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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜ ΜΑ.

ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ Γ'. (ΑΘΗΝΗΣΙ, 31 Δεκεμβρίου \ 8 5 9 ) ΑΡΙΘ. 3.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
β

Περί τών ά ρ χ« ω ν υδραγωγείων τών εΐ; τήν πεδιάδα
τών Ά χα ρ νώ ν σωζομένων καί περί τών ύδάτων τών
Αθηνών έν γε'νει.

C1 ^
ύδάτων

Τ Η Λ Ε Μ Α Χ Ο Υ Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ.
Λ ο χ α γ ο ύ τ ο ΰ Μ η χ α ν ικ ο ΰ
καί Εϊσηγητοΰ παρά τώ ΊΓπουργείω τών Στρατιωτικών,
κ τλ.

κ τλ.

Πρό; τό βορειανατολικόν μέρο; τοΰ αημου Άχαρνών, τανΰν
Μϊνίδι, εϊς τήν άλλοτε εύφορωτάτην πεδιάδα τών Άχαρνών,
εις άπόστασιν ένός τετάρτου τοΰ χωρίου, σώζεται
κή κανονικώς κτισμένη, βάθος εχουσα

οπή κυκλι

πέντε

μέτρων" έκ τής

οπή; ταύτης διευθυνόμενός τις πρός βορραν

κατά τάς ύ πο

ρείας τοΰ Ιίάρντ,Οος παρατηρεί σειράν κανονικήν φρεάτων καί ό~α; όρθογονίους έχόντων, καί τών όποίων ό άςων πρός βορραν
διευθύνεται. Έ ς ^ύτών τών «ρρεάτων άλλων μεν τά στόμια εί3

ν

—
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σι καταφανή και κανονικώς κτισμένα, άβαθή και πληρη χώ 
ματος, άλλων δέ μόνον τά ίχνη

διακρίνονται

έκ τ ή ; άνυψώ-

σεω; τών χωμάτων καί έκ τών τεμαχίων τών σταλακτιτων, οιτινες εΐ; τά υψώματα έπί τών χωμάτων εύρίσκονται,

δπερ

δεικνύει δ'τι πρό χρόνων τά υδραγωγεία έπιμελώ ; έκαθαρισθησαν. Ή διεύθυνσις τών φρεάτων, $|ν ανωτέρω

διέγραψα ση-

μειοϋται έπί τοϋ διαγράμματος διά τών γραμμάτων A. Β, ώ; καί
τά άνεωγμένα φρέατα, ών αί ό—αί εύκρινώ; φαίνονται διά μέλανος χρώματος, τά δέ ίχνη

αύτών

ενός αστερίσκου’ ή παράστασις

δια κίτρινου χρώματος καί
τών

διευθύνεται

επειδή ύέ τό ύδωρ ΰψοϋται έπαισθητώς, ώ; τοϋτο

έςάγεται έκ τών έρειπίων ύδρομύλου τινός παρά τώ Μονόμματι,
τεκμήριον έστίν δτι έκ πηγής

υψηλής τό ύδωρ

διοχετεύεται.

Εκτός τής ανωτέρω πλαγίας διευθύνσεως είσίν εισέτι ή Μ καί
Ν τών όποιων τά ίχνη πέραν τοΰ σημείου Μ καί Ν είσίν άφανή,
αλλ’ ουδέ μία αμφιβολία υπάρχει δτι καί αύται έκ τής διευθύνσεως A Β. άποσπώνταΓ αί διευθύνσεις τών υδραγωγείων Μ καί
Ν ένοϋνται μέ έτέρας διευθύνσεις υδραγωγείων σχεδόν παραλλή
λων τής διευΟυνσεως A Β κειμένων.

όπών έ-1 ^ τού < 7 .^ 'ου

γέγονεν, εις b τήν σήμερον κατάστασιν σώζονται, ή δε του υδα-

Έ κ τοϋ σημείου Α τό ΰδραγωγεΐον Α Β είς δύο διευθύνσεις

τος διεύθυνσις σημειοϋται διά έστιγμένης γραμμής. Ε ί; το ση-

χω ρι,εται, ή μέν πρός τό χωρίον ’Αχαρνών, ή δέ πρός τήν πόλιν

μεϊον Β. υπάρχει φρέαρ τό όποιον «τελώ ; καθαρισθέν άφθονον ΰδωρ

τών ’Αθηνών ή τοϋ ^Πειραιώς’ σώζονται δέ μέχρι

χορηγεί’ ή κάθαρσις τοϋ φρέατος έπροχώρησε^μέχρι^ 2 3 μ·· βά

δυο αρχαία κτίρια έξ άσβεστοκονίας καί μικρών λίθων ώκοδομη-

τήν σήμερον

θος’ άλλά τό ίίδωρ άναβρύον όρμητικώς εμπόδισε τήν περαιτέρω

μένα θολωτά, άτινα κατά παράδοσιν λουτροί καλοϋνταΓ έκ π α 

έργασίαν’ άγνοοΰμεν δέ ποιον τό βάθος τοϋ φρέατος μέχρι τής υπο

ραδόσεως δέ οί γέροντες τοϋ Μενιδίου ήδη διηγούνται δτι ΰδατα

νόμου τοϋ υδραγωγείου. Έ κ τοϋ σημείου Β πρός βορ^άν πά;· αύτώ

ε αύτών τών οικοδομών διήρχοντο καί δτι σημεία διανομής

διευθυνόμενοι ανακαλύπτομε* είσέτι ίχνη τινά ΰδραγωγαι ε ρ δο

υόατων τ,σαν. Ή παράδοσις δέν είναι απίθανος, διότι χωροσταθ-

ράν δ’ αύτών δέν έδυνήΟην ν’ άνακαλύψω σημεία έμφαίνοντα τήν ’

μήσας τήν διεύθυνσιν αύτήν εύρον δτι είναι ή φυσικωτέρα τών

υπαρζιν ίχνους υδραγωγείου’ πλησίον δε τοϋ τελευταίου ίχνους

υόατων ροή' ?να δέ βεβαιωθή τις, απαιτείται νά γείνωσιν άνασκαφαι, ώς παρακατιών αναφέρω.

υπάρχει μέγα άνοιγμα άβαθές πλήρες χώ ματος, οπερ εις τόν
χάρτην έσημείωσα μέγα ίχνος. Τάς αναγνωρίσει; μου έπέκτεινα
^ρ6ς άνεύρεσιν νέων ιχνών μέχρις τοϋ Βαριπώπη καί τής Ά μ π ο λ ις,

Ε κτός τών άνωτέρω

διευθύνσεων τών υδραγωγείων, ίτέραι

σειραί δμοιαι τών διαγραφεισών παρατηροϋμεν εις

τάς δύο

π ερΙ τής τελευταίας ταύτης θέσεως, -«τις έντός μεγάλου φύματος

οχθας τοϋ ποταμού Σχοινά. Ό ποταμός Σχοινάς κλάδος έστί τοϋ

κείται, οί κάτοικοι τοϋ Μενιδίου πολλά έκ παραδόσεως διηγούν

Κηφισσου ποταμοϋ, τάς πηγάς του έκ τού Πάρνηθος έχ ω ν εις

ται, άλλά πάντα είσίν αδέσποτα, διότι ούδέν σημεϊον άνεκάλυψα,
έξ l l δύναταί τις νά ίιποθέσϊ) πηγήν άφθονον υδατος ή σχέσιν

° » ν
ποταμοϋ Σχοινά αί όπαί τών φρεάτων μέχρι τοϋ σημείου Φ φθάνουσι, καί έκείθεν ούδέν ίχνος πλέον

τινά μ έ τ ά σωζόμενα υδραγωγεία. Έ κ τής διευθύνσεως A Β νέαι

φαίνεται.

Είς δέ τό απέναντι μέρος

τοϋ ποταμοϋ

πρός τήν

διευθύνσεις πλάγιαι πρός άνατολάς άρχονται. Ή έκ το ϋ σημείου

ανατολικήν πλευράν έτέρα σειρά φρεάτων υπάρχει παραλλήλως

Λ διεύθυνσις διέρχετα ι ύπό τόν ποταμόν Σχοινά καί φθάνει μέ

της πρώτης μέχρι τοϋ σημείου Ρ. Έ κ τοϋ τελευταίου

σημείου

χρι τοϋ Μονομμάτι, είς τάς όχθας τοϋ Κηφισσοΰ ποταμοϋ κειμέ

>ουτου ει; ικανήν απόστασιν αναφαίνονται νέα ίχνη κατά τήν

νου. Είς τό κάτω μέρος τής δχθης τοϋ ποταμοϋ, είς βάθος

οιευθυνσιν τοϋ Τατογίου. Φαίνεται δέ δτι τά παρά τον ποτα

9(χ, ύπάρχει κυκλική όπή έξ ή; £έει άφθονον ύδωρ (6 0 0 «Ρ·) τό

μόν Σχοινά υδραγωγεία προσλαμβάνοντα καί ύδωρ έκ τή ; δι-

αύτό δ ι’ 07 ετών πρός τοϋ; παρά τόν Κ ηφισόν ύδρομύλους

υ ΰνσεω, Λ. Β. διά τών

διαμέσων υδραγωγείων Ν. Λ. Μ.

—
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Κατά τήν έμήν γνώμην ό'λα τά υδατα τά κατά μήκος τού

ήνοΰντο μέ τήν διεύθυνσιν, ητις εκ τοΰ σημείου Α.

πρό; τ α ;

δχθας τοϋ Κηφισσοϋ εκτείνεται, καί οϋτω πρό; τήν πόλιν καί
τόν Πειραιά άφθονον ίίδωρ διωχετευον.
Τά ίχνη έν γένει τών υδραγωγείων διευθύνονται άπό βορ^άν
πρός μεσημβρίαν καί φθάνουσι μέχρι τοϋ σημείου Π. έκ τοϋ
σημείου τούτου ούδέν ίχνος πλέον φαίνεται.

Τά ιχνη είσΐ κα

ταφανή εΐ; τό μέρος τ ή ; πεδιάδο; τό μη καλώ; καλλιεργημένο-/,
καθ’ όσον δέ πρό; τό χωρίον Μ ε.ίδι πλησιάζομεν, καί αί γαϊαι
μάλλον καλλιεργούνται καί παν ’ίχνος έξαφανίζεται.
'II

πεδιά;

τών

'Ω ; έκ τών εΰρεθέντων έρειπίων άρχαίων τινών υδραγωγείων
τ ις

έπιφανείας τής

μού Σχοινά

κατά τήν

γης

παρά τάς δχθας

τοϋ

π ο τα 

θέσιν 'Ρέθη καί παρά τόν Κηφισσόν

ποταμόν πλησίον τοϋ άγίου Νικολάου, έξάγεται

οτι ή πεδιά;

ήδρεύετο τό πάλαι δι’ ύδάτων έκ του Τατογίου άναβρυόντων.
Τά ύδραγωγεϊα δέ ταϋτα συνίσταντο έκ μεγάλων όπτοπλίνθων
Μ. 0 ,6 4 ,Π 0 ,4 7 . X. 0 ,0 5 συνδεδεμένων μεταξύ των διά μολύβδου, πολλά τεμάχια αύτών ύπάρχουσι εί; τό Μενίδι. Τής
αύτής κατασκευής ύδραγωγεϊον σώζεται καί είς τόν δήμον Φυλής
(Χασιάς)* δ ι’ αύτοϋ τά υδατα το3 Πάρνηθος πρός τό χωρίον
Μάνδρα διωχετεύοντο.
Έ κ τών ύπορειών τοϋ Πάρνηθος μέχρι τοϋ Ά γίου Νικολάου
εϊς κάνέν σημεΐον τής πεδιάδος, ούδέ είς τάς δχθας τοϋ ποταμοϋ
Σχοινά, άναβρύει ύδωρ" άλλ’ έκ τής δυτικής όχθης τοϋ Κηφισσοϋ, ένθα σώζεται ή Εκκλησία ό "Αγιος Νικόλαός, μέχρι τοϋ
άγροϋ τοϋ Μισιρλή πλέον τών έβδημήκοντα πηγών φαίνονται.
Αί πηγαί δέ αύται είσίν ώ ; έγγιστα είς τήν αύτήν οριζόντιον
γραμμήν καί 5έουσι πρός τόν ποταμόν κατά ποσότητα υόατος
πλέον τών \ 0 0 0 δρ. Τό ύδωρ τό πρός τόν κήπον τοϋ Χασεκι
διοχετευόμενον έκ τής ένύδρου όχθης ταύτης τοΰ ποταμοϋ άνα
βρύει έξ άγνώστου πηγής' περίεργον δέ είναι ότι είς τήν α π έ
ναντι τοϋ ποταμοϋ
τος ύπάρχει.

τής κακής καταστάσεως αύτών, διέρχονται διά τών γαιωδών
διαστρώσεων τή ; πεδιάδος καί π^ός τόν ποταμόν εξοδον εχουσιν. 'ΐν α δέ βεβαιωθή τις περί τής διευθύνσεως τών ύδραγω
γείων καί τής ώς έγγιστα ποσότητος τού έν αύτώ υδατος, απ αι
τείται νά γίνωσιν άνασκαφαί είς διάφορα μέρη, ιδίως δέ εϊς τόν
Αγιον Νικόλαον καί είς τό Μονομμάτι.
Έν γένει, έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν ποσότητα τοΰ ύδατος,
όπερ τό είς τάς ΰπωρεία; τοϋ Πάρνηθο; φρέαρ έχει, τήν βοήν τοΰ

Άχαρνών εν γένει είναι ανυδρο;, και εις

ούδέν μέρος αύτη; ρέει υδωρ, ούδέ τεχνικώ ; ούδέ φυσικώς.
έπί

ποταμού ρέοντα είσίν έκ τών άρχαίων ύδραγωγείων, άτινα, ώς έκ

όχθην τήν ανατολικήν ούδεμια πηγη ύπα

ϋδατο;, ήτις άκούεται έκ τοϋ σπηλαίου, τό όποιον έκ παραδόσεως γνωρίζουσιν δτι έκεΐθεν τά υδατα διενείμοντο κατά
διάφορους διευθύνσει;, τήν ποσότητα καί τήν τα χ ύ τη τ α τοϋ
υδατος τής πηγής τοϋ Μονομματίου, τάς διαφόρους πηγάς αιτινες
καθ’ ολον τό μήκος τής δυτικής όχθης τοϋ Κηφισσοϋ ποταμού
άπό τόν Ά γιο ν Νικόλαον μέχρι τού άγροϋ τού Μισερλή (5έουα,
καί τήν θέσιν τών ύδραγωγείων ώς πρός τά ρεύματα κ α ί κλίσεις
τών περικυκλούντων τήν πεδιάδα τώ ν Άχαρνών όρέων, καί σκεπτόμενοι έπί τών άρχών έφ’ ών στηρίζονται ή δ ι’ύπονόμων διοχέτευσις τών ύδάτων, δυνάμεθα μέ μεγάλην πιθανότητα νά γνωμοόοτήσωμεν οτι τά περί ού ό λόγος ύδραγωγεϊα καθαρισθέντα
και έπισκευασθέντα μεγάλην ποσότητα καί άφθονον παρέξωσιν
υδατος είς τήν πόλιν τών Αθηνών καί τό πϊδίον αύτής.

—
Πρός δυσμάς τοΰ Α γίου Νικολάου, πλησίον τών ερειπίων τοΰ
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λαμβάνωσιν ύδωρ, ότε Si εις άπόστασιν

τεσσάρων σταδίων

αρχαίου ν α ο ΰ ΝΝ εύρέθη ή έςής έπιγροφή έπί πλακός έκ. ΓΙεν-

έκ τών δημοσίων φρεάτων άνωρύ'αντε: φρέαρ, δέν ευρωσιν υδωρ,

τελησίου μαρμάρου.

νά λαμβάνωσι παρά τοϋ γείτονος.
(Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς Β ίο ς το ϋ Σ ό λ ω ν ο ς.)
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2ΕΙΝΑΙΑΥΤ0ΙΣΑΓΕ
ΙΝΥΠΟΝΟΜΟΥΣΔΙΑΤ
ΟΥΧΩΡΙΟΥ ΟΠΟΙΑΙΑ
Ν ΒΟΥΑΩΝΤΑΙΚΑΙΟΠ
ΟίΟΥΣΑΝ ΒΟΥΑΩΝΤΑ
Κ A I Β Α θ Ο Σ Τ Ω Ν ΥII Ο Ν
ΟΜΩΝΟΙ Ι ΟΣΟϊ ΝΑΝΒΟΥ
Α ΩΝ ΓA I

«Ε πειδή δέ πρός ύδωρ ούτε ποταμοί; έστιν άενάοις, ούτε λί«μναις είσίν, ουτ’άφθόνοις πηγαΐς ή χώρα διαρκής, άλλ’ οί πλεΐ»στοι φρέασι ποιητοΐς έχρώντο, νόμον εγραψεν, οσον μέν έστι
»δημόσιον φρέαρ έντός ιππικού, χρήσθαι τούτω. Τά δε ιππικόν
«διάστημα τεσσάρων ην σταδίων' δπου δέ πλεϊον βάθος παρ έ“αύτοϊς μή εύρωσι, τότε λαμβάνειν παρά τοϋ γείτοτος έςάχουν
«ύδρείαν δίς έκάστης ημέρας πληροϋντας' άπορία γαρ ωετο δεΐν
“βοηθεϊν, ούκ αργίαν έφοδιάζειν................
Ό Παυσανίας αναφέρει περί τής κρηνης $ν ό Θεαγένης κατεσκεύασεν είς τήν πόλιν τών Μεγάρων.
«"Εστι δέ έν τη πόλει κρήνη, καί σφίσιν ώκοδομησε Θεαγέ
ν η ς , ού καί πρότερον τούτων έπεμνήσθην, θυγατέρα αύτόν συν»0ΐκίσας Κύλωνι Άθηναίω' ούτος ό Θεαγένη; Τυραννησας ώκοί δόμησε

τήν Κρηνην, μεγέθους έ'νεκα κόσμου καί είς τό πλήθος

»τών κιόνων θέα; άζίαν* καί ύδωρ είς αύτήν ρει καλουμενον
"Συθνίδων νυμφών. »
Ή Κρήνη αύτη σώζεται καί τήν σήμερον είς τήν θέσιν καλουμένην Πηγαδάκια' είναι φρέαρ βαθύτατον, έντό; τοϋ οποίου

Ή άνωτέρω επιγραφή διαγράφει τούς ορούς ύπό τους όποιους
οί εργολάβοι ύποχρεοϋνται τήν άνέωξιν υπονόμων διά τοϋ χ ω 
ρίου

Έ κ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων είκάζομεν ότι

γέγραπται περί τήν Δευτέραν εκατονταετηρίδα, δηλ. 4 5 0 Π. Χ·
Οΰκ έστί δέ ά'σχετος μέ τάς σωζωμένας υπονόμους.
“Οτι δέ οί Έ λληνες ύπογείως διωχέτευον τά ύδατα, τούτο
παρατηρούμεν είς τήν πόλιν τών Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς' ό'λα
τά άρχαϊα φρέατα υπονόμους έχουσιν. Ό Πλούταρχος εις τόν
βίον τοϋ Σόλωνος αναφέρει ότι είς τάς Αθήνας δέν ύπάρχουσι
ποταμοί καί πηγαί (άέναοι) ύδατος, έ'νεκεν τούτου κατεσκεύαβαν φρέατα δημόσια έκ τών οποίων έδύναντο οί πολΐται νά

εύρον τούς κίονας μέ τούς οποίους έκόσμησε την κρηνην ό Θεα
γένης' τό δέ ύδωρ τού φρέατος έκ τών όρέων δ ι’ υπονόμων διο
χετεύεται. Μεγίστην δέ περί τών ύδάτων τών Αθηνών τό πάλαι
i δήμο; μέριμναν είχε, τοϋ; έπί τών ύδάτων διατεταγμένους
διά τήν έπιτήρησιν αύτών, έπιστάτας τών ύδάτων έκάλουν. Ό
Πλούταρχος αναφέρει ό'τι Θεμιστοκλής ην τών ύδάτων έπ ιστάτης.
Τό πάλαι κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ

Αθηναίου κχτέρρεον είς

τάς Αθήνας ύδατα' ό Βιτρούβιος άναφέρει ό'τι τό εί; τά ; Άθηνας
καί Πειραιά καταρρέον ύδωρ είναι κακής ποιότητο;.
“Υ πάρχει είδος ύδατος, τό όποιον ένώ δέν είναι άποχρώντω;

—

—
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«καθαρόν, έχει πρό; το ύ το ς άφρόν ώ : άνθος

τά νάματα « Καλοϋσι δέ αύτήν Έννεάκρουνον, οΰτω κοσμηθεΐσαν ύπό Πεισιστράτου.» (Παυσαν.) Τό ΰδωρ τή ; ’Εννεακρού
νου έπαινεϊτο παρά πάντων. « ’Από τής Έννεακρούνου λούου τε
«πίνε. ιι (’Αρίστιπον πρός ’Αντιπ.). Ή το δέ εύκραεστάτη επομ ·
βρος καί ψυχρότατον ΰδωρ χέουσα τό θέρος. ( E n n e a c rn n o s

έπιπολάζοντα έ π ί

»τή; έπιφανείας του, δμοιον κατά τό χρώμα μέ πορφυρουν υελον
:ιτοιοϋτον ΰδωρ παρ*τηρεϊται μάλιστα εις τ α ; Ά ηνας

ιο τί

μέκεΐ τό έκ τοιοΰτ**ν τόπων καί πηγών ΰδωρ εισέρχεται εις τ

nim bosa, austate frigilior quani.
(Pliniut).

«Ά σ τυ καί είς τόν Πειραιά’ έξ αύτών δμω; ούδεί; πίνει ενεκα
» τη ; κακή; του ποιότητο;, αλλά χρο,νται πρός πλυσιν καί α
»λα; άνάγκας. Πίνουσι δέ έκ φρεάτων, καί ούτως αποφευγουσι
»τάς έλλείψει; τοΰ ΰδατος. (vitruv βιβλ. III. c. III).
ο ί -Αθηναίοι

δέν έπινον έκ τώ ν περί οΰ ό λόγος υόατω ν, »-

χρώντο δέ μόνον πρός πλύσιν' τό πότιμον ΰδωρ ηρυοντο απ
φρεάτων, τώ ν οποίων ηύπόρει ή πόλις.
ηΦρέατα μεν γάρ καί διά πάσης τ ή ; πόλεω ; έςί. - (Π αυσανία;).
Ά γνοοϋμεν δέ τ ά ; π η γ ά ; τώ ν καταρρεόντων τό τε εις την π
ΰδάτων.
'II αμέλεια τώ ν ανθρώπων άφησεν έκπαλαι ν

απο ε ω

,α ί

ΰγραννοντων

τ ά ΰδα τα

τώ ν

ά λλοτε τήν περιοχήν

τών ’Αθηνών,

Οησα,ν διά τήν ελλειψιν φυτείας
η έ’λαβον

,·

πηγώ ν καί τώ ν ποτα μ ώ ν,

άλλην διεύθυνσιν

ττεοιγράφεται ή χώρα παρά

καί τ α όποια

η α ττ

άπορ5οφώσης την υγρασίαν,

ΰπορρέοντα ύπό τ ο υ
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εόαφους.

τώ ν μάλλον άξιων πίστεω ς ε γ 

Puteusin Jovis horlo

ΙΙοϋ είναι δέ τήν σήμερον ή ϋπομβρος πηγή καί τό υδωρ
αύτής; οί εννέα κρουνοί της ήφανίσθησαν, καί τά νάματά της
λαβόντα υπόνομον διέξοδον ποτίζουσι τούς κήπους τινός. (α).
Περί τή ; Λαρίνης ούδείς άλλος μνημονεύει έκτος τοϋ Π λινίου, μένει δ ’ ή θέσι; αύτής άγνωστος. '(1 Κηφισσία κρήνη διετηρησε μέχρι τήν σήμερον τό δνομα καί τά νάματα αύτής·
Εύρίσκετα» είς τά άρχαϊα ’Αγροκήπια τοϋ 'ΙΙρώδου τοϋ ’Ατ
τικού, τά όποια περιγράφει ό Αΰλο; Γέλλιο; εις τάς ’Α ττι
κά; νύκτα;.
Ό Στράβων καί ό Πλάτων άναφέρουσι καί περί άλλων έντό ; τής πόλεως πηγών. " Ύπάρχουσι, λέγει, πηγαί καθαρού
” καί ποτίμου ΰδατος έκτό; τών καλούμενων πυλών τοϋ
“Διοχάρους, πλησίον τοΰ Λυκείου' πρότερον δέ είχε κατα«σκευασθή καί κρήνη πλησίον χέουσα πολύ καί καλόν ΰδωρ.
“ Τώρα δμως δέν είναι, καί τ ί παράδοξον έάν ήτο πάλαι
"πολΰ καθαρόν ΰδωρ, ώστε νά χρησιμεύσει καί πρός τόσιν I»πειτα δέ μετεβλήθη; (Στράβων βιβλ. Q. κεφ. 4 9 .» ) (β)

γραφέων τ ή ; άρχα ιότη τος, έπρεπε νά π ο τίζη τα ι άπό άφθονωτερα
ΰδ α τα , διό τι είχε καί πόαν πολλήν καί πλατάνους υψηλους.

Ό Π λάτω ν, ό ’Αριστοτέλης καί ό Εενοφών έπαινουσι τ α ; αρετά; τή ; χώ ρ α ;, τήν δέ ευφορίαν καί
βεβαίως έχρεώστει είς ΰ δ α τα

τήν χλωραν βλαστησίν

άφθονα.

’Ερευνών

έκαστος εις

τοΰς αρχαίου; συγγραφείς τήν κατάστασιν τώ ν εν Ά θ η να ις πη^
γών

καί παραβάλλων αύτήν μέ τήν νυν, π είθετα ι περ τ η ; ε

λ α ττώ σ εω ; καί στερήσεω; τώ ν ΰδάτων.
'Ο Π λίνιο; αναφέρει δ τι ,ί ς τήν ’Α ττικ ήν ΰπήρχον

τρεις

π η γ α ί, ή Κηφισσία, ή Λαρίνη καί ή Ένεάκρουνο; Κ αλλιρρόη.

'II τελ ευτα ία ά ρ χα ιο τά τη

πηγή

to , τοϋ ΰ δ α το ; τη ς όποιας

κα τά τήν μαρτυρίαν τοϋ Θουκιδίδου έχρώντο
τ ά περί τόν βίον, μ ετά

δέ τα ϋ τα ύπό

σ^η Έννεάκροόνο^ δ ιά το ΰ ;

οί Ά ^ ίν α ϊο ι

εις

Π εισιστράτου ώνομα-

έννέ* κρουνου;,

έ ; ω> ε χ .ο ν τ ο

(α) "Οτε τήν έπί τοΰ Ίλυσσοϋ γέφυραν κατεσκεύαυζον, άνασκάψας τήν κοίτην τής Καλιρρόης, άνεϋρον τρεις έκ τών άναφερομένων κρουνών.
(β) ’Επισκευάζων τήν εκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Νικοδήμου ευρον οτι ή έκκλησία αΰτη κεϊται έπί τετραγώνων κιόνων έκ τού
βλων κατεσκευασμένων, κατά δέ τάς αναγνωρίσεις ας έκαμον
είς τά υπόγεια τοΰ ναοΰ τούτου, εύρον δτι έκεϊ ητο τό π ά 
λαι δεξαμενή δεχομένη τά ΰδατα έξ αρχαίων ύδραγωγείων,
καί δτι ές αύτής διενείμοντο τά ΰδατα ταϋτα πρός τό μ ε 
σημβρινόν μέρος τής πόλεως, ώς τοϋτο εξάγεται έκ τών υπαρ
χόντων λελατομημένων ύδραγωγείων κατά τήν διεύθυνσιν ταύ
την Ό αρχιμανδρίτης τής έκκλησία; τα ύ τη ; έργασθείς ιδίως
εί; τά ; άνασκαφάς τα ύ τα ; συνέγραψεν άξιόλογον ύπόμνημα περί τούτου. ’Εν τούτο1; ούδεμία αμφιβολία ύπάρχει δτι
τό πάλαι τό Λύκειον εκειτο παρά τήν θέσιν ταύτην.

Τέλο; ό Πλάτων αναφέρει άλλα; δύο πηγάς, τήν μεν ύπό

έκειθεν στρεφων πρό; τό πεδίον νοτειοδυτικώ;, δ έ /ε τα ι τά νά

τήν Άκρόπολιν μέ ολίγον ύδωρ, τήν δέ είς την Ά γραν Ξ ε 

ματα όσα χέουσιν οί ύετοί κατά τόν χειμώ να' άλλά τήν ’Ακα

ράνω τοΰ Λυκείου, πλησίον τής Πλατάνου, ύπό της οποίας

δημίαν διαβά; καί τά λείψανα τών Πειραϊκών τειχώ ν, αφανίζεται

παριστάνει τόν Σωκράτην συνδιαλεγόμενον μετά τών μαθητών

εν τώ μέσω τών άγρών, πριν Ι τ ι φΟάσει είς τήν θάλασσαν.

του είς τόν Φαιδρόν'

ητο τό ρεύμα ψυχρόν και έπότιζε την

πόαν, άφ’ ής ητο έστρωμένον τό χωρίον εκείνο.
Αίδομεν τέλος είς τήν ίχθεσιν μ ’ όλίγα τινά περί τών ύδάτων τών ποταμών της ’Αττικής.
ΤΙ1σαν ουτοι τρεις, Κηφισσός, Ίλισσός καί Ήριδανός. « Ποτα»μοί δέ είσίν είς τήν ’Α ττικήν, ό Κηφισσός έχων τάς άρχάς του
»εκ τών Τρινεμιών, ρέων δέ δ.ά τοΰ πεδίου, έφ’ ού Γέφυρα, άπό

-υ νέχεια της συν,ητήσεως τοϋ νομού τ^ς χαταστάσεως
τών άξιωματικών έντε τη Βουλή καί

Γερουσία

περί της λέξεως cadre.

.τ ή ς όποιας λέγονται οί Γεφυρισμοί' ό δέ ποταμός διαβαίνων
•έκείθεν διά τών τειχώ ν, τά όποια καταβαίνουσιν άπό τό Ά σ τυ
«είς τόν Πειραιά, εκδίδει είς τό Φαληρικόν, ώς έπί τό πλεΐστον

( "δε φυλλάδιον Β'. σελ. 2 9 . )
«Παρετηρησεν ό υπουργός δτι τώ δντι αύτη είναι ή πραγμα

χειμαρρώ δη ς, κατά τό θέρος δέ ξηραίνεται έξ ολοκλήρου. Πολύ

τ ι κ ή διάκρισι; τών τριών καταστάσεων τού αξιωματικού, ά λ λ ’

»δέ μάλλον συμβαίνει τούτο είς τόν Ίλισσόν, ό όποιος ρέει άπό

-ή νεοελληνική στρατιωτική γλώσσα είσέτι αμόρφωτο; οδσα,στε-

»τό άλλο μέρος τού Ά στεος (τό νοτειοανατολικόν). Είς την αύ-

«ρεϊται τών αναγκαίων λέξεων πρός μετάφρασή τών παρά το ί;

«τήν παραλίαν, διερχόμενος ύπεοάνω τής Ά γρ α ς, καί των με-

«άλλοι; εθνεσι καθιερωμένων τεχνικών όρων, όποιοι είναι π . χ .

■ρών τού Λυκείου καί τής πηγής τής όποιας δμνησεν είς τόν

αι λε;ει; cadre καί ε η ιρ ίο ΐτ ά ; όποία; ήναγκάσθημεν νά έξη-γησωμεν άμφοτέρας διά τής λέξεως θ έ σ ε ω ς ».

»Φαιδρόν ό Πλάτων (Στραβ. βιβλ. Θ. Κεφ. Α'. § 2 3 ).

Ο Πρι-

«δανός κατά τόν Παυσανίαν έκδίδει είς τόν Ίλισσόν, τό δέ ύδωρ
«αυτού αναφέρει ό Στράβων καί τά βοσκήματα ήθελον άπο-

Έ ν τΐ} Γ ε ρ ο υ σ ί α .
* Εν τούτοις ή ’Επιτροπή έθεώρησε καθήκόν της νά ύποβάλη

• στραφή. »
y
Τά ρεύματα τών ποταμών τούτων μικρά καί τό πάλαι οντα

"εις τήν σκέψιν τής τε Γερουσίας καί τού Υπουργείου τήν έν τή

ϊ τ ι πλέον ήλαττώθησαν, είς τρόπον ώστε δύναταί τις διελθειν

"έκθέσειτης παρατήρησιν, b μακρότερον ήδη θέλει αναπτύξει.»

άβρόχφ ποδί τούς ποταμούς κατά τό πλεΐστον μέρος τού Ιτους.

“ Το Νομοσχέδιον τούτο βάσιν £χον τόν εν Γαλλία ίσχύοντα

Φυτειαι δέν ύπάρχουσι διά νά άπορροφήσωσι τήν ικμάδαν, καί

»περί τού αυτού αντικειμένου Νόμον, διαφέρει τούτου ώς πρός

ή ύγρασία τής ατμόσφαιρας δέν χέεται πλέον είς τούς ποταμού;.

-δύο διχτάςει;. Έ ν τώ έδαφίω 2 τού άρθρου τούτου παρελείφθη

Τά ολίγα ρεύματα αύτών παρεξέτρεξαν οί γεωργοί πρός άρδευσιν

-ή έν τ φ Γαλλικώ Νόμω φράσι; apparlenant au c a d re co n -

τών κήπ»ν αύτών, καί άλλα υπόνομον διέξοδον έλαβον ρέοντα

“Slitutif (τουτέστι τών άνηκόντων εί; τόν οργανισμόν τού ς-ρα-

υπό τήν άμμον' διά τούτο άνασκάπτων τ ι; μικρόν εις τήν τάφρον

»του). Έν Γαλλία υπάρχει οργανισμό; τοΰ στρατοϋ, καλούμενο;

τοΰ Ίλισσοϋ ευρίσκει ύδωρ άναβρύον' ουτω; έζέλιπον τά ρεύ

-(C adre) δι’ ου νομοθετούνται καί κανονίζονται αί άναγκαΐαι

ματα τών ποταμών καί δέν έκδίδουσι πλέον είς τό Φαληρικόν

-είς έκαστον στρατιωτικόν σώμα θέσει;' επειδή

• Κηφισσό; διελθών, ώ; άλλοτε τοΰ; αγρού; τή ; Κηφισσια; κ*ι

“οργανισμού τούτου συντελεί εί; τήν τατκοποίησιν καί ακριβή

ή 3παρξ·.ς τοΰ
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«έ'έλεγξιν τοϋ στρατιωτικού προϋπολογισμού, καί του αριθμού

-θέσεων τοϋ στρατού, διότι άλλως δέν ήθελεν είσθαι είς ένέρ-

>ιτοϋ στρατού, καί έν γένει είς πάσαν διοικητικήν αύτοϋ υπηρε
σ ία ν δ ι* τοϋτο ό Γαλλικός Νόμος άναγκαίως προϋποτίθησιν

>'γειαν, ουδ’ εκ τών ύποβληθησομένων έπομένως εΐ; τήν κατά-

»αυτόν, καί ρτ,τώς την δπαρζίν του αναφέρει. Τό σπουδαΐον λο ι

"στασιν τής διαθεσιμότητος' τούτου ένεκα έΟεωρήθη περιττή ή
’’έπαναληψις τής αύτής φράσεω:.

μ ό ν τ ι ς ύπάρξεως αύτοϋ καί ή Ε πιτροπή θεωρούσα, προτείνει
..νά προστεθνί έν τώ ζητουμένω νόμω ή περίληψις αύτοϋ διά τό

“ Καθ & ανεφερεν ό Κ . έπί τών Στρατιωτικών 'Υπουργός,

..έντελέστατον, καί κανονικώτερον τοϋ πράγματος' διότι είναι

"παρετήρησεν άλλος, διά τε τής άγορεύσεώς του, καί τής πρός

«έπάναγκίς νά γνωρίζωμεν πόσα σώματα στρατιωτικά πρέπει

"τάς Βουλάς έκθέσεώς του, τό προκείμενον άρθρον εχει καλώς,

«καί δΰνάμεθα νά Ιχωμεν, καθώς καί πόσους αξιωματικούς

“καί έπομένως είναι παραδεκτέον, διότι καί ή προτεινομένη ύπό

»ουτος δέ ό προσδιορισμός απαιτείται νά λάονι χώραν α π α „

“τή , Επιτροπής προσθήκη τής φράσεως a p p a r tu n a o t a u c a d re

„ διότι άλλως δέν θά εϊμεθά ποτε εις κατάστασιν νά γνωρίζωμεν

“C o nslitutif περιέχεται έν άμφοτέροις τοϊς έδαφίοις αύτοϋ καί

■>τί θέλομεν δαπανα τακτικώς διά τόν στρατόν,^ ώς οΰσης πολύ

"ή προσθήκη τών συνταγματαρχών δικαιολογείται.

«εύκόλου της αύξήσεως τών αξιωματικών, μή ύπάρχοντος του

τά
τ °ΰ προλαλήσαντο; (5ηθέντα, π α ρ α τη ^ τέο ν,
" τι τινα μεν τούτων, δλως είς θεωρητικάς άρχάς εναγόμενα,

»ττερί ου ό λόγος ορου.
«Ή Ε λλ ά ς, άνέπτυξεν ό Κ .έπί τών Στρατιωτικών 'Υπουργός,

Καθ’ όσον

οφείλει νά παραδέχεται τάς νομοθεσίας

■άπέχουσι τοϋ προκειμένου, τινά δέ περιστρεφόμενα άπλώς είς
’•τήν^κατάχρησιν τής διανομής τών βαθμών, θέλουσι ληφθή

»τών άλλων μεγάλων, πολυχρονίων καί εύνομουμένων έθνών,

"ύπ’ όψιν κατά τήν συζήτησιν τοϋ περί προσδιορισμού τοΰ στρα

..τροποποιούσα βεβαίως ταύτας άναλόγως τών άναγκών καί

β ο ύ κατά τό ένεστώς ε”τος Νομοσχεδίου, καί επομένως περιττή

>.έθνος άρτισύστατον,

καθίσταται πασα περί τούτων ήδη παρατήρησις».

..τών ηθών τοϋ λαού, οπερ μέχρι τοϋδε επραξε, καθώς καί ήδη
»έπΙ τοϋ προκειμένου Νομοσχεδίου,

έκ τού Γαλλικού Νομού

»μ.εταφρασΟέντος. Έ 'β ιδ ή «μω; έκάστη γλώσσα εχει είύικάς
..λέξεις πολλάκις πρό; παοάςασιν τών πραγμάτων, μή δυναμένας
»έπιτυνώς είς άλλην γλώσσαν νά μεταγλωττισθώσιν, επέρχονται
»άαφιβολίαι καί αμφισβητήσεις, ώς ήδη έγένετο ή λ εξ ιςΟ ίΐρ 01
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΩΝ.

«μεταφράζεται παρ’ ήμϊν θέσις, ή δέ c a d re de l’a r m ie , ώσαυι.τως θέσις νενομοθετημένη, καί ή φράσις αύτη παρ’ ήμιν υποτί-

^Γνωστοποιούντες είς τήν έπίσημον Στρατιωτικήν ’Εφημερίδα

.1 θησι βεβαίω; τόν όργανίζοντα τάς θέσεις Νόμον. Έ ν τώ πρώτω

»έδαφίω τού άρθρου 3 άναφέρεται ή ύπομιμνησκομένη Ϋπό τής

τούς δημοσιευθέντας σήμερον προβιβασμούς είς τ ά

..’Επιτροπής φράσις, a p p a r tc n a n t au c a d re c o n s t.tu tif διάτης

ματα του στρατοΰ, κρίνομεν άναγκαΐον νά έξηγήσωμεν τό πνεύ

,.φράσεως «τοϋ διωρισμένου εις τινα θέσιν τών σωμάτων» ή τι;

μα

..βεβαίως θέλει εΐσθαι προνενομοθετημένη καί κανονισμένη. Έν

μεταβολάς ταύτας. 'Ο άρχαίος γέρων καί έν αργία άντισυνταγ-

»τώ έδαφίφ δευτέρω ρητώς δέν άναφέρεται' επειδή δμως τούτο
..είναι συνέχεια τοϋ πρώτου, έννοεΐται οϊκοθεν δτι «φορά τοί»!
« σ τ ρ α β ο ύ ς κ λ * , τούς ανήκοντας

εΐ; τινα

τών ώργανι σμέν<* j

οπερ

καθ’ ήμας

ώδήγησε

διάφορα σώ

τόν Κ. 'Υπουργόν

είς τάς

ματαρχης τοϋ Πεζικού Στηλιανός Γονατάς διατελών παρά τύ 
πους ώς φρούραρχος 'Ρ ί0υ

καί Άντιρρίου, έτοοβιβάσθη συνταγ

ματάρχης καί έτέθη είς διαθεσιμότητα.
Λ' 2 τ °ΰ προβιβασμού τούτου τό Υπουργείο·, δ ι ώ ρ θ ω π μίαν π α -

—
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ράτυπον ανωμαλίαν καί άβέδωκε δικαιοσύνην εΐ; τόν γηραιόν

Τό-Γπουργείον ώς πρό; τούς προβιβασμού; τών αξιωματικών

τούτον αξιωματικόν, δστις θέλει άπολαμβάνη τοΰ λοιπού τά ;
μέχρι τοϋδε μέ προσθήκην επιμισθίου τινό;.

™ :

Λ’ακόπουλος καί Λάμπρο; Μαλάμος,

ώ; ανθυπομοίραρχοι οί άνθυπολ.

τοΰ
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μετετέθησαν εΐ; τήν χωροφυλακήν ώ ; υπομοίραρχοι. ’Επίσης
μετετέθησαν

*

“

άποδοχά; τών διαθεσίμων, άντί τών τή ; αργία;, ά ; έλάμβανί

Οί ύπολοχ. Βασίλ.
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έπρεπε νά καταλάβω ™ οί ε ί-α ύ -ά υπηρετουντες καί εχοντες ένα βαθμόν κατώτερον.
ν „/ ’

πεζικού

Εύαγγέλη; Σκίπης καί Ίω . Κοκκίνη;. Τού; αξιωματικούς τού
τους, έχοντας τά άπαιτούμενα προσόντα, μετέθεσε τό 'Υπουργεΐον
είς τήν Χωροφυλακήν δυνάμει τοΰ άρθ. λ 2

§ β' τοΰ κανονι

σμού τής Χωροφυλακής όρίζοντος «Αί χηρεύουσαι θέσει; ύπο-

ΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ

μοιρ. δίδονται κατά μέν τά 2^3 εΐ; τοΰ; αξιωματικοί»; τών

ΕΝΟΣ ΔΕΚΑΝΕΩΣ TOV ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.

τακτικών στρατευμάτων κτλ. κατά δέ μόνον τό 3 εί; ένωμοτάρχας διαπρέψαντας εί; τό σώμα τή ; Χωροφυλακή;. Τό συνε

Τ0δ 9?°υ?{0υ ’°

ε ΐ - ί Τά

τόν καί νόμιμον τοΰτο μέτρον έφαρμοζόμενον κατά πρώτην φοράν
άπό τοΰ σχηματισμού

^

^ 'Ισπανία τώ
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τοΰ σώματο; τ ή ; Χωροφυλακή;, υπό

σχεται ηθικά; καί πραγματικά; ώφελείας διά τε τόν στρατόν
καί τήν χωροφυλακήν, σϋνδεομένην τοΰ λοιπού διά στενού
συγγενικού ούτως είπεϊν δεσμοΰ.
’Επειδή κατά τό άρθ. λ 6 τής Χωροφυλακή; οί αξιωματικοί
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τοΰ σώματο; τούτου έθεωροΰντο κατά τήν τά ΐιν ώς ένό; βαθ
μού ανώτεροι τών αξιωματικών τοΰ ς-ρατοΰ, καί επειδή ό ηθικό;
ούτος βαθμό; εί; μέν τοΰ; αξιωματικού; τή ; χωροφυλακής έπροξένει άδικον, ώς μεσοπροβιβασμός, εί; δέ τήν υπηρεσίαν έπέφερεν
άτοπους συγκρούσεις, τό υπουργεΐον εχον ύπ’ οψιν καί τόν άπό 10

Μετ’ όλίγας ήνέ^α-

¥»», ό
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γδνο;

Ιουνίου 4 8 5 9 νέον οργανισμόν τής χωροφυλακής άπέδωκεν εί;
τούς μέχρι τοΰδε μοιράρχους τόν πραγματικόν αύτών βαθμόν,
έξαλεϊψαν "-οιουτοτρόπως μίαν ανωμαλίαν, ητις έπεκράτει εί; τοΰ;

, . '

■
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ανωτέρω βαθμού; τού σώματο; τούτου, καί ή όποία ειχεν έξαλειφθή διά τοΰ νέου οργανισμού ολίγον πρότερον καί άπό τού; I
κατωτέρω βαθμούς.

Λιά τόν λόγον τούτον έχαρακτήρισε ταγ-

ματάρχα; όλους τού; μέχρι τοΰδε διοικητά; μοιραρχιών, υπάρ
χοντα; συνεπΐία τού πρώην όργανι-μοϋ.
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Έ γκύκλ. άριδ, 4 2 9 2 9 .
Πρός άπάσα; τάς στρατιωτικά; άρχάς.
Κατόπιν τής διαταγή; ήμών τής 4 4 λήξαντος Αύγουστου
ΰπ’ άριδ. 44 9 9 2 περί συστάσεως άνακριτικοΰ συμβουλίου δι*
τόν ύπολοχαγόν άντεισηγητήν τοΰ 2ου διαρκούς στρατοδικείου
’Εμμανουήλ X. Γεωργίου, γνωστοποιοΰμεν ύμΐν δ τι το συμβού
λω ν άπεφάνδη παμψηφεί, δτι δέν υπάρχει λόγος δπως ό είρτ,μέ
νος ύπολοχαγός τεδνί είς άπόταξιν ενεκα παραπτώματος άφορώντος τήν στρατιωτικήν τιμήν.
Άθήντισι, τή 2 Σεπτεμβρίου 4 8 3 9 .
'Ο 'Υπουργός
Λ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.
Α Π Ο Β ΙΩ Σ Ε ΙΣ .
'Ο συνταξιούχος άνδυπολοχαγός Αναγνώστης Στύλος τήν 4
’Ιουνίου ε. ε. είς Ά ργος.
'Ο ύπολοχαγός τής ποοικοδοτημένης

φάλαγγας

Γεώργιος

Ταταράταας τήν 2 7 ’Ιουνίου ε. ε. είς Μεσολόγγιον.
Ό λοχαγός τοΰ 2ου τάγματος τών ακροβολιστών Διουνύσιος
Κακο;ράτος τήν 24 Μαΐου ε. ε. είς Θήβας.
'Ο λοχαγός τής πρεσβυτικής φάλαγγο; Άδανάσιος Στέφου
τήν 26 Μαΐου ε. ε. είς Άμφισσαν.
Ό λοχαγός τής προικοδοτημένης φάλαγγος ’Ιωάννης Κομποταδίτης τήν 5 ’Ιουλίου ε. ε. εις Άμφισσαν.
Ό συνταξιούχος άντισυνταγματάρχης
25 ’Ιουλίου ε. ε. είς Λαμίαν.
'Ο προικοδοτημένος ύπολοχαγός

Κώστας

ΛΙανός τήν

τής φάλαγγος Νικόλαος

Γούλης τήν 3 0 Αύγούστου ε. ε. είς Τρίπολιν.
Ό ίλαρχος ’Αναστάσιος Κουτκουτάκης υπασπιστής τοΰ φρου
ραρχείου Αθηνών τήν 2 0 Σεπτεμβρίου" ε. ε. είς Άθηνας.
'Ο λ.οχαγός εισηγητής παρά τώ ύπουργείω τών Στρατιωτικών
’Ιωάννης Παππαδόπουλος τήν 2 5 Σεπτεμβρίου.
'Ο ταγματάρχης τής φάλαγγος Μαλάμος τίϊ 2 0 Δεκεμβρίου.

