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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Έργασιαι Συλλόγου. 
Ηλεκτρική Διάτρησις Υπογειων Στοών ύπό Γ. Π. 

Βουγιούκα. 
Aι πλημμύραι τής 'Αττικής. Διάλεξις γενομένη έν 

τω Πολ. Συλλόγω κατά την συνεδρίαν της 12 Νοεμ-
βρίον έ. ε. υπό Α. Κ. Μάτσα. 

Ποικίλα. 
Ειδοποίησις 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

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 12ης Νοεμβρίου 1899. 

Κατά την συνεδρίαν ταύτην ό κ. Άντ. Κ. Ματσας ώμι-
λησε περί των αίτιων των προκαλούντων τας πλημμύρας εν 

τώ λεκανοπίδίω των 'Αθηνών και περί των άναγκαιούντων ερ-
γων δια την προληψιν τουτων 

(Ή διάλεξις τοΰ κ. Μάτσα δημοσιεύεται κατωτέρω εν τω 
περιοδικω). 

Συνεδρία της 3ης Δεκεμβρίου. 1899 
Και κατά την συνεδρίασιν ταύτην εξηκολούθησεν ή περί 

των πλημμυρών τοΰ λεκανοπεδίου των 'Αθηνών συζήτησις, 
ώμίλησε δέ ό κ. Γ. Σέκκερης. 

(Ή Διάλεξις τοΰ κ. Σέκκερη δημοσιευθήσεται εις το πρό-
σεχες τεΰχος). 

Συνέλευσις τής 19ης Δβρίου 1899. 
Συμφώνως προς τά άρθρα 18, 19 και 21 τοΰ καταστατι-

κού έγένετο ή τακτική συνέλευσις τοΰ Δεκεμβρίου ΰπο την τα-
κτικήν προεδρείαν τοΰ κ. Α. Κορδέλλα, καθ' ήν εξελέγη τρι-
μελής εξελεγκτική έπιτροπή έκτων κκ. Π. Σκουζέ, Σ.'Ράλλη 
και Ν. Κανελλοπούλου, όπως προβη εις τήν έξέλεγξιν της δια-
χειρίσεως τοΰ λήξαντος έτους, είτα δ’ έψηφίσθη ό προϋπολο-
γισμός τοΰ 1900 εχων ώς έξης : 
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Συνεδρία της 29rjc Δεκεμβρίου 1899. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην ώμίλησεν ο κ. Ηλίας 'Αγγε-

λόπουλος περϊ ύδρεύσεως των 'Αθηνών δία των ΰδάτων τοΰ Μέ-
λανος ποταμοϋ καί περι της έν Άνθηδόνι πτώσεως· 

(Ή διαλεξις αυτη τοϋ κ. Αγγελοπούλου δημοσιευθήσεται 
εις προσεχες φυλλάδιον τοϋ περιοδικοϋ). 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΤΡΗΣΙΣ 

Τ Ω Ν Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Ν Σ Τ Ο Ω Ν 
Ύπό Γ. Π. BOYΓIOYKA 

Έάν τό ήλεκτρικόν ρεϋμα, χρησιμοποιού-
μενον προς φωτισμόν, προσφέρη μεγάλα πλεο-
νεκτήματα ένεκεν της ευκολίας της μεταβιβά-
σεως του, τά πλεονεκτήματα ταϋτα εινε έτι 
μείζονα όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθή ώς 
δύναμις κινητήριος διαφόρων οργάνων, έγκα-
τεστημένων σχεδόν πάντοτε εις μεγάλας απο-
στάσεις, από της κυρίας της ισχύος πηγής. 

Ο τοιούτος τρόπος μεταβιβάσεως κινητηρίου 
δυνάμεως είς άποστάσεις μεγάλας, υπερέχει 
πάντων των μέχρι τοΰδε έξευρεθέντων, και ώς 
προς τήν έποψιν ταύτην τείνει τό ήλεκτρικόν 
ρεϋμα νά άντικαταστήση γενικώς άτμόν και 

πεπιεσμένον άέρα. 
Τελευταίως επεχείρησαν νά χρησιμοποιή-

σωσι τό ήλεκτρικόν ρεϋμα και δια τήν κίνησιν 
τών τρυπάνων (perforatrice) έκείνων, ών χρή-
σιν ποιούμεθα διά τήν διάτρησιν σηράγγων ή 
έν γένει στοών υπογείων. Έδώ όμως προσέ-
κρουσαν πρό της δυσκολίας, τοϋ νά δώσωσι κί-
νησιν εΰθύγραμμον και παλινδρομικήν είς τό 
έμβολον μιας τοιαύτης μηχανής διατρητικές, 
κίνησιν άλλως τε εύκολώτατα έπιτυγχανομένην 
δι’ άπλοϋ συστήματος διανομης, της κινητη-
ρίου δυνάμεως ύποτιθεμένης ή άτμοΰ ή άέρος 
πεπιεσμένου. Κατά τό 1879 ό Werner von Sie-
mens έφεΰρε μηχανισμόν δίδοντα τήν κίνησιν 
ταύτην τω έμβόλω,ή έφεύοεσις δ'αϋτη έτελειο-
ποιήθη ύστερον ύπό τοϋ Van Depoele. Συγχρό-
νως ό Marvin κατεσκεύαζε μηχανήν διατρητι-
κήν ήλεκτρομαγνητικήν στηριζομένην έπι αρ-
χών όλως διαφόρων. 'Αλλά πάσαι αί μηχαναΐ 
αύται δέν έξετέλεσαν τον σκοπόν των καλώς, 
καθότι ή κινητήριος δύναμις έχρησιμοποιεΐτο 
με τρόπον όλως άτελή. "Αλλως τε άπερρόφων 
ποσότητα σημαντικήν έργου, τοϋθ'όπερ άπήτει 
άγωγούς ίσχυροτάτους και δαπανηρούς. 

Τέλος, τό κατάστημα τών Siemens και Hal-
ske έν Βερολίνω, κατόπιν πολλών έτών αναζη-
τήσεων, κατώρθωσεν όχι μόνον νά έφαρμόση 

άπ’ εύθείας και, διά τρόπου τελειοτάτου τήν 
παλινδρομικήν κίνησιν είς τον κοινόν ήλεκτρι-

κόν κινητήρα, άλλ' άκόμη νά έκμηδενίση τήν 
έπήρειαν τοϋ βάρους της κινητηρίου μηχα-
νής είς τό παραγόμενον ώφέλιμον έργον. 

Τοιαϋται άκριβώς μηχαναί, άπό έτους σχε-
δόν λειτουργοϋσιν έν ταϊς στοαϊς της εταιρείας 
«Δάρδεζα» έν Λαυρείω, ών μίαν λαμβάνοντες 
ύπ' όψιν, θέλομεν έκθέσει τον τρόπον τής ένερ-
γείας της. 

"Οπως μία τοιούτου είδους μηχανή έργα-
σθη, χρειάζεται κυρίως μία οίαδήποτε πηγή 
ρεύματος ήλεκτρικοϋ, είτα δε άγωγοι φορεϊς 
τοϋ γεύματος μέχρι τοϋ τόπου τής έργασίας, 
ώρισμένον κιβώτιον καλούμενον κινητήριον 
(caisse motrice), και άξων καμπτός μεταδίδων 
κίνησιν κυκλικήν τη διατρητική μηχανή (per-
foratrice). 

Τά διάφορα ταϋτα όργανα θέλουσι περιγραφή 
ώς άπαντώνται παρά τη ρηθείση εταιρεία. Ι Πηγη ρεύματος 

Ή πηγή αύτη εινε μία κοινή ηλεκτροδυνα-
μική μηχανή συστήματος Siemens, έχουσα μό-
νον δύο πόλους,ής τό τύμπανον εκτελούν 1300 
στροφάς τό Γ, παράγει ρεϋμα συνεχές 0600 
watts, έντάσεως 20 Amperes. "Οθεν παράγει 
έργον 9 ϊππων περίπου, και επειδή προς λει-
τουργίαν μιας διατρητικής μηχανής χρειάζε-
ται 1 ϊπ. έπεται ότι δύναται νά τροφοδοτήση 
ούτως εΐπεϊν 8—9 τοιαύτας. Τό ρεϋμα τής μη-
χανές τηρείται σταθερώς είς διαφοράν ηλε-
κτροδυναμικού, πλησίον τών πόλων της, 330 
Βολτίων τη συνδρομή κιβωτίου άντιστάσεων, 
λειτουργούντος αύτομάτως δι' εύφυεστάτου ρυ-
θμιστοϋ,και μεταδίδεται έως 700 μ. άπό της μη-
χανής διά παχέων καλωδίων, ύφ' ών διά δια-
κλαδώσεων (derivation) μεταδίδετοι είτε είς τάς 
διατρητικάς μηχανάς, είτε είς λύχνους Edi-
son προς φωτισμόν. ΟΙ τελευταίοι ούτοι, έχον-
τες διαφοράν ηλεκτροδυναμικού 110 volts είς 
ψωτιστικήν έντασιν 15 κηρίων Siemens περί-
που 2 Carcels), τίθενται ανά 3 είς έκάστην 
διακλάδωσιν. 

II Κινητήριον κιβώτιον 
Τό κιβώτιον τούτο κατεσκευασμένον έκ χαλύ-

βδινων φύλλων έχει διαστάσεις 0,72 μήκος,0,37 
πλάτος και ύψος 0,32. Κάλυμμα έπίσης χαλύ-
βδινον προφυλάσσει τό περιεχόμενον μηχάνημα, 
έν ω σύστημα μεταλλικών ράβδων έπιτρέπει 
τήν ύπό δύο έογατών εύκολον αύτοϋ μεταφο-
οάν. Τό κιβώτιον τοϋτο περικλείει μικράν ήλε-
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κτροδυναμικήν μηχανήν, είς ην τό ρεύμα άπο-
λήγον εις τάς ψήκτρας αύτής, άφ' ού ένεργήση 
επι τών ήλεκτρομαγνητών, γίνεται πρόξενον 
τϋς περιστροφής τοΰ δακτυλίου της. Έπι τών 
στενών αύτοϋ παρειών φέρει δύο κυκλικάς ό-
πάς, έξ ών ή μεν χρησιμεύει προς λήψιν τοΰ 
ρεύματος, ή δε όπως διέλθη δι' αύτής τό έν 
άκρον τοϋ άμέσως κακοτέρω περιγραφομένου 
άξονος καμπτοϋ (flexible). 

Ill Καμπτός αξων 
Λάβωμεν σύρμα χαλύβδίνον κοινόν διαμέτρου 

0,0005 και μήκους περι τά 2μ. Τείνωμεν τό σύρ-
μα και τυλίξωμεν περι αυτό έλικοειδώς ταινίαν 
άποτελουμένην άπό 6 σύρματα παραπλεύρους 
τεθειμένα, ών ή διάμετρος ύπερβαίνειτά 0,0005. 
Περατωθέντος τούτου, λάβωμεν δευτέραν ται-
νίαν ομοίως άποτελουμένην άπό 6 σύρματα δια 
μέτρου έτι μείζονος της τών προηγουμένίον 
συρμάτων, και περιτυλίξωμεν και ταύτην πέριξ 
τής πρώτης προσέχοντες, έάν ταύτη έδώκαμεν 
φοράν δεξιόστροφον, νά δώσωμεν έκείννι άρι-
στερόστροφον. Ούτως έξακολουθήσωμεν τυλίσ-
σοντες 6 έν όλω ταινίας, ών ή φορά της στρο-
φής θά άλλάσση διαδοχικώς, και αϊτινες θά ά-
ποτελώνται έξ 6 συρμάτων, ών ή διάμετρος βαί-
νει αύξάνουσα έκ τών έσω προς τά έξω,καταλή-
γουσα είς 0,003 διά τήν έκτην. Τούτων συντε-
λεσθέντων είς τό έν άκρον τοϋ ούτω προκύπτον-
τος άξονος αβγδ, (Σχ. 1) θέσωμεν κύλινδρον 
κενόν Σ σιδηρούν ίσχυρώς συσφίγγοντα τά πέ-
ρατα ’όλων τών συρμάτων αύτοϋ, φέροντα είς 
τό έν άκρον του εξοχήν εε, ής τό μέρος έε,, 
εινε τομής ήμικυκλικής και προώρισται νά 
είσέρχηται έν άναλόγω όπή ήνεωγμένη είς τό 
κέντρον κυλινδρικοϋ τροχοΰ έν τω κινητηρίω 
κιβωτίω ύπάοχοντος καΙ λαμβάνοντος τήν κί-
νησιν έξ ετέρου ομοίου έσφηνωμενου εις τον 
άξονα της μηχανής, ήν τό μνημονευθέν κιβώ-
τιον περιέχει. Είς τό έτερον άκρον του ό άξων 
φέρει όμοιον κύλινδρον μέ τήν διαφοράν οτι ή 
εξοχή εε, ούσα τομής κυκλικής καθ' όλον της 
τό μηκος, φέρει είς τό άκρον ε, σύστημα 4 
όδόντίον προωρισμένων νά συμπλέκωνται μετ' 
άλλων ομοίων τής διατρητικής μηχανής οπως 
τη μεταδίδωσι τήν κίνησιν. 

Λάβωμεν εΐτα έλασμα σιδηροΰν πάχους 0,006 
και πλάτους 0,008 και τυλίξωμεν αύτό πέριξ 
τοΰ ώς έως τανΰν έχοντος άξονος άλλα είς τρό-
πον ώστε νά άφεθή έλεύθερόν τι διάστημα, έπι-
τρέπον τήν έλευθέραν περιστοοφήν τίίς ψυχής 
αβγδ έντός τοϋ σωλήνος νννν, ον τό κάλυμμα 

τοϋτο ήθελε σχηματίσει. Τέλος περικαλύψωμεν 
τό όλον διά δέρματος λλλλ, ίσχυρώς έρραμμέ-
νου κατά μίαν τών γεννετειρών τοΰ άξονος, 
και έχομεν αύτόν έτοιμον, ολικού μήκους 2,25 
και διαμέτρου 0,06. 

Θέσωμεν νΰν είς περιστροφικήν κίνησιν τό 
άκρον ε, ε πέριξ τοΰ άξονος του Α. Θά έχωμεν 
ώς αποτέλεσμα τήν περιστροφήν όλης της ψυ-
χής αβγδ, αρα και τοΰ είς τό έτερον άκρον Σ! 
ένώ τά δύο τελευταία περικαλύμματα νν και λλ 
άκη ητουσιν. "Οπως δηποτέ και αν καμφθη ό 
αξων αύτός, τό αποτέλεσμα δεν άλλάσσει. Έάν 
π. χ. τω δώσωμεν τό σχημα 2 και περιστρέψω-
μεν τό Σ, ό άξων δέν θά περιστροφή περι τήν 
ΣΑΒΣ, διαγράφων καμπύλην έπιψάνειαν, άλλά 
θέλει μείνει άκίνητος, τής ψυχης μόνον περι-
στρεφομένης και διδούσιις τήν κίνησιν είς Σ,, 
όπερ Σ, θέλει καταλλήλως συνδεθή μετά της 

διατρητικης μηχανής, όπως τη μεταδώση τήν 
κίνησιν. 

Τό τοιούτον δέ εινε πλεονέκτημα μέγιστον, 
διότι είμεθα έλεύθεροι νά μετακινήσωμεν τήν 
μηχανήν μας, και έν ώ μάλιστα έργάζεται, ό-
πως θέλομεν, όποτε ό άξων δύναται νά λάβη 
οίον δήποτε σχήμα τω άρέσνει, όντες βέβαιοι 
ότι τό τέλειον της μεταδόσεως της κινήσεως 

ούδόλως θέλει έπηρεασθή. 

IV Διατρητική μηχανή. 
Της μηχανής ταύτης τό έμβολαν έκτελεϊ δύο 

κινήσεις διακεκριμένος. Μίαν εύθύγραμμον πα-
λινδρομικήν και μίαν περιστροφικήν πέριξ τού 

μαθηματικού του άξονος, ώς, διά λόγους γνω-
στούς, γίνεται είς όλας τάς τοϋ τοιούτου εί-
δους μηχανάς. Λεπτομερώς θέλομεν έξετάσει 
πώς αϊ δύο αύται κινήσεις έπιτυγχάνονται, 
καθώς και πώς κατορθοΰται ή προς τά πρόσω 
τοΰ έμβόλου βαθμιαία πρόοδος. 

1) Εύθύγραμμος παλινδρομική κίνησις. 
'Εξετάσωμεν πρώτον τό μηχάνημα έξωτερι-

κώς, και κυρίως τά όργανα τής λήψεως της 
κινήσεως. Τό μηχάνημα έχει σχήμα κυτίου 
έπιμήκους πλάτους 0,15 και 0,80 μήκους. Πα-
ρατηρήσωμεν αυτό έκ τών άνω και παραστή-

σωμεν διά τοΰ Σχ. 3 τό κάλυμμα αύτοϋ. Ώς 
ένθυμούμεθα,τό έν άκρον τού καμπτοϋ άξονος 
φέρει κύλινδρον Σ (σχ. 1) ούτινος ή έξοχή έ-
φοδιάζεται μέ σύστημα 4 οδόντων. Οι οδόντες 
ούτοι συμπλέκονται μετ' άνολόγων τοιούτων 
είς α ευρισκομένων (Σχ. 3). Ό μικρός άξων αβ 
άποτελεϊ έν σώμα μετά τοϋ κωνικον όδοντω-
τοΰ τροχοΰ γδ. Ή χοάνη ε, κωνική ούσα, προ-
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ώρισται όπως δεχθή τόν ηθ (Σχ. 4) επίσης 
τροχόν κωνικόν όδοντωτόν. Έπι τοΰ τροχού 
τούτον κοχλιούται ίσχυρώς τό Εν άκρον του 
άξονος Α, ου τό έτερον έχει ακριβώς τό σχήμα 
δ τό σχ. 4 δείκνυσιν. Έπι τοΰ ηθ προσαρμόζε-
ται εύκόλως και ό σφονδυλίσκος ΣΣ διαμέτρου 
0,18 και πάχους 0,04. Τούτων όντως εχόντων 
μόλις ό αβ άρχίση την κνκλικήν του κίνησιν 
ό Α έπίσης θέλει κινηθη, ή δέ έξοχή Π θέ-
λει διαγράψει περιφέρειαν κύκλου, ου τό κέν-
τρον έστω τό Κ. 

"Ηδη έγείρωμεν τό ύπό τον σχ. 3 παρουσια-
σθέν κάλυμμα της μηχανής, ο κοχλιούται έπι 
τών καθέτων πλευρών δια μικρών ήλων κο-
χλιοφόρων, και ίδωμεν τί θέλει μας παρουσια-
σθ-η (Σχ. 5). 

Τό μέρος ΑΒΓΑ είνε σύστημα δυνάμενον έ-
λευθέρως νά διαδράμη έν τω κιβωτίω από Β, 
εως Β² διάστημα όσον 0,04 περίπον. Είνε τό ό-
λον σιδηρούν σννιστάμενον άπό τήν πλάκα 
ΑΒΔ,Γ,, ήτις μετά τον τεμαχίου αβγό εύρίσκε-
ται άποτελουσα εν σώμα. Έν τω αβγδ είνε έ-
σκαμμένη κοιλότης τομής όρθογωνικης βάθους 
0,02 και πλάτους 0,025, έν η έλευθέρως άπό 
τον ενός εως τό έτερον άκρον της δύναται νά 
διαδράμη τό όρειχάλκινον κυβικόν τεμάχιον 
γδηε, όπερ έν τω μέσω φέρει όπήν ο, έν η είσ-
έρχεται μετ' έλευθέρον τινός διαστήματος,κατά 
την περιφέρειαν, ή έξοχη Π ΤΟΥ μικρού άξονος 
Α (Σχ. 4). Τεθείσθω νύν ότι έδόθη ή κίνησις 
τώ α (Σχ. 4), όποτε τό 11 θέλει κινεϊσθαι την ώ-
οισμένην αύτώ κυκλικήν κίνησιν περι τό Κ, 
κίνησιν, ήτις θά μεταδοθή τώ γδεη (Σχ. 5) θά 
τείνη λοιπόν τότε τό γδεη, υπεΐκον είς την ώ-
θησιν της έξοχης Π (Σχ. 4), νά διαγράψη κύ-
κλον περιφέρειαν μέ κέντρον τό Κ. Επειδή ό-
μως τό κυβικόν αύτό τεμάχιον ενοίσκεται οιο-
νεί φυλακισμένον έν τη κοιλότητι αβγδ, ωθούν 
τάς παρειάς της κοιλότητος ταύτης, θά άναγ-
κάση όλον τό σύστημα ΑΒΓΔ νά κινηθη κίνη-
σιν παλίνδρομον και εύθύγραμμον, έν ή κινή-
σει ώς διενθυντηρίας μή έπιτρεπούσας αύτώ 
οίαςδήποτε παρεκκλίσεις θέλει έχει αύλακας ή-
νεωγμένας έπι τών παρειών τού κιβωτίον, έν 
αίς τρίβονται ραβδώσεις άνάλογοι τού συστή-
ματος. 

Τό σχ. 6 παριστά τό σύστημα ΑΒΓΔ όρώμε-
νον έκ τών κάτω- ΑΓ και ΒΔ είνε δύο ράβδοι 
χαλύβδινοι, στερεώς, δι' άλλων μήκους 0,10 
περίπου καθέτων έπι τούτων είς τά σημεία Α, 
Β, ά και συνδεόμενοι μετά της πλακός ΑΒΓΔ 
(Σχ. 5). Ό αβγδ είνε κυλινδρίσκος έξ ορειχάλ-

κου κοίλος, Φέρων δύο Βραχίονας, ών τά άκρα 
έχουσιν όπάς Ο καϊ, Ο, διαμέτρου τοιαύτης ώστε 
έλευθέρως δι'αύτών νά όλισθαίνωσιν αΐ ράβδοι 
ΑΓ και ΒΔ. Διά τής κοιλότητος τού αβγδ διέρ-
χεται άνεν τριβής τό έμβολον Ε4, δπερ ούτω 
πως δύναται νά κινηθη περί τόν άξονά τον 
κυκλικώς χωρις ό κυλινδρίσκος νά Φέρη κώ-
λυμά τι. Εξοχή όμως εη τού Ε, και δύο δα-
κτύλιοι Λ και Λ' σφηνούμενοι έπ' αν ιού δέν 
τώ έπιτρέπουσι κίνησιν εύθύγραμμον άνεξαρ-
τήτως τού κυλινδρίσκον. Τέλος δύο ισχυρά χα-
λύβδινα έλατήρια, Ε και Ε, τίθενται μεταξύ τών 
δύο βάσεων τού αβγδ και τών μικρών πλευρών 
τού συστήματος ΑΒ και α' β'. 

Τούτων τεθέντων άς λάβη τήν ώρισμένην 
αύτώ παλινδρομικήν κίνησιν τό σύστημα ΑΒΓΔ 
(Σχ. 5). Φυσικώς τό πλαίσιον ΑΒα'β' (Σχ. 6) θέ-
λει κινηθη ομοίως, και τήν κίνησιν ταύτην θέ-
λει άκολουθήσει ακριβώς τήν αύτήν και ό κύ-
λινδρος αβγδ, άφ' ον ευρίσκεται ήναγκασμένος 
ύπό τών έλατηρίων Ε και Ε, νά μή μετατοπί-
ζεται κατά μήκος τών ράβδων ΑΓ και ΒΔ.'Αλλά 
ή κίνησις αύτη τού κνλίνδρον θέλει έπιφέρει 
κίνησιν παλίνδρομον και εύθύγραμμον έν τώ 
έμβόλω Ε . Οντως έπιτυγχάνεται ή πρώτη τού 
έμβόλον κίνησις. 

Ή χρησιμότης τών έλατηρίων είνε μεγίστου 
λόγου. 

Εις τό άκρον τού έμβόλου Ε, θέλομεν σφη-
νώσει τήν σιδηράν ράβδον (ματικάπι), δι'ής θ' 
άνοιχθή ή έν τώ λίθω όπή. Έάν δε ένεκεν λό-
γων οιωνδήποτε δοκιμάση ή ράβδος αύτη, έν 
ω χρόνω έργάζεται προχωρούσα έν τώ λίθω, 
άντίστασιν μεγάλην, θέλει μεταδώση ταύτην 
τω έμβόλω και τούτο τώ αβγδ (Σχ. 0), όστις 
κυλινδρίσκος θέλει άρνηθή νά άκολουθήση τήν 
κίνησιν τού ΑΒΓΔ. Τότε λοιπόν ολισθαίνων διά 
τών οπών Ο και Ο,, έπι τών ράβδων ΑΓ και 
ΒΔ, πιέζει τό έλατήριον Ε, ο έπιβραχύνεται, έν 
ω τό Ε ταυτοχρόνως θέλει έπιμηκυνθή. Ή έ-
πάνοδος δέ τού κυλινδρίσκου αβγδ είς τήν κα-
νονικήν του θέσιν, έξαρτωμένη έκ της επανό-
δου τών έλατηρίων είς τήν άρχικήν των μορ-
φήν, θέλει γίνη όλως ήπίως, μηδεμίαν βλα-
βην έπιφέρουσα εις τά λοιπά τού μηχανισμού 
όργανα. 

Πόσον δε τελεία είνε ή διάταξις τών διαφόρων 
οργάνων πρός άποτέλεσιν τού όλου, τά ολίγα, 
ά άναφέρομεν άμέσως,άμυδράν ίδέαν μας δίδου-
σιν. Έάν ύποτεθή ότι τό μα τ ι κ ά π ι έσφη-
νώθη έν τη όπή, ήν άνοίγει, πράγμα συνήθως 
συμβαΐνον, τότε τό έμβολον Φυσικώς παύει κι-

νούρενον. 'Αλλά τό σύστημα ΑΒΓΔ θέλει έξα-
κολουθή τήν κίνησιν του, ύπεΐκον είς τήν έν-
έργειαν τού Α (Σχ. 4), τά δέ έλατήρια Ε και Ε, 
διαδοχικώς και καθ' όλον τό διάστημα, καθ' ο 
θά μένη έσφηνωμένον τό ματικάπι, θέλουν έπι-
μηκύνεσθαι και έπιβραχύνεσθαι, ένεργούντα 
ούτως έπι τού άκινήτου αβγδ (Σχ. 6) προς ά-
ποσφήνωσιν αύτού. Άλλως τε ό σφονδυλίσκος 
ΣΣ (Σχ. 4) έχει άρκετήν ποσότητα έργου όπως 
ύπερνικα τάς άντιστάσεις, άς διά της μεταβο-
λής ταύτης τού σχήματος των τά έλατήρια έ-
πιφέρουσι τή κινήσει τού συστήματος ΑΒΓΔ 

(2χ. 6). 
2) Περιστροφική τού έμβόλου κίνησις. 
Αύτη έπιτυγχάνεται διά τού συστήματος Σ 

ιθχ. 5) και διά τής είς Ε, μορφης τού έμβόλου. 
Τό τελευταϊον τούτο κατά τό διάστημα Ε, Ε, 
είνε ραβδωτόν, με ραβδώσεις ελικοειδείς, ώς ή 
τομή κατά τήν Τ Τ (Σχ. 7) δείκνυσι. Τό βήμα 
τών ελικοειδών τούτων ραβδώσεων είνε μέγα, 
διότι είς ύψος 0,35—0,40 μετατοπίζεται έκά-
στη δάβδωσις κατά 0,015 μόνον. Τό ραβδωτόν 
τούτο μέρος τού έμβόλου διέρχεται διά δακτυ-
λίου ΔΔ έν τώ συστήματι Σ (Σχ. 5) ύπάρχοντος, 
διά τών αύλακώσεων τού οποίου διέρχονται έ-
λευθέρίος αί ραβδώσεις τού Ε. Τεθείσθω νύν 

ότι ό δακτύλιος ΔΔ είνε έξωτερικώς οδοντωτός, 
και ότι δύο μοχλοί Μ. πιεζόμενοι έπι τής ο-
δοντωτής περιφερείας του ύπό δύο έλατηρίων, 
έπιτρέπουσιν αύτώ νά στραφη κατά τήν μίαν 
φοράν περί, τό κέντρον του, κατά τήν άντίθετον 
όμως όχι, διότι τότε προσκρούοντες έπι της έ-

ξοχης τών έναντι αύτών εύρεθέντων οδόντων 
τώ έμποδίζουσι τήν στροφήν. 

Ύποθέσωμεν νύν τό έμβολον είς τό άνώτα-
τον σημεϊον της διαδρομής του (σχ. 5) έτοιμον 
νά έπιστρέύη. Μόλις ή έπιστροφή αύτη άρχί-
ση, επειδή αί ραβδώσεις τού έμβόλου είνε ύπο-
χρεωμέναι νά διέρχωνται διά τών αύλάκων ε 
τού ΔΔ (Σχ. 7), θά άναγκάσουν τόν δακτύλιον 
ΔΔ νά στραφη,, άφ' ου ώς έλέχθη αί ραβδώσεις 
είνε έλικοειδεϊς. Άλλά τότε οί μοχλοί Μ ένερ-
γούντες έπι τών οδόντων τού Δ δέν τώ έπιτρέ-
πουσι νά στραφη, τηρούντες αύτόν άκίνητον, 
ούτως ώστε αύτός ό δακτύλιος ΔΔ άναγκάζει τό 
έμβολον νά στραφη πέριξ τού άξονος του καθ' 
όλην τήν κάθοδόν του. Τό έμβολον περατώσαν 

τήν έπιστροφήν του άρχίζει άνερχόμενον, και 
τότε πάλιν τείνει όμοίως νά περιστρέύη τόν ΔΔ· 
άλλά κατά φοράν άντίθετον, και τώρατό κατορ-
θοϊ, τών Μ μή έμποδιζόντων. άφ' ου δ Δ τείνει 
νά στραΦή αντιθέτως ή πρίν. Συνελόντι δ' ει-

πείν, ούδεμίαν περιστροφήν τού έμβόλου παρα-
τηρούμεν κατά τήν άνοδον αύτού, έν ω κατά 
κάθοδον λαμβάνει χώραν μία τοιαύτη άνερχο-
μένη εις τό 1/5 περίπου τής περιφερείας τού 
ΔΔ, ικανή άλλως τε νά παρεμποδίζη τήν τού 
τρυπάνου σφήνωσιν έν τη όπή. 

3)Πρός τά πρόσω κίνησις τού έμβόλου. 
Φανερόν είνε ότι αί δύο αύται κινήσεις δέν 

άρκούν, έάν δέν έφοδιάσωμεν τό έμβολον και 
διά μιας προς τά πρόσω, ούτακ ώστε νά άναγ-
κάζωμεν τό τούπανον νά προχωρή έν τή οπή έν 
δ,σω ανοίγει αύτήν. Εις τό σύστημα τούτο της 
διατρητικής μηχανής, ό περιγράφομεν, ή κίνη-
σις αύτη δέν είνε ίδία τού έμβόλου, άλλά όλης 
τής μηχανής. 

Τό σχ, 8 μάς δίδει τήν άντίθετον όψιν τού 
κιβωτίου έκείνης, ήν τό σχ. 3 παριστα. Ή έπι-
Φάνεια Π είνε έλαφρώς έσκαμμένη ούτως ώστε 
λά μένουν εις τάς πλευράς αγ και βδ δύο ρα-
βδώσεις, αϊτινες περιβαλλόμενοι ύπό αντιστοί-
χων αύλάκων τού συστήματος α,β,γ,δ, διευθύ-
νόυσι τό σύστημα τούτο κατά τήν διαδρομήν 
του άπό γδ εως αβ. Είς τό ΚΚ. έχομεν ράβδον, 
φέρουσαν καθ' όλον της τό μήκος ελικοειδή ρά-
βδωσιν πάχους 0,005 και βήματος 0,0065, ούτω 
τοποθετουμέναν έπι τού κιβωτίου, ώστε νά μη 
δυναται νά έξέρχηται άπό ούδεμίαν διεύθυν-

σιν, μόνον δέ νά τη έπιτρέπηται μία περιστρο-
φική κίνησις διδομένη έν τη συνδρομη τού Μ. 
Τό σύστημα α,β,γ,δ, φέρει (σχ. 9) όπήν τετρά-
γωνον, έν ή τίθεται άκριβώς τό όρειχάλκινον 
τεμάχιον ρ, υπέρ έν τώ κέντρω του φέρει όπήν 
μετ' αύλακώσεως ελικοειδούς, δι' ής διέρχεται 
ή έλικοειδής ράβδωσις τής KK t. 

Ύποθέσωμεν νύν τό κιβώτιον αβγδ άκίνη-
τον και περιστρέψωμεν τόν μοχλόν Μ (σχ. 8). 
Τότε τό α,β,γ,δ, θά διαδράμη άπό τού ένός έως 
τό ετερον άκρον τού αβγδ. Έάν όμως ύποτεθή 
άκίνητον τό σύστημα α,β,γ,δ, και περιστραψή 
πάλιν ό Μ, τότε ή ράβδος ΚΚ, θά τείνη νά 
προχωρήση ή κατά τήν διεύθυνσιν ΚΚ, ή κατά 
τήν ΚΚ, αναλόγως τής φοράς τής στροφής τού 
Μ. Άλλά και κατά τήν μίαν και κατά τήν άλ-
λην διεύθυνσιν ώθεΐ τάς παρειάς τών φωλεών 
Φ και Φ. και παρασύρει όλον τό κιβώτιον κατά 
τήν φοράν τής κινήσεως του. Ούτω λοιπόν έν ω 
τό τρύπανον άνοίγει έν τώ λίθω τήν όπήν, πε-
ριστρέφομεν διά τής χειρός τό Μ και άναγκά-
ζομεν αύτό ούδέποτε νά έργάζηται είς τό κε-
νόν, άλλά πάντοτε έπι τού βάθους τής όπής. ' 
Επειδή δέ ή διαδρομή τού α,β,γ,δ, έπι τού 
αβγδ είνε 0,40, έπεται ότι μέ έν ώρισμένον τού-
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πανον (ματικάπι δεν δυνάμεθα νά άνοίξωμεν 
όπήν βάθους μείζονος τών 0,40, 

Τέλος ή μηχανή, διά τοϋ κοχλίου Κ. (σχ. 9) : 

κοχλιοΰται ισχυρώς έπι δακτυλίου παχέος ολι-
σθαίνοντος κατά μήκος τοϋ στύλου Σ, (σχ. 10 
και δυναμένου οθεν νά σφηνωθη καταλλήλως έ.π' 
αύτού, είς οίονδήποτε ύψος θελήσωμεν. Ό στύ-
λος ούτος εινε σιδηρούς κοίλος κύλινδρος έξω-
τερικής διαμέτρου 0,09 και πάχους 0,02, έντός 
τής κοιλότητας του περιέχων άλλον πλήρη, τον 
όποιον, δι'ένός μέσου οιουδήποτε, κάμνομεν νά 
έξέλθη τής φωλεάς του και νά σφηνώση, ού-
τως είπεΐν, ίσχυρότατα τον Σ μεταξύ όροφής 
και πατώματος τής ύπογείου στοάς. Ώς έκ τού 
τρόπου δέ τής σφηνώσεως δακτυλίου και στύ-
λου, δυνάμεθα νά διευθύνωμεν τήν μηχανήν 
ηπως θέλομεν, άνοίγοντες διά τού τρυπάνου μ 
όπα ς είτε είς τήν όροφήν, ή τάς πλευράς ή τό 
μέτωπον ή και άκόμη είς τό πάτωμα τής στοάς. 

Η μηχανή βάρους 90 χιλ., ό σφονδυλίσκος 
της βάρους 20 χ, ό καμπτός άξων ό στύλος, τό 
κινητήριον κιβώτιον βάρους 100χ., τοποθετούν-
ται έπι δύο βαγονιδίων, και διά τών σιδηρο-
τροχιών τής στοάς οδηγούνται έκεϊ, ένθα θά 
γίνη ή εργασία. Άφ' ού τοποθετηθούν όλα είς 
τάς θέσεις των, κινούντες ολίγον μοχλόν τινα 
τού κινητηρίου κιβωτίου άφίνομεν τό ρεϋμα 
νά ένεργήση έπι τής έντός ήλεκτροδυναμικής 
μηχανής. Ή κίνησις τού άξονος ταύτης, γνω-
στόν πώς μεταδιδομένη και μετασχηματιζομένη, 
έπιφέρει τάς κινήσεις τοϋ έμβόλου. Τό έπι τοϋ 
πέρατος τοϋ έμβόλου τούτου σφηνωθέν τρύπα-
νον διαμέτρου 0,035 άρχίζει τήν έργασίαν του 
και μετά πάροδον 4' κτύπησαν 1680 κ.κ. περί-
που έπι τοϋ λίθου ήνοιξεν όπήν 0,40 βάθους. 
Τής όπής ταύτης περατωθείσης, άλλάσσομεν 
τό τρύπανον, δι' άλλου μεγαλειτέρου μήκους 
κατά 0,40 και, έλάσσονος διαμέτρου κατά 0,003, 
εργασία, ήτις ένεκεν τοϋ κοίλου τοϋ έμβόλου 
και τοϋ εύφυοϋς τρόπου, δι' ού σφηνοϋται τό 
τρύπανον είς τό άκρον του,δέν άπαιτεΐ κατά μέ-
σον όρον πλέον τών 3'. Μετά έτερα 4' έχομεν 
τήν όπήν μας βάθους 0,80.'Αλλα 3' διά νέαν άλ-
λαγήν τρυπάνου, και άλλα 4' διά νέαν αΰξησιν 
τοϋ βάθους κατά 0,40, μας δίδει μετά πάροδον 
20' συνήθως άπό τής άρχής της έργασίας όπήν 
βάθους 1,20, έν ω ό έργάτης θά χρειασθή 5 πε-
ρίπου ώρας διά τό αύτό άποτέλεσμα, μή δυνά-

μενος νά βαθύνη όπήν πλέον τών 0,20—0,25, 
είς διάστημα ώρας. 

Μία τοιαύτη μηχανή Siemens, τρυπά είς 
σκληρούς γρανίτας όπάς βάθους 0,08—0,1 και 
διαμέτρου 0.035 είς 1', είς δέ ψαμμίτας όπάς 
0,2-0,35 βάθους και διαμέτρου της αύτης. Διά 
τήν έργασίαν ταύτην καταναλίσκει ίσχύν 
1000 watts (περίπου 1,3 ιπ.) έν ω ή μηχανή 
διά πεπιεσμένου άέρος κινουμένη, θά κατανα-
λώση ίσχύν 10 ϊπ. διά τό αύτό ώφέλιμον άπο-
τέλεσμα, ότι δέ μία ήλεκτρική τοιαύτη έγκα-
τάστασις προτιμοτέρα εινε της τοϋ πεπιεσμέ-
νου άέρος καθίσταται δήλον, έάν άναφέρωμεν 
δη έκείνη εύθηνοτέρα εινε ταύτης, και κυρίως 
ότι απαιτεί δαπάνας πολλώ μικροτέρας κατά 

τόν χρόνον της λειτουργίας διά τάς έπισκευάς 
και συντηρήσεις. 

Στοά, άνοιγομένη έπι πυριτικών πετρωμά-
των, έχουσα μέτωπον 3 , 5 - 4 μ . , έχει πρόοδον 
12-15 μ. τόν μήνα, όταν έργάζωνται 9 έργάται 
είς 24 ώρ.. έν ω έχει 25-30 μ. όταν έργάζηται 
μία διατρητική μηχανή 8-12 ώρ. τό ήμερονύ-
κτιον και 3-4 έργάται. Ή μηχανή όμως δυνα-
τόν νά έργασθή δις τοϋ ημερονυκτίου και ίδού 
πώς : Είς 6 τό πολύ ώρας άνοίγει 8-15 όπάς 
βάθους 0,80-1,20, είς τό μέτωπον τής στοάς 
(gaerie). 1 ώραν χρειάζεται ή μεταφορά διά τών 
βαγονίων όλων τών οργάνων μακράν τοϋ τόπου 
τής έκρήξεως, και ή γόμωσις τών όπών. Θέσω-

μεν 3 ώρας, χρόνον ύπερβολικόν, διά καθαρι-
σμόν και μεταφοράν τών χωμάτων τής εκρή-
ξεως και έχομεν τό όλον 10 ώρας. Είς όλως 
έξαιρετικάς περιστάσεις έχομεν 12 ώρ. ανάγ-
κην διά τήν αύτην έργασίαν. Ύπελογίσαμεν 
κατά μέσον όρον 35-45 μ. πρόοδον τής οτοάς 
άνά μήνα ύπό τοιούτους όρους. Πληρώνουσι 
80-90 δρ. το τρέχον μέτρον στοάς άνοιγομένης 
διά έργατών και 100 δρ. διά τής μηχανής, πο-
σότης άνερχομένη είς 115 δρ. τό πολύ, λαμβα-
νομένων ϋπ' όψιν πασών έν γένει τών δαπα-
νών έπισκευής και έπιβλέύεως. Τούτων ούτως 
έχόντων, ή οικονομία, ήν έχομεν διά της μηχα-
νής έργαζόμενοι, οίκονομία κυρίως χρόνου, άρα 
χρήματος, εινε φανερά. Θά πληρώσωμεν 4600 
δρ. διά 40 μέτρα άνοιχθέντα ύπό τής μηχανής 
και 3400 δρ., διά 40 μ. έπίσης ύπό τών έργα-
τών. Μέ μόνην τήν διαφοράν ότι διά τά πρώτα 
40u. έχομεν άνάγκην χρόνου όχι πλέον τοϋ 1 
μηνός, διά τά δεύτερα όμως θά χρειασθώμεν 
χωρις άλλο 3 μήνας. 

Ώς προς δέ τήν άρχικήν έγκατάστασιν δέν 
θά κοστίση πλέον τών 35-40,000 δρ., έγκατά-
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στασιν 1 δυναμηλεκτρικής μηχανής 10 ϊπ. 
περίπου, 3 διατρητικών μηχανών 2 κινητηρίων 
κιβωτίων 3 η 4 στύλων, μετά 3 καμπτών αξό-
νων, πάντων τών χρειωδών έργαλείων και άρ-
κετών μέτρων μήκους σύρματος. 

Νομίζομεν» ότι άρκούσι τά όλίγα αύτά, όπως 
έννοηθή άφ' ενός τό τέλειον τοϋ συστήματος 
τής διατρητικής μηχανής, άφ' έτέρου δέ ή οί-
κονομία, ην έχομεν έργαζόμενοι διά ταύτης. 

Γ. Π. ΒΟΥ,ΛΟΥΚΑΣ ΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Π Ο Ι Α Τ Α Α Ι Τ Ι Α 
Πώς δυνάμεθα νά τάς άποφεύγωμεν 

(Ή εν τω Πολυτεχνικω συλλογω διάλεξις του κ. Α. Κ. Μάτσα). 
Κύριοι, 

Ή πλήμμυρα τής νυκτός τής 5 - 6 τρέχον-
τος μηνός έφερεν, ώς εικός, πάλιν έπι τοϋ τά-
πητος τό ζήτημα τών άναγκαίων έργων προς 
πρόληψιν τοιούτων κοινωνικών δυστυχημάτων 
έφ' ω και έθεωρησα έπίκαιρον, νάνακοινώσω, 
ύμϊν, αξιότιμοι συνάδελφοι, τό πόρισμα τών 
έπΙ τοϋ άντικειμένου τούτου μελετών μου, είς 
τάς οποίας έν έτει 1896 μετά τήν έπίσης κατα-
στρεπτικήν πλήμμυραν τής 14 Νοεμβρίου 1896 
κατ' έντολήν τής Εταιρίας τών Έργοληψιών 
προέβην και τάς οποίας τότε ή ποομνησθεϊσα 
Εταιρία ύπέβαλεν είς τήν κρίσιν τοϋ υπουρ-
γείου ύπό μορφήν προτάσεων προς έκτέλεσιν 
τών άναγκαίων διά τάς πλημμύρας έργων έν 
συνδυασμώ μέ τήν ϋδρευσιν τής πρωτευούσης 
έκ τοϋ λεκανοπεδίου. 

Τό συμπέρασμα τής άνακοινώσεώς μου και 
τά έργα, εις ά θά καταλήγω δεν έχω τήν άξίω-
σιν" νά νομίζω ώς τά μόνα λυσιτελή πρός έπί-
τευξιν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού, ούδέ θεωρώ 
ταϋτα. ώς μή υποκείμενα είς έπι τά βελτίω τρο-
ποποιήσεις. Τούναντίον σκοπόν διά τών σημε-
ρινών μου άνακοινώσεων προτίθεμαι νάνακι-

νήσω έν τω Συλλόγω τό ζήτημα τών πλημμυ-
ρών, έλπίζων ούτω νά προκαλέσω έν μέσω ύ-
μών έπιστημονικήν συζήτησιν, έξ ής πιθανόν 
νά προκύψη ή άλήθεια και τήν οποίαν τότε βε-
βαίως θέλει λάβει ύπ' δύει αύτής ή Σεβαστή 
Κυβέρνησις κατά τήν μελέτην τών έργων, ά-
τινα έν βραχυτάτω μέλλοντι δέον νά έκτελε-
σθώσιν. 

'Επειδή όμως άνωτέρω ανέφερα παλαιάς προ-
τάσεις τής Γενικής Εταιρίας τώνΈργοληψιών, 

παρά τή υπηρεσία τής οποίας διατελώ, δεν 
θεωρώ άσκοπον νά ύπομνήσω έν άρχή τής ο-
μιλίας μου, οτι αϊ προτάσεις αύται έπαυσαν ύ-
φιστάμεναι, άφοϋ μετά τόσου ζήλου κατεπολε-
μήθη και άπερρίφθη ή διά τοϋ λεκανοπεδίου 
ϋδρευσις τής πρωτευούσης. Τήν ύπόμνησιν 
ταύτην έκρινα άναγκαίαν όπως, τιθεμένης 
κατά μέρος πάσης ιδέας άναλήψεως έργων, 
περιορισθή ή συζήτησις, ώς οφείλει, καθαρώς 
είς τήν έπιστημονικήν αύτής άποψιν. 

Πριν ή όμως προβώ είς τόν κύριον τής ομι-
λίας μου σκοπόν, δέν κοίνω άσκοπον νά προ-
τάξω ολίγα τινά έπι τω τέλει τοΰ νά καταδεί-
δείξω τήν σπουδαιότητα τοϋ ζητήματος διά τήν 
καθόλου εύεξίαν ούχι μόνον τής πρωτευούσης 
και τής γείτονος πόλεως, αλλά και όλων τών 
λοιπών τοϋ λεκανοπεδίου συνοικισμών. 

Παραλείπω τάς άπωλείας ύπάρξεων, και τάς 
καταστροφάς περιουσιών παραλείπω τό φοικω-
δώς άπαίσιον θέαμα τών έρημουμένων κήπων 
και προ ώρών μόλις, θαλερών έκτάσεων παρα-
λείπω τέλος μυοίας όσας σιγηλάς τραγωδίας, 
και δέν έξετάζω τάς πλημμύρας και τά έκ τού-
των αποτελέσματα εί μή ψυχρώς άπό τής γε-
νικωτέρας αύτών απόψεως, τής άλλως τε και 
σπουδαιοτέρας. 

Όντως σπουδαιοτέραν έννοώ, κύριοι, άπό 
γενικωτέρων σκέψεων ορμώμενος, τήν άπώ-
λειαν τοϋ κολοσσιαίου ποσού τοϋ ύδατος, τοϋ 
τόσον πολυτίμου ποός καταπολέμησιν τής ξη-
ρασίας, ήτις μαραίνει έν τω λενανοπεδίω πά-
σαν ζωήν και πάσαν φυτείαν, και. τό όποιον είς 
έκάστην πλήμμυραν βλέπομεν μακαρίως άπολ-
λύμενον. 

'Αλλ' έκτος 
τουτου, ισως ακομη σπουδαιο-

τέραν όφείλομεν νά θεωρώμεν τήν άπώλειαν 
τής φυτικής γής, ήτις είς έκάστην πλήμμυραν 
φέρεται πρός τήν θάλασσαν, καΐ τής οποίας ή 
λειτουργία συνδέεται τόσον στενώς καΐ πρός 
αύτάς άκόμη τάς ύγιεινάς τής πρωτευούσης 
συνθήκας. 

"Ηδη προβαίνω είς τήν έξέτασιν τού κυρίου 
μου θέματος, τό όποιον, όπως γείνω καταλη-
πτότερος, θέλω διαιρέσει εις δύο, τάς γενικός 
δηλαδή και τοπικάς πλημμύρας, έξ ών μόνον 
τάς γενικάς θέλω πραγματευθή παραλείπων 
τάς τοπικάς, τάς είς ώρισμένα δηλαδή σημεία 
περι τήν πόλιν και έκτος αύτής γινομένας. 
Τούτο δέ, διότι εκάστη αύτών, έχουσα ίδίας 
αιτίας, απαιτεί ιδιαίτερα προφυλακτήρια έργα, 
άτινα όμως πάντα συνοψίζονται εις τάς άκολού-
θους κατηγορίας : διακανονίσεις τών ύπερκει-
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μένων τη πόλει χειμάρρων και περιορισμόν αύ-
τών έντος ώρισμένης κοίτης μέχρι τής συμβο-

λής των προς ένα τών μεγάλων χειμάρρων· 
κατασκευή νέων ύπονόμων και οχετών και συν-
τήρησις ύπαρχουσών ύπονόμων, αϊτινες είς 
πολλά σημεία ύπερεπληρώθησαν άμμου, ένώ 
ταυτοχρόνως κατά γενικόν κανόνα προς προ-
στασίαν τοΰ πλείστου τών υπογείων δωματίων 
τών οίκιών τής πόλεως διά τής έπαναφορας τής 
στάθμης τοΰ κυρτώματος τών επιστρώσεων ό-
λων έν γένει τών οδών, είς ήν θέσιν δέον αύτη 
•νά έχη έν σχέσει μέ τά πεζοδρόμια καθ' όσον 
τήν σήμερον γενικώς τό κύρτωμα τής όδοΰ υ-
πέρκείται κατά πολύ τών πεζοδρομίων, και 
ταϋτα μεταβάλλονται είς ρύακας κατά τάς κα-
ταιγίδας· θά εξετάσω όθεν σήμερον τάς γενι-
κάς μόνον, ώς ονομάζω ταύτας, πλημμύρας, 
είς τάς οποίας έν πρώτοις θέλω ζητήσει τά αί-
τια και τήν σπουδαιότητα, είτα δ' έν έπιγνώσει 
αύτών τά έκτελεστέα έργα. 

Κλιματολογικά και τοπογραφικά 
αίτια τών πλημμηρών. 

"Οσον άφορα τά αίτια τών πλημμύρων, ταύτα 
πάλιν διαιρούμεν είς δύο, αναλόγως της φύ-
σεως αύτών, ήτοι τά έκ τών κλιματολογικών 
και τοπογραφικών συνθηκών προερχόμενα και 
εκείνα, άτινα έγεννήθησαν έκ τε της έλλεί-
ψεως κυβερνητικής προνοίας ώς και έκ τής ά-
μαθους απληστίας τών παρά ταϊς κοίταις τών 
χειμάρρων πληθυσμών. 

"Οσον άφορα τάς πρώτας, τάς κλιματολογι-
κάς δηλαδή και τοπογραφικάς συνθήκας τού 
λεκανοπεδίου, αϊτινες προκαλούσι τάς πλημμύ-
ρας, αύται συνίστανται εις αύτόν τούτον τόν 
σχηματισμόν τοΰ λεκανοπεδίου, πανταχόθεν 
περικλειομένου διά σχετικώί υψηλών ορέων 
έξ ολοκλήρου σχεδόν βραχωδών και ών αί ά-
πότομοι κλιτύες έπιτρέπουσι ταχυτάτην τήν 
όοήν τοΰ ύδατος. Ίδιαίτατα δμως ή άπό έτών 
ήδη έπιτεινομένη άποψίλωσις τών ορέων τά 
μέγιστα συντελεί είς τήν ξηρότητα τοΰ κλίμα-
τος. Ταυτοχρόνως έν καιρώ καταιγίδος έλλεί-
ψει δένδρων και καλλιεργημένων έκτάσεων ου-
δέν κώλυμα είς τό ύδωρ προβάλλεται και τούτο 
φέρεται προς τήν πεδιάδα άκάθεκτον, παρασΰ-
ρον εκάστοτε είς μεγάλας ποσότητας τήν φυ-
τικήν γήν τών όρέων. 

'Ενταύθα, κύριοι, ευρισκόμεθα ένώπιον φαύ-
λου, ούτως, είπεϊν κύκλου, καθ' δν δηλαδή ένώ 
ή αποψίλωσις τών περι τό λεκανοπέδιον ορέων 

έντείνει τήν όρμήν τών πλημμυρών, αύται πα-
ρασύρουσαι τήν έπι τούτων φυτικήν γήν έπι-

τείνουσι τήν ξηρότητα τών όρέων. 
Περαιτέρω βαίνοντες και έξετάζοντες τάς το-

πογραφικός συνθήκας τής πεδιάδος παοατη-
ροΰμεν, καίτοι ήλαττωμένας·, τάς αύτάς εύνοϊ-
κάς διά τάς πλημμύρας συνθήκας, ήτοι σχετι-
κήν έλλειψιν καλλιεργείας έξαιρέσει τών πλη-
σιέστατα, τοΰ χειμάρρου Κηφισού γαιών και 
μεγάλην όμοιόμορφον τοΰ έδάφους κλίσιν, έλά· 
χιστα κωλύματα είς τήν ροήν τού ύδατος πα-
οεμβάλλουσαν. 

Ή μεγάλη αύτη κλίσις τού έδάφους τής πε-
διάδος μειοΰται μόνον είς τό άλίπεδον τοΰ Πει-
ραιώς και τοΰ Φαλήρου και τούτο έπι έλαχί-
στης σχετικώς έκτάσεως, έπι τής όποιας ακρι-
βώς γίνονται καθ' έκάστην πλήμμυραι και αΐ 
ούσιωδέστεραι ζημιαι ατόμων και περιουσιών. 

Αίτια έξ ελλείψεως κυβερνητικης προνοίας 
Και ταύτα μέν έν μεγάλαις γραμμαϊς τ' άφο-

ρώντα τάς κλιματολογικός και, τοπογραφικός 
αιτίας τών πλημμυρών. Έξετάζοντες είτα τά 
τής δευτέρας φύσεως αίτια, ό'τινα προκαλούσιν 
ή έλλειψις έπαρκούς προνοίας και ή άπληστία 
τών παρά ταϊς κοίταις τών χειμάρρων πληθυ-
σμών βλέπομεν πράγματα θίγοντα έν τισι τό 
κωμικόν διά πάντα έπιστήμονα. 

Ούτω λόγου χάριν διατρέχοντες τήν κοίτην 
τοΰ Κηφισού, τοΰ κυριωτέρου άγωγοΰ τοΰ λε-
κονοπεδίου, εύρισκόμεθα ένώπιον πρωτοφανούς 
θεάματος.Ένώ δηλαδή ό χείμαρρος ούτος κατά 
τό άπό τής γεφύρας τής δημοσίας όδοΰ πρός 
Τατόϊον μέχρι και πέραν τής θέσεως Χελιδο-
νοΰς διάστημα έχάραξεν έαυτώ κοίτην σημαν-
τικών διαστάσεων, αυτη έφ' όσον προχωροΰμεν 
πρός τόν κατάρρουν μειοΰται, έχουσα είς τήν 
συνάντησίν της μετά τής όδοΰ Λιοσίων παρά 
τους μύλους 'Αθηνών 12-15 μέτρων πλάτος. 
Σημειωτέον, ότι τότε έχει ήδη προστεθή είς τόν 
Κηφισόν και ό Ποδονίφτης, όστις, άτε σημαν-
τικήν έκτασιν έξυπηρετών, μεγάλας φέρει πο-
σότητας ύδατος. Έξακολουθούντες δέ τήν πρός 
τόν κατάρρουν πορείαν ήμών, βλέπομεν τήν 
κοίτην πάντοτε έλαττουμένην και έχουσαν είς 
τήν Κολοκυνθοΰν π. χ. μόνον 8-10 μέτρα.'Ολίγα 
δέ χιλιόμετρα μετά τήν Κολοκυνθοΰν, έάν έξα-
κολουθήσωμεν βαδίζοντες, μάτην θά έρευνώ-
μεν πρός έξεύρεσιν κοίτης τοΰ Κηφισού. Ού-
δέν ίχνος αύτής ύπάρχει. Ταύτα αποδοτέα κυ-
ρίως εί ς τήν άπληστίαν τών παρόχθιων, οϊτινες 
ώς οριον τών κτημάτων αύτών έχοντες τόν ροΰν 

τοΰ ύδατος κατελάμβανον καλλιεργούντες τάς 
όχθας του και ίσοπέδωνον μικρόν κατά μι-

κρόν ταύτας. Άλλά και τό δημόσιον ενέ-
χεται, έπειδή έξ ένός μέν έπέτρεψε τήν βοα-
δεϊαν ταύτην κατάληψη- τών όχθών, άλλ' 
δπερ περιεργότερον, κατεσκεύασεν αύτό τούτο 
τά ανοίγματα τών γεφυρών, κατά λόγον άντι-
στρόφως άνάλογον πρός τό ποσόν τοΰ ύπ' αύ-
τάς διελευσομένου ύδατος, ένώ δέ ή γέφυρα 
τής όδοΰ Λιοσίων έχει, άν δέν άπατώμαι, 12 
μέτρων άνοιγμα, όπερ, έν παρόδω είρήσθω 
άπεδείχθη ανεπαρκές, άφοΰ τό ύδωρ έν καιρώ 
πλημμύρας τήν καλύπτει έξ ολοκλήρου, ένώ, 
λέγομεν, ή γέφυρα αυτη έχει 12 μέτρων ά-
νοιγμα, χιλιόμετρά τινα περαιτέρω, δπου ή κλί-
σις μειοΰται και συνεπώς ή κοίτη έδει ν' αύ-
ξήση, αί γέφυροι τών Σεπολίων και Κολοκυν-
θοΰς έχουσι μόνον 8 και 6 μέτρων άνοί-
γματα και άκόμη κατωτέρω πρός τόν κατάρ-
ρουν, ή Ίερά όδός, ή είς Δαφνίον δηλ. άγουσα, 
διέρχεται τόν πρό όλίγων έτι χιλιομέτρων μεγα-
λοπρεπή κοίτην έχοντα Κηφισόν, έφ'άπλοΰ έκ 
σκιοοοκονιάματος όχετίσκου 60 εκατοστών δια-

μέτρου. 
Σάς έρωτώ" ειχον άδικον οτε πρό ολίγου ύπε-

στήριζα ότι ένέχει τι τό κωμικόν ή κατάστασις 
αύτη ; Άλλά δέν είνε μόνον τούτο- εις έπίμε-
τρον χύνεται εις τήν ίδανικήν κοίτην τοΰ Κη-
φισού και ό έτερος τών χειμάρρων ό Ίλισός, 
όστις κατόπιν τής πλημμύρας τής 14 Νοεμ-

βρίου 1896 μας έπεισεν ότι πολλώ άπέχει τοΰ 
Ίλισοΰ, τόν όποιον τόσον έπιχαρίτως περι-
γράφει ό Πλάτων έν τώ «Φαίδρω». 

«Χαρίεντα γάρ και καθαρά και διαφανή τά 
ΰδάτια φαίνεται και έπιτήδεια κόραις παίζειν 
παρ'αύτώ». Έξετάζοντες είτα τούς χειμάρρους 
παρά τάς έκβολάς αύτών, εύρισκόμεθα ένώπιον 
σειρας έργων, άτινα άγεται τις νά πιστεύση ότι 
έπι τούτω,πρός δημιουργίαν δηλαδή τών πλημ-
μυρών, έξετελέσθησαν. Ούτω π. χ. ένώ πρό εί-
κοσαετίας άκόμη διέσχιζε τόν Πειραιά παμμε-
γέθης χάνδαξ, Βούλα ονομαζόμενος, και έδέ-
χετο μέρος τούλάχιστον τών ύδάτων τού Κη-
φισού, 100 περίπου μέτρα διξιόθεν τώ κατι-
όντι πρός τόν Σιδηροδρομικόν σταθμόν Π.Α.Π. 
ό χάνδαξ άπεχωματώθη, έπ' αύτοΰ δ' έσχημα-
τίσθησαν οίκόπεδα και. έχαράχθησαν όδοι και 
ό παμμεγέθης χάνδαξ άντικατεστάθη δι'άπλου-
στάτης υπονόμου 0,60 άνοίγματος. Είτα έχομεν 
τάς έπιχωματώσεις τής Δημοσίας όδοΰ Πειραιώς 
—Αθηνών, τάς τών Σιδηροδρόμου, τό κρηπί-
δωμα τής φαληρικής ακτής,' έν βραχεί δέ σει-

ράν όλην κωλυμάτων, ών ή περιγραφή θά μέ 
ώδήγει πέραν τών ορίων, άτινα καθώρισα έν 
τή ομιλία μου. Σπουδαιότης των πλημμύρων 

Έξετάσωμεν ήδη τήν σπουδαιότητα τών 
πλημμυρών, όπερ ταύτίζεται μέ τόν "καθορι-
σμόν τού κατά τάς καταιγίδας πίπτοντος ύδα-
τος. Πρός τούτο θά προστρέξωμεν είς τήν έπι-
μελή μελέτην έπι τού κλίματος τών Αθηνών 
τού κ. Αίγινήτου, ήν συνώψισεν έν τώ συγγράμ-
ματί του «Le climat d'Athenes». Έκ τούτου ά-
ρύομαι, ότι τήν 27 Νοεμβρίου 1864 έπεσεν έν-

τός 24 ώρών 98 χ. τ. μ. υψος βροχής, τήν 13 
'Οκτωβρίου 1883 έπεσεν 84,6 χ. μ., τήν 15 
Νοεμβρίου 1885, 89,7 χ.μ. και τή 6 Δεκεμβρίου 
1893 74,3 χ. μ. ύψος· μέχρι λοιπόν τής έπο-
χής τής έκδόσεως τοΰ μνημονευομένου συγ-
γράμματος τοΰ κ. Αίγινήτου τό άνώτατον οριον 
τοΰ ήμερησίου ύψους βροχής ήτο 98,1.Έκτοτε 
όμως αί προμνησθεΐσαι τελευταίοι δύο καται-

γίδες προεκλήθησαν ύπό βροχής ύψους πολλώ 
τούτου μείζονος. Είχομεν δ' ούτω, τήν μέν 14 
Νοεμβρίου 1896, 119 χιλιοστόμετρα ύψος 
βροχής, κατά δέ τήν τελευταίαν καταιγίδα, 172 
χιλιοστόμετρα, συμφώνως μέ τάς παρατηρήσεις 
τού Αστεροσκοπείου. Επειδή οθεν αί τελευ-
ταίοι δύο πλήμμυραι ήσαν αί σπουδαιότεροι, 
ταύτας μόνον! θά έξετάσωμεν ώς πρός τό ποσόν 
τοΰ ύδατος, όπερ καθ' έκατέραν περίπτωσιν 
κατήλθεν έν τή πεδιάδι. 

Άλλά και τούτου έξευρεθέντος, μένει νά έξε-
τασθή έν ποία τών δύο καταιγίδων ό χρόνος 
τής πτώσεως τής βροχής ήτο μικρότερος,όπως 
τάποτελέσματα ταύτης καθορίσωσι τάς διαστά-
σεις τών εκτελεστέων έργων. Πρός έξεύρεσιν 
τοΰ ολικού ποσού τού πεσόντος ύδατος δέον 
νά ζητήσωμεν τήν έπιφάνειαν τοΰ λεκανοπε-
δίου, ήν καταμετρήσας έπι τοΰ χάρτου τοΰ αύ-
στριακού έπιτελείου,ούτινος τήν άκρίβειαν πολ-
λάκις έλαβον άφορμήν νά έξακριβώσω, εύρον 
ίσην πρός 370,000,000 μ4. 

Έάν ύποτεθή, ότι τό ύψος τής βροχής είνε 
τό αύτό έπι τών όρέων,όσον δεικνύουσι τά έρ-

γαλεϊα τής καταμετρήσεως έπι τοΰ Αστεροσκο-
πείου, ύπόθεσιν έν έπιγνώσει σφαλεράν, εύρί· 
σκομεν ότι τό καταπεσόν έν όλω τώ λεκανοπε-
δι'ω ύδωρ, κατά μέν τήν καταιγίδα τής 14 Νο-
εμβρίου 1896 είνε"370,000,000χ0,119=44,000, 
000, διά δέ τήν τής 5ης Νοεμβρίου 1899 είνε 
370,000,000X0,172=63,640,000. Άλλ ' αί πο-



σότητες αύται δέν είνε βεβαίως έκεϊναι, αϊτινες εκτελεστέων έργων πρός άποσόβησιν κινδύνου 
κατέρχονται μεθ' έκάστην πλήμμυραν είς τήν νέων πλημμυρών, μεταξύ τών οποίων προ-
πεδιάδα, kαθ' όσον μέρος αύτών διηθείται έν βλέπω και τήν εύρυνσιν τών κοιτών τών χει-
τώ έδάφει άπορροφώμενον ύπ' αύτού. Διά τήν μάρρων, διά τόν ύπολογισμόν αύτών δέον νά 
άποψιν τών πλημμυρών μόνον τό έπι τής έπι- λάβωμεν ύπ' οψει τήν καταιγίδα της 14 Νοεμ-
φανείας ρέον ύδωρ μάς ένδιαφέρει, και τούτου βρίου τού 1896 και ούχι τήν τελευταίαν, άφοϋ 
τόν καθορισμόν θά έπιχειρήσωμεν. 

Είς τόν καθορισμόν δέ τούτον μόνον δι' ει-
κασιών δυνάμεθα νά προβώμεν, άναβιβάζοντες 
τό έπι τής έπιφανείας ρέον ύδωρ είς τά s/, τοϋ 
όλου ποσού. Και. είνε μεν άληθές ότι παρατη-

ρήσεις έπι πολυετίαν γενόμεναι έν Γαλλία και 
Βελγίω, άφορώσαι τό έν φυσικαϊς δεξαμεναΐς 
περισυλλεγόμενον ύδωρ, άπέδειξαν ότι τοϋτο 
σπανιώτατα υπερβαίνει τά 30 °/Π τού όλου κα-
ταπίπτοντος έπι τής έξυπηρετουμένης ύπό τών 
δεξαμενών έκτάσεως, άλλά τούτο άποδοτέον,1 

άφ' ένός μέν είς άλλοίας τών ήμετέρων γεω-
λογικάς, κλιματολογικός και τοπογραφικάς 
συνθήκας, έξ άλλου δέ είς τό ότι τό ποσοστόν 
τοϋτο τών 30 °/η άφορα τό διαρκοϋντος όλοκλή-
ρου τού έτους πίπτον ύδωρ, ούχι. δι' ώρισμέ-
νην τοιαύτης βιαιότητος καταιγίδα, ήτις ώς έκ 
τής ταχύτητός της μηδαμινήν μόνον έπιτρέπει 
άπορρόφησιν ύπό τού εδάφους. 

Κατά τά άνωτέρω τό ποσόν τού κατά τάς δύο 
ταύτας καταιγίδας κατελθόντος είς τήν πεδι-
άδα υδατος άνέρχεται διά μέν τήν πρώτην 
είς 29,500,000," διά δέ τήν δευτέραν εις 
42,200^000. Και ταϋτα μέν, όπως καταστή κατα-
φανής ό όγκος τών ύδάτων κατά τάς δύο ταύ-1 
τας πλημμύρας, προκειμένου όμως περΐ, τής 
μελέτης τών άναγκαίων έργων, άλλοις δέον νά| 
έξετασθή τό ζήτημα λαμβανομένης ύπ'οψει και 
τής χρονικής-διαρκείας, καθ'ήν έπεσε τό μεγα-
λείτερον μέρος τών ποσοτήτων τούτων,και ύπό 
τήν έποψιν τούτην ή πλήμμυρα τής 14 Νοεμ-
βρίου 1896 ήτο κατ' έμήν άντίληψιν σπουδαιό-
τερα τής τελευταίας. 

Όντως τή 14η Νοεμβρίου 1896 άπό τάς 2. 
45 μ. μ. μέχρι τής 5, 15 μ. μ. έν διαστήματι 
δηλαδή 2 ώρών και 30, εΐχομεν ϋψος βροχής 
98 χιλιοστών, ενώ κατά τήν τελευταίαν κα-
ταιγίδα άπό τής 9,40 μ.μ. μέχρι τής 7,4 π. μ. 
τής έπιούσης, δηλαδή έν διαστήματι 10 ώρών, 
εΐχομεν ύψος βροχής 148,4 χ. μ. κατ" άκολου-

ή καθ' ώραν παροχή τών χειμάρρίον ήτο τότε 
ύπερτέρα τής σημερινής, καίτοι ή ποσότης τοϋ 
ύδατος κατά τήν τελευταίαν ύπερέβαινε τήν 
τής προηγουμένης κατά τό τρίτον. Ενταύθα 
λήγει, άξιότιμοι συνάδελφοι, τό πρώτον τμήμα 
τής ομιλίας μου, τό άφορών δηλαδή τά αίτια 
κα\ τήν σπουδαιότητα τών πλημμυρών. 

Πέποιθα ότι τά στοιχεία ταύτα, καίτοι ελλι-
πή, θέλουσι μοι έξαρκέσει εις τήν περαιτέρω 
έξέλιξιν τοΰ θέματος, έφ'ώ και προβαίνω είς τό 
δεύτερον μέρος τής ομιλίας μου, τήν έξέτασιν 
δηλαδή τών έκτελεστέων διά τάς πλημμύρας 
έργων. 

'Εκτελεστέα έργα. 

Εινε γνωστόν, ότι ή έπιστήμη παραδέχεται 
πρός καταπολέμησιν τών πλημμυρών τρία κυ-
ρίως συστήματα : 

1ον) Τήν άναδάσωσιν τών όρέων και δασω-
σιν τών άσκεπών έκτάσεων. 

2ον) Τήν κατασκευήν εύρειών άσκεπών δε-
ξαμενών, προωρισμένων νά δέχωνται και ένα-
ποταμιεύωσιν έν καιρώ πλημμυρών μέρος τού-
λάχιστον τού πίπτοντος ύδατος· και 

3ον) Τήν διά παντοίων μέσων παραλλασσόν-
των κατά τάς τοπικάς περιστάσεις διακανονι-
σιν έν γένει τών κοιτών τών χειμάρρων, έστιν 
οτε δέ τήν κατασκευήν διωρύγων παρεκτροπής 

μέρους τούλάχιστον τής παροχής αύτών. 
Τά τρία ταϋτα συστήματα, καλώς έφαρμοζό-

μενα, κατεδείχθησαν διά πολυετούς πείρας έξ 
ίσου λυσιτελή πρός καταπολέμησιν τών πλημ-
μυρών, ούχ ηττον όμως δέν παρέχουσι τά αύτά 
πλεονεκτήματα και ύπό τήν άποψιν 
κοΰ συμφέροντος. 

του γενι-

Αναδασωσις.—Επήρεια τών δασών.— 
'Αναγκαία αΰτης έργα 

Και οσον μέν άφορα τό σύστημα τής διά τής 
θίαν ένώ κατά ΐήν καταιγίδα τοϋ 1896 εΐχομεν . άναδασώσεως τών όρέων προλήψεως τών πλημ-
κατά τάς ώρας τής μεγάλης έντάσεο^ς 39 χιλιο- μυρών, τούτο προδήλως ύπερτερεϊ κατά πολύ 
στά καθ' ώραν, κατά τήν τελευταίαν καταιγίδα άλλων όλων, άτε ριζικωτέραν έπιφέρον θε-
είχομεν μόνον 15 περίπου χιλιοστά καθ' ώραν, ραπείαν, σύν τη έπι τά βελτίω άλλοιώσει τής 
πάντοτε διαρκούσης τής μεγάλης βροχής. I γενικής κλιματολογικής καταστάσεως. 

Έκ τούτου ί πεται δτι ποοκειυένου πεοι τών Περι τούτου, καίτοι ούδεις ήμών πάντων 
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αμφιβάλλει, άς μοι έπιτραπή ένταϋθα νά έκταθώ 
έπ' ολίγον είς τήν έξήγησιν τής σωστικής ταύ-
της έπηρείας τών δασών έπι τού κλίματος και 
έπι τών έν γένει ύετίων συνθηκών (regime des 
pluies) μιας χώρας, όπως καταδείξω έξ ένός 
μέν τά πλεονεκτήματα τοΰ συστήματος, άμα δέ 
και τάς δυσχερείας, αϊτινες μέ ώδήγησαν, ώς 
κατωτέρω φαίνεται, άν μή είς τήν άπόρριψιν 
τοΰ μέσου τούτου, τούλάχιστον είς τήν παρα-
δοχήν τών άλλων, ώς άμεσώτερα τ' άποτελέ-
σματα έχόντων. 

Ή ένέργεια τών δασών είνε έπι τοϋ προκει-
μένου διπλή, διότι έξ ένός μέν ταϋτα παρεμ-
βάλλοντα κωλύματα εις τήν ροήν τοΰ ύδατος 
μειοΰσι τήν ταχύτητα, μεθ' ης φέρεται είς τήν 
πεδιάδα, έξ άλλου όμως τά δάση, ρυθμίζοντα, 
ούτως ειπείν, τήν έξάτμισιν, προκαλοΰσι συνε-
χεστέρας και κανονικωτέρας τάς βροχάς και 
συνεπώς μετριάζουσι το όρμητικόν αύτών. 

Πράγματι ό κορμός και αί ρίζαι τών δένδρων 
ένεργοΰσιν ώς φραγμοί είς τήν ροήν τού ύδα-
τος, τά δέ είς τούς πόδας αύτών ξηρά φύλλα 
σηπόμενα λιπαίνουσι τό έδαφος και καθιστώσι 
τούτο ύγροσκοπικώτερον διατηροΰντα τήν υ-
γρασίαν, ένώ ταύτοχρόνως και αί ρίζαι ένερ-
γούσαι ώς άγωγοι έπιτρέπουσιν εύκολωτέραν 
τήν δίηθησιν τοΰ ύδατος έν τω έδάφει, εκτός 
όμως τούτων και τά πράσινα φύλλα τών δέν-

δρων βρεχόμενα διατηρούσιν έπι χρονικόν τι 
διάστημα μέρος τού ύετίου ύδατος, όπερ είτα 
πίπτον μικρόν κατά μικρόν έμπλουτίζει τήν 
γήν. Ή σωστική αύτη ένέργεια τών δα-
σών δέν άφορα μόνον τήν μείωσιν τής έκτά-
σεως τών πλημμυρών, άλλά παοστατεύει τά 
όρη έκ τών απωλειών φυτικής γής,ά γυμνά ύ-

φίστανται, καθ'όσον τά δένδρα όχι μόνον διά 
τών ριζών αύτών δίδουσι μείζονα σύστασιν είς 
τήν γήν και κατ' άκολουθίαν μείζονα άντοχήν 
άλλά και όλονέν νέαν τοιαύτην ποοσθέτουσι, 
διά τών σητομένων ξηρών φύλλων. Ή ένέρ-
γεια αύτη τών δασών, ής ή άποτελεσματικότης 
γίνεται πρόδηλος και έκ τής άνωτέρω παρα-
τιθεμένης έν βραχεϊ άναπτύξεως, άπεδείχθη έ-
ναργέστατα διά πολυετούς πείρας ίδίως κατά 
τήν άναδάσωσιν τών Άλπεων. 

Άλλά, ώς άνωτέρω είπομεν, ή επήρεια τών 
δασών έξασκεΐται και έπι τών ύετίων έν γένει 
τής χώρας συνθηκών. Ούτω παρετηρήθη ότι είς 
τάς δασωμένας έκτάσεις αί βροχαι είνε συνε-
χείς και λεπται κατ' άντίθεσιν προς τάς έστε-
ρημένας δασών, όπου αύται είνε σπάνιαι και 
όρμητικαί. Τούτο άποδοτέον είς τά άκόλουθα : 

Τά δάση, έκτος τών άνωτέρω έκτεθέντων λό-
γων, δι'ους διατηροΰσι τήν ύγρασίαν τού έδά-
φβυς, προκαλοΰσιν έλάττωσιν τής θερμοκρα-
σίας αύτού, ήτις και αύτη συντελεί είς τήν δια-
τήρησιν τής ύγρασίας· επομένως έκ τούτων 
προέρχεται αύξησις τής ύγρασίας τοΰ άέρος, 
και αύξησις τής έξατμιζομένης ποσότητος ύ-
δατος, έπειδή δ', ώς γνωστόν, έκ τής έξατμί-
σεως προκαλούνται αί βροχαί, αύται γίνονται 
συνεχέστεροι. Ή έπαύξησις αύτη τής έξατμί-
σεως έπι τών καλλιεργημένων και δασωμένων 
έκτάσεων απεδείχθη έναργώς και διά πειραμά-
των ύπό τού κ. Ε. Risler, όστις κατεμέτρησεν 
εύφυέστατα τήν έξατμιζομένην ποσότητα είς 
καλλιεργημένας καΐ μή έκτάσεις. "Ηδη έν έπι-
γνώσει τής σωτηριου ένεργείας τών δασών άς 
έξετάσωμεν ποίαν σειράν εργων συνεπάγεται ή 
άναδάσωσις. 

Πρό παντός άτελεύτητον διαδοχήν μικρών 
φραγμάτων εις τάς κοίτας τών μικροτέρων δια-
κλαδώσεων τών χειμάρρων, σκοπούσαν τής ά-
ναστολήν τοΰ ύδατος και προστασίαν τής φυ-
τικής γής. Έκτος τούτων πολλάκις ή γή δέν 
κέκτηται άφ' έαυτής άρκετήν σύστασιν όπως 
άντιστή είς τό ύδωρ και τότε ένισχύεται αύτη 
διά φυτειών ποωδών, ώς ή όνοβρυχις (sain-
foin), ό βρώμος τών λειμώνων (brume de pres), 
έκ τών ροδοειδών τό τράγιον (pimprenelle), ό 

ψευδόσιτος ή βρίζα (fromental) και τά τοιαύτα 
φυτά βιαίας βλαστήσεως. Σχεδόν πάντοτε όταν 
αΐ κλιτύες εινε άπότομοι εύρίσκεταί τις είς τήν 
άνάγκην νά προστατευση τήν σποράν διά πλε-
γμάτων (ilayonnages).Ταύτα δεικνύουσι πόσον 
κολοσσιαία έργα είναι τά τής άναδασώσεως, 
ποία ενδελεχής μέριμνα απαιτείται και πόσον 
χρονικόν διάστημα άναγκαιοϊ ποός τελεσφόρη-
ση' αύτών. Έπι τού προκειμένου, άναντιρρή-
τως δέον νά ληφθώσι δρακόντεια κυβερνητικά 
μέτρα ενισχύοντα τήν πρώτην έξ ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας άπόπειραν περι άναδασώσεως 
τής χώρας και δέν χωρεί άμφιβολία, ότι θέ-
λουσι συντελέσει σύν τω χρόνω είς τήν μείω-
σιν τών έντάσεων τών πλημμυρών και βελτίω-
σιν τών κλιματολογικών μας συνθηκών. 

Μοι έρχονται ένταΰθα είς τήν μνήμην ένιαι 
όντως περίεργοι και αύστηραι διατάξεις, έφαρ-

μοσθεϊσαι μετ' έπιτυχίας άλλαχοΰ. Ούτω λόγου 
χάριν είς τήν Ρωσσίαν, ότε έκ τής άπελευθε-
ρώσεως τών δούλων χωρικών έδόθησαν αύτοϊς 
μεγάλαι έκτάσεις, έκαστος τούτων ύπεχρεώθη 
όπως ώρισμένον ποσοστόν τής έκτάσεώς τον 

καλλιεργή ώς δάσος. Άλλαχοϋ δέ είς Porto 
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RiCO, διά νόμου καθορίζεται δτι δέν δύναται 
τις νά κόψη έν δένδρον πριν ή φυτεύση τρία 
Ταύτα παραθέτων παραλείπω τάς είς τάς έύ· 
ρωπαϊκάς έπικρατείας ίσχυούσας πρό αίώνίον 
αύστηροτάτας διατάξεις, διά τών οποίων κα-
τορθούται ή συντήρησις τών δασών. 

Διώρυξ ένοϋσα τό Φάληρον μέ τόν Πει-
ραια.— Αντίπλημμυρικά έργα 

τοΰ Πειραιώς. 

'Αλλά, κύριοι, σας ερωτώ: άρκεϊ τούτο ; είναι 
δυνατόν ή μάλλον επιτρέπεται ήμϊν ν' άναμεί-
νωμεν είκοσαετίαν όλόκληρον όπως ΐδωμεν 
ποιάν τινα βελτιωσιν και νά παραστώμεν τίς 
οίδε πόσας άκόμη φοράς κατά τό διάστημα 
τούτο άνάλγητοι μάρτυρες ομοίων τη τελευ-
ταία καταστροφών ; Βεβαίως όχι αίσθανόμεθα 
άναμφιβόλως άπαντες άνάγκην λήψεως άμεσω-
τέρων μέσων, καθ' ο διαβλέποντες κυβευομένην 
και αύτήν τήν ύπόληψιν ήμών ώς πεπολιτι-
σμένου έθνους, έάν φωραθή έστω και μίαν ά-
κόμη φοράν ή πρωτεύουσά μας είς τοιαύτην οί-
κτράν άληθώς κατάστασιν. 

'Ανωτέρω έμνήσθημεν έκτος τής άναδασώ-
σεως μόνον δύο συστημάτων πρός καταπολέ-
μησιν τών πλημμυρών, ήτοι τών μεγάλων έν 
κοιλάσιν άσκεπών δεξαμενών, και τών παμμε-
γέθων κοιτών τών χειμάρρων, παραλείψαντες 
και έτερον προβληθέν άλλοτε πρός τόν αύτόν 
σκοπόν. 

Τούτο είναι ή κατασκευή ευρείας διώρυγος 
ένούσης τήν φαληρικήν άκτήν μετά της λίμνης 
τών Άλών, ήτις πρός τη προστασία τού Πει-
ραιώς θέλει έγκαταστήσει και εύχερεστάτην 
συγκοινωνίαν μεταξύ τού λιμένος Πειραιώς 
και τού Ψαλήρου. Άλλά τήν λύσιν ταύτην δέν 
δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν εί μή, ώς πάν-
τες, άλυσιτελή, καθ' δσον ή διώρυ£ αύτη βε-
βαίως θέλει ποοστατεύσει άπό τών πλημμυρών 
τόν Πειραιά, άλλά κατ' άντίθεσιν άφίενται είς 
τήν προτέραν αύτών τύχην τά πλείστα τών έρ-
γοστασίων, ό παρά τό νέον Φάληρον συνοικι-
σμός και άπαντες οί παρόχθιοι τών χείμαρρων 
πληθυσμοί. 

Άλλά και τό παραβαλλόμενον ύπέρ της διω-
ρυγος ταύτης επιχείρημα περι τών ύπηρεσιών, 
άς δήθεν θά παρέχη είς τήν μεταξύ Πειραιώς 
και Φαλήρου συγκοινωνίαν, νομίζω ίδανικόν, 
καθ' όσον δέν βλέπω δυνατήν τοιαύτην συγ-
κοινωνίαν, ούδέ διά λέμβων ίσως, λόγω τών 
γεφυρών τών σιδηροδρομικών γραμμών, εύρι-
σκομένων είς ύψος 1 μ. 50, νομίζω, άνω τής ε-

πιφανείας τής θαλάσσης. Και είναι μέν άληθές 
ότι αί γέφυραι δύνανται νά κατασκευασθώσι 

περιστρεφόμενοι (pont tournant), άλλά τούτο 
μovov διά τήν δημοσίαν όδόν 'Αθηνών—Πει-
ραιώς και τάς σιδηροδρομικός γοαμμάς Πελο-

ποννήσου και Λαρίσης δύναται νά γείνη. Ή 
γραμμή όμως Αθηνών—Πειραιώς πώς θά διέλ-
θη τήν διώρυγα, άφού pont tournant άποκλείε-
ται έκ τής έπι τής γραμμής κινήσεως τών ά-
μαξοστοιχιών, αϊτινες τώρα μέν διέρχονται 4 
καθ' ώραν, έάν δέ—ώς νομίζω, γίνεται λόγος 
—άντικατασταθή ή διά τού άτμού έλξις δι' η-
λεκτρικής τοιαύτης, θά διέλθωσι 12 καθ' ώραν. 

Έκτος τής διώρυγος τελευταίως γίνεται λό-
γος και περι έργων πλημμυρών, άτινα τελευ-
ταίους έδόθησαν διά μειοδοσίας είς έκτέλεσιν. 
Τούτων τήν έξέτασιν έδει νά παραλείψω, καθ’ 
όσον ταύτα άνάγονται είς τά διά τάς τοπικός 

πλημμύρας έργα έν τούτοις έπειδή πολύς περι 
αύτών τελευταίους έγένετο λόγος και τόσαι έπ' 
αύτών έστηρίχθησαν ελπίδες, ώστε κ οι μομφαΐ 
πρός τήν Κυβέρνησιν έξεφράσθησαν, διότι 
αύτη άνέβαλε τήν έκτέλεσίν των έπι ζημία τού 
Πειραιώς, έπιτραπήτω μοι ν' αναφέρω έπ’ αύ-
τών τ' ακόλουθα. "Οτι δηλαδή είναι μέν πιθα-
νον τά έργα ταύτα νά έπιφέρωσι μερικήν τινα 
Βελτίωση είς τμήματα μικρά τών κατακλυζο-
μένων τού Πειραιώς συνοικισμών, άλλά τούτο 
έπι ζημία τού Φαλήρου, όπου έκ τούτων μεγα-
λειτέρα συσσώρευσις τών ύδάτων θά προκληθή. 
Άλλά και έκτος τούτου αί βάσεις, έφ' ών ύπε-
λογίσθησαν άπέχουσι τόσον τής άληθείας, ώ-
στε τό έπ' έμοι δέν βλέπω τήν σημασία ν αύτών 
αφού είς ύψος βροχής έλήφθη 50 χιλιοστόμε-
τρα έπι 24 ώρας, άντι 98 έπι 2,5, ήτοι τό 1)15 
τού έν πλημμύραις ύδατος, έξυπηρετείται δέ 
διά τών προβλεπομένων διωρύγων 11,300,000 
μ3 άντι τών 370,000,000, δι' άτινα δέον νά λη-
φθη φροντίς. 

Φυσικαί δεξαμεναί 
Μένουσιν οθεν είτε μόνη κατασκευή μεγάλων· 

φυσικών δεξαμενών, είτε μόνη κατασκευή τε-
χνητών κοιτών τών δύο χειμάρρων, είτε τέλος 
συνδυασμός τις πρόσφορος τών δύο τούτων συ-
στημάτων,συνδυασμός, είς ον κατέληξα διά τής 
μελέτης μου και τόν όποιον προϊόντος τού λό-
γου θέλω σας άναπτύξει. 

Αί μεγάλαι έν κοιλάσιν άσκεπεΐς δεξαμεναι, 
περισυλλέγουσαι κατά τό πλείστον τό έπι τών 
όρέων πίπτον ύδωρ, ούτινος, έν παρόδω ειρή-
σθω, τό ύψος ύπερβαίνει τό της πεδιάδος, συγ-
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κρατούσιν αύτό και άνσκόπτουσι τήν όρμήν 
τών πλημμυρών κατ' εύθύν λόγον τής ύπ' αύ-
τών έναποταμιευμένης ποσότητος έν σχέσει 
πρός τό όλον καταπεσόν ύδωρ, συντείνουσιν 
όμως τά μάλα κι είς τόν έμπλουτισμόν τού λε-

κανοπεδίου. Πράγματι και έάν άκόμη τό έν ταϊς 
δεξαμεναϊς άποταμιευθησόμενον ύδωρ ένεκα 
τής έδαφικής συστάσεως τού λεκανοπεδίου δέν 
διατηρηθή έν αύταϊς καθ' όλον τό θέρος, όπως 
χρησιμοποιηθή είς άρδεύσεις, έν μέρει μέν έξ-
ατμιζόμενον και κατά τό πλείστον άπορροφώ-
αενον ύπό τού έδάφους, πάντως διά τής απορ-
ροφήσεως θά έμπλουτίση ολον τό ύδροφόρον 
στρώμα τού λεκανοπεδίου διηθούμενον διά τών 
παρά ταϊς δεξαμεναΐς έκτάσεων ήρέμα πρός τά 
κάτω. Και ούτω μέρος τούλάχιστον τού πολυ-
τίμου τούτου όμβρίου ύδατος δίδεται είς τό ξη-
ρόν και αύχμηρόν μας έδαφος. 

Πλήν μεθ' όλον τό λυσιτελές τών δεξαμενών 
ύπό τήν άποψιν τών πλημμυρών, αύται δύναν-
ται μόναι νά τάς προλάβωσιν, άφού έν ταΐς δε-
ξαμεναΐς δέν είναι δυνατόν να περισυλλέξωμεν 
εί μή μόνον τό ύδωρ τών ύπερκειμένων έκτά-
σεων πάντως οθεν αύται μόνον μερικώς δύ-
νανται νά έπηρεάσωσι τάς πλημμύρας, καθί-
σταται δ' άναπόφευκτος ή εύρυνσις τών κοι-
τών τών χειμάρρων και τά παρομαρτούντα τού-
τοις έργα,όπως διά τούτων διοχετεύηται είς 
τήν θάλασσαν, τό ύπόλοιπον τού ύδατος τών 
πλημμυρών. 

Κοΐται ’Ιλισού και Knφισου 

Άλλά και διά μόνης τής κατασκευής μεγά-
λων κοιτών ήδύνατό τις βεβακος νά προλάβη 
νέα δυστυχήματα. Έν τούτοις μελέτη τοιαύτη 
κοιτών έπι τή βάσει τής πλημμύρας τής 14 
Νοεμβρίου 1896 μέ ώδήγησεν είς διαστάσεις 
τοιαύτας, ώστε νά καθίσταται προβληματική ή 
ποαγμάτωσίς των, ιδία διά τόν Κηφισόν κατά 
τήν δίοδόν του έκ τών συνοικισμών τών Σεπο-
λίων και Κολοκυνθούς, λόγω τού δαπανηρού 
τών άπαλλοτρίωσεων. 

Συνδυασμός φυσικών δεξαμενών και εύ-
ρυνσις τών κοιτών τών χειμάρρων 

Καθ' ήμάς οθεν δύο φύσεων είναι τά άναγ-
καΐα διά τάς πλημμύρας έργα : 

1ον) Μεγάλαι διά φραγμάτων άσκεπών δε-
ξαμεναι, και 2ον) εύρυνσις τής ύπαρχούσης 
κοίτης τού Κηφισού άπό τής γεφύρας τής ό-
δοΰ Λιοσίων κατασκευή νέας αύτού κοίτης άπό 

τής Κολοκυνθούς μέχρι τής φαληρικής άκτής, 
ώς και κατασκευή νέας κοίτης τού Ίλισού 
άπό τ ι μετά τά Σφαγεία σημεΐον μέχρι τής φα-
ληρικής άκτής. Ή δευτέρα αύτη κατηγορία τών 
έκτελεστέων έργων συνεπάγεται και τήν κατα-
σκευήν διαφόρων γεφυρών. Ή εύρυνσις υφίστα-
ται ήδη διά τάς δημοσίας και σιδηροδρομικός 
γραμμάς,αϊτινες διέρχονται ύπέρ τας κατασκευ-
ασθησομένας κοίτας. 

Έξετάσωμεν ήδη μίαν έκάστην τών κατηγο-
ριών τούτων ίδιαιτέρως. Και έν πρωτοις έρωτή-
σωμεν πού είνε δυνατόν νά τοποθετηθώσι τά 
πρός δημιουργίαν τών δεξαμενών φράγματα. 

Τοιαύτας δεξαμενάς θά όφείλη τις νά κατα-
σκευάση και διά τούς τρεις κυριωτέρους χει-
μάρρους τού λεκανοπεδίου, διά τε τόν Κηφι-
σόν δηλαδή, διά τόν Ποδονίφτην και τέλος διά 
τόν Ίλισόν. Έρευνήσαντες όλην τήν ύδρογρα-
φικήν λεκάνην τού τελευταίου, είς ούδέν πρα-
κτικόν άποτέλεσμα κατελήξαμεν έλλείψει προσ-
φόρου τοποθεσίας, ήτις νά έπιτρέπη διά φρά-

γματος συνήθουςμήκους και ύψους άποταμίευ-
σιν σημαντικής κάπως ποσότητος ύδατος· κατ' 
άντίθεσιν διά τε τόν Ποδονίφτην, ώς καΐ τόν 
Κηφισόν, εύρομεν τοιαύτας. 

Δεξαμενή Ποδονίφτη 

Και τήν μέν διά τόν Ποδονίφτην δεξαμενήν 
προβλέπω ώς δυναμένην νά κατασκευασθή διά 
φράγματος, όπερ νά τοποθετηθή 400-500 πε-
ρίπου μέτρα προς τόν άνάρρουν άπό τής γεφύ-
ρας τής σιδηροδρομικής γραμμής τοΰν Λαυρείου 
έπι τοΰ χειμάρρου, άκοιβώς είς ήν θέσιν σώ-
ζονται έτι σήμερον έρείπια γεφύρας άρχαίου 
ύδραγωγείου. Τό φράγμα τούτο μέ ύψος μόνον 
26 μέτρων δύναται νά δημιουργήση δεξαμενήν 
χωρητικότητος 1,600,000. Τό φράγμα σχεδιάζω 
κατά φυσικόν λόγον έξ έπιμελούς τοιχοποιίας, 
επιτόπιος δέ μελέτη μέ έπεισεν, ότι και ή θε-
μελίωσίς του έσεται σχετικώς εύκολος και ή 
συνοχή τών άκρων μέ τάς κλιτύας τών πα-
ρειών κατορθωτή. 

Δεξαμεναι Κηφισοϋ 

Τά δέ διά τόν Κηφισόν φράγματα έσχεδία-
σα εντός αύτής τής κοίτης αύτού άλλεπάλλη-
λα, ύπερκείμενα είς τό μεταξύ τής θέσεως Χε-
λιδονούς και Γεφύρας τής όδοΰ πρός Τατόϊον 
μέρος. 

Ή μελέτη τών φραγμάτων τούτων μέ άπη-
σχόλησε πρό τριετίας, έργασθεις δ' αύτοπροσώ-
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πως είς αύτήν, ήδυνήθην νά σχηματίσω πλή-
ρη τήν τε τοπογραφίαν τοϋ τμήματος τούτου 
τής κοίτης ώς και τήν γεωλογικήν αύτοϋ σύ-
στασιν. Και ένταύθα, ώς και διά τόν Ποδονί-
φτην, μοι έπήλθεν αρχικώς ή ίδέα τού σχεδίου 
μεγάλου φράγματος έκ τοιχοποιίας. Μοι έμει-
δίασε μάλιστα αύτη ίδιαίτατα διά τι παρά τήν 
παλαιάν γέφυραν προς τό Τατόιον σημεϊον,όπου 
διά φράγματος 40 μ. ύψους έπετυγχάνετο ή δη-
μιούργησις δεξαμενής 3,500,000 μ. 3 χωρητι-
κότητος. 'Εδέησε μ' όλον τούτο νά τήν έγκατα-
λείψω ένώπιον τοϋ προβληματικού της συνο-
χής τής τοιχοποιίας τοϋ φράγματος μέ τόν. έξ 
άργίλλου πυθμένα τής κοίτης και τάς έξ άργίλ-
λου έναλλάξ μέ στρώματα χαλίκων παρειάς 
αύτής. 

"Ηχθην ούτως άναγκαίως είς χωμάτινα φρά-
γματα, διά 4 δέ τοιούτων ύπερκειμένων άλλή-
λοις άπό τής θέσεως Χελιδονούς μέχρι τής πα-
λαιάς γεφύρας, όπου τό τελευταϊον και μέ ό-
μοιόμορφον, ύψος ύδατος 20 μ., μέ ύψος φράγ-
ματος 21 μ., έπέτυχον τήν δημιούργησιν 4 δε-
ξαμενών χωρητικότητος 3,500,000 μ. 3. 

Περαιτέρω πραγματευόμενος περι τής έκτε-
λέσεως των διά τάς πλημμύρας έργων θέλω 
έπανέλθει έν ολίγοις είς τά φράγματα, καθορί-
ζων άπαραιτήτους τινάς όρους,άνευ τών οποίων 
δυσκόλως ήθελεν έπιτευχθή ή καλή αύτών έκ-
τέλεσις, και, έξετάζων ταϋτα ύπό τήν άποψιν 
τού στεγανού αύτών (etanchiete). 

Είδομεν προ ολίγου, άξιότιμοι συνάδελφοι, 
τί ποσόν ύδατος δυνάμεθα νά κρατήσωμεν έν 
ταϊς φυσικαΐς δεξαμεναΐς, μειοϋντες κατ' άνα-
λογίαν τήν έντασιν τών πλημμυρών έν τού-
τοις, καθ'ά πρό τούτου ύπεδείξαμεν,αί φυσικαι 
δεξαμεναι μόναι δέν έπιλύουσιν ολοσχερώς τό 
ζήτημα άνευ εύρύνσεως τών κοιτών τών δύο 
χειμάρρων Κηφισού και Ίλισοϋ. 

Διοχετευθησομένη ποσότης ύδατος δια 
τών νέων κοιτών 

Δέον όθεν νά έξετάσωμεν τό ζήτημα και κα-
θορίσωμεν τούτο έν ταϊς γενικαϊς τούλάχιστον 
αύτού γραμμαϊς, προς τοϋτο δέ εινε άπαραί-
τητον νά έξεύρωμεν τό ποσόν τοϋ ύδατος, όπερ 
εκάστη τούτων καλείται νά διοχετεύση, τόσον 
κατά τάς συνήθεις πλημμύρας, όσον και κατά 
τάς έκτάκτους. 

'Επειδή δέ,ώς προηγουμένως άνεπτύξαμεν,ή 
πλήμμυρα τής 14 Νοεμβρίου 1896 ήτο σφοδρο-
τέρα τής τελευταίας, άς ζητήσωμεν ποϊαι πρέ-
πει νά είνε αί διαστάσεις τών κοιτών κατά τήν 

περίπτωσιν ταύτην, όπως προλαμβάνωνται αί 
πλήμμυραι. 

Δέον όμιος νά ζητήσωμεν ποία εινε ή σχέσις 
τοϋ χρόνου τής Βροχής μέ τήν διάρκεια" τής 
πλημμύρας, και πρός τοϋτο έχομεν τάς παρα-
τηρήσεις, τάς οποίας αύτοπροσώπως έκάμομεν, 
ίδίως κατά τήν πλήμμυραν τού 1896. Έκ τού-

των έπορίσθημεν, ότι ό μέν Ίλισός έφερε με-
γάλα ποσά ύδατος έπι 3 ώρας, κατ' άντίθεσιν 
ποός τόν Κηφισόν, είς τόν όποιον ή μεγάλη 
ύψωσις τών ύδάτών διήρκεσε 4—5 ώρας. 

Άλλά και μετά τήν πάροδον τοϋ χρονικοϋ 
τούτου διαστήματος άμφότεροι οί χείμαρροι έξ-
ηκολούθησαν βεβαίως παρέχοντες πολύ άκόμη 
ϋδωρ κατ' άκολουθίαν ένταύθα δέν πρόκειται 
πλέον περιέξευρέσεως τοϋ έπι τής έπιφανείας 
Λέοντος και άπολλυμένου ύδατος, όπερ προη-
γουμένώς καθωρίσαμεν, άλλά περι τοϋ ποσοϋ 
τοϋ ύδατος, όπερ κατά τήν διάρκειαν τής με-
γάλης άνυψώσεως (crues) τών ύδάτων κατέρ-
χεται είς τήν πεδιάδα. Προς τόν καθορισμόν δέ 
τούτου θά προστρέξω πάλιν είς συλλογισμούς 
και εικασίας, ών τό πιθανόν αφήνω είς τήν 
ύμετέραν κρίσιν. 

Είπομεν άνωτέρω, ότι ή έπιΦάνεια τού λε-
κανοπεδίου άνέρχεται είς 370,000, μ² έξυπη-
ρετουμένην ύπό τών δύο χειμάρρων Κηφισού 
και Ίλισοϋ κατ’ άναλογίαν 336,000,000 μ. 3 

διά τόν Κηφισόν, και 34,000,000 μ², διά τόν 
Ίλισόν. Λαμβάνων ύπ' δύει ότι ή ταχύτης τοϋ 
ύδατος και συνεπώς ή παροχή ύδατος είς τους 
χειμάρρους εινε πολλώ μείζων έκ τών όρεινών τοϋ λεκανοπεδίου έκτάσεων παρά έκ τών πεδί-
νών, δι' εύνοήτους λόγους διήρεσα τήν όλην 
έπιφάνειαν εις όρεινάς και πεδινάς έκτάσεις, 
και παρεδέχθην ότι κατά τήν πλήμμυραν' τοϋ 
1896 

αί μέν όρειναι έκτάσεις παρέσχον κατά 
τ' άνωτέριο ορισθέντα χρονικά διαστήματα τής 
μεγάλης τών ύδάτων άνυψώσεως 60 " ,, τοϋ 
όλου έπ' αύτών πεσόντος ύδατος, αί οέ πεδιναι 

έκτάσεις μόνον 10 " , κατά τό αύτό χρονικόν 
διάστημα. 

Κατά ταύτα ό μέν Κηφισός ύδρογραφικής έκ 
τάσεως 336,000,000 μ- διαιρουμένης εί; 135, 
500,000 μ- ορεινών έκτάσεων και 200,200,000 
μ- πεδινών, έφερεν είς τό άλίπεδον έντός 5 
ώρών έκ μέν τών ορεινών 

Π 0982 60X135,500,000=7,980,950 
έκ δέ τών πεδινών 

0,0982 
100 10χ200,500,000= 1,968,910 u ! 

ήτοι έν όλω κυβικά μέτρα 9,949,850 μ' 
Ό δέ Ίλισός έξ ολοκλήρου σχεδόν ορεινός 
παρέσχεν έντός 3 ώρών 

ί Ι , ϋ ^ - 60x34,000,000=2,006,000 μ> 

ήτοι έν όλω παροχήν περίπου 12,000,000 έν 
χρονικώ διαστήματι 3 και 5 ώρών. 

Έξετάσωμεν ήδη κατά πόσον είναι πιθανά τά 
ποσά ταύτα παραλειίπων δέ σειράν έπιτοπίων 
παρατηρήσεων, αϊτινες μέ έπειθαν έν έτει 1896 
περί τού πιθανού αύτών, οδηγούμαι είς τό αύτό 
συμπέρασμα και ύπό τού άκολούθου συλλογι-
σμού-, ότι δηλαδή, άφοϋ αί άλλαχού γενόμεναι 
παρατηρήσεις άπέδειξαν ότι τό περισυλλεγό-
μενον έν φυσικαΐς δεξαμεναϊς ύδωρ είναι τά 
30 " , τού όλου πίπτοντος ύδατος, έπι τοϋ προ-
κειμένου δέ, τό ποσόν τοϋτο τών 12 έκατομ-

μυρίων όλίγον μόνον ύστερεΐ τοϋ 3 0 , είναι 
πιθανόν, ϊνα μή είπω ύπερβολήν, ότι τό ποσο-
στόν, τό όποιον ένταύθα κατέρχεται έν έλαχί-
στω χρονικώ διαστήματι έξισοϋται προς τό πο-
σοστόν, όπερ άλλαχού κατέρχεται έπι τού όλου. 

Και όσον μέν άφορα τήν κατασκευαστέαν διά 
τόν Ιλισόν κοίτην, είς ταύτην δέον νά δώσω-
μεν διαστάσεις έπιτρεπούσας τήν διοχέτευσιν 
όλοκλήρου τοΰ ποσού τών 2,000,000 μ'1 έν δια-
στήματι 3 ώρών, ήτοι 660,000 μ3 καθ' ώραν ή 
183 μ'' κατά δευτερόλεπτον. Διά τόν Κηφισόν 

όμως, έκ τοϋ όλικοϋ ποσού τοϋ ύπ' αύτοϋ διο-
χετευομένου τών 9,949,850 δέον ν' άφαιρέσω-

μεν 1,600,000, άτινα θά κρατήση ή δεξαμενή 
Ποδονίφτη και 3,500, άτινα θά κρατήσουν αί 
δεξαμεναι Χελιδονούς, ήτοι έν όλω 5,100,000. 
Υπολείπονται άρα 4,849,860, άτινα ό χείμαρ-

ρος δέον νά διοχετεύση έντός 5 ώρών, ήτοι 
969,970 καθ' ώραν ή 260 κατά δευτερόλεπτον. 

Τοιαύτη περίπου δέον νά είνε ή παροχή τών 
δύο κατασκευασθησομένων νέων κοιτών, και 
τοϋτο παρά τάς έκβολάς μόνον αύτών, καθ-
όσον είναι πρόδηλον, ότι έφ' όσον βαίνουσιν 
αύται προς τόν άνάρρουν τών χειμάρρων έπι 
τοσούτο δύνανται νά σμικούνωνται αί κοϊται 
αύτών, σμικρυνομένης τής ύπό τούτων έξυπη-

ρετουμένης έκτάσεως. 
Όσον άφορα τήν χάραξιν και τά λοιπά τών 

κοιτών τούτων στοιχεία, ταύτα πάντα άπαιτοϋ-
σιν έπισταμένην μελέτην και οριστικά σχέδια, 
διά τά όποια μοι έλειψεν ύ άπαιτούμενος χρό-
νος. Έν τούτοις δέν νομίζω άσκοπον νά θέσω 
ένταύθα τάς βάσεις τής·μελέτης αύτής. 

Διατομη τών κοιτών 
Πρό παντός δέον νά ληφθή ύπ' όψει ότι τ' 

άνωτέρω έξαγόμενα άποτελέσματα άφορώοι 
πλήμμυραν έξαιρετικής σφοδρότητος, οτι δέ 
συνεπώς κατά τήν μελέτην τών νέων κοιτών, 
ίδιως είς τά πεδινά μέρη, δέον νά ληφθή ύπ' 
όψει ή κατασκευή δύο, ούτως είπεΐν, κοιτών, 
τής κατωτέρας (lit miiieur) έντός τού έδάφους, 
ικανής νά διοχετεύση μόνον τό τρίτον τού όλου 
ύδατος, όπερ εινε πιθανόν και μέ τάς συνή-
θεις τοϋ χειμώνος βροχάς, δηλ. βροχάς 0,60 
έκατοστών ύψους και διαρκείας 6-7 ώρών και 
τής άνωτέρας (lit majeur) σχηματισθησομένης 
διά προχωμάτων κατά τόν γνωστόν τύπον. 

Τοιαύτη τις διαίρεσις, ένδεικνυομένη ύπό 
τής έπιστήμης διά τήν διέλευσιν τών κοιτών 
είς τάς πεδιάδας, άπορρίπτεται διά τά τμήματα 
αύτών τά διερχόμενα τούς συνοικισμούς, 

Ταχύτης τοϋ ύδατος 

Δεύτερον σημεΐον, όπερ δέον νά έφελκύση, 
έπισταμένην μελέτην, είναι και ή ταχύτης,ήτις 
θά έπιτραπή τω ύδατι, έξ ής θά καθορισθώσι 
και αί διαστάσεις τών κοιτών. Και όσον μέν 
άφορα τόν Ίλισόν είναι εύτύχημα, ότι ούτος 
κατά τήν δίοδόν του περί, τήν πάλιν έχει κατά 
το πλείστον βραχώδη τήν κοίτην και ούτω δύ-
ναται νά έπιτραπή έν αύτη και ταχύτης ύδατος 
μέχοι 3 μέτρων τό δευτερόλεπτον, όποτε δέν θ' 
άπαιτηθή πλέον, ειμή κοίτη 60 περίπου μ³ έπι-
φαν. διά τήν διοχέτευσιν όλοκλήρου τοΰ 
ποσοϋ τών 2,000,000 έπι 3 ώρας κατά τό πλεί-
στον ύπάρχουσα. 

Διά τόν Κηφισόν όμως δέν έχουσιν ούτω τά 
πράγματα κατά τήν δίοδόν του έκ τών συνοι-
κισμών τών Σεπολίων, και Κολοκυνθούς, όπου 
ή φύσις τού έδάφους δέν έπιτρέπει τοιαύτην 
ταχύτητα. Έν τούτοις νομίζομεν, οτι έπιστα-
μένη τού ζητήματος μελέτη θά όδηγήση 'εις 
τήν παραδοχήν έργων στεοεοποιήσεως τών πα-
ρειών και τού πυθμένος τής κοίτης του κατά 
τήν δίοδόν του έκ τών συνοικισμών, όπως ούτω 
καταστή έφικτή ταχύτης έπίσης 3 μέτρων,άνευ 
τής οποίας ήθέλομεν όδηγηθή είς διαστάσεις 
κοίτης άνεκτελέστους ύπό τήν έποψιν τών δα-
πανών τής άπαλλοτριώσεως. Ούτως, έάν και 
είς τόν Κηφισόν είς τά σημεία ταύτα, όπου 
λόγω τής έξυπηρετουμένης έκτάσεως, ή πα-
ροχή έν καιρώ πλημμύρας έσεται μόνον 210 μ" 

άντι 270 τοιούτων, άτινα έχομεν είς τάς έκβο-
λάς, παραδεχθώυεν ταχύτητα 3 μέτρων, θά έ-
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χωμεν κοίτην έπιφανείας 70 μέτρων, ης ή πρα-
γματοποίησις δέν νομίζω νά είναι άδύνατος. 

Σημειωτέον ένταΰθα, ότι δι’ άμφοτέρους τους 
χειμάρρους έχομεν άρκοΰσαν τοΰ έδάφους κατά 
μήκος αυτών κλίσιν, ώστε νά ποαγματοποιή-
σωμεν πολλώ μείζονα τής άνω ταχύτητος, 
άφοΰ ό μέν Ίλισός έχει άπό τ ι παρά τά Σφα-
γεία σημεϊον, όπου τό ύψόμετρον είναι 35, μέ-
χρι τής φαληρικής άκτής μέσην κλίσιν 9 τοις 
1000, ό δέ Κηφισός άπό τής γεφύρας τής όδοΰ 
Λιοσίων μέσην κλίσιν 6 τοις 1000. 

"Οσον όμως άφορα τά έντός τής πεδιάδος 
τμήρατα τών κοιτών τών δύο χειμάρρων, είς 
αύτά δέν νομίζομεν ότι δυνάμεθα νά δώσωμεν 
ταχύτητα μείζονα τοΰ 1 μ. 10. Παραδεχόμεθα 
δ' αύτήν, λαμβάνοντες ύπ' όψει ότι τοιαύτην 
παρεδέχθησαν και είς μέγα τμήμα τής διώρυ-
χος τής άποξηράνσεως τής Κωπαίδος, και αύτη 
έκ τής πείρας άπεδείχθη άποδεκτή. 

Χάραξις τών κοιτών έν όριζοντιογραφία 

Περαιτέρω βαίνοντες είς τήν έξέτασιν τοΰ 
ζητήματος τούτου τών κατασκευαστέων νέων 
κοιτών, εύρισκόμεθα ένώπιον τοΰ ζητήματος 
τής έν όριζοντιογραφία χαράξεως αύτών. Έπι 
τούτου διά τόν Ίλισόν μία χάραξις παρουσι-
άζεται, ήτις άπό τ ι παρά τά Σφαγεία σημεϊον 
ακολουθούσα περίπου τόν τροχιόδρομον νά έκ-
βάλλη παρά τήν διασταύρωσιν αύτού πρός τό 
Παλαιόν Ψάληρον. Άλλά και ή κοίτη τού Κη-
φισού έν όριζοντιογραφία ούδεμίαν κατά τήν 
χάραξη παρουσιάζει δυσχέρειαν. 

Χωμάτινα φράγματα Κηφίσοϋ 

Ταύτα ώς πρός τάς κοίτας. Επανερχόμενος 
δ' αύθις είς τό ζήτημα τών δεξαμενών και τών 
φραγμάτων και τών έξ αύτών γενικώς ωφελη-
μάτων τού λεκανοπεδίου, προτίθεμαι έν βρα-
χεί ν' άναπτύξω όλίγα τινά ώς πρός τήν κατα-
σκευήν τών χωμάτινων φραγμάτων τούτων και 
ώς πρός τήν διατήρηση' έν ταΐς δεξαμεναΐς 
τοΰ ύδατος. 

Ό τύπος,ον παρεδέχθην διά τά χωμάτινα φρά-
γματα τού Κηφισού, έχει ώς άκολούθως. 

Ύψος ύδατος 20 μ. έπι πλέον ύψος φράγμα-
τος 1 μ. άρα όλικόν ύψος 21 μ. Πλάτος φρά-
γματος εις τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος 8μ.πρα-
νές πρός τόν άνάρρουν 1)1, 5 και πρός τόν κα-
τάρρουν 1)2 μέχρι 10μ. και βάθος 1)2, 5 κα-
τόπιν. 

Τό πρανές τοΰ άνάρρου σχεδιάζω μέ έπέν-

δυσιν έκ τοιχοποιίας 0,50 πάχους, ήτις περι-
βάλλουσα τήν κορυφήν τοΰ φράγματος μέ σχή-
μα ένθυμίζην τό κύρτωμα τών όδών κατέρ-
χεται έπι τού πρανούς τοΰ κατάρρου μέχρι τής 
επιφανείας τοΰ ύδατος. 

Τό σώμα τού φράγματος δέον νά κατασκευ-
ασθή έξ αργίλλου άναμεμιγμένης μέ όλίγην άμ-
μον και άσβεστον. Τό μίγμα δέ τούτο επιμε-
λώς συντετριμμένον μέ έπι τούτω μηχανήματα 
(brogeurs) θά έπιστρώννυται είς λεπτά στρώ-
ματα και θά πιέζηται καταλλήλως. 

Στεγανότης δεξαμενών 

Διά τοιαύτης τινός κατασκευής και δι' έπι-
μελοΰς έκ τοιχοποιίας έπενδύσεως δύναται τις 
βεβαίως νά έπιτύχη τήν στεγανότητα τών φρα-
γμάτων. Περι τού στεγανού όμως τής λεκάνης 
δέν έχουσι δυστυχώς ούτω τά πράγματα. 

"Οντως, είς όλόκληρον τό ύψος τών παρειών 
τής κοίτης τού Κηφισού, δηλ. έπι 40 μέτρα 
κατά μέσον όρον, βλέπομεν σειράν στρωμάτων 
πλαστικής άργίλλου έναλλάξ μέ στρώματα χο-
λικών έν είδει σκιρροκονιάματος, έν τώ όποίω 
τό κονίαμα άντικατεστάθη ύπό τής άργίλλου. 
Ούτως, ένώ ή πλαστική άργιλλος δέν δημιουρ-
γεί λεκάνην άδιαπέραστον, έξ άλλου τά στρώ-
ματα τών χαλίκων βεβαίως θέλουσι παράσχει 
εύχερή σχετικώς άγωγόν είς τήν διήθηση τού 
ύδατος έν τώ λεκανοπεδίω και συνεπώς δέν 
δύναται τις νά έλπίση, ότι τό έν ταϊς δεξαμε-
ναΐς άποταμιευθησόμενον ύδωρ ήθελε χρησιμο-
ποιηθή είς τάς τυχόν άρδεύσεις, εί μή ίσως 
μετά πάροδον πολλών έτών οπόταν δηλ. ή είς 
τάς παρειάς τής λεκάνης κατ' έτος άποτιθε-
μένη ίλύς ήθελε προσδώσει τή δεξαμενή ποιάν 
τινα etanchiete. 

Έκτος όμως τούτου ή διαπεραστικότης τών 
στρωμάτων τοΰ λεκανοπεδίου άποδεικνύεται και 
έκ τών παρατηρήσεων τής ύπό τού 'Αδριάνειου 
ύδραγωγείου παρεχομένης ποσότητος ύδατος 
έν σχέσει μέ τό ύψος τής βροχής. Βλέπομεν 
πράγματι ότι ή παροχή τού ύδραγωγείου άκο-
λουθεΐ κατά πόδας τό ύψος τής βροχής, και ε-
χομεν π. χ. έν έτει 1894 τήν άνωτάτην παρο-
χήν κατά 10βριον, όπότε και τό ύψος τής βρο-
χής ήτο τό άνώτατον. Άπό δέ τού 'Ιανουαρίου 
μείωση μέχρι τοΰ Απριλίου, πάντοτε άναλό-
γως τοΰ ύψους τής βροχής. Επίσης περιερ-
γοτάτους πράγματι αριθμούς μας δίδει ή κατα-
μέτοησις τής παροχής τού ύδραγωγείου τή 2 
9βρίου 1896 άνεοχομένη είς 27 όκάδας άντι 
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τών 17, είς άς άνήρχετο τή 10η τοΰ ίδίου μη-
νός, και ήτις αύξησις έκ 10 οκάδων οφείλεται 
είς τήν πλήμμυραν τής 14ης τοΰ ίδίου μηνός. 
Ταύτης δέ παρελθούσης άμέσως 10 ήμέρας ύ-
στερον, ή παροχή τού ύδραγωγείου κατέρχεται 
είς 22 όκάδας. 

Συμπέρασμα 

Τοιαύτη είνε, άξιότιμοι συνάδελφοι, ή καθό-
λου άποψις τοΰ ζητήματος τούτου τών πλημ. 
μυρών, ώς δέ έκ τής όμιλίαί μου κατεδείχθη, 
τά διά ταύτας έκτελεστέα έργα είναι πολλαπλα, 
άπαιτοΰσι δέ δαπάνην σημαντικήν, ήτις φοβού-
μαι, ότι θά γείνη κώλυμα είς τήν πραγματο-
ποίηση όλων όμού. 

Πρός τούτο δέον νά προηγηθή συστηματική 
μελέτη και νά διαγραφή πρόγραμμα καθορίζον 
ούχι μόνον τά έκτελεστέα έργα, άλλά και τήν 
σειράν,τήν οποίαν ή έκτέλεσίς των δέον νάκο-
λουθήση. Έάν δέ ομού μέ τά έργα ταύτα, όσα 
δηλ. ή συστηματική μελέτη ήθελε καθορίσει, 
ψηφισθώσι νόμοι περί άναδασώσεως, και δράση, 
ώς έλπίζεται, ή άρτιγέννητος έτι Φιλοδασική 
Εταιρία, δυνάμεθα νά έλπίζωμεν ριζικήν τοΰ 
κακού θεραπείαν. 

Τό έπ' έμοι, θέλω θεωρήσει εύτύχημα ίκανόν 
τήν διά τής ομιλίας μου ταύτης άνταλλαγήν 
τών ιδεών και μελετών τών έν τω Συλλόγω 
συναδέλφων μου έπ' άγαθώ τοΰ έπιδιωκομένου 
σκοπού, τής προστασίας τού λεκανοπεδίου και 
τής άποσοβήσεως τοΰ κινδύνου νέων πλημ-
μυρών. 

Α . Κ . ΜΑΤΣΑΣ 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Τό έμπορικόν ναυτικόν της 'Αγγλίας 
Ό κ. Courtenay-Boyle έδημοσίευσε δι’ το Άγ -

γλικόν κοινοβούλιον, σειράν στατιστικών δεικνυουσών 
τήν πραγματοποιηθεΐσαν πρόοδον, είς το Άγγλικόν 
Ναυτικόν, ύπό οικονομικών έποψιν. 

Τά ατμόπλοια τών οποίων ή χωρητικότης κατά τό 
1854 ητο εισέτι μικρά έν σχέσει πρός τήν τών ιστιο-
φόρων, άπησχόλουν, κατ' άναλογίαν, ττροσωπικόν 
πολυαριθμότερον τούτων (7,47 άτομα ανά 100 τόννους 
διά τά ατμόπλοια προς 4,17 διά τά ιστιοφόρα). Κατ' 
έκείνην τήν έποχήν ή χωρητικότης τοΰ Αγγλικού ναυ-
τικοΰ, άτμοπλοίων και ίστιοφόριον όμοΰ,ήτο 3729093 
τόννων άπησχόλει δέ 162416 άτομα- ή ολική αυτη 
χωρητικότης έτριπλασιάσθη περίπου σήμερον. 

Ή χρήσις τών άτμοπλοίων έγενικεύθη καϊ ο αριθμός 
των υπερέβη έπαισθητώς τον τών ιστιοφόρων, άλλ' ώς 
έκ τών εις τήν μηχανουργίαν έπιτευχθεισών τελειοποιή-
σεων, το δι' αύτά άπασχολούμενον προσωπικόν ηύ-
ξήθη κατά πολύ έλάσσονα άναλογίαν. Τής χω-

ρητικότητος τών άτμοπλοίιον έντός 44 έτών, αύζη-
θεισης κατά 31 φοράν, τό εί; ταϋτα άπασχολούμενον 
προσωπικόν ηύξήθη μόνον κατά 1 1 καΐ ήμίσειαν, δη-
λαδή 2,71 άτομα δι' 100 τόννους. Έξ άλλου, τά 
ιστιοφόρα, καίτοι υπέπεσαν είς δυσμένειαν, ή δέ Αγ-

γλία σχεδόν δεν ναυπηγεί πλέον τοιαύτα, άρκεΐται δέ 
μόνον είς τό νά χρησιμοποιη τά υφιστάμενα ετι, έτε-
λειοποίησαν ές ίσου τους τύπους των,τους έξαρτισμούς, 
τούς χειρισμούς των, και ήλάττωσαν είς εύρεΐαν 
άναλογίαν τόν άριθμόν τών είς αύτά ασχολουμένων 
βραχιόνων (2,56 άτομα ανά 100 τόννους). 

Ή γενική αυτη οικονομία τών έργαζομένων χειρών 
δύναται νά έκτιμηθη είς 61 °/(ι. 

Οι μισθοί ήκολούθησαν όδόν άντίθετον, όπως και 
είς τάς άλλας βιομηχανίας. Ή αυξησίς των μικρά έπι 
τών ιστιοφόρων (4,7 0)0 , είνε μάλλον υψωμένη έπι τών 
άτμοπλοίων 17 0)0. 

ΤΕΛΟΣ 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 

Γνωστόν ποιείται τοις συνδρομηταϊς τοΰ περιοδικου, ότι η εκδοσις αυτοΰ κατά 
το 1900 γενήσεται κατά διμηνίαν, τηρουμενου τοϋ αυτοΰ αντιτίμου συνδρομης, 
παρακαλούνται δ' οί έπιθυμοϋντες τήν έξακολούθησιν της εις αυτούς άποστολης 
του περιοδικού και διά το προσεχές έτος, όπως άναγγείλωσι. τοΰτο έγκαίρως πρός 
την διεύθυνσιν αυτοϋ (οδός 'Ακαδημίας 33) άποστελλοντες συγχρόνως και την 

συνδρομην αυτών,προπληρωτέαν, ώς γνωστόν. 
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