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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περί άρ/εζωων ή άν.στοζώων (Protozoa), ύπό Ήρακλέους Μήτσο- 

ποΰλου. — Τό σόμπαν καί τό ηλιακόν σύστν(αα (έκ τοΰ σύγ
γραμμα ος τοΰ Rambosson « Les · A stres») Ό  παρασιτισμός 
εν τω  ζω ϊ·ώ  (ίασιλείω . . Ί α έντόζωα η ζω ικά  έντοπχράσιτα 
εν τοΓς ζωοις (*·/τά τον καΟ ^ητήν w . Hess ) , ύπο Κ. Myjtjg 
ττούλου, τακτ. χ ου κ,χβηγΥ,του -ν τω  Πα ί έι ί ζ  ημίο).
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Π ΕΡ Ι Α Ρ Χ Ε Ζ Ω Λ Ν  Η ΑΝΙΣΤΟΖΩΩΝ Ο
( P rotozoa) .
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H P  i  Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Μ  Η Τ Σ Ο Π Ο ' Α Ο ί

Toe συγκαταταασόμενα εις την συνομοταξίαν ταύτην 
είνε ένυδρα ζωύφια μικρότατα καί μικροσκοπικά. Τό σω 
ματιον των ουόεν εχει οργανον, ουδένα ιστόν διακοιτόν καθ’ 
έκαστον, όποια εν άλλοις ζώοις γεννώνται έκ κυψελίδων, 
αλλα συνίαταται εξ ουσίας τίνος οργανικής ήμιρρεύστου, 
όνομαζομένης σ α ρ κ ώ δ ο υ ς -  εινε δέ άπλουστάτη (,ΰσία 
λευκωματώδης ενε'χουσα καί τινα  άλατα χημικά. Καί τοι 
δέ εκ ταύτης καί μόνον συνίστάμενον τό ποωτόζιρον, κ ι
νείτα ι προαιρετικώς κατά τόπον ώς νά είχε νεύρα καί μύας, 
καί μ υ ϊ κ ό ν ·  ή συνιστώσα λοιπόν αυτό οΰσία είνε σύ
σπαστη ή συσταλτή, όποιοι οί μύες τών άλλων ζώων. ’Ως 
πρός τά  της γενε’σεως είνε ζώα οΰδέτερα τά  πλεϊστα τών 
ζωυφίων καί ίκαιωνίζουσι τό είδος, ήτοι π α ρ ά γ ο υ σ ι ν

(*) Ε κ τη ς  ανικδότου ζωολο^ας, έδιδασκϊν ό άείμνηστος κατά 
τό 1881 87.

έτεοα όμοια εκυτοΐς, τά μέν αΰτοτομούμενα, τά  δέ βλα- 
στογονούντα, τινα δ αυτών καί κ α τ ’ άλλους τρόπους.

Γο > τύπου λοιπον τουτου τά ζωύφια είνε έσχατα, ήτοι 
κατώ τατα  ορια ζω ική ; πλάσεως, μεσάζοντα υ.εταξύ ουτι- 
κών πλασμάτων και ζω ικ ώ ν  ύπάρχουσι μάλιστά τινα πλά
σματα όργανι/.κ τοσούτον επαμφοτερίζοντα φυτικώ πλά- 
σματι και ζω ίκώ ωστε ενδοιάζει ή φυσιογραφία: πού νά 
κατατάττγ) αυτά . Ιό σωμάτιόν των δέν έχει όργανα δια- 
κριτά καΟ έκαστον, ουδε ιστούς κυψελιδογενεΐς, όπως τό 
τών άλλων ζώον, άλλά συνίσταται έξ οΰσίας άμοιρου παν- 
■ ο ς οργανικού ιστού, εχει την ιδ ιότητα ήν εχουσιν οί μύες 
τών άλλων ζώων, δέν έχει δμως καί νεΰρον οΰδέ νευ
ρικήν τινα  αρχήν, εκτός τινών αΰτών, έν τοΐς όποίοις 
ποοβκινουσα ή πλάσις, πλάσσει μυοειδεΐς τινας τα ινίας 
καί μυίκάς ινας, οΰχί δέ καί άρχάς νεύρων, όποιας έν άλ- 
λοις τισ ίν αΰτών· προβαίνουσα δ’ ή πλάσις ’{τι ποόδω, 
πλάσσει μετα μυϊκών αρχών καί νευρικάς.

'Απλούστατα λοιπόν ζωύφια πλάσσουδα ή φύσις,·..λάσ- 
σει αυτα εξ ημιρρευστου οργανικής οΰσίας σύσπαστη., καί 
αλλα μεν εξ αυτής μόνον, εις άλλα δέ ποοσθετει καί μυϊ- 
κάς τινας „:ρχάς, εις άλλα δέ καί νευρικάς μετά μυϊκών. 
Φθάνει λοιπόν τό όργανικον πλάσμα νά είναι αΰτοδύσπα- 
στον καί εινε ζώον, διότι καί τό έκ σαρκώδους μόνον πε- 
πλασμ^νον εχει τό αυτοσυσπάσθαι, εξ ού τό αΰτοκινεϊσθαι* 
/.αί δύνανται νά λειπωσιν ες αυτού καί μυϊκά όργανα 0- 
λως και νευρικά, και τοτε βέβαια η σαρκώδης λεγομενη 
ουσία εχει εν ί χυτή κκι μυϊκήν δύναμιν καί νευρικήν, μή 
κποχωριοθείσης ούτω; είπ-ΐν ?τι έξ αΰτής τ·7)ς μυϊ
κή , ουσίας, εξ η; το μυϊκόν σύστημα καί ή δύναμις του, 
άλλά όιαμενουσης ετι ως κράμα τούτων καί τών δυνά- 
μεών των.

Απλουστάτη δε είνε πασών τών ζωϊκών οΰσιών ή σαρ
κώδης, καί τοσοϋτον ολίγον διαφερει τής οΰσ ας εκείνης 
ήτιςπληροΐ φυτών κυψελίδας καί π ρ ω τ ό π λ α σ μ α  ύπό
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τών φιτολόγων ητοι ά ρ χ έ π λ α σ τ ό ς ,  ουσία λέγετα ι, 
ώστε είς τών φυσιογνωστών ώνόμασε καί την σαρκώδη 
πρωτόπλασμα

Σ υνίσταται μεν πάντων τώ ν ζωυφίων τούτων τό σω
μάτιον έκ τής ούσίας τα ύτη ς , άλλ’ ομως δεν είνε καί ό
μοια πάντα  ούτε κα τά  τό εξωτερικόν, ούτε κατά τό εσω
τερικόν τω ν, ούτε κινούνται πάντα  κατά τόν αυτόν τρό
πον, ούτε λαμβάνουσι τη ν τροφήν των όμοιοτρόπως άλλ' 
άλλα άλλως. Διά τα ΰτα  καί διακρίνονται είς ύποδιαιρε'σεις 
τινάς.Κ αί τώ ν μεν άπλουστέρων αυτών τό ολον σωμάτιον 
«νε  άπλούν θρομβίον σαρκώδους ούσίας,γυμνόν παντός περι
βλήματος η δε'ρματος· τά  άπλούστερα λοιπόν αύτών δεν 
εχουσιν ούτε δε'ρμα, ούτε κέλυφος, ούτε οστρακον, έπο- 
με'νως δεν ύποβοηθοΰνται έν τα ΐς  έκουσίαις αύτών συστο- 
λα ΐς καί διαστολαΐς, δΓ ών κινούνται κατά τόπον, ύπ ’ 
ούδενός έοείσματος, όπως άλλα ζώα ύπό δε'ρματος ή ύπό 
οστράκων ή ύπό όστών, άλλά κινούνται κατά τόπον άλλα 
μέν αύτών προεκβάλλοντα έκ τούτου τού μέρους τής 
περιοχής τού σωματίου των προεκβολάς τινας καί συ- 
στέλλοντα άλλας άλλου μέρους αύτής, πρότερον προεκ 
βληθείσας· τούτο ποιεί ή λεγομένη amoeba verrucosa  
= άμο ιβή  ή μυρμηκιώδης· άλλα δέ αύτών προεκβάλλοντα 
έκ τής περιφερείας τού σωματίου τω ν, πηκτοτέρου όντος, 
άκτΐνάς τινας λεπτάς, τάς οποίας προσκολλώντα κατά τά  
άκρα των πρός σώματα στερεά καί συσπΰντα αύτάς σύ
ρονται καί κινούνται τούτω τώ τρόπω κατά  τόπον· τούτο 
ποιεί τό είδος amoeba porrecta  =  άμοιβη ή άκτινοβό- 
λος· αί προεκβαλλόμενα', δέ αύτα ι άκτΐνες λέγονται ε ύ- 
θ υ π ό δ ι α .Κ ινούνται λοιπόν κατά τόπον τά  άπλούστερα 
τών ζωϋφίων τούτων, μη τηοούντα την αύτήν μορφήν,άλλ’ 
ώς ό μυθολογούμενος Μορφεύς, μεταβάλλοντα αύτην άπό 
άλλης είς ά λλην. Μή έχοντα δ’ ούτε στόμα, ούτε π επτ ι
κήν κοιλότητα ούδεμίαν, λαμβάνουσι τήν τροφήν των 
οϋτω πως· παν μέρος τής επιφανείας τού σώματός των 
συναφθέν πρός σιτίον, ύπενδίδει καί βαθυνόμενον έγκατα- 
κλείει /.αί έγκαταχωννύει αύτό εντελώς είς έαυτό καί 
ώς έν στομάχω, καί π ίπ τει τούτο έ/.εΐ, όπου τό εγ- 
κατέχουσιν όσον δέ μέρος τού έγκαταχωσθέντος σιτίου 
δέν είνε πεπτόν άποβάλλεται πάλιν, έκθλιβόμενον έξ 
οίουδήποτε άλλου μέρους τής περίφερεtας τού σωμα
τίου των· παν μέρος λοιπόν τού σωματίου αύτών δύνα- 
τα ι νά γ ίνητα ι στόμα, καί παν μέρος αυτού νά πέπτγ), 
καί παν [>έρος νά γ ίνητα ι πόρος έκφορητικός περιττώ
ματος.

Τών δέ συνθετωτέρων τό σαρκωδοσύστατον σωμάτιον 
ΐίρΟεκβάλον ψευδοπόδια ύπό μορφήν λεπτών ριζίδιων καί 
κινούιιενον δΓ αύτών κατά  τόπον, λαμβάνον δέ καί τοο- 
φην δΓ αύτών, προε/.βάλλει καί τινας βελόνας άλλων μέν 
άσβεστολ'.Οικάς. άλλων δέ πυριτολιθικκς (τά το ιαύτα 
ονομάζονται ριζόποδκ:=:Ί1ΐϊΖθρθ la). ' Αλλων δέ πάλιν 
έκκοίνει πεοί έαυτό δικτ υοειδές περικάλυμμα, άλλων ό- 
στοά/.ιον πολύτρητον, έμφαίνον έν τοΐς έσω αύτοΰ καί 
άλλα διάφορα μέρη, λ. χ. κυψελίδας τινάς έγ/ρόους, 
ποό; δέ καί κεντρικήν τ ινα , κοιλότητα όνομασθεΐσαν κ α-

ψ ά κ ι ο ν κεντρικόν (capsule centrale) π. χ. έν τοΐς 
έσω τών λεγομένων ά κ τ ι ν ι δ ι ω τ ώ ν  (radiolaria).

'Ά λλων τινών τό σωμάτιον έχει πλείονα μέρη διάφορα 
άλλήλοις, καί τά  το ιαύτα  ονομάζονται ε γ χ υ μ α τ ο -  
γ ε ν ή, ά ΐε  βιοΰντα τά  πλεΐστα είς γλυκέα ϋδατα, έν οίς 
ύπάρχουσι διαλελυμέναι ούσίαι όργανικαί. Τά το ιαύτα δε 
σαοκωδοσύστατα ζωύφια δέν είνε γυμνά, αλλα περιβάλ
λονται ύπό λεπτοτάτου ύμένος, οστις είνε άμοιρος παντός 
ιστού καί ονομάζεται δ ε ρ μ α τ ί ς (Cuticula), αλλ 
ύπάρχουσι καί άλλα , ών τό περίβλημα είνε συμπαγεστε- 
ρον, καί κινούνται κατά τόπον τά  ζωύφια ταΰτα  καί τα 
χέως μάλιστα, τά  μέν διά βλεφαρίδων, τα  δε δια τριχών 
τ ινω ν, τά  δέ διά σμηρίγγων.

Αί μικρόταται δ’ αύτα ι άποφυάδες, ήτοι τα  κ ινητικά 
ταΰτα  όργανα αύτών. δέν είνε τού δερματίου αυ^ών απο- 
φυάδες, άλλ’ ε·νε προεκβολαί τής άποτελουσης τό σωμα- 
τιόν των σαρκώδους ούσίας, διερχομεναι προς τα  έκτος 
διά τοΰ δέοματος αύτών. Την τροφήν των δε ολίγα 
μέν τινα  τούτω ν; μη έχοντα στόμα παρα-Ήτοΰντα δ 
έν άλλοις ζώοις, λαμβάνουσι διά τής έπιφανείας τοΰ

* Υ * / * \ ^όλου σωματίου τω ν, αναμυςώντα αυτήν, υγραν ουσαν 
(τοιαΰτα τά λεγόμενα όπαλικά Opalina), ή άναμυ- 
ζώ ντα  α ύ τ η ν  διά μυζητικών τινων σωληνίσκων αλλα 
τά  πλεΐστα αύτών έχοντα στόμα, λαμβάνουσι τήν τρο
φήν των στερεάν, ή τ ις δεν ερχεται ίΐζ  πεπτικήν κοιλο- 
τη τα , έπειδή δέν ύπάρχει το ιαύτη έν αύτοΐς, άλλ’ έγκα- 
ταχώννυται είς οίονδήποτε μέρος τοΰ άκοίλου σωματίου 
τω ν, καί είς άλλο μέρος πάλιν τούτου εχουσι πόρον,έξ ού 
άποβάλλονται τά  μη πεπτά τής τροφής των, ήτοι τά 
περ ιττώματα . Έ ν τώ  σωματίω τών τοιούτων ζωϋφίων 
εινε ορατόν διά μικροσκοπίου καί κυστίδιόν τ ι ,  όπερ 
σφύζει ρυθμικώς, πρός δέ καί δύω σωμάτια, όνομασθέντα 
τό μέν πυρήν (nucleus), τό δέ πυρήνιον- καί ό μέν πυρην 
ε ικάζετα ι, ότι εινε ώοθήκη, ήτοι ώογόνον όργανον, τό 
δέ πυρήνιον σπερμογόνον, όρχις.

Πλήν τών ριζοπόδων (rhizopoda) καί τών είς ταΰτα  
ύπαγομένων ά κ τ ι ν ι δ ι ω τ ώ ν  (radiolaria), και πλήν 
τών έγχυματογενών, άτινα καί τά  τρία εικότως θεωρούν
τα ι άρ/έγονα ζωύφια , ύπάρχουσι καί πολλοί άλλοι οργα
νισμοί, οΐτινες πρότερον, διότι αύτοκινήτως κινούνται 
κατά τόπον, συγκατετάσσοντο μετά τών έγχυματογενών 
ζωϋφίων καί έθεωροΰντο ώς ζώα, άλλά κατά νεωτέρας έ 
ρεύνας όμοιάζουσι κατά πολλά πρός άπλά τινα  φυτά καί 
ιδίως πρός μυκητοειδή καί φυκοειδή. Είνε δέ το ιαΰτα 
οί σχιζομύκητες ονομαζόμενοι,οί μυξομύκητες,καί τά  μα- 
<^o<p0pa(Schisomycetae, Mvxomycetae, l-'lagellata).

Έκ τών σχιζομυκήτων είνε τά  λεγόμενα βακτήρια. 
Ταΰτα εινε τοσοΰτον μικρά, ώστε, ΐνα γείνωσιν όπωςδή- 
ποτε όοατά, άπαιτοΰσι μικροσκοπίαν έξακοσιάκις καί πεν- 
τηκοντάκις μεγεθυντικόν πρός τόν οφθαλμόν, διά τήν 
σμικρότητα αύτών- καί ό μικρότατος άνεμος πνέων ύπέρ 
ϋδατα εξατμιζόμενα, μεταφέρει αύτά παντού, ώστε δέν 
ύπάρχει ύγρόν ίστάμενον καί τρέφον ζωύφια νά μή τρέφη 
καί βακτήοια. Τό σωμάτιον των είνε άχρουν, ή δέ μορφή
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των ότέ μέν είνε σφαιροειδής, ότέ δέ ραβδιοπαγής, ένίοτε 
δέ καί σπειροειδώς περιεστραμμένη. Ζώσι δ’ έν σηπομέ- 
ναις ούσίαις, καί ιδίως έν τή, έπιφανεία ύγρών σηπομένων, 
καί διά τοΰτο γ ίνοντα ι παραίτια νά γεννώνται επί τών 
τοιούτων ύδάτων υμένες τινές μυκώδεις. Κατά τήν μορ
φήν δέ ποοσομοιάζουσι πρός τούς ζυμωσιγόνους μύκητας, 
πρός τά  μικροσκοπικά έκεΐνα μυκήτια , άτινα  γίνονται 
παραίτια τών διαφόρων χημικών ζυμώσεων καί προσέτι 
όμοιάζουσι πρός ταΰτα  καί ώς πρός την τροφήν των, ητις 
είνε όξυανθρακικη άμμωνία καί ένάνθρακοι συνθεσεις ορ- 
γανικα ί. "Οπως δέ τά ζυμωσιγόνα μυκήτια , οϋτω καί 
τα ΰτα , άφαιοοΰντα οξυγόνον εξ οργανικών συνθεσεων η 
προσθέτοντα είς αύτάς έκ τής άτμοσφαίρας τοιοΰτον άε- 
ριον, γίνονται παοαίτια ή σήψεων ή ζυμώσεων, εχουσιν 
όμως καί ουσιώδη διαφοράν πρός τά  ζυμωσιγόνα μυκή
τ ια , διότι διαιωνίζουσι τό είδός των καί πληθύνονται αυ- 
τοτομούμενα εκαστα είς δύο ίσα μέρη- τά  ζυμωσιγόνα 
ομως μυκήτια φύουσιν έδώ καί έκεΐ κυψελίδια τά  όποια 
έπειτα άποπίπτουσιν άπό τού φύοντος αύτά. Τά βακτήρια 
περιβάλλονται ύπό ύμένος, καί τό άχρουν σωμάτιον των 
ένέχει πολλάκις μορίδια λάμποντα. Τινών αύτών τό πε- 
οίβλημα εινε εύκαμπτον, ώστε ή ένδον σαρκώδης δύναται 
νά κάμπτητα ι ή νά έκτείνηται- άλλά άλλων τό περίβλημα 
είνε άκαμπτον καί τά  το ιαύτα  βακτήρια έχουσι σταθεράν 
την μορφήν των.'Ο  κα τ ’αύτοτόμησιν δέ πληθυσμός αύτών 
γ ίνετα ι έπιμηκυνομένου τοΰ κυψελιδομό.φου σωματίου 
των καί γεννωμένου έν ταύτώ  διαφράγματος κατά πλά 
τος. Αί οϋτω γεννώμεναι κυψελίδες ότέ μέν άποχωρίζον- 
τα ι άπ’ άλλήλων, ότέ δέ μένουσι συνεχόμεναι διά τοΰ 
διαφράγματος καί άποτελοΰσι πληθυνόμεναι διά τής το ι- 
αύτης αύτοτομήσεως νήματά τ ινα , ητοι βακτήρια νημα
τώδη- ότέ δέ πάλιν γενεαί κυψελίδων άπολελυμένων άπο- 
τελούσι σωρίσκους ή άγέλας τινάς συνεχόμεναι άλλήλαις 
διά βλένης τινός, την οποίαν ζ ω ό γ λ ο ι α  ν όνομάζουσιν 
οί φυσιογράφοι (γ λ ί α καί γλο ιά= κόλλα)· ότέ δέ πάλιν 
αί οϋτω γεννώμεναι κυψελίδες είνε όλως άπολελυμέναι 
άπ ’ άλλήλων καί διαδίδονται κατά στίφη. Τέλος εύρί- 
σκονται βακτήρια καί έπί τού πυθμένος τών ύδάτων άπο- 
τελούντα κονιώδες ΐζημα , άφού έκλειψη) ή τροφή των έκ 
τοΰ ύγροΰ. Τά πλεΐστα τών βακτηρίων ότέ μέν κινούνται, 
ότέ δέ άκινητίζουσι Κινούνται δέ τά  νηματώδη καί τά 
έλικοειδή, περιστρεφόμενα κατά μήκος ί  είλισπώμενα ώς 
οί σκώληκες, ούδέποτε δέ κολπούμενα ώς οί όφεις. Φαίνε
τα ι δέ νά κινούνται όταν έν τώ περιέχοντι αύτά ύπάρχει 
οξυγόνον. Νά διακρίνωνται δέ τά  βακτήρια είς γένη κα ί 
εί’δ- ,̂ άδύνατον, διότι δέν παρατηρεϊται έν αύτοΐς γένεσις 
κατά διφυΐαν ούδέ άνεξάρτητον ή σταθεράν μορφήν.Ή είς 
είδη διάκρισις γ ίνετα ι μόνον κατά την μορφήν καί κατά 
την έπίδρασιν αύτών έπί οργανικών σωμάτων, ο’-χί κατά 
φυσιογραφικούς χαρακτήρας.

("Επεται συνέχεια).

Τ Ο  Σ Τ Μ Π Α Ν  
ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜ4

( ’Εκ το ϊ συγγράμματος τοΰ Rambosson «Les Astres»).

6

Σΰνιομος βιο/ριφία τοΰ Καρτεβ ον .— Ο Καρτίαιος ιίν ε
6 πατήρ t ής νε οτίρτς φιΧ^Ουφίος— Οί ατρόβιλοι
τοϋ Καρτεβιον.

Ό  Κ α ρ τ έ σ ι ο ς, διαπρεπής Γάλλος φιλόσοφος, 
πνεύμα δέ ίσχυρότατον καί λίαν πρωτότυπον, έγεννήθη έν 
Lahaye τής Τ ο υ ρ ρ α ί ν η ς  περί τό 1596. Κατά 
πρώτον μέν έπεδόθη εις τά  στρατιω τικά , ύπηρετήσας ώς 
έθελοντης ύπό τόν Μ α υ ρ ί κ ι ο ν  τοΰ Ν α σ σ ά ο υ καί 
τόν δούκα τής Β α υ α ρ ί α ς -  μετ’ ολίγα δ’ έτη παραι
τηθείς τής ύπηρεσίας ταύτης, έπεδόθη είς περιηγήσεις, 
διατρέξας την Γερμανίαν, την 'Ολλανδίαν, την ’Ιταλίαν- 
έπανειλημμένως δ’ έλθών είς Παρισίους, συνεδέθη μετά 
τών σοφών, -/.αί, άφού έπί έ ίη  τινά  έμεινεν αναποφάσι
στος ώς πρός την έκλογήν έπαγγέλματος, άπεφάσισε νά 
έπιδοθτί είς την μελέτην άποκλειστικώς. Ό πω ς δέ έπι- 
τύχγ) τοΰτο εύχερέστερον, έγκατέλιπε την Γαλλίαν καί 
μετέβη είς 'Ολλανδίαν, έν γ έζησε μακράν τών πολλών 
διασκεδάσεων τής μεγάλης μητροπόλεως.

Τά συγγράμματα τοΰ Καρτεσίου έπέσπασαν πρός τόν 
μέγαν τούτον άνδρα πολύν θαυμασμόν, ούχ ήττον όμως 
ήγειοον καί εναντίον του πολλάς άντιρρήσεις καί κατα- 
διωγμούς μάλιστα.

Ή  ήγεμονίς Έ  λ ι σ σ ά β ε τ , θυγάτηρ τοΰ εκλέκτο
ρας Φριδεοίκου Ε’, έφρόντισε διά τάς δαπάνας του- ό 
Μ α ζ α ρ ϊ ν ο ς  τω  άπένειμε σύνταξιν χιλίων σκούδων, 
καί τέλος ή βασίλισσα X ρ ι σ τ  ί ν η τόν έξηνάγκασε 
νά μεταβ·?) είς τήν αύλήν της. Κολακευθείς έκ τής προσ- 
κλήσεως ταύτης ό Καρτέσιος άνεχώρησε διά Στοκχόλμην 
περί τό τέλος τού 1749, έν ·/) μετά παρέλευσή δύω μηνών 
κατεβλήθη ύπό τής δριμύτητος τοΰ κλίματος καί άπέ- 
θανε τώ 1850 έν ήλικίορ 54 ετών. Τά όστά αύτοΰ μετα- 
φερθέντα είς Γαλλίαν τώ 1637 κατετέθησαν μετά μεγά
λης πομπής έν Α γ ί α  Γ ε ν ε β ι έ β η.

Ό  Καρτέσιος θεωρείται ώς ό πατήρ τής νεωτέρας 
φιλοσοφίας καί ώς ό εφάρμοσες την άλγεβραν είς την 
γεωμετρίαν· άνεκάλυψε καί άπέδειξε την ϋπαρξιν τών φυξι- 
κέντρων δυνάμεων, α ΐτινες τηρούσι τήν παγκόσμιον ισορρο
πίαν, πανταχοΰ ένεργούσης τής βαρύτητος.

Τό σύστημά του, όπερ κοινώς καλείτα ι τών σ τ ρ ο 
β ί λ ω ν  (tourbillons) τοΰ Καρτεσίου, πολύ προσεγγίζει 
πρός τό τού Κοπερνίκου.

Διά τής λέξεως σ τ ρ ό β ι λ ο  ς έννοοΰσι ποσότητά 
τινα  ύλης, δινιρημένης είς λεπτότατα μόρια, άτινα  περι
φέρονται όμοΰ περί τό αύτά κοινόν κέντρον, ένω έκαστον 
τούτων περιστρέφεται καί περί τό ίδιον. Έ π ί παρα- 
δείγ[Λατι έφαομοζομένου τοΰ είδους τούτου τής κ ινή .
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σεως έπί τών άστε'ρων, ό στρόβιλος έπί τοΰ όποιου εΰρι- 
σκόμεθα ' συνίσταται έκ. τοΰ ήλίου καί τών περί τοΰτον 
πλανητών, οΐτινες συγχρόνως περιστρέφονται περί ί'διον 
άξονα. Παραδέχεται δ’ ό Καρτέσιος τρία είδη ουρανίων 
σωμάτων· 1) τοΰς άπλανε^  άστε'ρας, οΐτινες άπαντες είνε 
ήλιοι· 2) τοΰς πλανήτας, οΐτινες περιφέρονται περί τοΰς 
ήλιους, καί 3) τάς σελήνας, αί όποΐαι κινοΰνται περί 
τους πλανήτας.

Το σύνολον τοΰ συστήματος του δέν ήδυνήθη ν’ άντι- 
στή πρός τήν άναλυ ικήν βάσανον, ποος ήν αυτός οΰτος 
τό καθυπέβαλεν. Καί όμως ενεκα τών πρωτοτύπων αΰτοΰ 
έ'ργων καί τών γονίμων ανακαλύψεων του, ό μέγας οΰτος 
φιλοσοφος ενετύπωσεν έπί τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος έλευ 
Οεριαν καί τάσιν μεγάλων χ.αί διαρκή ποός τήν έπιστήυ.ην 
καί τήν φιλοσοφίαν.

Ύ
Βί γ ραφ  a S  t v i o v i ' s -  —  Wi άν·.ιχa νφ*ι* -οί Nswraiioj.—  

Ή  r αγχόθμινς «■£<?.
Ό  Ν ε ύ τ ω ν ,  6 διαπρεπέστερος τών Ά γγλω ν σοφών, 

έγεννήθη έν W oo lstrop  τής Lincolnshire τώ  1642. 
Θεωρείται ώς πρώτης ταξεως μαθηματικός, φυσικός καί 
αστρονομος, καί ομως δύναταί τις νχ διισχυρισθνί, ότι αί 
ανακαλύψεις τούτου μέχρι τινός είχον προπαρασκευασθή 
ύπό τοΰ Καοτεσίου. Ή  μήτηρ αΰτοΰ έσκόπει νά τον 
καταστήση γεωπόνον διά τήν καλλιέργειαν τών κτημά
των τής οικογένειας, βλέπουσα ομως οτι ήτο ακατάλ
ληλος διά τό έπάγγελμα τοΰτο, έπέτρεψεν αΰτώ ν’ άκο- 
λουθήση τάς σπουδάς έ/.είνας, πρός άς είχε κλίσιν.

Οΰτως άπεστάλη τώ 1660 εις το ΙΙανεπιστήμιον τής 
Καμβρίδγης, έν ώ έσχεν ώς καθηγητήν τών μαθηματικών 
τόν διδάκτορα Βαρρώ- δέν έβράδυνεν ομως νά ύπερβή τόν 
διδάσκαλόν του, διότι είς ήλικίαν *23 έτών έξετέλεσε τάς 
μεγίστας αύτοΰ μαθηματικάς ανακαλύψεις, ήτοι τήν τοΰ 
δ ι ω ν ύ μ ο υ, φέρουσαν τό δνοι/.ά του, καί τήν τοΰ 
λ ο γ ι σ μ ο ΰ, τών ά π ε ι ρ ο σ τ ώ ν ήν άπεκάλεσε λ ο- 
γ ι σ μ ό ν τ ώ ν  ρ ο ώ ν  (Fluxion).

Περί τό 1665 έγκατελιπε τήν Καμβρίδγην, άποφεύγων 
τήν πανώλην, καί μετέβη εις Ο ΰ ο λ σ τ  ο ο π ή ν ,  ’ένθα, 
ώς λέγετα ι, ϋλέπων ένώπιόν του μήλον πίπτον, συνέλαβιν 
έκ τοΰ δλως κοινοΰ τούτου φαινομε'νου τήν πρώτην ιδέαν 
τής παγκοσμίου έλξεως καί τοΰ συστήματος τοΰ κόσμου.

» Έ π ί (ίύω συνεχή έτη, άτινα ό Νεύτων έδαπάνησεν, 
δπως παρασκευάσν) καί άναπτύξη τό άθάνατον αύτοΰ 
σύγγραμμα « Ά  ρ χ α ί τ ή ς  φ υ σ ι κ ή ς  φ ι λ ο σ ο 
φ ί α ς » ,  εν ω εκτίθενται τοσαΰται θαυμάσιαι άνακαλύ- 
ψ :ις , λέγει ό Β ι ό τ  ο ς, εζη μόνον δπως ύπολογίζϊ) 
καί σκέπτηται· καί άν ζωή, είς την έξυπηοέτησιν τών 
άναγκών τής άνθρωπότητος αφιερωμένη, εινε ικανή δπως 
δώση Ιδέαν τινά  τής άγνής ύπάρξεως ευφυΐας ουρανίου, 
δύναταί τις νά εΐπη δτι τήν εικόνα ταύτην παρέστησεν 
ή τοΰ Νεύτωνος. Συχνότατα πλέων έντός πέλαγους σκέ
ψεων ύψηλών ένήργει τ ι χωρίς νά έχτ) τούτου συναίσθη- 
σιν, τό δέ πνεΰμα αΰτοΰ έφαίνετο δλως τοΰ σώματος άνε-

C'/ρτητον. ΙΙλεον η άπαξ, καθ’ ά άναφέρεται, εγειρόμενος 
τής κλίνης αυτοΰ, ανεκάθητο αίφνης καί ΰπό σκέψεώς 
τίνος καταλαμβανόμενος, έμενεν ημίγυμνος έπί ώοας ολο
κλήρους, παοακαλουθών την απασχολούσαν αΰτόν ιδέαν. 
Και τροφήν ακόμη θά έλησμόνει καί λάβ·/), άν ρ.ή ύπε- 
μιμνησκον αυτώ τοΰτο. Μεγάλην δέ παρεδέχετο τήν έπί 
της άναπτυξεω ; τής διάνοιας έπίδρασιν τής έν τα ΐς αΰ- 
τα ΐς  σκεψεσιν εμμονής καί άπολύτως άναγκαίαν έθεώρει 
την αδιάλειπτον τούτων παρακολούθησιν· δι’ δ καί έρωτη- 
θεις ποτε, τ ίν ι τρόπω τάς μεγάλας αύτοΰ άνακαλύψεις κα- 
τώρθώσεν, άπεκριθη «Πάντοτε περί αύτών σκεπτόμενος». 
Αλλοτε δε πκλιν έξηγών τόν τρόπον καθ’ ον είργάζετο : 

«διατηρώ, είπε, τό άντικείμενον τής έρεύνης μου διαρκώς 
προ εμοΰ, περιμενω δε έως οΰ τό έμφανισθέν κα τ ’ άρχάς 
άμυδρόν φώς μεταβληθή βαθμηδόν καί κα τ ’ ολίγον είς 
λάμψιν τελείαν καί πλήρη. Τάς αύτάς έπίσης σκέψεις έκ- 
θετει και έν επιστολή άπευθυνομένν] πρός τόν διδάκτορα 
Bentley «ΙΙιστευσατέ μοι, λέγει, δτι άν αί έρευναί μου 
κατέληξαν είς ωφέλιμόν τ ι άποτέλεσμα, τοΰτο οφείλεται 
μόνον είς εργασίαν -/.αί σ/έψιν υπομονητικήν». Εΰκόλως 
πας τ ις  κατκνοεΐ, δτι ύπό τοιούτων ορέξεων καί έπιθυ- 
μιών, κατεχόμενος έθεώρει ώς τήν άρίστην τών απολαύ
σεων το κρατεΐν εαυτού καί τών σκέψεων του (1).

Εν ετει 1692 ή διάνοια τοΰ Νεύτωνος έταράχθη 
πρός στιγμήν, είτε ενεκα π^ρκαϊας καταστρεψάσης μέρος 
τών χειρογράφων του, εϊτε έ’νεκα τής μακράς κοπιώδους 
πνευματικής εργασίας αύτοΰ- δι’ δ καί οΰδέν πρωτότυπον 
εργον έςεδωκε μετά τήν έποχήν αύτήν, ασχοληθείς μό
νον εις τήν δημοσίευσιν τών κ,αρπών τών προηγουμένων 
αύτοΰ μελετών.

Ιό 1699 έτος ή εν ΙΙαρισίοις ’Ακαδημία - ών Έ π ι
στημών ωνομασεν αυτόν μέλος άντεπιστέλλον.

Ιο δέ 1703 έξελέγη πρόεδρος τής Βασιλικής Έ τα ι
ρίας, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ θανάτου του.

Μεγάλως ετάραξεν αυτόν κατά τά  τελευτα ία  τής 
ζωής του έτη ή ζωηρά συζήτησις αΰτοΰ πρός τόν Lei
bnitz, τόν όποιον κατηγόρη ώς σφετερισθέντα τήν παρ’ 
αΰτοΰ γενομένην άνακάλυψιν τοΰ λογισμού τοΰ άπειρο- 
στοΰ Ως κατεδείχθη ή προτεραιότης τής άνακαλύψεως 
άνήκεν είς τόν Νεύτωνα, καί ό Leibnitz όμως είχε κά
μει έξ άλλου τήν αύτήν άνακάλυψιν.

Ό  Νεύτων άπέθανε τό 1727 έν ήλικία  85 έτών.
Είς πάντας είναι γνωστοί οί στίχοι.

Confidents du Γη-s-Haut substances e'ternellcs 
Qui brulcz de >es feux, qui couvrez de vos ailcs 
Le trone ou votre maitre est assis paimis vous 
Parlez, du grand Newton n’ctiez vous pas jaloux ?

Αλλαχού πάλιν άγγλος ποιητής άπεκάλεσεν αύτόν 
πνεΰμα άγνόν, τό όποιον ό Πλάστης παρεχώρησεν είς τοΰς 
ανθρώπους, δπως εξηγήση αΰτοΐς τά  έργα του !

I νώσις τών μαθηματικών βαθεΐα ώδήγησε τόν Ν ίύ-

(!) Μ. Biot Biographic dc Newton,
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τωνα είς τόν προσδιορισμόν τής φύσεως τής καμπύλης, 
τήν όποιαν άκολουθεΐ σώμα στρεφόμενον περί κέντρον 
παρ’ ού έλκεται διά δυνάμεως άναλόγου πρός τήν ριάζαν 
τοΰ κέντρου τούτου καί άντιστρόφως άναλόγου τοΰ τε
τραγώνου τής άποστάσεως. Άνεκάλυψεν έπίσης, δτι 
πάντα  τά  οΰ.άνια σώματα κινούνται κατά  μίαν τών τεσ
σάρων κωνικών τομών, ήτοι οί μέν πλανήτα ι κα τ ’ έλλεί- 
ψεις, οί δορυφόροι κατά κύκλους καί οί κομήται κατά 
παραβολάς ή ύπερβολάς.

Τό σύστημα αύτοΰ έχει έν περίλήψει ώς έξής : "Οπως 
παν σώμα φέρεται πρός τό κέντρον τής γής, οΰτω καί οί 
κόσμοι οι άποτελοΰντες τό ήλιακόν σύστημα φέρονται 
ποός τό κοινόν αύτοΰ κέντρον, τόν ήλιον, ενεκα τής έλ- 
τικής αύτοΰ δυνάμεως. Ε πειδή δμως οί πλανήτα ι, ύπεί- 
κοντες είς μόνην τήν ελκτικήν ταύτην δύναμιν ήθελον 
καταπέσει έπ’ αύτοΰ, δπερ δεν συμβαίνει, διά τοΰτο ό 
Νεύτων παραδέχεται δύο κινητηρίους δυνάμεις, α ΐτινες 
εΰθΰς έξ άρχής έδόθησαν αΰτα ΐς ΰπό τοΰ Δημιουργού. Ή  
πρώτη τών δυνάμεων τούτων ή κεντρομόλος φέρει τούτους 
πρός τό κέντρον τω ν, τόν ήλιον, ένώ ή δεύτερα ή φυξί- 
κεντρος τοΰς άπομακρύνει αΰτοΰ.

Αί δύο αύτα ι δυνάμεις έξουδετεοοΰνται άμοιβαίως, ή 
δέ γή, άντί νά παρασυρθνί ύπό τής φυξικέντρου δυνάμεως 
μακράν τοΰ ήλίου, μένει διαρκώς έν τη τροχιά αύτής, δια- 
γράφουσα περί τον ήλιον έλλειψιν, ής τήν μίαν τών ε
στιών κατέχει ούτος.

Ό  Νεύτων δέν ήρκέσθη είς τήν ’έρευναν τών κατά τοΰς 
πλανήτας μόνον, άλλά καί τάς κινήσεις τών δορυφόρων 
αΰτών ύπελόγισε μετ’ άκριβείας, έπιβεβαιωθείσης ύπό τών 
παρατηρήσεων- ή δέ πλημμυρίς καί ή άμπωτις, ή τών 
ισημερινών δεσμών όπισθοχώρησις, ή άμφιταλάντευσις τοΰ 
γήινου άξονος, ή διαφορά τοΰ άληθοΰς καί μέσου χρόνου 
καί πλεΐστα άλλα φαινόμενα είνε άπλα ΐ συνέπειαι τοΰ 
νόμου τής παγκοσμίου ελξεως, τόν όποιον ό Νεύτων άνε- 
κάλυψε.

8
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Πρός έξήγησιν τοΰ ήλιακοΰ συστήματος πληθΰς υπο
θέσεων έγένετο, κατά τόν παρόντα δ'αίώνα γενικώς παρα 
δεδεγμένη είνε ή τοΰ Λαπλασίου, η τ ις συντόμως έχει ώς 
έξής :

Τό ύλικόν, έξ ού συνίσταται ό ήλιος καί οί συνοδεύον- 
τες αΰτόν αστέρες,άπετέλει τό πρώτον φωτονεφέλην έχου- 
σαν έκτασιν τεραστίαν καί βραδέως περί άξονα στρεφομένην. 
Τό ύπό τόν κώδωνα τής αεραντλίας κενόν μόλις παρέχει 
ήμΐν ιδέαν τής άραιότητος τής φωτονεφέλης ταύτης κα τ ’ 
εκείνην τήν έποχήν. Βαθμηδόν καί κα τ ’ ολίγον ή νεφέλη 
αΰτη συνεπυκνώθη καί άπετέλεσε πυρήνα λαμπρόν, τόν ή
λιον, περιβεβλημένον ατμόσφαιραν λίαν έκτεταμενην,ατμό
σφαιραν έκτεινομένην πέραν τής τροχιάς τοΰ τελευταίου 
πλανήτου. Έκ τής διαρκούς τής φωτονεφέλης ταύτης συμ- 
πυκνώσεω; προέκυψεν αΰξησις τής περιστροφικής αύτής 
ταχύτητος καί τής φυξικέντρου δυνάμεως, δταν δέ αΰτη

κατέστη ίση πρός τήν βαρύτητα, δακτύλιοι άπό τοΰ πυ· 
οήνος άπεσπάσθησαν καί έξηκολούθησαν νά στρε'φωνται 
περί τοΰτον. Ένεκεν δμως τής ψύξεως οί δακτύλιοι οΰ^οι 
έθραύσθησαν καί έσχημάτισαν σφαίρας περί τήν κεντρικήν 
στρεφομένας. Καθ’ δμοιον τρόπον έκ τών σφαιρών τούτων 
έσχηματίσθησαν δακτύλιοι καί έκ τούτων οί τών πλανη
τών δορυφόροι.

Οί κομήται κατά  τήν ύπόθεσιν τοΰ Λαπλασίου είνε 
νεφελοειδείς πλ,ανώμενοι τήδε κάκεΐσε έν τώ  χώρω καί 
ξένοι τω  ήμετέρω ήλιακώ  συστήματι.

Τήν ύπόθεσιν ταύτην διαρκώς μεταβαλλομένην καί 
διαορυθμιζομένην συμφώνως πρός τάς νέας ανακαλύψεις 
ίσχυρώς έπολέμησε τά 1884 ό έκ τών τοΰ ινστιτούτου κ. 
Η F a y e  έν σπουδαιω περί τής γενέσεως τοΰ ήλιακοΰ 
συστήματος συγγράμματι. Έ ν αΰτώ ό διαπρεπής πρόε
δρος τοΰ «γραφιίου τοΰ γεωγραφικού μήκους», κκταδει- 
κνύων τάς ελλείψεις τής λαπλασιεί'.υ ύποθέσεως, έ/.θέτει 
είτα τήν εαυτού θά προσπαθήσω> μ ί ν νά καταδείξωμεν 
κατά τ ί  κυρίως διαφέρει αΰτη τής'λαπλασιείου.

“Οπως ό με'γας γεωμέτρης οΰτω καί ό κ. F a y e  ΰπο- 
θέτει τόν κόσμον γεννηθέντα έκ τής φωτον;φελης- ύποθέτει 
δμως ταύτην σφαιρικήν καί όμοφυά, πρός δέ έχουοαν άρ- 
χιχ,ώς χ.ι'νησιν στροβιλοειδή, όμοίαν τή τών στροβίλων τοΰ 
Καρτεσίου

«Αί περιστροφαί α ύτα ι, λέγει, άπέβησαν έντός ολίγου 
κανονικαί ενεκα ιδιαιτέρων νόμων ε-ξεως, πρ,ερχομένων έκ 
τοΰ σχήματος καί τής όμοφυίας τής φωτονεφέλης. Οΰτω 
δέ δακτύλιοι έσχηματίσθησαν νεφελοειδείς, έπί ένός επ ι
πέδου, πολύ πρό τής έμφανίσεως τοΰ ήλίου εί: τό κέντρον. 
Έ κ τούτων έγεννήθησαν μαζαι φωτονεφελοειδεΐς, κινούμε- 
ναι πασαι περί τό κοινόν αΰτών κε'ντρον κατά τροχιάς κυ- 
κλικάς, έπί τοΰ αύτοΰ έπιπε'δου καί κατά τήν αύτήν διεύ- 
θυνσιν.

»Οί δευτερογενείς σχηματισμοί Λ έκ τών φωτονεφε
λών τούτων, τών έπί μέρους, καθ’ δυοιον τρόπον γεννηθέν- 
τες, διαστέλλονται είς δύο κατηγορίας- καί δσοι μέν έ
σχηματίσθησαν πρό τής γενέσεως τοΰ ήλίου στρέφονται 
περί αυτούς κατά φοράν εΰθεΐαν (έμποοσθοπορικώς), τοΰ- 
ναντίον δέ οί απώτεροι, οί μεταγενέστεροι τοΰ ήλίου στρέ
φονται άντιθέτως (όπισθοπορικώς). Τά παράδοξα ταΰτα  
φαινόμενα, τά  όποια τό ήμέτερον σύστημα παρουσιάζει 
κα τ ’ εξαίρεσιν σπάνιαν άναμφιβόλως έν τώ  σύμπαντι είνε 
συνέπειαι φυσικαί τών νόμων τής μηχανικής (I) .

Ό  έκ τών μελών τοΰ Ίστιτούτου κ. C. W o lf  έδη- 
μοσιευσεν εν έτει 1886 μετάφρασιν άρίστην τής τοΰ Κάν
τιου «Θεωρίας τοΰ Ούρανοΰ» προτάξας αύτής « Έλεγχον 
τών νεωτέρων έπιστημονικών κοσμογονικών θεωριών». Έ ν 
αΰτώ άπαντά είς τήν παρά τοΰ κ. P’a y e  κατά τής Αα- 
πλασιείου ύποθε'σεως έγερθεΐσαν άντίρρησιν, τήν άποβλέ- 
πουσαν τήν περιστροφήν τών πλανητών. Διά σειράς δέ 
σκέψεων, τάς όποίας δέν δυνάμεθα νά έκθέσωμεν ένταΰθα

(1) Faye Sur I’Origine du Monde Γ. 194.
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άποδεικνύει, ότι «κατά την ύπόθεσιν τοΰ Λαπλασίου η 
στροφή πλανήτου τινός, καί άν ακόμη ύποτεθή το κατ 
άρχάς όπισθοπορική, καθίσταται άναγκαίως έμπροσθοπο- 
ρική, ενεκα τής ίσχυρας παλίρροιας, ήν ό τήλιος συμπυ- 
κνούμενος, επιφέρει έπι τών πλανητικών φωτονεφελών. 
Τούτου ενεκα οί [Λεν πλησιέστεροι τφ  ήλίω  πλανήτα ι ε
χουσι κίνησιν το ιαύτην, οί δε απώτεροι αΰτώ , δύνανται 
ν’ άποφύγωσι τοΰτο· ώστε παραδεχόμενοι την Λαπλα- 
σίειον ύπόθεσιν δυνάμεθα να θεωρώμεν τόν Ποσειδώνα 
πεοιστρεφόμενον περί εαυτόν κατά φοράν αντίθετον τή τών 
λοιπών αΰτοΰ κινήσεων (1).

Περατοΰμεν τό άρθρον τοΰτο διά τών έξης συμπε
ρασμάτων τοΰ κ. C. W o lf ,  έν οίς παραβάλλονται πρός 
άλλήλας ή ΰπόθεσις τοΰ Λαπλασίου καί ή τοΰ κ. Faye.

«Έ κ τών άνωτε'ρω συνάγομεν, οτι πάσαι αί κατά της 
Λαπλασιείου ΰποθε'σεως άντιρρήσεις παρουσιάζονται καί 
κατά τής τοΰ Faye έξ ί’σου ίσχυραί· το ιαΰτα ι δέ είνε ή 
έξήγησις τής περιελίξεως δακτυλίου είς πλανήτην, ώς καί 
ή τής κλίσεως τών αξόνων τών πλανητών. Δέν δυνάμεθα 
έπίσης νά παραδεχθώμεν εΰκόλως τόν σχηματισμόν δακτυ
λίων κεχωρισμένων· αί άποστάσεις τών πλανητών είς ου- 
δε'να ύπόκεινται νόμον παρά τήν γενικήν τών αστρονόμων 
γνώμην."Ετι δε— καί αΰτη κ α τ ’ έμήν γνώμην είνε ή σπου- 
δαιοτέρα άντίρρησις— ή νέα ΰπόθεσις δέν τηρεί τήν φυσικήν 
τών πλανητών ταξινόμησιν. Ά φ ’ έτε'ρου δμως κατανοοΰ- 
μεν δ ι’ αΰτής κάλλιον ή διά τής Λαπλασιείου τό μέγεθος 
τών γεωλογικών περιόδων. Σχηματισθεΐσα έν τώ με'σφ 
τής όμοφυοΰς ετι καί άραιοτάτης φωτονεφε'λης, είχεν ήδη 
φθάσει βαθμόν συμπυκνώσεως λίαν προκεχωρημε'νον, δταν 
ήρχισαν νά συμπυκνοΰνται καί ή πρός σχηματισμόν τοΰ ή
λίου αναγκαία ύλη συστατικά. "Οπως καί άν εχη, δμως μή 
λησμονώμεν, δτι μόλις είκοσι ή τριάκοντα εκατομμύρια 
έτών παρέχει είς τάς γεωλογικάς περιόδους, ένώ καθά κα ί 
αΰτός οΰτος ό κ. Faye ομολογεί, άπαιτοΰντα ι κατά τήν 
γνώμην τών γεωλόγων εκατόν εκατομμύρια έτών τό ολι- 
γώτερον.

«"Οθεν είνε λίαν δύσκολον ν’ άποφανθή τις  ύπέρ τής 
μιάς ή τής άλλης ΰποθε'σεως. Άμφότεραι εχουσι δυσκο
λίας, α ΐτινες έγκεινται έν αΰττ) τή φύσει της ΰποθε'σεως 
τής φωτονεφε'λης ώς καί έν τή κατανοήσει τής πρώτης 
καταστάσεώς πλανητών έν μορφή δακτυλίων» (2).

(1) Wolf des Hypotheses eosmogoniques p. 71.
(2) AVolf les Hypothi-ces cosmogoniques p. 73.
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Τ »  ΕΝΤΟΖΟΑ Η ZQIKH E N T O I U P H I R  ΕΝ T O l i  Ζ0ΟΙΙ
Κατά τον καθηγητήν W . Hess.

ΎΠΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΤΛΟΤ
τακτικού καθηγητοϋ εν τω  Π ανεπ ισ τη μ ί^ .

Ή  μήτηρ φύσις είς τά  διάφορα ζώ α , ά τ ινα , οίκοΰσιν 
έπί τοΰ ήμετε'ρου πλανήτου, τά  άγαθά αύτής κατά δ ιά
φορον διένειμε τρόπον. Καί άλλα μέν τούτων ώπλισε δι 
δλων τών μέσων, δπως δύνανται νά διάγωσι βίον άνεξάρ- 
τητον καί τόν ύπέρ ύπάρξεως αγώνα άποτελεσματικώς νά 
διεξέοχωνται. Πρός ετερα δμως μ η τ ρ υ ι ά ζ ε ι .  Ταΰτα 
ότέ μέν είνε κατά  τό μάλλον καί ήττον ανίκανα τά  πρός 
συντήρησιν τής ζωής αύτών μέσα μόνα των ν’ άνεύρωσι, 
καί ώς έκ τούτου είνε έξηναγκασμένα νά ζητώσι τά  ψ ι
χ ία , τά  π ίπτοντα  άπό τής τραπέζης άλλων τελειότερων 
ζώων, ότέ δ’ όμοιάζουσι πρός τόν ύπουλον κλέπτην, δστις 
φοβούμενος τήν έντιμον εργασίαν, εισδύει είς την κατοι
κίαν τοΰ γείτονας του, καί τάς μετά μόχθου κτηθείσας 
οικονομίας τούτου ιδ ιοπο ιείτα ι, ή πρός ληστήν όδών, 
δστις έπί τοΰ άνυπόπτου οδοιπόρου επιβούλως επ ιπ ίπτει 
καί τήν πεοιουσίαν του άφαιρεΐ. ’Ά λλοτε πάλιν τά  α 
τελή ταΰτα  ζώα, άδυνατοΰντα διά τών δυνάμεών των 
νά παρασκευάσωσι δ ι’ έαυτά οίκημα, καταλαμβάνουσι ξέ- 
νην κατοικίαν άνευ άδειας τοΰ ιδιοκτήτου. Τέλος ταΰτα , 
ώς στερούμενα τών μέσων, δπως ύπερασπισθώσιν έα,υτα 
καί προφυλάξωσιν άπό ένέδρας, ζητοΰσι καταφυγιον πλη
σίον ίσχυροτέοου τινός ζώου.

Είς τά  ζώα τα ΰτα , άτινα εχουσιν άνάγκην ξένης βοη- 
θείας άνήκουσι, τά  π α ρ ά σ ι τ  α. Διά τοΰ ονόματος τού
του οί άρχαΐοι "Ελληνες έδήλουν κα τ’ άρχάς ύπηρέτην 
ναοΰ, δστις έλάμβανε τόν ί ε ρ ό ν  σ ί τ ο ν  καί όμοΰ μετά 
τών Ιερέων ποοσέφερε τήν θυσίαν· μετ’ έπειτα έδήλου καί 
τούς ιερείς έκείνους, ο'ίτινες χωρίς νά έχωσιν ιερατικήν τινα 
λειτουργίαν,συνέτρωγον είς τά  τών ιερέων συμπόσια.(«ΙΙερί 
ίεοε'ων λεγόμενον, οϊ έν τα ΐς θυσίαις συνέτρωγονοί επι τήν 
ίεροΰ σίτου εκλογήν αίρούμενο»ι Ή συχ. Πολυδ. 6.35}· 
τε'λος παρασιτον έκάλουν πάντα συντράπεζον. Βραδύτερον 
δμως μετά τής λε'ξεως ταύτης συνεδέθη άπεχθής σημασία, 
δι’ ής έδηλοΰτο παράσιτος, δστις ώς θεόν έθεώρει τήν γα 
στέρα αύτοΰ καί διά τοΰτο είχε τάσιν δαπάναις άλλων 
καλώς νά τρώγγι καί νά πίνν) καί χάριν τούτου έπέτρεπε 
χλευασμούς καί ειρωνείας, μάλιστα δέ καί αίκισμοΰς καί 
ύβρεις. Ώ ς τοιοΰτος ό παράσιτος είς τάς ρωμαϊκάς κωμω
δίας ήτο πρόσωπον αγαπητόν.

Ώ ς έκ τούτου ή λέξις παράσιτος, ώς γίνετα ι ταύτης 
χρήσις έν τή βιολογία τών ζώων, δέν έφαρμόζεται άκρι
βώς. Διότι ό τών ζώων παράσιτος δέν έξαρκεΐται νά λάβη 
τήν μερίδα του έκ τών άποθησαυρισθέντων ή τών ύπολειμ-
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μάτων τής τροφής τοΰ ξενίζοντος τούτον, άλλ ’ ιδρύει τήν 
κατοικίαν του διαρκώς ή κατά περιόδους έπί ή έν τώ  σώ- 
ματι τοΰ ξενίζοντος τούτον καί τρέφεται έκ τών χυμών 
του. Ζών ό παράσιτος έπί τοΰ ξενίζοντος, ζητεί νά ώφε- 
ληθη εκ τούτου οίκονομικώς, χωρίς τοΰτον τοΰλάχιστον 
εΰθύ; έξ άρχής σοβαρώς νά βλάψη, διότι μετά τόν 
θάνατον τοΰ ξενίζοντος παύει καί ή πηγή τής τροφής του. 
Είνε, ώς ό van Beneclen λέγει, πτωχός τ ις , δστις έχει 
άνάγκην βοήθειας δπως μή άποθάν·/) είς τάς τριόδους, καί 
ό όποιος άκολουθεϊ τόν κανόνα, « ν ά  μ ή φ ο ν ε ύ σ Υ) 
τ ή ν  ά λ ε κ τ ο ρ ί δ α ,  δ π ω ς  λ  ά β η τ ά  ώ ά » .

Ό  παρασιτισμός έν τφ  βασιλείω τών ζώων είνε λίαν 
εξηπλωμένος. Ά  ν δέ καί δέν ήνε ήμϊν οΰτος πανταχοΰ 
καταφανής, άκριβέστερον έξεταζομένου τοΰ πράγματος, 
άνευρίσκομεν τούτον πανταχοΰ. Έκαστον ζώον, μάλιστα 
έκαστον τούτου οργανον,ύπό παρασίτων καταθλιβετα ι,κα ί 
δσω περισσότερον, τοσούτω καί ό οργανισμός τούτου 
τ3λειότερος. Μ άλιστα δέ καί αΰτά  τά  παράσιτα ζώα ε
χουσι πάλιν τά  ί'δια αύτών παράσιτα.

Ε νίοτε εύρίσκονται τά  παράσιτα έπί τίνος ζώου κατά 
μικράς ποσότητας, ενίοτε δμως κ α τ ’ άμύθητα ποσά. Ό  
Gruby καί ό Delafond εΰρον έν τώ  α ΐματι κυνός 100  
χιλιάδας ’έμβρυα τών ν η μ α τ ι δ ώ ν  ί  κ ω λ ή  κ ΐ ί  ν 
(pilaria immitis). Εκ τίνος παιδός εν διαστήματι πέντε 
μηνών εξήλθον περί τάς 2500 έ λ μ I V θ ε ς (άσκαρίδες).

Τινά τών παρασίτων εύρίσκονται έπί ώρισμένου τινός 
είδους ζώων, ετερα δέ έπί διαφόρων ζώων. Τινά τών 
παρασίτων είσοικίζονται έπί τοΰ τυχόντος μέλους τοΰ 
σώματος τοΰ ξενίζοντος τα ΰτα , ετερα δέ κατοικοΰσιν έπί 
ώρισμένων οργάνων. Ούτω τινά μέν εύρίσκονται έν τώ 
δ έ ρ μ α τ  t, .ετερα έντός τών σ α ρ κ ώ ν  (μυών), άλλα 
εν τώ  έ ν τ ε ρ ι κ ώ  σ ω λ ή ν ι ,  καί άλλα έντός τοΰ 
ή π α τ ο ς, τοΰ σ π  λ η ν ό ς, τών ν ε φ ρ ώ ν ,  τοΰ 
ώ τ  ό ς, τοΰ ν ω τ ι α ί ο υ  μ υ ε λ ό  ΰ,  τοΰ ε γ κ ε 
φ ά λ ο υ ,  ώς καί έντός αύτών τών ο σ τ ώ ν  καί  έν τ φ  
α ΐ μ α τ ι .  «Πάντα λοιπόν τά  όργανα ήμών εύρίσκονται 
έν κινδύνφ ύπό τών παρασίτων !!»

Δεν πρέπει δμως νά πιστεύωμεν, οτι ολόκληρος ή 
ζωή τοΰ παρασιτικώς ζώντος έξαρτάται έκ τοΰ ξ ε
ν ο δ ό χ ο υ  του. Συμβαίνει ζώα παρασιτικά κατά 
τήν νεότητά των νά τρέφωνται έξ άλλων καί νά δι 
α ιτώ ντα ι έν αΰτοΐς, ένω κατά τά  γηρατεϊα αύτών 
διάγουσι βίον ανεξάρτητον, καί άντιστρόφως πολλά ζώα, 
άτινα κατά τήν νεότητά των διάγουσι βίον ελεύθερον, 
γηράσκοντα λαμβάνουσι τήν άνάγκην άλλων. Ενίοτε μά
λιστα εύρίσκομεν, δτι μόνον τά  θήλεα ζώσιν έπί ετέρων 
ζώων παρασιτικώς, διότι άδυνατοΰσι μόνα των νά φοον- 
τίσωσι διά τούς απογόνους των. Συνεπείς τής παρασι- 
τικης ταύτης βιοτείας τό σχήμα είνε τοΰ σώματος 
τούτων ούτως έςηλλοιωμένον ώστε έντελώς ταΰτα  είνε 
άνόμοια πρός τά άροενα, καί διά τοΰτο έπί μακρόν ή- 
γνοεϊτο ή συγγένεια τούτων.Ώ ς έκ τούτου προκύπτει καί

μεγίστη διαφορά ώς πρός τό μέγεθος τοΰ άρρενος καί 
τοΰ θήλεος. Ούτω μεγίστην διαφοράν παρέχει ό σωματικός 
ογκος τοΰ θήλεος μικροΰ τίνος καρκίνου, χ ο ν δ ρ α 
κ ά ν θ ο υ  τ ο ΰ  ύ β ο ΰ, ποάς τόν τοΰ άρρενος ώς 12, 
500 :1 . Έ ν τοιαύττ) περιπτώσει ό π υ γ μ α ί ο ς  σ ύ ζ υ 
γ ο ς  ζητεί καταφύγιον παρά τή ιδία αύτοΰ συζύγω καί 
ζή παρασιτικώς έπί τοΰ σώματος ταύτης.

Ώ ς έκ τών ρηθέντων γ ίνετα ι δήλον, τό σχήμα καί ό 
οπλισμός τών παρασίτων εινε ανάλογος πρός τρόπον τής 
βιοτείας τούτων καί έκ ταύτης έξαρτώνται. Παρά
σ ιτα , άτινα άναζητοΰσι τόν ξενοδόχον αύτών, δπως έκ 
τουτου τραφώσι, κατά τά  άλλα δμως διάγουσι βίον αΰτο- 
τελή , είν* ώπλισμένα δι’ δλων τών οργάνων τών χρησί
μων διά τόν βίον αύτών, φέρουσι δέ καί κινητήρια δογανα. 
"Οσψ τών παρασίτων ή διαμονή έπί ή έντός τών ζώων 
είνε διαρκεστέρα, τοσούτω καί ό οργανισμός τούτων άτε- 
λέστερος. Καί κατά πρώτον χάνουσι τά  κινητήρια αύτών 
όργανα (πόδας, πτερά), ακολούθως διάφορα άλλα όργανα, 
τά  όποια είνε έντελώς αΰτοΐς άχρηστα, δταν διαρκώς ζώ 
σιν έπί άλλου ζώου παρασιτικώς. Ά λ λ ’ έκεΐνα τά  παρά
σ ιτα , άτινα καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τοΰ βίου των 
είνε προσκεκολλημένα έπί τίνος θέσεως τοΰ σώματος τοΰ 
ξενίζοντος, δέν διατελοΰσιν έντελώς έν αμηχανία. ’Ά ν δέ 
ν)νε άνίκανα δπως διάγωσι βίον άνεξάρτητον, εχουσιν' 
δμως έπαρκη μέσα, δπως διασώζωνται κατά τόν περί. 
ύπάρξεως άγώνα. Διότι είνε ώπλισμένα δΓ οργάνων πρός 
έπίθεσιν καί ύπεράσπισιν, τοΰλάχιστον δπως καλώς προσ- 
κολλώνται καί φέρουσι μυζητικάς σκαφίδας, άγκιστρα, 
όδόντας, όνυχας καί σμήριγγας (τρίχας παχείας).

Έ πίσης καί διά τήν διαιώνισιν τοΰ είδους φιλοστόρ- 
γως έφρόντισεν ή μήτηρ φύσις. Έπειδή ό πολλαπλασια
σμός τούτων κατά μέγα μέρος έξαρτάται έκ τούτου, δτι 
τά  ωάρια τυχαίως πίπτουσιν είς τήν θέσιν έν ή δύνανται 
νά εκκολαφθώσι, διά τοΰτο ό άριθμός τών ύπό τούτων 
τικτομένων ώών είνε μέγιστος, δπως ολίγα έκ τοΰ άμυ- 
θήτου τούτου άριθμοΰ δυνηθώσι νά εύρωσι τόν κατάλλη
λον τής έκκολάψεώς των τόττον, καίτοι χιλιάδες άλλων 
καταστρέφονται. Έντοσθίδιος τα ινία  παράγει έτησίως 
800 κρίκους, έν έκαστη τών οποίων 50 ,000  ώά εύρίσκον- 
τα ι, ούτως ώστε οί απόγονοι μιάς το ιαύτης τα ιν ία ς , άν 
άπαντα ταύτης τά  ώά έκκολαφθώσιν, άνέρχονται είς 40 
εκατομμύρια. Εντός 7 γράμμων περιττώματος περι
στεράς εύρέθησαν 12 ,000  ωάρια παρασίτου τινός, έ τ  ε- 
ρ α κ ί δ ο ς τ ή ς  κ η λ ι δ ω τ ή ς  (Heterakis ma-  
closa), τά  όποια βεβαίως δέν κατάγονται έξ ένός ζώου.

Φροντις δε ύπό τής φύσεως διά τήν διατήρησιν τών 
ειδών έγένετο καί κα τ ’ άλλον τρόπον. Τά παράσιτα πολυ- 
τρόπως άντέχουσι λι>.ν είς τήν ζωήν. Τά σκληρόν φλοιόν 
έχοντα ώάρια άντέχουσι καί είς τά  ισχυρότατα τών αν
τιδραστηρίων, καί έκκολάπτονται, άφοΰ π. χ . καί έπί έ- 
βδομάδας διαμείνωσιν έν τώ  οίνοπνεύματι, τώ  όξυχρω- 
μίω , τώ  τερεβινθίνω έλαίω κτλ . Όμοίαν άντοχήν δεικνύ- 
ουσι καί τά  έκκολαφθέντα ζώα, δυνάμενα νά άνθέξωσι είς
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[/.ένα ψύχος καί ίσχυράν θερμότητα. 'Η περιβόητος τ ρ ί 
χ ι ν η  (σκώληξ αναπτυσσόμενος εντός τών σαρκών τοΰ 
χοίρου) αντέχει είς ψύχος 20 βαθιών κελσίου ύπό τό μη
δέν καί είς θερμότητα 5 6 “ Κ. Τινές έγκλείονται έντός 
θήκης καί δύνανται ύπό άκαίρους περιστάσεις να διαμεί- 
νωσιν έν τη καταστάσει ταύτν) έπί εβδομάδας η καί ετη, 
άχρις ού ευνοϊκή τις  περίστασις τούς έπαναφέρ·/) είς την 
ζωήν.

Ή  ένε'ργεια τών παρασιτώ·' έπί τοΰ ξενίζοντος ταΰτα , 
άναλόγως τοΰ είδους της βιοτείας τούτων καί τοΰ τό 
που, έν ω εύρίσκονται, είνε καί διάφορος.Τινά τούτων ζώ 
σιν έπί τόπων ολίγων ευαίσθητων καί είνε τοσοΰτον ολ ι
γαρκή, ώστε ό ξενοδόχος την ϋπαρξιν ολίγων τινών ζώων 
ουδόλως παρατηρεί. ’Ά λλα  καθίστανται κατά τό μάλλον 
καί ήττο < είς μέγαν βαθμόν οχληρά, χωρίς όμως νά έπι- 
φέρωσι βλάβην τινά  είς τόν οργανισμόν τοΰ ξενοδόχου 
τω ν. ’Επικίνδυνα όμως καθίστανται έκεΐνα τά  όποϊα 
άπαντα τόν οργανισμόν έξασθενίζουσι, ή προκαλοΰσι νο
σώδεις μετασχηματισμούς έπί τών οργάνων έκείνων έπί 
'ί,ών όποιων ζώσιν. Ώ ς  έκ τούτου προκύπτουσι νοσήματα 
κατά τό μάλλον καί η τον επικίνδυνα, άτινα  ούχί σπα- 
νίως καί τόν θάνατον έπιφέρουσι. Τινά μως τών παρα
σίτων εχουσιν έπί τοΰ ξενοδόχου των καί ιαματικήν έν- 
έογειαν, ώς π . χ. αί βδε'λλαι, α ΐπ νες παρά τών ιατρών 
διατάσσονται ώς φάρμακον.

Έπειδη δέ άπειροι αί πο ικιλία ! τοΰ τρόπου της παρα- 
σιτικης βιοτείας, διά τοΰτο αδύνατον είναι ένταΰθα νά 
πραγματευθώμεν άπάσας, θελομεν δέ περιορισθ·?) έν τοΐς 
έξης νά περιγοάψωμεν τάς κυριωτέοας μοοφάς τοΰ παρα
σιτισμού.

Ώς ποός τό είδος τν ς̂ βιοτείας αύτών τά  παράσιτα 
καταλέγονται είς δύω τάξεις , ητοι τά  έ ξ ω π α ρ ά- 
σ ι τ α  ή έ π ί ζ ω α ,  άτινα  ζώσιν έξωτερικώς έπί τοΰ 
σώματος τοΰ ξενοδόχου, καί τ ά έ ν τ ο π α ρ ά σ ι τ α  ή 
έ ν τ ό ζ ω α, άτινα παρασιτοΰσιν έν τώ  σώματι τούτου. 
Μεταξύ άμφοτε'ρων τών τάξεων ύπάρχουσι πολλαί μεταξύ 
μεταβάσεις ή κρ.κοι Άρχόμεθα δέ άπό τών έντοζώων, 
διότι ταΰτα  άπλουστάτας εχουσι μορφάς.

Είς τά  άτελέστατα έντοπαράσιτα άνήκουσιν τά  άγελαΐα 
(gregarinae) έξ ών τό είδος μ ο ν ό κ υ σ τ ι ς ή  ε ϋ ς - ρ ο -  
φ ο ς (monocystis agilis) άπαντα έντός της ε λ μ ι ν- 
θ ο ς της χ ε ρ σ α ί α ς (τοΰ σκώληκος της γη ς, lumbri- 
CUS terrestris). Τό σώμα τών άγελαίων συνίσταται έξ 
ήμιπήκτου καί βλεννώδους μάζης (πρωτοπλάσματος), πλή 
ρους κοκκίων, ήν πιοιβάλλει δέρμα στερεόν, έν τώ έσωτε- 
εικώ δέ ταύτης εύρίσκεται φυσαλοειδής πυρήν. Ένίοτε τό 
σώμα φέρει προβοσκιδοειδη ή τυλοειδη πρός προσκόλλησιν 
συσκευήν. Είς τά  ζφ α  ταΰτα  δέν ύπάρχουσιν ειδικά όρ
γανα, καί επομένως τό πρωτόπλασμα, έξ ού ταΰτα  συνί- 
σταντα ι, είνε έξηναγκασμένον νά έκτελή άπάσας τάς τής 
ζωής λειτουργίας. Έπειδή στερούνται στόματος καί έδρας

λαμβάνουσι τήν τροφήν αύτών διά μέσου τοΰ δε'ρματος ή 
τοι διά της λεγομένης δ ι α π ι δ ύ σ ε ω ς (έντοσμώσεως).

Ζώσι δέ τά  άγελαΐα έν τώ  έντερικώ σωληνι καί εν 
τώ  κύτει τοΰ σώματος ζώων άσπονδύλων, ιδία έντόμων, 
μυριοπόδων καί σκωλήκων, σπανίως δ’ έντός καρκινοειδών 
καί όλοθουρίων. Ά ν  δέ τά  παράσιτα ταΰτα  άναπτυχθώσιν 
έπί τίνος ζώου έν μεγάλη ποσότητι, έπιφέρουσι τόν 
θάνατον.

Ό  πολλαπλασιασμός τών παρασίτων τούτων γ ίνετα ι ώς 
έπί τό πολύ διά συζεύξεως. Δύω ζώα συγατακλίνονται και 
περικαλύπτουσιν έαυτά διά κύστεως· δύναται όμως καί έν 
τοιοΰτον ζωον νά έγκλεισθή έντός κύστεως. Έντός δε τής 
κύστεως ταύτης τό πρωτόπλασμα, έξ ού συνίστανται τά 
ζώα ταΰτα , διαμελίζεται είς ποσότητά τινα σωματίων α- 
τρακτοειδών, τά  καλούμενα ψ ε υ δ ο σ κ ά φ ι α  (pseu Ιο 
navicellen), καί ώς έκ τούτου καί ή κύστις καλείτα ι 
ψ ε υ δο σ κ α φ ι α κ ή . Άφοΰ δε ή κ.υστις. ενώ εισέτι ζή 
ό ξενιζων αύτήν ή καί μετκ θάνατον τούτου, έξέλθ/) τοΰ 
σώματος έν ώ ζή, έλευθίροΰνται τοΰ περιβλήματος τά 
ψευδοσκάφια. Ά φ  ΰ δέ ταΰτα  είσέλθωσι καί πάλιν είς τό 
σώμα ξενοδόχου τινός, είτε άμεσως αύξάνουσιν έν τούτω 
εις τέλεια  άγελαΐα ή μετασχηματίζονται είς σώμα ό- 
μοιον πρός α μ ο ι β ή ν  (*), έξ ής διά διχασμοΰ γεννώνται 
δύω νεαραί γρεγαρΐναι
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U αεταξύ Λονδίνου καί Παρισίων τηλεφωνική  συγκοινωνία 
έπαυςηθήσεται διά της τοποθετήσ:ως καί ετέρου σύρματος. Ούτω 
έλπίζεται οτι θίλουσι έξυπηρετηθή αί παρουσιαζόριεναι πολλαί 
άνάγκαι.

X
Έ ν Μες·κΰ!· είς άπόστασιν 5 ήμερων άπό τοΰ λΐ(Αενος της Μα- 

ζατλάν ανεκαλύφθη σπουδαΐον άργυρορυ/εΐυν.

X
Ά πεθανε κατ’ αύτάς ό γνωστός ά’γγλος ηλεκτρολόγος Αλέ

ξανδρος W att έν ηλ ικ ία  έτών εξήκοντα καί έννέα. Έπίσι-,ς δε καί 
έν Βερολίνω ό διάσημος χημικός Hotiinann.

(*) Τά άτελεστάτου όργαν σιχοΰ ζώα καλοΰντιι π ρ ω τ ό 
ζ ω α ·  είς ταΰτα άνήκουσιν αί όαοταξίαι τών ε γ χ  υ μ α τ ο- 
γ ε ν ώ ν  καί  τών  ρι  ζ ο π ό δ ω ν  Έ κ τούτων τά ριζύποδα 
συνίστανται εκ π ρ ω τ ο π λ ά σ μ α τ ο ς ,  συνισιαμένου εκ β λεν
νώδους τινός βωλίου, ότέ <αέν γυμνοΰ, ότέ δέ έγκεκλεισμένου εντός 
κελύφους άσβεστιτικοΰ ή όξυπυριτιαχοΰ. Γυμνά ριζόποδα είνε α'( 
ά α ο ι β α ί η ά μ ο ι β ά δ ε ς, ζώα μικροσκοπ κά, ζώντα συν 
ήθως έντός λιμναζόντων ύδάτων. Τά βωλοειδή ταΰτα καί άτελε. 
στατα τόν οργανισμόν ζώ α , (.οθ.υσιν άμοιδαίωί μέρο; τοΰ σωαατος 
αύτών α ’.ανιδίως καί άκανονίοτω; . ατά διαφόρους διευθύνσεις, 
οπως τά φυτά τάς ρίζας των καί σ/_ηματίζουσιν εξοχάς τ ινα , 
ή άκτΐνας, '/_ρησ μευούσας ώς συλληπτήρια, ή κινηνήρια όργανα 
διά τοΰτο καλούνται καί ριζόποδα. *Λν αί βλεννώδει: α ΰ ια ι ακτί
νες συλ)άβωσι τροφήν τ ινα , συστελλό[ίεναι φέρουσι ταύτην πρός 
τό έσωτερικόν τοΰ βωλίου, εν ω πολλοί εύρίσκονται πυρήνες καί 
ή πέψ ις γ ίνετα ι ο ϋ τω .  Μ.

άριθ. 14. 'Οδός ΠοβΕιτέλους -  ΤύποΥ* Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  9ΊΡ 1Μ Η  Οδός Πραξιτελου;, άριθ. 1.


