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Διά τα ΰτα  άποδίδομεν εις μόνον το ζώον αισθησιν και 
έκουσίαν κίνησιν, καί ψυχήν ώς έδραν τούτων. Οθεν είπε 
καί ό Λινναΐος p la n ta c  v iv u n t , a n im a lia  v iv u n t e t 
SCnliim t. Ά λ λ ’ αί έννοιαι αΰτα ι εϊνε είλνιμμεναι έξ όσων 
ολίγων ζώων τελείων καί φυτών γινώσκομεν. Μανθάνον- 
τες όμως πλείονα έκ τνίς πείρας καταπειθομεθα, ότι ή 
τε'ως έν τ·η επιστ-ήμτι έννοια αύτ·η, δέον νά προσλάβγι 
πλατύτερον πλάτος. Διότι ραστα [Λίν δ ιακρίνουν το εν- 
σπόνδυλον ζώον από του φανερογάμου φυτοΰ, δυσχερώς 
όαως διακρίνομεν τίνες τών άπλουστέρων καί άτελεστε- 
οων όογανισμών είνε ζώα καί τίνες ουτά , μν, επαρκουσης 
τής προτε'ρας έννοιας εις διάκρισιν αυτών, έπειδνι ύπάρ- 
χουσι πολυάριθμα ζώων είδη ακίνητα έκ τνίς προσφυές 
των καί μ-η δεικνύοντα σαφ-η σ·ημεΐα αίσθ-ησεως καί συν- 
ειδ-ησεως, καί φυτά πάλιν καί στάδια γενέσεως αυτών 
αυτομάτως κινούμενα καί έρεθιστά. Δέον λοιπόν άκοι&έ- 
στερον νά παραβλ-ηθώσιν αί Ιδιότητες τών ζώων καί αί 
τών φυτών, καί νά συζ-ητ-ηθ-Τί άν υπάρχω ·?) όχι διακρι
τικόν γνώρισμα γενικόν έκατέρων τών οργανισμών, άν -/ινε 
παραδεκτόν ·?ι όχι ώρισμένον όριον μεταξύ ζωϊκ·ης φύσεως 
καί φυτικής.

Είπόντες τά  γενικά τα ΰτα  περί τών γνωρισμάτων 
τών ζώων καί τών φυτών, λέγομεν νυν ειδικά Ttva περί 
αυτών. Ιναί

α ') Έν. τ·η 0λ-/| μορφή καί τη  οργανώσει τών ζώων 
καί τών φυτών υπάρχει μέν ουσιώδης διαφορά, άλλ’ όμως 
μ,όνον έν τ·η μορφή καί τ·/) οργανώσει τών τελειότερων 
ζώων καί τών τελειοτε'ρων φυτών. Τό μέν τέλειον ζώον 
•ηττον ογκώδες ον του φυτοΰ άλλά πυκνόν, έχει έν τοΐς 
εσω αύτοΰ πλ·ηθΰν οργάνων πολυπλόκου κατασκευές. Τό 
φυτόν όμως ’έχεt έν τοΐς έξω αύτοΰ άποφυάδας μεγάλ-ης 
έκτάσεως ώς θρεπτικά καί ώς έκκριτικά όργανα- ίν μέν 
τώ  ζώω ΰπάρχουσιν ώς επί τό πλεΐστον εν τοΐς έσω αυτοΰ 
άναμυζητικαί έπιφάνειαι μεγάλαι έν μικρω χώρω διατε-

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α Ν
(Συνέ'/εια καί τέλος )

'Χ.ώον ΐΛ'ί.Ι φυτό'*.
Διακρίνει τό ζώο^ άπό τοΰ φυτοΰ Ί\ συνείδ-ησις τ·ης 

ΰπάρξεο)ς, νι αΐσθτ,σις τών έξωτερικών προσβολών καί -ή 
δύναμις τ-^ς αυτομάτου κινήσεως.

Διακρίνομεν βέβαια τό ζώον άπό τοΰ φυτοΰ, (Ηοτι εκ 
νηπια-κής ·ίίδ·/ι -ηλικίας έντυποΰτα ι ν,μΐν έκ τ·7ίς αΐσθ-ήσεως 
σειρά έντυπώσεων, έξ ής γεννκτα ι ήμΐν ή διάκρισις αυτών.
’Εν μέν τώ  ζώω παρατηροΰμεν οτι κ ινείτα ι αυτοκινητως 
καί ότι πράττει πράξεις έξ έσω αύτοΰ ΰπαρχούσης α ι
τ ία ς , α ΐτινες καθιστώσι πιθανόν ότι έχει συνείδ-ησιν καί 
αίσθ-ησιν. Έν τώ  φυτφ  όμως έμπεφυκότι ώς επί το πλει- 
στον έν τ -Ti γ·η, δέν παρατ-ηροΰμεν κίνησιν κατά τόπον 
ούδέ αυθαιρέτους ένεργείας ύποδεικνυούσας -ήμΐν αίσθτ,σιν. 1 θειμέναι- έν δέ τώ  φυτώ αί άναμυζητικαί έπιφάνειαι ύ-
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πάρχουσιν έν τοΐς έξω αύτοΰ έξηπλωμέναι. Τό μεν ζώον 
έχει στόμα είς λήψιν τροφής εί'τε στερεας είτε ύγράς, 
•ήτις παρασκευάζεται έν τοΐς έσω πεπτικού όχετοΰ καί 
άναμυζάνεται έπειτα  έκ τούτου είς τό σώμα· ό οχετός δ’ 
ούτος συγκοινωνεί μετά άδέ/ων, οΐτινες έγχέουσιν είς αύ
τόν ΰγρά πεπτικά  (ήτοι σιελογόνων άδένων. ήπατος, παγ- 
κρε'ατος), εχει δέ καί έ’τερον πόρον πρός άποβολήν τών μη 
πεπτών καί αχρήστων μερών τής πεφθείσης τροφής του· 
προσέτι εχει τό ζώον καί ίδια όργανα άποβλητικά άζω- 
τούχων έκ διαλύσεως προϊόντων, εχει δηλαδή νεφρούς προς 
αποβολήν ούρικών ούσιών. Πρός κίνησιν δέ καί κυκλο- 
φόρησιν τοΰ άναμυζηθέντος χρηστοΰ με'ρους της παρα- 
σκευασθείσης εν τώ  πεπτικώ  οχετώ τροφές, τοΰ αίματος 
δηλαδή, έχει τό ζώον ρυθμικώς σφύζον όργανον άνελη- 
τήριον, καρδίαν δηλαδή, καί άλληλούχημα αιμοφόρων 
αγγείω ν, πρός περαιτέραν δέ παρασκευήν τοΰ αίματος 
έχει τό ζώον καί ίδια άναπνευστικά όργανα, πνεύμονας 
μέν έάν είνε χερσαΐον, βράγχια δέ έάν ένυδρον· τό ζώον 
τε'λος έχει εσωτερικά τά  γεννητικά του όργανα, εχει καί 
νευρικόν σύστημα καί αισθητήρια πρός έξάγκελσιν μέν 
τής θελήσεως τοΰ ψυχικού του πρός τούς μυς νά έκτε- 
λέσωσι κινήσεις, πρός έξάγκελσιν δέ πρός τό ψυχικόν του 
τών έξωθεν έπιδράσεων. Τό φυτόν ομως έχει πολλώ 
άπλουστε'ραν συσκευήν οργάνων καί μόνον φ υτ ικώ ν  αί 
μέν ρίζαι του άναμυζώσιν ΰγράς ούσίας θρεπτικάς αύτοΰ, 
μή δυνάμενον νά λάμβάντ) καί στερεάν τροφήν, άτε μή 
εχον στόμα· τά  δέ φύλ7,α του, καθό άναπνευστικά όργανα, 
άναμυζώσιν άε'ρια έκ τοΰ περιέχοντος καί άπολύουσιν 
άλλα είς αύτό. Πολύπλοκα δέ όργανα, όποΐα έχει τό 
ζώον, δέν έχε ι'το  φυτόν, άλλά τό σώμά του άποτελεΐτα ι 
έκ παρεγχύματος όμοφυοΰς τό πλεΐστον, συνεστώτος έκ 
κυψελίδων καί σωληνάριων, έν οίς κινούνται οί χυμοί 
αύτοΰ. Προσέτι τοΰ φυτοΰ τά  γεννητικά μόρια είνε τε- 
ταγμένα έν τή  περιφερεία· νεΰρα δέ καί αισθητήρια δέν 
έχει τό φυτόν.

Ά λ λ ’ ομως αί διαφοραί αύτα ι δέν είνε γενικα ί, άλλ’ 
ύπάρχουσι μόνον μεταξύ τών τελειοτέρων ζώων καί τών 
τελειότερων φυτών· διότι οσω άπλούστερα είνε τά  φυτά 
καί τά  ζώα, τόσω όλιγώτερον διαφέρουσι πρός άλληλα· 
οσω μάλλον χωρεΐ έπί τά  άπλούστερα ή δημιούργησις ή 
ή πλάσις αύτών, τόσω μάλλον έκλείπουσι κατά μικρόν 
καί αί διαφοραί αύται· π. χ. έν το ΐς ένσπονδύλοις ήδη, 
καί έτ ι μάλλον έν τοΐς μαλακίοις καί το ΐς άρθροζο>οις είν5 

ατελέστερα τά  αιμοφόρα άγγεΐα  καί τά  άναπνευστικά 
όργανα· οί πνεύμονες καί τά  βράγχια λείπουσιν, αντικα
θιστά δέ αύτά  σύμπασα ή εξωτερική τοΰ ζωυφίου έπιφά- 
νεια· τά  αιμοφόρα άγγεΐα  απλοποιούνται, έως ού καί 
έκλείπουσι μετά τής 'καρδίας εντελώς, τότε δέ κ ινείτα ι τό 
α ίμα εν τώ  κύτει τοΰ σώματος καί έν τοΐς μεταξύ τών όρ- 
γάνων διακένοις, μή κινούμενον έντός σωλήνων Καί τά 
όργανα δέ τά  πεπτικά  άπλοποιοΰνται· σιελογόνοι δηλ. 
αδένες καί ήπαρ έκλείπουσιν, ό δέ πεπτικός οχετός γ ίνε . 
τα ι αδιέξοδος σάκκος καί ή άπλοΰς ή πολυμερής, ή γίνε

τα ι κεντρική τοΰ σώματος κοιλότης, τής οποίας αί πλευ- 
ραί ταυτίζοντα ι μετά τών πλευρών τής κοιλότητας τοΰ 
σώματος ( Coelenterato). Προσέτι ύπάρχουσι ζωύφια , 
τά  όποΐα δέν εχουσι στόμα, άλλά λαμβάνουσι τροφήν 
ύγράν διά της εξωτερικής έπιφανείας τοΰ σώματός των 
•/.ατά διαπίδυσιν έπί τά  έντός, όπως ποιοΰσι τοΰτο τά  
φυτά. Τέλος είς πολυάριθμα είδη ζωυφίων κατωτέρων δέν 
εύρίσκονται ούτε νεΰρα ούτε αισθητήρια. Άφοΰ δέ τοσοΰ
τον απλήν κατασκευήν έσωτερικήν έχει τό σωμάτιον τών 
άπλουστέρων καί κατωτέρων ζωϋφίων εύνόητον είνε, ότι 
καί κατά τό έξωτερικόν αύτών καί κατά τόν τρόπον τής 
αύξήσεως (σιφωνοφόρα, κεστώδη) είνε λίαν παρεμφερή πρός 
φυτά , πρός τά  όποΐα καί συνεχέοντο έν προγενεστέροις 
χρόνοις καί πρό πάντων όσα αύτών στερούνται κινήσεως 
κατά τόπον· π. χ. τά  ζωόφυτα λεγόαενα, τά  κοραλιογόνα 
καί αί υδραιλεγόμεναι.Έν τοΐς τοιούτοις δέ ζωϋφίοις,οπως 
καί έν τοΐς φυτοΐς,δύσκολον νά όρισθή καί τ ί είνε άτομον.

β') Μεγάλη έν γένει διαφορά ύπάρχει καί er τοΐς Ιστοΐς 
τών τε.Ιειοτέρωκ ζώων χαι τών τελειότερων φντών. Έν μέν 
τοΐς ίστοΐς δηλαδή τών φυτών αί κυψελίδες διατηροΰσι 
τήν άρχικήν των μορφήν καί τήν ατομικότητα· εν τοΐς 
ίστοΐς όμως τών ζώων αί κυψελίδες άλλοιοΰνται πολυειδε- 
στάτας αλλοιώσεις, μ.ή διατηροϋσαι τήν άρχικήν των μορ
φήν καί άτομικότητα. Διά ταΰτα  τών μέν φυτών οί ίστοι 
εινε πάντες όμοειδη συγκολλήματα κυψελίδων, έν οίς 
διατηρούνται τέλεια ι αί κυψελίδες καθ’ δλην των τήν πε
ριφέρειαν· τών ζώων όμως οί ίστοί είνε διάφορα πλάσμα
τα , έν οίς σπανίως ύπάρχουσι κυψελίδες ολοσχερείς (έν τοΐς 
έπιθηλίοις). Διαφέρουσι δέ οί ίστοί τών ζώων καί τών φυ
τώ ν, διότι διαφέρει ή φυτική κυψελίς τής ζωικής· διότι 
ή μέν φυτική κυψελίς περιβάλλεται ύπο δύο περιβλημά
των· έσωθεν μέν περιβάλλεται ύπό τοΰ πρωτογόνου αύ
τής άσκιδίου, ήτοι τοΰ πυκνοτέρου περιφερικού μέ- 
οου; τοΰ ποωτοπλάσυ.ατος, έξωθεν δέ ύπό δυνατοΰ καί 
παχέως ύμένος άναζωτούχου· ή ζωϊκή όμως κυψε
λ ίς περιβάλλεται ύπό λίαν λεπτού ύμένος άζωτούχου, 
ή άντί τούτου, ύπό πυκτοτέρας τινός καί γλισχροτέ- 
ρας περιφερείας της ήμιρρεύστου αύτής ουσίας. Ά λ λ  
δμως ύπάρχουσι καί φυτικα ί κυψελίδες περιβαλλόμεναι 
μόνον ύπό πρωτογόνου άσκιδίου, καί ζωϊκοί πάλιν ίστοί 
συνιστάυ.ενοι έκ κυψελίδων περιβεβλημένων μέ υμένα καί 
διατηρουσών τό σχήμα τω ν, δμοιαι πρός τάς φυτικάς· 
τοΰτο παρατηρεΐται έν τή ραχική λεγομέντ) χορδή τών 
σπονδυλωτών καί έν τοΐς χόνδροις. Είπον τ ινες, ότι φυ- 
τάρια μέν ύπάρχουσι μονοκυψέλιδα, ούχί δμως καί ζωύ
φια , καί τούτο είνε, ειπον, ούσιώδης διαφορά τών ζώων 
πρός τά  φυτά· άλλ ομως ύπάρχουσι και ζωύφια μονοκυ
ψέλιδα· δπως ύπάρχουσι πολλά φύκη καί μύκητες μονοκυ- 
ψέλιδοι, οϋτως ύπάρχουσι καί πολυάριθμοι ζωϊκοί όργα- 
νισμοί, οΐτινες θεωρητέοι ώς άπλα ΐ κυψελίδες. Δέν είνε 
νοητόν δτι δήθεν δέν δύναται νά ύπάρχ·/) μονοκυψέλιδον 
ζωύφιον, άφοΰ άπό κυψελίδος άρχίζει καί ή πλάσις τοΰ 
ζωϊκοΰ σώματος (Πρωτόζωα ή άρχέζωα).
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γ ') Καί τά  τής γενέσεως δέ δέν παρέχουσι δ ιακριτι
κόν γνώρισμα τών ζώων άπό τών φυτών. Ε πικρατεί μέν έν 
τοΐς φυτοΐς κα τ ’ ούδετερογένειαν διά σπόρων καί δι’ αύ
ξήσεως γένεσις ετέρων όμοιων, άλλά καί έν τοΐς κατω τέ- 
οοις καί άπλουστέροις ζώοις είνε διαδεδομένος ό τρόπος 
ούτος τής διαιωνίσεως τοΰ είδους. Καί έν τή κατά (h.fvtar 
δέ γενέσει καί τών ζώων καί τών φυτών όμοια γίνοντα ι, 
διότι εν άμφοτέροις γ ίνετα ι μ ίξις άορενικών στοιχείων καί 
θηλέων, ήτοι σπερματικού σωματίου καί κυψελιδοειδούς 
ωαρίου, τών όποιων τό σχήμα έν άμφοτέροις τοΐς βασι- 
λει'οις μεγάλην έχουσιν άναλογίαν, καί έν τοΐς κατωτέροις 
μάλιστα φυτοΐς, ύπάρχει. Καί πλάσις δέ καί θέσις γεν- 
νητικών οργάνων έν τοΐς ένδον τοΰ σώματος ή έν τοΐς 
έκτός ώς άποφυάδων τινώ ν, δεν δύνανται νά χρησιμεύσω- 
σιν ώς διακριτικόν γνώρισμα ζώου καί φυτού, διότι κατά 
ρΰτο έν άμφοτέροις τοΐς βασιλείοις πλεΐστα ι πο ικ ιλία ι 

ύπάρχουσιν.
δ') Γνωρίσματα ίδιάζοντα τοΐς ζώοις μόνον ή ίδιά- 

ζοντα τοΐς φυτοΐς μόνον δέν παρουσιάζουσιν οΰτε τά  χη
μικά συστατικά αύτών ούδέ τά  τής μεταστοιχειώσεως 
τής ϋλης των. Έ πιστεύετο μέν πρότερον, δτι διαφέρει 
ούσιωδώς ή χημική σύστασις τών ζώων καί τών φυτών, 
διότι έν μέν τοΐς φυτοΐς τοΐς τελειοτέροις είνε τελειότεραι 
αί τριαδικαί συνθέσεις, έν δέ τοΐς ζώοις αί τετραδικαι, 
καί διά τοΰτο έθεωρεΐτο ό μ'.ν άνθραξ μείζονος σημασίας 
διά τά  φυτά , τό δέ άζωτον διά τά  ζώα. Ά λ λ ’ δμως δέν 
εχουσι μικράν σημαντικότητα ούτε έν τώ  σώματι τού 
ζώου αί τριαδικαί συνθέσεις, ήτοι τά  λιπώδη καί οί 
ύδράνθρακες (τά  ανθρακικά συνυδατώματα =  Kohlen-  
hydrat) έξ ών λείπει τό άζωτον, ούτε έν τώ  τοΰ φυτού 
αί τετραδικαι έν οίς ύπάρχει τό άζωτον.

Τό πρωτόπλασμα τό έν τή ζώσ·/) κυψελίδι τοΰ φυτοΰ 
είνε τετραδική σύνθεσις λίαν άζωτοΰχος λευκωματώδους 
ποιότητας καί όμοία κατά τάς χημικάς άντιδράσεις πρός 
τήν σαρκώδη καί συσταλτήν ουσίαν τών κατωτέοων ζώων. 
Προσέτι ή ίνική , ή λευκωματική καί ή τυρική ουσία, α ΐ
τινες είνε λευκωματωδών σωμάτων είδη, εύρίσκονται καί 
έν τοΐς φυτοΐς ύπό τής χημείας. Προσέτι δέν ύπάρχουσιν 
ούσίαι α ΐτινες νά εύρίσκονται είς μόνα τά  φυτά , ούτε άλ- 
λα ι είς μόνα τά  ζώα.

Τό χλωροφύλλιον π .χ υπάρχει καί είς κατώτερα ζώα 
(Stentor, Hydra, Bonelia), δέν ύπάρχει δέ είς μύκητας. 
Τό φυτοδέρμιον(Ι) ούσία άναζωτοΰχος ίδιάζουσα τώ  έξω- 
τερικώ περιβλήματι της φυτικής κυψελίδος,εύρέθη ύπό ττίς 
χημείας καί έν τώ  περιβλήματι μαλακίων (τών άσκιδίων 
λεγομένων). Ή  χολοσκαρίνη ή τις είνε συστατική τής 
χολής, τών νεύρων καί τού αΐματος πρός δέ καί άλλαι 
τινές ούσίαι εύρέθησαν χημικώς καί είς μέρη τών φυτών 
καί ιδίως τών οσπρίων.

Σημαντικωτε'ρα είνε ή διαφορά τής τροφής καί τής 
μεταστοιχειώσεως τής ϋλης τών φυτών καί τών ζώων. Τό

(1) Οϋτω νομίζω όνομαστέαν τήν c c l lu lo s a . ,

μέν φυτόν λαμάνει ώς τροφήν του μετά όξυφωσφορικών 
καί όξυθεϊκών άλκαλι'ων καί γεών ϋδωρ πρό πάντων καί 
όξυάνθρακα καί άμμωνίαν καί έκ τών δυαδικών τούτων 
άνοργάνων συνθέσεων παράγει όργανικάς συνθέσεις. Τό 
δέ^ζώον πλήν ύδατος καί άλάτων χρήζει καί οργανικών 
ούσιών είς τροφήν του, μάλιστα δέ λιπωδών ήτοι ένανθρά- 
κων συνθέσεων καί άζωτούχων λευκωματωδών, αΐτινες· με- 
ταστοιχειοΰνται έν αύτώ  είς άνοργάνους, αί μέν ένάνθρα- 
3 ΐ ς  ϋδωρ καί όξυάνθρακα, αί δέ άζωτοΰχοι είς άλλας άζω- 
τούχους συνθέσεις, ήτοι είς ούραίαν, ούρικόν όξύ, ίππου- 
ρικόν όξύ, καί άλλας τινάς. Τό μέν φυτόν παράγον τή 
ένεργεία τοΰ χλωροφυλλίου καί τή έπιδράσει τοΰ φο>τός 
όργανικάς ούσίας, έξ όξυάνθρακος, άμμωνίας καί ϋδατας, 
άπολύει οξυγόνον τό όποιον άναπνέει πάλιν τό ζώον πρός 
έξακολούθησιν της μεταστοιχειώσεως ' τής ϋλης του Τό 
φυτόν λαμάνει τόν όξυάνθρακα έκ τοΰ άέρος ή έκ τοΰ 
ϋδατος, έκ τών οποίων λαμβάνει καί όξυγόνον. Τό 
δλως έναντίον λοιπόν γ ίνετα ι είς τήν φυτικήν φύσιν 
καί είς τήν ζωικήν ώς πρός τήν μεταστοιχείωσιν 
τής ϋλης των καί ώς πρός τήν αναπνοήν των· τό μέν 
ζώον ζή διαλύον έν έαυτώ όργανικάς-ουσίας είς άνοργά
νους, τό δέ φυτόν ζή τό άνάπαλιν συνθέτον έν έαυτώ 
άνοργανικάς συνθέσεις είς όργανικάς καί επομένως παρά
γει οργανικήν ϋλην, άνευ τής όποιας δέν δύνανται νά ζώσι 
τά  ζώα. Ά λλά  καί αϋτη ή διαφορά δέν ύπάρχει άνευ έξαι- 
ρέσεως, διότι παρετηρήθησαν ύπό Hooker καί Darwin  
(Χούκερ καί,Δαρβίνου) καί κατά  τήν παρελθοΰσαν εκα
τονταετηρίδα καί πρό τινων έτών φυτά τά  όποΐα δύνανται 
νά ζώσι καί έκ ζωϋφίων ιδίως εντόμων,πέπτοντα αύτά διά 
χημικηςτινος ένεργείας καί άναμυζώντα τήν οργανικήν των 
ϋλην διά τής βριθούσης άδένων έπιφανείας τών φύλλων 
των. (Drosera rotundifolia=Apoo8pa ή κυκλοτερόφυ- 
λος. Dionaea muscipula=Aio>vaia ή μυίαγρος). Πολλά 
προσέτι τών παρασιτούντων φυτών καί πάντες οί μύκητες 
δέν δύνανται νά συνεξομοιώσιν εαυτοΐς άνοργάνους ούσίας, 
άλλά άναμυζώσιν οργανικά ρευ'στά, καί προσέτι άναπνέ- 
ουσιν όξυγόνον, άναλύουσι δέ όξυάνθρακα.

Προσέτι έδείχθη ήδη ύπό Σωσσυρίου δτι κατά  δια
λείμματα χρήζουσι καί τά  φυτά οξυγόνου, όσα μέρη δη
λαδή αύτών στερούνται χλωροφυλίου καί ήλιακοΰ φωτός, 
επομένως καί τά  πράσινα μέρη των τήν νύκτα, άναπνέου- 
σιν όξυγύνον, άπολύουσι δέ όξυάνθρακα. "Ωστε ή άνα- 
πνοή αύτών ομοιάζει τότε πρός τήν τών ζώων. Το φυτόν 
λοιπόν δέν διαλύει μόνον όξυάνθρακα έν έαυτώ άπολύον 
έξ έαυτοΰ όξυγόνον, κρατοΰν δέ τόν άνθρακα, άλλά καί 
συνθέτει έν έαυτώ όξυάνθρακα καί απολύει αύτόν έξ έαυ
τοΰ, παράγον αύτόν έξ άνθρακικοΰ συστατικοΰ τοΰ σώ
ματός του καί έξ οξυγόνου είσπνεομένου ύπ ’ αύτοΰ· 
ώστε καταστρέφει καί τό φυτόν μέρος τής οργανικής ϋ
λης του, τήν όποιαν αύτό παρήγαγεν έξ άνοργάνου, συν- 
εξομοιώσαν ταύτην έαυτώ. Λΰξησις τοΰ φυτοΰ άνευ κα- 
ταναλώσεως οξυγόνου καί γενέσεως όξυάνθρακος δέν είνε 
έκ τών δυνατών. Όσω δέ ταχυτέρα ή αύξησίς του, τόσω
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περισσότερον οξυνόνον προσλαμβάνεται ΰ—’ αύτοΰ .  παρα-> ι * 1 ν > ν
τηρείτα ι os τοΰτο είς τα  φυτρόνοντα σπέρματα, καί ΐ ίς  
τοΰς ταχέως άνοίγοντας οφθαλμούς τών φύλλων καί τών 
άνθέων, άτινα  μεγάλην [Λεν ποσότητα οξυγόνου κ α τζ -  
ναλίσκουσι, μεγάλην (5ε όξυάνθρακος άπολύουσιν. Έν 
τη φυτρώσει (5ε κ. α τ  α ν ζ  λ ι σ κ ο α εν ο υ οξυγόνου πολλοΰ 
γεννάται /.ζ! θερμότης, γεννώ ντζι δε καί φωτεινά φαινό
μενα (agaricus oloarilis).— Ύπάρχουσι τέλος καί οργα
νισμοί φυτικοί (ζυμωσιγόνοι, δηλαδή κυψελίδες, βακτή
ρια), οί όποιοι άζωτον μέν είσάγουσιν εις εαυτούς, δ\ν 
είσάγουσιν όμως όξυάνθρακα, άλλά έχοντα άνάγκ·/)ν καί 
άνθρακικοΰ στοιχείου άφζιροΰσιν αύτό έξ ύδρανθράκων 
διαλύοντα αύτούς και καταστρέφ'οντα, ώς ό Pasteur καί 
ό Cohn ’έδειξαν.

ε') Ουσιώδης χζρακτήρ τοΰ ζώου θεωρείται ή εκουσί'7- 
κίνησις καί ή αί'σθησις. Έν προγενεστέροις (5ε χρόνοις 
ένόμιζον οτι είνε φυτά τά  πολύποδα λεγόμενα ζώ α, διότι 
είνε ακίνητα έκ της προσφυής,των καί συζώσιν όμοΰ συ
νεχόμενα ώς τά  φυτά , εως ού κατά τήν παοελθοΰσαν ήδη 
εκατονταετηρίδα έδείχθη ότι είνε ζώα. Μετά ταΰτα  δε 
παρετηρήθησαν καί φυτά καί στάδια ζωής φυτών, ά τ ινζ  
κινοΰνται κατά τόπον αύτά έξ εαυτών, ά ν ε κ ζλ  ύ φ θ η σ α ν 
δηλαδή σπορία φυκών αύτοκίνητα- διά ταΰτα  ήναγκά- 
σθησαν οί επιστήμονες νά έρευνήσωσι, τ ί  είνε τά διακρίνον 
τήν κίνησιν τοΰ ζώου άπό τήν τοΰ φυτοΰ. Έ π ί μακρόν 
λοιπόν χρόνον ένομίζετο, ότι τοΰ y-εν φυτοΰ αί κινήσεις 
είνε παντοντέ αί α υτα ί, καί εκτελοΰνται ύπο σώματος μή 
συσταλτοΰ, αί 8 έ τοΰ ζώου ύπο συσταλτοΰ καί πολυκάμ- 
πτου· άλλά καί τοΰτο έσφαλμένον.

Διότι καί αύτά τά  άπλούστατα ζωύφια , άτινα  δέν 
εχουσι μΰς ώς ίδια κ ινητικά όργανα, εχουσι τήν δύναμιν 
τοΰ συστέλλεσθαι καί διαστέλλεσθαι, διότι τό σωαάτιόν 
των άποτελεΐτα ι έξ άμορφου συσταλτής ύλης λευκωμα- 
τώδους, έκ τής λεγομένης δηλαδή σαρκώδους Ά λ λ ’ όμως 
καί τό πρωτόπλασμα λεγόμενον ήτοι ή ούσία ή πληροΰσα 
τήν φυτικήν κυψελίδα, συσταλτόν είνε καί δμοιον πρός 
τήν σαρκώδη ώς πρός ούσιωδεστάτας ιδ ιότητας. Άμφό- 
τερα δεικνύουσι τάς αύτάς χημικάς αντιδράσεις καί άμ- 
φοτέρων αί κυψελίδες πολλάκις εξωθεν φε'ρουσι βλεφαρίδας, 
ένδον δε χωρίδια κοίλα καί ρευματώδη-κίνησιν μορίων κεγ- 
χροειδών. Καί κοιλότητες δε σφύζουσαι, δέν είνε ίδιάζον 
γνώρισμα τής σαρκώδους μόνον, άλλά ύπάρχουσι καί έν 
τώ  πρωταπλάσματι τής φυτικής κυψελίδος. (Gonium 
Chlamydomonas, Chsetophora.) Κωλύεται μέν ή συ- 
σταλτότης τοΰ φυτικοΰ πρωτοπλάσματος ύπό τοΰ περι
βάλλοντος αύτό δε'ρματος, άλλ ’ ύπάρχουσι καί κυψελίδες 
έκ πρωτοπλάσματος γυμναί, α ΐτινες κινοΰνται ώς αί λε- 
γόμεναι άμοιβαί, καί όλως ομοίως πρός τήν σαρκώδη τήν 
άποτελοΰσαν τά  έγχυματογενή ζωύφια καί τά  ριζόποδζ 
λεγόμενα- ούτω πως κινοΰνται π . χ. οι μυκομύκητες καί 
στάδιά τινα  άναπτύξεως αύτών. Μ αταίως λοιπόν ζητεί
τα ι νά εύρεθνί έν τοΐς φαινομε'νοις τών όμοειδών κινήσεοιν 
τών κατωτέρων ζώων καί φυτών διακριτικόν τ ι τής έκου-

σιότητος, ώ στί με'νει τώ  παρατηρητή νά κρίν·/) περί αύ
τής κατά τό δοκοΰν αύτώ .

Καί ή α ίσθησις, ην κα τ’ ανάγκην προϋποθέτει ή ε
κούσια κίνησις δέν είνε καταφανής εις πάντας τούς 
τελειότερους. Πολλά τών κατωτέρων ζώων δέν εχουσι 
νευρικ’ ν σύστημα ούδ: αισθητήρια καί έρεθιζόρ1 ενα δει- 
κνύουσι μικράς καί ούχί έντονωτέρας κινήσεις τών κινή
σεων φυτικών τινων οργανισμών. Έ ρεθιστότητα προσέτι 
εχουσι καί τ ιν ζ  τών τελειότερων φυτών. Τών ι ΐ ι ι ι η . Ι ώ γ  

(mini· I^aac) λεγομένων φυτών τά  φύλλα κινοΰνται έγ- 
γιζόμενα, ή δέ δρισερά .νομαζομένη, άλλο φυτόν τής 
Ευρώπης τελματια ΐον κινεί πρός τήν έπιφάνειαν τών 
φύλλων του τούς περί τα ΰ τ ζ  ίστζμένους έμμίσχους άδε- 
νίσκους τών, ή δέ Α ι ω ν α Ι α (Carolina καί Florida) συ
νάπτει πρ'·ς άλλήλους τού: δύο λοβούς τών φύλλων τη ς, 
άμα έγγιχθώσιν ύπό έντόμων. Τών Κενταυρείων λεγομένων 
φυτών οί στήμονες όταν ερεθίζονται έγγιζόμενοι ή όταν 
ηλεκτρίζονται έπιβραχύνονται καθ’ ολον τών τό μήκος καθ’ 
ον τρόπον οί μύες τών τελειοτέρων ζώ ων(Ι) Καί άνθη προ
σέτι άνοίγουσι καί κλείουσι ύπό τήν έπιρροήν τοΰ φωτός 
κατά διαφόρους ώρα; τής ήμέρας. Κατά ταΰτα  λοιπόν ή 
έρεθιστότης καί ή συσταλτότης ύπάρχει καί είς φυτικούς 
ιστούς καί είς τό πρωτόπλασμα τής φυτικής κυψελίδος, 
καί είνε αμφίβολον άν εκουσιότητα καί αίσθησιν. οποίας 
δέν άποδίδομεν είς τ,ά φκινόμενα ταΰτα  φυτών τινών, 
πρέπει να άποδίδωμεν είς όμοιους έρεθισμούς καί είς όμοιας 
κινήσεις κατωτέρων τινών ζώων.

Ούδέν λοιπόν τών έν τοΐς άνωτέρω ρηθέντων γνωρι- 
σμάτων τών ζώων καί τών φυτών δύναται νά χρησιμεύση 
είς διάκρισιν τών μέν άπό τών δέ, καί επομένως δέν δυ
νάμεθα νά δείξωμεν ότι ύπάρχουσιν ώρισμένα ορια μεταξύ 
τοΰ ζωικό ΰ καί τοΰ φυτικοΰ βασιλείου. Ζώα καί φυτά 
αναπτύσσονται έκ μιας καί τής αυτής άρχής, έκ συσταλ
τής δηλαδή ούσίας οργανικής προχωροΰντα μέν άντιθέ- 
το>ς έπί τά  πρόσω έν τή άναπτύξει αύτών, άλλά καί οπι- 
σθοχωροΰντα πάλιν ένίοτε έν τνϊ πρσχωρήσει αύτών τά  
μέν έπί τά  δέ. έως ού τελειότερον άναπτυχθέντα έκάτερα 
γίνονται διάφορα πρός άλληλα. Καθοριστέον λοιπόν τό 
ζώον, μή θετόμενον σαφών ορίων μεταξύ τών δύο βασι
λείων, ότι είνε οργανισμός έκουσίως κινητός καί αίσθη- 
σιν έχων, τοΰ όποιου τά  όργανα μεγάλην έχοντα επιφά
νειαν άλλά πολύπτυχον, είνε τεταγμένα έν το ΐς ένδον αύ
τοΰ, ότι χρήζει οργανικής τροφής, ότι αναπνέει όξυγόνον 
καί ότι έκκρίνει όξυάνθρακα καί άζωτοΰχα προϊόντα δ ια
λύσεων.

ΊΙ Ζωολογία (5έ είνε επιστήμη άσχολουμένη περί τά  
ζώα καί προσπαθούσα νά έξακριβοΐ τά  τής μορφής αύτών 
τά  φαινόμενα τής ζωής των καί τάς σχέσεις αύτών ττρός 
τε άλληλα καί πρός τόν έξωτερικόν κόσμον. 
__________________ Τ Ε Λ Γ) ν

(1) Τά τοιαΰτα φυτά άποβάλλουσιν, άλλά προσκχίρως, τήν έρε- 
θ.στικότητά το>ν εάν |*ετρίως επϊνεργήσν) έπ ’ αΰτών αιθήρ ή γλω - 
ροφ'.ρμιον, ομοίως επομένως τοΐς ζ ι . ο ι ς .
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έχδότον Ε. Φ.Ιαμμ.αριώνος δ αδ6γον τών j ποστών : «Μαρ- 
πώ>· χαι Φ.Ιαμμαριοιι » j  παρα τον fi.lo .i6 rον γα.Ιάτον έχ· 
.lai'xtiTov τής άστρ· ν  μία· κ. Καμί.Ι.Ιον Φ.ίαμμαριώνος 
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γραψενς νέον προστίθι/σιν άστε’ρα είς τόν σν) γραφικόν 
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τέρως δέ τοΰ έπαίουιη . ώς μνωψ πρός εμβριθείς με.Ιέτας 
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Είχασίαι τών άρχαίων περί τής πιθαιότι/τος τής χινή 
σεως τής γής. — Πνθαγοριχαϊ ν.τοθέσεις. —Άμφισβή- 
τησκ: τής περιστροφής χαι περιφοράς τής γής παρ' 
αύτοΰ τον ’Λριστοτέ.Ιονς χαι Πτο.Ιεμαίον —  ’Αφηγή 
σεις ΙΙ./άΐωιος, Λιχέρωνος, Π.Ιοντάρχόν, χ.Ιπ.

Άνεγίνωσκον χθες έν τώ  Φι.ίοσοφιχώ Λεΐ,ιχώ (I ) τοΰ 
Βολταίρου :

«Νομίζω ότι έπίστευσα άλλοτε ότι ό Πυθαγόρας είχε 
υ.άθει παρά τοΐς Χαλδαίοις τό άληθές ούράνιον σύστημα- 
άλ7,ά δέν τό πιστεύω πλέον. Καθ’ όσον προχωρώ είς τήν 
ήλικ ίαν, αμφιβάλλω περί πάντων

«Έ ν τούτοις ό Νεύτων, ό G: 6"O ry(2) καί ό Koill(3), 
άποδιδουσιν είς τόν Πυθαγόραν καί είς τούς Χαλδαίους 
τούτους τό σύστημα τοΰ Κοπερνίκου, καί τέλος ό κ. Le- 
m onn icr (4) είνε τής γνώμης αύτών. ’Έχω τήν ανα ί
δειαν νά μή συμφρονώ πλέον.

«Είς τών λόγων μου είνε ό τι, έάν οί Χαλδαΐοι ήπί- 
σταντο περί τούτου τόσα, άναχ-άλυψις τοσοΰτον ώραία
καί τόσον σπουδαία ούδέποτε ήθελεν άπολεσθη- θά αετε-
^ _ > , „  , ,ο ι'ετο  απο αιωνος εις αιώνα, οπως τα ωραία πειραματα
τοΰ Άρχιμήδους

«"Ετερος λογος είνε ότι ’έπρεπε νά εχν) τ ις  βαθυτέρας
γνώσεις άφ’ ό ,τ ι είχον οί Χαλδζιοι διά νά διαφωνήσ'/ι πρός

(1) Παρ. Μ. Έ ν λέςει « ιτύσ τη μ ΐ».
(2) Πχ-. Μ. Σχώτο; σο}Λί έ ρ ευρετής τηλετκοπίου (1G36 —1075).
3) ΓΙ’ ρ. Μ. ” \γγλος μαθηματικός (1671 1 7 ί1 ),

(4) Παρ. Μ Γαλάτης άττρονόμος (1715 -1 7 9 9 ).

τούς οφθαλμούς όλων τών άνθρώπων καί πρός ολα τά 
ούράνια φαινόμενα, ότι έχρειάζοντο ούχί μόνον τά  λεπτό
τα τα  πειράματα άλλά καί τά  άνοίτατα μαθηματικά, ή 
άπαραίτητος βοήθεια τών τηλεσκοπίων, άνευ τών όποιων 
ήτο άδύνατον νά άνακάλυφθώσιν αί φάσεις τής Αφροδί
τη ς, (I )  α ΐτινες άποδεικνύουσι τήν κίνησιν αύτής πέριξ 
τοΰ ήλίου καί άνευ τών όποιων ήτο άαόμ.η άδύνατον νά 
γίνωσιν όραταί αί κηλΐδες τοΰ ήλίου, αί άποδεικνύουσαι 
τήν περιστροφήν αύτοΰ περιξ τοΰ σχεδόν άκίνήτου άξο- 
νός του.

«"Ετερος λόγος ούχ ήττον ισχυρός είνε ότι εκ πάν
των έκείνων οΐτινες άπέδωκαν είς τον Πυθαγόραν τάς ώ- 
ραίας ταύτας γνώσεις, ούδείς είπεν ήμΐν θετικώς περί τ ί 
νος πρόκειται.

«Διογένης ό Λαέρτιος, ζών περίπου έννεακόσια έτη 
μετά τόν Πυθαγόραν, διδάσκει ή μάς ότι, κατά  τόν μέγαν 
τοΰτον φιλόσοφον, ή μονάς ήτο ή πρώτη άρχή, έκ δέ τής 
δυάδος γίνονται όλοι οί αριθμοί, ότι τά  σώματα εχουσι 
τέσσαρα στοιχεία, τό πΰρ, τό ύδωρ, τόν άέρα καί τήν 
γήν (2 ) ότι τό φώς καί τό σκότος, τό ψυχρόν καί τό 
θερμόν, τό ύγρόν καί τό ξηρόν, είσίν ισόμοιρα- (3) ότι 
ούδόλως πρέπει νά τρωγη τ ι ;  κυάμους- (4) ότι ή ψυχή 
διαιρείται είς τρία μέρη- (Τ>) ότι ό Πυθαγόρας ύπήρξεν 
άλλοτε όΑ ίθαλίδης,είτα ό Εύφορβος, ε ίτα  όΈομότιμος,(Β) 
καί ότι ό μέγας ούτος άνήρ έσπούδασε τήν μαγείαν (7) 
κατά βάθος. Ό  ήμε'τερος Διογένης ούδέ λέξιν ( 8 ) λέγει

(1)Παρ. Μ. Έ ν Πλάτω/:ς «Ί ’ιμα ίω  τφ  Λοκρώ π·ρί ψ υχας κό- 
σαω καί φνυιος» εΐρηται · «έκτελέοντι δε τον δρόμον, περί κα- 
ταλάψιας ποιεύμενο·, φάσιάς τε, καί κρύψ ιας, καί έκλείψ ιας, γεν- 
νώντες άτρεκέας τε άνατολάς καί δύσιας- έ'τι δέ φ ά ϊυ ς  ιρανερας 
έώας ή έσπερίας έκτ;λέοντι ποτί τόν αλιον,ος άμίοαν άποδίδωτι τδν 
άπ ' άνατολάς έπί δΰτιν αύτω  δρόμον. . (97. Β. "Εκδ. S ta lb au m  )

(2; Παρ. Μ. Διογένους Λαερτίου Πυθαγόρας XIX. 25 άρχήν 
μέν τών απάντων, μονάδα’ έκ δέ τής μο··άδος, αόριστον δυάδα ώς 
άν (Ιλης τη μονάδι α ίτ ίψ  οντι ύποστήνα ι' εκ δέ τής μονάδος χαί 
τή ί άορίστου δυάδος, τοΰς άριθμούς" εκ δε τώ ν  αριθμών, τά ση
μεία- έκ δέ τούτων, τάς γραμμαι, έξ ών τά επίπεδα σχήματα- 
έκ δέ τών έπιπέδων τά στερεά σχήματα- εκ δέ τούτων, τά στέρεα 
σώματα, ών καί τά στοιχεία είνα ι τέσσαρα, πΰρ, υδωρ, γήν,άέρα ...

(3) ΓΙαρ. Μ. Αυτόθι 26. Ισόμοιρα τε είνα ι έν τφ  κόσμφ, φώ ς, 
καί σκότος, καί θερμόν, καί ψυχρόν, καί ξηρόν, καί ύγρόν...

(4) ΙΙαρ. Μ. Αύ όθι X VIII 19 . άπέ^εσθαι καί κυάμων. ”Ετ. 
XIX. 24 Τών δέ κυάμων ΐπηγόρευεν εχεσθαι . .  Καί ετι αυτόθι 
<4 Φησί δ Ά ρ ισ ί',τέλη ς εν τψ  Περί τώ ν κ υ ά υ ι ω ν ,  παραγγέλλειν 
αύτον άπέ-/εσθαι τών κυάυων ., Ή  σχετική δικαιολογί» εν XIX. 
24 πρ χε ιτα ι είς μίμτ,σιν υφους λεπτότητος περί τήν Ιχφρασιν.

(5) Παρ. Μ. Λύτόθι XIX. 30 Τήν δέ άνθρώπου ψυχήν δ ια ιρ ε ί- 
σθαι τρ ιχή , εις τε νουν, καί φρένα, καί θυμόν

(6) Παρ. Μ Αυτόθι IV 4 5 ... πώς πρόσθεν Αίθαλίδης, είτα 
Εΰφορβος, ε ίτα  Πύρρος γένοιτο. Έ πειδή  δέ Πύρρος άπέθανε, γενέ- 
σθαι Πυθαγόραν...

(7) Παρ. Μ Αυτόθι 111. 3 . Καί παρά Χαλδαίοις έγένετο καί 
Μάγοις. ’Έ τι XX. Πυθαγόραν τε γόητος άποκλίναντ’ έπ ί δόξαν...

(8) Πχρ Μ. .. καί γίνεσθαι έξ αύτών κόσμον έμψυχον, νοερόν, 
σφαιροειδή,μέσην περιέχοντα τήν γήν,κα ί αύτήνσφαι ροειδή, καί πε- 
ριοιχουμένην. Είνε δέ χαί ’Αντίποδας- χαί τά ήμ ΐν κάτω , έκείνοις



ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

περί τοΰ αληθούς συστήματος τοΰ κόσμου άποδιδομένου 
είς τόν ΙΙυθα γόραν τοΰτον /.κι άνάγκη νά όμολογήσ·/) τ ις  
ότι απεχει ή ΰποτιθεμένη αποστροφή αΰτοΰ διά τοΰς 
κυάμους τών παρατηρήσεων κκί τών ύπολογισμών οιτινες 
άποδεικνυουσι σήμερον τήν κίνησιν τών πλανητών κκί 
της γης.

*Ό  περίφημος άρειανός Εΰσέβιος ό Καισαρείας επίσκο
πος εν τνί Εύαγγε.Ιιχι] αΰτοΰ προπαρασχΐ υ ϊ)( I ) εκφράζεται 
ούτως : « Ολοι οί φιλόσοφοι άποφαίνονται οτι ή γη ϊστα- 
τα ι, αλλ’ ό περιπατητικός Φιλόλαος σκέπτεται οτι αύτη 
κ ινείτα ι πέριξ τοΰ πυρός έν κεκλιμένω κύκλω, άκριβώς ό
πως ό ήλιος καί ή σελήνη .»— Ό  λήρος οΰτος οΰδέν εχει 
τό κοινόν μετά τών ύψίστων αληθειών, άς έδίδαξαν ύμΐν 
ό Κοπέρνικος, ό Γαλιλαίος, ό Κέπλερος καί ό Νεύτων.

ο Οσον δ’ άφορςί είς τον υποτιθέμενον Άρίσταρχον 
τόν Σάμιον, περί οΰ λέγουσιν οτι άνέπτυξε τάς άνακαλύ- 
ψεις τών Χαλδαίων περί τής κινήσεως τής γής καί τών 
άλλων πλανητών, είνε τόσω σκοτεινός, ώστε ό W a ll is (2 )  
ηναγκάσθη νά τόν ύπομνηματίση άπ ’ άρχής μέχρι τέλους 
διά νά κατορΟώσν) νά τόν καταστήση νοητόν.

Έ π ί τέλους είνε λίαν άμφίβολον ότι τό βιβλίον τό

ά’νω .'Ή λιόν τε καί σελήνην, καί τούς άλλους αστέρας, είνε θεούς .. 
Τήν τε σελήνην λάμπεσθαι ύφ ’ ήλίου. Διογένους Λαερτίου Πυθα
γόρας XIX. 25 27.

(1) Παρ. Μ. αυτόθι —Π ε ρ ί  κ ι  ν ή  σ ε ω ς γ ή ς .  «Οί μέν 
άλλοι, μένειν τήν γήν. Φιλόλαος δε ό πυθαγόρειος, κύκλιο περι- 
φ:ρεσθαι περί το πΰρ, κατά κύκλου λοξοΰ, όμοιοτρόπως ήλίω  καί 
σ λήνη .» Παρατηρητέον οτι το ανωτέρω χωρΐον είνε άπλή παρά- 
θεσις τοΰ εν Πλουτάοχώ άπαντώντος έν III ιγ ’ τοΰ Περί άρεσκόν- 
τω ν τοΐς φιλοσόφ »ς.

(2) Πα: Μ. Έ *  παρατηρήσεως τών έκδοτων τοΰ φιλοσοφικοΰ 
λεξιχοΰ τοΰ Βολταίρου σταχυολογοΰιαεν τά εξής ·. «Έ ν  τί) ύπο τοΰ 
W a ll is  εκδοθείση κατά τ 1) 1688 πραγματεία τοΰ Άριστάρχου «De 
n iagn itu d in ib u s  et d ie ta n t iis  so lis e t lun ;e» (περί τώ ν  μεγεθών 
καί τών αποστημάτων τοΰ ήλίου καί τής σελήνης) ουδόλως άναφε- 
ρεταί τ ι περί τής κινήσεως τής γ ή ς .—Κατά τό 1644 ό R oberval 
έδημοσίευσε τόμον έπιγραφόμενον «A r is ta rc h i S am ii de m undi 
sy s tem a ti, p a r lib u s  et notibus e ju sd em / lib e llu s  cum notis P. 
R oberval ( Αριστάρχου τοΰ Σαμίου περί τοΰ συστήματος τοΰ κό
σμου. τώ ν μερών καί τών κινήσεων τούτου, βιβλίον μετά σημειώ 
σεων). Ό  Άρίσταρχος ουδόλως είναι συγγραφεύς τοΰ βιβλίου τού 
του, ονιος καθ ολοκληρίαν έ'ργου τοΰ R o b erva l. Βεβαίως δε, κατά 
τά χωρία τοΰ Πλουτάρχου, ό R oberval παρουσιάζει τόν Αρίσταρ 
χον ό*ιλοΰντα περί τής κινήσεως τής γής. Ό  Βολταΐρος είχε προ 
οφθαλμών προφανώς το ύποβολιμαΐον τοΰτο Ιργον συγχυσθέν παρ’  
αΰτοΰ μετά τοΰ άληθοΰς έργου τοΰ ’ \ριστάρχου τοΰ δημοσιευθεντος 
παρά τοΰ W a ll is .  Έ νταΰθα παρά τό σύνηθε-, οί συλλογισμοί τοΰ 
Βολταίρου σφάλλονται » 'Οπωσδήποτε είνε προφανές οτι ό Βολταΐ- 
ρος παρενόησε τόν Πλούταρχον λέγοντα, ώς δείκνυται έκ τών επό 
μενων, άπλώς τό εναντίον. Παρατηρητέον έν τούτοις οτι εις τό 
αυτό λάθος ύπέπεσε καί ό γαλάτης μεταφραστής τοΰ Πλουτάρχου 
A m yot, (1645) όν πιθανώς είχεν ύ π ’ οψει ό Βολταΐρος, λέγων : 
■>A rista rch u s e s tim a it  que les grecs ensem ble d eva ien t m et- 
t re  en ju s tice  G lean th es» ... Καί είνε μέν αληθές οτι τό κείμενον 
παρουσιάζει ποιάν τινα δυσχέρειαν, άλλ’ αΰτη αύξεται όταν τις 
θέληση νά άποδώση τήν παρ’ A m yot έννοιαν. Ό  R icard  τόμ. 
I I ·' '·■ Ι ί  '17 Μ ) μεταφράζει όρθώς.

άποδιδόμενον είς τόν Άρίσταρχον τοΰτον τόν Σάμιον είνε 
ιδικόν του. 'Υπωπτεύθησαν πολΰ ότι οί εχθροί τής νέας 
φιλοσοφίας κατεσκεύασαν τό ψευδές τοΰτο σύγγραμμα 
χάριν τής άπολεσθείσης ΰποθε'σεως αΰτών. Δέν έ'χο- 
μεν μόνον παλαιών χειρογράφων ευλαβείς πλαστογράφους. 
Ο δ’ Άρίσταρχος οΰτος ό Σάμιος εινε κατά τοσούτω 

πλέον ύποπτος, καθ’ όσον ό Πλούταρχος τόν κατηγορεί 
ώς ψευδευλαβή, αισχρόν υποκριτήν, έ υ. π  ε φ ο ρ η α έ ν ο ν τής 
εναντίας δοξης. Ιδού οί λόγοι τοΰ Πλουτάρχου έν τώ 
ονθυλεύματι αΰτοΰ τω  έπιγραφομένω «Περί τοΰ έμφαινο- 
μένου προσώπου τώ  κύκλιο τής σελήνης» (1) : Άρίσταρ
χος ό Σάμιος ελεγεν ότι οί "Ελληνες έπρεπε νά τιμωρή- 
σωσι Κλεάνθην τόν Σάμιον ΰποπτεύοντα ότι ό οΰρανός 
άκινητεΐ τής γής κινούμενης πέριξ τοΰ ζωδιακού κύκλου, 
στρεφόμενης δέ καί περί τον άξονα αΰτής.»

«Ά λλά , θά μοι εί'πωσιν, αΰτό μάλιστα άποδεικνύει 
ότι τό σύστημα τοΰ Κοπερνίκου εύρίσκετο ήδη έν τνί κε- 
φαλνί τοΰ Κλεάνθους τούτου καί άλλων πολλών. Τί έν- 
διαφέρει εάν ό Άρίσταρχος ό Σάμιος ήτο τής γνώμης 
Κλεάνθους τοΰ Σαμίου ή ύπήρξεν ό συκοφάντης αΰτοΰ, 
οπως ό ’Ιησουίτης Scheiner (2) ύπήρξε κατόπιν ό συκο
φάντης τοΰ Γ αλ ιλα ίου ; Πάντοτε συνάγεται προφανώς 
ότι τό σημερινόν άληθές σύστημα ήτο γνωστόν παρά 
τοΐς άρχαίοις.

«Αποκρίνομαι οΰχί· άσθενέστατον μέρος τοΰ συστή
ματος τούτου άορίστως διωπτεύθη ύπό κεφαλών τινων 
κάλλιον τών άλλων ώργανωμε'νων. Αποκρίνομαι οτι οΰδέ- 
ποτε έγένετο δεκτόν, ότι οΰδέποτε έδιδάχθη έν τα ΐς  'ΐχο- 
λα ΐς , ότι οΰδέποτε ύπήρξε κύριον δόγμα. Ά ναγνώσατε 
προσεκτικώς (3) τό «.Περι τοΰ ijirfairojtsrou προσώπου τώ

1 Παρ. Μ. Αυτόθι Υ ΐ  : «Άρισταρχον ώετο δεΐν Κλεάνθης
τόν Σάμιον άσεβείας προκαλεΐσθαι τούς "Ελληνας, ώς κινοΰντα τοΰ 
κόσμου τήν εσείαν, ότι φαινόμενα σώζειν άνήρ έπειρατο, μένειν 
τόν ουρανόν ύποτιθέμενος· έξελίττεσθχι δέ κατά λοξοΰ κύκλου τήν 
γήν, ά’μα καί περί τόν εαυτής άξονα δινουμένην.

(1) Παρ. Μ. Γερμανός ά.3τρονόμ·>ς (1575 16 ‘jO) άμφισβητή-
σας τω Γαλιλα ίω  τήν τιμήν τής πρώτης παρατηρήσεως τώ ν ηλια 
κών κηλίδων.

(1) Παρ. Μ. Έ ν τούτοις κατά πάσαν π ιθινότητα ό Βολταΐρος 
άνέγνωσε τήν γνώμην ταύτην έν τα> έ'ργω τοΰ D lltens « ’Ερευναι 
περί της καταγωγής τών ανακαλύψεων τώ ν άποδιδομενων τοΐς νεω- 
τεροις». Ιδού τά σχετικά χωρία τοΰ Πλουτάρχου έν τώ «Περί τοΰ 
εμφαινομενου προσώπου τώ  κύκλω τής σ ελή νη ς»νI  «Καίτοι τή  μέν 
σελήνη βοήθεια πρός τό μ.ή πεσεΐν ή κίνησις αΰτή καί τό ροιζώδεί 
τής περ αγωγής,ώσπερ οσα ταΐς σφενδόναις έντεθέντα τ ί ς  καταφοράς 
κωλυσιν ΐσχε ι τήν κύκλιο π ερ ιδ ίνη σ ν  ά'γει γάρ έκαστον ή κατά 
φυσιν κίνησις αν ύπ ’ άλλου μηδενός άποστρέφηται.» VIII «Κ αί- 
τοι γε ει παν σώμα εμβριθές εϊς τό αύτό συννεύει καί πρός τό αύ
τοΰ μέσον άντερείδει πάσι τοΐς μορίόις, ούχ ώς μέσον ουσα τοΰ 
παντός ή γή μάλλον, ή ώς ολον, οίκειώσεται μέρη αΰτής 8ντα τά 
βάρη' καί τεκμήριον έσται τών ρεπόντων, ού τή τής μεσότητος 
πρός τόν κόσμον, άλλά πρός τήν γήν κοινωνίας τινός καί συμφυΐας 
τοΐς άπωσμένοις α ύτή ς,ε ίτα  πάλιν καταφερομ,ένοις.Ώς γάρ ό ήλιος 
είς εαυτόν επιστρέφει τά μέρη έ ; ών συνεστηκε,καί ή γή τόν λίθον, 
ώσπερ [ίδιον καί] προσήκοντα δέχεται, καί φέρει πως πρός έκ ε ΐ-  
νον . . . ή τε πρός τήν γήν τώ ν ένταΰθα συναίρεσις καί σύστασις
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χύχ.Ιω τής σί.Ιήνηc» τοΰ Πλουτάρχου· εν αΰτώ  θέλετε 
εύρει, έάν άρε'σκτ) ύμΐν, τήν θεωρίαν τής έλξεως. Α λ η 
θής δημιουργός συστήματος τινός είνε ό άποδεικνύων 
αΰτό.

«Εύρίσκονται πάντοτε μηδαμινοί έρανισταί τολμών- 
τες νά ώσιν οί έχθροί του αίώνος αύτών· σωρεύουσι, σω- 
οεύουσι χωρία τοΰ Πλουτάρχου καί τοΰ Α θηναίου, διά νά 
κατορθώσωσι νά άποδείξωσιν ήμϊν ότι οΰδεμίαν ύποχρέω- 
σιν έχομεν είς τοΰς Νεύτωνας, είς τοΰς II a l l ey , (  1 ) είς τους 
B r a d l e y  (2).  Γίνονται αί σάλπιγγες τής οόξης τών άρ- 
χα ίων, ίσχυριζόμενοι ότι ούτοι είπον τά  πάντα  καί είνε 
άρκούντως μωροί ώστε νά πιστεύωσιν ότι μερίζονται την 
δόξαν έκείνων καθιστώντες αΰτήν γνωστήν. Παρερμηνευ- 
ουσι φράσιν τοΰ Ίπποκράτους διά να καταστήσωσι π ιστευ
τόν οτι δήθεν οί "Ελληνες έγίνωσκον τήν κυκλοφορίαν τοΰ 
αίματος κάλλιον τοΰ H a r v e y .  Λ ιατί δέν λέγουσιν ώσαύ- 
τως οτι οί "Ελληνες είχον κρείττονα όπλα, μείζω τηλε- 

''““β'όλΚ', ότΓερριπτον βόμβας μακρύτερα ήμών, ότι είχον 
βιβλία κάλλιον έκτετυπωμένα, ώραιοτέρας χαλκογραφίας, 
κ τλ ., κ τλ .  ̂ "Οτι έξεΐχον έν ττϊ ελαιογραφία· ότι είχον 
κρυστάλλινους καθρέπτας, τηλεσκόπια, μικροσκόπια, θερ
μόμετρα ; Δέν υπήρξαν άνθρωποι βεβαιοΰντες ότι ό Σολο
μών, όστις οΰδενζ λιμένα κατεΐχεν, είχε πέμψ·/) στόλους 
είς τήν Αμερικήν ; κ τλ ., κτλ  :»

Ούτως όμιλεl ό Βολταΐρος. Σ υγγνώτω ό Φερναΐος φ ι
λόσοφος, όστις ένταΰθα φαίνεται μοι περισσότερον σκώ- 
πτης ή βαθύνους· τό άληθές σύστημα τοΰ κόσμου είχε 
διοπτευθή ποό τοΰ Κοπερνίκου.Σπεύσωμεν νά εΐπωμεν ότι, 
παρά τάς κρίσεις, άς πολεμεΐ ένταΰθα ό καυστικός συγ- 
γραφεύς τοΰ Φιλοσοφικού Λίξιχον, τό γεγονός τοΰτο οΰδέν 
άφαιρει τής δόξης τοΰ Κοπερνίκου ότι έθεμελίωσε τό άλη
θές σύστημα τοΰ κόσμου έπί τής μαθηματικής αύτοΰ βά- 
σεως, τής μόνης ή τ ις  τώ  αρμόζει, οΰδέ τής τοΰ Γ αλι
λαίου, οτι απέδειξε αΰτό διά τών άστρονομικών αύτοΰ 
άνακαλύψεων, οΰδέ τής τοΰ Κεπλέρου ότι τό ένεψύχωσεν

ύφηγεΐται τόν τρόπον, ώ μένειν τά εκεΐ συμπεσόντα πρός την σε
λήνην ε: κό; έστι .»  - X I .  Εϊ γάρ οτι άν-καί όπωσοΰν έκτος γένη- 
νηται τοΰ κέντρου τής γής, ά'νω έστίν, ούδέν έστι τοΰ κόσμου 
κάτω μέρος, άλλ ’ ά'νω καί ή γή καί ιά  έπί γής, καί παν άπλοΰν 
σώμα ^ό κέντρω περιεστη<ός ή περικείμενον ά'νω γίνεται· κάτω  δε 
μόνον ον έν, τό άσώματον σηαεΐον έκεΐνο, ό πρός πασαν αντ ικεΐ 
σθαι τήν τοΰ κόσμου φύσιν άναγχαΐον εΐ γε 0ή τό κάτω πρός τό 
ά'νω κατά φύσιν ά ντ ίκ ε ιτα ι. Καί ού μόνον τοΰτο τό ά'τοπον, άλλά 
καί τήν αιτίαν άπόλλυσι τά  βάρι-, δΓ ήν δεΰρο καταρρέπει καί φ έ
ρεται’ σώμα μέν γάρ ούδέν έστι κάτω , πρός ο κ ινείτα ι· τό δ’ ασώ- 
ματον ού'τ’ είκός ούτε βούλονται τοσαύτην έχειν δύναμιν, ώστε 
πάντα κατατείνειν έφ’ έαυτό, καί περί αύτό συνέχειν.» —Καί ε’ίτ ι 
έτερον.

(1 ) Παρ. Μ. ’Άγγλος άστρονόμος (1656— 1742) ω οφείλεται 
ή άνακάλυψις τοΰ ομωνύμου κομήτου.

(2) Παρ. Μ. ’Ά γγλος άστρονό/οτ, ω τ ιν ι οφείλονται ή άνακάλυ- 
ψ ις τής άΌ πλανησεως του φω ΐος τώ ν απλχνων (abei 1 atlOll) 
(1727) καί ή τής ταλαντώσεως τοΰ γηίνου ά'ξονος (n u ta tio n )

.Π  747), δΓ ής εξηγείται ή όπισθοχώρησις τών Ισημερινών (p re-
cess'iTin des e<|uinoxes) (1692 - 1762)

εύοών καί όρίσας τοΰς διέποντας αΰτό νόμους, οΰδέ τής 
τοΰ Νεύτωνος ότι κατέστησεν άφθαρτον το οικοδόμημα, 
τής νεωτέρας άστρονομίας άποδείξας τήν παγκόσμιον 
ελξιν.

Ό  Βολταΐρος δέν είχεν άναγνώση . αΰτό τό βιβλίον 
τοΰ Κοπερνίκου, διότι ό μέγας άστρονόμος μετέφερε μετά 
σπανίας ειλικρίνειας τά  χωρία τών αρχαίων συγγραφέων 
παρ’ ών ήτνλησε τήν πρώτην ιδέαν τής πιθανότητας τής 
κινήσεως τής γής.

Είνε ενδιαφέρον δι’ ήμάς νά συναγάγωμεν ένταΰθα τά 
χωρία άτινα  μάς με'νουσιν εκ τών γνωμών τών αρχαίων 
περί τής ΰποθε'σεως τής κινήσεως τής γής Άρχόμεθα 
άναφέροντες έκεϊνα άτινα  αΰτός ό Κοπέρνικος ΰποδεικνύει.

(’ κολουθεΐ)
Σ αλαμινιος.

 -------------

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΛΝΑΦΑΕΞΕΟΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΙΙρό τίνος άκόμη έπιστεύετο ότι ή αΰτανάφλεξις 
γαιανθράκών οφείλεται ώς έπί τό πλεΐστον είς τήν θερμό
τη τα  ή τ ις  παράγεται δι’ όξειδώσεως τών θειωδών τοΰ 
σιδήρου ενώσεων, τοΰ σιδηροπυρίτου οντος συνήθους προσ- 
μίγματος τών γαιανθράκων. Ή δη ό "W. TewCS άπο- 
κρούων τήν γνώμην τα ύτη ν , ή τ ις πράγματι, άν λάβωμεν 
ύπ ’ όψει ότι θεωρητικώς διά το ιαυτης όξειδώσεως η θερ
μοκρασία μόλις άνέρχεται καθ 1 0 0 °, αποδεικνυται ακρως 
απίθανος. Τό έν λόγιο φαινόμενον δύναται νά άποδοθή είς 
τό όξυγόνον μάλιστα , άλλά καί είς άλλα τινά  αέρια τα  
όποΐα ό άνθραξ κατακρατεί πεπυκνωμένα έν τοΐς πόροις 
αύτοΰ. ‘Υπό συνθήκας εύνους, οι γαιάνθρακες άπορροφώσι

V ’  ̂ -οπλέον του τριπλασίου ογχου το:>ν οςυγονο-νΤ τούτο ο εν 
συμπυκνώσει διατελοΰν, είν’ εΰλόγως πολυ οξεΛ ωτικώτε- 
οον τοΰ άτμοσφαιρικοΰ οξυγόνου, δύναται επομένως να 
έπενε'γκν) βραδεΐαν τινα  καΰσιν τών έν τοΐς γαιάνθραξιν 
υδρογονανθράκων έξ ής ύψοΰται κατά τ ι ή θερμοκρασία. 
Ά λ λ ’ ή άπορρόφησις τοΰ οξυγόνου καί ή όξειδωτικοτης 
αΰτοΰ έντείνεται ύψουμενης τής θερμοκρασίας, αυτη 
έπί τέλους φθάνει τό όριον τής άναφλέξεως τών γαιανθρά- 
κων, τό όποιον κατά  τήν σύστασιν αΰτών περιε'χεται με
ταξΰ 370°— 477°.

Πειρώμενος ό 1 e w e s ,  άπέδειξεν οτι εν χιλιόγραμμον 
γαιάνθρακος είς κόνιν λεπτήν, θερμαινόμενον είς 1 2 0 · α
ναφλέγεται μετ’ όλίγας ώρας. Έ άν ή κόνις θερμανθη μέ- 
χρις 65° , άναφλε'γεται μόλις μετά τινας ήμέρας, αλλ ’ 
έν τή συνήθει θερμοκρασία, ή αΰτανάφλεξις συμβαίνει μό
νον έν μεγάλώ σωρώ γαιανθράκων.

Ή  πρός τό αΰταναφλε'γεσθαι ίδιότης τών γαιανθρά
κων έξαρτάται περαιτέρω έκ τής ποσότητος τοΰ ύδατος 
τό όποιον περιέχουσι. Κατά τάς έρεύνας τοΰ Le\VCS, 
γαιάνθρακες περιέχοντες 2 ,5 4 — 4.50 0)0 υδατος και 
1 ,00— 3,04  0)0 σιδηροπυρίτου δυσκόλως αναφλέγονται, 
γαιάνθρακες περιέχοντες 4 ,55— 4,75 0)0 ύδατος καί 

I 1 ,08 — 1,15 0 ) 0  σιδηροπυρίτου εινα-t μετρίως αΰτανάφλε-
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κτο ι, άλλά γαιάνθρακες περιέχοντες 4 ,85— 9,01 0 ) 0  υδα
τό ς και 0 ,83 — 1,12 0 ) 0  σιδηροπυρίτου, αύταναφλέγονται 
εύκόλως. Σηαειωτέαν πρός τούτοις οτι /.αι ό σιδηροπυρί
τη : παοουσία πολλου ϋίνατο: συντελεί ’ού/.’ ολίγον προς 
αύτανάφλεξιν, διότι όξειδούμενος δι’ αυτοΰ, αύξάνει κατ’ 
όγκον καί διαρρηγνύει τους γαιάνθρακας είς μικρά τεμά
χ ια , δι’ ών δοαστηριότερον άπορροψάται τό οξυγόνον.

"Οτι τι αΰτανάφλεξις τών γαιανθράκων έξαρταται τε-' ί I k  ‘
λευταΐον εκ τοΰ χρονου τής μεταφοράς αυ 
άποδείξεως. Έξ 26,631

:ων. δέν χρήζει
οοοτιων Α γγλ ικ ώ ν  γαιανθράκων» » I I · '

άποσταλε'ντων είς διαφόρους Ευρωπαϊκούς λιμένας. αύτα- 
νεφλέγησαν 10 μόνον. ένω είς 4 ,485  όμοιων άποσταλέν-

’Αφρικήν καί ’Αμερικήν, αύτανεφλέγησαντων είς ’Ασίαν 
60 , έξ ών τά  πλείονα πρό: μεγίστην ζημίαν· ί'σως συνετε'·

θεριχλεσεν ε ι: τοϋτο κατά τ ι η ανυψωσις τής θερμοκρασίας
κατά τούς τοοπικούς. ’Αναμφίβολον είναι ούχ’ ήττον ότι 
ό άνεπαρκής άερισμός υπάγετα ι σπουδαΐον κίνδυνον αύτα- 
ναφλε'ξεως, ώς παρέχων άκριβώς τό άναγκαΐον πρός καΰ- 
σιν όξυγόνον Προτιμοτερα πάντως ή ερμητική φύλαξις 
τών γαιανθράκων.

’Εκ τοΰ Prometheus
S .  Χ ικ ιν τ ζ ό π ο υ λ η ς

1.
2 .
3
4.
5.
6 . 
0 .

ΙΙΩΣ ΔΤΝΛΜΕΗΑ ΝΑ ΕΤΙ'ϋΜΚΝ
ΤΗΝ ΗΜΕΙ’ΛΝ ΤΗΣ Ε Ι ’,ΔΟΜΛΔΟΣ ΤΗΝ ΛΝΊ ΙΣΤΟ ΙΧΟ ΤΣΑΝ 

Ε ΙΣ  Ο ,Λ Ν Δ ΙΙΙΙΟ ΙΕ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΝ
Ata νά εϋρωμεν τήν ήμερα ν τής έβδομαδος οίασδήπο- 

τε ήμερομηνίας παρελθούσης ή μελλούσης διδομεν είς τάς 
ήμέρας τούς έξής άριθμούς,

Κυριακή 
Δευτε'ρα 

- -Λ Τρίτνι 
Τετάρτνι 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

έπιλαμβανόμεθα δέ τής λύσεως τοΰ ζητήματος ώ ; έξής.
Α'. Ό ταν ζη τή να ι ή ήμε'οα καθ’ ήν άρχεται τό ’έτος 

τό όποιον ΰποθε'τομεν κ α τ ’ άρχάς εχον μόνον έκατονταε- 
τηοίδας, ούχί δέ καί δεκαετηρίδας ή καί άπλοΰς ένιαυτούς.

Λαμβάνομεν ώς πρωτην ϋ,μέραν τοΰ πρώτου άπό γεν- 
νήσεως Χριστοΰ ’έτους τήν Πέμπτην, 5. Πολλαπλασιάζο- 
μεν τόν άριθμόν τών έκατοντάδων έπί 6 , προσθέτομεν είς 
τό γινόμενον τόν 5 καί διαιροΰμεν τό άθροισμα διά 
Ί. Τό υπόλοιπον παριστα τό (ητούμενον.

"Εστω π. χ. τό έτος 1800 λέγομεν 6 χ 1 8 ζ= 1 0 8  
1 0 8 - (-5 = 1 1 3 , 113 : 7 = 1 6  και ύπόλ. 1 άρα τό έτος 
1800 ήρχησε Κυριακήν Σημειωτέον ότι πρός εύκολίαν τοΰ 
υπολογισμού άντί τής τελικής διά τοΰ 7 δοιρέσεως, δυνά
μεθα νά διαιροΰμεν προηγουμένως δ ι’ αύτοΰ πάντας τούς 
παράγοντας τών υπολογισμόν, νά άφίνωμεν τά  πηλίκα 
καί νά λαμβάνωμεν τά  υπόλοιπα δι τάς περαιτέρω πρά
ξεις, (ν’ άφαιροΰμεν δηλ. καθώς λέγουσιν οί μαθηματικοί 
τά  πολλαπλάσια τοΰ 7).Π .χ. διά τό 1800 άντί 6 χ  18 λέ 
γομεν 6 χ 4 = 2 4 ,  (4 = 1 8 — 14 καί 14 :τ= 2χ7 ), 24— 2 
= 3 ,  ( 2 1 = 3 χ 7 ) ,  3 + 5 = 8 ,  8— 7 = 1 .

IV. Εϋρωμεν ήδη τήν πρώτην ημέραν οίουδήποτε έτους

Πρός τοΰτο διαιροΰμεν διά 4 τόν άριθμόν τόν άποτε 
λούμενον έκ τών δυο τελευταίων ψηφίων τοΰ έτους. Τό 
πηλίκον (έν περιπτώσει άτελοΰς διαιρέσεως τό λαμβάνομεν 
καθ’ υπεροχήν) προσθέτομεν είς τόν διαιρετέον καί τό 
εύρεθέν άθροισμα είς τόν άρι.θμόν, τον όποιον κατά τόν 
προηγούμενον κανόνα εϋρομεν διά τάς εκατοντάδας. Τό 
ολον διαιροΰμεν διά τοΰ 7. ώς πάντοτε.

"Εστω π. χ. το έτος 1829- διαιροΰμεν τό 29 διά 4^=8 
ποοσθέτοαεν τό 8  είς τό 2 9 = 3 7 , προσθετομεν καί 1 οπερ 
εϋρωμεν έκτών έκατοντάδων (ϊδε παραδ. Λ . περιπτώσεως), 
καί τόν άριθμόν 38 διαιροΰμεν δι’ 7 = 5  καί ύπόλ- 3. Τό 
1829 όθεν ήοχισε Τρίτην.

’Έστω καί τό έτος 2<’3 μ. X. 3 : 4 =  1, 3— 1 = 4 ,
•4—1—3 = 7  (7 ό έκ τών 200 άοιθμός), 7— 7 = 0  άρα τό 
203 ήρχισε Σάββατον.

Γ '. ’Έστω ήδη οτι ζη τε ίτα ι ή εύρεσις οίασδήποτε 
ημερομηνίας, τής 4 Σεπτεμβρίου 1829 π . χ.

Έν πρώτοις εύρίσκομεν τόν άριθμόν τών ήμερών τής 
τριμηνίας εις ήν ή σχετική ήμερομηνία υπάγετα ι, άπό 

ής άρχής αύτής μέχρι τής διδόμενης ήμε'ρας καί είς τόν 
άριθμόν τοΰτον προστιθέμεθα τον 6  μεν άν πρόκειται περί' 
τής τριμηνίας τής άρχομένης άπό τοΰ Ίανουαρίου η 
Οκτωβρίου, τόν 5 δέ άν πρόκειται περί τής τοΰ ’Απρι

λίου ή ’Ιουλίου. Είς τό άθροισμα προσθέτομεν τόν έκ τοΰ 
έτους -κατά τούς άνω κανόνας εύοεθέντα άριθμόν, διαιοοΰ- 
,/.εν δ ι’ 7 καί λαμβάνομεν τό υπόλοιπον.

Διά τήν 4 Σεπτ. 1829 έχομεν ήμέρας τριμηνίας 6 6  

(31 Ίο υλ .+  31 Αύγ. +  4 Σ επτ.) 66-}-5τής τριμηνίας ταύ· 
τ η ς = 7  1, 71 +  3 άπό τοΰ 1 8 2 9 = 7 4 , 74 : 7 =  10 καί 
ύπόλοιπον 4· άρα ή 4 Σεπτεμβρίου 1829 ήτο Τετάρτη.

Έάν τό έτος είναι δίσεκτον(Ι) πρέπει είς τούς άριθ
μούς τών τριμηνιών ’Απριλίου Ιουλίου καί Αυγουστου 
νά ποοσθέτωμεν μίαν μονάδα.

Οϋτω π. χ εύρίσκομεν ότι ή ί 4 Ιουλίου τοΰ 1892 
ητο Τρίτη· διότι έκ μέν τ ή . Τριμηνίας εχομεν μον ,ν 14 
ήμ. 14 +  6 = 2 0  ( 6  διότι τό 1892 είναι δίσεκτον) 20-4-4 
(έκ τοΰ 1 8 9 2 )= 2 4 , 2 4 — 2 1 = 3 .

Έπίσης δυνάμεθα νά εϋρωμεν ποία ήμερα 0 Λ είναι η 
28 ’Οκτωβρίου 1936.

’Έχομεν ήμέρας τριμηνίας 
καί έκ τής τριμηνίας 
καί διότι τό έτος δίσεκτον 
καί έκ τοΰ έτους 1936

έν όλω
38 : 7 = 5  καί υπόλοιπον 3 άρα ή 29 Ό κτ 1936 θα 

είναι Τρίτη.
Καί ταΰτα  μέν προκειμένου περί ήμερομηνίας τοΰ καθ’ 

ήμάς ίουλιανοΰ ήμερολογίου. Έάν δε θελωμεν και τας 
κατά τό γρηγοριανόν, πάλιν τούς αυτούς υπολογισμούς θά 
έκτελεσωμεν είς τό έξαγόμενον ομως θά προσθετωμεν τους 
έξής άριθμούς άναλόγως τής δεδομένης ήμερομηνίας· ήτοι 
ίπό  τη ; 15 Ό κτ 1582 μ ί/ρ ι τής 31 Δεχ.. 1699 προσϋίτομεν 4 

I Ίαν 1700 ■'» — 1799 » 0
1800 » 1*99 * 2

_  1900 r _  ‘>099 -- 1
,, 2100 » V199 » 3
At πρός τής 15 ’Οκτωβρίου 1582 ήμερομηνιαι είναι 

αί αύτα ί είς τε τό ίουλιανόν ήμερολόγιον καί τό γρηγο- 
οιανόν.

(Έ κ τής Nature) I .  I * .  Α ο α ν ίδ η ς .

(1) Δίσεκτον είνα ι τί> έτος εκείνο tb. όποιον διαιρ·,ύμενον Χιά 4 
Λεν «(ρινί', υπόλοιπον.
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