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"Εργασίαι Συλλόγοι. 
Περί Οψιανου θηραΐκης γης και κισσηρεως, ύπο 

Α. Κορδελλα. 
Περί Αναδασώσεων. Διάλεξις έν τω Πολυτεχνικω 

Συλλόγω, ύπό Κωνσταντίνου Σαμίου. 
Οί 'Ελληνικοί σιδηρόδρομοι και τό μέλλον αυ-

τών, υπό Martin και Willot. Μεταφρασις ϋπό 1. Μαρ-
κοπουλου έπιθεωριτοϋ τών Δημοσιων "Εργων. 

Η άτμαντλία Νέου Φαληρου, ύπό I Μαλτέζου κα-
θηγητοϋ έν τω Πολυτεχνείω. 

Ποικίλα. 
Βιβλιοκρισία, ϋπό Κ. Ζέγγελη. 
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Συνέδρια της 5 Φεβρουαρίου 1899. 

Έξηκολούθη,σεν ή έπί. της συνταχθείσης έκ-
θέσεως περί τών ΰπονόμων ‘Αθηνών συζήτησις. 
Κατ' αυτην έγένετο όμοφώνως κατ' άρχην πα-
ραδεκτόν τό σΰστημα · «πάντα είς τήν ύπόνο-
μον», [tout ά l.exout]Kai ή χρησιμοποίησις τών 
άκαθάρτων ύδάτων είς άρδεΰσεις. 

Ή συζητησις έπί τοϋ οίκονομικοΰ μέρους 
τοΰ ζητηματος άνεβλήθη διά προσεχή συνε-
δρΙαν, ή δ' έπί τοΰ θέματος οριστική έκθεσις 
δημοσιευθήσεται έν τώ π ε ρ ι ο δ ι κ ω . 

Συνεδρία της 19 Φεβρουαρίου 1899. 

Ό κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη οτι ή Έ-
φορία τοϋ Συλλόγου,συμφώνως .πρός τό πνεΰμα 
τοϋ Καταστατικού, ένέγραψεν ώς έπίτιμα μέλη 
διαπρεπείς έπιστήμονας έν τη αλλοδαπη τοΰς 
μ ε ν διά τάς σπουδαίας υπηρεσιας, ας παρέσχον 
είς τάς έπιστήμας καθ' ολου, τοΰς δε διά τά ει-
δικα περί Ελλάδος συγγράμματα αύτών, καί οτι 
τίνες τούτων απήντησαν ήδη έκφράζοντες ζωη-

ρώς της ύπερ της εύοδώσεως τοϋ Συλλόγου εύ-
χάς των.Ό κ. Πρόεδρος άναγινώσκει τάς κάτωθι 
περικοπας τών έν λόγω έπιστολών καί εύχεται, 
οπως καί ή ήμετέρα σεβαστή Κυβέρνησις προ-

στατεΰση, καί ένθαρρΰνη. είς την πορει'αν αύτοϋ 
τόν Σύλλογον,οστις, ώς έν άλλαις χώραις, ούτω 
καί παρ' ήμΐν θέλει παρέχει σπουδαίαν συνδρο-
μήν είς τό Κράτος καί τήν κοινωνίαν. 

Ό κ. Haton de la Goupilliere, μέλος τοϋ Ίν-
στιτούτου καί διευθυντής της έν Παρισιοις 
σχολής τών μεταλλειολόγων, έκφράζων τάς εύ-
χαριστίας του καί ύποσχόμενος ν' άποστείλη. 
εις ένδειξιν τών αίσθημάτων αύτοϋ πρός τόν 
Σύλλογον βιβλία τινά διά τήν καταρτιζομένην 
βιβλιοθήκην, καταλήγει είς τά έξής : 

«Εχομεν συχνάκις έν τη σχολή τών μεταλ-
»λειολόγων "Ελληνας μαθητάς. "Ηδη άριθμοϋ-

»μεν πολλούς καί έσχομεν πολλάκις τοιούτους 
«λι'αν διακριθέντας. Πάντοτε έδειξα δι' αύτούς 
«ένδιαφέρον, πολύ φυσικόν έκ μέρους Γάλλου, 
»πρός έθνος ένδοξον, ού τά άριστουργήματα 
»τοϋ παρελθόντος είσίν έτι τό ύπόδειγμα έν τη 
«ήμετέρα, άνατροφη». 

Ό κ Α. (.'arnot, μέλος τοϋ Ίνστιτοΰ-
του καί καθηγητης τ η ς σχολής τών μεταλλειο-
λόγων, καταλήγει έν τη έπιστολη αύτοϋ είς 
τά έξης 

«Με συγκινεί σφόδρα ή ύψηλή αύτη ένδειξις 
έκτιμήσεως καί θά εύχαριστηθώ μεγάλως συν-
τρέχων τόν ύμέτερον Σύλλογον πρός άνάπτυξιν 
τών έπιστημών, α'ιτινες, τιμώσαι τήν άνθρωπό-
τητα, πρέπει νά τείνωσιν είς τήν μικρόν καί κατ' 
ολίγον βελτίωσιν της τύχης αύτης». 

Ό κ. Ε. Collignon, γενικός έπιθεωρη-
τής τών Γεφυροδοποιών της Γαλλίας, εύχαρι-
στών διά τήν έκλογήν αύτοϋ ώς έπιτιμου μέ-
λους γράφει : 

«Με κολακεύει λίαν ή έκλογή αύτη, καί ου-
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Εύχαριστώ δια τήν ευγενή άναγνώρισιν τών 
γεωλογικών περί Ελλάδος μελετών μου, θέλω 
δε μεγάλως χαρή, έαν δυνηθώ νά καταστώ 
χρήσιμος δια τών έργων μου είς τήν ώραίαν 
ύμών πατρίδα. Ή μεγίστη τών έπιθυμιών μου 
είνε να εύρω καιρόν νά έπανέλθω είς τήν Ελ-
λάδα, όπως δυνηθώ νά έξακολουθήσω τάς πα-
ρατηρήσεις μου». 

Κατόπιν ό κ. Πρόεδρος έδωκε τον λόγον είς 
τον κ. I. Μαρκόπουλον, όστις ώμίλησε περί 
κατασκενης τών λ ιμένων. 

Π Ε Ρ Ι Ο Ψ Ι Α Ν Ο Τ 

θΗΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ Κ Α Ι ΚΙΣΣΗΡΕΩΣ 

Λ „ 
δεμιας προσπαθείας θέλω φεισθη, Οπως συν- θενται αί θεμελιώδεις βάσεις της βιομηχανίας, 

τρέξω είς τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκοπού, όν ό - - » « · - · 
ύμέτερος σύλλογος έπιδιώκει». 

Ό κ. Al. Philippson, ύφηγητής της Γεω-
γραφίας έν Βόννη, οστις έδημοσίευσε πολ-
λας γεωλογικάς και γεωγραφικάς πραγματείας 

περί Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, 'Ηπείρου καί 
τών νήσων, άς συνώδευσε με τοπογραφικούς 
και γεωλογικούς χάρτας, έγραψεν ήμΐν τά έξης: 

«Τη Εφορία τού Ελληνικού Πολυτεχνικού 
Συλλόγου έκφράζω τας βαθείας εύχαριστίας 
μου διά τήν άπονεμηθεϊσαν μοι τιμήν, ώς επι-
τίμου μέλους, ήν μετά ζωηράς χαράς έλαβον 
μετά πολλού δε ένδιαφέροντος παρατηρώ ότι αί 
χάριν της επιστήμης γενόμεναι έργασίαι μου 
θεωρούνται παρ' ύμών ώς έπωφελεΐς διά τήν 
χώραν, έν η αύται μετ’ αγάπης έγένοντο κα-
τόπιν έπανειλημμένων πολυχρονίων ταξειδίων. 

Ή άναγνώρισις αυτή έκ μέρους είδικών άν-
δρών είνε μεγάλη άμοιβή διά τούς κόπους μου 
καί με παροτρύνει, ί'να καΙ έν τω μέλλοντι άφι-
ερώσω τας δυνάμεις μου προς ερευναν της φύ-
σεως της ώραίας Ελλάδος. 

Έν ταύτώ έπιτραπήτω μοι νά εκφράσω τάς 
εύχάς μου ύπερ της εύοδώσεως τού άρτι συστα-
θέντος ύμετέρου Συλλόγου, τον όποιον θεωρώ 
χρησιμώτατον διά τήν Έλλαδα, διότι ούτος 
διά τής ένώσεως της θεωρίας μετά της πρά-
ξεως θέλει παρέχει μεγίστας ύπηρεσίας τη πα-
τρίδι ύμών». 

Ό κ. Ricliard Lepsiu , καθηγητής της 
Γεωλογίας έν Darmstadt, Οστις έγραψε πο-
λύτιμον πραγματείαν περί της 'Αττικής, ήν 
συνοδεύει λεπτομερέστατος γεωλογικός χάρτης, 
περί έλληνικών μαρμάρων κτλ. γράφει τά έξης: 

«Ό αξιόλογος ύμών Σύλλογος «Αρχιμή-
δης», εύηρεστήθη νά μοί άπονείμη. τήν ύψηλήν 
τιμήν όνομάσας με έπίτιμον αύτού μέλος. Εύ-
χαριστών ύμας διά τήν εύγενη άποστολήν τοϋ 
διπλώματος παρακαλώ ύμας,έντιμότατε κ. Πρόε-
δρε, ϊνα εύαρεστούμενος μεταβιβάσητε είς τον 
άξιόλογον ύμών Σύλλογον τάς ευχαριστίας μου 
διά τήν άπονεμηθεϊσαν μοι τιμήν. 

Ό σκοπός τοϋ ύμετέρου Συλλόγου, τον ό-
ποιον μοί γνωρίζετε καΙ ό όποιος, φαίνεται, 
πραγματοποιούμενος διά τοϋ περιοδικού «Αρ-
χιμήδης», είνε χρησιμώτατος τη ύμετέρα πα-
τοίδι. Πράγματι δε ή προαγωγή τών φυσικο-
μαθηματικών καί ή τών συμπάρομαρτουσών 

Ό όψιανός, ή θηραϊκή γη καί ή κίσσηρις εινε 
προϊόντα ηφαιστείων, παραχθέντα κατά τάς εκ-
ρήξεις είς διαφόρους έποχάς. Άνεβλήθησαν έκ 
τών ενδοτέρων τής γης, και ό μέν όψιανός α-
ναβληθείς ερρευσεν ώς διάπυρος πηλός έν τετη-
κυία καταστάσει, ή δέ θηραϊκή γή άνεφυσήθη έκ 
των κρατήρων, ώς σποδός μετά της κισσήρεως. 

Τά δύο ταΰτα τεφροειδή άναβράσματα μετεωρη-
θέντα είς μέγα ύψος κατέπεσαν πάλιν ή επί της 
γής καί έσχημάτισαν παχέα στρώματα πέριξ 
τών ηφαιστείων ή έπί της θαλάσσης, ήτις τά 
ελαφρότερα εξ αύτών μετέφερε καί κατέθεσεν ώς, 
λ . χ . τήν κίσσηριν τής Θήρας, μακράν της νή-
σου ταύτης, έπί τών ακτών της νήσου του Αι-
γαίου καί της Μικράς Ασίας. 

Η θηραική γη καί ή κίσσηρις υπό γεωλογικήν 
έποψιν δύνανται να θεωρηθώσιν ώς όψιανός, όστις 
διά του ίσχυροΰ πυρός τών ηφαιστείων απώλεσε 
το χρώμα αύτοΰ καί έξωγκώθη, διετήρησεν όμως 
τήν χημικήν αύτοϋ σύστασιν. 

Ή σποδός, ήτις έν έτει 1866 άνεφυσήθη έκ του 
ενεργούντος τότε κρατηρος της Θήρας καί κατέπε-
σεν έπί της πόλεως Φύρα, ήτο λεπτεπίλεπτος καί 
περιελάμβανε πάντα τά συστατικά, έξ ων συνί-
στατο καί ή άναβληθείσα τότε λάβα 

1 Στράβων βιβλ. στ. Ύπέρκειται δέ μάλιστα τής Κατά-
νης ή Αιτνη. . . Τακείσης γαρ έν τοις κρατήρσι της πέ-
τρας, ειτ' άναβληθείσης, το υπερχυθέν τής κορυφής ΰγρον 
πηλός έστι μέλας ρέων κατά τής ορεινής. Είτα πήξιν λαβών 
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α) Ό οψιανός υπάρχει κατά μεγάλα ποσά έν 
τη θέσει Νύχια τησ Μήλου μεταξύ της θέσεως 
Βομβάρδης καί τοϋ χωρίου Κάστρου, ενθα απο-

τελεί συμφυρματικάς καταθέσεις τής τριτογενούς 
διαπλάσεως. Ό όψιανός ούτος εΐνε συμπαγής, 
ύπομέλας καί δεικνύει στίγματα νεφελώδη. Οί 
αρχαίοι λαοί τής Ελλάδος καί της 'Ανατολής έκ 
της Μήλου, κατά πάσαν πιθανότητα, προύμη-
θεύοντο τόν όψιανόν, δν ή τότε τέχνη μετέβαλ-

λεν είς παντοειδή αντικείμενα οικιακής καί πολε-
μικής χρήσεως. 

β) Ή θηραΐκη γη (ηφαίστειος τέφρα, ή σποδός 
ή ποτζαλάνα) είνε τό γνωστόν ηφαιστειογενές 
προϊόν τής θήρας, όπερ αποτελεί έν τή νήσω 
ταύτη παχέα στρώματα, έξ ών πολλαί χιλιάδες 
τόννων έξορύσσονται έτησίως προς χρήσιν τών 
έντός του Κράτους καί έν τω έξωτερικώ αρχιτε-
κτονικών καί λιμενικών ίδια ή υδραυλικών έργων. 

Ή κισσηρομιγής θηραϊκή γή καλύπ.ει μεγά-
λας έκτάσεις τής Θήρας, τής Θηρασίας καί του 
Άσπρονησίου. Ή έκμετάλλευσις αύτης ένεργεΐται 
έν ύπαίθρω· ή θηραϊκή γή εκσκάπτεται διά σκα-
πάνης καί ρίπτεται δι' επικλινών αγωγών (λου-
κιών) είς τάς λέμβους, αϊτινες τήν μεταφέρουσιν 
είς τά πλοία ήγκυροβολημένα εν τινι όρμίσκω της 

Καϋμένης. 
Τά άξιολογώτερα λατομεία εινε τά του Βάλου 

πρός τό μεσημβρινόν άκρον της Θήρας καί τά 
τοΰ νησυδρίου της Θηρασίας πρός τάς νοτιοδυτι-
κάς άκτάς αύτης, ενθα έν έτει 1867 είχον ανα-
καλυφθη αί προϊστορικαί κατοικίαι, κατακεχω-
σμέναι ύπό τής ηφαιστείου τέφρας. Υπό χημικήν 
έποψιν ή θηραϊκή γή έξεταζομένη συνίσταται έξ 
67 °/ο πυριτικού οξέος, 13% άργίλλου καί 20 % 
αλκαλικών βάσεων. Είς τήν χημικήν ταύτην σύ-
στασιν αποδοτέα ή υδραυλική ίδιότης, ήτις καθι-
στά άξιολογώτατον καί χρησιμώτατον προϊόν τήν 
θηραϊκήν γήν, ήν μετά πολλής επιτυχίας μετα-
χειρίζονται εις τά ύδραυλικά έργα καί ιδίως έν 
τη κατασκευή τών προκυμαιών καί λιμένων και 
-τή θεμελιώσει τών οικοδομών έν τόποις ύγροΐς. 

Διά τής θηραϊκής γής κατεσκευάσθησαν πολλά 
καί μεγάλα λιμενικά έργα, ως τά της ατμοπλοϊ-
κής Εταιρείας τοΰ Λόϋδ έν Τεργέστη, τά του 
Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ, της Χίου, Λαυρείου, Χαλκί-
δος κτλ. νΰν δέ της Κωνστάντζας, διότι τό πολύ-
τιμον τοΰτο ύλικόν παρέχει μεγάλας ύπηρεσίας 

διά τε τήν εύχέρειαν, τήν στερεότητα, οίκονομίαν 
καί ταχύτητα της εκτελέσεως τών έργων. 

Έν βραχυτάτω χρόνω απόκτα τις δι'αύτοΰ στε-
ρεώτατον πέτρωμα ύπό τήν θάλασσαν, άνθιστά-
μενον κατά της έπιδράσεως τοΰ θαλασσίου ύδα-
τος. Ή κατασκευή ενός μέτρου κυβικοΰ συμπε-
πηγμένου τοιούτου πετρώματος απαιτεί 1,66μ' 
σκιρροκονιάματος, ήτοι 

0.71μ" σκίρρων έξ άσβεστολίθου 
0.65 » θηοαϊκης γής 
0.20 » άσβέστου έσβεσμένης 
0.10 » άμμου. 

Λεπτομερής μελέτη περί τής χρησιμοποιήσεως 
τής θηραϊκης γής, τών καταλλήλων άναλογιών 
καί τής δαπάνης τών δι'αύτής έκτελουμένων έρ-
γων θέλει δημοσιευθή προσεχώς έν τω περιοδικώ 
τούτω ύπό άλλων συναδέλφων. 

γ) Ή κίσσηρίς εΐνε λίθος πορώδης, σπογγο-
ειδής μέ λάμψιν ύελώδη ή μεταξώδη, χρώματος 
τεφροΰ, ύποκιτρίνου, καί τραχύς περί τήν ύφήν. 
Χρησιμεύει πρός λείανσιν καί στίλβωσιν τών 
μαρμάρων, τοΰ άλαβάστρου, ώς καί τίνων πολυ-
τίμων λίθων καί πολλών πραγμάτων κατασκευα-
ζόμενων έξ ύάλου, βύρσης καί μετάλλων. Κατά 
τόν Θεόφραστον ή κίσσηρις τής Μήλου είχε τήν 
ιδιότητα νά λεπτύνη καί όμαλύνη τήν έπιδερμίδα. 

ΙΙρό μικροΰ ό έν Μονάχω ύφηγητής διδάκτωρ 
Α. Bergeat μοι έπεμψε λίαν φιλοφρόνως τήν 
άξιόλογον αύτοΰ πραγματείαν περί τών Λιπαρίων 
νήσων (νήσων τοϋ Αιόλου ή Στροφάδων), ήτις 
έδημοσιεύθη καί έν τω τεύχει τοΰ Φεβρουαρίου 
έ. ε. τοϋ πεοιοδικοϋ ή «Πρακτική Γεωλογία». Έκ 
ταύτης σταχυολογοϋμέν τίνα ύπό Ιποψιν τής 
γενέσεως της Λιπαρίου κισσήρεως καί της έκμε-
ταλλεύσεως αυτής. 

Τό πλείστον μέρος της κισσήρεως, λέγει ό κ. 
Α. Bergeat, τό όποιον χρησιμοποιείται έν ταΐς 
τέχναις από τών χονδροειδών έργων τοΰ τέκτονος 
μέχρι της λεπτότατης έργασίας τών μηχανουρ-
γών, προέρχεται έκ της νήσου Λιπάρι, της με-
γαλειτέρας δηλαδή έκ τών 7 ήφαιστειογενών νη-
σίδων τοΰ Αιόλου, κειμένης πλησιέστερον τών 
ακτών της Σικελίας. 

Ή κίσσηρις εινε, ώς έπί τό πολύ, ήφαιστειογε-
νές προϊόν, άλλ' όμως όπου υπάρχει κρατήρ έν 
ενεργεία, έξ ου αναβάλλονται λιπαριτικά (τρα-
χιτικά) πετρώματα , έκει άπαντώσιν άφροειόη 
καί ύελώδη άποβράσματα, άτινα έγένοντο έκ τών 



πετρωμάτων τούτων. Τά διάπυρα λιπαριτ:κά πε-
τρώματα, μή δυνάμενα νά άνθέξωσιν έν τω κρα-
τήρι εις τήν ϊσχυράν πίεσιν τών αναβαλλόμενων 
αερίων, μετεβλήθησαν εις τήν πορώδη καί σπογ-
γώδη ταύτην κατάστασιν. 

Τά κισσηροειδή άναβράσματα καλύπτουσι τό 
πλείστον μέρος της Λιπαρίον νήσου. Τά προς 
νότον τής νήσου παραχθέντα, κατα τήν μέσην 
τεταρτογενή γεωλογικήν διάπλασιν, εγκλείοντα 
σκληρά όρυκτοΰχα έκκριμα-α άστρίου, πυροξέ-
νου, κεροστιλβης (άμφιβολίτου), ένίοτε δέ και 
χρυσολίθου (έλαίνης) καθίστανται ενεκα τής άνω-
μάλου σκληρότητος αυτών παντελώς άχρηστα διά 
τάς τέχνας. 

Τά δέ παραχθέντα προς το βορεοανατολικόν 
μέρος τής νήσου, περί τά τέλη τής τεταρτογε-
νούς διαπλάσεως, και ίδιως τ’ άναφυσηθέντα κατά 
τήν έκρηξιν του νΰν έσβεσμένου μεγαλοπρεπούς 
κρατήρος Monte I'elato ή Campo bianco, ά-
ποτελοϋσι τήν κυρίαν εξαγωγήν τής κισσήρεως 
έκ τής Λιπαρίου νήσου. Ένιαχοϋ ή κίσσηρις άπο-
τελεΐ στρώματα, ων τό πάχος φθάνει εις 200μ. 

Ύπό χημικήν εποψιν εξεταζόμενη ή κισσηρις 
είνε όψιανός, οστις δύναται νά παραχθή έκ 
ταύτης διά τής θερμάνσεως Ό όψιανος τιθέ-
μενος έντδς χράνης και εκτιθέμενος εις τήν ύψη-
λήν θερμοκρασίαν δοκιμαστικής καμίνου, τήκεται 
καθιστάμενος παχύρρευστος- έκ δέ της τετηκυίας 
μάζης έκβάλλονται φυσαλίδες και έπί τέλους 
άπασα ή μάζα εκχυλιζομένη έκ τής χοάνης, 
ηύξημένη 15κις κατ’ ογκον, μεταβάλλεται εις 
σπογγώδη κίσσηριν. 

Ή κίσσηρις του Monte Pelato εξορύσσεται άπο 
πολλών χρόνων ύπό τών ιθαγενών και μεταφέρε-
ται υπό τών μεγάλων αγοραστών εις το έμπόριον 
καθ’ άπαντα τά μέρη τοϋ κόσμου. 

Η έξόρυξις γίνεται δια φρεάτων και υπονό-
μων, πολλάκις εις βάθος 40 . Έκ τών ύπο-
γειων τούτων ορυγμάτων τό '/, ανήκει εις ίδιώ-
τας, τά δέ 2/, εΐς τήν κοινότητα. Ή έτησία πα-
ραγωγή ανέρχεται εις 6000 τόννους άξίας 
1,000,000 φράγκων. Οι κισσηροπαραγωγεΐς πλη-

1 Θεόφραστος περί λίθων : Ό δέ Λιπαραίας (λίθος) έκ-
φυροΰτα τε τη, καύσει και γίνεται κισσηροειδής. Ως 
θ'αμα τήν τε χρόαν μεταβάλλειν και τήν πυκνότητα τού-
μελας τε γαρ και λείος και πυκνός ακαυστος ών, γίνεται δέ 

ώστε έν τη κισσήρει διειλημμένος άλλοτε και καθάπερ έν 
κυτταρείω και ού συνεχής. 

ρώνουσιν εις τήν κοινότητα 2 φράγκα διά τά 100 
χιλιόγραμμα. 

Αί τιμαί τής κισσήρεως, αναλόγως τής ποιότη-
τος, ποικίλλουσι πολύ άπ'αλλήλων. Ό μέσος ό-
ρος κυμαίνεται μεταξύ τών 14 φρ. διά τά 400 
χιλιόγρ. Aι κοιναί ποιότητες τοϋ Pezzame τι-
μώνται 2—3 φράγκα, αί του Corente 3—4 φρ. 
αί τής Pumuse 13 φρ. αί λεπταί ποιότητες 20— 
40 φρ. και αί λεπτόταται και σπανιώταται Fiοre 
καλούμεναι. 150—300 φρ. τά 100 χιλιόγραμμα. 

H κοινóτης εΐσέπραττεν άλλοτε διά φόρον έξα-
γωγής της κισσήρεως 80—100.000 φρ. ετησίως, 
ήδη όμως τό ποσόν τοΰτο ύπεβιβάσθη μόνον εις 
φράγκα 25 000. 

Κισσηρις ύπάρχει και έν Ελλάδι, αλλ' αύτη 
μέχρι τουδε δεν εύρέθη ύπό όμοιας εύνοικάς συν-
θήκας, ύφ’ας ή τών Λιπαρίων νήσων, κατάλληλος 
προς έκμετάλλευσιν και χρησιμοποίησιν διά τάς 
τέχνας. 

Έν Θήρα ή κίσσηρις εύρίσκεται άπανταχοΰ 
μετά τή: ηφαιστείου τέφρας. Μεταξύ Φύρας καί 
Κεντοχωρίου ύπάρχει κίσσηρις καθαρά έχουσα τό 
μέγεθος μήλου, είνε ινώδης τήν ύφήν και μαλακή, 
ώστε δέν λειαίνει τά αντικείμενα, ώς ή ιταλική. 
Χρησιμωτέρα είνε ή κίσσηρις έν Πύργω, Βόθωνα 
και Χωνία, ώσαύτως δέ καί ή κίσσηρις, ήτις κεί-
ται επί τών βορειοδυτικών ύπωρειών τοΰ όρους 
Προφήτου Ήλιου. 

Εν Μήλω ή κίσσηρις εύρίσκεται έν τή θέσει 
Απολλώνια έντός συμφυρμάτων. 

Τραχίτης τις, παρεμφερής τή κισσήρει, εύρίσκε-
ται πλησίον της κατηρειπωμένης πόλεως Πα-
λαιοχομα(Ζαφυρία). Τό τραχιτικόν τούτο πέ-

τρωμα εινε πορώδες, λευκόν καί κλειει κρυστάλ-
λους χαλαζίου, άστρίου καί μαρμαρυγής. Διά τοΰ 
τραχιτικοΰ τούτου πετρώματος, τό όποιον οί έντό-
πιοι ζαχαρώπετραν καλοΰσιν, ώκοδομήθη ή Πα-
λαιοχώρα. 

Ο τραχίτης ούτος αποτελεί άξιόλογον οίκοδο-
μήσιμον ύλικόν, κόπτεται εις στήλας 3—3 '/, μ. 
μήκους, εχει μικρόν εϊδικόν βάρος, άντέχει εις 
τήν έπήρειαν τής ατμοσφαίρας καί επεξεργάζεται 
μέ μεγάλην εύκολίαν. Έν φυσική μεν καταστάσει 
ό κισσηροειδής ούτος τραχίτης δέν δύναται νά χρη-
σιμευση πρός λείανσιν λιθογραφικών ή μεταλλι-
κών πλακών, διότι τά έν τή μάζη αύτοϋ έγκλειό-
μενα σκληρότερα σημεία θέλουσι παράγει ραγάς 
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αντί νά λειαίνωσι καί όμαλυνωσι τας επιφανείας 
αυτών. Λειοτριβόμενος όμως ό λίθος ούτος πα-
ράγει κόνιν, ήτις είνε ανωτέρα κατά τήν ιδιότητα 

τής λειάνσεως καί στιλβώσεως από τήν τής κισ-
σήρεως τής θήρας. Α. ΚΟΙΛΕΛΛΑΣ. 

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΕΝ ΤΩ. Π0ΛΥΤΕΧΙΚΩ, ΣΥΛΛΟΓΩ. ΑΘΗΝΩΝ 

Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Δ Α Σ Ω Σ Ε Ω Ν 

ΥΠΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΙΟΤ 

Κύριοι! 
Οΐ εύτυχήσαντες έξ ύμών νά άκούσωσι τήν 

διάλεξιν τού άξιοτίμου φίλου κ. Ήλ. 'Αγγελο-
πούλου περί πλημμύρων και χειμάρρων θα ή-
κουσαν, ότι μεταξύ τών ύπ' αύτοϋ έκ της έπι-
σταμένης τού ζητήματος μελέτης έξαχθέντων 
συμπερασμάτων εν, τό όποιον μάλιστα απεδέ-
χθη ώς εύνόητον καί άνεπίδεκτον εύρυτέρας 
πραγματείας, είνε και αί έπιβαλλόμεναι άναδα-
σώσεις έν γένει, ιδία δε αί αναδασώσεις τών κοι-
τών καί λεκανών τών χειμάρρων, άρχόμεναι, 
ώς ορθότατα είπε, άπό τών αφετηριών αυτών. 

'Ομολογώ καί έγώ, ότι ολοι ήρχίσαμεν ήδη 
νά έννοώμεν, ότι ή έλλειψις δασών ήρχισε νά 
έπηρεάζη. ουσιωδώς καί έν πολλοίς κλιματολο-
νικώς καί οίκονομικώς τον τόπον μας· αλλ' έπι-
τρέψατέ μοι νά φρονώ, οτι ή ιδέα αύτη ομοιάζει 
έν πολλοίς με έκείνην, τήν οποίαν σχηματίζει 
άνθρωπος βλέπων ολίγον κατ' όλίγον καταρρέ-
οντα τά ένδΰματά του καί αίσθανόμενος τήν 
άνάγκην καινουργούς καί τελείου ιματισμού, 
είς τον όποιον όμως έλλείπουσι τά τε ύλικά μέσα 
πρός άμεσον προμήθειαν τοιούτου, καθώς καί 
αί γνώσεις καί ή θέλησης, όπως ό ίδιος καί έκ 
τών ένόντων συντηρήση όσον ένεστι έπί μα-
κρότερον έκεϊνον, τον όποιον ήδη φέρει, κατα-

τινος μεταξύ τόσων άλλων νεωτερισμών νά 
προβάλωμεν καί τό ζήτημα τής άναδασωσεως 
της χώρας μας, της άναδασώσεως ολοκλήρου 
της Ελλάδος μάλιστα, ώς πρό τίνων έτών προέ-
θετο ταύτην ώς κύριον σκοπόν σύλλογος τις, 
ούτινος έπεδιώχθη ή ϊδρυσις ύπό τίνων πάνυ 
άξιοτίμων κυρίων. 

"Οθεν άφού αί άναδασοίσεις κατέστησαν ήδη 
ζήτημα καί κατετάχθησαν επισήμως είς τήν 
χορείαν τών ευσεβών πόθων μας, ώς λέγουσιν 
οί Γερμανοί, νομίζω, ότι καλόν θά ήτο πρό πά-
σης μερικής έπ'αύτών συζητήσεως νά κατανοή-
σω μεν αύτάς καί νά όρίσωμεν τό έφαρμόσιμον καί 
κατορθωτόν έξ αύτών. 'Επειδή δέ άφ' ένός ό 
Πολυτεχνικός σύλλογος αντιπροσωπεύει ύπερ 
πάντα τήν ποακτικήν της χώρας μας πρόοδον, 
κατέστη δ' άφ' έτερου καί ή έστία μελετών άφο-
ρωσών τήν έφαρμογήν κατεπειγόντων πρακτι-
κών μέτρων, συμβάλλοντων εις τήν κοθόλου 
πρόοδον τοϋ τόπου, έθεώρησα καλόν νά σάς 
άνακοινώσω τας κατωτέρω σκέψεις μου φρο-
νών, ότι, καθοριζομένου άπαξ τού ύπό σκέψιν 
ζητήματος, θά δυνηθώμεν έν τω μέλλοντι σκο-
πιμώτερον νά συζητήσωμεν τά της έφαρμογής 
του. Υπάρχει δε άλλως τε καί άλλος σπου-
δαίος λόγος, διά τον όποιον φρονώ, ότι τό ζή-
τημα τούτο πρό παντός εδει ν' άναπτυχθη καί 
καθορισθη ένώπιον ύμών τό πρώτον. 

Ή πλειονότης τών άξιοτίμων συναδέλφων, 
τών μελών τοϋ συλλόγου, αποτελείται άπό μη-
χανικούς, άλλά καί τό περί ού ό λόγος ζήτημα 
τών άναδασώσεων είνε άκριβώς τό μέρος της 
συναντήσεως τών δασολόγων καί μηχανικών 
διά πλείστους οσους λόγους καί Ιδία, διότι αί 
άναδασώσεις συνδυάζονται τό πλείστον με έργα 
τεχνικά, προστατεύουσι δε σύναμα καί έργα 
μηχανικά ή δημόσια. Ένω δε ό δασολόγος έν 
γένει άφίσταται τοϋ καθαρώς μηχανικού ώς πα-
ρακολουθούν μάλλον αύτοϋ τό έργον της φύσεως 
καί μελετών κυρίως τον τρόπον της έπωφελοϋς σκευάση δε όσον οϊόν τε εύωνότερον καί κάλ-

λιον έξυπηρετοϋντα τάς άνάγκας του καινουρ- χρήσεως τώς φυσικών προϊόντων διά μέσων ού 
γη τοιούτον. 

Ή όσημέραι αυξάνουσα δασική γυμνότης 
μας ποούκάλεσεν, ώς προεϊπον, ήδη εις όλους 
μας καί ιδία είς τούς ανεπτυγμένους τήν σκέ-
ψιν, ότι καλόν θά ήτο ν' άποκτήσωμεν καί πά-
λιν δάση, εύρωμεν καλώς ή κακώς τήν λέξιν 
άναδάσωσις καί χωρίς νά έχωμεν ποαγματικήν 
ίδέαν περί τοϋ τί κυρίως αύτη σηιιαίνει, πού 
αύτη επείγει καί έν τίνι μέτρω καί διά τίνων 
μέσων θά καθίστατο κατορθωτή,ήρχίσαμεν άπό 

μόνον μή παραβλαπτόντων, άλλ’ ένιαχοϋ καί 
ύποβοηθούντων τό έργον τιϊς φύσεως, ό δε μη-
χανικός, τολμηρότερος ίσως αύτοϋ, προβαίνει είς 
διόρθωσιν τών έργων της φύσεως καί τήν διαρ-
ρύθμισιν αύτών έν σχέσει πρός τάς εκάστοτε 
παοουσιαζομένας άνθρωπίνους άνάγκας, άμ-
φοτέρων τό έργον συναντάται είς τό ζήτημα 
των τεχνητών άναδασοσεων, όπου άμφότεροι 
έχουσι τήν θέσιν των ώς μηχανικοί δασο-
λόγοι. 



'Ομιλούντες περί αναδασώσεων όφείλομεν έν 
πρώτοις νά καθορίσωμεν τήν έννοιαν τού πράγ-
ματος. Ή λέξις άναδάσωσις ίσως,ίσως δεν έκ-

φράζει παν, ο,τι δι' αύτης θέλομεν να περιλά-
βωμεν, αφού καθ' έαυτήν δέν σημαίνει ή τήν 
έκ νέου δάσωσιν μερών καί άλλοτε ύπό δασών 
καλυπτομένων και δια τον ένα ή άλλον λόγον 
στερηθέντων τοϋ δασικού αύτών πλούτου, ένώ 
όλοι μας λέγοντες άναδάσωσιν έννοοϋμεν α-

πλούστατα τήν έμφύτευσιν δασών εις μέρη ψιλά, 
γυμνά τουτέστι δασικής βλαστήσεως,χωρίς ου-
δόλως να σκεπτώμεθα, άν ταύτα έκαλύπτοντό 
ποτε ύπό δασών. Τήν παρατήρησιν ταύτην 
κάμνω, διότι άμέσως κατόπιν θέλω σας ύπο-
δείξη, οτι αΐ κυρίως αναδασώσεις εινε σχεδόν 
καθ' ολοκληρίαν έργον ίδιον είδικού τεχνικού 
κλάδου καί της δημοσίου ύπηρεσίας, έκεϊνο δε 
τό όποιον ενδιαφέρει τούς πολλούς, είνε κυρίως 
αί δασώσεις μόνον, άς μοί έπιτραπη ή λέξις, 
ή έμφύτευσις δηλαδή καί άνάπτυξις δασών έπι 
ψιλών έκτάσεων καί έξαιρετικώς ίσως μικραί 
τίνες άναδασώσεις. Εξηγούμαι. — Αί κυρίως 
άναδασώσεις σκοπούσιν, ώς προείπομεν, τήν 
άναπαραγωγήν δασών έπί μερών, έφ' ών προ-
υπηρχον τοιαύτα. Αλλ’ ή άποψίλωσις τόπου 
τινός δυνατόν να προέλθη διττώς, ή δια τακτι-
κής τουτέστιν ύλοτομίας σκοπούσης τήν χοη-
σιν της παραχθείσης δασικής ύλης, οπερ τό 
συνηθέστερον, ή δι' έκτάκτου τινός καταστρε-
πτικού μέσου, οίον τού πυρός, τών χιονορρα-
γιών, όποϊαι συνήθως συμβαίνουσι και παρ' 
ήμΐν έτι, τών ύπό τών χωρικών χάριν καλλιερ-
γείας γενομένων αποψιλώσεων, κτλ. Ή άπο-
ψίλωσις Ομως αύτη τοϋ έδάφους, οπερ δεϊ-
ται άναδασώσεως άφορα έν τοιαύτη περιπτώ-
σει συνήθως μέρος δάσους καί ή αναπαρα-
γωγή ομοίου πρός τό προύπάρξαν δάσος 
εινε ζήτημα καθαρώς διαχειριστικόν , αφο-
ρών τήν διοίκησιν και διαχείρισιν τού ύ-
ποστάντος τήν άπώλειαν ταύτην δάσους. Τό 
πώς αύτη θα κατορθωθη ταχύτερον καί εύκο-
λώτερον, εινε άκριβώς άντικείμενον ιδίας με-
λέτης τοϋ διαχειριζομένου τό έν λόγω δάσος, 
οστις άκριβώς προ της άποψιλώσεως, Οταν αύ-

τη εινε έκουσία γενομένη δι' ύλοτομίας, δέον 
πρό παντός νά σκέφθη και τό ζήτημα της ανα-
παραγωγής τοϋ έκλιπόντος δάσους, ρυθμίζων 
τήν ύλοτομίαν συμφώνως προς τα προς άνα-
δάσωσιν άπαιτούμενα μέτρα. Πλήν τούτων ομως 
έχομεν καί αναδασώσεις έπιβαλλομένας δια λό-
γους προστατευτικούς έπί μερών πρό μακρού | 

χρόνου άποψιλωθέντων καί μή αποτελούντων 
πλέον μέρη δασών. Είς τό δεύτερον τούτο είδος 
τών άναδασώσεων ύπάγονται κυρίως αί τεχνη-
τά άναδασώσεις, είς άς συμπεριλαμβάνονται καί 
αί τών κοιτών κα! λεκανών τών χειμάρρων. 

Τό τρίτον είδος τών άναδασώσεων δυνάμεθα 
ν' άποκαλέσωμεν δασώσεις μάλλον, ώς προεϊ-
πον, ώς άποβλέπον είς τήν έπί ψιλών μερών 
μή συνεχομένων προς δάση και περι ών αγνω-
στον άν ποτε ήσαν ύπό δασών κεκαλυμμένα, 
δια λόγους προστατευτικούς, ύγιεινούς ή καλ-
λωπιστικούς,έμφύτευσιν και άνάπτυξιν δασικής 
βλαστήσεως. 

"Ιδωμεν ήδη λεπτομερέστερον έν έκαστον 
είδος τών άναδασώσεων καί δή έν σχέσει πρός 
τάς άνάγκας της χώρας μας κα! τα διατιθέ-
μενα μέσα. 

Κ α ι πρώτον περΐ τών άναδασώσεων τών 
πρός συντηρισιν τών δασών επιβαλλομε-
νων. Άναντίροητον τυγχάνει, οτι πρώτιστος 
σκοπός τών δασών εινε ή παραγωγή ξυλείας, ή 
παραγωγή δηλ. της ύλης έκείνης, ή οποία 
μετά τήν τροφήν θεραπεύει τάς ούσιωδεστέρας 
τοϋ ανθρώπου άνάγκας καί τήν οποίαν άπαν-
τώμεν έν τω περιβάλλοντι κόσμω, οπου δήποτε 
καί άν εύρισκώμεθα, συχνότερον πάσης άλλης 
και ύπό τάς ποικιλωτάτας τών μορφών. Ή α-
πόκτησης της ξυλείας Ομως είνε ό φυσικώτερος 
και συνηθέστερος τρόπος της άποψιλώσεως τών 
δασών, με τήν διαφοράν, οτι οπου ή άποψίλω-
σις αύτη γίνεται έπί τη βάσει ώρισμένου σχε-
δίου λαμβάνονται, ώς προεϊπον, τά κατάλληλα 
μέτρα, οπως ή άναδάσωσις τών άποψιλουμένων 
έκτάσεων έπέλθη άφ' έαυτης, γείνη τουτέστι 
φυσική, οπως λέγομεν και έδώ έγκειται ακρι-
βώς έν τών μεγίστων ζητημάτων τοϋ δασολό-
γου, τό νά έπιτύχη, τουτέστι τήν οσον ένεστι 
ταχυτέραν και έντελεστέραν φυσικήν άναδά-
σωσιν τών ύπό τών ύλοτομιών άποψιλωθέντων 

μερών· ό δε λόγος εινε άπλούστατος, διότι αί 
φυσικάι άναδασώσεις συνεπάγονται τάς μικρο-
τέρας δαπάνας. 

Τούτων τεθέντων, ίδωμεν ποΐαι αί έκ τών ύ-
λοτομιών έπεοχόμεναι έτήσιαι αποψιλώσεις παρ' 
ήμΐν. 

'Εάν λάβωμεν ύπ'όψιν μας τήν έπίσημον στα-
τιστικήν τοϋ παρελθόντος έτους. λ . χ . καθ' ό 
ή ύλοτομία, ώς έκ της έκκρεμοϋς πολιτικής 
καταστάσεως, ήτο σχετικώς περιωρισμένη, βλέ-
πομεν, οτι κατά τό 1897 ύλοτομήθησαν έκ τών 
ελλ. δασών : 

1 Ξυλεία κατειργασμένη διαφόρων ειδών προωρισμένη δια 
τό έμπόριον ' κυβ. μέτρα 76,563 περίπου 

2) Ξυλάνθρακες 21 έκατομ. ό-
κάδων άντιπροσωπεΰοντες ξυλείαν » 180,000 » 

3) "Ασβεστος 589 χιλ. στα-
τήρες, δι' ους κατηναλώθη ξυλεία >' 100,000 » 

4) Καυσοξυλεία δια το έμπόριον 
καϊ δια τάς άνάγκας τών κατοίκων » 900,000 » 

5) Ύπορθώματα σταφιδαμπέ-
λων, φουρκάδες κ.τ λ. » 70,000 » 

6) Ξυλεία καταστραφεϊσα κατά 
τήν κατεργασίαν της ΰπ' αριθ. 1 
ξυλείας ' » ^,000 » 

7) Λαθραία υλοτομία, άτελώς 
ΰλοτομηθεΐσα ξυλεία κτλ. » 50,000 » 

1,401,563 
"Ητοι έν συνόλω και κατ' έλάχιστον ορον ύ-

λοτομήθησαν 1,400,000 κυβ. μέτρα. 'Εάν ήδη 
ύπολογίσωμεν κατά μέσον ορον ώς δασικόν κε-
φάλαιον έφ’ εκάστου στρέμματος 5—6 κυβ. μέ-
τρα, ώς έκ τής μεγάλης άραιότητος και κακής 
έν γένει τών δασών μας καταστάσεως, έπεται 

¨οτι, επιφάνεια δασική έκτάσεως 250,000 στρεμ. 
τούλάχιστον άποψιλοϋται έτησίως έν Ελλάδι 
διά μόνης τής γενομένης ύλοτομίας. 

Έκ τών όλίγων αύτών και κατά προσέγγι-
σιν ληφθέντων άριθμών, περί ων μετά πεποι-
θήσεως μόνον δύναμαι νά είπω, Οτι πιθανώς νά 
ύπολείπίονται,ούδόλως όμως ύπερβάλλουσιτούς 
πραγματικούς, καταφαίνεται, ότι διά νά διατη-

ρήσωμεν και τήν σημερινην μόνον κατάσταση-
τών δασών έπιβάλλεται ή έτησία άναδάσωσις 
250 χιλ. στρεμμάτων τούλάχιστον. Ή αναδά-
σωσης ομως αύτη, τό μαρτυροϋσιν οί ρηθέντες 
άριθιμοί, άπέχει πολύ άπό τοϋ νά γείνη άντικεί-
μενον κοινής ή μερικής παρ' ενός συλλόγου 
μερίμνης. Ή έπίτευξίς της έξαρτωμένη τά μέ-
γιστα έκ τοϋ τρόπου της ύλοτομίας τών δα-
σών, ώς προεϊπον, είνε κύριον μέλημα τών 
διαχειοιζομένων τά δάση κα! συνεπώς ό καλλί-
τεοος τρόπος διά νά μεριμνήση τις δι' αύτήν 
εηνε, νά φροντίση ν' άνατεθη ή γενική διαχεί-
οισις τών δασών της χώρας είς ειδικούς δασο-
λόγους. Κοίνω όθεν περιττον νά έπεκταθώ 
πλειότερον έπ' αύτης, άφ’ ού αύτη διαφεύγει 
τήν άρμοδιότητά μας ώς συλλόγου, προσθέτω 
μόνον, ότι είς τό είδος της άναδασώσεως ταύ-
της ύπάγονται κυρίως κα! αί αναδασώσεις τών 
έξ οίαςδήποτε θεομηνίας ή ανθρωπίνου κακο-
βουλίας καταστραφέντων μερών τών δασών, 

καί ότι δυστυχώς, καθ' ¨α αί τηρούμεναι στατι-
στικοί τών δασικών άνομημάτων δηλοϋσι, δεν 
θά ήτο ύπερβολικόν νά είπωμεν,οτι πυρκαϊαι και 
εκχερσώσεις έπηφέρουσιν έτησίως παρ’ήμϊν άπο-

δάσωσιν ή άποψίλωσιν έτέρων 100 χιλ. στρεμ. 
τούλάχιστον, πάς ¨ομως ό θέλων νά μεριμνήση 
και περι τούτων, κατ' άνάγκην θά θίξη τό ζή-
τημα της μορφώσεως ειδικής δασικής διαχει-
ρίσεως και διοικήσεως, 

Έλθωμεν ήδη είς τό δεύτερον είδος τών άνα-
δασώσεων τάς λεγομέναςτεχνητας άναδασώσεις. 

Ή ιστορία τών τεχνητών άναδασώσεων είνε 
πολύ πρόσφατος· αφορμή αύτών ύπήρξαν αί 
πλήμμυραι καί ή πρωτοβουλία της έφαρμογης 
των άνήκει είς τούς Γάλλους. 

Κατά τό έτος 1856 τά μεσημβρινά της Γαλ-
λίας και ιδία τό λεκανοπέδιον τοϋ Ροδανοϋ ύ-
πέστησαν φοβεράς έκ πλημμυρών ζημίας. Πλη-
θύς άνθρωπων καί κτήματα αξίας ύπερ τά 200 
έκατομ. φρ. κατεστράφησαν όλοτελώς ύπ' αύ-
τών. Άμέσως τότε ή κοινή γνώμη απεφάνθη, 
ότι αί καταστροφαί αύται ώφείλοντο είς τήν 
άνόητον και άμετρον άποψίλωσιν τών όρέων 
και είς τήν άκανονίστως ένεργουμένην βοσκήν 
καί ¨οτι θά ήσαν πολύ μετριώτεραι έάν έλαμβά-
νετο πρόνοιά τις διά ταύτα, καθώς και διά τήν 
διαρρύθμισιν τών χειμάρρων τήν άπό τοϋ έτους 
1841 ύπό τοϋ διασήμου μηχανικού Surell, τοϋ 
πρώτου ύποκινητοϋ τού ζητήματος τών άναδα-
σώσεων, προταθεϊσαν. Ήδη άπό τοϋ 1845 έπι 
Λουδοβίκου Φιλίππου έγένετο σκέψις περί της 
αναγκαίας έφαρμογης προληπτικωντίνων μέ-
τοων, άλλ' ή πολιτική άκαταστασία καί ή οικο-
νομική δυσχέρεια τής έποχης παρημπόδισαν 
πάσαν έφαρμογήν και ώς έκ τούτου τά πρώτα 
σχετικά νομοθετήματα έγένοντο έπι Ναπολέ-
οντος τοϋ Γ', χάρις είς τά οποία ή γαλλική 
δασική διοίκησις έπετέλεσε τά μοναδικά ταύτα 
άνά τήν ύφήλιον έργα της διαρρυθμίσεως τών 
χειμάρρων καί της άναδασώσεως τών Άλπεων, 
τών Πυρρηναίων καί τών Κεβεννίων, τά προ-
καλούντα τον θαυμασμόν παντός έπισκεπτομέ-
νου τά μέρη ταύτα και πείθοντα, οτι και ύπό 
τάς δυσχερεστέρας τών συνθηκών είνε ή άνα-
δάσωσις τών ορέων έφικτή και ή μετατροπή 
τών καταστρεπτικών χειμάρρων είς αβλαβείς 
ή καί ωφελίμους ετι, κατορθωτή. 

Διάφορα νομοθετικά μέτρα, ώς προεϊπον, έ-
θεντο τάς βάσεις τών έργασιών τούτων. Τό 
σπουδαιότερον πάντων είνε οί νόμοι της 28ης 
'Ιουλίου I860 κα! 8 'Ιουνίου 1864 και ό κατό-
πην πολλών μελετών και μακράς πείρας ψηφι-
σθείς τη 31 Μαρτίου 1882 τελευταίος διορθω-
τικός, ούτως είπεϊν, τών προηγουμένων νόμος, 
έφ’ ών στηρίζονται νϋν έν Γαλλία πάσαι αί σχε-
τικάι έργασίαι. 



Δεν είνε τοϋ παρόντος βεβαίως τό ν’άναπτύξω 
λεπτομερώς τά διά τών τριών προρρηθέντων νό-

μων ληφθέντα μέτρα, έν ομως πρέπει νά γνω-
σθη, οτι διά τών δύο πρώτων νόμων έπεδιώχθη 
ή·αναδάσωσις τών δημοσίων, καθώς καί τών Ιδι-
ωτικών κτήσεων, έν αίς έπεβάλλετο αύτη, είτε 
ύπό τοϋ δημοσίου απ’ ευθείας, είτε ύπό τών 
ιδιοκτητών ή τών κοινοτήτων, είς οϋς έπεβλή-
θησαν καί καταναγκαστικά τινα σχετικά έργα, 

άλλ' είς τούς όποιους παρεσχέθη καί ή Κυβερ-
νητική ύποστήριξις, έπί ώρισμένοις δε οροις 
επετράπη καί ή έπανάκτησις ομως άπεδείχθη,οτι 
σχεδόν ούδείς ίδιώτης, άλλ' ούτε κοινότης προ-
έβη είς τήν έπανάκτησιν ταύτην κυρίως λόγω 
άδυναμίας της καταβολής τών γενομένων δα-
πανών, καί συμπέρασμα, έφ’ ου έστηρίχθη ό 
τελευταίος Νόμος τοϋ 1882, είνε, οτι ολαι αί 
σχετικαί περί άναδασώσεων έργασίαι πρέπει νά 
γίνωνται έπί έδαφών άπαλλοτριουμένων λόγω 
δημοσίας άνάγκης ύπερ τοϋ δημοσίου, άλλαις 
λέξεσιν απεδείχθη, οτι μόνον τό Κράτος καί ή 
ύπ’ αύτοϋ ώργανωμένη δασική διαχείρισις είνε 
κατάλληλος διά τήν έργασίαν ταύτην τών άνα-
δασώσεων. Εννοείται καλώς, οτι αί άναδασώ-
σεις αύται άφορώσι κυρίως όρεινάς χώρας καί 
θά έπεθύμου νά έπέτρεπεν ό χώρος τήν πα-
ράθεσιν ολοκλήρου της έκθέσεως τοϋ πρώτου 
ύποκινητοϋ τοϋ ζητήματος τούτου, τοϋ μηχα-
νικού Surell, ον άνέφερον Νομίζει τις άναγι-
νώσκων αύτήν, οτι περιγράφει άκριβώς τήν 
κατάστασιν τών όρεινών μερών της Ελλάδος 
καί ίσως μία καί μόνη ύφίσταται διαφορά, οτι 
έν Ελλάδι δια λόγους καθαρώς γεωλογικούς 
δεν ύπέστημεν άκόμη τάς αύτάς με τάς έν ταϊς μεσημβρι-

ναΐς "Αλπεσιν έκ πλημμυρών κατα-
στροφάς. 

«‘Η ϋπαρξις καί συντήρησις τών δασών έντοις όρεινοΐς δι-
αμερίσμασι δεν εινε, λέγει, πλέον 

άπλοϋν ζήτημα ύπηρεσιακόν, άλλ’ έξ αύτών έξ-
αρτάται ή ύπαρξις τών καλλιεργειών καί ή ζωή 
τών κατοίκων, είνε ζήτημα υπάρξεως αύτών. 
’Αφήσωμεν έπί τέλους τάς πεδιάδας ν’ άποψι-

λώνται ολίγον κατ’ ολίγον καί νά μας χορη-
γώσι τον σϊτον καί πάντα τά άλλα φυτικά προ-
ϊόντα των, αί πεδιάδες δεν είνε βεβαίως προ-
ωρισμέναι διά τήν άγρίαν βλάστησιν τών δα-
σών· καθόσον όμως αύται άπογυμνοϋνται τού-
των, άς άναπτύξωμεν τά δάση έν τοϊς ορεσι, 
τά όποϊα ούτως είπεϊν θωρακίζουσι και έξω-
ραίζουσι συγχρόνως καί οπου, τεχνητώς συν-
δεόμενα μετά τοϋ τραχέος έδάφους, άποτελοϋσι 

διά τών συμπύκνων και ζοφερών ογκων των 
τό φυσικόν περικάλυμμα των όρεινών κολοσ-
σών». Τά λέγει Γάλλος αύτά καί διά χώραν 
πεδινήν τό πλείστον τί πρέπει νά εΐπωμεν 
ήμεϊς αράγε οί κάτοικοι κατ' εξοχήν όρεινης 
χώρας ; Ώραιοτάτη δε καί πειστικωτάτη είνε 
καί ή ύπό τού δασολόγου Viollet le Due κατά 
τό 1876 δημοσιευθείσα μελέτη περί τής άνάγ-
κης τών άναδασώσεων τών μεσημβρινών "Αλ-
πεων.¨ 

«Ύπό τήν πρόφασην, λέγει, τοϋ άπροσίτου 
τών ορέων, συνήθως έκεϊνοι τών άνθρώπων, 
οίτινες άναλαμβάνουση τήν δηοίκησιν τών αν-
θρωπίνων μαζών, τών αποκαλουμένων έθνη, 
εύρίκουσι προσφορώτερον νά φροντίζωσι μάλ-
λον περί τών πεδιάδων ή τών όρέων. 'Εννοεί-
ται, οτι είς τά ύψηλά ταύτα καί άπομεμονω-
μένα μέρη ή φύσις είνε συνήθως δυσμενής 
πρός τάς ανθρωπίνους έργασίας καί ίσχυρο-
τέρα ήμών, άλλ’ είνε βέβαιον άφ’ έτέρου, ότι 
είς τά μέρη ταύτα ομάς μικρά πτωχών ποιμέ-
νων ή ορεσιβίων άπλοϊκών κατοίκων είνε άπο-
λύτως έλευθέρα νά κάμη πάν ο,τι τό άμεσον 
συμφέρον τη υπαγορεύει. Τί ένδιαφέρουσι τούς 
άγαθούς αύτούς ανθρώπους τά έν τοις πεδίοις 
συμβαίνοντα ; "Εχουσι δάση, τά όποϊα άναμέ-
νει ό ύδροπρίων των, τά ύλοτομοϋσιν άκριβώς 
είς τά μέρη, άφ’ όπου ύπάρχει ή εύκολωτέρα 
προς τον ύδροπρίονα μεταφορά. Μήπως τάχα αί 
κλιτύες τών όρέων δεν είνε κατ’ αύτούς έπίτη-
δες κεκλιμένοι προς εύκολίαν της μεταφοράς 
τών κορμών ; "Εχουσι νεαράς έλάτας άποτε-
λούσας τήν άρίστην τροφήν τών αίγών των καί 
διά νά κατασκευάσωσι τυρόν άξιας 50 λεπτών 
καταστρέφουσι δάσος άξιας 100 δραχμών καί 
άπογυμνοϋσι τάς κλιτϋς, οί δε βράχοι άποφα-
λακρούμενοι άποστέλλουσι διά μιας είς τούς 
χειμάρρους ποσότητας ύδατος, τάς οποίας ή 
φυτική βλάστησης συνεκράτει έπί τοϋ έδάφους. 

Έστιν ότε παρατηρητής τις, άκριβώς όπως 
καί παρ’ ήμΐν συμβαίνει, κρούεη τον κώδωνα 
τοϋ κινδύνου έπί της γενομένης κατασπαταλή-
σεως τοϋ φυτικού κεφαλαίου. Τίς όμως τον ά-
κούει ; Τίς ομως τον άναγινώσκει; » 'Ακριβώς 
δηλ. και έν Γαλλία αί αύταί έντυπώσεις, καί αί 
αύται αίτίαι συνέτειναν πρός διαμόρφωσιν της 
κοινής γνώμης περί άναδασώσεων, άλλ' έκεΐ,άφ’ 
ού έμελετήθη τό ζήτημα, ανέλαβε στιβαρά τη 
χειρί τό κράτος τήν πρωτοβουλίαν, καί ούτω 
έψηφίσθησαν οί πρώτοι ρηθέντες Νόιιοι. Ό τε-
λευταίος, ό καί νϋν ισχύων Νόμος τοϋ 1882, 
προνοεί κυρίως περί δύο τινών. 1ον Περι τών 

μέτρων τών προληπτικών ή ένθαρρυντικών τών 
προωρισμένων, οπως έπιφέρωσι τήν συντήρη-
σιν καί βελτίωσιν τών μή καταστραφέντων έτι 
μερών καί 2ον. Περί τών μέτρων τών έπανορ-
θωτικών, τών άφορώντων τήν έντε τω παρόντι 
καί τω μέλλοντι έξαφάνισιν τών αίτίων τής 
άποδασώσεως καί τών έξ αύτης γεννωμένων κιν-
δύνων. [Έπεται συνέχεια]. 
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Ύπό Μ . M a r t i n μηχανικου τών γεφυ-
ροδοποιών και της σιδηροδρομικης 'Ε-

ταιρίας Παρίσιοι-Λυών-Μεσόγειος και 
Μ. V l l l o t μεταλλειολόγου επί τοϋ έ-

λέγχου της εκμεταλλεύσεως τον αυτοϋ 
σιδηροδρόμου. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ 
Ι. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

'Επιθεωρητού των Δημοσίων εργων 

(Συνέχεια ορα φυλλάδιον 3). 
ΙΙαρατηρητέον ότι ή δαπάνη της πρώτης έγκα-

ταστάσεως προσδιωρίσθη έπί τη υποθέσει ότι τά 
καταβαλλόμενα κεφάλαια ήθελον απολαμβάνει τόκον 
5 ο)ο κατά τήν διάρκειαν τής κατασκευής. Διά τόπον, 
εις ον δύναται τις, είπεϊν, δεν υφίσταται ποσώς ή 

βιομηχανια τών σιδηροδρόμων, καί ένθα τά προσδοκώ-
μενα κέρδη είνε λίαν αμφίβολα, ο τόκος ούτος δέον νά 
άναβιβασθη εις 7 ο)ο. Το τοιούτον ουδόλως είνε υπερ-
βολικών, όταν τις σκεφθή ότι έν Ελλάδι ό νόμιμος τό-
κος είνε 10 ο)ο και οτι τά εμπορικά δάνεια γίνονται 
προς 12 ο)ο καί συχνάκις καί πλέον τών 12 ο)ο. 

Παραδεχόμενοι τριετη διάρκειαν κατασκευής καί 
προσθέτοντες είς τον αριθμόν 168, 400 φρ. τό περι-
πλέον 2 ο)ο τοΰ τόκου έχομεν έκ τούτου ποσόν 3,400 
φρ. προσθετέων είς τό κονδύλιον τών 196,800 φρ. τό 
προηγουμένως ευρεθεν, όπερ μας δίδει 200,200 διά 
τελικήν χιλιομετρικών δαπάνην. 

Έν συνόψει σιδηρόδρομος πλάτους 
1 . 4 4 μ.. κατασκευαζόμενος έν ‘Ελλάδι 

ύπό τούς μάλλον οικονομικούς όρους θέλει 
στοιχίσει κατ' ελάχιστον ορον 200,000 

φρ. κατα χιλιόμετρον. Έ ν τώ ποσώ τούτω 
περιλαμβάνονται πάσαι αί δαπάναι τής 
πρώτης εγκαταστάσεως και αί τών κατά τό 
πρώτον έτος τής εκμεταλλεύσεως συμπλη-
ρωτικών έργων,ώς καί αί διά τό τροχαΐον 
ύλικόν. 

Μεταβώμεν ήδη εις τήν έξέτασιν τών όρων τής εκ-
μεταλλεύσεως. 

Παραλείποντες τάς γραμμάς τάς έχούσας σημαντι-
κής κίνησιν (trafic), αίτινές είσι προωρισμέναι προς 
έξυπηρέτησιν μεγάλης εμπορικής κινήσεως, έξετάσωμεν 
τάς συνθήκας υφ’ ας εκμεταλλεύονται έν Ευρώπη αί 
γραμμαί αί εχουσαι μετρίαν κίνησιν, και έκτιμήσωμεν 
τήν. μεγίστην χιλιομετρικήν άπόδοσιν (rendement). 
Έξ έπισήμων έγγράφων δημοσιευθέντων τώ 1874 υπό 
διαφόρων Γαλλικών καί "Ιταλικών Εταιρειών προκύ-
πτει ότι, είς μεν τό νέον σιδηροδρομικόν σύμπλεγμα 
της Γαλλίας καί είς παρομοίας γραμμάς της ’Ιταλίας 
ή ακαθάριστος πρόσοδος ανήλθε μεταξύ 7000 καί 
16000 φρ. κατά χιλιόμετρον. Είς δε τήν Γερμανίαν, 
ποικίλλει μεταξύ 6000 καί 14000 φρ 

Τά έξοδα τής εκμεταλλεύσεως ποικίλλουσι μεταξυ 
8000 καί 10500 φρ. και δεν είνε ανάλογα προς τάς 
άκαθαρίστους προσόδους. Ή αναλογία έλαττοΰται έφ’ 
όσον αί τελευταία ι αυξάνουσι καί φθάνει είς μίαν μέσην 
αναλογία ν 65 °|0'. 

Οί κατασκευαστέοι έν Ελλάδι σιδηρόδρομοι δύναν-
ται νά έξομοιωθώσι προς τάς γραμμάς ταύτας τάς 
έχούσας μετρίαν κίνησιν (trafic moyen). "Αλλως τε, 
ώς εxουσι τα πράγματα, αποβαίνει σχεδόν αδύνατον 
νά έκτιμήση, τις τήν άκαθάριστον χιλιομετρικήν πρό-
σοδον σιδηροδρομικών γραμμών, οίαί είσιν ή Πειραιώς-
Πα-ρών καί ή Πειραιώς-Λαμίας. Καί έν αύτη τη Γαλ-
λία αποβαίνει λίαν δύσκολον νά προσδιορισθή εκ τών 
προτέρων ή σημαντικότης τής κινήσεως ενός σιδηροδρό-
μου πρό τής έγκαταστάσεώς του. μολονότι ή Διοί-
κησις κέκτηται πλείστα όσα στοιχεία προς έκτίμησιν 
τής πιθανής κινήσεως μελετωμένης τινός γραμμής καί 
ενθα είνε γνωστόν τό ποσόν τών παντός εΐδους οχη-
μάτων τών διατρεχόντων καθ’ έκάστην τάς είδούς καί τό 
βάρος τών εμπορευμάτων τών διά πλοίων μεταφερομέ-
νου. Κατά μείζονα λόγον ή τοιαύτη έκτίμησις αποβαί-
νει αδύνατος εν Ελλάδι, ενθα ό οργανισμός τής υπηρε-
σία τών υπαρχουσών διαφόρων οδών συγκοινωνίας 
πολύ άπέχει τοϋ νά είνε τόσον τέλειος. Έν τούτοις 
ας παραδεχθώμεν έκεΐνο, όπερ δεν είνε μήτε άπο-
δεδειγμένον μήτε λίαν πιθανόν, τουτέστι ότι ή χιλιο-
μετρική πρόσοδος τών κατασκευαστέων γραμμών 
θέλει φθάσει τό ανωτέρω μνημονευθέν άνώτατον πο-
σόν τών 16000 φρ. καί ότι υπό τάς συνθήκας ταύ-
τας τά έξοδα τής εκμεταλλεύσεως θά είνε τά 65/100 

τής προσόδου, ήτοι 10400 φρ. Συνεπώς υπό τάς ολως 
έξαιρετικάς ταύτας συνθήκας τό κέρδος θά είνε 16000 

-10400=5600 φρ. κατά χιλιόμ. ’Αλλά τό κέρδος 
τοϋτο δεν θέλει έπιτευχθή ειμή μετά πάροδον ετών 

1 Documents offlciels publies par le ministere 
des travaux publics. Paris 1869. 
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τίνων. Πραγματικως, ή πεϊρα αποδεικνύει οτι αί κατά 
τά πρώτα έτη ετήσιοι έργασίαι (trafic annuel) σι-
δηροδρόμου τινός είσιν ύποδεέστεραι τών μετά ταΰτα 
άποκαθισταμένων, αίτινες κατά το μάλλον ή ήττον 
μένουσιν αμετάβλητοι. 
Οί σιδηρόδρομοι της πλούσιας καί βιομηχάνου ’Αλ-

σατίας, οί κατασκευασθέντες τώ 1864 έδιδον τω 1869, 
ητοι εις το τέλος τοϋ πέμπτου έτους τής εκμεταλλεύ-
σεως, μεγίστην άκαθάριστον χιλιομετρικήν πρόσοδον 
9970 φρ. απέναντι ελαχίστης χιλιομετρικής δαπάνης 

8140 φρ.' ’Έάν δέν έπηρχετο ή κρίσις, ήν διήλθεν ο 
δυστυχής ούτος τόπος, ήδύνατό τις νά έλπϊση ότι νϋ, 
το σταθερόν καθαρον έτήσιον κέρδος ήθελεν ανέλθει είς 
1500 φρ. κατά χιλιόμετρον. Έν Γαλλία, έπί τών 
γραμμών τοϋ νέου συμπλέγματος τών παραχωρηθεισών 
εις διαφόρυυς εταιρείας, ή σταθερά πρόσοδος επετεύχθη 
εις το τέλος τοΰ δεκάτου ή 14ου έτους. 

Κατάδηλον είνε οτι τής προσόδου μη έπαρκούσης 
εις την πληρωμήν τοΰ τόκου τοΰ διά τήν κατασκευήν 
καταβληθέντος κεφαλαίου, το έλλειμμα τοΰτο, έφ’ όσον 
υφίσταται, δέον ν’ άναπληρώται αυξανομένου κατ’ ίσον 
ποσον τοΰ κεφαλαίου τής κατασκευής.— Ύποθέσωμεν 
ότι ή περίοδος τοΰ ελλείμματος είνε 10 έτη μόνον, όπερ 
εινε ή εύνουστέρα περίπτωσις υπό τήν εποψιν τής τα-

χείας προόδου τών Ελληνικών σιδηροδρόμων. Ποία 
θά είνε τά οικονομικά αποτελέσματα τής εκμεταλλεύ-
σεως ; προκαταβολικώς λέγομεν ότι δέν είνε πιστευτόν 
ότι οί σιδηρόδρομοι ούτοι δυνατόν νά γείνωσιν άνευ κυ-
βερνητικής επιχορηγήσεις. "Οθίν, παραδεχόμενοι, καθ’ 
υπόθεσιν, ότι ή έπιχορήγησις θά είνε τό ήμισυ τής δα 
πανης τής κατασκευής ήτοι 100000 φρ. κατά χιλιόμε-
τρον μένει εις βάρος τοΰ αναδόχου ή δαπάνη ετέρων 
100000 φρ. ήτις πρός 7 ο/ο δίδει έτησίως τόκον 
7000 φρ. — Ό ανάδοχος κατά το πρώτον έτος τής 
εκμεταλλεύσεως θέλει λάβει καθαρόν κέρδος 9970 
8140=1830 ποσόν, όπερ έδοσαν μόνον μετά το πέμ-
πτον ετος οί σιδηρόδρομοι τής ’Αλσατίας. 

ΙΙαραδεχόμεθα προσέτι ότι ή πρόσοδος αυτη (1830 
φρ.) θέλει αυξάνει συνεχώς έπί 10 έτη μέχρις ού φθάση 
το ποσον τών 5600 φρ. 

Έν τοιαύτη περιπτώσει ή καθαρά πρόσοδος θά είνε: 
Εις το τέλος "Ελλειμμα μέχρι του ποσοϋ 

τοΰ έτους 1ου 1830 φρ. τών 7000 φρ. 5170 
» 2 2250 » » » » » 4750 

3 2670 » » ,, » » 4330 
4 3090 » » » » » 3910 
5 3510 » » » » » 3490 
6 3930 » » » » » 3070 
7 4350 » » » » » 2650 
8 4770 » » » „ „ 2230 

1 Notice sur les chemins de fer economiques de 
I Alsasce 

» 9 5190 » n » » » 1810 
» 10 5600 » » Ϊ » » 1400 

Επομένως τo έλλειμμα τo προκύπτον έκ τής 
κατα τήν πρώτην δεκαετίαν εκμεταλλεύσεως τοϋ 
σιδηροδρόμου ένσχέσει πρoς τoν τόκον τοΰδιά τήν 
κατασκευήν καταβληθέντος κεφαλαίου θά είνε φρ. 32810, 
όπερ αντιπροσωπεύει τόκον έτήσιον 2300 φρ.—Εις τo 
ποσoν τοΰτο δέον νά προσθέσωμεν τo έκ 1400 φρ. έλ-
λειμμα,όπερ θά υφίσταται και μετά τήν πρώτην δεκαε-
τίαν, οπότε οί σιδηρόδρομοι άρχονται δίδοντες σταθεράν 
πρόσοδον. Ούτως έπί τή υποθέσει οτι ή ακαθάριστος 
χιλιομετρική πρόσοδος ανέρχεται εις 16000 φρ. φθά-
νομεν είς έτήσιον έλλειμμα έκ 3700 φρ. κατά χιλιό-
μετρον εκμεταλλευομένης γραμμής. 

Το έξαγόμενον τοΰτο δέν πρέπει νά μας έκπληξη. 
Έν Γαλλία, αί μεγάλαι σιδηροδρομικαί έταιρεϊαι συν-
τηροΰνται, διότι εκάστη τούτων έχει μικρόν τινα αριθ-
μόν γραμμών, ένίοτε μίαν ή δύο μόνον, αίτινες δίδουσι 
τεραστίας ωφελείας, δι’ ών καλύπτονται τά ελλείμματα 
άτινα δίδουσι πάσαι σχεδόν αί λοιπαί γραμμαί τοϋ 
συμπλέγματος.Ούτως είς τό σύμπλεγμα ΙΙαρίσιοι-Λυών-
Μεσόγειος, ή γραμμή Παρίσιοι-Μασσαλία μήκους 872 
χιλιομέτρων, ή στοιχίσασα 654 εκατομμύρια, δίδει 
καθαράν πρόσοδον 76 εκατομμυρίων, ένώ το έπίλοιπον 
μέρος τοΰ συμπλέγματος τό έχον άνάπτυξίν 3075 
χιλιομέτων καί το όποιον έστοίχισε 707 εκατομμύρια, 
δίδει κατ’ έτος ζημίαν 28,1 4 7,000 φρ. Τουτ’ αύτό 
συμβαίνει καί διά τας λοιπάς έταιρείας, δηλ. μία κυρία 
γραμμή τροφοδοτεί καί υποστηρίζει όλόκληρον το σύμ-
πλεγμα. 

Καί ταΰτα συμβαίνουσι μολονότι το Κράτος ήλθεν 
είς έπικουρίαν τών εταιρειών έγγυηθέν τόκον διά τάς 
πλείστας τών γραμμών τοΰ νέου συμπλέγματος. Ή έγ-
γύησις αυτη ή πληρωνομένη ένιαυσίως υπό τής Γαλ-
λικής Κυβερνήσεως πρός συμπλήρωσιν τής ανεπαρκείας 
τών είσπράξεων τών σιδηροδρόμων ανέρχεται σήμερον 
είς 34 εκατομμύρια. Τους ανωτέρω αριθμούς έμνημο-
νεύσαμεν άπλώς καί μόνον όπως δείξωμεν πόσον είνε 
δύσκολον νά έχωμεν σιδηροδρομικάς γραμμάς ίκανο-
ποιούσας επαρκώς τά διά τήν κατασκευήν αυτών κατα-
βαλλόμενα κεφάλαια. Άλλ’ αί ανωτέρω παρατηρήσεις 
δέν εφαρμόζονται διά τήν Ελλάδα, ενθα ουδεμία τών 
μελετωμένων γραμμών δύναται νά εχη έργασίας άρ-
κούντως μεγάλας διά νά συντρέξει τάς άλλας. "Αλλως 
τε πάντες οι σιδηρόδρομοι ούτοι είνε ανεξάρτητοι, τοΰ 
σχηματισμού τοΰ εδάφους μή επιτρέποντος τήν σύμ-
πτυξιν αύτών είς γραμμάς αλληλεγγύως συνδεδε-
μένας. 

Συνοψίζομεν. Ή ‘Ελλάς δέν θά δυνηθή νά προ-
σελκύση τά αναγκαία κεφάλαια διά τήν κατασκευήν 
σιδηροδρόμου εύρέος, άνευ έπιχορηγήσεως, ήτις δέν δύ-
ναται νά είνε κατωτέρα τών 100000 φρ. καί χωρίς 

νά έγγυηθή τόκον 3700 φρ. κατά χιλιόμετρον. Διά τάς 
δύο κυρίας γραμμάς, ών τήν κατασκευήν θεωροΰμεν 

έπείγουσαν, οί όροι ούτοι δίδουσι τά εξής ποσά. 
1ον. Έπιχορηγησις. Γραμμή Πειραιώς-Ααμίας 

210 Χ 100,000 = φρ. 21,000,000 
Γραμμή Πειραιώς-Πατρών 

220 X 100,000 = » 22,000,009 
Σύνολον φρ. 43,000,000 

2ον. Έγγύησες τόχου. Γραμμή 
Πειραιώς-Λαμίας 210x3700 φρ. 777,000 
Γραμμή Πειραιώς-Πατρών 250x3700 » 814,000 

Σύνολον φρ. 1,591,000 
"Εστω είς στρογγύλους αριθμούς » 1,600,000 
Ή Ελληνική Κυβέρνησις είνε εις θέσιν διά μόνον 

τάς δύο ταύτας γραμμάς νά διαθέση 43 εκατομμύρια 
φράγκων καί ν’ άναλάβη διά τό μέλλον καί δι’ όλην 
τήν διάρκειαν τής παραχωρήσεως τήν υποχρέωσιν να 
πληρώνη έτησίως έπιχορήγησιν 1,660,000 φράγκων; 
Ήμεις δέν είμεθα αρμόδιοι ν’ άπαντήσωμεν είς το 
ζήτημα τοΰτο. Παρατηροϋμεν μόνον, ότι εις το σημείον 
τοΰτο δέν θέλουσι σταματήσει αί θυσίαι, είς ας θέλει 
υποβληθή τό Κράτος, διότι η έκτέλεσις μέρους τινός 
τοϋ συμπλέγματος συνεπιμέρει άναγκαίως τήν έκτέ-
λεσιν τής συμπληρώσεως αύτοϋ. Άλλά φρονουμεν ότι 
ή Ελλάς δέν θέλη εισέλθη είς όδόν τόσον καταστρε· 
πτικήν, καί διακινδυνεύση το μέλλον τοϋ τόπου κατα-

χρεώνουσα τους οικονομικούς πόρους αύτοϋ πέραν τού 
ορίου τών θυσιών, τάς οποίας λογικώς δύναται νά 
ύποστή. 

Έκ τής προηγουμένης σκέψεως ορμώμενοι συμπε-
ραίνομεν ότι ή κατασκευή σιδηροδρομικού συμπλέγ-
ματος μέ πλατεΐαν όδόν δέν είνε συμφέρουσα έπί τοΰ 
παρόντος διά τήν Ελλάδα.—"Αλλως τε δέν πρέπει 
νά στηριζώμεθα πολύ είς τήν συνδρομήν τών ξένων 
κεφαλαίων, διότι ταϋτα βεβαίως δέν θά διατεθώσι διά 
τήν κατασκευήν τών Ελληνικών σιδηροδρόμων ειμή 
έάν δοθώσι διά ταΰτα έπαρκεΐς εγγυήσεις καί επαρ-
κείς βέβαιαι ωφέλεια ι. 

Εϊδομεν ανωτέρω ποίον είνε το έλάχιστον οριον 
τών θυσιών, τάς όποιας πρέπει νά κάμη, ή Ελληνική 
Κυβέρνησις, διά ν' άνταποκριθή είς τάς απολύτους ταύ-
τας συνθήκας. Έάν αί βάσεις τής χρηματικής συνδρο-
μής, ήν όφείλει νά χορηγήση ή Κυβέρνησις, δέν γείνωσιν 
άποδεκταί, πρέπει τις νά συμπεράνη ότι ή Ελλάς έπί 
πολύν εισέτι χρόνον θά στερήται σιδηροδρόμων, έάν 
έπιμείνη, νά παραδέχηται λύσιν ουσαν είς καταφανή 
αντίθεσιν μέ τάς τοπικάς συνθήκας καί τυύς πόρους 
τοΰ τόπου. (Ακολουθεί). 

Η Α Τ Μ Α Ν Τ Λ Ι Α Ν Ε Ο Υ Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ 

ΥΠΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΛΛΤΕΖΟΥ 

Μηχανικού καί καθηγητου τοΰ Πολυτεχνείου. 

Είς Νέον Φάληρον, πλησίον τών καταστημά-
των της Υφαντουργικής Εταιρίας, ύπάρχει 
μηχανοστάσιον άνηκον είς τον Δημον Πειραιώς. 
Έν τω μηχανοστασίω τούτω λειτουργεί άτμαν-
τλία διπλή συστήματος άρχικού Worthington, 
δι’ ης άνυψοϋται τό ύδωρ τών άρτεσιανών τοϋ 
Μοσχάτου, άποοροφώμενον έξ άποστάσεως 1000 

μ. καί ύψους 6μ. είς τάς ύδαταποθήκας Καστέλ-
λας αφ’ ένός, καί είς 'Υδραίϊκα άφ’ έτερου. Ή 
μηχανή αύτη έγκατεστίθη πρό 3 περίπου 
έτών, άπό τών πρώτων δε ήμερών της λειτουρ-
γίας αύτης παρετηρήθη μεγάλη κατανάλωσης 
καυσίμου ύλης. Ένεκα τούτου ό κ. Δήμαρχος 
Πειραιώς πρό ένός περίπου έτους μοι έκαμε τήν 
τιιιήν νά uol άναθέση τήν μελέτην της έγκα-L C . Ί-
ταστάσεως ταύτης, τήν άναζήτησιν τών λόγων, 
είς ους οφείλεται ή κατανάλωσις αύτη, καί τέ-
λος τό τί δέον γενέσθαι είς τό μέλλον. Συμ-
μορφούμενος προέβην είς λεπτομερή μελέτην 
τού ζητήματος, έξετέλεσα διάφορα πειράματα 
πρός εύρεσιν της καταναλώσεως, άφ’ έτερου 
έσπούδασα τό σύστημα τών μηχανών καί δι' 
ύπολογισμών διά τών γνωστών τύπων της 
'Υδραυλικής καί Άτμομηχανικης έφθασα 
είς τό συμπέρασμα, οτι ή μηχανή αύτη, διά 
πολλούς λόγους, άνάγκη νά άντικατασταθη 
τό ταχύτερον. Τέλος ύπεδείκνυον έν τη εκθέσει 
μου, δι’ ύπολογισμών οτι διά της αντικαταστά-
σεως τής μηχανής ταύτης καί της άγορας νέας 
θά προέλθη είς τόν Δημον οίκονομία 25,000 
δραχ. κατ’ έτος έκ της άναλόγου έλαττώσεως 
τής καυσίμου ύλης, καί έπομένως, έπειδή ή νέα 
έγκατάστασις δεν θά έχη άξίαν μεγαλειτέραν 
τών 100,000 δραχ. τό κεφάλαιον τούτο θά κα-
λυφθη έκ της οίκονομίας τών 4 πρώτων έτών. 

’Ιδού ή έκθεσις, ην άπηύθυνα πρός τόν κ. 
Τ. Μουτσόπουλον Δήμαρχον καί Πρόεδρον τής 

Λιμενικης Επιτροπής Πειραιώς. 
Κύριε Δήμαρχε, 

Μοί έκάμετε τήν τιμήν νά μοί άναθέσητε τήν 
μελέτην τής ανυψωτικής μηχανής της έγκατε-
σταμένης έν Νέω Φαλήρω ύπό τήν έποψιν 
τού έργου καί της καταναλώσεως καυσίμου ύ-
λης. Συμμορφούμενος πρός τήν ύμετέραν έπι-
θυμίαν έμελέτησα άύτήν έπισταμένως ύφ' ολας 



τάς έπόψεις (της λε ιτουργίας , τής ασφαλείας 
καί τής οίκονομίας). 

Ή μηχανή αύτη συν ίστατα ι έκ μιας δ ιπλής 
αντλ ίας δ ιπλού αποτελέσματος (a double effet) 
καί μιας δ ιπλής ατμομηχανής συστήματος 
Wool f και δχι Compound, ώς άναφέρεται ε ίς 
τά έγγραφα της άγορας,διανομής Worth ington , 
έν γένε ι δε τό σύνολον αύτης άποτελεϊ μηχα-
ν ή ν Worth ington άρχικού συστήματος πολύ 
όλίγον έν χρήσει σήμερον καί ε ις πολύ είδι-
κάς περιστάσεις . Διά τη ς μηχανής ταύτης ύ -
ψοϋται ποσότης ύδατος 45 έως 83 λ ι τρών άνά 
δευτερόλεπτον είς Καστέλλαν (ύψος 81μ υπε-
ράνω τού μέρους, ένθα εύρίσκεται ή μηχανή) 
κα ί είς Ύδραί ίκα (ύψος 20μ). 

Τήν μελέτην μου ταύτην διήρεσα είς 3 μέρη. 
Καί κατά πρώτον μεν ήσχολήθην προς εύρε-
σιν της ποσότητος της καυσίμου ύ λ η ς , ήτ ι ς 
καταναλ ίσκετα ι καθ’ ίππον ώφέλιμον (cheval-
utile en eau montee) κα ί καθ’ ώραν, κατ’ άμ-
φοτέρας τάς έργασίας όταν δηλ. ή μηχανή έρ-
γάζετα ι διά Καστέλλαν κα ί δι’ Ύδραί ϊκα , καί 
έκ τών ποσοτήτων τούτων έξήγαγον τό συμπέ-
ρασμα οτι ή κατανάλωσης αύτη εινε μεγ ίστη . 
Εις τό δεύτερον μέρος ήσχολήθην προς εύρεσην 
τών λόγων της μεγάλης ταύτης καταναλώσεως , 
ποός τούτο δε έσπούδασα τή ν μηχανήν λεπτο-
μερώς ύπό τήν έποψιν τής κατασκευής καί 
της λε ιτουργίας αύτης . 

Τέλος είς τό τρίτον μέρος ασχολούμαι είς τό 
έάν δύναται νά έπέλθη διόρθωσίς τ ι ς , έξ ού 
καί έλάττωσις της καταναλ ισκομένης ποσότη-
τος καυσ ίμου ύ λη ς , φθάνω δε εις τό συμπέρα-
σμα, οτι ή μόνη διόρθωσης, ήτ ι ς δύναται νά έ-
π έ λ θ η έπ ί της έγκαταστάσεας, θά έπ ιφέρη μι-
κράν οίκονομίαν, οτι δε λόγοι τεχν ικοί ασφα-
λε ίας και οίκονοιι ίας, έπ ιβάλλουσ ι τήν άντ ικα-
τάστασην τής μηχανής ταύτης δι’ ετέρας. 

1 0 ν Ζ ή τ η σ ι ς τ η ς π ο ι ό τ η τ ο ς γ α ι α ν θ ρ ά -
κ ω ν τ ή ς α ν τ ι σ τ ο ι χ ι σ η ς ε ι ς έ κ α σ τ ο ν ώψέ -
λ ι μ ο ν ϊ π π ο ν καθ ' ώ ρ α ν κ α ι δ ιά τ ά ς δ ύ ο 
έργασιας ( Κ α σ τ έ λ λ α ς κ α ι Ύ δ ρ α ι ΐ κ ω ν ) 
ΙΙρός τούτο θά ζητήσωμεν κατ ' άρχάς τον όλι-
κόν άριθμόν τών ωφελ ίμων ϊ π π ω ν , ούς δίδει 
ή μηχανή είς έκάστην τών δύο έργασιών , καί 
θά διαιρέσωμεν, δι’ εκάστου τών άριθμών τού-
των , τήν αντ ιστοιχούσαν ποσότητα γαιανθρά-
κων , ήτ ι ς κατηναλώθη είς μ ίαν ώραν. "Οσον 
άφορα τάς ποσότητας γα ιανθράκων , αητηνες 
καίονται καθ’ ώραν διά Καστέλλαν καί Ύδραίη-
κα, έρωτήσας τον μηχανηκόν, τον έπιτετραμμέ-
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νον τήν έπίβλεψην τού Μηχανοστασίου, ώς κία 
τούς θερμαστές , ε λ α β ο ν τήν άπάντησ ι ν ότι διά 
μεν τήν έργασίαν είς Καστέλλαν ή κατανάλω-
σις άνέρχεται εις 130 όκάδας τήν ώραν, διά δε 
τήν έργασίαν είς Ύδραί ϊκα , αύ τη άνέρχεται ε ίς 
100 έως 105 όκάδας· μή πε ισθε ί ς όμως είς τάς 
διαβεβαιώσεις ταύτας , έξετέλεσα τήν έργασίαν 
ταύτην ό ίδιος, καί διά μεν τήν έργασίαν εις 
Καστέλλαν εύρον 110 όκάδας, διά δε τήν έρ-
γασ ίαν είς Ύδοαί ϊκα 95 όκάδας. 

Ζητήσωμεν ήδη τον α ρ ι θ μ ό ν τ ώ ν ωφελι-

μων ί π π ω ν καί λάβωμεν κατ' άρχάς τήν έρ-

γ α σ ί α ν ε ί ς Κ α σ τ έ λ λ α ν . Ό άριθμός ούτος δί-

δεται ύπό τού τ ύ π ο υ ένθα q εηνε ή πα-

ροχή (debit,) ανα δευτερόλεπτον κα ί h τό ύ -

ψος της ύψώσεως . Είς τήν ποσότητα ταύτην 

δέον ν.ϊ προσθέσωμεν τό έργον τό άπορροφώ-

μενον ύπό τών ά π ω λ ε ι ώ ν φορτίου (pertes de 

charge) τών οφε ιλομένων είς τήν τρ ιβήν τοϋ 

ύδατος έπ ί τών το ιχωμάτων τοϋ άγωγοϋ , είς 

τούς α γκώνας τοϋ άγωγοϋ κτλ . Λάβωμεν κατ ' 

άρχάς τήν ποσότητα- -^ ' Τό ύψος h ίσοϋται 
/ Ο 

προς 86μ. Άφ’ έτέρου μόνη ή παρατήρησης 
τοϋ άριθμοϋ τών έμβολισμών (coups de piston) 
εις τό πρώτον λεπτόν δίδει τήν παροχην q, οταν 
ή άπόδοσις (rendement) της άν τλ ία ς ε ινε γ νω-
στή, καί τούτο διότι αι διαστάσεις τών ύδροκυ-
λ ί νδρων εινε γνωστο ί . "Οσον άφορα τήν άπό-
δοσην της άντλ ίας , αύτη δεν ύπερβαίνε ι τά 
85 7 0 ε ις τάς άντλ ίας ταύτας , ώς τό τοιοϋτον 
ε ίνε γνωστόν . Έ ν τούτοις έζήτησα καί εύρον 
αύτήν είς τήν παροϋσαν περίστασιν . Ή θεωρη-
τ ι κή λοιπόν παροχή έκαστου ύδροκυλίνδρου 
δίδεται ύπό τοϋ τύπου Q=Su ένθα S ε ινε τό 
έμβαδόν της καθέτου τομής τού ύδροκυλίν-
δρου καί υ ή ταχύτης τοϋ έμβόλου. Έπε ιδή 
δε είς τήν παροϋσαν περίστασιν έχομεν δ ιπλήν 
άντλ ίαν δηλ. δύο ύδροκυλίνδρους, έπεται οτι ή 
ολ ική θεωρητ ική παροχή θά εινε 2 Q 'Ενταύθα 
έχομεν S = l , 15 'X3 , 14 (διότι ή διάμετρος τών 
κυλ ί νδρων τ η ς άντλ ίας ίσοϋται προς Ομ, 30), 

άρα S = 0 , 0 7 0 7 . 
Άφ’ έτέρου ή ταχύτης υ εύρίσκεται έκ τοϋ 

άριθμοϋ τών εμβολισμών είς τό πρώτον λεπτόν 
Είς το πείραμα, οπερ εξετέλεσα, έδωκα εις τήν 
έργασίαν Καστέλλας 38 έμβολισμούς καί τοϋτο 
οπως ελαττώσω οσον τό δυνατόν τά μειονε-
κτήματα της μηχανής , (διότι, ώς θά ίδω-
μεν, έν μειονέκτημα τη ς μηχανής ταύτης είνε 

κα ί ή μεγάλη αύτης ταχύτης ) . Είς τή ν έργα-
σ ίαν ομως δι’ Ύδραίηκα έδωκα ταχύτητα 60 έμ-
βολισμών είς τό πρώτον λεπτόν , τοϋτο δε διότι 
με μικροτέραν ταχύτητα ή έργασία τή ς μηχα-
νής καθίσταται αδύνατος , τό τοιούτον δε οφεί-
λετα ι ε ίς τό οτι τό έργον αντ ιστάσεως είνε πολύ 
μικρόν είς τήν περ ίπτωσ ι ν ταύτην ένεκα τοϋ 
ύψους τή ς ύψώσεως 24μ) σχετ ικώς προς τό 
άναπτυσσόμενον έργον κατά τήν έργασίαν Κα-
στέλλας· επομένως οταν ό άριθμός τών έμβολι-
σμών κατέλθη ύπό τούς 60, τό κ ι νητήρ ιον έργον 
τής μηχανής δεν δύνατα ι νά έλαττωθη άναλόγως 
επομένως καί ή ταχύτης αύξάνε ι άναγκαστ ι -
κώς . Έπαν έ λθωμε ν είς τή ν περίπτωσην τής 
Καστέλλας. Εΐπομεν οτη έδωκα κατά τό πεί-
ραμα ταχύτητα 38 έμβολισμών, καί έπε ιδή ή 
διαδρομή (Course de piston) τής άτμαντλ ίας 
ε ίνε ομ, 3ο (ή άτμομηχανή είνε τοποθετημένη 
έπ ί τής αύ τής εύθε ίας γραμμής οπησθεν τής 
άντλ ίας καί τά έμβολα φέρονται έπ ί τοϋ αύτοϋ 
στελέχους , δηλ. είνε τοποθετημέναι entendem), 
έπεται οτι ή ταχύτης τού έμβόλου είνε : 

3 8 x 2 x 0 , 3 0 = 0 μ , 3 8 , ά ρ α έ χ ο μ ε ν : 

1ον) Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ η ς ά π ω λ ε ί α ς φορ-
τ ί ο υ τ η ς π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν η ς έκ τ η ς τ ρ ι β ή ς τ ο ϋ 
ύ δ α τ ο ς έπ ί τ ώ ν π α ρ ε ι ώ ν τ ο ϋ σ ω λ ή ν ο ς 
τ η ς ά π ω σ ε ω ς . Ή άπώλε ια αύτη δίδεται ύπό 
τοϋ τύπου . 

h=λ 1 
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Q = 0 , 0 7 0 7 X 0 , 3 8 = 2 6 λίτ .50 

Ά ρ α ή θεωρητ ική όλ ική παροχή εις τήν C 0 Λ — 
περ ίπτωσ ι ν τών 38 έμβολισμών είς το πρώτον 
λεπτόν θά είνε : 2 Q = 5 3 λίτ . Προς εύρεσιν τής 
πραγματ ικής παροχής ά νάγκη νά πολλαπλα-
σιασθή ή θεωρητ ική 2Q έπι τήν άπόδοσιν τής 
άντλ ίας , ήτ ι ς , ώς ε ιπομεν, δεν ύπερβαίνε ι τά 
85%· Την άπόδοσην ταύτην εύρον καί ώς έξής . 
Κατά τάς διαβεβαιώσεις τοϋ μηχανηκοϋ κ. Βαλ-
σαμή, αι·5 τών 10 δεξαμενών Καστέλλας δια-

στάσεως 4 2 χ 5 χ 4 εκάστη, έπληρώθησαν είς 
26 ώρας ύπό της μηχανής κατά τήν έγκα-
τάστασιν αύτής , με ταχύτητα τήν αύτήν , 38 
έμβολισμών είς τό πρώτον λεπτόν . ‘Επομένως 
είς 26 ώρας ήτοι είς" 26 Χ 3600 = 93600δ.λ. ή 
μηχανή άπέστε ιλεν είς Καστέλλαν : 
5 χ 4 2 χ 5 χ 4 = 4 2 0 0 μ . 3 ύδατος. Εις έκαστον δεύ-
τερόλεπτον άντηστοιχεϊ λοιπόν πραγματ ική πα-

ρ ο χ η : 1 ^ 5 = " ν " 0 , 4 8 

δηλ. περ ίπου 45 λίτ . Προηγουμένως εύ -
μομεν θεωρητ ικήν παροχην 53λίτ. άρα ή απόδο-

σης τής άντλ ίας εις ύδωρ εινε {4=0 ,85 . Έχομεν 
λοιπόν q=45 λιτ. καί h = 8 6 μ . άρα καί 

qh 45X86 __ ,. 
_!- = — . — = 5 2 ίππους 

75 75 
Ύ π ο λ ο γ ί σ ω μ ε ν ή δ η τ α ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς ά π ω -
λ ε ί α ς φ ο ρ τ ί ο υ . 

d 2 g 

ένθα λ ε ίνε ό συντελεστής τής τριβής τοϋ ύ-
δατος έπ ί τών το ιχωμάτων τοϋ σωλήνος , 1 τό μή-
κος τοϋ άγωγοϋ είς μέτρα, d ή διάμετρος αύ-
τοϋ είς μέτρα, d ή ταχύτης τής ροής ε ίς μέ-
τρα. Εν ταύθα 1=1200μ, d = 0 μ , 4 5 , υ = 0 μ , 1 7 
(τήν ταχύτητα ταύτην εύρίσκομεν πολλαπλα-
σιάζοντες τήν ταχύτητα έντός τών ύδροκυλ ίν -

δρων, ήτ ι ς ε ινε 0μ,38, έπ ί τον λόγον S τών κα-

θέτων τομών τοϋ ύδροκυλίνδρου καί τοϋ σω-

λήνος τής άπώσεως ) . Άν τ ι καθ ισ τών τ ε ς λοι-

πόν είς τον ά νω τύπον τά διάφορα μεγέθη διά 

τών τ ιμών των εύρίσκομεν ότι ή άπώλε ια ύ-

ψους ή οφειλομένη είς τάς τριβάς εηνε: h = 0 , 1 4 3 . 

2ον) ’ Α π ώ λ ε ι α φ ο ρ τ ί ο υ π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν η έκ 

τ ή ς α π ο τ ό μ ο υ α λ λ α γ ή ς τ ή ς τ α χ ύ τ η τ ο ς - Τό 

ύψος τής άπωλε ίας ταύ της δίδεται ύπό τοϋ τύ-

π ο υ : h l = ( ! - i ) 2 Χ u 4 ( S τ ο μ ή του αγω-

γοϋ τής άπώσεως , S τομή τοϋ κυλ ίνδρου τής αν-

τλ ίας , υ ταχύτης τή ς ροής έντός τοϋ σωλήνος 

της άπώσεως) εύρίσκομεν δ ’ ο ύ τ ω h 1=0μ,0023. 
3ον) ’ Α π ώ λ ε ι α φ ο ρ τ ί ο υ π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν η εκ 

- ώ ν α γ κ ώ ν ω ν τ ο ϋ ά γ ω γ ο ϋ . Τό ύψος τής ά-
πωλε ία ς ταύτης δίδεται ύπό τοϋ τ ύπου : 

\ — ζ 90" 2g 

Ενταύθα α=0μ,225, ρ=0μ,25 

'Ud Ρ o-t-V'U , 
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Σημ. Τό Οψος τής Καστελλας ανωθ εν του εδάφους ενθα ευρί-
σκεται ή μηχανή ίσοΰται πρός 81 μ., τό δέ ΰψος δοραίϊκων ισούται 
πρός 20μ. Το δέ ϋψος τών 86μ. είνε ή μεση όλική ϋψωσις τοϋ ύδα-
τος εις Καστέλλαν. 



ζ=0,13+1,848(α) ½ 

. , α 0,225 . 
ρ = ~0~ ό η λ · περίπου = 1μ. ζ = ί ,978, 

β = 9 0 ° 4 g = £ w r = ° > 0 0 1 5 ά(?α h ,= ( Jy>0 0 2 9 7 · 
Καί έπειδή καθ’ ολον τό μήκος τοϋ σωλή-
νος εχομεν δύο γωνίας, ή Ολική άπώλεια ύψους 
ή οφειλομένη είς τούς άγκώνας θά εινε 
2ht=0,0059. 

Ή Ολική λοιπόν άπώλεια φορτίου θά είνε : 
Η=0,00 23-+-0, 0059+0, 143=0μ, 151 

"Αρα ή ποσότης έργου ή άντιστοιχούσα 
είς τήν άπώλειαν ταύτην φορτίου θά εινε : 
0,151 X 45 75~- = 0 ιπ. 092 ποσότης ελαχίστη. 

Ό Ολικός άριθμός τών ωφελίμων ϊππων κατά 
τήν έργασίαν Καστέλλας εινε λοιπόν 52, διά 
τούς οποίους καταναλίσκονται 110 οκάδες 

110x400 . . . . γαιανθρακων, δηλ. — — = 141 χλγ. Εις 

εκαστον λοιπόν ϊππον καί καθ’ ώραν άντι-
στοιχουσιν 141 = 2 χλγ, 70 κατανάλωσις, ήτις 

είνε άπαράδεκτος. 
"Ελθωμεν ήδη εις τήν έργασίαν της 

μηχανής δ ι ' Υδραί ϊκα. Εϊπομεν προη-
γουμένως οτι ή μηχανή κατηνάλωσεν ένώπιόν 
μου 95 οκάδες γαιανθράκων είς μίαν ώραν ή 
95X400 =122 χλγ. Τό ύψος της ύψώσεως είνε 

h=24 μ. Ή δε παροχή δίδεται ύπό τού προη-
γουμένως έφαρμοσθέντος τύπου, οπου ή ταχύ-
της Ισούται πρός 0μ, 60 τό δευτερόλεπτον, 
διότι, ώς είπον καί άνω, είς Υδραίϊκα ειργά-
σθην με ταχύτητα 60 έμβολισμών είς τό πρώ-
τον λεπτόν δηλ. 1 έμβολισμόν τό δευτερόλεπτον 
καί έπειδή ή διαδρομή είνε 0μ,30 ή διπλή δια-
δρομή, ήν διατρέχει τό έμβολον κατά ενα έμβο-
λισμόν, εινε 0μ,60.Εύρίσκομεν λοιπόν ούτως οτι 
ή ολική παροχή είνε : 

2Q=0μ,³072 
"Αρα τό έργον τής άπώσεως, έκτος τών τρι-

βών καί άλλων άπωλειών φορτίου, θά είνε · 
72X24 
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τών τοιχωμάτων τοΰ σωλήνος μήκους 600μ καί 
διαμέτρου 0μ,45 θά είνε : 

h=0,032 χ Κ Ι J £ 8 1 = 0μ, 16 

'Ακολούθως εχομεν τάς τρι6άς επί τών 
τοιχωμάτων τοϋ σωλήνος μήκους 1500μ καί 
διαμέτρου 0μ,25.'Η άπώλεια τού ύψους τού φορ-
τίου είς τήν περίπτωσιν ταύτην θά δίδηται πά-
λιν διά τού άνω τύπου καί θά είνε : 

h,=0,0247 0 ^ « 2 t | ^ t = 5 u , 8 4 

(0μ, 27 είνε ή ταχύτης τής ροής τοϋ ύδατος έν-
τός τοϋ σωλήνος διαμέτρου Ομ, 45 καί Ομ 88, 
ή ταχύτης τής ροής έντός τοϋ σωλήνος διαμέ-
τρου Ομ, 25) 2ον) 

'Απώλεια φορτίου οφειλομένη είς τήν 
απότομον άλλαγήν της ταχύτητος. Είς τήν 
παροΰσαν περίπτωσιν εχομεν δύο άλλαγάς τής 
ταχύτητος. 1ον Κατά τήν δίοδον τού ύδατος έκ 
τής άντλίας είς τόν σωλήνα διαμέτρου Ομ, 45. 
2° Κατά τήν δίοδον τοϋ ύδατος έκ τοϋ σωλήνος 
διαμέτρου Ομ, 45 είς τόν σωλήνα διαμέτρου 
0μ, 25. 

Καί ή μεν πρώτη άπώλεια φορτίου είνε : 
Π 972 

h,=l ,610, Χ ^ - ί - = 1,65x0.0037=0,006 ) y . ο ι 
Ή δε δευτέρα : 

Ι , ' ' = " · 5 Ι Γ ^ Ι | τ = 0 ' β 9 

75 -=23 ϊπ. 04. 

Είς τό εργον τοϋτο δέον νά προσθέσωμεν καί 
τό έργον τό όφειλόμενον είς τάς διαφόρους 
άπωλείας ύψους φορτίου. 

1°ν. 'Απώλεια φορτίου οφειλομένη εις 
τήν τριβήν τοϋ ύδατος επί τών τοιχωμάτων 
τοϋ σωλήνος της άπώσεως. Κατ’ άρχάς έπί 

(Αι τίμαί αύται δίδονται διά τής έφαρμογής 
τών τύπων, ους είδομεν άνωτέρω). 

30ν) 'Απώλεια φορτίου οφειλομένη εις 
τούς άγκώνας τοϋ άγωγοϋ. Δι’ έκαστον έξ 
αύτών εύρομεν είς τόν ύπολογισμόν τής Κα-
στέλλας : h 3 = l , 978. υ² 3 Ενταύθα u=0μ.. 27 

αρα h s=0μ, 007 καί έπειδή εχομεν δύο άγκώ-
νας : 2h,=0μ, 014. 

Έ ν ολω λοιπόν τό ύψος το άντίστοι-
χοϋν εις τάς διαφόρους άπωλείας φορτ ίου 
ε ίνε : H=h t4-h ' t+h14-h '1+ih^=: " 

0,16+5,84+0,006,+0,69+0,014=6>\71 
Τό δέ έργον τό αντιστοιχούν εις τάς απώ-

λειας ταύτας θά είνε: 6,71 χ72 

75 = 6 " ' 4 4 

"Αρα τό όλικόν έργον, οπερ άναπτύσσει ή μη-
χανή κατά τήν έργασίαν αύτής δι’ Υδραίϊκα, 
θά είνε : 

23,04 + 6,44=29,48 ωφελίμους ίππους 
(en eau montee) 
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Διά τούς ίππους τούτους κατηναλώθησαν, 
ώς είδομεν, 122 χλμ γαιανθράκων, αρα εις έκα-

στον ώφέλιμον ϊππον καί καθ’ ώραν άντι-
122 

στοιχοΰν 2 9 4 8 = 4 ^ , 1 . 

Παρατηροϋμεν λοιπόν ότι ή κατανάλωσις έκ 
2 χλγ,70 κατά τήν έργασίαν Καστέλλας, ανέρχε-

ται είς 4χλγ,1 όταν έργαζώμεθα δι’ Ύδραίικα, 
ή αύξησις δε αύτη οφείλεται είς τήν έπιδείνω-
σιν τών σφαλμάτων τής μηχανής, όταν ή τα-
χύτης αύξάνη καί ή κινητήριος δύναμις έλατ-
τώται, ώς συμβαίνει κατά τήν έργασίαν είς 
'Υδραίικα (Τούτο λεπτομερώς σπουδάζομεν έν 
τω δευτέρω μέρει). 

Παρατηροϋμεν λοιπόν πόσον μεγάλαι είνε αί 
άνω εύρεθεισαι καταναλώσεις. Σήμερον ή κα-
τανάλωσης δεν ύπερβαίνει τό ,20, όριον μέ-

Τά πυρεία καλούνται S C- έκ τών άρχικών ψη-
φίων τών έφευρετών Σισβέν και Καέν. 

Τά πυρεία κατασκευάζονται προς το παρόν είς τρεις 
πόλεις. 

* 
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

’Αφ’ ής άνεκαλύφθησαν άπο τριετίας τά έν τώ άέρι 
νέα στοιχεία, μετά μανίας σχεδόν έπεδόθησαν οί χη-
μικοί της Ευρώπης κύκλοι πρός άνεύρεσιν νέων στοι-

χείων. Ούτω πλην εκείνων, άτινα έν προηγουμένω 
φύλλω τοΰ «Άρχιμήδους» αναφέρονται, άγγέλλεται 
ήμιν ή άνακάλυψις τριών ετι στοιχείων. 

Και έν μεν τώ άέρι οί Ράμσεϋ καί Μόρρις, άνεκάλυ-
ψαν νέον στοιχειον, όπερ ωνόμασαν ζένον. Είνε καϊ 
τοΰτο άέριον άπομένον τελευταιον κατά τήν έξ ύγράς 
καταστάσεως άπόσταξιν τών λοιπών τοΰ αέρος στοι-
χείων. 'Αφ' έτέρου ό Κρούξ, ό γνωστός διά τάς έπί τών 

γιστον, κάτωθεν τοϋ οποίου, ώς έπί τό πλεΐ- νέων στοιχείων έργασίας του Άγγλος φυσιοδίφης, άνε-
στον εύρίσκεται αύτη, αί περισσότεραι δε τών κάλεψε νέον τοιούτον, είς τήν οίκογένειαν τών σπανίων 

γαιών κατατασσόμενον, οπερ έκάλεσε Μόνιον. 
Τέλος ό χημικός Κουρί καί ή τήν χημείαν θεραπεύ-

ουσα σύζυγός του,άνεκάλυψαν νέον στοιχειον, μέτάλλον, 
άνάλογον τάς ιδιότητας πρός τό βισμούθιον καί έχον τήν 
ιδιότητα μετά τήν έπ' αύτοΰ έπίδρασιν τών ακτίνων 

Μπεκερελ νά φωτοβολή 400 φοράς ίσχυρότερον τών 
έχόντων τήν αυτήν ιδιότητα στοιχείων, σνρανίου καί 
θορίου. Τό νέον στοιχείον ώνομάσθη πρός τιμήν τής 
πατρίδος τής ετέρας τών έφευρετών, πολώνιον, καί 
ούτω τρία ήδη κράτη μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ γαλ-
λίου καί γερμανίου αντιπροσωπεύονται έν τώ κατα-
λόγω τών χημικών στοιχείων. 

Φ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝ. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1896 ΚΑΙ 1897 

άνυψωτικών μηχανών, ας μεταχειρίζονται ση-
μερον, καταναλίσκουσι πάντοτε καθ’ ϊππον 

καί ώραν όταν έργάζονται με τό μέγιστον αύ-
τών έργον. Δυνάμεθα μάλιστα νά άναφέρωμεν 
καί μερικά παραδείγματα. 

Ανυψωτική μηχανή τής πόλεως Mulhouse 
κατασκευασθεϊσα κατά τό 1886, ,20 κατά 
ώφέλιμον ϊππον καί ώραν. ^ _ 

Μηχανή τής πόλεως τών Παρισίων (Saint-
.Maure).......................................................1χιλ· ,10 

Μηχανή τοϋ Allis (3 άτμοκύλίνδροι) ....1χιλ ,00 
("Επεται συνέχεια). 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

ΝΕΑ ΠΥΡΕΙΑ 

'Εσχάτως άνεκαλύφθησαν έν Γαλλία και ετέθησαν 
έν μεγάλη εφαρμογή πυρεια, άτινα πληροΰσι, φαίνεται, 
πάντας τούς όρους τής τε ευχρηστίας καί τοϋ ακίνδυνου. 

Είνε γνωστόν, ότι κατά τήν παρασκευήν τών διά 
φωσφόρου πυρείων, υποφέρουσι πολύ οί έργάται, χρο-
νίως δηλητηριαζόμενοι καί πάσχοντες νεκρώσεις τών 
όστων ιδία τής ρινός, διό καί ή γαλλική Κυβέρνησις 
συνέστησε τώ 1895 έπιτροπήν προεδρευομένην ύπό τοΰ 
γνωστού χημικοΰ Τρούστ, είς ήν ανετέθη ή άντικατά-
στασις, εί δυνατόν, τοΰ έν τοις πυρείοις φωσφόρου δι’ 
άλλης άκινδυνοτέρας ύλης. 

Τά νέα πυρεία περιέχουσι τόσον ολίγον έρυθρόν φωσ-
φόρον, ώστε, ίνα έπέλθη διά δηλητηριάσεως θάνατος, 
πρέπει νά καταπίη τις έξ αύτών 6,000 τοιούτων. 

Ή εύφλεκτος μάζα τών νέων πυρείων συνίσταται έξ 
τριθειούχου φωσφόρου καί χλωρικοΰ καλίου. 

Ή καταπληκτική πρόοδος τών αντίποδων έν παντί 
τής βιομηχανίας κλάδω ένδείκνυται καί έν τή μεταλ-
λουργία. 

"Ηδη ή μεταλλουργική παραγωγή κατά τό 1896 έν 
ταις Ήνωμέναις Πολιτείαις υπήρξεν ανωτέρα τής πα-
ραγωγής όλης τής ήπειρωτικής Εύρώπης, άνελθοΰσα είς 
τήν άξίαν 737,958,761 δολλαρίων, ένώ κατά τό αύτό 
ετος ή παραγωγή τής Μ. Βρεταννίας, αντιπροσωπεύει 
κεφάλαιον 340 εκατ. δολ., τής Γερμανίας 300 έκ. δολ. 
καί τής Γαλλίας 410 εκατ. 

Τώ δέ 1897, ή αξία τής παραγωγής έν ταις Ήνω-
μέναις Πολιτείαις άνήλθεν είς 746,230,982 δολ. 

Σημειοΰμεν τήν σχετικήν αύξησιν είς τινα έκ τών 
κυριωτέρων μετάλλων. 

Ά ρ γ ί λ λ ι ο ν . Ή παραγωγή άνήλθεν είς 1,814, 
400 χιλιογρ. ένώ τώ 1396 ήτο 589,676, ήτοι ύπερε-
τριπλασιάσθη. ‘Η καταπληκτική αυτη αύξησις οφείλε-
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λεται άφ’ ένος εις τήν πτώσιν τών δαπανών της παρα-
σκευής, και εις την άνεΰρεσιν άφ’έτέρου νέων πηγών 
καταναλώσεως ίδια έν Ευρώπη. 

Χαλκος . Καί τοϋ χαλκοϋ ηΰξησεν η παραγωγή, 
άπο 51,003,397 χιλιόγρ., τω 1896, εις 50,210,795 
χιλ. τώ 1897. 

Χρυσός. Ή άξία τοΰ παραχθέντος χρυσού τώ 
1896 άνηλθεν είς 52,886,209 δολ. τώ δέ 1897 έφθα-
σεν είς 59,210,795 δολ. Ή αυξησις αυτη προέρχε-
ται ιδία έκ τών ορυχείων του Κολοράδου, άτινα καί 
μόνα παρήγαγον χρυσόν αξίας ί 9,5 εκατ. δολλαρίων. 
Τουναντίον έν Καλιφόρνια καί Οΰτάχα, ή παραγωγή 
έμειώθη. 

Σίδηρος. Ή παραγωγή ηϋξήθη άπό 8,623,127 
τόν. τώ 1896, είς 9,817,123 τόν. τώ 1897. Τών σι-
δηρούχων ορυκτών 66 ο/ο. έξάγονται έκ τών ορυχείων 
τής ανωτέρας λίμνης. 

Μόλυβδος.Παρετηρήθη έπίσης αυξησις. 
Νικέλιον. 'Εξάγεται, ώς δευτερεϋον προϊόν, έκ 

τών μολυβδούχων μεταλλευμάτων τοϋ Μυσουρί. Ή πα-
ραγωγή ανήλθε τώ 1897 είς 15,286 χιλιόγρ. απέναντι 
7,788 παραχθέντων τώ 1896. 

"Αργυρος. Ή παραγωγή έμειώθη άνελθοϋσα είς 
1,756,004 χιλιόγρ τώ 1897, απέναντι 1,819,208 
παραχθέντων τώ 1896. 

Ή μείωσις οφείλεται είς τήν κατάπτωσιν τών τιμών 
τοϋ αργύρου, ήτις κατέστησεν άσΰμφο .ον τήν έκμετάλ-
λευσιν πολλών ορυχείων, ώς έκ τής σχετικής πτωχό-
τητος τών μεταλλευμάτων. 

Ψευδάργυρος. Ή παραγωγή αΰτοϋ ηυξησε ση-
μαντικώς, ώς έκ τοϋ σχηματισμου συνδικάτου, υψώ-
σαντος τάς τιμάς. Οΰχ ήττον η παραγωγή υπερέβη 
τάς άναγκας τής άγορας, καί μέρος τοϋ μετάλλου έπω-
λήθη υπό τοϋ συνδικάτου είς χαμηλάς τιμάς έν Ευρώπη. 

~ Ν Ε Α Β Ι Β Λ Ι Α 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Χ Η Μ Ε Ι Α 

ΥΠΟ Προκοπίου Α . Ζαχαρίου Δος χημικού, μηχανικού και έπιμελητοΰ του Χημείου. 
Μέρος δεύτερον. «'Οδηγός ποσοτικής αναλύσεως». Έκ τοΰ 

τυπογοαφείου Βλαστού, σχήμα 8ον σελ. 303. 
Διά τοΰ δευτέρου τούτου τεύχους, συμπληροΰται το όλον 

σύστημα τής αναλυτικής χημείας τοΰ κ. Ζαχαρίου. 
Το βιβλίον προφανώς έγράφη χάριν τών φοιτητών τοΰ 
Πανεπιστημίου τών είς χημικάς αναλύσεις όπωσδήποτε κα-

ταγινομένων έν τώ Χημείω, και είνε έκ τών βιβλίων εκεί-
νων, άτινα, ώς έκ τής περιωρισμένης καί ειδικής αυτών χρή-
σεως, ουτε έπιστημονικόν κλέος προσπορίζουσιν εις τον γρά-
φοντα, ούτε πολλώ ησσον ύλικήν τινα ώφέλειαν" ένώ άφ' 
έτέρου είνε τά αναπόφευκτα έφόδια τοΰ φιλοπόνου καί άπει-

ρου φοιτητοΰ, όστις άνευ αύτών χάνεται έν τώ πανεπιστη-
μιακώ λαβυρίνθω, άμύητος έντελώς ριπτόμενος είς αυτόν έκ 
τών χωλαινόντων γυμνασίων μας. 

Εν αρχη ό συγγραφεύς περιγράφει συστηματικώς τάς 
διαφόρους χημικάς πράξεις καί τόν χειρισμόν τών διαφόρων 
χημικών έργαλείων. Τό κεφάλαιον τοΰτο, καθώς καί τό ολον 
βιβλίον, διακρίνει σαφήνεια και ελλειψις πάσης παρελκούσης 
περιττολογίας έν ταϊς λεπτομερείαις, ήτις σκοτίζει μάλλον 
ή διευκρινίζει διδακτικήν τινα συγγραφήν. 

Έν τώ μέρει τούτω έκτίθεται συντόμως καί ή ολη θεω-
ρία τής αναλυτικής Χημείας συμφώνως προς τάς νέας τής 
έπιστήμης γνώσεις περί τής συστάσεως τών διαλύσεων καί 
τής χημικής ισορροπίας, ή όποία τό πρώτον τώ 1894 έδη-
μοσιεύθη ύπό τοΰ "Οστβαλδ. (Γ. "Οστβαλδ «Αί έπιστη-
μονικαί βάσεις τής άναλυτικής Χημείας»), Ή άνάπτυξις 
τών θεωριών αύτών, ίσως εν τισι δύσληπτος, εινε τήν σήμερον 
αναπόφευκτος διά βιβλίον προωρισμένον δι’ άκαδημαϊκήν 
μόρφωσιν. 

Μετά τά προκαταρκτικά ταΰτα έπεται ή συστηματική εκ-
θεσις τής ποσοτικής άναλύσεως μετά πολλών παραδειγμά-
των. Τά κεφάλαια ταΰτα καταλαμβάνουσι τό ήμισυ περίπου 
τής συγγραφής. Είς δέ τό έτερον ήμισυ περιγράφονται διά-
φοροι ειδικάι αναλύσεις ώς, άνάλυσις ορυκτών, άνάλυσις με-
τάλλων, οργανική άνάλυσις, άνάλυσις αερίων, άνάλυσις δια-
φόρων άλλων προϊόντων, ώς ύδατος, οξέων, χλωριούχου 
άσβεστου, άνθρακασβεστίου, οίνων, ζύθου, έλαίων, γάλακτος, 
βουτύρου, οϋρων κτλ. 

Ή προσθήκη τοΰ κεφαλαίου τούτου, έπιμαρτυρει τό πρα-
κτικόν πνεΰμα, όπερ διέπει τό όλον βιβλίον, διότι πράγματι 
οί φοιτηταί τών φυσικών έπιστημών, τής φαρμακευτικής ή 
τής ιατρικής, έν τώ πρακτικώ βίω, συχνότατα ευρίσκονται 
εις τήν άνάγκην νά έκτελέσωσι τοιαύτας άναλύσεις, τάς 
οποίας μόνον εις τό παρόν βιβλίον δύνανται νά εΰρωσιν έκτε-
θειμένας ελληνιστί. Έν τέλει παρεντίθενται διάφοροι π νάκες 
ειδικών βαρών, υπολογισμών άναλύσεων κτλ. ώς καί ό έ-
σχάτως έκδοθείς πιναξ άτομικοΰ βάρους, ό ύπό τής έπιτρο-

πης της χημικής. Εταιρείας τοΰ Βερολίνου έκπονηθείς 
Έν συντόμω δύο τινά προκύπτουσιν έκ τής άναγνώσεως 

τοΰ όδηγοΰ τούτου. 
Πρώτον οτι ό συγγραφεύς, κατά πόδας καί φιλοτίμως έ-

λαβεν ΰπ'οψιν πασαν νεωτέραν σχετικήν μελέτην ή έργασίαν 
καί δεύτερον οτι έξ όλου τοΰ συγγράμματος άποπνέει ή με-
θοδικότης, ή τάξις καί τό πρακτικόν πνεΰμα, άτινα ό ίδιος 
συγγραφεύς άπεκόμισεν έκ τής μακρας αύτοΰ έργασίας έν 
τοις Χημείοις τών Γερμανικών καί 'Αγγλικών ανωτάτων 
έκπαιδευτηρίων, καί άτινα προς τούτοις μαρτυρεί καί ή τοΰ 
Χημείου τοΰ Πανεπιστημίου άπό τής προσλήψεως αύτοΰ ώς 
έπιμελητοΰ εις αληθές εύρωπαϊκοΰ Πανεπιστημίου Χημεϊον, 
μετά μόχθου καί έπιμελείας πολλής έπιτευχθεΐσα ύπό τοΰ 
ιδίου κατάρτισις. 

Διά τοΰτο πας παλαιότερος φοιτητής τοΰ ημετέρου Χη-
μείου, ένθυμούμενος τόν χρόνον, ον έπί ματαίω έδαπάνησεν 
άλλοτε είς τήν καθ' ύπαγόρευσιν άντιγραφήν διαφόρων άνα-
λυτικών συνταγών ασυναρμολογήτως,καί τήν τελείαν άγνοιαν 
περί τήν άνάλυσιν βιομηχανικών καί άλλων τοΰ καθ' ήμέραν 
βίου προϊόντων, θέλει θερμώς συγχαρη τούς σημερινούς φοι-
φητάς τούς άσχολουμένους εις χημικάς άναλύσεις διά τήν ά-
πόκτησιν τοΰ βιβλίου τούτου. 

Κ. Δ. ΖΕΓΓΕΛΗΣ, 
καθηγητής τής Χημείας και Μεταλλουργίας έν τω Πολυτεχνειω. 


