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ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΜΕΘΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΝ 

Λίαν ἐπιτυχὴς ἀπέβη καὶ ἡ προχθεσινὴ δευτέρα ἤδη ὀργανωθεῖσα ὑπὸ τῆς Φοιτητικῆς 
ἑνώσεως θαλασσία ἐκδρομὴ εἰς Μέθενα καὶ τὴν μυροβόλον τοῦ Ἀργολικοῦ κόλπου 
καὶ γραφικωτάτην νῆσον Πόρον. Τὸ εὔδρομον, εὐρυχωρότατον καὶ πολυτελέστατον 
ἀτμόπλοιον τῆς Παλαιᾶς Ἑταιρίας, ἡ Μυκάλη, ὑπὸ τὴν κυβέρνησιν τοῦ ἱκανωτάτου καὶ 
εὐγενεστάτου πλοιάρχου κ. Ρέ, ὑπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐργάτου ἐντριβοῦς τῆς θαλάσσης, 
ἀπέπλεε ὀλίγον μετὰ τὴν 7 πρωινὴν ὥραν ἐκ Πειραιῶς σημαιοστόλιστον, κατάμεστον 
κόσμου. Δὲν θὰ εἴπωμέν τι ὑπερβολικόν, ἐὰν εἴπωμεν, ὅτι τὸ ἄνθος τῆς κοινωνίας 
τῶν Ἀθηνῶν ἐπέβαινεν αὐτοῦ. Πεντακόσια περίπου ἄτομα· ὁ πρύτανις κ. Μιστριώτης, 
οἱ καθηγηταὶ κκ. Λάκων, Γουναράκης, Ἀγγελόπουλος, Καζάζης, τὸ προσωπικὸν τοῦ 
πανεπιστημίου μέχρι καὶ τοῦ Μαγγουρέα, καθηγηταὶ τῶν γυμνασίων ἄλλοι οὐκ ὀλίγοι, 
ἐπιστήμονες καὶ λόγιοι, πολιτευόμενοι (πρωταγωνιστῶν ὁ κ. Ἀνδρ. Ψύλλας), 
ἀξιωματικοί, φοιτηταὶ τὸ πλεῖστον καὶ ἄλλοι νέοι, θαυμασταὶ τοιούτων ἐκδρομῶν. Τὸ 
γυναικεῖον φῦλον ἐν ἐπαρκείᾳ, ἐκλεκτόν, ζωηρόν, εὔχαρι, προσδίδον ὅλην τὴν χαρὰν 
καὶ τὴν ζωὴν ἐν μειδιάμασι εἰς τοὺς ἐπιβαίνοντας· κυρίαι ἐκ τῆς ἡμετέρας κοινωνίας 
εὐγενέσταται, δεσποινίδες τὴν μόρφωσιν καὶ τὸ κάλλος διακεκριμέναι, ἐν αἷς ὅμως 
κατεῖχον τὰ πρωτεῖα ἁβραὶ δύο κόραι, ξέναι τὴν ἐθνικότητα καὶ ξέναι τῆς ἐκδρομῆς, 
ἀλλ’ ἑλληνίδες τὴν καρδίαν, μὲ ἀγγλικὸν φλέγμα παρακολουθήσασαι μηχανικῶς τὴν 
ἐκδρομήν. Ἂς μὴ δυσαρεστηθῶσιν αἱ ὁμοεθνεῖς μας· ἐκεῖ ἦτο τὸ κάλλος, ὅπου 
ἐδώκαμεν τὰ πρωτεῖα. Ὅλος δ’ ὁ ἀθηναϊκὸς τύπος παρῆν δι’ ἀντιπροσώπων του. 
Μετὰ δίωρον πλοῦν λαμπρόν, ὡς ἐκ τῆς γαληνιώσης θαλάσσης καὶ τῆς ταχύτητος τοῦ 
πλοίου, διανύοντος 13 κόμβους καθ’ ὥραν, παιανιζούσης μουσικῆς, κατέπλευσεν ἡ 
Μυκάλη εἰς Μέθανα, ὅπου ἐξῆλθον οἱ πλεῖστοι τῶν ἐκδραμόντων. Προτοῦ φθάσωμεν 
εἰς Μέθανα, ἐν τῇ πρύμνῃ τοῦ ἀτμοπλοίου καὶ εἰς ἐπήκοον τῶν ἐκδραμόντων ὁ 
καθηγητὴς κ. Μητσόπουλος ἐξήγησε τὰ τῆς ἡφαιστειώδους καταστάσεως τῶν 
Μεθάνων, ἐν τοῖς λουτροῖς δὲ ὁ εὐγενὴς φίλος ἰατρὸς κ. Δαλέζιος ἔδωκε τὰς δεούσας 
πληροφορίας, ὁ δὲ κ. Τρικαλλιανὸς ἐποιήσατο χημικὴν ἀνάλυσιν τῶν ὑδάτων, ἐνῷ ἡ 
μουσικὴ τοῦ ἀτμοπλοίου διήρχετο τὴν παραλίαν παιανίζουσα. Τὴν δωδεκάτην 
ἀκριβῶς παραλαβόντες καὶ ἐκ Μεθάνων περὶ τοὺς εἴκοσι φίλους γνωστούς, ἐν οἷς καὶ 
τὸν πανταχοῦ παρόντα κ. Μιχ. Κατσίμπαλην, ἀπεπλεύσαμεν καὶ μετὰ ἡμίωρον πλοῦν 
ἀγκυροβολήσαμεν ἐν τῷ ἀσφαλεστάτῳ λιμένι τοῦ Πόρου πρὸ τοῦ παλαιοῦ 
ναυστάθμου. Ἐνταῦθα ἡ ὑποδοχὴ ἦτο ἐνθουσιωδεστάτη. Ὁ α΄. δημαρχικὸς πάρεδρος 
προσεφώνησε τοὺς ἐκδραμόντας, καὶ ἀντεφώνησεν ὁ κ. πρύτανις κατὰ παράκλησιν 
τῶν φοιτητῶν καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως, ὑφηγητὴς κ. Καρολίδης. 
Κατόπιν οἱ πλεῖστοι ἐν ὁμίλοις ἐγευμάτισαν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον, ὅπου ἀδιάπτωτος 
φαιδρότης ἐπεκράτησε καὶ ὁ ξανθὸς ρητινίτης ἔρρευσεν ἀφθόνως καὶ προπόσεις 
ἡρωικαὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Τζαβέλλα ἐγένοντο. Μετὰ τὸ γεῦμά τινές μεν μετέβημεν διὰ 
λέμβων εἰς τὸ ἐν μαγευτικῇ τοποθεσίᾳ κείμενον μοναστήριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 
ἄλλοι δὲ εἰς τὸν παλαιὸν ναύσταθμον καὶ ἄλλοι ἀπέναντι εἰς τὸν Γαλατᾶν, ὅπου κῆποι 
γραφικώτατοι ὑπάρχουν. Ἀπὸ τῆς 5 1)2 δὲ μετὰ μεσημβρίαν ὥρας μέχρι τῆς 7, χάριν 
τῶν ἐκδραμόντων ἡ μουσικὴ τοῦ ναυτικοῦ (περὶ ἧς θὰ γράψωμεν ἰδιαιτέρως αὔριον) 
ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἀκαμάτου ἀρχιμουσικοῦ κ. Καλαμᾶ, εἰς ὃν καὶ ὀφείλεται ἡ 
κατάρτισίς της, ἐπαιάνισε τὰ ὡραιότερα ἐκ μελοδραμάτων ἀποσπάσματα, 
καταχειροκροτηθεῖσα. Τὴν 7 1)2 ὥραν μ. μ. ἀποπλεύσαμεν ἐκ Πόρου σύντροφον 
μαγευτικὴν ἔχοντες τὴν πανσέληνον, σελαγίζουσαν διὰ τοῦ φωτός της τὴν θάλασσαν 
καὶ προσδίδουσάν τι τὸ φανταστικὸν ὡς εἶδος νεραΐδων εἰς τὰς δεσποινίδας, αἵτινες 
ἀκούρασται, χαριτωμέναι ἀπήλαυον τοῦ λαμπροῦ θεάματος ἐν ἀδιαπτώτῳ διαχύσει 
χαρᾶς, τὴν φαιδρότητα διανέμουσαι ἐν τῷ καταστρώματι εἰς πάντα καὶ πάσας, ἀφοῦ 
δὲ προσεγγίσαμεν ἐπ’ ἀτμῷ εἰς Μέθανα, παρεπλεύσαμεν τὴν Αἴγιναν καὶ ὀλίγα λεπτὰ 



μετὰ τὴν 10 ὥραν τῆς νυκτὸς κατεπλεύσαμεν εἰς Πειραιᾶ, κατενθουσιασμένοι, 
καταμαγευμένοι διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἐκδρομῆς. Ὀφείλομεν δὲ νὰ προσθέσωμεν, ὅτι 
ἅπαντες οἱ τοῦ πληρώματος τῆς Μυκάλης, ἀπὸ τοῦ κυβερνήτου μέχρι τοῦ τελευταίου 
ναύτου, εὐγενέστατα καὶ περιποιητικώτατα προσεφέρθησαν εἰς πάντας καὶ εἶνε ἄξιοι 
διὰ τοῦτο ἐπαίνου καὶ δημοσίᾳ. 

Μετὰ δεκαπέντε ἡμέρας ἑτέρα ἐκδρομὴ εἰς Ἐπίδαυρον. 

Υ. Γ. Τὰ γραφέντα χθὲς ἐν τῷ Ἄστει περὶ γενομένων ἐν τῷ ἀτμοπλοίῳ κλοπῶν 
στεροῦνται ἀκριβείας. 

 


