
1ον έτος—AΡΙΘ. 6-9 ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1899 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Ένεκα τών διακοπών των εργασιών του 

Συλλόγου κατά τους μηνας Ίούλιον Αΰγου-

στον και Σεπτεμβριον συνεκεντρώθησαν τά 

τρια φυλλάδια των άνω μηνών έν τω πα-

ροντι 7ω 8ω και 9ω φυλλάδιω. 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Συνέδρια της 25 Απριλίου 1899. 

Εν Νέω Ψαλήρω έπανηγυρίσθη δι’ επισήμου γευματος, 
έν ω παρεκάθησαν τα μέλη, ή α'. έπέτειος του Συλλόγου’ ό 
πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Α Κορδέλλας συνοψίσας τάς εργα-
σίας χατά το α', έτος είπε τά εξής : 

'Αγαπητοί κύριοι Συνάδελφοι ! 
Εΰοίωνον και ευτυχές γεγονός υπήρξε κατά τό παρελθόν 

έτος ή ϊδρυσις τοϋ 'Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου, όστις 
ένώνων διά των μελών αυτού πάσας τάς θεωρητικάς και 
έφηρμοσμένας φυσικάς έπιστήμας προώρισται νά παράσχη τή 
κοινωνία μεγάλας υπηρεσίας. 

'Αποτελούμενος έξ επιστημόνων μηχανικών φυσικομαθημα-
τικών, δασολόγων, γεωπόνων, χημικών, μεταλλειολόγων, 
μηχανουργών, και αρχιτεκτόνων, δύναται νά έπιλαμβάνη-
ται παντός οιουδήποτε ζητήματος, το όποιον ενδιαφέρει τήν 
κοινωνίαν και τήν πρόοδον της βιομηχανίας, νά έξετάζη αύτό 

έν πάσαις ταίς λεπτομερείαις και ν' αποφαίνηται έν έπιγνώσει. 
Τά μέλη τοϋ Συλλόγου προσκομίζοντα, ώς επιμελείς μέ-

λισσαι ποικίλας ωφελίμους γνώσεις, πλουτίζουσι διά τών 
διαλέξεων και συζητήσεων αυτών τήν Πνευμιατικήν ήμών 
Πολυτεχνικήν Κυψέλην. 
Ό Σύλλογος καίπερ κατά τό πρώτον διαρρεύσαν έτος δια-

τελών έν τη διοργανώσει αΰτού επελήφθη, ούχ ήττον, τήν 

ερευναν πολλών ζητημάτων, τά όποια ένδιαφέρουσιν ουσιωδώς 
τήν κοινωνιαν, και έδημοσίευσεν εκάστοτε τά πορίσματα αυ-
τών διά τοϋ Περιοδικοί «ο Αρχιμήδης». 

ΆνεκοινώΘησαν και συνεζητήθησαν διάφορα θέματα άφο-
ρωντα την όδοστρωσίαν, τάς υπονόμους, τήν ϋδρευσιν 'Αθη-
νών και Πειραιώς, τήν χημικήν βιομηχανίαν, τ'άφλεκτα 
πατώματα, τάς αναδασώσεις, τήν κατασκευήν σιδηροδρόμων 
και λιμένων, τά αίτια τών πλημμυρών έν τω λεκανοπεδίω 
Αθηνών και τά τών ακαθάρτων υδάτων τοϋ Φαλήρου, τάς 

παρατηρήσεις τών παλιρροιογράφων κ.τ.λ. 
Τινά εκ τών ζητημάτων τούτων, ώς τό της όδοστρωσίας, 

τών υπονόμων, της υδρεύσεως κτλ. θέλουσι συζητηθή έκ νέου 
μήπω έξαντληθείσης της μελέτης αυτών. 

Η εφορία συνέταξεν είδικόν κανονισμόν διά τήν όσον ούπω 
ύπό τοϋ Συλλόγου ίδρυθησομένην Φιλοδασιχήν Ενωσιν. 
ήτις προώρισται ν' αποβή χρησιμωτάτη διά της δασοίσεως και 
διαφυλάξεως τών φυτειών έν τοις πέριξ της πρωτευούσης και 

τοις τών επαρχιακών πόλεων τοϋ Κράτους, διωργάνωσεν έπι-
στημονικάς έκδρομάς, συνήψε φιλικάς σχέσεις μετά διαφόρων 
σωματείων έντός και έχτός τοϋ Κράτους και έπλούτισε διά 
περιοδικών και ειδικών συγγραμμάτων τήν βιβλιοθήκην τοϋ 
Συλλόγου. Τέλος δέ ένέγραψεν έπίτιμα τοϋ Συλλόγου μέλη 
έπιστήμονας διαπρεπείς έν τη αλλοδαπή δια τε τάς σπουδαίας 
υπηρεσίας, ας παρέσχον ταίς έπιστήμαις διά τών συγγραμ-
μάτων αυτών και τή Ελλάδι διά τών ειδικών περί αυτής 
έργων. Ούτοι δ' έκφράζουσι ζωηρώς και μετά συμπαθείας 
τάς υπέρ τής εΰοδώσεως τοϋ Συλλόγου εύχάς των, πεποιθότες 
ότι διά τοϋ έπιδιωκομένου υπό τοϋ Συλλόγου σκοπού τίθενται 
θεμελιώδεις βάσεις υπέρ τής Κλληνικής βιομηχανίας. 

Κύριοι, προς ενός ακριβώς έτους έτελέσαμεν δι' έπισήμου 
γεύματος τά έγκαίνια τοϋ ημετέρου Πολυτεχνικού Συλλόγου 
μετά πολλής μετριοφροσύνης, ήτις αρμόζει εις έπιστήμονας 
πραγματικούς σκαπανείς τής προόδου τών επιστημών και τής 
βιομηχανίας, σήμερον δέ λογίζομαι ευτυχής έπανευρίσκων 
ήμας παρά τήν Αρχιμήδειον τράπεζαν, όπως πανηγυρίσωμεν 
τήν πρώτην έπέτειον τής ιδρύσεως αυτού. Εύχομαι δ' από 
καρδίας όπως αί νεώτεραι ώς και μεταγενέστεραι γενεαΐ παρα-
λαμβάνουσαι τόν Πολυτεχνικόν τούτον έπιστημονικόν πυρήνα 
άναπτύξωσι τά εργα αυτών, πανηγυρίσωσι καί τήν πεντηκον-
ταετηρίδα έπ' άγαθώ τής ευημερίας και τον μεγαλείου τής 
φίλης πατρίδος. Προπίνω υπέρ τής εΰοδώσεως τοϋ Πολυτεχνι-
κού Συλλόγου καϊ ΰπέρ τής προόδου τών μελών αυτού. 
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Συνεδρία της 5 Μαίου. 

"Έξακολούθησις τής συζητήσεως περί της ύδρεύσεως Αθη-
νών και Πειραιώς, καθ' ήν (ομίλησαν ό κ. Π. Πρωτοπαπα-
δάκης και ό κ. Ήλ. 'Αγγελόπουλος. Άμφότεραι αί άνακοι-
νώσεις αύται έπί τοϋ θέματος της υδρεύσεως δημοσιεύονται 
κατωτέρω έν έκτίσει. Ό κ. Πετρόπουλος έφερε πρότασιν. 
όπως ό Σύλλογος ψηφίση το πόρισμα των περί της ύδρευσεως 
σκέψεών του. 

Συνεδρία τής 12 Μαίου. 
Ό κ. Πρόεδρος άνέγνωσε περικοπάς ευχαριστηρίων επι-

στολών νέων 'Επίτιμων μελών τοϋ Συλλόγου. 
Ό κύριος Α. Gottland Ingenieur de la Societe 

Lyonaise de Forces Motrices dn Rhone 
«Είμαι ευτυχής. γράφει ό κ. Γκοτλάν, διά την άπονεμηθεί-

σάν μοι τιμήν και θεωρώ ταύτην ώς νέον σύνδεσμον προς χω-
ραν. της οποίας διατηρώ άρίστας αναμνήσεις διά τήν συμπαθή 
ύποδοχήν, ής ετυχον κατά τήν αϋτόσε πολυετή διαμονήν μου. 

Θά εΐμαι εύτυχής, έάν δυνηθώ νά συντελέσω πρός ευόδωσιν 
τοϋ Συλλόγου σας». 

Ό κύριος Η Blumier καθηγητής έν Ζυρίχη. 
Ό κύριος Adolphe Guerard αρχιμηχανικός τοϋ λιμένος 

τής Μασσαλίας. Εύχαριστών τον σύλλογον απέστειλε την περί 
τοϋ λιμένος τής Μασσαλίας πραγματείαν του. 

Ό κύριος L. Magne αρχιτέκτων τοϋ κράτους και καθηγη-
τής τής σχολής τών Ωραίων Τεχνών, όστις προσκληθείς υπό 
τής Κυβερνήσεως είργάσθη διά τήν στερέωσιν τοϋ Παρθενώ-
νος. άπέστειλεν εις τον Σύλλογον το πολύτιμον σύγγραμμα 
αΰτοϋ «L'art appliquie aux metiers». 

Ό κύριος J. Βοulvin καθηγητής εν Γάνδη τοϋ Βελγίου 
εύχαριστών διά τήν άπονεμηθεΐσαν τιμήν προσθέτει ότι «μοι 
εινε πολύ εϋχάριστον νά διατηρήσω υπό τήν προστασίαν τοϋ 
υμετέρου Συλλόγου τάς σχέσεις τών παλαιών μου μαθητών, 
ών μετ' ένδιαφέροντος παρακολουθώ τάς προόδους. Συγχαίρω 
ΰμας είλικρινώς δι' άς καταβάλλετε προσπαθείας πρός διαδο-
σιν τών επιστημών εις τήν ύμετέραν πατρίδα, άς κάγω κατά 
δύναμιν θέλω συντρέξη. 

Ό κύριος G Lunge καθηγητής τής Βιομηχανικής Χη-
μείας έν Ζυρίχη. 

«Μετά πολλοϋ ένδιαφέροντος, γράφει, παρακολουθώ την 
Βιομηχανικήν άνάπτυξιν τής ωραίας υμών πατρίδος, ήτις ελ-
πίζω ότι θέλει σύνδεση τό ένδοξον αυτής παρελθόν μετ' εύ-
τυχοϋς μέλλοντος. Πολλοί τών υμετέρων συμπατριωτών ε-
σπούδασαν εις τό τμήμα τής Χημείας τοϋ Πολυτεχνείου, ου-
τινος εχω τήν τιμήν νά προί'σταμαι, οί πλείστοι δ' εκ τούτων, 
μοι άφήκαν πολύ εΰχάριστον ένθύμησιν διά τε τήν επιστημο-
νικήν αυτών ικανότητα και τήν άτομικήν άφοσίωσιν εις τον 
καθηγητήν των. 

Ό κύριος Joseph Durim Καθηγητής τής 'Αρχιτεκτονι-
κής έν Karlsruhe, όστις επίσης προσκληθείς ύπό τής Κυ-
βερνήσεως είργάσθη διά τήν στερέωσιν τοϋ Παρθενώνος. 

«Διά τοϋ νέου τούτου δείγματος, γράφει ό κ. Δούρμ. τής 
τιμής και τής υμετέρας έκτιμήσεως διά τάς αρχαιολογικάς 
εργασίας και ιδιαιτέρως τάς μελέτας μου περί τοϋ Παρθενώνος 
μέ έχετε υιποχρεώση διά παντός». 

Ό κύριος L. Schweri g πρόεδρος τών βασιλικών σιδη-
ροδρόμων τοϋ St Zohann έν Saarbrucken. 

«Πάντοτε μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος θέλω παρακολουθεί, 
λέγει, τήν άνάπτυξιν τής 'Ελλάδος, τήν οποίαν κατά τήν αϋ-
τόσε έν ετει 1893 διαμονήν μου μεγάλως έξετίμησα.καί χαίρω 
μεγάλως βλέπων διά τών δημοσιευμάτων υμών ότι και υπό 

τήν τεχνική ν έποψιν προάγεσθε μεγάλως. Eπι τη ευκαιρία 
ταύτη ευχαρίστως αποστέλλω ϋμΐν άντίτυπιν της δημοσιευ-
θείσης πραγματείας μου περί τών 'Ελληνικών σιδηροδρόμων. 

Ό κ. Γεώργιος Ματθαιόπουλος. ώς γραμματεύς τοϋ Χη-
μικού, τμήματος άνέγνωσε τήν έκθεσιν τοϋ τμήματος περι 
τής Σούδας τοϋ Φαλήρου, ήν συνέταξαν οί κ.κ. Λ. Οίκονομί-
δης, Γ Ματθαιόπουλος. N.Κανελλόπουλος και Ήλ. Αγγελό-
πουλος, ήτις απεφασίσθη νά δημοσιευθη έν τώ πεμοδικώ του 
Συλλόγου. 

Ό κ. Νικόλαος Τριανταφυλλίδης έπι τοϋ αυτού αντικει-
μένου ώμίλησε και άνέγνωσε δύο εκθέσεις, αίτινες θελουσι 
δημοσιευθή, επίσης έν τώ περιοδικώ. 

Ό κ. Δημήτριος Πετρόπουλος άνέγνωσε πρότασιν αύτου 
έπί τοϋ πορίσματος τής συζητήσεως περί τής υδρεύσεως τών 
Αθηνών, ής τήν ψηφισιν ζητεί παρά τοϋ Συλλόγου. 

Ό κ. Ιωάννης Μαρκόπουλος άντί ψηφίσματος τοϋ Συ-
λόγου θεωρεί προτιμότερον οί όμιληταί νά καταθέσωσι τάς 
όμιλίας των, όπως δημοσιευθώσιν αύται, διότι και έν τώ Δημω 
και παρά τή Κυβερνήσει ΰπάρχουσι συνάδελφοι, οίτινες θε-
λουσιν έξετάση και λάβη ΰπ' οψιν των τά έκτεθέντα έν το 
Συλλόγω Τήν σκέψιν ταύτην δεν αποδέχεται ό Σύλλογος, εν 
τούτοις αποσύρεται ή πρότασις τοϋ κ Πετροπούλου, καθόσον 
έθεωρήθη οτι δεν είχε λήξη ή συζήτησις περί τής υδρεύσεως. 

Ό κ. Φωκίων Νέγρης λαβών τον λόγον ώμίλησε περί 
τών υπογείων υδάτων τοϋ Λαυρειου και τών τής Παρνηθος, 
προσθέσας ό,τι τό ετησίως πίπτον ύδωρ ανέρχεται εις εν μέ-
τρον έπί έκτάσεως πεντακοσίων εκατομμυρίων (500,000.000) 

μέτρων τετραγωνικών. Είπεν ότι ύπάρχει εταιρία, όπως ανα-
λάβη τήν άνόρυξιν τοϋ φρέατος, τοποθετήση μηχανάς και πα-
ράσχη 20—40 όκάδας ύδατος, ου ή θερμοκρασία θά είνε ΐσω; 
28 βαθμών, άλλά τό ύδωρ θά δύναται νά ψύχηται κατά τό σύ-
στημα τό λειτουργούν έν τώ καταστήματι Ζάννου και Roche. 

Οί κκ. Αγγελόπουλος και Ιωάννης Τζουρας αντέκρου-
σαν τήν ίδέαν τής υδρεύσεως δι' αρτεσιανών φρεάτων και λό-
γω τής ποιότητος και θερμότητος, ήν ό κ. Τζουρας θεωρει 
άνωτέραν τών 40° και λόγω τής αμφιβόλου υπάρξεως αυτών. 
(Ή όμιλία τοϋ κ. Ηλ. 'Αγγελοπούλου παρατίθεται κατωτέ-
ρου). 

Ό κ. Λ. Κορδέλλας αντέκρουσε τά ύπό του κ. Νέγρη 
λεχθέντα μή παραδεχόμενος ότι τά ύδατα τοϋ Λαυρειου δύ-
νανται νά έχωσι σχέσιν πρός τά ύδατα τής Παρνηθος. 

Ό κ. Έμι. ι. αππακωναταντίνου φερει ιός πόρισμα τής 
συζητήσεως τοϋ Συλλόγου περί τής ύδρεύσεως πρότασιν ής 
ζητεί τήν έπιψήφισιν. Αύτη συζητηθείσα κατ' άρθρον και 
τοοποποιηθείσα εν τισιν έψηφίσθη ύπό τοΰ Συλλόγου, απεφα-
σίσθη δέ ή δημοσίευσις εις τε τό περιοδικόν και τάς έφημε-
ρίδας τής πρωτευούσης. 

Ψήφισμα 

του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου. 
Πόρσμα τών έπί τοϋ ζητήματος της ύδρεύσεως 

τών πόλεων Αθηνών και Πειραιώς συζητησεων. 
Ό 'Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος έκ τών μέχρι τού-

δε γενομένων έν αύτώ συζητήσεων και ανακοινώσεων έπί 
τοϋ ζητήματος της υδρεύσεως τών 'Αθηνών και τοΰ Πει-
ραιώς κατά τάς συνεδρίας τής 24 Μαρτίου έ. έ., 31 Μαρτίου, 
10 'Απριλίου, 5 Μαίου και 12 Μαΐου, θεωρεί ώς έπιβαλλό-
μενον αύτώ καθήκον πρός τήν πρωτεύουσαν τοϋ 'Ελληνικού 
Βασιλείου και τό έπίνειον αυτής νά υπόδειξη ώς μέτρα κατάλ-
ληλα και ορθά πρός έπίλυσιν τοϋ προβλήματος τής ύδρεύσεως 
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τα έκ τών ανακοινώσεων τούτων και τών συζητήσεων εξαγό-
μενα συμπεράσματα. 

Α Και πρώτον φρονεί ότι τάς προσωρινάς και απολύτους τής 
πόλεως τών 'Αθηνών άνάγκας, ύπολογιζομένης τής πρός τού-
το απαιτουμένης ποσότητος ύδατος εις 20 όκάδας, ήτοι 8000 
κυβικά μέτρα, δύναται έπαρκώς νά θεραπεύση ό συστηματι-
κός και κατά μέθοδον καθαρισμός και ή έπιμελής επισκευή 
του Αδριάνειου υδραγωγείου. 

Β . Ότι έν τω λεκανοπεδίω τής 'Αττικής και τοις πέριξ 
αδυνατον θεωρεί τήν έξεύρεσιν ύδατος ποσότητος τοσαύτης, 
οση απαιτείται πρός όριστικήν εν τώ μέλλοντι ΰδρευσιν τών 
δύο πόλεων. "Αθηνών και Πειραιώς, έξαιρέσει τών ύπό τόν σχι-
στην τών Αθηνών υποτιθεμένων ύδάτων. ώς αναφέρεται έν 
τώ κάτωθι τετάρτω έδαφίω. Διότι ό πληθυσμός τών δύο πό-
λεων δεν θά βραδύνη ν" άνέλθη εις 250,000 κατοίκους, όπο-
τε κατα τα σήμερον παραδεδεγμένα ύπό τών έν Ευρώπη υ-
γιεινολόγων και μηχανικών, λαμβανομένων μάλιστα ύπ' οψε' 
τών κλιματολογικών συνθηκών, ύφ' άς εύρίσκονται αί δύο πό-
λεις. η απαιτουμένη ποσότης ύδατος άνά κάτοικον και ήμέ-
ραν ανέρχεται εις250 λίτρας ήτοι 62,500 μέτρα κυβικά,καθ' 
εκάστην δηλαδή όκάδας 160 περίπου. Ή ποσότης αύτη τοϋ 
ύδατος όχι μόνον ουσιωδώς θέλει βελτίωση τούς όρους ύγιει-
νής και ευζωίας τών δύο πόλεων, άλλά και εις τήν άνάπτυ-
ξιν και τήν προοδον τούτων καταφανώς θέλει συντελέση. 

Γ . Καθ ολην τήν συζήτησιν τά πλείστα τών μελών έξέ-
φρασαν τήν γνώμην ότι ή καταλληλοτέρα λύσις τής ύδρεύ-
σεως τών πόλεων Αθηνών και Πειραιώς ήθελεν έπιτευχθή 
διά τής διοχετεύσεως εις 'Αθήνας τών ύδάτων τών πηγών 
τής Στυμφαλίας ή τής Βοιωτίας, άν άποδειχθή ότι τά τελευ-
ταία δύνανται νά διοχετευθώσιν οικονομικώτερον. 

Πρός τοϋτο φρονεί ότι κατεπειγόντως πρό πάσης 
όριστικής αποφάσεως πρέπει να εκπονηθώσιν αί μελέται 
άμφοτέρων τών άνω έργων 

Δ'. Επειδή όμως ό σύλλογος, ήκουσε μετά μεγάλης προ-
σοχής και τήν γνώμην τοϋ μηχανικού κ. Φ. Νέγρη περί α-
ναζητήσεως ύδατος αφθόνου προερχομένου έκ τοϋ οροπεδίου 
τής Πάρνηθος, όπερ εισδϋον ύπό τόν καθ' όλην τήν 'Αττικήν 
παρουσιαζόμενον σχίστην τής κρητιδικής έποχής, άνεκαλύ-
φθη εις πλείστα έν Λαυρείω φρέατα, συνιστά δοκιμαστικά, 
διατρήσεις εντός τοϋ σχιστού τούτου έν 'Αθήναις πρός έπα-
λήθευσιν και τής ιδέας ταύτης. 

Διά τής συνεδρίας ταύτης εληξε ή περίοδος τών επιστη-
μονικών ανακοινώσεων. 

— — * 

Φ. ΝΕΓΡΗ 

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΕΚΑΚΟΠΕΔΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Εινε γνωστόν οτι αί μεταλλευτικαι έργασίαι 
τοϋ Λαυρείου φθάνουσι μέχρι της έπιψανείας 
της θαλλάσσης ώς έγγίστα και έκει σταματούν, 
διότι εις τό βάθος τοϋτο παρουσιάζεται ϋδωρ 

γλυκϋ άφθόνον, ου η εξάντλησις δέν επετεύχθη 
μέχρι τούδε, ώστε νά έπιτρέπηται ή πρός τά 
κάτω έξακολούθησις τών έργασιών. 

Τό πρώτον τό ύδωρ τούτο παρουσιάσθη έν 
τοις φρέασι Σερπιέρη Καμαρίζης και Ίλαρίω-
νος Βερζέκου έν τώ κατωτέρω μαρμαρω της 

Λαυρεωτικής, ολίγον πρίν η ή βάθυνσις" φθάση 
εις τό έπίπεδον της θαλάσσης. 

Εις την θέσιν Σκλίβαις, παρά τη Πλάκα, ή 
Γαλλική Εταιρία άνώρυξε φρέαρ βάθους μέτρων 
160 τό όλον έντός τοϋ σχιστού τοϋ λεγομένου ττίς 
Καμαρίζης ή Καισαριανής. Μέχρι τοϋ βάθους 
τούτου, ήτοι 40 μέτρων, κάτωθεν αύτνίς της επι-
φανείας της θαλάσσης, δέν άπηντήθη κατ'άρχάς 
ύδωρ. Εις τό βάθος δμως τοϋτο, ενώ ώρύσσετο 
διά ραβδου 25 χιλιοστών διαμέτρου όπη ύπο-
νομευτική,αίφνης παρουσιάζεται ύδωρ με όρμην 
σημαντικήν. ΟΙ έν τώ πυθμένι έργαζόμενοι 
μόλις προφθάνουσι νά έξέλθωσι και τό ύδωρ 
ανέρχεται μετά ταχύτητος μεγάλης μέχρι της 
έπιφανείας της θαλάσσης και ολίγον άνωθεν, 
όπου μένει στάσιμον. Δοκιμαι πρός έξάντλησιν 

άπέτυχον, άν και έξήγοντο μέχρι 10 μ. κυβικών 
ύδατος καθ' ώραν, και η όπη της εισόδου τοϋ 
ύδατος δέν ητο, ώς προεϊπον, εΐμη 25 χιλιοστών 
διαμέτρου. 

Δοκιμή διά γεωτρυπάνου άνεϋρε τό μάρμαρον 
εις βάθος εκατόν μέτρων κάτωθεν της έπιφα-
νείας της θαλάσσης. 

Τό ύδωρ ητο γλυκύ. 
"Ομοιον φαινόμενον παρουσιάσθη είς ετερον 

φρέαρ άνορυχθέν είς θέσιν Βίλλια, έπίσης έντός 
τοϋ σχίστου Καμαρίζης και ένταϋθα μέχρι βά-
θους ολικού 155 μέτρων ή 65 μέτρ. κάτωθεν 
της έπιφανείας της θαλάσσης, παρουσιάζετο 

έλάχιστον ύδωρ έξαντλούμενον εύκόλως. Άλλ' 
είς τό βάθος αύτό, άφοϋ είχον άνορυχθη αί 
τελευταίοι ϋπονομευτικαι όπαι, είχον άνέλθη 
οί όρύκται, άναμένοντες την έκπυρσοκρότη-
σιν εντε δέ μετά 20 λεπτά κατήρχετο εις έξ 
αύτών έντός βαρελίου, αίφνης συναντά ύδωρ 
είς άπόστασιν 10 μέτρων άπό τοϋ πυθμένος. 
Έπειδη δέ τό φρέαρ είχε τομην 3, 50 Χ 2, 00, 
ητο φανερόν δτι είχον εΐσρεύση 70 μ. κυβικά 
ύδατος έντός 20 λεπτών, όπερ άναλογεϊ είς 210 
μ. κυβικά καθ'ώραν. Μετ' ολίγον τό ύδωρ άνηλ-

θε μέχρι της επιφανείας της θαλλάσης και ο-
λίγον περιπλέον. 

Τάς λεπτομερείας ταύτας ηρύσθην παρά τοϋ 
διακεκριμένου μηχανικού της Γαλλικής Εταιρίας Κ. Rabut. . 

Είς άμφότερα τά φρέατα Σκλιβών και Βιλ-



λίων τό ύδωρ άνέβλυσε πριν η άκοπη συγκοι-
νωνήσουν ταύτα με τό στρώμα τοϋ μαρμάρου, 
τό όποιον ένεκα τών συνήθων έν αύτώ ρωγμών 
έν Ελλάδι, δύναται νά θεωρηθή ώς πολύ καταλ-
ληλότερον, δπως χρησιμεύη ώς· λεκάνη ύδατος 
"Αν λοιπόν τό ύδωρ άνήρχετο μετά τοσαύτης 
ταχύτητος και διά μέσου αύτοϋ τοϋ σχίστου, 
όστις δύναται να θεωρηθή,άν όχι αδιαπέραστος, 

τούλάχιστον στεγανώτερος τοϋ μαρμάρου,δυνά-
μεθα εύκόλως νά παραδεχθωμεν ότι,άν τά φρέ-

ατα είχον φθάση μέχρι τοϋ μαρμάρου, ή ταχύ-
της της είσδύσεως τοϋ ύδατος ήθελεν είνε 
πολλώ μεγαλειτέρα. 

Είνε δέ σήμερον παραδεδεγμένον έν Λαυ-
ρείω παρ' όλων τών μηχανικών τών έργασθέν-
των έν αύτώ ότι, όπου συναντηθή μάρμαρον είς 
τήν έπιφάνειαν της θαλάσσης, έκεϊ παρουσιά-
ζεται καΐ ϋδωρ γλυκύ, άν ή άπόστασις άπό τάς 
άκτάς είνε άρκοϋσα. 

Τό τελευταΐον παράδειγμα,τό όποιον θά άνα-
φέρω, είνε τό τοϋ φρέατος Νόριας, έξ ού ύδρεύ-
εται σήμερον ή πόλις Εργαστηρίων. 

'Ενταύθα τό ύδωρ άντ εϊται έκ βάθους 35 
μόνον μέτρων, ό πυθμήν τοϋ φρέατος ευρίσκε-
ται έντός τοϋ οχίστου τής Καμαρίζης· αλλά 
παρουσιάζει ούτος ρωγμήν 20-30 χιλιοστών δια 
σχίζουσαν τό φρέαρ· ή ρωγμή παρουσιάζεται 
και έπι τών πλευρών και έξακολουθεϊ κατά 
βάθος. Έκ της ρωγμής ταύτης εισδύει άφθο-
νον ύδωρ. Ά ν λάβη τις ύπ' όψει δτι τό ύδωρ 
έν τω φρέατι δέν έχει βάθος άνώτερον συνήθως 
τών 500 χιλιοστών τοϋ μέτρου και ότι έκ τοϋ 
χώρου τούτου έξάγονται 50^. κυβικά καθ' ώραν, 
πείθεται ότι ή ποσότης τού ύδατος δύναται ν' 
αύξησα απεριορίστως, βαθυνομένου τοϋ φρέα-
τος άναλόγως τών άναγκών, διότι σύν τή βα-
θύνσει τοϋ φρέατος αύξάνει και ή συγκοινωνία 
μέ την φυσικήν ρωγμήν, περι ής έγένετο λό-
γος ανωτέρω. 

Άξιοσημείωτον είνε ότι τό φρέαρ τοϋτο ήτο 
άρχαϊον αλλά παρουσιάζει έργασίας μεταλλευ-
τικός και ούδεμίαν έργασίαν προδίδουσαν σκο-
πόν ύδρεύσεως. 'Αδύνατον νά παραδεχθώμεν 
ότι, άν τό φρέαρ τούτο είχε χρησιμεύση έν τή 

άρχαιότητι ώς φρέαρ προς ύδρευσιν, δέν ήθελε 
τούλάχιστον κτισθη άλλ' οΐ παρειαι αύτοϋ, 
όταν εύρέθη, ήσαν σχίστης σεσαθρωμένος. 'Επί-
σης άδύνατον είνε νά παραδεχθώμεν ότι, άν 
τό φρέαρ τοϋτο είχεν έν τή άρχαιότητι τό ύδωρ, 
όπερ εχει σήμερον, δέν ήθελεν είνε πολύτι-
μον πρός ύδρευσιν, έν τη αύχμηρα χώρα τής 
Λαυρεωτικής, όπου βήμα πρός βήμα άπαντών-

ται δεξαμεναί πρός περισυλλογήν τών ύετίων 
υδάτων. 

Τείνομεν λοιπόν νά πιστεύσωμεν ότι ήρωγμή, 
περι ής άναφέρομεν άνωτέρω, παρουσιάσθη τε-
λευταίως και ότι τά ύδατα τοϋ Φρέατος τελευ-
ταίοις είσδυσαν διά τής φωγμής ταύτης, ήτις, 
καθ' όλα τό φαινόμενα, θά έκτείνηται και μέχρι 
τοϋ μαρμάρου και έντός αύτοϋ. 

Μετά δε τά τελευταία σεισμικά Φαινόμενα τής 
Αταλάντης- και τής σχηματισθείσης μεγάλης 
ρωγμής είς τά πέριξ τής πόλεως ταύτης, ού-

δόλως άπίθανον νά έσχηματίσθησαν νεωτεραι 
ρωγμαι και έν Λαυρείω άπό τής έποχής τών άρ-

χαίων μέχρι τής σήμερον. 
Άλλ' άς έπανέλθωμεν ήδη είς τήν έξέτασιν 

τής σχέσεως, ήν έχουσι πρός άλληλα άπαντα 
τά ούτως ή άλλως εύρεθέντα γλυκέα ύδατα τής 
Λαυοεωτικής. L 

"Απαντα, εύθύς ώς δίοδος κατάλληλος πα-
ρουσιασθή,ανέρχονται μέχριτής έπιφανείας τής 

θαλάσσης και ολίγον άνωθεν αύτής. Τά πλη-
σιέστερον τής θαλάσσης ανέρχονται όλιγώτε-
ρον, 0,75 άνωθεν αύτής, (ώς τό ύδωρ τής Νό-
ριας), τά μαλλον μεμακρυσμένα περισσότερον, 
1,75 (φρέαρ Σκλίβας, Βιλλίων). 

"Απαντα άκολουθοϋν τάς διακυμάνσεις τής 
θαλάσσης, υψούμενα μέ αύτήν και πάλιν κα-
τερχόμενα,οσάκις ή θάλασσα απέρχεται· σημαν-
τικόν δέ ότι ή έπήρεια αύτη γίνεται έπαισθη-
τή μετά ώρας όλοκλήρους. 

Τέλος τά φρέατα, τά πλησιέστερον τής θα-
λάσσης παρουσιάζουσι 0,1 % αλάς μαγειρικόν, 
ένω τά μάλλον άπέχοντα τών ακτών, ώς τό τών 
Βιλλίων, 0,05 %· 

Ταϋτα μας άπέδειξεν ή πειρα έν Λαυρείω- άς 
ίδωμεν ήδη όποια συμπεράσματα δυνάμεθα να 
έξαγάγωμεν. 

'Απεδείχθη ήδη ότι ύφ' άπασαν τήν Λαιρεω-
j τικήν. υπάρχει πόσιμον ύδωρ άφθονον τοϋτο 
j παρουσιάζεται πάντοτε έν τώ τιτανολίθω, όταν 
φθάση τις είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, 
πολλάκις δε και έν τώ σχιστολίθω. Έπήρειαν 
βεβαίαν εχει έπ' αύτοϋ ή υδροστατική πίε-
σις τής θαλάσσης, ήτις ούτω συγκρατεί τό γλυ-
κύ ύδωρ, χωριζομένη, φαίνεται, άπ' αύτοϋ διά 
στρώματος σχεδόν άδιαπεράστου μέν εις τό 
άλας, άλλ' όχι και ώς πρός τήν ύδροστατι-
κήν πίεσιν. Τό στρώμα τό άδιαπέραστον έν 
Λαυρείω, τό χωρίζον τό γλυκύ ύδωρ άπό τό 
θαλάσσιον, ένδεχόμενον νά είνε έν μέρει ό 
σχίστης ό άνώτερος τής κρητιδικής έποχής, 
εν μέρει έτερα νεώτερα, έναποτεθέντα βραδύ-

ιερον έπϊ τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης. Ούτως 
ή λεκάνη, ή περιέχουσα τό γλυκύ ύδωρ έν 
Λαυρίω, χρεώστε7 τήν ύπαρξίν της είς αύτήν 
τήν θάλασσαν, ήτις συγκρατεί τό γλυκύ ύδωρ, 
έμποδίζουσα διά τής πιέσεως αύτής τήν άπώ-
λειαν αύτοϋ. 

Άς έξετάσωμεν ήδη πόθεν προέρχεται τό 
γλυκύ τοϋτο ϋδωρ τής Λαυρεωτικής. 

Είνε γνωστόν ότι έν Λαυρείω τό ύέτιον ύδωρ 
τό καταπίπτον έντός τοϋ έτους είνε άσήυαν-
τον πρέπει λοιπόν νά άναζητήσωμεν τήν πη-
γήν τών γλυκέων ύδάτων Λαυρείου είς τά ορο-
πέδια τά πλησιέστερα και τούτων τό σημαντι-
κώτερον είνε άναμφισβητήτως· τό τής Πάρ-
νηθος. 

Ή Πάρνης μέ τόν Κιθαιρώνα σχήματίζουσιν 
οροσειρά ν έκτεινομένην άπό τοϋ Κορινθιακού 
κόλπου είς τον Εύβοϊκόν, έπι μήκους άνωτέρου 
τών 50 χιλιομέτρων. Τά οροπέδια τής οροσει-
ράς ταύτης δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς έχοντα 
πλάτος άνω τών 7 χιλιομέτρων. 'Ιδού λοιπόν 
έπιφάνεια 350,000,000 εως 400,000,000 τετρα-
γωνικών μέτρων, ήτις, άν κρίνωμεν έκ τοϋ ύδα-
τος τοϋ καταπίπτοντος έπι τοϋ βράχου τοϋ 
άστεροσκοπείου (0,40) κατ' έτος καΐ τής άσυγ-
κρίτως μεγαλειτέρας ποσότητος ύδατος τής πι-
πτούσης επι τών πέριξ όρέων, οφείλει νά δέχη-
ται τούλάχιστον 1 μέτρου ύψους ύδωρ κατά τε-
τραγωνικόν μέτρον έπιφανείας. Δυνάμεθα λοι-
πόν εύκόλως νά παραδεχθώμεν ότι τό καταπί-
πτον ύδωρ έπι τής άνωτέρω οροσειράς ύπερ-
δαίνει τά 365,000,000 μ. κυβικά κατ' έτος, ήτοι 
τά 1,000,000 μ. κυβικά καθ' ήμέραν. Δέν ύπολο-
γίζω ένταϋθα τό ύδωρ τό πίπτον έπι τών κλι-
τύων τής οροσειράς. 

Τό ύδωρ τούτο, τό ύπολογισθέν εις 365,000, 
000 μ. κυβικά, εισέρχεται διά τών ρωγμών τών 
άσβεστολίθων είς τά ένδότερα τοϋ έδάφους και 
φθάνον μέχρι τής ύδροφόρου λεκάνης έξακο-
λουθεϊ τήν πορείαν προς θάλασσαν μέ ού-
σιν τινά, ώς απεδείχθη προηγουμένως, άφοϋ τά 
φρέατα τά μάλλον μεμακουσμένα τής θαλάσσης 
παρουσιάζουσι τήν στάθμην τοϋ ύδατος ύψηλό-
τερον, τά δε πλησιέστερον χαμηλότερον. 

Σημειωτέον ότι, ώς εξάγεται έκ τών άνωτέρω, 
ούδόλως απαιτείται όπως άπό τής Πάρνηθος 
μέχρι Λαυρείου έχωμεν στρώμα άσβεστολίθου 
συνεχές. *Αν έν τω μεταξύ διακοπώσι τά άνω-
τέρω στρώματα διά ρωγμών γεωλογικών μεγά-
λων διαστάσεων, τά ύδατα δι’ αύτών δύνανται 
νά κατέλθουν είς τά κατώτερα στρώματα, έκεΐνα 

ακριβώς, ατινα άντικρύζουσι τήν θάλασσαν και 
άληθώς ούτω συμβαίνει. 

'Ενώ έπι τής Πάρνηθος παρουσιάζονται άσβε-
στόλιθοι κρητιδικής εποχής, οϊτινες άπορρο-
φώσι τά ύδατα, ούτοι διασπώνται πολλάκις μέ-
χρις ού φθάσωσιν έν Λαυρείω και έν μέν τω 
λεκανοπεδίω 'Αθηνών άντικρύζουσιν ούτοι τήν 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης, ήτοι εύρίσκονται είς 
τήν προέκτασιν αύτής, έν Λαυρείω δε τούναν-
τίον οι κρητιδικοΐ άσβεστόλιθοι ευρίσκονται έν 
μέρει άντικρύ θαλάσσης, έν μέρει ΰψηλότερον, 
και τότε άντικρύζουσι τήν θάλασσαν τά μάρ-
μαρα παλαιοτέρων έποχών ή και σχίστης τής 
Καμαρίζης ώς έλέχθη. 

Άρα κάτωθεν τών Αθηνών τά αύτά ύδατα 
τού Λαυρείου θά εύρεθώσιν έν τώ κρητιδικώ 
άσβεστολίθω, ένω έν Λαυρείω άπηντήθησαν έν 
τώ μαρμάρω τώ εύρισκομένω κάτωθεν τοϋ σχι-
στού τής Καμαρίζης και τοϋ κρητιδιχοϋ άσβε-
στολίθου. 

"Οπως δέ φθάσωμεν έν Αθήναις τόν άσβε-
στόλιθον τής κρητιδικής έποχής, τόν άντικρύ-
ζοντα τήν θάλασσαν, δέον νά διέλθωμεν διά τοϋ 
σχίστου τής κρητιδικής έποχής, όν ό Lepsins 
ώνόμασε σχίστην τών Άθηών, διότι πα-
ρουσιάζεται εις τάς ΆθΛνας . 'Εντός δέ 
τοϋ άσβεστολίθου θέλει εύρεθή τό ύδωρ τό πί-
πτον έπι τής Πάρνηθος. Ύπολογίσωμεν ότι έπι 
τής Πάρνηθος πίπτει ύδωρ κατ' έτος άνω τών 
365,000,000 κυβικών,ήτοι ότι άναλογεΐ ποσότης 
1,000,000^ κυβικών καθ'έκάστην. Άν έκφρά-
σωμεν τήν ποσότητα ταύτην είς όκάδας διανο-
μής ύδατος, φθάνομεν εις τό άξιοσέβαστον πο-
σόν τών 2500 οκάδων. Δύναται λοιπόν νά ύπάρ-
ξη άμφιβολία ότι θά δυνηθή ή πόλις τών Αθη-
νών νά λάβη έκεϊθεν 150 ή καΐ περιπλέον όκά-
δας ; Δέν τό πιστεύω. 

'Ελέχθη δτι ή βασίλισσα Αμαλία ένήργησεν 
έν τώ κτήματί της Πύργου διάτρησιν 240 με-
τρων και ούδέν εύρε. Και. άληθώς δέν ήτο 
δυνατόν νά φθάση έν τώ σημείω έκείνω τόν 
κρητιδικόν άσβεστόλιθον ή άφού διεπέρα τά 
τριτογενή άργιλλώδη στρώματα, άτινα έχουσιν 
έν τή θέσει έκείνη πολλάς εκατοντάδας μέτρων 

πάχος, και μετά ταϋτα τόν κρητιδικόν σχιστό-
λιθον· ίσως λοιπόν ούδέ 500 μέτρα φρέατος 
δέν θά ήρκουν, δπως φθάση τις είς τό μέρος 
έκεϊνο είς τήν ύδροφόρον λεκάνην, ένώ είς 
άλλα μέρη,όπου λείπουν αί τριτογενείς διαστρώ-
σεις ήθελε φθάση εις τήν λεκάνην τήν ύδρο-
φόρον πολύ ταχύτερον. 

Παρατηρώ ένταϋθα ότι ή λεκάνη αύτη ούδε-
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μιαν έχει σχέσιν μέ τά αρτεσιανά φρέατα τον 
Φαλήρου. Τά φρέατα ταϋτα εύρίσκονται έντός 
τών προσχώσεων τοϋ Κηφισοϋ και Ίλισοϋ τής 
τεταρτογενούς έποχής τών συνισταμένων άλ-
ληλοδιαδόχως έξ αμμωδών και άργιλλωδών 
στρωμάτων και παρουσιαζόντων ούτω διάφορα -

στρώματα ύδροφόρα είς διαφόρους στάθμας. 
Επίσης ούδεμίαν έχει σχέσιν ή λεκάνη αύτη 

μέ τά ύδροφόρα στρώματα εις ά διακλαδοϋται 
τό Άδριάνειον Ύδραγωγεΐον. Ταϋτα είνε έπο-
χής πολύ νεωτέρας,τριτογενοϋς, και ευρίσκον-
ται οθεν άνωθεν τοϋ κρητιδικοϋ σχίστου. 

"Οθεν ή χρησιμοποίησις τών υδάτων τών 
υπό τόν σχίστην τής κρητιδικής έποχής ευρι-
σκομένων δέν θέλουσι τό παράπαν φέρη έλάτ-
τωσιν είς τά νϋν γνωστά ύδατα τών 'Αθηνών 
και περιχώρων. 

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ Τ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Τ Η Σ Τ Δ Ρ Ε Τ Σ Ε Ω Σ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Α. ΚΟΡΔΕΛΑ Α 

Κύοιο ι ! w 
Λαμβάνω τήν τιμήν νά συμπληρώσω σήμε-

ρον όσα είπον κατά τήν τελευταίαν συνεδρία-
ση' τής 24ης Μαρτίου σχετικά πρός τό ζήτημα 
τής υδρεύσεως τών πόλεων 'Αθηνών και Πει-
ραιώς. 

Χ-οη^ιμότης τών γεωλογικών γνώσεων. 
Ή γεωλογική σύστασις χώρας τινός επιδρά 

μεγάλως έπι τά ήθη και τάς έξεις, τήν βιομη-
χανικήν και γεωργικών άνάπτυξιν και τήν 
καθόλου διανοητικήν διάπλασιν τών κατοίκων 
αύτής. Πλήν τοϋ κλίματος, τό ποιόν τών πε-
τρωμάτων τής χώρας συντελεί μεγάλως είς τήν 
βλάστησιν, παρέχει λίθους πρός οίκοδομήν, 
πλαστικός γαίας, άνθρακας, μέταλλα, προ πάν 
των δέ καλόν και άφθονον ή κακόν «όίίι-
μον ύδωρ είς τους κατοίκους. 

Πάντα τά έπι τής γής ρέοντα ή ύπ' αύτήν 
ταμιευόμενα ύδατα προέρχονται έκ τών βροχών 
και τών χιόνων. 

Εις τά πόριμα έδάφη τό ύδωρ είσδύει έντός 
τής γής, εις δέ τά ύδατοσταγή(άδιαπέραστα) τό 
ύδωρύγραίνει μόνον τήν έπιφάνειαν αύτών και 
ολισθαίνει πρός τά έπικλινή μέρη πλημμυροϋ 
πάν τό ποοστυχόν κατά τήν ιηάβασίν του. 

'Εκ τών ύδάτων, ότινα διαπερώσι τά πετρώ-
ματα, άλλα μέν σχηματίζουσιν υπόγεια ύδα-
τώόη Στρώματα, άτινα, όταν συναντήσωσιν 
άδιαπέοαστα πετρώματα, έκρέουσιν είς τά κοί-
λα τής χωρας μέρη, ώς δροσεραι πηγαί. «Κε-
φαλάρια» άλλα δέ άπορροφώμενα ποος τά 
κάτω άποτελοϋσι τά βαθειά ύδατα ή τάς υπο-
γείους υδαταποθηκας. Τά ύδατα ταϋτα λαμ-
βάνουσι διαφόρους διευθύνσεις είτε διηθίζονται 
ήρέμως πρός άπάσας τάς διευθύνσεις, είτε διά 
φυσικών σηράγγων (καταβόθρων) ή και τεκτο-
νικών ψηγμάτων μετοχετεύονται μακράν τών 
ύδαταποθηκών. 

'Εκ τής γειτνιάσεως η μή τής θαλάσσης, έκ 
τοϋ ύψους, τής τοποθεσίας, τής βλαστήσεως 
και τής έν γενει διαμορφώσεως χώρας τινός 
ήρτηται τό ποσόν τοϋ κατά μέσον όρον έτησίως 
πίπτοντος ύδατος τών βροχών και τών χιόνων. 
'Ενώ δέ έν Άλεξανδρεία τό πίπτον ύδωρ είνε 
0.250·α, έπι τών υψηλών όρέων τών Ιμαλαίων 

θάνει τοϋτο είς ί 4,50, έν Ελλάδι δέ,και δή έν 
'Αττική, ης τό κλίμα είνε ξηρόν, τά όρη γυμνά, 

ο ούρανός συνήθως αίθριος, τό πίπτον ύδωρ 
είνε Ο. 410. 'Εκ τούτου δέ πάλιν μέγιστον μέ-
ρος ένεκα τής γυμνότητος και τών μεγάλων 
κλίσεων τοϋ έδάφους μετασχηματιζόμενον είς 
χειμάρρους χάνεται είς τήν θάλασσαν. 

Έπι τών όρέων όμως τοϋ Κιθαιρώνος, τής 
Πάρνηθος, τής Πεντέλης, τοϋ Ύμηττοϋ, τό πί-
πτον ύδωρ θά είνε πάντως πολύ περισσότερον 
του πίπτοντος έν τώ λεκανοπεδίω 'Αθηνών, 
ίσως δέ διπλά σιον και τριπλάσιον. 

Ή γεωλογική γνώσις χώρας τινός είνε χρη-
σιμωτάτη ύπό πάσαν έν γένει έποψιν, πολύ δέ 
περισσότερον προκειμένου περι άνευρέσεως 
ποσίμων υδάτων, άτινα είσδύοντα ύπό τήν 
γήν κυκλοφοροϋσι συμφώνως πρός τήν γεωτε-
κτονικήν και πετρολογικήν κατασκευήν αύτής. 

Πάσαι αί Κυβερνήσεις άναγνωρίζουσαι τήν 
χρησιμότητα τών γεωλογικών γνώσεων έρευ-
νώσι διηνεκώς τό έδαφος τών έπικρατειών αύ-
τών. Παρ' ήμΐν,πλήν ολίγων μονογραφιών, πάν 
ό,τι γινώσκομεν νϋν περι τής γεωλογίας τής 

Ελλάδος τό όφείλομεν είς ξένους έπιστήμονας, 
Fiedler, Russegger, Boblaye et Virlet, Neu-
mever, Unger, Gaudry,Bittner, Teller, Nasse, 
Sauvage, Rath,και ίδίως είς τους κ.κ. Bucking, 
Philippson και Lepsius, οϊτινες πολλούς κατέ-
βαλον κόπους άνευ τής έλαχίστης άμοιβής, 
τούλάχιστον ήθικής τοιαύτης, έκ μέρους τής 
ήμετέρας κυβερνήσεως. 
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Γεωλογική κατασκευη τών όρέων τής 
'Αττικής. 

Τά όρη τής 'Αττικής, άτινα περικλείουσι τό 
πεδίον τών 'Αθηνών και συνιστώσι τό μεταλ-
λοφόοονΛαύρειον,συνίστανται κυρίως έκ μαρμά-
ρων, άσβεστολίθων, μαρμαρυγιακών σχιστολί-
θων κτλ.έφ'ών επίκεινται στιβάδες πετρωμάτων 
νεωτέρων διαπλάσεων. Έπι μακρόν χρόνον ή 
έλλειψις άπολιθωμάτων και ή έμβοιθής γεωλο-
γική μελέτη έδυσχέραινε τόν καθορισμόν τής 
σχετικής γεωλογικής ήλικίας τών πετρωμάτων 
και τής τεκτονικής κατασκευής τών όρέων τής 
'Αττικής. Αί γενόμεναι όμως μελέται άπό τοϋ 
έτους 1878 ΰπ’ Αυστριακών και Γερμανών γεω-
λόγων, ίδίως δέ άπό τοϋ 1883 ύπό τών κ. κ. 
Bucking και Lepsius έλυσαν, κατά μέγα μέρος, 
τό ζήτημα τοϋτο. 

Είς δέ τόν κ. Λέψιον έρευνήσαντα έκ νέον 
λεπτομερώς τήν 'Αττικήν έν έτει 1893 όφείλο-
μεν κυρίως τό κλασικόν γεωλογικόν αύτοϋ σύγ-
γραμμα περι τής γεωλογίας τής 'Αττικής και 
τόν γεωλογικόν πίνακα. 

Μόνον τήν Πάρνηθα και τόν μετ' αυτής διά 
τοϋ οροπεδίου τής Σκούριας συνδεόμενον Κιθαι-
ρώνα, άποτελούμενον ώσαύτως έξ άσβεστολί-
θων, δέν έξηρεύνησε λεπτομερώς, διότι δέν 
είχε περατωθή ό χάρτης τοϋ γερμανικοϋ έπι-
τελείου, έπι τή βάσει τοϋ οποίου είχεν .έργασθή. 
Τήν Πάρνηθα, ήν θεωρεϊ, ώς τέρμα τών ερευ-
νών του, λέγει (σελ. 2), ότι αύτη άποτελεϊται 
εκ παχυτάτης και εύρείας μάζης όρεινής έκ 

τεφρού κρητιδικοϋ άσβεστολίθου. 
Ό έναντι πίναξ εμφαίνει τά διάφορα πετρώ-

ματα τά συνιστώντα τά όρη τής 'Αττικής κατά 
τήν σχετικήν αύτών γεωλογικήν ήλικίαν συμ-
φώνως ταϊς μελέταις τοϋ κ. Λεψίου. 

Ό Λέψιος χωρίζει τούς άσβεστολίθους και 
σχίστας είς άρχαίους κρυσταλλοπαγεΐς, οιον 

μάρμαρα και μαρμαρυγιακους σχιστολί-
θους τής άζωϊκής περιόδου και είς νεωτέρους 
μη κρυσταλλοπαγεϊς, οίον άσβεστολιθους 
και σχίστας τής κρητιδικής περιόδου. 

Τ' άρχαιότερα κρυσταλλοπαγή πετρώματα άπο-
τελοϋσι τούς πυρήνας τών όρέων έν τε τοις περι-
χώροις 'Αθηνών και έν Λαυρείω.Τά όρη τής Λαυ-
ρεωτικής είνε πολύ χθαμαλώτερα τοϋ Ύμηττοϋ 
και τής Πεντέλης, τά δέ κρυσταλλοπαγή πετρώ-
ματα δέν έμφανίζονται έπι τής έπιφανείας κατά 
παχέα στρώματα και έπι μεγάλης έκτάσεως.Ούτω 
λ. χ. τό κατώτερον μάρμαρον, τό όποιον άποτε-

λεί τήν μάζαν τοϋ Πεντελικοϋ και φθάνει είς 

ύψος 1020 μ. και τοϋ Ύμηττοϋ είς ϋψος 961 
μ. ύπέρ τήν θάλασσαν, έν Λαυρείω άπανταται 
έν μέν τώ Φρέατι Ίλαρίωνος είς ϋψος 92 ,70, 
έν τώ φρέατι Καμαρίζης είς ϋψος 91,60 και έν 
Σουνίω ολίγα μόνον μέτρα ύπέρ τήν θάλασσαν. 

Ή τοιαύτη (ύψομετρική) σταθμική άνωμαλία 
ύπεμφαίνει τά πολλά ρήγματα, τάς συνιζήσεις, 
τάς πτυχάς και τάς μεταπτώσεις, τάς οποίας 
υπέστησαν τά στρώματα τών όρέων τής Αττικής. 
Τό πάχος έκάστης βαθμίδος τών κρυσταλ-

λοπανών πετρωμάτων ποικίλλει άπό 100—500. ι 
Έπι τών πετρωμάτων τούτων κάθηνται έν 

άνομοία διαστρώσει οΐ νεώτεροι άσβεστόλιθοι 
και σχιστόλιθοι τών 'Αθηνών, τοϋ Λυνκαβηττοϋ, 
τής Πάρνηθος καϊ τοϋ Κορυδαλλου, έπι τούτων 
δέ πάλιν κάθηνται τά πετρώματα τής τοιτογε-
νοϋς και τεταρτογενούς περιόδου, άτινα καλύ-
πτουσι τάς πεδιάδας και τά κοιλα μέρη τής 
Άττικής. 

Γεωλογικαι ΙΓεωλογικαι έποχαι η συστηματα 
περιοδοι I 

Τεταρτογενής 

11501'Ανωτέρα βαθμίς (Πικέρμι) > 
200 Κατιοτέρα "[ίαΟμίςί Πύργος, Ή- | Τριτογε-

νής 

Κρητιδική 

Νέαι προσχωρησεις (Άλουβιον|. 
'Αρχαϊαι ή καθολικαί προσχώσεις (Λι-

λούβιον) Κολοκυθοϋ, Πειραιεύς. 
Πλειόκαι-

Ηράκλειον να και 
Μειοκαινα 

100|Άσβαστόλιθος της κατωτέρας 
βαθμίδος. (Δαφνί.) 

250. 'Ανώτεροι άσβεστόλιθοι. (Λυκαβηττός. 
Μάρνης. Κιθαιρών). 

200,Σχιστολιθος 'Αθηνών. ιΚορυδαλλός. Δι-
ψέλιζα, Καμάριζα. Συντερίνη. 

100 Κατώτερος ασβεστόλοθος. " Ύπώρειαι 
Καισαριανής. Δασκαλειό, Άλλεγρενα. 
Άνάδυΰόος). 

Άζωική 
Κρυόταλ-

λοπαγή (η πε-
τρώματα α-
ποτελούν -
τα τούςπυ-
ρήνας τών 

'Αττικών 
όρέων 

250 
•250 

500 

200 
100 

Ανώτερον μάρμαρον 'Αττικής.(Ριπάρι( 
Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος Καισαρια-

νής. (Καμάριζα 1 60 υπέρ τήν"θά-
λασσαν, 'Υμηττός. Πεντέλη 900-1000 
μ. ύπέρ τή" θάλαόόαν. 

Κατώτερον μάρμαρον Αττικής (Κορυ-
φή Πεντέλης, 'Υμηττοϋ, καμάριζα 
μεταλλιοφόρος). 

Πλακίτης. 'Επαφή γρανίτου και Σχι-
ότολίθου (Πλάκα). 

Δολομιτικός και άσβεστολιθικός σχι-
στόλιθος. (Βαθμίς Πιρναρίου). 

Άσβεστομιγής μαρμαρυγιακός Σχιστό-
λιθος. (Βάρης). " 

Πυριγενή«πε-
τρώματα» 

Γαβόροι και όφεΐται. (Λαύοειον,Καρας). 
Γρανίτης και φλέβες γρανίτου. (Πλάκα 

Λαυρείου). 

Πεδιάς τών Αθηνών. Τά όρη τής 'Αττι-
κής έγκλείουσι τρεις πεδιάδας, τήν τής Έλευ-

σΐνος ή θριασίου πεδίου, τήν τών Μεσο-
γείων και τήν τών Αθηνών, ήτις έπι τοϋ 
προκειμένου ένδιαφέρει ήμάς. 

Ή πεδιάς τών 'Αθηνών περιβάλλεται παν-
ταχόθεν ύπό όρέων, πλήν τοϋ Ν. Δ. μέρους, 
όπερ άνοίγεται πρός τήν θάλασσαν. 

Πρός Β. τών Αθηνών ύψοϋται ή Πάρνης 
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(1412), τής οποίας η κορυφή εινε ορόπέδιον 
διασχιζόμενον ύπό φαράγγων, αί δέ κλιτύες 
πρός Ν. και Β. είνε απόκρημνοι και βραχώδεις. 
Ό Κορυδαλλός και ό Αΐγάλεως άποτελοΰσι την 
Ν.Δ.προέκτασιν τής Πάρνηθος (4001*) μέχρι τοϋ 
κόλπου τής Σαλαμίνος. 

Ή Πάρνης, ό Αίγάλεως και ό Κορυδαλλός 
συνίστανται έκ τοϋ άνωτέρου άσβεστολίθου τής 
κρητιδικης περιόδου, ούτινος ώς ύπόστρωμα 
χρησιμεύει ό σχιστόλιθος 'Αθηνών. (Λέψιος 
σελ. 23-25). 

Έν τώ συγγράμματί μου «Αί 'Αθήναι ύπό ύ-
δραυλικήν έποψιν 1879» σελ. 137 αναφέρω:«Ή 
Πάρνης είνε τά μάλιστα ύδροφόρος. "Ενθεν μέν 
τοϋ λεκανοπεδίου έδρόσιζε διά τοϋ 'Αδριάνειου 
ύδραγωγείου τάς 'Αθήνας, έκεΐθεν δέ δι' άλλου 
ύδραγωγείου την 'Ελευσίνα Ό όρεινός ούτος 
όγκος συνίσταται έξ άσβεστολίθων της Κρήτι-
δος, οϊτινες έπικάθηνται έπί άργιλλικών σχι-
στολίθων και ψαμμιτών. Αμφότερα τά τελευ-
ταία πετρώματα, και ίδίως κατά τήν έπαφήν 
μετά τών έπικειμένων άσβεστολίθων, περιέχου-
σι πολλά και λίαν δροσερά ύδατα, άτινα, ώς 
είδον, σχηματίζουσι πηγάς, ων τά ύδατα άπόλ-
λυνται έν ταϊς ψάραγξι τών κρημνωδών και ά-
ποτόμων αύτοϋ ύψωμάτων. (Όζιάς). 

Ό δέ Λέψιος έν σελίδι 27 άναμιμνησκόμενος 
περι Πάρνηθος προσθέτει και τάδε: 

Νεωτέρα βαθμις κρητιδικη άπό τήν βα-
θμίδα τών άσβεστολίθων τοϋ Λυκαβηττού δέν 
φαίνεται έπί τοϋ πίνακος ήμών. 'Αλλ' όμως 
διευθυνόμενοι, άπό τής Δεκελείας πρός τό όρο-
πέδιον τής Πάρνηθος, άπήντησα έπ' αύτοϋ νεω-
τέρας τοιαύτας βαθμίδας, συνιστάμενος έκ πα-
χέων στρωμάτων, τεφρών, έρυθρών, κιτρίνων 
και ποικίλων μάργας και άργιλλικών σχιστο-
λίθων λίαν ύδροφόρων, κειμένων έπι τοϋ 

παχέος τεφρού άσβεστολίθου τοϋ Λυκαβητ-
του. Τα πετρώματα ταύτα καλύπτονται ύπό 
ποώδους χλόης και ώραίου δάσους έξ ελάτης· 
υπεράνω αύτών μέχρι της ύψίστης κορυφής 
της Όζιας (1412) άπαντώνται κατά παχέα 
στρώματα λεπτοπλακώδη έστιβαγμένα, τεφροί 
και ύποκίτρινοι ασβεστόλιθοι. Τάς δύο ταύτας 
νεωτέρας βαθμιδας της κρητιδικής περιόδου 
έπί της Πάρνηθος δεν έξήτασα λεπτομερώς, 
δέον όμως νά παρατηρήσω ότι δεν δεικνύου· 
σιν αύται κρυσταλλοφυά ίστόν, άλλά παριστώ-
σι συνήθως θαλασσογενή ιζήματα, ώς οί άσβε-
στόλιθοι τοϋ Λυκαβηττού. 

Πρός Α. τών 'Αθηνών ύψοϋται ό 'Υμηττός 
και προς ΒΑ.τό Πεντελικόν, τών οποίων ή κυρία 

μάζα άποτελεϊται έξ αρχαίων κρυσταλλοπαγών 
πετρωμάτων, ήτοι μαρμάρων και μαρμαρυγια-
κών σχιστολίθίον. Σειρά λόφων τοϋ Τουρκοβου-
νίου, τοϋ Λυκαβηττού, της 'Ακροπόλεως, τοϋ 
λόφου των Μουσών και τοϋ Άρδηττοϋ διαιροϋσι 
τήν πεδιάδα είς δύο τμήματα, τό δυτικόν διαρ-
ρεόμενον ύπό τοϋ Κηφισού και τό άνατολικόν 
διαροεόμενον ύπό τοϋ Ίλισοϋ. Οί λόφοι ούτοι 
συνίστανται έκ τοϋ άνωτέρου άσβεστολίθου 
(Λυκαβηττού), εχοντες ώς ύπόστρωμα τόν σχι-
στόλιθον (Αθηνών),όστις άποτελεϊ και τό ύπό-
στρωμα τών 'Αθηνών. Τό δυτικόν τμήμα τής 
πεδιάδος καλύπτεται ύπό μειοκαίνων και πλει-
όκαινων παχέων στρωμάτων της τριτογενούς 
και της τεταρτογενούς διαπλάσεως, αϊτινες 
έξαπλοϋνται μέχρι τών ύπωρειών τών ύψηλών 
ορέων, τό δέ άνατολικόν τμήμα κείμενον μεταξύ 
'Αθηνών καΐ 'Υμηττού συνίσταται έκ συμφνο-
μάτων. 

Ύπό τοιαύτας γεωλογικός και γεωτεκτονικάς 
συνθήκας κατεσκευασμένης της λεκάνης τών 
'Αθηνών και τών περιβαλλόντων αύτήν ορέων, 
δέν είνε δύσκολον νά παραδεχθήτις, ότι μεταξύ 
τών ύδάτων της Πάρνηθος και τών της Λαυ-
ρεωτικής χώρας δύναται νά ύπάρχη ύδροφόρος 
συγκοινωνία. Οί έκατέρωθεν τών κλιτύων 
της μαρμαρούχου μάζης τοϋ ΓΙεντελικοϋ και 
τοϋ 'Υμηττού επικείμενοι κρυσταλλοπαγεϊς 
μαρμαρυγιακοΐ σχιστόλιθοι άποτελοϋντες τεί-
χος άδιαπέραστον κωλύουσι τά ύδατα να λάβωσι 
τήν πρός τό Λαύρειον διεύθυνσιν. 

Τά πίπτοντα έπι τής ΓΙάρνηθος ύδατα λαμ-
βάνουσιν άλλας διαφόρους διευθύνσεις. "Αλλα 
μέν τούτων άναβλύζουσιν ς πηγαι έν ταϊς 
όχθαις τοϋ ρεύματος Όζιάς ή Γκούρας, άναχαι-
τιζόμενα ύπό τών άργιλλικών σχιστολίθων, ώς 
είπομεν άνωτέρω, άλλα καταρρέουσι διά τών 
τριτογενών πετρωμάτων είς τήν πεδιαίδα και 
άλλα πάλιν άπορροφώνται πρός τά κάτω ύπό 
της πολυδιαρρήκτου ασβεστολιθικής μάζης τής 
Πάρνηθος. 

'Εν τώ έν Πύργω της 'Αμαλίας, ούχΐ πολύ 
μακράν της Πάρνηθος, όρυχθέντι άρτεσιανώ 
φρέατι βάθους 247^, ήτοι 164^ ύπό τήν στά-
θμην της θαλάσσης δεν εύρέθη ύδωρ.Τό φρέαρ 
τούτο, άφοϋ διέτρησε τά τριτογενή της έπιφα-
νείας πετρώματα μέχρι βάθους 100·α ύπό τήν 
γήν, έφθασεν είς τόν άσβεστόλιθον και τόν σχι-
στόλιθον της κρητιδικής περιόδου, οϋς διέτρη-
σεν έπι 147'* κατά τους κ.κ. Gaudry και Λέψιον. 
Άλλ' όμως, έάν έξετάση τις λεπτομερώς τήν 
γεωλογικήν κατατομήν, ήν εχει «Le Guide du 
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soudeur, Degousse et Laurent, πίναξ 50» και 
παρατηρήση ότι ληγνιτοϋχος αργιλλος(ήτις 
βεβαίως άνήκει είς τά τριτογενή πετρώματα) 
διετρήθη εις βάθος 222,75 θέλει τείνη νά 
παραδεχθη μάλλον ότι όλόκληρον τό βάθος 
τοϋτο συνίσταται έκ τών πετρωμάτων τής τρι-
τογενούς περιόδου και όλίγιστα τής κρητιδικής. 

Χρησιμοποίησις τών ύδάτων 
της Πάρνηθος. 

Τά ύδατα τής Πάρνηθος, τά όποια διαβρέχου-
σι τά τριτογενή πετρώματα, τής πεδιάδος ώς 
και έκεϊνα, τά όποια πηγάζουσι κατά τήν έπί-
στρωσιν τών τριτογενών πετρωμάτων μετά τών 
τής Κρήτιδος παρά τάς κλιτύας τής Πάρνηθος, 
έχρησιμοποιοϋντο προς ύδρευσιν τής πόλεως 
'Αθηνών διά τοϋ γνωστοϋ μεγάλου ύπογείου 
ύδραγωγείου τοϋ'Αδριανοϋ. Προσέτι δέ και πρός 
ύδρευσιν τής πόλεως Πειραιώς δι άλλου ώσαύ-
τως άρχαίου ύδραγωγείου (Α. Κορδέλλα «'Αθή-
ναι ύπό ύδραυλικήν έποψιν»). Τά ύδατα τής 
Γκούρας (ή Όζιάς) συλλεγόμενα διά σήραγγος, 
ήτις είσεχώρει είς τήν Πάρνηθα, έχρησίμευον 
πρός ύδρευσιν τής Έλευσϊνος δι' ύδραγωγείου, 
ούτινος πολλαχοϋ εύρίσκονται έτι λείψανα. 
Ή σήραγξ τής Γκούρας είτε Φυσική ήτο αύτη 
είτε τεχνητή κατέπεσε και τά ύδατα τής πη-
γής ταύτης λαβόντα άλλην πρός τά κάτω διεύ-
θυνση» ήλαττώθησαν αίσθητώς. 

Ή Πάρνης είνε τό κατ' έξοχήν ύδροφόρον 
όρος τών 'Αθηνών, τό όποιον έν άρχαίαις έπο-
χαϊς έτροφοδότει τά ύδραγωγεΐα τών πόλεων 
'Αθηνών, Πειραιώς και Έλευσΐνος. Αύτη και 
σήμερον δύναται νά χρησιμευση πρός παροχήν 
ύδατος δυναμένου νά θεραπεύση τάς προσωρι-
νός άνάγκας τής πόλεως Μεταξύ τής Όζιάς και 
τοϋ Μεγάλου Βουνού τής Φυλής άναβρύουσιν 
25 και πλέον πηγαί, έν αϊς και ή γνωστή 
Γκοϋρα. 

Μέτρα πρός λύσιν της υδρέυσεω 
Πρίν άποφασισθή ή διάτρησις τής πεδιάδος 

'Αθηνών πρός άναζήτησιν ύδάτων άπό άγνωστα 
βάθη, πριν διά μεγάλων δαπανών κατασκευα-
σθώσι διαφράγματα (τεχνηται λίμναι), τών ο-
ποίων ή έπιτυχία ύπό πάσαν έποψιν έκ τών 
προτέρων άμφισβητεϊται, και τέλος πριν ό Δή-
μος και ή Κυβέρνησις δεσμεύσωσι τό μέλλον 
τών δύο πόλεων διά πολυετούς συμβάσεως, τής 
όποίας ή αποτυχία θά κατέστρεφε τό μέλλον 

τών δύο πόλεων και θά έπέφερε τήν άπογοή-
τευσιν εις τούς κατοίκους αύτής, έπιβάλλε-
ται ήμΐν τό καθήκον και ώς μηχανικών και 
ώς πολιτών 'Ελλήνων νά καταστήσωμεν γνω-
στόν, ότι τό ζήτημα τής ύδρεύσεως δέον νά 
έξετασθή ύπό δύο έπόψεις, ήτοι ύπό τήν έπούιν 
τής προσωρινής και τήν τής όριστικης αύ· 
τοΰ λύσεως. 

α') Προσωρινής λύσις. Τάς έργασίας έπι 
τώ σκοπώ παροχής ύδατος έπαρκοϋς πρός θε-
ραπείαν τών αναγκών τής σήμερον δύναται νά 

άναλάβη ό Δήμος, ή τό Κράτος ή νά έκτελέση 
ταύτας δι' έργολάβου. Αι τοιαϋται έργααίαι συν-
ίστανται είς τε τόν έντελή καθαρισμόν τοϋ 
'Αδριάνειου ύδραγωγείου και τήν δι' υπο-
νόμων ερευνας της Πάρνηθος, παρά τήν 
πηγήν Γκούρας, κειμένην 987^ ύπέρ τήν θά-
λασσαν, και παρά τούς πρόποδας τής άγίας 
Τριάδος είς ύψος 250'*, ένθα άρχεται τό Άδριά-
νειον ύδραγωγεϊον. 

β') Όρ ιστ ι κή λύσις. 'Επειδή τά ύδατα τής 
Πάρνηθος ίσως νά μή έπαρκέσωσιν έν τώ μέλ-
λοντι διά τόν όσημέραι αύξάνοντα πληθυσμόν, 
έπιβάλλεται ή άνάγκη νά μελετηθή άπό τούδε 
ή μετοχέτευσις ύδάτων έξωθεν τοϋ λεκανοπε-
δίου τών 'Αθηνών εύρισκομένων. Νά έμπλου-
τισθή δι' αύτών τό λεκανοπέδιον καΐ όχι ν' ά-
ποστραγγισθή. Αι άνάγκαι τής βιομηχάνου γεί-
τονος πόλεως Πειραιώς πρέπει κατά τήν μελέ-
την ταύτην νά ληφθώσιν ώσαύτως ύπ' όψιν. 

Ή άξιόλογος προμελέτη τής μετοχετεύσεως 
τών ύδάτων τής Στυμφαλίας ύπό τοϋ άρχιμη-
χανικοϋ τής Γαλλικής άποστολής κ. Ε. Κελλε-
νέκ πρέπει νά συμπληρωθη δι' οριστικής ύπό 
τοϋ Κράτους, ώσαύτως δέ νά μελετηθή ή μετο-
χέτευσις τών ύδάτων τοϋ Παρνασσού, περι τών 
οποίων άναφέρει ό κ. Τζουράς. 

Ή πολιτεία πρέπει έν έπιγνώσει τών λεπτο-
μερειών πάσης προτάσεως περι παροχής ύδάτων 
νά προβή είς σύναψιν συμβάσεως πρός λύσιν 
ζητήματος ύψίστης έθνικής σημασίας και με-
γίστου μέλλοντος τής τε πρωτευούσης και τής 
βιομηχάνου πόλεως Πειραιώς. 

Πρέπει έκ τής νέας μελέτης νά βεβαιωθή 
ποία θά εινε ή άπαιτουμένη πραγματική δαπά-
νη διά τήν μετοχέτευσιν τών ύδάτων τής Στυμ-
φαλίας ή τής Βοιωτίας, ποία τά πραγματικά 
ποσά τών ύδάτων, άτινα παρέχουσιν αί ώς εΐ-
ρηται πηγαί, ποία ή ποιότης αύτών και ποία 
τά βάρη, άτινα θέλει προξενήση είς τούς κατοί-
κους 'Αθηνών και Πειραιώς ή όριστική λύσις. 
Ό πληθυσμός αύξάνει και σύν αύτώ αί άνάγ-
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και της βιομηχανίας.Εκείνο δέ,τό όποιον σήμε-
ρον θεωρείται χιμαιρα, δύναται νά πραγμα-
τοποίηση είς δεκάδα έτών, έάν ή έπικράτεια και 
οί Δήμοι τηρήσωσι διά τό μέλλον τήν έλευθε-
ρίαν τής ένεργείας των. 

Άνευ πολλοϋ και δροσερού ύδατος ό βίος 
είνε άφόρητος, ή δέ πρόοδος και ή άνάπτυξις 
τών πόλεων σπουδαίως κωλύεται. Διά ταύτα ά-
πανταχού τό ζήτημα τών ύδάτων κατέστη ή 
πρωτίστη φροντίς τών Δημοτικών άρχών και 
τών Κυβερνήσεων, άμιλλωμένων ποία νά κατα-
στήσω μάλλον περίρρυτον διά δροσερού και ύ-
γιεινοϋ ύδατος τήν πόλιν αύτής. 

• Τα ύδατα του Λαυρείου 

Οί άρχαΐοι μεταλλευται τοϋ Λαυρείου δέν εί-
χον ύδατα, ώς εξάγεται έκ τών πολλών μεγί-
στων δεξαμενών, τάς όποίας κατεσκεύαζον άνά 
τά όρη πρός συλλογήν τών όμβρίων ύδάτων, 
τοσούτον αναγκαίων διά τάς έργασίας των.Πλήν 
τών θέσεων Πασσά και Νορίας, πιθανόν τά άρ-
χαϊα όρύγματα νά μή είχον φθάση μέχρι τής 
στάθμης τής θαλάσσης, ένθα σήμερον έβεβαιώ-
θη διά τών νεωτέρων και βαθυτέρων μεταλλευ-
τικών έργων ή ϋπαρξις στρώματος άθεων 

υδάτων. 
Ή μεταλλοϋχος έπιφάνεια τής Λαυρεωτικής 

χώρας, ήτις έχει έκτασιν περίπου 200,000 
στρεμμάτων,είνε απανταχού διάτρητος ύπό τών 
άρχαίων όρυγμάτων, τά δέ ύέτια ύδατα, πριν 
φθάσωσι διά τών χειμάρρων είς τήν θάλασσαν, 
καταπίνονται ύπό τών χαινόντων στομίων τών 
στοών και τών φρεάτων, έν οΐς διατηρούνται, 
μέχρις ού διά διηθήσεως και διά τών ρωγμών 
κατέλθωσιν είς τήν στάθμην τής θαλάσσης. 

"Οσα έκ τών ύδάτων τούτων άπαντήσωσι 
ρωγμάς ή πόριμα πετρώματα φθάνουσι μέχρι 
τής θαλάσσης καΐ άναβλύζουσι παρά τάς άκτάς 
αυτής· τά δέ λοιπά μένουσι στάσιμα και εύρί-
σκονται διά τής διατρήσεως τών μεταλλευτι-
κών φρεάτων, όταν ταύτα βαθυνθώσι μέχρι τής 
στάθμης τής θαλάσσης. Τά ύδατα ταύτα ουνήν-
τησα κατά πρώτον έν έτει 1869 έν τώ φρέατι 
Ίλαρίωνος, έντός τοϋ κατωτέρου μαρμάρου, 
βραδύτερον δέ και έν τώ φρέατι Καμαρίζης έν 
τώ αύτώ μαρμάρω. Τό κατώτερον μάρμαρον 
κλίνει άποτόμως πρός Β. Α. διό έν ταΐς θέσεσι 
Σκλίβας και Διψέλιζα, ενθα έσχάτως ή Γαλλική 
Εταιρία άνώρυξε μεταλλευτικά Φρέατα, κατε-
δείχθη ότι εύρίσκεται είς μέγα βάθος και έπι-
καλύπτεται ύπό τών μαρμαρυνιακών σχιστολί-

θων και τών σχιστολίθων τών Αθηνών, έν οίς 
έν τή στάθμη τής θαλάσσης εύρέθη τό ύπόγειον 
ύδωρ. 

"Οτε ίδρύετο τό Λαύρειον έν ετει 1864 ένεκα 
τής παντελούς ελλείψεως τοϋ ύδατος και τής 
έκ τούτου καταστροφής τών λεβήτων, αί έργα-
σίαι είχον δια κοπή, μέχρις ού κατά καλήν συγ-
κυρίαν άνεκαλύφθη γλυκύ ύδωρ άναβλύζον 
παρά τάς άκτάς τής θαλάσσης έν Κυπριανώ. 
Τοϋτο ήγαγεν ήμάς είς τήν άνακάλυψιν μεγίστης 
ύπογείου δεξαμενής έντός τοΰ άσβεστολίθου 
και τής κατασκευής τοΰ φρέατος τής Νορίας,δι' 
ου έπι 30 έτη και πλέον ύδρεύετο ή πόλις τοΰ 
Λαυρείου.Τά ύδατα τής άκτής και τών τής ύπο-
γείου δεξαμενής συγκοινωνοΰσι κατά πάσαν 
πιθανότητα μετά τών ύδάτων άρχαίου τινός 
φρέατος κειμένου 1000 μακράν τής θαλάσσης 
καΐ 35 ύπέρ αύτήν, έν τή κοιλάδι τής Νορίας. 

Ό άξιότιμος συνάδελφος ήμών κ. Φ. Νέγρης 
τέως Δήμαρχος Λαυρείου έχρησιμοποίησε καταλ-
λήλως και πάνυ άξιεπαίνως τά ύδατα τού φρέα-
τος τούτου πρός συστηματικήν ύδρευσιν τοΰ 
Λαυρείου. 

Όμοίας προελεύσεως άφθονα ύδατα εύρίσκον-
ται έν τοις άρχαίοις όρύγμασι τής θέσεως Πασ-
σά· και περι τούτων έγένετο άλλοτε σκέψις νά 
μετοχετευθώσιν είς τά Εργαστήρια τού Λαυ-
ρείου και θά έγένετο τούτο,έάν ή δαπάνη αύτών 
δέν ύπερέβαινε τά χρηματικό μέσα τού Δήμου, 
ένεκα τής μεγάλης άποστάσεως. 

Τα βαθέα ύδατα τού Λαυρείου εύρίσκονται 
άνεξαρτήτως τοϋ είδους τών πετρωμάτων είς τήν 
στάθμην τής θαλάσσης ή κατά τι άνωθεν αύτής, 
άποτελοϋσι δέ ιδίαν και άνεξάρτητον λεκάνην, 
ήτις γεννάται έκ τών βροχών έπιτοπίως. 

Μετά τόν κ. Κορδέλλαν έλαβεν έκ νέου τόν 
λόγον ό κ. Νέγρης, έκθέσας ότι άπό Λαυρείου 

Αθηνών και Πάρνηθος,τό μόνον πέτρω-
μα, τό όποιον ήδύνατο νά έμποδίση τήν εύκο-
λον συγκοινωνίαν τών ύδάτων ύπογείως, ό σχί-
στης τής Καμαρίζης ή Καισαριανής, είνε κρυ-
σταλλώδης (Cristallin), παρουσιάζων ώς έκ 
τής ύφής ταύτης έν μέρει τάς ίδιότητας τού 
μαρμάρου, περιλαμβάνει δηλαδή ρωγμάς προ-
σιτός είς τό ύδωρ.Τούτο άπεδείχθη είςάμφότερα 
τά φρέατα Σκλιβών και Βιλλίων, όπου τό ύδωρ 
άνέδυσε διά μέσου τού σχιστολίθου. Δέν θεωρεϊ 
λοιπόν ό κ. Νέγρης τήν ύπαρξιν τοϋ σχίστου 
τούτου ώς έμπόδιον. 
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ΗΛΙΑ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΕΡΙ 

ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ν 

Ως ται λιπαραι ιοστεφάνοι και αοιδιμοι 
'Ελλάδος ορεισμα , κλεινα Αθήνα δαι-

μονιον πτολιεθρονο. ΠΙΝΔΑΡ Σ 

Το φυσικόν κάλλος τής πρωτευούσης τού 
Ελληνικού βασιλείου έφιλοτιμήθησαν έναμίλ-
λως νά έξυμνήσωσι παλαιοί και νεώτεροι, άπό 
τοΰ Πινδάρου δέ μέχρι τοΰ Βύρώνος αί Αθήναι 
έτυχον, έν άδιαπτώτω συνεχεία, ένθουσιώδους 
λατρείας. Είς τήν φυσικήν όμως ταύτην καλ-
λονήν τής πόλεως οί κάτοικοι τών Αθηνών 
καθήκον έχουσι και συμφέρον μέγα νά προσθέ-
σωσι κατά μέθοδον και σύστηιια ό,τι αί άνάγ-
και και ό νεώτερος πολιτισμός έπιβάλλουσι. 
Καθήκον πρωτίστως έπιβάλλεται είς ήμάς τούς 
μηχανικούς, τούς έρευνώντας κατ' έξοχήν 
διά τίνος ποτέ τρόπου επιστημονικού και μεθό-
δου οίκονομικής δυνάμεθα νά βελτιώσωμεν 
κατά τό έφικτόν τήν νύν κατάστασιν τής πό-
λεως ήμών, νά διαφωτίσωμεν τούς πολλούς 
περι τής δυνατής βελτιώσεως τών όρων εύζωίας 
και ύγιεινής έν τή μητροπόλει τού Ελληνισμού. 

Έν τών ζητημάτων, άτινα τά μέγιστα ένδια-
φέρουσι πάντα κάτοικον τής πόλεώς μας, ώς 
στενώς μετά τής ύγείας και τής ζωής αύτού 
συνδεόμενα, είνε τό τής ύδρεύσεως. Ύπέρ πάν 
άλλο άντικείμενον τό ύδωρ είνε έκεϊνο, τό ό-
ποιον ό κάτοικος πεπολιτισμένης πόλεως πρέ-
πει νά έχη όσον οίον τε πρόχειρον, όσον οίόν 
τε άφθονον. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 

Δυστυχώς αϊ Αθήναι ούδέποτε άπήλαυσαν 
τοϋ άγαθοΰ τούτου. 

«Ύσον, ύσον, ώ φίλε Ζεΰ, κατά τής άρούρας 
τής Αθηναίων και τών πεδίων» «ήτο εύχή 
τών Αθηναίων κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Μάρκου 
Άντωνίνου,1 ό δέ Παυσανίας περιγράφων τά έν 
τή Άκροπόλει τών Αθηνών όμιλεΐ και περι 
άγάλματος τής Γής, lvε-ευούσης τόν Δία νά 
βρέξη. 

«Έστι δέ καΐ Γής άγαλμα ίκετευούσης ύσαί 
»οί τόν Δία, είτε αύτοΐς όμβρου δεήσαν Άθη-

1. Marcus Antoninus Ε'. 7. 

• ναίοις, εϊτε κάΐ τοις πάσιν Έλλησι συμβάς 
• αύχμός»'. 

Ή Αθηναϊκή λοιπόν ξηρασία και ή μεγάλη 
πολλάκις λειψυδρία έν τή Αττική εινε ίδιοτης 
τοΰ κλίματος ήμών και τοΰ έδάφους, ήν άπό 
άοχαιοτάτων έκληρονομήσαμεν χρόνων. 

Ό Πλάτιον ό περιγράφων έν τώ Κριτία τόν 
γεωλογικόν σχηματισμόν τής Αττικής 9.000 
όλος έτών προ τής έποχής αύτού και παραβάλ-
λων τήν γυμνότητα τοΰ εδάφους κατά τήν έπο-
χήν αύτού πρός τήν πλουσίαν φυτείαν και τήν 
κατά τούς μεμακρυσμένους έκείνους χρόνους 
άφθονίαν τών έν τή 'Αττική ύδάτων, έπιμαρτυ-
ρεΐ τό αύτό. 

«Και δή τό κατ' ένιαυτόν ύδωρ έκαρπούτο έκ 
«Διός, οΰχ ώς νυν άπολλύσα ρέον άπό 

» ψιλής της γης εις θάλατταν, άλλά πολλήν 
»έχουσα και εις αύτήν καταδεχομένη, τή κερα-
»μίδι στεγούση γή διαταμιευομένη τό καταπο-
»θέν έκ τών ύψηλών ύδωρ είς τά κοιλία άφεϊσα, 
»κατά πάντας τούς τόπους παρέσχετο άφθονα 
«κρηνών και ποταμών νάματα, ων και νύν έτι 
»έπϊ ταϊς πηγαΐς πρότερον ούσαις ίερά λελειμ-
»μένα έστι σημεία, ότι περι αύτής άληθή λέγε-
»ται τά νϋν»!. 

Ό δέ Δίων ό Χρυσόστομος τήν ξηρότητα ταύ-
την και τό αύχμηρόν τοΰ Αθηναϊκού έδάφους 
έπιστημονικώτερον καθορίζει. 

«Είναι τήν χώραν άραιάν, λέγει, και τόν 
»άέρα κοΰφον, ώς μήτε ύεσθαι πολλάκις, μήτε 
«ύπομένειν τό γιγνόμενον ύδωρ»*. 

ΒΡΟΧΑΙ 
Έξ όσων όμως σήμερον μετά τριακονταετείς 

άκριβεϊς μετεωρολογικάς παρατηρήσεις τού Άστε-
ροσκοπείου γνωρίζομεν, βεβαιούμεθα ότι ή ξηρα-
σία αύτη και ή έλλειψις ύδάτων άφθονων έν τώ 
λεκανοπεδίω τών Άθηνών προέρχεται ούχι διότι 
σπανίζουσιν έν αύτώ αί βροχαί, άλλά κυρίως 
διότι τό ύέτιον ύδωρ άπόλλυται ταχέως ρέον 
είς τήν θάλασσαν. Τό έτησίως πίπτον ύδωρ έν 
τή πεδιάδι τής Αττικής άνέρχεται είς 0,401. 

Πολλάκις δέ συνέβη, κατά τάς παρατηρήσεις 
35 έτών, ή βροχή έπι ένα μόνον μήνα νά πα-
ράσχη όγκον ύδατος μεγαλείτερον τού πεσόντος 
κατά έτος όλόκληρον, ώς έπίσης συνέβη μιάς 
ήμέρας βροχή νά δώση ύψος ύδατος ίσούμενον 
πρός τό ήμισυ τής πεσουσης βροχής κατά τό 
έτος όλόκληρον. 

1 Παυσανίας Α. 24, 3. 
2 Πλάτων Κριτίας 111. 
3 Δίων ό Χρυσόστομος 6-2. 
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Οι άριθμοΐ ούτοι άποδεικνύουσιν ότι αΐ βροχαι 
έν τώ λεκανοπεδίω τών 'Αθηνών, άτακτως και 
άνωμάλως πίπτουσι, ούχι δέ τακτικώς και κατ' 
όλίγον,ώστε νά δοθή καιρός είς τό έδαφος,όπως 
βαθμηδόν απορροφά τό ύέτιον ύδωρ. Έξ άλλου 
τά όρη τά περιβάλλοντα τό λεκανοπέδιον τών 
Αθηνών, συνιστάμενα κατά τό πλείστον έξ ά-
σβεστολίθου και μαρμάρου,δέν είνε ευνοϊκά είς 
πλουσίαν φυτείαν. Ένεκα τούτου τό ύδωρ τών 
βροχών, πίπτον έπι τής φαλακρής τούτων έ-
πιφανείας, τό μέν είσχωρεΐ διά τών ρωγμών έν-
τός τοϋ έδάφους, τό δ' έπίλοιπον, τό και πλεϊον, 
διά τάς άποτόμους αυτών τών όρέων κλίσεις, 
κατέρχεται πρός τήν πεδιάδα και την θάλασ-
σαν. 

Ή αύτή λοιπόν γεωλογική και μετεωρολο-
γική κατάστασις τοϋ 'Αθηναϊκού πεδίου και νϋν 
και κατά τήν άρχαιότητα, τάς αύτάς Φυσικώς 
και κατά τάς δύο έποχάς παρουσιάζει συνε-
πείας. 

ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ 
Ύπό τοιούτους όρους ζώντεςοί πρόγονοι ήμών 

κατά τήν κλασικήν άρχαιότητα κατέφευγον πρός 
ύδρευσιν είς τάς έκ τών φρεάτων άντλήσεις. 

Ό Πλούταρχος έν τώ βίω τοϋ Σόλωνος άνα-
φέρει ότι, «έπειδη η χώρα διά τό ύδωρ οϋτε 
ποταμούς άεννάους είχεν, ούτε λίμνας, ούτε 
άφθονους πηγάς, άλλ' οί πλείστοι μετεχειρί-
ζοντο ύδωρ φρεάτων, νόμον έγραύεν, όπου μέν 
ύπήρχε δημόσιον φρέαρ έντός άποστάσεως ιπ-
πικού νά μεταχειρίζωνται αύτό. "Ητο δέ τό 
ίππικόν διάστημα τεσσάρων σταδίων', όπου δέ 
τις περισσότερον άπεϊχε, νά ζητή ίδιον ύδωρ. 
Έάν δέ σκάψας τις δέκα όργυιών βάθος' είς τήν 
οίκίαν του δέν ήθελεν εύρη, τότε νά λαμβάνη 
παρά τοϋ γείτονος, γεμίζων καθ' έκάστην 
ήμέραν σταμνίον, έξ χόας χωρούν'. 

Πηγαι δ' άφ' έτέρου έλάχισται άναφέρονται, 
μή έπαρκοϋσαι ή και μή χρησιμοποιούμενοι είς 
τήν ύδρευσιν τών κατοίκων τού "Αστεως. 

Ό Βιτρούβιος άναφέρει ότι «ούδείς έν Άθή-
ναις έπινε τό ύδωρ τοϋτο τών πηγών ένεκα της 
κακής αύτοϋ ποιότητος, άλλ' ότι χρησιμοποι-
ούσι τοϋτο οί κάτοικοι τών 'Αθηνών πρός πλύ-
σιν και τάς άλλας άνάγκας, πίνοντες τό έκ τών 
φρεάτων άντλούμενον ύδωρ»1. 

1.Πλοΰταρχος, Σόλων XXIII. 
2. 'Εκάστου σταδίου τό μήκος ήν 184μ·70. 
3 Ή όργυιά ίσοϋτο προς 6 πόδας, έκαστος δέ πούς ΐσοΰτο 

προς 0.308 του μέτρου. 
4 Χόα είνε τό δωδεκατον του μετρητοΰ= 2 όκ. 172 δραμ. 
5. Vitruvms Lib. VIII. III. 

Και ό Παυσανίας τά αυτά μαρτυρεί γράφων: 
«Είς δέ τό Άθήνησιν είσελθοϋσιν 'Ωρεΐον άλλα 
τε και Διόνυσος κείται θέας άξιος· πλησίον δέ 
έστι κρήνη, καλοΰσι δ' αύτήν Έννεάκρουνον, 
ούτω κοσμηθεΐααν ύπό Πεισιστράτου· φρέατα 

μέν γάρ και διά πάσης τής πόλεώς έστι, πηγή 
δέ αύτη μόνη»'. 

Ό δέ Πλάτων άναφέρει έν τω«Φαίδρω»μικράν 
πηγήν ύπό άμφιλαφή πλάτανον, παρά τόν Ίλ ι -
σόν, ην ύμνεΐ ό Σωκράτης διαλεγόμενος μετά 
τοϋ Φαίδοου'. 

ι. 
Περι τήςΈννεακρούνου,της παλαιότερον όνο-

μαζομένης Καλλιρρόης,ό Θουκυδίδης γράφει τά 
έξής : 

«Και τή κρήνη τή νϋν μέν τών τυράννων 
»ούτω σκευασάντων Έννεακρούνω καλουμένη, 
»τό δέ πάλαι Φανερών τών πηγών ούσών, Καλ-
»λιρρόη ώνομασμένη, έκείνη τε έγγύς ούση, τά 
«πλείστα άξια έχρώντο. Και νϋν έτι άπό τοϋ 
«άρχαίου πρός τε γαμικών και είς άλλα τών ίε-
»ρών νομίζεται τω ϋδατι χρήσθαι»". 

"Αλλαι πηγαι κατά τήν άρχαιότητα άναφέ-
ρονται ή έκτος τών Διοχάρους πυλών καΐ έντός 
τής Ακροπόλεως. 

Αύται ήσαν αί κυριώτεραι κατά τήν άρχαιό-
τητα πηγαι ύδατος, πλείστα δέ σώζονται μέχρι 
σήμερον λείψανα ύδραυλικών τής έποχής έκεί-
νης έργων έντός τής πόλεως τών 'Αθηνών, 
ήτοι οχετοϊ και υδραγωγεία διαφόρων κατα-
σκευών, προδίδοντα τήν προσπάθειαν τών άρ-
χαίων 'Αθηναίων, όπως λύσωσι τό δυσχερές 
τοϋτο πρόβλημα τής υδρεύσεως τής πόλεώς των 
διά τών όλιγίστων ύπαρχουσών πηγών και διά 
τών έν τώ ΰδροφόρω στρώματι έναποταμιευο-. 
μένων έκ τών βροχών ύδάτων. Περι τών προσ-
παθειών τούτων τών άοχαίων 'Αθηναίων έχομεν 
θετικήν πως μαρτυρίαν και έν τοις νόμοις τοϋ 
Πλάτωνος (βιβλ. 5 νομ. η'. XI. σελ. 269). 

Σύστημα έν τούτοις ύδρεύσεως πλήρες, έπι-
στημονικόν, ούδαμού άναφαίνεται προ τής έπο-
χής τοϋ 'Αδριανού, όστις έξετέλεσε,χαριζόμενος 
είς τούς άγαπητούς αύτώ Άθηναίους,τό κολοσ-
σιαϊον και τεχνικώτατον Άδριάνειον ύδραγω-
γεΐον. 

'Ανώνυμος Έλλην περιηγητής, γράψας τήν 
τοποθεσίαν τών 'Αθηνών κατά τόν 15 αίώνα 

1 Παυσανίας Α. 14. 
2 Πλάτων Φαιδρός V. 
3 Θουκυδίδου II. lb. 
4 Στράβων Θ. I 

5.Παυσανίας Αττικόν I. 44. 
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λέγει ότι ήπόλις έπρομηθεύετο τά ύδατα αύτής 
διά δύο ύδραγωγείων : τοϋ Άδριαν··ϋ πρός τήν 
άνατολικήν τής πόλεως πύλην και τοϋ θησέως 
πρός τήν βόρειον πύλην. 

Όποιον τό ύδραγωγεϊον τοϋτο τοϋ Θησέως 
δέν γνωρίζομεν ούτε έξ άρχαίων συγγραφέων, 
ούτε έξ άρχαιολογικών άνασκαφών. Δέν ύπάρ-
χει όμως άμφιβολία ότι τό έργον τοϋτο θά ήτο 
μικράς άξίας και μικροϋ μήκους έργον, ήτοι 
ύδραγωγεΐον τ ι διοχετεϋον τή πόλει «ίνναγνο-

τον ύδωρ ή πηγαΐον. 
ΑΔΡΙΑΝΟΣ 

Τήν κανονικήν τών 'Αθηνών ύδρευσιν έξη-
σφάλισεν ό Αυτοκράτωρ τών Ρωμαίων 'Αδρια-
νός διά τής κατασκευής ύδραγωγείου ο συνε-
πλήρωσεν ό διάδοχος αύτοϋ Πϊος 'Αντωνινος. 

Τό μέγιστον τοϋτο και θαυμάσιον άληθώς 
έργον έξερευνηθέν κατά τά τελευταία έτη άτε-
λώς και καθορισθέν έν μέρει, άποτελεΐ σήμε-
ρον τό μοναδικόν μας ύδραυλικόν έργον τοϋ 
λεκανοπεδίου τών 'Αθηνών. 

Τής σπουδαιότητος τοϋ Άδριανείου όλίγιστοι 
είνε σήμερον οΐ έχοντεςάκριβή άντίληψιν."Ενεκα 
τούτου δέν θεωρώ άσκοπον νά άναφέρω έν ολί-
γως τά περι τής έκτελέσεως αύτοϋ και τής πο-
λιτικής και οίκονομικής καταστάσεως τών 'Α-
θηνών καθ' όν έξετελεΐτο τοϋτο χρόνον, διότι ή 
παράθεσις ιστορικόν πληροφοριών θέλει πείση 
πάντας ότι αί 'Αθήναι κατά τήν έποχήν τοϋ 
'Αδριανού είχον μετασχηματισθη είς παγκό-
σμιον κέντρον, πεφημισμένον διά τών κτιρίων 
αύτοϋ τήν καλλονήν και τήν έν τοις γράμμασι 
και τή καλλιτεχνία έπίδοσιν και ότι τό κατα-
σκευασθέν χάριν τοιαύτης πόλεως άντι άδρο-
τάτης δαπάνης ύδραγωγεΐον ητο προωρισμέ-
νον έπαρκώς νά θεραπεύη τάς άνάγκας τών 
εύζωούντων κατοίκων αύτής. 

Ό 'Αδριανός λαβών τό άξίωμα τοϋ έπωνύμου 
άρχοντος έν 'Αθήναις έπι Τραϊανού, ήτοι κατά 
τό έτος 112 μ. Χ. συμπαθώς διέκειτο πρός τό 
δεδοξασμένον "Αστυ, τήν δέ συμπάθειαν ταύτην 
και τήν έξαιρετικήν όντως εύνοιαν έπεδείξατο 
κατόπιν γενόμενος Αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων, 
πολλά ύπέρ αύτοϋ πράξας και τετράκις ώς Αύ-
τοκράτωρ έπισκεφθεις τοϋτο. 

Ή άρχή όντως τοϋ Άδριανοϋ (117-138) ένε-
καίνισε διά τήν πόλιν τών 'Αθηνών έποχήν 
άναγεννήσεως και εύτυχίας. Άνενέωσε κατά 
παράκλησιν τών 'Αθηναίων νόμους τινάς έκ 
τών τοϋ Δράκοντος και Σόλωνος, συνέταξεν 

1. Πλάτωνος νόμοι βιβλ. 5 νομ. η'. XI σελ. 269. 

ετέρους νέους, κατα τήν πρώτην αύτοϋ έπίσκε-
ψιν είς 'Αθήνας, οπότε και έργα έξετέλεσεν έν 
Έλευσΐνι πρός πρόληψιν τών έκ τών πλημμυ-
ρών κινδύνων «γεφυρώσας Ελευσίνα κατακλυ-
σθεΐσαν». 

« Ό 'Αδριανός μέγαν πλοΰτον κατηνάλωσε 
πρός ύποστήριξιν και βελτίωσιν τής καταστά-
σεως τών 'Αθηναίων κοινή τε και κατ' ίδίαν 
διατάξας έπανειλημμένως τήν μεταξύ τών πο-
λιτών διανομήν χρημάτων τε και σίτου έκ τοϋ 
αύτοκρατορΐκοϋ ταμείου. 
Μείζονα όμως και άπειρα ήσαν τά ποσά, άτινα 

άφειδώς έδαπάνησε πρός διακόσμησιν τής πό-
λεως και οίκοδομίαν πολλών και λαμπρών κτι-
ρίων, τά όποια κατά μίμησιν τοϋ Περικλέους 
έπεχείρησεν. Ούτως άπετελείωσε μεγαλοπρεπέ-
στατον και πλουσιώτατον τό προ 650 έτών ύπό 
Πεισιστράτου θεμελιωθέν και μέχρι τότε ήμιτε-
λές πάντοτε διαμεΐναν Όλυμπιεΐον, κολοσσιαΐον 
ναόν τής άρχαιότητος μετά περιστυλίου έξ 120 
μεγαλοπρεπών κιόνων, ων 16 μέχρι νυν σωζό-
μενοι μαρτυροϋσι τό τε μέγεθος και τήν λαμ-
πρότητα τής οίκοδομής. 'Ωκοδόμησε δέ προσέτι 
ναούς τη "Ηρα, τώ Πανελληνίω Διι και πασι 
τοις θεοΐς ιερά κοινά, ήτοι Πάνθεον πρός 
έξάσκησιν δέ και παίδευσιν τών νέων μεγαλο-
πρεπές γυμνάσιον μετά στοάς έξ 100 κιόνων 
φρυγίου λίθου και πλησίον αύτοϋ έτέραν στοάν 
έξ 100 κιόνων λιβυκοϋ λίθου περικλείουσαν 
βιβλιοθήκην έν αίθούσαις πλουσιώτατα διακεκο-
σμημέναις «όρόφω τε έπιχρύσω και άλαβάστρω 
λίθω και άγάλματι». Περι τό Όλυμπιεΐον, είς 
τά Μ. Α. τής άρχαίας πόλεως, ήγειρεν όλως 
νέαν πόλιν όμώνυμον αύτώ, ήν διεχώριζεν άπό 
τήν άρχαίαν ή μέχρι νϋν ίσταμένη θριαμβευ-
τική άψίς, άνεγερθεισα πρός τιμήν αύτοϋ ύπό 
τών Αθηναίων και φέρουσα έπι μέν τής πρός 
τήν άρχαίαν πόλιν πλευράς έπιγραφήν. 

«Αιδ' είσ' Άθηναι Θησέως ή πρίν πολις» 
Έπι δε τής πρός τήν νέαν, τήν : 

«Αιδ' εις’ 'Αδριανού, ού Θησέως πόλις.» 
Διά ν' άναζωογονήση δέ τήν πόλιν και έπα-

ναφέρη τήν έν αύτή προτέραν κίνησιν και ζωήν, 
ού μόνον τά κοινά αύτής έπεδίωξε νά βελτί-
ωση διά δωρεών διαφόρων και ύποστηρίξεως 
τοϋ δημοσίου ταμείου, άλλά και έορτάς είσήγα-
γεν ή άνενέωσε πολλάς και ώρισε γενικήν 
τών Ελλήνων ένταϋθα περιοδικήν πανήγυριν 
έν τώ Πανελληνίω, ήτοι ναώ τοϋ Πανελληνίου 
Διός, προ πάντων διά νέας περιέβαλε τήν πόλιν 

1. Συγκελλος έν Χρονικ σελ. 659. 
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δόξης, τής μόνης διά τήν τότε κατάστασιν αύ-
τής λυσιτελούς, προσπορίσας πλήθος έξοχων 
φιλοσόφων και σοφιστών, ους πανταχόθεν τής 
γής διά τών πλουσίων αύτοϋ δωρεών δελεάσας 
συνήγαγεν ένταϋθα καϊ πολλαχώς ύπεστήριξε 
και έπροστάτευσεν". 

Έπι τής έποχής τοΰ 'Αδριανού αί 'Αθήναι έ-
κτήσαντο πλήθος δημοσίων οίκοδομών και έ-
κοσμήθησαν διά περιφήμων έργων τέχνης, όσα 
ούδέποτε άλλοτε έκέκτηντο, ή δ' έκτέλεσις τών 
έργων τούτων συνεσώρευσεν είς 'Αθήνας πλή-
θος καλλιτεχνών και άλλων τεχνιτών. 

Χάριν τοιαύτης λοιπόν πόλεως, τοιούτος αύ-
τοκράτωρ έπεχείρησε νά έκτελέση τό εύεργετι-
κώτερον όλων τών έργων, όσα ύπέρ αύτής έξε-
τέλεσεν. 'Απεφάσισε τήν κατασκευήν τοΰ μεγά-
λου ύδραγωγείου ποός συλλογήν τών έν τω 
λεκανοπεδίω τών 'Αθηνών ύπογείων ύδάτων 
καϊ διοχέτευσιν τούτων είς τήν πόλιν. Τό έο-

Τού Άδριανείου ύδραγωγείου τμήμα ύπό 
τών Δημάρχων Π. Κυριακού και Λ. Σούτσου 
καθορισθέν, εύρίσκεται είς βάθος ύπό τό έδα-
φος 10 — 40 μέτοων έντός ύδοοφόοου στρώμα-
τος, είνε δέ κατεσκευασμένον δι' όπτοπλίνθο>ν 
έκτελεσθέντων έπ\ τούτω,συμφώνως τώ σχήματι 
τοΰ θόλου κα\ ταΐς διαστάσεσι τής συριγγος, 
όσάκις αύτη διαπεοα στρώματα άστα θ ή τριτο-
γενούς ή νεωτέρας διαπλάσεως. 

Όσάκις όμως τό ύδραγωγεϊον διέρχεται έν-
τός στρώματος σκληρού άσβεστολίθου ή σχι-
στολίθου, είνε τότε έντελώς λελαξευμένον, άνευ 
προσθήκης έν ταΐςπαοειαϊς ούδεμιάς δομιισεως. 
Αί διασωθεϊσαι έργασίαι άποδεικνύουσι τήν έπι-
μέλειαν, μεθ' ής αί διάφοροι έργασίαι έξετελέ-
σθησαν και ή προσοχή, μεθ' ής συνετηροϋντο 
αύται. Κατά τόν καθαρισμόν τμήματος ύδραγω-
γείου, έν κάμπω Μενιδίου, κατά τό έτος 1886, 
άνεΐοον θόλον έπι τοΰ ύδραγο>γείου έξ όπτής 

γον τούτο και μόνον, τό άποπερατωθέν ύπό τού γής, ούτινος όο>γμή ήτο έρραμμένηδιά μολυβδί-
διαδεχθέντοςαύτόν Άντωνίνου Πίου,ήρκει όπως 
άποθεώσωσι τόν Άδριανόν οί 'Αθηναίοι και λα-
τρεύωσιν αύτόν έν τώ Όλυμπιείω μετά τοΰ 'Ο-
λυμπίου Διός, διότι τήν μεγίστην τοΰ έργου 
τούτου σπουδαιότητα και τήν δι' αύτοΰ διοχε-
τευομένην μεγάλην ποσότητα ύδατος καθιστώ-

νης κλο>στής λίαν έντέχνως. 
Τό ύδραγωγεϊον τού 'Αδριανού παρουσιάζει, 

έξ όσο>ν μέχρι σήμερον γνωρίζομεν, τήν κυρίαν 
άρτηρίαν, ήτις άρχεται άπό τοΰ ρεύματος Σχοι-
νά τού Μενιδίου και διερχομένη διά τοΰ 'Ηρα-
κλείου, Κουκουβαούνων καΐ Χαλανδρίου απο-

σι καταφανή όχι μόνον ή εύημερία τών πολυα- λήγει είς τήν μεγάλην δεξαμενήν τής πόλεως 
ρίθμων κατοίκων τών 'Αθηνών, κατά τήν έπο- έπι τοΰ Λυκαβηττού. 
χήν έκείνην, και αί ίδέαι περι καταναλώσεως Μετά τό ρεΰμα Σχοινά ή κυρία άρτηρία δι-
άφθόνων ύδάτων έν ταϊς πόλεσιν, άς είχον οί χάζεται είς δύο σκέλη και τό μέν διευθύνεται 
αύτοκράτορες τής Ρώμης, άλλά και τά σωζόμενα πρός βορράν πρός τήν φάραγγα τής Άμπολής 
λείψανα τού ύδραγωγείου τοΰ και νϋν παρέχον- καλούμενης,πλησίον τής Δεκελείας, τό δέ άλλο 
τος ύδωρ είς τήν πόλιν μετά δύο σχεδόν χιλιε- διευθυνόμενον προς δυσμάς έκτείνεται μέχρι 
τηρίδας, κατόπιν κακοτέχνου και άσυναρτήτου τοΰ μετοχίου τής 'Αγίας Τριάδος έπϊ τής Πάρ-
έπισκευής και συντηρήσεως τμήματος μόνον νηθος. 
τοΰ όλου άγωγοϋ. Έντός τής κυρίας άρτηρίας ρέουσι τά έξ άλ-

α δ ρ ι α ν ε ι ο ν υδρΑγλγε ι o n λων πολλών έγκαρσίων ύδραγωγείων συλλεγό-
Ή πόλις ήμών τήν μεγαλειτέραν ποσότητα μενα ύδατα. Τοιαύτα έγκάρσια υδραγωγεία 

τοΰ ποσίμου ύδατος λαμβάνει νύν έκ τού Άδρι- ύπάρχουσι πλείστα κατά διαφόρους διευθύνσεις 
ανείου ύδραγωγείου, τοΰ έκ τών φρεάτων τών πρός τε τήν Πάρνηθα και τό Πεντελικόν, διοχε-
εύρισκομένων έντός τών οίκιών τών 'Αθηνών τεύοντα τά συλλεγόμενα ύδατα έντός δεξαμε-
άντλουμένου ύδατος μολυνθέντος κατά τό πλεϊ- νών συνήθως σχήματος κυκλικού', κειμένων δέ 
στον ώς έκ τού άθλίου συστήματος τών uovi- παραπλεύρως τώ μεγάλω ύδραγωγείω, έν αίς 
u<i)v και μη ότεγανών βόθρων,και επομένως καθαίρονται έκ τής ιλύος και τών άμμωδών 
καταστάντος έντελώς άχρήστου πρός πόσιν, έν ύλών τά ύδατα ποϊν είσρεύσωσι έντός τούτου, 
ταΐς πλείσταις τούλάχιστον τών 'Αθηναϊκών Τού κεντρικού άγωγού μετά τών δύο σκελών 
συνοικιών. Τό έξ 'Αμαρουσίου κα\ άλλων to μήκος άνέρχεται είς 25 περίπον χιλιόμετρα, 
έντός τοΰ πεδίου τής 'Αττικής ύπαρχουσών 
πηγών προμηθευόμενον πρός πόσιν ύδωρ είνε 
έλαχίστης ποσότητος. 

1 'Ιστορία τών 'Αθηνών ύπό Γεωργ. Κωνσταντινίδου (σελ. 
82 και εφεξής). 

έφ' όλου δέ τοϋ μήκους τούτου ύπάρχουσι φρέ-

1 Αί 'Αθήναι έξεταζόμεμαι όπό ΰδραυλικήν εποψιν υπο Α. 
Κορδέλλα και 'Ηλία I. 'Αγγελοπούλου. Μηχανική έπιθεώρη-
σις, Μάΐο; 1882. 
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ατα κυκλικά ή τετραγωνικά και ώρισμένας άπ’ 
άλλήλων αποστάσεις, έκτισμένα ότέ μέν δι' 
όπτοπλίνθων και λιθοδομής, ότέ δέ λελαξευμένα 
εν άσβεστολίθω ή σκληρά πέτρα έκ συμφυρμά-

των συγκειμένη, χρησιμεύοντα διά τήν συντή-
ρησιν και τόν καθαρισμόν τών άγωγών. 

Αί διαστάσεις τοΰ κεντρικού ύδραγωγείου εί-
σίν : ύψος μέν 1,20—1,60,πλάτος δέ 0,70—080. 

Τά ύδατα πάντα,τά έν ταϊς ύπωρείαις τής Πάρ-
νηθος και τού Πεντελικού συλλεγόμενα ύπό 
τών έγκαρσίων υδραγωγείων και διοχετευόμε-
να έν τω κεντρικώ άγωγώ, είσρέουσιν έντός 
τής άρχαίας 'Αδριάνειου δεξαμενής τής έν ταϊς 
ύπωρείαις τού Λυκαβηττού έκτισμένης. "Εχει 
αύτη μήκος μέν 26 , 10, πλάτος 9,36 και βάθος 
2μ,00, κείται δέ είς ύψος άνω τής θαλάσσης 163 
μέτρων. 

ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
Αϊ πρός ύδρευσιν τής πόλεως τών 'Αθηνών 

έκτελεσθεΐσαι έργασίαι μέχρι σήμερον συνί-
στανται έν τή άνιχνευσει και τώ καθαρισμώ τοΰ 
Άδριανείου ύδραγωγείου, αί πρός έξεύρεσιν δ' 
άλλων ύδάτων έντός τού λεκανοπεδίου γενόμε-
ναι προσπάθειαι κατά τό πλείστον άπέληξαν είς 
άποτυχίας ή και είς άσήμαντα αποτελέσματα. 

Τό λυπηρόν όμως είνε ότι και αύται αί πρός 
καθαρισμόν τού αρχαίου ύδραγωγείου τοΰ 'Α-
δριανού έκτελεσθεΐσάι έργασίαι άμελετήτως 
και άνευ ώρισμένου προγράμματος κατά κα-
ρούς έξετελούντο. Ούτω πλείστα τμήματα τής 
τε κεντρικής αρτηρίας και τών έγκαρσίων, άπαξ 
καθορισθέντα,έγκατελείφθησαν άνυποστήρικτα 
αί δ' έξ αυτών προελθοϋσαι καταπτώσειο παρα-

κωλύούσι τήν έντός τούτων κανονικήν ροήν 
τών ύδάτων. 

Πλην τούτου άπό δωδεκαετίας ήδη ούδεμία 
σοβαρά έξετελέσθη έργασία πρός καθαρισμόν 
άρχαίων έγκαρσίων και γνωστών ήδη τμημά-
των τού 'Αδριάνειου, ένώ λογικόν θά ητο ό Δή-
μος 'Αθηναίων νά ώριζε προ παντός δαπάνην 
κατ' έτος τακτικώς διατιθεμένην όχι μόνον πρός 
έπισκευήν και συντήρησιν τών μέχρι τούδε κα-
θαρισθέντων τμημάτων, άλλά και πρός κα-
θαρισμόν νέων μήπω άνιχνευθέντων. 

ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΥΔΑΤΟΣ 

Ένεκα τών λόγων τούτων ή διά τού Αδριά-
νειου ύδραγωγείου διοχετευόμενη τή πόλει πο-
σότης ύδατος, έλαττοΰται έπαισθητώς κατ'έτος 
φθάσασα κατά τό παρελθόν θέρος είς τό άνεπαρ-
κέστατον ποσόν τών 6 μόνον όκάδων, δηλαδή 

2400 μ. κυβικών ύδατος καθ' έκάστην ! 
Ή έλάττωσις αύτη τού ύδατος δέν πρέπει ν’ 

άποδοθή είμή είς τήν πλήρη τού ύδραγωγείου 
έγκατάλειψιν. Άπό τοΰ 1862 μέχρι τοΰ 1871, 
οπότε ήρξατο ό καθαρισμός τοΰ Άδριανείου 
ύδραγωγείου, διωχετεύοντο είς τήν πόλιν 500 
—650 περίπου κ. μ. ύδατος καθ' έκάστην κατά 
τό 1877, οπότε ό καθαρισμός τής κυρίας άρτη-
ρίας είχε προχωρήση μέχρι τών χωρίων 'Ηρα-
κλείου και Κουκουβαούνων, παρείχε τούτο 2394 
κ. μ. ύδατος. Έν έτει δέ 1879, όπότε ό καθα-
ρισμός εiχεν έπεκταθή πρός τήν Πάρνηθα, ή 
.ποσότης τού παρεχομένου τή πόλει κατά τό 
θέρος ύδατος άνήλθεν είς 3021 μέτρα κυ-
βικά, δηλαδή έπτά και ήμίσειαν περίπου όκά-
δας". 

Άπό τής έποχής ταύτης ό καθαρισμός έξη-
κολούθησε και βλέπομεν, ότι αί ύδραυλικαι 
έργασίαι ούσιωδώς έπηύξησαν τήν διά τού ύ-
δραγωγείου παρεχομένην είς τήν πόλιν ποσό-
τητα ύδατος ούτως, ώστε καΐ κατά τούς θερι-
νούς άκόμη μήνας(1879—1887), δέν κατήλθεν 
αύτη κάτω τών 3600 κυβικών μέτρων, ένώ τό 
άνώτατον όριον τής παροχής έφθασεν είς 20 
όκάδας και πλέον. 

Τήν προϊοϋσαν ταύτην έλάττωσιν τού παρε-
χομένου ύδατος διά τού Άδριανείου ύδραγω-
γείου ζητοΰσί τίνες ν' άποδώσωσιν είς παρατε-
ταμένος άνομβρίας. 

Άλλ' έκ τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων 
τού Αστεροσκοπείου Αθηνών βλέπομεν, ότι, 
έκτος τοΰ τελευταίου έτους 1898. καθ' ό τό ύψος 
τού ύετίου ύδατος κατήλθεν είς 111 χιλιοστό-
μετρα, τών άλλων προηγουμένων έτών άπό τοΰ 
1871, δηλαδή άφ' ής έποχής ήρξατο καθοριζό-
μενον τό Άδριάνειον ύδραγωγεϊον, τό ύψος βρο-
χής δέν παρουσιάζει σημαντικός μεταβολάς', 
είς άς δεδικαιολογημένως δυνάμεθα ν' άποδώ-
σωμεν τήν παρατηρηθεϊσαν έλάττωσιν τής πα-
ροχής. 

Τήν πραγματικήν λοιπόν άφορμήν όφείλομεν 
άδιστάκτως ν' άποδώσωμεν είς τήν άμελεστάτην 
συντήρησιν και τόν άτελώς καϊ άσυναρτήτως 
γενόμενον καθαρισμόν τοΰ Άδριανείου ύδρα-
γωγείου. 

1.Αί 'Αθήναι έξεταζόμεναι υπο ΰδραυλικήν εποψιν υπο 
Α. Κορδέλλα σελ. 108 και 114. 

2.Μηχανική έπιθεώρησις υπο 'Ηλία I. Αγγελοπούλου. 
Μάιου 1887. 

3 Πληροφορίαι χορηγηθεΐσαι ήμΐν ύπό τοϋ Διευθυντού τοΰ 
άστεροσκοπίου κ. Δ. Αϊγινήτου. 

4 Climat d'Athenes par D Eginitis σελ. 142. 
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ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗMΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Οί άπολογισμοι τών ύδραυλικών έργων τοϋ 

Δήμου 'Αθηναίων δεικνύουσιν, ότι έδαπανήθη-
σαν διά τά έξωτερικά ύδραυλικά έργα και τό 
έσωτερικόν δίκτυον1 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 
από τοΰ ετους 1871 μέχρι του 1878 Κυριακός δρ. 727,025 

» » 1879 » » 1886 Σούτσος » 1,375,989 
» » 1887 » » 1890 Φίλτρων » 550,123 
» » 1891 » » 1894 Μέλας » 461,760 
» » 1895 » » 1897 Καλλιφρονας » 66,599 

Έκ τών άνω άριθμών καταφαίνεται, ότι τό 
διατεθέν ποσόν πρός καθαρισμόν και στερεο-
ποίησιν τοϋ έν χρήσει τμήματος τοϋ Άδρια-
νείου είνε μικρόν και δυσανάλογον πρός τήν 
σπουδαιότητα και τήν έκτασιν τοϋ έργου. Δέν 
ήτο έπομένως δυνατόν δι’ έργασίας τόσον ατε-
λώς γενομένης νά διατηρηθή έπι πολλά έτη ή 
ποσότης ύδατος, ην άπέδιδε τό ύδραγωγεΐον 
εύθύς μετά τόν καθαρισμόν αύτοϋ. 'Αλλ' έκτος 
τούτου, μετά τάς πρώτας άτελεΐς έργασίας ού-
σιωδώς ήλαττοϋντο κατ' έτος τά ύπέρ αύτοϋ 
διατιθέμενα ποσά ούτως, ώστε άμελώς συντη-
ρουμένου τοϋ έργου έπήρχετο φυσικώς ή βαθ-
μιαία έλάττωσις τοϋ δι’ αύτοϋ παρεχοιιένου ύ-
δατος. 

Και όντως ό διατρέχων και έξετάζων τό ήδη 
καθαριοθέν τμήμα τοϋ υδραγωγείου ένταϋθα 
μέν παρατηρεί όγκους χωμάτων καταπεσόντας 
και καταφράξαντας αύτό εις τρόπον, ώστε 
παρακωλυομένης τής κανονικής όοής τοϋ ύδα-
τος άπόλλυται τοϋτο ρέον έπι τής επιφανείας, 
άλλαχοϋ δέ, ένεκα τοϋ διαπεραστοϋ τοϋ έδά-
φους και τής παρακωλύσεως τής ροής άποδ-

ροφα τοϋτο άντι νά παρέχη ήμΐν ύδωρ. 
Προσθετέον ένταυθα, ότι πέραν τής Δεξαμε-

νής ύπάρχουσι 50 τούλάχιστον ύδρολήπται έχον-
τες εις τήν διάθεσιν αύτών δι' όλης τής ήμέρας 
και νυκτός τό ύδωρ τοϋ ύδραγωγείου, χωρΐς 
νά είνε δυνατόν νά έξακριβωθή, πόσην ποσό-
τητα λαμβάνουσιν έξ αύτοϋ». 

Ταϋτα πάντα άποδεικνύουσιν ότι ούδέν δύνα-
ται νά προκύψη καλόν έκ σπασμωδικής έργα-
σίας καΐ ένεργειών πυρετωδών, είς άς άσχολού-
μεθα κατά τάς άρχάς έκάστου θέρους. Ή μέχρι 
σήμερον κτηθεΐσα πείρα, κατεδίκασε τό σύστημα 
τοϋτο τής άμελετήτου έργασίας χάριν τής ύ-
δρεύσεως τής πόλεως. 

^ Συνοπτική μελέτη περι υδρεύσεως 'Αθηνών καϊ"Πε'.-
ρακος δπδ Α. Κορδέλλα, Ήλ. 'Αγγελοπούλου και Π. Πρω-
τοπαπαδάκηΛ Σελ. 6, 7, 8, 18. 19. 

Έν τούτοις ή άνάγκη διοχετεύσεως ύδατος 
έπείγει! Είνε τοϋτο κατάδηλον ό δ' έκ τής πα-
ρατάσεως τής σημερινής καταστάσεως κίνδυ-
νος είνε μεγαλεϊτερος ή όσον οί πολλοί τόν 
φαντάζονται. 

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Ή πόλις τών 'Αθηνών 

έν έτει 1836 είχεν 14,092 κατοίκους. 
» 1870 » 44,510 » 

»1879 » 68,677 » 
» 1889 » 1 1 4 , 3 5 5 » 
» 1896 » 1 2 8 , 7 3 5 » 

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

1870—1879..... 2416 
1879—1889.. . . . .4567 

Ένω άπό τοϋ 1889 -1896 . . . . . . 1920 
Έπι τών άριθμών τούτων παρατηροϋμεν κα-

νονικήν άύξησιν τοϋ πληθυσμοϋ τών 'Αθηνών 
άπό τοϋ έτους 1864 —1889 και άπότομον έλάτ-
τωσιν κατά τήν περίοδον 1889—1896, ήτοι άπό 
4,567 ή έτησία αύξησις κατοίκων κατήλθεν εις 
1,920 μόνον, κατά τά τελευταία έτη. 

Τί δρά γε συνέτεινεν εις τήν παρακώλυσιν 
τής άναπτύξεως τών 'Αθηνών ύπό τήν έποψιν 
τοϋ πληθυσμοϋ; Δέν είνε ίσως άπίθανον ότι μία 
τών άφορμών είνε και ή μεγίστη λειψυδρία και 
αί παρομαρτοϋσαι ταύτη, έλίεινή τών όδών 
κατάστασις και ή παντελής έλλειψις συστήμα-
τος έξυγιάνσεως. 

Πώς είνε νοητόν πόλις μή παρέχουσα έπι 
ιιήνας όλοκλήρους ύδωρ είς τούς κατοίκους 
αύτής νά προσελκύη πληθυσμόν ; Πώς είνε 
δυνατόν νά προσελκύσωμεν ξένους είς τήν πό-
λιν μας, άφοϋ οί ξένοι βλέπουσιν ήμας κατα-
τυο 

τυραννουμένους έκ τής λειψυδρίας και τοϋ 
κονιορτοϋ και ζητοϋντας καταφύγιον έκτος τών 
'Αθηνών ; 

Πώς είνε δυνατόν οί κάτοικοι τής,πόλεώς μας 

κατά '/.„ νευρασθενικοι και άπεξηρααένοι, διό-
τ ι μη έχοντες ύδωρ επαρκές δέν λούονται, δέν 
καθαρίζονται, ένω ροφώσι άεννάως τόν κονιορ-
τόν τών όδών, νά ένθαρύνωσιν άλλους είς τήν 
έγκατάστασίν των έν 'Αθήναις ; Είνε γνωστόν 
είς πάντας ότι αί'Αθήναι, αϊτινες άριθμοϋσι νϋν 
130,000 κατοίκοιν δέν έχουσι είμή δύο και μό-
νον μικρά δημόσια λουτρά, ένω οί ύγιεινολό-
γοι σήμερον άπάσας τάς άσθενείας ζητοϋσι νά 
θεραπεύσωσι διά τής καθαριότητος τοϋ σώμα-
τος και τής ύδροθεραπείας. 

• 
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ΟΙΚΙΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 
Ό ολικός άριθμός τών έν 'Αθήναις οίκιών ά-

νέρχεται περίπου είς 12,000 έπιβαρυνομένας 
διά τοϋ φόρου οικοδομών, έκ τούτων ή πελα-
τεία τοϋ Δήμου μας άνέρχεται είς 5,100 περί-
που οίκίας μόνον, αί όποΐαι καταβάλλουσι τό 
τίμημα και δικαιούνται έπομένως νά λαμβάνω-
σιν 6,000 μ. κυβικά καθ' έκάστην. Έν τούτοις 
ό Δήμος δέχεται, ώς είδομεν, εις τήν δεξαμενήν 
τής πόλεως δι' άπάσας αύτής τάς άνάγκας μό-
νον 2,400 μ. κυβικά καθ' έκαστην κατά τό θέ-
ρος. 

"Αρα οί πληρωνοντες εις τόν Δήμον κάτοικοι 
τών 'Αθηνών δέν λαμβάνουσιν είμή τό '/10 πε-
ρίπου έκείνου,τό όποιον δικαιούνται νά λαμβά-
νωσι, διότι μέγα μέρος τής γλίσχρου ταύ-
της ποσότητος ύδατος καταναλίσκεται είς δη-
μοσίας και άλλας δημοτικάς άνάγκας. 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
Kαι αύτη μέν είνε ή διοχετευομένη σήμερον 

ποσότης είς ήμάς τούς κατοίκους κατά τό θέ-
ρος, δηλαδή καθ' ήν έποχήν έχομεν άνάγκην 
άφθονωτάτου ύδατος- έξετάσωμεν ήδη όπόση 
ποσότης ύδατος άπαιτεΐται. 

Επειδή ή μελέτη τοϋ ζητήματος τής ύδρεύ-
σεως τών 'Αθηνών πρέπει νά περιλάβη και 
τήν γείτονα τοϋ Πειραιώς πόλιν—διότι και αύτη 
μεθ' όλας τάς άσκοπους δαπάνας της άνερχο-
μένας εις ποσόν άνώτερον τοϋ έκατομμυρίου 
δι' άνόρυξιν άρτεσιανών φρεάτων, δέν εύρίσκε-
ται είς κρείσσονα ήμών κατάστασιν ύπό έποψιν 
ύδρεύσεως — πρέπει ν' άποβλέψωμεν είς τόν 
πληθυσμόν όμοϋ και ιών δύο πόλεων, άνερχό-
μενον είς 200,000 περίπου κατοίκων «σήμερον. 

'Αλλά κατά τούς πιθανωτέρους ύπολογισμούς 
ό πληθυσμός ούτος, λυομένου τοΰ προβλήμα-
τος τής άφθονου ύδρεύσεως και βελτιουμένων 
τών όρων ύγιεινής και εύζωίας, έντός πέντε 
ετών δύναται ν' άνέλθη είς 250,000 κατοίκων. 

Έπι τοσούτου κατ' έλάχιστον όρον πληθυ-
σμού πρέπει νά στηριχθή ό Μηχανικός ό με-
λετών τό ζήτημα τής διοχετεύσεως τών ύδά-
των είς τήν πόλιν μας. 

Τό ύδωρ χρησιμοποιείται έν τώ οίκω, έν ταΐς 
όδοΐς, έν τή βιομηχανία 

Ή καταναλισκομένη ποσότης είνε άποδεδειγ-
μένον ότι είνε μεγαλειτέρα εις τάς μεγαλοπό-
λεις και ότι αύξάνει, όταν ή προμήθεια αύ-
τοϋ είνε άφθονος και εύκολος. Έν Παρισίοις έν 
διαστήματι 20ετ ία ί ή κατανάλωσις τοϋ ύδατος 
έτριπλασιάσθη, ένω ό πληθυσμός ηύξησε μόλις 

κατά 34 . Επίσης έν Νέα 'Υόρκη ή κατανά-
λωσις κατ' άτομον έν διαστήματι 10 έτών ηύ-
ξησε κατά 70 · Είς δέ τάς πόλεις Louis-wil-
le, Chicago, Brooclyn, Cleveland, κατά έκα-
τόν επί τοις έκατόν, εις τό αύτό χρονικόν διά-
στημα. 

Είνε τωόντι καταφανές, ότι προκειμένου 
περί παροχής ύδατος, έκεΐνο,τό όποιον σήμερον 
δύναται να θεωρηθή ώς πολυτέλεια, αύριον 
καθίσταται άνάγκη, κατ' άρχάς μέν είς τάς 
πλουσίας τάξεις, κατόπιν δέ και εις αύτόν τόν 
λαόν. 

Δι' δ και βλέπομεν, ότι είς μέν τήν Γερμα-
μανίαν, προκειμένου περι μικρών πόλείον κα-
τοικουμένων ύπό όλιγωτέρων τών 5,000 κατοί-
κων, λαμβάνεται ώς βάσις ή παροχή 50—100 
λιτρών καθ' έκάστην και κατ' άτομον, διά δέ 
τάς κυριωτέρας πόλεις 150—200 λιτρών. 

Έν ' Αμερική διά πόλεις 10,000 κατοίκων ύ-
πολογίζονται 140—200 λίτραι, διά πόλεις 20, 
000 κατοίκων 170—230 λίτραι, διά πόλεις 30, 
000 κατοίκων 200—280 λίτραι, διά πόλεις 50, 
000 κατοίκων 215—320, διά πόλεις 75,000 κα-
τοίκων 265—450 λίτραι. 

Έν Γαλλία λαμβάνεται ώς βάσις 200—250 
λίτραι κατ' άτομον. Έν τούτοις ή Μασσαλία 
και ή Καρκασών ύπερέβησαν τό ποσόν τοϋτο, 
δπερ δέν έπαρκεΐ πλέον διά τούς Παρισίους, 
και ή Λυών ζητεί 400 λίτρας. 

Ούτω σήμερον είνε παραδεκτόν ότι πόλις πα-
ρέχουσα άφθονον κατ' οίκον ύδωρ διά πάσας 
τάς άνάγκας, διατηροϋσα εις καλήν κατάστασιν 
τάς οδούς, τάς ύπονόμους,τούς δημοσίους κή-
πους και λοιπά έχει άνάγκην 200 μέχρι 400 λι-
τρών κατ' άτομον και καθ' έκάστην. Πλεΐσται 
πόλεις έχουσι 600—900 λιτρών κατ' άτομον. 

Άν παραδεχθώμεν 300 λίτρας κατ' άτομον, 
βλέπομεν ότι απαιτείται έν όλω, 250,000 κάτοι-
κοι Χ 300 λιτρ=75,000 μ.' καθ' έκάστην. 
Τοϋτο έπιβεβαιοΐ και όέξοχος μηχανικός και 
διευθυντής τών ύδάτων τής πόλεως τών Παρι-
σίων Huet, λέγων ότι πόλις, ώς αί 'Αθήναι, έπι-
διώκουσα τήν βελτίωσιν τών τής ύδρεύσεως,και 
τήν έν τώ μέλλοντι άνάπτυξιν αύτής. οφείλει 
νά διοχετεύση τό ποσόν τών 250- 300 λιτρών 
άνά κάτοικον και καθ' έκάστην, δι' άπάσας τάς 
άνάγκας αΐτής, άλλως, κατά τόν αύτόν μηχα-
νικόν, «ή πόλις ήμών,ύφ' ους όρους ύδρεύ-

σεως διατελεί σήμερον, οχι μόνον δέν θά 
»δυνηθη ν' άναπτυχθη, άλλ' ουδέ καν νά 
»ύπάρξη». 
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Ταΰτα είνε τόσω μάλλον άληθή, καθ' όσον ή, 
πόλις τών 'Αθηνών εύρίσκεται ύπό δυσμενε-
στατας κλιματολογικός συνθήκας, ούτε ύπό 
ποταμών διαρρεομένη, ούτε ύπό χιονοσκεπών 
όρέων περιβαλλόμενη, άλλ' άποκλειστικώς καί 
μόνον έκ τών έξω και άπό μακράν άναμέ-
νουσα την διοχέτευσην ύδατος άφθονου, όπως 
δυνηθή νά έπαρκέση είς άπάσας αύτής τάς 
άνάγκας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
Πόθεν δυνάμεθα λοιπόν νά προμηθευθώμεν 

τήν ποσότητα ταύτην ; 
Αΐ γενόμενοι προτάσεις πρός ύδρευσιν τών 

'Αθηνών καί αί έξενεχθεΐσαι ίδέαι περι τής οί-
κονομικωτέρας έξευρέσεως έπαρκών ύδάτων 
συνοψίζονται έν ταΐς έξης: 

Οί μέν προτείνουσι νά προμηθεύσωσιν αύτή 
50 όκάδας ύδατος, δηλαδή 20,000 μόνον κυβι-
κών μέτρων, ύποχρεουμένου τού Δήμου νά έξα-
σφαλίση προκαταβολικώς 10,000 τούλάχιστον 
οίκίας ύδρευομένας πρός 65 δρχ. έτησίως. 

"Αλλοι προτείνουσι τήν παροχήν είς τούς 
κατοίκους Αθηνών 45 οκάδων ύδατος, δηλαδή 
18,000 μέτρων κυβικών, όριζομένης τής τιμής 
τών 120 δραχμών δι' έκαστον δράμιον παρε-
χόμενον τοις ίδιώταις. 

Τό άόριστον καί πως μυστηριώδες καί τών δύο 
άνω προτάσεων δέν ένθουσιάζει ήμάς διά τούς 
έξής κυριωτέρους λόγους: α') διότι ή πόλις 
οφείλει, πριν συμβληθή οριστικώς,νά γνωρίζη 
άκριβώς και τήν ποσότητα τού ύδατος και τήν 
ποιότητα αύτού και τό μέρος, όπόθεν ληφθήσε-
ται, ώστε νά δύναται νά σχετίση τά προτεινό-
μενα πρός τάς πιθανός τού μέλλοντος άνάγκας 
καί νά λάβη πάντα τά προφυλακτικά μέτρα 
κατά πάσης έπιζημίου άποστραγγίσεως τού 
λεκανοπεδίου τών 'Αθηνών. 

β' ) Διότι ούδέ λόγος γίνεται έν αύταΐς περι 
τού Πειραιώς, και είνε, έπαναλαμβάνω, άναγ-
καιότατον νά συμπεριληφθή και ή γείτων πόλις 
έν τη διακανονίσει τή οριστική ,τοΰ ζητήματος. 

γ'.) Διότι δέν εύρίσκω έπαρκή τήν προτεινο-
μένην ποσότητα πρός τάς μελλούσας τής πό-
λεως άνάγκας, ώστε νά δεσμευθή ή πόλις έπί 
έτη πολλά μετά τών τοιαύτας προτάσεις ύποβα-
λόντων, καί δ'.) διότι δέν πρέπει, φρονώ, χάριν 
τών προσωρινών άναγκών τής πόλεως νά δαπα-
νηθώσιν ύπέρογκα ποσά καθιστώντα τήν έπίλυ-
σιν τής όριστικής ύδρεύσεως δι'άφθονων ύδά-
των άκατόρθωτον. 

"Αλλοι φρονούσιν ότι ή διοχέτευοις τών ύδά-

των τής Κωπαίδος είνε κατορθωτή και οικονο-
μική. Δέν πιστεύω σοβαρώς τοιούτον τι νά έμε-
λετήθη και προετάθη,διότι,συμφωνών μετά τού 
κ. Κελλενέκ,δέν ευρίσκω ότι τοιαύτη λύσις τού 
προβλήματος τής ύδρεύσεως είνε πραγματοποι-
ήσιμος και άποδεκτή, άφού ή δαπάνη τής κατα-
σκευής και ή κεφαλαιοποίησις τών τής έκμε-
ταλλεύσεως ύπερβαίνουσι τάς άπαιτουμένας 
δαπάνας πρός διοχέτευση τών ύδάτων τήςΣτυμ-
φαλίας και άφού τά ύδατα τής Κωπαίδος χρησι-
μοποιούνται ήδη είς άρδεύσεις δυνάμει ειδι-
κών συμβάσεων. 

ΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΙΣ 
Διά τής συζητήσεως, είς ήν άπό τίνος άσχο-

λεΐται ό Πολυτεχνικός Σύλλογος, άσφαλώς θά 
φωτισθώσι και Κυβέρνησις καί Δήμος και. πο-

λΐται, μεθ' όλα τά συγκρουόμενα άτομικά συμ-
φέροντα, άτινα έπισκοτίζουσιν ένίοτε τήν άλή-
θειαν. Διά τοιαύτης συζητήσεως ού μόνον θά 
παρεμποδισθή σπασμωδική τις και άμελέτητος 
καί έπιζημία τη πόλει λύσις, άλλά και τό πραγ-
ματικόν συμφέρον τής πόλεως θά έξευρεθή καί 
θά πραγματοποιηθή. 

Τό ζήτημα τής ύδρεύσεως 'Αθηνών μετά τού 
έπινείου σχετίζεται και πρός τό παρόν και 
πρός τήν μέλλουσαν τών δύο πόλεων άνάπτυ-
ξιν. Καί είνε μέν λογικόν, χάριν τού μέλλον-
τος νά μή θυσιάσωμεν τό παρόν, χάριν δηλαδή 
τών τέκνων ήμών και τών έγγόνων νά μή θυ-
σιασθώμεν ήμεΐς ύπέρ τό πρέπον, άλλ' έάν δυ-
νάμεθα, θεραπεύοντες τάς σημερινάς άνάγκας 
νά μεριμνήσωμεν ταυτοχρόνως καί περι τού 
μέλλοντος· τούτο, έάν σωφρονώμεν, έπιβάλλε· 
ται ήμΐν νά πράξωμεν. 

ΑΝΑΓΚΑΙ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
Και πρώτον αί άνάγκαι τού παρόντος εινε έ-

πείγουσαι. Δέν δύνανται αύται ν' άναμένωσι λύ-
σιν όριστικήν, ήτις άπαιτεΐ τούλάχιστον πεν-
ταετές χρονικόν διάστημα, άλλά πρέπει, τό γε 
νύν έχον, ή πόλις νά μή έρημωθή κατοίκων 
μηδέ νά λιποψυχηση έκ λειψυδρίας. Έν ένί 
λόγω πρέπει διά παντός τρόπου καί ταχέως νά 
έξευρεθή τό ύδωρ, ούχί τό άπαιτούμενον είς 
πεπολιτισμένης πόλεως κατοίκους, άλλά τού-
λάχιστον τό άπαραιτήτως άναγκαΐον. Πόθεν καί 
πώς δυνάμεθα νά έξεύρωμεν τό ύδωρ τούτο ; 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 

Πάντες οί οπωσδήποτε ένασχοληθέντες έπι 
τού θέματος, ούχί οί άπό τρίποδος ομιλούντες, 
οί μελετήσαντες τό 'Αδριάνειον ύδραγωγεϊον, οί 
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παρακολουθούντες τάς έν αύτώ έκτελεσθείσας 
έργασίας άπό τής άνευρέσεως τού ύδραγωγείου 
έπί δημάρχου Κυριακού, καί τάς γενομένας έν 
αύτώ, ένεκα άτελούς καί άμελεστάτης συντη-
ρήσεως, καταπτώσεις, ύποστηρίζουσι πολύ όρ-
θώς, πολύ λογικώς, ότι είς τό 'Αδριάνειον ύ-
δραγωγεϊον όφείλομεν νά στρέψωμεν τήν προσο-
χήν ήμών διά τάς παραχρήμα άνάγκας. Άδι-
στάκτως καί ήμεϊς μετ' αύτών φρονούμεν, ότι ό 
έπιστημονικός και κατά μέθοδον καθαρισμός 
ολοκλήρου τού συμπλέγματος τού Άδριανείου 
θέλει παράσχη τήν άπαραίτητον ποσότητα ύ-
δατος τή πόλει, άφού τήν ποσότητα ταύτην έπι 
σημερινού πληθυσμού 150,000 κατοίκων ύπο-
λογίζομεν είς 20 όκάδας, άφού τό ύδραγωγεϊον 
τούτο διά τού καθαρισμού μέρους μόνον αύ-
τού, καίπερ άτέχνως καί άτελώς γενομένου, ά-
πέδωκεν είς παρελθόντα έτη ποσότητα ύδατος 
25 και 35 οκάδων καί άφού άδύνατον θά ήτο νά 
παραδεχθή τις, οτιό 'Αδριανός έξετέλεσε τοι-
αύτην κολοσσιαίαν έργασίαν έπί τώ σκοπώ νά 
φέρη είς τό πολυπληθές τότε Άστυ 6 μόνον 
όκάδας ύδατος, όσας δηλαδή έχομεν σήμερον. 

Τό πρόχειρον λοιπόν και άσφαλές μέσον πρός 
θεραπείαν τού κακού σήμερον είνε τό 'Αδριά-
νειον υδραγωγεΐον, καί τήν έργασίαν ταύτην 
οί άρμόδιοι άς σκεφθώσι κατά ποϊον τρόπον δύ-
νανται νά έκτελέσωσιν ούχι έμπειρικώς καί έκ 
τών ένόντων, άλλά καλώς και μεθοδικώς. 

ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 

Τά ύδατα όμως τού Άδριανείου δέν έλπίζο-
μεν ότι θά είνε τοσαΰτα, ώστε νά έπαρκέσωσιν 
είς άπάσας τάς άληθεϊς άνάγκας τών δύο πό-
λεων καί νά έξασφαλίσωσιν είς αύτάς άνετον 
άνάπτυξιν και πρόοδον καί αύξηση τού πλη-
θυσμού, όν ή πρωτεύουσα τού Ελληνισμού ο-
λοκλήρου δικαιούται νά προσδοκά. 

Εντεύθεν λοιπόν έπιβάλλεται τή πολιτεία ή 
π ρί τού μέλλοντος πρόνοια, ήτις και αύτη 
κατά προδιαγεγραμμένον πρέπει νά κανονισθή 
πρόγραμμα. Πρέπει δηλαδή νά ληφθή ώς βά-
σις πρός μελέτην τής οριστικής λύσεως πλη-
θυσμός τούλάχιστον 250,000 κατοίκων Αθηνών 
και Πειραιώς, οίος άσφαλώς έσται έν λίαν προ-
σεχεΐ μέλλοντι, βελτιουμένων τών όρων ύγιει-
νής και εύζωίας. Πρέπει έπίσης νά όρ ισθής 
παροχή άνά κάτοικον και καθ' έκάστην 300 λι-
τρών, διότι πάντες σήμερον οί ύγιεινολόγοι τήν 
ποσότητα ταύτην όρίζουσιν, ήν αί πλεΐσται τών 
μεγαλοπόλεων τής Εύρώπης ύπερέβησαν. Τοι-
αύτην ποσότητα, 200 περίπου όκάδων ύδατος, 

είνε άδύνατον ν' άνεύρωμεν έν τώ λεκανοπε-
δίω τής Αττικής, όσω και άν θελήαωμεν ν' 
άποστραγγίσωμεν αύτό. Άναγκαστικώς λοιπόν 
είμεθα ύποχρεωμένοι ν' άναζητήσωυεν τό ύδωρ 
τούτο μακράν τών Αθηνών. Άλλά πόθεν ; 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΕΛΛΕΝΕΚ 
Καί έπι τούτου ή γνώμη πάντων σχεδόν τών 

ένασχοληθέντων έπι τού ζητήματος μηχανικών 
είνε ομόφωνος, διότι υπάρχει προμελέτη, ήν 
εύσυνειδήτως έργασθείς ό άλλοτε άρχιμηχανι-
κός τής γαλλικής άποστολής κ.Κελλενέκ συν-
έταξεν έντολή τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. 
Ό κ. Κελλενέκ έμελέτησεν άπάσας τάς δυνατός 
λύσεις τής άφθονου έν τώ μέλλοντι ύδρεύσεως 
καί κατέληξε, παραθέτων πρός τούτο πειστι-
κώτατα έπιστημονικά έπιχειρήματα, είς τήν 
διά τής διοχετεύσεως ύδάτων έκ Στυμφαλίας ά-
ποδείξας άμα τό εύχερώς πραγματοποιήσιμον 
τοιαύτης λύσεως. 

ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Όθεν τό μόνον ύπολειπόμενον εινε ή έναρ-

ξις έργασιών πρός ταχεϊαν σύνταξη έπιμελούς 
καί όριστικής μελέτης, έπί τή βάσει τής προ-
μελέτης τού κ. Κελλενέκ, έξ ης θ' άποδειχθη 
καί θά πεισθώσι πάντες,ότι 35 έκατομ. δραχμών 
άρκούσι διά τήν διοχέτευση 200 όκάδων ύδα-
τος έκ Στυμφαλίας. 

Τοιούτου ποσού,έάν πρός 4 % ύπολογίσωμεν 
τήν κατ' έτος ύπηρεσίαν, εύρίσκομεν ότι άπαι-
τεϊται χάριν τής ύδρεύσεως όλική καταβολή, 
βαρύνουσα τούς κατοίκους τών δύο πόλεων 
1,400,000 δραχμών, διότι τάς δαπάνας τής έκ-
μεταλλεύσεως, ύπολογιζομένας περίπου εις 
300,000 δραχμών, θά καλύπτη άσφαλώς τό έκ 
τού Δημοσίου, τών δύο Δήμων 'Αθηνών καί 
Πειραιώς, καί τού λιμενικού ταμείου Πειραιώς, 
είσπραττόμενον ποσόν, διά τήν ύπ' αύτών 
είς καταβρέγματα όδών καί άλλας άνάγκας 
καταναλισκομένην ποσότητα ύδατος. 

Αί οίκίαι τών Αθηνών και τοΰ Πειραιώς, 
κατά τούς καταλόγους τής έφορίας σημειούν-
ται έν τώ κατωτέρω πίνακι. 

ΟΙΚΙΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
κατα την απο-γραφη 1894 κατά συμπλ-ηρωμενον κατάλογον 1898 ολικός αριθμός εν έτει 1898 

αύξησις ετήσια πιθανίς αυξησις μέχρι του 1910 

πιθανος αριθμος εν ε ει 1910 

Αθήναι 11,148 1352 12,500 338 4,000 16500 
Πειραιευς 3,981 519 4,500 130 1,500 6,000 
Έν όλω 15,129 1,871 17,000 [468 5,500 22500 

Έκ τού πίνακος τούτου καταφαίνεται ότι 



μόνη η παροχή ύδατος είς τάς οίκίας θά έξα-
σφαλίζη τήν πληρωμήν τών τόκων τοΰ *ατα-
βληθησομένου κεφαλαίου, μεγάλης ποσότητος 
ύδατος διατιθεμένης έπικερδώς ύπέρ τών βιο-
μηχανικών έργοστασίων και τών άρδεύσεων, 
καθ’ όλην τήν γραμμήν, ήν θά διατρέχη τό 
ύδραγωγεΐον τής Στυμφαλίας. 

Τό ζήτημα λοιπόν τής ύδρεύσεως τών Αθη-
νών και τοϋ Πειραιώς είνε, κατ' έμέ, αύτό τοϋ-
το τό ζήτημα περι τής διοχετεύσεως τών ύδά-
των τής Στυμφαλίας. Άπό τοϋ έτους 1887 ταύ-
την τήν γνώμην είχον και ΰπεστήριζον έν τή 
«Μηνανικη 'Επιθεωρήσει»,ήν τότε έξέδιδον, 
γράφων ότι «ριζικόν μέτρον πρέπει νά λη-

φθή χάριν της υδρεύσεως των Αθηνών 
και τοιούτον έσται ή διοχέτευσις άφθό-
νων εις τίιν πόλιν υδάτων εκ Στυμφαλίας, 
ήτις θά άποτελέση λϋσιν ευκταίαν καΐ 
λογικήν τοΰ ζητήματος». 

Ηδη, έπαναλαμβάνω, ύπολείπεται οριστική 
μελέτη έπι άκριβοϋς χωροσταθμήσεως στηριζο-
μένη, ήτις θά καθορίση τάς άπαιτουμένας δα-
πάνας και τά βάρη εις ά, χάριν τής τοιαύτης 
ύδρεύσεως, πρέπει νά ύποβληθώσιν οΐ κάτοικοι 
τών δύο πόλεων. 

Ό Γάλλος πολιτικός Κλεμανσώ, ό προ όλί-
γων έτών έπισκεφθεις τάς Αθήνας, ομιλών περί 
τής πόλεως ήμών είπεν ότι «εκεϊνος ό πολι-
τικός έσται ό άριστος δι' ημάς, ό οποίος 
θά φέρη ύδωρ είς τάς 'Αθήνας». 

Τοιαύτην, και δικαίως, άπέδωκε σημασίαν 
είς τήν διοχέτευσιν άφθονων ύδάτων διά τό μέλ-
λον τών Αθηνών. 

Είχεν ύπ' όψιν του βεβαίως τό γαλλικόν λό-
γιον: «Noblesse oblige» και όοθώς έσκέπτετο 
δτι έν τώ κόσμω όλοκλήρω ούδεμία πόλις δύ-
ναται νά έχη μεγαλειτέραν τών Αθηνών no-
blesse και ότι, ώς τοιαύτη, έχει μεγίστας ύπο-
χρεώσεις και πρός έαυτήν και πρός τούς ξένους 
και πρός τήν ίστορίαν. 

Δέν είχεν άρα άδικον υποδεικνύων ό εύφυής 
Γαλάτης άριστον πολιτικόν μας έκεΐνον, όστις 
παρέχων άφθονα ύδατα και έξυγιάζων τάς 'Α-
θήνας θ' άνύψου τό γόητρον όλης τής 'Ελλάδος, 
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Τ Η Σ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν 

ΔIΑ Λ ΕΞ IΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ TQI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ 

Κατά την συνεδρίαν της 5ης Μαϊου 1899 

"Ινα εΐπη τις άληθη, δέν 
πρέπει νά δεσμεύηται ύπό 
της έπιτυχίας του. 

ROUSSEAU. 

Κατά την τελευταίαν έν τώ ήμετέρω Συλλό-
γω συζήτησιν έπι τοϋ θέματος τής ύδρεύσεως 
τών Αθηνών και τοϋ Πειραιώς έξεφράσθη έν-
τεύθεν ή γνώμη, ότι τό προκείμενον ζήτημα, 
μάλλον νομικόν και οίκονομολογικόν. διαφεύ-
γει τής άρμοδιότητος τών γενομένων ένταϋθα 
συζητήσεων, προύτάθη δέ νά τεθή τέρμα εις 
τήν έπι τοϋ προκειμένου θέματος συζήτησιν 
ώς έντελώς έξαντληθεΐσαν. Λυπούμαι, κύριοι, 
άναγκαζόμενος νά διαφωνήσω προς τούς ώς άνω 
φρονοϋντας. Τό ζήτημα τής μελέτης τής ύδρεύ-
σεως τών πόλεων έθεωρεϊτο καΐ θεωρείται άπαν-
ταχοϋ ώς άναγόμενον είς τήν άρμοδιότητα τών 
μηχανικών ύπό πάσας αύτοϋ τάς έπόψεις· είνε 
δ' αύται τόσον λεπταί, τόσον πολύπλοκοι έν 
ταΐς λεπτομερείαις των, ώστε νομίζω, ότι ή έπ' 
αύτοϋ πραγματική συζήτησις μόλις ήρχισε 
και δέν δύναται ταχέως νά λήξη. 

"Αλλως τε ένταϋθα δέν πρόκειται περί άπλής 
ύδρεύσεως πόλεως οίασδήποτε- έχομεν ένώπιον 
ήμών τό ζήτημα τής ύδρεύσεως τής πρωτευ-
ούσης τοϋ έλληνικοϋ Κράτους, τής πρωτευού-
σης ολοκλήρου τοΰ Ελληνισμού" πρόκειται 
περι τοϋ ζωτικωτέρου τών ζητημάτων, άτινα 
ένδιαφέρουσι τήν πρόοδον και τήν άνάπτυξιν, 
ή τήν όπισθοδρόμησιν και τήν καταστροφήν 
τών Αθηνών. Δέν πρόκειται κύριοι,περι άπλής 
θεραπείας κατεπειγούσης άνάγκης- τοιαύτη 
ύπάρχει τωόντι και δύναται νά θεραπευθή 
εύχερώς και έκ τών ένόντων διά δαπάνης τό-
σον εύτελοϋς, ώστε άπαξιοϋμεν και νά τήν μνη-
μονεύσωμεν ένταϋθα. 

Άλλ' ή κατεπεί ουσα αύτη άνάγκη είνε έν-
τελώς άσχετος και καθ' όλα άνεξάρτητος τοϋ 
πραγματικού, τοϋ φλέγοντος ζητήματος τής 
οριστικής ύδρεύσεως τής πόλεως, ήτις έπιβάλ-
λεται ήμΐν έκ τοϋ καθήκοντος, όπερ πάντες 
έχομεν νά ώθήσωμεν, ούτως είπεΐν, τήν πόλιν 
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πρός τήν άνάπτυξιν και τήν περιωπήν, ήν ά-
παιτεΐ ή θέσις τών 'Αθηνών όχι μόνον ά.Γέ-
ναντι τοϋ Ελληνισμού,άλλά και σύμπαντος τοϋ 
πεπολιτισμένου κόσμου. 

Ή Πολιτεία, κατανοήσασα τήν ι ψίστην ση· | 
μασίαν, ήν ένέχει ή λύσις τοϋ ζητήματος τής 
ύδρεύσεως τής πρωτευούσης, άπεφάσισε νά θέ-
ση τέρμα είς τήν καταμαστίζουσαν ήμάς και 
παρακωλύουσαν τήν πρόοδον κα\ τήν άνάπτυ 
ξιν τής πόλεως λειψυδρίαν, έχει δ' ύπό μελέτην 
διαφόρους προτάσεις, έξ ιδιωτικής προηοβου-
λίας άπορρεούσας. 'Ομολογώ, δτι τήν στιγμήν 
ταύτην λυπούμαι τά μέγιστα, διότι μεταξύ τών 
προτάσεων τούτων ΰπάρχουσι κα\ ίδικαί μου. 
Τούτο μέ ήμπόδισε μέχρι τινός νά έκφράσω έ-
λευθέρως και γενικώς τάς έπι τοϋ θέματος'ίδέας 
μου, φοβούμενος τάς παρεξηγήσεις- άν δέ προ-
βαίνω είς τοϋτο σήμερον, τό πράττω μέ τήν 
πεποίθησιν, δτι άκροατήριον, οίον τό τοϋ Πο-
λυτεχνικού Συλλόγου, θά έκτιμήση είλικρινώς 
τά κάτωθι έκτεθησόμενα και θά διαγνώση, δτι 
ί/περάνω τών άτομικών συμφερόντων δύνανται 
πολλάκις νά τεθώσι τά καθήκοντα τοϋ πολίτου, 
ίδία δέ έπι τοϋ προκειμένου τά καθήκοντα τοϋ 
μηχανικοϋ, τά καθήκοντα τέλος παντός μέλους 
τοϋ Πολυτεχνικού Συλλόγου, περΥ τόν όποιον 
είλικρινώς συνησπίσθημεν, θέσαντες είς αύτόν 
σκοπόν κα\ πρόγραμμα τήν διαφώτισιν τής 
πολιτείας έπ\ θεμάτων κοινού κα\ γενικοϋ συμ-
φέροντος, περι τών οποίων άσφαλώς οποιοδή-
ποτε δυνάμεθα νά άποφανθώμεν ώς έκ τών εί-
δΐίών ήμών γνώσεων. 

Ή Πολιτεία εύρίσκεται σήμερον εις τάς πα-
ραμονάς συνεννοήσεως πρός παοαχώρησιν είς 
ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν πολυετούς προνομίου 
άφορώντος τήν ύδρευσιν τών Αθηνών εύχε-
ρώς δέ πάς τις κατανοεί, δτι πολυετές προνό-
μιον, παραδίδον είς ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν 
τήν άποκλειστικήν παροχήν ύδατος εις τούς 
κατοίκους πόλεώς τίνος, είνέ τι σοβαρόν και 
σπουδαΐον και πρέπει νά συνοδεύηται ύπό δια-
τάξεων, αϊτινες νά θέτωσι τό προνόμιον τούτο 
«ύπό τόν αύστηρόν, τόν άγρυπνον, τόν συν-
τελεστικόν έλεγχον τής πολιτείας, καθ' όσον ή 
παράλειψις τούτων, δσον άσήμαντος και άν φαί-
νηται σήμερον, δύναται νά έχη συνεπείας όλε-
θοίας, ύποβάλλουσα τούς ύδρευομένους κατοί-
κους είς τήν διάκρισιν τ . ν ιδιοτροπιών, τής 
άκηδίας κα\ προ πάντων τής άπληστίας ένός ί-
διώτου, δίδουσα γένεσιν εις άτελευτήτους δίκας, 
παοεμποδίζουσα τήν κατά τούς κανόνας τής ύ-
γιεινής και εύμαρείας πρόοδον και άνάπτυξιν 

τής πόλεως, παράλειψις τέλος, τήν οποίαν οί 
κάτοικοι πληρώνουσιν ένίοτε άδρά, λογιζόμενοι 
εύτυχεΐς, οσάκις διά τής άρχικής συμβάσεως 
προβλέπεται ή έξαγορά τοϋ προνομίου». 

Δέν πρόκειται τωόντι ένταϋθα, κύριοι, περι 
παραχωρήσεως οίουδήποτε κοινού προνομίου, 
άπό τών ύποχρεώσεων τοϋ οποίου πάς πολίτης 
δύναται κατά βούλησιν ν'άπαλλαγή,ύφιστάμενος 
άπλώς θυσίας τινάς, ώς είνε τα προνόμια τής 
συγκοινωνίας, τοϋ φωτισμού κλπ. «πρόκειται 
περιπαροχής ύδατος, άντικειμένου δηλαδή άπο-
λύτου άνάγκης, ούτινος δέν δυνάμεθα νά στε-
ρηθώμεν, όπερ δέν δυνάμεθα ν'άντικαταστήσω-
μεν δι'άλλου τινός, δπως δέν δυνάμεθα νά πρά-
ξωμεν τοϋτο διά τόν άέρα, τόν όποιον άνα-
πνέομεν, διά τό φώς, τό όποιον μας ζωογονεί». 

Τοϋτο δικαιολογεί, νομίζω, τήν συναίσθησιν 
τοϋ έπιβαλλομένου ήμΐν καθήκοντος, νά προσ-
φέρωμεν έκαστος τό κατά δύναμιν πάν ό,τι 
δύναται νά διαφώτιση και τάς τελευταίας άκόμη 
λεπτομερείας, αίτινες συνδέονται οπωσδήποτε 
μέ τό προκείμενον ζήτημα. Ένόμισα δέ και 
έγώ, ότι ύπείκω είς έπιβεβλημένον καθήκον, 
άσχολούμενος περι αύτάς, έστω και μέ τόν κίν-
δυνον νά κατηγορηθώ, ότι πραγματεύομαι τό 
ζήτημα γενικώς και ούχι συγκεκριμένως έπι 
ώρισμένων γεγονότων διότι προτίθεμαι έν-
ταϋθα νά έξετάσω : 

Αον). Ποΐα δυνάμεθα νά διαθέσωμεν ύδατα 
πρός ύδρευσιν τής πόλεως και ποία πλεονε-
κτήματα ή μειονεκτήματα παρουσιάζει ή έκλο-
γή τούτων ή έκείνων τών ύδάτων. 

Βον). Ποία ή άναγκαιοϋσα ποσότης πρός 
έπαρκή και κανονικήν ύδρευσιν τής πόλεως, 
πόθεν θά πορισθώμεν ταύτην και τίνας δυνά-
μεθα νά διαθέσωμεν πρός τοϋτο πόρους. 

Γον). Πώς πρέπει νά παρέχηται αύτη είς 
τούς πολίτας και είς ποίαν τ ιμήν και 

Δον). Προνόμια, οία τά τής ύδρεύσεως τών 
πόλεων,πρέπει νά έκμεταλλεύωνται άπ' εύθείας 
ύπό τής πολιτείας ή νά παραχωρώνται είς τήν 
ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν; Έν τή τελευταία 
ταύτη περιπτώσει ποία μέτρα οφείλει ή πολι-
τεία νά λάβη πρός φρούρησιν τών συμφερόντων 
έν γένει τών πολιτών, πρός έξασφάλισιν τής 
κανονικής και εύχεροϋς άναπτύξεως τής πό-
λεως. 

Αον. —'Εκλογή ύδατος πρός ύδρευσιν 
της πόλεως. 

"Απαντα τά ύδατα, άτινα συναντώμεν έπι 
τής γής, μίαν και τήν αύτήν έχουσι προέλευ. 
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σιν καθ' ην δέ στιγμήν άνέρχονται ταύτα έκ 
τών ώκεανών είς τήν άτμόσφαιραν ύπό μορφήν 
άτμών έχουσιν άπαντα την αύτήν σχεδόν φυ-
σικήν και χημικήν σύνθεσιν καταπίπτοντο 
όμως έπι τής στερεάς γής, συμπαρασύρουσιν 

ήδη όκίφοοα μικροσκοπικά σώματα αιωρούμενα 
έν τή άτμοσφαίρα και φθάνουσιν έπι τής έπιφα-
νείας τής γής περιέχοντα, ώς έκ τής ύγράς 
αύτών φύσεως, διαφόρους ούσίας, είτε έν δια-
λύσει, είτε μή, άλλοιούσας ήδη έπαισθητώς, 
άναλόγος τών χωρών, έν αίς κατέπεσον, τήν 
φυσικήν, χημικήν ή και μικροβιολογικήν σύ-
στασ τούτων. Ούτω λ. χ. τά παρά τάς πικνώς 
κατωκημένας καϊ τάς βιομηχανικός πόλεις 
καταπίπτοντα ύέτια ύδατα έχουσι σύστασιν 
όλως διάφορον έκείνων, άτινα πίπτουσιν έπι 
τών όρέων μακράν κατωκημένων χωρών, και 
τά όποια δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς και τά 
καθαρώτερα τών ύδάτων. 

"Αμα τή έπι τής έπιφανείας τής γής πτώσει 
των τά ύδατα ταύτα άλλα μέν έξατμίζονται 
άμέσως έπανερχόμενα είς τήν άτμόσφαιραν, 
τά δέ ύπόλοιπα, άτινα και δυνάμεθα νά χρησι-
μοποιήσωμεν διά τάς διαφόρους ήμών άνάγ-
κας, ύποδιαιρούνται, και τά μέν ρέουσιν έπι 
τής έπιφανείας τής γής, φερόμενα έκ νέου διά 
τών ποταμών είς τήν θάλασσαν, άλλα μένουσι 
στάσιμα έπι τής έπιφανείας, λιμνάζοντα έπι 
περιωρισμένων σχετικώς έκτάσεων, και τά ύπό-
λοιπα διεισδύουσιν έν τώ έδάφει, (μέχρις ού 
συναντήσωσι στρώματα άργιλλώδη, γρανιτικά 
σχιστολιθικά ή άλλης φύσεως, άδιαπέραστα τώ 
ύδατι), άλλα μέν βαθύτερον, δίδοντα γένεσιν 
είς τάς τροφοδοτούσας τά βαθέα φρέατα και 
τάς κυρίως πηγάς ύπογείους δεξαμενάς και 
άλλα, μέτρα τινά μόνον ύπό τήν έπιφάνειαν 
άποτελοΰντα τό κοινώς καλούμενον φρεάτιον 
στρώμα. 

Ούτως άπαντα τά ύφ' ήμών χρησιμοποιού-
μενα ύδατα δυνάμεθα νά διακρίνωμεν είς δύο 
μεγάλας κατηγορίας. 

1ον Ύδατα έπι τής έπι- ρέοντα 
φανείας λιμνάζοντα (άβαθη 

| βαθέα 
2ον 'Υπόγεια ύδατα ρέ-αβαθή 

οντα ή στάσιμα I βαθέα 
Ύδατα έπι της έπιφανείας ρέοντα 

Εύνόητον είνε, ότι τά ύδατα τών δύο τούτων 
κατηγοριών είνε όλως διάφορα ύπό έποψιν φυ-
σικής, χημικής ή και μικροβιολογικής συ-
στάσεως. Τά έπι. τής έπιφανείας τωόντι ρέοντα 
όχι μόνον διατηρούσιν άπάσας τάς κατά τήν 

πτώσιν κτηθείσας ήδη ξένας ούσίας, άλλά καϊ 
παρασύρουσιν έν τή ροή των πάν τό προστυχόν 
έπι τής έπιφανείας, άλλοιούμενα ούσιωδώς, πρό 
πάντων όταν ρέωσι ταύτα διά χωρών οπωσ-
δήποτε κατωκημένων. Και ναι μέν διενοήθη-
σαν οί μηχανικοί και ύγιεινολόγοι παντοίας με-
δόδους διυλίσεως κλπ. πρός καθαρισμόν τών 
ύδάτων τούτων, άλλ' είς ούδέν άσφαλές άπο-
τέλεσμα κατέληξαν αύται· τοϋτο τρανότατα ά-
ποδειπνύει ή έν έτει 1896 δημοσιευθείσα έκθε-
σις τής έπιτροπής, είς ήν άνετέθη ή κρίσις τοϋ 
διαγωνίσματος, όπερ οί Παρίσιοι προύκήρυξαν 
έν έτει 1894 «περι τής έφευρέσεως τής καλλιτέ-
»ρας μεθόδου καθαρισμού και άποστειρώσεως 
»τών ύδάτων τών ποταμών», ήτις συμπεραίνει 
τό άδύνατον τοϋ άσφαλοϋς καθαρισμού τού-
των. 

«Ό άληθης καθαρισμός τον ύδατος, λέ-
»γει ή έκθεσις, συνίσταται είς τήν προμή-
»θειαν πηγαίου τοιούτου1». 

Λιμνάζοντα ύδατα. 
"Οσα δέ μένουσι στάσιμα εις άβαθή μέρη, 

σηπόμενα, ούτως είπεΐν, διά τής έν αύτοϊς άνα-
πτυσσομένης βλαστήσεως και λοιπών οργανι-
σμών, ύπό τήν έπήρειαν τών ήλιακών άκτίνων 
και τής άτμοσφαίρας,όχι μόνον έπικίνδυνα καθί-
στανται πρός οιανδήποτε χρήσιν, άλλά και τούς 
πέριξ οίκοϋντας έπαπειλοϋσι νά καταστρέψωσι· 
δι' ό και μέτρα ίδιαίτερα λαμβάνονται ύπό τής 
πολιτείας πρός άποξήρανσιν τών έλωδών τού-
των μερών. 

Τά ύδατα τών βαθειών λιμνών δέν παρουσιά-
ζουσιν έντελώς τά άτοπα τών άβαθών τοιούτων 
πολλάκις έν τούτοις ό πυθμήν είνε άβαθης εις 
μεγάλην άπό τής όχθης άπόστασιν- τά ύδατα 
άποσύρονται έν ώρα θέρους, ό πυθμήν άποκα-
λύπτεται και διευκολύνεται ούτως ή άνάπτυξις 
πλείστων οργανικών ούσιών φυτικών ή ζωικών, 
αΐτινες προσδίδουσιν είς τό ύδωρ ίδιότητας 
άνθυγιεινάς, μή έπιτρεπούσας τήν χρήσιν αύ-
τών πρός ύδρευσιν πόλεων. 

Τότε μόνον δύναται νά έπιτραπή τούτο, όταν 
τό ύδωρ λαμβάνηται άπό βάθους, είς ο ύποτίθε-
ται, ότι ούδεμία προσπέλασις οργανικών ούσιών 
έγένετο. θά ίδωμεν δέ κατωτέρω, ότι και τοϋ-
το δέν είνε ποσώς άσφαλές. 

Τεχνηταϊ δεξαμεναϊ διά φραγμάτων 

Αί τεχνηται δεξαμεναί, άς δημιουργούμε 
συγκρατοϋντες διά φραγμάτων (barrages) εις 

1 Debauve Distributions d'eau I σελϊς 376. 
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τάς κοιλάδας τά ύδατα τών βροχών, δύνανται 
νά θεωρηθώσιν ώς μεσάζουσαι μεταξύ τών 
άβαθών και βαθειών λιμνών. 

Τό άτοπον τής περιοδικής άποκαλύψεως τοϋ 
πυθμένας είνε ένταϋθα άναγκαϊον κακόν. Ό 
Bechmann' άποφαίνεται περι τούτου σαφώς. 
«Τά ύδατα τοιαύτης προελεύσεως, λέγει ούτος, 
παρουσιάζουσι τά αύτά μειονεκτήματα μέ τά 
ύδατα τών φυσικών λιμνών και ένίοτε είς πολύ 
μεγαλείτερον βαθμόν. Έν ώρα θέρους ή στάθμη 
τών ύδάτων κατέρχεται- ό πυθμήν άποκαλύ-
πτεται· τό ύδωρ λαμβάνει πολλάκις γεϋσιν και 
όσμήν άνυπόφορον, ώς συνέβη τουτο έν San 
Francisco πρό τίνων έτών· άλλοιοϋται δέ πολ-
λάκις τό ύδωρ μολυνόμενον έπικινδύνως και 
ώς έκ τών έν αύτώ ριπτομένων άκαθαρσιών. 

»Ύπήρξε στιγμή, λέγει ό Ιταλός μηχανικός 
Spataro', καθ' ήν αί διά φραγμάτων δεξαμεναί 
αί περισυλλέγουσαι τά ύέτια ύδατα τών κοιλά-
δων ύπεστηρίχθησαν σπουδαίως και έν αύτη τη 
'Ιταλία. "Οχι μόνον τό κράτος και οί δήμοι, 
άλλά καϊ α ύ τ ο ί οι ίδιώται ήσχολήθησαν περι 
τήν διά τοϋ μέσου τούτου προμήθειαν ύδατος, 
διά τε τάς άρδεύσεις και διά τήν ύδρευσιν τών 
πόλεων. Έν τούτοις ό πρό ολίγων μόλις έτών 
έπικρατών ένθουσιασμός ταχέως κατέπεσεν 
ένεκεν τών μεγάλων δυσχερειών, τάς όποίας 
παρουσιάζει ή κατασκευή τών έργων τούτων, 
τών κινδύνων, οϋς συνεπάγεται ή υπαρξις τών 
φραγμάτων, ίδία δέ τών ύγιεινών και οίκονομι-
κών άποτελεσμάτων, άτινα έκ τούτων προέ-
κυψαν». 

Οί 'Ιταλοί κατηγορηματικώς άπέκρουσαν τήν 
χρήσιν ύδατος τοιαύτης προελεύσεως προκει-
μένου περι τής ύδρεύσεως τής πόλεως Bari και 
τών περιχώρων —«Και έπι τή ύποθέσει, λέγει 
ό μηχανικός Filonardi'—δτι δυνάμεθα νά περι-
συλλέξωμεν ύδωρ διά φραγμάτοα, πώς ΘΑ τό 
διατηρήσωμεν ύγιεινόν και δροσερόν είς τό με-
σημβρινόν τούτο κλίμα ; καθ' όσον ούδέ λόγος 
δύναται νά γείνη περί άσκεπών δεξαμενών, 
δπου εύθύς άμέσως, έκ τής άναπτυχθησομένης 
άφθονου βλαστήσεως, θ'άνεπτύσσοντο έν αύτώ 
παντός είδους όργανικαι ούσίαι, αϊτινες θά 
προύκάλουν τήν σήψιν τοϋ ύδατος». 'Αλλ' ύπάρ-
χουσιν οί φρονούντες, δτι ή σήψις αύτη έπέρ-
χεται κατ' έπιφάνειαν μόνον και ότι τά νοσο-
γόνα μικρόβια δέν δύνανται ν' άναπτυχθώσι, 

1 Salubrity Urbaine I. σελ. 190. 
2 Igiene delle Abitazioni Vol 111. σελ. 50-
3 Igiene delle Abitazioni Vol. III. σελ. 52. 

νά ζήσωσι και πολλαπλασιασθώσιν είς βάθος 
μείζον τοΰ ένός και ήμίσεος μέτρου ύπό τήν 
έπιφάνειαν τοϋ ύδατος. Τήν ίδέαν ταύτην άρ-
δην άνέτρεύεν ό 'Ιταλός ιατρός Pitzorno, όστις 
πρώτος παρετήρησεν, ότι «έν τώ φράγματι τοϋ 
Sassari τό ύδωρ ύπέστη έπικινδύνους άλλοιώ-
σεις, ώς έκ τοϋ χαλκοπρασίνου χρώματος, όπερ 
παρουσίαζεν ή όλη μαζα τούτου. Τό τοιούτον 
άπετέλει προφανή ένδειξιν τής έν τώ ύδατι 
τούτω άναπτυχθείσης μεγίστης βλαστήσεως 
κουπτογάμων. 'Αλλ' έκτός τής άλλοιώσεως τοϋ 
χρώματος, παρετηρεϊτο έν τώ ύδατι τούτω με-
γίστη ποσότης d' infusoirs, άτινα μόνον είς 
σεσηπότα ύδατα δύνανται ν' άναπτυχθώσι. Ή 
άπωθητική όσμή τοϋ θειούχου ύδρογόνου, ή 
άειδής γεύσις και τό γλοιώδες τών ύδάτοιν 
τούτων ήσαν λόγοι άρκούντως ίσχυροί, ίνα 
καταταχθώσι ταύτα είς τήν τάξιν τών άνθυγειι-
νών ύδάτων. Ό καθηγητής Selmi, είς όν άνε-
τέθη ή χημική άνάλυσις και ή μικροβιολογική 
έξέτασις τών ύδάτων τούτων,έξέθηκε λεπτομε-
ρώς τά πορίσματα τής έξετάσεώςτου έν έκθέ-
σει, έξ ής άποσπώμεν τά κάτωθι: 

«Έλάβομεν,λέγει ούτος,τρία δείγματα ύδατος· 
τό πρώτον έκ τής έπιφανείας τής δεξαμενής, 
τό δεύτερον έκ βάθους δώδεκα μέτρων και τό 
τρίτον έκ τής στάθμης τοϋ κρουνού τής Εκροής. 
Ή διαύγεια και τών τριών τούτων δειγμάτων 
ήτο άμφίβολος· καίτοι δέ αί άποχωρισθεΐσαι έκ 
τών δύο πρώτων δειγμάτων στερεαι ούσίαι δέν 
ήσαν είς μεγάλην ποσότητα, ούχ ήττον άπετε-
λοϋντο άπό fil i d' algha και άπό μονάδας έν τώ 
πρώτω, άπό ζωύφια και εις γυμνόν έτι όφθαλ-
μόν ορατά έν τώ δευτέρω, και άπό μαύρην 
ίλύν, όμοιάζουσαν πρός fiochi di humo, έν τώ 
τοίτω δείγματι. Τό τοιούτον ητο άσφαλής άπό· 
δειξις, δτι έν δλη τή μάζη τοϋ ύδατος ύπηρ-
χον οργανικαι ούσίαι και σπέρματα όργανικών 
όντων. Έν τώ δευτέρω δείγματι τώ ληφθέντι 
είς βάθος δώδεκα μέτρων και μέ γυμνόν έτι 
όφθαλμόν διεκρίνετο κολυμβών ολόκληρος λε-
γεών έντόμων. Τό δέ τρίτον δείγμα, τό λη-
φθέν παρά τόν κρουνόν τής έκροής, άπέπεμπε 
τοιαύτην δυσωδίαν θειούχου ύδρογόνου, ώστε 
ήτο άδύνατον νά παραμείνη τις πρό τοϋ κρου-
νού, έξ ού έλήφθη τό δείγμα'». 

Έν 'Αττική μάλιστα, όπου δέν είνε άσύνηθες 
έπ\ έξ όλους μήνας νά μή έχωμεν ούδέ στα-
γόνα ύδατος έκ βροχής, και τοϋτο έν ώρα θέ-

1 Igiene delle Abitazioni Vol. III. σελ. 34. 



121 13 5 

ρους,με μέσην θερμοκρασίαν ύπερβαίνουσα 
τους •28 βαθμούς καί μέ μεγίστην τοιαυτην μέ-
χρι 40 βαθμών, τά άνω μειονεκτήματα θά γεί-
νωσιν έτι μάλλον αίσθητά. Ερωτώ ήδη τί γε-
νήσεται, ύπό τήν έπήρειαν τοιαύτης θερμοκρα-
σίας και ύπό τοιαύτας έν γένει κλιματολογι-
κός συνθήκας, ύδωρ ούδαμώς άνανεούμενον 
έπί έξ ή έπτά συνεχείς μήνας ; Τό κατ' έμέ 
δνσκολεύομαι νά πεισθώ, ότι ύδωρ τοιούτο δύ-
ναται νά χρησιμοποιηθή όχι μονον προς ποσιν, 
άλλά καί δι' οιανδήποτε άλλην οίκιακήν χρήσιν. 

Άλλά, θά μοι είπη τις, πώς γίνεται τούτο 
άλλαχού, ίδία δ’ έν Αγγλία καί 'Αμερική ; Είς 
τούς ούτω πρεσβεύοντας άπαντώ μετά τού δια-
σήμου ύδραυλικού Belgrand, ότι οί κάτοικοι 
τών χωρών τούτων, είς τούς όποιους τό ύδωρ 
χρησιμεύει πρωτίστως ώς μέσον καθαριότητος, 
άπαιτούσι τούτο πρό παντός διαυγές· συνειθι-
σμένοι δέ νά πίνωσι κυρίως ζύθον, τέϊον καί 
άλλα πνευματώδη ή ζακχαρώδη ποτά, ούδέποτε 
δ' έν ώρα θέρους μεταχειριζόμενοι τό ύδωρ 
άνευ πάγου, ούδεμίαν άποδίδουσι σημασίαν είς 
τά συστατικά έκεΐνα, άτινα καθιστώσι τούτο 
εύχάριστον πρός πόσιν καί ύπό ύγιεινήν έποψιν 
άκίνδυνον. Φαίνεται, ότι δέν έχουσιν ούτοι άρ-
κούντως άνεπτυγμένην τήν αϊσθησιν έκείνην, 
δι' ής ήμεϊς διακρίνομεν τό εύγευστον ή μή τού 
ποσίμου ύδατος. Ήρώτησά ποτε, λέγει ό Bel-
gran'i, "Αγγλον φίλον μου, άν τά έν Λονδίνω 
διανεμόμενα ύδατα ήσαν καλής ποιότητος, ού-
τος δέ μοί άπήντησε μέ άδιαφορίαν. 

«Ώς φαίνεται,όχι !» 
Ό φίλος μου ούτος, καί τοι άπό πεντήκοντα 

έτών κάτοικος τού Λονδίνου, δέν εϊχεν άκόμη 
έννοήση, άν τά έν τή πόλει ταύτη διανεμόμενα 
ύδατα ήσαν καλής ή κακής ποιότητος. 

Άλλως, προκειμένου περί τοιούτων παραβο-
λών, όφείλομεν πρωτίστως νά λάβωμεν ύπ' ό-
ψει τάς κλιματολογικάς συνθήκας τών χωρών, 
τάς όποίας "ύποβάλλομεν είς σύγκρισιν. Διότι 
δύσκολον είνε νά έννοήση τις, διατί λ. χ. οΐ 
Ρωμαίοι δέν προσέφυγον είς τήν διά τεχνητών 
δεξαμενών ύδρευσιν τών διαφόρων πόλεων τής 

Ιταλίας καί λοιπών μεσημβρινών χωρών, ών 
ήσαν κύριοι, άλλά προύτίμησαν τήν διά κολοσ-
σιαίων ύδραυλικών έργων (άτινα καί σήμερον 
άκόμη προκαλούσι θαυμασμόν) διοχέτευσιν ύ-
δάτων έξ άποστάσεως έκατοντάδων όλων χιλιο-
μέτρων ; 

Ή ύπαρξις τού θαυμασίου τούτου έν τώ λε-
κανοπεδίω τής Αττικής έργου, όπερ καλούμεν 

Αδριάνειον ύδραγωγεϊον, δέν αποδεικνύει τάχα 
ήλίου φαεινότερον, ότι ή ύδρευσις τών Αθη-
νών δέν δύναται νά έπιτευχθή δι' ύετίου ύδα-
τος περισυλλεγομένου διά φραγμάτων έν τεχνη-
ταΐς δεξαμεναΐς ; δέν άποδεικνύει τούτο, ότι 
τοιούτο μετρον θά ήτό τ ι σόλοικον καί χιμαι-
ρώδες ; "Η μήπως ή μηχανική καί ύδραυλική 
τέχνη τής έποχής τού Αδριανού δέν ητο άρ-
κούντωςποοκεχωρημένη, ώστε νά έπιτρέψη τήν 
κατασκευήν φραγμάτων, δι' έλαχίστης σχετικώς 
δαπάνης, άντί τής άνορύξεως τού μεγάλου, έ-
παναλαμβάνω, ύπογείου έργου, όπερ καλούμεν 
Αδριάνειον ; 

Άλλ ' ίσως είνε περιττόν νά έπιμείνω περισ-
σότερον, καί σπεύδω νά συμπεράνω, ότι ένταύ-
θα ούδέ σκέψις · δύναται νά γείνη περί ύδρεύ-
σεως τών Αθηνών δι' ύδατος τοιαύτης προε-
λεύσεως, έστω καί άν ήδυνάμεθα νά περισυλ-
λέξωμεν τοιούτον είς έπαρκή ποσότητα, διότι 
καί τούτο άκόμη άπεδείξαμεν άλλοτε έν τώ Πο-
λυτεχνικά) Συλλόγω, άν όχι όλως άκατόρθωτον, 
τούλάχιστον παρακεκινδυνευμένον καί τα μά-
λα προβληματικόν καί ή άπόδειξίς μας βασί-
ζεται έπί τεσσαρακονταετών παρατηρήσεων τού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ούδείς δέ μέχρι τού-
δε διημφεσβήτησε τά τότε λεχθέντα. 

Άλλ ' άνεξαρτήτως τού ποσού ύετίου ύδατος, 
όπερ διά τών τεχνητών τούτων δεξαμενών θά 
ήδυνάμεθα νά περισυλλέξωμεν, και τής καλής 
ή κακής ποιότητος τούτου, ή κατασκευή τοιού-
των φραγμάτων παρουσιάζει τόσους άλλους 
κινδύνους, ώστε πρό πάσης άποφάσεως απαι-
τείται βαθεΐα μελέτη τών συνθηκών, ύφ' άς δέον 
νά κατασκευασθώσι ταύτα. 

'Ιδού τί έπί τού προκειμένου γράφει ό έξοχος 
τών Γάλλων ύδραυλικών Bechmann '. 

« Ή κατασκευή τών διά φραγμάτων τεχνητών 
δεξαμενών προϋποθέτει βαθεϊαν μελέτην πασών 
τών τοπικών συνθηκών, οίαι ή έπιφάνεια πε-
ρισυλλογής ύδατος, ή ποσότης τής έτησίως πι-
πτούσης βροχής, τό δυνάμενον νά περισυλλε-
γή ποσοστόν αύτής,ή χωρητικότης τής δεξαμε-
νής, αί δι' είσδύσεως είς τό έδαφος ή δι' έξα-
τμίσεως άπώλειαι ύδατος κλπ. Ή μελέτη αύτη, 
έξακολουθεΐ ό συγγραφεύς, παρουσιάζει λεπτό-
τατα ζητήματα, ών ή λύσις είνε ένίοτε δυσχε-
ρής, δέν πρέπει δέ νά έκπλησσώμεθα, άν πολ-
λάκις αί τεχνηταί διά φραγμάτων δεξαμεναί 
άπέτυχον έντελώς τού σκοπού των, καίτοι μετά 
πάσης δυνατής έπιμελείας έμελετήθησαν». 
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Άλλά καί ύπό έποψιν δημοσίας άσφαλείας ή 
κατασκευή τών διά φραγμάτων τεχνητών δεξα-
μενών χρήζει προσοχής ού τής τυχούσης. «Δέν 
δύνανται τωόντι αύται, λέγει ό Fraissinet, νά 
κατασκευασθώσιν οπουδήποτε , άνεξαρτήτως 
τής φύσεως τού έδάφους, όπερ όχι μόνον άδια-
πέραστον είςτό ύδωρ πρέπει νά είνε, άλλά καί 
άρκούσης άντοχής, ώστε νά δύναται νά ύπο-
βαστάση τήν έπ' αύτού έξοσκουμένην πίεσιν 
τού ύπερκειμένου ύδατος, ώς καί πάσαν άλ-
λοιωσιν δυναμένην νά έπέλθη δι' αύτού' άνευ 
τών προφυλάξεων τούτων δύναταί τις εύκόλως 
νά διακινδυνεύση τήν άσφάλειαν όχι μόνον τών 
διά τού συστήματος τούτου ύδρευομένων πό-
λεων, άλλά καί πάσης τής χώρας τής κειμένης 
πρός τά κατάντη τών φραγμάτων τούτων». 

Τοιαύτας καταστροφάς καί κατακλυσμούς 
πολλούς άναφέρει ή ιστορία. 

'Εν έτει 1802 τό έν 'Ισπανία φράγμα τού 
Puentes κατέρρευσεν. 608 άτομα έπνίγησαν, 
809 οίκίαι κατέρρευσαν, αί δέ ύλικαί ζημίαι 
ύπελογίσθησαν είς 5,500,000 φράγκα. 

Αγτό τούτο συνέβη έν έτει 1864 έν Sheffield 
τής Αγγλίας, έκ τής επελθούσης δέ πλημμύ-
ρας 800 οίκίαι κατέρρευσαν καί 238 άτομα έ-
πνίγησαν. Αί ύλικαί ζημίαι άνήλθον είς 12,500, 
000 φρ. 

'Εν 'Αλγερία κατά Δεκέμβριον τού 1881 κα-
τέρρευσε τό φράγμα τής Habra συμπαρασύραν 
τήν βλάστησιν καί έρημώσαν πάσαν τήν πρός 
τά κατάντη χώραν. 

Εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας κατά Μάί'ον ιού 
1889 έπήλθεν αίφνιδίως ή άνατροπή τού φράγ-
ματος τού South Fork, καταστρέψασα έξ ολο-
κλήρου τήν πόλιν τού Johnstwon μέ 10000 άν-
θρώπινα θύματα. 

Πρόσφατος δέ είνε άκόμη είς τήν μνήμην μας 
ή κατ' Άπρίλιον τού 1895 καταστροφή τού 
φράγματος τού Pourey έν Γαλλία καί αί έκ ταύ-
της άπώλειαι, ίνα μή τάς άναφέρω ένταύθα. Έν 
Ελλάδι μάλιστα, όπου δεκάδες όλαι έτών 
μας έδίδαξαν τίνι τρόπω έφαρμόζονται οί κανό-
νες τής οίκοδομικής τέχνης, νομίζομεν, ότι 
τό μέγεθος τού κινδύνου καί ή εύθύνη, ήν συ-
νεπάγεται ή εκτέλεσις τοιούτων έργων,είνε σο-
βαρωτάτη· καί θαυμάζομεν άληθώς τήν τόλ-
μην έκείνων, οΐτινες έπί τή βάσει τής κατα-
σκευής φραγμάτων ζητούσι ν' άναλάβωσι διαρ-
κή τής πόλεως τών Αθηνών ύδρευσιν, χωρίς 
κάν νά καθιστώσιν είς τήν πολιτείαν γνωστός 
τάς συνθήκας, ύφ' άς κατασκευασθήσονται ταύ-
τα. Έάν δέ δι' ένα ή δι' άλλον έκ τών άνω προ-

μνημονευθέντων λόγων ή κατασκευή τοιούτων 
φραγμάτων ήθελεν άποδειχθή άδύνατος, τί ποιη-
τέον ; τίς έσται ό ύπεύθυνος δι' ένδεχομένην— 
ό μή γένοιτο—καταστροφήν ; 

Έκ τών άνω καταφαίνεται, νομίζομεν, 
προδήλως, δτι τά έπί της έπιφανείας διά 
κατοικημένων άπωσίδήποτε μερων ρέοντα 
καί λιμνάζοντα ύδατα, πρός α δέον ν' 
άφομοιωθώσίν καί τά περισυλλεγόμενα έν 
τεχνηταΐς διά φραγμάτων δεξαμεναΐς, εινε 
έντελώς ακατάλληλα διά τιιν υδρευσιν 
της πόλεως. 

Πηγαι και βαθεά υπόγεια ύδατα .. 
Τούναντίον, τά διά τών στερεών πετρωμάτων 

διηθούμενα ύδατα διυλίζονται έν αύτοΐς, άπαλ-
λασσόηενα πάντων σνεδον τών συστατικών 
οργανικών ή μή, άτινα προσεκτήσαντο κατά 
τήν έν τη άιμοσφαίρα πτώσίν των, καί τήν έπί 
τής έπιφανείας μακράν ή φραχεΐαν ροήν των. 
Τά ύδατα ταύτα έξέρχονται έκ νέου είς τήν 
έπιφάνειαν ύπό μορφήν πηγών, οίαι αί τής 
Στυμφαλίας καί αί τού Βοιωτικού Κηφισού, ή 
άνυψούνται διά μηχανημάτων έκ φρεάτων, οία 
τά ύπό τού μηχανικού κ. Φ. Νέγρη προτεινόμενα 
πρός άνύψωσιν τών ύπό τόν σχιστόλιθον τών 
Αθηνών ύποτιθεμένων ύπ' αύτού ύδάτων. 

Φρεάτίον στρώμα 
Ενίοτε όμως ή ύπό τήν έπιφάνειαν διείσδυ-

σις αύτη δέν είνε άρκούντως βαθεΐα, άλλά πε-
ριορίζεται είς τά άνώτερα στρώματα τής γής. 
Τά έδάφη ταύτα, πλησίον τών κατωκημένων 
χωρών, είνε συνήθως μολυσμένα καί τότε δέν 
ένεργούσι πλέον ώς διυλιστήρια, άλλ' άποτε-
λούσι μολυσματικάς εστίας, έν αίς συγκεντρού-
ται μέγα μέρος τών έπί τής έπιφανείας καί 
ύπ' αύτήν άκαθαρσιών. Αύται, άναμιγνυόμεναι 
εις τά ύδατα, προσδίδουσιν είς αύτά ξένα, όρ-
γανικά πρό πάντων, στοιχεία, άλλοιούντα έτι 
μάλλον τήν σύστασιν αύτών καί καθιστώντα 
τήν χρήσίν των σοβαρώς έπικίνδυνον.Ίδε ση-
μείωσιν Α'.) Είς τήν κατηγορίαν τών ύδάτων 
τούτων άνάγονται καί τά έν τώ Άδριανείω ύδρα-
γωγείω δι' άποστραγγίσεως περισυλλεγόμενα, 
ώς καί τά ύδατα πάντων σχεδόν τών εν τώ 
λεκανοπεδίω φρεάτων. 

Έάν ήδη λάβωμεν ύπ' όψει τά κοινώς κατά 
τά τελευταία έτη ύπό τών ύγιεινολόγων παρα-
δεδεγμένα, [ίδε σημείωσιν Β' ] ότι δηλαδή δέν 
είνε μόνον ή χημική σύστασις, ήτις άποτελεΐ 
τήν καλήν ή κακήν ποιότητα τού ποσίμου ύδα-
τος, ώς ένομίζετο τούτο μέχρι τινός, άλλά κυ-



122 

ρίως ή περιεκτικότης αύτοϋ ώς πρός τους μι-
κροσκοπικούς έκείνους όργανισμούς, είς οϋς ή 
έπιστήμη αποδίδει σήμερον τήν αίτίαν καί τήν 
άνάπτυξιν τών σοβαρωτέρων έπιδημικών άσθε-
νειών, ίδία δέ τοϋ τύφου και τής χολέρας, 
καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα, ότι: 

μόνον τά βαθέως ύπό τίιν έπιφάνειαν τής 
γής ρέοντα ή μη υδατα(άπηλλαγμένα τών έπι-
κινδύνων τούτων μικροοργανισμών) δύνανται 
άσφαλώς νά θεωρηθώσιν wc πόσιμα ύδα-
τα, και τουτο εφ oσov δέν αποκλείονται 
ταυτα ύπό της χημικής αυτων συστάσεως, 
καί των λοιπών χαρακτηριστικών, άτινα 
καθιστώσι τό ύδωρ πόσιμον. 

«Les seules eaux, qui puissent etre distri-
butes avec securite et sans preoccupation de 
Γ avenir sont les eaux de Source»1 λέγει καί 
ό διάσημος ύδραυλικός Belgrand, είς όν οί 
Παρίσιοι όφείλουσι τήν σημερινην αύτών θαυ-
μασίαν τωόντι ύδραυλικήν διοργάνωσιν. Προ-
κειμένου δέ ώρισμένως περί τής ύδρεύσεως 
τών 'Αθηνών και τοϋ Πειραιώς, ή εκλογή τών 
ύδάτων τής Στυμφαλίας ή τών πηγών του 
Βοιωτικού Κηφισού (έφ' όσον ήθελεν άπο-
δειχθή, όπερ, είρήσθω έν παρόδω, νομίζομεν 
δύσκολον, ότι αί τελευταίοι αύται κέκτηνται 
οία καί τά της Στυμφαλίας πλεονεκτήματα), 
επιβάλλεται εφ’ εαυτής καθόσον άλλην 
τοιαύτην δέν εχομεν. 

'Αλλ' άραγε μόνον ύγιεινοί λόγοι έπιβάλ-
λουσι τήν διοχέτευσιν τών ύδάτων τούτων, και 
διατι νά μη φροντίσωμεν πρώτον, διά μικράς 
σχετικώς δαπάνης, νά περισυλλέξωμεν καί διο-
χετεύσωμεν είς τάς δεξαμενάς τών δύο πό-
λεων τα έν τώ λεκανοπεδίω ύδατα, ποιν ή δα-
πανήσωμεν δεκάδας όλας έκατομμυρίων διά 
τήν διοχέτευσιν ύδάτων μακράν τοϋ λεκανο-
πεδίου ήμών εύρισκομένων ; 

Τό τοιούτο, και άν δέν λάβωμεν ύπ' όψει τήν 
ποιότητα και τήν ποσότητα τών ύδάτων τού-
των, θά παρουσίαζε τά έξης σοβαρό άτοπα, 
είτε ό Δήμος, είτε τό Δημόσιον, είτε και ιδιω-
τική έταιρία ήθελεν έπιληφθή τής περισυλλο-
γής αύτών : 

1°ν) Τήν κατάληψιν ύπό τής πολιτείας, ή 
τής προνομιούχου τών ύδάτων έταιρίας, όλων 
τών άρχαίων ύδραγωγείων, γνωστών είτε και 
έν τώ μέλλοντι άνακαλυφθησομένων και 

2°ν) Τήν άναζήτησιν ύδατος, οπουδήποτε ή-

1 Belgrand. La seine σελ. 488. 

θελεν ύποτεθή πιθανή ή έξεύρεσις τοιούτου· έν 
άνάγκη δέ και 

3°ν) τήν προσφυγήν είς άναγκαστικάς άπαλ-
λοτριώσεις και τήν άποκοπήν ή έλάττωσιν 
γνωστών ίδιωτικών ύδάτων, χρησιμοποιουμέ-
νων ή μή. 

Ταϋτα έν συντόμω ζητώ τήν άδειαν ν' άνα-
πτύξω. 

Κατάληψις άρχαίων υδραγωγείων. 
Δέν πιστεύω, κύριοι, νά ύπάρχη τις έξ ύμών, 

όστις άπό τριάκοντα και πλέον έτών δέν άνέ-
γνω άπαξ τούλάχιστον κατ' έτος, και ίδία 
έν ώρα θέρους, είς τάς έφημερίδας, ότι «ενο-
πλοι χωρικοί διέκοψαν τάς ύπό τον· δεί-
να μηχανικοί' έκτελουμένας εις τό τάδε 
σημείον υδραυλικάς εργασίας, καταστρε-

ψαν εντελώς τάς εκτελεσθείσας ήδη τοιαύ-
τας καί απέπεμψαν κακώς έργάτας και 
μηχανικούς». 

Και δέν έχουσιν ίσως άδικον είς τοϋτο οί 
δυστυχεϊς χωρικοί. Πρό έκατοντάδων έτών οί 

πρόγονοι τών άνθρώπων τούτων εύρον πηγήν 
τινα ή φρέαρ παρέχον αύτοΐς τάς εύκολίας συν-
οικισμού εις τοϋτο ή έκεϊνο τό μέρος· ό συν-
οικισμός συνετελέσθη δι' έργασίας έκατοντά-
δων χειρών έπι αίώνας όλους, ότε σήμερον, 
«καθισταμένης τής πολιτείας,ή οιασδήπο-
τε προνομιούχου ιδιωτικής έταιρίας, κυ-
ρίας πάντων τών αρχαίων υδραγωγείων 
γνωστών, είτε και εν τώ μέλλοντι γνωσθη -
σομένων», άνακαλύπτεται, δτι τό ύδωρ τής 
πηγής ή τοϋ Φρέατος έκείνου, μετά τής ύπάρ-
ξεως τοϋ οποίου συνδέεται στενώς ή ϋπαρξις ή 
μή τοϋ συνοικισμού, προήρχετο έξ έμφράξεωρ 
άρχαίου τινός υδραγωγείου, ώς έκ τής ο-
ποίας τό υδωρ διηθούμενον άπό τούτον, 
άνέβλυζεν επί τον έδάφους εις άπόστασίν 
τινα άπό τον υδραγωγειου και έχρησιμο-
ποιεΐτο παρ' ίδιωτών, χωρίων, κοινοτή-
των, συνοικισμών ή νομικών προσώπων-
μετά δέ τήν έκκαθάρτισιντον υδραγωγείον 
έστείρευσεν ή πηγη τον ύδατος ή τό 
φρέαρ τό άπό τον υδραγωγείου τροφοδο-
τουμενον. Διά τήν τοιαύτην στέρησιν ύπόκει-
ται ή πολιτεία ή ή προνομιούχος ιδιωτική εται-
ρία είς άποζημίωσιν ή ού ; Ύπάρχουσιν οί 
φρονούντες, ότι «διά την τοιαύτην στέρησιν 
είς ουδεμίαν άποζημίωσιν υπόκειται ή 
πολιτεία ή ή ύποκαθιστώσα ταύτην ανά-
δοχος έταιρία». [ δ ε σημείωσιν Γ.] 

»Έπί τον διά τοιούτων υδραγωγείων 
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διερχομένου ύδατος, λέγουσιν οί ταύτα 
φοονοϋντες, ουδέν δικαίωμα κέκτηνται οί 
ίδιοκτήται τών γαιών, δι' ών διέρχονται 
τά υδραγωγεΐα, πλήν αν τον ύδατος, τον 
έκ τών ύδραγωγείων τούτων προερχομέ-
νου', έποιοΰντο ήδη χοήσιν και έάν τό ύ-
δωρ άνέβλυζεν άμέσως έκ τον υδραγω-
γείον». Όμολογώ, ότι άδυνατώ ένταϋθα νά 
έννοήσω διατί, έάν τό ύδωρ άνέδλυζεν είς 
άπόστασιν δύο ή τριών μέτρων άπό τον 

υδραγωγείον, ό χρησίμοποιών τοϋτο δέν δι-
καιούται είς άποζημίωσιν, δύναται δέ ν' άπαι-
τήση τοιαύτην, έάν τό ύδωρ άνέβλνζεν αμέ-
σως έκ τοϋ υδραγωγείον. 'Αλλά και έν τή 
τελευταία ταύτη περιπτωσει άπαιτούσιν οί ταϋ-
τα πρεσβεύοντες, ϊνα ό ιδιοκτήτης ή νομενς 
τών γαιών, δι' ών διήρχετο τό ύδραγως 
γεΐον, απόδειξη, ότι έπι τον υδραγωγείον 
ή έπι τον ύδατος τον άπό τον υδραγω-
γείου αναβλύζοντος και παρ' αντου χρη-
σιμοποιουμένου, άπέκτησεν οπωσδήποτε 
χρησικτησίαν ή δουλείαν, οπότε τό δι-
καίωμα τουτο δύναται νά απαλλοτριωθή 
άναγκαστικώς, καί αν ακόμη έχμησιμο-
ποιεΐτο τό ύδωρ πρός αρδεύσεις. 

'Αλλ' έπι ποία βάσει γενήσεται ή άναγκα-
στική αύτη άπαλλοτρίωσις ; 

Έάν λ. χ. τά ύδατα τοϋ Κεφαλαρίον τής Κη-
φισίας προέρχωνται, ώς είνε τοϋτο· πιθανόν, 
έξ άρχαίου ύδραγωγείου, όπερ άποκαθιστάμε-
νον θά παρέσυρε ταϋτα καί θά τά διωχέτευεν 
είς τήν πόλιν, τίς θά έπλήρωνε τήν έκ πολλών 
έκατομμυρίων άξίαν ολοκλήρου τής Κηφισίας ; 
διότι ούδείς, ύπόθέτω, άμφιβάλλει, ότι Κηφι· 
σία άνευ Κεφαλαρίου ίσοδυναμεΐ μέ τό Καματε-
ρόν. "Οτι δέ τοϋτο δέν είνε άπλή ύπόθεσις, 
μαρτυρεί ή σχέσις τοϋ Άδριανείου πρός τά άλ-
λοτε άναβλύζοντα ύδατα έν Άμπελοκήποις, 
Χαλανδρίω, Άμαρουσίω, Μπισμπιρί, Μενιδίω 
κλπ. άτινα πάντα παρέσυρε τό ύδραγωγεΐον 
εύθύς μετά τήν άποκατάστασιν αύτοϋ. 

Άλλά μήπως τά μέρη, δι' ών διέρχονται άρ-
χαΐα ύδραγωγεΐα, είνε ολίγα καί ώρισμένα, 
ώστε ν'άποφασίσωμεν έν άνάγκη νά τά έκμηδε-
νίσωμεν, πληρώνοντες έφάπαξ τήν άξίαν αύ-
τών ; βεβαίως όχι· καθόσον έάν ρίψη τις καί 
απλούν μόνον βλέμμα έπί τοϋ χάρτου τή ς Ατ-
τικής, παρατηρεί, ότι αί μάλλον θαλεραί γω-
νίαι τής ξηράς ταύτης γής διασχίζονται ύπό 
πολυαρίθμων αρχαίων ύδραγωγείων, ών τά 
ύδατα, είτε άπ' εύθείας ρέοντα, είτε διά μηχα-

νημάτων άνυψούμενα, χρησιμοποιούνται ποικι-
λοτρόπως ύπό τών ιδιοκτητών αύτών πρός δια-
τήρησιν τών έν τή έρήμω οάσεων τούτων. 

"Αναζήτησις ύ'δατος όπου· δήποτε ήθελε κριθή 
τουτο άναγκαϊον. 

Ελέχθη πολλάκις, και ούδεις ύποθέτω διαμ-
φισβητεΐ, ότι ή 'Αττική δέν εύμοιρεΐ ύδάτων 
ώστε ένδεχόμενον είνε, άν μή έκ τών προτέ-
ρων βέβαιον, δτι καί δλων τών άρχαίων ύδρα-
γωγείων ή άποκατάστασις δέν θά έπαρκέση διά 
τήν ύδρευσιν τής πόλεως, οϊαν άπαιτοϋσι ταύ-
την αί ύγιειναι συνθήκαι τοϋ σημερινού πολι-
τισμού. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά παραστή 
άνάγκη νά ζητηθή τό ύδωρ, οπουδήποτε ήθε-
λεν ύποτεθή, δτι δύναται ν'άνευρεθή τοιούτον, 
είτε είς δημόσια κτήματα, είτε είς ιδιωτικά, ών 
θά έζητεΐτο ή άναγκαστική άπαλλοτρίωσις. 

Άλλά τοϋτο δέν θά ήτο τό μεγαλείτερον τών 
άτοπων, άτινα συνεπάγεται ή πανταχού άνα-
ζήτησις τών ύδάτων. Διά ταύτην τωόντι θά 
δαπανηθώσι κεφάλαια, άτινα έπιβάλλουσι και 
τήν άκεραίαν κάρπωσιν τοϋ προϊόντος· ώς έκ 
τούτου δέ, όπου καθ' οιονδήποτε τρόπον 
ήθελεν άνευρεθή ύδωρ νοήσιμον τη πολι-
τεία ή τη προνομιούχω άναδόχω έταιρία, 
δι' ο θά κατελάμβανεν αύτη λόγω δημο-
σίας ανάγκης τάς έξ ών πηγάζει γαίας, 
κύκλω τών πηγών τούτων,και είς ώρισμέ-
νην άκτϊνα μέτρων 200 ή 300 λ .χ . άπ' αύ-
τών,δέν θά έπετρέπετο ν' άναζητηθή ύδωρ 
παρ' άλλου, ουδέ αν είς ιδιόκτητον αυτώ 
γήν έπεχείρει ουτου τάς πρός τουτο έρ-
γασίας. 

Έλαττοϋται δηλαδή ούσιωδώς, άν δέν έκμη-
δενίζηται έντελώς, ή άξία τών έν τή ώρισμένη 
ταύτη ζώνη κειμένων κτημάτων, άφοϋ άπαγο-
ρεύεται εις αύτά ή άναζήτησις τοϋ διά τήν καλ-
λιέργειαν αύτών τούτων άναγκαιοΰντος ύδατος. 

Έάν δ' ή πολιτεία, ή ή προνομιούχος άνά-
δοχος Εταιρία, έκλέξη καταλλήλως διάφορα 
τοιαύτα σημεία,εις τά όποια ν'άναζητήση ύδωρ, 
δύναται ούσιωδώς νά έλαττώση τήν άξίαν τής 
όλης έν Αττική, ή καί έκτός αύτής, κτηματι-

κής περιουσίας, οπότε αί προξενηθησόμεναι 
ζημίαι θά ύπερβώσι βεβαίως κατά πολύ τάς 
άναγκαιούσας δια τήν μακρόθεν διοχέτευσιν 
άφθονων ύδάτων δαπάνας. Τό πεδινόν λ.χ. μέ-
ρος τοϋ λεκανοπεδίου τών'Αθηνών είνε περίπου 
250,000,000 τετρ. μέτρα, άν δέ ή πολιτεία, ή ή 
προνομιούχος τών υδάτων έταιρία, άνορύξη 
καταλλήλως έν αύτώ 1300 φρέατα,ούδείς πλέον 
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σήμερον ώς άναγκαΐον πρός έπαρκή ύδρευσιν 
πόλεων, οίαι αί 'Αθήναι καί ό Πειραιεύς, έλέ-
χθησαν ένταϋθα πολλά έν συγκρίσει πρός άλ-
λας εύρωπαϊκάς πόλεις. Οί μέν λέγουσιν, ότι 
έν Γερμανία ό μέσος όρος ήμερησίας κατανα-
λώσεως κατ' άτομον δέν υπερβαίνει τάς 80 λί-
τρας· άλλοι βεβαιοϋσιν, ότι έν Γαλλία ή αύτή 
ποσότης κυμαίνεται μεταξύ 200 καί 250 λιτρών. 

Καί έγώ προσθέτω, ότι έπίσημοι στατιστικοί 
άνερχόμεναι είς τό έτος 1893, άναφερόμεναι δέ 
εις 76 αμερικανικάς πόλεις κατοικουμένας ύπό 
έξ έκατομμυρίων ψυχών, ήτοι 80000 κατοίκων 
κατά πόλιν, άναβιβάζουσι τόν μέσον όρον της 
ήμερησίας κατ' άτομον καταναλώσεως εις 400 
λίτρας. 

Άλλά καί διά παραβολής πρός άλλας εύρω-
παϊκάς πόλεις, έάν θελήσωμεν νά έξεύρωμεν 
τήν κατ' άτομον ήμερησίαν κατανάλωσιν, δέον 
νά ζητήσωμεν τάς πόλεις έκείνας, ών ή ϋδρευ-
σις έπετεύχθη ή συνεπληρώθη κατά τά τελευ-
ταία 10 ή 15 έτη, καί τοιαύται είνε αί 

Grenoble παρέχουσα 1000 λ. ημερησίως κατ'άτομον 
Μασσαλία » 765 » » » » 

Dijon » 500 » » » » 
Dieppe » 410 » » » » 
Νεάπολις » 300 » » » ο 
Alby » 250 » » » » 
Lyon » 210 » » » » 

Είς τά 1895 ή Νέα Υόρκη δι' 1,600,000 κα-
τοίκους είχε πλέον τοΰ 1,000,000 κ. μ. ποσί-
μου ύδατος, ήτοι 625 λ. άνά κάτοικον.'Εξ ού καί 
καταφαίνεται, ότι ή ποσότης αύτη δέν είνε τι 
δυνάμενον νά καθορισθή, έστω καί κατά προσ-
έγγισιν. Διά τούτο νομίζω, ότι άπ* εύθείας πρέ-
πει νά ζητηθή ή άναγκαιούσα διά τάς Αθήνας 
καί τόν Πειραιά ποσότης ύδατος· καθ' όσον τό 
νά ζητώμεν νά έξακριβώσωμεν τήν άναγκαιοϋ-
σαν ένταϋθα ποσότητα διά τών άλλαχοϋ κατα-
ναλισκομένων, χωρίς νά λαμβάνωμεν ύπ’ όψει, 
άν έκεϊ αί κλιματολογικοί συνθήκαι προσομοιά-
ζωσι μέ τάς τών Άθηνών· άν έκεϊ ή χώρα είνε 
τόσω ξηρά καί άνυδρος, όσω ή Αττ ική άν τέ-
λος ύπάρχη πρός διοχέτευσιν ποσότης ύδατος 
μείζων τής νϋν διοχετευομένης, τό τοιούτο νο-
μίζω μέθοδον όχι πολύ άσφαλή. 

Εκάστη πόλις καταναλίσκει τό ποσόν τοϋ 
ύδατος, όπερ διαθέτει, είτε μικρόν είνε τοϋτο, 
είτε μέγα· ύπεοβαίνει πολλάκις τάς 1000 λίτρας, 
άλλά δέν έπεται, ότι ή ποσότης αύτη είνε καί 
άναγκαία· άλλαχοϋ κατέρχεται κάτω τών πεν-

1 Α. Fruhling Die Wasserversorgung der Stadte 
σελ. 74. 

τήκοντα λιτρών, άλλ' ούδείς μάς βέβαιοι, δτι 
τό ποσόν τοϋτο είνε έπαρκές πρός κανονικήν 
ύδρευσιν, καί ότι αί αύται πόλεις δέν θά κατη-
νάλισκον ποσόν πολύ άνώτερον, έάν ήδύναντο 
νά διοχετεύσωσι τοιοϋτον. 
Ή κατανάλωσις μεταβάλλεται κατά τάς διαφόρους 

έποχάς τοΰ ετους 
Άλλ ' άνεξαρτήτως πάντων τούτων, έχομεν 

έν Αθήναις, έπί έξ συνεχείς μήνας, σπουδαΐον 
καταναλωτήν, τόν καύσωνα, τήν θερμοκρασίαν, 
τήν οποίαν τεσσαρακονταετείς παρατηρήσεις 
τοϋ 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών όρίζουσι’ κατά 
Μάϊον, Ίοϋνιον,Ίούλιον,Αύγουστον,Σεπτέμ. Όκτώβριον 
21.05 25,49 28.20 27,78 24,29 19,70 

ό δέ καύσων ώθεϊ εις τήν κατανάλωσιν τής τε 
δημοσίας καί τής οίκιακής χρήσεως, όσον ούδε-
μία άλ' η άφορμή· τόσον, ώστε αί καμπύλοι 
τής θερμοκρασίας τόπου τινός παοακολουθοϋσι 
κατά πάντα τάς καμπύλας τής καταναλώσεως 
ύδατος τών άντιστοίχων ήμερών διπλασιάζεται 
σχεδόν αύτη έν ώρα θέρους. Έν Βρυξέλλαις λ. 
χ. ή χειμερινή κατανάλωσις ισοδυναμεί μέ τά 
38 έκατοστά, ή δέ θερινή μέ τά 62 έκατοστά, 
τής όλης καταναλώσεως. 

Έν Παρισίοις αί αύταί άναλογίαι είνε διά τόν 
χειμώνα 35 έκατοστά καί διά τό θέρος 65 τοι-
αύτα. Ή τελευταία αύτη πόλις κατά τό 1881 πα-
ρουσίασε τό άξιοσημείωτον φαινόμενον, άνα-
γραφέν ύπό τοϋ τότε μηχανικού τών ύδάτων 
Couche, ότι ή κατανάλωσις έτριπλασιάσθη αι-
φνιδίως έν σμικρά θερινή περιόδω σχετικού 
καύσωνος. 

Τό σύστημα όδοστρωσίας αυξάνει την κατανάλωσιν 
Άλλ' έκτος τοϋ καύσωνος έχομεν έν Αττ ική 

σύστημα όδοστρωσίας, τό όποιον έπί πολλά ά-
κόμη έτη δέν θά δυνηθώμεν ν' άντικαταστή-
σωμεν, άν όχι έν τη πόλει, τούλάχιστον εις τά 
περίχωρα. Τό σύστημα τοϋτο, ίνα συντηρηθή 
εύπρεπώς, άπαιτεϊ ποσότητα ύδατος διπλασίαν, 
ένίοτε δέ καί τριπλασίαν τής άναγκαιούσης δι' 
άλλα συστήματα όδοστρωσίας. Μόνον διά τοϋ 
άφθονου ύδατος θά δυνηθώμεν νά άπαλλαγώ-
μεν έν μέρει τής μάστιγος τοϋ κονιορτοϋ,όστις 
αποτελεί σήμερον τήν μεγαλειτέραν διά τάς Α-
θήνας πληγήν, έν τών μεγαλειτέρων προσκομ-
μάτων, άτινα παρεμποδίζουσι τήν πρόοδον καί 
τήν άνάπτυξιν τής πόλεως. 

Ινα λοιπόν εϋρωμεν άπ' εύθείας τήν άναγ-
καιοϋσαν διά τήν ύδρευσιν τής πόλεως ποσό-

1 Αϊγινίτης «κλίμα Αθηνών» σελ 54. 
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τητα ύδατος, δέον νά καθορίσωμεν τάς χρήσεις 
αύτοϋ, καί τοιαύται είνε : 

Αί οίκιακαί χρήσεις, αί δι' ίππους, άμάξας 
κλπ. χρήσεις, αΐ βιομηχανικοί άνάγκαι καί τέ-
λος αί δημόσιαι τής πόλεως ύπηρεσίαι, ήτοι : 

Καταβρέγματα όδών, πότισμα δενδροστοιχιών 
καί κήπων, καθαριότης άγορών, σφαγείων, 
ύπονόμων κλπ. 

Κατανάλωσις οίκιακής χρησεως 
Ό "Αγγλος υγιεινολόγος Parkes άναλύει ώς 

έπεται τήν άναγκαιοϋσαν ήμερησίως εις έκαστον 
άτομον τής μεσαίας τάξεως ποσότητα ύδατος: 
Διά μαγείρευμα φαγητών λίτρας 3.50 

» πόσιν » 1,50 
» σωματ. καθ. (άνευ λουτρών) » 22,50 
» καθαο. οικίας καί λοιπών σκευών» .'3,50 
» διά πλύσιν άσπρορρούχων κλπ. » 13,50 

54.50 
Είς ταύτας προσθέτει 

Δια δύο λουτρά καθ' έβδομάδα 36 
» τό Water Closet 27 
» δι' άπώλειαν σωλ. διοχετ. 13.50 75.50 

ήτοι διά τήν όλην οίκιακήν χρήσιν λίτρ. 130.50 
Τήν βάσιν ταύτην τοσούτω μάλλον μετά πε-

ποιθήσεως άναφέρω, καθ' όσον παρατηρήσεις 
άτομικαί έξ μηνών έν τή ένταϋθα έπί τών όδών 
Λυκαβηττού καί Βαλαωρίτου οίκία μου μοί δί-
δουσιν άριθμόν άνώτερον. Ή οίκία αύτη, ήτις 
άσφαλώς δύναται νά θεωρηθή ώς κατοικουμένη 
ύπ' άνθρώπων τής μέσης παρ' ήμΐν τάξεως, 
κατοικείται άπό 45 έν όλω άτομα, συμπεριλαμ-
βανομένων τών ύπηρετών καί τοϋ θυρωρού, 
έξ ών 10 μικρά παιδία. Ύπάρχουσιν έν αύτή 
έπτά δεξαμεναί χωρητικότητος έξ κυβικών μέ-
τρων, πληρούμεναι καθ' έκάστην πρωίαν, αΐ 
μέν δύο δι' ύδατος τής πόλεως ένός καί ήμί-
σεος περίπου κυβικού μέτρου, αί δέ λοιπαί πέν-
τε έκ φρεατίου ύδατος 4,5 κυβικών μέτρων. 

Σπανίως δέ είς τάς δύο μετά τό μεσονύκτιον 
τά water closets έχουσιν υδωρ· έχομεν ούτω 
ήμερησίαν κατανάλωσιν οίκιακής άποκλειστι-
κώς χρήσεως 133 λιτρών κατ' άτομον καί αί 
παρατηρήσεις μου αύται άναφέρονται είς χειμε-
ρινόν έξάμηνον, ένω, ώς άνωτέρω δι' άριθμών 
άπέδειξα, κατά τούς θερινούς μήνας ή κατανά-
λωσις διπλασιάζεται σχεδόν. 

Κατανάλωσις δημοσίας χρήσεως. 
Είς τό άνω ποσόν δέον νά προστεθή τό διά 

τούς ίππους καί τάς άμάξας καταναλισκόμενον 
ύδωρ, τό διά τάς βιομηχανικός άνάγκας, διά τά 
καταβρέγματα τών όδών, διά τό πότισμα τών 

δενδροστοιχιών καί τών κήπων, τήν καθαριό-
τητα τών άγορών, σφαγείων, ύπονόμων κλπ. 

Άλλ ' έλλείπουσι δυστυχώς στατιστικοί πλη-
ροφορίαι,έπιτρέπουσαι τόν ύπολογισμόν τής διά 
τάς άνω χρήσεις άναγκαιούσης ποσότητος. Εύ-
οίσκομεν ' όμως έν τή μελέτη τής ύδρεύσεως 
τής έν Αλσατία πόλεως Colmar γενομένη έν έ-
τει 1885 τά κάτωθι: 

Οί μηχανικοί παραδέχονται σήμερον ώς κανόνα κα-
θιερωθέντα ύπό της πείρας, ότι ή δι' οίκιακάς χρήσεις 

καταναλισκομένη ποσητης ϋδατος ισοδυναμεί πρός τά 
43] 100 της όλης καταναλώσεως, τά δέ ύπόλοιπα 57/100 
διανέμονται ώς έπεται : 

18]00 διά βιομηχανικάς χρήσεις. 
16100 διά πίδακας και ποτίσματα. 
23]οο διά τάς δημοσίας υπηρεσίας. 
Ή αναλογία αυτη μάς δίδει άσφαλώς τήν διά 

τάς διαφόρους ταύτας χρήσεις ποσότητα ύδα-
τος ίσην μέ 172 λίτρας, είς άς προστιθέμενοι 
αί άνω εύρεθεϊσαι,ώς καταναλισκόμενοι δι' οί-* 
κιακάς χρήσεις, 130,μάς δίδουσιν όλικόν ποσόν 302 λιτρών καθ' έκάστην καί κατ' άτομον. 

Τήν ποσότητα ταυτην δέν δυνάμεθα νά ευρωμεν 
έν τω λεκανοπεδίω δι' άποστραγγίσεως. 

Τήν ποσότητα ταύτην δυνάμεθα νά ευρωμεν 
έν τώ λεκανοπεδίω δι' άποστραγγίσεως ; ΟΧΙ 
καθόσον τεσσαρακονταετείς παρατηρήσεις τοϋ 
Αστεροσκοπείου Αθηνών' άποδεικνύουσιν, ότι, 
κατά τους Δεκέμβριον . „, 
χειμερινούς f Ίανουάριον ^ονήΓΐ 5 6 , ή δέ έξά"351.0 

μήνας |Ψε6ρουαριον( Γί στα τμισις 
' Μάρτιον 

κατά τους 1 Άπιίλιον θΛ Α . . » °0·9 εαρινούς | Μαιον 
ι Ίούνιον 

κατά τους' Ίοΰλιον 0η . c < / Λ » " ί'()·1 
θερινούς ί Αυγουστον 

' Σεπτέμβρ. 
καί τους φθι-ΐ Όκτώβριον ^ <33.9 
νοπωρινούς (Νοέμβριον 401.6 
ή έξάτμισις δ' αύτη καίτοι άναφερομένη εις μό-
νον τό έτος 1894, όπερ, κατά τόν κύριον Αίγινί-
την, ένεκεν τής μικράς θερμοκρασίας,τής μεγά-
λης ύγρασίας καί τών πολυαρίθμων αύτοϋ βρο-
χών,πρέπει νά θεωρηθή ώς έτος μικράς σχετικώς 
έξατμίσεως,μάς προειδοποιεί ότι μέγα μέρος τοϋ 
έπί τής έπιφανείας πίπτοντος ύδατος έπανέρχε-
ται είς τήν άτμόσφαιραν ύπό μορφήν άτμών.Έάν 
ήδη λάβωμεν ύπ' όψει τόν νόμον τοϋ Dausse, 
έπιβεβαιωθέντα καί ύπό τοϋ Βelgrand, κατά τόν 
όποιον «αί βροχαι τών θερινών μηνών ού-

1 Nouvelles annalles de la construction 1885 σελ.8. 
2 Αίγινίτης «κλίμα 'Αθηνών» σελ. 147 και 207. 
3 La Seine σελ. 65—66 καί 262. 

» 289.7 

» 1150.7 

248.7 
" 2040.1 
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δαμώς τροφοδοτούσι τάς υδροφόρους λε-
κάνας» καί ύποθέσωμεν ότι 

ή θερινή έξάτμισις άπορροφα ολην πίπτου-
σαν βροχην 
η φθινοπωρινή καί εαρινή τά 0,80^214.̂ =042,96 

καί ή χειμερινή τά 0,5'Χ156.7=07»·35 
εχομεν όλικόν ϋψος βροχής άπομένον 

έκ τής εξατμίσεως 121.31 

έκ τούτου δέ πάλιν τά 0.20Χ 121.31=0.0*4 
τούλάχιστον ρέουσιν έπι της έπιφανείας, φερό-
μενα πρός την θάλασσαν, καί δέν άπορροφών-
ται ύπό τού έδάφους διά διηθήσεως, είμή τά 
0.097 ήτοι τό 1',περίπου τού όλικού ύψους βρο-
χής. "Οτι δέ ό συντελεστής ούτος είνε και κατά 
τι μεγαλείτερος τού δέοντος, έπιβεβαιούσι καί 
αί άπ' εύθείας παρατηρήσεις διά τόν προσδιο-
ρισμοί' αύτού. 

Ό Belgrand λ. χ. παρετήρησεν ότι ή ύπό 
τών πηγών τής Somme-Soude καί τής Vanne 
παρεχομένη ποσότης ύδατος ισούται πρός τό 

½ ή τό 7, τού τροφοδοτούντος ταύτας ύετίου 
ύδατος. Ή αύτή άναλογία τού 7, παρετηρήθη 
έν 'Αμβέρση ύπό τών άξιωματικών τού μηχανι-
κού, κατά τήν έκτέλεσιν τών όχυρωματικών έρ-
γων τής πόλεως ταύτης, ώς καί διά τάς πηγάς 
τού Braine l'Alleud, αϊτινες τροφοδοτούσι τήν 
πόλιν τών Βρυξελλών. 

Επειδή δέ ή όλη έπιφάνεια τού λεκανοπε-
δίου μετά τών πρός αύτό κλιτύων τών ορέων 
δέν ύπερβαίνει τά τετρακόσια έκατομμύρια τε-
τραγωνικά μέτρα, έχομεν όλικήν ποσότητα 
ύδατος, διηθουμένου έτησίως έν τώ λεκανοπε-
δίω, τεσσαrάκοντα έκατομμυρίων κυβικών μέ-
τρων, ένώ μέ ήμερησίαν παροχήν 300 λιτρών 
κατ' άτομον καί έπί πληθυσμού 250,000 κατοί-
κων, έχομεν άνάγκην 27,400,000 κυβικών μέ-
τρων κατ' έτος διά τήν κανονικήν τών 'Αθηνών 
καί τού Πειραιώς ύδρευσιν. 

Δυσκολεύομαι δέ νά πιστεύσω, ότι ύπάρχει 
τις ό φανταζόμενος ότι δυνάμεθα ν'άπομυζήσω-
μεν τό έδαφος όλοκλήρου τού λεκανοπεδίου καί 
τών περιβαλλόντων τούτο όρέων, άποστραγγί-
ζοντες τά 2)3 τού δι' διηθήσεως άπορροφω-
μένου ύπό τούτου ύδατος. 

Ουδέ διά περισυλλογής ένφράγμασι 
'Αλλά μήπως δυνάμεθα νά περισυλλέξωμεν 

τήν άναγκαιούσαν διά τήν ύδρευσιν τής πόλεως 
ποσότητα ύδατος διά τεχνητών δεξαμενών, διά 
φραγμάτων ; 

' Kellenek. Adduction des eaux de Stvmphale 
σελ. 10 

2 Daubree e aux souterrainnes II σελ. 145. 

Καί πάλιν ΟΧΙ. 
Πρέπει πρός τούτο νά προσδιορίσωμεν 

πόσον ύδωρ δυνάμεθα νά περισυλλέξωμεν 
έκ τής όλης πιπτούσης βροχής. Τό κλάσμα 
τούτο, όπερ καλούμεν συντελεστήν περισυλλο-
γής τού ύετίου ύδατος, έξαρτάται πρωτίστως 
έκ τής γεωλογικής συστάσεως τού έδάφους, 
τών κλιματολογικών συνθηκών τής χώρας καί 
τής διανομής τής έτησίας βροχής κατά τάς δια-
φόρους ήμέρας καί ώρας τού έτους. "Οταν τό 
έδαφος είναι στεγανόν ή έπί τής έπιφανείας 
αύτού ρέουσα ποσότης ύδατος είναι μείζων, ή. 
όταν είναι τούτο πορώδες καί απορροφά τά ύ-
δατα δι ί τούς στεγανούς γρανίτας τού Morvan 
λ. χ. ό συντελεστής περισυλλογής άνέρχεται 
μέχρι τών 0.75, ένώ έν τή κοιλάδι τού Eure 
κατέρχεται ούτος μέχρι τών 0.14.1 

Διά τήν κοιλάδα τής Saone, ής τά δύο τρίτα 
άποτελούνται άπό στεγανά έδάφη, ό συντε-
λεστής περισυλλογής ώρίσθη' είς 0,38. 

"Οταν τό κλίμα είνε θερμόν, ξηρόν, οί άνε-
μοι σφοδροί καί συνεχείς καί ό ούρανός αίθριος, 
ώς έν 'Αττική, ή έξάτμισις είνε μεγάλη καί τό 
έπί τής έπιφανείας ρέον ύδωρ έλασσον, ή όταν 
είνε τούτο ψυχρόν, ύγρόν, έστερημένον άνέμων 
καί μέ νεφελώδη ούρανόν. "Οταν αί βροχαί πί-
πτωσι συνεχώς έπί πολλάς ήμέρας, τό έδαφος 
έμποτιζόμενον κορέννυται, καί τό έπί τής έπι-
φανείας ρέον ύδωρ είνε μείζον, ή όταν αί βρο-
χαί είνε περιοδικοί καί μικράς διαρκείας, όπότε 
τό έδαφος άποξηραινόμενον άπορροφά μέγα μέ-
ρος τής έκάστοτε πιπτούσης βροχής. 

Ό 'Αλφρέδος Durand-Claye έν τώ πολυτίμω 
αύτού συγγράμματι τής Hydraulique Agricole 
(μέρος δεύτερον σελ. 142) δίδει τόν κάτωθι 
πίνακα συντελεστών περισυλλογής ύδατος: 

Φράγμα τού Tillot 0.15 
» Poultier 0.19 
1) Chazilly 0.22 
» 'Etang Berthaud 0.25 
» Torcy 0.34 
» Gros bois 0.45 
» Montagne noire 0.66 
» Settons 0.91 
» La Breinre 0,50 0.7" 

προσθέτει δέ, ότι ώς μέσος συντελεστής λαμ-
βάνεται έν Γαλλία κλάσμα 0.25—0.33 Ό Ronna 

1 F. Β. de Mas Rivieres acourant libre σελ. 79. 
2 Αnnales des Ponts et Chaussees 2fme semestre 

1879 σελ. 233. 

112 

λέγει, ότι έν 'Αλγερία ό συντελεστής ούτος 
κατέρχεται μέχρι τριών έκατοστών τού όλου 

ύετίου ύδατος. 
Διά τήν κοιλάδα τού Σηκουάνα ό αύτός έτή-

σιος συντελεστής ώρίσθη ίσος μέ 0.281, κατα-
πίπτει δέ ούτος είς έξ μόνον έκατοστα διά τάς 
κοιλάδας τάς τροφοδοτούσας τάς φυσικάς δεξα-
μενάς δι' ών ύδρεύονται αί Βερσαλλίαι (Val-
les) 

Έάν ένταύθα λάβωμεν ώς συντελεστήν περι-
συλλογής κλάσμα ίσον μέ 0.20, νομίζομεν, ότι 
δέν είμεθα κάτω τής άληθείας, άφού άλλως έν 
Ελλάδι έχομεν παραδείγματα φυσικών δεξα-
μενών περισυλλογής ύετίων ύδάτων, αϊτινες, 
καίτοι άοκετά βαθεΐαι τελείως άποξηραίνονται 
έν ώοα θέρους. Είς τούς ποόποδας τού Παρνασ-
σού παρά τό Κωρύκιον άντρον ύπάρχει μεγί-
στη φυσική δεξαμενή τοιαύτη. Έχομεν άλλας 
έν τώ λεκανοπεδίω τής Τριπόλεως, έχομεν τόν 
Φενεόν έπί τής Κυλλήνης, ούτινος τό βάθος 
φθάνει μέχρι τριάκοντα τεσσάρων υέτρων. 

Βασιζόμενοι ήδη έπί τού συντελεστού τούτου 
καί έπί τού ύψους βροχής τού καταπεσόντος 
είς τό Άστεροσκοπεΐον 'Αθηνών κατά τά έτη 
1895—96—97 καί 98 καταρτίζομεν τόν κάτωθι 
πίνακα, έν ω βλέπομεν, ότι, καί άν έπί όλοκλή-
ρου τού λεκανοπεδίου 'Αθηνών συλλεγή ή. πί-
πτουσα βροχή, όπερ Φυσικώς άκατόρθωτον, όέν 
δίδει αύτη είμή είκοσι πέντε περίπου έκατομ-
μύρια κυβικά μέτρα, ένώ, ώς είδομεν, πρός 
έπαρκή τών 'Αθηνών καί τού Πειραιώς ύδρευ-
σιν άπαιτούνται είκοσιν όκτώ όλα έκατομμύ-
ρια. 

Τήν ποσότητα ταύτην μόνον έκ Στυμφαλίας 
δυνάμεθα νά διοχετεύσωμεν· προκειμένου δέ, 
ώς άνω είπομεν, περί τής πρωτευούσης όχι 
μόνον τού έλευθέρου Βασιλείου, άλλ' ολοκλή-
ρου τού Ελληνισμού, δέν διστάζομεν νά φωνά-
ξωμεν έκεϊνο, τό όποιον έφώναζε πρό είκοσαε-
τίας ό Ιταλός μηχανικός Abate είς παρομοίαν 
άκριβώς περίστασιν, προκειμένου περί τής άπό 
τού 1884 συντελεσθείσης ήδη διοχετεύσεως 
τών ύδάτων τού Serino είς τήν Νεάπολιν ότι 
δηλαδή πασα άλλη λύσις περιορισμένη 
καί ελλιπής θά κολοβώση απλώς τό ζή-

1 F. Β. de Mas I. cit. σελ. 78. 
2 Debauve. Distributions d'eau I. σελ. 393. 
3 Παρατηροϋσί τίνες ότι το ΰψος βροχής το πίπτον έπί 

τών όρέων είνε τριπλάσιον τοϋ τών 'Αθηνών χαϊ οτι συνε-
πώς τό άνω έξαγόμενον είνε πολύ μικρόν. Ιδε πρός τοϋτο 
σημείωσιν. 

Κατά όλικόν 
ϋψος 

~ ^ ,1 ποσότης ™σότης αναγκαιοϋσα jj 
όλ«η ποσο-Ιαϋλχ θ μέ ημερησιαν χατανά-
της ύετίου _„,•._ α.· λωσιν λίτρων ύδατος σομένη διά 
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τηνα,χωρίς να βελτιώση τό παράπαν τάς 
υγιεινάς καί λοιπάς συνθήκας τής πόλεως. 

Ταύτα φωνάζω ώς πολίτης, ίδία δέ ώς μηχα-
νικός, ούτινος τά καθήκοντα έπί τού προκειμέ-
νου θαυμασίως καθορίζει ό πατριάρχης τών 
ύδραυλικών Belgrand λέγων : 

«Ό μηχανικός φέρει σπουδαίας ευθύνας. 
αν δέν υποδείξω σαφώς τά μειονεκτήματα 
τής προτιμηθεΐσης λύσεως, έφ' όσον δέν 
θεωρεί ταύτην επαρκή καί όριστικήν. 'Επι-
βάλλεται εις αυτόν νά διαφύλαξη τό μέλ-
λον άπό πάσης καταστροφής συμβου-
λεύων τήν παραδοχήν, έστω καί προσωρι-
νών άκόμη μέτρων, όσον καί αν φαίνων-

ται ταύτα ανεπαρκή, μέχρις ου, βελτιού-
μενης τής οικονομικής καταστάσεως καί 

συμπληρουμένων τών μελετών, έπιτευχθη 
λύσις όριστική, ουδεμίαν επιτρέπουσα 
περί του μέλλοντος άμφιβολίαν. 

Νομίζει τις, ότι ό Belgrand έγραφε χθές έχων 
ύπ' όψει τό φλέγον ζήτημα τής ύδρεύσεως τών 
'Αθηνών. 

'Αλλ' είνε αρά γε κατορθωτή ή είς 'Αθήνας 
διοχέτευσις τών ύδάτων 'τής Στυμφαλίας ή μή-
πως είνε τούτο όνειρον άνθρώπων παραλογι-
ζομένων ; Τούτο άμέσως έξετάζω. 

Η διοχέτευσις τών υδάτων της Στυμφαλίας 
είνε ευκατόρθωτος 

Προμελέτην περί τής είς 'Αθήνας διοχετεύ-
σεως χιλίων λιτρών ύδατος κατά δευτερόλε-
πτον έκ Στυμφαλίας έξεπόνησε κατ' έντολήν 
τού Χαριλάου Τρικούπη ό άρχιμηχανικός τής 

1 Μεσος όρος τών έτών 1895—96—97-98. 
* Πσότης έκακος οφειλομένη είς τήν πλημμυραν τοϋ 1897. 
2 Έπι επιφανείας 100,000,000 τετραγωνικών μέτρων. 
3-5 Έπι πληθυσμού 250,000. 
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ύδρεύσεως τού δήμου έχει έπτά όκάδας ύδατος 
έν ταΐς δεξαμεναις τής πόλεως, ώστε, κατά 
τους ημετέρους υπολογισμούς, πραγματικόν ζή-
τημα ύδρεύσεως διά τάς 'Αθήνας, και φλέγον 
μάλιστα, δέν ύφίσταται, τούναντίον δ' ύπάρχει 
άφθονία ύδατος, άφού ή πόλις διαθέτει διπλα-
σίαν σχεδόν ποσότητα έκείνης, ήν δύναται νά 
καταναλώση χωρίς νά ύποστή χρεωκοπίαν. 

Άλλά βλέπω ότι παρεξετράπην τού θέματος 
και έπανέρχομαι ϊνα βεβαιώσω, ότι ή εις 'Α-
θήνας διοχέτευες τών ύδάτων τής Στυμ-
φαλίας, όχι μόνον δέν εϊνέ τι άκατόρ-
θωτον, άλλά και ευχερώς πάνυ αί πόλεις 
τών 'Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς δύνανται 
νά φέρωσι τήν διά ταύτην άπαιτηθησομέ-
νην δαπάνην, εάν αυτη δέν ύπερβαίνη, ώς 
είμαι βέβαιος, τά τεσσαράκοντα ή και πεν-
τήκοντα άκόμη εκατομμύρια. 

Υψιστον λοιπόν έχουσι καθήκον οί άρμόδιοι 
νά πεισθώσιν αύτοι πρώτοι καί πείσωσι κατό-
πιν περι τούτου τά κεφάλαια. πρίν ή προβώσιν 
είς οιανδήποτε άπόφασιν δεσμεύουσαν τήν πρόο-
δον καί τήν άνάπτυξιν τής πόλεως και κατα-
στρέφουσαν ολοσχερώς τό μέλλον αύτής. 

Γο ν . Διανομή τοϋ ύδατος 
είς τούς ύδρολήπτας 

Ή ύπηρεσία τής διανομής τού ύδατος πρέ-
πει νά γίνηται ούτως, ώστε ό ύδρολήπτης ν-
καταναλίσκη τό παρεχόμενον τούτω ύδωρ είς 
ήν κατάστασιν έξέρχεται έκ τών σωλήνων τής 
πόλεως- μοι φαίνεται δέ ότι τό τοιούτον άποτε-
λει άξίωμα, όπερ δέν δύναται ν'άμφισβητηθή. 

(Belgrand Seine 457) 
Ημερησια μεταβολή καταναλώσεως. 

Ίδωμεν ήδη πώς διανέμεται ή ώς άνω ορι-
σθείσα ποσότης ύδατος είς τόν καταναλωτήν 
συνεχώς και κανονικώς έπί 24 ώρας, ήτοι 125 
λίτραι άνά πάσαν ώραν ; Βεβαίως όχι. Πολλα-
πλοί τωόντι παρατηρήσεις άποδεικνύουσιν, 
ότι ή κατανάλωσις μεταβάλλεται όχι μόνον 
κατά τάς διαφόρους έποχάς τού έτους, δι' ούς 
άνωτέρω άνεφέραμεν λόγους, άλλά καί κατά 
τάς διαφόρους ήμέρας τής έβδομάδος, ίδία δέ 
κατά τάς διαφόρους τής ήμέρας ώρας. 

Ή έβδομαδιαία κατανάλωσις, σχετιζομένη 
άπλώς μέ τά ήθη καί έθιμα τών διαφόρων πό-
λεων, δέν παρουσιάζει παντού τόν αύτόν χαρα-
κτήρα. Ένώ τούναντίον ή κατά τάς διαφόρους 
ώρας τής ήμέρας κατανάλωσις ύφίσταται παν-
τού σχεδόν τάς αύτάς μεταβολάς, άνερχομένη 
είς τό μέγιστον αύτής περί τήν ένάτην ή δε-

κάτην ώραν τής πρωίας. Τό μέγιστον τούτο 
ύπερβαίνει τήν μέσην κατανάλωσιν κατά τό 
ήμισυ ταύτης καί είνε σχεδόν τετραπλάσιον τής 
έν μια ώρα έλαχίστης καταναλώσεως. 

Δεξαμεναΐ περισυλλογής υδατος. 

Άλλά τό ύδραγωγεϊον ύποτίθεται πάντοτε μέ 
σταθεράν παροχήν, έξ ού καί ή άνάγκη ύπάρ-
ξεως δεξαμενών είς τό παρά τήν πόλιν τέρμα 
τούτου, ών ό σκοπός είνε διπλούς. 

1ον) Νά περισυλλέγωσι τό μη καταναλισκό-
μενον περίσσευμα τού ύδατος τού ύδραγωγείου 
κατά τάς ώρας τής έλαχίστης καταναλώσεως. 

2ον ) Νά παρέχωσι κατά τάς ώρας τής μεγί-
στης καταναλώσείύς τήν διαφοράν μεταξύ τής 
ύπό τού ύδραγωγείου παρεχομένης καί τής 
καταναλισκομένης ποσότητος. 

Αί δεξαμεναί έπέχουσιν ούτω θέσιν ρυθμι-
στού τής ήμερησίας καταναλώσεως, συγκρα-
τούσαι τήν πίεσιν σταθεράν καί τροφοδοτούσαι, 
άναλόγως τής καταναλώσεως, τάς διαφόρους 
τής πόλεως συνοικίας διά τού σωληνίοτού δι-
κτύου διανομής. 

Σωληνωτόν δίκτυον διανομής 
έντός τής πόλεως. 

Τό δίκτυον τούτο πρέπει νά διατρέχη άπά-
σας τάς όδούς τής πόλεως, εις βάθος μή έπη-
ρεαζόμενον έπαισθητώς ύπό τής έξωτερικής 
θερμοκρασίας νά ύπολογισθή δέ ούτως, ώστε 
νά παρέχη είς τόν ύδρολήπτην μεταξύ τής έ-
νάτης καί δεκάτης ώρας τής πρωίας τά '/00 τού 
λαμβανομένου ύπ' αύτού ύδατος, άντί τών *|11ιβ, 
άτινα άντιστοιχούσιν είς τήν μέσην κατανάλω-
σιν μιάς ώρας. Τό ύδωρ πρέπει νά φθάνη είς 
ύψος είκοσι, ένίοτε δέ καί τριάκοντα μέτρων 
πρό τής θύρας τού ύδρολήπτου, ϊνα δύναται 
ούτος ν'άπολαμβάνη τούτου είς τά διάφορα ύψη 
τής κατοικίας του. 

Ή τοποθέτησις όμως σωλήνων έν ταϊς όδοϊς 
δέν είνε εύκολον νά γείνη άδιακρίτως, οπουδή-
ποτε ζητηθή ύδωρ· καθόσον, άν έπί όδού, ένθα 
δέν ύπάρχουσιν ακόμη σωλήνες διοχετεύσεως, 
έζητεϊτο ύδωρ άπό ολίγους μόνον ύδρολήπτας, 
δέν θά ήτο δίκαιον νά έπιβαρύνηται ή πολιτεία, 
ή, ή άνάδοχος τών ύδάτων Έταιρία, μέ δαπά-
νας χιλιάδων όλων δραχμών, ίνα διοχετεύση 
τό ύδωρ είς τούς ολίγους τούτους ύδρολήπτας. 
Διά τούτο συνήθως τό δίκτυον δέν έπεκτείνεται 
είμή έφ' όσον ή έκ τών ύδροληπτών έτησία 
πρόσοδος άνέρχεται είς τά 10 */β τής δαπάνης 
έγκαταστάσεως τών σωλήνων. 

Αί κατ' έτος γινόμενοι αύται δαπάναι, πρός 

έπέκτασιν τού δικτύου διανομής, αύξάνουσι μέν Ιματα διάφορα παροχής, — άτινα δυνάμεθα νά 
ούσιωδώς τό κεφάλαιον τής πρώτης έγκατα- | διακρίνουν είς τρία· τό τής διακοπτομένης 
στάσεως, άλλ' είνε καί τό άσφαλέστερον μέσον καί τό τής συνεχοϋς περιωρισμέεης ή άπε-
ποός αύξησιν τής καταναλώσεως, όταν έπιδιώ- ριορίστου παροχής. 
κηται αύτη, καί συνεπώς τών προσόδων τής 
επιχειρήσεως· δέν έγκαθίστανται τωόντι οί σω-
λήνες, είμή όταν βεβαιωθή, ότι άποφέρουσι 
πρόσοδον 10 0/ ι έπί τού δαπανωμένου πρός 
τούτο κεφαλαίου. Άλλ', όπερ σπουδαιότερον, 
φέρουσι νέους πελάτας, οί'τινες άθρόοι σπεύδου-
σι ν' άπολαύσωσι καί ούτοι τών άγαθών, ών 
άπολαύουσιν οί όλίγοι γείτονες, χάρις είς τήν 
πρωτοβουλίαν τών όποίων έξησφαλίσθησαν τά 
10 °/0 τής δαπάνης τής πρώτης εγκαταστάσεως. 

Τό ύδωρ έφθασεν ούτω διά τού δικτύου δια-
νομής πρό τής θύρας τού ύδρολήπτου καί πρό-
κειται νά τώ δοθή πρός κατανάλωσιν. 

Τρόπος παροχής του' υδατος είς τόν ύδρολήπτην. 
Ή παροχή αύτη γίνεται κατά διαφόρους τρό-

πους· έξετάζοντες δέ τά πλεονεκτήματα καί 
μειονεκτήματα εκάστου τούτων θά δυνηθώμεν 
νά διαγνώσωμεν άσφαλώς καί τίς ό μεταξύ 
τούτων προτιμητέος. 

Έν τή έξετάσει ταύτη έχομεν νά διακρίνωμεν 
διπλά συμφέροντα· τά τού ύδρολήπτου καί τά 
τού προμηθευτού τού ύδατος· ό καλλίτερος δέ 
τρόπος παροχής είνε προφανώς έκεΐνος, όστις 
έξοικονομεϊ άμφοτέρων τά συμφέροντα, άτινα 
άλλοτε μέν συμπίπτουσιν, ένίοτε δέ είνε καί 
άντίθετα. 

Ό ύδρολήπτης λ. χ. ζητεί νάπολαμβάνη, τού 
ύδατος είς οιανδήποτε ποσότητα, έν πάση ώρα, 
είς όλα τά μέρη τής οίκίας του, εύχερώς καί 
άκόπως· έπιθυμεϊ τούτο δροσερόν έν ώρα θέ-
ρους» όχι πολύ ψυχρόν έν ώρα χειμώνος καί 
ύπό τάς άρίστας ύγιειονολογικάς συνθήκας. 

Πρός τούτο δέον οί σωλήνες διανομής νά εύ-
ρίσκωνται ύπό πίεσιν δι' όλης τής ήμέρας καί 
νυκτός, έξ ού σημαντική άπώλεια έν τώ δίκτύω 
διανομής καί αύξησις τών έτησίων δαπανών 
τής συντηρήσεως τούτου. 

Άφ' έτέρου ή κατανάλωσις μεταβάλλεται ού-
σιωδώς άπό στιγμής είς στιγμήν, έξ ού, ώς 
άνωτέρω παρετηρήσαμεν,αύξησις τής διαμέτρου 
τών σωλήνων" καί συνεπώς τής δαπάνης τής 
πρώτης έγκαταστάσεως. 

Τάς δαπάνας ταύτας ζητεί πάντοτε ό προ-
μηθευτής, πρό πάντων όταν είνε ίδιώτης, ν' ά-
ποφύγη, ϊνα έπαυξήση όσω τό δυνατόν τά έκ 
τής έπιχειρήσεως κέρδη του, έξ ού καί σύγ-
κρουσις άντιθέτων συμφερόντων—καί συστή-

Διακοπτομένη υδροπαροχή 
Έν τώ πρώτω τών συστημάτων τούτων, όπερ 

είνε καί σήμερον έν χρήσει παρ' ήμΐν, ό ύδρο-
λήπτης λαμβάνει όλόκληρον τήν ποσότητα τού 
άναγκαιούντος αύτώ δι' όλης τής ήμέρας ύδα-
τος, είς ώρισμένας μόνον ώρας τής ήμέρας καί 
είς μικρόν σχετικώς χρονικόν διάστημα. Παρου-
σιάζει δέ τούτο διά τόν ύδρολήπτην τάκόλου-
θα μειονεκτήματα : 

1ον)· Οί σωλήνες τού δικτύου διανομής τής 
πόλεως μένουσι τό πλείστον τής ήμέρας κενοί, 
έξ ού κίνδυνος διεισδύσεως έν αύτοϊς άκαθάρ-
των ύδάτων ή καί άερίων δυναμένων νά μολύ-
νωσι τό δι' αύτών διοχετευόμενον πόσιμον ύδωρ. 

2ον). Έν περιπτώσει πυρκαϊάς οί πυροσβέ-
σται δέν εύρίσκουσιν άμέσως τό άναγκαιούν 
διά τήν κατάσβεσιν αύτής ύδωρ. Πρέπει τωόντι 
ν' άνοίξωσι πρώτον οί ύδρονομεΐς τούς σχετι-
κούς μεγάλους κρουνούς τής πόλεως· ϊνα πλη-
ρωθώσιν οί σωλήνες, παρέρχεται ήδη χρονικόν 
τ ι διάστημα, ή δέ πίεσις δέν άποκαθίσταται 
είμή μετά πάροδον χρόνου πολλού, καθ' όσον 
τό ύδωρ ρέει συγχρόνως είς όλας τάς οίκιακάς 
δεξαμενάς τής συνοικίας τής πόλεως, ένθα έ-
λαβε χώραν ή πυρκαϊά. Είνε δέ τούτο τόσω 
σπουδαΐον, ώστε στατιστικοί παρατηρήσεις γε-
νόμενοι έν Μάντσεστερ άποδεικνύουσιν, ότι άφ' 
ής έποχής άντικατεστάθη ή διακοπτόμενη πα-
ροχή διά τής συνεχούς τοιαύτης, αί έπί τής 
άξίας τών προσβληθεισών ύπό τού πυρός οίκο-
δομών ζημίαι ήλαττώθησαν άπό 21 είς 7 "/„· 

3ον). Ό ύδρολήπτης ύποχρεούται νά λάβη τό 
δι' όλης τής ήμέρας άναγκαιούν αύτώ ύδωρ 
είς ώρισμένας ώρας, καθ' άς τροφοδοτείται ή 
διακλάδωσις τής οίκίας του. Έάν δέ κατ' έξαί-
ρεσιν ήθελε χρειασθή ποσότητα ύδατος μείζο-
να έκείνης, ήτις παρέχεται συνήθως εις αύτόν, 
ώς λ. χ. έν ήμέρα πλύσεως, λουτρών, πυρ-
καϊάς κλπ., άδυνατεϊ νά προμηθευθή ταύτην. 

4ον). Μή δυνάμενος νά χρησιμοποιή τό ά-
ναγκαιούν αύτώ ύδωρ, καθ' ήν στιγμήν παρέ-
χεται τούτο ύπό τής πολιτείας, ύποχρεούται νά 
περισυλλέγη καί διατηρή τούτο έν δεξαμενή, 
ήτις καθίσταται άπαραίτητος έν τή οίκία. Ή 
ύπαρξις τής τοιαύτης δεξαμενής έχει πολλά τά 
τρωτά, ών τινα μόνον άναφέρομεν ένταύθα. Τό 
έν αύτη περισυλλεγόμενον ύδωρ θερμαίνεται 
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τωόντι ή ψύχεται, κτώμενον τήν αύτήν μέ τήν 
περιβάλλουσαν άτμόσφαιραν θερμοκρασίαν. Ά -
πασαι αί ύπό τού ύδατος παρασυρόμενοι ούσίαι 
κατακάθηνται έν τή δεξαμενή, σήπονται σύν 
τω χρόνω μολύνουσαι τό έν αύτή ύδωρ, έξ ού 
και ή ϋποχρέωσις τού συχνού ταύτης καθαρι-
σμού, άνευ τού οποίου ή περί ής ό λόγος δε-
ξαμενή δύναται νά καταστή νοσογόνος έστία. 

5ον) Δέν όμιλώ δέ και περί τής έν γένει δα-
πανηρός έγκαταστάσεως τής όλης ύδραυλικής 
συσκευής τής οίκίας, καθ' όσον, έκτος τής δε-
ξαμενής, άπαιτεΐται και διπλή διοχέτευσις σω-
λήνων, ών οί μέν φέρουσι τό ύδωρ έκ τοϋ δι-
κτύου τής πόλεως είς τήν δεξαμενήν, οί δέ διο-
χετεύουσι τούτο έκ τής δεξαμενής εις τά διά-
φορα τής οίκίας διαμερίσματα, ένθα προκειται 
νά χρησιμοποιηθή. 

Ό προμηθευτής όμως τού ύδατος έχει με-
γάλα πλεονεκτήματα έκ τού διακοπτομένου 
τούτου τρόπου τής παροχής. Δύναται τωόντι 
ούτος νά ύιτολογίση μετά μεγίστης άκριβείας 
τό άναγκαιοϋν είς έκάστην συνοικίαν ύδωρ, 
λαμβάνων ώς βάσιν του ύπολογισμού του τόν 
μέσον όρον τής ήμερησίας καταναλώσεως καί 
ούχί τήν είς ώρισμένας τής ήμέρας ώρας μεγί-
στην τοιαύτην, κατά 50/00 μείζονα τής πρώ-
της. Έκ τούτου δέ δύναται νά γείνη χρήσις 
σωλήνων μικροτέρας διαμέτρου καί συνεπώς 
έπέρχεται σημαντική οίκονομία είς τήν πρώτην 
έγκατάστασιν τού δικτύου. 

Επειδή οί σωλήνες δέν εύρίσκονται πεπλη-
ρωμένοι καί ύπό πίεσιν δι' όλης τής ήμέρας 
καί νυκτός, αί άπώλειαι έν τώ δικτύω διανο-
μής περιορίζονται είς τό έλάχιστον, έξ ού ετέρα 
οίκονομία διά τόν προμηθευτήν. Τά ύπέρ αύτοϋ 
πλεονεκτήματα ταύτα είνε άρκούντως σημαντι-
κά, ίνα ίσοσταθμήσωσι τό μόνον μειονέκτημα, 
όπερ τώ έπιβάλλεται ώς έκ τής ϋπηρεσίας τής 
άνοίξεως καί κλείσεως τών κρουνών. 

Συνεχής υδροπαροχή. 

Κατ' άντίθεσιν τής διακοπτομένης έχομεν 
την συνεχή ύδροπαροχήν, δι' ής παρέχεται τό 
ύδωρ είς τόν ύδρολήπτην συνεχώς καί, άδιακό-
πως ήμέρας τε καί νυκτός. 

Έν τώ συστήματι τούτω διακρίνομεν δύο 
περιπτώσεις : 

1ον) Τήν συνεχή, άλλά περιωρισμένην, ύδρο-
παροχήν και 

2ον) Τήν συνεχή καί άπεριόριστον ύδροπα-
ροχήν. 

Συνεχης περιωρισμένη υδροπαροχή. 
Τό πρώτον έπιτυγχάνεται διά τής έφαρμο-

γής τοϋ λεγομένου ύδρομετρικοϋ κρουνού (ro-
binet jauge), όστις διά συνεχούς περιωρισμένης 

ροής παρέχει έπί 24 ώρας τό άναγκαιοϋν δι’ 
άπάσας τάς ήμερησίας χρήσεις ύδωρ. Ούτως, 
όστις έμίσθωσε λ. χ. πεντακόσιας λίτρας (ήμισυ 
δράμιον) ύδατος καθ' έκάστην, λαμβάνει τοϋτο 
διά συνεχούς ροής 20 περίπου λιτρών καθ' ώ-
ραν καί άποταμιεύει έν τή οικιακή δεξαμενή. 
Τό σύστημα τούτο διατηρεί άπαντα τά μειονε-
κτήματα τοϋ προηγουμένου, ώς πρός τόν ύδρο-
λήπτην, ένίοτε δέ καί είς μεγαλειτέραν κλί-
μακα, καθ' όσον, ένω έκεϊ τά πλείστα τών 
συναφών μειονεκτημάτων έκλείπουσι διά τοϋ 
άνοίγματος τών κρουνών τής πόλεως έν ώρα 
άνάγκης, ένταϋθα τό τοιούτο καθίσταται άδύ-
νατον. Ό ύδρολήπτης έν ούδεμιά περιπτώσει 
δύναται νά καταναλώση ποσότητα ύδατος μεί-
ζονα. έκείνης, ήν έμισθώσατο, έστω καί έν ώρα 
πυρκαϊάς ή οιασδήποτε άλλης άνάγκης. 'Απα-
ραίτητος καθίσταται καί ένταϋθα ή ύπαρξις έν 
τή οίκία δεξαμενής περισυλλογής και τών πα-
ρομαρτούντων ταύτη μειονεκτημάτων. Τουτέ-
στιν ύδωρ θερμόν έν ώρα θέρους, ψυχρόν έν 
καιρώ χειμώνος, ένίοτε άκάθαρτον καί μεμο-
λυσμένον κ.τ.λ. Ώσεί δέ μή ήρκουν ταύτα, 
προστίθεται και τό σοβαρόν μειονέκτημα τής 
συχνής έμφράξεως τοΰ ύδραγωγοϋ σωλήνος ώς 
έκ τής μικράς αύτοϋ διαμέτρου. 

Τούναντίον ή θέσις τοϋ προμηθευτού βελτιοϋ-
ται έπαισθητώς, καθόσον ναι μέν ύφίσταται 
ούτος τήν έκ τής πιέσεως άπώλειαν έν τώ δι-
κτύω διανομής, άλλ' άντ' αύτής παύει πάσα 
ύπηρεσία ύδρονομέων διά τόν χειρισμόν τών 
κρουνών τής πόλεως είς ώρισμένας ώρας τής 
ήμέρας. Ή ύδροπαροχή μένει σταθερά καί άμε-
τάβλητος δι' όλης τής ήμέρας καί ή ύπηρεσία 
τής ύδρεύσεως ρυθμίζεται ούτως είπεϊν δίκην 
ώρολογίου. 

Τά μειονεκτήματα, άτινα παρουσιάζουσι διά 
τούς ύδρολήπτας άμφότερα τά άνω συστήματα 
(καί ίδία τό δεύτερον, τό διά τοϋ ύδρομετρικοϋ 
δηλαδή κρουνού, όπερ πανταχόθεν έξωστρακί-
σθη), ύπερίσχυσαν τών ύπέρ τοϋ προμηθευτού 
πλεονεκτημάτων αύτών καί ήρξαντο ταϋτα άλ-
λαχοϋ μέν νά έκλείπωσιν όλοτελώς, εις άλλα 
δέ μέρη ούσιωδώς νά περιορίζωνται. Αί έται-
ρίαι τών ύδάτων, άφοϋ έπι μακρόν άντέστησαν 
έπιβάλλουσαι ταύτα είς τούς καταναλωτάς, 
ήναγκάσθησαν έπί τέλους νά ένδώσωσιν είς τάς 
δικαίας τούτων διαμαρτυρίας, άναγνωρίσασαι 
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ότι τό σύστημα τής συνεχούς καί άπεριορίστου 
ύδροπαροχής σημειοϊ πραγματικήν πρόοδον έν 
τη τέχνη τής υδρεύσεως τών πόλεων. 

Συνεχής απεριόριστος υδροπαροχή 
Έν τώ συστήματι τούτω της δι' όλης τής 

ήμέρας καί νυκτός συνεχούς παροχής ύδατος 
εις άπεριοριστον ποσότητα, όλα τά μειονεκτή-
ματα τών προμνημονευθέντων συστημάτων με-
τατρέπονται είς πλεονεκτήματα, καί τάνάπαλιν. 

Ό ύδρολήπτης δύναται τωόντι, άνά πάσαν 
στιγμήν ήμέρας τε καί νυκτός, ν' άντλή άπ' 
εύθείας έκ τών ύδραγωγών τής πόλεως σωλή-
νων τό άναγκαιοϋν αύτώ ύδωρ, είς οίανδήποτε 
ποσότητα, εύχερώς καί άκόπως, όπου δήποτε 
τής οίκίας του θελήση νά χρησιμοποιήση τοϋ-
το, διά τοϋ άπλοϋ άνοίγματος ενός κρουνού. 
Ούδεμία πλέον άνάγκη ύπάρξείος δεξαμενής 
περισυλλογής έν τή οίκία, έξ ού άπαλλασσό-
μεθα τών ένοχλήσεων τοϋ καθαρισμού ταύτης, 
έχομεν τό ύδωρ ύπό τήν αύτήν πάντοτε δροσε-
ράν θερμοκραοσίαν καί άπηλλαγμένον παντός 
μολυσματικού στοιχείου έξ όσων γεννώνται 
έν ταϊς άκαθαρσίαις τής δεξαμενής. 

Διά τόν ύδρολήπτην τό σύστημα τοϋτο άπο-
τελεϊ τό ίδεώδες, ούτως είπεϊν, ύδροπαροχής ί-
σοδυναμοϋν κατά τήν έκφρασιν τοϋ μηχανικού 
Dupuit «πρός ύπόγειον πηγήν, έξ ής τό ύ-
δωρ αναβλύζει άνά πασαν στιγμήν καί είς ' 
οιονδήποτε τόπον». 

Διά τόν προμηθευτήν τούναντίον τό σύστη-
μα τούτο έχει πολλά τά μειονεκτήματα. Ή κα-
τανάλωσις μεταβάλλεται τωόντι, ώς άνω είπο-
μεν, άναλόγως τών άναγκών καί τών έξεων τοϋ 
ύδρολήπτου, μετ' αύτής δέ καί ή άναγκαιοϋσα 
πρός άνελλιπή ύδροπαροχήν ποσότης ύδατος 
κατό τάς διαφόρους ώρας τής ήμέρας, έξ ού ή 
ύποχρέωσις τοϋ προμηθευτού νά έγκαταστήση 
σωλήνας έπαρκοϋς διαμέτρου, ούτως, ώστε νά 
δύνανται ούτοι νά παρέχωσιν άνά πάσαν στιγ-
μήν ούχί πλέον τήν μέσην κατανάλωσιν, άλλά 
τήν μεγίστην τοιαύτην. 

Ύδροπαροχή διά του έλευθέρου κρουνου. 
Έκτος τών άνω μειονεκτημάτων, εις ά δέον 

νά προστεθή καί ή απώλεια σπουδαίας ποσό-
τητος ύδατος (25 %) ώς έκ τής διαρκούς έν τώ 
δίκτύω πιέσεως, τό σύστημα τοϋτο έφ'όσον έφαρ-
μόζεται διά τοϋ λεγομένου ελευθέρου κρουνόυ 
(robinet libre), συνεπάγεται καί φοβεράν σπα-
τάλην ύδατος, άν όχι άσκοπον καί άνωφελή (διό-
τι τό ύδωρ οπωσδήποτε καί άν ρεύση γίνεται 
πάντοτε πρόξενον ώφελειών), βεβαίως όμως όχι; 

έπικερδή διάτούς έκμεταλλευομένους τήν ύδρευ-
σιν. Παντού δέ, όπου έφηρμόσθη κατά πρώτον τό 
σύστημα παροχής ύδατος διά τοϋ έλευθέρου κρου-
νού, παρετηρήθη καταπληκτική αύξησις τής κα-
ταναλώσεως, ένω αί είσπράξεις έμενον έντελώς 
στάσιμοι.Έν τώ συστήματι τούτω τωόντι τό τί-
μημα τής έτησίας μισθώσεως είνε έκτών προτέ-
ρων ώρισμένον καί βασίζεται είτε έπί τοϋ άριθ-
μοϋ τών έν τή οίκία κρουνών, εΐτε έπί τοϋ ά-
ριθμοϋ τών κατοικούντων ταύτην άτόμων, είτε, 
(ώς γίνεται τοϋτο παρ' ήμΐν), καί έπί ώρισμέ-
νης κατά προσέγγισιν ήμερησίας καταναλώ-
σεως, ής ο τίμημα πληρώνεται δι' όλον τόέτος. 

Άλλά τοϋτο προϋποθέτει πάντοτε, ότι ό κα-
ταναλωτής κάμνει χρήσιν τοϋ έλευθέρου κρου-
νού μόνον διά τάς κυρίας αύτοϋ άνάγκας, ώ-
στε, έάν οί κρουνοί δι' οιονδήποτε άλλον λόγον 
μένωσιν άνοικτοί άνευ σκοπού, τό ύδωρ άπόλ-
λυται μέν διά τόν προμηθευτήν, ρέει δέ άνωφε-
λώς διά τόν καταναλωτήν χωρίς ή αξία αύτοϋ 
νά πληρώνηται ύπό ούδενός. 

«L'abonna a robinet libre est prisonnier sur pa-
role il oublie trop souvent». 

' Υδροπαροχή διά του υδρομέτρου 
Τήν σπατάλην ταύτην δέν ήτο δυνατόν νάνε-

χθώσιν, ούτε ή πολιτεία, ούτε αί ύδρεύουσαι 
τάς πόλεις έταιρίαι, καί έζήτησαν τήν θερα-
πείαν τοϋ κακού διά τής έφευρέσεως καί νοή-
μονος έφαρμογής του υδρομετρου (compteur), 
δι' ού ό ύδρολήπτης άπολαύει άπολαύει άπάν-
των ανεξαιρέτως τών πλεονεκτημάτων τής διά 
τοϋ έλευθέρου κρουνού παροχής, άντιλαμβανό-
μενος τήν ήμέραν τής πληρωμής άπάσης τής 
ύπ' αύτοϋ καταναλωθείσης ποσότητος ύδατος. 

Τό ύδρόμετρον παρουσιάζει ούτω τό τελειό-
τερον, σύναμα δέ καί δικαιότερον σύστημα ύ-
δροπαροχής, παρέχον είς τόν ύδρολήπτην τήν 
εύκολίαν νά λαμβάνη άπ' εύθείας έκ τών ύδρα-
γωγών τής πόλεως σωλήνων, οίανδήποτε πο-
σότητα ύδατος είς οίανδήποτε ώραν τής ήμέ-
ρας. Αντιπροσωπεύει δέ συγχρόνως καί τόν 
προμηθευτήν ένώπιον παντός κρουνού, έξ ού 
ρέει ύδωρ δι' οίονδήποτε σκοπόν, καταγράφον 
μετά μεγάλης άκριβείας (3 μέχρις 8 */,) τήν έκ 
τούτου ρέουσαν ποσότητα. 

Διά τούτο καί ή χρήσις τοϋ ύδρομέτρου έ-
γενικεύθη σχεδόν άπανταχοϋ. Έν Παρισίοις, 
όπου μόλις κατά τό 1880 ήρξατο ή έφαρμογή 

τοϋ μηχανήματος τούτου, κατά τό 1889 έλει-
τούργουν 50,000 ύδρόμετρα, σήμερον δέ ό ά-
ριθμός τούτων ύπερβαίνει τάς 85,000. Ένω δέ 
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μέχρι τινός τοϋ ύδρομέτρου ή χρήσις ήτο προ-
αιρετική, σήμερον καθίσταται αύτη σχεδόν α-
πανταχού ύποχρεωτική. 

Δέον όμως νά έννοηθή καλώς, ότι ή παρέμ-
βασις τού ύδρομέτρου δέν πρέπει νά χρησιμεύση 
ώς μέσον περιοριστικόν της καταναλώσεως. Ή 
έφαρμογή τούτου έν τοιαύτη περιπτώσει θ' άν-
τεστρατεύετο είς τάς συνθήκας τής υγιεινής, 
είς τήν πρόοδον και τήν άνάπτυξιν τής πό-
λεως, είς τόν έκπολιτιστικόν σκοπόν, όν πάντες 
άποδίδομεν είς τήν άφθονον παροχήν και χρή-
σιν τού ύδατος. 

Ή έφαρμογή τού ύδρομέτρου πρέπει νά θεω-
ρήται άπλώς ώς μέσον λογικής και δικαίας δια-
νομής, μή έπιτρέπον τήν σπατάλην τού ύδα-
τος είς ώρισμένας τής πόλεως συνοικίας, ένώ 
είς άλλας οί κάτοικοι στερούνται έντελώς τοι-
ούτου. 

Τό υδρόμετρον ώς περιορίστικόν μεσov 
της καταναλώσεως. ' 

Ύπάρχουσιν έν τούτοις καί περιπτώσεις, κα θ 
άς ή έφαρμογή τού ύδρομέτρου έχει χαρακτή-
ρα άπαγορευτικόν άλλά τούτο συμβαίνει μόνον 
εις τάς πόλεις, αϊτινες αμοιροΰσιν ύδάτων, έκεϊ 
όπου ή πολιτεία φροντίζει νά παρέχη τό όλίγον 
ποσόν ύδατος, όπερ διαθέτει, διά τάς απολύ-
τους άνάγκας τής οίκιακής χρήσεως, άποκλεί-
ουσα τών άγαθών τούτου τήν βιομηχανίαν, τάς 
άρδεύσεις κλπ., προκειμένου λ. χ. νά ποτίσω-
μεν μίαν άτμομηχανήν ή ένα άνθρωπον, έάν 
δέν έχωμεν επαρκές δι' άμφοτέρους ύδωρ, θά 
προτιμήσωμεν βεβαίως νά μή άποθάνη ό άν-
θρωπος τής δίψης, και νά μείνη άκίνητος έπί 
τινα χρόνον ή μηχανή. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή έφαρμογή τού ύδρομέτρου δύναται νά συνο-
δεύηται ύπό διατάξεων, οίαι αί άκόλουθοι: 

Ή πόλις λαμβάνει κατά μήνα έκ τών 
ενδείξεων τοϋ ύδρομέτρου σημείωσιν τοϋ 
άναλισκομένον είς κυβικά μέτρα ύδατος 
ενώπιον τον καταναλωτού ή τοϋ αντιπρο-
σώπου τον, έγγράφουσα ταύτας έντός 
ιδίου βιβλίου και άποκόπτουσα έκ διπλό-
τνπον βιβλίον άπόδειξιν τοϋ καταναλω-
θέντος ποσοϋ υδατος παραδιδομένην τώ 

υδρολήπτη. Έκ τών σημειώσεων δέ τού-
των καταρτίζεται εις τό τέλος τον ετους ό 
λογαριασμός έπι τη βάσει της μείζονος 
καταναλώσεως ενός μηνός, ήτις κατανά-
λωσις είς κυβικά μέτρα πολλαπλασιάζε-
ται έπι δώδεκα και διαιρείται διά τοϋ 3'5, 
τό δέ πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης δει-
κνύει τά δράμια η κλάσματα δραμίου. 

Αί διατάξεις αύται θά ήσαν ίσως σωτήριοι 
ύφ' άς συνθήκας διατελεί σήμερον ή ύδρευσις 
τών 'Αθηνών, άν έφηρμόζοντο είς τούς πεντή-
κοντα όκτώ ύδρολήπτας, οίτινες λαμβάνουσι τό 
ύδωρ άπ' εύθείας έκ τού έξωτερικού ύδραγω-
γείου πρό τής άφίξεως τούτου είς τάς δεξα-
μενάς τής πόλεως. Διότι ούδέ ή έλαχίστη μοί 
μένει άμφιβολία, ότι τό έν αύταΐς είσρέον ύδωρ 
θά ηύξανε διά τών διατάξεων τούτων κατά δύο 
ή καί τρεις όκόδας. 

Προκειμένου όμως περί ύδρεύσεως τών 'Αθη-
νών καί τού Πειραιώς, ή ύπό τοιούτους όρους 
έφαρμογή τού ύδρομέτρου θά ητο το άδικώτε-
ρον καί όλεθριώτερον διά τήν άνάπτυξιν τής 
πόλεως καί τήν δημοσίαν ύγιεινήν σύστημα. 

Άδικον, διότι ένδεχόμενόν τις έξ ήμών ν' 
άναγκασθή είς ώρισμένον μήνα τού έτους νά 
καταναλωση διά τούτον ή έκεΐνον τόν λόγον 
ποσόν πολύ ύπέρτερον τής μέσης μηνιαίας 
καταναλώσεως, όποτε καί ύποχρεούται νά πλη-
ρώση ώς εί κατανάλισκε τούτο δι' όλου τού 
έτους, ή, όπερ καί χείριστον, ύποχρεούμεθα νά 
πληρώσωμεν τό δωδεκαπλάσιον τής καταναλώ-
σεως ένός μηνός, έστω καί άν τούς λοιπούς 
ένδεκα άπουσιάζωμεν καί μένη ή οίκία μας 
κλειστή. 

Τό άδικον δέ είνε τόσω προφανές, ώστε δυ-
σκολεύεται τις νά πιστεύση, ότι αί διατάξεις 
αύται έχουσι ταμιευτικούς σκοπούς· κατ' άνάγ-
κην δέ, μή δυνάμενοι νά έννοήσωμεν πώς αύτός 
ό προμηθευτής ζητεί νά περιορίση τήν κατανά-
λωσιν τού έμπορεύματός του, φθάνομεν είς τό 
συμπέρασμα, ότι ή τοιαύτη διάταξις τής έφαρ-
μογής τοϋ ύδρομέτρου φέρει ούχί ταμιευτικόν, 
άλλ' άπαγορευτικόν χαρακτήρα είς τάς πόλεις, 
αΐτινες δέν εύμοιροϋσιν ύδάτων. Έκεϊ τωόντι 
κατά τήν θερινήν περίοδον τά ύδατα έλαττούν-
ται, ένώ ή κατανάλωσις τείνει νά διπλασιασθή. 
'Ανάγκη πάσα λοιπόν νά τεθή φραγμός είς τήν 
τάσιν ταύτην τής αύξήσεως τής καταναλώσεως 
καί τούτο έπιτυγχάνεται διά τής σκέψεως τοΰ 
καταναλωτού, ότι τό έπί πλέον ύδωρ, ούτινος 
άπολαύει κατά τούς θερινούς μήνας, θά πλη-
ρώση είς διπλασίαν άξίαν. διότι θά τώ ύπολο-
γισθή ώσεί κατηνάλισκε τούτο καί έν ώρα χει-
μώνος. 

Ύπό τοιαύτας σννθήκας ή εφαρμογή 
τού υδρομέτρου εινε όλεθρία, θέτουσα 
πραγματικόν φραγμόνείς οιανδήποτε πρό-
οδον καί άνάπτυξιν τής πόλεως· έκμηδε-
νίζουσα έντελώς απαντα τά αγαθά, άτινα 
συνεπάγεται ή άφθονος παροχή νδατος. 

Δεν διστάζω δε νά διαβεβαιώσω σνναδέλ-
φους γινώσκοντας έν πάση λεπτομερεία 
τάς σννθήκας τής υδρεύσεως τών πόλεων, 
δτι μέ μόνην τήν διάταξιν ταύτην καί μέ 
ποσόν εϊκοσιν όκάδων υδατος αναλαμβάνω 
νά υδρευσω τάς 'Αθήνας άνευ ουδενός έκ 
μέρους τών υδροληπτών γογγυσμού, νο-
μίμον, εννοείται, έπί όλόκληρον αιώνα. 

"Ινα δέ καταδείξω τόν άληθή προορισμόν τού 
ύδρομέτρου, παρακαλώ νά μοί έπιτραπή ν' άνα-
γνώσω σχετικά τινα άρθρα συμβάσεων έφαρμο-
ζόμενα εις διαφόρους πόλεις. 

Κανονισμός τής πόλεως τής Mulhouse(l866) 
άρθρον 2". 

«Ή παροχή τού ύδατος γίνεται διά τού ύδρο-
μέτρου, τής άνά κυβικόν μέτρον (1000 λίτρας) 
τιμής όριζομένης είς 25 λεπτά. 'Αναλόγως όμως 
τής καταναλισκομένης ποσότητος παρέχεται 
καί έκπτωσις έπί τή βασει τοΰ κάτωθι πίνακος: 
άπό 1 μέχρι 500 μ. κ. άνευ έκπτώσεως 

» 500 — 1000 ί ο 0 / . » 
» 1000 — 1500 » 15 » 
» 1500 — 3000 » 30 » 
» 3000 — 8000 » 50 » 
» 8000 καί πλέον » 60 S 

πάς ύδρολήπτης ύποχρεούται νά πληρώση έτη-
σίως τούλάχιστον 15 δραχμάς, καί άν άκόμη ή 
ύπ'αύτού καταναλωθεΐσα έτησίως ποσότης ύδα-
τος είνε έλλάσσων τών έξήκοντα κυβικών μέ-
τρων». 

Κανονισμός τής πόλεως τών Παρισίων( 1894) 
(Debauve I I . 559). 

«Ή παροχή πηγαίου ύδατος (άρθρον 6,ν) γί-
νεται διά τού ύδρομέτρου, τής άνά κυβικόν μέ-
τρον τιμής όριζομένης (άρθρον 13) είς 35 λε-
πτά- παρέχεται έν τούτοις έκπτωσις 50 ½ έπί 
τής άνω τιμής διά τάς οίκίας, ών ή έτησία πρό-
σοδος δέν ύπερβαίνει τάς 400 δραχμάς». 

Διατίμησις τοϋ υδατος. 
Τό ύδωρ, λέγει ό μηχανικός Bechmann, ού-

δεμίαν έχει άρχικώς καί παρά τάς πηγάς αύτού 
άξίαν. Διά τήν περισυλλογήν όμως τούτου, 
τήν διοχέτευσιν είς τά κατωκημένα κέντρα έξ 
άπομεμακρυσμένων πολλάκις άποστάσεων καί 
τήν διανομήν αύτού είς όλας τάς οδούς τών 
πόλεων δαπανώνται κεφάλαια ούχί εύκαταφρό-
νητα. 

Αί δαπάναι αύται άποδίδουσιν είς τό ύδωρ 
άξίαν τινά, καθιστώσαι τούτο πραγματικόν έμ-
πόρευμα, έμπόρευμα όμως ίδιαιτέρας όλως φύ-
σεως, μέ ίδια χαρακτηριστικά" έμπόρευμα έπι-

βάλλον άμοιβαίας ύποχρεώσεις καί δικαιώματ-
είς τε τόν προμηθευτήν καί είς τόν κατανα-
λωτήν. 

Είπομεν ήδη προηγουμένως καί έπαναλαμ-
βάνομεν, ότι τό ύδωρ έθεωρείτο πάντοτε, θεω-
ρείται δέ πρωτίστως σήμερον, ώς ό κατ' έξο-
χήν ύγιεινός καί έκπολιτιστικός παράγων· ότι 
τό ύδωρ είνέ τι, ούτινος δέν δυνάμεθα νά στε-
ρηθώμεν καί τό όποιον δέν δυνάμεθα ν' άντικα-
ταστήσωμεν δι' άλλου τινός. 

Ώς έκ τούτου καί δικαιουμεθα ν' άπαιτή-
σωμεν, όπως ή πολιτεία ή ή άνάδοχον τών 

υδάτων έταιρία υποχρεωθη νά παρέχη 
τούτο άφθονον καί δαψιλώς έξεπηρετοϋν 
τάς παρούσας ήμών ανάγκας. 

Επίσης τό ύδωρ δέν είνέ τι, τό όποιον δυνά-
μεθα εύκόλως νά κατασκεσάσωμεν ή. νά προ-
μηθευθώμεν άναλόγως τών παρουσιαζομένων 
άναγκών καί τής έκάστοτε ύπό τών καταναλω-
τών ζητήσεως, έξ ού καί 

δικαιουμεθα ν' άπαιτήσωμεν, όπως ή 
πολιτεία ή ή άνάδοχος τών νόάτων έται-
ρία υποχρεωθή νά λάβη απαντα τά κα-
τάλληλα μέτρα, δαπανώσα τά πρός τοϋτο 
αναγκαία ποσά, ϊνα έπαρκέση εις τάς 
άνάγκας τής εν τώ μέλλοντι προϊούσης α-
ναπτύξεως τής πόλεως καί τής παρομαρ-
τοΰσης ταύτη αυξήσεως της καταναλ-
σεως. 

Δέον πρός τούτοις νά παρέχηται τό ύ-
δωρ υπό τής πολιτείας ή υπό τής άναδό-
νον τών υδάτων έταιρίας έλευθέρως είς 
πάντα αίτοϋντα, όχι μόνον διά τήν χρήσιν 
τοϋ οίκον, τών παραρτημάτων καί τής πε-
ριοχής αντοϋ, ώς τίνες διατείνονται, άλλά 
καί δι' αρδεύσεις, κινητήριον δύναμιν, 
εκτελουμένας οικοδομής, βιομηχανικά 
εργοστάσια, ή καί δι' άλλας οιασδήποτε 
έκτάκτους χρησεις. 

Επειδή δέ έν ταΐς διαφόροις ταύταις περι -
στάσεσιν αί ύπό τοΰ ύδατος παρεχόμενοι ύπη-
ρεσίαι δέν δύνανται νά παραβληθώσι πρός τάς 
ύπηρεσίας, άς παρέχει τούτο χρησιμοποιούμε-
νον δι' οίκιακάς χρήσεις, 

δίκαιον εινε η τιμή τούτον νά κανονί-
ζηται δι' ιδίων συμφωνητικών μεταξύ αι-
τούντων καί τής πολιτείας, άναλόγως τών 

υπηρεσιών, ας παρέχει τό υδωρ πρός 
αυτούς. 

Έν ουδεμια όμως περιπτώσει ή κατ' 
ιδίαν σνμφωνουμένη αύτη τιμή δέν δυνα-
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ται νά ύπερβή την διά τάς οικιακάς χρή-
σεις όριοθεΐσαν τοιαύτην, 

διότι τότε η κατ’ ίδίαν συμφωνουμένη τιμή 
θά είχε χαρακτήρα άπαγορευτικόν, θ' άπεδεί-
κνυε δέ προφανώς, ότι η πόλις άμοιρεϊ ύδα-
τος και παρεμβάλλει προσκόμματα εις τήν κα-
νάλωσιν αύτοϋ. 

Πρέπει τέλος τό ύδωρ νά πληρώνηται εις 
τήν πραγματικήν αύτοϋ άξίαν και άποφέρη 
πρόσοδον, όση άπλώς άρκεϊ διά νά έξυπηρε-
τήση τάς γενομένας διά τήν διοχέτευσιν δαπά-
νας πρώτης έγκαταστάσεως, και τάς έτησίας 
τοιαύτας τής έκμεταλλεύσεως. Ούδέποτε δέ νά 
έπιδιώκωνται, διά τοϋ καθορισμού ύψηλής τι-
μής, ύπερβολικά κέρδη, δυνάμενα νά παρακω-
λυσωσι τήν πρόοδον τής καταναλώσεως, ήν ή 
πολιτεία καθήκον έχει πάση θυσία νά έπιδιώκη. 

Άλλ' άπέναντι τόσων σοβαρών ύποχρεώσεων, 
αίτινες έπιβάλλονται τή πολιτεία ή τή ύποκα-

θισταμένη ταύτη άναδόχω έταιρία, είνε δίκαιον 
ό ύδρολήπτης νά μένη έντελώς έλεύθερος άνευ 
ούδεμιάς ύποχρεώσεως ; είνε δίκαιον λ. χ. ή 
πολιτεία νά δαπανήση σήμερον τεσσαράκοντα 
έκατομμύρια δραχμών, ίνα διοχετεύση είς Α-
θήνας τάς πηγάς τής Στυμφαλίας, οί δέ Αθη-
ναίοι νά είνε έλεύθεροι νά χρησιμοποιήσωσιν 
εί μή τά ύδατα ταύτα ; βεβαίως όχι. 

Υποχρεωτική υδροπαροχή. 
Καί όμως, έξαιρέσει τών άγγλικών χωρών, 

όπου ή κατανάλωσις έπεβάλλετο πάντοτε υπο-
χρεωτικώς εις τούς πολίτας, τοιοϋτό τ ι έγίνετο 
μέχρι τινός ό ύδρολήπτης ήτο έλεύθερος νά 
χρησιμοποιήση κατά βούλησιν τό ύδωρ, όπερ 
διά κολοσσιαίων θυσιών ή πολιτεία διωχέτευσε 
πρό τής θύρας τής κατοικίας του- καί ένω ή 
πολιτεία ή ή άνάδοχος τών ύδάτων έταιρία ύπε-
χρεούτο νά παρέχη εις άπεριόριστον ποσότητα 
τό ύδωρ είς τόν καταναλωτήν, ούτος ούδεμίαν 
άνελάμβανεν ύποχρέωσιν, έλεύθερος ών νά κα-
ταναλίσκη ή μή τοϋτο κατά βούλησιν. 

Τό σφαλερόν τής άρχής ταύτης δέν έδράδυνε 
νά κατανοηθή ύπό τών άρμοδίων, ένω δέ τό 
πρώτον ήύποχρεωτική παροχή τοϋ ύδατος πρός 
τούς πολίτας δέν έξητάζετο είμή ύπό οίκονομο-
λογικήν άπλώς έποψιν, τίνι τρόπω δηλαδή θά 
έξησφαλίζοντο δι' αύτής αί πρόσοδοι τών άναγ-
καίων διά τήν διοχέτευσιν τών ύδάτων δαπα-
νών, ταχέως άνεκαλύφθη ή έτέρα, ή πραγμα-
τική όψις τής ύποχρεωτικής παροχής καί κα-
ταναλώσεως τοϋ ύδατος ύπό μορφήν έκπολιτι-
στικήν, ύπό τύπον φιλάνθρωπον. 

Κατά ταύτην δ' ό πολίτης δέν είνε πλέον 
έλεύθερος κατά τό δοκούν αύτώ νά κατανα-
λώση ή μή ύδωρ προσφερόμενον αύτώ ύπό τής 
πολιτείας. Ή κατανάλωσες έπιβάλλεται ύπ' 
αύτής τής πολιτείας- δέν έπιτρέπει αύτη είς 
ούδένα νά έχη βρωμερό·» τό σώμα καί τόν οίκον 
άκάθαρτον, καθ' όσον ή έκ τούτου μολυσματική 
έστία δύναται καί τόν πλησίον νά έπηρεάση 
καί τήν πολιτείαν όλόκληρον. Διά τοϋ μέτρου 
δηλαδή τούτου ένεργεϊ προκαταβολικώς καί 
προφυλακτικώς,ούτως είπεϊν,ή πολιτεία έκεϊνο, 
τό όποιον μετά τήν έκρηξιν τοϋ κακοϋ ζητεί 
έπί ματαίω νά έπιτύχη διά τών άπομονώσεων 
καί τών καθάρσεων. Ή ίδέα είνε έξοχος· ή κα-
θαριστής τόσω τοϋ σώματος, όσω καί τοϋ οίκου 
ήτο, είνε καί έσται πάντοτε τό κύριον μέλημα 
τοϋ νομοθέτου· έξόχως δέ έπιτυγχάνεται τοϋτο 
διά τής ύποχρεωτικής ύδροπαροχής, τήν οποίαν 
καί ό Σόλων 1 διά νόμου καθώρισεν, ούδείς δέ 
σήμερον άμφισβητεΐ. 

Τό σύστημα τούτο ύποδεικνύεται ώς τό άρι-
στον πάντων, μεγίστη δ' άποδίδεται εις τοϋτο 
σημασία όχι μόνον οικονομολογική, άλλά πρό 
πάντων κοινωνιολογική. Αί πρόσοδοι τής ύγιει-
νής τών πόλεων, λέγει ό Bechmann, έτροπο-
ποίησαν ούσιωδώς τάς άλλοτε έπικρατούσας 
ίδέας έπί τοϋ άφορώντος τήν παροχήν ύδατος 
είς τούς πολίτας ζητήματος· ένω δέ μόλις πρό 
τριακονταετίας ένομίζετο, ότι διά τοϋ πολλα-
πλασιασμού τών κρηνών έν τή πόλει καί τής 
προσελκύσεως όλίγων ύδροληπτών άφθόνως 
παρείχετο τό ύδωρ, παρατηρείται σήμερον, ότι 
δέν είνε τοϋτο έπαρκές, άλλ' ότι άναγκαίως έ-
πιβάλλεται ή άπ' εύθείας διοχέτευσις αύτοϋ, 
παντού,όπου δύναται νά καταστή χρήσιν ον, είς 
όλας τάς οίκίας, είς όλους τούς όρόφους. 
Ή Αγγλία καί αί Ένωμέναι Πολιτεΐαι τα-

χέως καί άκόπως είσήλθον είς τήν νέαν ταύ-
την όδόν, αί δέ ίδιωτικαί κατοικίαι ύδρεύονται 
ύπό τάς άρίστας τών συνθηκών. Έν Γαλλία ή 
πρός τά πρόσω πορεία έβράδυνε, πρός άποφυ-
γήν δέ τούτου καί χάριν τής δημοσίας ύγιει-

1 Έπει, δέ προς ύδωρ ούτε ποταμοί; έστιν αενάοις, ούτε 
λίμναις τισίν, οϋτ' άφθόνοις πηγαϊς ή χώρα διαρκής, άλλ' 
οί πλείστοι φρέασι ποιητοϊς έχρώντο, νόμον εγραψεν, ό'που 
μέν έστι δημόσιον φρέαρ έντος ίππικοΰ, χρήσβαι τούτω" 
το δ' ίππικον διάστημα τεσσάρων ήν σταδίων' όπου δέ 
πλεϊον άπείχε, ζητεΐν ύδωρ ίδιον. Έάν δέ, όρύξαντες όργυιών 
δέκα βάθος παρ' έαυτοϊς, μή εΰρωσι, τότε λαμβάνειν παρά 
τοΰ γείτονος έξάχουν ΰδρίαν δις εκάστης ήμέρας πληροΰντας' 
άπορία γάρ ωετο δεϊν βοηθεϊν, ούκ άργίαν έιροδιάζειν (Πλου-
τάρχου «Σόλων» ΚΓ'.). 
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νής προυτάθη ή ύποχρεωτική ύδροπαροχή είς 
άπάσας έν γένει τάς οικίας. Διά τοϋ μέτρου 
τούτου τό ύδωρ δέν δύναται πλέον νά θεωρη-
θή, ώς έθεωρεΐτο μέχρι τούδε δυστυχώς, πολυ-
τέλεια άγνωστος είς τόν πτωχόν, όστις έν τού-
τοις μεγάλην έχει τής πολυτελείας ταύτης ά-
νάγκην· καί αί οίκοδέσποιναι άπαλλάσσονται 
τών όχληρών φροντίδων, εις άς ύποβάλλονται 
καί σήμερον έτι, ίνα προμηθευθώσι μικράν τινα 
ποσότητα ύδατος, όλως άνεπαρκοϋς διά τήν 
έσωτερικήν καθαριότητα τοϋ οίκου. Έν Βερο-
λίνω πρό πολλού τό σύστημα τοϋτο λειτουργεί 
έπιτυχώς. Τό δημοτικόν συμβούλιον τών Παρι-
σίων έύήφισε τοϋτο άπό τοϋ 1886, άλλ' εύτυ-
χώς δέν εύρέθη είς τήν άνάγκην νά τό έφαρ-
μόση, διότι άφ' έαυτής διεδόθη ή χρήσις τοϋ 
ύδατος. Έν ταϊς "Ηνωμέναις Πολιτείαις μετά 
έξάμηνον προειδοποίησιν πρός τόν ίδιοκτήτην 
«ή ύγειονομική άρχή δύναται άφ' έαυτής νά έκ-
τελέση πάσας τάς έργασίας, τάς οποίας θεωρεί 
άναγκαίας διά τήν παροχήν ύδατος είς τόν οί-
κον». (Άρθρον 3ον τοϋ Publie Healt Water 
Act 1878). 

Έν Βιέννη τό άρθρον 2 τοϋ διέποντος τήν 
ύδρευσιν κανονισμού λέγει ρητώς : «Έκαστος 
ιδιοκτήτης ύποχρεοϋται έν χρονικώ διαστήματι, 
καθοριζομένω άναλόγως τών περιστάσεων, νά 
διοχετεύση έν τή οίκία του τό ύδωρ τών ύψη-
λών πηγών. 

Έν 'Ιταλία δέ νόμος είδικός καθορίζει τά τής 
ύποχρεωτικής ύδροπαροχής. 

'Eλάχιστη ύδροπαροχή. 
Απομένει ήδη πρός έξέτασιν ή έλαχίστη πο-

σότης ύδατος, ής ή κατανάλωσις δύναται Υπο-
χρεωτικώς νά έπιβληθή είς τόν ύδρολήπτην. 
Ύπό τήν έποψιν ταύτην τό ζήτημα δύναται νά 
έξετασθή διττώς. 

Έάν τωόντι τό κατώτατον τοϋτο οριον εινε 
πολύ μικρόν, 200 λιτρών λ. χ. καθ' έκάστην, 
δύναται ούσιωδώς νά έπηρεάση τάς έκ τής ύ-
δρεύσεως προσόδους καί καταστήση άδύνατον 
τήν έπίτευξιν αύτής· διότι δύσκολον είνε νά 
έπιτύχη τις τήν ίσορροπίαν έκείνην, δι' ής, ώς 
έκ τής έλαττώσεως τοϋ κατωτάτου όρίου ύδρο-
παροχής, αύξάνουσιν οί ύδρολήπται τόσον, ώ-
στε αί πρόσοδοι νά μή έλαττωθώσιν. 

Έάν άφ' έτέρου τό κατώτατον όριον ύδροπα-
ροχής είνε πολύ μέγα, αί πρόσοδοι δύνανται 
ένίοτε νά καλύψωσι τάς δαπάνας, άλλά τό ύδωρ, 
μή δυνάμενον πλέον νά γείνη προσιτόν καί είς 
τά πτωχότερα βαλάντια, άπόλλυσι τόν έκπολι 

τιστικόν χαρακτήρα ύψίστης σημασίας, όν άπο-
δίδομεν είς αύτό- διά τής μικράς τωόντι ύδρο-
παροχής δύναται τό ύδωρ νά προσπελάση καί 
τάς πτωχοτέρας οικίας είς ποσότητα διακοσίων 
τούλάχιστον λιτρών καθ' έκάστην καί άντί ή-
μερησίου τιμήματος πέντε μόνον λεπτών. Εισ-
χωρούν δέ είς τά πενιχρά ταύτα οίκήματα άντί 
τιμήματος τόσον εύτελοϋς, τό ύδωρ έχει ώς συ-
νοδούς τήν καθαριότητα, τήν ύγείαν, τον πολι-
τισμόν. 

Αμφότεραι αί άνω άνάγκαι, ή τε οικονομολο-
γική καί κοινωνιολογική, θεραπεύονται, έάν τό 
έλάχιστον όριον ύδροπαροχής δέν είνε σταθε-
ρόν καί ίσον δι' όλους, άλλά μεταβάλλεται άνα-
λόγως τών ύπηρεσιών, άς τό ύδωρ παρέχει έ-
κάστω· μικρόν διά τόν πτωχόν καί μεγαλείτε-
ρον κατ' άναλογίαν διά τόν πλούσιον. 

Δύναται λ. χ. τό έλάχιστον όριον ύδροπαρο-
χής νά καθορισθή έπί τη βάσει τοϋ ένοικίου 
τής οικίας, ώς τοϋτο γίνεται σχεδόν άπαντα-

χού· 
Μετά τοϋ ελαχίστου τούτου όρίου ύδροπαρο-

χής συνδέεται στενώς καί. τό διά τόν ύδρολή-
πτην εύωνον ή μή τοϋ ύδατος, καθ' όσον δέν 
είνε πάντοτε ή μικροτέρα κατά κυβικόν μέτρον 
παρεχομένου ύδατος τιμή και ή μάλλον συμφέ-
ρουσα διά τόν καταναλωτήν. Έν Grenoble λ. χ. 
ή τιμή τοϋ ύδατος είνε πέντε καί ήμίσεος λε-
πτού άνά κυβικόν μέτρον ή 20 δραχ. κατά δρά-
μιον, καί δικαίως άγεται τις νά πιστεύση, ότι 
έν τή πόλει ταύτη τό ύδωρ πωλείται είς εύτε-
λεστάτην τιμήν, ένω τό άντίθετον άκριβώς 
συμβαίνει διά τόν καταναλωτήν, καθ' όσον ή έ-* 
λαχίστη άξία τής έτησίας ύδροπαροχής ορίζε-
ται είς 44 δραχμάς. 

Τούναντίον έν Rennes, όπου ή άνά κυβικόν 
μέτρον τιμή τοϋ ύδατος είνε 68 λεπτών, τουτέ-
στι 248 δραχμών κατά δράμιον, τό έλάχιστον 
όριον ύδροπαροχής περιορίζεται είς 50 λίτρας, 

ούτινος ή άξία είνε 12 μόνον δραχμών, 
Είς τήν δευτέραν λοιπόν ταύτην πόλιν τό 

ύδωρ δύναται νά θεωρηθή εύωνότερον διά τόν 
καταναλωτήν ούδέ είνε δυνατόν νά γείνη σύγ-
κρισις τής τιμής τοϋ ύδατος είς διαφόρους πό-
λεις, έφ' όσον δέν είνε γνωστόν και τό έλάχι-
στον όριον ύδροπαροχής καί ό τρόπος τής έφαρ-
μογής τούτου. 
1ον) Έκμετάλλευσις τών ύδάτων ύπό τής 

Πολιτείας ή ύπό ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας 

Είπομεν προηγουμένως, ότι ή τιμή, εις ήν 



140 

δέον νά παρέχηται τό ύδωρ είς τούς πολίτας, 
πρέπει νά είνε τοιαύτη, οϊαν έπιβάλλουσιν αϊ 
πραγματικαί δαπάναι της πρώτης έγκαταστά-
σεως καί αι έτήσιαι τοιαύται τής έκμεταλλεύ-
σεως, ούδέποτε δ' ή παροχή τού ύδατος νά 
γίνηται άντικείμενον εμπορίας, καθ' όσον τό 
τοιούτο δύναται νά θέση. φραγμόν είς τήν πρό-
οδον τής καταναλώσεως καί συνεπώς νά έξου-
δετερώση τά έκ τής αφθόνου παροχής ύδατος 
προσδοκώμενα άγαθά και τήν έκ τούτων άνά-
πτυξιν καί εύημερίαν τής πόλεως. 

Δημόσια διαχείρισις τών υδάτων. 
Διά τούτο καί ή διά τής δημοσίας ύπηρεσίας 

διαχείρισις τής ύδρεύσεως τών πόλεων έπιβάλ-
λεται ώς ή λογικωτέρα λύσις. Πρός τούτο 
όμως άπαιτεΐται ή πολιτεία νά δύναται νά δια-
χειρισθή τήν ύδρευσιν δι' εύφυοϋς καί έντίμου 
διευθύνσεως, τιθεμένης τά συμφέροντα τών 
πολλών ύπεράνω τών συμφερόντων τών όλίγων, 
άπηλλαγμένης δέ πάσης έπηρείας πολιτικής, 
παντός δεσμού έξ έκείνων, τούς οποίους πάντες 
γνωρίζομεν, άλλά κατ' ίδίαν μόνον άνομολο-
γούμεν. Ούδέ ύπάρχει ή έλαχίστη άμφιβολία, 
ότι ή έκμετάλλευσις τής ύδρεύσεως θά έγίνετο 
ούτως ύπό τάς συμφερωτέρας δι' όλους συνθή-
κας καί τό ύδωρ θά ήτο κατ' άνάγκην εύωνό-
τερον, διότι πολλοί έκ τών ήδη ύπαρχόντων 
ύπαλλήλων θά έχρησιμοποιούντο διά τήν ύπη-
ρεσίαν τής ύδρεύσεως, ούδείς δέ λόγος κέρδους 
έξ αύτής ύφίσταται έν τή περιπτώσει ταύτη. 

'Ιδιωτική διαχείρισις τών υδάτων. 
Ένίοτε όμως ή πολιτεία δυσκόλως άπαλ-

λάσσεται τών ώς άνω κακών, άμοιρεί δέ πολ-
λάκις καί τών άναγκαίων διά τήν πρώτην έγ-
κατάστασιν κεφαλαίων καί τότε έρχεται άρω-
γός ή ίδιωτική πρωτοβουλία, άναλαμβάνουσα 
ίδίαις δαπάναις τήν έκτέλεσιν τών άναγκαίων 
διά τήν ύδρευσιν τής πόλεως έργων, είσπράτ-
τουσα δ' έν ώρισμένω χρονικώ διαστήματι τάς 
έξ αύτής προσόδους. Μετά τήν πάροδον τού 
ώρισμένου τούτου χρονικού διαστήματος άπο-
δίδωσι καί πάλιν τήν όλην ύπηρεσίαν μετά πα-
σών τών ύδραυλικών κτήσεων είς τήν πολιτείαν, 
καί άποδίδωσι ταύτην συνήθως ύπό λαμπρός 
οίκονομικάς συνθήκας καί μέ άρίστην διοίκησιν. 

Ή παραχώρησις όμως αύτη προνομίου άπο-
κλειστικής παροχής ύδατος πρός τούς πολίτας 
δέον νά γείνη μετά προηγουμένην βαθεϊαν με-
λέτην πασών τών διατάξεων, δι’ ών πρέπει 
τούτο νά συνοδεύηται, καί, ώς προηγουμένως 
είπομεν, μόνον ύπό τόν αύστηρόν, τόν άγου-

πνον, τόν συντελεστικον τής πολιτείας Ελεγχον. 
Πολλα τοιαύτα προνόμια, λέγει ό De-

bauve, άμελετήτως παραχωρηθέντα μέ 
δρακοντείους διά τάς πόλεις διατάξεις, 
έδωκαν άφορμάς είς άτελευτήτους δίκας, 
αϊτινες, έκτος τοϋ ότι παρημπόδισαν την 
τελείαν διοργάνωσιν της υπηρεσίας, δέν 
έπέτρεψαν καί την παροχήν ύδατος, οσιν 
άπαιτοϋσιν οί πολϊται καί αί υγιειναι συν-
θήκαι τών πόλεων. Πλεΐσται πολλάκις 

ήναγκάσθησαν έκ τών ύστέρων νά έξαγο-
ράσωσι μέ μεγάλας θυσίας τά παραχωρη-
θέντα προνόμια, λογιζόμεναι ευτυχείς ο-
σάκις αί βάσεις τής τοιαύτης έξαγοράς 
προύβλέποντο διά τής άρχικής συμβάσεως. 

Καί 1ον, πάσα πρότασις μή έχουσα ώς βάσιν 
τήν διοχέτευσιν ύδάτων γνωστών καί ύπό έπο-
ψιν ποιότητος καί ύπό έποψιν ποσότητος πίπτει 
άφ' έαυτής. Πώς είνε δυνατόν τωόντι ή πολιτεία 
ν' άναλάβη ύποχρεώσεις οιασδήποτε άπέναντι 
τρίτων, οϊτινες προτίθενται νά διοχετεύσωσιν 
είς τήν πόλιν ύδατα γνωστά μέν είς αύτούς, ώς 
λέγουσιν, ένίοτε δέ καί ύποτιθέμενα άπλώς, ότι 
ύπάρχουσι, άγνωστα δ’ έντελώς είς τήν πολι-
τείαν ; 

Έάν τωόντι οί ολίγοι έκεΐνοι, οί'τινες γνωρί-
ζουσι τά άγνώστου διά τούς πολλούς διαμονής 
ύδατα ταύτα, ή καί τά ύποτιθέμενα, ότι ύπάρ-
χουσιν, άπατώνται, (και τό άπατάσθαι είνε άν-
θρώπινον) είτε ως πρός τήν ποιότητα, είτε ώς 
πρός τήν παροϋσαν ή μέλλουσαν ποσότητα 
τούτων, τί ποιητέον ; 'Αδυνατώ άλλως τε νά 
έννοήσω, πώς δύναται νά καταστρωθή σύμβασις 
οιαδήποτε, ής ό πρώτος καί κυριώτερος όρος 
περιβάλλεται ύπό μυστηρίου. 

Ούδέ είνε δυνατόν νά ύποθέση τις, ότι ή πο-
λιτεία δύναται οπωσδήποτε νά δεσμεύση τήν 
πόλιν, έστω καί διά τών έλαχίστων ύποχρεώ-
σεων, πρίν ή πεισθή, ότι ή διοχέτευσις ύδάτων 
οία καί όσα τά τών άπ' αίώνων όλων γνωστών 
τής Στυμφαλίας πηγών, είνε οίκονομικώς άκα-
τόρθωτος. 

2ον). Ή πολιτεία οφείλει νά διαφυλάξη εαυτή 
τό δικαίωμα τής έξαγοράς τοϋ προνομίου δι’ 
άπλής όσον οίόν τε διαδικασίας καί εις βραχύ 
σχετικώς χρονικόν διάστημα, ορίζουσα έκ τών 
προτέρων τάς πληρωτέας άποζημιώσεις. 

3ον). Νά πρόβλεψη σαφώς καί κατηγορηματι-
κώς πάσας τάς περιπτώσεις έκπτώσεως τής ά-
ναδόχου Εταιρίας έν περιπτώσει άθετήσεως 
τών ύποχρεώσεων αύτής. Ή έκπτωσις πρέπει 
νά είνε πλήρης καί άνευ όρων. 

Διατάξεις οίαι αί άκόλουθοι : 
'Επελθούσης όμως εκπτώσεως, ή άνά-

δοχος άποζημιωθήσεται μόνον διά τά 
χρήσιμα έκ τών τετελεσμένων ύπ' αύτής 
έργων, έξευρισκομένης της πληρωτέας 
άποζημιώσεως κατ' έκτίμησιν έμπειροτε-

χνών ή καί 
»Si la decheance etait pronon-

cee, le Couvernement fera pro-
ceder a une adjudication de la 
concession sue mise a prix des 
traveux executes, dont le nion-
tant sera paye a la Compagnie 
dechue». 

Τοιαύται, λέγω, διατάξεις, αϊτινες προύτά-
θησαν μέχρι τούδε είς τήν Κυβέρνησιν, ίσοδυ-
ναμοϋσι μέ τό άδύνατον τής έκπτώσεως. Μόνον 
δ' έν περιπτώσει άποτυχίας δύναται αύτή ή ά-
νάδοχος έταιρία νά έπιδιώξη τήν έκπτωσίν της, 
ίνα τη πληρωθώσιν άπαντα τά ύπ' αύτής έκτε-
λεσθέντα έργα, όπότε ή έκπτωσις ισοδυναμεί 
μέ έργολαβικήν έκτέλεσιν έργων άξίας πολλών 
έκατομμυρίων. 

Έν περιπτώσει δ' έπιτυχίας, δύναται καί 
πάλιν ή έταιρία, τρία ή τέσσαρα έτη πρό τής 
λήξεως τοϋ προνομίου της, ν' άθετήση τάς ύ-
ποχρεώσεις της, όπότ , κηρυσσομένη έκπτωτος, 
αποζημιούται δι’ όλα έν γένει τά έργα τής ύ-
δρεύσεως, άτινα μετά πάροδον τριών ή τεσσά-
ρων έτών θά περιήρχοντο αύτοδικαίως καί 
δωρεάν είς τήν κυριότητα καί κατοχήν τοϋ 
Δήμου. 

4ον). Ετέρα διάταξις, στενώς σχετιζόμενη μέ 
τήν άξίαν τών έργων, άτινα θά περιήρχοντο 
είς τήν κυριότητα καί κατοχήν τής πολιτείας 
έν περιπτώσει έκπτώσεως τής προνομιούχου 
άναδόχου έταιρίας, είνε καί ή άφορώσα τό εί-
δος τών κεφαλαίων αύτής. Εννοώ, ότι τά κε-
φάλαια ταΐτα πρέπει νό είνε άπαντα έταιρικά, 
ούχί δέ δάνεια μέ πρώτην έπί τών έργων ύπο-
θήκην. 

'Υποτεθείσθω τωόντι πρός στιγμήν, ότι ή ά-
ναλαμβάνουσα τό προνόμιον τής ύδρεύσεως έ-
ταιρία έχει μετοχικόν κεφάλαιον καταβεβλημέ-
νον τριών έκατομμυρίων, έπιτρέπεται δ' είς 
αύτήν ή συνομολόγησις δανείου δι' ομολογιών 
έχουσών δικαίωμα πρώτης έπί τών έργων ύ-
ποθήκης διά ποσόν ϊσον τώ έταιρικώ κεφαλαίω, 
ούτως, ώστε τό σύνολον τών κεφαλαίων τής έ-
ταιρίας νά είνε έξ έκατομμυρίων. 

Έάν παραδεχθώμεν τήν έν τώ Πολυτεχνικώ 
Συλλόγω ύποστηριχθεΐσαν ύπό τοϋ κ. Ν. Βλάγ-
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καλη άρχήν, (τήν οποίαν, προκειμένου περί τοϋ 
ίδιαιτέρου παραδείγματος, όπερ άνέφερε, τών 
έργων δηλαδή τής κορινθιακής διώρυχος, ά-
ναγκάζομαι καί έγώ νά έπιβεβαιώσω, άφού μά-
λιστα ό κ. Βλάγκαλης έπεκαλέσθη, τήν μαρτυ-
ρίαν μου), ότι δηλαδή είς τής τοιούτου είδους 
έπιχειρήσεις ή άναπόφευκτος παρέμβασις τών 
τραπεζομεσιτικών πράξεων άπορροφά τά δύο 
τρίτα τών κεφαλαίων, πρέπει νά παραδεχθώμεν 
ότι έν τή προκειμένη περιπτώσει, όπου τό όλον 
τών κεφαλαίων είνε έξ έκατομμύρια, τά δι' έρ-
γα δαπανηθησόμενα δέν θά ύπερβώσι τά δύο 
έκατομμύρια. 

Κηρυσσομένης όθεν τής έταιρίας έκπτώτου, 
καί άν άκόμη άπαντα τά έργα καί αί κτήσεις 
αύτής περιέλθωσιν ανευ όρων είς τήν κυριότη-
τα καί κατοχήν τής πολιτείας, θά εύρεθή αύτη 
κυρία έργων άξίας δύο μόλις έκατομμυρίων, 
τά όποια όμως θά είνε βεβαρημένα μέ έγγε-
γραμμένην έπ' αύτών ύποθήκην διά τρία όλα 
έκατομμύρια. Έν τοιαύτη περιπτώσει, ποία 
ήθελεν είναι ή έκ τής έκπτώσεως ζημία τής 
προνομιούχου τών ύδάτων έταιρίας, ή τάνάπα-
λιν τό έκ τής έκπτώσεως κέρδος τής πολι-
τείας ; 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 

Παραλείποντες ήδη τάς λεπτομερείας καί τά 
δευτερεύοντα ζητήματα έξ όσων άνωτέρω έ-
πραγματεύθημεν,συμπεραίνομεν έπί τών κυρίων 
γραμμών ότι 

1ον). Προκειμένου περί παραχωρήσεως πολυ-
ετούς καί άποκλειστικοϋ προνομίου περί ύδρεύ-
σεως τής πρωτευούσης τοϋ Ελληνισμού, δέν 
πρέπει νά έπηρεασθώμεν ύπέρ τό δέον άπό τήν 
ψυχολογικήν κατάστασιν, ύπό τήν έπήρειαν 
τής όποίας εύρισκόμεθα, ώς έκ τής κρισίμου 
περιόδου λειψυδρίας, ήτις, ώς μή ώφελε, κατα-
μαστίζει ημάς, καί έπιταχύνωμεν άμελετήτως 
τήν λύσιν τοϋ ζητήματος, ύπείκοντες είς τήν 
άγαθήν ποοαίρεσιν ν'άπαλλάξωμεν τό ταχύ-
τερον τήν πόλιν άπό τοϋ έπαπειλοϋντος αύτήν 
κινδύνου. 

Τό ζήτημα τής όριστικής τής πόλεως ύδρεύ-
σεως είνε ζήτημα ζωής ή θανάτου διά τάς 
'Αθήνας, καί διά τοϋτο πρέπει ώρίμως νά με-
λετηθή καί έν ταϊς έλαχίσταις αύτοϋ λεπτομε-
ρείαις· καθ' όσον πάσα έσπευσμένη άπόφασις 
δύναται, άποτυγχάνουσα, νά έπιφέρη άνυπολο-
γίστους καί άνεπανορθώτους διά τήν πρόοδον 
καί τήν άνάπτυξιν τής πόλεως ζημίας, γινο 



μένη, άντί καλού, τών χειρίστων κακών πρό-
ξενος. 

2ον). Διά τής άποστραγγίσεως τοϋ λεκανοπε-
δίου 'Αθηνών καί τής πέριξ χώρας, και άν 
άκόμη άπεφασίζετο τοιαύτη καταστρεπτική άπο-
στράγγισις, δέν δυνάμεθα νά παράσχωμεν είς 
τήν πόλιν ύδρευσιν,οϊαν άπαιτεϊ αύτή σήμερον, 
καί τήν οποίαν έπιβάλλει ή όσημέραι κατα-
πληκτικώς αύξουσα προοδος αύτής ύπό πάσαν 
έποψιν. 

'Αφού δέ ούδέ λόγος δύναται νά γείνη περι 
ύδρεύσεως τής πόλεως δι' ύετίου ύδατος περι-
συλλεγομένου έν τεχνηταΐς δεξαμεναΐς, τά ά-
ναγκαΐα διά τήν ύδρευσιν τών 'Αθηνών και 
τοϋ Πειραιώς ύδατα πρέπει νά διοχετευθώσι 
μακρόθεν και ώς τοιαύτα έχομεν τά τών πηγών 
τής Στυμφαλίας ή τά τοϋ Βοιωτικού πεδίου. 

Τά πηγαία ύδατα, λίγει ό Ι ταλός μη-
χανικός Spartaro, είνε μεταξύ πάντων 
προτιμητέα ώς έχοντα τήν θερμοκρασίαν, 
τήν χημικήν σύστασιν και τά φυσικά έν 
γένει χαρακτηριστικά σταθερά και οία α-
παιτεί ταϋτα σήμερον ή υγιεινή. 

Έάν δέ ουδεμία τοιαύτη λύσις τοϋ προ-
βλήματος τής προμηθείας ύδατος είνε δυ-
νατή, ή όταν άποδειχθή τό αδύνατον τό 
διοχετεύσεως τών ύδάτων ένεκεν ελλεί-
ψεως οικονομικών πόρων, τότε και μόνον 
δυνάμεθα νά στραφώμεν είς άναζήτησιν 
υπογείων ύδάτων, κατά τό μάλλον ή ήτ-
τον υπόπτων, ή και άλλων έπί τής επι-
φανείας ευρισκομένων. 

Έν τοιαύτη όμως περιπτώσει δέον νά 
λάβωμεν όλας έκείνας τάς προφυλάξεις, 
τάς οποίας ή επιστήμη και αί πρακτικαί 
γνώσεις μας διδάσκουσιν, ούχί ΐνα άπο-
δώσωμεν είς τά ύδατα ταϋτα τά ύγιεινά 
χαρακτηριστικά, τών οποίων στερούνται, 

όπερ απολύτως άδύνατον διακηρύττω, 
άλλ' ίνα μετριάσωμεν τά μειονεκτήματα 
τούτων και τά καταστήσωμεν όσον οϊον 
τε όλιγώτερον επικίνδυνα. 

'Απομένει ούτως ή προτίμησις τής διοχετεύ-
σεως τών πηγών τής Στυμφαλίας ή τών ύδά-
των τής Βοΐωτίας. 

Τά τελευταία όμως ταϋτα ύδατα έχρησιμοποι-
οϋντο καί χρησιμοποιούνται πάντοτε διά τήν 
άρδευσιν εύφορων γαιών, δι' ο καί παρεχωρή-
θησαν ταϋτα ύπό τοϋ Κράτους είς τήν έταιρίαν 
τής Κωπαίδος διά τοϋ τρίτου άρθρου τής σχε-
τικής συμβάσεως, ούτινος ή έκτη παράγραφος· 

ρητώς λέγει, ότι τό Κράτος παραχωρεί είς τήν 
έταιρίαν: 

Τήν χρήσιν τών ύδάτων τών ποταμών 
και τών χειμάρων, όσοι είσβάλλουσιν 
είς τήν άποξηρανθησομένην πεδιάδα. 
'Αλλ όλαι αί ιδιόκτητοι ή κατεχόμενοι 
γαΐαι , όσαι ποτίζονται έκ τών ύδάτων 
τών ποταμών καί χειμάρρων, τών εισβαλ-
λόντων είς τήν Κωπαΐδα,διατηρουσιν άπα-

ραμείωτον τό δικαίωμα τής αρδεύσεως 
άλλά νέο δικαιώματα ή έπεκτασις κεκτη-
μένων δικαιωμάτων δέν θελουσιν είς τό 
έξης παραχωρηθή. 

'Εκτός δέ τούτου τά βοιωτικά ύδατα δέν είνε 
σταθεράς παροχής, καθ' όσον γνωρίζομεν πρόσ-
φατον σχετικώς έποχήν, καθ' ήν τελείως άπεξη-

ρανθη ή λίμνη συνεπεία τής ξηρασίας τοϋ θέ-
ρους τοϋ έτους 1856 (νΙδε Manitaky : Obser-
vations et reflexions suggerees par lcdesseche-
ment accidentel du lac Copais arrive en 1856). 

Τοϋτο δέ καί μόνον τό φαινόμενον τής τε-
λείας άποξηράνσεως άρκεϊ, ί'να προτιμηθή ορι-
στικώς ή διοχέτευσις τών πηγών τής Στυμ-
φαλίας. 

3ον) 'Επιβάλλεται ούτω πρό πάσης άποφάσεως 
ή έκπόνησις πλήρους καί εύσυνειδήτου μελέ-
της πρός άκριβή καθορισμόν τών άπαιτουμέ-
νων διά τήν διοχέτευσιν τών ύδάτων τούτων 
κεφαλαίων. Διά τής μελέτης ταύτης το ζήτημα 
τής ύδρεύσεως τών 'Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 
λύεται οριστικώς. 

Αί πρόσοδοι τωόντι δύνανται νά ύπολογισθώ-
σιν έκ τών προτέρων άκριβώς, οιοσδήποτε καί 
άν ήθελεν είναι ό τρόπος τής διατιμήσεως τοϋ 
ύδατος. Καί άν μέν αύται άνταποκρίνωνται είς 
τήν άναγκαιοϋσαν διά τήν διοχέτευσιν τών ύ-
δάτων δαπάνην, τό ζήτημα έλύθη· άν οχι, όπερ 
άς μοί έπιτραπή νά θεωρήσω ώς άδύνατον, καί 
πάλιν τό ζήτημα έλύθη, διότι θά παύση πλέον, 
έπί τοϋ παρόντος τούλάχιστον, πάσα μεταξύ 
Στυμφαλίας και ήμών σχέσις καί θά έπιδιώξω-
μεν άλλαχοϋ τήν λύσιν, έστω καί άν είνε αύτη 
κολοβή. 

4ον) Συγχρόνως μέ τήν ώς άνω μελέτην δέον 
νά ληφθώσι πάντα τ' άναγκαΐα προσωρινά μέ-
τρα, ίνα μή ή πόλις άποθάνη έκ δίψης σήμε-
ρον καί μέχρις ού διοχετευθώσιν είς τήν πόλιν 
τά ύδατα τής Στυμφαλίας. Μεταξύ τών έργων 
τούτων τό κυριώτερον είνε ό καθαρισμός τοϋ 
'Αδριανείου ύδραγωγείου. Έπί τούτου όχι μό-
νον πάντες συμφωνοϋμεν, άλλά καί έκεϊνοι έτι, 

143 

οϊτινες άποκλείουσι τήν μακρόθεν διοχέτευσιν 
ύδάτων, ζητοϋντες άλλως τήν έπίλυσιν τοϋ 
ζητήματος, άνομολογοϋσιν, ότι μεγάλας στη-
ρίζουσιν έλπίδας είς τήν παροχήν τοϋ Άδρια-
νείου, ούτινος ό καθαρισμός έσται έν έκ τών 
πρώτων καί κυρίων μελημάτων αύτών. Έξ ού 
και καταφαίνεται, ότι ούδαμώς παραβλάπτον-
ται τά συμφέροντα τής πόλεως έκ τής άναβολής 
τής ζητουμένης σήμερον λύσεως, έστω και έπί 
έν έτος, πρός έκπόνησιν τής περί ής ώς άνω εί-
ρηται μελετης. Τό κυριώτερον τών έργων τωόν-
τι, ούτινος θά έπιληφθή άμέσως πάσα έταιρία, 
ήτις θ' άνελάμβανε σήμερον τήν ύδρευσιν τής 
πόλεως, έσται ό καθαρισμός τού 'Αδριάνειου· 
άλλ' αύτό τοϋτο έπιβάλλεται καί είς τήν πολι-
τείαν νά πράξη, ϊνα μή ή πόλις στερηθή προ-
σεχώς και τής τελευταίας σταγόνος ύδατος. 

Π. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Η ΎΔΡΕΥΣΙΣ 

Τ Η Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ 

ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Τ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 

ΤΑ ΥΠΟ 

Τ Ο Ν Σ Χ Ι Σ Τ Ο Λ Ι Θ O N Τ Ο Υ Λ Ϊ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Ϊ 
ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΥΔΑΤΑ 

Αί ύπό τής Τραπέζης 'Αθηνών ύποβληθεϊσαι 
έσχάτως πρός τήν Κυβέρνησιν προτάσεις πρός 
ύδρευσιν τών πόλεων 'Αθηνών, Πειραιώς καί 
τών δύο Φαλήρων, βασίζονται έπί τής προμη-
θείας ύδατος έκ τής ύδροφόρου λεκάνης, τής 
ευρισκομένης κάτωθι τών στρωμάτων τοϋ 
σχίστου τοϋ Λυκαβηττού. Τά ύδατα ταϋτα, λέ-
γει ή Τράπεζα, ευρισκόμενα είς βάθος 300 — 
500 μέτρων καί χωριζόμενα άπό τήν έπιφάνειαν 
διά στρώματος άδιαπεράστου, ούδεμίαν έχουσι 
σχέσιν πρός τά ήδη χρησιμοποιούμενα ύδατα 
τοϋ λεκανοπεδίου τών 'Αθηνών, ώστε ούδείς 
φόβος ύπάρχει, ότι, λαμβάνοντες ταϋτα,θέλομεν 
άποστραγγίση τό λεκανοπέδιον. 

Δέν έπιχειροϋμεν, έξακολουθεϊ λέγουσα ή 
Τράπεζα, ν' άναπτύξωμεν τούς τεχνικούς καί 
φυσιολογικούς όρους, έφ' ών έστηρίξαμεν τήν 
μελέτην ήμών καί έπείσθημεν περί τής έπιτυ-

χίας τοϋ έργου· άπλώς μόνον φέρομεν ώς πα-
ράδειγμα τά τής Θεσσαλονίκης ύδατα, άτινα, 
παρ' όλον τόν πόλεμον, όν διάσημοι Εύρωπαϊοι 
μηχανικοί διεξήγαγον κατά τοϋ συστήματος 
τής έξευρέσεως αύτών, έπέτυχον πληρέστατα 
καί έδωκαν άριστα άποτελέσματα. 

Τό έπί ούδενος έπιστημονικοϋ γεγονότος στη-
ριζόμενον προοίμιον τοϋτο τών προτάσεων τής 
Τραπέζης 'Αθηνών έδωκεν, άδίκως ίσως·, άφορ-
μήν εις πολλούς, καί έξ έκείνων έτι, οϊτινες 
δέν κρίνουσι τά πράγματα έκ προκαταλήψεως 
καί έπιπολαίως, άλλ' έπισταμένως έξετάζουσι 
πάσαν ίδέαν, οίασδήποτε προελεύσεως καί άν 
είνε αύτη, νά έκλάβωσι τά ύπό τής Τραπέζης 
'Αθηνών προτεινόμενα ώς άλλα σκοποϋντα ή 
τήν πραγματικήν τών πόλεων ύδρευσιν, οΐαν 
ύπόσχεται ή Τράπεζα. 

Καθ' όσον, όχι μόνον τήν γεωλογικήν σχέσιν 
τοϋ έδάφους τής θεσσαλονίκης πρός τήν τοϋ 
λεκανοπεδίου τών Άθηνών δέν άναφέρει ή εί-
σαγωγική τών προτάσεων έκθεσις, άλλά καί τά 
ύπό τόν σχίστην τοϋ Λυκαβηττού υποτιθέμε-
να μέχρι τούδε ύδατα οί έξ Εύρώπης κληθέν-
τες ύπό τής Τραπέζης μηχανικοί μετέτρεψαν 
είς εύρισκόμενα έκεϊ τοιαύτα. Διά τής μαγι-
κής δέ ταύτης μετατροπής τών ύποτιθεμένων 
εις ύπάρχοντα ύδατα έκινδύνευσεν ή Τράπεζα 
νά δικαιολογήση τάς άβασίμους άλλως ύποθέ-
σεις τών πολλών. 

'Ημείς, μή δυνάμενοι νά λάβωμεν ύπ' όψει 
τάς συνθήκας τής δήθεν έπιτυχοϋς ύδρεύσεως 
τής Θεσσαλονίκης, ήναγκάσθημεν νά ζητήσω-
μεν άπ' εύθείας τήν πιθανήν τροφοδότησιν τής 
ύδροφόρου λεκάνης, τήν οποίαν ή Τράπεζα 'Α-
θηνών ύποδεικνύει ώς ύπάρχουσαν κάτωθεν 
τών στρωμάτων τοϋ σχίστου τοϋ Λυκαβηττού. 
Δυστυχώς όμως έν τή άναζητήσει ταύτη κατε-
λήξαμεν εις συμπεράσματα, άτινα δέν είνε νο-
μίζομεν εύνοϊκά διά τάς περί ών πρόκειται προ-
τάσεις. 

Ό όρεινός τωόντι όγκος, όστις διά τών έπ' 
αύτοϋ πιπτουσών βροχών τροφοδοτεί ύπογείως 
τό λεκανοπέδιον τών 'Αθηνών είνε κυρίως ή 
Πάρνης καί αί παραφυάδες αύτής. 

Τά πετρώματα δέ τής όροσειράς ταύτης καθω-
ρίσθησαν άκριβώς ύπό τών γεωλόγων ώς άνή-
κοντα είς τήν κρητιδικήν έποχήν, τής όποίας 
τρεις κυρίως διαπλάσεις έπικρατοϋσιν έν 'Ατ-
τική. 

1ον). Ή τοϋ κατωτέρου κρητιδικοϋ τιτανολί-
θου, όστις άναφαίνεται ύπό μορφήν νησιδίων 
παρά τούς άνατολικούς καί βορειοδυτικούς 
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πρόποδας τοΰ Υμηττού άπό τής 'Αγίας Τριάδος 
παρά τό Λιόπεσι μέχρι τοΰ Σταυρού καί έκεΐ-
θεν προς τήν Καισαριανήν καί Κοπάνας. 

Ό αύτός τιτανόλιθος άναφαίνεται καί έπί τής 
Λαυρεωτικής ύπό μορφήν καί πάλιν νησίδων 
μεγαλειτέρας έκτάσεως καί έπί ευθείας γραμ-
μής άρχομένης άπό τοΰ Δασκαλειοΰ καί διά τών 
Βιβλίων, Μπαρμπαλιάκη καί 'Αγίας Φωτεινής 
καταληγούσης είς τό Γαϊδουρονήσι. ούτινος η 
όλη σχεδόν μάζα άποτελεϊται έκ τοΰ πετρώμα-
τος τούτου. 

2ον). Οί άμέσως έπί τοΰ κατωτέρου κρητιδι-
κοΰ τιτανολίθου έπικαθήμενοι σχίσται καί μάρ-
γαι, ούς ό Lepsius ώνόμασε σχίστας τών 'Α-
θηνών, καθ' όσον χρησιμεύουσιν ούτοι ώς 
ύποδομή τής πόλεως τών 'Αθηνών καί τών περί 
ταύτην βραχωδών λόφων τοΰ άστεροσκοπείου, 
τής Πνυκός, τής άκροπόλεως,τοΰ μνημείου τοΰ 
Φιλοπάππου, τού Λυκαβηττού καί όλης τής σει-
ράς τών Τουρκοβουνίων. 

Ό αυτός σχιστόλιθος άναφαίνεται έπί τής 
έπιφανείας παρά τάς ύπωρείας τού Αιγάλεω,τοΰ 
Κορυδαλλού, τοΰ 'Ικάρου, καί έπεκτείνεται πρός 
τάς ύπωρείας τής κυρίως Πάρνηθος παρά τά 
Άνω Λιόσια. "Οπισθεν δέ τής όροσειράς ταύ-
της ό σχιστόλιθος τών Αθηνών καταπίπτει Δ. 
ΒΔ. (Lepsius σελ. 54) ύπό τήν έπιφάνειαν τού 
θριασίου πεδίου (Lepsius σελ. 26). 

Είς τά μεσόγεια τής Αττικής τό αύτό πέτρω-
μα αναφαίνεται έπί μεγάλων έκτάσεων άποτε-
λούν τό πλείστον τής έπιφανείας τής Κερατέας 
καί Λαυρεωτικής. 

3ον). 'Επί τοΰ σχίστου τούτου έπικάθηται τέ-
λος ό νεώτερος κρητιδικός τιτανόλιθος, τόν ό-
ποιον ό Lepsius ώνόμασε τιτανόλιθον τοϋ 
Λυκαβηττού, διότι είς τό πέτρωμα τούτο άνή-
κουσιν αί βραχώδεις κορυφαί τοΰ Λυκαβηττού 
καί τών Τουρκοβουνίων, ώς καί οί περί τήν 
πόλιν βράχοι τοΰ άστεροσκοπείου, τής Πνυκός, 
τής άκροπόλεως, τού Άρδηττού κ.λ.π. 

'Εξ αύτού δέ τού πετρώματος άποτελοΰνται 
καί οί τιτανόλιθοι τοΰ Αιγάλεω καί τής Πάρνη-
θος, παρουσιάζοντες τούς αύτούς πετρογραφι-
κούς χαρακτήρας μέ τούς τιτανολίθους τοΰ Λυ-
καβηττού (Lepsius σελ. 25). 

'Ενώ δέ είς τούς περί τήν πόλιν λόφους, λέγει 
ό Lepsius (σελ. 26),οί τιτανόλιθοι ούτοι ύπέστη-
σαν έξωτερικάς διαβρώσεις καί δέν παρου-
σιάζουσι μέγα πάχος, είς τήν όροσειράν τού 
Αίγάλεω καί τού Κορυδαλλού τήν χωρίζουσαν 
τό Άθηναϊκόν άπό τοΰ θριασίου πεδίου, φθάνει 
τούτο μέχρι 250 μέτρων, ώς καί : 

(und in den unteren schroffen abhangen des 
gewaltigen Parnes-Gebirgsstockes) καί όλίγον 
κατωτέρω: 

Nach Norden gehen die Kalke dises Ber-
gzuges direct t'iber in das Parnes-Gebirge, 
welehes widerum auf der Nordseite der Thri-
asischen Ebene mit dem Kithaeron Zusam-
menhaugt. 

4ον). Νεώτερα τών τιτανόλιθων τοΰ Λυκαβητ-
τού κρητιδικά πετρώματα άπηντήσαμεν, έξακο-
λουθεϊ ό Lepsius, έπί τών υψηλών πετρωμάτων 
τής Πάρνηθος, ήν άνήλθομεν διά Τατοίου. 

Ταύτα άποτελοΰνται άπό άργιλλώδεις μάργας 
καί σχίστας καί δίδουσι γένεσιν είς πολυάριθ-
μους πηγάς. 

Τών πετρωμάτων δέ τούτων έπικάθηται νεώ-
τερος τιτανόλιθος άρκούντως παχύς, τής κρητι-
δικής καί ούτος διαπλάσεως (Lepsius σελ. 27). 

Τά έπί τής όροσειράς λοιπόν τής Πάρνηθος 
πίπτοντα ύδατα είδύουσι διά τών ρωγμών τών 
νεωτέρων τούτων κρητιδικών τιτανόλιθων καί 
κατέρχονται μέχρι τοΰ σχίστου τοΰ Λυκαβηττού, 
όατις κείται ύπό τούς τιτανολίθους τούτους. 

Άλλ ' ό σχίστης τοΰ Λυκαβηττού, ώς λέγει 
καί ή Τράπεζα, είνε έδαφος άδιαπέραστον. Τά 
ύέτια ύδατα δέν δύνανται συνεπώς νά είσχω-
ρήσωσιν έν αύτώ, άλλά ρέουσι μεταξύ τούτου 
καί τών ύπερκειμένων τιτανόλιθων, άποτελούν-
τα τό ύδροφόρον στρώμα τού λεκανοπεδίου, 
όπερ τροφοδοτεί έν μέρει τό Αδριάνειον ύδρα-
γωγεΐον καί πλείστα τής πεδιάδος φρέατα. 

Συμπεραίνομεν έκ τούτου, ότι τά ύπό τής 
Πάρνηθος συλλεγόμενα ύέτια ύδατα δέν δύναν-
ται νά είσχωρήσωσιν έν τώ σχιστολίθω τού Λυ-
καβηττού,ίνα τροφοδοτήσωσι τήν κάτωθι τούτου 
εύρισκομένην ύδροφόρον λεκάνην τής Τραπέ-
ζης Αθηνών, καί πρέπει άλλαχού νά ζητηθή 
ή τροφοδότησις τής λεκάνης ταύτης· ίσως έν 
τή Πεντέλη ή τώ Ύμηττώ. 

Τα άποτελούντα τόν πυρήνα τώ δύο τούτων 
όρέων πετρώματα είνε κυρίως τά κατώτερα 
μάρμαρα (Untere Marmor). Είνε δέ ταύτα 
άρχαιότερα τού σχίστου τοΰ Λυκαβηττού καίεύ-
ρίσκονται γεωλογικώς κάτωθι τούτου. "Ωστε τά 
έπ' αύτών πίπτοντα καί διά τών ρωγμών τού-
των είσδύοντα έν αύτοίς ύδατα είσχωρούσι πι-
θανώς ύπό τόν σχίστην τού Λυκαβηττού, εις 
βάθος όμως ούχί πλέον τών 300 μέχρι 500 
μέτρων, όπου ή Τράπεζα ευρε τήν ύδροφόρον 
λεκάνην,άλλη 800 περίπου τοιούτων. Καθ'όσον, 
ίνα φθάσωμεν είς τήν λεκάνην ταύτην, πρέπει 
νά διατρήσωμεν: 
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1ον) Τό σχιστόλιθον τού Λυκαβηττού πάχους1 ibutions d'eau σελ. 12), δυνάμεθα γενικώς 
"200 περίπου μέτρων. καί έπί τή βάσει τών άλλαχοΰ έν παρομοίαις 

2ον) Τόν κατώτερον κρητιδικόν τιτανόλιθον 
πάχους 100 περίπου μέτρων. 

3ον) τό άνώτερον μάρμαρον πάχους 250 περί-
που μέτρων. 

4ον) τόν σχίστην τής Καισαριανής πάχους 
250 περίπου μέτρων· 

ήτοι έν όλω διάτρησις βάθους 800 περίπου 
μέτρων. 

Έάν δ' ή Τράπεζα άποφασίση ν' άναζητήση 
είς τούτο τό βάθος τό ύδωρ, τότε θά δακιμά-
σωμεν νά ύπολογίσωμεν καί τήν πιθανήν ποσό-
τητα τούτου, ήτις έκ τών προτέρων δύναται νά 
καθορισθή ώς έλαχίστη. 

Ά ς ύποθέσωμεν έν τούτοις, ότι αί γνώσεις 
ήμών έπί τής γεωλογικής συστάσεως τοΰ λε-
κανοπεδίου τών Αθηνών, τάς όποίας άλλως 
άνομολογοΰμεν ώς λίαν προσφάτους καί περιω-
ρισμένας, δέν άρκοΰσι νά μάς έπιδείξωσι τάς 
ύπογείους πηγάς, αίτινες τροφοδοτοΰσι τήν 
κάτωθι τών στρωμάτων τοΰ σχίστου τοΰ Λυ-
καβηττού ύδροφόρον λεκάνην. Ή Τράπεζα τών 
Αθηνών είνε πεπεισμένη περί τής ύπάρξεως 
τών ύδάτων τούτων καί προτείνει ταύτα πρός 
ύδρευσιν τών Αθηνών, τού Πειραιώς καί τών 
δύο Φαλήρων, ήμεϊς δέ, πειθόμενοι είς τάς δια-
βεβαιώσεις της, ύποθέτομεν πρός στιγμήν, ότι 
έχει έτοιμα τά ύδατα ταύτα πρός διανομήν είς 
τούς διψώντας κατοίκους τών άνω πόλεων. 

Πρός τούτο άπαιτεϊται τά ύδατα : 
Α°") Νά είνε είς ποσότητα τοιαύτην, ώστε 

νά έπαρκώσιν είς τήν όριστικήν τής πόλεως 
ύδρευσιν, ύπολογιζομένης τής ήμερησίας κατα-
λώσεως είς τριακοσίας λίτρας άνά κάτοικον. 
Καί Βον).'Νά είνε ταύτα πόσιμα. 

Αον) Ποσότης τών έκ τών αρτεσιανών 
ύδάτων. 

Καί όσον μέν άφορα είς τήν ποσότητα τών ύδά-

περιστάσεσιν έπιτευχθέντων άποτελεσμάτων 
νά παρατηρήσωμεν : 

1) "Οτι τά ύπόγεια ύδατα, περί ών άσχολού-
μεθα ένταύθα, ύποτίθενται, ότι συλλέγονται διά 
τών ρωγμών τών τιτανολιθικών πετρωμάτων, 
καί αί τοιαύτης προελεύσεως ύπόγειοι λεκάναι 
ούδέποτε είνε συνεχείς· τούτο σαφώς έκφράζει 
ό διάσημος γεωλόγος Daubree 1 λέγων : «Πολ-
λά πετρώματα διαπερώνται ύπό τού ύδατος ούχί 
ένεκα τής πορώδους αύτών φύσεως, άλλ' έκ τών 
διακλάσεων καί λοιπών ρωγμών, τών ύπαρ-
χουσών έν αύτοϊς Ούτω πολλά τιτανολιθικά 
πετρώματα, καίτοι άδιαπέραστα ύπό τού ύδα-
τος αύτά καθ' έαυτά. άπορροφώσι μετά μεγά-
λης εύκολίας τά έπ' αύτών πίπτοντα ύέτια ύ-
δατα καί' δίδουσι γένεσιν είς ύπογείους λεκά-
νας. Ένώ όμως αί λεκάναι αύται είνε συνεχείς 
όταν τά πετρώματα,έν οίς περισυλλέγονται, είνε 
άμμώδη, κροκαλοπαγή κλπ., τούναντίον, όταν 
είνε ταύτα τιτανολιθικά, τά ύπόγεια ύδατα δέν 
είνε συνεχή, άλλά περισυλλέγονται έντός ρωγ-
μών καί κοιλοτήτων κατά τό μάλλον ή ήττον 
μεμακρυσμένων άλλήλων.» 

Αύτό τούτο έπιβεβαιοΐ καί ό Belgrand 
Κατά τήν διάτρησιν τών ύπονόμων πρός πε-

ρισυλλογήν τών ύδάτων τοις κοιλάδος τής 
Vanne, λέγει ούτος, παρετηρήσαμεν πολλάκις 
ότι μεγάλαι ρωγμαί κρητιδικών πετρωμάτων, 
ήσαν έντελώς άμοιροι ύδατος, ένώ παραπλεύ-
ρως τούτων ύπήρχον άλλαι παρέχουσαι άφθο-
νους πηγάς (de la grosseur de la jambe λέγει 
ό Belgrand). Ούδεμία συνεπώς ύπάρχει συνέ-
χεια τών ύπογείων τούτων στρωμάτων ύδατος, 
οί δέ ύπολογίζοντες έπί τής άφθονίας αύτών, 
ορμώμενοι είς τούτο καί έκ παρακειμένων έτι 
γνωστών ύδάτων, έκτίθενται πολλάκις είς σο-
βαράς άπογοητεύσεις. Τά άποτελέσματα δέ τής 
διατρήσεως φρεάτων είς τά τιτανολιθικά ταύτα 
στρώματα είνε πολλάκις άρνητικά, καί δύναταί 

των τούτων, "ούδέν θετικόν δυνάμεθα ένταϋθα τις να διέλθη είς άπόστασιν ολίγων μόνων μέ-
νά είπωμεν, έφ' όσον δέν γνωρίζομεν τάς πη- τρων απο της υδροφόρου ρωγμής, χωρίς ούδε 
γάς, αίτινες τροφοδοτοΰσι τήν ύδροφόρον λεκά- σταγόνα ΰδατος νά συναντήση. 
νην, έξ ής θά ληφθώσι τά ύδατα ταύτα. Γνωρί- Επί τριων άρτεσιανών φρεάτων, τά όποια 
ζοντες όμως, ότι «ή παροχή τοϋ έκ τών άρ- εγώ αύτός διέτρησα είς τά μεταξύ τού Mont-
τεσιανών φρεάτων ύδατος θεωρείται πάν- bard καί Chatillon-sur-Seine όλισθικά πετρώ-
τοτε ώς προβληματική, όχι μόνον ύπό ματα, εν μόνον τό τής Vilaine-en-Duesmois 
τήν έποψιν τής ποσότητος, άλλά καί 
τής ποιότητος αύτοϋ», (Cuillemain distri-

1. Lepsius Geologie von Attika, σελ. 14 χαί 23. 

έδωκεν ύδωρ τά δύο έτερα, έντός τών αύτών 

1 Les eaux souterraines I. σ. 16—18. 
2 La Seine σελ. 96. 

J 
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πετρωμάτων διατρηθέντα, έλαχίστας μόνον πο-
σότητας έδωκαν, αϊτινες δέν ήξιώθησαν κάν νά 
ίδωσι τό φώς». 

Αύτό τούτο συνέβη και έν Παρισίοις, δπου 
μετά την καταπληκτικών έπιτυχίαν τοΰ φρέα-
τος τοϋ Passy ήθέλησαν νά διατρήσωσι δύο 
έτερα φρέατα, τά τής Butte aux Cailles καί τής 
Chapelle. 'Αμφότερα άποτυχόντα έγκατελεί-
φθησαν, τό μέν πρώτον μετά διάτρησιν 532 
μέτρων βάθους, δι' ήν έδαπανήθησαν 200,000 
φραγ. και τό δεύτερον είς βάθος 677 μέτρων, 
κατόπιν δαπάνης 1,600,000 φράγκων. Daubree 
eaux Souterraines I. σελ. 211). 

2ον). Αί ύπόγειοι λεκάναι όσον κολοσσιαίοι 
και άν είνε αύται, δέν είνε άνεξάντλητοι- με-
ταξύ πολλών άναφέρω ένταϋθα έν μόνον παρά-
δειγμα, ούτινος έχω καί άτομικήν άντίληψιν. 
Τά ύδατα τής ύπογειου λίμνης τών κρητιδικών 
πετρωμάτων τής Βορείου Γαλλίας, τήν όποίαν 
οί έκμεταλλευόμενοι τούς γαιάνθρακας τής χώ-
ρας έκείνης άποκαλοϋσι χείμαρρον τοϋ Auzin, 
ήλαττώθησαν ούσιωδώς διά τών έξαντλήσεων 
τών μεταλλευτών, ώς εί ή τροφοδότησις τοϋ 
ύπογείου τούτου χειμάρρου δέν έξηκολούθει 
συνεχώς καί κανονικώς (Daubree 1. 91). 

Αύτό τοϋτο μαρτυρεί καί ή σύν τώ χρόνω 
έλάττωσις τής παροχής τών αρτεσιανών φρεά-
των. 

Ή παροχή τοϋ φρέατος τής Crenelle λ. χ. 
ήτο κατ' άρχάς 3,000 κυβικών μέτρων άνά 24 
ώρας. Έν έτει δέ 1883 είχε καταπέση αύτη είς 
346 κ. μ. μονον. 

Τό αύτό δέ συνέβη καί διό τό φρέαρ τοϋ 
Passy, άν καί βαθύτερον τοϋ τής Crenelle καί 
τούτου ή παροχή κατέπεσεν άπό 17,000 κ. μ. 
είς 6,500 μόνον άνά 24 ώρας. 

Άλλά καί ανεξάντλητοι άν ήσαν αί παρέ-
χουσαι τά ύπόγεια ύδατα λεκάνοι, ή παροχή 
ένός φρέατος είνε πάντοτε περιωρισμένη οια-
δήποτε καί άν είνε ή ποσότης ύδατος τής τρο-
φοδοτούσης τοϋτο ύπογείου λεκάνης. 

Έν τή ύπογείω αύτών ροή τα ύδατα άκο-
λουθοϋσι τωόντι νόμους, τούς οποίους καθώ-
ρισαν άκριβώς ο τε Darcy καί ό Dupuit καί τούς 
οποίους έπεβεβαίωσεν έντελώς ή πείρα τοϋ Bec-
hmann. 152). 

Τά άρσετιανά φρέατα τών Παρισίων λ. χ. έ-
δωκαν πάντοτε περιωρισμένην παροχήν, καίτοι 
τά τροφοδοτοϋντα τήν ύπόγειον λεκάνην, έξ ής 
άνέρχεται τό παρεχόμενον ύπ' αύτών ύδωρ, πε-
τρώματα έκτείνονται έπί τής έπιφανείας κυκλι-

κως σχεδόν έπί μήκους τριακοσίων χιλιάδων 
καί πλάτους μεταβαλλομένου άπό 15 μέχρι τεσ-
σαράκοντα χιλιάδων μέτρων εύρίσκονται δέ 
ταϋτα είς ύψους όγδοήκοντα περίπου μέτρων 
ύπέρ τήν έπιφάνειαν τών Παρισίων. (Debauve 
I. 533). 

Ένω έν τώ λεκανοπεδίω τών 'Αθηνών ό κα-
τώτερος κρητιδικός τιτανόλιθος, έν τώ όποίω 
ή τράπεζα άνεϋρε τά ύπό τόν σχιστόλιθον τοϋ 
Λυκαβηττού ύδατα, μόλις άναφαίνεται έπί τής 
έπιφανείος παρά τούς πρόποδας τοϋ Ύμηττοϋ 
καί έπί άσημάντου όλως έκτάσεως. 

3ον). Προκειμένου δέ νά μή άνέλθη τό ύδωρ 
άφ' έαυτοϋ είς τήν έπιφάνειαν άλλά νά ύψωθή 
μέχρις αύτής διά μηχανημάτων άπό Βάθους 160 
περίπου μέτρων, όμολογοϋμεν τήν άδυναμίαν, 
είς ήν εύρισκόμεθα νά έννοήσωμεν, τίνι τρόπω 
θά πολλαπλασιασθώσι τά φρέατα,ίνα παρέχωσιν 
190 όκάδας ύδατος, αΐτινες άναγκαιοϋσι διά 
τήν ύδρευσιν τών Αθηνών, τοϋ Πειραιώς καί 
τών δύο Φαλήρων, καί πώς θά έγκατασταθώσι 
τά άναγκαιοϋντα μηχανήματα διά τήν άνύψωσιν 
τοϋ ύδατος έκ τών διαφόρων τούτων φρεάτων. 

4ον). Τά έκ τής αύτής ύπογείου λεκάνης τρο-
φοδοτούμενα άρτεσιανά φρέατα, καί άν έτι εύ-
ρίσκωνται είς άπόστασιν χιλιομέτρων τινών άπ' 
άλλήλων, έπηρεάζονται άμοιβαίως ώς πρός τήν 
παροχήν αύτών. Τό τοιούτον όχι μόνον θεω-
ρητικώς είνε βέβαιον, άλλά καί διά τής δια-
τρήσεως τοϋ φρέατος τοϋ Passy έγένετο κατα-
φανές. 

Τό φρέαρ τοϋτο τροφοδοτείται τωόντι ύπό τής 
αύτής ύπογείου λεκάνης, ύφ' ής καί τό φρέαρ 
τής Grenelle, όταν δέ περί τήν μεσημβρίαν 
τής 24ης Σεπτεμβρίου 1859 ή έν Passy διάτρη-
σις έφθασε μέχρι τής ύδροφόρου λεκάνης, τό 
Φρέαρ τής Grenelle παρείχε 907 κυβικά μέτρα 
ύδατος άνά 24 ώρας. Τήν έπαύριον όμως" περί 
τό μεσονύκτιον ή παροχή τούτου κατήλθεν είς 
806 κ. μ. τήν 6ην πρωϊνήν ώραν τής 26ης είς 
778 καί τό μεσονύκτιον τής 27ης εις 720. 

Τήν 6ην έσπερινήν ώραν τής 3ης 'Οκτωβρίου 
κατέπεσεν έκ νέου είς 634 κ. μ. καί τήν 12ην 
'Οκτωβρίου ή παροχή δέν ήτο πλέον είμή 605 
κ. μ. (Relgrand eaux nouvelles σελ. 502). 

Άφοϋ δέ ένταϋθα τά ύπό τά σχιστολιθικά 
στρώματα τοϋ Λυκαβηττού ύδατα ύποτίθενται 
είς τήν στάθμην τής θαλάσσης ώς καί έν Λαυ-
ρείω, άναμφισβήτητον είνε, ότι ή περιέχουσα 
ταϋτα λεκάνη συγκοινωνεί μετά τής θαλάσσης· 
καί ίνα μή ένδιατρίβω είς θεωρίας άγνώστους 
ίσως είς τούς πολλούς, λέγω άπλώς, ότι δι' ον 
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λόγον τά γειτονικά φρέατα έπηρεάζονται άμοι- τος περιορίζεται μεταξύ 6 καί 14 βαθμών ίδω-
βαίως ώς πρός τήν παροχήν των, δι' αύτόν μεν ήδη άν τά υπό τόν σχίστην τοϋ Λυκαβηττοϋ 
τούτον, τό διατρηθησόμενον έν τώ Λυκαβηττώ υποτιθέμενα ύδατα δύνανται νά διανεμηθώσιν 
φρέαρ θαττον ή βράδιον θά παρέχη ήμΐν ύδωρ είς τούς κατοίκους τών Αθηνών, τοΰ Πειραιώς 
έν πρώτοις ύφάλμυρον, καί μετά πάροδον χρο- καί τών δύο Φαλήρων ύπό τήν ώς άνω θερμο-
νικοΰ τίνος διαστήματος έντελώς θαλάσσιον.Δέν κρασίαν. 
έννοοΰμεν δέ διατί οί έξ Εύρώπης κληθέντες Ή θερμοκρασία τόπου τινός μεταβάλλεται 
ύπό τής Τραπέζης μηχανικοί έξέλεξαν τήν το- ούσιωδώς έπί τής έπιφανείας κατά τάς διαφό-
ποθεσίαν τοΰ φρέατος παρά τόν Λυκαβηττόν. ρους έποχάς τοϋ έτους· κάτωθεν όμως ταύτης 
"Ισως διά νά μάς δώσωσι ταχύτερον τό περί ού καί εις βάθος 25 περίπου μέτρων ύπό τήν έπι-
άνωτέρω θαλάσσιον ύδωρ, πριν μάς άφήσωσι φάνειαν (τοϋτο έξηκριβώθη έν Παρισίοις) ή 
νά κακοσυνειθίσωμεν. θερμοκρασία μένει σχεδόν σταθερά καί ίση μέ 

Βον) Ποιότης τών έκ τών άρτεσιανών ύδάτων. τήν μέσην θερμοκρασίαν τοΰ τόπου, ήτις έν 
Ά ς έξετάσωμεν ήδη καί τό πόσιμον ή μή τοϋ Αθήναις είνε 17',28(Αίγινίτης «κλίμα'Αθτινών» 
ύδατος τούτου. Έν τή περί ύδρεύσεως τών Ά- σελ. 61). 
θηνών καί τοϋ Πειραιώς μελέτη μας, τή δημο- Έάν έκείθεν προχωρήσωμεν βαθύτερον,παρα-
σιευθείση διά τοϋ «"Αστεως», κατελήξαμεν είς τηροϋμεν, ότι ή θερμοκρασία αύξάνει άναλό-
τό συμπέρασμα, ότι μόνον τά βαθέως ύπό τήν γως τοϋ βάθους κατά ένα περίπου βαθμόν άνά 
έπιφάνειαν τής γής ρέοντα ή μή ύδατα, (είς ά 30 μέτρα βάθους. Τοϋτο βεβαιοϋσιν ού μόνον 
περιλαμβάνονται καί τά προκείμενα) άπηλλα- αί βαθέως ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής έκτελού-

Grenelle βάθους 548^ καί θερμ. 27®,76 
Passy » 586 » 28.00 
Moudorf » 671 » 34.00 
Rochefort » 816 » 42.00 
Louisuille » 636 » 28.06 
Minden » 696 » 33.00 
Ένίοτε δ' ή αύξησις τής θερμοκρασίας είνε 

γμένα έντελώς τών έπικινδύνων έκείνων μικρό- μεναι μεταλλευτικοί έργασίαι, άλλά καί τά ύ-
οργανισμών, εις ούς ή έπιστήμη άποδίδει σή- δατα όλων τών μέχρι τούδε γνωστών άρτεσια-
μερον τήν αίτίαν καί τήν άνάπτυξιν τών σοβα- νών φρεάτων, ώς τά τοΰ 
ρωτέρων έπιδημικών άσθενειών, ίδία δέ τοΰ 
τύφου καί τής χολέρας, μόνον λέγω τά ύδατα 
ταϋτα δύνανται άσφαλώς νά θεωρηθώσιν ώς 
πόσιμα, καί τούτο έφ' όσον δέν άποκλείονται 
ταύτα ύπό τής χημικής αύτών συστάσεως, προσ-
θέτομεν δέ ένταϋθα, καί τών λοιπών χαρακτη-
ριστικών, άτινα καθιστώσι τό ύδωρ πόσιμον, 
δροσερόν δηλαδή, διαυγές, άοσμον καί εύγευ- πολύ μεγαλειτέρα τοΰ ένός βαθμοϋ άνά 30 μέ-
στον. τρα βάθους, ώς τοϋτο παρετηρήθη είς τά με-

ταλλεία τοϋ Monte-Massi, όπου ή θερμοκρασία 
αύξάνει κατά ένα βαθμόν άνά 13 μέτρα, ώς καί 

Καί πρώτον άς έξετάσωμεν τό δροσερόν τοϋ εις τα αρτεσιανά. 
ύδατος. ΊΙ θερμοκρασία τοϋ ύδατος, λέγει Nauheim βάθους 80^ θερμοκρ. 40° 
ό μηχανικός Guillemain, είνε εν τών Brux , 1 2 7 » 27.75 
ούσιωδεστέρων προσόντων, ατινα επήρε- Buda-Pesth » 970 » 74.00 
άζουσιν έπαισθητώς τίιν δημοσίαν ύγείαν. όπερ δίδει αύξησιν θερμοκρασίας ένός βαθμοϋ 
Ά π ό τοϋ'Ιπποκράτους δέ,όστις έλεγεν «Ά- ανά 12,^61 βάθους1, 
ριστα δέ όκόσα έκ μετεώρων χωρίων £έει, καί ας λάβωμεν ένταϋθα τόν άπανταχοϋ παραδεδε-
λόφων γεηρών· αύτά τε γάρ τοϋ μέν χειμώνος γμένον μέσον όρον αύξήσεως τής θερμοκρασίας 
θερμά γίγνεται, τοϋ δέ θέρεος ψυχρά». μέχρι ενός βαθμού ανα τριάκοντα μετρα βάθους, 
τών διασημοτέρων τηςέποχής μας ιατρών, Η τράπεζα των Αθηνών βεβαΐοϊ, ότι τά προσ-
δλοι συμφωνοϋσιν, δτι τό χλιαοόν ύδωρ φερόμενα υπ’ αυτής ύδατα ευρίσκονται είς 
είνε δυσάοεστον καί άνθυγιεινόν. Δέν βάθος 300 μέχρι 500 μέτρων άς λάβωμεν τόν 
καταπραΰνει τοϋτο τίιν δίύαν, άναγκάζει | μέσον όρον, και ας υποθέσωμεν, ό,τι τά ύδατα 
ήμας νά λαμΚάνωμεν συχνά τό ποτήριον ταύτα θ’ανεύρη η Τράπεζας εις βαθος 400 μόνον 
άνά χείρας καί άτονίζει έντελώς τά όργανα μέτρων, ή 375 κάτωθεν τοϋ σημείου, όπόθεν 
τής «έψεως έν ώρα θέρους, ένεογοϋν πολ- αρχίζει ή ανά τριάκοντα μέτρα βάθους αύξησις 
λάκις ώς έμετικόν. __ 

Ή θερμοκρασία τοΰ ύγιεινώς εύγεύστου ϋδα- 1. Daubree. Les eaux souterraines. 
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της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμόν· έάν διαι-
ρέσωμεν τό 375 διά τοΰ 30, έχομεν έξαγόμενον 
12.5,ήτοι αΰξησιν θερμοκρασίας 12°.50 βαθμών, 
ήτις προστιθεμένη είς τούς 17". 28 βαθμούς της 
μέσης θερμοκρασίας τών 'Αθηνών, μας δίδει 
ώς τελικήν θερμοκρασίαν τού ύδατος, όπερ ή 
Τράπεζα προορίζει διά τήν ύδρευσιν τών κα-
τοίκων τών δύο πόλεων και τών δύο Φαλήρων, 
βαθμούς 29°,78. 

Τό ύδωρ τούτο, άπηλλαγμένον πάσης όργα-
νικής ούσίας έπιβλαβοΰς είς τήν ύγείαν, δύ-
ναται άσφαλώς νά χρησιμοποιηθη διά πολλάς 
οίκιακάς χρήσεις, ώς τό μαγείρευμα καί τήν 
λοιπήν ύπηρεσίαν τού μαγειρείου, τά λουτρά, 
τήν θέρμανσιν δι' ύγρών caloriferes κλπ. Βλέ-
ποντες δέ τάς εύκολίας, άς παρέχει τό ύδωρ 
τούτο, και τήν οίκονομίαν, ήτις προφανώς 
συνδυάζεται μετά τής θερμοκρασίας αύτού, δέν 
έννοοΰμεν διατί προσφέρεται άντί τής εύτελούς 
τιμής τών ένενήκοντα δραχμών κατά δράμιον. 

Έν συμπεράσματι μεθ' όλα τά ώς άνω προσ-
όντα των, νομίζομεν ότι, καλώς έχόντων τών 
πραγμάτων τά ύπό τής Τραπέζης Άθηνών προσ-
φερόμενα ύδατα δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς πόσιμα, διότι πόρρω άπέχουσι τοΰ νά είνε 
δροσερά. 

Τότε δέ μόνον τά ύδατα ταύτα δύνανται νά 
χρησιμοποιηθώσι διά τήν ύδρευσιν τών 'Αθη-
νών, τοΰ Πειραιώς καί τών δύο Φαλήρων, όταν 
ή Τράπεζα άναλάβη έκ τών προτέρων τήν ρη-
τήν ύποχρέουσιν νά διατηρήση διοργανούσα με-
θοδικώτερον τόν λεγεώνα έκεϊνον τών όσημέ-
ραι πολλαπλασιαζομένων ύδρονομέων, οϊτινες 
σήμερον μεταφέρουσιν έν ύδρίαις τό πόσιμον 
ύδωρ έξ 'Αμαρουσίου καί άλλαχόθεν είς τούς 
εύτυχεΐς τοΰ άστεως κατοίκους. 

Άλλά θά μοι είπη τις, ή Τράπεζα ών Αθη-
νών εύρε τό μέσον νά άποψύχη τό ύδωρ έλ-
λατούσα τήν θερμοκρασίαν αύτού κατά 15° τού-
λάχιστον βαθμούς. 

Μολονότι εύρισκόμεθα είς τόν αίώνα τών 
καταπληκτικών άνακαλύψεων, άς μοι έπιτραπή 
ν' άμφιβάλλω περί τούτου, και ν' άπαντήσω 
μετά τοΰ Guillemain, είς τοϋς φρονοΰντας τήν 
ύπό τοιαύτην κλίμακα ψΰξιν τού ύδατος κα-
τορθωτήν, ότι 

«Τήν θέρμανσιv τοΰ ύδατος έν ώρα χει-
μώνος δυνάμεθα πρακτικώς νά έπιτύχω-
μεν διά μικράς σχετικώς ποσότητος ύδα-
τος. Ή ψυξις δμως έν ώρα θέρους μεγά-
λης ποσότητος ύδατος ή έν ταΐς δεξαμεναϊς, 
εν αις περισυλλέγεται τοϋτο, ή έν τώ όι-

κτυω διανομής τής πόλεως, είνέ τι άπο-
λύτως άδύνατον. Τούτο έπιβεβαιοΐ και ό Bel-
grand 1 λέγων: «Αί μεταβολαί τής θερμοκρα-
σίας τού ύδατος έν τοις ύδραγωγείοις, ταϊς δε-
ξαμεναϊς τών πόλεων καί έν τοις έσωτερικοΐς 
τής πόλεως δικτύοις διανομής είνε έλάχισται. 
Τό ύδωρ διανέμεται είς τούς ύδρολήπτας κατά 
προσέγγισιν ένός ή δύο βαθμών μέ τήν αύτήν 
θερμοκρασίαν, ήν έχει και είς τάς πηγάς του. 
Εινε δέ πολυ δύσκολον νά θερμάνη τις τό 
ύδωρ έν ώρα χειμώνος, ϊνα διανείμη τοϋ-
το ακινδύνως κατά τήν έποχήν τών παγε-
τών, ή ν' άποψύξη τοϋτο ες ώρα θέρους, 
ϊνα τό καταστήση ευχάριστον πρός πόσιν». 

Ούτω λ. χ. τά έν Παρισιοις διανεμόμενα ύδα-
τα τών ποταμών ψύχονται κατά τ ι έν ώρα θέ-
ρους και θερμαίνονται πως έν ώρα χειμώνος 
έντός τών σωλήνων τού δικτύου διανομής· ού-
δέποτε όμως παρετηρήθη διαφορά θερμοκρα-
σίας μείζων τών 3°,6. Τά ύδατα τής Dhuis,άφού 
διατρέξωσιν όλόκληρον τό ύδραγωγεϊον μήκους 
130 χιλιομέτρων, διανέμονται μέ διαφοράν θερ-
μοκρασίας 2° έν ώρα θέρους καί ένός μόνον 
βαθμού έν ώρα χειμώνος. (Belgrand la Seine 
σελ. 172 και 478). 

Έν Moulhouse μέ έξωτερικήν θερμοκρασίαν 
30° τά ύδατα λαμβάνονται έκ τού φρέατος μέ 
θερμοκρασίαν 11" και διανέμονται εις τούς κα-
τοίκους μέ 11°,5 τοιαύτην· όταν δέ ή έξωτερι-
κή θερμοκρασία κατέρχηται είς 16° ύπό τό μη-
δέν, τά ύδατα λαμβάνονται καί πάλιν έκ τού 
φρέατος μέ θερμοκρασίαν 11° καί διανέμονται 
είς τούς κατοίκους μέ 11°,5. 

"Ιδωμεν ήδη άν ύπάρχη πιθανότης, ότι τά 
ύπό τόν Λυκαβηττόν ύδατα τά προσφερόμενα 
ύπό τής Τραπέζης Αθηνών θά είνε εύγευστα. 
Συγκεκριμένως, δυνάμεθα περί τούτου νά κρί-
νωμεν έκ τών ύδάτων τής Λαυρεωτικής καί 
τοΰ Φαλήρου,άτινα παρά πάντων άνομολογοΰντ 
ται ώς ύφάλμυρα· γενικώς δέ καί έκ τών άλ-
λαχοΰ έξ άρτεσιανών φρεάτων προερχομένων 
τοιούτων. 

Τά έξ άρτεσιανών φρεάτων προερχόμενα ύ-
δατα σπανίως τωόντι χρησιμοποιούνται πρός 
πόσιν και τότε μόνον, όταν καθίσταται άπολύ-
τως άδύνατος ή άλλαχόθεν προμήθεια πη-
γαίων ύδάτων παράδειγμα έχομεν τόν Θεσσα-
λικόν Βόλον, όστις κέκτηται ύπόγειον άρτεσια-
νόν στρώμα πλουσιώτατον, καί όμως πάντες οί 
κάτοικοι άνομολογούσιν, ότι τό έξ αύτού προ-

1 Seine 480 
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ερχόμενον ύδωρ δέν είνε πόσιμον, δι' δ καί 
έξακολουθούσιν οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης 
νά ύδρεύωνται διά τής μεθόδου τής στάμνας, 
μέχρις ου διοχετεύσωσι πηγαία έκ τού Πηλείου 
ύδατα. 

Τό έκ βαθέων ύπογείων στρωμάτων προερ-
χόμενον ύδωρ δέν άερίζεται έκ τής ύψηλής δ' 
αύτού πιέσεως καί θερμοκρασίας περιέχει έν 
διαλύσει πολλάς άλατούχας ούσίας καί λοιπά 
μεταλλικά άέρια, ίδία δ' άνθρακικόν όξύ (Μοη· 
dorf, Minden, Nauclieim Briix κλπ.) ' άτινα 
δέν έπιτρέπουσι νά χρησιμοποιηθη τούτο πρός 
πόσιν, δι' ό καί τό ύδωρ τών άρτεσιανών φρεά-
των τών Παρισίων (ατινα δέν διετρήθησαν 
τελευταίως ώς έγράφη που, άλλ' ύπάρχουσιν 
άπό τής 26 Φεβρουαρίου 1841 ώρα 2 μ. μ.) 
άπερρίφθη πάντοτε όχι μόνον ώς πόσιμον, άλλά 
καί ώς δυνάμενον νά χρησιμοποιηθη δι' οιαν-
δήποτε άλλην οίκιακήν χρήσιν, καταναλίσκεται 
δ' άπλώς διά τάς ύπηρεσίας τών όδών καί ύ-
πονόμων (voirie). 

Ταύτα,νομίζομεν,άρκούσιν, ίνα πείσωσι τούς 
άρμοδίους, ότι : 

« Τά αρτεσιανά φρέατα δέν δύνανται νά 
«θεωρηθώσιν ώς παρέχοντα ύδωρ άσφα-
»λώς πόσιμον». (Debauve 1. c. σελ. 551). 

ΟΜΙΛΙΑ 
Ν Ι Κ Ο Λ . Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ι Δ Ο Υ 

Ε Π Ι ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Κατά την συνεδρίαν τής 10ης 'Απριλίου 1899 
τοΰ Έλλ . Πολυτεχνικοΰ Συλλόγου 

Λαμβάνων τόν λόγον έπί τού ζητήματος τής 
ύδρεύσεως τής πόλεως Αθηνών δέν είμαι είς 
θέσιν νά προσθέσω τι νεώτερον τών όσων έν-
τεϋθεν ήκούσατε παρ' άλλων άξιοτίμων συνα-
δέλφων, οϊτινες τόσον έπισταμένως, όσον καί 
έμβριθώς, έπραγματεύθησαν τό ύπό συζήτησιν 
θέμα. 

Έπεθύμουν άπλώς νά έπιστήσω τήν προσο-
χήν ύμών έπί τής σημασίας, ήν έχει διά μίαν 
πόλιν ό τρόπος τής διανομής τοΰ ύδατος, καί 
έπί τής έπιρροής, ήν ό τρόπος τής διανομής 
έξασκεΐ έπί τής καταναλώσεως τοΰ ύδατος, νά 
πράξω δέ τούτο, άφού προηγουμένως έκθέσω 
ύμΐν έν συμπεράσματι καί τάς έντυπώσεις, άς 

1 Daubree eaux souterraines. 

έλαβον έκ τών μέχρι τούδε έκτεθέντων έπί τοΰ 
ζητήματος τής ύδρεύσεως. 

Πάντες σχεδόν, φρονώ, ότι έσμέν κατά τούτο 
σύμφωνοι, ότι έπί τού παρόντος μέν ύφίσταται 
έπείγουσα άνάγκη αύξήσεως τής ύπό τού Ά-
δριανείου ύδραγωγείου παρεχομένης ποσότητος 
ύδατος, διά δέ τό άπώτερον μέλλον πρέπει 
νά καταβληθή πάσα προσπάθεια, όπως προικι-
σθή ή πόλις τών Αθηνών διά μείζονος ποσό-
τητος καί δή διά ποσότητος, ήτις ν' άν-
ταποκρίνηται ού μόνον είς τήν έν προσεχεΐ 
μέλλοντι προσδοκωμένην αύξησιν τοϋ πληθυ-
σμού τής πόλεως, άλλά καί είς τάς πολλαπλάς 
άνάγκας,αϊτινες παρουσιάζονται εις πόλεις προ-
οδευούσας καί άναπτυσσομένας καί είς πόλεις 
άξιούσας νά συγκαταλέγωνται μεταξύ τών πε-
πολιτισμένων τοιούτων. Πάντες λοιπόν έχομεν 
τήν έπιθυμίαν νά ίδωμεν ύδρευομένην τήν πό-
λιν μας τό ταχύτερον δι' άφθονου ύδατος, καί 
τείνομεν είς τήν όριστικήν λύσιν άγόμενοι πρός 
ταύτην ύπό τής μαστιζούσης ήμάς λειψυδρίας, 
έπιθυμοΰμεν έν ένί λόγω νά ίδωμεν μετά τών 
προσωρινών μέτρων συντελουμένην ταυτοχρό-
νως καί τήν όριστικήν λύσιν. Άλλ ' άπό τοιαύ-
της όριστικής λύσεως σήμερον δυστυχώς πολύ 
άπέχομεν, όχι τόσον,κατά τήν γνώμην μου,ένε-
κεν οίκονομικών λόγων, όσον ένεκεν τής σημε-
ρινής ήμών άδυναμίας, όπως άποφανθώμεν καί 
πόθεν θά ύδρευθώμεν. Είς τίνα τωόντι ύδατα, 
θά έδίδομεν σήμερον τήν προτίμησιν ; Είς τά 
ύδατα τής Στυμφαλίας ή είς έκείνα τής Βοιω-
τίας ; Είς τάς μικράς πηγάς τών περιχώρων 
τών Αθηνών; Εις φράγματα, είς άρτεσιανά ή 
τέλος είς τά ύδατα έκείνα, τών οποίων ούδέ τήν 
προέλευσιν γνωρίζομεν ; Έκ τούτων έν καί 
μόνον συμπέρασμα έξάγομεν άναμφισβήτητον, 
ότι σήμερον δέν έχομεν μελέτην, ϊνα έπ' αυτής 
στηρίξωμεν άπόφασιν περi τοϋ πρακτέου, αί δέ 
έπί τοϋ προκειμένου διεξαγόμενοι συζητήσεις 
είς τοϋτο καί μόνον δύνανται νά καταλήξωσιν: 

óτι έχομεν απόλυτον καί κατεπείγουσα ν 
ανάγκην, πραγματικής καί οριστικής με-
λέτης περί τής υδρεύσεως τής πόλεως. 

Κατά τήν διεξαχθεΐσαν συζήτησιν παρετή-
ρησα ότι έπεκράτησε διαφωνία τις ώς πρός τόν 
καθορισμόν τοΰ άπαιτουμένου ποσού ύδατος 
κατ' άτομον καί καθ' ήμέραν, ύποστηριζόντων 
τών μέν, ότι, συνωδά ταΐς συνθήκαις τής τελείας 
ύδρεύσεως μιάς πόλεως, άπαιτεϊται ποσόν 200 
—300 λιτρών κατ' άτομον καί καθ' ήμέραν, δια. 
τεινομένων τών δέ, ότι καί 100 λίτραι είσίν 
επαρκείς. 



Άλλ ' όταν πρόκειται περί της είς 'Αθήνας 
διοχετεύσεως τών ύδάτων τής Στυμφαλίας ή 
τής Βοιωτίας·, δέν δύναται νά ύπάρξη διαφωνία 
έπι τού άντικειμένου τούτου, διότι αί πηγαί 
αύται παρέχουσιν έπαρκές ύδωρ καί έν περι-
πτώσει καταναλώσεως 300 λιτρών κατ' άτομον 
καί καθ' ήμέραν καί έπί τού πληθυσμού άμφο-
τέρων τών πόλεων 'Αθηνών καί Πειραιώς. Προ-
κειμένου δέ περί έλάσσονος καταναλώσεως τών 
100 λιτρών, έστω 50 λιτρών, τότε ούδένα λό-
γον θά είχεν ή δαπάνη έκατομμυρίων διά τήν 
διοχέτευσιν πηγών έκ Στυμφαλίας ή Βοιωτίας, 
άφού τοιούτον ποσόν ύδατος θά ήδυνάμεθα νά 
άποκτήσωμεν εύχερώς διά ιού καθαρισμού τού 
Άδριανείου ύδραγωγείου καί διά τής είς αύτό 
διοχετεύσεως τών μικρών πηγών έκ τών περι-
χώρων τών Αθηνών. Γενομένου λοιπόν λόγου 
περί τοΰ καταναλωθησομένου ποσού ύδατος,έν-
διαφέρει ήμάς μόνον τό έλάχιστον όριον τής κα-
ταναλώσεως, καί τούτο διά τόν καθορισμόν τού 
έλαχίστου ορίου τής είσπράξεως έπί τής κατα-
ναλώσεως. 

Ά ν λοιπόν πρός στιγμήν ύποθέσωμεν δια-
τετιμημένον τό ύδωρ πρός δραχ. 100 κατά κυβ. 
μέτρον, έπί καταναλώσεως 100 λιτρών κατ' ά-
τομον καί έπί σημερινού πληθυσμού τών πό-
λεων Αθηνών καί Πειραιώς έκ 200,000 κατοί-
κων, θέλομεν έχη είσπραξιν 2,000,000 δρ. καί 
έπί μείζονος πληθυσμού 300,000 κατοίκων είσ-
πραξιν 3,000,000 δραχ. Καί ίδού πώς, έπί τή 
ύποθέσει, ότι ύπάρχει σήμερον διά τάς πόλεις 
Αθηνών καί Πειραιώς ζήτημα ύδρεύσεως, πα-
ρουσιάζεται λελυμένον τό οίκονομικόν αύτοϋ 
μέρος, άφοϋ διά τής είσπράξεως 2,000,000 έπί 
πληθυσμού 200,000 κατοίκων , δύναται νά 
διατεθή άμέσως ύπέρ τών έργων τής ύδρεύ-
σεως κεφάλαιον έκ δραχ. 40,000,000 τούλάχι-
στον. Άλλ ' ό ύπολογισμός ούτος είνε άναντιρ-
ρήτως όρθός μόνον έν ή περιπτώσει έπαλη-
θεύση ή ύπόθεσις, ότι καταναλίσκεται τό έλά-
χιστον ποσόν ύδατος τών 100 λιτρών κατ' άτο-
μον. "Ηδη εισερχόμενος είς τό κύριον θέμα τής 
όν.ιλίας μου οφείλω νά έξετάσω καί τάς πιθα-
νότητας τής τοιαύτης καταναλώσεως. Ήκού-
σατε έντεύθεν, ότι έν τή πόλει τών Αθηνών 
ύπάρχουσι μόνον 5,000 ϋδρολήπται ένώ ύπάρ-
χουσι 12,000 φορολογήσιμοι οίκίαι καί έν 
όλω 15,000 οίκίαι φορολογήσιμοι καί μή. Διατί 
ύδρεύεται λοιπόν μόλις τό τρίτον τών οίκιών 
τής πόλεως : Αναμφιβόλως διά τούς έξής δύο 
λόγους. Πρώτον διότι είς όλοκλήρους συνοι-
κίας δέν ύπάρχει δίκτυον σωληνωτόν, καί δεύ-

τερον, διότι τό ύδωρ, ώς τό πληρώνομεν σήμε-
ρον, διά μέγα μέρος τών κατοίκων τής πόλεως 
είνε πολύ άκριβόν. Καί τωόντι, ίδίως διά τάς 
πτωχικάς έκείνας οίκίας, τάς έχούσας έτησίαν 
πρόσοδον μεταξύ 200 καί 500 δραχμών, ή κα-
ταβολή δραχμ. 50 πρός άπόκτησιν κ. μ. ύδα-
τος είνε ύπερβολική, καθ'όσον τοιαύτη δαπάνη 
άποτελεϊ τά 10—25 % έπί τής προσόδου των, 
καί διά νά είσαχθή τό ύδωρ είς άπάσας τάς οί-
κίας, όταν θά έχωμεν άφθονον τοιούτον, πρέπει 
τούτο νά καταστή καί είς πάντας προσιτόν, άφ' 
ένός μέν διά τής έπεκτάσεως τού σωληνωτού 
δικτύου έφ' όλων τών οδών τής πόλεως, άφ' 
έτέρου δέ διά τής είς τούς κατοίκους παροχής 
τού ύδατος διά λογικής μεθόδου καί ούχί δι' 
άπαγορευτικής τοιαύτης, οία είνε ή σήμερον 
ύφισταμένη. "Αλλως άν, μεθ' όλας τάς πηγάς 
τής Στυμφαλίας, έν μέσαις Αθήναις, μείνωμεν 
εις τούς 5000 ύδρολήπτας, ποίας συνεπείας ή 
θελεν έχη διά τά δύο τρίτα τών κατοίκων ή 
τελειοτέρα ύδρευσις τής πόλεως ύπό έποψιν οί-
κιακής καθαριότητος καί ύπό έποψιν ύγείας καί 
εύμαρείας, όταν οί κάτοικοι ούτοι άποφεύγον-
τες λόγω οίκονομίας τόν ύδρολήπτην ύποβάλ-
λονται εις τήν μεταφοράν τού άπολύτως άναγ-
καίου πρός πόσιν ύδατος, έξ άπομεμακρυσμέ-
νων κρηνών ; 

Ή έκπολιτιστική δύναμις τού ύδατος δέν έγκει-
ται μόνον είς κατάβρεγμα όδών καί είς πλύσιν 
υπονόμων, άλλ' έγκειται κυρίως έν τή οίκιακή 
αύτού χρήσει, καί τήν έπιρροήν τής δυνάμεως 
ταύτης τού ύδατος έπί τών κατοίκων ή πολι-
τεία έχουσα ύπ' όψιν της, καθήκον έχει νά διευ-
κολύνη τήν είσαγωγήν τού ύδατος είς άπάσας 
τάς οίκίας, προνοούσα ταυτοχρόνως, όπως καί 
οί κάτοικοι μή ύποβληθώσιν ώς έκ τούτου είς 
πολύ βαρείας ύποχρεώσεις. Τούτο δέ κατορ-
θούται εύθύς ώς άπαιτηθή παρά τού καταναλω-
τού ή, πληρωμή τοϋ πραγματικώς καταναλωθέν-
τος ύδατος μετρουμένου ύπό ύδρομέτρου. Άλλ ' 
είς ποίαν τιμήν είνε καί εύωνον τό ύδωρ ; Είς 
έμέ είνε άδιάφορον άν ή τιμή τοϋ ύδατος είνε 
δρ. 100 κατά κυβ. μέτρον, ή άν είνε άνωτέρα 
ή κατωτέρα ταύτης. 

Δέν είνε τόσον ό άπόλυτος άριθμός, όστις κα-
νονίζει τήν εύθηνίαν, ούδ' έπιχειρώ νά όρίσω 
ένταϋθα τοιαύτην τιμήν, ήτις έξαρτάται καί έξ 
άλλων δεδομένων,έξαρτάται όμως κυρίως έκ τής 

t δαπάνης τής πρώτης έγκαταστάσεως τοϋ ύδρα-
γωγείου. Τό ύδωρ,λέγω, χορηγούμενον είς μίαν 
πόλιν δι’ ύδρομέτρου δύναται νά είνε εύωνον 
άνεξαρτήτως τής τιμής αύτοϋ. Ά ν μία οίκία 

έτησίας προσόδου 200-500 δραχμ. δέν είνε είς 
θέσιν νά καταβάλλη έτησίως δρ. 50 ή 100 διά 
τήν λήψιν 1 κυβ. μ. ύδατος, μία τοιαύτη οίκία 
δύναται νά καταβάλλη άφεύκτως δραχ. 12 έτη-
σίως, ήτοι δρ. 1 κατά μήνα διά τήν λήψιν 100 
λιτρών ύδατος καθ' έκάστην, καί έν τοιαύτη 
περιπτώσει ή τιμή τοϋ ύδατος ήθελεν άνέλθη 
είς 120 δρ. κατά κυβ. μ. Ά ν πάλιν μετά τοι-
αύτης τιμής όρίσωμεν τό έλάχιστον όριον τοϋ 
καταναλισκομένου ύδατος έφ' έκάστου ύδρο-
μέτρου είς 150 λίτρας καθ' έκάστην, ή ήμε-
ρησία δαπάνη διά τήν ύδρευσιν οίκίας χρη-
σιμοποιούσης τοιούτον ποσόν θέλει άνέλθη είς 
λεπτά πέντε, ή δέ έτησία δαπάνη είς δρ. 18 
Ή μέθοδος τής παροχής τοϋ ύδατος δι' ύδρο-
μέτρου έπηρεάζει καταπληκτικώς τήν κατα-
νάλωσιν, είνε δέ συμφέρουσα όχι μόνον είς 
τούς άπορωτέρους τών κατοίκων, άλλά καί είς 
τούς εύπορους, καθ' όσον είς έκαστον τούτων 
παρέχεται ή εύκολία νά λαμβάνη όσηνδήποτε 
ποσότητα ύδατος, άναλόγως τών άναγκών του. 

Άλλ ' όταν θά έχωμεν έν τή πόλει ήμών ά-
φθονον ύδωρ θά ύδρεύωνται έκτος τών οίκιών 
καί τά έργοστάσια μέ είδικήν βεβαίως διατίμη-
σιν· καί διά νά κατανοήσωμεν οποίαν σημασίαν 
έχει ή βιομηχανία διά τήν αύξησίν τοϋ πληθυ-
σμού μιάς πόλεως, διά τόν πλοϋτον καί τήν 
εύημερίαν αύτής, άς ριψωμεν έν βλέμμα είς τήν 
πόλιν τοϋ Πειραιώς καί άς σκεφθώμεν τί θά 
ήτο αύτη σήμερον, άν έκεϊ έλειπεν ή βιομηχα-
νία. Ά ς σκεφθώμεν καί όπόσην ζωήν, κίνησιν, 
έμπόριον, πλοϋτον, θά προσθέση καί είς τήν 
πόλιν τών Αθηνών ή βιομηχανία εύθύς ώς εύρη 
πρόσφορα τά μέσα τής άναπτύξεως, ή βιομη-
χανία έκείνη, περί ής έτερος συνάδελφος έξέ-
θετο άπό τοϋ βήματος τούτου, όποιον λαμ-
πρόν έχει μέλλον έν Αθήναις, καί ήτις δέν 
δύναται νά προαχθή μόνον ένεκεν έλλείψεως 
ύδατος. 

'Ελέχθη πρός τούτοις ένταϋθα έπανειλημμέ-
νως, ότι ή χρησιμοποίησις τών ύδάτων τής 
ύδρεύσεως είς άρδεύσεις είνε άσύμφορος καί 
έπομένως άνέφικτος. Τοϋτο ε νε άληθές, άλλά 
δέν είνε όρθόν. Οί καλλιεργήσιμοι άγροί δέν 
θά λαμβάνωσιν ύδωρ έκ τής δεξαμενής, άλλά θά 
τό λαμβάνωσιν έμμέσως καί εις τιμήν εύτελε-
στάτην, έκ τών ύπονόμων, τοϋ άναγκαίου τού-
του παρακολουθήματος τής ύδρεύσεως μιάς 
πόλεως. Άλλ ' είνε τέλος άνάγκη ν' άναφέρω 
καί οποίων έτέροιν άγαθών, έμμέσων ή άμέσων, 
γίνεται πρόξενος ή τελεία ύδρευσις μιάς πόλεως; 
Ολων δέ τών άγαθών τούτων κινδυνεύουσι 
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νά στερηθώσιν αί Αθήναι διά μόνον τον λόγον, 
ότι φοβούμεθα μήπως δέν καλυφθώσιν αί δαπά-
ναι τής έγκαταστάσεως τοϋ ύδραγωγείου, κατα-
ναλίσκοντος έκάστου ατόμου όλιγώτερον τών 100 
λιτρών ; Φόβος άδικαιολόγητος. "Οταν,ώς είπον, 
τό ύδωρ γείνη είς πάντας προσιτόν καί εύωνον, 
διανεμομενον διά τοΰ ύδρομέτρου, ή κατανάλω-
σις θά ύπερβητάς 100 λίτρας κατ' άτομον, καί η 
ύδρευσις έπομένως τών δύο πόλεων είνε δυνα-
τή καί τό μέλλον αύτών μέγιστον. 

• — — 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΓΓΛΕΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣ ΙΟΝ ΠΓΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΥΔΔΟΓΟΥ 

Π Ε Ρ Ι T O Υ 

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 

ΕΝ ΠΑΤΡΑ1Σ, τη 29Η Μαίου 1899. 

Κύριε Πρόεδρε. 
Είμαι έκ τών φρονούντων, ότι δυστυχώς ύπό 

τούς πόδας τών κατοίκων τοΰ άστεως δέν είνε 
βέβαιον, ότι εύρίσκεται ή άπαιτουμένη αύτοΐς 
ποσότης» ύδατος, δέον δέ ν' άναζητηθή τοιού-
τον έκεϊ, ένθα άσφαλώς ύπάρχει, καί νά διοχε-
τευθή άφθονον ού μόνον διά τήν ύδρευσιν τών 
πόλεων Αθηνών καί Πειραιώς, άλλά καί διά 
τήν άρδευσιν μέρους τούλάχιστον τοΰ ξηρού 
καί αύχμηροϋ έδάφους τοϋ λεκανοπεδίου τών 
Άθηνών. Τό ζήτημα τών δαπανών νομίζω, ότι 
δέν πρέπει νά μας άπελπίζη περί τοιαύτης ρι-
ζικής λύσεως, διότι αί δαπάναι είνε μεγάλαι 
καί πρόσοδοι μέγισται δύνανται νά πραγματο-
ποιηθώσιν έξασφαλίζουσαι τά κεφάλαια. 

Ή ώραία μελέτη τού κ. Κελλενέκ, δι' ής έπι-
τυγχάνεται τελεία καί οριστική λύσις τού ύ-
δραυλικοϋ τούτου ζητήματος, έπέσπασεν άπό 
πολλοϋ . τήν προσοχήν μου· δυστυχώς τό δι' 
αύτής προτεινόμενον έργον, άπλοϋν άπό τών 
πηγών μέχρι τοϋ 'Ισθμού ή μάλλον τοϋ 'Ονείου 
όρους, (άφοϋ παράλληλον τούτου έργον Ρωμαϊ-
κόν πρό αιώνων όλων έχει κατασκευασθή,) εύ-
ρίσκεται άπό τοϋ σημείου τούτου πρό δυσχε-
ρειών τοιούτων, αϊτινες παρά πολλών έθεωρή-
θησαν άνυπέρβλητοι· άλλ' αί δυσχέρειαι αύται, 
οφειλόμενοι είς τήν άνάγκην τής διατηρήσεως 
τοϋ ύδραγωγείου καθ' όλην αύτοϋ τήν πορείαν 
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θετοί άδιστάκτως, ότι ή άπαραιτήτως αναγκαία 
ποσότης ύδατος διά τάς σημερινός άνάγκας, ύ-
πολογιζομένη είς 20 όκάδας, θέλει έξευρεθή 
διά τού καθαρισμού και τής έπισκευής ολοκλή-
ρου τού άρχαίου ύδραγωγείου. 

Ώς πρός δέ τήν όριστικήν τού ζητήματος 
λύσιν, είπον ότι δέν εύρίσκω άλλην λογικωτέ-
ραν καί μάλλον κατορθωτήν έκείνης, ήν όλοι 
σχεδόν oi κάτοικοι τών 'Αθηνών, ώς έξ ένστι-
κτου, έπιζητούσι, δηλαδή τήν διά τής διοχε-
τεύσεως άφθονων έκ Στυμφαλίας ύδάτων, καί 
ότι ταχέως πρέπει νά έπιδιωχθή ή σύνταξις τής 
όριστικής μελέτης, όπως δι' αύτής πεισθώσι 
πάντες καί Κυβέρνησις και Δήμος και πολιται 
ότι τό πράγμα είνε κατορθωτόν και έπιβαλλό-
μενον. 

Ό κ. Βλάγκαλης άντικρούων τήν γνώμην 
ταύτην πέρΐ τής διοχετεύσεως τών ύδάτων Στυμ-
φαλίας χάριν τής όριστικής λύσεως, άπό τού Βή-
ματος τούτου δι' έπιχειρημάτων καί άριθμών, 
τούς οποίους εύχερώς δύναταί τις ν' άποδείξη 
ώςάβασίμους, έζήτησε νά πείση ήμάς, ότι ή διά 
τής άποστραγγίσεως τοϋ λεκανοπεδίου ύδρευ-
σις τών 'Αθηνών έσται έπαρκεστάτιι καί διά το 
λίαν μεμακρυσμένον μέλλον αύτών, διότι, είπε, 
80 λιτρών άνά κάτοικον και καθ' ήμέραν πα-
ροχή ύδατος, έσται ποοότης άρκοϋσα διά πά-
σας τάς άνάγκας τών δύο πόλεων. 

Και άν μέν ταύτα μόνον είς ύποστήριξιν τής 
γνώμης αύτού ό κ.Βλάγκαλης έφερεν, ούδέν ή-
θελον προσθέση είς όσα έν άλλη συνεδρία εί-
πον, ούδέ ήθελον άπασχολήση ύμάς έπί τοϋ 
αύτοϋ θέματος, διότι είμαι πεπεισμένος ότι τά 
μέχρι σήμερον λεχθέντα περί τού έπιζημίου τής 
προτεινομένης άποστραγγίσεως τοϋ λεκανοπε-
δίου καί τών άλλων σοβαρών συνεπειών, άς 
τοιαύτη ύδρευσις θά έχη έπί τού μέλλοντος τών 
δύο πόλεων, καταρρίπτουσιν άρδην άπαντα τά 
έπιχειρήματα τών αντιφρονούντων. 

'Αλλ' ό κ. Βλάγκαλης έζήτησε διά τής ομι-
λίας αύτού νά παραστήση τήν διοχέτευσιν τών 
ύδάτων Στυμφαλίας έργον έντελώς άκατόρθω-
τον, καθαράν ούτοπίαν ! Ή διοχέτευσις τών 
ύδάτων τούτων, είπεν, εινε καθαρά ουτοπία, 
ην αί 'Αθήναι δέν θά ΐδωσι πραγματοποι-
ουμένην μήτε μετά 300 έτη, διότι τό άπαι-
τούμενον πρός τοϋτο έργον θέλει στοιχί-

σn τουλάχιστον 124 εκατομμύρια δραχμών. 
Τήν άνάγκην τής διοχετεύσεως τών ύδάτων 

Στυμφαλίας, χάριν τής όριστικής υδρεύσεως 
'Αθηνών καί Πειραιώς, ύποστηρίζω άπό τοϋ έ-
τους 1887, οπότε έξέδιδον τήν «Μηχανικήν 

«Επιθεώρησιν», πολλά δηλαδή έτη πριν ή ό κ. 
Κελλενέκ συντάξη, έντολή τής Κυβερνήσεως 
Τρικούπη, τήν προμελέτην αύτοϋ έπί τοϋ έρ-
γου τής Στυμφαλίας, ούδ' ήλλαξα έκτοτε γνώ-
μην έπί τοϋ ζητήματος· άπ'έναντίας μάλιστα αί 
μεταγενέστεροι μελέται, είς άς έπεδόθην, καί η 
προμελέτη τοϋ κ. Κελλενέκ, ισχυροποίησαν τήν 
γνώμην μου, ήν πολλάκις έκτοτε δημοσία διε-
τύπωσα. Είμαι λοιπόν, φρονώ, λίαν δεδικαιο-
λογημένος άπέναντι ύμών, ζητών τήν άδειαν 
ν' άπασχολήσω ύμάς έπ' ολίγον, διότι, ώς έννο-
εϊτε εύκόλίος, έπιθυμίαν μεγάλην έχω νά άπο-
δείξω, ότι δέν προσεκολλήθην ώς όστρακον έπί 
δώδεκα ήδη έτη έπί μιάς ουτοπίας, καί ότι όρ-
θώς έσκεπτόμην καί όρθότερον νύν θά έπιμείνω 
είς τάς πρώτας μου σκέψεις, άποδεικνύων έσφαλ-
μένους καί λελανθασμένους τούς άριθμούς, ούς 
ό κ. Βλάγκαλης παρέθετο έν τή ομιλία αύτοϋ. 

Σκοπός άλλως τε τοϋ ήμετέρου συλλόγου είνε 
ούχί μόνον νά όμιλώμεν άπό τοϋ βήματος, άλλά 
καί νά πείθωμεν, ότι όρθά λέγομεν, διαφωτίζον-
τες τους πολλούς, έπί τών τεχνικών ζητημά-
των, άτινα άπασχολοϋσιν ήμάς,ή άν τούτο δέν 
κατορθώνωμεν, νά γνωρίζωμεν τούλάχιστον νά 
πειθώμεθα είς ό,τι άλλοι μετά λόγου ύποστηρί-
ζουσι. Διαβεβαιώ τόν κ. Βλάγκαλην,ότι ούδ' έπί 
στιγμήν θά έδίσταζον νά πεισθώ,ότι δίκαιονέχει, 
ούτοπίαν θεωρώντήν διοχέτευσιν τών ύδάτων τής 
Στυμφαλίας, άν πραγματικά, άκριβή καί άνεπί-
δεκτα άμφισβητήσεως έπιχειρήματα ύπέρ αύτοϋ 
προσήγεν, άναιρών τούς άριθμούς, ούς έγώ θά 
φέρω είς ύποστήριξιν τοϋ έναντίου. 

"Εχομεν έπί τού έργου τής Στυμφαλίας προ-
μελέτην έκπονηθείσαν κατά τό 1890 ύπό τοϋ 
άρχιμηχανικοϋ τής τότε γαλλικής άποστολής 
κ. Κελλενέκ, έπί τή βάσει δέ τής προμελέτης 
έκείνης ή Κυβέρνησις Τρικούπη ύπέβαλεν έν 
τή Βουλή κατά τόν Μάϊοντοϋέτους 1890 σχέδιον 
συμβάσεως μετά δικαιολογητικής περί τοϋ νο-
μοσχεδίου έκθέσεως 

Έν τή προμελέτη ταύτη ό κ. Κελλενέκ χα-
ράσσει τό ύδραγωγεϊον άπό τής πηγής τών 
Κιονίων μέχρι τοϋ Ονείου όρους, πλησίον τοϋ 
Ισθμού τής Κορίνθου, παρακολουθών τά ίχνη 
τοϋ άρχαίου ύδραγωγείου. Έν τω τμήματι 
τούτω τά ύπολογιζόμενα έργα είσί : 

1) Ύδραγωγεϊον έν εκσκαφή μέτρα 61 965 
2) Σήραγγες » 7.135 
3) Σίφωνες » 2.ΙΟΟ 

1 Όρα παράρτημα πρακτικών τής Βουλής τής Έκτίκτου 
Συνόδου τού έτους 1890 σελ. 373. 
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4) Πτώσεις 1.650 
5) Γέφυραι μ. τετραγων. » 7.725 

'Από τοϋ 'Ονείου όρους τό ύδραγωγεϊον έξέρ-
χεται άνω τοϋ 'Ισθμού τής Κορίνθου καί κατα-
λήγει είς τήν έπί τοϋ Λυκαβηττού δεξαμενήν, 

Έν τώ δευτέρω τούτω τμήματι τά ύπολογι-
ζόμενα έργα είσί : 

1) Ύδραγ. λιθόδμ. έν έκσκαφή μέτρα G6.350 
2) Σήραγγες μεγάλαι· •· · . . . . , 22.350 
3) Σήραγγες μικραί » 6.400 
4) Σίφωνες · 13.900 
5) Πτώσεις 300 
6) Γέφυραι μ. τετραγων. » 33.422 
7) Γέφυρα Ίσθμοϋ μ. » 100 

Ούτω τό'όλικόν μήκος τοϋ ύδραγωγείου υπο-
λογίζεται είς μέτρα 182,150. "Ητοι: 

1) Μήκος λιθοδμήτου ύδραγωγείου, συμπε 
ριλαμβανομένου τοϋ μήκους τών 
γεφυρών μέτρα 128,315 

5) Σήραγγες » 35,885 
3 ) Σίφωνες διά σωλήνων » 16,000 
4) Πτώσεις » 1,950 

Άθροισμα 182,150 
Το ύδραγωγεϊον έχει μελετηθή α')λιθόδμητον 

κυκλικοϋ σχήματος καί β') σωληνωτόν. Ο"δέ 
προυπολογισμός έχει συνταχθή έπί τή βάσε1 

τεσσάρων παροχών ύδατος, 

α') παροχής 500 λιτρών κατά δευτερόλεπτ. 
β) » 1000 » 
γ) » 1500 » 
δ) » 2000 » 

Τόν προϋπολογισμόν τούτον τών δαπανηθη-
σομένων' ποσών συνοψίζω έν τω κάτωθι πίνακι: 

Υπόθεσις Α. Λιθόδμητον ύδραγωγεϊον 
Διά παροχήν 500 λιτρών δραχ. 21,700,000 
» » 1,000 » ». 27,170,000 

1,500 » » 33,310,000 
2,000 . » 37,650,000 

» » 

σίας, ήν ούτος κατέβαλε, δέν δυνάμεθα δέ νά 
φαντασθώμεν, ότι μηχανικός τής άξίας καί τής 
άνατροφής τοϋ κ. Κελλενέκ,θά έφαίνετο εις τοι-
ούτο σημεΐον έπιλήσμων τών πρός τήν έλλη-
νικήν Κυβέρνησιν ύποχρεώσεών του, ώστε έπι-
πολαίως τό ζήτημα μελετήσας, νά παραστήση 
είς αύτήν, έκ σφάλματος ή άπό σκοπού, ότι έρ-
γον, τό όποιον κατά τήν γνώμην τοϋ κ. Βλάγ-
καλη ήθελε στοιχίση 130 έκατομμύρια, θά ήτο 
δυνατόν νά έκτελεσθή άντί 35 έκατομμυρίων 

μόνον. 
Ή διαφορά, βλέπετε, δέν είνε μικρά ! 
Γνωρίζομεν πάντες οί μηχανικοί τί άντιπροσω-

πεύει μία προμελέτη καί τί ή οριστική μελέτη. 
Βεβαίως, δέν είνε άνθρωπίνως δυνατόν, προ-

μελετών τις τοιοϋτο έργον, νά τό ύπολογίση 
μετά τόσης άκριβείας, ώστε ή οριστική μελέτη 
νά μή παρουσιάζη διαφοράς, άλλ' αί διαφοραί 
αύται έξ άλλου δέν είνε δυνατόν νά ύπερβαί-
νωσιν έπί πλέον ή έλαττον 10 ή καί 20 Δη-
λαδή τά 35 έκατομμύρια δύνανται νά γείνωσι 
38 ή 40, ούδέποτε όμως 130 ! 

Καί τήν άντίληψιν ταύτην τοϋ ζητήματος εί-
χε καί ό μακαρίτης Τρικούπης ότε είσάγωγ τό 
σχέδιον Συμβάσεως έν τή Βουλή έν έτει 1890, 
έζήτει έγγύησιν τόκου 3 β/0 ^πό τού Κράτους 
έπί τών καταβληθησομένων κεφαλαίων, ήτοι 
έπί 35 έκατομμυρίων δραχμών. Αί πολιτικοί ό-
μως περιστάσεις καί τό μικρόν ομολογουμένως 
τής έγγυήσεως ταύτης τών 3 °/0 δέν έπέτρεψαν 
τοϋ έργου τήν πραγματοποίηση·. 

Πλήν όμως τούτων ή έξέλεγξις μιάς προμελέ-
της είνε τάχα τόσω δυσχερής, ώστε νά έπιτρέ-
πηται είς πάντα νά προσβάλη τήν άκρίβειαν 
αύτής ; 

*ΥπόΟε«ίις Β. Σωληνωτόν υδρ αγωγεϊον 
Διά παροχήν 500 λιτρών δραχ. 23,350,000 

» 1,000 » » 42,110,000 
» » 1,500 » » 61,100.000 
» » 2,000 » » 79,560,000 

ΤΗ παράθεσις τών άνω δύο πινάκων άποδει-
κνύει, ότι ή προτιμητέα λύσις είνε ή διά τοϋ 
λιθοδμήτου ύδραγωγείου διοχέτευσις τών ύδά 
των τής Στυμφαλίας, καί ταύτην άποδέχεται καί 
ό κ. Κελλενέκ. 

Οί μελετήσαντες τήν έκθεσιν τοϋ κ. Κελλε-
νέκ έπείσθησαν περί τής εύσυνειδήτου έργα-

Βεβαίως όχι ! Είνε δυνατή ή έξέλεγξις αύτη 
διττώς. 

1ον) Έπ' αύτών τών άριθμών καί τών συμ-
περασμάτων τής προμελέτης. 

2ον) Έπί τοϋ έδάφους δι* έπιμελοϋς χωρο-
σταθμήσεως. 

Τό 2ον δέν είνε κατορθωτόν νύν, διότι τοϋτο 
άκριβώς έλλείπει διά νά συνταχθή ή οριστική 
μελέτη. Καίτοι όμως τοϋτο δέν είνε έφικτόν 
σήμερον, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν διά βα-
ρομέτρου γενομένην χωροστάθμησιν ώς έπιτοέ-
ψασαν τώ κ. Κελλενέκ χάοαξιν τοϋ όλου ύδρα-
γωγείου κατά προσέγγισιν άκριβή. 

Τό 1ον όμως, ή έξέλεγξις δηλαδή τών άρι-
θμών τής προμελέτης, είνε έργασία κατορθωτή, 
άρκεϊ νά καταβάλωμεν τόν άπαιτούμένον πρός 
τοϋτο κόπον. 



Κάι πρώτον αί τίμαί μονάδων, άς καθώρισεν 
ό κ. Κελλενέκ πρός ύπολογισμόν τών Εργων, 
είνε μάλλον ύπερβολικαί. 

Δεύτερον τό πάχος ίοϋΰδραγωγέίου Στυμφα-
λίας ώοίοθη ύπό τοΰ κ. Κελλενέκ άνώτερον ,τών 
νεωστί εκτελεσθέντων ομοίων έργων, οί δέ έκ 
χυτοσιδήρου σωλήνες, ένεκα της μεγάλης προ-
όδου έν τη μεταλλουργία, είνε ίσως δυνατόν 
ν' άντικατασταθώσι διά χάλυβος, ώς ήδη γίνε-
ται διά σωλήνας προωρισμένους ν’ άνθέξωσιν 
είς μεγάλος πιέσεις. 

Και τρίτον δέν άφηρέθη έκ τού ολικού μή-
κους τοΰ ύδραγωγείου τό μήκος τών γεφυρών. 

Πάντα λοιπόν τά στοιχεία ταύτα, κατ'έμέ, πεί-
θουσιν, ότι ό κατά τήν προμελέτην προϋπολο-
γισμός τοΰ έργου μάλλον άνώτερος είνε έκεί-
νου, όν θέλει καθορίση η οριστική μελέτη ή κατώτερος. 

Άσφαλέστεοον όμως δύναται τις να κρίνη 
περί τοϋ ύδραγωγείου της Στυμφαλίας, άν πα-
ραβάλη τοϋτο πρός γνωστά συμπεράσματα έξα 
γόμενα έκ της έκτελέσεως άλλων ομοίων έργων 

Ή διοχέτευσις τών ύδάτων της Vanne είς 
Παρισίους έστοίχισε φράγκα 45 έκατομ. Τό 

όλικόν μήκος τοΰ ύδραγωγείου άνέρχεται είς 
173,000 μέτρα, όσον δηλαδή περίπου είνε καί 
τό μήκος τοΰ ύδραγωγείου Στυμφαλίας, ή δέ 
παροχή του άνέρχεται είς 130,000 μέτρα κυβι-
κό ύδατος είς 24 ώρας, ένω διά τοΰ ύδραγω-
γείου Στυμφαλίας θά διοχετεύωνται, άντί τής 
ύπό τού κ. Κελλενέκ ύπολογισθείσης δαπάνης 
40 έκατομμυρίων δραχμών, μόνον 86,400 μέ-
τρα κυβικά. Πλήν όμως τής διαφοράς ταύτης 
έν τή ποσότητι τού διοχετευομένου ύδατος,πλεί-
στοι καί ούσιώδεις ύπάρχουσιν άλλαι διαφοραί, 
έν ταΐς λεπτομερείαις, παριστώσαι τό έργον τής 
Vanne πολύ δαπανηρότεοον τοΰ τής Στυμφα-
λίας. Π. χ. οί σήραγγες έν τώ έργω τών Παρι-
σίων άνέρχονται είς 42 χιλιόμετρα, ένω έν τώ 
τής Στυμφαλίας μόνον 36 χιλιόμετρα. Αί γέφυ-
ραι τού ύδραγωγείου Vanne έχουσιν όλικόν 
μήκος 16 '/, χιλιομέτρων, ένω τής Στυμφαλίας 
έχουσι μόνον 2 '/, χιλιόμετρα. 

Κατά ποίον λοιπόν συλλογισμόν, άφού έν τή 
έκτελέσει δημοσίων έν γένει έργων ή είς φράγκ. 
δαπάνη έν Εύρώπη άντιστοιχεΐ πρός τήν είς 
δραχμάς τοιαύτην έν Ελλάδι, δύναταί τις νά 
διίσχυρισθη ότι τό ύδραγωγεΐον τής Στυμφα-
λίας, έχον έργα ήττον δαπανηρά τοΰ τής Van-
ne, θά στοίχιση περισσότερον τών 45 έκατομ. 
δραχμών ; 

'Αλλ’ ό κ. Βλάγκαλης έζήτησε νά Φέρη είς 

ύποστήριξιν τής γνώμης αύτοϋ περί τού άκα-
τορθώτου τής διοχετεύσεως τών. ύδάτων τής 
Στυμφαλίας νέαν ύδρευσιν, τήν τής Νεαπόλεως 
τής 'Ιταλίας, παραβάλλων τά έκτελεσθέντα έκεϊ 
έργα καί τά ύπέρ τών έργων δαπανηθέντα ποσά 
πρός τά τής Στυμφαλίας. Έν γενικαΐς γραμμαϊς 
είπεν ύμΐν έν τή παρελθούση συνεδρία, ότι έν 
Νεαπόλει, χωρίς νά ύπάρχωσι σίφωνες μήτε σή-
ραγγες μεγάλαι,ώς αί τοΰ ύδραγωγείου Στυμφα-
λίας, καί τό κυριώτερον,χωρίς τό έξ 82 χιλιομέ-
τρων μήκος τοΰ ύδραγωγείου τής Νεαπόλεως νά 
δύναται νά παραβληθη πρός τό μήκος τήςΣτυμ-
φαλίας τό άνερχόμενον εΐς 182 χιλιόμετρα, αν 
χάριν τοΰ .έργου τής Νεαπόλεως δαπάναι άνήλ-
δον είς 40 έκατομμύρια φράγκων. Συνεπέρανε 
δ' ότι ή δαπάνη αύτη δύναται νά χρησιμεύση 
ώς μέτρον έκτιμήσεως διά τό ύδραγωγεΐον 

Στυμφαλίας, καί ούτίος έξετίμησε τήν δαπά-
νην ταύτην είς 124 έκατομμύρια δραχμών, 
άφού,ώς είπε, τό μήκος τού ύδραγωγείου Στυμ-
φαλίας είνε τριπλάσιον περίπου τού τής Νεαπό-
λεως τής 'Ιταλίας. 

Έσπευσα νά ζητήσω καί έλαβον τάς σχετικάς 
πληροφορίας περί τής έκτελέσεως τοΰ έργου τής 
Νεαπάλεως καί δι' αύτών θά προσπαθήσω νά 
έκτοπίσω τόν κ. Βλάγκαλην καί από τού τελευ-
ταίου τούτου έπιχειρήματος αύτού, κολακευόμε-
νος νά πιστεύω, ότι δέν θά αισθανθώ μεγάλην 
πρός τούτο δυσκολίαν. 

Ή Νεάπολις τής 'Ιταλίας έχουσα 500 χιλιά-
δας κατοίκων καί στερουμένη έπαρκών ύδάτων, 
διότι έτροφοδοτείτο διά 17 χιλιάδων μόλις μέ-
τρων κυβικών καθ' έκάστην, άπεφάσισε τήν 
διοχέτευσιν τών άφθονων, ύδάτων τού Σερίνο 
κατά τήν γνώμην σπουδαίων μηχανικών καί τοΰ 
έξ 'Αγγλίας μετακληθέντος γνωστού Bateman. 

Τό όριστικόν σχέδιον έξεπόνησεν ό Γάλλος 
μηχανικός Σνεμπελέ καί έπί τή βάσει τούτου 
ήρξατο τό έργον κατά τό έτος 1882 καί έπερα-
τώθη κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 1884. 

Τό ύδωρ συλλεγόμενον παρά τον ποταμόν 
Σάμπατο έν τή πεδιάδι Ούρτσιόλι, διωχετεύθη 
δι' ύδραγωγείου λιθοδμήτου μέχρι τού όροπεδίου 
Καντσέλο, έκεΐθεν δέ διά τριών δαπανηροτάτων 
σιφώνων,ούς παρημέλησε νά άναφέρη ό κ.Βλάγ-
καλης έν τή ομιλία αύτού,πληροί δύο δεξαμενάς 
άνωθεν τής Νεαπόλεως. Έκ τών σιφώνων τού-
των ό μέν άπλοΰς, μήκους 22.720'*, διαμέτρου 
0,70"·, τροφοδοτεί την άνω ύδαταποθήκην ό δέ 
διπλούς, διαμέτρου 0,80,μήκους 18.737μέτρων 
τροφοδοτεί τήν κάτω ύδαταποθήκην. 

Ή ολική ποσότης τοΰ συλλεγομένου ύδατος 

έντός 24 ώρών διά συλλεκτηρίων άγωγών μή-
κους ολικού 515 μέτρων έν Σερίνο καί διοχε-
τευόμενη είς Νεάπολιν άνέρχεται είς 172.800ft 

κυβικών. 
Ό κύριος άγωγός λιθόδμητος έχει μήκος 

59.551 μ. έχων κλίσιν όμοιόμορφον 0/50 άνά 
χιλιόμετρον, αί δέ διαστάσεις αύτού εΐσι διά-
φοροι άναλόγως τοΰ έδάφους, κατά μέσον όμως 
όρον έχουσιν ύύος 2,00 μ. καί πλάτος 1 ,·α70. Εΐς 
τό άνω μήκος τών 59.551 συμπεριλαμβάνονται 
σήραγγες δυσχερεστάτης έκτελέσεως, μήκους 
ολικού 14.500 μέτρων,20 γέφυραι μήκους 1.800 
μέτρων καί δύο σίφώνες, πλήν τών τριών μεγά-
λων, οΰς άνέφερον άνωτέρω. Οί σίφωνες ούτοι 
είνε ό τού Τρόντι συνιστάμενος έκ 4 σειρών χυ-
τοσιδηρών σωλήνων τών 0,80 διαμέτρου, μή-
κους 588 μέτρων, καί ό τοΰ Γκρουίντι συνιστά-
μενος έκ δύο σειρών χυτοσιδηρών σωλήνων δια-
μέτρου 0,80 μ. καί μήκους 526 μ. 

Τών μεγάλων σιφώνων τοΰ Καντσέλο τό βά-
ρος άνέρχεται εΐς 30,995 τόν νους, είνε δέ προ-
ωρισμένοι ν' άντέχωσιν ό τών 0,70 διαμέτρου 
είς 18 άτμοσφαιρών πίεσιν καί ό τών 0,80 είς 11 
'/, ατμοσφαιρών, έδοκιμάσθησαν δέ οί σωλήνες 
ούτοι είς τό διπλάσιον τής πραγματικής πιέ-
σεως μέχρι 35 άτμοσφαιρών. 

Ή άνω ύδαταποθήκη έξετελέσθη τοιούτων δια-
στάσεων, ώστε ή χωρητικότης ταύτης άνέρχεται 
είς 20,000 μ. κυβικά, ή δέ κάτω ύδαταποθήκη 
έχει χωρητικότητα 78,348 μέρων κυβικών. 

Τό δίκτυον διανομής τοϋ ύδατος έν τή πόλει 
άνέρχεται έν όλω εΐς 100 χιλιόιιετοα έξ ών 26 
έξυπηρετοΰσι τήν άνω ύδαταποθήκην καί 74 
χιλιόμετρα τήν κάτω. 

Έν συνόψει τά έργα πάντα έχουσιν έν τώ 
ύδραγωγείω τοΰ Σερίνο τής Νεαπόλεως ώς άκο-
λούθως. 

1) Συλλεκτήριος αγωγός μήκος 515 μετρων 
2) Σηραγγες » 11,500 » 
Π) Γέφυρα » 1 .«0 > » 
b) Σίφωνες (Τρόντι και Γκρωνίντι) » 1,114 » 
5) Λιθοδμητον ϋδραγωγείο* ο 49,137.75 » 
6) Σιφων άνω ΰδαταποθήκης (0,70) » 22.Τ20 · 
7| Σίφων διπλοϋς κάτω υδαταποθήκς (0,80) <8,737,00 » 
Τού ύδραγωγείου ή δαπάνη άνήλθεν εΐς· 37*/, 

έκατομ. φράγκων, καίτοι αΐ δυσχέρειας. τής 
έκτελέσεως υπήρξαν μεγάλαι. 

Τοιούτον είνε τό εργον, τό όποιον ό κ. Βλάγ-
καλης άνέφερεν έν τή προηγουμένη συνεδρία 
τοΰ Συλλόγου,χωρίς νά δώση τάς πληροφορίας, 

ας σήμερον έδωκα ήμΐν. 
Καταφανώς λοιπόν ό κ. Βλάγκαλης ύπέπεσεν 

είς μέγα σφάλμα,καί,ην μοι έπιτρέπητε,είςσφάλ-
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μα άσυγχώρητον είς τήν έγνωσμένην αύτού 
πεΐραν καί ικανότητα. Έβασίσθη δηλαδή έπί 
τοΰ ολικού μήκους τοΰ ύδραγωγείου τοΰ Σερίνο 
καί έκαμε τόν έξής έσφαλμένον συλλογισμόν. 
'Αφού, είπε, τό έργον τού Σερίνο όλικοΰ μήκους 
82 χιλιομέτρων έστοίχισε 40 περίπου έκατομ. 
άρα τό τής Στυμφαλίας, τριπλασίου περίπου 
μήκους, θά στοιχίση τό τριπλάσιον, ήτοι 120 
έως 130 έκατομμυρίων δραχμών. 

Έν πρώτοις εύαπόδεικτον είνε, ότι ούδέποτε 
έπιτρέπεται σύγκρισις τών δαπανών έπί τή βά-
σει τοΰ μήκους τών ύδραγωγείων. Ή σύγκρισις 
πρέπει νά γίνηται έπί τή βάσει τού τε παρεχο-
μένου όγκου ύδατος καί τοΰ μήκους τοΰ ύδρα-
γωγείου. Άλλά καί πάλιν πρέπει νά ληφθώσιν 
ύπ' όψιν αί είς έκαστον έργον άναφυεΐσαι έδα· 
φικαί καί τεχνικοί δυσχέρειαι, ή τιμή τών χρη-
σιμοποιηθέντων ύλικών, τό χρονικόν διάστημα 
τής έκτελέσεως καί πλείστα άλλα στοιχεία. 

Έπί τού προκειμένου έργου τής Νεαπόλεως 
παρατηρούμεν α') ότι πλείστοι δυσχέρειαι άνε-
φύησαν πρωτοφανείς, δύναταί τις νά είπη, έν 
τη κατασκευή τών ύπογείων στοών. 

β') Ή διανομή τού ύδραγωγείου τής Νεαπό-
λεως έσχεδιάσθη καί έξετελέσθη διά παροχήν 
172,800 μ. κυβικών ύδατος καθ' ένάστην, ένώ 
τό τής Στυμφαλίας θά παρεχη 80,000 μ. κυβι-

κών ύδατος. 
γ') "Οτι τών τριών μεγάλων σιφώνων τό όλι-

κόν μήκος άνέρχεται είς 60 χιλιόμετρα, ένώ τό 
μήκος τών σιφώνων τοϋ ύδραγωγείου Στυμ-
φαλίας άνέρχεται μόλις εΐς 16,000 μέτρα. 

δ') Τό βάρος τών σωλήνων τούτων άνήλθεν 
είς 31,000 τόννους, ένώ τό βάρος τών σωλήνων 
τού ύδραγωγείου Στυμφαλίας ύπελογίσθη είς 9 
μόλις χιλιάδας τόννων. 

ε') Αΐ ύδαταποθήκαι τής Νεαπόλεως έχουσι 
χωρητικότητα όλικήν 98,000 μ. κυβικών, ένώ 
τών Αθηνών θά έχωσι χωρητικότητα 20,000 μ. 
κυβικών. 

Ταύτα πάντα άποδεικνύουσιν, ότι τό έργον 
τής Νεαπόλεως, καίτοι μικροτέρου μήκους,έχει 
έργασίας πολύ μεγαλειτέρας τών έκτελεσθησο-
μένων χάριν τής διοχετεύσεως τών ύδάτων τής 
Στυμφαλίας. 

Έάν λοιπόν παραβάλωμεν τάς δαπάνας τών 
δύο έργων έπί τή βάσει τής παρεχομένης ποσό-
τητος ϋδατος εύρίσκομεν τούς έξής άριθ-
μούς: 

Τό Ύδραγωγεΐον Νεαπόλεως ολικής δαπάνης 
37 '/, έκατομ. διά παροχήν 172,800 μ. κυβικών 
καθ' έκάστην δίδει ώς τίμημα εκάστου μέ _ 
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τρου κυβικού παρεχόμενου ύδατος 133 
φράγκα. 

Τό δέ ύδραγωγεϊον Στυμφαλίας,ολικής δαπά-
νης, (κατά τήν μελέτην τοϋ κ. Κελλενέκ), δρ. 
40,000,000 διά παροχήν 86,400 μέτρων κυβι 
κών καθ' έκάστην, δίει ώς τίμημα εκάστου 
μέτρου κυβικού παρεχομένου ύδατος δρ. 
463. 

Έάν δέ, όπερ άκριβέστερον παραβάλωμεν 
τάς δαπάνας τών δύο τούτων έργων, τής Νεα-
πόλεως δηλαδή καί τών 'Αθηνών, έπί τή βάσει 
τοϋ τε όγκου τοϋ παρεχομένου ύδατος καί τοϋ 
μήκους άμα τών δύο ύδραγωγείων, εύρίσκομεν 
τούς άκολούθους αριθμούς : 

Τό ύδραγωγεϊον. Νεαπόλεως, ολικής δαπάνης 
37 '/, έκατομ. φράγκων, ολικού μήκους 82,251 
μέτρων, και διά παροχήν 172,800 μ. κυβικών 
ύδατος καθ’ έκάστην, δίδει ώς τίμημα εκά-
στου μέτρου κυβικού παρεχομένου ύδατος 
κατά χιλιόμετρου ύδραγωγείου δρ. 28 . 

Τό δέ ύδραγωγεϊον τής Στυμφαλίας, όλικής 
δαπάνης 40 έκατομ. δραχμών, ολικου μήκους 
182 χιλιομέτρων και διά παροχήν 86,400 μ. κυ-
βικών ύδατος καθ' έκάστην. δίδει ώς τίμημα 
εκάστου μέτρου κυβικοϋ παρεχομένου ύ-
δατος κατά χιλιόμετρου υδραγωγείου 
δραχμάς 2,53, δηλαδή όσά σχέδόν ναι τό τής 
Νεαπόλεως. 

Τί λοιπόν έξάγεται έκ,τών άνω αριθμών ; Ά-
κριβώς τo άντίθετον συμπέρασμα εκείνοι, τό ό-
ποιοι προσεπάθει μετά τόσου κόπου νά έξαγάγη 
ό κ. Βλάγκαλής. 

'Απέδειξα δηλαδή, φρονώ, έπαρκώς ότι, όχι 
μόνον κατορθωτόν παρουσιάζει τό έργον τής 
Στυμφαλίας ή παραβολή αυτού προς τό έκτε-
λεσθέν έν Νεαπόλει χάριν τής διοχετεύσεως 
τών ύδάτων τοϋ Σερίνο, άλλά αϊ ότι έλπις ύ-
πάρχει μεγίστη έλαττώσέως τοϋ έν τή προμε-
λέτη, τοϋ κ.Κελλενέκ προϋπολογισθέντος ποσού, 
έάν μετ' έπιμελείας ,κανονισθή ή έν τή: οριστι-
κή μελέτη χάραξις τοϋ ύδραγωγείου καί μετά 
περισκέψεως καθαρισθώσι τά τής δομήσεως τοϋ 
λιθοδμήτου άγωγοϋ. 

Επειδή όμως έπιθυμώ ούδεμίαν ν' άφήσω 
είς ούδένα άμφιβολίαν περι τοϋ κατορθωτού τής 
έκτελέσεως τοϋ έργου τής Στυμφαλίας, θεωρώ 
ώς σοβαρόν έπιχείρημα πρός τούτο τήν έξέτα-
σιν τής δαπάνης άνά μέτρον κυβικόν ύδατος 
παρεχομένου κατά χιλιόμετρον υδραγωγείου, 
έπι άλλων σπουδαίων έργων όμοίας φύσεως, 
κατά πίνακα, όν κατήρτισα : 

1). Τό Ύδραγωγεϊον Νέας Υόρκης (1842j 

μήκους ολικού 61,340 μέτρων διά παροχνη 
372,000 μ. κυβικών ύδατος καθ' έκάστην έστοί-
χισε 65,000,000 φράγκων. 

2) Τό νεώτερον ύδραγωγεϊον τής Νέας 
Υόρκης (1890) μήκους ολικού 53,325 διά πα-
ροχην 1,208,000 μ. κυβικών ύδατος καθ' έκά-
στην έστοίχισε 125,255.000 φρ. 

3) Τό ύδραγωγεϊον της Βάσιγκτων (1859) 
μήκους 17,700 διά παροχήν 300,000 μ. κυβικών 
ύδατος έστοίχισε 12,500,000 φράγκα. 

4) Τοϋ ύδραγωγείου του Μάντσεστερ 
(1892) μήκους 154,173 μέτρων, διά παροχήν 
227,000 μ κυβικών ύδατος καθ' έκάστην, ή 
δαπάνη άνήλθεν είς 40 έκατομ. φράγκων. 

5) Τοϋ ύδραγοιγείου της Γλασκώβης 
(1860) μήκους "56,000 μ. διά παροχήν 1,800,000 
μ, κυβικών ή δαπάνη ήν 20.000,000 φράγκα. 

6) Τοϋ νεωτέρου υδραγωγείου τών Πα-
ρισίων (Vanne)" (1874) μήκους 173,000 μέ-
τρων διά παροχήν 130,000 μ. κυβικών ύδατος 
καθ'έκάστην ή δαπάνη άνήλθεν είς 50 έκατομ. 
φράγκων. 

7) Τό έτι νεώτερον ύδραγωγεϊον τών Πα-
ρισίων (Vigne) (Γ892) μήκους ολικού 102,000 
μέτρων διά παροχήν 120,000 μ. κυβικών ύδα-
τος έστοίχισε 35 έκατομ. φράγκ,ών'. 

8) Τό ύδραγωγεϊον της Ρώμης (Marcio) 
(1870) μήκους 53,649 διά παροχήν 120,000 μ. 
κυβικών υδατος έστοίχισε 20 έκατομ. Φράγκων. 

9) Τό νεώτερον ΰδραγωγεϊον της Ρώμης 
(1892) μήκρυς 29,027 μ. διά παροχήν .200,000 
μ. κυβικών ύδατος έστοίχισε 1,678,304.. . 

Έπί τή βάσει τών άνω άριθμών εύρίσκομεν 
ότι ή δαπάνη τής κατασκευής τοιούτων έργων 

άνά μ. κυβικόν ύδατος παρεχομένου κατα 
χιλιόμετρον υδραγωγείου έχει ώς έξης: 

1) Ύδραγωγείου Νέας Υόρκης 2,90 φρ. 
2) » νεώτερον Νέας Ύόοκης 1,90 » 
3) » Βάσιγκτων 2,30 » 
4) » Μάντσεστερ: 1,15 » 
5) » Γλασκώβης 0,20 » 
6) Παρισίων (Vanne) 2,22 » 
7) » » (Vigne) 2,86 » 
8) » Ρώμης ' ' 3,13 » 
ί)) » νεώτερον Ρώμης • ό 0,29 » 

10) » Νεαπόλεως " 2,82 » 
11) » Σ Τ Γ Μ Φ Α ΛIΑ Σ (πρ ο μ έ λ έ τ η 

κ. Κελλε\έκ διά παροχήν 
86,400 μ. κ.καθ'έκάστην, 2,53 » 

Οί άριθμοι ούτοι άποδεικνύούσιν, ότι διά τό 
ύδραγωγεϊον Στυμφαλίας δέν δικαιούμεθα, ώς 
έπραξεν ό κ. Βλάγκαλης, νά ίσχυρισθώμεν, ότι 
άνωτέρα έσται ή δαπάνη κατασκευής τής έν τη 
προμελέτη ορισθείσης, έάν θελήσωμεν έπί ό-
μοίων άλλών έργων νά βασισθώμεν. 

Έπειδή δέ φρονώ, ότι όρθόν είνε τά μέν λι-
θόδμητα μέρη τοϋ ύδραγωγείου Στυμφαλίας νά 
κατασκευασθώσι δια παροχήν 1000 λιτρών ανά 
δευτερόλεπτον, τα δέ σωληνωτά διά παροχήν 

προς τό παρόν 500 λιτρών, ό προϋπολογισμός 
τής πρώτης κατασκευής δύναται νά συνταχθή 
ώς έξής· 
(0,0005) ύδραγ. έν έκσκαφή Δρ. 4 ,957,200 
0,0003) Ο Ν » 5,971,500 
Σήραγγες μεγάλαι » 6,705,000 

» μικραι 2,571,650 
Πτώσεις. <3<- » 247,650 

Σίφωνες , 383,240 
(τμήμα Ίσθμου-'Αθηνών) » 1,981,540 

Διάφορα τεχνικά έργα » 291,245 

Έν όλω Δρ. 24,897,775 
Ύδαταποθήκαι, άπρόοπτα, δί-

κτυον, κέρδη κεφαλαιούχων κτλ.» 8,70V',225 
'Ολική δαπάνη ΔΡ. 33,000,000 

Έάν τοιούτον ποσόν 33 '/, εκατομμυρίων δρ. 
δαπανηθή ύπέρ ταϋ έργου, εύχερώς οί τόκοι καί 
τό χρεωλύσιον θά καλυφθώσιν έκ τών εισπρά-
ξεων τής υδρεύσεως και τών αρδεύσεων, άφού 
τούτο, άπεδείχθη ήδη καί διά δαπάνην όλικήν, 
έστω καί 40 έκατομμυρίων δραχμών. Εννοείται, 
ότι, όταν αί 'Αθήναι και ό Πειραιεύς άπαιτήσω-
σι μεγαλειτέοαν παροχήν τών 500 λιτρών, ή 
άντί δαπάνης 2 εκατομμυρίων δραχμών προσθή-
κη καί άλλου σίφωνος δύναται νά έπιτρέψη τοϋτο, 
διοχετευόμενων καί τών άλλων 500 λιτρών. 

Ευχαρίστως, καί πάλιν επαναλαμβάνω, θά 
προσπαθήσω παρά τήν πεποίθησιν,ήν άπό πολ-
λοϋ έσχημάτισα περί τοϋ κατορθωτού τής έκτε-
λέσεως τού εργου τής Στυμφαλίας ύπό έποψιν 
τεχνικήν άμα καί οίκονομικήν, νά άσπασθώ τήν 
γνώμην τοϋ κ. Βλάγκαλη, έάν άλλην έρμηνείαν 
κατορθωση νά δώση εις τούς άριθμούς, ους πα-
ρέθηκα ύμϊν. 

ΗΛΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΌΣ. 

Νημοιιηχανικός. 
Φ. Ν Ε Γ Ρ Η 

ΕΠΙ Τ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Τ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 

Ά π ά ν τ η σ ι ς 
είς τόν κ. Π. Πρωτοπαπαδάκην. 

Έν τώ Φύλλω τοϋ «Αστεως» τής 6ης το. ό 
κ. Πρωτοπαπαδάκης, έξετάζων τάς προτάσεις 
τής Τραπέζης 'Αθηνών ύπό έπιστημονικήν έ-
ποψιν, έξάγει συμπεράσματα άλλοϊα εκείνων, 
άτινα άνέπτυξα ό ίδιος έν τώ Συλλόγω τών Πο-
λιτικών Μηχανικών. 

Ό κ. Πρωτοπαπαδάκης, στηριζόμενος είς 
όσα λέγει ό Lepsius έν σελίσιν 24—25 τοϋ 
συγγράμματος «Geologie von Altika«, παραδέ-
χεται, ότι οί ασβεστόλιθοι τής Πάρνηθος έπι-
κάθηνται παντού του σχιστολίθου τών 'Αθηνών 
καί έξάγει τό συμπέρασμα, ότι, ούτως έχόντων 
τών πραγμάτων, τά νερά τής Πάρνηθος δέν 

θέλουσι κατέρχεσθαι εις τά ένδότερα τής γής 
μέχρι τής έπιφανείας τής θαλάσσης, κατά τάς 
έμάς θεωρίας, άλλά θέλουσι ρέη έπί τής έπι-
φανείας τοΰ σχίστου. 

Καίπερ τρέφων τήν μεγαλειτέραν ύπόληψιν 
πρός τάς μελετάς τού κ. Πρωτοπαπαδάκη, ά-
ναγκάζομαι νά διαφωνήσω ώς πρός τό ζήτημα 
τούτο, έλπίζω δ' ότι οί λόγοι μου θέλουσι πεί-
ση αύνόν περί τού όρθού τών σκεψεών μου. 

Ήθελεν είναι μεγίστη εύτυχία διά τάς 'Α-
θήνας, άν οί άσβεστόλιθοι τής Πάρνηθος έπε-
κάνθηντο οϋτως όμαλώς έπί τοϋ σχίστου τών 
Άθηνών.Τωόντι διά τής ομιλίας μου εν τώ συλ-
λόγω άπέδειξα, ότι τά όροπέδια τής Πάρνηθας 
δέχονται περί τά 400,000,000 κυβικά μέτρα ύ-
δατος ύετίου κατ' έτος· έκτοτε δέ νεώτεραι πλη-
ροφορίαι τοϋ κ. Αίγινήτου, άποδείξαντος ότι έν 
Τατοίω πίπτει τριπλάσιαν υδωρ ή έν 'Αθήναις, 
μάς έπιτρέπουσι ν' αύξήσωμεν εισέτι το ποσόν 
τούτο. Άλλ ' άν τοσούτο ποσόν ύδατος είχεν 

' ώς ύπόστρωμα τόν σχίστην τών 'Αθηνών,όποίας 
δέν θά παρούσίαζέ πηγάς ή Πάρνης, ούχί μιάς 
καί δύο όκάδων, άλλ' έκατοντάδων όλοκλήρων! 

Βεβαίως δέ οί Ρωμαίοι, οί τόσον επιτήδειοι 
είς υδραυλικός έργασίας, δέν θά έσταμάτων 
τό 'Αδριάνειον ύδραγωγεϊον είς τάς ύπωρείας 
τής Πάρνηθος, ώς φαίνεται έκ τών μέχρι τού-
δε γνωστών διακλαδώσεων τοϋ ύδραγωγείου 
τούτόυ, άλλά θά έξηκολούθουν τάς έρευνας 
των έντός τής Πάρνηθος έπί τοϋ σχιστολίθου. 

'Αλλά δυστυχώς τά πράγματα δέν έχουσιν. ού-
τω· άρα ό σχιστόλιθος τών 'Αθηνών έκτείν,εται 
μέχρι τών ύπωρειών τής Παρνηθος» αλλ' έκεϊ, 
ένεκα γεωλογικών φαινομένων, πού μέν χρησι-
μεύει άληθώς ώς ύπόστρωμα είς τόν κρητιδι-
κόν άσβεστόλιθον καί παρουσιάζει τάς γνω-
στός, ολίγων δυστυχώς όκάδων, πηγάς τής Πάρ-
νηθος, πού δέ όρθοϋται μυριοτρόπως μετά τοϋ 
κρητιδικοϋ άσβεστολίθου, έπιτρέπων ούτως είς 
τά ύδατα τά προερχόμενα έκ τών βροχών καί 
τών χιόνων νά κατέρχωνται διά τών ρωγμών 
τού άσβεστολίθου μέχρι τής στάθμης τής θα-
λάσσης. Αύτη είνε ή μόνη πιθανή έξήγησις 
τών φαινομένων καί τής ύπάρξεως τής άφθονου 
λεκάνης ύδατος ποσίμου τής Λαυρεωτικής. Ό-
τι αύτη δέν δύναται νά προέρχηται έκ τών ύε-
τίων τοπικών ύδάτων τής χώρας ταύτης άπο-
δεικνύεται ούχί μόνον έκ τής έλαχίστης ποσό-
τητος τών καταπιπτόντων ύετίων ύδάτων,άλλά 
καί έκ τής θερμοκρασίας τοΰ ποσίμου ύδατος, 
ήτις είνε 22 βαθμών Κελσίου, διότι όν τά πί-
πτοντα ύέτια έν Λαυρείω ύδατα συνέτεινον, έ-
στω καί κατ' ελάχιστον, είς τόν σχηματισμόν 
τής υδροφόρου λενάνης, τό πόσιμον ύδωρ θά 
είχε τήν μέσην θερμοκρασίαν τού έδάφους, 
ήτοι βάθμούς 17, καί ούχί 22· ότι δέ δέν ύπάρ-
χει αντίφασις μεταξύ τών σκέψεων τούτων καί 
τών θεωριών τού Lepsius, είνε βέβαιον. 

Τωόντι ούτος παραδέχεται (ίδέ σελίδα 54) 
ότι τά στρώματα τά κρητιδικά έν 'Αθήναις 
κλίνουσι ΔΒΔ,δηλαδή άπό τοϋΛακαβηττοϋ πρός 



την Πάονηθα· άλλ’ έν τώ Λυκαβηττώ ό άνώτε-
ρος ασβεστόλιθος άρχεται άπό τοΰ υψομέτρου 
248 (ίδέ πίνακα I. Lepsins)' άρα ύπό τήν Πάρ-
νηθα θ'άρχηται άπό ύψομέτρου κατωτέρου- άλλ’ 
έπειδή ή Πάρνης παρουσιάζει ύψος 1413 μ. εί-
νε φανερόν, ότι, άν ό άσβεστόλιθος της Πάρνη-
θος ήτο ό άσβεστόλιθος τοΰ Λυκαβηττού, έπρε-
πε νά έχη πάχος άνώτερον τών 1000 μέτρων, 
ένώ κατ' αύτόν τόν Lepsius δέν έχει πάχος ά-
νώτερον τών 250 μ. Άλλως έν σελίδι 55 ό ί-
διος Lepsius ομολογεί, ότι δέν γνωρίζει καλώς 
τήν γεωλογικην κατασκευήν τής Πάρνηθος και 
συνιστά τήν έπέκτασιν τοΰ γερμανικού χάρτου, 

όπως γείνη καί ή μελέτη αύτη. 
"Οσα λέγει έν σελίσιν 24 και 25 δύνανται νά 

είνε άληθή καθόσον άφορα είς μικρόν τ ι μέρος 
τής Πάρνηθος, έν συναντήσει μέ τό Αίγάλεων 
όρος, άλλ' ουχί καί περιπλέον. «Φ». Νέγρης. 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΟΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

TOΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Η ύπό τοϋ χημικού τμήματος τοϋ 'Ελληνικού Πολυτε-
χνικοΰ Συλλόγου συστασα επιτροπή πρός έξέτασιν τοϋ ζητή-
ματος τών απόνερων τών έργαστασίων τοϋ Φαλήρου καϊ περί 
τοϋ τρόπου καθ' όν ταϋτα δύνανται ν' άποβώσιν άβλαβη διά 
τάς αισθήσεις τών περιοίκων καί τών θαμωνων τοϋ Φαλήρου 
λαμβάνει τήντιμήν νά ΰποβάλη τώ τμήματι τήν έκθεσιν αύτής. 

Την 18 'Ιανουαρίου τά μέλη τής έπιτροπής έπεσκέφθησαν 
άπαντα τά έργοστάσια, ων τά άπόνερα διοχετεύονται είς τήν 
Φαληρικήν άκτήν, έκ τής έπιτοπίου δέ ταύτης έξετάσεως καί 
τής εν τώ χημείω τού παθολογικού ανατομείου αναλύσεως τών 
ακαθάρτων τούτων ύδάτων συνήγαγε τά έξής συμπεράσματα. 

Α΄) Απόνερα τών έργοστασίων άδελφών Ρετσίνα (πρώην 
Νικολέση) ύφαντήριον βαμβακερών πανίων 

Τό έκ τού έργοστασίου τούτου έξερχόμενον ύδωρ είνε θα-
λάσσιον οι' άντλιών λαμβανόμενον έκ τής Φαληρικής άκτής 
καί χρησιμοποιούμενον μόνον διά τά ψυγεία, μή άναμιγνυό-
μενον έπομένως μέ άλλας ούσίας αΐτινες θά ήδυναντο νά προσ-
δώσωσι κακοσμίαν είς τό ύδωρ. 

'Επειδή όμως τό μέρος τής άκτής οπόθεν άντλήται τοΰτο, 
δέν είνε πάντοτε καθαρόν, άλλά συμβαίνει πολλάκις νά μο-
λύνηται έκ τών ακαθάρτων υδάτων τής Φαληρικής τάφρου, 
διά τούτο τό έν τώ άνω έργοστασίω είσαγόμενον θαλάσσιον 
ΰδωρ είνε πολλάκις μεμολυσμένον, άποδίδον δυσοσμίαν και 
καταλεϊπον έν τώ οχετώ, έν ω έκρέει έξερχόμενον τού έργο-
στασίου, ϊλύν, υποκειμένην είς σήψιν πρόξενον δέ δυσοσμίας 
κυρίως αισθητής, όταν τό έργοστάσιον άργεϊ, οπότε μή ρέον-
τος ύδατος ή ιλύς έρχεται είς άμεσον έπαφήν μέ τήν άτμό-
σφαιραν. 

Β') .'Απόνερα υφαντουργικής Φαλήρου. 
Τό χρησιμοποιούμενον έν τώ έργοστασίω τούτω ύδωρ προέρ-

χεται έκ τού κτήματος Μελετοπούλου άνερχόμενον καθ' έκά-
στην εις 75 περίπου κ. μ. 

Το ΰδωρ τούτο καταλείπει τό έργοστάσιον. περιέχον όλας 
τάς ούσίας τών πλυντηρίων και τού βαφείου συνοδεύεται ευ-
θύς έξ αρχής ύπό λίαν χαρακτηριστικής δυσοσμίας, ήτις αυ-
ξάνει καθόσον αί έν αύτώ ούσίαι σήπονται, ώς έκ -οΰ λιμνά-
σματος τοϋ έν λόγω ύδατος, προερχομένου έκ'τής βραδυτάτης 
αύτού εκροής είς τήν θάλασσαν. Ή έξέτασις τοΰ ύδατος 
τούτου κατέδειξεν οτι περιέχει 0.076 ο)ο χλώριον καί οτι είνε 
έλεύθερον οξέων. Μέρος τών υδάτων τούτων χρησιμοποιείται 
ένίοτε, κατά τας διαβεβαιώσεις τής διευθύνσεως τού έργοστα-
σίου πρός άρδευσιν τών παρακειμένων άγρών, οπότε ή παρα-
γωγή αύτών ενεκα τής τοιαύτης άρδεύσεως εινε πολύ ύπερ-
τέρα ή συνήθως. 

Περί τοΰ ύδατος τούτου έσχηματίσαμεν τήν πεποίθησιν οτι 

εινε τό μάλλον συντεΐνον εις τήν άνάπτυξιν τής γνωστής δυ-
σοσμίας τοϋ περί τό θέατρον τοϋ Φαλήρου χώρου. 

Γ') Απόνερα ελαιουργείου Σπυράκη καί Σας. Τό ύδωρ ο-
περ καταλείπει τό έργοστάσιον τούτο, συμποσούμενον περί-
που είς 1Ι·0 κ. μ. καθ' έκάστην έχον τήν συνήθη, ουδόλως 
δυσωδη ίδιάζουσαν οσμήν τών έλαιουργείων ένέχει 0,592 0/0 
χλωρίου καί δέν έχει όξυνον αντίδρασιν. 

Δ') 'Απόνερα πνευματοποιίας Χοϊδά ό «Ζεύς». Το έκ του-
του έξερχόμενον ύδωρ έξ αρτεσιανών φρεάτων πιοερχόμενον 
ολικής ποσότητος 35 κ μ. καθ' έκάστην δέν παρουσιάζει ού-
δέ τήν έλαχίστην κακοσμίαν 

Ε ) 'Απόνερα πνευματοποιίας Nix. Κοτσώνη ή «Δήμη-
τρα». Εκ τού εργοστασίου τούτου έξέρχονται δύο ειδών άπό-
νερα. Τά μεν έκ τών ψυγείων 200 περίπου κ μ. καθ' έκά-
στην, δοχετεύονται είς τήν τάφρον τήν φαληρικήν, καί εινε 
έντελώς καθαρά, περιέχοντα 0.31 4 0/0, χλωρίου (ώς τό αρχι-
κώς ατλούμενον έκ τών αρτεσιανών ύδωρ, τό όποιον μεταχει-
ρίζονται πρός άρδευσιν ώραιοτάτου λαχανοκήπου, ώς ιδίοις 
ομμασιν άντελήφθημεν), τά δ' άλλα τά απομένοντα μετά τήν 

απόσταξιν τοΰ πνεύματούχου χυλού σταφίδος, διοχετεύονται 
δι’ ιδίου κλειστού άγωγοΰ μετά τών όμοιας φύσεως ύδάτων 
τοϋ έργοστασίου Ψινοπουλου εις τήν παρά τώ χαρτοποιείιω 
πρώην Μπαρουξάκη φαληρικήν ακτήν. Είς τόν όχετόν τού-
τον έχουσιν άνοιξη όπάς οί πάροικοι καί άντλούσιν ΰδωρ 
πρός άρδευσιν τών κτημάτων των. 

ΣΤ ) 'Απόνερα πνευματοποιϊας Δετώρου. Τό αποχετευό-
μενον τοΰ έργοστασίου τούτου ΰδωρ έξ αρτεσιανών επίσης 
φρεατων προερχόμενον, διοχετεύεται εις τήν φαληρικήν τά-
φρον μέρος δέ τούτου χρησιμοποιείται πρός άρδευσιν τοΰ κή-
που τους καί εινε μίγμα τοΰ ύδατος τών ψυγείων καί τοΰ έκ 
4ής"στήλής έκρέοντος. 

'Γό ΰδωρ περιέχει 0,355 χλωρίου ούδεμίαν άποδίδον δυ-
σάρεστον όσμήν. 

Συμπέρασμα: Τά διάφορα τήν ταφρον περιβάλλοντα έργο-
στάσια (πλήν τοΰ έργοστασίου άδελφών Ρετσίνα) παρέχουσι καθ' 
έκάστην περί τα 675 κ. μ., ύδατος άτινα θ' άνέλθωσιν είς 

1000 περίπού κυβ. μέτ. όταν προστεθώσιν καί τά ύδατα τοΰ 
Φινοπούλου. 

Τά 675 ταύτα κ. μ. περιέχουσι περίπου 6 ½ τοις χιλίοις 
χλωριούχου νατρίου καί δέον νά εξετασθή έαν ένεκα τής πα-
ρουσίας τοΰ χλωριούχου νατρίου έν τή άνω ποσότητι δύνανται 
νά χρησιμοποιηθώσι πρός άρδευσιν τών πέριξ άγρών, ένούμενα 
μετά τών έκ τού εργοστασίου Φινοπούλου έξερχομένων ύδά-
των. ίπερ θά παρείχε τήν λογικωτέραν έπιστημονικωτέραν, 
καί οίκονομικωτέραν λύσιν τού ζητήματος 

Τό σύστημα τούτο είνε τό μόνον όπερ θά ηνύνατο νά χα-
λύψη τά έξοδα τής απαγωγής τών ύδάτων. παρέχων ταυτο-
χρόνως ΰδωρ πλούσιον είς λιπαντικάς ουσίας, κυρίως είς τους 
έντεύθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής, πρός τήν όδόν Άθηνών-

Πειραιώς κτηματίας τούς τότον πάσχοντας από τής ανυδρίας. 
Έν πάση περιπτώσει ταχύτατη πρέπει νά ληφθή περί τοΰ 

καθαρισμού τής Φαληρικής τάφρου πρόνοια, ήτις άπό πολλών 
ήδη έτών έχει πληρωθή δι' ιλύος βαθμηδόν άποσυντιθεμένης 
καί άναδιδούσης τήν λίαν δυσάρεστον γνωστήν όσμήν 

Τά δέ άπόνερα τών έργοστατίων, μέχρι τής επιλύσεως τοϋ 
ζητήματος, έάν ταύτα δηλ. δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι 
πρός άρδευσιν, νά έκρέωσι διά τού στενοτέρου οχετού, όστις 
υψούμενος καταλλήλας θά ήδύνατο νά περιλάβη, όλα τά ΰδα-
τα, άτινα οΰτω άποκτωντα μεγαλειτέραν ταχύτητα θά παρέ-
συρον είς τήν θάλασσαν εύκολώτερον καί τάς έν αύτοϊς αίω-
ρουμένας ουσίας. 

"Οσον δέ άφορα είς τό έργαστάσιον τών άδελφών Ρετσίνα, 
η έπιτροπή φρονεί ότι τούτο πρέπει ν αντλή τό διά τά ψυ-

γεία της άπαιτούμενον ΰδωρ άπό άπωτέρας τής παραλίας άπο-
στασεως ή μεχρΐ τούδε, ώστε νά ή καθαρόν, άπηλλαγμένον 
τής παρά τήν παραλίαν ιλύος καί τών φυκών. 

Έν ή δέ περιπτωσει τά. ΰδατα χρησιμοποιηθώσι πρός άρ-
δευσιν, τότε πρέπει τό έργοστάσιον τοϋτο ν απομακρύνη τ' 
απόνερα αύτού δι' οχετού ύψηλότερον κειμένου, όπερ έπιτρέ-
πει ή θέσις τού έργοστασίου. 

Έν Αθήναις τή 30 'Ιανουαρίου 1899· 
Ή Επιτροπή 

Λ ΟΙΚΟΝΌΜΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. 
ΗΛ· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ. 


