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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

Εργασιαι Συλλόγου. 
"Εκθέσις περι διοχετευσεως των υδάτων των έν Ν. 

Φαλήρω έργασιασιων ϋπό Ν. Τριανταφυλίαδου. 
Περϊ Χημικής Βιομηχανίας έν 'Κλλάδι. Διάλεξις 

έν τω Πολντεχνίκω Συλλόγω ύπο Λ. Οικονομίδου. 
Περί μεταφορας τών υδάτων Στυμφαλίας.— Διάλε-

ξις γενομένη έν τω «Πολυτεχνικω Συλλόγω κατά τήν 
συνεδρίαν της 27ης 'Οκτωβρίου ΰπό Φ. Νέγρη. 

Περί υδρευσεως της πόλεως των Αθηνών— Διαλε 
ξις γενομένη έν τω Συλλόγω κατά τήν συνεδρίαν της 
24ης Μαρτίου ύπό Ι. Ίσηγόνη. 

Περί του συντελεστού της τριβης και των έσωτε-
ρικων δυνάμεων των παραγομένων κατα την κίνη-

σιν των υδάτων είς διώρυγας η ποταμούς. 
Νέον είδος άφλεκτων πατωμάτων ανευ σιδηρών Τ. 

Μετάφρασις ί.κ. της αρχιτεκτονικής εφημερίδος της 
Βιέννης ϋπό I. Ίσηγόνη. 

Άναλυσεις των υδάτων της Γραμμης τον Σ.Π.Α.Π. 
"Εν νέον ταχυτερον υπό Κ. Βελλίνη. 

Ποικίλα. 

Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν . Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ 

Συνεδρία της 28ης Ιουνίου 1819. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, ης προήδρευε, του προέδρου 

κ. Κορδέλλα κωλυομένου, ό άντιπρόεδρος κ. Ν. Τριανταφυλ-
λίδης, συνεζητήθη ή προς ΰδρευσιν των πόλεων 'Αθηνών καϊ 
Πειραιώς υποβληθείσα τί| Βουλη, σύμβασις. 

Έπΐ τοϋ θέματος ώμίληβαν οί κ. κ_ Ί Μαρκόπουλος, 
Ήλ. Αγγελόπουλος, Π. Πρωτοπαπαδίνιης, Φ Κέγρης, 

και Ι. Τζουρας. 
Συνεδρία της 30ης 'Ιουνίου 1899 

Έξηκολούθησεν, υπο τήν προεδρείαν τοϋ κ. Ν. Τριαντα-
φυλλίδου, ή έπΐ της συμβάσεως συζήτησις, καθ' ήν ελαβον 
του λόγου οί κ. κ. 'Α.Κ. Ματσας, Ηλ. 'Αγγελόπουλος, Φ. 
Κέγρ-ης, Π. Πρωτοπαπαδάκης,και Γ. Μαλτέζος. 

Τή άποφάσει της 'Εφορίας ό Σύλλογος έδημοσίευσεν έν 
ιδιαιτέρω τεύχει τα έστενογραφημένα πρακτικά τών άνω δύο 
συνεδριών και αντίτυπα τοϋ φυλλαδίου τούτου διενεμήθη-
σαν εις τε τα μέλη τοϋ Συλλόγου και τούς συνδρομητάς τοϋ 
Περιοδικού. 

Συνεδρία της 27 ης Οκτωβρίου. 1899 
Ό Πρόεδρος κ. Κορδέλλας άνακοινοϊ εύχαριστήριον έπιστο-

λήν τοϋ χ. G. Hechmanil έπΐ τη εκλογή αύτοϋ ώς επιτί-

μου μέλους τοϋ Συλλόγου,περιλαμβάνουσαν μεταξΰ άλλων καϊ 
τα έξής. 

«Αισθανόμενος τήν μεγάλην τιμήν, τήν οποίαν μοΐ απονέ-
μετε, ευγνωμονώ ΰμας και τον Σύλλογον όλόκληρον, προς ον 
παρακαλώ νά μεταβιβάσητε τά ειλικρινή εύχαριστήριά μου 
και θά με ΰποχρεώσητε τά μέγιστα. "Εστε βέβαιοι οτι μετά 
ζωηρού ενδιαφέροντος θά παρακολουθήσω τάς προόδους τοϋ 
ύμετερου Συλλόγου, θά είμαι δ' εΰτυχής αν καϊ εγώ δυνηθώ έν 
τώ μετρώ τών δυνάμεων μου νά συντελέσω προς τοϋτο.» 

Είτα ο κ. Νεγρης άνεκοίνωσε μελέτην του περί της μετά-
φορϊς τών υδάτων της Στυμφαλίας. 

(Η διάλεξις αΰτη δημοσιεύεται έν τώ παρόντι τεύχει). 

Δ Ι Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ Υ Δ Α Τ Ω Ν 

Τ Ω Ν ΕΝ Ε. Φ Α Λ Η Ρ Ω . Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ω Ν 

(Διάλεξις γενομένη κατά τήν συνεδρίαν της 12ης Μαΐου ε.ε.! 

Κύριοι, 
Χαίρω, διότι δια της αναγνώσεως της έκθέσεως, τήν 

οποίαν οί κ.κ. συνάδελφοι υπεβαλον εις τον Σύλλογον, 
ανοίγεται ευρύ στάδιον δια την συζήτησιν ζητήματος 
νέου και υπο τεχνικήν εποψιν λίαν ενδιαφέροντος. Εΰ-
ρισκόμενοι ομως έν εποχή, καθ'ην διακόπτονται αί ερ-
γασίαι τοϋ Συλλογου, δυστυχώς δεν θά δυνηθώμεν τα-
χέως νά φέρωμεν τήν συζήτησιν ταύτην εις πέρας, και 
νά άρυσθώμεν ές αύτης συμπεράσματα, ατινα ήθελον 
ίσως συντελέση κατά τι εις τήν σωτηρίαν τοϋ Ν. Φα-
λήρου, τοϋ οποίου ήδη ίπίκειται τελεία ή καταστροφή 
ού μόνον ώς τόπου αναψυχής καϊ διασκεδάσεως, άλλα 
καϊ ώς τόπου λουτρών καϊ υγείας. Προκειμένου λοιπον 
περί τοϋ έξυγιασμοϋ τοϋ Φαλήρου, φρονώ οτι το ζή-
τημα τοϋτο είναι και γενικωτέρου ενδιαφέροντος, διότι 
το Φάληρον συνδέεται αμέσως μετά της ονείας της 
πρωτευούσης. Τω οντι πάσα πόλις εχει απόλυτον ανάγ-
κην έξοχών, κειμένων έν τοις περιχώροις αΰτης, εις 
τάς οποίας μεταβαίνοντες οί κάτοικοι θά 'δύνανται νά 
είσπνέωσιν επί τινας ώρας αυραν, δίδουσαν ζωην καϊ 
δυναμιν εις τον οογανισμόν των, όστις καθίσταται κα-
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χεκτικός και νευροπαθής έν τή μεμολυσμένη ατμό-
σφαιρα των πόλεων. Και τοιούτος είναι ο προορισμός 
τοϋ Ν. Φαλήρου διά τήν πόλιν τών 'Αθηνών, πέρυσι δέ, 
ότε το πρώτον άνεφάνη είς έπίφοβον βαθμόν ό κίνδυνος 

s έπαπειλών το Φάληρον, ήκούσθη πανταχόθεν μία 
κραυγή οδύνης, όχι τόσον βεβαίως εξ αισθήματος λύ-
πης διά τήν ένδενομένην άπώλειαν τοΰ Φαλήρου ως 
τόπου διασκεδάσεως,όσον έκ της συναισθήσεως των κα-
τοίκων οτι με τήν άπώλειαν τοϋ Φαλήρου, άπόλλυται 
είς έτι παράγων τής υγείας της, πρωτευούσης. Τι πρα-
γματικώς συμβαίνει έν Φαλήρω ; Πρό ετών ήδη, άπό 
τής έγκαταστάσεως τών πρώτων έκει εργοστασίων, ή 
εταιρία τοϋ σιδηροδρόμου ή συντηρούσα τήν πλατεΐαν 
τοϋ Ν. Φαλήρου, διεμαρτυρήθη κατά της διοχετεύσεως 
τών ακαθάρτων υδάτων είς τήν κοίτην τών τάφρων 
τών περιζωνυουσών τό Ν. Φάληρον ήτοι τοϋ Κηφισού 
καϊ της Σούδας. Ένεκα άνεπαρκοϋς κλίσεως τών τά-
φρων τούτων τα ύδατα, λιμνάζοντα έν αύταις, άναδί-
δουσιν αναθυμίασεις, απορρέοντα δέ είς τήν θαλασσαν 

μολύνουσι τά ύδατα τών λουτρών. Άλλ' αϊ διαμαρτυ-
ρίαι της εταιρίας έγένοντο επί ματαίφ, τά δέ έν Φα-
λήρω εργοστάσια έπληθύνοντο, καϊ ή έκει κατάστασις 
άπό έτους είς ετος έχειοοτέρευε, μέχρις οΰ, αίφνης τά 
έν τη Σούδα ρέοντα ακάθαρτα ύδατα άνέδιδον άσφυκτι-
κήν οσμήν καϊ όξεΐαν άπόπνοιαν. 

Ή κακοσμία αυτη δεν είναι ή μόνη, ήτις καθίστα 
τήν έν Ν. Φαλήρω διαμονήν δυσάρεστον. Όταν πνέη, 
λεπτή απόγειος αύρα, γίνεται αισθητή ετέρα ίσμή προ-
ερχομένη έξ υπολειμμάτων σταφίδος. Ό έξ ανατολών 
άνεμος φέρει τάς αναθυμιάσεις έκ λιμναζόντων υδάτων 
τοΰ' Κηφισού, ο δέ Ζέφυρος ατμούς έλαιοπυρήνων κα' 
θειούχου ανθρακος. Ή πρώτη έπιτροπή ή συστασα πέ-
ρυσι όπως υπόδειξη μέσα θεραπείας, έλυσε τό ζήτημα 
τοϋ έζυγιασμοΰ τοΰ Φαλήρου, οριστικώς μέν, αλλ' αρ-
νητικώς. Ή έπιτροπή έκείνη έγνωμάτευσεν ότι συνύ-
παρξις Φαλήρου καϊ έργοστασίων είναι αδύνατος, καϊ 
έπομένως ή τό μεν ή τό δε πρέπει νά καταργηθώσιν. 
Ετέρα έπιτροπή προσεπάθησε νά έπιφέρη βελτίωσιν διά 
της δι' άσβέστου άπολυμάνσεως τών ακαθάρτων υδά-
των έν αυτοίς τοις έργοστασίοις, τά δέ αποτελέσματα 
τη; απόπειρας ταύτης άπέτυχον έντελώς. Τρίτη καϊ 
τετάρτη έπιτροπή, κατέλϊξαν είς τήν πρότασιν τοϋ ήδη 
παραπλεύρως της Σούδας κατασκευαζόμενου οχετού 
μετά ορθογωνίου διατομής, πλάτους 0.40, ύψους 0.30 
καϊ κλίσεως 0.0015. Φρονώ ότι ό οχετός ούτος, έφ' 

όσον δεν φράσσεται υπό στερεών υλών, αιτινες άφθόνως 
έπιπλέουσιν έν τοΐς υδασι τών εργοστασίων, θά θερα-
πεύση τό κακόν μόνον ώς προς τήν κακοσμίαν τήν προ-
ερχομένην έκ τής Σούδας, δεν θεραπεύει όμως ποσώς 
τό κακόν τό προσγινόμενον. είς τά λουτρά, διότι τά 
ύδατα θά έκβάλλωσιν είς τό αύτό σημεϊον,όπου καϊ σή-
μερον, δεν θεραπεύει τό κακόν και ώς πρός τήν κακο-
σμίαν τήν άναδιδομένην είς Φάληρον απ' ευθείας έκ 
τών εργοστασίων. Τό έπιτελούμενον έργον αν δεν είναι 
κακόν, είναι άναντιρρήτως άνεπαρκές. 'Ομολογώ ότι 
ή οριστική λύσις τοϋ προβλήματος δέν είναι εύκολος, 
έν τούτοις αυτη είναι ενδεδειγμένη ές αυτών τών πρα-
γμάτων.Ό έξυγιασμός τοϋ Φαληρικού άλιπέδου έν συν-
δυασμώ μετά τοϋ έξυγιασμοϋ της πόλεως Πειραιώς 
είναι ή μόνη οριστική λύσις διά τήν ολοσχερή άπομά-
κρυνσιν τών άκαθαρτων υδάτων έκ τοϋ όρμου τοϋ Φα-

λήρου. Μία αυστηρά διάταξις αφετέρου, άφορώσα είς 
τήν έναποθήκευσιν καϊ άποκομιδήν τών περιττωμάτων 
ών εργοστασίων, καϊ μία ευρεία ζώνη δενδροπεφυτευ-

μένη, ήτις θ' άποτελή τό όριον τοϋ συνοικισμού τοϋ Ν. 
Φαλήρου, θά συντελέσωσιν είς τήν τελείαν σχεδόν έςά-
λειψιν της σημερινής κακοσμίας. Πάσα άλλη απόπειρα 
πρός λύσιν τοϋ ζητήματος φέρει χαρακτήρα προσωρι-
νής λύσεως, καϊ μεταξύ τούτων ίσω; ή άποτελεσμα-
τικωτέρα είναι έκείνη, ην έν εκθέσει μου, άπό 22ης 
Νοεμβρίου 1898, πρός τό επί τών Εσωτερικών Υπουρ-
γεϊον έξέθηκα. Επιτρέψατε μοι νά αναγνώσω τήν εκ-
θεσιν ταύτην. 

«Η έν Φαλήρω κακοσμία έκ δύο κυρίως αιτίων προέρ-
χεται. Πρώτον εκ τής έκ τών εργοστασίων έν υπαίθρω 
διοχετεύσεως τών ακαθάρτων υδάτων, άτινα λιμνάζουσι 
καϊ άποσυντίθενται έν ταΐς κοίταις της Σούδας καϊ 
τού Κηφισού, καϊ δεύτερον έκ τής έν υπαίθρω έναποθη-
κεύσεω, τών περιττωμάτων ένίων εργοστασίων.— Ή 
θεραπεία τού πρώτου τών αιτίων τούτων, ήτοι τής 
διοχετεύσεως τών υδάτων είναι δυσκολωτερα. Ή κα-
τασκευή κλειστού οχετού παραλαμβάνοντοςτά ύδατα 
τών Εργοστασίων διερχομένου διά τοϋ Φαληρικού ά-
λιπέδου καϊ έκβάλλοντος είς τον έν Πειραιεΐ λιμένα 
τής Ζέας, θά ήτο ή απλουστέρα καϊ οίκονομικωτέρα 
έν ταΰτώ λύσις, άν δεν άπέκρουεν αυτήν κατηγορημα-
τικώς ο δήμος τοϋ Πειραιώς, ένιστάμενος κατά τής 
έντελούς άποτελματώσεως τοϋ είρημένου λιμένος, όστις 
έντός βραχέος ήθελε καταστή εστία άφορήτου κα-
κοσμίας διά τήν πόλιν τοϋ Πειραιώς. Τής λύσεως ταύ-
της μή οϋσης εφικτής, προ εβλήθη πρότασις, ήν κατ 
αρχήν ήσπάσθη καϊ ό Κος Δήμαρχος Πειραιώς, και 
καθ' ήν τά ύδατα τών Εργοστασίων Φαλήρου θέλουσι 
διοχετεύεσθαι διά συλλέκτηρίου υπονόμου, ήτις διερ-
χόμενη διά Πειραιώς θά παραλαμβάνη και τά ακά-
θαρτα ύδατα τής πόλεως ταύτης και θά έκβάλλη, είς ά-
πώτερον έπιθαλάσσιον όρμον. 

Ώς τοιούτος δε φαίνεται ενδεδειγμένος ό πρός δυ-
σμάς τοϋ Πειραιώς όρμος τού 'Αγίου Γεωργίου. 

Έκτος αμφιβολίας τίθεται ότι διά τοιούτου έργου 
θά έπέλθη ριζική θεραπεία τοϋ κακού τοϋ έπαπειλούν-
τος τήν καταστροφήν τοϋ Ν. Φαλήρου ώς τόπου ανα-
ψυχής και λουτρών. Διά τής έκπονήσεως λεπτομερούς 
σχεδίου τοϋ είρημένου έργου, θά καθορισθή είδικώτε-
ρον ο τρόπος τής λειτουργίας μιας τοιαύτης διοχετεύ-
σεως θά καθορισθή έπίσης άκριβέστερον ή απαιτου-
μένη δαπάνη διά τήν έκτέλεσιν αύτης. Ενταύθα δυ-
νάμεθα μόνον προχείρως καϊ καθ' άπλήν έκτίμησιν ν' 
άποφανθώμεν περϊ αυτών. Ουτως έπειδή τήν έκ Πει-
ραιώς δίοδον πρός τον όρμον τού Άγ Γεωργίου φράτ-
τει λοφοσειρά, τής όποίας ό κατώτερος αύχήν κείται 
έν όψει 26 μέτρων, διοχέτευσις είναι δυνατή ή δι' υ-
πογείου σήραγγος ή διά σωλήνων διερχομένων διά τοϋ 
ανωτέρω αύχένος. Έν περιπτώσει σήραγγος τό μήκος 
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αυτής έσται 1 800 μ. περίπου, η δε διάρκεια τής δια-
τρήσεως αυτής τριετής τουλάχιστον άν παραδεχθώμεν 
όπωσούν οίκονομκήν έκτέλεσιν. Επειδή όμως ένεκα 
άνεπαρκοϋς κλίσεως ή λειτουργία τοιαύτης υπογείου 
ΰπονόμου θά έπιτυγχάνηται μόνον δι' ώθήσεως τών υ-
δάτων, άπαιτούσης δαπανην έγκαταστάσεως μηχανη-
μάτων και δαπανην προσωπικού διά τήν ϋπηρεσίαν 
τής ωθήσεως, οίκονομικωτέρα καϊ καταλληλότερα εί-
ναι η διά χυτοσιδήρων σωλήνων διοχέτευσις, έν οίς 
θά ώθώνται τά ύδατα ές έπί τούτου έργοστασίου, κει-
μένου έν Πειραιεΐ παρά τήν παραλίαν τοϋ Άγ. Διο-
νυσίου. Τήν δαπανην μιας τοιαύτης έγκαταστάσεως διά 
σωλήνων διαμέτρου 0,μ,70 δυναμένων νά διοχετεύωσι 
340 λίτρα κατα δεύτερον λεπτόν έκτιμώμεν είς δραχ. 
500.000. Τήν δέ δαπανην διά τήν υπηρεσίαν τής ω-
θήσεως ΰπολογίζομεν είς δρ. 30.000 έτησίως. Εννοεί-
ται οίκοθεν οτι διά τοιαύτης υπονόμου θά διοχετεύων-
ται μόνον τά ακάθαρτα ύδατα τοϋ Φαλήρου και της 
πόλεως Πειραιώς, ουχί όμως καϊ τα όμβρια ύδατα τής 
τελευταίας, δια τα όποια πρέπει νά ληφθώσιν έτερα 
μέτρα, ϊνα διοχετεύωνται είς τήν θάλασσαν. 

Τοϋ ανωτέρω συστήματος τής διοχετεύσεως απαι-
τούντος δαπανην έκτελέσεως καϊ συντηρήσεως σημαν-
τικήν καϊ έκτος τούτου χρόνον διά την κατασκεϋήν 
αύτού μακρόν, δεν θεωροϋμεν άσκοπον νά υποβάλωμεν 
καϊ σχέδιον διοχετεύσεως τών υδάτων τών εργοστα-
σίων είς τον όρμον τοϋ Φαλήρου, πολύ οίκονομικώτε-
ρον, τοϋ οποίου ή κατασκευή δέν άπαιτεΐ /ρονικόν διά-

στημα μακρότερον τών 4 ή 5 μηνών καϊ τό όποιον 
κατά τήν γνώμην μας με έλαχίστην δαπανην συντη-
ρήσεως δύναται νά θεραπεύση σχεδόν τελείως τό έν 
Φαλήρω κακόν τών δυσωδών άναθυμιάσεων. 

Κατά τό σχέδιον τούτο άπαντα τά εργοστάσια θά 
διοχετεύωσι τα ύδατά των ίδία δαπάνη καϊ έπί ιδία 
ευθύνη, διά σωλήνων διαμέτρου 5—8 ΰφεκατμ. είς 
κεντρικήν τίνα δεξαμενήν, τής όποίας ή καταλληλο-
τέρα θέσις είναι έν τώ κέντρω περίπου τής περιφερείας 
τών εργοστασίων ήτοι παρά τό παλαιόν νεκροταφεϊον 
Φαλήρου. Έκ τής δεξαμενής ταύτης κειμένης είς τό 
ΰψόμετρον+2, τα ύδατα θα έκβάλλωσι διά σιδηρού 
σωλήνος διαμέτρου 0.50 έν αποστάσει 400 μέτρων 
άπό τής ακτής είς βάθος 7 μ. υπό τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης. Τών υδάτων τών έργοστασίων έκβαλλόντων 
εις τοιούτον βάθος, ορονοϋμεν ότι ταύτα μετά τήν ά-
νάμιξίν τον μετά τής θαλάσσης ουδεμίαν δύνανται νά 
έχωσιν έπιρροήν ούτε έπϊ τής ατμόσφαιρας ούτε έπι 
τών λουτρών, έστω καϊ άν ΰποτεθή ότι ή θάλασσα έν 
βάθει 7 μ. είναι άκόμη αρκούντως τεταραγμένη έν 
καιρώ τρικυμιών, όπως ώθή βραδέως τα ύδατα τοϋ πυ-
θμένος εις τήν έπιφάνειαν. Τό τοιοϋτυν σύστημα προϋ-
ποθέτει όμως πάντως οτι δεν θά έκβάλλη μετά τών 

υδάτων καϊ πληθύς στερεών υλών καϊ ίδίως υπολείμ-
ματα σταφίδος, άτινα οΰ μόνον τό σημεΐον της εκβο-
λής θά προσχώνωσιν, άλλά θά έπιφέρωσι καϊ ταχέως 
τήν εμφραξιν τών τε διοχετευτικών σωλήνων τών ένούν-
των τά εργοστάσια μετά τής δεξαμενής καϊ τοϋ συλ-
λεκτηρίου σωλήνος, έν τω όποίω αλλως ή ταχύτης 
τών υδάτων θά είναι σχετικώς μικρά ώς μή υπερβαί-
νουσα 0.90 τοϋ μέτρου κατά δεύτερον λεπτόν. 'Απαι-
τείται λοιπόν άναντιρρήτως διά τήν άπρόσκοπτον λει-
τουργίαν τοϋ ανωτέρω συστήματος ό μερικός χωρι-
σμό; τών στερεών υλών άπό τά δδατα τά διοχετευό-
μενα διά τών σωλήνων Ό χωρισμός ουτος διά τά 
πλείστα τών εργοστασίων δύναται νά έκτελεσθη ευ-
χερώς διά τής τοποθετήσεως δικτύου πρό τού στομίου 
τοϋ διοχετευτικοΰ σωλήνος. Αί όπαϊ τοϋ δικτύου τού-

του δεν θά έχωσι μείζονα έπιφάνειαν ενός τετραγων. 
χιλιοστού, πάσαι δέ αί στερεαϊ όλαι, όσαι δέν διέρ-
χονται διά τοΰ δικτύου, έναποτίθενται πρό αυτού και 
ανάγκη νά αποκομίζονται. Διά τον έλεγχον τής κα-
λής λειτουργίας και συντηρήσεως τού δικτύου τούτου 
έκ μέρους τών εργοστασιαρχών θά τοποθετήται κατά 
τήν έκβολήν τοϋ διοχετευτικοΰ σωλήνος τοϋ εργοστα-
σίου είς τήν δεξαμενήν δεύτερον δίκτυον έξ ορειχάλ-
κου. Τό δίκτυον τούτο θά υπόκειται είς τήν έπιτήρη-
σιν της υπηρεσίας τής συντηρήσεως τής δεξαμενής· 
ούτως, άν έκ κακής συντηρήσεως τού πρώτου δικτύου 
είσέλθωσιν είς τον διοχετευτικόν σωλήνα στερεαϊ ύλαι 
μή διερχόμεναι διά τών ορισθεισών οπών τοϋ δευτέ-
ρου δικτύου, θά έπέλθη, ή έμφραξις τοϋ σωλήνος, ό δέ 
Εργοστασιάρχης θά έπιβαρυνθή μέ τήν δαπάνην τής 
άποφράξεως, ήν άλλως θά σπεύση νά έκτελέση ό ίδιος, 
καθόσον τό έργοστάσιόν του δέν θά λειτουργη έφ' οσον 
διαρκεί ή έμφραξις τοϋ σωλήνος. Τά έργοστάσια τά 
παράγοντα ώς υπολείμματα πολτώδεις ουσίας δέν θά 
δυνηθώσι νά διοχετεύσωσι ταύτας διά τοϋ ώς ειρηται 
τρόπου. Τά έργοστάσια ταύτα δέον νά έξαναγκασθώσι 
ν' άποστραγγίζωσι τά υπολείμματα των δι' ειδικών 
διυλιστικών πιεστηρίων, δι' ών κατορθούται 5 τέλειος 
χωρισμός τών στερεών υλών άπό τών υδάτων. 

Διά τοϋ τοιούτου συστήματος διοχετεύσεως των α-
καθάρτου υδάτων φρονοϋμεν ότι θά έκλειψης τό κύριον 
αίτιον τής έν Φαλήρω κακοσμίας. "Αν δέ κατά τήν 
έκβολήν τοϋ μεγάλου σωλήνος ήθελε λάβει χώραν 
προΐόντος τοΰ χρόνου έπϊ τοΰ πυθμένος τής θαλάσσης 
έναπόθεσις υπολειμμάτων έπαπειλοΰσα τήν εμφραξιν 
τού στομίου, τά υπολείμματα ταύτα θ' άποκομίζων-
ται διά βορβοροφάγου. 

Προς έξάλειψιν καϊ τοϋ δευτέρου αιτίου τής κακο-
σμίας τής προερχομένης έκ τής έν υπαίθρω εναποθη-
κεύσεως διαφόρων περιττωμάτων τών έργοστασίων, ά-
νάγκη όπως έπιβληθη είς τοιαύτα έργοστάσια ο περιο-
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ρισμός τών περιττωμάτων έντός αποθηκών ή ΰποστέ-
γων, καϊ αν τά περιττώματα ταϋτα δεν δΰνανται νά 
χρησιμεύωσιν ώς λιπάσματα, θά έπιβληθή εις τους έρ-
γοστασιάρχας ταχεία αυτών αποκομιδή εις μέρα, έκ 
τών όποιων αί άναδιδόμεναι αναθυμιάσεις δέν δύναν-
ται νά έπηρεάσωσι τον συνοικισμών τοϋ Φαλήρου. 

Οί σωλήνες οί Ινοϋντες τά Εργοστάσια μετά της κεν-
τρικής δεξαμενής θά εχωσι διάμετρον 5—8 ύφεκατομ. 
αναλόγως της ποσότητος τών υδάτων. Εργοστάσια 
κείμενα εις στάθμην ταπεινοτέραν της δεξαμενής θά 
άναγκασθώσι νά ώθώσιν εις ταύτην τά ΰδατα δι' αν-
τλίας. Ό εις τήν θάλασσαν έκβάλλων σωλήν διαμέ-
τρου 0.50 δύναται νά διοχετεύη ές ΰψους της δεξαμε-
νής τών 2μ 170λ κατά 1" τουτέστιν 612 κυβ. μ. 
καθ' ώραν ήτοι το τριπλάσιον ποσόν εκείνου, το ο-
ποίον διοχετεύει ό χάνδαξ της Σούδας." Αν προϊόντος τοϋ 
χρόνου ο αριθμός τών εργοστασίων ήθελεν αυξήσει και 
τά έξ αΰτών ΰδατα ήθελον ύπερβή τό ποσόν τών 612 
λ. καθ' ώραν, θά διοχετεύωνται έν τοιαύτη περιπιώ-
σει τά ΰδατα τών ψυκτήρων έν ύπαίθρω, εισαγομένων 
εις τήν δεξαμενήν μόνον τών ακαθάρτων υδάτοιν. Αί 
εγκαταστάσεις και ή συντήρησις τών διοχετεύσεων 
από τά έργοστάσια μέχρι τής δεξαμενής θά έπιβαρύ-
νωσιν αποκλειστικώς τους έργοστασιάρχας. 

Ό προϋπολογισμός διά τήν έγκατάστασιν τής δε-
ξαμενής μετά τοϋ άγωγοϋ τοϋ έκβάλλοντος εις τήν 
θάλασσαν δύναται νά συνταχθή έπΐ τών εξής βάσεων : 

Άνάλυσ ι ς τ ιμής δι' εν τρ. μ. σωλήνος έκ χυ-
τοϋ σιδήρου διαμέτρου 0. μ. 50 μετά τής τοποθετή-
σεως αϋτου. 

Άξια σωλήνος, βάρους 195 χιλιογραμ. μετά τών 
περιλαιμίων καϊ λοιπών συνδέσμων τό τρ. μετρ 42 δρ. 
Είσαγωγικόν τέλος 2.50 
Μεταφορά έκ Πειραιώς εις Φάλη-

ρον και τοποθέτησις 14.50. 

Τό όλον 59. 

Άνάλυσ ι ς τιμής διά τά υποστηρίγματα, έκ 
σωλήνων χυτοϋ σιδήρου μετά τής τοποθετήσεως αΰτών. 

'Αξία υποστηρίγματος μήκους κατά μέσον όρον2.μ. 
50 συμπεριλαμβανομένου τοϋ κο-

χλιού και τοϋ άμφορέως 
Τοποθέτησις 

Δρ. 230 
20 

Τό όλον 

Προϋπολογισμός 

Άξία άγωγοϋ διά σωλήνων έκ χυτοϋ 
σιδήρου καϊ τοποθέτησις 800 

'Αξία 100 υποστηριγμάτων καϊ το-
ποθέτησις αυτών 100 

Κατασκευή λιθοκτίστου δεξαμενής 
μεθ'άπάντων τών έξαρτημάτ. αυτής 

Στόμια σωλήνων έκ χυτοϋ σιδήρου καϊ 
δίκτυα ορειχάλκινα 

'Απαλλοτριώσεις 
Σημαντήρες 
"Εξοδα επιστασίας κατά τήν κατασκευήν 
Διάφορα καϊ άπρόβλεπτά 

Άθροισμα Δρχ. 98.000 

Έπϊ τών ανωτέρω κονδυλίων δύναται νά πραγμα-
τοποιηθή οικονομία τις έπϊ τοϋ άριθμοϋ τών υποστη-
ριγμάτων, τοποθετουμένου τοϋ άγωγοϋ άπλώς έπϊ τής 
άμμου και τοϋτο άπό τής ακτής εϊς άπόστασιν περί-
που 200 μ.. Κατα τήν είσοδον όμως τοϋ άγωγοϋ εις 
τήν θάλασσαν πρέπει ούτος να τοποθετηθώ έντός χάν-
δακος έξορυχθησομένου έν τή άμμω βάθους 50—70 
ύφεκατομμέτρων. 

Ή έπέκτασις τοϋ άγωγοϋ κατά 100 μ. θέλει απαι-
τήσει πρόσθετον δαπάνην 7000, καθόσον καϊ ή εργα-
σία τής τοποθετήσεως είναι δυσχερεστέρα εις μείζον 
βάθος. 

Έν Άθηναις τή 22 Νοεμβρίου 1898. 
Ν . ΤΡ ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΛΗΣ 

Π Ε Ρ Ϊ 

ΤΗΣ Χ Η Μ Ι Κ Η Σ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ 

Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι 

Αί υπηρεσίαι, τάς όποιας προσέφερε καϊ προσφέρει ή 
Χημεία εις τάς έπιστήμας, τάς τέχνας και τήν βιομη-
χανίαν, έχουσι τόσον διαφημισθή, ώστε θεωρώ περιττόν 
νά κάμω ένταϋθα διά πολλών περι τούτου λόγου. Εϊνα 
πράγματι τόσον πολλαϊ καϊ ποικίλαι αί ίπηρεσίαι τή 
ήγεμονίδος ταύτης τών φυσικών επιστημών, ώστε ό μέ-
γας τής έπιστήμης ταύτης μύστης Liebig έλεγεν ότι 
«τό πάν είναι Χημεία», όπερ αληθές, αφού έξετάζει 
τά φαινόμενα τής αλλοιώσεως τής ουσίας τής ύλης. 
"Ανευ τής Χημείας ουδεμία πρόοδος έν ταΐς έπιστή-
μαις καϊ ταϊς τέχναις. Ό άστρονόμος εις τήν Χημείαν 
οφείλει τήν γνώσιν τής συστάσεως τών ουρανίων σω-
μάτων, 5 φυσικός εις τά πλείστα υτοΰ πειράματα ε-
πικαλείται τήν άρωγην τής Χημείας, ό φυτολόγος καϊ 
μικροβιολόγος διά τής Χημείας έδιδάχθησαν περϊ τής 
μορφολογίας, γενέσεως καϊ ζωής τών φυτών καϊ 
μικροοργανισμών, ή φυσιολογία καϊ ζωολογία δεν είναι 
ή σπουδή τών χημικών άλλοιώσεων έν τώ όργανισμώ 
καϊ τοις κυττάροις, ή ορυκτολογία ώς βάσιν έχει τήν 
Χημείαν, ή μεταλλουργία είναι κλάδος τής Χημείας, ή 
ιατρική καϊ χειρουργική προήχθησαν εις επιστήμας μό-
λις διά τής Χημείας, εις τήν όποίαν ΐφείλουσι τά φάρ-
μακα, τά αντισηπτικά καϊ απολυμαντικά. Η ιατρική 
διάγνωσις βοηθείται σημαντικώς υπό τής Χημείας, ή 
ιατροδικαστική είναι επιστήμη χημική, ή δικαιοσύνη 
διά τής Χΐμείας ανακαλύπτει τον πλαστογράφον καϊ 
τον παραναράκτην. Ή γεωργία δεν θά προν,γετο εις έ-
πιστήμην άνευ τής Χημείας· αυτη έδίδαξεν εις τον γε-
ωργόν τήν χρήσιν τών χημικών λιπασμάτων, τήν άνα-

γέννησιν δηλαδή τοϋ έξαντλουμένου έδάφους διά τής 
προσθήκης χημικών ουσιών, έδίδαξε δηλαδή πώς ή 
πέτρα μεταβάλλεται εις άρτον. Εις τήν χημείαν κα-
ταφεύγει ό γεωργός προς καταπολέμησιν τών ασθενειών 
τών φυτών. 'Αλλά μή αί τέχναι δεν εξαρτώνται σχε-
δόν πάσαι έκ τής χημείας ; 

Η φωτογραφία είναι εφαρμοσμένη Χημεία, ή σιδη-
ρουργία, βαφική, τυπογραφία, πυροτεχνουργία, βυρσο-
δεψική καϊ λοιπαϊ τέχναι έςαρτώνται από τής Xη-
μείας. Αί πλεΐσται τών βιομηχανιών τέλος δεν είναι ή 
έφαρμογαί τής τεχνουργικής Χημείας. 'Αρκεί νά δώση 
τις τον όρισμόν τής βιομηχανίας ότι είναι ή παρα-
γωγή προϊόντων τή βοήθεια τεχνητών μέσων, διά νά 
έννοήση τήν σημασίαν τής Χημείας διά τήν βιομηχα-
νίαν. Αί πλεΐσται βιομηχανίαι οφείλουσι τήν γένεσίν 
των εϊς τήν Χημείαν. Ή ελαιουργία, σαπωνοποιία,οι-
νοποιία, πνευματοποιία, χαρτοποιία, χρωματοποιία, 
σακχαροποιία, υαλουργία κλπ. δέν είναι ή κλάδοι τής 
έφηρμοσμένης Χημείας. 

Οί λαοί, οΐτινες έθεράπευσαν τήν Χημείαν, έπρόκο-
ψαν βιομηχανικώς και έπλούτησαν εις βάρος άλλων, 
οΐτινες ήμέλησαν τής έπιστήμης ταύτης. Διά τής άνα-
καλύψεως καϊ τής τεχνητής παρασκευής τής άλιζαρί-
νης, τής χρωστικής ουσίας τοϋ έρυθροδάνου (όιζαριοϋ), 
εγεινεν ΰπέρπλουτος ό εργοστασιάρχης Γερμανός, ένω 
ες άλλου έδυστύχησεν ό καλλιεργών αύτό άλλοτε χω-
ρικός τής νοτίου Γαλλίας καϊ 'Ελλάδος. Διά τής άνα-
καλύψεως τής άντιπυρίνης καϊ τών άλλων αντιπυρετι-
κών κατέπεσεν άποτόμως ή τιμή τής κινίνης, ήτις 
ενώ πρό 10ετίας έτιμάτο 600 φρ γρ. κατά χιλιόγραμ-
μον, σήμερον μόλις τό δέκατον εχει τής αξίας της, 
καϊ τοϋτο πρός μεγάλην ζημίαν τοϋ καλλιεργοϋντος τό 
κινινοφόρον φυτόν χωρικοϋ τής 'Ασίας. Διά νά έπιδο-
θώσιν οί Ιάπωνες μετά ζήλου εις τήν σπουδήν τής Χη-
μείας, καϊ νά έπιχειρήσωσι θαρροϋντες τήν άνάπτυξιν 
τής βιομηχανίας των, κατώρθωσαν, ένω πρό 20ετίας 
οΰδ ίχνος υφίστατο βιομηχανίας έν τή χώροι των, νά 
προαχθώσι βιομηχανικώς χάρις καϊ εις άλλας συντρε-
χούσας εΰμενεϊς περιστάσεις, εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε 

όχι μόνον ν' αμιλλώνται τα προίοντα των προς τα 
'Αγγλικά καϊ Γερμανικά, αλλά και ν' άποκλείσωσι 
ταϋτα κατά μέγα μέρος έκ τής καταναλώσεως τής ά-
περάντου 'Ασίας, εις βαθμόν μεγάλας μέριμνας γεν-
νώντα εις την Εύρώπην καϊ τήν 'Αμερικήν. 

"Αν ζητήσωμεν νά έξετάσωμεν πώς ή φύσις κατεμέ-
ρισε τά δώρά της τά τε καλά και τά κακά εις τάς 
διαφόρους χώρας, θά εδρωμεν, άν θελήσωμεν νά κάμω-
μεν μαθηματικήν, οΰτως ειπείν, σύγκρισιν, ότι ό κατα-
μερισμός οΰτος έγεινε μετ' ίσότητος καϊ δικαιοσύνης, 
καίτοι άνομοιομόρφως, δηλ, ή φύσις έπροίκισεν εκάστην 
χώραν με τόσα αγαθά, όσα καϊ έλλείψεις καϊ κακά, 

καϊ δή εΐς βαθμόν μή έπτρέποντα παράπονον. 
Αν ό νωθρός και δυσκίνητος Φελλάνος καϊ 'Ινδός 

κατοικώσι χώραν λίαν παραγωγικήν και πλουσίαν εις 
φυτικά προϊόντα, ή δέ πρός συντήρησίν των τροφή συν-
ίσταται εις δρακα ορύζης, ές άλλου όμως υφίστανται 
τά βάσανα κλίματος λίαν θερμοϋ.αύχμηροϋ καϊ νοσηρού, 
δεκατίζονται υπό των μιασματικών νόσων, φονεύονται 
υπό ιοβόλων όφεων, έν ώ έξ άλλου ο "Αγγλος καϊ ο 
Γερμανός άπηλλαγμενοι τών πληγών τούτων τοϋ θερμοϋ 
κλίματος, εχουσι νά παλαίσωσι κατά τής ούχ ήττον 
όχληράς επήρειας κλίματος υγροϋ καϊ ψυχροϋ. Ένώ 
ούτοι είναι πτωχοί εις φυτικά προϊόντα, είναι πλούσιοι 
έξ άλλου εις ορυκτόν πλοϋτον, εις γαιάνθρακας, μέταλ-
λα καϊ μεταλλίτιδας κα; ένώ άφ' ενός τό ψυχρόν κλί-
μα τους πιέζει, τοις έπιβάλλει άφθονον και δαπανηράν 
τροφήν πρός συντήρησίν των, τό αυτό κλΐμα διατηρεί 
το πνεϋμά των ζωηρόν καϊ άκμαιον, όπως δημιουργή-
σωσι τεχνητώς καϊ βιομηνανικώς ο,τι ή φύσις τους έ-
στέρησε. Εχει ό κάτοικος τής Ελλάδος, τής 'Ιταλίας, 
'Ισπανίας, Μεξικού καϊ άλλων ομοίων χωρών εύκραοϋς 
κλίματος φιλοδωρηθή πλουσιοπαρόχως υπό τής φύσεως 
τόσον διά φυτικοϋ, όσον καϊ ορυκτοϋ πλούτου, άν καϊ 
εις μικρότερον βαθμόν τοϋ "Αγγλου καϊ τοϋ Ίνδοϋ εις 
τά είδη εκάστου, εχομεν ομως καϊ μειονεκτήματα, 
ών στερούνται αί χωραι έκεϊναι, εχομεν άνεπάρκειαν υ-
δάτων ομβρίων καϊ ποταμίων,οπερ έπιβλαβώς επηρεάζει 
τήν γεωργίαν και τήν κτηνοτροφίαν, έχομεν έλώδεις 
νόσους, συχνούς σεισμούς, έχομεν τέλος, άν πνευματι-
κώς συγκρίνωμεν τούτους μετά τών βορειοτέρων, ά-
στασίαν χαρακτήρος καϊ πνεύματος, πολλήν δ' έπιπο-
λαιότητα καϊ ελλειψιν φιλοπονίας, άτινα κακώς έπι-
δρώσι καϊ έπϊ τής οΐκονομίας εκάστης χώρας. Πολλάς 
χώρας έπροίκισεν ή φύσις ώς τήν Ελλάδα, μέ άφθονον 
θαλασσίαν συγκοινωνίαν, εις άλλας έδώρησε πολλούς 
ποταμούς καϊ διώρυχας, εϊς άλλας τέλος έδωκε τον σί-
δηρον τόσον άφθονον καϊ πρόχειρον, ώστε νά γείνη 
πυκνή σιδηροδρομική συγκοινωνία. Βλέπομεν λοιπόν 
πανταχοϋ άποκαθιστάμενον υπό τής φύσεως συμψη-
φισμόν καϊ ίσορροπίαν. 

Τώρα γεννάται ή έρώτησις εις ποίας πρό πάντων 
χώρας αναπτύσσεται ή βιομηχανία, ποία ή αιτία τής 
γενέσεως καϊ προόδου τής βιομηχανίας. 

Έν πρώτοις, ώς γνωστόν, πρός τεχνικήν κατεργα-
σίαν ένός είδους απαιτούνται πνευματική τις άνάπτυξις 
καϊ γνώσεις τινές, πολλάκις δέ όλως ειδική μόρφωσις 
προϋποθέτουσα ενίοτε καϊ πλήρη επιστημονικών παί-
δευσιν.Νά φάγη τις τήν σταφυλήν,ώς εχει, είναι άπλού-
στερον ή νά τή' ύποβάλη εις ζύμωσιν, όπως έκ ταύ-
της παραγάγω οϊνον, απαιτούνται δέ καϊ είδικαϊ γνώ-
σεις καϊ μηχανηματα, όπως έκ τοϋ οίνου τούτου δι' 
αποστάξεως παραχθη οινόπνευμα ή κονιάκ. Πρέπει δέ 
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να ηναι τις χημικός, οπως κατορθώση μετά τήν άπό-
σταξιν νά κερδίση καϊ τά έν τώ οίνω διαλελυμένα 
τρυνικά άλατα. Το αυτό ισχύει και περί τής έλαιας 
καϊ τοϋ ελαίου, διότι ή χημική τούτων κατεργασία 
προς παραγωγήν σάπωνος ή καθαρού έλαίου άπαιτοϋσιν 
ειδικάς γνώσεις. Τοιαύτη τις όμως κατεργασία τών υ-
λών μιας χώρας, πλήρης δηλ. χρησιμοποίησις τών υλών 
τούτων, είναι καϊ ο ιδεώδης σκοπός τής έπιστημονι-
κής βιομηχανίας. 

Εις πολλάς περιστάσεις προηγήθη ή βιομηχανία τής 
επιστήμης, εις τάς πλείστας όμως συνέβη τό εναντίον, 
δηλαδή προηγήθη καϊ έκαλλιεργήθη ή επιστήμη, όπως 
έκ ταύτης άναπτυχθή μία βιομηχανία, τοϋτο δέ πρό 
πάντων ενεινε διά τήν χημικήν βιομηχανίαν. ήτις είναι 
ό σκοπός καϊ τό αποτέλεσμα μακροχρονίου πολλάκις 
επιστημονικής έρεύνης. Διά τοϋτο δέ καϊ ,βλέπομεν ότι 
κλάδος τις βιομηχανικός συνέβη ν' άφαιρεθή άπό μίαν 
χώραν καϊ νά μετατοπισθή άλλαχοϋ ένεκα τής αναπτύ-
ξεως τής σχετικής επιστήμης εν τή νέα τής βιομηχα-
νίας πατρίδι. Ή βιομηχανία τής ανθρακικής σόδας 
μετετοπίσθη σχεδόν έξ 'Αγγλίας καϊ ακμάζει εις τό 
Βέλγιον, διότι ή άνακάλυψις τοϋ Solvay είσήγαγεν 
ολως νέαν μέθοδον κατασκευής της ουσίας ταύτης. Τό 
αυτό συνέβη μέ τάς χρωστικάςουσίας, ων ή βιομηχα-
νία έξ 'Αγγλίας μετετοπίσθη εις Γερμανίαν. ΤΙ σιδη-
ροβιομηχανία καϊ χυτοχαλυβοβιομηχανία είναι κτήμα 
τών ολίγων κορυφαίων, οιτινες βοηθούμενοι υπό τής ε-
πιστήμης ευρον τί πρέπει νά άφαιρεθή άπό τοϋ χυτοσι-
δήρου ή νά προστεθή εις τόν σφυρήλατον, όπως μετα-
βληθή εις χυτοχάλυβα. 

'Ασχέτως ομως πρός τό πνευματικόν σθένος καϊ τήν 
διανοητικήν ή έπιστημονικήν άνάπτυξιν μιας φυλής ή 
ενός άτόμου, φρονώ ότι πρό πάντων τήν πρώτην ώθη-
σιν πρός γένεσιν καϊ άνάπτυξιν μιας βιομηχανίας πα-
ρέχει ή ανάγκη. Βεβαίως ό "Αγγλος είναι λίαν πνευμα-
τώδης,τό δέ άγγλικόν γένος διακρίνεται διά τό ριψοκίν-
δυνον,έπιχειρηματικόν καϊ έφευρετικόν υπέρ πάσαν άλ-
λην φυλήν,ό,τι όμως συνετέλεσε πρό πάντων εις τήν τε-
ραστίαν άνάπτυξιν τής πλουτοποιοϋ βιομηχανίας έν'Αγ-
γλία είναι ή άνάγκη, είτε ή σιδηρά άνάγκη πρός ά-
πόκτησιν τών απολύτως αναγκαίων πρός συντήβησιν, 
είτε ή δημιουργουμένη καϊ συνεχώς αυξανομένη ευγενής 
αλλ' έπίσης έπιτακτική άνάγκη τής ευζωίας καϊ πολυτε-
λείας ενεκα τών πολλών καϊ ποικίλων άπαιτήσεων τοϋ 
νεωτέρου πολιτισμοϋ, όστις είναι αποτέλεσμα τής 
άδιαλείπτου δημιουργικής δράσεως. 

Ό 'Ινδός καϊ ό Φελλάχος εχουσι πρόχειρα τά μέσα 
τής συντηρήσεως των, συνιστάμενα εις καρπούς δένδρων 
ή όλίγην όρυζαν, ό "Αγγλος όμως δεν δύναται νά φάγη 
γαιάνθρακας,ούτε σιδηρολίθους,διά τοϋτο δε καϊ βλέπο-
μεν ότι τό μεγαλεπήβολον καϊ έπιχειρηματικόν τοϋλαοϋ 

αΰτοϋ άλλοτε έξέσπα εϊς τυχοδιωκτικάς, λίαν τολμη-
ράς ναυτιλιακάς έπιχειρήσεις εϊς χώρας μακράν κειμέ-
νας, άπό τοϋ παρόντος όμως ιδίως αιώνος έξωτερικεύθη 
διά τής βιομηχανίας, ή όποία μεταβάλλει τους γαιάν-
θρακας καϊ τους σιδηρολίθους εις άρτον, ένδυμα και 
πλοϋτον. Διά νά ένδυθή ό Φελλάχος στέλλει τόν βάμ-
βακα του εις 'Αγγλίαν, όπως ό "Αγγλος μεταβάλη και 
άποστείλη αυτόν ώς ένδυμα. Ό ολιγώτερον τοϋ Αγ-
γλου θετικιστής Γερμανός, μέχρι τών μέσων τοϋ πα-
ρόντος αιώνος είχε παραμελήσει τήν βιομηχανίαν του, 
ώλιγώρει δηλ. τοϋ πλούτου ένώ επιμελώς έθεράπευε τήν 
έπιστήμην ή άνάγκη όμως έκαμε και τοϋτον νά έπιμε-
ληθή τών έμπειρικών επιστημών και νά άναπτύξη τοι-
αύτην βιομηχανία ν,ώστε σήμερον ή Γερμανία οΐκονομι-
κώς νά ήναι τό εϋρωστότερον κράτος τής ήπειρωτικής 
Ευρώπης. Ή άνάγκη όμως αυτη δύναται νά ώθήση, και 
περαιτέρω, ν'άναγκάση δηλ. έν έθνος νά έπιδοθή εις βιο-
μηχανίαν, διά τήν οποίαν στερείται τών πρώτων υ-
λών. Παράδειγμα ή 'Ελβετία, ήτις ώς έκ τής γεωλο-
γικής διαπλάσεώς της στερείται παντός φυτικοϋ και 

ορυκτοϋ πλούτου, οι κάτοικοι όμως αυτής πιεζόμενος 
υπό τής ανάγκης κατώρθωσαν διά τής επιμονής των 
ν' άναπτύξωσιν άξιόλογον βιομηχανίαν, άμιλλωμένην 
πρός τήν άγγλικήν καϊ γερμανικήν. 

ΤΙ αυτή άνάγκη είναι ή αιτία τής μικράς μέν τώρα, 
έν τώ μέλλοντι δέ μεγάλης βιομηχανίας έν Ελλάδι. 

Όσον καϊ άν παρηγορώμεθα λέγοντες ότι ή χώρα 
αύτη είναι δαψιλώς πεπροικισμένη υπό τής φύσεως, εί-
ναι δηλ. πλούσια εις φυτικόν, ορυκτόν καϊ ζωίκόν 
πλοϋτον, τό βέβαιον είναι ότι υπ' αυτήν τήν έποψιν εί-
ναι άρκετά πτωχή, διά τοϋτο δε και βλέπομεν ότι 
μεθ' όλας τάς προσπαθείας τοϋ ίδιώτου, ή πρόοδος τής 
γεωργίας καϊ κτηνοτροφίας είναι ελαχίστη, άπό τινοι 
μάλιστα έτών ή γεωργική ημών παραγωγή, ίδια δε ή 
αμπελουργία, διατρέχει τοιαύτην κρίσιν, ώστε είναι ζή-
τημα, άν τό οικονομικόν μέλλον τοϋ τόπου δεν πρέπη 
νά έξαρτηθή άποκλειστικώς άπό τής βιομηχανίας, άλ-
λα βιομηχανίας μεγάλης καϊ ακμαίας, όχι μόνον εις 
τήν έσωτερικήν άνάλωσιν έπαρκούσης, άλλα καϊ άλλας 
χώρας τροφοδοτούσης. Ευτυχώς παρατηρείται άπό τίνων 
έτών έπίδοσις σημαντική εϊς τήν βιομηχανίαν καϊ τά-
σις πρός σπουδήν τών εμπειρικών έπιστημών, ήτις ώθεϊ 
πρός τήν βιομηχανίαν, είναι δέ βέβαιον ότι αί πρώται 
δοκιμαι έστέφθησαν οπωσδήποτε υπό επιτυχίας, διότι 
τά προϊόντα τοϋ τόπου καϊ αρκετά ευπαρουσίαστα εί-
ναι καϊ εύμενώς έγειναν δεκτά έν τή καταναλώσει. 
Φρονώ δέ ότι ή Έλλάς πρέπει παντϊ σθένει ν'άναπτύξη 
τήν βιομηχανίαν της, καϊ έπΐ ταύτης νά στήριξη τήν 
οίκονομικήν της άνόρθωσιν, δέν συμμερίζομαι δέ τήν 
γνώμήν εκείνων, οίτινες λαμβάνοντες άφορμήν έκ τής 
προστασίας, ην παρέχει τό δασμολόγιον είς τινας βιο-
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μηχανίας τοϋ τόπου, καταπολεμοϋσι τήν ϊδέαν βιομη-
χανίας έν 'Ελλάδι, λέγοντες ότι ή χώρα αύτη δεν 
έφτειάσθη διά βιομηχανίαν, αλλά πρέπει νά περιορισθή 
εις τήν γεωργίαν καϊ κτηνοτροφίαν αυτής.Είναι έσφαλ-
μένον τό δόγμα ότι ή βιομηχανία είναι άποκλειστικώς 
προωρισμένη διά χώρας στερουμένας γεωργικής παρα 
γωγής, ότι δηλ. πρέπει νά ήναι άποκλειστικόν κτήμα 
τών Άγγλων καϊ τών Γερμανών, ήμεΐς δέ νά περιμέ-
νωμεν τήν εύτυχισμένην χρονιά, καθ' ήν δέν θά φυσήση 

ο λίβας έν Θεσσαλία, ίνα έχωμεν άρτον, και νά τρεφώ-
μεθα υπό τής έλπίδος τής προβληματικής ύπερτιμή-
σεως τής σταφίδος. Ας μιμηθώμεν τό παράδειγμα δύο 
άλλων λαών, προοδευτικών μέν, αλλά, φυλετικώς έξε-
ταζομένων, οΰχϊ πνευματωδεστέρων τοϋ Έλληνικοϋ, 
τοϋ Ιταλικού δηλ. καϊ Ιαπωνικού, οίτινες διά τών αυς 
τών μ.έ ήμ.ας μέσων έπετέλεσαν θαύματα είς τήν βιο-
μηχανίαν. Είναι απίστευτος ή πρόοδος τής 'Ιταλικής 
βιομηχανίας λεληθότως δέ άπό τινοιν έτών, ίσως 5 ή 
10, έδημιουργήθησαν έν 'Ιταλία τόσον άκμαϊαΐ βιομη-
χανίαι, ώστε έπλημμύρισαν τάς εξωτερικάς αγοράς, ά-
προσδοκήτως δέ ό έμπορος συναντά τόν Ίταλόν βιομή-
χανον ανταγωνιστήν τοϋ "Αγγλου εκεί, όπου ίσως έ-
περίμενε τον Γερμανόν. Σημειωτέον δέ ότι ή 'Ιταλία 
εργάζεται υπό τους αυτούς μέ ήμάς όρους, διότι και έ-
κείνη εισάγει τούς άναγκαιοϋντας γαιάνθρακας καϊ σί-
δηρον έξωθεν. Τήν προόδον τών Ίαπώνων δέν αίσθα-
νόμεθα ημείς, διότι δέν έφθασαν άκόμη τά προϊόντατων 
μέχρι τών άγορών μας, άλλά τόν άντίκτυπον αισθάνον-
ται οί γίγαντες τής βιομηχανίας έν Ευρώπη καϊ Αμε-
ρική, τών όποιων τά προϊόντα άποκλείονται όσημέραι 
άπό τάς 'Ασιατικάς άγοράς. 

Ή Έλλάς έχει καϊ ένα άλλον λόγον έλπίδος έπι-
τυχίας τής βιομηχανίας της, ούτος δέ είναι ότι οί ά-
μεσοι γείτονές μας τής Ευρώπης, 'Ασίας καϊ Άφρικής, 
καϊ πνευματικώς υποδεέστεροι ήμών είναι, και χάρις 
εις τήν γνωστήν πατρικήν μέριμναν τοϋ γειτονικού ή-
μών κράτους περί τής προόδου τών υπηκόων του, ο 
φόβος εκείθεν άνταγωνισμοϋ είναι έλάχιστος, ένώ έξ 
άλλου τά μέρη έκεΐνα παρέχουσι λαμπράς άγοράς κα-
ταναλώσεως, τά δέ Ελληνικά προϊόντα θά έχωσι τήν 
προτίμησιν και δι'άλλους εθνικούς λόγους,άλλά καϊ διά 
τήν γειτνίασιν, διότι γνωστόν ότι εις τήν κατανάλω-
σιν ενός προϊόντος ή γειτνίασις τής πηγής έχει μεγά-
λην έπιρροήν. Τό εμπόρευμα έκ Πειραιώς φθάνει εις 
Σμύρνην έντός 15 ώρών, έκ Γερμανίας όμως καϊ τής 
κεντρώας Γαλλίας απαιτείται μήν μέχρις τής άφί-
ξεως του. 

Αί βιομηχανίαι παντος τόπου ή έζαρτώνται άπ' ευ-
θείας άπό τάς πρώτας τούτου όλας ή είσάγουσιν υλας 
έξωθεν, είδομεν δε ότι γίνεται καϊ τό έν καϊ τό άλλο. 
"Αλλοτε ένομίζετο ότι έκαστος τόπος μόνον τάς ίδίας 

πρώτας ύλας έπρεπε νά κατεργάζηται βιομηχανι-
κώς καϊ τοϋτο άν έχη τά μέσα τής τοιαύτης κατερ-
γασίας δηλαδή τήν δυναμοπαραγωγόν καύσιμον ύλην 
και τόν σίδηρονένθυμοϋμαι μάλιστα πρό 15ετίας ότι 

ο καθηγητής μου Lunge έν Ζυρίχη, κατατάσσων τας 
χώρας εις βιομηχανικές καϊ μή, περϊ τής Ελλάδος 
άπεφαίνετο ότι δεν δύναται να έχη βιομηχανίαν, διότι 
έλλείπουσιν οί γαιάνθρακες καϊ ό σίδηρος Έγώ φρονώ 
ότι έχει και τό εν καϊ τό άλλο καϊ μάλιστα εις τας 
αϋτάς τιμάς μέ τόν ίδιον τόν προμηθευτην Άγγλον 
χαρις εις τήν θαλασσίαν συγκοινωνίαν της. Ενθυμού-
μαι πρό 5 έτών, οτε ήρώτησα φίλον μου έργοστα-
σιάρχην έν 'Αγγλία περϊ τής τιμής τών γαιανθράκων 
του, ότι μοϊ άνέφερε τήν τιμήν τών 17 σελλινίων, ένώ. 
οί ίδιοι γαιάνθρακες έκόστιζον έν Πειραιεϊ 16 ½, μόνον 
σελλίνια, καϊ τοϋτο διότι ή μεταφορά έκ Κάρδιφ εις 
Πειραιά είναι πολλάκις εύθηνοτέρα σιδηροδρομικής με-
ταφοράς έντός τής 'Αγγλίας. "Ωστε υπό τήν έποψιν 
τής προμηθείας των πρώτων υλών καϊ τών βοηθητικών 
τοιούτων ή Έλλάς ευρίσκεται είς πολύ εύνοϊκήν θέσιν. 

Κεφαλαίων, τά όποια είναι ή τροφή τής βιομηχα-
νίας, εύμοιρεϊ ό τόπος, φρονώ μάλιστα οτι έχει χρη-
ματικόν πλοϋτον περισσότερον, τοϋ φαινομένου, oυτος 
ομως πολύ γλίσχρως χρησιμοποιείται έν Ελλάδι εις 
γεωργικάς καϊ βιομηχανικάς έπιχειρήσεις διά λόγους, 
ους πάντες καλώς γνωρίζομεν. Όσω εύθηνότερον τό 
χρήμα εν τινι τόπω,τόσω καϊ αί έλπίδες έπιτυχοϋς βιο-
μηχανικής επιχειρήσεως μεγαλείτεραι. 

Έθιξα ανωτέρω και τό ζήτημα τής δασμολογικής 
προστασίας πρός άνάπτυξιν τής βιομηχανίας. Είναι 
βέβαιον ότι τά έξωθεν εισαγόμενα είδη έπιβαρύνονται 
εν Ελλάδι μέ μεγάλους δασμούς. Τούτους έπέβαλον 
οί κατά καιρούς νομοθέται άποβλέποντες είς καθαρώς 
ταμιευτικούς σκοπούς, σπανίως δέ εις προστατευτικούς 
τής βιομηχανίας. Οι δασμοί όμως ούτοι έπέδρασαν 
εύνοϊκώς είς τήν γένεσιν τής βιομηχανίας, τό μέν διότι 
διά τής αΰξήσεως τών δαπανών ήναγκάσθημεν νά έν-
τείνωμεν τάς έν γένει παραγωγικάς μας δυνάμεις, νά 
έπιδοθώμεν έπομένως καϊ εις τήν βιομηχανίαν, τό δέ 
διότι άκριβώς οί δασμοί ούτοι χρησιμεύουσιν ώς στή-
ριγμα πρός έπιτυχίαν καϊ έμπέδωσιν τής βιομηχανίας, 
διότι διά τήν έσωτερικήν τουλάχιστον κατανάλωσιν 
είναι τις έξησφαλισμένος κατά τής έκμηδενιστικής ε-
πιρροής τοϋ έξωτερικοϋ άνταγωνισμοϋ. Ή άρχη αύτη 
τής προστασίας, ήτις καϊ άλλαχοϋ έφηρμόσθη, παρέχει 
καϊ έν Ελλάδι καταφανή ευνοϊκά αποτελέσματα, διότι 
πολλαϊ βιομηχανίαι προστατευθεϊσαι ύπό τοϋ δασμο-
λογίου ή έπιχειρηθεϊσαι ευθύς ές αρχής έπϊ τή βάσει 
υπάρχοντος δασμού, έπέτυχον καϊ ηνδρώθησαν εις βα-
θμόν αίροντα πάντα φόβον περϊ τοϋ μέλλοντος των. 
Φρονώ δέ ότι οί άντίπαλοι τής δασμολογικής προστα-
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σιας δεν έχουν δίκαιον ζητοϋντες νά άφεθή ελεύθερον 
τό έμπόριον είς βάρος τής μη βιώσιμου κατ' ουτούς 
βιομηχανίας, άφοϋ καϊ τά βιομηχανικώς εΰρωστότερα 
έθνη, έκτος τής 'Αγγλίας, τήν άνάπτυξιν τής βιομη-
χανίας των οφείλουσιν εις προστατευτικούς δασμούς, 
οί ίποΐοι μάλιστα διά τινα έθνη, ώς τήν 'Ρωσσίαν και 
Γαλλίαν, είναι υπερβολικοί καϊ απαγορευτικοί. Διά 
τινας ιδίως τών βιομηχανιών τοΰ τόπου βασιζομένας 
έπϊ εγχωρίων πρώτων υλών, ώς ή πνευματοποιία, ή 
ελευθερία τοΰ εμπορίου θά είχεν όλεθρίαν έπίδρασιν. 
διότι τά ποιοτικώς υπέρτερα προϊόντα τοΰ τόπου θά 
έξετοπίζοντο υπό άλλων υποδεεστέρων και έπιβλαβών 
μάλιστα τή υγεία. 

Πριν εισέλθω είς στατιστικών τινα έρευναν τών βιο-
μηχανιών τοϋ τόπου, οφείλω νά μή αφήσω άμνημό-
νευτον, ότι έν τοις κυρίως βιομηχανικοίς τόποις σκο-
πός τής βιομηχανίας είναι η χρησιμοποίησις πάσης 
ύλης, ήτις οπωσδήποτε δύναται νά χρησιμοποιηθή· 

Περϊ τών κυρίως βιομηχανικών εθνών δύναται τις ει-
πείν ότι δεν άφίνουσι τίποτε άνεκμετάλλευτον δι'αυτα 
«έν υπάρχει τι, όπερ νά μή δύναται ν'άναχρησιμοποιη-
θή. Πάν απόρριμμα ή κάθαρμα φυτικόν ή ζωϊκόν ώ-
φελιμοποιεΐται. Τά οστά τών ζώων, άτινα έδώ χάνον-
ται ή εξάγονται είς εύτελεστάτην τιμήν, εκεί χρησι-
μοποιούνται πρός κατασκευήν κόλλας καϊ χημικών λι-
πασμάτων, τά παντοειδή ράκη ενδυμάτων καϊ απορ-
ρίμματα χάρτου ανασχηματίζονται είς χάρτην, οί όνυ-
χες, τά κέρατα και αί τρίχες τών ζώων επίσης υποβάλ-
λονται εις χημικήν κατεργασίαν, τό αίμα τών σφαζο-
μένων ζώων μεταβάλλεται εις πολύτιμον λίπασμα, τά 
περιττώματα συλλέγονται επιμελώς καϊ χρησιμοποιούν-
ται· πρός λίπανσιν είτε κατ' ευθείαν είτε άφοϋ υπο-
στώσι χημικήν κατεργασίαν. Έντύπωσιν μοί εκαμαν · 
ότι έν Λονδίνω κατορθώνουν δι' είδους δικτύων, μέ τά 
οποία φράσσουν τον Τάμεσιν, νά συλλέγουν ολον τό λί-
πος, όπερ συμπαρασύρουν το απόνερα τοϋ Λονδίνου, 
συμποσούμενον εις χιλιάδας τόννων,όπως τό κατεργα-
σθώσι πρός παράγωγήν διαφημιζομένων ίσοις σαπώνων. 

Δυστυχώς καϊ είς τοϋτο υστεροΰμεν, διότι όχι μόνον 
χάνομεν ή άπορρίπτομεν πλείστας πολυτίμους οΰσίας, 
ώζ οστα, ράκη, λιπάσματα, στάκτην κλπ. άλλα καϊ 
τάς ύλας, άς υποβάλλομεν εις κατεργασίαν, συνήθως 
δέν έξαντλοϋμεν τελείως. Τό μέγιστον μέρος τών τρυ-
γικών αλάτων χάνεται κατά τήν κατεργασίαν τών 
πνευματούχων ουσιών, ομοίως εις την σαπωνοποιιαν, 
βαφικήν κλπ. έχομεν άπώλειαν ουσιών. Τοΰτο κατά 
τήν εμην ίδέαν προέρχεται έκ τοΰ σημαντικού κέρδους 
τών εργοστασιαρχών έκ τών κυρίων προϊόντων αυτών, 
τό όποιον γίνεται αίτια νά παραμελώνται τά δευτε-
ρεύοντα. 

"Εν μέγα μειονέκτημα διά τήν βιομηχανίαν της 

'Ελλάδος είναι εκείνο, όπερ αισθάνεται « έν γένει πα-
ραγωγή τού τόπου, ή έλλειψις δηλ. ύδατος. Μέγα 
πλεονέκτημα δι' έργοστάσιον είναι νά ευρίσκηται, εί 
δυνατόν, πλησίον άφθονου ρέοντος ύδατος, δηλ. πλησίον 
ποταμού τοιούτον τι όμως έν 'Ελλάδι είναι άδύνατον 
και ούχι μόνον τούτο, αλλά τά πλείστα τών έν Πει-
ραιεΐ και έν 'Αθήναις έργοστασίών, όπου τείνει νά συγ-
κεντρωθή ή βιομηχανία, ύποφέρουσιν άπό καταφανή 
ελλειψιν ύδατος, τό ολίγον δέ υπάρχον είναι ούχϊ κα-

τάλληλον διά βιομηχανικούς σκοπούς, καθό σκληρόν, 
περιέχον δηλ. πολλά άλατα έν διαλύσει, άτινα καϊ τοΰς 
λέβητας φθείρουσι διά τών λεβητολίθων, καϊ άκατάλ-
ληλον τό ύδωρ πρός πολλούς σκοπούς καθιστώσιν. Ή 
ποτοποιία, ή χαρτοποιία, ή έριουργία καϊ άλλαι βιομη-
χανίαι τού τόπου υποφέρουσι σημαντικώς άπό τήν έλ-
λειψιν καλού καϊ άφθονου ύδατος. 

*Αν έν πρώτοις έξετάσωμεν τον ορυκτόν πλοϋτον τής 
'Ελλάδος, βλέπομεν ότι καϊ άφθονος τοιούτος υπάρχει 
καϊ ικανή τούτου χρησιμοποίησις γίνεται. Τό έθνος έξά-
γει είς τό έξωτερικόν μέταλλα, ίδίως άργυροΰχόν μό-
λυβδον, ορυκτά μολύβδου, ψευδαργύρου, σιδήρου καϊ λοι-
πάς μεταλλίτιδας αξίας 20 περίπου έκατομμ. χρυ-
σών φράγκων. Τοϋ Λαυρεωτικοϋ μολύβδου πολύ μικρά 
γίνεται χρήσις έν τω τόπω, διότι ως άργύροΰχος πω-
λείται είς τό έξωτερικόν, όπου υποβάλλεται είς νεωτέ-
ραν κατεργασίαν πρός χωρισμόν τοϋ αργύρου άπό τοϋ 

μολύβδου. Πρό ετών έγένοντο άρκετά έπιτυχεΐς δόκι-
μαι πρός έξαγωγην τοϋ αργύρου τούτου έν τώ τόπω. 

Οί φαιάνθρακες τής Ευβοίας καϊ είς ίκανήν ποσό-
τητα υπάρχουν καϊ εις άρκετά καλήν τιμήν πωλούνται 
έν τή τοπική καταναλώσει'. Ό λευκόλιθος τής Εύβοια, 
πρέπει νά υποβληθή είς χημικήν κατεργασίαν έν τώ 
τόπω, διά νά είναι ή έκμετάλλευσίς του επικερδεστέρα. 
'Επειδή δέ τό ορυκτόν τούτο χημικώς έξεταζόμενον 
είναι καθαρόν καϊ αμιγές, δέν έμπεριέχει δηλ. οργα-
νικάς ύλας ώς τό μάρμαρον και ό δολομίτης, θά ήδύ-
νατο κάλλιστα ν' άντικαταστήση εις τήν λεμοναδο-
ποιίαν τήν χρήσιν τής διττανθρακικής σόδας,ής μεγάλα 
προς τον σκοπόν τούτον εισάγονται ποσά. 

Τά θειωρυχεια τής Μήλου παράγουσιν ετησίως περϊ 
τό 1 1/2 εκατομμύριον οκάδας θείου, τό εβδομον πε-
ρίπου τοΰ έν τώ τόπω καταναλισκομένου, υπάρχει ό-
μω; έλπϊς διά τής βελτιώσεως τών εγκαταστάσεων ν' 
αύξηση ή παραγωγή 

Αί τού πετρελαίου πηγαϊ είναι έπϊ τού παρόντος α-
σήμαντος. 

Ή Κυβέρνησις εξάγει είς τό έξωτερικόν περϊ τά 3 
έκατομμ. οκάδας ναξίας σμύριδος αξίας 500 χιλ. χρυ-
σών φράγκων. Κατεργασία αύτης δέν γίνεται έν τώ 
τόπω 

"Αλας παράγει το έθνος περί τά 20 εκατομμύρια 
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οκάδας, όπερ ποσόν δύναται νά διπλασιασθή καϊ τρι-
πλασιασθή, άντιπροσωπεΰον άρκετά σημαντικήν άξίαν, 
διότι και προς τροφήν δύναται νά έξαχθή εις τό έξω-
τερικόν, όταν ιδίως δοθή μεγαλειτέρα προσοχή κατά 
τήν κρυστάλλωσίν του, και γείνη καθαρόν και έλεύθε-
ρον ξένων αλάτων, και άξιόλογον πρώτην ύλην πρός 
βιομηχανικούς σκοπούς αποτελεί,διότι είναι άφθονον καϊ 
εύθηνότατον,μόλις 1 έως 1 ½ λεπτόν κατ'όκαν κοστί-
ζον είς τήν κυβέρνησιν, είς ήν τιμήν δύναται και πρέ-
πει νά χορηγηθή είς τήν βιομηχανίαν. Ώς γνωστόν, τό 
άλας είναι η πρωτη ύλη τής βιομηχανίας τής σόδας, ή 
οποία μετά τού θειικού οξέος αποτελεί τήν βάσιν πά-
σης βιομηχανικής επιχειρήσεως. Ό τολμηρός, όστις ήθε-
λεν επιχειρήσει τήν παρασκευήν άνθρακικής σόδας έν 
'Ελλάδι, θά είχε τήν πρώτην ύλην λίαν εύθηνήν. 

Ή άσβεστοποιία μάς παρέχει άξιόλογον άσβεστον. 
Στέλλονται δε είς τό έξωτερικόν σημαντικαί ποσότητες 
τής γνωστής θηραϊκής γής, ή οποία έχει εύρύτατον μέλ-
λον, διότι έν άναμίξει μετ' άσβέστου και σκίρρων πα-
ρέχει, ώς γνωρίζομεν,στερεώτατα σκιρροκονιάματα τε-
νοντα ν'άντικαταστήσωσι τό ξύλον είς τήν οίκοδομικήν. 

Οσον άφορα είς τά κτηνοτροφικά προϊόντα τής 
'Ελλάδος, έγένοντο δοκιμαΐ όπως άπό πρόβειον γάλα 
κατασκευασθή τυρός όμοιος τοϋ 'Ελβετικού καϊ 'Ολ-
λανδικού, τά δε πειράματα φαίνονται επιτυχόντα έν 
μέρει. Ή δυσκολία έγκειται πρώτον είς τό ότι, οτι τό 
πρόβειον γάλα δεν είναι πρός τούτο κατάλληλον, όπως 
τό άγελαδινόν, και δεύτερον εις καθαρώς κλιματολο-
γικούς λόγους,καθόσον οπως προκύψη 'Ελβετικός τυρός, 
δέον ή τυρία νά ύποστή τήν ζύμωσίν της εις καλώς 
αεριζόμενα μέρη, ών ή θερμοκρασία δέν πρέπει νά ύ-
περβαίνη τούς 20° 'Ρεωμ. Καϊ έπειοή έν 'Ελλάδι οί 
όροι ούτοι δέν πληρούνται ευκόλως, διά τούτο καϊ αί 
δυσκολίαι, καθ'ών παλαίουσιν οί έπιχειρούντες νά είσα-
γάγουν παρ' ήμΐν τήν ευρωπαϊκήν τυροκομίαν. 

Ή βυρσοδεψική είναι αξιόλογος βιομηχανία τοϋ τό-
που κατεργαζομένη έγχώρια καϊ ξένα δέρματα καϊ 
παράγουσα σχεδόν όλα τά ειδη τών βυρσών έκτος τών 
τελατινίων. Τών βυρσών τούτων γίνεται καϊ σημαν-
τική εξαγωγή, άντιπροσωπεύουσα άξίαν ήμίσεος ίσως 
εκατομμυρίου δραχμών. Μία σημαντική πρόοδος τής 
βυρσοδεψίας μας θά ήτο νά κατορθώσουν οί βυρσο-
δέψαι μας νά συντομεύσουν τόν χρόνον τής βυρσεύ-
σεως, δηλ. τής εργασίας, ήτις απαιτείται όπως τό 
δέρμα μεταβληθή είς βύρσαν, διότι, ώς αύτη γίνεται 
παρ' ήμΐν, απαιτεί πολύν χρόνον, έπομένως πολλήν έρ-
γασίαν καϊ πολλά κεφάλαια. 

Ας έξετάσωμεν τάς βιομηχανίας τάς έξαρτωμένας 
έκ τών φυτικών προϊόντων τοϋ τόπου καϊ εκείνας, αϊ-
τινες τάς πρώτας υλας είτε φυτικάς είτε όρυκτάς είσά-
γουσιν εζωθεν. 

Παραλείπω τήν άλευροβιομηχανίαν καϊ μηχανουργιαν, 
ώς καθαρώς μηχανικάς εργασίας. Ας βιομηχανίας αύται 
προσέλαβον έσχάτοις μεγάλην άνάπτυξιν, και δυνάμεθα 
νά είπωμεν, ότι τά μηχανουργεία μας, ών ή άνάπτυξις 
ανετέθη ευτυχώς εις δεξιάς χείρας, θά καταστώσι τα-
χέως έφάμιλλα τών ευρωπαϊκών. 

"Ας ίδωμεν ποία χρησιμοποίησις γίνεται τών αμπε-
λουργικών προϊόντων.—Ώς γνωστόν, ή 'Ελλάς οφείλει 
νά ήναι καϊ είναι άπέραντος αμπέλων, καθόσον τό θεο-
μον και ξηρόν αυτής κλίμα είναι λίαν πρόσφορον εις 
τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου. Καίτοι όμως ή 'Ελλάς 
είναι τοιούτος άμπελότοπος, έν τούτοις μέχρι πρό 
δέκα ίσως έτών ουδεμία οινοποιία υφίστατο έν 'Ελ-
λάδι, έννοώ δηλ. τήν έπιστημονικήν οίνοποιίαν. Πα-
ρήγοντο όντως καί τινες άρρητίνωτοι οίνοι ίδίως έπϊ 
τών νήσοιν, οιτινες καϊ έξήγοντο είς τό έξωτερικόν 
χρησιμοποιούμενοι έκεΐ ώς πρώτη ύλη πρός άνάμιξιν 
μετ' άλλων οίνων, αλλ' επιστημονική οινοποιία άξία 
τοΰ όνόματος δέν υφίστατο.— Μόλις άπό 10 ή 15 έ-
τών, αφ' ότου ίδίως άπεκλείσθησαν οί εξωτερικοί οίνοι 
δι' επιβολής δασμού, ήρχισε ν' άναπτύσσηται ή οινο-
ποιία, ήτις ηύνοήθη κατά τά τελευταία έτη καϊ κατά 
τοϋτο, οτι τά άμπελουργικά τοϋ τόπου προϊόντα, ί-
δίως ή σταφίς, υπετιμήθησαν είς βαθμόν έπαπειλοϋντα 
οίκονομικην καταστροφην ή οινοποιία εύρεν έπομέ-
νως τήν πρώτην ύλην άφθονον καϊ εύθηνήν. 

Μέρη τινά τής 'Ελλάδος παράγουσιν, ώς έκ τής θέ-
σεώς των, σταφυλάς, αίτινες παρέχουσιν οίνους εφάμιλ-
λους τών αρίστων Γαλλικών ή Ρηνικών. Οί λευκοί οίνοι 
τής Τριπόλεως καϊ τών Καλαβρύτων, ώς τούς παρα-
σκευάζουν τά έν Πάτραις οινοποιεία,είναι εφάμιλλοι τών 
οίνων τοϋ Τήνου, ή δε θήρα παράγει οίνους μηδόλως 
υστερούντας τοϋ βορδιγαλλείου. Οί οίνοι Τριπόλεως 
είναι αξιόλογοι ώς πρώτη υλη προς κατασκευήν καρ.-
πανίτου,βλέπομεν δέ όντως ότι καϊ ούτος κατασκευά-
ζεται τώρα μετά τινος επιτυχίας έν τώ τόπω μας. 

Οί οίνοι τής 'Ελλάδος έπαρκοϋσι διά τήν έσωτερΐ-
κήν κατανάλωσιν, γίνεται δέ καί τις εξαγωγή οίνων, 
είσφέρουσα περϊ τά 5 έκατομμ. χρυσών φράγκων. Το 
ποσόν όμως τοϋτο είναι άσήμαντον άπέναντι τοϋ πο-
σού, όπερ είναι δυνατόν νά έξαχθή καϊ άς έλπίσωμεν 
ότι είς τό μέλλον τό είδος τοϋτο θά εύνοηθή περισσό-
τερον. 

Ή ίλύς τών οίνων, ή τρύξ (τό καταπάτι) συλλέγε-
ται εφ' όσον οί οίνοι είναι άρρητίνωτοι, άποξηραίνεται 
καϊ πωλείται ώς τρυγία είς τό έξωτερικόν. Είς τούς 
ρητινούχους δυστυχώς οίνους τοϋτο δέν δύναται νά 
γείνη, διότι ή τρυγία μεμιγμένη μετά ρητίνης δυσκό-
λως δύναται νά χρησιμοποιηθή. Εσχάτως ευτυχώς 
ήρχισαν μικρά τινα έργοστάσια έν Φαλήρω νά κατερ-
γάζωνται επιτυχώς τοιαύτην τρυγίαν μεμιγμένην μετ 
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ρητίνης, παρασκευάζοντα τρυγικήν άσβεστων. Φρονώ 
ότι και ή καθαρά τρυγία, ώς κατασκευάζεται έν ταΐς 
νήσοις και τοΐς επιστημονικοίς οινοποιείοις δεν έπρεπε 
νά στέλληται είς τό έξωτερικόν υπό τοιαύτην πρωτο-
γενή μορφήν, άλλ' ότι επρεπε προηγουμένως νά υφί-
σταται κατεργασίαν τινά και νά μεταβάλλεται εις 
πυκνοτέραν ούσίαν, τήν τρυγικήν άσβεστον, ή τις πω-
λείται είς καλλιτέρας τιμάς. Δεν απέχει, εννοείται, 
πολύ ό χρόνος, καθ' ον πρέπει νά γίνηται έν αϋτώ τω 
τόπω πλήρης ή χρησιμοποίησις και κατεργασία τής 
τρυγός πρός παρασκευήν τοϋ πολυτίμου τρυγικοΰ ο-
ξέος και τών συγγενών αλάτων, άτινα τόσην σπου-
δαιότητα κέκτηνται διά τήν φαρμακευτικήν και τήν 
βιομηχανίαν. 

Ή ζυθοποιία ήρχισε και αυτή έσχάτως ν' άναπτύσ-
σηται οπωσδήποτε,καίτοι τά προϊόντα της πόρρω άπέ-
χουσι του νά ήναι άξια τοϋ ονόματος.'Η σχετική πρώτη 
υλη, δηλ. ή πεφρυγμένη κριθή, εισάγεται έκ τοϋ έξω-
τερικοϋ. 

Συγγενής τή οινοποιία είναι ή πνευματοποιία και 
ποτοποιία. Αί βιομηχανίαι αύται ήσαν πρό 15ετίας 
όλως άγνωστοι έν Ελλάδι, περιωρίζοντο δε μέχρις 
εκείνης τής έποχής είς τήν παραγωγήν τών γνωστών 
ρακιών, προϊόντων πρώτης άποστάξεως τών στεμφύ-
λων δι' άπλών εργαλείων, τών σουμοκαζάνων. "Εκ-
τοτε όμως, χάρις είς τήν έπιβολήν απαγορευτικού σχε-
δόν δασμοϋ έπΐ τών οξωθεν εισαγομένων οινοπνευμά-
των και ποτών και τήν χρήσιν τών άνακαθαοιστηρίων 
καλουμένων μηχανημάτων, άτινα οφείλονται είς θαυ-
μασίαν άνακάλυψιν τών τελευταίων χρόνων τής κλα-
σματικής καλουμένης άποστάξεως, αί βιομηχανίας, αύ-
ται απέκτησαν μεγάλην σημαντικότητα και είναι 
προωρισμεναι άναγκαίως ν' άποσοβήσωσιν έν μέρει η 
έν όλω τήν άπό έτών ύφισταμένην και τόσον πιέζου-
σαν ,όν τόπον μας σταφιδικήν κρίσιν Τήν σήμερον 
λειτουργοϋσιν έν Ελλάδι περί τά 50 τοιαύτα έργο-
στάσια, εργαζόμενα τώρα ώς έπΐ τό πλείστον μέ τήν 
σταφίδα ώς πρώτην ύλην. Πρό έτών τά εργοστάσια 
ταύτα κατειργάζοντο δι' έλλειψιν άλλης ύλης μόνον 
σοϋμαν, δηλ. τό προϊόν τής πρώτης άποστάξεως τών 
στεμφύλων· επί τινα καιρόν εχρησιμοποίησαν πρός 
τους σκοπούς των καϊ οίνους, τό εύωνον τών οποίων ε-
πέτρεπε τοιαύτην χρήσιν, σήμερον δέ εργάζονται σχε-
δόν άποκλειστικώς, τουλάχιστον τά μεγαλείτερα, μέ 
την σταφίδα τής λεγομένης παρακρατήσεως τοϋ άσκο-
που ίσως θεσμού, τόν όποϊον έπέβαλεν ή αμηχανία τοϋ 
σταφιδοπαραγωγοϋ. Παράγει δέ ή Έλλάς, κατά τούς 
υπολογισμούς μου, περϊ τά 3 εκατομμύρια οκάδας οι-
νοπνεύματας, άτινα δίδονται είς τήν κατανάλωσιν υπό 
μορφήν 6 έως 7 εκατομμυρίων οκάδων ποτών, αντι-
προσωπευόντων άξίαν 5 έως 6 εκατομμυρίων δραχμών. 

Οινόπνευμα καϊ ελληνικά κονιάκ καταναλίσκονται 
καϊ έκτοςτής χώρας είς ποσόν άντιπροσωπεϋον άξίαν 
ένός περίπου εκατομμυρίου χρυσών φράγκων. Είναι δε 
τό ελληνικόν οίνόπνευμα και τά ελληνικά ποτά υπέρ-
τερα παντός ομωνύμου προϊόντος πάσης άλλης χώ-
ρας, άν μή κατά τήν γεϋσιν, άλλά τουλάχιστον κατά 
τάς υγιεινάς αυτών ιδιότητας, διότι ταύτα μέν παρά-
γονται έκ σταφυλών, και μάλιστα τοϋ ευγενεστέρου 
είδους, τής σταφίδος, ήτις δέν έμπεριέχει γίγαρτα 
(κουκκούτζια,) έκεινα δέ έξ αμυλωδών ώς έπϊ τό πλεί-
στον ουσιών,αίτινες έκτος τοϋ οίνοπvεύματoς παρέχουσι 
και άμυλοπνεύματα, άτινά είσιν έπιβλαβή τή υγεία. 
Ενταύθα τοϋ λόγου έμπεσόντος περϊ τής έπιδράσεως 
τών ποτών έπϊ τοϋ οργανισμού, οφείλω νά παρατη-
ρήσω, ότι οί φόβοι περί έπικειμένου οίνοπνευματισμοϋ 
ή αλκοολισμού έν τώ τόπω δέν είναι βάσιμοι, τό μέν 
διότι τό κλίμα δεν σηκώνει άλκοολισμόν, τό δέ διότι 
τά ελληνικά ποτά γίνονται έκ καθαρού οινοπνεύμα-
τος, καταδείχθη δέ οτι τόν άλκοολισμόν γεννά ουχί 
τό καθαρόν οινόπνευμα, άλλά τα άμυλοπνεύματα, ά-
τινα συνοδεύουσι τά ποτά, καϊ ή γύψωσις. "Αλλως τε 
ή χρήσις τών ποτών έν Ελλάδι δέν είναι μεγάλη, διότι 
ή ποτι ποσία γίνεται είς βάρος καϊ άντϊ τής οινοπο-
σίας· είναι δε γνωστόν ότι οΰχϊ ή μορφή, υπό τήν ο-
ποίαν εισάγεται τό οινόπνευμα, επηρεάζει τόν οργα-
νισμόν, άλλά τό ποσόν, έκτος άν γείνη χρήσις άκρά-
του πνεύματος, όπερ ένεργεϊ ώς δηλητήρϊόν. Ώς καϊ 
ανωτέρω είπον, οί πνευματοποιοί έφ' όσον κατεργάζον-
ται οίνον ή σταφίδα, οφείλουν μετά τήν άπόσταξιν 
τοϋ πνευματούχου ποτού νά κερδίζουν έκ τοϋ υγρού καϊ 
τά έν διαλύσει ευρισκόμενα τρυγικά άλατα, όπερ έπι-
τυγχάνεται δι' άπλής σχεδόν έργασίας. 

Έν Ευρώπη τά πνευματοποιεΐα μεταχειρίζονται ώς 
πρώτην ύλην σχεδόν αποκλειστικώς άμυλώδεις ούσίας, 
δηλαδή γεωμηλάλευρον ή άραβόσιτον. Έν τή χώρα μας 
ό νομοθέτης άπηγόρευσε τήν τοιούτου είδους βιομηχα-
νίαν, όπερ έκ πρώτης όψεως φαίνεται βάρβαρον, άλλά 
τό όποιον είναι καϊ τό μόνον ορθόν διά τόν τόπον μας, 
όστις κατακλύζεται υπό άζητήτων προϊόντων άμπέ-
λων καϊ σταφιδαμπέλων. 

Μετά τήν άμπελον ή έλαια παρέχει έν τώ τόπω 
μας τήν άμέσως σπουδαιοτέραν πρώτην ύλην πρός βιο-
μηχανίαν. 

Καϊ έν πρώτοις τό έλαιον τής Ελλάδος παρέχει 
εις τους χημικους καϊ βιομηχάνους της άρίστην εύκαι-
ρίαν βιομηχανικής δράσεως, διότι θά ήδύνατο καθαιρό-
μενον και έξευγενιζόμενον νά έπιτύχη τόσον είς τήν έ-
σωτερικήν κατανάλωσιν, όσον καϊ είς τας άγοράς τού 
έξωτερικοϋ τιμάς διπλασίας καϊ τριπλασίας τών σημε-
ρινών τιμών του. Ή Ελλάς, καλώς έχόντων τών πρα-
γμάτων,παράγει περί τά 30 έκατομμύρια οκάδας ελαίου 

ών τά 10 αποστέλλονται είς τό έξωτερικόν άντιπροσω-
πεύοντα άξίαν 10 έκατομμυρ. δραχμών είναι εύνόητον 
επομένως ποίαν σημασίαν θά είχεν ή κάθαρσις και ύ-
περτίμησις τοϋ ελαίου. Ή εργασία όμως αύτη δέν είναι 
και τόσον άπλή, ώς φαίνεται, διότι άν έπιχειρήση τις 
νά διηθήση και διύλιση τά ελληνικά έλαια, άνευ προ-
ηγουμένης πλήρους χημικής κατεργασίας, άν δηλ. θελή-
ση νά κάμη ό,τι γίνεται έν Ιταλία, δηλ. άπλήν δι-
ήθησιν, ήτις παρέχει τό έλαιον τής Λούκας, θά άποτύ-
χη, διότι τό έλαιον αύτό πάλιν θά ταγγίση και θά θο-
λωθή , έπειδή ή καταγωγή του ώς έπϊ τό πλείστον δέν 
είναι έξ υγιών έλαιών, άφοϋ ή συλλογή των έν Ελλάδι 
γίνεται τόσον άμελώς και μιγνύονται σεσηπυΐαι και 
χωματισμέναι μετά καλών. "Ωστε εις καθαρισμόν πρέ-
πει νά ύποβάλληται έλαιον προερχόμενον έκ καλών 
καϊ επιμελώς συλλεγεισών έλαιών. 

Τά κατωτάτης ποιότητος έλαια καϊ τήν ίλύν τοϋ 
ελαίου (μοϋργαν) χρησιμοποιοΰσιν έν τώ τόπω βράζον-
τες μετά καυστικής σόδας πρός παραγωγήν λευκού σά-
ποίνος, ούτινος ευρεία ή χρήσις έν τε τώ έσωτερικώ και 
έν ταϊς ξέναις άγοραϊς. "Ο,τι όμως ήχθη εις έπίζηλον 
περιωπήν είναι ή βιομηχανία τών έλαιοπυρήνων, οϊτι-
νες άπομένουσι μετά τήν θλΐψιν τοϋ ελαίου καϊ περι-
έχουσι περϊ τά 10ο)ο ελαίου. Ένώ ούτοι άλλοτε 
έκαίοντο ή ανεπαρκώς έχρησιμοποιοϋντο πρός τρο-
φήν τών ζώων, τώρα υποβάλλονται εις χημικήν κα-
τεργασίαν κα'ι χρησιμοποιούνται τελείως. Τό έν αυτοίς 
έλαιον έξάγεται δι' έλαιοδιαλυτικών ουσιών καϊ με-
τατρέπεται εις πράσινον σάπωνα, ό δέ άπομένων ξυλώ-
δης πυρήν χρησιμοποιείται ώς καύσιμος υλη. Είναι δέ 
ή βιομηχανία αύτη τών ελαιουργείων καϊ σαπωνοποιείων 
σημαντική, διότι δέκα τοιαύτα έργαστάσια, ών τά 
πρώτα ίδρύθησαν προ 20ετίας περίπου, κατεργάζονται 
περϊ τά 30 έκατομμ., πυρήνος τοϋ εσωτερικού και άλλα 
15 τοϋ έξωτερικοϋ, παράγουσι δέ περί τά 3 έως 4 έ-
κατομμ. οκάδων σάπωνος πρασίνου καϊ χορηγοϋσι περϊ 
τά 40 έκατομμ.. όκάδας καυσίμου ύλης ίσοδυναμούσης 
μέ 10 έκατομμ. όκάδας γαιανθράκων. 

Τήν έν γένει παραγωγήν σάπωνος εκτιμώ εις 7 πε-
ρίπου εκατομμύρια όκάδας, άντιπροσωπευούσας ίσον 
αριθμόν έκατομμ.υρίων δραχμών, ών έν εκατομμύριον 
οκάδες άποστέλλονται εις τάς έξωτερικάς άγοράς. 

Οί άρωματικοϊ σάπωνες κατά τήν ίδέαν μου, μόνον 
τό άρωμα έχουν περισσότερον τών ιδικών μας έλαιοσα-
πώνων, κατά δέ τά άλλα είναι κατώτεροι τών τοιούτων, 
άφοϋ καϊ έν Ευρώπη οί καλοί έλαιοσάπωνες τιμώνται 
περισσότερον τών ές άλλων λιπών ή έλαίων κατασκευα-
ζομένων. Τούτους διακρίνει καϊ καθιστά περιζητήτους 
κυρίως τό εύκολον άφρισμα, όπερ οφείλεται εις προσθή-
κην ποσότητος τίνος φοινικέλαιου εις τήν σαπωνοποιου-
μένην μάζαν. Τοιούτους αρωματικούς σάπιονας κατα-

σκευάζει ό τόπος, είσάγει όμως καϊ έκ τού εξωτερικού 
άξίας 300 περίπου χιλ. χευσών φράγκων. 

Ή παραγωγή άλλων ειδών έλαίων έν Ελλάδι, ιδίως 
διά θλίψεως καρπών ή σπόρων δέν γίνεται, όπερ είναι 
μεγάλη έλλειψις τής βιομηχανίας, διότι τά τοιαύτα 
έλαια, ευρίσκοντα παντοειδή χρήσιν, εισάγονται έκ 
τοϋ έξωτερικοϋ, ένώ δύνανται αξιόλογα νά γείνουν έν 
τώ τόπω. Τών έλαίων τούτων προεξάρχει τό λινέ-
λαιον, ούτινος εισάγονται περϊ τάς 400,000 όκάδ. 
ίσης άξιας δραχμών. Δεν υπάρχει λόγος νά μή γείνη 
τό είδος τοϋτο έν τώ τόπω, άφοϋ και ό προμηθεύων 
αυτό Άγγλος ή 'Ολλανδός τόν λινόσπορον, έξ ού τό 
παράγουν, εισάγει έκ τοϋ έξωτερικοϋ.Ή χρήσις τού λι-
νελαίου συνίσταται, ώς γνωστόν,είς την έπάλειψιν παν-
τοειδών αντικειμένων έν άναμίξει μετά μεταλλικών 
χρωμάτων, πρός προφύλαξιν άπό τής επήρειας τής 
ατμοσφαίρας 

"Αλλο είδος έλαίου, όπερ θά αδύνατο νά γείνη έν τώ 
τόπω, είναι τό βαμβακέλαιον διά θλίψεως βαμβακο-
σπόρου, υπάρχοντος έν άφθονία έν Ελλάδι. Τοϋ έλαίου 
τούτου πιθανώς νά έγίνετο καϊ κατάχρησις δι' άνα-
μίξεις τοϋ φαγώσιμου έλαιολάδου. 

Περϊ κατεργασίας τών λεμονιών, έξ ού θά ήδύναντο 
νά παραχθώσι πολύτιμα προϊόντα, τό κιτρικόν οξύ και 
τό λεμονέλαιον, ούτε σκέψις δέν έγεινεν έν Ελλάδι, 
καϊ έν τούτοις ή Σικελία εισπράττει πολλά έκ τής 
βιομηχανίας τών λεμονιών της. 

"Ας έλθωμεν εις τάς βιομηχανίας, αΐτινες κατεργά-
ζονται έξωθεν είσαγομένας υλας. 

Ή βαμβακουργία, ήτις κατά τό ήμισυ είσάγει τόν 
βάμβακα έξωθεν, εχει φθάσει είς μεγάλην περιωπήν, 
διότι παράγει νήματα καϊ βαμβακερά υφάσματα λευ-
κά καϊ χρωματιστά αξίας άνω τών 15 εκατομμυρίων 
δραχμών 

Ή έριουργία, ή όποια ένεκα τής βαφικής είναι σχε-
δόν καθαρώς χημική βιομηχανία, άντιπροσωπεύεται έν 
Ελλάδι από 3 ή 4 εργοστασίων μέ παραγωγήν 2 πε-
ρίπου έκατομμυρ. δραχμών καϊ έχει νά δίατρέξη ά-
κόμη μέχρι τής πλήρους άναπτύξεώς της πολλά στά-
δια. 'Ολόκληρα 10 εκατομμύρια χρυσών φράγκων 
έξάγομεν δι' έριοϋχα. Δυστυχώς δε τά έριουργεΐά μας 
δέν δύνανται νά χρησιμοποιήσωσι τά έγχώρια έρια ή 
εις μικράν μόνον ποσότητα, τό πλείστον δέ έρχεται 
έξωθεν έκτος τούτου ή έριοβιομηχάνία έχει νά πα-
λαίση κατά πολλών δυσχερειών, ών μία είναι καϊ ή 
έλλειψις άφθονου καϊ καλού ύδατος. 

Άρκετήν πρόοδον σημειώνει και ή βιομηχανία τών 
μεταξωτών, βοηθουμένη και υπό σημαντικής μεταξο-
παραγωγής τοϋ τόπου. Μετ’ οϋ πολύ ελπίζω ότι θ' ά-
ποκλεισθή πάσα εισαγωγή μεταξωτών. 

Εις πλήρη άκμην ευρίσκεται ή βιομηχανία τών έκ-



172 

ρηκτικών ύλών, ών παράγει ό τόπος ποσόν άξίας 2 
περίπου έκατομμυρίων δραχμών, μέ έξαγωγήν ποσού 
τετρακοσίων χιλιάδων. Τάς πρώτας αυτών ύλας τά 
εργοστάσια είσάγουσιν έξωθεν. "Έν τών εργοστασίων 
τούτων, τό μεγάλειτερον, έσχε πρό εξαετίας τήν τόλ-
μην νά ίδρυση καί έργοστάσιον θειικού καί νιτρικού 
οξέος, μεταβληθεν τοιουτοτρόπως είς τέλειον Χημικόν 
ίδρυμα,καί θέσαν τάς βάσεις πάσης άλλης χημικής βιο-
μηχανίας, άφού τά οξέα καί ή σόδα άποτελοϋσι τήν βάσιν 
πάσης χημικής εργασίας. Μέρος τού θειικού οξέος, όπερ 
παράγει τό έργοστάσιον, καταναλίσκεται υπό τοΰ ιδίου 
πρός παραγωγήν της νιτρογλυκερίνης καί άλλων χημι-
κών ειδών, καί μέρος χορηγείται είς τό έμπόριον. Ή 
κατανάλωσίς του είς θειικόν οξύ ανέρχεται μόλις είς 
500 τόννους έτησίως καί επειδή τό ποσόν τούτο είναι 
σχετικώς μικρόν δι' εν έργοστάσιον μεγάλης παραγω-
γής, έγένετο σκέψις νά προστεθώσι καί άλλαι χημι-
κάι βιομηχανίαι, έξαρτώμεναι άπό τό θειικόν οξύ, 
προσεχώς δε προστίθεται κλάδος υδροχλωρικού οξέος 
καί λευκού τοϋ μολύβδου (τοϋ στουπετσιοΰ), όπερ θά 
είναι ή αφετηρία τής κατασκευής όλων έν γένει τών 
μεταλλικών χρωμάτων, ώς τό μίννιον, τα ούλτραμά-
ρια κλπ., ών εύρυτάτη γίνεται χρήσις πρός έπάλειψιν 
ίδίως έν αναμίξει μετά λινελαίου. 

Μεγάλη χρήσις θειικού οξέος θά γείνη,όταν είσαχθώ-
σιν έν τή καλλιεργείς τής χώρας μας τά χημικά λι-
πάσματα ή μάλλον όταν κατανόηση ό γεωργός τήν 
άξίαν και ώφέλειαν τών χημικών τούτων ουσιών, δι'ών 
επιτυγχάνεται ή καλλιτέρευσις τοϋ όσημέραι διά τής 
παραγωγής έξαντλουμένου έδάφους, και ή βελτίωσις 
τής παραγωγής. Τά χημικά λιπάσματα είναι ο,τι τά 
τονωτικά διά τον έξηντλημένον οργανισμόν, καϊ ένώ έν 
Ευρώπη δεν έννοεϊται γεωργία άνευ χημικών λιπασμά-
των, έδώ ούτε σκέψις εγεινεν ακόμη περί τούτων, άπό-
πειραι δε γενόμενας, πρός είσαγωγήν αύτών άπέτυχον 
κατ' άκολουθίαν πρό πάντων τής κρίσεως, ήν διανύουσι 
τά σταφιδοκτήματα, διά τά όποια απορώ πώς οί τήν 
παρακράτησιν έπινοήσαντες σταφιδοκτήμονες δεν έζή-
τησαν ακόμη τίποτε «άντιχημικά λιπάσματα.» 

Τό έργοστάσιον θειικού οξέος εχει υπό μελέτην καί 
τήν παραγωγήν θειικού χαλκού, τής ουσίας δηλ. ήτις 
χρησιμοποιείται πρός καταπολέμησαν τής γνωστής νό-
σου τής αμπέλου, τοϋ περονοσπόρου.Φρονώ μάλιστα ότι 
έν τοιαύτη περιπτώσει θά ήτο σκοπιμώτερον άντί θείου 
νά μεταχειρίζωνται πρός παραγωγήν τοϋ θειικού οξέος 
έξωθεν εισαγομένους σιδηροπυρίτας τής 'Ισπανίας, οί 
όποιοι έκτος τής εύθηνίας έχουσι καί το μέγα πλεονέ-
κτημα νά είναι χαλκοΰχοι. Δυστυχώς οι εγχώριοι τ ι -
ρϊται TO Λαυρείου είναι πολύ πτωχοί είς θείον καί πολύ 
πλούσιοι είς άρσενικόν, ώστε ή χρήσις αύτών νά μή 
είναι δυνατή διά τοιούτον σκοπόν. 

Ή υαλουργία άντιπροσωπεύεται υπό ένός εργοστα-
σίου, όπερ εργάζεται έπαίσίοις οιωνοίς καϊ κατασκευά-
ζει έπϊ τοΰ παρόντος μόνον ποτήρια, φιάλας καί λαμ-
ποϋάλους. 

Ή χαρτοποιία άντιπροσωπεύεται υπό 2 εργοστα-
σίων, ών τό εν ίδρύεται τώρα. Τό άλλο έγένετο δυσ-
τυχώς πρό τίνων μηνών παρανάλωμα τοΰ πυρός καί 
αργεί. Παρήγε πρό πάντων σερατσόχαρτο καί κατά 
δεύτερον λόγον χάρτην γραφής άξια; 300,000 δραχμών 
έτησίως, με πρώτην υλην τήν ξυλίνην,ήν εφερεν εξώθεν, 
καί έγχώρια ράκη. Τό ήδη έγειρόμενον πρόκειται νά 
κατεργασθή άχυρον. Δυστυχώς τά χαρτοποιεϊα έχουσι 
νά παλαίσωσι κατά πολλών τεχνικών δυσχερειών, αίτι-
νες είναι άναπόφευκτοι ώς έκ τής φύσεως τής βιομη-
χανίας. Ή χαρτοποιία άπαιτεΐ ώς πρώτην ύλην ξυλί-
νην, δηλ. ίνας ξύλοιν ή άχυρα, έκτος τούτου άφθονον 
και καλόν ύδωρ, ή θέσις έπομένως τών χαρτοποιείων 
διά νά εύδοκιμήσωσιν είναι πλησίον δασών καϊ ποτα-
μών, άν υπάρχωσι μέρη έν 'Ελλάδι συνδυάζοντα καί τά 
δύο, καί άν τά μέσα τής συγκοινωνίας έπιτρέπωσι βιο-
μηχανίαν είς άπόκεντρα μέρη. 

Ή φωσφοροποιία άντιπροσωπεύεται άπό 4ετίας ύφ' 
ένός εργοστασίου παράγοντος τά πυρεΐα της Κυβερνή-
σεως αξίας 250 περίπου χιλιάδων χρυσών φράγκων 
έτησίως. Τό έργοστάσιον, άφοΰ έπάλαισεν άρχικώς κατά 
δυσχερειών, άναποφεύκτων εις τήν αρχήν εκάστης βιο-
μηχανίας, έτακτοποιήθη σημαντικώς καί παράγει τώρα 
άψογα πυρεΐα. 

Ή βιομηχανία τών φωτιστικών όλών, πρό πάντων 
φωταερίου, ενεργείται είς όλας τάς μεγάλας πόλεις τής 
'Ελλάδος, καϊ προσφέρει μεγάλας υπηρεσίας είς τούς 
κατοίκους αύτών, εισφέρει δε πολλά και είς τά παρά-
γοντα αύτό έργοστάσια, διότι τό φωταέριον καταναλί-
σκεται είς μεγάλην ποσότητα, χάρις εις τήν διηνεκή 
πρόοδον τών πόλεων καί τάς υψηλάς τιμάς τοϋ πετρε-
λαίου ώς είδους τοϋ μονοπωλίου. Έκτος τούτου χρη-
σιμοποιούνται καί τά υπολείμματα τής βιομηχανίας 
ταύτης καϊ τά δευτερεύοντα προϊόντα, ώς τό άμμω-
νιακόν ύδωρ καϊ ή πίσσα, πρό πάντων όμως τό άπαν-
θράκωμα (δηλ. κοκ), τού οποίου τώρα γίνεται μεγάλη 
κατανάλωσίς έν τή οικιακή χρήσει καί ταϊς ασβεστο-
κάμινοις, καϊ χορηγείται είς τόσον ικανοποιητικάς τι-
μάς, ώστε καλύπτει τό τρίτον της δαπάνης τών εργο-
στασίων. Τό άμμωνιακόν ύδωρ τοϋ έργοστασίου 'Αθη-
νών χρησιμοποιείται άπό τινος πρός παραγωγήν αμ-
μωνίας, χρησίμου είς τά παγοποιεϊα. Άπόσταξις τής 
γαιανθρακοπίσσης πρός παραγωγήν τών πρώτων υλών 
τής βιομηχανίας τών χρωμάτων καϊ τών αντισηπτι-
κών καϊ άλλων φαρμάκων είναι αδύνατος έν Ελλάδι 
πρώτον διότι ευρίσκεται είς μικράς ποσότητας, καί. 
δεύτερον διότι ή τοιαύτη εργασία συνδέεται με μεγά-
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λους κινδύνους άναφλέξεως, ένεργουμένη μόνον υπό όλι-
γίστων εργοστασίων έν 'Αγγλία πρό πάντων. 

Ή βιομηχανία στεατοκηρίων έκ ζωικού στέατος διά 
θειικού οξέος έτελειοποιήθη σημαντικώς έν Ελλάδι 
άντιπροσωπευομένη υπό δύο έργοστασίων, άτινα καλύ-
πτουσι τήν όλην κατανάλωσιν τής χώρας καϊ έξάγουσιν 
εν μέρος καί είς τό έξωτερικόν. "Έν δευτερεύον προϊόν 

τής βιομηχανίας ταύτης, ή έλαίνη, χρησιμοποιείται 
έποιφελώς είς τήν σαπωνοποιίαν. 

Ή κατασκευή χρωμάτων άνιλίνης καϊ ναφθαλίνης 
καίπερ ευρισκομένη ακόμη είς τό στάδιον τής άναπτύ-
ξεώς της, ούχ ήττον παράγει τά τρία τέταρτα τών 
καταναλισκομένων διαφόρων υλών τοιαύτης φύσεως,άπα-
σών χρησίμων τή βαφική. Αί σχετικαϊ πρώται ύλαι 
έρχονται έξωθεν. 

Μελάναι, ύποδηματοβαφαϊ καϊ βερενίκια,κατασκευά-
ζονται έν τώ τόπω είς μικράς ποσότητας, αλλά τα-
χέως θά τελειοποιηθώσι καϊ αϊ βιομηχανίαι τούτων. 

Έν σημαντικον γεγονός διά τήν ίστορίαν τής βιο-
μηχανίας τής Έλλάδος είναι ή ίδρυσις σακχαροποιείου 
έν Θεσσαλία, γενομένη πρό τετραετίας. Τό έργοστά-
σιον ίδρύθη κατόπιν πολυετών πειραμάτων, γενομένων 
έπϊ τών σακχαροτεύτλων,έν σχέσει πρός τό Θεσσαλικόν 
έδαφος κατά τό πρότυπον άριστων ευρωπαϊκών εργο-
στασίων άντϊ δαπάνης 2 εκατομμυρίων δραχμών, καϊ 
δύναται νά κατεργασθή τεύτλα παρέχοντα έν ανάγκη 
καί 2 έως 3 εκατομμύρια οκάδας σακχάρου έτησίως. 
Τά μέχρι τοΰδε έπιτευχθέντα άποτελέσματα είναι ούχϊ 
λίαν ένθαρρυντικά καίτοι ώς έκ τής άνακοπής τοϋ έργου 
τοΰ έργοστασίου, ένεκα τοϋ άτυχοΰς πολέμου, δέν δύ-
ναται τις νά κρίνη άσφαλώς περϊ τοϋ μέλλοντος τής 
σακχαροποιίας έν Ελλάδι. Ή μεγάλη δυσχέρεια έγ-
κειται έν τή δυσκολία τής έπιτυχίας τών εσοδειών τών 
τεύτλων ενεκα τής γνωστής θερινής ανομβρίας τής χώ-
ρας ημών. Τά σακχαρότευτλα σπείροντα, κατά τούς 
μήνας Μάρτιον καί Άπρίλιον, ώριμάζουσι δε κατά τά 
τέλη Ιουλίου, επειδή δε συμβαίνει κατά τούς μήνας 
Ίούνιον καί Ίούλιον σπανίως νά βρέχη, υδωρ δέ άφθο-
νον πρός άρδευσιν τών τεύτλων τούτων δέν υπάρχει, 
συνέβη μέχρι τοϋδε ν' άποτύχωσιν αί έσοδεϊαι, διότι 
τά τεύτλα έγίνοντο μικρά ένεκα τής άνομβρίας καί 
τής σκληρότητος τοϋ εδάφους, μή έπιτρέποντος αύτοίς 
νά έκταθώσι καϊ έξογκωθώσι πλευρικώς. Τά γενόμενα 
πειράματα μέ τευτλόσπορον χειμωνιάτικον,δηλ. τοιού-
τον, όστις σπείρεται τον Ιανουάριον καϊ ωριμάζει περί 
τάς άρχάς Ιουνίου,επίσης δεν έδωκαν καλά άποτελέσμα-
τα,διότι τά τοιαϋτα τεϋτλα δεν είναι πλούσια είς σάκ-
χαρον. Το γεγονός είναι ότι ένώ μέχρι τούδε γίνεται ή 
σπορά καί καλλιέργεια τεύτλων διά εκατόμμύρια οκά-
δας σακχάρου, τό έργοστάσιον δέν κατώρθωσε νά παρα-
γάγη πλέον τών 100 χιλ. όκάδ. έτησίως άξίας 150 χι-

λιάδων δραχμών, ποσόν, όπερ ουτε κατά προσέγγισιν 
καλύπτει τά έξοδα, μεθ’ολην τήν μεγάλην προστασίαν 
ήν παρέχει καί εις τήν βιομηχανίαν ταύτην το δασμο-
λόγιον, έπιβαρύνον τό εξωθεν είσαγόμενον σάκχαρον, 
ούτινος ή άρχική άξία είναι 50 λεπτά κατ’ όκαν, μέ 
1 δραχμήν κατ’ οκαν. Εννοείται ότι μία καλή εσο-
δεία, ήτις θά έπιτρέψη εις τό σακχαροποιείον νά παρα-
γάγη δύο εκατομμύρια έκάδας σακχάρου, θά καλύψη 
τάς ζημίας όλων τών έτών, καϊ θ' άποδώση όλόκληρον 
τήν άξίαν τοϋ έργοστασίου. Υπάρχει έλπϊς ν' άρθώσιν 
αί παρατηρούμεναι δυσκολίαι τής τευτλοπαραγωγής 
διά λήψεως ριζικών υδραυλικών καί αρδευτικών μέ-
τρων, χάρις είς τά άνεξάντλητα χρηματικά μέσα, 
άτινα διαθέτει τό έργοστάσιον τοϋτο. Είσάγομεν έκ 
τού εξωτερικού περϊ τά 5 εκατομμύρια οκάδας σακχα-
ρου άξία; 2 1)2 έκατομμ. δραχμών, έκτος τοΰ δασμού 
8ν καταβαλλομεν. Άν έπιτύχη ή βιομηχανία αύτη, θά 
πορίση μέγαν πλοΰτον είς τήν χώραν. Ή Γερμανία, 
χάρις είς λελογισμένην καλλιέργειαν τών τεύτλων της 
καί τήν γειτνίασιν τών λίπασματοχορηγών ορυχείων 
τής Στασσφούρτης, παράγει πλέον τών 1,700,000 τόν-
νων σακχάρου έτησίως, άντιπροσωπεύοντος άξίαν 500 
εκατομμυρίων χρυσών φράγκων. 

Αί έσχάτως γενόμεναι δοκιμαϊ πρός παραγωγήν άμυ-
λοσακχάρου και σιροπίου έξ αμυλωδών ουσιών έστέ-
φθησαν υπό έπιτυχίας, έργοστάσιά τινα ίδρύθησάν ή 
είναι έν τώ ίδρύεσθαι και υπάρχει έλπϊς καϊ ή βιομη-
χανία αύτη νά προκόψη καί έμπεδωθή. 

Μνείας χρήζουσι και τά παγοποιεϊα τής Έλλάδος, 
ύπάρχοντα έν μεγάλω αριθμώ καί πολλαχώς έξυπηρε-
τούντα τον τόπον καί τήν βιομηχανίαν. 

Ή κεραμική καϊ άργιλοπλαστική μικράς μόνον 
προόδους εχει κάμει, μάλλον δέ φαίνεται καταφανώς 
προκόπτουσα ή βιομηχανία τών πρόΐόντων τοΰ υδραυ-
λικού κονιάματος (τσιμέντου), παρέχουσα πλάκας πρός 
πλακόστρωσιν τών οικοδομών, τεχνητούς λίθους κλπ. 
Είναι δέ άπορίας άξιον πώς δέν έπεδόθη τις ίδίως έκ 
τών κυρίων μηχανικών είς τήν κατασκευήν τσιμέντου 
έν αύτώ τώ τόπω, πραγμα, τό όποιον, ένώ δέν είναι 
άκατόρθωτον, καί τον τόπον σημαντικώς θά ώφελήση 
καϊ τον έπιχειροϋντα θά πλουτίση. 

Καϊ διά νά κλείσω τήν έςιστόρησιν τής μακράς σει-
ράς τών έξασκουμένων έν τή χώρα βιομηχανιών,προσ-
θέτω έν συμπεράσματι ότι κυρίως μόνον ή βιομηχανία 
τής σόδας λείπει ές Έλλάδος καί ότι όλαι αί άλλαι 
κατά τό μαλλον ή ήττον χημικαί βιομηχανίαι άντι-
προσωπεύονται ή είναι έν τώ γίγνεσθαι. Ό τόπος υπό 
τήν έποψιν ταύτην προοδεύει, ζήτημα όμως είναι άν ή 
παρατηρουμένη πρόοδος βαίνη παραλλήλως πρός τήν 
τών άλλων έθνών, άτινα θαυμασίως άναπτυσσόμενα, 
χωροϋσι δι' άλμάτων πρός τά έμπρός, έν διηνεκεϊ εύ-
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ρισκόμενα άμίλλη. Βεβαίως ο ιδιώτης κάμνει πολλά 
έν Ελλάδι, έσχάτως μάλιστα παρατηρείται καί τις 
χειραφέτησις άπό τοΰ βαρύνοντος μέχρις εσχάτον τό 
έθνος γραμματικισμοΰ καί σχολαστικότατος,καί έπίδο-

σις είς τεχνικά επαγγέλματα· υπολείπεται δε νά συμ-
πλήρωση ή κυβερνητική πρόνοια το έργον τοΰ ίδιώτου. 

"Εργον δε τοϋ συλλόγου άναλαβόντος μετά τόλμης 
άξίας παντός έπαίνου τήν λύτιν τόσω σπουδαίων καί 
ζωτικών διά τον τόπον ζητημάτων, ώς έκεϊνα, άτινα 
εις τάς προηγηθείσας συνεδρίας συνεζήτησε, πρέπει νά 
είναι καϊ τό ζήτημα τής αναπτύξεως τής βιομηχανίας 
τοϋ τόπου, πρέπει δηλ. νά έξετάση διά τίνων μέσων 
θά κατορθωθή ή γένεσις νέων βιομηχανιών καϊ ή έμπε-
δωσις τών υφισταμένων, τίνες οί ευνοϊκοί καϊ τίνες οί 
δυσμενείς παράγοντες διά τήν βιομηχανίαν, τίνων σχο-
λών εχει ανάγκην ό τόπος, νά συν τάξη μάλιστα καί 
προγράμματα τοιούτων σχολών, νά έξετάση πώς πρέ-
πει νά μορφωθή ή Χημικοτεχνική σχολή τοϋ Πολυ-

. τεχνείου μας, ώστε νά συντελέση εις τήν προαγωγήν 
τής βιομηχανίας, τίνας συστάσεις δέον νά κάμη εις τάς 
κατά καιρούς κυβερνήσεις καί τίνα νομοθετικά μέτρα 
νά προτείνη είς τούς κατά καιρούς νομοθέτας, μέτρα 
τείνοντα είς τήν ένίσχυσιν καί έπίρρωσιν τής βιομηχα-
νίας. Έν ανάγκη, άς συμβουλευθή καϊ τά μέτρα, άτινα 
αί κυβερνήσεις καί τά σωματεία άλλων έθνών παρεδέ-
χθησαν ως συν τελούντα είς άνάπτυξιν τής βιομηχα-
νίας των. 

ΠΕΡΙ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ 

Τ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 

Τό ζήτημα τής υδρεύσεως τής πόλεως 'Αθη-
νών και Πειραιώς εύρίσκεται ήδη εις χείρας 
έπιστήμονος, περι τοϋ κύρους της γνώμης τοϋ 
οποίου ούδεΐς δύναται νά ύπαρξη δισταγμός, 
ώστε πρέπει ήδη νά άναμένωμεν τήν γνώμην 
αυτού. Έπειδή όμως και μετά τήν γνωμοδότη-
σιν αύτού περι τρϋ καταλληλότερου τρόπου της 
υδρεύσεως τών δυο πόλεων θά έπέλθη τό στά-
διον τών δημοπρασιών, και δέον οΐ έργολάβοι 
νά έχουν ήδη σχηματίση γνώμην άκριβή περι 
τών δαπανών της διοχευτεύσεως, όπως δυνη-

θώσιν έν γνώσει νά μειοδοτήσωσι, δέν νο-
μίζω άσκοπον νά έξακολουθήση άπό της έδρας 
ταύτης ή μελέτη της διοχετεύσεως τών διαφό-
ρων πηγών, πρός διαφώτισιν τοϋ κοινοϋ. Και 
έχω ήδη την τιμήν νά υποβάλω υμϊν τοιαΰ-
την μελέτην περι τής διοχετεύσεως τών υδά-
των Στυμφαλίας, έλπίζων, ότι έτεροι συνάδελ-

φοι θέλουσιν έξακολουθήση όμοιας μελέτας και 
δι έτέρας πηγάς. 

Μετά τάς τελευταίας καταμετρήσεις, τάς ο-
ποίας ένήργησεν ή κυβέρνησις, ένόμισα περιτ-
τόν νά μελετήσω τάς δαπάνας διά διοχέτευσιν 
μεγάλων ποσοτήτων ύδατος, και περιώρισα ταύ-
τας είς τήν διοχέτευα 500 λιτρ. κατά δευ-
τερόλεπτον, και είς τήν διοχέτευσιν έτι μικρο-
τέρας ποσότητος ήτοι 240 λιτρ., όσην δη-
λαδή ώς έγγιστα άνήγγειλεν ό κ. Στράτος, οτι 
παρέχουν τήν στιγμήν ταύτην αί πηγαι τής 
Στυμφαλίας, έκεΐναι τουλάχιστον, αΐτινες δύ-
νανται νά χρησιμοποιηθώσι, και αϊτινες ανα-
λογούν είς όκάδας παροχής ύδατος 50, ύπολο-
γιζομένου τοϋ δραμίου εις 920 λιτρ. 

"Αρχομαι ήδη άπό τής μελέτης τής διοχετεύ-
σεως 500 λιτρ. 

Διονέτευσις 500 λιτρ. 

Ό κ. Κελλενέκ ειχεν ύπολογίση τοιούτον 
ύδραγωγεϊον, παρέχον 500 λιτρ. άνά δευτε-
οόλεπτον άντι 25,000,000 άνευ τών έν Άθή-Ί 1 

ναις και Πειραιεΐ εξόδων είς δεξαμενάς και άνα-
καίνισιν δικτύων, και άνευ τών διαμέσων τό-

κων. Έπανέλαβου τούς ύπολογισμούς τοϋ κ. 
Κελλενέκ καί που μεν ήδυνήθην νά ελαττώσω 
τάς δαπάνας έπαισθητώς, ακολουθών ιδίως τό 
παλαιόν ύδραγωγεΐον άπό Στυμφαλίας μέχρις 
Άκροκορίνθου, πού δε ήναγκάσθην νά τάς αύ-
ξήσω, ώστε έπι τέλους έπέρχεται οίκονομία 
τις, ώς θέλω ήδη έκθέση, ήτις ήθελεν είναι 
πολύ υεγαλειτέρα, άν δέν ώφειλον νά λάβω 
ύπ' οψιν τιμήν συναλλάγματος πολύ άνωτέραν 
τής τοϋ κ. Κελλενέκ. 

Τό ύδραγωγεΐον παρουσιάζει δύο διάφορα 
τμήματα τό μεν άπό Στυμφαλίας εις τον Ί-
σθμόν, τό δέ άπό τοϋ Ίσθμοϋ είς 'Αθήνας. 

Πρώτον τμήμα 

Ώς πρός τό τμήμα άπό Στυμφαλίας είς τον 
Ίσθμόν, ούδένα δύναται τις νά έχη δισταγμόν. 
Ή χάραξις έμελετήθη έξαιρέτως υπό τών 'Ρω-

μαίων και. δέν μένει ειμή νά τούς μιμηθώμεν, 
περιορίζοντες μόνον τάς διαστάσεις. 

Ή χάραξις τοϋ αρχαίου ύδραγωγείου σημει-
ούται έν τω χάρτη, όστις συνοδευει τήν προμε-
λέτην τούκ. Κελλενέκ.'Αλλά παρατηρώ ένταϋθα 
οτι σημειοϋται πρός άνατολάς τής οροσειράς 
άπό Χιλιομόδι εις' Ακροκόρινθον, ένώ παρου-
σιάζεται έπι τοϋ έδάφους πρός δυσμάς μέχρι 
της θέσεως Πεντεσκοϋφι, όπου φθάνει είς ύψος 
τό όποιον, δι' έκτιμήσεως μή έχούσης άπαιτη-

σεις μεγάλης άκριβείας, υπολογίζω είς 250 
έως 300 μέτρα άνωθεν τής θαλάσσης. Τό ύψος 
τοϋτο είναι, ώς θέλομεν ίδη περαιτέρω, λίαν 
κατάλληλον πρός διοχέτευσιν έκεΐθεν τών ύδά-
TΩV μέχρις 'Αθηνών. 

Δέν βλέπω ούδένα λόγον νά προτιμηθή ή χά-
ραξις τοϋ κ. Κελλενέκ τής τών 'Ρωμαίων, και 
διότι είναι μακροτέρα και διότι παρουσιάζει τε-
χνικά έργα, ένώ ή χάραξις ή παλαιά ούδέν 
σχεδόν παρουσιάζει τοιούτον. 

Τό παλαιόν ύδραγωγεϊον παρουσιάζει τομήν 
όρθογώνιον, σχεδόν τετράγωνον, τού βέλους 
τού τόξου ανερχομένου είς 20 εκατοστά, τοϋ 
ύψους μέχρι τοϋ βέλους εις 95 και τού πλάτους 
είς 90. 

Ευρίσκεται συνήθως έντός χάνδακος, σπανι-
ώτερον συνίσταται άπό σήραγγα λελαξευμένην 
έντός τοϋ βράχου, και ένίοτε παρουσιάζεται έπι 
τής έπιφανείας. "Οταν εύρίσκηται έντός χάνδα-
κος, τό πάχος του τοίχου είναι 25 έκατοστών. 

Ή τοιχοποιία είναι έκ κοινών λίθων, και ή 
συνδετική ύλη, άσβεστοκονίαμα μοι έφάνη εύ-
θρυπτος, και ώς ήλλοιωμένη άπό τήν πολυκαι-
ρίαν. Εις τά μέρη, όπου εύρίσκετο τό ύδραγω-
γεϊον έπι τής έπιφανείας, είναι κατεστραμμέ-
νον και δέν διατηρούνται είμή τά θεμέλια. 

Στηριζόμενος είς τον χάρτην,τόν συνοδεύοντα 
τήν προμελέτην τοϋ κ. Κελλενέκ, και έπι τών 
άλλων δεδομένων αύτού, ύπολογίζω ότι τό μή-
κος τοϋ παλαιοϋ ύδραγωγείου άπό Κιονίων μέ-
χοις'Ακροκορίνθου συνίσταται έκ 64,000 μέτρων 
είς ά δέον νά προστεθούν 1225 μέτρα σήραγ-
γος είς θέσιν Σουρή και 860 είς θέσιν Πράρθη, 
ήτοι τό όλον συνίσταται έξ 66 χιλιομέτρων. 

Τό παλαιόν ύδραγωγεΐον έχει ύψος έν Στυμ-
φαλία άνωθεν τής θαλάσσης μέτρων 621.Έν Ά -

κροκορίνθω τό ύψος θά ήναι ώς έγγιστα 275 
μέτρων ώστε ή μέση, κλίσις ήθελεν είναι 5,24 
κατά χιλιόμετρον. Ό κ. Κελλενέκ αναφέρει ότι 
οί 'Ρωμαίοι παρενέβαλον πτώσιν έν τώ μεταξύ, 
ήτις βεβαίως άλλοιώνει τήν κλίσιν, δέν αναφέ-
ρει όμως τό ύψος αύτής. Τοιαύτην ό ίδιος δέν 
παρετήρησα, άλλά παραδεχόμενος τήν παρατή-
ρησιν τού κ. Κελλενέκ θέλω στηρίξη τούς 
ύπολογισμούς μου έπι κλίσεως πολύ μικροτέ-
ρας τής τών 5,24, ήτοι 4 τοις χιλίοις. 

Τό παλαιόν ύδραγωγεΐον μέ τοιαύτην κλίσιν 
και μέ ύδωρ μέχρι τής γεννήσεως τού θόλου, 
θά έχορήγει περι τάς 2000 λιτρ. (1947 κατά 
τον πίνακα τών λείων έπιφανειών τού Darcy 
και Bazin)· άν δέ ή κλίσις ήτο 3 τοις χιλίοις, ή 

παροχή κατά 13 °/0 μόνον έλαττούται. 
Οπως δέ διοχετευθώσι 500 λιτρ. μέ κλίσιν 

4 τοις χιλίοις, οχετός 65 έκατοστών διαμέτρου 
είναι έπαρκής,άλλως και μέ κλίσιν 3 τοις χιλί-
οις αί διαστάσεις δέν θά ήλλοιούντο πολύ, άρ-
κούσης διαμέτρου 70 έκατοστών πρός διοχέτευ-
σιν τών 500 λιτρ. και είς τήν περίστασιν 
ταύτην. 

Ή ταχύτης έν ύδραγωγείω 65 έκατοστών δια-
μέτρου διά διοχέτευσιν 500 λιτρ. θά ήτο 1μ,53, 
συμφώνως μέ τούς πίνακας τών Darcy και Ba-
zin δι' έπιφανείας λείας, χρησιμοποιουμένου 

τού τύπου =0,000273. Δύναται δέ νά Ματα-
U 

σκευασθη εκ σκιρροκονιάματος πάχους 15 έκα-
τοστών. 

Μή γνωρίζων ποία και πόσα μέρη τού πα-
λαιού ύδραγωγείου θά χρησιμοποιηθώσι, δέν 
λαμβάνω ταύτα ύπ’ όψει και ύπολογίζω ότι δέον 
νά κατασκευασθώσιν έκ νέου και τά 64 χιλιό-
μετρα. Εννοείται ότι ή τιμή ή εύρεθησομένη 
θέλει έλαττωθή άναλόγως τών μερών τού πα-
λαιού ύδραγωγείου, άτινα θά εύρεθώσι κατάλ-
ληλα και σήμερον πρός διοχέτευσιν. 

Τό προτεινόμενον ύδραγωγεΐον θά παρου-
σιάζη Oμ, 377 τοιχοποιίαν κατά τρέχον μέτρον. 
Ώς χάλικας θά μεταχειρισθώμεν τούς λίθους 
τού παλαιού ύδραγωγείου,θραύοντες αύτούς είς 
τό άπαιτούμενον μέγεθος. Τό νέον ύδραγωγεϊον 
θά τοποθετηθή επακριβώς έπι τών θεμελίων 
τού παλαιού. Ή μόνη λοιπόν δαπάνη, έκτος 
τής κατασκευής, θά ήναι ή κατεδάφισις τού 
παλαιού έκεΐ, όπου δέν θέλει χρησιμοποιηθή, 
και ή έπιχωμάτωσις τών χανδάκων μετά τήν 
κατασκευήν. Ώς έκ τούτου και ένεκα τού μι-
κρού κυβισμού της τοιχοποιίας και τής ύπάρ-
ξεως έπι τόπου τού.χάλικος,όσης άναλογεΐ εϊς 
τό μεγαλείτερον μέρος τού όγκου, νομίζω ότι 
υπολογίζων τό ύδραγωγεΐον πρός 40 δρ. κατά 
τρέχον μέτρον δέν σφάλλομαι. 

Δέον έπίσης εις τούς ύπολογισμούς να λάβω 
ύπ’ όψιν τά έξοδα τής περισυλλογής (captage) 
τών πηγών, περι ών ούδεμίαν ποιείται μνείαν 
ό κ.Κελλενέκ.Ταύτα ύπολογίζω είς 150,000. δρ. 

Τάς σήραγγας υπολογίζω είς ήν τιμήν και 
ό κ. Κελλενέκ. 

Ούτως αί δαπάναι τού πρώτου τμήματός εί-
σιν αί έξης: 
έγκαταστάσεις έν Στυμφαλία 150,000 
σήραγξ Σουρή 1,225 μέτρ. 

»> Πράρθη 860 » 
2^085 πρός 190 396,000 

τοιχοποιία κτιστού ύδραγωγείου 
64,000 μ. πρός δρ. 40 

ήτοι έν συνόλω 

2560,000 
3,106,000 

3,106,000 



'Ενταύθα παρατηρώ ότι αϊ σήραγγες Σουρη 
και Πράρθη είναι ήδη κατεσκευασμέναι- μό-
λον ταΰτο νομίζω ότι δέον νά κατασκευα-
σθώσιν έτεραι,διότι αί ΰπάρχουσαι χρησιμοποι-
ούνται πρός διοχέτευσιν τών ακαθάρτων ύδά-
των της λίμνης, τών προερχομένων έκ τών βρο-
χών και τών πλεονασμάτων άρδεύσεων της 
Δούσιας και έτέρων τινών πηγών, εις τόν Ά-
σωπόν ποταμόν και έκεΐθεν εις την κοιλάδα της 
Βόχας, όπου χρησιμοποιούνται πρός άρδευσιν. 
Ένδεχόμενον όμως νά έπιτύχη τις οίκονομίαν, 
διοχετεύων τά ύδατα τά πηγαία τών Kιωνίων 
διά σωλήνος, τοποθετουμένου έκτος τών ύπαρ-
χουσών σηράγγων. 

'Επίσης οικονομία δύναται νά έπέλθη,άν χρη-
σιμοποιηθη μέρος τού παλαιού ύδραγωγείου. 

Δευτερον τμήμα 

Και ήδη ας έξετάσωμεν όπόσας δαπάνας θά 
άπαιτηση τό δεύτερον τμήμα· 

Ή προμελέτη τού κ. Κελλενέκ παρουσιάζει 
διά διοχέτευσιν 500 λιτρ. δαπάνας 15,719, 
420, διά κτιστού ύδραγωγείου και σηράγγων 
έξαιρέσει τών μερών, όπου τούτο είναι αδύνα-
τον και όπου μεταχειρίζεται σίφωνας. Δεν ανα-
φέρω κάν τήν προμελέτην διά μόνων σωλήνων 
άπό Ισθμού μέχρις 'Αθηνών, διότι μέ τήν ση-
μερινήν τιμήν τού συναλλάγματος ή μελέτη 
αυτη ήθελεν είναι άνέφικτος ένεκα τού ύπερ-
όγκου τών δαπανών. 

Ό κ. Κελλενέκ εις τήν σελίδα 15 άναφέρει 
ότι ή δια έλευθέρας ροης μελέτη θά έχη μήκος 

άπό όρους Όνίου μέχρις 'Αθηνών 109,000 μέ-
τρων, ύποδιαιρουμένων εις 

13,900 μέτρα σωλήνων 
28,550 » σηράγγων 
66,550 » κτιστού ύδραγωγείου. 

'Αλλ' ό σίφων τού 'Ισθμού κατά τήν χάραξιν 
ήν προτείνω θά φεύγη άπό τής 'Ακροκορίνθου 
και όχι άπό τοΰ όρους Όνίου. Έκ της περιστά-
σεως ταύτης δέον νά προσθέσωμεν 1600 μέτρα 
εισέτι σωλήνων είς τόν σίφωνα τού 'Ισθμού, 

όστις ούτω έσεται 13650 μέτρων και τό όλον 
τών σωλήνων 15,500. 

Αί τροποποιήσεις αύται φέρουσιν άναγκα-
στικώς παραλλαγήν είς τό άπαιτούμενον ύ-

ψος έν Άκροκορίνθω, δπως τά ύδατα έρχων-
ται διά της κλίσεως μέχρις 'Αθηνών. Τό ύ-
ψος τούτο ύπολογίζομεν ούτως· άλλά πριν δέον 
νά ανασκευάσω λάθος, τό όποιον παρει-
σέφρησεν είς τήν μελέτην του κ. Κελλενέκ. Τώ 

όντι έν ταύτη σημειούται ώς άπώλεια φορτίου 
κατά χιλιόμετρον σωλήνων διαμέτρου 0μ,80 διά 
παροχήν 500 λιτρ. μέτρα 3. 

'Αλλ' άν άνατρέξωμεν είς τους πίνακας τού 
Υ 

Flammant εύρίσκομεν —=3,36 και γ = 0,004, 
J 

ήτοι ή άπώλεια φορτίου J=0,m00119 ήτοι 
κατά χιλιόμετρου 1,μ19. 

Και ή άπώλεια έπι 15,500 μέτρων θέλει εί-
ναι 18.44. 'Αφίνοντες τήν έλάττωσιν τοΰ ύψους 
είς τό κτιστόν ύδραγωγεΐον και είς τάς σήραγ-
γας, οιαν έχει ό κ. Κελλενεκ ήτοι 19.μ875 διά 
τήν πρώτην και 14,μ425 διά τήν δευτέραν,εχο-
μεν άναγκαίαν έλάττωσιν ύψους τού ύδραγω-
γείου άπό 'Ακροκορίνθου μέχρις 'Αθηνών 
52. 74. "Αν δέ ή δεξαμενή έν 'Αθήναις κτισθή 
είς τό ύψόμετρον 160, τό ύδραγωγεΐον πρέπει 
νά φεύγη έξ 'Ακροκορίνθου έκ τού ύψους 
160+52.74=212.73. 

Τό ύψος τούτο λαμβάνομεν ύπ' όψιν, ώς επί-
σης ότι κατά μέσον όρον οί σωλήνες θά τοπο-
θετώνται άνωθεν τού ύψομέτρου 80 έν ταΐς κοι-
λάσι, και ούτως εύρίσκομεν τά πάχη διά τους 
σωλήνας, διά μέν τόν σίμωνα τού 'Ισθμού 31 
47 χιλιοστά κατά μέσον όρον, διά τού τύπου 

^ διά δε τούς άλλους 22,8 διά τού τύπου 
3,50 
0,01 +0,01 5D. Ούτω φθάνομεν είς βάρος σω-
λήνων 80,000 τόννων, όπερ πρός 300 δρ. κατά 
τόννον δίδει 2,670,000 δρ. άντι 1,983,300 ση-
μειουμένων έν τή προμελέτη τοΰ κ. Κελλενεκ. 
Ή αύξησις προηλθε τό μεν έκ της αύξήσεως 
τοΰ μήκους, τό δέ έκ της αυξήσεως τοΰ συναλ-
λάγματος, διότι ένω ό κ. Κελλενεκ ύπελόγιζε 
τό συνάλλαγμα πρός 1,22, τήν σήμερον δέον 
νά τό ύπολογίσωμεν 1,60 και περιπλέον. 

Ή αύξησις τοϋ συναλλάγματος φέρει και τήν 
αύξησιν τών δαπανών τών γεφυρών τών σιφώ-
νων (ponts siphons), ιδίως της διώρυγος, ήτις 
άναγκαστικώς θά γείνη σιδηρά, ώς και. τών 
δαπανών της διοχετεύσεως πρός πλήρωσιν τών 
σιφώνων (conduite de mise en charge)· ούτω 
άναβιβάζω τάς δαπάνας τών πρώτων άπό 
207,715 είς 270,015· τών δευτέρων άπό 28,380 
είς 35,880 ήτοι αύξάνω ταύτας κατά 30 °/0. 

Τέλος παρατηρώ ότι ή προμελέτη παρέλειψε 
τάς δαπάνας της συνδέσεως τών σωλήνων, αϊ-
τινες δέν δύνανται νά ύπολογισθώσιν εις έλατ-
τον τών 12 δρ. κατά τρέχον μέτρον παρέλειψεν 
έπίσης τοΰς χάνδακας, οϊτινες θά προφυλάξουν 

τους σωλήνας άπό τήν άτμοσφαιοιν.ήν επί-
δρασιν ιδίως άπό τήν αΰξησιν τίίς θερμοκρα--
σίας τοΰ ύδατος κατά τό θέρος. Υπολογίζω 
όθεν 5 δρ. κατά τρέχον μέτρον δι' άνόρυξιν 

χάνδακος 2,"50 ύψους, 1"· πλάτους ήτοι 2,^50 
κυβικά πρός δρ. 2. έκαστον. 

Αί δύο τελευταΐαι δαπάναι συμποσούνται είς 
15,500 μ. πρός δρ. 17, ήτοι 263,500 δρ. 

Ούδεμίαν φέρω τροποποίησιν είς τόν προϋ-
πολογισμόν τοΰ κ. Κελλενεκ,διά τάς σήραγγας, 
άν και εΰρίσκω τήν τιμήν μάλλον συμφέρου-
σαν είς τόν έργολάβον,διότι τά πετρώματα, οι' 
ών θά διέλθουν αί σήραγγες,είναι κατά τό φαι-
νόμενον κρητιδικός τιτανόλιθος μή κρυσταλ-
λοειδης και ώς έκ τούτου μετρίας σκληρότη-
τος. Επίσης διατηρώ και τάς άλλας τιμάς τοΰ 
κ. Κελλενεκ και ούτως ή προμελέτη του τροπο-
ποιείται ώς έξης : 

Μελέτη Κελλενεκ Νέα μελέτη 
κτιστόν ύδραγωγεΐον 4,644,500 4 644,500 
πτώσις 36.000 36,000 
σήραγγες 7,346,000 7,346,000 
σίφωνες 1,983,300 2,670,000 
γέφυραι σιφώνων 207,715 270,015 
γέφυραι ϋδραγωγείου κτιστοΰ 1,473,525 1,473,525 
σωλήνες πρός πλήρωσιν σιφωνων 28,380 35,880 
σύνδεσις σωλήνων και χάνδακες 000,000 263.5"0 

15.719,420 16,739,420 
Οΰτω τό πρώτον τμήμα θα στοιχίση, 3,106,000 

τό δεύτερον » » 16,739,420 
τα δύο ομου 19,845,420 

Είς τό άνωτέρω ποσόν δέον νά προστεθούν αί 
παρομαρτοΰσαι δαπάναι (depenses accessoires), 
άς ό κ. Κελλενέκ άναβιβάζει είς 1,000,000. Μέ-
ρος τών δαπανών τούτων άφορών είδη εισαγό-
μενα έκ τού έξωτερικοΰ, ώς δικλείδες (vannes) 
διακοπής, έκκενώσεως,άεροεξαγωγής (ventou-
ses) μανόμετρα, γραμμαι τηλεφωνικαΐ κ.τ.λ., 
δέον νά αύξηθώσιν ώς έκ της αυξήσεως τοΰ 
συναλλάγματος- ώς έκ τούτου προσθέτομεν 
1,150,000 άντι 1,000,000. 

Επίσης ό κ. Κελλενέκ προσθέτει δι' έξοδα 
γενικά και άπρόβλεπτα 2,300,000· μετά τάς γε-
νομένας όμως τροποποιήσεις νομίζω ότι άφό-

βως δυνάμεθα νά περιορίσωμεν τό ποσόν τούτο 
είς 2,000,000 δρ. μόνον, και ούτως αί ολικαΐ 
δαπάναι άνέρχονται είς 22,995,000 άντι τών 
25,000,000 της προμελέτης. 

Είς τάς δαπάνας ταύτας, προσθέτομεν μόνον 
2,400,000 δραχμάς διά δεξαμενάς και άνακαί-
νισιν τών δικτύων 'Αθηνών και Πειραιώς, και 
ενωσιν τών δεξαμενών τών δύο πόλεων, άντι 
3,000,000 ας προσέθετεν ό κ. Κελλενεκ, διότι 

δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν αί νΰν έν χρή-
σει δεξαμεναι της πόλεως Αθηνών διά τά 
κάτω μέρη τής πόλεως μέ τό νΰν έν χρήσει 
δίκτυον, όπου τούτο λειτουργεί καλώς, άντι νά 
κτισθη ή μελετωμένη δεξαμενή έπι τοΰ λόφου 
τών Μουσών δηλαδή νά άρκεσθώμεν είς τήν 
οίκοδομήν μιάς μόνης δεξαμενές νέας είς τό 
ΰψος τών 160 μέτρων. Ούτω φθάνομεν είς τό 
ποσόν τών 25,400,000 δρ. είς ας δέον νά προσ-
θέσωμεν τούς διαμέσους τόκους κατά τήν διάρ-
κειαν της κατασκευις ήτις δεν δύναται νά ήναι 
όλιγωτέρα τών πέντε έτών ενεκα τών σηράγ-
γων και μετά δυσκολίας μάλιστα θά έπαρκέση 
ό χρόνος ούτος. Τους διαμέσους τόκους ύπο-
λογίζομεν πρός 5 % διά τό ήμισυ τού χρόνου 
της κατασκευης κατά τό σύνηθες, και ούτω 
φθάνομεν είς τό ποσόν τών 28,570,000 δρ. 

Αν ή νέα έν 'Αθήναις δεξαμενή κτισθή είς 
ύψος 150μ. ώς έσημειοΰτο έν τώ τελευταίως 
ύποβληθέντι είς τήν βουλήν νομοσχεδίω και όχι 
είς 160μ. θά έπήρχετο οικονομία όλίγων έκα-
τοντάδων χιλιάδων δρ. άλλά δέν νομίζω ότι 
τούτο συμφέρει είς τήν πόλιν, ήτις ούτω θά 
στερηθη τού εύεργετήματος νά έχη τό ύδωρ είς 
άπαντα τά πατώματα τών οικιών, και είς άπά-
σας τάς οικίας. 

Έπροτάθη τελευταίως- και έτέρα λύσις διά 
τό τμήμα μεταξύ Ίσθμού και Αθηνών, ή έξης. 
Τά ύδατα διά καταλλήλου πτώσεως θά κατήρ-
χοντο είς τό ύψόμετρον τών 80 ώς έγγιστα μέ-
τρων, έν τώ Ίσθμώ, έκεΐθεν δέ διά κτιστού ύ-
δραγωγείου θά ήκολούθουν τήν άκτήν μέ κλί-
σιν 0,0003 μέχρι των ύπωρειών τοΰ Διασκέλου 
της Χασιάς, καταργουμένων ούτω τών σηράγ-
γων, και έκεΐθεν θά άνυψούτο είς τό υψόμετρον 
170, όπως άκολουθήση τήν χάραξιν τοΰ κ. 
Κελλενέκ άπό τοΰ Διασκέλου μέχρις 'Αθηνών. 
Θά έχρησιμοποιεϊτο προς τούτο ή δύναμις ή 
προερχομένη έκ της πτώσεως έν τώ Ίσθμώ,ήτις 
θά μετεφέρετο είς Χασιά ήλεκτρικώς. 

Ή λύσις αύτη δέν μοι φαίνεται ή καταλλη-
λοτέρα. Τω όντι ή μέν οικονομία ή έπερχομένη 
συνίσταται έκ τών έξης κονδυλίων, 
έκ σηράγγων 6,792,000 δρ. 
έκ τοΰ σίφωνος τοΰ 'Ισθμού 2,426,000 
έκ τών σωλήνων πληρώ -
σεως τοΰ σίφωνος 35,880 

9,253,880 
'Αλλά έξ άλλου μέρους προστίθενται αί έξης 

δαπάναι. Τό μήκος τοΰ ύδραγωγείου έξ 'Ακρο-
κορίνθου είς τάς ύπωρείας Χαστών είναι κατά 
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τήν παρ’ εμού προτεινομένην χάραξιν χιλιόμε-
τρα 86,250. Άλλ’ είναι φανερόν ότι ή έκτύλιξις 
κατά μήκος τής θαλάσσης θά ήναι μεγαλειτέρα, 
διότι διά τών σηράγγων και σιφώνων περιορί-
ζεται ή έκτύλιξις σημαντικά. Ά ν ύπολογίσωμεν 
λοιπόν τήν έκ της έκτυλίξεως αύξησιν είς ½, 
φθάνομεν είς μηκος ύδραγωγείου κτιστού 110 
χιλιομέτρων, ένώ ή μελέτη τού κ. Κελλενέκ μο-
νον 66 χιλιόμετρα παρουσιάζει κτιστού ύδρα-
γωγείου. "Οθεν αύξησις 44 χιλιομέτρων έπι 
τού παρ’ έμού ύπολογισθέντος. Ή έκ τούτου 
αύξησις δαπανών άνέρχεται είς 3,080,000, ύπο-
λογιζομένου τού τρέχοντος μέτρου είς ήν και ό 
κ. Κελλενέκ ύπελόγισεν αύτό τιμήν. 

Άλλ ' έξ άλλου μέρους είναι εύκολον νά ΐδω-
μεν ότι αί ήλεκτρικαι μηχαναΐ (dynamos), ή 
ήλεκτρική γραμμή, αί ύδραυλικαι κινητήριοι 
μηχαναί, αί άντλίαι,θά άπαιτήσουν 5 έως 6 εκα-
τομμύρια δραχμών. 

Τώ όντι τό ύδραγωγεΐον άρχόμενον έν τώ 
Ίσθμώ άπό τό ύψόμετρον 80, θά φθάση, εις τάς 
ύπωρείας Χασιάς μέ κλίσιν 0,0003 είς τό ί;ψό -
μετρον 46,μ 40 πρέπει νά άνυψωθη είς τά 170·α. 
δηλαδή κατά 123.μ60. Πρός τούτο άπαιτούνται 
θεωρητικώς 824 ϊπποι· άλλ' ή άπώλεια έργου 
είς τάς ύδραυλικάς μηχανάς, είς τήν μετατρο-
πήν τής κινητηρίου δυνάμεως είς ήλεκτρικήν, 
είς τήν μεταφοράν της ηλεκτρικής δυνάμεως 
είς άπόστασιν 110 χιλιομέτρων (διότι ύπο-
θέτω ότι ή ήλεκτρική γραμμή χάριν προφυλά-
ξεως θά άκολουθήση τό ύδραγωγεΐον), είς τήν 
έκ νέου μετατροπήν τής ήλεκτρικής δυνάμεως 
εις κινητήοιον, είς τήν διά τών άντλιών άνύ 
ψωσιν, θά ύπερβη τά 60 °/0 τού άρχικού έργου 
της πτώσεως. Δέον λοιπόν νά ύπολογίσωμεν 
ότι θά χρησιμοποιήσω μεν πτώσιν ύψους 309 

μέτρων, και ότι αί ύδραυλικαι μηχαναι και αί 
ήλεκτρικαι θά ύπολογισθώσι πρός παροχήν 
2060 ίππων και περιπλέον. 'Αν δέ τις άναλογι-
σθή ότι άπασαι αί έγκαταστάσεις δέον νά ήναι 
διπλαΐ, ένεκα ένδεχομένης βλάβης, έξάγεται ότι 
τά μηχανήματα δέον νά παραγγελθώσι διά 3000 
έως 4000 ίππων. 

'Αλλά τοιαύτη κολοσσιαία έγκατάστασις μέ 
μεταφοράν ήλεκτρικήν εις τοιαύτην άπόστασιν 
δέν δύναται νά ύπολογισθη είς έλαττον τών 5 
έως 6 έκατομμυρίων δραχμών. 

Προσθέτω δέ ότι τοιαύτη λύσις ήθελε φέρη 
βεβαίως αύξησιν τών δαπανών και τού πρώ-
του τμήματος. Διότι ώς είπον, έπειδή θά άπη-
τεϊτο πτώσις 309μ. έν τώ Ίσθμώ, έπρεπε τό ύ-

δραγωγεΐον άπό Στυμφαλίας νά φθάνη εις 'Α-
κροκόρινθον είς ύψος 389μ. τούλάχιστον, όπερ 
θά ήνάγκαζε νά έγκαταλειφθή ή χάραξις τών 
'Ρωμαίων. 

Οΰτως αί περιπλέον δαπάναι ισοφαρίζουν μέ 
τάς οικονομίας, και δέν έχει ή νέα λύσις τό 
μέγα εύεργέτημα τής κανονικότητος τής ύπη-
ρεσίας. 'Απλή θραύσις σύρματος ένεκα δυνα-

τού άνέμου, ή ένεκα κακοβουλίας έν τοις έρή-
μοις μέρεσι, δι' ών θά διέρχηται ή ήλεκτρική 
γραμμή, θά ήρκει όπως φέρη, διακοπάς λίαν δυ-
σαρέστους εις τήν παροχήν τού ύδατος. 

Ούτω δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι διά δι-
οχέτευσιν 500 λιτρ. μέ τήν σημερινήν τιμήν 
τού συναλλάγματος τά άναγκαϊα κεφάλαια εί-
ναι 28,570,000 δρ. 

Διοχέτευσις 240 λιτρ. 
Ας έπιληφθώμεν ήδη της μελέτης της διο-

χετεύσεσίς 240 λιτρ. έξ ών 160 δι' 'Αθήνας και 
80 διά Πειραιά. 

Και καθ' όσον μέν άφορα τό πρώτον τμήμα, 
περιορίζομεν τά έξοδα περισυλλογής εις 100,000 
δρ. μovov. 

Άντ ι νέων ύπονόμων είς Σουοη και Πράρθη 
τοποθετούμεν έντός τών παλαιών σωλήνα χυ-
τοσιδηοούν 50 έκατοστών διαμέτρου χωρίς 
νά έμποδίσωμεν και τήν κάτωθεν αύτού ροήν 
τών βροχίνων ύδάτων της λίμνης. Ό σωλήν 
ούτος μέ έλευθέραν ροήν και κλίσιν 0,004 πα-
ρέχει 254 λιτρ., θέλει έχη πάχος 175 χιλιο-
στά, ύπολογιζόμενον διά τού τύπου 0,0 1+ 0,015 
D, θέλει δέ ζυγίζη 212 χιλιογο. κατά τρέχον 
μέτρον ώφέλιμον, όπερ δίδει πρός 0,30 δρ. 63, 
δρ. 60 κατά τρέχον μέτρον,ύπολογίζομεν δέ μέ 
τούς συνδέσμους και τήν τοποθέτησιν 80 δρ. 
άπερ έπι τών 2.085 μέτρων τών ύπονόμων ξέ-
ρουν 166,800 δρ. 

Τό κτιστόν ύδραγωγεΐον περιορίζομεν είς διά-
μετρον 50 έκατοστών άρκούσαν πρός διοχέτευ-
σιν 254 λιτρ. κατά τούς τύπους, μέ κλίσιν 
0,004 Έλαττόνομεν τό πάχος τού σωληνος είς 
0μ,14 και ούτω τό σκιρροκονίαμα κατά τρ. μέ-
τρον θέλει άνέρχεσθαι είς 0,28 τού κυβικού, 
ύπολογίζω δέ τούτο πρός δρ. 30 κατά τρέχον 
μέτρον ή τιμή αύτη άναλογεΐ είς δρ. 107 τό 
κυβικόν, είναι δέ αρκούντως ικανοποιητική διά 
τόν έργολάβον, μέ όλας τάς δυσκολίας της με-
ταφοράς· τώ όντι είναι εύκολον νά τοποθετήση 
τις άπό τού σταθμού της Νεμέας μικράν γραμ-
μήν σιδηροδρομικήν, αξίας 5 δρ. κατά τρέχον 
μέτρον επι της χαράξεως αύτης τού ύδραγω-
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γείου. Μηχος δέ 45 χιλιομέτρων έκ Νεμέας μέ-
χρι Στυμφαλίας θά ήναι άρκετόν, διότι ή 
αύτη γραμμή δύναται μετά ταύτα νά χρησιμεύ-
ση είς τό τμήμα μεταξύ Νεμέας και 'Ακροκο-
ρίνθου. Τό όλικόν έξοδον τϋς γραμμης έσται 
225,000 δρ. Τούτο διανεμόμενον έπΐ. τών 64χι-
λιομέτρων δίδει δαπάνην κατά μέτρον 3,50 δρ. 
ήτις έλαττούται πολύ,άν λάβη τις ύπ’ όψιν ότι 
τό ύλικόν τού σιδηροδρόμου μετά τήν άποπε-
ράτωσιν έχει άξίαν μεγάλην, και πολλάκις πω-
λείται εις τιμήν ίσην μέ τήν άρχικήν. Ούτω 
βεβαίως ή τιμή τών 107 δρ. δρ. διά τό σκιρρο-
κονίαμα είναι ικανοποιητική. Οϋτως ή δαπάνη 
τοΰ ύδραγωγείου έκ σκιρροκονιάματος έσται 
64,000X30 δρ. ήτοι 1,920,000 δρ. 

"Ας έξετάσωμεν ήδη τό δεύτερον τμημα. Διά 
διοχέτευσιν τοσούτω μικράς ποσότητος ύδα-
τος, αποκλείονται αί σήραγγες, ών αί διαστά-
σεις δέν έπιδέχονται έλάττωσιν, και έπιβάλλε-
ται ή διοχέτευσις διά σωλήνων, ή «βεβιασμένη» 
λεγομένη (conduite forcee). 

Δέν μοι φαίνεται όμως, όι ή διέλευσις διά 
τοΰ Διασκέλου Χασιών είναι ή προτιμοτέρα· 
άλλ’ ή διά διασκέλου Δαφνίου, ήτις θά μας ά-
παλλάξη και άπό τήν σήραγγα Χασιών. Ή άπό-
στασις δέ διά τών δύο σημείων έξ 'Ακροκορίν-
θου μέχρι της δεξαμενής 'Αθηνών είναι ώς έγ-
γιστα ή αυτή. Ταύτην ύπολογίζει ό Κ. Κελλε-
νέκ 84,300 μ. έξ όρους Όνίου. Υπολογίζομεν 
ήδη αύτήν ήμεΐς 86,000 μέτρα έξ 'Ακροκορίν-
θου. "Ας άναζητήσωμεν ήδη τό άναγκαΐον ύψος 
της άναχωρήσεως έξ 'Ακροκορίνθου. Ενταύθα 
σημειώ, ότι προκειμένου νά φέρωμεν μόνον 240 
λιτρ. έξ ών τά 80 θά χορηγηθώσιν είς τόν 
Πειραιά, είναι όλως περιττόν νά κατασκευάσω-
μεν νέας δεξαμενάς έν 'Αθήναις· έπειδή και τά 
εισοδήματα θά ήναι περιωρισμένα, δέον νά έπι-
ζητήσωμενάπάσας τάς δυνατάς οίκονομίας.Πα-
ραδεχόμεθα λοιπόν ότι τό ύδωρ εις 'Αθήνας 
θέλει έλθη είς τό ύψος της νύν έν χρήσει δεξα-
μενής ήτοι 136 μέτρων. 

Θέλομεν δέ ίδη ότι σωλήν διαμέτρου 0μ,60, 
έκπληροΐ άπάσας τάς συνθήκας δπως διοχε 
τεΰση 240 λιτρ. έξ 'Ακροκορίνθου. Τώ όντι ή 
άπώλεια φορτίου έντός τοιούτου σωληνος είναι 

1μ,29 κατά χιλιόμετρον, άρα ή ολική άπώλεια 
έσται 110μ94. Όφείλομεν λοιπόν νά άναχω-
ρήσωμεν έξ 0Ακροκορίνθου είς τό ύψος τών 247 

μέτρων, όπερ είναι εύκολον. 
Προβλέπομεν δέ ότι οί σωλήνες θά τοποθε-

τηθώσιν είς ύψος 

80 μέτρων έν τώ τμήματι τοΰ 'Ισθμού 
70 » η τών άγίων Θεοδώρων 
80 » » Μεγάρων 
20 » » Έλευσΐνος 
80 » » 'Αθηνών 

Ούτω ή μέση πίεσις θέλει είναι 
1561* έπι μήκους 19600 έν τώ Ίσθμώ 
142"' » 42800 έν ταΐς κοιλάσι ά-

γίωνΘεοδωρων και 
Έλευσΐνος 

έλαττον τών 110"· έπι 23600 είς τάς κοιλάδας 
Μεγάρων και 'Αθηνών. 
Και τά μέν πάχη,κατά μέσον όρον,τών σωλήνων 

26,74 χιλιοστά έν τω Ίσθμώ 
25,34 » έν τή κοιλάδι Αγ. Θεοδώρων 

και Έλευσΐνος 
19,00 » είς τά ύπόλοιπα τμήματα 
Τό βάοος τών σωλήνων τούτων άνέρχεται είς 

29,247 τόννους έν συνόλω άξιας 8,777,000 δρ. 
Διά τούς χάνδακας και τας συνδέσεις ύπολο-

γίζω 14 δρ. κατά τρέχον μέτρον ήτοι 1,204,000. 
Τέλος προβλέπω διακλάδωσιν έκ Δαφνίου 

πρός τήν Καστέλλαν πρός διοχέτευσιν 80 
λιτρ. είς Πέιραιά έτη χιλιόμετρα 7 μέ σωλήνα 
διαμέτρου 0μ27. Ή άπώλεια φορτίου τοΰ σω-
λήνος τούτου είναι 8,43 κατά χιλιόμετρον ήτοι 
έπι 7 χιλιομέτρων μέτρα 59. 'Επειδή δέ τό υψό-
μετρον τής δεξαμενής έν Καστέλλα είναι 80, 
άρκεΐ έν Δαφνίω νά έχωμεν πιεζομετρικόν υψος 

145μ. "Εχομεν δέ τοιούτον και. άνώτερον. Τό 
πάχος τοιούτου σωλήνος θά είναι 14 χιλιοστών 
και τό όλικόν βάρος 853 τόννοι, ή δέ άξία 
256,000 δρ. 

Τάς συνδέσεις και χάνδακας ύπολογίζομεν 
είς 10 δρ. κατά τρέχον μέτρον ήτοι έπι 7000 μ. 
δρ. 70,000 και ούτίος ή όλη έργασία συμποσοΰ-
ται είς τά έξης: 

Πρώτον τμήμα 
περισυλλογή ύδάτων 100.000 
σωλήνες Σουρη και Πράρθη 166.800 
κτιστόν ύδραγωγεΐον 1,920.000 

Δεύτερον τμημα 

Σωλήνες έξ 'Ακροκορίνθου μέ-
χρις 'Αθηνών " ' 8.777.000 

χάνδακες και συνδέσεις αύτών 1.204.000 
Σωλήνες έκ Δαφνίου μέχρι Κα-
στέλλας 256.000 

χάνδακες και συνδέσεις αύτών 70.000 
12,493.800 
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Είς τά ποσά ταύτα 
προσθετέον ώς και ό κ. Κελλε-

νέκ δι' εξαρτήματα διάφορα, 800-000 
διά γενικά έξοδα και απρό-

βλεπτα " 1,000-000 
14,293.81)0 

Ύπολογίζω ότι ή έργασία αύτη δύναται νά πε-
ρατωθή έντός τριετίας, ώστε οί διάμεσοι τόκοι 
δέον νά υπολογισθούν δι'έν και ήμισυ έτος'άνέρ-
χονται δέ ούτοι πρός 5% είς 1,072,035 
ήτοιτό όλικόν.τών έξόδων είναι 15,365,835. 

Ταύτα είναι τά άποτελέσματα εις ά μας φέρει 
ή άνω μελέτη· είναι αρκούντως ασφαλή,και έπ' 
αύτών δύναται νά στηριχθή πας τις, βουλό-
μενος νά άσχοληθή είς τήν έπιχείρησιν είτε 
ώς έργοδότης είτε ώς έργολήπτης. Υπόκεινται 
όμως είς αύξομείωσιν κατά τάς διακυμάνσεις 

τοΰ συναλλάγματος, άς ευκόλως δύναται τις νά 
λάβη έκάστοτε ύπ' όψιν. 

'Αρκεί δε νά διαθέτουν οί δήμοι 25 μόνον ό-
κάδας πρός δρ. 140 κατά δραμιον, όπως έξα-
σφαλίζηται εις τό κεφάλαιον τών 15,365,000 
τόκος 7,40' %. Διότι τά μεν εισοδήματα θά ά-
νέρχωνται είς 1,400,000 τά δε έξοξα είς έλατ-
τον τών 250,000 δρ. κατ' αύτούς τούς ύπολο-
γισμοϋς τοϋ κ.Κελλενέκ.Δύναται έκ τών περισ-
σευουσών οκάδων ύδατος νά χορηγήται τό ύδωρ 
δωρεάν πρός κατάβρεγμα έν 'Αθήναις, είς εύτε-
λεστάτην δέ τιμήν είς τήν βιομηχανίαν. "Αν δέ 
άναμνησθώμεν ότι ύπάρχουν διαθέσιμα δέκα 
έκατομμύρια ήτοι ή δωρεα τής εύγενοϋς Κας Συγ-
γροΰ, ύπέρ τής επιχειρήσεως ταύτης, συμπε-
ραίνομεν ότι εύκόλως θέλουσιν ευρεθή τά ύπό-
λοιπα ύπό τών δήμων, μετά τήν έκτέλεσιν έρ-
γασίας 10 έκατομμυρων,και έπϊ ύποθήκη τών 
τελεσθέντων έργων, ώστε δύνανται οί δήμοι 
νά έκδώσουν τό έργον είς δημοπρασίαν και 
νά καρπώνται αύτοι τάς ωφελείας άνω τού τό-
κου τών 6 °/0 έπι τών δανεισθησομένων. 

Νομίζομεν λοιπόν ότι μία λύσις τής υδρεύ-
σεως τών πόλεων 'Αθηνών και Πειραιώς έξα-
κολουθεϊ νά τιναι η διοχέτευσις τών ύδάτων 
Στυμφαλίας, δι' ύδραγωγείου μεταφέροντος 
έστω και 240 λιτρ. Σημειωτέον δέ οτι καϊ είς 
200 λιτρ. αν περιορισθούν αί πηγαί, πάλιν θά 
άρκούν είς τήν κατονάλωσιν τών 25 οκάδων 
ύδατος, ήτις έξασφαλίζει τον τόκον τών κεφα-
λαίων χωρις νά έμποδισθή ούδέ τό κατάβρεγμα 
ούδέ ή βιομηχανική χρήσις, διότι αί 200 λ. 
άναλογοΰν εις 47 όκάδας. 

Τό μόνον μειονέκτημα διοχετευσεως τοσου'-

τω μικράς ποσότητος ύδατος είναι ότι θά κο-
στίζη τό κυβικόν ύδατος λεπτά 13, είς τόκους 
καϊ ύπηρεσίαν, ήτοι όσον ήθελε κοστίση τό 
κυβικόν, άν έξήγετο τό ύδωρ έκ βαθέων φρεά-
των κάτωθεν τού σχίστου τού Λυκαβηττού, ώς 
έπροτάθη άλλοτε, διά κεφαλαίων άσυγκοίτως 
μικροτέρων. ΠΕΡΙ 

Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ 

Α Θ Η Ν Ω Ν 
Διαλεξις γενομίνη έν τώ Πολυτεχνικοί Σύλλογο» κατά τήν 

συνεδρίαν τής 24ης Μαρτίου 1899 υπό I. Ίσηγονη. 
Κύριοι, 

Δέν προτίθεμαχ νά σάς παρουσιάσω νέαν τινά 
μελέτην περι τοΰ φλέγοντος ζητήματος τής 
ύδρεύσεως τής πόλεως 'Αθηνών, άλλά, βασι-
ζόμενος έπϊ τών ήδη γενομένων μελετών έπϊ 
τού ζητήματος τούτου, και ιδίως έπϊ της γνω-
στής μελέτης τοΰ κ. Quellenec καϊ έπι τών 
πληροφοριών, άς έπι τοΰ προκειμένου έλαβον 
παρά τε τοΰ επισταμένως τό ζήτημα τούτο με-
λετάσαντος έπιθεωρητοΰ κ. 'Αν. Σούλη και τού 
τα ύδραυλικά τοΰ ημετέρου Δήμου διευθύνον-
τος μηχανικού κ. Γούναρη, νά έκθέσω ύμϊν έν 
γενικαΐς μόνον γραμμαϊς τον κατ' έμήν γνώμην 
πρακτικώτερον καϊ συντελεστικώτερον τρόπον 
τής ύδρεύσεως τής ήμε τέρας πόλεως,διά τό προ-
σεχές μέλλον συγχρόνως δέ νά δώσω άφορμήν 
καϊ εις άλλους συναδέλφους άσχοληθέντας ει-
δικώτερον είς τό προκείμενον ζήτημα νά έκθέ-
σωσιν άπό της έδρας ταύτης τήν εαυτών γνώ-
μην καϊ ούτω δυνηθώμεν νά φθάσωμεν είς όρι-
στικόν τ ι συμπέρασμα περι τής καταλληλοτέρας 
λύσεως τοΰ άπό τόσων έτών άπασχολοΰντος 
ήμας σπουδαιοτάτου και ζωτικού τούτου ζητή-
ματος. 

Ό άρχιμηχανικός τής γαλλικής αποστολής 

κ.Quellenec λαβών πρό δεκαετίας περίπου 
παρά τοΰ τότε προέδρου τής Κυβερνήσεως αει-
μνήστου Χαρ. Τρικούπη την έντολήν όπως με-
λετήση τό ζήτημα τής ύδρεύσεως τής πόλεως 
'Αθηνών προέβη εις τούτο μέ τήν είς τήν έπο-
χήν έκείνην συνήθη μεγάλην κλίμακα καϊ ούτω 
συνέταξε τήν άπό 'Απριλίου 1890 έκθεσίν 
του, έν ή ύπολαμβάνων τάς 'Αθήνας ώς μίαν 
τών μεγαλοπόλεων τής Εύρώπης καϊ αφού 
έξετάζη τά διάφορα συστηματα ύδρεύσεως αύ-
τών ευρισκει ότι μόνον διά τών άφθόνων ύδά-
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των τής Στυμφαλίας δύνανται νά ίκανοποιη-
θώσιν αί άνάγκαι αύτής. Βεβαίως ούδέν δύ-
ναται τις ν’ άντείπη πρός τούτο. Έάν τό ζή-
τημα ήτο μόνον πώς νά ύπερκορέσωμεν τάς 
'Αθήνας διά γλυκέος ύδατος, πώς νά πλημμυ-
ρίσωμεν, ούτως είπεΐν, αύτάς άνεξαρτήτως τής 
δαπάνης,ήν ή διοχέτευσις τών ύδάτων τούτων 
ήθελε προκαλέση,ούδαμόθεν άλλοθεν,ώς φαίνε-
ται, ήδυνάμεθα καταλληλότερον νά πορισθώμεν 
τό πρός τούτο άπαιτούμενον ύδωρ.' 

'Αλλά τό ζήτημά μας δέον, καθ' ήμας, νά 
ήναι, πώς δυνάμεθα νά ίκανοποιήσωμεν τάς τε 
τοϋ παρόντος και τοΰ προσεχούς μέλλοντος 
άνάγκας, χωρϊς νά έπιβαρύνωμεν ύπερόγκως 
τούς κατοίκους τοΰ "Αστεως καϊ χωρις νά πα-
ρεμποδίσωμεν τήν πρόοδον αύτοΰ, μέχρις ού ή 
πόλις τών 'Αθηνών καταστη πραγματική μεγα-
λόπολις και δυνηθή άνευ ύπερόγκου έπιβα-
ρύνσεως των κατοίκων αύτής,νά διοχετεύση. εν-
ταύθα τον ποταμόν τών ύδάτων τής Στυμφαλίας. 

"Ιδωμεν λοιπόν πρώτον άν ή ποσότης τοΰ 
ύδατος,ήν ό K.Quellenec λαμβάνει ώς βάσιν τών 
ύπολογισμών του,είναι καϊ άπολύτως άναγκαία, 
καϊ άκολούθως άν ή πόλις τών 'Αθηνών δύ-
ναται ν' άνταποκοιθή είς τήν πρός τούτο άπαι-
τουμένην δαπάνην. 

Ό κ. Quellenec βασίζει τούς ύπολογισμούς 
του έπϊ πληθυσμοΰ 250,000 μετά είκοσαετίαν 
διά τε τάς’ Αθήνας καϊ τον Πειραιά ήτοι 190, 
000 διά τάς 'Αθήνας καϊ 60,00α διά τον Πει-
ραιά. Τούτο έχει καλώς. 

'Επειδή ομως ό Πειραιεύς είναι,έν συγκρίσει 
πρός τάς 'Αθήνας, άρκετά καλώς έφωδιασμένος, 
καθ' ότι καϊ κατά τήν έφετεινήν έκτακτον άνυ-
δοίαν έχει 4 ½ όκάδας ύδατος, άς παρίδωμεν 
αύτήν καϊ άς λάβωμεν ύπ' όψει ώς πληθυσμόν 
τών 'Αθηνών μετά είκοσαετίαν 200,000 κα-
τοίκων. 

Ό κ. Quellenec υπολογίζει όμως 300 λ. κατ' 
άτομον καϊ ήμερονύκτιον. Τούτο θεωρώ ύπέ-
ρογκον. 

'Εξετάζοντες τήν ύπό τοΰ Bechmaun έν σελ. 
61 τοΰ συγγράμματος του περι Distribution 
d' eau άναγραφόμενον πίνακα, βλέπομεν ότι 
άφαιρέσει τών πόλεων τής 'Αμερικής, όπου τά 
πάντα είναι μεγαλουργά, έκ τών έν αύτώ άνα-

φερομένων 63 εύρωπαϊκών πόλεων αί 37 ή-
τοι τά 60 %, περίπου αρκοΰνται με ποσόν 

* Σημ. Δυστυχώς έκτοτε απεδείχθη τό τοιούτον «σφαλμέ-
νον, μειωθέντων τών υδάτων Στυμφαλίας κατά τήν έφετεινήν 
λειψυδρίαν είς διακοσίας λίτρας κατά δεύτερον λεπτόν. 

ύδατος κυμαινόμενον μεταξύ 15 καϊ 150 λ. κατ' 
άτομον. 

Τοιαΰται δέ είναι πόλεις ώς έπϊ τό πλείστον 
κατά πολύ μεγαλείτεραι τών 'Αθηνών, ώς ή 
Lyon ήτις έχουσα πληθυσμόν 345,000 ύδρεύε-
ται μέ 140 λ. κατ' άτομον, τό Λονδϊνον μέ πλη-
θυσμόν 3,500,000 καϊ 135 λίτρ. κατ' άτομον, ή 
Liverpool μέ πληθυσμόν 625,000 καϊ 108 λίτρ. 
κατ' άτομον, τό Manchester μέ πληθ. 685,000 
καϊ 94 λ. κατ'άτομον, ή Λειψία μέ πληθυσμόν 
150 000 και 150 λίτρ. κατ’ άτομον, τό Βερο-' 
λϊνον μέ πληθ. 1,200,000 καϊ 75 λίτρ. κατ' 
άτομον, ή Πέστη μέ πληθ. 320,000 καϊ 140 λ. 
κατ' άτομον, ή Βχέννη μέ πληθ. 730,000 καϊ 
100 λίτρ. κατ' άτομον, ή Πετρούπολις μέ πλη-
θυσμόν 700,000 καϊ 95 λίτρ. κατ’ άτομον, τό 
Amsterdam μέ πληθ. 524,000 καϊ 50 λίτρ. 
κατ' άτομον, ή Μαδρίτη μέ πληθυσμόν 477,500 
καϊ 15 λίτρ.. κατ’ άτομον κλπ. κλπ. 

Διατί λοιπόν ήμεϊς οί όντες πολλοστημόριον 
τών πλείστων τών άνω πόλεων νά ζητώμεν 
άμέσως τό διπλάσιον καϊ τριπλάσιων τοΰ πο-
σοΰ, δι' ου άρκοΰνται έκειναι καϊ ούτω νά νο-
μίζωμεν ότι μόνον διά τής διοχετεύσεως τών 
ύδάτων τής Στυμφαλίας δυνάμεθα νά ίκανο-
ποιήσωμεν τάς άνάγκας μας ; Έγώ νομίζω ότι 
συμφώνως πρός τά άνωτέρω ποσόν 150 λιτρ. 
κατ' άτομον είναι καϊ θά είναι έπι πολλάς εισέτι 
δεκαετηρίδας πλέον ή έπαρκές. 

Άλλά καϊ κατά τήν ιδίαν έκθεσιν τοΰ κ Quel-
lenec έν μέν Λονδίνω (δπου είναι ή τελειοτέρα 
οίκιακή ύπηρεσία τών ύδάτων) καταναλίσκονται 
80 λίτραι κατ' άτομον δι' οίκιακήν χρήσιν, έν 
δέ Παρισίοις (όπου ή μέν οίκιακή ύπηρεσία 
είναι όλιγώτερον ανεπτυγμένη ή δέ δημοσία 
έχει άνέλθη εις τό ύψηλότερον σημεΐον κατα-
ναλίσκονται 100 περ. λίτρ. κατ' άτομον διά 
δημοσίαν χρησιν. 

*Αν λοιπόν συμπτύξωμεν τάς δύο ταύτας τε-
λειότητας τών 2 μεγαλειτέρων πόλεων τής Εύ-
ρώπης, προσθέσωμεν δέ είς ταύτας καϊ 20 λί-
τρας διά τήν βιομηχανίαν, πάλιν έχομεν μόνον 
200 λίτρας κατ’ άτομον ως αναγκαίας διά τήν 
ύδρευσιν. 

Ποίος λοιπόν ό λόγος νά ζητώμεν ήμεΐς 300 
λίτρας;'Επαναλαμβάνω λοιπόν οτι θεωρώ 150 
λίτρας κατ’ άτομον ώς έπαρκεστάτας διά τάς 
Αθήνας. 

Τούτου τεθέντος ή διά τά προσεχή 20 έως 25 
έτη, (καθ' ά ή πόλις τών Αθηνών δέ θά ύπερβή 
κατά πάσαν πιθανότητα τάς 200,000 κατοίκων( 



άπαιτηθησομένη ποσότης ύδατος έσται κατ' 
άνώτατον όρον 150χ200,000=30,000,000 λί-
τραι ήτοι 30,000 κυβ. μέτρα καθ' έκάστην, όπερ 
ισοδυναμεί πρός 75 όκάδας περίπου και 350 
λίτρας περ. κατά δευτερόλεπτον. 

Κατά τους ύπολογισμούς τοϋ κ. Quellenec ή 
κατασκευή τοϋ ύδραγωγείου της Στυμφαλίας 
(όπερ έκτελούμενον θά είναι τό μεγαλείτερον 
ύδραγωγεΐον τής Εύρώπης) θά άπαιτήση, διά 
τήν διοχέτευσιν 500 λιτρων κατά δευτερόλε-
πτον δαπάνην έκ δραχ. 40,000,030 περ. ήτοι : 

Διά τό ύδραγωγεΐον 30,500,000 
Διά τήν διανομήν 1,500,000 
Διά διαμέσους τόκους, δαπά-

νας έκδόσεως κτλ. 25 % 8,000,000 

Έν όλω 40,000,000 
Έπειδή ό ύπολογισμός ούτος έγένετο έπι τή 

βάσει όλως γενικών στοιχείων ήτοι διά τού βα-
ρομέτρου και τοΰ χάρτου τοϋ γαλλικού έπιτε-
λείου, δέν δύναται βεβαίως νά έχη άπαιτήσεις 
μεγάλης άκριβείας. 

Ή πραγματική λοιπόν δαπάνη,άν δέν φθάση 
είς τό διπλάσιον τού άνω ποσού, ώς συνέβη 
μέχρι τούδε είς πολλά έργα, προϋπολογισθέν τα 
μάλιστα έπΐ τή βάσει θετικωτέρων στοιχείων, 
βεβαίως δέν θά μείνη πολύ κάτω τοϋ 1 ½, τοΰ 
άνω ποσού ήτοι θά άνέλθη περίπου είς 60, 
000,000. 

Έπειδή όμως άφ' ετέρου είς τήν δαπάνην τοΰ 
έργου, άν έκτελεσθή, πρόκειται νά συμμετάσχη 
και ό Πειραιεύς, όν δέν λαμβάνομεν ύπ’ όψει 
εις τήν παρούσαν μελέτην, διά τούτο άς περιο-
ρισθώμεν εις τό άνω ποσόν τών 40,000,000,όπερ 
θεωρήσωμεν ώς τήν είς τήν πόλιν τών 'Αθηνών 
άναλογούσαν δαπάνην τοΰ έργου. 

Ή δαπάνη αύτη θ' άπαιτήση διά τόκους και 
χρεωλύσιον έτησίαν ύπηρεσίαν έκ δραχμών 2, 
400,000. 

"Αν είς τό ποσόν τούτο προσθέσωμεν και 
δραχ. 600,000 μόνον διά δαπάνας έπισκευής 
και συντηρήσεως τοΰ ύδραγωγείου και τοΰ 
ποοσωπικοϋ της έκμεταλλεύσεως, τότε εχομεν 
ώς έτησίαν καταβολήν τών κατοίκων τών 'Α-
θηνών διά τήν έκ της Στυμφαλίας προμήθειαν ' 
ύδατος, στρογγύλον ποσόν έκ δραχ. 3,000,000. 

Κατά τάς πληροφορίας άς έλαβον παρά τού 
άρμοδίου τμήματος της Δημαρχίας οί σημερινοι 
ύδρολήπται άνέρχονται είς 5,000 περίπου. 

Άς ύποθέσωμεν, ώς είναι άλλως τε φυσικόν 
και ώς συνέβη και άλλαχοϋ, δτι έρχομένων τών 

ύδάτων τής Στυμφαλίας ό αριθμός ούτος μετ’ 
ού πολύ θά διπλασιασθή, θά περιλάβη δηλ. 
τά '/. τοΰ όλου άριθμοΰ τών έν 'Αθήναις οι-
κιών, άνερχομένων είς 12,500 περίπου. 

Κατά συνέπειαν έκαστος ύδρολήπτης θά έπι-
βαρυνθη διά τήν διοχέτευσιν τών ύδάτων τής 
Στυμφαλίας δι' έτησίας δαπάνης έκ δραχμών 
3,00V,000 . „ =300 κατα μεσον ορον. 

10,000 
Τό ποσόν τούτο είναι ύπέρογκον, ιδίως όταν 

συγκρίνωμεν αύτό πρός τόν ύπό τού δημοσίου 
είσπραττόμενον άρκούντως βαρύν φόρον οικοδο-
μής, όστις όμως μόλις ανέρχεται είς 150 δρ. 
κατά μέσον όρον δι' έκαστον ίδιοκτήτην. 

Κατά τά άνωτέρω λοιπόν μόνον όταν διπλα-
σίασθή τούλάχιστον ό άριθμός τών κατοίκων 
τών Αθηνών, ώστε νά ύτιάρχωσι 20,000 περ. 
ύδρολήπται, όπερ θά συμβη μετά 20—25 έτη 
περίπου, τότε μόνον θά δύνανται νά διοχετευ-
θώσι τά ύδατα της Στυμφαλίας χωρίς νά έπι-
βαρύνωσιν ύπερμέτρως τούς κατοίκους τών 'Α-
θηνών. 

Πρός τό παρόν λοιπόν άνάγκη πάσα ν' άπό-
σχωμεν τών μεγαλουργών σχεδίων ναι νά προσ-
παθήσωμεν νά έξοικονομήσωμεν τήν μαστίζου-
σαν τιμάς λειψυδρίαν και πορισθώμεν τό ώς 
άνω άναγκαΐον ύδωρ τών 75 οκάδων διά τήν 
προσεχή είκοσαετίαν διά τών έφικτών μέσων, 
ίνα ούτω μή παρεμβάλωμεν και προσκόμματα 
είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής πόλεως. 

Έξετάσωμεν ήδη όποια δύνανται νά ώσι τά 
έφικτά ταύτα μέσα. 

Και πρώτον είναι τοις πάσι γνωστόν ότι ή 
μόνη πηγή, έξ ης πορίζεται ή πόλις τό ύδωρ 
της, τό Αδριάνειον λεγόμενον ύδραγωγεΐον, 
εύρίσκεται είς οίκτράν κατάστασιν. 

Όχι μόνον πλήρες άκαθαρσιών τυγχάνει, 
άλλ' εΐς τινα μέρη είναι σχεδόν έντελώς πεφρα-
γμένον, ώστε τό ύδωρ μή εύρίσκον διέξοδον 
άνέρχεται έν τοις φρέασιν τού ύδραγωγείου, 
είς άλλα δέ μέρη είναι σχεδόν έντελώς κατε-
στραμμένον,ένώ άφ' έτέρου είναι γνωστόν ότι τά 
άπώτατα τμήματα αύτοΰ ούδέποτε άπ' αιώνων 
έκαθαρίσθησαν. 

Έξ άλλου και τό έν τή πόλει σωληνωτόν δί-
κτυον διανομής εύρίσκεται είς ούχι καλλι-
τέραν κατάστασιν, οί σωλήνες είναι πλή-
ρεις άκαθαρσιών και αί ενώσεις των έλλιπέ-
σταται, οί κρουνοι τών τε δημοσίων και ίδιω-
τικών κρηνών διαρρέουσι διηνεκώς, είς ούδε-
μίαν δέ σχεδόν οίκίαν ύπάρχουσι μηχανηματα 
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διακοπής τής εισροής (floteurs), ούτως ώστε 
γίνεται μεγάλη άπώλεια τού ολίγου ύπάρχοντος 
ύδατος. 

"Αν λοιπόν άφ’ ένός μέν έπιδιωχθή ό ριζικός 
καθαρισμός και ή έντελής έπισκευή τού έξωτε-
ρικοϋ ύδραγωγείου, άφ' έτέρου δέ και ή τακτο-
ποίησις τού σωληνωτού δικτύου διανομής, τε-
θώσι δέ και κατάλληλα μηχανήματα παρά τοις 
ύδρολήπταις, ώστε νά παρεμποδίζηται ή πε-
ραιτέρω ροή τοΰ ύδατος μετά τήν πλήρωσιν 
τών δεξαμενών αύτών, είναι όχι μόνον πιθα-
νόν άλλά και βέβαιον ότι τό διαθέσιμον ύδωρ, 
όπερ κατά μέν τό παρελθόν θέρος κατήλθεν είς 

μόνον 6 ½, όκάδας ήτοι 20 λίτρας περ. κατ' 
άτομον, κατά δέ τό προσεχές θά κατέλθη κατά 
πάσαν πιθανότητα είς 5 όκ. περίπου ήτοι λί-
τρας 16 κατ'άτομον, είναι, λέγομεν, βέβαιον, ώς 
και ό κ. Quellenec έν τώ προλόγω τής περί 
Στυμφαλίας μελέτης αύτοΰ ΰποστηρίζει, ότι τό 
διαθέσιμον ύδωρ θά ύπερδιπλασιασθή και θά ά-
νέλθη και κατά τήν ξηροτέραν έποχήν είς 12 
τούλάχιστον όκάδας, ήτοι 40 λίτρας κατ' ά-
τομον. 

Μή θεωρήσωμεν τό ποσόν τούτο ύπέρογκον, 
συνηθίσαντες είς τήν λειψυδρίαν τών τελευ-
ταίων έτών, καθ' ότι κατά τάς έπισήμους πλη-
ροφορίας τοΰ ύδραυλικοΰ τμήματος τοΰ ήμε-

τέρου Δήμου κατά τό έτος 1895 και μέ τήν νΰν 
άθλίαν κατάστασιν τοΰ ύδραγωγείου, τό ύδωρ 
καταμετρηθέν είς δύο διαφόρους έποχάς εύρέθη 
άνερχόμενον κατά μέν τήν καταμέτρησιν τής 
2 και 3 Μαρτίου είς 38 ½ όκάδας, κατά δέ τήν 
καταμέτρησιν τής 2ας και 7ης Σεπτεμβρίου, 
ήτοι τής έποχής τής μεγαλειτέρας λειψυδρίας 
είς 20 περίπου όκάδας. 

Τοιούτο ποσόν ύπήρχε και πρό εικοσαετίας 
περίπου έπι τής Δημαρχίας τοΰ συναδέλφου 
Νομομηχανικοΰ κ· Δ. Σούτζου. 

Έτερον πρόχειρον και έφικτόν μέσον αύξη-
σεως τού ποσίμου ύδατος παρέχεται ήμΐν διά 
τής διοχετεύσεως τών πηγών τής Πάρνηθος. 

Κατά τήν ύπό τοΰ Επιθεωρητού κ. Σούλη 
γενομένην μελέτην τών υδάτων τούτων αί κυ-
ριώτεραι πηγαι τής Πάρνηθος είναι έννέα τόν 
άριθμόν, ών τό ύδωρ καταμετρηθέν ύπ' αύτοΰ 
κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1889, ήτοι κατά τήν 
έποχην τής μεγαλειτέρας λειψυδρίας, εύρέθη 
άνερχόμενον έν όλω είς 7 περίπου όκάδας. 

Εκφράζει όμως ό κ. Σούλης τήν πεποίθησιν 
ότι, καλλιεργούμεναι αί πηγαι αύται δύνανται 

νά παράσχωσι τό διπλάσιον και πλέον ύδωρ 

ήτοι περι τάς 15 όκάδας. 
"Ινα μένωμεν έν τή πραγματικότητι,παραδε-

χθώμεν μόνον 8 όκάδας ύδατος έκ τών πηγών 
τούτων. 

Ούτως εχομεν μέχρι τούδε έκ τού καθαρισμού 
και τής έπισκευής τού 'Αδριάνειου ύδραγω-
γείου και τής διοχετεύσεως τών πηγών τής 
Πάρνηθος 20 όκάδας ποσίμου ύδατος ήτοι 8,000 
κβμ. καθ' έκάστην,όπερ άντιστοιχεΐ διά πληθυ-
σμόν διακοσίων χιλιάδων κατοίκων (ώς παρε-
δέχθημεν), είς 40 λίτρας κατ’ άτομον και ήμε-
ρονύκτιον. 

Μένει νά ίδωμεν πόθεν θά πορισθώμεν το 
ύπόλοιπον τού άναγκαίου ύδατος ήτοι τάς λοι-
πάς 110 λ. κατ'άτομον. 

Τήν λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου άντλούμεν 
πάλιν έκ τής έκθέσεως τοΰ κ. Quellenec. 

Κατά ταύτην είς τά ύπερθεν τής Έλευσΐνος 
όρη ύπάρχουσι τρία κατάλληλα σημεία πρός 
έγκατάστασιν φραγμάτων (barrages). 

Τό πρώτον,τό και κυριώτερον, είναι παρά τάς 
άρχαίας Έλευθεράς, περικλεΐον έπιφάνειαν 108, 
000,000 μ. τό δεύτερον παρά τά Κούντουρα 
περικλεΐον τοιαύτην 60,000,000 μ. και τό 
τρίτον παρά τήν άρχαίαν Φυλήν περικλεΐον 
έπιφάνειαν 18,000,000 μ. — "Ας περιορι-
σθώμεν πρός τό παρόν είς τό πρώτον, όπερ εί-
ναι και τό κυριώτερον έάν δέ είς τό μέλλον ά-
ποδειχθή τούτο άνεπαρκές, τότε δυνάμεθα 
νά προστρέξωμεν είς τήν βοήθειαν τών δύο 
άλλων. 

Είναι γνωστόν ότι ή έτησίως έν 'Αθήναις 
πίπτουσα βροχή άνέρχεται κατά μέσον δρον 
είς 40 πεο. εκατοστά τοΰ μέτρου, ένώ εις τά 
όρη φθάνει είς τό διπλάσιον και τριπλάσιον 
πολλάκις τοΰ ποσού τούτου. "Ινα μή εξογκώνω-
μεν τά πράγματα, άς παραδεχθώμεν διά τά όρη 
τής Έλευσϊνος ποσόν μόνον κατά 50 0)0 άνώ-
τερον τού τών 'Αθηνών ήτοι 60 εκατοστά τού 
μέτρου. "Αρα ή βροχή ή πίπτουσα έτησίως έπΐ 
τής έπιφανείας τής ύπό τού φράγματος περι-
κλεισθησομένης θά άνέρχηται είς 108,000,000 
Χ0, 60= 64,800,000 κβμ. 

Έξ άλλου γνωρίζομεν έκ πολλών ύπαρ-
χόντων παραδειγμάτων ότι ή παροχή τών 
τοιούτων φραγμάτων άνέρχεται κατά μέσον 
όρον έν μέν τή Γαλλία είς 30 0)0 τής έπΐ τής 

ύπ’ αύτών περικλεισμένης έπιφανείας πιπτού-
σης βροχής, έν δέ τή Γερμανία (Freiberg) είς 
38 0)0 τού αύτοΰ ποσού. 

Ό κ. Quellenec έν τή έκθέσει αύτοΰ παρα-
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δέχεται παρ', ήμΐν 25 %—Επειδή ομως έχο-
μεν άφ' ετέρου τό παράδειγμα τών φραγμάτων 

τής 'Αλγερίας, τά όποια παρέχουσι μόνον 3 % 
τής έπι τής ύπ' αύτών περικλεισμένης έπιφα-
νείας πιπτούσης βροχής, διά τούτο νομίζω·ότι 
ό ύπό τού κ. Quellenec δεκτός γενόμενος πα-
ράγων τών 25 % είναι ύπερβολικός καϊ ότι 
δέν θά είμεθα μακράν τής άληθείας, άν διά 
τήν περίστασιν ήμών παραδεχθώμεν μόνον 
15 % ώς παροχήν τού φράγματος. 

Έπι τή βάσει ταύτη ύπολογίζοντες εύρί-
σκομεν ότι τό ύπό τοΰ φράγματος τών Έλευ-
θερών παρασχεθησόμενον ύδωρ θά άνέρχηται 
έτησίως είς 64,800,000 Χ 0, "ΐ 5 = 9,720,000 
KΒΜ ήτοι δι' έκάστην ήμέραν: 

9,720,000^ ; , • 
365 

όπερ διά πληθυσμόν 200,000 αντιστοιχεί είς 
133 λίτρ. κατ' άτομον και ήμέραν. 

Ούτω λοιπόν διά τοϋ ένός και μόνου φράγμα-
τος θά έχωμεν καϊ 23 λ. κατ' άτομον πλέον 
τών 110 λ. αϊτινες υπελείποντο ήμΐν όπως 
συμπληρώσωμεν 150 λ, κατ’ άτομον έπι πλη-
θυσμού 200 000 κατοίκων διά τάς 'Αθήνας. 

— Έν όλω δέ θά έχωμεν 133 + 40=173 λ. 
κατ' άτομον καϊ ήμερονυκτιον. 

— Επειδή δύναται νά προβληθή ήμΐν ή 
ένσιασις ότι ναι μέν διά τοϋ φράγματος δυνά-
μεθα νά πορισθώμεν άφθονον ποσότητα ύδα-
τος, άλλ' όμως τό ύδωρ τοϋτο, ώς έκτεθειμένον 
είς τον ήλιον καϊ τήν άτμόσφαιραν θά είναι 
άκάθαρτον καϊ ούχϊ κατάλληλον πρός πόσιν, 
διά τοϋτο ποοσθέτομεν ότι πρός χρήσιν τοϋ 
ύδατος τούτου δυνάμεθα ή νά διοχετεύωμεν 
και διανέμωμεν αύτό δι' όλως ιδιαιτέρου ύ-
δραγωγείου, ούτως ώστε έκάστη οικία νά έχη 
δύο είδών ύδατα, πόσιμον και μή πόσιμον, ή, 
οπερ βεβαίως προτιμότερον, δύναται νά έγκα-

τασταθή αμέσως κάτωθεν τού φράγματος εν 
ή καϊ πλειότεοα διϋλιστήρια άναλόγων δια-
στάσεων, διά νά καθαρίζηται πρώτον τό ύδωρ 
και είτα νά μετοχετεύηται εις τήν κοινήν δε-
ξαμενήν. Εις συγκριτικός ύπολογισμός θά από-
δειξη ποία έκ τών δύο μεθόδων είναι ή εύω-
νοτέρα καϊ κατά συνέπειαν ή προτιμοτέρα. 

Ή έφαρμογή τών φραγμάτων έκτος τής έκ-
πληρωσεως τού κυρίου αύτών σκοποϋ, ήτοι 
τής συλλογής ύδατος πρός ύδρευσιν τής πό-
λεως, θά έξυπηρετήση έμμέσως και τόν έμ-
πλουτισμόν τών φυσικών πηγών, ίσως δέ καϊ 
αύτοϋ τοϋ 'Αδριάνειου ύδραγωγείου, θά ύπο-

βοηθήση τήν βλάστησιν τών πέριξ μερών έπϊ 
άρκετήν άπόστασιν καϊ θά προκαλέση συχνο-
τέρας βροχάς. Τά δύο άλλα φράγματα, τών 
Κουντούρων καϊ τής Φυλής, δύνανται, εάν 
άποδειχθή ότι τό φράγμα τών 'Ελευθερών εί-
ναι έπαρκές διά τήν ύδρευσιν της πόλεως, νά 
χρησιμοποιηθώσι δι' αρδεύσεις τοϋ φύσει ξη-
ροϋ έδάφους τής 'Αττικής. 

Έλθωμεν ήδη είς τήν έξέτασιν τής δαπάνης 
τών έργων τούτων και τής έξευρέσεως τών 
δι'αύτά άναγκαίων πόρων. 

Καϊ καθ' όσον μέν άφορα είς τόν καθαρισμόν 
καϊ τήν έπισκευήν τών έφθαρμένων μερών τοϋ 
Άδριανείου ύδραγωγείου, δέν δυνάμεθα νά 
όρίσωμεν έπακριβώς τήν δαπάνην τής έργα-
σίας ταύτης, μή γνωρίζοντες άκριβώς καϊ τήν 
πραγματικήν αύτού κατάστασιν. 'Υποθέτω δ-
μως ότι ποσόν έκ δρ. 500,000 θέλει είναι 
πλέον ή έπαρκές πρός τοϋτο. 

Τήν δαπανην τής περισυλλογής καϊ μέχρις 
'Αθηνών διοχετεύσεως τών ύδάτων τής Πάρ-
νηθος ύπελόγισεν ό κ. Σούλης είς δραχμάς 
2,000,000 περ. Τήν δέ δαπάνην τοϋ φράγμα-
τος τών 'Ελευθερών δυνάμεθα νά ύπολογίσω-
μεν ώς εξής · 

Κατά τόν Ίταλόν μηχανικόν Savioti, τόν έκ-
τελέσαντα διάφορα τοιαύτα φράγματα, ή δα-
πάνη αύτών άνέρχεται κατά μέσον όρον εις 
δρ. 0,57 κατά κυβικόν μέτρον περιεκτικότητος 
αύτών.Επειδή τό ήμέτερον φράγμα δέν θά ήναι 
άνάγκη νά περικλείη τό δι' όλον τό έτος άναγ-
καΐον ποσόν ύδατος,άλλά μόνον διά 4 έως 6 τό 
πολύ μήνας,διά τοϋτο τήν δαπάνην αύτοϋ δυνά-
μεθα έπαρκώς νά ύπολογίσωμεν είς 2 ½ έως 
3 τό πολύ εκατομμύρια δραχμών. Έάν είς τάς 
άνω δαπάνας ποοσθέσωμεν και δρ. 2,500,000 
διά τό διϋλιστήριον καϊ τήν διοχέτευσιν, τότε 
φθάνομεν εις όλικήν δαπάνην έκ δραχμών 
8,000,000 περίπου, τήν οποίαν θεωρώ λίαν 
έπαρκή διά τά άνω έργα. 

Ή ύπηρεσία τοιούτου ποσοϋ θά άπαιτήση 
έτησίαν καταβολήν έκ δραχ. 400,000 περίπου. 
Επειδή δέ, μετά τήν διοχέτευσιν άφθονου ύδα-
τος, ό αριθμός τών ύδροληπτών θά άνέλθη ώς 
είπομεν, είς 10,000 περίπου, διά τούτο ή δα-
πάνη τών νέων έργων θά έπιβαρύνη έκαστον 
ύδρολήπτην μέ δρ. 40 περίπου, φορτίον, όπερ 
εύχερώς δύναται νά φέρη πάς ιδιοκτήτης, έστω 
καϊ τής μικροτέρας οικίας. 

Έν συμπεράσματι λοιπόν φρονώ. 
Α') "Οτι ήδιοχέτευσις τών άφθονων καϊ καθα-
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ρων ύδάτων της Στυμφαλίας είναι μέν ή κυριω-
τέοα λυσις τού ζητήματος τής ύδρεύσεως τής 
πόλεως 'Αθηνών,ότι όμως ή έφαομογή τής λύ-
σεως ταύτης είναι λίαν πρόωρος διά τάς 'Αθή-
νας, διότι ούτε τοσούτον πληθυσμόν ένομεν 
εισέτι, ώστε ν' άπαιτηθή ή διοχέτευσις τοσού-
του ύδατος, ούτε δυνάμεθα νά άνταποκοιθώμεν 
εις τά βάοη τής δι' αύτών άπαιτουμένης ύπε-
ρόγκου δαπάνης. "Οταν ό πληθυσμός τών 
'Αθηνών άνέλθη είς 300,000 περίπου κατοίκων 
τότε θά είναι πλέον καιρός νά έπιληφθώμεν 
τής διοχετεύσεως τών ύδάτων έκείνων, 

Β') "Οτι πρός τό παρόν δέον νά περιορισθώ-
μεν είς τά μέσα έκεΐνα, άτινα, χωρις νά έπιβα-
ούνωσιν ύπερόγκως τούς κατοίκους, νά δύναν-
ται νά παράσχωσιν αύτοϊς έπαρκές ύδωρ διά 
τάς άνάγκας των και μή παρεμποδισθή και ή 
περαιτέρω αύξησις τής πόλεως διά τής μα-
στιζούσης αύτήν κατά τά τελευταία έτη λει-
ψυδρίας. 

Γ') "Οτι τοιαϋνα μέσα θεωροΰμεν 
1) Τόν καθαρισμόν καϊ τήν έπισκευήν τού 'Α-

δριάνειου ύδραγωγείου 
2) Τήν περισυλλογήν καϊ διοχέτευσιν τών 

πηγών τής Πάρνηθος καϊ 
3) Τήν κατασκευήν τοϋ φράγματος τών Ε-

λευθερών. 
Δ') "Οτι διά τών έργων τούτων θά δύναται 

νά χορηγηθή ύδωρ άντιστοιχούν είς 173 λί-
τοας κατ' άτομον καϊ ήμερονύκτιον έπϊ πλη-
θυσμοϋ έκ 200,000 κατοίκων, όπερ ύπολογι-
ζόμενον έπϊ τοϋ σημερινού πληθυσμού θ' άν-
τιστοιχή εις 290 περίπου λ. κατ' άτομον καϊ 

Ε΄) "Οτι ή ύπηρεσία τοϋ διά τά έργα ταϋτα 
άπαιτηθησομένου ποσοϋ θά έπιβαρύνη έκαστον 
ύδρολήπτην μέ πρόσθετον δαπάνην έκ δρ. 30 
περίπου. 

Τη 24η Μαρτίου 1899 
I. Α. ΙΣΗΓΟΝΗΣ 

Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ύ Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ρ Ι Β Η Σ 
Κ Α Ι 

Τ Ω Ν Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν 
Τ Ω Ν ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 

Κ Α Τ Α Τ Η Ν Κ I Ν ΗΣ IN Τ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν 
ΕΙΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ "Η ΠΟΤΑΜΟΥΣ 

Ή γενική έξίσωσις ή διέπουσα τήν κίνησιν 
τών ύδάτων είς διώρυγας ή ποταμούς σταθεράς 
παροχής είναι ή έξής: 

έν αίς Ζ παριστά τήν ύψομετρικήν διαφοράν 
τής στάθμης τοϋ δέοντος ύδατος μεταξύ δύο 
ύδατίνων διατομών άπεχουσών κατά ds ή 1. 
ήτοι τό καταναλισκόμενον κατά τήν κίνησιν ύ-
δραυλικόν φορτίον 

u0 και u τάς μέσας ταχύτητας ροής είς τάς 
διατομάς ταύτας· 

ω0 και ω τάς έπιψανείας τών ύδατίνων τού-
των διατομών 

Χο κ α ι Χ τας περιβρεχομένας περιμέτρους 
τών διατομών 

Q τήν παροχήν διώρυγος ή ποταμού, 
g τήν έπιτάχυνσιν πίπτοντος σώματος = 

9·μ 80. 
Α τόν συντελεστήν τής τριβής καϊ τών έσω-

τερικώς ένεργουσών δυνάμεων· 
α. σταθεοόν περίπου συντελεστήν έξισούμε-

νον κατά προσέγγισιν μέ 1,μ 10. 
Έκ τοϋ δευτέρου μέλους τής έξισώσεως (ί) 

καταφαίνεναι, ότι τό όλικόν φορτίον Ζ κατανα-
λίσκεται είτε πρός ύπερνίκησιν τής διαφοράς 
τών ύψών τών οφειλομένων είς τάς μέσας ταχύ-
τητας ροής έν ταϊς δυσϊ διατομαϊς, είτε πρός 
ύπερνίκησιν τού έργου τής τριβής καϊ τών έσω-
τερικών δυνάμεων τών παραγομένων κατά τήν 
κίνησιν τοϋ ύπό έξέτασιν τμήματος τοϋ ρεύ-
ματος. 

Ό ορος |-Au'ds ό παριστών τό έργον τής 

τριβής και τών έσωτερικών δυνάμεων είνε πάν-
τοτε θετικός, έάν τό μήκος ds λογίζηται πρός 
τήν φοράν τής κινήσεως. 

Ό oρος α ( — ) δυνατόν νά ή θετικός, · 

μηδέν ή αρνητικός. 
Ή δέ όλικη κλίσις Ζ μεταξύ τών δύο δια-

τομών δύναται ώς έκ τούτου νά ή θετική, όπερ 
συνηθέστερον, μηδέν ή καϊ δονητική, ότε έχο-

*α). Ή έξίσωσις εξάγεται διά τής εφαρμογής τοϋ, θεωρή-
ματος τών ζωσών δυνάμεων, έξισουμένης. τής εμφανιζόμενης 

διά τής κινήσεως τής μάζης σμικροϋ τίνος τμήματος τοΰ ρεύ-
ματος διαφορας εις τά δύο άκρα αύτοϋ τών ζωσών δυνάμεων 
με το άλγεβρικον άθροισμα τών παραγομενων ώς έκ τούτου 
έργων τής βαρύτητος αύτοϋ, τών εκατέρωθεν θλίψεων καϊ τής 
τριβής μετά τών έσωτερικών δυνάμεων. 
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μεν τό φαινόμενον τής αντιθέτου τή ροή κλί-
σεως (contrepente). 

Έάν ή κίνησις τοϋ ρεύματος ή μόνιμος ήτοι 
σταθερά, κατά τε τήν παροχήν και τήν ταχύτη-
τα (όπερ συμβαίνει είς διώρυγας έχουσας καθ' 
όλον τό μήκος τήν αύτήν παροχήν τήν αυτήν 

κατά μήκος κλίσιν και διατομήν, ό όρος 

α ( η _ ) τής γενικής έξισώσεως μηδενί-
2g 2g ζεται και άπομένει ή έξίσωσις. 

Ζ =ί—Au'ds J ω 

ήτις, λαμβανομένης ύπ' οψει τής σταθερότητος 
έν τη περιπτώσει ταύτη τής ταχύτητος και τής 

διατομής και παρισταμένου — — R μετά τήν 

όλοκλήρωσιν ώς πρός τό μήκος ds, λαμβάνει 
τήν συνήθη μορφήν 

R l = A u ' (3) ένώ Ι = ή γενικώτερον 

ΒΙ=φ(ϋ) (4) 

Διά τήν έφαρμογήν τής τε γενικής έξισώ-
σεως (1) ώς και τής τής μονίμου κινήσεως 
τοιαύτης (3) άναγκαϊος καθίσταται ό προσδιο-
ρισμός τοΰ συντελεστού τής τριβής κλπ. Α. 

Περι τούτου θέλομεν πραγματευθη έν τώ πα-
ρόντι άρθρω, θέλομεν δ' άναφέρη και τάς γενο-
μένας κατά τήν λήψιν τών στοιχείων πρός κα-
ταρτισμόν τής γενικής μελέτης τής διευθετή-
σεως τού ποτ. Παμίσου ύφ' ήμών πειραματικής 
παρατηρήσεις πρός ποοσδιορισμόν αύτοΰ έν τη 
ειδική ταύτη περιπτώσει, ίδία όταν έν τή κοίτη 
έν ή γίγνεται ή (5οή, φύονται ύδρόβια χόρτα, ή 
όταν τά ρέοντα ύδατά είσι θολά, ώς συμβαίνει 

συνήθως έν καιρώ πλημμυρών. 
Ό πρώτος καθορίσας τόν συντελεστήν τού-

τον ή μάλλον τήν συνάρτησιν 

ήν ό Prony κατά τό έτος 1804 τή βοηθεία τών 
πειραμάτων τού Dubuat, μετά τούτον δέ άργό-
τερον ό Eytelwein τή βοήθεια τών αύτών πει-
ραμάτων ώς και νεωτέρων παρατηρήσεων οφει-
λομένων είς τούς Woltman, Tunk και Brunin-
gs. Δι’ ετέρων πειραμάτων γενομένων ύπό τών 
Bidone, Bunati και τών Μηχανικών τής Ιταλι-
κής Σχολής τών γεφυροδοποιών, έξηλέγχθησαν 
τά έξαχθέντα ταύτα άποτελέσματα. 

'Αμφότεροι ότε Prony και Eytelwein παρα-

τηρήσαντες δτι ή συνάρτησις φ(υ) αυξάνει μετά 
τής ταχύτητος, άλλά ταχύτερον μέν τής ταχύ-
τητος κ, έλαττον δέ τού τετραγώνου ταύτης κ’ 
καθώρισαν ταύτην ώς έξής: 

φ ί ι ι ϊ ^ ΐ ι ι - τ -^ ι 8 

ή ποοσδιορίσαντες τούς συντελεστάς α και β. 
φ(u)=0,000044 4.. u+0,000309..u" (Prony) 
<i(u)=0,0000242.u + 0,000365..u,(Eytelwein) 
Νεώτεραι óμως παρατηρήσεις άπέδειξαν τήν 

άνάγκην της έπιδιορθώσεως τών τύπων τούτων 
και ίδία ότι έδει νά ληφθή έν αύτοϊς ύπ' όψει 
και έτερον στοιχεΐον, όπερ μέχρι τής έποχής 
ταύτης είχεν έντελώς παραμεληθη. 

Τό στοιχεΐον τούτο είναι ή φύσις τών περι-
βρεχομένων παρειών. Πειράματα άρξαμένα άπό 
τοΰ έτους 1855 ύπό τοΰ Darcy είς Dijon άπέ-
δειξαν τήν άνεπάρκειαν τής θεωρίας τοΰ Pronv 
και ίδία τήν μεγάλην έπιρροήν, ήν έχει έπΐ τοΰ 
συντελεστού τής τριβής ή ψύσις τών περιβρε-
χομένων παρειών ή μάλλον αί άνωμαλίαι ή τό 
λεΐον τής έπιφανείας τών παρειών τούτων. 

Είδικά πειράματα γενόμενα ύπό τοΰ αύτοΰ 
Darcy και Bazin είς τάφρον μηκους 596 ώς έγ-
γιστα μέτρων και διατομής αρχικής ορθογω-
νίου πλ. 2·α.00 και μέσου βάθ. 0"',50 τροφοδο-
τουμένην δι’ είδικών δικλειδωτών οπών ύπό τής 
διώρυγος τής Bourgogne άπέληξαν είς τον κα-
θορισμόν νέου τύπου τής ομοιομόρφου κινή-
σεως τοΰ ύδατος είς διώρυγας, έν αϊς έλήφθη 
ύπ' όψει ή τε μορφή τής διατόμής ώς και ή 
φύσις τών παρειών ήτοι τού τύπου 

RI=Au² 

Έν ώ ό συντελεστής Α δέν είναι πλέον στα-
θερός, ώς έν τοις τύποις Prony και Eytelwein, 
άλλά μεταβάλλεται άναλόγως τής λειότητος ή 
τραχύτητος τών παρειών και είναι συνάρτησις 
τής μέσης άκτΐνος Β, έν τή περιπτωσει δέ,καθ' 
ήν αί παρειαΐ τής διώρυγος άποτελοΰνται έκ 
γαιών παρέχεται διά τής έξισώσεως. 

Α=0,00028 ( I > 5 ) 

Διά τών πρός τοϋτο ύπολογισθέντων πινά-
κων ύπό τού Bazin παρέχονται αί διάφοροι 
τιμαΐ τοΰ συντελεστού Α συναρτησει της μέσης 
άκτΐνος R· 

Διά τών αύτών πειραμάτων άπεδείχθη ότι ή 
μορφή της διατομής ώς και ή κατά μήκος κλί-
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σις δέν έχουσιν ουσιώδη έπιρροήν έπΐ τοΰ συν-
τελεστού τής τριβής Α. (β) 

Μετά τά άνωτέρω, γνωστά άλλως, προβαίνο-
μεν ήδη είς τήν περιγραφήν τών ύφ' ήμών γε-
νομένων πειραματικών παρατηρήσεων ώς πρός 
τόν συντελεστήν τούτον. 

Έχοντες ύπ' όψει άφ' ένός όλας τάς λεπτο-
μερείς περιπτώσεις, ύφ' άς έγένοντο τά πρός 
ποοσδιορισμόν τού συντελεστού τριβής άνω-
τέρω πειράματα, άφ' έτέρου δέ κατιδόντες έκ 
τών πραγμάτων ότι ή έντελώς θεωρητική λύ-
σις τοιούτων προβλημάτων διά ,τής έφαρμογής 
τών γνωστών έξισώσεων και συντελεστών άγει 
πλειστάκις είς άποτελέσματα μή συνάδοντα μέ 
τά πράγματα κατεγείναμεν δι' άπ' εύθείας πα-
ρατηρήσεων είς έκάστην είδικήν περίπτωσιν 
πρός ποοσδιορισμόν έστω και κατά προσέγγι-
σιν τού συντελεστού τούτου. 

"Ή μέθοδος, ήν πρός τούτο ήκολουθήσαμεν, 
είναι ή έξής, έν περιλήψει. 

Καθ' όλον τό μήκος τού ποταμού Παμίσου, 
άπό τών πηγών τούτου μέχοι τών εκβολών,έτο-
ποθετήσαμεν παρά τάς όχθας και έν τή κοίτη 
έπτά ύδρομετρικούς πήχεις είς καταλλήλους 
θέσεις άπεχούσας άλλήλων κατά μέσον όρον 
3—5 χιλιόμετρα- έπΐ τών πήχεων τούτων έπΐ 
τριετίαν ήδη ένεργοΰμεν καθ' ώρισμένα χρονι-
κά διαστήματα (καθ' ώραν έν καιρώ πλημμύ-
ρων) ύψομετρικάς τής στάθμης τοΰ ποταμού 
παρατηρήσεις- διά τής λήψεως δέ έφ' άπαξ και 
τής άντιστοιχούσης διατομής τής κοίτης τοϋ 
ποταμού εις τάς θέσεις ταύτας έξηγάγομεν τάς 
είς τά διάφορα παρατηρηθέντα ύψη ύδατίνας 
διατομάς ώς και περιβρεχομένας περιμέτρους. 
Πλήν τών υψών τής στάθμης καταμετρούμε 
διά πλωτήρων και τήν άντιστοιχοΰσαν είς τά 
διάφορα ύψη μεγίστην ταχύτητα ροής, έξ ής 
έξηγάγομεν τήν μέσην τοιαύτην. Ούτω καθω-
ρίσαμεν τάς εις τά διάφορα ύψη άντιστοιχού-
σας παροχάς και διεχαράξαμεν τάς ύψομετρι-
κάς καμπύλας τού ύδατος (courbes du mouve-
ment des eaus) συναρτήσει τοΰ χρόνου. Δι' ά-

* (β) "Ετερος νεώτερος τόπος έπίσης έν χρήσει διά τήν λύ 
σιν τών προβλημάτων έν τή μονίμω κινήσει τών ύδατων 
είναι καϊ ό τών Ganguillet et Klltter ήτοι ό 

Κ= 

1 + 

ΐΛΗΐ 
έν ω n έπΐπλέον παρι-
στα τόν βαθμόν τής τρα 
χύτητος τών παρειών 

κριβούς δέ χωροσταθμήσεως τής στάθμης τοΰ 
ποταμοΰ άπό τοϋ στομίου εκβολής τούτου είς 
τήν θάλασσαν μέχρι τών σταθερών αυτού πη-
γών έν καιρώ φθινοπώρου έσχομεν τήν κατω-
τάτην στάθμην (etiage) και τάς διαφόρους τμη-
ματικός κλίσεις ταύτης. 

Τήν στάθμην ταύτην είχομεν σχετίση πρός 
σταθερόν έπΐ τών όχθών χωροσταθμικόν πολύ-
γωνον και πρός τούς μονίμους ύδρομετρικούς 
πήχεις- τή βοήθεια δέ ειδικών είς έκάστην πε-
ρίπτωσιν παρατηρήσεων διαβλέπομεν τάς δια-
φόρους ύψομετρικάς μεταβολάς ταύτης, πλήν 
δέ τούτου είχομεν επακριβώς και τάς στάθμας 
τών πλημμυρών ώς και τάς κλίσεις τούτων. 

Διά τών δεδομένων τούτων είχομεν άπαντα 
τά στοιχεία τής γενικής έξισώσεως τής προλε-
χθείσης ήτοι: 

καθωρισμένα έξάπ'εύθείας καταμετρήσεως πλήν 
τού συντελεστού Α, όν και προσδιορίζομεν έκ 
ταύτης. 

Συνοπτικήν περιγραφήν τών έπιτευχθέντων 
ούτω άποτελεσμάτων παρέχομεν ώς έξής: 

Α'ν Έν τ η κατωτάτη «στάθμη (etiage) 
(ητοι οταν τά ΰδατά είπι διαυγη) 

1" Είς τά έντελώς εύθύγραμμα τμήματα και 
είς κανονικήν και έκκαθαρισμένην έκ χόρτων 
κλπ. κοίτην μεταξύ διατομών άπεχουσών 40 
μέτρ. έσχομεν : 

Δεδομένα ές άπ'εΰθειας καταμετρ. ές υπολογισμοί,έξίσωσις ("2 ) μ. 
1 = 40 

λ, = 9 ' 7 4 ( 

ω = 1 1 , 4 0 ) r _ 0 9 5 
χ = 12,00ί1ν—">dt> 

Q = 6,70μ' 
Ζ = 0,0185 

"Ητοι τόν αύτόν περίπου συντελεστήν τριβής 
μέ τον έξαγόμενον συναρτήσει τοΰ R έκ τοΰ 

τύπου τωv Darcy και BazinA=0;00028^ 1 -(- ^ 

ή έκ τών πινάκων τοϋ ιδίου, οιτινες δίδουσι διά 
Β = 0,955 Λ = 0,000646. 

Τήν αύτήν ώς έγγιστα προσέγγισιν έσχομεν 
και διά τμήματα μείζονα έφ' όσον ταΰτα ήσαν 
εύθύγραμμα και κανονικής και έκκαθαρισμένης 
κοίτης. 

2ον) Εύθύς όμως ώς παρενέπιπτον καμπύλα 

Α = 0,00063 
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τμήματα ή ένυπήρχον έν τή κοίτη υδρόβια φυτά 
τά άποτελέσματα μετεβάλλοντο έπαισθητώς. 
Ούτως έφαρμοσθεΐσα ή έξίσωσις (2) άπό διατο-
μής είς διατομήν είς τμήμα τοϋ ΓΙαμίσου μή-
κους 990 μέτρ. έν ώ ή' διατομή ώς και ή κατά 
μήκος κλίσις διετηρεΐτο ή αυτή ώς έγγιστα,κα-
θώς και ή ταχύτης, ένυπήρχον δμως ύδρόβια 
φυτά έν τώ τρίτω περίπου τής ΰδατίνης διατο-
μής καϊ καθ' όλον σχεδόν τό μήκος, έδωκε τά 
εξής έξαγόμενα : 

Δεδομένα έξ άπ' ευθείας καταμετρήσεως 
Ά— 0,55 ι τμηματικώς ύπολο-
1 = 990 ι ' γιζόμενον. 

j J || J ω,==10,75 λαμβανομένου ύπ'οψει 
Me®. R=l ,025 J ̂  ' '/..= 9,72 f μόνον τοΰ μ τών περ-'j> ()-,[/. = 1 2,00 βρεχομενων παρειών 

• ω = 11,40 Ιτοΰ έδάφ. τής κοίτης. 
Έξ ύπολογισμοΰ διά τής έξισώσεως (2) 

Α, = 0,001488 

Έν ώ ή έκ τοϋ τύπου Darcy και Bazin ή 
έκ τών πινάκίον τοϋ τελευταίου συναρτήσει 

τοϋ R = - = 1,025 ποοκύπτουσα έν τή περι-
χ ' 

στάσει ταύτη τιμή τοϋ Α ίσοϋται μέ 0,000623 
ήτοι ή εύρεθεΐσα έκ τής έξισώσεως (2) τιμή 
τούτου είναι 2.38 πλάσιον τής εκ τών πινάκων 
προκυπτούσης. Η άλλως τό πραγματικώς κα-
ταναλισκόμενον διά τήν ροήν φορτίον Ζ είς τό 
τμήμα τοϋτό είναι 2,50 πλάσιον τοϋ προκύ-
πτοντος έκ τοΰ υπολογισμού * (*) τή παραδο-
χή τοΰ έκ τών πινάκων Bazin συντελεστοϋ. 

Είς έτερον τμήμα μήκους 1G75 μέτρ. έν ω ή 
αύτή ώς έγγιστα διετηρεΐτο διατομή, ή κατά 
μήκος δέ κλίσις ήτο μεταβλητή ώς και ή τα-
χύτης,ένυπήρχον δέ ύδρόβια φυτά έν τώ τρίτω 
ώς έγγιστα τής ύδατίνης-διατομής,ή έφαρμογή 
τής έξισώσεως (2) έδωκε τά εξής έξαγόμενα : 

εξ υπολογισμού δια τής 
έξισώσεως (2) 

Α = 0.001581 

Δεδομένα έξ άπ'ευθείας κατα-
μετρήσεως 

Ζ = 1,13 
1 =16 ,75 
ω = 10,02» ρ _ n oq 
χ =11,25) Κ — ° · 8 9 

R = 1,10 
χ, = 9,72 
Ένώ ή είς τούς πίνακας Bazin άντιστοιχού-

σα είς R=0,995 τιμή τοΰ συντελεστοϋ Α ίσοϋ-
ται μέ 0,000632 ήτοι ή εύρεθεΐσα έκ τής έξι-
σώσεως (2) δι' άπ' εύθείας καταμετρήσεων τών 
στοιχείων ταύτης τιμή τούτου είναι τό 2,50 

* (α) το διά χωροσταθμήσεως εύρεβέν φορτίον = 0,55 
» δι' υπολογισμού » » = 0,22 

πλάσιον τής έκ τών πινάκων προκυπτούσης τοι-
αύτης: 

Η άλλως τό πραγματικώς καταναλισκόμε-
νον διά τήν ροήν φορτίον Ζ είς τό τμήμα τοϋ-
το είναι τό 2,52πλάσιον τοΰ προκύπτοντος έκ 
τού ύπολογισμοϋ'(β) τή παραδοχή τοϋ έκτων 
πινάκων Bazin συντελεστοϋ. 

Διά τής έφαρμογής τής έξισώσεως (2) και 
έπί άλλων πολλών τμημάτων, ών τά έξαγόμενα 
θεωροΰμεν περιττόν νά παραθέσωμεν ένταΰθα 
έξηγάγομεν, ότι ευθύς ώς έν τή κοίτη ποταμοΰ 
ή διώρυγος φύονται ύδρόβια φυτά ή ύπάρχουσι 
καμπύλα,ώς συμβαίνει συνήθως εις τάς κοίτας 
ποταμών και διωρύγων,τμήματα ή έξίσωσις (2) 
τή παραδοχή τοΰ έκ τών πινάκων Bazin συν-
τελεστοϋ τριβής ώς και ή τής μονίμου κινή-
σεως τοιαύτη (ΐδε άνωτέρω) δέν παρέχουσιν 
άκριβή άποτελέσματα. Τοϋτο προέρχεται καθ' 
ήμάς, ουχί διότι ή έξίσωσις (2) δέν παρέχει 
τήν άκριβή σχέσιν μεταξύ τών στοιχείων,άτινα 
ένεισέρχονται έν αύτώ άλλά διότι τά στοιχεία 
ταύτα δέν λαμβάνονται ώς ένυπάρχουσιν έν τοις 
πράγμασιν ούτω ώς περιβρεχομένη περίμετρος 
λαμβάνεται κατά παραδοχήν ή περιβρεχομένη 
τεθλασμένη γραμμή τοϋ έδάφους τής κοίτης, 
και έν όσω μέν ή κοίτη είναι έκκαθαρισμένη, 
τοϋτο είναι αληθές,καθότι ή γραμμή αύτη πολ-
λαπλασιαζομένη έπι τό μήκος παρέχει τήν όλην 
έπιφάνειαν, ής άνάλογος τυγχάνει ή τριβή· 
όταν όμως έν τή κοίτη φύονται ύδρόβια φυτά 
ώς περιβρεχομένη περίμετρος δέον νά ληψθή, 
φρονοΰμεν, ή τευλασμένη γραμμή ή διήκουσα 
δι' όλων τών άκρων τών φυτών τούτων, τοΰθ* 
όπερ έν τή πράξει άδύνατον νά καθορισθή,πλήν 

τούτου και ώς ύδατίνη διατομή δέον νά ληφθή 
ή έγκαρσία τοϋ ποταμοΰ τοιαύτη ήλαττωμένη 
κατά ποσόν τ ι μή έπιδεχόμενον άκριβή καθορι-
σμόν διά καταμετρήσεως. 

"Οθεν προς άκριβή λύσιν τών διαφόρων προ-
βλημάτων έν εκάστη ειδική περιπτώσει φρονοΰ-
μεν, ότι δέον νά κανονίζηται έκ τών προτέρων 
ό συντελεστής οντος τριβής είς παρόμοια και 
ύπό τάς αύτάς ύδραυλικάς συνθήκας διατελούν-
τα τμήματα" άλλως τά άποτελέσματα τοΰ ύπο-
λογισμοϋ θά άπέχωσι κατά πολύ τών πραγμα-
τικών τοιούτων. 

Έν καιρώ πλημμυρών 
(ητοι όταν τά ύδατά εϊσι θολά) 

Την αύτήν όδόν ήκολουθήσαμεν πρός εύρε-

* (β) Τό διά χωροσταθμήσεως εΰρεθέν φορτίον Ζ=1,13, 
» δι' υπολογισμού εύρείεν φορτίον Ζ —0,447. 
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σιν καϊ τοϋ συντελεστοϋ τριβής και έσωτερικών 
δυνάμεων,όταν τά ύδατά είσι θολά, ήτοι έν και-
ρώ πλημμυρών. Έν τή περιπτώσει όμως ταύτη 
δέν έσχομεν τόσον ούσιωδεις διαφοράς μεταξύ 
τού καταναλισκομένου πρός ροήν φορτίου,όταν 
ή κίνησις γίγνηται είς τμήμα κοίτης έκκαθα-
ρισμένον καϊ έντελώς εύθύγραμμον ή γίγνηται 
είς κοίτην, έν η φύονται ύδρόβια φυτά και ύ-
πάρχουσι καμπύλα τμήματα: Ούτω 

1ον Μεταξύ διατομών ομοιομόρφων είς τμήμα 
μήκους 285 μέτρ. εύθύγραμμον έκκαθαρισμέ-
νον άπό χόρτα, κτλ. έσχομεν 
Δεδομένα έκ καταμετρήσεως |έξ υπολογισμού διά τής 

ω—50 50 1 , I έξισώσεως (2) ω , U ' JU ft—Ο on ι 
Υ—32 00 — Χ ' ! ' Μέσ. R= i . 95 
ω„=37,00 
χ =23,00 1»ου 

Q=70,00 
Ζ =0,221 

Ένώ έκ τών πινάκων Bazin 
διά Β=1,95, Α = 0,000459 

ίίτοι Α,=1,49Α 
Είς έτερα τμήματα εύθύγραμμα καϊ έκκαθα-

ρισμένης κρίτης ευρέθησαν έπίσης. 
Α,=1,41 Α, Α,=1,50 A, A , = l,48 Α 

2". Μεταξύ διατομών ομοιομόρφων έπίσης έν 
τμήματι 500 μέτρ.έν ω ύπήρχον διάφορα ύδρό-
βια φυτά και έλαφρώς καμπύλα τμήματα έ-
σχομεν. 

9.000.680 

Δεδομένα έκ καταμετρήσεως 

ω=64,00) ρ 0 
Υ =30,001ΚΤΡ' 1Λ 0 . . 

ίΛΑΑ, Μεσ.Β=2,14 ω =50,00 ρ „ , , 
Χ(>=2 3,3 0 ΐ 1 ' 

έξαγόμενον ες υπολογι-
σμού διά τής έξισώ-

σεως (2) 

Λ=0.000718 

Έν ώ έκ τών πινάκων Bazin διά R=2,14 
Α=0,000444, ήτοι Α1=1,61 Α. 

Εις έτερα όμοια τμήματα εύρέθη 
Α1=1,55 Λ, Α , = 1,52 Α, Α,=1,58 Α 

ώστε ώς έμφαίνεται έκ τών έπιτευχθέντων έν 
ταΐς δυσϊ τελευταίαις πεοιπτώσεσιν άποτελεσμά-
των, δέν ύψίστανται ουσιώδεις διαφοραι είς τόν 
συντελεστήν τριβής και τοϋτο, διότι ένεκα τής 
μεγάλης ύδατίνης διατομής έν τή περιπτώσει 
ταύτη καϊ τής έπαυξήσεως τής ταχύτητος ή 
έπιρροή τών χόρτων κλπ. δέν είναι τοσοΰτον 
αισθητή. "Οθεν έν άμφοτέραις ταΐς άνωτέρω 
περιπτώσεσι, δέον ώς συντελεστήν τριβής νά 
παραδεχθώμεν τόν παρεχόμενον έκ τών πινά-
κων Bazin πολλαπλασιαζόμενον έπϊ 1,50. 

Έν τω έπομένω άρθρος, θέλομεν έξετάσει τάς 
γενομένας παρατηρήσεις ώς πρός τήν έπιρροήν 

ήν έξασκεΐ ποταμός τις έν καιρώ πλημμυρών 
είς τούς συμβάλλοντας αύτοΰ τήν έφαρμογήν 
τής γενικής ταύτης έξισώσεως (2) πρός ύπολο-
γισμόν τών καμπύλων ύπερυψώσεων (courbes 
de remons de gonflement) καϊ θέλομεν άναφέ-
ρει παραδείγματα ροής πρός άνάντη ήτοι τοΰ 
φαινομένου τοΰ άνάρρου. 

Σχετίζοντες δέ ταΰτα πρός τά άνωτέρω έκ-
τεθέντα θέλομεν έξαγάγη γενικά συμπεράσματα 
περι τής έφαρμογής τών τύπων τής ύδραυλικής 
έν γένει πρός ύπολογισμόν τών διαφόρων στοι-
χείων τής κοίτης τών διωρύγίον και ποταμών. 

Ό μηχανικός 
Π. ΜΟΣΧΙΔΗΣ 

Ν Ε Ο Ν Ε Ι Δ Ο Σ Α Φ Λ Ε Κ Τ Ω Ν Π Α Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν 
Α Ν Ε Υ Σ Ι Δ Η Ρ Ω Ν Τ Α Υ 

Μετάφρασις έκ τής αρχιτεκτονικής εφημερίδος τής Βιέννης 
ΰπο Γ. Ίσηγόνη. 

Άφ' ότου συνεϊδον οποίας βλάβας δύνανται 
νά έπιφέρωσιν εις τήν ύγείαν τών ενοίκων τά 
κατά τό παλαιόν σύστημα κατασκευαζόμενα 
ξύλινα πατώματα, ένώ έξ άλλου είναι τόσον 
εύφλεκτα, έτράπησαν πρός τήν κατασκευήν 
συμπαγών πατωμάτων συνισταμένων έκ σιδη-
ρών δοκών και οιωνδήποτε άφλέκτων ύλών με-
ταξύ των.Άνεπτύχθη έκτοτε πραγματική μανία 
διά τά πατώματα ταΰτα· είς έκάστην σχεδόν πο-
λίχνην εδρεύει καϊ εις άντιπρόσωπος έκ τών 
κατά δεκάδας άναφυέντων συστημάτων τοιού-
των πατωμάτων, ένια τών οποίων φέρουσιν 
έλκυστικώτατα όνόματα καϊ πληροΰσι κατά τ 

μάλλον καϊ ήττον τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν, 
τοΰ νά ώσιν άφλεκτα. 

Μετά τάς έπισυμβάσας όμως τελευταϊον με-
γάλος πυρκαϊάς (ίδίως έν Αμερική) διεσείσθη 
όπωςδήποτε ή είς τά πατώματα ταύτα πεποί-
θησις, διότι άπεδείχθη δτι άπαντα άνεξαιρέ-
τως καταστρέφονται ύπό τοϋ πυρός συμπαρα-
σύροντα καϊ τούς τοίχους, έφ' ών στηρίζονται. 
Κατά τάς πυρκαϊάς ταύτας άπεδείχθη έπίσης 
πασιφανέστατα οτι αί σιδηραΐ δοκοϊ συμπαγοϋς 
πατώματος πάντοτε καταστρέφονται, διότι στρε-
βλοΰνται καϊ περιελίσσονται δίκην λεπτών 
έλασμάτων. "Οστις λοιπόν θέλει νά έχη πρα-
γματικώς άφλεκτον πάτωμα δέν δύναται νά κά-
un χρήσιν τών μέχοι τούδε γνωστών συστημά-
των, έν οίς εισέρχονται σιδηρά Ταϋ. 

Κατ' αύτάς όμως παρουσιάσθη νέον είδος 
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συμπαγών πατωμάτων, άτινα είναι πράγματι 
άφλεκτα, καθ' ότι δέν περιλαμβάνουσι τά έπι-
κίνδυνα σιδηρά Ταϋ. Άντ' αυτών ό έφευρέτης 
τούτων μετεχειρίσθη έλαφράν κατασκευήν έν 
είδει δικτυωτού, ής το βάρος άνέρχεται μόλις 
είς τό ήμισυ τών σιδηρών δοκών και ήτις δύ-
ναται εύκόλως νά συναρμολογηθώ ύπό παντός 
τεχνίτου, καθ'όσον δέν έχει άνάγκην άμφικεφά-
λων ήλων και τών παρομοίων. Αί νέαι αύται 

δοκοί είναι τοξοειδείς, συνίστανται δέ έξ ενός 
καμπύλου έλάσματος είς τό άνω μέρος ύποκει-
μένου είς πίεσιν και έξ έτέρου εύθυγράμμου είς 
τό κάτω μέρος ύποκειμένου είς έλξιν. Ταύτα 
δέ συνδέονται- μεταξύ των διά λεπτού σύρμα-
τος πρός έξίσωσιν τών δυνάμεων. Τό όλον περι-
βάλλεται πρώτον διά οιμεντοκονίας και είτα έ-
πιτίθεται τό πετροκονίαμα ούτως ώστε ή σιδ. 
κατασκευή είναι πανταχόθεν περιβεβλημένη 
διά κονιάματος. 

'Από τούδε λοιπόν δυνάμεθα νά άνεγείρωμεν 
πραγματικώς άφλέκτους οίκοδόμάς άνευ φόβου 
νά καταστραφώσιν ύπό τού πυρός. 

Ό έφευρέτης τών τοιούτων πατωμάτων είναι 
ό αύτός,όστις κατεσκεύασεν οίκοδομάς,ών οϊ τε 
τοίχοι, τά πατώματα και αύται αί στέγαι άπαρ-
τίζονται καθ' όλοκληρίαν έκ πετροκονιάματος. 
Τό σύστημα τούτο έφηρμόσθη ύπό πολλών έρ-
γολάβων έν Γερμανία όχι μόνον είς συνήθεις 
άλλά και εις μεγαλειτέρας άκόμη οίκοδομάς. 
Είς μέρη,ένθα ή ξυλεία και οί όπτόπλινθοι είναι 
δαπανηροί τό σύστημα τούτο παρουσιάζει τό 
προσόν τής άνεγέρσεως άφλέκτων οίκοδομών 
διά σχετικώς μικράς δαπάνης. 

Πρός άπόδειξιν τής οικονομίας,ήν παρουσιά-
ζουσι τά άνω περιγραφέντα πατώματα, έστω τό 
εξής παράδειγμα : 

Ύποτεθείσθω ότι πρόκειται νά καλυφθή δι' 
άφλέκτου πατώματος χώρος 8 μέτρων μήκους 
και 6,25 πλάτους ήτοι 50 τετραγ. μέτρων. Ώς 
βάρος τού τε πατώματος και προσθέτων άς πα-
ραδεχθώμεν 750 κατά τετοαγωνικόν μέτρον. 
"Αν θέσωμεν τάς δοκούς είς άπόστασιν ενός 
μέτρου άπ' αλλήλων τότε έκάστη αύτών θά 
ύποβαστάζη βάρος 6,25χ 1,00χ7Γ)0 = 4700 
χλγρ. Τό βάρος τούτο άπαιτεϊ δοκόν 26 έκατο-
στών ύψους και βάρους 42 περ. χλγρ. κατά 
τρέχον μέτρον. Εκάστη λοιπόν δοκός ολικού 
μήκους 6,75 (μετά τών έπικαθημένων μερών) 
θά έχη βάρος 6,75X42=283 περ. και αί επτά, 
αϊτινες άπαιτούνται πρός κάλυψιν τού χώρου, 
7x283=1980 χλγρ- περ. "Αν όμως τόν αύτόν 

χώρον καλύψωμεν διά δοκών τού άνω περιγρα-
φέντος συστήματος (L Wagner) τοποθετημέ-
νων εις τάς αύτάς άπ' αλλήλων άποστάσεις, 
τό βάρος αύτών έν συνόλω θά ανήρχετο είς μό-
νον 980 χλγρ. Ούτω θά είχομεν οίκονομίαν έν 
όλω 1000 χλγρ. ήτοι 20 χλγο. κατά τετραγ. 

μέτρον έπιφανείας. Ούτω διά τού συστήματος 
τούτου δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν έντελώς 
άφλεκτα πατώματα, άτινα δέν είναι δαπηνηρό-
τερα τών συνήθων ξύλινων τοιούτων. Αί άνω 
περιγραφεΐσαι δοκοί είναι βεβαίως προωρισμέ-
ναι ν' άντικαταστήσωσιν έν τώ μέλλοντι τάς 
βαρείας δοκούς σχήματος διπλού Ταϋ διά τήν 
κατασκευήν άφλέκτων πατωμάτων, δύνανται 
όμως νά χρησιμεύσωσι και είς τήν κατασκευήν 

γεφυρών έκ πετροκονιάματος. 
Τά πλεονεκτήματα τών τοιούτων δοκών είσι 

τά έξής : 
α) ότι είναι άφλεκτοι και στερεαί 
β) ότι εχουσιν έλάχιστον ύψος 
γ) ότι έχουσι μικρόν ίδιον βάρος 
δ) ότι άντέχουσιν είς μέγιστον βάρος 
ε) ότι έχουσι μικροτάτην διάρκειαν και 
τέλος ότι είναι εύθηναι και δύνανται νά κα-

τασκευασθώσιν ύπό τού πρώτου τυχόντος σι-
δηρουργού. 

Έν 'Αθήναις 5 Νοεμβρίου 1899. 
Ι. Α . IΣΗΓΟΝΗΣ 

Ε Ν Ν Ε Ο Ν T A X Υ Μ Ε T P O N 

'Υπό τοΰ εν τώ βασιλικω οΰγγρικώ Πολυτεχνείω Καθηγη-
τού κ. Στεφάνου Κροΰσπερ έπενοήθη νέον ταχύμετρον, του 
όποιου νΰν γίνεται χρήσις έν Ουγγαρία, καθ' α αναφέρει άρ-
θρον τι «περι καταμετρήσεως τής παροχής τοΰ ύδατος τών 
ποταμών» δημοσιευθέν έν τώ τελευταίω τεύχει τοϋ γαλλικού 
περιοδικού «Χρονικά τών Γεφυροδοποιών». 

Είς τάς διά τοΰ ταχυμέτρου τοΰ κ. Κροϋσπερ καταμετρή-
σεις γίνεται χρήσις στόχου μετά δύο σταθερών σχοποσήμων, 

ητοι μετά δύο μεταλλικών δίσκων ευρισκομένων είς σταθεράν 
άπ' αλλήλων άπόστασιν. 

Ό αντικειμενικός φακός τοΰ τηλεσκοπίου διχάζεται διά 
τής κατακορύφου διαμέτρου του είς δύο ήμιφακούς' ό εις τού-

ρημένον, δεικνύει δια μέσου Βερνιέρου τήν άπ'αλλήλων άπο-
μάκρυνσιν τών κέντρων τών δύο τοΰ φακοΰ τμημάτων. 

'Εν περιπτώσει, καθ' ήν οί δύο ήμιφακοΐ έφαρμόζουσιν έπ' 
αλλήλων αποτελοΰσιν ένα μόνον άντικειμενικόν φακόν, μεθ' 
ενός όπτικοΰ αξονος' διά τοΰ φακοΰ τούτου φαίνονται τά δύο 
είδωλα τών δύο σκοποσήμων τοΰ στόχου. "Οταν όμως, διά 
στροφής τοΰ μικρομετρικοΰ κοχλίου, όλισθήση τό εν τμήμα 
επι τοΰ έτερου, εκαστον τών τμημάτων τοΰ φακοΰ ενεργεί 
μόνον ως τέλειος φακός, μετ' ιδίου όπτικοΰ κέντρου και συνε-
πώς μετ’ ιδίου οπτικοΰ άξονος. Τότε άντι τών δύο διακρίνον-
ται τέσσαρα είδωλα τών δύο σκοποσήμων, διά τοΰ αύτοΰ, εν-
νοείται, πάντοτε προσοφθαλμίου. 

Ό διά τοΰ ταχυμέτρου έργαζόμενος, διοπτεύων τόν στόχον, 
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διακρίνει τά τέσσαρα είδωλα τών δύο τοΰ στόχου σκοποσήμων 
επί τής αυτής κατακορύφου, τότε διά τοΰ μικρομετρικοΰ κο-
χλιού μεταβάλλει τήν άπόστασιν τών δύο κέντρων τών ήμι-
φακών μέχρις οί τά δύο μεσαία είδωλα ταυτισθώσιν είς εν. 
Ήδη δι' άναγνιόσεως τής ενδείξεως τοΰ μιχρομέτρου εΰρί-

σκεται ή γωνιακή άπόστασις τών έπι τοΰ στόχου σκοποσήμων 
και δι' αυτής ευκόλως υπολογίζεται ή άπό τής στάσεως τοΰ 
εργαλείου απόστασις τοΰ διοπτευομένου σημείου. 

Πρός αποφυγήν υπολογισμού, άπλουστάτου άλλως τε,δύ-
ναται τις νά ευρίσκη τήν εις έκάστην ένδειξιν τοΰ μικρομέ-
τρου αντιστοιχούσαν άπόστασιν τοϋ στόχου διά πίνακος εϊτε 
και γραφικώς, ως πράττουσιν εν Ουγγαρία. 

Εις συμπλήρωσιν τών ανωτέρω κρίνομεν καλόν νά παρατη-
ρήσωμεν ότι το τοιοΰτο όπτικόν σύστημα εινε άπό μαχρών έτών 
έν χρήσει είς τάς άστρονομικάς παρατηρήσεις, οτι δέ διά τοι-
ούτου οργάνου ό Βέϊσελ προσδιώρισεν εν τώ άστεροσκοπείω 
τής Καινιξβέργης τήν παράλλαξιν τοΰ αστέρος 61 τοΰ Κύκνου. 
Έπϊ τοιαύτης άρχής έστηρίζετο όργανον έπινοηθέν τώ 1748 
ύπό τοϋ Βυυγγέρου,οπερ μετά τίνα έτη συνεπληρώθη ΰπό τοΰ 

Δολλόνδου. 
Τά όργανα έκεϊνα έφερον έν τώ αύτώ τηλεσκοπίω δύο αντι-

κειμενικούς φακούς τής αυτής εστιακής άποστάσεως, οΐτινες 
έκειντο αρκούντως πλησίον αλλήλων, ώστε τά είδωλα τοϋ δι' 
αύτών διοπτευομένου σημείου νά φαίνωνται δι' ένός προσο-
φθαλμίου. 

Ό Φραουνχόφερ έτελειοποίησε τά όργανα ταΰτα περιορίσας 
τούς δύο αντικειμενικούς οακοΰς είς ενα, ον έδιχοτόμησε. Τό 
ουτω τελειοποιηθέν όργανον άπο πολλοΰ χρησιμοποιείται εν 
τοις 'Αστεροσκοπείοις πρός εΰρεσιν τής διαμέτρου ουρανίων 
σωμάτων, ώς τοΰ ήλιου, είτε πρός καθορισμόν τής απ’ αλ-

λήλων άποστάσεως δύο παραπλήσιων αστέρων. 
ΚΩΝΣΤ. Σ . ΒΕΛΛΙΝΗΣ 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Το μέγα κατάστημα ατμομηχανών έν Βίντερτουρ 
της Ελβετίας άπεπεράτωσε πρό τίνος άτμομηχανήν 
προωρισμένην διά τούς σιδηροδρόμους της 'Αβησσηνίας. 

Ή νέα ατμομηχανή εινε πρωτότυπος λίαν και περι-
εργοτάτη τήν κατασκευήν καθ' οσον ό ατμός παράγε-
ται διά μικτής θερμάνσεως, διά πετρελαίου, ξύλων και 
ανθράκων. 

Αι βιομηχανικαί πρόοδοι, τής Ρωσσίας τοσαύτην 
οσημεραι λαμζανουσιν αναπτυξιν, ωστε μετα τινα και-
ρόν ή τροφοδότειρα τής Ευρώπης ή θεά Δήμητρα ή έπϊ 
τών άχανών στεππών ίδρύσασα τά βασίλεια της θέλει 
ωχριά πρό τοϋ χωλοϋ θεοϋ, όστις ασθμαίνων ές εργώ-
δους φιλοπονίας κινεί τάς μηχανάς του εις τό κράτος 
τοϋ μεγάλου Πέτρου- οί κατωτέρω αριθμοί λαλοϋσι 
περϊ τούτου ευγλωττότερον. 

Τω 1896 ίδρυθησαν 93 εταιρίαι βιομηχανικαϊ με 
κεφάλαια 127 εκατομμυρίων ρουβλίων, τω 1897 96 
έταιρίαι με 114 έκατομ., τω 1898, 128 έταιρίαι με 
148 έκατομ. πάσαι ρωσσικαί, εϊς ας πρέπει νά προσ-
θέσωμϊν και μέγαν άριθμόν ξενων εταιριών. 

Τω 1895 ή βιομηχανία κατηνάλωσεν εκ τών πετρε-
λαιοφόρων τής Βακοΰ πηγών 179 έκατομ. πούντια (1 
πούντιον=τ 16,375 χλγρμ.) υπολειμμάτων , πετρελαίου 

και 15 έκατομ. ακαθάρτου πετρελαίου, τώ δε 1898 
τό ποσόν τών καταναλωθέντων υπολειμμάτων ηύξησεν 
είς 243 έκατομ. πούντια και τό τοϋ πετρελαίου εις 
44 έκατομ.. 'Ομοίως τά παρα τόν Τανάϊδα ποταμόν 
λιθανθρακοφόρα στρώματα έν τω αύτώ διαστήμ.ατι 
ηύξησαν τήν παραγωγήν των άπό 298 έκατομ.. είς 460 
έκατομ. πούντια λιθανθράκων. 

Φ 
Τό έξαγωγικόν έμπόριον τής Γερμανίας βαίνει άπό 

έτους εις έτος έπεκτεινόμ.ενον· άπόδειξις οί λιμένες και 
οί εμπορικοί σταθμοί τής 'Ανατολής, οΐτινες κατεκλύ-
σθησαν υπό τών προϊόντων τής επικρατείας Γουλιέλ-
μου τοϋ II, και οί κάτωθι εΰγλωττοι αριθμοί. 

Ή κατά τούς 9 διαρρεύσαντας μήνας τοϋ φθίνοντος 
έτους εξαγωγή άνήλθεν είς 3 χιλιεκατομμύρια και 57 
έκατομμ.. μαρκών, ένω πέρυσι κατά τό αυτό διάστημα 
είχεν άνέλθη είς 2 χιλιεκατομμύρια καϊ 885 έκατομ. 

Φ 

Είς ήλικίαν 88 έτών απεβίωσε πρό τίνος είς τό κλα-
σικόν τής Έίδελβέργης έδαφος 5 πατριάρχης τών χη-
μικών ό 'Ροβέρτος-Γουλιέλμος Μποϋνσεν. 

Ηράκλειονεχων τόάνάστημα με φυσιογνωμίαν πραεΐαν 
και άγαθήν, συγχρόνως ομως και λαμπρυνομένην άπό 
τήν θερμην τού έπιστημονικοϋ πυρός, τό όποιον ί ευρύς 
ένέκλειε νοϋς του, αφιέρωσε τόν βίον του είς ανακαλύ-
ψεις πληρούσας τόμους ολοκλήρους είς πάντας τούς κλά-
δους τής χημείας πλήν τοϋ βιομηχανικού. «Είς άλλον 
ανήκει—έλεγε—τό καθηκον νά έρευνα και είς άλλον νά 
έφαρμόζη τάς ανακαλύψεις διά τάς ανάγκας τοϋ πρα-
κτικού βίου και έξέλεξεν ούτος τόν εύγενέστερον έκ τών 
δύο κλήρων, άν καϊ βεβαίως πλείστων ανακαλύψεων 
του ή εφαρμογή ητο τοσούτον αύτόδηλρς, ώστε άν δέν 
έκέρδησεν έκ τής πρακτικής αΰτών εφαρμογής εκατομ.-
μύρια, ώς άλλοι μεγάλοι χημικοί, τό έπραξε διότι δεν 
ηθέλησεν. 

Τάς μεγάλας του ανακαλύψεις είς πάν του βήμα τάς 
συναντώμεν. Ό μαθητής τών γυμνασίων τήν πρώτην 
ήλεκτρικήν μηχανήν, τήν οποίαν θά γνωρίζη, εινε τοϋ 
Μποϋνσεν ή" στήλη, τοϋ χημικοϋ τό πρώτον όργανον, 
δι' ού θά έργασθή έσται ο λύχνος τοϋ Bunsen. 'Από 
νεαρωτάτης ήκικίας διέλαμψεν είς μεγάλας ανακαλύ-
ψεις ή μεγαλοφυία του- μαθητής έτι έν τώ χημείω τής 
Γοτίγγης κατεγίνετο είς τήν παοασκευήν κινδυνωδε-
στάτων ένεκα τοϋ άκρως τοξικοϋ καϊ εκρηκτικού χα-
ρακτήρος ενώσεων, τών οργανικών ενώσεων τοϋ αρσε-
νικού, ών άνεκάλεψε μακράν σειράν περιεογοτάτην, τήν 
σειράν τών γνωστών ενώσεων τής κακοδύλης. 

Πλήν αύτών άνεφέρομεν άπλώς τάς κλασικάς αύτοΰ 
έπϊ ής συστάσεως καϊ μετρήσεως τών αερίων εργασίας 
του, τάς ανακαλύψεις τοϋ καιβίου και φουβιδίου, τήν έ-
φαρμογήν τοϋ ήλεκτρισμοϋ είς πλείστας περιστάσεις έν 
τή χημεία, δ.' ής άπεμόνωσε πρός τοις άλλοις τό μα-
γνήσιον καϊ τό χρώμιον κλ. Μία τελος τών φαεινότα-
των αυτού ανακαλύψεων εινε ή έν συνεργασία μετα τοϋ 
Κιρχώφ άνακάλυψις τής φωτοφασματικής αναλύσεως, 
δι'ών και έν τή γή νέα στοιχεία άνεκάλυψε, έπεξετεινε 

τήν χημικήν άνάλυσιν καϊ μέχρι τών αστέρων έκ 
τής άναλύσεως τοΰ φωτός αύτών τεκμαιρόμενος τήν 
σύστασίν των. 



ANΑΛΥΣΙΣ Τ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ Τ Ο Υ Σ Π Α Π 

"Οτε έν ετει 1886 — 87 ήρξατο ή λειτουργία τον Σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς-Πελοποννήσου, οι δε λέβητες και αύτών των νεωτάτων άτμα-
μαξών έφθείηοντο έν βραχυτάτω χρονικω διαστήματι και συνέβαινε πολλάκις να σταματήσωσι την άμαξοστοιχίαν προς άνεύρεσιν τοϋ αιτίου, άπεφά-
σισεν η Εταιρία ν’ άναθέση την άνάλυσιν των υδάτων, εξ ών ύδρεύοντο αί άτμομηχαναι όλης της γραμμης. Ή χημικη έργασία ανετέθη, είς τον 
τότε καθηγητην της Χημείας έν τη Στρατιωτική Σχολή των Εύελπίδων κ.. Άντ Δαμβέργην, είχε δε αύτη κατά τάς σημειωσεις τοϋ τότε Συμβούλου κ. 

Α. Κορδέλλα ώς έξης: 

θέσις υδάτων εξ 
ής τό ύδωρ 

έλήφθη 

'Εξαγόμενα ύπολογισθεντα επί 1,003 Κ. Ε υδατος ητοι 1 λίτρας Υπο-λειμμα εις μια λίτραν Υπο-λειμα εις 1 Μ³ 
Σκληρώτης 

Παρατηρήσεις θέσις υδάτων εξ 
ής τό ύδωρ 

έλήφθη 
πυ-ριτι-κόν οξύ α σβε-στιος μα-γνη σία 

Χλ-ώριο θειι-κόν οξύ Νι-τρώ δες Α-μμ ωνία 
οργαν-ικαί υλαι οξεί-διον σιδή-ρου Αργι-λος Ανθ-ρακι κον ασβε-στιον Ανθ-ρακι κη μαγ-νησια 

θειι-κον ασβ-εστιο 

Υδωρ 
Οργα-νικα Νιτρι-κο οξύ 

Υπο-λειμμα εις μια λίτραν Υπο-λειμα εις 1 Μ³ 

Ολική 
Μο-νιμος Παρο-δική 

Παρατηρήσεις 

Άρτεσ. φρέαρ β 
» » 30μ μακρ. 

Σταθμ. Αθηνών 
» Έλευσΐνος 

Ύδωρ Καλαμ πηγής 
» Πειραιώς 
» Ποσειδωνίας 
» Μεγάρων 
» Κορίνθου 
» Σταθ.Κορίνθ. 
» Καλαμ.ύδραποθ. 

Λεβ. Πηγ Πειραιώς 
Λεβιτόλ. Κορίνθου 
Πάτραι (σωλήνες) 

Αίγιον (σωλήνες) 
Ξυλόκαστρον (σταθμός 
Άκράτα 400 μ. 
'Ακράτα 300 
'Ακράτα (φρέαρ) 

Αιγιον (φρέαρ) 
Ξυλόκαστρον (φρέαρ) 
'Ακράτα(φρέαρ θαλ.) 

0,019 
0,023 
0,016 
0,007 
0,063 
0,026 
0,041 
0,019 
0, 035 
0,055 
0,018 
8,130 
13,93 

0,034 
0.0 3 
0,162 
0,040 
0,102 
0,119 
0,056 
0,148 
0,149 
0,124 
0,160 

0,027 
0,037 
0,029 
0 130 
0,178 
0,072 
0,215 
0,306 
0,211 
0,240 
0,314 

0,049 
00,49 
00,99 
0,134 
0,063 
0,198 
0,284 
0.053 
1,079 
0,816 
1,320 

0,021 
0,035 
0,049 
0,063 
0,049 
0,383 
0,042 
0,063 
0,418 

0,014 
0,018 
0,012 
0,036 
0,135 
0,044 
00,47 
00,96 
0.319 
0,530 
0,270 

0 
0 
0 

ί'/νη 
0 
0 

7.v"1 
ίχνη 

» 
» 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

'••/yn 
ίχνη 

» 
» » 

ίχνη 
» 
» 
s » 
» 
η » 
» » » 0,002 

0.120 
0,53 

0,061 

17,080 
2.',00s) 

34,090 
32,14 

15,870 
7,56 

0.570») 
16,21 

21,480 
4,63 

1,480 
2,80 

0 
ι>νη 

» 
» *» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Νιτρ.αλατα 
ί'/νη 

» 
» 
» 

0,372 
0,498 
0,568 
0,672 
0,748 
0,809 
1,180 
2,284 
2,886 
3,130 
3,316 

0,2.0 
0,312 
0, -88 
0,412 
),4Ι6 
1,343 
0,492 
5,540 
1,500 

372 
498 
568 
672 
718 
809 

1180 
Ι 284 
2,286 
3,130 
3316 

220 
312 
388 
412 
416 

1,340 
492 
540 

1,500 

26° 
31 
26" 
19° 
55° 
46 
64" 
9 ί 
90° 
104· 
102° 

18,5 
2.',5 
26,5 
30 50 
27.50 
70 
31,50 
3 4 
"2 

16· 
17 
Η·5 
12· 
38 
28 
51 
84 
70» 
80 
80 

9,5 
12 
13,50 
15 
14 
36 
15,5 
18 
38,5 

10° 
14 
Ι3·5 
7° 

19 
18 
13 
10 
20® 
24 
22 

9 
10.50 
13 
',5.50 
13.50 
34 
16 
16 
33,50 

α': ποιότητος 
» » 
» » » » 
β) ποιότητος 
η » 

άπορριπτέον 
» 
» » » 

α) ήττον επιβλαβές 
β', επιβλαβές 

ίακατάλληλον 

χείριστον πάντων εύρέθη ότι ητο τό ύδωρ της Κορίνθου, τό όποιον κατέλιπεν έντός των λεβήτων μετά την.έξάτμισιν 1 κ. μ. ύδατος 3,316 λίτρας στε-
ρεάς ϋλας, ηναγκάσθη δε τότε ή Εταιρία νά διάτρηση εις άρκετήν άπόστασιν άπό τοϋ σταθμού άρτεσιανόν φρέαρ, όπερ παρείχε καταλληλότατον διά 
τάς μηχανάς ύδωρ. 

Την άνωτέρω πολύτιμον πληροφορίαν έθεωρήσαμεν καλόν νά καταχωρίσωμεν έν τω περιοδικώ τούτω. 


