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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α λάβη, την πρωτοβουλίαν της συντάξεως όνομα-
τολογίου Ελληνικών τεχνικών ορων. 

Εργασιαί Συλλόγου. Τάς προτάσεις τοΰτας απεδέχθη ό Σύλλογος, 
"Εκθεσις περί της όδοστρωσίας της πόλεως Ά-

θηνών, υπο πενταμελους επιτροπης. απεφασίσθη δ’ όπως έν προσεχει συνεδρία κα-
Περΐ των πλημμυρών έν τώ λεκανοπεδίω τών Ά- νονισθωσι τά τών λεπτομερειών προς πρα-

θηνών, ύπό 'Ηλία I. 'Αγγελόπουλου νομομηχανικοΰ. γματοποίησιν αύτών. 
Oι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι και, τό μέλλον αυ- Ειτα ο Κωνσταντίνος Σάμιος ώμίλησε περι 

των, υπο Martin και Willot. Μεταφρασις υπο Ι. Μαρ-
κοπούλου έπιθεωρητοϋ τών Δημοσιων "Εργων. αναδασώσεων. Ή μελέτη αϋτη τού κ. Σαμίου 

Ποικίλα. θά δημοσιευθη έν προσεχει τοϋ περιοδικού 
φυλλαδίω. 
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ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Τα μελη του Πολυτεχνικου Συλλογου έξε-

δραμον άπό πρωίας μετα τοϋ προέδρου αύτών 
Συνεδρία τής 23 Δεκεμβρίου 1898. κ. Κορδέλλα είς Ελευσίνα, ένθα ο κ. Σκιάς, 

Ό κ. 'Ιωάννης Αυγουστίνος προέτεινεν οπως εφορος τών αρχαιοτήτων, ευγενώς αποδεχθείς 
ό Πολυτεχνικός Σύλλογος, ζητών και την ά- την ύπό της Εφορίας τοϋ Συλλόγου γενομέ-
ρωγήν τοϋ Συλλόγου Παρνασσοϋ και τών μα- νην πρόσκλησιν, ώμίλησεν έν λεπτομερεία 
θητών τών διαφόρων ανωτέρων και κατωτέρων περι της λατρείας έν τω άρχαίω Ναώ, και έξ-
σχολών της πρωτευούσης, άναλάβη την πρώτο- ήγησε τα της αρχιτεκτονικής διατάξεως τών 
βουλίαν της φυτεύσεως δένδρων έπϊ τών αρχαίων διαφόρων κτιρίων τοϋ Ναού και τά τοϋ τρόπου 
λόφων τοϋ Φιλοπάππου, τών Μουσών, της Πνυ- της κατασκευής αυτών. 
κός, της 'Ακροπόλεως καί τίνων άλλων προς Τά μέλη κατόπιν έπεσκέφθησαν τό έν Έλευ-
έξωραϊσμόν της πόλεως τών 'Αθηνών. σΐνι έργοστάσιον τών κ. Χαριλάου και Κανελ-

Ό Σύλλογος άπεδέχθη κατ' άρχήν την πρό- λοπούλου, οπου ό κ. Κανελλόπουλος έδωκε τάς 
τασιν ταύτην, έν προσεχεϊ δε συνεδρία θά δέουσας έξηγήσεις περί της λειτουργίας τών 
συζητήση κατά τίνα τρόπον εύχερέστερον δύ- διαφόρων τμημάτων τοϋ έργοστασίου αύτών. 
ναται αύτη νά πραγματοποιηθώ. Συνεδρία της 13'Ιανουαρίου 1899. 

Ό κ. 'Ηλίας I. 'Αγγελόπουλος προέτεινεν Εν δημοσια συνεδρια ο κ. Λ. Οίκονομιδης οπως ο Σύλλογος παρακαλεση τον έν Οδησσώ ώμίλησε περί χημικης βιομηχανιας εν Ελ-φιλογενεστατον κ. Μαρασλην, τόν αναλαβοντα λαδι. Η μελετη αυτή του κ. Οικονομίδου θα ιδια δαπανη την εξελληνισιν και δημοσιευσιν δημοσιευθη εν προσεχει του περιοδικοϋ φυλ-διαφορων ξένων συγγραμμάτων, ίδιως φιλολογι-
λαδίω. κων, οπως διαθεση ποσον τι προς έξελληνισιν 

και δημοσίευσιν δύο συγγραμμάτων τεχνικών, Συνεδρία της 21 Ιανουαρίου 1899. 
άφορώντων εις την περιγραφήν τών μεθόδων Άνεγνωσθη ή ύπό της συσταθείσης πενταμε-
της οικοδομικής έν τη άρχαιότητι. λοϋς επιτροπής συνταχθείσα έκθεσις περί τοϋ 

Επίσης προέτεινεν οπως ό Σύλλογος άνα- καταλληλοτέρου συστήματος όδοστρωσίας τών 
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'Αθηναϊκών οδών. Παρατίθεται κατωτέρω ή έκ- τρόπου, καθ' ον θά ήδύνατο νά έπιτευχθή ή εφαρμογή 
θεσις αύτη, ής τά συμπεράσματα, τά διατυπω- τοιούτου συστήματος, μετά τάς έν τώ Συλλόγω άμει-
θέντα ύπό τών τεσσάρων μελών τής επιτροπής, φθείσας σκέψεις κατά τήν συζήτησιν τοϋ θέματος τού-
ένός μειονοψηφήσαντος, έγένοντο ομοφώνως του, υποβάλλει τήν εξής εκθεσιν. 
άποδεκτά ύπό τού Συλλόγου. Τά μάλλον έν χρήσει συστήματα όδοστρωσιών είσί 

Άνεγνώσθη έπίσης η συνταχθείσα ύπό της τά έξης : 
συσταθείσης πενταμελούς έπιτροπής έκθεσις Α') Σκιρροστρωσία (empierrement). 
περί τών ύπονόμων τών 'Αθηνών, και κατόπιν Β') Λιθόστρωτα διά πλινθίδων (paves) η διά κα-
ώρίσθη ημέρα προς περαιτέρω συζήτησιν τών ταστρωτήρων (πλακών, dalles) η και ακανόνιστων λί-
έν τή έκθέσει ταύτη. θων η ποταμίων καχλήκων. 

Συνεδρία της 27 'Ιανουαρίου Γ') Ασφαλτόστρωμα. 
Έν δημοσία διαλέξει, είς ην παρέστη και ό Δ́)Ξυλοστρωσία. 

Διευθυντής τών Δημοσίων έργων κ. Βλαχόπου- Ε΄) Σιμεντοστρωσια 
λος, ώμίλησεν ό κ. 'Αθ. Καντάς περι του σιδη- Έκ τών βημάτων τούτων, κατά πλειοψηφίαν, ή 
ροδρόμου Βόλου-Ζαγορας και της έν γένει φρονεϊ οτί τών τριών τελευταίων 
συγκοινωνίας τοϋ Πηλίου. διά τάς 'Αθηνας είνε άπορριπτέα τούς εξης λό-

Συνεδρία της 28 'Ιανουαρίου γους Α )́ 'Ασφαλτοστρωσϊα.Ή δι ασφάλτου στρώσις 
Έξηκολούθησεν ή έπι τής συνταχθείσης έκ- των οδων παρουσιαζει μεν εν ταις πολεσι ψυχρότερων 

θέσεως περι τών 'Αθηναϊκών ύπονόμων συζή- κλιμάτων, εν αίς εφηρμόσθη, πολλά πλεονεκτήματα υπο τησις,καθ' ην πολλοί έλαβον τον λόγον.Ό Σύλ- εποψιν αντοχής, καθαριότητος, ομαλης κυλινδησεως 
λογος ανέβαλε τήν όριστϊκήν έπι τοϋ θέματος των αμαξων και ταχείας κατασκευές, αλλ εν τη πο-
άπόφασιν, όρισθείσης πρός τούτο τής άμέσως λει των Αθηνών, ένθα ή θερμοκρασία κατα τας γενο-
επομένης συνεδρίας. μενας πολυετεΐς του Αστεροσκοπείου Αθηνών μετεω-

Συνέλευσίς της 31 'Ιανουαρίου ρολογικάς παρατηρήσεις, φθάνει ένίοτε 40 βαθμούς 
Ό πρόεδρος τού Συλλόγου, συμφώνως τω έκατονταβάθμου κατά τό θέρος έν σκιά άποδει-

άρθρω 12 τού καταστατικού τού Συλλόγου,άνέ- κνύεται έκ τών προτέρων ασύμφορος και ανεφάρμοστος, 
γνώσε τήν λογοδοσίαν αύτού έπι τών πεπρα- διότι ή άσφαλτος, υπό τοιούτον καύσωνα θά ήλλοιοϋτο 
γμένων κατά τό λήξαν έτος. κατά στερεότητα καΐ οί τροχοί τών αμαξών θά 

Κατά τήν συνέλευσιν ταυτην άπεφασίσθη ή διηυλάκουν τό οδόστρωμα. Την αύτην γνώμην εκφέρει 
προσωρινή συγχώνευσις τού άρχιτεκτονικού και ο Κος Λέων Δουραγκλαι καθηγητής τής έν Παρι-
τμήματος μετά τού μηχανικού και τού τής βιο- σιοις σχολής τών Γεφυροδοποιών δι' επιστολής αυτού 
μηχανικής χημείας μετά τού φυσικομαθημα- απο 24 7βριου 1890 προς τον Νομομηχανικόν κ. 
τικού. Ήλ. Άγγελόπουλον. Πλην τοϋ ανωτέρω λόγου ή 

Έν τέλει ή Συνέλευσις, τή προτάσει τού προςκατασκευήν και έτησίαν συντήρησιν τής άσφαλ-
προέδρου Κ. Κορδέλλα, εξέφρασε τάς εύχαρι- τοστρωσίας απαιτουμένη δαπάνη ήθελε θεωρηθή υπερ-
στίας τού Συλλόγου προς τον διευθυντήν τού βολική. Έν Παρισίοις ή δαπάνη προς κατασκευήν ο-

περιοδικού κ. Ήλ. I. Άγγελόπουλον διά τούς μοιων οδοστρωσιών πάχους 0,05 μ. επί στρώματος 
κόπους, ούς καταβάλλει ύπερ τής έκδόσεως σκιρροκονιάματος έκ σιμέντου 0,15 πάχους ανέρχεται 
αύτού. περίπου εις 21,00 φρ. χρυσά ανά τετ. μετ., ή δ' ετη-

σία συντηρησις άπαιτεΐ δαπάνην περίπου 2 φράγκων 
άνά τετ. μ. . 

Β') Ξυλοστρωσία. Ή ξυλοστρωσία, ή έν πολλή 

Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ Ο Δ Ο Σ Τ Ρ Ω Σ Ι Α Σ Τ Η Σ ΠΟΛΕΩΣ Α Θ Η Ν Ω Ν 
ως το δαπανηρότατον των συστημάτων της οδοστρωσιας. 

Συνταχθείσα ύπο της επι τούτω συσταθεί- 'Απαιτούσα υπόστρωμα έκ σκιρροκονιάματος πάχους 
σης τοΰ Πολυτεχνικου Συλλόγου 0,15 Ελάχιστον, στοιχίζει 25 περίπου φρ. χρυσά άνά 

επιτροπής. 
1 "Ορα Le Climat d'Athenes par Demetrius Egi-

Ή ύπό τοϋ Πολυτεχνικού Συλλογου συσταθείσα ε- nitis σελιδες 66 και 67 
πιτροπή προς υπόδειξιν τοϋ καταλληλοτέρου σύστημα- 2 Voynge d'etude a, Londres Questions de via-
τος όδοστρώσίας, διά τήν πόλιν τών 'Αθηνών και τοϋ bilite 1883 par Μ. Barabant 

μ. τετ. Εις τήν έν Παρισίοις εταιρίαν της κατασκευής αναμφιβόλως θά επέφερε ταχεϊαν τήν καταστροφήν αΰ-
ξυλοστρωσίας και συντηρήσεως ταύτης επί των λεω- τής, άν μή εγκαίρως έπεσκευάζετο ή οδοστρωσία αντί 
φόρων Montmartre, Mandeleine, Capucines καί δαπάνης οϋχι μικράς. 
Italiens η πόλις τών Παρισίων πληρόνει 5,37 φρ. Γ') Σιμεντοστρωσια. Ή διά σιμέντου στρώσις 
χρυσά ανά μ. τετ. ένιαυσίως έπί 18 ετη, διά τε τήν τών οδών,ήτις λίαν επιτυχώς έφηρμόσθηεντε Grenoble 
αρχικήν κατασκευήν καΐ τήν κατά τό χρονικόν τοΰτο και άλλαις πόλεσι μεσημβριναΐς τής Γαλλίας, εινε καί 
διαστημα συντήρησιν. αύτη έκ τών δαπανηροτέρων συστημάτων ώς άπαιτοΰ-

Τό ποσόν τοΰτο σύγκειται 1ον, έκ 2,42 φράγκων σα και υπόστρωμα έκ σκιρροκονιάματος πάχους 0,15— 
χρυσών ανά μέτρον τετραγωνικών ετησίως, διά τό- 0,20. Τό έν 'Αθήναις έκτελεσθέν πείραμα τοιαύτης 
κους και χρεωλύσια τής πρώτης εγκαταστάσεως και όδοστρωσίας έμπροσθεν τής Εθνικής Τραπέζης έπιμε-
2ον έκ φράγκων 2,95 δι έτησίαν συντήρησιν άνά μέ- λώς εκτελεσθεν, άπήτησεν έξαιρέτου ποιότητος υλικά, 
τρον τετραγωνικόν '. Αι δέ γενόμεναι προτάσεις προς έκτέλεσιν εις μέγα-

Έν 'Αθήναις δε έν ταΐς πρό τίνων έτών γενομέναις λειτεραν κλίμακα τοιαύτης έργασίας έν τή πόλει τών 
προτάσεσιν υπό του κ. Pujes προς στρώσιν τών όδών 'Αθηνών δεν έγένοντο άποδεκταί ενεκα τοϋ ΰπερβολικοϋ 
διά ξύλου κατά σύστημα ίδιον επί στρώματος έξ υ- μ. τετραγων. τιμής. 
λης τινός άσφαλτώδους, ην ώνόμαζε pyrociment, ώ- Το ολισθηρον πως άφ΄ ένος έπιφανειας τοιαύτης 
ρίζετο δαπάνη έτησία δραχμών 2,40 άνά μετ. τετ. οδοστρωσίας, ή άπαιτουμένη μεγιστη έπιμέλεια έν τή 
επί δεκαετίαν διά τε τήν κατασκευήν και τήν κατά έκτελέσει και ή άριστης ποιότητος υλικών, μή 
τό χρονικόν τοΰτο διάστημα συντήρησιν. ευρισκομένων έν τώ τόπω, ή δυσχέρεια δ' άφ' έτέρου 

Πλήν όμως τοϋ δαπανηροϋ τοϋ συστήματος τούτου και το δαπανηρόν τής επισκευής, και τής συντηρήσεως, 
υπάρχουσι και άλλοι λόγοι ισχυροί συνηγοροϋντες υπέρ καθΐστώσι το σύστημα τοϋτο δυσεφάρμοστον έν Άθή-
τής άπορρίψεως αύτοΰ· τοιοϋτοι δέ εινε τό άνθυγιεινόν ναις. 
της ξυλοστρωσίας· διότι αυτη μεθ' ολας τάς προφυ-

Εκείνο ομως, το οποίον επιβαλλει δια την πόλιν των λάξεις δι' εμποτισμού τών ξυλων (Η ουσιών αντιση- Αθηνών την απορριψιν των τριων ανωτέρω συστημα-πτικών, άπορροφώσα τάς έν ταΐς οδοις ακαθαρσίας με- των, ήτοι της ασφαλτοστρωσιας, τής ξυλοστρωσιας τασχηματίζεται εις εστίαν μολυσμάτων. Αι γενομε- και τής σιμεντοστρωσίας εινε τοϋτο, οτι συχνη εν Α-ναι έν Λονδίνο) υπο τών υγιεινολόγων παρατηρήσεις θηναις παρίσταται η αναγκη ανασκαφής τοϋ οδοστρω-άπέδειξαν ότι αι συνοικιαι, εν αίς αι οδοί ησαν εστρω- ματος, οτε μεν προς κατασκευήν η επισκευην υπονο-μέναι δια ξύλου υπεφερον έκ μολυσματικών νόσων πολυ μων, οτε δε προς τοποθετησιν σωλήνων αεριοφωτος και πλέον τών άλλων συνοικιών, ών αι οδοί κατά διάφορα 
υδατος. Αλλ επειδη και δια τα τρια ταΰτα συστη-

άλλα συστήματα ησαν έστρωμέναι. 'Αφ' ετέρου ή 
ματα απαιτείται υπόστρωμα εκ σκιρροκονιαματος, ΤΟ 

θερμότης τοϋ κλίματος τών 'Αθηνών ήθελε Βεβαίως 
οποίον καταστρεφόμενον δια της τοιαύτης εκσκαφής α-

προκαλέσει ώς έκ τής διαστολής τών ξύλων ωθήσεις 
παιτει νεαν εντελώς εκάστοτε κατασκευήν, η παραδοχη 

προς τά πεζοδρόμια ικανάς πολύ πιθανόν ή νά άνα-
τούτων αποδεικνυεται εντελώς ασύμφορος, 

τρέψωσι τά κράσπεδα τών πεζοδρομίων ή νά παρα-
μορφώσωσιν αύτήν τήν έπιφάνειαν τής οδοστρωσίας. Δ') Λιθόστρωτον. Έκ τών δύο Υπολειπομένων 
Τοιούτους φόβους έκφράζει και ο κ. Durand Claye έν συστηματων η επιτροπή προκρίνει ώς καταλληλότατον 

τη, επιστολή αύτοϋ τής 24 7βρίου 1890, ην άνω άνε- διά την πόλιν τών Άθηνών και ιδία διά τάς όδούς μεγά-
φέρομεν λης κυκλοφορίας τό οδόστρωμα διά πλακών (καταστρω-

Αί έν Άλεξανδρεία γενόμεναι δοκιμαί τοϋ συστή- τηρων) έπι των οδών έχουσών κλίσιν ούχί άνω-
ματος τής ξυλοστρωσίας πρό τίνων έτών απέδειξαν τέραν των 0,03 και διά πλινθίδων έκ λίθων σκλη-
τοϋτο. Εκτός τής υπερβολικής τιμής τής πρώτης έγ- ρών έκείνα ίδίως τών 'Αθηναϊκών ίδών, ών ή κλί-
καταστάσεως, ήτις έποίκιλλεν έκεΐ άπό 21 εως 27 σις εΐνε 0,03—0,05. Τό ετερον είδος λιθοστρώτου, 
φράγκων άνά τετ. μέτρον, τό σύστημα τοΰτο τής στρώ- το εκ λίθων ακανόνιστων ή ποταμίων καχλήκων, εις 
σεως τών οδών διά ξύλου άπητει συντήρησιν διηνεκή ελαχίστας πόλεις τής Ευρώπης έφαρμοσθέν, δέν πα-
καί επιμελή, διότι κατά τάς λίαν θερμάς ημέρας υπέ- ρουσιαζει πλεονεκτήματα ένθαρρύνοντα εις παραδοχήν 
κειτο εις κύρτωσιν η έξόγκωσιν (renflement) τής έ- αύτου. Έκτος του άρκούντως δαπανηροϋ τοϋ τοιούτου 
πιφανείας, τρεις μόλις μήνας μετά τήν άποπεράτωσιν η έπ αυτου' κυκλοφορία τών πεζών και 
τής κατασκευής· ή άλλοίωσις δ' αύτη τής επιφανείας τών αμαξων είνε λιαν δυσάρεστος, τό δέ οδόστρωμα δεν καθαρίζεται ή λίαν ατελώς. Επιτροπή έν Μιλάνω 

1 Voyage d etude a Londres. Questions de via συστασα πρός έξεύρεσιν τοϋ καταλληλότερου συστήμα-
bilite. (1883) par Μ Barabant. τος όδοστρωσίας κατεδίκασε τάς διά ποταμίων ή άκα· 



νονιστων λίθων όδοστρωσίας, τάς έν χρήσει έν τη πό- Ε') Σκιρροστρωσία. Ή έπιτροπή έν τούτοις 
λει ταύτη από τοϋ 1810, ώς φαίνεται έν τή δημο- φρονεί ότι κατά τό χρονικόν διάστημα τής λιθοστρώσεως 
σιευθείση έκθέσει έν τώ περιοδικώ «II Polytecnico» τών Αθηναϊκών όδών διά τοιούτου συστήματος, επιβάλ-
τοΰ Ιουνίου καί 'Ιουλίου τοϋ 1898, διότι ή αύξησις λεται ή μεθοδική έφαρμογή τών σκιρροστρωσιών, ώς εν 
τής κυκλοφορίας, ή έγκατάστασις τροχιοδρόμων και ή ταϊς Εύρωπαϊκαις πόλεσιν άπό πλείστων έτών έφαρμόζε-
τοποθέτησις υδραγωγών σωλήνων, σωλήνων άεριόφω- ται επιτυχώς. Αί σκιρροστρωσίαι, εινε γνωστόν ότι, α-
τός, και ηλεκτρικών συρμάτων, ήλλοίωσε κατά πολύ παιτοΰσιν έπιμελή πάνυ καί κατά σύστημα ώρισμένον 
τους αρχικούς ορούς, οίτινες επέτρεψαν έν τή πόλει ταΐ- έφαρμογήν, τοϋθ' όπερ δεν έγένετο μέχρι τοϋδε ού μό-
τη τοιαύτην κατασκευήν. νον έν τή κυρίως κατασκευή, αλλ' ιδίως κατά τήν συν-

Διά ταϋτα λοιπόν, μετά βεβαιότητος επιτυχίας δύ- τήρησιν τών 'Αθηναϊκών όδών. Διά τής χρήσεως σκίρ-
ναται νά έφαρμοσθή ώς καταλληλότατον διά τό κλί- ρων έκ λίθων σκληρών, τής έπιμελοϋς κυλινδρώσεως, 
μα ήμών, τό διά πλινθίδων καί πρωτίστως τό σύστη- τής μεθοδικής συντηρήσεως καί τοϋ ένδελεχοΰς κατα-
μα διά πλακών (καταστρωτήρων), είτε έκ σκληρών βρέγματος, εστω καΐ διά θαλασσίου έν ανάγκη ΰδατος, 
πετρωμάτων Ελληνικών, τά όποια έπί τούτω συνιστά- τοϋ όποιου τά συστατικά συντελοϋσι μάλιστα εις τήν 
μένη έπιτροπή ήθελεν υπόδειξη ώς κατάλληλα, είτε έκ καλην διατήρησιν τοϋ καταστρώματος, ηθελεν άποκτη-
λάβας, ώς έγένετο έν Κατάνη, Μεσσήνη, Νεαπόλει, σει άσφαλώς ή πόλις τών 'Αθηνών όδούς πολλώ κάλ-

Παλέρμω, Λιβόρνω, Τεργέστη, Σμύρνη, Άλεξανδρεία λιον έστρωμένας ή νϋν, καί τοΰτο, άνευ ουσιώδους αύ-
καί άλλαις πόλεσιν. Έν τη τελευταία πόλει ήρξα- ξησεως τών σχετικών δαπανών. Ή χρησιμοποίησις 
το τοποθέτησις καταστρωτήρων έν ταΐς όδοΐς από του πλακίτου λίθου, όμοιου πρός τόν πρό τίνων έτών προ-
1869· μέχρι δέ τοϋ 1888 είχον τοποθετηθη 550,000 μηθευθέντα υπό τοΰ Δημοσίου χάριν δοκιμές, ή άλλου 
μ. τ. όδοστρωσίας, δι' ην τό δαπανηθέν ποσόν διά τε τινός σκληροΰ λίθου άναμφισβητήτως ήθελε κατά πολύ 
τήν κατασκευήν καί τήν συντήρησιν ανήλθε κατά τό έλαττώσει τάς δαπάνας τής συντηρήσεως καί τόν πα-
διάστημα τών 19 τούτων έτών εις 1,25 φρ. χρυσά ραγόμενον κονιορτόν καί πηλόν. Ή μικρά προμήθεια 
κατά μέσον όρον έτησίως καί άνά μ. τετραγωνικόν. σκίρρων, ή γενομένη υπό τοΰ Δημοσίου, χάριν πειρα-

Τοιοϋτον ποσόν, συγκριτικώς μικρόν, δύναται νά δαπα- μάτων κατά τό έτος 1880 πλακίτου λίθου έξ 28 μό· 
νηθη, πρωτίστως δέ διά τάς μεγάλης κυκλοφορίας όδούς. νον μέτρων κυβικών έκ Λαυρείου έστοίχισε πρός 18 δρ. 

Αί πλάκες αύται (καταστρωτήρες) έχουσαι μέσον εκαστον κυβικόν μέτρον. Εινε όμως βέβαιον, ότι ή με-
πάχος 0,15 μήκος δέ καί πλάτος 0,40—0,60 τοπο- θοδική δια μηχανικής θραύσεως τών σκίρρων έκμετάλ-
θετοΰνται έπί στρώματος άμμου πάχους 0,10—0, 15. λευσις τοΰ λατομείου τούτου καί ή τακτική προμήθεια 
Τοιαύτη δέ τοποθέτησις έπιτρέπει, άνευ ουδεμιάς φθοράς μεγάλης ποσότητος τοιούτου λίθου υπό τε τοΰ Δημο-
η δαπάνης μεγάλης, τήν μετατόπισιν τών καταστρω- σίου και του Δημου διά τας 'Αθηναϊκάς όδούς θά η-
τήρων, τήν έκσκαφήν τοΰ υποστρώματος είτε πρός λάττουν ούσιωδώς τήν άνά μ. κυβικόν τιμήν αύτών. 

κατασκευήν υπονόμων είτε πρός τοποθέτησιν σωλήνων Τό σύστημα λοιπόν τοΰτο τής σκιρροστρωσίας ουτω 
καί τήν κανονικήν κατόπιν άνατοποθέτησιν αυτών. τροποποιούμενον, έπιμελώς δέ έφαρμοζόμενον, ή έπι-

Προτάσεις πρός τοποθέτησιν τοιούτοιν πλακών (κα- τροπή προτείνει ώς κατάλληλον διά τάς 'Αθηναϊκάς ό-
ταστρωτήρων) έπί τών 'Αθηναϊκών όδών έγένοντο τώ δούς μέχρι τής πλήρους λιθοστρώσεως αύτών. Έπί τών 
Δήμω 'Αθηναίων κατά τό έτος 1888· αί προτάσεις όδών, ών ή κλίσις υπερβαίνει τά 0,05 άνά μέτρον, έ-
αύται συνοψίζονται έν τοις εξής : πιβάλλεται ή σκιρροστρωσία μονίμως. 

α') Ύποχρέωσις έπί δεκαετίαν όδοστρώσεως διά πλα- Πόροι.'Η έπιφάνεια τών όδών τής πόλεως Άθη-
κών (καταστρωτήρων) 35,000 μ. τετ. ετησίως. νών εινε αρκούντως μεγάλη,ανερχομένη εις 350.000 πε-

β') Πληρωμή υπό τοϋ Δήμου 2,50 φράγκων χρυσών ρίπου μ. τετ. οί δέ πόροι τοΰ Δήμου'Αθηναίων,οί προωρι-
έτησίως άνά μέτρον τετραγωνικόν διά τε τήν κατα- σμένοι διά τάς όδοστρωσίας τών 'Αθηνών, είσίν εντελώς 
σκευήν καί τήν έπί δεκαετιαν συντήρησιν. ανεπαρκείς ού μόνον διά τήν κατασκευήν λιθοστρω-

γ') 'Ανάληψις τής κατασκευής μόνον τοΰ λιθοστρώ- σιας αλλά καί δι' αυτήν τήν συντήρησιν τών ύπαρχου-
του, άνευ ουδεμιάς υποχρεώσεως πρός συντήρησιν, αντί σων όδών. Διότι ή λιθόστρωσις καί τοΰ ήμίσεος άκό-
18,50 φρ., χρυσών άνά μ τετραγωνικόν. μή της ανω έπιφανείας τών όδών τής πόλεως θέλει ά-

Εΐνε όμως καταφανές ότι έάν όρισθη μεγαλείτερον παιτήσει δαπάνην τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων 
της δεκαετίας χρονικόν διάστημα, ή άνά μ. τετ. δα- δραχμών, τοιοΰτον δέ ποσόν εινε αδύνατον νά δια-
πάνη πρός κατασκευήν άμα καί συντήρησιν τών λιθο- θεση ό Δήμος, έστω καί άν επρόκειτο νά πληρωθή 
στρώτων εσται μικροτέρα καί επομένως οί όροι τοι- τουτο εν διαστήματι μιας εικοσαετίας, 
αύτης εργοδοσίας θά ωσι μάλλον ευνοϊκοί. Ή έπιτροπή φρονεί ότι ή λιθόστρωσις τών 'Αθήναι-
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κών όδών διά πλακών (καταστρωτήρων) δύναται νά μοκρασίαν 60° C, τότε είμεθα βέβαιοι οτι δέν δίατρέ-· 
έπιτευχθή καταλογιζομένης τής δαπάνης πρός κατα- χομεν κανένα κίνδυνον τήξεως αυτής κατά τάς θερμάς 
σκευήν αύτών τοις παροδίοις, τής δέ συντηρήσεως τώ ημέρας τοΰ θέρους. "Οσον δ' άφορα τό ζήτημα τής δα-
Δήμω διά τάς δημοτικας καί τώ Δημοσιω διά τάς δη- πάνης έστωσαν τά εξής : 
μοσίας οδούς. Ή άσφαλτοστρωσία συνισταμένη έκ στρώματος πε-

Συμπέρασμα τροκονιάματος έκ σιμέντου πάχους 15—20 εκατ. καί 
έτέρου έκ πεπιεσμένης άσφαλτοκόνεως (asphalte com-

Η Επιτροπή λοιπον εν συμπερασματι προτείνει δια prime) πάχους 5 εκατ. απαιτεί δαπανην εγκαταστα-
την στρώσιν τών Αθηναϊκών οδών τά εξής: σεωςεν μεν Παρισιοις εκ φρ.χρ. 21 περίπου κατα τετρ. 

α ) Διά τάς οδους τάς έχούσας κλίσιν κατωτέραν τών μέτρον, εν Λονδινω εκ φρ.χρ. 20 περίπου και εν Βερολι-
0,03 κατα μέτρον την πλακόστρωσιν (dallaege). νω εκ φρ. χρ. 19 περίπου. Ας λαβωμεν ως μέσον ορον 

β ) Δια τας οδους τας εχουσας κλίσιν άπό 0,03— φρ. χρ. 20 κατα τετραγ. μετρον. 
0,05 την διά πλινθιδων λιθόστρωσιν (pavage)· Αν ημεις αντι του εκ σιμεντου πετροκονιαματος 

γ ) Δια τας οδούς τας έχουσας κλίσιν άνωτεραν των καμωμεν χρήσιν τοιουτου εκ θηραϊκοκονιας, τοτε ή ανω 
0,05 την σκιρρόστρωσιν διά σκληρών λίθων. τιμη θα κατελθη κατα φρ. χρ. 3 τουλάχιστον και ου-

δ') Ή δαπάνη τής μέν κατασκευής νά έπιβαρύνη τως η δαπανη τής ασφαλτοστρωσιας παρ ημιν ούδέπο-
τους παροδιους ιδιοκτητας, τής δε συντηρήσεως το Δη- τε θα ανελθη πλέον τών φρ. χρ. 17,00, ενώ, ώς έν τή 
μοσιον και τον Δήμον. εκθεσει αναφερεται, ή δια την πλακόστρωσιν δαπανη 

Εν'Αθήναις τη 15 'Ιανουαρίου 1899. θά άνέλθη εις φρ. χρ. 18.50 κατα τετραγ. μέτρον. 

Α . ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ Αρα η πρώτη έγκαταστασις τής άσφαλτοστρωσίας ή-
Ι. ΜΛΡΚΟΠΟΥΛΟΣ θελεν εισθαι παρ΄ ήμιν κατά τι εύθηνυτέρα τής πλακο-

στρώσεως. 'Αλλά καί έκ τίνος πινακος δημοσιευθέντος 
Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ έν τώ Rheinhard's Ingenieur kalender 1885 σελ. 

Η . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
233 περι τής εν Λονδινω δαπανηςτών διαφόρων συ-
στημάτων όδοστρωσίας κατόπιν πολυχρονίου πείρας 

Μή συμμεριζόμενος τάς ιδέας τών λοιπών μελών τής εξάγεται ότι ή κατα τετρ. μέτρον έτησία δαπάνη διά τε 
έπιτροπής μόνον ώς πρός τήν χρήσιν τής ασφάλτου, την κατασκευήν καί συντήρησιν τής μεν λιθοστρώσεως 
λαμβάνω τήν τιμήν νά εκθέσω ώδε τήν έμήν γνώμην : 

δια γρανιτου ανέρχεται εις.......................φρ. χρ' 2,35 
Τό μόνον μειονέκτημα, οπερ ή άνω έκθεσις άποδίδει τ ης άσφαλτοστρωσίας................ » 2,16 

εις την άσφαλτον, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζει τά σπου- καί τής ξυλοστρωσίας ........ » 3,92 
δαια πλεονεκτήματα αύτής, είνε τό τής εύκολου τή- Καί εκ τούτου αποδεικνύεται οτι ή άσφαλτοστρωσία ξεως αυτής. ειναι. σχετικώς πολυ ευθηνοτερα των άλλων συστημάτων 

'Αλλά κατά μεν τόν Leon Malo, μηχανικόν τών καθ΄ οσον καί ή διάρκεια αύτής είναι μεγαλειτέρα. 
μεσημβρινών σιδηροδρόμων τής Γαλλίας, ή άσφαλτος Έκ του αυτου πινακος εμφαίνεται οτι και οί 
είνε «infusible au soleil le plus ardent» (ίδε 

ίπποι ελισθαίνουσι συχνότερον επι του λιθοστρώτου ή 
Annales des Ponts et Chaussees 1861 σελ. 82). επί τής άσφάλτου. "Ινα μη όμως άντικρούση τις ότι ό ρηθείς μηχα- Επί τών άνωτέρω λοιπών βασιζόμενος συμπεραίνω 
νικός ομιλών περί ήλιου είχεν υπ' όψει του τόν ήλιον οτι διά τάς οδους τάς έχουσας μεγάλην κυκλοφορίαν και 
τής Γαλλίας, έχομεν καί τήν περί άσφάλτου νεωτάτην κλισιν ουχί άνωτεραν τών 1 1/2 % δέον νά 
μελέτην τοΰ Ίταλοΰ μηχανικοΰ C· Morbelli, έν ή ά- η ασφαλτος, δια τας έχουσας κλίσιν μέχρι 3 % η πλα-
ναφέρει ότι ή άσφαλτος τήκεται όταν έκτεθή εις θερ- κοστρωσις και δια τας λοιπας σκιρροστρωσις εκ σκλη-
μοκρασίαν 50—60° C- Ή θερμοκρασία δέν δίδεται ρών υλικών άποκλεομένου τοΰ Τιτανολίθου. Κατά τα 
ώρισμένως, διότι ή τήξις εξαρτάται έκ τής συστάσεως λοιπά συμφωνώ προς τά έν τη εκθεσει άναγραφόμενα. 
τής άσφάλτου. "Οσον πτωχοτέρα είνε εϊς κατράμιον Τη 24 Ιανουαρίου 1899. (bitume) τοσον υψηλότερον κειται ο βαθμός τής τή-
ξεώς της. I . Α . ΙΣΗΓΟΝΗΣ 

Έν 'Αθήναις, ώς γνωστόν, ή ανωτάτη θερμοκρασία 
υπό σκιάν ανέρχεται εις 40° C- Ή δέ θερμοκρασία 
τών εις τόν ήλιον εκτεθειμένων άντικειμένων ανέρχεται Ο Σύλλογος ομοφώνως απεδέχθη έν τή συνεδρία 
κατά τό είδος αύτών εις 50—55° C- 'Αν λοιπόν έν αυτου της 16 'Ιανουαρίου τήν υπό τής πλειοψηφίας 
'Αθήναις κάμωμεν χρήσιν άσφάλτου περιεχούσης μόνον της επιτροπής ώς άνω διατυπωθεισαν γνώμην. 

6 % κατραμίου (bitume), της ή τήξις άρχεται εις θερ-
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»έκδίδωσιν εις τό Φαληρικόν, χειμαρρώδης τό ση παρ' αύτοΰ τον λόγον, δν ό ρήτωρ Λυσίας άπήγ-
»πλέον, θέρους δέ μειοΰται τελείως. "Εστί δέ γειλεν έν τω οίκω τοΰ Έπικράτους. 
»τοιούτος μάλλον ό Ιλισσός. έκ θάτέρου μέρους Τρέπονται καί οί δύο πρός τον Ίλισσόν, όπου 

»τοΰ άστεως ρέων είς τήν αυτήν παραλίαν έκ τών καθαρά, λέγει ό Φαιδρός, καί διαφανή ήσαν τά ύ-
»ύπέρ τής Άγρας 1 καί τοϋ Λυκείου 2 μερών3. » δάτια,καί έκεί παρά τήν οχθην αυτών ύπό ύψηλο-

Ό δέ Παυσανίας τά εξής περί τών χειμάρρων τάτην πλάτανον, όπου ην σ ιά (διότι ήτο θέρος) 
τών 'Αθηνών γράφει : «Ποταμοί δ΄ 'Αθηναίοις καί πνεύμα μέτριον, κάθηνται έπι τής χλόης, ίνα 

»ρέουσιν Είλισσός τε καί Ήριδανώ τώ Κελτικώ άναγνώση ό Φαΐδεος τώ Σωκράτη τόν περί έρωτος 
» κατά τά αυτά όνομα έχων, έκδιδούς εις τον Εί- λόγον τοΰ Λυσίου. 

«λισσόν. Ό δέ Είλισσός έστιν ούτος, ένθα παιζου- Έκεί λοιπόν καθήμενος ύμνησεν ό Σωκράτης 
»σαν Ώρείθϋιαν ύπό ανέμου Βορέου φασίν άρπα- τήν ύπό τήν πλάτανον άναβλύζουσαν πηγήν. 
»σθήναι καί συνοικεΐν Ώρειθυία Βορέαν...Έθέλουσι Μά τήν "Ηραν, λέγει, ώραιοτάτη εινε ή θέσις 
»δέ 'Αθηναίοι καί άλλων θεών ιερόν είναι τόν Εί- αύτη· ή τε πλάτανος είνε άμφιλαφής καί ύψη-
«λισσόν καί Μουσών βωμός έπ' αύτώ έστιν εί- λή καί τοΰ άγνου τό ύψος καί τό σύσκιον πάγ-
«λισσιάδων. Δείκνυται δέ καί ενθα Πελοποννή- καλόν, άνθεϊ ώσεί διά νά παρέχη τόν τόπον εύω-
»σιοι Κόδρον τόν Μελάνθου βασιλεύοντα 'Αθη- δέστατον. 'Αλλά καί ή χαριεστάτη αΰτη πηγή 
»ναίων κτείνουσι. Διαβάσι δέ τον Είλισσόν χω- ρεει ύπό τήν πλάτανον μάλα ψυχρόν ύδωρ, ώς 
»ρίον "Αγρα καλούμενον καί ναός 'Αγροτέρας διά τών ποδών τεκμαιρόμεθα. 
»έστίν 'Αρτέμιδος...'» Παρά τάς οχθας τών χειμάρρων ύπήρχον άγάλ-

Έκτός τών χειμάρρων τούτων, αί 'Αθήναι ματα και βωμοι και αναθήματα. Τοΰτο καί ό 
κατά τήν Έλληνικήν έποχήν πηγάς βεβαίως πολ- Πλάτων έν Φαίδρω καί ό Παυσανίας καί 
λάς δέν ειχον. Έν τώ Πλουτάρχω εύρίσκομεν άλλοι συγγραφείς μαρτυροΰσι. Ταΰτα δέ πάντα 
περί τούτου τά εξής : την υπαρξιν πηγών από παλαιοτάτων χρόνων 

ύπεδεικνυον. «Προς υδωρ ουτε ποταμοις, ουτε λιμναις τισιν 
ούτ' άφθόνοις πηγαις ή χώρα διαρκής5». ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ό δε Δίων ό Χρυσόστομος γράφει : «Τήν ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 
μέν γαρ Άττικήν μήτε ορη μεγάλα εχειν μήτε Περί τής τοπογραφίας τών χειμάρρων τών Ά -
ποταμούς διαρρέοντας... είναι γάρ τήν χώραν ά- θηνών κατά τούς αρχαίους χρόνους έξ όσων γνω-
ραιάν καί τόν αέρα κοΰφον, ώς μήτε υεσθαι πολ- ριζομεν έξ άρχαίων συγγραφέων καί ιδίως έκ τοΰ 
λάκις μήτε ύπομένειν τό γιγνόμενον ύδωρ6 ». χωρίου τοΰ Στράβωνος το όποιον άνωτέρω πα-

Οί χείμαρροι έν τούτοις δέν ήσαν, φαίνεται,κατά ρέθεσα, δυνάμεθα μετά τίνος βεβαιότητος νά διισχυ-
τήν έποχήν ταύτην έντελώς άπεξηραμμένοι. ρισθώμεν ότι ό Ίλισσός δέν έχύνετο εις τόν Κηφισ-

Ό Πλάτων έν τώ Κριτία αύτοΰ είδομεν οτι σον αλλ' εντός ιδίας κοίτης ρέων έξέδιδεν εις τήν 
ομιλεί περί ιερών σωζομένων έτι κατά τήν έπο- Φαληρικήν θάλασσαν, είς άλλο σημεΐον, άριστερό-
χήν αύτοΰ, έπϊ ταΐς πρότερον ουσιαις πηγαΐς. τερα τής έκβολής τοΰ Κηφισσοΰ. Είς τήν αυτήν 
'Αλλά καί έν τώ Φαίδρω αύτοΰ όμιλεΐ περί πη- παραλίαν,λέγει ό Στράβων, ερρεεν ό Ίλισσός, τοΰ 
γης,ήτις ερρεε παρά τό Στάδιον πλησίον τοΰ Ίλισ- Κηφισσοΰ διερχομένου διά μέσου τών μακρών τει-
σοϋ. χων, και χυνομένου εις Φάληρον. 'Αν ό Ίλισσός 

Ο γέρων Σωκράτης ανυπόδητος, ώς τό σύνη- έξέδιδεν εντός τοΰ Κηφισσοΰ, πρό τής έκροής αύ-
θες, εξέρχεται τών τειχών τοΰ άστεως μετά τοΰ τοΰ είς τήν θάλασσαν, ό συγγραφεύς ήθελε τό 
Φαίδρου,μεγάλην αϊσθανόμενος έπιθυμίαν ν' άκού- καθορίσει, ώς έπραξε τοΰτο ό Παυσανίας, όμιλών 

περί τοΰ Ηριδανοΰ,τοΰ εκδίδοντος είς τόν Ίλισσόν. 
1 Παρά το Παναθηναϊκά Στάδιον. Ώς πρός τήν τοπογραφίαν τοΰ Ήριδανοΰ, ύ-
2 Νοτίως τοϋ Λυκαβηττού παρά τοΰς πρόποδας αύτοΰ. πάρχουσι διαφωνίαι μεταξύ τών αρχαιολόγων. Ό 
3 Στράβων. IX. 24. μέν Κούρτιος τοποθετεί τοΰτον αριστερά τοΰ Ίλισ-
4 Παυσαν. 'Αττιχ. 19.6 
5 Πλουτάρχου Σόλων. 23. σου κατερχομενον εκ τής Καισαριανής, άλλοι δε-
6 Δίωνος Χρυσοστόμου 6. 2. ξια τοΰ Ίλισσοΰ, ό δέ κ. Δαΐρπφελδ, έν δημοσιευ-
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Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ω Ν του άποψιλωθέντος εδαφους, άλλ΄ υπο υης γης συ-νελεγετο καί έναπεταμιευετο έν τοις κολποις αυ-
Ε Ν Τ Ω Λ Ε Κ Α Ν Ο Π Ε Δ Ι Ω Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν τής ,ούτω δέ παρείχοντο έν τοις άργιλωδεσι στεγα-

ΥΠΟ νοΐς στρώμασιν άφθονα νάματα κρηνων και ποτα-
Η Λ Ι Α I . Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ μών, ώς άποδεικνύουσι τά έπι ταΐς πρότερον ου-

N O M O M H X A N I K Ο Υ σαις πηγαΐς σωζόμενα ετι ιερά. Ούτω μέν ειχεν 
Διαλεξις γενομενη έν δημοσία συνεδρια της 9 Δεκεμ- εκ φύσωςή χώρα καί διεκεκόσμητο ύπό γεωργών 

βρίου 1898. άληθινών μεν, φιλοκάλων, δε και εϋφυών. γήν 
δέ άρίστην και ύδωρ άφθονώτατον εχόντων και 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ύπέρ τής γης ώρας μετριωτατα κεκραμένας. 
Εις τόν Πλάτωνα όφείλομεν ζωηράν εικόνα καί Η δέ πόλις τών 'Αθηνών εύρίσκετο ώς έξης έν 

επιστημονικώς πιθανήν της γεωλογικής καταστά- τω τοτε χρονω κατωκημένης 
σεως τών 'Αθηνών καί της 'Αττικής 9 χιλιάδας Έν πρώτοις η 'Ακρόπολις ειχε τότε ουχί ώς 
όλας έτών πρό τής έποχής αύτοΰ καί. κατά τήν έ- τα νυν εχει.Εντος μιας νυκτός βροχή φοβερά 
ποχήν έτι αύτοΰ τοΰ συγγραφέως. μετα σεισμοϋ κατέφαγε τό περιβάλλον ταύτην χώ-

Έν τω Κριτία ό Πλάτων ομιλών περί τοϋ πο- μα και συμπαρέσυρε τοΰτο πλήμμυρα, τρίτη αύτη 
λέμου, όν πρό 9000 έτών κατηγαγον αί 'Αθήναι προς της καταστροφής έπ· Δευκαλίωνος, 
νικηφόροι, κατά Αίγυπτιακήν παράδοσιν, πρός τούς Το πριν η 'Ακρόπολις ήτο μεγαλειτέρα, φθά-
βασιλεϊς τής 'Ατλαντίδος νήσου, περιγράφει τήν νουσα μεχρι τοϋ Ηριδανού καί τοΰ Ίλισσοΰ καί 
κατά τούς μεμακρυσμένους εκείνους χρόνους κα- συμπεριλαμβάνουσα τήν Πνύκα, τόν δέ Λυκα-
τάστασιν τής 'Αττικής. Ή χώρα ήμών, λέγει, βηττον εχουσα ώς όριον αντικρύ τής Πνυκός. Γεώ-
έξετείνετο τότε, άφ' ενός μέν μέχρι τοΰ Ίσθμοΰ, δης δ'ήν πασα και, πλην ολίγων, επίπεδος άνω-
καί άφ' έτέρου μέχρι τοΰ Κιθαιρώνος καί τής Πάρ- θεν. Κατωχεϊτο δέ τά μέν εξωθεν, ύπ' αύτά τά πλά-
νηθος, οπόθεν κατήρχετο εχουσα τήν Ώρωπίαν έν για τών δημιουργών καί τών γεωργών, 
δεξιά, καί έν αριστερά προς τήν θάλασσαν τόν τά δ' έπάνω μάχιμον ,μονον γένος,περί τό ίερόν 
Άσωπόν. Ητο αύτη τόσον εύφορος καί ευκαρπος, τοϋ 'Ηφαίστου καί τής 'Αθηνάς, 
ώστε ήρκει τρέφειν στρατόπεδον πολυ των πε- Αι βροχαί λοιπόν αί μεγάλαι καί αί πλήμμυ-
ριοίκων ραι απο παναρχαιοτάτων χρόνων αναφέρονται έν 

'Ολόκληρος ή 'Αττική αύτη μακρά, από της τω λεκανοπεδίω τών 'Αθηνών καί μεγάλαι ύπήρ-
άλλης ηπείρου προτείνονσα είς τό πέλαγος, ξαν, κατά τήν διήγησιν τοϋ Πλάτωνος, αί έξ αύ-
oιov άκρα εκείτο, ή δέ περιβάλουσα αύτήν θά- τών έδαφικαί μεταβολαί. Τό ζήτημα τό καθαρώς 
λασσα ήτο βαθύτατη, ή μάλλον κατά τήν φρά- γεωλογικόν καί τό τοϋ μετασχηματισμού τοΰ έ-
σιν τοϋ Πλάτωνος, τό της θαλαττης άγγεΐον δαφους ενεκα πλημμυρών εινε δυσχεροΰς βεβαίως 

περϊ αν την ετύγχανε παν άγχιβαθες ον. έπιλύσεως· αλλ' έξ όσων γνωρίζομεν σήμερον έκ 
Οί γενόμενοι όμως έν τοις έννεακισχιλίοις ετεσι διαφόρων νέων επιστημονικών συγγραμμάτων καί 

πολλοί και μεγάλοι κατακλυσμοί έπέφερον μεγά- ερευνών, ή θεωρία αύτη τοΰ σχηματισμού τοΰ λε-
λας καταστροφάς· ή γή άποσπασθείσα έκ τών ύ- κανοπεδίου τής 'Αττικής δέν φαίνεται αστήρικτος 
ψηλών ύπό τών ύδάτων, δέν έπέχωσεν άλλα έδάφη ούδ΄ απορριπτέα. 
διά τοϋ παρασυρθέντος χώματος, αλλ' ήφανίσθη, Μετά τήν περίοδον ταύτην τήν προϊστορικήν 
κύκλω περιρρέουσα, εις τό βάθος τής θαλάσσης. τής 'Αττικής, ή αρχαία ελληνική έποχή δέν φαί-

Πρίν ή έπέλθη ή καταστροφή αύτη, τά όρη ήμών νεται νά διέφερε πολύ τής σημερινής, ύπό τήν ε-
εΐχον γηλόφους ύψηλούς καί πεδία πλήρη γης πιεί- ποψιν τών διαρρεόντων τό λεκανοπέδιον ύδάτων. 
ρας καί άφθονος ήτο ή έπί τών ορέων ξυλεία,ών καί Ό Στράβων περί τούτων γράφει τά εξής: «Πο-
νϋν ετι,λέγει ό Πλάτων, φανερά ύπάρχουσι τεκμή- ταμοί δ'εϊσίν ό μέν Κηφισσός έκ Τρινεμέων' τάς 
ρια.Ύπήρχον ώσαύτως πολλά ήμερα ύψηλά δένδρα »αρχάς εχων, ρέων δέ διά τοΰ πεδίου, έφ' ού καί ή 
καί βοσκαί. Τό ύδωρ τών βροχών, όπερ ό Ζεύς κατ' »Γέφυρα καί οί Γεφυρισταί, διά δέ τών σκελών τών 
ετος ερριπτε, δέν άπώλλυτο εις τήν θάλασσαν, ώς , »άπο τοΰ "Αστεως εις τόν Πειραιά καθηκόντων, 

σήμερον, (έξακολουθεΐ λέγων ό Πλάτων), ρέον διά 1 Τρινεμεία 'Αττικής δήμος τής Κεκροπίδος φυλής. 
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θείση ύπ' αύτοΰ ανακοινώσει περί τοΰ θέματος, α') Το τών 'Αθηνών, καθοριζόμενον έκ τής σει-
τοποθετεΐ τόν Ήριδανόν πρός βορράν τής Ακρο- ράς τών όρέων Πεντελικοΰ καΐ Υμηττοϋ άφ'έ-
πόλεως, ρέοντα από τών νοτίων ύπωρειών τοΰ Λυ- νός, Πάρνηθος και Κορυδαλοΰ άφ' ετέρου. Η εκ-
καβηττοΰ και έκδίδοντα είς τόν Ίλισσόν, παρά τασις τής λεκάνης ταύτης άνέρχεται περίπου είς 
τήν νΰν όδον Πειραιώς. 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Κατά τάς γενομένας άνασκαφάς έν τώ Διπύλω β) Τό λεκανοπέδιον τών Μεσογείων, μεταξύ 
εύρέθη τό στόμιον μεγάλης ύπονόμου, ής ή ύπαρ- τοΰ Πεντελικοΰ καί τοΰ Ύμηττοΰ καί τών όροσει-
ξις έβεβαιώθη είς πολλά άλλα μέρη τής πόλεως, ρών τοΰ Λαυρείου. 

Ή ύπόνομος αύτη έχουσα πλάτος 4μ,20, κα- Έχει δέ καί άλλας 2 λεκάνας μικράς, τήν 
ταλαμβάνει τήν χαμηλοτέραν θέσιν τής πεδιάδος, τοΰ θριασίου πεδίου (Έλευσινος) καί την τοΰ Μα-
διήκει. δέ διά μέσου τής αρχαίας πόλεως καί τής ραθώνος. 
σημερινής.Ό κ. Δαίρπφελδ ισχυρίζεται ότι πρό τής 'Ημάς, έν τώ ζητήματι τών πλημμυρών, έν-
άνοικοδομήσεως τής άρχαίας πόλεως ύπήρχεν έκεΐ διαφέρει τό τών Αθηνών λεκανοπέδιον. 
ρύαξ φυσικός, έφ' ού κατόπιν έκτίσθη ή ύπόνομος Τοΰτο κείται ολίγον πρός νότον τοΰ κέντρου 
καί ότι ό ρύαξ ούτος εινε ό 'Ηριδανός. τής πεδιάδος, εις άπόστασιν 5 περίπου χιλιομέ-

Περι τών πλημμυρών κατά τούς αρχαίους χρό- τρων της Φαληρικής θαλάσσης καί είς μέσον ύ-
νους όλίγα θετικά γνωρίζομεν,ιδίως όσον άφορα εις ψος άνω ταύτης 70 περίπου μέτρων, 
τάς έξ αύτών προερχομένας ζημίας, άλλα δυνά- Ή νέα πόλις εύρίσκεται μεταξύ τών λόφων 
μέθα καί έκ τών ολίγων τούτων νά παραδεχθώμεν Άγχέσμου (Τουρκοβοΰνι) 338 μέτρα άνω θαλάσ-
ότι οί αρχαίοι μετά πολύ μεγαλειτέρας προσοχής σης Λυκαβηττου 277 μέτρα, Άκροπόλεως 156 
καί έπιμελείας είχον κανονίσει τά τής ροής τών μέτρα, Μουσείου 147 μέτρα, τών Νυμφών 104 
ύδάτων έν τώ λεκανοπεδιω τής 'Αττικής, ή οί σή- μέτρα, Κολωνου 56 μέτρα. 
μερον διότι θά ίδωμεν εύθύς αμέσως πώς τό ζήτη- Τά περιβάλλοντα δέ τάς 'Αθήνας όρη είσίν· ό 
μα τοΰτο εχει κανονισθή από έτών καί κατά τίνα Υμηττός(1027μ.) τό Πεντελικόν(1108μ.)ή Πάρ-
ποτέ τρόπον εχουσι σήμερον τά τών 'Αθηναϊκών νης (1413μ) καί ό Κορυδαλός (407μ.). 
χειμάρρων. Ή έξέτασις αύτη καί μόνη θέλει δι- Κατά τόν Lepsius ή γεωλογική σύστασις τής 
καιώσει τήν γνώμην ταύτην, ότι δηλαδή οί άρ- Αττικής αποτελείται : 
χαΐοι κατέβαλλον βεβαίως μείζονα ήμών τών νεω- α") έκ της πρωτογενοΰς διαπλάσεως, (terrain 
τέρων έπιμέλειαν πρός κανονισμόν τών χειμάρρων, primitif). 

Είδομεν έν τούτοις ανωτέρω ότι, κατά μεγά- β) του κρητιδικοΰ (terrain cretace). 
λην πιθανότητα, αί κοΐται τών δύο χειμάρρων ήσαν γ) τών τριτογενών διαπλάσεων (terrain ter-
κεχωρισμέναι, άπολήγουσαι εις δύο διάφορα ση- tiaire). 
μεΐα τής Φαληρικής άκτης, τοΰθ' όπερ ήλάττου H πρωτογενής διάπλασις, πάχους 1300μ. 
ούσιωδώς τούς έκ τών πλημμυρών κινδύνους, σχηματίζει πολυσύνθετον στρώμα έκ κρυσταλλο-

Πλήν όμως τούτου, έξετέλουν καί έργα προλη- φυοΰς σχιστολίθου καί μαρμάρου. "Εκ τούτου είνε 
πτικά κατά τών πλημμυρών, ήτοι τάφρους καί συντεθειμένος ό πυρήν τών όρέω, Πεντελικοΰ, Ύ-
φυτείας καί φράγματα. ' μηττοΰ καί έν μέρει τοΰ Λαυρείου. 

Τοιοΰτον έργον άναφέρει έν τώ βίω τοΰ Δημο- Τό κρητιδικόν (cretace) πάχους 550 μέ-
σθένους ό Πλούταρχος. τρων, το έπι τοϋ πρώτου εύρισκόμενον,αποτελείται 

Ό ρήτωρ Δημοσθένης οτε έχειροτονήθη είς τήν έξ άσβεστολίθου, σχιστολίθου καί ψαμμιτικοΰ πε-
έπισκευήν τών τειχών, τρία τάλαντα έδαπάνησεν τρώματος (gres). Συν στανται δέ έκ τής διαπλά-
έξ ιδίων διά την κατασκευήν δύο τάφρων περί σεως ταύτης τά όρη Πάρνης, Κορυδαλός καί οί 
τόν Πειραιά πρός άποχέτευσιν τών ύδάτων καί λόφοι τοΰ Άγχέσμου (Τουρκοβοΰνι) καθώς καί τό 
άποξήρανσιν τοΰ Άλιπέδου. έδαφος τής πόλεως τών 'Αθηνών,τό συνιστάμενον 

ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Η τριτογενής διαπλασις, πάχους 350μ. συν-

Ήδη έξετάσωμεν όποιον νΰν τό πεδίον τών 'Α- ίσταται έκ μειοκαινικών καί πλειοκαινικών πε-
θηνών. Ή Αττική εχει δύο μεγάλα λεκανοπέδια, τρωμάτων. 

Τό τριτογενές τοΰτο στρώμα καλύπτει τάς άνω ΥΕΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 
τέσσαρας πεδιάδας τής Αττικής, αί δέ τέταρτο- ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΟΣ 
γενείς διαστρώσεις δεν εύρισκονται μέν εις μεγά-
λας έκτάσεις έν Αττική, άλλ εις ταύτας όφεί- Περΐ τών προξενούντων τάς πλημμύρας βρο-
λετα·. καΐ ή φυτική γή, ή πηλώδης πρόσχωσις, (li- χών έν τή 'Αττική έχομεν παρατηρήσεις πολυε-

mon) , ή καλύπτουσα τήν κοιλάδα τοΰ Κηφισσοΰ τεΐς. 
κα-. τό έδαφος τοΰ Έλαιώνος τών Αθηνών. 1ον. Φυσική έξέτασις τής Αττικής ύπό I. Ρ. 

Τό στρώμα τοΰτο τής φυτικής γής ή ιλύος, (li- Ιουλίου Σμίθ 1884. 
mon)ώςέκ τής συστάσεως αύτοΰ τροφοδοτεί πλου- 2ον. Le climat. d'Athenes ύπό Λ. Αΐγινίτου 

σιαν φυτείαν, έκτείνεται δέ ένθεν καί ενθεν τοΰ 1897.Έν τώ συγγράμματι τούτω έδημοσιεύθη-
Κηφισσοΰ από τοΰ χωρίου Άνω Λιόσια μέχρι τοΰ σαν έν συνόλω μετεωρολογικαι παρατηρήσεις από 
Πειραιώς και τής Φαληρικής ακτής. τοΰ έτους 1858—1894, έκ τούτων δέ παρέλαβον 

Τό άλλο μέρος τής πεδιάδος τών 'Αθηνών, ήν τούς πλείστους τών κάτωθι άριθμών. 
διαρρέει ό Ίλισσός, σύγκειται έκ ψαμμιτικών πε- Πρός ευχερή κατανόησιν τοΰ ύψους τοΰ πί-
τρωμάτων και συμφυρμάτων (conglomerat) μή πτοντος κατά μήνα ύδατος συνέταξα τό έν τώ 
εύνοίκών εις τήν καλλιέργειαν. Ένεκα τούτου συνηρτημένω λιθογραφικώ πίνακι διάγραμμα, 
πρός τό μέρος τοΰτο τής πεδιάδος καλλιεργούνται Έκ τοϋ διαγράμματος τούτου καταφαίνεται ότι 
μόνον έν σμικρώ δημητριακοί καρποί. συνήθως ό μήν Νοέμβριος είνε ό μεγαλειτέραν 

Τό βόρειον μέρος τής πεδιάοος, συγκείμενον έκ ποσότητα βροχής παρέχων. Κατόπιν κατά σειράν 
πλειοκαινικών στρωμάτων, έπιτρέπει ποικίλην καλ- άκολουθοΰσιν οι μήνες, Δεκέμβριος καί Ιανουάριος, 
λιέργειαν, ώς βλέπομεν τοΰτο έν Κηφισσία, Ά- Ό ξηρότερος δέ μήν εινε ό Ιούλιος, 
μαρουσίω, Χαλανδρίω. Τό άνώτατον όριον μηνιαίας βροχής εύρίσκομεν 

Τά ορη τών 'Αθηνών,συνιστάμενα ώς έπί τό πολύ κατά τόν Νοέμβριον τοϋ έτους 1885, ήτοι 254, 2 
έξ άσβεστολίθου κοινοΰ καί μαρμάρου, δέν εινε εύ- χιλιοστόμετρα. 
νοϊκά είςπλουσιαν φυτείαν, ενεκα δέ τούτου τόύδωρ Ή ποσότης αύτη καί μόνη ύπερβαίνει τήν πε-
τών βροχών, πίπτον έπί τής φαλακράς έπιφανείας σοΰσαν ποσότητα ύδατος κατά έτος όλόκληρον, ώς 
τών όρέων τούτων,εισχωρεί έν μέρει, ενεκα τών ρωγ- π. χ. κατά τά ετη 1862, 1876, 1891 καί 1892. 
μών, έντός τοΰ έδάφους, τό δ' έπίλοιπον, τό καί Έκ τών άνω έξάγομεν τό ακριβές συμπέρασμα 
πλεΐον, διά τάς μεγάλας καί άποτόμους κλίσεις, ότι πολλάκις ή βροχή ένός μόνον μηνός παρέχει 
κατέρχεται πρός τήν πεδιάδα. ύδωρ περισσότερον ή ή βροχή καθ́  όλόκληρον έτος. 

Άφ' έτέρου μεγάλη έκτασις τής πεδιάδος τών Έν Αθήναις έπίσης εχομεν μεγάλην διαφοράν 
Αθηνών, μή έχουσα φυτείαν πλουσίαν, γίνεται ά- μεταξύ τής πιπτούσης ποσότητος ύδατος κατά 
φορμή απώλειας τών ύδάτων τών βροχών, διότι τόν αυτόν μήνα. 
τό μέν τής ποσότητος ταύτης εισχωρεί διά τών Εύρίσκομεν π. χ. ύψος ύδατος 254, χιλ. 2 τόν 
ρωγμών τοΰ ψαμμιτικοΰ καί ασβεστολιθικού πε- Νοεμβριον 1885, ένώ τό ύψος τοΰτο ανέρχεται 
τρώματος έντός τής γής, τό δέ έξατμίζεται τα- μολις εις 3, χιλ. 5 τόν Νοέμβριον 1861. 
χύτατα διά τήν γυμνότητα ταύτην τοΰ έδάφους, Είνε δέ μέγιστον κακόν διά τό κλΐμα καί τήν 
ή ρέει πρός τήν θάλασσαν. φυτείαν τών 'Αθηνών τό άκανόνιστον τής ποσό-

Άπ' έναντίας ή πεδιάς τοΰ Κηφισσοΰ, ενεκα τητος τοϋ ύδατος τής βροχής, 
τοΰ άδιαπεράστου τοϋ τής έπιφανείας αύτής στρώ- Τό έπί τών όρέων τής 'Αττικής πίπτον ύδωρ, 
ματος καί τής πλούσιας φυτείας, συγκρατεί τά ιδίως έπί τής Πάρνηθος, είνε περισσότερον τοΰ εν 
ύδατα, τά όποια διατηροΰσιν ύγρόν τό έδαφος καί τώ λεκανοπεδιω πίπτοντος, τοΰτο δέ όχι μόνον 
παρεμποδίζει έν ταύτω τήν ταχειαν έξάτμισιν1. ένεκα τοΰ ύψους αύτής καί τών έπ' αύτής δένδρων 

Συμπέρασμα τούτου εινε τό ξηρον άφ' ένός τής άλλά καί ένεκα τοϋ προσανατολισμοΰ αύτής, διότι 
μιας λεκάνης τοΰ Ιλισσοΰ, τό ύγρόν δέ πως της σταματά καί συμπυκνοΐ τούς ύδατμούς τών με-
τοϋ Κηφισσοΰ. σημβρινών άνεμων, τών άπό τής θαλάσσης έρχο-

μένων. Τό αύτό συμβαίνει καί έπί τοΰ Πεντελικοΰ 
1 Le climat d'Athenes par D. Eginitis 1897. καί Ύμηττοΰ. 
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Ο Κηφισσός από τών Σεπολίων καί τής Κολο-
κυνθούς διερχόμενος διατρέχει τόν Ελαιώνα καί 
εκείθεν έκδίδει πλησίον τοϋ Νέου Φαλήρου, ύπό 
τήν γέφυραν τοϋ τροχιοδρόμου, εις τήν θάλασσαν 
ό δέ Ίλισσός από τών ύπωρειών τοϋ Υμηττού κα-
τερχόμενος καί ρέων παρά τό Στάδιον καί τό 
Όλυμπιεϊον διέρχεται πλησίον τών Σφαγείων καί 
διευθύνεται πρές τόν Ελαιώνα όπου ένοϋται μετά 
τοΰ Κηφισσοΰ. 

Αί παρά τάς κοίτας αμφοτέρων τών χειμάρ-
ρων γαΐαι κατελήφθησαν ύπό διαφόρων παρό-
χθιων, ή δέ παράνομος αύτη ίδιοποίησις δημοσίου 
έδάφους έσχεν ώς αποτέλεσμα εις πολλά τμή-
ματα καί τών δύο χειμάρρων, ιδίως τοΰ Ίλισσοΰ, 
τήν σμίκρυνσιν τοΰ πλάτους τών κοιτών είς δύο 
ή καί εν μόλις μέτρον, πρός μέγιστον κίνδυνον 
τών πλησίον ή τών πρός τ' ανάντη οΐκούντων. 

Έν Γαλλία διά νόμου έχει όρισθή διά τάς 
κοίτας τών χειμάρρων ή λεγομένη ζώνη άμύνης 
(zOne de defense)· δέν έπιτρέπεται δηλαδή ή 
κατασκευή οιουδήποτε ίδιωτικοΰ έργου, μαν-
δροτοίχου, οικίας κτλ. εις άπόστασιν μικροτέραν 
τών 40 μέτρων από τών όχθών. Ή άπόστασις 
αύτη έπί τών ορεινών μερών ορίζεται εις 400-500 
μέτρα. 

Ό κανονισμός άφ' έτέρου τοΰ πλάτους τών 
έπί τών χειμάρρων γεφυρών έγένετο πλημμελέ-
στατα, ώς καταφαίνεται έν τώ συνηρτημένω πι-
νάκι, έν ω παρέστησα τό πράγμα διά κύκλων, ών 
ή έπιφάνεια εινε άνάλογος πρός τήν έπιφάνείαν 
ροής τών διαφόρων γεφυρών καί όχετών τών δύο 

χειμάρρων. 
Έπί τοΰ Κηφισσοϋ από τών σιδηρών γεφυρών 

τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου καί Λαρίσης, 
άνωθεν τών Σεπολίων, μέχρι τής θαλάσσης έμέ-
τρησα έν όλω 15 γεφύρας καί γεφυρίδια, έπί 
τοϋ Ίλισσοΰ δέ 11 από τής γεφύρας τοΰ στρατώ-
νος τοΰ Πυροβολικού μέχρι τής ενώσεως αύτοΰ 
μετά τού Κηφισσοΰ. 

Ή έπιφάνεια ροής τών γεφυρών τούτων έχει 
ώς εξής κατά σειράν άπό τ' άνάντη πρός τήν 
έκβολήν τών χειμάρρων. 

Κ Η Φ Ι Σ Σ Ο Σ 
Αυξων 'Επιφάνεια pore Γεφυραι η οχετοι ' ' αριθμός εις μετρ. τετραγ. 
1 βασιλικοΰ (όδοΰ Μενιδίου) 50,00 
2 Σιδηροδόμου Σ Π.Α.Π. 148,80 
3 » Λαρίσης 148,80 

4 Σεπολίων 20,40 
5 Ξύλινος, μεταξύ Σεπολ. 

καί Κολοκυνθούς 14,08 
6 Λιθόδμητος Κολοκυνθούς 15,50 
7 Σιδηρά Κολοκυνθούς 15,40 
8 Μικρας όδοΰ, ξύλινος 9,30 
9 Διακλαδώσεως όδοΰ Περι-

στερίου καί Πειραιώς 8,00 
10 Λοξή πρό τής όδοΰ Θηβών 5,03 
11 Όδοΰ Θηβών 0,62 
12 Άγιου Ιωάννου Ρέντη 6,40 
13 Όδοΰ Πειραιώς 7,75 
14 Σιδηροδρόμου Σ. Α. Π. 5,00 
15 Τροχιοδρόμου Φαλήρου 

Ι Λ Ι Σ Σ Ο Υ 

26,46 

Αύξων 
αριθμό. Γεφυραι η οχετόι Επιφάνεια ροής 

είς μέτρ. τετραγ. 
1 Πυροβολικού 69,90 
2 Λαχανοκήπου (κατεστράφη) 

(;) 

3 Σταδίου 127,48 
4 Νυμφών 27,28 
5 Νεκροταφείου 60,25 
6 Γαργαρέττας 43,80 
7 Όδοΰ Παλαιού Φαλήρου 39,80 
8 Τροχιοδρ. πλησίον σφαγείων 48,80 
9 Σιδηροδρόμου Σ. Α. Π. 70,85 

10 Όδοΰ Πειραιώς 9,10 
11 Σιδηροδρόμου Σ. Π.Α Π. 

καί Λαρίσης 5,46 
Ή άπλή παράθεσις τών άνω άριθμών κατα-

δεικνύει, οτι άσυνάρτητος ύπήρξεν ή κατά και-
ρούς κατασκευή τών έπί τών δύο χειμάρρων τε-
χνικών έργων καί οτι αί έπιφάνειαι ροής τών γε-
φυρών βαίνουσιν έλαττούμεναι προς τά κατάντη 
τών χειμάρρων άντί νά συμβαίνη ακριβώς τό 
έναντίον. 

Ούτω δύναται τις νά είπη οτι έν Αθήναις τά 
τών έργων τούτων διερρυθμίσθησαν ούτως ώστε 
τά ύδατα νά ρέωσιν άνω ποταμών ! 

Πλήν όμως τούτων εις τινα μέρη οί κάτοικοι 
έπέχωσαν τήν κοίτην τοΰ Ίλισσοΰ καί τήν τοΰ 
Κηφισσοΰ, ώς π. χ. πρό τής γέφυρας τοΰ Νε-
κροταφείου, συσσωρεύοντες πάντα τά περισσεύ-
οντα χώματα έκ τών οικοδομών τών πέριξ. Καί 
ή Αρχαιολογική Εταιρεία ήτις έρριψε τά χώματα 
έκ τής άνασκαφής τοΰ Όλυμπιειου έντός τής κοί-
της τοΰ Ίλισσοΰ ευκόλως δέ κατανοείται ή συνέ-
πεια τής τοιαύτης έπιχώσεως. 

ΚΑΤ' ΕΠΟΧΗΝ ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΟΣ 119 χιλ. ένώ είδομεν ότι ή βροχή ολοκλήρου έτους 
' Ή ποσότης τοϋ πίπτοντος κατ έποχήν ύδατος (1891) ανήλθε μόλις εις 200 χιλ. Βλέπομεν 

εχει κατά μέσον όρον ώς εξής : λοιπόν ότι έντός μιας ημέρας έχομεν πολλάκις 
Χειμών 156,7 πλέον τοϋ ήμίσεος ύδατος τοϋ πίπτοντος κατά 
Έαρ 80,9 ετος όλόκληρον. 

Θέρος 30,1 Το φαινόμενον τοϋτο είνε ίδιον χαρακτηριστι-
Φθινόπωρον 133,9. κόν τοΰ κλίματος τών 'Αθηνών. 

'Εάν τούς αριθμούς τούτους παραβάλωμεν πρός ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ 
τούς τών Παρισίων, εύρίσκομεν ότι έκεΐ, όπου τό Τα ακριβή συμπεράσματα, τα οποία δυναμεθα 
κλίμα εινε μάλλον ύγρόν, τό έκ τών βροχών υ- ν΄ αντλησωμεν εκ των πολυετών μέχρι σήμερον 
ψος ύδατος διανέμεται ώς έξής : μετεωρολογικών παρατηρήσεων εν Αθήναις συνο-

Χειμών.............. ......107 χιλ. ψιζονται εν τοις εξής, οσον αφορα τας βροχας : 
Έαρ .......................174 χιλ 1ον. Το πιπτον υδωρ εντός ενος μηνός εινε 

Θέρος .......................161 χιλ. πολλάκις περισσοτερον του πιπτοντος κατα το 
Φθινόπωρον ........................122 νιλ. διαστημα ολοκλήρου έτους. 

"Ωστε ό χειμών έν 'Αθήναις καί τό φθινόπωρον 2ον. Με παρουσιάζεται διαφορά τοΰ υψους. 
είνε βροχερώτεροι ή έν Παρισίοις. ύετιου υδατος πιπτοντος κατά τόν αύτόν 

ΕΤΗΣΙΟΝ ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΒΡΟΧΗΣ βροχερώτερον μήνα (τόν Νοέμβριον) έπί συνεχή 
Πολλαί πόλεις, μή θεωρούμεναι ώς εχουσαι κλΐ- έτη. 
μα ξηρόν, εχουσι μικροτέραν ποσότητα ύδατος 3ον. Μεγίστη είνε ή διαφορά τοϋ ύψους τής 
έτησίως πίπτοντος ή αί 'Αθήναι, ώς δεικνύουσιν βροχής κατά τάς διαφόρους έποχάς τοΰ έτους, 
οί έν τώ διαγράμματι τοΰ συνηρτημένου πίνακος 4ον. Μεγίστη εινε πολλάκις ή πίπτουσα έν 
αριθμοί. τώ πεδίω τών 'Αθηνών έντός όλίγων ωρών πο-

'Αλλά καί έν 'Αθήναις ή κατ' έτος πίπτουσα σότης ύδατος, ήτις ένίοτε ισούται πρός τό ήμισυ 
όλική ποσότης ύδατος δέν εινε σταθερά, ποικίλ- τής καθ' όλόκληρον έτος πιπτούσης βροχής, καί 
λούσα μεταξύ όριων λίαν άπ' αλλήλων μεμακρυ- ήτις, ολόκληρος σχεδόν, ρέει πρός τήν θάλασσαν 
σμένων. Ούτω κατά τό έτος 1883 ή πεσοΰσα διά τών χειμάρρων, 
βροχή άνήλθεν είς 846,χιλ. 5 ένω κατά τό έτος ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
1891 τό όλικόν ύψος τής βροχής κατήλθεν είς ΩΣ ΕΧΟΥΣΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 
206 χιλ. 2 Εξετάσωμεν ήδη όποια ή σημερινή τής κοίτης 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ΠΟΣΟΤΗΣ Υ Δ Α Τ Ο Σ τών χειμάρρων κατάστασις καί πώς τό χυνόμενον 
Ενδιαφέρει ομως ήμάς πρωτίστως νά γνωρίζω- έν αύτοις ύέτιον ύδωρ ρέει πρός τήν Φαληρικήν 

μεν όπόση ποσότης ύδατος δύναται νά πέση συνε- θάλασσαν. 
χώς έν 'Αθήναις, διότι τοιαύτη βροχή, όταν παρέ- Διατρέχων τις τάς κοίτας τών δύο 'Αθηναϊκών 
χη άφθονον ύδωρ, είνε έπικίνδυνος, άτε έπιφέρου- χειμάρρων από τών ύψηλοτέρων σημείων, μέχρι 
σα πλημμύρας. τής έκβολής αύτών εις τήν θάλασσαν, μετ' έπι-

Σπανίως έν 'Αθήναις ή βροχή διαρκεί πλέον στασίας δ' έξετάζων ταύτας καί τά τής κατα-
τών 3—4 τμερών. Καί όταν παρέχη μεγάλην σκευής έπ' αύτών γεφυρών καί άλλων τεχνικών 
ποσότητα ύδατος συνήθως εινε βραχεία. έργων, δέν θέλει βεβαίως άπορήση πώς τοσαύτας 

Αί μεγάλαι βροχαί προξενοϋσιν έντός όλίγων καταστροφάς έπροξένησαν αί γενόμεναι έπ' έσχά-
ώρών ισχυρά ρεύματα χειμάρρων καταστρέφοντα των πλήμμυραι. 
τό προστυχόν, διότι συνέβη πολλάκις έντός μιάς Ούδεμία απολύτως φροντίς έλήφθη ούδέ καί 
ώρας τό ύψος τής βροχής ν' άνέλθη εις 10 χι- έργον τι έξετελέσθη μέχρι σήμερον, έπί τώ 
λιος όμ. καί ένιοτε 30 χιλιος-όμ. ή δ' έντός μιάς σκοπώ τής κανονικής διαρρυθμίσεως τών χει-
ήμέρας πεσοΰσα ποσότης άνήλθεν είς 98 χιλ. μάρρων Ίλισσοΰ καί Κηφισσοΰ· τά δέ κατασκευ-
τήν 27 Νοεμβρίου 1864, καί τήν 14 Νοεμβρίου ασθέντα μέχρι τοϋ νϋν έπί τών χειμάρρων τούτων 
1896, ή μέραν μεγάλης πλημμύρας, άνήλθεν εις τεχνικά έργα, άπαντα άμελετήτως έγένοντο. 
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Προσθετέον είς ταϋτα, οτι ό Ίλισσός, άπό χιλιοστομ. 50, έγένοντο δε καί σημαντικαί ζη-
τής γεφύρας έπί τής όδοϋ Πειραιώς μέχρι τής μίαι έχ τής πλημμύρας ταύτης, 
ένώσεως αύτοΰ μετά τοϋ Κηφισσοΰ,ώς καί ό Κη- Πλήμμυρα της 14 Νοεμβρίου 18 6. 
φισσός άπό τής ενώσεως ταύτης μέχρι τής θα- Πρωτοφανής ύπήρξε διά τάς 'Αθήνας ή πλήμ-
λάσσης,στερούνται καθ'ολοκληρίαν σχεδόν κοίτης μυρα της 14 Νοεμβρίου ώς έκ τών φοβερών συ-
καί ότι ή κοίτη καί τών δύο χειμάρρων καθ' όλον νεπειών αύτής. Αί έκ ταύτης μεγάλαι ύλικαί 
τό άλλο αύτών μήκος είνε ακανόνιστος, πλείστας ζημιαι, ή άπώλεια άνθρώπων πνιγέντων έν τοις 
έχουσα τάς άποτόμους καμπύλη μεγάλην ύδασιν, ό τρομερός κρότος τοϋ ρέοντος μεγάλου 
τήν άνομοιότητα τών διατομών. όγκου ύδατος, ή αγρία έκείνη νύξ τής 14 Νοεμ-

Τοιαύτη είνε ή κατάστασις τών δύο χειμάρρων, βρίου, καθ' ήν λέμβοι έκ τών ξένων πολεμικών 
δι' ών κατά τας μεγάλας βροχάς, διοχετεύεται πλοίων τοϋ Πειραιώς επλεον έπί τών όδών τής 
έν όλιγίστω χρόνω πρός τήν θάλασσαν μέγας ογ- συνοικίας τών έργοστασίων πρός διάσωσιν ναυα-
κος ύδατος, τοιαύτης δέ ούσης τής καταστάσεως γών, ήτο είκών άπαισίως λυπηρά. Λύτη καί μόνη 
δέν φαίνεται, έπαναλαμβάνω, ποσώς άπορον πώς ή καταταστροφή ήρκει όπως έξαναγκάση είς 
αί γενόμεναι πλήμμυραι τοσαύτας έπέφερον κατα- γενναιαν καί όριστικήν άπόφασιν περί τών άπαι-
στροφάς. τουμένων έργων έπί τώ σκοπώ προλήψεως έν τώ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΕΝ ΤΩ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΩ μέλλοντι τοσούτω μεγάλων συμφορών. Δυστυχώς 
αί τελευταΐαι φωναι τών πνιγέντων έσβέσθησαν, 

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ δεν ακούονται πλέον, και ούτως ελησμονήθη μετ 
Ό άριθμός τών πλημμυρών, αίτινες έπέφερον αύτων το έπιβαλλόμενον καθηκον. 

ζημίας έν τω λεκανοπεδιω τών 'Αθηνών άπό τοΰ Πεντε ήμέρας προ της l4 Νοεμβριου (9 Νο-
1859, δέν φαίνεται νά είνε μικρός, διότι συμφώνως εμβριου εν Αθήναις άνεμος Β. Δ. ψυχρός καί 
πρός τάς γενομένας μετεωρολογικάς παρατηρή- ισχυρος επνεεν ο ούρανός ήν νεφελοσκεπής καί 
σεις συνήθως συμβαίνει, ώς ήδη άνέφερον, τό ύψος λεπτή κατά διαλείμματα έπιπτεν. 
τού πεσόντος ύδατος νά ύπερβή έντός μιάς ώρας Τής 13ης τήν νύκτα είχε πέσει βροχή, ήτις 
τά 10 χιλιοστόμετρα, καί ένίοτε 30 χιλιοστό- ανήρχετο, μετρηθεΐσα έν τω βροχομέτρω, είς 4,8 
μετρα· μόλις χιλιοστόμετρα. Ποσόν μικρόν. 

Ίνα μή όμως μακρηγορήσω θ' άναφέρω μόνον Τήν 14ην ομως άπό πρωίας ήρχισεν ή βροχή, 
έν περιλήψει τάς γενομένας κατά τά τελευταία άλλοτε μέν ισχυρά, άλλοτε δέ ασθενής, τής όλι-
ετη πλημμύρας, τάς όποιας πάντες ένθυμούμεθα. κης ποσοτητος μέχρι τής 2 μ. μ., οτε επαυσε 

Πλημμυρα τής 1 Ό κ τ ω β ρ ι ο υ έπί τινα χρόνον, άνελθούσης είς 13,5 χιλιοστο-
1883. Βροχή ραγδαιοτάτη τήν νύκτα πεσοΰσα μετρα. 

μεγάλας έπήνεγκε καταστροφάς διότι τά ύδατα Βλέπομεν λοιπόν οτι ή θεωρία τού Belgrand 
έπλημμύρησαν καί έν τοις όδοΐς.Έν 'Αθήναις περι τών pluies preparatoires, ένταύθα έπηλή-
έφονεύθησαν έκ τών ύδάτων 1 κόρη καί 2 γέρον- θευσε.Αί δύο δηλ. βροχαί προητοίμασαν τό έδαφος, 
τες καί έπνίγησαν ίπποι. Έν Πειραιεΐ έπίσης κα- ένεπλησαν τούς πόρους ύδατος, τό δέ κατόπιν 
ταστροφαί ούχί ασήμαντοι έγένοντο. χυθέν έρρευσε σχεδόν όλόκληρον έπί τής έπιφα-

Πλήμμυρα τής 4 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ νείας τοΰ έδάφους προκαλέσαν τήν πλήμμυ-
1885. Έν Πειραιεΐ ή έκ τής πλημμύρας ταύ- ραν. 

της καταστροφή ύπήρξε μείζων, κατά τό σύνηθες 'Από τής 2 1/4 μ.μ. έπανήρχισεν ή βροχή συν-
ή έν 'Αθήναις. οδευομένη ύπό καταιγίδος διαρκέσασα έπί 2 ώρας. 

'Απελπιστική ιδία ήν ή θέσις τών έν τώ στρα- Έπεσε βροχή 71 όλων χιλιοστομέτρων. 
τώνι Ρούφ ανδρών, οΐτινες κατά λέξιν ήγωνίσθη- Η βροχή αύτη ύπήρξε μία τών ραγδαιοτέρων 
σαν ύπέρ τής διασώσεως τής ζωής αύτών.Καί διά τάς 'Αθήνας. ' Επεσε δέ καί χάλαζα. 
κατά τήν πλήμμυραν ταύτην τά θύματα δέν Ή έξέτασις τών μετεωρολογικών οργάνων έ-
έλειψαν. δείκνυε τήν έξης πορείαν. Ή βαρομετρική πίε-

Πλήμμυρα της 6 Δεκεμβριου 1 8 9 3 . σις έβαινε κατερχόμενη σχεδόν συνεχώς άπό τής 
Τό ύψος τοϋ πεσόντος ύδατος άνήλθεν είς 74 13ης Νοεμβρίου. Ό άνεμος διηυθύνετο μεταξύ 

Β. Α. χαί Β. Λ. ε.χε δέ καταπεση παραμένων δίω τώ λεγομένω τών Καμινιων, έν Πειραιεί, 
ασθενής. ανήλθε πολλαχοΰ είς 2,00 μέτρα, αί δέ κατα-

Κατά τήν ώραν τής καταιγίδος, ό άνεμοδεί- στροφαί παρά τάς όχθας τών δυο χειμάρρων Κη-
κτης περιεστράφη ολόκληρος άποτόμως, ώσεί νά φισσοΰ καί Ίλισσοΰ είνε λίαν πρόσφατοι, ώστε νά 
διήλθεν ανεμοστρόβιλος άνωθεν τοΰ τόπου τής μή ύπάρχη άνάγκη νά καταγραφώσι λεπτομερώς, 
παρατηρήσεως, ώς παρετήρησε καί ό κ. Κ. Αρκει ν άναφέρωμεν ότι έν τοις υδασι τής βροχής 
Μαλτέζος, ό τοΰ μετεωρολογικού γραφείου διευ- έκείνης έπνίγησαν έν όλω 10 άνθρωποι και πολλά 
θυντής, παρ'ου παρέλαβον τους άνω αριθμούς, ζώα· ύλικήν δέ ζημίαν, έκτος τών ιδιωτών, ύπέστη-

'Από τής πέμπτης παρά τέταρτον νία βροχή σαν τό Δημόσιον, ένεκα τής καταστροφής γεφυρών 
έπεσε συνοδευομένη μετά καταιγίδος καί θυέλ- επί τοΰ Κηφισσοΰ καί Ίλισσοΰ, ώς καί πολλών 
λης καί χαλάζης ακριβώς τήν 4 ώρ. καί 40' τμημάτων δημοσίων όδών καί τίνων τοΰ σιδη-
μ.μ. Ή βροχή έξηκολούθη σε μέχρι τής 5 1/2 μ.μ. ροδρόμου Λαρίσης, αί έταιρείαι τοΰ σιδηροδρόμου 

Κατά τήν περίοδον ταύτην όλίγον πρό τής θυ- τής Πελοποννήσου, τοΰ Πειραιώς καί τών Τρο-
έλλης συνέβη άπότομος κατάπτωσις τής βαρο- χιοδρόμων, οί δήμοι Αθηνών καί Πειραιώς καί ή 
μετρικής πιέσεως, άνύψωσις δέ καθ' έπτά βαθ- λιμενική έπιτροπή Πειραιώς ένεκεν τής μεγάλης 
μούς τής θερμοκρασίας. φθοράς τής έπελθούσης έν τώ παρα τόν Άγιον 

Ό άνεμος έπνευσε Ν . Α. Ότε διήλθεν ή θύελλα, Ίωάννην Ρέντη Άδριανείω ύδραγωγείω καί έν 
ό νότιος άνεμος ειχεν άποκτήση ταχύτητα 175 τώ Μηχανοστασίω αύτής έν Φαλήρω. 
χιλιομέτρων καθ' ώραν. Μετά τήν δίοδον τής ΘΕΡΑΠΕΙΑ TOΥ ΚΑΚΟΥ 
θυέλλης τό βαρόμετρον άνήλθε κατά 5 χιλιο- Η καταστασις αυτη των Αθηναικων χειμαρ-
στόμετρα καί ή θεομοκρασία κατήλθε κατά 10 ρων η προξένησασα τοσαυτας δια των πλημμυρών 
βαθμούς. καταστροφάς ούτε όρθόν είνε ούτε συμφέρον τη 

Άπό τής 2 1/4—5 1/2 ή ποσότης ύδατος άνήλ- θηναικη κοινωνία να παραταθη επι πλέον. Τό ζη-
θεν είς 98,2 χιλιοστόμετρα, τό δέ όλον της πε- τημα ωριμασεν επιβαλλεται η σύντονος μελετη 
σούσης ποσότητος (διότι έβρεξεν όλίγον καί κατά και αποφασις περι των δεοντων γενεσθαι,ουχι απλώς 
τήν νύκτα τής 14ης πρός τήν 15ην άνήλθεν είς δια της συστάσεως επίτροπων, αλλα και δια συν-

119,3 χιλιοστόμετρα. τάξεως καλώς μεμελετημένου γενικού προγραμ-
Ην αύτη ή μεγίστη ποσότης ύδατος, έκ τών ματος περι των απαιτουμένων έργων και του τρο-

γνωστών έν Αττική άπό τοϋ έτους 1800, ή πεσοΰ- που εκτελεσεως τούτων. 
σα έντός μιάς ήμέρας, διότι ώς ήδη έσημειώσαμεν Η μελέτη του ζητηματος τουτου, εμε τουλα-
κατά τήν 15 Νοεμβρίου 1804 τό ύψος βροχής αν- χιστον ηγαγεν εις το εξής συμπέρασμα περι του 
ήλθε ν είς 98 χιλιοστ. καί τήν 4 Νοέμβριου 1895 τροπου της θεραπείας τοΰ κακοΰ. 
εις 90 χιοστόμετρα. 

Κατά τήν ήμέραν ταύτην τής 14 Νοεμβρίου 1ον) Νά κατασκευασθή νέα κοίτη τοΰ Ίλισσοΰ 
1896, ό έν τώ λιμένι Πειραιώς τοποθετηθείς πα- έν εύθεία άπό τών σφαγείων μέχρι τής Φαληρι-
λιρροιογράφος έσημείωσεν άνύψωσιν τής έπιφανειας κής θαλάσσης, όλίγον άριστερα τής διασταυρώ-
τής θαλάσσης άπό τής 8 πρωινής ώρας μέχρι σεως τοΰ Τροχιοδρόμου, ώς έν τώ πίνακι δείκνυ-
τής 4, 40' μ. μ. ότε συνέβη ή θύελλα. Άνήλ- ται. Τό μήκος τοΰτο άνέρχεται είς 3,300 χιλιό-
θεν αύτη κατά 0 /40 έν όλω, άποτόμως δέ κατό- μέτρα περίπου. 
πιν μέχρι τής 5 1/2, μ. μ. κατέπεσε κατά 0,45 2ον) Νά διαπλαντυνθώσι, καταργουμένων πολ-
τοΰ μετρου. λών καμπυλών, καί κανονισθώσι ταυτοχρόνως 

Η άπότομος αύτη άνύψωσις και κατάπτωσις ό- τών δύο χειμάρρων αί κοΐται. Τοΰ μέν Ίλισσοΰ 
φείλεται κατά τό πλείστον εις τήν βαρομετρικήν έπί μήκους 5.600 μέτρων πρός τ' άνάντη άπό 
πίεσιν καί είς τήν διεύθυνσιν καί ίσχύν τοΰ άνέ- τών σφαγείων, τοϋ δέ Κηφισσοΰ έπί μήκους 9.400 
μου, ώς τοΰτο αποδεικνύεται έκ τής άπλής πα- μέτρων, ήτοι άπο τής γεφύρας τής όδοΰ Μενιδίου, 
ραβολής τής πορείας τοΰ παλιρροιογράφου μετά ενθα καί αί δύο σιδηραΐ γέφυραι τών σιδηροδρό-
τής τοΰ βαρομέτρου καί τοΰ άνεμογράφου. μων Πελοποννήσου καί Λαρίσης, μέχρι τοΰ Φα-

Τό ύψος τοϋ συσσωρευθέντος ύδατος έν τώ πε- λήρου, ενθα τανΰν έκβάλλει. 
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3ον) Νά σημειωθώσιν έπί του χάρτου τοΰ λεκα- ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 
νοπεδίου τών Αθηνών τά αδιάβροχα έδάφη καί ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΩΝ 
τά μή τοιαύτα, κατά τούς κανόνας, ούς ή έπι-
στήμη καθορίζει. Ή έργασία αύτη χρησιμεύει Υπο Μ. M a r t i n μηχανικου τών γεφυ-
λίαν, διότι είς μέν τά πρώτα σχηματίζονται πλήμ- ροδοποιών και της σιδηροδρομικης Έ-
μυραι μεγάλαι καί ταχεϊαι, είς δέ τά δεύτερα τό ταιρίας Παρισιοι-Λυών-Μεσόγειος και 
ύδωρ ρέει όμαλώτερον καί αί πλήμμυραι έπέρ- M. V i l l o t μεταλλειολόγου επι τοΰ έ-
χονται βραδύτερον. λεγχου της έκμεταλλεύσεως τοϋ σιδη-

4ον) Νά καθορισθώσιν αί ζώναι αί τροφοδο- ροδρόμου Π-Λ-Μ. 
τοΰσαι έκάτερον τών δύο μεγάλων χειμάρρων και 
εκαστον τών άλλων μικροτέρων τών έκρεόντων ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ 
είς τούς μεγάλους. Νά κανόνισθή δέ ή έν αύτοις Ι. Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
ταχύτης τοΰ ύδατος διά φραγμάτων έγκαρσίων 'Επιθεωρητού των δημοσίων έργων 
καί άλλων έργων άπλών, ούτως ώστε νά έπιμη-

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
κύνηται ό χρόνος τής έκροής αύτών είς τήν θά- 'Ενώ κατά τήν τελευταίαν είκοσαετίαν, εις τά πλεϊ-
λασσαν. στα Ευρωπαϊκά Κράτη, οί σιδηρόδρομοι έπολλαπλα-

5ον) Ν’ αύξηθώσιν αί έπιφάνειαι ροής τών γε- σιάσθησαν μετά μεγίστης ταχύτητος, άπορεϊ τις βλέ-
φυρών έπί τή βάσει τών άνω έργασιών, κανονιζο- πων οτι ή Ελλάς αναλόγως της εκτάσεως καί τοΰ 
μένου επιμελώς τοΰ πλάτους τούτων. πληθυσμού αύτης συγκαταριθμεΐται μεταξύ τών Κρα-

6ον) Ν’ άποδιωχθώσιν οί καταπατήσαντεςπαρα- των άτινα επέλάχιστον μετέσχον της προόδου ταύ-
νόμως τάς όχθας τών χειμάρρων καί όρισθή ζώνη της.Πράγμα, ή 'Ελλάς έπεται της Τουρκίας, της 

τοσούτον μειονεκτούσες ύπο πολλάς άλλας επόψεις καί 
άμυνης επι του ανω μέρους αυτών πλάτους 40 της Νορβηγιας της τοσούτον πτωχης και αραιώς κα-τούλαχιστον μέτρων εκατερωθεν των ογθων. τοικουμενης. 

7ον) Νά μελετηθή ταχέως καί ένεργηθή βα- Ένω τά Κράτη ταυτα εχουσ, σιδηροδρομικίν σύμ. 
θμηδον καί κατ' ολίγον ή άναδάσωσις τών πλεγμα σχετικώ, άξιον λόγου ή 'Ελλάς κέκτηται μίαν 
ιδία, έκεϊ οπόθεν κατέρχονται οί δύο χείμαρροι. μόνην γραμμήν ολίγων χιλιομέτρων τήν άπ' 'Αθηνών 

Τό μέγιστον άγαθόν τό προερχόμενον έκ τοι- εις Πειραιά και τον βιομηχανικον σιδηρόδρομον άπο 
αύτης άναδασώσεως, ύπό τήν εποψιν τών πλημ- Εργαστηρίων Λαυρείου είς Μπερτζέκο μήκους 9 χιλιο-
μυρών, εινε τοσούτω καταφανές είς πάντα έπιστή- μέτρων '. μονα, ώστε δέν ύπάρχει άνάγκη νά ένδιατρίψω περί Ποία τά εμπόδια τά συντελέσαντα μέχρι τοϋδε εις 
τούτου λεπτομερέστερον. τον περιορισμών της κατασκευής σιδηροδρόμων έν Έλ-

Έπίσης νά στερεοποιηθώσιν αί όχθαι τών χει- λάδι ; Ποΐα τά αιτία ατινα επεβράδυναν έπί τοσούτον 
μάρρων διά καταλλήλου φυτείας. την βιομηχανικην ανάπτυξιν χώρας, ήτις ώς έκ της 

γεωγραφικής θέσεως της καΐ τών φυσικών προϊόντων 
της έδικαιοΰτο προ πολλοΰ νά προικισθή ύπο πλήρους 

Αι προς εκτελεσιν των ανω έργων δαπαναι σιδηροδρομικού δικτύου ; 
δικαιον ειχε και λογικον να επιβαρυνωσιν οχι Πάλαι ποτέ ήδύνατό τις εύλογοφανώς νά ίσχυρισθή 

μονον το Δημοσιον αλλα και εκείνους, οι οποίοι οτι ο σχηματισμός τών ακτών της, αιτινες παρουσιά-
προκειται να επωφεληθώσιν εκ τής εκτελεσεως ζουσι μεγαλας εσοχας καΐ εξοχας, ο συμβάλλων θαύμα-
τούτων. Τοιούτοι δέ εινε : σιως εις την διά θαλάσσης συγκοινωνίαν άπετέλει έμπό-

α') Οί παρόχθιοι. διον σοβαρον εΐς Ταχεΐαν άνάπτυξιν τών σιδηροδρό-
β ) Αί σιδηροδρομικάι έταιρειαι Πειραιώς, Πελο- μων και οτι ή θαλασσοπλοια συναγωνιζομένη έπιφό-

ποννήσου καί Λαρίσης. βως προς τούς σιδηροδρόμους ήθελε καταστήσει τάς προ-

γ') Οί δήμοι Αθηνών καί Πειραιώς. σοδους τούτων ανεπαρκείς. Το τοιούτον ήδύνατο νά εκ-
δ') Τό λιμενικόν ταμεϊον Πειραιώς. ληφθη αληθές κατά τήν έποχην καθ' ην οί σιδηρόδρο-

μοι δέν είνον φθάσει εις τήν τελειότητα εις ήν έφθασαν 
ΗΛΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ σήμερον, και οποτε αι όαπαναι της κατασκευής και της 

1. Σημ. Η εκθεσις δεν φέρει χρονολογίαν φαίνεται ομως 
οτι έγράφη κατά το 1880 ή 81. 
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έκμεταλλεύσεσις, ούσαι λίαν υπέρογκοι, δεν έπέτρεπον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 
τήν έλάττωσιν τών κομίστρων (tarifs). 'Αλλ' ή άντίρ- Υπo ποίας συνθήκας δυνατόν να κατα-
ρησις αΰτη δεν δύναται πλέον σήμερον νά έχη σπου- σκευασθώσι καί έκμεταλλευθώσιν εν Έλ-
δαιότητα. Εινε αδύνατον νά θέση τις έν αμφιβολία τήν λάδι σιδηρόδρομοι πλάτους 1.44 μ. 
καλήν θέλησιν τής Κυβερνήσεως καί τον πόθον αυτής Εξ επισήμων στατιστικών1 εξάγεται οτι κατά το 
ίνα άποδώση εις τήν Ελλάδα τήν θέσιν ήν όφείλει 1868 ή μεση βιομετρική δαπάνη ή άπαιτηθεΐσα διά 
νά κατέχη μεταξύ τών πεπολιτισμένων εθνών. Δύο την κατασκευήν τών Γαλλικών σιδηροδρόμων ήτο φρ. 
σπουδαία γραμμαί έξεχωρήθησαν. Ή άπο Πειραιώς 497,432 διά τάς γραμμάς τοϋ παλαιού συμπλέγματος, 
εις Λαμίαν καί ή άπό Πειραιώς εις Πάτρας. Τό Κρά- ουτινος μηκος ήτο κατά τήν έποχήν ταύτην 9,195 
τος έπέβαλεν εις εαυτό βαρείας θυσίας, οπως προικο- χιλιόμετρα και φρ. 406,857 διά τούς σιδηροδρόμους 
δοτήση τάς γραμμάς ταύτας καί έξασφαλίση την έκ- τοϋ νέου συμπλέγματος, ούτινος ή άνάπτυξις ήτο 6,51 9 
τέλεσίν των. 'Αλλά μέχρι τοΰδε άπέτυχον πασαι αί χιλιόμετρα. 
καταβληθείσαι προσπάθειαι πρός εύρεσιν τών άναγ- Διά τούς λοιπούς σιδηροδρόμους ολοκλήρου τής Εύ-
καίων κεφαλαίων διά τήν κατασκευήν καί έκμετάλλευ- ρώπης (πλήν τών τής Μεγάλης Βρεττανίας) ή μέση 
σιν τών γραμμών τούτων. 'Εάν ούτως εχουσι τά πράγ- χιλιομετρική δαπάνη ήτο 435,000 φρ. διά δε τούς τής 
ματα διά τάς πρωτευούσας γραμμάς τάς απαιτούσας 'Αγγλίας μόνης 600,000 φρ. 
κίνησιν επιβατών καί εμπορευμάτων σχετικώς μεγά- άριθμούς τούτους δέν πρέπει νά δεχθώμεν ώς 
λην, δεν δύναται τις νά βεβαίωση ότι ουδέποτε ή Έλ- άριθμούς, διότι εινε άναμφισβήτητον ότι αί 
λάς θά έκτελέση καί τάς δευτερευούσας γραμμάς ών ή πρώται σιδηροδρομικάι γραμμαί έπεβαρύνθησαν μέ τάς 
κατασκευή εινε τοσούτον αναγκαία διά τήν ταχεΐαν έξαιρετικάς δαπάνας τής κατασκευής μεγάλων σταθμών 
άνάπτυξιν τοϋ εσωτερικού τοϋ τόπου καί τήν τροφο- ταις κυριωτέραις πόλεσιν, μέ γεφυρώσεις μεγάλων, 
δότησιν τών πρωτευουσών γραμμών. ποταμών κτλ. Πρός δέ κατά τούς τελευταίους τούτους 

Πρόσφατος διαμονή ένός έξ ήμών έν Ελλάδι καί χρόνους αί πρόοδοι αί έπιτευχθεΐσαι έν τή κατασκευή 
διάφορα ταξείδια τοϋ ετέρου έν τή 'Ανατολή ήγειραν τών άτμαμαξών συνετέλεσαν εις τό ν' άπλοποιηθή έπαι-
τήν προσοχήν μας έπί τοϋ ζητήματος τούτου. Έπλη- σθητώς ή χάραξις, αύξανομενων τών κλίσεων καί έλατ-
ροφορήθημεν, ότι προτίθενται νά έξαγάγωσιν έκ τής τουμένων τών άκτίνων τών καμπύλων, κατά συνέπειαν 
μηδαμινότητος, εις ήν εισέτι ευρίσκεται ύπό τήν επο- νά έλαττωθώσιν έπαισθητώς αί δαπάναι της έγκατα-
ψιν συγκοινωνίας, τόν ώραΐον τοϋτον τόπον, δι' ον αί στάσεως 
κλασικαί αναμνήσεις έδημιούργησαν έξαιρετικήν θέσιν Έξετάσωμεν ήδη τήν δαπάνην τήν γενομένην διά 
έν τη καρδία πάντων τών ανθρώπων. Γνωρίζομεν τούς τάς δευτερευούσας γραμμάς τάς κατασκευασθείσας έσχά-
θησαυρούς τής νοημοσύνης καί τοϋ πατριωτισμοϋ, τούς τως ύπό όρους όσον ενεστιν οικονομικούς αναλόγως τής 
οποίους εγκλείει ό τόπος ούτος καί έν τούτοις νομίζο- μικράς έργασίας (trafic) ήν ήσαν προωρισμέναι νά 
μεν, οτι βαδίζει σκολιάν ίδόν ώς πρός εν τών εΰσιω- έκτελέσωσιν. Είς τήν δαπάνην ταύτην φυσικώ τώ 
δών στοιχείων τής γενομένης δεκτής λύσεως, ώς θέλομεν λόγω περιλαμβάνονται άπαντα τά εξοδα τά έπιβαρύ-
κατωτέρω εξηγήσει. νοντα τήν πρώτην έγκατάστασιν σιδηροδρόμου, ότοι 

Σκοπός λοιπόν της παρούσης μελέτης είνε ή άνα- εξοδα μελετών και προσωπικού, απαλλοτριώσεις τοϋ 
ζήτησις τών αιτίων τής τοιαύτης καταστάσεως και τά καταληφθησομένου εδάφους, χωματισμοί, τεχνικά έργα, 
μέσα τής θεραπείας. Θέλομεν προσπαθήσει νά στηρι- σιδηρά οδός καί ύλικόν άκίνητον, σταθμοί, σήματα 
χθώμεν, έφ' όσον τοϋτο είνε έφικτόν, έπί ασφαλών άριθ- (signaux) φυλακεΐα, γενικά έξοδα καί τόκος πρός 
μών καί έπί δεδομένων θετικών ληφθέντων έκ τής πει- 5 % κατα την διάρκειαν τής κατασκευής. 
ρας. Έν τούτοις ή φύσις τοϋ θέματος είνε τοιαύτη, Έκ τών έν Γαλλία γενομένων εξετάσεων ώς πρός 
ώστε δυνατόν νά σφάλωμεν κατά τό μάλλον ή ήττον, τας άπαιτηθείσας δαπάνας διά τήν κατασκευήν δευτε-
διότι είμεθα ηναγκασμένοι νά βασισθώμεν έπί ύποθέ- ρευουσών γραμμών έπί ανωμάλου κατά τό μάλλον καί 
σεων άνευ τών όποιων αδύνατον νά φθάσωμεν εις τά ήττον έδάφους έξάγεται ότι 2 . Διά 5 γραμμάς έχού-
όριστικά συμπεράσματα. Θέλομεν ΐδει, ότι ώς πρός σας όλικήν άνάπτυξιν 325 χιλιομέτρων κατασκευασθεί-
τοϋτο ύπήρξαμεν λίαν επιφυλακτικοί, ώστε δικαιού- σας έπί εδάφους ορεινοϋ καί διασχιζούσας πολυάριθμα 
μεθα νά έλπίζωμεν, οτι τά συμπεράσματά μας θέ- ρεύματα, ή μέση χιλομετρική δαπάνη τής πρώτης έγ-
λουσι γίνει αποδεκτά παρ' όλων τών ορθώς κρινόντων καταστάσεως ήτο φρ. 276982. 
ώς καί παρά τών εχόντων πεΐραν τής κατασκευής καί 

1. Documents officiels du Ministere des travaux εκμεταλλεύσεως τών σιδηροδρόμων. pudlics. Paris 186 
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Δι’ 7 γραμμάς εχούσας εν συνόλω μήκος 690 χι- νά έκτελέση ό σιδηρόδρομος. Εις τάς μεγάλας σιδηρο-
λιομέτρων χαραχθείσας έπί εδάφους αρκούντως άνωμά- δρομικάς εταιρίας ή μέση δαπάνη τοϋ ύλικοϋ τούτου 
λου ή χιλιομετρική δαπάνη άνήλθεν είς φρ. 218,357. δεν υπερβαίνει τάς 50,000 φρ. κατά χιλιόμετρον. 

Δι’ ετέρας 7 γραμμάς ολικής αναπτύξεως 369 χι- Ουτω είς μέν τό σύμπλεγμα τής Εταιρίας τής Όρ-
λιομέτρων έγκατασταθείσας υπό συνθήκας μετρίως δυσ- λεάνης άνέρχεται εις φρ. 51, 810,, εΐς δε τό τής Ε-
κόλους διασχιζούσας πεδιάδας, ών το έδαφος ήτο όλί- ταιρείας Παρίσιοι—Λυών—Μεσόγειος τάς 60,000 φρ. 
γον άνώμαλον άνευ σηράγγων καί άνευ σπουδαίων τε- Προφανώς ή δαπάνη αΰτη έλαττοϋται μέ τήν ελάττωσιν 
χνικών έργων η μέση χιλιομετρική δαπάνη ήτο φρ. τών εργασιών τής σιδηροδρομικής γραμμής, αλλ’ ύπάρ-
168,450. χει κατώτερόν τι όριον κάτωθεν τοϋ όποιου δέν έπι-

Τον τελευταΐον τοϋτον αριθμόν θέλομεν λάβει ώς τρέπεται να προβώμεν. Έπί τών δημοτικών σιδηρο-
βάσιν, μολονότι αί συνθήκαι τής κατασκευής τών σι δρόμων τής Άλσατίας, ενθα ή έλάττωσις προέβη μέχρι 
δηροδρόμων της 'Ελλάδος παρουσιάζουσι γενικώς μεί- τού απολύτως αναγκαίου, ή άξια τοϋ υλικού άνήλθεν εις 
ζονας δυσχερείας, εκείνων, άς παρουσίασαν αί ανωτέρω εις 20,000 φρ. κατά χιλιόμετρον. Παραδεχόμενοι τον 
μνημονευθεΐσαι γραμμαί. 'Επομένως παραδεχόμεθα, τελευταίων τοϋτον αριθμόν καί προσθέτοντες αυτόν εϊς 
ότι ή χιλιομετρική δαπάνη τής πρώτης έγκαταστά- τήν δαπάνην της κατασκευής, έχομεν το όλον τής 
σεως τών ελληνικών σιδηροδρόμων θά είνε κατά μέσον δαπάνης φρ. 196,800. (Άκολουθεΐ). 
όρον φρ. 168,400. Διά νά εχωμεν όμως τήν πραγμα-
τικήν δαπάνην δέον εις τό κονδύλιον τοϋτο νά προσ- ΠΟΙΚΙΛΑ 
τεθή ή δαπάνη ή απαιτουμένη διά τά συμπληρωτικά 
έργα τά απαιτούμενα μετά τήν πρώτην έγκατάστασιν Παρα πάντων θεωρείται οτι ο χρυσός εινε το πολυ-
(travaux de parachevement). τιμότερον τών μετάλλων, έν ώ τούναντίον ή βιομηχανία 

Παρετηρήθη, ότι όταν νέα τις γραμμή δοθη είς χρή- παράγει σήμερον ούχ ήττον τ ων "26 άλλων στοιχείων 
σιν, κατά το πρώτον έτος τής εκμεταλλεύσεως παρου- κατά πολύ πολύτιμοτετρων αύτού. Τά μέταλλα ταύτα 
σιάζεται ή ανάγκη έργων συμπληρωτικών ήτοι άλλα- είνε σπανία, διό και χρήσις αύτών εν τώ πρακτικώ 

βίω περιωρισμενη. Τό πολυτιαότερον πάντων εινε τό 
χου μεν η ανακατασκευή των υπαρχοντων, αλλαχου δε Γαλλιον,υπερ εν ετει 1875 ανεκαλυφθη εν τοις μεταλ-

ή μεγέθυνσις τούτον. Συνεπώς αι δια τα συμπληρω- λευμασι ψευδαργυρου, εινε κυανόλευκον και συγγε-
τικά ταϋτα έργα άπαιτούμεναι δαπάναι δέον νά προσ- νευει Άργίλλιον, οί δε ειδικοί περί τά τοιαϋ-
τεθώσιν εις τήν άρχικήν δαπάνην οσάκις πρόκειται να τα ύπολογίζουσιν οτι ή άξια ενός χιλιογράμμου Γαλ-
έξευρεθή ή τελική χιλιομετρική δαπάνη. λίου είνε φράγκα 789,500 δηλαδη είνε 230 φοράς 

Αί δαπάναι αύται, είνε άναγκαίον συμπλήρωμα των ακριβώτερον τοϋ χρυσού, ούτινος εv χιλιόγραμμον εχει 
μόνον 3437 φρ. Τών επομένων μέταλλων την αξιαν 

δαπανών τής πρώτης εγκαταστασεως καί σημειούνται υπολογιζουσιν ώς εξής : του Βαναδιου 123,760, φρ. τοϋ 
έν τοις λογαριασμοί έν τώ Κεφαλαίο «Κατα- ρουβιδίου 112,500, τοϋ Θορίου 95,625, τοϋ Λιθίου, 
σκευή » . Τό κονδύλιον τοϋτο, φυσικώς ποικίλλει άνα- του Λανθανίου καί τοϋ 'Ασβεστίου προς 56,250, (ή 
λόγως της έντελείας, μεθ' ής κατεσκευάσθησαν τά έργα παραγωγή τοϋ ασβεστίου μόλις πρό μικροϋ επετεύχθη 
καί αναλόγως τοϋ βαθμού τής ακριβείας καί τελειότη- δι έκτακτων τεχνικών μέσων, τό μέταλλον δέ τοϋτο εϊ-

νε εύπρόσβλητον ύπο του άτμοσφαιρικοϋ αέρος καί διά 
τος των μελετών, αν αύται περιελαβον δηλ. παν ο,τι τοϋτο δυσκολως ευρίσκεται εv τω εμποριω), του Δι-
αναγκαίον, ωστε ο σιδηρόδρομος να πληροί κατα το μάλ- δυμιου,το_ Τανταλλίου του Υττρίου, τοϋ Ίνδίου 
λον η ήττον, άπάσας τάςάνάγκας τής έκμεταλλεύ- 53,313 του Στροντίου 48,125, του Έρβίου 42,125 
σεως. τοϋ Ρουθηνίου 30,875, τοϋ Νιοβίου καί τοϋ Ροδίου 

Τό κονδύλιον τοϋτο δυνατόν σπουδαίως νά μειωθή 28,125, τοϋ Βαρύου 22500, τοϋ Τιτανίου 12,500, 
άλλά δέν είνε δυνατόν νά έκλειψη έντελώς, μήτε νά του Ζιρκονιου και 'Οσμίου προς 6437 και τέλος 

τοϋ Τελλουρίου καί τοϋ Χρωμίου 5625. 
κατέλθη περαν των ο ο)ο των δαπανων της πρωτης (Έκ τοϋ Mining and scientificpress). 
εγκαταστασεως. Παραδεχομενοι το τελευταΐον τοϋτο 
όριον διά τάς γραμμάς, περί ών πρόκειται, όπερ δίδει Αι τιμαϊ των κοινων μετάλλων αίτιες διατελοϋσι 
φρ. 8,400 ποσόν προσθετέον εις τό κονδύλιον τών σήμερον άπασαι είς ύψωσιν έχουσιν ώς εξής. 
168, 400, όπερ ανωτέρω παρεδέχθημεν, εχομεν το Εις τόννος Κασσιτέρου φραγ· 3000 
όλον τής δαπάνης τής κατασκευής ήτοι φρ. 176,800 » Χαλκού Χιλης » 1700 

» Ψευδαργυρου » 580 
κατά χιλιόμετρον έτοιμον πρός έκμετάλλευσιν. » Σιδηρου Γαλλίας » 200 Οπως ευρωμεν την πληρη χιλιομετρικήν δαπανην » » Σουηδιας »290 
δέον είς τόν άριθμόν τοϋτον νά προσθέσωμεν τήν άξιαν » Χυτοσιδήρου 'Αγγλ· » 90 
τού τροχαίου ύλικοϋ, ήτις είνε λίαν μεταβλητή, άνα- » Μολύβδου μαλακού » 460 
λόγως τής σημαντικότητος τής εργασίας, ήν πρόκειται » Θείου καθαρού » 177 


