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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Εύτυγήσαντες νά συρ,ρ,ετάσχωρ,εν τών τοσούτφ διδα-

κτικωτάτο>ν έκδρορ.ών, τών υπό φοιτητών τής Νομικές
καί Φιλοσοφικής Σγολής γενορ,ένων άνά τον Μαραθώνα,

Σαλαρ,ΐνα και Άχαρνάς, υπό την οδηγίαν του σ. ήρ,ών
«

καθηγητου κ. Σ. Λάρ,πρου, κρίνορ,εν καλόν νά δηρ,οσιεύ- 

σωρ.εν τάς έκ τούτων έντυπώσεις ρ.ας, 2στω καί συνοπτι- 

κώς, ΐνα άφ* ενός piv καταδειχΟΤ} έναργώς ή έκ τής έπι- 
τοπίου μελέτης τής ιστορίας, γεωγραφίας και αρχαιολο

γίας προσγιγνορ,ένη ωφέλεια, άφ' έτέρου δέ φανώρ,εν χρή- 

σιρ,οι καί εις τούς ρ,ή ρ,ετασχόντας τών έκδρορ,ών τούτων 

άναγνώστας ήρ,ών.
►

Έ γραφον ΐν ΆΟήναΐί, κατά μήνα Νοέμβριον 188!)

Γ. Κ. Κ οκκινλκιιχ
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Ε Ι Σ  Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α

Ή  είδησις περί τές είς την άγηρω καί ένδοξον Σαλα
μίνα έκδρομές των φοιτητών τές Νομικές καί Φιλοσοφι
κές Σχολές, υπό την όδηγίαν του σ. καθηγητοϋ τές Ί -  

1 στορίας κ. Σ. Λάμπρου, ηκούσθη. καί δικαίως, μετ’άνεκ- 
φράστου χαράς. Ή  ελευσις δέ τές όρισΟείσης έμέρας, καθ' 
έν θά έπλέομεν την θάλασσαν, έφ* ης είς γίγας, είς κο
λοσσός, η 'Ασία, ένικηθη καί έποδοπατηθη, ούτως είπεΐν, 
υπό τές μικράς ‘Ελλάδος, ης τους γενναίους προμάχους ό 
μέγας βασιλεύς ηρχετο νά δέσνι όπισθεν του νικηφόρου 
άρματός του, η ελευσις τές  ημέρας έκείνης, καθ’έν θάδιε- 
σχίζομεν αυτά ταύτα τά υδατα, έφ’ ών έπαίχθη εν των 
συγκινητικωτέρων δραμάτων, οϋτινος την λύσιν μετά ψυ
χικές άγωνίας άνέμενον, ένθεν μέν αναρίθμητοι καί ποι- 

. κίλων φυλών βάρβαροι, ένθεν δέ οί γονείς, αί σύζυγοι καί 
τά τέκνα τών ευαρίθμων υπερασπιστών τές ελευθερίας, έ  
ελευσις τέλος, λέγομεν, αυτές περιεμένετο ύφ’έμων, ως η 
τές χρωτοχρο*'ΐάζ,(οι.ζ μάς συγχωρηθ^ η παρομοίωσις) ύπό 
τών παίδων διό έξαλλοι έκ χαράς καί μετά μεγίστης προ-’ 
θυμίας έσπεύσαμεν νά έφοδιασθώμεν έγκαίρως διά του κα- 

;ι ταλληλόυ εισιτηρίου, φόβψ μη πάθωμεν 6,τι αί μωραί 
i παρθένοι τού Ευαγγελίου.

1
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Ή  όγδοη πρωινή ώρα τής 14 Φεβρουάριου του 1888 *
ευρεν ημάς συνδιαλεγομένους καί αναμένοντας την έπι- 
βίβασιν του σ. ημών καθηγητού, επί του μικρού άτμο- 
πλοίου σΛαυρίουt ,  ούτινος η αξία, σημειωτέον εν παοόδω, 
έγκειται μάλλον είς την σεβαστήν ηλιαίαν, παρά εις την 
στερεότητα και δη την άξιοθαύμαστον ταχύτητά του. 
Λέγομεν δε άξιοθαύμαστον, διότι ιό  ΛεΛγίη τούτο των 
έλληνικών παραλίων άλλοτε έπί της r e a n x f j c  του ηλικίας, 
ώς τινες των συναδέλφων μας χαιρεκάκως διηγούντο, τον 
από Πειραιώς είς Κρήτην πλούν έτέλεσεν, ούριοδρομ,ών, έν 
διαστήματι ούχί μειζονι των δεκαπέντε. . . . . .  -/ίμερων,

Ταύτα πάντα όμως ουδόλως έτάραξαν ήμάς, διότι και 
η άπόστασις ήτο μικρά καί δ ώς έρωτομανης γυνή άστα
τος ουρανός της Α ττικής, ό την προτεραίαν έμβαλών ή
μάς είς φοβεράν άνησυχίαν περί της άποτυχίας τού σκο- 
πουμένου, ήτο άνέφελος καί γελαστός, άφ* έτέρου δέ τό 
έπικίνδυνον άμα καί σωτήριον στοιχείον των ναυτιλλομέ- 
νων. δ φοβερός άνεμος, ήσύχαζεν είς τούς ασκούς τού 
Αιόλου.

Αφού τέλος έπεβιβάσθημεν άπαντες, άπήρε τό «Λαύ- 
ριον# την* ένάτην πρωινήν ώραν, βραδέως διασχιζον τά 
ήρεμα ύδατα τού Σαρωνικού κόλπου, ΐνα μή δ κρότος τής 
μηχανής άποπνίγν) την φωνήν τού σ. ημών καθηγητού, 
οστις θά ώμ.ίλει περί των διαφόρων μερών, άπερ κατά τον 
πλούν θά έβλέπομεν. Τούτου-δ’ ενεκα έσπεύσαμεν νά συ-
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σπειρωθώμεν περί αυτόν, όπως μ ή τι διαφύγγ) ήμας εκ 
των λεχθησομένων.

’Ήδη εύρισκόμεθα εξω του λιμένος Πειραιώς. 
ημών επί του γνωστού βασιλικού κτήματος, φαίνεται όχώ- 
ρος, 2νθα έτάφησαν ό μέγας άνήρ και σωτήρ τήςΈλλάδος, 
ό ’-Αθηναίος Θεμιστοκλής, και ό ούχ ήττον μέγας άνήρ 
τής άναγεννηθείσης Ελλάδος, ό ατρόμητος ναύαρχος *Αν- 
δρέας Μιαούλης· ό μένσώσας την Ελλάδα από των βαρβά
ρων έπιδρομέων, ό δέ έκδιώζας τούς επί αιώνας λυμαινο- 
μένους αυτήν αίμογαρεΐς τυράννους. Άμφότεροι σωτήρες, 
άρ.φότεοοι ύπερασπισται τής αυτής γής. Οί φαεινοί ού- 
τοι αστέρες, οί άναλάμψαντες καί σβεσΟέντες εις δύο 
χρονικά διαστήματα πολύ άφιστάμενα άλλήλων, κεΐντάι 
ό εις παρά τον ετερον προ τού στομίου τού λιμένος, ώσεί 
έτέΟησαν άγρυπνοι τούτου φύλακες.

Έξακολουθούντος τού πλού, προσηγγίσαμεν την, κατά 
τον Αισχύλον, «βαιάν δύσορμον ναυσίν», Ψυττάλειαν, κοι
νώς καλουμένην Λειψοκουττάλαν,ήν, ώς γνωστόν,κατέλα- 
βον μέν οί λογάδες τών Περσών προ τής ναυμαχίας, προς 
σωτηρίαν τών έαυτών καί όλεθρόν τών Ελλήνων ναυα
γών, αλλά δέν προέλαβον νά έκτελέσωσι τούς στρατηγι
κούς των σκοπούς, θανόντες ύπο τά δόρατα τών υπό 
τον Άριστείδην έπελθόντων. Ε π ’ αυτής, έπί τών ακτών 
τής οποίας «ό φιλόχορος Πάν έμβατεύει», οί δέ γεν
ναίοι έκεΐνοι άνδρες έστησαν ύπερηφάνως τό έκ βαρβαρι- 
κών οπλών τρόπαιόν των, ούδέν ετερον υπάρχει σήμερον, 
καθόσον τουλάχιστον ήδυνήθημεν νά ίδωμεν άπο τού 
άτμοπλοίου, είμή τάφοι τινές ναυαγών καί οχυρώματα.

ι

/



Δεξιά τώ προς την Σαλαριίνα πλέοντικαί απέναντι ττ,ς 
^  υτταλείας,έκεί ένθα εύρίσκονται τά δημόσια σφαγεία τού 
Πειραιώς, υπάρχει ό λΐ[*ην των Φ ώ ρ ω τ  (λιαην λαθρεμπόρων) 
καλούμενος. Περί τούτου όμως οΐ περί τα τοιαυτα ασχο
λούμενοι φιλονεικουσι, oi δέ κλειστοί παοαδέγονται, ω̂  
μάλλον κατάλληλον όιάπειρατάς $ λαθρέμπορους,τον 
ρακείμενον τούτω ετερον λιμένα, δστις δύναται να προ- 
φυλάττη τα έν αυτώ τυχόν πλοία από τε τ*7,ς [/.ανίας «των 
κυμάτων και από των όμμάτων των Ιξωθεν πλεόντων.

Όλίγον περαιτέρω τούτου, παρά τούς πρόποδας τού Αι
γάλεω, διεκρίνομεν τον λοφίσκον, τον κοινώς καλούμενον 
Κερατόπυργον, έφ’ ου, κατά τον Ηρόδοτον,(VIII. 90) κα- 
θημενος ό αγέρωχος τνις ’Ασίας δεσπότες έθεάτο την τα - 
πεινώσασαν αυτόν ναυμαχίαν.

Ττ,ν θέσιν ταύτην εννοεί άναμφιβόλως καί ό αύτόπτης 
μάρτυς Αισχύλος, λέγων εις τούς Πέοσας του διά τού Ά γ -  

γέΑον'
•Ηέρξης δ'άνωμωξεν κακών όρων βάθος* 
έδραν γάρ είχε παντός ευαγή στρατού 
υψηλόν οχθον άγχι πελαγίας άλός».

Έ πί τού λοφίσκου τούτου,ώς κατάλληλοτέρου τών Κε
ράτων * τ^ς Μεγαρίδος, θά έστήθη ό θρόνος τού Εέρξου, 
διότι από τού βέρους τούτου εινεκαταφανής άπασα άι εκτα- 
σις, ην κατείχαν ό στόλος του.

Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου έπλεομεν τό μεταξύ 
τά,ς *Αχρα<; τ*7ίς Σαλαμίνος και του ακρωτηρίου Άμφιάλη

1 V,Σημ. I . όρη της Μεγαρίδος.
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οτεγόγ, όπερ όμως παρά προσδοκίαν δέν εινε τόσον στενόν, 
δσον έφανταζόμεθα αυτό, ώς έ'χον πλάτος δέκα σταδίων.

Άπο του μέρους τούτου εινε ορατή άπασα ή εκτασις 
τής θα).άσσης. ήν κατεΐχον οί δύο αντίπαλοι στόλοι.

Προ τινων έτών είς τό μέρος τούτο ή ’Αρχαιολογική 
έταιρία έποίησεν άνασκαλεύσεις έν τώ βυθώ τής θαλάσ
σης, έπι τή έλπίδι άνευρέσεως λειψάνων τ^ς ναυμαχίας, 
άλλ’ ενεκα τής έπι των αντικειμένων έπικαθημένης Ιλύος, 
ής άνασκαλευομένης έθολουτο τό ύδωρ, ή εργασία κατέ
στη δυσχερέστατη καί ήναγκάσθη νά διακόψν) ταύτην.

Ενταύθα άς σταματήσωμεν προς στιγμήν, ΐνα Ιδωμεν 
τίνι τρόπψ προ είκοσι καί τριών περίπου αίο>νων οί πρόγο
νοι ημών κατασυνέτριψαν τάς πολυπ7νηθεΐς των βαρβάρων 
τριήρεις.

Τνα\>|λαχ£α
Μετά την παρά τό Άρτεμίσιον ναυμαχίαν καί την διά 

των Θερμοπυλών διάβασιν τού περσικού στρατού, ο μέν 
περσικός στόλος κατέπλευσεν είς τον όρμον τού Φαλήρου, 
ό δ* ελληνικός είς την Σαλαμίνα, οπού εμενον άμφότ^ροι 
άπρακτοι έπί τινας ημέρας.

Πολύωρα καί έπανειλημμένκ πολεμικά συμβούλια συ- 
νεκρότησαν κατά τάς ημέρας ταύτας οί ‘Έλληνες στρα
τηγοί καί πολλαί έζεφράσθησαν γνώμαι, τών μέν ύπο- 
στηριζόντων νά διαλυθώσι καί σπεύσωσι προς ύπεράσπισιν 
τής ιδιαιτέρας πατρίδος των, τών δέ νά πλεύσωσιν άπαν- 
τες είς τον ’Ισθμόν προς ύπεράσπισιν τής Πελοποννήσου. 
’Ενάντιος τούτων ήτο ό Θεμιστοκλής, δστις, αφού έξήν- 
τλησεν ολα τά έπιχειρήματα, άτινα τω ύπηγόρευεν ή φι

ψ



6

λοπατρία του, αφού κατέδειζε τοίς συναδέλφοις του τάς 
έκ της διαιρέσεως αυτών προξενηθησομένας άνεπανορθώ- 
τους καταστροφάς, είόε δε ο τι η^αν αμετάπειστοι, ν̂ ττεί— 
λγ,τεν αυτούς, δτι έάν έγκαταλείψωσι την Σαλαμίνα, πα- 
ραλαμβάνοντες οί ’Αθηναίοι τάς γυναίκας και τά  τέκνα 
των θ’ άποπλεύσωσι προς την Ιταλίαν.

Ο ,τι δέν κατώρθωσε τότε διά των στρατηγικών λό
γων και των ικεσιών του, τό κατώρθωσε διά της απειλής. 
Και ουτω χάρις εις τον πατριωτισμόν και την σύνεσιν 
του Θεμιστοκλέους, έπείσθησαν νά ναυμαγήσωσιν εις τά 
στενά της Σαλαμίνος.

Οτε όμως έγνώσθη ότι, ο μέν βαρβαρικός στόλος διε- 
τάχθη νά προσβάλη τούς έν Σαλαμίνι Έλληνας, ό δέ 
στρατός νά όδεύστ) κατά τ-ης Πελοπόννησου, οί έν Σαλα
μίνι Έλληνες καί μάλιστα οί Πελοποννησιοι, ©οβηθέντες 
άπεφάσισαν έν νυκτερινω ουμβουλίω νά σπεύσωσι, παρά 
τά  ποοαποφασισθέντα, ποός βοήθειαν ττ$ς κινδυνευούσης 
Πελοπόννησου.

Ρλέπων τότε ό Θεμιστοκλνίς δτι, ούτε οί συνετοί λόγοι 
ούτε αί άπειλαι του είσηκούοντο καί δτι θά έπραγματο- 
ποιουν την άπόφασίν των, έτεχνάσθη δ,τι δαιμόνιος μό
νον νους δύναται νά τεχνασθνί. Έν φ δηλονότι οί στρα
τηγοί συνεσκέπτοντο είσέτι, Ισπευσεν ούτος νά μηνύσνι 
*ρύφα διά τού παιδαγωγού των τέκνων του Σικίννου, 
κατά μέν τόν Πλούταρχον, (Πλουτ. Θεμιστ.) τώ ίδίω 
Ξέρζη, κατά δέ τον Ηρόδοτον, (VIII 75-76) τοίς στρα- 
τηγοίς αυτού, δτι οί Έλληνες κυριευθέντες υπό φόβου 
σκέπτονται ν’ άποδράσωσι. Διά τού τεχνάσματος δέ τού-
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του εσκοπει τους μεν Έλληνας νά έμποδίσνι του νά πλεύ- 
σωοι προς τον Ισθμόν, οπού άναμφιβόλως θά ένικώντο, 
τούς δε Πέρσας νά έμβάλν) εις παγίδα. Κατ’ εκείνην την 
στιγρ,ήν έπίκουρος τού Θεμιστοκλέους προσήλθεν ευτυχώς 
έξ Αίγινης,όπου διέμενεν έζόριστος,καί ό φιλόπατρις ’Αρι
στείδης, άναγγείλας τοις έν τώ συμβουλίω στρατηγοϊς, 
οτι ο έλληνικός στόλος εύρίσκετο περικυκλωμένος παντα- 
χόΟεν υπό τών ΓΙερσών και οτι μόλις κατώοθωσεν ούτος 
νά διαφυγή) την προσοχήν αυτών.

ΒεβαιωΟέντες οί στρατηγοί περί τής αλήθειας τών υπό 
τού Αριστείδου λεχθέντων και παρά τού Τηνίου τριηράρ
χου Π αναίτιου, αυτομολήσαντος μετά τής τριήρους αυ
τού έκ τού περσικού στόλου,,διελύθησαν και έσπευσαν 
νά έτοιμασθώσι προς ναυμαχίαν.

Την πρωίαν τής έπομένης, 20 Σεπτεμβρίου τού 480 
π. X ., οι Ελληνες ειδον απέναντι αυτών τον περσικόν 
στόλον έτοιμον πρός ναυμαχίαν.

Τό δεςιον κεράς τούτου, παρατεταγμένου όντος από 
τής νησΐδος Λερού μέχρις έ'ζωθι τού κόλπου καί συγκει
μένου έκ χιλίων περίπου πλοίων, κατείχαν τά πλοία τών 
τολμηρών θαλασσοπόρων Φοινίκων, τό κέντρον τά τών 
Κρίκων, Κυπρίων, Λυκίων καί Παμφύλων, καί,το αριστε
ρόν τά τών Ίώνων καί Καρών υπό τον Άριαβίγνην. Κατά 
τού περσικού τούτου στόλου οί ‘Έλληνες παρέταζαν εις 
τό δεζιον κέρας, απέναντι δηλαδή τού άριστερού κέρατος 
τών πολεμίων,τά πλοία τών Σπαρτιατών υπό τον ναύαρ
χον Εύρυβιάδην, εις τό κέντρον τά τών Αίγινητών, Κο- 
ρινθίων, Μεγαρέων καί λοιπών πόλεων μέχρι τού άριστε-

\
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ρού, όπερ κατεΐχον τά πλοία τών Αθηναίων ύττό τον 0si 
μιστοκλέα. Ταύτα πάντα κατά την μαρτυρίαν τού Ήρο- 
δότου (V III 82-83), συνεποσούντο είς τριακόσια όγδοη- 
κοντά, ές ών τά διακόσια άνήκον είς τους ’Αθηναίους.

"Οπισθεν τού περσικού στόκου έπι των αττικών άκτώ' 
παρετάχθη ό πεζός στρατός, 6 δέ Εέρξης περιστοιχούμε-| 
νος ύπο των υποτελών ηγεμόνων καί των πολυαρίθμων 
στρατηγών του, έκάθισεν επί χουσόποδος θρόνου, τεθειμέ
νου έπι λοφίσκου τίνος είς τούς ποόποδας τού Αιγάλεω] 
όρους, όπόθεν εβλεπε την ναυμαχίαν. Οι δύο αντίπαλοι] 
ίσ τα ντα ι. ήδη απέναντι άλλήλων έτοιμοι καθ’ όλα, άνα-j 
μένοντες το σημειον της συγκρούσεως.

Ό  Θεμιστοκλής εν τν) κρισιμωτάτν) έκείν/ι στιγμή 
εσπευσε νά έπικαλεσθή την βοήθειαν τών πατρώων θεών, 
ών τούς ναούς κατέκαυσαν καί έσύλησαν οί βάρβαροι, 
προσφέρων θυσίαν αύτοΐς. Ό τ ε  δέ ό μάντις Εύφραντίδης Ί 
άνήγγειλεν αύτώ αίσια τά ίερά, εσπευσεν, ως έμπειρος 
στρατηγός, νά ένθαορύνν) διά τού λόγου τούς έκ τής θέας 
τού πολυπληθούς περσικού στόλου καταπτοηθέντας Έ λ 
ληνας, παραινέσας αυτούς ν’άναλογισθώσιν οτι εκείνοι προς 
ούς μέλλουσι νά συνάψωσι τον περί τών όλων αγώνα, ήοή- 
μωσαν την χώραν των, κατέκαυσαν τάς οικίας καί έσύλη
σαν τούς ναούς των, προς δέ νά μή φανώσι κατώτεροι τών Μ 
έν Μαραθώνι τό πρώτον άντιμετωπισάντων τούς βαρβάρους.

*Ότε μετά τούς λόγους τούτους οί Έλληνες δράξαντες 
τάς κώπας, διηύθυνον τά  πλοίά των κατά τών εχθρικών, 
παρατεταμμένη βοή έπλήρωσε την ατμόσφαιραν τής Σαλα- 
μίνος καί τών πέριζ νησίδων καί ακτών. Ησαν αίάγοιαι κραυ-
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γαί τών ήδη έπιτιθεμένων βαρβάρων και ή βοή τώνΈλλή- 
νων προτρεπόντων άλλήλους, διά του πολεμικού παιάνος

Τλ  μλ (|7' \ r *'*.......... Π παιοες Γαληνών ιτε,
έλευΟερουτε πατρίδ*, έλευΟερουτε Ζε 
παίοας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη,
Οήκας τε προγόνου* νυν υπέρ πάντων άγών.»

01 'Έλληνες έπί τή θέα του κινουρ.ένου έκείνου δάσους 
τών πλοίων, έκυριεύθησαν υπό φόβου καί άνέκρουσαν πρύ- 
μναν σκοπούντες νά ζητήσωσι την σωτηρίαν των έπί τής 
Σαλαμ,ΐνος.

ΕΙς δειλός δύναται νά ένσπείρν) τον πανικόν el; μυ
ριάδας μαχητών, είς δε γενναίος νά ένθαρρύνν) αυτούς 
τοσούτον διά τής γενναιοψυχίας του, ώστε οΐ πρότε- 

' ρον δειλοί καί ριψάσπιδες νά κατανικήσωσι πολυπληθέ
στερους έαυτών έχΟρούς. Τούτ* αυτό συνέβη και ένταύθα. 
Έκ τών τριακοσίο)ν ογδοήκοντα Ελλήνων τριηραρχών, 

* είς μόνος εν τ?ί απελπιστική έκείντι στιγμή £σχε τό θάρ
ρος νά έπιτεθΤΙ κατά τών ολετήρων τής πατρίδος του. Ό  
ανδρείος ούτος ήτο Άμεινίας ό ΓΙαλληνεύς,όμώνυμος προς 
τον αδελφόν του ποιητου Αισχύλου. Τούτου προ>τουπροσ- 
βαλόντος πλοϊον φοινικικόν, άνεθάρρυσαν οΐ φεύγοντες καί 
έσπευσαν προς βοήθειάν του* ουτω δ̂ έ ή συμπλοκή έγενι- 
κεύθη.

Μετά παλλούσης καρδίας καί δακρυβρέκτων οφθαλμών, 
έθεώντο από τής Σαλαμΐνος αϊ τε γυναίκες καί τά τέκνα 
τών Ελλήνων τον ύπεράνθρωπον αυτών άγώνα, κατά τήν 
διάρκειαν του όποιου δέν έπαύσαντο δεόμεναι τοΐς θεοΐς 
υπέρ τών προσφιλών των,

Ή  πάλη υπήρξε φοβερά, 8σψ καί άνισος.

«*
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Ό  τρυγμος των συγκρουομενων πλοίων καί αί φωναί των 
«.ανοίλένων έπλήοουν τά ώτα των από τής ξηρας μετ α- 
γωνίας θεωμένων την ναυμαχίαν και μη ύυναμένων νά 
σπεύσωσι προς βοήθειαν των όμοφυλων.

Έ π ί πολύ άπέκρουεν ό περσικός στόλος τάς έπιθέσεις 
των Ελλήνων, άλλ* οτε οί Αθηναίοι, βοηθούμενοι καί 
υπό τού άνεμου, ετρεψαν τούς φοβερούς αντιπάλους των 
Φοίνικας εις Φυγήν, καταδιώκοντες αυτούς τγδε κακείσε, 
τότε σύι/,πας ό στόλος τού Ξεοξου, περιελθώνείς σύγχυσιν 
καί jay) δυνάμενος, ενεκα τού έκ τής φυγής των Φοινίκων 
συμβάντος συνωστισμού, ν’άποκοούστ) τούς καθ’δλους τούς 
ναυτικούς κανόνας έπιτιθεμενους 'Ελληνας, άνεκρούσατο 
πρύμναν, τραπείς καττ,σχυμένος εις άτακτον φυγήν. Κατά 
την στιγμήν εκείνην οί υπήκοοι τού Ξεοξου,ενεκα τής περί 
τά ναυτικά απειρίας των, ύπέστησαν αληθή πανωλεθρίαν. 
Τότε ή ’Αρτεμίσια, καταδιωκομένη ύπ’Άθηναϊκού πλοίου, 
έσωσεν έαυτήν βυθίσασα αύτανδρον την ποό αυτής τριήρη 
τού βασιλέως των Καλυνδέων Δαμασιθύμου* ούτω δέ οί 
μέν ’Αθηναίοι, έκλαβόντες τό πλοΐόν της φιλικόν, έτρά- 
πησαν προς καταδίωξιν άλλου, ό δέ Ξέρξης ίδών από τού_ 
θρόνου του τά γινόμενα καί έκλαβών τό πλοΐον τού Δα- 
,μασιθύμου ελληνικόν, άνεφώνησε, καθ’Ήρόδοτον, «οί μέν 
άνδρες γεγόνασί μοι γυναίκες, αί δέ γυναίκες άνδρες».

Κατά την αείμνηστον ταύτην ναυμαχίαν, ήτις ού μό
νον την Έλλάδα;άλ>ά καίσύμπασαν την Ευρώπην άπήλ- 
λαξε τότε τού Ασιατικού δεσποτισμού,ό Ξέρξης άπώλεσε 
τον αδελφόν του Άριαβίγνην, ναύαρχον όντα τού στόλου, 
και διακοσιας τριήρεις μετά των άνδρειοτέρων υπηκόων



-ου, οί δ* Έλληνες άπώλεσαν τεσσαράκοντα πλοία και 
ολιγίστους σχετικώς άνδρας, καθότι οί ναυαγούντες έσώ- 
ζοντο κολυμβώντες, έν ω οί Πέρσαι ναυαγοί (/.η γνωρίζον- 
τες νά κολυμβώσιν έπνίγοντο.

Τοσούτον ητο το πλήθος των ©ονευθέντων καί τά συν
τρίμματα των πλοίων, ώστε ό ανδρείος Σαλαμινομάχος 
καί ποιηϊης Αισχύλος λέγει εις τούς «Πέρσαςη του διά 
του Ά γγί,Ιο ν  :

«................... * θάλασσα δ* ούκέτ* ην ίδεΐν,
• ναυαγίου πλήθουσα καί φόνου βροτών *
•άκταί δέ νεκρών χοιράδες τ ’ έπληθυον».

Παρεθέσαμεν συνοπτικώς τά. γεγονότα τ*7,ς μεγάλης 
ταύτης ναυμαχίας, νομίζοντες οτι πάν έγκο>μιον εις τού; 
συντελέσαντας νά σωθ?} τότε ή Εύρώπη άπο τ7|ς κα.τα- 
κτήσεως των ’Ασιανών δεσποτών, είνε περιττόν, άτε όν
τας ανώτερους παντός έπαίνου.

Μετά την διδασκαλίαν τού σ. ημών καθηγητού, οστις, 
σημειωτέον, ώμίλησεν ημΐν προσέτι περί τ^ς σβέσεως τού 
Αισχύλου καί τού ’Ηροδότου, ώς Ιστορικών πηγών, όσον 
άφορά την ναυμαχίαν, έπλεύσαμεν προς τον Αγ. Γεόϊργιον.

* Α  γιος Γεώ ργιος

ΙΙρό ημών αναδύεται τό χθαμαλόν καί καταπράσινον 
νησίδιον ’’Αγιος Γεώργιος· πυκνά χαμόκλαδα, δίδοντα 
αύτφ δψιν ευρέως κήπου, παμπληθείς κόσσυφοι καί κί^λαι, 
πλεΐστοι δέ τάφοι των υπό τ^ς βροτολοιγού νόσου εύφλο- 
γίας τεθνηκότων μακράν τών προσφιλών αυτών, καί οίκί- 
σκοι τινές μεμονωμένοι προς νοσηλείαν τών πασγόντων,

11
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είσί τά χωρία, οί κάτοικοι, καί τά καρποφόρα δένδρα 
του νησιδίου, εις δ μετά πολλάς περιπετείας άπεβιβάσθη- 
μεν τέλος, αφοΰ ένεκα του κατ’έκείνην την στιγμήν πνεύ- 
σαντος σφοδρού ανέμου, έκινδυνεύσαμεν να ύποστώμεν ά- 
κούσιον μόνον ψυχρολουσίαν. Σκοπός της εις τό άλιμενον 
τούτο νησίδιον άποβιβάσεως ημών ητο νά έπισκεφθώμεν 
τους έκ κογχυλίων μεγάλους σωρούς , άπερ άνεκάλυψε 
πρώτος ό σ. ημ,ών καθηγητής, άποδούς την υπαρξιν αυ
τών εις την υπό των Φοινίκων ΐδρυσιν Πορφνρείων, παρό
μοια τών οποίων ούτοι καί αλλαχού της Ελλάδος ίδρυ
σαν, ώ; έν Κυθήροις, Έρμιόννι, Αιγίντ,, παρά το Γύθειον, 
Εύριπον καί τάς άκτάς τής Άργολίδος καί Κορινθίας.

Πορφυρε£α.

Ήναγκασμένοι οί Φοίνικες, ενεκα της θέσεως καί της 
αφορίας της χώρας των, να πορίζωνται διά τής τέχνης 
καί της ναυτιλίας οσα η φύσις παρέχει άφθόνως τώ θνητώ, 
κατέστησαν ένωρις λαός βιομηχανικώτατος. Ούτοι πρός 
έκποίησιν τών διαφόρων αυτών έργων διέσχιζον άφόβως 
την Μεσόγειον απ' άκρου εις άκρον, καταστάντες μετ* ου 
πολύ έμπειροι καί τολρ,ηροί ναυται. Κατά δέ την ύπ’ αυ
τών άναζήτησιν τών κογχυλίων προς παραγωγήν βαφής 
τής πολυτιμοτάτης πορφύρας, έφθασαν μέχρι τών έλληνι- 
κών ακτών καί δη μέχρι Σαλαμΐνος, ης ή έκ κογχυλίων 
πλούσια θάλασσα δέν διέφυγε τό οξυδερκές αύτών ομμα.

Ή  άλιεία 1 καί ό τρόπος της έξαγωγής τής πορφύρας
- ι

1 Σημ. Τά περί της αλιείας της π ο ρ φ ύ ρ α ς  καί του τρόπου 
της εξαγωγής τού καταλλήλου πρός βαφήν χυμού άναφέρομεν

ο
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έγίνετο κατά το έαρ, οπότε ήδύναντο ευκόλως καί άκινδύ- 
νως ν αποκοπτωσι ζώσας τάς πορφύρας, ινα μ. ή άποθνή- 
σκουσαι έζεμώσι τό άνθος I αυτών ταύτας δέ, ρ,έχρις ου 
αβροίσωσιν, έφυλαττον εντός καλ*άθων ή κεράρ.ων. Κατά 
τον Πλίνιον. εις εκατόν λίτρας χυμού άνεμ.ίγνυον είκοσιν 
ούγγίας άλατος, ό δέ χυμός παρεσκευάζετο επί τρεις τό 
πολύ ημέρας· είτα εβράζετο εντός μ.ολ^υβδίνων αγγείων 
ύπο μετρίαν θερμ.οκρασίαν διά σωλήνος άνταποκρινομ.ένου 
πρός εστίαν άπωτέρω κειμ.ένην. Διά τής Οερμάνσεως ταύ- 
της έζητμίζετο καί περιωρίζετο το υγρόν εις το περί
που του αρχικού* διαρκούοης δε τής βράσεως, άφ*/)ρούντο 
κατά διαλείμματα αΐ ε’ισέτι προσκεκολλημ,έναι εις τούς 
αδένας σάρκες τών κογχυλίων καί μετά δεκαήμερον έν 
δλω έργασίαν τό χρώμα είχε παρασκευασΟή εντελώς.

Ή  βαφή δέν ήτο αμέσως αναγκαία μετά την έζαγωγήν 
τής π ο ρ φ ύ ρ α ς ,  διότι ήδύνατο αυτή έπί πολλάς ήρ.έρας 
νά διατηρηθώ έν υγρά καταστάσει.

Προς άνάμνησιν τής έπισκέψεώς μας ταύτης έκλέξαντες

εχοντες ύπ* οψιν δσας σημειώσεις ήδυνήΟημεν να κρατήσωμεν 
κατά την περί τούτου διδασκαλίαν του σ.ήμών καύηγητου, ώς καί 
την εν τοΓς «‘ΙστορικοΤς Μελετήμασι» αυτού περί τούτου πραγ
ματείαν.

1 Σημ. Τδ ά ν θ ο ς  κατά μεν tbv *'ριστοτελην εχουσιν αι π ορ- 
φ ύ ρ α ι  μεταξύ του μήκους καί του τραχήλου’ εΤνε δέ τούτο υ- 
μήν λευκός, δστις άφαιρούμενος καί Ολιβόμενος βάπτει και χρω
ματίζει την χεΓρα* κατά δέ την νεωτέραν ζωολογίαν, τδ ά ν θ ο ς  
εινε κιτρινωπός άδήν, κείμενος πρδς τά δεξιά τών βράγχιων του 
ζώου, εξ ού εξαγόμενον καί έκτιΟεμενον εις τδ ηλιακόν φως μεΟί- 
σταται διαδοχικώς απδ χρώματος εις χρώμα,εως ού αποβή ιώδες.
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έ>.ζβοαει ιναεγίθτ τ·.νά ζονγύλί* έ/. των λει<Ι>ζνων τού- 
~ων. Μετά το ττέιας δε τγ4ί πεαι τούτων διδασκαλίας έπε-ι 17 » 7
οιοχαθηαεν εις τό «Λζύοιον·, όπεο τέλος ε ο ε ο ε ν  ηαάς εις 
τον Ναύσταθμον μικρόν μετά την μεσημβρίαν.

Έ ν  τώ Ι¥ α ^ τά 6 μ ω

Ό  Ναύσταθμος με τά έν τω λιμένι όρμούντχ πολεμικά 
σκχοη και την πλωτήν δεξαμενήν, με τού; νχυτώνχς καί 
τχ  προφυλάσσοντα τά άνειλκυμένα T O f n t J . i o 6 6 J a  οική-

14

— ^ ν * λ λ  * λ  * wf, vv^u/^ ι  » ; ? ν«·

τ*'»? πείνης. ούδεμίχν ποοσονην έδώκχαεν εις ταύτα πάντα 
μόλις δ* άπεβιβχσθημεν έσπεύσααεν, τζονζζοντες π 5 0 ς τ 
υποδειχθώ πανδοχείον, ούτινος 6 διευθυντή; έλεγε το. 6τ 
πληροοορηθεις εγκαίρως ττ«ρΙ τ*ης τοιαύτη; ημών έκδρο 
μη;, ητοίμχσε πολλά καί εκλεκτά έδώδιμζ. Και τη άλη 

τά διχδοθέντα δεν ησχν ύπεοβολχί, διότι ό πονηεό 
πχνδοχεύς ύπολογίσχς ού μικρόν κέρδος έκ τούτου, ειχ; 
~ρομηθευθ^ εγκαίρως έκ Πειραιώς και Σζλααΐνος πχνο .τ  

^απ^τεΐτο, όπως προσοέργ, ημίν Λουκούλειον αληθώς γεύμα 
επιτού βραχώδους εκείνου τόπου.

Ουδέποτε θα λησμονησωμεν την ταραχήν, εις ην ένε- 
π&σ«.ν ό πτώχος πανδοχεύς, οτε είδε τό μικρόν πανδοχείο*- 
του κατάμεστον εκ των πειναλέων και ανυπόμονων ,τ£ριη- 
γί(ζώτ και μάλιστα οτε, νομίσχντες οτι αί προμηθειχι το5 
*ροβλε*»ικου ξενοδοχου δίν θα επηρκουν δι* ολους. έ<5 «ε*ί*

S
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σαμεν νά λάβωμ εν ίδίαις χερσίν οίονδήποτε ορεκτικον ε
δώδιμον τύγχα νε  προ των οφθαλμών μας.

» /
«.......  *Πς δέ λ Ιων ελάροιο τα/είης νήπια τέκνα

ρηιδίως συνέαξε, λαβών κρατεροισιν όδουσιν 
έλΟών εις εύνήν, απαλός τε σφ’ήτορ άπηύρα 
η ο* εϊπερ τε τύχησι μ άλα σχεδόν ού δύναται σφίν 
χραισμεΓν* αυτήν γάρ jaiv υπό τρόμος αίνος ίκάνει»,

Ούτω καί 6 πανδοχεύς επί τ^  θέα τής άναλ.ήψεως των 
έδωδίμων του έμενεν άκίνητος,ώσεί άπολιθωθείς, μ ή δυ- 
νηθείς νά κρατήσ/) λογαριασμόν καί μέ περίλυπον δμμα 
πάρε τηρεί τούς καταβροχθιστάς τής μόνης ίσως περιου
σίας του.

‘ΕφΊκανόν έμεινεν ούτως άφωνος, έως ού έτερός τις τω 
υπέδειξε τον τρόπον,δι’ού νά περιπσιηθήί πάντας άνευ πα
ραπόνων καί δη ζημίας τινός.

' Οτε δε, βεβαιωθείς καί πάλιν ότι δέν θά ζημιωθ·7|, συ
νήλθε και ήρξατο του έργου του, ηκούσθη μονολογών: «χί
λιοι νά μού το ‘λεγαν, πάλι δέν θά τό ‘χωρούσε το μυαλό 
μου, πώς οί φοιτηταίς ήθελα φερθούνε όπως εφέρθηοαν 
τούς ‘φοβήθηκε το ‘μάτι μου*· καί είτα, ώσεί δικαιολο- 
γών ημάς: αΜά παίζεις, αδερφέ, μέ την πείνα;». Ό  πτω
χός έν τ7* άπλότητί του ένόμιζεν ότι θά έπαιζε σπου- 
δαϊον £όλον γχαρσο>Ίον} μάλιστα δέ αΐ κακαί γλώσσαι 8- 
λεγον, οτι προς μεγαλητέραν έπιδειξιν καί έπιτυχίαν είχε 
ροφήσνι προηγουμένως ώά τινα ylk r droit,' ό Λαιμός του.

Μετ’ ολίγον ό θόρυβος καί ή ταραχή έζέλειπε καί ήρ- 
ξατο ή καταβρόχθισις των οπτών αμνών καί λοιπών έδω- 
δίμων του κερδαλεόφρονος πανδοχέως.

15
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Μετά τό υπαίθριον τούτο γεύμα, υπέρ την ώραν διάρ
κειαν. καθ’δ πολλαί προπόσεις έγένοντο υπέρ του σ. ημών 
καθηγητού και ηκούσθησαν πολυποίκιλα άσματα εις όλους 
τους Tt.iayiovc ήχο ιτ  καί εις τάς έλάσσονας και μείζονας 
κλίμακας, έσύρθη τέλος ό κλέφτικος /ορός παρ’ όλων 
ημών.

- «

Ε π ισ τ ρ ο φ ή

Μετά δίωροντεα^χό*’ διασκέδασιν άποχαιρετ^'σαντες τον 
κατενθουσιασθέντα ηδη πανδοχέα, ένεκα τ*7ίς υπερπληρώ-' 
σεως του βαλαντίου του, άνεχωρήσαμεν δι* Ελευσίνα, 
χωρίς νά δυνηθώμεν νά έπισκεφθώμεν τά του Ναυστάθμου, 
έλλείώει άδειας. Μικοόν δέ υ,ετά τον άπόπλουν, παοακάμ.- 
ψαντες το Σκιράδιον άκοωτήριον, τό κοινώς’Αράπη καλού- 
μενον, καί διαπλεύσαντες μέσω των νησίδων Λέοου καί 
Χοιράδων, νυν Κυράδων καλούμενων, έφθάσαμεν αισίως 
εις Ελευσίνα, τού ηλίου περί την δύσιν οντος.

Οί κ. L a u l i n g  καί Σ. Λάμπρος άνεκάλυψαν οτι αί νυν 
καλούμεναι Κυράδες νήσοι δεν εινε αί υπό τινων.νομιζόμε- 
ναι Φαρμακούσαι των αρχαίων, άλλ* at Χοιράδες.

ΕΑΕΤΣΙΣ
Ή  Έλευσίς, εχουσα προς Β την μικράν της πεδιάδα, 

ΝΑ τό Αίγάλεων, προς Ν την θάλασσαν καί προς Δ τά όρη 
της Μεγαρίδος, κειμένη δ* επί λόφου, εχει θέαν μαγευτι- 
τικην καί έκτεταρ,ένον ορίζοντα.

Έλευσίς ώνομάσθη, κατά την Μυθολογίαν, από τού Έ - 
λευσΐνος, υιού τού Έρμού καί της Δαείρας. Ή  Έλευσίς τό
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πάλαι έκτος του υπό του Ικτίνου 1 κτισθέντος λαμπρού 
ναού τής Δήμητρος είχε καί τρεις ετέρους, τον του Τρι- 
πτολέμου, τον τής Προπυλαίας Άρτέμιδος, καί τον του 
Ποσειδώνος Πατρός. Προς τούτοις δε είχε καί φρέαρ, Καλ- 
λίγορον καλούμενον, Ινθα το πρώτον αί γυναίκες τών Έ -  
λευσινίων έστησαν χορόν καί εψαλλον άσματα προς την 
Δήμητρα.

•Ή Οέσις τήςΈλευσΐνος ητο αξιόλογος, ώς διεργομένης 
δι' αυτής τής οδού τής άγούσης προς τά Μέγαρα, καί τής 
μεταξύ ’Αθηνών. ’Ισθμού καί Κορίνθου συντομωτέρας 
τοιαύτης* έστερεΐτο όμως, ώς καί σήμερον, ποσίμου υδα- 
τος, οι δε κάτοικοι αυτής ύπέφερον έξ ασθενειών, ενεκα 
τής πλησίον τελματώδους γήςκαί τής συμβαινούσης ένίο- 
τε πλημμύρας του Κηφισσού, μικρού ποταμού,* ρέοντος 
παρά την πόλιν.

Ή  Έλευσίς ήκμαζε καί έπί τής ’Ρωμαϊκής κυριαρχίας* 
κατά δέ την γ # καί δ’ εκατονταετηρίδα κατψκεϊτο υπό 
πολυαρίθμ,ων κατοίκων, οπότε διά προδοσίας έκυριεύθη 
υπό τού Άλαρίγου τώ 396 μ. X. Την φήμην αυτής οφεί
λει ιδίως ή Έλευσίς εις τά έν τψ ναώ τής Δήμητρος τε
λούμενα Έλευσίνια μυστήρια, άτινα μετά μεγάλης λαμ- 
πρότητος καί έπισημότητος έτελούντο έξόχως δ* έτι- 
μώντο υπό τών άπανταχού Ελλήνων. Προκειμένου δέ περί 
τών έν Έλευσΐνι μυστηρίων τών, κατά την όμοφωνίαν 
τών άρχαίων συγγραφέων, Ιερωτάτων καί τά μάλιστα σε- 1

1 2ημ. *0 ’Ικτίνος ητο περίφημος άρχιτεκτων, άκμίσας έπί Π ε
ρικλεούς. Ούτος μετά τού Καλλικράτους ώχοδόμησε τόν Παρθε
νώνα καί τόν εν ’Αρκαδία ναόν τού Απόλλωνος.

2
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βαστών πάντων των εν Έ λλάδι τελουαενων, δεν θεωοού- 
|ΐεν ανωφελές, χάριν των μή είδότων, νά παραθέσωμεν 
ύδε ολίγα τινά περί τούτων.

’Ιϋλευβένια μ,υστήρκχ

Τά Έ λ  ευσίνια μυστήρια, ύν ή μυστική σημασία καί 
ό σκάρος όέν έγνώσθησαν είσέτι, συνεστάθησαν, κατά την 
ομολογίαν πλείστων αρχαίων συγγραφέων, ύπ* αυτής τής 
Δήμητρος, $»~ΐζ περιπλανωμένη πρός εύρεσιν τής θυγατρός 
της Περσεφόνης, ήλθε και εις την Α ττικήν επί Έρεγθέως. 
Διδάςασα όέ τούς κατοίκους τήν καλλιέργειαν των δημη
τριακών καρπών, κατεδειξε ττρός τούτοις τάς τελετάς καί 
τά  α,υστήοια.

Ταύτα έτελούντο προς τιμήν τής Δήμητρος και τής 
Περσεφόνης 6Ις τού έτους, τον μέν Άνθεστηριώνα (Φε
βρουάριον) τά  μικρά έν *Αγραις 1 παρά τον Ίλισσόν, τον 
δε Βοηδρομιώνα (Σεπτέμβριον) τά  μεγάλα καλούμενα Έ - 
λευσινια μυστήρια, υπό τήν προεδρείαν τού βασιλεως, ενός 
των εννεα αρχόντων των Άθτ,ναίων και τεσσάρων άλλων, 
έκλεγομένων υπό τού δήμου Αθηναίων. Ή  τελετή των 
μεγάλων μυστηρίων άρχομένη από νυκτός, διήοκει εννέα 
ολας ημέρας, * αρχή δέ τής έορτής συνέπιπτε τήν 15 
Βοηδρομιώνος (15 Σεπτεμβρίου).

Η ‘πρώτη ήμερα εκαλείτο άγνρμός^ η το δέ ήμερα προ- 
παρασκευής. 1

1 Σημ. 'Αγραι. Τοποθεσία έν Άθήναις παρά ά ν  Ίλισσον πο
ταμόν.
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I Ή  δεύτερα α Λ α δ ε  μ ύ σ τ α ι *  κατά ταύτην την ήμ.έραν οί 
Ιμ,υούμενοι έπορεύοντο έν πομπή προς την θάλασσαν, όπως 
εκαθαρισθώσιν, έκαλούντο δ* ούτοι επόπται και $φοροι,

Ή  τρίτη ήτο ήμέρα νηστείας, καθ’ ήν άπειχον πάσης 
[σωματικής ηδονές, πιθανόν δέ νά ετρωγον μόνον τό έσπέ- 
ρας τούς σ η σ α μ ι ο ύ c π Λ α χ ο ΐ ν τ α ς ,  πίνοντες ωσαύτως και 

[τον *i>*£6>ra *.
I Ή  τέταρτη εινε άγνωστος.
I Ή  πέμπτη έκαλεΐτο Λ α μ π ά δ ω ν  ημέρα* κατά ταύτην 
[την ημέραν οΐ μύσται όδηγούμενοι υπό τού δαδούχου, 
Κπορεύοντο τό εσπέρας μετά λαμπάδων είς τον έν Έλευ- 
[σΐνι ναόν τής Δήμητρας, ένθα διενυκτέρευον. Ή  τελετή 
[κύτη ήτο Ισως συμβολική παράστασις τής Δήμητρας, 
Ιπεριπλανηθείσης προς εύρεσιν τής θυγατρός της.
I Ή  έκτη ήμερα, ίερωτάτη πασών ούσα, εκαλείτο ν/ακ- 
m)C’ κατά ταύτην το άγαλμα τού Ιάκχου, υιού τής Δή
μητρας, έφέρετο έστεμμ.ένον μυρσίνη από Κεραμεικού είς 
[Ελευσίνα, διά τής Ιεράς οδού, παρηκολουθεΐτο δέ υπό 
Ιτλήθους πολλού καί υπό των μυστών, οΐτινες ί α χ χ ά ζ ο ν -  

[rec x a l  ψ ά Λ Λ ο ν τ ε ς  παρεκάλουν τον ν Ι α χ χ ο ν  νά μεσιτεύσνι 
[τρος τήν Δήμητρα.

Ί  Τήν νύκτα τής έκτης προς τήν έβδομην ημέραν οΐ μύσται 
ιίμενον έν Έλευσΐνι καί έμυούντο τά τελευταία μυστήρια. 
| Τήν έβδομην έγίνετο ή έπιστροφή τών μυηθέντων, κατ’

|  1 Σημ. Κυκεών ήτο είδος ποτού άπδ διάφοροι είδη χατεσκευα- 
[/μένου, χυρίως αλεύρου μεΟ’ (Ιδατος ή οίνου ή γάλακτος καί μέ- 
ί.ιτος.

t



αυτήν δ ελαμβανε χώραν ο γε<ρνρισμόζ· οι αυηθέντε 
δηλονότι,καθεζόμενοι ποός ανάπαυαν έπι τής γέφυρα; τό 
Κηφισσού, εσκωπτον τούς διαβαίνοντας και ούτοι πάλι 
έκείνους άμοιβαίως.

Η ογδον) έκαλεϊτο Έ π ώ α ν ρ ί α ,  ποοσετέθη δε yocpiv το 
Acy.).’/i7ii0Uj οστις έρ^ορενοζ ες Είπιδαυρου εις Έλεικιΐνβ 

ΐνα μυηθνί τά μυστήρια, άφίκετο κατόπιν τής τελέσεω 
τούτων εκ τότε δε έγίνετο χάριν των βραδέως έο/ομένων 

Ή  ένατη έκαλεϊτο τ ζ Λ η μ ο χ ό η ^  εκ τίνος είδους άγγείω* 
ών δύο έπληοουντο ύδατος ή οϊνου, έζ ών το μεν εν έ/όι 
νέτο την πρωίαν, το δ* ετεοον την εσπέραν, 6τε και προέ 
φερον μυστικά; τινας ρήσεις οί ένεογουντες την τελετή 
ταύτην τής έκκενώσεως των πλημοχοών.

Αί προσφερόμεναι εις την Δήμητρα θυσίαι ήσαν φυτά 
οπώρας και χοίροι.

Τοιαύτη ήτο περίπου ή διάταξις των τοσούτωύπό τώΐ 
αρχαίων τιμωμένων Έλευσινίων μυστηρίων, κατά την 
άρκειαν τής τελετής των οποίων ούδείς έφυλακίζετο ή έ 
κακοποιείτο* έκαστος δε πολίτης ώφειλε νά μεταβγ πεζ^ 
έζ ‘Αθηνών εις Ελευσίνα *. Τά Έλευσίνια έτελοΰντο και 
άλλα/ου τής Ελλάδος, ώς έν Έφέσω, εν Λακωνική και 
έν Κοήτη. 1

1 Σηα. Πεοί των έν Έλευσινι τελουμένων μυστηρίων δεν ώμίΐ , 
λησεν ό σ. ημών καθηγητής, άλλ’ ήμεΓς παρεθέσαμεν ταυτα, w  
ρίσματα δντα της ιδιαιτέρας ημών μελέτης, χάριν των μή είδδ* 
των, ώς ανωτέρω ειπομεν. - ξ
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Λίαος τ$5ς Δ ή μ η τ ρ ο ς

*0 ναός ούτος. περί του όποιου 6 τότε έφορος των άο- 
y a ιοτήτων κ. Δ. Φίλιος πάνυ εύγενώς και προθύμως ώμί- 
λησεν ήμΐν και ούτινος Ικανά λείψανα σώζονται, έκχω- 

ν* σθέντα πρό τίνος χρόνου υπό τής ΆρχαιολογικήςΈταιρίας, 
ωκοδομήθη πιθανώς προ του Θησέως και κατεκά.η υπό 

511 :τών ΓΙερσών. Έ π ι τήςέποχής δέ του Περικλεούς, οπότε 
ΐ|λέγας ζήλος κατείχε τους ’Αθηναίους προς άνέγερσιν έπι- 
φανών μνημείων, άνωκοδομήθη και ό περίφημος ούτος 

// ναός, οστις και d r d x t o p o r  καί p i y a p o r  καί τ ε Λ ε α τ ή ρ ι ο χ  

έκαλεΐτο, πιθανώς ενεκα τής λαμπρότητος αυτού καί των 
έν αύτω τελούμενων Έλευσινίων μυστηρίων. ”Ων προωρι- 
σμένος διά την τέλεσιν τών Έλευσινίων μυστηρίων, δ ιέ— 

'* :φερεν άπάντων τών έν Έλλάδι ναών κατά τε το σγήμα 
καί την διάταζιν. Ό  σηκός του ητο τετραγωνικός καί 
ειχεν έν τώ έσωτερικφ πολλούς στίχους κιόνων καί έπ* 

Εαυτών άλλους, δι* ών έσχηματίζοντο ύπ?ρώαι στοαί, έ- 
ιφωτίζετο δέ έζ οπής έν τ'7ϊ όροφΤΙ. Έξωτερικώς ούδένα 

Μ κίονα είχε μέχρι τής έποχής Δημητρίου του Φαληρέως, 
ιΡ\ί τε ούτος το πρώτον προσέθηκε προ *ής άνατολικής αύ- 
^  τού πλευράς στοάν έκ δώδεκα κιόνων Δωρικού ρυθμού. 

•Ταύτα περί Έλευσΐνος καί τού ναού αυτής. 
Πορευόμενοι, μετά την έπίσκεψιν τούτου, προς τον σι- 

^δηροδρομικον σταθμόν, ήναγκάσθημεν άκοντες νά σταμα- 
• τήσωμεν έν τ71 πλατεία τής Έλευσΐνος, —  άν δύναται νά 
' όνομασθή πλατεία χώρος δυνάμενος νά περιλάβγ) τεσσα
ράκοντα τό πολύ χορεύτριας καί τινας θεατάς, —  όπως
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θαυμάσωμεν μάλλον τήν φυσικήν καλλονήν των Έλευσι- 
νίων παρθένων χορευουσών τότε, κατά σύμπτωσιν, ή τον 
ρ.ονότονον [Λεν, άλλα μεγαλοπρεπή αρχαϊκόν χορόν αυτών. 
Ή το Κυριακή, ήμερα δηλονότι άναπαύσεως διά πάντα 
έν γένει χριστιανόν τής ευκαιρίας δέ ταύτης έπωφελούμε- 
ναι αί κόραι τής Έλευσϊνος, εσυρον, περιβεβλημέναι την 
γραφικήν των εορτών στολήν των, τον ήσυχον καί άνευ 
στροβίλων χορόν των, άδουσαι συγχρόνως άλβανικόν τι 
άσμα. Τούτο δέν ήρεσε, φαίνεται, εΓς τινα συνάδελφον 
ήμών, απόμαχον του κλεινού μας ’Ωδείου, διό ήρςατο 
χρανΧίΚ,ων άσμάτιόν τι έξ έκείνων, άτινα έδιδάχθη κατά 
τήν δίμηνον έν τώ ’Ωδείω φοίτησίν του!! Α λλά χάρις εις 
παρατυχόντα όνον λίαν άσυστόλως άοξάμενον του aCCOm- 
p agn em etlt, ήναγκάσθη ό καλλικέλαδος άοιδός μας 
μετά προφανούς θλίψεως νά κλείσν) τό χαριτωμένον στο
ματάκι του ττρος μεγάλην εύχαοίστησιν καί άπλετον γέ
λωτα ήμών, διό ενεκα τής γενικής ταύτης άποδοκιμασίας 
δεν έπαύσατο καθ’όδόν αίτιώμενος τήν ελλειψιν κιθάρας 
καί . . . .  τον οίνον του ζενοδόχου.

Κατά τήν όρχησιν αί νεάνιδες κρατουσαι σταυροειδώς 
τάς χεϊρας, άποτελουσιν ουτω γραφικώτατον σύμπλεγμα, 

θά έζήλου καί ό άριστος των ζωγράφων/Δζιον μνείας 
εινε, ότι καθ ' όλον τον χρόνον, καθ’ ον έμείναμεν εκεί, ό- 
λίγισται, ΐνα μή εΐπωμεν ούδεμία, ύψωσαν τους οφθαλ
μούς νά παοατηοήσωσι τούς χαριεντιζόμενους καί γΛυκο- 
χυχιάζοτχας εκδρομείς, ή τούς συγχωρίους αυτών λεβέν- 
τας, δι ους ή μετά νεάνιδος όρχησις δημοσία είνε καρπός 
άπηγορευμένος, άλλοίμονον δε εις τον παραβάτην είνε

/
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καί τούτο εθιμον, ως έμάθομεν, έρωτησαντες Έλευσίνιόν 
τινα, και τά έθιμα 6 Ελλάνικος λαός τηρεί εύλαβώς.

Έμ.ένομεν κεχηνότες ττρό του τοιούτου θεάματος, πρω
τοφανούς ίσως διά τους πλείστους έξ ημών, και θά έρ.έ- 
νομεν έπι πολύ, άν μη η αμαξοστοιχία, ητις Οά έ'φερεν 
ημάς ε'ις Αθήνας, δέν άνήγγελλε διά συνεχών’συριγμών 
την ώραν τΤίς άναχωρήσεως,

Έκόντες άκοντες λοιπόν έσπεύσαμεν νά είσέλθωμεν εις 
τά βαγόνια , από των θυρίδων δέ έχαιρετίσαμ.εν διά τε- 
λευταίαν φοράν την χώραν, έν r, οί αρχαίοι έτελουν μετά 
τοσουτου σεβασμού και μεγαλοπρεπείας τά Έλευσίνια μυ- 
στηρια.Ό τε δέ, προχωρησάσης τής άμαξοστοιχμ'ας, έξηφα- 
νίσθη από τών όμμάτων μας η Έλευσίς, έρρίφθημεν έπΐ 
των καθισμάτων, άναπολούντες τάς καλλιπαρείουςΈλευ- 
σινίας κόρας, άς έρ.ακαρίζομεν, συγκρίνοντες αύτάς προς 
τάς ώχράς και άναιμικάς πολίτιδας, αΐτινες, ως έπι το 
πλεΐστον, προσπαθούσι ν* άναπληρώσωσι διά τής τέχνης 
0,τι ήρνήθη εις αύτάς η φύσις.

Τοιαύται σκέψεις άνεκυκώντο έν τφ  νφ ημών καθ’ολον 
τό από Έλευσϊνος μέχρις’ΑΟηνών ταξείδιον.

Άφικόμενοι εις ’Αθήνας την 8 μ. μ. συνωδεύσαμεν τον 
σ. ημών καθηγητην μέχρι τής οικίας του, όπόθεν διελύ- 
θημεν, άπελθόντες είς τά ίδια. Ούτω έν αδελφική άγάπν* 
καί όμονοία, έν μεγίστ·/) δ’εύθυμία καί φαιδρότητι, Εληξε 
την έγδόην καί ήμίσειαν έσπερινην ώραν ή πρώτη αυτή 
έκδρομή, μεγάλως ώφελησασα τους μετασχόντας αυτής.

i
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ΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Οτε άπεχωρίσθημεν την έσπέραν της 14 Φεβρουάριου 

1888, ηύχήθημεν, οπώς την έκδρομήν εκείνην άκολου-
θήση και έτέοα. Την ουτω δ* άπλώς έκδηλωθεΐσαν εύνήν 
μας ό σ.· ήμών καθηγητής κ. Σ. Λ άβρος έσπευσε νά 
πραγματοποιήσν), άναλογιζόμενος την ύφ’άπάσας τάς έπό- 
ψεις προσγενησομένην ήμΐν ωφέλειαν.

Καθόσον ένθυμούμεθα, από του 1879 έτους καί έντεύ- 
θεν, οτε ό κ. Κρέμος, καθηγητης της Ιστορίας έν τοΐς Γυ- 
μνασίοις, έξέδραμε μετά των μαθητών του καί τινων φοι
τητών είς Μαραθώνα, ούδείς ποτέ τών κ. κ. καθηγητών 
του Έθν. Πανεπιστημίου ή τών Γυμνασίων ώμίλησε περί 
του πρώτου ένδοξου κατορθώματος τών Ελλήνων κατά 
τών Περσών, ίστάμενος έπί του λοφίσκου, του κρύπτον- 
τος τά  οστά τών έν τώ εύγενεΐ έκείνω άγώνι πεσόντων 
Ελλήνων.

Όλόκληοος περίπου δεκαετηρίς παρήλθε χωρίς νά ευ- 
ρεθ Ι̂ τις καθηγητής, οστις νά όδηγήσν) την σφριγώσαν 
νεολαίαν είς τους Ιερούς έκείνους τόπους, ούς ξένοι καί 
έτερόφυλοι,είς ούδέν λογιζόμενοι τάς δυσχερείας καί τούς 
κίνδυνους, έρχονται άπό περάτων τής γής, ΐνα ίδωσι καί 

'θαυμάσωσι. Παρήλθε, λέγομεν, ολόκληρος δεκαετία, καθ* 
ήν άπεφοίτησαν έκατοντάδες δλαι νέων, έξ ών ούκ ολί
γοι έκ τών δούλων έπαρχιών, χωρίς καν νά ίδωσι την πε
διάδα τού Μαραθώνος ή την Σαλαμίνα, είς τό άκουσμα 
τών όποιων ή καρδ>α παντός Έλληνος σκιρτά! Τρανω- 
τά τη  άπόδειξις τής περί τά τοιαύτα ολιγωρίας καί άδια-
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φορίας ημών!* 'Όθεν εύτυχήσαντες νά έπισκεφθώμεν καί 
την ένδοξον του ΜαραΟώνος πεδιάδα, υπό την οδηγίαν 
του σ. ήμ.ών καθηγητού κ. Σ. Λάμ,πρου, καθήκον απαραί
τητον θεωρούμ.εν νά έκφράσωμ,εν καί δημοσία αυτω την 
άπειρον ημών ευγνωμοσύνην.

Ή  έκδοομ,ή, την όποιαν συντόμως έπίσης κατωτέρω πε- 
ριγράφομεν, διέφερε τής προγεγενημένης καί ώς προς τον 
αριθμόν των μετασχόντων αυτής φοιτητών, καί ώς προς 
το πλήθος των αξιοθαύμαστων Ιργων τής ανθρώπινης γει- 
ρός, άτινα όμολογουμένως έξέπληξαν ημάς. ΓΙολλαγώς 
συζητηθεϊσα καί πολλάκις άναβληθεΐσα ή εκδρομή αυτή, 
ενεκα των έκάστοτε παοουσιαζομένων προσκομμάτων,άπε- 
φασίσθη τέ7,ος νά γ ίν /j την 20 Μαρτίου 1888.

* Α  ναχώρησ&ς

Την 1 μ. μ. τής 20 Μαρτίου, ευρισκόμενοι πάντες έ ν  

τοις β α γ ο ν ί ο ι ς  τού σιδηροδρόμου ’Αττικής, άνεχωρούμεν 
ήρεμα καί άθορύβως έκ τού παρά την πλατείαν τής Ομό
νοιας σταθμού διά Λαύριον. Πρ χωρησάσης τής άμ.αξο- 
στοιχίας, διενεμήθησαν ήμΐν μικρά φυλλάδια, περιέ^οντα 
«Σημ.ειώμ.ατα περί τής άπ* ’Αθηνών εις Λαύριον σιδηρ, 

■γραμμής®. Διά τοιούτου, ούτως είπεϊν, όδηγού ηδυνάμεθά 
■ νά γνωρίζωμεν ακριβώς τά ονόμαζα τών άπαντώντων χω- 
: ρίων ώ; καί τίνα εξ αυτών κατέχουσι χώρον αρχαίας πό- 
λεως ή κώμης.

Ή  άμαξοστοιχία, αύξήσασα ήδη την ταχύτητά  της, 
• δέν έβράδυνε νά διέλθν) διά τού σταθμού Κάτω ίΐατήοια 
; καί τού ολίγον περαιτέρω κειμένου "Ανω Πατήσία  ̂ ει$ τγ<ν
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θέσιν των όποιων έ'κειτο ό αρχαίος δήμος Βατή, παοαφθα- 
ρέντος του αρχαίου ονόματος εις Πατήσια, έκ του τοπι
κού επιρρήματος Βατήσιν .

Τά Πατήσια, ή, κατά τινας, οί Ζ7αη/σ*ο*,κατ’άπομίμη- 
σιν Ισως του Παρίσιοι, με τούς ωραίους και ευώδεις κή
πους, τον μικρόν έλαιώνα,τούς αμπελώνας και τούς έσπαο- 
μένους αγρούς των, έν συγκρίσει προς τούς άνατολικώς 
κειμένους αγόνους αγρούς και τά,φαλακρά Τονρκοβυύηα, 
άποτελούσι μικράν όασιν έν μέσω έρήμου. Τούς εκατέρω
θεν δε τής σιδηροδρ. γραμμής καταπρασίνους άγρούς των 
φίλεργων Πατησιωτών διεδέχθησαν, ποός μεγάλην λύπην 
ήμών, χέρσοι καί υπό καχεκτικών θάμνων κεκαλυμμένοι 
αγροί, οΐτινες άποτελούσιν ου σμικρον μέρος τού λεκανο
πεδίου ’Αττικής, τού διά τήν άφορίαν του μεγάλως φη- 
μιζομένου. Χάρις όμως εις τήν άκάματον δύναμιν τού ά- 
τμού παρήλθομεν τούς τόπους τούτους ταχέως καί μετ* 
ολίγον έκ μικράς άποστάσεως εΐ'δομεν τό Ηράκλειον μετά 
τής θελκτικής γείτονος αυτού Κηφισίας, έν μέσω υψηλών 
καί δασυσκίων δένδρων, προφυλαττομένης υπό τού Πεν- 
τελικού από τών αγρίων καί παγερών πνοών τού βορρά. 
’Από τού σταθμού τούτου, αΉρακλείου», δστις σημειωτέον 
*άπέ yei tv τέταρτον τής ώρας περίπου άπό τού ομωνύμου 
αύτώ χωρίου, ά'ρχεται νέα σιδηροδρομική διακλάδωσις, 
άγουσα προς Άμαρούσιον καί Κηφισίαν, προς ήν συνδέον
ται αναμνήσεις Ήρώδου τού ’Αττικού καί .έν γ  εγραψεν 
δ Αυλός Γέλλιος, ζήσας μεταξύ τού 125 καί 17& μ. X., 
τάς 'Αττικάc Νύκτας·

Τό Άμαρούσιον κείται έκεΐ, ένθα τό πάλαι εκειτο ό

/ \
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δήμος Άθμονέων, ώνομάσθη δέ Άμαρούσιον εκ του κατά 
την αρχαιότητα ύπάρχοντος αυτόθι ιερού τ*7*ς *Λ μ α ρ ο ν - 
σΥας* Αρτέμιδος, γνωστού [/.όνον εξ αρχαίας έπιγραφής.

Όσοι ζώσιν έν ταΐς πόλεσι και κυρίως έν ταΐς της Ε λ 
λάδος, ουδόλως ή σπανίως έπισκεπτόμενοι έξοχάς, διψώ- 
σιν, ούτως είπεΐν, αγροτικές θέας και καθαρού εξοχικού 
άέρος. Όσάκις λοιπόν συμπέσγι νά μεταβώσιν είς έξοχήν 
τινα, ένθα ή μυροβόλος ατμόσφαιρα, ό ζωογόνος αήρ, τά 
γλυκύτατα άσματα των πτηνών καθηδύνουσι την ψυχήν, 
αισθάνονται ούτοι ότι απαλλάσσονται τού δεινώς πιέζον- 
τος τά στήθη αυτών άγνώστου έφιάλτου κατά την έν 
ταΐς πόλεσι διαμονήν των, αισθάνονται ο,τι δεσμώτης 
έγκαταλείπων τούς υγρούς καί βρωμερούς τοίχους τής 
φυλακής του. Ό  άγρότης είς την θέαν τής έξοχής ουδό
λως έκπλήττεται, καθότι ή ψυχή καί ή όρασίς του έκορέ- 
σθησαν έκ ταύτης. Ημείς όμως οί άκούσιοι σ χ ο γ ο φ ά γ ο ι  

τών 'Αθηνών, δι’ούς αί έζοχαί είνε πολυτέλεια, δέν έκο- 
ρεννύμεθα μόνον έκ τής θέας αυτών, άλλ’ άν ήτο δυνα
τόν νά ^οφήσωμεν ολον έκεΐνον τόν καθαρόν, τόν ζωογό
νον άέρα καί ν' άποσπάσωμεν, ούτως είπεΐν, όλα έκεΐνα 
τά ρ,αγευτικά τοπία, όπως τά λάβωμεν μεθ'ήμών, θά τό 
έπράττομεν. Τοσαύτη δέ ήτο ή άπληστία ημών ώστε, 
άψηφούντες τό έκ τής ταχυτητος τής Αμαξοστοιχίας σχη- 
ματιζόμενον ρεύμα καί τά έκ τής καπνοδόχου τής ατμο
μηχανής έκπεμπόμενα μικρά μέν, άλλ* έπικίνδυνα τεμά
χια ανθράκων, έξή7»θομεν είς τον ώς άνοδον καί κάθοδον 
χρησιμεύοντα χώρον τού β α γ ο ν ι ο ύ , όπόθεν ήδυνάμεθα 
ν* άπολαύωμεν τής θέας τών διαφόρων γραφικωτάτων το-

♦/
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ποθεσιών, άποφεύγοντες ούτω την ένόχλησιν συναόέλφων 
τινών, των οποίων ό νους είχεν ηδη σκοτισθτί, χάρις εις 
την, ώς έκ θαύματος, £ττρνπωθεΐσαν σεβαστήν τσότραν, 
ητις μετά την έκκίνησιν της άμαζοστοιχίας δέν έπαύσατο 
περιοδεύουσα από βαγονιού εις βαγόνιον και σχετιζομένη 
ευχερέστατα και με τους σοβαρωτέοους ακόμη και έγκρα- 
τεστέρους δασχάΑους.

Μετά τον σταθμόν τού Ηρακλείου, έπεται ό τού Χα- 
7.ανδρίου, ποος Β. τού οποίου ύψούται, ώς γνωστόν, το 
Πεντελικόν όρος, λευκάζον μακρόθεν εκ των πλουσίων λα
τομείων των μαρμάρων αυτού, και όπεο έν μεγίστν) έκ- 
τάσει καλύπτεται υπό παχυσκίων δένδρων, το πλειστον 
πεύκων, ών ούκ όλίγαι, θεωρηθεισαι ίσως πεοιτταΐ υπό 
τινων χωρικών, νύν τροφίμων τού κράτους, ένεποήσθησαν 
κατά τό έτος 1887, και ηδη οι νιμικεκαυμένοι κορμοί 
των ΐστανται έκεΤ, ώς μελανά φάσματα, μάρτυρες της 
βαρβαρότητος και αγροικίας τού *Ρωμ7(θν. Τό όρος τούτο, 
διά των μαρμάρων τού οποίου άνηγέοθησαν τ ’ αθάνατα 
μνημεία της μεγαλοφυίας των προπατόρων ·?ιμών και 
άτινα κινούσι τον θαυμασμόν των πεπολιτισμένων κατοί
κων της γν}ς, έχει ύψος 1100 μέτρων καί έκαλειτο έν τ·  ̂
άρχαιότητι, τό μέν πρώτον Βρηλισσός, ειτα δέ, ώς άν-^κον 
τώ δημω Πεντέλης, Πεντελικόν.

Έ π ι τών μεσημβρινών δέ κλιτύων τούτου εις ύψος 397 
μέτρων κεΐται η ωραία καί πλούσια μονή τ*̂ ς Πεντέλης.

Διήλθομεν χωρίς νά σταθώμεν και τον σταθμόν τού 
Χαλανδρίου, ένθα γυμνόποδες μικροί παΐδες, έπι τ*7̂ θέα 
τ*3ς άμαξοστοιχίας, ηρξαντο κοαυγάζοντες και σκώπτον-

4
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τες ημάς, πηδώντες συγχρόνως δίκην έριφίων. Μετά τού
τον όιήλθομεν τον I έρακα, τοποθεσίαν λαμπράν και προ
σφιλή τοΐς κυνηγοΐς, ενεκα της έν τοΐς πευκώσιν αυτής 
συχναζούσης άφθονου και έκλεκτής Θήρας. ’Από του βέ
ρους τούτου άρχεται ή εύρεΐα πεδιάς των Μεσογείων, ή 
προς τοΐς άλλοις άφθονον και έκλεκτον γλεύκος παρέγουσα 
τοΐς κατοίκοις, ο'ίτινες, τ?ι βοήθεια τής έκ τών πευκών 
ρητίνης, μεταποιούσιν αυτό εις λαμπρόν ρητινήτην. Ή  
γόνιμος δ* αύτη πεδιάς έκαλεΐτο έν τή άρχαιότητι Με- 
σογαια, κατ’ ά.ντίθεσιν προς τά λοιπά, άλλα μέρή, εις ά 
διγ,ρεΐτο ή Α ττ ικ ή , ήτοι την dtaxpiav , έκτεινομένην μέ
χρι Βοιωτίας και περιλαμβάνουσαν τούς έκεΐθεν τής Πάρ- 
νηθος και τού Πεντελικού ορεινούς δήμους* την ΠαγαΛίαγ^ 
κατέχουσαν την Έ σχάτην Ά τχ ιχ ϊρ  από τού ακρωτηρίου 
Ζωστήρος (Κάβουρα), εις ο απολήγει νοτιοθεν ό'Υμηττός, 
μέχρι τού κόλπου τών Πρασιών (Πόρτο ‘Ράφτη) καί περι- 
έχουσαν τούς παραλίους δήμους* καί την κυρίως Πεδιάδα, 
ής μέρη είσίν τά έντεύθεν τής Πάρνηθος, τού Πεντελικού 
καί τού ‘Υμηττού δύο πεδία τών ‘Αθηνών καί τής Έ -  

•λευσΐνος. ’Αριστερόθεν δέ τής σιδηρ. γραμμής φαίνεται 
ή κώμη Χαρβάτι, άνατολικώς τής όποιας κεΤται τό χω- 
ρίον Πικέρμι, ένθα άνευρέθησαν έν τή κοίτγι χειμάρρου 
τίνος οστά προκατακλυσμιαίων ζώων.

Ή  Κάντζα, 6 μετά τον Γέρακα σταθμός, είνε πεπροι- 
κισμένη ύπό έξαισίων φυσικών καλλονών. Παρατηρητέον 
δ* οτι ούδαμού τής σιδηρ. γραμμής εϊδομεν τοιαύτα μα
γευτικά μέρη, οΐα τά τής Κάντζας, άτινα δυστυχώς δέν



ετερψαν επί πολύ την άπληστον ημών όρασιν, ενεκα της 
ταχύτητος της άμαξοστοιχίας.

Εις μιας ώρας άπόστασιν προς Α. από τού χωρίου Λιό- 
π εσ ι1, τού μετά την Κάντζαν σταθμού, κεΐται το χωοίον 
Σπάτα, γνωστόν έκ των έκει άνακαλυφθέντων παναρχαίων 
τάφων, κατά τάς άνασκαφάς τού 1877, γενομένας υπό 
της Αρχαιολογικές Εταιρίας. Σταθμευσάσης δ’ένταύθα 
της αμαξοστοιχίας, όπως ύδρευθνί,κατηλθομεν αυτής και, 
αφού έκορέσαμεν την δίψαν μας, ηρωτησαμεν δεκαοκταέτη 
περίποϋ* νεανίαν απόγονον τού Δημοσθένους, διατί τόσον 
πολλοί άγροί νά μένωσιν άκαλλιέργητοι* ούτος δ’άπηντη- 
σεν ημΐν απαθώς και εις γλώσσαν δζουσαν αλβανικής προ
φοράς, οτι, «κάλλιο νά φυτρώνουν θυμάρια, παρά νά σπέο- 
ννκ καί νά μη θέριζες». Άφηκαμεν τον νεαρόν Ilatav tla , 
ινα άνέλθωμεν επί τές  συριζούσης άνυπομόνου άμαξοστοι-

Χι'α<·
Το έδαφος τού Λιόπεσι δεν θ* άξιοΐ^βεβαίως πρωτεία 

γονιμότητος, ως δύναταί τις νά συμπεοάν·/) έκ τού πετρώ
δους έδάφους αυτού καθό άποτελούντος μέρος της ’Α ττι
κές, δέν θά στερέται όμως παντάπασι καί τοιαύτης, άλ- 
λ’οί κάτοικοι τούτου, καθό ‘Ρωμιοί,φαίνεται οτι άγαπώσι 
περισσότερον τές  έργασίας . την έν τοΐς καφείοις πολιτι
κήν συζητησιν και τό ζεχούραστο ψωμί.

Μετά την πατρίδα τού Δημοσθένους, άπηντησαμεν τό 
Κορωπί, τό μέγιστον χωρίον τών τού δήμου Κοωπίας*

1 Σημ. *Υπ'ο πολλών βεβαιούται 8τι, τδ Λιδπεσι κατέχει την 
θέσιν τού αρχαίου δήμου Παιανίας, πατρίδος τού Δημοσθενους.
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ιετά όέ τούτο διήλθομεν το επί λόφων γραφιχ.ώς άπλού- 
ιενον Μαρκόπουλον, ένφ άριστεοόθεν τής σιδ. γραμμής 
ηεκρίναμεν μέρος τής Εύβοϊκής θαλασσή; και εί; τό βά- 
io; του όρίζοντος τά ορη τής Καρυστίας, ών ή ύψίστη κο
υφή τΤις *Όχης, ούσα χιονοσκεπής, ώμοίαζε περιστεράν 
ί,αθημένην έπι όξυκορύφου βράχου. Έ πι τής κορυφής τής 
Οχης σώζεται πανάρχαιος ναός, 'ίδρυμα των Πελασγικών 
ιρυόπων, παλαιοτάτων κατοίκων τής χώρας.

Εις μιάς ώρας άπόστασιν ΒΛ του Μαρκοπούλου κεϊται 
) Βραώνα, ένθα σώζονται λείψανα τής αρχαίας Βραυοώ- 
ος, και όπου υπήρχε περίπυστον ιερόν τής Βραυρωνίας 
Αρτέμιδος* ΝΔ δ* αυτού εις άπόστασιν ήμισείας περίπου 
ρρας φαίνονται τά έρείπια τού υπό τών Τούρκων κατα- 
τραφέντος χωρίου Μερένδα, έν τ7! θέσει τού αρχαίου δή- 
.ου Μυρρινούντος.

Άφήσαντες όπισθεν ημών τό Μαοκόπουλον, διηυθύνθη- * 
ε̂ν προς τά Καλύβια, οπού λήγει ή πεδιάς τής Μεσο- 

-αίας καί άρχεται ή Λαυριωτική χωρά. Εις ριικράν δ’ από 
ου χωρίου τούτου άπόστασιν κεϊται ή Κερατέα, τό κω- 
ωνοστάσιον τής όποιας είνε άζιον μνείας, διά τε την εκ 
τολλών ποικιλμάτων διακόσμησιν καί διά τό λίαν υψηλόν 
.υτού, έν σχμσει προς τό ύψος τού τε ναού καί τών πέριξ 
ίκιών. Ή  θέα τούτου ύπέμνησεν ήμϊν τούς άπαισίους ύ- 
ικαρήνους τουρκικούς μιναρέΰες, τούς ρ.άρτυρας τού δε- 
;ποτισμού καί τής βαρβαρότατος.

Μικρόν δ’ άπό τής Κερατέας ή σιδ. γραμμή έλίσσεται 
εταζύ υψηλών βουνών καί λόφων, μέχρι τού σταθμού 
faoxahjd. Πώς καί πόθεν τό μέρος τούτο ελαβε την ονο-
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\ι.νχΛχΊ ταύτην, Βέν Ϋ,ΒυνήΟγ .̂εν νά ρ.οίθω(ΐ.εν, πολϋ Β’έγ*
λάσα^εν, όταν ιΒω(/.εν τό Βιά του τοιούτου daoxa.ltxoi
ονόματος βαπτισθέν [/.έρος, έν ω έξορύοοεται δ οιΒνιρόλιθοί
/.χι έν ω οοΒέν έτερον βλέπει τις, είρ.ν; («.εγαλους σωρούι
του προϊοντος τούτου και οίκίσκους τινάς χρησιμ,εύοντα*
ιοω; προς κατοικίαν των έργατών. Διήλθομεν και τούτϊ
χωρίς νά σταθώμεν καί μετά ταξείδιον λεπτών τινων τήξ
ώρας έσταματήσαμεν, ΐνα έπισκεφθώμεν τό

»

Ο έατρον τοΟ Οορχκοϋ

Τό τε όνομα, ώς καί πολνλά αρχαία έρείπια τούτου,μαρ- 
τυρούσι ττερί τής ταυτότητος τού νυν Θορικού, προς την 
ομώνυμον άρχαίαν'κώμην,ήτις ήτο μία των δώδεκα πόλεων 
των προ τού συνοικισμού των ’Αθηνών υπό τού Θησέως;

Τω εικοστω τρίτω έ'τει τού Πελοποννησιακού πολέμου 
(409 π. X.), οί ’Αθηναίοι ώχύρωσαν ίσχυρώς τό χωοίον 
τούτο, ικανά δέ λείψανα των τειχών σώζονται εν τε τή 
προ τού κολπίσκου Mardpl πεδιάδ; καί έπι τού λόφου Βε- 
Λατούρι, έ'χοντος ύψος 145 μ. καί χωρίζοντος τον κολπί
σκον τούτον από τού βορειότερου Βρυσάχι ή ΦραγχοΛι~ 
μ ά η  καλούμενου. Προς Ν δέ τού οζυκορύφου λόφου Βελα- 
τούρι ύπάρχουσι τα έρείπια τού θεάτρου τού Θορικού. .

Τό θέατρον τούτο, περί ου έφ* ικ α ^ν  ώραν ώμίλησεν & 
σεβ. ημών καθηγητής, είνε κατεσκευασμένον, ώς τα πλεΐ- 
στα σχεδόν θέατρα τών παραλίων πόλεων τής άρχαίας 
Ελλάδος, δηλαδή ούτως ώστε οι θεαταί νά βλέπωσι πρός 
τήν θάλασσαν διαφέρει δέ τών άλλων, καθότι τό σ χ ή ^  
του είνε έλλειψοειδές καί ούχί ήμικυκλοειδές, ώς τό τών
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λοιπών, τά  δε βάθρα του εινε κατεσκευασρ.ένα εκ διαφό
ρων λίθων ή πλακών.

Περατωθείσης τής περί τούτου διδασκαλίας, έξεκινήσα- 
ρ.εν και πάλιν διά το Λαύριον, οπού άφικόρ.εθα τέλος την 
4 και 15' ρ. ρ.

Κ α θ ά ρ ιζ α

Συρφώνως προς τό πρόγραρρα ήρών κατήλθορεν τής 
ρ.ιάς, όπως άρέσως άνέλθωρεν εις έτέραν διά την Καργάρι
ζαν άραςοστοιχίαν, ή κάλλιον είπεΤν, φορτηγιόοοχοι 
διότι, έκτος δύο βαγονίύ»·, τα λοιπά ησαν φορτηγίδες, 
έξ έκείνων, δ ι’ών ρεταφέρουσιν έκ τής Καραρίζης τά ρέ- 
ταλλα.

Ή  εις Καργάριζαν άγουσα σιδηρ. όδός έλίσσεται επί λό
φων, οϊτινες διαδέχονται άλλήλους καί βαθρηδόν καθί
στανται υψηλότεροι* τουτου ένεκα η (ρορζνγιΰοοτοί^ία 
άνήρχετο, ώς κεκρηκώς καί έξηντληρένος πεζοπόρος. Τά 
εκατέρωθεν τής σιδηρ. γραρρής ρέρη καλύπτονται υπό 
αραιών καχεκτικών καί τών πλείστων ήρικεκαυρένων 
πευκών,τών ρ.όνων δένδρων τών ρεταλλούγων τούτων λό
φων. Εντεύθεν δε η θέα τών κάτωθεν κειρ.ένων τόπων καί 
τής θαλάσσης ρετά τών νήσων εύχαριστουσι τά ρέγιστα 
την ορασιν τού θεατού. Προ τής σύραγγος ήδυνήθηρεν 
νά ίδωρεν τον τόπον, ένθα, ένεδρεύσαντες πέντε κακούρ
γοι, έφόνευσαν πρό τινων έτών τον δυστυγή ταρ.ίαν τής 
Γαλλικής Μεταλλευτικής έταιρίας, 8πως τφ άρπάσωσι 
τά προς πληρωρ,ήν τών έργατών προωρισρ.ένα γρήρατα, 
άτινα πορευόρ.ενος έκ Λαυρίου είς Καράριζαν έφερε ρεθ*



•1

34

εαυτού. Ένώ δε παρετηρούμεν είσέτι τό μέρος έκείνο, 
εύρέθημεν αίφνης καί χωρίς νά έννοήσωμεν εν βαθυτάτω 
σκότει, διό μεγάλως έξεπλάγησαν οί κλειστοί διά τό ά- 
προσδόκητον τούτο και ηρξαντο θορυβωδώς νά ζητώσι 
φως, οττεο δεν έβράδυνε νά φωτίσνι ημάς, ττρός μεγάλην 
βεβαίως χαράν των κατά πρώτον έπισκεπτομενων την 
Καργάριζαν, υιτινες, ένώ είχομεν είσέλθγ, είς την σύραγγα, 
υπέθεσαν δτι κατηρχόμεθα είς τά μεταλλοουχεϊα.

Έ ν α έ ρ ε ο ς  η χρεμ .αστός σ ιδ η ρ ό δ ρ ο μ ο ς

Έςελθόντες της σύραγγος, ητις πράγματι παρουσιάζει 
όψιν κολάσεως, διηυθύνθημεν προς τον κρεμαστόν $ εναέ
ριον σιδηρόδρομον, δι* ου μεταφέρεται ή μεταλλούχος γη 
έξ άποστάσεως δύο περίπου χιλιαμέτρων.

Τό θαυμάσιον τούτο εργον τού ανθρωπίνου νού, τό ά- 
γογγύστως και προθύμως υπηρετούν τον άνθρωπον, δεν 
θά έπιχειρησωμεν λεπτομερώς καί μετά μαθηματικά,; α
κρίβειας νά περιγράψωρ.εν, την τοιαύτην. περιγραφήν 
άφίνοντες είς ετέρους εμπειρότερους καί ίκανωτέρους ημών. 
Μακράν λοιπόν παντός μηχανικού δρου καί ακρίβειας, θά 
έκθέσωμεν έν βραχεί δσα ηδυνήθημεν ν' άντιληφθώμεν έκ 
τ*7,ς περί τούτου διδασκαλίας τού σ. καθηγητού κ. Τιμ.
Αργυροπουλου καί τας έκ τ*7)ς θέας του διάφορους έντυ- 

πώσεις μας.
Έ κ  τού έπί τίνος λόφου τά,ς Καμαοίζης σταθμού τού 

κρεμαστού σιδηροδρόμου μέχρι τοΰ έξαγωγην τά,ς
μεταλλούχου γ·7,ς* μέρους σιδηραϊ στ. ^ αι £ψους 12— 15 
μ. είσίν έμπεπηγμέναι είς την γ $ ν κατά σειράν καί έν ά-

WU
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ναλογω a?ϊοστασει. ΓΙλοσιόν τής κορυφής τούτων καί ε
κατέρωθεν υπάρχει αρκετά χονδρόν καλώδιον έκ λεπτών 
συρμάτων κατεσκευασμένον, όπερ υ.ένον ακίνητον, ώς σι
δηρά γρα|χμή, χρησιμεύει προς έξάρτησιν των σίδηρων 
κοφίνων, καί έπί ταύτης διολισθαίνει ό τροφός του σιδη
ρού κοφίνου, τού αντικαθιστώντας τάς φορτηγίδας καί 
έχοντας σχήμα ανεστραμμένης κωλούρου τετραγώνου πυ
ραμίδας. Εκτος τού καλωδίου τούτου ύπάργει καί έτε
ρον πολύ λεπτότεοον καί ολίγον κατο>τέρω τού προ')του 
επί των αυτών σιδηρών στη7νών. Το καλώδιον τούτο ο- 
μοιον την κατασκευήν τώ ποώτω, είνε κινητόν καί άτε- 
λεύτητον, ούτως είπεϊν, έλκόμενον δ’ υπό τής άτμομη- 
χανής, τής έπί τού λόφου τής Καμαρίζης τοποθετημένης, 
ανελκύει έζ αποστάσεως δισχιλίων περίπου μέτρων τούς 
ύπο έργατών πληρουμένους έκ μεταλλούχου γής σιδηρούς 
κοφίνους καί καθελκύει τούτους διά τής έτέρας πλευράς 
των σιδηρών στηλών. Ά μα δηλονότι κόφινός τις άνελ- 
κυσθή μέχρς τού υψώματος, ένθα εύρίσκεται ή ατμομη
χανή, άποσπάται ταχέως υπό τίνος έργάτου καί τή βοή
θεια μηχανισμού τίνος ωθείται άνωθεν τής άναμενούσης 
φορτηγίδας έν ή έκκενούται. Τον ούτω δέ κενωθέντα κό- 
φινον ετερος έργάτης δι’ αντιθέτου οδού ώθεΐ μέγρι τού 
διερχομένου άτελευτήτου καλο>δίου, εις ο προσκολλά. καί 
συσφίγγει αυτόν, όπως μη άφιέμενος έλεύθερος συγκρουσθ‘7) 
προς τον προηγούμενον. Άκαταπαύστως δέ, ένόσφ έργά- 
ζεται ή ατμομηχανή, έλκύονται μέχρι τού τόπου τής έ- 
ζορύξεως τής μεταλλούχου γής, Κνθα πληρούνται έκ νέου 
υπό τών έκεΐ έργατών. Τοιούτιρ τρόπιρ ούτε σύγκοουσίς
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τ ι;  μεταξύ αυτών συμβαίνει, ούτε όλοι όμοϋ καταοθάνου-
ctv, άλλα διαδοχικώς ό είς μετά ττ,ν πλτ,ρωσιν τ, έκκέ-
νωσιν του ετέοου.• *

Τοιαύττ, περιττού είνε τ, λειτουργία του έκπλτ,ξαντος 
τ,αάς ευφυούς μηχανήματος, Si’ ου καί χρόνος και χρτ»μα 
ούκ ολίγον έςοικονομεϊται.

Μεταλλεία
Έπισκεοθέντες καί άλλοτε κατ’ Ιδίαν ττ,ν Καμάριζαν. 

διετρίψαμεν τέσσαρας τ,μέρας αυτόθι. Τότε Ισχομεν ττ,ν 
ευκαιρίαν νά περιέλθωμεν καί ίδωμεν λεπτομερώς τά με
ταλλεία καί λοιπά* άξια θέας αύττ,ς. Τότε τ,δυν·ήθτ.μεν 
να γνωρίσωμεν έκ του πλτ,σίον τον βίον των πτωχών ε
κείνων εργατών, τών υπό τ*7,ς τύχτ,ς καταδεδικασμένω* 
να διάγω σι ν έν αθλιοττ,τι εν τώ ζοοερω έκείνω τόπω. 
Οστις δεν είδε τους δυστυχείς έκείνους, τους εργαζομέ

νους εις διακόσια ολα μέτρα υπό ττ,ν έπιφανειαν ττ,ς γτ,ς. 
τ,μιγύμνους, μολυβδοχρόους καί δυσκόλως άαχπνέοντας, 
όπως πορισθώσι τον as τον των* οστις δεν είδεν αυτουτ 

δεκάδάς κοιμωμενους, δίκ*/ίν ζώων, έν δωαατίω. δυ— 
ναμένω νά περιλάβγ, δύο 7, τρεις τό πολύ κλίνας* οστις, 
λεγομεν, δεν είδε ττ,ν ρυπαρότατα καί άθλιότΐϊτ** τ, 
ζωσιν ουτοι, δυσκόλως θά κατανόησα τον έν γένει βίον 
τών έν Καμαρίζτ, μεταλλευτών. "Οπως δήποτε δε καί αν 
ζτ,ττ,στ, τις να περιγράψτ} ττ,ν έμποιούσαν οίκτον έλεειντ,ν 
αυτών κατάστασιν, ουδέποτε θά δυνυ^θι; νά παρασττ,στ, 
ττ,ν πραγματικότητα* ουδέποτε ό άναγνώσττ,ς, ό μτ, έ- 
πισκεφθείς τούς ζοφερούς έκείνους τόπους, θά δυν-nOf, νά'
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έννοήσν) καί αίσθανθή δ,τι ήσθάνθημεν ήμεις, εύρεθέντες 
προ των έν τοΐς μεταλλείοις έργαζομένων.

Κατελθόντες τότε εις τους υπογείους έκεινους τάφους, 
τους καλούμενους μετά),λεία, εί'δομεν τους επί δέκα ώρας 
καθ’έκάστην θαπτόμενους έργάτας, διακινδυνεύοντας την 
ύπαρζίν των χάριν ολίγων χαλκών κερματίων καί συνεκι- 
νήθημεν μέχρι δακρύων έκ τής θέας τής καταστάσεως
αυτών.

Δυστυχείς θνητοί ! ’Αποφεύγετε το ζωογόνον φώς τού 
ήλιου, είσδύοντες είς τούς σκοτεινούς καί απαίσιους έκεί- 
νους τόπους, όπως κερδίσητε τον έπιούσιον άρτον σας!

Έκεΐ λησμονεϊσθε, υύδείς περί* ύμων μέριμνα. Καθ’ δν 
χρόνον σείς Οάπτεσθε είς τούς φοβερούς έκείνους τάφους 
μακράν παντός συγγενούς καί φίλου, οι γνωρίζοντες νά 
έκμεταλλεύωνται τούς κόπους σας, ορχούνται, ώς μαινύ- 
μενοι,έντός πολυτελών μεγάρων υπό τούς ήχους δαιμόνιου 
μουσικής, ή ροφούντες το τέ'ίόν των αναπαύονται επί βα
ρυτίμων ανακλίντρων έκ τού ίδρώτός σας άποκτηθέντων.

Ή  είς τά μεταλλεία τής Γαλλικής Μεταλλευτικής έ- 
ταιριας κάθοδος εινε αρκετά κατωφερής, άλλά τούτο ού- 
δένα κωλύει νά κατέλΟν) έν αύτοΐς άκινδύνως. Ή  κάθοδος 
αυτή εινε όμοια λίαν κατωφερεί όδφ, μέ τήν διαφοράν 
ότι στερείται φωτός, ενεκα δέ τούτου ό κατεργόμενος ο
φείλει νά κρατή λυχνίαν, άνευ τής όποιας ούδε βήμα δύ- 
ναται νά κάμν). Έκτος τής καθόδου ταύτης σώζεται κο?ί 
ή υπό των αρχαίων κατασκευασθεΤσα, ήτι; κλιμακωτή 
ουσα, εινε έπικίνδυνος καί είς αύτούς τούς έογάτας.

ι

/
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Κκτά την κάθοδον ημών φθάσαντες εις μέρος, ένθα το 
ηλιακόν φώς δεν δύναται νά εισδύσν), κατελήφθημεν ά- 
γνοουμεν υπό τίνος αορίστου φόβου, και άκουσίως άνετι- 
νάχθημεν, ώσεί ήλεκτρισθέντες. Έβαδίζομεν μετά μεγά
λης ττροσοχ̂ Υ,ς και άθορύβως, ώσεί έπεθυμούμεν ν’άποφύγω- 
μεν την καταδίωζιν αοράτου τίνος κακού πνεύματος ή την 
έξεγερσιν άνυπάοκτων νεκοών.

Ηκολουθουμεν μετ’άσταθούς ολως καί αβέβαιου βήμα
τος τόν οδηγόν μας, όστις, ών προ πολλών έτών έπιστά- 
της τών έν τοΐς μεταλλείοις εργαζομένων έργατών, έγνώ- 
ριζε καί ήδύνατο μόνος αυτός νά περιέργηται έν αύτοίς 
άνευ φόβου άποπλανήσεως. Ούτος υψηλός και ίσγνος ών, 
τ^λην νευρώδης καί εχων μεγίστην πείραν της τοιούτου 
είδους πορείας, έβάδιζε μεγάλοις βήμασι, διό δυσκόλως 
καί μετά κόπου ήκολουθούμεν αυτόν εις τους δυσβάτους 
καί σκοτεινούς εκείνους διαδρόμους. Προπορευόμενος δ* έ- 
δείκνυε τάς διαφόρους μεταλλικάς φλέβας καί μετέδιδεν 
ήμίν προθύμως διά τής βραγχνώδους φωνής του τάς περί 
των μεταλλούχων διαδρόμων γνώσεις του, άς απέκτησε 
κατά την πολυετή αύτου· υπηρεσίαν, δι’ό καί σχοιχίό της 
Μπούκας * εκαλείτο.

«

Έ πί τρεις συνεχείς ώρας * περιηογόμεθα έντός τού λα
βυρίνθου έκείνου. Τέλος δέ τ*7) αιτήσει μας έσπεύσαμεν νά 
έζέλθωμεν έκείθεν, μη τολμησαντες νά περιέλθωμεν όλους 
τούς διαδρόμους, καθότι ούχί άπαζ έκιθδυνεύσαμεν νά

1 Σημ. Μπούκα όνομάζουσιν οί έρνάται την οπήν τής καθόδου 
εις τά μεταλλεία.



κρημνισθώμεν είς φοβέρας αβύσσους, ή να συντρίψωμεν την 
κεφαλήν μας είς τούς έπικρεμαμένους ύπερμεγέθεις βρά
χους, άφ'ών, σημειωτέον, έσώθημεν χάρις είς τον προνοη
τικόν οδηγόν μας.

Ό ,τ ι  όμως μάλλον συγκινεΐ τινα έν τοϊς μεταλλείοις 
είνε η έξοδος, ή κάλλιον είπεΐν, η άνοδος των έργατών,οΐ- 
τινες καταπεπονημένοι καί έξηντ7.ημένοι υπό τής έργα- 
σιας, πλήρεις δέ βορβόρου καί μέ μολυβδόχρουν οψιν,* ανέρ
χονται, οί πτωχοί, έπί τής επιφάνειας, άσθμαινοντες και 
μόλις δυνάμενοι να κρατώνται είς τούς ποδας των. Ό  
βλέπων αυτούς κατ'έκείνην την στιγμήν τούς έκλαμβάνει 
μάλ7νθν, ως σκιάς νεκρών ή ζώντας.

Όποιος τις όμως ό άνθρωπος ! Ό  αναιμικός ούτος καί 
πελιδνός την οψιν έργάτης, καθαρίσας, μετά την άνοδόν 
του, τάς χεΐρας καί τό πρόσωπον, διευθύνεται πάραυτα 
ποός τον πιστούντα αύτον μάγειρον, είς τούς μεζέδες καί 
τον οίνον τού οποίου ευρίσκει την λήθην τών δεινών του καί 
ανακτά νέας δυνάμεις, όπως, μετά όλιγόωρον άνάπαυσιν, 
έπαναλάβη πάλιν την διακοπεΐσαν έργασίαν του . . . . . .  .
· · « · · · · · · · « # >  * · · · · · · · # · · · » · · « · · ·  · · · · # · · · · * · ·• * *  * w 9 W W m '  ·  «

Μετά τό πέρας τής υπό τού σ. καΟηγητού κ. Τ. *Αρ- 
γυροπούλου γενομενης ήμΐν διδασκαλίας προ τής χαινού- 
σης καθόδου τών'μεταλλείων, κατή7Λ)ομεν τής Καμάρίζης 
περί λύχνων άφάς είς τό κατ’έκείνην την ώραν πλήρες κό
σμου Λαύριον όρίσαντες δέ ως ώραν συγκεντρώσεως προ 
τού ξενοδοχείου τής «Ευρώπης» την 8 μ. μ. διελύθημεν, 
τραπέντες καθ’ όμίλους προς τά έστιατόρια. Καί ήτο και
ρός π7έον, κατόπιν τοιούτου κοπιώδους ταξειδίου, νά πλη-

39
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ρώσωμεν τούς κενούς στομάχους μας και ν* άναπαυθώμεν 
σύναμα ολίγον.

Άμφιβάλλομεν αν ποτέ οί Λαυοιώται ειδον τοσούτον 
ζωηοάν καί φαίδραν την πόλιν των, ιδίως δε οί πανδογεΐς 
τοιαύτην κίνησιν εις τα έστιατόριά των, έν οις η έπικρα- 
τούσα τότε σύγχυσις των ύπηοετούντων και ό έκ των 
ασμάτων, δούπων καί φωνών των άνυπομόνων και πεινα
λέων περιηγητών παραγόμενος θόρυβος ήν απερίγραπτος.

Κ λ ίβ α ν ο ι — Μ εταλλοπλύσεον

Την 8 μ. (Λ. ώραν, πιστοί, ώς οί στρατιώται κατά 
την ποόσκλησιν συσσιτίου, εύοέθημεν άπαντες εις τον όρι- 
σθέντα τόπον, όπόθεν, ώς μέλισσαι βομβούσαι, έπορεύθη- 
μεν αδοντες καί εύφυολογούντες προς έπίσκεψιν των νυ
χθημερόν, ένεκα της παραγωγής τού αναγκαίου διά την 
έκκαμίνευσιν άέρος, μυκωμένων κλιβάνων, έν οίς.τελείται 
η έκκαμίνευσις των μετάλλων.

Έ τέρα αξιοθαύμαστος έπινόησις, έτερα βάσανος διά 
τούς απόρους θνητούς. Πόσον θά ύποφέρωσιν έν ώρα θέ
ρους οί δύστηνοι έργάται, οί άφαιρούντες τον, έν ρευστν) 
καταστάσει μόλυβδον καί δη την σκωρίαν, έκ τ·7,ς ένεκα 
τούτων αναπτυσσόμενης θεομότητος !

Μετά σύντομον περί τού τρόπου τ7,ς έκκαμινεύσεως ά- 
νάπτυξιν, μετέβημεν εις το μέγα Μεταλλοπλύσιον της ελ
ληνικές έταιρίας, οπερ, κατά τό λέγειν των ειδημόνων, 
είνε £ν των μεγαλειτέρωνκαί τελειότερων μεταλλοπλυσίων 
τν^ς Ευρώπης, Γσως δέ καί τό μεγιστον πάντων.

Ή  έν ώρ<£ νυκτός έπίσκεψις τού Μεταλλοπλυσίου προ

I
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ξενεϊ παράδοξόν τινα έντύπωσιν τώ κατά πρώτον έπισκε- 
πτομένω αυτό. Τό Ηλεκτρικόν φώς, δι’ού τούτο φωτίζε
ται, οπερ από καιρού εις καιρόν καί επί στιγμάς τινας 
έξασθενούν παντελώς σχεδόν βυθίζει εις βαθύ σκότος το 
Μεταλλοπλύσιον, ό κρότος τής κολοσσιαίας ατμομηχανής 
καί τών ύπ* αυτής νυχθημερόν κινούμενων ποικίλων μη
χανημάτων, πρός δέ καί ό τών άφικνουμένών φορτηγίδο>ν, 
συγχίζουσι καί ταράττουσι σφόδρα τον έπισκέπτην, όστις 
έν μέσω τών τήδε κάκεΓσε θορυβωδώς λειτουργούντων μη
χανημάτων, 'ίσταται περιδεής καί αναποφάσιστος φοβού
μενος νά προχωρήσν) μη περιπλεχθή, καί κατακερματισθή 
εν τινι έξ αυτών, ή κάμy, ακούσιον ψυχρολουσίαν εις πλήρη 
έκ πηλού ή ύδατος οχετόν ή λάκκον.

Ο ,τι το πυρ έν τοϊς /.λιβάνοις, είνε το 
ΈκεΓ ό μόλυβδος αποχωρίζεται τής σκωρίας διά τού πυ- 
ρός, έδώ αί μεταλλικαί ούσίαι τών γαια>δών υλών διά τού 
υδατος* όπου δέ καί άν στρέψη τις, ύδωρ 0* απαντήσει.

Άπορροφούμενον τούτο έκ τής θαλάσσης διά καταλλή
λου αντλίας καί διοχετευόμενον εις τά διάφορα .μηχανή
ματα, ών ούκ ϊοτιγ άριθμός, αποχωρίζει τ.άς μεταλλικάς 
ουσίας από τών μή τοιούτων, άς, ώς έλαφροτέρας, παρα
σύρει καί φέρει μακράν τού Μεταλλοπλυσίου.

Ανεχωρήσαμεν έντεύθεν λίαν έκπεπληγμένοι καί κατε-' 
γοητευμένοι έκ τού έσπερινού τούτου θεάματος τών έρ- 
γοστασίων, ων ό έκ τών μηχανημάτο)ν των παραγόμενος 
κρότος άντήχει είς τά ώτα ήμών έπί πολύ είσέτι καί μετά 
την έκ τούτων άπομάκρυνσίν μας. Εύχηθέντες δ αλλήλοις

ύδωρ ένταύθκ.

I
I
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καλήν νύκτα, άπεχωρίσθηριεν και έτράπηριεν οί ρ.έν πρός 
τά καφενεία, οί δέ εις τά  υπνωτήρια.

Ξενοδοχεία ττρός διανυκτέρευσιν έκατόν έβδορ,ήκοντα 
περίπου άτόρ.ων δεν ύπαρχον έν Λαυρίω. 'Ένεκα τούτου 
λοιπόν 6 σ. ήρ.ών καθηγητής έφρόντισε νά παραχωρηθώ- 
σιν ήρ,ίν ή δηρ,οτική σχολή καί τρία βαγόνια τού σιδηρο
δρόμου ’Αττικής, άτινα δμως ολίγιστοι έξ ημών έτίμη- 
σαν, προτιμήσαντες, οί μή εύρόντες έν τοίς ξενοδοχείοις 
κλίνας, παρά νά χαχοχοιμηθώσι, νά διανυκτερεύσωσιν έν 
τοίς καφενείοςς παίζοντες τά  τάδΧι^ μπιΛΜάρόο κτλ ή, 
περιεοχόμενοι τάς οδούς, νά $δωσι τάς της εποχές Ά θη- 
ναϊκάς καντάδας.

Πριν ή κατακλιθώμεν συνεφωνήσαμεν μετά δύο άλλων 
συναδέλφων καί τού φιλοξενήσαντος ημάς εύγενους φίλου 
νά περιέλθωμεν το ούχί μέγα Λαύριον. Καί δςατί νά {/.η 
έπωφεληθώμεν της ευκαιρίας ταύτης; Τό άργυρούν φώς 
τής πλησιφαούς σελήνης, ή νυκτερινή θαλασσία αύρα, ής 
τοσαύτην εΐ'χομεν άνάγκην.καί ή περιέργεια τού νά ίδωμεν 
τήν πόλιν τού Λαυρίου, πάντα ταύτα ειλκυον ημάς εις τόν 
νυκτερινόν τούτον περίπατον, καί τοι τό μεσονύκτιον εί- 
χεν ήδη παρέλθν).

Καθ’οιανδήποτε ώραν καί άν είσέλθν) τις εις τά καφε
νεία τού Λαυρίου, εκτός των έκ διαφόρων μερών τής έλευ- 
Οέοας καί δούλης Έλ7,άδος, θέλει ίδ*/) προς τούτοις έν αύ- 
τοις Μαυροβουνίους, Τούρκους καί ’Ιταλούς και άκούσν) 
αύπού'ς καθ’ομίλους συνδιαλεγομένους ζωηρως εις τήν πά
τριον γλώσσαν ή χαρτοπαικτούντας, Δικαίως λοιπόν ό

:
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λαός λέγει οτι.το Λαύριον κατοικεΐται από χάθε xapvdj&c 
χαρνόι.

Το Λαύριον, ούτινος την λεπτομερή περιγραφήν άφίνο-
ρ,εν είς τούς έξ έπαγγέλματος περιηγητάς, μέ τους φεί- 
ποτε μυκωμένους κλιβάνους και τά  νυγΟημερον λειτουρ-
γούντα έργοστάσιά του, μέ τον δύσοσμον και ογληρόν 
καπνόν τούτων, τούς άδιαλείπτους οξείς συριγ(λθύς των 
σιδηροδρόμων, έργοστασίων και ατμόπλοιων, μέ τά οική
ματα των έργατών καί τέλος το έλεεινόν και δύσπεπτον ύ
δωρ του, τό Λαύριον, λέγομεν, μέ πάντα τά ανωτέρω /τρο- 
τερήματά του, μάλλον οψιν μεγίστου έργοστασίου μετά
των παραρτημάτων του, ή πόλεως παρουσιάζει.

Τοιούτο έν όλίγοις το Λαύριον, μετά την έπίσκεψιν
του οποίου έσπεύσαμεν νά παραδοΟώμεν είς τάς άγκάλας 
τού Μορφέως,

fO πλοΟς
Ή  σμικρότης τού άτμοπλοίου «Νικίου», τού διά την 

είς Μαραθώνα μεταφοράν ημών μισΟωθέντος, ένέβαλεν 
ημάς την πρωίαν, οτε εύρέΟημεν είί την αποβάθραν, είς 
πολλην άμηχανίαν περί τού πρακτέου, έξ ής όμως εύτυ- 
χώς δεν έβραδύναμεν νά έξελΟωμεν, γάρις είς τον θηλυκόν 
ρωμαίϊχον νουν μας! Πλησίον τού «Νικίου» ήγκυροβόλει 
ετερον πλοΐον η «Μαξουέλα», ολίγον τι μεγαλείτερον καί 
πολύ στερεώτερον τούτου. Πάραυτα λοιπόν προτείνεται, 
συζητεϊται καί άποφασιζεται, ταχύτερον καί αύτών τών 
έν τφ  έλληνικφ κοινοβουλίω ψηφιζομένων ένίοτε νομο
σχεδίων, νά ναυλώσωμεν καί τούτο προς μεταφοράν μας, 
καί οί μέν ήμίσεις νά έπιβώσι τού «Νικίου», οΐ δέ τής 
«Μαξουέλης», 8περ καί έγένετο.
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Μετά την άπόφασιν ταύτην άπήρεν δ*«Νικίας» την 
εκτην πρωινήν ώραν, φέρων επί των γεροντικών νώτων 
του ένενήκοντα περίπου ζωηρούς καί σφριγώντας νεανίας, 
οίτινες έφρόντισαν [/.εν νάπαραλάβωσι Λαγούτα καί βιολιά 
προς διασκέδασίν των κατά τον πλούν, δέν έσκέφθησαν 
όμως ποσώς περί του σπουδαιότερου,δηλαδη τού προγεύμα
τος των. Μετ’ ολίγον δ* έπιβιβασθέντες της αΜαξουέλης» 
καί οΐ ύπολειπόμενοι μετά τού σ. ημών καθηγητού, περι- 
εμένομεν την θέρμ,ανσιν τού ύδατος καί την ετοιμασίαν 
πάντων τών διά το ταξείδιον απαραίτητων καί μετά μίαν 
ώραν από τού απόπλου τών συναδέλφων μας άπεπλεύσα- 
μεν καί ημείς.

Ή  ελαφρά καί ταχεία αΜαξουέλα» δεν έβράδυνεν άφ’ού 
ηρε την άγκυραν, νά κάμψν) την άκραν τού λιμένος του 
Λαυρίου καί νά στραφώ προς βορράν, πλέουσα ήδη μεταξύ 
τού Θορικού καί της υπό ποιμένων καί κυνηγών μόνον έπι- 
σκεπτομένης νησίδος ΈΛένης (Μακρόνησου). Παοαπλέον- 
τες την θέσιν Βρωμδχούσι, εϊδομεν σποοαδικώς άνεωγμέ- 
νας μελαίνας όπάς, άφ* ών ποό τινων έτών έξήγαγον με- 
ταλλούχον γην, Αί όπαί αύται άνεκάλεσαν εις την μνή
μην ημών τάς εισόδους τών έν τοις όοεσι της Κρήτης 
υπαρχόντων υπογείων σπηλαίων, άτινα νομίζει τις ότι ή 
Θεία Πρόνοια, ποοβλέπουσα την τύχην τών δυσμ,οίρων 
κατοίκων τής νήσου ταύτης, κατεσκεύασεν αύτά, όπως 
χρησιμεύωσιν έκάστοτε ασφαλή άσυλα εις τούς διαφεύ- 
γοντας γέροντας καί παιδία τάς αίμοχαρεΐς opdac 
βαρβάρου κατακτητού.

Μετά πλούν μιας καί ήμισείας ώρας περίπου, εύοισκό-
ι
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[j.iby. έξωθεν του λιμένος των Πρασιών (Πόρτο-Ράφτη), 
οποθεν έζέπλεον το πάλαι αί διά την Δήλον Ιεραί νήες. 
ΙΊρο του λιμένος τούτου ύψούται απόκρημνος νησις, έπί 
τής κορυφές τ β7*ς όποιας υπάρχει, καθόσον ήδυνήθημεν νά 
ίδωμεν διά τού τηλεσκοπίου, ήμικατεστραμμένον άγαλμα, 
περί τού οποίου δεν έμορφώθη είσέτι ασφαλής καί βεβαία 
γνώρ,η, των μέν άποδιδόντων αυτό ε’ις αύτοκράτορά τινα 
ρωμαΐον, των δέ εις ήρωά τινα ' Ερυοίχΰονα,ίν.ζΧ λατρευό- 
μενον.

Ουρανός, θάλασσα καί άνεμος τά πάντα ηύνόουν ημάς. 
Ή  είς το δεύτερον έτος τού βίου της είσελθούσα την ήμέ- 
ραν εκείνην «Μαξουέλα», έπωφελουμένη τής εύνοιας ταύ- 
της, διέσχιζε την θάλασσαν, ώς δελφίν. ’Όρθιοι δέ ημείς 
παρετηρούμεν τά ένθεν καί ένθεν μετ' άκρας περιεργείας, 
ήν όμως ήναγκάσθημεν νά μετριάσωμεν προς στιγμήν, ύπο- 
χωρούντες είς τούς φοβερούς κνισιχούς των αδιάκριτων καί 
οχληρών στομάχων μάς, σπεύσαντες νά πληρώσώμεν αυ
τούς, καθ' ήν ώραν οί μιλιά τινα προπλέοντες συνάδελφοι 
ημών άπετέλουν θείαν αρμονίαν, άναρ.ιγνύοντες τούς ή
χους των βιοΛίων καί Λαγούτων μέ τάς έντόνονς όιαμαρ- 
z u p ia c  τών ατυχών στομάχων των.

*Ήδη ή κατήφεια καί ή μελαγχολία παντελώς έξελει- 
πον, γενική δ* εύθυμία έζωγραφίζετο εις τά πρόσωπα πάν
των, ούδ* αυτών τών σοβαρωτερων έζαιρουμένων. Μετά 
ρ.ικρόν έπήλθεν ήρ,ΐν ή σφοδρά Ιπιθυμία τού νά φθάσωμεν 
τούς προπλεύσαντας συναδέλφύ^Γμ,ά;-·-- ούχί βεβαίως 0- 
πως δωσωμεν αύτοΐς τον άρτον %${ ,τυρόν διά νά προγευ- 
ματίσωσιν, αλλά . . , θά τό &ωμβνό$ι#τωτέρω— καί προς

t«
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τούτο περιεκυκλώσαμεν τον πλοίαρχον, παοακαλούντες αυ
τόν, ν’ αύξήσνι την ταχύτητα  της «Μαξουέλης». Προθύ- 
υ.ως ουτος έξετέλεσε την παοάκλησίν μας, προσθείς σύνα- 
ίλα, προς μεγάλην ημών χαράν, ότι θά τούς άφιναμεν καί 
οπίσω, οπερ και έγένετο, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

’Αληθώς ό πλοίαρχος δέν έψεύσθη ύποσγεθείς οτι θά ά
φιναμεν οπίσω τους συναδέλφους μας', διότι μετά παρέ- 
λευσιν ριιας ώρας, άφ’ ού έπεταχύνθη ό δρόμος της «Μα
ξουέλης», έχαιρετίζομεν τούς έπιβάτας του «Νικίου» 8V 
οςεων συριγγών, μη παραλείψαντες νά ρίψωμεν ποος αύ- 
τους καί τινα τεμάχια άρτου προς κατάπαυσιν (της φοβέ
ρας πείνης των, άτινα ό|χως έκεΐνοι ίΚποτιχώζ φερόμενοι 
έξεσφενδονιζον καθ’ημών μ,ετά πολλών σκωμμάτων.

Αφού, έπ αρκετόν σκώπτοντες άλλήλους, έχαιοετίσθη- 
ιχεν διά τών δυσηχων συριγγών τού άτμοπλοίου, προεγω- 
ρήσαμεν, αφέντες αυτούς κατά πολύ όπίσω.

Έ π ί τ·/̂ ς πρώρας ίστάμενοι, παρετηρούμεν την όλονέν 
εύκρινέστερον φαινομένην ιστορικήν πεδιάδα τού Μαραθώ- 
νος, τερπόμενοι έκ ττ^ς θέας αυτής και τών ύπερκειμένων 
ορέων, τών γηραιών τούτων μαρτύρων της άξιομνημονεύ- 
του μάχης, οΐτινες, εάν ώμίλουν,τίς οιδε περί πόσων πάν- 
τν) άγνωστων ή άμφισβητουμένων θά έπληροφόρουν ήμάς. 
Την δεκά την καί ημίσε^αν πρωινήν ώραν τέλος έρρίπτο- 
μεν την άγκυραν, έ^εΐ'δπου προ δισχιλίων καί επέκεινα 
έτών έξακόσιαι βα^βάρ^καί" τριηρεις ηγκυροβόλουν, στέ- 
νουσαι υπό τό βάρύς' ' ά^αίκων κατακτητών. Δέν ει^εν 
είσέτι παύσν) κινούμ'ίν^^1 νικήτρια «Μαζουέλα» καί ή 
ύπ* αυτής συρομένη ^£μβος<|πληρώθη έν άκαρεί υπό τών

ι
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άνυπομονωτέρων* μετ’ αυτήν 55’ έπληρώθη, ριφθεΐσα εις 
την θάλασσαν, και η του άτμοπλοίου ιδιαιτέρα μικρά 
λέμβος, ένω συγχρόνως σχεδόν Μαραθώνιοί τινες κα- 
θελκύσαντες δύο λέμβους μεγάλης, ώς έφάνησαν ημΐν, αρ
χαιολογικές αξίας έ ναυπηγικές στερεότατος, έπλευσαν 
προς τό σκάφος, όπως μάς εΐ'πωσι τό «καλώς ορίστε, παι
διά», φωνάζοντες συγχρόνως εις έπηκοον πάντων ότι «γ*ά 
χατέρι θά σας βγάλουμε γ*ά τέσσερης δεκάρες τό ονιομα»· 
ίδόντες όμως ψευσθείσας τάς χρυσά.ς έλπίδας των, περί
λυποι άνεκρούσαντο πρύμ,ναν, ώς τάχιστα .Έ ν τώ (Λεταξύ 
τούτω αγκυροβόλησε καί ό <· Νικίας». Γενική δέ ηρξατο 
άποβίβασις, ητις, Λιμειωτέον, δέν ητο έστερημενη κινδύ
νου, διότι, μη ύπαρχούσης αποβάθρας, ηναγκαζόμεθα, α
φού ωθησαμεν τάς λέμβους όσον ηόυνάμεθα εξω, να πη- 
δώμεν είτα έπι τές αμμώδους παραλίας, έφ’ ης ποτέ καθ’ο- 
μοιον Ισως τρόπον άπεβιβάσθησαν τά άπειρα πληθη τών 
βαρβαρικών νηών. Συγκίνησις ιερά, συγκίνησις άπεριγρα- 
πτος κατέλαβεν ημάς, άναλογισθέντας, άμα εύρέθημεν έπι 
τές παραλίας, ότι έπορευόμεθα προς τον σωζόμενον είσέτι 
τάφον τών πεσόντων ν^ατά την μ,άχην υπερασπιστών τές 
’Ελευθερίας, 'ίνα άκροασθώμεν, έπ* αυτού τούτου Ιστάμε-

—Λ

νοι, τές έζιστορήσεως τού^θαυμαστού κατορθώματος αυ
τών, έκτίνοντες ούτω φόρον όφειλομένης ευγνωμοσύνης 
προς αυτούς.

Έ π Ι  τοΟ πεδίου

ΧαΤρε Ιερά γέ , έφ* 'hi τό πρώτον ύφ* Ελλήνων έταπει- 
νώθη έ  αγέρωχος Περσία! ΧαΤρε Ιερόν έδαφος, έφ* ού τό
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,.ρώτον Ι'λαβον πίκραν πείραν τ*7\ς Ελληνικής ανδρείας οί1 \  y , * ‘
α άγονες καί αήττητοι θεωρούμενοι βάρβαροι καταπατη- 
*κ '· ~ών θείων καί ανθρωπίνων δικαίων! Χαΐρε ένδοξον 
(.ιδίον7 £ν ω κατά πρώτον εδιδάχθησαν οί πρόμαχοι δύο 
Ελληνίδων πόλεων νά καταφρονώσι καί κατανικώσι τον ά
πειρον αριθμόν αγροίκων δούλων, ουδέποτε γευσαμένων 
των αγαθών τής Ελευθερίας. Χαίρετε ψυχαί τών ένδόξως 
ενταύθα πεσόντων, αί περιϊπτάμεναι ίσως νυν άνωθεν ημών! 
Ενδοξοι νεκροί, άναπαύθητε έν τώ τάφω υμών. Θαυμα- 

σται τής μεγαλοψυχίας καί λάτρεις τής μνήμης ημών, 
ήλθομεν όπως ίδίοες όφθαλμοίς ίδωμεν το έδαφος, έο’ ου 
«γωνιζόμενοι εύρετε τόν· ένδοξον θάνάτον.

Αυταί αι λέξεις έξήλθογ, ώς προσευχή τής καρδίας η
μών, οτε εύρέθημεν έπί τού πεδίου τού Μαραθώνος.

Μαραθώνιοί τινες προϋπήντησαν μετ’ολίγον ημάς μετ* 
εγχωρίων μ,ουσικών οργάνων, υπό τούς ήχου^ τών όποιων 
έπορεύθημεν μέσω τών έσπαρμένων αγρών προς τον μικρόν 
γήλοφον ένθα, ώς τινες νομίζουσιν, έτάφησαν οί έν τη, 
μάχτ; οονευθέντες ελεύθεροι Αθηναίοι. ’Από τού σωροΰ 1 2 
τούτου γίνεται καταφανής άπασα ή πεδιάς, ήτις εινε έπι- 
μήκης καί αρκούντως εύρεία. Μέγα έλος έσχάτως άποξη- 
ρανθέν έκάλυπτε τό πλείστον βορειανατολικόν μέρος αυ
τής* ετερον δε μικρότερον τού πρώτου καλύπτει τό παρά 
τήν παραλίαν μεσημβρινοδυτικόν μέρος αυτής.

1 2ημ· Κατά τάς έσχάτως γενομένας ύπο του κ. Σγλήμαν ά- 
νασκαo&t άπεδείγθη ότι ούτος δεν είνε b τάφο; τών ’Αθηναίων, 
αλλά Προϊστορικός τις τύμβος

2 ίν,μ. Ουτω καλείται κοινώς ο ώς τάφος τών ’Αθηναίων υπο
τιθέμενος γήλοφος.
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Ή  πεδιάς περιβάλλεται άπό τριών (λερών ύπό τών έξής 
όρέο)ν : υπό τ'ού Βριλησσού (Πεντελικού), τού Άφορισμού, 
•έφ’ού εκειτο το Ιερόν τέμενος του Ήρακλέους(Ήράκλειον), 
παρ’ ώ έστρατοπέδευσαν οΐ ’Αθηναίοι καί ένθα, ώς τινες 
νορ.ίζουσιν, ίκειτο ό αρχαίος Μαραθών, (πλησίον δηλαδή 
του σημερινού χωρίου BpardJ, έν ώ κατ’ άλλους εκειτο 
εν τ?ΐ θέσει του νυν ΜαραΟώνος καί, κατά τον Πρώσσον 
λοχαγόν Escheburg, κάτωθεν του Βρανά προς την θά
λασσαν του Κοτρώγι Στανροχοράχι καί υπό τής Δρακο- 
νέρας, ής ή καλουμένη Κνγόοονρα άκρα, εισχωρούσα βα- 
Οέως εις την θάλασσαν προφυλάσσει από την όρμ.ην τού 
βορρά τον ορμον τού ΜαραΟώνος. Προς Ν τής πεδιάδος 
εκειτο 6 ΠροβάλινΟος, οστις μ.ετά τού ΜαραΟώνος, Τρι- 
κορύθου καί Οίνόης άπετέλουν την τετράποΛίγ τού Μα
ραΟώνος, πλησίον δέ. τού Πρ οβαλίνΟου παρά την ακτήν 
υπήρξε ναός τις πιθανώς τής Έλλωτίδος Άθηνάς.

Συσπειραθέντες μετ’όλίγον πέριζ τού σ. ημών καθηγη- 
τού επί τού σωρόν, διεμοιράσΟημεν διά 7*αχνού τριάκοντα 
αντίτυπα τού τοπογραοικού χάρτου τής πεδιάδος, τού 
υπό τών ρ.αΟητών τής Σχολής τών Υπαζιωματικών έκ- 
πονηΟέντος έν £τει 1887, μεθ’ο ηκροάσΟημεν τής γλαφυ- 
ρωτάτης αυτού ρφηγήσεως περί τής φοβεράς έκείνης 
μάχης.

fH

’Επί τού σωροΰ Ιστάμενοι καί άκροώμενοι τής έξιστο- 
I; ρήσεως τής άνίσου έκείνης πάλης τής Ελευθερίας προς 

την δουλείαν, τής άγροικίας καί βαρβαρότητος προς τον

;
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πολιτισμόν, ένομίζομεν δτι τώ όντι έβλέπομεν τούς είκο- 
σακισχιλίους Αθηναίους και Πλαταιεις, συναριθμουμενων 
και των δουλών των, έστρατοπεδευμένους παρά τον Bpara 
και απέναντι αυτών τούς τριπλασίους βαρβάρους του Δά- 
τιδος και Άρταφέρνους, έτοιμους νά συγκρουσθώσιν, έτοι
μους ν’άλληλοσφαγώσιν. Έφανταζόμεθα ώς πραγματικά 
οσα ηκουομεν, τάς κινήσεις των δύο στρατών, τούς στρα
τηγούς τρέφοντας άνω καί κάτω, διατάσσοντας ή παρο
τρύνοντας τούς έαυτών. Έβλέπομεν την καταιγίδα έτοί- 
μην νά έκοαγνΐ και ή καρδία μας ήγωνία και εφοβειτο διά 
τούς όλιγωτέοους, διά τούς ύπερασπιστάς των ίεοωτέρων 
καί προσφιλέστερων αύτοις.

Ή  κρίσιμος στιγμή έπέστη. Ή  πρόμαχος Άθηνά και οί 
, λοιποί θεοί εύμενώς έδέχθησαν την προσενεχθεϊσαν αύτοΐς 

θυσίαν υπό τού πολεμάρχου Καλλιμάχου. Ό  στρατηγός 
τής ήμέρας,ό Μιλτιάδης, εδωκε τό σημειον της συμπλοκής.

νΗδη πληρούσι τά ώτα ημών ή βοή τών αδόντων τον
πολεμικόν παιάνα: «ώ παΐδες Ελλήνων ι τ ε ........... #, καί
αί ιαχαι τών απειραρίθμων βαρβάρων. Έσκιοτώμεν έκ χ α 
ράς μεμιγμένης μετά φόβου, νομίζοντες οτι έβλέπομεν 
τούς ‘Ελληνας μετά θάρρους έφορμώντας κατά τών πολε
μίων, οΐτινες όμως υποδέχονται αυτούς μέ τά βραχέα 
ζιφη των. Ήκούομεν την κλαγγήν τών συγκρουομένων 
οπλών καί ασπίδων, τάς ιοίμωγάς τε καίεύχωλάς όλλύν- 
των καί ολλυμένων». Πανταχόθεν καί έκατέοωθεν μά
χονται μετά τής αυτής ανδρείας, μετά τού αύτού, πεί
σματος. Στρατηγοί καί στοατιώται, οί πάντες έξ ίσου 
μάχονται. »

ί
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Άγανάκτησις κατέλαβεν αίφνης ημάς και ήγωνιώμεν,
Iιτ, δυνάμενοι νά δρά|χωμεν είς βοήθειαν των εν τώ κέντρω 
ευαρίθμων ύπό τον Άριστείδην καί Θεμιστοκλέα τετα γ- 
μένων, ο'ίτινες άδυνατούντες νά άναχαιτίσωσι τούς άπο- 
τελούντας το κέντοον τής βαρβαρικής στρατιάς λογάδας, 
ΓΙέρσας καί Σάκας, ένδίδουσι τέλος είς τήν ορμήν αυτών 
καί ύποχωροΰσι.

Τύχνι αγαθή ! Έν τή κρισιμωτάτν) έκείνν) στιγμή οί 
περί τά κέρατα μαχόμενοι υπό τούς Καλλίμαχον, Μίλ

ι  τιάδην καί Άρίμνηστον, βλέποντες τήν ύπο'χώρησιν των 
όμοφύλων, διπλασιάζουσι τάς δυνάμεις των, άναλαμβά- 
νουσι νέον θάρρος καί έφορμώσιν, ώς μαινόμενοι, κατά των, 
ώς έκ τούτου, άναθαρρησάντων βαρβάρων,ο'ίτινες εύροντες 
τοιαύτην απροσδόκητοι ανδρείαν καί θάρρος παρά τοϊς 
Ελλησι καί άπελπισθέντες επί τέλους cm Οά ένσπείρο>σι 

τον πανικόν είς τάς άραιάς τάζεις τούτων,κυριεύονται υπό 
φόβου καί τρέπονται είς άτακτον φυγήν, άφίνοντες ανυ
περάσπιστα τά εύρέα δουλικά νώτά το>ν είς τά  φονικά; 
κτυπήρ,ατα των vtκητών Ελλήνων.

Νίκη ! Νίκη ! άνεκράζαμεν καθ’ έαυτούς, νομίσαντες 8τι 
τωόντι έβλέπομεντούς βαρβάρους καταδιωκορ,ένους παντα- 
χόθεν μέχρις αυτών των πλοίων, κτινα οί νικηταί προσε- 
πάθουν νά συλλάβωσιν ή πυοπολήσωσι, προς έντελή όλε
θρόν τών έπιδρομέων, ΐνα μηδείς, σωθείς, άναγγείλνι τήν 
πανωλεθρίαν αυτών είς τον ύπερήφανον βασιλέα, τον άνυ- 
πομόνως περιμένοντα νά Ι'δγ) συρομένους τούς ’Αθηναίους 
Οπισθεν τών πολεμικών άρμάτων τού.

Ταύτα πάντα άναπαριστώντο έν τή ζωηρά φαντασία

51
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ήμών, άκροωμένων της έξελίξεως τών έν Μαραθώνι γεγο
νότων, ένθουσιωδώς δε ηοωτώμεν έαυτούς πότε θά έ'λθτ) 
η ημέρα έκείνη, καθ’ ^ν θά φανώμεν αντάξιοι τοιούτων 
προγόνων, τιμωρούντες τούς έκ τνίς αυτής χώρας έπελθόν- 
τας κατακτητάς, δι* όσους ©όνους, άνοσιουργίας και βδε
λυγμίας διαπράττουσι κατά του Ελληνισμού από μακρού 
νοόνου...........................................................................................

Οί Έλληνες ένίκησαν νίκην περιφανΤ), θύσαντες τγ, 
Ελευθερία υπέρ τούς έξακισχιλίους βαρβάρους μετά τού 
ετέρου των αρχηγών των, τού Δάτιδος, αλλά την νίκην 
ταύτην έξηγόρασαν διά τού θανάτου τού γενναίου πολε
μάρχου των, Καλλιμάχου, τού στρατηγού Στησιλάου καί 
εκατόν ένενήκοντα δύο ανδρείων μαχητών μετά τού φο
βερού Κυναιγείρου, τού τολμήσαντος νά κρατησ*/} διά τών 
χειρών του βαρβαρικην τριηρην.

Κα τά τά έκ τών τοπογραφικών μελετών τού "Αγγλου 
συνταγματάρχου Leake, τού Filing καί τού Πρώσσου 
λοχαγού Eschenbllfg πορίσματα περί τνίς χωρητικότη
τας τνίς πεδιάδος, ό υπό τινων ιστορικών άναφερόμενος 
αριθμός τών λαβόντων μέρος εις την αείμνηστον μάχην, 
εινε λίαν έξωγκωμένος.

Μεταξύ τών μαχητών πιθανώς νά ύπαρχον καί ιπ
πείς, άλλ* ούτοι ηναγκάσθησαν νά πολεμήσωσιν ώς οί 
πεζοί έλλείψει 'ίππων.

ΤΓό γεΟμα
Περατωθείσης τ^ς έξιστορήσεως τνίς μάχης,κατήλθομεν 

τού σωρόν καί έκαθίσαμεν άΧΧά χΛέφχιχα έπί τ$ίς χλόης 
υπό την σκιάν μεγάλης άγριά,χΧαόίάς^ οπού άνέμενον ημάς

\

•1I*1
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ικανοί αμνοί, έπιμελώς καί έντέχνως έψημένοι υπό χω
ρικών καί κλητήρων τινών του ΈΟ. Πανεπιστημίου, προς 
τούτο πορευΟέντων έκείσε διά ξηράς από της προτεραίας. 
Τους αμνούς τούτους έκλαβόντες τινές— έννοεΐται έκ των 
ζεγηστηχομέγωγ έπιβα των τού Νικίου— ώς Πόρτας, έφώρ- 
μηοαν ακράτητοι κατ’αύτών. κ$ί φοβερός συνήφθη αγών, 
περί τού τίς πρώτος νά έκδικηθή, καταβροχθιζων τρυφε
ρόν τι τεμάχιον έκ των αμνών τούτων, ούς, <ύς έκ θαύμα
το ς, έσωσαν προς στιγμήν από τής όιχαίας έχΑιχήσεως των 
πειναλέων ή γενναιότης καί αί έντονοι διαμαρτυρία', των 
κλητήρων, οϊτινες, μετά την άπόκρουσιν τούτων, καταμε- 
λίσαντες διένειμον ήμϊν έξ ίσου τούτους, ώς καί τά λοιπά 
ορεκτικά οψα , άτινα κατεβροχθίσαμεν σταυροποδητεί 
έπί τής χλόης καΟήμενοι. Κατά την διάρκειαν τού αλη
θώς χ.Ιεφτιχου έκείνου γεύματος, —  διότι έκτος ποτη- 
ρίων τινών καταλλήλων ούδέν ετερον έκ τών απαραιτή
των έπιτραπεζίων σκευών εί'χομεν,— έπανήλθεν ή προς 
στιγμήν ενεκα τής πείνης καί τής συγκινήσεως έκλείψασα 
προτέρα ευθυμία, ijtic έπηυξήθη χ^άρις εις βυτίον πλή
ρες έκλεκτού Μαραθωνίου οίνου, τή μαγιχή  δυνάμει τού 
όποιου έπληρώθη μετ’ ολίγον ή ατμόσφαιρα παντοειδών 
ασμάτο>ν. Μετ’ ολίγον, ώς ήν επόμενον, έχορεύσαμεν τον 
σνρτόΥί ηγουμένου ότέ μέν τού δημάρχου,ότέ δε τού ιερέως 
τού Μαραθώνος, υπό τούς άρμοΥΐχωτάτους ήχους τής έκ 
βιοΛίον, Λαγούτου, πίηιζας καί rtaovXlov άποτελόυμένης 
ορχήστρας μας !

’Ε π ισ τ ρ ο φ ή
Δύο ώρας περίπου διήρκεσε το γεύμα καί ό χορός ήμών.

ι
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Αποχαιρετισκντες τελευταΐον -τούς ιερούς τόκους καί 
λαβοντες έκεΐθεν έκαστος άντικείμενόν τι προς άνάμνη- 
σιν τ*ης αυτόσε μεταβάσεώς μας, έτοάπημεν την προς την 
παραλίαν αγουσαν, ητις, ε?ς τινας συναδέλφους, ό.Ιίγογ τι 
περισσότερον του δέοντος λιόντας, έφάνη ότι δέν ήτο 
τόσον στερεά και όμαλή,* ώς παραπονούμενοι έτραύλιζον.

Μετά την έπιβίβασιν πάντων, καθ’ *ίν τινες έκ των 
έκλαοοντων το έδαφος τού Μαραθωνίου πεδίου κινητόν 
υπεστησαν ακούσιον ψυχρολουσίαν μεγάλος ώφελησασαν 
αυτους, τα  ατμόπλοια άπνίρον κατευθυνόμενα προς το 
Λαυριον και πλέοντα παραπλεύρως, ούτως ώστε, η καθ’ 
ολον τον πλούν άνακρουομένη Ιπί τού «Νικίου» μουσική 
ηκούετο και υπό των έπιβατών της «Μαξουέλης», οΐτινες 
έχόρευον. ώς και οί έπιβάται του «Νικίου». Ύπό τοιού- 
τους όρους κατεπλεύσαμεν αισίως εις Λαυριον ολίγον 
μετά την δύσιν τού ηλίου.

Άνάψαντες δε προ της άναχωρήσεώς μας τάς λαμπά- 
δας, &ς θα μετεχειριζόμεθα διά την από τό Σούνιον εις 
Λαυριον πεζοπορίαν μας, —  ματαιωθείσης τΤίς είς τό Σού
νιον προς έπίσκεψιν τού αυτόθι ναού τ*7,ς Άθηνάς μετα
βάσεώς μας ενεκα της βραδύτητος τού «Νικίου»,—  περι- 
ήλθομεν μετά της μουσικής την πόλιν άδοντες και δια- 
σπείροντες την ευθυμίαν και την φαιδρότητα. Εϊτα δι- 
ηυθύνθημεν προς την άναμένουσαν *λμάς έκτακτον αμαξο
στοιχίαν καί άνεχωρήσαμεν έν μέσω των έπευφημιών και 
ζητωκραυγών τού πληρούντος τόν σταθμόν περιέργου κό
σμου, ένθουσιασθέντος έκ της αποχαιρετιστήριου προσφω- 
νήσεώς τίνος των συναδέλφων μας.



4Τπό το φως δέ των βεγγαΛιχ&ν καί των λαμπάδων 
ya<pικόμεθα εις 'Αθήνας την ένδεκάτην έσπερινήν ώραν τής 

/  Κυριακής, οτε και έ'ληξεν ή εκδρομή μας αισίως, καταλι- 
πούσα ανεξίτηλους έντυπώσεις και μεγάλως ώφελήσασα 
τούς μετασχόντας αυτής.

stt

ΕΙΣ ΑΧΑΡΝΑΣ
Τής έκδρομής ταύτης, τής γενομένης προς έπίσκεψιν τού 

έν τή* περιοχή τώ ν’Αχαρνών (Μενιδίου) εύρεθέντος αρχαίου 
τάφου, έ'δει νά συμμετάσχωσιν, άν οχι πάντες οι πρωτοε
τείς και δευτεροετείς φοιτηταί τής Νομικής καί Φιλοσο
φικής Σχολής, τουλάχιστον οί πλεΐστοι έξ αυτών, διότι 
όχι (/.όνον ολίγας ώρας θά διήρκει, άλλ* ήτο και άπηλ- 
λαγ|/.ένη τών δαπανών καί των οχληρών προετοιμασιών 
των προηγουμένων έκδρομών.

Περί συμμετοχής τών τριτοετών καί τεταρτοετών φοι
τητών τών είρημένων Σχολών, εις τάς τοιαύτας έκδρομάς, 
ουδέ λόγος δέον νά γίνηται, διότι προαλειφόμενοι ούτοι 
διά τάς διδακτορικάς έξετάσεις, δέν δύνανται άζημίως νά 
οαπανώσι τον πολυτιμότατον αυτών χρόνον περί τά τοιαϋτα.

Μεθ' 0λας όμως τάς ανωτέρω έκτεθείσας ευκολίας, οί 
έκδραμόντες δέν ύπερέβημεν τούς τεσσαράκοντα πέντε!

Τινές θά νομίσωσιν Ι'σως οτι αιτία τούτου ήτο ή μελέ
τη μας, ή ή έλλειψις θαυμασμού προς τά αθάνατα Ιργα 
τών αρχαίων Ελλήνων, άτινα κινούσι τον θαυμασμόν 6- 
λοκλήοου τού πεπολιτισμένου κόσμου. ΚΟ χ ι! ΉμεΤς τοιού- 
τους λόγους δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, διότι όλίγι- 
στοι, ‘ινα μή εϋπωμεν ούδείς, είνε οί φοιτηταί οί μελετών-
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τες και τάς Κυριακάς καί διότι γνωσταί τυγχάνουιίιν αί 
υπό Φοιτητών περί αρχαίων μνημείων καί της διασώσεως 
αυτών δημοσιευθεισαι πραγματεΐαι. Ό  (/.όνος λόγος, καθ’ 
ημάς, εινε η τετράωρος περίπου όδοιπορία εις ήν ουτοι θά 
ύπεβάλλοντο* λέγομεν δέ τούτο, όρμώμενοι έκ της ακα
τανόητου άποστροφής, ήν αισθάνονται προς την γυμνα
στικήν πάντες οί σπουδασται, έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων.

Είνε λίαν απελπιστικόν τή αλήθεια οί σπουδασται, τό 
άνθος τής νεολαίας, τό καύχημα τής πολιτείας, ή έλπίς 
τού Ελληνισμού, ν* άποφεύγωσι την γυμναστικήν και πά
σαν ένασχόλησιν, συντελούσαν εις έπίρρωσιν τού σώματος 
καί άνύψωσιν τού φρονήματος.

Οί σπουδασται έλλείψει ιδιαιτέρου καταλλήλου γυμνα
στηρίου καί λέσχης, αναγκάζονται προς τ^  σπατάλη του 
χρήμα τος, να δηλητηριάζωσι τον οργανισμόν καί μαραί- 
νωσι τά σώματα αυτών, διά τής αναπνοής τής δυσώδους, 
ιή ς  μεμολυσμένης καί ανθυγιεινής έκείνης ατμόσφαιρας 
τών καφφενείων καί ζυθοπωλείων.

Διά τών δύο κέντρων,· άς τά όνομάσωμεν ουτω, τού 
γυμναστηρίου δηλονότι καί τής λέσχης, οί σπουδασται 
θ’ άπηλλάσσοντο τής ύποχρεώσεως τού( νά παρακάθηνται, 
ρ,ετ* ανθρώπων τής έσχάτης κοινωνικής υποστάθμης, διά 
τής άναστροφής *τών οποίων μολύνουσι καί διαφθείρουσι 
τάς ψυχάς αυτών. Περί τής ίδρύσεως φοιτητικού κυρίως 
γυμναστηρίου 2δει νά μεριμνήσωσιν προ πολλού αί άρ- 
^α ί τού Έ θ. Πανεπιστημίου. Ή  κανονική καί τελεία λει
τουργία τοιούτου γυμναστηρίου 2δει νά ?) ή κυριωτέρα 
φροντίς αυτών, άμα τ$ έπισήμφ έγκαθιδρύσει των.'



Ef(AeO« βέβαιοι οτι,ιδρυόμενου έν καταλλήλω τόπω καί 
όαπάναι; τού Πανεπιστημίου γυμναστηρίου, λειτουργούν- 
τος καθ’ όλου; τού? κανόνα; τ7,ς σωματική; άσκήσεω; καί 
-rTi; υγιεινή;, προσιτού δέ άνευ χρηματική; τινο; δαπά- 
ν/ι; τοΤ; φοιτηταί;, όχι μόνον τών ιστορικών καί αρχαιο
λογικών έκδρομών προθύμω; καί ά.Ορόοι θά μετεϊχον ού- 
τοι, αλλα και ει; μη τοιαυτα;, κατα τά ; Ιύυριακά; καί 
άλλα; έορτά;, θά έζήτουν νά όδηγώνται ΰπό.τού διευθυν- 
τού τού γυμναστηρίου. ’Ασκούμενοι δέ έν τώ αΰτφ τόπω 
πάντε; καί σχετιζόμενοι διά τή; τοιαύτη; πρό; άλλήλου; 
αναστροφή;,θάϊδρυον αναμφίβολο»; καίλέσγηνφοιτητικήν, 
η τι; μεγάλο»; θά έπίδρα πρό; τελειοτέραν άνάπτυζιν καί 
μόρφωσιν αυτώ ν................................  1

Την 27 Μαρτίου 1888 άπαντες οΐ έπιΟυμούντες νά με. 
τάσχωσι τ*7ις Tcept ou 6 λόγος εκδρομής, ώφειλον νά εύρε- 
Οώσι την έβδόμην πρωινήν ώραν, έξωθεν του έν Πατησίοις 
Ιερού ναού του ‘Αγίου Λουκά, όπόΟεν εν σώματι Οά έπο- 
ρευόμεθα προς τον είρημένον τάφον.

’Αλλά |λόλις άφικόμενοι έκεΐ δυο έκ, τών συναδέλφων 
ημών, άνήγγειλον ήμΐν, οτι, κατά νεωτέρκν άπόφασιν, 
Οά συνεκεντρούμεΟα εις τον σταθμόν τών σιδηροδρόμων 
’Α ττικές, «"Ανω Πατήσια »>. ΓΙορευΟέντες έκεΐ εϋρομεν τώ 
όντι τον σ. ημών καθηγητήν μετά τινων συναδέλφων σι- 
δηροδρομικώς άφικομένων.

Μετ’ ολίγον, ενεκα τής προκεχωρηκυίας ώρας, παραγ- 
γείλαντες τώ έκεΐ καφφεπώλν) νά elVvi eU τους τυχόν ά- 
φιχΟησομένους συναδέλφους μας ότι απήλΟομεν, έζεκι- 
νήσαμεν προς τον τάφον υπό την όδηγί^ν νεαρού Αχαο-
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νέως, διά μονοπατιού τίνος μέσω τών κατεσπαρμένων 
αγρών, συντέμνοντες ουτω την άπόστασιν καί άποφεύγον- 
τες τον ενοχλητικόν κονιορτόν της άμαξιτής οδού. Μετά 
εύχάριστον δέ μιας και ήμισείας ώρας πεζοπορίαν, έφθά- 
σαμεν εις τον τάφον, περί τής κατασκευής καί της άνα- 
καλύψεως του οποίου ό σ. ημών καθηγητής έφ* Ικανήν ώ
ραν ώμίλησεν.

fO  τάφος
*0 τάφος ουτος, ό γνωστός τοΐς πολλοΐς υπό τό όνομα 

Αυχότρνπα , άνεκαλύφθη δλως τυχαίως υπό τινων Άχαρ- 
* ̂   ̂̂  1812, και έκαθαρίσθη έκ τών πληρούντων αυ

τόν χωμάτων καί λοιπών αντικειμένων Οπό του έν Άθη- 
ναις Γερμανικού αρχαιολογικού Ινστιτούτου άδεια της 
Κυβερνήσεως τώ 1877. Ουτος έχει ύψος δέκα περίπου μέ
τρων, διάμετρον δέ κατά την βάσιν αυτού οκτώ, και είνε 
κατεσκευασμένος έκ λίθων συλλεγέντων, ώς έκ τού σχή- 
ρ.ατος καί τού είδους αυτών δύναταί τις νά συρ.περάνν), 
έκ τού παρακειμένου ποταμού Κηφισσού.

Τό σχήμα τού τάφου τούτου καί ή κατασκευή του είνε, 
ώς καί τών έν Μυκήναις εύρεθέντων τοιούτων, οϊτινες. 
σημειωτέον, είνε μεγαλείτεροι καί έκ μεγαλειτέρων λίθων 
κατεσκευασμένοι, προ πάντων δέ δ καλούμενες θησαυρός 
τού Άτρεως.

01 αρχαίοι, δσάκις ήθελον νά κτίσωσι τάφον τινά, 
έξέλεγον συνήθως λοφίσκον, δν ώρυσσογ κυκλοτερώς, 
τά δ’έξορυσσόμενα χο>ματα έρριπτον πέριξ. Αφού όρύσσον- 
τες ούτω, έφθανον εις δ βάθος ήθελον, έθετον ώς θεμέλια 
λίαν ογκώδεις λίθους καί έπ’αύτών εκτιζον τον τάφον διά
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μικρότερων λίθων άνευ άσβεστου ή έτέρας κολλητικής ύ
λης, όπισθεν όμως των κτιζόμενων λίθων έπεσώρευον 
ουτω τά πέριζ χρώματα, ώστε μετά τό πέρας τής έργασίας 
έσχηματιζετο ό πρότερος λοφίσκος.

Όσ<ρ προεγώρουν κατά την κατασκευήν, έστένουν τό 
πλάτος του τάφου, μ,έχρι τής κορυφής, οπού ήνούτο καί 
έκαλύπτετο υπό μικράς πλακός. Άποστενούντες τό οικο
δόμημα έφρόντιζον νά Υ) κάθετον καί συμμετρικόν,οπερ ουτω 
κατασκευασθέν, ώμοίαζεν άνεστραμ,μένον περίπου πίθον.

Εις την θύραν του τάφου άγει δρόμος κατωφερής1, μή
κους τριάκοντα περίπου μ,έτρων καί πλάτους τριών, κατα- 
σκευασθείς προς τον σκοπόν τούτον υπό τών άρχαίων.

*Η θύρα, κατεσκευασμ,ένη έκ μεγάλων λίθων, εχει πλά
τος κατά την βάσιν ενός μέτρου καί 70 °/0 του μ ., υψο’ς 
τριών μέτρων καί 32 °/0 του μ. καί έμβαδόν τριών μέτρ. 
καί 35 °/0 τού μ. "Ανωθεν αυτής έκ τού έξωτερικού μέ
ρους τού οικοδομήματος είσί τεθειμένοι τέσσαρες αρκετά 
ογκώδεις καί έπιμήκεις λίθοι, τό πλεΐστον τού βάρους 
τών όποιων, ενεκα τού τρόπου τής τοποθετήσεώς των, 
π ίπτει έπί τών πλαγίων τοιχωμάτων τής θύρας.

Ή  θύρα τού τάφου ένόσω ύπήρχον μέλη τού γένους εις 
δ άνήκεν ούτος, δέν έκλείετο έντελώς, αλλά μέχρις υψους 
τινός· δτε ορ,ως ό τάφος έπληρουτο, ή τά μέλη τού γένους 
έζέλειπον, τότε έκλείετο έντελώς διά τοίχου.

Έν τφ τάφψ τούτψ εύρέθησαν, έκτος κρανίων καί ό-

1 Σημ. "Ινα εννοήση τις την κατωφέρειαν τού δ ρ ό μ ο υ ,  δέον 
νά λάβη ύπ* οψιν οτι ούτος πρδ τής Ουράς eyei ύψος οκτώ μέ
τρων, ενφ εις τδ άκρον ένδς μέτρου μόνον.
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στών τινων, άργυρέ τινχ καί χρυσά αντικείμενα έξ εκεί
νων, άτινα συνείθιζον οΐ αρχαίοι να κλείωσιν έν τοι; τά 
φοι; μετά των νεκρών. Ταύτα πάντα εύρίσκονται έκτε- 
θειμένκ si; τό έν τώ Μετσοβείω Πολυτεχνείο) αρχαιολογι
κόν μουσεϊον.

Μετά την περί τούτου διδασκαλίαν, έπορεύθημεν ει; 
Ά χαρνά;, δπου έτύχομεν λαμπρά; και έξαιρετική; δλω; 
ύποδογή; υπό . . . .  οοβερών τοιαενικών κυνών.

Ή  εΐ; τά ; σημερινά; Άχαρνά; πορεία μα; σκοπόν είχε 
νά ίδωμεν την κώμην ταύτην, η τι; κατέχει τον χώρον 
τών αρχαίων Άχαρνών και νά γευμάτίσωμεν έν αύτνί. 
μεθ* ο 0ά έπορευόμεθα εί; τον σταθμόν τού σιδηροδρόαου 
ΙΙειραιώς-Άθηνών-Πελοποννήσου, κείμενον παρά τά Κάτω 
Λιόσια, όπω; άνχμείνωμεν την άφιξιν τής άμαξοστοιχία;, 
δι* η ; θά έπανηρχόμεθα εί; Α θήνα;.

Ύπό την οδηγίαν τού νεαρού Άχαρνέω; διηυθύνθημεν 
προς τό μυρτοστόλιστονβ^Γα^ΟίκΓο^ ό IIdpric*ll,kv ω μετά 
πάροδον ολίγου χρόνου οί φιλόφρονε; καί περιποιητικοί 
Ά χαρνεΐ; παρέθεσαν ήμΐν τό έξ οπτού άονίου γεύμα.

Μετά τούτο περιελθόντες την κώμην, έπορεύθημεν, 
θαυρ.άζοντε; την πέοις μαγευτικήν καί μυροβόλον φύσιν,
εί; τά Κάτω Λιόσια. Ενταύθα επωφελούμενοι τού μέχρι 
τή ; άφίξεω; τή ; άμαξοστοιχία; τού σιδηροδρόμου Ά θη- 
νών-Πειραιώς-Πελοπόννησου παρεμπίπτοντο; χρόνου, Sis— 
σκεδάσαμεν έκτελούντες τά ; ποοσοιλεί; τών πατέοων u.x-^ * » » I ~ ^
παιοιά;σωμασκία;. Μεθ’ δ άφικομένης τή ; αμαξοστοιχίας, 
έπανήλθομεν εί; Αθήνα; λίαν ζωηροί καί άνεζωογονημένοι 
έκ τής πεντα#*ρ»β· crcpigoii, πεζοπορία; μ«ς. ■■■■■

Β Ι Ϊ λ ι Ο ο η Κ Η

ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ
λ  a  r p i o T O Y  

A Y =«#< A Pit}. ___ ._________
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Α. Μιχελιδάκης »
Ε. Λογιάδης »
Κ. Φραγκούλης »
Γ. Μ. Τουτουντζάκης 
*Εμ. ΞανΟουδίδης 
Α. Κοκκινάκης 
Θ. Φιντικάκης 
Δ. Παπαγρηγορίου 
Κ. Ν. Νταφώτης αηχ. Β. Ν. 
Εμ. Γ. Ιίαγίαμπάκης 
A. Ν. Νταμωτής 
Ν. Μουρελακης φοιτητής 
Ε. Μελίς »
I. Γ. Βογιατζάκής »
Γ. Πατερύπουλος »
Ε. Μοδάτσος »
Γ. Παρλαμας »
Μ ΓΙρεβελάκης »>
Γ. I. Κονταράκης »
Γ. Περβολαράκης »
Π. Παπαδακης *>
Λ. Βουρδουμπάκης »
Γρ. ΚνιΟάκης η
A. Ν. Βα6ουράκης »
Δ. Γενεράλης »
Σ. Καταλαγαριανδς η 
Α. Κρασάκης 
I. Διαλυνάκης 
Κ. Αουκάκης 
Μ. ΗανΟουδίδης 
Γ. I. Κουταντάκης 
Ν. Α. Ηενάκης 
Δ. Κλωναράκί.ς καΟηγ.
Γ. Θ. Δουκουμετζίδης 
Σ. Ν. Παπαδάκης 
Γ. I. Νικολαίδης*
Σ. Μ. Σρακιανάκη;
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1. Φιωράκης σώα. 4 Γ.ανναλόπουλος σώμ
Γ. Ν. Παπαδάκης 1 Ν. 1 σολάκος ανθυπίλαρχος
Γ Πλεύρης 4
Χρ. Μαραβελάκης 4 Δ1ΒΡΗΣ ('Ηλείας)
Γ. Καπετανάκης 4
X. Βλαστός < Λ. Πολιτάκης
Ε. Βρυσανάκης 4 Π. Παπασπυριόπουλος
X. Ξενιτάκης 4 Ν. Κουνενης
Εμ. Φιντικάκης 1 Κ. Παπανδρικόπου? ος
Γ. Μαραβελάκης 1 ! X.1 Κανελλόπουλος

';ί;
,Αί I

π

—  - ι  *

Γ. Ντεντιδάκης 
Ν. Ρίταφώτης 
Γ. Τσαμπουράκης 
Ζ. Παπουτζάκης 
I. Λεωνιδάκης 
Ε. Καπετανάκης '
I Περάκης 
Γερ. Κοκολάκης 
X Κοντεκάκης 
Γ. Θιακάκης 
Κ. Γ . Περάκης 
Μ. Άθανασάκης 
Ε. Έπισκοπάκης 
Ε. Κωνσταντινίδης 
I . Σαριδάκης 
Α. Καστρινογιαννάκης 
Μ. Κωνσταντινίδης 
Κ . Κοκολάκης 
Α. Βασιλακάκης 
Γ. Μπενης (δημαρ. Σέλινου) 

ΛΑΡΙΣΣΠΣ 
I. Νχάφωτης λοχίας 
Μ. Μυλωνάς 
Ξ. Μαλιανου 
Σ· Μαργαρίτης ν
Κ. ΧατζηδάκηςΓ ν  . ! ’
Αγ .  Γεωργδπουλος * 1
Α. Κάμαρης

1 Κ. Ξουρης 
1 ι Ε. Μουρτζίνης 
1 j Β. Σπηλιδπουλος 
1 j Κ. Στεφόπουλος 
4 (I. Βερθούσης 
1 j Γ. Α . Ζαφειρόπουλος

ΠΤΡΓΟΤ

. /

4
1
4
4
4
4
I
1
4
4

3
4 
4

~4
'4  

4 
4

|

j Α. Διαμαντδπουλος 
Ν. Θεμιστοκλέους 
Α. Συλαϊδής 
Γ. 'Αρβανίτης 
Α. Παπάζογλους 
Κ . Άναστασδπουλος 
Σ. Σαββδπουλος 

j Ε. Ψημένος 
Γ. Σπετσέρης 
Β. * Α βραμδπουλος 
Γ. Παπανικολάου 
Σ. Κοντογιαννδπουλος

ΣΤΡΟΤ 
Δ. Γαμαλέζος 
Σ. Κοργιάννος λοχίας 
Ε. Τάτσης 
Δ. Βάοας*ν 
Δ. Δασχαλόπουλος 
Α. Σαράτσογλους'*

<11 
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4 
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4 
4
4-
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1
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