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Έξεύρωιιεν νέα κεφάλαια άρθρο* τοϋ χ. Έπ. Έιπείρΐκου. — Νέα μηχανικά άυάτήματα τών 
άτμπολοίων ύτ.ο τοΰ μηχανιχσΰ Ίωχννη.— ’Από τΐιν ναυτικήν ΐάτορίαν μας, άθλα "Ελλήνων 
ναντικών,ύπό Κωνστ. Ν. Πχπχμιχχλοπούλβυ.—Ό Ναυτικός Χρονομέτρης,όλαι α: κατά μιλιά ναυτιχαΐ 
αποστάσεις τών εμπορικών λιμένων τοϋ κόσμου ύπό Κ. Αΰγέρη.— Σπονδαιοτάτη έόεί’ρειίις νέου άκαφάν- 
δρον καταδυτικής μηχανής, ύπό Ν. Γ. Κ.— Τότε καί τώρα, ναυτική έπισκόπησις ενός πλοιάρχου 
Loup de mer.— Γεωγραφικά, έξ ανεκδότου συγγράμματος τοΰ Ν. Γ. Κοτσοβίλλη.— Αί μεγάλαι "Επι- 
ουομίδες ύπο Ν. Γ. Κ.— Τά μεγαλείτερα Ατμόπλοια τοΰ Κόάμον, ύπό Ν Γ. Κοτσοβίλλη — 

Η Ελληνικά όιιμαΐα έν Ρωόόία.— ’Ανταποκρίσεις έξ ’Αλεξάνδρειάς, Ταϊγανίου, Βραΐλας.-— Μαν

τικά νέα.
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"Ολοσέλιδος είκών έκ τών λιμενικών ε<·γων Στνλίδος— Μεγάλη έπιορομϊς μν ΐί ιστία. 
—Μηχανή σύνθετος Κομπάονντ. — Τό Τουρκικόν τορπιλλοθόλον «Χαμηδιέ” ίν^Πειραιει 
Σκάφανδρον καταδυτικής μηχανής.
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ΔΙΑ ΓΗΝ ΛΙΜΗΙ'Η ΗΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ

Η κατά καταπληκτικόν βαθα.δν ποοβαί- 
νουσα δσημέραι έταύξησις τοΰ άοιθμοΰ τών 
έμπορικών ήμών άτμοπλοίων άναγκαίωςθά 
σταματήση μετ’ού πολύ,έάν μή νέα κεφά
λαια έξευρεθώσι και υπδ συμφέροντας δρους 
διατεθώσιν ύπέρ τοΰ κλάδου τούτου, τόν ό
ποιον έκμεταλλεύονται ήδη τοσοΰτον έπιτυ- 
χώς οι ναυτικοί ήμών πληθυσμοί και οι έν 
τή έπιχειρήσει ταύτη εΰρίσκοντες κερδοφό 
ρον τήν τοποθέτησιν τοΰ εαυτών χρήματος 
κεφαλαιούχοι.

Καί οί μή ναυτικοί ήμών, έάν μη έξήν- 
τλησαν άχρι τούδε τά μικρά αυτών κεφά
λαια έν άγοραϊς άτμοπλοίων, θά δοκιμάσω· 
σιν δσον ουπω τήν τύχην ταύτην, τάς ευ · 
λόγιας τών ευ φρονούντων άποκομίζοντες, 
διότι διά τής πρωτοβουλίας και τούτων 
έγένετο ή σώτειρα αυτή διά τδ ήμέτερον 
έθνος άπαρχή, τής είς τήν άτμήρη ναυτι
λίαν έπιδόσεως. Οί δέ κεφαλαιούχοι ήμών, 
τήν είς διαφόρους κλάδους τοποθέτησιν τής 
έαυτών περιουσίας προκρίνοντες, δέν είνε 
δυνατόν νά προτιμήσωσι τήν κατά τδ δλον 
είς τήν άτμήρη ναυτιλίαν διάθεσιν τών 
κεφαλαίων των.

Τήν δοξασίαν ήμών ταύτην ή ναυτικω- 
τέρα τών νήσων μας, ή "Ανδρος, έρχεται 
πασιφανώς ν’ άποδείξη. Ή "Ανδρος άριθμεΐ 
ήδη 17 μεγάλα άτμόπλοια. Κατά τούς 4 
πρώτους μήνας τοΰ τρέχοντος έτους ήγο- 
ράσθησανπαρ’ Άνδρίων 3 μεγάλης χωρη- 
τικότητος άτμόπλοια, άνω τών 4009 τόν
νων, άντι λιρών στερλινών 93,000, ή δρχ. 
4.000.000 περίπου. Κατά τδ αύτό χρονι
κόν διάστημα παρηγγέλθησαν είς ’Αγγλικά 
ναυπηγεία 2 έτερα σκάφη, άνω τών 5000 
τόννων έκαστον άξίας λιρών στερλινών 80, 
000, ή δρχ. 3.400 000, παραγγέλλονται 
δέ πιθανώς δσον ούπω καί 4 άκόμη άτμο- 
πλοία, έν συνόλω τόννων 20,000, άξίας 
λιρών στερλινών 160,000 ή δοχ. 7.000. 
000. περίπου.

Ευκόλως έννοεϊ ό άναγνώστης έκ τών 
άνω άριθμών,δτι τδ χρήμα τοΰτο δέν είνε ά- 
παν άνδριακόν. Δυνάμεθα μάλιστα νά ίσχυρι- 
σθώμεν δτι οιά τών άτμοπλοίων τούτων ό 
τόπος χρηματικώς άπεσ εραγγίσθη καί δτι 
τδ διδόμενον συνήθως παρά τών κεφαλαιού
χων είς τήνγεωργίαν καί τδ έμπόριον χρήμα 
έζητήθη παρ αύτών καί έπεστράφη ήδη, 
διετέθη δ άπαν είς τήν άτμήρη ναυτιλίαν. 
Αλλ ό γεωργός καί δ έμπορος πάσχουσι 

σήμερον έν τή νήσω, δέν είναι δ’ ώς φρο- 
νοΰμεν δρθδν νά καταστρέφεται είς κλάδος, 
έπίσης παραγωγικός, ίνα προοδεύση ό έ- 
τεΡΛ?’ ,

Δέν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν τί 
συμβαίνει είς τά άλλα ναυτικά τής Ελλά
δες μέρη, άλλ έκεϊνο τδ όποιον παρατη- 
ροΰμεν έν Ανδρω, θά κρατή κατά τδ μάλ
λον ή ήττον καί είς ταΰτα.

Η κατάστασις δμως αΰτη δφείλει ν ’ ά- 
πασχολήση σοβαρώ; τούς αρμοδίους καί, 
κατά τήν κρίσιν ήμών, έάν μή καταστή 
συντομως δυνατή ή σύστασις τής Ναυτι · 
κής Τρα.-τίζης, ανάγκη τούλάχιστον νά 
κατανοήσωσιν οί αρμόδιοι δτι επιβάλλεται 
είς τδ πρώτον πιστωτικόν ήμών ίδρυμα νά 
διαθέτη καί τούτο μεοικά εκατομμύρια ύπέρ 
τής άτμήρους ήμών ναυτιλίας.

Κρείσσων ταύτης τοποθέτησις δέν είναι 
δυνατόν νά ύπάρξη. Νόμου υποθήκης τών 
πλοίων δέν στερούμεθα. ίσως ό έν ίσχύϊ 
νόμος περί Ναυτοδάνειων παρουσιάζει προ- 
σκόμματά τινα πρδς πλήρη έφαρμογήν του 
πρώτου. "Ας καταργηθή λοιπόν ό δεύτερος 
ούτος διά τά φορτηγά ήμών άτμόπλοια. 
Ούδεμία χρήσις ναυτοδάνειων, έξ δσον γνω- 
ρίζομεν, γίνεται σήμερον άαρά τών έξοπλι- 
στών ήμών, άφού τάς βλάβας τών μηχα
νών καί τών σκαφών έπανορθοΰσιν άμέσως 
οί άσφαλισταί. Ας μείνη δ’ έν ίσχύϊ μόνον 
ό νόμος περί ύποθήκης, τροποποιούμενος 
καί ούτος έν τισιν, έάν τοιαύτη παραστή
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ανάγκη. Ούτως πλήρης ασφάλεια θά ύ
παρξη και θά ουνηθή, έλπίζομεν, καί ή 
’Εθνική Τράπεζα νά έλθη αρωγός καί εις 
τόν κλάοον τοϋτον, ώς έπραξεν ή§η ή Τρά
πεζα Αθηνών, οιαθέσασα άχρι τοΰοε καί 
οάνεια ύπέρ αγοράς φορτηγών άταοπλοίω/ 
πλέον τοΰ 1 I )2 έκατομμυρίου καί εξακο
λουθούσα, έν τω μετρώ τών ουνάμεών της 
νά βοηθή τούς τίμιους καί ικανούς επιχει
ρηματίας τούς πρύς τήν θάλασσαν έμπι- 
στευθέντας τήν έργασίαν καί τά κεφάλαιά 
των.

Ημείς καί προ όλίγου έτι έσχομεν τήν 
τιμήν, έν τή συγκροτηθείση συνελεύσει τών 
Ναυτικών Δήμων τοΰ Κράτους, άντιπροσω- 
πεύοντες τον Δήμον "Ανδρου, νά προτεί- 
νωμεν τήν διάθεσιν μέριυς τών κεφαλαίων 
τοΰ Ναυτικοΰ ’Απομαχικού Ταμείου εις όά- 
νεια υπέρ τής άτμήρους ναυτιλίας, ή οέ 
πρότασις ήμών αυτή, διά πειστικών έπι- 
χειρημάτων ύ ιοστηριχθεισα έγένετο όμο- 
φώνως αποδεκτή παρά πάντων ανεξαιρέτως 
τών αντιπροσώπων τών Ναυτικών Δήμων. 
Δέν έννοούμεν όμως διά τίνας λο'γους καί 
έτερα μεγάλα κεφάλαια μένουσιν εΐσέτι 
νεκρά παρά τή ’Εθνική ή άλλαις Τραπέ- 
ζαις καί δέν τοποθετούνται εις τοιαύτας επι
χειρήσεις άσφαλώς, άσφαλέστατα.

’Εάν πρός τούτο θά χρειασθώσι νομοθε- 
τικαί τινες μεταρρυθμίσεις, φρονοΰμεν δτι 
τό νομοθετικόν ήμών σώμα δέν θά όκνήση, 
αλλά θά προθυμοποιηθώ νά παραοεχθή ταύ- 
τας, αφού κύριος σκοπός θέλει εισθαι ινα 
έγχυθή νέον καί πάλιν αιμα εις τήν ναυ
τικήν ήμών δυναμιν, τήν οποίαν δέν θά 
παύσωμεν διακηρυττοντες ότι θεωροΰμεν 
τήν μόνην (μετ’ έκείνης εννοείται τής γε
ωργίας), ήτις θά δυνηθή, προαγομένη, νά 
χρησιμευση διά τήν αληθή πρόοδον καί τήν 
πραγματικήν ευημερίαν τής χώρας.

Ε. Εμπειρικός

ΝΑΎΛΟΙ

Εις τήν τιαην τών ναύλων παρετηρηθη στασιμίτη; 
κατά τήν παρελθοΰσαν έύόομάόα, ώ; παρατηρεί καί 
ό.έν Ταιγανιω ήμέτερο; ανταποκριτής.

Αί ναυλώσεις τών Ελληνικών πλοίων εν τώ Εϋ- 
ξείνω έξακολουθοϋσιν άΟρόαι. ’Από Άζώρδιά Ροττερ- 
δάαην έγένετο ναύλωσις 10 σελινίων καί 6 πεννών. 
Αί τιμαί τών ναύλων ’Αγγλίας έξακολουΟοϋσιν ώς 
καί έν τώ παρελβόντι φύλλω άνεγράψααεν ταύτας.

' ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
Μηχανικό σύνθετοι Πιπλής, τριπλής 

καί τετραπλής έκτονώσεως.
Τά άρχαϊκ συστήματα τών μηχανών τών 

ατμόπλοιων καί τά τής μέσης πιέσεως, ύπεχώ- 
ρησκν εις τά τελευταία ουσιώδη οικονομικά συ 
στήματα τών συνθέτων μηχανών τής διπλής, 
τριπλής και τετραπλής έκτονώσεως.

Μηχανη σύνθετος·
(Κομπάουντ)

Σύνθετος μηχανή λέγεται ή άποτελουμένη 
άπό σύστημα χαμηλής καί ύψηλής πιέσεως. Σύγ- 
κειται δέ έκ δύο κυλίνδρων τοΰ αύτοΰ ύψους, 
άλλ’άνίσου διαμέτρου, τοΰ πρός τά εμπρός ευ
ρισκομένου κυλίνδρου οντος μικρότερα; κατα τό 
ήιζ,ισυ διαμέτρου τοΰ όπισθεν μεγάλου.

Τό σύστημα τοΰτο λειτουργεί ώς έξής
Ό έξερχόμενος τοΰ λέβητος άτμός λειτουργεί 

έπΐ τοΰ μικρού κυλίνδρου μέ ύψηλήν πίεσιν, άπο- 
κόπτεται δέ διά τοΰ άτμοσύρτου εις τό ήμισυ 
περίπου τής διαδρομής αύτοΰ.

Τοιουτοτρόπως ό έξερχόμενος τοΰ μικρού κυ 
λίνδρου άτμός εισέρχεται εις τόν έτερον κύλιν
δρον, όσον δέ τά έμβολα τών κυλίνδρων άνέρ- 
χονται καί κατέρχονται έπ'ι τοσοΰτον ό άτμός 
εισέρχεται διά τοΰ ένός εις τον άλλον κύλινδρον 
καί τάνάπαλιν.

Ή κίνησις τών εμβόλων τών κυλίνδρων μετά- 

δίδε ται διά τών στροφάλων άτινκ εύρίσκοντζι 
εις τόν κυρίως άξονα τής μηχανής καί ή παλιν
δρομική κίνησις εξακολουθεί κανονικούς.

"Οταν τοΰ μικρού κυλίνδρου τό έμβολον δηλ. 
τής ύψηλής πιέσεως, είναι εις τήν αρχήν τής 
διαδρομής αύτοΰ, ό συνδεόμενος μετά τοΰ βάκ- 
τοου τοΰ εμβόλου στροφήν θά είναι κάθετος έπί 
τοΰ άξονας τής μηχανής’ τό δέ έμβολαν τοΰ 
μεγάλου κυλίνδρου δηλ. τής χαμηλής πιέσεως, 
θά εύρισκεται εις τό μέσον τής διαδρομής αύτοΰ 
καί ό στρόφαλος θά είναι οριζόντιος εις τόν κυ
ρίως άξονα καί άντιστρόφως τοΰ πρώτοφ

Τό ζήτημα τής χρησιμοποιήσεων τοΰ περισ- 
σεύοντος άτμοΰ είναι ή μόνη άπασχόλησις τών 
μεγαλοφυών άνδρών τής εποχής μας καί έπ’ 
αύτοΰ στηρίζονται όλα τά νέα έφευοεθέντκ τ ολύ- 
πλοκα μηχανικά αριστουργήματα.

Τό σύστημα Kopnaovrc είναι τό στερεώτεοον 
καί άπλοΰστερον τών μέχρι σήμερον έφευρεθέν- 
των, ή κατανάλωσις τών γαιανθράκων δέν είναι 
μέν όμοια ώς πρός τά συστήματα τής τριπλής 
καί τετραπλής έκτονώσεως τών νεωτέρων, άλλά 
πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι μεγάλη οικονομία 
καυσίμου ύλης καί ωφέλεια έπήγασεν έκ τοΰ 
λαμπρού τούτου συστήματος, δ'περ εις τά πλεί- 
στα τών ήν ετέρων ατμόπλοιων λειτουργεί τόσον 
έπιτυχώς.

Ό Μηχανικός 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΜΕΓΑΑΕΓΓΕΡΑ ΤΑΧΤΤΗΣ
ΤΩΝ ΓΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό ρεκόρ τής μεγκλειτέρκς ταχύτητας τών ύ- 
περωκεανείων μεγάλων ατμόπλοιων τό έχει τό 
Γερμανικόν ατμόπλοιον «Deutschland», δπερ 
διανύει τήν άπό Εύρώπης μέχρι ’Αμερικής 
οδόν μέ ταχύτητα είκοσι τριών μιλιών καί 36 
εκατοστών.

Ή μέση ταχύτης τών διαπλευσάντων τήν 
αποστασιν τκυτην μεγάλων ατμόπλοιων είναι 
τά εξής

2 Καίσαρ Γου.Ιιέ.Ιμος Γερμαν. μίλ. 22.47°/(
3 Λουχάπα ’Αγγλικόν 22.—
Λ
1 Καμπάτια » » 21 50
5 Παρίοιοι Αμερικανικόν » 21.—
6 Σε>· - Πω.Ι » » 20.95
7 TsrrorixoQ ’Αγγλικόν 20.90
8 Μάζεστιχ 20.85
9 Ουμβριον » 20.65

10 Έτρ ούρια » » 20.65
11 Ωκεανικός )> 20.45
12 Νέα—-'Γόρκη ’Αμερικανικόν 20.—
13 Λα—Τουρέν Γαλλικόν » 19.60

Ν. Γ. Κ.

0 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ
ΟΑ\Ι ΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΛΙΑ

ΝΑΥΤΙΚΑ! ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή κνάπτυξις τή; εμπορικής ναυτιλία; καί 
τό αεί κινούμενου κκί αεί μοχθούν πνεύμα πρός 
κατάκτησιν νέων έμποοικών πεδίων θά εύοισκον 
σπουδαία κωλύματα έν τήκκθ’ δλου αύτών δρά
σει, ά> μη ήρχοντο έ τιβοηθητικώς εις ένίσχυσιν 
καί συνδρομήν αύτών αί νεώτεραι μεγάλαι α
ποκαλύψεις.

Τό τηλεσκόπιου ήλζττωσε τάς αποστάσεις 
καί ένίσχυσε τόν οφθαλμόν, αί επίμονοι παρα
τηρήσεις τών θαλασσών άνεκάλυψαν τά ρεύ 
ματα, τάς άαπώτιδας καί τάς παλίρροιας. Οί 
μαθηματικοί ύπολογισμοί καί αί άλγεβρικαί εξι
σώσεις συνετέλεσαν εις τήν άνακάλυψιυ νέων 
τύπων μηχανών, νέων συστημάτων.

Αί θκλάσσιαι καταμετρήσεις έξερεύνησαν τά 
στέρνα τών ύγρών κυμάτων. Άνεκάλυώζν τά 
κβαθή ύδατκ, τών όποιων δέν είναι άμέτοχος 
κινδύνων ό διάπλους, προήγαγον εις φώς τάς 
κινδυνώδεις ύφαλους.

Την πείραν τών αρχαίων ναυτικών τών διά 
τοΰ οφθαλμού δυναμένων νά καταμετρήσουν 
τάς αποστάσεις αντικατέστησαν οί γεωγραφικό: 
χάρται. 'II πυξίς παρέχει, ασφαλής οδηγός, 
τήν ποριίαν τού σκάφους καί δέν υπάρχει τί
ποτε πλέον τό μυστηριώδες ή σκοτεινόν καθ’ 
δλην τήν απέραντου ύγράν πλάκα τής θαλάσσης.

Αί νέαι ανακαλύψεις έδ καν εις τόν άνθρω
πον τό σκάφος, ΐνα ταξειδεύη κκί επειδή τοΰτο 
διατρέχει κινδύνους προς μεγαλειτέραν αύτοΰ 
ασφάλειαν τώ έδωκκν τκς ναυαγοσωστικάς λέυι 
βους καί τά σωσσίβια. Δια νά άπομζκρύνουν 
τους έκ τών έπί βράχων προσκρούσεων διαφό
ρους κινδύνους ισχυροί φάροι καί φανοί έκ μα- 
κρυνών άποστάσεων προαγγέλλουν τήν κινδυ 
νώδη ακτήν. Οί περί σημάτων κανονισμοί προ
λαμβάνουν τάς κλληλοσυγκοούσεις. Καί άντί 
μικράς, άναλόγως πρός τά κέρδη, δαπάνης αί 
ασφαλιστικχί έταιρίαι μετά τήν καταστροφήν 
ανορθώνουν τήν ζημίαν.

Ανευ όλων τών προκπαιτουμένων τούτων, 
τών λ-ιτουργούντων μέ άκρίβεικν μηχανισμού 
ώρολογίου τό ναυτικόν έμπόριον δέν θά είχε σή
μερον τήν έκτασιν, ήν έχει κκί δέν θά άπέβαι- 
νεν έκ τών μεγκλειτέρων εθνικών παραγόντων 
πάσης χώρας.

Άλλ’ ή ναυτική έπιστήμη δέν άπέμεινε στά
σιμος. Αί καθ’ έκάστην άναγγελόμεναι ύπό τοΰ 
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Εύρωπαϊκσΰ τύπου άνακζλύψεις περιέχουσι 
πρακτικωτάτας οδηγίας συντέμνουσαι ποΰ μέν 
τάς ύπερόγκους δαπζνας, ποΰ δέ την κατανά- 
λωσιν χρόνου, δστις ώς χρήμα έπίσης λογίζεται 
Άλλα, πάσα άνακάλυψις, πάσα παντός ναυτι
κού ζητήματος έπισκόπησις ανάγκην έχει την 
ακριβή γνώσιν τών θαλασσίων αποστάσεων.

Αί αποστάσεις αύται >ί κατά μίλλια άριθ 
μούμεναι κανονίζουσι τάς τιμάς τών ναύλων, 
αιτινες πάλιν έπηρεάζουσι την άξίαν τής κατά 
τόννον κατασκευής τών πλοίων.

Α'.

Την άπόστασιν ύπολογίζει ό έμπορ ς και 
γνωρίζει τήν ημέραν τής παραδόσεως τοΰ εμ
πορεύματος του εις τόν λιμένα, διά τόν ό
ποιον τό προορίζει, την άπόστασιν ταύτςν γνω
ρίζει ιδιοκτήτης και προετοιμάζει τήν νέαν ναύ- 
λωσιν τοΰ πλοίου του, τήν άπόστασιν ταύτην 
γνωρίζει ό μηχανικές καί κανονίζει τήν προμή
θειαν τοΰ γαιάνθρακος. Καί είνε ή γνώσις τών 
ναυτικών άποστάσεων, τό κυ^ιώτατον μάθημα 
τών ’Αγγλικών ναυτικών Σχολών.

, Άλλ’ αί άποστάσεις αύται δεν είναι πάντο
τε άκριβώς ύπολογισμέναι, ώς παρατηρεί καί 
ό ειδικότατος πάντων C. Η. Bailey’s είς τούς 
«πίνακας τών άποστάσεων λιμένος πρός λιμένα» 
(Lablesof Distances, from port to port).

Κατά τάς νέας έν τούτοις καταμετρήσεις, 
τάς καί άκριβεστέρας θεωρουμένας αί άποστά- 
σεις δλων τών έμπορικών λιμένων τοΰ κόσμου 
λαμβανομένης ώς αφετηρίας τής Αγγλίας έχου- 
σιν ώς έξής: Τάς σημειοΰμεν ένταΰθα φρονούν- 
τες δτι παρέχομεν ού σμικράν συντομίαν χρό
νου είς τούς πλ'ιάρχους κα έν γένει τούς έπι- 
θυμοΰντας τήν άκριβή τών άποστάσεων γνώσιν.

Άπό Aberdeen (λιμήν τής Σκωτίας) μέχρι 
τών λιμένων τής δυτικής Μεσογείου Algiers 
ναυτικά μίλλια 2'00, μέχρι Άλικάντε 1990, 
ικέχρι Άλμαζαρόν 1910, μέχρι Άλμερίας 
1832, μέχρι Βαρκελώνης 2 ?00, μέχρι Μπόνα 
2330 μέχρι Cagliati2 400, μέχρι Καρθαγέ- 
•·ης 1920, μέχρι Σέττας 2350, μέχρι Γενούης 
2555, μέχρι Γιβραλτάρ 1690, μέχρι Gern- 
genti 2600 μέχρι Λεγκόρν 2560, μέχρι Μα 
λάγας 1750, μέχρι Μασσαλίας 23<0, μέχρι 
Μεσσήνης 2700, μέχρι Νεαπόλεως -664, μέ 
χρις Όράν 1920, μέχρι Παλέρμου 2590, 
μέχρι Πόρ-Μαόν 2310. μέχρι Σαλέρνου 2680, 
μέχρι Σαβόνας 25 15, μέχρι Σφάξ 2656. μέ
χρι Συρακούσης 2710, μέχρι Torrevieja 
1958, μέχρι Ταραγώνος 2170, μέχρι Tail- 
g iers 1658, μέχρι Τύνιδος (Τούνεζι) 2480,

μέχρι Βαλεντίας 2075, μέχρι Βενετίας 3339.
’Ανατολικό Λΐεΰόγειος καί Άδριατικόν 

πέλαγος.
Άπό Άμπερντίν είς Αλεξάνδρειαν ή 

άπόστασις είναι 3478 ναυτί'ά μίλλια, μέχρι 
Άλεξανδρέττας 3738, μέχρι Άγκώνος 3229, 
μέχρις Αθηνών 3150, μέχρι Βάρης 3022, 
Βκρλέττκς ναυτικά μίλλια 050, Βηρυτ- 
τού, 372- . Βρινδησίου 2962, Κεφαλληνίας 
2948, Κέρκυρας 297 1, Κορίνθου 3070, Δαρ- 
δζνελλίων 3320, Φιούμης 3113, Καλλιπόλεως 
(Ιταλικής) 2'-98, Γιάφφας 3712, Αάρνακος 
3634, Μάλτας 2668, Πζτρών 3012, ΓΙόρτ- 
Σζίδ 3606, Ραγούζης 3076, Σμύρνης 3311, 
Σύρου 3164, Τεργέστης 3342, Τριπόλεως 
(Αφρικής) 2786 Βώλου 3310 καί Ζακύνθου 
2974.

Ενξεινος Πόντος.
Άπό Άμπερτΐν μέχρι Βατούμ ή άπόστασις 

είναι 4050 ναυτ μίλλια μέχρι Κωνσταντινου
πόλεως -470, μέχρι Γαλαζίου 3810, μέχρι 
Βραΐλας 3822, μέχρι Κέρτς 3896, μέχρι Κων- 
στάντζας 3662. μέχρι ’Οδησσού 3807, μέχρι 
ΙΙότι 40)0, Σεβαστουπόλεως ·)768, Σουλινά 
3724, Ταϊγανίου 4051, Τραπεζούντος 3972, 
Βάρνας 3610.

(ακολουθεί) Κ. ΑυγΕΡΗΣ
Μ— —

Η ΚΙΝΗΣΕ ΕΝ ΑΙΓΪΠΤϋ 
ΥΨΩΣΙΣ ΝΑΥΛΩΝ

(Τοϋ έν ’Αλεξάνδρειά άνταποκριτοΰ μας)
ΙΙρο ημερών κατέπλευσεν ένταΰθα τό νέον 

Ελληνικόν άτμόπλοιον « Αργώ» τοΰ ιδιοκτή
του κ. Ίω. Βάτη έκ Σύρου ύπό κυβερνήτην 
τόν πλοίαρχον κ. Δημ. Καλημέρην.

‘Η «’Αργώ» είχε φορτίον γαιανθράκων 3, 
4010 τόννων έκ Χ’ούλ τής Αγγλίας

Είς τούς ναύλους τών κουκιών παρετηρήθη 
ύψωσίς τις μέχρι σελινίων 6 καί 6 πεννών. Δια 
τόν ’Ιούνιον άναμένεται μεγαλειτέρα ύψωσις.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑ. ΝΑΪΤΙΑΙΑΣ ■
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Ό έν Βενετία πρόξενος τής Ελλάδος άνέφε- 
ρεν ε'ς τό ύπουργεΐον των Εξωτερικών δτι κατα 
τό παρελθόν έτος 1900 κατέπλευσαν είς τόν 
λιμένα Βενετίας Ελληνικά’ άτμόπλοια έν δλφ 
12, ιστιοφόρα δέ 6. Καί τά μέν άτμόπλοια 
άντιπροσωπεύουν έν δλω χωρητικότητα 13844 
τόννους, τά δέ ιστιοφόρα 1475 τόννους. Τά 
φορτία τούτων συνίστανται είς δημητριακους 
καρπούς ή γαιάνθρακας.
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ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

ΕΝΟΣ II AO I A ΡΧΟ Γ

Κύριε ΔιενΟνντά της Ναυτικής Ελλάδος»,

Ουδέποτε μοι επηλθεν ή ίδεα, ουδέ ηθόλησα ποτέ 
να αναμιχθώ είς δημοσιογραφικό θέματα. Και ακα
τάλληλος είμαι δια τούτα Hροκειμενου ομα ς περί 
ναυτικών ζητημάτων σας παρακαλώ να φιλοξενητε 
ενίοτε πρακτικός τινας σχεγεις να· τικου απορρεουσας 
εκ μακροχρονίου ναυτικής πείρας και αντιληψεως. 
Ελπίζω παντο'ε είς την επιείκειαν των συνάδελφων 

μου, ώς προς την εκφρασιν τών ιδεών, διότι προς τους 
αγαπητούς μου εν θαλασσή συνάδελφους αποτείνομαι.

Αφ οτου ηρχισεν η εκδοσις καθαρώς ναυτικόν πε
ριοδικού δια πρώτην φοράν εν 'Έαλλαδι και πολλοί 
έξοχοι άνδρες ελαβον μέρος είς την σύνταξιν αυτόν 
οι ναυτικοί μας αναγινώσκοντες τό πολύτιμα άρθρα 
των ανεθαρρησαν και παντες ηύχηθημεν το περιοδι
κόν αυτό να χρησιμευση ώς πυρην, περί τδν όποιον εν 
πυκνή φαλαγγι να συγκεντρωθώσιν ολαι αί ειδικότητες 
δια την προοδον της εμπορικής και πλουτοφόρου ναυ
τιλίας μας. Ψύχομε θα οί αξιότιμοι συνεργόται της 
«Λ αυιικης Έίλλαδος» να μη παυσουν παρόχοντες τα 
πολύτιμα φώτα των είς τους ναυτικούς, ευχαρίστως 
δε θα αναγνωσωμεν και άρθρα τών ανώτερων και κα
τωτέρω αξιωματικών του ΙΙολεμικοϊ μας ναυτικόν, 

Μεθ' ΰπολήψεως εν Π αντί πρόθυμος 
Loup de mer

Άναγινώσκομεν ενίοτε εις έφημερίδας μή 
ναυτικάς, μελετάς τινας,ώς έπί τό πλεϊστον ού- 
δεμίαν σχέσιν έχούσας πρός τά καθαρώς θετικά 
ναυτικά ςητήματα. "Εχουν δίκαιον οί γράφον- 
τες ώς μη ένδιαφερόμενοι περί τών ναυτικών, 
δπω; δυστυχώς οί περισσότεροι "Ελληνες, πλήν 
τών τού ’Εξωτερικού.

Ελπίζομεν έν τούτοις διά τής «Ναυτικής 
Ελλάδος» νά άποδειχθή δτι ή έξέλιξις τής 

προόδου τής εμπορικής ναυτιλίας έκτελεϊται 
βαθμηδόν,διά τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας τών 
ναυτικών, ουδεμία δέ δύναται δύναμις νά ανα
χαίτιση ταύτην. Ούτ» Κυβερνητική άστοργία, 
ούτε μή συνδρομή Τραπεζών, ούτε ή παρατη
ρούμενη άντίδρασις ένίων άρχώε, ώς θά άπο- 
δείζωμ,εν κατωτέρω.

Καί άρχόμεθα πρώτον έκ τής ίκανότητος τών 
πλοιάρχων μας, περί τών όποιων μάλιστα με
γαλόσχημος τις ναυτικός έξεφράσθη άπό τρίπο
δος εν συνδιαλέζει μετά πλοιάρχου διά τής φοά- 
σεως : Ότι πλοιάρχους δέν έχομεν !

Είναι άληθές δτι επιστημονική ναυτική σχολή 

δέν ύπάρχει έν Έλλάδι, ούδέ έπίσηιζα ναυτικά 
συγγράμματα, έκτίς άν έξαιρέση τις τό τοΰ 
Τρικκαλιώτου, τό όποιον δυστυχώς δέν έγενι- 
κεύθη καί τινα άλλα απανθίσματα μικρού λό
γου άξια. Άλλ' είναι έπίσης άληθές κα· ποέ- 
πει να διζσαλπισθή πζνταχού 'Ελληνικής γής 
δτι έχομεν πλοιάρχους πλέον ή λζμπρώς κατηρ- 
τισμένους, τελειοποιήσαντας τό έπάγγελμά των 
διά συγγραμμάτων ξένων γλωσσών, είς τρόπον 
ώστε νύν οί θαλασσοπόροι μας διασχίζουν τάς 
θαλάσσζς καί ωκεανούς θεωρητικώς μεταχειρι- 
ζόμενοι Αγγλικά Γαλλικά καί ’Ιταλικά συγ
γράμματα καί ναυτικούς οδηγούς. Μόνοι κατα· 
νοήσαντες τήν άξίαν τών ξένων τούτων γλωσ
σών τάς έξέμαθον καί εύχερώς όμιλούσι ταύ- 
τζς καί δΓ αύτών βοηθούμενοι μεταχειρίζονται 
σχεδόν όλα τά ναυτικά έργαλιϊα, τάς Άστρο- 
νομικάς έφημερίδας κλπ. Αλλά και ή άρίστη 
συμπεριφορά τών πλοιάρχων μας γνωστόν τοΐς 
πάσι τυγχάνει πόσο τιμά τόν Ελληνισμόν 
εις τό Έςωτερικόν καί πόσον ένεκα ταύτης 
έκτιμώνται οί "Ελληνες πλοίαρχοι είς τούς 
εκτός τής 'Ελλάδος λιμένας, ώς τρανότατα 
άπεδείχθη καί έκ τής τελευταίας έπισήμου έκ- 
θέσεως τοΰ έν Ταϊγανίφ προξένου κ Φιλήμονος, 
γράφοντας δτι οί "Ελληνες πλοίαρχοι γενικώς 
έν Ρωσσίμ προτιμιόνται ύπό τών φορτωτών.

Ή άνάγκη τού νά ζή ό Έλλην έν τή θα
λάσση καί διά τής θαλάσσης ύπήρξεν ή ισχυρό- 
ροτάτη τών αιτιών τής προόδου του καί έδωκε 
τήν μεγαλητέραν ώθησιν είς τό εμπορικόν ήμών 
ναυτικόν.

Ηπήρχεν Ελληνικόν ναυτικόν πρό τής άνε- 
ξαρτησίας τής πατρίδος μας. Έρωτώμεν : Τις 
έδημιούργησε τό ναυτικόν τής εποχής εκείνης 
τό προσενεγκόν τόσον πολυτίμους ύπηρεσίας καί 
τόσον τεράστια κατορθώματα κατά τόν ύπέρ 
άνεξαρτησίας άγώνα ; Ή τυραννική τής έπο- 
χής εκείνης Κυβέρνησες ; Όχι βεβαίως. ΙΙοία 
άλλη δύναμις παραγωγός συνετέλεσεν είς τήν 
κατασκευήν καί συντήρησιν τούτου; Ούδεμία, 
άπολύτως ούδεμία.

Ή λύσις τοΰ προβλήματος έν τούτοις είναι 
άπλουστάτη, δέον δέ νά ζητηθή είς τό έπιχειρη- 
ματικόν πνεύμα, τό ριψοκίνδυνου, τό έμπο- 
ρικόν καί τό θαλασσινόν έμφυτον τού "Ελληνος 
ναύτου. "Ολοι ένθυμούμεθα άπό διηγήσεις τών1 
πατέρων μας οί ναυτικοί της εποχής εκείνης διά
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Μεγάλη έπεορομις μέ έξ ιστία (βλέπε χατωτίρω άερΟρον).

νά μεταφέρουν τά σιτηρά καϊ άλλα εμπορεύ
ματα είς την ’Ισπανίαν μέ τί κινδύνους και 
ηρωισμούς κατόρθωναν νά διέλθουν τό Τυρρη- 
νικόν πέλαγος, λγ,ϊζόμενον τότε ύπό τών Άλγε- 
ρινών. Ή ιστορία του εμπορικού ναυτικού κατά 
τόν περί άνεζαρτησίας άγώνα είναι γνωστή 
τοϊς πάσιν.

"Επειτα έρχεται ή εποχή τοΰ 1830 μετά 
την άποκατάστασιν της τάξεως· Ναυτικόν σχε
δόν δέν ύπήρχεν είς πολλά μέρη της ’Ελλάδος. 
Άλλ’ οι ναυτικοί μας ηρχισαν άπό τά μικρά 
πλοιάρια, χωρίς καμμίαν κυβερνητικήν προστα 
σίαν, ούτε Τραπεζιτικήν καϊ κατά τό 1840 
πλοϊον ίστιοφόρον τοΰ Κωστέλλου δεικνύει τήν 
'Ελληνικήν σημαίαν είς μακρυνάς Οαλάσσας, 
μετατέρον φορτίον βελανιδιού είς Αγγλίαν. 
"Ισως και άλλο πρότερον νά είχε καταπλεύσει, 
τό όποιον όμως εγώ δέν γνωρίζω.

Έκτοτε ηρχισαν οΐ τοΰ ’Εξωτερικού "Ελλη
νες, τής Τεργέστης πρωτίστως κα'ι άλλων μερών 
νά λαμβάνουν μετοχήν είς τά 'Ελληνικά ιστιο
φόρα καί κατά τό 1847 ή Ελληνική σημαία 
έκυμάτιζεν έπϊ τών μεγάλων ιστιοφόρων σκα
φών τής εποχής εκείνης.

"Ερχεται δεύτερον ερώτημα: Τί συνδρομήν 
αί κατά καιρούς Κυβερνήσεις παρέσχον ; Ούδε- 
μίαν. ’Εμπόδια μάλλον, φόρους καϊ δυσκολίας 
μέ τούς δασονόμους καϊ δασοφύλακας κατά τήν 
παραλαβήν καϊ τήν σφράγισιν τής ναυπηγήσι
μου ξυλείας, τελωνειακά τέλη έπϊ τών σιδερι
κών έν γένει, πανίων, σχοινιών κλπ. Και μεθ’ 
όλα ταΰτα καϊ μέ τούς ύπερόγκους τόκους— 
θαλασσοδάνεια τής εποχής εκείνης 36θ)ο — ή 
ναυτική πρόοδος έξετελέσθη καϊ όλοι ένθυμόύ- 
μέθα τήν μεγάλην ίστιοφόρον 'Ελληνικήν ναυ
τιλίαν, ύποστάσαν μικράν έκλειψιν κατά τόν 
Κριμαϊκόν πόλεμον τό 1855-S6, ένεκα τήε τε
ράστιας άναπτύξεως τής Αυστριακής καϊ ’Ιτα
λικής ιστιοφόρου ναυτιλίας. Οί ναυτικοί "Ελλη

νες όμως ούδολως άπεθαρρύνθησαν καϊ άπό το 
1860 μέχρι τού 1880 έκτελεϊται δεύτεοον γι· 
γάντιον άλμα καί ναυπηγούνται τά μεγάλα 
ιστιοφόρα μας τά άνω τών 1000 τόννων, τά 
όποια μετά συγκινήσεως έβλέπαμεν εισερχόμενα 
καϊ έξερχόμενα πλησίστια είς τούς ’Ελληνικούς, 
Εύρωπαϊκούς, ’Αγγλικούς καϊ ’Αμερικανικούς 
λιμένας.

"Επειτα άρχίζει ή παρακμή τής ίστιοφορίας 
καϊ ή μακάριος Κυβέρνησις τής εποχής εκείνης 
αποφασίζει νά άργι τούς δασμούς καϊ φόρους 
τής ναυπηγήσιμου ύλης, άφίνουν όμως μέχρι 
καϊ τής σήμερον ακόμη τό δασμόν έπϊ τών 
ύφαλίων χρωμάτων, ωσάν νά ύπάρχη τοιαύτη 
εγχώριος βιομηχανία, μή σκεπτόμενοι ότι τά 
ατμόπλοιά μας χρωματίζονται καϊ καθαρίζον
ται είς τάς εύρωπαϊκάς δεξαμενάς πληρώνοντα 
τούς ςένους έργάτας είς χρυσόν, ίνο> οί εργάται 
τού Πειραιώς καϊ τής Σύρου στερούνται καί 
τοΰ έπιουσίου ακόμη. Άλλ’ ές άλλοτε περί 
τούτου.

Loup de mer

ΑΙ ΜΕΓΑΑΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΙΔΕΣ
(Sxouvsc=Schooner)

Ή ιστιοπλοΐα καϊ ή ίστιοφόοος ναυτιλία τής 
Αγγλίας και τής Αμερικής βαίνει αυξανόμενη 
μετά τής αύτής δυνάμεως μεθ’ ής καϊ ή άτμή- 
ρης ναυτιλία. Τό ίστίον έκεϊ δέν έχασεν ακόμη 
τήν ενεργετικήν του δύναμιν, άλλά τούναντίον 
θεωοεϊται -.ό ένεργητικώτερον μέσον τής εμπορι
κής ναυτιλίας.

’Εκτός τών μεγάλων σιδηρών ιστιοφόρων, 
άτινα κατασκευάζονται καθημερινώς μέ κεραίας 
καϊ πολυκάτκρτον, ναυπηγούνται και πολυκά- 
ταρτοι έπιδρομίδες (Σκούνες) δια σταυρώσεις 
(βλέπε εικόνα) τών όποιων ή χωρητικότης πολ-
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λάχις ανέρχεται είς 3, 4 καί 5 χιλιάδας τόννους.
Είς τό Camden της ’Αμερικής καθειλκύσθη 

πρό δύο μηνών μία μεγάλη σιδηρά τοιαύτη έπι· 
δρομϊς δυναρένη νά μεταοέργ άνέτως φορτίον 
6,500 τόννων.

Τό μήκος αύτής είναι εις την τρόπιδα 104 
μέτρα. Πλάτος 15 καί βάθος 7 */2. Έχει βοη
θητικήν μηχανήν διά τούς χειρισμούς τών ιστίων 
δυνάμεως 30 ίππων και δύο μεγάλας άντλίας 
δυναμένας νά άντλήσωσι 600 τόννους υδατος είς 
μίαν ώραν.

Τό ύψος τών ιστών άνέρχεται είς 37 — 4Q 
μέτρα,είς τό όποιον πρεπει νά προστεθώσιν ακόμη 
άλλα 20 μέτρα διά τά έπιστήλια (τσιμπούκια). 
"Ολος ό εξαρτισμός είναι άπό συρμάτινζ σχοινιά 
δεδοκιμασμένης αντοχής είς τό τριπλάσιον τής 
άπαιτουμένης τών καναοίνων σχοινιών.

Ό τετραγωνισμός τών ιστίων άνέρχεται είς

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟ ΙΑΝ ΜΑΣ

ΑΘΛΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ
Πληροί, άληθώς, εύφροσύνης τήν καοδίαν ή 

άκάθεκτος πρόοδος τής άτμήρους|έλληνικής ναυ
τιλίας, ήτις ημέρα τή ήμερα μείζονας πρόκα· 
λεϊ τάς έκδηλώσεις τής χαράς απάντων ήμών. 
’Αλλά δέν πρέπει νά παύσωμεν στρέφοντες πάν 
τότε βλέμμα στοργής καί μερίμνης πρός τήν 
ίστιοφόρον ναυτιλίαν, περϊ ής δέον νά ληφθώσι 
σύντονα μέτρα επειγόντως. ΓΙαρ’ ούοενϊ τών 
λαών, όσοι προήγαγον την άτμήρη ναυτιλίαν 
είς μεγίστην άκμήν, διεγράφη ή παρημιλήθη ή 
ίστιοφόρος ναυτιλία, ώς φρονοΰσί τινες παρ’ 
ήμΐν ό'τε οφείλομεν νά πράξωμεν καί ημείς. 
Φρονώ δέ πεποιθότως δτι ή ίστιοφόρος ναυτι
λία. παρ’ ήμΐν ίδίρρ, θά ύπάρξη έσαεϊ ή βάσις 
τής άτμήρους και δη ή τροφός αύτής. ’Αλλά 
ταΰτα κατά παρενθήκην ές άλλοτε δέ πε ϊ τοΰ 
θέματος.

Νΰν έπιθυμώ νά σπείσω φόρον θαυμασμοΰ 
πρός γενναίους ναύτας, οίτινες έτίμησαν τό ελ
ληνικόν ναυτικόν πέραν τών στενών ορίων τής 
σημερινής ένεργείας αύτοΰ. Μελετών τάς vauTt 
κάς ιστορίας, εύρον ώραΐον παράδειγμα έμπει- 
ρίας και τόλμης ναυτικής πρωτοφανούς θέλω 
δέ νά καταστήσω τοΰτο γνωστόν τοΐς πολ- 
λοϊς άπό τών στηλών τής «Ναυτικής Ελλάδος».

’Αντιγράφω άπλώς έκ τών «Ναυτικών» τοΰ 
έξοχου ' συγγραφέως έκ Σπετσών άειμνήσ ου 
’Αναστασίου Όρλάνδου, δτι κατά τάς άρχάς 
τοΰ λήξα/τος αίώνος Σπετσιώτες ναυτικοί έπε 
χείρουν πλους μεχρες Άμερ κής άνευ οδηγών, 
πρός μεγά'ην έκπληξιν και αύτών τών Εύρω· 

12,000 - 12,500 τετραγωνικά μέτρα !
Τό σκάφος δέ, ώς βλέπετε είς τήν εικόνα 

ληφθεϊσαν καθ’αν χρόνον τό πλοΐον έςήρχετο 
τοϋ λιμένας, έχει 6 ιστούς άνευ κεραιών.

’Επιδρομές μέ 7 ϊότους !
Περϊ τό τέλος τής κατασκευής αύτής εύρίσκε- 

ται ή μεγαλητέρα αύτη Σκούνα τοΰ κόσμου.
Τό μήκος αυτής θά είναι 1 10 μέτρα και 60 

ο 0. Τό πλάτος 18,30 καί τό βάθος 9,75. Τό 
πλοΐον τοΰτο θά έχτ, τό προτέρημα νά ταςειδεύγ 
ά'νευ έρματος (σαβούρας) και έπ: τής ύποθέσεω; 
ταύτης κυρίως εργάζεται ό Ίακεκοιμενις μηχα
νικός Κ. Γουίλκινσον διευθυντής τοΰ Veritas.

Μεγάλαι συζητήσεις γίνονται είς την Νέαν 
‘Τόρκην περί τής κατασκευής τοΰ πλοίου τού
του, αί όποΐαι στρέφονται είς τό πρωτοφανές 
ζήτημα τοΰ ταςειδίου άνευ έρματος.

Ν. Γ. Κ.

παιων. Εις τών ατρόμητων τούτων ναυτών 
πλοίαρχος Ίω. Μπούκουρης, διακρινόμενος ού 
μόνον διά τάς θεωρητικάς καί πρακτικας ναυ- 
τικάς γνώσεις αύτοΰ, άλλά καί διά τό απτόη ■ 
τον καί ριψοκίνδυνον τοΰ χαρακτήροί, επεζήτει 
νά ναυλώση κατά τό 1829 τό πλοΐον αύτοΰ 
επωφελώς έκ Βαρκελλώνος τής ’Ισπανίας δια 
τήν ’Αμερικήν. ’Επειδή δμως οι ναυλωται ήρ- 
νοΰντο νά ναυλώσωσιν αύτόν, διότι δέν είχεν 
Εύρωπαϊον οδηγόν, ούτ’ έδέχετο νά συμπα- 
ραλάβη τοιοΰτον, αύτός δ ’ έπέμενε ν απόδειξη 
δτι δέν είχεν ανάγκην οδηγού, παρακατέθεσεν 
ώς έγγύησιν δλα τά χρηματικά κεφάλαια αυτού, 
ούτω δ’ επέτυχε τήν ναύλωσιν τοΰ πλοίου καί 
έςετέλεσε τόν διάπλου·/ εύτυχώς και ταχέως 
μετά ναυτών Ισπανών, διότι και αυτοί οι έκ 
Σπετσών ναύταί του ήονήθησαν ν ακόλουθη- 
σωσι, διά τόν αύτόν λόγον, δτι δέν ήθελε νά 
λκζ/) Εύρωπαϊον οδηγόν τού πλοΰ.

Έπανελθών δ’ έζ Άμ·οεκήςαισίως τφ 1820 
είς Βκοκελλώνα καί δικλύσας τό έζ ’Ισπανών 
πλήρωμα, άπεφάσισεν ηρωικόν κατόρθωμα : να 
όδηγήση τό πλοΐον αύτοΰ - δπερ δέν ητο και 
έκ τών μικροτέρων— έξ ’Ισπανίας είς Σπετσας 
μετά τριών μόνον άλλων προσώπων ; τοΰ αδελ
φού Δημητρίου, τού έξαδέλφου αύτοΰ Νικολάου 
Μπούκουρη καί ενός χωλού μαγείρου 'Ισπανού, 
καίτοι χομίζων μέγιστα κέρδη είς χρήματα καί 
κριμέζον !

Ό αύτός βραδύτερο·/, τώ 1835, πωλήσας 
χάριν μεγάλου συμφέροντος έν Κάδ'.ζ τής ώκεα- 

νείου Ισπανίας τό τε πλοΐον καί δύο φορτία αύ 
τοΰ,έπέστρεψεν έκεϊθεν είς Σπέτσαςμετά δύο μό 
νον Σπετσιωτών ναυτών έπί μικράς ισπανικής 
λέμβου,ήν, έπί τούτω ήγόρασεν έν Κάδεξ. Ήλέμ- 
βος κατέπλευσεν εύτυχής είς Σπέτσας, πλήρης 
θησαυρού, ό δέ άθλος τοΰ Μπούκουρη διετυαπα- 
νίσθη καθ’ δλην τήν Ελλάδα. Αύτός ό βα
σιλεύς Οθων έκρινεν έπιβαλλόμενον νά τίμηση 
δΰ ίδιου Β. Διατάγματος τήν πράζιν. Ιδού 
δέ διά τίνος ύπηρεσιακής γλώσσης έκοινοποιήθη 
τώ άτοομήτφ πλοιάρχφ ό Βασιλικός έπαινος:

«Βασίλειον τής 'Ελλάδος.— *Ό ύπολιμε- 
νάρχης Σπετσών. — Άριθ. πρωτοκ. 13. — 
Πρός τόν κύριον Ιω. Γ. Μπούκουρην, πλοίαρ
χον κλπ. Δυνάμει Β. Διατάγματος άπό 19) 
31 τού λήξαντος άρτίως μηνός Δεκειζβρίου 
1835, σπεύδομεν νά σάς έκφράσφμεν, Κύριε, 
τήν εύχαρίστησιν τής Α. Μ. διά τήν όποιαν 
έδείξατε, κατά τήν χπ·> ’Ισπανίας είς Ελλάδα 
έντός μικράς λέμβου έπιστροφήν σας, εμπειρίαν 
περί τά ναυτικά κα’ι τόλμην. Ταύτην δέ τήν 
Υψηλήν τής Α. Μ. εύχαρίστησιν μετοχετεύο
με·/ κατά συνέπειαν προσκλήσεως τοΰ Κεντρικού 
λιμεναρχείου "Υδρας ύπ ’ άριθ. 2109, έκδοθεί- 
σης δυνάμει Διαταγής τής έπί τών Ναυτικών 
Β. Γραμματείας τής επικράτειας, ύπ’ άριθμόν 
11040 τοό 1835.— Έν Σπέτσαις τή 5 ’Ια
νουάριου 1836. Ο ύπολιμενάρχης Γεώργιος 
Όρλάνδος»*

Ούδεϊς δύναται ν’ άρνηθή δτι προς τοιαύτην 
τόλμην, πρός τόσην γενναιότητα, πρός τοιαΰτα 
κατορθώματα μόνη ή ίστιοφόρος ναυτιλία δια- 
πλάσσε·. Και ό Σουρμελής καί ό Κουρεντής καί 
ό Όρλώφ τών νεωτέρων χρόνων, έάν ήνδραγά 
θησαν δε’ άτμοπλοίων, έπλάσθησαν όμως καί 
έμορφώθησαν έν τοΐς ίστιοφόροις, περϊ ών άλ
λοτε.

Κωνστ. Ν. Παπαμιχαλόπουλος

(*) Navtixa ’Αναστασίου Όρλάνδου 1869, τόμος 1 
σελ. 36.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
*Ο έν Ταϊγανίω πρόξενος τής Έ7<λάδος 

κ. Φιλήμων άπέστειλεν είς τδ ύπουργεΐον 
τών ’Εξωτερικών νέαν έκθεσίν του έν ή λέ
γει δτι, οί πάγοι τής Άζοφικής διελύθη- 
σαν πλέον καί ή ναυσιπλοΐα αύτής ήρξατο 
αισίως διά τδ 'Ελληνικόν ναυτικόν άπδ τής 
12 Μαρτίου. Μέχρι τέλους τού μηνδς 
τούτου κατέπλευσα·/ είς Ταϊγάνιον 'Ελλη
νικά ιστιοφόρα έξ και άτμόπλοια είκοσι καί

0 1 Β Ε ί, Ο I ΣΤΟΛΟΙ

Το εις τόν λιμένα τού Πειραιώς καταπλεϋσαν την 
παρελθοΰσαν έβδομάδα Τουρκικόν τορπιλλ.βόλον «Χα- 
μηδιε» έκ φωτογραφία; τοΰ έπιβαίνοντο; κ. Σανταφι- 
όρα. Είναι μήκους 55 μ. 50· Ή δύναμις τής μηχα
νής του 2,400 ίππων, τό εκτόπισμά του 165 τόννους 
καί ή ταχύτης του 25 μιλιών.

έν, ήτοι έν δλω έντός χρονικού διαστήμα
τος 19 ήμερων κατέπλευσαν ήμέτερα πλοία 
27. Εκ τούτων άπέπλευσαν μέχρι τέλους 
Μαρτίου 16ατμόπλοια τόννων registro 19, 
114 ή βάρους φορτίου τόνων 47643 μετά 
ναυτών 330 καί φιρτίου σιτηρών, ψαθών 
283.800 ήτοι 35,723,000 οκάδων. Καί 
δι έλληνικους μέ· λιμένας άτμόπλοια 4 
μετά φορτίου ψαθών σίτου 33600, δι ’ ’Ι
ταλικούς 9 μέ φορτίον σίτου, ψαθών 176, 
700, διά Γαλλικούς I έπίσης ψαθών 11, 
300, διά Γερμανικούς 1 ωσαύτως ψαθών 
32,000, δι Ολλανδικούς 1 μέ φορτίον 
σικάλεως ψαθών 23,000 καί διά Μελίτην 
1 μέ φορτίον ψαθών σίτου 7000, δπερ 
είναι καί διά Βόλον πρόωρισμένον .μετά 
4,000 ψαθών σίτου. Οί ξένοι καί οι Ρωσ- 
σικοί έμπορικοί οίκοι πρού τίμησαν καί πά
λιν είς τάς ναυλώσεις των τά ήμέτερα 
πλοία, δπερ άποδεικνύει δτι έν τή Άζο- 
φική καί Μαύρη θαλάσση, προσκτώμεν 
δσημέραι έδαφος.

Ιδού καί κατάπλοι ξένων άτμοπλοίων 
είς Ταϊγάνιον κατά τδν Μάρτιον : ’Αγγλι
κά 14, Αύστριακδν 1, καί ’Ιταλικά 4, ήτοι 
έν δλω 19, κατά δύο -λαττον τών ήμετέ- 
ρων, έν δέ τών ’Αγγλικών, δνόματι «Sid
ney Thomas» ανήκει είς τδν έκ Κεφαλλη
νίας πλοίαρχον κ. Μιχαήλ Μιχαλιτζάνον,
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
NEON ΣΚΑΦΑΝΔΡΟΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

(Buchaman-Goidon. — Βραβεύσεως άριθ. 261,693)

Τά διά τών Σκάφανδρων δυστυχήματα έχουν 
την άρχήν των είς τά έξης μειονεκτήματα του 
ελαστικού φορέματος.

Σκάφανδρον καταδυτικής μηχανής.

"Οταν τό βάθος είναι άνώτερον τών 20 όρ- 
γυιών ή στήλη τού ΰδατις πιέζει τό φόρεμα 
και ό άήρ τής μηχανής δέν λειτουργεί ε:ς δλα 
τά μέρη. Τό φόρεμα πιεζόμενον πιέζει τά κάτω 
άκρα. Η λειτουργεία τού αίματος περιορίζε
ται καϊ προσβάλλεται ή σπονδυλική στήλη, έάν 
δέν έπέλθη κεραυνοβόλοζ άποπληξία.

Ό κ. Gordon κατεσκεύασε τοιουτοτρόπως 
τό έφευρεθέν παρ’ αύτοΰ Σκάφανδρον, ώστε ό 
δύτης δύναται νά έργασθή εντός αύτοΰ ασφα
λώς είς βάθος 30 — 35 όργυιών και πολύ πε
ρισσότερον, όταν πρόκειται νά γίντ στιγμιαία 
κατάδυσις μόνον.

Τό σκάφανδρον έχει περικεφαλαίαν, θώρακα, 
υποδήματα, άκρα καί σώμα μεταλλικόν μέ 
καταλλήλους κλειδώσεις, είς τά γόνατα τούς 
αγκώνας και τήν μέσην διά νά κινήται ό δύτης 
έλευθέρως καί νά μή έμποδίζηται τό σώμά 
του, άλλά κα'ι ούτε νά συσφίγκεται είς τά 
άκρα και είς τήν μεγαλειτέραν πίεσιν τής στή
λης τοΰ θαλασσίου ύδατος- δηλ. είς οΐονδήποτε 
βάθος καί άν εύρίσκττας ό δύτης τό έφευρεθέν 
φόρεμα δέν πιέζεται ύπό τοΰ βάρους καί τής 
πιέσεως τής θαλάσσης, άδιάφορον δτι καί ή 
μηχανή θά στέλη μέτριον αέρα.

Διά πάσαν πληροφορίαν οί έπιθυμούντες νά 

μάθουν περί τού νέου Σκάφανδρου δύνανται νά 
άποτανθώσιν είς τήν έξής επιγραφήν

Monsieur 
BRANDON FRERES 

ingen ieurs—conseils 
E> g rue de Prouvanse 

P ARIS

Οί ζητούντες οίανδήποτε πληροφορίαν θά 
λάβωσιν αύιήν αμέσως.

Ν. Γ. Κ.

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ «ΖΑΡΙΦΗΣ»

Τό έλληνικόν ατμόπλοιου «Ζαρίφης» 
τόννων 1839, νηολογημένου έυ Πειραιεΐ, 
ύπό πλοίαρχου τόυΚ. Γ. Νικολάκην, κατά 
του έκ Πειραιώς είς Ταϊγάυιου κατάπ) ουυ 
του προσήραξε πλησίον τής Μαριανουπόλε- 
ως έπί υφάλου καθυστέρησαν μέχρις άυελκύ- 
σεώς του τρεις ημέρας, κατά δέ του έκ 
Ταϊγανίου δι’ Ιταλίαν άπόπλουυ του, φορ
τωμένου ψάθας σίτου 30,Ι0θ, προσήραξεν 
έναντι τοΰ Κερτσίου πάλιν έπί ύφάλου, 
ύποστάν ρήγματα σπουδαία είς την τρόπι
δα, παραμένει δ’ ώς έκ τούτου έπισκευαζό- 
μενον έν Κερτσίω.

ΝΕΟΙ 1ΙΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΕΝ ΚΩΝ ΙΙΟΛΕΙ

Άναγγέλλομεν μετ’ εύχαριστήσεως εις τους ανα- 
γνώστας ήμών δτι πράκτορες τής «’Ανατολικής Άτ- 
αοπλοιας» Π. ΙΙανταλέοντος έν Κωνσταντινουπόλει 
άνεγνωρίσθησαν οί κ.κ. Φ. Φωτιάδης και Γ. Δανέζης, 
γνωστότατοι άνά τόν εμπορικόν καί ναυτικόν κόσμον. 
Όντως δικαιότατη ή εκλογή τής «’Ανατολικής Άτ- 
μοπλΤας» προκειμένου περί τοΰ Γραφείου τών κ. κ. 
Φ. Φωτιάδη καί Γ. Δανέζη, γραφεϊον δπερ αντιπρο
σωπεύει ούκ ολίγα φορτηγά ατμόπλοια, ευρίσκει δε 
τις έν αΰτω μοναδικήν τάήιν καί ακρίβειαν εις την 
διεκπεοαίωσιν τών ναυτιλιακών έγγραφων και πασης 
άλλης ναυτικής ύποΟέσεως.

Ή «Ναυτική Ελλάς» διαβιβάζει θερμότατα συγ
χαρητήρια πρός τούς νέους πράκτορας τής Εταιρίας 
11 χνταλέοντος.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ κ. ΝΙΚ ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Πάρος

Εμ,βαδοΓ τετραγων. χιλιόμετρα 
Πε( ίπ.Ιους ’Αγγλικά μιλιά 
"Τι/ος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 37° 05'
Μήκος Α 25° 14'

Τήνος

'ΕμβαδοΓ τετραγ. χιλιόμετρα 
Πΐρίπ.1·)ο>; Αγγλικά μιλιά 
"Υιβος Γαλλικά μέτρα 

Ιίλάτος Β. 37» 35'
Μήκος Α 25° 10’

Γαιιοθριϊκιι

Έμβαόοτ τετρχγ. χιλιόμετρα 
ΠερίπΛους ’Αγγλικά μιλιά 
"λ’^ος Γαλλικά μέτρα 

Πλάτος Β. 40» 27'
Μήκος Α. 25° 36'

Μήλος

'Εμβαδόν τετραγ. χιλιόμετρα 
Περίπ.Ιους ’Αγγλικά μιλιά 
Τι^ος· Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36» 40’ 
Μήκος Α. 24° 27'

’Αμοργός

'Εμβαδόν τετραγ. χιλιόμετρα 
1Ιερίπ2ον< ’Αγγλικά Μιλιά 
Ύψος Γαλ. μέτρα

Πλάτος Β. 37° 50' 
Μήκος Α. 25» 55'

Μαρμαράς

'Εμβαδόν τετραγ. χιλιόμ.
ΠερΙπ.Ιονς Άγγλ. μιλιά
"Ι’^ος Γαλ. μέτρα

Πλάτος Β. 4 0» 37'
Μήκος Α. 2 » 38'

’ Ιδε προηγούμενων.
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I ΤΑ ΜτΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

’Από τού 1889 ή κατασκευή τών μεγάλων 
άτμοπλοίων εισέρχεται είς τό μέγεθος τών 10 
χιλ. τόννων Άνεγνωρίσθη δέ έπισήμως ώς σύμ- 
β;λον τής κατασκευής τών άτμοπλοίων ή έλιξ, 
καθ’ δσον ή αποτυχία τού «Λεβιάθαν» όοείλε- 
ται είς τό σύστημα τών τροχών.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ
Τό 1889 κκθειλκύσθη τό άτμόπλοιον Πό· 

./ις τόίν ΙΙαρισίων μήκους 170,45’ πλάτ. 18, 
25, βάθ. 12, τόννων άκαθ. 10,500.

Τευζοπκος καί ΜαβεστΙκ
Τό αύτό έτος έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν 

τά ισομεγέθη ατμόπλοια Τεντοη,κος καί Μα- 
ζεσεικ, μήκους έκαστον 177,40· πλάτ. 17,57 
βάθ. 11,95- τόννων άκαθ. έκάστου 9,984.

Βίσμαρκ
Τό 1890 κατεσκευάσθη τό άτμόπλοιον Ζθ- 

ήμαρα, μήκους 158,44· πλάι. 17,52’ βάθ. 
11,58’ τόννων άκαθ 8,871.

Τουρ'εν
Τό αύτό έτος έρρίφθη είς τήν θάλασσαν τό 

Toopir, μήκος 164,54· πλάτ, 17,07· βάθ. 
10,51· τόν. άκαθ. 9,209.

Λονκάτια καί Καμπάνια
Κατά τό 1893 καθειλκύσθησαν έν ’Αγγλία 

τά ατμόπλοια Λονκάηα καί Λαμπάκια, άτινα 
προωρίσθησαν νά δώσωσι νέαν ώθησιν είς τήν 
ναυπήγησιν τών μεγάλων άτμοπλοίων καί νά 
ύπεκαόσωσι τόν ζήλο·, δλων τών άλλων Έθνώ'.

Τό μήκος έκαστου τών άριστουργημάτων 
τούτων τής έποχής ήτομέτρ. 189, πλ. 19,80, 
βάθ. 13,10, τόννων άκαθ. 12,950.

Καΐσαζ: Γου.1ιέ.1μος
Άπό τής κατασκευής τών άνω άτμοπλοίων 

ήρχισε μέγας αγών κατασκευής μεγάλων άτ
μοπλοίων καί άμιλλα ποιον έκ τών μεγάλων 
Εθνών Οί έχη τό μεγαλείτερον άτμόπλοιον- καί 
κατά τό 1897 καειθλκύσθη Καΐσαρ Γοι>.7ιέ7μοι·, 
μήκους 197,42’ πλάτ. 20,73’ βάθ. 12,80’ 
τόννων άκαθ. 14, 349, δστις έλαβε τά πρω
τεία εϊ< τόν Ατλαντικόν.

Ώκεαηκός
Πυρετός κατέλαβε τά άγγλικά ναυπηγεία 

όταν ό «Γουλιέλμος» ύπεδείκνυε τήν γερμανι
κήν σημαίαν του άνά τόν Ατλαντικόν καί έν 
διαστήματι ενός έτους καί τινων μηνών κατε- 
σκεύασαν τόν «Ώκεανικόν» καθελκυσθέντα. Τό 
1899. Μήκους 214,94’ πλάτ. 20,73’ βάθ.
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14,92- τόννων' άκζθ. 17,27ί.
Ντέ rotat'd

Τό 1900 νεον ζτμόπλοιαν μικρότερον την 
χωρητικότητα κζθείλκύσζν οί Γερμζνοί τό 
Ντίτσ.ΐανό, μήκους 209' πλ. 20,42' βζθ. 
12,29' τον. άκζθ. 15,500

Kr./rtxoc
’Επί τέλους προ ολίγων μηνών κζθειλκύσθη 

τό ατμόπλοιον Ke.lmxoq, το οποίον υπερέβη καί 
αυτόν τον Λεβιάθαν κατά τνν χωρητικότητα, 
αήκους 2 11' πλ. 22,86' βζθ. 15' τόν. άκζθ. 
20,880.

Ώς βαίνουσι όέ τά της νζυπηγήσεως των 
άτιαοπλοίων δέν θά είναι πκράδοςον, εάν ζ 
κούσωμεν ότι κατασκευάζονται ατμόπλοια μέ 
μέγεθος τό όποιον ούδεΐς Ιοαντάσθη.

________ _ Ν. Γ. Κ.

Η Κ1ΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΝ

(τοΰ έν Τζϊγζνίω άνταποκριτοΰ μας
30 ’Απριλίου 1901

Οί ναύλοι κατά την παρελθοΰσαν εβδομάδα 
άπέμεινζν στάσιμοι, ούδεμίζ δέ παρετηρήθη εις 
την τιμήν αύτών άξισημείωτος μεταβολή.

At τελευταίαι ναυλώσεις αί γενόμενζι διά 
τόν Πειραιά είναι 9,25—9,50 φρ.

Διά την Μασσαλίαν 11.25 φρ. τον τόννον, 
καθώς καί δι ’ ενα λιμένα τής Ιταλίας, μέ αύ- 
ξησιν 0,25 διά δεύτερον και διά τρίτον έ- 
τερα 0,25.

(τοΰ έν ΒραΐΑμ άνταποκριτοΰ μας)
Τά εις τους λιμένας Γαλάζιου και Βραΐλας φορτώ- 

νοννα ατμόπλοια είναι τά έξης.
ΓαΛάζιον: «Αμφιτρίτη» (αδελφών Σταθάτο,) έκ

φορτώνον γαιάνθρακας.
Ό «Ποσειοών» (αδελφών Σπαθάτου) έκφορτώνον 

γαιάνθρακας.
Ήκ’Εονέστα» Φωσκόλου, συμπληρώνει φορτίον, δι’ 

’Ιταλίαν καί δύο άλλα αγγλικά, Antwerps καί Ρό- 
τερδάμ.

Εις τον λιμένα Βραΐλας. Φορτώνουν περί τα 15 
άτμπόπλοια διά διαφόρους λιμένας, έξ ών 2 'Ελλη
νικά. «Γίρδα Άμπατιέλου» διάΓενούην καί s)s Τ«ρι- 
κούπης» (Τσετσέλη) έκφορτώνον γαιάνθρακας.

Οί ναύλοι τής ημέρας είναι 10]— διά Antwerp, 
Rotterdam. Διά Hamburg 10]9. Καί διά μεσόγειον 
II—12 φραγ.Οΐ ναύλοι τών σλεπιών είναι 1 —1,10— 
1,20. έως 1,50. φρ. τό Κ.

Αί τιμαί τών γεννημάτων είναι :
’Αραβόσιτος 8,50. 9,φρ. 0]0 Klgs 
Σίτος 12.50,15.76, φο..0]0 Klgs
Κειθή 10.30.1050, 0]0 Klgs
Σίκάλις 10.65 10.65 0(0 Klgs
Φασόλια 14. έως 16 φρ. 0]0 Klgs

Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 2θ· feet.

X. Μεςχηνης

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
— Το νεον ατμόπλοιον όνόματι «Ζάνος Σιφναΐος» 

τών αδελφών κκ. Σιφναίου καταπλέει εις Πειραιά εν
τός τής έβδομάδος πρό; νηολόγησιν καί άνθράκευσιν.
Αναχωρεί αμέσως επειτα δι’ Ευρώπην έχον φορτίον σί

του 4,000 τόννων.
— Προχθές κατέπλευσεν εις Πειραιά τό Αγγλικόν 

ατμόπλοιου « fopebale» μέ φορτίου 2 ,200 τόννων γαι- 
ανθράκωυ.

— ’Επίσης ή «Άκρόπολ:ς« τώυ κ. κ. Ρασσογιάνυη 
καί Σία μέ φορτίον σίτου.

— Την Κυριακήν σήμερον αναμένεται ό «Σκαοα- 
μαγκάς» τής Πανελληνίου μέ φορτίον σίτου.

— Το νεον ατμόπλοιου τών κ». ΣίΦναίου καί Σία 
«Ελένη Σιφναίου» έναυλώθη έξ ’Αγγλίας διά Πει
ραιά με φορτίον γαιανθράκων.

Το ατμόπλοιον «King BieJdvn» είναι τό άγορα- 
σθέν παρά τοΰ κ. I. Σιφναίου έχον καί έν έτερον 
μέγα προσόν δτι διέρχεται τό Κέρτζ άνευ λίμπου, ώς 
έχον βύθισμα 18 3)4 πόδας

— Τό ατμόπλοιον «Γεώργ. Μιχαλινός» άνεχώρησε 
τή> Πέμπτην κατ’ ευθείαν διά Μασσαλίαν.

— Το έν ’Αλεξάνδρειά Πρακτορείου καί Ναυλομε- 
σιτικόν κατάστημα του κ. Zonh Ζ. Goufoudaki et 
Gie επί τής οδού Παλαιού Τελωνείου έκφορτώνει συγ
καταβατικό»; οΐαδήποτε έμπορεύματα, παραδίδει δέ 
καί γαιάνθρακας μέχρι 500 τόννων καθ’ έκάστην μέ 
2 1)2 πέννας.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΛΟΠΛΟΙΠΝ

Το ατμόπλοιου «’Αρτεμίσια» ναυλωμένου μέ φορτίον 
σίτου διήλθεν έκ Πειραιώς κατευθυνόμενον εις Πά
τρας —Κέρκυραν.

— Τό ατμόπλ-.ιον «Χουσομάλλη Σιφναίου» κατέ
πλευσε την 9 τρέχοντος εις τον λιμένα Πειραιώς 
προς άνθράκευσιν ύπό τον διακεκριμένου πλοίαρχον κ. 
Πέτρον Άντωνέλλον. Προήρχετο έκ Ταϊγανίου μέ φορ
τίον σίτου 3,450 τόννων καί ά εχώρησεν αυθημερόν 
διά Μάλταν καί Σαίν-Λουΐ.

— Τό ατμόπλοιου «Μάρθα» τοΰ κ. Καστριώτη μετά 
την έκφόρτωσιν αυτού εν τώ λιμένι Πειραιώς α- 
πήλθεν εις Ταϊγάνιον.

— Τό ατμόπλοιου «Ίωάν. Κούτσης» τών κ. κ. 
αδελφών Κούτση έκφορτώνει έν τώ λιμένι Πειραιώς. 
’Αναχωρεί δέ καί πάλιν κατ’ αΰτάς.

— Τό ατμόπλοιου «Στέφανος» έναυλώθη μέ φορτίον 
2850 τόννων δημητριακών καρπών από Άζώφ εις 
’Ανατολικήν ’Ιταλίαν ή Άδριατικόν πέλαγος πρός 
φρ. 11—11,25 διά δεύτερον λιμένα καί 11,50 διά 
τρίτον.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Εις την σςταγοράν ΙΙειραςώς ούοεμία παρετηρήθη 

σπουδαία μεταβολή Καί κατά την παρελθοΰσαν έβ 
δομάδα έξηκολούθησεν ή παραλαβή τών προηγορασμέ" 
νων. Ή τιμή τών σιτηοών περιφέρεται εις τά 40—41 ·

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Την παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσαν εις τον λι
μένα Πειραιώς τά ατμόπλοια «Θράκη» τής Πανελλη
νίου έκ Τεργέστης — Καλαμών, »Κρήτη» τού Γουδή 
έκ Θεσσαλονίκης—Βόλου, «Χρυσομάλλη» Σιφναίου» 
έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν καί «Μαοία» έξ ’Ιτα
λίας ποός άνθράκευσιν.

— Τό ατμόπλοιον «Κλειώ» τής Εταιρίας Τζών 
κατέπλευσεν έκ Θεσσαλονίκης Βώλου.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή Τ ϊμη τών γαιανθράκων κατα τήν παοελθούσαν 
έβδομάδα ύπέστη μικράν τινα πτώσιν. ’Αγορά γαιαν’ 
θράκων Κάρδιφ κοινής χρήσεως μέ παραλαβήν έντός 
άτμπο πλοίου περί τά 25 σελίνια τόν τόννον.

Μ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εις τόν λιμένα Πειραιώς κατέπλευσαν κατά τήν λή-
;ασαν τετραμηνίαν 1260 πλαΐα τόννων 828,690.

Κατά σημαία; τά σκάφη ταυτα διαιοοΰνται ώς
ίξής ··

'Ελληνικά 828 τον. 352,200
’Οθωμανικά 62 » 37,200
Αύστριακά 104 » 145,500
Γαλλικά 31 55,80
'Ολλανδικά 8 » 5,600
’Αγγλικά 50 » 75,000
Ιταλικά 57 91,2ι0
Γερμανικά 19 J) 28,500
Ρωσσικά 29 » 72,500
Σουηδικά 4 » 7,200
Βελγικά 6 7,000
Βουλγαρικά 1 » 540
Νορβηγικά 1 150

ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΕΠΤΆΝΗΣΟΎ

Κατά τόν έπίσηιαον στατιστικόν πίνακα έξήχθησαν 
έκ τών διαφόρων λιμένων τής Έπτανήσου διάφορα 
έπτανησιακά προϊόντα έκ τών όποιων είσεπράχθησαν 
δραχ. 1,234,744 καί 86 ήτοι έλαιαι 2855 οκάδες έξ 
ών είσεπράχθησαν δραχ. 141,50, έλαιον 52,810 βα- 
ρέλαι καί 37 όκ. έξ ών είσεπράχθησαν 698,615 δραχ. 
καί 80, έλαιώδης ύλη παραγομένη έξ ελαιοπυρήνων 
308,496, έξ ών είσεπράχθησαν δραχ. 7211 καί 15, 
σάπων 1,288,650, έξ ών είσεπράχθησαν δρ. 74,607 
καί &(’, οίνος βαρέλαι 24250 καί 34 όκ. έξ ών είσε
πράχθησαν δρ. 23,190 καί 91 καί σταφίς 11,210,074 
.'•irpei -αί 60 έξ ών είσεπράχθησαν 430,977 καί 60.

Ό λ.μην Κερκύρας έξήγαγε 110 όκ. έλαίας, έ- 
\αιον 23,820 βαρέλας καί 42 όκάοες, ύλην έλαιοπυ- 
ρήνων 121,167 όκ., σάπωνα 120,621 όκ. καί οίνον 

βαρέλας 461 καί 32 όκάδας.
Ό λιμήν ’Αργοστολιού έξήγαγε 1199 βαρέλας ε

λαίου καί 18 όκ., σάπωνα 537 όκάδας, οίνον 1621 
βαρέλας κ-;ί 45 όκάδας, καί σταφίδα 6,044,534 
λίτρας.

Ό λιμήν ΓΙαξών 1383 όκ. ελαίας, έλαιον 5065 
καί 25 όκ. χΛΐ σάπωνα 9797 όκ.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

— Τό ατμόπλοιου «Δέσποινα Μιχαλινού» έναυλώθη 
από Άζώφ μέ φορτίον 2,5.10 τόννων σίτου διά Μασ
σαλίαν.

— Τήν παρελθοΰσαν Τ.ίτην κατέπλευσεν έκ Σεβα
στουπόλεως ή Βασιλική θαλαμηγός «’Αμφιτρίτη» ύπό 
Κυβερνήτην τόν κ. Δημ Βουδούρην.

— Τό ύπό τών έν Βραΐλα ομογενών κ. κ. Του,πά- 
ζη κλπ. άγορασθέν άτμ-όπλοιον έν ’Αγγλία ναυπηγεί
ται ήδη εις Middlesbrough..

— Ό «Ναύαρχος Μιαούλης» άπέπλευσε» έκ Με- 
λίτης κατεεθυνόμενος εις Γιβραλτάρ.

— Τό οπλιταγωγού «Κρήτη» μεθωρμίσθη έκ Ναυ- 
τάθμου εις Πειραιά, δπως παρασκευασθή διά τόν 
άπότλουν αύτού εις τά παράλια τής Άφοικής.

— Την παρελθοΰσαν έβδομάδα άπεβίωσε πλήοης 
ή'/ερών αρχαίος καί ένθερμος ύποστηοικτής τής εμπο
ρική; ημών ναυτιλίας ό Γ. Κούπας.

ΧΡΗΙΥΙΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

28 Άπρ. 11 Μαΐου

Ήνοπ. δάνειον............ Δρ 260 I5 θ)0 |
Όμολογίαι

Λαχ.’Εθν. Τραπέζης... » | 670 |6

Μετοχιιε Τραπεζών

ι 
I

Μέτοχοί 'Εταιριών

Έθν. Τραπ. Ελλάδος. » 3940 248
Τοαπέζη; Κοήτης. . . . » 231 106,75
Βιομηχ. Πίστεως......... 66 667
Τραπέζης ’Αθηνών.... » 177

Nouirfuata

Μεταλ. Λαυρειου............
Σιδηρ. Άθην. Πειραιώς.

»

»

135
345

3945
232

Σ. ’Αθην.-ΙΙειρ.-Πελ. . . 56.75 67
Σιοηρ. ΙϊΙεσσαλίας........... » 130.50 '80,50
Δημ. καί Δημοτ. "Εργων » 84.50 130
Γεν. Έταιρ. Έργοληψ.. 200 352
Έλλ. Πυριτιδοποιείου.,. » 106 57
Πανελ. Άτμοπλοΐας. . .. 228 132,75
Εταιρ. Μονοπωλίων. . .. > 481 1)2 87,50

’Αεριόφωτος ’Αθηνών... » 900 206
Ήλεκτρ. 'Εταιρίας. . . . » 95 107

Είκοσάφρ. μετρητοϊς.. . . »
Λίρα ’Αγγλίας »............ »
Λίρα Τουρκίας »............ »

1 32 90
41 65

37 40

33,60
40.65
37,15

I



ΓΛΑΜΟΡΓΑΝ LIMITED
(GLAMORGAN COAL BOY LIMITED)

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
(i, BUTE CRESCENT, CARDIFF 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Λονδϊνον, Νεοκάστελ, Γιβραλτάρ, Άλγέριον, Μελίτη, 
Γένοβα, Νεάπολις, Σαβόνα, Κωνσταντινούπολή κ.λ.π.

ΊϊϊίΟκτητάο τών ανθρακωρυχείων.
Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

1 Ιρομηθευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου. 

Ετήσια παραγωγή Γαιανθράκων Τόν. 1,000.000. 
Έτησία κακασκευή Κδκ » 300.000.

Αντιπρόσωπος έν ΙΙειραιεί I". KAZ.ViVOB li.
Τό’Αγγλικόν Ναυαρχεϊον είς τάς τελευταίας π ,ομηθείας του εδωιίε παοαγγελίαν Hood’s 

Merlyr άνω τΛς τετοαπλαιίιας ft εις πίϊθαν άλλην 'Εταιρίαν ποθότπ,τος.

Ι_· KOUKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. Υποκαταστήματα είς 
Τζίγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο
βίφ Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταϊ- 
γάνιον.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ χαί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμ-πορεκών άτμ.οπλοίων 

καί ναυλομ-εσΐταο. ΛεεύΟυνσες τηλε- 
γραφεκή: ΛΛΛϊΕΖΗΝϊ, Κωνσταντε- 
νούπολεν.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Ή συνδρομή της «Ναυτικής Ελλάδος» εί
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
Έξωτερικώ φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δρ. 7 καί έν τώ Έξωτερικώ φρ. χρ. 7.

♦♦♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦«♦•♦β·*®

DUNCAN HsWYLAND ΕΤ C°
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίφ καί Νοβοροσίσκ·/).

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟδΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛ1ΝΑΣ 7

Ό μόνος iv ίίειυαιεΐ έχων γνίιόια χρώ
ματα Μοοάόιας διά τά ατμόπλοια. ’Αποφεύ
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τοΰ κ. Κωνιίτ. Μιχαλοποΰλου.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
§ 'Οδός Πραξιπέλαυς S

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΰνται άντΐ 30 λεπτών έκ»ϋτον είς ά
παντα τά έν 'Λθήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τω «ΆΟιιναϊκω ^ιβλιοπωλείω» παοά τό Ύ- 
πουργεϊον τώ» Ναυτικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτική) Ελλάς» πωλείται είς τό βιβλίο- 

χαςτοπωλείον ό « Έρμης» τοΰ κ. Γ. Ν. Άλεξάχη.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Τη.ΐΐγραρ ^ιεύθντσις. CoTGIAS, SYRA.


