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ΕΛΛΗΝΕΣ κ α ι  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.

Ε'ύ&ί'α χρη τον σοφόν μν) σκολ^ά φρον*ΐν.

Αληβεια προκεκρίσθω έν πάσι, οι-/εσί)ω 

δ’ές κόρακας ψευδός , σαρκασμός, και κο

λακεία · εκείνη μεν γάρ φιλοσοφία παρέ- 

πεται * τούτοις δε μωρία, ίσως δ’άν tic 

τοΐςδε φρονίμοις δόξειεν εμέ χρησθαι τούς 

άπλουστέρους έξαπαταν πειρώμενον , η το 

περί λόγους έντεγνον ές τούμφανές αγειν 

έγχειροΰντα. Εί τοίνυν τούΟ’ ούτως είχε, 

έτέρω αν έχρησάμην , προς το δοκείν τι
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σύν τέχνη λέγειν, τρο'πω, τους άκροατάς 

πλεκτάναις λόγων και σοφίσμασι διακηλών, 

μυΟολογίαις τε και παρεκβάσεσι, έπιχει- 

ρημασί τε και ένΟυμημασι, δι ών ή κατά 

διάνοιαν γλυκύτης διαορει. Ούδέν δη τού

των μά Δι’ οοκιον έμ,οί έπιγίγνεται, επι

εικώς δε τουναντίον ού δη ένεκα επαχθής 

τοίς μέγα επί σοφία σεμ,νυνομένοις καθί

σταμαι έν ταίς προσεδοίαις καί διατριβαίς, 

δόξαν παρέχων μη φρένων εΰ ηκειν. Τ ί δέ 

χρη λόγων, των πραγμάτων μαρτυρούν- 

των ; μών ου/ οί πλειστοι εμού άποντος 

καθάπτονται έν ελάχιστου τιθέμενοι μοίρα, 

<ος τον το'πον καταργουντος , καί τούς υπέρ
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της Κλλά^ος άγωνιζομε'νους έκνευρούντος; 

άο ού σκώπτουσί με παρόντα , άτε δη οΰ- 

<̂ έν αςιον τη τούτων φατρία άναδείξαντα; 

ΰπέρμα/οι καλούμενοι της ίύλλάδος λογω, 

έργω ούδέν ποιοΰσι · πιμπλάντες δε το 

βαλάντιον σφισι τη των εύσπλάγ*/νων και 

φιλανΟρυ̂ πιον Γάλλων συνδρομή, ούδέν 

οροντίζουσι των λοιπών, καίτοι Έλληνες 

οντες ■ ούτε δυστυμοΰσι βοηΟοΰσι, ει τη 

τούτων αίρέσει ού συνάδοντες φαίνοιντο.

Υμείς όη ούν ώ ενάρετοι και σοφοί Κλ 

ληνες καί Γάλλοι! ταυτ’ είδοτεε , στάΟν.η' '  ϊ

της διανοίας τάμα άνακρίνατε απαθώς. 

άποκοούοντες τάς ύπο πάθους τινών γνω-
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μας. Ατοπον γάρ έκτόπως εμέ Ελληνα 

ον τα , συνταξάμενον πλείστα υπέρ της των 

Γάλλων καί ϊιλληνων παιδείας δυσπραγεΐν, 

καί κινδυνευειν ναυαγίω χρη'σασθαι έν λι- 

μένι. Αντιλη'πτορες φάνητε τούμω έγγει

ο-όματι επ’ άγαθω τνίς Ελλάδος, Σύγγνοτε 

το ασθενές της φύσεως, γνόντες τό πρόθυ

μον · φιλοσοφικόν γάρ τουτί, καί ελευθέροις 

προσηκον. Τάάε άη μοι απ’ αρχής ές δεύρο 

συνετέτακτο καί μετη'νεκτο ελληνιστί* ά 

εχοιμ’ άν έπιδείξαι τοίς βουλομε'νοις. Στοι

χεία της ελληνικής γλιόσσης εν πε'ντε πί- 

ναξι. Διάλογοι μηΛ ε’ν τε'σοαρσι φωναίς , 

Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική αρχαία, καί



νεωτέρα, μετά σχολίων, Σειρά Στοιχειιυδης 

τής Μαθηματικές · τά του Παυσανίου · ή 

του Αίαντος μαστιγοφόρου τραγωδία · 6 

Συνταγματικός'Γαλλικός χάρτης · ή Ελλη

νική Αθήνα , και το Μουσεΐον.

Προθυμούμενον μέν δή τους Στοιχειώ

δεις τής Μαθηματικής ε’κδοΰναι Πίνακας, 

εν απορία δέ όντα χρημάτων, είς τουργον 

προυτρεψεν ό σοφός. καί φιλε'λλην Λέων 

ιίεςουτ εκοους iota οαπανη υπέρ των 

Ελλήνων τη'νδε την Γεωγραφίαν, ήν με- 

ταφράσας προσφε'ρω τοις Ελλησιν , ιός 

προεισαγωγήν πληρέστατης έτε'ρας Γεω

γραφικής πραγματείας συνταχθείσης μοι
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εν Βιέννη της Αουστρίας. Κατιδόντες &η 

οΰν τούς πολυχρονίους έ(χού κόπους, χεί- 

ρα (Λ οι παράσχετε άρρωγόν στερουρ/.ενω 

των αναγκαίων προς την έκδοσιν των Πι

νάκων. βρρωσΟε.

Εν Παρισίω, r f  κέ αύγ^ύστου αωκε.

Ο Μεταφραστές

Π. ίΩΑΝΝΙΔΗΣ 2 ΜΥΡΝΑΙΟΣ.
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ.

Π έκτασής εγει τρεις διαστάσεις, μήκος, 

πλάτος, ΰψος, η βάθος.

ΓΡΑΜΜΗ λε'γεται ή κατά μήκος μύνον 

εκτασις. Η μικρότερα δέ γραμμή , ά<ρ οσας 

δύναται νά σύρη τις μεταξύ δύο δοΟε'ντων 

σημείων, ονομάζεται ΕΥΘΕΙΑ' ή δέ μη 

ευθεία , ούτε συγκείμενη άπο ευθείας, ΚΑΜ

ΠΥΛΗ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ονομάζεται γραμμή τις 

καμπύλη κεκλεισμένη, ητις άφίσταται επί

σης εις ολην την έκτασίν της, άπο' τίνος 

εσωτερικού’ σημείου λεγομένου ΚΕΝΤΡΟΥ’ 

ΑΚΤΙΣ δέ η γραμμή ή αγόμενη άπο την 

περιφε'ρειαν εις το κέντρον.

2
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ λέγεται ή έλουσα πλάτος 

και μήκος.

Η έκτα τις, η ή επιφάνεια περιοριζο- 

μένη από μίαν περιφέρειαν λέγεται ΚΥΚΛΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΝ ονομάζεται ή επιφάνεια, επί 

της οποίας δύναται νά προσαρμοσΟη ευθεία 

γραμμή καθ’ ολας τάς διευθύνσεις.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ λέγεται ή μη 

επίπεδος, ούτε συγκειμένη άπό επιφάνειας 

επιπέδους.

Γραμμ.αί, επιφάνειαι, εύΟείαι η καμπύ- 

λαι λέγονται ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, όταν άπέ/ωσι 

επίσης εις ό'λην την έκτασίν των.

ΓΩΝΙΑ καλείται το μεγάλον η μικρόν 

άνοιγμα δύο γραμμών τεμνομ.ένων εις εν 

σημείον. Μετρειται δε υπό του το ξου , η 

υπό του μέρους της περιφερείας του περι- 

λαμβανομένου μεταξύ των δύο γραμμών, 

λαμβανομένου ώς κέντρου του σημείου της 

συυ.πτώσεοκ.



( )

Εκάστ*/) περιφέρεια ρ,εγάλ*/) η υ.ικοά διαι

ρείται εις 36ο ρ,έρν), η βαΟρ,ούς · έκαστος 

δέ βαΟυ.ος εις 6ο λεπτά πρώτα, και έκα

στον πρώτον εις 6ο δεύτερα.

Δύο γραρ.ρ.αί διερχορ,εναι διά τού κέν

τρου τίνος περιφερείας , και σχηαατίζουσαι 

τέσσαρας γιονίας ίσας, λέγονται ΚΑΘΕΤΟΙ, 

αί δέ γωνίαι ΟΡΘΛΙ.

ίνκ τούτιον φαίνεται, οτι ή ορθή γιον ία 

έχει διά ρ.έτρον το τέταρτον τής περιφέ

ρειας , ή 90°* ή δέ έχουσα ρ,ικρο'τερον το'- 

ςον λέγεται ΟΞΕΙΑ γ ω ν ί α  · ή δέ ρ.εγαλή- 

τερον ΑΜΒΛΕΙΑ.

Διά τών γωνιών έφΟασαν νά γνωρίσωσι 

τούς αστέρας και τά ρ,εγέΟη των * Εάν τις 

διευθύνη, επί παραδείγματος, τάς δύω 

γρααμάς μιας γωνίας είς δύω αστέρας, 

γνωρίσει τον αριθμόν τών βαθμών , κατά 

τούς οποίους άπέχουσι, άπο τήν μέτρησιν 

μάλιστα του άνοίγματο'ς τ/,ς.

ο
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ΣΩΜΑ λέγεται το έγον τρεις διαστάσεις 

της έκτάσεως ■ ΙΙΥΚΝΟΠ.’Σ δέ ή ίδιοτης 

του νά περιέχω σι περισσο'τερον η όλιγώτε- 

ρον μέρη υλικά εις ό'λην την έκτασίν των.

Κ ώνος λέγεται σώμά τι βάσιν εχον 

κύκλον, και άποληγον εις σημείο ν κατά

την κορυφήν.

Σώμ ατα π έ ρ κ α  ονομάζονται , όσα 

δεν δύνανται χιυρίς δύναμ.ιν τινά νά διαι- 

ρεΟώσι· ΡΕΥΣΤΑ δε τουναντίον οσα παρα- 

χωρούσι εις την μικροτέραν προσβολήν.

Σώμα του όποιου τό κέντρον επίσης 

απέχει κατ’ ’ίσα αποστήματα ό'λων των 

μερών της επιφάνειας του λέγεται ΣΦΑΙ

ΡΑ · ΛΞΩΝ ταύτης λέγεται η γραμμή ή 

διερχομενη διά τού κέντρου καί άποπε- 

ρατουμένη κατά τά δύω μέρη εις την επι

φάνειαν , περί ην περιφέρεται η σφαίρα * 

τά άκρα δέ τού άξονος λέγονται ΠΟΛΟΙ· 

ό"λαι δέ αί λοιπαί γραμμαί αί διά του κέν-
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τρου διεργόικεναι και άποτελευτώσαι εις 

την επιφάνειαν λέγονται ΛΙΑΜΕΤΡΟΙ.

Η περίοδος εις την όποιαν αί σφαϊραι 

η τά σώματα κινούνται εις την έκτασιν λέ

γεται ΤΡΟΧΙΑ. ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ λέγεται ή έπι- 

σώρευσις πολλών αστέρων.
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Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι A

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ.

H  Αστρονομική Γεωγραφία έχει υποκεί

μενον την περιγραφήν της Γης θεωρούμενης 

ως ούράνιον σώμα κινούμενον εις την έκτα- 

' σιν, καί περιστρεφομενον κατά τούς λοι

πούς πλανητας περί τον ήλιον κοινον τού

τ ο ι κέντρον.

Μεταξύ των αστέρων οίτινες καταστο- 

λίζουσι την κοίλην επιφάνειαν του ούρα- 

νου, παρατηρουμεν άλλο πλήθος άπειρον 

λαμπρών αστέρων εις την αυτήν πάντοτε 

θέσιν, καί άλλους μεταβάλλοντας πάντοτε 

θέσιν καί διάστημα, κινουμένους συνεχώς.

Οί πρώτοι έμφαίνονται συνη'θως διά τών



( *7 ) ·

λέξεο>ν ΑΣΤΕΡΕΣ ΙΙΛΓΙΜΟΙ ' οι δέ τελευ

ταίοι ονομάζονται ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ 

Ενδεκα Πλανηται, μεταξύ των οποίων 

άπαριθμείται η Ιη  * δέκα οκτώ δορυφόροι 

τούτων· οΐ Κομηται, των όποιων ύ αρι

θμός μένει εϊσέτι απροσδιόριστος , και ύ 

Ηλιος, σχηματίζουσι τό λεγόμενον ΣΥΣΤΗ

ΜΑ ΗΛΙΑΚΟΝ η ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΝ- 
< (*/
Ο Ηλιος και όλοι οί Πλανηται του συ-' 

στηματός του είναι σώμ,ατα στερεά, σφαι

ρικού σχήματος, ως ή Γ η , έχοντα όλα 

Πόλους όμοιους μέ τους τού μαγνήτου, 

και υποκείμενα εις την ενέργειαν τού μα- 

γνητικού ρευστού.

Ο ρ.αγνητης μέ τον όποιον <ομοιάσαμεν 

όλα τά σώματα τού ηλιακού συστήματος 

είναι λίθος σιδηροειδης, τού όποιου ·οί πό

λοι εχουσι ιδιότητα τού νά ελκωσι, καί να♦
ώθώσι τον σίδηρον , χάλυβα (τζελίκι) καί 

όλους τους λίθους , της ιδίας φύσεως.
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Καν μαγνητης τις περιστραοη εις ρινί

σματα σίδηρου , αύτά ποοσκολλώνται εις 

αυτόν /.ατά τον ακόλουθον τρόπον · σχημα

τίζονται εις ευθείαν γραμμήν επί των πό

λων, και εις καμπύλας μεταςύτών δύω τού

των σημείων. Τούτο το φαινόμενονπαρίστησι 

την υπερβολήν της δυνάμεως των πόλων.

II διάταζίς την οποίαν λαμβάνουν, ώς 

είπομεν , τα ρινίσματα του σίδηρου , άπο- 

τελείται από το λεπτόν ρευστόν τό περι- 

eyον τον μαγντίτην, καί σχηματίζον την 

Ατμόσφαιραν του , καλούμενον εκ τούτου

ΡΕΥΣΤΟΝ ΜΛΓΝΗΤΙΚΟΝ.

Αποδεικνύεται ετ ι, ότι τούτο τό ρευ

στόν υπάρχει άναγκαίως , καί έχει σφαιρι- 

κότητα προσόιοριζομενην , από τό ακόλου

θον φαινόμενον. ΕπαρατηρηΟη ότι ό μαγνή

της ο <ρέρων σίδηρον κυβικόν, βάρος έχον 

τα λίτρας , δεν έδύνατο να κράτηση σύρμα 

σιόηρου μήκος ενός ποδός.
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Ο- πόλοι του (Λαγνητου ελαβον το αυτό 

όνομα των πόλων της Γ υ;ς. Καθότι ο υ.α- 

γνη'της άφιυ,ένος ελεύθερος, έχει την ιδιό

τητα να διευΟύνη τούς πόλους του προς 

τούς πόλους της σφαίρας μας * ώς δύναται 

τις νά παρατήρηση έζετάζο>ν την μαγνητι- 

κην ΙΙυζίδα.

Αλλ’ // ονομασία αύτη όλως εναντία τη 

πείρα, είναι παράλογος, ίνπειδη αν τις πλη- 

σιάση δύω (Λάγνητας , καί σύναψη τούς πό- 

λους του αύτου ονόματος, οί δύω ούτοι 

πόλοι άπωΟού'νται με μεγάλην βίαν. Τού- - 

ναντίον δε, εάν τις πλησιάση τούς πόλους 

εναντίου ονόματος · ούτοι πρώτον πασγί- 

ζουσι νά ένωθώσι, ακολούθως δέ προσκολ- 

λώνται. με (Λεγάλην ταγύτητα.

Τό φαινόυ.ενον της αμοιβαίας εφε'λζεως

δύω [Λαγνητών, η μαγνητισμένων σωμά- 

των|είναι θαυμαστόν άξίαπαρατηρησεωςέτι 

καί ή παράλλαζες της Ναυτικής Πυζιδος.
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Η όριζοντική διεύθυνσις τής βελόνης της, 

καί ή ισορροπία της εις το Αρκτικόν (λε'ρος 

της Γης , προ της πλησιάσεώς της εις τον 

ίσησ.εοινον, άποδεικνύει, οτι μ ολον όπουι ι 7 7 ι
σύρεται άπο ίσας δυνάμεις κατά (Λίκρον 

βιαστή,α.α τούτου του κύκλου , ό Νο'τιος 

πολος υπερέχει κατα την δύνααιν τού βορ- 

ρείου. Μάλιστα δέ άπο την εγκλισίν της , 

ητις προβαίνει αύςάνουσα κατά λο'γον της 

πλησιάσεώς προς τό εν, η το άλλο άκρον 

της σφαίρας , βιάζεται τις νά παραδεχθή 

τάς άρχάς, τάς οποίας ύπεθεσαριεν.

Οί Γίλανηται οί κείριενοι εις την Μαγνη- 

τικην άταοσφαΐραν τού ήλιου , καί όρεού 

λαιηβανο'ρ.ενοι οντες [/.ικρο'τεροι τούτου, ύπο'- 

κεινται ακολούθως εις τάς δυνάρ.εις τής 

έφέλζεως καί άπωθήσεως των πο'λων του , 

ώς ό μαγνήτης ό αδύνατος εις τον όυνατον.

ή  Γη λοιπον καί οί Πλανήται άκολου- 

θούσι άναγκαίως τάς κινήσεις των εις την



(  2 1  )

διεύΟυνσιν την έντετυπωμένην εις αυτά άπό 

τον Ηλιον , αστέρα πρώτιστον του συστή

ματος των , με τον ίδιον τρόπον , ώς αύτός 

περιστρέφεται περί τον άξονα του, καί περί 

την τροχιάν του άπό δυσμών προς άνατολάς.

Από τάς έκτεθείσας άρχάς φαίνεται οτι 

ό Ηλιος εχει δύο κινήσεις, ρ.ίαν περί τον 

ά'ξονά του, εις την οποίαν δαπανά 25 ημέ

ρας καί ' , καλουμένην ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΝ * καί 

ά'λλην εις την τροχιάν του, την οποίαν 

οιερχεται εις do , 20  ανα έτος, ονοι/,αζο- 

μένην κίνησίν ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ η ΑΝΑΚΥΚΛΗ-

ΣΕΩΣ.

0  ήλιος εχων ίσους πολους περιγράφει, 

περιστρεφόμενος την τροχιάν του, κύκλον 

δύω διλλιονίων εκατόν μιλλιονίων λεγών· 

λαμβανομένης ώς μέτρον της άκτΐνος, η 

διαστη'ματος , άπό τον μακροτερον Πλα- 

νη'την έως τούτου, έξισουμένου περί που μέ 

ΐο ο  μίλλιο'νια λέγας.



Ολοι οί Πλανηται εχουσι ωσαύτως τάς 

κινήσεις της Περιστροφής και Λνακυκλη- 

σεως. Ετειδή δέ εχουσι τύλους διάφορους
\ \ Ν / < f/̂  / Τκατα την ουναν,ιν, ο αςων τούτων είναι κε

κλιμένος , η δέ ΰ~ο τούτων καταγρ αφ ομενη 

τροχιά άντ'ι τού κυκλικού σχηματος έχει 

Ελλειπτικόν ανάλογου της έγκλισεώς των.

Η κίνησίς των μεταβάλλεται έτισης ανα

λόγιό; κατά την δύναμιν των -τύλων των , 

και της άτοστάσεώς των εκ τού κεντρικού

αστεοοςι Τ
Ε τ ι παραδείγματος, δύω Πλανηται ισο

μεγέθεις, και της αυτής -ττυκνοτητος, έχον- 

τες τύλους ισοδυνάμους , και κείμενοι κατ 

ίσον διάστημα άτο τού Ηλιου , φυλάςουσι 

την αυτήν ταχύτητα εις τάς κινήσεις

των.

Εάν δε τούτων τού ένος, ουλαττομένου 

τού μεγέθους, και της τούτου εκ τού ήλιου 

άτοστάσεως, όλιγοστευΟη ή τυκνοτης · οί



ττολοι των γάνουσι αναλογώ; τ/,ν £ύνα{λίν 

των , καί η /αντ,τί; των ττ,ν ταχύτητα. 

Ιντεται λοιτον ex. τούτων ■ 

ι —  ίΐς  οί ττυκνότεροι μαγνηται είναι καί 

όυνατώτεροι, οΰτω χ.αΐ οι Πλανηται οί χα- 

εακτηοιόόσ.ενοι υλ ικανήν πυκνότατα εν ου οι 

όυνατωτέρους -τύλους, καί επιταχύνονται 

κατ’ αναλογίαν περισσότερον εις τάς κινήσεις 

Tew . κατά τας αποστάσεις το>ν · καθότι η 

άπόστασις ολιγοστεύει την ενέργειαν των 

ελκυστικών καί άπωθιστικών δυνάμεων.4
r/  ̂  ̂ ν

% ....Οσοι os των πλανητών ε/ουοι τον

άξονα των κεκλιμένου κατά λόγον της άνισό- 

τητος των λύναμε (ον των ποΟιων των , κα- 

ταγράφουσι Τροχιάς έλλει-φικωτέρας , καί 

εχουσι πρόοδον μάλλον μεταβλητήν.

Επειδή οί Πλανηται εχουσι μεγαλωτά- 

την αναλογίαν μεταξύ των · καταγράοον- 

τεε τον -πλανήτην ές> ού κατοικουαεν θα-- ι * »

νερώσομεν όλα περιστατικώτερον, όσα δύ-
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νχνται να προσαρ(ΛοσΟώσιν εις τους άλ

λους.

Ιδού πρώτον ή τάζις κατά τάν οποίαν 

γενικώς διατάττονται κατ’ αναλογίαν [ύ 

τον νίλιον αί όνοροασίαι των κ. τ. λ.



ό ν  6 u. α τ  α. 1 Μέ ση ά π ο σ τ  ασις.

ί
ι Esu.y,;. χ 3 α:λλ;ον:α λ ίγα ;·
2 A'yfv^irr,. 24
3 Τχ. 34
4 Apr,?. 5 ι  |
5 Εστία. 8 1
6  Ηοα.k 92
7 Δτίαητρκ. 9 5
8 Πολλά?. 95
9 Ζεύ?. 1 79

!υ  Κοον^;·Γ 7 3 2 9
ι ι Ερσχελ. 662



Χρονος γενικός της ττε- 

ριστρουϋς των. Μ έ γ ε θ ο ς  τ ο ύ τ ω ν .

87 7)αέρας.
ι ι 5
3 6 5
68?
687
687
687
687

4 3 3 3

Ι 0 7 5 7
3 ο6 6 *

ι / ι 5 τ ις  1'ης. 
σχεδόν ?ση τίί Γίί. 
ι μιλλιο'νιον μικρότερα τού 

ήλιου. %/ 
ι/η τής Γης. 
ι^ 8  μεγαλύτερα τις Γης. 
ιο ο ο  μεγαλύτερα της Γης- 
8ο μεγαλύτερα της Γης»
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0σα θεωρούνται εις την Γην δύνανται 

νά προσαρμοσθώσιν εις καθένα πλανήτην 

κατά μέρος, διά την μεταςύ των όμοιο τη τα.

Η Γή ή οποία λέγεται έτι σφαίρα γήι

νος, διά την ομοιότητά της μέ την σφαί

ραν , απολήγει εις τινά επιφάνειαν καμπύ

λην , της όποιας τά σημεία είναι σγεδόν 

ίσως άπέγοντα έκ του κέντρου της.

Εάν ή Γη ήτο ακριβώς στρογγυλή, η σφαι

ρική , όλαιτης αί διάμετροι ήσαν ’ίσαι ■ άλλ’ 

επειδή η διά του ά'ςονος διάμετρος ευρίσκε- 

ται δι’ υπολογισμού 4 λεγας μικροτέρα τής 

προς όρθάς γωνίας διγοτομούσης ταύτην ■ 

ή 1'ή λοιπόν είναι ολίγον πεπιεσμένη εις τα 

όυω ακρα του αςονος της, και οεν είναι 

ακριβώς περιφερής.

Τούτο δέ ακολουθεί, επειδή οί πόλοι, 

ώς άκρα του άξονος, έλκύουσι με περισσο- 

τέοαν δύναμιν τά μέρη τής γης εις τά 

όποια είναι τεθειμένοι.



( )
Η δέ καλουμένη ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ της Γης εί

ναι ή ευθεία γραμμή , η τις διέρχεται Πιά

του κέντρου του κύκλου, ο στις την διαιρεί 

εις δύω ημισφαίρια, η μέρη ίσα, καί εις 

το ίδιον κεντρον ώς η Γη.

ΛΕΩΝ λέγεται η φανταστική γραμμή 

χέρι την όχοίαν η Γη χεριέρχεται ολας 

τάς 2 4 έυρας.

Συνη'Οιυς από την κοινήν διάμετρον των 

καταμετρούσι την χεριφέρειαν των ΙΙλανη- 

τών πολλαπλασια'ζοντες ταύτην διά του 3 . 

ίνπειδή δέ ή διάμετρος της Γης περιέχει 

3οοο λέγας, η περιφέρεια της έςισούται 

περίπου μέ 9000 λέγας.

0 τε η θέλησαν νά βεβαιωθώσιν ότι η Γη 

είναι σφαιροειδής, η σώμα σφαιρικόν, ηναγ 

κάσθησαν νά παρατηρήσωσιν εις τάς εκλεί

ψεις της Σελήνής, δτι η σκιά την όποιαν 

ρίπτει εις αυτόν τον δορυφο'ρον είναι κυ

κλική.

i.
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fe* τούτων ευκόλως δύναταί τις νά απο-

δειξη, ότι σώμα τ ι ,  το όποιον εις κάθε θέ- 

civ αποτελεί ώς η Γ·?( σκιάς κυκλικάς, είναι 

σφαιροειδές.

Θέλει βεβαιωθεί τις ευκόλως περί τής 

σοαιρικότητος της Γης , παρατηρών τον 

κύκλον όςτις περιορίζει την οψιν μας 

καλούμ.ενυν ΟΡΙΖΟΝΤΑ , εις εύρύχωρον πε

διάδά.

Κιναι άξιον παρατηρήσεως,ότι εν ώ ανα

καλύπτει τις τα ύψηλο'τερα μ,ε'ρη τινών δέν

δρων νάνει άπό την οψιν του άλλα όπισθεν 

του. ί',πειδή η καμπυλότης της σφαίρας 

ητις ολιγοστεύει ώς προς αντικείμενα εις 

τά όποια πλησιάζει τ ις , αυξάνει κατ’ ανα

λογίαν ώς προς άλλα, άπό τά οποία απο

μακρύνεται κατ’ ολίγον ολίγον.

Αφ ό'σα προ ολίγου είπομεν άναγκαίω 

ακολουθεί—  ι . Οτι ό Ορίζων ώνομάσθη προσ- 

φυώς ούτως, επειδή περιορίζει την οψιν. —
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ο.Οτιόκάσις μ.εταβάλλει τις τόπον άλλατ* 

τει καίόρίζοντα.—-3 . Οτι ό κύκλος επί του 

οποίου άργεται νά φαίνεται ό ήλιος είναι 

πολλά πλέον μεγαλύτερος του περιορίζοντος 

την δψιν μας, διότι ό Ηλιος είναι πολλά 

πλέον μακράν.

Ούτος ό Κύκλος ονομαζόμενος Ορίζων 

λογικός, η Μαθηματικός υποτίθεται ότι κό

πτει την Γην εις δύω ημισφαίρια, το εν 

άνώτερον και ορατόν * τό δ άλλο κατώτε- 

ρον η αόρατον , των οποίων οί πόλοι είναι 

δύω σημεία του ουρανού κατά κάθετον εναν

τία ονομαζόμενα ΖΕΝΙΘ και ΝΑΛΙΡ.

Διαιοουσι τον όρίζοντα εις τριάκοντα 

δύω μέρη ίσα καλούμ-ενα ΡΟΜΒΟΥΣ , η ση

μεία της πυξίδος εξισούμενα καθ εν μέ έν

δεκα καί εν τέταρτον, της περιφέρειας του 

κύκλου διαιρούμενης εις 36ο βαθμούς.

Τά τέσσαρα σημεία τά όποια διαιρουσι 

τον όρίζοντα είς όρθάς γωνίας είναι η λρ-
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κ τ ο ς , Μ δ σ η |χ β ρ ί α , Α ν α τ ο λ ή ,  Δ ύ - 

σι ς ,  τά όποια λέγονται ετι σημεία προύτι- 

στα ■ επειδή ώς ή πόρτα περιστρέφεται περί 

τον στροφεα της , ούτω καί ό'λα τα Αστρο

νομικά ζητήματα περί αύτά τά σημεία.

Ευκόλως δύναταί τις νά διακρινη αύτά 

τά σημεία στρεφόμενος προς τον ήλιον. Ανα

τολή λέγεται το σημείο ν ένθα αρχίζει νά 

το / παρατηρή. Μεσημβρία δέ το υψηλότε

ρων σημείον · ή Αρκτος δέ ήτις διακρινεται 

ry,v νύκτα από τον πολικόν αστέρα είναι το 

ενάντιον σημείον τού Νότου* Δύσις δετό 

σημεϊον ένθα ό ήλιος χάνεται άπό τήν 

οψιν.

Τά στ, αεί α τής Αρκτου καί Νοτου δεν

αεταβάλλονται διόλου · τουναντίον δέ τά \
τής ανατολής καί δύσεως είναι μεταβλητά. 

Επειδή ή γή, διά τήν κίνησίν της μεταβαί- 

νουσα κατά διαδοχήν εις διάφορα σημεία 

τής τροχιάς της, ό Ηλιος ώς προς ή μας κα-



τοικουντας επι τής γης, φαίνεται οτι με

ταβάλλει διάφορα σημεία εις τον ουρανόν.

Δια νά γινωσι εύκολοκατάληπτα τά απο

τελέσματα τά συμβαίνοντα από την ττεοι- 

στροφήν της Γης εις την τρο;/ιάν της , 

ωφέλιμον νά μάθη τις νά σχεδιάζη τό σγή-

ρ.α της.

ίδου ό τρόπος του σγεδιάσρ,ατος.

ΙΙροσηλώσαντες τά δυω άκρα του δια

βήτου εις τά δυω τελευταία σηρ.εια τυχόν

τος διαστήρ.ατος , άπερώμεν δι αυτών 

νήμα τι δέσαντες τά δυω άκρα του. Ακο

λούθως δέ φυλάττοντες τούτο εντεταμέ- 

νον, στρεφομεν τινα ήλον, και καταγράφορ.εν 

κατ’ αυτόν τον τρόπον την ακριβή περίμε

τρον μιας έλλείψεως.Τά δυω σηρ.εΐα σγη- 

ρ.ατιζομενα από τά άκρα του διαβήτου, έκ 

των όποιων ό ήλιος έπέχει γώρον εις τό εν, 

ονομάζονται ΕΣΤΙΑΙ τής έλλείψεως · τό δέ 

μεταξύ τούτων σημεΐον ΚΕΝΤΡΟΝ- από τάς



δύο> δε τεμνομένας γραμμας εις τούτο το 

σημείον , ή μία ονομάζεται μύγας Λ cwv 

ή δε άλλη μικρός Αξιόν.

Εύκολον είναι νά παρατηρήση τις από 

τά ίχνη τά όποια ακολουθεί' ή Γη, ότι 

αυτή δυναται νά πλησιάζη κατά τινα χρό

νον εις τον Ηλιον , καί κατ άλλον νά απο

μακρύνεται , κατά λόγον όπου αυτή εύρί- 

σκεται εις το εν , η εις τό άλλο άκρον της 

Κλλεί’-Ι'εως.

Ονομάζουσι ΠΕΡΙΗΛΙΟΝ της Γ*?,ς την 

μικροτέραν άπό τον ήλιον άπόστασιν · διότι 

τότε αύτη κείται εις τό σημεϊον της έλλεί- 

ψεως τό πλησιεστερον του ήλιου. ΛΨΗΛίΟΝ 

δε την μεγαλητεραν της άπόστασιν · κα

θότι ή Γή τότε εύρίσκεται εις τό σημείο ν 

:·?.ς έλλείψεοός της τό πλε'ον μακρύ τερον.

Τό μέσον απόστημα τής Γης άπό τού 

Ηλιου, ή ή μέση ταύτης διάστασις είναι τό 

σημεϊον, τό όποιον ή Γή έπεχει εις την Τρο*
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yiav της , οτε ευρισκεται εις το μέσον του 

Περιηλίου της καί Αφηλίου.

ΑκολουΟουντες βαθμηδόν την Γην εις 

την περιστροφτίν της παρατηρούμεν «ορί

ζοντες από το έαρ , οτε αύτη ευρισκεται 

είς την μέσην διαστασίν της ,

ι . Οτι οί δύω πόλοι ούτοι επίσης άπέ- 

νουσι του ήλίου, καί ότι ό άξων των είναι 

κεκλιμένος 2.3ς ώς ττοος το επίπεδον τό 

καταγραφομενον ύπ αυτής , ονομαζόμενου 

ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗΝ.

2. ό τ ι  ατό τον ένα πόλον έως τον άλλον, 

τό ημισυ της Γης είναι φωτισμένον , έν ω 

το λοιπόν ευρισκεται είς τό σκότος.

3 . ό τ ι  επειδή ή Γη περιστρέφεται περί 

τον άξονα' της είς 2 4 ώρας · η ημέρα διαρκέ

σει είς τό φωτισμένον ημισφαίριου 1 2 ώρας * 

ή δέ νύκτα ωσαύτως 12  ώς προς τό έσκια- 

σμένον.

όνομάζουσι τον ypovov τούτον , καβ ον

2
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χι ημεραι εςισουνται με τας νύκτας , ίση 

ΜΚΡΙΛ" ακολουθεί δε αυτή την 2 ι  μαοτίου. 

καί την 2 ΐ  σεπτεμβρίου.

Παρατηρούντες τάς αναλογίας της Γης 

<ος ττρος τον ήλιον, βλέπομεν εις αυτήν 

την εποχην ,

ι . 0 τι τΐ άκτις η πίπτουσα άπο τον ήλιον 

- της επιφάνειας της Γης προσδιορίζει εν 

σημείο ν επίσης άπεχον των δύω τούτων

“ όλων.

2 .  Οτι διά τούτου τού σηαείου ή 1η κι

νούμενη αποτελεί κύκλον τινά διαιοουνταi ι

τα.·»την εις δύω ίσα μεοη , κατά μέσην άπό- 

οτασιν των δύο> της πόλων.

Οΰτος ο κύκλος λεγεται ΙΣΗΜΕΡΙ

ΝΟΣ , η γραμμή ΐ σ η μ ε ρ ιν η , διά τάς γι- 

/ομενας εις τούτον ισημερίας· η απλώς 

γ ρ α μ ρ. η .

όνομάζουσι συνήθως ΠΛΑΤΟΣ την εκ· 

τασω <)ο βαθμών , μετοουντες τούτο άπο



του Ισημερινού έ'<ος εις τούς χόλους επί κύ

κλων φανταστικών τεμνόντων τούτων προς 

ϋρθάς από 1 5 έως 1 5 βαθιούς · τούς 

οποίους συνηθίζουσι ωσαύτως να π αριστώ 

σιν εις τούς Γεωγραφικούς Πίνακας καί 

τεχνικάς σφαίρας.

Ούτοι οί κύκλοι ώνομ.άσΟησαν ΜΕΣΗΜ

ΒΡΙΝΟΙ · επειδή οτε ό ήλιος εύρίσκεταί εις 

το μεγαλήτερόν του ύψωμα επί του Ορίζον- 

τος είναι κοινοί εις όλα τά σημεία της Σφαί

ρας , τά όποια διευθυνόμ.ενα από του Ιση 

μερινου εως εις τούς πόλους έχουσι ό'λα με

σημβρίαν εις τον αύτόν γρόνον.

Η του ίσημ,ερινου διαίρεσις δια των 

Μεσημβρινών από ι5  εις ι5  βαθμούς 

προσδιορίζει άλλην διαίρεσιν κατά λόγον 

τής διαρκείας τού γρόνου εις ^4 -ίρη, σα 

καθ’ έν μέ μίαν ώραν.

bi εκτασις ή καταμετρούμενη επ’ αύ τού 

.τού κύκλου, γινόμενης αργής από όποιον



( 36 )

δήποτε Μεσημβρινόν ονομάζεται ΜΗΚΟΣ 

επειδή δε ή περιφέρεια περιλαμβάνει 36ο 

βαθμούς , το μεγαλητερον μ.ηκος δεν υπερ

έχει τού 1 8ο , ημισυ του 36ο.

ΙΙαρετηρησαμεν την Γην το έαρ · άλλ’ 

οτε προβαίνουσα συνεχώς εις το τέλος τριών 

μηνών καταντήσει εις την Οέσιν τού θέρους, 

ήτοι εις το Αφηλιον της, πρέπει να προσ- 

εςωμεν εις τά έξης.

ι .  Οτι έν ώ ό άξων της φυλάττει την 

αυτήν κλίσιν, ό είς των πόλων αύτης ό 

προς άρκτον προβαίνει προς τον Ηλιον , ό 

δέ ενάντιος ό ποος Μεσημβρίαν απομακρύ

νεται.

2 . Οτι ή άκτίς η πίπτουσα κατ’ ευ

θείαν άπο το μέσον του ήλιου επί της Γης 

£έν διευθύνεται άπεχουσα άπο τούς πό

λους της , ώς το έαρ, είς τον ισημερινόν ·

άλλ’ 23- βαθμούς άπώτερον προς Αρκτον. 
< ■»
Απο ταύτην την άπο τού Ισημερινού
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άπόστασιν έφαντάσΟησαν νά διέρνηται κύ

κλος τις παράλληλος τούτου, τον όποιον 

ώνύαασαν ΤΡΟΙΙΙΚΟΝ ΤΟΥ Κ Λ ΡΚΙΝΟΥ ■ ωσαύ

τως και άπό την εκ τού Αρκτικού πύ

λου άπόστασιν α3 ι βαΟαούς. Διότι, ε’ν ώ 

ό Ηλιος εύρίσκεται κατά κάθετον εις τον 

Τροπικόν, το οως του εκτείνεται ού υ.ύνον 

έως εις τον πόλον , άλλ ετι 23 ι βαΟαούς 

πέραν τούτου · οΰτος ό κύκλος ώνοαάσβη 

ΠΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

Από τάς έξηγηΟείσας άρχάς εύκύλως ^ύ- 

ναταί τις νά έννοηση τον τρόπον κατά τον 

όποιον ή Γη τό έαρ άγκαλά υ.άλλον άπέ- 

yoυσα τού ήλιου, vjv. η αέρας αεγαλητέρας 

εις τό αρκτικόν αέρος, και απολαύει θέρριην 

περισσοτέραν · έν ώ εις τό αεσηαβρινόν ριέ- 

ρος έ'/ει εις τον αυτόν ypovov ημέρας πολλά 

υ.ικροτέρας , και ψύypας ύπερβολικάς.

Μέ τον ίδιον λόγον , ό'τε ή Γη εύρίσκε- 

ται εις την θέσιν τού χειριώνος, ήτοι εις
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τόν Περιη'λιόν της * επειδή ό άςων της είναι 

•κεκλιαένος κατά τον αυτόν τρόπον, συαπε- 

ραίνεται ότι, ότε το ιχερος της Μεσημβρίας 

κείται κατά διαδοχήν απέναντι του Ηλιου . 

ή Γη έκ τούτου τού μέρους ενχει (λεγαλητέ

ρας η αέρας , καί Οέρμας πλέον υπερβολικά;

της Αρκτου, ένθα απέχει περισσότερον
> *

από τον Ηλιον.

Ϋπονοούσι έτι ότι διέρχεται άλλος τ ι; κύ

κλος παράλληλος τούτου προς τό Μεσημ

βρινόν μέρος άπέχων αδ- βαθμούς του Ιση

μερινού, τον όποιον όνομάζουσι ΤΡΟΠΙΚΟΝ 

ΤΟΥ ΛΙΓΟΚΕΡΩ · καί άλλον κύκλον Πολι

κόν , εις απόστημα 2 3-; βαθμών άπό τού 

Λνταρκτικοΰ πόλου.

Παρατηρεϊται επίσης ότι ή Γη απολαμ

βάνει αναγκαίος τάς ιδίας ώοελείας τού 

έαρος, ότε μεταβαίνουσα άπό την θεσιν τού 

βέρους εις την τού χειμώνος φΟάση εις διά

στημα τριών μηνών , ήτοι εξ μηνών μετά
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ό έαρ ε£ς τό (χεταξύ σηρ,εΐον του Περιηλίου 

ης και Αφηλίου · ήτοι εις την (χέσην ταυ

τής ατο στάσιν.

Τ  ούς δύω τούτους μικρούς κύκλους απέ

χοντας επίσης του Ισημερινού a3-j βαθμούς

ονομάζουσι Τροπικούς. &πειδη δτε ο Ηλιος 

ό οαινομενος άπο τούς κατοίκους της Γης 

κινούμενος ώς προς τάς κινήσεις της κατα

γράφει τούτους, φαίνεται οτι επιστρέφει εις 

το εναντίον μέρος.

Τα σημεία των Τροπικών ένθα ό ήλιος 

φαίνεται οτι σταματά , δτε εύρίσκεται εις 

το μεγαλητερον ύψος του ώνομάσθησαν ση~ 

αεία ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΓ εκ των λέξεων Ηλιος,

η τάσι /··

Δια των Τροπικών καί Πολικών κύκλων 

διαιρούσι την επιφάνειαν της σφαίρας εις 

πέντε τμήματα, η ζώνας, κατάλογον της 

ευκρασίας * η μία τούτων η τις περιέγεται 

μεταςύ των δύω Τροπικών λέγεται ΖΩΝΗ



ΔΙΑΚΕΚΑΥΜΕΝΗ, οτι εις τούτο το [Λερός η 

θέρμη γίνεται υπερβολική. Αί λοιπαί £ύο> 

κείμεναι εις τά άκρα της σφαίρας ονομά

ζονται ΖίϊΝΑΐ ΚΡΥΣΤΛΛΑΙΝΑΙ, όπου ή ψύ

χρα συμβαίνει εις το άκρον ισχυρή. Αί δέ 

λοιπαί δύω αί περιοριζο'μεναι άπο τούς Τρο

πικούς καί Πολικούς κύκλους, οπού ή θέρμη 

καί η ψύχρα γίνεται μετρία, λέγονται ΕΥ

ΚΡΑΤΟΙ.

Εξω άπο την όιαίρεσιν της γηίνης σφαί

ρας εις πέντε ζώνας, οί παλαιοί ύπενοησαν 

έτι άλλην διαίρεσιν της αυτής εις ΚΛΙΜΑΤΑ 

δι’ αποστημάτων περιεχομένων μεταξύ των 

κύκλων του Πλάτους παραλλήλων μέ τον 

Ισημερινόν * τά οποία κλίνουσι κατά συν

έχειαν προς τούς πολους , καί έχουσι ημέ

ρας μεγαλητέρας η μ ικροτέρας των πλη- 

σιεστέρων των.

Απαριθμοΰσι γενικώς τριάκοντα Κλίματα 

άπο τον ισημερινόν έως εις καθένα πολον.
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Εΐκοσιτεσσαρα τούτων από του ισημερινού 

ί'ως του Πολικού κύκλου διαφέρουσι υ.ε- 

ταςύ των υ.έ ήριίσειαν ώραν · τά όέ λοιπά 

ές άργό|/.ενα άπο τούς πολικούς κύκλους 

έως εις τούς πόλους , διαφε'ρουσι ένα υ.ηνα 

αναμεταξύ των · εις τρόπον όπου η ρ/.εγα- 

λητε'ραηΐΛερα είναι έζω νες εις τούς πόλους 

άπολαύοντας τότε θέρος.

ίλπειδη η ήμερα των κατοίκων του πό

λου , ό'ςτις έχει θέρος, είναι μεγάλη ικα- 

νώς · έπρεπε κατ αναλογίαν ή θέρμη νά 

διαρκή περισσότερον εκεί, καί τά έπισεσω- 

ρ ευ μένα π άγη νά διαλύωνται * το όποιον 

διόλου δεν ακολουθεί".

Εύκόλως δύναται νά έξηγήση τις τούτο 

τό φαινόμενου , αν φαντασθη , ώς προειπο* 

μεν , τούς Πλανητας ώς μεγάλους μαγνη'- 

τας κειμένους εις την μαγνητικήν σφαίραν 

τού Ηλιου, ό'ςτις μεταδίδει εις αυτούς τό 

φως καί την θέρμην.

5.
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To φως φωτίζον την (Λάγνη τικήν Λ το.ο 

σφαίραν του Ηλιου φθάνει άναγκαίως εις την 

Γην , ώς αί μαγνητικαί ακτίνες * ήτοι εις 

ακτίνας συμπιπτούσας καί διίσταμένας, καί 

σχημ.ατίζει δύω κόνους εναντίους κατά κο- 

ςυοην. Εκ τούτου λοιπόν ακολουθεί , 

ι .  Οτι αί ακτίνες αί πίιντουσαι άπό το 

μέσον του ήλιου εις το μέσον της Ιης, ήτοι 

εις τον Ισημερινόν, είναι εύθείαι, έν ώ αί 

λοιπαί έχουσι λοξοτητα άνάλογον με την 

διάστασιν των μαγνητικών ακτινών ελκυ

στικών καί άπωθιστικών,

α. Οτι ή θέρμη πρέπει άναγκαίως νά 

γίνεται υπερβολική εις τον Ισημερινόν, επει

δή τό φως το όποιον κατ’ αύτό τό μέρος 

διέρχεται διά του Μαγνητικου ρευστού τής 

Γης , εις τά σημεία , όπου δεν έχει ικανήν 

δύναμιν, πολλά ολίγον δέίσταται, ώς καί 

ή διάκλασις.

3. ό τ ι  αί φωτιναΐ ακτίνες πρε'πει νά
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έχωσι περισσοτέραν λοςότητα εις τους πό

λους , καί διάστασιν μεγάλην , διά την 

υπερβολήν της δυνάμεο^ς του ρ.αγνητικού 

ρευστού, καί της διακλάσεως, ήτις ακολου

θεί' εις τούτο τό μέρος.

At θερμότητες λοιπόν δεν είναι ποτέ 

ύπερβολικαί εις τούς πόλους, ούτε ίκα- 

νώς δυναταί, διά νά διαλύω σι τα πάγη. 

Επειδή ή δύναμις τού μαγνητικου ρευστού 

αποτελεί' με υπερβολήν την διάστασιν των 

φωτεινών άκτίνων.

Ε τ ι ,  επειδή ή Γη πλησιάζει περισσότε

ρόν εις τον ήλιον τον χειμώνα, ή το θέρος* 

ή γωνία τής 2υμπτώσεως καί Διαστάσεως 

πρε'πει νά αύξάνη κατά λόγον τής μειώ- 

σεως τού τετραγώνου τού αποστήματος.

ίΐσαύτως ό Μεσημβρινός πόλος επειδή 

έχει περισσοτέραν δύναμιν τού Αρκτικού* 

ή θέρμη πρέπει αναγκαίους νά γίνεται οχι 

τόσον μεγάλη εις το μεσημβρινόν μέρος



/.ατά την διαφοράν του άσβενεστέοου -ο·· 

λου και δυνατιοτέοου.V
*\ / , , Ν 

Επειόη η Λιάστασις ολιγοστεύει την Οερ-

αην, ακολουθεί’εκ τούτου* δτι όσον Πλανή

της τις πλησιάζει εις τον Ηλιον, τόσον 

όλιγοτέρας ακτίνας λαμβάνει * καί έπομε'- 

νως όσοι εύρίσκονται πολλά πλησίον τού

του , ιυς επί παραδείγματος οι Κομηται, 

οτε κείνται εις τον περιηλιόν των, δεν δύ- 

νανται νά Οερμαίνωνται το'σον , όσον υπο- 

Οέτουσι.

Ολον τό εναντίον μ,έ δίκαιον λόγον δύ- 

ναταί τις νά κρίνη, ό'τι κατ’ αναλογίαν της 

από του ήλιου άποστάσεως οί Πλαν*?,ται 

λαμβάνοντες περισσοτε'ρας ακτίνας, πρε'- 

πει αναγκαίους νά ε/ο)σι σχεδόν την ιδίαν 

ευκρασίαν άπολαύοντες τάς αύτάς ώφε- 

λείας.

έπειδη οί Κοαηται είναι Πλανηται κα- 

ταγράφοντες τροχιάς έλλειπτικωτάτας, των
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όποιων το φως είς σχήμα κόμης αποτελεί 

την Λτμοσφαίραν των , ένθα αντανακλών

ται αί ακτίνες του ήλιου * δεν άναφέρομεν 

περί τούτων, ούτε περί των δορυφόρων των 

πρώτων πλανητών , έκτος τής Σελήνης δο- 

ρυφόρου τής Γής.

Η Σελήνη τής όποιας ό όγκος ΐσοδυνα- 

μεί μέ τό 49 Ρ̂ ερος τής Γής , αποτελεί την 

περιστροφήν της περί αυτήν εις μίαν ε'λ- 

λειψιν φυλάττουσα τάς κινήσεις τής Ανα- 

κυκλήσεως καί Περιστροφής.

Αυτή κείμενη πλησιέστερον τής Γής ή 

του ήλιου, ότε κρύπτη από την θεωρίαν 

μ.ας τό φωτισμένον ήμισφαίριον λέγεται ότι 

είναι Νέα. έπειδή δέ αποτελεί τάς ανακυ

κλήσεις της εις 28  ημέρας σχεδόν , ευκό

λως δύναται νά έζηγήση τις τάς διαφόρους 

θέσεις εις τάς οποίας φαίνεται όλους τούς 

υήνας.

Οτε εις τό τέλος η ήμερων αυτή καταν-
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ττίστ, εις τον 45° βαθμόν αποστήματοςάπό 

το σημείο ν εις το όποιον ευρίσκετο οτε το 

φωτισμένον μέρος της έκρυπτετο από την 

οψιν μας, τότε παρατηρουμεν τό ήμισυ 

του ήμίσεως φωτισμένον , τό όποιον όνο- 

μάζουσι ΠΡίΠΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ, ή δέ Σελήνή 

τότε αρχίζει νά φαίνηται τό εσπέρας, τά 

£ε κέρατά της στρέφονται προς τό μέρος 

της Ανατολής.

Μετά επτά άλλας ημέρας αυτή διατρέ

χει έτι 4  ̂ βαθμούς, καί εύρίσκεται κατ’ 

αναλογίαν του ήλιου υπέρ την Γ η ν  τότε δε 

θειορουμεν όλον τό ήμισυ της φωτισμένον , 

τό όποιον λέγουσι ΣΕΛΗΝΗΝ ΠΛΗΣΙΦΑΗ.

ό τε μετά επτά άλλας ημέρας έτι φθά- 

ση εις τον ι3 5  βαθμόν έκ του πρόίτου ση

μείου, φαίνεται ιδίως τό ήμισυ του ήμι- 

σεώς της φωτισμένον τό πριοι, τό όποιον 

λέγεται ΤΕΛΕΪΤΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ, τά κέρατά 

της δέ στρέφονται εις την δύσιν.
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Τελευταίον ή Σελήνή επιστρέφει εις το 

σημεί'ον από τό όποιον άπεχώρησε, τελει- 

(όσασα την περιστροφήν της.

Διά νά γνιορίση τις τον λόγον των Εκλεί

ψεων τάς όποιας αύτή αποτελεί * πρέπει 

να μάθη ότι η Σελήνή είναι σώμα σκιερόν, 

ως ή Γη , και ότι στρεφόμενη περί την 

Γην καταντά κατά τινα χρόνον μεταξύ 

ταύτης καί του Ηλίου. Αλλοτε 0έ ή Γη εΰ- 

ρίσκεται εις τό μέσον της Σελήνής καί του 

Ηλίου. ΟΟεν οτε κατά την νέαν Σελήνήν 

τό σκιερόν τούτο σο>μα φΟάση συ γχρόνιος 

μεταςυ της Γης καί του Ηλίου, τότε απο

κρύπτει άπό την θεωρίαν μας κατά μέρος , 

ύ όλοκληρως τό φώς του , τό οποίον λέγε

ται Ρ.ΚΛΚΙΨΙΣ ΗΛΙΟΥ.

'Τουναντίον 0έ, ότε ή Σελη'νη εύρίσκη* 

ται πέραν της Γης, καί πλησιάζη νά γίνη 

1 ίλησιφαης , η Γη η κείμενη μεταξύ ταυ- 

της και του Ηλίου έυ.ποόίξει την μετά-
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δοσιν του οωτός · τότε γίνεται Εκλειψις 

Σελήνης.

ϊοπειδή δύναταί τις νά ερώτηση άρ' όσα 

7ζρο ολίγου είπορεεν* διά ποιον λόγον, οσά

κις γίνεται νέα Σελήνη δεν γίνεται Εκλειψις 

του Ηλιου; καί οσάκις ή Σελήνη γίνεται ΓΙλη- 

σκραής δεν γίνεται Εκλειψις της Σελήνής; 

2 διά ποιον λόγον γίνονται Εκλείψεις του 

Ηλιου όλόκληραι, καί άλλαι δακτυλιαϊαι; 

δ ι’ αυτό έπιοέροριεν άριέσως την άνά- 

πτυςιν.

ι .  Επειδή η Τροχιά η καταγρα<ροαένη 

άπό την Σελήνήν είναι κεκλιμένη ώς προς την 

τροχιάν της Γης διαιρούσα ταύτην εις δύω 

σημεία όνομαζο'μενα ΔΕΣΜΟΥΣ- άκολουθεΓ 

έκ τούτου , ότι η Σελήνή κατά τι (Λερός τής 

περιο'δου της, ή του Σεληνιακού μηνος, εΰ- 

ρίσκεται επί τής εκλειπτικής * καθ’ έτερον 

δε, κάτω ■ ετι συμβαίνει, ότι επειδή εις το 

τέλος δέκα οκτώ χρόνων ή γραμμή ή διά
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των Δεσμών καταγράφει ολην την περιφέ- 

ρειαν της Σεληνικης τροχιάς κατά φοράν 

εναντίαν της Σελη'νης καί Γ η ς* άπό την 

σύμπτωσιν των δεσμών μετά του ηλιακού 

δίσκου άπο τελείται μόνον η έκλειψις του 

Ηλίου η της Σελη'νης.

α. Διά νά έννοη'ση δε τις τάς &κλ είψεις 

του Ηλίου , πρέπει νά παρατήρηση, ότι 

επειδή η Γη κειται εις αίαν των εστιών της 

Ελλε ίψεως της 2ελη'νης, ακολουθεί έκ τού

του ότι κατά τινα χρόνον ό δορυφόρος ού- 

τος είναι πλησιέστερος της Γης, καί τότε 

λέγεται ΠΕΡΙΓΑΙΟΣ· άλλοτε δέ πάλιν μακρύ- 

τεοος ταύτης, καί ονομάζεται ΛΠΟΓΛΙΟΣ.

Δύναται τις νά παρατήρηση ότι η διά

μετρός της φαίνεται μικρότερα είς τον λπό- 

γαιον Λ η είς τόν Περίγαιον.

Λλλ’ οτε ή Γη κειται είς τον ΙΙεριηλιόν 

της , ή διάμετρος του ήλιου μ,άς φαίνεται 

ωσαύτως αεναλητέοα.ι i . I

.>
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Ακολουθεί λοιπόν ό'τι, εάν ή Σελήνη εΰ- 

ρίσκετο εις τον ΙΙερίγαιόν της, και ή Γή εις 

τον Αφήλιόν τη ς, η εκλειψις έγίνετο ολική· 

άλλ’ εάν η Γη είναι ΙΙεριήλιος και ή Σελήνη 

Απόγαιος , ή έκλειψις γίνεται δακτυλιαία.

Αγκαλά ή Σελήνη είναι ριικροτέρα του 

Λλίου, πλήν κατ’ άναλογίαν της πλησιά- 

σεώς της, ή φαινοριένη της διάμετρος δια- 

φε'ρει ολίγον της του ήλιου, καί κατά τάς 

όλικάς εκλείψεις ύπερε'χει μάλιστα ταύτης. 

Αλλ’ αύτή η υπέροχη τής διαμέτρου τής

Σελήνης τής του Ηλιου έξισούται σχεδόν
/ / / .

(χέ 2 , 5 βαθριούς, διάστηρια το όποιον ή 

Γή καταγράφει ακριβώς εις 4^ 6 χρόνου.

Εις ρ,ίαν ολικήν Εκλειψιν ή σκιά τής Σε

λήνης δεν κατεχα ποτέ διάστημα γης πε

ρισσότερον εξήκοντα λεγών · εκ του οποίου 

συμβαίνει, οτι ή ολική έκλειψις γίνεται εις 

τους λαούς τους περιεχοριένους εις αυτήν τήν 

εκτασιν. έπειδή δέ ή σκιά τούτου του δο-
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ουφύρου κινείται υπό την Γην μέταχύτητα 

πλέον των δέκα λεγών ε'$ κάθε λεπτόν * ακο

λουθεί εκ τούτου δτι ή ολική Εκλειψις του 

Ηλιου δεν δύναται νά διαρκέση περισσότε

ρόν των 4 λεπτών.

Η Αστρονομία αποδίδει εις τοΜ 

κλέα πρώτον την προγνωσιν των Εκλείψεων 

το όποιον έχρησίμευσεν εις αυτόν νά από

δειξη την θειοτητά του. Διόδωρός ό Σικέ-
>/

λιώτης τον λέγει σύγχρονον τού Ατλαντος 

βασιλέως της Μαυριτανίας, άπό τον οποίον 

έδιδάχθη τα μυστη'ρια της επιστήμης του.

Η Ιστορία αναφέρει πολλά παραδείγμα

τα φρίκης, την οποίαν ένέπνεον αι θ λ ί 

ψεις εις πολλούς λαούς κατά τούς χρο'νους 

της άμαθίας , καί τάς ώφελείας τάς οποίας 

άπη'λαυε οςτις έγνώριζε τάς αιτίας τού

του του φαινομένου, ή  Αστρονομία φαίνε

ται ότι εσχε την άρχη'ν της άπό τούς ποι

μένας της Χαλδαίας , χώρας αρχαίας της



Ασίας · όπου ή Γαληνιαία κατάστασής τού 

ουρανού συνεχώρησε τούτους νά παρατη- 

ρήσωσιν ακριβώς τούς αστέρας.

Οί ποιμένες ούτοι διήρεσαν πρώτοι εις 

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥΣ, η διάφορους σωρείας όλους 

τούς αστέρας οίτινες ύπέπεσον εις την θεω

ρίαν των · η διά νά μή τούς συγχέουν εις 

τας παρατηρήσεις, η διά την μελέτην τα>ν 

μεταγενεστέρων.

Μέ όλον τον ζήλον καί την προθυμίαν 

εις τάς Αστρονομικάς ριελέτας , τά άργαΐα 

έθνη δεν άπήλαυσαν την τιμήν ταύτην 

τής έφευρέσεως τών Μαθηματικών οργά

νων, ώς οί νεώτεροι, οίτινες διά συνεπών 

παρατηρήσεων άνεκάλυψαν τούς αληθείς νό

μους τής ούσεως , καί τάς κινητικάς ταύς 

της αιτίας.

Δεν έπεκτείνο) περισσότερον τάς άναζη- 

τήσεις , διά νά μή ύπερβό) τά όρια , τά 

οποία ύπεσγέθην νά φυλάξω εις τούτο το



ίίοκί|/Λον. Τούτο άποπληροΐ τον σκοπόν ρ,ου, 

€αν αέ^ρι τουδε συναπτή ρ.ε την ακρίβειαν 

την συντοαίαν.

1 ΕΛΟΣ.
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Η εύάαιρ,ονία των πεπολισρ.ένων εθ

νών έξήρτηται άπο την φιλοσοφίαν · κα- 

βο'τι κατά τον σοφον «το'τε άριστα διοι- 

κουνται αί πόλεις, οτε η φιλοσοφώ άρ- 

ςωσι, η οί άρχοντες φιλοσοφη'σωσι. » Η Ε υ

ρώπη κατ’ αυτήν την λαρ.πράν εποχήν έχει 

άκροτάτην υπεροχήν καί έπίρροιαν εις τά 

λοιπά τής Γης ρ.έρη , διο'τι οί κρατούντες 

είναι φιλοσοφοι, καί οί φιλο'σοφοι κρατούν

τες. Εις τάς Ακαδημίας ή φο>νή τής σο>- 

τηοιωάεστάτης φιλοσοφίας διδάσκει τήν 

νεολαίαν τήν άλη'θειαν , καί ό λύχνος αυτής 

φεγγών τήν οδηγεί εις τον αληθή πατριω-

τισμον. Το ίερον ονομα τής φιλοσοφίας κα
«/

του ναστιανισαου καΟώπλισε τούς Ελλη-Λ,* ν



νας κατά των βαρβάρων τυράννων το>ν εχ

θρών της ευσεβούς των χριστιανών θρη

σκείας, και τούς άποκατέστησεν αθανάτους 

πολεριιστάς. Ν αι, δι’ αύτης οί έλληνες διέ

σωσαν τον χαρακτήρα τών προγονών των, 

και απέδειξαν εις δλην την Γην , οτι είναι 

άξιοι νά δείξωσι εις τον Ορίζοντα νέους 

Λεονίδας , Μιλτιάδας καί Θερ.ιστοκλεΐς. 

Α σεβαστή λοιπον τών έλληνων βουλή γνω- 

ρίσασα ταύτην την αλήθειαν διά τών πατρι

κών συμβουλών σοφών όριογενών και φιλελ

λήνων Ευρωπαίων άνεκάλεσε εις τούς κόλ

πους της τούς Λυκούργους καί 2ολωνας, 

Αριστοτελεις καί Πλάτωνας, Εύκλείδας 

καί Πυθαγόρας, καί διά ψη'φου έσύστησε 

τρία είδη σχολείων , έφορον τούτων κατα- 

στη'σασα τον σοφον πατριώτην Γρηγοριον 

Κωσταντάν.

Τον τοιουτον πατριωτισμόν τών σεβα

στών της βουλής ριελών μαθών άπεφάσισα
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την έκδοσιν τών Στοιχείων της Μαθημα

τικής και Φιλολογίας, ϊίκδίδιο όλ πρώτον 

τά της Μαθηματικής εις πέντε Πίνακας · 

δύω της Αριθμητικής, δύω της Γεωγραφίας, 

καί ένα της Χρονολογίας. Η χρήσις τών 

πινάκων είναι κοινή εις όλα τά γυμνά

σια τής Γαλλίας , ού μόνον εις τά στοι

χεία τής Μαθηματικής , άλλα καί εις 

την Ιστορίαν, Μυθολογίαν, καί Γραμ

ματική^ * ευκολύνει τάς μελετάς τών παί- 

δων , καί τούς γυμνάζει χωρίς πολύν κό

πον εις τάς πρώτας άρχάς · εις πίναξ αρ

κεί εις δέκα μαθητάς διατεταγμένος εις 

τά σπουδαστήρια επί άβακίων προς όρ- 

θάς , έμπροσθεν του όποιου τά παιδία 

ίστάμενα διδάσκονται άπό τον σχολάρχην. 

ό  Α τής Αριθμητικής πίναξ είναι διηθημέ

νος εις τέσσαρας στήλας * εις την ά τούτων 

περιέχοντάι κατ’ έρωταπόκρισίν αί στοι

χειώδεις άρχαί τής Μαθηματικής * εις την
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(j  <j σγηματισμ,ος των αριθμών, καί ή
/

τούτων άρίθμησις * εις την γ αί προύτισται 

εργασίαι· εις δε την δ αί δοκιμαί τού

τος. Εις το μέσον του ΙΙίνακος είναι -πολ

λά παραδείγματα προς γύμνασιν των αρ

χαρίων. ΓΙροσετέθη ετι καί το ΓΙωθαγορι- 

κον τετράγωνον προς ευρεσιν των απλών 

γιγνομένων καί ό πολλαπλασιασμός διά 

των δακτύλιον. Φαίνεται έ'τι μέθοδος του 

Πολλαπλασιασμού διά της 2υνάψεο>ς, καί 

άλλη της ΠροσΟαφαιρεσεως * ετι, Σύναψις 

δι’ Αφαιοέσεο^ς , καί Αφαίρεσις διά 2υνά- 

ψεως , διά των Αριθμητικών Παραπληρώ

ματος. Διετάχθησαν ετι υπέρ τά ίο  Αρι

θμητικά παιγνίδια προς διατριβήν τών παι- 

δίων · ήτοι τά μαγικά τετράγωνα του Φρέ’- 

κλερ, ό Τεχνικός κλήρος κ. τ . λ. καί αίνί- 

γματά τινα περίεργα. 0  Β Πίναξ της 

Αριθμητικής περιλαμβάνει τούς πολύπλο

κους αριθμούς , τά κλάσματα , τούς λογους
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καί αναλογίας, την μέθοδον των τριών ευ

θείαν καί πλαγίαν , άπλην καί σύνθετον , 

της Εταιρείας, της Ψευδούς ύποθέσεως, 7ό- 

κου , Ανατοκισμού, Ξεπεσμού, Ασφαλείας 

(d’Assurance), Ζημίας (d’Avarie), Αν- 

ταλλάξεως (du Change), Φυράματος (de 
La re), Αλλαγής (de Troc), Μίξεως άπλης 

καί συνθέτου (d’Alliage), καί Απομηδενώ- 

σεως (d’Annuite). Περί των Γεωγραφικών 

Πινάκων, καί του χρονολογικού ειδοποιώ 

ακολούθως το γένος.

ή  τιμή τού Α  Πίνακος, τον όποιον έπι- 

χειρίζομαι νά εκδώσω, διορίζεται εις μεν 

τούς ε’ν Γαλλία συνδρομητάς a φράγκα* 

εις δέ τούς εξω, τρία* τα όποια δίδονται 

μετά την περιλαβήν τού Πίνακος.

ΙΙαρακαλούμεν λοιπόν την εν Πελοπον- 

νησω σεβαστήν των έλληνων Βουλήν , τούς 

άρχοντας, ναυάρχους του έλληνικου στρα

τού καί στόλου · τον ίερώτατον κλήοον, τάς
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εν τη Ευρώπη συσταΟείσας φιλελληνικάς 

εταιρείας, το εμπορικόν σώμα, τούς σοφούς 

καί πεπαιδευμένους Ελληνας, τούς σοφούς 

καί ενάρετους Γάλλους, καί πάσαν φιλελεύ

θερον ψυχήν, νά συνδράμωσι πλουσίως διά 

νά άπαρτισθη ό άοιΟμος ι ο ο ο  ΙΙινάκων 

των οποίων ή τιμή είναι αναγκαία εις τά 

έξοδα του τύπου.

Π. Ι ω α ν ν ι λ η ς  Σ μ ϊ ρ ν α ι ο ς .
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