν αΰτήν εύθείαν καί τάς παρατηρηθείσας 
ατοστάοείς άναλογιζόμενοι, προσδιορίζουσι τόν άγνως·ον τρίτον

( 6). Οί φαεινοτεροι άστε'ρες λέγονται πρώτου μ ιγ ίβ ο  υ (  αστέρες, οί V 
ι̂ετά τούτους ολίγον «ψυ^ροτεροι λέγονται <)'ευτε'ρο»|λεγέ9ο«ς ά σ τ a ρ ! 

τούτων επονται οί τρ ίτο ν , τετά ρ το υ, π ίμ π τ ο υ  («,εγε'βους ά α τ ίρ κ .
Οι (Λιχρο'τεροι του ίχτου ρεγε'βους άστε'ρες «ϊναι άο’ρατοι, $ι& των τελισχοπίων 
jâ vov άποίςαθΐ στανται ορατοί. *11, πρός τά (ραινοαενα τών αστέρων aεγέθν; οί 
*■" «)\α®ωνοΰαΓν^
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.κστέρα. Οι διαγραμμισμοί οΰτοι δ:ν απαιτείται νά ήναι καθ' 

όλα ακριβείς άλλ’ ώς έγγιστα· εννοείται δέ δτι, επειδή ό ένα- 
ς-ρος ούρανδς περιστρέφεται, οί άστέρες δεν μένουσιν είς την 
αύτήν πάντοτε θέσιν· δθΐν ή έκ δύο άστέρων διερχομένη νοητή 
γραμμή ποτέ μέν είναι όριζόντιος, ποτέ δέ πλαγία καί πότε 
*ατακάθετος· τοΰτο δέ μάλιστα παρατηρειται είς ιούς περί τόν 
πόλον περιπολοΰντας άστέρας.

Αν r-pa<p*l τ ι! π Ρ^ί Βορράν όπισθεν αύτοΰ κεϊταιή Μεσημβρία, 
δεςιόθεν ή Ανατολή καί άριστερόθεν ή Δύσις· κατά πρόσωπον 
δέ τοΰ παρατηρητοΰ τούτου (τοΰ ό.τοίου ή τοιαύτη θέσις ονομά
ζεται δ ιά θ εσ ις )  αναφαίνεται ό πλέον εύδιάκριτος τών αστερι
σμών ό καλούμενο; Α ρ κ τ ο ς  μ ε γ ά Λ η .  Πρό παντός άλλου πρέπε'· 
νά γνωρίση τις τόν αστερισμόν τοΰτον, διότι διά τών διαγραμ- 
μισμών τών άστέρων του καί τών ούρανίων χαρτών προσδιορί
ζονται άλληλοδιαδόχως καί οί λοιποί αστερισμοί· ή δέ ώς πρός 
τοΰτο καταλληλοτέρα τάςις είναι ή έξης. Αρχισον έκτης μ ε γ ά -  

Λης "Α ο χ το υ  καί ές αύτης πρόβαινε προσδιορίζων τόν Π ο .ίι-  

χ ό ν , τ ή ν  Κ  α σ σ ιύ π η ν , τ ό ν  Π ή γ α σ ο ν , τ ή ν  Α ν δ ρ ο μ έ δ α ν ,  τό ν  

Π ε ρ σ έ α , τ ό ν  Α έ ο ν τ α ,  τό ν  Ώ ρ ί ω ν α ,  τ ό ν  Σ ε ίρ ιο ν ,  τ ο υ ς  Λ ιδ ύ -  

μ< ν ς ,  τ ό ν  Τ α ϋ ρ ο ϊ ,  τ ό ν  Η ν ί ο χ ο ν ,  τ ή ν  Α ύ ρ α ν ,  τ ό ν  Κ ύ κ ν ο ν ,  

τ ό ν  I x o p . t io v  x a l  τ ό ν  μ ι κ ρ ό ν  Λ  ύ ν α '  μετά τούτους οί λοιποί 
αστερισμοί γνωρίζονται άφ’ έαυτών.

Ί ών αστερισμών ή διάγνωσις καί μερικώς ένός έκάστου ά^ε- 
ρος ή άκριβής ερευνά καί έξέτασις, είναι όχι μόνον άναγκαϊον 
άλλ' άπαραίτητον είς πάντα ναυτικόν μάθημ.α. Διά τών αστέ
ρων προσδιορίζει ό πλέων τής άληθοϋς σ τ ά σ εω ς  του το πλάτος 
καί μήχος, τόν χρόνον καί τής πυζίδος τήν άπόκλισιν· ένί λόγω 
διά τών άστέρων ευρίσκει ό έμπειρος ποντοπόρος, δσον ένεστι 
άκριβώς, πόθεν άρχεται καί ποΰ υπάγει. Διά τοΰτο λοιπόν πας 
ναυτικός καί πρό παντός άλλου ό πολεμικού ναυτικοΰ άςίωμα- 
τικός, όοείλει νά γνωρίζη τών άστερισμών καί ένός έκάστου 
άστέρος τήν κλήσιν καί τόν έν τώ ούρανω τόπον. Τό πράγμα 
δεν είναι τόσον δυσχερές δσον κατά πρώτον υποτίθεται· κα^ 
αύτοί οί αγροίκοι τής Αρκαδίας καί τοΰ Παρνασσού ποιμένες γνω- 
ρίζουσι τούς άστέρας κατ’ δνομα καί προσδιορίζο-ΐσΐ δ ι’ αύτών



τοΰ έτους καί τ ι ς  νυκτός τάς ώρας. Δυο ανέφελοι φθινοπωρινοί., 
νύκτες κα'ι ετεραι δύο έαριναί άρκοΰσι διά νά γνωρίση τις τους 
εϊς τόν ορίζοντα του άναφαινοαένους αγέρας. Οί άκοίμητοι ούτο^ 
τοΰ ούρανοΰ λαμπτήρες 5εν διεσπάρησαν είς τό διάστημα άπλοΰ· 
μόνου κόσμου χάριν· ή παρουσία των συντηρεί κτ«ί ζωογονεί τό· 
παν· δι' αύτών ό πλανώμενος Μάγος καθοδηγείται εϊς τοΰ Αιω
νίου τήν πνευματικήν καί αληθή λατρείαν καί ό χειμαζόμενος: 
καί κινδυνεύω* ναύτης κατευθύνεται εϊς λιμένα άσφαλή καί 
σωτήριον.

Διά τήν ακριβή τών αστερισμών κατάληψιν· έσ/εδίασα τόν 
είς τό τέλος τοΰ προκειμένου φυλλαδίου προσηρτημένον χάρτην 
τών βορείων άστερισμών καί μετέφρασα έκ τοΰ Γαλλικού τήν 
έπομένην τών έπισημοτέρων άτρων ακριβή περιγραφήν. Νομίζω 
OTt είς ταΰτα δεν ύποκρύπτεται πλάγιός τ ις  ή. δόλιος σκοπός. 
Αλλ’ ίσως πάλιν άγαθοί τινες φίλον μου άνακαλύίωσι με
ταξύ αυτών νέα συνο>μοσίας τεκμήρια, καθώς ποτέ δ Δουπουη, 
βλάσφημων καί πλανώμενος, άνεύρισκεν είς έκα^ον τοΰ ούρανοΰ 
άστρον νέα τής πλάνης του δόγματα, Ελπίζω μ ’ δλα ταΰτα· 
οί άγαθοί ούτοι άνθρωποι νά γίνοισιν τοΰ λοιποΰ φρόνιμοι ώ; 
οί δφεις καί ακέραιοι ώς αί περιστεραί. Ησυχάσατε φίλοι διότι 
ούτε τάς διι*βολάς σας φοβούμαι, ούτε τής συνδρομής- σας-άνάγ- 
κην έχω· έλαιον αμαρτωλού μή λιπανάτω τήν κεφαλήν μου, 
λέγει ό Δαβίδ. Μή ταράττεσθε άδελφοί- ό Πολικός Αστήρ έπέ- 
τειλεν έπί πονηρούς καί αγαθούς· είναι ειρήνης κα ίδχι δ'.^ονοιώ ν 
άγγελος. Αλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τους άστερισμούς· ποΰ μάς 
έ'έβαλε τό κΰμα!

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Ι  Α Σ Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Ι .

1 . Ά ρ κ ιν ς  μίγ& Ιη, ΈΜχη,  “Α μ αξα  μεγά.Ιη. Τόν είς τόν 
πόλον παρακείμενον τούτον αστερισμόν συνις·ώσιν επτά ώραΐον 
αστέρες, έξ ών οί μέν τέσσαρες σχηματίζουσιν επίμηκές τι. 
τετράπλευρον, οί δέ λοιποί τρεις άποτελοΰσι γραμμήν τινα καμ
πύλην. II μεγάλη Αρκτος είναι εύδιάκριτος καί πρός δλους σχε
δόν γνωςν’· αυτής δ ; ά'ρ^εται δλων τών λοιμών αστερισμών

ή διάγνωσις· είναι ούτως είπεΐν τό Α τοΰ άλφαβήτου τών άςζ~ 
ρισμών. Οί δύο αστέρες α καί β λέγονται ψύΐαχες.

2 . Ά ρ κ το ς  μ ικρά , "Α μαέ,α  μικρά . 0  αστερισμός ούτος 
αναφαίνεται πλησίον τοΰ πόλου καί σχηματίζεται ώς ό άνω- 
τέρω έξ έπτά, άμαυροτέρων δμως ά^έρων, δμο*.ον σχεδόν πλήν 
άντεστραμμένον άποτελούντων σχήμα. II τών δύο φυ)άκων 
τής μεγάλης Αρκτου γραμμή αβ έκβαλλομένη συναπαντά τό 
άκρον τής ούράς τής μικρας Αρκτου ήτοι τόν άστέρα αύτής α 
τόν λεγόμενον ΙΙοΛιχόν. 0  άστηρ ούτος άπέχει τοΰ πόλου-· 
1°, 3 6 '. Οί δύο άστέρες β καί γ  ονομάζονται ψ ν.Ιακες' έςαι- 
ρουμένων δε τών άστέρων α, β καί γ  οί λοιποί τής μικρας Αρ
κτου είναι μικροί καί διά τοΰτο δυσδιάκριτοι.

3 . Κ ασσιόπη. ό  άστερισμός ούτος περί τόν πολον περι
πόλων άντίκειται είς τήν μεγάλην Αρκτον, ήτοι ό πόλος κεΐται 
μεταξύ Κασσιόπη; καί μεγάλης Αρκτου. Τήν Κασσιόπην άπο- 
τελοΰσι πέντε τρίτου μεγέθους άστέρες σχήμά τ ι δμοιον τοΰ Μ 
σχηματίζοντες. Η γραμμή ή διερχομένη έκ τοΰ πρώτου άστέ- 
ρος τής ούράς τής. μεγάλης Αρκτου καί τοΰ Πολικοΰ κατ ϊσην 
διάστασιν έκβαλλομένη συναπαντά τήν Κασσιόπην. Αλλως καί 
ό άστερισμός οΰτος είναι, εύδιάκριτος.

4 . Κ η γ ίν ς .  Τρείς τρίτου μεγέθους άστέρες, πρός -τον γραμ
μήν τήν άγομένην έκ τοΰ> Πολικού άστέρος είς τόν α τοΰ Κυ- 
κνου. παρακείμενοι, σχηματίζουσι μικρόν τ ι τό 'ον τοΰ όποιου 
τό κέντρον κεΐται πρός τόν β τής Κασσιόπης, τό δέ κύρτωμα 
αποβλέπει πρός τόν Δράκοντα. Οί τρεις ούτοι άστέρες συνις-ώσι 
τόν άστερισμόν τοΰ Κηφέως. ίΐ αβ γραμμή τών φυλάκων τής 
μεγάλης Αρκτου, ή  τόν Πολικόν άστέρα προσδιορίζουσα, έκβαλ- 
λομένη διέρ/εται δ ί’ ένός τών άστέρων τοΰ Κηφέως.

5 . Π /η •ασος, Ί π π ο ς , ήμίτί-Ιψ. /π π υς . Αν /) διά τών δύο» 
φυλάκων τής μεγάλης Αρκτου καί τοΰ Πολικού διερχομένη 
γραμμή έκβληθή πέραν τ/;ς. Κασσιό-π/,ς, συναπαντά τό τετρά
πλευρον τοΰ Πηγάσου, τό όποιον σχηματίζουσι τέσσαρες δευ
τέρου μεγέθους άστέρες· τούτων μεσημβρινοί μέν είναι ό γ  
JMyerif) καί ό α Μαρκά.6, βόρειοι δέ ό β Σ χ ιά τ  καί ό άςχο χ  
J lr tp o y tta r , xfipa.h) ή 'Ίππον όμψΊ.Ιύς καλούμενος. 6  Σ χιάτ



κεΐται πρός δυσμάς καί άνωθεν τοΰ Μαρκάβ, ή δ ; κεφαλή τ7,ς 
Ανδρομέδας άνωθεν τοΰ Αλγενίβ.

Τό τετράπλευρον τής μεγάλης Αρκτου καί τό τοΰ Πήγασου 
εΤναι έκ διαμέτρου αντικείμενα* δθεν διέρχονται έκ τοΰ μεσημ
βρινού 12 ώρας τό £ν μετά τό άλλο.

6 . Α νδρομέδα. *Αν ή διαγώνιος αα τοΰ Πηγάσου, υπό τήν 
Κασσιόπ-Λ;ν εκβαλλομένη, έκτανθϊ] μέχρι τοΰ Πίρσέως διέρχεται 
έκ τριών άστέρων δευτέρου μεγέθους* οί τρεις ούτοι αστέρες 
συνιστώσι τόν άστερισμόν τής Α νδρομέδας, καί ό μέν α άνή- 
κει εϊς τό τετράπλευρον τοΰ Πηγάσου καί κεΐται έπί της κεφα
λής τής Ανδρομέδας, ό δέ δεύτερος β έπί της ζώνης καί ό τρί
τος γ  έπί τοΰ ποδός αύτής. Οί τρεις ούτοι άστέρες ισάκις άλλή- 
λων άπέχοντες άποτελοΰσι γραμμήν τινα καμπύλην ολίγον.

7. Περσεύς, Ιππότης. 0  λαμπρότερος άςήρ α τοΰ Περσέως, 
ό καλούμενος πλευρά Περσέως, είναι δευτέρου μεγέθους καί κεΐ- 
ται έπί τής προεκβολής τών τριών τής Ανδρομέδης, 'ίσταται δέ 
μεταξύ δύο άλλων άιτέρων τρίτου μεγέθους γ , δ καί σχημα
τίζει μετ αύτών εύδιάκριτόν τ ι τόξον τό κοίλοιμ* τοΰ όποιοι» 
άποβλέπει πρός τήν μεγάλην Αρκτον.

Εκ τοΰ άστέρος δ άρχονται δύο άστέρων σειραί* έξ αύτών 
ή μέν πρώτη σειρά, συνέχεια ουσα τοΰ τόξου τοΰ Περσέως, διευ
θύνεται άνατολικώς πρός τήν Α ίγα , ή δ ’ άλλη, καμπυλουμένη 
κατά πρώτον, κατευθύνεται μετέπειτα πρός τάς Π λειά δα ς. 
0  μετά τόν α φωτεινότερος άστήρ β τοΰ Περσέως ονομάζεται 
Κ εφ α λή  Μ εδούσης « Γοργόνειον, είναι δέ μεταβλητός καί 
άναφαίνεται μεταξύ πολλών μικρών άστέρων ύπό τό τόξον τοΰ 
Περσέως.

8. Τρίγωνον, Λελτοπόν. ό  άστερισμός ούτος σχηματίζε
ται έκ τριών μικρών άστέρων α ζγ  καί άναφαίνεται έν ειδει τρι
γώνου μεταξύ τοΰ ποδός τής Ανδρομέδας καί τοΰ Κριοΰ.

9 . Βέλος, Όϊατός. 0  ά^ερισμός ούτος άναφαίνεται μεταξύ 
τού Αετού καί τοΰ άστέρος α τοΰ Κύκνου, είναι δέ μικρά τις 
μικρών άστέρων εύθεΐα σειρά.

10. Λράχων. Τόν άστερισμόν τοΰ J ρακοντος άποτελεί μα- 
κρά τις καί έλικοειδής άστέρων σειρά ώς επεται.

C

V. I
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Τοΰ Αράκοντος ή ούρά διαχωρίζει τάς δύο Αρκτους καί σχη

ματίζεται έκ πέντε άστέρων λ κ α ιθ  έξ ών ό δευτέρου μεγεθους 
α άναφαίνεται μεταξύ τών φυλάκων τής μικράς Αρκτου καί τοΰ 
ζ  τ ι ς  ούρας τής μεγάλης Αρκτου. 0  Δράκων λαμβάνει κάμψιν 
τινα πρός τόν άςέρα θ, είς δέ τόν άς*έρα η, τόν άντιστοιχοΰντα 
μέ τούς φύλακας τής μικράς Αρκτου, σχηματίζεται τό σώμα 
τοΰ Δράκοντος οστις, πρός τόν Πολικόν άστέρα καί τόν Κηφέα 
πλησιάζων, περικλείει τήν μικράν Αρκτον άπό τήν οποίαν άπο- 
μακρύνεται άνακάμπτων κατ’ έναντίαν διεύθυνσιν. Τού Δράκον
τος τήν κεφαλήν σχηματίζαυσι τέσσαρες εύδιάκριτοι τρίτου- 
μεγέθους άστέρες γβνξ. Οί άστέρες ούτοι άντιστοιχοΰσι μέ τήν 
Αύραν καί τόν αστέρα α τοϋ Αράκοντος.

11. *Η νίοχος , Λιψρηλάτης, Ιπ π η λά τη ς, Έ λα στης ίππων, 
Ά ρμηλάτης. Εΐπομεν άνωτέρω δτι τό τόξον τοΰ Περσέως 
έκζαλ>όμενον άγει πρός τόν ώραιότερον άστέρα τοΰ Ηνιόχου 
τήν Α ιγα .  0  άστήρ ούτος μετ’ άλλων τεσσάρων, άκανόνιστόν 
τ ι  πεντάγωνον σχηματίζοντες, άποτελοΰσι τόν άστερισμόν τοΰ 
* Ηνιόχου. Τούτου οί τοεϊς φαεινότεροι άστέρες παριστάνουσι 
τρίγωνόν τ ι  ισοσκελές τοϋ όποιου ή μέν κορυφή β [τό άνώτερον 
τοΰ Ταύρον κέρας] κεΐται πρός τά  κάτω , ή δέ βάσις, τής 
οποίας πέρατα είναι ή Α ίζ  καί ό β άστήρ τοΰ Ιΐνιόχου, άπο- 
βλέπει πρός βορραν.

Τήν Αιγα διακρίνουσι, παντός άλλου πρώτου μεγέθους ά^έρος, 
τρεις μικροί άστέρες ε,ζ,η εϊς ταύτην παρακείμενοι καί μικρόν 
τ ι  τρίγωνον ισοσκελές σχηματίζοντες.

12. βοώ της. 0  Ά ρχτοΰρος  α, είς τών λαμπροτέρων άπλα- 
νών άστέρων, άνήκει είς τόν άστερισμόν τοΰ Βοώτου καί κεΐται 
έπί τής προεκβολής τών δύο τελευταίων ούραίων άστέρων τής 
μεγάλης Αρκτου. Οί λοιποί τοΰ Βοώτου άστέρες σχηματίζουσι 
πρός τό άνατολικοβόρειον μέρος τοΰ Αρκτούρου εΐδός τ ι  πεν
ταγώνου.

13. Στέφανος βόρειος, έ ξ  ή έπτά άστέρες, πρός άνατολάς 
τοΰ Βοώτου κείμενοι, σχηματίζουσιν εύδιάκριτόν τ ι  ημικύκλιον 
τοΰ οποίου τό κοίλωμα άποβλέπει πρός τήν κεφαλήν τοΰ Δρά
κοντος. Π διαγώνιος βδ τοΰ τετράπλευρου τής μεγάλης Αρκτο»



έ*βαλλομενη διέρχεται διά τοΰ βορείου Στεφάνου* .0  αστε
ρισμός ούτος περιέχει ένα λαμπρόν αστέρα δευτέρου μεγέθους.

14. Α ύ ρ α , Χ εΛ υς. Είς τόν αστερισμόν τοϋτον υπάρχει 
ωραίος τις άστήρ πρώτου μεγέθους Α ύ ρ α  καλούμενος. ό  άστήρ 
ούτος μετά τοΰ Αρκτούρου και τοΰ Πολι/.οΰ σχηματίζει μέγα 
ορθογώνιόν τ ι  τρίγωνον έπ'ι τής ορθής γωνίας τοΰ όποιου κεΐται 
ή Α ύρ α . Ταύτης άλίγον κατωτέρω ύπάρχουσι τρεις τρίτου· 
μϊγέθους άστέρες β ,γ ,δ  μικρόν -ίι ισοσκελές άποτελοΰντες 
τρίγωνον.

11 Λύρα άντίκειται τής Αίγός, ήτοι ό πόλος κεΐται μεταξύ, 
τών δύο τούτων άστέρων.

15. Κ ύχνος, Ί χ τ ίν ,  "Ό ριις. 6  άστερισμός ούτος σχημα
τίζει έπ ί τοϋ ΓαΛαξίου (1) σταυρόν τινα μέγαν, είναι δε αντί
θετος τών J id v jiu v , νίτοι ό πόλος κεΐται μεταξύ αύτοΰ καί τώ ν 
Λιδύμ.ων. Η διαγώνιος βγ τοΰ Πήγασου έκβαλλομένη διέρχεται 
δι ένός τών άστέρων τοΰ Κ ύκνου ' 6 άστήρ ούτος α είναι δευ
τέρου μεγέθους.

J6 . Α ετός. Πρός μεσημβρίαν τοΰ Κύκνου καί της Λύραί 
άναφαίνονται άστέρες τρεις πλησίον άλληλων κείμενοι καί γραμ
μήν τινα πλάγιον άποτελοΰντες. κξ αύτών ό μέν μέσος α είναι, 
πρώτου η δευτέρου μεγέθους, οί δε λοιποί δύο τρίτου. Π έκ τών 
τριών τούτων άστέρων διερχομένη γραμμή κατευθύνεται άρκτι- 
κώς πρός τήν Λύραν.

1 7. Αε.Ιφίν. Οί τόν ΑεΛφΐνα άποτελοΰντες τέσσαρες τρί-

( I ) .  Εν καιρώ νυκτός t ιδίας φαίνεται είς τό ςψ ίω  /.χ , έν εΐδίι φωτιινΐς νεφέλης, 
ά«ανονιστο'ς τις ΰπολευκος -γΰρος Γαλαξίας ονομαζο^ενος. ίΐ y-α/-; α χαι άνώααλος 
έ'/αιςρος αϋτη ζώνη δια·/ωρίζει τόν ουρανόν, συναπαντώσα την Εκλειπτικήν προς 
τά Ηλιοστάσια, προς τήν ουράν δε τοΰ Σκορπίου διαστίζεται εις δύο ταινίας 
έ; ών ή (j.ev, βορίιοανατολικώς άνα?αίνουσα, κατευίύνεται πρός το5 Τοξο'του τό 
το;ον, πρός τόν Αετόν και τό Βέλος ·ή δε έτέρα, πρός βορράν φερομένη, διέρχεται 
έκ τοϋ ποδος και τοϋ ανατολικού ώαου τοϋ ύφιούχου καί πρός τήν οϋράν τοϋ 
Κυκνου, συναπαντά τήν πρώτην ταινίαν. Μετά ταϋτα ό Γαλαξίας διαβαινων 
έκ της κεφαλής τοϋ Κηφε'ως καί τ ις  Κασσιο’πης, έκ τοϋ Περσέως καί τών δύο 
κατωτέρων πλευρών τοΰ πενταγώνου τοΰ Ηνίοχου, έκ τών ποδών τών Διδύαων^ 
εκ τής Αργους καί τοΰ Κενταύρου, έπανέρχεται εις τοϋ Σκορπίου τήν οϋράν.

Πλήθος άναρί0|/.ητον σ|Λΐκροτάτων άστέρων άποτίλεΓ τό ύπολευκον και γ α 
λακτώδες άίΛυδρόν φώς τοΰ Γαλαξίου. Κατά τήν κοινήν τών αστρονόμων δο’ξαν 
ό I αλαξιας περιέχει 4κτώ τουλάχιστον άστέρων έκατοααύρια.

του μεγέθους άστέρες α, β, γ , δ κεΐνται πλησίον άλληλων καί 
σχηματίζουσι μικρόν τινα ρόμβον. Ολίγον κατωτέρω τοΰ ρόμ
βου τούτου υπάρχει καί πέμπτος άστήρ ε.

0  Δελφίν κεΐται πρός μεσημβρίαν τοΰ φαεινού άστέρος α 
τοΰ Κύκνου.

18. Ό φιοϋχος  καί ”Οφι<ς Όψιούχου. ό  "Οφις τόν Όφιοΰ- 
χο ν  περιελίσσων κατέχει μ ετ’ αύτοΰ μεγάλνιν τινα έν τώ  ούρανω 
έ'κτασιν, άρχεται δ’ ούτω. Κάτωθεν τοΰ βορείου Στεφάνου κεΐ- 
τ« ι ή κεφαλή τοϋ όφεως πλάγιον Υ  όμοιάζουσα· τοϋ σχήμα
τος δε τούτου τήν κεκλασμένην ούράν σχηματίζουσι δύο τρίτου 
μεγέθους άστέρες δ καί ε μέσον τών όποιων ϊσταται άστήρ τις 
δευτέρου μεγέθους χαρύία ”Οφεως καλούμενος. Η μακρά τοΰ 
Υ  ούρα, έξ άστέρων τρίτου μεγέθους σχηματιζομένη, έκτείνεται 
μακράν καί καταβαίνει κάτωθεν τοϋ ίσημ-ερινοϋ πρός τήν κεφα
λήν τοΰ Τοξότου διευθυνομένη.

Τοΰ Ό φιούχου  ή κεφαλή α κεΐται ολίγον πρός τά  άοις-ερά 
.κ α ί κάτωθεν τής κεφαλής τοΰ ΙΙρακλέους· ολίγον έ'τι κατωτέρω 

οί δύο τρίτου μ,εγέθους άστέρες β καί γ  άποτελοΰσι τόν άνατο- 
λικόν ώμ,ον τοΰ Ό φιούχου, οί δέ δύο πολλά πλησίον άλληλων 
κείμενοι τετάρτου μεγέθους άστέρες κ καί ι, έπ’ εύθείας μέ τήν 
κεφαλήν τοΰ Ηρακλέους καί τοΰ Οφιούχου άντιστοιχοΰντες, 
σχηματίζουσι τόν έτερον ώμον.

19. ΗραχΛης, ΟχΛάζων ένγόνασι, Κορυτήτης, Αείριον. 
Η έκτής Λύρας είς τόν α τοΰ Στεφάνου άγομένη γραμμή διέρχε
τα ι δι’ ένός τετραπλεύρου ηπεζ άστέρων τρίτου μ,εγέθους. Τοϋ 
σχήματος τούτου ή διαγαινιος ηε μεσημβρινώς κατευθύνεται πρός 
ένα τρίτου μεγέθους άστέρα δ πρώτον καί μετέπειτα πρός τήν 
κεφαλήν α τοΰ Ή ραχ.ίέους. 11 συναγωγή ολων αύτών τών άχε
ρων άποτελεϊ τόν άστερισμόν τοΰ ΙΙρακλέους.

Ζ Ω Δ Ι Α .

2 0 .  Κριός. Ί ήν κεφαλήν τοΰ Κριοΰ άποτελοΰσι δύο πολλά 
πλησίον άλληλων κείμενοι τρίτου μεγέθους άστέρες αβ· Οπό τόν 
β υπάρχει έ'τερος άστήρ τρίτου μεγέθους γ .



■ό Κριός άναφαίνεται ύπό τήν Ανδρομέδαν και κεΐται έπί 
τής γραμμής τής διερχομένη; έκ τών Πλειάδων καί τοϋ γ  Αλ- 
γενΐβ τοϋ Πηγάσου.

2 1 . Ταΰρος. ό  ά^ερισμός τοΰ Γαύρου περιέχει δύο άλλους 
μικρούς αστερισμούς τάς Π Μ ιάδας  και τάς Ύ ά δ α ς .

Αν εκβληθή πρός τό δυτικοβόρειον μέρος τοϋ Ούρανοΰ ή έκ 
τών τριών άστέρων τής ζώνης τοΰ Αρίωνος διερχομένη γραμμή 
συναπαντά τάς πρός δλους γνωστάς Π λειά δα ς. Πρός τόν άς-ε- 
ρισμόν τοΰτον, τόν όποιον άποτελοΰσιν έξ μικροί πολλά πλη
σίον άλλήλων κείμενοι άστέρες, υπάρχει έρυθρός τις πρώτου 
μεγέθους άστήρ Λ α μ π α δ ία ς  ή όμμ.α βούς ονομαζόμενος. Λέ
γετα ι δε καί Λ α μ π ρ ό ς  Ύ ά δ ω ν  διότι συμπληροΐ τόν κάτω 
βραχίονα ενός πλαγίου V τό όποιον σχνιματίζουσιν οί τόν άς-εοι- 
σμόν τών Ύ ά δ ω ν  άποτελοΰντες πέντε ευδιάκριτοι άς-έρες.

ϊ ό  βόρειον τοΰ Ταύρου κέρας σχηματίζει ό είς τήν κάτω 
ακραν τοΰ πενταγώνου τοΰ Ηνιόχου ύπαρχων δευτέρου μεγέ
θους άστήρ β.

2 2 . Δίδυμοι. Τεσσαρες άστέρες, έξ ών εις δευτέρου μεγέ
θους, διάκεινται κατά στίχον πρός άνατολάς τοΰ Ταύρου καί 
βχηματι,ουσι τους ποδας τών Διδύμων τών όποίων τάς κεφα- 
λάς άποτελοΰσιν οί δύο ώραΐοι άστέρες Κ άσιω ρ  καί Π ολυ
δεύκης. 6  Κάς-ωρ α άναφαίνεται πρός βορραν καί έπί δεξιά, 6 
δέ Πολυδεύκης β έπ ' άριστερά καί πρός μεσημβρίαν, ό  Κά<7ωο 
καί ό Ααμπαδιας σχηματίζουσι τήν βάσιν ισοσκελούς τίνος τρι. 
γώνου τήν κορυφήν τοΰ όποιου άποτελεί ή Αίξ.

6  «μερισμός τών Διδύμω ν  ομοιάζει εΐδός τι: πλαγίου παραλ
ληλογράμμου.

2 3 . Κ α ρκίνος, Α στακός. Επί του μέσου τής ευθείας τής 
διερχομένης έκ τοΰ α τής ί  δρας καί τών κεφαλών τών Διδύμων 
αναφαίνονται δύο άστέρες τετάρτου μεγέθους καί τινες άλλοι 
πολλά μικροί. Οι άστερες ούτοι μετ άλλων δύο τετάρτου μεγέ-# 
θους δ καί γ  άποτελοΰσιν άστερισμόν τινα δυσδιάκριτον Κ α ρ
κίνον λεγόμενον.

2 4 . Λ έω ν. Οί τόν άστερισμόν τοΰ Α έοντος  συνιστώντες 
τεσσαρες ώραΐοι άστέρες αβγδ σχηματίζουσιν Οπό τήν μεγάλην

Αρκτον τραπέζιόν τ ι μέγα. Η διά τών δύο φυλάκων τής μεγά
λης Αρκτου διερχομένη γραμμή, έκβαλλομένη πρός τά  κάτω, 
διαβαίνει διά τοΰ είρημένου τραπεζίου. Τούτου ή κάτω βάσις 
περιέχει δύο αστέρα; πρώτου μεγέθους τόν Βασιλίσκον α. ή τήν 
καρδίαν τοϋ Λ έοντος  καί τήν ούράν β τοΰ Λ έοντος.

Τοΰ τραπεζίου τοΰ Α έο ντο ς  ή πλευρά αγ άποτελεΐ τήν βά- 
σιν παρακειμένου τίνος τριγώνου εαγ· έπί τοΰ τριγώνου τούτου 
σχηματίζεται ετερον τραπέζιόν μικρόν μζγε.

• 2 5 . Παρθένος. Πρός μεσημβρίαν, έπί τής προεκβολής τής
διαγωνίου αγ τοΰ τετραπλεύρου τής μεγάλης Αρκτου, άναφαίνε- 
ται άστήρ τις πρώτου μεγέθους Σ τά χ ν ς  ονομαζόμενος, ό  ά<τ/;ρ 
ουτος άποτελεΐ μέρος τοΰ άστερισμοΰ τής Παρθένου καί σχη
ματίζει μετά τοΰ Αρκτούρου καί τής ούρας β τοΰ Λέοντος τρί
γωνόν τ ι ισόπλευρον.

Η έκ τής ούρας τοΰ Λέοντος εις τόν Στάχυν άγομένη γραμ
μή διασχίζει πέντε άστέρας τρίτου μεγέθους εδγηβ ορθογώνιόν 
τ ι,Υ  σχηματίζοντας· τοΰ σχήματος τούτου ή μέν κάτω πλευ
ρά, τήν φοράν τής Εκλειπτικής άκολουθοΰσα, διευθύνεται πρός 
τον Βασιλίσκον, ή δ’ έτέρα κατευθύνεται πρός τόν έσχατον τής 
ούρας τής μεγάλης Αρκτου άστέρα. ό  είς τήν κορυφήν τής γω 
νίας τοϋ V ύπαρχων άστήρ ε λέγεται Προτρυγητήρ.

2 6 . Ζ υγό ς , Χ η λ ί/, Σ τα τηρ , Σ τα θ μός. Δύο δευτέρου 
μεγέθους άστέρες ακαί β άποτελοΰσι τούς δίσκους τοΰ Ζυγοί)

% καί άναφαίνονται πρός άνατολάς τοΰ Στάχυος. ί ΐ  έκ τών 
) άστέρων α καί β διερχομένη γραμμή τείνει πρός την Λύραν.

2 7 .  Σκόρπιός. Η έκ τοΰ Βασιλίσκου εϊς τόν στάχυν άγο
μένη γραμμή διέρχεται πλησίον του νοτίου δίσκου τοΰ Ζυγοΰ 
καί κατωτέρω κχτευθύνεται πρός τόν Ανταρην α η την καρ
όία ν τοϋ Σχορπίου. ό  άστήρ ούτος είναι πρώτου μεγέθους καί 
σχηματίζει μ ετά  τής Λύρας κχί τοΰ Αρκτούρου ισοσκελές τ ι  
μέγα τρίγωνον έπ ί τής κορυφής τοΰ όποιου κεΐται ό Αρκτοΰρος.

Τέσσαρες ή πέντε άστέρες, έξ ών ό εις β είναι δεύτερο» 
μεγέθους, σχηματίζουσι τόξον τοΰ όποιου τό μεν κεντρον stvxi 
ό Λντάρης τό δ ; κύρτωμα άποβλέπει πρός τόν Ζυγόν. Τ'ΛΥ
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«ούράν τοϋ Σκβρπίβυ αποτελεί σειρά τις άστέρων τρίτου καί. 
τετάρτου μεγέθους έν εΐδει άγκιστρου καμπυλουμενη.

2 8 .  Τοξότης, Τοξευτήρ, ΒεΛοκράτωρ. Επί τ ί ς  Εκλειπτι
κής και ολίγον πρός άνατολάς τοΰ Αντάρεος κεΐται ό Τοξότης 
πλάγιόν τ ι τραπέζϊον σχηματιζων. Δεξιόθεν αύτοϋ αναφαίνε
τα ι σειρά τις άστέρων βεδλ τόξον πρός τον Σκορπίον χεκυρτω- 
μένον παρις-άνουσα. Τοϋ Τοξότου τό βέλος άποτελοϋσιν οί αγέρες 
σδγ· -ολίγον δ’ άνωτέρω καί πρός τά  άριστερά κεΐται ή κεφαλή 
τοϋ Τοξότου μικρόν τ ι  τετράπλευρων ξηπο σχηματίζουσα. .

2 9 .  Αίγόχερως. ά  έκ τής Λύρας καί τοϋ Αετού διερ/ο- 
μ,ένη γραμμή κατευθύνεται πρός τήν κεφαλήν τοϋ Αίγόχερω  
τήν όποιαν άποτελοϋσι δύο πλησίον άλλήλων κείμενοι τρίτου 
μεγέθους άστέρες. ό  άνώτερος α είναι δυαδικός.

3 0 .  '  Υδροχόος,  ί ΐ  έκ τής Αύρας καί τοΰ Δελφίνος διερχο- 
μένη γραμμή κατευθύνεται πρός τόν Υόροχόον  καί περαιτέρω 
πρός τό στόμα τοΰ νοτίου ’Ιχθ ύ ο ς . Τρεις τρίτου μεγέθους 
άστέρες σχηματίζουσιν έπί το» Ϋδροχοου άμβλυγωνιον τ ι τρ ί
γωνον αζγ , τοϋ όποιου ή βάσιςβγ, έκβαλλομένη πρός τόν Αίγόκε- 
ρω, διέρ/εται διά τίνος σειράς άςέρων μεα καί πρός τά άρι<τερά 
συναπαντά τήν 'Υ δ ρ ία ν  ζη- Εντεύθεν άρχεται τό έκχυνό- 
μενον ύδωρ, τό όποιον εϊκονίζει καμπύλη τις άστέρων γραμμή, 
και τελευτά είς τό στόμα τοϋ νοτίου Ιχθύος.

3 1 . Ιχ θ ύ ε ς .  Η έκ τοϋ ποδός τή ς Ανδρομέδας καί τ ι ς  
κεφαλής α τοΰ Κριοϋ διερχομέννι γραμμή έκβαλλομένη συνα- . 
π α ντα  άστέρα τινα  α τρίτου μεγέθους, ό  άστήρ ούτος εμφαίνει 

τόν σύνδεσμον τών "δεσμών τώ ν 'Ιχθύω ν .
q  αστερισμός τώ ν Ιχθύων είναι δυσδιάκριτος α<.οτελεΐται 

έκ δύο σειοών πολλά μικρών άστέρων. Αί σειραί αΰται είκονι- 
ζουσι τούς δεσμούς τώ ν Ιχθύων καί άρχονται άμφοτεραι εκ 
τοϋ άστέρος α διευθύνονται δέ ή μέν πρός τήν Ανδρομέδαν ή δε 

πρός τόν 1'δροχόον.

Ν Ο Τ Ι Ο Ι  Α Σ Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Ι .

3 2 .  Κήτος. Ίόν άς·ερισμόν τού Κήτους συνις·ώσι διάφοροι 
μικροί άστέρες μεταξύ τών οποίων δ ιακρίνονται δύο δευτέρου

^μεγέθους i  -α καί -ό β. Εκ τών δύο τούτων ·  μέν a h ή ή οΐΛγών 
τοϋ Κ ήτους, αναφαίνεται ΰπό τόν Κριόν καί σχηματίζει μ ετ ' 
«ύτοϋ καί τών Πλειάδων ισόπλευρόν τ ι  τρίγωνον, ό δέ β , ή ή 
Ούρα τοϋ Κήτους, παράκειται μεγάλου τίνος τετράπλευρου- 
ντηθ τό όποιον σχηματίζουσι τέσσαρες - τοΰ Κήτους άστέρες. 
Τέσσαρες δ ’ ετεροϊ τοϋ αύτοϋ άστερισμοΰ άστέρες σχηματίζουσι 
πρός -την κεφαλήν τού Κήτους παραλληλόγραμμόν τ ι  αμξγ · τ ·  
Κήτος μεταξύ τών άλλων περιέχει καί ένα μεταβλητόν άςτέρα ο. 

• ^ 3 . Ί χ θ ν ς  Νότιος. Τπό τόν Ϋδροχόον αναφαίνεται ώραΐο^
τ ις  άστηρ πρώτου μεγεθους στόμα ’Ιχθύος  καλούμενος, ο ί  
λοιποί τοϋ Ιχθύος άστέρες είναι μικροί καί δυσδιάκριτοι,

3 4 , Ώ ρίω ν. ό  λαμπρότερος τών αστερισμών ά Ώρα», 
αναφαίνεται ύπό τόν Ηνίοχον μεταξύ τών Διδύμων καί τού 
Ταύρου, κεΐται δε έπί τής προεκβολής τής διαγώνιου δβ τού 
τίτραπλεύρου τής μεγάλης Αρκτου.

Τόν άστερισμόν τοϋ 'Ωρίωνος συνις-ώσι διάφορο» μεγάλοι καί 
ώραΐοι άστέρες, έξ ών τέσσαρες σχηματίζουσι τετράπλευρόν τ ι  
μέγα. Τούτου τάς δύο διαγώνιους άποτελοϋσι δύο δευτέρου 
μεγέθους άστέρες κγ καί^ύο πρώτου αβ· καί ό μέν α, ή ύ d e - " 
ξώ ς ωμος τοϋ ’Ωρίωνος, κεΐται είς τήν άνατολικοβόρειον γω 
νίαν τοϋ τετραπλεύρου, ό δέ β, ή ό ποΰς τοϋ Ώ ρ ίω ϊο ς , είς · 
τήν μεσημβρινοδυτικήν ακραν. Τήν Ζώ νην τοϋ ’Ωρίωνος σχη
ματίζουσι τρεις κατά στίχον έν μέσω τοϋ τετραπλεύρου πλησίον 
άλλήλων κείμενοι άστέρες δεζ δευτέρου μεγέθους. Η έξ αύτών 

‘'διερχομένη γραμμή κατευθύνεται έκ μέν τοϋ δυτικοβορείου 
μέρους πρός τόν Ααμπαδίαν έκ δέ τοΰ άνατολικομεσημβρινού 
πρός τόν Σείριον.

3 5 . Κ υω ν μ έγα ς , Κ ύω ν Σείριος. ή  βάσις βκ τοΰ τ 5- 
τραπλεύρου τοΰ ήρίωνος, $ ή γραμμή τής ζώνης αύτοϋ, άριστε- 
ρόθεν έκβαλλομένη κατευθύνεται πρός τόν ώραιότερον άστέρα 
τοϋ Ούρανοΰ τόν α τοΰ Σείριου Κυνός. 6  άστήρ ούτος λέγετα>. 
Κύναστρον, Σώθις, Αστροκύων, Σείριος καί σχηματίζει τήν 
«νω καί άνατολικήν γωνίαν ενός τετραπλεύρου αβζε τοϋ όποιου 
ή πρός τόν όρίζοντα βάσις παράκειται τριγώνου τίνος άστέρων 
«■δη. Ο*, πέντε άστέρες βζεδη είναι δευτέρου μεγέθους.
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36 . Kvu.r. 0  ΙΙρ ο χύη τ  αποτελεί μέρος τοΰ jzt-y
κροϋ Κυνός καί άναφαίνεται ύπό τούς Διδύμους καί πρός άνατο- 
λά< τής άνω γωνίας α τον τετράπλευρου τοϋ ί^ρίωνος. Τοΰ 
Προκυνός παράκειται άστήρ τις τρίτου μεγέθους β.

3 7 . Ή ριδανός, Ποταμός. Σειρά τις άστέρων τρίτου καί 
Ί*τ<Ιρ?ου μεγέθους άρχεται έκ τής δυτικής καί κάτω γωνίας 
τοϋ Λρίωνος καί καταβαίνουσα πρός τόν νότιον πόλον τελευτά 
*ίς άβτέρα τινα πρώτου μεγέθους α. 0  άστήρ ουτος λέγεται
"Ε σχα τος Ποταμού καί άπέχει 3 2 °  έκ τοϋ νοτίου πόλου. ·

3 8 . Α αγω ός. Τόν άστερισμόν τοϋτον άποτελοΰσι τέσσαρες 
τρέ ίου μεγέθους άστέρες αβγδ τετραπλευρόν τ ι  ύπό τό τοΰ 
όρίωνος σχηματιζοντες.

3 9 . "Υ δρα . Μακρά τις άστέρων σειρά, υπό τόν Καρκίνον, 
τόν Λέοντα καί τήν Παρθένον έκτεινομένη, άποτελεΐ τόν άστερι- 
ομόν τής "Υδρας- Ταύτης ή , έκ τεσσάρων τετάρτου μεγέθους 
άστέρων ηδεζ σχηματιζομένη, κεφαλή άναφαίνεται αριστερόθεν 
τοΰ Προκυνός ύπό τόν Καρκίνον καί κεΐται έπί τής προεκβολής 
τής διά τοϋ α τοϋ ήρίωνος καί τοϋ Προκυνός διερχομένης ευθείας»
Λ δυτική πλευρά γα τοϋ μεγάλου τραπεζίου τοϋ Λέοντος, πρός 
τά  κάτω έκβαλλομένη, κατευθύνεται πρός τόν αυχένα  τής  
'  Υ'δρας. 6  άστήρ ουτος α είναι πρώτου ή δευτέρου μεγέθους, 
δέκα δ ’ άλλοι διάφοροι ά?έρες άποτελοΰσι τό λοιπόν τής ίδρας 
σώμα τό όποιον φέρει τόν Κ όραχα  καί τόν Κ ρατήρα .

4 0 . Κόρα£ . Τόν άς-ερισμόν τΟΰ Κόραχος άποτελοΰσι τέσ- 
σάρες τρίτου μεγέθους άστέρες τραπέζιόν τι μέγα σχηματί- /  

ζοντες. Ν ,
6  Κόρας άναφαίνεται πρός μεσημβρίαν τής Παρθένου, άντι- 

ατοιχεΐ δέ μέ τήν Λύραν καί τόν Στάχυν. Τοϋ τετράπλευρου 
τοϋ Κόρακος ή άνω βάσις έκβαλλομένη κατευθύνεται πρός τόν 
ϊτά χυν .

4 1 .  Κ ρ α τή ρ ,  Υ δ ρ ία .  Τόν Κρατήρα  άποτελοΰσιν £ ξ  τετάρ
του μεγέθους άστέρες ημικύκλιόν τ ι σχηματιζοντες. 0  αστερι
σμός ουτος άναφαίνεται πλησίον τοΰ Κόρακος.

42. A'uCc. Α ρ γώ . 6  άστερισμός ουτος άναφαίνεται πρός 
«ν%τολάς τοΰ μεγάλου Κυνός, πρός τοΰ όποίου τό τρίγωνον

I

Τϊϊράκέινταί τρεις τρίτου μεγέθους άστέρες k 'i ,  περαιτέρω δέ 
πρός τά  άριστερά δύο ή τρεις άλλοι άστέρες σχηματίζουσι τής 
Αργοΰς τόν ιστόν.

ό  άστερισμός ουτος περιέχει τόν μετά τόν Σείριον ώραιό- 
τερον άστέρα τοϋ ούρανοϋ τόν Κάνωόον.

4 3 . Κένταυρος. 0  άστερισμός ούτος άναφαίνεται ύπό τόν 
Στάχυν τής Παρθένου, περιέχει δέ πολλούς ωραίους άστέρες ές 
ών δύο α καί β είναι πρώτου μεγέθους.

.  4 4 . Λΰχ,ος, θηρίον. 0  αστερισμός τού Λ νχο υ  άναφαίνεται
πρός τό δυτικονότι.ον μέρος τοΰ Αντάρεος, σχηματίζεται δέ 
έκ πολλών μικρών άστέρων.

45 . θυμιατήριον. ό  άστερισμός ουτος άναφαίνεται ύπό 
τήν ούράν τοϋ Σκορπίου, σχηματίζεται δέ έκ τριών τρίτου με
γέθους άστέρων.

4 6 . Σ τέφ ανος νότιος, ό  άστερισμός ούτος άναφαίνεται 
ύπό τόν Τοξότην, σχηματίζεται δε έκ πολλά μικρών άστέρων.

ίπ ά ρ /ουσ ι και άλλοι έτι άτερισμοί άλλα τούς παρατρέχομεν 
δίοτι είναι μικροί καί δυσδιάκριτοι, ό  νότιος Πολικός άς·ήρ είναι 
ίκτου μεγέθους καί άπέχει τοΰ Πόλου 3 6 ', 4 0 ' .

■ι.» ---------

’Ε μπρησμός τοΰ Κ έν τ .

Τής εταιρίας τών Ινδιών τό μεγαλοπρεπές πλοΐον Κέντ, 
τόνων χιλίων τριακοσίων, ειχεν άποπλεύσει έκ τής Αγγλίας 
μετά 6 4 2  ατόμων, έξ ών ναϋται μέν ησαν μόνον 148, έκ δέ 
τών άλλων 2 0  ησαν άξιωματικοι, 3 4 4  στρατιώται τοϋ 3 I 0U 
τάγματος, 66 παΐδες, 44 γυναίκες καί έπιβάται 2 0 . Τήν (9  
λοιπόν τοϋ Φεβρουάριου τοϋ 1825 τό είρημένον πλοΐον ώθου- 
μένον ύπό λαμπροϋ τοϋ Ευρου παρέπλεε ποντοποροϋν περί αίθρί- 
αν χειμερινήν αύγ/ιν άπέναντι τών έπάλςεων τής Ούάλμερ καί 
Σανδόου, άμιλλώμενον, ώς άγέρωχος 'ίππος, νά ύπακούση είς 
τά  νεύματα καί τάς διαταγάς τού διευθυντοϋ αύτοϋ Ερρίκου 
Γώβ, καί τανύπεπλον διατρέχον τήν Μάγχην νά διολίσθηση 
άςιοπρεπώς πρός τόν Ατλαντικόν. Ακάθεκτον είς τήν όρμήν του, 
αναχαιτίζεται ύπό τών περί τάς ισημερίας κυριευόντων όρμη- 
τικών ανέμων τοΰ Βισκαϊκοΰ κόλπου, καί καταναγκάζεται ν'
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άποσαλβύαη οκτώ δλα νυχθήμερα ά—6 τής αναγωγής. Αλλ* ή .  
τρικυμία τοσούτον έξηγρκο&η, ώστε άνέστειλαν τά μεγάλα το·? 
πλοίου ιστία καί κατεβίβασαν τάς κεραίας τών φωσώνων, πρός 
τούτοις δε κατέκλεισαν τάς πρυμνησί*ς Αρίδας καί έξέτεινον 
έπί τοΰ κατας·ρώμίατος καλώδιον, διά νά έπιλαμβάνωνται αύτοΰ 
οί έν ένεργεία ύπηρεται. Τήν δέ 2 Μαρτίου περί τήν μεσημβρίαν 
at άλύσεις των έπιτόνων ησαν ήδη αρκετούς πόδας υποβρύχιοι.

0 ένεστώ< κίνδυνος καί ό συνεχής καί άκατάπαυστος μέγας 
σάλος ήνάγκασαν τόν άρχοντα τής φυλακής νά παραλαβή δύο 4 
ναύτας, καί κρατών άκίνδυνον φανόν (larape de surety) νά κα- 
ταβο ώς περίπολος εις τοΰ πλοίου τό κύτος. Αλλά τό πΰρ τοΰ 
φανοΰ δέν άνέκαιε καλώς, ό S' άξιωματικός, κατανοήσας δτι 
ξύλινος πίθος ρακής παρεσαλ.έύθη , διέταξε τους δύο ναύ- 
τας νά τόν σφηνώσωσιν. Εν τη απουσία δέ τών ναυτών, ενώ 
τά πλοΐον βιαίως έκλυδωνίζετο, π ίπτό ι κατά δυς-υχίαν ό φανός 
έκ τών χειρών τοΰ αξιωματικού, δστις διά τοΰτο αμελεί πλέον 
τόν πίθον καί όρμα ν’ άνχλάβη τόν καταπεσόντ* φανόν, ό  πίθος 
έκτοπισθείς διαρρήγνυται, εκρέει ή ρακή, πλημμυρεί τό έδαφος, 
καταβρέχει τοΰ φανοΰ τό έλλύχνιδν, καί κυανόλευκαι χαταλαμ- 
βάνουαι φλόγες τό κύτος.

Τό συμβάν κατ' άρχάς δέν έξέπλνιξεν άνθρωπον, άλλά, καί 
τοι έζηοεύγοντο δίναι πυρός έκ τής καθίδου (6coutille), ό άρχων 
τής φυλακής Σπεύκης μετά τοΰ διευθυντοΰ Γώβ καί τών άλλων 
αξιωματικών καθωδήγουν ατάραχοι τό πλήρωμα διά νά κατα- 
σβέσωσι τό πΰρ καί προλάβωσι τόν εμπρησμό*· ναΰται καί ί  
στρατιώται άνενδότως εϊς τοΰτο κατεγένοντο· αί άντλίαι κατέ
κλυζαν τά  μεσοκαταστρώματα, διάβροχα -ανία καί στρωμναί 
έπεφοροΰντο κατά τών φλογών, άλλά τά  πάντα καί τό ύδωρ 
αύτό, συντελοΰντα ώς άρμοδιωτάτη τροφή τοΰ πυρός, έζέκαιον 
τήν πανωλέτειρα δύναμίν του και κατεκαίοντο. Οί πίθίΐ διαρ- 
ραγέντες έξέχυσαν τήν ρακήν, καί τό κύτο; τοΰ πλοίου μ ετϊ- 
βλήθη αίφννις είς κοίτην πυρός ρέοντος· τότε τούς κυανόχρους τής 
ρακής ατμούς διεδέχθησαν πυκνοΰ καί ζοφερού καπνού νέφη, 
καί αί τεσσαρες τοΰ καταστρώματος κάθοδοι κατέστησαν πυρί- 
πνοα τής καμίνου ταύτη; στόματα· δλον τό πλήρωμα άπεναρ- 
κώδη υπό τής θέας, καί τήν έκπληξιν ταύτην διεδέχθη φωνή τ ι;

άφευκται* mxMu' ihitx; μηνύτρια α τούς xajtU ovi τό πνρ m r t-  
dads ο! Τότε βαρεία ασφάλτου όδμή διαχυθεΐσα έπί τό κατά- 
ζ-ρωμα άπήλπισε τούς πάντας, προσημαίνουσα τόν έσχατον κίν
δυνον. Δεν ύπϊιρχε πλέον έλπίς τις σωτηρίας.

Αλλ’ ό διευθυντής Γώβ καί έν τη έσχάτη ταύτη άπελπισία 
ούδαμώς δέν έδίστασε νά διοχετεύση πανταχόθεν οοας ΰδατων> 
νά άποκαλύψη τάς καθόδους καί ν’ άνοίξη τάς θυρίδας τής κάτω- 
τέρας κανονο^οιχίας, διά νά συγκρούση τό πΰρ πρός τήν θάλασ
σαν. Δεν υπάρχει φοβερώτερόν τ ι τοΰ κλονισμοΰ, οστις επήλθε 
μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ προ^άγματος τούτου· καθότι άμα άνοίχ- 
βησαν αί θυρίδες, θαλασσών καταρράκται μετά ροθου εΐσρευσαντες 
είς τό κύτος, έκλόνιζον τό πλοΐον πρόρρϊζον, τό όιετινασσον, 
καί ώς μικράν καί εύθραυστον λέμβον τό εταλαντευον. 11 βίαια 
τών ύδάτων όρμή συνέθλασε τά περιφράγματα, παρέσυρε καί 
τά  βαρύτερα κιβώτια, καί άπέσπασε καί α π ' αύτάς τών έταί- 
ρων τάς άγκάλας τών συμπλόων των τά πτώ ματα. Απαντες cl 
ναΰται έντρομοι, τεκμαιρόμενοι ώς έκ τών παρόντων ειτε εκρη- 
ξιν προσεγγίζουσαν, είτε ναυάγιον προκεκλημενον, άντιπα- 
λαίοντες πρός τό ύδωρ, π'ηγόμενοι έντος τοΰ καπνού, η εντός 
τών φλογών συστρεφόμενοι, εβλεπον, άπέπεμπον, ύπεόεχοντο 
πανταχόθεν βασβν θανάτου ιδέαν δεν ητον ούτε παλη, ουτε 
μάχη, άλλά βραδεία σταθμητή καί νηλεής αγωνία, ό  διευθυν
τής δμως ΐδών οτι τό πλοΐον έτρεχε δρομαΐον τόν όλεθρόν του, 
μετεμελήθη καί έπροτίμησε τήν έκρηξιν παρά τό ναυα
γών. ΕΪπε καί πάραυτα έκλεισαν τάς θυρίδας και έκάλυφαν τάς 
καθόδους, ή δέ θάλασσα, άποκλεισθεΐσ* πανταχόθεν, έςερρευσε 
μετά ροίζου καί μυκηθμοΰ «αραχωροΰσα είς τό πΰρ τα νικητή
ρια, καί τό πΰρ έντεΰθεν άνέλαβεν ήσύχως τήν παμφαγον του 
εργασίαν.

Φρικτής πάλιν τότε καί ανέκφραστου σκηνής καταπίπτει τό 
προσκήνιον· έξακόσιαι ή έπτακόσιαι ψυχαί συρρέουσι πανταχόθεν 
έπί τό κατάςφωμα έντρομοι καί κατεπτοημέναι- αί μεν κατατε- 
ταραγμέναι έκ τής ναυτίας, αί δέ ήμίγυμνοι, άλλαι διερωτώσοι 
περί πατρός, περί συζύγου, περί τέκνων· άλλαι άπελπισθείσαι 
νά τούς εύρωσιν έκδιδονται εις θρήνους και κοπετούς. Γινες υπό 
τοΰ πολλοΰ κακού νικώμενοι παραδιδονται προς Κύριον· πολλούς



κατέλαβεν εκ^ασις, άλλους άβελτηρία, ό δέ τις άπέβαινε π α ρά -/ 
?ρων, είς έτερος κομπαστής η ευτράπελος, ενιαι δέ τών γυναι
κών γονυπετοΰσαι μετά τών τέκνων των είς τούς κοιτώνας προ- 
*ήύχοντοάναγινώσκουσαι τάς ίεράς Γραφά;· έδώ μετενόουν, έκεί 
έςωμνυον, άλλαχοΰ έξωμολογοΰντο καί πανταχοΰ προσηύχοντο 
μεγαλοφώνως ώς δαιμονιώντες αμαρτωλοί. Οί δοκ’μώτεροι τών 
στρατιωτών καί τών ναυτών οί εμπειρότεροι σκυθρωπάζοντες 
έσιώπων, καί οσον το δυνατόν προσέγγιζαν είς τήν πυριτιδαπο- 
©ϊίχνιν, τή ; οποίας ή έκπυρσοκρότησι; οΰτε άφειδεΐ τίνος, οΰτε * 
τόν εκτοξεύει είς ύψος, άλλ αύτοϋ παραχρήμα άποτεφρόνει παν 
το προστυχόν. Τών δέ μειλιχίων καί συμπαθών ή απελπισία 
7,το μετοιωτερα και μάλλον θυμοβόρος. Αξιωματικός τις ελπί
δων έμπλεος λαμβάνει έκ τοΰ χαρτοφυλακίου του βόστρυχον 
ερωμένης, τόν κατασπάζεται τρυφερώς, καί μέ τάς δύο χεϊράς 
του τόν έπιδέτει έπί την πάλλουσαν καρδίαν του. Ετερος πάλιν 
S-εναντίας λβμοανει τμήμα χάρτου, σημειώνει έν αύτώ όλιγας 
λέξεις πρός τον πατέρα του, έγκλείει εις φιάλην τό γραμμάτιων 
καί παρακαταθετει είς τήν κυμαινομένην θάλασσαν τών συμφο
ρών του τόν άγγελον ά'παντες έν γένει παρίσταντο πρό τών 
πυλών τοΰ αδου έτοιμοι, αί δέ κρίσιμοι τοϋ φοβεροϋ καί φρι
καλέου θανάτου στιγμαί προσήγγιζον.

Εντοσούτω είς τών ναυτών άναβάς έπί τό τέρθρον τοΰ έμ- 
προσθίου ίστοϋ, έπεσκόπει καί έπηρχετο μέ τούς οφθαλμούς 
τοϋ ώκεανοϋ τας έκτάσεις, άγωνιών ν’ άνιχνεύσν) τ ι σκάφος, 
ολοι δε ειχον είς αύτόν άτενισμένα τά  όμματα· άλλ’ ιδού άνα- I 
σείει ουτος τον πίλον του καί έκτείνει πρός τόν όρίζοντα τήν 
χε.ρα του, παρευθυς δε άνωθεν άπό τοϋ ίκρίου άπροσδόκητος 
κατακούεται κραυγή α π Λ υ ϊο ν  ν π ή η μ ο ν !  ». Τό πλοίον τοΰτο 
ητο βρίκιον μικρόν τόνων διακοσίων, όνομαζόμενον Κ ά μβρια , 
έχον διευθυντήν τινα Κόκ, καί άποπλεον είς Βερακρούζην μετά 
έκατόν μεταλλορύχων τής κομητείας Κορνουάλλης, καί μετά τών 
υπαλλήλων τής Αγγλομεξικανικής εταιρίας, ϊ ό  σκάφοςτοΰτο, 
ώς τό τοΰ Κέντ, ητον Αγγλικόν, Αγγλικόν ήτο καί τό πλή
ρωμα έκατερου, τό μέν άπέπλεεν είς τήνβεγγάλην, είς τήν Κίναν, 
h δε Καμβρία ούριοδρόμει είς τήν Αμερικήν. Εν τούτοις οί vauas- 
γουντες η μάλλον οί κατακ»·.όμενοι 5μ« ήκουσαν ajt./cw r ΰχή-

γψμω- »!■ άναπετώσι τοΰ κινδύνου τό σήμα, κανονοβολοΰν tea·* 
χαθορώσιν άπέναντι τό βρίκιον, Ις-ιοφοροϋν μόνον τόν άρτέμονα 
καί τά  άκάτια· άναπετα καί τό βρίκιον τήν εθνικήν του σημαίαν, 
αναπτύσσει όλα του τά  ίς-ία, κατευθύνεται πρός τά  σήματα τοϋ 
έσχάτου κινδύνου καί πλησιάζει τόν καιόμενον καί νέφη ζοφε* 
ροΰ καπνοϋ έκπέμπτοντα κρατήρα. Αλλά διά ν’ άποφύγτι τά ; 
έκπυρσοκροτησεις τών πεπυρακτωμένων πυροβόλων του καί τήν 
ίκρηξιν αύτοϋ, τήν οποίαν απόντες γονυπετείς περιέμενΟν, άνακω- 
χεύει μακράν, καί έκτείνει αρωγόν χεΐρα είς τό ελεεινόν τοΰ Κέντ 
πλήρωμα, ούτινος ή μεταβίβασις ΰπήρξεν ούδέν ήττον αλγεινή.

ό  διευθυντής Γώβ, δ συνταγματάρχης Φείρων καί 6 ταγμα
τάρχης Μάκ Γρηγόριος διεσκέπτοντο έπί τοΰ πυργώματος περί 
τοϋ πρακτέου· έφίσταταί τις ϋπολοχαγός καί διερωτα έν ποια 
τάξει ώφειλον ν’ άπέλθωσι τοϋ πλοίου οί άξιωματικοί· β ώς έπ  
ix yo p a r  β τώ  άπεκρίθη ό ταγματάρχης. Περί τάς δύο λοιπόν 
ώρας, πένθιμος συνοδεία προέρχεται έκ τών οπισθίων θαλάμων 
π^ός τάς έπιβάθρας, σιωπηλή, κατηφής, κατασιγάζουσα οΰτω 
καί τά  κλαυσείοντα νήπια. Οί άξιωματικοί, τήν άπόβασιν τοΰ 
πλήθους υπερασπιζόμενοι, ίσταντο όρθιοι καί ξιφήρεις παρά τά ; 
λέμβους, είς τών όποιων τά  έγκοίλια, άντί έρματος, ΰπές-ρωσαν 
άναμίκτίυς γυναίκας άνδρας καί παιδία. Μετά δέ τήν επάνοδόν 
των, αί λέμβοι μή δυνάμεναι νά προσπλεύσωσιν είς τό Κέντ, 
έδέχοντο τά  θύματα διά καλωδίου προσηρτημένου εις τήν άκραν 
τής πρύμνης, άλλ’ έπειδή ή όρμή τοϋ κλύδωνος κατές-η άποό- 
σμαχος έβυθίζοντο οί άθλιοι έν τή  άποβάσει είς τήν θάλασσαν, 
χωρίς ν’ άναφανώσι, καί ώ; έκ τούτου βρέφη πάμπολλα άπωλέ- 
σθησαν. Γυνή τ ι ;  μή θέλουσα έκ ςοργΐ,ς καί φιλοτιμίας νά έγκα- 
ταλίπη τόν γηραιόν πατέρα της, άντημείφθη βαρέως, έξάκις κατα- 
ποντισθεΐσα εϊς τά κύματα. Αγαμος ς·ρ*τιώτης προσαρτήσας 
περί τό σώμά του τρία τών συτκηνων του τέκνα, έβυθίοθη καί 
άγωνιών πανσθΐνώς νά προσπλΐύ 7η πρός τήν λέμβον άπέτυχε· τόν 
άνέσυρον, πλήν τά  παιδία ήδη ήσαν νεκρά. Ναύτης καταπεσώνέκ 
τών άρμενων είς τό κύτος κχτηναλώθη άμέσως ΰπό τών φλογών 
έτερος ύπέςτι τοιαύτην κατά τή ; ράχης πληγήν, ώς·εή μέν σπον
δυλική του χτίλη έδιχοτομήθη, έκεΐνος δέ έμεινε νεκρό; δίπτυχος.
Εκ τών ?ξ λέμβων r.l τρεν; /. '.τ : νυΟίτθηταν καί κατ*θρ«·};θησαν. β
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τάς δυσμάς ή «μέρα καί τών φλογών ή πυχνδτ»:;:. 
ίοξανβ· προσέδεσαν είς τά άκραν τοΰ ίστόποδος έτερον καλώ- 
*»ν, δ ιά  νά καταβαίνωσι δ ι’ αύτοΰ αί άντρες είς τάς λ έμ β ο ς, 

^  ταυτου δε εκινδυνευον να κατασυντριφθώσι κατά τών κο>- 
πωτηρων. Επειδή δε έττεκρέματο ήδη ή  έκρηξις, συνέπηξαν σχε
δίας εκ τών σανίδων καί τών ορνιθώνων, καί διετάχθησαν οί 
ναΰται καί οί στρατιώται νά περιζώσωσιν έκαστος περί τί|ν 
όσφυν του σχαινίον, δια νά δυνηθή νά προσδεθή είς αύτάς" παρε- 
τηρήθη δέ ?ν τώ μεταξύ τών παρασκευών τούτων νεοσυλλέκτου, 
τινός Ιρλανδού ή άπλότης, δστις μή εύρίσκων έτερον σχοινίον· 
«μή τό τής κρεμαστής κλίνης τοΰ αξιωματικού του, δεν έτόλ- 
μησε νά τό έγγίςγ], κινούμενος έκ τοΰ ττ,ς πειθαρχίας αισθήματος. 
Γοιαΰται ομως άκριβολογίαι η σαν σπάνιαν τό μέγ* δωμάτιον,
# όλίγον πρό της καταστροφής τόπος φιλικής συνεντεύξεως καί 
ιύφροσυνης, μετεμαρφώθη είς ελεεινόν θέαμα· δέν ησαν αύτοΰ. 
άλλοι, είμνι άθλιοί τινες, έξ 4ν οί μέν έ'κειντο έκ τ ί ς  κραιπάλης 
ίκταδην κατά τοΰ δαπέδου, οί δέ διη'ρπαζον καί έμεθοκόπουν·
«ι κλισίαι καί τά  ωραιότερα έπιπλα κατασυντριφθέντα διεσκορ- 
*ίσθησαν· χήνες καί όρνιθες έξελθοΰσαι τοΰ οίκίσκου των περιέ- 
ιρεχον τί,δε κακβϊσε· χοΐρός τ»ς εύτυχη'σας νά έξέλθνι τοΰ πρός 
τήν πρώραν συβοσίου, κατέφυγεν είς τό δωμάτιον τοΰ συμβου
λίου και έκυλιετο γρύζων έπί πολυτελοΰς τουρκικοΰ τάπνιτος.

Περί τό τέλος τής τραγικής ταύτης σκηνής παρετηρήθη δτι 
δοοι δυς-υχεΐς έμειναν είς τά πλοΐον, άντίνά  δείξωσιν έφεσιν είς 
τήν φυγήν, έξέφρασαν έξεναντίας άκαταμάχητον άποςφοφήν νά 
ττροσφύγωσιν είς τό επικίνδυνον άλλ’ έσχατον τοΰτο τής σωτή
ριας των μέσον·. Η έκτη εσπερινή ώρα έπλησίαζεν καί ή σκιά 
της νυκτός άποκαθιστα λαμπρατέραν τοΰ πυρός την λάμψιν* 
αλλά καί ούτω δέν Ιμεινεν ακόμη έρημον άνθρώπων τό πλοΐον» 
μολονότι ή άλιγείτων αύτοΰ στάθμη ήταν ήδη δέκα πόδας ύπο- 
f ουχιος, αύτό δ : τό πλοίο» δύο πόδας ταπεινότερον βρικίου. 
Ακούουσι την τρομεράν ταύτην εϊδησιν οί λειπόμενοι, άλλ’ άδρα- 
ν»ις καί μικρόψυχοι ταλαντεύονται, διανοούμενοι τήν τρομερω- 
.»ραν είς τάς λέμβους έπίβασιν· καθότι ένώ ό ίστόπους παντός 

ι·αομ»γ£θους πρός τό Κέντ πλοίου προεκβάλλων τής πρύμνης τό  
πλίον SskxS* πόύα; όριζοντίως, απέχει έν τ7ι Φυσικό αύτού,

θέσει δεκαοκτώ κ*ί είκοσι πόδας άπό τής θαλάσσης, ή όρμή 
τών κυμάτων καί ό κλύδων άνύψοναν τοΰ Κέντ τόν ίστόποδα 
τριάκοντα η καί τεσσαράκοντα πόδας υπέρ τά  ΰδατα- ώφειλον 
λοιπόν νά έπιληφθώσι τό κρεμάμενον έκ τοΰ άκρου τοΰ ίστό- 
ποδος σχοινίον διά την κατάβασιν, δπερ άπη'τει .ρώμην καί 
δεξιότητα, καί έκ τούτου οί ήμίσεις τών λειπομένων άποπει- 
ρώμενοι νά καταβώσι άπεπνίγησαν.

Αφοΰ τέλος ή τελευταία λέμβος φέρουσα τόν διευθυντήν Γώβ 
«ροσέπλευσεν έπί τήν Καμβρίαν, δλοι ισταντο κεχηνότες, περι- 
μένοντες τ/ιν λύσιν τής τοιαύτης κατασροφής, ήτις δεν έβρά- 
δυνε νά έκκυκληθ/)· διότι αί φλόγες καταλαβοΰσαι τό κατά- 
ς-ρωμα καί τό πύογωμα, διεδόθησαν ώς αστραπή είς τους ίς-οΰς 
καί τά άρμενα· τότε τά πλοΐον μετεμορφώθη είς στύλην πυρός, 
ουτινος αί φλόγες έπυράκτωσαν τόν ουρανόν καί άντενακλώντα 
είς τά  καταπεπληγμένα τών περιαλγών τοΰ βρικίου διπλών 
πληρωμάτων πρόσωπα. Τής έσχάτης άπελπ.σίης τά σνίματα 
άναπετασμένα έωθεν άνεμοΰντο έν τώ  μέσω τών φλογών, έως 
ου οί φέροντες αύτά ιστοί κατέπεσον ώς μεγαλοπρεπή κοδονο- 
ς·άσια. Οτε δέ τήν νύκτα τό πΰρ κατέλαβε τήν πυριτιδαποθήκην, 
έξερράγη μετά δούπου τά σκάφος, καί τά πυρίφλεκτα τμήματα 
τοΰ ώραιοτάτου πλοίου τών Αγγλων διεσ/ορπίώθησαν άφαντα, 
τά δέ έπελθόν μετά τήν μοιραίαν ταύτην έκλαμ1 ιν σκότος 
παρωμοίασαν άμφότερα τά πληρώματα ώς πύλας αβύσσου συγ- 
χατακλεισθείσας άπέναντι αύτών.

Είς τήν Καμβρίαν οί άνθρωποι ησαν τόσον συμπεπυκνωμένοι, 
ώστε έκ τών άτμών τής αναπνοής ύπώπτευσαν μη άναψε τά 
πλοΐον, ένφ άφ’ ετέρου ό μεμολυσμένος άήρ έσβενε καί τά  
φώτα· οί δέ άποσωθέντες ήναγκάζοντο νά διαμείνουν ημέραν 
καί νύκτα είς τά ύδωρ μέχρι τών αστραγάλων, ήμίνυμνοι καί 
καταρριγοΰντες. Γυναίκας καί παιδία κατέλαβε σπασμός, ολί
γων δέ ήμερών βραδύτΓ,ς τοΰ πλοίου είς τήν θάλασσαν ήθελεν 
επιφέρει είς αύτό λιμόν καί λοιμόν, ή  σφοδρότ/ϊς δμως τοΰ 
ανέμου διη'ρκεσε κατ’ εύχήν καί ό άξιος διευθυντής Κάκ μετά 
κινδύνου νά καταθλασθώσιν οί Ιστοί του, έπέσπευσεν οΰτως 
έπιδεξίως τόν πλοΰν, ώστε ή Καμβρία διήνυσεν εννέα καί δέκα 
ρίλλια τήν ώραν. Μετά δέ τήν μεσημβρίαν τής πέμπτης (3



Μαρτίου) ήκούσθη άνωθεν άπό τοΰ ΐκρίου ή χ αροποιά εΓοησις α yert'-' 
»*ira< }->? ». Περί τήν έσ-έραν άνεγνώρισαν τήν Σολιγγίαν κάΐ 
ταχυπλόων ό διευί,ιντής Κόκ τους αίγιαλοΰς τής Κορνουάλλης 
προσωρμίοθη περί μέσην νύκτα εϊς τοΰ Φαλμούθ τόν λιμένα. ***

 --------------- — τ π ΐ '0 < ><ΗΜΙ« Τ ι  ι .  -------------------

Πρός τόν υιόν προσελάβομεν καί τόν εκγονον τυϋ Ναυάρχου 
Μιαούλη συνεργάτην είς τοΰ Πολικού Αστέρος τήν σύνταξιν. Η 
έπομένη περί προσδιορισμού τών αποστάσεων διατριβή είναι 
μικρά μεν άλλ’ ωφέλιμος πρός τους συναδελφούς του προσφορά 
τοΰ σημαιοφόρου Α. Δ. Μιαούλνι. Αν περί τοΰ νέου τούτου αξιω
ματικού καί τών ολίγων όμοιων του, ληφθή έγκαιρόν τ ι φρόνιμον 
μέτρον, θέλουσι ποτέ αναπληρωτή άξίως αί μένουσαι κεναί τών 
επίσημων ναυμάχων τάξεις, άλλως φρονούμεν δτι θελομεν έχει 
ναυτικούς αξιωματικούς κατά μόνον τό ο/ομα άλλ’ όχι καί κατά · 
τό πράγμα. Τού Ελληνικού στόλου οί Ναύαρχοι, ό Μιαούλης, ό 
Σαχτούρη-, ό Αποϊτόλης προ πολλού ήδη χρόνου άπεοίωσαν· 
ό Τσαμαδός, είς κατά μυρίων άνδρείως μαχόμενος, επεσεν 6 
Παναγιώτας άπέθανε λιμώττων· ό Ανδροΰτσος είναι ύπέργηρος 
πλέον· ό Πινότσης, ό Λεμπέσης, ό Γιαννί:σης έγ/ίρασαν καί 
αύτοί· τών πυρπολικών ό επισημότερος ό Κανάρτς έγγίζει τού 
βίου του τήν δύσιν· καί αυτός τοΰ Μιαούλη ό ποτέ μικρός καί 
νεάί'ων έτα'ρος, ό νύν τήν Γραμματείαν τών Ναυτικών διέπων, 
δεν συναριδ’Λείται πλέον μετά τών νέων καί αύτοΰ αί τρίχες 
έλευκχνθήταν. Αλλά τίς διεδέχθη ί  τίς έξ ήμών δύναται νά > 
διαδεχθή τούς έμπειρους καί ανδρείους τούτους ναυτικούς μ α - \ 
χη τά ς; Κ ατ’ έμε τό ζήτημα τοΰτο πρός τό παρόν είναι άλυτον. ν .

Π ιρϊ προσδιορισμού των Αποστάσεων·.
Πολλάκις άναγκχζόμεθα νά προσδιορίζωμεν τήν άπό ένός άκι- 

ν.*!τ&υ σημείου άπό^αβιν τοΰ πλοίου· καθ έκά^ην σχεδόν, πλέον- 
τες, περιπίπτο>μεν εϊς την κατεπείγουσαν ταύ ;ην άνάγκην. Αλλά 
δ α νά λύση τις τό τόσον κοινόν παρ’ ήμίν τοΰτο ζήτημα πρέπει 
νά γνωοίζη τάς άρχάς τής τριγωνομετρίας τάς όποιας έξ ήμών 
οί πλεΐς·θι άγνωούσι. Διά τούτο έξήξα έκ τών Αγγλικών ναυτι
κών χρονικών τόν έπόμενον πίνακα (α) τόν ό~οίον προτείνω ώ;

(*). 'i?s χ\ ί ίΐς tc τ&ί; r * e s v -7ρ·>'ηιττ.ν.'νν, ·\#

μέσον άπλούν καί πρόχειρον πρός εΰρεσιν τού μεταζύ τοΰ πλέον
τος πλοίου καί ένός σταθερού σημείου ύπάρχοντος διαστήματος.

'Ε ρ α η η ί α  τ ο ν  π ίν α ,χ ο ς .  

ή  άνωτέρα τού πίνακος ζώνη περιέχει τάς γωνίας (έκφρα- 
ζομένας είς τέταρτα καιρού) τάς οποίας ή πορεία τοΰ πλοίου 
σχηματίζει μέ την πρώτην αντιστοιχίαν τοΰ αντικειμένου, τοΰ 
όποιου πρόκειται νά προσδιορισθή ή άπό τού πλοίου άπός-ασις, 
ή δέ πρώτη άριστερά στηλη περιέχει τάς γωνίας τάς όποιας 
ή πορεία σχηματίζει με την δευτέραν αντιστοιχίαν τού αύτού 
αντικειμένου. Αν δέ τις πολλαπλασιάση τό άπό τής πρώτης 
μέχρι τής δευτέρας παρατηρήσεως διατρεχθέν υπό τού πλοίου 
διάβημα, μέ τόν-άοιθμόν τόν περιεχόμενον είς τό μικρόν τετρα- 
γωνίδιον τό άντις-οιχούν μέ τάς παρατηρηθείσας γωνίας, ευρίσκει 

, πόσον τό πλοΐον άπέχει τού παρατηρηθέντος αντικειμένου κατά 
τήν στιγμήν τής δευτέρας παρατηρήσεως. *Εν μικρόν παρά
δειγμα σαφηνίζει τά  πάντα.

*Ας ύπ.θεσωμεν ότι εν όποιονδήποτε πλοΐον κατευθύνεται 
μέν πρός Ζέφυρον έπί Λίβα άντιστοιχεΐ δε μέ τό Ταίναρον 
πρός Αργέστην. Η παρά τής πορείας λοιπόν καί της πρώτης 
ταύτης. αντιστοιχίας σχηματιζομένη γωνία ϊσοδυναμεΐ μέ 5 
τέταρτα καιρού. 'Ας ύποθέσωμεν προσέτι ό'τι άφ’ οϋ τό πλοΐον, 
πρός τό αύτό σημεΐον τού όριζοντος ήτοι πρός Ζέφυρον έπί Λ ίΐα 
διευθυνόμενον, διατρέξει οκτώ μίλλια (β) αντιστοιχεί μέ τό 

^Ταίναρον πρός Μεσοβορράν, ήτοι ή παρά τής δευτέρας ταύτης 
αντιστοιχίας καί τής πορείας σχηματιζομένη γωνία είναι ιση με 

/  11 τέταρτα καιροΰ. *Αν ήδη λάβωμεν τόν άριθμόν 5 έπί τής
άνωτέρας ζώνης τοΰ πίνακος καί τόν άριθμόν 1 1 έπί τής πρώ
της πρός τά άριστερά στήλης, εΰρίσκομεν άντίστο χον, είς τους 
δύο αύτούς άριθμούς, τόν άριθμόν 0 ,9 0  (γ). Τόν άριθμόν τούτον 
πολλαπλασιάζοντες μέ τόν άριθμόν τών διατρεχθέντων μιλλίων 
8, εύρίσκομεν έξαγόμενον τόν άριθμόν 7 ,2  όστ.ς έκφράζει οτι 
κατά τήν στιγμήν τής δευτέρας παρατηρησεως τό πλοΐον άπε- 
χε ι τού Ταινάρου 7 μίλλια καί 2 δέκατα τού μιλλίου.

Α. Δ. Μιαούλης Σημαιοφόρος.

(δ ). TV<ftxoi»i;j.« ΰιηλ5γί!Γίι*ι π ιν τ ο τ ί  ei; («Μ ια.
(γ)· Τ'.J itiv*K3£ β; ίϊΛΧΕ̂·.;·.*
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Συνέχεια τού ναυτιχυϋ Γ.Ιωσσαρίου.
A.

A  p in y  α" τά· (agrfes) τά  άρμενα, ή άρματοσιά. Αρμενα· 
λέγονται οί ιστοί, τά  ιστία, αί κεραΐαι, τά  κρεμαστά σχοινιά, 
τά  σκεύη ώς αί τροχιλίαι καί παν o,Tt χησιμεύει είς πλήρη καί 
τέλειον πλοίου έξαρτισμόν. Εκ τοϋ ονόματος τούτου σχηματί
ζεται καί κοινή τις παροιμία « χωρίς άρμενα "καί κουπιά άγιε 
Νικόλα βοήθα ».

ΑναστέΛΛω· (carguer) μπρουλιάρω, στιγκάρω. Εκ τοϋ ρή-* 
ματος τούτου δύνανται νά σχηματισθώσι διάφορα προστάγματα 
ώς, άνάστειΛυν τά Ιστία τά μείζω! η άνάστειΛον τά μείζω! 
(cargue les grandes voiles!) μπρούλ;α τά  τρέγα! —  Ανά- 
στειΑον τον άρτεμονα!  την όθάνην άνάστειΛον! (cargue la 
misaine! cargue la grande voite!) μπρού)ια τρίγκο! μποούλ-.α 
μαΐστρα! —  Tot προσήνεμον πόδα της οθόνης άνάστειΛον !  
(cargue le point du vent de la grande voile!) ίσσα τίι μπούνια 
τϊ,ςμαίς-ρας άπό σοβράνο! Αντί τοϋ άναστέΛΛω δύναταίς τιf  νά 
μεταχειρισθΤ) το στέ.Ι,Ιω' δθεν λέγομεν άδιαφόρως άνάστειΛον! 
η οτιΐ.ίον.

©.
θϋεΛΛα· 7ΐ* (bourrasque) μπουράσκα, μπόρα, προβεντσα.

I.
Ίμ ά ς ·  ό· (ris) τριτσαρόλι. Ιμάντω ν σειρά (bande de ris) 

μοϋδα τριτσαρόλ·;α. Μις τόν κανονισμόν της έπϊ τών Βασιλικών 
πλοίων υπηρεσίας τά τριτσαρόλια λέγονται σπεΐραι· άλλά τής^ 
σπείρας καί τό σχτ,μα καί ή χρήσις είναι πάντη διάφορος τοϋ 
σχήματος καί τής χρνίσεως τών τριτσαρο.Ιιών. Κακώς λοιπόν 
ώνομάσθησαν τά  τριτσαρόλια σπεΐραι.

Κ .
Κώχη" ή· (aviron, rame) κουπί.
Κ ώ π α ιο ν  τό· (manche d’ aviron) τσουροϋνι.
Κ ω πω τήρ· ό· (plat-bord d ’ embarcation) κούπας-/) βάρκας.
Κεροίαζ" (bras) μπράτσο· οί κεροίακες διακρίνονται άλλη- 

λων διά τών ονομάτων τών κεραιών τάς οποίας περιάγουσιν 
οΰτω λέγομεν ό χεροιαζ τής χεραϊας της όθόνης η ό χεροιαζ 
τής όθό ·γ, (le grand bras) τό μπράτσο τής μαΐστρας. —  Ο

\

χεροία!; τής χεραϊας τοΰ Λρτέμονος η υ χ ε ρ ί υ ζ  τοΰ άρτέ- 
μονος  (le b ras de misaine) τό μπράτσο τοϋ τρίγκου. —  Ό  
κεροίαζ τοΰ έπικρίου  (le bras de la vergne b a rr6e) τό μπράτσο 
της σακ*βέργας κτλ.

Τής αύτής δε κεραίας οί δύο κεροίακες διακρίνονται μεταξύ 
των, όταν μέν τό πλοίον άντιπλένι, διά τών επιθέτων προσή
νεμος, υπήνεμος, όταν δέούριοδρομη όι ά τών επιθέτων δεξιός, 
άριστερός" οΰτω λέγομεν <5 προσήνεμος χεροιαζ τοΰ άχατίου  
(le bras du vent du grand hunier) τό σοβράνο μπράτσο τής 
γάμπιας. —  Ό  υπήνεμος χεροιαζ τοϋ άχατίου  (le bras sous 
le vent de grand hunier) τό σοταβέντο μπράτσο τής γάμπιας. 
—  Ό  όεζιος χεροιαζ τοΰ άχατίου  (le b ras de tribord  de grand 
hunier) τό δεξί μπράτσο τής γάμπιας. —  Ό  αριστερές χεροιαζ 
τοΰ άχατίου (le bras de babord de grand hunier) τό αριστερό 
μπράτσο τής γάμπιας. Είς τόν κανονισμόν τής έπί τών Βασι
λικών πλοίων υπηρεσίας τά μπράτσο  λέγεται χεροΰχος, άλλ’ 
ή λέξις χεροΰχος εκφράζει κάλλιον τό παρ’ ήμΐν χά ρ γα  μπά σο  
λεγόμενον. Α.

Λ έμ β ο ς ' ή* (embarcation) βάρκα· οί λοιποί Ευρωπαίοι δια- 
κρίνουσι τάς λέμβους διά γεν.κών ονομάτων, οϋτω π .χ .  οί Γάλ
λοι λέγουσι chaloupe, canot κτλ, άπό μόνον δέ τής λέμβου τό 
όνομα εννοεί τις τό μέγεθος καί τό εΐόός τη ς. Τοΰ Βασιλικοϋ ςό- 
λου αί λέμβοι λέγονται Θέτις, " ίίρα , "Η φαιστος , Χάρω ν  κτλ* 
άλλ’ ή ονοματολογία αΰτη κατ’ εμέ δεν ΐ ’.να. όρθή καί κατάλ
ληλος διότι τό όνομα δεν εκφράζει τό πράγμα, ίσως είς τό 
άκόλουθον φυλλάδιον δημοσιεύσωμεν τά  γενικά τών διαφόρων 
λέμβων ονόματα.

Ο.
Ο ΐαζ· δ· (barre du gouvernail', δοιάκι. Την ληνίδα (κορζέ- 

ταν) οί Γάλλοι λέγουσι barre  de perroquet. 11 φράσιςαΰτη έξη- 
πάτησε τους μεταφραστάς τοϋ κανονισμού τ ί ς  επί τών Βασι
λικών πλοίων υπηρεσίας καί τους παρέ-υρεν είς ασυγχώρητα 
λάθη· Μετα<ρράζοντες ουτοι κατά λέξιν la b a r re d οΐαζ, de per
roquet τής όθόνης [ I], μεθερμηνευσαν τήν φράσιν les barres  des

( l ) .  *'!<?* παράρτημα « ς  τον κανονισμόν τ τ . ;  έπι των Β*<ηλ·.κ*?ν ’πλν.ων 
σίλ'.ς 34, αρθϊον 119 τηχο; Γ*.



perroquets ούτω, οί οϊαχες τών όθογώ)', τούτέστι τά  δοιά
κια τών ποπαψύγω ν. Αλλ' έχουσιν οΐ π^παφύγοι δοιάκια;
11 περίς-χσις αύτη μ ' ενθυμίζει τήν κοινήν παροιμίαν, τ ' άμπέ.Ιι 
θέλει αμπελουργό χα ϊ τό χαράβι ναύτη.

'Οθόνη· ή* (grande voile) μαΐστρα. Εις τόν κανονισμόν τής 
έπί τών Βασιλικών πλοίων υπηρεσία; ή μαίστρα λέγεται ά χά · > 
χ ι ο ύ ’  αλλά καί μόνο; τής λέςεως ταύτνις ό σχηματισμός υπο
δεικνύει ό'τι δι’ αυτής όνομάζετο παρά τοΐςάρχαίοις όχι τόμέγι- 
στον άλλά μικρόν τ ι τοϋ πλοίου ίστίον. Εκτός τούτου εινα* 
γνως-άν ό'τι αί τρινίρεις τών αρχαίων καί όλαι έν γένει αί πολε- 
μικαί αυτών νήες ειχον μεγά λους χαι μ ιχρονς η άχατίους 
Ιστούς, μ εγά λ α  δέ χαϊ μ ιχρ ά  // άχάτιο ιστία’ οί Ελληνες τους 
μέν μεγάλους ιστούς καί τά  μεγάλα ίς·ία μετεχειρίζοντο, όταν 
ίπλεον ώς έπί δίωςιν ή ό'ταν διωκόμενοι έφευγον, τούς δ άκατίους 
ίς-ούς ή τά  άκάτια ιστία, ή άπλώς τά  άκάτια ό'ταν επλεον ώς * 
έπί ναυμαχίαν παρασκευασμένοι (α). Κακώς λοιπόν ώνομάσθη 
τό μέγπτον τοϋ πλοίου ίστίον, ή μα ΐστρα , άκάτιον.

’Οθόνη κοινώς παρά τοίς Ελλησι έλέγετο τό κυριώτερον, 
επομένως τό μέγιστον τοϋ πλοίου ϊστίον ήτο δέ, καθώς όρθώς 
συμπεραινεται, τετράγωνός τις σινδών τήν όποιαν άνεπέτασον 
εις όλα έν γένει τά ένα μόνον ιστόν έπαίροντα πλοία. Ούτω καί 
σήμερον έν γένει λέγεται μα ΐστρα  τετράγωνόν τ ι ί^ι’ον τό όποιον 
άναπετώσι τά έ'να μόνον ιστόν εχοντα πλο7.α. Κακώς λοιπόν 
είς τόν κανονισμόν τής έπί τών Β. πλοίων υπηρεσίας ώνομάσθν) 
ό παπαψ ύγος, ήτοι μικρόν τ ι  ίστίον, όθόνχ/. I

Π.
Ποΰς’ ό· (icoute) σκότα. Οί μεταφρασταί τοϋ κανονισμού 

τής έπί τών Βασιλικών πλοίων υπηρεσίας, κατά λέςιν τό Γαλ
λικόν κείμενον μεταφράζοντες ήρμήνευσαν τό τοΰ Γαλλικού κα
νονισμού (β), chaque icou te  de hune εχαστο ι πόδα χα ρ χη -  
clov (γ), ήτοι χάβε σχότα τής χόφας! Τό μέγα τούτο ναυτικόν 
φιλολογικόν αμάρτημα έπικυροϊ τό τών αρχαίων ού παγτος πλεΐν  
είς Κόρινθον.

(«}. Ειν3φώντος Ελλ. οιολ. 6 '. χ«φ. ά. παρ. 19 χα ΐ βιδλ. ς ’. χ»φ, 6 '.  παρ. 37 .
(β ). · 1 ί .  o rd o n n an c c  du  R o i tu r lo  service ee l. χ«φ«λ. 7 παράγραφο; ·*·
(γ). *'|ί» παρϊ'ρτψα «ί; rirt xawvKTub'» τί{ «πΐ των &αιιΜ*ύν πλ»ιω» 

4πτ,ρ!·ι«; esX'i{ 35 αρβρον 11* ατίχ. 1.
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Οί πόδες διακρίνονται άλληλων διά τών ονομάτων τών ίςίων 

τά όποϊα έντείνουσιν· ούτω λέγομεν ό πούς τής οθόνης (I 
icou te  de la grande voile) ή σκότα τής μαΐστρας. —  Ό  ποΰς 
τού άρτίμοΥος (Γ £coute de misaine) ή σκότα τού τρίγκου.—  
Ό  ποϋς τοΰ ουραίου (Γ icou te  de brignantine) ή σκότα τ?,ς 
μπούμας. —  Ό  ποϋς τοΰ δόλωνος, τοΰ αχατίου, τον έπιδρόμου 
(Γ icou te  de petit hunier, de grand hunier, de perroquet de 
fougue) ή σκότα τού παροκέτου, τής γάμπιας, τής κοντραμε- 
τσάνας.— Ό  ποΰς τυΰ σιπάρου, τοΰ γάρους, τοΰ τερθρωτήρος 
(Γ £coute de grand foe, de petit foe, de tourm entin) ή σκότα 
τοϋ φλόκου, τού κοντραφλόκου τής τριγκετίνας κτλ. Τών μεγά
λων ιστίων, τών άκατίων, τών φωσώνων καί τών φωσωνίων 
οί πόδες διακρίνονται άλληλων, όταν μεν τά πλοιον άντιπλεη, δια 
τών έπιθέτων προσήνεμος, ύ πηγεμός, όταν όε ούριοδρομή, διά 
τών έπιθέτων δεξιός, αριστερός" ούτω λεγομεν ό προσήνεμος  
ποΰς [τού δεινός ίς-ίου] (Γ icou te  du vent) ή σοβράνο σκότα.—  
Ό  υπήνεμος ποΰς [τοϋ δεινός ις-ίου] (Γ £coute sous le veut) ή 
οοτάβέντο σκότα. —  Ό  δεξιός ποΰς (Γ icou te  de tribord) ή 
σκότα άπό τά  δε;ιά .— Ό  αριστερός ποΰς (1 icou te de b&bord) 
ή σκότα άπό τά  άριστερά.

Πρότονος· ά· ( ita i)  στάντσος, στράλιο. Κακώς είς τόν κανο
νισμόν τής έπί τών Βασιλικών πλοίων ύπηρεσιας ώνομασθησαν 
πρότονοι τά σχοινιά είς τά  όποια χρεμώνται τά πλυμένα  δια  
νά στεγνώσωσιν, διότι παρά τοϊς άρχαιοις οί πρότονοι έχρησι- 
μευον πρός ύπο^/'ριζιν τού Ιστού και όχι διά γα στεγνωνωνται 
τά  πλυμένα . Ό  Πρότονος θεωρείται καί ε'ναι £ν τών κυριωτέρων 
άραένων διά τούτο πάλαι ποτέ έπωνομάζετο σωτήρ τοΰ πλοίου.

Οί πρότονοι διακρίνονται άλληλων διά τών ονομάτων τών 
Ιστών καί τών Ικρίων τά  όποϊα στηρίζουσιν ούτω λέγομεν, ό 
πρότογος τοΰ μ ίγ ά ίο υ  η τοΰ άχατίαυ ίστοΰ  (1 £tai du grand 
m4t) ά στάντσος τοϋ μεγάλου καταρτιού. —  Ο πρόγονος τοΰ  
έμπροσβίου ίστοΟ (Γ <Hai de misaine) ό στάντσος τοϋ πλωριοϋ 
καταρτιού. —  Ό  πρότογος τοΰ άχατίου ίχρ ίον, ή β πρότογος 
τοΰ άχατίαυ  (Γ 6tai du grand mat de hune) τά στράλιο τοϋ 
τσιμπουκιού τής γάμ π ιας.— Ό  πρότονος τοϋ ίχρίου τοΰ έμπο- 
αθίον ψώσωνος ή ό πρότογος τοΐ· ίμπροοβίοο γώσωγος (1 i ta i



«fepelit mat de perroquet) τό στράλιο τοΰ τσιμπουκιού τοΰ 
πλωριού παπαφόγου κτλ.

Π οδεω ν  δ* ι boulieu) μπουρίνα· οί ποδεώνίς διακρίνονται άλ- 
λνίλων διά τών ονομάτων τών ίς-ίων τά  όποια άνοίγουσιν· ουτω 
λέγομεν ό πυδεών τοϋ άρτέμανος (la bouline de misaine) 
μπουρίνα τοϋ τριγκου κτλ.

Ποδίζω· (arriver) ποδίζω.
Ποδίσκος· ό* (cargue-point) μπούνια, σκοτίνα· Οί ποδίσκο*, 

διακρίνονται άλληλων ώς οΐ πόδες. *
Σ.

Σ υμπ ίπ τω · (aborder) τρακάρω, τσατεύω. ή  .τυχαία καί 
κατά συγκυρίαν σύγκρουσις πλοίων λέγεται σύμπτωσις, ή δέ 
κατ’ εχθρικών πλοίων έπαγωγνι ονομάζεται ϊμ βολή .

Σ έμπ τω σ ις · V (abordage) τσάτευμα, τράκο, τί τρακάρισμα. ·
Σ πά θ η · ή· [τής κώπης] fpalej πάρα, τό πλατΰ μέρος τής 

κώπης.
Σ καλμ ός· ό· (tolet) δ σκαρμός τοϋ κουπιοϋ.

Τ.
Τροπω τηρ* ό· (estrope, erseau) τροπωτν'ρα.

------------------------- I - · -------------
Διορθώνεις τοΰ δευτέρου φυλλαδίου.

Σ λ .  37 στίχ. 2 αντί πλϋο γράφε πλοΰ. —  Σίλ. 39 στίχ . 13 βκτΐ Εΰγλωτος 
γράφε Εύγλωττος. —  Σίλ. 42 υ :ίχ . 7 υ.ετά τ^ν λέξιν προοίου; προ'σβες τά ς  
λε'ζεις του εϊς. - Σελ. 46 τ  Γ . 3 ί  άντι όθώνη γρά ;«  όθονκι — -ελ- 47 ®τίχ.
5 άντι τίβρωττρ γράφ* τερΊρωιϋρ, και στίχ, 6 άντΐ τρουγκιντίνα γρ χβ ι 
τριγκετίνα, και στίχ . 9 άντι σχυπααάρι γρ ίφ ε  σκοπ*(ΐ.άρί.

Πίναξ Α'. Σελ. τ ',  avTtxp'j του άρ:0αοϋ 9 5  και 96  εί; τήν βτνίλτ,Ί τών 
ουισιτίων γράφε τ ί»  λε'ξιν όαοίως. Η <ί« φρ-ifric ά. και S '. τ(5< ύπαξ'.ωμχ 
τικών ιτριιτει να x a rx o io a jS i £->ο βπχους κατωτε'ρω.

Πίνας Β'. αριθμό; G άντι ιϊ: ιτυρίϊιίαποθτίκτ,ν γράφε εις τ^ν n u p iT fia r to fe w  
Τΐίναξ Γ '. Σ τίχ . 2 άντι κατάλογος τώ ν έιτιδχτών γράφε κατάλογο; τώ» 

ίιιβ χτώ ν, και στίχ. 3 άντι ΐ~:οχ?Χ'. γράφε έαοάται, κ α ι’βτίχ , 20 άντι 6',τι- 
θό; το5 πλοιάρχου γράφε δοτ,βό; του τοιχάρχου.

Ό  Σ υ ν τ ά κ τ η ς
Γ. ΖΩΧΙΟΣ Υ π ο π λ ο ία ρ χ ο ς .·

Κ Κ. Τ Η Σ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ  Γ· Ρ Λ Φ Α.
(Παρχ τ ί̂ οδ& Αίριανοϋ.)
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λ', (iis HsXiissv (fu/AxisVi τ^τν)

Ιΐίναξ Si« τοϋ όποίου π ρ ο ο ρ ίζ ε τ α ι  * άπό ένός άχιννίτου αντικειμένου άπόστασις πλέοντος πλοίου.

Γωνίαι τ ής πορείας καί τ ι ς  α'Λ! αντιστοιχίας.

Καιο̂ ΰ
τέταρτα 2 n 3 M 4 •  »| 5 51 6 6 | | 7 7 Μ 8 ® 3 9 9 *  1 10

3 1 1 ,
4 1,00

4 | 0 ,81 1,23

5 0 ,6 9 1,00 1,45

5 i 0 ,6 0 0 ,8 5 1,17 1,66

6 0 ,5 4 0 ,7 4 1,00 1,35 1,85

6 i 0 ,4 9 0 ,6 7 0,88 1,14 1,50 2,0 2

7 0 ,4 6 0,61 0 ,7 9 1,00 1,27 1,64 2 ,1 7

7 10 ,4 3 0 ,5 7 0 ,7 2 0,90 Μ I 1,39 1,77 2 ,30

8 0 ,4  1 0 ,5 3 0 ,6 7 0,82 1,00 1,2 2 1,50 1,87 2,41

8 i 0 ,4 0 0 ,5 1 0 ,6 3 0,76 0 ,9 2 1,09 1,31 1,58 1,96 2 ,5 0

9 0 ,3 9 0 ,4 9 0 ,6 0 0,72 0 ,8 5 1,00 1,18 1,39 1,66 2 ,0 3 2 ,5 6

9 10 ,3 8 0 ,4 8 0 ,5 8 0,69 0 ,8 0 0 ,9 3 1,08 1,25 1,46 1,72 2 ,0 8 2 ,6 0

10 0 ,3 8 0 ,4 7 0 ,5 7 0,66 0 ,7 6 0,88 1,00 ι7 η 1,31 1,51 1,76 2 ,1 1 2,61

10 i 0 ,3 8 0 ,4 7 0 ,5 6 0,65 0 ,7 4 0 ,8 4 0 ,9 4 1,06 1,19 1,35 1,55 1,79 2 ,12 2 ,6 0
1 1 0 ,3 9 0 ,4  7 0 ,5 6 0,64 0 ,7 2 0,8 1 0 ,9 0 1,00 1 . 1 1 1,24 1,39 1,57 1,80 2, 1 1 2 ,5 6

11  i 0 ,4 0 0 ,48 0 ,5 6 0,63 0 ,71 0 ,7 9 0 ,8 7 0 ,9 5 1,05 1,15 1,27 1,41 1,58 1.79 2,08 2 ,5 0
12 0 ,41 0 ,48 0 ,5 7 0,64 0 ,71 0 ,7 8 0 ,8 5 0 ,9 2 1,00 1,08 1,18 1,29 1,41 1,57 1,76 2 ,03 2,41
12  ^ 0 ,43 0,51 0 ,5 S 0,65 0,71 0 ,7 7 0 .8 3 0 ,9 0 0 ,9 7 1,03 1 , 1 1 1,20 1,29 1,41 1,55 1,72 Γ,96
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