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L  Ν Α Υ Τ Ι Κ Η .

ΪΙερΙ σχήμ α το ς χαϊ μεγέθους τής γη ς  χαι 
περί δρομομέτρου·

ή  γη, τό ποτε τοΰ σύμπαντος κόσμου κέντρον, της Εδέμ ό 
παράδεισος καί τοΰ άερόεντος αδου τά  σκοτεινά προπύλαια, τοΰ 
κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν θείαν πλασθεντος ανθρώπου το 
έφημερον σκήνωμα, τών αγγέλων ή κατοικία καί τοϋ πεπτωκό- 
τος Εωσφόρου το ενδιαίτημα, είναι παμμέγεθές τ ι  εις τόν αιθέρα 
έπαιωρούμενον σώμα σφαίραν ανώμαλον καί πρός τους πόλους 
πεπιεσμένην όμοιάζον. Ταύτης τά  έγκατα άσβεστον πυρ κατα
καίει, έττί δε της έπιφανείας της έξαπλοϋνται τών αγαθών καί 
τών φαύλων αί χώραι, τών Εσπερίδων οί άνΟοεντες καί καρπο- 
φοροι κήποι καί τών Σκυθών αί άβατοι καί τριβόλων μεσταί 
τηλουροί έρημιαι. ©ρηνοι καί κοπετοί καί φωναί χαράς καί 
άγαλλιασεως συναμα απ αΰττ,ς άναβαίνουσι, τούς καρπούς της 
δ '  τρώγοντας διατρέφονται καί ό άνθρωτος καί ό οφις, οί αδιάλ
λακτοι οΰτοι άλληλοκτονοι εχθροί. II γή είναι τ/,ς θνητής κ τ ί
σεως ό μετάρσιος τάφος, οί δε κόλποι της περιέχουσι της ζωής 
καί τοϋ θανάτου τά  πρώτα σ το ιχ /α . ό  άνθρωπος α π ' αϋτής 
πλασθ-ις ελ^φθ/ι και εις α^τ/ιν θνησκων α~ερχετχι, Ιίερί εαυτην
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ή γή «τρεφόμενη (α) παράγει τά ; ημέρας καί τάς νύκτας, περί 
τόν ήλιον δέ περιπολοΰσα πλανάται πλάνην άγνωστον καί ξέ
νη* (β), τό άπειρον τοϋ διαβήματος περιτοέχουσα καί τοϋς αιώ
νας, τά  ετη καί τοΰ ένιαυτοϋ τάς ωρας ώρονομοΰσα.

(α ). Αί χατά τοΰ συστήματος τοΰ άποδεχομένου 'τ,ν περί τόν ίδιον αϋττς 
άξονα περιστροφικήν κίνησιν τ ις  γής ί«ισνιμο'τεραι εκστάσεις, αί κατά και
ρούς παρά διάφορων έκτεθεΓσαι, είναι αί έξής.

α .  Αν πραγματικός ή γ ΐ  περιεστρέφετο πε'ριξ τοϋ ιδίου α ύτΐ; άξονος, 
έκαστον σημεΓον τοΰ ισημερινού ήθελε διατρέχει άνά πάσαν μέν ώραν 900  
μίλια, άνά πάν δε λεπτόν αΰτΐς 15 . Αλλά ταχύτης τοσαύτη δέν δύναταί νά 
άποδοθίί είς όγκον έπι τοσοΰτον μέγαν ώ; τον τ ις  γ ίς , itoTt υπερβαίνει τήν 
τοΰ ΐχ ο υ , είναι δέ τό ΐμεσυ σχεδόν τ ις  ταχύτατος τ ις  άπό στόμα πυροβόλου 
έκπεμπομένης σφαίρας.

6'. Αν τι περιφορά τ ις  γ ΐς  ήτον άληθής, τά  άπό τήν κορυφήν πύργου τινός 
χαταρριπτο'μενα σώματα δέν ΐθελον πίπτει κατακαθετως προ; τήν βασιν 
αύτοΰ, διο'τι ΐ  γ ΐ ,  βιαίω; περιστρεφόμενη έκ ίυσμώ ν πρός άνατολάς και φε- 
ρουσα μετ' αΰτΐς τόν πύργον, ήθελε προχωρεί και παραιτεΓ πρός δυσμάς τό 
καταπίπτον σώμα.

γ '. i l  περί τ ις  περιστροφής τ ις  γ ΐ ;  δο'ξα αντιβαίνει είς διάφορου; ρήσει; 
τών ‘Ιερών Γραφών.

Τάς ί ,στάσεις ταύτας άναιροΰσιν α! άκριβέστεραι παρατηρήσεις και ό 
έρθό; λογος. Και ά .) άν ή ταχύτης τ ις  γ ΐς  θεωρΐται απίθανο;, ή τοΰ ί,λίου 
οστι; -ήθελε διατρέχει καθ’ ίκάστην (άν ή γ ΐ  ήτον ακίνητο;) πε'ριξ τ ΐ ;  γ ΐ ;  
περιφέρειαν άκτΓνος 8 2 0 0 0 0 0 0  μιλίων περίπου, ήτοι 6 0 0 0  σχεδόν μίλια άνά 
πάν δεύτερον, είναι άκατανο'ητο;. Αΰτη δέ έκμηδενίζεται συγχρινομένη με τήν 
τών άπλανών άστέρων, ο'ίτινες, καί τοι πρός τάς εσχατιά; τοΰ άχανοΰς δ ια 
στήματος περιπολοΰντε; και πιΟανώ; άνισάκι; άφ’ ήμών άπέχοντες, ήθελον 
περιτρέχει τήν γ ΐν  έντός 24 ώρών με ταχύττ,τα; άνυπερβλήτους, άνίσους 
χαι τοιαύτας, ωστε πάντοτε νά ΰπάρχιρ ί  αΰτή έν τώ ούρανω τών άστρων 
διάΟεσι;. i  i '  άνερμήνευτος αϋτη τών κινήσεων αρμονία επρεπε νά διατηρή- 
τα ι μο'νον μεταξύ τών άπλανών άστέρων, περί τ ις  άφ’ ήμών άποστάσεω; 
τών οποίων δέν γνωρίζομεν τί θετικόν, άλλα και μεταξύ τών πλανητών, τών 
όποιων a t  άπό τ ις  γ ΐ ;  άποστάσει; μεταβάλλονται κατά πάσαν στιγμήν, και 
τών κομητών, τών οποίων αί κινήσει; και αί διευθύνσεις διαφέρουσιν" ενί λο'γω 
επρεπε τό πάν ό'λον νά κινήται μέ ταχύτητα παράδοξον ένταυτφ κ«ι άκα- 
τάληπτον, ή γ ΐ  δέ, ε'ν τοΰ άπείρου σημιΐον, νά ήρεμη.

έκτος τούτου, αν ή γ ΐ  ήτον άκίνητο; τό δέ σύμπαν πε'ριξ αύττς περιεστρέ- 
φετο, έπρεπεν είς τ ΐ ;  γή ; τόν πύρινα, εις τό μικρόν αύτό τοΰ Κο'σμου άτομον 
νά έμφωλεύνι ισχυρά τις καί άκατανόητο; δύναμι;, τά  άπειρα και το μέγεθος καί 
τό πλήθος ούράνια σώματα συνέχουσα καί συντηρούσα αύτά, και τοι ταχει 
άνυπερολήτω κινούμενα έντός τών τροχιών των, άπό τών όποιων να ίκφύγωσι 
τείνουσι υπό‘τ ΐ ;  κατ’ άναλογίαν τ ί ;  μάζη; καί τοΰ τετραγώνου τή; ταχύτητος αύ- 
ξανομένης άποκε'ντρου δυνάμεως διωκόμενα, ft <S’ ενέργεια τής παραδο'ξου ταύτη- 
δυνάμεως τΐ,ς γής άντί νά έξασθενήται καθ’ οσον τά άποστήματα αύξάνουσιν;
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t_ Της γήινου έπιφα ίας τό τέταρτον περίπου κατέχει ή ξηρά, 
τά  δέ λοιπά τρίτα τέταρτα καλύπτουσι τής αβύσσου τά  ΰδατα* 
πάντα δε ταΰτα ττυνέχ£ι καί είς £ν συντηρεί ιδιαιτέρα τις δύ
ναμής βαρύτης  καλουμένη. Είς ταύτην ΰπείκουσι καί τά  έπί τής 
γής καί τά  περί τήν γήν υπάρχοντα σοίματα, καί συρόμενα ύπ’ 
αύτής πρός Ιν καί τό αύτά σημεΐον ρέποντα καταπίπτουσιν. Εκ 
τούτων δέ επεται οτι τής γής τό σχήμα πρέπει νά ηναι σφαι
ρικόν, ούδ’ είναι παράδοξον νά ΰπάρχωσιν άντίποιϊες, άνθίωποι 
δηλαδή κατοικοΰντες τά  δύο άκρα μιας τών διαμέτρων τής γης, 
δ ιότι καί είς τάς δύο ταύτας έναντίας θέσεις ό Ουρανός καί οί 
άστέρες ύπάρχουσιν ύπέρ τάς κεφαλάς, ή δέ γή ΰπό τους ττόδας 
τών κατοίκων, οίτινες συνέχονται καί διατηρούνται έπί τής έπι- 
φανείας της πρός τό κέντρον αύτής νά πέσωσι τείνοντες.

έπρεπε ν’ αύξάννι άναλο'γως καί οίίτως, ωστε ν* άποτέλή συνεχή τινα καί όμο, 
«ιδγι κίν*σιν. έπ ειδή  δ« τά  κέντρα τών περιφερειών τάς οποί*; τά  ουράνια 
σώματα, περι τήν γ ΐν  καθ’ Ικάστην περίπολοΰντα, ήθελον περιγράφει ύπάρ- 
χουσιν έπί τοΰ άξονο; τής γής, έπρεπεν ί  σίξων οίτος, ήτοι μία άΰλο; και 
ύποτιθεμενη γραμμή, νά χαίρη παράδοξον τινα ιδιότητα έξαφανίζουσαν τά ;  
άποκέντρου; δυνάμεις. Εντεύθεν επεται οτι ί  ηρεμία γη ; δέν συμβιβάζεται 
μέ τού; νομού; τη; ρ-ηχανικΐ;, μέ τοΰ; νομού; τ?.; φύσεω;, καί διά  τώ τ»  
«ΐναι φύσει αδύνατο;, β '.) Τό άπό τήν κορυφήν πύργου τινό; κ*τα£ριπτο'με- 
νον σώμα πίπτει κατακαθε’τω; πρό; τήν βάσιν αύτοΰ, διότι έκτο; τνί; βαρύ* 
τητο;, η τι; τό έλκει πρό; τό κέντρον τ ΐ ;  γη;, μετέχει ολη; τή; ταχύτητος 
αυτή;* όθεν καί πρό; τά  κάτω φέρεται καί πρός τά  προ'σω έκ δυσμών πρό; 
άνατολά; όριζοντίω; προχωρεί1. Διά τοΰτο, κατά τού; νο'μου; τη; μηχανική;, 
τό σώμα ΰπακοΰον είς τάς δύο ταύτα; δυνάμεις πίιϊτει κατακαθετω;, αν τό 
σημεΐον οθεν κατεπεσεν εχ·ρ έπαισθητώ; τήν αυτήν μέ τό εδαφο'; ταχύτητα 
(ώ ; τοΰτο σχεδόν βυμβαίνει έηί πλοίου ίαχυποροΰντο; έπί άκυμάτου θαλάο* 
ση;). Αν τούναντίον ομως ή κορυφή τοΰ πύργου, πολλά υψηλά οΰσα καί πεο:- 
φερειαν εκτενεστέραν περιγράφουσα, ήναι ταχύτερα τή; βάσεως, τό άπ’ αύτής 
καταρριπτο'μενον σώμα δέν πίπτει κ*τακαθέτ»ί πρός τοΰ πύργου τήν βάσιν, 
άλλα προχωρ,Γ ολίγον πρός άνατολά; αύτής. Πείρϋμα τοιοΰτον πολλάκις έπα- 
ναλ^φίέν άπεδειξε τήν άκρίβειαν τής άνωτε'ρω έκτεΟείση; θεωρία;· εί; κατά- 
πτωσιν έκ 200^ποδών 6'ψου; παρετηρήθη 3 μέχρι 4 γραμμώ ν άπο'κλισι; άπό 
τή; καθέτου. Είναι δέ φανερόν ότι τοιούτόυ εϊδου; πειράματα δέν είναι το'σον 
άξιο'πιστα διά τήν σμικροτητα τών ε’ξαγομε'νων · άρκεΓ μο'νον οτι καί τοΰτο 
δέν άντιβαίνει ει; τήν περί κινήσεω; τή; γή ; δο'ξαν. γ '.) Τή; δύσεω; οΐ 
ΐερεϊ; ψευδώ; τά; ‘Ιερά; Γραφά; ίρμηνεύοντε; χατεδίωξάν ποτε τού; όπαδ’ού; 
Τού συστήματο;, τό όποΓον θεωριΓ τήν γ ΐν  ί);  μικρο'ν τινα πλανήτην. Αλλ’ οΐ 
σοφοί χαί τοι άποδεχο'μενοι τά ; λγι'α; Γραφά; ώ; άποκάλυψιν θεία ν, θεω- 
ροΰσιν ιο; έκφράσει; άπλά; χαί μέ τάς γνώσεις τοΰ λαού, πρός τόν ί  ποιόν

ί)*
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Τήν κυοτότητα καί τό σφαιροειδές της γης άποδεικνύουσιν 
αί έξης παρατηρήσεις·

ά. Πελαγιζόμενός τις παρατηρεί έκλείποντα πρώτον μέν τά 
χαμηλά μετά ταΰτα δ έτά  υψηλά τής ξηρας μέρη, καί τοι πολ
λάκις πολύ πλέον τών πρώτων άπέχοντα, κατάγων δέ βλέπει 
ποώτον τά έπηρμένα καί κατόπιν τά  ταπεινά έπί τής ξηρας 
υπάρχοντα αντικείμενα.

Οί έπί τών καρχησίων καί τών τέρθρων τών ιστών άναίαί- 
νοντες διακρίνουσι πρός τάς έσχατιάς τοϋ όρίζοντος πράγματα 
πάντη άόρατα εις τους έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ πλοίου 
διαμένοντας.

Οί πάραλοι βλέπουσι πρώτον τά  άκρα τών ίς-ών τών κατα- 
πλεόντων πλοίων καί μετά ταΰτα τά  σκάφη· καί άντιστρόφως 
τών άναγομένων πλοίων εξαφανίζονται πρώτον τά  σκάφη καί 
ύστερον οί ίστοί. Τοΰ φαινομένου τούτου κύριον αίτιον είναι τδ 
κύρτωμα τής έπκρανείας τής θαλάσσης, τό όποιον βαθμηδόν 
άνυψούμενον παρεντίθεται μεταξύ τοΰ θεατοΰ καί τοΰ αντικει
μένου καί αποκρύπτει πρώτον μέν τά  κατώτερα, ακολούθως δέ 
τά  άνώτερα αύτοΰ μέρη.

άπετείνοντο, συμφώνους τ» ; ρήσεις εκείνα;, τάς οποίας άλλοτε πολλοί μετεχει- 
ρίσΟησαν ώς μέσα άποίείξεως τ ις  ηρεμίας τ ίς  γ«ς. Αν 4 Ίησοϋς τοϋ Ναυή 
τούς λμορραίους έπιίιώκων άνέκραζεν (άντι τοϋ γνωστοϋ “  σ τ ή τ ω  ό ή λ ι ο ς  
κ α τ ά  Γ α β α ώ ν  κ α ι  Υΐ σ ε λ ή ν η  κ α τ ά  φ ά ρ α γ γ α  Α ϊ λ ω  ν “ )  στήτω ή 
γη , οί υίοι "Ισραήλ άφεύκτως ήΟελον τον έκλάβει ώς παραφρονοΰντα και $ * ι ·  
μονιζομενον, ίιο τ ι οΰτε έν τί, Αίγύπτω ουτε έν τΐ. έρήμω ΐκουσάν ποτε Μ α -  
σκδμενον τοϋ Πυθαγόρα ήτοι τοϋ Κοπερνίκου το σύστημα. Και τοϋ θεοϋ οί 
άγγελοι μετά τών ανθρώπων συναναστρειρδμενοι άναγχάζονται νά λαλώσι τών 

θνητών τ^ν γλώσσαν.
(β ). Λι’ άλλεπαλλήλων παρατηρήσεων άπείεί/.Θη οτι ό ήλιος π;ριστρί·;εται 

πέριξ τοϋ ϊίίου αύτοϋ άξονος· έκ τούτου λοιπόν άναντηρρήτως ?πεται δτι ό 
μέγας οϋτος τ ί ;  ήμέρας φωστήρ <Γεν ήρεμεϊ οΜ ’ έν τώ μέσω τοϋ στερεώματος 
ακίνητος ΐσταται, άλλά κινεΓται καί άπό τόπου ε·.ς τδπον μεταοαινει το απει- 

ρον ^ιατρέχων.
Πολλοί παρατηρήσαντες δτι, προϊδντων τών αιώνων, ή λάμψις άστέρων 

τινών τοϋ Ηρακλέους αυξάνει, άπείέ/,θησαν δτι τό ίλιακόν σύστημα πρός, τον 
αστερισμόν τοϋτον ρίπον κατευβύνεται. λλλ-ι πάλιν ύποΟίτουσιν δτι ύπαρχε t 
σ ώ μ ά τι μέγα σκιερόν, και ί ι ά  τοϋτο άδρατον εϊς ήμας, πέριξ τοϋ οποίου ό 
ήλιος περιπόλων σύρει μετ’ αΰτοϋ τού; πλανητα; με τούς ^ορυφοροΰς των και 
όλους τους κορ,ητας.

*:*§§> 124 <§§*Ss» β . Εκ τοϋ στρογγύλου τής έπιφανείας των ΰδάτων συμπε
ραίνει τις δτι καί τής ξηρας ή έπιφάνεια είναι, έκτος μικρών 
τινων ανωμαλιών, στρογγύλη. Καί τώ  ό'ντι τά  υψηλότερα όρη 
μόλις εχουσιν όκτώ έ'ως δέκα μιλίων κατακάθετον ύψος* άλλά 
τά  υψη ταΰτα εκμηδενίζονται συγκρίνόμενα μέ τής γής τάς 
διαστάσεις. Εκτός δέ τούτου ή μικρά τώ ν ρείθρων τών ποταμών 
πρός τήν θάλασσαν ροή άποδεικνύει οτι τής ξηρας ή έπιφάνεια 
ολίγον άναβαίνει υπέρ της θαλάσσης τά  νώτα· έξ αναλογίας δέ 
συμπεραίνεται ότι, άν ητο δυνατόν ν’ άπομακρυνθη τις τής γής 
κατά διάς-ημά τ ι  μέγα, ήθελε τήν ΐδεΐ στρογγύλην ώς τόν ήλιον 
καί τήν σηλήνην.

γ '.  Τό σφαιροειδές τή ς  γής έπιμαρτυροΰοιν οί περί τήν γήν 
περίπλοι. Ποντοπόροι, τήν θάλασσαν περιτοέχοντες, άνεκάλυ- 
ψαν νέον ουρανόν άντί τοΰ παρ’ ήμϊν γνωστοΰ, καί εΤδον τό 
άντίθετον μέρος τοϋ στερε ώματος· πρώτος δ" ό Μαγελλάν τήν 
γήν περιπλεύ-ας, καί κατόπιν αύτοΰ πλήθος άλλοι έβεβαίωσαν 
ότι πορευόμενός τ ις  άκαταπαύστως πρός άνατολάς έπιστρέφει 
είς τόν τόπον τοΰ απόπλου άπό δυσμών ερχόμενος.

δ \  Διά τών διαφόρων καταμετρήσεων της έπιφανείας της 
γ7,ς άπεδείχθη έναργέστατα τό σφαιροειδές αύτής σχήμα, καί 
είναι πλέον άναντίρρητον ότι ή γή είναι στρογγυλόν τ ι σώμα 
μετέωρον είς τό διάστημα ύπαρχον καί ύπό τοΰ ούρανοϋ παντα
χόθεν περικυκλούμενον. Είς τήν αλήθειαν ταύτην έπις-ηριζόμενοι 
οί θαλασσοπόροι διατρέχουσιν ασφαλώς καί άφόβως τάς αχανείς 
τών θαλασσών έκτάσεις, τήν στάσιν των καθ’ έκάστην προσ- 
διορίζοντες έπί τή βάσει τοΰ σφαιρικού τής γής σχήματος. 0 
Κολόμβος, πρός άνεύρεσιν τής Αμερικής πορευόμενός, δέν είχε 
τάς αύτάς μέ ήμας περί τοϋ προκειμένου βεβαιότητας, μυρία 
όμως άλλα διδόμενα τόν έ'πειθον ότι ή γη είναι πανταχόθεν 
στρογγύλη· είς τοϋτο δέ θαρρών ήλπιζε νά συνάντηση τάς άνα- 
τολικάς Ινδίας άπό δυσμών άναβαίνων.

έ. Τό σφαιροειδές τής γ ϊ ς  σχήμα καταφαίνεται καί άπό τάς 
εκλείψεις τής σελήνης, έπ ί τλϋ δί:κου τής όχ:ίας έξεικονίζεται 
τό πανταχόθ.ν κικυρτωμένον σώμα τής -,ής, κυκλικήν σκιά·» 
προ> άλλον.
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ΐΐκ τής κατά τόπους καταμετρήσεως μιας μοίρας τοΰ γήινου 
μεσημβρινού άπεδείχθη ό'τι ή γή  είναι σφαιροειδές τ ι σώμα πε- 
πιεσμένον μεν πρός τους πόλους, έξογκωμένον δέ πρός τόν ιση
μερινόν. ό  M aupertuis και ό Bouguer καταμετρήσαντες εις τήν 
Λαπωνίαν καί τό Περοϋ μίαν τοΰ μεσημβρινού μοίραν, ό μέν 
εύρε τό μέγεθος αύτής ίσον μέ 5 7 4 0 5 , ό δέ ίσον μέ 5 6 7 3 7  
Γαλλικάς όργυιάς. ό  D elam bre προσδιώρισεν είς τήν Γαλλίαν τό 
μέγεθος μιας μοίρας τοΰ μεσημβρινού ίσον μέ 5 7 0 0 7  όργυιάς. 
ΐ;κ τούτου λοιπόν επεται οτι, οσον τις πλησιάζει τους πόλους 
τής γής, τόσον τά  μεγέθη τών μοιρών τοϋ μεσημβρινού αύςα- 
νουσιν, ήτοι πρός τους πόλους ή γή εύθύνεται, καμπυλοϋται δέ 
προς τόν ισημερινόν. Επειδή όμως τό πραγματικόν τής γής 
σχήμα ολίγον διαφέρει τοΰ σφαιρικοϋ, εις τήν ναυτικήν ή μ έν 
γή θεωρείται σφαίρα εντελής, ό δέ μεσημβρινός κύκλος τέλειος.

II μοϊρα ένός μεγίστου τής γής κύκλου λαμβάνεται κατά 
μέσον ορον ίση μέ 5 7 0 3 0  Γαλλικάς όργυιάς· οθεν τό έ'ηκος·όν 
αυτής ήτοι τό λεπτόν, η τό ναυτικόν στάδιον (α), περιέχει
9 5 0 ,5  όργυιάς. Διά δέ τοϋ υπολογισμού εύρέθη ή μέν διά τοϋ 
πόλου διερχομένη άκτίς τής γής ίση μέ 3 4 3 3  στάδια, ή δέ 
άκτίς τοϋ ίσημερινοΰ ίση μέ 344 4· οθεν 11 περίπου στάδια 
είναι τοϋ πόλου ή πίεσις, ήτοι είναι ίση μέ τό , Jy  περίπου 
τ ί ς  άκτϊνος τοΰ ίσημερινοΰ. Εκ τής άκτϊνος τής γής δύναταί τις 
νά συμπεράνη καί τής έπιφανείας καί τοΰ όγκου της τήν εκτα- 
αιν. Αλλά τ ί είναι ό μέγας ούτος ογκος μέ τό παν συγκρινό- 
μενος; Μηδέν. Κ αί αυτή τής απέραντου τροχιάς τής γής ή δ ιά 
μετρος μέ τήν άφ’ ήμών άπόστασιν τών απλανών άστέρων 
συγκρινομένη μηδενίζεται· καί σήμερον καί μετά εξ μηνών 
παοέλευσιν, ήτοι καί άφοΰ μεταβώμεν είς τόπον κατ’ εύθεΐαν 
άπέχοντα τής σημερινής στάσεώς μας 170  περίπου ναυτικών 
σταδίων εκατομμύρια, βλέπομεν τούς άστέρας κατέχοντας τόν 
αύτόν έν τώ  ούρανώ τόπον, ήτοι την αύτήν, δηλαδή μηδεμίαν 
παρά.Ι.Ια/,ίκ  έχοντας· οθεν ή άμέτρητος μετάστασίς μας είναι 
τώ ν ποσών τό έλάχις·ον μέ τόν ούράνων καταμετρουμένη πήχυν.

(α ) Τ ,ϋ λοιποδ Οίλιυ.ΐ·/ οννχάζίΐ ν α υ τ ι κ ά  σ τ ά δ ι α  τ χ  τής
i n i  τά τώ, ’Ιταλών y.x: τΜν Αγγλων ναυτι::* μ ίλι» .
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Πόσον ό άνθρωπος, ό άλαζών, ό μέγας ούτος δυνάστης τής γής 
χοταπός φαίνεται ενώπιον τοΰ έπιβαι'νοντος τά  νέφη, τοΰ έπί 
πτερύγων άνέμων περιπατοΰντος, τοΰ ώς ίμάτιον τήν άβυσσον 
περιβαλλομένου! Τοΰ ανθρώπου τό άπειρον έν τώ  ούρανώ λογί
ζεται μηδέν, ή σοφία του μωρία, τά  βασίλειά του, δλη ή δεσπο
τεία του ούδ ώς κόκκος άμμου έπαριθμείται! Επί τής άπειρου 
παλάμης τοΰ Αιωνίου τό σύμπαν ναυαγεί, ό κόσμος ό'λος εκμη
δενίζεται. Χίλια ετη ένώπιον Κύριου ώς ήμερα ή έχθές, ήτις 
διήλθεν.

Ολα τά μέσα οσα μέχρι τοΰδε μετεχειρίσθησαν διά τν,ν προσ- 
διόρισιν τοΰ δρόμον, ήτοι τής ταχύτητος πλοίου ποντοποροΰν- 
τος, κύριον σκοπόν έχουσι τήν εύρεσιν άκινήτου τινός σημείου 
έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης, άπό τοΰ οποίου καταμετροΰν- 
τες τό έν ώρισμένω χρόνω διαπλεόμενον διάβημα, έξ άναλογίας 
συμπεραίνουσι τόν δρόμον τοϋ πλοίου, έν δσω τοΰτο διασώζει 
την αύτήν ταχύτητα , τήν όποιαν κατά τάς στιγμάς τής δοκι
μασίας ειχεν.

II προσδιόρισις λοιπόν τής ταχύτητος πλοίου ποντοποροΰν- 
τος υποθέτει όύο ούσιώδη δεδομένα· ά.) άκριβές τ ι μέτρον τοϋ 
χρόνου, ή τούλάχιςον ώρισμένου τινός μέρους αύτοΰ, καί β'.) h  
σημειον ήρεμοΰν καί άκίνητον έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης.

α. Τό μέσον, δι ου έπί τοΰ προκειμένου ό χρόνος δσον ενες·ιν 
άκριβώς καταμετρείται, ε’ναι μικρόν Tt άμμω τότ ώρο.Ιόγιον 
(sablier) ήμίσεος πρώτου λεπτού διαρκείας. Τούτου ή άκρίβεια 
γνωρί,εται διά κοινοϋ τίνος, άλλ’ άκριβοΰς ωρολογίου καί τά  
δεύτερα λεπτά δεικνύοντος, ή διά τοΰ άπλοϋ έκκρεμοΰς. ίδοϋ δέ 
πώς τό έκκρεμές τοΰτο συσκευάζεται καί τίνι τρόπω δι’ αύτοΰ 
τό άμμωτόν έξακριβοΰται.

Πρός την άκραν νήματος μεταξωτού άκλώστου ή κλωστής 
κεκηρωμενης προσδέουσι σφαίραν μολυβδίνην 3 ή 4 γραμμών 
διαμέτρου, την δ ’ άλλην άκραν τής κλως·ής η τοϋ νήματος δια- 
περώντες εις σχίσμα τ ι προβεβλημένου ακινήτου ξύλου, έξαρτώ- 
σιν εςαύτοΰ τήν σφαίραν, ήτις πρός τά  κάτωρέπουσα κατακρε- 
μαται, και την κχτατείνουσιν τόσον, ω ςι τό μεταξύ τοΰ κέντρου 
*·>της και τοϋ σημείου τής ϊξαρτήσεως διάστημα νά έξισωθο μέ



δακτύλους Γαλλικούς 9 γραμμάς 2 ή μέ 0 ,2 4 8 5  του Βα
σιλικού πηχεως (α).

Μετά τοΰ εκκρεμούς τούτου, τοϋ όποιου έκάστη παλινδρομή 
(oscillation) διαρκεΐ 1/2  δεύτερον, παραβάλλει τις τό άμμωτόν, 
θέλων νά βεβαιωθή περ'ι τής ακρίβειας ή τών ελλείψεων του. 
Τότε δε τό άμμωτόν είναι ακριβές, δταν τοϋ άμμου του τό με- 
τά γ γ ί'μ α  διαρκή τόσον, δσον εξήκοντα τοΰ έκκρεμοϋς παλιν- 
δρομαί. 11 παραβολή δμως αυτή έπί τ ί ς  ξηράς μόνον νά γίνν) 
δύναταί.

β '. 0  ακριβέστερος ένταυτώ και εύκολώτερος τρόπος, διά 
τοΰ όποιου κοινώς εΰρίσκουσι τό έπί τ'?,ς έπιφανείας τής πολυ- 
ταρά^ου θαλάσσης ήρεμοΰν καί άκίνητον σημεΐον είναι ό έζνίς* 

Απορρίπτουσιν έκ τοϋ ΰπηνέμου μέρους τής πρύμνης τοϋ 
πλοίου ξύλινον κυκλικόν τομέα, είς τοϋ όποιου τήν έπί τοϋ κέν
τρου γωνίαν προσκολλαται μακρά όρμιά, πέριξ στροφείου περι- 
ελισσομένη, τήν οποίαν έκτείνοντες καθ’ ό'σον τό πλοίον πλέον 
προβαίνει καταμετροΰσι τό ΰπ’ αΰτοϋ διατρεχόμενον διάστημα 
έν τώ  ώρισμένω ‘/ρόνω τοϋ ήμίσεος πρώτου λεπτοϋ. Τόν χρό
νον δε τοϋτον πρός πάντα άλλον άναλογιζόμενοι προσδιορίζουσι 
έπ ί τή βάσει τοϋ καταμετρηθέντος διαστήματος τόν δρόμον τοϋ 
πλοίου, έν δσω τοΰτο διατηρεί την αυτήν ταχύτητα, ό  μέν 
τοαεΰς ονομάζεται σχάφης τοΰ δρομομέτρου, ή όρμιά cjocroc , 
τό δ ’ δλον σκεύασμα ήτοι ό τομεΰς, ή όρμιά καί τό στροφεΐον 
άποτελοϋσι τό λεγόμενον δρομόμετρων.

Τοϋ δρομομέτρου τό σκάφος άπορριπτόμενον εκτός τής πρός 
τά  κάτω ροπή; τήν οποίαν ΰπό τής βαρύτατος συρόμενον λαμ
βάνει, μετέχει καί όλης τής ταχύτητος τοΰ πλοίου, τήν όποιαν 
έπ' αύτοϋ ΰπάρχον απέκτησε. Λιά τοΰτο καί είς τήν θάλασσαν 
καταπεσόν δΐν ί:τα τ α ι οΰδ’ άκινητεΐ, άλλα προβαίνει έπί τά  
πρόσο» παρακολουθούν δι ολ.ιγας στιγμάς το πλοίον οθεν τό

(οι). Τοϋ έχΜίΐ/Λϋ; ■« ίξάρτϊΐτι; α ϊτη Ή ν άρ,αίζί( κυρίως ti; ολα τη: *[«? 
τα πλίττ,, £ ιότι ττρος το«;ΐΓθλονί ixxpsui; κινείται ταχύτερον, 6p*iutep3v 

προς τον ισημερινόν άλλ1 ίπν.'^τι ή έν ολίγφ χ ρονω διάφορα ττ,ς τα/,υτητος 
τ·,',; xm aira; isv  ίΤναι [Λεγάλνι, το περιγρχ'ρίν έ/./.psy.»; δύναταί iiti τοΰ προχει- 
γ.ί-n'j v i  χργ-.ciu r im  τκντοΰ, χωρίς έ τ τ . ς  χρτ'τεύ; τον v i  rpo.-.Uyn ΙκαιιΟη- 
79ν τι λίθος.
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ζητούμενον άκίνητον σημεΐον δέν προσδιορίζεται άμέσως καί 
άμα καταπέσει εις τήν θάλασσαν τοΰ δραμομέτρου τό σκάφος, 
άλλ’ όλίγας στιγμάς μετέπειτα. Εκτός τούτου τό πλοίον προ- 
χωροϋν παρχιτεϊ κατόπιν αΰτοϋ κενόν τ ι, τό όποιον τά  ΰδατα 
συρρέοντα συμπληροϋσι. Τής θαλάσσης δέ τό ρεΰμα τοΰτο μετα
δίδει τάς βιαίας καί άτάκτους κινήσεις του είς ό'λα τά  παρα
κείμενα σώματα· όθεν τό σκάφος τοΰ δρομομέτρου δεν ηρεμεί 
έν δσω πρός τήν πρύμνην τοϋ πλοίου παραπλέει. Ούτοι είναι 
οί λόγοι διά τους οποίους ή δοκιμασία τής καταμετρήσεως τής 
ταχύτητας τοϋ πλοίου άρχεται άφ’ ού τό σκάφος τοϋ δρομο
μέτρου άπομακρυνθή τής πρύμνης διάστημά τ ι ικανόν. Το διά
στημα τοΰτο συνήθως λαμβάνεται ίσον μέ τό ρ.ήκος τοϋ κατα- 
ς-ρώματος, καί διακρίνεται δι’ ιδιαιτέρου σημάντρου προσδιορί- 
ζοντος τό ζητούμενον άκίνητον σημεΐον.

Τό σκάφος τοϋ δρομομέτρου είναι τό έ'κτον μέρος κύκλου 6 
ή 7 δακτύλων άκτΐνος· τό καμπύλον αύτοΰ μέρος έρματίζεται 
μ’ ολίγον μόλυβδον, καί διά τοΰτο βυθιζόμενος ό τομεΰς μέχρι 
τής κορυφής τής έπικέντρου γωνίας του άποφεύγει τοϋ πνέον- 
τος άνέμου τάς προσβολάς, καί κατακάθετος είς τών ΰδάτων τήν 
έπιφάνειαν ίς·αται. ό  σχοΐνος πρός τήν άκραν του έκβάλλει δύο 
μ'.κροΰς πόδας, οιτινες διά ξύλινων περονών έμπηγόμενοι είς τάς 
δύο πρός τήν περιφέρειαν γωνίας τοΰ τομέως τόν διατηροΰσι 
κατ'/κάθετον διαρκούσης τής δοκιμασίας, μετά τό τέλος δέ αύ
τής δι' έπιτηδείας έπιτεχνήσείος εκβάλλονται, διά ν’ άνασυρθή 
ευκόλως τό σκάφος.

Πρός ευκολίαν καί διά ν’ άποφύγωσι τάς συχνάς καί κατά 
πασαν δοκιμασίαν καταμετρήσεις τοΰ σχοίνου διαχωρίζουσιν, 
άπό τοϋ ιδιαιτέρου σημάντρου άρ·/όμενοι, καί σημειοϋσιν έπ’ 
αύτοΰ διά κόμβων (α) πολλά ίσα διαστήματα έξ ών έ'καστον 
ίσοδυναμεΐ μέ τό 12 0 ον τοΰ σταδίου. Επειδή δε ή δοκιμασία 
διαρκεΐ 1/2 πρώτον λεπτόν, μία δέ ώρα περιέχει 1 20 ήμίλεπτα,

(α). Καταχρηστικώς ονομάζουσι κομδους κα·. τάς διαίρεσης του σχοίνου 
τας 'οποίας οί κο'μοοι δεικνύουσιν. Οί μίταφρατται τοΰ κανονισμού ττ,ς έττι 
των Βασιλικών -πλοίων ύπΛρισίας τους κομβους τούτους ώνομασαν θ η λ α ς ,  
Tirot προς Τ';Γς ά/λοις επροίκισαν το VOIUTUOV και με σχοινί α μοστοφο'ρα!



έ'πεται δτι, άν τό πλοΐον κατά τήν διάρκειαν της δοκιμασίας 
διαπλεύσν) διάστημα ΐ'σον μ ’ ενα τοϋ σχοίνου κόμβον, εις μίαν 
ώραν διαπλέει εν στάδιον, άν δέ είς τό ήμισυ τοϋ χρόνοι πρώ
τον λεπτόν διαπλεύσγ] δύο, τρεις, τέσσαρας κτλ κόμβους, είς 
μίαν ώραν διαπλέει δύο, τρία, τέσσαρα κτλ ς·άδια· καί έν γένει 
είς μίαν ώραν τό πλοΐον διαπλέει τόσα στάδια, όσους κόμβους 
διατρέχει έντός ήμίσεος πρώτου λεπτοϋ.

Πρός περισσοτέραν ακρίβεια» διαιροΰσι τά  μεταξύ τών κόμ
βων διαστήματα είς δύο ίσα μέρη, καί προσδιορίζουσιν οΰτω 
καί τά ήμιστάδια. Ο ταν δε τό πλοΐον, ύπό βιαίου ανέμου διω- 
κόμενον, ταχυπορη, άντι τοϋ άμμωτοϋ τών 3 0  '  μεταχειρίζονται 
είς την διά τοϋ δρομομέτρου καταμέτρησιν τής ταχύτατος τοϋ 
πλοίου άμμωτόν 15”, ύπολογίζουσιν όμως τά  ήμίση τών κόμ
βων ώς στάδια ολοσχερή.

0  σχοΐνος διαβρεχόμενος μεν συστέλλεται, εκτείνεται δέ 
άποξηραινόμενος· καί τοϋ άμμωτοϋ ή διάρκεια μεταβάλλεται 
κατά τήν ύγράν η ξηράν τής ατμόσφαιρας κατάς-ασιν. Τά μέσχ 
λοιπόν δι’ ών ό δρόμος τοΰ πλοίου καταμετρείται δέν είναι 
ακριβή, τά δέ προσδιοριζόμενα δ ι’ αύτών έξαγόμενα τοσοΰτον 
μάλλον τών αληθών διαφέρουσιν, δσον ή διάρκεια τοΰ άμμωτοϋ, 
ήτοι της δοκιμασίας ό χρόνος είναι μικρότερος. Διά τοϋτο διορ- 
θοΰται ό διά τοϋ δρομομέτρου προσδιοριζόμενος δρόμος τοΰ 
πλοίου οσάκις παρατηρεΐται έλλειψίς τις ή άλλοίωσις τοϋ σχοί- 
νου ή τοϋ άμμωτοϋ ή καί τών δύο. *Λν π . χ . ό σχοΐνος κατα
μετρηθείς εϋρεθή κατά τό 20™ έκτενέστερος τοϋ πρέποντος, εν
νοείται ότι ό δ ι’ αύτοΰ προσδιορισθείς δρόμος τοΰ πλοίου είναι 
κατά τό 20 'JV μικρότερος τοϋ άληθοΰς, πρέπει λοι~άν ν’ αύξηνθή 
κατά τό 2 0 !rt . Εν γένει δέα ι ΰπεροχαί ή αί έλλείψεις τοΰ προσ- 
διορισθέντος δρόμου τοΰ πλοίου είναι ανάλογοι τών υπεροχών 
η τών έλλείψεων τοΰ άμμωιοΰ καί τών ελλείψεων τών υπε
ροχών τοϋ σχοίνου.

Εξω τούτων υπάρχει καί άλλο αίτιον, διά τό όποιον τά προσ
διοριζόμενα διά τοϋ δρομομέτρου στάδια δέν έκφράζουσι τόν 
πραγματικόν καί ακριβή δρόμον τοΰ πλοίου, είναι δε τό έξής. 
Δια τοΰ σχοίνου εΰρίσκεται κυρίως ή ώ; πρός τό σκάφος τοΰ
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δρομομέτρου σχετική καί οχι ή ώς πρός τά  ήρημοΰντα ϋδατα 
απόλυτος ταχύτης τοΰ πλοίου (α), διότι άν τό πλοΐον πλέγι κατά 
ροΰν τό σκάφος τοΰ δρομομέτρου δέν μένει ακίνητον άλλά συμ
πορεύεται μετά τοΰ σκάφους τοϋ πλοίου* δθεν τό μήκος τοϋ 
σχοίνου παριστάνει τήν υπεροχήν της ταχύτητος τοΰ πλοίου 
σχετικώς πρός τό τάχος τοϋ σκάφους τοΰ δρομομέτρου· ή έπειδή 
έπί τοϋ προκειμένου ό δρόμος τοϋ πλοίου άποτελεΐται έκ δύο 
μερικών ταχυτήτων, έξ ών ή μέν είναι τό αποτέλεσμα τής βίας 
τών άνέμων, ή δ ’ άλλη τής ορμής τοΰ θαλασσίου ρεύματος, ό 
σχοΐνος δεικνύει μόνον τήν πρώτην μερικήν ταχύτητα , ή δ άλλη 
κοινή υπάρχου να είς τε τό πλοΐον καί τό σκάφος τοϋ δρομο
μέτρου μένει άδηλος. Είς τοιαύτην λοιπόν περίστασιν ό δια τοϋ 
δρομομέτρου προσδιοριζόμενος δρόμος είναι μικρότερος τοΰ πραγ
ματικού. Εξ έναντίας δέ είναι μεγαλήτερος τοΰ άληθοΰς, άν τό  
πλοΐον πλέν) άνά ροϋν, διότι είς τήν περίπτωσιν ταύτην τό σκά
φος τοΰ δρομομέτρου άπορριπτόμενον είς τήν θάλασσαν δέν μένει 
ακίνητον άλλά παρασύρεται ϋπό τοϋ ρεύματος καί φεύγει πρός 
τά  όπίσω. 00εν τό μήκος τοϋ σχοίνου παρις·άνει δρόμον τοσοϋ- 
τον μεγαλη'τερον τοΰ άληθοΰς, δσον μεγαλητέρα είναι τοΰ ροΰ 
ή ταχύτης. Εν γένει δε όποιανδήποτε καί άν σχ·/ιματίζνι γωνίαν 
τοΰ ρεύματος ή φορά καί τής πορείας ή διεύθυνσις, διά τοΰ δρο
μομέτρου δέν δύναται νά προσδιορισθϊ] τό άποτέλεσμα τής ροής 
τών θαλασσίων ϋδάτων. Διά τοΰτο τό δρομόμετρον είναι άναγ- 
καΐόν τ ι καί πρόχειρον πρό; εΰρεσιν τής στάσεως τοΰ πλοίου 
μέσον, άλλ’ όχι καί ακριβές. Εκ μόνων τών όψεων τοΰ ούρανοΰ ό 
ναύτης δύναται νά γνωρίσνί άκριβώ; v r ^ /ώκεανοϋ τό σημεϊον, 
έπί τοΰ οποίου τό πλοΐόν του πλέον Ι · Μ Η  ό  ουρανός είναι ό 
μέγας, ό αιώνιος, ό μόνος ακριβής ναυτικός χάρτης. Επ’ αύτοΰ ό 
Δημιουργός τοΰ παντός μυστηριωδώς έξεικόνισε τών θαλασσών 
τάς τρίβους, καί δ ι’ αύτοΰ ό έμπειρος ποντοπόρος έξιχνιάζει 
τά  υγρά καί ίχθυόεντα άνεξ·χνίαστα κέλευθα. Τής θαλάσσης τά 
κΰυ.α έπΐογόαενον έν άκαρεΐ αφανίζει τοΰ διαπλεύσαντος σκά-

1 1 . , . t > < 'φους τά  ίχνη, άλλ ο επικείμενος αστήρ φαινων Οεικνυει προς

(α ; .  Δ ιά  τοϋ Jp-Jν .ονέ:?·>'·* π ρ ο σ ίιο ρ ίζ η α ι ή σ /.ετ ι/.ώ ς πρός τ ϊ,ς  0α·
λάσσν,ς τή ν  επ ιφ ά νεια ν  κ ίνη τ ις  τοϋ  τ,λόίδν κ α ι δ/_ι r, ά πολ ’/τΌς τ α /^ τ τ ις  α ύ ;ο ϋ .
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τους κατόπιν έπερχομένους τόν τόπον, έξ ού ό πρό πλους αύτών 
διέβη.

’Επειδή ώς ειπομεν ανωτέρω τό ναυτικόν στάδιον περιέχει
9 5 0 ,5  Γαλλικάς όργυιάς ήτοι 5 7 0 3  πόδας, τό 12 0 ον αύτοΰ 
έξισοΰται μέ πόδας 4 7 ,5  (α). Οθεν τά μεταξύ τών κόμβων 
τοΰ σχοίνου διαςνματα, όταν ή δοκιμασία της καταμετρήσεως 
διαρκή ήμισυ πρώτον λεπτόν, πρέπει νά γινωσιν ίσα μέ πόδας 
Γαλλικούς 4 7 ,5 . Πολλοί εμπειρικοί πρός ασφάλειαν των ύπο- 
διαιροΰσι τοΰ δρομομέτρου τόν σχοίνον είς μέρη κατά τ ι  μικρό
τερα τών ποδών 4 7 ,5 ,  καί άντί τοΰ άμμωτοΰ τών 3 0 "  μετα
χειρίζονται 2 8 "  άμμωτόν.

------------ Τϊ   -- -------------

Α Ι  Ω Σ  Ε Π Ι  Π Λ Ο Τ Ν  Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ .

Παντός πολεμικοΰ στόλου τά  πλοία πλέοντα μέν ώς έπί 
ναυμαχίαν η ναυμαχοΰντα αναπτύσσονται κατά σ το ίχον, ποντο- 
ποροΰντα δέ συγκεντροΰνται καί πλέουσιν άθρόα. Διά τοΰτο είς 
μέν τον πρώτην περίστασιν τά  πλοία τάσσονται κατά  ?γ ή 
έπ ι χέρως, εϊς δέ τήν δευτέραν πλέουσι κατά  φ ά λα γγα  [σχ. 
1, 2 , 3 καί 4] η κατά συμμορίας  [σχ. 5 καί 6], καί πολλά- 
κις κατά τοίχον ώς έπ ι παραπομπήν  τεταγμένα [σχ. 7 καί 8].

Τής κατά συμμορίας παρατάξεως προτιμάται κοινώς ή κατά  
γά .Ια γγα  παράταξις, διότι διά ταύτης τά  πλοία όχι μόνον 
αθροιζόμενα συγκεντροΰνται, άλλά καί είς τάς ένδενομένας ώς 
έκ τη; σ υγκεντροίσ^^^^μ πτώ σει; δεν ύπόκεινται. Εκτός δέ 
τουτου ό κατά φ ά λα γγα  τεταγμένος στόλος καί έφορεύεται καί 
κυοερνάται κάλλιον τοΰ κατα συμμορίας τεταγμένου, καί διά 
τών σημάτων τά προστάγματα τοΰ ναυάρχου συγχρόνως καί 
ταχύτερον είς αύτόν διαδίδονται, καί ή ώς έπί ναυμαχίαν παρά- 
ταςις τήν ταχίστην έξ αύτοΰ σχηματίζεται.

Γα στολον τινά συμπληροΰντα πλοία πλέοντα τάσσονται, αν

13 '2

(* )· ύ  Β*σ·λικος ΤϊΫιχ,υς π ιρ ιίχ ι*  3 Γαλλ'.κνϋς π ο ϊα ς  11 γραμ μ άς κ»ν 
0 ,2 9 6  ττ.ς *γρααυ.τ.ς.

μέν ηναι πολλά, κατά  φ ά λ α γγα  τρ ιπ λ ή ν  [οχ. 1 καί 2], ητοι 
έπί ς-οίχων τριών ισων καί παραλλήλων, και σχηματίζουσι την 
λεγομένην επί τριώ ν παράταξ ιν, η κατά φ ά λα γγα  δ ιπλήν  [σχ. 
3 καί 4] ητοι έπί δύο παραλλήλων στοίχων, καί άποτελοΰσι 
τήν καλουμένην έπ ι δύο π α ρ ά τα ξ ιν , πολλακις δε και κατα  
συμμορίας  [ο χ . 5 καί 6]· αν δ ηναι όλιγα, τασσονται ώς έπI 
π α ρ α π ο μ π ή ν  [σχ. 7 καί 8].

ίδοΰ δέ πώς ή έπι τριών φ ά λα γζ  σχηματίζεται [σχ. 1 και 2], 
α'.) Τής πρώτης μοίρας ήτοι τής μοίρας τοΰ κέντρου τά  

πλοία, τών όποιων τήν πορείαν διευθύνων ηγείται συνήθως ό 
ναύαρχος, τάσσονται κατά μέσον τό £ν τοΰ άλλου κατόπιν και 
άπέχουσιν άλληλων καθ’ S έπ ί τούτω διετάχθησαν (α).

β '.) Τών λοιπών δύο μοιρών οί ηγεμόνες παρατάσσονται εκα
τέρωθεν καί πρός τάς πλευράς τοΰ ήγεμόνος τής μοίρας τοΰ 
κέντρου, καί άντιστοιχοΰσι μέ ταύτης τόν ούραγόν κατ εύθειαν 
τινα δύο καιροΰ τέταρτα τής πορείας άποκλίνουσαν.

γ ’.) Τών δύο τελευταίων τούτων μοιρών οί ούραγοι, τα  πρό 
αύτών τεταγμένα πλοία κατά πόδας άκολουθοΰντες, παρατάσ
σονται έκατέρωθεν καί πρός τάς πλευράς τοΰ ούραγοΰ τής μοί
ρας τοΰ κέντρου καί άντιστοιχοΰσι μέ ταύτης τόν ήγεμονα κατ 
εύθείάν τινα δύο καιροΰ τέταρτα τής πορείας άποκλίνουσαν.

Εντεύθεν επεται ότι όλαι αί κινήσεις καί αί καλαί η κακαι 
τής τριπλής φάλαγγος διατάξεις έξαρτώνται έκ τής μοίρας τοΰ 
κέντρου. Διά τοΰτο απαιτείτα ι μεγάλη προσοχή καί έπιτηδειο- 
της άπό μέρους τών διευθυντών τών πλοίων τών άποτελούντων 
τήν μοίραν ταύτην. Η μόνη τής τρ ιπ λή ς  φ άλαγγος  έλλειψις 
είναι ή σχετικώς μεγάλη εκτασις τήν όποιαν κατέχει. Εκτός δέ 
τούτου, αν ό άνεμος τραπή, άπαιτείται χρόνος πολύς διά ν 
άποκατασταθή ή παράταξις αύτη.

Ο ,τι ανωτέρω περί τής τρ ιπ λή ς  φ ά λα γγο ς  είπομεν έφαρμό- 
ζετα ι καί είς τήν διπλήν  [σχ. 3 καί 4], διότι καί τής πρωτ/ις 
καί τής δευτέρας τών δύο τούτων παρατάξεων ό σχηματισμός

(α ) . Τ ά πλοία παρατασσο'μενα, άττε,Χντ'. τών πολεμίων μ άλ ιστα , απιτ/οαιιν  
άλλτ.λων καμίλου δνάσττμα , ΐτ ο ι  έργυιά; 120. Οί ναυηκοΐ μ ίτα/.ειρ ιζ ',νται 
πολλάίις Α  ρ τ ,ο ς  τοΰτο ώς μ ιτρικ^ν μονάδα.
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καί οί έξξλιγμοί κατ’ αναλογίαν είναι οί αύτοί σχεδόν, Η έΛΐ 
δύο παράταξις εκτείνει τόν στόλον κατά μήκος πλέον τής έπί 
τριών, άλλ’ ή διπλή φάλαγξ ταχύτερβν τής τριπλής άποκαθί- 
σταται, άν έξ αίτιας τής τροπής τών άνεμων ταραχθή, καί 
εΰκολώτερον έξ αυτής ή ώς έπί ναυμαχίαν παράταξις σχημα
τίζετα ι.

Η δ ϊχ α τά  συμμορίας παράταξις  σχηματίζεται ουτω [σχ. 5 
καί 6]· τά  έκάς“/)ν τοΰ ςόλον» μοίραν άπαρτίζοντα πλοΐα, άν μέν 
ηναι ολίγα, συνέρχονται καί πλέουσιν άθρόα, άν δέ ηναι πολλά 
υποδιαιρούνται καί άποτελοΰσι δύο ή τρεις ϊσας ή άνίσβυς συμ
μορίας, ητοι εκατόν τών τριών έκά^ης μοίρας τμημάτων άπο
τελεΐ μίαν μικράν συμμορίαν, δθεν άπας ό στόλος υποδιαιρείται 
είς εννέα μικράς συμμορίας.

Εις τήν κατά συμμορίας παράταξιν τά  πλοΐα πλέουσιν άτάκ- 
τως, τών συμμοριών δέ ήγοΰνται πάντοτε οί ναύαρχοι οιτινες 
παρατάσσονται ή παράπλευροι πρός άλλήλους ήτοι κατά μέτω- 
πον [σχ. 5], ή ό εις τοΰ άλλου κατόπιν [σχ. 6].

Η ώς έ π ί παραπομπήν παράταξις  [σχ. 7 καί 8] είναι είδός 
τ ι  τής κατά στοίχον παρατάξεως. Είς τήν ώς έπί παραπομπήν 
παράταξιν τά  πλοία τάσσονται μέν κατά στοίχον άλλ’ έπουρί- 
ζονσ ιν  ί  οϋριοδρομονσιν.

Οί στόλοι διαπλέουσι τά πέλαγη in I τριώ ν, ή έπ ί δύο, ή 
χατά  συμμορίας  τεταγμένοι· άπέναντι τών πολεμίων τάσσον
τα ι ώς έπ \ να υμ α χ ία ν  ήτοι επί κέρω$· παραπέμπουσι δε τά  
φορτηγά, άναπλέουσι τους πορθμούς καί βιάζουσι τών λιμένων 
τους είσπλους ώς έπ ί παραπομπήν  τεταγμένοι.

  Γι ̂  ~ . _____

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ.

0  κανονισμός τής έπί τών Βασιλικών πλοίων υπηρεσίας, ή 
άτακτος αΰτη /έξεων σωρεία, τών παραδόξο»ν ή κιβωτός, τό 
νεον τοΰτο βαβυλώνιον οικοδόμημα καταλύεται. ό  Μεγαλειό*

τατος Βασιλεύς έπί τή  πρΟτάσει τοΰ έπί τών Ναυτικών Γραμ- 
μκτέως διέταξε νά συνταχθή ναυτικός τις κανονισμός νέος, 
πλήρης, εντελής άντί τοΰ ήδη έν ίσχύΐ ύπάρχοντος, τόν όποιον 
οΰτ’ ένόησεν ουτε ήτο δυνατόν νά νοήσιρ ποτέ τ ις . Τό σεσηπός 
καί ΰπέραντλον τοΰτο σκάφος έναυάγησεν έκπεσόν είς τους τρα
χείς τής έρεύνης αίγιαλούς, τό δέ μνημόσυνον αύτοΰ μετ’ ήχου 
άπώλετο. Μόνος ά τό χρυσόμα.Ι.Ιον δέρας δ ι’ αύτοΰ καρπωθείς 
κλαίει ετ ι τόν Κριεζήν καταρώμενος. Κατατρώ γει, λέγει, ό 
Γραμματείς τών Ναυτικών ώς ό Κρόνος τά τέκνα τον, κα
ταλύει τους κανονισμούς τους όποιους ό ίδιος συνέστησεν. 
Αλλά πρός τ ί  ψεύδεσαι άγαθ»; Διά τ ί  δέν ομολογείς τήν άλή- 
θειαν; ό  Κριεζής κατέρριψεν, ώς ό άρχαΐος Σπαρτιάτης, είς τοΰ 
Ταΰγετου τά  βάραθρα τό ναυτικόν έξάμβλωμα, τό όποιον σι» 
μ ε τ ’ άλλων έγέννησες, διά νά σέ διδάξν) δτι ερέτην χρ η  πρώ
τον γενέσθαι, πριν πηδαΐίοις ίπ ίχειρεΐν. ϊδοΰ τό περί συντά
ξεως τοΰ νέου κανονισμοΰ Βασιλικόν διάταγμα.

Ο θ  Ω Ν
Ε Λ Ε Ο  Θ Ε Ο Υ  

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Επί τή προτάσει τής Πμετέρας έπί τών Ναυτικών Γραμμα

τείας διορίζομεν έπιτροπήν, έκ τών Υποπλοιάρχων A. Α. Μια
ούλη καί Γ . Ζωχιοΰ συγκειμένην, διά νά έπεξεργασθή καί βα- 
σανίσν) τόν είς τό Ημέτερον ναυτικόν έν ένεργεία υπάρχοντα 
κανονισμόν τής υπηρεσίας τοΰ στόλου καί τά  παραρτήματα 
αύτοΰ, καί ΰπ’ δψιν εχουσα τους τών ξένων έθνών κανονισμούς, 
νά συντάξη νέον, έντέλτ, πλήρη καί είς τό Ελληνικόν Κράτος 
άρμόζοντα κανονισμόν.

0  νέος κανονισμός μετά τήν σύνταξίν του άμέσως θέλει καθι> 
ποβληθή είς Ημάς, διά νά περιβληθ?] τά Βασιλικόν κΰρος.

Η Ημετέρα έπί τών Ναυτικών Γραμματεία έντέλλεται τήν 
ενέργειαν τής παρούσης άποφάσεώς Μας.

Εν Αθ^ναις, τήν 9 Οκτωβρίου 1842 .
ΟΘΠΝ.

ό  rp*u(/artii5 τών Ν*Λι»ών Α. Γ. ΚΓΙΕΖΗ2.



ν Σ υ ν έ χ ε ι α  τ ο ΰ  ν α υ τ ικ ό ν  γΛ ω σ σ α ρ Ιο υ .

\  ί ~
Α.

“Α χ ρ α '  ή* (bout) κάβος τοΰ σχοινιού. " Α κ ρ α  έπίσης λέγεται 
καί τό άλλως λεγόμενον ά χ ρ ω τ ή ρ ιο τ  (pointe) κάβος.

Ά χ ρ ω τ ή ρ ι ο ν '  τό· (cap) κάβος.
Α χ ρ ο χ έ ρ α ι υ ν  τό· (bout de vergue) πινό.
Α ρ ισ τ ε ρ ό τ ο ιχ ο ΐ '  οί· (babordais) οί αριστεροί όπηρέται, ή 

νΰν λεγομένη άριστερά φυλακή.
Α ρ ισ τ ε ρ ό ς '  ό· [ΰπακούεται τοίχος] (babord) ή άριστερά 

μπάντα τοΰ καραβιοΰ.
Α χ ο σ α Λ ε ύ ω ·  (m ettre a la cape, ten ir  la cape) τό σταίνω 

άλόρτσα, τό σταίνω τραβέρσο, τό βαστώ άλόρτσα, τό βαστώ 
τραβέρσο.

Οίμεταφρας·αί τοΰ κανονισμού της έπί τών Βασίλικων πλοίων 
ύπ/ιρεσίας έξέλαβον τό Γαλλικόν a la cape ταυτόσημον μέ τό 
παρ’ ήμίν κοινόν ά -Ι α χ ά π α ,  καί διά τοΰτο ήρμηνευσαν τά τοΰ 
Γαλλικοΰ κανονισμοΰ allu res sous les differentes capes, δ ρ ό 

μ ο ς χ α τ ά  τ ά ς  δ ια φ ό ρ ο υ ς  α ν τ ισ τ ά σ ε ις  [άλακάπα], Αλλ’ ίστά- 
μενον τό πλοίον ά .Ι α χ ά π α ,  ήτοι άνακωχεϋον, δέν προχωρεί, εκ
π ίπτει μόνον ολίγον, οδεν δέν εχ π  δ ρ ό μ ο ν · Πλοίον ποντοποροΰν 
καί ίστάμενον είναι ιδέα άκατανόητος, είναι άσυμβίβαστός τ  ς 
συνδυασμός καταστάσεων. Αλλά τ ί  δεν κατορθοΰσιν οί άδύνατα 
έπαγγελλόμενοι!

Α πόπΛους· ό· (depart) μίσευμα. Τόπος τον άπό.ύ.Ιου 
(point de d ipart) λέγεται τό σημεΐον της έπιφανείας της 0/.- 
λάσσης, άπό τοΰ όποιου ά'ρχεται τοΰ πλοϋ ή καταμέτρησή.

Γ .

Γάστρα' ή· (cale) άμπάοι, ντίπ ι, τό κατώτατον κοίλωμα 
τοΰ πλοίου.

Δ.

Λ εζ/ό το ιχο ϊ οί- (tribordais) οΐ δεξιοί ΰπηοέται, ή νυν λί* 
γομένη δεξιά φυλακή.

ά εξ ιΰς ' ό* [ΰπακούεται τοίχος] (tribo rb ) ή δεξιά μπάντ* 
τοΰ καραβιού.

Ju!>xi■>· (chasser) βάνω στήν χάτοα, κ*τσά?ω έ'ν* καράβι, 
τοΰ δίνω τήν κάτσα.

JUo^iς · ή· (chasse) κάτσα.
Λ ιώ χ τ η ς ·  ό· (chasseur) τ ί  καράβι ποΰ κατσάρει £'να άλλο.
Λιαζοσριω- (pavoiser) στολίζω τό πλοίον με διαφόρους ση

μαίας.
Ε·

Ε ρ γ ά τ η ς ' δ* (cabestan) άργάττ,ς.

Φ  I.
'ΐστοδόχη' ή· (chouquet) Τεστα-δε-μόρος.

Κ.
Κ ά μιΛ ος· 6' (c&bie) γούμενα*
Κ α τ ά π Λ ο υ ς ?  4· (atrivde dans 1c port) φθάσίμο· τό κ ο ς  το ΰ  

κ ά τ ά π Λ ο υ  (point d ’ a r r iv e )  λέγεται τά σημεΐον τ?ις έπιφανείας 
τής θαλάσσης, πρός τό όποιον πορεύεται, η έπί τοϋ όποιου ίστα- 
τα ι ήδη τό πλοίον, έξαιρέτως ή μεσημβρινή τοΰ πλοίου στάσις.

Κ ύ τ ο ς ' τό. (entrepont) τό μεταξύ δύο κατας-ρωμάτων κοί
λωμα, κοραδοΰρος.

Σ η μ α ν τ ή ρ -  ό* (bou6e) σαμαδοϋρ®. Σ η μ α ν τ ή ρ  λέγεται καί 
ή πρός τήν πρώραν επί τοΰ εμβόλου έπαιρομένη σημαία (pavil
ion de beaupre) σαμαδοϋρα.

S.

Σ ν τ > Ι ρ ιο ν  σ χ ά γ ο ς ·  τά* (bouie de sauvetage) σημαντη'ο τις 
έκ φελλοΰ ^σχηματισμένος, έπί τοϋ όϊΐοίου δ.ασώζοντα·. οί άπό 
τοϋ πλοίου είς τήν θάλασσαν κατα-εσόντες.

Σ χ ά ψ υ ς .  τά* (coque) σκάφη, τό σώμα τοϋ πλοίου μεαονω- 
μένον, ητοι χωρίς τών ιστών καί λοιπών άρμενων.

Τ.

Τ ρ ο χ ό ς ·  ό· (drosse) τρότσα. Οί τροποί διακρίνοντΛι ά π ’ 
άλληλων διά τών ονομάτων τών 171ων, τών οποίων τάς κεραίας
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εις τους ιστούς τροποϋσιν. Ούτω λέγομεν, ύ τρόπος τοΰ άρτέ
ρανος  (la d ro sse  de m isaine) ή  τρότσα τοϋ τρίγκου. Τροπός  
τοϋ πηδαλίου  ονομάζεται τό είς τόν τρο χό ν  (roue , ρόδα) αύτοΰ 
περιελισσόμενον σχοινίον, δ ι’ ού ό οίαξ περβέγεταί.

Οί μεταφρασταί τσϋ κανονισμού τής· έπ ί τώ ν Βασιλικών 
πλοίων υπηρεσίας είς μέν τό άρθρον 124 τοΰ παραρτήματος 
μεθερμήνευσαν τό  Γαλλικόν d ro sse  τροπός, ξένα ναυτικά γλω σ
σάρια άντιγράφοντες, ε<’ς δε τό 4 0 4  άρθρον τοϋ κανονισμοϋ τό  
αύτό d ro sse  μετέφρασαν πτερύγια . Τι δ ’ είναι τ ά  πτερ ύγια  
τα ϋ τ α ; Η είς τό  τέλος τοΰ κανονισμού προσηρτ»μένη έξήγησις  
λι'ζεών τινω ν ναυτικώ ν  τό  σαφηνίζει. Είναι τά  δύο σχο ινιά  
τα  όποια κρατούν είς τά ς  δύο πλευρά ς τό χυκλω τερές πηδά- 
λ ιο τ  ( τήν ρ ό δ α ν )!  Πρώτην φοράν εις την ζωήν μου ήκουσα 
οχοινία π τερ ύγια  καλούμενα, καί πρώτην φοράν δ ιά  τοϋ κανο
νισμού έμαθον δ τ ι ύπάρχουσι κυκλοτερή πηδάλια  διά  σχοινιών 
κρατούμενα είς τάς δύο π λευρά ς , τίνος-, Κύριος οίδε.

Μ’ δλα τα ϋ τα  ό ναυτικός κανονισμός άι»έδειξεν δτ ι γεννώνται 
είς τόν κάτω  τούτον κόσμον καί άνθρωποι δαιμόνιοι καί πολύ- 
μ ή τα ι, εύπάλαμοί καί πρός πά ντα  δεξιοί· τό  δόρυ, ή τρίαινα, 
ή σκυτάλη είναι εξίσου δ ι’ αύίούς δπλα έπ ιτήδεια , δ ιό τ ι γνωρί- 
ζουσι καί έπ ίσταντα ι πάντα* κατά  τοΰτο δέ δμοιάζουσι τούς 
περιτρέχοντας τώ ν πόλεων τάς οδούς καί τά ς ρύμας καί γεγο - 
νυία τή  φωνϊι άναβοώντας, γιατρός περνάει, γ ια τρ ικά  βαστάει 
γ ΐά  κάθε πόνο γ ϊά  κάθε κακό.

Β)έ τά  περί ου ό λόγος παράδοξα πτερ ύγ ια  έπτερυγωμένος 
τ ις  δύναται πηδαλίοις επ ίχειρεΐν  και π ρ ϊν  ερετην γενεσθαι·

Τοπομαχώ " (d isp u te r le  v e n t; κουντραστάρω διά  νά εκβω 
σοβράνο.

Υ.

Ύ π ίρ α -  ή* (balancine) μαντίκ ι. Αί ΰπέραι διακρίνονται 
άλληλων διά  τώ ν ονομάτων τώ ν ίς·ίων, τώ ν οποίων τα ς κεραίας 
δριζοντίους επ ί τώ ν ιστών διατηροϋσι, καί δ ια  τώ ν επίθετων 
δεξιά, αριστερά. Ούτω λέγομεν ή δεζιά ύπ ίρ α  τοΰ άρτε'μονος 
(la ba lancine de la v e rg u e  de m isaine de tr ib o rd )  τό δεζί 
μ αντίκ ι τοϋ τριγκου.

ν Φ. ‘ -  
/')Yd* (p ten d fe  chasse) παίρνω- τήν κάτσα*

■ Φνγή- ή· (chassie) φευγιό, φευγάλα.

X .

Χ ηνίοκος ‘ ό· (taille-m er) ταγλιαμας.
^  . -

- *
----------- — -------------------------  η ---

• ■ ν *C· ,

π ε ρ ί  Να υ τ ικ ώ ν  χ α ρ τ ώ ν .

(Χρθρον δεύτερον).

ίίρμηνεύσαντες είς τό πρώτον τοΰ Πολικοΰ Ας-έρος φυλλάδων 
’τάς άρχάς τής κατασκευής τών αναγωγικών χαρτών, έπιχει- 
ροϋμεν ηδη νά δείξωμεν καί τόν άπλούστερον καί καταλληλό- 
‘‘τερον τρόπον τής χρησεώς των. Πριν δ’ έτι λύσωμεν ναυτικόν 
τ ι  διά τών χαρτών τούτων πρόβλημα, κρίνομεν άναγκαϊον -ίά 
■προτάξωμεν ενταύθα τάς έξής παρατηρήσεις.

1. Διά ν’ άποφύγωσι τήν εις τήν χρήτιν τοΰ χάρτου προξί- 
νουμένην περιπλοκήν έκ τών πολλών καί περιττών γραμμών, 
σημειούσι μόνον τούς δύο άκρους παραλλήλους καί μεσημβρινούς, 
τούς άποπερατοϋντας τήν εκτασιν τοΰ χάρτου* ενίοτε δέ καί 
τούς κατά μοίραν άπ’ άλλήλων απέχοντας. Αλλ’ οί δύο άκροι 
παράλληλοι καί μεσημβρινοί, δινιρημένοι δντες κατά τάς άρχάς 
τάς όποιας έξηγήσαμεν, οί μέν πρώτοι εις τόσα ίσα τμήματα, 
οσα λεπτά  περιέχει ή κατά μήκος άντιςΌιχος τής σοαίρας εκτα- 
σις, οί δέ δεύτεροι εις τόσα άνισα ί) μεσημβρινά τμή μα τα  ( α)  
οσα λεπτά αύτη κατά  πλάτος περιέχει, δεικνύουσι τάς θέσεις, 
δι ών οί επίλοιποι έκας-ου λεπτού παράλ7,ηλοι καί μεσημβρινοί 
διερχόμενοι ύποτίθενται. Εάν οί δύο άκροι παράλληλοι καί μεσημ
βρινοί, διά τήν μικράν τοϋ χάρτου έκτασιν, είς όλιγώτερα τμή
ματα δηρρημένοι ύπάρχωσιν, εκας-ον έκ τών τμημάτων τούτων 
εκφράζει πλειότερα συνάμα λεπτά , έάν ηναι τμήμα παραλλή
λου, πλειότερα δέ συνάμα μεσημβρινά τμήματα, έάν(ηναι τμή-

(α). Τά άνισα τα3τα Γΐ/.νίμυχτα, ίοtot αί.άπο λεκίου ε’.ς X&jrvby chxTsy.voj 
σ*ι ονομάζονται (a s σχ; u. β ρ ι ν ά τ|Ατίρ.ατα (parlies mcridiouales).
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μα μεσημβρινού. Οί άποπερατοϋντ*ς τήν ίκΫασΙν τοϋ χάρτου 
παράλληλοι καί μεσημβρινοί ονομάζονται προσέτι καί χλ ψ α κ ες ,  
οί μέν πρώτοι τοΰ μήκους (α), οί δέ δεύτεροι τοΰ πλάτους (β).

2 .  Επειδή τδ άνω μέρος τοϋ χάρτου, τδ μέρος δηλαδή έξ ου 
ό υπέρτατος διέρχεται παράλληλος, παριστάνει την Αρκτον, 
πάσα πρδς τδν παράλληλον τοΰτον τείνουσα κάθετος δεικνύει 
την πρός Αρκτον διεύθυναιν.

3 . ΐίπ ί έκά^ου χάρτου έξεικονίζουαι πυξίον (γ), τοΰ όποιου 
ή μέν μεσημβρινή γραμμή είναι παράλληλος μέ τους μεσημβρι
νούς, τό δέ κρίνον (δ) πρός τό άνω μέρος τοϋ χάρτου αποβλέπει. 
Ανβλόγως δ? της έπτάσε^ς τοΰ χάρτου, δύο πολλάκις, ή καί 
πλειότεροι τοιαϋτι* 7?υξία είς τάς κατϊλληλοτέρας θέσεις σ ο 
διάζονται,

4 . ΐΐπί τών χαρτών τέλος πάντων σημειοϋσν τάς ακριβείς 
θέσεις τών υφάλων, τών σκοπέλων καί τών βραχέων (ε)· τήν 
άπόκλισιν της βελόνης, την φοράν τών ρευμάτων κτλ. Ενί δέ 
λόγω παν ό',τι νά συντελέσ·/1 δύναται είς ,τήν όσον ενε^ΐν άσφα- 
λεστέραν πορείαν τοϋ πλοίου,

Λ ΰ ο ις  ναυτικώ ν προβλημάτω ν δ,ια τών  
αναγω γικώ ν χαρτώ ν.

4,

Δοθέντος τοΰ τόπου τοΰ άπόπλου (ζ), καί γνως-ής οΰσης τής 
-πορείας καί τοϋ διαπλευσθέντος διαστήματος, ζητείται νά ση
μειωθεί έπί τοΰ χάρτου ή στάσις (η) τοΰ πλοίου· ταύτης δέ νά 
προσδιορισθή τό γεωγραφικόν πλάτος καί μήκος.

£στω  α (σχ. 9) ό τοϋ άπόπλου τόπος, ή δέ άληθής πορεία 
Μέσης έπί βορράν (θ) καί τδ έπ' αύτής διαπλευσθέν διάστημα 
8 0  σταδίων (ι).

(α ) . eehe lle  de  lo n g itu d e .
(β). eehelle do latitude.
(γ). f i t  Πολ. Αιτερος φυλλά^ιον 1 «·λ. 6. βτίχ. H .
( j ) .  fleur-de -lis .

( i ) .  ί·ιχάν.
(ζ). p o in t  dc depart.
(m). point d ’ arrives.

Αύσις. E< τοΰ τόπον λ  του· άπόπλου άγομεν εύθείάν τινα 
αβ, παράλληλον μ* τόν καιρό1» τοϋ πλησιεστέρου πυξίου, τόν 
δ«κνύοντ* τ ή /  δε$ομένη·ν πορείαν, λαβόντες δέ έπ ί τής κλί- 
μακος τοϋ μήκους τό ποιόν τών διαπλευθέντων σταδίων, φέρο- 
μ&ν αϋτό έπί τής «β άπό τοΰ α μέχρι τοϋ η» Αγομεν επειτα τοϋ 
μεν α  τόν μεσημβρινόν, τοϋ δ ί  η τόν παράλληλον,· καί προεκβάλ- 
λοντες αύτούς μέχρις ό'του διας-αυρωθώνι κατά τό ε, μετροϋμεν 
έπ ί τής αύτής κλίμακος τήν a s , Αρχόμενοι δέ άπό τοϋ σημείου 
&τοΰ Λεικνύοντος τό πλάτος τοϋ τόπου τοΰ άπόπλου, καί πρός 
τα  ανω X τά  κάτω αύτοΰ, κατά τάς περις-άσεις,· προβαίνοντες, 
λαμβάνομεν έπί τής κλίμακος τοΰ πλάτους τόσα μεσημβρινά 
τμήματα, δσα λεπτά  λ  ς-άδια περιέχει ή καταμετρηθεΐσα ευθεία 
a^r 64 δηλαδή: είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, καί φέρομεν 
αύτά πρός τά  άνω τοϋ δ έπί τοΰ μεσημβρινού τοϋ α, άπό τοΰ α 
t*5/.?1 τ °ύ γ»· καί άγομεν διά τοΰ τελευταίου τούτου σημείου 
τήν γβ  παράλληλον τής εη. Τδ σημείον β θέλει είσθαι τό ζη
τούμενο-/ σημείον, ή στάσις τουτέστι τοϋ πλοίου, τής οποίας 
τό :»ρκτ*κόν πλάτος 39°, 13’, καί τόάνατολικδν μήκος 2 5°,4  1 
προσδιορίζονται ύπό τών «ημείων ζ  καί θ τών ευρισκομένων έπί 
τών κλιμάκων.

Αναχωροϋντες λοιπόν άπό τοϋ ακρωτηρίου Καφηρέως (Κά
βο δ όρο) καί διαπλέοντες πρός Μέσην έπί βορράν, ή κατά τήν 
π  πρός Μεσοβαρράν, 8 0  στάδια, φΟάνομεν είς τής Λέσβου 
τό Ιιγριαν άκρωτηριον.

-Αμ. ΐϊάν ή άληθής πορεία τήν όποιαν τδ πλοΐον ήκολούθη- 
σεν, ητον ή πρός Βορράν ή Νότον, έάν π . χ .  άπό τοΰ α τό πλοΐον 
άποπλεον διεπλεε 6 4  στάδια πρός Βορράν, καί έζητεΐτο ή η ί -  
•ϊΐς του καί τδ γεωγραφικόν πλάτος αύτής, ήΟελαμεν λάβει 
επι τής κλίμακος τοϋ πλάτους, άπό τοϋ δ αρχόμενοι καί πρός 
τα  άνω αύτοΰ προβαίνοντες, τόν άριθμόν τών σταδίων τοΰ δια-

(β). ϊ.νν«3;χε·» εντ*ϋ3α (ΓιωρΟωιιίνιιν τήν πορείαν ώς πρός TT|V άπόκλισιν τΐ,ς 
ά'ϊιο'ρίωτ»ς πορείίχ ϊ :; τήν πρ ΛκειίΑΐνην περίπτωσιν τ'Οιλί·> εΐτβαι 

c7Jo5f,px11 «ίυτικτ.ς οϋσης ττ,; άπικλίτεως καί ίσο^υναΛούαγι; u-t εν τέταρτον 
Χ*ιρου, ώ; ίκ'ι τοϋ σ φ α χτός χαταφβίνιτα».

( 0 ·  1^*  lloX tX iu  Α στέρος ip j /A x - in v  5 ,



στήματος, καί φέρει αύτόν έπί τοϋ μεσημβρινού τοϋ α άπ& τοϋ 
α μέχρι τοϋ γ .  Το σημεΐον γ  ήθελεν βίσθαι ή στάσις τοϋ πλβίου, 
τό δέ αρκτικόν πλάτος αύτής ίσον με 39°, 13 ’. Ε  άν δέη άλη- 
6/1 ς τοΰ πλοίου πορεία ηναι ή πρός Απηλιώτην η Ζέφυρον, έάν 
άπό τοϋ β. π . χ .  τό πλοίον άναχωροΰν διαπλεύσ·/] 49  στάδια 
πρός Ζέφυρον, τότε διά νά σημειώσωμεν έπί τοϋ χάρτου τήν 
ς-άσιν τοϋ πλοίου καί νά προσδιορίσωμεν τό γεωγραφικόν μήκος 
αύτής, λαμβάνομεν έπί τής κλίμακος τοϋ μήκους τό ποσόν τών · 
διαπλευσθέντων σταδίων καί φέρομεν αύτό έπί τοϋ καιροϋ τού- 
πυξίου, ό'στις δεικνύει τήν πρός Ζέφυρον η Απήλιώτην διεύθυνσιν, 
άπό τοϋ Κ μέχρι τοϋ λ. Αγομεν τοϋ τελευταίου τούτου σημείου 
τόν μεσημβρινόν καί προεκβάλλομε* αύτόν έ'ως ό'του νά συναπα,ν- 
τήστί κατά τό μ  τόν καιρόν, τόν σχηματίζοντα μέ τήν Κλ γω 
νίαν τινά ίσην με τό πλάτος τοϋ τόπου β τοϋ απόπλου (α), καί 
φέρομεν τέλος πάντων τήν Κ μ έπί τοϋ παραλλήλου τοϋ β, άπό  
τοϋ β μέχρι τοϋ γ . Τό σημεΐον γ , τό άντιστοιχοΰν μέ 24°,37*. 
ανατολικού μήκους είναι ή ζητουμένη στάσις τοΰ πλοίου.

Προ’βλημα ί .

ΔοΟέντος τοϋ τόπου τοϋ απόπλου α, καί γνωστής ούσης τής 
πορείας (Μέσης έπί βορράν), καί τοϋ γεωγραφικού πλάτους 39°, 
13 ' τοϋ τόπου τού κατάπλου, ζητείται νά σημειωθή έπί τοϋ 
χάρτου ή στάσις τοΰ πλοίου, καί νά πρρσδιορισδΐί τό γεωγρα
φικόν μήκος αύτής, καί τό διαπλευσθέν· διάστημα.

Λύσις. Αγομ&ν τόν μεσημβρινόν τοϋ α, καί σχηματίζομεν ώς 
προερρέθη τήν γνωστήν γωνίαν γαβ τής πορείας. Λαμβάνομεν 
έπί τής κλίμακος τοΰ πλάτους, τά εις τήν διαφοράν τοΰ πλάτους 
περιεχόμενα στάδια (β), φέρομεν αύτά έπί τοϋ μεσημβρινού τοϋ 
α, άπό τοΰ α μέχρι τοϋ γ ,  άγομεν τ;0ν παράλληλον το ϋ .γ , καί

(α). Εάν ή γωνία αϋτη S ii  ΰτιοίρχι] έτιι τοΰ χάρτ»υ εσχηματισμενη, ίύνα- 
ται εύκολως νά σχηματισδή ώς είς το σχηρ·* καταφαίνεται.

(β). 11αρεολε'ψαμ3ν εϊς τάς προταχΟείσας παρατηρήσεις νά προσθε'σωμεν οτι 
τα  λεπτά τοΰ ’Ισημίριν-,ΰ και τών μεσημβρινών τΐις σφαίρας ονίμάζονται 
προσέτι και σ τά ίια , τοΰ σταδίου ίσοίυναμοΰντος με εν λεπτόν μεγίστου χυ- 
χ/.ου ττ,; -p,;· σ τ ά ί’.α έπομε'νως καλούνται καί τά λεπτά τ ό ν  παραλλήλων τοΰ 
χάρτο·-'^ καθώς και τά,μεσημβρινά τμήματα τών μεσημβρινών αύτοΰ.

προεκτείνσμεν αύτόν μέχρ ί τοϋ β. Τό σ¥,μεΐον β είναι ή στάσις 
τοϋ πλοίου, τό δέ άντ^οιχοϋν εις αυτήν άνατολικόν μήκος ίσο- 
δυναμεΐ με 2 5 ° / ' Γ . Λιά νά προσδιορίσωμεν τό διάστημα, λαμ- 
βάνομεν έπί τής κλίμακος τοϋ μήκους τά  περιεχόμενα είς την 
διαφοράν τοϋ πλάτους στάδια, 64  δηλαόή, τά  όποια φέρομεν 
έπί τοϋ μεσημβρινού τοϋ α, άπό τοΰ α μέχρι τοϋ ε. Αγομεν 
έπειτα τόν παράλληλον τοϋ ε, άπό τοϋ ε μέχρι τοΰ η, καί με- 
τροϋμεν έπί τής κλίμακος τού -μήκους την αη. Τά περιεχόμενα 
είς τήν αη 80  στάδια είναι ό αριθμός τών σταδίων τοϋ ζητού
μενου διαστήματος.

Σημ. Εάν ή δεδομένη πορεία ηναι ή πρός Βορράν η Νότον, 
τό μήκος τής στάσεως εινατ δεδομένον, τό διάβημα ίσοδυναμεΐ 
με τήν διαφοράν τοϋ πλάτους, ή δέ στάσις κεϊται έπί τού με
σημβρινού τού τόπου τοϋ άπόπλου, καί απέναντι τοϋ πλάτους 
της. Εάν δμως ή γνωστή, πορεία ή να», ή πρός Απηλιώτην ή Ζέ
φυρον, ή λύσις τοϋ π(Λκειμέναυ προβλήματος ;ΐς τοιαύτην περί- 
πτωσιν ήναι αδύνατος.

Προ'βλτ,μα 3.

Δοθέντος τοϋ τόπου τοϋ απόπλου α, καί γνωστού δντος τοΰ 
διαπλευσθέντος διαστήματος (80 στάδια), καί τοΰ αρκτικού 
πλάτους 3 9 ° ,1 3 ι τοϋ τόπου τοΰ κατάπλου, ζητείται νά προσ- 
διορισθ?) ή πορεία, ή στάοις τοϋ πλοίου καί τό γεωγραφικόν αύ
τής μήκος.

Λύσις. Λαμβάνομεν έπί τής κλίμακος τοϋ μήκου<; τό ποσόν 
τών είς τήν διαφοράν τοϋ πλάτους περιεχομένων σταδίων, 64  
τουτέστιν είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, καί άγοντες τόν 
μεσημβρινόν τοϋ α, φέρομεν έπ’ αύτοϋ τό  ποσόν τούτο άπό 
τοϋ α μέχρι τοΰ ε. Αγομεν έπειτα τόν παράλληλον τοΰ ε, καί 
λαμβάνομεν τό ποσόν τών σταδίων τοΰ διαβήματος έπί τής 
κλίμακος τοΰ μήκους, τέμνομεν δέ μέ αύτό τόν περί ού ό λόγος 
παράλληλον κατά τό η, τόςον τ ι έκ τού σημείου α, ώς έκ κέν
τρου, πε:ιγράφοντες, καί έπιζευγνΰομεν τό α μέ τό η. II αη 
παριστάνει τήν ζητΟυμένην πορείαν, καί άντις-οιχεΐ κατά τήν



προκειμένην περίπτωσιν μέ τήν πρ^ς Μέσην έπί Βορράν (α). 
Δ'.ά νά σημειώσωμεν ήδη την στάσιν καί νά ευρωμΜ τά μήκος 
«ύτής, φέρομεν έπί τοΰ μεσημβρινοΰ τοΰ α, άπό το ΰ *  μέχρι τοΰ  
γ ,  τά  περιεχόμενα είς την διαφοράν τοΰ πλάτους στάδια, έκ 
τ ι ς  κλίμακος τοΰ πλάτους λαβόντες αυτά, καί, έκβάλλομεν τά.ν 
παράλληλον τ ο ϋ γ  μέχρι? δτου συναπαντησιρ την πορείαν αβ  
κατά το  β. Τό σημεΐον β είναι ή,στάσις τοΰ πλοίου, καί αντι
στοιχεί μέ 2 5 ° ,4 Γ  άνατολικοΰ μη'κους.

Σημ. Εάν τά δεδομένον πλάτος τοΰ κατάπλου ισοδυναμώ μέ 
τά τοΰ τόπου τοΰ άπόπλου, ή πορεία δέν είναι άγνωστος, άλλα 
γνωστή, ή δέ στάσις καί τά γεωγραφικόν μήκος αΰτής εΰρίσκε- 
τα ι είς τοιαύτην περίπτωσιν κατά τάν τρόπον τάν όποιον ηδη 
έξηγήσαμεν (πρόβλ. 1. σημ.)

Προ’δλτ,ρ.α 4«

Δοδέντος τοΰ τόπου τοΰ άπόπλου β, καί γνωστής θυση$ τής 
πορείας (Λίψ έπί Νότον), καί τοΰ γεωγραφικού μήκους τοΰ τό
που τοΰ κατάπλου 24°,3  7 ', ζητείται νά προσδιορισθή έπί τοΰ 
χάρτου ή στάσις τοΰ πλοίου, τό γεωγραφικόν πλάτος αΰτής 
καί τό διαπλευαθέν διάστημα.

Λύσις. Αγομεν τάν παράλληλον τοΰ τόπο» τοΰ άπόπλου β, 
λαμβάνομεν έπί της κλίμακος τοΰ μήκους τά  είς τήν διαφοράν 
τοΰ μήκους περιεχόμενα 6 4 στάδια, φερομεν αύτά έπί τοΰ πα
ραλλήλου τοΰ β, άπό τοΰ β μέχρι τοΰ γ ,  καί γράφομεν τοΰ τε
λευταίου τούτου σημείου τόν μεσημβρινόν. Σύρομεν επειτα, κατά 
τόν μνησΟέντα είς τήν λύσιν τοΰ πρώτου, προβλήματος τρόπον, 
τήν πορείαν βα καί προεκβάλλομεν αυτήν μέχρις δτου συναπαν- 
τ/ίσνι τόν μεσημβρινόν τοΰ γ  κατά τό α. Τό σημεΐον α είναι ή 
στάσις τοΰ πλοίου, τά δέ άν-ιστοιχοΰν άρκτικόν πλάτος 38°, 
9 ' τό τ-λάτος αΰτής. Τό διαπλευσθέν διάστημα προσδιορίζεται 
ώς είς τό δεύτερον πρόβλημα, ίσοδυναμεί δέ μέ 80  στάδια.

Σημ. Εάν ή πορεία ηναι ή πρός Αρκτον ή Νότον, ή λύσις τοΰ 
είρημένου προβλήματος είναι αδύνατος· έάν δέ ή πορεία ηναι ή

«*€#> *44 «§§**»

(α). l’.iv  ό κα:ρ'·>; ουτος δΐν γεγράαρ-ένος βπι τοΰ πΐιξίν·*» *γ»ται
8 ι* τ.ΰ  κίντριυ Κ ~«',άλληΛ5ς τις τΐ,ς αν, x»t ούτω προσδιοριστεί r, wopst*.

πρός Απηλιώτην ή Ζέφυρον, ή «τάσις τοΰ πλοίου κεΐται έπ ί τοΰ 
παραλλήλου τοΰ τόπου τοΰ άπόπλου, καί απέναντι τοΰ μήκους 
της, τό δέ διαπλευσθέν διάστημα εΰρίσκεται κατά τόν άκόλου- 
θον τρόπον. Λαμβάνομεν τά μετα;ΰ τοΰ τόπου τοΰ άπόπλου καί 
τής σχάσεως διάς-ημα, φερομεν αύτό έπί τοΰ καιροΰ τοΰ πυςίου, 
δ στις σχηματίζει μέ τόν Ζέφυρον ή τάν Απηλιώτην γωνίαν τινά 
ίσην μέ τό πλάτος τοΰ τόπου τοΰ άπόπλου, π . χ .  έπί τοΰ προ- 
κιιμένου ά,πά τοΰ Κ μέχρι τυΰ μ , καί έκβάλλομεν τοΰ σημείου 
μ  τάν μεσημβρινόν άχρις δτου συναπαντήστ) κατά τά λ τόν 
Απηλιώτην τοΰ πυξίου. Η εύθεϊα Κ,λ εκφράζει τά ζητούμενον 
διάστημα, καί ίσοδυναμεΐ, έπί τής κλίμακος τοΰ μήκους μετρού
με νη, μέ 4 9 στάδια.

Προολ^α 5»

Δοθέντων τώ ν τόπων τοΰ άπόπλου καί κατάπλου, ζητείται 
νά προσδιορισθή ή πορεία καί τό μεταςΰ αύτών διάστημα

Λύσις. Ες-ω α ό τοΰ άπόπλου καί β ό τοΰ κατάπλου τόπος. 
Επιζευγνύομεν τό α μέ τό β διά τής αβ, καί άγομεν διά τόΰ 
κέντρου τοΰ πλησιεστέρου πυζίου εύθεΐάν τινα Κμ παράλληλον 
μέ τήν αβ. II ευθεία Κ μ δεικνύει την ζητουμένην πορείαν, τάν 
Μέσην δηλαδή έπί Βορράν είς την προκειμένην περίπτωσιν. Τά 
διάστημα, τό όποιον ίσοδυναμεί μέ 80  στάδια, προσδιορίζεται 
ώς είς τήν λύσιν τοΰ δευτέρου προβλήματος ειρηται.

Σημ. Εάν οί δύο τό τοι κείνται έπί τοΰ αύτοΰ μεσημβρινοΰ, ή 
πορεία είναι δεδοαένη, τό δέ διάστημα ίσοδυναμεί μέ τόν αριθ
μόν τών είς τήν διαφοράν τοΰ πλάτους εμπεριεχόμενων ς-αδίων. 
Εάν δέ οί δύο τόποι *ήνται έπί τοΰ αύτοΰ παραλλήλου, ή πο
ρεία είναι δεδομένη, τό δέ διάστημα είς τοιαύτην περίπτωσιν 
προσδιορίζεται κατά τόν τρόπον τόν όποιον ανωτέρω έίηγήσα- 
μεν είς τήν σημείωσιν τής λύσεως τοΰ 4 προβλήματος (α).

Λ. Α. Μιαούλης Υποπλοίαρχος.

, (*)· Ή  αυνί/ίΐα  y.%\ το τέλ^ς του προ^ιμένου άρθρου «ς τ? προσεχή; φυλ-
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Ρωνσικον τίνος π,ΙοΙου ανατροπή υπό κήτους.

Το Ι'ωσσικδν πλοΐον "Εσο'ων, τόνων ¥ 5 0 , άποσταλθεν πρδς 
κητείαν, ουριοδρομεί τήν 19 Νοεμβρίου τοϋ 18 2 0  περί τήν 
47° τοΰ μεσημβρινού πλάτους, καί τήν 118° τοϋ δυτικού 
μήκους άπδ τοϋ Γρηνβιχίου, πεντακόσια 5/,λαδή γεωγραφικά 
μίλια πρός δυσμάς τοϋ Παταγωνικοϋ ακρωτηρίου, καί ίδοΰ 
κνίτη χεριέστ'/ισαν αύτδ περινΛχόμενα* £ν δε τδ μέγιστον τδ 
πατάσσει διά τής ούρας του τόσον βιαίως, ώστε άνεφάνη έν 
μέρει ή τροπίς ταυ. Τδ θαλάσσιον τούτα τέρας πχρανηχθεν μι·- 
κρδν πλησίον ταϋ πλοίου άπε~ ιρατο  νά τδ συναρπάσν] είς τ ί  
στόμα του· άλλ’ άποτυχδν, προχωρεί αϋτδϋ ήμισυ βέρστιον, 
έπαναστρέφεται, έφορμα έπ' αύτδ, καί πλήττει τόσον βιαίως 
τήν πρώραν του, ώστε τδ πλοΐον, καί τοι ώς έκ τής παν ιστίου 
έπούρου πορείας του έταχυναύτει, άναδρομει με ισοταχή τής 
ούρωδρομίας του άνάκρουσιν καί περιπίπτει είς τά ανέκφραστα 
τού τερατώδους τούτου τιναγμού έπακόλουθα. Ποταμηδδν 
καταρρέουσι διά τών οπισθίων θυρίδων εντός τού πλοίου τά  κύ
ματα, οί έπί τοϋ καταστρώματος άνατρέπονται, αύτδ δέ τδ 
πλοΐον κατάκλυστον ήδη καταπονείται καί άνχπίπτει έπ ί τήν 
πλευράν, μόλις καί μετά τήν αποκοπήν τών ιστών του δυνηθέν 
ν’ άνορθωθ?;. Απδ τής ώρας ταύτης άπολέσαν τδ πλήρωμα πασαν 
νά διασώσν) τδ πλοΐον έλπίδα, έπρονόησεν ύπερ τής ιδίας 
του σωτηρίας· παραλαμβάνει λοιπόν ολίγα τρόφιμα, ό'σά έδυ- 
νήθη νά συγκομίσν) έκ τοϋ καταποντιζομένου πλοίου, καί κατα- 
κομίζεται εις τάς δύο λέμβους του, μετά έ'να δε μήνα, ή τήν 
2 1 Δεκεμβρίου, κατέπλευσαν οί ατυχείς ούτοι ναυαγοί είς τήν 
Δυρκίαν νήσον. Αυτόθι παραμείναντες ημέρας οκτώ καί μή δυ- 
νηθέντές νά εΰρωσι μηδεμίαν τροφήν, άπεφάσισαν νά διαπλεύ- 
σωσι πρδς τήν ήπειρον τής μεσημβρινής Αμερικής, καταλιπόν- 
τες είς τήν Δυρκίαν τρεις τών έταίρων. Αί δυο λέμβοι μετ' ολί
γον άπεχωρίσθησαν, καί ή μεν μία εχουσα μόνον τρεις απάν
τησε [ΛεΟ ημέρας εξήκοντα άπδ τοϋ ναυαγίου πλοΐον Αμερικα
νικόν καί διεσώθν;· ή δε έτέρα μόλις μετά τρίμηνον άπόπλουν

146

άπδ τής Δυρκίας ηύτύχησε νά συναντήση πλοΐον, άλλά δεν π έ -  
ριείχεν είμή δύο μόνον ζώ ντας, τδν διευθυντήν καί τδν παιδίί* 
καθότι δ λ ιμδς τούς κατηνάγκασε νά καταβρωθώσι κληρωτοί, 
όκ τά κ ις  έβαλον κλήρους, καί όκτάκις προσηνέχθησαν σφάγια  
είς τδν βαρκομανή τώ ν λοιπών συνεταίρων τω ν λιμόν. Επεσε 
τέλος λ  κλήρος καί έπ ί τδν π α ΐδα  αύτδν, δια νά φονευθΐι καί 
κατα§ρωθή ύπδ τοϋ πλοιάρχου πανύστατος. Αλλ έπιφανεια 
πλοίου, άγνίζουσα τρόπον τινά  την μιαιφονίαν, διεσωσε καί τον 
θύτην καί *ςδ θύμα. Α γγλικόν δε πλοΐον άποπλεον πρδς τδν 
Ιακσώνιον λιμένα τή ς νέας Ολλανδίας παρεπλευσε την Δυρκίαν 
καί μικρδν μ ετά  τήν μονοκάνονον πρόσρησιν τδ  πλήρωμά του  
είδεν έξερχομένους έκ τίνος δρυμού τούς αύτόθι έγκαταλειφθέν- 
τα ς  τρεις νβύτας* καταβιβάζουν τά ς λέμβους καί άνασώζουν

, ν Ν ★ * *
τους ανρρας.

.----------------- τ -----------------------------------------~ --------------------

Β ώ .Ιαζ ή.Ιέχτρον άνενρεθείς νπό ναύτου εν  
Νεαπρονοΐα  (N ouvelle-p rov idence).

Περί τ ά  μέσα τοΰ 1822  ναύτης έν Νεαπρονοΐα εκαθισεν 
«πηυδημένος έπ ί τίνος δγκου, έπαναπαυόμενος ως έπ ι λίθου* 
κοιμηθείς δέ ολίγον καί θέλων ν’ αναχωρήσει, παρετήρησεν έκ
θαμβος δ τ ι, ένώ άνεγείρετο, τ ά  ίμ ά τιά  του ήσαν κολλημένα εις 
τήν έδραν του. Μ ετά δέ τήν άφιξίν του είς τδ  πλοΐον είς τώ ν 
συνεταίρων του προσβληθείς ΰπδ τής οσμής τήν οποίαν έξεπεμπε 
τδν ήνάγκαζε μ ετά  τινας έρωτήσεις νά πορευθή είς άναζήτησιν 
τής πέτρας, έπ ί τή ς οποίας έκοιμήθη, άλλ αυτός ωκνευεν ένθυ- 
μούμενος τήν πέτραν άμορφον καί ογκώ δη. Επειδή δε ο συσκη- 
νός του έπέμενε νά τδν παροτρύννι, άπεφασισε να υπαγνι έφ ιππος 
εϊς τήν έτέοαν τ? ς νήσου άκτην, εις άνα,ητησιν τοϋ μοναδικού 
τούτου ήλεκτοίνου τμ ήμ ατος. Μετακομίσας δε αύτδ κατα ρχά ς 
τδ  έδειξεν είς τινα  Ιουδαίον, ο<7'·ς μόλις τώ  επρόσφερε το δεκα- 
τον τής αξίας τιμής* ή φ·/μνι όμως τοϋ τοιουτου έρμαιου όιεθρυλ- 
λήθη πάραυτα, καί τίνος εμπορικού πλοίου ό πλοίαρχος το ήγό- 
ρατε καί τδ μετέφερεν είς τήν Α γγλίαν, οπου διαβιβασθιν είς 
πολλούς έπωλ/,Οη 2 3 0 0  λιτρών οτερλινών, πρδς 8G σελλίνια 

τ/,ν ούγχίχν.



II ειρημέντί περίπτωσις υπενθυμίζει τό ίς-ορικόν τοϋ τερ«ς-ίο> 
χρυσού βώλου, περί ού ίς-ορ*· ό Ερρέρας γραφών περί τοϋ Αγίου· 
Κυριάκου (sain t Domingue). Τώ 15 0 0  άνδράποδόν τ ι  τών συμ- 
πλόων τοϋ Κολόμβου, Διάζ καί Γαράύ, είργάζετο είς τά  μεταλ
λεία- προγευόμενον δε [Λίαν τών νοερών επί τής όχθης τής Αόνης 
έκτύπα μέ τινα ράβδον τό πλησίον του έδαφος, καί. συνενοήίΚι 
δτι εκρουεν είς σληρότατόν τ ι σώμα· τό αποκαλύπτει καί ητβ 
χρυσός. Πρός τή* φωνήν τήν όποιαν άνεκραξεν ώ; εκ τ ί ς  έκπλη- 
ξεώς torj το άνδράποδον δτι βλέπει τοσοϋτον βώλον χρυσόΰ, 
έδραμον ταχέως οί δεσπόται του καί ειδον τό άνευ^εθεν μέ τήν 
αύτήν εκ π λ Ό ν . ό  ιστορικός προσθέτει δτι & Γαράϋς πληρωθείς 
άγαλλιάσεως εσφαξε χοίρον καί έδείπνισε τοΰς φίλους του έπ ί 
τούτου τοϋ βώλου, δστις ήτον εύρυχωρότερος τοΰ Ιψητοϋ, κ*1 
έκαυχήΟ* δτι είς τρυβλία ήτο πολυτελέστερος καί αύτών τώ ν 
βασιλέων. * * *

---------- --iii»i>cai)»« ■ --------- .

Κ αταχιγιάζω σιc (coup de m er).

Οταν εκ τής σφοαράς τοΰ άνεμου πνοής ταρασσομένη ή θά
λασσα έςογκούται καί ώς δρη τά  κύματά της άνυψόνουσα άνα- 
χαιτίζν) τοϋ δρόγου του τό πλοίον, διά νάδιεκφύγωσι τών ά ραπ
τικών κυμάτων τήν συνάντησιν, άποσαλεύουσι μέ £ν έπικαρσίως 
προς τόν άνεμον προτεταμένον ίστίον, ενεκεν τοϋ οποίου βρα- 
δυναυτοΰν τό πλοίον έκκλίνει ΰπείκον είς τοΰ κλύδωνος τήν έξώ- 
θησιν, άντοφθαλμοϋν δε είς τό διαρρηγνύμενον κύμα υποπίπτει 
μέν ένίοτε είς δυνατωτάτους τιναγμούς, άλλ’ ύποχωροϋν δια
φεύγει τόν κίνδυνον είς τόν όποιον ήθελε περιπέσει, άν συνην- 
τάτο [/.ε τά κΰμα, αντίθετον δλως πρός τήν διεύθυνσιν αύτοΰ φε- 
ρόμενον. Μόλις δε τό πλοίον άποσαλεύει, καί τά πλήρωμά του 
απολύεται τών χρεών του, άναμένον καθ’ δλην τήν τρικυμίαν 
έως ού κοπάσνι ό άνεμος, διά ν’ άναλάβη πάλιν τάς εργασίας του. 
Κ ατ’ αύτάς δε τας άπεράντους τών ανέμων καί τών κινδύνων 
ώρας, παρατηρεί τις ιδίως τήν άνετον αδιαφορίαν, τήν όπ ιιχν  
περιβάλλει τούς ναυτιλλομένους ή πρός τούς διαποντίους κίνδυ
νους ε'ςις των. Συσσωμχτούμενοι ΰπό τούς τοίχους ή καί τήν

λέμβον, ενώ ή έξηγριωμένη θάλασσα βρυχάτα ι περί αΰτοϋ; κ*ί 
απειλεί ένίοτε νά καταπίνι καί τό  σκάφος αυτό αύτανδρον, δ ιη 
γούνται άφρόντιδες θαλάσσια συμβάντα, τά  όποια μνημης ακο
λουθία πρός αύτοΰς δ ιέσω σεν ένίοτε με βραχνωδη φωνήν συν- 
τραγωδσϋν ειδύλλια, ά τ tva είναι η μονοτονα ως τ α  περιρρέοντα 
αύτοΰς κύματα, ή [Λελαγχολικά, ώς τ ά  π λείσ τα  τώ ν θαλασσο- 
πολιτώ ν άσμ ατα . Εις μάτην περ ιβρυχάται κατά  τΤις κεφαλής 
τω ν ό άνεμος διαπέμπω ν τούς έντονους του συριγμοΰς διά  τώ ν 
τχο ιν ίω ν, είς μάτην ραγδαία  τοΰς καταλούει βροχή, εις ματην 
ί  λευκανθίζουσα θάλασσα απειλεί νά τοΰς παρασύρντ τό  ασμά 
τω ν ακολουθούν, τό  ασμά τω ν έκτείνουν, ώς ό ατάραχος βαναυ- 
οουργός είς τόν μυχόν τοϋ εργαστηρίου του. Συμβαίνουσιν δμως 
έκπλη κτικώ τα τα ι πολλάκις σ τ ιγμ α ί άνακόπτουσαι τ ά  το ιαϋτα  
προσφιλή αύτών δ ιη γήμ α τα , η μελωδήματα* δ ιό τ ι, άφοϋ τ ά  ύπέρ 
τοΰς τοίχους άναβαίνοντα κύματα , έπάλληλα φερόμεν* κατά  τοϋ 
άντιπαλαίοντος πλοίου, τό  καταδαμάσουν καί γενικός τό  κατακυ- 
ριεύσ·/) τρισμός, οί δέ Ιστοί το υ  ώς έκ τώ ν βιαίων τοϋ σάλου κ ι
νήσεων εκτινασσόμενοι άπειλοΰσι νά καταθραύσωσι δ ια  τ ί ς  
πτώ σ εω ς τω ν  άπαν τά προστυχάν, ΐδοΰ καί αίφνης ένίοτε έμ - 
π ίπ τ ε ι  \jk καταπληκτικόν πά τα γον  κ α τά  τοϋ καταστρώ ματος 
πελώριον κύμα, συντρίβον καί παρασύρον τά  πάντα* τό τε  καί 
τά  πλοίον καταπιεσθέν σ τ ιγμ ά ς τινας ύπό τά υδάτινον τούτο 
όρος, μόλις αναδύεται άνακουφιζόμενον έκ τοϋ ναυσιθάπτου 
τούτου κύματος, άφοϋ άπολέσ·/) τ ά  έπ ί τοϋ καταστρώματος 
υπάρχοντα  καί αύτοΰς τοΰς έν υπηρεσία ναυτας, άναρπας·α τα  
π ά ντα  ύπό τοϋ έξαφρι'ζοντος κύματος γενόμενα. Ούδεν ισως έτερον 
μ ετά  τοιαύτην περιπέτειαν είναι φρικτότεοον, παρά τήν οποίαν 
συναισθάνονται τ ί ς  ψυχής τω ν κατάπληξιν οί αναπαυόμενοι είς 
τά ς  κλίνας τω ν καθ’ ήν στιγμήν άναβαίνουν έκ περιεργείας ή 
έκ προνοίας τά κατάς-ρωμα, καί τά ευρίσκουν έκκενωμένον τ ά  
π ά ντα , ίίντρομοι τοΰς συμπότας τω νάναζητοϋντες προσκαλοϋσι έξ 
ονόματος τοΰς ύπ/ιρέτας, μή τ ις  δαίμων αγαθός ύπερεφεισθη καί 
δέν άνηρπάσθησαν· περιεργαζόμενοι δε περιτρέχουσιν έν άγωνία 
τό κατάστρω μα, μήπω ς έν τώ  μεσω τοιουτου ολέθρου κατεπ ιέ- 

σθη που παρασυρθείς τ ις  ταλαίπωρος· όρμώσι τέλος έπ ί τάς άν-



•τλίας καί πανσθ;:νώ; έξαντλοΰσι, φοβούμενοι μήπως 6 την παν
τελή  του πλοίου άνατροπήν ά π  ειλήσας τρομερός τινδιγμάς διή- 
νοιξεν τ ά  υποβρύχιά του μέρη. *Αν δέ ή ακάθεκτος θύελλα 
άνήρπασε καί τό ίστίον, δ ι’ ου τό πλοΐον άπεσάλευε, τό τε  δά 
τό τε , άδυνατούντες ν’ άντιπετάσω σιν έτερόν, ύποχρέοΰνται κυ- 
μ α τόπλη κτο ι καί καταπιεζόμενοι άπό τήν δ ιατα  ράσσουσαν "τό 
άστήρικτον πλοϊόν τω ν θάλασσαν, νά περιμέίνωσι τόν άνεμον 
v s  καταπραΰνθή, καί τόν καιρό ν,^νά τοΐς έπιτρέψη ν’ άναλάβωσι 
τήν πορείαν τω ν, καί θεραπεύσωσιν δ<τον οίόν τ ε  δσας ή κ α τα - 
κυμάτω σις έπροζένησε ζημίας. (Μετάφρ. * * *)

Ή  νύμπτω σις.

Μόλις έπ έρ χ ίτα ι ή νύς, καί σφοδρού άνέμου"πνοαί την προ- 
πέμπουσι, ζοφώδεις δέ περιβάλλουσαι τόν ούρανόν νεφέλάι κρύ- 
πτουσιν άπό τώ ν ναυτιλλομένων τ ά  δμ μ α τα  τά ς  τελευτα ίας 
τοΰ ήλίου ακτίνας, δ® τις ύπόχλω μος καταβαίνει τόν ορίζοντα 
κατατετμημένον, ούτως είπεΐν, ώς έκ τής κινησεως τώ ν ά π ο τά - 
τω ν κυμάτω ν, άνυψουμένων ώς όρη.

Τό πλοΐον έν τούτοις, ό λ ίγα  περιβεβλημένον ιστία , υποδέχε
τ α ι τόν άνεμον έπικάοσιον καί ποντοπορεΐ άνακοπτόμενον συ- 
χνάκ ις ύπό τή ς θαλάσσης, ή'τις ποτέ μέν άναρρίπτει έντός αύτοΰ 
τό  κΰμά τη ς , ποτέ δέ τό διασείει, μέ τιναγμούς καί συνταράττει 
τ ά  άρμενά του . Τό σκότος άπό σ τ ιγμ ή ς είς στιγμήν τοσοϋτον 
επ ιτε ίνετα ι, ώστε οί ναΰται, δ ιά  ν’ άνας-είλωσι τάν δόλωνα ύπο- 
χρεοΰνται -ψηλαφώντες ν' άναζητήσωβι τά  σχοινιά, είς τά  όποία 
νά τρεςωσι τούς διέταςεν ό πλοίαρχος, ού τίνος τήν φωνήν ό 
συριγμός τώ ν άνεμων και τών κυμάτων τό βρύχημα άποκαθι- 
σ τώ ΐΐν  άνη'κους-ον. Αμφότεροι οί έπ ί τώ ν προβολίδων b o sso irs) 
έγκαταστημένοι σκοποί ματα ίω ς ά γω νιώ ιι νά διακαίνωσιν έν 
τ ή  σκοτεία, μήπω ς σκάφος τ ι  άντιδρομοΰν τύχη  νά ίυαπέση  
κ α τά  τοΰ ΐδικοΰ τ ω ν  τό έπερχόμενον έπ ί τήν προση'νεμόν προ- 
βολίδα κΰμα διαρρυγνύμενον τούς καταβρέχει άκαταπαύστω ς 
μέ τ ά  άφρώδη του άναλικμη’μ ατα· ό δ ' έπ ί τΜς κεραίας τοΰ 
άρτέμονος έλλοχών ναύτης είς μάτην καί αύτό; περιέρχεται τό 
--λ α γ ό ς  μέ ατενείς οφθαλμούς.

6  πλοίαρχος συνεχώς, καί μ άλιστα  όσάκ’.ς νομίσϊ) δ τ ι  δύνχ- 
τα ι νά έζαχοΊβθή, δέν παύει έπιφωνών, γρηγορεΐτε οί iftl 
τών προβοΜδων, πλήν ούτε τά  πλήρωμα δύναται νά τόν άκού- 
σνι, ούτε οί σκοποί νά κατοπτεύσουν καί τ ά  παραπόδας, καί ό 
χρόνος παρερχόμενος τούς έμπλέκει είς αδημονίαν ό δέ μ ετά  
βίας άναρτηθείς είς τ ά  άρμενα φανός, κινούμενος ύπό τής βίας 
τοΰ άνέμα\» κ α ί τοϋ σάλου σβύετβα. Κ,ραυγαί έν τούτοις κα ί θό
ρυβος κατέχουν τοΰ πλοίου τ ά  εμπρόσθια· πόδισον, φωνάζει ό 
διευθυντής, jΐόδισον, καί ριπτόμενος έπ ί τόν οΐακα τόν συν ωθεί 
δσον δύναται προσηνέμως* καθότι ετερον πλοΐον άντίδρομον 
πλέον συνέπεσε μέ καταπληκτικόν πάταγον κατά  τούτου, τά 
όποιον ά ντισ υμ π ίπτει καί αύτό κ α τ’ έκείνου κ ατά  τήν παρειάν, 
ή  σύγκρουσις συνταράττει καί άνατρεπει π ά ντα  τ ά  έν το ϊς 
π λ ο ίο ις ,τά  άρμενα κατά π ίπ του σ ι, τ ά  έμπρόσθιατοΰ προσβληθέν- 
τος πλοίου διανοίγονται, τ ά  κύματα  άνυψοΰνται βρυχόμενα καί 
καταβυθίζουσι τήν πρώραν του, ήτις μένει δ ιά  παντός υποβρύ
χιος καί προσπεπηγμένη, ένώ ή πρύμνη ανυψωμένη κυματοΰτα ι 
θαλασσόπληκτος. Είς μάτην δράττουν οί εύτολμότεροι τούς π ε- 
λέκεις καί κατακόπτουν δσα έν τή  συμπτώ σει περιεπλέχθησαν* 
τ ά  π ά ντα  ώς έκ τοΰ σκότους μένουν άτελεσφόρητα* άμφοτερων 
δέ  τώ ν πληρωμάτων αί κραυγαί συγχεόμεναι, έκμηδενίζονται 
άπό τήν τρομεράν τών ορμητικών κυμάτων βοήν καί τώ ν βιαίων 
ανέμων τό σύριγμα, άναρπαζόντων καί αύτά τ ά  έπ ί τώ ν τεθλα
σμένων κεραιών παταγοΰντα  ίς-ία. ό  θάνατος πεοικυκλόνει τούς 
ναύτας, τό  πλοΐόν τω ν βυθίζετα ι, καί άναπηδώσιν είς τό έ τε 
ρον, το  όποιον μέλλει καί αύτό νάβυθ.σθή ποοσκροΰον κατά  τοΰ 
υφάλου >ειψάνου τοΰ άπολεσθέντος πλοίου. Τό συμπεσόν έν 
τούτοις πλοΐον κυματοΰται ακόμη έπ ί τής θαλάσσης ά π ογεγυ- 
μνωμένον τά  άρμενα, έξωθεΐται, καί τό τε  άμφότερα τά  π λ η 
ρώματα όρμοΰν όμοθυμαδόν έπ ί τάς άντλ ίας, άλλ’ αδυνατούν 
νά έκκενώσωσι τήν άνεξάντλητον θάλασσαν. Είς ταύτην δέ τήν 
μυρίων θανάτων άλγεινοτέραν κατάστασιν αναμένουν .τής έπιου- 
σης ημέρας τό φώς· άλλ’ είναι τριτμάκαρες οί άθλιοι ούτοι ναΰ- 
τα ι, άν ή έπιούσα δέν τούς εύρν) ν’ άντιπαλαίω *ιν άκόμη πρός



τήν τρικυμίαν, έπιβεβηκότες ΰπόσαθρον κέλητα  καί παρατεί- 
νΟντες Ο'ίτω τήν α ρ μ ο ν ία ν  καί αγωνίαν των*

(Μετ«ίφρα<πς * * *)

  —

dii.lo 'foria  τοΰ Λ .  Λ ε μ Λ ίδ η .
• . ~ , V .

Τών Σ πετε ιω τώ ν ναυμάχων ό άρι^Ος, δ μ ετά  τώ ν πρω ταγώ ν 
τοϋ έλληνικοϋ κέρατος βυναριθμόύμενος, τώ ν πολεμίω ν τδ  φό- 
βητρον, δ αγαθός, 4 ανδρείος τ ή ; έπΛ ναίτάσεως πλοίαρχος 
Ανάργυρος Λεμπέσης δέν υπάρχει πλέον είς τήν ζων{ν· άνδρες 
«Ιμάτων τόν έδολοφόνησαν. Δαίμων Χ*τ«χδ4νΛς έξώπλκτε τάς 
ρ.ιαιφόνους χεΐρας δύο κακούργων, δ ιά  νά κ^ταβάλνι τδν <£νδρα, 
τοϋ όποιου ο3τε τοϋ Αΰτοκράτορος τώ ν ΛΜτών οί χιλιάρμενοι 
στόλοι, ο ίτ ε  τώ ν  ^Οσμανλίδων τ ά  βάρβαρα στίφη νά κατισ χύ- 
σωσιν ήδυννΐθησαν. ή  Π ατρίς άπώλεσεν £να Τ?,ς έλευθερίας της 
γενναίον προστάτην, ό δέ Β*σιλεί»< έστερνίβνι 2να τοϋ θρόνου του 
άνδρεΐον ΰπέρμαχον. ή  έπ ί τοϋ τάφου τοϋ Λεμπέση οίκτρώς 
όλοφυρομένη δύσμοιρος χνίρα χθες £τι πενθοϋβα εκλαιεν ένός 
άλλου ίίρωος, τοϋ πατρός της, τόν άωρον θάνατον, προχθές δέ 
έθρηνει έπ ί τοϋ τύμβου τοϋ πρώτου συζύγου της. ό π ο ια  πικρά 
ποτήρια  πολλούς π ο τ ίζε ι ή μοίρα!

Διά τοϋ προηγουμένου φυλλαδίου προοιμιαζόμενοι ύπεσχέ- 
θημεν ν’ άνασκευάνωμεν είς τό  προκείμενον τήν καθ ήμ.ών καί 
τοϋ Πολικοϋ Αστέρος δημοσιευθεΐσαν είς τόν Ανεξάρτητον δ ια 
τριβήν. Αλλά διά νά μή συμμίξωμεν τοΐς ούρανίοις τά  έπ ίγεια , 
ώρίμως σκεφθέντες έδημοσιεύσαμεν δ ι ιδιαίτερου φύλλου τήν 
ά -ά ντη ν ίν  μας.

Ό  J w r c i - i c r T / c  Γ . ΖΩΧΙΟΣ Υ π ο π λ ο ί α ρ χ ο ς .
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(Παρά ττί όίώ Αίρια*ο5.)
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