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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

Ή μεταγωγική ύπηρεσία δια ταχυπλόων 
κατά τόν τελευταϊον Νοτιοαφρικανικόν πόλε
μον έφερον εϊς φως άρχάς τέως άγνωστους έν 
σχε'σει πρός τήν ταχύτητα τών πλοίων.

Μετά τούς πλους τής «Γερμανίας» καί τοϋ 
«Ώκεανικοΰ», τών δύο μεγαλειτέρων τής ύφη- 
λίου σκαρών και μετά τάς ένθουσιασ ικάς άρ- 
χάς τοϋ Πάρσον έν τή κατασκευή τών άτμο 
μηχανών, αίτινες ήδη ήρξαντο άποδεκταί γενό- 
μεναι απλή τις έπισκόπησις τών νε'ων τούτων 
άρχών δέν ήθελον είναι άνωφελής.

Μετά τάς έπισυμβάσας ύπό τών Μπούρς 
έν Τράνσβζαλ εις τούς “Αγγλους κζταστροφάς 
ή Βρεττανική Κυβέρνησις έπείγετο νά άποστείλη 
κατά τό δυνατόν ταχύτερον έπικουρίας εις τήν 
Νότιον ’Αφρικήν. Πρός τοΰτο μετζςύ άλλων 
έμίσθωσε καί τό VlajjestlC, ό'περ κατά τούς 
μεταςύ ’Αγγλίας και Νέας Ύόρκης πλους άνέ- 
πτυσε περί τά είκοσι μιλιά μέσην ταχύτητα. 
Τό ’Αγγλικόν κοινόν άσμενον ήκουσε τοΰτο ύπο 
λογίζον ότι έντός έ'νδεκα ή δώδεκα τό πολύ η
μερών αί έπικουρίαι θά άφικνοΰντο εις την 
πόλιν τοϋ ’Ακρωτηρίου. Άλλ' όποια ύπήρξεν 
ή άπογοήτευσις αύτών, δ'τε μετά δεκαπενθήμε
ρον πλοϋν έμαθον ό'τι τό ταχύπλουν δέν ειχεν 
έτι άφιχθή εϊς τόν πρός δν όρον. Τό «Mige- 
Stic», όπερ έπί σειράν έτών διηυλάκωνεν τόν 
’Ατλαντικόν μετά ταχύτητος εϊκοσιν καί ένός 
μιλιών καθ’ ώραν, ήδη δτε ή άπόστασις τών 
3 χιλ. μιλίων, όέπερ διήνυσεν εις 5 ημέρας καί 
δέκα οκτώ ώρας έδιπλασόσθη, έδαπάνησε δέκα 
οκτώ ημέρας,ΐνα διανύση τήν άπόστασιν ταύτην.

Έκ τούτου δήλον γίνεται δτι πλοϊον έσχε- 
διασμένον δΓ ώρισμένους πλοϋς δέν δύναται νά 
διατηρήση τάς αύτάς ιδιότητας αύξανομένης 
τής άποστάσεως ή οπωσδήποτε μεταβαλλόμε
νων τών συνθηκών. Εϊς τήν μνήμην πάντων 
διασώζεται ή άποτυχία τοϋ «Μεγάλου ’Ανατο
λικού» ή «Λεβιάθαν», δστις κατ’ άρχάς προώ 
ριστο διά τό μεταζύ ’Αγγλίας καί Αύστραλίας 
έμπόριον, άλλ’ έκλιπόντος τοϋ λόγου δΓ δν είχε 
προορισθή, οί ίδιοκτήταε αύτοΰ ήθέλησαν νά 
χρησιμοποιήσωσιν έπί τής γραμμής τοΰ Άτλαν - 
τικοΰ. Κατά τήν ώρισμένην τοΰ άπόπλου ημέ
ραν μη παρουσιασθέντος έπαρχους φορτίου τό 
κολοσσιαϊον σκάφος έπελήφθη τοΰ διάπλου τοΰ

Ώκεανοΰ σχετικώς ζνερμάτιστον. Αύζηθέντος 
ούτω τοΰ μετακεντρικοΰ ύψους ή ισορροπία τοΰ 
πλοίου κατέστη άσταθής, κατ’ ακολουθίαν δέ 
ύφίστατο μέγαν κλυδωνισμόν, αί δέ μηχαναί 
αύτοΰ εΐργαζοντο πλημμελώς. "Ηδη μετά περι
έργειας ό μηχανικός κόσμος παρακολουθεί τούς 
πλοΰς τοΰ« Ώκεανικοΰ» δστις τών αύτών διαστά
σεων ών μετά τοΰ«Μεγάλθυ Άνατολικοΰ» ύπε- 
ρέχει αύτοΰ κατά δύνζμιν πολλών χιλιάδων ίπ
πων. Οί κατασκευασταί τοϋ« Ώκεανικοΰ»,δέν ή- 
κολούθησαν τόν νόμον Froode προκειμένου περί 
πλοίου μεγάλου μήκους’ έκ τούτου έν τρικυμία ό 
« Ώκεανικός» διατηρεί τήν ταχύτητα αύτοΰ ύπέρ 
παν άλλο σκάφος.

Κατά τόν νόμον τοΰ ' roods έν δεδομένω 
πλώ, ώς π.χ. άπό Σούθαμπτον είςΝ. ‘Γόρκην, 
ΐνα αύςήσωμεν τήν ταχύτητα κατά έπί 1 τοϊς 
°/0 απαιτείται αύξησις μήκους 2 έπί -ιοΐς °/0, 
χωρήτικότητος δΓ άνθρζποθήκας 6 έπί τοϊς °/0 
καί τέλος 7. έπί τοϊς 0 ή εις δεικτικούς ίππους, 
χώρον λεβήτων καί μηχανής. Αί μεγάλαι έται ■ 
ρίαι ώς αί έταιρίαι Cunard line άκολου- 
θοϋσιν άπαρεγκλίτως καί έφαρμόζουσι μετ’ α
κρίβειας τόν νόμον τούτον. Αύξανομένων δμως 
τών άποστάσεων ώς έν τή περιπτώσει τής 
« Deutschland» καί άλλων Γερμανικών άτμο
πλοίων ό νόμος ουτος μεταβάλλεται. Γνωστόν 
άλλως δτι τά ταχύπλοα «Καμπανία» και «Λου- 
κανία» μισθούμεν» διά τό Άκρωτήριον δέν ή- 
δύναντο νά έγγυηθώσι ταχύτητα άνωτέραν τών 
δεκαεπτά μιλίων καθ’ ώραν καί υπό τόν δρον 
τής άνθρακεύσεως εϊς τάς Καναρίους. Άνευ τοΰ 
σταθμοΰ τούτου ή ταχύτης αύτών θά ή'αττοΰτο 
κατά τρ'α μίλια καθ’ ώραν, ήτοι εις 14. Διότι 
έάν ή δύναμις εις ίππους μεταβάλλεται ώς πρός 
τούς κύβους τών ταχυτήτων, ή κατανάλωσις 
άνθράκων κατά μίλιον εινε ανάλογος τοϋ τετρα
γώνου τής ταχύτητος.

Ώστε ίνα οί άνθρακες έπαρκέσωσι δ ά πλοΰν 
διπλάσιάς άποστάσεως, ή ταχύτης δέον νά 
έλαττωθή εϊς τό πηλίκον τής ίιαιρέσεως διά

2 ήτοι κζτά 30 έπί τοϊς °/θ, ώστε ή τα

χύτης τών είκοσι μιλίων καθ’ ώραν έλαττοΰ- 
ται εις 14.

Διά βραχύν πλοΰν 60 μιλίων ώς άπό Νιου-
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Χάβεν είς Διέππην ό ΙΙάρσον προέτεινε την κα
τασκευήν άτμοπλοίου χιλίων τόνων εκτοπίσμα
τος, μέ μηχανήν τοϋ ίδιου αύτοϋ συστήματος 
καί μέ ταχύτητα 30 μιλίων. Ό Πάρσον προ
σέτι ύπελόγισε μηχανήν διά 44 μίλια, έζτοπί- 
σεως 2800 τόνων, άλλά πρός τοΰτο άπαιτεΐται 
δύναμις 85 χιλ. δεικτικών ίππων και μετ’ άν- 
θρακαποθηκών χωρητικότητος δι όκτώμόνον ώ- 
οας, ήτοι 352 μιλίων. Ένφ κατά τήν αύτή' 
άρχήν διά ταχυδρομικών άπό Αγγλίας είς Α
μερικήν διά ταχύτητα 26 μιλίων έν σκάφει

ΣΓΝΕΦ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ARMEMENT COLLECTIF)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Άρχόμενοι τής μεταφράσεως τοϋ περί συνε- 
φοπλισμοΰ, κεφαλαίου τοΰ Γερμανικού Έμπο- 
ρικοϋ Κωδικός, προσθέτομεν δτι, και ό Ίσπα-. 
νικός έν άρθροις 589—608 περιλαμβάνει δια
τάξεις, σχετικάς πρός τόν συνεφοπλισμόν. ΙΙροε- 
τεμήσαμεν δμως τόν πρώτον, ώς τό ύπόδειγμα 
πρός έπιψήφισιν ήμετέρου νόμου, διότι ό Γερ
μανικός καθιεροι ιδίας διατάζεις έπί τής σχέ- 
σεως ταύτης τοΰ συνεφοπλισμοΰ, άποτελούσας 
σφαίραν ίδίου ώς έπί τό πολύ δικαίου και τάς 
όποιας δέν περιέλαβεν ή Ισπανική νομοθεσία' 
ύφ ’ όν τύπον καί διάκρισιν ή Γερμανική, κατ’ 
ειδικόν δλως τρόπον διακανονίσασα τάς έννό- 
αους συνέπειας τής σπουδαιοτάτης ταύτης εται
ρίας τοΰ συνεφοπλισμοΰ, κατόπιν γνωμοδοτή
σεων έπιτροπών τών διαφόρων λιμένων έπί τούτω 
συγκληθεισών, καί τής συνεργασίας δοκίμων καί 
έμπειροτάτων νομικών.

Παραθέτομεν δέ καί τινας αναγκαίας ύπό τά 
άρθρα παρατηρήσεις ημών.

"Αρθρον 456 Υπάρχει συνεφοπλισμός 
(Bh'dcrei) δταν πλείονα πρόσωπα διαχειρί
ζονται έν τή ναυτική έμπορία πλοΐον τι τοΰ 
όποιου είνε συνιδιοκτήται.

Αί σχετικά! πρός τόν συνεφοπλισμόν διατά
ξεις, δέν έφαρμόζονται, δταν τό πλοΐον άνήκει 
εις εταιρίαν έμπορικήν.

Ιίαρατηρήσ ις. ‘Ο συνεφοπλισμός κατά τήν 
διάταξιν ταύτην τοΰ νόμου, άποτελεΐ κοινωνίαν 
Sill generis τής όποιας τά δικαιώματα καί αί 
ύποχρεώσεις διέπονται ύπό ιδίων διατάξεων, 
ρητώς δέ ό νόμος άποκλείει τήν έφαρμογήντών 
κανόνων τούτων, άμα τό πλοΐον άνήκει είς εται

18 χιλ. τόνων άπαιτεΐται 38 χιλ. δεικτικών 
ίππων διά τήν άπόστασιν τών 3 χιλ. μιλίων, 
ήτις οΰτω διανυθήσεται έν 4 ήμέραις και 7 
ώραις.

Έκ τούτων εξάγεται δ'τι έκαστον πλοΐον δέον 
νά κατασκευάζηται δι’ ώρισμένον σκοπόν καί 
μεταβαλλομένου τούτου ύπό τής τυχόν άνάγ- 
κης νά μή άναμένωνται τά παο ’ ημών προΰπο- 
λογισθέντα άποτελέσματα.

Ε. Τ.

ρίαν έμπορικήν,ήτοι όμόρρυθμον,έτερρόρυθμον ή 
ανώνυμον, κατά τά έν τώ έμπορικώ νόμω ορι
ζόμενα. Άλλ’ άποτελεΐ άρα ηθικόν πρόσωπον 
ό συνεταιρισμός ούτος ; Τοΰτο είνε ζήτημα τό 
όποιον διεγείρει σφοδράν συζήτησιν μεταξύ τών 
συγγραφέων, αί δέ γνώμαι είσί διηρημεναι. 
Καθ’ ημάς ό συνεφοπλισμός δέν συνιστ^ νομι
κόν πρόσωπον, διότι έκτος τοΰ δτι στερείται 
τών έξωτερικών διατυπώσεων, δσαι είνε απα- 
ραίτητουπρός τήν σύστασιν αύτοϋ, αυτή καθ 
έαυτήν ή σχέσις κατά, τήν έσωτερικήν αύτής 
φύσιν, είνε καθαυτό κοινοπραξία -r- (Παραβ. 
Lewis Τ 1 σελίς 42 καί άκολ.)— Κατά τόν 
’Ισπανικόν Κώδικα (άρθρ 589) ή σχέσις με
ταξύ τών έφοπλιστών άποκαλεϊται εταιρία, 
άλλ’ ούχ’ ήττον καθορίζονται καί δί αύτού 
ϊδιαι νόμιμοι συνέπειαι, και διά τοΰτο δέον νά 
παραδεχθώμεν δτι ό νόμος ούτος όνομάζων τον 
συνεφοπλισμόν έταιρίαν ύποννοεί τήν εν γενει 
κοινωνίαν καί τήν συμμετοχήν πολλών επί τί
νος άντικειμένου περιουσίας.

Άρθ. 457. Αί μεταξύ τών συνεφοπλιστών 
σχέσεις διέπονται ύπό τών ιδίων αύτών συμφω
νιών καί έν έλλείψει τούτων ύπό τών ακολου
θών διατάξεων.

Άρθ. 458. Αί έργασίαι τοΰ συνεφοπλισμοΰ 
κανονίζονται ύπό τών άποφάσεων τών συνεφο- 
πλιστών. Αί άποφάσεις αύται γίνονται κατά 
πλειοψηφίαν, αί δέ ψήφοι λογίζονται κατά τήν 
σπουδζιότητα τών μερίδων έκάστου έν τή ίδιο 
κτησία τοΰ πλοίου. Θεωρείται δέ πλειοψηφή- 
σασα άπόφασίς τις, όταν τό πρόσωπον η τά 
πρόσωπα τά ύπερψηφίσαντα ταύτης είνε συ- 

νιδιοκτήται μέρους μείζονος τοΰ ήμίσεως τής 
άξίας τοΰ πλοίου.

Ή ομοψηφία τών συνεφοπλιστών άπαιτεΐται, 
διά την κατάρτισιν τών άποφάσεων έκείνων, 
δσαι σκοποΰσι τήν τροπυποίησιν τών μεταξύ 
αύτών γενομένων συμφωνιών, ή είσιν έναντι’αι 
πρός τάς συμφωνίας ταύτας, ή είσί ξέναι πρός 
τόν σκοπόν τοΰ συνεφοπλισμοΰ.

Παρατ. Ή διάταξις αΰτη καθιεροι τόν γε
νικόν κανόνα, όν άπζσζι αί νομοθεσία·. άπεδέ 
ξαντό. (Αρθρον 220 τού ήμετέρου Εμπ. 
Κώδικος) Ποιος δμως είνε ό τύπος καθ’,.ον συλ 
λέγονται αί ψήφοι καί κα'αρτίζεται ή πλειο- 
ψηφία ; Ό νόμος ούδαμώς όμιλεΐ περί τούτου, 
δθεν έν σιωπή δέον νά παραδεχθώμεν, ό'τ; 
όπωςδήποτε έκδηλουμένη ή συναίνεσις τοΰ συ
νιδιοκτήτου είνε ισχυρά, ώς φέρ’ είπείν διά τής 
αλληλογραφίας. Σχετικήν δΐ’ταξιν περί τού 
του περιέχει τό διάταγμα τοΰ Μεκλεμβούργου 
τής 28 Δβρίου 1863, όρίζον ότι αί ψήφοι τών 
συνιδιοκτητών, οϊτινες δέν διαμέ'Ουσιν είς τόν 
λιμένα τής νηϊολογήσεως, ούτε διόρισαν άντι- 
πρόσωπον, ή αί ψήφοι έκείνων, οϊτινες δέν δύ
νανται νά λάβωσι μέρος είς τήν ψηφοφορίαν, 
καί δέν αντιπροσωπεύονται, προστίθενται είς 
τάς ψήφους τής πλειοψηφίας. Ό Γερμανικός 
νόμος δέν ορίζει ώς ό ’Ισπανικός τό ποσόν τών 
ψήφων, δπερ έχει έκαστος τών σινιδιοκτητών. 
Κατα τό άρθρον 589 τοΰ τελευταίου, ό έχων 
τήν μικροτέραν μερίδα έχει δικαίωμα μιάς ψή
φου, οί δέ λοιποί συνιδιοκτήται έχουσι τόσας 
ψήφους, δσα καί μερίδιζ, ών έκαστον είνε ίσον 
πρός τό μικρότεοον τοΰτο — Έκτος τούτου 
κατα τόν Ίσπα ικόν νόμον ή πλειοψηφία είνε 
σχετική, ήτοι καταρτίζεται διά τής π/ειονότη 
τος τών ψηφοφορούντων μελών.

Είνε άναντίρρητον δτι άφοΰ κατά τό ρητόν 
γράμμα τοΰ νό^ου, αί διατάξεις αύται ισχύ- 
ουσιν έν έλλείψει εναντίας συμφωνίας, δύναται 
νά άφαιρεθή τό δικαίωμα τής ψήφου άπό τι ή 
τινα τών συμμέτοχων, διά συμβάσεως. Τούτου 
δέ γενομένου τά μέλη άφ’ ών άφηρεθη ή ψήφος 
δέν δικαιούνται νά ψηφοφορήσωσι, ούτε κατά 
τάς περιπτώσεις τοϋ άνωτέρω άρθρου, καθ’ άς 
άπαιτεΐται ομοψηφία, έ-.τός έάν ρητώς έπετράπη 
το δικαίωμα τούτο δΓίδίας συμφωνίας.

Σύρος
(Έπεται συνέχεια)

Εμμ. Σ. Μακρτγιαννης.
Δικηγόρος

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
Συγκριτικά μεγέθη τών Νήσων τοϋ ’Ελληνι

κόν ’Αρχιπελάγους ’Εμβαδόν- ΙΙερίπλους 
καί ύψος έπί τη βάσει'έων καταμετρήθεω . 
Μέόον Γεωγραφικόν Πλάτος και Μήκος τών 
νήσων.

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ κ. Νίκ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ

[Φμονοΰμεν δτι παρέχομεν μεγίστην ύπη-· 
ρεοίαν είς πάντας τους άναγνώστας Λιιών, 
τ·Λς ναυτικούς Ιδία, διά ιής κατωτέρω 
συγκριτικής μελέτης, την οποίαν ό έκ τών 
διευθυντών της «Ν.*Ε »κ. Κοτσοβίλλης d 
ποσπα. έξ ανεκδότου ναυτικού Συγγράμμα
τος του. Δέν υπάρχει Ελληνική νησίς, καϊ 
Λ μάλλον μικοοσκοπικη καϊ ή πλέον ασή
μαντος, ήτις νά, μή παρελαύνη διά τοϋ 
συγγράμματος τούτου. Τό έμβαδόν, τό 
ύψος καϊ ό περίπλους αύτών εύρίσκεται 
έν άπολύτω ακρίβεια, συμψώνως πρός τας 
νέας καταμετρήσεις, άφοΰ αΐ παλαιαϊ άπε- 
δείχθησαν κατά τό πλεϊστον ανακριβείς.)

Πελοπόννησος

Ή μεγζλειτέρζ τών νήσων τοΰ Ελληνικού 
άρχιπελάγους, μετά τήν τομήν τού Κορινθιζκοΰ 
Ίσθμοΰ. είναι ή Πελ' πόννησος.
Τό 'Εμβαδόν αύτής εί-·αι τετραγωνικά χι
λιόμετρα· .·...............   20,648.
Ό Περί.π/ους αύτής είναι ’Αγ
γλικά θαλάσσια Μίλλια.................... 420 .
Τό μεγα.ΙείτεροΓ ΰψος από τής 
θαλάσσης είναι Γαλλικά Μέτρα· · · 2 407.
Μέσον Πλάτος Βόρειον 37° 30'

» Μήκος ’Ανατολικόν 22° 15’ Γκρήνουϊτσ.

Κύπρος
'Εμβαδόν τετρ. χιλιόμετρα· . · . . 9,310.
Περίπ.Ιου Αγγλικά Θαλάσ. Μίλλ. 330. 
Μεγά.Ι. ύψος μέτρα Γαλλικά · . · . 2,008
Π.Ιάτοζ Βδρ. 35° 00'
Μήχος ' Ανατο.Ιιχδν 33® 10'

Κρήτη
'Εμβαδόν τετραγων. χιλιόμετρα ·· 8,620.
ΠερίπΛους Θαλ. Μίλλια . 400.
"Τιάος μεγαλήτ. Γαλλ. μέτρα· . . . 2,456.

Πλάτος Β. 35° 10'
Μήκος Α. 25° 00'
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Εύβοια
’Ep6ador τετραγων. χιλιόμ. · ·· . . 3,580.
ΠεριπΛους Μίλλια. .·...· 244.
'Ύψος. Γαλλικά μέτρα ..··.· . 1,746.

Πλάτος Β. 38° 30’
Μήκος Α. 23» 50’

Μυτιλήνη

'Ep6afar τετραγων. χιλιόμ. 1,697 και 85^0 
Περίπ.ΐο c 'Αγγλικά Μίλλια. 96 —
"7γ·ος Ι^αλλ. Μέτρα . . · · . · 938 —

Πλάτος Β. 39° 15’
Μήκος Α. 26 ’ 15’

'Ρόδος

'Ep6ador τετραγων. χιλιόμ. 1,512κζί63 »/0
Ζ7«ρίπ7οι<· Άγγλ. Μίλλια·· 100
Ύψος Γαλ. Μέτρα·· ·..··. 1,241

Πλάτος Β. ’6» 16'
Μήκος Α. 28° 00'

Χίος

’.fc/idador τετραγων. χιλιόμ. ■· . 858.
ΠίρίχΛους Μίλλια. ...... 78.
Ύψος Γαλλ. Μέτρα ......................  1,267.

Πλάτος Β. 38° 25'
Μήκος Α. 26° 05'

Κεφαλληνία

'Ep.6a.dbr τετραγων χιλιόμ. 716 και 87 /0
Περίπ.Ιους Άγγλ. Μίλλια·. 1< 4
Ύψος Γαλλ. Μέτρα· . · . . 1,620

Πλάτος Β. 38° 15’
Μήκος Α. 20° 35’

« 
Κέρκυρα

'Ep6ador τετραγων. χιλιόμ. 533 καί 35®/0
ΠιρίπΛους Άγγλ. Μίλλια. . 88
Ί ψος Γαλλ. Μέτρα.··. 1,0'4 

Πλάτος Β. 39® 35'
Μήκος Α. 19® 50'

Χάρος

' Ερβαόατ τετραγων. χιλιόμ. 491 καί 10®/ο
ΠερίπΛους Άγγλ. Θαλ. Μίλ. 70 

ψος Γαλλ. Μέτρα............... 1,44(1
Πλάτος Β. 37» 45'

Μήκος Α. 26» 50.

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Με’γα το τής θα.Ιάσσης κράτος !

(Περικλής παρά Θουκυδίδη)

ΙΊάντες 8’ οί λαοί, οί κατανοήσαντες τήν με
γίστων αξίαν της σοφής ταύτης ρήσεως του 
ΓΙερικλέους, ηύδοκίμησαν και έκυριάρχησαν, έφ’ 
οσον έκράτουν τής θαλάσσης : Οί "Ελληνες, οί 
Φοίνικες, οί Καρχηδόνιοι, οί Ρωμαίοι, οί 'Ολ
λανδοί, οί Ισπανοί πρότερον — οί Άγγλοι, οί 
Αμερικανοί, οί ’Ιάπωνες νυν. Ηύδοκίμησαν δέ 
καί κατά δύναμιν καί κυριαρχίαν καί κατά 
πλούτον καί πολιτισμόν.

ΙΙαρερχομένης δμως σύν τώ χρόνφ τής θα
λάσσιας ύπεροχής έκάστου τών λαών τούτων, 
ή ύπερβαλλομένης παρ’άλλου, έπιπτε καί ή 
δύναμις καί ό πλούτος άπαρατρέπτως.

Περί ημών, τών νεωτέρων Ελλήνων, σχεδόν 
τι καθίσταμαι περιττός πας ίδιος λόγος, διότι 
έφ’ ημών έφηρμόσθη μετά τής ακρίβειας φυσι
κού νόμου ή άπόφανσις τοΰ μεγάλου πολιτικού 
άνδρός τών άρχαίων Αθηνών. Καί πλούτον καί 
δύναμιν προσεπόρισεν είς τούς πατέρας ημών 
το κράτος τής θαλάσσης άπό τοΰ τέλους τοϋ 
18°υαίώνος καί κατά τό πρώτον τεταρτημόριον 
τοΰ 19ου> συνείργησε δέ τά μέγιστα εις τήν 
κτήσιν τής πολυποθήτου Ελευθερίας.

Ούδέν τύ θαυμαστόν έν τούτω’ άφού καί φύ
σει καί κατ’ άνάγκην έσμέν λαός ναυτικός. ’Ιδού 
δέ δτι μετά βραχεϊαν, σχετικώς, ταλάντευσιν 
κατά τάς τρεις τελευταίας δεκαετίας τής οριστι
κής μεταβάσεως τού ναυτικού άπό τών ιστίων 
είς τόν ατμόν καί τής τεράστιας έπικρατήσεως 
τούτου έπί παντός τού γήινου πλανήτου, εύρο- 
μεν αύθις έπ’ εσχάτων τήν ορθήν καί προσή- 
κουσαν ήμϊν όδόν καί έτράπημεν και έρρίφθημεν 
είς αύτήν ακάθεκτοι σχεδόν.

Τύχη άγαθή ! Έπανερχόμεθα είς τό στοι
χείου ημών. Ή δέ «Ναυτική Ελλάς», ή οφεί
λονται συγχαρητήρια καί έπαινοι, προώρι.σται 
νά παράσχη σπουδαίας ύπηρεσίας εις τήν έπίρ- 
ρωσιν τοΰ ναυτικού τής Ελλάδος, περιγράφου- 
σα, διασαφοΰσα, φωτίζουσα, ένθαρρύνουσα. Ή 
«Ναυτική Ελλάς» τυγχάνει, κατ’ εμέ, μία 
τών πολλαπλών εκδηλώσεων τής προόδου τοΰ 
ναυτικού τής χώρας. Άναδΰσα έκ τών κυμάτων, 
ιών διαυλακουμε'νων τόσφ συχνώς νΰν ύπό τών 
πληθυνομένων καί μεγεθυνομένων ελληνικών σκα
φών, οφείλει νά έπιτελέση μέγα έργον, συνενοϋσα 
έν έαυτή, ώς έν άποκορυφώσει διά συνειρμού τών 
έννοιών καί φυσικής, ώςεϊπείν, αλληλουχίας τών 
πραγμάτων, τήν άπό κοινού ενέργειαν τού έμ- 
πορικοΰ ναυτικού τής Ελλάδος καί τής γείτο— 

νος αύτοκρατορίας, ύφ’’ ήν ζώσιν, έργαζόμενοι 
έν άκμή καί προκοπή, τόσοι ομόφυλοι ημών καί 
ής τά συμφέροντα συναντώνται καί συμπίπτου- 
σιν άνά πάν κύμα, παρά πάσαν άκτήν, έν πάση 
παραλίω πόλει.

"Ηθελον περιπέσει είς έκφρασιν κοινοτάτης 
κοινοτοποίας, έπαναλαμβάνων ώδε δτι ή Ανα
τολή άνήκει τοϊς κατοικούσιν αύτήν λαοίς Άλλ’ 
οφείλω νά φωνήσω έντεύθεν δτι ή ανατολική 
λεκάνη τής Μεσογείου πρέπει νά ύπηρετήται 
άποκλειστικώς παρ ’ ημών, Ελλήνων καί ’Οθω
μανών, πολλφ δέ μάλλον αί πρός βορράν συνε

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΝ
« (Συνέχεια)

Τό βαρόμετρον τούτο άποτελεϊται άπό ένα 
δίσκον κυκλικόν στερεωμένον είς τό κέντρον τού 
όλου έργαλείου, δστις είναι κενός, άφαιρεθέντος 
έπιμελώς τού ατμοσφαιρικού άέρος διά τής πνευ
ματικής άντλίας.

Τό πρός τά έξω μέρος τού κενού δύσκου είναι 
προσκολλημένον έπί μιάς κυρτής χαλύβδινης 
πλακός καί έπ’ αύτής ύπάρχει τοποθετημένου 
λεπτόν μηχάνημα ωθούμενου πρός τά έξω, δταν 
διαστέλλεται ό κενός δίσκος καί συστελλόμενον, 
δταν ό κενός δίσκος πιέζεται έκ τής ατμοσφαι
ρικής καταστάσεως.

Είς τό κέντρον τού λεπτού μηχανήματος 
ύπάρχει άξων έπί τού οποίου τίθεται δείκτης 
χ· .·ύ .ενός ά ίαλόγως τών μεταβολών τής ατμό
σφαιρας συ^επείιη τής έσκρροής αύτής έπί τοΰ 
κενού δίσκου.

Πέοιζ τοΰ έργαλείου ύπάρχει λευκή πλάξ 
βαθμολογημένη μέ τάς εξής ονομασίας, εύρισκο- 
μένης πάντοτε είς τήν κορυφήν τής λέξεως Va
riable—Μεταβλητός-

Όνομασίαι Βαρομετρικαί 

Αγγλιστί Γαλλιστί Ελληνιστί

Change
Fair

Seti Fair
Very Dry

Variable
Reau Temps 
Beau Fixe 
Tres sec

Μεταβλητός
Ωραίος 

'Ωραίος διαρκής 
Ξηρότατος

Rain 
Much Rain 

Stormy

Pluie
C<ie Pluie

Tempete

Βροχή
Δυνατή Βροχή 

Τρικυμία

χείς έσωτερικαί θάλασσαι καί τά στενά. "Ελλη
νες ύπό οθωμανικήν σημαίαν καί 'Οθωμανοί ύπό 
ελληνικήν δέον νάκαςπώνται τάς θαλάσσας άπό 
κοινού, κοινή έπαναλαμβάνοντες έν προσόμοιο: 
σχεδόν έννοια τήν έπ’ άλλη αιτία έξενεχθείσαν 
ρήσιν τού Περικλέους πρός τούς Αθηναίους : 
« *Hpir de εστι γή πο.ΙΛή και ir rbaoir και κατ ’ 
ηπειροκ».

‘Υπό τοιοΰτον πν ΰμα χωρείτω ή «Ναυτική 
’Ελλάς», έπιτελοΰσα τόν μέγαν σκοπόν καί προ
ορισμόν αύτής.

Κ. Ν. ΙΙαπαμιχαΛόπουλος

Ή μεταλλαγή τού καιρού καί ή κατάστασις 
τής άτμοσφζίρας έπιδρά έπί τού κενού δίσκου 
μετά πολλής εύαισθησίας καί επομένως ό δί
σκος άμέτως κινείται ή άριστερζ κυκλοειδώς, 
άναλόγως τής καταστάσεω τού καιρού.

"Οταν λέγομεν—προκιιμένου περί μεταλλικού 
Βαρομέτρου — δτι το Βαρόρετροκ άκίρχ>ται, 
ύπονοούμεν ότι ό δείκτης ή ή βελόνη στρέφεται 
πρός τά δεξιά. Όσζκις πάλιν λέγουσιν δτι τό 
Bapoperpor χαμηΛώηι, ό δείκτης στρέφεται 
πρός τά άριστερά.

Διά νζ γίννεται κζταφανής καί ή έλαχίστη 
κίνησις τού δείκτουύπάρχει τοποθετημένος είς τό 
κέντρον τής ύάλου είς κινητός δείκτης, τόν όποι
ον στρέφομεν κατά βούλησιν, θέτοντες αύτόν έπί 
τοΰ έσωτερικοΰ χαλύβδινου δείκτου διά νά βλέ- 
πωμεν τάς μεταλλαγάς αύτοΰ.

Κατά κανόνα γενικόν, οσάκις οί καιροί είναι 
θερμοί τό βαρόμετρον χαμηλώνει, έν ω ύψοΰ- 
ται, οσάκις οί καιροί είναι ψυχροί.

Εις τά ήμέτερα κλίματα, τής Εύρώπης καί 
είς δλον τό βόρειον ήμισφαίριον, τό βαρόμετρον 
ύψοΰται, δταν πνέωσιν άνεμοι βόρειοι : δηλ. 
Μαΐστρος, Τρεμουντάνα καί Γρέγος, χαμηλώνει 
δέ οσάκις πνέουσιν άνεμοι Νότιοι : ήτοι Γαρ
μπής, “Οστρια καί Σιρόκος.

'Οσάκις εύρισκόμεθα έν τή θαλάσση, τό βα
ρόμετρον ύψούται άκόμη καί μέ τόν άνεμον τού 
Πουνέντε.

Όταν πνέει άνεμος τοΰ Γαρμπή καί χαμη
λώνει τό βαρόμετρον δεικνύει βροχήν.

'Οσάκις τό βαρόμετρον έν κζιρώ χειμώνος 
χαμηλώνει καί πίπτει συγχρόνως χιών, δεικ-
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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ

Τό ιδιόκτητον άτμόπλοιον «’Αδελφοί Σιφναίου». Ήγοράσθη πέρυσιν έν Άγγλίφο έκτων 
ναυπηγείων τοΰ Κάρδιφ. Είναι τόνων ρεζίστρο Γ&76 καί 12J00. Έν αύτω 

πλοιαρχεύει δ κ. Γ. Καλλιμασιάς.

νυει δτι ή χιών θχ μεταβληθή εις βροχήν. Έάν 
δέ βρέχη καί τό βαρόμετρον ύψοΰται, ή βροχή 
θά μεταβληθή εις χιόνα.

Μέ τόν άνεμον τοΰ Γρε'γου τό βαρόμετρον 
είναι πάντοτε ύψωμένον’ άλλ’ έάν άρχίση νά 
χαμηλώνη, ό άνεμος θά στραφη άναμφιβολας 
πρός ' Ανατολάς.

Έάν αί κινήσεις τοΰ δείκτου, χαμηλώνοντας, 
γίνονται άλματωδώς (μετά ταχύτητος) πρέπει 
νά περιμένωμεν άνεμον δυνατόν τοΰ Λεβάντε, 
δστις θά διαρκέση έπί πολύ, έάν δέν είναι βρο- 
ζερ;«·

’Οταν τουναντίον τό βαρόμετρον χαμηλώνη 
μετά βραδύτητος, ό Λεβάντες θά διαρκέση όλί-

* γον άλλά θά είναι τρικυμιώδης.
Μέ τ ν άνεμον τοΰ Λεβάντε. έάν τό βαρό- 

τρον ύψοΰται, είναι άποδειζις δτι ό άνεμος θά 
στραφή πρός τόν Γρε'γον καί θά είναι δυνατό
τερος δσον ύψοΰται τό βαρόμετρον.

Τούναντίονμέ τόν Σιρόκον, όταν τό βαρόμε
τρου χαμηλώνη ό άνεμος θά στραφη προς Νότον.

Μέ τούς Νοτιοανατολικούς ανέμους, δταν τό 
βαρόμετρον ακίνητη εις τούς χαμηλούς βαθμούς, 
οί άνεμοι θά είναι ορμητικοί.

Έν περιπτώσει καθ’ ην τό βαρόμετρον τείνει 
νά ύψωθη έπικρατούντων τών Νοτίων άνέυων, 
ό καιρός θά στραφη πρός τόν Ποννέντε.

Έάν έπικρατουντος τοΰ ΙΙοννέντε ή τοΰ Μαΐ
στρου τό βαρόμετρον ύψοΰται, ό καιρός θά με 
ταβληθή πρός την Τραμοντάναν.

Άλλ’ δταν είναι ΙΊοννέντες καί αρχίζει νά 
χαμηλώνη τό βαρόμετρον ό καιρός θά στραφη 
πρός τον Γαρμπή ή την "Οστρια.

Τό βαρόμετρον χαμηλώνει έπίσης, όπόταν 
•μετά τινο.ς ώρας θά έπε'λθη θύελλα ή δταν θά 
πέση μεγάλη βροχή άνευ άνέμου.

Πολλάκις αί δείζεις *τοΰ βαρομέτρου προαγ- 
γέλουσι τήν κατ’στασιν τοΰ καιροΰ όλίγας ώρας 
πρότερον. Άλλ ’ οσάκις πρόκειται νά έπέλθη τρι
κυμία μεγάλη (Λαίλαψ, άνεμοστρόβιλος, θύελλα 
ή χιονοστρόβιλος) τότε προαγγέλλει αύτήν τό 
καλόν βαρόμετρον πρό 24 μέχρι 36 ώρών.

Τό βαρόμετρον αρχίζει νά χαμηλώνη πρό 
24 ώρών δταν πρόκειται νά έπε'λθη μεγάλη 
τρικυμία (Λαίλαψ, άνεμοστρόβιλοε, θύε/,λα 
κτλ.) ’Αρχίζει δέ νά κατέρχεται βαθμηδόν καί 
κατ’ ολίγον, άλλά φθάνει ταχέως εις τό κατώ
τερον σημεϊον αύτοΰ. Έν διαστήματι μιάς 
ώρας ό δείκτης κατέρχεται άπό 6—10 χιλι στά.

Τό βαρόμετρον αρχίζει νά ύψοΰται άφου ή 
τρικυμία έπε'λθη- αί κινήσεις αύται τοΰ δείκτου 
είναι πάντοτε άλματώδεις καί σημαντικαί.

Εις τό Νότιον ήμισφαίριον συμβαίνουσιν α* 
έξής μεταβολαί.
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Μέ τόν ώ?νεα.ον του ΙΙουνέντε, Γαρμπή χαί 
της "Οστριας τό βαρόμετρο* ύψούται καί φθά
νει είς τό ύψηλότερον αύτοΰ σημεϊον,δταν πνέει 
Σιρόκος.

Μέ τόν άνεμον Λεβάντε αρχίζει νά χάρη-

λώντ, καθώς καί μέ τούς καιρούς Γρέγον καί 
Τραμοντάνα, φθάνει δέ είς τό κατωτατον ση· 
μεϊον αύτοΰ, όταν είναι ό άνεμος Μαΐστρος.

(Ακολουθεί).
ΝίΚΟΛ. Γ. ΚΟΙΣίΒΙΛΛΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΙΟΣΤΗ ΕΙΙΕΤΗΡΙΣ

ΤΗΣ

ΝΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ (’Εκ τών κατασχευασθέντων έν ’Αγγλία κατά τό 1901).

ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΘΩΡΗΚΤΩΝ

Πρό τινων ήμερων έωρτάσθη έν Κοπεν- 
χζγτ, ή διακοσιοστή έπετηρ'ις τής Σχολής τών 
δοκίμων τού δανικού ναυτικού. Έπί τή εύ- 
καιρία ταύτη άντηλλάγησαν φιλοφρονε'στατα 
τηλεγραφήματα μεταξύ του όιοικητου τής ήμε- 
τέρας Ναυτ. Σχολής κ. Γ. Κουντου; ιώτου καί 
του διοικητού τής Δανικής Σχολής κ Βάνδερ- 
φελτ, έκφράσαντος θερμάς εύχάς ύπέρ του ελ
ληνικού ναυτικού. Ό κ. Βάνδερφελτ είναι άδελ 
φός τού διακεκριμένου αξιωματικού τού διευθύ- 
ναντος παρ’ήμϊν άλλοτε τήν τορπιλλικήν σχολήν.

Ή ναυτική Σχολή τής Δανίας, καθ’ όσον 
ήδυνήθην νά εξακριβώσω έκ προχείρου έρεύνης. 
ε’ναι ή άρχαιοτάτη πασών τώ σχολών τοΰ 
πολεμικού ναυτικού. Βεβαίως προηγήθησαν οί 
gardes da la marine τή; Γαλλίας καί οί 
cadet de narine, ών οί πρώτοι λόχοι συνε- 
κροτήθησαν σπουδαίως τώ 1682, άλλ’ εί καί 
έχρησίμευτα* έν μέτρω τινι ώς φυτώριον άξιω- 
ματικών ούδένα είχον χαρακτήρα ναυτικής σχο
λής. ’Αρχή ίδρύσεως σχολής έγένετο έν Γαλλίγ, 
ήτις προηγήθη έν τούτω τών άλλων μεγάλων 
ναυτικών κρατών, μόλις τώ 1773, ίδρυθείσης 
τοιαύτης έν "Αβρ.

Εξηκολούθησε δέ ύφισταμένη καί δοώσα ή 
δανική Σχολή άνευ διακοπής από διακοσίων 
έτών, παρέχουσα καρπούς όντως άξιους λό 
γου. Διότι μαθηταί αύτής ύπήρξαν ό ήρωί 
κός κομμοδόρος Φίσερ, ό ύπερασπί.σας τήν Κο· 
πενχάγην κατά τοΰ Νέλσωνος,καί ό συμπολεμι
στής αύτοΰ Σχραίδερσεε, καί ό έπί τοΰ πολέ
μου τώ; Δουκάτων διακριθείς μοίραρχος Σούεν 
σον, ό καταβαλών έν Έλγολάνδη τόν μετά 
ταύτα νικητήν τής Λίσσας καί άνακαλέσας 
πρός στιγμήν είς τήν μνήμην τής Ευρώπης τήν 
παλαιάν α’ίγλην τού ναυτικού τού θαλασσοκρά- 
τορος ,βασιλέως τής Δανίας Κανούτου.

Ή Δανία βεβαίως νΰν δέν διαθέτει πλέον 
τήν δύναμιν εκεί ηV έγνω δμως, μετά λα
τρείας καλλιεργοΰσα τάς μεγάλας παραδό

σεις άς τή έκληροδότησε τό παλαιόν έκεϊνο 
ναυτικόν της, νά παρατάσση ναυτικόν άληθώς 
άξιόμαχον, άναπληρούσα διά τής αξίας τοΰ 
προσωπικού τό περιωρισμένον τού ύλικοΰ. Τήν 
αξίαν ταύτην τού προσωπικού οφείλει κυρίως 
είς τήν Σχολήν ής τήν διακοσιοστήν έπέτειον 
μετά δικαίας ύπερηφανίας έχαιρέτισε προχθές 
ολόκληρος ό δανικός λαός, δστιι έκ χαρακτήρος 
καί έξ άνατροφής έννοεϊ βαθύτερο* παντός άλ
λου ποιαν σημασίαν ένέχει ή παλαιότης τών 
ιδρυμάτων καί τών θε'μών καί ή συνέχεια τής 
παραδόσεως.

Έν τή σχολή τών Ναυτικών Δοκίμων τής 
Δανίας είναι γνωστόν δ'τι έμαθήτευσαν καί ό 
ήμέτερος Βασιλεύς, ό άδελφός Αύτοΰ πρίγκιψ 
Βαλδεμάρ, άνήρ ναυτικώτατος, καί ό Μ. Αρ
μοστής τής Κρήτης.

Κ. Ν. Ραδος.

H ΝΕΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΤΟΪ ΚΟΣΜΟΥ

Είς τόν λιμένα τής Βορείου ’Αμερικανικής 
πόλεως Νιούπορτ, ένθα ό κυριώτερος πολεμικός 
ναύσταθμος τή; ’Αμερικής κατεσκευάσθη ή με- 
γαλειτέρα τοΰ κόσμου δεξαμενή πρός καθαρι
σμόν τών μεγάλων θωρηκτών καί άτμοπλοίων.

Τό μήκος αύτής είναι 860 πόδες Αγγλικοί" 
ήτοι μέτρα Γαλλ. 285.

Έχει πλάτος έπί τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης 162 πόδας.Καί βάθος 80 ποδών.

Ή άξια τοΰ τεραστίου τούτου έργου άνήλ- 
θεν είς 1.000.000 λιρών στερλινών.

Διά νά κενωθή ή μεγίστη αύτη λίμνη, δταν 
τεθή είς τήν θέσιν της ή θύρα τής δεξαμενής, 
χρειάζονται μόνον δίω ώραι,αί δέ μηχαναί καί 
αί άντλίαι κινούνται δΓ ηλεκτρισμού !

ΕΙΣ ΠΟΙΟΤΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Μέ τήν έξέλιξιν, ήν ύφίσταται σήμερον ή 

άτμήρης ήμών έμπορική ναυτιλία, ούδεμία δύ
ναται νά ύπάρςη αμφιβολία δτι έν λίαν προσε 
χεΐ μέλλοντι τό ήμέτερον έμπορικόν ναυτικόν 
θά κράτηση τής Μεσογείου καί έν τώ Εύξείνφ. 
Ό χρόνος ούτος, έάν κρίνωμεν έκ τών κατά 
τήν τελευταίαν είκοσιπενταετίαν έπιτευχθέντων 
άποτελεσμάτων, δέν είναι μακράν. Ή έπιστη 
μονικωτέρα μόρφωσις συμπληροΰσα τήν πείραν 
και τήν ιδιοφυίαν των πλοιάρχων μας καί ό συν ε
φοπλισμός ή συνεταιρισμός έπί τών άτμοπλοίων 
ό όσηαέραι προσάτών έδαφος είς τάς τάξεις τών 
έφοπλιστών καί ή έξασφάλίσις τών εΐσρεόντων 
ξένων κεφαλαίων θά έπιταχύνωσι τήν άνατο- 
λην μέλλοντος λαμπρού διά τό άναγεννώμενον 
Ελληνικόν ναυτικόν έμπόριον.

Δέν χωρείέπ’ αύτοΰ δισταγμός. ’Έλλην έφο- 
πλιστής έκ τών σημάντικωτέρων καί πατριω- 
τικωτέρων έν Ρωσσίοι μάς διεβεβαίου δτι άκρα 
έμπιστοσύνη τών Ρωσσικών κεφαλαίων έπικρα- 
τεΐ πρός τούς "Έλληνας πλοιάρχους καί τούς 
Ελληνας έμπορους. Κατόπιν μακράς καί έντι

μου έργασίας, μετά μόχθους πολλούς καί θυ
σίας ίκανάς καί αγώνας μακρούς ούτοι κατώρ- 
θωσαν νά άποκτήσωσι τήν έμπιστοσύνην τής 
Ρωσσικής άγοράς, έμπιστοσύνην έδραιωθεϊσαν 
έτι μάλλον διά τής άναμίξεως είς τάς έν Ρωσ- 
σία αγοράς τών έντίμως καί είλικρινώς έμπο- 
ρευομένων Ελλήνων.

Οταν μέ τοιαύτα στοιχεία τιμιότητος καί 
χαρακτήρος εισέρχεται τις είς τόν εύγενή τής 
έργασίας αγώνα δέν δύναται ή νά εύδοκιμήση. 
Είς τοΰτο δ’ άκριβώς οφείλεται κατά τό πλεϊ 
στον καί ή εύδοκίμησις τοΰ Ελληνικού ναυτι
κού έμπορίου.

Είς τήν Επίσημον έφημερίδα τής Γαλλίας 
(■Journal Officiel) τής 5 Σ]βρίου τοΰ 1877 

εύρίσκομεν τούς έμπορικούς καί πολεμικούς στό
λους πάντων τών Κηατών. Καί κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην ή μικροσκοπική Ελλάς, τό Κρα
τίδιο* τό ώς έκ τής Γεωγραφικής αύτοΰ θέσεως 
κείμενον είς τούς πόδας τής μεγάλης Εύρώ- 
πης είχε* ιστιοφόρα μέν πλοϊα 2,121, τόνων 
426,905, ατμόπλοια δέ μόνον 1 1, τόνων 71 33.

“Ηδη μετά μίαν δλην είκοσιπενταετίαν τό 
αύτό μικρόν Κρατίδιο* μεθ ’ ύπερηφανείας δύ
ναται νά έπιδείξη τό κινητόν δάσος τών ιστών 
του έπί πάσης θαλάσσης φερόμενον. Τά ιστιο
φόρα αύτά πλοία ανέρχονται είς 1153 έκ 
τών έχόντων 30 τόννους καί άνω, τά δέ 
ατμόπλοια μέχρι τής 1ης ’Ιανουάριου τού 
1901 είς 185, τόνων 140,264 καί 58J00. 
Κατά τό 1883 εύρίσκομεν τόν λιμένα ’Αργο
στολιού έχοντα άριθμόν άτμοπλ'ίων, τόσον δσον 
είχε πρό 25 έτών ή 'Ελ.λάς ολόκληρο;, τόν λι
μένα Σύρου έχοντα άτμόπλοια 18, τόν λιμένα 
Πειραιώς ατμόπλοια 15. Άπό τής εποχής 
δέ ταύτης καταπληκτική είναι ή αύξησις τού 
έμπορικοΰ στόλου. Τά 52 ατμόπλοια τού 1883 
κατά τό 1886 γίνονται 73, κατά τό 1892 γί
νονται 106, κατά τό 1899 ανέρχονται εις 150, 
κατά τό τέλος δέ τού 1900 είς 185. Ήδη ύ- 
περβαίνουσι τά ?05 μέ τάς νέας γενομένας ά 
γοράς.

Ταύτα πάντα δέν είναι τρανή, τρανωτάτη 
άπόδειξις δτι ή άτμήρης έμπορική ναυτιλία 
άπαξ είσελθούσα είς τήν οδόν τής ούτω τα 
χείας άναπτύξεως θά καταλάβη έντός ολίγου 
τήν πρώτην έν τή Μεσογείφ θίσιν ;

Καί δέν δύναται νά συμπεράνη έντεύθεν δτι τό 
ναυτικόν Έμπόριον προώρισται νά δώσγ τήν λύ- 
σιν είς τό σπουδαιότατο* οικονομικόν ζήτημα 
τής χώρας, ώς σοφώτατα άλλοτε παρετήρησε 
καί ό άείμνηστος Τρικούπης ;

Κ. ΑΐΓΕΡΗΣ
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TO ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Ή Ελλάς ναυτική χώρα άπό καταβολής 
κόσμου μόνον δια τοΰ ναυτικού της άνεφάνη, 
ήκμασεν, ένίκησεν, έπλούτισε και παρέκαμψε 
τόσους κινδύνους,οϋς αναφέρει ή ιστορία μας καϊ 
τούς όποιους θκυμάζομεν άναγινοίσκοντες καϊ 
ύπερηφανευόμενοι.

Τό έμπόριον τής Ελλάδος έγέ··ετο γνωστόν 
είς τόν κόσμον όλον διά τής 'Ελληνικής ναυ
τιλίας καϊ οί "Ελληνες δι ’ αυτού έν τή ανα
τολή έκράτησαν τήν αρχηγίαν έπϊ πολλά έτη 
έν τή Μεσογείω,χωρίς νά δύναται άλλο Κράτος 
νά συναγωνισθή τό 'Ελληνικόν εμπορικόν ναυ
τικόν είς τήν Ανατολήν.

'Ο ατμός κκϊ αί συνθήκαι τού νέου ναυτι
λιακού έμπορίου συνεδέθησαν μετά τής -αχύτη 
τος καί τά ατμόπλοια διηυκόλυναν τά μέσα 
τής συναλλαγής τών μεγάλων έμπορων, είς 
τρόπον ώστε ή ιστιοφόρο; ναυτιλία νά παοα- 
γκωνισθή. Ό Εθνικός πλούτο ό έκπηγάζων έκ 
τής ναυτιλίας τής'Ελλάδοςήρχισενά καρκινοβα- 
τή, νά δεικνύη σημεία καταπτώσεως καϊ μά- 
λισ α φόβους τελείας καταστροφής.

’Αλλά τό θαυμάσιου έμπορικόν πνεύμα τού 
Έλληνος ναυτικού άντιληφθέν τήν βεβζίαν κα
ταστροφήν τής ιστιοφόρου ναυτιλιακής έργασίας 
άπεφάσισε παρακολουθούν τήν ιστορικήν παρά- 
δοσιν τού πλουτισμού τής χώρας, νά εισχώρηση 
είς τόν ξένον έντελώς κλάδον τής άτμήρους έμ- 
πορικής ναυτιλίας καϊ μετά πρωτοφανούς δυνά- 
μεως χαρακτήρος καϊ δραττηριότητος νά κατά
δειξη οτι οί “Ελληνες ναυτικοί έπλάσθησαν πρώ
τοι διά τήν έπιχείρησιν ταύτην.

Ό κυριεύων πλανήτης τού ’Εθνικού πλούτου 
μας είναι σήμερον ή άτμήρης εμπορική φορτη- 
γός ναυτιλία, ή οποία ώς βαίνει ταχέως θά κκ- 
θέξη τήν πρώτην θέσιν έν τή Μεσογείω.

Εΰτυ/ώς μικροί καϊ μεγάλοι, ναυτικοί καϊ 
χερσαίοι, Τραπεζϊται καϊ χρηματισται, έμποροι 
καί κτηματίαι καϊ παντός είδους άνθρωποι ήν- 
νόησαν έγκαίρως μετά τών αρμοδίων ότι ό Έ 
θνικός ημών πλούτος είναι ή Ναυτιλίας μας καί 
όλοι έκ συμφώνου διακράζουσιν·

Αύτήν άς συνδράμωμεν
Αυτήν άς έγκολποθώμεν
Αύτήν άς παρακολουθήσωμεν
Καϊ πρέπει, έάν θέλωμεν νά φανώμεν έφά- 

μιλλοι τών προγόνων μας, οΐτινες ήλευθέρωσαν 
τήν Πατρίδα μας άπό τοΰ ζυγού, ήμεΐς διά 
τής έμπορικής ναυτιλίας νά έλευθερώσωμεν αυ
τήν άπό τήν οικονομικήν δυσπραγίαν.

Ναυτικός

ΝΑΤΤΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Τά μεγάλα ναυαρχεία τών ναυνικών ’Εθνών 

έκδίδουοιν διά τήν γρήσιν τού ναυτικού κοσεου 
άστρονομικάς έφημερ'ίδας : ήτοι ημερολόγια ναυ ■ 
τικά, έντός τών όποιων εύρίσκομεν είς δλας τάς 
έποχάς τούς έτους, τούς μήνας, τάς εβδομά
δας, τήν ημέραν, τήν ώραν καί τήν στιγμήν, 
μετά πρωτοφανούς ακρίβειας τά σημεία είς ά 
εύρίσκονται τά ούράνια σώματα έν τώ στερεώ- 
ματι, ή κίνησις τών πλα ητών πέριξ τού ήλιου 
καϊ έν γένει ή περιφορά καϊ άλλη κίνησις όλων 
τών ούρανίων σωμάτων. Διά τούτο οί ανε
πτυγμένοι ναυτικοί λατρεύουσι τάςναυτικάς εφη
μερίδας καϊ ούδέποτε άποχωρίζονται αύτών 
κατά τούς μακρυνούς πλόας των.

Είς τάς ναυτικάς έφημερίδας άναφέρονται τά 
εξής.

Περί άνατολής καί δύσεως τού ήλιου είς μέ
σον χρόνον κ.τ.λ. δι’όλους τού; μήνας.

Περί αληθούς και φαινομένου χρόνου και τής 
έξισώσεως αύτού.

Περί διελεύσεως άπό τοΰ μεσημβρινού όλων 
τώ; ούρανίων σωμάτων.

Περί Σελήνης έν γένει.
Περί εύθείας άναβάσεως κ τ.λ. δι’ όλους τούς 

μήνας.
Περί παραλλάξεως ήμιδιαμέτρου κ.τ.λ.
Περί τής θε'σεως έν τφ στερεώματι τών πλα

νητών.
Περί τής θέσεως τών διακεκριμένων άπλα- 

νών άστέρων έν τώ στερεώματι.
Περί βαρομετρικών παρατηρήσεων.
Περί παλιρροιών και ρευμάτων δι’ δ’λας τάς 

έποχάς τοΰ έτους και τάς ημερομηνίας.
Καϊ περί διαφόρων άλλων χρησιμότατων είς 

τήν ναυτικήν πραγμάτων καϊ μαθημάτων.
Αί ναυτικαΐ εφημερίδες είσϊ γνωσταϊ είς μό

νην τήν ’Αγγλίαν ύπό τό όνομα.
Nautical Almanac ιΝότικαλ Άλμανακ).
Είς τήν Γαλλίαν ύπό τό όνομα.
Connaiss nice des Temps (Κονεσάνσ ντέ 

Τάν).
Είς τήν ’Ιταλίαν ύπό τό όνομα.
Annuario Maritimo (Άνουάριο Μαρί- 

τιμο).
"Οσοι ναυτικοί έπιθυμούσι νά έχωσι πλήρη 

ναυτικήν εφημερίδα πρέπει νά προμηθεύωνται 
τήν μεγάλην Αγγλικήν έκδοσιν τοΰ Άγγλ. 
Ναυαρχείου τήν έπιγραφομένην ώς εξής.

Nautical Almanac and astronomical 
Ephemeris For the year... For the meri
dian of the.

Royal observatory et greenwich.

Published by order of the Lords com 
missioners of the Admiralty London.

Έ ξ ή γ η σ ις
Ναυτικόν ήμερολόγιον και ’Αστρονομική έφη- 

μερϊς διά τό έτος (π. X. 1901).
διά τόν Μεσημβρινόν τοΰ ’Αγγλικού αστε

ροσκοπείου τοΰ Γκρίνουϊτσ δημοσιευθέν κατιρ 
διαταγήν τοΰ Ναυαρχείου έν Λονδίνω.

Οί έπιθυμοΰντες νά προμηθευθώσε τοιαΰτα 
βιβλία πρέπει νά άπευθύνωνται είς τά έξής 
καταστήματα.

John Murray, Albemarde · street
London

’Αξία αύτοϋ 2 Σελίνια καϊ 6 πένες.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

• ’Ενίοτε πρόσωπον καλώς εχον «εις την ύγείαν του 
καταλαμβάνεται αίφνιδίως μετά φαγητόν ή ποτόν άπό 
σοβαράς διαταράξεις, αϊτινες άπό μιας στιγμής είς 
έτέραν έπιτείνονται, πολλάκις δέ άπειλούσιν έν βραχεί 
χρόνου διαστήματι τήν ζωήν τοϋ ανθρώπου.

’Εν τοιαύτη περιπτώσει ύποννοεί τις αμέσως δτι 
πρόκ ιται περί δηλητηριάσεως καϊ δύναται νά παρά- 
σχη αποτελεσματικές τάς πρώτας βοήθειας δίδων δύο 
γραμμάρια ίμπεκακουάνας διαλελυμένα έντός ποτηριού 
ΰδατος χλιαρού. Τό μίγμα τοΰτο λαμβάνει τις εις δύο 
δόσεις έν διαστήματι δέκα λεπτών τής ώρας.

"Οταν αρχίσουν οί εμετοί απαλλάσσεται τελείως ό 
στόμαχος τής έπιδράσεως τοΰ δηλητηρίου, δίδεται 
δμως εις τόν άσθενή μία κουτάλια τής σούπας μαγνή
σια διαλελυμένη έντός θερμού έ-ακχαρωμένου ΰδατος 
καί κλύσμα συνιστάμενον έκ δύο ποτηρ.ίων θερμού ΰδα
τος μέ δύο κουταλιές μαγειρικού άλατος.

’Επίσης ό ασθενής καταπίνει λευκωμχτώδες ύδωρ 
παρασκευασμένον άπό τό ασπράδι πέντε αυγών κτυπη- 
μένων καί άναμεμιγμένον μέ μίαν λίτραν ΰδατος ψυ
χρού.

Τοιαύτη είναι ή θεοαπεία, ήν δέον ν’ άκολουθή τις 
πρό πάντων δταν αγνοεί τήν φύσιν τοΰ δηλητηρίου, 
έκ τοΰ όποιου πιοσεβλήθη δ όργανισαός.

Ω.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Παρακαλοΰνται οί κκ. Πλοίαρχοι καί συνδρομηταί 
τής «Ναυτικής 'Ελλάδος, οσάκις έχωσι τί άξιον λόγου 
νά άν.ακοινώσωσι πρός ωφέλειαν τού ναυτικού, ή έάν 
πρός διόρθωσιν κακού τινός θέλωσι νά πραγματευθώσι 
ναυτικόν αντικείμενον εις τό περιοδικόν μας, νά γρά- 
φωσιν απευθείας (έστω καί άπλήν σημε'ωσιν) πρός τόν 
*. Νικόλ. Γ. Κοτϋοβίλλην... είς Σΰρον.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ύπο διαπραγματεύσεις ’Αγγλικόν άτμόπλοιον, ϊνα 
αγοοασθή παρά τών κ. κ. Βισβίκη καί Σία ανήκει είς 
’Αγγλικήν έταιρίαν καί είναι τόνων 2,000. Ή δια 
πραγματευομένη τήν αγοράν αύτού δμάς άποτελείται 
αφ’ ένός μέν έκ τών κ. κ. Λουκά Βισβίκη, Γ. Βισβίκη, 
Ίω. Γκαβέρα, Ν. Σιδεροπούλου καί άφ’ έτέρου ύπό 
τοΰ ενταύθα εμπόρου κ' Παπαδιαμαντοπούλου, συνει- 
σφέροντος 3,000 λιρών.

— Ή Αγγλική έταιρία εις ήν ανήκει τό άτμό- 
πλοιον τοΰτο απαιτεί 7,250 λίρας. Μετά τάς προκα- 
ταρκτικας δέ συμφωνίας απέρχεται είς Λονδίνον δ 
πλοίαρχος Γ. Βισβίκης, πρός δοκιμήν τοΰ σκάφους.

— Τό άτμόπλοιον «Πολύμητις» δέν παρηγγέλθη ήδη 
είς 'Αγγλίαν παρά τού κ. Σταθάτου ώς άνεγράφη που, 
άλλ’ έχει άγορασθή πρό μηνών. Ό «Πολύμητις» πρό 
ολίγων έβδομάδων διήλθε διά τοΰ λιμένος Πε'ραιώς.

— Το υπο τοΰ κ. ’Εμ. Βλασσοπούλου άγορασθέν έν 
Άγγλίμ άτμόπλοιον θά ύνομασθή «Ζηνοβία Κορέση». 
Πόσων τόνων είναι δέν έγνώσθη εΐσέτι. Είναι δμως 
γνωττόν δτι ό κ. Βλασσόπουλος διεπραγματεύετο δύο 
ατμόπλοια, ών τό εν τόννων 3,300, αξίας 22,500 
λιρών.

— Τό ετερον τών άτμοπλοίων θά όνομασθή «'Ελένη 
Σιφναίουο, τοΰτο δέ πρόκειται νά άγορασθή έκ τών 
Άγγλικών ναυπήγείων έντελώς καινουργές.

— Κατά τόν »Ναυτίλον» τής "Ανδρου τό παραγελ- 
θέν άτμόπλοιον ύπό τών κ. κ. Βασ. ’Εμπειοίκου καί 
Καλλιγά είς έν τών νακπηγείων τής Γλασκόβης, ώς 
έγράφομεν καί ημείς είναι 5,200 τόνων ’Αγγλικού 
φορτίου. "Εχει βυθισιν 20 1 ]2 πόϊας, θά καίη 16 τό
νους γαιάνθρακος ανά 24 ώρας καί θά διανύη 9 μίλλια 
τήν ώραν μέ έγγύησιν. Συνεφωνήθη άντί 38,700 λι
ρών ήτοι πρός 7 1[2 λίρας τόν τόνον.

— Τό ανωτέρω άτμόπλοιον θά είναι έτοιμον τόν ποο- 
σεχή Δεκέμβριον, μετέβη δέ είς Γλάσκοβ ϊνα π»ραστή 
κατά τήν έναρξιν τής κτίσεως τού άτμοπλοίου ό κ. Β. 
Έμπειρίκος.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Μέχρι τής Παρασκευής ή τιμή τών γαιανθράκων 
Κάρδιφ συνήθους χρήσεως έν τοίς άτμοπλοίοις είχε 
παραμείνει ή αύτή ήτοι 24 σελλίνια κατά τόνον και 
μέ παράδοσιν έντός τών άτμοπλοίων.

— Αίφνιδίως έν τούτοις τό Σάββατον ή τιμή αΰτη 
ύψώθη εις τινας μέν τών γαιανθρακεμπόρων κατά έν 
σελλίνιον ώς παρά τώ κ. Γ. Καζανόβα, είς άλλους δέ 
κα-ά δύο καϊ τρία σελλίνια άνελθοΰσα μέχρι τών 27 
σελλινίων, είς τά οποία καί έστάθη.

— Ή ανύψωσις αΰτη θεωρείται μάλλον ώς μέτρον 
προφυλαχτικόν, διότι δέν έψηφίσθη εΐσέτι δ νόμος ό 
ύποβληθεϊς είς τήν ’Αγγλικήν Βουλήν περί έπιβολής, 
προσθέτου φόρου είς τούς γαιάνθρακας.
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— Ή αγορά έν τούτοις Πειραιώς δυνάμεθα νά 
διαβεβαιώσωμεν δτι εχει μεγάλας παρακαταθήκας 
γαιανθράκων.

ΝΑΥΛΟΙ

Ή τιμή τών ναύλων κατά τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα ούδεμίαν σχεδόν ύπέστη άξιόλο^ον μεταβολήν.

— Παρετηρήθη μόνον δτι οί έκ Ρωσσίας ναΰλοι τών 
σιτηρών διά τήν Μεσόγειον, οΐτινες άνήλθον μέχρι 
10 1]2 φρ. χρ. ύπέστησαν μικράν πτώσιν.

—' Η τιμή τής μεταφοράς γαιανθράκων ’Αγγλίας 
άπδ τδ Κάρδιφ υ,έχρι Πειραιώς παρέμεινεν ή αυτή,ήτοι 
9 σελ. καί 7 πένναι.

— Άπδ Ταϊγανίου εις Άμβοϋργον τιμαί σιτηρών 
κατά τόνον 11 σελ. καί 9 πένναι.

— Άπδ Λαυρίου εις Αγγλίαν 6 σελ. καί 6 πένναι.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Καθ’ δλην σχεδδν τήν έβδομάδ ε έξηκολούθησε παρα
λαβή τών προηγορασμένων καί διά τοΰτο μόνον μικραί 
πράξεις ελαβον χώραν, ένεκα προσωρινής ανάγκης έπί 
σίτου Ταϊγανίου λιβ. 59 1)2 περί ζεπ. 44 1)2 μέ 
3 ο)ο.

Αραβόσιτοι Όδησσοϋ περί τά λεπ. 23 1)1—24 
καί Γαλαζίου περί τά λεπ. 24—24 1)2, τράντζιτον 
μετρητοϊς.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τδ άτμόπλοιον «Χρυσόμαλλη Σιφναίου» άποπλεϋ · 
σαν έκ IΙειραιώς προσήγγισιν εις Άνδρον καί παρέλαβε 
2,000 κιβώτια λεμονιών _πρδς 50)00 τοΰ φράγκου δεχ 
Ταϊγάνιο >.

— Τό άτμόπλοιον «Μάρθα» τοΰ κ. Καστριώτου 
κατέπλευσεν εις τδν Πειραιά μέ φορτίον σίτου έκ Ταϊ
γανίου.

— Εις τδν λιμένα ΙΙατρών κατέπλίυσε τδ άτμό- 
πλοιον «Θεοδ. Σιφναϊος» ύπδ πλοίαρχον τδν κ. Ί. 
Χαρόπουλον. Ό «Θεοδ. Σιφναΐος» παρέλαβεν έκ Ταϊ
γανίου 8,000 ψάθες σίτου πρδς φρ. χρ. 10 1)2. Μέρος 
τούτων άπεβίβασεν εις Κατάνην καί τδύπόλοιπον άπο 
β.ί,άζει ήδη ε’ις Πάτρας.

— - ’Επίσης έκ Κάρδιφ προερχόμενον κατέπλευσεν εις 
Πειραιά τδ άτμόπλοιον «Μπέμπε» τών κ. κ. Βίμπου, 
Λεβίδου καί Σία μέ φορτίον 2,450 τόνων γαιάνθρακος 
καί 100 τόνους τούβλων μέ ναΰλον 7 σελ. καί 9 πεννών.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Εις τδν λιμένα Πειραιώς κατέπλευσαν κατά τήν 
παρελθιΰσαν εβδομάδα τά άτμόπλοια «Λεωνίδας» τοΰ 
κ. ’Εμπειρικού έκ Βραΐλας, «Νεάπολις» τοΰ Κουρτζή 
έκ Καλυ,αών, «Άκρόπολις» έκ Ταϊγι./ίου μέ φορτίον 
σίτου, «Σταραμαγκάς» τής Πανελληνίου μέ φορτίον 
σίτου έκ Ταϊγανίου—Σύρου.

— ’Επίσης αί «Άθήναι», τοΰ ΙΙαντολέοντος έκ 
Σμύρνης, τδ «Gambodge» του Μεσσαζερή έκ Μασσα
λίας.

—Κατέπλευσαν έπίσης τά ιταλικά άτμόπλοια «Σερ
βία» έκ Βρινδησίου—Κερκύρας καί «Έντέλλα» έκ 
Κατάνης-Κρήτης, τά αυστριακά «Απόλλων» έκ Τερ
γέστης—Πατρών καί «Ήλιος» έκ Τεργέστης—Καλα 
μών καί τδ γαλλικδν τοΰ Φοαισινέ «Βοαϊλα» έκ 
Μασσαλίας—Γενούης.

Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ‘ΜΙΑΩΥΛΗ,,

Τδ εύδρομον «Ναύαρχος Μιαούλης» ύπδ κυβερνή
την τδν κ. Δισμιανδν κατέπλευσε χθές εις Πειραιά 
πρδς άνθράκευσιν. 'Ο «Μιαούλης» είναι καθ’ όλα έτοι
μος διά τδν νέον αύτοΰ μέγαν πλοΰν δέν αναμένεται 
δέ πρδς τοΰτο η ή άφιξις τοΰ Υπουργού κ. Βουδούρη.

Τήν προσεχή Πέμπτην ό Υπουργός μετά τοΰ προ
σωπάρχου κ. II. Γκίνη καί τοΰ ύπασπιστοϋ αύτοΰ κ. 
Περ. Άργυροπούλου θά έπιθεωρήση τδ πλοϊον καί τδ 
πλήρωμα. Πιθανώτατον είναι ότι ό «Ν. Μιαούλης» 
θά μεθορμισθή εις Φάληοον. Τδ εσπέρας τής αύτής η
μέρας ό «Μιαούλης» θά έκπλεύση κατευθυνόμενος εις 
Γιβραλτάρ πρώτον σταθμόν τής πορείας του.

* ΑΛΛΑ ΝΕΑ

— Εις τόν Πειραιά έπισκευάζεται τδ άτμόπλοιον τών 
αδελφών Μαρλά «Παρνασσίς».

— Τδ ύπδ πλοίαρχον τδν κ. Ν. Γουδήν άτμόπλοιον 
«Μάρθα» τοΰ κ. Καστριώτου ε’ισήλθε πρδς καθαρισμόν 
εις τήν δεξαμενήν τοΰ Ναυστάθμου.

— Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έκαθαρίσθη πρδς τοϊς 
άλλοι; εις τήν αύτήν δεξαμενήν καί έν Αμερικανικόν 
ίστιοφόρον.

— Έχορηγήθη δίπλωμα μηχανικού α' τάξεως εις 
τόν πλέον τής πενταετίας ύ ιηρετήσαντα εις ιδιωτικά 
άτμόπλοια κ. Νικ. Καλογιάννην.

— Ό υποπλοίαρχος τοΰ Β. Ναυτικοϋ κ. Δουρούτης 
άπεστάλη εις Εύρώπην παρά τής Κυβερνήσεως πρδς 
εύρυτέρας σπουδάς έπί διετίαν .

—* Τήν 16 τρέχ,οντος ό έξ “Ανδρου κ. Θεόδ. Βούλ- 
γαρης έπρόκειτο νά παραλαβή εις Κάρδιφ τδ ατμό
πλοιου του.

— Ή έκ τών 4 ποταμών άποτελουμένη Μοίρα 
τών Γυμνασίων καταπλέει σήμερον εις Ναύπλιον, 
5πω; παραστή κατά τήν τελετήν τών αποκαλυπτη
ρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ Κολοκοτρώνη.

— Τδ δπλιταγωγδν «Κρήτη» ύπδ κυβερνήτην τδν 
κ. Σταμ. Βουδούοην φέοον τδν κ. έπί τών Ναυτικών 
Υπουργόν άνεχώρησεν έξ ’Ιτέας κατευθυνόμενον εις 
Ναύπλιον.

— ’Εν τώ πελάγει χθές καί προχθές έπεκράτει αρ
κετή θαλασσοταραχή * τά τά τηλεγραφήματα διαφό
ρων λιμένα χών.

— Ή «Άφρόεσσα» 0ά μεταβή εις Δήλον όπως πα- 
ραλαμβάνη τούς άπολυμαινομένους ταχυδρομικούς φα- 
κέλβους τών έκ Κωνσταντινουπόλεως καταπλεόντων 
άτμοπλοίων.

— Έκ τών 218 κληρωσάντων στρατευσίμων τοΰ 
δήμου Πειραιώς οί 28 θά κωταταχθώσιν ώς έργάται 
θαλάσσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ

Κατα τό εκδοθεν επίσημον δελτίον τής στατιστικής 
τοΰ έμπορίου τής Ελλάδος τής τέταρτης τριμηνίας τοΰ 
1900 είσήχθησαν έμπορεύματα αξίας 38,164,114 δρ. 
έ-ώ κατά τήν αύτήν τριμηνίαν τοΰ έτους 1899 ειχον 
είσαχθή έμπορεύματα αξίας 33,513,316 δραχ. ήτοι ή 
επιπλέον διαφορά είναι 4,654,798 δραχ. Καθ’ δλον τδ 
τδ έτος 1900 είσήχθησαν έμπορεύματα άξίας 129,986, 
066 δρχ. ένώ κατά τδ έτος 1899 ειχον είσαχθή 129, 
085,906 όρχ. εντεύθεν οε αποδεικνύεται ότι τδ εισάγω 
γικδν έμπόριον δέν ηύξήθη ή κατά 900,160 δραχ.

Την αύτήν έποχην έξήχθησαν έμπορεύματα άξίας 
17,72 5,233 δραχ. ενώ κατα την αύτήν τοιμηνίαν τοΰ 
έτους 1899 ή έξαγωγή εΐχεν άνέλθει εις 27,058,335 
δρχ. Ητοι ηλαττωθη το εξαγωγικδν έμπόριον κατά τήν 
τριμηνίαν ταύτην 9,263,122, δρχ. Άλλ’ ή έξαγωγή 
διαφόρων προϊόντων κατά τούς δώδεκα μήνας τοΰ 1900 
άνήλθεν εις 102,089,518 δρχ. ένώ κατά τδ 1899 ήτο 
94, 665, 611 δραχ., ήτοι διαφορά έπί πλέον 7,423, 
807 δραχμάς. ·

ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ

Μεγάλη >ίνησις καθ’ δλην τήν παρελθοΰσαν έβδο
μάδα έπεκράτει έν τώ λιμένι Σύρου. Χάριν άνθρακεύ 
σεως κατέπλευσαν ούκ ολίγα φ-.ρτηγά άτμόπλοια έκ 
τών μεταβαινόντων ιδίως πρδς φόρτωσιν σίτου εις τούς 
διαφόρους Ρωσσικούς λιμένας.

Έκτος τών άτμοπλοίων τούτων εις Σύρον μετέβη- 
σαν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα καί πλε στοι έα- 
ποροι εκ τών έπαρχιών, έγένοντο δέ έν τή άγορα Σύ
ρου ούκ όλίγαι έμπορικαί πράξεις.

Έκ Σύρου αγγέλλεται δτι ήρθη πάσα διαφωνία 
σχετική μεταξύ τής λιμενικής έπιτροπής καί τοΰ Δη
μοτικού Συμβουλίου διά τό ζήτημα τοϋ φωτισμού τοΰ 
λιμένος.

ΕΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

’Εκ Θήρας αναγγέλλεται δτι κατά τήν νοτιοδυτικήν 
ακραν τής νήσου έναυάγησεν ή ύπδ Κυβερνήτην τδν κ. 
Τσεμάλην Ντεμερτζίκην Βρατσέρα «Τι σε μέλλει!», 
τόνων 10 καί υπό σημαίαν Κρητικήν. Τδ πλοϊον 
τοΰτο προήρχετο έκ Χανιών καί μετέβαινεν εις Σαντο
ρίνην πρδς φόρτωσιν πορσελάνης. Τδ πλήρωμα Ολό
κληρον εύτυχώς διεσώθη.

ΤΑ «ΨΑΡΑ»

Το θωρηκτόν «Ψαρα» τήν εικόνα τοΰ όποιου δημο- 
σιεύομεν σήμερον καθειλκύσθη τδ 1890. Καί τά τρία 
θωρηκτά μας ήτοι τά «Ψαρά», ή «"Υδρα» καί αί 
«Σπέτσαι» είναι τής αύτής δυνάμεως καί έχουν τόν 
αύτόν όπϊισμόν. “Ητοι μήκος 105 μ., πλάτος 15,80, 
έκτόπισμα 4,885 τόννων, βύθισμα μ. 6,40, μηχανήν 
6,700 ίππων, δύο έλικας, ταχύτητα μιλλίων 17,50 
καί χώρον γαιανθρακαποθηκών 600 τόνων.

'Οπλισμόν δέ· τρία πυροβόλα τών 27 έκατοστομέ- 
τρων, 5 τών 15, 1 τών 10, δέκα ταχυβόλα τών 55 
χιλιοστών άπαντα συστήματος Κανέ, 4 τών 8, 7
Κρούπ καί 16 μυδραλιοβόλα Χότσκις, μετά 3 έκσφεν- 

δονιστικών μηχανημάτων. Ό θώραξ είναι 35 έκατο- 
στομέτρων, τοΰ δέ πυροβολείου 50. Τά τρία θωρηκτά 
δμοΰ άποτελοΰσι τήν θωρηκτήν μοίραν.

ΑΝΑΡΙΑΣ ΒΑΣΣΑΝΗ

Μετά τήν άφιξιν τοΰ έπί τών Ναυτικών ’Υπουργού 
κ. Βουδούρη συνέρχεται ή έπιτροπη πρδς έκλογήν τοΰ 
καλλίτερου προπλάσματος τοΰ ανεγερθησομένου άν- 
δριάντος τοΰ Βασσάνη, δστις θά τοποθετηθή εις τήν 
Βασσάνειον Ναυτικήν Σχολήν τών Δοκίμων. Έκ τών 
16 ύποβληθέντων ποοπλα ιυ,άτων κυρίως δια την έπι- 
μεμελημένην αύτοΰ έκτέλεσιν καί τήν έμπνευσιν καί 
τήν τέχνην διακρίνεται τδ τοϋ γλύπτου κ. Θωμοπού- 
λου. Φρονοΰμεν ort ή γνώμη ήμών αυτή δεν αποτε· 
λεϊ προδικασίαν, καθόσον γενικώς παντες οί επισκεφθέν- 
τες τά έκτεθέντα προπλάσματα έκηρύχθησαν ύπέρ τοΰ 
τελευταίου.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Ή χρηματαγορά κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
διήλθεν έν μεγάλη κινήσει, ή τις έσχεν ώς αποτέλεσμα 
πολυπληθείς αγοραπωλησίας γενομένας έφ’ όλων τών 
άξιών. Ή τιμή τούτων ύπέστη άνάλογον ύπερτίμησιν 
έξαιοέσει τών μετοχών τής Έταιρίας τών Δημοσίων 
έργων,Εργοληψιών καί τής Κρητικής Τραπέζη;, ών ή 
τιμή ύπέστη μεγίστην ΰψωσιν.

ΧρυΣός καί Συνάλλαγμα. Έπ’ άμφοτέρων έγέ
νοντο πλεϊσται προπωλήσεις έπί παραδόσει κατα τούς 
μήνας ’Ιούλιον καί Αύγουστον, όλιγώτερον τής τρεχού- 
σης τιμής κατά 6 λεπτά. Τοΰτο συνετέλεσε νά προβώ- 
σιν οί διάφοροι τραπεζϊται εις πωλήσεις τοϊς μετρητοϊς. 
Εντεύθεν ή παρατηρηθεϊσα ύποτίμησις έπ’ άμφοτέρων. 
Μικρά μέν άλλά θετική.

22 Άπριλ.

Ήνοπ. δάνειον...... Δβ )

'Ομολογία*
Λαχ.’Εθν. Τραπέζης... » |

Μετο-ςαΐ Τραπεζών
Έθν. Τραπ. Ελλάδος. . »
Τραπέζης Κρήτης. .... »
Βιομηχ. Πίστεως............ »
Τραπέζης ’Αθηνών.......... »

Μετοχαί 'Εταιριών
Μεταλ. Λαυρείου............»
Σιδηρ. Άθην. Πειραιώς. »
Σ. Άθην.-ΙΙειρ.-Πελ . . . ·
Σιδηρ. Θεσσαλίας........... »
Δημ. καί Δημοτ. “Εργων » 
Γεν. Έταιρ. Έογοληψ.. » 
Έλλ. Πυριτιδοποιείου.,. » 
Πανελ. Άτμοπλοΐας. . .. » 
Έταιρ. Μονοπωλίων.... » 
Αεριόφωτος ’Αθηνών,.. » 
Ήλεκτρ. Έταιρίας.... »

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

106 3)4 |

3952.50
240
66
1791)2

138
349

55
131 1)4
97

213
111
224
481 1)2
900

96 1)4

33.65
42. 10
38.:30



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΤΘΥΧ'ΣΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΕί
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175 000.000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ EHIOEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφαλίζει έπί σωμάτων ατμόπλοιων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων καί ύάλων.

ΙΣΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

L- KOUKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης Αντι

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

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

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

DUNCAN HlWYLAND ΕΤ C°
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίφ καί Νοβοροσίσκ^.

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦

Κ. ΜΙΧΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟΔΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛΙΝΑΣ 7

Ό μόνος έν Ιίειραιεϊ έ^ςων γνήσια χρώ
ματα Μοραβίας διά τά ατμόπλοια. ’Αποφεύ
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τον κ. Κωνότ. Μι^αλοπονλον.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥs.
8 Όδός Πραξιτέλους 8

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

‘Η συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
Έξωτερικώ φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν Έλ- 
λάδι δρ. 7 καί έν τφ Έξωτερικώ φρ. χρ. 7

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοννται άντί 30 λεπτών έκαότον είς ά
παντα τά έν Άθίιναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείο)» παοά τό Ύ- 
πονργεΐον τών Ναντικών.


