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Π ερ ί παλιρροίων.

Λϊς τής ήμέρας τοϋ ήκεανοϋ τ ά  ΰδατα  έξθγ»ούμενα άναβαί- 
νουσιν ύπερ τώ ν ακτών τήν έπιφάνειαν καί έκρέοντα κατακλύ- 
ζουσι τούς αίγιαλούς καί πλημμυροΰσι τ ά  παράλια, άλλά μή 
δυνάμενα νά ύπερβώσι τά  δρια, τά  όποια των ορατών καί τώ ν 
αοράτων ό Κ τιστής διέγραψεν άναμέσον τ ι ς  ξτ,ρας καί άν άμε
σον τή ς θαλάσσης, δίς πάλιν τής ήμέρας ταΛεινούμενα άποσύ- 
ρονταί καί άναρόέοντα αποκαλύπτομαι τόν βυθόν, τάν οποίον πρά 
ολίγου βαθύς πόντος έκάλυπτεν. Η αίωνία καί περιοδική αυτή 
τής θαλάσσης κίνησπ, ή καί τά  κ α τώ τα τα  τής αβύσσου βάθη 
συνταράσσουσα, ονομάζεται παλίρροια , καί ή μέν εκροή τών 
ΰδάτων λέγετα ι πλημμ υρ ίς ,  ή δ ’ άνάρροια ιψ π ω τις .  II πλημ- 
μυρίς διαρκεϊ εζ ώρας περίπου, ή δ - ά μ πω τις  χρονίζει κατά  τ ι  

• πλέον τής πλημμυρίδας- πρίν δμως άναρρεύσωσι τά  ύδατα τούς 
αίγιαλοΰς πλημμυροϋνΐα , διαμένουσι στάσιμα ίίλον σχεδόν τ έ 
ταρτον ώρας. Τοϋ παραδόξου τούτου φυσικού φαινομένου ή ερ
μηνεία καί ταύτης ή άπόδειζις άποτελοΰσι τής προκειμένης δια* 

τριβής τό θέμα.
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Τον κόσμον συντηρεί και συνέχει δύναμι; τ ις  ισχυρά i t o t h  

μεν ε.1ζις, βαρύτι/ς δ ’ άλλοτε καλουμένη. Η  γενική αυτή καί 
άμ.οιβαια τω ν σωμάτων ροπή, ό πρώτος οΰτος τ η ; {ίλης έρως, ό 
τώ  Θείω βουλήματι καί λόγ<ο τό παν έκ τοΰ χάου; άποκαλύψας, 
αναγκάζει την μέν γήν προ; τδν ήλιον νά καταπέστι, τδυ ήλιον 
δέ πρδ; τ ή ; γ ή ; τδ  κέντρον κατασύρει καί εί; ίν νά συνάψ·/) 
σώ μα τήν γήν καί τήν σελήνην επενεργεί. Ταΰτα δ ’ ήθελον 
άφεύκτω; συμβή, άν άλλη τ ι ;  κ α τ’ εύθεΐαν φορά δέν άπεδίω κε 
και την γην καί την σελήνήν μακράν τώ ν κέντρων, πρδς τά  όποια 
άκα ταπα ύστω ; ρέπουσαι φέρονται.

Τήν γην λοιπον ή σελήνη έλκουσα σύρει πρδ; έαυτήν τώ ν 
ώκεανών τ ά  Μ α τ* , τ ά  όποια διά  τήν ροοίδη φυσικήν αύτών 
συστασιν εύκόλω; εις τήν ενέργειαν της ΰποχωροΰντα, ποΰ μ.έν 
έςογκοΰνται καί επ ιπολάζοντα  άποτελοΰσι τά ς πλημμυρίδας, 
ποΰ δε ταπείνουμ,ενα αποσύρονται καί τ ά ; άμ.πώ τιδα; σχημ ατί- 
ζουσιν. ό  ήλιος τά ; θαλάσσα; καί αύτδ; άνασύρων αυξάνει ή 
τροποποιεί τα ΰτα  τή ς σεληνιακής ένεργείας τά  φαινόμ.ενα. 06εν 
αί παλίρροιαι είναι άμεσον αποτέλεσμα ·Τή; ϋπδ τώ ν δύο μ εγά 
λων ούρανιων φωστήρων ελξεω ; τώ ν ΰδάτων. ίδοΰ δέ ό λόγο ;, 
δ ιά  τδν όποιον αί πλημμυρίδε; καί αί ά μ π ώ τιδε ; συμπεριοδεύ- 
ουσι μέ τήν σελήνην καί τ ά ;  φάσει; αύτη; άκολουθοΰσιν (α).

Είναι άναντίρρητον δτ ι κύριον τώ ν παλιρροιών αίτιον είναι ή 
άνισο; έπ ί τώ ν ΰδάτων ένέργεια τή ; σεληνιακή; ελξεω ;, και δτ ι 
ούτ αμ,πω τι; ούτε πλημμυρί; νά συμβή ήδύνατο, άν ή σελήνη 
άνέσυρε πρδ; έαυτήν δλα; τάς θαλάσσα; μέ τήν αύτήν έντασιν, 
άν μετέδ ιδε δηλαδή δυνάμει; ’ίσα; καί παραλλήλου; ε ΐ; τ ε  τό  
κέντρον τ ή ; βαρύτητο; τ ή ;  γ ή ; καί ε ί; ό'λα τοΰ ώκεανοΰ μέρη* 
δ ιό τ ι τότε δλα τώ ν θαλασσών τ ά  συστήματα τήν αύτήν ροπήν 
" ? ό ; τήν σελήνην έ'χοντα ήθελον ηρεμεί ϊσορροποΰντα. Αλλ’

(α ) Οί αρχαίοι παρϊ-ηίρτ,σαν ftsv τά; τακτάς τών Λαλφροιών περιοίους 

και έγνωριζον οτι συ,απεριοίεύουσιν αΰται υ.έ τοΰ οωστΐρο; τ ίς  νυκτος τάς 

οάσεις. Πρώτος οαως ίι Κέπλϊρ iv o w iv  οτι r, παράγουσα αύτάς αιτία ί’να1 
τι ύπο τ ις  σελτίνν,ς έ'λςι; τών θαλασσίων υπάτων, ό S i  ΝεύΟων ίρωίνευσε τοΰ 

Κεπλερ τή / ίο'ςαν ταύττ,ν και άττ6·ί«·.ξεν αύτήν σΰ«Λωνον υ.ΐ τούς γενικούς 
τ ις  βαρύτατος νο'«.ιι*ς.

επειδή ή μέν έλξι; ενεργεί κ α τ’ αντίστροφον λόγον των τετρα 
γώνων τών άποστημάτω ν, ή δέ σελήνη άνισάκι; ά π εχει τω ν 
διαφόρων σημείων τοΰ πρδ; αύτήν άποβλέποντο; γήινου η μ ι
σφαιρίου, ή ισορροπία τώ ν θαλασσών ταρασσεται, καί τα  μέν 
άν-έσω; υπό τήν σελήνην υπάρχοντα ύδατα, ώ ; εγγύτερα; άν^λ* 
κονται ΰ π ’ αύτή; πλέον τώ ν άλλων και άναβαινοντα πλ'/ιμμυ- 
ροΰσι τοΰ; παρακειμένου; αίγιαλοϋ;, τά  δέ π λ α γ ίω ; άντιστοι* 
χοΰντα^ ώ ; απώτερα, άσθενέστερον άνασυρονται και δια  τοΰτο 
μάλλον τών πρώτων π ρ δ ; τ ή ; γ ή ; τό κέντρον ρεποντα άπονο» 
στοΰσι καί άναπίνονται. 11 επειδή ή προ; τήν σελήνήν τώ ν 
ΰδάτων φορά τ?οΰ μ.έν είναι αντίθετο; τής ροπή; τή ; βαρύτατο;, 
ποΰ δέ γωνίαν μ.ετ’ αύτή; σχη μ α τίζει, ό ώκεανο; έκει μεν κου- 
φώ τερο;, έδώ δέ βαρύτερο; άποκαθισταται· δθεν τα  άμ.εσω; 
ύπδ τήν σελήνην Αιίμενα μέρη τ&'ί άναβαίνουσι καί τα? πλημ- 
μυρίδα; άποτελοΰσι, καί έξ έναντία; τά  π λ α γ ίω ; ε ί; αύτήν άν- 
τιστοι^οΰντα  ταπεινοΰνται καί τ ά ; άμ.πώ τιδα; παραγουσιν.

Α λλ’ αύτη τώ ν παλιρροιών ή ερμηνεία άφορα τό πρός τήν σε
λήνην έστραμ.μένον μέρος τής γης* ίδοΰ δέ τ ί  είς τό  άντ'.Οετον 
ήμισφαίριον συμ,βαίνει. 11 σελήνη, μ.ετά τή ; βαρύτητο; συνερ- 
γοΰσα, έλκει ίσχυρότερον (λέν τά  πρδ; αύτήν π λ α γ ίω ; άντιςΌΐ- 
χοΰντα υδατα , ώ ; εγγύτερα, άσθενέστερον δέ τ ά  έκ διαμέτρου 
ύπερκείμ.εναί ώ ; απώτερα· δθεν εδώ μεν ή θαλασσα ω ; κουφοτερα 
έπα ίρετα ι καί τήν παρακειμένην ξηράν κ α τα κλ ύζει έκεί δέ ώς 
βαρύτερα άποσύρεται καί πρός τό  κέντρον τή ; γης καταφερο- 
μένη τόν βυθόν αποκαλύπτει. Αν λοιπόν άχθη κατακόρυφός τ ι ;  
έκ τ ή ; σελήνης, πρός μέν τά  δύο σημεία, καθ’ ά ή ευθεία αύτη 
διαπεοα τήν επιφάνειαν τής γής, ή θάλασσα έπαίρεται καί πλη μ - 
μυρεΐ (α); άνατϊίνεται δέ καί άπονοστεΐ άπό τοΰ; πέριξ τόπους 
τοΰς 9 0  μοίρας τ ή ; κατακορύφου απέχοντας.

(α ) Εϊς |« ν  το ϊν ττ,ς γνίς ήαισφαίριον, το προς τήν σελχντ,ν άττνολϊπ^ν, 

τά ίίίατα  τοΰ ώκεανοΰ ώς εγγύτερα ρέπουσι προς τήν σελήνην «,ϊλλ'.ν τοΰ 

κέντρου της γτ,ς, εις S i  το έτερον τό αντίθετον, ττς γ ΐς  τό κέντρον φέρεται 

προ’ς τήν σελΐνην μάλλον τών ύίάτώ ν. ΟΟεν είς ρ.εν τήν Δευτέραν «έρίπτωσιν 

τ, ζτ,ρά ταπεινουοένη κ α ταά ύζιτα ι, είς ί έ  τήν πρώττ,ν ή θάλασσα ιτ .αιρο- 

υ.έντ, τήν γτ.ν πλν,ΐΑίλνρέι.

«*$§> 187 <§&«*
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0  ήλιος ενεργεί έπ ί τών ΰδάτων άπαραλλάκτως ώς ή σελήνη. 
Μολονότι δε τι πρός αύτόν ροπή της γής είναι πολλά μεγάλη , 
τής ενεργειας αΰτοϋ τά  αποτελέσματα  είναι πολλά μικρά, αγζ- 
τικώ ς ώς προς τά  τής σελν'νν,ς (α), δ ιότ ι πολύ πλέον αύτής 
άφ τιμών άπεχων άνελκει πρός εαυτόν τά  διάφορα της θαλάσ
σης μερη με δυνάμεις παραλλήλους καί ισας σχεδόν. Διά τοϋτο 
ο ήλιος θεωρείται ως όευτερεΰον τών παλιρροίων αίτιον.

Δια τής άνωτερω έκτεθείσης θεωρίας δύναταί τ ις  νά έρμη- 
νεύση ό'λα τά  έξης φαινόμενα.

α '. Δύο εις τόν αύτόν τόπον καθ’ έκάστην ημέραν ά μ πώ τιδες 
και δυο πλημμυρίδες συμβαίνουσι, διότι συγχρόνως εις δύο έκ 
διαμέτρου αντίθετα μέρη της γης τά  ΰδατα  ταπεινοϋνται η άνα- 
βαινουσι. Γών αντιποδών αι χώροι ταυτοχρόνως κατακλύζονται.

β . Κ ατα  τας νεομηνιας καί τας πανσέληνους συμβαίνουσιν 
α ί μεγάλοι πλημμύραι, διότι καί έν συνόδω καί έν άντιθέσει ή  
σελήνη ούσα συνεργεί μ ετά  τοΰ ήλιου καί αναφέρει εϊς ΰψος 
μ έγα  της θαλάσσης τά  ίΐδατα.

γ  . Περί την όγδόην καί εικοστήν δευτέραν ημέραν τοΰ συνο- 
δικοΰ μηνάς συμβαίνουσιν αί μικρότεροι πλημμύραι, διότι διχό- 
-τομος το τε  ή σεληνη ούσα καί 90° τοΰ ήλιου άπέχουσα αντε
νεργεί κ α τ’ αύτοΰ καί έξασθενεί τήν πρός αύτόν ροπήν τώ ν θα
λασσίων ΰδάτων. Διά τόν αύτόν δε λόγον ό ή'λιος σμικρύνει τής 
σ ελ η ν ια κ ή  ένεργείας τά  αποτελέσματα , όθεν κατά  τά ς δύο 
ταύτας έποχ_άς ολίγον μόνον ό ώκεανός έξογκοϋται καί ύπέρ 
τώ ν ακτών τήν επιφάνειαν άναβαινει.

δ'· Περί τά ς ισημερίας α ί πλημμύραι είναι μεγαλήτεραι π α ρ ' 
άλλοτέ π ο τε , διότι ό ήλιος περιπολών τότε τήν γήν πρός τόν 
ισημερινόν αντιστοιχεί κατά  τό μέσον αύτής· διά τής θεωρία? 
δ ’ άποδεικνύεται δτ ι αί ενέργεια·- τοϋ τε  ήλίου καί τής σελήνης 
έλαττοϋντο ι καθ οσον ή άπο τοΰ ϊσημερινοϋ άπόκλισις αύτώ ν 
αύςάνει.

ε . Μεγαλαι πλημμύραι προσέτι συμβαίνουσι καί οσάκις ή. 
σεληνη πλησιάζει τό πεοιγειον, μικραί δέ δταν εϊς τό άπόγειον

188

(α) Δι υπολογισμών είιρεΟη οτι ί  εντασις τ ις  σεληνια-.τς ενεργά»; είναι 
τριιτλαοια ττ>; Ϋλιαχΐς.

ύπάρχη. Διότι είς μέν τήν πρώτην περίστασιν, έγγΰς τής γής 
ούσα ή σελήνη, έλκει πρός έαυτήν τά  θαλάσσια ΰόατα όσον 
ένεςΊν ίσχυρότερον, εις δέ τήν δευτέραν κατά  πολΰ τής γής άπε- 
χουσα άσθενές·ερον τ ’ ανασύρει. Διά τήν μικράν τής έκλειπτικής 
έκκεντρικότητα ό ήλιος σχεδόν ισάκις πά ντοτε άφ’ ήμών απέχει 
καί διά τοΰτο, είτε είς τό άπόγειον αύτός είναι, είτε είς τ,ό περί- 
γειαν, αί πλημμύραι καί εις τάς δύο ταύτας περιστάσεις είς τά 
αύτό ΰψος μετεωρίζονται καί τήν αύτήν άρμην έ'χουσιν.

<Γ· Δύο ή -τρεις έκ τώ ν είρημένων περιστάσεων όμοΰ ενω
μένοι ποράγουσι τήν μεγαλητέραν ή τήν μικροτέραν πάσης 
ά'λλης πλημμύραν. *Αί  π .  χ .  περί τινα  ισημερίαν ηναι πλη σ ι- 
φανής ή νέα ή σελήνη καί περίγειος, ή συμβαίνουσα κατά  τήν 
εποχήν ταύτην πλημμύρα είναι μ εγ ίσ τη .

ζ'. ϊά ς  μεγάλας πλημμύρας παρακολουθοΰσι μεγάλοι άμπώ 
τιδες, τάς δέ μικοάς μικροί διαδέχονται· τοΰτ’ είναι άφ’ έαυ- 
τοΰ φανερόν καί σαφές.

Από μιας μέχρι τής κατόπιν αύτής έπερχομένης πλημμύρας 
μεσολαβοΰσι κατά μέσον δρον 12 ώραι καί 25 λεπτά, ήτοι 
παρέρχεται τό ήμισυ τής σεληνιακής ήμέρας, ήτις είναι ό μεταςΰ 
δύο διαδοχικών σεληνιακών μεσουρανημάτων περιεχόμενος χρό
νος. Οθεν είς πάντα παρωκεάνιον τόπον τής γής συμβαίνουσι 
τόσοι πλημμύραι καί τόσαι άμπώτιδες, δσαι είναι τής σελήνης 
αί διαβάσεις άνωθεν καί κάτωθεν τοϋ μεσημβοινοΰ αύτοΰ τοΰ 
τόπου. Δύο λοιπόν πλημμύραι καί δύο άμπώτιδες γίνονται εντός 
24 ώρών καί 50 λεπτών. Διά τοϋτο πολλάκις έντος ήμερας 
μιας όέν δύναταί τις νά παρατηρήσν) δύο παλίρροιας πλήρεις.

Αί μικρός έκτάσεως θάλασσαι καί αί λ ίμναι όεν ΰποκεινται 
είς παλίρροιας, δ ιότι δλα αύτών τ ά  μέρη μέ τήν αύτην ενταοιν 
καί ϊσχΰν πρός έαυτήν ή σελήνη ανασύρει, ώς ίσάκ'.ς αύτών άπε- 
χουσα. Εντός τής Μεσογείου έπαισθητά παλίρροιας σημεία άνα- 
φαίνονται υ,όνον κατά  τόν Εΰριπον τ ή ; Εύβοιας, τον Σικελικόν 
πορθμόν καί τόν μυχόν τοϋ Αδοιατικοϋ.

Κ ατά τά ς συζυγίας, κατά  τήν εποχήν δηλαδή καθ ήν συν- 
εργοϋσιν είς τών παλιρροιών τήν γένεσιν ή τε  σεληνη καί ό 
ήλιος, αί πλημμύραι δέν συμβαίνουσι κατά  τήν μεσημβρίαν η το
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μεσονύκτιον, άλλ’ ολίγον τ ι βραδύτερον τ ί ς  ώρας ταύτης ητοι 
κατά τ ι  ύστερεύουσι τής στιγμής τής έκ τοϋ μεσημβρινού δια- 
βάσεοις τής σελήνής. Τά αίτια τής βραδύτητος ταύτης είναι τά  
έςής" α’. ό κολπωτάς τών αϊγιαλών σιγματισμός, και β . ή φυ
σική αδράνεια τών ΰδάτων καί ή μή άμεσος είς ταϋτα μετά·? 
δοσις τής σεληνιακής έλξεις.

Εκτός δέ τών συζυγιών είς πάσαν άλλην τών σεληνιακών φά
σεων εποχήν ή ενέργεια τής σελήνής καί ή τοϋ ήλιου, γωνίαν 
μεταξύ των σχηματίζουσαι, συντίθενται καί αποτελούσα δύνα- 
μιν τινα παραγομένη?  (resu ltan te), ήτις μεταξύ τών δύο 
τούτων ουρανίων σωμάτων ύπάρχουσα, αντιστοιχεί έπί τών 
πλημμυρούντων ύδάτων. Η παραγομένη αυτη δύναμις, ήτις άπο- 
κλίνει πρός τήν σελήνην, διότι ταύτης ή ένέργεια είναι τριπλα- 
σία τής τοϋ ήλιου, μεταβάλλεται κατά τάς διαφόρους τής σε·: 
λήνης στάσεις έπι τής τροχιάς της. Εντεύθεν λοιπόν επεται δτι 
ή ώρα τής πλημμύρας προηγείται τής έκ τοϋ μεσημβρινού δια- 
βάσεως τής σελήνης, έν οσω αύτη έχει τοϋ μηνίσκου τό σχήμα, 
διότι ή παραγομένη π ίπτει πρός δυσμάς τής σελήνης- παρέπϊ- 
τα ι δέ ό'ταν ή σελήνη ηναι άμφίκυρτος, διότι, τότε ή π^ραγο- 
μένη π ίπτει πρός άνατολάς τής σελήνης.

Αί πλημ.μύραι ΰστεροχρονοΰσι μεν τή(ς έκ τοϋ μεσημβρινοί 
διαβάσεως τής σελήνης, πάντοτε δμως τήν αύτήν φυλάσσουσίΜ 
ώς πρός το,ΰτο στ»θεράν, τάξιν, διότι είς τά  αύτά πάντοτε υπά
γονται αμετάβλητα «ΐτια. Κατά τάς νεομηνίας δέ καί τάς- 
πανσελήνους εις τήν αύτήν πάντοτε έπανέρχονται ώραν. ή  
κατά τόπους διάφορος αύτη έποχή ονομάζεται άποχατάσζα- 
<η<; τούτου ή έκείνου τοΰ λιμένος. Οί σφοδρώς πνεοντες άνεμομ 
^.εταβάλλΛυσι τής πλημμύρας την ώραν.

-  ■ m-------------------------------------------------------

Π Ε Ρ Ι  M H N 0 J 0 F IC 1 N .

Ολα τά διάφορα έθνη χρονολογοΰσιν άπό τίνος έποψής έπι-. 
c /μο >, ώς π . χ . οί Ιουδαίοι άπό κτίσεως κόσμου, οί Οθωμανοί
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άπό τής φυγής τοϋ Μωάμεθ, οί δέ Χριστιανοί άπό Χριστού 
γεννήσεως. Τ ίς  χριστιανικής εποχής τήν παραδοχήν πρώτος 
κατά τό 5 5 0  έτ?ς έπρότεινε Διονύσιος ό Μικρός επικαλούμενος, 
πολλοί δε χρονολογεί άναφερουσι τοϋ Χριστοΰ τήν γέννησα τρία 
έτη επέκεινα τής κοινώς παραδεδεγμένης έποχής. Τά προ Χρι
στού έτη σημειοϋνται διά τοϋ σημείου — , οθεν οί χρονολογοι 
άριθμοϋσιν ούτω —  4 , —  3 , —  2 , —  1, 1, 2 , 3 , 4 . . . .

Π ίρ σ ιχο ΐ χαϊ A iy v x x ia x o r  ηψ-ο.ΊόγιοΓ.

Τών Αιγυπτίων καί τών Περσών ό πολιτικός ένιαυτάς συνί- 
στατο έκ 3 6 0  ήμερών, περιείχε δέ δώδεκα μήνας 30 ημερών 
έκαστον, καί συνεπληροϋτο, ώς τά έπί τής Δημοκρατίας Γαλ
λικόν μήνολόγιον, έκ πέντε έπαγοηέτω ν  ήμερών. Αλλ έπειδή 
ή πρώτη τοϋ ένιαυτοΰ ήμερα κατά μικρόν οπισθοδρομούσα άνέ- 
τρεχεν δλα τού ζωδιακού κύκλου τά  σημεία, τών ώρών τοϋ 
ενιαυτοί ή επάνοδος καί τών γεωργικών έργων ή έπανάληψις 
δέν «υνίπιπτε κατά τήν αύτήν πάντοτε ημερομηνίαν. Δ'.ά 
τούτο ήναγκάζοντο Οί ΑΪγύπτιοι νά παρατηρώσι τών άπλανών 
άστέρων τί;ν κίνητιν πρός εύρεσιν τών διαφόρων τοϋ ενιαυτού 
έποχών. Π. ) .  ή ηλιακή έπιτολή τοϋ Ξειρίου άνήγγελλε πρεσεγ- 
γίζουσαν τήν ώραν τής πλημμύρας τοϋ Νείλο;, τήν μεγάλων 
εορτών καί πανηγύρεων ταύτην έποχήν.

Τά καθ’ ε'κας-ον τροπικόν ένιαυτον παραμελούμενον τέταρτον 
τής ήμέρας άπετέλει ένιαυτάν ολοσχερή μετά παρελευσιν 1460  
τροπικών ή 1461 Αιγυπτιακών ένιαυτών· οθεν ή ήλιακη επιτολή 
τοϋ Σείριου συνέπιπτε τήν πρώτην τού έτους ήμέραν άνα πάν 
1461 έτος. Διά τοΰτο ή περίοδος αύτη έπωνομάσθη έκ τοϋ 
ονόματος τοϋ άστέρος (α) Σωθιαχή ή μ εγά λη  χ υ π χ ή  περίοδος, 
ή δ ’ άνακαίνΐ'ΐς αύτής έπανηγυρίζετο λαμπρως ύπό τών 
Αιγυπτίων, διότι κοινώς έπιστεύετο δτι άπαντα τά  φυσικά 
φαινόμενα καί δλα τά  πολιτικά συμβάντα επχν/ρχοντο κατά 
τήν αύτήν τάξιν καθ ήν έπί τής προαπελθούσης περιοδου συνε- 
βησαν. Από τής πλάνης δε ταύτης έπήγασεν ή περι τής επα-

(α) 6  Σείριος ϊλτΧ ι' χ·) Σώΐις ϋπο τών Αιγυπτίων.
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νόδου τοΰ χρυσού αιώνας δόξα. Και τοΰ Φοίνικας ό μΰθος είναι 
άλληγορία αις τής χυτιχής περίοδον, διότι μυθολογείται δτι 
τό παράδοξον αύτό πτηνόν έπλανάτο 1461 ετη, μετά ταΰτα 
δέ ήρχετο εϊς τόν έν Ηλιουπόλει ναόν τοΰ Ηλιου καί κατεκαίετα 
έντός αύτοΰ, άλλ’ άνεγεννατο πάραυτα έκ τής τέφρας του καί 
εζη πάλιν 1461 έτη. Εκ τοΰ Ξωθιακοΰ τούτου κύκλου έσχημα- 
τίσθη ή περίοδος τών 3G 525 ένιαυτών, ήτις περιέχει τόσους 
αιώνας, δσας ημέρας ό τροπικός ένιαυτός εχει. Ο αριθμός 146 1 
πολλαπλασιασθείς έπί 25  παράγει τόν 3 6 5 2 5 .

Οί Αιγύπτιοι έγνώριζον τήν άκριβή διάρκειαν τοΰ τροπικοΰ 
ένιαυτοΰ (α), άλλ’ έμμένοντες εϊς τά  θρησκευτικά αύτών έθιμα 
καθιέρωσαν ώς πολιτικόν έηαυτόν τόν έκ 3 6 5  ημερών ουνις·ά- 
μενον. Πρός τούτοις δέ οί άρχαΐβι άπέδιδον μεγάλχς άρετάς είς 
τόν αριθμόν 3 6 5 , καί διά τοΰτο τό δνομα Αβράζας έθεωρείτα 
παρ’ αύτοίς μυστηριώδες καί θαυματουργόν ώς παρι^άνον αύτόν 
τοΰτον τόν άριθμόν. Κατά τήν Ελληνικήν άρίθμησιν τό α εκ
φράζει 1* τό β, 2· τό ρ, 100· τό ξ, 60· τό σ, 200· δθεν 
άβράξας =  3 6 5 . Είναι δέ πολλά πιθανόν δτι κατά τοΰς άρ- 
χαιοτάτους χρόνους υπέθεσαν οί Αιγύπτιοι τόν τροπικόν ένιαυ- 
τόν ’ίσον μέ 3 6 5  μόνον ήμέρας, καί δτι ή ωφέλιμος αύτη καί 
κατ' έκείνας τάς έποχάς δύσκολος άνακάλυψις κβθιερώθη διά 
θρησκευτικών τελετών, καθώς παν δ,τι έκανόνιζε τών κοινών 
αύτών πραγμάτων τν,ν διοίκησιν. Ακολούθως δέ καί τοι γνωρί- 
σαντες τήν άκριβή τοΰ τροπικού έτους διάρκειαν έπέμειναν είς 
την ηδη παραδεδεγμένων ύπ’ αύτών τάξιν, δ.ά νά μή μετατρέ- 
ψωσι τό θρήσκευμα. Διά τοϋτο οί βασιλείς τών. Αιγυπτίων άνα- 
βαίνοντες τόν θρόνον, ώρκίζοντο νά μή μεταβάλλωσι τόν πολι
τικόν ένιαυτόν, ημέρας έπαγομένας παρεισάγον.τες ^ ένιαυτοΰς 
έμβολίμους αποδεχόμενοι.

Κ ατά τήν Αιγυπτιακήν χρονολογίαν διετάχθη τοΰ Πτολε
μαίου τό άλμενάχιον καί τό μγ,νολόγιον τοϋ Ναβονάσσαρ. II 
πρώτη ήμερα τού πρώτου ενιαυτού τοΰ μηνολογίου τούτου είναι 
ή 26  Φεβρουάριου τού έτους —  74 7.
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(α ) 6  τροπιώς τ, tvta im ; m p.iyju  305  fjyέρας 5 ώρα; 48''
47", 04 59 ,

Η άρχή τής Σωθιακής περιόδου συνέπεσε κατά τό —  1322 
ετος καί κατά τό 138 άπό Χριστού.

Έ .ΙΛ ψ 'ΐχ& τ ji ητο.Ιύγιοτ.

0  ενιαυτός παρά τοΐς Ελλησιν ητο δωδεκάμηνος, ηρχιζε δε 
κατά την νεομηνίαν τήν μάλλον προσεγγίζουσαν τό θερινόν ήλιο- 
στάσιον. Οί μήνες έναλλάξ έσχηματίζοντο έκ 30 η έξ 29  ήμε- 
ρών έ'καστος, άρχήν δ ’ είχαν τάς σελην,ακάς νεομηνίας. δθεν ό 
Ελληνικός ένιαυτός περιείχε 3 5 4  ημέρας, ητοι ήτα μικρότερος 
τοΰ ηλιακού κατά 1 1 ημέρας καί ] περίπου· ή διαφορά δ’ αύτη 
μετά όκτώ ένιαυτών παρέλευσιν άπετέλει τρεις ολοκλήρους 
μήνας τριακονταημέρους. Διά νά μετατρέψωσι λοιπόν τοΰς σε
ληνιακούς ένιαυτοΰς είς ηλιακούς παρενέβαλλαν οί Ελληνες τρεις 
ψ ΰ υ .Ιψ ο ιχ  μήνας άνά πάσαν όκ ταετή περίοδον, καί ούτως 
έσχημάτισαν τάς ό χ τα ίτ ι/ρ ί’ας.

Οί εμβόλιμοι τρεις μήνες προσετίθεντο είς τόν 3 SV , 5™ καί 
801< ένιαυτόν. Επειδή δέ μετά μίαν όκταετηρίδα ή σελήνη 
έχρειάζετο έ'τι 1 \  ημέραν διά νά συμπλήρωση την περίοδόν 
της, προσετέθησαν άκολούθως είς πάσαν δευτέραν όκταετηρίδα 
τρεις ίπαγόμαναι ήμέραι. Αλλά καί ούτω δέν έσυμβιβάζετο ή 
κίνησις τοΰ ήλιου καί τής σελήνης.

Ο κατά τ ό —  4 3 2  έ'τος άκμάσας περίφημος αστρονόμος 
Μέτων κατώρθωσεν έπί τέλους νά συμβιβάσν) τοΰς συνοδικούς 
μήνας μέ τούς τροπικούς ένιαυτοΰς, έπιναήσας έπί τούτω τόν 
δεκαεννεατή κύκλον τόν περιέχοντα σχεδόν άκριβώς 2 3 5  μήνας. 
Καί τώ  δντι ό τροπικός ένιαυτός καί ό συνοδικός μήν άναλο- 
γοΰσι μεταξύ των ώς ό 2 3 5  άριθμός καί ό 19, τοΰτο δέ βε- 
βαιοΰται εκ τής ίσότητος τών γινομένων τών μέσων καί άκρων 
δρων τής επομένης άναλογιας

365jj* ,2 4 2 2 1 8 1 |2 9 V ,5 3 0 5 8 8 5 ; ; 2 3 5 ;  19.
όθεν ό κύκλος τοΰ Μέτωνος περιέχει 1 9 σεληνιακούς ένιαυτοΰς 

καί 7 έτι μήνας· οί μήνες ούτοι έμβό.Ιιμοι καλούμενοι προσε
τίθεντο είς τοΰς έπομένους τοΰ κύκλου ένιαυτοΰς

3 ”», 50ν, 8” , 1 Ιον,  ΐ 3 « ,  165ν και 193' ' .

193



Οί ενιαυτοί λοιπόν ούτοι συνίσταντο έκ [Ληνών 13, δλος 6 
κύκλος περιείχε 125 μήνας τριακονταημέρους καί 110 μήνας 
είκοσιίννέα ήμερων έκαστον, ό  13’« μήν ό εμβόλιμος προσετί- 
θετο μ.ετά τον 6 , ν , -χάν Π οσειδεώνα, καί διά τοϋτο δεύτερος 
Π οσειδεών ώνομάζετο.

Τής χρονολογίας την διάταςιν ταύτην διεκοίνωσεν ό Μετων 
πρδς δλους τους Ελληνας έν Ολυμπία, τών αγώνων τελουμένων, 
οί Ελληνες δέ την παρεδέχθησαν μετά χαράς καί άνέγραψαν 
τους υπολογισμούς αυτής είς τάς δημοσίους αγοράς με χρυσοϋς 
χαρακτήρας. Διά τή,ϋτο καί μέχρι τής σήμερον ονομάζεται 
χρυσονς άριθμός ό έκφοάζων τήν έν τώ κύκλω τοϋ Μέτωνος 
τάξιν γνοιστοϋ τίνος ένιαυτοϋ.

Τοϋ Μέτωνος τδ μηνολόγιον πάρεισή/θη εις τήν Ελλάδα 
κατά τδ έτος —  4 3 2  τήν 1 5 Ιουλίου, κατά τήν ΐουλιανήν χρο
νολογίαν. 6  Κάλλιππος ακολούθως περί τδ έ'τος —  3 3 0  διώρ- 
θωσε τοϋ Μέτωνος τδν κύκλον, τετραπλασιάσας αύτόν καί μίαν 
έκ τοϋ γινομένου άποβαλών ημέραν. Τού Καλλίππου ό κύκλος 
περιέχει λοιπόν 277  59 ήμέρας, ήτοι 76 ίουλιανούς ενιαυτούς, 
μήνας δε σεληνιακούς 9 ί 0 .  Δύο μετά ταϋτα εκατονταετηρίδας 
ό ίππαρχος διώρθωσεν άπαραλλάκτως τοϋ Καλλίπου τόν κύκλον 
τούτον, έπινοήσας τήν έ κ 3 0 4  ένιαυτών συνισταμένην περίοδον.

Τήν πρώτην τοϋ μηνάς ή μέραν έκάλουν οί Ελληνες νεομηνίαν  
η πρώ την ΐσταμένου  ή άρχομένου, τάς δέ λοιπάς ήμέρας 
ήρίθμουν κατά τάξιν δευτέραν, Τρίτην . . . δεχάτην ίοταμέ- 
νου ή άρχομένου μηνάς. II ένδεκάτη έλέγετο πρώ τη μέσον ν- 
τος, ή πρώτη έπί δεκάδι, καθεξής δε ή 1 Ί Ύ>, ή 13 Λ κτλ ώνο- 
μάζετο δευτέρα, τρίτη μεσονντος  ή έπί δεχάδι κτλ. II είκος-ή 
τοϋ μ.ηνάς έκαλεΐτο είχάς, ή δε 21 ίι πρώτη έπ ί είχάδι καί κα- 
καθεξής ή 22*, ή 23« κτλ ώνομ-άζετο δευτέρα, τρ ίτη  έπί 
είχάδι κτλ. Αλλά τήν τελευταίαν τοϋ μ.ηνάς δεκάδα ήρίθμουν 
οί Ελληνες καί άντεστραμμένως, διά τοϋτο τήν 21 τοϋ μηνάς 
ώνόμαζον δεχάτην φθίνοντας ή άπιάντος, άν ό μήν ήτο τρια- 
κονταήμερος, έννά την  δε φθίνοντας ή άπιάντος  άν ό μήν πε
ριείχε 29  μόνον ήμέρας. Παρομοίως δε Ιννά την  ή άγδόην φθί-
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rm -τος η άπιάντος  έκάλουν τήν 2 2 ϊν τοϋ μηνάς ήμέραν καί 
οΰτω καθεξής.

Η ήμέρα παρά τοΐς Ελλησιν ήρχιζε τά έσπίρας.
Οί Ελληνες έχρονολόγουν μεταχειριζόμενοι περίοδόν τινα 

τετραετή Ό .ΙνμπιΑ δα  καλουμένην, ώς έκ των αγώνων τών έν 
Ολυμπία τελουμένων άνά πζντα πρώτον τ·ίς τετραετηρίδος 
ταύτης ένιαυτόν. II πρώτη Ολυμπίάς ήρχιτε τά —  7 76 έτος.

Ρίομαϊχον μηνοΛύγιυν.

Δεν γνωρίζομεν ά/.ριβώς τοϋ ί’ωμ.ύλου τό μηνολόγιον, διότι 
περί αύτοϋ διαφωνοϋσιν οί συγγραφείς. 0  έμπειρος μεν <Γ?*τη- 
λάτης, άλλ' άτοφος ούτος θεμελιωτής τής Ρώμης, διήρεσε τάν 
ένιαυτάν είς δέκα μ-ήνας, έξ ών άλλοι μεν περιείχαν 20  άλλοι δε 
55 ήμέρας. Κατά τόν Πλούταρχον ό Ρωμαϊκός ένιαυτός έπί 
'Ρωμύλου συν(στατο έκ 12 μ.ηνών, τελευταίοι τών οποίων ή σαν 
ό Ιανουάριος καί ό Φεβρουάριος· τάν ίανουάριον ακολούθως μετέ- 
θεσεν ό Νουμ.άς άπά τής προτελευταίας είς τήν πρώτην τών 
μηνών τάξιν. Είναι δε βέβαιον δτι ό αρχαίος 'Ρωμαϊκός ενιαυ
τός ή'ρχιζε κατά τάν. Μάρτιον καί δτι ό Σεπτέμβριος ήτον ό 
έβδομος μήν, δγδοος δε ό Οκτώβριος κτλ. ό  πέμπτος καί ά 
έκτος μήν έκαλοϋντο Καυϊντίλιος καί Σεξτίλιος, ύστερον δε 
μ.ετωνομ.άσθησαν Ιούλιος καί Αύγουστος είς τιμήν τοϋ Ιουλίου 
Καίσαρος καί τοϋ Αύγούστου.

0  Νουμας μετερρΰθμισε τοϋ 'Ρωμύλου το μηνολόγιον καί 
διώρισεν ένιαυτόν 3 5 5  ήμερων, μηνών δε 12' άνά παν δμ-ως 
δεύτερον έτος παρενέβαλλε καί δεκατον τρίτον μήνα, δστις 
έναλλάξ άπε-έλει ένιαυτόν 377  ή 3 7 8  ήμερών' δθεν έσχημΧ- 
τίζετο τετροίΐχηρίς τις κατά τήν έφεξής τάξιν 

3 5 5 V , 377*;^, 355*;+, 378Α* 
είκοσιτέσσαρες λοιπόν τοιοϋτοι ένιαυτοί περιείχαν 8 7 9 0  ήμέρας, 
ήτοι κατά μέσον δρον ό ένΡχυτάς συνί^ατο έκ 3G6 ήμερώνκαί \ .

0  Νουμας αρχήν μέν τοϋ ένιαυτοϋ διώρισε τήν έποχήν τοϋ 
χειμερινού ήλιοστασίου, τούς δώδεκα δε μήνας διέταξε κατά 
τήν ακόλουθον τάξιν'
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ΐανουάριος S.'J ήίλέρας Σεξτίλιος 29  ήμέρας
Μάρτιος 31 Σεπτέμβριος 29
Απρίλιος 29  Οκτώβριος 31
Μάϊος 31 Νοέμβριος 29
Ιούνιος 29  Δεκέμβριος 29
Κουϊντίλιος 31 Φεβρουάριος 28

Κ ατά τινα επικρατούσαν τότε πρόληψιν οί περιττοί αριθμοί 
έθεωροΰντο αίσιοι, οί δ’ άρτιοι απαίσιοι. Διά τοΰτο ό Νουμας 
διώρισεν εις έκαστον μήνα, έκτος τοΰ Φεβρουάριου, περιττόν 
αριθμόν ίμερων, περιέλαβε δέ είς τόν πολιτικόν ενιαυτόν 3 5 5  
•ημέρας άντί των 3 54 , ές ών ό σεληνιακός συνίσταται, διά νά 
σχηματίση τόν Φεβρουάριον έξ 28 ήμερων. Τόν μήνα τοΰτον 
έθεώρουν οί Ρωμαίοι άπαίσιον, διότι κατ’ αύτόν προσέφερον 
θυσίας ύπερ τών νεκρών, καθαρισμούς δέ καί ίλαστηρίους άγνι- 
σμούς έτέλουν.

0  εμβόλιμος μήν τόν όποιον οί 'Ρωμαίοι παρ’ ενιαυτόν έπή- 
γον εκαλείτο Μερκηδΐνος, ένετίθετο δέ μεταξύ της 23 καί τής 
24  τοΰ Φεβρουάριου· οθεν μετά τήν 23 r-v τοΰ Φεβρουάριου 
έ'λεγον 1η, 2«, 3η. . . 22α Μερκηδίνου, μετά δε ταύτην Αριθ
μούν τό ύπόλοιπον τοΰ Φεβρουάριου -ητοι τήν 241iV, 25*'' . . . 
καί τήν 28ην .

Κατά τήν ανωτέρω έκτεθείσαν τοΰ μηνολογίου διάταξιν ό 
πολιτικός ενιαυτός περιείχε κατά μέσον ό'ρον μίαν ή μέραν περι- 
πλέον τοΰ ήλιακοΰ. Διά νά συμβιβάσει τούς δύο τούτους ενιαυ
τούς διέταξεν ό Νουμας ν’ άφαιρώνται, κατά τάς δύο τελευταίας 
τετραετείς περιόδους τοΰ κύκλου τών 24 ένιαυτών, £ξ ήμέραι 
άπό τών ένιαυτών τών περιεχόντων 3 77 η 378  ήμέρας, ή'τοι 
διώρισεν οί τελευταίοι ούτοι ενιαυτοί νά περιλαμβάνωσι μόνον 
37 1 η 3 7 2  ήμέρας. Κ ατ αυτόν τόν τρόπον άφαιροΰντο άπό 
τοΰ κύκλου τών 8 790  ημερών 24 ήμεραι, τό δε μένον υπόλοι
πον αί 8 7G6 ήμεραι περιείχαν ακριβώς 24 ηλιακούς ενιαυτούς, 
'ητοι κατα μέσον ορον έκαστος πολίτικός ενιαυτός συνίστατο 
έκ 3 6 5  ήμερών καί j .  όθεν τό Ρωμαϊκόν τοΰτο μηνολόγιον 
συνεβιβάζετο με τάς κινήσεις τοΰ ήλιου καί τής σελήνης καθ’ 
οσον άπητουν αί άστρονομικαί γνώσεις τοΰ καιροΰ εκείνου.

Επιμελητήν τοΰ μηνολογίου του διώρισεν δ Νουμας τόν μέγαν 
τής ’Ρώμης άρχιερέα καί έπί τούτω άνέθεσεν είς αύτόν τήν φρον
τίδα  τής παρεμβολής τών έμβολίμων μηνών καί τής χρονολο
γίας τήν διάταξιν. Επί τής Δεκανδρίας κατά τό —  4 5 9  έ'τος 
ό Φεβρουάριος διά λόγους πολιτικούς μετετέθη είς τήν δευτέραν 
τών μηνών τάξιν, δπου καί σήμερον εύρίσκεται.

Αλλά τής 'Ρώμης οί αρχιερείς, έκ τών έπισημοτέρων καί 
ΐσχυροτέρων οικογενειών καταγόμενοι, κατεφρόνησαν τοΰ Νουμά 
τάς έντολάς· οθεν ποτέ μέν τά  χρέη των άμελοΰντες, ποτέ δέ 
τής ιδίας αύτών εξουσίας αύθαιρέτως καταχρώμενοι, καί ά'λλοτε 
δεισιδαιμονοΰντες παρέτεινον η συνέτεμον κατά θέλησιν τοΰ 
ένιαυτοϋ τήν διάρκειαν μηδεμίαν είς τοΰτο τάξιν τηροΰντες, 
μόνον δ ’ οδηγόν εχοντες τό συμφέρον αύτών καί τό τών οικείων 
καί τών φίλων των. II έκ τής διαφθοράς καί τής άμελείας τών 
άρχιερέων προελθοΰσα αταξία κατήντησεν έπί Ιουλίου Καίσαρος 
τόσον μεγάλη, ώστε μετετέθησαν αί ώραι τοΰ ένιαυτοϋ καί οί 
μέν χειμερινοί μήνες κατηντησαν φθινοπωρινοί, οί δε φθινοπω
ρινοί θερινοί κτλ. Διά τοΰτο- αί έορταί έπανηγυρίζοντο είς άλλους 
τοΰ χρόνου καιρούς παρ’ έκείνους διά τούς οποίους προσδιωρί- 
σθησαν. Π. χ .  αί έορταί της Δημητρος έτελοΰντο τό Ιαρ καί αί 
τοΰ Βάκχου τό θέρος.

Διά νά θεραπεύσει τά  άτοπα ταϋτα, διέταξεν ό Ιούλιος Καΐσαρ 
ν’ άποβληθώσιν έκ τοΰ μηνολογίου οί έμβόλιμοι μήνες καί νά 
συστηθή καθαρός ό ηλιακός ενιαυτός κατά την τότε γνωστήν 
περίοδον αύτοΰ ητοι έκ 365  ήμερών καί Διά τοΰτο δε όιω- 
ρισε νά προστίθεται είς τόν ένιαυτόν άνά παν τέταρτον έ'τος 
μία έπαγομένη ημέρα άντί τοΰ μηνός Μερκηδίνου, ητοι μετάξι» 
τής 23 καί 24  Φεβρουάριου, καί ούτω τρεις μέν ένιαυτοί κοινοί 
λεγόμενοι περιεΐχον 3 6 5  ήμέρας έκαστος, ό τέταρτος δέ ό εμ
βόλιμος συνίστατο έκ 3 6 6 .

Διά νά έπαναφέρη δέ καί τάς δημοσίας εορτάς είς τας αρμό
διας ώρας τοΰ ένιαυτοϋ παρενέβαλαν ό Ιούλιος Καΐσαρ, είς το 
τότε τρέχον έτος —- 46 (τό 708  άπο κτίσεως Ρώμης) έκτος 
τοΰ Μερκηδίνου μηνός δύο έτι έμβολίμους μήνας, οθεν έσχημα-



τίσδν·, ένιαυτός 15 μέν μηνών, 4 4 5  δέ ημερών, ό  ενιαυτός συτοί 
ώνομάσδη ενιαυτός συγκεχυμένος  καί διετάχθη ώς επεται*

Η πρώτη ϊανουαρίου τοϋ 708 συνέπεσε τήν 13 Οκτωβρίου —  47 
0  Ιανουάριος, 2 9  ήμίραι, έτελεύτησε τήν 10 Νοεμβρίου 
Ο Φεβρουάριος, 23 ήμέραι, ήρ-/,ισε τήν 1 1 Νοεμβρίου 
0  Μερκηδινος, 23 . . . . . .  . 4 Δεκευ’.βρίαυ
Το υπόλοιπον τοϋ Φεβρουάριου, 5 , , 27 Δεκεμβρίου
0  Μάρτιος, 31 . . . . . . . .  ί 1 ϊανουαρίου —  40
Ο Απρίλιος, 29  , j ( I Φεβρουάριου
Ο Μάϊο;, 3 1 . . .................................  2 Μαρτίου
ό  Ιούνιος, 2 9 ........................   2 Απριλίου
0  Κουϊντίλιος, 31 . . . . . . . .  | Μαΐου
0  Σεξτίλιος, 29  .....................  . , 1 Ιουνίου
Ο Σεπτεμβριος, 29  . · * · * < . «  30  Ιουνίου
Ο Οκτώβριος, 3 1 ........................., , 29  Ιουλίου
0  Νοέμβριος, 29  29  Αύγουστου»
Οί δύο εμβόλιμοι, 6 7 . . . . . . .  27  Σεπτεμβρίου
0  Δεκεμβριος, 29  . . . , , . . . . 3 Δεκεμβρίου
II 1 ϊανουαρίου, τοϋ 709  άπό κ τ ίσ ε ις  Ρώμης συνεπεσε τήν

I ϊανουαρίου —  4 5 .

Τής χρονολογίας τήν διόρβωσιν καί τήν μεταρρύδμισιν τον 
μηνολογίου άνέδετεν ό ΐόύλίος Καϊσαρ είς τόν επίσημον αγρονό
μον Σωσιγένην, τόν όποιον έπί τούτω έκάλεσεν έξ Αλεξανδρείας. 
Διέταξε δέ καί τόν Φλάβιον νά συντάξν) νέον ημερολόγιου τών 
Ρωμαϊκών έορτών κατά τήν άρχαίαν τάξιν τών xadtvidrvi 

r o r r u r  καί ειδών.

Οί Ρωμαίοι διη'ρουν τόν μήνα κατά τινα τρόπο·/ άλλόκοτον 
και ατακτον ένταυτώ. Τήν πρώτον τοϋ μηνός ημέραν έκάλουν 

γόας, οθεν εσχηματίσδη καί το ο·»ομα χα,Ιενδάριον* τήν 
Λεμπτην τοϋ μηνός γούνας  καί τήν δεκάτην τρίτην είδους: κατά 
τόν Μάρτιον όμως, τόν Μάϊον, τόν Ιούλιον καί τόν Οκτώβριον 
νονναι έλεγετο ή έβδομη, ί <<W  δέ ή δεκάτη πέμπτη  τοϋ μηνός 
ήμερα. Τών λοιπών ήμερών τά  ονόματα έσχηματίζοντο ώς έκ 
τής τάς 'ω ς αυτών σχετικώς προς τάς τρεις ταύτας τοϋ μηνός
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Υποδιαιρέσεις, άντιστρόφως- ούτως έλεγον, ή προτεραία ή η 
δευτέρά πρό τών καλενδών τού Απριλίου ήμερα, ή τρίτη, 
ή τετάρτη, διά νά παραστήσωσι τήν 3 1 , 30 , 2 9  Μαρτίου. II 
366η ημέρα, ή κατά τοΰς έμβολίμους ενιαυτούς έίίαγΟμένη, 
π:οσετίΟετο μεταξύ τής 23 καί 24  τού Φεβρουάριου καί ώνο- 
μάζετο ή δεύτερα εχτη  η δις εχτη ημέρα  στρό τών καλενδών 
τοϋ Μαρτίου (bisseXto calesdas), δθεν έσχηματίσδη καί τό 
δνομα βίσεχτος  ή δίσεχτος.

Οί 'Ρωμαίοι έχρονολόγουν άπό κτίσεως 'Ρώμης. 11 έποχή 
αύτη άντιςΌΐχεΐ μέ τήν 21 Απριλίου —  753 .  Τό έτος —  45  
η 709  άπό κτίσεως 'Ρώμης είναι τό πρώτον έτος έξ οΰ άρχεται 
τό ϊουλιανον μηνολόγιον τό έτι καί σήμερον παρ' όλοις τοϊς 
όρθοδόξοις έν χρήσει.

Γ ρηγορια νογ μηνο.Ιύγιον,

Ιίπ ί Καίσαρος Ιουλίου ύπετίδετο 8τι ό τροπικός ένιαυτός 
περιείχε 3 6 5  ήμέρας καί καί διά τοϋτο άνά πάν τέταρτον 
έτος προσετέδη μία έπαγομένη ήμίρα καί έσχηματίσδη ό έκ 
366  ήμερών «υνιστάμενος εμβόλιμος % δίσεχτος ένιαυτός. 
Αλλ’ εΰρέδη άκολούδως δτι ό τροπικός ένιαυτός περιλαμβάνει 
3 6 5  ήμέρας 5 ώρας 48 ' 48" ήτοι διαφέρει τοϋ ύποτεδέντος 
κατά 1 1* 12 ' .  II έπαγωγή λοιπόν μιας ολοκλήρου ήμέρας άνά 
παν τέταρτον έτος παρενέβαλλε περιπλέον τρία τέταρτα ώρας. 
II κατά πρώτον μέν μικρά αύτη διαφορά προϊόντος τοϋ χρόνου 
ηύξησεν, έπί τέλους δέ έπέφερε μεγάλην τινά διαφωνίαν μεταξύ 
τών έποχών τοϋ πολιτικού καί τροπικού ένιαυτοϋ. Καί τώ  δντι 
ή ένιαύσιος αύτη διαφορά τών ΐ Γ  12” έπαναλαμβανομένη 
παράγει μίαν ολόκληρον ημέραν μετά παρέλευσιν 130 περίπου 
έτών. Διά τούτο κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα, τού ένιαυτοϋ 
αί ώραι έπανήρχοντο 10 ήμέρας πρωΐμότερον παρ έπι τής εν 
Νικαία συνόδου, ήτοι κατά το 3 2 5  έτος. όδεν ή έαρινη ισημε
ρία άντί νά συαπέση τήν 21 συνέβαινε τήν I 1 Μαρτίου.

0  Πάπας Γρηγόριος ό τρίτος, διά νά έπαναφέρνί την εορτήν 
τού Πάσχα είς τάς έποχάς τάς προσδιορισδείσας παρα τής εν
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Νικαία συνόδου, έξέδωκε κατά τά 1582 έτος δόγμα, δ ι’ ού 
διετάσσετο ν άφαιρεθώσιν άπό τόν ενεστώτα τότε ενιαυτόν 10 
ήμέραι καί νά λογισθη 15η Οκτωβρίου ή μετά τήν 4*ν τοΰ αύτου 
μηνός ήμερα, ητοι ν’ άριθμηθώΉν αί ήμέραι τοϋ Οκτωβρίου 
ο^τω 1, 2 , 3 , 4 , 15, 16 κτλ. Διά νά μή προκύψωσι δέ τά  
αύτά πάλιν αποτελέσματα έ* της διαφορδς τού τροπικού καί 
πολιτικού ένιαυτοϋ, διωρίσθη προσέτι 6 εκατοστός ένιαυτός 
τριών διαδοχικών αιώνων νά σχηματίζεται άντί έμβολίμου 
κοινος, μονον δε τοϋ κατόπιν αυτών έπερχομένου τετάρτου 
αίώνος δ έκατοστός ένιαυτός νά διαμείντ) έμβόλιμος· οθεν οί 
Ενιαυτοί 1 / 0 0 ,  1800  καί 1900 είναι άντί εμβόλιμων κοινοί, 
ο δε 2 0 0 0  θελει σχηματισθή έμβολιμος, ήτΟι είς 4 0 0  ένιαυτούς 
προστίθενται 97 έπαγόμεναι ήμέραι, άντί τών 100· τέσσαρες 
λοιπόν αίώνες περιέχουσι 400*>; τάς 3 6 5  ήμέρας πλέον 97 , 
ητοι 1460 9 7  ήμερας. ό  αριθμός ούτος διαιρούμενος διά τοϋ 
4 0 0  παράγει τό ποσόν 3 6 5 ^ ,2 4 2 5 ,  τό όποιον ολίγον διαφέ- 
ρει τοϋ αληθούς τροπικού ένιαυτοϋ.

Οί Γάλλοι, δυτικοί οντες κατά  τ ό  δόγμα , παρεδέχθησαν 
άμέσως τήν Γρηγοριανήν μεταρρύθμισα τοϋ μηνολογίου, οί δε 
διαμαρτυρούμενοι μόλις περί τό  1751 καί 1 752  τήν είσήξαν 
εις τάς χρονολογίας τω ν. Οί Έλληνες καί οί 'Ρώσσοι έπέμείναν 
είς τό αρχαίο ν σύστημα καί σήμερον έτ ι χρονολογοϋσι κ ατά  τό 
ϊουλιανόν μηνολόγιον.

’/ ονδαϊχον μηνολόγιον·

Οί Ιουδαίοι χρονολογούσα άπό κτίσεως κόσμου. Τό έτος
καθ 8 ό κόσμος έκτίσθη κατ’ άλλους μέν είναι τ ό   4 111,
κατ’ άλλους δε τό —  4 9 6 3 ,  κατά τόν ίώσηπον τό —  4 6 5 8  
καί κατά τούς έβδομήκοντα τό —  5 5 0 8 .

Τών Ισραηλιτών ή ήμέρα άρχεται περί τήν δείλην, ό δε μήν 
κατά τήν νεομηνίαν, περιέχει δ ’ έναλλάξ 29  ή 30  ήμέρας. ό  
μήν ύποδιαιρεΐται είς εβδομάδας, καθώς καί παρ’ ήμίν, έκαστη 
δε έβδομη τής έβδομάδος ήμέρα, τό Σάββατον, εορτάζεται. 
Ούτως λοιπόν ό ιουδαϊκός ένιαυτός περιέχει 354 ήμέρας, ήτοι
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είναι σεληνιακός καί δέν συμβιβάζεται με τοϋ ήλιου τήν κίνη
σ α  εί μή δ ιά  τής έπαγω γής 7 εμβόλιμων μηνών είς τόν κύκλον 
τώ ν 19 ένιαυτών, ώς τοΰτο έγίνετο είς τό Ελληνικόν μηνολό
γιον. όθεν οί έμβόλιμοι ένιαυτοί περιέχουσι καί 13 μήνα. ό  
μήν ούτος προστίθεται είς τούς έπομενους ένιαυτοΰς τού κύκλου 

3«ν , 6 0ν Τ 8Ώ'*, 11 ,  14°ν  ̂ 1 7ον κ ι ΰ195ν.
Οί Ιουδαίοι έ /ουσ ι δύο μηνολόγια τό μέν πολιτικόν, τό δ ί  

θρησκευτικόν ή ιερόν- διαοέρουσι δε ταΰτα  μόνον κατά  τήν επο

χήν καθ’ ήν ό ένιαυτός άρχετα ι.

'Οθωμανικόν μηνολόγιον.

Τών ’Οθωμανών τό μηνολόγιον είναι καθαρόν σεληνιακόν. Παρ’ 
αύτοΐς ό ένιαυτός περιέχει 12 μήνας έναλλάς 29 ή 30  ήμερών 
έκαστον, ό  μήν άρχεται κατά τήν νεομηνίαν· οθεν ό κοινός ένι
αυτός συνς-ίαται έκ 3 4 5  ήμερών. Επειδή όμως ό συνοδικός σε
ληνιακός ένιαυτός περιέχει ήμέρας 3 5 4 , 3 6 7 0 6 3  καί ό πολιτι
κός 3 5 4  μόνον,ή παραμ^λουμένη κατ’ ετος διαφορά 0 ,3 6 7 0 6 3  
( =  8 ώρας, 48 ' , 571)  παράγει 1 1ήα,01 μετά παρέλευσιν 30  
ενιαυτών. Τάς 11 ταύτας ήμέρας παρεμβάλλουσιν οί Οθωμανοί 
έπάγοντες μίαν ήμέραν είς τόν τελευταΐον τοΰ ένιαυτοϋ μήνα, 
δστις περιλαμβάνει ούτω 30  ήμέρας άντί τών 29  τάς όποιας 
κοινώς έχει. Οί ένδεκα έμβόλιμοι ένιαυτοί οί περιέχοντες 3 5 5  
ήμέρας είναι οί έξης

2 3e,  5 5 t , 7 » :, 10‘ί ,  13’·', ! 5 ’«,  1 8 %
2 1 5«,  24»«,  2 6 2« καί 29»«.

Τήν τάξιν ταύτην τηροΰσιν οί πεπαιδευμένοι Τούρκοι, οί δέ 
λοιποί προσδιορίζουσι τούς έμβολίμοι/ξ ένιαυτοΰς παρατηροΰντες 
άπλώ ς τάς φάσεις τής σελήνης. Διά τοΰτο μεταβαίνων τ ις  άπό 
τίνος Τουρκικού τόπου είς άλλον ευρίσκει μιας, πολλάκις δέ καί 
δύο ήμερών διαφοράν είς τής χρονολογίας τήν καταμέτρησα.

ΙΙαρά τοΐς όθωμανοΐς ή ήμέρα άρχεται τό έσπέρας, ό δέ μήν 
υποδιαιρείται είς έβδομάδας* ή έβδομη ήμέρα, ή παρασκευή τών 
χριστιανών, έορτάζεται.

Οί Οθωμανοί χρονολογούσα έπό τής Έ  γύρας, ήτοι άπό τής
14



φυγής τοϋ Μωάμεθ έκ τής Μέκκας. Η εποχή αΐίτη αντιστοιχεί 
μέ την 16 Ιουλίου τοΰ 6 2 2  έτους. Καθ’ αυτό όμως ή φυγή 
τοϋ Μωάμεθ συνέβη 68  ήμέρας ύστερώτερον.

Έ πισημότεραι περίοδοι χα ί τινες έποχαί.

'Ηλιακός κύκλος ονομάζεται χρονική τις περίοδος 28 ένιαυ- 
τών, μετά τήν όποιαν τής έβδομ-άδος αί ήμέραι έπανέρχοντα·. 
κατά τήν αύτήν τοϋ ένιαυτοϋ έκοχήν καθ ήν έπί τής προαπελ- 
θούσης περιόδου συνέβη σαν. ό  κύκλος ούτος ήρχισε κατά τό 
—  9 έ'τος.

Ό  ηλιακός κύκλος (δ 28 ένιαυτοΰς περιέχων) χαΐ ό σελη
νιακός (ό 19 περιλαμβάνων ένιαυτοΰς) δεν επανέρχονται είς 
τήν αύτήν μεταξύ των αντιστοιχίαν εΐ μή μ.ετά παρέλευσιν 
532  ( 2 8 χ  I 9 = 5 3 2 )  ένιαυτών. ΐ ί  περίοδος αύτη ώνομάσθη 
Διονυσιακή ώς ύπό Διονυσίου τοΰ Μικρού περί τά 526  έτος έπι- 
νοηθεΐσα. II Διονυσιακή περίοδος επανάγει τήν εορτήν τοϋ Πάσχα 
εις τάς αύτάς τοΰ Ιουλιανοϋ μ.ηνολογίου έποχάς.

Ίν δ ικ τιώ ν  ονομάζεται χρονική τις περίοδος 15 ένιαυτών. 
ή  ίνδικτιών δεν έχει σχέσιν τινά μέ τάς άστρονομικάς περιό
δους, άλλά παριστάνει τόν χρόνον καθ’ 8ν οί 'Ρωμαίοι αύτοκρά- 
τορες συν/γον τους φόρους, ή  πρώτη ίνδικτιών ήρχισε τό —  
3 έτος.

Ό  ηλιακός κύκλος, ό χρυσούς αριθμός και ή ’/ νδικτιώ ν  
έπανέρ-/ονται εϊς τήν προτέραν αύτών αντιστοιχίαν μετά παρέ- 
λευσιν 7 9 8 0  ένιαυτών (τοΰτο δ ’ είναι τό γινόμενον τών άριθ- 
μ.ών 2 8 , 19 καί 15). II χρονική αύτη περίοδος, ύπό τοΰ !κα- 
λιγέρου έπινοηθεΐσα, ονομάζεται ΐουλιανή περίοδος, ήρχισε δέ 
τό έτος —  47 14, ό'τε καί οί τρεις κύκλοι ήσαν =  1.

Α ί  Ο λυμπ ιάδες  τοΰ ίφίτου η σαν περίοδοι τετραετείς, ήρχι- 
σαν δε τ ό — 7 " 6  έ'τος, ή τά 3 9 3 8  έ'τος τής ίουλιανής περιόδου.

7 /  άπί> κτίσεως 'Ρώμης έποχη ήρχισε άπό τοΰ έτους —  
7 5 3 , ή τοΰ έτους 396  1 τής ίουλιανής περιόδου.

Ή  τον Ναβονάσσαρ έποχη συμπίπτει μέ τό έτος —  74 7 
ή τό 3 9 6 5  έτος τής ίουλιανής περιόδου.

11 άρχή της ' Ε γύρας  αντιστοιχεί μ.ε τό 6 2 2  έτος άπδ Χρι
στού, ή τά 5 3 3 5  τής ίουλιανής περιόδου.

Ό  Σάρος ή ή Χ αλδα ϊκή  περίοδος περιέχει 6 5 8 5  ήμέρας 
καί -j- ή 18 ένιαυτοΰς καί 1 0 ή  11 ήμέρας· συμπεριλαμβάνει 
δέ 223  μήνας συνοδικού;. Ανά πάσαν τοιαύτην χρόνου περίο
δον αί εκλείψεις άνανεοΰνται κατά τήν αύτήν τάξιν καθ’ ήν 
προλαβόντως συνέβησαν (α).

Ό  μέγα ς ενιαυτός τών Πατριαρχών  περιέχει 6 0 0  ένιαυ
τοΰς η 742  1 μήνας. Ανά πάντα τοιοϋτον ένιαυτόν αί συζυγίας 
άνανεοΰνται κατά τά αύτά τοΰ ούρανοϋ σημεία (1 ημέραν ώς 
έγγιστα).

Ή  Σωθιακη ή μεγάλη κυνικΊι περίοδος περιέχει ώς προεί- 
ρηται 1 4 6 0  ένιαυτούς.

Η περίοδος τοϋ Μέτωνος συνίσταται έκ 19 ένιαυτών ή τοϋ 
Κ αλλίππου  έξ 76· ή τοΰ 'Ιππάρχου  έκ 304 .  ό  κύκλος τοϋ 
Κλεοστράτου  καί τοΰ Ά ρπ ά λο υ  περιλαμβάνει 8 έτη* ό τοΰ 
Φιλολάου κώ. Οίνοπίδον 59· οδέ τοΰ Αημοχρίτου 82 . Δι’ όλων 
δέ τών διαφόρων τούτων κύκλων έζητεΐτο ό μεταξύ τών κινή
σεων τής σελήνης καί τοϋ ήλιου συμβιβασμός.

  — e e o o e - s — ----------------

Ό  Α γ γ λ ικ ό ς  ναυτικός νόμος.

Πολλοί έσχολίασαν διά ζώσης τόν Γαλλικόν ναυτικόν νόμον, 
τοϋ όποιου τήν Ελληνικήν μετάφρασιν έδημοσιεύσαμεν διά τοΰ 
προηγουμένου φυλλαδίου, καί κατέκρινον αύτόν καί ήμας δ/ιμο- 

, σία, τήν παρακοήν καί τήν απείθειαν παντί σθένει άναρριπί- 
ζοντες· καί τις μ.άλιστα έτόλμησε νά κηρύξν) άπδ βήματος, έν 
όνόμ.ατι ναυτικοΰ αξιωματικού, δτι ό Γαλλικός νόμ.ος δέν ισχύει 
παρ’ ήμ.ΐν, έν άλλοις λόγοις, δτι οί ναυτικοί ύπηρέται δύνανται

(α ) 6  Σά ρ 3 «  τ ώ ν  Χ α λ ί  α ι'ω ν π«ριλζρ.βίν»ι 6 5 8 5 ^ ,3 2 1 16391 (ήτοι 18 

«νιαυτους 365  ημερών ίχαστον, 15 ^αέρας, 7 ώρας, 42 ', 2S",5G). ό  ‘' ίπ 

παρχο; άντι του Σάρου άντε*ατέστη<£εν άκριοβστίραν περίοδον 101178  ημε
ρών (τ» 4 4 1 ενιαυτών κ α ι  10G τι^ε^ών), τ,τις περιέχει 5'»58 συνοδικούς ατ.νας»
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νά πράξωσιν ατιμωρητί δποιονδήποτε θέλουσιν έγκλημα, διότι 
οϊίτ’ ή Ελληνική κοινωνία ούτ’ δ Βασιλεύς περί αύτών προενόη- 
σεν. Οθεν καί τόν ναύσταθμον καί τά  πλοία άν έμπρήσωμεν καί 
τά  ταμεία καί τάς άποθ/ίκας τού ναυτικού άν διαρπάσωμεν ή 
κλέψωμεν, ούδείς νά μάς καταδιώξει δύναται, διότι εϊμεθα τού 
Αλγεριού οί Γ ιο-Ιτάσ ιό ΐΐ, τής Κωνσταντινουπόλεως οί Γ ιανί-  
τσαροι, ένί λόγω διότι οί ναυτικοί είς ούδένα νόμον υπάγονται. 
Τ ι ωραία πραγμάτων κατάς·ασις! ίδοϋ αγαθοί ευνομίας κνίρυκες! 
ΐδοϋ πολεμικής πειθαρχίας καί τάξεως λαμπρά υποδείγματα! 
Είς άπάντησιν ήυ.εΐς συνετάξαμεν εν εκτενές καί άναλελυμένον 
άρθρον τοΰ οποίου τήν δνιμοσίευσιν αναβάλλομε'/ πρός ώραν 
ένδίδοντες είς άγαθού τίνος τάς φρονίμους παρατηρήσεις. Εν 
τούτοις ό'μως δημοσιεύωμεν την μετάφράσιν τού Αγγλικού ναυ
τικού νόμου, διότι, πριν ή συντάξωμεν ήμείς ναυτικόν νόμον 
ίδιον, πρέπει νά μάθωμεν τ ί  περί ναυτικών εγκλημάτων τά  
λοιπά έθνη ένομοθέτησαν. 0  νόμος ούτος δέν ισχύει μεν παρ’ 
7ΐμ·ν, άλλ’ οί άπαρεσκόμενοι είς τόν Γαλλικόν, άς άποδεχθώσιν, 
άν θέλωιι, τόν Αγγλικόν νόμον, διά νά δοκιμάσωσι πόσον ούτος 
είναι γλυκύς καί νόστιμος.

ΠΟΙΝΙΚΙ1 ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ.

1. Ολοι οί Αιευθυνταί καί οί Αξιωματικοί, δντεςή άνήκοντες 
είς πολεμικόν τίις Λ. Μεγαλειότητας πλοΐον, οφείλουν νά διενερ- 
γώσιν ϊνα είς ό'ποιον έ'κας-ος έλαχε πλοΐον τελήται δημοσία μετά 
τάξεως καί εύλαβείας ή τού Παντοδυνάμου Θεού λατρεία κατά 
την ύπό τοϋ νόμου διατυπωθεΐσαν της Λγγλικανής Εκκλησίας 
λειτουργίαν, καί νά φροντίζωσιν ϊνα αί δεήσεις καί διδαχαί 
γίνωνται μετ’ έπιμελειας υπό τών ιερέων έκάστου πλοίου, και 
τηρήται κατά νόμον ή Κυριακή ήμέρα.

2 . Ολοι οί Ναύαρχοι καί όποιοιδήποτε διατελοϋσιν ή άνη- 
κουσιν είς τά πολεμικά τής Α. Μεγαλειότητας πλοία, εάν εςε- 
λεγχθώσιν επίορκοι, λοίδοροι, βλάσφημοι, μέθυσοι, ρυπαροί καί 
τά  τοιαύτα, έπί καταφρονήσει τής πρός τό Θειον τιμής, καί

διαφθορά τών χρηστών ηθών; τιμωρούνται μ  όποιαν πολεμικόν 
συμβούλιον καταψηφίσν) κατ’ αύτών ποινήν, καί δπως τό είδος 
καί ό βαθμός τοϋ εγκλήματος κριθώσιν έπάξια.

3. Εάν τις αξιωματικός, ναύτης, στρατιώτης ή άλλος τις 
τών τοϋ στόλου προτείννι, δεχθ?,, ή διατηρήσνι συνεννόησιν 
μετά τίνος πολεμίου ή άποστάτου άνευ άδειας τής Λ. Λιεγα- 
λειότητος, ή τοϋ Αρχιναυάρχου, ή τών επιτετραμμένων τά τοϋ 
Αρχιναυάρχου χρέη, ή τοϋ αρχηγού, ή τοϋ αρμοδίου προϊστα
μένου, καί έξελεγχ_θή τοιοϋτος δ ι’ άποφάσεως πολεμικού συμβου
λίου, θανατόνεται.

4 . Εάν αξιωματικός, ναύτης, ή στρατιώτης, ή όποιοςδήποτε 
τών τοϋ στόλου, επιστολήν’ ή παραγγελίαν πρός αύτόν παρά 
τίνος πολεμίου ή άποστάτου πεμφθεΐσαν δέν διάκοινώση, δυνά- 
μενος, έντός δώδεκα ώρών πρός τόν ύπέρτερόν του ή τόν διοι- 
κοϋντα αξιωματικόν, ή έάν υπέρτερός τις αξιωματικός ειδο
ποιηθείς περί τίνος τοιούτου, δέν άναγγείλτρ αύτό εγκαίρως είς 
τόν αρχηγόν τής μοίρας, ό τοιοϋτος, κατακριθείς ύπό πολεμικού 
συμβουλίου, θανατόνεται, ή τιμωρείται όπως κατ’ άξίαν τοϋ 
εγκλήματος του πολεμικόν συμβούλ.ιον άποφασίσν).

5 . Ολοι οί κατάσκοποι, καί όποιοιδήποτε έλθωσιν ή φωρα- 
Οώσιν δτι κατασκοπευτικώς φέρουσιν ή έγχειρίζουσιν έκφαυλι- 
στικάς έπιστολάς η παραγγελίας πολεμίου ή άποστάτου, ή 
έπιχειροϋσι νά διαφθείρωσί τινα πλοίαρχον, αξιωματικόν, ναύ
την, ή άλλον τινά τοϋ στόλου, διά νά προδώσνι τό χρέος του, 
οί τοιοϋτοι, καταδικαζόμενοι δ ι ' άποφάσεως πολεμικού συμ
βουλίου, θανατόνονται, ή τιμωρούνται έπαξίως τοϋ εγκλήμα
τος των καί κατά τήν άπόαιασιν τοϋ πολεμικού συμβουλίου.

6 . Οϋδείς τών έν τώ ς-όλω δύναται νά χορηγήση ποτέ πρός 
πολέμιον ή άποστάτην, χρήματα, τροφάς, πυρίτιν, σφαίρας, 
δπλα, σκεύη, ή οίανδήποτε επάρκειαν ά π ’ ευθείας ή εμμέσως, 
έπί ποινή νά θζνατωθ?,, ή νά τκλωβηθή, δπως τό πολεμικόν 
συμβούλιον τόν καταδικάση έπαξίως τοϋ είδους καί τοϋ βαθμοϋ 
τοϋ έγκλήματός του.

7 . Ολα τά  έγγραφα, συμφωνητικά, φορτωτικά, διαβατήρια 
καί οποιαδηποτε άλλα, οσα τυχόν εύρεθώσιν είς καταληφθέν, ή



άπαχθεν πλοίον ή πλοία, πρέπει νά τηρώνται ασφαλώς, και τά 
γνήσια αυτών πρωτόγραφα νά διαβιβάζωνται ύπό τοϋ διευθύ- 
/οντος άξιωματικοϋ, τοϋ κυριεύσαντος πλοίου, ολόκληρα καί 
άπαραχάοακτα είς τό ναυαρχείον ί, άλλην τοιαύτην αρχήν ^ 
έπιτροπήν έπιφορτισμένην τά περί τής νομιμότατος τ ίς  λείας, 
διά νά γείν·/) παρατήρησις, χρήσις καί έξέτασις τών έγγραφων 
κατά νόμον έπ'ι ποινή νά στερήται ό παραβάτης τό είς αύτόν 
έπιβάλλον της λείας μέρος καί νά τιμωρί,ται περιπλέον δπως 
τό  είδος καί ό βαθμός της αδικοπραγίας του εΰρεθώσιν έπάξια, 
καί τό πολεμικόν συμβούλιον άποφασίσν).

8 . Ούδείς τών ό'ντων η τών άνηκόντων είς τόν ς-όλον πρέπει 
ν’ άφαιρ/ί έκ τίνος λείας, η έκ πλοίου έπί τούτω καταληφθέντος 
χρήματα, πολύτιμα σκεύη, η έπιπλα, είμή πρός άσφαλεστέραν 
τνίρησιν αύτών, η απόλυτον χρήσιν καί υπηρεσίαν τινός τών τής 
Α. Μεγαλειότητος πολεμικών πλοίων, πριν η έπιδικασθώσι νό
μιμος λεία ΰπό τίνος ναυαρχείου. Απασα δε ή ληφθεϊσα περιου- 
οία θέλει τεθή ύπ’ δψιν πλήρης, ακέραιος καί άπαραμείωτος, 
καί θέλει έπιδικασθή καθ ολοκληρίαν απαθώς, έπί ποινή νά ς·ε- 
ρήται ό παραβάτης τό είς αύτό έπιβάλλον τής λείας μέρος, καί 
νά τιμωρήται περιπλέον δπως άποφασισδή υπό τίνος πολεμικού 
συμβουλίου ή ναυαρχικού δικαστηρίου, κατά τό είδος καί τόν 
βαθμόν τής αδικίας.

9 . ΐίάν τ ι πλοίον συλληφθή ώς λεία, ούδείς τών αξιωματι
κών, τών ναυτών, ή τών έν αύτώ εΰρεθέντων ανθρώπων λαφυρα- 
γωγεΐται τά  ίμάτια, η σκυλεύεται, ή τύπτετα ι, ή έξυβρίζεται, 
έπί ποινή νά τιμωρήται ό τοιαΰτα άδικών ή οί άδικοϋντες δπως 
πολεμικόν συμβούλιον άποφανθή.

10. Πας ναύαρχος, ή διευθυντής, δστις, άφοϋ άίθή σημεΐον 
ή δοθή διαταγή μάχης, ττ,ν οποίαν πρέπει αύτός ν’ άναδεχθή, 
ή άφοϋ έπιφανή πλοίον ή πλοία καταδιώξιμα παρ’ αύτοϋ, ή 
οστις, έπιδόξου οΰσης τής μάχης, δεν κάμη τάς αναγκαίας είς 
μάχην προπαρασκευάς, καί δεν ένθαρρύν·/) αύτός ό ίδιος καί άνα- 
λογως τοΰ βαθμοΰ του τοΰς υποδεεστέρους αξιωματικούς *αί 
άνδρας είς τά νά μάχωνται γενναίοος, καταδικάζεται είς θάνατον, 
η άλλην τοιαύτην ποινήν, δπως ώς έκ τοϋ είδους καί τοϋ βα

206 «^s^sa·
θμού τοϋ εγκλήματος πολεμικόν συμβούλιον τόν κρίντι α ΐιο ν  
καί έάν τις έν τώ στόλωέξ έθελοκακίας ή δειλίας, ένδώσνι η 
παραδοθή, ό τοιοϋτος έξελεγχθείς δι’ άποφάσεως πολεμικού 
συμβουλίου, θανατόνεται.

1 1. Οποιος τών έν τώ  στόλω δεν τηρήσϊ) πιστώς τας δια- 
ταγάς τοϋ ναυάρχου, αρχηγού μοίρας, ή παντος άλλου ύπερτε- 
ρου αΰτοϋ άξιωματικοϋ, είς τά νά έρ.βάλη μετ αΰτοϋ ή συνναυ- 
μαχήσ7), ή νά συναμυνθη κατά πολεμίου ς·ολου, άποσπασματος 
ή πλοίου, ή δεν ύπακούσνι κατά τό δυνατόν τάς τοϋ ΰπερτέρου 
άξιοιματικοϋ του διαταγάς ώς είρηται έν ωρα μάχης, ή δεν 
σπεύση πανσθενώς νά τας εκτελέσνι, ό τοιοϋτος καταδικα,ο- 
μενος δι’ άποφάσεως πολεμι/.οϋ συμβουλίου, τιμωρείται με θα- 
νατον, ή δπως ώς έκ τοϋ είδους καί τού βαθμού τοϋ έγκλήματος 
πολεμικόν συμβούλιον τόν κρίννι άξιον.

12. όποιοςδήποτε τών έν τώ  στόλω ένεκα δειλίας, άμελειας, 
η έθελοκακίας, έν ώρα συμπλοκής φυγομαχήσν;, ή δεν παρευρεθη 
είς τήν μάχην καί πάσαν άλλην συμπλοκήν, η δεν σπευσ·/] παν- 
τοιοτρόπιος νά συλλάβϊ) η έξολοθρεύστι όποιονδήποτε οφείλει 
πλοίον, ή νά συνδράμη ή ένθαρρύνη άπαντα όμοϋ καί καθεκαςΌν 
τά  πλοία τής Α. Μεγαλειότητος ή τά  τών συμμάχων δεόντως, 
ό τοιοϋτος έλεγχθείς δι’ άποφάσεως πολεμικού συμβουλίου* 
θανατόνεται.

13. όποιοσδήποτε τών έν τώ στόλω ένεκα δειλίας, άμε- 
λείας ή έθελοκακίας παύση νά καταδιώκγι πολέμιον, πειρατήν, η 
αποστάτην πολεμούμενον ή φεύγοντα, ή δέν ένθαρρυντι, η όεν 
ουντρέχη κατά δύναμιν γνωστόν φίλον δυνάμενος, ό τοιοϋτος 
καταδικαζόμενος δι’ άποφάσεως πολεμικού συμβουλίου, θανα- 
τόνεται.

14. Εάν μάχην η τινά ύπηρεσίαν διαταχθείσαν άποπειραθή 
τις τών έν τώ στόλω ν’ άναβάλλη ή άπαμβλύνν, επί λογω μι- 
σθοδείας, ή όποιαςδήποτε άλλης άξιώσεως, ό τοιοϋτος κατα- 
δικασθείς δ ι’ άποφάσεως πολεμικού συμβουλίου, τιμωρείται μέ 
θάνατον, ή δπως κατά τό είδος καί τόν βαθμόν τοϋ έγκλήματος 
άποφανθή κατ’ αύτοϋ πολεμικόν συμβούλιον.

15. όποιοσδήποτε τών άνηκόντων ή διατελούντων είς τον



στολον αύτομοληστ] είς τόν πολέμ-ιον, πειρατήν ί  άποστάτην, 
ν; όραπετεύσν; παραλαβών τής Α. Μεγαλειότητος πλοΐον ή διά
ταγμα η σκευή, η άποθήκας ή εφόδια τοΰ πλοίου, διά νά '/αλαρώσ'/) 
τήν υπηρεσίαν, η παραχώρηση τά είρημένα έκ δειλίας ή προ
δοσίας είς τόν πολέμιον, πειρατήν ή άποστάτην, καταδικαζό
μενος ώς τοιοΰτος δ ι’ έν όποιονδήποτε τών είρημενων εγκλη
μάτων όι άποφάσεως πολεμικού συμ,βουλίου, θανατόνεται.

16. Οποιοσδήποτε τών διατελούντων η άνηκόντων είς τόν 
στολον λειποτακτήστ] ή προτρέψη άλλους εις τοΰτο, τιμ.ωρεΐται 
με θάνατον, ή με οποίας ποινής επάξιοι κριθώσιν αί περιστάσεις 
τοΰ έγκλήματος, καί πολεμικόν συμβούλιον έγκρίνν). Καί έάν 
αξιωματικός τις διευθύνων πλοΐον τής Α. Μεγαλειότητος παρα- 
δεχθη ή διατηρήστι λειποτάκτην ετέρου πλοίου τής Α. Μεγα
λειότητος, άοοΰ τόν γνωρίσνι τοιοΰτον, καί δεν σπεύσν) μέ πάσαν 
άπαιτουμ.εννιν ταχύτητα  νά είδοποιήσν) τάν διευθυντήν τοϋ 
πλοίου, είς 8 ανήκει ό λειπατάκτης, ή, αιτία τής τών πλοίων 
τούτων μακράς άπος·ασεως, έάν δέν εΐδοποιήσν] τόν γραμ.μ.ατέα 
τοΰ ναυαρχείου, η τάν άρχνιγόν, ό τοιοΰτος άποδειχθείς καί 
καταδικασθείς δι άποοάσεως πολεμ,ικοΰ συμβουλίου, εξοβελί
ζεται τοϋ ναυτικοϋ καταλόγου.

17. Οί αξιωματικοί καί ναΰται παντός πλοίου διωρισμ.ένου 
εϊς παραπομπήν καί φυλακήν εμπορικών ή έτέρων πλοίων, οφεί
λουν νά προσέχουν είς τό τοιοΰτον καθήκον ενδελεχώς κατά τάς 
περί τούτου οδηγίας τω ν  ό'σοι δε παραπταίσουν είς τοΰτο καί 
δεν εκτελέσουν πιστώς τό χρέος των, καί δέν υπερασπίσουν τά 
πλοία καί τά  έν αϋτοΐς κατά τήν παραπομ,πήν, εϊτε διαπλέον- 
τε ί  χαριν όιασκεδάσεως άλλαχόσε, είτε άρνούμενοι, είτε άμ»- 
λοΰντες νά μάχωνται ύπερ αύτών προσβαλλομένων, εϊτε λειπο- 
τακτοΰντες έκ δειλίας, καί βάλλοντες τά  πλοΐα κατά τήν παρα- 
πομπηντων είς κίνδυνον ή περιπέτειαν, ή έάν αίτήσωσιν ή άπαι- 
τησωσι χρήματα ή άλλην αμοιβήν παρά τίνος εμπόρου ή πλοιάρ
χου διά τήν παραπομπήν πλοίου τινάς τεθειμένου ύπό τήν 
σκεπήν των, ή έάν μεταχειρισθώσι κακώς τους πλοιάρχους ή 
ναυτας αύτών, θέλουν καταδικασθή νά θεραπεύσουν τήν βλάβην 
τών εμπόρων, ιδιοκτητών καί άλλων, δπως τά ναυαρχικόν συμ
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βούλιον άποοανθή- θέλουν δέ τιμωρηθή καί έγκληματικώς κατά 
τά είδος τών έγκλημάτων των, είτε μ.ε θάνατον, ή μ.έ έτέραν 
ποινήν, δπως έπιδικασθή παρά τοΰ πολεμικοΰ συμβουλίου.

18. Εάν διευθυντής ή άλλος τις άξιωμ.ατικός τών τής Α. 
Μεγαλειότητας πλοίων δε^θήή έπιτρέψη νά δε^θώσιν έντός τοϋ 
τοιούτου πλοίου όποιαδήποτε άλλα πράγματα ή εμπορεύματα, 
παρά τά είς χρήσιν τοΰ πλοίου, έξαιρουμένου '/ρυσοϋ, αργύρου, 
πολυτίμων λίθων, προσέτι δέ πραγμάτων καί έμπορευμάτων 
άνηκόντων είς έμπορικόν ή έτερον πλοΐον έπίδοξον νά ναυαγήστ) 
ή ναυαγήσαν είς το πέλαγος, η είς δρμον, κόλπον ή λιμένα έπί 
σκοπώ νά τά διασώση διά τούς ίδιοκτήτας των, έξαιρουμένων 
προσέτι καί τών πραγμάτων ή έμπορευμάτων, άτινα ό άρχι- 
ναύαρχος τής Μεγάλης Βρετανίας, ή οί επιτετραμμένοι τήν έκ- 
τέλεσιν τών χρεών τοΰ άρχιναυάρχου προσωρινώς, διατάξωσϊ 
ποτε νά ληφθώσιν η γείνωσι παραδεκτά είς τά πλοΐον, ό τοιοΰ
τος άποδειχθείς δ ι’ άποφάσεως πολεμικού συμβουλίου, εξοβελί
ζεται τοΰ τών ναυτικών μητρώου, καί στερείται τοΰ λοιποϋ 
τών δικαιωμ-άτων ν’ άναδε^θή θέσιν ή καθήκον είς τήν ναυτικήν 
υπηρεσίαν τής Α. Μεγαλειότητος, τών Επιγόνων καί τών Δια
δόχων.

19. Εάν τις διατελών η άνήκων είς τόν στόλον συγκρότηση 
ή άποπειραθή νά συγκρρτήση ς·ασιαστικήν συνέλευσιν δι’ όποιαν- 
δήποτε ΰπόθεσιν, καταδικαζόμενος ώς τοιοΰτος δι’ άποφάσεως 
πολεμικοΰ συμβουλίου, θανατόνεται. -Καί έάν τις τών εϊρημένων 
προφερνι στασιαστικάς λέξεις, τιμωρείται με θάνατον, ή δπως 
πολεμικόν συμβούλιον τόν καταδικάσν). Καί έάν όποιοςδήποτε 
αξιωματικός, ναύτης, ή στρατιώτης διατελών ή άνήκων είς τόν 
Τόλον, καταφρονήσν) τάν ϋπέρτερόν του αξιωματικόν ένεργοϋντα 
τα χρέη Του, τιμωρείται όποιαν κατά τό είδος τοΰ έγκλήματος 
άποφανθή πολεμικόν συμβούλιον ποινήν.

2 0 . Εάν τις τών έν τώ  στόλω απόκρυψη όποιανδήποτε έπί- 
βουλον, ή ςασιας·ικήν πράξιν η σκοπόν, καί άποδειχθή τοιοΰτος 
δι άποφάσεως πολεμικοΰ συμβουλίου, τιμωρείται μέ θάνατον, η 
δπως άλλως πολεμικόν συμβούλων νομίση έπάξιον. Καί έάν τις 
τών διατελούντων ή άνηκόντων είς τόν στόλον άποσιωπήσνι



επίβουλους τ^στχσιαστικάς λέξεις pr,θεί'τας παρά τίνος έπί εξυ
βρίσει τής Α. Μεγαλειότητας η τής Κυβερνήσεως, ί  λέξεις, 
πραςεις, ή σχέδια τεινοντα νά παρεμποδίσουν τ/,ν υπηρεσίαν, 
καί δέν άνακαλύψνι αύτά παοευθΰς εις τόν|διευθύνοντα αξιωμα
τικόν, ή άν παρεβρεθείς είς στάσιν τινά δεν σπεύση παντοιο- 
τρόπως νά την προλάβη, ό τοιοϋτος τιμωρείται δπως πολεμικόν 
συμβούλιον τόν κρίνν] άξιον.

2 1. Εάν τις τών έν τώ  στόλω κατανόησή παοάπονα διά τήν 
κακήν ποιότητα τών τροφίμων, η δι’ άλλην έλλογον αιτίαν, 
οφείλει νά γνως·οποι·/·ίσνι τοΰτο άμέσως πρός τόν ΰπέρτερόν του 
η τάν ο ι: θυντήν, η τόν αρχηγόν, ό'πως ή^περίπτωσις άπαιτήσν;, 
διά νά γείνη ή ενδεχόμενη θεραπεία, αυτός δέ ό υπέρτερος η ό 
διευθυντής η ό αρχηγός οφείλει κατά δύναμιν νά διενεργησνι 
άμέσως τ/,ν θεραπείαν. Ούδείς ομως τών έν τω στόλω πρέπει 
ένεκα τοιαύτης η άλλης προφάσεως ν’ άποπειραθή νά διεγείρω 
τινά θόρυβον, έπί ποινή ό'τι θέλει τιμωρηθή ό'πως πολεμικόν συμ
βούλιον τόν καταδικάΊνι κατά τόν βαθμόν τοϋ εγκλήματος του.

22 . Εάν ά;ιωματικός, ναύτης, 7 Ρ*τιώτης, η ά'λλος τις τών 
έν τώ  στολω κτυπήσ·/] τινά τών ΰπερτέρων του άξιωματικών, 
η έπάρν), η ρί ΐ γ  αύτός η παρακίνησή άλλους νά έπάρωσιν δπλον 
κατά τ ιϋ  προϊσταμένου ένεργοϋντος τά  τής υπηρεσίας του δ ι’ 
όποιονδ ποτε πρόφατιν,'ό τοιοϋτος καταδικασθείς ύπό πολεμι
κού συμβουλίου τιμωρείται μέ θάνατον καί έάν αξιωματικός, 
ναύτης, η στρατιώτης, η άλλος τις τών έν τώ  στόλω τολμηση 
νά λογόμαχη'σ·/] μέ όποιονδ/ίποτε ύπερτερόν του αξιωματικόν, 
οντα εν ΰπηρέσία, η έάν άπειθ/ίση όποιανδήποτε νόμιμον διατα
γήν τίνος τών ΰπερτέρων του άξιωματικών, ό τοιοϋτος κατα- 
δικασθείς ύπο πολεμικοΰ συμβουλίου, τιμωρείται μέ θάνατον, 
η δπως τά πολεμικόν συμβούλιον άποφανθ/ι κατά τό είδος καί 
τον βαθμόν τοϋ έγκλήματος.

23 . 1·'άν τις τών έν τώ στόλω φιλονεικ·?) η μάχεται πρός 
τινα άλλον τών τοϋ ς-όλου, καί έάν μεταχειρίζεται έξυβρις·ικοΰς 
λογους η σχήματα σκοπών νά προκαλέση φιλονεικίαν τινά η 
θόρυβον, ό τοιοϋτος καταδικασθείς τιμωρείται κατ’ αξίαν τοϋ 
εγκλήματος του, η δπως πολεμικόν συμβούλιον άποφανθη.
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24 . Δεν πρέπει νά καταναλίσκεται άνωφελχώς πυρΐτις, σφαΐραι, 
πολεμοφόδια, η άλλα σκεύη τοϋ στόλου, άλλά νά τηρώνται

Ν , , , » * ' * fJ 'φείοο'Λενως, εττι 7uotvTi να τιαωρωνται αναλογως οι παραοαται, 
οί παρακινοϋντες, οί άγοράζοντες, οί δεχόμενοι (αν ΰπάγωνται 
είς την ναυτικήν αρμοδιότητα), δπως πολεμικόν συμβουλιον νο- 
μίσν) δίκαιον.

2 5 . Οστις τών έν τώ  <70λω πυρπολήσ’/ι παρανομως, ή βάλν] 
πϋρ εις αποθήκην, η σκεύη, η πλοΐον, η λέμβον, η κέλητα, η 
άρμενα, η ζωοτροφίας, ενόσω δέν άνήκουν εις πολέμιον, πειρα- 
ρατήν, vj αποστάτην, ό τοιοϋτος καταδικασθείς δι άποφάσεως 
πολεμικοΰ συμβουλίου, θανατόνεται.

2 6 . όταν διευθύνωνται η κυβερνιόνται τά  πλο.α τής Α. Με- 
γαλειότητος, πρέπει νά καταβάλλεται μεγίστη φροντί μήπως 
έκ πείσματος, ή άμελείας, η άλλου π τα ίψ α το ς  περιπεση τ ι 
πλοΐον είς θϊνας, η άκτάς, $ σύρτεις, η διαρραγη, η διακινδυ
νεύσω έπί ποινή ό άποδειχδείς τοιούτου τινός ένοχος νά θανατο- 
νεται, ή δπως πολεμικόν συμβούλιον κ»τά τό είδος τοϋ έγκλη- 
ματος τόν καταδικάσν).

2 7 . Ούδείς τών διατελούντων η τών άνηκόντων είς τόν ςό· 
λον πρέπει νά κοιμάται έν καιρω τής φυλακής του, ούδέ νά 
έκτελΐί άμελώς τά εϊς αύτόν άνατεθειμένα χρέη, η νά έγκατα- 
λνείπτι τήν τάςιν του, έπί ποινή νά τιμωρήται μέ θάνατον, η 
δπως πολεμικόν συμβούλιον άποφανθ'/j καί αί περιστάσεις απα
γορεύσουν.

2 8 . Πας φόνος έκτελούμενος υπό. τίνος τών έν τώ  στόλω, 
τιμωρείται μέ θάνατον δ ί  άποφάσεως πολεμικοΰ συμβουλίου.

2 9 . ’Εάν τις τών έν τώ στόλω περιπέσν] είς τό παρά φύσιν 
καί βδελυκτόν άμάρτημα τοϋ κίναιδου, η κτηνοβάτου, τ ιμ ω 
ρείται μέ θάνατον δι άποφάσεως πολεμικοΰ συμβουλίου.

30 . Πάσα κλοπή έκτελουμένη υπό τίνος τών έν τω  στολω, 
τιμωρείται μέ θάνατον -η δπως πολεμικόν συμβούλιον διερευνήσαν 
τάς περιστάσεις άποφανθή.

31 . Οποιοσδήποτε αξιωματικός ί  έτερός τις τών έν τώ  
στόλω σιΛτάξνι έν γνώσνι ή υπογράψω πλαστόν κατάλογον, ή



πλατ τόν ναυτολογιον, η διατάξ·/ι, εΐσηγησν;, η διενεργηστ, την 
βύνταςιν η ύπόγραψιν αύτών, $ συνεργ/ίσρ προτρεψ·/} άλλον νά 
συντάζτ) η ύπογραψτι τοιαϋτα, έάν άποδειχθή τοιοϋτος ενώπιον 
πολεμικού συμβουλίου, θέλει έξοβελισθή τοΰ ναυτικού μητρώου 
καί κ,ηρυχθή άνάςιος περαιτέρω βασιλικής ναυτικής ύπηρεσίας.

3 2 . Ούδείς διορισθε'ις δεσμοφύλαξ, εϊς τόν στόλον άνηκων, 
πρεπ :ι ν άποποιηθ?) νά συλλάονι εγκληματίαν, άφοΰ διαταχθή 
κατα νομον, ή νά παραλάβν) καί κρατήσν) παραδεδομένον είς 
αύτον φυλακι-μένον, η αύθαιρέτως καί έκ προμελέτης νά άνε- 
χθΐ) αύτον, οντα ηδ'Ί ΰπό την έπιτήρησίν του, νά δραπετεύσνι, 
και να τόν άπολύση άνευ νομίμου διαταγής, έπί ποινή νά τ ι
μωρηθώ ό τοιοϋτος δπως πολεμικόν συμβούλιον τόν καταδικάση. 
Ολοι δε οί διευθυνται, αξιωματικοί καί λοιποί έν τώ  στόλω 
οφείλουν κατά τό χρέος των νά καταμηνύωσι, συλλαμβάνωσι 
καί άπάγωσιν είς τιμωρίαν πάντας τοΰς έγκληματϊας, καί 
νά συντρέχουν τούς είς τοιοΰτον σκοπόν διωρισμένους αξιωμα
τικούς, έπί ποινή νά καταδιώκωνται καί τιμωρώνται ύπό πο
λεμικού συμβουλίου, κατά τό είδος καί τόν βαθμόν τοΰ έγκλή
ματος.

3 3 . Εάν τις ναύαρχος, η διευθυντής, η υποπλοίαρχος άνηκων 
είς τόν στόλον έξελεγχθί] ένώπιου πολεμικού συμβουλίου δτι 
φερεται με τρόμον σκανδαλώδη, άτιμον, ώμόν, πιεστικόν η δό
λιον, άτινα δεν αρμόζουν είς χαρακτήρα άξιωματικοϋ, άποπέμ- 
πεται τής υπηρεσίας τής Α. Μεγαλειότητος.

3 4 . Εάν τις ων έν ενεργεί» καί πληρει μισθω, καί έάν μέρος 
τοϋ πληρώματος διατελοϋν η άνήκον είς τ ι πολεμικόν πλοίον 
της Α. Μεγαλειότητος, γείνη ένοχος στάσεως, λειποταξίου, ί  
απείθειας είς νόμιμον όιαταγην, καθ όποιονδηποτε παράλιον 
μέρος τής κυριαρχίας τής Α. Μεγαλειότητος, έν δσω ό είρημένος 
είναι εις ένεργόν ύπηρεσίαν τοϋ στόλου, ύπόκειται νά δικασθίί 
ύπο πολεμικού συμβουλίου, καί τιμωρηθή δι’ έκαστον τοιοΰτον 
έγκλημα, ώς άν τό έξετέλει κατά θάλασσαν έντός τίνος πλοίου 
τής Α. Μεγαλειότητος.

3 5 . Εάν τις ών έν ένεργεία καί πληρει μιοθώ είς τ ι  τών πο
λεμικών τής Α. Μεγαλειότητος πλοίων, έκτελέση κατά τήν

ξηράν είς μέρος η μέρη έκτός τής κυριαρχίας της Α. Μεγαλειό
τητος κείμενα εν όποιονδηποτε τών ύπό τούτων τών άρθρων 
καί διαταγών τιμωρούμενων έγκλημάτων, ό τοιοϋτος ύπόκειται 
νά δικασθή καί τιμωρηθή δι’ αύτό, παρομοίως καί όλοσχερώς, 
ώς άν τά είρημένα έγκληματα έξετελοϋντο κατά θάλασσαν έντός 
τίνος τών τής Α. Μεγαλειότητος πολεμικών πλοίων.

3G. Απαντα τά  λοιπά τά μή θανάσιμα έγκληματα τά έκτε- 
λεσθέντα ύπό τίνος τών έν τώ  στόλω, καί μή μνημονευόμενα 
έν τούτω τώ  νόμω, */j κατά τών όποιων δεν ορίζεται ένταϋθα 
ποινή, τιμωρούνται κατά τοΰς έν παρομοία περιπτώσει συνειθι- 
ζομένους κατά θάλασσαν νόμους καί έθιμα.

[Μετάφρασις έκ τοϋ Αγγλικού. * * *]

 —----

2Π0ΤΔΑ10Ν ΝΑΥΤΙΚΟΝ ZHTBMA.

Π οιον ή 'Ε .Ι.Ιάς συμφέρει χαί δύναταί νά  εζοπΛΐσί) (Ττό- 
Λον; πώς δ' έχ  τών ένσντων νά  τον σχηματίση  πρώτον χαί 
νά τον διατήρηση άχο.Ιούθως π ρ έπ ει;  ίδού ζητημα κατεπεΐ- 
γον, σοβαρόν καί σπουδαΐον, τό όποιον πρό πολλοΰ πολλοί να 
τό λύσωσιν επρεπεν. Αλλ’ έπειδή δλοι αδιαφόρησαν δοξάζοντες 
δτι τά  πάντα κρέμανται έκ τής οικοδομής ενός κτιρίου η έκ 
τής άτοπου μεταθέσεως τού ναυστάθμου, προτείνομεν ήμεΐς τό  
ζητημα τούτο καί τήν λύσιν αύτοϋ προκαλοϋμεν.

Τήν περί τοϋ προκειμένου αντικειμένου διατριβήν θέλομεν 
δημοσιεύσει διά τοϋ πολικού Αστέρος. ό  θέλων λοιπόν καί ό 
δυνάμενος ας έ"ιληφθή τού έργου, άλλως ήμεΐς θελομεν έπιχει- 
ρισθή αύτό.

Τήν Ελλάδα πανταχόθεν περιβρέχουν τά  άλμυρά ώκεάνια 
ΰδατα· κόλποι βαθεϊς μέχρι τών έγκάτων αύτής είσδύουσι, 
πολλαί δε νήσοι πρός τάς άκτάς αύτής παράκεινται· άμετρον 
πλήθος θαλασσογενών Ελλήνων τά  μετεωρα πέλαγη διατρεχει. 
Τίς λοιπόν άλλος δύναταί, εί μή έμπειρων ναυμάχων στρατός 
νά σώσνι τήν Πατρίδα κινδυνεύουσαν καί άπό τής θαλάσση?



πανταχόθεν πολεμαυμένην; ό  χερσαίο; στρατό;; Αλλ’ ό Ποσει- 
δών είναι τοϋ Αρεως ισχυρότερος. Αί Μοϋσαι; έιναι παρθένοι 
και αύταί ασθενείς καί δείλόψυχοι, έχουσαι (Λεν τό πνεύμα πρό
θυμον την δε σάρκα άσθενή. Των Ελλήνων τό γενναίον φρόνημα 
και τό έμφυτον αύτών θάρσος; Αλλά καί αύτό πολλάκις ή 
τέχνη τό κατέβαλεν. Ούδ' ό Μιαούλης, ούδ' ό Σαχτούρης έξήλ- 
θον εκ κοιλίας μητρός των έμπειροι π ο λ έ μ ιο ί η άξιοι ναύαρχοι* 
έσπούδασαν καί αύτοί καί έδιδάχθησαν. Πρός τ ί  λοιπόν 
ημείς καθεύδομεν, πρός τ ί άμεριμνοΰμεν; Πόθεν ήλθομεν; Ποΰ 
ειμεθα; Ποΰ δε κατάγοντες κατα πλέομε ν ; Ολίγοι περί ναυτι- 
κοΰ όρθοφρονοϋσι, πολύ δε έπί τούτω καυχώνται. ίδοΰ τό πρώ
τον καί κύριον τοΰ ναυτικού κλύδωνος α’ίτιον. Τό ναυτικόν δμως 
δέν συνέστη διά νά διαμοιραζώμεθα του προϋπολογισμού του 
τά  χρήματα, κλήρους έπ’ αύτά βάλλοντες τίς τ ί  αρνί, άλλά διά 
νά καταρτισθ/i ναυτική τις δύναμις ικανή νά υπεράσπιση έν 
άνάγκαις τόν Θρόνον καί τήν Πατρίδα. Ολίγα μόνον της ίεράς 
έπαναστάσεως ένδοξα λείψανα ύπάρχουσιν έτι έν ήμϊν* άν δέ 
καί ταΰτα άφανισθώσι καί ημείς είς τήν αύτήν έπιμείνωμεν 
στάσιν, άπολώλαμεν, διότι ούδ οδηγόν πλέον πιστόν, ούδέ κυ
βερνήτην άξιον έχομεν. Ούδείς μέχρι τοϋδε άνεπλήρωοε τάς 
κενάς τάξεις τών άποθανόντων έπισήμων ναυμάχων, τ ί  δέ θέλει 
γίνει τό κέρας ήμών, άν καί ό Κριεζής καί ό Κανάρης οί δύο 
άριοτοι αύτοΰ ηγεμόνες έκλείψωσιν; Η μονόφθαλμος έλαφος τά 
χερσαία θηρία φοβουμένη περιέτρεχε τά  παράλια πρός τήν ξη
ράν τόν ΰγια οφθαλμόν της έστραμμένον έχουσα. Αλλ’ αίφνης 
μέγας άπό τής θαλάσσης δράκων άνέβη καί τήν κατέφαγε. 
Θνήσκουσα μετενόησεν, άλλ’ εϊς μάτην* καιρός παντί πράγματι. 
Οί ναυτικοί δέν μορφοϋνται διά μιας, ούδέ βλαστάνουσιν ώς αί 
μύκητες τό μετόπωρον.

ο&οοο

Ό  περίεργος νόμος τοϋ Βόδον.

Τό πλανητικόν ήμών σύστημα συνίσταται έκ πολλών μέν 
κομητών (α), ένδεκα δέ πλανητώ ν  καί δεκατεσσάρων ή κατ 
άλλους δεκαοκτώ δορυφόρων. Τού ουρήματος το κέντρον κατε- 
γ ε  ι ό  ήλιος, δς-ις η πρός τους αστερισμούς κατευθύνεται ή πέριξ 
άφανοϋς τίνος κέντρου περιπολεί. ό  Ε ρ μ η ς  είναι ό πλησιεςχρος 
είς τόν ήλιον πλανήτης, μετά δε τοϋτον έπεται ή 'Αφροδίτη  
καί εφεξής ή Γ ή  (ήτις έχει καί ένα δορυφόρον τήν Σελήνην), ό 
"Αρης, ή 'Ε σ τ ία ,  ή "Ηρα,  ή Λ ημήτηρ, ή Π α .ί.ϊά ς , ό Z fi’C 
(πέριξ του οποίου στρέφονται τέσσαρες δορυφόροι), δ Κ ρόνος  
(έπτά δορυφόρους έχων καί υπό τίνος μεγάλου δακτυλιδιου πε- 
ρικυκλούμενος), καί τέλος ό “Ε ρ σ χ ε λ  η ό πλανήτης Οι)' « roc , 
οστις κατ’ άλλους μεν δύο εχει δορυφόρους, κατ άλλους όε έξ.

Ο περίφημος άστρονόμος Βοδος άνεοευνών τάς άπό τοϋ ήλιου 
άποστάσεις τών πλανητών καί αποδεχόμενος οτι οι τεσσαρες 
μικροί πλανήται, ή Εστία, ή ίίρα, ή Δημήτηρ καί ή Παλλάς, 
έσχημ.άτιζόν ποτε ένα μόνον π . αν/,την, άνεκάλυψε περίεργόν 
τινα μεταξύ τών άπο7άσεων σχέσιν, ήτις καί τοι μη ούσα εντε
λώς άκριβής είναι μ ’ δλα ταϋτα άξ.οσημειωτος. ίΐ σχεσις αύτη 
τί ό κοινώς λεγόμενος νόμος τον Βοδου , ίδου εις τ ι συνί^αται. 
’'Αν ή άπό τής γής μέση τοϋ ήλιου άποστασις διαιρεθή εις 10 
ϊσα μέρη καί έξ αύτών έν έκληφθνί ώς μονάς, ή άπόστασις τού 

ήλίου
έκ τοΰ Ερμοϋ εκφράζεται διά τοϋ 4 =  4
έκ τής Αφροδίτης · · δια τ0^ 7 = 4 +  1 X 3
έκ τής Γής . . . .  διά τοϋ 1 0 = 4 + 2 X 3
έκ τοϋ Αρεως . . . .  διά τοϋ 1 6 = 4 + 4  Χ 3
έκ τής Δημητρος, Παλλάδος κτλ διά τοϋ 2 8 = 4 + 8 χ 3
έκ τοϋ Διός , διά τοϋ 5 2 = 4 + 1 6 χ 3
έκ τοϋ Κρόνου . . . .  διά τοϋ 1 0 0 = 4 + 3 2 χ 3
έκ τοϋ Ούρανοϋ . . . .  δι ά τοϋ 1 9 6 = 4 + 6 4 χ 3

(* ) Π λ  α ν ί τ  « ι (isv όνοαάζονται τ*  περί τόν ίλ ιον  πιριπ5λοΰντα ούρά- 
ν:α σώματα, ο ρυφ ο ρ ο ι ^ ε τ π τ τ λ α ν τ τ Λ ΐ  « ^ ε υ τ ε ρ ε υ ο ν τ β ς ,  τά  περί* 
τών πλανητών πίριστρεφομενα. Και οί κ ο μ ΐ τ α ι  S h  eTvai άλλο τι 11 *r\



ό  νομος ουτος, τόν όποιον δύναταίτις νά βεωρη'σνί ώς τυχαΐον, 
.ο .ι ;,ν έχει τ/ιν κοινήν ακρίβειαν τών φυσικών νόμων, άνα- 

καλεΐ εύκόλως είς τήν μνήμην έκάστου τάς άπό τοϋ ήλιου απο
στάξεις τών πλανητών καί αιτιολογεί τρόπον τινά τάς περί 
ύπάρξεως πλανήτου τινός μεταξύ Αρεως καί Διάς εικασίας τοϋ 
Κέπλερ (α), τας όποιας ακολούθως έπραγματοποίησαν αί μετα- 
γενέστεραι ανακαλύψεις. ΐίκ τούτου δέ δυνάμεθα νά συμπερά- 
νωμεν δτι ενδέχεται νά ύπάρχη καί έτερος πλανήτης πέραν τοϋ 
ουρανού, αόρατος είς ήμας καί τοϋ όποιου ή άπό τοϋ ήλιου άπό- 
στασις ισοδύναμε· μέ 4 +  1 2 8 χ 3  η 3 8 8 .

------— ■■ γ __

Ο fa tro ju ro q  κομήτης.

Από της 24 Φεβρουάριου αναφαίνεται καθ’ έκαστον εσπέραν 
περί τάς άρχάς τής νυκτός πρός Λίβα, λοξώς από τοϋ όρίζοντος 
αναο αινούσα, ή μακρά κόμνι κομήτου τινός, κατά πρώτον ίσως 
f ' n έπκρανέντος. ί δ ο ϋ δ έ τ ί  περί αύτοϋ έγνωρίσαμεν γυμνΟϊς 
ομμασι παρατηροϋντες κατά τήν 5 Μαρτίου περί τήν 7 1/2 
έσπερινήν ώραν.

, ,0  πυΡή" "°5 κοΡ ί ™  * « « β πρό τών ποδών τοϋ Κήτους 
ολίγον άνωθεν τοϋ μικροϋ τετράπλευρου ε π σ  ρ τοϋ αστερισμού 
τουτου, η όε κόμη του, φωτεινήν καί άραιάν νεφέλην όμοιάζουσα, 
εκ τε ινετ* ι>  είδει μακροϋ καί μεγάλου πτεροϋ μέχρι τής δεξιάς 
χνημης του Ωρίωνος, παραλλήλως μέ τόν ισημερινόν κατευθυ-

Γ / 1 Ι 7  Γ  \  ώ{ W  τις οΟαία
A rr fp J  ί / . Ι - “ ί " " ' 7·" τ°σθδΤθν Λ *?Ρ*ν ί ί’ «λ*»·» . τών

-  * —
Λ β Λ τ ι  ΐν τ Ι ί 'α ΰ ^ Γ ί'π Γ Γ  Τ°“ Δήζ, χο“  ηΰ
ΰιτον-.ιών τοΰ Κ « λ < 3 "  Γ  "  Ρ? Ρ W W n , i  τ ,«'· **  ί ί  τ«3ν

ίβτρτ Μ< άν,χ^  * ■ **-«την Παλλάδα. ‘ Ε σ ,^ν , τή» ‘ Ηοα», Ην Δ*·(*ητρ*ν καί
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τοϋ πυρήνος είναι 40°, ή δέ άπό τοϋ ισημερινού μ ε ^ β ρ ιν Λ  
άπόκλισις αύτοϋ 12°. Τό άκρον τός κόμης εχει τη* αυτήν σχε
δόν άπόκλισιν τοϋ πυρήνος, ορθήν δ ' άνάβασιν 80  . Π κομη 
άρνεται μεταξύ τοϋ άστέρος ε τοϋ μικροϋ τετράπλευρου το>

, ~ · ■  ~r\~i Ηοιδανοϋ· διαβαίνει δε παραλ-Κητους και του ασ .^ο ς  fl .oj χ_«Λπ.
λήλως καί ολίγον κάτωθεν τών άστέρων ρ,ζ,ε,δ του Ηρ·. 
καλύπτει τοϋ άστερισμοϋ τούτου τόν αστέρα π· δ έ χ ε τ α ι  ολί
γον άνωθεν τού ώραίου άστέρος αύτοϋ γ ,  καί προς τον ειριον
κατευθυνομένη άποπερατοϋται πρό τών ποόών του ήριωνος,
πρός τήν κεφαλήν τοϋ Λαγωοϋ καί άνωθεν τοϋ τετράπλευρου 

αβγδ τού μικροϋ τούτου άστερισμοϋ.

Παρατν,ρτ,σε.ς ττ,ς 8 Μάρτιοι» 7 1 |2  3ρ « .

ό  κομήτης προεχώρησε βορειοανατολικής. II τροχιά του 
τέμνει τόν ισημερινόν κατά γωνίαν 36° ή 40°, μέ την εκλει
πτικήν δέ σχηματίζει γωνίαν 13“ ή 17». Εντός τριών ήμερων, 
άπό τής 5 δηλαδή μέχρι τής 8 Μαρτίου, διέτρεςεν ο κομητης 
5 ή 6 τό πολύ μοίρας. Η ταχύτης αύτοϋ σμικρύνεται. II κομη 
διετήρησε τάς αύτάς σχεδόν διαστάσεις, άλλά φαίνεται αραιο- 
τέοα,'τό δέ οώς αύτής είναι πολλά ολίγον, άμυδρόν καί ασθενές, 
ό 'πυ ρή ν  κεΐται έπί τοϋ άστέρος ρ τοΰ Πριδανοϋ, ή Λ  κόμη 
καλύπτουσα τοϋ άστερισμοϋ τουτου τους άς·;.ρας ζ ,  ε, 
νεται πρός άνατολάς παραλλήλως τού ισημερινού καί άποπερα- 
τοϋται πέραν τής δεξιάς κνήμης τοϋ Ωρίωνος. 11 όρθ/ι τοϋ πυ 
ρήνος άνάβασις είναι 44°,  ή δε μεσημβρινη άπόκλισις αύτοϋ J  · 

0  φαινόμενος κομήτνις δέν είναι τόσον πρόσγειός δσον πολλοί 
διϊσχυρίζονται, ούδ εΤναι ό φοβερος κομήτης, ό έπι ράνεις 
τήν εποχήν τής πτώσεως τής Κών^αντινουπολεως, καθώς

λέγουσιν. , .
Τοϋ νέου κομήτου ή αιφνίδιος έπιφανεια κατε ορυ 

σοφούς καί άσόφους· καί οί μέν ούρανοσκοποϋντες άς-ρονομουσιν, 
οί δέ ώς νήπια άρρητ’ άθέμιτα μωρολογοϋσι. Ιο άστεροσκο



πεϊον άνεγείρεται μέν έπ ί τοΰ λόφου τών Νυμφών, άλλα τίς 
προπαρασκευάζεται νά κατοπτεύσν] ά - ’ αύτοϋ τοϋ πανσόφου 
Δημιουργού τά  τεράστια έργα; Τις θέλει ερμηνεύσει ήμϊν τά  
υψηλά καί μεγάλα τοϋ κόσμου μυστ/ΐρια; Τίς θέλει διδάξει 
ημάς τά  πολλά καί παράδοξα απόκρυφα της φύσεως; Είναι 
εύτυχής δ άνθρωπος ό έν πνεύματι πλανώμενος την ούράνιον 
πλάνην, ό περιπατών έπί τοϋ Γαλαξίου, ό καταπλέων τόν 11 ρι- 
δανόν, ό τ ίν  άπειρον πληθϋν τών αιωνίων φωστήρων αριθμών 
καί καλάμω διαγράφων! Είναι τρισόλβιος ό έν διανοία τή Παρ
θένα» διαλεγόμενος, ό έπιβαίνων τής ουράνιας Αργούς, ό έπί τής 
μεγάλης Αμάξης έποχούμενος, διότι ούδέ δ ι ά β ο λ ο ι  ούδέ 
ψ εϋ σ τ  α ι έν ούρανώ παροικοϋσιν.

Ό  Σ υ  ν τ ά χ τ η ς  Γ . ΖΩΧΙΟΣ Υ π ο π λ ο ί α ρ χ ο ς *


