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ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιανθράκων Γλάικοργαν. ’Αντιπρόσωπος 
έν Πειριιεΐ Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοοάβιας δδος Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιεΐ.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής 
Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς δδος Νοταρά 99.

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτικών ειδών δδδς Βου 
βουλίνας 7, Πειραιεύς.

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΐ.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούσα εις 2,000 αντίτυπα καί αριθμούσα περί τού? 

20,000 άναγνώστας δύναται να χρησεμεύση ώς έξαίρετον μέσον δια- 
φημίσεως διάτό έξαγωγεκόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος και σιτηρών καί τών εν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οϊκων*

ΧΑΡΙΝ ΕΙ’ΚΟΑΙΑΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπο σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μ.ή· 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών επι- 
Βυμούντων νά γνωρίσωσι τό επάγγελμά των «ίς ευρύτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον αντί :
ΜΙΑΧ ΛΡΑΧΜΙΙΪ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .SO, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηβήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

IL111 ΛΓΓΙΛ1 ¥
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής «Ναυ
τικής 'Ελλάδος » οδός Νομισματοκοπείου παρά τό υπουργείου τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Λιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » .

(συνέχεια).

Δέον επίσης οί έφοπλισται, καί ιδίως οί 
πλοίαρχοι καί ναυλομεσϊται, κατά τάς συνομο
λογήσεις τών ναυλώσεων νά συμ^ουλεύωνται 
καί τά ασφαλιστικά συμβόλαια τοΰ ναυλουμέ- 
νου Άτμοπλοίου, ιδίως τά ασφαλιστήρια τών 
μικρών αποζημιώσεων. Πολλά τών ΰπύ Έλλ. 
σημαίαν άτμοπλοίων, καί τά πλεΐστα τοϋ ήμε
τέρου λιμένος έχουσιν έγγραφή εις. τήν άλλη- 
λασφαλιστικήν Εταιρίαν (West of England) 
Δυτική ’Αγγλία (1). Τό καταστατικόν συμβό- 
λαιον τήςΈταιρίας ταύτης επιβάλλει είς τούς έν 
αύτή άλληλασφαλιζομένους νηοκτήτα; τήν ύπο- 
χρέωσιν νά ,συνομολογώσιν, έν τοϊς ναυλωτι- 
κοΐς αύτών καί ταϊς φορτωτικαϊς διαφόρους ό
ρους καί συνθήκας, έπί ποινή άπωλείας τής 
άποζημιώσεως ή έπί απειλή ποινικών ρητρών (2).

Ό β’ κανών θεμελιοΰται έπί βάσεως λο- 
γικωτάτης. Άφοϋ ή έκβολή είνε έκ τών δυ
στυχημάτων άποζημιουμένων διά τής συνε αφο
ράς έν κοινή άβαρίφ κατά λογικήν συνέπειαν 
καί αί ζημίαι αί προξενηθεϊσαι έπί τοΰ σκά 
φους, ή έπί τοΰ φορτίου κατά τήν έκτέλεσιν 
τής έκβολής πρέπει ν’ άκολουθήσωσι τήν τύ
χην ταύτης. 'Ο ήμέτερος έμπορικός Νόμος 
(άριθ. 400 g 5) κατατάσσει είς τάς γενικάς 
άβαρίας «τήν έκ τής χύσεως προξενηθεϊσαν ζη- 
»μίαν εις τάς έν τώ πλοίφ έναπολειφθείσας 
«πραγματείας». Ώς πρός δέ τάς βλάβας αϊ
τινες δύνανται νά έπέλθωσιν είς τό πλοϊον 
κατά τήν ένέργεικν τής έκβολής όρίζουσι τό 
άρ, 422. «Δέν γίνεται συνεισφορά διά βλάβην 
•γενομένην είς τό πλοϊον, είμή μόνον όταν ή

Σηιζ. (1). Έν τώ καταλόγω τών είς τήν Εται
ρίαν ταύτην αλλησφαλισΟέντων άτμοπλοίων, ών ό 
αριθμός υπερβαίνει τά 1500 πάσης σημαίας, βλέπω 
40 περίπου Ελληνικά.

(2) Τό καταστατικόν τοϋτο μετέφρασα έκ τοΰ αγ
γλικού εντολή τών έν Σύρω νηοκτητών. "Οσον ουπω 
θέλει τυπωθή καί διανεμηθή. τοϊς ένδιαφερομένοις, 
οΐτινες σύμβουλευόμενοι τοϋτο θέλουσιν αποφεύγει 
τας εκ παραδρομών, ή άγνοιας τών διατάξεων του 
ζημίας.

»βλάβη έγινεν διά νά εύκολυνθή ή χΰσις» κα 
τό άρθ. 426 καθ’ δ «έάν δυνάμει διασκέμμα- 
»ματος γενή έπί τού πλοίου διέξοδος πρός έκ 
«φόρτωσιν τών πραγματειών, αύται συνεισφέ- 
»ρουσι πρός διόρθωσιν τής είς τό πλοϊον προ- 
«ξενηθείσης βλάβης». Ό ήμέτερος κανών επο
μένως είνε σύμφωνος πρός τόν νόμον, μέ τήν 
διαφοράν ότι ό κανών δέν άπαιτεϊ διάσκεμμα 
τών έπισημοτέρων τού πληρώματος, άρκ ύμε- 
νος είς μόνον τό γεγονός.

Ή μή πολύ σαφής σύνταξις του κανόνος 
τούτου συνετέλεσεν όπως έγερθώσιν άμφιβολίαι 
εάν ούτος άφεώρα είς μόνον τάς έκ τής έκτε
λέσεως τής έκβολής έπερχομένας βλάβας ή έπε- 
ξετείνετο καί έπί τάς έτέρας βλάβας τάς προ- 
ξενουμένας έκ τής έκτελέσεως ετέρων θυσιών. 
Μικρά σκέψις δύναται νά πείση πάντα δτι ή 
λειτουργία τών διατάξεων τοΰ ήμετέρου κανό
νος έπεκτείνεται καί είς τάς ώς άνωτέρω έτέ
ρας βλάβας. "Οντως έκ τοΰ τίτλου αύτοΰ έμ- 
φαίνεται δτι έχει ύπ’ δψιν δ'λας τάς περιστά
σεις, καθ’ ας έλαβε χώραν εκούσια θυσία’ έ
πειτα αί γενικαί έκφράσεις τής α'. αύτοΰ $, 
καί αί έν ταϊς προ παρασκευαστικαϊς έργασίαις 
τοΰ έν Λιβερπούλη συνεδρίου τοϋ 1890 συζη
τήσεις, έμφαίνουσι κζθαρώς, δτι ό σκοπός τών 
συντακτών αύτοΰ ήν νά έπεκτείνωσι τάς δια
τάξεις του είς πάσαν ζημίαν προερχομένην έκ 
τής έκτελέσεως ού μόνον τής έκβολής, άλλά 
καί οίαςδήποτε έ τέρας θυσίας. Ούτως έάν θεω- 
ρηθή άναγκαϊον πρός άνακούφισιν τοΰ πλοίου 
ν’ αποκοπή ό ιστός, ούτος δέ πίπτω.ν έπενέγκη 
βλάβην είτε είς τό φορτίον, είτε είς τό σκάφος, 
είτε είς τάς μηχανάς, τοιαύτη βλάβη κατά τόν 
κανόνα δέον νά καταταχθή εις τάς γενικάς 
άβαρίας ώς συνέπεια έκουσίας θυσίας, μολονότι 
δέν είνε τοιαύτη, άλλά τυχαία καί ίσως απρό
οπτος συνέπεια τής αποκοπής τοΰ ιστού.

Μέ τήν περίστασιν ταύτην δέν πρέπει νά 
συγχέωμεν τά ύπό τοΰ Δ' κανόνος προνοούμενα 
γεγονότα, καθότι έζεϊνος προβλέπει έκουσίαν 
θυσίαν αντικειμένων ήδη προηγουμένως βλα- 
βέντων ή καταστραφέντων.

Ό τρίτος κανών προνοεϊ περί τών έν τώ
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άτμοπλοίφ έκρηγνυομένων πυρκαϊών. Αί δια 
τάξεις αύτοΰ είνε σύμφωνοι πρός τό δίκαιον καί 
λογικαί. "Οταν εν τιν, πλοίφ έκραγή πυρκαί? 
αί θυσίαι αί γενόμεναι πρός άποσόβησιν της 
εντελούς καταστροφής γίνονται άναντιρρήτως 
χάριν τής κοινής σωτηρίας πασών τών έν τώ 
πλοίφ αξιών, κατά συνέπειαν δίκαιον είνε νά 
καταταχθώσιν εις τάς άποζημιουμένας αξίας 
τής κοινής άβαρίας. Τό έν Λιβερπούλη συνέ
δρων του 1800 έσαφήνισε τάς διατάξεις τοΰ 
κανόνος τοΰ 1877 ,προστιθέν ρητώς δτι ανάγεται 
εις τάς γενικάς άβαρίας ή έκουσία προσάραξις 
είς την ξηράν, ή ό καταποντισμός τοΰ πλοίου 
έπί σκοπώ άποσβέσεως τής πυρκαϊάς. Ή τε
λευταία § τού κανόνος εξαιρεί τάς ζημίας δσαι 
είχον γίνει κατά την στιγμήν τής προσαρά- 
ξεως , ή τού κατάποντισμοϋ είς τά πυρίκαυστα 
άντικείμενα. «Έάν δέν ύπεβάλοντο είς την θυ- 
»σίαν χάριν τής άποσβέσεως θά κατεστρέφοντο 
»ύπό τής πυρκαϊάς. Επομένως «δέν ύπάρχει 
θυσία» λέγει ό έμπειρος άσφαλιστής και διδά 
σκαλος Κορσή «θά ητο βεβαίως παραδοξολογία 
»νά ίσχυρισθή τις δτι άντικείμενόν τι καιόμε- 
»νον έβλάβη διά τής άποσβέσεως τοΰ πυρός». 
Έν τούτοις έν τώ συνεδρίφ τής Γενούης, τό 
Β' τμήμα είς τό όποιον ειχεν ύποβληθή ή με
λέτη τών περιπτώσεων τής γενικής άβαρίας, 
καί ιδίως οί κανόνες τής Υόρκης καί Άμβέρ 
σης, έπρότεινε τήν άπάλειψιν τής β'. παρα
γράφου τοΰ ύπό έξέτασιν κανόνος τής άφορώ- 
σης τήν έκ τών άποζημιουμένων άξιων έξαίρε 
σιν τώ/ άντικειμένων, άτινα είχον ήδη προσ 
βλήθή ύπό τοΰ πυρός κατά τήν στιγμήν τής 
πρός άπόσβεσιν αύτοΰ συντελεσθείσης θυσίας, 
ήτοι τοΰ καθίσματος ή τοΰ καταποντισμού 
«Ή έξαίρεσις αύτη, λέγει τό β' τμήμα τοΰ 
Συνεδρίου τής Γενούης» έν τή εισηγητική του 
έκθέσει,ζβήτις έπικρατεϊ έν τοϊς άγγλικοίς λι- 
»μέσι και εύνοεϊται ύπό τών άγγλων νομοδιδα- 
«σκάλων, και τής άγγλ. νομολογίας οφείλεται 
»είς τήν επιρροήν ήν ένήσκησεν καί ένασκεΐ ή 
»άρχή, καθ’ ήν δέν ύπάρχει έκουσιότης θυ- 
»σίας, όσάκις ή θυσία αύτη είνε άποτέλεσμα 
»τής ισχύος τών πραγμάτων. Έν άλλαις λέ 
»ξεσι κατά τήν θεωρίαν ταύτην δέν δύναται νά 
»λογισθή πράγματι θυσιασθέν τό άντικείμενόν, 
»δπερ πάντως θά κατεστρέφετο». Άλλ’ ή θε
ωρία αύτη κατά τήν δόξαν τής εισηγητικής 
έπιτροπής «είνε έμφανώς έσφαλμένη„ καθότι 
«περιορίζει τήν συνεισφοράν είς τάς περιπτώ- 
«σεις, καθ άς είνε ήττον έπιτακτική, καί τήν 
»άποκλείει έκείνων έν αις ή θυσία καθίσταται 
«έπιτακτικοτέρα, και μάλλον κατεπείγουσα 
»ύπέρ τής κοινής σωτηρίας. "Αλλως τε εινε 
«μάλλον σόφισμα ό ισχυρισμός δτι άντικείμε- 

»μενόν τι άπόλλυσι πάσαν άξίαν έπι τώ λόγω 
»δτι καν δέν έθυσιάζετρ, πάλιν θά κατεστρέ- 
»φετο έν τή γενική καταστροφή. Τό άκριβές 
»είνε δτι άπώλεσε τήν άξίαν του μόνον, δταν 
«έθυσιάσθη ύπέρ τοΰ κοινού συμφέροντος καί 
«ούχί πρότερον, κάθότι πρό τής θυσίας εδρί- 
«σκετο άπαραλλάκτως έν ή θέσει καί πάντα 
»τά έτερα άντικείμενα τ’ άποτελοΰντα τό 
«πλοϊον καί τό φορτίον». ’Αλλά δι’ έτερον 
πρακτικώτερον λόγον ή εισηγητική εκθεσις έ- 
πρότεινε τήν άπάλειψιν τής τελευταίας Ό
σάκις πλοϊον τι, ή τό έν αύτώ φορτίον χύμα, 
προσβληθή ύπό τοΰ πυρός, τίς δύναται μετά 
τήν άπόσβεσιν τήν διά τήν κοινήν σωτηρίαν 
έπιτευχθεϊσαν, \ά ύπολογίσν; άκρεβοδιιαίως τήν 
έντασιν τοΰ πυρός, και την έκτασιν της έκ τού
του βλάβης είς μέρη τινά τοΰ σκάφους ή τοΰ 
φορτίου,άτινα ώς προσβεβλημένα ύπό τοΰ πυ
ρός έδει νά εξαιρεθώσι τής άποζημιώσεως ; 
Ή έξακρίβωσις τής αλήθειας έν τοϊς τοιούτοις 
ζητήμασι εργώδης κατά τό πλεϊστον, θά έσώ- 
ρευε διενέξεις καί άμφισβητήσεις παρελκούσας 
τάς δίκας. Τό συνέδριον έν τή συνεδριάσει αύ
τοΰ τής 2ας ’Οκτωβρίου 1892 έδέχθη τήν 
προταθεϊσαν παρά τοΰ Β' τμήματος αύτοΰ, 
άπάλειψιν ττς έν τή τελευταίοι παραγράφφ έ- 
ξαιρέσεως, ούτω δέ σήμερον ό δ’ κανών έχει 
ώς έφεξήί. «Αί βλάβαι αί προξενηθεϊσαι είς 
»τό πλοϊον, ή τό φορτίον, ή είς άμφότερα έξ 
»είσροής ύδάτων, ή άλλως πώς, συμπεριλαμ- 
«βανομένης καί τής βλάβης έξ εκουσίου καθί- 
«σματος ή έξ εκουσίου καταποντισμού τοΰ 
»πλοίου έπί σκοπώ άποσβέσεως πυρκαϊάς έκ- 
»ραγείσης έν τώ φορτίω ή έν τώ πλοίφ ή έν 
«άμφοτέροις λογίζονται ώς κοινή άβαρία δι- 
«καιούμεναι είς τήν έκ τής συνεισφοράς άπο- 
»ζημίωσιν».

"Οσοι τών νη,οκτητών έπιθυμοΰσι νά συμ- 
βάλωνται συμφώνως πρός τόν ώς άνω μεταρ- 
ρυθμισθέντα κανόνα δέον νά συνομολογώσε ρη
τώς τήν έφαρμογήν τών κανόνων Υόρκης καί 
Άμβέρσης ώς έκανονίσθησαν ύπό τοΰ έν Γε- 
νούη Συνεδρίου τοΰ 1892.

(Έπεται συνέχεια)
Σ. Α. Ματεςιχ

Παρ%κικλοΰμ.εν τούς καθυστεροΰν- τας εεσέτο έκ τών κ. κ. Χυνδρομ-τ,τών ημών τήν συνδρομήν των, όπως σπεΰσωσο καί έμβάσωσο ταύτην χάρον τών αναγκών τού φύλλου πρός τήν δοεύϋυνσον τής « ΛΙαυτοκής Ελλάδος » 
Λ,Οήνας.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ
χανικούς, τούς διανύσαντας πενταετίαν έπί Ελ
ληνικών άτμοπλοιων, δυνάμεως μηχανής 500 
καί άνω ίππων, χορηγή δίπλωμα άνευ έξετά- 
σεων, είς τούς διανύσαντας δέ ΐσην ύπηρεσίαν 
έπί ξένων άτμοπλοιων, άρνεϊται τούτο; Ή ει 
μηχανουργείοις έξ άλλου ύπηρεσία ούδαμώς λαμ- 
βάνεται ύπ ’ οψιν έν τώ ύπολογισμώ τοΰ χρό
νου τής ύπηρεσίας, ήτις άπαιτεΐται πρός έκδοσιν 
διπλώματος άνευ έξετάσ ω<. Μή δέν είναι άρα 
γε γ ωστόν, δτι οί πλεϊστοι τών διευθυνόντων 
σήμερον μηχανάς, καί πολεμικών άκόμη ατμό- 
πλοίων,έκ μηχανουργείων προέρχονται τού Πει 
ραιώς καί τής Σύρου πρό πάντων; Μή τούλά 
χιστον έσημειώθη ποτέ δυστύχημα, οφείλομε 
νον είς έπαγγελματικήν άγνοιαν τών τοιούτων 
μηχανικών; ΔιατΙ λοιπόν νά θεωρήται ασήμαν
τος ή έν μηχανουργείοις ύπηρεσία;

Άπορριπτομένης δθεν τής έπί ξένων άτμο 
πλοίων καί τής έν μηχανουργείοις ύπηρεσίας τι 
όφείλουσι να πράξωσιν οί ζητοΰντες δίπλωμα; 
Έδώ πλέον είνε άμείλικτος ό νόμος. Ύποχρεοί 
τούς αποφοίτους τοϋ 'Ελληνικού σχολείου, ένί- 
οτε δέ καί τού δημοτικού, νά ύποβληθώσιν είς 
έξετάσεις τοιαύτας, είς άς ζήτημα είναι άν θα 
ήδύναντο νά εύδοκιμήσωσι καί καθηγηταί άκό
μη τών μαθηματικών. Ρίψατε έν βλέμμα είς 
τό έκτελεστικόν τοϋ νόμου Διάταγμα, τό περι- 
λαμβάνον άναλυτικώς τά έξεταστέα μαθήματα 
καί εϊπατέ μας άν μηχανικοί, γνωρίζοντες τά 
μαθήματα ταΰτα, δέν θά έπροτίμων τήν θέσιν 
τού καθηγητού τών μαθηματικών άπό τού επι
πόνου έργου,είς ό έχουσιν άποδυθή παιδιόθεν.

Δέν φαίνεται λοιπόν έντελώς αστήρικτος ή 
γνώμη τών ψεγόντων τόν νόμον, ή δέ περί του 
έναντίου βεβαίωσες τοΰ κ. Παπαμιχαλοπού- 
λου προέρχεται μόνον έκ τής άκροθιγοΰς έξετά- 
σεωςτών πραγμάτων.

’Εννοείται, δτι τάς παρατηρήσεις ταύτας 
ποιοΰμαι όχι διά ν’ άποτρέψω τούς μηχανικούς 
άπό τοΰ νά δώσωσι προσοχήν είς τήν παραίνε- 
σιν, ήν πολιτευτής έξόχως νομιμόφρων άπευ 
θύνει αύτοϊς. Ό νόμος, καθώς λέγει καί ό κ. 
Παπαμιχαλόπουλος, κεϊται ήδη καί οφείλομεν 
πάντες σεβασμόν καί συμμόρφωσιν πρός τά 
κείμενα. Δέν όφείλουσιν δμως καί οί έχοντες νά 
προτείνωσί τι ωφέλιμον ν’ άποκούπτωσι τούτο 
ζηλοιύπως. Έκ τής συναισθή'εως δέ μόνον 
τοιούτου τίνος καθήκοντος προήλθον είς τάς 
άνωτέρω”παρατηρήσεις.

X
Άς έλθωμεν ήδη είς τό έπακολουθήσαν 4ε ρί

Ό κ. Παπαμιχαλόπουλος είνε έκ τών είς 
τά δάκτυλα τής μιάς μόνον χειρός αριθμό /μέ- 
νων πολιτευτών, τών φιλοτίμως άσχολουμένων 
είς τά ναυτιλιακά ζητήματα έ'ν τε τή Βουλή 
καί έκτός αύτής. Δύο έν τούτοις άρθρα αύτοΰ, 
δημοσιευθέντα είς δύο συνεχή φύλλα τής «Ναυ- 
τκής Ελλάδος», τά ύπ’ άριθ. 17 καί 18, 
πραγματευόμενα δέ τό μέν περί μηχανικών 
ιών έμπορικών άτμοπλοιων, τό δέ περί συστά- 
σεως έμπορικής ναυτικής σχολής, πρώτην ίσως 
φοράν παρουσιάζουσι τόν κ. Παπαμιχαλόπου- 
λον άπτόμενον τόσον άκροθιγώς σπουδαιοτάτων 
τής ναυτιλίας θεμάτων. Εκπλήσσεται τις άλη- 
0 ώς έπί τούτω, καί, άναζητών τόν ύπεύθυνον 
συντάκτην τών άρθρων έκείνων, μάτην προ
σπαθεί νά πείσν) εαυτόν, ότι ούτος είνε ό κ. 
ΙΙαπαμιχαλόπουλο-, ό ύπογεγταμμένος ύπό 
ταΰτα.

Έν τώ περί μηχανικών άρθρφ αύτοΰ ό κ. 
Παπαμιχαλόπουλος, παραινών τούς "Ελληνας 
μηχανικούς νά σπεύσωσι νά έφοδιασθώσι διά 
τοΰ νομίμου διπλώματος, άτε έπικειμένης τής 
λήξεως τής προθεσμίας, πέραν τής οποίας δέν 
θέλει έπιτραπή ή ναυτολογία αύτών άνευ δι
πλώματος, ύπεραμύνεται τοΰ νόμου ΒΨΞΓ', 
χωρίς νά είσέρχηται καί είς τ»ς λεπτομέρειας 
αύτοΰ, διότι, λέγει ό νόμος κεΐΐαι ήδη καί είνε 
περιττή ή έξέτασίς του,βέβαιοι δέ, δτι τά κατά 
τοΰ νόμου καί τής ισχύος καί τής έφαρμογής 
τούτου λεγάμενα είνε εύτυχώς άστήρικτα.

Τό δτι ό νόμος κεΐται δέν νομίζω, δτι άπο- 
κλείει τήν άνατομικήν αύτοΰ έξέτασιν καί έζω 
τής Βουλής. Καθήκον έχομεν πάντες καί οί 
έντός καί οί έκτος τής Βουλής,νά συνεισφέρωμεν 
τό κατά δύναμιν είς διευκόλυνσιν τοΰ νομοθε
τικού έργου τής πολιτείας. Καί πρός έκπλή- 
ρωσιν τοιούτου καθήκοντος έπιλαμβάνομαι σή- 

, μερον τής έξετάσεως τοΰ νόμου περί μηχανι
κών τών έμπορικών άτμοπλοιων.

Εύτύχημν άληθώς θά ήτο άν τά πράγματα 
είχον ώς αίσιοδόξως βέβαιοί ό κ. ΓΙαπαμιχα- 
λόπουλος. Δυστυχώς δμως δέν έχουσιν ούτω, 
διότι ό νόμος παρουσίασεν έν τή έφαρμογή του 
άτελείας, οΐας παρουσιάζουσι συνήθως πάν
τες οί τό πρώτον έφαρμοζόμενοι εϊς τινα 
χώραν νόμοι. Τάς άτελείας ταύτας δέν έλαβε 
ύπ’ δψει του ό κ. Παπαμιχαλόπουλος, βεβαιώ- 
σας δτι τά κατά τοΰ νόμου λεγόμενα τυγχά- 
vouotv άστήρικτα.

Πράγματι δέ πώς είναι δυνατόν νά χαρακτη- 
ρισθή ώς άρτιμελής ό νόμος, δταν εις τούς μη
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εμπορικού ναυτικού σχολείου άρθρον.
Και είς τό άρθρον τοΰτο ό κ. Παπαμιχαλό- 

πουλος ήκολούθησε τήν αύτήν τακτικήν, ένφ 
δέν πρόκεί'αι περί κειμένου νόμου. Ώς έκρινε 
τόν νόμον περί μηχανικών, είς τρεις—τέσσα- 
ρας δηλονότι γραμμάς, είς ισαρίθμους γραμ- 
μάς εκφράζεται και περί τοΰ νομοσχεδίου «περί 
συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολείων, δπερ 
υποβληθεν πε’ρυσιν είς τήν Βουλήν υπό τού κ. 
υπουργού των Ναυτικών, εΐνε ήδη έψηφισμέ- 
νον εις δευτέραν άνάγνωσιν καί ούχί είς πρω- 
την, ώς έσφαλμε'νως αναγράφεται έν τώ άρ- 
θρω, θά ήτο δέ σήμερον νόμος τοΰ Κράτους, 
άν δέ παρενέπιπτον άλλαι συζητήσεις. Ή περί 
τοΰ νομοσχεδίου τούτου κρίσις του κ. Π. συνο
ψίζεται^ είς ταύτας μόνον τάς γραμρά : «Εύ
χομαι δεν καί νά μή ψηφισθή, διότι καί δι’ αύ
τοΰ ημίμετρα μόνον λαμβάνονται, προωρι- 
σμε'να είς άποτυχίαν,ιυστυχώς δέ τιθε'ντα πά
λιν τό ναυτικόν έν μοϊραο Καρός».

Σχεδόν κατά κανόνα, όντα έν χρήσει πολλή 
είς την χώραν ημών ιδία, όταν πρόκηται νά 
προτείνη τις μέτρα οίαδήποτε, άνάγκη απαραί
τητος ν’ άποκηρύξη τά πρότερον ύπό άλλων 
προταθέντα, χαρακτηρίζων αύτά τούλάχιστον 
ώς ημίμετρα. Πρός τόν κανόνα τούτοι φαίνε
ται συμμορφωθείς καί ό κ.Π. Έχων νά προ- 
τείνη ίδια μέτρα περί τής ναυτικής έκπαιδεύ- 
σεως τα όποια δεν είναι άσχημα, κατά τό 
φαινόμενον αισθάνεται αμέσως τήν ανάγκην 
να επικρινη νομοσχέδιον, τό όποιον, γενόμενον 
δεκτόν άνευ ούδεμιάς άντιρρήσεως ύπό ειδικής 
έκ Βουλευτών έπιτροπής τής έπικληθείσης ναυ
τιλιακής, ής μέλος άπετέλει καί ό ίδιος, έγέ- 
νετο άφορμη θερμών συγχαρητηρίων πρός τόν 
συντάκτην καί εισηγητήν του προσωπάρχην κ. 
I κινην απο μέρους όλοκλτρου τής έπιτροπής 
και τοΰ όποιου τέλος την ταχίστην ύποβολήν 
καί έπιψήφισιν έπεζήτησε πρώτος ό κ. Π.

Τί τάχα έμεσολάβησενέκτοτε,ώστε τό πρό ενός 
έτους πρακτικώτατον καί ώφελιμώτατον νομο
σχέδιον νά κρίνηται σήμερον ώς ημίμετρα μό
νον περιλαμβάνον, νά συνιστάται δέ ή κατα
ψήφισες αύτοΰ, καθό προωρισμένου ασφαλώς 
είς αποτυχίαν ; Εγώ δεν είδα νά μεσολαβήσ-ρ 
τίποτε, ούτε, ως πιστεύω, zoct^o χ,. II. άοου 
δέν τό λέγει.

Ουδενος αρα αίτιου μεσολαβήσαντος, δυνα- 
μένου νά καταστήσκ) τά περυσινά μέτρα έφε- 
τεινά ημίμετρα, ή ιδέα τής συστάσεως ναυτικού 
σχολείου έμποροπλοιάρχων παρά τώ έν Πόρω 
Κεντρικφ Προγυμναστηρίφ, καί ούχί έν ΙΙει- 
ραιεί, εξακολουθεί νά ή επιτυχής, διότι έκεΐ 
ύπάρχουσιν οί διαθέσιμοι πρός διδασκαλίαν τών 
ναυτικών μαθημάτων αξιωματικοί, διότι έκεΐ 

μαθητεύουσι κατά νόμον οί τών ετησίων άπο- 
γραφών στρατεύσιμοι τοΰ κατά θάλασσαν στρα- 
τοΰ, οι άποτελέσαντες τόν πυρήνα τών μαθη
τών τοΰ ναυτικού σχολείου, καί τό σπουδαιοτε- 
ρον,διότι ή δαπάνη, είς ήν θέλει ύποβληθή τό 
Κράτος θά συνίσταται μόνον είς τά επιμίσθια 
τών άξιωματικών καθηγητών, άποφευγομένης 
ούτω τής ύπερόγκου δαπάνης, ήν ήθελεν άπαι- 
τήσει η συστασις ναυτικοΰ σχολείου άλλαχοϋ 
της Ελλάδος. Διά τοΰ νομοσχεδίου άλλως τε 
δεν αποκλείεται η ίδρυσες ναυτικών σχολείων 
καί αλλαχού τού Κράτους, τούναντίον μάλι 
στα και περί τουτου λαμβάνεται πρόνοια. 
Αλλα την πραγμάτωσιν τού τοιούτου ονείρου 

είς το προσεχές μέλλον δέον ν’ άναμείνωμεν, 
οτε τά οικονομικά^τοΰ Κράτους, βελτιούμενα, 
θέλουσιν επιτρέψει τοΰτο.

Δέν είναι λοιπόν ήμίμετρον ή ίδρυσες ναυ
τικού σχολείου έν ΙΙόρω έ'νθα άσφαλώς θά εύ- 
ρεθώσι μαθηταί, έκ τών στρατευσίμων τούλά
χιστον. Ήμίμετρον θά ήτο άν τό σχολείον 
ίδρύετο έν ΓΙειραιεί, ώς προτείνει ό κ. II., ένθα 
δέν είναι ασφαλής ή λειτουργία τού σχολείου 
ελλείψει μαθητών. Τούτο διδάσκει ή πείρα, 
τούτο διδάσκει ό νόμος ΑΛΘ' τού μακαρίτου 
Κανελλοποόλου, ό παραμείνας ανεφάρμοστος 
διά τήν μή προσέλευσιν ούδενός μαθητού. Είναι 
άρά γε άνάγκη νά έπαναληφθή πείραμα τόσον 
πανηγυρικώς άλλοτε άποτυχόν ; Έν άλλοις 
λόγοις τό παν έπί τού προκειμένου είναι νά κα- 
τορθώσωμεν νά τροφοδοτήσωμεν τόν λέβητα 
όπως έπιτύχωμεν τήν κίνησιν τής μηχανής, 
Οταν δ επιτύχωμεν τήν κίνησιν τής μηχανής 

αϋτη θα φθάση καί μέχρι Πειραιώς καί μέχρι 
—ύρου και μέχρι I αλαξειδίου καί μέχρι παντός 
άλλου ναυτικού κέντρου της Ελλάδος. Καί τότε 
ή εύχη τού κ. Π. έκπληρωθήσεται έν εύρυτέρ^ 
κλίμακι.

Ώς ήμίμετρον άφεύκτως θά θεωρή ό κ. Π. 
και την θεσπιζομένην ελευθερίαν τών σπουδών 
τήν μηυποχρεωτικήν δηλονότι φοίτησιν έν δημο- 
σίοις ή ίδιωτικοϊς ναυτικοϊς σχολείοις. Έκ πρώτης 
όψεως δέν φαίνεται παράλογος ό χαρακτηρισμός 
ώς ήμίμετρον τής παρεχομένης τοιαύτης έλευ- 
θερίας είς τούς ήμετέρους ναυτικούς. Οί γνωρί
ζοντες όμως τάς έξεις καί τόν χαρακτήρα τών 
ημε'έρων ναυτικών, οί γνωρίζοντες, ότι οί ’Ι
ταλοί, κατ εικόνα καί ομοίωσιν τών όποιων 
εϊμεθα πλασμένοι, άπέφυγον έπιμελώς έν τή 
έξόχω αύτών ναυτιλιακή νομοθεσία: πάντα όρον 
καθιερούντα τήν αποκλειστικότητα τών σπου
δών, μόνον οί ταΰτα γνωρίζοντες δέν θά όνομά- 
σωσι ήιιίμετρον την παρεχομένην έλευθερίαν 
τών σπουδών, άλλά μέτρον τέλειον, λογικώτα- 
τον και δικαιότατου, άποκροΰον πάντα φόβον 

αναστολής τών εργασιών τού διά θαλάσσης έμ- I 
πορίου, ήτις θά ήτο τό άναπόφευκτον άποτέ- 
λεσμα τής ύποχρεωτικής ένιαυσίου φοιτήσεως I 
έν τοϊς ναυτικόΐς σχολείοις.

Τελευταία αξιοσημείωτος διάταξις τοΰ έπικρι- 
νομένου νομοσχεδίου είναι ή μή ύποχρεούσα όπως I 
έξετασθώσιν είς τά έν τώ ναυτικώ σχολείω διδα- 
χθησόμενα μαθήματα οί ναυτικοί εκείνοι, οίτι» 
νες, άποβλέποντες είς τό δίπλωμα πλοιαρχίας, 
έχουσιν ήδη συμπεπληρωμενην διετή ναυτικήν 
ύπηρεσίαν καί ύπερέβησαν την στρατεύσιμον 
ηλικίαν. Είναι καί τοΰτο ήμίμετρον, ή μέτρον 
ύπό τοΰ δικαίου ύπαγορευόμενον, χάριν εκείνων 
ύπέρ ών ή Πολιτεία δέν έφρόντισε να παράσχη 
εν τώ παρελθόντι τά μέσα αρτιωτέρας μορφώ 
σεως ;

Τοιουτον είναι εν τη κεντρική αυτου ίδεα και 
ταϊς κυριωτέραίς αύτοΰ διατάξεσι τό νόμοσχέ- 
διον, ου τήν έπιψήφισιν άπεύχεται νύν ό κ. ΓΙ. 
ώς άσφαλώς προωρισμένου ν’ άποτύχτ,. Ιοιοΰ- 
το είναι τό νομοσχέδιον, τό όποιον, καθιστα- 
μενον νόμος τοΰ Κράτους, προώοισται ν ανα· 
τρέψή καθεστώς εξήκοντα καί πλέον ετών, άνευ 
μέτρων βίαιων, άνευ βίαιου κλονισμού τοΰ εμ
πορικού ημών ναυτικοΰ, άλλά διά μέσων ή
πιων, διά μέσων έγγυωμένων ν’ άνυψώσωσιν 
ανεπαισθήτως αύτό είς τήν έμπρέπουσαν θέσιν, 
άνταξίως πρός τάς παραδόσεις αύτοΰ τάς ευ
κλεείς καί πρός τάς τάσεις αύτού τάς προοδευ- 
τικάς.

Σπγριδον Γοργορινης 
’Αξιωματικός τοϋ Β. ναυτικοΰ

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΒΙΕΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Ό έν “Ανδρω γνωστός έφοπλιστής 
Δ. Μωραίτης μεταβάς είς Αγγλίαν έπα- 
νήλθε τελευταίως εις “Ανδρον. Εν Αγγλία 
ό κ. Μωραίτης παρήγγειλε καί πέμπτου 
ατμόπλοιου, τδ μεγαλείτερον ίσως όλων τών 
Ελληνικών ή τούλάχιστον δμοιον πρδς τήν | 
»“Ηπειρον» τού κ. Τοπάλη.

Τδ άτμόπλοιον τούτο κατασκευάζεται 
έν τοϊς ναυπηγείοις τού Midqlesbrough και 
έν τώ έργοστασίω Craggs et Son. Η χω
ρητικότης του θά είναι 5400 τόννων, τδ 
δέ βύθισμά του 20 lj2 πόδας.

Μήκος θά έχη 331 πόδας, πλάτος 46.6 
καί ύψος— Moula 24 4·

Ή άξια τοΟ άτμοπλοίου τούτου ώρίσθη 
είς 38,400 Άγγλικάς λίρας, ή δέ παράδο- 
σίς τουγενήσεται τδνΦεβρουάριοντοΰ 1902.

κ.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Εϊχομεν γράύη είς προηγούμενου δελ
τίου οτι ή δαπάνη πρός -ναυπήγησιν νέων 
άτμοπλοίων θά αύξηση.

Ό ύύωμός πράγματι έγένετο, παρακο- 
λουθών τήν ύύωσιν έν τη τιμή τών χα
λύβδινων πλακών.

Πρό ενός μηνός ναυπηγός προσηνέχθη 
νά ναυπηγήοη πρώτιστης τάξεως φορτη- 
γόν άτμόπλοιον 8,000 τόννων χωρητικότη
τος διά λίρ. 70,000.Τήν παρελθοϋσαν έβδο- 
ιιάδα ηυξησε τήν τιμήν του κατά 2 r/0 
άρνηθείς νά δεχθη τήν διαταγήν είς τήν 
παλαιάν τιμήν.

Δι’ έν μικρόν άτμόπλοιον έζητήθησαν 
λίρ. 500 περισσότερον τής τιμής,ήν πρό 4 
ήμερων είχε δώση ό ναυπηγός.

"Ετερον γωστόν κατάστημα 'Αγγλων 
ιδιοκτητών είχε πρό τίνος· καιροΰ^λάβη 
προσφοράν πρός ναυπήγησιν 3 άτμο
πλοίων, ή δέ παραδοχή τών τιμών ω- 
φειλε νά κοινοποιηθή είς τους ναυπηγούς 
μέχρι τοϋ Σαββάτου 14/27 Ιουλίου. Η 

I παραδοχή δμως τών ιδιοκτητών εκοινο- 
I ποιήθη μόνον τήν δευτέραν, ήτοι μετά 2 

ήμέρας/οπότε οί ναυπηγοί ήρνήθησαν vet 
I παραδεχθώσι τήν διαταγήν ζητήσαντες 
I ΰψηλοτέραν τιμήν καί μακροτέραν παρα- 
I δοσιν.

Σήμερον είναι λίαν ούσκολον, άν ουχί 
I καί άπολύτως αδύνατον νά παραγγειλη τις 
I νέον άτμόπλοιον διά παράδοσιν πρό τοϋ 
I τέλους τοϋ 1902. καθόσον δλοι ή σχεδόν 

δλοι οΐ ναυπηγοί φορτηγών άτμοπλοίων εί
ναι πλήρεις εργασίας. Λέγεται δε ότι κασι 
τους τελευταίους δυο μήνας εοόθησαν 
παραγγελίαι νέων άτμοπλοίων άντιπροσω- 
πευόντων χωρητικότητα ήμίσεως εκατομ
μυρίου τόννων βάρους. Φρονεί ται δθεν δτι 
αί τιμαί πρός ναυπήγησιν νέων άτμο
πλοίων δέν θά έκτέσωην έπί τούλάχιστον 
εν έτος άκόμη, καθόσον τά ήμερομίσθια, 

ι ατινα άπορροφώσι τό μέγιστον μέρος τής 
τιαής νέου φορτηγού άτμοπλοίου, δέν θά 
έκπέσωσιν ένεκα τής πολλής άνά χεϊρας 
εργασίας.

(Έκ τοϋ γραφιίου ’Αγέλαστου Σφιτσου και Σία)

r
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ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΣΚΥΛ1ΤΣΗΣ

ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΑΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Τό άτμόπλοιον «Μαρία» τής έταιρϊας Δ. Γ. Μοραιτου έν “Α/δρω. Είναι τόννων χωρητικότητος 4400 κα1 
έχει βύθισμα 1 9 πόδας. Κατεσκευάσθη τώ 4898 και ήγοράσθη αντί 34,125 λιρών στερλινών. Ή εΐκών μας 
τό παριστά κατά τήν εκφόρτωσιν γαιανθράκων έν τώ λιμένι τής Σαβόνας.

Η ΑΤΜΗΡΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

’Επειδή ή συνάδελφος «Σφαίρα» ηλεγξε τήν ακρί
βειαν τών άριθμ.ών, τούς όποιους έδημοσίευσεν ό διευ
θυντής τοϋ Στατιστικού τιμήματος έν τώ 'Υπουογείω 
τών Οικονομικών έν τή περί τής Ελληνικής άτμή- 
ρους ναυτιλίας έκθέσει του, τή δημοσιευθείση έν τή 
«Ναυτική Έλλάδι», τό στατιστικόν γραφείον τοΰ 
'Υπουργείου πρ έβη εις έκτενή άπάντησιν έξ ής άπο- 
σπώμεν τά εξής:

«Πριν ή έπιχειρήση ή ύπηρεσία τοϋ ύπουργείου 
τόν καταρτισμόν τής έν λόγω Στατιστικής, ό κ. II. 
Καλλιγατ, άνήρ άρμοδιώτατος εις τά τής έμπορικής 
ήμών ναυτιλίας, είχε δημοσιεύσει είς τό φυλλάδιον 
τής 27 ης Μαίου ε. ε, τής «Ναυτικής 'Ελλάδος» 
άρθρον περί τών φορτηγών έλληνικών άτμοπλοίιον, έν 
τώ όποίω, έξ ιδίων πληροφοροριών, άνεβίβαζε τόν 
αριθμόν των εις 110, δηλαδή κατά έν μόνον όλιγώ- 
τερον τής επισήμου Στατιστικής τοΰ 'Υπουργείου. 
’Επίσης δέ, μεγάλοι έφοπλισται τής "Άνδρου, τοΰ 
Πειραιώς και τής Σύρου, οΐτινες κρατοΰσι τακτικό
τατα σημείωσιν παντός άτμοπλοίου έλληνικοΰ άγορα- 
ζομένου ή πωλουμένου παρ’ οίωνδήποτε έφοπλιστών 
'Ελλήνων, συνεφώνουν ώς πρός τόν όλικόν αριθμόν 
τών φορτηγών μας ατμόπλοιων, αναβιβάζοντες τοΰτον 
εις 110—111 κατά τόν παρελθόντα Μάϊον. Ή στα

τιστική λοιπόν ύπηρεσία δέν προέβη εις τήν δημο* 
σίευσιν τών πορισμάτων τών έκθέσεων τών λιμεναρ
χείων πριν ή έξακριβώση, δτι ύπό έ π ο ψ ι ν α
ριθμού, άτμοπλοίων φορτηγών καθα
ρές χωρητικότητος αύτών, αί έν αύταίς 
πληροφορίαι ήσαν όσον οίον τε ακριβείς....

Δεύτερον δέ, δσον άφορα εις τήν ολικήν αξίαν των, 
παρετηρήσαμεν άντίφασίν τινα είς τάς έν τώ ύμετέρω 
άρθρω αντιρρήσεις, ας διατυποΰτε, ώς πρός τήν ακρί
βειαν τοΰ έν τή στατιστική τοΰ ύπουργείου άρεθμοΰ 
τών 50,000,000 φρ. χρ. Διότι, ένώ άφ’ ένός παρα- 
δέχεσθε, δτι ή τρέ/ουσα μέση αξία τών φορτηγών 
άτμοπλοίων είνε 7 λίραι άγγλικαί έφ’ έκάστου τόν- 
νου ακαθαρίστου χωρητικότητος, ψέγε
τε αφ’ έτέρου τήν στατιστικήν ύπηρεσίαν έπί τώ δτι 
τό ποσόν τών 50,000,000 φρ. δπερ αΰτη ώς εΐρηται 
σημειοί ώς ολικήν άξίαν τών 111 φορτηγών άτμο
πλοίων, δέν προκύπτει έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών 
7 τούτων λιρών έπί τών 129,062 τόννων τής κ α- 
θαράς αύτών χωρητι κότητος. Παραβλέ
πετε δηλαδή τό γεγονός, δτι οί 129,062 τόννοι πα- 
ριστώσι μόνον τήν καθαράν χωρητι κότη- 
τ α τών είρημένων άτμοπλοίων, ένώ ή μέση τιμή τών 
7 λιρών είνε κατά τόννον ακαθαρίστου 
χωρητικότητος, τουτέστι τής πραγματικής 
περιεκότητος τών σκαφών είς φορτίον. Είς δέ τόννος 
φορτίου,ώς δέν αγνοείτε αναλογεί πρός ένα τόννον κα

ί θαοας χωρητικότητος ώς 1 πρός 2 1)2 έως 3. Δήλα-

τήν «««λθοΰν,ν έβΒνμάδο «πέβ,ν,ν έ. Κωνβταντίν,ψώλ,ι 6 °

ώς έπληροφορήθη τόν θάνατόν του τφ άπένειμε τόν Μεγαλόσταυρον.

Ή πλωτή δεξαμενή έντώ δρμωτοΰ Φαλήρου.Ή δεξαμενή αΰτηκατεσκευάσθη ένΚιέλφ τής Γερμανίας καί μετε- 
φέρθη σιδηροδρομικώς είς· Φιούμην, άφ’ όπου συναρμολογηθείσα ρυμουλκείται εις Οοησσον. νηκει εις 
τήν Ρωσσικήν Κυβέρνησιν
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δή, σκάφος τοϋ όποιου ή καθαρά χωρητικότης είναι 
100 τόννων, έχει ακαθάριστον χωρητικότητα 250— 
300 τόννων. Έαν εϊχετε ύπ’ οψει σας τό εκδοθέν τεύ
χος καί τούς έν αύτω πίνακας, θά έβλέπατε, ότι ή 
Στατιστική ύπηρεσία, έκτός τής καθαρας χωρητικό- 
τητος τών άτμοπλοίων, παρέθεσεν έν τοϊς πίναςι καϊ 
ιδίαν στήλην ακαθαρίστου, είτε πραγματικής εις φορ
τίον χωρητικότητος (Pori en lourd), καί ότι έν τή 
στήλη ταύτη αναγράφεται ώς ολική ακαθάρι
στος χωοητικότης τών 111 φορτηγών άτμοπλοίων 
ό αριθμός τών 361, 444 τόννων, και ότι τοϋ ποσοϋ 
τών πεντήκοντα εκατομμυρίων φράγκων χρυσών πα- 
ριστώντος τήν ολικήν αξίαν τών άτμοπλοίων διαιοου · 
μένου διά τών 361,444 τόννων, ή μέση κα
τά τόννον αξία φαίνεται αναλογούσα ούχί πρός 15 
1)2 λίρας, ούτε πρός 7, αλλά πρός 5 1)2 λίρας, μό
νον. Ή ολική άρα αξία τών φορτηγών άτμοπλοίων 
δέν ύπελογίσθη ϋπερβολικώς είς 50,000,000 φράγκων 
χρυσών. Τουναντίον μάλιστα τό ποσόν τοΰτο εΐνε ίσως 
κάτω τής αλήθειας. 'Όσον δ’ άφορα είς τό ποσόν τών 
41,000,000 φρ. χρ-, όπερ υμείς ύποστηρίζετε ώς ο
λικήν αξίαν τών εμπορικών άτμοπλοίων, νομίζομεν, 
ότι ύποπίπτετε είς λάθος. Διότι εύρίσκετε τό ποσόν 
τοΰτο πολλαπλασιάζοντες τήν κατά τόννον ακαθα
ρίστου χωρητικότητος μέσην τιμήν τών 7 λιρών 
έπί τούς 231,541 μικτούς τόννους τής στατιστι
κής τοΰ Λ ό ϋ δ, είς τόν αριθμόν δέ τούτον περιλαμ
βάνονται τόννοι καθαροί καί τόννοι ακαθάριστοι ά- 
ναμίξ.

Διά νά μή ύποτεθή, δέ, ότι ό αριθμός τών 361,444 
τόννων ακαθαρίστου χωρητικότητος, ό εν τή στατι
στική τοΰ υπουργείου περιλαμβανόμενος,τυγχάνει έξογ- 
κωμένος, άναφερόμεθα πάλιν είς τό άνωθι μνημο- 
νευθέν άρθρον τοΰ κ. II. Καλλιγα, έν τώ όποίω ή α
καθάριστος χωρητικότης τών φορτηγών άτμοπλοίων 
είς 344,756 τόννους βάρους, ήτοι δέν διαφέρει τών 
πορισμάτων τής Στατιστικής τοΰ υπουργείου ή κατά 
16,000 τόννους, ή δέ άξια τών 110 φορτηγών ατμό
πλοιων έκτιμάται είς 47,000,000 φρ. χρ. ήτοι μόλις 
περί τά 3,000,000 όλιγώτερον τών ύπολογισμών τής 
ύπηρεσίας, οΐτινες δμως είσίν ακριβέστεροι, καθ' όσον 
αυτή διά τά πλεΐστα τών άτμοπλοίων είχεν αύθεντι- 
κώς πληροφορηθή αυτήν τήν πραγματικήν τιμήν τής 
άγορας των, St’ όλιγώτερον δέ, σχετικώς, αριθμόν 
σκαφών ήναγκάσθη νά καταφυγή είς ύπολογισμούς 
κατά προσέγγισιν, τότε δέ πάλιν ελαβεν ώς μέσην 
αξίαν αύτών κατά τόννον φορτίου τό ποσόν έξ λιρών 
αγγλικών καί ούχί έπτά.

(Έκ τοΰ Γραφείου
τής Στατιστικής τοΰ 'Υπουργείου 

τών Οικονομικών).

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΗΕΔΡΙΟΝ
ΘΕΜΑΤΑ TINA ΣϊΖΊΤΗΤΕΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου)

Κατά τόν ’Ολλανδικόν εμπορικόν Κώδικα 
τής 23 Μαίου 1826 άρθρον 460 καί 461 ή 
πρός τούς παρέχοντας βοήθειαν είς πλοϊον ή 
έμπορεύματα αμοιβή, εΐνε δύο ειδών, πρώτον 
αμοιβή διά τήν βοήθειαν, και δεύτερον, αμοιβή 
διά τήν διάσωσιν. Ή αμοιβή διά τήν βοήθειαν 
οφείλεται, έαν τό πλοΐον καί τό φορτίον ήνω- 
με'νως μετά τήν εκφόρτωσα καί τήν άνακού- 
□εσιν οδηγούνται είς άνοικτήν θάλασσαν, ή 
ασφαλή λιμένα.

Πρός κανονισμόν δέ καί υπολογισμόν τής 
άυ,οιβής ταύτης, λαμβάνεται ύπ’όψιν ή προθυ
μία μεθ’ ής προσεφέρθη ή βοήθεια, άφ’ δτου ά- 
νεφάνη ό κίνδυνος, ό άπολεσθείς πρός βοήθειαν 
χρόνοι, ό αριθμός τών προσώπων, άτινα έδε'η- 
σεν άπαραιτήτως νά συντελέσωσιν είς τήν βοή
θειαν, ή φύσις τής εργασίας, καί τελευταϊον ή 
έκτασιςκαί τό μέγεθος τοΰ κινδύνου, είς όν έξε- 
τέθη τό βοηθήσαν πλοϊον.

Κατά δέ τό άρθρον 562 διάσωσις ύπάρχει, 
δταν τό πλοϊον ή τά έμπορεύματα εύρέθ',σαν 
άδέσποτα καί άνευ διοικήσεως εν ανοικτή θα - 
λάσσηή έπί τής ακτής, καί έσώθησαν καί έξή- 
χθησαν του ύδατος-

Έάν τά έμπορεύματα έσώθησαν έκ τοϋ 
πλοίου έξοκείλαντος έπί τής ακτής ή έπί τών 
βράχων, διατελουντος δέ, έν τοιούιφ κινδύνφ, 
ώστε δέν δύναται νά θεωρηθή ώς τόπος παρέ- 
χων άσφάλειαν διά τά έμπορεύματα, ή ώς ά 
συλον διά πλήρωμα.

Έάν έξεφορτώθησαν άπό τοΰ πλοίου έμπο 
ρεύματα, τελείως συντριβέντο .

Τελευταίως έάν πλοϊον ευρισκόμενόν έν έπι- 
κειμένφ κινδύνφ.μή παρέχον δέ ούδεμίαν άσφά 
λεαν. καί έγκαταλελειμμένον ύπό τοΰ πληρώ
ματος, κατελήφθη παρ ’ εκείνων, οΐτινες ήβουλή- 
θησαν νά τό σώσωσιν, καί ώδηγήθη είτα είς λι
μένα. μεθ’ ολοκλήρου ή μέρους του φορτίου.

Κατά τόν ’Ιταλικόν Κώδικα τής 24 8βρίου 
1877, έξυπακούεται ή διάκρισις μεταξύ διασώ- 
σεως καί βοήθειας έν άρθροις 121 α . καί 131. 
Κατά τάς διατάζεις τούτων ό πλοίαρχος, δστις 
έχορήγησε βοήθειαν είς έτερον πλοϊον έχει δι
καίωμα άποζημιώσεως, διά τάς έκ τής βοήθει
ας ταύτης προκυψάσας ζημίας.

Όστις ευρίσκει έν ανοικτή θαλάσση πλοϊον 
έγκαταλελειμμένον, κατοοθοί δέ νά όδηγήσιρ 
τοΰτο άσφαλώς εϊς τινα λιμένα του Κράτους, 
ύποχρεοΰται νά δηλώση τό γεγονός είς την λι
μενικήν άρχήν, έντός 24 ώρών άπό τής είς τόν 
λιμένα προσορμίσεως.

Έάν ή διάσωσις έλαβε χώραν μακράν τής 
ξηράς, καί είς άπόστασιν διαφεύγουσαν τήν δ- 
ρασιν, οΐ εύρόντες τό πλοϊον καί διασώσαντες 
αύτό, δικαιούνται πρός άποζημίωσιν τών δαπα
νών των, είς τό όγδοον τής άζίας τών διασω- 
θέντων πλοίου τε καί φορτίου.

Κατά τόν Ιίορτογαλλικόν Κώδικα άρθρ. 168 
καί 682 του 1888 οφείλεται αμοιβή διά τήν 
5ιά<ίίιΐείιν, όταν τό πλοϊον ή τά έμπορεύμα
τα συναντηθέντα άνευ διοικήσεως έν άνοικτή 
θαλάσση ή έν ταϊς άκταϊς, διεσώθησαν. “)Οταν 
διασώζονται έμπορεύματα πλοίου ριφθέντος είς 
τήν ακτήν, ή καθίσαντος, είς τρόπον ώστε δέν 
ιίνε δυνατή ή χορήγησις ούτε βοήθειας διά τό 
φορτίον, ούτε ασύλου διά τό πλήρωμα, Όταν 
σώζονται έμπορεύματα έκ τίνος πλοίου συντρι- 
βέντος, δταν τοΰ πλοίου διατελουντος έν έπικει- 
μένφ κινδύνφ άνευ ούδεμιάς έλπίδος σωτηρίας, 
καί τοΰ πληρώματος έγκαταλιπόντος αύτό, κα
τελήφθη τοΰτο παρά τρίτων βουλομένων τήν 
διάσωσιν καί ώδηγήθη είς άσφαλή λιμένα.

Διά δέ τήν βοήθειαν. 'Όταν τό καθϊσαν, 
ή έκ τής έξαγωγής τών ύδάτων άνακουφισθέν 
πλοϊον, έτανέπλευσε μετά ή άνευ τοΰ φορτίου 
τή βοήθεια τρίτου. “Οταν τό πλοϊον εύρεθέν έν 
τή θαλάσση βεβλαμμένον, (avarie) ώδηγήθη 
είς άσφαλή λιμένα, τή βοηθείρι τρίτων.

Κατά τόν Εμπορικόν Κώδικα τής ’Αργεν
τινής δημοκρατίας, δημοσιευθε'ντα τήν 2 ^βρί 
1859 καί τιθέντα έν ισχύει τήν 1 Μαίου 1890 
άρθρου 1303, ή όφειλομένη αμοιβή διά τήν I 
παρασχεθεϊσαν βοήθειαν, είς πλοία ή εμπορεύ
ματα διατελοΰντα έν κινδύνφ ή νεναυαγηκότα 
εΐνε διττή, ώί άμοιβή Βοηθείας, καί ώς α
μοιβή Γ>ιαώώ<ίεως

Κατά τόν Ρωσσικόν Κώδικα γίνεται διάκρι
σής έπίσης μεταξύ σωτηρίας καί βοήθειας έν τί- 
τλφ V τοϋ βιβλ. II έπιγραφομένφ οΰτω «περί 
βοήθειας και διασώσεως έν περιπτώσει ναυαγί
ου, καί τής ιδιοκτησίας τών ναυαγίων.»

Τό κείμενον, εΐνε διηρημένον είς δύο κεφά
λαια,τών όποιων τό πρώτον περιέχει δύο τμή
ματα. Τό πρώτον τών τμημάτων τούτων περι
λαμβάνει γενικάς διατάξεις, και τό δεύτερον 
τούς κανόνας, ούς δέον ν’ άκολουθήσωμεν κατά 
τήν διάσωσιν καί βοήθειαν, καί τήν διατήρησιν 
τών ναυαγίων

’Αλλά καί έξ ετέρων διατάξεων τοΰ Ρωσ- 
σικοΰ Κώδικος, προκύπτει ή διάκρισις αΰτη. 
Κατά τό άρθρον 479, παν δτι διασώζεται έκ 
τοΰ ναυαγίου, έν τοϊς όρίοις τοΰ Ρωσσικοΰ Κρά
τους, οιον, άνθρωποι, κτήνη, πτηνά, ζώα, τό 
εμπόρευμα, τό φορτίον, τά άρμενα καί τό σκά
φος διατελοΰσιν ύπό τήν άμεσον προστασίαν 
τής Αύτοΰ Αύτοκρατρρικής Μεγαλειότητος καί

ώς τοιοΰτον θεωρείται απαραβίασταν Κατά δέ 
τό άρθρον 480 πας ύπήκοος Ρώσσος, πρόπάν- 
τός έκεϊνος, δστις εύρίσκεται είς ύπηρεσίαν τοΰ 
κράτους, στρατιωτικήν ή πολιτικήν, είναι ύπό 
χρεως νά παρ χη βοήθειαν είς τούς άπειλουμέ- 
νους έκ ναυαγίου καί προσπαθή κατά τό έφικτόν 
αύτφ, νά διασώζη παν τό δυνάμενον νά διασω- 
θήι

Κατά δέ τόν Κώδικα τής Ούραγουάης τού 
έτους 1886, άρθρ 1472 ορίζονται δύο ειδών 
άμοιβαί, ή τής βοήθειας, καί ή τής διασώσεως. 
*Η τής βοήθειας οφείλεται δταν τό πλοϊον ή 
τό φορτίον, ήνωμένως ή κεχωρισμένως, κατέ
στη ικανόν νά έξακολουθήση τόν πλοΰν ή ό.δη- 
γήθη είς λιμένα, κατά δέ ιό επόμενον άρθρον 
1473, ύπά-χεε διάσωσις, έάν ό σωτήρ έπανα- 
φε’ρη τό πλοϊον ή τά συναντηθέντπ ναυάγια ά
νευ διοικήσεως, είς άνοικτήν θάλασσαν ή έπί τής 
παραλίας καί τών άκτών, ή περισυλλέγη τά 
ναυάγια πλοίου, έστερημένου τών ιστών αυτού 
ή έγκαταλελειμμένου.

(άκολουθεϊ) 
Σύρος.

Εμμ. Σ. Μακρτγταννης
(δικηγόρος)

0 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Λρεχάνον (Κορινθ. κόλπου)
Τριακόσια έξήκοντα πέντε μέτρα Ν. Α. τοΰ 

ακρωτηρίου Δρεπάνου ύπάρχει φάρος δ' τά- 
ξεως μέ φώς λευκόν σταθερόν μέ ταχείας άνα- 
λαμπάς λεύκάς καί πρασίνους άνά 5" έκάστην 
φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν 11 μι
λιών. Εύρίσκεται έπί πύργου λιθόκτιστου κει
μένου έπί κατοικίας καί τό ύψος τής εστίας 
τοΰ φωτός ε’ίνε άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης μ· 10.20, άπό δέ τήν βάσιν τοϋ 
πύργου 9,10 μ·

Γεωγρ. θέσις : Β. ΙΙλ. 38ο, 20 , 03 και 
Μ. Άν. 21ο, 5Γ, 05".

Μόφνον
Έπί τοΰ ομωνύμου ακρωτηρίου ύπάρχει φα

νός λιμένος μέ φώς έρυθρόν σταθερόν φωτίζων 
έν αίθριος νυκτί είς άπόστασιν 6 μιλιών. Εύ - 
ρίσκεται έπί κίονος σιδηρού έπί βάσεως καί οι
κίας λιθόκτιστου καί τό ύψος τής εστίας τού 
οωτός εΐνε άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θα
λάσσης 14,00 μ., άπό δέ τήν βάσιν τού κτι
ρίου 10,00.

Γεωγρ. θέσις : Β. Πλ. 38ο, 22’, 30” κα;1 
Μήπ. ’Αν. 21ο, 53’, 00”.
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Αίγιου
Έπί τοΰ άκρου τού μώλου τού λιμένας Αί 

γιου ύπάρχει φανός μέ φώς έρυθρόν σταθερόν 
φωτίζων έν αιθρίας νυκτί είς άποστασιν 5 μι
λιών. Εύρίσκεται είς στήλην σιδηράν έπί σιδη
ράς κλεισιάδος καί τό ύψος τής έστίας τού φω- 
νός είνε άπό μέν την έπιφάνειαν τις θαλάσσης 
8,30 μ., άπό δέ τήν βάσιν τής στήλης 6,00 μ,

Γεωγρ. θέσις : Β Πλ. 38ο, 15’, 06” καί 
Μήκ Άν. 22ο, 05', 3/'.

ψαρομΰεας·
Έπί τοΰ ομωνύμου ακρωτηρίου ύπάρχει 

φάρος γ'. τάξεως μέ φώς λευκόν μετ’ έκλάμ 
ψεων άνά 30 ”-— 0” φωτίζων είς απόσταζιν 
21 μιλιών. Εύρίσκεται έπί πύργου στρογγύλου 
λιθόκτιστου μετά κατοικίας καί τό ύψος τής 
έστίας τού φωτός είνε άπό μέν τήν έπιφάνειαν 
τής θαλάσσης 64,80 μ., άπό δέ τήν βάσιν 
τοΰ κτιρίου 9,30.

Γεωγρ. θέσις : Β. Πλ. 38ο, 19', 00” καί 
Μ. Άν. 22ο. 1 Γ, IS”.

Π α ρ α τ ή ρ. Διάρκεια αναλαμπών 10”, 
φωτιζουενη γωνία 277ο άπό Μ - 30ο - Α έως 
153ο—Δ.

Κ. Κ. Λ..

ΤΤΠΟΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
(Φορτωτικά! τοΰ 1880 Μεσογείου, Μαύρης 

θαλάάΟηςκαί Βαλτικής)

ΦΟΡΤΙΟΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
Έφορτώθη έν καλή τάξει καί καταστάσε·. 

ύπό.....................    ·· . .............. .. ·· ··
έντός καί έπί τοϋ αρμοδίου άτμοπλοίου ονόμζτι 

............ ύπό σημαίαν.........................καί 
διοικούμενον ύπό τοΰ πλοιάρχου.........................
διά τό παρόν ταξείδιον, έλλιμενισμε’νον νϋν έν 
.......................καί διευθυνόμενον είς.....................  
ελεύθερον νά προσέγγιση είς έν η περισσοτέρους 
λιμένας κατά τόν πλοϋν του πρός άνθράκευσιν 
η άλλους αναγκαίους σκοπούς νά πλεύση. άνευ 
πρφρέων νά ρυμούλκηση καί συνδράμη πλοία 
έν κινδύνφ καί νά λοξοδρομήση χάριν σωτη
ρίας ψυχών............................ ■ .........................

καί νά έκφορτωθώσι έν όμοιο: καλή τάζει καί 
καταστάσει είς τόν προλεχθέντα λιμένα τής 
......................... .............. είς............................ · · · 
ή εις αυτούς, ή τούς έντολοδόχους του αυτός 
ή εκείνοι πληρόνοντες τόν ναύλον καί ύπερη- 
μερίας, έάν ύπάρχωσι τοιαΰται διά τά ώς άνω 
εμπορεύματα καί δλαι αί άλλαι συμφωνίαι καί 
ϊξαιρέσεις τοϋ Ναυλοσυμφωνητικοϋ γενομένου

. . . συμπεριλαμβάνονται έν ■έν · · · · 
ταΰθα.

1. Τό έργον τοϋ θεού. αί κκταστροφαί, 
οί κίνδυνοι καί τά δυστυχήματα τής θαλάσ
σης, ή άλλα δυστυχήματα οίασδήποτε φύσεως 
καί είδους τοιούτου. Πΰρ έξ οίασδήποτε αίτιας 
έπί τής ξηράς ή έν τφ ΰ'ατι. Ναυταπάτη τοΰ 
πλοιάρχου ή τοϋ πληρώματος, έχθροί πειραταΐ 
καί κλέπται, συλλήψεις ή παρακωλύσεις ήγε 
μόνων, κυβερνητών και άνδρών τοϋ λαοϋ, έκ- 
ρήξεις διαρρήξεις ατμολεβήτων, θραύσεις τού 
άξονος όποιουδήποτε κρυφού σφάλματος ή έ- 
λαττώματος είς τό κύτος τοϋ πλοίου ή καί είς 
τάς μηχανάς ναυάγια, συγκρούσεις καί οίαδή- 
ποτε άλλα δυστυχήματα τής θαλασσοπλοΐας, 
καί δλαι αί άπώλειαι καί καταστροφαί προξε- 
νηθεϊσαι ύπ’ αύτών, έζαιροϋνται καί άν ix.Qu.rt 
προήλθον έξ όδιαφορίας,σφάλματος,λάθους,ύπο- 
λογισμού τού πρ · ρέως, πλοιάρχου, ναυτών ή 
άλλων ύπνρετών τών Εφοπλιστών καί άν έζώ- 
κειλε ή έβυθίσθη ή έκάη, οϋδέν ένταύθα άνα- 
φερόμενον θ’ άπαλάσση τόν ιδιοκτήτην τής εύ 
θύνης νάπληρώση διά τήν βλάβην τού φορτίου, 
προελθούσης έκ κακού στιβάσματος,έξ άκαταλ- 
λου ή ανεπαρκούς ψαθώματος, έκ τής έλλείψεως 
συνήθους άερίσματος ή,έξ ακαταλλήλου άνοίγ- 
ματος τών θυρίδων, κλείθρων και πορτέλλων 
ή έξ αιτιών άλλων ή εκείνων ώς άνω έξαιρε ■ 
θ:ισών καί δλαι αί ώς άνω έξαιρέσεις συμφω- 
νούσι έπί τού δτι τό πλοϊον ήτο πλεύσιμον είς 
τόν άπόπλουν καί κάθε άλλο σφάλμα είς το 
κϋτος ή τήν μηχανήν, δέ' θά θεωρήσωσι ώς 
μή πλεύσιμον έκτός άν τό τοιούτον δέν προέρ - 
χεται έξ όφειλομένης ένδελεχείας τών ιδιο
κτητών ή τινός έξ αύτής ή τοΰ πλοιάρχου ή 
κυβερνήτου.

2. Γενική άβαρία πληρωτέα κατά τούς τής 
Τόρκης-Άνβέρσης νόμους (York-Antwerp 
Rules).

3·· · . ..............   τρεχούμενα! ήμέραι
όπολείπονται διά τήν έκφόρτωσιν.

4. Πρός ένδειξιν τών άνω, ό πλοίαρχος τοΰ 
λεχθέντος άτμοπλοίου έπεκύρωσε διά τής ύπο- 
γραφής του · · · . φορτωτικάς, δλας τής αύτής 
έννοιας καί ημερομηνίας. Έκτελεσθησομένης 
τής μιας έξ αύτών, αί άλλαι θεωρούνται ά
κυροι.

Έν............ ................. τή ..♦..· · · 19. . . ·

Ζύγι ποσότης καί ποιότης άγνωστα.
Έλήφθησαν παρά ............   . . · · διά λογα

ριασμόν τού ναύλου τό ποσόν................... δπερ
πρέπει νά άφαιρεθή έξ αύτοΰ κατά τήν εκφόρ
τωσα ελεύθερον ασφαλείας.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΑΤΑΠΑΟι

Κατέπλευσαν είς τόν λιμένα Πειραιώς τήν παρελ
θοΰσαν Κυριακήν καί Δευτέραν τά ατμόπλοια «Α
γλαΐα Κουρεντή» έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν, 
«Χρυσόμαλλη-Σιφναίου» έκ Νίκαιας τής Γαλλίας πρός 
άνθράκευσιν, «Κεφαλληνία» τοϋ Συνοδινοΰ εκ Γενούης 
πρός άνθράκευσιν και « Έλένη-Σιφναίου» έκ Ταϊγα
νίου πρό. άνθράκευσιν.

— Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην τά έλληνικά «’Ερνε- 
στα-Φωσκολου» έξ ’Ιταλίας πρός άνθράκευσιν καί 
«Κλειώ» τοϋ Τζών έκ ©εσσαλονίκης-Βόλου.

— Τήν Τετάρτην τό γαλλικόν τοΰ Φραισινέ «Ό- 
ράτιος Κούπας» έκ Βραΐλας Καββάκια καί «Μαρία» 
έλληνικόν έκ Γενούης πρός άνθράκευσιν.

— Τήν Πέμπτην ή «Νάξος» γερμανικόν: έξ Άλε- 
ξανδρείας-Δήλου, «Άθήναι» τοΰ Πανταλέοντος έξ 
Άλεξανδρείας-Δήλου, «Κρήτη» τοΰ Γουδή έκ Θεσ- 
σαλονίκης-Βόλου, καί «Ζάννος Σιφναίου» έκ Μασσα
λίας πρός άνθράκευσιν.

= Τήν Παρασκευήν κατέπλευσαν ή «Βουλγαρία» 
έκ Βοενδησίου-Πατρών, «Κλειώ» τοΰ Τζών έκ Κρή
της Μήλου «Λέσβος» γερμανικόν έκ Μελίτης, «Βελ
γική» ισπανικόν έκ Σούνδερλαντ, «Μαγγεστρια» άγ- 
γλικόν έκ Νιουπορτ, «Μήτηρ Άργυρυνή» έλληνικόν 
έκ Θεοδοσίας πρός άνθράκευσιν, «Πριγκήπισσα Σόφια» 
έλληνικόν έκ Σουλινα πρός άνθράκευσιν καί «Πελο
πόννησος τοΰ Γουοή έκ Κρήτης.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

1’αιανθρακοφορτία εις τον λιμένα Πειραιώς κατέ- 
φθασαν τά έξής : Διά τοΰ άτμοπλοίου «Mark-Lane» 
άπό Κάρδιφ 2331 τόννοι διά λ)σμόν [τοΰ κ. Μιχαλι- 
νοΰ. Διά τοϋ «Μάντζεστερ» τόννοι 2491 είς λ)σμόν 
τοΰ κ. Γ. Καζανόβα. Διά τοΰ ’Ισπανικού «Βελγική» 
2521.

(τοΰ άνταποκριτοΰ μας)
Κάρδ.Φ 14 Αύγουστου

Τό τιμολόγιον τών γαιανθράκων έντεΰθεν περιέχει 
τάς άκολούθους τιμάς :

» Γαιάνθραξ χονδρός Κάρδιφ α' ποιότητος 19 σελ. 
καί 6 πέν., β' ποιότητος 18 και 3 έως 18 καί 6, 
γ' ποιότητος 17 καί 9 εως 18. Ό αυτός γαιάνθραξ 
ψιλός 11 και 6, 6' ποιότητος 10 καί 6. ’Ανάμικτος 
(μισά ψιλά καί μισά χονδρά) α' ποιότητος 15 καί 9, 
β' ποιότητος 14 καί 6, Νιοΰπορτ γαιάνθραξ χονδοός 
α' ποιότητος σελ. 17, β' ποιότητος 15 καί 6.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ

Τό Ύπουργειον τώε Ναυτικών δι’ εγκυκλίου του 
πρός τούς "Ελληνας έμποροπλοιάρχους συνιστα όπως 
ούτοι παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν εις τας παραλίους 
προξενικάς άρχάς πεΓί τοϋ ποσοΰ τοΰ φορτίου των 

και τοΰ εισπραχθησομένου ναύλου έπιδεικνύοντες τά 
ναυλωτικά των έγγραφα.

Αί πληροφορίαι αύται θά άποστέλλωνται ύπό τών 
προξένων είς τό Ύπουργειον τών Οικονομικών, όπου 
θά συντάσσωνται άκοιβεϊς στατιστικοί πίνακες περί 
τών εργασιών τών ‘Ελληνικών εμπορικών άτμοπλοιων 
καί ιστιοφόρων.

ΝΑΥΛΟΙ

Ουδεμία αξιοσημείωτος μεταβολή έπήλθεν είς τάς 
τιμάς τών ναύλων τελευταίως. Οί ναΰλοι έξακολου- 
θοϋσιν εις τό αύτό χαμηλόν σημεϊον, όπως καί πρό- 
τερον, ίδια δέ τής ’Αμερικής. Πολλά άτμόπλοια ά
τινα είχον μεταβή εις Πράσινον Άκρωτήριον, Μαδέ
ραν και Καναρίους νήσους έπέστρεψαν κενά, καθ’ 
όσον δέν εύρον ναύλους τής προκοπής.

Οί ναΰλοι τής-Μαύρης θαλάσσης διά φόρτωσιν Σε
πτεμβρίου—’Οκτωβρίου είναι πολύ καλλίτεροι, ά
γνωστον δμως ποια θά είναι είς τό μέλλον ή κατά- 
στασις αύτών.

(τοΰ άνταποκριτοΰ μας)
Κάρδιφ 14 Αύγούστου

Αί τιμαί τών ναύλων έντεΰθεν εχουσιν ώς έξής:
ΔΓ Άλγέριον 7 φρ., ’Αλεξάνδρειαν 7 σελ., Βριν- 

δήσιον 6, Βαρκελώνην 6 καί 9, Κατάνην 6 καί 3 — 6 
καί 6, Κωνσταντινούπολιν 6, Σιβιταβέκιαν 6 καί 3 
— 6 καί 6, Γένοβαν 5 καί 9 έως 5 καί 10 1)2, Λεγ- 
κόρν 5 καί 9, Μασσαλίαν 6,50 φρ. Μάλταν 4 καί 9. 
Μεσσήνην 6 καί 3 έως 6 καί 6, Νεάπολιν 5 και 
9, Πόρτ-Σαΐδ 6 και 9, Παλέρμον 6 καί 3 έως 
6 καί 6, Πειραιά 5 καί 9 έως 6 Ρέτζιο 6 καί 
3 έως 6 καί 6, Σαβόναν 5 καί 9 έως 5 καί 10 1)2, 
Σΰρον 5 καί 9 έως 9, Σμύρνην 6 καί 3, Σουλινα 6, 
Σπέτσιαν 6, Τόρρε Άνουτσιάτα 6, Τεργέστην 7, Βε
νετίαν 7, Τάραντα 6.

Ύ. Γ. Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα έκ 
Κάρδιφ γίνονται ναυλώσεις άτμοπλοιων 
πρός 5 σελ. και 6.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΑι ΦΑΡΩΝ

Μεταλλικός σημαντήρ έγκατεστάθη επί τοΰ βρά
χου Treurvas είς τάς γαλλικάς νήσους Glenans πρός 
άντικατάστασιν τοΰ λιθόκτιστου πυργίσκου. Ο ση
μαντήρ ούτος είναι 3 μέτρα υπέρ τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης καί θά χρωματισθή.

Γεωγρ. θέσις: Β. Πλ. 47ο , 47 , 1 ' και Μήκ, 
’Αν,6ο, 23', 34”.

X
Διαρκές έρυθρόν φώς ήνήφθη έπί τής σιδηράς προε

ξοχής τοΰ κτιστοΰ σημαντήρος, του σημειοΰντος 
τόν άκροσκόπελον τής Seche I’egololta πλησίον τοΰ 
Umago. Τό φώς τοΰτο είναι διαρκές θεατόν έξ αποστά- 
σεως 5 μιλιών’ εύρίσκεται 10 μ. καί 8 ύπέρ τήν επι
φάνειαν τής θαλάσσης, τό ΰψος τοΰ φάρου είναι 11 μ. 
καί 6. Είναι όοατόν άπό Ν, 11ο Α. πρός Β. 48ο Α.

1
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Γεωγρ. θέσις: Β. Πλ. 45ο, 26', 31" καί Μ. Άν. 
11ο, 10’, 4".

X
Τό πράσινον σταθερόν φώς, δπερ ήτο άνημμένον 

έπί τοϋ ακρωτηρίου Cantafico.iv τώ λιμένι Gravosa είς 
τήν Άδριατικήν θάλασσαν μετεφέρθη καί εύρίσκεται 
σήμερον έπί τής άκρας Β. Α. τής νέας προεξοχής τοϋ 
.σιδηροδρόμου είς90 μ. άπό Β. 76ο Α τής θέσεως, ήν 
είχε πρότερον.

Γεωγο. θέσις: Β, Πλ. 42ο, 39’, 56” καί Μ. Άν. 
15ο, 44'*, 39”.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό ‘Ελληνικόν άτμόπλοιον «Λέων» τόννων 3700 
έναυλώθη έξ Άζοφικής διά Μασσαλίαν πρός φρ. 10 
και 75. Αναμένεται κατ’ αύτάς είς Πειραιά.

— Τό άτμόπλοιον «Δέσποινα Μιχαλινοϋ» οιήλθε 
πρσχθές Παρασκευήν έκ Κωνσταντινουπόλεως μετα- 
βάσαν είς Νικολάϊεφ. θά φορτώση γεννήματα διά 
Βαρκελώνην μέ ναύλον 11 1)2 φρ.

— Τό άτμόπλοιον «Βαλλιάνος» φορτώνει εις Α
λεξάνδρειαν διά Λονδΐνον μέ ναΰλον 1 500 λιρών.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινός άναμένε- 
ται είς Πειραιά μέ φυρτίον γαιανθράκων.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Τηλεγράφημα έκ Βικτωρίας τής Βρεττανικής Κο
λομβίας άναγγέλλει δτι παρά τά παράλια τής Αλά
σκας έβυθίσθη προσκροΰσαν κατά πλέοντος πάγου τό 
άτμόπλοιαν «Islander» άνήκον είς τήν άτμοπλοϊκήν 
εταιρίαν Canadian Pacific. Τό άτμόπλοιον έφερεν 125 
έπιβάτας, τους πλείστους χρυσοθήρας έπιστρέφοντας 
έκ τών χρυσωρυχείων τοΰ Κλονδάϊκ. Απερίγραπτος 
πανικός έπηκολούθησε τήν σύγκρουσιν, οί δ’ έπιβά- 
ται ώς μαινόμενοι έσπευσαν είς τάς λέμβους, άδιαφο- 
ροΰντες περί τής τύχης τών γυναικών καί τών παιδιών.

Οί πνιγέντες ύποτίθεται έκ τών μέχρι τοΰδε λη- 
α,θεισών πληροφοριών δτι άνέρχονται είς 65. Άπω- 
λέσθη δέ καί χρυσόκονις, ήν έφερον μεθ’ εαυτών οί 
χρυσοθήραι, άξίας 275 χιλιάδων δολλαρίων.

ΛΙΜΗΝ ΧΛΛΚΙΔΟΣ

(άνταποκριτοΰ) 22 Αύγουστου.
"Εκτακτον λιμενικήν κίνησιν δέν έχομεν έντεΰθεν. 

Τά άτμόπλοια τά έκτελοΰντα τήν άκτοπλοιαν Εύβοϊ- 
κοΰ-Παγασητικοΰ προσεγγίζουσι τακτικώς, άλλά θά 
ήτο ευχής έργον, άν παρέτεινον τήν έν Χαλκίδι δια 
μονήν των έπί δύο ώρας κατά τήν άνοδόν των. Διά 
τοΰ τρόπου τούτου καί είς τήν άγοράν Χαλκίδος θά 
ύπήρχε κίνησις τις μεγαλειτέρα καί οί έπιβάται δέν 
θά ήσαν ύποχρεωμένοι νά φθάνουν είς Βώλον τό με
σονύκτιον.

Ή μ,κρά ίστιοφόρος ακτοπλοΐα έχει ζωήν μεγαλει- 
τέραν. Τά πλεΐστα δέ τών ιστιοφόρων τούτων κατα- 
πλέουσιν είς Χάλια, λιμένα τής Αύλίδος διά τήν προ
μήθειαν γλεύκους, έξαιρετικής ποιότητος πρός 30— 

40 λεπτά κατά μπότσαν. Ό τρυγητός τών άμπελίων 
Χαλκίδος θά βραδύνη. "Ισως άρχίση κατά τάς 15 
Σβρίου. Ή έσοδεία προμηνύεται άφθονος καί λαμπρά, 
ώς καί ή τών έλαιώνων. Προαγοραί είσέτι δέν ήρ- 
χισαν.

Άπό 1ης ’Ιανουάριου 1901 μέχρι 21 Αύγούστου 
κατέπλευσαν είς τόν λιμένα μας πλοία άπό ένός τόν - 
νου καί άνω 1958. ’Εκ τούτων 1934 είναι ύπό έλλ. 
σημαίαν, 18 ύπό ’Οθωμανικήν, 5 ύπό ’Ιταλικήν καί 
έν ύπό Αυστριακήν. Είς τόν άνω άριθμόν δέν περι
λαμβάνονται τά άτμόπλοια τών γραμμών Εϋβοϊκοΰ.

Έκ τών διαμετακομίσεων Σύρου, Πειραιώς καί 
Κερκύρας είσήχθησαν έμπορεύματα καί ιδίως αποι
κιακά διά 231 δηλωτικών καί είσεπράχθησαν άπό 1 
’Ιανουάριου μέχρι 21 Αύγούστου δραχ. 74,899 καί 50 
άπέναντι 96,597 καί 30 είσπραχθεισών κατά τό αύτό 
χρονικόν διάστημα τοΰ παρελθόντος έτους.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Τα σιτηρά όλονέν έκπίπτουν σιγά-σιγά. Ή τιμή 
τοΰ σίτου τών 50 φουντίων είναι 8 καί 90. Έν Πει- 
ραιεΓ έπωλήθησαν μερίδες τών 49 φουντίων πρός 39 
λεπτά μέ 3 ο)ο καί τών 48 1)2 φουντίων πρός λεπτά 
38 καί 1)2.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Έξ Αμερικής διά τήν Ελλάδα έξήχθησαν κατά 
τό λήξαν τήν 24 ’Ιουλίου έφθήμερον τά εξής- ΔΓ 
Αθήνας άντλίαι άξίας 400 Άγγλ. λιρών, γραφομη
χανή 50, είδη χαρτοπωλείου 10, διάφορα 75. Διά 
Πειραιά πριόνια 100 άγγλ. λιρών, χάρτινοι σάκκοι 
30. Διά Βώλον χρηματοκιβώτια 93 αγγλ. λιρών.

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑΎΑΓΙΟΝ

Έκ Κωνσταντινουπόλεως άνηγγέλθη τηλεγραφικώς 
δτι πλησίον τής Τραπεζοΰντος έν Βελγικόν άτμό- 
πλοιον προερχόμενον έξ Άμβέρσης προσέκρουσεν έπί 
ύφάλου έν καιρώ νυκτός καί κατεποντίσθη.

Τό πλήρωμα, ό άριθμός τοΰ οποίου αγνοείται έπνίγη 
πλήν ένός.

ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ «ΜΙΤΥΛΗΝΗ-

Τό έν τώ λιμένι Πειραιώ( μέχρι τοΰδε παραμένον 
άτμόπλοιον τών κ. κ. Κομνηνάκη καί Κουτσουλέρη 
«Μαρία» πρός έπισκευήν τής βλαβείσης αύτοΰ έλικος 
έπεσκευάσθη τελείως ύπό τοΰ έργοστασίου Βασιλειά- 
δου καί άνεχώρησε προχθές διά Νικολάϊεφ. Ό άξων 
καί ή ελιξ αύτοΰ έκομίσθησαν έξ Αγγλίας, τό δλον 
δέ τής δαπάνης περιλαμβανομένων έννόεΐται καί τών 
έξόδων ρυμουλκήσεως, δέν ύπερβαίνει τάς 2,000 λί
ρας στερλίνας.

Ή έπισκευή έγένετο τελειοτάτη, σχετικώς δέ καί 
λίαν οικονομική χάρις εις τάς προσπάθειας τοΰ πλοι
άρχου κ. Κουτσουλέρη,αισθανομένου τήν άνάγκην τής 
διατηρήσεως τής άσφαλείας «Ρωσσία», τής καλής αύ- 
τής άσφαλείας,σωτηρίου δύναται τις νά εϊπη ιδρύμα
τος διά τήν Ελληνικήν άτμήοη Ναυτιλίαν.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

‘Ο έν ΠειραιεΓ φίλος κ. ‘Ηρακλ. Δεκαβάλλας, έμ
πορος γαιανθράκων, άνεχώρησεν είς Bath τής Αγ
γλίας συνοδεύων τούς άδελφούς του Νικόλαον καί Βρα
σίδαν, όπως είσαγάγη αύτούς εις τήν έμπορικήν Σχο
λήν Weston School. Πρώτος "Ελλην μαθητής έν τή 
Σχολή ταύτη ύπήρξεν ό έκ Χίου κ. Κ. Σαλιάρης, 

πλοίαρχος τής «Βικτωρίας».
Έν τή Σχολή ταύτη ήδη φοιτή καί έτερος Έλλην 

ό κ. Δημ. Άντωνέλλος, μικρότερος άδελφός τοΰ δια- 
κεκριμμένου Έλληνος πλοιάρχου κ. Πέτρου Άντω- 

νέλλου.
— Έπέτυχον κατά τάς τελευταίας έξετάσεις

ΑΗΙ1ΝΑ1ΚΙ1 ΣΧΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Έγχρίσεο · ής Κυβερνήσεως χσΐ αρωγή τοΰ Αθηναίων)

Λύκειον
<

Περιλαμβάνει έμπορικόν Λύκειον.
Έπόπται τον έιιπορικοΰ Λνκείον

Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Καθηγητής τοΰ έμπορ. δικαίου έν τώ Έθνικώ 

Πανεπιστημίω.

Γ. ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ
Οικονομολόγος, πρώην έπιθεωρητής Τραπέζης.

Εκπαίδευσες τελεία,
Η «’Αθηναϊκή Σχολή» εύρίσκεται : 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝ ΠΕΓΡΟΥΠΟΛΕί
ΚΕΦΑΛΑΑ 175 000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒEQ ΡΗ ΓΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ- Λ ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

( ’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρχαϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.

έξής νέοι ανθυπίατροι Σ. Ζωγραφίδης, Σοϊλάδης, Λ ε- 
βαδάς, Μάρμ,ορας, Βασιλειάδης, Φιλαδελφεύς, Ζουφής.

— Έν Ναυστάθμω ήρξατο ή έγκατάστασις ηλεκ
τρικού φωτός είς τάς νεώσοικους τής ‘Υποβρυχίου 

Άμύνης.
— Κατά τόν πλοϋν τοΰ «Ν. Μιαούλη» έξωθεν τής 

Λιβερπούλης καί ένώ έγίνετο αναγωγή έπιστηλίων 
έν τούτων όλισθεΐσαν απέκοψε τήν άριστεράν παλά
μην τοΰ έκ Γαλαξειδίου ναύτου Σ. Κοοδοπάτη. Ό 
τραυματισθείς μετηνέχθη είς τό νοσοκομεΐον, όπου έ
γένετο έγχείρησις. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας έδό- 
θησαν 8,000 φρ. χρ. είς τόν ναύτην Κοοδοπάτην έξ

οί εισφορών τών δμογενών.

» 
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θετικών επιστημών και ψιλολογ. Λύκειον 
Έπόπται τοΰ Λνκείον τών Θετικών έπιιίτημών 

ΤΙΜΟΑ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΓΛΟΣ 
Καθηγητής τής φυσικής έν τώ Έθνικώ 

Πανεπιστημίω.
ΑΝΑΣΤΑ ΙΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

Καθηγητης τής χημείας έν τώ Έθν. Πανεπιστημίω.

πλήρης μόρφωσις οίκοτροφεϊον μετά πατρικής έπιβλε'ψεως 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΙΙΙΣΤΗΜΙΟΥ καί ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ.

■ · ’



Μ1ΧΑΛΙΝΟΣ και Σ,α
II El PA IΕΤΣ—ΛΟΝ ΔΙΚΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικαί Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalinos, London : 

Πε-ραιώς : Amichalinos, Piree.
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresham House old Broad Street, London e.c.

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ
Έμποροι καί ναυλομ.εσοται. Λέ

γονται έμ.πορεύ]>.ατα έπί προμ,ηΟεία 
καί π,οοναυλώνουσε πλοία ιστιοφόρα 
*αί άτμιόπλοοα.

BUENOS—AIRES.
(America Sud, Republica Argentina). 

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦ 
Al ΣΎΝΔΡΟΜΑΙ

ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητές 

τής «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ ευθείαν πρδς 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ινα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεω; τοΰ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχείρισις καί άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΰντα* άντί 30 λεπτών έκαότον εις ά
παντα τά ίν ΆΟιιναις βιβλιοπωλεία καί έ- 
τώ «ΆΟιιναϊκώ βιβλιοπωλείφ» παρά τό Ύ- 
πονργεΐον τών Μαντικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναντικίι» Ελλάς» πωλείται είς τδ βι6λιο- 

χαρτοπωλείον ό «Έρμης» τοϋ κ. Γ. Ν. Άλεξάχη.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ· ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδδς Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράκτορες έμ.πορικών άτμ.οπλοίων 

καί ναυλομ,εσΐται. Λιεύϋυνσις τηλε
γραφική: ΑΛΛΙΕίΛΙΙ TV, Κωνσταντι
νούπολή.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑ^Σ ΚΑΙ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίω 'Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταϊ
γάνιον .

♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίω καί Νοβοροσίσκ^.

Ι_· ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων έταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. 'Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
ζΐιειίάετσιι? COTZIAS,SYRA.


