
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ10ΕΩΡΗΣΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΟΗΘΗΝΟΝ-ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΪ

'<) οιαζεκριμυένο; τών έν ) Ικρισίο·; Σχολών, Ιίολυτεχνιζή; καί 
Μέτχζ,ζ ευτικής, μηχανικό; ζ. 11. Ε. Πρωτοπαπαδάκη; έδημοσίευσε 
πρό ΟΛ-.γου σπουδαιότατη·/ μελέτην περί τή; οικονομική; διαχειοίσεω; 
τών υπηρεσιών τή; γραμμή; ζαί τή; χρήσεως τον σιδηροδρόμου 
Πεφαιώς-'ΛΟηνών-ΊΙελσποννήσου.έζ τή; όποια; άποσπώμεν την ύπό 
στοιχεΐον Λ εκάεσιν. περί τή; υπηρεσίας τή; γραμμή;:

Κατά τήν κίνησιν μιάς αμαξοστοιχίας αί σιδηραι ράβδοι, 
καθώς πάντε; γνωρίζομεν, συγκρατοϋσιν εντός τή: γραμμής 
καί όδηγοΰσι τήν άτμάμαξαν ζαί τάς ύπ' αύτής συρομε'νας 
λοιπάς αμάςας, διά τοΰ ονυχο; τοΰ τροχοΰ. τοΰ οποίου το 
ύψος είναι μόλις εκατοστόμετρων τινών. "Είστε άν λάβα, τις ύπ' 
ϋψιν τήν παρά τοϊς σιδνροδρόμοις συνήθη ταχύτητα, ευκόλως 

εννοεί, ότι οίον δήποτε έπί της γραμμής πρόσκομμα, ή ή ελά
χιστη ανωμαλία περί την κατασκευήν αυτή;, δύνανται νά προ
ξενήσουν. ανατινάξεις, διά τών όποιων οί όνυχες τών τροχών, 

έξερχόμενοι τής γραμμ.ής, επιφέρουν την έζτροχίασιν τής ύλη; 
αμαξοστοιχία; καί τά παρακολουΟοΰντα ταύτην δυστυχήματα. 
Διά τοΰτο αί σιδη τοδεου.ικαι έταυίαι, τών όποιων τά κύίίον 

μέλημα είναι καί Οά είναι πάντοτε ή περί τήν κυκλοφορίαν 
τών αμαξοστοιχιών άσφάλ-ια, ύποβάλλονται είς Ουσίας ζαί 
σπουδαία έξοδα διά τήν όσον ο'.όν τε εντελή καί κανονικήν 
συντήρησιν καί έπιβ/εψιν τή; γραμμής.

Ας έξεσάσωμεν ήδη είς τί συνίσταται ή υπηρεσία τής έπι- 
βλέψεω; και συντηρήσεω; τή; όδοΰ, η άλλως ή υπηρεσία τής 
γραμμής, ζαί ποια ή διοργάνωσες αυτής.

%.Έτιέβλεψος τής γ*>'ζμ.|».ης. — Ή απόλυτος α
σφάλεια, τήν όποιαν απαιτεί ή έπί τών σιδηροδρόμων κυκλο
φορία, επιβάλλει τή έταιρία τήν ύποχρε'ωσιν να διζτάσση :

I0') την έπισκοπησιν τή; γραμμής πρό τή; διαβάσεως έκα-
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«της αμαξοστοιχίας, ϊνα βεβαιωθή, ότι ούδέν πρόσκομμα 0 ά
παντά, ση αυτή, δυνάμενον νά έμποδίση τήν πρός τά πρόσω πο
ρείαν τη; καί προξενήση δυστύχημά τ·.. καί νά έξαφανίση τοΰτο 
όταν ύπάρχη- καί

2’*)  τήν φύλαξιν όλων τών ισόπεδων διαβάσεων έπί τών 
όδών. δι’ών διέρχεται ή γραμμή, ινα διακόπτηται ή έπί τής 
όδοΰ δημοσία κυκλοφορία έν καιρώ, πρό τή; διαβάσεω; τή; α
μαξοστοιχία;, πρό; αποφυγήν τών σογκρούσεων καί τών έξ 

αύτών δυστυχημάτων.
I οΰτο καί έγένετο, οτε το πρώτον ήρχισεν ή έκμετάλλευσις 

τών σιδηροδρόμων, καί τοΰτο γίνεται καί παρ’ ήμϊν σήμερον, 

τουλάχιστον όσω άφορα τήν έπίβλεψιν τής όδοΰ· ’Ολίγον κατ' 
ολίγον όμως μέ τήν όσημεραι αύξάνουσαν κυκλοφορίαν καί τήν 
καταπληκτικήν άνάπτυξιν, τήν όποιαν ελαβον οί σιδηρόδρο
μοι, παρετηρήθη, οτι ήτο σχεδόν αδύνατον ύπό βιομηχανικήν 
έποψιν, (διότι δεν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι καί ή κατασκευή 

κα: έκμετάλλευσις τών σιδηροδρόμων είναι πρό πάντων έπι- 

χείρησις βιομηχανική, όπως αί άλλαι. τή; όποια; τό κινούν 
έλατήριον είναι κυρίως ή έπαρκή; άποζημίωσι; τών κατατε- 
Οέντων κεφαλαίων), ήτο λέγω αδύνατον εί; τάς έταιρία;. νά 
ύποβληΟώσιν εί; τά; Ουσία; καί τάς δαπάνα;, τάς όποια; α

παιτεί ή επισκόπησες τή; γραμμή; πρό τή; διαβάσεω; έκαστη; 
αμαξοστοιχία;, και περιωρίσΟησαν διά τά συνήθη μέρη τή; 
όδοΰ, τά. όποια δέν παρουσιάζουν εκτάκτου; δυσκολία;, εί; 

ώρισμένον αριθμόν επισκέψεων, έν γένει δύο, μίαν τήν πρωίαν 
πρό τή; διαβάσεω; τής πρώτης αμαξοστοιχίας, καί έτέραν 
έντός τής ήμέρας, ίδια πρό τή; διαβάσεω; ταχείας τίνος αμα
ξοστοιχίας, μέ την έπιφύλαξιν έκτακτου έπιβλέψεω; τών δύσ

κολων τμημάτων τή; όδοΰ, πρό πάντων μετά ραγδαίαν βρο
χήν, ή άλλην τινά αιτίαν δυναμένην νά ϊπιφέρη βλάβην εί; 
αύτήν’ αύται όμως πρέπει νά ΟεωρηΟώσιν ώ; όλω; έςαιρετι- 
καί περιστάσεις, καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι : χα.Ιώς ιγόν- 
των τών πραγμάτων ή υπηρτσία τής ήμιρησϊας ϊπιβ.Ιι'όίως τής 
γραμμής δύναται νά .τιρΐορισθή τις δύο, χαί ϊνιοτι μίαν μόνην 
exiaMij.iv αύτής.

Είς τού; μεσημβρινούς γαλλικού; σιδηροδρόμους π. χ. έπί 
τής γραμμής Bordeaux-Cette, όπου καθ' έκάστην δύνανται 
νά τεΟοΰν είς κυκλοφορίαν 25 περιτταί άμαξοστοιχίαι έπιβα

τών, καί 38 τοιαΰται έμπορευμάτων, μέχρι τής 2ας 'Ιουνίου 
1880. έκαστον διαμέρισμα (δυνάμενον νά εχη μήκος 14 χι
λιομέτρων) έξητάζετο δίς τής ήμέρας, τήν πρωίαν ύφ ’ ένός 
εργάτου μεταβαίνοντος εί; τόν τόπον τής έργασίας του, καί 
πρός τό εσπέρας ύπό του αρχιεργάτου. 'Επειδή όμως ή έπί- 
σκεψι; αύτη τοϋ αρχιεργάτου τόν άπεμάκρυνεν έπί τινα χρό
νον καθ’ έκάστην τής όμάδος του, πράγμα, τά όποϊον παρου
σίαζε·/ ούκ ολίγα άτοπα, κατηργήΟη αΰτη, και άνεπληρώΟη 
δι’ έτέρας εβδομαδιαίας, γινόμενης τήν πρωίαν τή; δευτέρας, 
κατά τήν όποιαν ό αρχιεργάτη; αυτοπροσώπως οφείλε' νά 
έξετάσγ, λεπτομερώς καί μετά προσοχή; ολόκληρον τό διαμέ
ρισμά του, είς τρόπον ώστε ν' άντιληφΟή άκριβώς τών επι
σφαλών μερών, έπί τών όποιων ίδια πρέπει νά στραφή ή εβδο

μαδιαία έργασία τής όμάδος’ καί οϋτω, ή τρέχουσα ήμερησία 
έπίβλεψις τής γραμμής περιωρίσΟη είς μίαν μόνον έπίσκεψιν, 
γινομένην τήν πρωίαν ύπό τίνος εργάτου μεταβαίνοντος είς 
τήν έργασίαν του, όπως Οά εί'πω τοΰτο κατωτέρω άκριβέστε- 
ρον. Ίδωμεν ήδη,άν καί οί ήμέτεροι σιδηρόδρομοι δεν δύνανται 

ν’ άρκεσΟοΰν είς τοιαύτην τινά έπίβλεψιν.
'Λν παραβλέψωμεν τήν έκ τής κακοηθεία; τοΰ ανθρώπου 

δυναμένην νά προκύψη βλάβην τής όδοΰ, Οά ίδωμεν, ότι δύο 

είναι κυρίως τά παραβλάπτοντα. τήν γραμμήν αίτια, καί έπι- 
φέροντα φθοράν δυναμένην νά διακινδυνεύση τήν δημοσίαν α

σφάλειαν: ή μιγά.ίη ταγύτης e'v τή xvx.loyopia, χαί ή χαΟί- 

(“ησις τον ΐδάφους.
Έπί τών ήμετέρων σιδηροδρόμων ή ταχύτης δέν ύπερβαί- 

νει τά 35 χιλιόμετρα καθ’ ώραν, ενώ έπί τής γραμμής τών 
μεσημβρινών γαλλικών σιδηροδρόμων, τήν όποιαν άνέφερα 
άνωτέρω, ή κανονική ταχύτης είναι 80 χιλιομέτρων καί ε’ξαι- 

ρετικώς φθάνει τά 100’ (ή οδός είναι άληΟώς πολύ στερεο- 
τέρα τής ίδικής μας, άλλά ζαί τό τροχαίου ύλικον ζαί προ 
πάντων αί μηχαναί είναι έπίσης πολύ βαρύτεοαι. Μία παρα-
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τήρησες, ή οποία όρθώ; ήδύνατο νά γίνη παρ ’ ήμϊν ώς .τρό<' 
Γ/ρ· ταΐ'ΐ'τητα. είναι ή σμιζ.ρότης τών άκτίνων τών καμπύλων, 
έν αί; ή έκ τή; κινήσεως τή; αμαξοστοιχία: άναπτυσσομένη 
ζ.εντρόφυξ δύναμες, καί ή έγζ.αρσία προσβολή τή; ράβδου ύπό 

τοϋ ονυχο; τοϋ προσθίου τροχοϋ τή; άτμαμάξης, μετατοπί
ζει καί καταστρέφει τήν γραμμ.ήν, έστω καί μέ ταχύτητα τό- 

σω μικρήν. Εί; ταϋτα !)' απαντήσω, ότι τό μόνον μέσον πρό; 
αποφυγήν τοϋ ζτόπου τούτου ήθελεν είσθαι, νά ύποχρεωθώσιν 
οί άτμαμαξοδηγοί νά διέρχωνται μέ χχ:/·'ι-:·ς·ζχ ελασσόνα τής 

συνήθου; τά; καμπύλα; ταύτας, αί όποϊαι, ώ; έπί τό πολύ, 
εύρίσζ.ονται έπισεσωρευμένα·. εί; τά μάλλον ανώμαλα μέρη τοϋ 
συμπλέγματα;.

Ώ; πρό; τό δεύτερον, τήζ χαθίζησιν δη.Ιαύή τοϋ έόά'/ους 
χαι τά χατακρηιΐ) ίσ[ΐατ« τώ>· έζ, ωχζστώσί&υ· ι cboulements 
dans les tranclieesi τοϋτο δύναται νά συμβή καί παρ'ήμϊν, 
όπως ά/λαχοϋ, είτε έκ τή: γεωλογική; φύσεως τοϋ έδάφους, 
είτε έκ τή; μάλλον ή ήτταν έπιμεμελζμένζ; έκτελέσεω; τών 
έπιχωματώσεων, τά μέρη εκείνα τή; γραμμ.ή;, ένθα τά άτοπα 
ταϋτα ήθελαν παρατηρηθή. χρήζουσιν ιδιαιτέρα; έπιβλέψεω;. 
Αλλως, ώ; έκ τής μικρά; ταχύτητας, αί καθιζήσεις αύται τοϋ 

εδάφους, έν όσω τουλάχιστον δέν ύπερβαίνουσιν όρια τινα, δέν 

δύνανται νά. διακινδυνεύσωσι τζ,ν δημοσίαν ασφάλειαν, καί πα- 
ρεμποδίσωσι τήν έπί τή; γραμμή; κυκλοφορίαν.

Νομίζω επομένως, οτι. άν ό άτμαμαςοδηγό; ύποχρεωθήνζ 
έπιστήσζ τήν προσοχήν του εί; τα δύσκολα κυρίως μέρη τή;
γραμμής, <■ ά^ιθμίις των ixtoxed'tui· της όΛ;ϋ ίιύ αται γ» .τε- 
^ιορισθή τις μί'ΐΓ, άντί τών τριών, αίτινε; γίνονται έπί τοϋ 
παρόντος, όπως ακριβέστερων θά ορίσω τοϋτο κατωτέρω.

16 ’. «Ι»ύλαίεπ εσ»»πέ»ϊων βεοιβάσεων.—Οί έπι- 
βάλλοντε; τήν φύλαξιν τών ισόπεδων διαβάσεων λόγοι είναι 
κυρίως ή μεγάλη ανάπτυξε; ταχείας κινήσεως έπί τή; σιδη
ροδρομική; γραμμής, καί κυκλοφορία έπίση; κατά τό μάλλον 
καί ήτταν σπουδαία έπί τής δημοσίας όδοϋ, τήν όποιαν δια
σταυρώνει ό σιδηρόδρομος. Ημείς τρεις μόνον αμαξοστοιχίας 
είς εκάστην διεύθυνσιν. καί μέ ταχύτητα μή ύπερβαίνουσαν τά
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35 χιλιόμετρα, έχομεν καθ' ήμέραν, ή δέ έπί τών δημοσίων 

οδών μα; κυκλοφορία, συγκρινομένη πρός τήν έν Γαλλία λό
γου χάριν, δύναται νά θεωρηθή ώ; ελάχιστη. Μενών εν Γαλ
λία, ττ/Μ -:τ;ι ευκαιρίαν νά έπισκεφθώ μιζ.ρζν τινα γραμμήν 
άπό Hermes είς Baumonl. εν τώ νου.ώ τοϋ Oise πλησίον τών 
ΙΙαρισίων, καθ’ όλα όμοίαν τή, ήμετέρα.· ό ελάχιστος ορο; τών 
αμαξοστοιχιών είς έκάστην διεύθυνσήν είναι 4, καί αί ύπό τοϋ 
σιδηροδρόμου διασταυρούμενα·, δημόσια·, οδοί, ούσαι εί; μέρος 
λίαν βιομήχανον καί γεωργικόν, συχνάζοντας πολύ περισσότε
ρον ή παρ’ ήμϊν. "Οταν ήρχισεν ή έ/.μετάλλ-υσι; τής μικρά; 
ταύτης γραμμής, πάσαι σχεδόν αί ισόπεδοι διαβάσεις έφυλάσ- 
σοντο, άλλ’ ή διεύθυνσες τή; περί οϋ ό λόγο; εταιρίας, δέν έ- 
βράδυνε νά έννοήση, ότι τοϋτο ήτο όλω; περιττόν, καί νϋν όλαι 
σχεδόν μένουν αφύλακτοι. Ό άτμαμαξοδηγός, δια μονίμου 
τίνος σημ.είου έπί τή; γραμμ.ή;. ειδοποιείται, οτι πλησιάζει 
τήν ίσόπεδον διάβασιν, καί διά συριγμοϋ ειδοποιεί καί ούτος 
τούς διαβατας περί τής προσεγγίσεώς του· Αλλως τε έπί τή; 
διαβίσεω; εύρίσκεται επιγραφή, έπισύρουσα τήν προσοχήν τοϋ 

διαβάτου, επί τή; όποια; έμφαίνονται αί ώραι τή; διαβάσεως 
τών αμαξοστοιχιών.

Τό αύτό συμβαίνει έν Γαλλία είς πάσα; σχεδόν τά; δευτε- 
ρευούσα; γραμ.μά;, έν αίς r ταχύτης περιορίζεται μεταξύ 3Ι· 
καί 40 χιλιομέτρων. Καθώς δέ βλέπομε·/ έν τή εκθέσει τών 
κυρίων I,, de Bns.sliere, de Jaer el I*.  Niels, περί τή; οικο
νομικής έκμεταλ.λεύσεως τών δευτερευουσών γραμμών τών με
γάλων Ευρωπαϊκών συμπλεγμάτων, τήν όποιαν έγραψαν κα
τόπιν ειδική; αποστολής, άνατεθείση; αύτοΐ; παρά τής Βελγι
κή; κυβερνήσεως, τό αύτό συμβαίνει καί εί; τά λοιπά μέρη 
τής Ευρώπης, οπού ήσχο/ήθησαν περί την οικονομικήν έκμε- 
τάλλευσιν τών δευτερευουσών γραμμών. «ΊΙ κατάργησις, λέ- 
γουσιν ούτοι, τής φυλάξεως τών ισόπεδων διαβάσεων, αίτινε; 
δέν παρουσιάζουν εξαιρετικήν τινα σπουδαιότ/,τα, είναι αναμ
φίβολος ή σημαντικωτερα τών συνεπειών, ζς συνεπάγεται ή 
μικρά ταχύτη; έν τή πορεία τών αμαξοστοιχιών Έ;·. τή; πα
ραδοχή; τή; μικρά: ταχντητος εν τζι; δευτερευο ·σαις αυτής 
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γραμμαϊς, επωφελούμενη ή Σαξωνιζή Κυβέρνησις, κατήργησε 
τήν φύλαξιν τών ισόπεδων διαβάσεων, ζαί ήδυνήθη ούτω νά 

πραγματοποίηση οικονομίαν 1600 φρ. σχεδόν κατ’ έτος ζαί 
χιλιόμετρο·/ είς τήν γενικήν ύπηρεσίαν τής γραμμής»’ (ό αριθ
μός μοί φαίνεται ύπερβολικό;, άλλ’ ούτως έχει εν τή περί ού 
ό λόγος εκθέσει). Έπί τής γραμμής Pirna-Berggieshubei. 
ήτες έχει μήζος 15 χιλιομέτρων ζαί κίνησιν (trafic) σχετικώ ς 
σπουδαίαν, ύπάρχουσιν 87 ισόπεδοι διαβάσεις, έξ ών ούδεμία 

φυλάσσεται (τρεις έργάται μόνοι άποτελοϋσι τό προσωπικόν 
τής έπιβλέψεως και συντηρήσεω; τής γραμμής ταύτης). Τό 

σύστημα τούτο ήκολούθησαν ζαί έν Βαυαρία καί ταΐς λοιπαϊ; 
Γερμανικαΐς χώραις, ώς καί έν Αύστρο-ουγγαρία, 'Ολλαν
δία κ.τ.λ.

Βεβαίως δε δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, ότι παρ' ήμϊν 

ή επί τοϋ σιδηροδρόμου ζαί τών δημοσίων οδών κυκλοφορία 
είναι μάλλον ανεπτυγμένη ή έν ταΐς προμνημονευθείσαις χώ
ραις, καί όφ-ίλομεν, νομίζω, νά μιμηθώμεν καί άκολουθήσω- 
μεν τήν αυτήν πορείαν ώς πρός τά; οικονομίας, τάς όποιας 
δυνάμεθα νά πραγματοποιήσωμεν έν τή έκμεταλλεύσει τών 

γραμμών μας, καί νά έξετάσωμεν άν δέν ϋπάρχη τρόπος, χω 

ρίς νά παραβλάψωμεν τήν δημοσίαν ασφάλειαν >ά χατηργή- 
οωριν την <ρΰ.1ιιζι>· ,-τασώκ u^id'or τώ> ίσοπέίι-ν Λιαβάσίύ», 
διατηροϋντες μόνον τάς παρά, τάς πόλεις ευρισκόμενα;,αιτινες, 
εν ανάγκη, δύνανται νά φυλάσσονται διά φραγμών, κινούμε
νων έζ άποστάσεωςύπό τών ύπαλλήλων τοϋ σταθμού κατά τήν 
διάβασιν τών αμαξοστοιχιών.

Ταύτα περί τής ύπηρεσίας τής κυρίως έπιβλέψεως τής 

γραμμής καί τής φυλάξεως τών ισόπεδων διαβάσεων. Έξετά- 
σωμεν ήδη καί τήν υπηρεσίαν τή; συντηρήσεω;.

Γ'- Συντήρησες της γρ'ζμ,κής. — ΤΙ υπηρεσία αΰ
τη,όπως τό ονομζ τηςέμφκίν-ι, συνίσταται είς τήν συντήρησιν 
τών δικφόρω·· μερών τής γραμμής (infrastructure, supers

tructure, travaux <1 art et bailments), καί ιδίως τοΰ άνω 
μέρους τή; όδοϋ (superstructure), άποτελουμένου ΐζ τού έπι- 

χαλικώματος,τών στρωτήρων καί μετάλλινων ράβδων κζί τών 

συνδετικών αύτών μερών, το όποιον μόνον θά λάβω ύπ όύιν. 
Τό αληθές είναι, ότι ή συντήρησες τοϋ μέρους τούτου τής οδού 

<superstructure) έξαρτάται, κατά μένα μ.ε'ρος, ε’κ τή; φύσεως 
τοϋ εδάφους καί τής μάλλον ή ήττον επιμελούς έκτελέσεω; 
τών έπιχωματώσεων, έπί τών όποιων αΰτη κεϊται, άλλά τό 
μέρος τούτο τής έργασίας ώ; εκτάκτου θά παραλείψω ζαί θά 
εξετάσω απλώς τήν τρέχουσαν υπηρεσίαν τή; συντηρήσεω;, 
έξαρτωμένην κυρίως έκ τή; χαρζξεως τή; γραμμή; έκτης τα- 
χύτητος μεθ’ή; διέρχονται έπ’αύτής αί αμαξοστοιχία!, καί 
τής μάλλον ή ήττον στερεά; κατασκευή; τού άνω μέρους τή; 
οδού, έν σχίσει πρό; τό 'όάοος τοϋ τροχαίου υλικού, καί ιδίως 

τών μηχανών, καί συγζειμε'νην :
1°·') ε'κ τής άντικαταστάσεως τών στρωτήρων καί σιδηρών 

ράβδων ζαί τής διατηρήσεως αύτών έν καλή καταστήσει σχε
τικώ; πρός τήν λειτουργίαν, δι- άν τά συστατικά αύτά μέρη 

τή; γραμμής είναι προωρισμένα.
2r'v) έκ τής διατηρήσεως τοϋ πλάτους τής γραμμής καί τή; 

έπανορθώσεως τής κατά μήκος ζαί εγκάρσιάς προσόψεως αύτής,
Β"-') εκ τή; έκριζώσεως τών χόρτων καί τοΰ καθαρισμού 

και τής διατηρήσεως τών παρακειμένων τή γραμμή χανδάκων.
Ήναγκζσθην ίσως νά έξετάσω διά μακρών τζ δύο ταύτα 

μ.-οη (ΐπίβλεύιν ζαί συντήρησιν), άτινα άποτελοϋσι τήν υπη
ρεσίαν τής γραμμής, άλλά τούτο μοί έφζνη άναγκαϊον. διότι 
ήθέλησζ νά καταδείξω, ότι αί ΐδέαι καί ή διοργάνωσις τή; 
ύπηρεσίας ταύτης, τήν όποιαν λαμβάνω τήν τιμήν νά υπο
βάλω εις τήν ύμετέραν έγκρισιν, είναι αποτέλεσμα μελέτης ζαί 
πείρας πασών σχεδόν τών διευθύνσεων τών σιδηροδρόμων, αί- 
τινες έπεζήτησαν την οικονομικήν εκμετάλλευσήν τών δευτε- 
ρ-υουσών αύτών γραμμών, ζναγζαίαν ζλ/ω; δι αύτήν τήν ύ- 
παρξιν τοΰ σιδηροδρόμου, όστι; /.χτίστη πλέον τόσω απαραί

τητος εί; τήν σημερινήν κοινοινίαν.
Λ'. Συγχώνευσες τής ύπηρεσίας τής έπεβλέ- 

ψεως xxi συντηρήσεω?—Προτίθεμαι ήδη να εξετάσω, 
άν ή έπίβλεύι; πρέπηνά γίνηται ανεξαρτήτως τή; συντήρησε- 
ως.όπω; τούτο έκτελεΐτζι νυν παρ’ήμϊν. ή άν είναι δυνατόν να 
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συνδυασθώσιν αϊ δύο ύπηρεσίαι εί; τρόπον ώστε να έλαττωθή, 

-·> προσωπικόν -τ,ς γραμμή;, καί έπιτευχθώσιν ούτω οικονο
μία·. ούχί εύκαταφρόνητοι. ΙΙρός τοΰτο θέλω ακολουθήσει πάν
τοτε τήν αύτήν μέθοδον, έξετάζων Sr,λαδή τί γίνεται άλλαχοΰ 
είς τού; σιδηροδρόμου; (πολύ σπουδαιότερους τών ίδικών μα;) 

όπου έγώ αύτό; ύπηρέρησα, εί; εκείνους, του; όποιου; έπεσκέ- 
φθην απλώς, καί τέλο; έκείνου; τού; όποιου; άπό συγγράμ
ματα μόνον γνωρίζω.

Ουτω εί; τού; μεσημβρινού; σιδηδρόμου; τή; Γαλλίας ή 
σχετική πρός τήν υπηρεσίαν τή; έπιβλέύεω; τοϋ σιδηροδρόμου 
εγκύκλιος (ύπηρεσία τής ημέρα;) αναφέρει, ότι «αία ρύνον 
ίντι.Ιήι. χαί ίττισταρίνη ί.τίσχε^ις ίχάστου διαρίρίσρατος ιίτταζ 
τής ήρίρας χαθ' ίί.Ιον αύτοΰ τ< ρηχός όποϊον δεν δύναται 
να ύπερβή, τά 1'ι χιλιόμετρα' rival ίτταγριωτιχή.»

Ή έπίσκεύις αϋτη έκτελείται τήν πρωίαν ύπό δύο έργατών 

κατοικούντων παρά τά δύο άκρα τοΰ διαμερίσματος,είς ό άνή- 
κουσιν έκαστος αύτών άναχωρεϊ έκ τή; παρά τήν κατοικίαν 
του άκρα;, άφ'ού προηγουμένως ύπογράύν, τό βιβλίον έπισκέ- 
ύεω; (feuille de visa»), καί βαδίζει έξετάζων καί έπιτηρών 
έπισταμένω; τήν γραμμήν, μέχρι; ού φθάση εί; τό σημεϊον 
όπου εργάζεται ή όμάς είς ήν ανήκει, ένθα καί σταματά. Άν 
δι' οίον δήποτε λόγον έ εί; τών έργατών τούτων κωλύεται, ό 

άργιεργάτης προνοεΐ εγκαίρως περί τή; άντικαταστάσεώ; του. 
ΊΙ πρωινή αύτη έπίσκεψις δέον νά περατωθή πρό τή; δεαβά- 
σεως τή; πρώτη; αμαξοστοιχία;, ήτις εισέρχεται έν τώ δια- 
διαμερίσματι μετά τήν πρωινήν ώραν τής έναρςεω; τή; έργα- 
σία;’ οί έκτελ.οϋντες αύτήν δύο έργάται ύποχρεοϋνται νά φθζ- 
σουν εί; τόν τόπον τής εργασίας τή; όμάδος των πρό τής δια- 
βζσεως έζε’.θεν τή; πρώτης αμαξοστοιχία;. Άν δέ αί περιστά

σεις τό απαιτούν ό αρχιεργάτη; οφείλει νά έπισκεφθή, ζαί αύ
τό; αύτοπροσώπως, ή νά διατάςτ. έκτακτου; συμπληρωματι
κά; έπισκέύει; τή; γραμμή;.

Έκτός τών περί ού ό λογος επισκέψεων, ό αρχιεργάτη; ύπο- 
ποχρεοΰται νά έπισκέπεται αύτό; αύτοπροσώπως, έκάστην Δευ
τέραν τή; ίηδομάδος. όλοζληρον το διαμέρισμα τθ/. κα.’έξε-
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τά.ζη λεπτομερώς ζαί έπισταμένω; τήν γενικήν αύτοΰ κατά- 
στασιν, ούτως ώστε νά γνώριζα, ασφαλώς τά μέρη τοΰ διαμε
ρίσματα;, έπί τών όποιων ιδίως πρέπει νά στραφή, ή εβδομα

διαία έργασία τή; όμάδος.
Αί όλίγαι αύται λέξεις, καταδεικνύονται τήν πλήρη διοργά- 

νωσιν τής ύπηρεσίας τή; έπιβλέψεω; τών γραμμών εταιρία; 
τόσω σπουδαίας, δέν έχουσιν ανάγκην σχολίων. Ή άρχή, τήν 

όποιαν ήθέλησα νά καταδείξω είναι.ότι ή Ιττίβ.Ιιύις τής γραμ· 
ρής ιχτι.Ιιίται ί-ο τών έργατών ιίς οΰς etrat άταττθιιρίνη χαί 
ή συντήρησις αύτής. II απλή καί λογική αϋτη άρχή εύρίσζε- 
ται έν ένεργείζ παρ'άπάσαι; σχεδόν ταϊ; έταιρίαι;, τουλάχι
στον εί; τα; γραμμά; όπου ή κυκλοφορία δέν είναι όλω; έκ

τακτος.
Εί; τού; δυτικούς σιδηροδρόμους τή; Γαλλία; ή έπίβλεύι; 

γίνεται ύπό τών αρχιεργατών, οίτινε; «ύποχρεοϋνται νά εκ.τε- 
λώσι λεπτομερή έπίσκεψιν ολοκλήρου τοΰ διαμερίσματος των 

έκάστην πρωίαν προ τή; ένάρξεω; τή; έργασίας των».
Είς τούς βορείου; έπίσης σιδηροδρόμους «ό αρχιεργάτης ο

φείλει νά έπισκεφθή καθ’έκζστην τό διαμέρισμά του καί οί ει
δικοί όδοφύλακε; κατηργήθησαν». Έκτός τούτου καί έτέρα έπί· 
σκεψις τής όδοΰ γίνεται καθ' έκάστην πρό τής διαβάσεω; τή; 
πρώτη; αμαξοστοιχία;, ύφ’ένό; έργάτου τή; όμάδος, καθ'ο- 

λον τό μήκος τοΰ ύπ’αύτή; συντηρούμενου διαμερίσματος.
Οϋτω τό σύστημα τών δύο τούτων έταιριών είναι σχεδόν 

τό αύτό μέ τό τών μεσημβρινών σιδηροδρόμων, μέ τήν δια
φοράν ότι είς τού; τελευταίους τούτου; ό αρχιεργάτη; ά
παξ μόνον τή; έβδομάδος. καί ούχί καθ' έκάστην, έπισκέπτεται 
το διαμέρισμά του. δι' ου; λογου; άνωτέρω έξέθεσζ (σελ.2 ι3).

Άλλ' αδιάφορου*  ένταΰθα πρόκειται περί τή; άρχής αύτής 
καθ' έαυτήν καί άν μετά τών κ. κ. de BllSSChci'C, de .llier el 
Niels άζολουθήσωμεν τήν έκμετάλλευσιν τών δευτερευουσών 
γραμμών έν ταϊ; άλλαι; χώρα·.; τής Εύρώπης, θά ίδωμεν, ότι:

Έν Ιταλία «τα οικήματα τών έργατών καί αρχιεργατών 
εύρίσκονται διεσπαρμένα καθ ' όλον τό μ.ήζο; -.ή; γραμμ.ής, ού

τως ώστε όλοζΰηρα; ν. οδοί διατρεχεται ύτ αύτών τήν πρωίαν, 
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όταν ούτοι μεταβαίνωσιν είς την έργασίαν των, και τό εσπέρας, 
όταν έπιστρέφωσι, καί ούτω; απαλλάσσονται αί έταιρίαι τών 
ειδικών όδοφυλάκων έπί τών δευτερευουσών αύτών γραμμών».

Εν Πρωσσία «ή έπίσκεψι; τής γραμμ,ής, ήτις υποχρεωτι
κής δέον νά έκτελήται άπαξ μόνον τής ήμερα;. γίνεται ύπό 

τών έργατών τής συντηρήσεως τήν πρωίαν, όταν ούτοι μετα- 
βαίνωσιν είς τήν έργασίαν των πρός τόν σκοπόν τούτον αί 

έταιρίαι ύποχρεοΰν τούς έργζτας νά κατοικώσι τούς έπί τούτο» 
ώκοδομημενου; οίκίσκου; καθ'ολον τό μήκος τή; γραμμ.ής».

Έν 'Αλσατία «οϊ έπί τής συντηρήσεως έργάται έκτελοΰσιν 
έπίση; τήν έπίσκεύιν τής όδοΰ πρό τής πρώτη; πρωινής αμα
ξοστοιχίας1 είς κατεπειγούσα; μόνον καί ολω; εξαιρετικά; πε
ριστάσεις γίνεται καί δεύτερα. έπίσκεψις».

Εν Σαξωνίκ καί Βαυαρία «ή έπίσκεύι; τής όδοΰ γίνεται 
άπας μόνον τή; ήμερα; ύπό τών έργατών τής συντηρήσεως».

Έν Αύστρία «ή γραμμή έπισκοπεϊται άπας μόνον τής ημέ
ρας, πρό τής διαβάσεως τής πρώτης αμαξοστοιχίας, ύπό τών 
έργατών είς ού; είναι ανατεθειμένη καί ή συντήρησις».

Εν 'Ολλανδία «ή έπίβλεύι; τής γραμμής έκτελεϊται ύπό 
τοϋ προσωπικού τής συντηρήσεως1 οί έργάται διάτρέχουσιν αυ
τήν τήν πρωίαν πρό τής διαβζσεως τής άμαζοστοιχίας, και 
κατόπιν εντός τής ημέρας».

Άλλ'άρκοϋσιν αί μακραί αύται παραπομ.πζί, οΰδ ’ ύπάρχει 
ανάγκη πλείονος άναπτύξεως, διά νά συμπεράνωμεν μετά τοϋ 
κ. L. de Bussc.here, ότι έπί τών γραμ.μών μας, όπου ή τα
χύτης τών άυ.αξοστοιχιών και ή κυκλοφορία είναι κατωτέρα 
τή; τών προμνημονευθεισών γραμμών, αν καί ή περίτή; κατό
πιν έκμεταλλεύσεωςληφθεΐσα πρόνοια περί τήν πρώτην κατα
σκευήν ήδύνατο 'ίσως νά είναι πληρέστερα, «αί παντοειδείς μι- 

κραι ανωμαλία·., αίτινε; προσγίνονται τή γραμμή ώ; έκ τής 
ελαφρά; καθιζήσεως τοϋ έπιχαλικώματος κλπ. δεν παρουσιά- 
ζουσι τον αύτον κίνδυνον, όπως όταν ή ταχύτης είναι μεγάλη’ 
δέν απαιτούνται λοιπόν τόσω πολυάριθμοι επισκέψεις τή; γραμ
μή;' όχι μόνον οί ειδικοί όδοφύλακες δύνανται νά καταργηθώ- 
σιν, άλλά και δυνάμεθα ν' άποφανθώμεν συμφώνως μέ πάσα;

σχεδόν τά; διευθύνσεις σιδηροδρόμων, ότι «μκεϊ >ά ε.τισχοπϋ- 

τιιι ή }·ραχε/<ή ά.ταίχίώ'ο»· τ/)ς της όιιιβά'Τως τής
τρώτης άμαζοστοιχίας, ί-ϊ τωκ έργατωε- είς <>ΐ·ς it> cu ά>απ- 
θειμ&η >ι συιτήρτ,σις αί-τής, ora? οΐ’ίοι μεταβαίπύσιν είς τή< 

ipyaffiar των»·
Ε'. Προσωπικόν έπεδλέψεως καί συντηρή

σεως.—“ίδωμεν ήδη ποιον τό άναγκαϊον προσωπικό» διά τήν 
έπίβλεψιν καί συντήρησιν τής γραμμ-ής, ποια ή διοργάνωσες 

αύτοΰ, ή άποστολή καί ή ευθύνη ενός έκάστου.
Ή έργασία τή; έπιβλέψεως και συντηρήσεως γίνεται άπ’ 

εύθείας ύφ ’ ένας εργάτου, όστις δέον νά γνωρίζη, τά έν χρήσει 
ύπό τής έταιρίας σήματα (signaux), και έν γένει τάς διατάξει; 
τά; άφορώσας τήν ασφάλειαν τή; έπί τοΰ σιδηροδρόμου κυ
κλοφορίας1 ούτος είναι καί ό άπ’εύθείας υπεύθυνο; διά τά δυσ
τυχήματα, άτινα ήθελε τυχόν επιφέρει ή περί την τήρησιν καί 
έκτέλεσιν τών διατάξεων τούτων ολιγωρία. Ό έργάτης είναι, 
ούτως είπεΐν, μ.ηχανικόν έργαλείον εργαζόμενον ύπό εξωτερικήν 
ώθησιν, δηλαδή ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ αρχιεργάτου, άνευ ού- 
δεμιάς εύθύνης ώ; πρός τήν κατάστασιν τή; γραμμής.

01 άρχιεργάται εκλέγονται μεταξύ τών έργατών, οιτινες κε 
κτηνται πείραν τή; εργασία;, νοημοσύνην καί τήν αναγκαία·/ 
εί; αρχηγόν διευθύνοντα ίσχύν I'auLoi'ite). Ό άρχιεργάτης εί
ναι άμέσω; υπεύθυνο; διά τήν κατάστασιν τή; όδοΰ1 οφείλει 
νά γνωρίζη οσω τό δυνατόν ακριβέστερο'/ αυτήν και τά αδύ
νατα μέρη τοΰ διαμερίσματος του, καί νά λαμβάνη τά άναγ- 
καϊα μέτρα, στρέφων εί; τό δείνα ή δείνα μέρος τήν έργασίαν 
τή; όμαδο; του πρό; εντελή έξασφάλισιν τή; κυκλοφορίας. Η 
άποστολή του είναι σπουδαιότατη έν τή ύπηρεσία τής συντη
ρήσεως, διότι όχι μόνον διευθύνει την έργασίαν, άλλ'οφείλει 
πρός τούτοι; νά καθοδηγή καί μορφόνη τού; μετ' αύτοΰ έργα- 
τας, όπως καταστήση αύτοΰ; οσφ τό δυνατόν χρησιμωτέρους 
Αύτός έπίση; οφείλει νά έπαγρυπνή εί; τήν τήρησιν καί τήν ά- 
κριβή εφαρμογήν τών άφορωσών την σιδηροδρομικήν κυκλοφο
ρίαν διατάξεων.

Άλλ ' ό έχων τήν μεγκλειτέραν ευθύνην είναι ό εργοδηγός, 
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ύπά τάς διαταγάς τού όποιου εύρίσκεται ώρισμένος άριθμος 
ομάδων, διότι αύτός έχει την αληθή δηύθυνσιν καί την πρω
τοβουλίαν έν τή εργασία, της όποιας σκοπός είναι ν’ άναζητή 
άκαταπαύστως πώς νά έξεύρη τρόπον συντηρήσεω; της γραμ
μής καλλίτερον καί όλιγώτερον δαπανηρόν. “Οταν δε λέγω ερ
γοδηγόν της γραμμής, εννοώ άνθρωπον έ'χοντα παίδευσιν τε

χνικήν, στοιχειώδη μέν άλλά Βάσιμου, τών άφορώντων τά τοϋ 
σιδηροδρόμου, καί προσέτι βαθυτάτην πρακτικήν γνώσιν τής 

εργασίας καί έν γένει παντός ό,τι αφορή τήν κατασκευήν καί 
συντήρησιν τής γραμμής. II αποστολή του δέν είναι μόνον να 

ε’πιβλέπη καί παρατηρή τά είς τήν πρωτοβουλίαν τών ύπ’ αύτόν 

αρχιεργατών ανατεθειμένα έργα, άλλ’ακριβώς οφείλει ν’άνα- 
πληρή τήν έλλειφιν τής θεωρητικής παιδεύσεως αύτών, «οδη
γών αύτούς είς τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου των, χαράττων αύτοΐς 
πρός τοϋτο γενικούς τύπους ένεργείας, ένσπείρων είς αύτούς 
ιδέας μεθόδου, διά τής όποιας νά δύνανται ούτοι νά έκτελώσι 

το έργον των ασφαλώς, απλώς, άνευ άστοχων κινήσεων, καί 
τής άνωφελοϋς σπατάλης δυνάμεων καί χρόνου, άς αύται συν
επάγονται. ‘Οφείλει νά είναι πάντοτε είς συνάφειαν μέ τάς ο
μάδας, νά διευθύνη καί άκολουθή τήν εργασίαν των, είς τρό
πον ώστε νά έ'χη άκριβή καί διαρκή γνώσιν τής καταστάσεως, 
είς ήν διατελεϊ ή γραμμή, καί τής εργασία; τών ομάδων καθ’ 
όλον αύτοΰ τό διαμέρισμα».

Έν τή παρούση διοργανώσει ήμών τοιοΰτον άνθρωπον δεν 
έ'χομεν. όφείλομεν νά τόν μορφώσομε·/' δι’ αύτοΰ τό άναγκαϊον 
εις τήν έπίβλεύΐν καί συντήρησιν γραμμών, τών όποιων τό 
ολικόν μ.ήκο; μόλις υπερβαίνει τά τριακόσια χιλ.ιόμετρα, ενερ
γόν προσωπικόν συμπληρΟϋται εντελώς, καί δέν άπαιτεϊται 
πλέον παρα είς ιιιιι<ι>ίχι\, τοΰ όποιου ή ονομασία άρκεϊ. όπως 
κατάδειξη τά γενικά καθήκοντα, καί όστις διευθύνει τούς ερ
γοδηγούς.

"Ιδωμεν ήδη, πάντοτε συμφώνως προς τά αλλαχού γινό
μενα είς γραμμάς ανάλογους πρός τήν ήμ-τέραν ώς πρό; τήν 
κατασκευήν καί τήν ε’κμετάλλευσιν, ποιον τό άναγκαϊον προ- 

σωπικον διά τάς γραμμάςμας: έργάται, άρχιεργάται, εργο
δηγοί καί μηχανικοί.

Έν Γαλλία εί; τού; σιδηροδρόμου; ενός μέτρου πλάτους τοϋ 
Hermes εί; Baumont (όπου κυκλοφοροϋσιν οκτώ άμαξοστοι- 
χίαι καθ ίκάστην), μεταχειρίζονται δύο έγράτα; δια τήν έπί- 
βλεψιν καί συντήρησιν πέντε χιλιομέτρων γραμμής- ενίοτε μά
λιστα ή διεύθυνσις μεταχειρίζεται τού; έργάτα; τή; γραμμής 
καί δι’ άλλα; εργασίας τής καθ’ αυτό έκμεταλλεύσεως (ex
ploitation), όπως θά εϊπω τούτο, όταν παοουσιασθή ή κατάλ
ληλος εύκαιρία. Είς τά; γραμμάς τοΰ Pas de Calais (όπου κυ· 
κλοφοροϋσιν έξ άμαξοστοιχίαι καθ ’ έκάστην) μεταχειρίζονται 
ένα εργάτην άνά δύο χιλιόμετρα γραμμής.

Είς τά; γραμμάς τοΰ Iildre el Loire μεταχειρίζονται επί
σης ενα εργάτην άνά δύο χιλιόμετρα γραμμής.

Έπί τών δευτερευουσών γραμμών τών Landes de la Gi
ronde (μέ ελάχιστου όρον έξ αμαξοστοιχιών καθ’ έκάστην) 
μεταχειρίζονται ένα εργάτην άνά τρία χιλιόμετρα γραμμής.

Έπί τών δευτερευουσών γραμμών τών μεγάλων Γαλλικών 
συμπλεγμάτων (έξ άμαξοστοιχίαι κατ' έλάχιστον όρον) δέν κα- 
τίβησαν κάτω τοΰ ενός εργάτου άνά δύο χιλιόμετρα γραμμής.

'Ιδού διδόμενα όμοια άλλ' όλιγώτερον άκριβή, διότι δεν 

ορίζω τόν άριθμόν τών κυκλοφορουσών έπί τής γραμμής αμα
ξοστοιχιών (αί όποϊαι όμως δεν νομίζω νά είναι ολιγώτεραι 

τών τεσσάρων) τών δευτερευουσών γραμμών τών άλλων χω
ρών τής Εύρώπης.

Έν Πρωσσία τό προσωπικόν τής συντηρήσεω; άποτελείται 
έξ ενός εργάτου άνά τρία χιλιόμετρα.

Έν Βαυαρία έπί τής γραμμής Landsllllt-Piicking. έχούσης 
μήκος 103 χιλιομέτρων.ή συντήρησις καί έπίβλεψις είναι ανα
τεθειμένη είς 22 έργάτας. ήτοι εις άνθρωπος άνά ί χι
λιόμετρα.

Έν Σκξωνία έπι τής γραμμή; Pirna-Berggieshubei,έχού
σης μήκο; 15 χιλιομέτρων, ή έπίβλεψις καί συντήρησις τής 
οδού είναι άνατεθειμένη εί; τρεις μόνον έργάτας.

Εν Αλσατία καί Λωραίνη. όπου αί όδοι είναι στερεώς κα· 
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τεσκευασμέναι, ό ανώτατος όρος είναι εις έργάτης άνά 3 χι
λιόμετρα. ‘Η αύτη αναλογία τηρείται καί έν Αυστρία.

Έν Ολλανδία μεταχειρίζονται 4 έργάτας άνά 10 χιλιόμ. 

γραμμής.
Διά τάς ίδικάς μας γραμμάς παραδέχομαι την μεγαλειτέ- 

ραν τών ανωτέρω μνημονευθεισών αναλογιών, δηλαδή era νρ- 

νάτη>· ι.τΐ όνο γι.Ιαψότρα»· όόον.
Καί πριν προβώ περαιτέρω, νομίζω καθήκον μου, νά έπα- 

ναλάβω, ότι ομιλώ ένταΰθα απλώς περί προσωπικού, οΰτινος 

Ιχομεν ανάγκην διά τήν έν όμαλαίς περιστάσεσι τρέχουσαν 
ύπηρεσίαν τής έπιβλέψεως καί συντηρήσεως τής γραμμής, καί 
ούχί περί τοϋ προσωπικού τοϋ αναγκαίου διά τάς έκτακτους 
έργασίας, έν περιστάσεσιν, άς δέν δυνάμεθα νά προίδωμεν, 
άλλά, τάς όποιας, ή χάραξες καί ή κατά τό μάλλον ή ήττον 

επιμεμελημένη έκτέλεσις τών γραμμών μας, άγεινά ύποπτεύ- 
σωμεν, όπως αναπτύσσω τοΰτο, έν τώ ύπ αριθμόν 1 (κατά- 
στασις τής όδοΰ) παραρτήματι τής παρούσας έκθέσεως. Έν 
τοιαύταις περιστάσεσιν ένισχύεται τό προσωπικόν δι' έπιβοη- 

θητικών έργατών, λαμβανομένων προσκαίρως πρός θεραπείαν 

εκτάκτων περιστάσεων
Τό διαμέρισμα έκάστης όμάδος δύναται να έχη μήκος δέκα 

χιλιομέτρων καί έπί κεφαλής ένα αρχιεργάτην, ούτως ώστε 
έκάστη όμάς σύγκειται έκ τεσσάρων έργατών καί ένός αρχιερ

γάτου.
‘Ο έργοδηγός δύναται νά έπ-κτείνη τήν έργασίαν του. οΐαν 

τήν έξέθηκα άνωτέρω, καί έξασκή σκόπιμον καί επιτυχή έπί— 

βλεψιν έπί πεντήκοντα (50) χιλιομέτρων γραμμής. Λύτη εί
ναι περίπου ή παρ' άπάσαις ταϊς εύρωπαϊκαϊς έταιρίαις έν 

χρήσει αναλογία.
Ό δέ έργοδηγός έςαρταται άπ' ευθείας άπό τοΰ τεχνικού 

γραφείου τής κεντρικής διευθύνσεως, εις τήν όποιαν δύναται έν 
άνάγκη να προσκολληθή καί είς μηχανικός, άσχολούμενος ιδία 

μέ τήν ύπηρεσίαν τής γραμμής.
Ούτω λοιπόν τό άναγκαϊον διά τήν έπίβλεψιν καί συντήρη- 

σιν τών γραμμών μ*ς  προσωπικόν, ήθελεν άπαρτίζεσθαι έζ

120 έργατών, 30 αρχιεργατών, 0 εργοδηγών, έν άνάγκη δέ 

καί ένός μηχανικού παρά τή κεντρική διευθύνσει.
Αλλ’ ινα φθάσωμεν είς τήν έλάττωσιν ταύτην τοΰ ποοσω- 

πικοϋ καί άποφύγωμεν τάς άστοχους κινήσεις καί τάς έκ τού
των απώλειας τοϋ χρόνου, απαιτείται τάξις καί διοργάνωσες 
έν τή ύπηρεσία, έπιτρέπουσα έκάστφ τήν έκτέλεσιν απλώς τής 
άνατεθείσης αύτώ έργασίας, δι'ήν προώρισταΓ απαιτείται μέ
θοδος περί τήν έκτέλεσιν τών έργων καί μεγάλη άπλοποίησις 

τής ύπηρεσίας (ήτις καθ' όλα πρέπει νά γίνηται Ελληνιστί), 
πρός αποφυγήν ανωφελούς καί ώς έπί τό πολύ άσκοπου γρα
φικής εργασίας. Είς τό ύπ' αριθμόν III παράρτημα (έκτέλεσις 
τών έργων τής συντηρήσεως), έκθέτω ιδέας τινάς περί τοΰ αν
τικειμένου τούτου, αΐτινες έτέθησαν πρό τινων έτών έν ένερ- 
γεία ύπό τής έταιρίας τών μεσημβρινών γαλλικών σιδηρο
δρόμων.

Χυμ-πέροεσίΛα. — Εν συνόύει λέγω, οτι:
1°ν) Ή φύλαξες τών ισόπεδων διαβάσεων δύναται νά κα- 

ταργηθή.
2'ίν ) Οί ειδικοί όδοφύλακες έπίσης καταργούνται καί ή ύπη

ρεσία τήςέπιβλέύεωςάνατίθεται.έν έκάστω διαμεοίσματι,είς τούς 

έργάτας, είς ούς είναι ανατεθειμένη καί ή συντήρησις αύτοΰ.
30¥) Η έπίβλεύις γίνεται τήν πρωίαν, όταν οί έργάται με - 

ταβαίνωσιν είς την έργασίαν των, καί πρός τόν σκοπόν τούτον 

ύποχρεοϋνται νά κατοικώσιν είς τούς καθ' όλον τό μήκος τής 
γραμμής ώκοδομημένους μικρούς οίκίσκους.

Α'·7) Ό άριθμός τών διά τήν συντήρησιν καί έπίβλεψιν έί· 
γατών περιορίζεται είς ένα άνά δύο χιλιόμετρα, ούτως ώστε, 
είς 4 έργάτας μετά τοΰ άργιεργάτου των, άποτελοϋντας μίαν 
ομάδα,ανατίθεται ή έπίβλεύις καί συντήρησις 10 χιλιομέτρων 

γραμμής.
5°’) Πέντε ομάδες εύρίσκονται ύπό τας διαταγάς και τήν 

διεύθυνσιν ένός εργοδηγού, έξαρτωμένου άπ’ ευθείας από τοΰ 

τεχνικού γραφείου τής κεντρικής διευθύνσεως.
Αύται είναι αί γενικαί ίδέαι καί οί αριθμοί, οίτινες μοί έχρη- 

σίμευσαν ώς βάσις διά τό σχέδιον τής διοργανώσεως, τό όποϊον 
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λαμβάνω τήν τιμήν να ύποβζλω είς τήν ΰμετέραν έγκρισιν, 
έν τω ύπ’ άριΟ. II παραρτήματι, κζί τοϋ όποιου τήν εφαρ

μογήν μέ τόν σχετικόν προϋπολογισμόν έκζμζ έπί τοΰ πρώτου 
τμ.ήματος τοΰ συμπλέγματος (Ιίειραιεύς-Κόρινθος), διότι νο
μίζω, ότι άπό τοΰδε είναι δυνατόν νά δοκιμασθή τούτο μετ’ 
επιτυχίας έπ’ αύτοΰ (εξαιρέσει τοΰ τμήματος τής Κακή; Σκά
λας, τό οποίον πάντοτε τουλάχιστον κατά τινας ε’ποχάς τοΰ 
έτους, οφείλει νά είναι τό άντικείμενον ΐδιαζούσης προσοχής).

Τά αποτελέσματα, είς τά όποια φθάνω, Οά φανώσιν ίσως 
πολύ μικρά, καί τοΰτο είναι δυνατόν, διότι δέν κολακεύο
μαι νά νομίσω, ότι είδον καί άντ-λήφθην όλας τάς δυσκο

λίας. αΐτινες δύνανται νά παρουσιασθώσι, κυρίως όσον άφορα 
τήν φύσιν καί τά προσόντα τοΰ προσωπικού, τό όποιον δυ
νάμεθα νά διαθέσωμεν. Καί μ' όλα ταΰτα νομίζω, ότι καί 
μετά τήν κατά τό μάλλον ή ήττον έπιμεμελημένην χζραξιν 

καί άρχικήν κατασκευήν τοΰ συμπλέγματος μας, δύναται νά 
έξευρεθή τρόπος, διά τοΰ όποιου νά περιορισθώσιν αί δαπάνα·, 
τής υπηρεσίας τής γραμμής είς ίλιγωτέρα; τών 800 δραχμών 

κατ' έτος καί χιλιόμετρου Εις τήν γραμμήν τοΰ HerniCS- 
Batimonl, ήν άνωτέρω άνέφερα.τα άλικα έξοδα τής γραμμής 
κατ' έτος καί χιλιόμετρου άνέρχονται είς φράγκα 430, έξ ών 
350 μόνον διά τό προσωπικόν. Είς τήν γραμμήν τοΰ Απ\ΪΠ- 
lialais τά έξοδα τής γραμμής κατ’ έτος καί χιλιόμετρου άνέρ
χονται είς φράγκα 57 1, άν καί ή γραμμή αύτη δέν είναι καθ ’ 
όλα καλώς κατεσκευασμένη. Είς τόν νομόν τοΰ InilrC et Loire 
τά αύτά έξοδα άνέρχονται εις 050 φράγκα. Λυτός είναι ό 
ανώτατος όρος τών εξόδων στενής γραμμής, τόν όποιον γ-νω- 
ρίζω, καί ίσως δέν είναι άσκοπου νά προσθέσω, ότι ώς έκ τής 
αργιλώδους φύσεως τοΰ εδάφους, δι' ού διέρχεται ή γραμμή 

αΰτη, αί καθιζήσεις είναι τοιαΰται, ώστε τήν νύκτα πολλάκις 
αναγκάζονται νά έπιδιορθόνουν τήν γραμμήν, ίνα καθίσταται 
δυνατή τήν επαύριον ή διάβασι; τών αμαξοστοιχιών.

Έν τέλει, Κύριε Διευθυντή, ζητώ συγγνώμην, αν παρά τήν 
συνήθειαν μου, έξετάθην περί τήν έκθεσιν ολίγων τινών ιδεών, 
τών όποιων ή σαφήνεια καί ακρίβεια δέν άπν.τουν σχόλια. Ε- 

πραξα τοΰτο, διότι έπεθύμουν νά τάς ύποστηρίξω διά γεγονό
των. άσφαλώς άποδεδειγμένων καί δεδοκιμασμένων ύπό πασών 
τών διευθύνσεων, αΐτινες ήσχολήθησαν περί τήν οικονομικήν έκ- 

μετάλλευσιν τών δευτερευουσών αύτών γραμμών. “Αλλως τε 
ή ύπηρεσία τής γραμμής δέν έπιδεχεται πολλήν πρωτοβουλίαν, 
ούδέ οικονομικούς συνδυασμούς, καί οφείλω νά όμολογ·ήσω, ότι 
ούδέποτε ήσχολήθην σοβαρώς καί έπισταμένως περί τήν ύπη- 

οεσίαν ταύτην. Τούναντίον συμβαίνει ώς πρός τήν ύπηρεσίαν 
τής κυρίως έκμεταλλεύσεως. ήτις έξ αύτής τής φύσεώς της 

συνεπάγεται μυρίους οικονομικούς συνδυασμούς, καί έκ τών ο
λίγων τά όποια παρετήρησα κζτζ τήν έν τοϊς σταθμοί; διάβα- 
σίν μου, νομίζω ότι δύνανται νά έπέλθουν απλοποιήσεις τινές 

έν τή ύπηρεσίζ ζαί επιτευχθώσιν ούτω οικονομία', ούχί εύκατα- 
φρόνητοι. Άν δέ δέν ένόμιζον, ότι ό κ. Διευθυντής ήδύνατο 

ίσως νζ μέ μεταχειρισθή σκοπιμώτερον έν τή, ύπηρεσίζ ταύτη 
καί έν τή τή; έλξεως, διά τζς όποιας νομίζω έμαυτόν είδι- 
κώτερον παρεσκευασμένον, ήθελον ζητήσει έν μέρος τοΰ συμ
πλέγματος, όπω; θέσω εί; μελέτην, ή μάλλον εί; δοκιμασίαν, 
τά; ιδέας, τά; όποια; εξέθεσα άνωτέρω περί τή; ύπηρεσία; τή; 
έπιβλέψεως καί συντηρήσεω; τή; όδοΰ. Διότι πολύ άπέχω τοΰ 

νά νομίζω, ότι αί ίδε’ζι αύται δύνανται νά έφαρμοσθώσι τόσω 
εύκολοι;, όσω καί νά έκτεθώσιν έπί τοΰ χάρτου. Μεταρρυθμί
σεις τόσω ριζικά·, δυσκόλω; έπιτυγ-χανοντα·. έν μιζ ήμερα, καί 
επιθυμώ νά ορίσω, όσω τό δυνατόν άκριβέστερον τήν άξίαν 
καί τήν σπουδαιότητα, αΐτινες δέον νά ζποδοθώσιν είς τά; προ
τάσεις ταύτα;, διότι, κατ' έμέ, μόνον ώ; ύπογραμμός δύναν
ται αύται νά χρησιμεύσω·?., πρό; έξεύρεσιν άπλουστέρα; καί 
οίκονομικωτέρας διοργανώσεω; τής ύπηρεσία; τή; γραμμής. 
Έπιδιώκοντε; δέ τήν πρακτικήν εφαρμογήν τών ιδεών τού
των, θά δυνηθώμεν νά διίδωμεν έν αύτή τή εργασία τά ελατ

τώματα καί πλεονεκτήματα αύτών. καί τάς μεταρρυθμίσεις, 
τάς όποιας δέον νζ επιφέρωμεν είς αύτά;, άναλόγω; τών άναγ 

κών τοΰ τοπου καί τή; Ικανότητο; τοΰ προσωπικού, όπερ δια- 
θέτομεν, διά νά φθάσωμεν πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν. Τό 
ούσιώδε; είναι νά έπιτευχθή ή οικονομική διοργάνωσι; τή; ύ-
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πηρεσίας· άδιάφορον άν τοΰτο γείνη διά τή; άπ'ευθείας εφαρ
μογή; τών ιδεών, άς έχω τήν τιμήν νά υποβάλω εί; τήν ΰμε- 
τέραν έγκρισιν, ή δι άλλων, τά; οποία; θά ύποδείξη ή εφαρ
μογή αύτών. Νομίζω δέ, οτι άν τι; έσκέφθη κάπως σοβαρώ; 
περί τών αντικειμένων τούτων, δυσκόλω; ήθελεν εϊπει: « Ιδού 
ό τρόπος, δι' ού θά φθάσωμεν εί; τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν»· 
μάλλον θά έλεγεν, «ιδού ή πορεία, ήν όφειλομεν ν' άκολουθή- 
σωμεν διά νά κατορθώσωμεν νά έξεύοωμεν λύσιν οίκονομικω- 
τέραν τή; νϋν έν χρήσει» .

Έν ' Χθήναι; τή 29 Ιουνίου 1888.

11. Ε. ΗΙΏΤΟΙΙΑΠΑΔΑΚΗΣ

■Ιαράρτηιχα I. — Κατάστασες τής γραμ.μ.ής·

Έν τώ παραρτήματι τούτω είχον κατά νοϋν νά εξετάσω 
εντελώς τό σπουδαίου ζήτημα τής χαράξεως καί κατασκευή; 
τών γραμμών μας, έν σχέσει πρός τά έξοδα τής χρήσεως έν 
γένει, άλλ’επειδή ό κ. Διευθυντή; μοί έξέφρασε τήν επιθυ
μίαν, νά λάβη γνώσιν όσον οίόν τε ταχύτερου τών παρατη
ρήσεων, άς ήδυνήθην νά κάμω κατά τήν έπί τής γραμμής δια
μονήν μου, αναγκάζομαι ν’ αναβάλω τό ζήτημα τοΰτο δι’άλ
λην ευκαιρίαν, καί περιορισθώ εί; τά ακόλουθα ολίγα, σχετι- 
ζόμενα ιδίως μέ τα έξοδα τή; συντηρήσεως τής γραμμής καί 
ολω; γενικού χαρακτηρος.

Ύπό το.τθ)γαφ>ιχ>ι>· ίπούιχ αί γοαμμαί μας παρουσιάζουν 
κυρίως τά; έξής δυσκολία; :

1° j Τήν παραδοχήν μεγάλων ανωφερείων (Κάτω Λιόσσια — 
Καλύβια, Καλαμάκι—Κόρινθος, Κόρινθο;—Άργος) αΐτινες ά- 

παιτοϋσι βαρεία; μηχανάς καί άνάλογον φθοράν τοϋ άνω μέ
ρους τής γραμμής (superstructure).

20-') Τήν παραδοχήν καμπύλων αικρών άκτΐνων, ών αφει
δώς έγένετο χρήοις μετά τήν ’Ελευσίνα (χιλιομ. 40—45) καί 
μετά τά Μέγαρα μέχρι τοϋ χιλιομ. 65. Αί καμπύλαι αύται, 
ώς έκ τής φύσεως τοϋ τροχαίου ύλικού, τής ύπό τοϋ προσθίου 
τροχού τή; άτμαμάξη; λίαν εγκάρσιά; προσβολής τή; έοωτε- 

ρικής ράβδου τή; καμπύλης, και τής έκ τήςκινήσεω; αναπτυσ
σόμενης κεντρόφυγος δυνάμεως, επιφέρουν τήν μετατόπισιν τή; 
γραμμή; καί φθοράν ούκ όλίγην, πρό πάντων, όταν ή ταχύ
της είναι μεγάλη.

Ύπό γεω.ΙογιχΙρ· t.toi-tx άπό Πειραιώς μέχρι Δερβενιού και 
άπό ’Γαθοπύργου μέχρι Πατρών, καθώς καί όλη σχεδόν ή 
γραμμή Κορίνθου—Άργους—Ναυπλίου, έκτός τοϋ διαμερί
σματος Άγιος Βασίλειος — Νεμέα (χιλιόμ. 28), δύναται νά 
θεωρηθή ώ; στερεά. Έν τούτοι; εί; μέρη τινά τοϋ διαμερίσματος 
τή; Κακής Σκάλας απαιτείται προσεκτική έπίβλεφι; τής γραμ
μής, πρός αποφυγήν δυστυχημάτων, άτινα, ώ; εκ τού ανωμά
λου καί άποκρήμνου τοϋ εδάφους, θά. συνέβαινον άφεύκτως, 
αν τυχόν έπήρχετο έκτροχίασίς τι; έκ τής καταπτώσεω; βρά
χων επί τή; όδοΰ. Καθ' όλα τά άλλα τό έδαφος, ώ; έκ τή; 
τιτανώδου; φύσεως του, είναι στερεότατο·/ καί δέν παρουσιά
ζει ιδιαιτέρας δυσκολία; ύπό τήν έποψιν τή; συντηρήσεως τής 

γραμμής.
Αί επιχωματώσει; (remblais), περί τήν έκτέλεσιν τών ό

ποιων δέν ε'λήφθη ίσως ή δέουσα διά τό μέλλον πρόνοια, θ’ ά- 
παιτήσωσι συμπληρωματικά; τινας έργασίας έπί τινα χρόνον.

Τό άπό χιλιομ. 165 μέχρι τή; στάσεως Πλατάνου μέρος 
τής γραμμής, τοϋ όποιου ή γεωλογική σύστασι; είναι όλως 
διάφορος (conglonicral COilipacle) είναι έπίσης στερεόν άν καί 
όλιγώτερον τοϋ πρώτου, καί παρουσιάζει δυσκολίας τή; αύτής 
φύσεως είς βαθμόν όμως μεγαλείτερον, δηλαδή καταπτώσεις 

ογκολίθων έπί τή; γραμμής, πρό πάντων έν καιρώ χειμώνος, 
δυναμένων νά παραβλάψωσιν αύτήν καί προξενήσωσι τήν έκ- 
τροχίασιν τής αμαξοστοιχίας. Ενταύθα απαιτείται πολύ με- 
γαλειτέρα έπίβλεύις ή έν τώ τμήματι τής Κακής Σκάλας, 
καθ' όσον έκ μικρά; μόνον έπισκοπησεως τή; παραλίας καί τών 
παρακειμένων λόφων, καθ’ όλον τό μήκος τής γραμμής, εν
νοεί τις ευκόλως, οτι ή κατάπτωσι; τών ογκολίθων δέν είναι 
ασυνήθη; εις τό μέρος εκείνο. Άπό τού χιλιομ. 170 αρχίζει έν 
μέρει ή αργιλώδης φύσις τοϋ εδάφους, ήτις ύπόκειται είς ά θά 
συνοψίσω κατωτέρω άτοπα. Έκτός τοΰ μέρους τούτου, ύπό 
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τήν έποψιν τής συντηρήσεως, δέν παρουσιάζονται λοιπόν καί 
έδώ δυσκολίαι ίδιαίτεραι ■

Τουναντίον άλως συμβαίνει διά το τμ.ήμζ Καμάραις—Ψα· 
θόπυργο; τής γραμμής Κορίνθου—1 Ιατρών, καθώς ζαι δια τό 

τμήμα "Αγιος Βασίλειος—Νεμέα (χιλ. 27 — 38) τής γραμ
μής Κόρινθου—Ναυπλίου. Έδώ αΐ γεωλογικαί δυσκολία·, εί
ναι σπουδαία ι ώς έκ τής αργιλώδους φύσεωςτοΰ εδάφους, δπερ 

απαιτεί, πανταχοϋ όπου τοϋτο απαντάται έν ταΐς έργασίαις, 
σπουδαία έξασφαλιστικά έργα διά τήν διατήρησιν αύτοΰ κατά 
τών ατμοσφαιρικών έπηρειών καί τών υπογείων ύδάτων. άτινα 

συνήθως παρασύρουσι καΐ κατακρημνίζουσι τάτοιαύτης φύσεως 
εδάφη.—Καΐ τά εξασφαλιστικά ταϋτα έργα δέον νά γίνωσιν 
ευθύς έξ αρχής, όπως εγκαίρως προληφθή ή κίνησις τοϋ εδά
φους, ήτις δυσκόλως σταματά άφοΰ άπαξ άρχισα,' έδώ δυ
στυχώς, όχι μόνον ούδεν.ία έλήφθη πρόνοια διά τήν στερέωσιν 

τών παρειών τών έπιχωματώσεων (tranches), άλλά καί τά έκ 
τούτων προερχόμενα χώματα μετεχειρίσθησαν είς τήν έκτέλε- 
σιν τών έπιχωματώσεων (reuihlaisi, έξ ού τά ρήγματα, αΐ κα
θιζήσεις καΐ απορροφήσεις τοϋ έπιχαλικώματος, άτινα παρα
τηρούνται εις έκεϊνα τα μέρη τής γραμμής. Αί αύλακες, τάς 
όποιας παρατηρεί τις έπί τών παρειών όλων έκείνων τών έκ- 
χωματώσεων καί έπιχωματώσεων είναι οί πρόδρομοι βεβαίων 

καταπτώσεων καί δυσκολιών διά τό μέλλον. Εί; πολλά μέρη 
επίσης, τά διά τάς επιχωματώσεις αναγκαία χώματα έλήφθη· £ 

σαν πολύ πλησίον τής γραμμής, καί ήδη τά είς τά άφεθέντα 
κενά λιμνάζοντα ΰδατα καθίστανται έπαπειλητικά δι αυτήν 
δέν ένόησα δέ διατί είς τά άνω μέρη τών ύποβασταζόντων 

τάς επιχωματώσεις τοίχων δεν ύπάρχουσιν όπαί έπιτρέπουσαι 
τήν εκροήν τών διερχομένων διά τοϋ έπιχαλικώματος ύδάτων.

Ένταϋθα, ώς καί είς τα προμνημονευθέντα ανάλογα μέρη 
τής γραμμής Κορίνθου—Ναυπλίου, έπί πολυν έ'τι χρόνον θά 
παρουσιάζονται έργασίαι καί δυσκολία·, περί τήν συντήρησιν, 
ώστε έκτος τών έξόδων τής έπιβλέψεως, αναγκαίας έπίση; είς 
έκεϊνο τό μέρος, καί ή συντήρησες θά άπορροφά ποσά Ο’ύχί εύ- 

καταφρόνητα.

1’έλος ύπάρχουν δύο ή τρία μέρη τής όδοϋ, είς έκεϊνο έπί
σης τό διαμέρισμα, όπου οΐ χείμαρροι δύνανται νά παρασύοωσι 

μέρη τινα τής γραμμής, μετά ραγδαίαν ιδίως βροχήν καί άτι
να, έν -.οιαύταις περιστάσεσι, χρηζουσιν επίσης ιδιαιτέρας έπι
βλέψεως.

Το άνω μέρος τής γραμμής (superstructure) εύρίσκεται έν 
γένει είς καλήν κατάστασιν, καθ ' όσον τουλάχιστον τοϋτο έξαρ- 

τάται απο τήν τρέχουσαν ύπηρεσίαν τή; συντηρήσεως. Έν 
τούτοις καλόν θά ήτο, οΐ στρωτήρες νά είναι κεκαλυμμένοι καθ ' 
ολοκληρίαν ύπό τοϋ έπιχαλικώματος, ίνα άποφύγουν ούτω τήν 
βεβαίάν φθοράν εί; ήν ύπόκειναι ώς έκ τή; κλιματολογικής 
φύσεως τοϋ τόπου μας. Ό λόγος, ότι ή διάβασις τών ξένων 
έπί τής γραμμή; διασκορπίζει τό έπιχαλίκωμα. κρύπτει τού; 
ήλου; οιτινε; συγζρατοϋν τάς σιδηράς ράβδου; έπί τών στρω
τήρων καί καθιστά ούτω δυσκολωτέραν τήν έπίβλεψιν αύτών, 
δέν είναι νομίζω επαρκή;, διά νά. άφίενται οί στρωτήρες, τών 

όποιων ή δαπάνη είναι σημαντική, είς τήν διάκρισιν τών ατμο
σφαιρικών έπηρειών άλλως τε καί κινδυνεύουν νά καοϋν ύπό 
τ-ής έστία; τής άτμαμάξης (χιλιόμ. 26.700). Είς μέρη τινά 
τή; γραμμή; (χιλιόμ. 16,2- 25,1 — 25,6—53,2—51,8 και 
άλλα) παρετηρησα μάλιστα, ότι καί αί πλάγια·, πλευραί τών 
στρωτήρων δέν καλύπτονται ύπό τών χαλίκων, τοϋθ'δπερ, 

έκτος τή; καταστροφής, ήν ύφίστανται αύτοΐ οί στρωτήςες, 
διευκολύνει καί την κατά μήκος υ.ετατόπισιν τής γ;αυ.υ.ής. ή- 
τ·.ς παρουσιάζει ούκ ολίγα καί σπουδαία άτοπα.

11 ρέπει έπίση,; νομίζω νά καταπολεμηθώ ή τάσις, τήν όποιαν 
έχουν οΐ έργάται νζ αναμιγνύουν είς τό έπιχαλίκωμα χωμα- 
τώόει; ύλας, αίτινε; προϊόντος τοϋ χρόνου θά τώ άφήρουν τά; 
διά. τήν διατήρησιν τής γραμμή; άναγκαια; ιδιότητας, άς 

τοϋτο ζέκτηται (χιλιόμ. 23,6— 59,0 κλπ.)
Δεν γνωρίζω ποιοι ήσζν οί όροι τής συγγραφή; τή; πραγ

ματευόμενη; τήν κατεργασίαν (fabrication) τών ράβδων έν 
τούτοις αναφαίνονται ήδη ελαττώματα τινα (χιλ. 1-1,816). α- 
τ'·να δέν παρατηρούνται συνήθως εί; ράβδου; χαλύβδινα; νεω- 
στί ζατεργασΟείσα;
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Άλλάτό ζήτημα, έπί τοΰ όποιου πρό πάντων νομίζω αναγ
καίου νά επισύρω τήν προσοχήν τοΰ κ. Διευθυντοΰ, ώς σπου
δαιότατου διά τήν διατήρησιν τής όδοΰ έν καλή καταστή
σει, είναι τό τών αρμών (joints', οίτινες είσί τα μάλλον α
σθενή σημεία τής γραμμής καί ώ; έπι τό πολύ δέν εύρίσκον
ται έπί τής αύτής καθέτου έπί τής γραμμής (ne sont pas d' 
equerre). Τοΰτο κυρίως παρατηοεϊται είς τό πρώτον τμήμα, 
καί ιδίως είς τό διαμέρισμα τής Κακής Σκάλας, όπου ή δια

φορά (ολίγον πρό τοΰ χιλιομ. 59,2) φθάνει μέχρι; ένός μέτρου. 
Οί αρμοί δέν εύρίσκονται πλέον μεταξύ τών μετάλλινων έδοών 

καί τών μικρών άπεχόντων στρωτήρων, οίτινες έλαττόνουν τό 
άτοπον τοΰ porta a faux- ούτω π. χ. περί τό -χιλιομ. 57,600 
αί έ'δραι, μεταξύ τών όποιων έπρεπε νά εύρίσκεται ό άρμ.ός, 
έ/ουσιν ούτω j καί περί τό χιλ. 59,400 έτι πλέον

“ι Γ ί Κατ' άρχάς υπέθεσα, ότι ή διαφορά αΰτη 

προήρχετο κυρίως έκ τής κινήσεως τών αμαξοστοιχιών είς τάς 

μικρών ακτινών καμπύλα;, αΐτινες είσίν έπισεσωρευμέναι είς 
τό μέρος έκεϊνο τής γραμμής, καί τότε ή έξωτερική σειρά τών 
ράβδων ώφειλε νά προχωρή σχετικώς πρός τήν εσωτερικήν 
άλλά τοΰτο δέν έπαληθεύει πανταχοΰ. Είς το διαμέρισμα Με
γάρων — Κόρινθου π. χ. παρατηρίϊται, ότι καθ’ όλον τό μήκος 
τής γραμμής, ή μία σειρά τών ράβδων, πάντοτε ή αύτή, προ
χωρεί σχετικώς πρός τήν άλλην. Έκ παρατηρήσεως δέ δλως 

τυχαίας, τήν όποιαν έκαμα παρά [τόν σταθμόν Ανω Λιόσια 
(πρός τήν ’Ελευσίνα, ολίγον πρό τής πρώτης μικρά; γέφυρας, 
καί πρός τό άντίθετον μέρος, ολίγον πρό τής αιχμής τήςκλει- 
δός), οπού έπί εύθυγράμμου μέρους τής γραμμ.ής εύρίσκονται 
δύο παράπλευροι ράβδοι ίπαισθητώς άνισοι (ή διάφορά άνέρ- 
χεται είς 50 ύφεκατοστόμ.), έχω λόγους νά νομίζω, οτι καί 
οί τό πρώτον τοποθετήσαντες τήν γραμμήν δεν είναι εντελώς 
ξένοι είς τό περί ού ό λόγος άτοπον. Ή ιδέα μου δέ αύτη έπι· 
βκιοΰται έν μέρει καί έκ τοΰ ότι έν τοϊς σταθμοί; τό άτοπον 
τοΰτο δέν παρατηρεϊται.

Τό δια τήν διαστολήν τοΰ μετάλλου άφεθέν διάστημά με
ταξύ δύο παρακειμένων ράβδων, είς άλλα μέρη είναι πολ.υ 

ευρύ, καί είς άλλα όλως ανεπαρκές· είς τοΰτο συνέτεινε βεβαίως 
καί ή κίνησις τών ράβδων, δύναται δέ νά ταϊ: έπιφέρη βλά- 
βα; ούχί μικράς.

ΙΙροκειμένου περί γραμμ.ής, άς μοί έπιτραπή έν τελεί, κ. 
Διευθυντή, νά επισύρω την προσοχήν ήμών καί είς τό ζήτημα 

τοΰ προσωπικού τής γραμμής, καί ιδίως τοΰ τών φυλάκων, 
οίτινες νομίζω δέν έχουν ακριβή συναίσθησιν τών καθηκόντων 
καί τής εύθύνης, τήν όποιαν φέρουν. Καθ' δλον αύτό τό διά
στημα τής έπί τής γραμμής διαμονής μου, ούδέ είς φύλαξ μοί 
ηρώτησεν, έν τινι δικαιώματι περιφέρομαι πεζή έπί τής γραμ
μής, ήτις ώς έκ τούτου κατήντησε πλέον ή δημοσία οδός. 
Έδέησεν έγώ νά έρωτήσω τόν φύλακα Τελώνην (χιλιόμετρον 
162,6 — 166) διατί δεν μοΰ ζητεί τήν άδειαν τής έπί τής 

γραμμή; κυκλοφορίας, καί διατί δέν καταγγέλλει τούς διερ- 
χομένους έπ αύτής’ είς ταΰτα μοί άπεκρίθη «ρι'ι.τωι; jiiic .τ«φ- 

>·ο,υ· to ballast /ιί τά ί·αοόήιιατό rt.o·» άπόκρισις, ήτις δεικνύει 
τρανότατα, οτι ό φυλά; ούτος έχει πολύ μικρήν συναίσθησιν 

τών καθηκόντων του καί τής σημασίας τών κανονισμών, ών 
ή τήρησις τω ένεπιστεύθη.

Οί εργοδηγοί, δι' ού; λόγου; άνέφερα έν τή έκθέσει μου, 
πρέπει νά διατρέχωσι πεζή το διαμέρισμά των, δσω τό δυνα
τόν συχνότερον, τουλάχιστον τρις ή τετράκις τοΰ μηνάς, διότι 
δέν νομίζω οτι. όταν ό εργοδηγό; άναχωρήσγ, έξ Αθηνών μέ 
τήν αμαξοστοιχίαν τρία, φθάση μέχρι Μεγάρων, καί ε’πανέλ.θη 

εί; Αθήνας μέ τήν αμαξοστοιχίαν δύο τή; αύτής ήμέρας, δέν 
νομίζω, λέγω, ότι άντελήφθη τής εργασίας, ήτις γίνεται έπί 
τοϋ διαμερίσματος του, καί τών έλ.λείψ-ων, τά; οποίας παρου
σιάζει τοΰτο. Είδον μάλιστα μετ' έκπλήξεω;, ευρισκόμενος έπί 
τής άτμαμάξης τής αμαξοστοιχίας 203 τής 2'ι 'Ιουνίου άπό 
Κορίνθου είς Ναύπλιον, τον άτμαμαξοδηγόν νά σταματά τήν 
αμαξοστοιχίαν fen pli'ine voie'i είς τό χιλιόμ 8.400 όπου ή 

γραμμή έχει ανωφέρειαν 16 χιλιοστών. Εί; τήν έρωτησίν μου. 
διατί ή στάσις είς τόσω δύσκολ.ον μέρος, ό άτμαμαξοδηγό; μοί 
άπεκρίθη. ότι στέκει διά νά καταβή ό εργοδηγό; τοΰ διαμε
ρίσματος.
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ΙΙαράρτημ.*  II. — Λεοργάνωσες τής ύπηρεσίας 
τής γραμ-μ-ής έν τω τερώτω τμ.ήμ.7.τε (ΐΐεε- 
ραεεύς-Κόρενϋος χελ. 1ΟΟ) ζαί σχετεχύς 
προΰπολογ6βμ.ής.

Τό προσωπικόν τής έπιβλέψεως καί συντηρήσεω; τή;γραμ- 

μής έν τώ πρώτω τμήματι τοϋ συμπλέγματος (ΓΙειραιεύς-Κό- 
ρινθος) περιλαμβάνει σήμερον (Μάιο;) :

Ένα μηχανικόν τμηματαρχην μέ μισθόν μη-
νιαϊον.....................................................................δραχμών 600.00

Ένα γραμματέα τοϋ μηχανικού δραχ. . » 150.00
610.00

’Εννέα άρχιεργάτα; (υπολογίζω 25 ημερών

έργασίαν κατά μήνα)............................................... » 1,111.00
Είκοσι καί οκτώ όδοφύλακε; .... » 2,520.00
Δέκα φύλακες ισόπεδων διαβάσεων ... » 240.00
Τεσσαράκοντα καί τρεϊ; έργάτας όδοτηοητά; » 3,456.00
’/3 τοΰ μηνιαίου μισθού 7 στασιαρχών. . » 235.00

Έν όλω κατά μήνα. . . . δραχ. 8,922.00
Τουτέστι κατ’ έτος καί χιλιόμετρου ’*= 1 070 δραχμ.

(Αί σημερινά·, πραγματικαί δαπάνα·, τοΰ πρώτου διαμερί
σματος ανέρχονται είς 1200 δραχμά; περίπου).

Κατά τήν προτεινομένην έν τή έκθέσει μου διοργάνωσιν, οί 
έργοδηγοί έςαρτώνται άπ’ ευθείας άπό τήν κεντρικήν διεύθυν- 

σιν, καί κατχ συνέπειαν ό μηχανικός τμηματάρχη; μετά τοΰ 
γραμματέως του καταργοΰνται. Οί φύλακες τής γραμμή; καί 
τών ισόπεδων διαβάσεων κ.αταργοΰνται επίσης. Οί άρχιεργά- 

ται γίνονται 111 καί οί έργάται 10 (μέ τήν έπιφύλαζιν, νά έ- 
λαττωθή ακόμη είςτό μέλλονό αριθμό; ούτος, όταν τό προσω
πικόν μορφωθή καί έςοικειωθή μέ τήν έργασίαν τή; συντηρή- 
σεως). Εί; τούς στασιάρχας. περί ών αλλαχού θά πραγματευθώ 
προκειμένου περί τής κυρίως έκμεταλλεύσεως, θ' άφαιρεθή ή 
έπίβλεψι; τοϋ παρά τήν στάσιν αυτών μέρους τής γραμμής, 
ούτως ώστε τό προσωπικόν τή; συντηρήσεω; ζαί έπιβλέψεως
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διά τό πρώτον τμήμ.α περιορίζεται είς
Δύο έργοδηγοϋςμέ μισθόν μηνιαΐον 250 δρ. έκαστος 500.00 

Δέκα άρχιεργάτα; μέ ημερομίσθιον 4.90 . . . 1,225.00
Τεσσαράκοντα έργάτας μέ ημερομίσθιον 3.25. . 3,250,00

Έν όλφ κατά μήνα Δραχ. 4,975.00 
ν · ν » - · 4975x12 »ο"7χτοι ζατ έτος και χιλιθ[Λΐτρον —=ον / όραχίΛζς.

Διά τόν προϋπολογισμόν τούτον μετεχειρίσθην τά σήμερον 
έν χρήσει ήμερομίσθια ζαί μισθούς, άλλά νομίζω, ότι οί μισθοί 
τών έρχοδηγών, οίοι τουλάχιστον είναι ούτοι σήμερον, δυνά- 
μενοι νά θεωρηθώσι μάλλον ώ; άρχιεργάται παρά ώς έργοδη
γοί, είναι σχετικώ; μεγάλο·.· τό ημερομίσθιον τοϋ άοχιεργάτου 
σχετικώ; πρός τό τοΰ εργάτου είναι έπίσης ύπερβολικόν.

Άς μοί έπιτραπή δ' ενταύθα νά έκφράσω τήν ιδέαν μου, 
ότι ότανέξασκηθή τό προσωπικόν'περί τήν έργασίαν τή; γραμ
μής, καί δυνηθώμεν ασφαλώς νά έκλέξωμ.εν τού; νοημονεστε- 
ρους καί μάλλον πεπειραμένους έργάτας, εύχή; έργον θά ήτο 
κατά τά άλλαχοΰ γινόμενα νά σχημ.ατίσωμεν έζ αυτών προσω
πικόν μόνιμον διά τήν υπηρεσίαν τή; γραμμή;, μέ μισθόν μη
νιαίου, καί συνδεδεμένον πρός τήν εταιρίαν διά τής έλπίδος. 
ότι μετά τινα έτη, ό έργάτης Οά δυνηθή ν' άποσυρθή τής ερ
γασίας, καί εύρη άνακούφισίν τινα έν μικρή συντάςει, τήν ό
ποιαν ή έταιρία θά τώ έζησφάλιζεν άναλόγω; τοΰ μισθοΰ του 
Τότε 'ίσως οί έργάται Οά ήδύναντο νά πληρωθώσιν όπως αλ
λαχού πρός δρ. 75 κατά μήνα καί οί άρχιεργάται τό πολύ 
πρό; δραχμά; 100.

Ιδία δέ δέον να καταβληθή πάσα προσπάθεια έκ μέρους τών 
αρμοδίων, όπως μορφωθή καί σχηματισθή προσωπικόν τοΰ τό
που, προσωπικόν ελληνικόν ανώτερου καί κατώτερον, διότι τούτο 
θεωρώ ώ; κύριον καί απαραίτητον όρον διά τήν οικονομικήν 
διαχείρισιν έν γένει τών σιδηροδρομικών γραμμών μα;.

Πχράρτημ.χ III. — Εκτέλεσες τών έργων 
τής συντηρήσεως.

II εργασία τή; συντηρήσεω; τή; γραμμής δύναται νά έκτε- 
λεσθή κατά δύο κυρίως συστήματα.
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1) Σωτήρι/σις χατ <ϊ>·αζήτησυ· (Entretien en recherche). 
— Γο τής συντηρήσΐωι; χατ <όν/£//π/σο·, ένώ ή iffWiicL Ιχ.~1· 
λειται άνευ προγράμματος καί προηγούμενης μεθοδική; διορ- 
γανώσεως. Αί ομάδες μεταφέρονται άφ' ενός εΐ; έτεοον σημεϊον 
τοϋ τμήματος τής όδοΰ. ούτινο; ή συντήρησι; ταϊ; είναι ανα
τεθειμένη, άναλόγως τών άναγκών, τά; όποιας παρουσιάζει 
τοϋτο, έπιδιορθοϋσαι τά έλλειπή μέρη τής γραμμής καί άντι- 
ζαθιστώσαι τά βεβλαμμένα, καί ιδία τού; στρωτήρα;.

<I‘atr0[itro>‘ -.Ιεονίχτημα tei· σνατήματος.— Έκ πρώτη; δ· 
ύεως τό σύστημ.α τοϋτο παρουσιάζει τό πλεονέκτημα, ότι πε
ριορίζει τήν εργασίαν εί; τά μέρη εκείνα τής γραμμής, όπου 

αυτή καθίσταται τώ οντι αναγκαία, καί επιτρέπει τήν άντι- 
κατζστασιν τών βεβλαμμένων μόνον και έφθαρμένων μερών 
αυτής, πλεονέκτημα, όπερ δύναται νά θεωρηθή ώς αρκετά 
σπουδαϊον, άν λάβη τι; ύπ’ όψιν τήν παραδεδεγμένην πλέον 
σήμερον άρχήν, ότι δηλαδή «όσω όλιγώτερον θίγεται ή γραμ
μή. τόσω καλλίτερα είναι αύτη» (inoins on louche a la voie. 
ineilleure elle esl).

Μειονεκτήματα τοϋ ονστήματος.— Αλλ’ έαν τις έξετζσγ έκ 
τοϋ σύνεγγυς τό ζήτημα, και πρό πάντων άν ακολουθήσει έπί 
τινα χρόνον τήν έργασίαν τών ομάδων έν τή συντηρήσει τών 
γραμμών, δέν θά βραδύνη, νά πεισθή, ότι τό φαινόμενου τοϋτο 
πλεονέκτημα είναι μάλλον μειονέκτημα, διότι οίέργάται,αναγ
καζόμενοι νά εύρίσκωνται ότέ μέν εΐ; τοϋτο ότέ δέ είς έκεϊνο 

τό μέρος τοϋ διαμερίσματος των, χάνουσι χρόνον ούκ ολίγον, 
οστι;, καί μόνο; αυτό; άν ληφθή ύπ’ όψιν, συντείνει εΐ; τήν 
αύξησιν τών δαπανών τή; συντηρήσεως. Άλλ’ έκτο; τούτου 

οί έργάται αναγκάζονται πολλάκις νά έγκαταλείπωσι τήν μίαν 
έργασίαν, δι άλλην πλέον κατεπείγουσαν, άφίνοντε; άτελή τήν 
έπιδιόρθωσιν τών διαφόρων μερών τής γραμμής, τα οπαία πα
ρουσιάζουν ούτω συνεχείς ελλείψεις, καί άναγζάζουσι τήν όμά 
δα νά στρέφη συχνά τήν εργασίαν τη; περί τά αύτά σημεία 
τής όδοΰ, ούτω; ώστε ή άρχή «όσω όλιγώτερον θίγεται ή 

γραμμή, τόσοι καλλίτερα είναι αύτη», τήν όποιαν έφαίνετο έ- 
ςυπηρετοϋν τό σύστημα τοϋτο τή; συντηρήσεως κατ άναζή- 

σιν, στρέφεται όλω; κατ αύτοΰ. Άλλά καΐ τήν εργασίαν τών 
ομάδων έν τώ συστήματι τούτω, δέν δυνάμεθα ν’ άκολουθη- 
σωμεν καί έξελέγξωμεν τελείως· άν δέ έπιπλήξωμεν τούς έρ- 
γάτας διά τήν άτελή έργασίαν, ήτις παρατηρεϊται είς τά διά
φορά μέρη τής γραμμής, δικαιολογούνται ούτοι λέγοντ·;, ότι 
ήναγκάσθησαν νά στρέψωσι τήν έργασίαν των είς άλλο επισφα
λέστερου μέρος αύτής, καί ν’ άφήσωσιν έκεϊ έλλειπή τήν έπι- 
διόρθωσιν. Έπίση; ή διά τών μικρών οχημάτων μεταφορά 
τοΰ διά τήν συντήρησιν αναγκαίου υλικού έν τω συστήματι 
τούτω, καθίσταται πολύ δαπανηρά, διότι έκτο; τοΰ ότι τά ση
μεία τή; γραμμή;, είς ά γίνεται ή μεταφοράαύτη, άλλάσσουν 
συχνά, καί τά μικρά οχήματα δέν είναι πάντοτε πλήρη. Η 
άντικατάστασις τών διαφόρων συστατικών μερών τής γραμμή; 
καί ιδία τών στρωτήρων βραδύνει ε’νίοτε, καί ούτω σηπόμενοι 
ούτοι καθίστανται επιβλαβείς, έπιφέροντες φθοράν ταχυτέραν 
εί; τά λοιπά μέρη τή; όδοΰ. Εκτός τοϋ ότι δέ ή μεμονωμένη 

άντικατάστασις ενός στρωτήρο; καθίσταται αύτή καθ έαυτην 
δαπανηρά (είς τους μεσημβρινούς Γαλλικούς σιδηροδρόμους ή 
δαπάνη τής μεταφοράς διά τοΰ μικρού οχήματος καί τή; άν- 
τικαταστάσεως ενός στρωτήρο; άνέρχεται είς δύο περίπου δραχ

μής καί ενίοτε τρεις, όταν τό έπιχαλίκωμ.α προέρχεται έκ τε
θλασμένων λίθων |pierre casseej, ένώ αί δαπάναι τής όλης 
άντικαταστζσεως τής γραμμής ανέρχονται είς δραχ. 2.50 δι 
έκαστον μέτρον αύτής), ή άντικατάστασις, λέγω, ενός στρωτή
ρας, κατζστρέφουσζ τήν ισορροπίαν τών μεταξύ τών ράβδων 

καΐ τών στρωτήρων άντιστάσεων, έπιφέρει καί τών παρακει
μένων στρωτήρων τήν φθοράν, καί καθίσταται ούτω επιβλα
βής είς τήν έν καλή καταστήσει διατήρησιν τής όλης οδού.

Έν γένει δέ ή γραμμή καταπίπτει μικρόν κατά μικρόν, 
καθίσταται επικίνδυνο; εί; τήν κυκλοφορίαν τών αμαξοστοι
χιών, ούτως ώστε ή γενική άντικατάστασις της, δεν βραδύνει 
νά έπιβληθή άφ’ έαυτής.

2) Συνεγής συντήρησα; χαζά τμήματα xai περιόδους (Έη· 
(retie.il suivi et periodiquej. — Αί άνωτέρω έλλείψεις καί 
πραγματικά μειονεκτήματα τοϋ συστήματος τή; συντηρήσεως

retie.il
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κατ’ άναζήτησιν (enlrelien en recherche) εξαφανίζονται 
διά της χρήσεως έτέρου συστήματος, τοϋ κατά τμήματα χαι 
.ττμιόόονς (enlrelien suivi el periodique). Έν τώ συστήματι 
τούτφ τό μήκος τής γραμμής, ούτινος ή συντήρησις άνετέθη 
είς μίαν ομάδα, υποδιαιρείται είς δύο ή τρία μικρότερα μέρη, 
άναλόγως τής παραδεδεγμένης περιόδου. ΊΙ έτησία εργασία 

τής όμάδος στρέφεται κυρίως περί τήν συντήρησιν καί εντελή 
άντικατάστασιν τώ/ {φθαρμένων υλικών ένός έκαστου έξ αύ
τών, είς τρόπον ώστε νά δυνηθή τό μέρος τοΰτο τής γραμμ.ής 
νά περιμείνη τήν περιοδικήν επάνοδον τής έργασίας περί αύτό. 
μετά τήν άνάλογον συντήρησιν καί άντικατάστασιν καί τών 
άλλων ύπολειπομένων μερών τοϋ τμήματος, ούτινος ή συντή
ρησες είναι άνατεθειμένη μια όμάδι. Ενδέχεται βεβαίως νά 
παρουσιασθώσι περιστάσεις όλως έκτακτοι, τάς όποιας δέν δύ- 

ναταί τις νά προίδη, καί αναγκάσουν τήν ομάδα νά στρέψη 

έκ νέου έπί τινα χρόνον τήν έργασίαν της είς τό πρώτον έκεϊνο 
μέρος τοϋ διαμερίσματος της, πρό τοϋ τέλους τής τελείας συν
τηρήσεως καί άντικαταστάσεως τών ύπολειπομενων άλλων με
ρών, άλλά τοΰτο είναι εργασία όλως έκτακτος καί δυνάμεθα, 
νομίζω, νά τήν παραλείψωμεν ένταΰθα. Ούτω, άντί τών με
ρικών καί σχεδόν απροόπτων επιδιορθώσεων, είς άς περιορίζε
ται σήμερον ή εργασία τών ομάδων, θά ήρχιζον αύται εργα
ζόμενα·. έξακολουθητικώς καί κατά συνέχειαν, άπο τοϋ ένός μέ
χρι τοϋ έτέρου άκρου τοϋ τμήματος, ούτινος ή συντήρησις ταϊς 

έκτελοϋσαι ούτω συστηματικήν καί τε- 

τής όλης γραμμής.
τοΰ συστήματος.— I ά πλεονεκτήματα. τα 

σύστημα τοΰτο τής συντηρήσεως είναι 
μεταφοράς τών έργατών, αφ ενός εις 

ς γραμμής, προερχόμενη απώλεια τοϋ χρό- 
·. πλέον, καί ή εργασία είναι ταχύτερα καί 
τών μικρών οχημάτων μεταφορά τών υλι

κών τής συντησήσεως είναι οίκονομ.ικωτέρα, διότι ή φόρτωσες 
αύτών είναι πλήρης- ή έπίβλεψις καί έξέλεγξις τής έργασίας 
καθίσταται εύκολωτέρα καί άποτελεσματικωτέρα, καί έν γίνει 

είναι άνατεθειμένη, 
λείαν έπιδιόρθωσιν 

Π.Ιιονεχτήιιατα
vr.oiv. παρουσιάζει 
καταφανή. Η έκ 
έτερον σημεϊον τής 
νου, δέν ύφίστατα: 
τελειότερα' ή διά ·

το
-ής

όλα τά μειονεκτήματα τοϋ συστήματος τής συντηοήσεως κατ’ 
άναζήτησιν εξαφανίζονται ένταΰθα. Τό σύστημα τοΰτο, πρό 
πάντων, εξυπηρετεί πληρέστατα τήν άρχήν «όσω όλιγώτερον 
θίγεται ή γραμμή, τόσω καλλίτερα είναι αΰτη,» άφοϋ ή κυρία 

εργασία τής συντηρήσεως, μετά δύο μόνον ή καί τρία έτη, άνα
λόγως τής παραδεδεγμένης περιόδου, στρέφεται περί τό αύτό 

σημεϊον τής γραμμής. Αλλά καί ή δαπάνη τής άντικαταστά- 
σεως ένος στρωτήρος έν τώ συστήματι τούτφ έλαττοΰται έπαι- 
σθητώς, άν ή όμάς προβαίνη είς τήν έργασίαν τής άντικατά- 
σεως ώς έςής- προχωρεί αύτη σκάπτουσα τήν γραμμήν καί ά- 
να,ητοϋσα τους βεβλαμμένους καί σεσηπότας στρωτήρας, μέ- 
χρις ού άποκαλυψει αριθμόν δυνάμενον ν’άπασχολήση αύτήν 

έπι μίαν ολόκληρον ήμέραν τήν επαύριον έπανέρχεται μέ τό 
μικρόν όχημά της πλήρες νέων στρωτήρων, δι’ ών αντικαθιστά 
τούς έφθαρμένους παλαιούς, τους όποιους λαμβάνει μεθ’ έαυ- 
τής τό έσπέρας έπιστρέφουσα. καί φέρει είς τήν αποθήκην τών 
έφθαρμενων ύλικών άν δέ λάβη τις ύπ ’ όψιν, όπως είπον τοΰτο 
άνωτέρω, ότι ή δαπάνη τής μεμονωμένης άντικαταστάσεως 
ένός στρωτήρος δύναται νά ύπερβή τάς δύο δραχμάς, ένώ ή 
δαπάνη τής όλης άντικαταστάσεως τής γραμμής, δεν ύπερ- 
βαίνει τάς 2,50 δραχμάς κατά γραμμικόν μέτρον (ομιλώ 

περί τών μεσημβρινών Γαλλικών σιδηροδρόμων, διότι δέν γνω
ρίζω τάς παρ’ήμϊν άναλόγους δαπάνας), δέν θά βραδύνη νά 

πεισθή, οτι ό τρόπος ούτος τής έργασίας τής συντηρήσεως, 
πλησιάζω·/ μάλλον τήν γενικήν άντικατάστασιν, παρουσιάζει 
πραγματικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά τήν οικονομικήν συν
τήρησε·/ τών όδών μας.

Μίιονίχτημα τοΰ συστήματος. — Τό μόνον μειονέκτημα, τό 
οποίον τό σύστημα τοΰτο φέρει μεθ’έαυτοϋ, έγκειται είς τό 
ότι ενδέχεται έν τή άντικαταστάσει νά τεθώσιν έν άχρηστία 
ύλικά, τά οποία θά ήδύναντο ίσως άκόμη νά χρησιμεύσωσιν 
έπί τινα χρόνον, άν δέν έθίγετο είς έκεϊνο τό μέρος ή γραμμή. 
Εις τους εργοδηγούς καί άρχιεργάτας άπόκειται νά έςετάζωσι 

μετά προσοχής τά έφθαρμένα ύλικά καί μεταφέρωσιν είς τάς
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άποθήκας εκείνα μόνον έξ αύτών, τα όποια βεβαίως δεν δύ

νανται πλέον νά χρησιμεύσωσι.
3) Έχ.Ιογη τοϋίτεοου τωνσυστημάτων τούτων. — Ή έκλογή 

τοΰ ετέρου τών δύο τούτων συστημάτων τής συντηρήσεω; τής 
γραμμής, δέν είναι βεβαίως δύσκολος δι ’ όντινα ζέζτηται 
έστω ζαί μικράν ζαί ατελή ιδέαν τών άρχών, αϊτινε; έν γένει 
εφαρμόζονται σήμερον περί τήν έζτέλεσιν, οϊας δήποτε βιομη
χανική; εργασία;, έν ή οί διευθύνοντες αύτίρ έπιζητούσι κυ
ρίως ζαί κατά πρώτιστον λόγον τά μέσα, δι’ ών ή έργασια θά 
επιτευχθή τελειότερα ζαί ταχύτερα, δηλαδή οϊζονομιζωτέρα. 
Πρός τοΰτο απαιτείται κυρίως ακριβής άντίληψις καί τελεία 
γνώσις τής εργασίας, ϊνα δυνηθώσιν εκείνοι. εις ούς είναι ανα
τεθειμένη αύτη, νά προβώσι μεθοδικώ; ζαί ασφαλώς είς τήν 

έζτέλεσιν της, άζολουθοΰντες πρόγραμμα λογικόν ζαί έσκεμ- 
μένον, τό όποιον έκ τών προτέρων έχάραξαν είς αύτούς οί δι- 

ευθύνοντες τήν έργασίαν.
Καί ευκόλως εννοεί τις, ότι τό μάλλον έν αρμονία μέ τάς 

άρχάς ταύτας σύστημα έκτελέσεως τών έργων τής συντηρή- 
σεως σιδηροδρομικών γραμμών, είναι τό τής συνεχούς συντη
ρήσεως κατά περιόδους ζαί τμήματα. Τώ όντι εν τώ συστή- 
ματι τής συντηρήσεω; κατ’ άναζήτησιν, ή εργασία τών ομά
δων παρουσιάζει χαρακτήρα μάλλον μεταβλητόν, έχει τι τό 

απρόοπτον, όπερ άντίκειται είς τήν μεθοδικήν διοργάνωσιν περί 
τήν έζτέλεσιν τής εργασίας, ζατα τήν όποιαν οί διευθύνοντες 

δίν δύναται νά πμσ'ίδωσι τάς άνάγκας τής εργασίας, καί έν 
γνώσει νά χαράξωσι μεθοδικόν πρόγραμμα, έπί τοϋ όποιου βα
σιζόμενοι οί έργάται,εί; ου; ένεπιστεύθη αύτη, νά προβώσι βε
βαίως καί ασφαλώς είς τήν έζτέλεσιν αύτής.

Τούναντίον συμβαίνει έν τω έτέρω τών συστημάτων τής 
συντηρήσεως. ’Ενταύθα ή έργασια δεν παρουσιάζει τό απρόο
πτον καί κατεπεϊγον, όπερ παρουσιάζει τό πρώτον σύστημα- 
ή εργασία, τήν όποιαν αί ομάδες όφείλουσι νά έκτελέσωσιν έν 
ώοισμένω χρονίζω διαστήματι, είναι γνωστή έζ τών προτέρων, 
καί ούτω οι διευθύνοντες .-φοό.ά'-πουσι τά; άνάγκας αύτής, καί 
έν γνώσει χαράττουσι μεθοδικόν πρόγραμμα, έπί τοΰ όποιου 

βασιζόμενοι οί έργάται, είς ούς ένεπιστεύθη ή έργασια, ποοβαί- 
νουσι βεβαίως καί ασφαλώς περί τήν έζτέλεσιν αύτής.

Ή έκλογή λοιπόν τού κατά περιόδους ζαί τμήματα συστή
ματος (συνδυαζομένου μετά τού συστήματος τής συντηρήσεω; 
κατ ’ άναζήτησιν, τό όποιον θά είναι πάντοτε άναγκαϊον διά 
τά έπισφαλή μέρη τής γραμμής, τά δυνάμενα νά διακινδυνεύ- 
σωσι τήν περί τήν κυκλοφορίαν ασφάλειαν), επιβάλλεται ούτω; 
είπεϊν άφ’ έαυτής, προκειμένου περί οικονομικής συντηρήσεως 
τής γραμμής, διότι τό προσωπικόν, είς ο ένεπιστεύθη αύτη, 
γνωρίζει ακριβώς έκ τών προτέρων τήν έργασίαν, τήν όποιαν 

οφείλει νά έκτελέση καθ’ έκάστην, καί όπως είπον τούτο ανω
τέρω. ό όρος ούτος είναι απαραίτητος, προς άποφυγήν τών 
άστοχων κινήσεων καί τής άπωλείας τού χρόνου, ήν αύται 
συνεπάγονται, απαραίτητο; διά τήν οικονομικήν συντήοησιν 
τής οδού.

Ο όρο; ούτος, λέγω, τή; ακριβούς γνώσεως καί άντιλή- 

ψεω; τής εργασίας, ήν οφείλει τις νά έκτελέση, είναι απαραί
τητος διά τήν ταχεΐαν καί τελείαν έζτέλεσιν αύτής. Άλλά 
τούτο δέν αρκεί. Πρέπει πρό; τούτοι; ό εργάτης,είς όν άνετέθη 
ή έκτέλεσις τής έργασίας, νά είναι έξησκημένο; περί αύτήν, ίνα 
γνωρίζη ασφαλώς, πάθΐν άρζηται χαί ποΰ χατα.Ιή&ι, πρό; ά
ποφυγήν άπωλείας χρόνου καί χρημάτων κατά συνέπειαν. Τήν 
άναγκαίαν δέ ταύτην έςάσκησιν καί πείραν θ’ άποκτήση ό ερ

γάτης ασχολούμενος πάντοτε μέ τήν αύτήν έργασίαν, μέ τήν 
οποίαν, άν ούτο; είναι νοήμων ζαί φίλεργο;, δέν βραδύνει νά 
έςοιζειωθή εντελώς. Λύτη είναι ή ύπό τήν ονομασίαν «διαίρε- 
σις τής έργασίας» (division du travail) έν τή πλουτολογία 
γνωστή άρχή, ήτις παρέσχε τόσω σπουδαίας ζαί άληθεϊς ύπη
ρεσία; εί; τήν νεωτέραν βιομηχανίαν. Καί ζητώ συγγνώμην, 
ζ. Διευθυντή, άν τολμώ νά λάβω ώς παράδειγμα, πρό; εν
τελή ζατανόησιν τή; άρχής ταύτης, έργασίαν τινά είς ήν τυ- 
χαίως παρευρέθην κατά τήν έν τώ τρίτω τμήματι διαμονήν 
μου, καί έν ή καταφαίνεται τρανότατα ή έζ τή; μή τηρήσεως 
τών άρχών τούτων προζύπτουσα σπατάλη περί τόν χρόνον ζαί 
τά χρήματα.
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Πρόκειται περί τή; τοποθετήσεως μ.ιά; 8ιαστχ·;ρώτιω; (croi- 
sement) Wiliam s έν τή στάσει τής Αίγείρας. Οί στρωτήρες 
ζαι τά διά τήν τοποθέτησιν άπαιτούμενα λοιπά ύλικά έστά- 
λησαν άνεπεςέργαστοι, ζαι ούτω ή όμάς τοϋ διαμερίσματος, 
έν φ εύρίσκεται ή άνωτέρω στάσις, άνέλαβεν αύτή τήν επεξ
εργασίαν τοϋ διά τήν τοποθέτησιν αναγκαίου ύλιζοϋ. Εργα
σία, διά τήν όποιαν οΰδολω; ήτο αύτη παρεσκευασμένη. ζαι 
διά τήν έκτέλεσιν τή; όποιας έδέησεν αύτοπροσώπω; ό μη

χανικός τοϋ τμήματος ν' άσχοληθή έπί όκτώ ολοκλήρους ήμέ- 
ρα; διά τήν τοποθέτησιν αύτής, ής αί δαπάναι άνε'ρχονται 
ούτω; είς 8 ήμερων έργασίαν τοϋ μηχανικού πρός
δρ. 20 έκάστην................................................................... 160
εί; 25 τούλάχιστον ήμερομίσθια έργατ. πρό; δρ. 3 75

235

Ό μηχανικός, καθ' ολον αύτό τό χρονικόν διάστημα, δέν 
έζτελεϊ πλέον τά καθήκοντα καί τήν έργασίαν δι ’ ήν προώρι- 
σται, καί οί μετ' αύτοΰ εργαζόμενοι έργάται άποσπώνται άπό 

τήν κυρίως έργασίαν τή; συντηρήσεως τής γραμμής. Ένώ 
ήδύναντο ούτοι κάλλιστα νά μένωσιν ένασχολούμενοι έκαστο; 
μέ τήν εργασίαν δι' ήν προώρισται, καί ή προσαρμογή τή; 
διασταυρώσεω; νά γείνη έν τοΐς έργοστασίοις τοϋ Πειραιώς ύπό 
δύο ή τριών έργατών, έξησκημένων περί τήν εργασίαν ταύτην, 
τουθ’ όπερ θ'άπήτει έργασίαν τό πολύ 5 ή 6 ώρών. Θά έστέλ- 
λετο κατόπιν εί; Αίγείραν καί θά έτοποθετεϊτο έν διαστήματι 
τό πολύ μιας ήμέρα;. Ούτω ή έργασία θά ήτο βεβαίως καλ- 
λιτέρακαί τελειότερα έκείνης. τήν όποιαν έξετέλεσαν έπί τόπου 
οί έργάται τή; γραμμή;, καί ή ολική δαπάνα, θ' άνήρχετο τό 

πολύ είς
3 ημερομίσθια έν τώ έργοστασίω Πειραιώς πρό;

δραχμής 5 έκαστον.................................................... 15 00
5 ημερομίσθια διά τήν τοποθέτησιν έν Αίγείρα

πρός δοαχ. 4 έκαστον................................................ 20.00

35.00
Αυται είναι, κ. Διευθυντή, αί άφορώσαι τήν έκτέλεσιν τής 

έργασίας τή; συντηρήσεως γενικαί ίδέαι, τά; όποιας ήθέλησα 
νά υποβάλω εί; τήν ύμετέραν έ'γκρισιν πρό τινων έτών έτέθη- 
σαν αυται εί; ενέργειαν έν τή εταιρία τών μεσημβρινών Γαλ
λικών σιδηροδρόμων, καί τά εύαρεστα καί οικονομικά άποτελέ- 
σματα τή; εφαρμογή; των έν τή έργασία δέν έβράδυναν νά γί· 
νωσιν έπαισθητά. Αν δέ ό ζ. Διευθυντής, άπεφάσιζε νά δοκί
μασα, τήν έφαρμογήν τοϋ συστήματος τούτου καί παρ'ήμϊν, 
τότε έ'δει νά έξετασθή έπισταμένω; ή έργασία τής συντηρήσεως 
έπί ένό; τμήματος τοϋ συμπλέγματος μας, διά νά [ϊεβαιωθώ- 
μεν άκριβώς περί τοϋ μήκους τή; γραμμής, όπερ εί; έργάτης 

δύναται κατά τόν τρόπον τούτον νά συντηρήση έντός τοϋ έ
τους ίέχοντε; βεβαίως πάντοτε ύπ' όψιν καΐ τήν κλιματολο- 
γικήν καταστασιν τοϋ τόπου μας), καί δυνηθώμεν ούτω νά ύπο- 
διαιρέσωμεν τό μήκος τή; γραμμής, ούτινος ή συντήρησι; εί
ναι ανατεθειμένη εί; μίαν ομάδα, εί; μέρη μικρότερα άναλόγως 

τοϋ αριθμού τών έργατών. τού; όποιου; δυνάμεθα νά διαθέσω- 
μεν (τόν αριθμόν τούτων προσδιόρισα έν τή έκθέσειμόυ), περί 
τά όποια νά στρέφηται ή ένιαυσία έργασία τή; συντηρήσεως.

ΔΑΝΕΙΑ ΕΓΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Μεταξύ τών δανείων και τών τόκων, έξ ών έπιβαρύνονται 
οί δημόσιοι προϋπολογισμοί τών διαφόρων κρατών τής Εύρώ- 
πη; ύπάρχουσιν αναλογία·, τινες άξιαι ιδιαιτέρα; έπισκοπήσεω;. 
Ό επόμενο; πίναξ τοϋ «Journal de la Statisti(jiie de Paris» 
ΐφυλ. αύγούστου 1889 σελ. 27'ό περιέχει καθ’ έκαστον κρά
τος τή; Εύρώπης έν τή Α στήλη τό ποσόν τοϋ ενιαυσίου 
προϋπολογισμού τών εξόδων του είς εκατομμύρια φράγκων, έν 

τή 1 ί' ’i-. t'h-r, τό ποσόν τών τόκων τού; όποιου; πληρόνει ζατ 
έτος πρός τού; δανειστά; του έπίση; εί; έκατομμ. φρ., καί έν 

τή Γ στήλγ, τά; αναλογίας τών τόκων τούτων πρό; τά γενικά 
έσοδα τοΰ προϋπολογισμού του ίτόσον τοϊ; ° „·.

Κράτη Λ Β Γ
Γαλλία ........................ 3,810 1,337 35
Αγγλία....................... 2,258 675 3(1
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Ρωσσία.......................... 2,225 695 31
Ιταλία ........................ 1,750 315 31

Ποωσσία............. ......... 1,645 212 13
Γερμανία....................... 1’151 109 9
Αύστρία ....................... 1.070 282 38
Ούγγαρία..................... 990 266 38
Ισπανία ......... ,.......... 856 274 32
Βέλγιον ....,............... 307 96 31
'Ολλανδία................... 266 66 24
ΙΙορτογαλλία............. 220 118 55
Ρουμανία.................... 138 59 48
Σουηδία ........... ,......... 117 20 16
Ελλάς.......................... 92 37 40

Δανία............................ 77 14 19
Ελβετία ..................... 56 2 3

Νορβηγία..................... 52 7 11

Όλον 17,072 4,645 26
Η βαδμίς τή; κλίμακας, τήν όποιαν έν τώ πίνακι τούτφ

κατέχει ή Ελλάς είναι 15η, όσον άφορά τό βάρος τών προϋ
πολογισμών, χωρίς νά ληφΟή ύπ'οψιν ή σχέσις αύτών πρός 

τόν άριθμόν τών κατοίκων, είναι 1 4 η, ίσον άφορα τό βάρος τών 
πληρονομένων ύπ’ αύτής τόκων, είναι 3η, ίσον άφορί την 

αναλογίαν τοΰ βάρους τών τόκων πρός τό βάρος τών προϋπο
λογισμών. ‘Εκ της τελευταίας ταύτης έπόψεως ιδού πώς καθ’ 
έκαστον κράτος, τόσον έπί τοϊς τοΰ προϋπολογισμού, εκτυ
λίσσονται κλιμακηδόν αί άναλογίαι: Πορτογαλία 55, Ρουμα
νία 18, 'Ελλάς 40. Αύστρΐα 38, Ούγγαρία 38, Γαλλία 35,

Ισπανία 32, Βέλγιον 31, Ρωσσία 31, ’Ιταλία 31, 'Αγγλία 
30, 'Ολλανδία 2 4, Δανία 19, Σουηδία 10, Πρωσσία 13. 
Νορβηγία II, Γερμανία 9, Ελβετία 3.

Ευτυχής 'Ελβετία! Δέν έχει ανάγκην είμή 3 τοϊς °/0 τοΰ 
προϋπολογισμού της διά πληρωμήν χρεών αύτής. Όσον δέ άφορα 

τήν 'Ελλάδα, τί έχει νά άπαντήσηή πολιτική σχολή, ήτις άπό 
τοΰ 1862 ύπό διάφορα ονόματα τήν κυβερνά : Το τελικόν εξα

γόμενον ίλών είναι τά 10 τοϊς °/0, τά όποϊα έπί τοΰ προϋπολο
γισμού τοΰ κράτους πληρόνει ή‘Ελλάς είς τοΰ; δανειστάς αύτής.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

ίΐς προκύπτει έκ τών τελευταίων επισήμων δημοσιεύσεων 
τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών, έν Έλλάδι κατά τό πρώτον 
έξάμηνον τοϋ 1889 τά μέν έργοστάσια τής έσωτερικής κατανα
λώσεως τοΰ καπνού έκοψαν 44 1,949 όκ. καπνού καί 18,0522 
όκ. τουμπεκί τό όλον 460,001 όκ. καί είσέπραξαν 2,253,001 
δρ., είς δέ τά έργοστάσια τής διαμετακομίσεως εΐσήχθησαν 
17,266 όκ. καπνού καί είσεπράχθησαν 23,631 δρ- Ένγένει έκ 
τών έργοστασίων τής κοπής καί διαμετακομίσεως εΐσεπράχθη- 
σαν 2,276,632 δρ. ’Επειδή δέ κατά τό άντίστοιχον εζάμη- 
νον τοϋ 1888 είχον εϊσπραχΟή έκ τών έργοστασίων τούτων 
έν όλω 2,273,127 δρ., έ’πεται ότι κατά τό α’έξάμηνον 1889 
υπάρχει αϋξησις 3,505 δρ.,ήτις είναι διαφορά τής κατ' αύτό 

επί πλέον είσπράξεως 17,694 δρ. έκ κοπής καπνού καί τουμ
πεκίου καί έπί ελαττον είσπράξεως 14.188 δρ. έκ διαμετα- 

μίσεως αύτών.
Εάν άναλογίσωμεν τας άπο τοΰ καπνού εισπράξεις πρός 

έκαστον μήνα τοΰ έν λόγω εξαμήνου 1889, άντιστοιχούσι προς 
αυτόν 379,438 δρ. κατά μέσον όρον, όστις δέν άπέχει πολύ 
τών κατά μήνα ίούλιον 1889 εισπράξεων,άναβιβαζομένων εί; 
371,079 δρ. ήτοι 366,640 έκ κοπής καπνού καί τουμπεκίου 
καί 4,437 έκ διαμετακομήσεω; αύτών. Κατά τόν ίούέΛον 
1888 αί εισπράξεις αύται άνέβαινον είς 366,542 δρ. έκ κοπή; 
καπνού καί τουμπεκίου καί εί; 5,769 έκ διαμετακομίσεως αύ
τών. τό όλον εί: 372,311. Επομένως κατά ίούλιον 1889 
είσεπράχθησαν 98 δρ. έπί πλέον έκ κοπή; καπνού καί τουμ
πεκίου καί I 382 έπί ελαττον έκ. διαμετακομίσεως αύτών.

Η ΕΛΛΑΣ ΠΙΟ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

Τα εκκρεμή μεταξύ Ελλάδος καί Γαλλίας ζητήματα, όσον 

άφορ« τήν μεταξύ τών δύο επικρατειών έμπορικήν <τ·νεννόη- 
ίΠ··>>—•θτσα < Ε'* ’· »δ·. ύ-' εποΙ ιν μθ«ομ·ρή 
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Έν τούτοις αί συζητήσεις έπΐ τοιούτων ζητημάτων. άν πρό
κειται νά είναι κατά τό δυνατόν ακριβείς και επομένως άπο- 
τελεσματικαί, ανάγκη νά στηρίζωνται έπΐ τών δεδομένων τής 

καταστατικής, νά μελετώνται δέ έν εκατέρα επικράτεια έκ τής 
έπόύεως καθ' ήν έρευνώνται έν τή μεθ ης αύτη έπιχειρεϊνά συμ- 
βληθή έτέρα επικράτεια. Υπερβολική πέραν τής αλήθειας γνώ
μη, περί τής εμπορικής σημασίας τής μια; έπικρατείας σχετι
κώ; πρός τήν έτέραν, δυνατόν προσωρινής νά Οεραπεύν, τήν 
εθνικήν ματαιότητα, ουδέποτε όμως θεμελιόνει έπί ασφαλούς 

βάσεως τήν εμπορικήν επικοινωνίαν.
Δια τοΰτο χρήσιμος είναι ή έπομένη άπογραφή τής έν Γαλ

λία εισαγωγής καί τής έκ Γαλλία; έίαγωγής κατά τάς διάφο
ρου; έμπορικάς σχέσεις τής έπικρατείας ταύτης πρός τάς λοι
πά; έπικρατείας, ώς προκύπτει έκ τών επισήμων πινάκων τής 
γαλλική; κυβερνήσεως. Έν τή άπογραφή ταύτη ή Ελλά; έχει 
τήν θέσιν της. Καλόν είναι νά γνώριζα, ποιαν βαθμίδα κατέχει 
είς τήν διεθνή κλίμακα τών εμπορικών βλέύεων τής Γαλλίας. 
Οί έκτιθεμένοι αριθμοί δηλοΰσιν εκατομμύρια φράγκων.

’ Εεσχγευγή.

Έ.τικράτααι 1876 1880 188 ί
— —· —

Αγγλία . ■........ .... 81 1.2 79,8.7 733 1
Βέλγιον .......................... 461.3 559.6 520.2
Γεοαανΐα........................ 179.5 546.0 504 6
'Ιταλία .......................... 505.0 537.5 437 7
'Ελβετία........................ 337.1 412.2 316.7
Ισπανία.................... 123.9 367.3 32.8,7
Ηνωμέναι Πολιτεία·. 279.4 773.3 289.6
'Ινδία .............................. 155.0 171.9 252.3
Ρωσσία................ , ........ 19,8.7 340.8 223.8
Άρνεντίντ;..................... 116.5 148.4 19.8 ·>
Κίνα ................................ 157.4 158.6 143.7
Τουρκία ........................ — 146.9 137.3
Αυστροουγγαρία......... 71.3 126.2 1 13.1
Βρασιλία........................ 96.6 <81.7 105.1
'Αλγερία........................ 126.3 128.9 104 0
Αλλα·, γαλ. άποικίαι. 104.8 95.4 91.7

' faixpiami· 1876 1.880 1,8.84
— — —

Σουηδία ........................ 59.1 ,87.9 12.9
Αυστραλία..................... 0.3 21.5 12.9
'Ολλανδία.................... 13.5 45 7 12 5
Ιαπωνία........................ 91.9 30.'. 40.1
Περού.............................. 59.5

70 ί)
20.0
Κ·> β

37.3

Ελλάς............................
• ν'. V
5.2

’ I ο. V
30.3

• »·.ι. ·)
35.1

Ούραγκουάη................... 39.8 33.8 32-1
Αϊτή................................ 49.3 40.0 31.8

Νορβηγία...................... 31.9 35.1 24.7
Πο:το-··αλλία................. 15.2 13.8 21.9
Χιλή ................................ 27.6 32.2 23.6
Κολομβία....................... 12.6 29.0 29.9
Γαλλική Ινδία........... 5.0 11.1 21.6
Μαρόκον, Τύνις........... 21.2 28.4 20 9
Ολλανδική 'Ινδία... 14.3 35.2 20. ι

Βενεζουέλα..................... 20.7 17.5 18.9
Ρουμανία...................... .. — 22.4 12.1
Κούβα ............. .............. 26.8 17.0 11.0
'Α κρ. Κ αλή ; Έ λπ ίδ ο ;. 5.8 4.8 9.3
Κογκιχίνα...................... 2.4 4.8 9.3
Καναδάς........................ 6.0 14.3 / ι
Ν'ήσοι Φιλιπίναι......... 2.3 5.5 5.3
Μεςικόν .......................... 10.7 8.7 5.2
Γκουατεμάλα ............... 1.3 3.5 4.1
Δανία............................... 0.5 4.8 2 5
2 ................................ (1.8 1.2 1.9
Μαδαγάσκάρ ............... 1.6 3.5 1 .7
Νέα Καληδονια......... . — --- - 1.7
Βολιβία.......................... — — 1.3
Ισημερινός..................... 3.3 2.1 0.6

’ (>λον 4,649.6 5 ,860.9 5.115 1

ΙΕ ’ ’Εί αγωγή -
'Αγγλία.......................... 1,288.3 1, 167.3 1.021.6
Bskv.ov . ·...................... 49D.2 534 9 518 4
ΊΙνωμέναι Πολιτεΐαι.. 321.3 490.6 414.1
Γεριιανία............... . ....... '.71.8 396.5 375.6
'Ελβετία........................ 377.8 358.0 309.5
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'Επικράτειαι 1876 1880

Ιταλία ............... . 366.6 309.9
Ισπανία.......................... 245.1 245.2
AaveVTtvT, .. · ·......... 6 1 ;> 11)3 8
Αλγερία........................ 169.5 193.8
Άλ.λαι γαλ. αποικία·.. 74.4 65.6
Βρασιλία........................ 92.9 93.6
Τουρκία........... .............. — 80.0
Ολλανδία ... ............. 49.9 45.7

Μεξικόν.......................... 14.8 31.4
Κολομβία ...................... 23.7

•ΛΑ ί
.70.0
4 7 9

Ούραγκουάη ................. 22.0
•t 1 ./
24.5

Χιλή.................................. 32.5 20.2
Μαρόκον, Τύνις ......... 14.6 14.8
Πορτογαλλία ............. 31.1 27.0
Αυστροουγγαρία......... 18,9 30·2
'Ινδία..........................  . 15.6 13.5
Κίνα.................................. 6.5 20.5
Ελλάς............................ 17.8 20.1

Ρωσσία...................... . .. 41.3 41.1
Περού......... .................... 20.5 6.3
'Λκρ. Καλή; ‘Κλπίδος. 8.0 9.9
Κογκιχίνα...................... 5.6 6.3
Αύστραλϊα.................. 5.9 3.9
Ρουμανία ....................... — f —Ί · 1
Νέα Καλληδονία..... — __
Δανία-.............................. 6..5 6.8
Σουηδία.......................... 1'1.8 8.6
Νορβηγία................... . 13.7 11.-4
Αϊτή .............................. 14.5 12 9

'Ολλανδική 'Ινδία.... 5.0 3.9
Βενεζουέλα ................... 11.9 10.3
Κούβα ............................ 18.7 22.3
Καναδάς ........................ 8.2 6.8
Ισημερινός..................... 3.1 6.0
Ιαπωνία ...................... 31.6 13 2

Νήσος Φιλιππίναι. ■ .. 1.0 2-2
Γκουατεμάλα . ... 3.4 3.9
ΓαΊΐ·κή 'Ι-δία......... Π ft 1 .3

1884

262.6
241.7
182.7
182.7
76.2
75.9
75.9
48.3
34.1
34.1
31.8
27.7
25.0
24.9
24.6
23.1
17.6
16.8
16.0
15.7
11.7
11.7
10.6
9.3
9.2
8.5
8.1
8.0
7.8
7.8
7.0
6.6
6.5
5.3
4.5
1.9
2.7
1.9
0.4

»
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Επικράτεια/ 1876 1880 1884
— — —

Μαδαγασκάρ .... 0.4 0.9 0.3
Σιάα ....................... ........ — — 3.1

()λον 4,437.0 4,546.9 4,312.6
Έπί 47 χωρών,λαμβανομένης ύπ ’όψιν τής έμ πορικής κινή-

σεως τοΰ τελευταίου τών τριών έτών (1884),ή Ελλάς είναι 23η
όσον αφορά τήν εις Γαλλίαν έξ αύτής εισαγωγήν καί 24η όσον α
φορά τήν έκΓαλλίας είςαύτήν εξαγωγήν. Ή εισαγωγή περιλαμ
βάνει 35.1 έκατομ. φρ. καί ή εξαγωγή 16 έκατομ. φρ. Ή εξα
γωγή δέν είναι ούτε τό ήμισυ τής εισαγωγής. Άπό 5.2 έκατομ. 
φρ. τω 1876 άνέβη ή εισαγωγή είς 30.3 τώ 1880 καί εί;35.1 
τω 1884. Ή άνάπτυξις έχε·, τι ορμητικόν, τό όποιον υπερ
βαίνει μόνη ή Αυστραλία, τής όποιας ή έξόχως νέα ζωή, άπό 

0.3 εκατομμυρίου φρ. τω 1876 είσάγαγε 42.9 εκατομμύρια 
τω 1884. Απ' εναντίας ή εξαγωγή τής Γαλλίας είς τήν Ελ
λάδα άπό 20.1 έκατομ. φρ. τώ 1880 κατέπεσεν είς 16 τφ 

1884, κατωτέρω δηλαδή καί τής κατά τό έτος 1876. άνα- 
βαινούσης είς 17.8.

“Οταν ούτως έχωσιν αί έμπορικαϊ σχέσεις τών δύο χωρών, 
ή έχουσα μεγαλείτερα συμφέροντα μελετά βαΟύτερον τούς ό
ρους τής πρός τήν έτέραν συνενοήσεως.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Το ύπουργεΐον τών οικονομικών έδημοσίευσε προ ολίγου την 
προσωρινήν κατάστασιν τών κατά τό α' έξάμηνον τοϋ 1889 τε- 
λωνιακών εισπράξεων. Άναβαίνουσιν αύται είς 12,863.835 
δρ. απέναντι 13.031,142 κατά τό α’ έξαμ. 1888. Επομέ
νως υπάρχει έλάττωσις κατά 167,306 δρ. κατά τό α’ έξάμ. 
1889. Ιδού πώς εχουσιν αΐ τελωνιακαί εισπράξεις κατά τούς 
διαφόρους κλάδους αύτών.

Εισαγωγή. Άπό 11,160,196 δρ. κατά τό α' έξάμηνον 
1888 κατέβησαν είς 9,950,626 κατά τό α' έξάμ. 1889. 
ήτοι 1 .209.570 επί ίλαττον
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'Εξαγωγή. — Άπό 596,454 δρ. κατά τό α έξζυ.ζνον
1888, άνέβησαν είς 1,148,734 κατά τό α.' εξάμηνον τοϋ
1889, -ζ-τοι 552,279 ί~·. πλέον.

Διαμετακόμισα:· — Άπό 57.943 δρ.κατά τό ι. έξζμ.1888 
κατέβησαν είς 52,994 κατά το α έξάμ. 1889. ήτοι 4,949 

επί ελαττον.
Λαθρεμπόρια χ.Ιπ. — Άπο 70,0 ι 1 δρ. κατά τό α έςζμ. 

1888, κατέβησαν εί; 38,815 κατά τό α έςζμ. 1889, ζτοι 
3 I ,829 έπί ελαττον.

"Εγγειοιφόροι.— Άπό 1.133,551 δρ· κατά τό α έςζμ. 
1888. άνέβησαν είς 1,658.405 κατά τό α' έςάμ. 1889.ήτοι 
524,853 ε’πί πλέον.

Δικαιώματα.— Άπό 12,351 δρ. κατά το α' έςάμ. 1888, 
άνέβησαν εί; 14,200 ζατά τό α' έςζμ 1889, ζτοι 1,909 

έπί πλέον.

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

U; προκύπτει έκ τών δημοσιευδέντων πινάκων τοϋ ύπουρ
γείου τών οικονομικών, κατά τό α έςάμηνον 1889 είσεπρά- 
χΟησαν έκ τών αονοπωλίων της Ελλάδος 3,400,982 δρ. α
πέναντι 3,223,332.αΐτινες είχον είσπραχίΐη κατά τό α’ έξά- 
μηνον 1888, ζτοι 237,630 έπί πλέον. Αί καθ’ έκαστον τών 
μονοπωλίων εισπράξεις έχουσιν ώς έζης

ilfrpi.lator. — ΈτΛ I ,841,982 δρ. κατά τό α’ έξαμηνον 
1888 άνέβησαν είς 1,906.367 ζατά τό α' εξάμηνου 1889, 
ζτοι 12 4,384 επιπλέον.

Πυρεία.— Από 302,18(1 δρ. ζατά το α έξα.μ. 1888 
άνέβησαν είς 332.181 κατά το α έξάμ. ! 88',), ζτοι 30.001 
επί πλέον.

Παιγνιόχαρτα — Άπό 98.721 δρ.κατατο α'έξζμ. 1888 
άνέβησαν εί; 113,15 4 ζατα το α' έξάμ 1889, ζτοι 14.433 
επί πλέον.

*ζ1.ά((.·.— Άπό 980, 448 δρ. ζατα το α έξάμ. 1888 άνέ
βησαν εί; 1.049,279 ζατά. τό α έξάμ. 1889, ζτοι 68,831 
έπί πλέον.


