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Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφοραϋβα εις 3,000 αντίτυπα καί άρεΟμ.οΟσα περί τοί>ς 

20,000 άναγνώστας δύναταε νά χρησεμεύση ώς έξαίρετον μέσον βοα- 
φημίσεως fka το έξαγωγικόν έμπόριον καί Πια τάς εργασίας καί τήν χρη
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων έμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων"

ΧΛΡΙλ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπο σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, έπάγγελμα καί Λιεύθυνσιν τών έπι- 
θυμούντων νά γνωρίσωσι τό έπάγγελμα των είς εύρύτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον άντί :
All.ΑΧ ΛΡ.1Χ1ΗΙΙΪ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1.80, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής έργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ΠΛΪΛ ΑΓΓΕΛΙ %
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « Λϊαυ- 
τικής 'Ελλάδος » όδός ΛΙομισματοκοπείου παρά τό ύπουργείον τών 
Λίαυτικών ή διά ταχυδρομικής έπιταγής : Πρός τήν Λιεύθυνσιν τής 
« ΛΤαυτικής 'Ελλάδος » .

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΤΙΛΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ.

Α’.

Ή Άτμοπλοϊκή Λίαυτιλία
Αέγομεν πάντες τήν ναυτιλίαν τον κυριώτερον 

μετά τήν γεωργίαν παράγοντα τοϋ ’Εθνικού 
ήμών πλούτου. Τις δμως ή έκτασις τοΰ παρά
γοντος τούτου ούδείς γνωρίζει. ΙΙοία ή. άξια 
τής εμπορικής άτμοπλοίκής ήμών ναυτιλίας, 
ποια ή τής άτμοπλοίας συγκοινωνίας, ποια ή τής 
μεγάλης ιστιοφόρου, ποια ή τής μικράς, εινε 
πράγματα άγνωστα σχεδόν. Δέν ύπήοξεν ή επι
βεβλημένη είς τό Κράτος περί τούτων μέριμνα, 
δέν ύπήρξεν ούτε καν άπλή περιέργεια, ϊνα μά- 
Οωμεν τί περίπου άποφέρει ή ναυτιλία είς τήν χώ 
ραν ήμών.Οΰτω δέ μόνον θά δυνάμεθα νά κρίνω- 
μεν άσφαλώς και τήν έπέκτασιν, ής δύναται νά 
τύχη έπικερδώς. Άν έξακολουθή άκόμη νά συνεχή 
πολλά κεφάλαια δειλία άπό τών θαλασσίων επι
χειρήσεων, τής δειλίας ταύτης ή αιτία έγκειται 
είς τήν άγνοιαν τών πραγμάτων. Είνε ό φόβος 
τοϋ άγνώστου. Όλίγιστοι είνεοί ριψοκίνδυνοι, οί 
άποφασίζοντες νά ρίπτωσι τά κεφάλαια αύτών 
είς επιχειρήσεις, ών ή έκβασις δέν διαφωτίζεται 
έκ τοΰ προτέρου. ’Εξωθεί δέ τούτους ή έλπίς 
μεγάλου κέρδους, κατισχύουσα τοΰ φόβου μεγά
λης ζημίας. Άλλ’ αί ναυτιλιακαί επιχειρήσεις 
δέν κατατάσσονται είς τάς έπαγγελλομένας άμύ- 
θητα κέρδη. Θετικαΐ καί ασφαλείς, παρέχουσιν 
ωφέλειαν ικανοποιούσαν έπαρκέστατα τό κεφά- 
λαιον, ώς δέν ικανοποιείται είς άλλα έργα έπι* 
διδόμενον ύπό τών φρονίμων και ολιγαρκών έπι 
χειρηματιών. Ούτοι δέ οί φρόνι μοι και ούτοε 
οί ολιγαρκείς έπέχουσι καί άπέχουσιν άκόμη τής 
θαλάσσης, διότι ούδέν διαφωτίζει τό άσφαλώς 
επικερδές τής έπιχειρήσεως. Πού άλλαΰ ήκούσθη 
δτι ή εμπορική ναυτιλία άποτελεΐ άδηλον 
πόρον.— ! Άδηλος πόρος εκείνος, τοΰ οποίου 
δύνανται νά μετρηθώσι καί έκτιμηθώσι καί τά 
όργανα καί τά πρόσωπα καί τό ποσόν τής πα
ραγωγής ! Καί δμως ή ναυτιλία έν Έλλόδι κα
τατάσσεται είς τούς άδηλους πόρους 1 Διότι ού 
δέποτε ύπελογίσθη, διότι ούδέποτε κατεμετρήθη, 
διότι ούδέποτε εξετιμήθη. Αγώνες δημοσιογρα
φικοί διεξήχθησαν πολλάκις περί τοΰ εμπορικού 

ήμών ισοζυγίου, καί διά τήν λύσιν τοΰ ίσοζυ- 
γιακοΰ μυστηρίου παρέπεμπον πάντες είς τόν 
κυριώτατον τών αδήλων πόρων, τήν ναυτιλίαν, 
δτι αύτή επιφέρει λανθανόντως τό ίσοζύγιον, 
ούδέποτε δέ ούτ’έξ απλής περιέργειας έπελήφθη 
τό Κράτος τής έπιβεβλημένης στατιστικής έρεύ · 
νης καί μελέτης.

Διά τοΰτο είς μάτην επαναλαμβάνονται διά 
τοΰ τύπου αί παραθαρρυντικαί τών κεφαλαίων 
προτροπαί πρός τήν θάλασσαν. Δέν θά τραπώσι 
πρός αύτήν, έφ’ δσον δέν γνωρίζουσι . ποΰ φέ
ρονται' και δέν θα γνωρίσωσι τοΰτο, και δέν θά 
πεισθώσιν είς δ,τι συμβουλευτικόν άν άκούωσιν, 
άν μή ϊδωσιν άσφαλή οδηγόν τό φώς τής στα
τιστικής.

Αύτη θά εϊπη πόσα κεφάλαια είνε σήμερον 
διατεθειμένα είς τήν έμπορικήν άτμοπλοίαν καί 
τί περίπου κερδαίνουσιν.

Έκ τών συγκριτικών ταύτης αριθμών θά 
έξαχθώσι τά συμπεράσματα περί τής έκτάσεως, 
ήν δύναται νά έχγ, ή τοιαύτη ναυτιλία, ϊνα έρ- 
γάζηται έπικερδώς.

Καί στατιστικήν έν Έλλάδι Ναυτιλιακήν 
δέν έχομεν.

Συνετάχθη ποτέ, πρό δεκαπενταετίας ή ει
κοσαετίας, νομίζω, ύπό τοΰ 'Υπουργείου τών 
Ναυτικών άπλοΰς τις πίναξ περί τοΰ άριθμοΰ 
τών άνω τών 30 τόνων πλοίων, τών νηολογη
μένων είς τούς 'Ελληνικούς λιμένας. Έκτοτε 
μόλις πρό μικροΰ ήκούσαμεν δτι έξεδόθη άλλος 
πίνας άναγράφων τήν παρούσαν κατάοτασιν 
τής έμπορικής ήμών ναυτιλίας. Είνε δεύτερον 
ζήτημα τό τής ακρίβειας τών πινάκων τούτων, 
είς ούς παραδόξως άνευρίσκονται πολλά καί όχι 
ασήμαντα λάθη. Είνε δμως έπαρκής τοιαύτη 
μόνον στατιστική;

Βεβαίως τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών ού
δέν περισσότερον τούτου δύναται νά πράξη μη 
έχον ειδικόν στατιστικόν τμήμα. Δύναται δμως 
τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών, εύχαρίστως 
δέ έμάθομεν δτι καταγίνεται είς τό έργον τοΰ
το ό διευθυντής τοΰ ειδικού τμήματος κ. Α. 
Παναγιωτίδης μετά τοΰ διακρίνοντος αύτόν 
ζήλου. ε



212 Ναυτική Ελλάς
Ναυτικό 'Ελλάς 213

"Εχει πολλήν σπουδαιότητα τό ζήτημα 
τοΰτο. Δέν είνε δυνατόν νά ένθαρρυνθώσι τά κε
φάλαια δπως έπιδοθώσι και εις τήν ναυτιλίαν, 
άν μή πεισθώσιν δτι θά εΰρωσιν άσφαλές—κα
τά τό ένόν πάντοτε—τό κέρδος. Διά τοΰτο ή 
στατιστική μελέτη δέον νά είνε δσον τό δυνατόν 
εύρυτέρα. Ή παραβολή τοΰ άριθμοΰ τών ύπαρ- 
χόντων πλοίων πρός τήν κίνησιν τοΰ είσαγωγι 
κοϋ και έξαγωγικοΰ ήμών εμπορίου θά άπο- 
τελέση διαφωτιστικώτατον φάρον, καταφαίνοντα 
τό μέλλον τής άτμοπλοϊκής εμπορικής ήμών 
ναυτιλίας έφ ’ δσον τό μέλλον τοΰτο συνδέεται 
πρός τήν άλλην τής χώρας ήμών εμπορικήν κί- 
νησιν. Δέν θά εύρισκώμεθα πλέον πρό τοΰ άγνω
στου, ούτε θά καλούνται τά κεφάλαια είς τήν 
θάλασσαν ώς είς κυβιστικήν επιχείρησή άδηλου 
άποτελέσματος.

"Οταν δέ ένθαρρυνθώσιν οί καί άμέσως δυ- 
νάμενοι νά έπιδοθώσιν εις τοιαύτας επιχειρήσεις 
—·κχΙ είνε ούτοι πολλοί, προτιμώντες σήμερον 
άλλα έργα πρός ά ούτ’ έκ γενετής έπλάσθησαν ούτ’

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον ψύλλον)

ΚΑΝΩΝ Β'
Βλάβαι έξ έκβολής κα\ έκ θυσιών γενοιιέ- 

νων πρός κοινήν σωτηρίαν.
Λογίζεται κοινή άβαρία πάσα βλάβη έπελ- 

θοϋσα είς τό σκάφος, ή είς τό φορτίον, ή είς 
άμφότερα συλλήβδην, καί κατά συνέπειαν εκού
σιας θυσίας γενομένης πρός κοινήν σωτηρίαν, ή 
κατά συνέπειαν εισροής ύδατος είσρεύσαντος έν 
τώ κύτει, είτε έκ τών άνοιχθε'ντων έπιστομά · 
των τών έπί τοΰ καταστρώματος, είτε έξ οπών 
ΐκουσίως γενομένων έπί σκοπώ τοΰ νά καταστή 
εύχερεστέρα ή έπίτευξις τής έκβολής.

ΚΑΝΩΝ Γ'
ΈπΊπυρκαϊας έκραγείσης έν τώ πλοίω.
Αί βλάβαι αί προξενηθεϊσαι είς τό φορτίον, 

ή είς τό πλοΐον ή είς άμφότερα έξ εκουσίου 
καθίσματος, ή έξ εκουσίου καταποντισμού τοΰ 
πλοίου, έπί τώ σκοπφ άποσβέσεως πυρκαϊάς 
έκραγείσης έν τφ φορτίφ ή έν τφ πλοίω, λογί
ζονται, ώς κοινή άβαρία, δικαιούμενα! είς τήν 
έκ τής συνεισφοράς άποζημίωσιν.

Δέν άποζημιοΰνται δμως αί βλάβαι αί ήδη 
ύφιστάμεναι κατά τήν στιγμήν τοΰ καθίσματος, 
ή τοΰ καταποντισμού, καί προξενηθεϊσαι έκ 

έξ άνατροφής διεπλάσθησαν άρμόδιοι=θά έξέλ- 
θωσι βαθμηδόν, ΐνα άτενίσωσι τήν θάλασσαν και 
κεφάλαια άλλα, δσα έμφόβως συγκρύπτονται 
σήμερον είς χρεόγραφα ή—έτι δειλότερα — προ· 
τιμώσι τήν ασφάλειαν ήν παρέχει ή νεκρότης 
τών Ταμείων τών άτοκων ή μικροτόκων κατα
θέσεων.

Δέν έκτεινόμεθα περισσότερον έπί τοΰ θέμα
τος τούτου σήμερον, άναμένοντες νά ίδωμεν ποια 
στοιχεία θά άπαρτίσωσι ^τήν στατιστικήν τοΰ 
'Γπουργείου. Έξ εκείνων έλπίζομεν νά δυνάμε
θα νάπροέλθωμεν είς εύρυτέραν έρευναν.

Άλλ’είνε τάχα άπαραιτήτως άναγκαία μό
νον τής άτμοπλοϊκής ναυτιλίας ή στατιστική; 
Δέν πρέπει νά γνωρίζωμεν καί τής άλλης ναυ
τιλίας τήν κκτάστασιν; Δέν πρέπει νά γνωρί
ζωμεν τής τε μεγάλης ιστιοφόρου, ώς και τής 
μικράς τήν άξίαν καί τήν κίνησιν;

Περί τούτων είς επόμενον άρθρον.
Εμμ. Ρεπουλης.

τοΰ είς τδ φορτίον, ή έίς μέρη τινά ούτόΰ( ή 
είς τό πλοΐον μεταδοθέντος πυρός.

ΚΑΝΩΝ Δ'
’Αποκοπή, ή έκβολή λειψάνων.

Ή άπώλεια ή βλάβη ή προξενηθεΐσα έκ τής 
αποκοπής λειψάνων, ή θραυσμάτων τών ιστών, 
ή άλλων άντικειμένων συντριβέντων προηγου
μένως έκ θαλασσίου δυστυχήματος δέν κατα
λογίζονται είς τήν γενικήν άβαρίαν.

ΚΑΝΩΝ Ε'
Εκούσιον κάθισμα

Δέν καταλογίζονται είς τήν γενικήν άβα
ρίαν αί άπώλειαι ή αί βλάβαι αί έπελθοΰσαι 
είς τό πλοΐον, ή είς τό φορτίον, ή είς τόν ναύ
λον, έξ εκουσίου καθίσματος πλοίου δπερ εύ- 
ρίσκετο έκ θαλασσίου συμβάντος είς τοιαύτην 
κατάστασιν,ώστε καί άν δέν έκάθιζεν έκουσίως 
ήθελε πάντως έξωκείλη είς τήν ξηράν ή τάς υ
φάλους.

Είς πάσαν δμως έτέραν περίπτωσιν εκου
σίου καθίσματος άποφασισθέντος χάριν κοινής 
σωτηρίας, αί έκ τούτου προελθοΰσαι βλάβαι 
καί άπώλειαι καταλογίζονται είς τήν γενικήν 
άβαρίαν.

ΚΑΝΩΝ ς·’
ΈκβίασΊς τών ιστίων. Βλάβη ή απώλεια 

αύτών.
'Οσάκις ό πλοίαρχος χάριν τής κοινής σω 

τηρίας έκβιάσει (σφορτσάρει) τά ίσιία, έπί τώ 
τέλει τοΰ ν’ άνακινήση τό καθίσαν πλοΐον, ή 
νά τό καθίση είς άσφαλεστέραν θέσιν, αί έκ τής 
έκβιάσεως ταύτης έπελθοΰσαι άπώλειαι ή βλά ■ 
βκι τών ιστών καί τών ιστίων καταλογίζονται 
εις τήν γενικήν άβαρίαν.

Άπ’ ένχντίας αί έκ τής είρημένης έκβιά
σεως έπελθοΰσαι άπώλειαι ή βλάβαι τοΰ πλοίου 
τοΰ φορτίου, ή τοΰ ναύλου δέν καταλογίζον
ται είς τήν γενικήν άβαρίαν, έάν,τό πλοΐον καθ’ 
ήν ώραν έξεβιάζοντο τά ιστία δέν ήτο καθι- 
σμένον.

ΚΑΝΩΝ Ζ'
Βλάβαι της μηχανής προελθοΰσαι έκ τών 

προσπαθειών πρός άνακίνησιν καθί- 
σαντος άτμοπλοίου.

Ή βλάβη ή έπελθοΰσχ είς τούς λέβητας, ή 
τάς μηχανάς ένεκεν τών προσπαθειών πρός ά- 
νακίνησιν άτμοπλοίου καθίσαντος είς θέσιν έπι - 
κίνδυνον, καταλογίζεται είς τάς γενικάς άβα- 
ρίχς, κατά μόνην τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν είνε 
άποδεδειγμένον, ό'τι ή βλάβη αυτή προήλθε χά
ριν άνακινήσεως τοΰ άτμοπλοίου καί έπί τώ 
σκοπώ κοινής σωτηρίας.

ΚΑΝΩΝ Η'
"Εξοδα καί βλάβαι πρός άνακίνησιν καθί

σαντος πλοίου.
Έάν χάριν άνακινήσεως, ή άνακουφίσεως 

καθίσαντος πλοίου, έκφορτωθώσι τό φορτίον, οί 
άνθρακες και αί τροφαί, ή τί έκ τούτων, τά 
έπισυμβαίνοντα έκτακτα δαπανήματα έκφορ— 
τώσεως, τά μισθώματα τών αποθηκών, ή τών 
φορτίδων, καί αί δαπάναι τής άναφορτώσεως, 
καθώς καί αί πχρεπόμεναι βλάβαι καί άπώλειαι, 
καταλογίζονται είς τήν γενικήν άβαρίαν.

ΚΑΝΩΝ Θ'
Χρήσις τοΰ ψορτίου, τών επίπλων ή σκευών 

τοΰ πλοίου, καί τών προμηθειών 
έν ελλείψει καυσίμου ύλικοΰ. ·

Έν ή περιπτώσει άπολειφθέντων κατά τον 
πλοΰν τών ανθράκων, χρησιμοποιηθώσιν έν ώρα 
κινδύνου, καί πρός κοινήν σωτηρίαν,άντί καυ
σίμου ύλης τά έπιπλα καί σκεύη τοΰ πλοίου, 
τό φορτίον, ή αί προμήθειαι, αί έκ τής κατα
στροφής ταύτης βλάβαι ή άπώλειαι καταλογί
ζονται είς τήν κοινήν άβαρίαν, άλλά μόνον,έάν 
άποδειχθή δτι ύπήρχεν έν ταϊς άποθήκαις τοΰ 
άτμοπλοίου μεγάλη προμήθεια (^ανθράκων προ-

(1) Ample, ampia. 

ωρισμένων διά τόν μελετώμενον πλοΰν.
Άλλ’ ή κατ’ έκτίμησιν άζία τών γαιαν

θράκων όσοι ήθελον άποδειχθή ώς άναγκαΐοι 
κατά τό διάστημα τής καύσεως τών είρημένων 
αντικειμένων, καί κατά τήν τρέχουσαν τιμήν 
έν τώ λιμένι τοΰ άπόπλου, κατά τήν ημέραν 
τοΰ άπόπλου, θέλουν καταλογίζεσθαι είς λογά 
ριασμόν τού έφοπλιστοΰ, καί είς πίστιν τής 
γενικής άβαρίας.

ΚΑΝΩΝ I'

Έξοδα έν τώ λιμένι τηςπροσορμίσεως κτλ.

α') 'Οσάκις τό πλοΐον προσοομισθή εϊς τινα 
λιμένα ή τόπον έκτος τοΰ προορισμού του ή πο
δίσει είς τόν λιμένα τής φορτώσεως κατά συνέ
πειαν θαλασσίου συμβάντος, ή κατά συνέπειαν 
εκούσιας θυσίας, ή ένεκεν έκτάκτων περιστάσεων 
καθιστωσών άναπόφευκτον χάρΐν τοΰ κοινού 
συμφέροντος τήν τοιαύτην προσόρμισιν, τά έξο
δα τής προσορμίσεως ταύτης καταλογίζονται είς 
τήν γενικήν άβαρίαν. 'Οσάκις δέ τ’ ανωτέρω 
έξοδα καταταχθώσιν είς τήν γενικήν άβαρίαν 
κατατάσσονται έπίσης καί τά έξοδα τοΰ άπό
πλου έκ τοΰ είρημένου λιμένος τής προσορμί
σεως, ή έκείνου τοΰ ποδίσματος.

β') Τά έξοδα τής έκφορτώσεως γενόμενα 
είτε έν τφ λιμένι τής φορτώσεως, είτε έν τώ 
λιμένι τής διαταγής, είτε έν τινι λιμένι αναγ
καστικής προσορμήσεως, περιλαμβάνονται είς 
τήν γενικήν άβαρίαν μόνον έν ή περιπτώσει ή 
έκφόρτωσις καταστή άναγκαία διά τήν κοινήν 
σωτηρίαν, ή έν ή περιπτώσει τό πλοΐον πρέπει 
νά έπισκευκση τάς βλάβας αύτοΰ προξενηθείσας 
έξ έκουσίας θυσίας, ή έκ θαλασσίου γεγονότος 
συαβάντος διαρκοΰντος τοΰ πλοΰ, καί έάν αί 
έπισκευαί αύται ώσιν άναγκαΐκι πρός άσφκλή 
τοΰ πλοΰ έξακολούθησιν.

γ') 'Οσάκις αί δαπάναι τής έκφορτώσεως 
περιληφθώσι κατά τ’ άνωτέρω είς τήν γενικήν 
άβαρίαν, θέλουν έπίσης καταλογίζεσθαι έν αυτή 
καί αί δαπάναι τής άναφορτώσεως, τοΰ άνα- 
στιβάγματος καί τής έναποθηκεύσεως τοϋ φορ
τίου.— Άλλ’ έάν τό πλθ;ον κηρυχθή άνίκανον 
πρός πλοΰν ή δέν περατώση τό συνομολογηθέν 
ταξείδιον, τά μετά τήν άπόφασιν τής άνικα- 
νότητος πρός πλοΰν ή τά μετά τήν διάλυσιν 
τοΰ πλοΰ έπακολουθήσαντα έξοδα άποθηκεύ- 
σεως τού φορτίου δέν υπάγονται είς τήν γένι · 
κήν άβαρίαν.

δ') Έάν πλοΐον ύπό άβαρίαν εύρίσκηται έν 
τινι λιμένι, ή τόπφ, ένθα δύναται νά έπισκευα- 
σθή, έν τούτοις χάριν εύωνοτέρας έπισκευής. 
ρυμουλαηθή είς έτερον λιμένα ή τόπον, ή είς 
τόν λιμένα τοΰ προορισμού του, ή έάν δλον ή , 
μέρος τοΰ φορτίου μεταφορτωθή έπί έτέρου
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πλοίου ή γίνει ή άποστολή τοϋ φορτίου δι’ οίου- 
δήποτε ετέρου τρόπου είς τόν προορισμόν του — 
καθ’ δλζς ταύΐας τάς περιστάσεις τά της ρυ- 
μουλκήσεως έκτακτα έξοδα, τά έξοδα της με- 
ταφορτώσεως και τής αποστολής τοϋ φορτίου 
είς τόν ποοορισιιόν του, και μέχρι τοϋ ποσοΰ 
τοΰ οΐκονομηθέντος διά τών εκτάκτων τούτων 
δαπανημάτων, θέλουν βαρύνει ιδιαιτέρως έκα
στον τών είς την αποστολήν διαφερομένων κατ’ 
αναλογίαν τών πρός όφελος αύτοϋ οίκονομη- 
θέντων.

(ακολουθεί)
Έν Σύρω.

Σ. Α. Ματεςις

ΤΟ ΝΑΤΤΙΚΟΝ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ
Ή ιδέα περί συστάσεως ναυτικοί) συνε

δρίου ένεθουσίασε γενικώς τόν κόσμον τών 
έφοπλιστών, ίδια δέ τούς έν Ρωσσία όμο- 
γενεϊς, παρ ών έχομεν πλείστας έπιστο- 
λάς. Αλλά ώς νά υπήρχε μεταξύ πάντων 
τούτων συνεννο'ησις, κοινή ευχή έκφράζε- 
ται, δπως ώς χρόνος τοΰ Συνεδρίου όρισθή 
ό μήν Φεβρουάριος ή μάλλον αί άρχαί τοΰ 
μηνός τούτου.

Είναι γνωστόν δτι διά τήν έπιτυχίαν 
τοΟ Συνεδρίου δέν άπαιτεϊται μόνον ή πα
ρουσία ειδικών περί τά ναυτικα νομικά ζη
τήματα. Πρδκεινται βεβαίως είς τήν μελέ
την τοΰ Συνεδρίου θέματα τού Ναυτικού 
Δικαίου, άλλά προ'κεινται έπίσης ζητήματα 
έπί τών όποιων θά είναι άπείρως πολύτι · 
μος ή γνώμη τών έκ τών πραγμάτων έ- 
χόντων τήν πείραν καί τήν μάθησιν.

Μεταξύ τούτων πολύτιμοι σύμβουλοι 
καί φωτεινοί συζητηταί θά ώσιν οίέν τή ξένη 
"Ελληνες έφοπλισταί. Δυστυχώς άλλος 
χρόνος διά τούς έν Ρωσσία ίδια “Ελληνας 
δέν άπομένει έλεύθερος ή ό τού μηνός 
Φεβρουάριου, δν, καλούμενοι είναι πρόθυ
μοι νά θυσιάσωσιν ύπέρ τής Ελληνικής 
Ναυτιλίας, τής ψυχής ταύτης τού Έ
θνους.

Φρονοΰμεν δτι ώς προς τδν χρόνον τής 
συγκροτήσεως τού Συνεδρίου οι αρμόδιοι 
δέν θά παρίδωσι τήν άνω παρατήρησιν ήμών 
άποκλείοντες τούς έν Ρωσσία ομογενείς έφο- 
πλιστάς, παρ’ ών πλεϊστα άναμένομεν, 
ώς πρός δέ τύν τόπον τού Συνεδρίου, έάν 

δντως τοιούτος ώρίσθησαν αί Άθήναι κα
λώς τούτο έγένετο, καθόσον τό πρώτον 
Ναυτικόν Συνέδρων είς τήν πρώτην τής 
Ελλάδος πόλιν δέον νά συγκροτηθή δι’ 
ούς λόγους πολλοί πολλαχού διά πολλών 
ανέπτυξαν καί κρίνομεν περιττόν νά έπα- 
ναλάβωμεν ένταύθα.

Περί τής άναγκαιότητος τού Ναυτικού 
Συνεδρίου ούδείς χωρεϊ δισταγμός. ‘Υπάρ
χουν πολλά ζωτικά ζητήματα, άτινα θά 
τεθώσιν έπί τάπητος καί πολλά καί καλά 
δύνανται νά προκύψουν καί μεγάλως θά ώ- 
φεληθή έξ αύτών ή έμπορική Ναυτιλία. 
Άλλ’ ή έπιτυχία αύτη άς μή λησμονώσιν 
οί αρμόδιοι δτι πρωτίστως έξαρτάται έκ τού 
χρόνου καί τού τόπου τής Συγκροτήσεως 
τοΰ Συνεδρίου.

Κ. Ε. Α.

ΑΙ θΑΑΑΣΣΙΑΙ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΑΙ
εταιριαι

Αί θαλάσσιαι άσφαλιστικαί έταιρίαι έν Εύ- 
ρώπηδιέρχονται άπό τινων έτών περίοδον κρί- 
σεως, ήτις ήδύνατο νά έπηρεάση τό μέλλον 
αύτών, έάν σοβαρά μέτρα δέν ληφθώσι πρός 
άνόρθωσιν τοΰ κακοΰ έγκαίρως.

Τοΰτο παρετηρήθη ήδη καί πολλά παρά 
πολλών έπροτάθησαν μέτρα.

Μεταξύ άλλων σοφαί είναι αί γνώμαι τοΰ 
Γαλλικού ’Εμπορικού Συλλόγου, τάς όποιας 
εϊδομεν είς τό Bulletin de la Chambre de 
commerce fran^aise.

Βεβαιοϋται δτι κατά τήν τελευταίαν δε
καετίαν μέγαςάριθμός έκ τών θαλασσίων’Ασφαλι- 
στικών 'Εταιριών ύπέστησαν μεγάλας άπω- 
λείας, δτι άλλαι μόλις κατόρθωσαν νά φέρωσεν 
ίσοζύγιον είς τάς προσόδους και δαπάνας αύ
τών καί δτι τέλος πολύ ολίγαε έσχον τό εύτύ- 
χημα νά άποδώσωσι μέρισμα εις τούς μετό
χους των.

Κατά τήν άναζήτησιν τών αίτιων τής κα- 
ταστάσεως ταύτης μόνην καί στερεότυπον ά- 
πάντησιν θά εύρη τις τόν δεενεργούμενον μέγαν 
συναγωνισμόν. Άλλ’ είναι τόσον άληθές τοΰτο; 
Τήν γνώμην ταύτην δέν δύναταί τις ν’ άποδε- 
χθή ή μετά πολλών έπεφυλάξεων.

Είναι βέβαιον δτι άπό τοΰ 1870 οϊ δροι 
τών θαλασσίων άσφαλειών έμετριάσθησαν εις 
σημεϊον εΰνοϊκώτατον διά τούς άσφαλιζομένους, 

χαριστήσωσιν, ϊνα μή φέρη άλλού τάς ύποθέ- 
σεις του.

Έν άλλοις λόγοις :
Ί ό ποσόν τής πληρωτέας άποζημιώσεως 

έξαρτάται συνήθως όλιγώτερον μέν άπό τήν 
προ*γενομένην βλάβην, περισσότερον δέ άπό 
τήν Επιρροήν τοΰ άσφαλιζομένου.

Έάν ό πράκτωρ τής Έταιρίας θέλει νά αύ- 
ξήσ() ή νά διατηρήση τήν ύπάρχουσαν πελα
τείαν του πρέπει ν ’ άποκτήση τήν φήμίην κα- 
λοπληρωτοΰ έν περιπτώσει άβαρίας καί χωρίς 
πολλάς—πολλάς διαπραγματεύσεις. Κα αί ύ- 
ποχωρήσεις αύται δεν δύνανται ή νά ώσιν έπι- 
βλαβεϊς διά τάς Άσφαλιστικάς Έταιρίας. ’Ιδού 
δέ διατί ή διακανόνισις τών άβαριών συνεπά
γεται τό μεϊζον τών άναγραφομένων ζημιών.

Αί Άσφαλιστεκαί Έταιρίαι δέον νά παρα- 
μείνωσιν είς τόν άρχικόν αύτών προορισμόν : 
Νά παραμείνωοθ,ν ώς έγγνησις προς άνόρ- 
θωσιν της πραγματικής ζημίας.

"Οταν πάντες οί σοβαροί άσφαλισταί συμ- 
φωνήσωσιν έπί τής άρχής ταύτης δέν θά βρα- 
δύνη πλούσιος νά έλθη ό άμητός.

Όταν κατά τήν διακανόνισιν τών άβαριών 
πρυτανεύη ή ίσότης καί ή δικαιοσύνη ούδέν 
συμφέρον θά έχωσιν οί άσφαλιζόμενοι νά μετα- 
φέρωσι τάς ύποθέσεις των, έάν παντού πρόκει
ται νά εύρωσι ί άς αύτάς έγγυήσεις καί τήν αύ- 
τήν αύστηρότητα κατά τήν έφαρμογήν τών με
θόδων τής πραγματογνωμοσύνης.

Τό πρώτον βήμα πρός παρόμοιον σκοπόν 
θά ήτο έν έκάστη πόλεε ή ϊδρυσις θαλασσίων 
άσοαλιστικών έπιτροπών, ώς έγένετο έν Σμύρ
νη, αΐτινες μεταξύ τώ/ άλλων πολλών αύτών 
άσχολιών θά έξέλεγον σώμα ειδικών πραγματο- 
γνωμόνων, έκλεγομένων έννοεϊται μέ δλην την 
έπιμέλειαν, ήν άπαιτοΰσι τά τόσον λεπτά αύ · 
τών καθήκοντα Δι ’ έκάστην κατηγορίαν έμ- 
πορεύματος, θά ύπήρχεν άρκετός άριθμός προ
σώπων δυναμένων νά άνταποκριθώσιν είς τάς 
άπαιτήσεις τής ύπηρεσίας των. Έν περιπτώσει 
δέ άβαρίας άσφαλισταί καί άσφαλιζόμενοι θά 
έλάμβανον τούς πραγματογνώμονας αύτών έκ 
τοϋ καταλόγου τής έπιτροπής.

Έάν κατόπιν κοινής συνεννοησεως ή με- 
σολάβησις τών πραγματογνωμόνων καταστή 
ύποχρεωτική, αί ύποχωρήσεις, αΐτινες έξηγοΰν- 
ται διά τοΰ πόθου τής αύξήσεως ή συγκοατή- 
σεως τής πελατείας τών Ασφαλιστικών Εται
ριών δέν θά ειχον λόγον ύπάοξεως καί άπαξ 
έτι θά κατεδεικνύετο ή μεγάλη άλήθεια ό'τι αί 
μεγάλαι, ώς καί αί μικραί έπιχειρήσεις εύδοκι- 
μοϋσι μόνον διά τής καλής πίστεως καί τής 
εύθύτητος. ,

είτε διά τής χαμηλώσεως τής τιμής τών άσφα- 
λίστρων, είτε διά τής παραδοχής έλάχι-τα εύ- 
νοϊκών δρων, αύξανόντων τούς κινδύνους τών 
ασφαλιστών.

Άλλ’ άφ’έτε'ρου αί Έταιρίαι εύρον μεγά- 
λην άνακούφισιν είς τάς έπιτευχθείσας προό
δους καί βελτιώσεις έν ταΐς θαλασσίαις μετά- 
φοραϊς.

Όντως αί θαλάσσιαι ναυπηγήσεις τελειο
ποιούνται ήμέρ^ τή ημέρα. Αί νέαι έγκατα- 
στάσεις τών φάρων καί σημαφορικών σταθμών 
πολλαπλασιάζοντας Τά μέσα τής σωτηρίας 
διαδίδονται εύρύτερον καίσυγχρόνως καθίστανται 
δραστηριώτερα καί πρακτικώτερα.

Πολλά άτμόπλοια μέ στεγανά διαφράγματα 
δύνανται νά ύποστώσι μερικήν άβαρίαν χωρίς 
τά έμπορεύματα τά τοποθετημένα άλλου ή είς 
τό βλαβέν κΰτος νά ύποστώσι φθοράν τινα. Τέ
λος ή έπιτευχθείσα ταχύτης κατά τούς πλους 
τών άτμοπλοίων σμικρύνει αίσθητώς τήν διάρ
κειαν τών ταξειδίων καί συνεπώς τήν τών θα
λασσίων κινδύνων Πάσαι αί πρόοδοι καί βελ
τιώσεις αύται μειοΰσαι τήν εύθύνην τών άσφα- 
λιστών έξηγοϋσι και δικαιολογοΰσι τήν διαφο
ράν μεταξύ τών σημερινών συμβολαίων καί τών 
πρό 20ετίας ή 30ετίας συναπτομένων.

Μεθ’ δλα ταΰτα άς παραδεχθώμεν ό'τι ό 
συναγωνισμός τών Εταιριών συντελεί έν τινι 
μέτρφ είς τήν σμικρότητα τών κερδών. Διά 
νά άνεύρωμεν τήν άρχικήν αιτίαν τής σημερι
νής κρίσεως πρέπει άπό άλλης άπόψεως νά έζε- 
τάσωμεν τό ζήτημα.

"Ο,τι τφ δντι έπισύρει τήν προσοχήν τοΰ 
παρατηρητοΰ είναι ό τρόπος τής διακανονίσεως 
τών άβαριών καί έπιτρέπεται νά πιστεύη τις 
δτι ή κατάστασις τών πραγμάτων, περί τής 
οποίας παραπονοϋνται είναι ιδιαιτέρως συνδεδε- 
μένη πρός τόν τρόπον τούτον, διότι έπί τή βά
σει τής μαρτυρίας τών ικανών καί άξιων πί- 
στεως προσώπων, αί Έταιρίαι πληρώνουσιν είς 
άποζημιώσεις βεβαίως 50 °/0 πλέον τοΰ ποσοΰ 
τών πραγματικών άπωλειών !

Μόλις άβαρία τις συντελεσθή ό άσφαλιζό- 
νος ειδοποιεί τούς αρμοδίους καί ό πράκτωρ 
τής Εταιρίας διορίζει τούς πραγματογνώμονας 
αύτοΰ, ϊνα έξετάσωσι τήν ύποβληθεΐσαν αϊτη- 
σιν. Ή πραγματογνωμοσύνη σπανίως είναι άν- 
τίθετος, γενικώς δέ οί πραγματογνώμονες με- 
σολαβοΰσιν ώς συμβιβασταί. Ό άσφαλιζόμενος 
άπαιτεϊ τήν είκαζομένην ζημίαν καί έπ ’ αυτής 
χωρεϊ ·ή συζήτησις. Άλλ ’ ή συζήτησις αύτη 
είναι άνάλογος πρός τήν εύπορίαν ή μή τοΰ 
πελάτου. "Οσον πλουσιώτερος καί έχων έπιρ- 
?οην είναι ό πελάτης τόσον οί πραγματογνώμο- 
νες τής έταιρίας θά προσπαθήσωσι νά τόν εύ- Κ. Ατγερης
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το μεγαλείτερον άτμόπλοιον τοϋ Κόσμου ό «Κελτικός» περί τοϋ όποιου έγράψαμεν είς τόν 5ον αριθμόν τής 
«Ναυτικής Έλλαδος» τόννων 20,880 παρεχωρήΟη πρός μίαν μεγάλην ’Αμερικανικήν εταιρίαν τών ταξειδίων 
πρό; διασκέδασιν, πρόκειται δέ νά έκδράμη πρός τάς Καναρίους νήσους την Μαδέραν καί τήν Μεσόγειον.

Προσεχώς 6ά έκδοΟή τό πρόγραμμα διά τοϋ όποιου 0ά όρισόή καί ό ναΰλος έκαστου επιβάτου, άναλόγως τοΰ 
αριβμοΰ τών επιβατών, οΐτινες 0ά λάβωσι μέρος είς τήν μεγάλην ταύτην έκδοομήν.

'Υπάρχει πεποίθησις ότι ό Κελτικό; Οά πλεύση, μετά τήν έπίσκεψίν του πρό; τούς μεγάλους λιμένας τής 
Μεσογείου και την ’Ανατολήν, δέν είνε δέ παράδοξον νά ίδωμεν αυτόν κα-.ατόν 8βοιον μεγαλοπρεπέστατα ήγκυοο- 
βολημένον εις τό Φάληοον. Ν. Γ. Κ.

ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
ΙΙΩΣ ΕΓΕΝΕΤΟ

(Άπόσπασμ.» έκτοΰ ημερολογίου 
τοΰ κρατουμένου έν τω άτμοπλοίω).

5 ’Ιουλίου, ώρα 11, 35' π, μ.

Διήλθομεν τόν φάρον τής Μεσσήνης.
6 Ιουλίου ώρα 11, 55’ π. μ.

Είς πλάτος 36°, 57' Β. καί μήκος 28°, Α. 
μάς έφυγεν ή ελιζ θραυσθέντος τοΰ τελευταίου 
τεμαχίου τοϋ άξονος άκριβώς εις τό μέρος τής 
οπής τής έλικος. Μετά τήν αποκοπήν τής έλικος 
ή μηχανή είργάζετο πλε'ον τοϋ ενός λεπτοϋ τής 
ώρας μέστροφάς ανυπολογίστους.Τούτων ένεκα 
φοβούμαι μήπως έγένετο ζημία είς τήν μηχανήν, 
ήν δέν δυνάμεθα έπί τού παρόνος νά διακρίνω- 
μεν. ’Επίσης κατά τήν πτώσιν τής έλικος 
φοβούμαι μήπως έπήλθε ζημία είς τήν τρόπιδα, 
είς τό πηδάλιον, ή είς τό μέρος, όπου στηρίζεται 
τούτο, διότι ό κρότος εκεί ύπήρζε τρομερός. 'Ο 
άνεμος έπνεε Μαΐστρος ολίγος. Έκάμαμεν όλα 
τά πανιά καί διηνύσαμεν 2 μιλιά καθ’ ώραν 
πλήν τό πλοΐον διηυθύνετο κακώς. Έβάλαμεν τά 
διακριτικά σημεία τής ήμέρας : άκυβερνήτου 
πλοίου καί ζητοϋντος βοήθειαν. 'Η στιγμή ήτο 
κρίσιμος, διότι ολίγον κατ’ολίγον τό άτμόπλο-.ον 
παρασυρόμενον ύπό τε τού άνεμου καί τών ολί
γων ρευμάτων ταχέως θά έξήρχετο τής γραμμής 
τών άτμοπλοίων καί άτμόπλοιον καί πλήρωμα 
ήθελον εύρεθή είς προφανή κίνδυνον.

Μετά μεγίστης προσοχής διερευνώμεν τόν 

ορίζοντα, δπως διακρίνωμεν έτερον άτμόπλοιον.
6 ’Ιουλίου ώρα 2 μ. μ.

Περί τήν ώραν ταύτην καπνός φαίνεται ολί
γον δεζιώτερα. Μεθ’ ήμίσειανν ώραν άναγνωρί- 
ζομεν άτμόπλοιον τής Γαλλικής εταιρίας Pa
quet . Πλησιάζει εις άπόστασιν 2U μιλιών. 
Τότε πάντες παντί τρόπφ ζητοΰμεν, δπως τοΰ 
έλκύσωμεν τήν προσοχήν. Πλησιάζει άκόμη. Μάς 
διακρίνει. Διακρίνει τήν μεσίστιον σημαίαν μας, 
άκούει τά σφυρίγματα.

Πλήν χωρίς καν νά συγκινηθή εξακολουθεί 
τήν πορείαν του, δπερ σημαίνει δτι τό ’ίδιον θά 
έπραττε,έάν τό πλοΐον μας κατεποντίζετο Ήτο 
φρικώδης ή πράξις αϋτη τοΰ πλοιάρχου εκείνου 
καί άληθώςάξία στιγματισμοΰ. Μετά μίαν ώραν 
δέν διακρίνομεν, είμή τόν καπνόν τοϋ έν λόγφ 
άτμοπλοίου. *0 ά/εμος έξακολουθεϊ νά μάς ώθή 
έκτος τής γραυμής μας καθ’ δλην τήν νύκτα 
έχοντας τά διακριτικά σημεία. Ούδέν άλλο ατμό
πλοιου ή ίστιοφόρον συνηντήσ > μεν

7 ’Ιουλίου ώρα 4. 15. π. μ.
Διακρίνομεν έτερον άτμόπλοιον πρός τά άρι 

στερά καί είς άπόστασιν 4 περίπου μιλιών καί 
διευθυνόμενον πρός άνατολάς. Σφυρίζομεν. Ρί · 
ποομεν έπανειλημένως ροκέτας, άνάπτομεν βεγ
γαλικά φώτα καί δΓ όλων αύτών τών μέσων 
μετά πάροδον ήμισείας ώρας κατωρθώσαμεν νά 
τού έλκύσωμεν τήν προσοχήν. Αμέσως έστρεψε 
τήν πρώραν του πρός ημάς. Έπλησίασε καί μάς 
ήρώτησε διά σημάτων, έάν ζητοΰμεν βοήθειαν 
καί τώ άπηντήσαμεν επίσης διά σημάτων κατα
φατικούς δηλώσαντες δτι μάς έσπασεν ό άςων 
μετά τής έλικος.

Ο ΛΕΒΙΑΘΑΝ»
TO NEON ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜ'ΚΟΝ

Την 3 Ίουλ. (ν) καΟειλκύσθη έκ τών Ναυπηγείων τή; Γλασκώβης τό πρώτης τάξεως καταδοομικόν «Λεβιά 
βαν», έν τών 4 πλοίων τοϋ τύπου Drake 500 μ. μήκους καί 75 πλάτους. Τό εκτόπισμά του είναι 14,166 τόν 
νων. 'Ομοιάζει πρός τόν «Φοβερόν» καί «Τρομερόν» καί ή ούναμις τών μηχανών του είναι 33,000 ίππων. Ό 
δπλισμός του συνίσταται είς 10 πυροβόλα τών 25 έκατ., 14 ταχυβόλα τών 15 έκατ·, 9 Μαξίμ κτλ.

Τό Οωρηκτόν «ϊ πέτσα·.» έν τώ όρμοι τοϋ Φαλήρου-
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Συγχρόνως ερριψχ τήν λέμβον καϊ μετέβην 
έπ’ αύτοϋ δπως έλθω εις πλήρη συνεννόησιν, δπως 
μας ρυμουλκήσω είς Πειραιά.Τοΰτο έγένετο άνευ 
ούδεμιάς συμφωνίας,καθ' δσον δέν μου έπρότεινε 
τοιαύτην ό πλοίαρχος Πάραυτα μάς έδεσε διά 
τοΰ ίδικοΰ μου σχοινιού καί είς ώρας 6.20’π.μ. 
ήοξατο ή ρυμούλκησις άπό πλάτος 36° 48. Β 
μήκος 20!J 35’Α'. Τό έν λόγω άτμόπλοιον ύπό 
σημαίαν ’Αγγλικήν ονομάζεται «Scarlsdale» 
τοΰ λιμένος Bristol και διοικεϊται ύπό εύ- 
γενοϋς και φιλότιμου πλοιάρχου, δστις ού μόνον 
ώς άληθής ναύτης έφέρθη άλλά και εύγενέστατα 
μέ ήρώτησεν έάν έχομεν άνάγκην τροφών ή άλ
λου τινός, δι’ δπερ τόν ηΰχαρίστησα, διότι ού- 
δενός είχαν άνάγκην. 'Ο καιρός έςακολουθεϊ ό 
αύτός.

7 ’Ιουλίου ώρα. 7. 15’ μ. μ.
Εύρισκόμεθα παραπλεύρως τοΰ άκρωτηρίου 

Ματαπά
8 Ιουλίου ώρα. 1. 15. π. μ 

Διήλθομεν τόν Μαλέαν.
8. ’Ιουλίου ώρα. 8. μ μ

Άγκυροβολήσαμεν έν Πειραιεϊ χωρίς νά 
έλευθεροκοινωνήσωμεν ένεκα τής έπελθούσης νυ- 
κτός.

9 Ιουλίου ώρα. 6. π. μ.
Έξελθόντος τοΰ πλοιάρχου έλευθεροκοινω - 

νήσαμεν.
’Εν Πειραιεϊ τή 9 Ιουλίου 1901. 

Ο π.Ιοίαρχος.
ΚθΝΣΤ. Κοτ ΓΣΟΓΛΕΡΒΧ

Σημ. «ΝανζΕ.Ι.Ιάόος».Οΰτω σαφώ; 
και τελείως συντεταγμένου τό ήμερολόγιον 
τοΰ πλοιάρχου καϊ συνιδιοκτήτου τής «Μι- 
τυλήνης» κ. Κ. Κουτσουλέρη παρέχει 
πλήρη τήν εικόνα τών διατρεξάντων. Ό κ. 
Κουτσουλέρης είναι και δύναται νά θεωρηθή 
έκ τών πρώτων καί ίκανωτάτων Ελλήνων 
πλοιάρχων και έκ τής έν τφ ήμερολογίω 
άφηγήσεώς του έπαρκώς άποδεικνυεται δ,τι 
έπραξε πάν τό έφ’ έαυτφ προς σωτηρίαν τοϋ 
τε σκάφους και τοΰ πληρώματος ιχονος έπι 
τής λέμβου πλησιάσας τό άντιπαρερχόμε- 
νον Άγγλκδν άτμόπλοιον. Άλλά περί τοΰ 
Γαλλικού έκείνου άτμοπλοίου τής Έταιρί 
ας Πακέ τί νά εί’πη τις; Οί ναυτικοί μας 
γνωρίζουν καλώς όποιας και πόσας κατά 
καιρούς πρΟσέφεραν ύπηρεσίας τά Έλληνι 
κά πλοία είς Γαλλικά καί πάσης έθνικόεη 
τος τοιαΰτα. Ούδέ έχομεν άνάγκην συγκε
κριμένους περί τούτου νά φέρωμεν παραδείγ
ματα. "Ο,τι μόνον μετά τίνος πικρίας δυνά

μεθα νά παρατηρήσωμεν είναι ή καί άλλο
τε έπιδείχθεΐσα παρομοίου είδους Γαλλική 
άστοργία πρός κινδυνεύοντα Έλληνικά ά- 
τμόπλοια ή ιστιοφόρα.

Σήμερον είς τήν Κυβέρνησιν άπόκειται 
νά τιμήση ηθικώς τόν γενναΐόν καί εϋγε- 
νή Αγγλον ναύτην, τον πλοίαρχον τοΰ 
«Scarlsdale» τόν άςίζοντα καί ύπεραξίζον- 
τα νά φέρη έπί τοϋ στήθους του τό Ελ
ληνικόν παράση·αον.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΤΜΝΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΊΟΤ ΣΤΟΛΟΥ

Τά ναυτικά γυμνάσια, ών τό θέμα έζετέθη 
γενικαϊς γραμμαίς είς τό προηγούμενον φύλ-♦ εν
. .... tit ι

>ον τής «Ναυτικής Ελλάδος», ήρζαντο άπό 
τής 3ης Ιουλίου διαιρεθέντων τών πλοίων είς 
τέσσαρας στόλους A, Β, Γ, Δ, ώς έξής.

Στόλος Α. Θωρηκτά· Saint Louis, 
Charlemagne, Gaulois, Brennus. Κατα
δρομικά- Pothuau,Chanzy, Latouch '-Tre- 
ville, Du Chayla, Cassard, καϊ Linois. 
Άντιτορπιλλικά· Condor,Espignole,Pique, 
Cyclone. Ό στόλος ούτος εύρίσκετο κατά τήν 
έναρξιν τών γυμνασίων είς σημεϊον όρισθέν αύ
τώ ύπό τοΰ ναυάρχου Gervais και κείμενον 
μεταξύ τών Βαλεαριδών καϊ τοΰ Γιβραλτάρ- ή 
κινητή άμυνα τοΰ Toulon καϊ τής ’Αλγερίας 
θέλουσι παράσχη αύτώ τήν συνδρομήν των.

Στόλος Β. "Απας ό στόλος τοΰ Βορρά πλήν 
τοΰ άντιτορπιλικοΰ La Hire.

Στόλος Γ. Θωρηκτά· Charles-Martel 
καϊ Jaureguiberry. Καταδρομικά- Lavoi- 
S'er καϊ DuilOiS καί τά τορπιλλοβόλα τής κι
νητής άμύνης τής Κορσικής.

Ό στόλος ούτος, άντιπροσωπεύει έχθοικήν 
δύναμιν έχουσαν ώς βάσιν έπιχειρήσεων λιμένα 
τινά καλώς ώχυρωμένον καί άναμένουσαν εύνοί- 
κήν στιγμνή, δπως συνενωθή μετά τού συμμά
χου αύτώ στόλου Β . προερχομένου έκ τού ’Α
τλαντικού καί είσπλέοντος είς τήν Μεσόγειον 
περϊ την 3ην ’Ιουλίου.

Στόλος Δ. Θωρακοβάριδες Bouvines 
καί Trehouart καί τό άντιτορπιλλικόν Lalli 
1’0. Ό στόλος ούτος είνε Γαλλική δύναμις 
προερχόμενη έκ Βρέστης καί προσπαθεί νά συνε
νωθή μετά τοΰ ετέρου Γαλλικοΰ στόλου Α δπως 
καταπολεμήσωσεν όμοΰ τόν Β καϊ έμποδίσωσιν 
αύτόν νά συνενωθή μετά τοΰ Γ.

Ό ναύαρχος Gervais έπιβαίνων τοΰ ΒθΙΙ- 
Vet καί συνοδευόμενος ύπό τών Galilee κα;

Hallebarde θέλει είσθαε γενικές διοικητής τών 
γυμνασίων καϊ διαιτητής.

Είνε δύσκολον νά έκθέση τις άπό τοΰδε άπά 
σας τάς κινήσεις τών διαφόρων τούτων ναυτι
κών δυνάμεων καθ’ δτι άγνοοΰνται εΐσέτι πολ- 
λαΐ λεπτομέρεια; αύτών θέλομεν οθεν άρκεσθή 
πρός τό παρόν είς γενικάς τινας πλροφορίας πε
ρί τών κυριωτέρων έκ τών κινήσεων τούτων.

Τήν 3ην Ιουλίου ό στόλος τοΰ Βορρά (στό
λος Β) δστις θεωρείται έχθρικός,ήτο έν δψει τού 
Γ ιβραλτάρ. Τήν δείλην τής 24ης είχε καταπλεύ 
σει είς λ gO ένθα ώς ήδη έρρέθη ήνθράκευσεν 
έκ τών παρακολουθουντων αύτόν άνθρακοφό- 
ρων, τήν δέ 26ην τοΰ αύτοϋ μηνάς περ’ι τήν 
5 μ. μ. ώραν άπήρεν έκείθεν έν γραμμή παρα
γωγής καϊ έξηφανίσθη πρός Ζέφυρον αί κινή
σεις τής άπάρσεως αύτοϋ έξετελέσθησαν μετά 
τοσαύτης άκριβείας και ταχύτητας ώστε έθαυ- 
μάσθησαν ύπό τών έκεί ίσπανών άξιωματικών.

Ό στόλος Β διήλθε πρό τοΰ στομίου τοΰ Τά- 
γου τήν 27ην περϊ τήν 2 ώραν μ μ. ’Εκεί που 
τό καταδρομικόν Brouir συνεκοούσθη έλαφρώς 
μετά τίνος άγγλικού άνθρακοφόρου’ ούδέτερον 
τών σκαφών ύπέστη σοβαράν βλάβην. Τήν *8 
δ στόλος ούτος ήτο είς LagOS (μικρός λιμήν 
κείμενος πρός Άπηλιώτην τού άκρωτηρίου "Α 
γιος Βικέντιος) τήν δέ 1 ’Ιουλίου κατέπλευσεν είς 
Tanger· τέλος, ήγκυροβόλησεν εις CadlX, δ
περ ήτο ό τελευταίος λιμήν είς όν ώφεελε νά 
προσέγγιση πρό τής ένάρξεως τών έχθροπραξιών.

Τήν τετάρτην ’Ιουλίου τά τεθωρακισμένα κα
ταδρομικά τοΰ στόλου τούτου ώφθησαν πρό τής 
Άλικάντης, ένθα ώς λέγεται, προσεβλήθησαν 
έξ άπροόπτου καί κατεπολεμήθησαν ύπό τοΰ 
στόλου Α, έν τέλει δέ ήςαγκάσθησαν νά παρα- 
δοθώσι τούτω. Εικάζεται δτι μετά τοΰτο οί 
στόλοι Α καί Β έναυμάχησαν παρά τά παρά
λια ταϋτα, φαίνεται δμως δτι ό στόλος Β κα- 
τώρθωσεν νά σ νενωθή μετά τοΰ συμμαχούν- 
-ος αύτφ στόλου Γ, καθ’ δτι οί δύο ούτοι στό
λοι ήγκυροβόλησαν όμού εί; Αίάκειον τήν 8ην 

’Ιουλίου.
Έπαναλαμβάνομεν δμως καί πάλιν δτι αί 

πληροφορίαι αύται εινε εΐσέτι άόριστοι καϊ δέν 
είνε δυνατόν νά μορφώση τις έξ αύτών σαφή 
ιδέαν περϊ τών διαφόρων γεγονότων.

Έξ άλλου, κατά τάς ύπαρχούσας πληροφο 
ρίας ό στόλος Γ άπέπλευσεν έξ Αίακείου τήν 
πρωίαν τής 4 ’Ιουλίου, συνοδευόμενος ύπό τών 
τορπιλλοβόλων Chevalier 201, 202, 203, 
231 καί 233, άτινα άποτελοΰσι τήν έπιθετι- 
κήν μοίραν τής κινητής άμύνης τής Κορσικής.

ζ,Έν φ δέ ό στόλος ούτος έχείοιζεν δπως συν
ενωθή μετά τού συμμάχου τού Β τά συνοδεύον- 
τα αύτήν τορπιλλοβόλα έξετέλεσαν ταχείαν 

άπόβασιν ε;ς τήν Γαλλικήν άκτήν καί άνεχώ- 
χώθησαν έκείθεν άφ’ ού κατέστρεψκν μέρος τής 
μεταξύ Golf Juan καϊ St. Tropez σιδηρο
δρομικής γραμμής. Κατά τόν αύτόν χρόνον, 
δηλαδή τήν νύκτα τής 5 Ιονλ. τινά έκ τών 
πλοίων τού στόλου ήνθράκευταν είς Βιλλαφράγ- 
καν μετά 52 ώρών πλούν.

Υποτίθεται δτι ό στόλος Δ συνηνώθη μετά 
τού Α τήν 7ην ώραν είς Όράν, φαί εται δέ δτι 
ή ναυαρχϊς Bouvet το πλείστον τοΰ χρόνου εύ
ρίσκετο είςτάπέρις τοΰ σημείου έκείνου, διότι 
τοΰτο είνε’ό πλησιέστερος πρός τό Γιβραλτάρ 
λιμήν, καϊ διότι έκείνο ήδύνατο ταχύτερον νά 
δρ*μη είς τά σημεία, είς ά έθεωρείτο πιθανή ή 
μεταςύ τών διάφορων στόλων συνάντησις.

Τό ύποβρύχιον Gustave Zede, δπερ ώς έν 
τώ προηγούμενοι φύλλα) έλέχθη προσέβαλεν έν 
τών θωοηκτών τοΰ στόλου παρά τάς άκτάς τής 
’Αλγερίας είχεν άποπλεύσει έκ Toulon κατά 
τήν έναρξιν τών έχθροπραξιών, συνοδευόμενόν 
ύπό τοΰ ρυμουλκοΰ Utile καϊ κατόρθωσε τοιου 
τοτρόπως νά φθάσγ άπαρατήρητον μέχρι τών α
κτών τής Κορσικής-έκεί, ένώ ούδε!ς ύπωπτεύετο 
τήν παρουσίαν του, έπληξεν α’ιφνησ διά τορ- 
πίλλης τό θωρηκτόν Jaureguiberry (δπερ 
άνήκει είς τόν στόλον Γ)κατά αήν στιγμήν καθ’ 
ήν τοΰτο έξήοχετο τοΰ Αίακείου έπιβεβαιώσαν 
τοιουτοτρόπως τήν ύπό πολεμικήν έποψιν άντο- 
χήν καί άποτελεσματικότητα αύτοϋ.

Ό χειρισμός ούτος έπιτηδείως συνδυασθείς 
τιμά μεγάλως τόν κυβερνώντα αύτό ύποπλοί- 
αρχον Jobard.

Nik. I. Μποταςης
’Ανθυποπλοίαρχο; τοϋ Β. Ναυτικού

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
«ΡΩΣΣΙΑ»

Φρονώ δτι έπιβάλλεταί μοι καί δημο
σία νά έκφράσω τάς ευχαριστίας μου πρδς 
τήν ’Ασφαλιστικήν 'Εταιρίαν «Ρωσσία», 
ιδία δέ πρδς τδν γενικδν αυτής έπιθεωρητήν, 
τδν πολυτίμως έργαζόμενον ύπέρ τής Ελ
ληνικής Ναυτιλίας κ. Άχ. Α. Κορέσσην 
διά τήν ταχείαν καί δικαίαν διακανόνισιν 
τής άβαρίας τοϋ άτμοπλοίου «Χρυσομάλ- 
λη θ. Σιφναίου», έπισυμβάσης τδν πα
ρελθόντα χειμώνα έν Νικολάεφ ένεκα τών 
πάγων.

Ό,τι κυρίως δέον νά χαρακτηρίζη τά 
παρομοίου είδους ’Ασφαλιστικά Ιδρύματος 
είναι ή ταχύτης και ή δικαιοσύνη περί τήν 

■
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διακαυόνισιν οίασδήποτε ζημίας, τά δύο 
δέ ταϋτα προσόντα ύπέρ πάσαν άλλην κέ- 
κΐηται ή ’.Ασφαλιστική Εταιρία «Ρωσ- 
σία», παρέχουσα πολυτιμοτάτας ύπηρεσίαί 
είς τούς Έλληνας καί ξένους έφοπλιστάς.

Έν Ταϊγανιω τήν 2 Ιουλίου 1901.
I. Θ. Σιφναϊος

0 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Λευκάδος
Καί έπί του άκρου του μώλου τοΰ Β λι- 

μένος της Λευκάδος ύπάρχει φανός λιμένος μέ 
φως πράσινον σταθερόν φωτίζων έν αίθριο; νυκτι 
εϊς άπόστασιν 4 μιλιών. Εύρίσκεται εϊς σιδη 
ραν στήλην έπι σιδηράς κλεισιάδος καί είναι 
ή εστία τοϋ φωτός άπό μέν της έπιφανείας της 
θαλάσσης μ. 7,69, άπό δέ τής βάσεως τοΰ 
κτ ρίου 6,00.

Γεωγρ. θέσις :—Β. Πλ. 38°, 50’, 35”. 
Μήκος Άν. 20°, 44', 18”.

Παρατ. Τά πλοία οφείλουν νά διέρχωνται 
00 μ. μακράν τοΰ φανοϋ.

Λουκάτου (Λευκάδος)
Έπί τοΰ άαρωτηρίου Δουκάτου (Κεράς) 

ύπάρχει φάρος γ' τάξεως έχων φως λευκόν μετ’ 
έκλάμψεων λευκών άνά πάν λεπτόν διάρκειας 
10”. Φωτίζ ει εις άπόστασιν 20 μιλιών έν αί- 
θρίφ νυκτι καί εύρίσκεται έπί πύργου τετραγώ
νου λιθόκτιστου έπί τής κατοικίας τών φυλά
κων. Ή εστία τοΰ φωτός είναι είς ύψος άπό 
ί·έν τής έπιφανείας τής θαλάσσης (>9,70 μ. 
άπό δέ τής βάσεως τοΰ κτιρίου 13,40.

Γεωγρ. θέσις: Β. Πλ. 38°, 33', 46” καί 
Μ. Άν. 20°, 33’, 50”.

Παρατ. "Ορατός άπό Ν—6Ί—Α υ,έχρι 
Ν—66'-—Ζ (2δ8°). ‘ ‘

Άγ. ’Ανδρα (Ιθάκης)
Έπί τής άκρας τής ’Ανατολικής πλευράς 

τοΰ στομίου τοΰ λιμένος Βαθύ τής ’Ιθάκης 
ύπάρχει φανός κοινός μέ φώς λευκόν σταθερόν 
φωτίζων έν αίθρια νυκτι εϊς άπόστασιν 6 μι
λιών. Εύρίσκεται έπί πύργου στρογγύλου λιθό
κτιστου έπί τής κλιτύος τοΰ βουνού καί ή εστία 
τοΰ φωτός είναι άπό μέν την έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης 9 καί 10 μ., άπό δέ τήν βάσιν τοΰ 
κτιρίου 5,Q0.

Γεωγραφική θέσις : Πλ Β. 38°, 23', 5” 
Μήκος Άν. 20°, 42', 58”.

Λχμοκαθαρτηρίου
Έν τφ λιμοκαρθητηρίω τοΰ λιμένος Βαθύ 

υπάρχει κοινός φανός φωτίζων έν αιθρία νυκτι 

εις άπόστασιν 2 μιλιών. Εύρίσκεται έπί κίονος 
λιθόκτιστου καί ή εστία τοΰ φωτός είναι άπό 
μέν τής βάσεως τοΰ κτιρίου 3,00 μ., άπό δέ 
τής έπιφανείας τής θαλάσσης 4 50 μ.

Γεωγρ. θέσις: Β. Πλ. 38θ 22', 4”, Μ. 
Άν. 20°, 43', 32”.

Φισκάρδου (Κεφαλληνίας)
Έπί τοΰ ομωνύμου άκρωτηρίου κειμένου 

πρός Β. τοΰ ίδιου λιμένος ύπάρχει φάρος 6ης 
τάξεως μέ φώς λευκόν σταθερόν φωτίζων έν αί
θριο: νυκτι είς άπόστασιν 9 μιλίων. Εύρίσκεται 
έπί πύργου τετραγώνου λιθόκτιστου λευκού είς 
άπόστασιν 130 μ. πρός Β. τού άκρωτηρίου. 
Ή εστία τοϋ φωτός είναι άπό μέν τήν έπιφά- 
νειαν τής θαλάσσης 27,50 μ άπό δέ τήν βά- 
σιν τοΰ κτιρίου 14,50

Γεωγρ. θέσις : Β Πλ. 38°. 27’, 39”, Μ. 
Άν 30υ, 36’, 00”.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ

(Τοϋ έν Ταϊγανιω άνταποκριτοΰ μας.)

Οί ναύλοι ένταΰθα είναι ήσυχοι. Διά Μασ
σαλίαν 9,50 φρ. έως 9,75. Είς λιμήν τής ’Ι
ταλίας 9,25—9.50 μέ αύξησιν 0,25 διά τόν 
δεύτερον καί 0,25 διά τόν τρίτον Διά Ροτερ- 
δάμην έναυλώθη τό άτμόπλοοιν «Μιτυλήνη» 
πρός σελ 9—9 καί 3 έτοιμόφθαστον (Σ. «Ν. 
Έλλ.». Συνεπείς τοΰ τελευταίου αύτής παθή
ματος «ή Μυτιλήνη» έπισκευάζεται ήδη έν Πει- 
ραιεΐ). Τό «‘Ελένη Σιφναίου» έναυλώθη διά 
τρία ταξείδια[τής ’Ιταλίας.Τό πρώτον, δπερ ήδη 
έκτελεΐ έχει ναΰλον 10,50 φρ , τό δεύτερον 
11.50 καί τό τρίτον 12,50 μέ τάς άναλόγους 
προσθαφαιρέσεις διά τούς άλλους {λιμένας τής 
Μεσογείου, ναύλος όστις σήμερον είναι κατά ?' /4 
φρ. καλλίτερος.

Έπίση: έγένετο άλλη ναύλωσις διά τόν χει
μώνα. Παρεχωρήθησαν άνά 2—2350 τόν. διά 
τούς μήνας Νοέμβριον Δβριον, ’Ιανουάριον καί 
Φεβρουάριον έκ Ναβοροσίσκης διά τρεις λιμένας 
’Ιταλίας πρός 10,25, ώστε δέν πρέπει νά 
άπελπίζωνται οί έφοπλισταί μας.

•♦♦♦•♦•♦©♦•♦•♦•♦•♦•♦©♦Ο
ΔΗΛΩΣΙΣ

ΙΙαρακαλοΰμ.εν τούς καθυστεροϋν- 
τας εεβέτο έκ τών κ. κ. Χυνδρομ-ητών 
ήμ.ών τήν βυνδρομ,ήν των, όπως 
σπεΰσωβο καί έμ.6άβωβο ταύτην χάρον 
τών αναγκών τοϋ φύλλου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗ1ΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΑ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ κ. ΝΙΚ ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Πάτμος

Ά'μ^αάόζ Τετραγων. χιλιόμετρα 
1Ίερίπ.ίους Αγγλικά μιλιά 
"Τ,Ιτος Γαλλικά μέτρα.

Πλάτος Β. 37° 20'
Μήκος Α. 26° 35'

Σίκινος

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠερίηΛους ’Αγγλικά μίλια
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36° 40'
Μήκος Α. 25° 09'

41.150/ο
20.—

266.—

39.44
17.—

352.—

Κίμωλος

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 37.76 
ΠερίπΛους Αγγλικά μίλια 14· —
"Τύος Γαλλικά μέτρα 398.—

Πλάτος Β. 36° 47' 
Μήκος Α. 24° 34'

’Αντίπαρος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΠερΙπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια
"Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 37° 00'
Μήκος Α. 25η 04'

37.73°/0
17.—

213. -

ΆνάΑη

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 37.73
ΙΙερίπΛους ’Αγγλικά μίλια 16.—
"Υψος Γαλλικά μέτρα 350.—

Πλάτος Β. 36° 22' 
Μήκος Α. 25° 50'

Τένεδος

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 34.31
Περίπ.Ιους Αγγλικά μίλια 13.—
Ύψος Γαλλικά μέτρα 190.—

Πλάτος Β. 39« 50’
Μήκος Α. 26° 06'

' "Ιδε προηγούμενον.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ ΦΑΡΩΝ και ΦΑΝΩΝ 

Σικελία.
Τό μετ’ έκλάμψεων πράσινον φώς τής άκρας 

τοΰ άνατολικοΰ μώλου τοΰ L cata είναι θεατόν 
άπό Ν. 77° Α. μέχρι Β. 14°, Α Μ.

Τό μετ’ έκλάμψεων έρυθρόν φώς τής άκρας 
τοΰ Άνατολικομεσημβρινού μώλου είναι θεατόν 
άπό Ν 18° μέχρις Β. 37° Α. Μ. Άπό τό μέ- 
μέρος τής Ανατολικής εισόδου είς τό έσωτερι- 
κόν τοΰ λιμένος καί άπό Β. 86° Α. μέχρι Ν. 
16° Α. άπό τό μέρος τής Άνατολικομεσημβρι 
νής εισόδου.

Ή διέλευσις άπό τήν Άνατολικομεσημβινήν 
είσοδον είναι έπικίνδυνος έξ αιτίας τής γραμμής 
τής άμμου, ήτις ύπάρχει είς τήν άκτήν, καί 
τήν όποιαν πρέπει νά άποφεύγωμεν.

Άδριατικό βάλαόόα.
‘Ο σίδηρους σημαντήρ ό βυθισμένος είς 

4,000 μ. άπόστασιν είςΝ 38° Α. τής άκρας τής 
Νοτίου πλευράς τοΰ MalamOCCO μετεφέρθη 
Ν. Α. Μ. 'Ήδη εύρίσκεται έπί τής γραμμής 
τοΰ φάρου MalamOCCO καί τοΰ κωδωνοστασίου 
ΓΙοβέλια είς 4825 μ. άπόστασιν άπό τοΰ πρώτου 
τών δύο τούτων σημείων

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΗ1Α
(Τοϋ έν Βραΐλα, άνταποκριτοΰ μας)

7 ’Ιουλίου.
Οί ναύλοι τής ήμέρας είναι σελ 9 —9 καί 3 

δι’ Άντβέρπην καί Ροτερδάμην καί 9 καί 6 — 
9 καί 9 δι’ Άμβοΰργον. Τής Μεσογείου οι 
ναύλοι έν νεκρώσει Οί ναύλοι τών σλεπίων φρ. 
1,10—1,20 Κ. Β. Τιμή γαιανθράκων 35,50 
—36 φρ. κατά τόννον.

Τά γεννήματα: Σίτος 10,25—12,20 τά ε
κατόν Klg. Ραφανιδόσπορος 22,50—25 φρ. 
100 Klg.

Είς τόν λιμένα Βραΐλας ύπάρχουν 6 ά/πλοια 
ύπό φόρτωσα ών έν μόνον ύπό Ελληνικήν ση
μαίαν ή «Αρτεμίσια» τοΰ Συνοδινοΰ διά Μασ
σαλίαν.

Είς τόν λιμένα Γαλαζίου ύπάρχουν 3 άτμό- 
πλοια, έκ τών όποιων 2 είναι Ελληνικά, ή 
«Ήπειρος» δΓ Άντβέρπην καί «Ζαρίφης» διά 
Continent. ’Επίσης φορτώνουσιν 8 ιστιοφόρα 
μέ ξυλείαν διά διάφορα μέρη τής Μεσογείου, 
έξ ών 2 Ελληνικά.

Τά ύδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 16 Αγγλι
κούς πόδας.

X. ΜΕΣΣΗΝΗΣ «
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NATΓΪΚΛ ΝΕΑ
Κατά τό τελευταϊόν δελτίον τοϋ Έμπορ. Επιμε

λητηρίου Κ)πόλεως άπό Νιχολάεφ διά Ροττεδάρμην 
έδόθησαν ώς ναΰλοι μόλις 8 σελλίνια έως 8 καί 6, 
δια τέλη δμως Αύγούστου πληρώνουν 11—11 καί 3 
μέ 6 πέννας περισσότερον δι’ Άμβοΰργον, επίσης διά 
τήν ιδίαν εποχήν φορτώσεις διά τήν Μεσόγειον προ
σφέρουν 10—10 1)2 φρ.

— Κατά τά βεβαιωθέντα αποτελέσματα παραγω
γής γαιανθράκων έν Άγγλίςι άπό τοϋ 1890 μέχρι τοΰ 
1900 παρήχθησαν. Κατά τό 1898—202,054,516 
τόννοι καί έξήχθησαν 35,058,430. Κατά τό 1899— 
220,094,781 τόν. ήτοι παρτεηρήθη αυξησις 18.040. 
265 καί έξήχθησαν 41,089,197 ήτοι έπήλθεν αυξησις 
6.121,902. Καί κιτά τό 1900—225,170,163 τόν. 
ήτοι ηύξήθη κατά 5,075,382 καί έξήχθησαν 44,089, 
197 ήτοι ηύξήθη κατά 2,903,865 τόν.

— Ή περί αγοράς άτμοπλοίου είοησις έν Τεργέ
στη ύπό τοϋ κ. Γ. Ρεμπουτσάκου, ή ευρέως κυκλοφο- 
ρήσασα έν τή άγορα. Πειραιώς διαψεύδεται.

— Ύπό τοΰ εν Σύρω κ. Άντ. Π. Φουστάνου ά- 
ναγγέλλεται ή έκδοσις Συριανοΰ 'Ημερολογίου, τό ό- 
ποιον θά συγκεντρώση πάντας τούς Συριανούς λογίους 
καί επιστήμονας. Μεταξύ τών συνεργατών τοΰ 'Ημε
ρολογίου τούτου άναφέρονται οί κ. κ. Γ. Γαϊτάνος, 
Μιχ. Ζώρας, Ν. Κοτσοβίλλης, Ν. Μπαξεβανάκης, 
Άντ. Μάτεσις, Ν. Πολίτης, Γ. Φακίρης καί άλλοι 
πολλοί.

NEON ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Κατα τήν συνάδελφον «Σφαίραν» ήγοράσθη κατ’ 
αΰτάς έν Άγγλίφε. νέον έλληνικόν άτμόπλοιον παρά τοΰ 
πλοιάρχου καί έφοπλιστοϋ κ. Ν. Λυκιαρδοπούλου τό
νων φορτίου 4,800 άντί 27,500 λιρών.

Τό άτμόπλοιον τοΰτο παραλαδόν γαιάνθρακας έκ 
Κάρδιφ θά τούς άποβιβάση εις Γένουαν καί έκεΐθεν 
θά πλεύση είς τόν λιμένα, Πειραιώς, ΐνα νηολογηθή.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων Κάρδιφ έν τή άγορα 
Πειραιώς συνήθου καλής ποιότητος είναι 24 σελλί- 
νια. Γαιανθρακοφορτία άφίχθησαν κατά τήν παρελθοΰ
σαν έβδομάδα: Α'·ά τής «Άριάδης» τόν. 2,462 έκ 
Κάρδιφ. Διά τοΰ «Duck of Cornwall» τόννοι 2180 
Νιοΰπορτ, διά τής «Πελοποννήσου» Γουδή άπό Ζογ- 
κουλδάκ Τουρκίας τόν. 570 καί διά τοΰ ’Οθωμανικού 
«Σεγιάρ» τόν. 808 Τουρκίας.

(Τοΰ έν Κάρδιφ άνταποκριτοΰ μας).
Αί τιμαί τών γαιανθράκων έντεΰθεν έχουσιν ώς έ- 

ξής : Α'. ποιότητος χονδροί γαιάνθρακες Κάρδιφ 19 
σελ. β'. ποιότητος 17, καί 6, γ'. ποιότητος 16 καί 
6. Λεπτός γαιάνθραξ Κάρδιφ. ά. ποιότητος 9 σελ., β'. 
ποιότητος 8 καί 8. ’Ανάμικτος ά. ποιότητος άνά ή- 

μισυς 14, σελ., β'. ποιότητος 13. Πρώτης ποιότητος 
Νιοΰπορτ χονδρός 15 καί 3, β’. ποιότητος 16 καί 3.

Καθώς εικάζεται ή σταθερά μορφή, ήν ελαβον αί 
τιμαί τών γαιανθράκων θά έξακολουθήση καθ’ δλον 
τον μήνα τοΰτον καί μέχρι τουλάχιστον τών μέσων 
Αύγούστου.

Δια τα φθινοπωρινά γυμνάσια τοΰ ’Αγγλικού στό- 
λου είς τήν Μάγχην έναυλώθησαν 11 ατμόπλοια με- 
ταφεροντα γαιάνθρακας καί παρακολουθοΰντα τά πολε
μικά προς 10 σελ. καί 6 τόν τόννον καταμετρήσεως.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Την παρελθοΰσαν έδδομαδα κατέπλευσαν είς τόν λ ι- 
μένα Πειραιώς τά ατμόπλοια: < ’Αδελφοί Σιφναίου» 
εκ Ρωσσίις πρός άκθράκευσιν, « Ελένη Σιφναίου» έκ 
Ταϊγανίου πρός νηολόγησιν καί «Μυτυλήνη» έκ Γε- 
νούης πρός έπισκευήν.

Την παρελθοΰσαν τρίτην ή «Πελοπόννησος» τοΰ 
1 ουδή έκ Ποντοηρακλείας μέ γαιάνθρακας.

Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην τό γαλλικόν τοϋ 
Μεσαζερή «Pei-Ηο» έκ Μασσαλίας, τό ιταλικόν «Ρου
μανία» εκ Βραϊλας-Καδάκια, τό Βελγικόν «Σάγκαμορ» 
εκ Διδερπουλ και το ελληνικόν «Γεώργιος Ροΰσος» 
έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν.

— Την παρελθοΰσον Παρασκευήν τό Αύστριακόν 
«Κάστωρ» έκ Κρήτης καί τό ’Ιταλικόν «Μοντενέ- 
γκρο# εχ Βριν&ησίου.

τ°ν λιμένα Χό.ππης κατά τό 1900 κατέ· 
πλευσαν 425 άτμόπλοια καί 433 ιστιοφόρα τόννων 
539,625. Έκ τούτων 1 52 ατμόπλοια ήσαν ’Αγγλικά, 
84 Αύστριακά, 68 Ρωσσιχά, 62 Γαλλικά, Τουρκικά 
καί ’Ιταλικά άνά 22 καί 15 Γερμανικά. ’Ιστιοφόρα 
κατέπλευσαν 421 Τουρκ’ικά τόν. 13,666 καί 11 ’Ελ
ληνικά τόν. 1,947.

ΝΑΥΛΟΙ

(τοϋ έν Κάρδιφ άνταποκριτοΰ μας)

4 ’Ιουλίου 1901
Ναυλώσεις έγένοντο έντεΰθεν δι’ Άλγέριον πρός 8 

φρ. κατά τόννον, δΓ ’Αλεξάνδρειαν 9 σελ. Βρινδήσιον 
7 καί 9, Βαρκελώνην 8 καί 6, Κατάνην 8, Κωνσταν- 
τινούπολιν 7 καί 6, Σιδιταδέκιαν 7 καί 9, Λεγκοον 
7 καί 3-7 καί 6, Γένουαν 7 καί 3 7 χαί 6, Μασσα
λίαν 8 καί 7 5 φρ. Μάλταν σελ. 6 καί 3 πέν., Μεσ
σήνην 8, Νεάπολιν 7 καί 3 Μανταλέναν 7 καί 9, ’Ο
δησσόν 7 καί 9, Πόρ Σαϊδ 8 καί 3, Παλέρμον 7 9-8, 
Πειραιά 7 καί 6, Ρέτζιο 8, Σαβάναν 7 και 3-7 καί 6 
Σΰρον 7 καί 6, Σμύρνην 7 καί 9-8, Σουλινά 7-9, 
Σπέτσιαν 7 καί 6, Τόρρε Άνουτσιάτα 7 καί 9, Τερ
γέστην 8 καί 6,Βενετίαν 8 και 6. Τάραντα 7 καί 9-8.

ΝΕΟΙ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ

Διά Β. Διατάγματος κατετάχθησαν σημαιοφόροι είς 
τό Ναυτικόν οί έπιτυχόντες κατά τάς απολυτηρίους 
έξετάσεις δόκιμοι τής Δ' τάξεως καί τυχόντες πλέον 

τών 7)10 τοΰ άνωτάτου όρου τής ίκανότητος· Σ. 
Γιαννόπουλος, Σπηλιωτάκης, X. Πουλάκος, Γ. Με- 
ταξάς, Ν. Τούμπας, Σ. Άφθονίδης, Μ. Σακόρραφος, 
Σ. Μαυρομιχάλης καί Α. Βότσης.

Οί νέοι σημαιοφο'ροι ώρκίσθησαν τόν κεκανονισμένον 
όρκον ένώπιον τοΰ ύπουργοΰ κ. Βουδούρη την παρελ
θοΰσαν Τετάρτην.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΑΡΔαΝΕΛΛ ΌΝ

Τά έκ Δαρδανελλίων κατά τήν 27, 28 και 29 πα- 
ρελθ. ’Ιουνίου διαπλεύσαντα ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
πλοία είναι : Τό άτμο'πλοιον «Έλλη» ύπό πλοίαρχον 
τόν κ. Γιαννάκαν τόννων 163 μέ φορτίον σίτου,άπό Νι
κομήδειαν είς Θεσσαλονίκην. Τό άτμόπλοιον «Θράκη» 
ύπό πλοίαρχον τόν κ. Πρίμξαν τόννων 787 με φορτίον 
διαφόρων άπό Τραπεζοϋντα είς Τεργέστην.

Το άτμόπλοιον «Ζάτουνα» ύπο πλοίαρχον τον κ. 
Καμίνην τόννων 74 μέ φορτίον διαφόρων απο Κωνσταν 
τινούπολιν είς Σύρνην.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Άπό 1ης ’Ιουλίου (ν) 1901 ήρξατο ή άνέλκυ- 
σις τοϋ άτμοπλοίου «Λήανος»' καταποντισθέντος είς τό 
στενόν τής Έλβας μεταξύ Mauhlewberg καί Nienste- 
dten. Τά πλοία διερχόμενα παρά τό ναυάγιον τοΰτο 
οφείλουν νά λαμβάνουν, πάντα τά προφυλακτικά μέ 
τρα καί νά συαμορφώνται πρός τά σήματα τά έπί τοΰ 
ναυαγίου.

* *
4

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ Ε1ΤΙ0EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ· Λ· ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφαλίζει έπί σωιχάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν 
δύνων ζωής, άτυχημάτων κ.λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ό άρχιπλοηγός τής Στοκχόλμης αναφέρει ότι τό 
άτμόπλοιον «Θύρα» έκάθισεν είς τά ρηχά καλυφθέν 
άπό 6 μ. ΰδατος καί άπομεΐναν είς τό στενόν είς την 
ήμίσειαν πεοίπου άπόοτασιν μεταξύ Krakskar καί Vat· 
tkulbb.

Τά ρηχά ταΰτα εύρίσκονται Β. 58ο, 50', 23" καί 
Α. 15ο, 24', 38".

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Καί κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ή άγορα τών 
σιτηρών Πειραιώς έμεινεν είς 'τό αύτό σηαεϊον ανευ 
πράξεων. Ή τιμή τοΰ σίτου τών 9 φουντίων έν Ρωσ- 
σία κατά τάς τελευταίας έκεϊθεν ειδήσεις είναι ρούβλια 
41 ,50—42.

ΝΑΥΤΙΚΑ EIVH

Τά ναυτικά είδη δέν ύπέστησαν αξιοσημείωτο» 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά αγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι
μιόνται κατ’ όκάν πρός 2.50.

Τά άβραστα πρός 2.40.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρός 2.40, τοΰ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.

Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινά (τζίβαι) προς 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1.—1.40.

«



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΝΙΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

6, BUTE CRESCENT, CARDIFF - 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Λονδϊνον, Νεοκάστελ, Γιβραλτάρ, Άλγέριον, Μελίτη, 

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβο'να, Κωνσταντινούπολις κ.λ.π.
' Ίδιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

Προμηθευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

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

Αντιπρόσωπος έν Πειραιεϊ Γ. ΚΛΖΑΎΟΒΛΧ.
Τό’Αγγλικόν Ναυαρχεΐον είς τάς τελευταίας προμήθειας του έδωιίε παραγγελίαν Hood’s 

Merthyr άνω της τετραπλαώας η είς πΰάαν άλλην Εταιρίαν ποιίότη.τος.

Κ· Ν ΡΑΔΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΩΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ

Έκδίδεται τήν προσεχή εβδομάδα. 
Τιμάται δραχμών οκτώ.

(Αίτήόεις έγγραάής ΰυνδροηητών παρ’ ήμϊν.)

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ»

Πωλοΰνται άντί 30 λεπτών εκαΟτον είς ά
παντα τά έν 'Αθήναις βιβλιοπωλεία καί έ· 
τώ «Άθηναΐκώ βιβλιοπωλεία»» παρά τό Υ
πουργείο ν τών Ναυτικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτική» Ελλάς» πωλείται εις το βιβλιο

χαρτοπωλείου ό «’Ερμής» τοϋ κ. Γ. Ν. Άλεξάκη. 
·♦♦♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦·♦·♦ 

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί

ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
Έξωτερικώ φρ. χρ. 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δρ. 7 και έν τω Έξωτερικώ φρ. χρ. 7.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ’
8 Όδός Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ και Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσιται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική: ΛΛ.ΛΙΕΖΗΛΙ, Κωνσταντι
νούπολή.
w wwwwwwwwwwwwwww

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ ΚΑΙ
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ Υποκαταστήματα εις Λονδΐνον καί Ταϊ
γάνιον .
♦·♦©♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών και έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίω καί Νοβοροσίσκ?).

L· ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

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

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Τη.Ιεγραγ Δι,εύθννσις CoTZIAS, SYRA.


