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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικών άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς επίστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνή συνάδουσι 
προς τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της αγνοίας τών ξένων γλωσσών η 
καϊ δ ι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς επί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. * 

Προς όσον ένεστι τελειοτέραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ίδιας προσοχής θά παρακολουθή τήν φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αυτής, άλλα καϊ άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
"Οθεν καϊ παρακαλοΰμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, όπως πεμπη 
ήμϊν εν άντίτυπον αΰτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν" άναγγείλη ήμϊν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θέλει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αυτής πάσαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομένην προηγουμένως υπό της πρός τον 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
είτε αμέσως εϊτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

'Η «Αρμονία» εκδίδεται κατά μήνα εις τεύχη αποτελούμενα εκ 4 

τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8ον μετ' εικόνων καϊ πινάκων εν παραρ-

τήματι ή καϊ εντός τοϋ κειμένου. 

"Εκαστον τεϋχος τ ιμάται δραχμής (έν τώ έξωτερικώ φράγκου χρυ

σού), ή δε ετησία συνδρομή δραχ. 10 (εν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταί της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πέμψωσι την 

συνδρομήν των 

οί μέν έν Ε λ λ ά δ ι και τή Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Άθήνως, Π λ α 

τεία Συντάγματος, κατάστημα Μπέκ καϊ Μπάρτ, 

οί δ' έν τή Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν H e r r n F . V O L G K M A R , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 

Hosp i ta ls t rasse , μετά της έξης σημειώσεως : p o u r c o m p t e de 

Μ . Μ . B e c k & B a r t h a A t h e n e s . 
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Τό περιοδικόν τοΰτο σύγγραμμα έκδιδόμενον άπό πενταετίας τακτ ι 
κώς κατά τριμηνίαν, μετά πλήθους καλλιτεχνικών πινάκων και εικόνων, 
ύπό τοΰ δiευθυντού τοΰ Έθνικοΰ Νομισματικού Μουσείου της Ε λ λ ά 
δος Ίω. Ν. Σβορώνου τη συνεργασία τών κρατίστων νομ.ισματολόγων 
της Ευρώπης, αποτελεί τόν άριστον έπιστημονικάν καϊ πρακτικόν όδη-
γόν 'τών καταρτιζόντων συλλογάς αρχαίων νομισμάτων. 

Εις τους συνδρομητάς ή Διεύθυνσις τοΰ περιοδικού παρέχει προθύμως 
και πάσαν αίτουμενην όδηγίαν η πληροφορίαν. 

Έργασίαι δημοσιευθείσαι τό πρώτον έν τω περιοδικοί τούτω έστεφθη-
σαν ήδη εις τρεις διαφόρους επιστημονικούς διαγωνισμούς έν τη Ε σ π ε 
ρία Ευρώπη. 

Συνδρομή ετησία προπληρωτεα εξωτερικού μέν φράγκα 20. εσωτε
ρικού δε δραχμαί 30. Έγγραφη συνδρομητών παρά τω διευθυντή τοΰ 
περιοδικού έν τω Έθνικω Νομισματικω Μουσείω ή παρά τοίς βιβλιο-
πώλαις Μπέκ και Μπάρτ έν Αθήναις, πλατεία Συντάγματος. 
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Θ. Ν. Φιλαδελφέως Ίοτορία τών 'Αθηνών επι τουρκοκρατίας 
( 1 4 0 0 — 1 8 0 0 ) . Δύο τόμοι, σελ. 392 καϊ 408 εις 8 ο ν . Δρ. 12. 

Α . Proust και G . Ballet. Περί νευρασθενείας. Υγιεινή και θεραπεία 
αυτής, κατά μετάφρ. Όρεστίου Δαλεζίου. Δρ. 4 .— 
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νική και Ινδική γραμματική. Τόμ . Α ' , 608 σελ. σχ. 8 0 ν . Δρ. 8 . — 

Παναγιώτον Κ. Κριάρη. Ιστορία τής Κρήτης άπο τών αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι, τον τέλους τής Έπαναστάσεως τον 1 8 0 6 . 793 σελ. 
σχ. 8ον. Δρ. 10.— 

Dr Georges Lampakis. Μemoire s u r l e s A n t i q u i t e s c h r e t i e n -

n e s d e l a G r e c e p r e s e n t s a u C o n g r e s i n t e r n a t . d ' H r e c o m -

p a r e e P a r i s . 1 9 0 0 . A t h e n e s 1902. 1 vo l . 4° de 96 pages , 

avec 198 g r a v u r e s dans le texte. F r . 10 .— 
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Α. Κοσμή «Κυψέλη», φιλολογικόν ήμερολόγιον, ετος Γ . Χαρτόδετον 
φρ. 1.50, χρυσόδετον φρ. 2.50. 
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Νυν άφικνούμεθα εις τήν άπαισιωτέραν και τραγικωτέραν περίοδον 
της Αθηναϊκής ιστορίας, επί τής εισβολής τών Ενετών εν ετει 1687. 
Ουδεμία τωόντι άλλη εχθρική επιδρομή έβλαψε τοσούτον τάς Αθήνας, 
όσον ή περιώνυμος ύπό τόν Μοροζίνην Ενετική κατοχή. Διότι οί μεν 
άλλοι βάρβαροι, οί πρό αυτών καταλαβόντες τήν πόλιν, έσεβάσθησαν 
τό άρχαϊον αυτής μεγαλεϊον, ούτοι δέ οΰ μόνον ανέτρεψαν τό μόνον 
διατηρούμενον έως τότε άλώβητον αριστούργημα, τόν Παρθενώνα, αλλά 
και τά διασωθέντα εκ τοΰ πυρός αετώματα αϋτοϋ εσύλησαν καϊ κατα-
συνέτριψαν, τούς δέ Αθηναίους ήνάγκασαν νά έγκαταλείψωσι τάς εστίας 
αυτών έρημους και νά καταφύγωσι μακράν τής πατρίδος, όπου έκα
στος έπρόφθασε πρός σωτηρίαν τής ζωής. Ή δε καταστροφή τής πόλεως 
έπήλθεν άπροόπτως καθ' ήν έποχήν ακριβώς ήρχισε ν' άναλαμβάνη έκ 
τών προτέρων συμφορών καϊ νά αύξάνη ό αριθμός τών κατοίκων και ό 
πλούτος αυτών. 

Αρχομένου του έτους 1684 έκήρυξεν ή Βενετία πόλεμον κατά τής 
Τουρκίας, μετά τήν άποτυχίαν τής δευτέρας πολιορκίας τής Βιέννης, 
και απέστειλε κατά τής Πελοποννήσου τόν περιώνυμον άρχηστράτηγον 
Φραγκϊσκον Μοροζίνην, τόν διακριθέντα πρό ετών κατά τόν έν Κρήτη 
αγώνα, ήδη δε ύπερβάντα μεν τό έξηκοστόν τής ηλικίας ετος, ακμαία 
δ' ετι διατηροϋντα τό θάρρος και τήν νεανικήν δραστηριότητα. Μετά 
τήν άλωσιν τής Κορώνης και τών Καλαμών ό υπό τον Μοροζίνην στρα
τός διεχείμασεν έν Ζακύνθω, όπου κατέφθασαν νέαι επικουρίαι και νέος 

1 Τάς σελίδας ταύτας άποσπώμεν έκ τής άρτι εκδοθείσης « Ιστορίας τών 
Αθηνών έπί τουρκοκρατίας» (1400 —1800) ύπό Θ. Ν. Φιλαδελφεως, συνι-
στώμεν τοις αναγνώσταις ήμών Οίομότατα. 

26 · 
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αρχηγός τοΰ κατά ζηράν στρατού ό Σουηδός κόμης Όθων Καίνιξμαρκ. 
διαπρέψας κατά τους τριακονταετείς έν Γερμανία πολέμους και απο
λαύων φήμης ανδρείου και σώφρονος στρατηγοΰ. Φθίνοντος δέ τοΰ 
Μαίου έξεπλευσεν ό στόλος έκ Ζακύνθου και άπεβίβασε τον στρατόν εις 
Πελοπόννησον, ένθα έν βραχεί παρεδόθησαν ή Πύλος, ή Μεθώνη καϊ τό 
Ναύπλιον, τά ισχυρότερα αυτής προπύργια" άφοΰ δέ και πάλιν ένισχύ-
θησαν διά νεων επικουριών, πρός άναπλήρωσιν τών έν ταίς μάχαις 
φονευθέντων καϊ υπό τών νόσων άποδεκατισθέντων, έξεστράτευσαν κατά 
τών Πατρών, διά τής κατοχής τών οποίων έξησφαλίσθη ολοκλήρου τής 
Πελοποννήσου ή υποταγή, πλην τής Μονεμβασίας, ήτις παρεδόθη βρα-
δύτερον τω 1690. 

Οί "Ελληνες καθ' ομάδας καϊ διά πρεσβειών σπεύδοντες ύποδέχοντο 
τους Ενετούς ως θεοπεμπτους σωτήρας και έλευθερωτάς, αν και τούτο 
πράττοντες έξετίθεντο εις προφανή κίνδυνον διότι οί Τούρκοι ύποπτεύ-
οντες οτι διετέλουν έν συνεννοήσει μετά τών πολεμίων, έξηγριούντο 
όσημέραι καϊ δεινώς ήπείλουν και έκακοποίουν αυτούς. Ά λ λ ' άν εμε-
νον πάλιν αδρανείς θεαται, θά έτιμωροΰντο κατόπιν ύπό τών νικη
τών. "Οθεν προυτίμησαν νά προδιαθέσωσιν υπέρ εαυτών τούς όλονέν 
θριαμβεύοντας Ενετούς. Την καθολικήν ταύτην έξέγερσιν βλέποντες οί 
προεστώτες και προύχοντες τών Αθηναίων, συνεσκέφθησαν μετά τοΰ 
Μητροπολίτου περί τοΰ πρακτέου και απεφάσισαν ν' άποστείλωσι και 
αυτοί πρεσβείαν συγκροτουμένην ύπό τών προυχόντων Σταματίου Γ ά -
σπαρη, Μιχαήλ Δημάκη, Γεωργίου Δούσμανη 1 και Γιακουμή Δαμί-
στρου 2 και έπί κεφαλής εχουσαν τον Μητροπολίτην Αθηνών, τόν άγα-

1 Ή οικογένεια Γάσπαρη διεκρίνετο έν τή Άθηναϊκηι ιστορία επί φιλοπα
τρία καϊ φιλανθρωπία, διά τοϋτο και ήγαπάτο ύπό τών συμπολιτών. Ό Λοκα-
τέλλης μνημονεύει τριών αδελφών, εις τών οποίων έφονεύθη μαχόμενος κατά 
τήν πολιορκίαν τής Χαλκίδος. Ό δέ Γεώργιος Λούσμανης, ώς εξάγεται εκ τίνος 
διπλώματος οικογενειακού (δημοσιευθέντος έν τοις Μνημείοις Καμπούρογλου), 
ήν τότε προεστως και έκ τών εύπορων Αθηναίων, μετά δέ τόν έκπατρισμόν, 
καταφυγών εις Πελοπόννησον, έγκατέστη έκεϊ και εδέχθη ύπηρεσίαν Ενετικήν. 
Ώς εθελοντής δέ συνηγωνίσθη κατά τής εισβολής τών Τούρκων εις τήν Πελο-

πόννησον και διακριθείς αντημείφθη ύπό τής Ενετικής πολιτείας διά τοΰ τίτλου 
ίππότου και άλλων αξιωμάτων. Ή υπογραφή του σώζεται έν τω ϋπ'άριθ. 1797 
έγγράφω τοϋ έτους 1659 τής Εθνολογικής Εταιρείας. 

1 Όνομα Δαμίστρος δεν απήντησα μέχρι τούδε μεταξύ τών Αθηναϊκών. 
"Ισως παρεμορφώθη ύπό τών αντιγραφέων. 
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θόν καϊ φιλόπατριν 'Ιάκωβον τόν Α ' 1 . Ή πρεσβεία άφιχθείσα εις Ν α ύ -

1 Τόν Μητροπολίτην τούτον 'Ιάκωβον τόν Α ' συγχέοντες ό κ. Δημ. Καμ-
πούρογλους (Ίστορ. β' σ. 164) και Γ. Κωνσταντινίδης (Ίστορ. σ. 489) πρός 
Ιάκωβον τόν Β' τόν άπό τοϋ 1714 μέχρι τοϋ 1736 έπί 22 ολα ετη ποιμάναντα 
τό πνευματικόν αύτοϋ ποίμνιον, άποδίδουσιν εις αυτόν τό υπό Μ. Γεδεώνος 
δημοσιευθέν (έν Μν. β' σ. 161) συγχωρητήριον τής Μ. Εκκλησίας, ένώ εκεί 
σαφώς αποδεικνυεται ότι ό Ιάκωβος ό Β', άφοϋ ικανούς χρόνους έποίμανε τό 
ποίμνιόν του όσίως καί θεαρέστως και έφθασεν εις γήρας βαθύ, κατετρύχετο δέ 
ύπό μακράς νόσου, έποιήσατο παραίτησιν ιδιοθελη καί έζήτησε διά παν ένδεχό-
μενον φροντίζων ύπερ τής μελλούσης κρίσεως, και τών έν άγνοια τε και γνώσει 
ήμαρτημένων συγχώρησιν. Ταύτα συμφωνοϋσι και πρός τά ύπό τοΰ Ίω. Μπε-
νιζέλου περί τοϋ Ιακώβου τούτου τοϋ Β' ίστορούμενα, Οτι δηλαδή τόν 22 χρό-
νον τής αρχιερατείας του μετεπέμψατο τόν ίδιον ανεψιον Ζαχαρίαν, εις τόν 
όποιον οικειοθελως έποιήσατο τήν παραίτησιν τής έπαρχίας του, συγκαταθέσει 
τών προεστώτων και τοϋ Ιερατείου. Εντεύθεν δήλον ότι τό συγχωρητήριον κατά 
τούς συνήθεις τύπους συνταχθέν χάριν τών άγαν προληπτικών χριστιανών, τών 
έφωδιαζομένων διά πιστοποιητικών ούτως ειπείν καλής διαγοιγής, έπί τή προσ
δοκία τής δευτέρας παρουσίας, εδόθη εις τόν οΐκειοθελως παραιτηθεντα Ίάκωβον 
τόν Β' καί οχι εις τόν έξωσθέντα και ύπό τοϋ Πατριάρχου άφορισθέντα και 
καθαιρεθέντα ώς άντάρτην 'Ιάκωβον τόν Α ' , όστις παοακολουθήσας τόν Ενετικόν 
στόλον παρέστη μάρτυς τής πολιορκιας τής Χαλκίδος από τοϋ πλοίου μετά 
τών συναδέλφων προσφύγων αρχιερέων Μακαρίου τοϋ Λαρίσης, Ιεροθέου τοϋ 
Θηβών, Αμβροσίου τοϋ Εύριπου καί Φιλόθεου τοϋ Σάλωνος. Μετά τήν αποτυ-

χιαν τής εκστρατείας έπανήλθον οί αρχιερείς ούτοι εις Ναύπλιον καί εκεί ό 
Μοροζίνης άπένειμεν αΰτοϊς ανά δεκαπέντε γρόσια μηνιαίον σιτηρέσιον (Loca-
telli ΙΙ p. 156). Καί κατά τοϋτο ό κ. Καμπούρογλους, απατηθείς έκ τών 
μεστών σφαλμάτων απομνημονευμάτων Π. Χιώτου, λέγει Οτι ό Ιάκωβος ελάμ
βανε σύνταξιν 150 ρεαλίων ήτοι γροσιών, ατινα Ίσοδυναμούσι πρός 750 και 
πλέον φράγκα σημερινά. Τοιαύτην σύνταξιν ουδέ κατ' όναρ είδεν υπάλληλος 
τών χρόνων εκείνων, ότε ή τιμή τών πραγμάτων ήτο κατά τρία τέταρτα μικρό
τερα τής σημερινής. 

Σφάλλεται πρός τούτοις ό κ. Καμπούρογλους ισχυριζόμενος (Ίστορ. α' σ. 
116) ότι ό μητροπολίτης Ιάκωβος μετά τήν άποπεράτωσιν τής εις Ναύπλιον 
αποστολής επανήλθε δήθεν εις Αθήνας καί κατέβη πάλιν εις Πειραιά μετά τής 
δευτέοας ή μάλλον τρίτης πρεσβείας πρός ύποδοχήν τών καταπλευσάντων Ενε
τών. "Ολως νέα πρόσωπα απετέλεσαν τήν πρεσβείαν ταύτην, ό δέ Μητροπολί
της διέτριβεν είς Ναύπλιον ή επί τών πλοίων, μακράν τών κατ' αύτοϋ λυσσών-
των Μωαμεθανών. Ό όρεγόμενος πλειοτέρων πληροφοριών συμβουλευθήτω τόν 
περί ταύτα λεπτολογοϋντα Λοκατέλλην τόν παρακολουθοϋντα κατά πόδα τόν 
άρχιστράτηγον Μοροζίνην. 
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πλιον παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ αρχιστρατήγου Μοροζίνη και υπέβαλε 
τήν ύποταγήν τής πόλεως, ύπεσχέθη δέ έξ ονόματος του κοινού νά 
συνεισφέρη ετησίως έννεα χιλιάδας γρόσια ώς φόρον υποτέλειας και 
τελευταίον παρεκάλεσε τόν άρχιστράτηγον νά προστατεύση τήν πόλιν 
κατά τής τουρκικής άγριότητος. 

Μετά τήν εκτέλεσα τής εντολής ή πρεσβεία παρέμεινεν έν Ναυπλίω, 
διότι οί αποτελούντες αυτήν δέν έτόλμων νά έπανελθωσιν εις Αθήνας 
και μάλιστα ό Μητροπολίτης, όστις τούτου ένεκα κατ' άπαίτησιν τής 
Πύλης καθηρέθη και δι ' αφορισμού κατεκεραυνώθη πατριαρχικού. Έν 
τούτοις προσελθόντες εις τό στρατόπεδον και άλλοι Αθηναίοι, ανήγγει
λαν εις τόν άρχηγόν ότι ό πασάς τής Εύβοιας άπέστειλεν εις Αθήνας 
τριακόσιους ιππείς πρός ένίσχυσιν τής αυτόθι φρουράς. 

Ό Ενετικός στρατός αφού έξεδίωξε πανταχόθεν τής Πελοποννήσου 
τούς Τούρκους, έπί τά πρόσω βαδίζων έφθασεν εις Κόρινθον. όπου είχεν 
ήδη καταπλεύσει και ό ύπό τόν Μοροζίνην στόλος. 'Εκεϊ λοιπόν εύρί-
σκετο έστρατοπεδευμένος αρχομένου τοΰ Σεπτεμβρίου 1687 και δια-
βουλευόμενος περί τοϋ πρακτέου. Έν τώ συγκροτηθέντι πολεμικώ συμ
βούλιο) ό γενικός αρχηγός Μοροζίνης, καθυποτάξας τήν Πελοπόννησον, 
απέβλεπε νΰν πρός τήν Στερεάν Ελλάδα , μελετών νά έκστρατεύση κατά 
τής Χαλκίδος, ίνα κυρίευση τό οχυρώτατον εκείνο φρούριον και εξασφά
λιση πάντοθεν τήν διά θαλάσσης συγκοινωνίαν, έπρότεινε δέ νά διαχεί
μαση ό στρατός έν Κορίνθω και Τριπολιτζα, ώστε εκεί έν άσφαλεί και 
εύπορία τών επιτηδείων νά προπαρασκευασθή έπί τήν κατά τής Εύβοιας 
έκστρατείαν. αυτός δ' έν τω μεταξύ χρόνω, άπηλλαγμένος άλλων φρον
τίδων, έπιδοθή δραστηρίως εις τά περί τήν διοργάνωσιν τής Πελο
ποννήσου- αντέκρουσε δέ τήν γνώμην τών φρονούντων ότι έπρεπε νά 
έκστρατεύσωσιν αμέσως κατά τών Αθηνών, λέγων ότι ούτε τήν Πελο
πόννησον εκείθεν εύκολον ήτο νά ύπερασπισθώσι κατά τοΰ έχθροΰ, ούτε 
τήν Άκρόπολιν τών Αθηνών κυριευθείσαν συνέφερε νά διατηρήσωσιν, 
ώστε θα ήναγκάζοντο αποχωρούντες και ταύτην μετά τής πόλεως νά 
καταστρέψωσι και τούς κατοίκους απροστάτευτους νά έγκαταλείψωσιν 
εις τήν έκδικητικήν μανίαν τών Τούρκων, άμα δέ νά ζημιωσωσι και τό 
ταμεϊον τής Ενετικής πολιτείας, άποστεροΰντες αυτό τής έξ έννεα χιλιά
δων ρεαλίων (γροσιών) ενιαυσίου εισφοράς τών Αθηναίων. 

Πλήν εις μάτην ! ή γνώμη τοΰ Μοροζίνη άπεκρούσθη έν τώ πολε
μικώ συμβουλίω και έγένετο παραδεκτή ή αντίθετος, ή ύποστηριζομένη 

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ 397 

ύπό τοΰ στρατηγού Καίνιξμαρκ και τών άλλων μισθοφόρων, ένισχυθεϊσα 
δέ έκ τής άρτίως άφικομένης δευτέρας πρεσβείας τών Αθηναίων. Η 
πρεσβεία αύτη αποτελούμενη έκ τών εύπορωτέρων προυχόντων, ήλθε 
παρακαλοΰσα τόν Μοροζίνην νά επίσπευση τήν εις Αθήνας κάθοδον, 
διότι οί Τοΰρκοι έγίνοντο άπειλητικώτεροι, καθόσον ό Ενετικός στρατός 
κατήρχετο πρός τήν Στερεάν μετά τήν άλωσιν μάλιστα τής Κορίνθου 
αναφανδόν πλέον ήπείλουν ότι θά κατάσχωσι τάς περιουσίας τών Χρ ι 
στιανών, διά νά μή περιέλθη εις χείρας κιαφίριδων (άπιστων) τοιαύτη 
πλουσιοπάροχος λ ε ί α 1 . "Οθεν επείγουσα ανάγκη ήτο νά καταληφθή ή 
Ακρόπολις ύπό τών σωτήρων Ενετών πρός άσφάλειαν τής ζωής και 
τής περιουσίας αυτών, επανέλαβε δέ και τάς περί υποταγής καϊ πίστεως 
διαβεβαιώσεις, ύποσχεθεϊσα άμα οτι θά συνδράμωσιν αυτούς και διά 
χρημάτων και δι ' ανδρών 2. 

"Οθεν απεφασίσθη ν' άπάρη άπό τής Κορίνθου ό στόλος και περι-
πλεύσας τήν Πελοπόννησον νά προσέγγιση εις Καλαμάκιον, διά νά παρα
λαβή εκείθεν τόν έξ έννεα χιλιάδων καϊ οκτακοσίων όγδοήκοντα ανδρών 
άποβατικόν στρατόν και τούς 870 αϋτοΰ ίππους. 

Τότε συνέβη και περίεργόν τ ι έπεισόδιον. γνωστόν γενόμενον έκ τοΰ 
ημερολογίου τής "Αννης Άκερζέλμ. "Εν δηλαδή έκ τών πλοίων τοϋ 
στόλου, έφ' ου έπέβαινεν ή σύζυγος τού κόμητος στρατηγού Καίνιξμαρκ, 
έπιστρέφον έκ τοΰ περίπλου άντϊ νά κατευθυνθή εις Καλαμάκιον, υπό 
τού άνεμου φερόμενον έπλησίασεν εις Πειραιά. Τήν ήμέραν δ' έκείνην 
κατά σύμπτωσιν ευρέθη έν Πειραιεί καϊ ό "Αγγλος πρόξενος G i r a u d . 
έλθών νά έπισκεφθή έμπορικόν τ ι πλοίον άγγλικόν. "Οθεν έπλησίασε τήν 
εις τήν ξηράν άποβάσαν κόμησσαν καϊ μυστηριωδώς άνήγγειλεν εις 
αυτήν γερμανιστί ότι ή έπϊ τής Ακροπόλεως φρουρά μόλις συνεποσοΰτο 
εις τετρακόσιους άνδρας. Συνέστησε δέ και εις τούς συνοδεύοντας τήν 
κόμησσαν νά είναι επιφυλακτικοί και νά όμιλώσι μόνον γερμανιστί - είτα 

1 « Ό δέ Σερασκιέρης τοϋ Μωρέως διωκόμενος, φεύγει μετά τοϋ στρατού του 
εις τά όρη τών Θηβών, και καθ' όδόν έφόνευεν ύπ' αγανακτήσεως τούς έντυγ-
χάνοντας Ρωμαίους, λέγων ότι είσίν αίτιοι τών τής βασιλείας δυστυχημάτων». 
(Ύψηλ. σ. 191). 

2 Έν Κορίνθω διατρίβων ό Μοροζίνης διενοήθη νά ενιόση τάς δύο θάλασσας 
τέμνων τον Ίσθμόν αλλ' οι μηχανικοί μελετήσαντες κατ έντολήν του τό εγχεί
ρημα, άπεφάνθησαν κατ' αϋτοΰ, οθεν καϊ έγκατελείφίη. Τό σχέδιον τούτο μετε-
φράσθη και έδημοσιεύθη έν τή έφημερίδι 'Αθηνϊ τώ 1836. 
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δέ φανερά καί μεγαλοφώνως, ώστε νά άκουσθή παρ' ολων τών παρε-
στώτων, ειπεν άγγλιστι ότι οί Αθηναίοι δεν συναινούσι νά καταβάλω-
σιν εις τους Ενετούς τήν ζητηθεϊσαν είσφοράν. 

Έν τούτω τω μεταξύ οί έν τή 'Ακροπόλει Αθηνών πεντακόσιοι 

Τούρκοι παρεσκευάζοντο θαρραλέως πρός άμυναν και επειδή ή πόλις 

ήν ατείχιστος, κατέφυγον εις τό φρούριον χάριν ασφαλείας καί οί εν τω 

άστει κατοικούντες τρισχίλιοι περίπου Μωαμεθανοί σύν γυναιξί καί 

τε'κνοις, συναπαγαγόντες βία καί τινας έκ τών προυχόντων Χριστιανών 

ώς όμηρους. Έπεσκεύασαν δέ τά βεβλαμμένα τείχη τοϋ φρουρίου· ανύ

ψωσαν τό προς δυσμάς, καί διά ν' άποκρούσωσι τήν άπό τού λόφου τοΰ 

Μουσαίου ενδεχομένην προσβολήν, απεφάσισαν ν' άνεγείρωσιν αντικρύ 

πυροβολεΐον. "Οθεν καταρρίψαντες τόν χαριεστατον ναίσκον τής 'Απτέ-

ρου Νίκης και χρησιμοποιήσαντες τό μαρμάρινον ύλικόν ώς παραγέμι-

σμα, ανήγειραν έπ' αύτοΰ ύψηλόν προμαχώνα καί πυροβολεΐον. Κατά 

καλήν δέ σύμπτωση, ϊσως δέ καί διότι δέν ήτο ανάγκη, άφήκαν άκε-

ραια σχεδόν τά συγκροτοΰντα τόν ναόν τεμάχια, ώστε μετά ένα καί 

ήμισυ αιώνα κατωρθώθη ύπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως ή άναστή-

λωσις αυτού μεθ' ικανής ακριβείας καί τελειότητος 1 . 

Έξέπλευσε λοιπόν έκ Καλαμακιου ό στόλος" ό δέ Μοροζίνης πρός 

άποπλάνησιν τών Τούρκων καί διά ν' άπομακρύνη· τών Αθηνών τάς 

έπικουρικάς αυτών δυνάμεις, διέταξε νά πλεύση το πλείστον τοΰ στόλου 

βραδέως πρός τόν Εύβοικόν κόλπον, ώς πρός έπίθεσιν δήθεν κατά τής 

Χαλκίδος, ένώ αυτός μετά τών γαλέρων, έφ' ών έπέβαινεν ό επιβατι

κός στρατός, κατηυθύνθη πρός τόν Πειραιά. Τό στρατήγημα επέτυχε, 

καθόσον μάλιστα οί Τούρκοι, βλέποντες ότι έχρόνιζεν ό Ενετικός στρα

τός έν Κορίνθω, ένόμισαν ότι έγκατελείφθη ή κατά τών Αθηνών εκστρα

τεία, όθεν καί ένθαρρυνθέντες ήρχισαν νά καταβιβάζωσι πάλιν εις τό 

άστυ τά πράγματα των, όσα χάριν ασφαλείας είχον αναβιβάσει έπί τής 

Ακροπόλεως. Ιδόντες λοιπόν αιφνιδίως άπό τών επάλξεων τής Ακρο

πόλεως τη, 11/21 Σεπτεμβρίου τόν Ένετικόν στόλον ήγκυροβολημένον έν 

1 Αι άνασκαφαί καί ή έπανόρθωσις έγένοντο ύπό την έπίβλεψιν τοϋ αρχαιο
λόγου Λουδοβίκου 'Ρός, μετά πολλής επιμελείας καί δεξιότητος, ώστε όλίγαι 
μόνον ελλείψεις σήμερον παρατηροϋνται. Σημειωτέον ότι ό υπό τών συμπα
τριωτών του ονομασθείς κλέπτης Έλγίνος κατώρθωσεν άνευρων ν ' άρπαση καί 
άπό τοϋ περικαλλούς τούτου οικοδομήματος τινάς έκ τών μετωπών καί νά μετα
φέρε πρός πώλησιν εις Άγγλίαν. 

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ 399 

Πειραιεϊ καί τόν στρατόν κατά τό πλείστον άποβιβασθέντα, κατεθορυ-

βήθησαν και καταληφθέντες ύπό πανικού, προτροπάδην άπαντες, σύν 

γυναιξί καί τέκνοις, συμποσούμενοι περί τούς τετρακισχιλίους, άνήλθον 

έπί τής Ακροπόλεως, συγκομίζοντες καί πάν ό,τι πολύτιμον σκεύος 

είχον έν τη πόλει. 'Ηγγάρευσαν δέ τούς Χριστιανούς πρός μετακόμισιν 

τών πολεμεφοδίων καί τών ζωοτροφιών, δι ' ών ήλπιζον συντηρούμενοι 

ν'άνθέξωσιν, έωσού φθάση επικουρία παρά τοΰ έν θήβαις κατασκη-

νούντος Σερασκιερη (αρχιστρατήγου) καί διάλυση τήν πολιορκίαν. 

'Αλλά σφοδρότερον ετι έπαλλεν ή καρδία τών Αθηναίων ύπό φόβων 

και ελπίδων κραδαινομένη. Έπί ξηροΰ άκμής ίστατο ή ζωή αυτών, 

διότι ένδεχόμενον ήτο νά σφάξωσιν αυτούς οί Τούρκοι ώς άρνία, άν 

ύπωπτεύοντο ότι έκ συνεννοήσεως καί κατά πρόσκλησιν ήλθον οί Ε ν ε 

τοί. Διότι τήν πρώτην αυτών πρεσβείαν εις Ναύπλιον, τήν έπί κεφαλής 

έλουσαν τόν Μητροπολίτην, είχον μέν καί αυτοί πώς νά δικαιολογήσω-

σιν οπωσδήποτε, άποκηρύττοντες ώς πράξιν άπονενοημένην τινών ταρα

χοποιών, κατεκεραύνωσε δέ καί ό Πατριάρχης διά τοΰ συνήθους εκείνου 

αφορισμού, όστις παρηκολούθει, πρός τό θεαθήναι καί κατά διαταγήν 

εννοείται τής Πύλης, πάν κίνημα ανταρσίας ή καί απλής ανυποταξίας 

Χριστιανών άλλά ταύτα δέν καθησύχαζον επαρκώς τούς υπόπτους καί 

έξηγριωμένους Όθωμανούς. Εντεύθεν λοιπόν φοβερός καί επικείμενος ό 

κίνδυνος, εκείθεν δ' έκ Πειραιώς ύπέφωσκε καί προσεμειδία ή περιπόθη-

τος καί τοϊς ύποδούλοις μάλιστα παμφιλτάτη ελευθερία. Τέλος απεφα

σίσθη νά σταλή αμέσως εις Πειραιά τετραμελής πρεσβεία απαρτιζό

μενη ύπό τών αδελφών Δημητρίου καί Πέτρου Γάσπαρη, Σπυρίδωνος 

Περούλη καί τού διδασκάλου 'Αργυροΰ Μπεναλδή έν συνοδεία και έτε

ρων προυχόντων, διά νά ύποβάλη εις τούς Ενετούς τήν ύποταγήν 

τής πόλεως 1 . 

• Ό Ιωάννης Μπενιζέλος έν τή Ιστορία αυτού μετέφρασεν αϋτολεξεί τόν Α. 
Λοκατέλλην (part. 2 α ρ. 3), Οστις Ομως παρέφθειρε τό Ονομα Μπεναλδής εις 
Βonaldi. Κατά τήν έκλογήν τών μελών τής πρεσβείας ταύτης, ώς καί τής προ
γενεστέρας, έπροτιμήθησαν, ώς μαίνεται, οί κάλλιον γινωσκοντες τήν ίταλικην 
γλώσιαν, οί δέ άδελφοι Γάσπαροι και διότι ώς καθολικοί θα έτύγχανον μείζονος 
συμπαθείας παρά τώ Μοροζίνη καί μάλιστα ό Πέτρος Γάσπαρης καί ό Σπυρίδων 
Περούλης. οίτινες διέτριβον έν Βενετία μέχρι πρό ολίγων ετών. Ετερος Δημή
τριος Περούλης υπογράφεται έν τώ ΰπ'άριθ. 1793 εγγράφω τής Εθν. Εταιρείας 
έν ετει 1669. 
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Τούτου γενομένου, κατά παράκλησιν τής πρεσβείας προαπεστάλη 

ύπό τοϋ Αρχηγείου σώμα έξ εκατόν πεντήκοντα ανδρών, ίνα προφύ

λαξη από τών άτακτημάτων τών επερχομένων μισθοφόρων τάς οικίας 

τών Αθηναίων, οϊτινες διά πάν ένδεχόμενον κατεσκεύασαν προχείρους 

κρυψώνας και ήσφάλισαν τά πολυτιμότερα αυτών σκεύη. 

Έφθασε τέλος πάντων ολόκληρος ό στρατός και κατέλαβε τάς έπι-

καιροτέρας θέσεις, έτερον δέ απόσπασμα κατηυλίσθη εντός τοΰ έλαιώνος. 

Οί δέ Τοΰρκοι ιππείς, καλών επιβαίνοντες ίππων έπετίθεντο κατ' αυτών 

άκροβολιστικώς' και ό μέν στρατός έγρηγόρει καϊ άπέκρουεν αυτούς 

κρατερώς, άλλ' ούχ ήττον συνεχώς και όπου εύρισκον Αθηναίους έπετί

θεντο, και άλλους μεν άπεκεφάλιζον, άλλους δέ άπήγον αιχμαλώτους. 

Έπί δέ τοΰ λόφου τοΰ Μουσαίου (Σέγγιο τότε καλουμένου ύπό τοΰ 

όχλου) έστήθησαν δεκαπέντε τηλεβόλα και οκτώ έπι τής Πνυκός, άπό 

δέ τοΰ βράχου τοΰ Αρείου Πάγου έσφενδόνιζον έπί τήν Άκρόπολιν 

βόμβας τεραστίας πέντε μεγάλοι όλμοι 1 . Και έπί μέν τινα χρόνον οί 

σκοπευταί άπετύγχανον, ούτως ώστε αί βόμβαι, άντί νά βλάπτωσι τούς 

πολεμίους, ύπερτοξευόμεναι έπανέπιπτον εντός τής πόλεως και έπί τών 

οικιών, τέλος δέ έστήθη και άλλο πυροβολείον πρός ανατολάς και εϋστο-

χώτεροι σκοπευταί άνέλαβον τήν καταστροφήν τής Ακροπόλεως. Μετά 

τριήμερον λοιπόν κανονοβολισμόν, καθ" ον άπαντα τά έπί τής Ακροπό

λεως κτίρια επαθον ποικίλους ακρωτηριασμούς καϊ μάλιστα τά Προπύ

λαια, άναφλεχθείσης τής εκεί μικρας πυριτιδαποθήκης, περί τό μεσονύ-

κτιον τής 16/26 Σεπτεμβρίου 1687 μία έκ τών Ενετικών βομβών, 

κατασυντρίψασα τήν στέγην τοΰ Παρθενώνος, άνέφλεξε τήν άποταμιευ-

θείσαν εκεί πυρίτιδα. Τρομερά ήκούσθη τότε έκπυρσοκρότησις, καθ' ην ή 

Ακρόπολις και ή πόλις έσείσθησαν έκ θεμελίων, ό δέ Παρθενών, τόν 

όποιον έσεβάσθησαν και οί βαρβαρώτεροι τών επιδρομέων, διετηρείτο δέ 

μέχρι τής ώραν εκείνης σχεδόν ακέραιος, ανετράπη και κατεστράφη 

κατά τό πλείστον ύπό τών φημιζομένων τότε έπί πολιτισμοί Ενετών, 

άρχηγοΰντος τού Μοροζίνη. 

Είναι αληθώς άκατανόητον ότι ευρέθη άνθρωπος νά κρημνίση τόν 

Παρθενώνα μετά τοσαύτης ψυχραιμίας και απάθειας όλως άδικαιολογή-

1 Κατά τήν έκθεσιν τον Μοροζίνη (σταθμεύοντος διαρκώς, φαίνεται, εντός τών 
γαλέρων έν τώ λιμένι τοϋ Πειραιώς, όπου συνεκροτοΰντο καί τά πολεμικά συμ
βούλια) τήν 23 Σεπτεμβρίου ήρξαντο τοϋ πυρός 6 τηλεβόλα καϊ τέσσαρες όλμοι. 
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του, άφοΰ είχε προαποφασισθή έν πολεμικώ συμβουλίω νά έγκαταλειφθή 
ή πόλις, θεωρηθείσης ασύμφορου τής έν αυτή διαμονής 1. 

Σημειωτέον δέ οτι ό στρατός τοΰ Μοροζίνη συνεκροτεϊτο έκ Γερμα
νών ('Αννοβεριανών και Σαξόνων), Ιταλών, Μελιταίων ιπποτών και 
Σουηδών, έκ τών μάλλον δηλαδή πεπολιτισμένων λαών ή νομιζομένων 
τουλάχιστον τοιούτων. Αυτοί λοιπόν οί άνδρες ερρηξαν, λέγει ή ιστο
ρία, άπαντες ώς έξ ενός στόματος κραυγήν άγαλλιάσεως, ότε είδον τόν 
Παρθενώνα κρημνιζόμενον έν μέσω τών φλογών. 

"Ωστε ορθώς αποφαίνεται και ό Daru, μελαγχολικώς φιλοσόφων, 
ότι πολλά και θαυμαστά μνημεία κατεστράφησαν ύπό μέν τών βαρβά
ρων ένεκα άμαθείας, ύπό δέ τών πεπολιτισμένων λαών έξ άγριας μανίας. 

Μετά τοϋ Παρθενώνος κατεκάησαν και πλείστα τών παρακειμένων 
οικημάτων καϊ τριακόσιοι Τούρκοι έφονεύθησαν έκ τής άναφλέξεως. 
Τότε τό θάρρος τών πολιορκουμένων ήλαττώθη κατά πολύ, οπωσδή
ποτε ομως ύπελείπετο αύτοϊς ή έκ τής αναμενόμενης επικουρίας τοΰ 
Σερασκιέρη έλπίς. Ά λ λ ' οτε είδον έκ τών επάλξεων και τοΰτον τρεπό-

1 Εκατόν τριάκοντα πέντε έτη βραδύτερον έπολιορκείτο και πάλιν ή Ακρό
πολις, αλλ" Οχι ΰπό Ενετών. Πρό ενός έτους οί "Ελληνες είχον διαρρήξει τά 
δεσμά τεσσάρων αιώνων δουλείας και μία δράξ τών νέων τούτων ηρώων έπο-
λιόρκει τώρα τούς εντός τής Ακροπόλεως περιδεεΐς τυράννους, αύτους εκείνους 
οϊτινες μέχρις έξοντώσεως κατεδίωξαν τήν έλληνικήν φυλήν καϊ έζύμωσαν τό 
χώμα τής Ελλάδος διά τοΰ αίματος αναρίθμητων θυμάτων. Έκεϊ επάνω λοιπόν 
συνεσπειρώθησαν τά άγρια θηρία και διά νά τ ' άναγκάσωσι νά παραδοθώσιν 
απεφασίσθη ό βομβαρδισμός. Και όμως ή ελληνική προσωρινή Κυβέρνησις, από 
τήν οποίαν ό μετά τών Ελλήνων συναγωνιζόμενος Γάλλος συνταγματάρχης 
Vautier έζήτησε τους άναγκαιοϋντας πρός τοϋτο όλμους, έγραψε πρός αυτόν 
τά εξής : «'Ενθυμοΰ Οτι έν τή 'Ακροπόλει περικλείονται τά πολύτιμα τής αρχαίας 
τέχνης λείψανα, τά όποια και αυτός ό πανδαμάτωρ χρόνος έσεβάσθη. Φείδου τών 
αριστουργημάτιον τών ημετέρων προγόνων 'άς εύχηθώμεν δέ και τή 'Αθηνα νά 
προφύλαξη τόν ναόν αυτής ΰπό τήν κραταιάν αιγίδα». (Memoires du colonel 
Vautier sur la guerre acluelle des Grecs, Paris 1823). Ό Laborde έν 
Athenes au X V . XVI et XVII siecles, Οθεν έσταχυολογήθησαν έν μέρει 
τά κατά τήν πολιορκίαν τής Ακροπόλεως, προσπαθών πλήν ανεπιτυχώς νά 
δικαιολόγηση τόν βανδαλισμόν τών Ενετών, ανυψώνει τήν Άκρόπολιν εις πρώ
της τάξεως φρούριον καϊ ώς τό ίσχυρότερον έξ Οσων έξεπόρθησαν οι Ενετοί, 
παρ' ολίγον και τοΰ Ναυπλίου και τής Μονεμβασίας άνώτερον ! ώστε νά μή 
φανή παράδοξον καϊ ότι εξ ανάγκης δήθεν διέταξε νά βομβαρδισθή. 



402 Ο ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ 

μενον εις φυγήν υπο τοΰ Καίνιξμαρκ, τότε πλέον άπελπισθέντες παρε

δόθησαν τή 19/20 Σεπτεμβρίου 1 υπό τους έξης όρους: 

« Άφοΰ καταθέσωσι τά όπλα καί άπασαν έν γένει τήν πολεμικήν 

άποσκευήν, άφήσωσι δέ ελευθέρους τους αιχμαλώτους Χριστιανούς καί 

τους Αιθίοπας, ν' άπελθωσι φέροντες έπ' ώμων όσα άν βούλωνται' 

παρείχετο δε αϋτοϊς πενθήμερος προθεσμία, ίνα έκποιήσωσιν Οσα πράγ

ματα δέν ήδύναντο νά φορτωθώσι. Φθάσαντες δέ εις Πειραιά νά ναυ-

λώσωσιν ίδίαις δαπάναις πλοία, έφ' ών νά διαπεραιωθώσιν εις Σμύρνην». 

Μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας δισχίλιοι καί πεντακόσιοι Τούρκοι, 

άνδρες, γυναίκες καί παιδία, καί πεντακόσιοι στρατιώται έξήλθον τής 

Ακροπόλεως καί κατηυθύνθησαν εις Πειραιά. Καθ' όδόν όμως, παρά 

τάς συνθήκας. έπετέθησαν κατ ' αυτών οί άρπακτικώτεροι τών μισθοφό

ρων καί άλλους μεν έγύμνωσαν, άλλων δ' άπήγαγον τάς γυναίκας ή 

τάς θυγατέρας. Πολλά δ' έκ τών πολυτίμων σκευών καί ενδυμάτων 

οικειοθελώς κατελιπον έν μέσω του δρόμου τινές τών Τούρκων, άποκα-

μόντες ένεκα τοϋ δυσαναλόγου πρός τάς δυνάμεις των βάρους 2. 

'Απήλθον τέλος δι 'εξ φορτηγών πλοίων οί διασωθέντες, πλήν τριακο

σίων, οίτινες έπροτίμησαν ν' άσπασθώσι το χριστιανικόν θρήσκευμα καί 

να μεινωσιν εν Ε λ λ ά δ ι . 

Κατελήφθη λοιπόν ή Ακρόπολις εμπλεως ερειπίων και πτωμάτων 

άταφων, ύπό τών καταστροφέων αυτής Ενετών, κάτω δέ έν τή πόλει 

διενεμήθη ό επίλοιπος ξενικός έκ μισθοφόρων στρατός καί διωρίσθη 

φρούραρχος αυτής ό Ενετός Δολφίνος. 

1 Ό κατά λέξιν αντίγραψας τόν Daru ιστοριογράφο; τής Τουρκίας Χάμμερ 
ορίζει τήν 22 Σεπτεμβοίου, άποδεικνύουσιν όμως αυτόν ανακριβή αι επίσημοι 
εκθέσεις του Μοροζίνη. 

2 Ή "Αννα "Ακερζελμ, ή συνοδός τής γυναικός τοΰ αρχιστρατήγου Καίνιζ-
μαρκ, άποθαυμάζει έν ταϊς έπιστολαϊς αυτής τά πολυτελή κεντήματα καί τήν 
τελειότητα τών τουρκικών υφασμάτων, καί λυπεϊται ότι, ώς εκ τίνων περιστά
σεων, δέν ήδυνήθησαν οί στρατιώται ν ' αποκομίσωσι πλούσια λάφυρα έκ Ναυ
πλίου, έξ Αθηνών καί άλλαχόθεν. Έξ επιστολής σημαιοφόρου Γερμανοΰ (La-
borde, Documents p. 313) μεταφράζω τά εξής : «Οί Τούρκοι έπώλησαν αντί 
μηδαμηνού τιμήματος πράγματα σπάνια και πολύτιμα, καί ευχαρίστως θα ηγό-
ραζον ικανά, άλλ' αδύνατος ή μεταφορά. Φαντασθήτε οτι οι στρατιώται μας 
όδοιποροΰντες έν ώρα φλογερού καύσωνος φέρουσιν υποχρεωτικώς έπ ωμων τάς 
σκηνάς καί τά στηλώματα αυτών και πολλών ήμερων προμήθειαν άρτου καί 
δοχεία παντοία και τόν βαρυν όπλισμόν». 
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Ό Μοροζίνης διενοεϊτο μετά βραχείαν άνάπαυσιν νά πορευθή παν-
στρατια εις Εΰβοιαν καί νά προσβάλη άμέσως τούς έν Χαλκίδι Τούρ
κους, καταπεπληγμένους όντας έκ τών αλλεπαλλήλων Ενετικών θριάμ
βων. Ά λ λ ' έν τώ συγκροτηθέντι επί τής έν Πειραιεϊ ναυαρχίδος πολεμικω 
συμβουλίω ή πλειονοψηφία απεφάνθη ότι ή υπάρχουσα δύναμις τού 
στρατού ήν ανεπαρκής πρός τό έγχείρημα. "Οθεν απεφασίσθη νά δια-
χειμάσωσιν έν Αθήναις, άναμένοντες νέας επικουρίας. 

Τότε πρός έξασφάλισιν τής μετά τοϋ Πειραιώς καί τών πλοίων συγ
κοινωνίας άνηγέρθησαν κατά διαστήματα, τής οδού τρεις πύργοι, έκ τών 
λίθων τών αρχαίων μακρών τειχών' ώχύρωσαν δέ και μέρος τής παρα
λίας, άγγαρεύσαντες εις τάς εργασίας ταύτας καί τους Αθηναίους. 

Μετεμορφώθησαν λοιπόν καί πάλιν αί Αθήναι άπό τουρκικής εις 
φραγκικήν πόλιν καί ένεπλήσθησαν βοής καί θορύβου αλλόγλωσσων 
ανθρώπων. Έσίγησαν δέ οί μιναρέδες τών τζαμίων, άφοΰ έπί δύο καί 
πλέον κατά συνέχειαν αιώνας καθ' έκάστην άπό τής κορυφής αυτών ό 
μουεζιν έκάλει τούς πιστούς εις προσευχήν. Έ ν τών τζαμιών, πιθανώ-
τατα τό Φετιχέ, μετετράπη εις έκκλησίαν τοϋ άγιου Διονυσίου τοϋ 
Αρεοπαγίτου, κατά διαταγήν τοΰ Μοροζίνη. καί έτελέσθη επίσημος 
δοξολογία έπί τή νίκη παρισταμένων τοΰ αρχιστρατήγου καί τοΰ επι
τελείου αϋτοϋ. Δύο δέ άλλα μετεποιήθησαν τό μέν εις έκκλησίαν λου-
θηρανικήν, τά δέ εις καθολικήν. Οί Αθηναίοι, μή βλέποντες ούδαμού 
τό άγριον τού Τούρκου βλέμμα, άνέπνευσαν ελευθέρως καί έδοξολόγουν 
τόν Υψιστον διά την έπελθοΰσαν μεταβολήν, έτριβον δέ τάς χείρας έν 
αγαλλιάσει πιστεύσαντες ότι έσώθησαν πλέον άπό τοΰ Τούρκικου ζυγού. 
Οί Ενετοί και οί σύμμαχοι μισθοφόροι έφέροντο πρός αυτούς προσηνώς. 
Ή σύζυγος μάλιστα τού αρχιστρατήγου Καίνιξμαρκ καί ή ακόλουθος 
αυτής Ά ν ν α "Ακερζελμ, άπό τοΰ ήμερολογίου καί τών επιστολών τής 
οποίας αρκετά έσταχυολόγησαν οί περί τό μέρος τούτο τής ιστορίας 
άσχοληθέντες, επεσκέφθησαν κατ' οίκον πολλάς τών Αθηναϊκών οικο
γενειών καί έθαύμασαν τήν επικρατούσαν παρ' αύταΐς φιλοφροσύνην καί 
εύμάρειαν. Αί οίκοδέσποιναι κατά τό καί σήμερον διασωζόμενον 'έθος 
προσέφερον είς τούς φιλοξενουμένους αναψυκτικά ποτά, μελίπηκτα ποι
κίλα καί εκλεκτούς καρπούς, προσαγορεύουσαι τήν κόμησσαν διά τοϋ 
ή αφεντιά της1. Ό δέ λογιώτερος τών κατοίκων ιατρός Γεώργιος ό 

1 Ή Ακερζελμ σημειοί ώς ακατανόητον καί περίεργον τήν συνήθη προση-
γορίαν ή αφεντιά σας. 
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Κρής 1 ανέλαβε τό τοϋ ξεναγοΰ έργον, αστειευόμενος ενίοτε πρός τας 
κυρίας και λέγων ότι εϊλκε τό γένος από τοΰ Περικλέους. Τόν πολύ-
γλωττον τοϋτον ιατρόν γνωρίζομεν και έκ τής περιηγήσεως τού Σπόν, 
όπου περιγράφεται ό είς τών τριών πεπαιδευμένων έν Αθήναις ανδρών, 
ών οί έτεροι δύο ήσαν ό Μητροπολίτης και ο ηγούμενος τής Καισαρια
νής Έζεκιήλ Στεφάκης. Υπό τήν όδηγίαν τοΰ ιατρού επεσκέφθησαν αί 
κυρίαι τών αξιωματικών τά αξιοθέατα μνημεία. Φαίνεται Ομως ότι ή 
δεσποινίς Άκερζελμ δέν ένεθουσιάσθη έκ τών εξηγήσεων τού ιατρού, 
διότι γράφει πρός τούς γονείς αυτής Οτι οί Αθηναίοι άγνοοϋσι τήν 
ίστορίαν τής πόλεως των. 

Τά πάντα λοιπόν κατ' αρχάς έφαίνοντο προσμειδιώντα εις τούς Α θ η 
ναίους, μηδόλως τότε ύποπτεύοντας ότι τόσω πικρώς θά μετανοήσωσι 
διά τήν πρός τούς Ενετούς εύπιστίαν. Έν τώ μεταξύ τούτω, επειδή 
τό ίππικον τού έν βήβαις εδρεύοντος Σερασκιέρη δέν έπαυεν έπιτιθέμε-
νον κατά τών έξω τής πόλεως σκηνούντων αγροτών, φονεϋον, διαρπά-
ζον τάς επαύλεις και άπάγον αιχμαλώτους, ένεκα δέ τούτου ό ξενικός 
στρατός ήναγκάζετο νά μένη διαρκώς άγρυπνος, ό Μοροζίνης απεφάσισε 
νά χρησιμοποίηση τό πλήθος τών εις τήν πόλιν χάριν ασφαλείας συρ-
ρευσάντων αγροτών Αλβανών, οΐτινες εθεωρούντο παρ' αυτού μάχιμοι 
και ανδρείοι. "Οθεν έσχημάτισεν έκ τούτων πέντε λόχους και εδωκεν εις 
τούς αρχηγούς αυτών όπλα, διά νά τά διανείμωσιν εις τούς ύπό τήν 
όδηγίαν αυτών άνδρας" άλλά και εις τινας Αθηναίους διένειμεν όπλα, 
ίνα καταστήση αυτούς θαρραλεωτέρους και έτοιμους έν ανάγκη προς 
άμυναν2, σκοπεύων έάν έπετύγχανε διά τών εγχωρίων Αλβανών ή 
δοκιμή, ν ' άντικαταστήση τούς ξένους μισθοφόρους, κατά τής άπλη-
στείας και απειθαρχίας τών όποιων είχον έγερθή πολλά παράπονα. 

Ά λ λ ' ή πρόσκαιρος εύπραγία τών Αθηναίων διεταράχθη έκ τής 
επεκτάσεως τής πανώλους. Όσημέραι ή όλεθρία νόσος, αφού έθέρισε 
τήν Πελοπόννησον, καίτοι μεγάλως έλαττωθεντος και άραιωθέντος τοΰ 
πληθυσμού αυτής έκ τών αλλεπαλλήλων πολεμικών καταστροφών, 
κατήρχετο νΰν και εις τήν Στερεάν Ελλάδα. Μεσοΰντος τού Δεκεμ
βρίου άνεφάνησαν πολλά κρούσματα μεταξύ τοΰ στρατού, προσεβλήθη
σαν δέ και τίνες Αθηναϊκάι οίκογένειαι. Τότε ό φρούραρχος Δολφϊνος 

1 Οί πλείστοι τών έν Ελλάδι ιατρών έπί τουρκοκρατίας κατήγοντο έκ Κρήτης. 
2 A Locatelli part. 2 p.24. 
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συνέστησε λοιμοκαθαρτήριον, ένθα έκαθαρίζοντο και άπελυμαίνοντο οί 
ύποπτοι, ένοσηλεύοντο οί πάσχοντες, έκαυσε δέ και τρεις οικίας, έν αίς 
συνέβησαν θάνατοι έκ νοσήματος. Και μεθ' όλας όμως τάς προφυλάξει; 
ή νόσος άντί νά έλαττωθή ηύξανε και μετεδίδετο μεθ' ορμής είς τόν 
στρατόν. Τό μίασμα έξηπλοΰτο και εις τάς νήσους και καθ' όλον τόν 
Εΰβοϊκόν κόλπον μέχρι Βόλου. 

Ταΰτα βλέπων ό Μοροζίνης συνεκάλεσε πολεμικόν συμβούλιον τή 2 
Ιανουαρίου 1688 (κατά τό νέον ήμερολόγιον) ή 1687 (κατά τό Ένετ ι -
κόν ήμερολόγιον), έν ω απεφασίσθη νά έγκαταλειφθή ή πόλις και νά συγ-
κεντρωθή ό στρατός χάριν προφυλάξεως είς τόπον ύγιεινότερον. Ταυτο
χρόνως συνεζητήθη, άν πρό τής εγκαταλείψεως ήτο ανάγκη νά κατα-
σκαφή ή πόλις και ν' άνατραπή ή Ακρόπολις. 

Ευτυχώς τό καταχθόνιον τούτο σχέδιον έματαιώθη όχι έκ σεβασμού 
πρός τήν αρχαιότητα και τήν τέχνην, άλλ' ένεκα ελλείψεως χρόνου και 
εργατών. "Οθεν εκρίθη επαρκές νά περιαιρεθώσι μόνα τά τείχη τής 
Ακροπόλεως και ή πόλις νά μείνη ώς ειχεν, οί δε κάτοικοι αυτής Χ ρ ι 

στιανοί νά μετακομισθώσι δι' Ενετικών πλοίων είς τήν Πελοπόννησον, 
ήτις είχεν ανάγκην κατοίκων, και είς τάς άλλας Ένετικάς κτήσεις. 

"Οτε ή άπαισία αύτη εϊδησις έκοινολογήθη και ήκουσαν οί Αθηναίοi, 
ότι έ λυτρωτής αυτών Μοροζίνης διενοείτο νά εγκατάλειψη τάς Α θ ή 
νας, αυτούς δέ χάριν εϋσπλαγχνίας νά διασκόρπιση μακράν τής ποθει-
νής πατρίδος, κατελήφθησαν ύπό μεγάλης άθυμίας και ελεγον πρός τούς 

Ενετούς : «Τοιαύτη δίδεται ήμϊν αμοιβή ; προσεκαλε'σαμεν ύμάς ώς 
σωτήρας χριστιανούς ! και τώρα μας βιάζετε νά φύγωμεν άπό τήν 
πατρίδα, έγκαταλείποντες πάσαν ημών τήν περιουσίαν !» Τότε οί προε-
στώτες, κατ ' έντολήν τής κοινότητος, ίκέτευσαν τόν Μοροζίνην νά μή 
έμμείνη εϊς τόσον άδικον και άπάνθρωπον άπόφασιν, άλλά ν' άφήση 
μόνον μικράν φρουράν έκ τριακοσίων μισθοφόρων έπί τής Ακροπόλεως" 
αυτοί δε ΰπέσχοντο νά συνεισφέρωσι μέν πάραυτα είκοσι χιλιάδας γρό
σια, νά συγκροτήσωσι δέ στρατόν έκ τρισχιλίων Αθηναίων και Α λ β α 
νών και νά συντηρώσιν έξ ίδιων όλόκληρον τήν φρουράν έπί εν έτος. 
Τούς τριακόσιους ξένους μισθοφόρους έζήτουν ιδίως ώς ικανούς πρός χει-
ρισμόν τού πυροβολακοΰ και έκγύμνασιν τών νεοσύλλεκτων. 

Πρός τήν γνωμην ταύτην άπέκλινε και ό αρχηγός τών μισθοφόρων 
Καίνιξμαρκ και ΰπέβαλε τήν πρότασιν έν πολεμικώ συμβουλίω" άλλ' ο 
Μοροζίνης αντέταξε τό δυσχερές τής τροφοδοσίας, ώς εκ τής άπό τής 
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θαλάσσης αποστάσεως" είπε δέ ότι εύκολώτερον θά ήτο εάν περιωρίζετο 

ό ολικός αριθμός εις χίλιους μόνον άνδρας όχυρουμένους έπί τής Ακρο

πόλεως, άπεχώρουν δέ οί επίλοιποι διά τών πλοίων. Ά λ λ ά καί τότε 

παρουσιάζετο άλλο άνυπέρβλητον έμπόδιον ή ελλειψις ικανού ύδατος, 

διότι αί έπί τής Ακροπόλεως δεξαμεναι ήσαν ανεπαρκείς. Τό αληθές 

όμως είναι ότι ό Μοροζίνης έπ' ούδενί λόγω παρεδέχετο νά έλαττωθή ό 

πράγματι ολιγάριθμος αύτοΰ στρατός, αποσπώμενων τριακοσίων εκλε

κτών ανδρών. Αίτιολογών δέ τήν περί εγκαταλείψεως τής πόλεως άπό-

φασιν πρός τήν Ένετικήν Γερουσίαν, έγραφε μεταξύ άλλων ότι, άφοΰ οί 

κάτοικοι έξ ανάγκης εμελλον νά έγκαταλείψωσιν τήν 'Αττικήν, δέν έβλεπε 

τί θά ώφελεΐτο τό δημόσιον ταμεϊον έκ πόλεως έρημωθείσης, ώστε νά 

διατηρή έν αυτή φρουράν ! 

Οί Αθηναίοι μαθόντες τά μελετώμενα καί προβλέποντες ότι θά 

έγκαταλείψωσι τήν πόλιν, παρεκάλεσαν τόν Μοροζίνην νά δώση εις 

αύτοϋς δύο πλοία, διά νά μεταφέρουν δι' αυτών εις Ζάκυνθον καί εις 

Ναύπλιον τά πολυτιμότερα των πράγματα, σκοπεύοντες νά έξασφαλί-

σωσι τάς οικογενείας των έν ανάγκη έσχατη έν Σαλαμϊνι και Αίγίνη. 

"Ωστε εκείθεν έκ του σύνεγγυς έπιβλεποντες τάς περιστάσεις έάν μέν 

έπιτύχη ή κατά τής Ευβοίας εκστρατεία νά έπανέλθωσιν έν τώ άμα εις 

τήν πατρίδα, έάν δέ όχι, νά καταφύγωσιν εις τήν Πελοπόννησον και εις 

άλλας νήσους. Προσεφεροντο δέ νά καταταχθώσιν οί μαχιμώτεροι ύπό 

τάς σημαίας τοΰ αγίου Μάρκου καί νά συναγωνισθώσιν μετά τών Ενε

τών κατά τήν μελετωμένην έκστρατείαν, έξ ής έξηρτάτο καί τής 

πατρίδος ή ύπαρξις. 

'Εκτός δέ τοϋ επικείμενου διασκορπισμού ανεφύη καί νέος κίνδυνος, 

ήρχισαν οί μισθοφόροι νά ύποβλέπωσι τούς εγχώριους καί περί τάς 

αρχάς Φεβρουαρίου 1688 (ή 1687 κατά τό 'Ενετικόν ήμερολόγιον) άνε-

καλύφθη ότι παρεσκευάζετο ύπό τίνων διαρπαγή καί λαφυραγωγία τής 

πόλεως, άλλά κατεστάλη εγκαίρως διά τών δραστήριων ενεργειών τοϋ 

φρουράρχου καί τής αϋστηράς τιμωρίας τών υποκινητών. 

Ένώ δέ τοιούτοι καί τοσούτοι κίνδυνοι έπεκρέμαντο. ή άπαισία 

πανώλης όλονέν έξηπλούτο καί έθέριζε τόν στρατόν, πυκνότεραι δέ καί 

οχληρότεραι όσημέραι εγίνοντο αί έπιδρομαί τού Σερασκιέρη. Τούτων 

ούτως εχόντων διέταξεν ό Μοροζίνης τούς Αθηναίους νά έτοιμασθώσι 

πρός άπόπλουν' διά νά τους παρηγόρηση δέ, ύπέσχετο ότι ή πολιτεία 

θά παραχώρηση εις τούς έκπατριζομενους γαίας μείζονος εκτάσεως τών 
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έγκαταλειπομένων, έν Πελοποννήσω ή καί έν οιαδήποτε άλλη έκ τών 
νεωστί κυριευθεισών χωρών, συγχρόνως δέ καί αποζημίωσα χρηματικήν 
άνάλογον έκάστω τών φυγάδων. 

Περίλυποι λοιπόν καί όδυρόμενοι οί Αθηναίοι διά τήν έγκατάλειψιν 
τής πατρίδος, κατήλθον μετά τής κινητής αυτών περιουσίας εις Πειραιά, 
περιφρουρούμενοι ύπό άποσπάσματος ταχθέντος πρός ύπεράσπισίν των 
κατά τών μισθοφόρων τών έκδηλούντων τάσεις πρός διαρπαγήν καί 
λεηλασίαν. Έπιβιβασθέντες δέ έπί Ενετικών πλοίων απέπλευσαν, έπί 
κεφαλής έχοντες ώς αρχηγούς καί εφόρους οι μέν εις Ναύπλιον τόν 
Σπυρίδιονα Περούλην, οί δέ εις Αίγιναν τόν Δημήτριον Γάσπαρην 
καί οί εις Σαλαμϊνα τόν άδελφόν αύτοϋ Πέτρον Γάσπαρην. Τών 
προκρίτων τούτων Αθηναίων διέσωσεν ήμϊν τά ονόματα ό ιστορικός 
Λοκατέλλης. 

Η νήσος Σαλαμίς, κοινώς Κούλουρη καλούμενη καί μέχρι σήμερον, 
έχρησίμευεν ανέκαθεν ώς πρόνειρον καταφύγιον τοις 'Αθηναίοις κατά 
τάς δεινάς αυτών περιπέτειας, διά τό αφανές καί άπόκρυφον ούτως 
ειπείν τής θέσεως. Εκεί λοιπόν καί πάλιν πλείσται οικογένειαι έζήτη-
σαν άσυλον καί δι' άλλην αίτ ίαν διότι εκείθεν, άναμενουσαι τήν εΰκαι-
ρίαν πρός έπάνοδον εις τήν πεφιλημένην πατρίδα, ακινδύνως ήδύναντο 
ενίοτε νά καλλιεργώσι καί τά γειτνιάζοντα έπί τής Αττ ικής κτήματα 
των δι ' άκατίων λάθρα περαιούμενοι έκ τής νήσου. 

Καί ούτω μέν έξεπατρίσθησαν οί πλείστοι τών κατοίκων σημειούμενοι 
εις εξ περίπου χιλιάδας" οί δέ ύπολειφθέντες δι' έλλειψιν πλοίων παρη-
κολούθησαν τούς Αλβανούς διά ξηράς καί διά τών όρέων πορευθέντες 
εις Πελοπόννησον, έκτος τίνων παρατόλμων ανδρών, οϊτινες προτιμή-
σαντες τούς μεγίστους τών κινδύνων άντί τού εκπατρισμού, απεφάσισαν 
νά οχυρωθώσιν Οπως όπως έπί τής Ακροπόλεως καί μετά τίνων άρμα-
τωλών έκ τών τής στερεάς Ελλάδος νά ύπερασπίσωσι μέχρι τελευταίας 
αναπνοής τό πάτριον έδαφος. 

Ταΰτα έγένοντο ύπερμεσοΰντος τοΰ μηνός Μαρτίου 1688 (ν. ήμ . ) . 
Μετά δέ τήν άπελευσιν τών Αθηναίων ό Μοροζίνης, πριν εγκατάλειψη 
μετά τοΰ στρατού τάς Αθήνας, έθεώρησε καλόν ν' άποστείλη εις Βενε-
τίαν ώς τρόπαιον τών κατορθωμάτων του έργα τινά τέχνης έκ τών 
καλλίστων, καί έκλέξας τά άριστα, τά έπί τοΰ δυτικού αετώματος τοϋ 
Παρθενώνος ανάγλυφα, άνεβίβασεν άμέσως καί έκ τοϋ προχείρου διά 
κλιμάκων τεχνίτας. διά νά τά άποσπάσωσιν άλλ' ϊνώ άνεσήκωνον τό 
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συγκρατούν αυτά γείσον, διά μιας ολα εκείνα, τά πνοής μόνον στερού
μενα συμπλέγματα, ώσεί φρικιάσαντα έκ της επαφής τών βέβηλων εκεί
νων χειρών, άπεχωρίσθησαν βιαίως άπό τού υψηλού αετώματος και 
καταπεσόντα κατά γής συνετρίβησαν είς θρύμματα ! . . . . 

Ούτε ό Ξέρξης, ούτε ο Σύλλας ούτε άλλος τις έκ τών βαρβάρων έπι-
δρομεων τοσούτον έπροξένησεν ολεθρον, οσον ο άνιερώτατος και πάντων 
βαρβαρώτατος Φραγκίσκος Μοροζίνης, ό διά τά κατορθώματα του Πελο
ποννησιακός έπικληθείς και μέ τό τού Δόγου αξίωμα τιμηθείς. Ό απαί
σιος ούτος άνήρ ό διά κρημνισμάτων άρξάμενος και έν μέσω ερειπίων 
τελειώσας τό καταστρεπτικόν έργον του, αφού είδε διαφεύγοντα τών 
χειρών του τά ανθρώπινα αγάλματα, έστρεψε τήν προσοχήν πρός τά 
τετράποδα και συναθροίσας οσους εύρε λέοντας, ένα έπί τής Ακροπό
λεως, άλλον παρά τό Θησείον και τρίτον πρό τοΰ Πειραϊκοΰ λιμένος, 
έφόρτωσεν είς τό έτοιμον νά έκπλεύση είς Βενετίαν πλοίον. Τοΰ άρχη-
γοΰ τό παράδειγμα φιλοτίμως μιμηθέντες και οί παρακολουθοΰντες 
αυτόν μισθοφόροι, έφορτωθησαν λαφύρων και κατήλθον πανστρατεια είς 
Πειραιά, όθεν έξέπλευσαν τή 6 Απριλίου 1688. Οί είς τήν Σαλαμίνα 
καταφυγόντες "Αθηναίοι ειδον τόν στόλον πλέοντα μακρόθεν πλησίστιον 
και έκ βάθους ψυχής βεβαίως κατηράσθησαν τούς καταστροφείς τής 
πατρίδος αυτών. 

Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 

Ε Κ TOΥ ΒΙΟΥ Τ Ω Ν Φ Υ Τ Ω Ν 

Κινητικότης τών φυτών. — Κινήσεις απότοκοι τής αναπτύξεως : ταλάντωσις, 
περιταλάντωσις, γεωτροπισμός, φωτοτροπισμός, θερμοτροπισμός, υδρο-
τροπισμός. Κινήσεις παρεμφερείς πρός τάς τών ζώων: κινήσεις νυχτι-
τροπικαί, ύπνος και έγρήγοραις τών φυτών, ατάσις νυκτερινή και στάσις 
ημερησία, κινήσεις άνακλαστικαι εξ επαφής, κινήσεις αυθόρμητοι, κινή
σεις πρωτοπλασματικαί. Μιμόζα ή αίδήμων και βιογραφία αυτής, 
ειπών αυτής έν ϋπνω καϊ είχών εν εγρηγόρσει. — 'Ρυγχωσια ή ευχέτις, 
είκών ϋπνον καϊ εγρηγόρσεως αυτής. 

Τό φυτόν είναι ζώον έγκεκλεισμένον είς ξυλίνην θήκην, ειπεν ό πολύς 

Όξλεϋ (Huxley) . Εί και ή είρκτή αύτοΰ τυγχάνει στενόχωρος σφοδρά 

και πάσαι αί ύπ' αύτοΰ τελούμεναι κινήσεις δυσκόλως ή ουδαμώς ύπο-

πίπτουσιν εις τήν αϊσθησιν τής οράσεως, ούχ ήττον ύπάρχουσι τοιαΰται 

ποικίλαι τό είδος και τόν σκοπόν. Ά ν οί οφθαλμοί τοΰ άνθρωπου ήσαν 

πεπροικισμένοι διά μείζονος οξυδέρκειας και μείζονος ικανότητος πρός 

άντίληψιν και τών ελαχίστων μεταβολών τής θέσεως τών διαφόρων 

σημείων και μελών τών ενόργανων όντων, αΐτινες χαρακτηρίζουσι τήν 

μή άδρανοΰσαν φύσιν, αναμφιβόλως θά διέκρινον έν τε τή ρίζη και έν 

τώ καυλώ, έν τε τοις άνθεσι και τοις φύλλοις τών φυτικών οντων δια

φόρους κινήσεις αδιαλείπτως και σκοπίμως τελουμένας. 

Έ κ τών κινήσεων τούτων αί μεν οφείλονται εις τήν βαθμιαίαν άνά-

πτυξιν πάντων τών μελών τοΰ φυτού συλλήβδην και καταπαύουσι 

τελούμεναι ευθύς ώς τό σχετικόν μέλος προσλάβη τήν τελείαν αύτοΰ 

άνάπτυξιν αί δέ χαρακτηρίζουσι τά διάφορα φυτικά όργανα μετά τήν 

τελείωσιν τής διαπλάσεως αυτών. 

Αί έκ τής διαπλάσεως τών φυτών απότοκοι κινήσεις διακρίνονται είς 

εξ διάφορα είδη, ήγουν τήν ταλάντωοιν, τήν περιταλάντωσιν, τόν γεω-

τροπισμόν, τόν φωτοτροπισμόν, τόν θερμοτροπισμόν και τόν υδρο-

τροττισμόν. 
27 
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Ή ταλάντωσίς είναι φαινόμενον κινήσεως χαρακτηρίζον γενικώς τήν 
άνάπτυξιν τών φύλλων, άπερ συνεπτυγμένα όντα τό κατ' άρχάς εντός 
τών οφθαλμών έκπτύσσονται βαθμηδόν καί άφιστάμενα τού καυλού τεί-
νουσι νά λάβωσι κάθετον έπ' αυτού στάσιν ή νά κυρτωθώσιν άντιθετως 
πρός τήν άρχικήν διεύθυνσιν. 

Η περιταλάντωσις ή περιέλιξις είναι κινητικόν φαινόμενον χαρακτη

ρίζον τόν αύξανόμενον καυλόν τοΰ φυτοΰ, ούπερ ή κορυφή καταφανέ

στατα, μάλιστα επί τίνων ειδών φυτών, ών οί καυλοί εχουσι τάσιν νά 

περιελίσσωνται πέριξ τών παρατυγχανόντων υποστηριγμάτων, περιγρά

φει καμπύλην γραμμήν παρεμφέρουσαν πρός έλικα, όφειλομένην δ' εις 

τό γεγονός ότι αδιαλείπτως καί διαδοχικώς έπιπροστίθεται καθ' έκάστην 

γενέτειραν ελάχιστον τ ι έπιμηκύνσεως. Οί τοιούτοι καυλοί καλούνται 

περιελικτοί, ή δέ περιέλιξις αυτών γίνεται ότέ μέν έκ δεξιών πρός τάρΐ-

στερά, ώς έπί τοϋ Λυκίσκου, ότέ δέ έξ αριστερών πρός τά δεξιά, ώς έπι 

τοΰ Κισσαμπέλου. 

Ό γεωτροπισμός συνίσταται εις φαινόμενον κινήσεως τοΰ φυτικού 

άξονος καί τών φύλλων, όφειλόμενον εις τήν έπίδρασιν τής βαρύτητος 

ή τής γήινης έλξεως έπί τών διαφόρων οργάνων τοΰ φυτοΰ. Τό ριζι-

κόν μέρος τοΰ φυτικοΰ άξονος, ανεξαρτήτως πρός τήν άρχικήν διεύ-

θυνσιν, προχωρεί κατά τήν άνάπτυξιν καθέτως έκ τών άνω πρός τά 

κάτω, αντιθέτως δέ κινείται αύξανόμενον τό καυλικόν μέρος τοΰ φυτι

κοΰ άξονος. Ή τοιουτότροπος διάθεσις πρός διεύθυνσιν τοΰ φυτοΰ δέν 

είναι τ ι σχετικόν, δέν είναι τ ι έξαρτώμενον έκ τών περιβαλλουσών συν

θηκών, άλλά χαρακτηρίζει τήν μυχίαν ύπόστασιν, τήν άτομικήν άρμο-

νίαν, αυτήν τήν ψυχήν τοΰ φυτοΰ. Πειραματικώς άποδείκνυται ότι, 

έάν διατάξωμεν σπόρον ούτως ώστε άνωθεν μέν αύτοΰ νά ύπάρχη 

χώμα, κάτωθεν δ' αύτοΰ άήρ, κατά τήν βλάστησιν ή ρίζα ή συνήθως 

έν τώ σκότει και τή υγρασία τοϋ χώματος διαβιούσα καί διατρεφομένη 

καϊ λειτουργούσα, καίπερ στερηθεϊσα τών συνθηκών τούτων, δέν δύνα

ται έν τούτοις ν' απαλλαγή τοϋ κράτους τοϋ γεωτροπισμού, άλλ' εξα

κολουθεί διευθυνομένη έν τώ αέρι έκ τών άνω πρός τά κάτω καθέτως, 

όμοίως και ό τοΰ φυτοΰ καυλός, όστις προώρισται ϊνα έκπτύσσηται 

καί λειτουργή έν τώ μέσω τοΰ ελευθέρου αέρος, κατά τό προκείμενον 

πείραμα, άν και έρημώται τών οικείων συνθηκών, οΰχ ήττον προχωρεί, 

κατά τήν άρχικήν έν τή φύσει αύτοΰ λανθάνουσαν παρόρμησιν, εντός 

τοΰ χώματος μόνον καί μόνον ϊνα ύπακούση εις τόν νόμον τής κινή-
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σεως αύτοΰ έκ τών κάτω πρός τά άνω. Τό φαινόμενον τού γεωτρο-
πισμοΰ έκδηλότερον παρίσταται εις τόν κύριον άξονα τού φυτοΰ, πολλώ 
δ' άσαφέστερον εις τάς διακλαδώσεις καί εις τά φύλλα. 

Ό δέ φωτοτροπισμός συνίσταται εις τάς κινήσεις άς έκτελοΰσι τά 
φυτά κατά τήν άνάπτυξιν των ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ φυσικοΰ φωτός. 
Έάν ο καυλός φυτοΰ αυξανομένου φωτίζηται πλαγίως, πρός πάσαν 
δ άλλην διεύθυνσιν έπικρατή σκιά ή σκότος, μετά παρέλευσιν χρόνου 
τινός καθίσταται καταφανής ή τάσις τοϋ φυτικοΰ καυλοΰ νά κατευ-
θυνθή πρός τό μέρος οπόθεν προσπίπτουσιν αί ήλιακαί ακτίνες καί είσέρ-
χηται τό διακεχυμένον φώς. Τό κινητικόν τοΰτο φαινόμενον ερμηνεύεται, 
έάν ληφθή ύπ' όψει ότι ό άνισος φωτισμός τών διαφόρων μερών τοΰ 
φυτοΰ έν γένει συνεπάγεται και άνισον άνάπτυξιν αυτών, καί δή τά 
μάλλον εκτεθειμένα εις τήν έπίδρασιν τοΰ φωτός μέρη προκόπτουσιν 
ήττον ή τά έν τή σκια διαμένοντα. Εντεΰθεν εϋνοητον Οτι, έάν τό 
ύπέργειον τμήμα τοΰ φυτικοΰ άξονος εχη τό κορυφαϊον μέρος έκτε-
θειμένον έκ τών πλαγίων εις τήν έπίδρασιν τοΰ διακεχυμένου ηλια
κού φωτός ή τών προσπιπτουσών φωτεινών άκτίνων, κατά μέν τό 
λοιπόν μέρος τού φυτοΰ τό εύρισκόμενον έν τώ σκότει ή αύξησις διενερ
γείται ταχύτερα καί εκτενεστέρα, τοϋθ' ό'περ φέρει έπιμήκυνσιν τών 
διαφόρων μερών, κατά δέ τό είς τό φώς έκτεθειμένον μέρος ή αύξησις 
τυγχάνει βραδύτερα καί στενωτέρα, τοϋθ' όπερ συνεπάγεται τήν καμ-
πύλωσιν αυτού πρός τήν θύραν τού φωτός. Φωτοτροπισμός άρα, ώς 
πρός τό φυτόν, εστίν ενδογενής τις αυτού δύναμις τρέπουσα τήν έπιφά-
νειαν τών μερών αύτοΰ καί διευθύνουσα αυτήν προς τό σημείον έξ ού 
προσπίπτει τό φώς. Τό ύπόγειον μέρος τοΰ φυτικοΰ καυλοΰ, ήτοι αί 
ρίζαι, ούδεμίαν έπίδρασιν υφίστανται έκ τοΰ φωτός, μόνον αί εναέριοι 
ρίζαι τών Όρχιοειδών καί τών Λιανών προδήλως φεύγουσαι τό φώς 
διευθύνονται μονίμως πρός τό έν σκια διατελούν μέρος. 

θερμοτροπισμος δέ είναι διάθεσίς τις τών μερών τοΰ αύξανομένου 
φυτού, έξ ής επέρχεται κάμψις αυτών, όταν αί διάφοροι έπιφάνειαι 
έκαστου έξ αυτών εκτίθενται εις άνισον θερμοκρασίαν. Ή τής θερμοκρα
σίας άνισότης κατά τάς διαφόρους επιφανείας φυτικοΰ τίνος μέλους συνε
πάγεται ανισότητα αναπτύξεως καί άρα διαφόρους βαθμιαίας κινήσεις, 
συμβαλλομένας είς τήν προσπέλασιν ή άπομάκρυνσιν τοϋ φυτικοΰ μέλους 
άπό τοΰ σημείου έξ ού έκπηγάζει ή θερμότης. 

' Υδροτροπισμος τέλος τών φυτών ή μάλλον φυτικών τίνων οργάνων ή 
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μελών τυγχάνει τό κινητικόν εκείνον φαινόμενον καθ' ο τίνα των οργά
νων έπιζητοΰντα ή άποτροπιαζόμενα τήν ύγρασίαν ποιοΰσιν ανάλογους 
κινήσεις πρός προσπέλασιν η πρός άπομάκρυνσιν άπ' αυτής. 

* 
* * 

Αί δ' ανεξάρτητοι της διαπλάσεως και αναπτύξεως τών διαφόρων 

φυτικών οργάνων κινήσεις, αί κινήσεις αί χαρακτηρίζουσαι τά τελείως 

διαπεπλασμένα φυτά καϊ τυγχάνουσαι παρεμφερείς πρός τινας τών κινή

σεων τών ζωικών όντων, ουσιωδώς δε διαφερουσαι τών άνωθι έκτεθει-

σών, οχι μόνον διότι ταχέως τελούμεναι άποβαίνουσι καταφανείς είς τον 

όφθαλμόν κατά τήν στιγμήν τής τελεσεως αυτών, άλλά και διότι τυγ-

χάνουσιν αυθόρμητοι, πηγάζουσαί έξ εσωτερικών αναγκών τού φυτικού 

οργανισμού ή και άνακλαστικαί έξ επαφής ή ερεθιστικής έντυπώσεως, 

αί κινήσεις αύται διακρίνονται : 

α ' ) είς κινήσεις καλουμενας νυκτιτροπικάς, χαρακτηριζούσας τήν έν 

έγρηγόρσει και έν ύπνω στάσιν διαφόρων οργάνων τοΰ φυτού και ούσας 

απότοκους τής ακτινοβολίας του φωτός. Τ ά φύλλα πολλών φυτών έκ τής 

οϊκογενίας τών Λαχανηρών διατίθενται διαφόρως κατά τάς δύο περι

πτώσεις τής έκθεσεως αυτών εις τό φώς και εις τό σκότος. Κατά μέν 

τήν πρώτην περίπτωσιν, καθ' ήν δηλαδή υφίστανται τήν έντύπωσιν τών 

φωτεινών άκτίνων ή και τού διακεχυμένου φωτός, τά φυλλάρια τείνονται 

και αφίστανται ώς πλείστον άπ' αλλήλων, κατά δέ τήν δευτεραν περί

πτωσιν, καθ'ήν δήλον ότι επικρατεί σκότος, τά φυλλάρια κλίνουσι και 

προσεγγίζουσι πρός άλληλα είτε διά τών άνω επιφανειών (τρίφυλλον, 

λαθούριον, μήδιον), είτε διά τών κάτω επιφανειών αυτών (φασήολος, 

Θέρμος). Αί κινήσεις αύται τυγχάνουσαι περιπλοκώτεραι παρά τή Μιμόζη 

περιγράφονται και ερμηνεύονται λεπτομερώς έν τή κατωτέρω ειδική 

παραγράφω. 

β') είς κινήσεις εξ επαφής, αϊτινες διαφέρουσι μέν κατά τήν έμφασιν 
καϊ παράστασιν τών προηγουμένων, δύνανται όμως νά παραχθώσιν, 
ουχί ύπό τής αλλαγής έκ τοϋ φωτός είς τό σκότος άλλ' ύπό μηχανικών 
ερεθισμών. Τοιαΰται κινήσεις χαρακτηρίζουσαι κατ' εξοχήν τήν αίδή-
μονα Μιμόζαν, ώς και τά φύλλα τών σαρκοβόρων φυτών, οία ή Δρο
σερά κτλ. 

γ ' ) είς κινήσεις αυθορμητους, συνισταμένας είς δονητικάς κινήσεις 
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κανονικάς τοϋ αίσχου τών φύλλων, ώς συμβαίνει έπί τής 'Ονοβρυχίδος 
ήτοι 'Ηδυσάρου του περιπελομένου ( H e d y s a r u m gyrans) . περιέργου 
ψυχανθοϋς φυτοΰ τών Ινδιών, ούτινος τό κύριον φύλλον φέρει κατά τόν 
μίσχον εκατέρωθεν άνά έν φυλλάριον πλάγιον συμμετρικόν πρός τό άντί-
στοιχον, εκτελούν κανονικώς κίνησιν άνυψώσεως και καταπτώσεως, κατα-
παυομένην όταν ή θερμοκρασία τυγχάνη κατωτέρα τών 22° , ή τού 
μίσχου τοΰ άνθους κατά τόν καιρόν τής ώριμάνσεως τών σπερμάτων, ώς 
παρατηρείται τοΰτο και έπί τοΰ Γαλάνθου, φυτοΰ έκ τής οικογενείας τών 
Αμαρυλλιδωδών φυομένου κατά τήν μέσην και μεσημβρινήν Εΰρώπην 
ώς και έν ταϊς παρακαυσίαις χώραις τής Ασίας, έμφανίζοντος δέ τούτο 
τό περίεργον ότι ό μίσχος τού άνθους, όταν πλέον τά σπέρματα ώριμά-
σωσι, μετά έπανειλημμένας δονητικάς κινήσεις κλίνει πρός τό έδαφος 
και έμβυθίζει τό άκρον αύτοΰ πρός έναπόθεσιν τών σπερμάτων έν τή γή . 

δ') είς κινήσεις πρωτοπλασματικάς, αϊτινες χαρακτηρίζουσι τό φυτι-
κον πρωτόπλασμα, είτε γυμνόν είτε δι' άμφιέσματος ή ελύτρου περιβε-
βλημένον, συνιστάμεναι είς τόν λεγόμενον φωτοτακτισμόν ή φωτοτα-
ξίαν, δήλον ότι εϋαισθησίαν ή άντίδρασιν τοΰ φυτικοϋ πρωτοπλάσματος 
πρός τήν δράσιν τοϋ φωτός. Τ ά κύτταρα τοϋ Μεσοκάρπον, πρασινο-
φύκους τινός ίνοειδους, έμφανίζουσιν έκαστον πλακόμορφόν τι χλωρο-
φυλλοϋχον σωμάτιον, όπερ έν τώ διακεχυμένω φωτί μεταλλάσσει θέσιν 
ούτως ώστε νά εύρίσκηται πάντοτε κάθετον έπί τών φωτεινών άκτίνων, 
αύτη δ' ή κίνησις διενεργείται ύπ' αϋτοΰ τοΰ πρωτοπλάσματος, όπερ 
κινούμενον μετατοπίζει τό χλωροφυλλικόν σωμάτιον. Έν τοις φύλλοις 
τών Βρύων και τίνων υδροβίων φυτών (Έλοδείας τής καναδαίας, Λέμνας 
κτλ. ) , οί χλωρολευκϊται (ήτοι χλωροφυλλοΰχα σωμάτια) μετακινούμενοι 
τίθενται πάντοτε παραλλήλως μέν πρός τάς όψεις τών φύλλων, Οταν τό 
φώς τυγχάνη άτονον, παραλλήλως δέ πρός τά πλάγια διαφράγματα, 
όταν τό φώς έντονον. 

* * 

Πάντες γνωρίζομεν τό φυτόν Μή μον άπτου, τήν Άκακίαν τήν ευαί-

σθητον, τήν αίδήμονα Μιμόζαν, ήν οί ποιηταί ώς και αυτοί οί βοτανι

κοί, ώς ό Λινναϊος, έταξαν ώς τό έμβλημα τής αίδοΰς. Τό περίεργον 

τοΰτο φυτόν λίαν πρωίμως έπεσπάσατο τήν γενικήν προσοχήν. 

Ό "Ελλην βοτανικός τής αρχαιότητος Θεόφραστος, άκμάσας κατά 

τήν τετάρτην πρό Χρίστου εκατονταετηρίδα, ποιείται μνείαν καϊ περι-
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γραφήν τοϋ φυτού τούτου. Ό περιηγηθείς τήν Παραγουάην Μαρτϊνος 

δέλ Βάρκο επέστησε τήν προσοχήν τών βοτανικών έπί τού έν λόγω 

φυτού κατά τό 1602. Αρχαίοι τίνες συγγραφείς άναφέρουσιν ότι φιλό

σοφος τις τής Μαλαβάρης παρεφρόνησεν έκ τοϋ μεγάλου ζήλου μεθ' ού 

ένέκυψεν είς τήν σπουδήν τών διαφόρων μερών τής Μιμόζης καί είς τήν 

μελέτην καί έρμηνείαν τών αίτιων τών κινήσεων άς εμφανίζει. 

Ό βασιλεύς τής Αγγλίας Κάρολος Β' ύπό περιεργίας αγόμενος έζή-

τησε παρά τής έν Λονδίνω βασιλικής Εταιρείας τών επιστημόνων τήν 

έρμηνείαν τών κινήσεων άς εμφανίζει ή Μιμόζα. Μετά μακράν μελέτην 

οί μέν τών εταίρων ώρισαν ώς αίτιον τοϋ φαινομένου τήν έν τώ φυτω 

ύπαρξιν αραιότατου καί κουφότατου τινός ρευστοΰ, οί δέ τήν ζωτικήν 

δύναμιν καί άλλοι άπέδωκαν τήν αισθητικότητα τοΰ φυτοΰ είς ιδίαν 

τινά τών φυτικών ινών ύφήν. Ή διάστασις αύτη τών γνωμών δηλοϋσα 

ανεπαρκή κατανόησιν τοΰ φαινομένου ουδαμώς ήρεσε τώ μονάρχη. 

Πολλοί ηθέλησαν ν' άποδώσωσιν είς τό φυτόν όλως θαυμάσιας ιδιό

τητας, ώς λ. χ. ότι ή αίσθητικότης αύτοΰ παρατηρείται μόνον, όταν 

δάκτυλοι παρθένου κόρης άπτωνται τοϋ φυτού. 

Πλεϊστοι μέν ποιηταί έψαλλαν έναμιλλως τά πλεονεκτήματα τού 

φυτοΰ, ουδείς όμως έξήρθη είς τόσην ποιητικότητα είς όσην ό "Αγγλος 

βοτανικός Δάρβιν λέγων : «Ακαταπαύστως συγκλονουμένη ύπό τής 

άβρότητος τών οργάνων της καί ύπό τής ύπερβαλλούσης ευαισθησίας 

της, ή πάναγνος Μιμόζα άποτροπιάζεται καί φοβείται και τήν έλαφρο-

τάτην έπαφήν. Ανησυχεί καί καταπλήσσεται οταν νέφος διαβατικόν 

ύποκλέπτη τάς ακτίνας τοΰ ήλιου. Έπί τή ελαχίστη πνοή άνεμου φρι

κιά καί περιστέλλεται έκ φόβου τής θυέλλης. Προσεγγιζούσης τής νυκτός 

καταβιβάζει τά βλέφαρα της, οτε δ' ήρεμος ύπνος άνακουφίσας κατέ-

στησεν ακμαία τά θέλγητρα της, αφυπνίζεται καί χαιρετίζει τήν αύγήν». 

Καί ταύτα μέν πάντα ποιητικώς ύπο τής φαντασίας τοΰ ανδρός 

ύπηγορεύθησαν, ΐδωμεν δέ νύν όσα πραγματικώς περί τοΰ έν λόγω 

φυτοΰ γνωρίζομεν. 

Τό ύπό τών βοτανικών M i m o s a pud ica κληθέν φυτόν ανήκει είς 

τήν μεγάλην φυτικήν οίκογένειαν τών Όσπριωδών ή Λαχανηρών, άπερ 

ώς πρός πλείστας επόψεις δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς οί τελειότερον 

διαπεπλασμένοι φυτικοί οργανισμοί. Φύεται αυτομάτως έν ταϊς θερμαϊς 

νώραις τής Αμερικής, έχει στέλεχος ακανθώδες ύψους μόλις ενός 

μέτρου, φέρει κατ ' Αύγουστον καί Σεπτέμβριον άνθη ροδόχροα ίανθί-
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ζοντα καί αποτελούντα κομψότατους κορύμβους, οί καρποί αυτού είσι 
χέδρωπες φέροντες πέριξ στοίχους σκληρών καί εύθυτενών τριχών. "Οσον 
δ' άφορα είς τά φύλλα, τά οποία κυρίως ένδιαφέρουσιν είς τό παρόν 
άρθρον, έκαστον αυτών φέρει έπί τοΰ κυρίου μίσχου δύο ζεύγη δευτε
ρευόντων μίσχων, ών έκαστος πάλιν φέρει άνά 15—25 ζεύγη φυλλαρίων. 

Τ ά μέρη ταΰτα συνδέονται πρός άλληλα, τοΰτ' εστί τά φυλ\λάρια 
πρός τούς δευτερεύοντας μίσχους, σχηματιζομένου ούτω συνθέτου πτε-
ροσχιδοϋς φύλλου, καί τά 
σύνθετα φύλλα προς τόν 
κύριον μίσχον, δι ' όζων 
καλουμένων κινητηρίων 
οιδμάτων, ών ή κατωτέρα 
επιφάνεια έπί μέν τών μί
σχων φέρει πολυαρίθμους 
τρίχας, έπί δέ τών φυλλα
ρίων τυγχάνει λεία. 

Καθ' όν δέ τρόπον τά 
φύλλα πλείστων όσπριο-
ειδών φυτών (λαθουρίου, 
φασηόλου, μηδίου), ούτω 
καί τά τής αίδήμονος Α 
κακίας έμφανίζουσι περιο-
δικάς κινήσεις καλούμενας 
κινήσεις εγρηγόρσεως καί 
κινήσεις υπνου. Τ ά φυλ-
λάρια άφιστάμενα κατά 
τήν ήμέραν άπ' άλλήλων 
κλίνουσι την έσπέραν προς 
τά κάτω καί πλησιάζουσι 

πρός άλληλα εφαπτόμενα διά τής ραχιαίας επιφανείας αυτών. Έ κ τών 
κινήσεων τούτων προκύπτει διά τό φυτόν τό όφελος ότι κατά μέν τήν 
νύκτα ή διακεχυμένη έν τώ αέρι ψυχρά δρόσος ψύχει τά είς αυτήν εκτε
θειμένα σώματα κατ' εύθύν λόγον τής επιφανείας αυτών, τό δέ φυτόν 
λαβόν τήν στάσιν τού ύπνου (είκών 1) παρουσιάζει ήσσονα έπιφάνειαν 
είς τήν νυκτερινήν άκτινοβολίαν και κατ ' άκολουθίαν αποβάλλει ήσσονα 
θερμασίαν έκ τοΰ σώματος αύτοΰ. Είναι τ ι ομοιον πρός τήν στάσιν ήν 

Εικων 1. 
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λαμβάνουσι τά ζώα εν γένει και ό άνθρωπος, όταν θέλωσι νά προφυλα-

χθώσιν έκ τοϋ ψύχους, περιστέλλοντα και συσπειροΰντα τό σώμα αυτών 

πρός έλάττωσιν της επιφάνειας έφ'ής έπιδρα τά ψΰχος. Αί κινήσεις αύται 

υπάγονται είς τάς αυθόρμητους ή άνακλαστικάς ή ένστικτους. Κύριον 

αϊτιον φαίνεται Οτι είναι τό φαινόμενον τής αναπνοής τών φυτών, τό 

όποιον τελείται, ώς γνωστόν τή επιδράσει τοϋ ήλιακοϋ φωτός. Κατά τήν 

νύκτα ουδεμία αναπνοή ή διαπνοή έπί τής επιφανείας τοϋ φυλλικοϋ 

πλατύσματος διενεργείται, 

τά ύγρά τοΰ φυτικοϋ ορ

γανισμού πλεονάζοντα και 

ούδαμόθεν εύρίσκοντα διέ-

ξοδον διενεργοϋσι πλη-

θωρικήν κατάστασιν τών 

άγγειωδών οργάνων και 

έπιφέρουσι σπάργωσιν και 

τάσιν τών κινητηρίων οι-

δμάτων, ή δέ σπάργωσις 

τών οργάνων τούτων φε'-

ρει τήν κλίσιν και κατα-

στολήν τών φύλλων και 

τών φυλλαρίων. Τουναν

τίον δέ άμα τή ήμερα 

κατάρχεται ή διαπνοή τού 

φυτοϋ έλαττοΰσα τά έν 

τοις όργάνοις ύγρά και 

έπιφερουσα τήν χάλασιν 

τών κινητηρίων οίδμά-

των, οπόθεν και ή τών 

φύλλων και φυλλαρίων 
ΕΙΚΩΝ 2 

έξέγερσις και άνάτασις τοΰτ'εστίν ή τής έγρηγόρσεως στάσις (είκών 2). 

Πλήν τούτων εκτελεί και άλλας έτι περιοδικάς κινήσεις τό απασχο

λούν ημάς φυτόν. Ό κύριος μίσχος έκαστου φύλλου καταπίπτει ήρεμα 

καϊ βαθμηδόν καθ' όλην τήν διάρκειαν τής ήμερας, παρουσιάζων τό 

μέγιστον τής κλίσεως περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου, καϊ είτα άνυψούται 

όμοίω τω τρόπω κατά τήν νύκτα, εμφανιζόμενος τελείως άνωρθωμενος 

κατά τόν βαθύν όρθρον. Αι δέ προκληταί ή ανακλαστικάι κινήσεις 
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τελούνται επίσης ύπό τών φύλλων και φυλλαρίων υφιστάμενων τήν 
έντύπωσιν προσψαύσεων άλλοτε άλλης εντάσεως, έάν δέ ή Ολη στάσις 
τών κινουμένων οργάνων μηδέν τ ι διαφερη εσωτερικώς τής στάσεως τοΰ 
ύπνου, εσωτερικώς όμως υπάρχει προφανώς πάντη διάφορος, διότι και 
καθ' ύπνον τά αίτια τά παράγοντα τάς προκλητάς κινήσεις ουδαμώς 
άποβάλλουσι τήν αποτελεσματικότητα αυτών. Κατά τήν ήμέραν δήλον 
ότι ή πρόσψαυσις ενός φυλλαρίου συνεπάγεται τήν κίνησιν αυτού τε και 
τοϋ αντιστοίχου πρός έφαρμογήν έπ' άλληλα, δόνησις ισχυρότερα επιφέ
ρει τήν σύγκλεισιν πολλών ζευγών φυλλαρίων, τέλος δέ βιαία συγ-
κλόνησις τοΰ φυτοϋ προκαλεί τήν σύμπτωσιν πάντων τών ζευγών τών 
φυλλαρίων. Ή πρός παρόμοιον αποτέλεσμα κίνησις παρατηρείται, και 
όταν οί ερεθισμοί έπενεχθώσι κατά τόν ύπνον τοΰ φυτοΰ, εννοείται όμως 
ότι τότε τό αποτέλεσμα δέν είναι πολύ κατάδηλον, διότι ήδη τά διά
φορα ευαίσθητα όργανα τού φυτοϋ έχουσι λάβει τήν περιεσταλμένην 
στάσιν τοΰ ύπνου. 

Ή τών φυλλαρίων σύγκλεισις διαρκεί ολίγον χρόνον μετά τήν άρσιν 
τοΰ ερεθισμού, τά δέ φυλλάρια έκ νέου αφίστανται άπ' αλλήλων έτοιμα 
όντα πάλιν νά κινηθώσιν ομοίως, έάν έπαναληφθή ό ερεθισμός. Τό φυτόν 
εμφανίζει ύπερβάλλουσαν έρεθισιμότητα. Οταν διατελή ύπό ύψηλήν θερμο-
κρασίαν, ώς συμβαίνει έν ταϊς τροπικαίς χώραις, ένθα και τυγχάνει αυτο
φυές. Όμοίως τό εντονον φώς, ή μετρία υγρασία, ή άκμαιότης και ή 
νεαρότης τού φυτού είναι άλλοι τόσοι παράγοντες ζωηρότερων κινήσεων. 

Νέφος τ ι διερχόμενον καϊ προσκαίρως έπισκιάζον τόν ήλιον, πυρεϊον 
άναπτόμενον εγγύς τοΰ φυτοΰ, σταγών μικρά οξέος τινός τιθεμένη μετά 
προσοχής καϊ ήσύχως, ή και δέσμη ηλιακών άκτίνων συγκεντρωθείσα 
διά φακού και προσπεσοΰσα έπί φυλλαρίου τινός, πάντα ταύτα προκα-
λοΰσιν άλλαγήν θέσεων 

Ό Desfonta ines έξηκρίβωσεν ότι ή Μιμόζα δύναται νά έθισθή πρός 
ψόφους καϊ κρότους λίαν απότομους, ώς είναι λ. χ. ό κρότος κυλιομέ
νης αμάξης έπί λιθόστρωτου, και νά δεικνύηται απαθής πρός αυτούς 
επαναλαμβανόμενους, ενώ πάσα άλλη ταραχή και ελαχίστη, ξένη πρός 
τόν ψόφον τόν άπότομον, άρκεϊ ίνα προκαλέση κινήσεις τοΰ φυτοΰ και 
σύγκλεισιν τών φυλλαρίων. 

Τό δέ περιεργότατον πάντων είναι οτι ή Μιμόζα εμφανίζει ούσιωδε-

στάτην ομοιότητα πρός τόν ζωϊκον όργανισμόν διά τού γεγονότος ότι 

βυθιζόμενη έν ατμόσφαιρα κεκορεσμένη χλωριοφορμίου ή θειικού αιθέρος 
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αποβάλλει τάς αισθήσεις αυτής και έπι ίκανόν χρόνον ουδαμώς άντιδο* 

πρός περιφερειακούς ερεθισμούς, Οπως ακριβώς συμβαίνει επί τού χλω-

ριοφορμισθέντος άνθρωπου. Οι ατμοί του χλωριοφορμίου καί τού αιθέρος 

δρώσιν έπί τού φυτικού πρωτοπλάσματος καθ' ον ακριβώς τρόπον και 

έπί τού τών ζώων. Τοιαύτη τις παρατήρησις θά ήτο βεβαίως αρκετή 

νά βεβαίωση τήν ύπαρξιν νευρικού συστήματος καί παρά τοις φυτοίς ή 

τουλάχιστον ένιοις έξ αυτών, έάν μή ύπήρχον αί τόσον λεπτομερείς 

μικροσκοπικάι ανατομικάι περίγραφαι τοΰ 'οργανισμού τών φυτών, αΐτι-

νες βεβαίως δέν έπιτρέπουσιν είς ούδένα λαβόντα γνώσιν αυτών νά σχη-

ματίση τήν ιδέαν οτι καϊ παρά τοις φυτοίς υπάρχει νευρικόν σύστημα 

ύφ' ήν έννοιαν άναγνωρίζομεν αυτό παρά τώ άνθρώπω και τοις ζώοις. 

Ό P a u l Ber t , έγκύψας μετά ζήλου είς τήν μελέτην τών κινητικών 

καί αισθητικών φαινομένων τής Ακακίας τής αίδήμονος, μεταξύ πλεί

στων άλλων αξιοπερίεργων ιδιοτήτων έσημείωσε και τό γεγονός ότι 

κατά τήν σύσπασιν τών φύλλων, ένώ άλόκληρον τό στέλεχος τού φυτού 

έχει περίπου θερμοκρασίαν ϊσην πρός τήν του περιβάλλοντος ατμοσφαι

ρικού αέρος, τά κινητήρια οίδματα εχουσι θερμοκρασίαν πολλώ κατω-

τέραν. Ή τοιαύτη απώλεια θερμότητος είς σημείον εχον μεγάλην λει-

τουργικήν σημασίαν έν τώ όλω όργανισμώ έχει βεβαίως σχέσιν πρός τά 

φαινόμενα τής θρέψεως, άπερ ώς άκολούθημα έχουσι τήν μείζονα ή ελάσ

σονα έντασιν τοϋ κυτταρικού ιστού, αύτη δ' ή άλλοτε άλλη εντασις 

τών χυμών κατ''έκεϊνο τό σημείον προσδίδει άλλοτε άλλην στάσιν είς 

τά φύλλα. 

Τό άμεσον ρεύμα ηλεκτρικής στήλης οΰδεμίαν έντύπωσιν παράγει έπί 

τής Μιμόζης, τουναντίον όμως τά φυλλάρια αυτής συμπίπτουσι κατά 

ζεύγη ταχέως έπί τή διόδω ρεύματος επαγωγικού παρεχομένου ύπό τού 

ρουμκορφείου πηνίου. Τά πρώτα γενόμενα έν ετει 1867 πρός τόν σκο-

πόν τούτον πειράματα οφείλονται είς τόν Γάλλον B l o n d e a u , όστις 

διεβίβασε τό έξ επαγωγής ρεύμα διά μιας μέν Μιμόζης έπί πέντε εξη

κοστά, δι' άλλης έπί δέκα καί διά τρίτης έπί είκοσι καί πέντε εξηκοστά 

τής ώρας. Ή μεν πρώτη έπι τέταρτον ώρας διετέλεσεν έν άπολύτω 

εκλύσει δυνάμεων καί μόνον μετά πάροδον ολοκλήρου ώρας ήρξατο 

βαθμηδόν συνερχομένη καί άνορθουμένη. Ή δέ δευτέρα διετέλεσεν ακί

νητος καϊ αναίσθητος έπί όλόκληρον ώραν, μεθ' ο λίαν βραδέως καί μετά 

κόπου πολλού κατώρθωσε ν' απαλλαγή τής ναρκώδους καταστάσεως. 

Τέλος δέ ή τρίτη περιέπεσεν είς κώμα βαθύ, θανάσιμον, έξ ού δέν άνέ-
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κυψε, θανατωθεϊσα ύπό τού ηλεκτρικού ρεύματος καί άποξηρανθείσα τήν 
ύστεραίαν. 

Ή δέ τών κεχρωσμένων άκτίνων τού φωτός έπίδρασις έπί τής δια-
πλάσεως, κινητικότητος καί αίσθητικότητος τής Μιμόζης τό πρώτον 
έμελετήθη έν ετει 1870 ύπό τού Παύλου B e r t , τελευταϊον δέ σχετικά 
πειράματα έποιήσατο ό πολύς Κάμιλλος Φλαμμαριών."Ωρας τινάς μετά 
διαμονήν ύπό κεχρωσμένους υάλινους κώδωνας, αί νεαραί Μιμόζαι δια
τίθενται άλλοτε άλλως, αναλόγως πρός τήν διαφόρου χρώματος φωτει-
νήν άκτινοβολίαν ήν υφίστανται. Έπτά ημέρας ύπό μέλανα ύάλινον 
κώδωνα τά φυτά άποβάλλουσι τελείως τήν εύαισθησίαν αυτών καί μετ 
οΰ πολύ θνήσκουσι, τό αυτό δέ αποτέλεσμα επέρχεται καί ύπό πράσινους 
κώδωνας. Τουναντίον όμως τά ύπό λευκούς ή ερυθρούς ή κίτρινους ή 
κυανούς ή ίανθίνους κώδωνας διαμείναντα φυτά έξακολουθοΰσι ζώντα 
καί αίσθανόμενα καί κινούμενα, διαφέρουσι μόνον κατά τήν άνάπτυξιν, 
μεγίστην ούσαν διά τά ύπό λευκούς κώδωνας, ήσσονα διά τά ύπό ερυ
θρούς, έτι ήσσονα διά τά ύπό κίτρινους, έλαχίστην τέλος ή καί μηδαμι-
νήν διά τά ύπό κυανούς καί ίανθίνους κώδωνας. Τ ά αποτελέσματα είς ά 
εφθασεν ο Κάμιλλος Φλαμμαριών διαφέρουσιν έν μέρει τών αμέσως 
άνωθι εκτεθέντων. Κ α τ ' αύτόν, τό μάλιστα ευνοούν τή αναπτύξει τής 
Μιμόζης είναι τό έρυθρόν, ώς φαίνεται έκ τού επομένου πειράματος. 
Μιμόζαι νεαραί σπαρεϊσαι τήν αυτήν ήμέραν καί βλαστήσασαι είς ΰψος 
2 ύφεκ. μετετοπίσθησαν ταυτοχρόνως καί έφυτεύθησαν, άφ'οΰ δ' ήρ-
ξαντο αναπτυσσόμεναι όμοτίμως ετέθησαν έν θερμοστέγη αμείωτου θερ
μοκρασίας ή μέν ύπό κώδωνα έρυθρόν, ή δέ ύπό πράσινον, ή τρίτη ύπό 
κυανοΰν καί ή τετάρτη ύπό κοινόν λευκόν κώδωνα. Δεκαπέντε ημέρας 
μετά ταύτα ήρξατο ήδη αισθητή γινομένη ή περί τήν άνάπτυξιν δια
φορά, ότε δέ μετά παρέλευσιν τριών μηνών έληξε τό πείραμα καί κατε-
μετρήθησαν τά τέσσαρα φυτά, ευρέθη ότι τό τού ερυθρού κώδωνος είχεν 
ΰψος 42 ύφεκ., τό τού πρασίνου 15 ύφεκ., τό τού λευκού 10 ύφεκ. 
καί τό τοΰ κυανού ουδαμώς ειχεν άναπτυχθή. 

Αί αυθόρμητοι περιοδικάι κινήσεις, είς άς υπάγονται, ώς εϊπομεν 

ανωτέρω, καί αί λεγόμεναι νυκτιτροπικαί κινήσεις, ήτοι μεταβάσεις άπό 

τής έν έγρηγόρσει στάσεως είς τήν έν ύπνω καί τανάπαλιν (πρβ. τάς 
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εικόνας), παρετηρήθησαν και έξηκριβώθησαν άχρις ώρας επί ένενήκοντα 

γενών φυτών, ών τό ήμισυ τοΰ άριθμοΰ αποτελείται εκ φυτών ανηκόν

των εις τήν οίκογενειαν τών Λαχανηρών ή Όσπριοειδών. Έ κ τών 

ευμοιρούντων τοιούτων κινήσεων φυτών άλλα μέν εισι δικοτυλήδονα ώς 

τά καρυοφυλλοειδή, τά μαλαχοειδή, τό λινον, ή βαλσαμίτις, ή νικο-

τιανή, άλλα δέ μονοκοτυλήδονα, ώς ή κολοκασία, ή μαράντη κτλ. , 

και άλλα τελος γυμνόσπερμα ώς αί πεΰκαι. 

Σημειωτέον όμως Οτι αναλόγως πρός τό είδος τών φυτών ή νυκτία 

στάσις ή άλλως ύπνος δέν είναι ή αυτή, τό αυτό δέ λεκτεον και περί της 

ημερησίας στάσεως 

ή άλλως έγρηγόρ-

σεως' ουσιώδες δια-

κριτικόν σημεϊον με

ταξύ τών δύο τού

των στάσεων είναι ή 

τελεία άντίθεσις, έάν 

λ. χ. ό ύπνος φυτοΰ 

τίνος εισαχθέντος είς 

σκότος ή επελθούσης 

τής νυκτός δηλοΰται 

διά καταπτώσεως 

τών φύλλων, ή έγρή-

γορσις αύτοΰ εισα

χθέντος εις φώς ή 

επελθούσης τής ημέ

ρας σημαίνεται βε

βαίως δ ι ' άνορθώ-

σεως τών φύλλων, 

και τούμπαλιν τού-

Είκών 3. του, έάν ό ύπνος δι ' 

άνορθώσεως τών φύλ

λων, ή έγρήγορσις διά καταπτώσεως. Πάσα αΰξησις τής εντάσεως τοΰ 

φωτός επαυξάνει τήν πρός τήν ήμερησίαν στάσιν κίνησιν. ώς και πάσα 

έλάττωσις αυτής επιφέρει μετατόπισιν προς τήν νυκτίαν στάσιν. 

Τά φυλλάρια τών λωτών, τών τριφύλλων, τών λαθουρίων, τών 

μηδίων, τών λαθύρων, τών κολουτεών κτλ. , λαμβάνουσι τήν νυκτίαν 
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στάσιν στρεφόμενα πρός τά άνω, ούτως ώστε εφάπτονται πρός άλλή-
λας αί άνω αυτών έπιφάνειαι, τοΰθ' όπερ αποτελεί τήν γενικωτέραν 
περίπτωσιν. Ή νικοτιανή άνορθοί τά άπλά αυτής φύλλα και φέρει 
εις έπαφήν πρός τόν καυλόν. Τουναντίον δέ τά φυλλάρια του λούπινου, 
τής ροβινίας, τής γλυκυρρίζης, τής γλυκίνης, τών φασηόλων, τών όζα-
λίδων, κλίνουσι πρός τά κάτω, ούτως ώστε εφάπτονται αλλήλων διά 
τών κάτω επιφανειών αυτών. Τοιοΰτό τ ι ποιεί και 'Ρυγχωσία η εύχέτις 
( R h y n c h o s i a praecator ia) , ής παρατίθενται εικόνες τής,έν έγρηγόρ-
σει στάσεως (εϊκών 3) και τής έν ύπνω (είκών 4). H 'Ρυγχωσία τυγχάνει 
κομψότατον κοσμη-
τικόν φυτον έκ τής 
οικογενείας τών Ό -
σπριοειδών, έμφανίζον 
πλείστας ομοιότητας 
προς τόν κοινόν φα-
σήολον. Αί κινήσεις 
τών φυλλαρίων αυτής 
παράγονται κατ' άκο-
λουθίαν μεταβολών 
τοΰ σχήματος τών βα
σικών μερών τού τε 
κυρίου και τών δευ
τερευόντων μίσχων, 
άπερ εκλήθησαν, ώς 
εϊπομεν και ανωτέρω 
περί Μιμόζης προκει
μένου, οίδματα κινη
τήρια. Έπί άλλων 
όμως φυτών τά κινητά 
φύλλα δέν φέρουσιν εύ- Είκων 4. 

διακριτους τας παρα 

τήν βάσιν τοΰ μίσχου έξοιδήσεις ταύτας. Συνηθέστερον αί νυκτιτροπικαί 

κινήσεις παρατηρούνται έπί τών κοτυληδόνων, τών αρχικών τούτων 

φύλλων, άπερ πρό τής συμφανοϋς βλαστήσεως διατελοΰσιν έγκεκλει-

σμένα εν τώ σπέρματι' ότέ μέν άνορθοΰνται και τείνουσι πρός έφαρμο-

γήν διά τών άνω επιφανειών αυτών, ότέ δέ καταπίπτουσι και κρέμαν-



422 ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ται παραλλήλως πρός τόν καυλόν τοΰ φυτοΰ. Τό δ' άξιοπεριεργότατον 
είναι ότι αί νυκτιτροπικαί κινήσεις τών κοτυληδόνων τυγχάνουσι τελείως 
ανεξάρτητοι τών όμοιων κινήσεων τών κυρίως φύλλων ότέ μέν αί 
κοτυληδόνες μόνον είσί κινηταί. τά δέ φύλλα τής κόμης ακίνητα, ώς 
συμβαίνει εις τάς κράμβας και τά γεράνια, ότέ δέ τουναντίον, τά 
κυρίως φύλλα κινούνται καί αί κοτυληδόνες άκινητοϋσιν, ώς συμβαίνει 
είς τήν νικοτιανήν. "Οσάκις δέ ταυτοχρόνως αΐ τε κοτυληδόνες καί τά 
φύλλα καταλαμβάνονται ύπό ύπνου παρά τισι φυτοΐς, ή διεύθυνσις τών 
κινήσεων αυτών έστι διάφορος, πολλάκις δέ καί αντίθετος. Ή άπό τής 
ημερησίας είς τήν νυκτίαν στάσιν μετάβασις τών φύλλων συνήθως 
γίνεται ουχί άποτόμως και δι ' ενιαίας κινήσεως, άλλά μετ ' άλληλου-
χίαν δονήσεων, ών ή καμπύλη δύναται νά χαραχθή, έάν κατά τό 
άκρον φυλλαρίου στερεωθή καταλλήλως αίχμηρόν όργανον άπτόμενον 
ακροθιγώς επιφανείας ήθαλωμένης. Έάν λ. χ. πρόκειται φύλλον τ ι νά 
εκτέλεση κίνησιν καθόδου άπό τής παραλλήλου είς τήν κάθετον επί 
τοΰ στελέχους θέσιν, άρχεται διά πτώσεως τίνος οπωσδήποτε αποτό
μου, είτα ήρεμα καί βαθμηδόν άνορθοΰται, χωρίς όμως νά φθάση είς 
τήν προ τής πτώσεως θεσιν, κατόπιν πάλιν πίπτει καί φθάνει χαμη-
λότερον τοΰ σημείου τής πρώτης πτώσεως καί ούτω καθεξής, έως άν 
τό εύρος τών δονήσεων καί ό χρόνος αυτών έλαττωθή καί βαθμηδόν 
μηδενισθή, οπότε καί τό φύλλον λαβόν τήν κάθετον φοράν έπί τοΰ 
καυλοΰ άκινητεΐ οριστικώς. 

Πρίν ή πέρας λάβη τό παρόν άρθρον, άναγκαίον θεωροΰμεν νά ε'ίπω-
μεν είδικώτερόν τινα περί τοΰ ζητήματος τών αίτιων, άπερ συνεπά
γονται ού μόνον τάς περιγραφείσας κινήσεις τοΰ φυτοΰ Μή μου άπτου, 
άλλά καί έν γένει τάς νυκτιτροπικάς τοιαύτας τάς χαρακτηριζούσας 
μέγαν αριθμόν δικοτυληδόνων, μονοκοτυληδόνων καί γυμνοσπέρμων 
φυτών. 

Τό ζήτημα τοΰτο άπό πολλών χρόνων άνακινηθέν καί ύπό πολλών 

βοτανικών καί άλλων επιστημόνων μελετηθέν διατελεί έτι και σήμερον 

ασαφώς πως λελυμένον. Τό μέγα πλήθος τών έξενεχθεισών γνωμών καί 

διατυπωθεισών θεωριών μαρτυρεί επαρκώς καί πειστικώς περί τής ασά

φειας τής λύσεως στηριζομένης έπί άλλων άλλοτε δεδομένων. 
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Ό ποιητής βοτανικός Δάρβιν παρατηρήσας ιδιαιτέρως έπί τής Μιμό

ζης Οτι ή αυτή κατάστασις τού ύπνου δύναται νά έπελθη και μετά 

πειραματικήν κόπωσιν τοΰ φυτού, έγνωμάτευσεν ότι αί νυκτιτροπικαί 

κινήσεις αυτής δυνατόν ν' άποδοθώσιν είς είδος τ ι έκλύσεως τών δυνά

μεων, είς είδος τ ι καταπονήσεως. 

Ό L a m a r c k ώς αίτιον έθεώρησεν άέριόν τι έκπεμπόμενον ύπό τής 

Μιμόζης καί έπί τή ελαχίστη ώσει ή επαφή. 

Ό Dut roche t δεχόμενος κατ ' αρχήν τήν ύπαρξιν νευρικοΰ συστή

ματος παρά τώ έν λόγω φυτώ, ούδεμίαν δυσκολίαν εύρισκε πρός έρμη-

νείαν τών παρατηρουμένων κινήσεων. Είναι ανάγκη κατά πρώτιστον 

λόγον ν' άποδειχθή διά μεθόδου επιστημονικής ή αντικειμενική ύπαρξις 

νευρώνων παρά τοις φυτοίς, πράγμα τό όποιον ουδείς τών μέχρι σήμε

ρον φυτολόγων ανατομικών καί φυσιολόγων δι' επιστημονικών επιχειρη

μάτων υπεστήριξε, καί είτα νά προσαγάγωμεν αυτό πρός έρμηνείαν 

κινητικών ή αισθητικών φαινομένων. 

Ή σήμερον γενικώς κρατούσα παρά τοις βοτανικοΐς δοξασία περί 

ερμηνείας τών άνωθι περιγραφέντων φαινομένων συνοψίζεται έν τοις 

έπομένοις : 

Τό αίτιον τών νυκτιτροπικών κινήσεων τών φυτών έγκειται έν ταϊς 

μεταπτώσεσι τής διαπνοής, ήτις καί αυτή ίθύνετα: ύπό τών τροποποιή

σεων τής εντάσεως τοΰ φωτός. Πρός εσπέρας ή διαπνοή επιβραδύνεται, 

τό ύδωρ πληθωρια έν τώ φυτικώ όργανισμω, τό κινητήριον οίδμα τών 

μίσχων καί μισχιδίων διογκοΰται και σπαργοϊ, τουναντίον δέ κατά τήν 

ήμέραν ή διαπνοή τελείται έντονος καί τό κινητήριον οίδμα στερείται 

ύδατος καί χαλάται . Έάν νΰν τό μήκος τοΰ ούτω πως κατά τήν νύκτα 

διογκουμένου ιστού τυγχάνη μείζον πρός τά κάτω ή πρός τά άνω, 

επέρχεται προφανώς έπιμήκυνσις σχετική τής κάτω επιφανείας καί κατ ' 

άκολουθίαν άνύψωσις τοΰ περιφερειακού μέρους. Τοιαύτη ή έξήγησις 

εκείνων τών νυκτιτροπικών κινήσεων, αϊτινες φέρουσι τά φύλλα καί τά 

φυλλάρια πρός τά άνω κατά τήν νύκτα. Τουναντίον δέ ή κατά τήν 

νύκτα πληθώρα τών υγρών έν τω κινητηρίω οίδματι άντί άνορθώσεως 

θά έπιφέρη κατάπτωσιν τών φύλλων, έάν ό ιστός τοΰ οϊδματος τυγ-

χάνη μάλλον ανεπτυγμένος κατά τό άνώτερον ήμιμόριον ή κατά τό 

κατώτερον. 

Έάν έξέλωμεν, λέγει ό V a n T i e g h e m , τό άνώτερον ήμιμόριον 

τοΰ κινητηρίου οίδματος Μιμόζης τινός καί έρεθίσωμεν τόν άνεχόμενον 
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μίσχον, παρατηροΰμεν τήν αϊσθησιν έπιδιαμένουσαν καϊ τήν άνόρθωσιν 
έπερχομένην βραδέως πως. 'Αφελόντες όμως τό κατωτερον ήμιμόριον, 
βλέπομεν τήν αϊσθησιν μηδενισθείσαν και τήν άνόρθωσιν τοϋ μίσχου 
ουδαμώς επερχομένων. "Εδρα άρα τον ερεθισμοϋ και τής κινήσεως τυγ
χάνει τό κατωτερον ήμιμόριον του κινητηρίου οΐδματος. Πειραματικώς 
απεδείχθη ότι μετά τόν έρεθισμόν τοΰ μισχιδίου, τά κύτταρα τοΰ κατω
τέρου ημιμορίου έκδιώκουσι ποσόν τι ύδατος, μεταβαίνοντος έν μέρει μέν 
εϊς τά μεσοκυττάρια διαστήματα, έν μέρει δέ εϊς τόν καυλόν τοΰ φυτοΰ 
καϊ έν μέρει εις τό άνώτερον ήμιμόριον τοΰ κινητηρίου οϊδματος, ώς έκ 
τούτου δ' επέρχεται χάλασις καϊ βράχυνσις τοΰ κατωτέρου μέρους, ένώ 
τουναντίον τό άνώτερον διαμένει άναλλοίωτον ή μάλλον επιμηκύνεται 
κατά τ ι . "Επεται άρα ότι άναγκαίως τό οίδμα σύνολον κυρτοΰται πρός 
τά κάτω καϊ επιφέρει τήν κατάπτωσιν τοΰ άνεχομένου μισχιδίου μετά 
τοΰ φυλλαρίου. "Οταν δέ μετά ταΰτα, άρθέντος τοΰ ερεθισμού, τά 
κατώτερα κύτταρα άνακτήσωνται τό άπολεσθέν ποσόν τοΰ ύδατος και 
διογκωθώσιν, ή όλη κατωτέρα μοίρα τού οίδματος επανέρχεται εις τήν 
πρό τού ερεθισμού κατάστασιν και ό μίσχος κατ' άκολουθίαν άνορθοΰ-
ται . Αί παρατηρήσεις αύται ανάγονται κυρίως είς τά κινητικά φαινό
μενα τοΰ φυτοΰ Μή μου άπτου, ένθα, συλλήβδην ειπείν, πρόκειται 
ουσιωδώς περί ειδικής τίνος συσταλτικότητος τοΰ πρωτοπλάσματος διε-
γειρομένης εκάστοτε και ύπό ελαφρότατης προσψαύσεως. Ούχ ήττον 
ομοίως έχει τό πράγμα και περί τών νυκτιτροπικών κινήσεων πάντων 
τών λοιπών φυτών, περί ων εν παρόδω έγένετο ανωτέρω λόγος. 

'Επίδρασίν τινα ωσαύτως άσκοΰσιν έπί τών κινητών φύλλων και αί 
θερμαντικαί ακτινοβολίαι. Πάσα τής θερμοκρασίας τής ατμοσφαίρας 
άνύψωσις, δρώσα κατ ευθείαν έπί τών κινητηρίων οίδμάτων επιφέρει είς 
τάς Όξαλίδας και ολιγώτερον είς τούς Φασηόλους αύξησιν τής σκλη-
ρότητος καϊ τής έξοιδήσεως και κατ' άκολουθίαν κίνησιν πρός τήν διεύ-
θυνσιν τής νυκτίας στάσεως. 

Ή χαρακτηρίζουσα τήν στάσιν ταύτην εκτροπή τών φύλλων έκ τής 

οριζόντιας είς τήν κάθετον πρός τά άνω ή πρός τά κάτω θέσιν σκοπόν 

έχει τήν έλάττωσιν τής νυκτερινής θερμαντικής ακτινοβολίας και τής 

έντεΰθεν ψύξεως τοΰ φύλλου, ήτις ούτω περιορίζεται είς ελάχιστον τ ι . 

Έάν φύλλα τινά τοιούτου τινός φυτοΰ άναγκάσωμεν διά προσηλώσεως 

νά μείνωσι κατά τήν νύκτα εκτεταμένα έν τή οριζόντια θέσει, παρατη-

ροΰμεν ότι τό ποσόν τής έπ' αυτών καταπεσούσης και συγκεντρωθείσης 
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δρόσου είναι άσυγκρίτω τώ λόγω άφθονώτερον εκείνου όπερ έδέχθη-

σαν τά έν νυκτερινή στάσει ή άλλως έν ΰπνω ευρισκόμενα φύλλα. Τ ά 

τοιαύτα άρα φυτά, ανάγκην έχοντα Οπως διακρατήσωσι και κατά τήν 

νύκτα τήν θερμοκρασίαν τού σώματος αυτών όσον ένεστιν άμείωτον, 

έπροικίσθησαν ύπό τής φύσεως διά τοΰ πλεονεκτήματος τών νυκτιτρο

πικών κινήσεων, αΐτινες πάντοτε μέν ούσαι ωφέλιμοι είς αυτά, μάλιστα 

δέ κατά τινας έποχάς σώζουσι τά φυτικά άτομα άπό τοΰ έκ ψύξεως 

θανάτου. 

Παρόμοιοι κινήσεις, ών τά αίτια άν και ατελώς γνωστά φαίνονται 

ότι έχουσι πλείστην άναλογίαν προς τά άνωθι εκτεθέντα, χαρακτηρί

ζουσι και πλείστα άνθη, τά οποία άναπετάννυνται άλλα είς άλλην ώραν 

τής ημέρας ή τής νυκτός κατά περιοδικότητα είκοσιτετράωρον, είτε 

προς τόν σκοπόν τοΰ προφυλάξαι τήν γΰριν αυτών άπό τής δρόσου τής 

νυκτός, είτε πρός τόν σκοπόν τοΰ άποφυγείν τήν έπήρειαν τού άνεμου 

ή τήν όλέτειραν έπίσκεψιν διαφόρων εντόμων."Οσα έκ τών ανθέων γονι

μοποιούνται τή φροντίδι νυκτινόμων εντόμων μεταφερόντων τήν γον;-

μοποιόν κόνιν άπό τοϋ άρρενος είς τό θήλυ άνθος, συμφέρον βεβαίως 

έχουσι νά διανοίγωσι τούς κάλυκας αυτών κατά τήν νύκτα μόνον. 

Τοιοϋτό τ ι συμβαίνει έπί τοΰ φυτοΰ Σιληνοΐ) τον ιπικλινονς, όπερ μόνον 

κατά τήν νύκτα άναπετάννυσι τά έαυτοΰ άνθη και έκχύνει τήν ήδείαν 

εύωδίαν του, τήν δέ πρωίαν τά πέταλα τοΰ άνθους περιστελλόμενα συγ-

κλείονται καϊ μόνον ή κάτω επιφάνεια αυτών σκοτεινώς πράσινη παρα

μένει ορατή. 

Τό άνθος τοΰ Τραγοπώγωνος τών αγρών συγκλεεται άμα τή ήμερα. 

Τ ά άνθη πλείστων ειδών έκ τών Συνθέτων άναπετάννυνται πρό τής 

έκτης πρωινής ώρας και συγκλείονται περί τήν δεκάτην. Ό "Αγγλος 

βοτανικός J o h n L u b b o c k φρονεί ότι αί κινήσεις αύται ούσαι σκόπιμοι 

προτίθενται τήν άπό τών μυρμήκων προστασίαν τοΰ άνθους και τήν 

ύποδοχήν τών μελισσών, αϊτινες περιφέρονται είς τά άνθη κατά τάς 

πρωτας ώρας τής αυγής, όποτε ή δρόσος περιλούει εισέτι τήν βλάστη-

σιν. Τ ά άνθη δέ τά όποια στερούνται γλοιωδών επιφανειών, τριχών 

σκληρών και ούλων, μορίων ολισθηρών, πάντων έν γένει τών μέσων 

προστασίας κατά τής επιδρομής τών μυρμήκων, συμφέρον έχουσι νά 

διανοίξωσι τόν κάλυκα αυτών λίαν πρωί, ίνα δεχθώσι τήν έπίσκεψιν τών 

προσκομιζουσών τήν γΰριν μελισσών, καϊ ειτα νά συγκλείσωσιν αυτόν 

πρό τής άφίςεως τών μυρμήκων. 
28 
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Ασχέτως πρός τά αιτια ών απότοκοι τυγχάνουσιν αί τοιουτότροποι 
πολλών ανθέων κινήσεις, ύπομνηστέον ότι ό μέγας βοτανικός Λινναϊος 
είχε κατορθώσει εις τόν έν Ούψάλη βοτανικόν κήπον νά κατάρτιση τό 
περίφημον ανθικον ώρολόγιον, άποτελούμενον έξ είκοσιτεσσάρων διαφό
ρων φυτών ών οί κάλυκες άνοιγόμενοι έσήμαινον μάλλον ή ήττον ακρι
βώς τάς 24 ώρας του ημερονυκτίου. Σημειωτέον όμως ότι αυστηρά 
ακρίβεια μέχρι τοιούτου βαθμού δέν είναι ποσώς δυνατή, διότι τό αυτό 
φυτόν δύναται ν' άναπετάση τόν κάλυκα αυτού είς άλλοτε άλλην ώραν 
τοΰ ημερονυκτίου αναλόγως πρός τήν διαύγειαν ή ζοφερότητα τού ουρα
νού, αναλόγως πρός τήν ύγρότητα ή ξηρότητα τής ατμοσφαίρας. 

ΡΑΦΑΗΛ ΒΟΥΡΟΣ 
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α ' . Μπεκήδες. 

Τ ή 6η Μαίου μετέβην είς τό χωρίον Μπεκήδες άφιστάμενον τού μέν 

Αλμυρού πεζή έπτά ώρας, τού δέ εγγυτάτου σιδηροδρομικού σταθμού 

Όρμάν Μαγούλα ήμίσειαν τό πολύ ώραν. 

"Εμπροσθεν τού χωρίου ύψοΰται γηλοφικόν έπαρμα άποκλείον τήν 

θέαν αυτού άπό τού σταθμού. Έπ' αυτού κείται ναός τού Άγιου Α θ α 

νασίου, Οστις είναι ορατός άπό τού χωρίου Ίνελί. Ούτος ήν πριν βυζαν-

τηνός' διότι έκτος τής οικοδομής, ούσης έκ πώρου λίθου, τής πρός Α . 

κόγχης λίαν πλατείας, τών έπί πλακών γλυπτών βυζαντηνών κοσμη

μάτων καί τών βυζαντηνών κεράμων, άς έν τώ προαυλίω αυτού παρε-

τήρησα, άλλά καί ή αγιογραφία τών τοίχων τού ναού τοιούτο τ ι έμαρ-

τύρει. Είναι δέ ρυθμού βασιλικού καί ξυλόστεγος. Τώ 1893 ό έκ Βώλου 

μοναχός Ζωσιμάς Έσφιγμενίτης έπισκεψάμενος τόν ναάν αναφέρει ό'τι 

ούτος είχεν ώς ύποστηρίγμ,ατα τής στέγης κίονας λίθινους έξ αρχαίου 

ελληνικού ναού καί περιεβάλλετο «ύπό δάσους άγριαπιδεών 1, σήμερον 

τό δάσος εξέλιπε κοπέν ύπό τών Τούρκων τω 1897, ό δέ ναός έμπρη-

σθείς τω 1895 τυχαίως έγένετο παρανάλωμα τού πυρός. Βραδύτερον 

δέ τώ 1899 άνωκοδομήθη ύπό τών κατοίκων, άλλ' οί κίονες κατεστρά-

φησαν καθ' ολοκληρίαν τιθέντες ώς έγγώνιοι λίθοι. Έν αύτω εύρον 

πλάκας τινάς έκ λευκού λίθου αρχαίας, ών ή μία ούσα αγία Τράπεζα 

φέρει κοσμήματα έγγλυπτα γεωμετρικά, έπί δέ τών πλευρών τρεΐς 

σταυρούς μετά γραμμάτων έπί τών άκρων τών κεραιών : 

"Ετερα δέ τεμάχια φέρουσι διάφορα κοσμήματα έγγλυπτα βυζαν-

τηνά, ών εν έντετείχισται άνωθεν τής δυτικής θύρας. Ή ζωγραφιά τών 

1 Ζωσιμά Έσφιγμενίτου «Προμηθευς», Ε ' , Ιούνιος 1893, 
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εικόνων και τών τοίχων ήσαν έργα. κατά Ζωσιμαν Έσφιγμενίτην, τών 

αρχών τοΰ Ι θ ' αιώνος. Παρέλαβον δέ συνωδά τή ύπ' άριθ. 24690 π. έ. 

διαταγή τοΰ Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών 'έν άνάγλυφον ρωμαϊκής 

τέχνης μετ' επιγραφής, πλάκα όρθογώνιον μετά βυζαντηνών κοσμημάτων 

και επί τών πλευρών τοΰ πάχους ψηφισμάτων απελευθερώσεως δούλων. 

Δέν εύρον δέ και τάς ύπό τοΰ Heuzey δημοσιευθείσας δύο επιτύμ
βιους έπιγραφάς 1 

Α Φ Θ Ο Ν Ε Τ Ω Άφονέτω Λ Λ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Κα]λλίστρατος 

Μ Α Ν Ι + ΕΩ Μανιχέω Η Σ Α Ρ Ε Τ Ο Υ Ήγη]σαρέτου 

Συμπεραίνω άδιστάκτως ότι ό έπί τοΰ γηλοφικοΰ τούτου έπάρματος 
κείμενος αρχαίος βυζαντηνός ούτος ναός τοΰ Άγιου Αθανασίου κατέχει 
την θέσιν αρχαίου τινός έλληνικοΰ ναοΰ. 

β'. Άλχανί. 

Τό χωρίον τοΰτο κείται βορειότερον τών Μπεκήδων, άφιστάμενον 
μίαν ώραν αυτών μεταξύ αύτοΰ και τοΰ πρώτου αριστερά ύψοΰται 
λόφος, όστις φαίνεται τεχνητός και στρογγυλός τό σχήμα έπιστεφόμενος 
ύπ' ακροπόλεως τής λίθινης λεγομένης περιόδου' πληθύς συντριμμάτων 
κεράμων καλύπτει τάς πλευράς αύτοΰ και τούς πέριξ αγρούς. Φαίνεται 
ότι εκείτο τό πάλαι ένταΰθα πελασγική τις πολίχνη έκ τών περιοικίδων 
τή Σκοτούση. σωζόμενη και κατά τούς ιστορικούς χρόνους. Έν δέ τω 
Άλχανί παρατηρούνται έντετειχισμένοι αρχαίοι λίθοι αρχιτεκτονικοί και 
έν αύτοΐς ευρέθη ύπό τοΰ ιερέως τοΰ χωρίου τεμάχιον ψηφίσματος τοΰ 
Δ ' π. Χ . αιώνος. Έν δέ τω πρός Δ. τοΰ χωρίου κειμένω ναώ τής 
'Υπαπαντής τού Χρίστου, κεχωσμένω μέχρι τής στέγης έν τή γή, 
παρετήρησα λείψανα τινα αρχιτεκτονικής συγκείμενα έκ τίνων κιονόκρα
νων, ων 'έν κορινθιακού ρυθμοΰ, έτερον δέ βυζαντηνοϋ, σπονδύλων κιό
νων και μετωπών έκ λευκοΰ λίθου, άπερ και ό Heuzey αναφέρει απο
δίδων αυτά είς τό θετίδειον, άτόπως καθ' ημάς" διότι κατά τόν μεταξύ 
τού τυράννου τών Φερών Αλεξάνδρου και τοΰ στρατηγού τών Θηβαίων 
Πελοπίδου πόλεμον έν έτει 306 π. Χ . ό Πελοπίδας κατέλαβε τό θ ε τ ί 
δειον, είς ό άπήντησεν αυτόν ό Αλέξανδρος Φεραίος 1. Ό δέ Πολύβιος 

1 Leon Heuzey M i s s i o n d e M a c e d o i n e , a p p e n d i c e , 1876, άριβ. 208 
καΐ 209. 
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περιγράφων τόν έν έτει 197 π. Χ . πόλεμον μεταξύ τοΰ Τίτου Φλαμι -

νίνου και Φιλίππου τού Ε ' , λέγει ότι ό μέν Φίλιππος κατέλαβε τό 

Μελάμβιον τής Σκοτουσαίας, ό δέ Τίτος τό θετίδειον τής Φαρσαλίας 2· 

Κατά ταύτα τήν θέσιν τοΰ θετιδείου δέον νά άναζητήσωμεν έν τή 

Φαρσαλία γή, ένώ τουναντίον τό Άλχανί κείται εγγύς τή Σκοτούση. 

Ό ναός τοΰ χωρίου είναι μικρός και σκοτεινός κοσμούμενος ύπό χρυ-

σοποικίλτου εικονοστασίου (τέμπλου) και τοιχογραφιών. "Ανωθεν δέ τής 

δυτικής θύρας τής νεώς άναγινώσκεται έφ' ύγροΐς : 

«+ Άνιγέρθι και ίστορίθει ό θίος και πάνσεπτος ναός τής Υπεραγίας 

δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άοιπαρθένου Μαρίας τής έπωνομαζομένης 

καϊ Υπαπαντής διά συνδρομής πάντων τών Χριστιανών τοΰ αύτοΰ 

χωρίου Άλχανί , άρχιερατεύοντος τοΰ πανιερωτάτου κυρίου Ιακώβου, 

ίερατεύοντος δέ τοΰ έντιμωτάτου Μιχαήλ ιερέως έτος Ζ C Μ Δ ' (=1733) ' 

χειρ Θεοδοσίου έκ χώρας Αγυιάς» . 

γ'. Άρναουτλί. 

Τό χωρίον τοΰτο αφίσταται ήμίσειαν περίπου ώραν τοΰ προμνημονευ-
θέντος κείμενον έπί λόφου περιβρεχομένου ύπό δύο βραχιόνων τού αυτόθι 
πηγάζοντος Όγχηστοΰ, έπί τών όχθων τοΰ όποιου κατέζευξεν ό Φίλιπ
πος δύο ημέρας πρό τής έν Κυνός Κεφαλαίς μάχης. Έπί τού νεόδμη
του ναοΰ αυτού έπ' ονόματι τού Ά γ . Αντωνίου έντετείχισται έπϊ τής 
Α. πλευράς λίθος φέρων έπιτύμβιον έπιγραφήν. Μεταξύ δέ τούτου και 
τού χωρίου Σουπλί κείνται ακριβώς έν τώ μέσω τά ερείπια τής 
Σκοτουσης. 

Σ Κ Ο Τ Ο Υ Σ Α 

Ή πόλις αύτη εκείτο δύο χιλιόμετρα δυτικώς τοϋ χωρίου Σουπλί. 

Και ή μέν ακρόπολις όμοια ούσα τή τών Φερών εκείτο έπί όμαλοΰ 

λόφου ύψους 434 μέτρων, ή δέ περιφέρεια τών τειχών ήτο 3 — 4 χιλιο

μέτρων. Και ή μέν ακρόπολις έκ τών τειχών σήμερον διέσωσεν ένα 

μόνον λίθον όρθογώνιον (μήκ. 2 μ , 55 , πλ. 0 μ ,60 πάχ.)· έπ' αυτής δέ 

προσφάτως ήνεώγησαν δύο τάφοι έχοντες μήκος μέν 2 μ , πλάτος δέ 

O μ ,65 , βάθος δέ σωζόμενον νύν 0 μ , 55 ' οί έπί τών πλευρών λίθοι έχουσι 

1 Πλούταρχ. βίος Πελοπιδου, κεφ. X X X Ι Ι . 
2 Πολύβ. Ι', 43. 



430 ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΝ ΣΚΟΤΟΥΣΗΣ 

μήκος 2μ καϊ πλάτος O μ ,65 και πάχος 0 μ ,27" άνωθεν δέ ήσαν κεκα

λυμμένοι διά δύο ορθογωνίων λίθων πώρινων τοϋ αύτοϋ πάχους. Μεταξύ 

δέ τής ακροπόλεως και τών τειχών τής πόλεως κείται τό κρηπίδωμα 

διασήμου τινός κτιρίου έκ μεγάλων ορθογωνίων λίθων μήκους 10 μ ,56, 

πλάτους δέ ίσου καϊ πάχους 0 μ ,80 , διηρημένον είς δυο ίσα μέρη. Και 

άλλαχού εντός τής περιφερείας τών τειχών κείνται κρηπιδώματα οικιών 

και συντρίμματα κεράμων και αγγείων αντικρύ δέ τής ακροπόλεως 

πρός Α. ύψοΰται έτερος λόφος, όστις θά ήτο προμαχών. Τά τείχη τής 

πόλεως είναι άσημα νύν και κεκαλυμμένα ύπό θάμνων πρός Β. δέ 

παραλλήλως τών τειχών ρεί ό κυριώτερος βραχίων τοϋ 'Αγχηστοΰ και 

παρά τήν πλευράν ταύτην τών τειχών σώζεται χάνδαξ. 

Ή πόλις αύτη είναι πανάρχαια πελασγική, θεωρούμενη τό πάλαι ώς 

μητρόπολις καϊ καθέδρα τών Πελασγών" διότι και οί περι θεσσαλικών 

αρχαιοτήτων έκ τών αρχαίων γράψαντες Κινέας, Μνασέας και άλλοι έθεώ-

ρουν αυτήν ώς έδραν τοΰ πανάρχαιου θεσσαλικού μαντείου τής Δωδώ

νης, έξ ού μετηνέχθη τό όμώνυμον μαντείον βραδύτερον είς "Ηπειρον 1. 

Έν τούτοις όμως καίπερ αρχαιότατη δέν αναφέρεται έν τώ κατα-

λόγω τών νεών ύπό τοΰ Όμηρου. Κατά δέ τούς ιστορικούς χρόνους 

συχνάκις ύπό τό όνομα τοΰτο μνημονεύεται ύπό τών αρχαίων συγγρα

φέων. Και ό μέν Ξενοφών αφηγούμενος τά κατά τήν πορείαν τοΰ 

Αγησιλάου καϊ τήν έπάνοδον αύτοΰ διά Θεσσαλίας τώ 397 λέγει : 

«Λαρισαίοι μέν ουν και Κραννώνιοι καϊ Σκοτούσιοι και Φαρσάλιοι σύμ

μαχοι όντες Βοιωτοίς και πάντες Θεσσαλοί, πλήν οσοι αύτοΰ φυγάδες 

τότ' έτύγχανον, έκακούργουν αυτόν (τόν 'Αγησίλαον) έπακολουθοΰντες 2 » . 

Έν έτει δέ 307 π. Χ . Διόδωρ ος ό Σικελιώτης 3 και ό Πλούταρχος 4 

και ο Παυσανίας 5 άναφέρουσιν ομοφώνως ότι, ένώ ή πόλις ήτο σύμμα

χος τοΰ τυράννου τών Φερών Αλεξάνδρου, κατελήφθη έξ απρόοπτου 

ώς και ή Μελίβοια, ένώ ήκκλησίαζεν έν τώ θεάτρω, ύπ' αύτοϋ παρα-

σπόνδως, Οστις περιστήσας τούς δορυφόρους τούς μεν κατοίκους ήβηδόν 

άπέσφαξε, τά δέ πτώματα αυτών έν τή πρό τών τειχών τάφρω έρριψε, 

τήν δέ πόλιν διήρπασε. Καϊ τότε μέν ήρημώθη ή πόλις. τών ολίγων 

1 Στράβ. έν Επίτομη, Ζ, 7. 
2 Ξενοφ 'Ελλην. Δ ' , 3. 
3 Διόδ. Σιχελ. Ι Ε ' , 75. 
4 Πλουταρχ. βίος Πελοπ. 29. 
5 Παυσαν. ς ' , 3, 
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μεινάντων Σκοτουσαίων, κατά Παυσανίαν, καταλιπόντων τήν πόλιν 

ύπ' ασθενείας έν τώ Λαμιακώ πολέμω. Βραδύτερον δέ συνωκίσθη ή 

πόλις. Πλησίον αυτής έπεσε μαχόμενος καϊ ό ανδρείος στρατηγός τών 

Θηβαίων Πελοπίδας κατά τού τυράννου 1. 

Συχνάκις δέ αναφέρεται ή πόλις καϊ κατά τούς Μακεδόνικους πολέ

μους. Διότι ό τε Πολύβιος 2 καϊ ό Λίβιος 3 ίστοροΰντες τόν κατά Φιλίπ

που τοΰ Ε ' Ρωμαϊκόν πόλεμον μνημονεύουσιν αυτής. Έν έτει λοιπόν 

197 π. Χ . ό ύπατος τών "Ρωμαίων Τίτος Κοίντιος Φλαμινϊνος παρα-

κολουθών τάς κινήσεις τοΰ βασιλέως Φιλίππου τοΰ Ε ' έπειράθη νά 

άλωση τάς Φθιώτιδας Θήβας" αποτυχών δέ ύπεχωρησεν εις τάς Φεράς, 

ένθα οί πρόσκοποι αϋτοΰ συνηντήθησαν μετά τών τού βασιλέως Φιλίπ

που και μετά μικράν άψιμαχίαν πρός κατάληψιν τών υπερκειμένων τής 

πόλεως λόφων αμφότερα τά αποσπάσματα ύπεχώρησαν. Και ό μέν 

Φίλιππος ύποχωρών έστρατοπέδευσε παρά τάς όχθας τού 'Ογχηστοΰ 

πρός δυσμάς τών Φερών καϊ τής Σκοτούσης, ό δέ Φλαμινίνος έν Ε ρ έ 

τρια τής Φθιώτιδος" αμφοτέρων δέ οί στρατοί διά τών κινήσεων των 

έτεινον νά καταλάβωσι τήν Σκότουσαν, έν ή υπήρχε μεγάλη αποθήκη 

σίτου καϊ τροφίμων. Και ό μέν Φλαμινϊνος κατέλαβε τό Θετίδειον έπί 

τής Φαρσαλίας χώρας, ό δέ Φίλιππος τό είς ίσην άπόστασιν έξ αντιθέ

του κείμενον Μελάμβιον, έπί τής Σκοτουσαίας. Κατά δέ τόν Στράβωνα, 

έν Σκοτούση ήν χωρίον τ ι Κυνος Κεφαλαι καλούμενον αυτόθι λοιπόν 

τήν έπιοΰσαν οί πρόσκοποι αμφοτέρων τών εμπολέμων μερών πορευό-

μενοι πρός άναγνώρισιν τών τόπων έν μέσω πυκνότατης ομίχλης συνε

πλάκησαν άπροσδοκήτως έμπεσόντες άλλήλοις και παρά τούς πρόποδας 

τών εις ίκανόν ύψος άνατεινόντων βράχων τών Κυνός Κεφαλών συνε-

κροτήθη μάχη κρατερά, καθ'ήν ένεκεν τοΰ ανωμάλου τοΰ εδάφους μή 

δυναμένων τών Μακεδόνων νά άναπτύξωσι τήν φάλαγγα αυτών, πρός 

δέ και διότι οί Αιτωλοί λίαν έκθύμως και παρατόλμως έπολέμησαν, 

ήττήθη κατά κράτος ό Φίλιππος, πεσόντων τών μέν 'Ρωμαίων περί 

τούς 700, τών δέ Μακεδόνων 8,000 και 5,000 ζωγρηθέντων. Και οί 

μέν Αιτωλοί λαφυραγωγήσαντες τό στρατόπεδον τοΰ Φιλίππου, ένώ 

εκείνος μέν ωχετο άπιών ασφαλώς είς Λάρισαν, οί δέ 'Ρωμαίοι έδίωκον 

1 Πλουταρχ. Πελοπ. XXXII. 
2 Πολυβ. Ι, 43. 
3 Titus Livius, XXXII, 13 και έξης. 
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ετι τους φεύγοντας Μακεδόνας, οικειοποιήθηκαν τήν νίκην αυτοί" ό δέ 

Φλαμινίνος έλυπήθη, διότι «οί Αιτωλοί έαυτοϊς άνατιθέντες τό νίκημα 

» καί τή φήμη προσκαταλαμβάνοντες τους "Ελληνας, ώστε καί γράφε

» σθαι καί άδεσθχι προτερους εκείνους, ύπό ποιητών καί ιδιωτών ύμνούν-

» των τό έργον. Ων μάλιστα διά στόματος ήν τουτί τό έπίγραμμα : 

"Ακλαυστοι καί άθαπτοι, οδοιπόρε, τώ δ' έπί νοίτω 
βεσσαλίης τρισιαί κείμεθα μυριάδες, 

Αιτωλών δμηθέντες ύπό "Αρεος ηδέ Λατίνων, 
ους Τίτος εύρείης ήγαγ' άπ' Ίταλίης. 

Ήμαθίη μέγα πήμα. Τό δέ θρασύ κεΐνο Φιλίππου 
πνεύμα θοών έλάφων ωχετ' έλαφρότερον» 1 . 

Ό Πλούταρχος έν τώ βίω Θησέως λέγει, ότι έπί τών ήμερων αύτοΰ 

έδείκνυτο τάφοι τών Αμαζόνων περί τήν Σκοτουσαίαν καί τάς Κυνός 

Κεφάλας 2 . Τής δέ μάχης μεταξύ Φιλίππου καί Φλαμινίνου μέμνηνται 

καί ό Στράβων 3 καί ό Παυσανίας 4 , οστις αναφέρει ικανά περί τοΰ 

Σκοτουσαίου άθλητοΰ Πολυδάμαντος. 

Πολλοί αρχαίοι λίθοι, κίονες καί κριονόκρανα μετηνέχθησαν είς τά 

παρακείμενα χωρία, έν οίς καταστραφέντες έχρησίμευσαν ώς οΐκοδομή-

σιμος ύλη έν τοις νεοδμήτοις ναοϊς. 

γ'. Σ ο υ π λ ί. 

Τό χωρίον τούτο απέχει τών ερειπίων τής Σκοτούσης 15 λεπτά 
περίπου Κέκτηται ναόν άρχαϊον μέν όλως δ' άκαλλώπιστον έν μέσω 
γηραλεων πρίνων, κείμενον πρός Δ. τοΰ χωρίου. Έξωθ ι τοΰ ναοΰ 
έμπέπηκται κίων παμμεγέθης ραβδωτός έξ αρχαίου έλληνικοΰ ναού έχων 
διάμετρον 0 μ ,80 καί ύψος έκτος τής επιφανείας 1 μ .20. Πρός Α. τού 
χωρίου έν τώ μέσω τής κοίτη; μικρού τίνος ρυακίου κείνται τά ερείπια 
αρχαίας τινός κρήνης, ής τά ύδατα ιώντο μετά θαυμαστής ταχύτητος 
παντοία έλκη καί κατάγματα, κατά τόν Άριστοτέλην καί τόν Πλί-

1 Πλουταρχ. Τίτος, IX, 19-24. - Πελοπ. 2 9 . - Παυλ. Αίμΐλ. 8. ~ Πομπήιος 
68. — Καίσαρ 43, ένθα γίνεται λόγος περί Σκοτούσης. 

2 Πλουταρχ. θησευς, κεφ. II. 
3 Στράβ. VII, 329 καί IX, 441. 
4 Παυσαν. ς", 3. Ελλείψει χώρου παραλείπομεν τούς άθλους τοϋ Πολυ-

δάμαντος. 
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νιον 1. Σύγκεινται δέ τά ερείπια ταΰτα έκ τειχών έκ μεγάλων ορθογω

νίων λίθων κυκλοτερώς περιβαλλόντων τήν δεξαμενήν, ένθα τό πάλαι 

άνέβλυζεν ύδωρ ίαματικον σήμερον διέρχεται ό ρύαξ διά μέσου του 

κυκλικού τούτου οίκοδομήματος, οΰ ορθογώνιοι τίνες λίθοι έκυλίσθησαν 

πέριξ τοϋ ρυακίου. Παρ' αυτό είς 10 βημάτων περίπου άπόστασιν κεί

ται ή βρύσις, ρέουσα ϋδωρ ψυχρόν καί εύχυμον, αγνοώ ομως έάν είναι 

καί ίαματικόν πολλοι δέ αρχαίοι λίθοι έχρησίμευσαν έν τή οικοδομή 

τής κρήνης, 'έμπροσθεν τής όποιας έμπέπηκται ομοιος ραβδωτός κίων 

τώ έμπροσθεν τής εκκλησίας, περί ού ανωτέρω. Προσωτέρω βαδίζοντες 

πρός Α . είς 10 λεπτών άπόστασιν συναντώμεν τουρκικόν νεκροτάφεϊον, 

είς δ ετέθησαν ώς επιτύμβιοι στήλαι πολλοί αρχαίοι λίθοι μετενεχθέν-

τες έκ τών ερειπίων τής Σκοτούσης. 

Μετά μιας ώρας πορείαν φθάνομεν είς 

δ'. Δ ο υ β λ α τ ά ν 

πρωτεύουσαν τοΰ δήμου Σκοτούσης. Τό χωρίον τούτο ολίγους λίθους 

ορθογώνιους έκ τών ερειπίων τής Σκοτούσης εχει έν τε τή κρήνη καί 

άλλαχοϋ, καί έμπέπηκται έμπροσθεν τής "Εκκλησίας κίων ραβδωτός έξ 

αρχαίου έλληνικοΰ ναού. 

Βαδίζων τις έκ Δουβλατάν είς Άλχανί έν τώ μέσω τής όδοΰ συναντά 

έν τώ μέσω κοιλάδος παρά τ ι ρυάκιον περίεργα αρχαία λείψανα τειχών, 

τά όποια όντα έξ ακατέργαστων λίθων προδίδουσι τήν πελασγικήν κατα-

γωγήν αυτών. Έ ν τώ μέσω μέτρα τις 10 —12 σωρείας λίθων έπί επι

κλινούς εδάφους έν εΐδει τοιχωμάτων πρός στήριξιν τοΰ χώματος" παρα

τηρητικός ομως οφθαλμός διακρίνει κάτωθι τών τοιχωμάτων έμπεπη-

γμένας καθέτως πλάκας έν κυκλικώ ή όρθογωνίω σχήματι. Τ ά ερείπια 

ταΰτα δέον νά έξετασθώσιν έπιμελέστερον ύπό ειδήμονος αρχαιολόγου. 

ε ' . Σ ε ρ α τ ζ ί. 

Τό χωρίον τούτο κείται είς τούς πρόποδας βουνού πυραμΐδοειδοΰς και 

αιχμηρού, βραχώδους δέ καί άδενδρου, έξ ού ολόκληρος ή σειρά αύτη 

μέχρι τών χωρίων 'Ρηνί καί 'Αίβαλί καλείται Σιραγιώτιχα βουνά. 

"Εμπροσθεν καί πρός μεσημβρίαν τού χωρίου ύψοϋνται έν τή πεδιάδι 

δύο χειροποίητοι γήλοφοι, οίτινες είναι συνοικισμοί τής λίθινης λεγομέ-

'Αριστοτέλ. περί άκουστ. 117. Πλίν. hist. nat. XXXI , 2, 14. 
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νης περιόδου. Παρ' αυτούς έπί βραχώδους υψώματος παρατηρούνται 

έπί τών πλευρών τοΰ βράχου τέσσαρες λελαξευμέναι κοιλότητες άψιδοει-

δεϊς, ών ή μία είναι μεγαλειτέρα τών άλλων. 

Έπί δέ τής μικροτερας λίθινης ακροπόλεως, ανασκαφών γενομενων 

πέρυσιν ύπό τών χωρικών άνεκαλύφθη πύλη ύπό δύο μεγάλων ορθογω

νίων λίθων και τετράγωνον οικοδόμημα, τό όποιον αύθις έκαλύφθη διά 

χώματος. 
ς'. 'Ρ η ν ί. 

Έν τώ χωρίω τούτω κείνται πολλοί αρχαίοι ορθογώνιοι λίθοι μετε-
νεχθέντες έκ τίνος αρχαίου ναού. Υπέρ τό χωρίον ύψοΰται χειροποίητος 
λόφος ανήκων είς τήν λιθίνην έποχήν. Υπέρ αυτόν είς άπόστασιν δέκα 
λεπτών τής ώρας κείται ό διάσημος Τεκκες τών Μπεκτησήδων Δερβι-
σών, και έν αύτώ κείται οθωμανικόν τέμενος έχον πλείστους αρχαίους 
λίθους μετ ' επιγραφών, ών τινας άπέξυσαν οί δερβίσαι. 

ζ. Ο ύ σ λ ά ρ. 

Έν τώ χωρίω τούτω κείνται ορθογώνιοι τίνες λίθοι έν τή κρήνη μετε-
νεχθεντες έκ τών εγγύς κειμένων ερειπίων τών Φθιωτίδων Θηβών. 

η'. Βελεστίνος. 

Ενταύθα διά τριών εκδρομών, ών ή πρώτη έγένετο τή 7η Ιανουα
ρίου 1902 κοινή μετά τών έκ Βόλου κ. κ. Ζωσιμά Έσφιγμενίτου καϊ 
Π . Παλαμηδά, άνεύρομεν ίκανάς έπιγραφάς και'έν άνάγλυφον ρωμαϊκής 
τέχνης, άτινα έκομίσθησαν είς Άλμυρόν συνωδά τή άνω μνημονευθείση 
διαταγή τοΰ Υπουργείου. Άνευρέθη δε παρά τι ρυάκιον έκτος τής 
πόλεως τό νεκροταφεϊον, έξ ού άφηρέθησαν πολλοί αρχαίοι λίθοι ύπό 
τών χωρικών, και τά εντάφια κτερίσματα έσυλήθησαν. Παρά τό νεκρο
ταφεϊον καϊ τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν ύψοΰται χειροποίητος τύμβος. 

. Άγιος Γεώργιος. 

Έν τή κρήνη τοΰ χωρίου τούτου κείνται διάφορα μάρμαρα λευκά 

κομισθέντα έκ Φερών, έν τινι τών όποιων ύπήρχεν επιγραφή, καταστρα-

φείσα τώ 1879, ύπό τίνος περιηγητοΰ κατά τούς χωρικούς. Ευρέθησαν 

δέ καϊ δύο επιτύμβιοι έπιγραφαί, αϊτινες έκομίσθησαν είς Άλμυρόν. 

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Τό κόμμι είναι υγρός γαλακτώδης οπός, λευκός καϊ σακχαρώδης, 

έκρέων άπό τίνων δένδρων και κληματίδων φυομένων ύπό τούς τροπι

κούς έν Αφρική, Ασ ία , Αυστραλία καϊ κυρίως έν τή κεντρική και νο-

τίω Αμερική. Καταλειπόμενος είς εαυτόν ή μαλασσόμενος κατά ποικί-

Είκων 1. 

λους τρόπους ό οπός ούτος πήγνυται και στερεούται καθιστάμενος τό 
κυρίως έλαστικόν κόμμι. 

Διακρίνουσι συνήθως τό έλαστικόν κόμμι κατά τόν τόπον τής παρα

γωγής του, διότι τά έκ τού αυτού τόπου συνίστανται έκ τών αυτών 

φυτικών ουσιών και παρασκευάζονται κατά τόν αυτόν τρόπον ή ποιό-

της των άρα είναι πάντοτε έπαισθητώς ή αυτή. Τό άριστον έλαστικόν 

κόμμι είναι τό «παραίον» (para) συλλεγόμενον έν τή λεκάνη ήν διαβρέ

χει ό Αμαζόνιος" τά δένδρα έξ ών εκκρίνεται καλούνται έβέαι, τινά δέ 
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τούτων εξικνούνται είς ύψος 25 μ . , ή δέ περιφέρεια τού κορμού αυτών 

έν ύψει 90 ύφεκατοστ. υπερβαίνει πολλάκις τά 2 μ. Ό οπός αυτών 

έλαχίστην μόνον ποσότητα ρητίνης περιέχει. 

Ό τρόπος τής συλλογής τού οπού μεγάλως έπιδρα έπί τής ποιότητος 

τού ελαστικού κόμμεως. Τό «παραίον» συλλεγεται ώδε πως. Οί ιθαγε

νείς ποιοϋσιν έπί του δένδρου κάθετον έντομήν, ετέρας δέ πλαγίας κατα-

ληγούσας είς τήν βάσιν εκείνης. Κάτωθεν τής συμβολής αυτών άναρ-

τώσι μικρόν δοχείον, είς τό οποίον εισρέει ό όπός' έκαστον δένδρον φέρει 

πολλάς ομάδας εντομών καί άρα πολλά δοχεία. "Οταν τά μικρά ταύτα 

δoχεϊα πληρωθώσιν, άποσπώσιν αυτά καί έκκενοΰσιν εντός μεγαλυτέρου 

αγγείου πρός πήξιν. Παρά τώ άγγείω τίθεται χοάνη ανεστραμμένη, 

κάτωθεν τής όποιας άνάπτουσι πΰρ έκ τών καρύων δένδρου τινός, άτινα 

καιόμενα άναδίδουσι καπνόν όξύν ό ιθαγενής εργάτης εμβάλλει είς τόν 

καπνόν ραβδίον, όπερ έπειτα εμβαπτίζει είς τόν όπόν ή όξύτης τού 

καπνού, ήτις διαποτίζει τήν έπιφάνειαν τοΰ ραβδίου, επιφέρει πέριξ τήν 

πήξιν τού πρώτου στρώματος τού ελαστικού κόμμεως. Έπαναλαμβά-

νουσι τήν διπλήν ταύτην έργασίαν μέχρις έντελοΰς εξαντλήσεως τού 

πρός πήξιν καταλλήλου ποσοΰ. Παρασκευάζονται τοιουτοτρόπως σφαί-

ραι μάλλον ή ήττον ογκώδεις συγκείμεναι έκ στρωμάτων πυκνών και 

συγκεντρικών ένεκα τών βαθμιαίων πήξεων. Σχίζουσιν είτα κατά μήκος 

τήν σφαίραν ταύτην διά νά τήν άποχωρίσωσι τοΰ ραβδίου, ώς αποσπά

ται ό καρπός τοΰ πυρήνός του. 

Η πήξις απαιτεί μεγάλην δεξιότητα καί λεπτολόγους φροντίδας άπό 

τών εργατών, διότι άλλως απομένει μεταξύ τών συγκεντρικών στρωμά

των ύδωρ ή οπός κακώς πηχθείς ή καί ποικίλαι άκαθαρσίαι. Φερόμεναι 

είς τήν άγοράν αί σφαίραι κόπτονται παρά τών έμπορων καί ταξινο

μούνται είς ποιότητα έκλεκτήν καί κατωτέραν κατά τήν καθαριότητα 

των. Τέλος δέ τά άπολείμματα τών προτέρων συλλογών χρησιμεύου

σα αποτελούντα τήν εύτελεστάτην ποιότητα, τήν οποίαν όνομάζουσι 

«κεφαλήν αίθίοπος» ένεκα τής άμαυράς καί ακαθάρτου όψεως της. 

Έν Αφρική τό έλαστικόν κόμμι εξάγεται κυρίως έκ τών κληματί-

δων επειδή δέ ή δι ' εντομών συλλογή τοΰ όπου είναι δυσχερής, οί ιθα

γενείς κόπτουσιν απλώς τάς κληματίδας ταύτας είς τεμάχια και συλλέ-

γουσι τόν οπόν, όστις έκρεει άπ' αυτών. Ή πήξις τελείται κατά ποικί

λους τρόπους, πάντες όμως εχουσι τό ελάττωμα ν' άποδίδωσι κόμμι 

ίκανώς άκάθαρτον. 
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Ό τρόπος άρα τής συγκομιδής χορηγεί τήν χαρακτηριστικήν μορφήν 

του είς τό έλαστικόν κόμμι, όπερ μεταφερόμενον είς Εύρώπην προδίδει 

έκ ταύτης τόν τόπον τής παραγωγής του. 

Μεταξύ τών ξένων πραγμάτων, άτινα δυνατόν νά έγκλείη τό έλα

στικόν κόμμι ευρίσκονται καί τινα εκουσίως προστιθέμενα πρός αύξησα 

τοΰ βάρους τοΰ πωλουμένου εμπορεύματος ενίοτε δέ οί ιθαγενείς κατα-

λείπουσιν έν τώ όπώ ποικίλα σκεύη (εργαλεία, όπλα, ενδύματα), άτινα 

συγχωνεύονται μετά τής μάζης κατά τήν πήξιν καί ανακαλύπτονται 

είτα ύπό τών κατεργαζομένων τό κόμμι εργατών πολλάκις δέ άνεΰρον 

πέδιλα έξ ελαστικού κόμμεως, τά όποϊα οί ιθαγενείς παρασκευάζουσιν 

απλούστατα, έμβαπτίζοντες τούς πό

δας των έν τω όπώ καί καταλείπον-

τες είτα αυτούς είς τόν αέρα πρός 

άποξήρανσιν. 

'Ίδωμεν νΰν, ποίους χειρισμούς 

οφείλει νά ύποστή τό έλαστικόν κόμμι 

διά νά καταστή άεροφόρος σωλήν 

τών ποδηλάτων, αυτοκινήτων κλ. 

Πρώτον μέν άποκαθαίρουσι τό άκα- Εικων 2. 
τέργαστον κόμμι καί άπαλλάττουσι 

αυτό τών ρύπων. Προς τοΰτο έμβαπτίζουσι τάς ακατέργαστους σφαίρας 

εντός μεγάλων κάδων πλήρων ύδατος θερμού' τό κόμμι μαλάσσεται καί 

πως πλύνεται, είτα δέ φέρεται συνεχώς διά σειράς συσκευών συγκειμέ

νων έκ δύο κυλίνδρων οριζοντίων, ών ή επιφάνεια είναι τραχεία καί έλι-

κοειδώς ραβδωτή, στρεφομένων περί εαυτούς μετά διαφόρου ταχύτητος' 

αί σφαίραι καταθλώνται, πίδαξ δέ ύδατος ψυχρού πίπτων κανονικώς έν 

εΐδει άφθονου βροχής έπί τής τεθραυσμένης ύλης άποσπα καί συναποφέ-

ρει μέρος τών ρύπων τά τεμάχια ταύτα τοΰ άμορφου κόμμεως έπανει-

λημμένως υποβάλλονται εις τήν μεταξύ τών κυλίνδρων συντριβήν, μέχρις 

ού ίκανώς καθαρθώσι καί πλυθώσιν, ότε φέρονται είς έτέραν συσκευήν, ήτις 

θ' άποτελειώση τήν κάθαρσιν. Ά φ ' ού διέλθη διά τριών ή τεσσάρων συνε

χών συσκευών τό έλαστικόν κόμμι μεταποιείται είς λεπτά τεμάχια, ών ό 

όγκος δέν υπερβαίνει τό μέγεθος τού λεπτοκαρύου- άπαλλάττεται δέ και 

τών ελαχίστων ρύπων, ους δυνατόν νά περικλείη ετι, ύφιστάμενον καί 

δεύτερον θερμον λουτρόν, ένθα άποκαθαίρεται τελείως καί απαλύνεται. 

Είτα μεταποιείται είς φυλλοειδή στρώματα. Προς τούτο διέρχεται 
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άπαξ ί τ ι μεταξύ κυλίνδρων, ών ή επιφάνεια είναι λειοτάτη. Τά τρίμ
ματα τοϋ κόμμεως καλώς καθαρθέντα προσκολλώνται, ούτω δέ παρα
σκευάζεται είδος ανωμάλου ταινίας ευθραύστου, άλλ' οπωσδήποτε όμοιας 
πυκνότητος, τήν οποίαν καθιστώσι τελειοτέραν δι ' αλλεπαλλήλων συμ-
πιεσεων, αιτινες προσδίδουσιν είς αυτήν μείζονα συμπάγειαν. 

Τέλος θέτουσιν ύπό τούς κυλίνδρους δύο τοιαύτας ταινίας όμοΰ κατά 
μέτωπον, αΐτινες συνθλιβόμεναι μίγνυνται είς μ ίαν ό τελευταίος ούτος 
χειρισμός ονομαζόμενος γάμος αποφέρει φύλλα κόμμεως πλάτους μέν 
0,30 μ . , πάχους δέ 2 χιλιοστομ. και μήκους 10 — 20 μ. Ή επιφάνεια 
τών φύλλων τούτων εμφανίζει ακόμη μεγάλους κόκκους" άναρτώσι δέ 
αυτά καθ'όλον τό μήκος των εντός εύρέος ξηραντηρίου, Οπου παραμέ-
νουσιν έπί 15 ημέρας ύπό τήν αυτήν θερμοκρασίαν 30° . Συστρέφουσιν 
είτα αυτά είς δέματα και τά φέρουσιν είς τάς άποθήκας. Τό κόμμι 
τοΰτο είναι μέν εύκαμπτον και έλαστικόν, άλλ' ατελώς ακόμη, διότι 
έπιμηκυνόμενον δέν επανέρχεται ακριβώς εις τάς προτέρας του διαστάσεις. 
Και αί μεταβολαί δέ τής θερμοκρασίας άλλοιοΰσι μεγάλως τήν σύστα-
σίν του" ή θερμότης τοΰ ηλίου τό μαλακώνει και τό καθίστα κολλώδες, 
ύπό δέ τήν έπίδρασιν τοΰ ψύχους γίνεται σκληρόν και δύσκαμπτον. 

Άναπόφευκτον άρα είναι νά αϋξηθώσιν αί χρησταί ιδιότητες αύτοΰ 
και νά δοθή αύτώ σύστασις μόνιμος, προφυλάττουσα αυτό άπό τών 
καιρικών μεταβολών. Είς τοΰτο αποβλέπει ή ύπό τών Γάλλων v u l c a 
nisat ion καλούμενη μέθοδος (ελληνιστί δύναται ή λέξις ν' άποδοθή διά 
τοΰ «ήφαιστείωσις»), ήτις συνίσταται είς τήν μετά θείου μίξιν και θερ— 
μανσιν τοΰ μίγματος μέχρις 1 2 0 — 1 5 0 ° . Ούτω παράγεται τό κατειρ-
γασμένον κόμμι, όπερ διαφύλαξαν τάς ιδιότητας τοϋ φυσικοϋ κόμμεως 
(ελαστικότητα, συσταλτόν, άντιτυπίαν) κατέστη άναίσθητον είς τήν έπί
δρασιν τής θερμότητος και τών φωτεινών άκτίνων, διατηρεί δέ και όλα τά 
κατά τήν κατεργασίαν δοθέντα αύτώ σχήματα" έτι δέ άνθίσταται μεγά
λως είς τάς μηχανικάς επιδράσεις, οίον προστριβάς, κτυπήματα κ.τ .λ . 

Πρός παρασκευήν τοΰ μίγματος τρίβουσι και μαλάσσουσι πρώτον τό 
φύλλον τοΰ κόμμεως μεταξύ τών κυλίνδρων τοΰ «μικτού». Ή προσ
τριβή βαθμηδόν θερμαίνει τό κόμμι, όπερ μαλακύνεται και μεταποιείται 
είς ζύμην πλαστικήν συμπαγή καϊ ομογενή" ό εργάτης κόπτει τό φύλλον 
καθώς τυλίσσεται έπί τοΰ πρώτου κυλίνδρου τοΰ μίκτου, τό συμπτύσσει 
και τό έπαναρρίπτει ούτω μεταξύ τών δύο κυλίνδρων τό κόμμι έξα-
πλοϋται τότε ώς οθόνη λεία και βεβαμμένη κατά πλάκας ύπό τοΰ άνί-
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σως διακεχυμένου θείου. Τό φύλλον άπαύστως τεμνόμενον και πάλιν 

μαλασσόμενον καθίσταται έν ολίγω χρόνω όμόχρουν και τελείως ομογε

νές. 'Εγένετο ή μϊξις, απομένει δ' ήδη ή διά τής θερμότητος κατεργα

σία, ής προηγείται ό σχηματισμός αυτοΰ είς ώρισμένην μορφήν. 

'Ιδωμεν ήδη πώς κατασκευάζεται ό άεροφόρος σωλήν. Γνωστόν είναι 

οτι ούτος αποτελείται έκ δύο μερών, τοΰ κυρίως άεροφόρου σωλήνος και 

τοΰ περιβλήματος. Τό περίβλημα τοΰτο σύγκειται έξ οθόνης άδράς έξ 

ώμου βάμβακος, έφ' ής εφαρμόζεται στρώμα διαλύματος έλαστικοΰ 

κόμμεως έν βενζίνη" γίνεται τοΰτο διά μηχανής, ήτις καλείται τράπεζα 

Εικων 3. 

κομμιώσεως, προσδίδουσα είς τό στρώμα τοΰ κόμμεως όμοίαν πυκνό

τητα. Τό δέ κόμμι μιχθέν, ώς ανωτέρω είδομεν, θερμαίνεται και φέρε

ται εις τόν μάγγανον, συσκευήν συγκειμένην έκ δύο κοίλων κυλίνδρων 

διαπύρων, μεταξύ τών όποιων πλατύνεται εις πλάκας και φύλλα πάχους 

και εκτάσεως ακριβώς ώρισμένων. Άποκόπτουσιν έπειτα άπό τάς κομ-

μιώδεις όθόνας και τά φύλλα τοΰ κόμμεως τά αναγκαία τεμάχια πρός 

κατασκευήν τών περιβλημάτων. 

Πρός τοΰτο ό εργάτης μεταχειρίζεται μήτραν συγκειμένην έξ είδους 

χυτοΰ τροχοΰ, ούτινος ή στεφάνη είναι άπεστρογγυλωμένη κυλινδροειδώς 

μετά λείας επιφανείας. Πέριξ τούτου άπλοΰται ή ταινία οθόνης κομμιώ-

δους, ής τά άκρα συγκολλώσι πρός άλληλα" ή οθόνη αύτη είναι κατά τ ι 
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πλατυτέρα τοΰ τύπου - ό εργάτης προσαρμόζει έπειτα είς έκάστην πλευ-
ράν τεμ.άχιον σκληρότατου καί ολίγον μόνον έλαστικοΰ κόμμεως, όπερ 
καλύπτει διπλώνων έπ' αύτοΰ τάς άκρας τής οθόνης (αί τύλαι αύται 
χρησιμεύουσι πρός συγκράτησιν τοΰ περιβλήματος είς τόν λαιμόν τής 
στεφάνης). Μετά τοΰτο επιθέτει έπ' άλλήλας δύο ταινίας ελαστικού 
κόμμεως χωριζομένας ύπό κομμιώδους οθόνης. Διά τάς αυτοκίνητους 
άμαξας ή οθόνη είναι τετραπλή καί έκαστη καλύπτεται ύπό παχείας 
ταινίας έλαστικοΰ κόμμεως. Ούτως ένδεδυμένος ό τύπος εγκλείεται εντός 
μήτρας συγκειμένης έκ δύο λαιμών χαλύβδινων, οΐτινες τήν συνθλίβουσιν 
έρμητικώς. Αί μήτραι έπισωρευόμεναι έπ' άλλήλας φέρονται ύπό ύδραυ-
λικήν πίεσιν, ένθα συμπιέζονται και όπτώνται" πρός τοΰτο αί μήτραι 
χωρίζονται διά κοίλοιν πλακών θερμαινόμενων δι ' ατμού, αϊτινες μετα
δίδουσα είς αύτάς έκ συνάφειας τήν ύψηλήν θερμοκρασίαν των. "Αλλοτε 
συνθλίβονται διά μοχλών καί όπτώνται έν κλιβάνω δ ι 'άτμοΰ. Μετά τό 
έργον τοΰτο ή κατεργασία τελειοΰταΐ' ή ουσία τού περιβλήματος κατέ
στη ήδη εντελώς ομογενής καί ομοιόμορφος- τά περιβλήματα τότε 
καθαρίζονται καί άποξέονται - είτα δέ ταινία κομμεως, ήν πρότερον 
κατειργάσθησαν, παχύτερα κατά τό μέσον ή τά άκρα. έξ ού καί τό 
όνομα αυτής αύξουσα (croissant), συγκολλάται έπί τής έξωτερικής 
επιφανείας, διά νά τήν προστατεύη κατά τής τριβής. 

Ή κατασκευή τοΰ έσωτερικοΰ άεροφόρου σωλήνος είναι λίαν διάφορος 
εκείνης- τό κόμμι έξερχόμενον είς φύλλα έκ τοϋ μαγγάνου συλλαμβάνεται 
ύπό τοΰ κοχλιού ιδιαιτέρας μηχανής, ήτις τό συνθλίβει, τό εκτείνει καί 
συστρέφει, είτα δέ εξωθεί δι ' οπής στρογγυλής, ής τό μέσον είναι πλή
ρες, έν καταστάσει άλλάντος κενοΰ άνευ ραφής ή τών τοιούτων, πυκνό-
τητος δέ ώρισμένης καί ομοιομόρφου. Ό σωλήν ούτος διαπεράται κατά 
τήν έξοδον του άπό τής είρημένης μηχανής είς ράβδον μεταλλικήν 
στρώμα ταλκίου αποχωρίζει τό έλαστικόν κόμμι άπό τοΰ μετάλλου, 
οθόνη δέ τό περιβάλλει καί τό συγκρατεί. Ε ίτα δέ φέρονται όλα όμοΰ 
έν κλιβάνω θερμαινομένω δι' άτμοΰ προς κατεργασίαν. 

'Αφ' ού δοκιμασθή ό σωλήν ύπό τό ύδωρ προς βεβαίωσα ότι δέν 
υπάρχουσα όπαί, συγκολλάται κατά τά δύο άκρα διά διαλύματος κόμ-
μεως. Διανοίγουσιν είτα όπήν τινα, έν τή όποια στερεοΰσι τήν βαλβίδα -

ούτω δέ τελειοΰται ό άεροφόρος σωλήν. Ε ίτα τίθεται έπί τής ήν προσ-
αρμόζουσι στεφάνης τροχοΰ, πληρούται αέρος καί φυλάττεται ούτως έν 
τή αποθήκη έπί δύο μήνας - μόνον δέ μετά τήν όριστικήν ταύτην δοκι-
μασίαν έξάγεται τοΰ εργαστηρίου πρός πώλησα. 

Τοιαύτη έν βραχεί σκιαγραφήματι ή λεπτή καί περίπλοκος κατα
σκευή τών άεροφόρων τούτων υποστηριγμάτων, δι' ών έν ολίγοις έτεσι 
κατεκτήθη τοσαύτη ταχύτης, είς ήν μόλις μετά πεντήκοντα έτη ήδυ-
νήθησαν οι σιδηρόδρομοι νά φθάσωσι. 

Μετάφρασα εχ τοϋ Γαλλικοϋ τοϋ G. C a y e . 
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Άπό τίνος ή Θήρα κατέστη τέρμα προσφιλές εκδρομών παντοειδών 

επισκεπτών. Περιηγηταί, ταξειδεύοντες απλώς χάριν περιεργίας και 

έμποροι, γεωλόγοι καί αρχαιολόγοι μεταβαίνουσα έκεϊ καί εύρίσκουσι 

περισσότερα περίεργα αντικείμενα ή ό,τι ήλπιζον. Πρός τά θαύματα τής 

φύσεως συνενοΰνται αξιοπερίεργα μνημεία έκ παλαιότατων χρόνων, καί 

οί φιλόξενοι κάτοικοι, έν μέρει ευκατάστατοι καί διαιτώμενοι έν οικίαις 

κομψαίς καί εύρυχώροις, καθιστώσι τώ ξένω τήν διαμονήν λίαν εύάρε-

στον. Ή θήρα δέν είναι μέν νήσος τις τών Φαιάκων, ένθα 

«ού ποτε καρπός άπόλλυται οΰδ' απολείπει 
χείματος ουδέ θέρους», 

άλλ' έχει δύο τινά, έν μέρει μέν δώρα τής φύσεως, εν μέρει δέ πορί
σματα επιμελούς εργασίας, ήτοι τόν λαμπρόν αυτής οινον καί τήν άρί-
στην οίκοδομήσιμον ΰλην, τήν γνωστήν θηραϊκήν γήν. Πρός τούτοις 
είναι νήσος υγιεινή διά τούς μή φοβούμενους τόν δροσερόν άνεμον καί 
δυναμένους νά κατοικώσιν έπί «αίπείας πέτρας». 

Ά ς στρέψωμεν λοιπόν καί ημείς έπί τινας ημέρας τά νώτα είς τάς 
ήλιοκαύστους καί κονιορτώδεις οδούς τών Αθηνών και άς έπιβώμεν ενός 
τών ατμόπλοιων, τά όποια δις τής εβδομάδος έκτελοΰσι τήν μετά τής 
νήσου ταύτης συγκοινωνίαν. 

Άναχωρών τις άφ' εσπέρας έκ Πειραιώς αφυπνίζεται τή επομένη 
πρωία ύπό τοΰ έκκωφωτικοΰ κρότου τών ριπτομένων είς τόν βυθόν τής 
θαλάσσης άγκυρών έν τω λιμένι τής Έρμουπόλεως. θαυμάζομεν τήν 
λαμπράν θέαν τής λευκοκτίστου πόλεως καί τάς μέχρι τής κορυφής τής 
άνω πόλεως (Σύρου) κτισθείσας οικίας, τάς νεωτέρας έλληνικάς έκκλη 

1 Τήν μελέτην ταύτην συνέγραψεν ευγενώς φερόμενος ό ερευνητής τής Θήρας 
βαρώνος Hiller von Gaertringen επίτηδες διά τήν Άρμονίαν. 

29 
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σίας και τόν άπό τοϋ μεσαίωνος ήδη έν χρήσει καθολικόν ναόν θαυμά-

ζομεν ωσαύτως τήν μεγαλοπρεπή φοινικόφυτον πλατεΐαν μέ τό Δημαρ-

χεϊον και τόν ανδριάντα τού Μιαούλη, τά «πρυτανήια λευκά, λευκο-

φρύς, τ ' άγορή», ώς άναφερει τό άρχαϊον τής Σίφνου μαντεϊον. 

Έ κ Σύρου μετά τρίωρον πλουν είσερχόμεθα εις τόν εύρύχωρον όρμον 

τής Παροικίας, έκτεινόμενον είς μεγαν κύκλον. Έκεϊ φαίνεται ή ακρό

πολις τής αρχαίας Πάρου μετά τοΰ μεσαιωνικού πύργου έν τή θεσει τοϋ 

αρχαίου ναοΰ τοϋ Ασκληπιού, ον διηρεύνησε συστηματικώς τό γερμα-

νικόν Ίνστιτοΰτον τών Αθηνών έν ετεσι 1899 και 1900, και όστις 

έπί τεσσάρας ολας εκατονταετηρίδας υπήρξε τό άντικείμενον λεηλα

σίας καϊ καταστροφής. Βλεπομεν τήν μεγάλην έκκλησίαν τής Πανα

γίας Κατοπυλιανής (Έκατομπυλιανής) και τερπόμεθα εις τήν θεαν τών 

πάριων όρεων καϊ τών απότομων βράχων, τών πρό τής εισόδου είς τό 

στενόν τής Αντιπάρου. Κατά τόν έξ αυτού έκπλουν φαίνεται μικρόν 

σπήλαιον είς τήν κλιτύν τοΰ όρους, τό σπηλαιον τοΰ Αρχιλόχου, ώς 

και σήμερον καλείται, όπου ό Κοίρανος διεσώθη κατά τόν μϋθον έκ τοΰ 

ναυαγίου ύπό δελφίνος. 

Μετά δύο ώρας άφικνείταί τις είς άνοικτόν τόν καϊ κακώς προφυλασσό-

μενον κόλπον τής Νάξου. Έ κ τοΰ με'ρους τούτου φαίνεται ή πόλις, περί 

ής Νάξιός τις παρεδωκεν ήμϊν τούς εξής ούχϊ εποικοδομητικούς στίχους" 

«Σ' οποίο τόπο κι' αν αράξω 

Θα κηρύξω, θά φωνάξω, 

Τόν γιακά μου θά τινάξω" 

Μή χειρότερ' άπ' τήν Νάξο». 

Ό έχων καιρόν διαθέσιμον όπως έπισκεφθή τό έσωτερικόν τής πόλεως, 

θά εύρη βεβαίως ότι πολλά έτι απέμειναν τής «εύδαιμονεστάτης νήσου», 

τά δυνάμενα νά θέλξωσι τήν καρδίαν παντός έπισκέπτου. Ά λ λ ' ημείς 

προχωροΰμεν. Έπειγόμεθα νά φθάσωμεν είς τήν θήραν. 'Ησύχως άφι

κνείταί τό άτμόπλοιον είς τήν "Ιον, τήν νήσον ώς λέγεται, ένθα άπέθα-

νεν ό "Ομηρος, ού ό τάφος επιδεικνύεται ήμϊν παρ' άγαθοΰ τίνος κατοί

κου. Δέν εννοώ νά προσβάλω τό ιερόν αύτοΰ αίσθημα. Ό αρχαίος 

"Ομηρος δέν είναι πλέον σήμερον ή ιερά τών Ελλήνων Βίβλος, άλλ' 

είναι τό πρώτον πραγματικόν μνημείον τής ιστορίας αυτής και τής 

γλώσσης, ήτις διατηρείται σήμερον πολύ ακμαιότερα ή ο ,τι ύπελαμβά-
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νετο πρό εκατόν ετών. Εάν ό καιρός διατηρηθή καλός, τό πλοίον ημών 
θά φθάση πρό τής δύσεως τοΰ ηλίου είς τόν λιμένα τής θήρας. 

Είς τήν εϊσοδον μεταξύ θήρας και θηρασίας είναι ό πρώτος στα
θμός" είτα στρέφεται τό πλοίον νοτιοδυτικώς και στάματα είς μακράν 
άπόστασιν άπό τής Σκάλας τών Φηρών ή τών Κάτω Φηρών. Σ τ ά 
ματα, εϊπομεν, άλλά δέν ρίπτει τήν άγκυραν. Τοΰτο αποτελεί τό πρώ
τον θαύμα τής πλήρους αινιγμάτων θαλάσσιας ταύτης λεκάνης, ής αί 
απότομοι άκταϊ μας περικυκλοΰσι. Ποΰ νά εύρεθή άλυσις άγκυρας 300 
μέτρων μήκους όπως φθάση ή άγκυρα μέχρι τοϋ πυθμένος ; Οί «σημαν-
τήρες» απεδείχθησαν ένταΰθα όλως ανεπαρκείς. Ώ ς έκ τούτου ή δια
μονή έν τώ λιμένι τής θήρας είναι πολλάκις εις άκρον δυσάρεστος, έάν 
πνέγι σφοδρός άνεμος, και ό πλοίαρχος, ώς μας είπεν, είναι ευχαριστη
μένος, όταν δύναται νά διέλθη τήν νύκτα έν τω άσφαλεϊ λιμένι τής "Ιου. 
Τοΰτο γινώσκουσιν οί θηραϊοι και καταγίνονται εις τήν κατασκευήν λιμέ-
νος παρά τήν όμαλήν παραλίαν, ένθα νά δύνανται τά ατμόπλοια νά άγκυ 
ροβολώσιν έν πάση ασφάλεια. Όποιον μέρος είναι τοΰτο, πλήρες κινδύ
νων και φόβου διά τόν πρωτόπειρον ; Τοΰτο διδάσκει ημάς ή Γεωλογία. 

Έ κ τής Γεωλογίας μανθάνομεν οτι ύπήρχεν ένταΰθα μικρά νήσος 
ποιμένων έκ τιτανόλιθου έχουσα δύο υψώματα χωριζόμενα ύπό βαθείας 
χαράδρας. Και τό μέν ύψωμα είναι τό όρος τοϋ Προφήτου Ήλιου 
έχον ύψος 566 μέτρων, τό δέ έτερον τό όρος τοΰ Αγίου Στεφάνου, 
έχον ύψος 369 μέτρων μεταξύ δέ αυτών ή Σελλάδα (μέτρ. 264) και 
κάτωθι άλλα μικρότερα υψώματα, ό Μονόλιθος πρός βορράν και ό 
Γαβριήλος πρός νότον. Ταΰτα πάντα σχηματίζουσι μικρά νησίδια, τά 
όποια δέν ήσαν, ώς φαίνεται, κατωκημένα. Ε ί τα ύψώθη είς τό βόρειο-
ανατολικόν μέρος έκ τής θαλάσσης μέγας ηφαιστειώδης κώνος, έχων 
παραπλεύρως πολλούς άλλους κώνους. Τοΰτο δηλοϊ, κατά τήν εύφυά 
ύπόθεσιν του Φ. Στουδνίτσκα, ό μύθος τής έκ τής θαλάσσης άναδυθείσης 
γής, έξ ής έσχηματίσθη ή νήσος. Έπί τών στρωμάτων τής λάβας, τά 
όποϊα άποτελοΰσι τόν πυρήνα τοΰ κώνου, έπεκάθισε στρώμα κισσήρεως. 
Ή νήσος αύτη ένωθεϊσα μετά τού αρχαίου πυρήνος άπετέλεσεν ένα 
όγκον, ό όποιος φέρει τό άρχαϊον ποιητικόν όνομα Στρογγυλή. Είς τάς 
κλιτύας αυτής κατώκησαν άνθρωποι, οϊτινες έκαλλιέργουν τήν γήν και 
έτρεφον χοίρους. Τά σκεύη και εργαλεία αυτών δέν ήσαν διάφορα εκεί
νων, τά όποια άνέσκαψε πρό μικρού ό "Εβανς έν τώ άνακτόρω τοΰ 
Μίνωος έν Κνωσσώ. 
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Είς τήν 'έναρξιν ταύτην τοΰ πολιτισμοΰ έθηκε τέρμα νεα φοβερά έκρη-

ξις τοΰ Ηφαίστου, καθ' ήν άνετινάχθη είς τόν άερα όλος ό εσωτερικός 

πυρήν καί απέμεινε μόνον ό φλοιός καί βαθύς κρατήρ, δι' ού έξώρμησεν 

έξωθεν είς τρία μέρη ή θάλασσα. Και ούτως έσχηματίσθησαν αί τρεις 

αμμώδεις νήσοι Θήρα, Θηραοία καί ή μικρότερα τό Άσπρονήσι. 

Κατά τούς νεωτέρους ιστορικούς χρόνους ήρξατο πάλιν σειόμενον τό 

ήφαίστειον. Ή έκθεσις "Ροδίου τινός ναυάρχου, ήν άνέγνωσεν ό Ποσει-

δωνιος, διετήρησεν ήμϊν τήν είδησιν περί τών εκρήξεων τής νήσου θήρας 

έν έτει 197 π. Χ . Νέαι νήσοι έξηκολούθουν άναφαινόμεναι μέχρις ού 

τώ 1866 ύψώθη έκ τής θαλάσσης ό μέγας κώνος τού Γεωργίου. Ούτως 

έσχηματίσθησαν αί νήσοι Καϋμέναι (μεγάλη καί μικρά Καϋμένη), α ϊ τ ι -

νες καί σήμερον έτι έμποιοΰσι τήν έντύπωσιν μεγάλων όγκων σκωριών. 

Από τοΰ ατμόπλοιου βλέπομεν αύτάς ενώπιον ημών μέλανας καί φοβέ

ρας, ώς καί τάς άπορρώγας κλιτύας τής θήρας καί τής θηρασίας, 

μέλανας καί ΐόχρους άμφοτέρας. 'Επί τής κορυφής αυτών φαίνονται 

μικραί λευκαί οίκίαι. Έκεϊ είναι τό πρώτον ημών τέρμα ! 

Έπί ζωηρών ήμιόνων καί οναρίων, τά όποϊα ό αγωγιάτης ενθαρρύ

νει δι ' επιφωνημάτων ακατάληπτων είς ξένον (ώς ντέλλαξε ντέ ή νά 

βρέ σύ !) άνήλθομεν εντός είκοσι λεπτών τής ώρας μέχρι τής κορυφής 

τού λόφου τών Φηρών. Έκεϊ άλλη είκών αναμένει ημάς. Βλέπομεν 

καλώς καλλιεργημένην έν ώρα έαρος καί θέρους κατωφέρειαν καί μεταξύ 

τών πρασίνων αμπέλων λευκούς ναΐσκους, όπισθεν δέ ημών τήν πλα-

τεϊαν κλιτύν τοΰ Προφήτου Ήλιου, ού ή κορυφή επιστέφεται διά τής 

ωραίας κωμοπόλεως Πύργου. 

Ή κεντρική οδός τών Φηρών είναι πλακοστρωμένη καί αί άνωφέρειαι 

αυτής παρακάμπτονται διά τοΰ αρχαίου καί πρακτικού συστήματος τών 

βαθμίδων. Χάρις είς τήν θηραϊκήν γήν αί οίκίαι εχουσι κομψήν καί 

καθαράν τήν όψιν. Τά Φηρά είναι σήμερον ή πρωτεύουσα τής νήσου" 

ενταύθα κατοικοΰσιν οί ξένοι πρόξενοι, οί έγκριτώτεροι κτηματίαι και 

οίνέμποροι. Έν αυτή υπάρχει καί Μουσεΐον άρχαιολογικόν, τό οποίον 

Ομως ό αρχαιολόγος πρέπει νά ΐδη άφ' ού προηγουμένως έπισκεφθή την 

άρχαίαν πόλιν καί τά σωζόμενα ερείπια αυτής. Ό θέλων νά ΐδη καλώς 

τά πάντα δέον νά συμβουλευθή τόν νέον χάρτην τής θήρας, τόν συνημ-

μένον έν τώ οδηγώ αυτής. Οί καλλίτεροι οδηγοί είναι ό τοΰ M a y e r 

καί ό τοΰ Baedeker. Ό ελληνικός οδηγός έγένετο κατά πρόχειρον καί 

κακήν μετάφρασα τοΰ όδηγοΰ τοΰ J o a n n e , έν ω παραμορφοΰνται 
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πολλά ονόματα θέσεων καί χωρίων, ώς καί δήμων τινών. Εκ τών 

δήμων ό τής Καλλίστης ανακαλεί είς τήν μνήμην τό μυθικόν άρχαϊον 

όνομα τής νήσου, έτερος δήμος (τό Εμπόριο) τό άρχαϊον όνομα τοΰ 

Εμπορίου - δύο άλλοι δήμοι φέρουσι τά αρχαία ονόματα τής Οίας καί 

Θήρας. Τό εύηχον όνομα Έλευσις άπεσιωπήθη έν τω όδηγω, άν καί ό 

γεωγράφος Πτολεμαίος μαρτυρεί περί αύτοΰ, ίσως έγένετο τοΰτο πρός 

αποφυγήν συγχύσεως πρός τό όνομα τής αρχαίας περιβλέπτου πόλεως 

τών μυστηρίων άλλως θά είχε δικαίωμα έπ' αύτοΰ τά πρός νότον κεί-

μενον Έμποριό. Τ ά ονόματα ταΰτα τών δήμων έπαναφέρουσιν ημάς 

είς τά πρώτα, έτη τής ιδρύσεως τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου, ότε έζητεϊτο 

a tout pr ix ή άναβίωσις τών αρχαίων ονομάτων. Τά εσφαλμένα ονό

ματα έν θήρα έδωκεν ό Γάλλος φιλόλογος B o r y de St V i n c e n t , ό δέ 

θηραίος ευδόκιμος ιατρός καί φυσιοδίφης I. Δεκιγάλλας άνεκάλυψε τήν 

άλήθειαν άλλ' ήτο πλέον άργά νά μεταβληθώσι τά ονόματα, ϊνα μή 

έπε'λθη σύγχυσις. Ούτω καί έν Ι τ α λ ί α ή σημερινή Καπύη δέν απώλεσε 

τό σημερινόν όνομα της, άν καί οί κάτοικοι τής S a n t a M a r i a di 

C a p u a , τής κυρίως θέσεως, πολλάκις τό έζήτησαν. Μή τά ονόματα 

τών νήσων Ιθάκης καί Λευκάδος, τής Κέω καί Σύρου δέν έπέφερον 

σύγκρουσιν άρκετήν ; Καί έν τούτοις θά μείνωσιν έν τή νεωτέρα Γεωγρα-

φία. Πλήν ταύτα έν παρόδω. "Οπως δήποτε έν τή συγχύσει ταύτη 

ενυπάρχει τεμάχιον τής ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού, υπάρχει 

τεμάχιον τής ελληνικής αναγεννήσεως τοΰ 19 ο υ αιώνος. 

'Από τής σημερινής πόλεως πρός τήν άρχαίαν άγουσι δύο οδοί, ού ή 

μέν βραχυτέρα φέρει πρός τά κάτω διά μεγάλον καμπών καί μεταξύ 

υψηλών μανδρών αμπελώνων πρός τό Καμάρι, την άρχαίαν Οί'αν έκεϊ 

εκείτο τό έν Οία Γυμνάσιον, τό όποιον άναφέρουσιν αί έπιγραφαί καί 

τοΰ όποιου τά ερείπια περιέγραψεν ό Δεκιγάλλας τώ 1856 καί ειδεν 

ακόμη ό Λουδοβίκος 'Ρός έν ετει 1875. Ή μετάβασις είναι κοπιώδης, 

καί βραδέως προχωρεί τό ζώον έπί τοΰ μαλακοΰ εδάφους μέχρι Σελλά-

δας, όθεν ανέρχεται τις μέχρι τών ερειπίων. 

Ή διάρκεια τής πορείας ταύτης είναι περίπου δίωρος. Όλίγον μακρύ

τερος άλλ' ύπό έποψιν θέας ωραιότερος είναι ό έτερος δρόμος, όστις κατ' 

αρχάς φέρει πλησίον τής αποτόμου κλιτύος τοΰ κρατήρος. "Εν τινι θέσει 

πρέπει νά παράκαμψη τις τήν όδόν, διότι ένταΰθα εξορύσσεται ή θηραϊκή 

γή, καί ή οδός διακόπτεται. Βραδύτερον διέρχεται τις διά τοΰ μεγάλου 

χωρίου Πύργου, τό οποίον έχει οδούς στενάς, άλλά πρός τό έξω μέρος 
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ωραίας τινάς οικίας, και διά τών ερειπίων ένδς ΰπό τοΰ Κυβερνήτου 
Καποδιστρίου ίδρυθέντος άλλ' ουδέποτε χρησιμοποιηθέντος αγροτικού 
σχολείου, φθάνει είς τήν κορυφήν τοΰ Προφητου Ήλιου, τό ύψηλότερον 
τριγωνομετρικόν σημεϊον τής όλης χώρας. Παρά τήν θεσιν ταύτην κεί
ται ή μεγάλη μονή τοΰ Προφήτου Ήλιου, θεας άξια. Οί μοναχοί φιλο-
ξενοΰσι προθυμως πάντα ξένον και είναι κατά πάντα άξιοι νά είναι οί 
κύριοι τοΰ Μεσοβουνου, δηλ. τής αρχαίας πόλεως. 

Είς άπόστασιν 300 μέτρων άπό τής μονής άφικνεϊταί τις δι' ελικοει
δούς όδοΰ είς Σελλάδαν, όθεν έχει τις ενώπιον του τήν ύψηλοτέραν κορυ
φήν. Είναι αύτη ή στενωτέρα πλευρά τής οροσειράς, ήτις εκτείνεται 
πρός βορράν και πρός νότον μέχρι τής θαλάσσης και σχηματίζει άπό-
τομον άκρωτήριον. Ημε ίς είσερχόμεθα είς τόν χώρον τοΰτον διά τοΰ 
μόνου ευπρόσιτου μέρους. Ένταΰθα ύφίστατο ή ανάγκη ισχυρών τειχών, 
τά όποια και έν μέρει κατεσκευάσθησαν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, 
όπως προφυλάττωσι τήν έπί τού όρους κειμένην πόλιν άπό εχθρικών 
επιδρομών. 

Πριν ή όμως είσέλθωμεν διά τής μεταγενεστέρας πύλης τής πόλεως, 
ήτις μόλις τώ 1900 άνεσκάφη ύπό τοΰ W i l s k i , έχομεν πολλά νά ϊδω-
μεν έπί τοΰ λόφου τής Σελλάδας. Έπί τών δύο κλιτύων, τών πρός 
βορράν και πρός νότον φαίνονται οπαί και τάφοι εντός τοΰ βράχου 
έσκαμμένοι ώς και λίθινα τειχία μετά στρογγυλών δοχείων διά τήν 
τέφραν και οπών, ύπενθυμιζουσών ήμϊν αίγυπτιακάς μωμίας. Οί τάφοι 
ούτοι έσυλήθησαν πρό πολλοΰ και ουδεμία επιγραφή μας διαφωτίζει περί 
τής εποχής των. 

Ηττον καταφανείς είναι δύο τάξεις τάφων, οϊτινες διηρευνήθησαν ήδη 

παρά τοΰ Λ . 'Ρός και τελευταίως παρά τοΰ Dragendor f f έν έτει 

1896 και τοΰ P f u h l έν έτει 1902, καϊ άνήκουσιν οί μέν είς τήν χρι-

στιανικην έποχήν έκ τών πρώτων χρόνων τής χρονολογίας ημών, όπερ 

φαίνεται έκ τής μνείας τών «αγγέλων, τών προστατών αγγέλων» τών 

αποθανόντων, περιέχοντες δέ τεμάχια ύαλίνων αγγείων, οί δέ άλλοι 

αρχαιότατοι, πιθανώς έκ τοΰ ογδόου ή έβδομου π. Χ . αιώνος. Εντός 

ενός τούτων ευρέθησαν μεγαλύτερα και μικρότερα αγγεία εγχωρίου 

κατασκευής μετά γεωμετρικών σχημάτων και απεικονίσεων πτηνών και 

άλλων ζώων. Τ ά ευρήματα ταύτα δύναται τις νά περιεργασθή κατόπιν 

έν τώ Μουσείω τών Φηρών. Ένταΰθα ευρέθησαν και θεμέλια οικίας. 

Έν έλιγμοϊς ανέρχεται εντεύθεν ή αρχαία οδός, κλάδος τής όποιας 
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άπό τής νεκροπόλεως τοΰ Προφήτου Ήλιου, ήτις καλείται Πλαγιάδες, 
φέρει πρός τήν μόνην καλήν πηγήν τής νήσου, τήν Ζωοδόχον καλουμέ-
νην πηγήν. Ή οδός αύτη ητο τεχνικώς κατεσκευασμένη, και βεβαίως 
μεγάλη έγίνετο αυτής χρήσις, καθότι είς πολλά μέρη ευρίσκονται εντός 
τοΰ βράχου κεχαραγμέναι έπιγραφαί αρχαιοτάτου τύπου. Βραδύτερον 
απεικόνισαν τμήματα τινα τών βραχωδών παρειών, ώστε διά νά εξέ
ταση τις έκ τοΰ πλησίον τάς έπιγραφάς ταύτας έχει ανάγκην κλίμακος 
10 τουλάχιστον μέτρων ύψους. 

"Οτι και ή κορυφή τοΰ Προφήτου Ήλιου δέν ήτο άγνωστος τοίς 
άρχαίοις αποδεικνύει επιγραφή λελαξευμένη έν τώ βράχω και εσχάτως 
άνακαλυφθείσα, γεγραμμένη δέ διά αρχαίων χαρακτήρων. Ή επιγραφή 
αύτη αναφέρει τό όνομα λατόμου τινός, ού φαίνονται τά ίχνη τών 
ποδών έγκεχαραγμένα εκεί πλησίον. Κα ι περαιτέρω φαίνονται έν τω 
βράχω κεχαραγμένα ονόματα ανήκοντα βεβαίως είς τόν 8 0 ν ή 7 0 ν αιώνα, 
τινά τούτων είς ύψος 10—12 μέτρων άπό τοΰ εδάφους ή είναι ταΰτα 
ώς έπί τό πλείστον ονόματα αρχαίων θηραίων παλαιστών άλλ' είναι 
καί τινα νεωτέρων χρόνων, προερχόμενα ίσως έκ μέρους αντιγραφέων. 
Φαίνεται έκεϊ καί εντομή τις εντός τοΰ βράχου έν είδει εξέδρας, ήτις 
οφείλεται είς ανάθημα, τό όποιον ό υιός τοΰ Αρτεμιδώρου Απολλώνιος, 
ή ό υίός αύτοΰ άνέθηκε τώ Πυθίω Άπόλλωνι, διότι οί Δελφοί είχον 
αναγορεύσει τόν Άρτεμίδωρον ώς θεόν άθάνατον. Επιγραφή τις έκεϊ 
πλησίον αναφέρει ότι ή "Αρτεμις Πηγαία Σώτειρα, ή προστάτις τής 
πατρίδος του θεά, είχεν ύποσχεθή είς τόν άνδρα τοΰτον μακρά τοΰ βίου 
έτη, είς τά όποϊα ή Προναίη προσέθηκε δέκα ακόμη έτη, όπερ αποτε
λεί 90 + 30 = 120 έ τ η ! Τοΰ ανδρός τούτου τό όνομα άπαντα καί 
άλλαχοΰ τής νήσου. 

Μετ' ολίγον άπαντώμεν φυσικόν βράχον, έπί τοΰ οποίου ΐστατο αναμ
φιβόλως άρχαϊον οικοδόμημα" σήμερον υπάρχει έν τή θέσει ταύτη έν 
μέσω σωροΰ ερειπίων ή μικρά εκκλησία τοΰ 'Αγ. Στεφάνου. Ένταΰθα 
είναι ευδιάκριτος ή αρχαία οδός καθ' όλην αυτής τήν έκτασιν μέχρι τοΰ 
άλλου άκρου τής πόλεως έν μέρει μέν έκ τοΰ λιθόστρωτου αυτής, έν μέρει 
δέ μόνον έκ τών ελαφρών εντός τοΰ βράχου εντομών καί χαραγμάτων. 
Ή οδός αύτη ανέρχεται μέχρι τής αγοράς καί εκείθεν κατέρχεται μέχρι 
τοΰ ναοΰ τοΰ Κρονείου Απόλλωνος, τοΰ κυριωτέρου ναοΰ τής νήσου, 
ύπό τόν όποιον υπάρχει ίδιόρρυθμόν τ ι τέμενος, έσκαμμένον 20 περίπου 
μέτρα εντός τοΰ βράχου καί περιέχον πολλά αναθηματικά επιγράμματα 
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τοΰ Αρτεμιδώρου. Τά ποιήματα ταΰτα ποιοΰνται μνείαν περί βωμών, 
περί ανάγλυφων ιερών ζώων, αετών, δελφίνων, λεόντων άφιερωμενων 
τώ Όλυμπίω Διί, τώ Πελαγιω Ποσειδώνι, τώ Στεφανηφόρω Άπόλ-
λωνι, τοις Διοσκούροις, τοις θεοίς τής Σαμοθράκης, τή Όμονοία. Ό 
Αρτεμίδωρος εν τινι έμφυλίω πολέμω είχε συνδιαλλάξει τους ερίζοντας 
θηραίους καί διά τήν μεσολάβησα ταύτην είχε λάβει τά αστικά δικαιώ
ματα καί στέφανον έκ φύλλων έλαίας. Ητο δε ούτος καί ιερεύς τοϋ 
Διός, καί ή εικών αυτού γεγλυμμενη έν τώ βράχω κοσμεί τό μερος 
μετά τής εξής πομπώδους επιγραφής : 

«Μνημόσυνον Θήρας" καί εως πόλου άστρα έπιτέλλει, 
Γης έδαφος τε μένει, όνομα οΰ λίπει 'Αρτεμίδωρον». 

Ή είκών έχει πολλήν άρχαϊκήν τραχύτητα καί υπενθυμίζει τάς εικόνας 
έπί τών νομισμάτων τών πρώτων Πτολεμαίων. Ό Αρτεμίδωρος ούτος 
θά διετέλεσε βεβαίως έν τή υπηρεσία τής χώρας. 

["Επεται συνέχεια] 

Π Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Ω Π Ω Ν 

Οί κώνωπες, κοινώς κουνούπια εις τινα δέ μέρη καί κανάρια καλού

μενοι, είναι τά σμικρά εκείνα έντομα τά γνωστά είς πάντας, διότι και 

πάντες κατά τό μάλλον ή ήττον έταλαιπωρήθησαν ύπ' αυτών κατά τάς 

θερινάς νύκτας" έκαστος θά ένθυμήται ετι τόν ιδιάζοντα εκείνον βόμβον, 

όν παράγουσιν έν τώ σκότει πριν νά έπιπέσωσι κατά τοΰ θύματος των 

ανίσχυρου πρός ύπεράσπισιν. 

Κατασκευή αυτών. Ά ς ύποθέσωμεν ότι συνελάβομεν 'έν τών ζώων 

τούτων καί ότι άντί νά τό φονεύσωμεν, τό έξετάζομεν ύπό περιεργίας 

ωθούμενοι πρώτον μέν γυμνώ όφθαλμώ είτα δέ τή βοήθεια φακου. θ ά 

ϊδωμεν αμέσως τά δύο του λεπτότατα πτερά παρουσιάζοντα σειράν 

απονευρώσεων όμοιων πρός τάς τού φύλλου, έπενδεδυμένα δέ δι ' αδιό

ρατων λεπίων πολύχρωμων καί πολυμόρφων οι πόδες του είναι εξ 

μακροί, γυμνοί καί άπολήγοντες είς μικρούς γαμψούς όνυχας, οϊτινες 

χρησιμεύουσι σπανίως μέν πρός βάδισιν, συνήθως δέ όπως έπιτρέπωσιν 

είς τόν κώνωπα νά προσερείδηται αναμένων τήν ώραν τής πτήσεως. 

Ή κεφαλή απαρτίζει τό σπουδαιότερον μέρος τοϋ σώματος" τό 

σχήμα της είναι σφαιροειδές, μάλλον πλατυτέρα ή μακροτέρα, καθ' 

όλην δέ τήν έκτασίν της παρουσιάζει δύο κηλίδας χρώματος σμαραγδο-

ειδούς λαμπροτάτας, άποτελουμένας έκ μικρών εξαγώνων εδρών ολίγον 

έμπροσθεν εύρηνται δύο λεπταί αποφύσεις καλυπτόμεναι ύπό τριχών 

κατά τό μάλλον ή ήττον άφθονων καί διατεθειμένων είς σωρούς κατά 

διαστήματα - αί αποφύσεις αύται καλούνται κεραϊαι. 

Είς τό πρόσθιον μέρος τής κεφαλής ευρίσκεται προσεκβολή έν είδει 

προβοσκίδος καί γυμνώ όφθαλμώ ορατή, καλούμενη προνομή. Εί καί ή 

προνομή αύτη είναι τά μάλα λεπτή ουδέν ήττον τυγχάνει έχουσα περί-

πλοκον κατασκευήν. Διαθέετα: ύπό σωλήνος περιέχοντος τέσσαρα οξύ

τατα κέντρα ή κοπίδια χρησιμεύοντα πρός διάτρησιν τοΰ δέρματος, 

έτερα δέ δύο, άτινα ήρμοσμένα πρός άλληλα άποτελοΰσι σωλήνα, δι' ού 

διέρχεται τό ύπό τοΰ κώνωπος είσροφώμενον αίμα. 
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Πώς δέ διατίθεται ό κώνωψ καθ' ήν ώραν δάκνει τό θΰμά του ; 
Προσερείδεται επί τοϋ δέρματος, χωρίς πολλάκις νά τόν έννοήσωμεν 
τόσον ισχνοί καί λεπτοί είναι οί πόδες του. Διά τοΰ άκρου της προνο-
μής του πεπροικισμένης διά μεγάλης ευαισθησίας ψηλαφεϊ τό έδαφος καί 
αναζητεί τόν κατάλληλον χώρον εΰθΰς ώς τόν εΰρη έμβυθίζει τά έξ 
βέλη του έν τή έπιδερμίδι, συγχρόνως δέ ό κολεός τής προνομής τείνε-
ται έν ειδει ελατηρίου και ούτως επιτρέπει είς τόν κώνωπα νά τά άπο-
σύρη ευχερώς, άφ' ού πρότερον είσροφήση τήν άναγκαίαν ποσότητα τοΰ 
αίματος. Έάν ένοχληθή κατά τό γεΰμά του, επαναλαμβάνει αυτό μετ ' 
ολίγας στιγμάς έπί τοϋ αύτοΰ ή έπι έτερου προσώπου άχρις ού εντελώς 
κορεσθή. 

Δυστυχώς όμως δι ' ημάς ό κώνωψ δέν εύαρεστείται νά μας άφαιρή 
σταγόνας τινάς αίματος μόνον, Οπερ προθύμως θά τω έπετρέπομεν. 
Κέκτηται καί ιδιάζοντα τινα αδένα έκκρίνοντα δηλητηριώδη σίαλον, 
όστις ένιέμενος έν τή πληγή διά τοΰ δήγματος ερεθίζει τό δέρμα και 
προξενεί τήν κατάδηλον ερυθρότητα τής επιφανείας καί τόν όδαξησμόν, 
όστις μας αποστερεί τού ύπνου έπί ολόκληρους νύκτας. 

Δέν ενέχονται όμως έξ ίσου πάντες οί κώνωπες- οί άρρενες οΐτινες 
κοσμούνται δι' ωραίων λοφίων εκατέρωθεν τής κεφαλής εχουσιν ίσχνο-
τάτην προνομήν καί άνίκανον νά διάτρηση τό δέρμα τοΰ άνθρωπου. 
Αρκούνται άπομυζώντες άπό τών καρπών τόν χυμόν, δέν έχουσι δέ τά 
αίμοχαρή ήθη, άτινα χαρακτηρίζουσι τάς θηλείας" αύται τουναντίον, 
ήττον κεκοσμημέναι, κέκτηνται στερεάν προνομήν, ήτις επιτρέπει εις 
αύτάς νά προσβάλλωσιν ευκόλως τούς ανθρώπους καί τά ζώα καί νά 
διατρέφωνται άπό τοΰ αίματος των αί θήλειαι μόνον μας ένοχλοΰσιν 
άδιακόπως καί μόνον ταύτας πρέπει νά φοβώμεθα. 

Πώς ζώσιν. Οί κώνωπες ώς έπί τό πλείστον είναι νυκτόβια ζώα" 
γενικώς πρός τήν έσπέραν καθ' ήν ώραν ό ήλιος δύει άνίπτανται κατά 
σμήνη υπεράνω τών λιμναζόντων υδάτων ή τών υγρών τόπων αί θή
λειαι έγκαταλείπουσαι τότε τήν έναέριον όρχησίν των κατέρχονται ήρεμα 
έπί τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος, όπως άποθέσωσιν έκεϊ τά ώά τ ω ν ' τά 
ώά ταΰτα σμικρά καί άτρακτοειδή όντα δέν διατίθενται ασκόπως-

αθροίζονται παρ' άλληλα είτε κατά σειράς παραλλήλους έν είδει μικρο
σκοπικής σχεδίας είτε κατ ' αστεροειδή διάταξιν τή βοήθεια σμικρού 
έπιπλοέως ον εχουσιν εκατέρωθεν έπιπλέουσιν, ούτω δέ εκτεθειμένα είς 
τήν ήλιακήν θερμότητα ώριμάζουσι ταχέως και μετά πάροδον δύο ήμε-
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ρών ανοίγονται γεννώντα τήν προνύμφην λίαν εύκίνητον έν τω ύδατι. 

Ουδόλως πράγματι ομοιάζει τό ζώον, όπερ εξέρχεται έκ τοΰ ώοΰ πρός 
τό έντομον, έξ ού κατάγεται - οί κώνωπες, όπως όλα τά λοιπά έντομα, 
υφίστανται μεταμορφώσεις, διέρχονται δέ διά τής καταστάσεως τής 
προνύμφης αντιστοιχούσης πρός τήν κάμπην τής ψυχής, είτα δέ διά τής 
νύμφης αντιστοιχούσης πρός τήν χρυσαλλίδα, πριν νά καταστώσιν 
έντομα πτερωτά Ομοια πρός τούς γονείς των. Ή προνύμφη έξελθοΰσα 
τοΰ ώοΰ ομοιάζει πρός σκωλήκιον, όπερ ταχέως αναπτύσσεται καί μετ' 
ού πολύ εξικνείται είς μήκος ενός περίπου έκατοστομέτρου - κολυμβα 
έπιτηδείως έν τώ ύδατι πρός αναζήτησα τής τροφής του, άπό καιρού 
δ' είς καιρόν ανέρχεται πρός τήν έπιφάνειαν όπως άναπνεύση. Διότι αί 
προνύμφαι αύται, άν και είναι υδρόβια ζώα, δέν δύνανται όμως ν' άνα-
πνεύσωσι τόν έν τώ ύδατι διαλελυμένον αέρα άλλά μόνον τόν άτμο-
σφαιρικόν δι ' άναπνευστικοΰ σωλήνος ή μάλλον διά τμήματος, όπερ 
εΰρηται είς τήν οπισθίαν μοίραν τοΰ σώματος των μόλις τις ταράξη 
τήν έπιφάνειαν τού ύδατος τάς βλέπει βυθιζομένας όλας δι' άναπάλσεων 
μέχρι τού πυθμένος μετά μεγάλης ταχύτητος - μόνον δ' όταν κατά
παυση πάσα κίνησις τοΰ ύδατος επανέρχονται εις τήν έπιφάνειαν. 

Μετά 15 ημέρας άπό τής έκκολάψεώς της ή προνύμφη απεκδύεται 
διά τελευταίαν φοράν καί μεταμορφοΰται είς νύμ-
φην, ήτις είναι όπως εκείνη υδρόβιος ούδεμίαν όμως 
λαμβάνει τροφήν. Ή μορφή της κατ ' ουδέν ομοιά
ζει πρός τήν προνύμφην ή κεφαλή της είναι ογκώ
δης καί κεκλιμένη πρός τήν γαστρικήν τού σώμα
τος μοϊραν, όπερ τή προσδίδει κατά προσέγγισιν τό 
σχήμα ερωτηματικού (?)- αί νύμφαι άναπνέουσιν 
ώς αί προνύμφαι τόν άτμοσφαιρικόν αέρα - ανέρ
χονται καθέτως πρός τήν έπιφάνειαν τού ύδατος 
καί άφ' ού άναπνεύσωσιν έπί τινα χρόνον πάλιν έπαναβυθίζονται. 

Περί τάς τρείς ή τεσσάρας ημέρας μένουσιν ακίνητοι έπί τής επιφα
νείας τοΰ ύδατος - οί υμένες αυτών αποξηραίνονται τή επαφή τού αέρος, 
αποσχίζονται, άπό τοΰ ρήγματος δέ τούτου ευρίσκει έξοδον τό πτερο-
φόρον έντομον, όπερ εξέρχεται βραδέως άποσΰρον βαθμηδόν τούς πόδας 
του καί είτα τά πτερά του προσέχον μή τά βρέξη. Δύναται τότε νά 
ίπταται λυτρωθέν τών περικαλυμμάτων του, άλλά πρός τοΰτο δέον 
όπως τό ύδωρ εύρίσκηταϊ έν άπολύτω ηρεμία, διότι, έάν καί ή ελαχίστη 

Εικων 1. 
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πνοή τό διατάραξη κατά τήν στιγμήν τής εξόδου, τά πτερά διαβρέ

χονται, δέν δύναται πλέον νά ίπταται και αποθνήσκει ταχεως. 

Ή ολική διάρκεια τής τεκνογονίας είναι 30 — 40 ήμερων, ώστε κατά 

τό θέρος δυνατόν νά γίνωσι πολλαΐ τοιαΰται" άς ύποθέσωμεν ότι έγέ-

νοντο πέντε. Επειδή εκάστη θήλεια τίκτει διακόσια τουλάχιστον ώά, 

παραδεχόμενοι ότι ολα ταύτα εκκολάπτονται καί γεννώσιν ΐσην ποσό

τητα αρρένων καί θηλέων φθάνομεν είς τό φανταστικόν συμπέρασμα, 

καθ' ο μία μόνον θήλεια δύναται νά παραγάγη κατά τό θέρος 20,000, 

000,000 κωνώπων τό συμπέρασμα βεβαίως τοΰτο είναι ύποθετικόν, 

δύναται όμως έξ αύτοΰ νά κατανόηση τις τό μέγεθος τοΰ πολλαπλασια

σμού τών εντόμων τούτων έν τισι χώραις. 

Πόθεν όρμώνται. Οί κώνωπες είναι κοσμοπολϊται, άλλά ευρίσκονται 

μόνον είς τούς υγρούς τόπους, διότι άπαραίτητον πρός έκκόλαψιν καί 

άνάπτυξιν αυτών είναι τό ύδωρ. Δέν πρέπει όμως νά νομίσωμεν ότι 

πρός άνάπτυξιν αυτών άπαιτοΰνται μεγάλα τέλματα ή έλη" σμικρά 

τενάγη, δεξαμενή έν μέσω κήπου άρκοΰσιν όπως άναπαράγωνται ευκό

λως" τό ελαφρώς ύφάλμυρον ύδωρ δέν τοις απαρέσκει καί δύναται τις 

ν' άνευρη πληθύν προνυμφών είς τάς λεκάνας τών παρά τήν θάλασσαν 

ψαμμωδών ελών. Είπόν τίνες, ότι τά υψηλά μέρη προφυλάττονται άπό 

τών κωνώπων, όπερ δέν αληθεύει πάντοτε" πράγματι τά έντομα ταΰτα 

δέν ύψοΰνται πολύ υπέρ τό έδαφος, έν τινι δέ πόλει αί ύψηλαί συνοικίαι 

καί τά ανώτερα διαμερίσματα τών οικιών σπανίως προσβάλλονται" έν 

αυτή τή πεδιάδι αί κορυφαί τών υψηλών δένδρων ουδέποτε καταλαμ

βάνονται" καί όμως μόνον οί ξηροί καί άπεψιλωμένοι ορεινοί τόποι 

μένουσιν απρόσβλητοι, εν ω είς τά κατάφυτα καί ύγρά όρη οί κώνωπες 

άφθονοΰσιν ώς καί είς τήν πεδιάδα. 

Τά έντομα ταΰτα εξαιρετικώς είναι πολυάριθμα έν ταϊς τροπικαϊς 

χώραις, διαχέονται δέ πανταχόσε. Έν Μαδαγασκάρη άποτελοΰσι τήν 

φοβερωτέραν μάστιγα, μόλις δέ δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τόν κατ ' 

αυτών πόλεμον. «Πόλεμος αμείλικτος», λέγει ό ιατρός Jo ly πρός ον 

παραβαλλόμενος ό τοΰ μυθικοΰ λέοντος είναι μηδαμινός" ταυτοχρόνως 

πανταχόθεν προσβάλλουσι. Μάτην συντρίβουσι δι' ενός μόνου κτυπήμα

τος δέκα, είκοσι, τεσσαράκοντα κώνωπας έπί τών χειρών, έπί τοΰ προσώ

που των τό αίμα ρέει, διότι επανέρχονται πεντήκοντα, εκατόν χιλιάδες. 

Δέν έπιπίπτουσι μόνον κατά τών ακαλύπτων μερών τοΰ σώματος" ό 

οπλισμός τοΰ στόματος των είναι τοιούτος, ώστε άπομυζώσι τό αίμα και 
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διά τών ενδυμάτων αυτών. Διατρυπώσι τό τριπλούν πάχος τής ναυτι

κής έδρας, έφ' ής κάθησθε, καί τής περισκελίδος τής τε έσω καί τής έξω. 

Τό σύνηθες ναυτικόν περικάλυμμα έχον πυκνότητα ενός περίπου έκατο-

στομέτρου δις τυλισσόμενον περί τούς πόδας ουδόλως προστατεύει κατά 

τών δηγμάτων των. Ή κατά τής εφόδου ταύτης άμυνα είναι ούτω 

χαλεπή, ώστε άνδρες, οίτινες τόν βίον αυτών όλόκληρον αφιέρωσαν είς 

κινδύνους καί είς μάχας, ζητοΰσιν έλεον παρά τών μικροσκοπικών τού

των δημίων, πολλάκις δέ αναγκάζονται νά τραπώσιν εις φυγήν, όταν 

προσέγγιση ή ώρα τής έξορμήσεώς των. 

Έάν οί κώνωπες άποτελώσι τήν πληγήν τών θερμών τόπων, έκ 

πείρας γινώσκομεν ότι καί τά συγκεκερασμένα κλίματα ουδόλως μένου

σιν αλώβητα, είς τινας δέ πόλεις τής μεσημβρινής Γαλλίας καί δή τής 

μεσημβρινής Ιταλίας τά έντομα ταΰτα είναι λίαν άφθονα. "Ισως ύπο-

λάβη τις ότι τά ψυχρά κλίματα προστατεύονται κατά τών κωνώπων. 

Πολλοΰ γε καί δει" είς τούς ψυχρούς καί υγρούς τόπους οί κώνωπες 

καθιστώσι μέρη τινα όλοτελώς ακατοίκητα" ούτως εις τόν "Ανω Καναδάν 

καί είς τήν χώραν τών μεγάλων λιμνών είναι τόσον πολυάριθμοι, ώστε 

οί βόνασοι καί τά λοιπά ζώα διαιτώνται έν τώ ύδατι δι' όλης τής 

ημέρας, Οπως άποφύγωσι τά δήγματα τών εντόμων τούτων. Οί Λάπω-

νες ζώσι διαρκώς έν καλύβαις, τάς όποιας καπνίζουσι, φυλαί δέ τίνες 

έπαλείφουσιν όλόκληρον τό σώμα των διά λίπους, όπως προφυλαχθώσιν 

άπό τών κωνώπων. Έν τή Νέα Γή είδον δυστυχείς, οϊτινες έν καιρώ 

ομίχλης ταλαιπωρούμενοι ύπό σμήνους τοιούτων εντόμων παρεξετράπη-

σαν τής πορείας των καί άπέθανον έν μέσω τών σκληρότερων βασάνων. 

Τά άπό τούτων κακά. Ά λ λ ά πάντα ταΰτα δεν άποτελοΰσι τά μεγα

λύτερα δεινά τών κωνώπων, άν και πρό τίνων έτι ετών έπίστευον Οτι τά 

δήγματα των ήσαν τά μόνα επίφοβα. "Ηδη γινώσκομεν ότι καί άλλως 

είναι επίφοβοι, διότι μεταδίδουσιν είς ημάς τάς σοβαρωτέρας νόσους τών 

τροπικών χωρών, ώς τόν έλώδη καί τόν κίτρινον πυρετόν, τήν έλεφαν-

τίασιν, ίσως δέ και τήν λέπραν καί άλλας έτι" έκ τούτου καταφαίνεται 

ή σπουδαιότης, ήν προσέλαβον τά μικροσκοπικά ταΰτα έντομα έν τή 

υγιεινή τών αποικιών. 

Τώ 1880 ό ιατρός L a v e r a n άνεκάλυψεν έν τώ αϊματι τών προσβε

βλημένων ύπό διαλείποντος πυρετοΰ μικροσκοπικά ζωύφια, τά πλασμώ

δια, άτινα έζων άναλώμασι τών ερυθρών αιμοσφαιρίων βαθμηδόν κατα-

στρέφοντα αυτά. Άπό τής εποχής εκείνης έγένετο γνωστόν τό παθογό-
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νον αίτιον τοΰ έλώδους πυρετού, άλλ' έμεινεν άγνωστος ό τρόπος τής 

μεταδόσεως του, όθεν καί πλείσται θεωρίαι έπενοήθησαν πρός αίτιολο-

γίαν αύτοΰ. Τίνες διετείνοντο ότι τό παθογόνον αίτιον τής έλυμιάνσεως 

προέρχεται άπό τοΰ νοσηροΰ άερος τόπων τινών, άπό τών τελμάτων 

καί άπό τών αναθυμιάσεων τών άνασκαπτομένων χωμάτων. Τά πρός 

άναχωμάτωσιν έργα, ή έκχέρσωσις τοΰ εδάφους συνεβάλλοντο είς τήν 

έμφάνισιν τών επιδημιών τοΰ διαλείποντος πυρετοΰ- αί ύποθεσεις αύται 

έγκατελείφθησαν ήδη, μόνου υπαιτίου άποδειχθεντος τοΰ κώνωπος, όστις 

δάκνων άρρωστον προσβεβλημένον ύπό έλώδους πυρετοΰ απορροφά σύν 

τω αΐματι καί μεγάλην ποσότητα πλασμωδίων τοΰ L a v e r a n κυκλο

φορούντων έν αύτώ. Τ ά πλασμώδια ταΰτα δέν πέπτονται παρά τοΰ 

κωνωπος, άλλ' έξακολουθοΰσι νά ζώσιν έν τώ στομάχω του καί δή νά 

πληθύνωνται, διαχεονται δέ καθ' άπαν τό σώμα τοΰ εντόμου καί τέλος 

συσσωρεύονται είς τούς δηλητηριώδεις αδένας, δι' ών ένοφθαλμίζονται 

εϊς υγιείς ανθρώπους δακνομένους ύπό του ούτω μεμολυσμένου εντόμου. 

Ή έλεφαντίασις τών Αράβων είναι ή δεινή εκείνη νόσος, ήτις έκδη-

λοΰται διά τερατωδών παραμορφώσεων τών διαφόρων μερών τοΰ σώμα

τος, ιδία δέ τών κνημών αύται τοσοΰτον έξογκοΰνται, ώστε παρεβλή-

θησαν πρός τάς κνήμας τοΰ έλέφαντος, Οθεν και τά όνομα τής νόσου. 

Ή έλεφαντίασις οφείλεται είς τήν παρουσίαν μικροσκοπικού σκώληκος 

καλουμένου νηματοειδούς, όστις όπως τά παράσιτα τοΰ έλώδους πυρε

τοΰ απορροφάται ύπό τού κώνωπος μετά τού αίματος έλεφαντιώντων, 

ένοφθαλμίζεται δ ' είτα είς υγιείς, άφ' ού πρότερον ύποστή έν τώ όργανι-

σμώ τοΰ εντόμου σειράν όλην μεταμορφώσεων. 

Ό κίτρινος πυρετός, τοΰ οποίου αγνοείται έτι τό παθογόνον αίτιον, 

είναι λίαν διαδεδομένος είς τούς υγρούς καϊ θερμούς τόπους" μεταδίδε

ται συνήθως κατά τήν νύκτα, δύναται δέ τις νά διέλθη μεμολυσμένον 

τόπον χωρίς νά προσβληθή ύπό τής νόσου, έάν άποφύγη νά διανυκτέ

ρευση έν αύτώ. Παραβάλλων τά φαινόμενα ταΰτα πρός τό νυκτόβιον 

τών κωνώπων ό F i n l a y πρώτος έσκέφθη Οτι κάλλιστα ήδύναντο τά 

έντομα ταΰτα ν' άναλαμβάνωσι τήν μετάδοσιν τοΰ νοσήματος, απέδειξε 

δέ ότι οι κώνωπες ήσαν πολυαριθμότεροι κατά τάς επιδημίας τοΰ κίτρι

νου πυρετοΰ καί ίδιαίτερον κατά τήν ένσκήψασαν έν Φιλαδέλφεια τώ 

1897. Πλείστα τότε πειράματα έγένοντο, οί δέ Αμερικανοί έξακολου-

θοΰσιν εισέτι πειραματιζόμενοι έν 'Αβάνη, πάντα δέ τείνουσι ν' άποδεί-

ξωσι τήν άλήθειαν τής θεωρίας ταύτης· ό ιατρός W a l t e r M y e r s έν 
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Λιβερπούλη έπειραματίσθη έφ' εαυτού διά κώνωπος, οστις πρότερον 
είχεν απομύζηση τό αίμα πυρετιώντος, άλλ' άπέθανεν έν όλίγαις ήμέραις 
ύπό κίτρινου πυρετοΰ, θύμα τής πρός τήν έπιστήμην άφοσιώσεώς του. 

Ουδόλως μοί φαίνεται άναγκαίον νά επιμείνω καί είς ετέρας νόσους, 
ών ή διά τοΰ κώνωπος μετάδοσις δέν έχει έτι ακριβώς καθορισθή, όπως 
πάντες κατανοήσωσι πόσον οφείλουσι νά προφυλάττωνται άπό τών 
δηγμάτων τών εντόμων τούτων. 

Οί νεαροί κώνωπες δυσκόλως καταπολεμούνται ώς ευχερώς διαφεύ
γοντες τών χειρών μας, λίαν δέ ανεπαρκή αποτελέσματα έδωκαν άχρι 
τοΰδε οί διάφοροι ατμοί καϊ 
τά έγκωμιασθέντα αρωματικά -

εύκολώτερον όμως καταστρέ
φονται τά έπί τής επιφανείας 
τοΰ ύδατος άποτεθειμένα ώά. 
αί προνύμφαι καί αί νύμφαι 
ώς ύδατόβιοι. 

Είς τάς λίμνας, ώς καί είς 
τά μεγάλα έλη, όφείλομεν νά 
έξάρωμεν τήν διατροφήν τών ιχθύων ούτοι τρέφονται έκ πολυαρίθμων 
προνυμφών διαφόρων εντόμων καϊ δή καί τοΰ κώνωπος. Προύτειναν 
επίσης τήν συντήρησιν εντόμων τινών καλουμένων μαστάκων τά έντομα 
ταΰτα είναι λίαν σαρκοφάγα καί υδρόβια κατά τήν προνυμφικήν αυτών 
κατάστασιν. Τρέφονται δέ κατά μέν τήν έφηβον ήλικίαν έκ νεαρών 
κωνώπων, κατά δέ τήν προνυμφικήν έκ προνυμφών διαφθείροντα μεγά-
λας ποσότητας αυτών. 

Προκειμένου μικροΰ τέλματος, ιχθυοτροφείου, δεξαμενής, δέον νά 
έπιχέωμεν έπί τής επιφανείας λεπτόν στρώμα πετρελαίου, όπερ αποτελεί 
άδιαχώρητον διάφραγμα μεταξύ τοΰ άτμοσφαιρικοΰ αέρος καϊ τοΰ ύδα
τος* καϊ οί μέν ίχθύες ουδόλως έκ τούτου επηρεάζονται, έν ω αί προ
νύμφαι τών κωνώπων, αϊτινες άναπίνουσι μόνον τό όξυγόνον τοΰ αέρος, 
άποθνήσκουσι ταχέως ύπ' ασφυξίας. 

Ή άποξήρανσις τοΰ εδάφους διά παροχετευτικών έργων, ή έμφύτευ-

σις πεύκων και ευκαλύπτων δύνανται νά ώφελήσωσι πραγματικώς είς 

τάς έλώδεις χώρας, άφαιροΰσαι τό ύδωρ, ένθα βρύουσιν αί προνύμφαι 

τών κωνώπων. Ένεκα τούτου όφείλομεν νά άποφεύγωμεν τήν πρός τάς 

κατοικίας μας γειτονείαν ελών. δεξαμενής, καταβόθρας ή βυτίνων ποτι'-

Είκών 2. 
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σματος' διότι είς ταΰτα μάλιστα τά στάσιμα ύδατα πλήθουσιν αί προ
νύμφαι, αίτινες έκκολαπτόμεναι είς κώνωπας κατακλύζουσι τάς παρα-
κειμενας οικίας. 

Ά λ λ ά πριν έπιτευχθή δι ' ολων τούτων τών τρόπων νά μειωθή τό 
πλήθος τών κωνώπων ουδόλως μοί φαίνεται ανωφελές νά ύπο δείξ" 
εμπειρικά τινα μεσα πρός προφύλαξιν άπό τών δηγμάτων. Πρώτον 
όφείλομεν ν' άπαγορεύωμεν τήν έν τή οικία είσοδον τών εντόμων τού
των, είτα δέ νά προφυλαχθώμεν, έάν είναι ανάγκη νά έξέλθωμεν. 

"Οπως προστατεύσωμεν τήν οίκίαν άρκεϊ νά κλείσωμεν τά παράθυρα 
καί πάσαν όπήν καί τήν έλαχίστην έτι δι' αλυσιδωτού πυκνότατου, ώστε 
νά μή δύναται ο κώνωψ νά διέλθη διά τών βροχίδων του - αί θύραι καί 
αύται αί ένδότεραι καταφράσσονται. Έάν δε' τις δέν δύναται νά λαμ-
βάνη όλας αύτάς τάς προφυλάξεις, πρεπει νά μεταχειρίζηται καθ' έσπέραν 
κωνωπεϊον, άφ' ού πρότερον φροντίση ν' άποδιώξη τούς κώνωπας διά 
καύσεως αρωματικών ουσιών καί τής εντελούς άποσβεσεως τών φώτων. 

Τ ά μικροσκοπικά ταϋτα έντομα είναι οί έπιφοβώτεροι εχθροί τών έν 
ταϊς άποικίαις στρατών, τών καλλιεργητών και τών εξερευνητών ενδια
φέρει νά συνάψωμεν μανιώδη πρός αυτά αγώνα, διότι καταστρέφοντες 
αυτά έξαφανίζομεν τάς μάλλον θανατηφόρους νόσους, αιτινες ένδημοΰ-
σιν είς τάς αποικίας μας και αντιτίθενται πρός τήν εύημερίαν των. 
Απαλλασσόμενοι δέ τών κωνώπων τών μερών μας άποκρούομεν πλη-

γήν ήττον μέν κινδυνώδη τών τροπικών χωρών, πάντως όμως επίσης 
δυσάρεστον. 

(Έκ τον Γαλλικού). 


