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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙίΜ
Η Ατοπλοϊα άλλ,αχοΰ, ρετρά έπιβαλλόρενα και παρ’ ήρϊν.—Οΐ κανόνες της 'Υόρκης 

*»» Αρβέράηςτοΰ 1890 συνέχε.α τών άοΟχον τοΰ χ. Σ. Α. Μάτεσι.-*Ω. αί άναάτροΛΑς τοΰ ρενηα 
τος εν τφ πορθρφ τοΰ Εΰρ.πον κατά τόν ’Οκτώβριον ύπό Ματθ. Μχτθαιοπούλου, ύποπλοιάοχου τοΰ 
Πολ. Νχυτιχου.—Ναντικίι Μετεωρολογία ύπό Νικ. Γ Κοτσοβίλλη.—Ot έιιποροπλοίαρχοι ύπό Ίω. Κ. 
Μπρισιριτζακη.—Τό ρανορετρον τον λέβητος ύπό Ίω. Κ. Μπουκουβάλα. μηχανικού.—Μεγάλη ίπι- 
0χενή άτροπλο βν είς τό Νεώριον καϊ Νεωλκεία Σνρον ύπό Ν. Γ. Κ.-Κίνηάις Άτηοπλοίων 
υποΝ. Μ.— Μαντικά νέα—‘Η κίνη ίις έν Ρονρανία ύπό X. Μ. κλπ. Η ΑΚΤΟΠΛΟ ΐ Α ΑΛΑΟΤ
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Το ρανορετρον τον λέβήτος,ρεταλλικόν καί νδραργνρικόν.— Έπιόκενη τάςπρώοας τοΰ άτρο- 
πλοιον «Κωνσταντίνοςj της Εταιρείας τον Αρχιπελάγους Χατζη-Δαοΰτ-Φαρκοΰχ εις τό 
Λεωριον ΣνροΥ.— Επιάήευή τών νφάλων ρερών τον ίδιον άχροπλοίον.

ΈIΑΓΡΙΑ ραχών Γλάυ.αργαν. ’Αντιπρόσωπος
έν Πειοχιεϊ Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΙΙΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας όόός Βουβουλίνοό; άριθ. 7 έν Πειραιεΐ.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής 
Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς όδός Νοταρα 99.

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

Ρ Ε Ν Ε Α Μ I Ε A
Γενικός άντιπρόάωπος χρωράτων «Hunga- 

ria» τά δίδοντα τόόον λαρπρά άποτελέόρατα 
εις τΐιν Ίαόϊιν τών υφάλων ρερών τών 
πλοίων.—16 Ό Φίλωνος Πειραιά.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κ,υκλοφοροΔσα εος ίί,ΟΟΟ αντίτυπα καί άρ&0μ.οΰσα περί τού 

ϋΟ,ΟΟίί αναγνώστας δύναται να χρν^σομ,εύσ/) ώς έξαίρετον μ.έσον δοα- 
φημίσεως διά το έξαγωγεκόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας και τήν χρη 
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος καί σιτηρών και τών εν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών ο κών*

VAPIN ΕΥΚΟΛΙΑΣ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν από σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί Αιεόθυνσιν τών έπι- 
Ουμούντων νά γνωρίσωσ: τό επάγγελμά των εις εύρύτερον κύκλον.

1<αί ταύτας μόνον αντί:
MINX ΛΡΑΧΜΙΙΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .SSO, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, 0ά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηβήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

Ι1ΑΪΛ ΑΓΓΕΛΙΑ
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής « Ναυ
τικής 'Ελλάδος » όδός Νομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεϊον τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : ΙΙρός τήν Αιεύύυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » ,

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ

Μολονότι έπιθυμούμεν τήν άνάπτυξιν τής έν 
Έλλάδι άκτοπλοΐας καί διακαώ; εύχόμεθα ύπέρ 
αυτής, έν τούτοις δέν δυνάμεθα νά μήν δμο- 
λογήσωμεν ότι εύρίσκεται εΐσέτι εις τήν νηπια- 
κήν αυτής ήλικίάν. Οί έπισκεφθέντες τά έκ 
Πειραιώς κατά καιρούς διελθόντα μεγάλα σκάφη 
τών ξένων ακτοπλοϊκών εταιριών πολλάκις θά 
έλαβον τήν εύκαιρίαν νά κάμωσι τάς μελαγχο- 
λικωτέρας σκέψεις εις βάρος τών έκτελούντων 
τήν έν Έλλάδι άτμοπλοίαν ατμόπλοιων.

Διά τούς πλοιάρχους μας καί τούς διευθυντάς 
τών τοιούτων άτμοπλοϊκών εταιριών οέν έχομεν 
ή νά μεταφέρωμεν ενταύθα έν άρθρον τής ’Α
μερικανικής « Άτλαντίδος» περί τών έν ’Αμε
ρική άτμοπλοιων τών έκτελούντων τήν ακτο
πλοΐαν μεταξύ Νέας 'Υόρκης καί Portland. 

Τά ατμόπλοια ταύτα δυνάμενα νά παραλάβωσι 
καί μέγα ποσόν φορτίου,είνε κυρίως προωρισμένα 
δι ’ έπιβάτας, έκαστον δ’ αύτών έχει άδειαν 
νά παραλάβη κατ’άνώτατον όρον πεντακοσίους. 
Ή άδεια αΰτη ύπογεγραμμένη ύπο τής λιμε
νικής άρχής, είνε εκτεθειμένη έν πλαισίω εντός 
τής αιθούσης τού πλοίου, σημειούται δ’ έν αυτή 
ότι, κατά τήν έξί τασιν της οη^οσίας άοχη;, I 
επί τοΰ σκάφους ύπάρχουσιν 110 κεχωρισμένοι I 
άπ ’ άλλήλων κοιτώνες καί 120 κλίναι έν τώ 
ύπνωτηρίω, άναλογούντι προς τήν δευτέραν θέ- 
σιν τών Ελληνικών άτμοπλοιων. Εις τε τούς 
κοιτώνας καί τό ύπνωτήριον ύφ’ έκάστην κλί
νην ύπάρχει έν σωσίβιον, άναφέρεται δέ καί 
τούτο έν τή προρρηθείση άδεια τού λιμεναρχείου.

■ Έτερον επίσημον πιστοποιητικού, επίσης έν 
πλαισίω, παρέχει τά πορίσματα τής έξετάσεως 
τών λεβήτων καί τών μηχανών τού άτμοπλοίου 
ύπό τών μηχανικών τής κυβερνήσεως. Το πι
στοποιητικό'/ τούτο άναγράφει, μεταξύ πλείστων 
άλλων τεχνικών λεπτομερειών, τήν λίαν ουσι
ώδη, διά τόν συνήθη επιβάτην πληροφορίαν 
ότι οί λέβητες καί αί μηχαναί τού πλοίου εύ- 
ρίσκονται έν καλή καταστάσει, έχει δέ τούτο 
άδειαν τής κυβερνήσεως νά έκτελή πλούς επί 
τής γραμμής, ήν έξυπηρετεί μέχρις ώρισμένης 
ήμέρας. Τέλος ύπάρχει καί έσωτερικός κανονι
σμός, υπογεγραμμένος ύπό τού κυβερνήτου, έκτε- 1

θειμένος δέ καί ούτος εις κοινήν θέαν, έν ώ , 
ορίζονται αί θέσεις τών αξιωματικών καί τών 
άνδρών τού πληρώματος εις τάς ήριθμημένας 
λέμβους τού πλοίου, έν περιπτώσει πυρκαϊάς ή 
ναυαγίου, καί διαγράφονται ακριβώς καθήκοντα, 
έκάστου, πρός αποφυγήν πανικού, όστις, καθ ’ ά 
έκ πείρας έχει άποδειχθή, προκαλεϊ τάς μεγα- 
λέιτέοας απώλειας ανθρωπίνων ύπάρξεων έν 
ώρα θαλασσίων δυστυχημάτων.

Έκ τής απλής έπισκοπήσεως τών πιστοποι
ητικών τούτων καί τών κανονισμών δ επιβάτης, 
άπό τής πρώτης στιγμής, αισθάνεται ότι έπί του 
πλοίου ύπάρχει κυβέρνησις ύπεύθυνος οιά τε την 
ασφάλειαν καί τήν άνεσίν του.Τήν όέ νύκτα έχει 
καθαράν καί αναπαυτικήν κλίνην,έν αιθούση ήτις 
έκτος τού έξωθεν αερισμού, δροσίζεται έν καιρω 
θέοους καί ύπό ηλεκτρικών άνεμιστήρων. Δι
καιούται ώσαύτως δ έπιβάτης ν ’ άνέρχηται έπί 
τού άνωτέοου καταστρώματος, ένθα ή ύπηρε- 
σία τού πλοίου φροντίζει νά έχη πλήθος καθι
σμάτων, ώστε οί έπιβάται έν πάση δυνατή 
άνέσει ν ’ άναπνέωσι τόν θαλάσσιον άέρα- τέλος, 
όπως μή ένοχλώνται οί μή καπνίζοντας, ύπάρχει 
έπί τού άνωτέρου καταστρώματος, παρά τήν 
γέφυραν, καπνιστήριον, αίθουσα ευρύχωρος καί 
καλώς επιπλωμένη, έν ή οί καπνίζοντες δύναν
ται νά διέρχωνται άνέτως τάς ώρας των έν- 
νοεϊται οί'κοθεν ότι τό καπνίζειν άπαγορεύεται 
άπολύτως εντός τών αιθουσών καί τών κοιτώνων, 
ώστε δ άήρ έν αΰτοΐς είνε καθαρός καί ύγιεινό- 
τατος, ελλείπει δέ πάσα δυσάρεστος όσμή. Τά 
άποχωρητήρια—τά φοβερά καί άπόζοντα καί 
άπροσπέλαστα έν τοϊς Έλληνικοϊς άτμο- 
πλοίοις—είνε θαύμα καθαριότητες, τελειότατα 
καί φωτιζόμενα καί άεριζόμενα, μέ τό έδαφος 
πλακόστρωτον καί άπαστράπτον, μέ μαρμά
ρινους νιπτήρας, κάτοπτρα καί πάντα τά χρει
ώδη διά τήν καθαριότητα. Τέλος ύπάρχει έπί 
τού άτμοπλοίου κουρεϊον καί λουτρών.

Έπί τοιούτου άτμοπλοίου ταξειδεύων, δ έπι
βάτης νομίζει σχεδόν ότι εύρίσκεται έν τώ οίκω 
του, έχει πλήρη ήσυχίαν πνεύματος, γνωρίζει 
ότι έν περιπτώσει κινδύνου ύπάρχουσιν άνοοες 
έτοιμοι νά προκινδυνεύσωσιν ύπέρ τής σιασώ- (
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σεώς του καί ότι άλλως ύπάρχουσιν άφθονα, 
καί πρόχειρα τά μέσα τής σωτηρίας’ την δέ 
νύκτα αναπαύεται έν κλίνη ύπο την αάλλον 
ευχάριστου θερμοκρασίαν. “Ας παραβάλη τις 
την ασφάλειαν, καί τήν έν γένει άνεσιν τοϋ τα- 
ξειδεύοντος έπί τοϋ Αμερικανικού τούτου άτμο
πλοίου πρός τάς ενοχλήσεις καί τάς ταλαιπω

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια)

Ό Γ κανών εϊνε συμ.πλήρωσις έπενεχθεϊσα 
ύπο τοϋ Συνεδρίου τής Λιβερπούλης τοϋ έτους 
1890, τού έν τώ προηγουμέ.ω κειμένω τής 
Άμβέοσης Ζ' . κανόνος, άφορά δέ εις τάς δα- 
πάνας καί τάς ζημίας προερχομένας ένεκεν 
τής κατ’ ανάγκην προσορμίσεως τού πλοίου έν 
λιμένι τινί έκτος εκείνου τού προορισμού του.

Ό ήμέτερος Νόμος ούόέν διεσάφησε έπί τοϋ 
προκειμένου ζητήματος, ώς έκ τούτου ή Γαλ
λική Νομολογία καί οί Έρμηνευταί κυμαίνον
ται έν άντιφατικαϊς δοξασίαις. ’Επίσης καί ή 
’Αγγλική πράξις καί ή αγγλική νομολογία διε- 
τέλουν διίστάμεναι, έπί πολύν χρόνον δέ οί κα- 
νονισταί τών Άβαριών (Despacheurs) έν ’Αγ
γλία έφήρμοζον αυθαίρετον άρχήν κατατάσσον- 
τες εις τήν γενικήν Άβαρίαν τά έξοδα τά κα- 
ταβληθέντα διά τήν συντήρησιν πλοίου καί φορ
τίου συλλήβδην, (for the preservation of 
Ship and Cargo), άκολουθοϋντες δέ τήν πα
ράδοξον ταύτην άρχήν κατέτασσον τά έξοδα 
τής έκφορτώσεως εις τήν γενικήν άβαρίαν, τά 
δέ έξοδα τής άποθηκεύσεως τοϋ φορτίου καί 
τής άναφορτώσεως αύτού εις τήν μερικήν άβα
ρίαν τοϋ φορτίου καί τοϋ ναύλου.

Ή έφαρμογή αΰτη κατεδικάοθη έν 
δρίω τής Ύόρκης, κριθεΐσα δμοθύμω 
βασιζόμενη εις γενικήν τινά άρχήν, 
έψηφίσθη δ Ζ' κανών τοϋ κειμένου 
κης, όστις έδέχετο τήν άρχήν τής 
κής αιτίας τής άναγκαστικής προσορι 
έάν μέν ή αναγκαστική προσόρμισΐ! 
χάριν κοινής σωτηρίας, ή ώφελείας 
φορτίου, τότε καί πάσαι αί συνέπεια», 
ήτο; έξοδα διατροφής τού πληρώματος, 
κά, ύγειονομικά, ρυμονλκήσεως, προξενικά 
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’ 71 
άλλα τέλη, έν γένει πάσαι αί δαπάναι αί προ- 
ελθοϋσαι έκ τής αναγκαστικής προσορμίσεως 
κατατάσσονται εις τήν γενικήν άβαρίαν. Τήν 
αυτήν άρχήν παραδέχεται καί έπί τών έξόδων 
έκφορτώσεως καί άναφορτώσεως τοϋ φορτίου καί

ρίας καί τούς κινδύνους, τούς οποίους ύποφέρει 
δ ταξειδεύων άπό Πειραιώς εις Βόλον ή εις Κα- 
λάμας διά τών ήμετέρων άτμοπλοίων, διά νά 
ιδη πόσαι βελτιώσεις δέον νά εΐσαχθώσιν εις 
τά Ελληνικά άτμόπλοια, όπως άποκτήσωμεν 
καί ήμεϊς ακτοπλοΐαν αξίαν τοϋ προορισμού της.

έν γένει τοϋ άπόπλου, δριζον ότι έάν αί δα
πάναι καί τά έξοδα τής εις τινα λιμένα προ
σορμίσεως καταταχθώσιν εις τήν γενικήν άβα
ρίαν εις τήν αύτήν γενικήν άβαρίαν ύπάγονται 
καί τά έξοδα τοϋ άπόπλου.

Ή Γαλλ. Νομολογία καί οί έρμηνευταί 
έν οίς καί οί ήμέτεροι Χρυσανθόπουλος καί 
Φλογαΐτης παραδέχονται ότι συμφώνως πρός 
τήν γενικήν διάταξιν τοϋ τελευταίου έδαφίου 
τοϋ άρ. 400, όπως κατατάξωμεν τά έξοδα 
ταϋτα εις τήν γενικήν άβαρίαν δέον νά 
διακρίνωμεν τάς προκαλεσάσας τήν άναγκα- 
στικήν προσόρμισιν αιτίας, ήτοι έάν ή άναγ- 
καστική προσόρμισις έγένετο χάριν σωτηρίας 
τού κινυϋνεύοντος πλοίου, τοϋ όποιου ή άπώ- 
λεια θά συνεπέφερε καί τήν άπώλειαν τού φορ
τίου, ή έάν έγένετο άπλώς έξ άνάγκης τού 
πλοίου ή τοϋ φορτίου είδικώς.

Πόσας διενέξεις καί πόσας συζητήσεις σύ- 
ναται νά συνεπιφέρη ή τοιαύτη αόριστος λύσις 
εΐνε εύνόητον. Πότε ή άναγκαστική προσόρ- 
μισις προεκλήθη έκ τών περιπετειών τής ναυ
σιπλοΐας, καί πότε δύναται νά θεωρηθή ώς 
άποφασιοθεΐσα έν έκουσία θυσία ; Συνήθως τήν 
άναγκαστικήν προσόρμισιν έπιβάλλει μία βλάβη 
έπί τοϋ πλοίου. ’Ιστός θραυοθείς, μηχανή μή 
κανονικός λειτουργούσα, εισροή ύδάτων έν τώ 
κύτει, δύνανται νά κριθοϋν ώς προκαλέσασαι 
τήν άναγκαστικήν προσόρμισιν έκουσίας θυ
σίας, δύνανται καί νά θεωρηθώσι ώς αϊτίαι 
προκαλέσασαι ταύτην, ώ; άναγκαϊον έπακολού- 
θηαα τής ναυσιπλοΐας. Εις τοϋ πλοιάρχου τήν 
θέλησιν έγκειται δ τοιοϋτος ή τοιοϋτος χαρα
κτηρισμός, άναλόγως τής έκθέσεως,ήν θά κάμη 
έπί τοϋ γεγονότος έν τφ ήμερολογίω του.

Ό κανών τοϋ προγενεστέρου κειμένου τών 
κανόνων τοΰ 1877, μολονότι έθηκε τό ζή
τημα έπί λογικωτέρας βάσεως, άφίνει πάλιν έν- 
τελώς εις τήν διάκρισιν τών ένδιαφερομένων το 
πότε τά έξοδα καί αί βλάβαι αί προερχόμενα; 

έκ τής άναγκαστικής προσορμίσεως θεωρούνται 
γενική άβαρία, όπως κριθώσι τοιαϋται καί αί 
προς άπόπλουν δαπάναι.

Το έν Λιβερπούλει συνέδριου έθηκε τέρμα 
εις τάς άμφιλογίας ψήφισαν τόν Γ . κανόνα. 
Κατά τούτον οέν εϊνε άνάγκη νά έξετάσωμεν 
τά αίτια τά παραγαγόντα τήν ανάγκην τής 
προσορμίσεως· ταϋτα εϊνε ήδη γεγονός. Ή έξέ- 
τασις ήμών δέον νά στραφώ έπί τών γεγονότων 
τών κατόπιν τής άρχικής αιτίας, τής άναγκα- 
σάσης εις τήν προσόρμισιν. ’Εάν αί βλάβαι εϊνε 
τοιαύτης φύσεως, ώσοε νά καθίσταται έπικίνδυ- 
νος ή έξακολούθησις τοϋ πλοϋ άνευ επισκευή: 
τοϋ πλοίου, τών μηχανών, ή έτέρας τινός αι
τίας τότε ή άναγκαστική προσόρμισις θεοιρεϊται 
ώς γεγονος προκαλοϋν τήν συνεισφοράν, διότι ή 
προσόρμισις αΰτη σώζει τό πλοϊον, τό φορτίον 
κάι τον ναύλον άπο τών κινούνων τής άπω- 
λείας. Έάν έξ έναντίας εΐσί τοιαϋται, ώστε τό 
πλοϊον νά δυνηθή νά περαιώση τόν πλοϋν του, 
ώς έχει, μετά τό γεγονός τής βλάβη', άλλά 
προσορμίζεται χάριν άναγκών τού πλοίου χωρίς 
νά ύπάρχη κίνδυνος γενική: άπωλείας, τότε πά
σαι αί δαπάναι τής άναγκαστικής προσορμί
σεως κατατάσσονται εις τήν νερικήν άβαρίαν 
τοϋ πλοίου ή τοϋ φορτίου.

Καί τό μέν α' έδάφιον τοϋ ήμετέρου κανό
νος σαφηνίζει τό άνωτέρω ζήτημα δριζον έν 
γένει ότι πάσα προσέγγισις άναγκαστική,έάν το 
πλοϊον διατελή έν κινδύνω, δίδωσι χώραν εις 
γενικήν άβαρίαν άνευ τής διακρίσεως τής παρα
γωγικής αιτίας,άλλά μόνον έκ τής ύπάρξεως ή 
μή κινδύνου γενικής άπωλείας καί έν τή γενική 
άβαρία κατατάσσονται πάσαι έν γένει αί δα
πάναι τής εισόδου, καί έν τώ λιαένι τής άναγ
καστικής προσορμίσεως, τήςέν αύτώ παραμονής 
καί τής έξαύτοϋ εξόδου.Τό β' έδάφιον προβλέπει 
περί τών δαπανών τής έκφορτώσεως τοϋ φορτίου 
έν τφ λιμένι τής άναγκαστικής παραμονής- καί 
ενταύθα ισχύει δ αύτός κανών. Θεωρούνται αί δα
πάναι αύται ώς κατατακτέαι εις τήν γενικήν ά
βαρίαν,έάν ή έκφόρτωσις εϊνε άναγκαία πρός κοι
νήν σωτηρίαν ή πρός τό κοινόν συμφέρον π. χ. 
όπως έπισκευασθή τό πλοϊον πρός έξακολούθη- 
σιν τοϋ πλοϋ, καί έν ή περιπτώσει άκόμη ή 
άναγκαστική προσόρμισις ήτο συνέπεια άνω- 
τέρας βίας, ήτοι θαλασσίου συμβάματος τυ
χαίου άνεξαρτήτου πρός τήν θέλησιν τοϋ 
πλοιάρχου.

Τό τρίτον έδάφιον εϊνε λογική συνέπεια 
τοϋ προηγουμένου έδαφίου. Έάν αί γενό- 
μεναι δαπάναι πρός έκφόρτωσιν τοϋ φορτίου 
κατατάσσονται εις τήν γενικήν άβαρίαν, καί 
έκεϊναι αϊτινες έγένοντο πρός άναφόρτωσιν, κα - 
τάταξιν τοϋ φορτίου, κ.τ.λ. κατατάσσονται 

εις τήν γενικήν άβαρίαν. Άλλ’ έν περιπτώσει 
καθ ’ ήν ένεκεν ανικανότητες προς πλοϋν το 
φορτίον δέν άναφορτωθή, ή δι’ οίονοήποτε λό
γον διακοπή δ πλοϋς άτονούσης τής ναυλώ- 
σεως, δικαίως δ ήμέτερος κανών ορίζει όπως 
πάσα δαπάνη τοϋ φορτίου, ή τοϋ πλοίου άπό 
τής στιγμής τής διαλύσεως τής ναυλώσεωο κα
τατάσσεται πλέον εις τάς γενικάς άβαρίας. 
’Ορθότατα δέ, καθότι τό συνάλλαγμα τής ναυ- 
λώσεως, όπερ έστίν δ δεσμός δ συνδέων έπί τώ 
αύτώ συμφέροντι το πλοϊον, τον ναύλον, καί 
τό φορτίον, έπαυσε νά λειτουργή, επομένως καί 
πάσα τών συμφερόντων τούτων προς άλληλα 
άλληλεγγύη πάνει νά ύφίσταται.

Τό τελευταΐον έοάφ.τοϋ αύτού Γ κανόνος οέν 
χρήζει άναπτύξεω:. Πάσα οικονομία έπί τών 
δαπανών, αϊτινες βαρύνουσι τούς τρεις παράγον
τας τής γενικής άβαρίας ώφελεϊ βεβαίως αύ- 
τούς’ Ή πρός έπίτευξιν άοα οίκονομικωτέρας 
επισκευής δαπάνη, ρυμουλκήσεως τοϋ πλοίου εις 
έτερον λιμένα, ή ή μεταφορά τοϋ φορτίου δι’ 
έτέοου πλοίου εις μέρος ένθα δύναται εύκολώ- 
τερον καί εύωνότερον νά άποθηκευθή ή ν ’ άπο- 
σταλή εις τον προορισμόν του, μειοϊ άναλόγως 
έπί τοϋ πλοίου, ή τοϋ φορτίου τήν δαπάνην τών 
έπισκευών ή τής συντηρήσεωςτοϋ φορτίου, επο
μένως όρθώς ή δαπάνη αΰτη, ή γενομένη χά
ριν οικονομίας δέον νά καταλογίζηται κατ’ α
ναλογίαν εις τούς έκ τής οικονομίας ταύτης 
ώφεληθέντας.

Ό Γ οΰτος κανών έν συνδυασμώ προς τόν 
IB' έφηρμόσθη έπί δυστυχήματος συμβάντος 
κατά τι τών προγενεστέρων ταξειδίων, τοϋ άτ- 
αοπλοίου τοϋ ήμετέρου νηίολογίου «δ Άμπα- 
τιέλος» κατά τόν πλοϋν αύτού άπο Σουλινά 
διά Σαλέονον καί Νεάπολιν. Επειδή όμως τά 
ζητήματα τά έκ τοϋ δυστυχήματος τούτου προ- 
κύψζντα ύπόκεινται καί εις τάς διατάξεις τοϋ 
IB' κανόνος, θέλω διεξέλθει τά κατά τό είρη- 
μένον σύμβαμα έν τή άναλύσει τοϋ ειρημέ,ου 
IB1 κανόνος. Έπί τοϋ ΙΑ' κανόνος.

Ό κανών ούτος καθιεροϊ ώς καί δ προηγού
μενος σύστημα άντίθετον έκείνου όπερ παραοέ- 
χεται δ ήμέτερος Νόμος.

Τό 6ον έδάφιον τοϋ άρθρου 400 τοϋ Έμπορ. 
Νόμου παραδέχεται ώς κατατακτέας εις τήν 
γενικήν άβαρίαν, τήν μισθοδοσίαν καί τήν 
τροφοδοσίαν τών ναυτών μέχρις ού διορθωθώσιν 
αί πρός κοινήν ώφέλειαν πλοίου και φορτίου ε - 
κούσιαι βλάβαι άν τό πλοϊον εϊνε ναυλωμένον 
κατά μήνα. Ωστε εαν η ναυλωσις εΐνε κατά 
πλοϋν,ώ: εϊνε αί συνήθως γενόμε,αι ναυλώσεις, 
αί δαπάναι αύται θεωρούνται ώ: μερική α- 
βαρία. (επεται συνέχεια)

Έν Σύρω Σ. Α. Ματεςις

r
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ΩΡΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΤ ΡΕΤΜΑΤΟΣ
ΕΝ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1901

Διευθύνσεις ρεύματος Παρατηρήσεις

πρωίας εσπέρας
X

ΠρόςΝ. ΙΙρός Β. | ΠρόςΝ. | Πρό ς Β.

1 2“ 46* 8ω 53* 3“ 1* 9ω 8*
2 3 15 9 22 3 30 9 38
3 3 45 9 52 4 00 10 8
4 4 16 10 25 4 34 10 43
5 4 53 10 3 5 13 11 23
6 5 34 11 45 5 57

ΙΙρός Β. | Hoc1 ς Ν. ( ΙΙρός Β. ΙΙρός Ν
7 άνώμαλκ ανώμαλα
8 ανώμαλα ανώμαλα
9 άνώ[/.ΖΛΖ 3“ 1* 9“ 20*

10 3'“ 39* 10“ 0* 4 20 10 36
11 4 52 11 8 5 24 11 40
12 5 53 12 6 6 20

Πρός Ν. ΙΙρός Β. | ΙΊρ ός Ν. | Πρός Β.

13 0“ 32* 6“ 43* 0“ 55* ί 7“ 7*
14 1 19 7 30 1 43 7 54
15 2 5 8 17 2 29 8 41
16 2 52 9 4 3 16 9 28
17 3 39 9 51 4 3 10 15
18 4 26 10 38 4 50 11 2
19 5 13 11 25 5 37 11 49
20 6 1 12 14 6 27

ΙΙρός Β Πρός Ν. | Πρός Β. | Πρός Ν.

21 0“ 41* 6“ 55* 1“ 10* 7“ 26*
22 ανώμαλα ανώμαλα
23 Οω 54* 9“ 13* 3“ 31* 9“ 50*
24 4 8 10 26 4 43 10 59
25 5 15 11 29 5 43 11 56
26 6 9 12 20 6 31

ΙΙρός Ν. 1 Πρ ός Β. 1 π ρός Ν. | Πρός Β.

27 0“ 42* 6ω 52 | ω 1* 7“ 11*

28 1 20 7 29 1 37 7 45
29 1" 53 8 1 2 9 8 17
30 2 25 8 33 2 41 8 49
31 12 56 9 3 3 11 9 19

Αί έναντι σημειούμεναι ώραι 
πρέπει νά αύξηθώσι κατά πέντε 
περίπου λεπτά διά τήν διάρ - 
κειαν της στάσεως του ρεύματος.

Αί ώραι αύται επηρεάζονται 
ύπότών ανέμων. Και οΐ μέν Νό
τιοι καί Νοτιοδυτικοί άνεμοι γί
νονται αισθητοί άπό της πρώτης 
ημέρας, αύξανομένης της ταχύτη- 
τος του πρός Β. ρεύματος καί επι
ταχυνόμενης της ώρας της αλλα
γής, οΐ δε Βόορειοι μετά δ ο ή 
τρεις ημέρας, οπότε αύξάνεται ή 
ταχύτης του πρός Ν. ρεύματος 
καί επιταχύνεται ή ώρα της αλ
λαγής αύτοΰ.

’Ισχυρόν τό ρεύμα έσται τήν 
1 ίην, 7.5 μίλλια, τήν 15ην, καί 
16ην, 8 μιλιά καί τήν 17ην 7. 
5 μίλλια, 3ω έκάστοτε μετά 
τήν αναστροφήν τών ρευμάτων. 
Κατά τάς ημέρας δέ ταύτας συ- 
νιστώμεν προσοχήν κατά την 
έν τω Ν. λιμένι αγκυροβολιάν' 
καλόν άγκυροβόλιον ένδείκνυται 2 
ναυτικά στάδια πέραν τοΰ άξονος 
τής γεφύρας.

Μ. Ματθαιοπουλος
Υποπλοίαρχος τοϋ Πολ.Ναυτικού

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Περί (βροχών.
Είς τον βροχερόν καιρόν εάν ό ήλιος δέν 

διάλύση τά νέφη τήν πρωίαν και ή βροχή εξα
κολουθεί νά πίπτη, είναι σημεϊον ότι θά βρέχη 
έξακολουθητικώ; ολην τήν ήαέοαν.

Ή βροχή τής ημέρας διαρκεϊ πεσισσότερον 
άπο τήν βροχήν τής νυκτός.

Ή λεπτή βροχή διαρκεϊ περισσότερον άπό 
τήν χονδρήν καί ραγδαίαν. Όταν λεπτή βροχή 
διαδέχεται μεγάλην βροχήν είναι σημεϊον κα
κού καιρού.

Μεγάλη βροχή πίπτουσα έν καιρφ τρικυ
μίας καί δυνατού άνεμου καταπαύει ' καί τόν 
άνεμον κάί τήν τρικυμίαν.

Ή λεπτή βροχή ουδέποτε κόπτει τήν δύ- 
ναμιν τού ανέμου.

'Οσάκις ή βροχή αρχίζει πρό τής ’Ανατολής 
τού ήλιου είναι πιθανόν τήν μεσημβρίαν νά 
έχωμεν καλόν καιρόν.

Τούναντίον έάν ή βροχή άρχίση μετά τήν 
’Ανατολήν τού Ήλιου είναι πιθανόν νά βρέχη 
ολόκληρον τήν ημέραν.

Όταν ή βροχή έρχεται άπό τόν Γαρμπή μέ 
άνεμον δυνατόν καί έξακολουθήση επί πολλήν 
ώραν καί ο άνεμος μετριασθή, ή βροχή θά εξα
κολούθηση έπί πολύ άκόμη.

Χιών καί Χάλαζα
Όσάκις βλέπωμεν νέφη (λευκά) κιτρινωπά 

τά όποια τρέχουν μέ μικράν ταχύτητα καίτοι 
ό άνεμος είναι πολύ δυνατός, είναι σημεϊον ότι 
θά έχωμεν χάλαζαν. /

’Εάν πρό τής ’Ανατολής τού Ήλιου ό ου
ρανός πρός τόν Λεβάντε είναι ωχρός, καί έάν 
αί άκτϊνες τού Ήλιου θλώμεναι φαίνονται είς 
τά πυκνά νέφη, θά έχωμεν καταιγίδα καί 
χάλαζαν.

Λευκά νέφη τον χειμώνα δεικνύουν χιόνα 
καί πρό πάντων, όταν φαίνεται δ άήρ μέτριος.

Ν. Γ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

Λαμβάνων αφορμήν έκ τών έντώ 23ω φυλλαδίω τής 
Ναυτικής 'Ελλάδος αναγραφόμενων περί τής «γραμ
ματικής αναπτύξεως μερικών 'Ελλήνων πλοιάρχων 
καί δη διπλωματούχων!» παρατηρώ τά έξής.

’Εάν ό ενώπιον τοϋ κ. άρθρογράφου παρουσιασΟείς 
διπλωματούχος πλοίαρχος είχε λάβει τό δίπλωμά του 
πρό τοΰ 1852, συμφώνως με τό διάταγμα τοΰ 1836,βε
βαίως ούδέν τό εκπληκτικόν θά ύπήρχεν άλλ’ ώς ςύτος

ώμολόγει,μόλις πρό τετραετίας έλαβε τό τοΰ πλοιάρχου 
δίπλωμα,ήτοι ύπό τήν ίσχΰν οΰχ'ι πλέον τοΰ διατάγμα
τος τοΰ 1836, δπερ άπήτει έλαχίστας γνώσεις, άλλα 
συμφώνως πρός τάς διατάζεις τοΰ διατ. τοΰ 1852,καθ’ 
ο οί έπιθυμοϋντες νάλάβωσιν έμποοοπλοιάρχου δίπλω
μα,πρός τοΐς άλλοις τοϊς,όριζομένοις ύπό τοΰ 14ου άρθ. 
τοΰ περί αστυνομίας τής έμποοικής ναυτιλίας Β. δια
τάγματος, ύποβάλλονται εις προφορικός καί έγγράφους 
έξετάσεις,καθ’ άς πρέπει νά άποδείξωσιν δτι γινώσκου- 
σι τά ακόλουθα Ιον) Τό άναγινώσκειν, τό γράφειν, τό 
άριθμεϊν 2ον) Τήν χρήσι» τών λογαριθμικών πινάκων 
3ον) Τάς γεωγραφικός τής σφαίρμς διαιρέσεις καί είς 
πλεΐστα άλλα μαθήμ,ατα, άτινα ώς. έκ τής έλλείψεως 
χώρου παραλείπω νά αναφέρω’ και -δμως δ ρηθείς δι
πλωματούχος πλοίαρχος κατά τήν ιδίαν αύτοΰ αφελή 
έξομολόγησιν πρός τόν κ. άρθρογράφον, ειπεν δτι τά 
γράμματα είναι περιττά αρκεί" νά γνωρίζη τις σούμα 
καί ύφαίρεσιν καί πλέον ού.

Κατόπιν τών ανωτέρω τί νά-’εϊπη τις πρός τήν έξε- 
ταστικήν τών έμποροπλοιάρχων επιτροπήν, διά τά δι
πλώματα, άτινα μέ τόσον έλαφράν τήν συνείδησιν άπο- 
νέυ-ουσιν ούτοι ; διότι ουδόλως θέλω να φαντασθώ δτι 
τοσαύτη αμάθεια διακρίνει αυτούς, ώστε τόν άνω πλοί
αρχον τόν άρκούμενον είς τάς γνώσεις τής σούμας καί 
ύφαιρέσεως νά θεωρώσι ικανόν διά δίπλωμα πλοιαρ 
χίας καί οϋτω νά παραδίδωσιν εις χειρας αύτοΰ τήν 
ζωήν ατυχών έπιβατών καί τα συμφέροντα τών φορ
τωτών καί έφοπλιστών.

"Ενεκα τής αναπτύξεως καί τής προόδου,ήν έσχάτως 
έλαβεν ή έμπορική ναυτιλία τά καθήκοντα τοΰ πλοι
άρχου είναι πολλαπλά καί ποικίλα. Ό έμπορικός νό
μος καί τό Δ. περί αστυνομίας τής έμπορικής ναυτιλίας 
γέμουσιν έκ τών καθηκόντων καί ύποχρεώσεων" δι’ ών 
περιβάλλεται δ πλοίαρχος, άτινα βεβαίως ό άνθρωπο? 

■τής σούμας καί τής Ύφαιρέσεως ούδε δύναται νά άν- 
τικρύση.

Ή πολιτεία έσχάτως διά τοΰ Νόμου ΒΨΞΓ τοΰ 
1900 έμερίμνησε περί τών μηχανικών τών έμπορικών 
πλοίων, άν καί ό νόμος ούτος έχει πλείστας ατυχίας, 
,αΐτινες φέρουσιν είς τό άνεφάρμοστον καί τήν κάτα- 
στρατήγησίν του’ είθε νά έμερίμνα και περί τώνεμπο- 
πλοιάοχων διά τής ψηφίσεως καταλλήλου καί τελειο- 
τέρου Νόμου συμφώνως πρός τάς άνάγκας καί ύπο- 
χρεώσεις τής σήμερον, χωρίς εννοείται, πρωτίστως νά 
παοαλείψη τήν ϊδρυσιν ναυτικών έμπορικών σχολών, 
έν αίς ώςέπί τό πλεϊστον αξιωματικοί τοΰ Β. Ν. νά 
διδάσκωσι, τούς δέ πλοιάρχους κατά κλάσεςς νά. διαί
ρεση, άναλόγως δέ τοΰ διπλώματος, αύτών καί τής 
θαλασσίου ύπηοεσίας των ανάλογον σκάφος νά δύ- 
νανται καί να κυβερνώσιν.

I.' Κ Μπριςιμπζακης
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ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΕΒΗΤΟΣ

"Εν τών άπαραιτήτων οργάνων τοϋ λέβητος 
είναι το μανόμετρον, τούτο δέ χρησιμεύει, δπως 
καταδεικνύη τήν έντος αυτού έντασιν τοϋ άτμοϋ.

Μεταχειρίζονται δέ δύο είδη μανομέτρων, τό

Οέλωμεν νά μας δείξη πίεσιν 70 λίτρων, πρέπει 
δ σωλήν νά εχγ, μήκος 140 δακτύλων. Διά 
τούτο μεταχειρίζονται τό μεταλλικόν μανόμε
τρον, τό όποιον δεικνύει τήν πίεσιν όιά δείκτου,

Σχήμα Α'.

ύδραργυρικόν, καί τό μεταλλικόν μανόμετρον, 
τό πρώτον δμως δεικνύει τήν έντασιν τοϋ ατμού 
τήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δύο έως τρεις ατμό
σφαιρας, διά-‘τούτο ώς έπί το πλεΐστον προ- 
τιμούσι τό μεταλλικόν, δυνάμενον νά μίτρήση 
μεγαλεηέοαν πίεσιν.

Τό ύδραργυρικόν μανόμετρον σύγκειται έκ 
σιδηρού καμπυλοειδούς σωλήνος πεπληρωμένου 
έν μέρει δι’ ύδραργύρου. Τιθέμενος δ σωλήν ού- 
τος ε’ις συγκοινωνίαν μετά τοϋ λέβητος, ή έτέρα 
αύτοϋ άκρα μένει εκτεθειμένη εις τήν άτμο- 
σφαιρικήν πίεσιν, δ ύδράργυρος θέλει ισορροπεί 
έν οσω δέν ύπάρχει άτμός έντος τοϋ λέβητος, 
άλλ ’ όταν άναπτυχθή άτμός καί λάβη πίεσιν 
τινά, δ ύδράργυρος τοϋ σκέλους τοϋ μανομέτρου 
τοϋ συγκοινωνϊϋντος μετά τοϋ λέβητος, θλιβό- 
μενος ύπό τοϋ ίάτμού κατέρχεται, δ δέ ύδράρ
γυρος τοϋ ετέρου σκέλους ύπερνικών τήν 
τής άτμοσφαίρας άνυψούται.

Όθεν κατερχόμενος κατά ένα δάκτυλον δ 
ύδράργυρος τοϋ Οωλήνο; τοϋ συγκοινωνοϋντος 
μετά τοϋ λέβη-ίος, άνέρχεται κατά ένα δάκτυ
λον δ ύδράργυρος δ συγκοινωνών μέ τήνάτμοσφαί- 
ραν. Ή ύψωσις ένος δακτύλου δεικνύει πίεσιν άτ
μοϋ μιϊς λίτρας.

’Αλλά τό μανόμετρον τούτο δέ είναι κατάλ
ληλον διά μηχανάς μεγάλης πιέσεως. Διότι έάν

καί μικρόν χώρον καταλαμβάνει.
Τό συνηθέστερον ιδίως είναι τδ τοϋ Βουρδών

πίεσιν

Επισκευή τής πρώρας 
τού ατμοπλοίου «Κωνσταν- 
τίοι» τής ατμοπλοίας τού 
Αρχιπελάγους Χατζή-Δα- 
οδτ Φάρκουχ εις τδ νεώριον 
καί μηχανουργεία Σύρου.

’Επισκευή τών ύφαλων 
μερών τού αυτού άτμοπλοίου 
«Κωνσταντίνος» τής 'Εται
ρείας Χατζή Δαοΰτ. ("Ιδε 
σελ. 394).



394 Λαυτική 'EXXdc Ναυτική ’Ελλάς 395

(σχ. Α). το μοινό[ζετρον τοϋτο σύγκειται έξ 
ενός χάλκινου σωλήνο; α β γ εις τόν όποιον 
εισέρχεται άταός συγκοινωνών μετά του λέβη- 
τος Six τοϋ βιδωτού συνδέσμου Κ, όστις εκτυ
λισσόμενος, η τυλισσόμενος καθόσον ή πιεσ
τού άτμοϋ αύξάνει ή έλλατοϋται, κινεί διά τη; 
ράβδου ρ, καί τοϋ μοχλού μ χ τον άξονα α, 
έποαένως καί τον δείκτην δ, όστις περί τον 
άξονα α διαγράφει τόξον τ τ διηρηιζένον δι’ 
άριθμών. δεικνυόντων την πίεσιν εις χιλιόγραμμα, 
άνά τετραγ. εκατοστόν.

Τό σχήμα Β παριστά άλλου συστήματος μα- 
νόμετρον ρετάλλινον, όπου δ άτμός εισερχό
μενος διά τής οπή: Ο ενεργεί επί τίνος ελα
στικού δίσκου Β.Β μέ κυματισμούς στρογγύλους 
εις τό μέσον, όστις φουσκόνων προς τά άνω 
κινεί τόν δείκτην διά τοϋ διωστήρος δ δ, τοϋ 
οδοντωτού τόξου τ, καί τού μικρού οδοντωτού 
τροχού τού έσφηνομένου επί τοϋ άξονος μ.

Ή άριθμολόγησις όλων των μεταλλικών μα
νομέτρων γίνεται άφοϋ τοποθετήσωσιν αυτά έπί 
λέβητες τινός φέροντος μανόμετρον άκριβές, 
άκολούθω; ύψώνουσι τόν άτμόν εις μίαν άτμο- 
σφαίραν, καί γράφουσιν έπί τού τόξου τ τ τον 
άριθμόν 1, καί άκριβώς έκεϊ όπου εύρίσκεται 
τό άκρον τοϋ δείκτου δ. έπειτα ύψώνουσιν αύ- 
τόν εις δύο άτμοσφαίρας καί γροίφουσι τόν άρι
θμόν 2 καί οΰτω καθεξής.

Τά όργανα ταύτα όμως μέ την πολυκαιρίαν 
χάνουσι την εύαισθησίαν των, επομένως καί την 
ακρίβειαν αυτών, διά τούτο πρέπει άπό καιρού 
εις καιρόν νά παραβάλλετε τοϋτο, προσθέτον- 
τες έπί τού λέβητος άκριβές μανόμετρον όπως 
βεβαιωθώμεν περί τής καλής αύτοϋ κατα- 
στάσεως.

’Επειδή ή πίεσις ενός χιλιογράμμου άτμοϋ 
ίσοδυναμεϊ μέ 0,949 τής ’Αγγλικής ατμό
σφαιρας, μία άτμοσφαϊρα θά είναι ίση μέ χι- 
λιογρ. 1,0535 άνά τετραγ. έκατοστόν. ’Επί
σης μία άτμοσφαϊρα αγγλική είναι ιση μέ 15 
λίτρας άνά τετραγ. δάκτυλον. Ή γαλλική 
όμως άτμοσφαϊρα ίσούται μέ λίτρας 14,712 
άνά τετραγ. δάκτυλον, ή μέ χιλιόγραμμα 
1,033 άνά τετραγ. έκατοστόν, συνεπώς ή δια
φορά τής γαλλικής πρός την άγγλικήν άτμο- 
σφαίραν, είναι 0,02 τού χιλιογράμμου, δπόταν 
δέ θέλωμεν λίτρας άγγλιχοϋ μανομέτρου νά 
τάς κάμωμεν άτμοσφαίρας άγγλικάς μέν, τάς 
διαιροϋμεν διά τού 15, έάν δέ θέλωμεν νά τάς 
κάμωμεν άτμοσφαίρας γαλλικάς, διαιροϋμεν 
αΰτάς διά τοϋ 14,712.

Ιο. Κ. Μποτκοτβαλας 
μηχανικός.

\ _ -,.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΚΕΓΗ ΑΤΜΟΠΑΟΙΟΓ
ΙΣ ΤΑ ΝΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΛΚΕΙΑ ΣΥΡΟΥ

Το λαμπρόν άτμόπλοιον «Κωνσταντίνος» 
τής εταιρίας Χατζή-Δαούτ-Φάρ-Κοϋχ τόννων 
2,000 προσέκρουσεν έπί τίνος βράχου ένεκεν 
τής ομίχλης παρά τήν παραλίαν τής Καραμα- 
νίας καί κατά τήν θέσιν Άλάγϊα τήν 7 ’Ιου
νίου 1901.

Άλλ ’ έπειδή τά διαφράγματα τής πρώρας 
κλονισθέντα έχαλαρώθησαν, τά ύδατα κατέ- 
κλυσαν τό πρωραϊον κύτος τού άτμοπλοίου και 
ήπειλεϊτο καταποντισμός. ’Αμέσως άντιληφθείς 
δ πλοίαρχος τόν κίνδυνον διέταξε, μετά την 
συγκρότησιν τού ναυτικού συμβουλίου τών αξιω
ματικών καί τοϋ πληρώματος, νά οιφθή το 
σκάφος έκουσίως εις τήν πλησιεστέραν έκεϊ α
κτήν διά νά κατορθωθή ή άσφαλής οιάσωσις 
τών επιβατών, τών έμπορευμάτων καί τοϋ άτ- 
αοπλοίου αύτού, όπως καί πράγματι συνέβη.

Ή αμμώδης αΰτη παραλία ένθα ταχέως 
έρρίφθη τό άτμόπλοιον «Κωνσταντίνος» λέγε
ται Σελιντί άπέχουσα ολίγα μίλια τη: θέσεως 
’Αλάγιας. Άλλ’ ύπό τήν έπιφάνειαν τής άμ- 
μώδους ταύτης θέσεως ύπήρχον βράχοι, οϊτινες 
κατέστρεψαν τά ύφαλα τού πλοίου και την ο- 
στέωσιν αύτού, χωθέντος περί τήν τρόπιοα ένε
κεν τοϋ βάρους τού πλοίου. Α

Τό ναυαγοσωστικόν άτμόπλοιώγ «’Αρλεκί
νος» τοϋ γνωστού άνά τήν ’Ανατολήν κ. Greek 
άνείλκυσε καί έρυμούλκησεν μέχρι ςΣύρου, ένθα 
τά μεγάλα ύδραυλικά νεωλκεία, εργοστάσια 
καί μηχανουργεία έπεσκεύασαν αυτό μετά πρω
τοφανούς έπιτυχίας καί μηχανικής έκτελέσεως, 
άποκόψαντες τεμάχια μεγάλα και εκ τής πρώ
ρας καί έκ τών ύφάλων άντικαταστήσαντες, 
έδρας, ποδόστημα πρώρας, οστεώσεις, ελάσμα
τα καί κοινομμάτια παντός είδους έν τώ μέσω 
πολυπληθών έπισκεπτών καί άληθούς θαυ
μασμού.

Ή πρώτη ένταϋθα εΐκών παριστά το άτμό- 
πλοιον «Κωνσταντίνος» μέ άποκοπεϊσαν τήν 
πρώραν καί έπισκευαζομένην άπο τούς μηχανι
κούς, λεβητοποιούς καί τεχνίτας τών εργοστα
σίων.

Ή δευτέρα εΐκών δεικνύει τα άφζιρεθέντα 
έλάσματα καί τήν όστέωσιν τοϋ άτμοπλοίου 
μόνον εις τό μέσον τοϋ σκάφους.

Τάς εικόνας ταύτας,καθώς καί τήν περιγρα
φήν τής θαυμασίας ταύτης επισκευής παραθέ- 
τομεν χάριν τών άναγνωστών τής «Ναυτικής 
Ελλάδος»,οϊτινες ένδιαφέρονται περί του τοιού- 

’ τίυ είδους Εργασιών,

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα' ήτοι Σάββατον· εσπέρας 
Κυριακήν καί δευτέραν πρωίαν κατέπλευσαν εις τόν 
λιμένα Πειραιώς τά αυστριακά ατμόπλοια « Ήλιος» 
έκ Τεργέστης, Καλαμών, «Ευτέρπη» έκ Κων)πόλεως 
«Tebe» έκ Κρήτης καί «Μαρία Βαλέριέ» έκ Σμύρνης, 
τά ελληνικά «’Αφροδίτη» τοϋ Τζών έκ Κων)πόλεως, 
«'Ελένη» τοϋ Κουρτζή έκ Χίου, «Sindh» γαλλικόν 
τοϋ Μεσσαζερή έκ Κων)πόλεως Σμύρνης, «Σαπφώ» 
τής Πανελληνίου έκ Χίου, «Sagalieu» γαλ. έκ Μασ
σαλίας, «Vesta» γερμανικόν έκ Μελίτης, «Μιτυλήνη» 
ελληνικόν έξ 'Οδησσού πρός άνθράκευσιν, «Λέων» 
Ελληνικόν έκ Κέρτς πρός άνθράκευσιν καί «Μασσαλία» 
τοϋ Κουρτζή έκ Πατρών.

— Τήν τρίτην τά αγγλικά «Mitern» έκ Νιοΰπορτ 
μ.έ φορτίον γαιανθράκων, καϊ «Silmor» έξ Άμβέρσης 
τό έλληνικόν «Μάρθα» έκ Ταϊγανίου μέ φορτίον σίτου 
κάί τό γερμανικόν «Woglinll» έξ Άμβέρσης.

— Τήν Τετάρτην κατέπλευσαν εις τόν λιμένα μας 
τά εξής ατμόπλοια’ «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» έκ Βαρ
κελώνης πρός άνθράκευσιν, «’Ιωάννης Κούτσης» έκ 
Λονδίνου πρός άνθράκευσιν, «Poslerlon» αγγλικόν έκ 
Κάρδιφ μέ φορτίον γαιανθράκων, «Πόλις Μιτυλήνη» 
τοϋ Κουρτζή έκ Σύρου καί τό ιταλικόν «Μοντενέγκρο» 
έκ Κερκύρας—Πατρών, τελέσαν έν τώ λοιμοκαθαρ
τήρια» Κερκύρας τήν νενομισμένην πενθήμερον κά- 
θαρσιν.

— Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην κατέπλευσε τό έλ
ληνικόν άτμόπλοιον «Γεώργιος» πρός άνθράκευσιν έκ 
Νικολάεφ.

— Τήν Παρασκευήν τά ιταλικά «Σερβία» εκ Κων
σταντινουπόλεως, «Βιρμανία» έκ Θεσσαλονίκης καί 
«Βουλγαρία» έκ Κερκύρας ύπό κάθαρσιν, τό αύστρια- 
κόν τοϋ Λόυδ «Anrora» έκ Κρήτης τό ρωσσικόν 
«Νικόλαος Β » έκ Σμύρνης, «Βυζάντιον» τοϋ Παν- 
ταλέοντος έκ Σμύρνης, «Χίος» τής Νέας έκ Κωνσταν
τινουπόλεως,, καί τό ολλανδικόν «Στέλλα» έξ Άμ- 
στερδάμ. ··

ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΚΟΥΡΤΖΗ

Κατά τάς ιδιαιτέρας ημών έκ Κωνσταντινουπόλεως 

πληροφορίας αί διαπραγματεύσεις, αϊτινες πρ’ο πολλοΰ 
διεξήγοντο πρός άγοράν τών άτμοπλοίων Κουρτζή ύπό 
τής Γερμανικής Άτμοπλοϊκής εταιρίας τής Ανατολής 
εχουσι ναυαγηση, μύδεμία δ’ έκκρεμότης διαπραγμα
τεύσεων ύφίσταται.

ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΖΟΝ

'Η έν Πειραιεϊ γνωστή άτμοπλοΐα ύπό τήν επω
νυμίαν Τζών Μάκ Δούαλ καί Βάρβουρ έκτος τών άπό 
πολλοΰ λειτουργουσών έξωτερικών αυτής γραμμών 
Αγίων Σαράντα —Πρεβέζης—Κρήτης— Θεσσαλονί

κης Κων)πολεως—Πυργου και Βαρνηςί άπεφάσισεν 
ηδη Οπως συστήση και νέαν γραμμήν μεταξύ Πει
ραιώς—Κωνσταντινουπόλεως καί Εύξείνου.

Βεβαίως ή έπέκτασις αΰτη τών γραμμών τής 'Ε
ταιρίας Τζών είναι σημεΐον προόδου, θά άκουσθή δέ 
μετά πολλής εύχαριστήσεως ύπό παντός έπιθυμοϋντος 
τήν άνάπτυξιν τής Ελληνικής ναυτιλίας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΝΑΥΛΟΝ

Οί ναΰλοι ούδεμίαν μέχρι τήν σήμερον παρουσιάζουσι 
μεταβολήν έπί τά βελτίω. Ή κατάστασις δέ αΰτη 
έμπνέει πολλάς άνησυχίας καί διά τό μέλλον. Κατά 
τάς Άγγλικάς ναυτικάς έφημερίδας ο'ι ναΰλοι ’Αγγλί
ας, Μεσογείου καί Εύξείνου θά άποβώσιν ικανοποιητικοί 
μόνον, έάν τά άτμόπλοια τά τόσον έπιμένοντα εις τήν 
έκμετάλλευσιν τής Μεσογείου τραπώσι πρός άνεύρεσιν 
ναύλων εις θαλάσσας άνοικτοτέρας.

Ήδη ή παρατηρηθεϊσα μικρά βελτίωσις εις τήν 
ναυλοαγοράν τής Μαύρης Θαλάσσης έξακολουθεϊ, ώς 
έξακολουθεΐ έπίσης ή έλεεινότης τών ναύλων έξ ’Αμερι
κής καί ’Ινδιών.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

— Τό άτμόπλοιον «’Αλέξανδρος Μιχαλ-.νός» έναυ- 
λώθη άπό ’Αζοφικήν δι’ ’Αγγλίαν πρός σελ. 11 καί 
6 πέν.

— Τό άτμόπλοιον «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» άπό 
Μπαλτζίκιον εις Άγλλίαν πρός 11 σελ. καί 6 πέν.

— Τό άτμόπλοιον «Ζαρίφης» έναυλώθη διά Ροτερ- 
δάμην μέ ναύλον 13.

— Τό άτμόπλοιον «Γ. Κούτσης» έναυλώθη έκ 
Ταϊγανίου διά Βώλον πρός 8 καί 3)4, άναχωρήσαν 
έκ Ταϊγανίου τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην.
ζί — Κατά τόν «Ναυτίλον» Τό άτμόπλοιον «’Αντώ
νιος» τοΰ κ. Μωραΐτου άνεχώρησεν άπό Βορδώ τής 
Γαλλίας μέ φορτίον ξυλείας διά Κάρδιφ καί έναυλώθη 
άπό Κάρδιφ διά Παλέρμον τής ’Ιταλίας πρός 6 σελ- 
λήνια τόν τόννον.

— Τό' άτμόπλοιον «Μαρία» τοϋ κ. Μωραιτου 
έφθασεν ήδη εις ’Αγγλίαν. ’Επίσης τό άτμόπλοιον 
«Πολυξένη» έφθασεν εις ’Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «’Ασημίνα» τοΰ κ. Στ. 
’Εμπειρικού εΐνέ πβοναυλωμένοΥ πρός 13 σελλίνια 1 
καί 6 πέννες διά τήν ’Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον («Μπήλιω» τής εταιρίας Βάτη 
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φορτών3ι εις Άζοφικήν St’ ένα λιμένα της ’Ιταλίας 
μέ ναύλον 12,50 φράγκα τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «’Αργώ» τής εταιρίας Βάτη ε- 
ναυλώθη από Θεοδοσίαν ή 'Οδησσόν δια τήν Μεσόγει
ον μέ 12 φράγκα τόν τόννον.

— Τό άτμόπ/οιον «Λεονάοδος» τής αυτής έταιρίας 
έναυλώθη από Δούναβιν δι’ ενα λιμένα τής ’Ιταλίας 
μέ φράγκα 12 1 )2.

— Τό ατμόπλοιων «’Ακμή» τοϋ έν Σύρω κ. Νικο- 
λαΐδου έναυλώθη πρός 10,25 φρ. άπό ’Οδησσόν δι’ 
ένα λιμένα τής ’Ισπανίας.

— Τό ατμόπλοιων «Εύάγγελος Πετρίτσης» των έν 
Σύρω υιών Πετρίτση έναυλώθη από Ευπατορίαν δια 
Μασσαλίαν πρός 10 φρ.

— Τό άτμόπλοιον «Μανοϋσος» τοϋ Βασιλείου Λ. 
’Εμπειρικού έφόρτωσεν έκ Γλασκοίβης τής ’Αγγλίας 
γαιάνθρακας δια Γενεύην τής ’Ιταλίας μέ ναύλον G 
σελλήνια.

— Τό άτμόπλοιον «Μαρής Βαλλιάνος» των άδελ- 
φών Δρούτση έναυλώθη από Δούναβιν δια Βαρκελώνα 
(σκάρσο) φρ. χρ. 23,500.

Ό «ΜαρήςΒαλλιάνος» εΐνε τόν. 1800 και έναυλώθη 
ύπό των έν Βραιλοι έφοπλιστών Λ. καί Μ. ’Εμπει
ρικών.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(άνταποκριτοϋ μας) 
Κάρδιφ 17 Σεπτεμβρίου.

Εις τάς τιμάς των γαιανθράκων Οεν επήλθεν ουσι
ώδης διαφορά.' Πράξεις έγένοντο άρκεταί καί ή Μεσό
γειος έδέχθη μεγάλας ποσότητας, άλλα πράξεις δια 
μελλούσας παραδόσεις σηαειοΰνται πεηωρισμέναι. Ο 
χονδρός γαιάνθραξ Κάρδιφ α’. ποώτητος πρέπει να 
ύπολογισθή εις τα 18 σελ. παραδοτέος έντός τού 
άτμοπλοίου, β’. ποιότητος 17—17 και 3 και γ’. ποιο- 
τητος τριγύρω των 16 σελινιων.

Οί γαιάνθρακες Νιοϋπορτ δεν ’έχουσιν ύποστή με
ταβολήν τινα καί διά τάς τιμάς έν γένει δύναταί τις 
νά σηαειώση δτι δεν προμηνύεται πτώσις.

Τά έν Αγγλία ορυχεία παράγουσι μεγάλας ποσό
τητας, ή παραγωγή των δμως δεν ύπερέβη τήν μέχρι 
τοϋδε ζήτησιν καί πάλιν χωρίς νά παρουσιάζωνται 
πολλοί άγορασταί.

X
'Η τιμή τοϋ συνήθους γαιάνθρακος Κάρδιφ παρα

δοτέου έντός τοϋ άτμοπλοίου περιστρέφεται τριγύρω 
των, 24 σελινιων έν τή αγορά Πειραιώς.

Γαιανθρακοφορτία εφθασαν πέντε: Διά τοϋ ’Αγγλι
κού «Στίβος» έκ Νιοϋπορτ 3983 τόν., διά τοϋ «Μίν· 
τερν» Άγγλ. τόννοι Κάρδιφ 3961, διά τοϋ Γ.ρμανικοΰ 
«Βέστα» τ. 756 Νιοϋπορτ καί διά τοϋ Άγγλ. «Πέ- 
τερστεν» τόν. 3616 Κάρδιφ.

ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟΝ

Τηλεγραφικός άνηγγέλθη χθες εις τό 'Υπουργείων 
OTt τήν νύκτα τής 28ης τρέχοντος ιστιοφόρων 300 τόν- 

νων πλωιαρχούμενον ύπό τοϋ Ν Στεφανοπούλου με 
πλήοωμα δύο ναυτών έναυάγησε πλησίον τοϋ Βώλου εις 
τό χωρίον Τσαγκαράδες Τό πλήοωμα έσώθη επί λέμ
βου. Τό πλοΐον καί τό φορτίων κατεσιράφησαν.

natation βρατςερας

Πρός τό ύπουργείον τών Νχυτικώω τηλεγράφημα 
έκ Σκοπέλου αναφέρει δτι ή βρατσέρα «Τρεις Άδελ- 
φαί» τόννων 25 ύπό πλοίαρχον τόν κ. Κ. Σα- 
ραντόπουλον μέ φορτίου 6,000 όκ έλαίου ανετραπη 
τήν 24 τρέχοντος, καταληφθείσα ύπό αιφνίδιας λαίλα · 
πος. Τό σκάφος έβυθίσθη εις τήν θέσιν Νιαμισοχάρι, τό 
πλήοωμα δέ καί δ κυβερνήτης έπεδ ώθησαν εις έρεύνας 
πρός άνεύρεσιν αύτοΰ, άλλ’ εις μάτην.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ

Έξ Αίγίνης τηλεγράφημα άνήγγειλεν, δτι εις τό 
αυτόθι Λιμεναρχείον παρουσιάσθη ό Τ. Φορτούνας, 
πλοίαρχος τοϋ ιστιοφόρου «Αίας», τόννων 459 καί 
άνήγγειλεν, δτι τό πλοίόν του, προερχόμενου έξ ’Ο
δησσού μέ φορτίων ξυλείας, προσήραξε πλησίον τοϋ 
Άγκριστρίου.

Έξ Αίγίνγ,ς άπεστάλησαν μεγάλα: λέμβοι πρός 
άνέλκυσιν, πλήν οΰτη άπέβη άδύνατος.

Εις δύω ατμόπλοια τοϋ Γουδή καί τών «’Αστέρα» 
τοϋ ΓΙαπαλεονάρδου διερ/όμενα έκείθεν ό πλοίαρχος 
προσέφερε μεγάλην αμοιβήν, ίνα ρυμουλκήσωσι τό 
προσαράξαν, άλλ’ άμφότεροι άπηξίωσαν νά στρέψωσι 
τήν πρώραν πρός τό κινδυνεΰον ιστιοφόρου, τών 
πλοιάρχων προφασιζομένων έλλειύιν γαιανθράκων.

Μετά μεσημβρίαν τέλος ισχυρός άνεμος εΰσπλαγ- 
χνικώτερος τών δύο πλοιάρχων ώθησε τό ιστιοφόρων 
μακράν τοϋ τόπου τής πρωσαράξεως.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

(Τοϋ συνεργάτου μας) 
Γένοβα 30 Σεπτεμβρίου.

Τό άτμόπλοιον «Άνδρ. Σταθάτου» τήν 28 διήλθε 
το Γιβραλτάρ. «Άλέξ. Μιχαλινός» τήν 28)9 εφθασεν 
εις Κάρδιφ. «’Αρτεμίσια» τήν 27)9 εις Μάλταν.

— «Άντώνιος»έφθασε την 28)9 εις Κάρδιφ.« Αοελ- 
φοί Σιφναίου» τήν 21)9 από Άλγέριον δια Ταϊγανιον. 
«Άλ. Γάγκος» τήν 20)9 διήλθε τά Δαρδανέλλια διά 
Ρόττερδαμ. «Άμφριτρίτη» τήν 28)9 διήλθε Δαρδα- 
νέλλία.

— «Ανδρος» εις ’Αμβέρσαν τήν 26)9. «’Αση
μίνα» διήλθε τά Δαρδανέλλια τήν 26)9. «Αϋρα» 
εις Hull τήν 2θ)9. «Μπέμπη» άνέχώρησεν άπό Μασ
σαλίαν.

— «Δέσποινα» εις Μιλάτσον. «Δέσποινα Μιχα- 
λινοϋ» 26)9 Βαρκελώνην, «Δημ. Σκυλίτσης» Pd. 
Lizzard τήν 26)9.

— •Αικατερίνη Κούππα» τήν 19)9 Δαρδανέλλια. 
«Ελένη» πλοίαρχος Σαλιάρης τήν 20)9 άνε-

χώρησεν από Ταϊγανιον δια Παλερμον, Ιενοβαν.
— «Άριστέα»τήν 26)9εφθασεν εις Γένοβαν.«Βικτω-
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ρια» τήν 24)9 εις Γένοβαν. «Γεώργιος» Μωραιτη εις 
Οδησσ ν 17)9 «Γεωργ. Μιχαλινός» τήν 20)9 εις 

Δαρδανέλλια.
— «Γεώργιος Μπούμ~ουλης»άνεχώρησεν άπό ’Αλε

ξάνδρειαν. «I ιρδα Άμπατιέλου» εις Γιβραλτάρ 
την 26)9. « Ελένη Σιφναίου» εφθασεν εις Ταϊ-
γάνιον. « Επταλοφος» εις Δαρδανέλλια τήν 24)9.

« Ελπιδοφορος»εις Μασσαλίαν,«“Ηπειρος»(Θεοφι- 
λατοςΙ την 26)9 εις Μασσαλίαν. «Ερμή:» τήν 19 9 
άπό Βαρκελώνην εις Ταϊγανιον. «Θεόδωρος Σιφναίου» 
την 29)9 εις Βοσπορον. «’Ιωάννης Κούτσης» τήν 29)9 
άπό Λονδίνου εις Κωνστάντσαν. «Γεώρ. Κούτσης» 
την 22)9 εις Κερτς. «Κατίνα» ύπό φόρτοισιν άπό 
Siansei δια Πειραιά. «Λέων» διά Μασσαλίαν. «Λεω
νίδας» εις Σουλινα τήν 27)9. «Λεονά. δος» εις Βραΐ
λαν.

— «Λεωνίδας καί Ελένη» τήν 27)9 είς Γιβραλ
τάρ. «Μαρία» (Λεβαντής) εις Oncglia. «Μαρία» Φω
κάς ταξειδεύων δια Γένο-'αν. «Μανούσσης» τήν 29)9 
ει- Γένοβαν απο Γλασκώβην. «Ν. Βερβενιώτης» εις 
Λιβόρνον.

— «Νικόλαος Καστοιώτης» 24)9 Promeques «Ό- 
ράτιος Κού.τπας» άνεχώρησεν άπό Γένοβαν. «Πα- 
οισης Ροΰσσος» την 19)9 άπό Μασσαλίαν είς Ταϊγά- 
νιον.

— «Πολυμητις» εις ’Αλεξάνδρειαν. «Πριγκήπισσα 
Σοφία» άνεχώρησεν άπό Γένοβαν είς Βραΐλαν «Πο- 
σειδών» τήν 24)9 είς Ρότεοδαμ «Πολυξένη» off 
Ustavu ί 6)9. «Φώτης» τήν 22)9 είς Ρότεοδαμ.

—«Σπάρτη» τήν 28)9 άπόΜασσαλίαν διάΝικολάϊεφ 
«Ζάνος Σιφναίου» τήν 26)9 Κέρτς διά Κατάνην, Γέ
νοβαν. «Ζαρίφης» τήν 24)9 είς Νικολάεφ. «Κλη- 
μεντινη» ττν 26)9 εις Χχβρην. «ΣοφίαΚούππα» τή' 
28)9. «Μιχαήλ» 29)9 άπό Κέρτς διά Δουγκέρκην.

— «’Αγλαΐα Κουρεντή» 24)9 εις Μασσαλίαν.«’Αγα
μέμνων» άνεχώρησεν άπό Μασσαλίαν, τήν 24)9. «Μ. 
Βαλλιάνος» 24)9 διήλθε δια Δαρδανελλίων. «Βόσπο
ρος» εις Βαρκελώνην απο Νικολάεφφ. «Λέοος» τήν 
24)9 είς Δαρδανέλλια διά τήν Μεσόγειον. «Τρικού- 
πης» ύπό φορτωσ.ν εις Δούναβιν. «'Επτάνησος» άνε- 
χωρησεν από Γαλαζ’ον. «Στέφανος» άνεχώρησεν άπό
Αλεςανόρειαν. «Χρυσόμαλλη Σιφναίου» τήν 29)9 

εις Δαρδανέλλια. «Κωνσταντίνος» (Καλαφάτης) τήν 
30)9 δια Σπέτσιαν άπό Γένοβαν.

— «Κωνσταντίνος Σταθατος» τήν 23)9 είς Δαρδα- 
νέλλια.«Κεφαλληνία» τήν 18)9 είς Κέρτς. «Κυκλάδες» 
τήν 20)9 εις Δαρδανέλλια. «’Ανώνυμος» ύπό φόρ- 
τωσιν εις Κάρδιφ διά Βενετίαν.

Ν. Μ.
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Κατά τσς Άγγλικάς έφημερίδας όσημέραι ή έλπΐί 
τής επιτυχίας τοϋ μεγάλου συνδικάτου τής Ουαλίας 
προς ανακτίμησιν τών γαιανθράκων έλαττοΰται. Τούτο 
προέρχεται έκ τοϋ δτι τά μέν καλά ορυχεία, τά παρά
γοντα τουτέστι τάς καλλιτέρας ποιότητας ούδεμίαν
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απαντώσι δυσκολίαν είς τήν πώλησιν ολοκλήρου τής 
παραγωγής αύτών. Καί είς τιμάς μάλιστα άρκετά καλός 
και επικερδείς. Άφ’ ετέρου δέ διότι τά δευ-.έρας τά 
ξν **» Τ \ if i t - ·εως ορυχεία είναι τα εχοντα αναγκηγ Της υποσιη- 
ρίξεως τών καλών μεταλλείων πρός ένίσχδσιν τών τι
μών και έπέκτασιι τής πελατείας των. Έκ τών τελευ
ταίων δέ καί καταβάλλονται άπόπειραι μεγάλα: ποός 
επιτυχίαν τοϋ Συνδικάτου.

Φαίνεται έν τούτοις μοι αίον τό ναυάγιον -ών δια
πραγματεύσεων καθόσον τά καλά ορυχεία δέν δεικνύ
ονται διατεθειμένα να άνασύ ωσιν εκ τής πτώσεως τά 
δευτέρας «αί τ.ίτη; τάξεως ορυχεία.

ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ

Λέγεται δτι σχημάτιζε αι προσεχώς έν Λονδίνω 
μέγα συνδκάτον, προτιθέμενον ν’ άγοράση έν Ρουμα
νία μεγαλας εκτάσεις πετρελαιοπαραγωγών γαιών πρός 
έκμετάλλευσιν. Τό συνδικάτων τούτο θά φέρη τήν έπω- 
νυμίαν Βαλκανικόν Συιδικάτον καί θ’ άποτελήται έκ 
σπουδαίων οικονομολόγων “Αγγλων, Ρώσσων, Βέλγων 
καί Ρουμάνων.

ΠΝΙΓΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΑΞΕΙΑΙΩ

Τηλεγραφικώς άνηγγέλθη τήν παρελθοΰσαν έβδο- 
μάδα δτι ολίγον μακράν τοϋ λιμένως Γαλαξειδίου άνα- 
τραπείσης μιχρϊς άλιευτικής λέμβου, τής όποιας έπέ- 
βαινεν ό πλοίαρχος Κυρ. Τσιπούρας μετά δύο ετέρων, 
επνίγη ούτος, τών δύο συνεπιβατών σωθέντων. Μεθ’ 
δλας τάς αναζητήσεις άπεβη αδύνατος ή άνεύρεσις τοϋ 
σώματος τοϋ πνιγέντος.

'Ο Κυριακής Τσιπούρας ήτο έκ τών άρχαιοτέρων 
έφοπλιστών τοϋ Γαλαξειδίου, διακόψας άπό τίνος τά 
ταξείδιά του ένεκα τής ύγείας του.

ΔΙΑΠΛΟ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ

(’Αλληλογραφία τής Ναυτ. Ελλάδος) 
Δαρδανέλλια 25 Σβρίου

’Εντεύθεν διήλθον τά ατμόπλοια «Καυκάσιαν» ’Αγ
γλικόν, τόν. 3 003 προερχόμενον έκ Βατούμ καί διευ- 
θυνόμενον είςΛονδίνον μέ πετρέλαιον τήν 23 λήξαντος.

— ’Επίσης τό Άγγλ. «Ethel Radciffe· τόν.1 015 έξ 
'Οδησσού διά Ρόττερδαμ μέ δημητριακά.

— ’Επίσης τό Άγγλ. «St. Regalus» τόν. 1699 έξ 
'Οδησσού δι’ ’Αμβέρσαν μέ σίτον.

— Τό Άγγλ. «Volute» τόν 2 599 έκ Νοβορωσσί- 
σκης διά Πόρτ-Σάϊδ μέ πετρέλαιον,

— Τό Άγγλ. «Sheppy Allison» τόν, 1451 έκ Ν>- 
κολάεφ διά Ρότερδσμ μέ σίτον.

— Τό Άγγλ. «OaKlands» τόν. 1252 έκ Νικολάεφ 
διά «Dwnlheim· μέ κριθήν.

— Τό Άγγλ. «Τέμφιελδ» τόν. 2025 έξ 'Οδησσού 
διά Ροττερδάμην μέ φορτ. διάφορα.

— Τό Άγγλ. «Δάνλυ» τόν. 1442 έκ Νικολάε© 
διά qrantheim μέ κριθήν.

— Τό Άγγλ. «Κάϊρον» τόν 1381 έκ Σουλινΰ διά 
Γιβοαλτάρ μέ κριθήν.
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I '
— Τό Άγγλ. «Νόρμαν» τόν. 1155 έκ Σουλινα St’ 

Emden μέ αραβόσιτον.
— Τό Άγγλ. «Βλαίρμαλ» τόν. 1456 έκ Βραΐλας 

St’ ’Αμβέρσαν μέ δημητριακά.
— Τό 'Ελληνικήν άτμ. «Κωνσταντίνος Σταθατος» 

ύπό πλχ. τόν κ. I. Πιέοον τόν. 1500 έκ Βραΐλας δια 
Λιβερπούλην μέ κριθήν.

— Την 24 Σβρίου τό Έλλην. «Εύάγ. Πετρίτσης» 
ύπό πλχ τόν κ. Κοτζιαν τόν. 1561 έκ Ταιγανίου Stat 
Μασσαλίαν μέ σίτον.

— Τό Έλλην. «Δέσποινα»ύπό πλχ. τόν κ.Μαργα- 
ρώνην τόν726 έκ Ταιγανίου εις qenes μέ σίτον.

— Τό Έλλ. «Λέρος» ύπό πλχ. τόν κ. Ροϋσσον τόν. 
1289 έκ Ταϊγανίου διά Μασσαλίαν μέ σίτον.

— Τό Ελληνικόν μπάρκον «Εύγενία» ύπό πλχ. 
Κάβουοαν τόν. 353 έκ Ροντέσμα διά Γίβραλταρ μέ 
Βρώμην.

— Τό Αυστριακόν άτμ' «Ρομπινία τόν 1582 έκ 
Βραΐλας οι’ ’Αμβέρσαν δημητριακά.

— Τό ’Ιταλικόν «Φοίβος» τόν. 2058 έκ Θεοδοσίας 
εις genes μέ σίτον.

— Τό Ίταλ, «Κανσέτα» τόν.* 1115 έξ ’Οδησσού 
οΐα genes σίτον.

— Τό Ρωσσικόν «Μακάβερυ» τόν. 1129 έκ Βατοΰμ 
διά Τεργέστην πετρέλαιον.

— Τό ,Αγγλ. «Θέτις» τόν 1137 έκΝικολάεφ δια 
Γλασκώβην μέ κριθήν.

— Τό Άγγλ. sBenKlane. τόν. 1335 έκΚωνστάν- 
τσας διά AovSivov μέ σίτον.

— Τό Άγγλ. «Δόγκαν Χίλ» τόν. 1384 έκ Νοβο- 
ρωσσίσκης διά Ρόττερόαμ δημητριακά.

— Τό Άγγλ «Amanis» τόν. 1494 έκ Κ)πόλεως 
διά Σμύρνην μέ διάφορα.

— Την 25 Τό Άγγλ. «"Άννα Μούρ» τόν. 1794 έκ 
Σουλινα St’ Αμβέρσαν δημητριακά.

— Τό Άγγλ. «Κάρολος Τζών» τόν. 1562 ές όδησ- 
σοϋ διά Ρόττερδαμ δημητριακά.

— Τό Άγγλ.«’Ιωάννα Νίκολσον» τόν. 1166 έξ 'Ο 
δησσοϋ δια Γίβραλταρ.

— Τό Άγγλ. «Πήρες» τόν. 1647 έκ Σουλινα διά 
Λονδίνον.

— Τό Άγνλ. «Anbassadort τόν 1647 έκ Βραΐλας 
διά Ροττερδάμην.
> — Τό Άγγλ. «jsle of framey» τόν, 1062 έκ 
Κωνστάντσας διά Γίβραλταρ κριθήν.

— Τό Άγγλ. «Άρβινγερ» τόν 1135. έκ Σουλινα 
διά Γίβραλταρ κριθήν.

— Τό Άγγλ. «Προύνχιλδα» τόν. 1468 έκ Ταΐ- 
γανίου εις Emden μέ κριθήν.

— Τό Ίταλ. «Enatre» τόν. 2525 έξ 'Οδησσού 8Γ 
Αμβέρσαν δημητριακά.

— Τό Αΰστρ. «Ρέζεμιθ βέκερ» τον. 1456 έκ Νικο- 
λάεφ διά Μασσαλίαν.

— Τό Ρωσσικόν «Βόλνιν Βόρτοκ» τόν. 2366 έξ 
Όδησσοϋ εις Βλαδιβοστόκ μέ διάφορα,

— Τό Άμερικαν. ίστιοφόρον «Θεία Πρόνοια» ύπό 
πλχ. τόν κ. Ναοϋμ τόν. 17 έκ Καλλίπόλεως εις 
Ρόδον μέ ίχθείς.

— Το Έλλην. άτμόπλοιον «Γεώργ. Κουτσής» 
τόν. 564 έκ Ταιγανίου διά Πειραιά μέ σίτον.

— Ή Έλην. γολέττα «Γέννησις Θεοτόκου ύπό 
πλχ. τόν κ. Θεοδωρόπουλον τόν. 55 έκ Κ)πόλεως St* 
Άϊβαλΐ μέ διάφορα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ! ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

(Άνταποκριτοϋ μας) 
Λονδίνον 20 Σ)βρΐου

'Η παρελθούσα έβδομάς έκλεισε μέ μικρότερον σχε- 
τικώς άριθμόν παραγγελιών προς ναυπήγησιν ατμό
πλοιων. Ή στασιμότης των ναύλων άφ’ ένός, άφ’ ετέ
ρου δέ καί αί ολίγαε έλπίδες άνυψώσεως αυτών συγ- 
κρατοϋσι τούς έπιχειρηματίας τών ατμόπλοιων, τους 
άγωνιζομένους νά αΰξήσωσι τόν εμπορικόν αυτών στόλον 

Τούτο δέν εΐνε τοσοϋτο μάλλον άξιοπαοατήρητον 
καθόσον και τά ναυπηγεία ύπετίμησαν έλαφρώς τήν 
κατα τόννον κατασκευήν τών ατμόπλοιων και οΐ κάτο
χοι τοιούτων οι έπιζητοϋντες νά τά έκποιήσωσιν έκπί- 
πτουσι τάς τιμάς των.

Καί όμως μία ολόκληρος έβδομάς παρήλθε μέ εννέα 
παραγγελίας, πάσας δι* άτμόπλοια μέτριας χωρητικό 
τητος καί πωλήσεις δύο μόνον, μεγάλων χωρητικοτή
των, 5,000 τόν. καί 4.000.

Παρά τών ένταϋθα ειδικών θεωρείται βέβαιον δτι οί 
μήνες ’Ιανουάριος καί Φεβρουάριος θά παράσχωσι τιμάς 
αγοράς άτμοπλοίων λίαν συμφερτικάς διά πολλούς 
μέν λόγους, κυρίως δέ διά τήν απραξίαν τών ναύλων.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ POTMANIA

I

(τού άνταποκριτοϋ μας) 
Βραΐλα 22 Σεπτεμβρίου.

Οί τρέχοντες ναύλοι είναι 8Γ Αμβέρσαν, Ροττερ
δάμην σελ. 12 καί 6 πέν. έως 13, Άμβοΰργον 13— 
13 καί 6, δ.ά Μεσόγειον δέ πληρώνουν 11 έως 11,50 

φράγ.
Τών σλεπίων οί ναύλοι είναι 1.50, 1.60 Κ. Β.
Τά έν τώ λιμένι μας ύπό φόρτωσιν ατμόπλοια είναι 

20 ύπό διαφόρους σημαίας έκ τών όποιων τά εξής ελ
ληνικά : «Τρικούπης» φορτώνον διά Rotterdam. «Μα- 
ρής Βαλλιάνος» διά Βαρκελώνην «Σουλτάνα» έκφορ ■ 
τώνον πετρέλαια. «Ήρώ» διά Continend. «Λεονάρ- 
δος» καί «Αμφιτρίτη» τά όποια άνεχώρησαν πρό 
ημερών τό μιέν πρώτον διά ’Ιταλίαν, τό δεύτερον διά 

Μασσαλίαν.
Έν τώ λιμένι Γαλαζίου φορτώνουν ατμόπλοια 4 

ύπό διαφόρους σημαίας έκ τών όποιων έν ελληνικόν 

ή «Επτάνησος».
Αί τιμαί τών γεννημάτων είναι αί εξής· διά σιτάρια 

φρ. 10.20.-10 60 τά ο(ο Kq. Διά αραβόσιτον φρ. 
9.10-9.60 τά ο)ο Kq. Κριθή φρ. 9.20 ο)ο Kq.

Αί τιμαί τών γαιανθράκων είναι πρώτης φρ. 47- 
48 κοινά φρ. 37-39 κατά τόννον.

Τά ύδατα τού Δουνάβεως είναι 20 1)2 άγγλ. πόδες,
1 X- Μ

Ναντικό Ελλάς

Η «ΑΛΓΕΡΙΑ»

Κατά τήν «Ναυτικήν καί ’Εμπορικήν Έπιθεώρησιν» 
τής Αργεντινής, ήν λαμβάνομεν Sta τών έν Μπουέ- 
νες Άϊρες κ.κ. αδελφών Σ. Ν. Σάββα νέον Γαλλικόν 
άτμόπλοιον ή «’Αλγερία» προσετέθη εις τόν στόλον 
τών θαλασσίων διαπορθμεύσεων καί τήν 9 παρ. μηνός 
(ε. ν.) ποοσήγγισεν εις Ρίον τής Λα-Πλάτας.

Ή «Αλγερία» έκτίσθη καθ’ όλους τούς κανόνας 
τής συγχρόνου ναυτικής Αρχιτεκτονικής, έχει έκτό- 
πισμα 4 300 τόννων, μήκος 121,05 μέτρων καί πλά
τος 12,76. 'Η δύναμις τής μηχανής της εΐναι’3,000 
ίππων.

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ

Αναγγέλλουν τηλεγραφήματα έκ Κοπεγχάγης ότι 
τό δανικόν άτμόπλοιον «Βεΐρα» συνήντησεν έν τή 
Βορείω θαλάσση 25 μίλλια βορειοδυτικώς τής'Ήστγ-

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

ΐνέος Λ.εμ.ενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

Περε Παρεκτροπής τών Πυξίδων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έξαρτοσμ-οΰ τών Πλοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.—

θαλασσογραφοκος χάρτης Ελλάδος,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΙΙΕΤΡΟϊΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙ0EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝIQ
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

( ’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ίστιοφο'ρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.
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γορδόουν τεραστίων διαστάσεων άερόστατον φέρον τ ό 
όνομα «Πατρίς» 330 μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης καί διευθυνόμενον πρός τά αγγλικά παράλ ια 
μέ ταχύτητα 6 μιλλίων την ώραν. Έν τώ σκάφιδίω 
εύρίσκετο γάλλος αξιωματικός δηλώσας δ Λ σημάτων 
πρός τό πλοίον : «Τά πάντα έχουσι καλώς»

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Τηλεγράφημα τοϋ’έκτελούντος τά λιμενικά Μαράθον 
παρά τό Κατάκωλον αναφέρει ότι παρά τίνος λεμβού
χου Μούρου εύρέθη έγκαταλελειμμένη έν άνοικτή θα
λάσση λέμβος, πιθανώτατα λείψανον ναυαγίου.

— Εις τάς έκβολάς τού Αλφειού προσήραξεν μι
κρόν ίστιοφόρον «Εύαγγελίστρια» τόννων 14, ύπό Κυ
βερνήτην τόν κ. Άνδριανόπουλον. Πλοίαρχος κα1 
πλήρωμα δέν εύρέθησαν έν αύτώ, γεννώνται δέ έκ 
τούτου σπουδαίαι ύπόνοιαι περί έγκλήματος.

Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων καί Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

©αλασσογραφοκος χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποράδων, Θράκης, Μαρμαρά, Κ]πόλεως 
κλπ. Δρ. 5.—

Ά.νεμ.ολόγεον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμ.μ.α.τα Λίαπεέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τού αντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως εις 
τόν αΐτοΰντα.

ι



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ και Σ'α
ΠΕΙΡΑ 1ΕΤΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικού Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalinos, London : 

Πειραιώς : Amichalinos, Pirec. 
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresham House old Broad Street, London e.c.

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Με οίτης αγορών πωλήσεωυ και 

υαυλώσεωυ ατμόπλοιων. 
Τη.Ιεγραφ Διεύβιτσις CoT7.IAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
(ΜεεΗτπςτών’Ελλπν. άτιεοπλοϊων άπδ τό 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Ενεργεί όλων των ειδών τα, ναυλώσεις καί πασαν 

ΰπόθεσιν ναυτικήν αφορώσαν τα ατμόπλοια καί τάς 
εκφορτώσεις αυτών. Οί έπιβυμοϋντες να έργασθώσι μέ 
τόν κ. ΙΙαπαιικονόμου Ρά εΰρωσι πρωτοφανή έργατι 
κότητα συνδυαζομένην μέ την οικονομίαν.

Αιεύθυνσις. C. Pappaiconomos
Sensale Varitimo

BARCELLONA.

L_- KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων έταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμε'νας. 
W W W W W W W W W W W W W W W 

Φ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων 

καί ναυλομεσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική: Α Α.ΛΙΕΖΗΙΜ, Κωνσταντι
νούπολή.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδός Πραξιτέλους 8

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ ™ ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμποροι καί ναυλομεσϊται. Λέ- 

χονται εμπορεύματα επί προμήθεια 
*αί προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αί ατμόπλοια.

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

Ζητούνται μηχανικοί α', β'. καί γ'. 
τάξεως “Ελληνες κατέχοντες ’Αγγλικά δι
πλώματα δι’ ατμόπλοιου «'Ήπειρος» περί 
τά τέλη Νοεμβρίου έ. ν. έν ’Αγγλία. Προ
τάσεις άπευθυντέαι προς τον Κον Ρ. Sp. 
Topali GaraMunteni, Roumanie.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΠΡΦΟΠΟΤΛ^Σ KAI Gi«
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίω Υποκαταστήματα εις Λονδϊνον και Ταϊ
γάνιον .

♦·♦*♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

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


