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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Έργασιαι Συλλόγου. 
Συνοπτική μελέτη περί υδρεύσεως 'Αθηνών και 

Πειραιώς, ύπό Α. Κορδέλλα, 'Ηλία I. Αγγελοπούλου 
και Π. Ε. ΙΠρωτοπαπαδάκη. 

Περι αναδάσεων. Διάλεξις εν τω Πολυτεχνικω 
Συλλόγω, ύπό Κωνσαντίνου Σαμίου. 

Οι Ελληνικοί σιδηρόδρομοι και τό μέλλον αυ-
των, ύπό Martin και Willot. Μετόφρασις ύπό I. Μαρ-
κοπούλου επιθεωρητού τών Δημοσιων Εργων. 

Ή άτμιαντλία Νέου Φαλήρου·, ύπό I. Μαλτέζου κα-
θηγητού έν τω Πολυτεχνείω . 

Ό πεπιεσμένος άηρ έν τη κατασκευή τής δεξαμε-
νής Πειραιώς, ύπό Σ. Βαλακάκη, ύφηγητού τοϋ Έθν. 
Πανεπιστημίου. 

Ποικίλα. 
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Συνεδρία της 24 Μαρτίου 1899 
Ο κ.Πρόεδρος αναγγέλλει οτι άρχεται ή έπί τοϋ ζητή-

ματος τής υδρεύσεως Αθηνών συζήτησις. 
Ο κ. Ι. ΙΣΗΓΟΝΗΣ, άνέπτυξε τά έν τη προμελέτη τοϋ 

κ. Κελλενέκ περί διοχετεύσεως τών υδάτων Στυμφαλίας 
και συνεπέρανεν ότι ή έκτέλεσις τοϋ έργου τούτου εινε ανω-
τέρα τών πόρων τής πόλεως 'Αθηνών και οτι δύναται νά θε-
ραπεύση τάς άνάγκας αυτής ή πόλις οριστικώς : 1) δια τοϋ 
καθαρισμοϋ τοΰ 'Αδριάνειου υδραγωγείου 2) δια τής διοχε-
τεύσεως τών υδάτων τής Πάρνηθος και 3) διά τής κατασκευής 
φραγματων προς συλλογήν ΰετίων υδάτων, έν τοις παρά τήν 
Ελευσίνα όροπεδίοις, ώς ό κ. Κελλενέκ συμβουλεύει. 

Ο κ. Φ. ΝΕΓΡΗΣ, υπουργός επί τών οικονομικών, στη-
ριζόμενος έπΐ τών γενομένων έν Λαυρείω μελετών και πα-
ρατηρήσεων εις τά άνορυχθέντα φρέατα, καταλήγει εις τό 
συμπέρασμα οτι ύπό τον σχιστόλιθον υπάρχει ασφαλώς έναποθη-
κευμένη μεγάλη ποσότης ΰετίου ύδατος, εΐσχωροϋντος έντός 
τοϋ έδάφους διά τών ρωγμών τοϋ τιτανολίθου, καί ότι διά φρέα-
τος μεγάλου θά δυνηθώμεν ν' αντλήσωμεν μέρος τοϋ ύδατος 
τούτου, λ αν έπαρκες διά τάς άνάγκας τής πόλεως. Τοϋ φρέα-
τος τούτου τό βάθος υπολογίζει εις 300 μέτρα καί τήν όλικήν 

δαπανην πρός κατασκευήν μετά τής κεφαλαιοποιησεως τών 
ετησίων δαπανών έκμεταλλεύσεως ορίζει εις 15 εκατομμύρια 
δραχμών. Τήν δέ δαπάνην πρός έπαλήθευσιν τής ιδέας υπο-
λογίζει εις 100 χιλιάδας δραχμών, δαπανηθησομένας εις δο-
κιμαστικήν διάτρησιν. 

Ό κ. Α. ΚΟΡΛΕΛΛΑΣ προέβη εις λεπτομερή περι-
γραφήν τής γεωλογικής συστάσεως τοϋ λεκανοπεδίου 'Αθη-
νών και τής μάλλον υδροφόρου Πάρνηθος και ΰπεστήριξεν οτι 
ό σχιστόλιθος τοϋ λεκανοπεδίου τών 'Αθηνών είνε άσχετος πρός 
τά σχιστολιθικά και ασβεστολιθικά πετρώματα τοϋ Λαυρείου 
καί ότι δεν έλπίζει εις τήν έπιτυχίαν τοιούτου πειραματος. 
'Εν 'Αθήναις, είπε, τά ύδατα τών βροχών τά μεν είσδύουσι 
διά τών διαρρήκτων πετρωμάτων τής Πάρνηθος εϊς μέγα βά-
θος, άπρόσιτον εις ήμας, τά δ' άλλα αποταμιεύονται μεταξύ 
τών ασβεστολιθικών πετρωμάτων τής Πάρνηθος καί τών τής 
τριτογενούς διαπλάσεως. Τό Άδριάνειον ΰδραγωγεΐον συν-
έλεγεν όχι μόνον τά ύδατα ταϋτα δι' αποστραγγίσεως, αλλά 
καί τά έπί τής Πάρνηθος κατά τήν έποχήν τών πετρωμάτων 
τών δύο διαπλάσεων, πριν ταϋτα κατέλθωσι καί καταστώσιν 
απρόσιτα. 

Ό κ. Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. είπεν οτι διά τό πεί-
ραμα. το όποιον προτείνει ό κ. Νέγρης, προτιμότερον καί 

όλιγώτερον δαπανηρόν θά ήτο νά έςακριβωθή ή ΰπαρξις τοιού-
του υδροφόρου στρώματος παρά τάς άκτάς τής Αττικής, εις α 
σημεία παρουσιάζονται αί έπαφαί τών σχιστολιθικών καί τιτα-
νολιθικών στρωμάτων. 

Ό κ. I. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, έζήτησε νά παρακληθή ή 
Κυβέρνησις να δημοσιεύση τάς διαφόρους προτάσεις, αϊτ.νες 

μέχρι σήμερον έγένοντο τώ Δήμω πρός ϋδρευσιν τής πόλεως, 
όπως έκ τών εμβριθών έπ' αυτών σ'ιζί,τήσεων πρόκυψη λο-
γική καί συμφέρουσα τη πόλει λύσις. 

Συνεδρία τής 31 Μαρτίου. 
'Εξηκολούθησεν ή έπί τής υδρεύσεως τών 'Αθηνών συζή-

τησις. 
Ό κ. Η. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ έξετάζων τάς άνάγκας τών 

δύο πόλεων 'Αθηνών καί Πειραιώς, ευρίσκει, οτι τό ζήτημα 
τής υδρεύσεως είνε καταφανώς διπλοϋν, ζήτημα δηλαδή πα-
ρόντος καί ζήτημα λίαν προσεχοϋς μέλλοντος. Καταλήγει δέ 
εις τό συμπέρασμα, οτι αμέσως πρέπει νά γείνη έναρξις πρός 
σύνταξιν λεπτομεροϋς καί σοβαρας μελέτης πρός διοχέτευσιν 
τών υδάτων Στυμφαλίας ή Βοιωτίας, άν έκ Βοιωτίας άποδει-
χθή ότι δύνανται νά διοχετευθώσιν ύδατα άφθονα καί κα-
λής ποιότητος οΐκονομικώτερον. Επί τή βάσει τών σχεδίων 
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τούτων ή Κυβέρνησις καί ό Δήμος θά είνε εις θέσιν νά λά-
βωσι μίαν θετιχήν άπόφασιν προς οριστικήν του ζητήματος 
τής υδρεύσεως λύσιν. 

Χάριν όμως των επειγουσών τού παρόντος αναγκών, ας ό 
χ. 'Αγγελόπουλος έκτιμα εις 50 λίτρας κατ'άτομον και καθ' 
έκάστην, προτείνει, τον ταχύτατον και μετ' επιστημονικής 
μεθόδου καθαρισμόν και έπισκευήν του αρχαίου υδραγωγείου 
τοϋ Αδριανού. Έν ανάγκη τήν διοχέτευσιν έντός τοϋ υδρα-
γωγείου τούτου τών έπί της Πάρνηθος πηγών. 

Ό κ. Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ αποδεικνύει, βασιζό-
μενος έπΐ τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων τοϋ 'Αστερο-
σκοπείου 'Αθηνών, ότι οριστική λύσις υδρεύσεως προς παρο-
χήν 300 λιτρών κατ' άτομον και καθ' έκάστην είνε αδύνα-
τος είτε δια φραγμάτων προς σχηματισμών δεξαμενών ειτε 
δι' άποστραγγίσεως τοϋ λεκανοπεδίου 'Αθηνών. Προσεθηκεν 
ότι το μέγιστον ποσόν ύδατος, όπερ δυνάμεθα να περισυλλε-
ξωμεν έπί έπιφανείας 100 έκατομ. τετραγωνικών μέτρων, α-
νέρχεται εις 70 λίτρας κατ' άτομον και ότι ολοκλήρου τοϋ 
λεκανοπεδίου τών 'Αθηνών ή άποστράγγισις δεν θά ητο δυνα-
τόν νά δώση τήν άπαιτουμένην πρός ΰδρευσιν τών δύο πόλεων 
ποσότητα, ώς αί αύται μετεωρολογικάι παρατηρήσεις άποδει-
κνύουσιν. 

Ό κ. Α. ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ άποδέχεται ώς ορθήν όριστικήν 
λύσιν τήν διοχέτευσιν υδάτων άφθονων έκτος τοϋ λεκανοπε-
δίου ευρισκομένων, χάριν δέ τών προσωρινών αναγκών, συνι-
στά, πλήν τοϋ καθαρισμοϋ τοϋ 'Αδριάνειου υδραγωγείου, την 
έκτέλεσιν υδραυλικών έργασιών τρός συνάθροισιν τών έν τώ 
υδροφόρω στρώματι της Πάρνηθος υδάτων. Δεικνύει τοπο-
γραφικά και γεωλογικά διαγράμματα τοϋ τε λεκανοπεδίου τών 
'Αθηνών και τοϋ ρεύματος Όζιας ή Γκούρας, έφ' ών φαίνον-
ται αί πηγαί και τά άρχαία ρωμαϊκά υδραγωγεία 

Ό κ. ΝΕΓΡΗΣ, υπουργός έπί τών Οικονομικών, άνεκοί-
νωσε τάς άποφάσεις της έπϊ τών υδάτων Επιτροπής, τής 
διορισθείσης υπό τοϋ υπουργείου, έπϊ τοϋ ζητήματος τών 
προσωρινών τής πόλεως αναγκών. Κατ' αυτάς συνιστάται 
ή άνορυξις άρτεσιανών φρεάτων έν Χελιδονοϋ, ή ένοικίασις 
υδάτων έκ τών κτημάτων Βεζανή, Ζάνου καϊ Ρώς και έπί 
τοϋ Κεφαναρ ίου Κηφισίας, ώς καϊ ή τοποθέτησις 
άτμαντλίας έν τινι φρέατι Κηφισίας. 

Ό κ. Νέγρης προσθέτει τινά επί τής γνώμης αυτοί, ήν έν 
τή παρελθούση συνεδρία άνεκοίνωσε, και ευρίσκει ότι το βάθος 
τοϋ άνορυχθησομένου μεγάλου φρέατος δύναται νά περιορισθη 
εις 80 μόνον μέτρα άντί τών 300, α έν τή παρελθούση συνε-
δρία καθώρισεν. 

'Επιστολή κατόπιν άνεγνώσθη τοϋ έν Πάτραις Μηχανικού 
κ. Α. ΙΓΓΛΕΣΗ, όστις δεν ευρίσκει άλλην λύσιν όριστικήν 
λογικωτέραν τής έκ Στυμφαλίας διοχετεύσεως άφθονων υδά-
των εις 'Αθήνας και Πειραιά, προτείνει δέ προς έλάττωσιν 
τών προς έπιτέλεσιν τοϋ έργου δαπανών τά έξής : Νά χρη-
σιμοποιηθή καταρράκτης παρά τό "Ονειον όρος ύψους 260 
μέτρων, πρός παραγωγήν ηλεκτρικής δυνάμεως, μεταφερο-
μένης δια σύρματος εις θέσιν Σκαραμαγκά καϊ μετασχημα-
τιζομένης έκεϊ εις μηχανικήν ένέργειαν άνυψούσαν τά ΰδατα 
εις τάς δεξαμενάς 'Αθηνών και Πειραιώς. Ούτω τό ύδωρ 
θά διοχετεύηται άπό τής Στυμφαλίας μέχρι τοϋ 'Ονείου όρους, 
έκείθεν ριπτόμενον εις χθαμαλόν ύψόμετρον θά ρέη εις τήν 
πεδιάδα τής Έλευσϊνος (Σκαραμαγκά) εις 40 μέτρα άνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης καϊ έκείθεν θά άνυψοϋται δια τών 
αντλιών εις τάς 'Αθήνας καϊ Πειραια. 

Οι κ.κ. ΚPOMΜΥΔΑΣ καϊ ΓΌΥΝΑΡΗΣ ώμίλησαν περί 

τοϋ έσωτερικοϋ δικτύου τής πολεως καταδειξαντες την κακί-στην κατάστασιν τούτου. 
Ό Σύλλογος έν τέλει άπεφάσισεν, όπως παρακληθή ή 

Κυβέρνησις ν' άποστείλη αύτώ τάς γενομένας μέχρι σήμερον 
υπό διαφόρων προτάσεις, όπως έπ' αύτών προκληθή συζή-
τησις. 

Συνεδρία της 8 Απριλίου. 
Ώμίλησεν ό κ. Μ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ, υποπλοίαρχος Β. 

Ναυτικοϋ καϊ καθηγητής παρά τή Ναυτική τών Δοκίμων 
Σχολή περί παλιρροιογράφων. Άναγνωρίζων έν άρχή τήν 
μεγάλην σπουδαιότητα τοϋ 'Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλό-
γου και τήν έπίδρασιν, ήν δύναται νά έχη έπ' άγαθώ τών θετι-
κών έπιστημών έν Ελλάδι, υπέδειξε τήν ανάγκην τής υ,ελέ-
της τών παλιρροιακών φαινομένων και ύπό έπιστημονικήν 
και ύπό πρακτικήν εποψιν, όσον άφορα ιδίως εις τήν ναυτι-
λίαν, τάς λιμενικάς κατασκευάς καί τήν γεωδαισίαν Έπραγ-
ματεύθη είτα τούς όρους, οί όποιοι πρέπει νά διέπωσι τήν έγ-
κατάστασιν παλιρροιογράφων καί τήν λειτουργία αυτών, όπως 
τά πορίσματα ώσι χρήσιμα ού μόνον τοις μηχανικοίς, άλλά 
καί τοις ναυτιλλομένοις καί γενικώς τή επιστήμη. 'Εξήρε 
τήν ανάγκην τών έν τώ Εύβοϊκώ κόλπω παρατηρήσεων τών 
παλιρροιών πρός μελέτην τοϋ νόμου τής έν αύτώ μεταδόσεως 
τών παλιρροιακών κυμάτων, εις όν οφείλεται ή ιδιάζουσα έν 
αύτώ οικονομία τής παλίρροιας. Είτα υπέδειξε τήν άνάγκην 
τοϋ προσδιορισμού τοϋ μηδενός τών χωροσταθμήσεων διά τήν 
'Ελλάδα, όρίσας ώς τοιούτον τό τοϋ Πειραιώς, ώς τοϋ κυριω-
τέρου λιμένος τής 'Ελλάδος, καί παρέσχε διδόμενά τινα περϊ 
τούτου καί τών προκαλούντων τάς έν αύτώ μεταβολάς τής 
στάθμης αιτίων έξαχθέντων έκ τής μελέτης τών ύπερδιετών 
παρατηρήσεων διά τού ύπό τής λιμενικής 'Επιτροπής έγκατε-
στημένου έν Πειραιεΐ παλιρροιογράφου. 

Ό κ. I. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ανέφερε τάς μελέτας, τάς γε-
νομένας έπί τής παλίρροιας Εύριπου ύπό τών κ. κ. Μένσελ, 
Μιαούλη καί Καλύβα, συστήσας, όπως προσπάθεια κατα-
βληθή πρός συγκέντρωσιν τών έργασιών αύτών τοϋ Μένσελ. 

Ό κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ άναφέρει ό'τι έν τώ ΐσθμώ 
τής Κορίνθου έγένοντο 1 θετεϊς παρατηρήσεις διά παλιρρροιογρά-
φου προ τής τομής αύτοϋ καί συνιστά, όπως ζητηθώσιν αί 
πολύτιμοι αύται παρατηρήσεις, έξ ων είχεν άποδειχθή οτι 
ύπήρχεν υψομετρική τις διαφορά τών δύο θαλασσών πρό τής 
όρύξεως τοϋ ίσθμοϋ. 

Ό κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ώμίλησε περι τής έγκαταστάσεως 
τοϋ παλιρροιογράφου τοϋ Πειραιώς, θεωρών τήν θέσιν, έν ή 
ούτος έτοποθετήθη, παρά το τελωνείον, κατάλληλον, παραδε-
χόμενος δ ' ότι ακριβείς υπήρξαν μέχρι τούδε αί διά τοϋ τοποθε-
τηθέντος έργαλείου σημειωθείσαι καμπύλαι. Έν τούτοις ευρί-
σκει συμφωνών μετά τοϋ κ. Ματθαιοπούλου, ότι πρέπει νά 
ληφθώσιν έπί τόπου μέτρα τινά προφυλάσσοντα άπό πάσης έ-
ξωτερικής έπηρείας. 

Ό κ. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, διευθυντής τοϋ 'Αστεροσκοπείου, έξ-
ήρε τήν σημασίαν τών παρατηρήσεων τών παλιρροιών. 

Ό Σύλλογος έν τέλει άπεφάσισε νά παρακληθή ή Κυβέρ-
νησις ν' άναθέση εις οιονδήποτε ήθελε κρίνει καταλληλότε-
ρον τήν συγκέντρωσιν τών μέχρι σήμερον γενομένων παρα-
τηρήσεων έπί τών παλιρροιών καί τήν μελέτην τοϋ Φαινο-
μένου. 

Συνεδρία της 10 Απριλίου 
'Εξηκολούθησεν ή έπί τής υδρεύσεως τών 'Αθηνών συζή-

τησις, καθ' ήν ώμίλησεν ό κ. Ν. ΒΛΑΓΚΑΛΗΣ, παρατη-
ρήσας ότι ή διοχέτευσις τών υδάτων τής Στυμφαλίας ούδέ 
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μετά 500 έτη θά είνε κατορθωτή παραβάλλων δέ τό έργον 
τούτο πρός τό έν Νεαπόλει έκτελεσθέν άνάλογον διά τή . διο-
χέτευσιν τών υδάτων τοϋ SerillO, υπολογίζει τήν άπαιτου-
μένην δαπάνην πρός διοχέτευσιν τών υδάτων τής Στυμφαλίας 
εις 124,000,000 φρ. συνιστά δέ εις τον σύλλογον προ παντός 
νά μελετήση τό ζήτημα τής άναγκαίας κατ' άτομον καί καθ ’ 
έκάστην ποσότητος ύδατος, καθ' οσον τά λοιπά είνε μάλλον 
οικονομολογικά καϊ νομικά ζητήματα. 

Εις ταύτα απήντησαν έν ολίγοις οί κ. κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-
ΔΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ καί ΤΖΟΥΡΑΣ. 

Είτα ό κ. Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ λαβών τον λόγον πα-
ρατηρεί ότι τά ύπό διαφόρων προταθέντα προσωρινά μέτρα 
θεωρεί απαραίτητα, καθ' όσον μή ύπαρχούσης σήμερον με-
λέτης περί τής οριστικής λύσεως πόρρω απέχομε ταύτης, 
καταδεικνύει δέ τήν άνάγκην κατεπειγούσης ένάρξεως σοβαράς 
μελέτης. Ώς πρός τό οίκονομικόν μέρος τής οριστικής λύσεως 
παρατηρεί ότι καί 100 μόνον λιτρών κατανάλωσιν αν ύποθεσω-
μεν καθ ' έκάστην καί κατ' άτομον μέ έτησίαν τιμήν 1 00 δραχ-
μών άνά κυβικόν μέτρον ύδατος, θά εχωμεν αρκούσαν έξυ-
πηρέτησιν τών διά τήν όριστικήν λύσιν άπαιτηθησομένων κε-
φαλαίων, καθ' όσον οί 200000 κάτοικοι θά καταναλίσκωσιν 
ημερησίως 20,000 κυβικά μέτρα άτινα θά άποφέρωσιν έτησίαν 
πρόσοδον 2,000,000 δραχμών. Παρατηρεί κατόπιν ότι έκ 
τών 15,000 οικιών τών 'Αθηνών μόνον 5,000 περίπου λαμ-
βάνουσιν ύδωρ, τούτο δ' άποδοτέον εις τό έν γένει πλημμελές 
σύστημα τής υδρεύσεως ώς προς τό έλάχιστον τής παρεχομέ-
νης ποσότητος (500 ή 1000 λίτρας) καί ώς πρός τό ελλιπές 
καϊ ατελές του δικτύου διανομής, ένώ κατερχομένου τοϋ έλα-
χίστου ορίου ύδατος εις 150 λίτρας και διευκολυνομένης τής 
παροχής διά μελέτης καί συμπληρώσεως τού δικτύου, καί ή 
μάλλον πτωχική οικία δύναται νάεχη τό αναγκαιούν αύτη ύ-
δωρ πληρώνουσα πέντε μόνον λεπτά καθ' έκάστην. Τελευ-
τών ό κ. Τριανταφυλλίδης παρατηρεί, ότι ή τελεία καί άφθο-
νος ΰδρευσις γενήσεται πρόξενος καί πολλών άλλων έμμε-
σων καί άμέσων άγαθών, ατινα θά συντείνωσι τά μάλα εις τήν 
αύξησιν τοϋ πληθυσμού καί εις τήν εύημερίαν καί τον πλού-
τον τής πόλεως. Τον φόβον δέ τών φρονούντων ότι ή κατανά-
λωσις δέν θά φθάση τάς 80 λίτρας θεωρεί άδικαιολόγητον καί 
συμπεραίνει ότι εύθύς ώς καταστή τό ύδωρ προσιτόν καί εύωνον 
θά καταναλίσκηται ποσόν άνώτερον τών 100 λιτρών κατά κά-
τοικον καί έπομένως όχι μόνον άκατόρθωτος δέν είνε ή ΰ-
δρευσις τών 'Αθηνών καί Πειραιώς, άλλά καί ευχερής. 

Ό κ. Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ προέτεινεν, ό'πως έν τή προ-
σεχεί συνεδρία ό Σύλλογος ώρισμένως έκφράση γνώμην έπί 
τοϋ ζητήματος, ήν καϊ εγγραφον κατέθεσε τώ Προεδρείω. 

Ό Σύλλογος άπεφάσισεν, όπως έν προσεχεί συνεδριάσει δια-
τύπωση τήν γνώμην αύτοϋ έπί τού ζητήματος ήτις καί δημο-
σιευθήσεται έν τώ περιοδικώ. 

· —— 
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η 

Π Ε Ρ Ι Ϊ Δ Ρ Ε Ϊ Σ Ε Ω Σ 

Α Θ Η Ν Ω Ν Κ Α Ι Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ 

Ή άπό έτους εις έτος αύξουσα λειψυδρία έν τη 
πόλε1, τών 'Αθηνών, ιδίως δέ ή κατά τό έπερχό-
μενον θέρος έπαπει'λοΰσα τους κατοίκους παντελής 
σχεδόν ελλειψις ύδατος, έδωκεν άφορμήν εις συ-

ζητήσεις, ώς έπί το πολύ όμως μή βασιζομένας 
έπί ώρισμένων καί θετικών γεγονότων. 

Έκ τοιούτων συζητήσεων, καθ'ον αύται διεξά-
γονται τρόπον, ουδέν δυστυχώς εινε δυνατόν νά πο-
ρισθώμεν πραγματικόν συμπέρασμα, δυνάμενον όγι 
μόνον τούς άνησυχοϋντας πολίτας νά καθησύχαση, 
αλλ' ούδέ τούς Κυβερνώντας νά καθοδηγήση περί 
του πρακτέου καί προφύλαξη τούτους άπό πάσης 
λύσεως, έξοικονομούσης μέν το παρόν έκτων ένόν-
των, δεσμευούσης όμως τήν έν προσεγεΐ μέλλον-
τι πρόοδον καί άνάπτυξιν τής πόλεως. Τό ζήτημα 
τής υδρεύσεως τών 'Αθηνών εινε βεβαίως δυσχε-
ροϋς έπιλύσεως, άλλ ουχί εις τοιούτον βαθμόν α-
νυπερβλήτου, ώστε νά δικαιολογηθή οιαδήποτε ά-
πόφασις βεβιασμένη καί άμελέτητος, καταστρέ-
φουσα μέγιστα της πόλεως συμφέροντα. 

Ενεκα τούτου καθήκον ήμών θεωροΰμεν καί 
ώς πολιτών καί ώς Μηχανικών νά έξετάσωμεν τό 
λίαν ένδιαφέρον τοϋτο ζήτημα, καί λαμβάνοντες 
ύπ όψει τήν πραγματικήν του ένεστώτος άνάγκην 
καί τούς σημερινούς τής πόλεως πόρους, νά ύπο-
δειξωμεν τά καθ' ήμάς δέοντα γενέσθαι πρός Ε-
ξοικονόμησιν τών άναγκών τής σήμερον, προνοοΰν-
τες συγχρόνως καί περί τών άναγκών τού μέλ-
λοντος. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟΝ 

Έν πρώτοις ζητήσωμεν τήν απαραιτήτως άναγ-
καίαν σήμερον διά τήν ΰδρευσιν τής πόλεως πο-
σότητα ύδατος. Ή εις τάς πόλεις διοχετευόμενη 
ποσότης μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά το κλίμα, 
τήν έποχήν, τάς τοπικάς συνθήκας, τάς συνήθειας 
τών κατοίκων, κτλ. 

Άλλαχου μέν ή ύδρευσις εξασφαλίζεται διά 
παροχής ύδατος ολίγων λιτρών κατ' άτομον, άλ-
λαχοϋ δέ έκατοντάδες όλαι λιτρών σπαταλώνται 
άνευ πραγματικής ωφελείας. 

Ή πόλις του Άμστερδαμ διακρινομένη διά τήν 
άκραν αύτής καθαριότητα, παρουσιάζει τό άξιο-
σημείωτον παράδειγμα παροχής 16—18.000 μ. 
κυβ. καθ' έκάστην, εις 350.000 κατοίκους, ήτοι 
50 λίτρας κατ' άτομον καί καθ' έκάστην, ένώ ή 
Ρώμη, κατά πολύ ύστερουσα τής άνω πόλεως ώς 
πρός τήν καθαριότητα καί τήν ύγιεινήν, παρέχει 
εις έκαστον τών κατοίκων αύτής φιλίας όλας λί-
τρας ύδατος καθ' έκάστην. 

Παρετηρήθη τωόντι ότι πόλεις, κακώς διαχει-



ριζόμεναι μεγάλας ποσότητας ύδατος, κατασπα-
ταλώσιν αύτάς, χωρίς νά θεραπεύωσι τάς πραγ-
ματικάς τών κατοίκων άνάγκας· ένω έν άλλαις, 
καί τοι τό διοχετευόμενον ύδωρ εινε κατά πολύ όλι-
γώτερον, χάρις εις τήν εύφυά διαχείρισιν καί τήν 
προνοητικήν οίκονομίαν, θεραπεύονται τελειότεροι 
αί άνάγκαι αύται. Τό ζήτημα λοιπόν τής επαρ-
κούς ποσότητος ύδατος διά τήν ΰδρευσιν πόλεως 
τίνος, δέν επιδέχεται μαθηματικήν λύσιν, άλλ' 
αναλόγως τών έκάστοτε παρουσιαζομένων περιστά-
σεων καταφαίνεται και ή μάλλον αρμόζουσα 
τοιαύτη. 

Ούτως, έν Γαλλία ή καθ' έκάστην καί κατ'άτο-
μον παρεχομένη ποσότης ύδατος ποικίλλει άπό 110 
λίτρων (Troyes 41.275 κατοίκων) μέχρι 450 λί-
τρων (Μασσαλία 318.868 κατοίκων). 

Έν 'Αγγλία άπό 60 λίτρων Norwich 57.500 
κατοίκων) μέχρι 238 λίτρων (Glascow 511,000 
κάτοικων). 

Έν Γερμανία άπό 60 λίτρων . (Nuremberg 
99.519 κατοίκων μέχρι 289 λιτρ. (Boilll 31.514 
κατοίκων) 

Έν 'Αμερική άπό 114 λ. (Fall-River 49.430 
κατοίκων) μέχρις 700 ;Washington 112.000 
κατοίκων) 1 

Εαν δέ καί ήμεΐς λάβωμεν ένταϋθα, ώς έλά-
χιστον όριον παροχής ύδατος, τάς έν τή καθαρά 
του Αμστερδαμ πόλει διοχετευομένας καθ' έκά-
στην 50 λίτρας δι' έκαστον άτομον, εύρίσκομεν 
οτι ή πόλις τών 'Αθηνών καί περ μή διαθέτουσα, 
ώς εκείνη, άλλα ύδατα διά τάς δημοσίας αύτής 
άνάγκας, δύναται, έν τω παρόντι τουλάχιστον, νά 
εξοικονομηθη διά ποσότητος 8.000 μέτρων κυβι-
κών, ήτοι 20 όκάδων, ύπολογιζομένου τοΰ σημε-
ρινού πληθυσμού αυτής εις 150,000 κάτοικων. 

ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ 
Καί ταΰτα μέν διά τάς απολύτους του παρόν-

τος άνάγκας. Προκειμένου όμως νά μεριμνήσω-
μεν, ώς εικός, περί τής έν τω μέλλοντι ύδρεύ-
σεως τής πόλεως ημών, όχι μόνον, όπως ούσιω-
δώς βελτιώσωμεν τούς όρους υγιεινής καί εύμα-
ρειας, άλλα και ίνα ύποβοηθήσωμεν όσω τό δυνα-

τόν τήν μέλλουσαν άνάπτυξιν καί πρόοδον αυ-
τής, ανάγκη πάσα τά ληφθησόμενα πρός τοΰ το 
μέτρα νά ωσι γενναία καί τείνωσι πρός τον έπι-

1 Bechmann Distributions d'eau σελΐς 51 καϊ έφεξής 

διωκόμενον σκοπόν. "Αφθονον καί εύωνον ύδωρ ! 
ιδού τό ιδεώδες, λέγει ό σοφός ύδραυλικός τών 
Παρισίων Bechmann '. 

Παρετηρήθη τωόντι εις άπάσας έν γενεί τάς 
νεωστί γενομένας ύόρεύσεις πόλεων ότι ή κα-
ταναλισκομένη ποσότης ύδατος αύξάνει διηνεκώς, 
πολύ πλέον ή όσον αυξάνει ό πληθυσμός. Ούτω 
λόγου χάριν έν Παρισίοις ή κατανάλωσις του 
ύδατος κατά τό έτος 1861, επί 1.696.741 κα-
τοίκων, άπό 67 λίτρων κατ' ατομον άνήλθε κατά 
τό 1881, έπί κατοίκων 2.269.023, εις 165 λίτρας. 
Δηλαδή ή κατανάλωσις έτριπλασιάσθη έντός ει-
κοσαετίας, ένω ό πληθυσμός μόλις κατά τό ' / , 
ηύξησεν. 

Επίσης έν Νέα 'Υόρκη ή κατανάλωσις κατ' 
άτομον έν διαστήματι 10 ετών ηύξησε κατά 70 
"/„. Εϊς δέ τάς πόλεις Louis-ville, Chicago, 
Brooclyn, Cleveland, κατά εκατόν έπί τοις ε-
κατόν εις το αύτό χρονικόν διάστημα. 

Είνε τω οντι καταφανές ότι, προκειμένου περί 
παροχής ύδατος, έκεινο,το όποιον σήμερον δύναται 
νά θεωρηθή ώςπολυτέλεια, αύριον καθίσταται ανάγ-
κη, κατ' αρχάς μέν εις τάς πλούσιας τάξεις, κα-
τόπιν δέ και εις αύτόν τόν λαόν. 

ΒΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ 
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

Δι' ό και βλέπομεν ότι εις μέν τήν Γερμανίαν, 
προκειμένου περί μικρών πόλεων κατοικουμένων 

ύπό όλιγωτέρων τών 5,000 κατοίκων, λαμβάνε-
ται ώς βάσις ή παροχή 50—100 λιτρών καθ' 
έκάστην καί κατ' άτομον, διά δέ τάς κυριωτέρας 
πόλεις 150—200 λιτρών. 

Έν 'Αμερική διά πόλεις 10,000 κατοίκων 
ύπολογίζονται 140—200 λίτραι, διά πόλεις 20, 
000 κατοίκων 170 — 230 λίτραι, διά πόλεις 
30,000 κατοικών 200—280, διά πόλεις 50,000 
κατοίκων 250—320 λίτραι καί διά πόλεις 75, 
000 κατοίκων 265—450 λίτραι. 

Έν Γαλλία λαμβάνεται ώς βάσις 200—250 
λίτραι κατ άτομον. Έν τούτοις ή Μασσαλία καί 
ή Καρκασών 'περέβησαν τό ποσόν τούτο, όπερ 
δέν έπαρκεΐ πλέον διά τούς Παρισίους, καί ή 

Λυών ζητεΐ 400 λίτρας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

"Οθεν συμπεραίνομεν, καί τοΰτο έπιβεβαιοΐ ό έξο-

1 Hechmann σελις 415. 
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χος μηχανικός καί διευθυντής τών ύδάτων τής 
πόλεως τών Παρισίων Ηuet, ότι πόλις, ώς αί 

θήναι, έπιδιώκουσα τήν βελτίωσιν τών τής ύ-
δρεύσεως, και τήν έν τω μέλλοντι άνάπτυξιν 
αύτής, οφείλει νά διοχετεύση τό ποσον τών 250 
—300 λιτρών άνά κάτοικον και καθ' έκ στην, 
δι' άπάσας τάς άνάγκας αύτής, άλλως, κατά τόν 
αύτόν μηχανικόν, «ή πόλις ήμων, υφ ους όρους 
»ύδρεύσεως διατελεΐ σήμερον, όχι μόνον δε »-

θα δυνηθή ν' άναπτυχθή, αλλ’ ουδέ καν νά 
«υπάρξη». 

Ταύτα εινε τόσω μάλλον άληθή, καθ' όσον ή 
πόλις τών 'Αθηνών ευρίσκεται ύπό δυσμενεστάτας 
κλιματολογικάς συνθήκας, ούτε ύπό ποταμών 
διαρρεομένη, ούτε ύπό χιονοσκεπών ορέων περι-
βαλλόμενη, άλλ' αποκλειστικώς καί μόνον έκ 

παρόντος καί ζήτημα προσεχούς μέλλοντος. Καί 
τάς μέν άνάγκας τοΰ παρόντος δυνάμεθα νά θε-
ραπεύσωμεν, παρέχοντες 50 λίτρας κατ' άτομον 
καί καθ' έκάστην, μέχρις ού, διά σοβαράς καί λε-
πτομερούς μελέτης, ήτις δυστυχώς δέν έξεπονή-
θη έτι μέχρι σήμερον, καταδειχθή τό δυνατόν της 
διοχετεύσεως ύδάτων άφθονων καί καθαρών, πα-
ρεχούσης άνά κάτοικον 300 λίτρας καθ' έκά-
στην. 

Τήν άμεσον πρόνοιαν ,πρός προσωρινήν καί έκ 
τών ενόντων λύσιν του ζητήματος τής ύδρεύσεως 
επιβάλλει ή σοβαρότης τής μελέτης καί ή δυσχέ-
ρεια τής έκτελέσεως τοΰ μονιμου έργου, όπερ 
προώρισται νά λύση οριστικώς τό ζήτημα, διά 
τής διοχετεύσεως ύδάτων άφθονων μακράν τοΰ 
λεκανοπεδίου τής 'Αττικής ευρισκομένων. Η 

τών έξωθεν καί άπό μακράν άναμένουσα τήν διο- μελέτη όντως καί ή έκτέλεσις τοιούτου έργου 
χέτευσιν ύδατος άφθονου, όπως δυνηθή νά έπαρ-
κέση εις άπάσας αυτής τάς άνάγκας. 

θέλει απαιτήσει οκταετές περίπου χρονικόν διά-
στημα, καθ' ό ή πόλις άσφαλώς θά ύδρεύηται 

εν ετει ειχεν 

καί οί κίτωθι άριθμοί. 
Ή πόλις τών 'Αθηνών 

1836 
1870 
1879 
1889 
1896 

14,092 κατοίκους. 
44,510 
68,677 

114,355 » 
128,735 

Τήν γνώμην ταύτην του κ. Huet έπιβεβαιοΰσι διά τών προσωρινών έν τώ λεκανοπεδίω τής 'Ατ-
τικής έκτελεσθησομένων έργων. 

Α Ι ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ 
ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τής τε προσωρινής και τής έπιβαλλομένης 
οριστικής του ζητήματος λύσεως έπιλαμβανόμεθα 
άμέσως, εξετάζοντες τούς προταθέντας πρός τοΰ-
το τρόπους, έξ όσων μέχρι σήμερον γνωρίζομεν. 

Α. "Ύδατα Στυμφαλας.—'Από πολλοΰ χρό-
νου έγενικεύθη ή ιδέα ότι ή μόνη λογική λύσις, 
ήτις ήθελε θεραπεύσει οριστικώς τάς άνάγκας 
τής πόλεως καί ήθελε συμβάλει εις τήν άμεσον 
άνάπτυξιν αύτής, θά ήτο ή τής διοχετεύσεως τών 
ύδάτων τής Στυμφαλίας. Τήν γνώμην ταύτην 
άπεδέχθη καί ή Κυβέρνησις τοΰ Τρικούπη, ήτις 
άπό τοϋ 1890 άνέθετο εις τόν άρχιμηχανικόν 
τής γαλλικής αποστολής κ. Κελλενέκ τήν πρός 
τόν σκοπόν τούτον σύνταξιν προμελέτης, έν ή 
ύπολογίζονται καί αί δαπάναι πρός διοχέτευσιν 
1000 λιτρών κατά δευτερόλεπτον, ήτοι 216 όκά-
δων. 

Ή ποσότης αύτη αντιστοιχεί καθ' έκάστην καί 
άνά κάτοικον ,εΐς 344 λίτρας, έπί πληθυσμού, άμ-
φοτέρων τών πόλεων 'Αθηνών καί Πειραιώς, 
250.000 κατοίκων, όσος δηλαδή, κατά τά διδόμε-
να τών στατιστικών, ύπελογίζετο τότε ότι εσται 
έν έτει 1910. 

Ή πρός έκτέλεσιν τοΰ έργου διά τήν άνω πα-

Δηλαδή ή ετησία αύξησις κατοίκων άνήλθεν 
άπό τοϋ έτους 1861 — 1870 εις 321 

1870—1879 - 2416 
1879—1889 4567 

Ένω άπό τοϋ 1889—1896 1920 
Έπί τών άριθμών τούτων παρατηρούμεν κανόνι -

κήν αύξησιν τοϋ πληθυσμοϋ τών 'Αθηνών άπό το 
έτους 1861—1889 καί άπότομον έλάττωσιν κατά 
τήν περίοδον 1889—1896, ήτοι άπό 4,567 ή έτη -
σία αύξησις κατοίκων κατήλθεν εις 1,920 μό-
νον, κατά τα τελευταία ίτη. 

Τι αρά γε συνέτεινεν εις τήν παρακώλυσιν 
τής άναπτύξεως τών 'Αθηνών ύπό τήν έποψιν 
τού πληθυσμού ; 

Δέν εινε ΐσως άπίθανον ότι μία τών άφορμών 
εινε καί ή μέγιστη λειψυδρία καί αί παρομαρτοΰσαι 
ταύτη ελεεινή τών οδών κατάστασις καί ή παν-
τελής έλλειψις συστήματος έξυγιάνσεως. 

Πάντα τ' άνωτέρω άγουσιν ήμάς εις τό συμ-
πέρασμα ότι τό ζήτημα τής ύδρεύσεως τής πό-
λεως τών 'Αθηνών εινε διπλούν. Ζήτημα δηλαδή 
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δοχήν ύπολογισθείσα ύπό τοΰ κ. Κελλενέκ ολική τής βορειοανατολικής υπώρειας τής Πάρνηθος, και 
δαπάνη ανέρχεται εις 40,000,000 δραχμών έπϊ καταλήγει εις τήν δεξαμενήν τής πόλεως. 
τή βάσει δέ ταύτης συνετάχθη καϊ σχέδιον συμ-
βάσεως περϊ παραχωρήσεω τής εις Αθήνας 
διοχετεύσεως τών ύδάτων Στυμφαλίας, όπερ καϊ 
υπεβλήθη εις τήν Έλληνικήν Βουλήν τήν 9 
Μαίου 1890, κατεχωρήθη δέ εις τό παράρτημα 
τών πρακτικών τής Βουλης 1890 έν σελίδι 277. 
Κατά τήν όμολογίαν όμως τού ιδίου κ. Κελλενέκ, 
ή προμελέτη αύτη δέν παρέχει τά άναγκαϊα στοι-
χεία, όπως χρησιμεύση ώς βάσις πρός σύναψιν 
οριστικής συμβάσεως διά τήν έκτέλεσιν του έρ-
γου. «Δέν ειχομεν, λέγει ό κ. Κελλενέκ, ούτε 
»τόν χρόνον, ούτε τό προσωπικόν, αλλ' ούδέ καϊ 
»τά άναγκαία μέσα πρός έκτέλεσιν μελέτης λε-
«πτομερους καϊ οριστικής. Έν τούτοις ή έργασία 
»ήμών αύτη, βασιζόμενη έπί πολυαρίθμων άκρι-
»βών αναγνωρίσεων του έδάφους, έπιτρέπει τον 
«κατά προσέγγισιν ύπολογισμόν τών δαπανών. 
»Τά κυριώτερα σημεία τοΰ ύδραγωγείου έχωρο-
«σταθμήθησαν διά τοΰ βαρομέτρου, έχαράχθη δέ 

χάρ- ου «τοΰτο απλώς επι του υπο κλίμακα / 
»τοΰ γαλλικού επιτελείου». 

Έκ τής ειλικρινούς ταύτης ομολογίας κατα-
φαίνεται ή απαραίτητος άνάγκη νέας λεπτομε-
ρούς καί οριστικής μελέτης, έξ ης θέλει καταδει-
χθή μετά μεγάλης άκριβείαί τό άναγκαιουν διά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου χρηματικόν ποσόν καϊ 
έπομένως αί θυσίαι, εις ας δέον νά ύποβληθώσιν 
άμφότεραι αί πόλεις, τών 'Αθηνών καϊ τοΰ Πει-
ραιώς, πρός πορισμόν τών άγαθών, άτινα συνε-
πάγεται ή διοχέτευσις τόσης ποσότητος και τοι-
αύτης ποιότητος ύδατος. 

Β'. "Ύδατα Βοιωτίας.—Έτερα μελέτη πρός 
διοχέτευσιν 250 λιτρών ήμερησίως καϊ κατ' άτο-
μον, έπϊ πληθυσμοΰ 190,000 κατοίκων, δι' άμφο-
τέρας τάς πόλεις, δυναμένη δέ, άνευ προσθέτου 
δαπάνης, ν' αύξήση εις τρόπον,ώστε νά εξυπηρετή-
ση πληθυσμόν 350 μέχρι 400 χιλιάδων κατοί-
κων, έγένετο, ώς άναγινώσκομεν έν ταϊς έφημε-
ρισιν, ύπο τοΰ έπιθεωρητοΰ τών Δημοσίων έργων 
κ. 1. Τζουρα. Τό ύπ' αύτοϋ προτεινόμενον ύδρα-
γωγεΐον, κατά τά δημοσιευθέντα, παραλαμβάνον 
τά ύδατα τών πηγών τοΰ έν Βοιωτία Κηφισσοΰ 
ποτομοΰ, εις άπόστασίν 220 χιλιομέτρων άπό 
τής πρωτευούσης καϊ εϊς ΰψος άνώτερον τής Δε-
ξαμενής τών 'Αθηνών, ίσον δέ περίπου τοΰ μεταξύ 
Πάρνηθος και Πεντέλης αύχένος, διέρχεται διά »τής προσθήκης νέων ύδάτων, όμοιας ποιότητος 

Γήν όλη ν δαπάνην τοΰ έργου τούτου ύπ λο-
γίζει ό κ. Τζουράς εις 28,000,000 δραχμών, έ-
ξευρίσκει δέ πόρους πρός έξυπηρέτησιν τοΰ κεφα-
λαίου τούτου, έπιβάλλων έτήσιον δεχάδραχμον 
φόρον κατ' άτομον. 

Ή ιδέα αύτη ένδεχόμενον είνε νά λύη οριστι-
κώς τό ζήτημα, όπως καί ή διοχέτευσις τών ύδά-
των Στυμφαλίας, έν τούτοις, άν έκεϊ, καίπερ ύ-
παρχούσης τής προμελέτης τοΰ κ. Κελλενέκ, κα-
θίσταται άπαραίτητος νέα λεπτομερής καί οριστική 
μελέτη, ήτις νά καταστήση έπακριβώς γνωστόν 
τό άπαιτούμενον διά τήν έκτέλεσιν τών έργων κε-
φάλαιον, κατά μείζονα λόγον ένταΰθα, όπου ούδέ 
προμελέτη καν είνε γνωστή, έπιβάλλεται οριστική 
τοιαύτη, ίνα βεβαιωθή ότι ή έπι·/είρησις είνε κα-
τορθωτή ύπό οίκονομικήν έποψιν. Πρέπει προς 
τούτοις νά έξακριβωθή ότι έν τή Βοιωτία ύπάρχου-
σιν άφθονα και καλής ποιότητος ύδατα, άπ' αιώ-
νων γνωστά, ώς τά τής Στυμφαλίας, καϊ εις μη-
δεμίαν έποχήν τοΰ έτους έλαττούμενα, δυνάμενα 
δέ νά διοχετευθώσιν εις 'Αθήνας άντί δαπάνης έ-
λάσσονος τής απαιτουμένης διά τήν διοχέτευσιν 
τών ύδάτων Στυμφαλίας. 

'Αλλά καί πάλιν ή λύσις αύτη δύναται νά 
θεωρηθή μειονεκτούσα τής διοχετεύσεως τών ύδά-
των Στυμφαλίας, καθόσον τά Βοιωτικά ύδατα 
χρησιμοποιούνται ήδη κατά τό πλείστον εις άρ-
δεύσεις εύφορων γαιών, ένώ τά τής Στυμφαλίας 
όχι μόνον εις ουδέν χρησιμοποιοΰνται, άλλά καί 
τό μέλλον νά διοχετεύση ταΰτα εις 'Αθήνας υδρα-
γωγείον δύναται νά χορηγήση καθ' όδον ύδωρ 
εις πολλά κατωκημένα μέρη, ενθα ό πληθυσμός 
μένει δι' έλλειψιν ύδατος στάσιμος, καί εις απέ-
ραντους γαίας, αίτινες σήμερον ατελέστατα καλ-
λιεργοΰνται ελλείψει ύδατος. 

Γ". Προτάσεις εταιρίας εργοληψίων — Ετέ-
ραν λύσιν, προτεινομένην ύπό τής Εταιρίας τών 
Έργοληψιών εύρίσκομεν έν τώ φύλλω τής 9 Σε-
πτεμβρίου 1898 τής «Εφημερίδος». 

Κατ' αύτήν «ή Εταιρία προσφέρεται νά θερα-
»πεύση τήν αίσθητήν έλλειψιν ύδατος έν 'Αθήναις, 
»άναλαμβάνουσα τήν ύποχρέωσιν, όπως έντός 
«τετραετίας αύξήση τό ύδωρ τής πόλεως εις όκά-
»δας 45, άναλογούσας προς 120 λίτρας κατ' ά-
«τομον, έπί πληθυσμοΰ 150,000 κατοίκων, διά 

»τών νΰν, έκτελοΰσα τά προς τοΰτο υδραυλικά καί 
«τεχνικά έργα, ιδία αύτής δαπάνη, καϊ ύποχρεου-
«μένη νά τη ρήση τήν αύτήν κατ' άτομον παροχήν 
«ύδατος, έφ όσον καϊ άν αύξήση ό πληθυσμός τής 
• πόλεως. 'Αναλαμβάνει έπίσης ή έταιρία, ν'άνα-
«καινίση καϊ συμπληρώση τό έντός τής πόλεως 
«διοχετευτικον δίκτυον καϊ νά έπεκτείνη τοΰτο, 
«καθ' όσον ή πόλις αυξάνει, εις άπάσας τάς ό-
«δούς αύτής, καθ'όλον τό διάστημα τής παραχω-
«ρήσεως καί κατασκευάση νέας δεξαμενάς και 
διυλιστήρια- ζητεϊ δέ νά καθιερωθώσιν ούσιαστι-
«κώτεραι τιμαϊ διά τήν πώλησιν τοΰ ύδατος, 120 
«δραχμών κατά δράμιον διά τούς ίδιώτας καί 91 
«δρ. διά τον Δήμον». 

Τήν παραχώρησιν ή Έταιρία τών Έργοληψιών 
ζητεί διά -/[.ονικόν διάστημα 99 έτών, μετά τής 
παραδόσεως αύτη δωρεάν τοΰ τε 'Αδριάνειου ύ-
δοαγωγείου καϊ όλων έν γένει τών ύδραυλικών 
κτήσεων τοΰ Δήμου. 

Δ'. Προτάσεις ΒεΛγικης έτχιρίας δια τοϋ αν-
τιπροσώπου αϋττ)ς κ. Γ. Γαζέπη. — Ο άντι-
πρόσωπος τής έταιρίας ταύτης κ. Γ. Ι'αζέπης δι' 
αναφοράς του προέτεινε τώ δήμω «ν'άναλάβη είς 
«βάρος του πάσας τάς δαπάνας τής έρεύνης, 
«διοχετεύσεως καϊ διανομής τοΰ ύδατος, τόσον 
» έν-.ός τής πόλεως, όσον καϊ είς τά περίχωρα, 
«έάν ύπάρξη άνάγκη, ύποχρεούμενος ν' άρχίση 
«καϊ περάτωση, έφ' όσον εινε δυνατόν, πάντα τά 
«εργα πρός πραγματοποίησιν τοΰ σκοποΰ τούτου, 
«έν διαστήματι δύο έτών άπό τής ήμέρας τής οι' 
«έπισήμου μετ' αύτοΰ πράξεως αποδοχής ύπό τής 
«Δημοτικής αρχής τών όρων του. Είς αντάλλαγμα 
«ζητεί, όπως · δημοτική άρχή τώ έξασφαλίση 
«προκαταβολικώς κατ' έλάχιστον όρον αριθμόν 
«δεκακισχιλίων οικιών, ύδρευ^μένων έπϊ πληρω-
»μή, ώς και κατ' έλάχιστον όρον πληρωμήν 65 
«δραχμών κατ' οΐκίαν. Ζητεί δέ όπως ή δημοτική 
«άρχή τώ αναγνώριση, κατά τρόπον κατηγορη-
«ματικον καϊ έπίσημον, τό δικαίωμα άποκλειστι-
«κής καϊ προνομιούχου διετοΰς παραχωρήσεως, ής 
«παρελθούσης καϊ τοΰ πρακτικοΰ άποτελέσμα 
«τοςτής έπιχειρήσεώς του εύρισκομένου κατά τήν 
«έποχήν έκείνην είς τό σημεΐον, καθ' ό δύναται 
»ν'άποδειχθή, ότι ή πραγματοποίησις τοΰ τελι-
«κοΰ σκοποΰ έξησφαλίσθη, ή δημοτική άρχή ύπο-
«χρεοΰται νά παράσχη είς τήν προκαταρκτικήν καϊ 
»ύπό αϊρεσιν συμφωνίαν ταύτην τον χαρακτήρα 

«οριστικής παραχωρήσεως διά τήν όιάοκειαν 50 
«έτών ». 

Διά δευτέρας συμπληρωτικής άναφοράς αύτοΰ 
πρός τον Δήμαρχον Αθηναίων, ό κ. Γαζέπης ανα-
λαμβάνει νά προμηθεύση τή πόλει 50 όκάδας ύ-
δατος νέου, μή συμπεριλαμβανομένου τοϋ ύπάρ-
χοντος ύδατος, τοΰ ανήκοντος είς τον Δ'ίμον 'Αθη-
ναίων, εί'τε έξ ιδιοκτησίας είτε έκ μισθώσεως. 

Αί άνω προτάσεις, τής τε έταιρίας τών Έργο-
ληψιών καϊ τής ύπό τοΰ κ. Γαζέπη άντιπροσω-
πευομένης Βελγικής Έταιρίας, δύνανται ίσως νά 
θεωρηθώσιν ώς έξασφαλ'ζουσαι τάς προσωρινάς 
ανάγκα ς, άλλ' έπί προφανει κινδύνω ματαιώσεως 
τής οριστικής λύσεως. Πλήν τούτου, ύπεοβολικήν 
θεωροΰμεν τήν άνά κυβικόν μέτρον όριζομένην έν 
αύταις τιμήν ύδατος καϊ έντελώς άπαράδεκτον 
τήν είς αύτάς παραχώρησιν πασών έν γένει τών 
ύδραυλικών κτήσεων τοΰ Δήμου, άνευ ούδεμιάς 
συμμετοχής αύτοΰ είς τά μέλλοντα τής επιχει-
ρήσεως κέρδη. 

Αί γενόμεναι αύται προτάσεις, προκειμένου 
περί τής οριστικής λύσεως τοΰ ζητήματος, (διότι 
τοιαύτη δέον νά θεωρηθή ή αιτουμένη 50ετής ή έ-
κατονταετής παραχώρησις τοΰ αποκλειστικού προ-
νομίου τής υδρεύσεως τής πόλεως), εύρίσκομεν ότι 
ένέχουσί τι τό αόριστον καί μυστηριώδες καϊ ότι 
οχι μόνον πόρρω άπέχουσι τοΰ νά έξασφαλίσωσι 
τοιαύτην λύσιν, άλλ' άπ' έναντιας καθιστώσι 
ταύτην έν τώ μέλλοντι δυσχερεστάτην, άν μή έν-
τελώς άπραγματοποίητον, διά τούς εξής κυριω-
τέρους λόγους: 

Ιον) Διότι ή πόλις οφείλει, πρϊν ή συμβληθή 
οριστικώς, νά γνωρίζη έπακριβώς καί τήν ποιότητα 
καϊ τήν προέλευσιν τοΰ διοχετευθησομένου ύδα-
τος καϊ τήν δυνατήν έπαύξησιν τών ύποδεικνυο-
μένων ποσοτήτων, ώστε νά σχετίση τά προτεινό-
μενα πρός τάς πιθανάς τοΰ μέλλοντος άνάγκας. 

2ον). Διότι, ούδέ λόγος γίνεται έν ταις προτά-
σεσι ταύταις περί τοΰ Πειραιώς, τής βιομηχανι-
κωτάτης ταύτης πόλεως τής Ελλάδος, ένώ είναι 
άναγκαιότατον νά συμπεριληφθή έν τή οριστική 
διακανονίσει τοΰ ζητήματος, άφοΰ, μεθ' όλας τάς 
γενομένας μέχρι σήμερον δαπάνας, δέν εύρίσκε-
ται εις κρείσσονα τής πρωτευούσης κατάστασιν, 
ύπό εποψιν υδρεύσεως ούτε κατά ποσόν ούτε κατά 
ποιόν. 

3ον. Διότι δέν εύρίσκομεν έπαρκή τήν προ-
τεινομένην ποσότητα πρός τήν μέλλουσαν άνάπτυ-



ξιν καί τάς άνάγκας τής πόλεως, ώστε νά οε-
σμευθή αυτή διά τόσω μακρόν χρονικόν διάστημα. 

4ον. Διότι πασα υπερβολική δαπάνη, γινομέ-
νη χάριν τών προσωρινών καί επειγουσών τής πό-
λεως αναγκών, επιβαρύνει κατ'ανάγκην τήν όρι-
στικήν λύσιν, καθιστώσα ύπέρογκον τό πρός 
πραγματοποίησιν ταύτης άπαιτούμενον ποσόν. 

Έάν λόγου χάριν ύπολογίζηται σήμερον εις 
40 έκατομ. ή άπαιτουμένη διά τήν διοχέτευσιν 
τών ύδάτων Στυμφαλίας δαπάνη, αύριον, οπότε 
διά τών γενομένων προτάσεων θά δαπανηθώσι δέ-
κα ή δεκαπέντε εκατομμύρια, ή διοχέτευσις αύτη 
θά στοιχίζη έν όλω 55 καί ούχί πλέον 40 έκατομ. 

Εινε λοιπόν καταφανές ότι τό δαπανηθησόμε-
νον ποσόν χάριν τών προσωρινών τής πόλεως α-
ναγκών πρέπει νά ή οσω τό δυνατόν έλάχιστον. 

Ε'. Δεξαμένη διά φραγμάτων. — Έτερος 
τρόπος, καθ' όν τίνες φρονούσιν ότι δύναται νά 
λυθή τό ζήτημα τής ύδρεύσεως τών 'Αθηνών, όχι 
μόνο προσωρινώς, αλλά καί οριστικώς, εινε ό 
διά τής κατασκευής φραγμάτων (barrages) πρός 
έναποταμίευσιν ύετίων υδάτων άλλ' ή γνώμη 
αύτη ευκόλως δύναται νά πολεμηθή, διότι ού μό-
νον τό άπαιτούμενον πρός έκτέλεσιν τοιούτων έρ-
γων χρηματικόν ποσόν είνε ύπέ ρογκον, αλλά καί 
ή ποιότης τοΰ ύπ' αύτών παρεχομένου ύδατος, ώς 
λιμνάζοντος, είνε κάκιστη και ανθυγιεινή, ούδέπο-
τε δέ πρέπει τοιούτον ύδωρ νά είσέλθη έν τή δεξα-
μενή τής πόλεως ώς πόσιμον. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΙΣ • 

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι προς προσω-
ρινήν τοΰ ζητήματος λύσιν, ημερησία ποσότης 
8000 μ. κ. ήτοι 20 οκάδων ύδατος, δύναται νά 
θεωρηθή ώς έπαρκώς θεραπεύουσα τάς άνάγκας 
τής σήμερον. Έξ όσων δέ μέχρι τοΰδε γνωρίζο-
μεν, τό ποσόν τούτο, ούτινος ή διοχέτευσις εις τήν 
πόλιν επιβάλλεται έν βραχυτάτω χρονικώ δια-
στήματι, οιαδήποτε καί άν ήθελεν είσθαι ή οριστι-
κή λύσις, δέν δυνάμεθα νά πορισθώμεν μακρόθεν, 
άλλα πρέπει νά ζητήσωμεν εις αύτό τό λεκανοπέ-
διον τών 'Αθηνών καί τά περιβάλλοντα τούτο ορη. 
Τά έργα λοιπόν, ών ή ταχεία έκτέλεσις έπιβάλ-

λεται χάριν τών προσωρινών τής πόλεως άναγ-
κών συνίστανται: 

1) Εις τον εντελή καθαρισμον τοΰ ' δριανείου 
υδραγωγείου: 

2) Εϊς τήν έν άπολύτω ανάγκη διοχέτευσιν 
νέων πηγών ουχί μακράν τών 'Αθηνών εύρισκο-
μένων και μή χρησιμοποιουμένων μέχρι τοΰδε. 

1) Άδρ ιάνε ι ον ύδραγωγείον.— Ή άπό 
αρχαιοτάτων χρόνων συστηματική τών 'Αθηνών 
ύδρευσις έξησφαλίσθη ύπό τοΰ αύτοκράτορος 'Α-
δριανού διά τής κατασκευής ύδραγωγείου, τό ό-
ποιον συνεπλήρωσεν ό διάδοχος αύτοΰ Πίος Άν-
τωνΐνος. Τό μέγα τούτο καί αληθώς θαυμάσιον 
έργον, έξερευνηθέν κατά τά τελευταία έτη άτε-
λώς καί καθαρισθέν έν μέρε·., αποτελεί σήμερον τό 
μοναδικόν ύδραυλικόν έργον έν τώ λεκανοπεδίω 
'Αθηνών. Έξ αυτού ή πόλις πορίζεται τό όλον 
σχεδόν τοΰ καταναλισκομένου ύπ' αύτής ύδατος. 

Τού ύδραγωγείου τούτου τμηματικόν καθαρι-
σμον επεχείρησαν τό πρώτον οί δήμαρχοι Κυριά-
κος καί Σούτσος, έξ ού κατωρθώθη ή διοχέτευσις 
ποσότητος ύδατος επαρκούς διά τάς άπολύτους 
τής πόλεως άνάγκας, ώς εμφαίνεται τρανότατα 
έκ τών εκάστοτε γενομένων καταμετρήσεων. Έξ 
αύτών τωόντι βλέπομεν ότι ένώ άπό τοΰ 1862 
μέχρι τοΰ 1871, όπότε ήρξατο ό καθαρισμός τοΰ 
'Αδριάνειου ύδραγωγείου, διωχετεύοντο εις τήν πό-
λιν 500—650 περίπου κ. μ. ύδατος καθ' έκά-
στην, κατά τό 1877, όπότε ό καθαρισμός τής 
κυρίας αρτηρίας είχε προχωρήσει μέχρι τών χω-
ρίων Ηρακλείου καί Κουκουβαούνων, παρείχε 
τούτο 2394 κ. μ. ύδατος. Έν έτει δέ 1879, όπό-
τε ό καθαρισμός είχεν έπεκταθή πρός τήν Πάρ-
νηθα, ή ποσότης τοΰ παρεχομένου τή πόλει κατά 
τό θέος ύδατος άνήλθεν εΐς 3021 μέτρα κυβικά, 
δηλαδή έπτά καί ήμίσειαν περίπου όκάδας '. 

'Από τής εποχής ταύτης ό καθαρισμός έξηκο-
λούθησε καί βλέπομεν ότι αί ύδραυλικαί έργα-
σίαι ούσιωδώς έπηύξησαν τήν διά τοΰ ύδραγωγείου 
παρεχομένην εις τήν πόλιν ποσότητα ύδατος ού-
τως, ώστε και κατά τούς θερινούς άκόμη μήνας 
(1879—1887) ,δέν κατήλθεν αύτη κάτω τών 3600 
κυβικών μέτρων ², ένώ τό άνώτατον όριον τής πα-
ροχής έφθασεν εις 20 όκάδας καί πλέον. 

1. Αί 'Αθήναι: έξεταζόμεναι ύπό ύδραυλικήν εποψιν ύπό 
Α. Κορδέλλα σελίδες 103 καί 114. 

2 «Μηχανική ΈπΘεώρησις» ϋπο 'Ηλία Ί. 'Αγγελοπούλου, 
Μαίου 1867. 

'Από τής έποχής όμως ταύτης ή παροχή τοΰ 
'Αδριάνειου ύδραγωγείου ήρξατο έλαττουμένη ού-
τως, ώστε κατά τούς θερινούς μήνας τοΰ 1898 
δέν παρεΐχεν εις τήν πόλιν πλέον των 2420 
κυβικών μέτρων ημερησίως, ποσότητα, ήν κινδυ-
νεύομεν νά ιδωμεν κατά τό έπερχόμενον θέρος 
έλαττουμένην ετι κατά πολύ. 

Τοίαύτην προιοϋσαν καί καταφανή έλάττωσιν 
τής παροχής τοΰ 'Αδριάνειου ύδραγωγείου ποΰ δυ-
νάμεθα ν' άποδώσωμεν ; Πας έπιστημονικώς καί 
λογικώς κρίνων τά πράγματα εις δύο κυρίως θά 
ήδύνατο ν' άποδώση άφορμάς τήν έλάττωσιν ταύ-
την τοΰ ύδατος· ή εις παρατεταμένας τυχόν ανομ-
βρίας ή εις άμελή συντήρησιν τού καθαρισθέντος 
τμήματος τοΰ αρχαίου υδραγωγείου. Άλλ'έκ τών 
μετεωρολογικών παρατηρήσεων τοΰ 'Αστεροσκο-
πείου Αθηνών βλέπομεν ότι έκτος τοΰ τελευταίου 
έτους 1898, καθ' ό τό ύψος τοΰ ύετίου ύδατος 
κατήλθεν εις 111 χιλιοστόμετρα', τών άλλων 
προηγουμένων ετών άπό τοΰ 1871, δηλαδή, άφ’ 
ής εποχής ήρξατο καθαριζόμενον τό Άδριάνειον 
ύδραγωγεΐον, τό ύψος βροχής δέν παρουσιάζει ση-
μαντικάς μεταβολάς ', εις ας δεδικαιολογημένως 
δυνάμεθα ν' άποδώσωμεν τήν παρατηρηθεΐσαν έ-
λάττωσιν τής παροχής. 

Έξ άλλου οι απολογισμοί τών ύδραυλικών έρ-
γων τοΰ Δήμου 'Αθηναίων δεικνύουσιν, ότι έδα-
πανήθησαν διά τά έξωτερικά υδραυλικά έργα και 
τό έσωτερικόν δίκτυον 
άπό τοϋ έτους 1871 μεχρι του 1878 Κυριακός δρ. 727 025 

,, .. 1879 » » 1886 Σοϋτσος » 1 275.989 
» 1887 » » 1890 Φιλήμων ·. 550.128 

» ,, 1891 » » 1894 Μέλας » 461 760 
» ,, 1895 » » 1897 Καλλιφρονάς» 66 599 
Έκ τών άνω αριθμών καταφαίνεται, ότι τό 

διατεθέν ποσόν πρός καθαρισμον καί στερεόποίη-
σιν τοΰ έν χρήσει τμήματος τοΰ 'Αδριάνειου είνε 
μικρόν καί δυσανάλογον προς τήν σπουδαιότητα 
καί τήν έκτασιν τοΰ έργου. Δέν ήτο έπομένως δυ-
νατόν δι' εργασίας τόσον άτελώς γενομένης νά 
διατηρηθή έπί πολλά έτη ή ποσότης ύδατος, ήν 
άπέδιδε τό ύδραγωγεΐον εύθύς μετά τόν καθαρι-
σμον αύτοΰ. 'Αλλ' έκτος τούτου, μετά τάς πρώ-
τας άτελεϊς έργασίας ούσιωδώς ήλαττοΰντο κατ' 
έτος τά ύπέρ αύτοΰ διατιθέμενα ποσά ούτως, ώστε 

1 Πληροφορία χορηγηθείσα ήμίν ΰπο τοΰ διευθυντοϋ τοϋ 
'Αστεροσκοπείου κ. Δ. Αίγινήτου. 

2 Climat d'Athenes par Demetrius Eginitis σελ. 
142. 

άμελώς συντηρουμένου τοΰ έργου έπήρχετο φυσι-
κώς ή βαθμιαία έλάτωσις τοΰ δι' αύτοΰ παρεχο-
μένου ύδατος. 

Καί όντως ό διατρέχων καί έξετάζων τό ήδη 
καθαρισθέν τμήμα τοΰ ύδραγωγείου ένταΰθα μέν 
παρατηρεί όγκους χωμάτων καταπεσόντας καί κα-
ταφράξαντας αύτό εις τρόπον, ώστε παρακωλυο-
μένης τής κανονικής ροής τοΰ ύδατος άπόλλυται 
τούτο ρέον έπί τής έπιφανείας, άλλαχοΰ δέ ένεκα 
τοΰ διαπεραστοΰ τοΰ έδάφους καί τής παρακωλύ-
σεως της ροής άπορροφα τοΰτο άντί νά παρέχη 
ήμΐν ύδωρ. 

Προσθετέον ένταΰθα, ότι πέραν τής Δεξαμενής 
ύπάρχουσι 50 τούλάχιστον ύδρολήπται έχοντες 
εις τήν διάθεσιν αύτών δι' όλης τής ημέρας καί 
νυκτός τό ύδωρ τού ύδραγωγείου, χωρίς να εινε 
δυνατόν νά έξακριβωθή πόσην ποσότητα λαμβά-
νουσιν έξ αύτοΰ. 

Καθίσταται λοιπόν καταφανές καί λογικώς 
άναμφισβήτητον, ότι τό Άδριάνειον ύδραγωγεΐον 
μεθοδικώς καί έξ ολοκλήρου καθαριζόμενον, έντέ-
χνως δέ καί έπιμελώς συντηρούμενον, ασφαλώς 
θέλει παράσχει ήμΐν ποσότητα ύδατος πολύ μεγα-
λειτέραν, ό'χι μόνον έκείνης, ήν παρέχει σήμερον, 
άλλά καί τής μεγαλειτέρας, ήν ποτε διωχέτευσεν 
εις τήν πόλιν. Ούδέ εινε άλλως νοητόν, ότι άνήρ, 
οίος ό Αδριανός, θ' άνελάμβανε καί θά εφερεν εις 
πέρας έπιχείρησιν τοσούτω δυσχερή καί δαπανη-
ράν έπί μόνω τω σκοπώ τής διοχετεύσεως εις 
Αθήνας ολίγων οκάδων ύδατος, άφ' ού μάλιστα 
γνωρίζομεν όποΐαι ήσαν αί ϊδέαι τών Ρωμαίων 
περί τής αναγκαίας διά τήν υδρευσιν τών πόλεων 
ποσότητος ύδατος. Παράδειγμα έυτω ή Ρώμη, 
ήτις καί σήμερον έτι καθαρίσασα μέρος μόνον 
τών άρχαιων ύδραγωγείων παρέχει 1000 λίτρας 
ύδατος καθ' έκάστην εις έκαστον άτομον. 

2."Υδατα Πάρνηθος— Ινα μή φανώμεν 
ύπερβολικώς αισιόδοξοι, παραδεχθώμεν πρός στιγ-
μήν ότι το Άδριάνειον δεν δύναται νά παράσχη 
ήμΐν τήν άπόλυτον διά τάς πρόσωρινάς άνάγκας 
τής πόλεως ποσότητα ύδατος. Έν τοιαύτη περι-
πτώσει έπιβάλλεται ή διοχέτευσις πλείστων άλ-
λων γνωστών καί εις ούδέν μέχρι τοΰδε χρησιμο-
ποιουμένου πηγαίων ύδάτων,οία τά τής Πάρνηθος 
πηγών, Γούρας καί Φυλής, καί άλλων έν αύτώ τω 
λεκανοπεοίω ύπογείως καί έπί τής έπιφανείας ρεόν-
των καί εύχερώς δυναμένων να περισυλλεγώσιν. 

Αύτό τοΰτο συμβουλεύει και ό άρχιμηχανικός 
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τής Γαλλικής αποστολής κ. Ε. Κελλενέκ έν αρ-
χή τής προμελέτης αύτοΰ, καίτοι ένθερμος υπο-
στηρικτής τής ιδέας τής διοχετεύσεως τών ύδάτων 
τής Στυμφαλίας. «'Ημέρα τή ήμέρα, λέγει ούτος, 
»αί άνάγκαι καθίστανται μάλλον έπείγουσαι, αί 
»δέ απαιτήσεις έπιτακτικώτεραι, έν ω ή πόλις τών 
« Αθηνών, ων ό πληθυσμός μέχρι τοΰ 1890 τόσω 
«καταπληκτικώς ηύξησε, διατρέχει τόν μέγιστον 
«κίνδυνον νά ίδη παρακωλυομενην τήν άνάπτυξιν 
«αύτής, έάν δέν τή δοθή τό ύδωρ, τοΰ οποίου δι-
»ψα. Ο σκοπός ούτος θά έπετυγχάνετο έν μέρει, 
«διά τοΰ συστηματικού καθαρισμοΰ τών αρχαίων 
«ύδραγωγείων, καί διά τής διοχετεύσεως τών πη-
«γών τής Πάρνηθος (Γούρας, Φυλής κλπ). Διά 
«τών έργασιών τούτων θά έδιπλασιάζετο ή παρε-
«χομένη σήμερον εις τήν πόλιν κατά τό θέρος πο-
»σότης ύδατος, συμπληρουμένου δέ καί καταλλη-
«λότερον διακανονιζομένου τοΰ δικτύου διανομής 
«ύδατος, έν συνδυασμώ μετ' εύφυοΰ, άναδιοργα-
«νώσεως τής όλης ύπηρεσίας τής ύδρεύσεως τής 
«πόλεως, θά έπήρχετο πραγματική άνακούφισις 
»έν μέσω τής καταμαστιζούσης σήμερον τήν πό-
«λιν λειψυδρίας. Αυπηρόν εινε, ότι τά προσωρι-
ν ά ταΰτα έργα δεν έξετελέσθησαν ήδη προ 4 ή 
«5 έτών άλλά καί σήμερον, μεθ' όλα τά ύπό με-
«λέτην μεγαλουργά σχέδια, έκθύμως ύποστηρίζο-
«μεν τήν ΐδέαν τής άμεσου έκτελέσεως τούτων, 
«άφοΰ μάλιστα τά εξ αύτών προσδοκώμενα άπο· 
«τελέσματά εΐσιν άναμφιλέκτως άσφαλή, έντός 
«τών ώς άνω άναφερομένων ορίων. Ούτω τό ύδωρ, 
«όπερ διά τών έργων τούτων θά διωχετεύετο έν 
«βραχυτάτω σχετικώς χρονικώ διαστήματι είς 
«τάς δεξαμενάς τής πόλεως, θά θεραπεύση τάς 
«άμεσους καί έπειγούσας άνάγκας αύτής μέχρι 
«τής έκτελέσεως τών πρός όριστικήν λύσιν τοΰ ζη-
«τηματος προτεινομένων μέτρων μετά δέ τήν 
«διοχέτευσιν τών ύδάτων Στυμφαλίας είς Άθή-
«νας τό έκ τοΰ Αδριάνειου ύδωρ χρησιμοποιηθή-
«σεται έπωφελώς δι' άρδεύσεις κτλ. 

»Τά πρόσκαιρα καί άπλώς άνακουφιστικά ταυ-
»τα μέτρα, προσωρινήν μόνον βελτίωσα δύνανται 
«νά έπιφέρωσιν. 'U λαός γνωρίζει τοΰτο καλώς 
«καί άναζητεί διά τό μάλλον διάφορον λύσιν, έξ 
«ένστικτου δέ κάλλιστα κατενόησεν, ότι ούτε είς 
«τό λεκανοπέδιοντών Αθηνών, ούτε είς τά περι-
«βάλλοντα -τοΰτο όρη, ύπάρχει έπαρκής διά τήν 
«άφθονον ύδρευσιν τής πόλεως ποσότης ύδατος, 
«καί ήσπάσθη τήν ίδέαν τής διοχετεύσεως τών 
«ύδάτων τής Στυμφαλίας». 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ. 
Διά τών μέτρων λοιπόν τούτων, άτινα ήμεΐς 

προτείνομεν, θεραπεύονται μέν προσωρινώς αί ά-
μεσοι καί επιτακτικαί τής πόλεως άνάγκαι· άλλ' 
ουδείς, μελετήσας σοβαρώς καϊ έν έπιγνώσει κρί-
νων τά πράγματα, δύναται νά ίσχυρισθή, ότι 
μέτρα τοιαΰτα θά λύσωσιν όριστικώς τό ζήτημα. 
Εις τούς διατεινομένους, ότι τό λεκανοπέδιον της 
'Αττικής καί τά πέριξ όρη δύνανται νά παράσχω-
σιν άφθονον καί καλής ποιότητος ύδωρ, είς ποσό-
τητα έπαρκή διά τόν όσημέραι αύξοντα πληθυσμόν 
τών δύο πόλεων, άπαντώμεν, ότι όχι μόνον βέβαιον 
δέν εινε τοΰτο, άλλά καί άν κατωρθοΰτο, ή άπο-
στράγγισις τοΰ εδάφους θά ήτο τοιαύτη, ώστε 
θά μετέβαλλεν εντελώς την όψιν του αττικού 
πεδίον, αποστερούσα τά ϋδατα όλων έν γένει 
των Ιδιωτικών κτημάτων καϊ μετασχηματίζου-
σα τοϋτο εις εντέλη Σαχάραν. 

"Ενεκα τούτου, λύσιν λογικήν, λύσιν οριστι-
κώς έξασφαλίζουσαν τήν άρθονον παροχήν άρι-
στης ποιότητος ύδατος εις τε τάς 'Αθήνας καί 
τόν Πειραιά, δέν εύρίσκομεν ειμή τήν διοχέτευσιν 
τών ύδάτων τής Στυμφαλίας ή καί τής Βοιωτίας, 
έάν ήθελεν άποδειχθή ότι τά τελευταία ταΰτα κέ-
κτηνται τά πλεονεκτήματα τών πρώτων καί δύ-
νανται νά διοχετευθώσιν εις τήν πόλιν οίκονομι-
κώτερον. 

Αί πηγαί τής Στυμφαλίας γνωσταί, ώς ύπάρ-
! χουσαι άπό χιλιάδων έτών, άριστης ποιότητος καί 
μεγάλης ποσότητος, όχι μόνον θεραπεύουσι τάς 
παρούσας άνάγκας τών δύο πόλεων, άλλά καί είς 
τήν πρόοδον καί τήν μέλλουσαν αύτών άνάπτυξιν 
θά συντελέσωσι παρέχουσαι τά καθαρά αύτών νά-
ματα. 

Ποίοι είνε οί φόβοι τών πολεμούντων τήν τοι-
αύτην λύσιν ; Είνε αί ύπερβολικαί, ώς λέγουσι, 
δαπάναι· άλλ' εινε τάχα ύπερβολή υπέρ τής πρω-

τευούσης τοΰ Ελληνισμού, άριθμούσης σήμερον 
μετά τοΰ έπινείου αύτής 200,000 περίπου κα-
τοίκων, δηλαδή τό '/² τής έλευθέρας 'Ελλάδος, 
νά δαπανηθώσι τεσσαράκοντα έκατομμύρια δραχ-
μών ; διότι περί τοιούτου περίπου ποσοΰ πρό-
κειται. 

Διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ ποσοΰ τούτου ύπολογι-
ζομένην πρός 4°/ο άπαιτεΐται έτησία καταβολή έκ 
δραχ. 1,600,000. 'Εάν δέ είς ταΰτα προσθέσω· 
μεν καί 300,000 δρ. δι' έτησίας δαπάνας συν-
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τηρήσεως καί έκμεταλλεύσεως, έχομεν όλικόν πο-
σόν 1,900,000, όπερ δέον έτησίως ν’ καταβάλ-
λωσιν αί πόλεις τών 'Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς. 

'Εν τώ κατωτέρω πίνακι συνεκεντρώσαμεν ά-
πάσας τάς έπισήμους στατιστικάς πληροφορίας, 
όσαι χρησιμεύουσιν, ίνα καταδείξωσι καί τήν ση-
μερινήν κατάστασιν τών δύο πόλεων, καϊ τήν προϊ-
οΰσαν άνάπτυξιν αύτών. 

ΟΙΚΙΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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Έν αύτώ παρατηροΰμεν, ότι ό ολικός άριθμός 
τών φορολογήσιμων οικιών κατά τόν νόμον ΒΟΕ' 
τοΰ 1892 άνέρχεται σήμερον δι' άμφοτέρας τάς 
πόλεις 'Αθηνών καϊ Πειραιώς είς 17,000. 

Έάν δέ βασισθώμεν είς τήν έπελθοΰσαν κατά 
τήν τελευταίαν τετραετίαν αύξησιν τών κατά τόν 
άνω νόμον φορολογήσιμων οικιών, (ήν βεβαίως 
κατωτέραν πρέπει νά θεωρήσωμεν τοΰ πιθανοΰ έν 
τώ μέλλοντι μέσου όρου) εύρίσκομεν, ότι ό αριθ-
μός ούτος τών οικιών κατά τό έτος 1910 (οπότε 
συμπληρωθήσονται εντελώς τά εργα τής οριστι-
κής ύδρεύσεως της πόλεως καϊ θά λειτουργή κα-
νονικώς ή έκμετάλλευσις, έάν έπιληφθώμεν άμέ-
σως τών μελετών ταύτης), θ' άνέρχηται εις 
22,500. 

Έάν ύποθέσωμεν, ότι μόνον αί 22500 φορολο-
γήσιμοι οίκίαι θά λάβωσιν ύδωρ καϊ αύται ούχι 
όλόκληρον, άλλ' ήμισυ μόνον, δράμιον πρός δραχ-
μάς 65 εχομεν έκ τούτων έτησίαν πρόσοδον 

22,500X65=1.462.500 δραχ. 
'Επειδή όμως τό τε Δημόσιον καϊ άμφότεροι οί 

Δήμοι ώς καϊ τό λιμενικόν ταμεΐον Πειραιώς, οχι 
μόνον καθήκον εχουσι καϊ συμφέρον μέγα νά συν-
τρέξωσιν είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ έργου, άλλά 
καϊ πλείστας έχουσι νά θεραπεύσωσιν άνάγκας, 
οίαι ή ύδρευσις τών δημοσίων καϊ δημοτικών κα-
ταστημάτων, τών άγορών, τών σφαγείων, τών 
καταβρεγμάτων τών οδών, τοΰ ποτίσματος τών 
κήπων και δενδροστοιχιών, τοΰ καθαρισμοΰ τών 

ύπονόμων, κλπ. έπιβάλλεται αύτοΐς νά συμπλη-
ρώσωσιν ούχι ώς άρωγοί, άλλ* άπλώς ώς ύδρολή-
πται τό έκ 437,500 δραχμών ύπολειπόμενον πο-
σόν, όπερ καταμερίζομεν ώς έπεται: 
Eις μεν το Δημόσιον μ.χ. 2323 Χ 75 Δρ.= Δρ. 175.000 

Εις δε τον Δημον 'Αθηναίων » 2000 Χ 75» = »150 000 
καί είς τόν Δημον Πειραιώς μετά » 1500 Χ 75» = »112.500 

τοΰ λιμενικοΰ ταμείου 
"Ητοι έν ολω 5.Χ3 Δρ. 4H7.500 

και τοΰτο, έφ' όσον τό διά τήν ύδρευσιν τών πόλεων, 
παρά τάς όποιας θά διέρχηται τό ύδραγωγεΐον, 
ιδία δέ τά διά τήν άρδευσιν τών πεδίων τής Νε-
μέας, τής Βόχας, τής Κορίνθου, τών Μεγάρων, 
τής Έλευσινος καϊ τοΰ Άττικοΰ, χορηγηθησό-
μενα ύδατα, καθώς καϊ τό έκ τής πωλήσεως τών 
ύδάτων τοΰ 'Αδριάνειου υδραγωγείου, δέν ήθελον 
καλύψει τό ποσόν τοΰτο τών 437.500 δραχμών. 

Σημειωτέον έπίσης ότι έκ τοΰ αύτοΰ ποσοΰ τών 
437.500 δραχμών δέον ν' άφαιρεθώσι και τά σή-
μερον δαπανώμενα χάριν τών δημοσίων άναγκών 
τών δύο πόλεων, διά τών όποιων σήμερον έν τού-
τοις ούτε ό κονιορτός τών οδών ήλαττώθη ούτε 
τά καχεκτικά τών δενδροστοιχιών καϊ τών δημο-
σίων κήπων δενδρύλλια ήλλαξαν όψιν. Τών ύπο-
νόμων ούδέ μνημονεύομεν ·κάν, διότι πάντες γνω-
ρίζουσι τήν έλεεινήν αύτών κατάστασιν ένεκα τής 
έγκαταλείψεως αύτών άνευ ούδενός καθαρισμού. 

Είνε λοιπόν φανερόν, ότι ή πραγματοποίησις 
τής οριστικής λύσεως δέν παρουσιάζει άνυπερβλή-
τους δυσχερείας, ύπολογιζομένου τοΰ πρός τοΰτο 
ποσοΰ περϊ τά 40,000,000 δραχμών. Έπανα-
λαμβάνομεν όμως ότι, έάν έπιβραδύνωμεν τήν 
πραγματοποίησιν τοιαύτης λύσεως καί θελήσωμεν 
νά δαπανήσωμεν σημαντικά ποσά διά τήν προσωρι-
νήν τής πόλεως ύδρευσιν, είτε διά τής κατασκευής 
τεχνικών δεξαμενών διά φραγμάτων, είτε δι' οιων-
δήποτε άλλων μέσων, καθιστώμεν τήν όριστικήν 
λύσιν δυσχερεστάτην καϊ σχεδόν άνέφικτον, διότι 
άπαντα τά είς προσωρινάς έργασίας δαπανηθησό-
μενα ποσά θά έπιβαρύνωσι τήν όριστικήν ταύτην 
λύσιν. 

'Eν 'Αθήναις τη 25 Μαρτίου 1899. 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ 

μηχανικός μεταλλειολόγος 
ΗΛΙΑΣ I. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

νομομηχανικός 

Π. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
μηχαν. μεταλλειολόγος. 
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ΔΙΑΛΕΞΙΣ EN TΩ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩ, ΣΥΛΛΟΓΩ ΑΘΗΝΩΝ 

Ι Ι Ε Ρ Ι Α Ν Α Δ Α Σ Ω Σ Ε Ω Ν 

ΥΠΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΙΟΥ 

Τα προληπτικά, και ένθαρρυντικά μέτρα συν-
ίστανται είς τήν ύπό τοΰ κράτους είς χρήματα 
η είς έργασίαν παρεχομένην είς τούς ιδιώτας, 
κοινότητας, ίδρύματα κλπ. ύποστήριξιν πρός 
βελτίωση έδαφών άγονων ή καταστραφεισών 
βοσκών, ύποκειμένων είς τόν κίνδυνον της τε-
λείας καταστροφής καί δυναμένων νά γείνωσιν 
αφορμή κινδύνων. 

Τά έπανορθωτικά μέτρα είνε τό δικαίωμα, 
όπερ έχει τό κράτος δυνάμει νόμου νά έπιβάλλη 
ύποχρεωτικάς έργασίας έψ' όλων τών μερών,ο-
πουέπιτακτική ανάγκη αναγνωρισθείσα κατόπιν 
προηγουμένης έξετάσεως έπιβάλλει τοιαύτας. 

Θά ήτο ίσως έκτος τοΰ θέματος ή λεπτομε-
ρής τών έργασιών άφήγησις, διό καί περιο-
ρίζομαι μόνον εις τά έκ τών γενομένων έργα-
σιών συμπεράσματα. 

Αρχή, έφ' ής βασίζονται αί έργασίαι τών ά-
ναδασώσεων, εινε δη ούδέποτε ανατίθενται τά 

έργα όμοίας φύσεως είς τούς ίδιοκτήτας, ώς ά-
νώτερα τών δυνάμεων των. Είς τό Κράτος και 
μόνον άνήκει ή άναδάσωσις τών άποψιλωθέντων 
όρέων, είς τό Κράτος και μόνον άνήκει ή πάλη 
κατά τών χειμάρρων Είς τούς ίδιώτας άνήκει 
τό πολύ ή καθαρά άναδάσωσις είς τά μέρη, 
οπου ή δασική βλάστησις αποτελεί τό μόνον 

μέσον της συντηρήσεις τών εδαφών. Είς τήν 
άρχήν δέ ταύτην κατέληξαν κατόπιν μακροτά-
της πείρας. 

Κατόπιν έπισταμένης μελέτης, ή έκτασις, τής 
οποίας ή άναδάσωσις έθεωρήθη άναγκαία, έν 
Γαλλία έξετιμήθη είς 3,199,920 δραχ. είς τό 
τέταρτον περίπου της όλης άπογυμνωθείσης έ-
κτάσεως.'Εκ της λεπτομερούς δέ έξετάσεως τών 
πρός αναδάσωση- μερών καί τών γενομένων στα-
τιστικών παρατηρήσεων άπεδείχθη οτι, οσον 
περισσότερον ύποφέρει μέρος τι άπό τάς έκ τών 
χειμάρρων πλημμύρας, τόσον μεγαλειτέρα είνε 
ή έλάττωσις τοϋ πληθυσμού του καί δεύτερον, 
οτι έν Γαλλία οπου ή πυκνότης τού πληθυσμού 
κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον είνε 73 περίπου 
άτομα είς τά μέρη ταύτα, τά έκ τών πλημμυρών 
ύποφέροντα, κατήντησε νά καταδη μέχρι 18 καί 
12 μόνον. Εις τάς κάτω "Αλπεις λ. χ. ό πληθυ-
σμός άπό τοϋ 1846 — 1891 ήλαττώθη κατά 

32,390 χιλ. έπί όλικοϋ άριθμοϋ 150,000 περί-
που. Είς δέ τάς λεγομένας άνω "Αλπεις κατά 
τό αυτό διάστημα ήλαττώθη κατά 47,335 έπι 
όλικοϋ αριθμού 287,000. Ούτως ή παρατηρη-
θεϊσα έλάττωσις άναλόγως της όρεινότητος τοϋ 
μέρους έγένετο κατ' εύθεϊαν άνάλογος πρός 
ταύτην, φθάσασα άπό 17% είς 23 % περίπου 
έπι τοϋ πληθυσμού. 

Έκ τών άνωτέρω ρηθέντων 3.199.920 στρεμ. 
1 872.910 στρεμ., έξ ων τά ήμίση σχεδόν ώς ά-
νήκοντα είς ίδιώτας ήγοράσθησαν ύπό τοϋ Κρά-
τους αντί 17,002,540 φρ. ήτοι άντί 170 φρ. κατά 
έκτάριον, άνεδασώθησαν ήδη, (έχω τήν στατι-
στικήν τοϋ 1892 ύπ όψιν μου) και μένουσιν 
έτι 1327010. πρός άναδάσωσιν. 

Ή έκτέλεσις τών έργασιών έστηρίχθη έπί 
τών έξης παρατηρήσεων : 

'Από τών άρχών τοϋ αίώνός μας ύπό διαφό-
ρων μηχανικών έγένοντο μελέται πρός ύπερά-
σπισιν έκ τών χειμάρρων, άπασαι ομως έστηρί-
χθησαν ειτε έπί τοϋ διακανονισμού της κοίτης 
αύτών, είτε έπί τών μέσων της παρεμποδίσεως 
τών ύπ' αύτών παρασυρομένων ύλών εις τά 
στενά αύτών μέρη ή είς τάς πρός τάς πεδιάδας 
έκβολάς των, ούδείς ομως έσκέφθη περί της 
ριζικωτέρας αύτών καταπολεμήσεως και,ώς ήδη 

δις σας είπον, πρώτος ό Furell έσκέφθη τούτο 
θέσας τας έξης άναμφισβητήτους αρχάς: 

1ον) οτι ή παρουσία δάσους τινός έπι οιου-
δήποτε έδάφους έμποδίζει τόν σχηματισμόν των 
χειμάρρων. 

2ον) Ή άποδάσωσις παραδίδει τό έδαφος λείαν 
είς τούς χειμάρρους. 

ΰον) Ή άνάπτυξις τών δασών προκαλεί τήν 
στείρευσιν ή άποξήρανσιν τών χειμάρρων και 

4ον) Ή καταστροφή τών δασών έπιφέρει τήν 
άναγέννησιν τών χειμάρρων διπλασιάζουσα τήν 
όρμήντων και τό έξης άξίωμα- «Έν τη φύσει 
δέν παρουσιάζονται μικρά μέσα. άλλ' άθροί-
σματα μικρών μέσον, τά όποια παρουσιάζονται 
ώς αποτελέσματα, άφ' ού δέ ό άνθρωπος δύνα-
ται νά μεταχειρισθη μικρά μέσα, έπεται οτι διά 
τής αύτής μεθόδου δύναται ν' άντεπεξέλθη εις 
τάς ένεργείας της φύσεως». 

Αί έργασίαι άνετέθησαν καί άνατίθενται εις 
δασολόγους μηχανικούς, διότι ή πείρα άπέδει-
ξεν, οτι οί μή δασολόγοι μηχανικοί προ τών 
αποτελεσμάτων τών χειμάρρων πολλαχοϋ έλι-
ποψύχησαν καί χαρακτήρισαν πληθύν αύτών 
ώς άδιορθώτους, έν ω ακριβώς οί δασολόγοι 
συνδυάσαντες τά μηχανικά πρός τά άναδασω-

τικά έογα έπέτυχον τήν άναδάσωσιν και τών 
μάλλον άδιορθώτουν. 
Ώς βάσις τοϋ συστήματος της συνθέτου ταύ-

της μεθόδου έτέθη τό έξης: «δοθέντος χειμάρρου 
τινός νά έπιτευχθη ή έξ ολοκλήρου άναδάσω-
σις ολων τών μερών τής λεκάνης του τών ύπο-
κειμένων είς άποπλύνσεις ύπό τών ύδάτων και 
δυναμένων νά τροφοδοτήσωσι τήν συσσώρευσιν 

ύλών «.Μόνον τά δάση άποκαθιστάμενα φυσικώς 
έντός τών λεκανών είνε ικανά, όπως έξασφαλί-
σωσι τήν όριστικήν στείρευσιν τών χειμάρρων, 
καθιστώντα ούτω μόνιμον τό άμεσον έργον τών 
έπανορθωτικών έργασιών, τό όποιον άνευ αύ-
τών είνε όλως πρόσκαιρον καί διά τών όποιων 
ώς μέσων μόνον έπιδιώκεται θάττον ή βράδιον 
ό οριστικός ούτος σκοπός. Τά μηχανικά διορ-
θωτικά τών κοιτών έργα είνε πρωρισμένα νά 
έκλείψωσί ποτε έξαιρέσει μερικών έκτάκτου 
σπουδαιότατος, τά όποια δι’ έπιμελοϋς συντη-
ρήσεως διατηρούμενα παρέχουσι και μετά παρέ-
λευσιν μακρών χρόνων τά μόνα μαρτύρια τών 
γενομένων έργασιών. 

Έκ τής βάσεως ταύτης πηγάζει ή έξης σειρά 
τών έργασιών: 

1ον) Σπουδή καί σχεδίασις τής περιμέτρου 
τών γαιών, αϊτινες δέον ν' άναδασωθώσιν ή νά 
διατηρηθώσι δασωμέναι έν τη λεκάνη χειμάρ-
ρου τινός. 

2ον) Άναδάσωσις όσον τό δυνατόν ταχυτέρα 
όλων τών έντός της περιμέτρου τοϋ χειμάρρου 

μονίμων γαιών. 
3ον) Μονιμοποίησις τών κινητών έδαφών διά 

τεχνικών έπανορθωτικών έργασιών. 
4ον) 'Αναδάσωσις τών κινητών γαιών έφ' ο-

σον μονιμοποιούνται- και τελευταϊον : 
5ον) Εκλογή καί προσδιορισμός εκείνων τών 

τεχνικών έπανορθωτικών έργων, άτινα δέον καί 
έν τω μέλλοντι δι' έπιμελοϋς συντηρήσεως νά 
διατηρηθώσι. 

Δέν είνε τοϋ παρόντος νά σας αναπτύξω έκά-
στην τών έργασιών τούτων. Τήν σειράν όμως 
ταύτην άκολουθοϋντες έν Γαλλία τό πρώτον 
και κατόπιν έν Αύστρία έπαρουσίασαν τά ση-
μερινά θαυμαστά όντως αποτελέσματα. 

'Ολίγα μόνον θέλω νά σας προσθέσω περί 
τών δαπανών τών τοιούτων άναδασώσεων. 

Άνεφέρομεν προηγουμένως ότι ή άναδασω-
τέα έκτασις ώρίσθη είς 4,199,920 στρεμ. 

Τά γενόμενα έξοδα ύποδιαιροϋνται ούτω : 
Τά μέχρι τής 31 Δεκεμβρ. τοϋ 1892 γενόμενα 

άνερχόμενα εις 45,604,996 φρ. Τά προϋπολογιζόμενα διά τήν μή άναδασω-

θεϊσαν έτι έκτασιν άνερχόμενα είς 158,712,775 
ήτοι τό όλον φρ. 204,317,771 

έξ ων πρός άπαλλοτρίωσιν έδαπα-
νήθησαν φρ. 54,782,787 

καί τό ύπόλοιπον, ήτοι φρ. 149,534,984 
δι' όλας τάς σχετικάς έργασίας, τουτέστι διά 

μέν τήν άπαλλοτρίωσιν 17 περίπου φρ· κατά 
. ι* 

στρέμμα, διά δέ τας λοιπάς έργασίας μετά της 
άναδασώσεως 47 φρ. κατά στρέμμα, έν συνόλω 
δηλ. 65 φρ. περίπου κατά στρέμμα. Είς τάς δα-
πάνας ταύτας έννοεϊται δτι δέν συμπεριλαμβά-
νονται οί μισθοί καί λοιπά έξοδα τοϋ ειδικού 
προσωπικού τοϋ άσχοληθέντος είς τάς έργα-
σίας ταύτας, μολονότι συμπέρασμα γενικόν τών 
γενομένων έργασιών ήτο ότι, πρός τελείαν εύ-
δοκίμησιν αύτών, απαιτείται ού μόνον ειδικώς 
μορφωμένον προσωπικόν, άλλα και είδικώς είς 
τήν έργασίαν ταύτην άσχολούμενον. 

Έκ τών ολίγων τούτων, τά όποια σας έξέ-
θηκα περί τών έν Γαλλία γενομένων τεχνικών 

άναδασώσεων, τάς οποίας έπηκολούθησαν καί 
έφ' ων έστηρίχθησαν καί αί μεταγενεστέρως έπί 
τών τυρολικών "Αλπεων γενόμεναι τοιαϋται, 
συνάγεται δτι καί αί αναδασώσεις τοϋ είδους 
τούτου είνε άντικείμενον κυβερνητικής και 
νομοθετικής μερίμνης, ής δέον νά προηγηθη 
παρ' ήμΐν τούλάχιστον, ή έτέρα μέριμνα της 
μορφώσεως τοϋ καταλλήλου προσωπικού, προ-
σωπικού έξ επιστημόνων, ειδικού καί ικανού ύπό 
τήν προστασίαν τών Κυβερνητικών μέσων νά 
ένεργήση καί παρ' ήμΐν παρομοίας έργασίας. 

Έν Ελλάδι έπιβάλλονται έπίσης τοιούτου 
είδους άναδασώσεις, άν καί εύτυχώς μέχρι σή-
μερον αί έκ τών πλημμυρών ζημίαι δέν είνε 
παρ' ήμΐν παρ' όλην τήν όρεινότητα της χώ-
ρας οίαι έν Γαλλία. 

Έν Ελλάδι έχομεν άλλα καταφανή αποτε-
λέσματα τών αποψιλώσεων τών όρέων μας, ών 
τά κυριώτερα είνε πρώτον μέν τό άκανόνιστον 
της ροης πάντων τών ποταμών κινδυνευόντων 
όσον ούπω νά μεταβληθώσιν είς χειμάρρους, 

καί δεύτερον ή ύπό τε τών ποταμων καί τών 
χειμάρρων διά της έκτάσεως της κοίτης των 
καί της έπιχαλικώσεως κατάληξης καλλιεργη-
σίμων γαιών. Ή γεωλογική τοΰ Έλλ. έδάφους 
σύστασις άποτελουμένη κατά τά έννέα δέκατα 

ύπό τού κοινού κρυσταλλικού ή άμορφου ασβε-
στολιθικού πετρώματος, ή διαμόρφωσις τών 
πλείστων τών όρέων μας μή παρουσιαζόντων 
ώς έπί τό πολύ ύπεράγαν κεκλιμένος ή άπο-
τόμους κλιτύς, ή ζωογονική τού Έλλ. ήλίου 
δύναμις ή προκαλούσα καί έπί τών ξηροτά-
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των και αύχμηροτάτων έδαφών δαψιλή θαμνώδη 
βλάστησιν, συνέτειναν κατά πολύ, όπως αί ά-
ποψιλώσεις τών όρέων μας μή έπιφέρωσιν, 
όπως άλλαχοΰ, τάς φοβεράς έκείνας πλημμύ-

ρας, συνέτειναν όμως, όπως μεταβάλωσι την 
κανονικήν τών ύδάτων διανομήν και ούτως οΐ 
κυριώτεροι τών ποταμών μας, δπως ό Σπερ-
χειός, ό 'Αλφειός, όλιγώτερον δέ ό Πηνειός καϊ 
ό 'Αχελώος, οί όποιοι προ εικοσαετίας έδι-
καιοΰντο πράγματι της ονομασίας τοΰ ποταμού, 
μεταβληθώσιν είς χειμάρρους σχεδόν, ών οί 
μέν δύο πρώτοι στειρεύουσι καθ' ολοκληρίαν 
κατά τό θέρος, ό δέ 'Αχελώος φαινομενικώς 
μόνον ρέει και κατά τό θέρος χάρις είς της με-
γάλην άναβλύζουσαν πηγήν της Μπαρδάχας, 

η όποία τόν τροφοδοτεί άπό τού ήμίσεος περί-
που τοΰ μήκους του, έν ω τό έτερον ήμισυ τό 
άπό τών πηγών μέχρι τής Μονής της Τα-
τάρνας σχεδόν έπίσης έξ ολοκλήρου στειρεύει. 

Αί κοΐται τών ποταμών αύτών κατέλαβον φο-
βεράς καλλιεργησίμους έκτάσεις· ούτως ή τού 
Πηνειού παρά τήν Καλαμπάκαν έχειπλάτοςδύο 
και τριών χιλιομέτρων, ή τού 'Αχελώου κάτω-
θεν τοΰ 'Αγρινίου ένιαχοΰ τεσσάρων και πλέον 
χιλιομέτρων, ή τοΰ 'Αλφειού παρά τά 'Ολύμπια 
καϊ ή τού Σπερχειού καθ' όλην τήν έκτασιν της 
Φθιωτικής κοιλάδος ένιαχοΰ ολοκλήρου χιλιο-
μέτρου. Επίσης πάσαι αί πεδιάδες μας, είς άς 
έκβάλλουσι ποτάμια μεταβληθέντα έκ τών απο-
ψιλώσεων είς χειμάρρους, ήρξαντο καταλαμβα-
νόμενοι ύπό τών ύπ' αύτών μεταφερομένων χα-
λίκων και παράδειγμα άπτόν έχετε τήν πεδιάδα 
τών Πατρών μέ τόν Γλαύκον και όλην τήν 
παραλίαν της βορείου Πελοποννήσου, όπου ά-
πειροι έκτάσεις γονίμων γαιών κατελήφθησαν 
ύπό τών χειμάρρων. Δυστυχώς δέν έχομεν στα-
τιστικήν σχετικήν ή όπωσοΰν άκριβή, όπως 
παρακολουθήσωμεν και παρ' ήμϊν τήν έπελ-
θοΰσαν μείωσιν τών όρεινών πληθυσμών. Δι' 
έν όμως δύναμαι άσφαλώς ν' αποφανθώ έξ ίδίας 
αντιλήψεως, ότι είς πλείστα της Εύρυτανίας 
και τών 'Αγράφων μέρη ή άποψίλωσις τών 
όρέων έπήνεγκε τήν πενίαν τοΰ έγχωρίου πλη-
θυσμού, ήτις είνε αδύνατον νά μή έπέδρασεν 
ήδη ή νά μή έπιδράση προσεχώς έπϊ τού πλη-
θυσμού. Έξ όλων αύτών εύνόητον είνε πόσον 
αί τοιούτου είδους άναδασώσεις επιβάλλονται 
και παρ' ήμϊν, φρονώ όμως ότι αί πλεΐσται και 
μάλλον έπείγουσαι είνε αί φυσικαϊ άναδα-
σώσεις καϊ ότι αύται τό πλείστον μετά τόν 
καταρτισμόν κανονικής δασικής ύπηρεσίας 
θά κατωρθούντο διά καθαρώς διοικητικών 

μέτρων, οία ό κανονισμός της βοσκής, ή ρύθ-
μισις τών ύλοτομών, ή προστασία τών νεα-
ρών δασών, ή ύπόδειξις είς τους όρεινούς πλη-
θυσμούς τρόπων άπολαβής άμέσων κερδών άπό 
τών δασών καϊ ή έν γένει αύστηρά αστυνομική 
τών δασών μας φρούρησις, όλιγώτερον δέ αί 
διά καθαρώς τεχνικών έργων άναδασώσεις. Κι-
νητά έδάφη και περιοδικώς πλημμυρούντας χει-
μάρρους δέν έχομεν έτι Ίσως διατρέχομεν τόν 
κίνδυνον ν' άποκτήσωμεν έν βραχεί μέλλοντι 
έξακολουθούντες τήν ύπό τό σημερινόν καθε-
στώς δασικήν διαχείρισιν, άλλά τό γε νύν έχον 
ή έξασφάλισις καϊ διευκόλυνσις τών φυσικών 
αναδασώσεων μόνον είμαι τής γνώμης δτι θά 
μάς ήρκουν τελείως. 

Καϊ έπϊ τοΰ δευτέρου οθεν είδους τών ανα-
δασώσεων εινε καταφανές, ότι οί σύλλογοι καϊ 
σωματεία,έστω καϊ μέ τόν είδικόν τών άναδασώ-
σεων σκοπόν ιδρυόμενα, είνε άναρμόδια νά με-
ριμνήσωσιν, ώς ύπερβαίνοντος τού ζητήματος 
τούτου τάς δυνάμεις αύτών, πλήν έάν περιορι-
σθώμεν είς έκφρασιν εύχών καϊ ύπόδειξιν τών 
καταλλήλων πρός ληψιν μέτρων. 

Ή άνεπάρκεια δέ αύτη καθίσταται καταφα-
νεστέρα, έάν έξ άναλογίας, έκ τών γενομένων έν 
Γαλλία δαπανών καϊ τών έπιτευχθέντων αύτόθι 
άποτελεσμάτων, θελήσωμεν νά ύπολογίσωμεν 
ένδεχομένας ομοίου είδους παρ' ήμϊν εργασίας. 
Λαμβανομένου ύπ' όύιν λ. χ. οτι ή μέση δα-
πάνη κατά στρέμμα άναδασωθέν άνήλθεν είς 
65 φρ. χρυσά, ήτοι εις 100 περίπου δρχ.. χωρϊς 
νά ύπολογίσωμεν τάς δαπάνας τού προσωπικού, 
καϊ ύποτιθεμένου ότι όμοιαι έργασίαι παρ‘ ήμϊν 
θά έστοίχιζον τό ήμισυ μόνον λόγω της μεγα-
λειτέρας τοΰ έδάφους στερεότητος, ήτοι 50 δρχ. 
κατά στρέμμα, έπεται ότι έκτος τοΰ ότι πρός τό 
παρόν δι' έλληνικών χειρών πάσα ομοίου εί-
δους έργασία είνε άδύνατος έλλείψει τού καταλ-
λήλου προσωπικού, άλλ' δτι καϊ ή τεχνητή άνα-
δάσωσις ένός μόνου όρους, τοΰ 'Υμηττού λ. χ 
έχοντος μήκος 10 χιλιομ. καϊ μέσον πλάτος 
2 χιλιομ. ήτοι έπιφάνειαν 25 χιλ. στρεμ. θά 
έστοίχιζε 1,250 11,000 δρ. κατ' έλάχιστον, χω-
ρίς νά ύπολογίσωμεν άπειρους άλλας αίτίας, 
αϊτινες θά ηύξανον τήν δαπάντιν ταύτην κατά 
πολύ έτι καϊ της οποίας τόν άκριβη προσδιορι-
σμόν καθιστά άδύνατον ή έλλειψις της σχετικής 
πείρας. 

"Ερχομαι ήδη είς τό τρίτον και τελευταΐον 
είδος της άναδασώσεως, τάς δασώσεις, ώς τάς 
κατωνόμασα έν άρχή, τάς κυρίως μέν διά καλ-
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λωπιστικους έστι δ' ότε καϊ δι' υγιεινούς ή 
προστατευτικούς σκοπούς έπιβαλλομένας. 

Και εις τόν κλάδον τούτον τών άναδασώσεων 
έχομεν νά θαυμάσωμεν παμμέγιστα έργα συν-
τελεθέντα έν τε τη Γαλλία και Γερμανία, όποϊαι 
αί δασώσεις τών παρωκεανείων αμμωδών έκτά-
σεων τών Dunnes λεγομένων, αί γενόμεναι πρός 
πρόληψιν τών έτησίως ύπό της κινητής άμμου 
άμμοχώσεων γονίμων έδαφών, καϊ αί δασώσεις 
τών άπεράντων άμμωδών εκτάσεων τής Πρωσ-
σίας, δι' ών μετεβλήθησαν άγονώτατα έδάφη είς 
θαλερά δάση. 'Αλλ' εις τόν κλάδον τούτον τών 
άναδασώσεων περιλαμβάνεται μετά τού μεγί-
στου καϊ τό έλάχιστον· καϊ άκριβώς τό έλάχι-
στον είνε τό μόνον δυνάμενον νά έπισύρη τάς 
φροντίδας σωματείου τινός. Αί 'Αθήναι, κύριοί 
μου, γνωρίζετε κάλλιον έμοΰ ότι τρεις κυρίως 
έλλείψεις ύφίστανται, αί'τινες έκλείπουσαι θά 
ταϊς ποοσέδιδον τήν όψιν μιάς τών ώραιοτέρων 
μεγαλοπόλεων. Περϊ τών δύο έγένετο ήδη μα-
κρός λόγος έν τώ συλλόγω, καϊ αύται είνε ή 
έλλειψις τοΰ έπαρκοΰς ύδατος καϊ ή διά τάς 
άνάγκας καϊ τόν καλλωπισμόν μεγαλοπόλεως 
έλλειψις καταλλήλων οδών καϊ ύπονόμων. Ή 
τρίτη, της οποίας ή σπουδαιότης κατ' ούδέν 
ύπολείπεται τών δύο άλλων, είνε ή έλλειψις 
έπαρκούς φυτικού διακόσμου, ή έλλειψις δηλο-
νότι δημοσίων κήπων ή πάρκων, καϊ ή όποία 
έλλειψις είνε σχεδόν γενική δι' όλας τάς πό-
λεις τής Ελλάδος, παρέχουσα τό άψευδέστερον 
τεκμήριον τού νηπιώδους άκόμη πολιτισμού μας 
κατά τήν όρθοτάτην διαπρεπούς ξένου παρα-
τήρηση». 'Ιδού στάδιον δράσεως διά τά άτομα 
καϊ ούχι δι' ένα μόνον, άλλά καϊ διά πολλούς 
συλλόγους. Δέν αρνούμαι ότι καϊ έπϊ τού προ-
κειμένου ή έκ μέρους τοΰ δημοσίου ή τών δή-
μων ήθική καϊ ύλική συνδρομή είνε πλέον ή 
άναγκαία, άλλά καϊ άνευ ταύτης θά ήδύναντο 
σωματεϊα νά προβώσιν είς συζήτησιν καϊ δρα-
σιν έπϊ τοΰ προκειμένου. Ή σχετική πεΐρά μου 
δέν είνε πολύ μακρά, διότι δοκιμαί τίνες μό-
νον μικραϊ άναδασώσεων έγένοντο ένταύθα, 
άλλά καϊ έξ αύτών καϊ έκ τής καθόλου μελέτης 
τής χώρας καϊ τών κλιματολογικών, γεωλογι-
κών καϊ κοινωνιολογικών αύτής συνθηκών δυ-
νάμεθα νά άρυσθώμεν άσφαλή τινα πορίσματα 
περϊ της μεθόδου, ήν δέον νά άκολουθήσωμεν 
είς τάς έργασίας ταύτας, καϊ περϊ της πρακτι-
κής βάσεως, έφ' ής δυνάμεθα νά στηριχθώμεν. 

Συνοψίζων πάντα ταύτα σάς ύποβάλλω το 
έξης πρόγραμμα έργασιών πρός εύρυτέραν συ-
ζήτησιν καϊ μελέτην.Ώς βάσιν τεχνικήν, έφ' ής 

θά θεμελιώσωμεν πάσας τάς έργασίας, όφείλο-
μεν νά θέσωμεν τήν διά παντός μέσου έπι-
δίωξιν εμφυτεύσεως δασικών φυτών έπι γυ-
μνών έδαφών άνευ ούδενός λεπτομερεστέρου 
πρός τό παρόν καθορισμού περϊ τού άπωτέρου 
σκοπού μιάς έπιδιωκομένης άναδασώσεως, άρ-
κεΐ νά έπιδιώξωμεν καϊ κατορθώσωμεν τήν έμ-
φύτευσιν όσον τό δυνατόν περισσοτέρων δέν-
δρων. 

Ως μέσα δέ πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού τού-
του προτείνω τά έξής : 

1ον) Ό Πολυτεχνικός σύλλογος ένεργών έν-
τεύθεν ώς άπό κέντρου και δι' όλων τών έν-
ταύθα καϊ έν ταϊς πρωτευούσαις τών νομών καϊ 
τών 'Επαρχιών άντεπιστελλόντων μελών ή καϊ 
συναδέλφων μηχανικών ή καθηγητών νά ίδρύ-
ση μίαν έταιρείαν έξωραϊστικην ή φιλοδασικήν, 
δπως θέλετε, σκοπούσαν τήν έμφύτευσιν δέν-

δρων έπϊ τη βάσει οδηγιών, άς έντεΰθεν θ' άπο-
στέλλωμεν, έφ' όλων τών πέριξ τών πόλεων δη-
μοσίων ή δημοτικών γηπέδων, αίτουμένων πρός 
τοΰτο παρά τών άρμοδίων άρχων. 

2ον)Τόν είς τήν Έταιρείαν ταύτην προσηλυ-
τισμόν παντός Έλληνος εΐ δυνατόν, τιθεμένου 
ώς όρου συνδρομής έλαχίστου ποσοΰ, λεπτών 
10 ή 20 κατά μήνα λ. χ. 

3ον) Τήν έντεΰθεν ώς άπό κέντρου άποστο-
λήν οδηγιών, σπερμάτων κτλ. είς πάντα εί δυ-
νατόν αιτούντα και ίδία είς τά διάφορα έν ταΐς 
Έπαρχίαις κέντρα. 

4ον) Τήν αίτησιν τής διά νομοθετήματος κα-
ταλλήλου ήθικής καϊ ύλικής συνδρομής τοΰ 
δημοσίου καϊ τών δήμων πρός έπίτευξιν τοΰ 
σκοποΰ μας. 

Δέν είσέρχομαι, κύριοι, είς τάς λεπτομερείας, 
καθότι αύται είνε άντικείμενον ίδιαιτέρων συ-
ζητήσεων, άφ' ου τεθώσιν αί βάσεις τού έργου, 
έχων όμως τήν τιμήν νά διευθύνω τήν δημοσίαν 
ύπηρεσίαν τών δασών, οφείλω νά άνακοινώσω 
ότι ή' Σεβ. Κυβέρνησις φαίνεται έμφορουμένη 

ύπό τών μάλλον φιλοδασικών αίσθημάτων καϊ 
ότι ήρξατο ήδη έκ μέρους τής Κυβερνήσεως έμ-

πρακτος ένέργεια πρός έπίτευξιν ομοίου είδους 
έργασιών, άν δέ παραλλήλως πρός ταύτας έπι-
ληφθή τού έργου τούτου και ό ήμέτερος Σύλ-
λογος, έκτος τού ότι ούδεϊς λόγος ύπάρχει διά 
νά μή έλπίσωμεν πάσαν έπίσημον άρωγήν, θέ-
λομεν υποβοηθήσει έν πολλοίς καϊ τό έργον 
τών 'Αρχών καϊ προκαλέσει αύτάς, οίαιδήποτε 
και άν ώσιν, είς τήν λήψιν τών είς αύτάς και μό-
νον άνηκόντων γενναιοτέριον περϊ άναδασω-
σεων μέτρων. 
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Κ Α Ι ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΩΝ 

Υπό M. Martin μηνανικοϋ τών γεφυ-• . 
ροδοποιών και της Σιδηροδρομικής Έ-

ταιρείας «Παρισιοι - Λυών - Μεσόγειος» 
και Μ . V i l l o t μεταλλειολόγου έπι του 
έλέγχου της έκμεταλλευσεως του αυτού 

σιδηροδρόμου. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ 
Ι. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

'Επιθεωρητού των δημοσίων έργων 

Συνέχεια όρα φυλλάδιον 4 . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 
Στενοί σιδηροδρομοι. 

Οί στενοί σιδηρόδρομοι, οϊτινες δέν ύπήρχον προ δε-
καπενταετίας, άνεπτύχθησαν κατά τούς τελευταίους 
χρόνους καί ή άνάπτυξις αύτών προβαίνει ταχέως. Οί 
έν Ευρώπη υπάρχοντες σήμερον τοιούτοι σιδηρόδρομοι, 
έχουσιν άνάπτυξιν 1000 χιλιομέτρων. 

Έν Γαλλία τό μήκος αύτών εινε 85 χιλιομέτρων, 
άλλα πολλαί γραμμαί είνε έν εκτελέσει και έτέρων 
> ατηρτίσθησαν αί μελέται. 

Έν 'Αλγερία κατασκευάζεται μετά ταχύτατος ή 
άπό Arzen είς Saida γραμμή μήκους 135 χιλιομέ-
τρων, μελετάται δ' ετέρα γραμμή άπό Bougie εις 
Setif μήκους 130 χιλιομέτρων. Κατά τό τέλος τοϋ 
1873 οί έν έκμεταλλεύσει τοιούτοι σιδηρόδρομοι [ τό 
πλείστον έξ αύτών έχει πλάτος 3 ποδών,ήτοι 0,914 μ] 
είχον άνάπτυξιν 1621 χιλιομέτρων εν ταϊς Ήνωμέ-
ναις Πολιτείαις της 'Αμερικής καϊ 736 χιλιομ. έν τω 
Καναδά. Τό μήκος τών υπό κατασκευήν τοιούτων σι-
δηροδρόμων άνέρχεται εις 2174 χιλιόμετρα έν ταίς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις καί είς 600 χιλ. έν Καναδά 

Ό στενός σιδηρόδρομος εν 'Αμερική έγένετο απο-
δεκτός καί δι' αύτάς τάς διεθνείς γραμμάς. Έν ταΐς 
Άγγλικαϊς Ίνδίαις κατασκευάζεται σύμπλεγμα σιδη-
ροδρομικόν στενοϋ πλάτους περιλαμβάνον 19 γραμμάς 
όλικοϋ μήκους 4600 χιλιομέτρων 

Ή παραδοχή τών στενών σιδηροδρόμων δικαιολογεΐ-

1 Travaux publics des Etats-Unies d Amerique 
en 1870 par Malejieux Ingenieur en chef des Ponts 
et Chaussees. 

2 Rapport a Passo blee nationnle de Μ Caillonx 
Ministre des travaux publics a l'appui du projet 
des arts consernant les Cheimins de fer a traction 
des Locomotives pouvant. etre etablis sur les rou-
tes. 

ται διά τούς εξής δύο λόγους. Α'.) διότι τό άναγκαίον 
διά τήν κατασκευήν των κεφάλαιον είνε κατά πολύ 
μικρότερον τοϋ άπαιτουμένου διά πλατείαν γραμμήν. 
Β') διότι, ένώ ή έκμετάλλευσις αύτών δύναται νά γείνη 
ύπό ορούς οικονομικούς, άφ' ετέρου δύνανται ·. ά άναπτύ-

ξωσιν αρκούντως μεγάλην έργασίαν, ώστε νά έξυπηρε-
τώσι πάσας τάς άνάγκας της συγκοινωνίας. 

Ή κυρία άντίρρησις ή φερομένη κατά τών στενών 
σιδηροδρόμων είνε ότι κοτά τό σημεΐον της ενώσεως 
αύτών μετά πλατέος σιδηροδρόμου παρουσιάζεται ή 
ανάγκη της εκφορτώσεως καί της έκ νέου φορτώσεως 
τών εμπορευμάτων (trans-bordement). Έν Έλ-
λάδι όμως, ένθα δεν υπάρχουσι πλατεΐς σιδηρόδρομοι, 
πλην τοϋ άπ' 'Αθηνών είς Πειραιά, ή άντίρρησις αΰτη 
δεν εχει άμεσον σημασίαν. Έν τούτοις, επειδή πρέπει 
νά λάβωμεν ύπ' όψει τήν μέλλουσαν ενωσιν τοϋ Έλ-
ληνικοϋ συμπλέγματος μετά τών Τουρκικών γραμμών, 
συμφέρει νά έξετασθή καί τής αντιρρήσεως ταύτης ή 
άξία. Οί προβάλλοντες ταύτην άγνοοϋσι, φαίνεται, 
ότι τά μεταφερόμενα εμπορεύματα τά μή πληροϋντα 
ολόκληρον φορτηγόν άμαξαν (par wagon complet), 

ώς καί οί έπιβάται υφίστανται τήν έκφόρτωσιν καί έκ 
νέου φόρτωσιν, όταν μεταβιβάζωνται έκ μιας είς άλλην 
γραμμήν. Όθεν τό μνησθέν μειονέκτημα περιορίζεται 
μόνον εις τά εμπορεύματα τά πληροϋντα ολόκληρον 
φορτηγόν άμαξαν. 

Πλην τούτου ή εργασία αύτη τής εκφορτώσεως καί 
φορτώσεως πληρώνεται ύπό τών Εταιρειών άπό φρ. 
0,20 εως 0,40 κατά τόννον καί ή χρήσις ειδικών μέσων 
δύναται κατά πολύ νά μειώση τήν δαπάνην ταύτην. 
Έν 'Αγγλία ή μεταφορά τών γαιανθράκων έξ ένός είς 
έτερον πλοίον στοιχίζει φρ. 0,15 κατά τόννον. 

Έν Γαλλία είς Salles-la Source τό μετάλλευμα 
τοϋ σιδήρου μεταφέρεται πρός φρ. 0,17. Έν Com-
mentry ή δαπάνη τής τοιαύτης μεταφοράς τών γαι-
ανθράκων είχε κατέλθει μέχρι φρ. 0,04'. 

Παρατηρητέον προσέτι ότι ή μεγίστη αύτη προσθε-
τος δαπάνη τών φρ. 0,40 κατά τόννον εφαρμόζεται έπί 
τής τιμής τής ολικής μετατοπίσεως, αντιστοιχεί δέ 
μέ μεταφοράν διά ξηράς επί μήκους 1 έως 2 χιλιομέτρων. 
Άλλ' είνε βέβαιον οτι οι στενοί σιδηρόδρομοι, οΐτινες 
εχουσι καμπύλας μικρας άκτίνος, δύνανται κατά τό 

πλείστον νά προσεγγίσωσι τούς σταθμούς των πρός τά 
εξυπηρετούμενα μέρη πολύ περισσότερον ή οί πλατεΐς 
σιδηρόδρομοι καί ούτω να οίκονομησωσι τήν δι' αμά-
ξης μεταφοράν (camionage) έπί μήκους ένός χιλιο-
μέτρου. 

Έ κατά τών στενών σιδηροδρόμων άντίδρασις ή 

1 Construction et Exploitation des Chemins de 
fer d'Interet local, par Thivel Ingenieur des arts et 
amnifactures. 
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γεννηθεισα έκ τής ανάγκη; τής μεταφορτώσεως trans-
bordement) τών έμπορευμάτων είς τα σημει, ένθα 
ήνοΰντο μετά σιδηροδρόμων διαφορετικού πλάτους, α-
πεδείχθη πρό καιρού ύπό τών μάλλον πρακτικών μη-
χανικών ώς μικρού λόγου αξία 

Έχρειάσθη δέ ή πάροδος 10 έτών, ινα τά έπιχειρή-
ματα τών πολεμίων τών στενών σιδηροδρόμων έκτι-
μηθώσι κατά τήν αληθή αυτών άξιαν καί σήμερον 
πάντες άναγνωρίζουσι πόσον άδικαιολόγητος ήτο ή 
κατά τών στενών σιδηροδρόμων πρόληψις. Άπόδειξις 
τρανή ή άνάπτυξις, ην ελαβον ούτοι κατά τούς τελευ-
ταίους χρόνους, όπερ καταφαίνεται καί διά τών έν αρ-
χή τού κεφαλαίου τούτου παρατεθέντων αριθμών. 

Έάν αί άλήθειαι αύται ήσαν γνωσταί καί έξετιμών-
το δεόντως κατά τήν έποχήν, καθ' ην έδημιουργοϋντο 
τά μεγάλα σιδηροδρομικά συμπλέγματα, ούδεμία αμ-
φιβολία υπάρχει οτι ήθελον δυνηθή, πραγματοποιούντες 
σπουδαίας οικονομίας διά τήν κατασκευήν τών δεύτε-
ρευουσών γραμμών, νά πολλαπλασιάσωσι ταύτας καί 
ούτω νά εχωμεν σήμερον σύμπλεγμα πληρέστερο, διά 
τό όποιον ήθελον άπαιτηθή θυσίαι μικρότεραι είτε 
παρά τοϋ τόπου είτε παρά τών Έταιρειών. 

Ποιον είνε τό καταλληλότερον πλάτος τών στενών 
σιδηροδρόμων ; 

Τό πλάτος 0,95 είνε τό κατώτερον όριον, όπερ α-
παιτείται δια τήν άρμόζουσαν κατασκευήν τών οχημά-
των τών επιβατών, διότι γνωρίζομεν άφ' ενός μέν ότι 
τό πλάτος τών οχημάτων τούτων δέν πρέπει νά ύπερ-
βαίνη δύο καί ήμίσειαν φοράς τό πλάτος τής οδοϋ, άφ' 
έτέρου δέ ότι διά τήν πρόσφορον διανομήν τών θέ-
σεων καί τοϋ διαδρόμου εσωτερικού ή έξωτερικοϋ χρει-
άζεται πλάτος 2.40μ. Έν τή 'Αγγλική 'Ινδία ή Διοί-
κησις παρεδέχθη τό πλάτος τοϋ 1 μ. Έν Γερμανία ή 
έπί τής ενώσεως τών σιδηροδρόμων επιτροπή άνεγνώ-
ρισεν ό, τι έπεβάλλετο ύπό τοϋ γενικού συμφέροντος ή 
παραδοχή δύο διαφόρων πλατών. "Ητοι, ένός μέ-
τρου, όταν ό σιδηρόδρομος προώρισται διά μεταφο-
ράν επιβατών καί 0,75 μόνον, έάν είνε βιομηχανικός. 
Ή Ελβετία πρακτικώς φερομένη παρεδέχθη καί εφήρ-
μοσε τήν γνώμην ταύτην. Έν Ελλάδι, ενθα πρόκειται 
περί σιδηροδρόμων προωρισμένων διά μεταφοράν επι-
βατών και εμπορευμάτων σύναμα, προσήκει νά παρα-

δεχθώμεν όδόν πλάτους 1 μ. 
Οι στενοί σιδηρόδρομοι είνε κατά πολύ οίκονομικώ-

τεροι τών εύρέων τοϋ συνήθους τύπου. Ή έλάττωσις τοϋ 
πλάτους τοΰ δαπέδου τής οδού δεν είνε τό κυριώτερον 
στοιχείον τής έπιτυγχανομένης οικονομίας. Αύτη κυ-
ρίως οφείλεται είς τά εξής δύο αίτια, α') Είς τάς καμ-
πύλας μικράς άκτίνος, ών ποιούμεθα χοήσιν, καί β') εις 

1 Deposition de Μ. Τ. Flachat devant la Com-
mission d'Enquete 1863. 

τήν έλάττωσιν τοϋ ό'γκου τών δοκίδων (traverses), τοΰ 
βάρους τών σιδηροτροχιών, ώς καί τοΰ τροχαίο, ύλικοΰ. 

Τό παράλληλον τών αξόνων (essieux) τών αμαξών 
καί ό σtαθερός σύνδεσμος αύτών μετά τών τροχών εινε 
τά δύο προσκομματα, τά οποία παρουσιάζονται εις τήν 
κίνησιν τών αμαξών κατά τά καμπύλα μέρη τών σι. 
δηροδρόμων. 

Διά δύο γραμμάς σιδηροδρομικάς διαφόρου πλάτους, 
αλλά τής αύτής καμπυλότητος, ή διαφορά τής άνα-
πτύξεως τών δύοι σιδηροτροχιών τής μιας γραμμής πρός 
τήν διαφοράν τής ετέρας γραμμής είνε τόσω μάλλον 
μικρά, οσω η μεταξύ τών σιδηροτροχιών άπόστασις είνε 
μικροτέρα. Συνεπως, έάν ή άπόστασις αυτη μειοϋται, ή 
άκτίς τής καμπυλότητος δύναται ωσαύτως νά μειωθή 
χωρίς έκ τούτου ν' αύξηση τό στοιχεϊον τοΰτο τής αντι-
στάσεως. "Αλλως τε ή σταθερότης του συνδέσμου τών 
τροπών μετά τών άξόνων συμβάλλει όλιγώτερον είς τόν 
περιορισμόν τής καμπυλότητος τής χαράξεως, ή ο πα-
ραλληλισμός τών άξόνων. Τό έκ τοΰ παραλληλισμού τών 
άξόνων κακόν εξουδετεροΰται διά τοΰ υπάρχοντος χά-
σματος είς τά έφέδρανα (jeu des plaques de garde) 
καί είς τήν σιδηραν όδόν, (jeu de la voie). Διά τών 
δύο τούτων χασμάτων κατορθοΰται, ϊνα τό όχημα κινή-
ται έπί τών καμπύλων μερών τοΰ σιδηροδρόμου. Τοΰ 
χάσματος (jeu) τών έφεδράνων τού αύτοΰ άξονος στα-
θερού όντος, οι άξονες δύνανται έπί τοσούτω μάλλον νά 
συγκλίνωσιν, οσω τά έφέδρανα τού άξονος ευρίσκονται 
είσ μικροτέραν μεταξύ των άπόστασιν, ουτέστι έφ' ό-
σον ή όδός είνε στενωτέρα. 

Τό χάσμα (jeu) τής σιδηράς όδοΰ κατά τάς καμ-
πύλας συντελεί είς τήν έλάττωσιν τής άκτίνος τής 
καμπυλότητος καί τόσω μάλλον, όσω ή μεταξύ τών σι-
δηροτροχιών άπόστασις είνε μικρότερα. 

Έάν λοιπόν έλαττώσωμεν συγχρόνως τό πλάτος τής 
οδού καί τήν μεταξύ τών άξόνων τοΰ όχήματος άπό-
στασιν, δυνάμεθα άνευ ατόπου τινός, ύπό την εποψιν 
τοΰ παραλληλισμού τών άξόνων, νά έλαττώσωμεν έ-
παισθητώς τάς ακτίνας τών καμπύλοιν. "Αρα δυνάμεθα 
μέ καμπύλας μικράς άκτΐνος ν' άκολουθήσωμεν πλειό-
τερον τάς πτυχάς τοϋ έδάφους, νά παρακάμψωμεν τάς 
δυσκολίας, τάς όποιας παρουσιάζει τό έδαφος, νά έλατ-
τώσωμεν τούς χωματισμούς καί ν' άποφύγωμεν τάς 
σήραγγας ή τά μεγάλα τεχνικά εργα. 

Τής όδοϋ ούσης στενωτέρας, τά όχήματα είνε έλα-
φρότερα, τόσω δέ μάλλον, όσω περισσότερον προσεγγί-
ζουσιν άλλήλοις οί άξονες αύτών. Ή έλάττωσις αύτη 
τοϋ βάρους τοϋ τροχαίου ύλικοϋ έπιτρέπει τήν μείωσιν 
τοΰ βάρους τών σιδηροτροχιών. 

Έκ τών γενικών τούτων παρατηρήσεων βλέπομεν 
όποια στοιχεία συντρέχουσιν είς τό νά καταστήσωσι 
τήν όδόν του 1 μ. οίκονομικωτέραν τής τοϋ 1,μ44. 



'Υπολείπεται νά εξετάσουν τήν μέσην χιλιομε-
τρικών δαπάνην της κατασκευής τών γραμμών τοϋ 
1,00 επωφελούμενοι της κτηθείσης πείρας έκ της κα-
τασκευής τών εσχάτως κατασκευασθέντων σιδηροδρό-
μων καϊ κατόπιν θέλομεν αναζητήσει τούς ορούς, υφ' 
ους γίνεται ή έκμετάλλευσις αυτών. Τέλος θέλομεν έ-
φαρμόσει τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα εις το σύμ-
πλεγμα τών κατασκευασθησομένων εν Ελλάδι σιδηδρόμων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

Δαπάνη κατασκευής καί συνθηκαι τής εκ-
μεταλλεύσεως τών στενών σιδηροδρό-
μων. 

Τά ακριβέστατα δεδομένα περί στενών σιδηροδρό · 
μων, άτινα έρανιζόμεθα εκ τίνος άξιολόγου μονογρα-
φίας εσχάτως δημοσιευθείσης καί τά έκ της κατα-
σκευής τοΰ σιδηροδρόμου άπό Εργαστηρίων Λαυρείου εις 
Μπερτζέκον, τοϋ κατασκευασθέντος έν Ελλάδι κατά τό 
1870—1871 διά τήν έκμετάλλευσιν τών μεταλλείων 
Λαυρείου, μας έπιτρέπουσι νά έξεύρωμεν τήν κατά χι-
λιόμετρον μέσην δαπάνην της κατασκευής. 

Ό σιδηρόδρομος Έργαστηρίων-Μπερτσέκου διέρχεται 
δι' εδάφους αρκούντως ανωμάλου, διά τοΰτο παρεδέχθη-
σαν πλάτος 1,00, καμπύλας άκτϊνος 70 μέτρων καϊ είς 
τινα μάλιστα μέρη 60. 

Ή γραμμή αύτη, αρχομένη έκ τών 'Εργαστηρίων 
κειμένων εις τό υψος σχεδόν της θαλάσσης, υψοΰται τα-
χέως μέ κλίσεις, αϊτινες φθανουσι μέχρι τών 35 χιλιο-
στομέτρων κατά μέτρον (ή τελευταία αύτη κλίσις διή-
κει έπί μήκους 3847 μέτρων) διέρχεται τήν κορυφο-
γραμμήν τήν χωρίζουσαν τήν άφετηρίαν άπό τοΰ τέρ-
ματος διά σήραγγος μήκους 267 μέτρων και κατέρ-
χεται μέχρι Μπερτσέκου κειμένου εις υψος 87 μ. άπό 
τής θαλάσσης. Τό ολικόν μήκος τής κυρίας όδοΰ μετά 
τών διακλαδώσεων όμοΰ ανέρχεται εις 9200 μ. Τό 
δάπεδον τής όδοΰ εϊς τε τά επιχώματα καί τά έκχώ-
ματα εχει πλάτος 3 μ., όταν δέ΄ υπάρχωσι δύο τά-
φροι, 4,60 μ. καί όταν μία μόνον, 3,80 μ Αί σιδη-
ροτροχιαί έκ χάλυβος Bessemer ζυγίζουσιν 20 χι-
λιογρ. 300 κατά μέτρον μήκους. Αί άτμάμαξαι εχου-
σι τρεις άξονας απέχοντας μεταξύ των κατά 1,07 εως 
1,13 καϊ πεφορτισμέναι (en charge) ζυγίζουσιν 23 
τόννους. Τά φορτηγά αμάξια (Wagons) είνε έν όλω 
40. Διά τό δπό τής γραμμής καταληφθέν έδαφος καθ' 
όλον τό μήκος αύτής ουδεμία έπληρώθη άποζημίωσις. 

Ό σταθμός τών εργαστηρίων καλώς καταρτισμένος δια 

τάς' φορτώσεις καί τάς αναγκαίας μετακινήσεις τών 
μεταλλευμάτων δέν άπητησε διασκευήν τοσοΰτον δα-
πανηράν, οΐαν θά άπήτει σταθμός σιδηροδρόμου προω-
ρισμένου συγχρόνως διά μεταφοράν έπιβατών καί εμ-
πορευμάτων. 

Ή γενομένη δαπάνη διά τήν κυρίαν όδόν άνήλθεν είς 
φρ.77462,92 κατά χιλιόμετρον καί αναλύεται ως εξής: 
Κατασκευή ιδίως τής όδοΰ φρ. 52121,98 
Τροχαίον ολικόν » 21145,76 

φρ. 73267,74 
'Αποθήκη εμπορευμάτων, μηχανουργείον κτλ. 4195,18 

φρ. 77462,92 

Έν τώ κονδυλίω τούτω δέν περιλαμβάνονται ό τό-
κος τοΰ καταβληθέντος κεφαλαίου κατά τήν διαρκειαν 
τής κατασκευής, αί δαπάναι τής τελειοποιήσεως καί 
συμπληρώσεως (parachevement) τής γραμμής κτλ. 

Έν Σουηδία καί Νορβηγία, ενθα οί στενοί σιδηρό-
δρομοι κατάτό τέλος τοΰ 1891 είχον μήκος 594χιλ 900', 
τό πλάτος τής όδοΰ ποικίλλει μεταξύ 1,22 μέχρι 
1,79. Ή δαπάνη τής κατασκευής, ένεκεν τής εύθη-
νίας τών ημερομισθίων καί τών ολικών άνήλθεν είς 

μόνον 60000 φρ. κατά χιλιόμετρον μή συμπεριλαμ-
βανομένου τοΰ τόκου καί τών εξόδων διά τήν τελειο-
ποίησιν και συμπλήρωσιν. 

Ό σιδηρόδρομος τοΰ Mokta El-hadid ό κατα-
σκευασθείς έν τή επαρχία Constantine τής 'Αλγε-
ρίας διά τήν μεταφοράν τών σιδηρούχων μεταλλευμά-
των τοΰ Mokta εχει πλάτος όδοΰ 1 μ. ώς ό τοΰ Λαυ-
ρείου, καί ή χάραξις αύτοΰ πλεονεκτεί κατά πολύ τής 
τοΰ Λαυρείου. Αί καμπύλαι αί μάλλον απότομοι έχου-
σιν ακτίνα 250 μ. αί δέ άνώτεραι κλίσεις είνε μ. 
0,0085 κατά μέτρον. Ή κυρία όδός εχει μήκος 33χιλ. 
600, τό δέ δάπεδον αυτής έχει πλάτος 4 μ. όταν είνε 
είς επίχωμα καί 7μ.00 όταν είνε εις εχχωμα μετά 

των ταφρών. Αί σιδηροτροχιαί είνε όμοιαι μέ τάς τοΰ 
Λαυρειωτικοϋ σιδηροδρόμου. Αί άτμάμαξαι είνε τοΰ 
συστήματος machines-tenders μετά 6 τροχών συνε-
ζευγμένων καί βάρους 2 I τόννων, όταν είνε πεφορτι-
σμέναι. 

Τό διά τήν έγκατάστασιν τής γραμμής άναγκαΐον 
έδαφος έπληρώθη πρός 500 μέχρι 2500 φρ. τά 10 
στρέμματα. 

Ή χιλιομετρική δαπάνη τής κυρίας όδοΰ, συμπερι-
λαμβανομένων όμως τών τόκων κπλ. άνήλθεν είς 70000 
φρ. περίπου. 

Ώς βλέπει τις, δέν υπάρχει μεγάλη διαφορά μετα-
ξύ τών ανωτέρω τιμών, μολονότι αί συνθήκαι τής κα-

1 Description raisonnee de quelques Chemins de 
fer a voie etroite par M. Ledoux Ingenieur des Mi-
nes.—Paris 1875 

1. Chemins de fer de Suede et Norvege par Μ. 
Lavoine Ingenieur des Ponts et Chaussees. Paris 
1874. 

τασκευής τών διαφόρων τούτων γραμμών ήσαν λίαν 
διάφοροι. Τοΰτο άποδοτέον είς τά πλεονεκτήματα, τά 
όποια παρέχει κατά τήν χάραξιν τών στενών γραμ-
μών ή χρήσις καμπύλων μικρας άκτϊνος καί μεγάλων 
κλίσεων, φθανουσών μέχρι 35 χιλιοστομέτρων, δι' ών 
έξουδετεροΰνται κατά πολύ αί δυσχέρειαι, τάς όποίας 
παρουσιάζει τό έδαφος. Τό τοιούτον όμως δεν λαμβά-
νει χώραν καί διά τούς εΰρεϊς σιδηροδρόμους, ών ή γά.-
ραξις ούσα άπαιτητικωτέρα δέν έπιτρέπει ν' άκολου-
θώμεν ώς έπί τό πολύ τάς πτυχάς τοΰ εδάφους, όπερ 
πρόκειται νά διασχίσωσι. 

Έπί τοΰ προκειμένου ό κάλλιστος οδηγός,ον δυνά-
μεθα ν' ακολουθήσω μεν, είνε νά παραδεχθώμεν τήν χι-
λιομετρικήν δαπάνην τήν γενομένην διά τόν σιδηρό-
δρον Έργαστηρίων-Μπερτσέκου, οστις ευρίσκεται ύπό 
τάς μάλλον προσεγγιζούσας συνθήκας πρός τούς κατα-
σκευασθησομένους έν Ελλάδι σιδηροδρόμους, τόσω υπό 
τήν έποψιν τών γενικών όρων τής χαράξεως, οσω καί 
υπό τούς πρακτικούς ορους τής κατασκευής, δηλ. τά 
ημερομίσθια τών έργατών καί τεχνιτών, τή 1 τιμήν 
τών υλικών και των μεταφορών. 

Τούτου δεδομένου, υπολείπεται νά προσδιορίσωμεν 
τήν πραγματικήν δαπάνην, ην θέλει απαιτήσει ούχί 
γραμμή αποκλειστικώς βιομηχανική, άλλά σιδηρόδρο-
μος προωρισμένος διά μεταφοράν επιβατών καί εμ-
πορευμάτων σύναμα, λαμβάνοντες υπ' όψει τήν άπώ-
λειαν τών τόκων κατά τήν διάρκειαν τής κατασκευής 
(ην υποθέτομεν τριετή κατά μέσον όρον), ώς καί τά-
άναποφεύκτους δαπάνας τάς άπαιτουμένας διά τήν τε-
λειοποίησιν καί συμπλήρωσιν τής γραμμής, όπως κατα-
στήσωμεν τήν έκμετάλλευσιν ταύτης άσφαλή. 

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον είς τό κονδύλιον φρ. 77462 
Προσθέτομεν τήν έπί πλέον δαπάνην 

τήν άπαιτουμένην, όπως διασκευάσωμεν τούς 
σταθμούς καί δι' έπιβάτας φρ. 5000 

"Οπερ δίδει δαπάνην φρ. 82462 
Εις τό ποσόν τούτο δέον νά προσθέσω-

μεν κατ' έλάχιστον όρον διά τό έπι πλέον 
άναγκαΐον τροχαΐον υλικόν φρ. 7000 

Τό όλον φρ. 89462 
Ό τόκος πρός 7 % έπί 1 έτος είνε ,, 9393 
Τέλος, αί δαπάναι τής τελειοποιήσεως 

δυνατόν να δπολογισθώσιν είς 5 % τής 
δαπάνης τής κατασκευής τής όδοΰ καί 
τών κτιρίων, ήτοι 5 % τοΰ (52121+5000= 2856 

Πραγματική χιλιομετρική δαπάνη φρ. 101711 
Τοσαύτη είνε ή χιλιομετρική δαπάνη, ην δύναται τις 

λογικώς νά υπολογίση διά τήν έγκατάστασιν σιδηρο-
δρόμου εν Ελλάδι πλάτους 1 μ. προωρισμένου διά με-
ταφοράν επιβατών, εντελώς συμπεπληρωμένου καί ετοί-
μου πρός έκμετάλλευσιν. 

Έν Γαλλία πολλοί μηχανικοί καίπερ άναννωρίζοντες 
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οτι ή στενή οδός είνε λίαν οικονομική, μ' όλα ταΰτα έπί 
πολύν χρόνον εδίστασαν νά παραδεχθώσι ταύτην διά 
γραμμας μεγάλου μήκους. Ή αδιαφιλονίκητος επιτυχία 
τής στενής όδοΰ διά μικράς αποστάσεις έφαίνετο αύτοϊς 
άρμοζουσα εις τήν έξυπηρέτησιν τοπικών μόνον συμ-
φερόντων καί είς έργασίας μικρας σημαντικότητος. 

Παραγνωρίζοντες τήν ελαστικότητα τοΰ θαυμασίου 
τούτου μεταφορικοΰ οργάνου, παρεδέχοντο, ώς αρχήν, 
ότι ή όδός τού 1.44 μ. ήτο ή μόνη αρμόζουσα διά μεγά-

λας έργασίας. Έν τούτοις αί έν τώ έξωτερικώ γενόμε-
ναι δοκιμασίαι απέδειξαν εμπράκτως ότι ή στενή όδός 
πλάτους 1.00 μ. περίπου δύναται νά έξυπηρετήση εμ-
πορικά συμφέροντα λίαν μεγάλα. Μνημονεύομεν μερικά 
γεγονότα ίκανά νά άποδείξωσιν όποία δύναται νά η ναι 
ή σημαντικότης τών έργασιών τών στενών γραμμών. 

Και πρώτον ό σιδηρόδρομος τοΰ Festiniog έν τή 
κομητεία τής Ουαλίας, παρουσιάζει άξιωσημείωτον 
παράδειγμα. 

Ούτος κατεσκευάσθη πρό τριακονταετίας περίπου ό-
πως δι αύτοϋ μεταφερονται υλικά δι' ίππηλάτων οχη-
μάτων, κατόπιν δέ μετεσχηματίσθη είς σιδηρόδρομον 
άτμήλατον δι' ού μεταφέρονται σήμερον εμπορεύματα 
καί έπιβάται. 

Ή όδός έχει πλάτος 0,60 μ. καί μήκος 21 χιλιο-
μέτρων. Αί κλίσεις φθάνουσι μέχρι μ. 0,0167, αί δέ 
άκτίνες τών καμπύλων κατέρχονται μέχρι, 35 μ. Αί 
έργασίαι τοΰ σιδηροδρόμου τούτου ηυξήθησαν εις βαθ-
μόν άπίστευτον πρό πάντων άφ' ότου ηδυνήθησαν νά 
μεταχειρισθώσι τήν άτμάμαξαν συστήματος Fairlie 
μέ πλαίσιον άρθρωτόν (truck articule). 

Αι κατά τό 1869 έργασίαι του ήσαν · 
Μεταφορά μεταλλευμάτων τόννοι 1 18,132». „„ * 
Διάφορα εμπορεύματα » 18,608} ' 
'Αριθμός επιβατών » 97,000 
Διαδρομή συρμών » 73,000χιλιόμετρ. 
Διαδρομή άτμαμαξών » 80,000 
Χιλιομετρική ετησία πρόσοδος » 28,190 φρ. 

Τα ανωτέρω σημειωθέντα ποσά, μολονότι πρόκειται 
περί γραμμής διεπομένης υπό τής ειδικής περιπτώσεως 
τοΰ νά μεταφέρη ώς έπί τό πλείστον τά εμπορεύματα 
κατα τήν κάθοδον μόνον, άποδεικνύουσιν ήδη όποία εί-
ναι ή σημαντικότης τών έργασιών, τάς όποιας δύναται 
νά έκτελέση μία στενή όδός. 

Παρατηρητέον ότι οί καθ' έκάστην συρμοί, είνε 
πέντε κατά πασαν φοράν, ότι τήν νύκτα καί τάς Κυ-
ριακάς δέν εργάζεται ό σιδηρόδρομος καί τέλος ότι οί 
ανώτερω παρατεθέντες αριθμοί δυνατόν νά διπλασια-
σθώσιν άνευ δυσκολίας. "Αξιον δέ παρατηρήσεως είναι 
ότι σιδηρόδρομος κατασκευασθείς διά μικράς έργα-

1 A Descriptive account of the Construction and 
norsing the Festiniog Rail-way by Sponer 1870. 
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σίας, κατώρθωσεν έφ' όσον αύται ηύξανον, νά μετα-
σχηματίζη τό τροχαΐον ύλικόν του αναλόγως τών πα-
ρουσίαζομενων αναγκών. 

Πλησιάζομεν είς τόν προσδιορισμόν τοϋ διά τούς ελ-
ληνικούς σιδηροδρόμους αρμόζοντος πλάτους. Ας λάβω-
μεν π. χ. ύπ' όψει τόν βιομηχανικόν σιδηρόδρομον Έρ-
γαστηρίων-Μπερτζέκου. Τά κυριώτερα χαρακτηριστικά 
αύτοΰ εινε τά εξής : Πλάτος οδοΰ 1μ·, κλίσεις ισχυραί 
20 έως 26 χιλιοστομέτρων, ας άναβαίνομεν μετά φορ-
τίου και μέ καμπύλας, ών ή άκτις κατέρχεται μέχρις 
60 μέτρων. 

Γνωρίζομεν, ότι ό σιδηρόδρομος ούτος, όστις μετέ-
φερεν 80 χιλ. τόννους κατά μίαν μόνην φοράν, ήτοι 
275 τόννους καθ' έκάστην, κατεσκευάσθη διά νά μετα-
φέρε 750 τόννους, ήτοι πλέον τών 220 χιλ. τόννων 
κατ' ετος. Τήν τελευταίαν ταύτην μεταφοράν θά έξε-
τέλει, έάν τά μεταλλουργεία ηδύναντο νά κατεργάζων-
ται τό ποσόν τοΰτο και έάν ή έλληνική κυβέρνησις, 
ύπό άξιοθρηνήτου λάθους ώθουμένη, δέν κατέστρεφεν ή 
δέν έξήντλει τήν μεταλλευτικήν ταύτην έπιχείρησιν. 

Άλλ' ο σιδηρόδρομος τοΰ Λαυρείου δέν έχει μήκος 
ή 9 μόνον χιλιομέτρων, διά τοΰτο ας λάβωμεν ύπ' ό-
ψει τόν τοΰ Mokta El-Hadit τόν μεταφέροντα τα 
μεταλλεύματα εις Βόνην (Bone). Αί κυριώτεραι τού-
του διαστάσεις είνε αί εξής. Πλάτος αύτοΰ 1 μ., μήκος 
33 χιλιόμετρα και μία μόνη όδός διασταυρώσεως 
(voie de croisement). 

Ή μέ πλήρες φορτίον κάθοδος άπό τοΰ υψομέτρου 
26 μέχρι τοϋ υψομέτρου 3 γίνεται μετά μεγίστης άνω-
φερείας μ. 0,0063, όπως ύπερβή κορυφογραμμήν τινα 
έχουσαν μικρόν ύψος, ή δέ άνοδος τών κενών οχημά-
των γίνεται έπί άνωφερείας μ. 0,0085 έπί μήκους 300 
μ. — Αί καμπύλαι έχουσιν ακτίνας ουχί μεγαλειτέρας 
τών 250 μ.— Έν συνόψει ό σιδηρόδρομος ούτος εγ-
κατεστάθη ύπό συνθήκας εύνοϊκάς, ώς ό τοϋ Festilliog, 
καί μετέφερε κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους 
τά εξής ποσά : 

Κατά τό 1873 επτά συρμοί καθ' έκάστην καί κατά 
πάσαν φοράν μέ ταχύτητα 17 χιλιομέτρων τήν ώραν 
καί με καθαοόν φορτίον 200 τόννων μετέφερε 409000 
τόννους μεταλλεύματος άπό Mokta είς Βόνην. Κατά 
τόν Μά'ίον τοΰ 1874, ότε εις έξ ημών έπεσκέφθη τήν 
άξιόλογον ταύτην γραμμήν, ό άριθμός τών συρμών 
καθ' έκάστην και κατά πάσαν φοράν ανήρχετο είς 8 
καί μετέφερον 450 τόννους. Κατά τό 1875 ή σημαν-
τικότης τών μεταφερθεισών ύλών ήτο περίπου ή αυτη 
με τήν τοϋ 1874, ό δέ δεξιός διευθυντής τής έπιχειρή-
σεως ταύτης έμηχανεύετο, ίνα τή βοήθεια δύο σταθ-
μών διασταυρώσεως (gares de croisemeilt) διπλα-
σιάση τήν μεταφοράν. Μή λησμονώμεν επίσης ότι οι 
καθ' έκάστην άνερχόμενοι 8 συρμοί έκ Βόνης είς Mokta 
αεταφέρουσι τά οχήματα κενά. 

Έάν ό σιδηρόδρομος ούτος είχε έργασίας κατά τε 
τήν άνοδον καί κάθοδον, έκαστος συρμός θά ήδύνατο 
μετά τών αύτών έν χρήσει μηχανών να μεταφέρη, 130 
έως 140 τόννους. 

Έν συνόψει ί σιδηρόδρομος ούτος με τήν ύπάρχου-
σαν ύπηρεσίαν, ώς αύτη σήμερον είνε διωργανωμένη 
καί μέ μίαν μόνον διασταύρωσιν έπί μήκους 33 χι-
λιομέτρων δύναται νά μεταφέρη, 756000 τόννους κατ' 
έτος. Μετά δέ δύο ή τριών διασταυρώσεων, βεβαίως 
ή μεταφορά θά ϋπερβή το έκατομμύριον. 

'Αλλά μή λησμονώμεν τάς διαφοράς τάς ύπαρχού-
σας μεταξύ τών σιδηροδρόμων τούτων καί τών εν Ελ-
λάδι κατασκευασθησομένων. Δι' 8 άναζητήσωμεν ποίος 
συντελεστής διορθώσεως πρέπει νά είσέλθη είς τούς 
πιομνημονευθέντας άριθμούς διά ν' άπαντήσωμεν είς τό 
εξής ζήτημα. Δοθείσης στενής γραμμής 33 χιλιομέ-
τρων μέ τάς κλίσεις, αΐτινες πιθανώτατα θά γείνωσιν 
άποδεκταί διά τούς Ελληνικούς σιδηροδρόμους, ποίας 
έργασίας δύναται νά έκτελέση ή γραμμή αύτη ; 

Ή πρώτη έπενεκτέα εκτωσις είνε ή αναγόμενη είς 
τόν έκτελεστήν τής χρησιμοποιήσεως τών οχημάτων 
τής γραμμής Mocta, ήτις είνε εξαιρετική και μεγί-
στη. Ό συντελεστής ούτος είνε τουτέστι έν όχημα, 
όπερ κενόν ζυγίζει 2Τ, φέρει πάντοτε τό πλήρες φορ-
τίον του έκ 51 ούτως, ώστε τό συρόμενον χρήσιμον φορ-
τίον είνε πάντοτε τά % τοϋ ακαθαρίστου φορτίου. 
Έπί κοινοϋ όμως σιδηροδρόμου τά πράγματα δέν έχου-
σιν ούτω. Βάρος άκαθάριστον μεταφεόμενον άνταπο-
κρίνεται είς βάρος χρήσιμον έπί τοσοϋτον κατώτερον, 
έφ' όσον 5 συντελεστής τής χρησιμοποιήσεως είνε ω-
σαύτως μικρός. Ούτω έπί τών στενών σιδηροδρόμων 
Νορβηγίας, ό μέσος όρος τών συντελεστών τής χρησι-
μοποιήσεως τών φορτηγών οχημάτων είνε ώστε 
φορτίον άκαθάριστον 7τ, όπερ ανταποκρίνεται εις 
5Τ είς τό" σιδηοόδρομον τοΰ Mocta, ανταποκρίνεται 
μό ον είς 7 tX^T | - j=3 t είς τούς Νορβηγικούς σιδηρο-
δρόμους. 

Έτέραν έκπτωσιν, ην πρέπει νά κάμωμεν, είνε ανα-
λόγως τών άκτίνων τών καμπύλων καί ίδίως τών κατά 
μήκος κλίσεων. Παραδεχόμεθα ότι αί μέγισται άνωφέ-
ρειαι τών Ελληνικών σιδηροδρόμων δέν θέλουσιν ύπερβή 

τά 15 χιλιοστόμετρα καί τοΰτο διότι φαίνεται ήμΐν 
ότι εύκόλως δυνάμεθα νά μή ύπερβώμεν τό όριον τοΰτο 
μ' όλας τάς άποτόμους άνωμαλίας, τάς όποιας παρου-
σιάζουσι συχνάκις αί Έλληνικαί άκταί. Έάν ή άντι-
στασις τών οχημάτων είς τήν έλξιν, έ εκεν τής τριβής 
τών άκραξονιων (fusees) έντός τής θήκης των έκτι-
μηθή είς 3 χιλιόγραμμα κατά τόννον καί είς ταύτην 
προσθέσωμεν τό πλεόνασμα τής άντιστάσεως τής οφει-
λομένης είς τάς καμπύλας, δύναται τις νά έκτιμήση είς 

ι 20 χιλιόγραμμα κατά τόννον τήν μεγίστην άιτίστα-
νιν ενόςσυρμοϋ συμπεριλαμβανομένης τής άτμαμάξης. 
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Έφαρμοζοντες τόν αριθμόν τούτον είς τάς μέ έξ συν-
εζευγμένους τροχούς άτμαμάξας τάς λειτουργούσας εί; 
τόν σιδηρόδρομον Λαυρείου καί έχοντες ύπ' οψει πρός 
τούτοις τόν συντελεστήν χρησιμοποιήσεως, τόν προη-
γουμένως παραδεχθέντα, εύρίσκομεν δι’ άπλοϋ τίνος 
ύπολογισμοΰ, ότι ή άτμάμαξα θά δύναται νά μεταφέρη 
καθ' έκάστην χρήσιμον βάρος 50τ. Με 6 δέ συρμούς 
καθ' έκάστην κατ' άμφοτέρας τάς φοράς ή ημερήσιος 
μεταφορά θέλει φθάσει είς 600Τ, ήτοι είς 200,000τ 

κατ' έτος. 
Αι προηγούμεναι παρατηρήσεις έφαρμόζονται διά 

γραμμήν δυναμένην νά παραβληθή πρός έκείνας τοΰ συμ-
πλέγματος τής Ελλάδος ύπό τήν εποψιν τών δυσχε-
ρειών, καί έξομοιουμένην πρός τήν τοΰ Mocta μόνον ώς 
πρός τό μήκος.—'Αλλ' ή έπέκτασις αύτής είς 200 χι-
λιόμετρα καί ή συχνή μεταβολή τής κατά μήκος τομής 
οποίαν έπίδρασεν δύναται νά εχη, ώς πρός τήν σημαντι-
κότητατής μεταφοράς ; Δεν δυνάμεθα κάλλιον ν' άπαν-
τησωμεν είς τό ζήτημα τοΰτο ειμή αναζητούντες γραμ.-
μήν τινα έκμεταλλευομένην καί ευρισκομένην περίπου 
υπό τάς αύτάς συνθήκας, ύφ' άς θά ευρίσκεται μία τών 
κυριωτέρων γραμμών τής Ελλάδος π.χ. ή γραμμή Πει-
ραιώς—Λαμίας. Σιδηρόδρομος τοιοϋτος ευρίσκεται έν 
Σκανδιναυία, είνε δέ ό Drammen-Randsfiord. 

Τό πλάτος τής οδοϋ είνε 1,06 μ. αί μέγισται άνω-
φέρειαι 17 χιλιοστόμετρα καί αί καμπύλαι άκτΐνος 
280 μ. Ύπό τοιαύτας περίπου συνθήκας θά κατασκευα-
σθώσιν αί γραμμαί τής Ελλάδος.—Τό ύψος, οπερ άνέρ-
χετα ι , Σκανδιναβικός σιδηρόδρομος, είνε 198 μέτρα, 
ένώ τό τοϋ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου είνε μόλις 40 μ. Οί 
δε αυχένες (cols), δι' ών θέλει διέλθει ή γραμμή Πει-
ραιώς— Λαμίας ευρίσκονται εις έτι μικρότερον υψος 
Τέλος παρατηρητέον ότι αί διακοπαί τής λειτουργίας 
τοΰ Σκανδιναυϊκοΰ σιδιροδρόμου ύπό τών χιόνων, αί 
συμβαίνουσαι έν τή όμιχλώδει Νορβηγία δέν είνε επί-
φοβοι διά όδόν σιδηρόστρωτον, ήτις, ύπό τόν καυστικόν 
ήλιον των Αθηνών καί τής Κορίνθου, διασχίζει τάς 
ένδοξους ταύτας άκτάς, ένθα ή αιώνιος ώραιότης τών 
ήμιερειπωμένων ναών δεικνύει είς τούς συγχρόνους τήν 
έκλείψασαν λαμπρότητα τής αρχαίας Ελλάδος. 

Οθεν δέν δύναται τις νά φοβηθή δτι σφάλλει συγ-
κρίνων τά 118Χ,3 τά έν έκμεταλλεύσει κατά τό 1891, 
τής γραμμής Drammen—Randsfiord καί τής δια-
κλαδώσεως Kingsberg ποός τούς σιδηροδρόμους, οΐτι-
νες ήμέραν τινά θά έξυπηρετώσι τήν συγκοινωνίαν τής 
Ελλάδος. Τό ύψος τών αύχένων, δι' ών διέρχεται ό σι-
δηρόδρομος Πειραιώς — Λαμίας είνε κατά πολύ άνώτε-
ρον τών 40 μ. Αί κλίσεις αί γενόμεναι άποδεκταί διά 

1 Σ. Μ. Το ϋψος τοϋ Ίσθμοϋ τής Κορίνθου εινε περί τά 
70 μ. 

τούς Ελληνικούς σιδηροδρόμους είνε 25 χιλιοστόμε-
τρα και έξαιρετικώς 30. 

Ίδωμεν τί έργασίας κάμνει και τί δύναται νά κάμη 
ή Νορβηγική γραμμή. Κατά τόν κ. LavOine' τό 
έτος 1871 έδωκε τά εξής αποτελέσματα. 

Εμπορεύματα μεταφερθέντα τόννοι 41834 
Μέση διαδρομή μεταφοράς τοΰ τόννου χιλ. 56 
Έπιβάται. Άτομα 170638 
Μέση διαδρομή έπιβάτου. χιλ. 25 

Οί καθ' έκάστην συρμοί δέν είνε κατά γενικόν κα-
νόνα πλείονες τών τριών καθ' έκάστην φοράν, πλην 
τών Κυριακών καί εορτών, όπότε ό άριθμός τών συρ-
μών είνε ανώτερος. 

Είς τήν γραμμήν Christiania-Drammen ό άριθ-
μός τών συρμών είνε 7. Ή δύναμις τών άτμαμαξών ά-
τελώς σημειοΰται διά μόνον τοϋ βάρους αύτών περιορ-
τισμένων (μεταξύ 1 1Τ καί 1 7Τ καί διά τοϋ βάρους τής 
προσφύσεως (poids adherent) (8Τ μέχρι 13Τ) άλλ' 
έν τινι λόγω έκφωνηθέντι έν Χριστιανία κατά τά έγ-
καίνια γραμμής τινος ύπό τού κ. Pihl δευθυντοΰ τών 
Νορβηγικών σιδηροδρόμων εύρίσκομεν πληροφορίας τι-
νάς συμπληρούσας τάς ανωτέρω ένδείζεις, δηλ. ότι είς 
τάς έν λόγω γραμμάς τό βάρος τών μετά τεσσάρων 
συνεζευγμένων τροχών άτμαμαξών είνε 16Τ καί τό τής 
προσφύσεως 12Τ. 

"Οθεν έπί γραμμής μήκους πλέον τών 100 χιλιομέ-
τρων, μέ τρεις συρμούς καθ' έκάστην καί καθ' έκάστην 
φοράν καί με άτμαμάξας έχούσας πρόσφυσιν (adhere-
nce) 12Τ μετέφερον 41834Τ καί 170638 έπιβάτας 
κατά τήν διάρκειαν ένός έτους.—Τί άράγε δύνανται νά 
μεταφέρωσι μέ 7 συρμούς καθ' έκάστην καί μέ άτ-
μαμάξας όμοίας πρός έκείνας τών Εργαστηρίων Λαυ-
ρείου έχούσας βάρος προσφύσεως 2 1 Τ;—Ό υπολογισμός 
είνε εύκολος. Λαμβάνοντες, ώς μέγιστα, τούς προμνη-
μονευθέντας άριθμούς, φθάνομεν άνευ νυκτερινής υπηρε-
σίας είς μεταφοράν 180000Τ καί 700000 έπιβατών. 
—Άλλ' έξετάζοντες κατά βάθος τά πράγματα δυνά-
μεθα ν' αύξήσωμεν ετι πλέον τά μέγιστα ταϋτα 
ποσά. 

Τί έμποδίζει τήν αύξησιν τών έργασιών γραμμής 
τίνος δοθέντος τού πλάτους αύτής; Τό μόνον έμπόδιον 
είνε ή άδυναμία, είς ήν ευρισκόμεθα τοΰ νά κατασκευά-
σωμεν άτμαμάξας αρκούντως ίσχυράς ένεκεν τοΰ διά 
τάς έστίας διατιθεμένου μικροϋ χώρου καί ένεκεν τής 
αδυναμίας είς ήν ευρισκόμεθα του· νά δώσωμεν είς ταύτας 
μεγάλην έφέδρασιν (empatement). Έν τούτοις ούδέν 
προσκομμα υπάρχει νά θέσωμεν τά οχήματα (vehicu-
les), καί τά μεταφερτέα φορτία κατά μήκος καί ούτω 

1 Chemins de fer de Suede et de Norvege. 
2 Chemins de fer ou absence de chemins de fer. 

Fairlie. Paris 1872. 



ν'άναπληρώσωμεν παν óτι το περiωρισμένον πλάτος τών 
οχημάτων δέν έπιτρέπει. Έτι πλέον, έπειδή γνωστόν 
είνε óτι ό διαθέσιμος εσωτερικός χώρος τών οχημάτων 
χρησιμοποιείται κάλλιον είς τά στενά όχήματα η είς 
τά ευρέα, ημπορεί τις μάλιστα νά ίσχυρισθή οτι ή στε-
νή όδός δύναται ν' άναπτύξη έργασίαν (trafic) μείζονα 
ή ή ευρεία Είς τό συμπέρασμα δέ τοΰτο φθάνομεν 
μή στηριζόμενοι είς ύπερμέτρως μακρούς συμούς, ών ό 
σχηματισμός αποβαίνει ανέφικτος ένεκεν της περιωρι-
σμένης δυνάμεως τών άτμαμαξών. 

Άλλά μέχρι τίνος σημείου δυνάμεθα νά παρακαμ-
ψωμεν τήν δυσχέρειαν τήν προερχομένην έκ τής κινη-
τηρίου μηχανής; Τό σύστημα τών Αμερικανικών οχη-
μάτων τό έφαρμοσθέν είς τάς άτμαμάξας Fairlie, 
όπερ συνίσταται είς τήν άντικατάστασιν τών δύο συνή-
θων κυλίνδρων διά τεσσάρων άτμοκυλίνδρων (cylindres 
moteurs) έδραζομένων έπϊ δύο αρθρωτών φορείων 
(trucks articules) είνε αληθώς ή έντελεστέρα λύσις 
τοΰ προβλήματος τής στενής όδοΰ υπό τήν εποψιν τής 
κινητηρίου μηχανής. Έπϊ τών σιδηροδρόμων τής Qu-
eensland (Αυστραλία) τών εχόντων πλάτος 1 μ.067 
μεταχειρίζονται άτμαμάξα; βάρους 38τ έκ δύο φο-
ρείων, έκαστον τών όποιων εχει 6 τροχούς. Αί άτμάμα-
ξαι αύται δύνανται ν' άναπτύξωσιν έπϊ τών σιδηρο-
τροχιών έλξιν (force de traction) 4500 χιλιογράμ-
μων. Ή δύναμις τής άτμαμάξης ταύτης πρός τήν τής 
άτμαμάξης τοϋ Λαυρείου είνε ώς 5 πρός 4. 

Αί ανωτέρω έκτεθεισαι παρατηρήσεις άποδεικνύου-
σιν οτι οί στενοί σιδηρόδρομοι είνε ίκανοϊ ν' άνταποκρι-
θώσιν είς πιθανήν αύξησιν τών έργασιών γραμμής τίνος 
καϊ οτι τό τοιούτον πρέπει νά μας ένθαρρύνη, όπως ά-
πορρίψωμεν διά τήν Ελλάδα τούς ευρείς σιδηροδρό-
μους και παραδεχθώμεν τούς στενούς. Αί ανωτέρω πα-
ρατηρήσεις δυνατόν νά φανώσιν ολίγον χρήσιμοι είςτους 
παρακολουθοϋντας τήν πρό δεκαετίας κατασκευήν τών 
σιδηροδρόμων κατ αμφότερα τά ημισφαίρια.Άλλ' όταν 
τις έξετάση τούς έν τή άρχή τοΰ Κεφαλαίου τούτου πα-
ρατεθέντες άριθμούς, όταν τις παρατηρήση τήν Γαλλίαν 
είσερχομένην τόσον άποφασιστικώς έν τή όδώ ταύτη, 
όταν τέλος παρατηρήση τις τήν επικρατούσαν όμόθυ-
μον γνώμην τών μάλλον αρμοδίων μηχανικών, οΐοί είσιν 
οί κ. κ. Flachat, Couche, Nordling, Bowes, 
Fowler, Pill κτλ. ευρίσκεται πρό γεγονότος, όπερ 
χρησιμεύει ώς δίδαγμα δι' άπαντα;. 

Άλλως τε εύκταίον θά ήτο, δι' αϋτό τό καλόν τής 
Ελλάδος, έάν τό σύμπλεγμα τό νϋν κατασκευασθησό-
μενον μέ στενήν ίδόν άπέβαινεν ανεπαρκές μετά 20 ή 

I Το αποτέλεσμα τοΰτο, παράδοςον κατά τό φαινόμενον, 
στηρίζεται είς το άδιαφ ιλονεικητον σήμερον γεγονός, οτι ο-
χημά τι κατά γενικόν κανόνα φέρει έλάχιστον μέρος τοϋ βά-
ρους, δπερ δύναται νά περιλάβγ\. 

30 έτη. Έν τοιαύτη, περιπτώσει ή σιδηροδρομική έπι-
χείρησις θά ηύδοκίμει καί θα ήδύνατο ευκόλως νά με-
τασχηματισθή καί μεγεθυνθή διά τών αποκτηθέντων 
κερδών φρονίμως κεφαλοποιουμένων.—Άλλά καί τοι-
αύτην τροπήν ακόμη έάν έλάμβανον τά πράγματα, 
λογικόν θά ήτο ή κατασκευή τοϋ νέου συμπλέγματος 
νά έγίνετο μέ στενήν όδόν, όπερ έκ βαθείας πεποιθή-
σεως συνεβουλεύσαμεν. 

* 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Έφαρμογή έπί τοΰ συμπλέγματος τών 
κατασκευαστέων έν Έλλάδι στενών σι-

δηροδρομων. 
Άπεδείξαμεν, οτι ή παραδοχή τής στενής όδοϋ έν 

Ελλάδι άφ' ενός μέν θέλει σπουδαίως μειώσει τάς 
δαπάνας τής κατασκευής, άφ' ετέρου δ' οτι αί τοιαύ-
ται γραμμαί έπαρκοϋσιν είς πάσας τάς άνάγκας τοϋ 
τόπου τάς τε παρούσας καί μέλλουσας. Υπολείπεται 
νά έξετάσωμεν όποιαι θά είνε αί θυσίαι, είς ά, θέλει ΰ-
ποβληθή τό Κράτος διά τήν κατασκευήν τοιούτου συμ-
πλέγματος. 

Ώς καί έν τώ πέμπτω κεφαλαίω ειπομεν, δέν δυ-
νάμεθα ν' άναχωρήσωμεν έκ τής υποθέσεως ότι το 
Κράτος θέλει δώσει είς τήν άνάδοχον Έταιρείαν έπιχο-
ρήγησίν τινα. Άς παραδεχθώμεν ό,τι ή έπιχορήγησις 
αύτη θά είνε τό ήμισυ τής δαπάνης τής κατασκευής, 
ήτοι 51000 φρ. κατά χιλιόμετρα είς στρογγύλους α-
ριθμούς. 

Ήδυνάμεθα ν' άναχωρήσωμεν έκ τής ύποθέσεως τής 
γενομένης έν τώ Α'. Κεφαλαίω καί νά παραδεχθώμεν 
ότι είς τό τέλος τής πρώτης δεκαετίας ή άκαθάριστος 
χιλιομετρική πρόσοδος θέλει φθάσει είς 16000 φρ. διότι 
καϊ τά εξυπηρετούμενα συμφέροντα είνε τά αυτά καί 
αί συνθήκαι τής εκμεταλλεύσεως διαφέρουσιν ουσιωδώς. 
Άλλ' επειδή έπιθυμοϋμεν νά μήν έγερθή άμφισβήτησις 
θέλομεν λάβει είς έκάστην περίπτωσιν τούς άριθμούς τούς 
μάλλον δυσμενείς διά τό θέμα μας, δι' 8 καί παραδε-
χύμεθα ό,τι ή άκαθάριστος αυτη πρόσοδος θέλει ανέλθει 
μόνον είς 10000 φρ. ποσόν έλάχιστον, ένώ ή πρόσο-
δος τών 160θ0 φρ. είνε άναμφισβητήτοις τό μέγιστον. 
Τέλος κατά τόν αυτόν τρόπον σκεπτόμενοι άς παρα-
δεχθώμεν δτι ή καθαρά πρόσοδος τοϋ πρώτου έτους θά 
είνε 1500 φρ. Ποία είνε ή αναλογία τών εξόδων τής 
έκμεταλλεύσεως; κτηθεισα πειρα είς όμοιους σιδηροδρό-
μουςείνε ό ακριβέστεροςόδηγός. Έπϊ τών σιδηροδρό-
μων τής Σουηδίας καϊ Νορβηγίας ή αναλογία τής χι-
λιομετρικής δαπάνης πρός τήν άκαθάριστον πρόσοδον 
ήτο γενικώς λίαν μεταβλητή κατά τό 1871 καί τόσω 
μάλλον μικρά, όσω ή καθαρά πρόσοδος ήτο μικροτέρα. 
Αί στεναί γραμμαί, τών όποιων ή πρόσοδος προσεγγίζει 

έπί μάλλον πρός τήν παρ' ήμών παραδεχθεισαν, είσίν 
αί έν τώ κατωτέρω πίνακι σημειούμεναι1 : 

Ενδειξις τών γραμμών Μήκος 
'Ακαθάρι-
στος χιλιο-
μετρική 
πρόσοδος 

Όλική 
δαπάνη 

έκμεταλ -
λευσεως 

χιλ. 
11,8 

122.0 

φρ. 
10662 
20170 

φρ. 
5155 
11028 

93.0 5260 2645 ό 

118,50 3644 2487 6 

σοδον 

Hudikswall (Suede 
ChristianiaEissvald 

(Novege) 
Uddeval herlyunga 

(Suede) 
Drammen Rands -

ford (Norvege) 
Παραδεχόμενοι τήν άναλογίαν 60 °/o διά τάς γραμ-

μάς τής Έλλάδος, ών ή πρόσοδος θά είνε περίπου 10000 
φρ. κατά χιλιόμετρον ίστάμεθα έντός όρίων λίαν πα-
ραδεκτών. Ύπό τούς όρους τούτους ή καθαρά πρόσοδος 
τοϋ 10ου έτους θά είνε 10,000—0,60 Χ 10000=4000 
φράγκα. 

Αί ανάδοχοι Έταιρείαι οφείλουσι νά καταβάλλωσι 
, 

δια την κατασκευήν τών γραμμών τό ποσόν τών 51, 
000 φρ. κατά χιλιόμετρον όπερ πρός 7 °/ο άπαιτεί 
τόκον 3570 φρ. ('). Ίνα δέ αί Έταιρείαι μή υφίσταν-
ται ζημίαν, δέον ή εκμετάλλευσις νά δίδη πρόσοδον 
καθαράν άνωτέραν τοϋ ποσοϋ τούτου. Τό αποτέλεσμα 
τοϋτο δέν θέλει έπιτευχθή κατά τό πρώτον ετος τής 
έκμεταλλεύσεως, άλλά κατά τό 9ον, ώς τοϋτο δείκνυται 
έν τω κατωτέρω πίνακι 

Ιον έτο; 1500 φρ. άντί 3570.Έλλειμμα 2070 
2ον » 1777 » » » » 1798. 
3ον » 2054 » » » » 1516. 
4ον » 2331 » » » » 1239. 
5ον β 2609 » » » » 961. 
6ον » 2887 » » » » 683. 
7ον > 3165 » » » » 405. 
8ον » 3442 » » » » 128. 
9ον » 3720 » » » Κέρδος 150. 

ΙΟον > 4000 » » » » 430. 
Τό έλλειμμα τών 8 πρώτων έτών θ' άνέρχηται έν 

όλω εις 7192 φρ. ατινα δίδουσιν έτήσιον τόκον 625 φρ. 
Ό αριθμός ούτος είνε ώς έγγιστα ίσος πρός τόν αριθ-
μόν 430 φρ. όστις παριστά τό κατά χιλιόμετρον έτή-
σιον καθαρόν κέρδος, . 

Συνεπώς κατά τήν παραδεχθεισαν ύπόθεσιν, ή εκμε-
τάλλευσις δεν θά είνε επιζήμιος διά τόν άνάδοχον. 

Είνε σχεδόν βέβαιον ότι οι Εύρωπαϊοι δέν θέλουσι 
διαθέσει τό χρήμά των είς έπιχείρησιν τοιαύτην, οία 
ή κατασκευή τών σιδηροδρόμων τής Έλλάδος, έάν τό 
Κράτος δέν έγγυηθή έλάχιστόν τινα τόκον. 

Ό όρος ούτος είνε άναγκαιος έν Γαλλία διά τήν 
κατασκευήν τών γραμμών τοϋ νέου συμπλέγματος, οθεν 
ουδόλως παράδοξον, έάν τό τοιούτον άπαΐτήται άπό 
τήν Έλληνικήν Κυβέρνησιν. — Εϊδομεν ότι τό Κράτος 
ένεκεν τής έγγυήσεως δεν διατρέχει τόν κίνδυνον νά 
υποστή θυσίαν τινά, έάν αί παραχωρηθησόμεναι γραμ-
μαί γίνωσιν μέ πλάτος 1. μ. Έγγυούμενον δέ, ουδέν 
άλλο πράττει ή νά χορηγήση τήν πίστιν του είς έπι-
χείρισιν έξόχως έθνικήν τήν όποίαν τό συμφέρον καί τό 
καθήκον αύτοϋ ύποχρεοϋσι νά υποστήριξη. 

Όθεν, ή μόνη πραγματική θυσία είς ην οφείλει νά 
υποβληθη, είνε ή έπιχορήγησις ήτιςύπό τάς μάλλον 
δυσμενεις περιστάσεις δέν δύναται νά είνε άνωτέρα 
τών 60000 φρ. κατά χιλιόμετρον. Φρονοϋμεν ότι ή θυ-
σία αύτη δέν έχει τι, τό δυσανάλογον πρός τήν οίκο-
νομικήν κατάστασιν τοϋ τόπου καϊ απέναντι τών με-
γάλων συμφερόντων ατινα έξυπηρετοϋσιν οί σιδηρόδρο-
δρομοι. 

Ή Ελληνική Κυβέρνησις ακολουθούσα τήν παρ'ήμών 
υποδειχθεισαν όδόν θέλει βεβαίως πράξει έργον καλόν 
καί φρόνιμον. Αι όδοί είνε τό καλλίτερον μέσον διά τήν 
άνάπτυξιν τής γεωργίας καί τή; βιομηχανία; καί ύπό 
τήν έποψιν ταύτην πρέπει νά τάς πολλαπλασιάζωμεν. 

Πλήν, ώς είπε μηχανικός τις ουτινος σήμερον τό όνο-
μα άποτελει αύθεντίαν έν τοις σιδηροδρομικοις ζητή-
μασι, έργον φρονίμου Κυβερνήσεως, είνε ίνα αί γιγνό-
μεναι θυσία είσιν ανάλογοι πρός τά προσδοκόμενα απο-
τελέσματα καϊ δέν πρέπει νά δαπανώμεν 2 διά νά είσ-
πράξωμεν 1 

Οταν είς Κράτος Εϋρωπαΐκόν οίον τό Έλληνικόν 
πρόκειται νά δημιουργηθη πλήρες σιδηροδρομικόν σύμπ-
λεγμα, έννοει τις ότι οί νεωτερισμοί δέον νά γίνονται 
δεκτοί μετά πλείστης προσοχής. Άλλά ευτυχώς δέν ευ-
ρισκόμεθα είς τήν περίπτωσιν ταύτην, διότι οί στενοί 
σιδηρόδρομοι έδοκιμάσθησαν ήδη καί υπό τάς μάλλον 
ποικίλας περιστάσεις ετυχον τής κυρώσεως τής πείρας. 

Ή Ελλάς άποδεχομένη τούτους δύναται νά έπωφε-
ληθη τών κατά τούς τελευταίους χρόνους γενομένων έν 
Ευρώπη καϊ Αμερική πειραμάτων καί νά βαδίση μετ' 
άσφαλείας· Η Κυβέρνησις ήτις ήθελε υποστήριξη καί 
παραδεχθή τήν λύσιν ταύτην, τήν μόνην πρακτικήν καί 
δυνατήν, δύναται ταχέως νά επανόρθωση τήν μεγάλην 
ζημίαν τήν προξενηθεισαν είς τήν άνάπτυξιν τοϋ πλού-
του τής Ελλάδος ένεκεν τής ανεπαρκείας τών σημερι-
νών μέσοιν τής συγκοινωνίας. 

1 Extrait de L’uvrage de Μ. Lavoine, deja cite. 
(') Σημ. μετάφρ. Ό τόκος τών 7 ·/„ φαίνεται ήμϊν σήμε-

ρον υπέρογκος. 

1 Memoires sur la construction et l’exploitation 
des chemins de fer Franco Suisse par M. Ruclle 
Ingenieur des Ponts et Chaussees. 
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ΥΠΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 

Μηχανικού και καθηγητου τοϋ Πολυτεχνείου. 

(Συνέχεια όρα φυλλάδιον 41) 

θεωρώ περιττόν να αναφέρω αλλα παρα-
δείγματα, τοΰτο μόνον δύναμαι νά προσθέσω 

ότι αί μηχαναί, αϊτινες έχρησίμευσαν πρός 
αποξήρανσιν τής λίμνης τού Harlain και αί-

τινες έγκατεστάθησαν κατά τό 1853, μόλις κα-
τηνάλισκον 2χιλ καθ' ϊππον και ώραν. 

Βλέπομεν λοιπόν οποία διαφορά ύπάρχει είς 
την παροΰσαν περίπτωσιν, ήτις έπιβαρύνει 
κατά πολύ τά έξοδα της έκμεταλλεύσεως και 
ήτις προέρχεται, ώς θά ίδωμεν, έξ ανεπαρκείας 
της αντλίας και της κακής κατασκευής τής 
άτμομηχανης, έπομένως ή μηχανή φθείρεται 
ταχέως, ή λειτουργία αύτης δέν είνε κανονική, 
τέλος δέ καί φόβος δυστυχημάτων ύπάρχει. 

"Ελθωμεν ηδη είς τό δεύτερον μέρος· της 
μελέτης ταύτης κα ι «σπουδάσωμεν τά α ίτ ια 
τής μεγάλης ταύτης καταναλώσεως. Τά 
αίτια ταϋτα δύνανται νά διαιρεθώσιν είς 4 κα-
τηγορίας. 

1ον Τό σύστημα τού συνόλου της μηχανης 
είνε τό άρχικόν Worthington άνευ ούδεμιας 
τελειοποιήσεως αύτού, δηλ. άνευ έμβόλων ρυ-
θμίσεως τού έργου κατά την διάρκειαν διπλής 
διαδρομής (pis ons compensateurs), ούτε κυ-
λινδρικών άτμοσυρτών πρός μεταβολήν τής 
έκτονώσεως (tiroirs de detente), ώς γνωστόν 
δέ, άλλη είνε ή χρησιςτών μηχανών Worthin-
gton, ή είς προσωρινάς άνυψώσεις σταθερας 
ποσότητος ύδατος καί όχι είς περιπτώσεις, ώς 
ή παρούσα. 

2ον Ανεπάρκεια τής άντλίας, έξ ου και κα-
κή λειτουργία αύτής και έπομένως, άπώλεια 
σημαντικές ποσότητος έργου. 

3ον Κακη κατασκευή της άτμομηχανης, κα-
τασκευή ήτις δέν τηρεί ούδένα τών όρων τής 
έπιστήμης. έξ ού μεγάλη κατανάλωσις άτμοϋ 

40ν Σφάλματα έγκαταστάσεως, δυνάμενα εύ-
κόλως νά διορθωθώσι. 

Ούδέν έχοντες νά προσθέσωμεν έπι τής πρώ-
της τών τεσσάρων τούτων αιτιών, θά άσχο-
ληθώμεν διαδοχικώς περί τών τριών άλλων. 

Σπουδή της άντλίας. — Ή άντλία είνε δι-
πλή, διπλού άποτελέσματος, διαδρομής 0 , 3 0 
καί διαμέτρου 0, * 30. Αί διαστάσεις αύται είν 

πολύ μικραί, έξ ού άνεπάρκεια της άντλίας, 
δπως δώση τάς άναγκαίας παροχάς μέ ταχύ-
τητα μή ύπερβαίνουσαν τούς 40 εμβολισμούς 
είς ό πρώτον λεπτόν, οΰς δέν ύπερβαίνουσιν 
αί καλαί Worthington, ή τούς 30, ους δέν 
υπερβαίνουσί ποτε αί συνήθεις άτμαντλίαι. 

Πράγματι εινε άποδεδειγμένον πλέον θεωρη-
τικώς και πρακτικώς,ότι ό άριθμός τών έμβολι-
σμών δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τούς 30 είς τό 
πρώτον λεπτόν,περιλαμβάνεται δέ είς τάς περισ-
σοτέρας έγκαταστάσεις μεταξύ 20 και 30. Και 
είς την μηχανήν Ν. Φαλήρου έδωκα 38 έμβολι-
σμούς—συνήθως δέ εργάζεται και μέ περισσο-
τέρους—και άπέστειλα 45 λίτ. είς τό δευτερόλε-
πτον, 60 δέ εμβολισμούς κατά τήν έργασίαν δι' 
Υδραίϊκα, όπότε ή παροχή ήτο 72 λίτ. 

Έάν δ' ή μηχανή άπέστελλε τό μέγιστον τής 
παροχής, δηλ. 83 λίτ. ώς άναφέρεται είς τα έγ-
γραφα της άγοράς αύτης, ή ταχύτης τών έμ-
βόλων θά ήτο * ,6 , και έπειδή ή διαδρομή 
ίσοϋται πρός ,30 έπεται, ότι ό άριθμός τών 
έμβολισμών θά ήτο 69 είς τό πρώτον λεπτόν, 
όστις άπέχει πολύ τού άριθμού 30, όν παραδέ-

χονται σήμερον είς τάς συνήθεις άτμαντλίας. 
Οί λόγο ι , ενεκα τών οποίων ό μέγας ά-

ριθμός των εμβολισμών παράγει απώλειας 
έργου, εξ ου κα ι άνάλογον κατανάλωσιν 
γαιανθράκων, είνε πολλαπλοί . Καί πρώ-
τον, όταν ή ταχύτης τού έμβόλου αύξάνη, ή 
τριβη τού ύδατος αύξάνει επίσης, άφ' ετέρου 
τό ύδωρ κατά τήν άπορρόφησιν και άπωσιν 
διέρχεται διά μέσου τών βαλβίδων· έπομένως, 
τοϋ άριθμού τών εμβολισμών αύξανομένου, και 
αί δίοδοι αύται γίνονται συχνότεροι, έξ ου με-
γαλειτέρα άπώλεια έργου· έπίσης παράγονται 
κρούσεις συχναι τών βαλβίδων, κατά τό κλεί-
σιμον και άνοιγμα αύτών, έξ ού νέα άπώλεια 
έργου. 'Ακολούθως έχομεν τήν τριβήν τών κι-
νητών μερών της άντλίας έπι τών άκινήτων, 
ήτις αύξάνει μετά της ταχύτητος, έξ ού άκόμη 
άπώλεια έργου. Έξ άλλου, τό έμβολον κατά 
τήν άπορρόφησιν έλκει τό ύδωρ όπισθεν αύ-
τού, όταν δέ έπιστρέφη, όπως τό ώθήση, τό 
ύδωρ τούτο έχει ήδη κεκτημένην ταχύτητα 
κατά τήν διεύθυσιν τής κινήσεως τοϋ έμβόλου, 
όπως δέ άλλάξη διεύθυνση- άποτόμως, θά πα-

ραχθη κροϋσίς τις τοϋ έμβόλου έπ' αύτοι, έξ 
ού άπώλεια έργου. Αί κρούσεις δ' αύται πολ-
λαπλασιάζονται, όταν ό άριθμός τών έμβο-
λισμών αύξάνη, άρα και ή άπώλεια έργου 
αύξάνει άναλόγως. Τέλος ένεκα τοϋ μεγάλου 
εάριθμοϋ τών έμβολισμών συμβαίνει συχνά τό 
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ύδωρ νά μή δύναται νά άκολουθή τό έμβολον, 
όπότε παράγεται κενόν μεταξύ τοϋ έμβόλου 
καί τής άπορροφωμένης στήλης ύδατος, κατά 
τήν έπιστροφήν δ' αύτού τό έμβολον συναντα 
έκ νέου τήν στήλην ύδατος καί κρούει έπ' αύ-
τής μετά μεγάλης όρμής, έξ ού άπώλεια έργου 
σημαντική, πολλάκις δέ συμβαίνει ένεκα τοϋ 
μεγάλου σχετικώς ύψους της άπορροφήσεως 
(61*) καί τής μεγάλης ταχύτητος, ή στήλη ύ-
δατος έντός τοϋ σωλήνος της άπορροφήσεως, 
νά τέμνηται, άκολούθως δέ τά δύο τεμάχια ύ-
δατος ένούμενα συγκρούονται μεταξύ των, 
δηλ. παράγονται κρούσεις ΰδραυλικαί, άς κα-
λοϋσι coups de beliers, έξ ού πάλιν άπώλεια 
έργου παράγεται· τό φαινόμενον τούτο παράγε-
ται, όταν ό άριθμός τών έμβολισμών ύπερβαί-
νη τούς 40 είς τό πρώτον λεπτόν, ώς παρετή-
ρησα ότι συνέβαινε συχνότερον κατά τήν έρ-
γασίαν δι' Ύδραίΐκα. 

Πάσαι αί άπώλειαι αύται αύξάνουσι μετά της 
ταχύτητος, διότι είνε ανάλογοι αύτής, τό τοι-
ούτον δέ παρατηρείται άμέσως έκ τής αύξή-
σεως τής καυσίμου ύλης, ήτις κατά τήν έργα΄-
σίαν διά Καστέλλαν είνε 2χιλ 70 μέ 38 έμβολι-
σμούς, κατά δέ τήν έργασίαν δι' Ύδραίΐκα άνέρ-
χεται είς 4χιλ, 1 μέ 60 έμβολισμούς. Ή αύξησις 
αύτη όφείλεται έν μέρει μέν είς τήν αύξησιν τοϋ 
άριθμού τών έμβολισμών, ώς έπί τό πλείστον 
δέ, είς την έπιδείνωσιν τών έλαττωαάτων της 
άτμομηχανης ένεκα της έλαττώσεως τοϋ κινη-
τηρίου αύτής έργου καί τήν έλλειψιν παντός 
μέσου ρυθμίσεως τοϋ έργου αύτης. 

Είς τήν περίπτωσιν μεγάλων παροχών, ώς 
συμβαίνει διά τόν Πειραια, είνε προτιμότερον 
νά λαμβάνω μεν πολλάς άντλίας μικράς διαδρο-
μής, όπότε ή αύξησις τοϋ άριθμού τών άν-
τλιών συντελεί είς τίιν μεγαλειτέραν ρύθμισιν 
της ταχύτητος τής ροής τοϋ ύδατος, ώς καί 
τών πιέσεων έντός τών σωλήνων. 

Σπουδή της ατμομηχανής. — Τά μάλλον 
έν χρήσει συστήματα άτμομηχανής, είς τήν 
περίπτωσιν τών άνυψωτικών μηχανών, είνε τά 
συστήματα «Compound καί a triple expension». 
Ή άτμομηχανή «Compound» συνίσταται έκ δύο 
άτμοκυλίνδρων καί έκ διαμέσου άτμοδοχείου. 
Πρός άποφυγήν μεγάλης καταναλώσεως καυσί-
μου ύλης πρέπει νά έλαττώνωμεν όσον τό δυνα-
τόν τά έπιβλαβή διαστήματα (espaces nuisibles) 
τής μηχανής, ώς καί τήν έσωτερικήν έπιφά-
νειαν τών άτμοκυλίνδρων. Πρός τούτο πρέπει 
ή διαδρομή τοϋ κυλίνδρου νά είνε μεγάλη σχε-

τικώς πρός τήν διάμετρον (ή καλλίτερα άναλο-
γία εινε δύο πρός έν, δηλ. ή διαδρομή διπλα-
σία τής διαμέτρου)· 

Ή διανομή τοϋ άτμού δέον νά γίνηται δι' 
obturateurs Corliss καί όχι δι' άπλών άτμοσυρ-
τών. Τέλος ή έκτόνωσις (detente) τοϋ άτμού 
πρέπει νά είνε μεγάλη (είς τήν περίπτωσιν της 
μηχανης Compound,ό συμφερώτερος λόγος τοϋ 
τελικού όγκου τοΰ άτμού πρός τόν άρχικόν πε-
ριλαμβάνεται μεταξύ 8 καί 10, δηλαδή, ότι ό 
βαθμός τής έκτονώσεως πρέπει νά περιλαμβα-
νηται μεταξύ '/„ καί '/1η. 

Είς τήν μηχανήν όμως τοϋ Φαλήρου ούδείς 
τών άνω όρων τηρείται.—Καί πρώτον μέν όσον 
άφορα εις τό ζήτημα τής ατμομηχανής,αύ-
τη είνε συστήματος Woolf καί όχι Compound, 
ώς άναφέρεται είς τά έγγραφα της άγοράς. 

Πράγματι ή μηχανή Compound συνίσταται 
έκ δύο άτμοκυλίνδρων, μεταξύ τών οποίων ύ-
πάρχει άτμοδοχείον. Ό άτμός εισέρχεται έντός 
τοϋ πρώτου καί μικροτέρου κυλίνδρου (ΰψη-
λης πιέσεως) κατά τήν διάρκειαν μέρους της 
διαδρομής τοϋ έμβόλου αύτού, καί έκτονοϋνται 
καθ' όλον τό άλλο μήκος αύτής, άκολούθως, 
μετά τήν έξοδόν του έκ τοϋ κυλίνδρου τούτου, 
εισχωρεί έντός τοϋ άτμοδοχείου, όπου ή έκτό-
νωσις αύτού έξακολουθεΐ, τέλος εισχωρεί έν· 
τός τοϋ μεγάλου άτμοκυλίνδρου (χαμηλής πιέ-
σεως), όπου ή έκτόνωσις αύτού έξακολουθεΐ 
καθ' όλον τό μήκος τής διαδρομής τοϋ έμβό-
λου. "Εχομεν λοιπόν ούτω μεγάλην έκτόνωσιν 
τοϋ άτμού, έξ ού καί καλήν χρησιμοποίησιν 
αύτού. 

Είς τήν μηχανήν όμως τοϋ Φαλήρου, ό άτμός 
είσχωρεί έντός τοϋ μικροτέρου κυλίνδρου (ύ-
ψηλής πιέσεως) καθ' ολον τό μήκος τής δια-
δρομής τού έμβόλου αύτού, έπειτα διά τοΰ κυ-
λίνδρου τούτου έξερχόμενος είσχωρεί κατ' εύ-
θείαν είς τόν κύλινδρον χαμηλής πιέσεως, όπου 
λαμβάνει χώραν ή έκτόνωσις αύτού. Παρατη-
ροϋμεν λοιπόν ένταΰθα μικράν έκτόνωσιν, έξ 
ού και μή έπαρκή χρησιμοποίησιν τοϋ άτμού. 
Πράγματι ό όγκος τοΰ μικροϋ κυλίνδρου, δηλ. 
ό άρχικός όγκος τοΰ άτμοϋ είνε : 0,15'χ 3,14Χ 
0,30=0 !*',021. 

Ό δέ όγκος τοΰ μεγάλου κυλίνδρου, δηλ. ό 
τελικός όγκος τοΰ άτμοϋ είνε : 0,30'χ3,14χ 
030=0,^'085. 

Ό λόγος λοιπόν τών δύο τούτων ογκων είνε : 
0,085 
Q Q9J1 = 4 μόνον (άντί 8 έως 10, ώς συμβαίνει 
είς τάς μηχανάς Compound). 



'Ακολούθως εχομεν τα επιβλαβή δια-
στήματα της μηχανης, άτινα ένταΰθα είνε 
άρκετά μεγάλα. Πράγματι τό ύψος τών διαστη-
μάτων τούτων είνε περίπου 0 %,005 δι' έκάστην 
βάσιν έκαστου άτμοκυλίνδρου, έπομένως δι' 

έκ··στην όψιν του έμβόλου τού μικρού άτμοκυ-
λίνδρου ό όγκος τοΰ έπιβλαβοΰς διαστήματος 
θά είνε 1,67 % τοΰ όγκου τοΰ κυλίνδρου. Έάν 
δέ προσθέσωμεν τήν χωρητικότητα τής άντι-
στοιχούσης διόδου τοΰ άτμοϋ(lumiere de va-
peur), τό διάστημα τούτο θά ανέρχηται εις τα 
5 % τοΰ όγκου, δηλ. έν όλω καί διά τάς δύο 
όψεις τού έμβόλου, τά έπιβλαβή διαστήματα τοΰ 

μικρού άτμοκυλίνδρου ανέρχονται είς τά 40%, 
τοΰ αύτοΰ. 

"Οσον άφορα είς τόν δεύτερον άτμοκύλινδρον, 
τό έπιβλαβές διάστημα διά μίαν όψιν τοΰ έμ-
βόλην αύτοΰ ισούται πρός Ομ²,00145, φθάνομεν 
δέ είς το αυτό άποτέλεσμα, ότι τά ολικά έπι-

βλαβή διαστήματα καί διά τόν κύλινδρον τούτον 
άνέρχονται είς τά 10 %, τού όγκου αύτοΰ. 

Παρατηροΰμεν λοιπόν, ότι είς τήν παροΰσαν 
περίστασιν τά έπιβλαβή διαστήματα είνε μέγι-
στα, όπερ άλλως τε έννοοΰμεν εύκόλως δι' ά-
πλής παρατηρήσεως τής μηχανής ένεκα τού 
μικρού μήκους τών κυλίνδρων καί τίίς μεγά-
λης αύτών διαμέτρου. (Είς τάς καλάς μηχανάς 
τή έπιβλαβή διαστήματα δέν ύπερβαίνουσί ποτε 
τά 4 % δι' έκαστον άτμοκύλινδρον, είς τάς δια-
νομάς δέ Corliss ταύτα δέν ύπερβαίνουσι τό 
1,5 %. 

Άκολούθως εχομεν την ένέργειαν τών 
παρειών τών άτμοκυλίνδρων. — "Οσον με-
γαλειτέρα είνε ή έσωτερική έπιφάνεια τών ά-
τμοκυλίνδρων, διά δοθέντα ογκον, τόσον μεγα-
λειτέρα θά είνε καί ή συμπύκνωσις τοΰ άτμού 
έπ' αύτής. Ή σύμπύκνωσις αύτη γίνεται έλα-
χίστη, όταν τό μήκος τού άτμοκυλίνδρου είνε 
διπλάσιον τής διαμέτρου, εις τήν παροΰσαν ό-

μως περίστασιν παρατηροΰμεν, δτι είς μέν τόν 
πρώτον άτμοκύλινδρον ή διάμετρος είνε ίση 
τω μήκει δηλ. τη διαδρομή, είς δέ τόν δεύ-
τερον ή διάμετρος είνε διπλασία τής διαδρο-
μές ! Έκ τών διαστάσεων τούτων παρατηροΰ-
μεν, οτι παράγεται μεγάλη συμπύκνωσις άτμού 
έπί τών παρειών τών άτμοκυλίνηρων, δηλ. με-
γάλη κατανάλωσις άτμού άρα καί καυσίμου 
ύλης. 

Τέλος εχομεν της φυγάς τοϋ ατμού, αϊ-
τινες ένταΰθα είνε σημαντικαί (ώς δεικνύει ό 
κάτωθι ύπολογισμός) καί τάς οποίας παρατη-
ρούμεν καί διά τού οφθαλμού. 
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Ούτοι λοιπόν είνε οί κυριώτεροι λόγοι τής 
μεγάλης καταναλώσεως άτμοϋ ύπό τής άτμο-
μηχανής, οϊτινες οφείλονται είς τήν έλλιπη 
σύνθεση· αύτής Δυνάμεθα δέ, πρός ύποστήρι-
ξιν τών προηγουμένων, νά ύπολογίσωμεν, κατά 
προσέγγισιν, 'ιάς ποσότητας άτμοϋ, αϊτινες κα-
ταναλίσκονται καθ' ϊππον καί ώραν καί αϊτι-
νες άντιστοιχοϋσιν είς τάς διαφόρους αιτίας, 
άς εΐδομεν προηγουμένως. 

1ον). Υπολογισμός της ποσότητος ά-
τμού της χρησιμοποιούμενης πραγματι-
κώς καθ' ώραν ύπό της μηχανης. 

Ή ποσότης αύτη δίδεται ύπό τού τύπου : 

Q=3G00. S c. [ ( 1 + Κ α ) γ - 1 , 1 ( Ι - i - + Κι«)γ' ] 

ένθα: S παριστά τήν κάθετον τομήν τοϋ άτμο 
νυλίνδρΟ' (ένταΰθα S παριστα τήν τομήν του 
μεγάλου άτμοκυλίνδρου χαμηλής πιέσεως), c 

τήν ταχύτητα τοϋ έμβόλου, -y-τόν λόγον τοϋ 

άρχικοϋ όγκου αύτοΰ πρός τόν τελικόν, δηλ. τόν 
βαθμόν της έκτονώσεως, u τό μήκος τών έπι-
βλαβών διαστημάτων, γ τό βάρος τοΰ κυβικοΰ 
μέτρου άτμοϋ είς τήν στιγμήν τής δέξεως αύ-
τοΰ ύπό της μηχανής, γ' τό βάρος τής αύτης 
ποσότητος άτμού κατά τήν έξάτμισιν αύτοΰ+ 

(echappement), -y- τόν σχετικόν δρόμον τοΰ 
έμβόλου είς τήν άρχήν τής συμπιέσεως (com-
pression), τέλος Κ τόν λόγον τών όγκων τών 
δύο κυλίνδρων. 

Έφαρμόσωμεν τον άνω τύπον κατ' άρ-
χας εις την εργασίαν της μηχανης διά 
Καστέλλαν. Ένταΰθα έχομεν ; 

S = Ο1*2, 29 c = Ο1* 38, = 0, 25, Κ=0,25 

u = 0,005, γ = 3,'·1γ 6 (ποσότητα άντιστοιχοϋ-
σαν είς την πίεσιν τών 6 , 50 μέ τήν οποίαν 
ό άτμός είσχωρεί έντός τοϋ άτμοκυλίνδρου ύψη-
λής πιέσεως, καί τούτο διότι ή πίεσις τών 84τ|* 
ή έντός τοϋ λέβητος έλαττοϋται είς 6,50 ένεκα 
τών συμπυκνώσεων, όταν ό άτμός έπί τοΰ σω-

λήνος της αφίξεως φθάνει είς τόν άνω άτμοκύ-
1 

λινδρον), =0,92, γ'=0'*γ·, 30 (ποσότητα άν-
τιστοιχοϋσαν εις τήν πίεσιν τής έξατμίσεως 
έντός τοϋ ψυγείου). 

Έάν λοιπόν άντικαταστήσωμεν τάς ποσότη-
τας ταύτας διά τών τιμών των εύρίσκομεν 
Q = 3 1 ε π ε ι δ ή δέ ή μηχανή συνίσταται έκ 
δύο άτμοκυλίνδρων, ή πραγματική τιμή τοϋ Q 
θά είνε Q=319x0,75=239^. Τέλος έπειδή ή 
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μηχανή είνε διπλή, έπεται δτι ή πραγματικώς 
χρησιμοποιουμένη ποσότης άτμοϋ κατά τήν έρ-
γασίαν Καστέλλας θά είνε : 

2Q = 2 X 2 3 9 = 4 7 
Άφ' έτέρουό άριθμός τών θεωρητικών ίππων, 

ους άναπτύσσει ή μηχανή κατά τήν έργασίαν 
ταύτην, δίδεται ύπό τού τύπου : 

Ν =
 Ι(>()'>0· S. c. p. ένθα ρ παριστα τήν 

75 
μέσην πίεσιν τοΰ άτμοϋ έντός τής μηχανής, έν-
ταΰθα ρ = 0,Γ)24Χ6,5-0,50=2^ 90χθά εχω-
μεν λοιπόν διά τής έφαρμογής τοϋ άνω τύπου 
Ν=4 1, ~ 5 έπειδή δέ ή μηχανή είνε διπλή, ό 
ολικός άοιθμός τών θεωρητικών ΐππων 

θα είνε 2Ν=2 Χ4 1,5X0,8=83*· χ 0 , 8 = 6 6 " 
(ό συντελεστής 0, 8 είσέρχεται είς τόν λογισμόν 
ένεκα τών δύο άτμοκυλίνδρων). Προηγουμένως 
εϋρομεν ότι οί ώφέλιμοι ίπποι κατά τήν έργα-
σίαν Καστέλλας άνέρχονται είς 52, άρα ή άπό-
δοσις (rendemem) τής μηχανήςείς έργον,θά είνε 

52 = 0,79 ή 79 % 
66 

Άρα είς εκαστον ώφέλιμον ϊππον άν-
478 τιστοιχουσι — = 9 ^ · 19 άτμού πραγματικως 

χρησιμοποιούμενα. 
2ον. 'Απώλεια άτμοϋ. 1 Άπώλε ια ι ό-

φειλόμεναι εις την συμπύκνωσιν τοϋ α-
τμού έπί τών παρειών τών άτμοκυλίνδρων. 

Ή άπώλεια αύτη καθ' ώραν δίδεται ύπό τού 
τύπου : 

Q'=370 d. (d + 1) (ρ—ρ') ( χ - K u ) 

(ό συντελεστής 370 αύξάνει μέχρι τού 460, δταν 
παρέρχονται πολλά έτη έργασίας καί ή μηχανή 
φθείρηται). 

d παριστα τήν διάμετρον τού κυλίνδρου χα-
μηλής πιέσεως, 1 τήν διαδρομην,ρ—ρ' τήν δια-

φοράν τών άκρων πιέσεων τοΰ άτμού κατά τήν 
δέξιν καί τήν έξάτμισιν. 

Έφαρμόζοντες λοιπόν τόν άνω τύπον εύρίσκο-
μεν Q'=300"x·.Έπειδή δμως οί κύλινδροιφέρου-
σιν ύποκάμισα άτμού (Chemises de vapeur), ή 
άπώλεια αύτη είνε κατά 10 % μικρότερα, έπί-
σης ένεκα τών δύο κυλίνδρων ή άπώλεια αύτη 
έλαττοϋται άκόμη κατά 25 %, αρα έχομεν : 

Q' = 3 0 0 Χ 0 , 9 0 Χ 0 , 7 5 = 2 0 5 0 . 
Καί έπειδή έχομεν διπλήν μηχανήν, ή ολική 

άπώλεια θά είνε 2 Q'=405 * · . 
Eiς εκαστον λοιπόν ώφέλιμον ϊππον 

καί καθ' ώραν άντιστοιχεϊ απώλεια ατμού 

ίση πρός : 7χιλ, 8. 

2ο. 'Απώλεια άτμοΰ οφειλομένη είς τάς 
φυγάς : Ή άπώλεια αύτη καθ’ ώραν δίδεται 
ύπό τοϋ τύπου : 
Q"=240xd| / ΐΓ=240Χ0,60 = 
έπειδή δέ ή μηχανή συνίσταται έκ δύο κυ-
λίνδρων : Q" = 2 15x0,75='8 4 *λι· 

Τέλος ή ολική άπώλεια θά είνε πάλιν: 
2Q"=368'>· 

όπότε είς εκαστον ώφέλιμον ϊππον και καθ' ώ-
3 f i 8 \ · , ραν αντιστοιχουσι = 7/ Τ , ι . 

Δι’ εκαστον λοιπόν ώφέλιμον ϊππον και 
καθ' ώραν έχομεν όλικήν κατανάλωση άτμού 
ίσην προς 9,10+7,8 + 7, 1=24'* . Έπειδή 
δέ ό λέβης δίδει τό πολύ 9 άτμού διά τής 
καύσεως 1γαιανθράκων καλής ποιότητος, 
έπεται ότι ή ποσότης γαιανθράκων ή καιομένη 

24 
καθ' ώραν και ϊππον θά είνε:— = 2/ΛΤ 66. Πει-I - y 
ραματικώς εύρομεν 70. Παρατηροΰμεν λοι-
πόν ότι ή θεωρία και τό πείραμα έδωκαν σχεδόν 
τό αύτό άποτέλεσμα. 

'Έλθωμεν ηδη εις την έργασίαν της μη-
χανης δι' Υδραιικά. Κατ'άρχάς ύπολογίζο-
μεν πάλιν τήν χρησιμοποιουμένην ποσότητα 
ατμού καθ’ ώραν διά τοΰ άνω δοθέντος τύπου 
και εύρίσκομεν όλικήν κατανάλωση και διά 
τάς δύο άτμομηχανάς ίσην πρός 576. '·λγ 

Άκολούθως εύρίσκομεν τήν άριθμόν τών θε-
ωρητικών ϊππων, ους άναπτύσσει ή μηχανή 
κατά τήν έργασίαν ταύτην διά τοΰ τύπου, όν 
μετεχειρίσθημεν καί διά τήν Καστέλλαν (έν-
ταΰθα ή πίεσις τοΰ άτμού έντός τοΰ λέβητος 
είνε 6 "· ή δέ πίεσις αύτοΰ κατά τήν δέξιν κα-
τέρχεται είς 4, 5 τέλος ή μέση πίεσις ρ = 1,4τ 

86) και εύρίσκομεν ότι οί ϊπποι ούτοι άνερχον-
ται εις 74. Έπειδή δέ ένταΰθα οί ώφέλιμοι ϊπ· 
ποι άνέρχονται είς 29,50 μόνον, έπεται ότι ή 
άπόδοσις της μηχανης κατά την έργασίαν 
ταύτην είνε : 

1 Μ ϋ = 0 , 4 3 ή 43 7. 

Παρατηροΰμεν ένταΰθα πόσον μικρά είνε ή 
άπόδοσις τής μηχανής και ποία διαφορά ύπάρ-
χει μεταξύ τής άποδόσεως κατά τήν έργασίαν 
είς Καστέλλαν, ήτις είνε, ώς είδομεν, 79% · Τό 
τοιούτον οφείλεται είς τήν έλάττωσιν τοϋ έρ-
γου άντιστασεως άνευ έλαττώσεως άναλόγου 
τοϋ κινητηρίου έργου τής μηχανής, ένεκα τής 
έλλείψεως παντός μέσου ρυθμίσεως, ήτις έχει 
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άποτέλεσμα την μεγάλην αύξησιν τών ελαττω-
μάτων της μηχανής. 

Είς εκαστον ώφέλιμον λοιπόν ϊππον και 
576 καθ' ώραν αντιστοιχουσι — 19,**· 52 

ατμού χρησιμοποιουμένου καθ' ώραν. 
Οσον άφοοά τάς άπωλείας, αύται ύπολογί-

ζονται διά τών ιδίων τύπων, εύρίσκομεν δέ 
οτι ή άπώλεια ή οφειλομένη είς τάς συμπυ-
κνώσεις τού άτμού έπι τών παρειών τών άτμο-
κυλίνδρων καθ' ϊππον και ώραν ίσούται 
πρός 9 χλγ. 

Τέλος ή άπώλεια η οφειλομένη είς τάς φυ-
γάς, καθ' ϊππον και ώραν, άνέρχεται εις 8 χλγ· 

"Αρα ή όλικη κατανάλωσις άτμοϋ καθ 
ϊππον και ώραν κατα τήν εργασίαν της 
μηχανής δι' Ύδραίϊκα είνε : 

19,524-9+8=36,Λ· 52. 
έπειδή δέ ό λέβης, διά τής καύσεως 1*λτ· γαιαν-
θράκων δίδει 9/λγ· άτμού τό πολύ, έπεται ότι ή 

αντιστοιχούσα ποσότης καυσίμου ύλης 
καθ' ϊππον και ώραν ανέρχεται εις 

Προηγουμένως δέ εύρομεν διά τού πειράμα-
τος 4,χλγ. 10.- επομένως βλέπομεν πάλιν ότι τό 
πείραμα και ή θεωρία δίδουσι σχεδόν τά αύτά 
άποτελέσματα. Παρατηρούμεν ένταύθα ότι τά 
μεγέθη, άτινα είσέρχονται είς τούς άνω έφαρ-
μοσθέντας τύπους, είνε η τομή τού άτμοκυλίν-
δρου, η ταχύτης τού έμβόλου, ό βαθμός τής 
έκτονώσεως, τά έπιβλαβή διαστήματα, αί διά-
φοροι πιέσεις τού άτμοϋ, αί διαστάσεις τής μη-
χανής και τέλος ή άντίστασις τής άντλίας, 
επομένως μεταβάλλοντες τά μεγέθη ταύτα και 
δίδοντες είς αύτά τάς πρέπουσας τιμάς, μετα 
βάλλομεν έντελώς τά άποτελέσματα. 

ΣΗΜ. Οί προηγούμενοι τύποι ίσχύουσι μόνον 
διά τάς μονοκυλινδρικάς άτμομηχανάς, ώς και 
διά τάς συστήματος Woolf, και ούχι διά τάς 
Compound, triple expension κλπ. 

Εις τελευταίος λόγος καταναλώσεως α-
τμοϋ είνε ή κακή έγκατάστασις τών σωλήνων 

οϊτινες φέρουσι τόν άτμόν έκ τού λέβητος είς 
τήν μηχανήν. Πράγματι οί σωλήνες ούτοι εύρί-
σκονται έκτεθειμένοι είς τήν άτμόσφαιραν ά-
νευ τινός πεοικαλύμματος, επομένως ή έσωτε- 1 

ρική επιφάνεια αύτών ψύχεται, έξ ου συμπύ-
κνωσις άτμού έντός αύτών και πτώσις σημαν-
τική τής πιέσεως τού άτμού, ήτις άπό 8 ατ. πί-
πτει είς τάς ,50. 

Ή άπώλεια όμως αύτη δύναται εύκόλως νά 
έκλειψη περιτυλισσομένου τού σωλήνος τούτου 
έξωτερικώς μέ ούσίας άπομονωτικάς, ώς λ. χ. 
μέ στρώμα φελλού. 

Τέλος, όσον αφορά είς χούς λέβητας, ού-
τοι είνε τού τελειοτέρου συστήματος, οπερ μετα-
χειρίζονται σήμερον (tubulee Neayer), τό δέ 
έπίσημα (timbre) αύτών είνε 12i ατμ. έπομένως 
δύνανται νά έργάζωνται ασφαλώς μέ πίεσιν 

10 ατμ. και έν άνάγκη, και μέ 12"^. Είς τούς λέ-
βητας τούτους ή μόνη έλλειψις, ην παρατηρεί 
τις, είνε έπϊ τής έγκαταστάσεως, διότι τό άνώ-
τερον αύτών μέρος ευρίσκεται άποκεκαλυμμέ-
νον και έκτεθειμένον είς τάς διαφόρους μετα-
βολάς τής θερμοκρασίας τής ατμοσφαίρας, έξ 
ού μικρά τις άπώλεια θερμαντικού· περικαλυ-
πτομένων όμως αύτών διά μικρών θόλων έκ 
πυρομάχων πλίνθων (briques refractaires), ή 
απώλεια αύτη έξαλείφεται. 

'Εκ τής ανωτέρω μελέτης εξάγομεν λοιπόν τό 
συμπέρασμα, ότι έξ όλων τών τρωτών μερών 
τής άτμαντλίας ταύτης, τά μόνα, άτινα δύναν-
ται νά διορθωθώσιν,είνε τά τής έγκαταστάσεως 
(δηλ. ή περικάλυψις τών άγωγών τού άτμού, 
ώς και τού άνωτερου μέρους τού λέβητος). Ή 
έκ τής διορθώσεως όμως ταύτης οίκονομία δέν 
θά ύπερβαίνη τά ,20 καθ' ϊππον και ώραν 
και έπομένως θά έξοδεύωμεν πάντοτε διά μέν 
τήν Καστέλλαν, όταν θά έργαζώμεθα, ώς και 
σήμερον, μέ έργον 52 ϊπ. άντι 100 ΐππ. οίον 
είνε τό όνομαστικόν έργον τής μηχανής, 2χλμ ,50 
καθ' ϊππον καϊ ώραν τούλάχιστον, διά δέ τά 
'Υδραίϊκα 3*^,90. 

Βλέπομεν λοιπόν, ότι αί καταναλώσεις αύ-
ται είνε μέγισται, θά βαίνωσι δ' αύξουσαι σύν 

τω Χρόνω ενεκα τής ταχείας φθοράς τής μη-
χανής και τής κατ' άναλογίαν αύξήσεως τών 
έλαττωμάτων αύτής. 

Έκθέσωμεν ήδη έν ολίγοις τό οίκονομικόν 
μέρος τής άντικαταστάσεως. 'Εάν ύποθέσωμεν, 
δτι άντικαθιστώμεν τήν μηχανήν ταύτην δι' ε-
τέρας καταλλήλου, ή κατανάλωσις καυσίμου 
ύλης καθ' ώραν κα\ ϊππον είνε άδύνατον νά 
ύπερβαίνη τό 1χλμ·, όταν ή μηχανή θά έργά-
ζηται διά Καστέλλαν μέ παροχήν πλησιάζου-
σαν τό μέγιστον τών 83 δηλ. δταν ή μηχανή 
θά άναπτύσση τό μέγιστον αύτής έργον, ή τό 
1 , 4 0 , όταν θά άποστέλλη τό έλάχιστον τής 
παροχής δηλ. 43 *"· Όταν δ' ή μηχανή θά έρ-
γάζηται διά τά Υδραίϊκα, ή κατανάλωσις αύτη 
δέν θά ύπερβαίνη τό 1*^,70 (τό τοιούτον έξά-
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γω άφ' ένός μέν έκ τής πείρας, διότι ύπάρχουσι 
πολλαι έγκαταστάσεις όμοιαι, είς άς ή κατανά-
λωσις δέν ύπερβαίνει ποτέ τό 1*4» , άφ' έτε-
ρου δέ και έκ τού ύπολογισμού έφαρμόζων ούς 
τύπους, ούς μετεχειρίσθην πρό ολίγου και εύ-
ρον 2χλγ,65 διά Καστέλλαν και 4^ ,05 δι ' Ύ -
δραίϊκα, είμΐ δέ βέβαιος, ότι ποτέ διά τής νέας 
μηχανής, δέν θά φθάνωμεν είς τά άνω όρια 
των 1 ,χλγ 40 και 1^ ,70). 'Ενταύθα άναφέρω 
αύξησιν τής καυσίμου ύλης διά τήν έργασίαν 
Καστέλλας άφ’ ένός, όταν ή παροχή έλαττού-
ται, και διά τήν έργασίαν είς Υδραίϊκα άφ' έ-
τερου. Τό τοιούτον οφείλεται, ώς άνέφερον και 
είς τάς άρχάς τού παρόντος ύπομνήματος, είς τό 
ότι παράγεται έλάττωσις τού έργουάντιστά εως, 

έξ ού και τού κινητηρίου έργου, έπομένως αί 
άπώλειαι άτμού, αϊτινες ύφίστανται πάντοτε έν 
μέτρω, αύξάνουσιν. Έάν ήδη παραδεχθώμεν 
ώς σπατάλην 0 χλγ ,10 καθ'ϊππον και, ώραν, ή 
πραγματική κατανάλωσις δέν θά ύαερβαίνη τό 
1^·,50 κατά τήν έργασίαν είς Καστέλλαν (μέ 
παροχήν μόνον 45"λ,τ· ένώ, όταν ή παροχή θά αύ-
ξάνη, θά έχωμεν μεγαλειτέραν οίκονομίαν) και 

1,80 κατά τήν έργασίαν είς Υδραίϊκα.—Κατά 
τήν έργασίαν διά Καστέλλαν εύρον 52 ωφελί-
μους ϊππους (μέ παροχήν 45λ"), έπομένως ή 
καταναλισκομένη ποσότης καυσίμου ύλης είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην ύπό τής μηχανης, θά 
ίσούται πρός 52Χ 1 , 5 0 = 7 8 δ η λ . 

όκάδας περίπου 

Σήμερον όμως έξοδεύομεν 130 όκ. (συμπερι-
λαμβανομένης τής σπατάλης), έξ ου οίκονομία 
69 όκ. Έπειδή δέ έργάζονται διά Καστέλλαν, 
έπι 10 ώρας, κατά μέσον όρον τό ήμερονυκτιον 
έχομεν : 69X10=690 όκ. οίκονομίαν τήν ήμέ-
ραν. Όσον άφορα τήν έργασίαν είς Υδραίϊκα, 
είπομεν ότι είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή μη-
χανή άναπτύσσει 30 ϊππους ώφελίμους, διά τής 
νέας δέ μηχανής ή κατανάλωσις καυσίμου ύλης 
καθ' ϊππον και ώραν δέν θά ύπερβαίνη τό 1^· 
80, έστω 2*λγ θά έχωμεν λοιπόν όλικήν κατανά-

60X312 
λωσιν 2 Χ30=60 καθ' ώραν, ή — — — = 

46,8 όκάδας, σήμερον όμως έξοδεύομεν 100^ 
άρα οίκονομίαν 53°* 20 τήν ώραν, έπειδή δέ 
κατά μέσον όρον έργαζόμεθα δι' Υδραίϊκα έπι 
12 ώρας τό ήμερονύκτιον, έπεται ότι ή ολική 
οίκονομία θά άνέρχηται είς 53x12 =636°' ' . 
"Αρα ή ολική οίκονομία καθ' ήμέραν θά άνέρ-
χηται είς 690+636=1326" ή 

1326X400 
312 = 1700^· 

ή, 1,700. Έπειδή δέ ό τόννος γαιανθράκων 
καλής ποιότητος (Cardif) τιμάται 40 δραχ. 
(πολλάκις δέ καϊ 45 κα\ 50 δρχ.) Επεται οίκο-
νομία ήμερησία : 40 Χ 1,7=68 δρχ. πολλάκις 
δέ και 1,7X50=85 δρχ. 'Αφ' έτέρου ή μηχανή 
έργάζεται καθ' όλον τό έτος έπι 350 ήμέρας, ή 
κατ' έτος αρα οικονομία, ήτις θά προέλθη 
επι της καυσίμου ύλης διά της νέας 
μηχανής θά άνέρχηται τουλάχιστον εις 
68Χ350=·»3ΚΟΟ δρχ. πραγματικώς δέ ή οι-
κονομία αύτη θά ύπερβαίνη τάς 25.000 δρ. 

Έπειδή δέ ή τιμή τής νέας μηχανής δέν θά 
ύπερβαίνη τά 60,000 φρ. χρυσ. δηλ. τό πολύ 
τάς 100,000 δρχ. έπεται ότι τό κεφάλαιον τούτο 
τής άγοράς θά καλυφθή έκ τής οικονομίας τών 
4 πρώτων έτών ήτις θά προέλθη έπι τής έκμε-
ταλλεύσεως. 

Τέλος ή ύπάρχουσα μηχανή δύναται είτε νά 
πωληθή καί. έκ τής τιμής της νά καλυφθή μέ-
ρος τού κεφαλαίου τής άγοράς τής νέας μηχα-
νής, ή νά μείνη είς έφεδρείαν. 

Προτείνω λοιπόν την αντικαταστασιν 
τής μηχανής ταύτης δι' ένός συστήματος 
μηχανών συνισταμένου έκ δύο άντλιών δι-
πλού άποτελέσματος (a double effe) καί μιάς 
άτμομηχανής. 

Αΐ άντλίαι δύνανται νά είνε συστήματος Ge-
rard perfectionne, μέ 4 βαλβίδας έκάστη. Ή 
διαδρομή αύτών δύναται νά είνε 0%30, οπότε ή 
διάμετρος έκάστης έξ αύτών θά δίδηται ύπό τού 

Of3 042^ 
SxO1* 3 0 = Π Α (0;1,30 ταχύ-τυπου : 0,90 

της μεγίστη τού έμβόλου άντιστοιχούσα είς 
τήν παροχήν τών 42λ" , 50 εκάστου σώματος άν-
τλίας, δηλ. είς τήν όλικήν παροχήν τών 831ίτ, 
0,90 είνε ή άπόδοσις είς ύδωρ τών άντλιών 
τούτων·) έχομεν λοιπόν 
S=oi? 16=3,14 xp? άρα ρ ' = ρ=ο> 226 

Ή διάμετρος άρα τών ύδροκυλίνδρων θά είνε 
Δ=0·* 452. θά έχωμεν ούτω διά τήν μεγίστην 
παροχήν τών 831ιΤ· ταχύτητα έμβόλου Ο11,30 δηλ. 
30 έμβολισμούς είς τό πρώτον λεπτόν, διά δέ 
τήν παροχήν τών 45λ,τ άριθμόν έμβολισμών 17. 

Όσον άφορα τήν άτμομηχανήν αύτη όφείλει 
νά είνε συστήματος «Compound» τούλάχιστον, 
δύναται δέ νά είνε και «a triple enpansion», μέ 
διανομήν «Corliss» (a obturateurs Corliss). 
Οί δύο άτμοκύλινδροι (ύψηλής και χαμηλής πιέ-
σεοις) δύνανται νά είνε τοποθετημένοι ό είς είς 



την προέκτασιν τοΰ άλλου καϊ μεταξύ αύτών 
νά ύπάρχη τό άτμοδοχεΐον. Προτιμότερον όμως 
νά είνε παράλληλοι, όποτε οί διωστήρες τών εμ-
βόλων αύτών θά συναρμόζωνται έπϊ δύο στρο-
φάλων φερομένων έπϊ της κοινής άτράκτου κατ' 
όρθήν γωνίαν είς τρόπον, ώστε νά άποφεύγωμεν 
τά νεκρά σημεία. 

Ή διαδρομή τών άτμοκυλίνδρων δύναται νά 
εύρίσκηται περί τό 1μ. 

Ή ταχύτης λοιπόν τών έμβόλων τών άντλιών 
θά είνε 0;1 30 καθ’ ον χρόνον ή τών έμβόλων 
τής άτμομηχανής θά ηνε 1 . 

Η σύνθεσις αύτη πραγματοποιείται διά μιάς 
άτράκτου φερούσης είς τό άκρον αύτής δύο 
στρόφαλα μήκους Ο,50 έκαστον έπι τών ά-
κρων τών οποίων θά συναρμόζωνται τά άκρα 
τών διωστήρων τών άτμοκυλίνδρων, καϊ δύο 
άγκώνας μήκους Ο , 1 5 έκαστος, έπι τών οποίων 
θά συναρμόζωνται τά άκρα τών διωστήρων τών 
ύδροκυλίνδρων. 

Είς τό μέσον δέ τής άτράκτου ταύτης θά φέ-
ρηται ό σπόνδυλος, όστις θά ρυθμίζη τό κινη-
τήριον έργον. 

Ούτω δέ χάρις είς τήν τοποθέτησιν ταύτην, 
όταν ή άτρακτος θά έκτελέση μίαν τελείαν στρο-

φήν, τά μέν έμβολα τής άτμομηχανής θά δια-
τρέξωσι δύο φοράς τήν διαδρομήν των, δηλ. 2 ' , 
τά δέ έμβολα τών άντλιών, δύο φοράς τήν δια-
δρομήν των έπίσης, δηλ. 0 ,60. Οί ύδροκύλιν-
δροι δύνανται έπίσης νά τοποθετώνται είς τήν 
συνέχειαν τών άτμοκυλίνδρων, οπότε τά έμβολα 
ένός άτμοκυλίνδρου καϊ ένός ύδροκυλίνδρου θά 
έχωσιν έν κοινόν στέλεχος, τά δύο δέ ταύτα συ-
στήματα κυλίνδρων θά ηνε παράλληλα μεταξύ 
των, όπερ άποτελεϊ τήν έγκατάστασιν en ten-
dem. Ή μηχανή θά φέρη, έκτος τού σπονδύλου 
δι' ού ρυθμίζεται τό έργον αύτής κατά μίαν τε-
λείαν στροφήν τής άτράκτου, καϊ ρυθμιστήν τής 
ταχύτητος άρα καϊ τού έργου, ένεργούντα αυτο-
μάτως, είς τρόπον ώστε νά μεταβάλλωμεν 
τήν έκτόνωσιν τού άτμού άναλόγως τού έρ-
γου, όπερ προώρισται νά έκτελέση ή μηχα-
νή, ή καϊ διά τής χειρός· (δηλ. όταν διερ-
χώμεθα έκ τής έργασίας διά Καστέλλαν είς 
τήν δι’ Υδραίϊκα). 'Επίσης όταν τό έργον τής 
άντιστάσεως μεταβάλληται, κατά τινα έργασίαν 
ένεκα τής μεταβολής τής παροχής τού ύδατος, 
ό ρυθμιστής θά ένεργή αύτομάτως καϊ θά με-
ταβάλλη και τό κινητήριον έργον τής μηχα-
νής άναλόγως, έπομένως ή μηχανή θά έργάζη-
ται οίκονομικώς. 

"Οσον άφορα τέλος τήν έκλογήν τού συστή-
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ματος τής έγκαταστάσεως, τάς διαστάσεις τών 
μηχανημάτων καϊ έν γένει τάς λεπτομερείας 
τής κατασκευής καϊ έγκαταστάσεως, αύται θά 
μελετηθώσιν, όταν άποφασισθή ή άντικατάστα-
σις τής μηχανής δι’ ένός τών συστημάτων, άτινα 
προτείνω. 

ΣΗΜ. Κατά τήν έργασίαν Καστέλλας εύρο-
μεν κατανάλωσιν 2χιλ ,70 καθ' ϊππον καϊ ώραν 
μέ κινητήριον έργον 52 ιπ. Ό κ. Evens Άγγλος 
έργοστασιάρχης, όστις έπώλησεν είς τόν Δήμον 
Πειραιώς τήν μηχανήν ταύτην, ήγγυήθη κα-
τανάλωσιν 2χιλ ,02, όταν ή μηχανή θά έργάζηται 
μέ τήν παροχήν τών 83'π δηλ. θά άναπτύσση τό 
μέγιστον αύτής έργον τών 100i,T , ύπό τόν δρον 
ό λέβης νά δίδη 10*ir άτμού διά τής καύσεως 
1/Α' γαιανθράκων, έπειδή δέ ό λέβης έν Φα-
λήρω δέν δίδει πλέον τών 9χλγ·, έπεται ότι ή 
πραγματική έγγύησις τού κατασκευαστού είς 
τήν παρούσαν περίστασιν, είνε 2^· ,22 καθ’ 
ώραν καϊ ϊππον. Τήν κατανάλωσιν ταύτην 
παραδέχομαι πληρέστατα, δταν ή μηχανή θά 
έργάζηται μέ έργον 100 ιπ. άντϊ 52, ώς εΐργάσθη 
έν Καστέλλα, διότι, ώς καϊ άνω άνέφερον, όταν 
άτμομηχανή τις έργάζηται μέ έργον μικρότερον 
έκείνου, δι' ό κατεσκευάσθη, ή κατανάλωσις αύ-
τής αύξάνει, πρό πάντων δ' όταν αύτη δέν δια-
θέτη ούδέν μέσον ρυθμίσεως τού έργου αύ-
τής. Τό συμπέρασμα λοιπόν είνε ότι, όταν ή 
μηχανή τού Φαλήρου έργάζηται μέ έργον 52 
καταναλίσκει 2χιλ·,70 καθ'ϊππον καϊ ώραν, όταν 
δ’ αύτη έργάζηται μέ έργον 100" καταναλίσκει 
2χλγ,22. Διά τής νέας δέ μηχανής θά έχωμεν εις 
τήν πρώτην μεν περίπτωσιν κατανάλωσιν 1 ,40 
τό πολύ, εις δέ την δευτέραν περίπτωσιν 
Ι/λγ· τό πολύ, έάν λάβωμεν ύπ' όψιν τήν κα-
τανάλωσιν, ήν έγγυάται λ. χ. τό μέγα γαλλικόν 
έργοστάσιον Farcot, ήτις δέν υπερβαίνει τά 
8ϊλγ· άτμού καθ'ϊππον και ώραν δηλ. μέ τούς 
λέβητας τού Φαλήρου 0χλγ,90 γαιανθράκων. 

Γ . ΜΛΛΤΕΖΟΣ. Ο ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΗΡ 

Ε Ν ΤΗ‘ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η 
ΤΩΝ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

'Εντός ολίγου άρχονται αι έργασίαι ενός τών μεγαλει-
τέρων τεχνικών έργων τής νεωτέρας 'Ελλάδος, τών με-

γάλων δεξαμενών τοΰ Πειραιώς. Η θεμελίωσις αυτών, εις 
βάθος 15 καί πλέον μέτρων, θά τελεσθη, διά τοΰ πεπιεσμέ-

νου άέρος, πλήθος δ' εργατών επι μακρόν θα έργασθή, 
χρόνον. Άλλά γνωστόν τυγχάνει, οτι ή έν πεπιεσμένω α-
έρι διαμονή καί εργασία είνε αρκούντως κινδυνώδης, 
πλείσται, δε, καί ένίοτε θανάσιμοι, παθήσεις καταλαμβάνουσι 
τοϋς δυστυχείς έργάτας τοϋς εργαζομένους έν αύτώ. Η 
ύπόδεισις λοιπόν τών εκ τού πεπιεσμένου άέρος κινδύνων-
ή ερευνά τής παθογενειας αύτών, τα μέσα, δι' ών δυνα-
μεθα ν' άποφύγωμεν αυτούς, θ' άπασχολήσωσιν ήμας εν-
ταύθα. 

Έπίδρασις τοΰ πεπιεσμένου άέρος 
έπί τον οργανισμόν. 

Ή έπί τών ζώων ένέργεια τοΰ πεπιεσμένου αέρος εί-
νε ποικίλη, εξαρτώμενη εκ τε τοΰ βαθμού τής πιέσεως 
τοΰ άέρος καί έκ τής ταχύτητος, μεθ' ής αύτη παύεται. 

"Οταν τις ύποβάλληται είς τήν σταθεραν ένέργειαν πιέ-
σεως βαθμηδόν αΰξανούσης μέχρι 5 ατμοσφαιρών, δυνά-
μεθα εκ τών προτέρων να εϊπωμεν, ότι έκτός ελαφρών 
τίνων λειτουργικών μεταβολών, δεν παρουσιάζεται τι το 
έξαιρετικόν. Κατ’ αρχάς αισθάνεται γενικήν εύεξίαν, ήτις 
καθιστήσιν αυτόν πλέον ενεργητικόν.Μετα ταΰτα, εφ' οσον 
ή πίεσις αυξάνεται, επέρχεται ισχυρά ώταλγία οφειλομένη 
είς τήν διαφοράν τής έσωτερικής έν τώ τυμπάνω καί τής 
εξωτερικής πιέσεως. Βραδύτερον ή φωνή καθίσταται ερ-
ρινος. Υπερ τας τρεις άτμοσφαίρας το συρίζειν είνε άδύ-
νατον, το δε όμιλεϊν δυσχερίστατον. Απαντα τα φαινόμενα 
ταΰτα οφείλονται εις τήν αύξησιν τής πυκνότητας τοΰ 
άέρος. 

Αί αλλαι όργανικαι λειτουργία·, παρουσιάζουσιν επί-
σης αλλοιώσεις τινάς. Ούτω παρατηροΰμεν σημαντικήν ε-
λάττωσιν τοΰ αριθμού καί τής συχνότητας τών άναπνευστι-
κών κινήσεων. Άλλ’ ή τών πνευμόνων χωρητικότης γί-

νεται μείζων τοΰ διαφράγματος καί τής βάσεως τών πνευ-
μόνων φερομένων προς τα κατω. 

Ως άπέδειξεν ο P. Bert, ή αυξησις αύτη τής τών 
πνευμόνων χωρητικότητος είνε αναγκαία συνέπεια τής 
πιέσεως τών εντερικών αερίων. Ή άπλή έλαττωσις τοΰ 
όγκου τών άερίων τούτων συμπαρασύρει το διαφραγμα και 
τά κοιλιακά τοιχώματα.—Τά χημικά φαινόμενα τής ανα-
πνοής τουτεστι ή εντασις τών οργανικών καύσεων,βαί-
νουσιν έλαφρώς αυξανόμενα μέχρι δύο ατμοσφαιρών, ελατ-
τοΰνται δ’ όταν ή πιεσις γίνηται μείζων.— Έκ μέρους τής 
κυκλοφορίας έπίσης παρατηροΰμεν φαινόμενα τινα άρκούν-
τως άξια λόγου.Οί καρδιακοί παλμοί καθίστανται βραδύτε-
ροι,ό δ' άριθμός αύτών δύναται νά κατέλθει μέχρι τών 50. 
Ή πίεσις τοΰ αίματος αυξάνεται. Ή τριχοειδής κυκλοφο-
ρία μεταβάλλεται το δέρμα καί οί βλεννοΰμένες παρουσιά-
ζουσι σημαντικήν ωχρότητα, ιδίως άν πρότερον ήσαν εδραι 
φλεγμονής τίνος. —Ή θρέψις, λίαν πιθανώς, γίνεται εν-
τονωτέρα ύπο τήν έπήρειαν έλαφρώς ηύξημένης πιέσεως. 
Οί πλείστοι τών παρατηρητών εσημείωσαν ότι οί άναπνέ-
οντες πεπιεσμένων άέρα εκδηλοΰσι ζωηρόν αίσθημα πείνης 
άλλ' ένώ οί έργάται ίσχναίνουσι σχεδόν πάντες, οί άρρω-

στοι οί υποβαλλόμενοι είς τήν αεροθεραπείαν παχύνονται 
έπαισθητώς. 

"Οσον άφορα είς τάς άλλας λειτουργίας, μικράς αύται 
ύφίστανται αλλοιώσεις. Έκτος δυσαρέστων τινών εντυπώ-
σεων έκ μέρους τών αισθητηρίων οργάνων, αί τοΰ εγκεφά-
λου καί τοΰ ραχίτου λειτουργίαι δεν έπηρεάζονται σχεδόν 
ποσώς. Έάν συγγραφείς τίνες όμιλώσι περί νευρικής 
έξεγέρσεως παρεμφερούς προς αρχήν παραφροσύνης, άλλοι 
διατείνονται οτι μάλλον αισθάνεται τις άνάγκην ύπνου καί 
οτι ευρίσκεται έν τελεία ηρεμία. Λίαν πιθανόν ότι τά αν-
τίθετα ταΰτα άποτελέσματα οφείλονται πρωτίστως είς τας 
ιδιαιτέρας συνθήκας τοΰ έντός πεπιεσμένου άέρος εύρισκο-
μένου. 

Τοιαΰτά τινα τά φαινόμενα τά χαρακτηρίζοντα τήν 
ζωήν τοΰ άνθρώπου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τάς 5 
άτμοσφαίρας. 

Δεν πρέπει όμως να συγχέωμεν τά φαινόμενα 
ταΰτα προς τας ότε μεν ελαφράς, οτε δε βαρείας, ότέ 
δέ και θανασίμους, διαταραχας, αϊτινες συμβαίνουσιν 

εις ανθρώπους, οίτινες επί τινα χρόνον υπέστησαν 
ηύξημένην πίεσιν καί επειτα έπανέρχονται αιφνιδίως 
εις τήν κανονικήν. 

Ά π ό τ ο μ ο ς παϋσις τής πιέσεως. 
Κ ί ν δ υ ν ο ι έξ αυτής. 

Ώς είδομεν άνωτέρω, ό άνθρωπος δύναται νά ζήση, ύπό 
πίεσιν πέντε άτμοσφαιρών χωρίς νά παρουσίαση, άλλο τι ή 
έλαφράς λειτουργικάς διαταραχάς. 

Άλλά δεν δύναται άποτόμως νά έπανέλθη είς τήν κα-
νονικήν πίεσιν, χωρίς νά παρουσιαση, βαρέα συμπτώματα. 
Τοΰτο προ μακροΰ είχον παρατηρήσει οί ιατροί οί έπιβλέ-
ποντες τούς δύτας καί τοϋς άλλους έν τω πεπιεσμένω άέρι 
έργαζομένους έργάτας, ομοφώνως δ' είχον αποδώσει ταΰτα 
είς συμφορήσεις αίματος, ένίοτε βαινούσας μέχρις αιμορ-
ραγίας. Άλλ' ό τρόπος τής παραγωγής τών συμφορήσεων 
τούτων ήτο δι’ αύτούς άγνωστος. 

Πρώτος ό μέγας φυσιολόγος P. Bert, ού τό περί βαρο-
μετρικής πιέσεως σύγγραμμα άποτελεϊ κλέος δια τήν Γαλ-
λικήν επιστήμην, άπέδειξεν ότι αί διαταραχαί, άς παρουσιά-
ζουσι τά ζώα έκ τής άποτόμου παύσεως τής πιέσεως, οφεί-
λονται εις τήν άποχώρησιν τοΰ έν τω αιματι ευρισκομένου 
άζώτου. 

Άλλ’ ιδωμεν πρώτον όποΐαί τίνες αί διαταραχαί αύται. 
Όταν οί δύται ή οί άλλοι έργάται έπαναφέρωνται είς 

τήν κανονικήν πίεσιν, ύπό τών έξής καταλαμβάνονται συ-
νηθέστερον διαταραχών, α ' )Υπό κνισμοΰ άκατασχέτου, 
όστις αναγκάζει αύτούς νά ξύωνται διαρκώς' β') ύπό έξοι-
δήσεως τών μυών γ') ύπό διαταραχών τών αισθητηρίων 
δ') ύπό έξογκώσεως τών άρθρων ε') ύπό ζάλης στ') ύπό 
άπωλείας τής συνειδήσεως ζ') ύπό παραληρημάτων η ) 
ύπό σπασμών' θ') ύπό ποικίλων παραλύσεων, ιδίως παρα-
πληγιών. Τέλος ό θάνατος, ό αιφνίδιος θάνατος, κατα-
λαμβάνει τούς δυστυχείς έργάτας, οϊτινες κατά τήν εξοδον 
αύτών έκ τοΰ πεπιεσμένου άέρος λιποθυμοΰσι καί πίπτουσιν 
άδρανεις, οπως μή έγερθώσι πλέον. Τά φαινόμενα ταύτα 
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δύνανται νά βελτιωθώσι και νά έξαφανισθώτιν αφ’ εαυτών 
μετά παρελευσιν στιγμών τινιον. Άλλ’ ώς έπι τό πολυ 
συνοδεύονται ύπο παραλύσεων τών κάτω άκρων δυσκόλως 
θεραπευομένων. Καί όμως έκ τών πολλών τών ύποβαλ-
λομένων είς τήν αύτήν πίεσιν καί συγχρόνως έπαναφερο-
μένων εις τήν κανονικήν οί μέν διαμένουσιν εντελώς υγιείς, 
οι δε παρουσιάζουσιν έλαφράς μόνον διαταραχας,οι δε προσ-
βάλλονται θανασίμως. Αί άνωμαλίαι αύται ίσως οφείλον-
ται είς τήν διάφορον ποσότητα τών έν τω αί'ματι εύρισκο-
μένων αερίων και είς τήν κατά το μάλλον ή ήττον με-
γάλην εΰκολίαν, μεθ' ής οΐ διάφοροι άνθρωποι έκκρίνουσι 
τά αέρια ταϋτα διά τών πνευμόνων. 

"Οπως δήποτε άναμφήριστον τυγχάνει οτι αί εκ τής 
διακοπής τής πιέσεως διαταραχαι οφείλονται είς τήν άπο-
χώρησιν τών έν τω αίματι άερίων.Τοΰτο τρανώς απεδείχθη 
εκ τε τών πειραμάτων τοϋ P. Βert και εκ τών έρευνών 
τοϋ Philippon (1896) έπι διαφόρων ζώων. Αί νεκροψίαι 
έν περιπτώσει αιφνίδιου θανάτου έπεβεβαίωσαν τήν ύπαρ-
ξιν έλευθέρων αερίων έν τω κυκλοφορικοί συστήματι. Ό 
Ρ Bert ήδυνήθη να συλλέξω μεγάλας ποσότητας αερίων 
είς τάς κοιλότητας τής καρδίας καί ν' άνακαλύψη διά τοϋ 
μικροσκοπίου φυσαλίδας αερίων, δι' ών άπεφράσσοντο τά 
τριχοειδή αγγεία τοϋ έγκεφάλου καί τοΰ ραχίτου. Το πλεί-
στον μέρος τών αερίων τούτων άπετελεΐτο έξ άζώτου' ύ-
πήρχεν ώσαύτως μικρά ποσότης άνθρακικοϋ οξέος, άλλ’ 
ούδέν ίχνος οξυγόνου. 

Άλλά δεν πρέπει νά νομίζωμεν ότι τά έκ τής παύσεως 
τής πιέσεως έν τω κυκλοφορικώ συστήματι έλεύθερα γινό-
μενα άέρια έξ ίσου τείνοϋσιν είς τήν παραγωγήν τών 
διαφόρων διαταραχών, ώς έφρόνεΐ ο Ρ. Bert. "Ο Feltz α-
πέδειξεν ότι μόνον τά έν ταις άρτηρίαις έλεύθερα άέρια 
εινε τά προκαλούντα τας τριχοειδείς έμβολάς, ιδίως εν τω 
έγκεφάλω και τω ραχίτη. Τά έν ταις φλεψϊ σχηματιζό-
μενα άέρια είνε άβλαβη έκκρινόμενα διά τών πνευμόνων 
τόσω μάλλον ευκόλως, οσω συνίστανται σχεδόν αποκλει-
στικώς έξ αζώτου. Μόνον έν η περιπτώσει ό ογκος τών έν 
τω φλεβικώ συστήματι έλευθέρων αερίων είνε ύπεράγαν 
μέγας, προκαλούνται φαινόμενα παραλύσεως τής καρδίας 
έκ πληθώρας τής δεξιάς καρδίας και όξεϊα ασφυξία έξ 
εμβολής τών τριχοειδών αγγείων τοϋ πνεύμονας. 

Και νϋν, ότε γινώσκομεν τον μηχανισμόν, δι' ού προ-
καλούνται αί έκ τής παύσεως τής πιέσεως διαταραχαι, ι -
δωμεν όποΐοί τίνες οί νόμοι οί διέποντες τήν παραγωγήν 
αύτών. 

Ή εντασις τών διαταραχών έξαρτάται έκ τριών κυρίων 
παραγόντων τοϋ βαθμού τής πιέσεως, τής ταχύτητος, μεθ' 
ής παύεται ή πίεσις, καί τής διαρκείας τής διαμονής έν 
τω πεπιεσμένω άέρι. Όσω ή τελευταία αύτη είνε μικρά, 
ή επιτευχθεΐσα πίεσις μεγάλη καί ή παϋσις αύτής άπό-
τομος, τοσούτω αί διαταραχαι είνε συχνότεραι και βαρύτε-
ραι. Παρά τοις δύταις καί τοις έργάταις αί διαταραχαι ει-
νε πολύ βαρύτεραι, όταν διαμένωσιν έχι μακρόν χρόνον έν 
τω πεπιεσμένω άέρι ή όταν έργάζωνται κατά μικράς δια-
μονάς. Ένόμιζον άλλοτε, βασιζόμενοι έπι τών πειραμά-
των τοΰ Ρ Bert, ότι ή άπότομος παϋσις τής πιέσεως ήτο 
θανάσιμος, μόνον όταν ή πίεσις υπερέβαινε τάς πέντε α-

τμοσφαίρας. "Αλλ’ ό Philipροη έσχάτως άπέδειξεν ότι άν 
παύσωμεν τήν πίεσιν έντός δευτερολέπτων τινών, μετα βε-
βαιότητος προκαλοϋμεν τόν θάνατον τών ζώων, όσω άσή-
μαντος καί άν ήτο ή πίεσις, είς ήν είχον ύποβληθή. 

Σ. ΒΑΛΑΚΑΚΗΣ 
Υφηγητής τής Γεν. Παθολογίας. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΙΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ 1900 

Έξήκοντα μέτρων μήκος καί διάμετρον 1 μ.50 θά εχη τό 
κολοσσιαιον τοΰτο τηλεσκόπιον. όπερ θέλει αποτελέσει μίαν 
τών μεγαλειτέρων εκπλήξεων τής εκθέσεως. 

Το τηλεσκόπιον τοΰτο δέν θά είνε περίστρεπτον άλλά θά 
δέχηται τά διάφορα αντικείμενα τοΰ ούρανοΰ διά περιστρέ-
πτου κατόπτρου, ούτινος ή διάμετρος, ϊνα αντιστοιχη πρός 
τήν διάμετρον τοΰ αντικειμενικού φακοΰ ούσαν 1.25μ. πρέπει 
νάήνε 2 ολοκλήρων μέτρων. 

Ή όλη δαπάνη διά τήν κατασκευήν τοΰ τηλεσκοπίου τού-
του θ’ άνέλθη είς 1,400,000 φρ. ή διάμετρος τοΰ δίσκου τής 
σελήνης είς τήν έστίαν τοΰ άντικειμενικοΰ φακοΰ θ' άνέρ-
χηται δι' αύτοΰ εις 60 έκατοστόμ., ένω διά τοΰ προσοφθαλμίου 

φακοΰ δεκαπλασίως μόνον μεγεθύνοντος ή ολική μεγέθυνσις 
θ' άνέλθη τό έξάκις χιλιαπλάσιον, όρωμένης τής σελήνης, 
ώς άπό αποστάσεως 64 χιλιομέτρων. Έκ τής τοιαύτης απο-
στάσεως ευχερώς διακρίνονται αντικείμενα ,30 μέτρων καί 
ουτω οί εΰτυχεΐς έπισκέπται τής έκθέσεως θά δύνανται νά 
διακρίνουν τόν πύργον τοΰ Eiffel, τόν όποιον οί συνάδελφοι 
των έν τή σελήνη θά έχουν ανεγείρει είς τήν ίδικήν των εκ-
θεσιν. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

Τό άριστον τεχνητόν φως πρός φωτογραφίαν είνε τό τοΰ 
μαγνησίου πολλά μίγματα μαγνησίου έπενοήθησαν πρός 
τοιαύτην φωτογράφησιν καί λύχνοι ειδικοί κατεσκευάσθησαν 
πολλών συστημάτων. Τό φως τοΰ μαγνησίου πλούσιον εις χη-
μικάς ακτίνας έχει τό μειονέκτημα νά αφίνη ώς υπόλειμμα 

λευκήν λεπτεπίλεπτον ούσίαν. ήτοι όξείδιον μαγνησίου ή μα-
γνησίαν, ήτις εΰκολώτατα συμπαρασύρεται κατά τήν καΰ-
σιν καί πληροί τόν πέριξ χώρον διά πυκνών ατμών παρεμ-
ποδιζόντων τήν εύκρίνειαν τών φωτογραφουμένων αντικειμέ-
νων. Έκ τούτου καί ή πληθύς τών μεθόδων τής έφαρμογής 
αύτοΰ. 

"Εν έκ τών νεωτάτων μιγμάτων, δι' ών αίρεται τό πλεί-
στον τό ελάττωμα τοΰτο, είνε τό υπό τοΰ Γάλλου Ch Henry 
παρασκευασθέν καί συνιστάμενον έκ μίγματος υπεροξειδίου 
τοΰ βαρίου μαγνησίου καί κολλοδίου. Τό ύπεροξείδιον τοΰ 
βαρίου έν υψηλή θερμοκρασία αποδίδει τό πλεονάζον όξυγό-
νον αύτοΰ δαπάναις τοΰ οποίου καίεται τό μαγνήσιον, συγ-
χρόνως δέ καί έξογκοΰται κατά τήν θέρμανσιν καί συγκρατεί 
ούυω τήν μαγνησίαν, ώς λίαν δέ βαρύ καταπίπτει καί δεν 
συμπαρασύρεται" πρός τούτοις εχει καί τό πλεονέκτημα νά 
εινε εϋοσμον. 

Καί διά καύσεως άργιλλίου έπεχείρησαν νά φωτογραφή-
σωσι. Τό άριστον δέ καί πρακτικώτερον τών δι' άργιλλίου 
μιγμάτων είνε τό ύπό τοΰ Α. Willon νεωστί παρασκευα-
σθέν καί συνιστάμενον έκ 2 μερών κόνεως άργιλλίου 3 μ. 
χλωρικοΰ καλίου καί 4 μ. ύπερμαγκανικοΰ καλίου. 


