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Oc κ.χ. βυνδρομηταΐ πχραχαλοϋνταε νχ συνοδεύω™ τάς αίτχσεος των 
προς εγγραφήν μετά τοΰ αντιτίμου.

·Ρ-.Λ ·Χ?1Μ· αΝΑΊ ? ΕΛΑ ’ θ* Η’Λτήόαντες τόν πρώτον καί δεύτερον Αριθμόν τής «Ναυτικής 
'υλλαδος» θεωρούνται όυνδρομηταί αύτής.

Ήρμοζεν είς τήν Σύρον ή πρωτοβουλία πρός 
συγκρότησιν τοΰ Ναυτικού Συνεδρίου. Άν ή 
φυσική τών πραγμάτων έξέλιξις έμείωσε τό εμ
πορικόν κράτος τής ωραίας νήσου, ένεκα δέ λό
γων, ών ή ερευνά δέν είναι τοΰ παρόντος δέν ή- 
δυνήθη αύτη να έπεκτείνη τό αποικιακόν της 
έμπόριον, ώστε νά καταστή ό μόνος τής ’Ανα
τολής διάμεσος είς τό έμπόριον τούτο λιμήν δι’ 
άπ ευθείας πρός τούς τόπους εκείνους συγκοι ■ 
νωνίας, άλλ’ ή μείωσις αύτη δέν ήλζττωσε και 
τό εμπορικόν τής Σύρου πνεύμα. Και ή μεγα- 
λειτέρα καί έθνικωτε'οα έν τώ Αίγαίω εστία εμ
πορικού πολιτισμού έςακολουθεΐ ακόμη κρατού
σα τά σκήπτρα τοΰ ονόματος της. Άπόδειξις 
και ή φιλότιμος προθυμία μεθ’ής έσπευσε νά ύιο ■ 
θετήση την περί Ναυτικού Συνεδρίου ιδέαν.

Δέν πρέπει β·βαίως νά άμφιβάλλωμεν δτι ή 
ίδεα αύτη έγένετο ήδη πράγμα. Έγγυάτζι 
τούτο ή έγνωσμένη δραστηριότης τών Συρια
νών, ό έμπορικός τών όποιων σύλλογος άνέλα- 
βεν άπό κοινού μετά τής δημοτικής άοχής τήν 
συγκρότησιν τού Συνεδρίου. Είνε δέ πάντων άρ- 
μοδιώτατοι τής Έρμουπόλεως οί κάτοικοι ϊνα 
είσφέρωσι τά άναμενόμενα φώτα είς λύσιν πάν
των τών προβλημάτων,δσα θά τεθώσιν ύπό τήν 
μελέτην τοΰ Συνεδρίου.

Καί τά θέματα ταΰτα θζ είνε πολλά καί 
ποικίλα. Κατ’ ανάγκην έδόθη είς τήν αποστο
λήν τού Συνεδρίου τόση εύρύτης, ώστε νά πε- 
ριληφθή έν αύτώ καί τό έμπόριον καί ή βιομη
χανία. ’Ίσως ένδεικνύει τούτο καί τό πολυσχιδές 
τοΰΣυριανού πνεύματος,τό πολυσχιδές τών πλου- 
τογόνων τής νήσου αγώνων,ούσης έπίσης έμπο- 
ρικής καί βιομηχανικής,οσον καί ναυτικής. Ού
τε δ’ είνε ξένη πρός τήν ζωήν τοΰ έμπορίουκαί 
τής βιομηχανίας ημών ή έμπορική ναυτιλία, 
καλουμένη καί νά δώση καί νάντλήση έζ αύτών 
δυνάμεις. "Οσον εύρύτερον καταστή τό έμπό
ριον ήμών τόσον θά συνευρύνηται καί ή ναυτι
λία, έξυπηρετούσα αύτό και ύπ’ αύτοΰ έζυπη- 
ρετουμένη. ’Ορθότατα άρα συνεδύασεν ό Έμ
πορικός Σύλλογος Σύρου τάς τρεις ταύτας αρ
τηρίας τού βίου τής Έλλζδος είς μελέτην τού 
Συνεδρίου. “Ισως βραδύτερου έπιβληθή ή ανάγ
κη είδικωτέρων Συνεδρίων. Διότι ούτε τής Ναυ
τιλίας τά ζητήματα δύνανται νά μελετηθώσιν 

ένιαίως καί μόνα αύτά, θά δεήσγ δέ νά κζτα- 
νεμηθώσι κατά τμήματα τοΰ Συνεδρίου, πολ- 
λώ μάλλον δέν δύνανται νά μελετηθώσι κζί συ- 
ζητηθώσιν εύρέω; καί λεπτομερώς έν ταύτώ με
τά τών έμπορικών καί βιομηχανικών. Άλλ’ 
εύρισκόμεθα μόλις είς τήν αρχήν τοιζύτης ιδι
ωτικής ζινήσεως, τό δέ καλούμενον Συνέδριου 
αύτό θά θέση τάς βάσεις περαιτέρω τοιούτων 
συνελεύσεων κζί έξ αύτοΰ θζ κζταδειχθώσιν αί 
ζνάγκζι ενός έκάστου τών τριών μεγάλων ζη
τημάτων.

Ή είδικότης τών σχόντων τήν πρωτοβουλίαν 
έγγυάτζι πάσαν δυνατήν έπιτυχίαν τοΰ Συνε ■ 
δρίου. Αύτοί βεβαίως γινώσκουσι κάλλιον παν
τός άλλου πώς θά διοργανωθή έπιτυχέστερον. 
Καί άν ή έλλειψις έμπορικών κζί βιομηχανικών 
συλλόγων παρουσιάζει δυσκολίας καί προσκόμ
ματα είς τόν τρόπον τών προσκλήσεων, διότι, 
δέν έχουσι ποϋ νά άπευθυνθώσι διά τήν αντι
προσωπείαν έκάστης έμπορικής ή βιομηχανικής 
πόλεως ή τάξεως, αί δέ κατ’ άτομα προσκλήσεις 
θά φε'ρωσιν ίσως σύγχυσιν,έλπίζομεν ό'μως οτι θα 
εύρωσιν οί όργανωταί τού Συνεδρίου τρόπον, 
ώστε μή τε πόλις κζμμία σημζίνουσα έμπορεκώς 
ή ναυτικώς ή βιομηχζνικώς νάμείνη άνευ αντι
προσώπων, μή τε οίκος.

"Ο,τι θά έτολμώμεν νά ύποδείζωμεν ημείς 
άφοροί είς τόν κανονισμόν τοΰ προγράμματος τοΰ 
Συνεδρίου, μολονότι καί έν τούτω όφείλομεν νά 
έχωμεν πεποίθησιν είς τήν πείραν τών διοργα
νωτών. Πρόκειται άλλως τε διδζκτικώτζτον το 
παράδειγμα τοΰ έν Ναυπλίω Γεωργικοΰ Συνε
δρίου. Καί πολύ φώς έπέχυσε τό Σύνεδρον έκεϊ- 
νο είς τά θέματά του καί άλλως ώφέλησεν, έξε- 
γεΐραν θερμότερου τό ύπέρ τής γεωργίας έυδτ- 
αφέρου, είυε δέ διά τοΰτο άξιοι πολλοΰ έπαίνου, 
αύτό τούτο εύγνωμοσύνης οί όργαυωταί του. 
Θζ ήδύνατο όμως υά φθζση κζί είς θειιαωτέ- 
ρας αποφάσεις, έάυ είχου προκανουισθή άπλού- 
στερον αί-’έργασίαι του.

Ειυε δέ ποικιλότερος, άρα κζί πολυπλοκώ- 
τεοος ό σκοπός τοΰ έυ Σύρω Συυεδρίου, καλού
μενου καί διά τήν ναυτιλίαν, κζί διά τό έμπό
ριον, κζί διά τήν βιομηχανίαν. Καί απαιτείται 
πολλή προσοχή είς τόν κανονισμόν τών έργασι- 
ών αύτοΰ.
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Νομίζομεν δέ δτι θά διευκολύνω τόν κανόνι 
σμόν τούτον ή κατά τμήματα διαίρεσις και ύπο- 
διαίρεσις. ’Αρχική διαίρεσις είς τρία τμήματα, 
δσα είνε καί τά κύρια ζητήματα τοΰ Συνεδρίου. 
Ταΰτα δέ δύνκνται κατόπιν νά ΰποδιαιρεθώσι 
διά την είδικωτέραν μελέτην τών άναγομένων 
εις τόν κύκλον έκαστου θεμάτων. Διότι βεβαίως 
ούτε τά Ναυτιλιακά ζητήματα δύνανται νά με- 
λετηθώσιν δλα όμού ύφ’ ενός τμήματος ούτε 
τά εμπορικά, ούτε τά- βιομηχανικά. Τά τμή- 
ρατα αύτά θά είσηγοΰνται κατόπιν τά διάφορα 
ζητήματα τακτοποιημένα, έπί τούτων δέ νά 
συζητή και νά άποφαίνεται ή όλομε'λεια τού 
Συνεδρίου, άν δεήση νά διατύπωση εύχάς Έν 
Νκυπλίω ήθέλησαν ν άποφύγωσι τούτο, άλλ’ 
έγένετο κατ’ ανάγκην πρωθυστε'ρως. Καί διά 
τοΰτο ήναγκάσθησαν νά καταρτίσωσι |εετα τήν 
περί αγροφυλακής συζήτησιν επιτροπήν, είς ήν 
ανέθεσαν νά ύποβάλη εις τό Συνέδριον τά συμ
περάσματα τής συζητήσεως !

Και δύο μόνον ήμέραε θά άοκέσωσιν είς τά

0 Δ Η ΓIA I
ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΛΩΤΙΚΗΣ

Έπί τής διορθώόεως τών χαρτών, φαροδεικτών καί ναυτιλιακών όδιιγών.

Αί διάφοροι μέχρι τοΰ νΰν έκδοθείσαι ναυίι- 
λίαι παρ’ ήμϊν ουδόλως μνημονεύουσι τά περί 
τής χοήσεως τών βοηθημάτων τούτων τής ναυ
τιλίας, τούτου ένεκα δέν έθεώρησα άπάδουσαν 
πρός τόν σκοπόν τής Ναυτικής Έ.Ι-Ιάδο; τήν 
παροχήν σημειώσεών τινων περί ταύτης.

Γνωστόν δτι πρός καθοδήγησιν τών ναυτιλ- 
λομένων ύπάρχουσι τρεις οδηγοί, οί χάρται, αί 
ναυτιλιακαί όδηγίαε (sailling directions, di
rectory ή Pilots) καίοί φαροδεϊκται, οί όποιοι 
πάντες ύπόκεινται είς διηνεκώς έπιγιγνομένας 
μεταβολάς καί αλλοιώσεις.

Τούτων οί χάρται δύνανται πάντοτε νά ώσι, 
καθ’ όσον αί γνώσεις ήμών έπιτρέπουσι τοΰτο, 
ενήμεροι κκί οί φαροδείκται δύνανται νά συμ- 
πληρώνται έκ τών προσφάτων άλλοιώσεων, καί- 
τοι ό χώρος δέν επιτρέπει πάντοτε τήν αναγρα
φήν πασών τών λεπτομερειών έν αύτοίς" δσον 
άφορά δμως είς τάς ναυτιλιακάς οδηγίας αύται, 
ώςέκ τής φύσεως αύτών, δέν είνε δυνατόν πάν
τοτε νά διορθώνται, καί εις πασακ περίπτωσιτ 
καθ' ήκ διαφέρουσι τώκ γαρτώκ, οί χάριαι δέ- 
or ra Λαμβάκωντο ι ώς οδηγοί.

1) Νάρται. Οί χάρται δταν άγοράζωνται 

τμήματα διά τάς κατ’ ίδιαν ενός έκάστου εργα
σίας. Θά άποτελέσωσι δέ αυτά τά μέλη κατ’ 
ιδίαν βεβαίως εκλογήν. Κζί ούτω όριζομένων 
τών θεμάτων τών συνεδριάσεων τής ολομέλειας, 
θά διεξαχθώσιν αύται όμζλώτατα, ΐνα φθάσω - 
σι και είς αποτελέσματα.

Άλλ’ ΐνα έλθωσιν είς τό Συνέδριον πάντες 
παρεσκευασμένοι, άνάγκη νά δοθή επαρκής χρό
νος, στελλομένων τών προσκλήσεων ούχί βεβαίως 
πρό δεκαπενθημέρου μόνον. Δέν νομίζομεν δέ 
δτι κανονιζομένων ούτω τών εργασιών τοΰ Συνε
δρίου θά άπαιτηθή χρόνος μείζων τής εβδομάδας.

’Εννοείται δτι δέν άζιούμεν οντω νά κανό 
νίσωσι τά πράγματα οι όργανωταί τοΰ Συνε 
δρίου, ώς ημείς λέγομεν.Μικράς τινας ιδέας μό
νον ρίπτομεν καί ημείς, άναγνωρίζοντες δτι δέν 
πρέπει νά προέρχεται τις τόσον ευκόλως σύμ
βουλος άπέναντι τού θετικωτάτου καί πρακτι
κότατου νοΰ τών έμποοικωτάτων άνδρών τής 
καλής Σύρου.

Εμμ. Ρεπουλης.

άπό τούς πράκτορας τοΰ ’Αγγλικού Ναυαρχείου 
είνε κατά κανόνα προσφάτως τετυπωμε'νοι καί 
φέρουσι πάσας τάς μέχρι τής στιγμής έκείνης 
διορθώσεις, κκί τούτου ένεκα άποτρέπομεν τούς 
ναυτιλλομένους τής χρήσεως ετέρων χαρτών, μή 
ύπό τής έπισήμου άρχής έκδοθέντων, έκείνων 
τουτέστιν οί όποιοι συνήθως καλούνται κυακοϊ 
χάρται iblue charts) ώς έκ τής έπενδύσεως 
αύτών διά κυανοΰ χάρτου.

“Ολαι αί μικραί, άλλ’ένδικφέρουσαι διορ
θώσεις αί όποϊκι δύνανται νά έκτελεσθώσι διά 
τής χειρός, γνωστοποιούνται διά τών ’Αγγελιών 
πρός τούς νκυτ λλομένους (Notices to Mari
ners, Avis aux Navigateurs κλπ.) τάς ό
ποιας πας κυβερνήτης δύναται νά λάβ"τ( δωρεάν 
παρά τώ\ Προςένων τών ςένων ναυτικών έθνών, 
κκί ταύτας δέον πάραυτα νά έπιρέρη έπ! τών 
χαρτών αύτοΰ.

Αί εύοεϊαι διορθώσεις γίγνωνται έπί τών πλα
κών κκί τότε νέα αντίτυπα δέον νά προμηθευ- 
ώμεθα, τά δέ παλαιά νά καταστρέφωμεν πρός 
πρόληψιν τής χρήσεως αύτών κατά τόν πλοΰν. 
Περί τών τοιούτων διορθώσεων π'ληροφορούμεθκ 
έκ τών ναυτικών περιοδικών κκί ξένων έφημερί- 

δων, αί όποϊκι είς ώρισμένας ήμέρας τής έβδο ■ 
μάδος καί είς ώρισμένην στήλην άναγράφουσι 
ταύτας.

Αί χρονολογίαι καθ’ άς αί εύρείαι αύται δι
ορθώσεις έγένοντο σημειοΰνται είς τό μέσον τοΰ 
κατωτέρου περιθωρίου τοΰ χάρτου, αί τών μι
κρών διορθώσεων είς τήν κατωτέραν άριστεράν 
γωνίαν.

2) Φαροδεϊκται. Ούτοι έκδίδονται είς τήν 
αρχήν έκάστου έτους, κατά διμηνίαν δέ ή καί 
κκτά μήνα άποστέλλονται είς τάς ξένας προξε- 
νικάς άρχάς (ιδίως Άγγλικάς κκί Άμερικζνι- 
κάς) παραρτήματα παρέχοντα τάς έπιγενομέ- 
νας αλλοιώσεις, άλλωστε κζί έν ταίς πρός τούς 
ναυτιλλομένους άγγελίαις άνκφέροντζι αύται. 
Έκ τούτων δέ δέον νά διορθώμεν έκά τότε αύ
τούς, άποκόπτοντες τό οίκείον τεμζχιον τής αγ
γελίας καί έπικολώντες αύτό είς τήν σχετικήν 
σελίδα τοΰ φαροδείκτου.

Τόν φαροδείκτην δέον πάντοτε δσον αφορά 
είς τάς λεπτομέρειας νά συμβουλευώμεθκ, καθ’ 
δσον ή περιγραφή τών φάρων έν ταίς ναυτιλι- 
ακαίς όδηγίκις δυνατόν νά είνε έσφζλμέ/η, 
ένεκα τών έπιγενομένων μεταβολών άπό τής δη- 
μοσιεύσεως αύτών.

3) Ναυτι./ιαχαϊ Όδηγίαι. Αί ναυτιλιακαί 
όδηγίαι περιέχουσι πάσας τάς λεπτομέρειας έκεί- 
νας, αί όποϊκι είνε χρήσιμοι είς τον νκυτιλλό- 
μενον, αλλά δέν δύναται νά περιληφθώσιν έπί 
τού χάρτου, χωρίς ούτος νά άπωλέση την ευ
κρίνειαν αύτοΰ, ή συμπεράσματα έκ τ ς μελέ
της αύτοΰ, τά όποια δέν δυνάμεθα γενικώς έκ 
πρώτης δψεως νά άντιληφθώμεν.

Αύται δέν διορθοΰνται έκάστοτε, πκρά,έςαι- 
ρετικώς διά νέους σημαντικούς σκοπέλους ή κιν
δύνους, ' Γδρογραφικαΐ δέ σημειώσεις καί Πα
ραρτήματα άναφερόμενα είς έκαστον τόμον δη
μοσιεύονται έκάστοτε.

Τά Παραρτήματα περιέχουσιν δλας τάς ληφ- 
θείσας πληροφορίας άπό τής χρονολογίας τής έκ- 
δόσεως τοΰ σχετικού τόμου καί άκυρούσι πάσας 
τάς προηγουμένας Ύδρογραφικζς Σημειώσεις.

Αί "Γδρογραφικαί Σημειώσεις περιέχουσιν 
δλας τάς πληροφορίας άπό τής χρονολογίας τής 
έκδόσεως τού Τόμου ή τού τελευταίου ΙΙαραρ- 
τήματος ή Ύδρογραφικής Σημειώσεως, άλλα 
προσπαθούσι νά μή έκδίδωσι πλειοτέρας τής 
μιάς τοιαύτης δι’ έκαστον τόμον, άλλ’ είς τήν 
συλλογήν νέων αγγελιών περιλαμβάνεται καί ή 
παλαιά είς Παράρτημα.

Ή ύπαρξις Παραρτημάτων ή Ύδρογραφικών 
Σημειώσεων σημειούται είς τόν πίνακα τόν υ
πάρχοντα έσω τού καλύμματος έκάστου τόμου, 
παθ’ ήν περίπτωσιν έκάστη διόρθωσις δέν έγέ
νετο πρό τής άγοράς τοΰ βιβλίου,καί είς τήν αύ- 

την στήλην αναγράφονται κζί αί λαμβανόμεναι 
Σημειώσεις ή Παραρτήματα μετά τήν άγοοάν.

Αί διορθώσεις δύνανται νά γίνωσιν είς τό 
περιθώριον έκάστου τόμου ναυτιλιακών οδηγιών 
αί σχετικά! πρός τά Παραρτήματα ή τάς ‘Υδρο- 
γραφικάς Σημειώσεις, δταν αί τελευταϊαι έκτυ- 
πώνται έπ’ άμφο". έ ων τών όψεων τού φύλλου. 
Όταν δμως έκτυπώνταε αύται έπί τής μιάς 
μόνον δψεως καί κόπτονται τά τμήματα αύτών 
τίθενται είς τήν οίκείαν θέσιν.

Έκ τών ανωτέρω εννοείται δτι αί ναυτιλι
ακά! όδηγίαι ούδέποτε δύναται νά διορθώνται 
έν δλζις ταίς λεπτομερείαις πζρκ κατά τήν ήμέ- 
ραν τής τελευταίας ‘Υδρογραφικής Σημειώσεως 
ή Παραρτήματος κζί τότε, ώς ήδη έρρήθη, δταν 
ύπάρχωσι διαφοραί ό χάρτης, ό όποιος δύναται 
νά διορθωθή κζτά τάς μάλλον προσφάτους πλη
ροφορίας, δέον νά ληφΊή ώς οδηγός' δσον άφορμ 
είς τήν συνήθη ναυτιλίαν αύται έπαρκούσι.

Χρήθις τών χαρτών ή βοηθημάτων τά ς 
ναυτιλίας καί γενικαί άημειώάεις 

όχετικιί τή καθόλου πλωτική

1) Ακρίβεια χάρτου. Ή άξια χάρτου κατ’ 
έξοχήν έξαρτάται έκ τής ακρίβειας τήςύποτυ- 
πώσεως έπί τής όποιας στηρίζεται καί εινε το- 
σούτο μεγαλητέρα καθ’ δσον μεγαλητέρα εινε 
ή κλίμζς τού χάρτου.

Πρός έκτίν,ησιν ταύτης ή χρονολογία τής ύπο- 
τυπώσεως, ή όποια πάντοτε παρέχεται έν τώ 
τίτλω, είνε αξιόλογος ένδειξις. ΓΙλήν τών άλ
λοιώσεων ζί όποϊαι εις βυθούς, έν οίς έπικρζτεί 
άμμος καί πηλός, δύνανται νά έπέλόωσιν άπό 
τής ήμέρας τής ύποτυπώσεως, αί άρχαιότεραι 
ύποτυπώσ-ις έγένο ιτο γενικώς ύπό περιστάσεις 
άποκλειούσζς μεγάλην ακρίβειαν έν ταϊς λεπτο- 
μερείαις κζ: ν δ'σω χάρτης τις στηρίζεται έπί 
τοιζύτης ύποτυπώσεως δέον νά θεωρείται μετ’ 
έπιφυλάξεως. "Οντως, πλήν τών λίαν συχναζο- 
μένων λιμένων καί τών έγγύς αύτοίς δέν έγένε
το ή ύποτύπωσις τόσον λεπτομερώς έν ι ή έξε- 
ρευνήσει τού βυθού, ώστε νά εϊμεθα βέβαιοι ότι 
πάς κίνδυνος έσημειώθη. Τό πυκνόν ή αραιόν 
τών βολισμάτων εινε έτέρα ένδειξις διά τήν έκ- 
τίμησιν τής τελειότητος τού χάρτου. Όπου τά 
βολίσματα κεϊνται σποραδικώς καί άνίσως δια
νεμημένα, δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς δείγμα 
δτι ή ύποτύπωσις δέν ύπήρξε λεπτομερής.

Λευκά διαστήματα μεταξύ βολισμάτων έν- 
δεικνύουσιν δτι δέν έγένοντο βολίσεις είς τούς 
τόπους τούτους. 'Όταν τά παρακείμενα βολί
σματα είνε βαθέα δυνάμεθα μετά πεποιθήσεως 
νά θεωρήσωμ-ν δτι είς τάς λεύκάς κηλίδας ό βυ
θός είνε βαθύς' άλλ’ οπού ταΰτα εινε βραχέα 
(ρηχά), ή δυνατόν έκ τού ύπολοίπου τού χάρτου
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νά ύποτεθή ότι ύπάρχουσιν ύφαλοι ή στήθη, 
τοιαύτη λευκή κηλΐς δε'ον νά θεωρείται ύπο
πτος. Κυρίως τοΰτο συμβαίνει είς χώρας κοραλ- 
λιοφόρους ή βραχώδεις άκτάς και δε'ον νά ύπο- 
μνησθή δτι εις ύδατα δπου άφθονοϋσιν οί βρά
χοι είνε πάντοτε δυνατόν ή ύποτύπωσιε, δσον 
τελεία καί λεπτομερής, νά μή έπιτύχη τήν ευ- 
ρεσιν πάσης μικράς ύφάλου.

Είς επαρκή άπόστασιν δέον νά 
βραχώδη ακτήν ή ύφαλον καί ό 
νών δέον πάντοτε νά τηρήται:

παρχπ'λέωμεν 
έτ.όμενος κζ 
α>τΐ ακτή τις------ ---- . .,ρ, II <, 

νά δεωρήται ? γιης δΐ'τι der ινδεικιύεται γοι- 
ραόώδης, τουναντίον όέον ra ύποτίθηται.

2) . ']σ< βαθεϊς γςαμμαί προφΜαζις— Πλήν 
τών σχεδίων τών λιμένων, τά όποια ύπετυπώ- 
θησαν λεπτομερώς, ή τών πέντε όργυιών γραμ
μή έπι τών πλείσνων του Ναυαρχείου χαρτών 

δ έον νά θεωρηθή ώς ένδειξις προσοχής ή γραμ
μής κινδύνου έναντίον τής ά'νιυ ανάγκης προσ- 
πελάσεω ς τής ακτής ή τοΰ στήθους έ'σω τής 
γραμμής ταύτης, ένεκα τής πιθανότητος τής 
ύπάρζεως μή άναζαλυφθεισών ανωμαλιών τοΰ 
βυθοΰ, αί όποϊαι μόνον δι’ έπιμεμελημένης λε
πτομερούς ύποτυπώσεως δύνανται νά ύποτυπω- 
θώσιν. Δέν ύποτίθεται δτι πλοία προκειμένου 
νά πλησιάσωσιν είς τοιούτους τόπους δέν θά 
λάβωσιν είδικάς προφυλάξεις.

‘Η γραμμή τών δέκα όργυιών εις τάς βρα
χώδεις άκτάς είνε έτέρα ένδειξις προφυλάξεως 
κυρίως διά τοΰ μεγάλου βυθίσιιατος πλοία.

Οί χάρται έφ ’ ών δέν σημειοΰνται γραμμα'ι 
ίσου βάθους δύνανται εϊδικώς νά θεωρώνται 
μετ ’ έπιφυλάξεως, καθ’ δσον ένδεικνύουσιν δτι 
τά βολίσματα έγένοντο λίαν άρεά καί ό βυθός 
είνε λίαν ανώμαλος, ώστε αύται νά δύνηνται 
νά χαραχθώσι μετά βεβαιότητος.

Μεμονωμένα βολίσματα, βραχύτερα τών πέ· 
ριξ αύτών βολισμάτων δέον πάντοτε νά άπο- 
φεύγωνται, κυρίως δέ δταν περιβάλλωνται διά 
κύκλου καθ’ δσον δέν είνε γνωστόν πόσον έγγύς 
ή θέσις έξηρευνήθη.

3) Χάρτην μεγά.Ιης κ.Ιίμακος δέον νά με- 
νά συμβή έ-

τής έκδόσεως 
τής μεγάλης 

ταγειριζώμεθα.— Δυνατόν ενίοτε 
νεζα έπισπεύσεως της έργασίας 
μόνον εις την χαλζήν πλάκα 
κλίμακος χαρτών νά κατορθωθή εύρεία έπανόο- 
θωσις τής γραμμής τής ακτής ή τών βολισμά
των. Τούτου ένεκα και διότι οί μεγάλης κλίμα- 
κος χάρται δεικνύουσι μεγαλητέρας λεπτομέ
ρειας δε'ον πάντοτε νά προτιμώσιν οί ναυτιλλό- 
μενοι τήν χρήσιν αύτών.

4) ΠροφΛ όζεις κατά τ'ην γφήσιζ μικρός 
κ.Γιμακος χαρτών. — Κατά τήν προσέγγισιν 
τής ξηράς ή επικινδύνων χοιράδων δε'ον πάν
τοτε νά παρατηρώμεν τήν κλίμακα τοΰ χάρτου.

Μικρόν σφάλμα κατά τήν στίξιν τής θέσεως τού 
πλοίου παριστά ολίγα μέτρα έν τώ μεγάλης 
κλίμακας χάρτη, έν ώ είς μικράς κλίμακας τό 
αύτό ποσόν έζτάσεως -άριστά μεγάλα κλά
σματα τοΰ μιλίου. Τοΰτο δέ κυρίως πρέπει νά 
παρατηρώμεν προκειμένης άγκυρ.οβολίας έπί 
στήθους καταλλήλου βάθους είς άπόστασίν τινα 
άπό τής ξηράε.

Διά τόν αύτόν λόγον, διοπτεύσεις τών έγγύς 
σημείων δέον νά προτιμώνται άπό τάς διοπτεύ
σεις μεμακρυσμένων, ζαίτοι τά τελευταία δύ
νανται νά ώσιν μάλλον εύδιάκριτα, καθ' δσον 
μιζρ'ν σφάλμα είς τήν διόπτευσιν ή τήν μετα
φοράν ταύτης έπί τοΰ χάρτου έχει μεγαλητέραν 
επιρροήν είς την κακήν στίξιν τοΰ στίγματος, 
δταν μακρότερον χαράσσηται ή γραμμή.

(Ακολουθεί’).
Μ. Ματθαιοποϊλος 

’Υποπλοίαρχος τοϋ Π. Ναυτικοΰ 
n— η —

ΔΙΑ ΤΟΥΣ Κ· Κ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ

Ί τ αλί α
Aiyiiv £αλέρνο

Ό Σημαντήρ, δστις εύρίσκεται είς τήν είσο
δον τοΰ λιμένος Σα.Ιέρνο καί έπί τοΰ οποίου 
ύπήρχε φώς σταθερόν κόκκινον άφαιρεθεις έπί 
τινα καιρόν διά νά έπισκευασθή έτοποθετήθη 
πάλιν καί ήρχισε τήν λειτουργίαν του.

Νήόος Τζϊλιο
Ό φάρος τής άκρας τοϋ μόλου πρός βορράν 

τής τήσου 'Γζίλίο, δστις κατά τόν φαροδείκτην 
είχε φώς σταθερόν, έτροποποιήθη είς περιστρο
φικόν μέ εκλάμψεις άνά 15 δευτερόλεπτα καί 
φαίνεται έξ άποστάσεως 18 μιλίων μέ νύκτα 
καθαράν καί άσέληνον.

Νίιόος Γανοίίτρι
Ό φάρος δστις εύρίσκετο έπι τής Νοτιάς ά 

κρας τής νήσου Γανοΰτρι, ό όποιος κατά τόν 
φαροδείκτην είχε σταθερόν φώς, έτροποποιήθη 
είς περιστροφικόν λευκόν σπινθηρίζοντα κατά 
5 δευτερόλεπτα καί φαίνεται έξ άποστάσεως 15 
μιλίων μέ νύκτα καθαράν καί σκοτεινήν.

Νηόος Πιανόζα
Ό φάρος,δστις εύρίσκετο πρός τό ’Ανατολι

κόν τής ύφάλου, τής νήσου ΙΙιανόζας μέρος άπο 
τής 1 Μαίου 1 901 χάριν έπισκευής άντεκατε- 
στάθη διά φωτός λευκού σταθεροΰ, μέχρι νεω 
τέρας διαταγής.

Πλάτος Β. 42° 35'. Μήκος A. 10° 06’
Ν.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ςϊνεφοπλιχμος
(ARMEMENT COLIECTIF)

(Συνέχεια καί τέλος )

Άρθρ. 474. Οί συνεφοπλισταί, δταν είναι 
προσωπικώς ύπόχρεοι, εύθύνονται πρός τούς τρί
τους, κατ’ άναλογίαν τής μερίδος αύτών έπί 
τοΰ πλοίου.

"Οταν μερίς τοΰ πλοίου άπηλλοτριώθη, αί 
προσωπικά! ύποχρεώσεις, αιτινες συνήφθησαν έν 
σχέσει πρός τήν μερίδα ταύτην, κατά τό διά
μεσον χρονικόν διάστημα μεταξύ τής άπαλλο- 
τριώσεως, καί τής έν άρθρω 471 μνημονευόμε
νης γνωστοποιήσεως, βαρύνουσι έν ταύτω τόν τε 
πωλητήν καί τόν άγοραστήν.

"Αρθρ. 475. Οί συνεφοπλισταί δύνανται ύπό 
τήν ιδιότητα ταύτην, νά έναχθώσι ενώπιον τοΰ 
δικαστηρίου τοΰ τόπου τής νηϊολογήσεως, ένεκα 
πάσης διαφοράς, ήτις ήθελεν άναφυή ύπό τίνος 
των συνεφοπλιστών, ή παρά τρίτου τινός.

Ή διάταξις αύτη έφαρμόζεται έπίσης,ίταν ή 
άγωγή άπευθύνεται κατά τίνος τών συνεφοπλι- 
στών, ή τινών μεταξύ αύτών.

Άρθρ. 476. Ό συνεταιρισμός δύο ή πλειό- 
νων, έπί σκοπώ ναυκγήσεως πλοίου έπί κοινω 
λογαριασμοί καί χρήσεως τούτου πρός τήν ναυ
σιπλοΐαν, διέπεται ύπό τών άρθρων 457, 458, 
467.—Τό τελευταίου τοΰτο άρθρον έφζρμόζε- 
ται έπίσης είς τάς δζπάνας τής ναυπηγήσεως, ώς 
καί τ’ άρθρα 17 2 και 474 άφ’δτου δέ τό πλοΐον 
έναυπηγηθη κκί παρεδόθη ύπό τοΰ ναυπηγού, 
άρχεταε ή έφαρμογή τών άρθρων 471 κκί 472.

*0 διαχειριστής τοΰ πλοίου δύναται νά διο · 
ρισθή καί πρό τής ναυπηγήσεως τοΰ πλοίου, 
κατά τήν περίπτωσιν δέ ταύτην, άπό τοΰ διο
ρισμού του, έχει τά δικαιώματα καί τάς ύπο- 
χρεώσεις τοΰ διαχειριστοΰ συνεφοπλισμοΰ, σχε- 
τικώς πρός τήν με'λλλουσκν διαχείρισιν τοΰ συ- 
νεφοπλισμοΰ.

Παρατ. Τό άρθρον τοΰτο προβλέπει καί τήν 
περίπτωσιν,κκθ’ήν ό συνεταιρισμός άποβλέπειτήν 
τήν ναυπήγησιν πλοίου, ορίζει δέ δτι αί αύται 
διατάξεις εφαρμόζονται καί έπί τής προκειμέ- 
νης περιπτώσεως ήτοι αί τών άρθρων 457,458 
περί τοΰ σχηματισμοΰ τών αποφάσεων ύπό τής 
πλειονοψηφίας, άναλόγως τών μερίδων έκάστου 
έπ: τοΰ πλοίου, 467 περί τής ύποχρεώσεως τών 

συμμέτοχων πρός συνεισφοράν τών δαπανών, 
καί τόίν συνεπειών τής άρνήσεως κκί άναβο- 
λής, 472 περί τής μεταβολής ;ών προσώπων 
τών συμμέτοχων καί τών συ-,επειών τής άπαλ- 
λοτριώσεως τής μετοχής ώς πρός τούς τρίτους, 
καί 471 περί τών μεταξύ τών συνεφοπλιστών 
συνεπειών τής τοιαύτης άπαλλοτριώσεως. - Δέ» 
έφαρμόζεται δμως ή διάταξις τού άνωτέρω άρ
θρου 476, δταν ό συνεταιρισμός γίνεται έπι 
σκοτώ ναυπηγήσεως πλοίου, πρός πώλησιν. ΤΙ 
τοιαύτη περίπτωσις άποτελεϊ μετοχικήν εται
ρίαν διεπομένην ύπό τών περί αύτής κανόνων 
τοΰ τε έμπορικοΰ νόμου, καί τοΰ άστικού περί 
εταιριών. Διαρκούσης δμως τής ναυπηγήσεως 
τοΰ πλοίου, δέν άπαγορεύεται είς τόν συνεφο- 
πλιστήν νά πωλήση τήν μερίδα αύτοΰ (conte- 
rances de Hambourg — δρα Ma Kower 
σημ. 57.)

Κατά τήν έννοιαν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 
476 έν συνδυασμω πρός τά έν. αύτφ άναφερό- 
μενα, έφ δσον δέν έπερατώθη ή ναυπήγησες τού 
πλοίου, δι’ άποφάσεως τής πλειοψηφίας δέν δύ- 
νκται νά έπε'λθη ή διάλυσις τοΰ συνεταιρισμού.

Οί συνέταιροι καί πρό τής ναυπηγήσεως, δύ
νανται νά διορίσωσι διαχειριστήν τού πλοίου, ό 
διαχειριστής δμως ούτος θεωρείται άπλώς έντο- 
λοδόχος τών συνεταίρων, μέχρι τής ναυπηγήσε
ως τού πλοίου, περατωθείσης δέ ταύτης ύπό- 
κειται είς τάς περί διαχειριστοΰ μνημονευθεισας 
διατάξεις τοΰ κειμένου νόμου. — Ό έκ προοιμίων 
διορισμός αύτοΰ, καθιστά τούτον μέχρι τής ναυ
πηγήσεως, άντιπρόσωπον τών συνεταίρων ώς 
πρός τά έργα τής ναυπηγήσεως μέλλων μετά τό 
πέρας αύτής νά καταστή διαχειριστής τοΰ συνε- 
φοπλισμοΰ, καί ύποβληθή είς τάς παρά τοΰ νό
μου κεκανονισμένας υποχρεώσεις.

"Αρθρ. 477. Ό διαχειριζόμενος πλοΐον τι έν 
τή ναυτική έμπορίρι, ό'περ δέν άνήκει είς αύτόν, 
καί κυβερνών, ή έμπιστευόμενος τήν διεύθυνσιν 
είς πλοίαρχον, θεωρείται ώς έφοπλιστής έν ταϊς 
πρός τοίτους σχέσεσιν αύτοΰ.

Ό ιδιοκτήτης, δέν δύναται νά άποκοούση 
τήν άγωγην έκείνου, δστις παρίσταται ώς δανει
στής πλοίου, χάριν τής άποστολής αύτοΰ, έκτος 
έάν άποδείξ'ι δτι το πλοΐον παρεξετράπη τοΰ
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ΤΓΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(Τύπος γ'.)

(Τύπος δ'.)

Τον ύπ’ άριθ. 1 τύπον διεδέχθησαν τσ.χέως ύπ’ άριθ. 2 χαί 3 τοιοϋτοι, οϊτινες συνίστανται είς τήν έξης προσθήκην
Ύπεράνω τοϋ καταστρώματος π:δς τδ μέρος τής πρώρας, τής πρύμνης καί είς τδ μέσον παρά τήν μηχα

νήν, προσετέθησαν διπλά καταστρώματα Καί τδ μέν πρδς τήν πρώραν έχρησιμοποιήθη ώς διαμέρισμα τών ναυ
τών καί θερμαστών, το δε προς την πρύμνην ώς θάλαμος τοϋ πλοιάρχου, τδ δέ έπί τής μέσης, ώς κάλυμμα τής 
μηχανής καί διαμερίσματα τών μηχανικών και αποθηκών έν γένει.

Είς τον τύπον ύπ’αριθ. 3 το καλυφθεν μέρος τοΰ καταστρώματος ηύςήθη περισσότερον διά τήν εύκολίαν καί 
διά νά μή είσέρχωνται τά κύματα έλευθέρως είς τδ κατάστρωμα.

Ό τύπος ύπ’αριθ. 4 στηρίζεται επί τών ιδίων λόγων αλλά παρουσιάζει μικρά; παραλλαγάς πρδς τήν πρύμνην.
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προορισμού του, καί ό δανειστής δέν διιτέλει έν 
καλή πίστει.

Παρατ. Διά τής πρώτης παραγράφου τού 
άρθρου τούτου ορίζεται δτι ό ύπό τούς δρους 
εκείνους έχων τήν διεύθυνσιν πλοίου θεωρείται 
εφοπλιστής ώς πρός τούς τρίτους—δηλ. ύπόκει- 
ται είς δλας τάς ύποχρεώσεις καί έχει δλα τά 
δικαιώματα τοΰ έφοπλιστοϋ πλοίου κατά τά έ/ 
τω ναυτικω νόμω διατεταγμένα, άδιάφορον αν 
ούτος δέν είνε ιδιοκτήτης, διότι τούτο δέν έξε- 
τάζει ό νόμος. Έκ του περιεχομένου δέ του 
παραγράφου τούτου ορίζονται καί αί περιπτώ
σεις, καθ’ ας θεωρείται τιο έφοπλιστής. Τις είνε 
έφοπλιστής; Ό Γερμανικό; νόμος ταυτίζει το 

πρόσωπον τοΰ έφοπλιστοϋ μέ τό τοΰ ιδιοκτήτου 
(άρθρ. 450). «Ό έφοπλιστής είνε ό ιδιοκτήτης 
πλοίου προωρισμένου παρά τούτου διά τήν ναυ
τικήν έμποοίαν».

"Οθεν ή λέςις αϋτη κατά τήν ερμηνείαν, ήν 
δίδωσιν έν Γερμανία οί νομοδιδάσκαλοι δέν φα
νερώνει ούτε τόν ιδιοκτήτην πλοίου τινός, ούτε 
τόν μισθώσαντα πλοΐον τι διά λογαριασμόν του, 
ή πρός τόν σκοπόν μεταμισθώσεως.Ίνα θεωρηθή 
έφοπλιστής, δέον ή ναυτική έμπορία νά ένασκή- 
ται παρά τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ πλοίου, ήτοι αύ · 
τός ούτος νά έςοπλίζη διά λογαριασμόν ίδιον τό 
πλοΐον.—Ό ’Ιταλικός νόμος τοΰ 1882 άγνοεί 
τήν λέςιν έφοπλιστής όμιλών μόνον περί ιδιο
κτήτου, ό δέ ’Ισπανικός έν άρθρφ 586 όνομά-
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ζει εφοπλιστήν τό πρόσωπον, οπερ παρέχει τάς 
αναγκαίας διά τό πλοϊον τροφάς και εφόδια, 
ήτοι τόν λεγόμενον εξοπλισμόν, καί άντιπροσω- 
πεύει τό πλοϊον έν τώ λιμένι ένθα εύρίσκεται 

Έν τώ σχεδίω τής άναθεωρήσεως τοΰ Γαλλ. 
Έμπορ κωδικός περιέχεται ορισμός πλήρης και 
ορθός περί του έφοπλιστοϋ. «Ό εφοπλιστής 
είνε ο ιδιοκτήτης, ή έντολοδόχος τοϋ ιδιοκτή
του, δστις αντιπροσωπεύει τούς ΐδιοκτήτας τι ΰ 
πλοίου, ενώπιον τών δικαστηρίων ώς πρός τό 
πλοϊον καί τήν αποστολήν αύτοΰ».—'Όθεν δέν 
είναι άνάγκη νά συντρέχωσιν κα; αί δύο ιδιότητες 
έν τώ αυτω προσώπω. Ό ιδιοκτήτης συνήθως είνε 
καί εφοπλιστής, άλλά ό εφοπλιστής δύναται νά 
είναι καί τρίτον πρόσωπον μισθοΰν τό πλοϊον καί 
ποομηθεΰον αύτό μέ τά άναγκαΐα πρός πλοΰν. 
Ο. Desjardins (Traite du droit comm, 
marif T. 2 n. 256) καί ό Caumon (λεξι
κόν τοΰ Ναυτικοΰ δικαίου έν λέξει έφοπλιστής 
άριθ 1) δίδουσι σαφή έννοιαν τοΰ έφοπλε- 
στού. «Ό έφοπλιστής είνε εκείνος δστις εξοπλί
ζει τό πλοϊον πρός έκτέλεσιν πλοΰ, τουτέστιν, 
δστις προνοεϊ περί παντός αναγκαίου κατά τόν 
πλοΰν έν σχέσει πρός ναυτικήν αποστολήν, κα' 
δστις έχει τοΰ πλοίου τούτου τήν διοίκησιν καί 
τήν διαχείρισιν. Αί δύο ιδιότητες τοΰ έφοπλι- 
στοΰ καί τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ πλοίου δέν είναι 
ασυμβίβαστοι, δέν άπονέμονται πάντοτε καί 
άναγκαίως είς δύο πρόσωπα διάφορα. Τούναν- 
τίον συνηθεστάτη είνε ή έν τώ αύτώ προσώπω 
ένωσες άμφοτέρων τών ιδιοτήτων, ό έφοπλιστής 
είνε ό ιδιοκτήτης τοΰ πλοίου του.

Ή δευτέρα παράγραφος τοΰ άρθρου τούτου, 
είνε συνέπεια τοΰ γενικοΰ τοϋ δικαίου κανόνος, 
δτι ό άμοιβαϊος δόλος συμψηφίζεται "Οταν ό 
δανειστής διετέλει έν γνώσει τοΰ δτι τά δανει- 
σθε'ντα θά χρησεμεύσωσι δι ’ άνάγκας τοΰ πλοίου 
έκτρεπομένας τοΰ θεμιτοΰ καί τοΰ νομίμου, σι- 
ωπ^ δέ, ινα άποκτήση τά είς τούς δανειστάς 
τοΰ πλοίου παρομαρτοΰντα πλεονεκτήματα 
ύπάρχει έκατέρωθεν δόλος κα' κατά συνέπειαν 
δέν δύναται νά έχη άγωγήν κατά τοΰ ιδιοκτή
του.

Διά τοΰ άρθρου τούτου συμπληροΰται τό περί 
συνεφοπλισμοΰ κεφάλαιον τοΰ Έμπορ. Κωδικός, 
δστις μετά τοΰ άστικοΰ Γερμανικού Κωδικός 
είνε ό πληρέστερος καί μάλλον σαφής καί μάλ
λον ώρισμένος μετ’ άλληλουχίας ασυνήθους συν
τεταγμένος Κώδιξ τής Εύοώπης, δι’ οπερ, δι
καίως έλέχθη περί αύτοΰ ύπό τών έρμηνευτών 
τής Γερμανικής νομοθεσίας, δτι ούδ’ ή ελάχιστη 
αστυνομία άναφύεται μεταξύ τών πολυπληθών 
καί ποικίλλων διατάξεων αύτής.

Σύρος Εμμ. Μακρπίαννης
δικηγόρος

0 ΔΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ
Όφείλομεν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν 

τής Κυβερνήσεως έπί τής παντελώς άδικου φο
ρολογίας έπί τών σχοινιών, άτινα κατά τήν ει
σαγωγήν αύτών είτε λευκά είναι, είτε έκ σπάρ
του, είτε οπωσδήποτε άλλως κατασκευασμένα 
ύφίστανται δασμόν 50 περίπου λεπτών κατ’ 
όκάν. Λέγομεν δέ άδικον τήν φορολογίαν ταύ
την καθόσον οί έφοπλισταί καί έν γένει οι ίδιο - 
κτήται τών πλοίων, όσάκις δέν προμηθεύονται τά 
έκ σχοινιών έξαρτήματα,έπί βλάβη τής άγοράς 
Πειραιώς, Σύρου κλπ., κατ’ εύθείαν έξ Εύρώ- 
πης, είναι ύποχρεωμένοι είς τιμάς άληθώς υπέ
ρογκους νά προμηθεύωνται έν Έλλάδι ταΰτα.

Πρό οεκαπενταετίας ή καί πλέον έτι ύφίστατο 
έν Σύρω Σχοινοποιεϊον καί ή Κυβέρνησες τής 
έποχής έκείνηςπρός ένθάρρυνσιν τής έγχωρίου πα
ραγωγής έπέβαλε τόν έκ 50 λεπτών δασμόν εί; 
τά έξ Εύρώπης είσαγόμενα σχοινιά. Άλλά τό 
έργοστάσιον έκεϊνο έξέλιπε πρό πολλοΰ, συνεζέ- 
λιπε δέ συνεπώς καί ό άρχικός σκοπός τής φο
ρολογίας.

Ή έν Έλλάδι παραγωγή σχοινιών περιορί
ζεται σήμερον είς τήν κατασκευήν μικράς ποσό- 
τητος λευκών σχοινιών, χρησίμων είς οίκιακάς 
έογασίας, έλάχιστα δ’ ή ούδόλως εις την βιο
μηχανίαν καί ναυτιλίαν.

Έκτοτε ό δασμός τών 50 λεπτών κατ’ όκάν 
έξακολουθεϊ ύφιστάμενος, υπέρ ποτέ δέ σήμερον 
έπείγει ή κατάργησες αύτοΰ. Ή τελευταίως πα- 
ρατηρουμένη ζωηρά τάσις πρός άγοράν άτμο
πλοίων θά έχη ώς συνέπειαν τήν έκ τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ άγοράν τών άπαραιτήτων σχοινιών καί οί 
άρμόδιοι γνωρίζουσι καλώς πόσος χρυσός έκ τού
του θά άπέλθη είς τάς ξένας άγοράς.

Άλλά καί άν ύποτεθή πρός στιγμήν δτι τά 
νέα άτμόπλοια έρχονται τελείως έφωδιατμένα 
έκ τοΰ Εξωτερικού, ύπάρχουσιν δμωςκαί άλλα 
τών όποιων ό έξαρτισμός χρήζει άνακαινίσεως, 
ύπάρχει δέ κυρίως ή Ελληνική ίστιοφορία, τής 
όποιας διά παντός μέσου δέον νά άνακόψωμεν 
τήν πλήρη καταστροφήν. Επιβάλλεται άρα 
μέριμνα, καί μέριμνα σύντονος πρός συγκράτη- 
σιν τού τόσον άπρονοήτως άφιεμένου είς ξένας 
χεϊρας Ελληνικού χρήματος.

Κ. Ε. Α.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΝΑΒΡΑΣΙΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ

Είναι γνωστόν δτι ή βάσις τής καλής λη- 
τουργείας τής μηχανής τών άτμοπλοίων καί έν 
γέ-ει του δλιυ συστήματος, είναι ή καλή δια
τήρησες τών άτμολεβήτων,έκ τής όποιας πολλά- 
έςαρτάται ή ζωή αύτή τών μηχανικών,τών θερ
μαστών καί τοΰ άλλου πληρώματος τού άτμο
πλοίου.

Αί έκρήζεις τών άτμολεβήτων συμβαίνουσιν 
ώς έπί τόν πλεϊστον καί άπό τάς άναβράσ^ις, αΐ 
τινες πάλιν προέρχονται άπό τήν αμάθειαν ή 
τήν άμέλειαν τών μηχανικών καί τοΰ άλλου προ
σωπικού τής μηχανής τών άτμοπλοίων. Διά 
τοΰτο είναι άνάγκη νά προσλαμβάνωνται ώς τε 
χνϊται τοΰ κλάδου τούτου, όσοι έχουσΐ καλήν 
ύπηρεσίαν καί άρκετόν χρόνον ώς θερμάσται καί 
άνθρακϊται. Ούδέποτε δέ νά έμπιστευώμεθα α
τμολέβητας είς άρχαρίους άγνοοΰντας τάς κατα- 
στρεπτικάς συνέπειας τών μικρών άκόμη σφζλ 
μάτων αύτών.

Πέντε κυρίως είναι τά αίτια έκ τών όποιων 
συμβαίνουσιν αί άναβράσεις τών άτμολεβήτων.

Ιον) Ή άμέλεια τοΰ μηχανικού, δστις έξ ά- 
προσεξίας ή σφάλματος τοΰ ύδατοδείκτου (τοΰ 
Γιαλιοΰ) μή άντιληφθείς δτι ό λέοης δέν τρο- 
φοδοτήται κανονικώς, νομίζει δτι τά πάντα βαί- 
νουσι καλώς.

2ον) Ή άπροσεξία τών θερμαστών καί άν- 
Ορακετών, οϊτινες έξ άγνώστων άφορμών έτρο- 
φοδοτησαν τούς φούρνους περισσότερον τοΰ δέ
οντος καί έπήλθε ταχεία άνάπτυξις καί άκανό- 
νιστος κυκλοφορία τοΰ άτμοΰ, καθώς καί άνά- 
βρασις.

3ον) "Οταν ό άτμολέβης είναι μικρότερος τής 
άπαιτουμένης αναλογίας προς τήν μηχανήν τοΰ 
άτμοπλοίου.

4ον) 'Οσάκις έκ σφάλματος τής κατασκευής 
τοΰ λέβητας οι αύλοί είναι τοποθετημένοι πλη
σίον ό είς τοΰ άλλου καί έπέρχεται άνάπτυξις 
ακανόνιστος τοΰ άτμοΰ καί μεγάλη θερμότης είς 
τόν λέβητα, καί

5ον) "Οταν ή έπιφάνεια μεταξύ τοΰ ύδατος 
καί τή: ύψηλοτέρας κορυφή: τοΰ άτμολέβητος 
πρός παραδοχήν τοΰ άτμοΰ είναι μικρά καί δέν 
έπαρκεϊ διά τήν άπαιτοι μένην κυκλοφορίαν τοΰ 
βράζοντοςύδατος.

Όσάκις ό μηχανικός άντιλαμβάνεται τήν 
άνάβρασιν τοΰ άτμολέβητος ή δταν ϊδη σημεϊον 
αρχής άναβράσεως πρέπει νά καταφύγη είς τά 
έςής προληπτικά μέσα χωρίς νά χάνη καιρόν.

Ιον) Νά είσάγη είς τόν άτμολέβητα διά τοΰ 
καταλλήλου κρουνού άλειμμα έντός τού λέβητας.

2ον) Νά άνοίγ·/) τάς θύρα; τών φούρνων.
3ον) Νά έλαττώνη τήν ταχύτητα τής μηχα

νής είς τροπον, ώστε νά λειτουργή πολύ άργά 
αΰτη.

4 ον) Νά άνοίγη τό άσφαλιστικόν έπιστόμιον 
διά νά έπέρχεται έλάττωσις τής άναβράσεως.

δον) Νά είσάγη ψυχρόν ΰδρωρ είς τόν άτμο
λέβητα· άλλά μέ μεγάλην προσοχήν, διότι δ
ταν είσάγη μεγάλην ποσότητα ψυχρου ύδατος 
είς αύτήν σχηματίζονται ρεύματα καί ύδωρ δύ
ναται νά είσέλθγ μετά τοΰ άτμοΰ είς τούς άτ- 
μοσωλήνας καί νά φθάση είς τούς κυλίνδρους, 
δτε θά θραυσθώσι τά καλύμματα αύτών καί 
τά λοιπά εύθραυστα τεμάχια τής μηχανής. Διά 
τοΰτο οσάκις είσάγωμεν ύδωρ είς τήν περίσ.-α- 
σιν ταύτην πρέπει νά προσέχωμεν είς τούς κρό
τους, ούς άκούομεν έντός τών κυλίνδρων, δταν 
δέ άκούσωμεν κτύπους έστω καί μικρούς, άμέ 
σως νά μετριάζωμεν τήν δι’ ύδατος τροφοδότη- 
σιν τής λέβητος.

Μετά τά προφυλακτικά ταΰτα μέτρα ό ύδρο- 
δείκτης τοΰ λέβητος θέλει μάς δείξη τήν ποσό
τητα τοΰ ύδατος διά νά κρίνωμεν περί τοΰ πρα- 
κτέου κατόπιν.

Ό Μηχανικός
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΓΣΤΤΧΗΜΑ ΕΠΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ!
Κατά τον έν Βραΐλα ήμέτερον ανταπο

κριτήν τήν 23 λήξαντος έκρηξις έγένετο 
έπί τοΰ Βελγικοΰ άτμοπλοίου «Liege», ή- 
τις εϊχεν ώς θύματα δύο ναύτας. Ή έκρη- 
ξις αΰτη προήλθεν έκ ποσότητος βενζίνης 
προωρισμένης διά τήν παρασκευήν χρω
μάτων.

ΑΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Ό έκ Σπετσών κ. Σωτ. Αναργύρου έπα- 
νελθών έξ ’Αμερικής άνεχώρησεν είς Λονδϊνον, 
δπου προέβη είς άγοράν μεγάλου φορτηγού ά
τμοπλοίου. Ό κ. ’Αναργύρου τηλεγραφεκώς 
παρήγγειλε τόν καταρτισμόν τοΰ σχετικοΰ πλη
ρώματος έν Σπέτσαις, ώς δέ μανθάνομεν είνε 
διατεθειμένος νά προβή είς τήν άγοράν καί 
άλλων φορτηγών άτμοπλοίων.
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Ισημερινός.
Είς τον ’Ισημερινόν οί άνεμοι πνέουν διαρ 

κώς άπό τόν Πουνέντε και τόν Πουνέντε— Μαί 
στρο, τακτικά άπό τοΰ ’Οκτωβρίου μέχρι τοΰ 
’Απριλίου και φθάνουν μέχρι της 10° καί 12’ 
μοίρας Νοτίου Πλάτους καί μέχρι τής 23 μοί
ρας άπό τοΰ Μαίου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου.

’Ερυθρά θάλαόόα

Είς την Έρυθραν θάλασσαν οί άνεμοι πνέουν 
περίπου εννέα μήνας τοΰ έτους άπό την Όστρια 
καί άπό του μηνός 7βρίου μέχρι τοΰ Μαίου.

Άπό δέ τοΰ ’.'ουνίου μέχρι τοΰ Λύγούστου 
πνέουσι Βόρειοι άνεμοι λεπτοί τής Τραμουντά- 
νας καί τοΰ Μαίστρο-Τραμουντάνα-

Περάικός κόλπος
Είς τον Περσικόν κόλπον οί άνεμοι τοΰ Μα

ΐστρου διαρκοΰν άπό τόν ’Οκτώβριον, μέχρι τοΰ 
’Ιουλίου, άπό δέ τοΰ ’Ιουλίου μέχρι τοΰ Σε 
πτεβρίου πνέουσιν ενάντιοι. Οί άνεμοι ούτοι συ 
•/νά διακόπτονται άπό καταιγίδας προερχομένας 
έκ τοΰ καιροΰ Σιρόκου καί άπό τούς άπυγείους 
ά έμους

Κόλπος Βεγγάλης

Γ.?, τόν Κόλπον τής Βεγγάλης πνέουσιν οί 
ίδιοι άνεμοι οί πνέοντες είς τήν θάλασσαν τών 
Τ. διών.

Στενόν Μαγαδαόκάρης
Μεταξύ τής Νήσου Μαγαδασκάρης καί τής 

’Αφρικής πρός τό μέρος τοΰ ’Ισημερινού, πνέ
ουσι δύο άνεμοι τοΰ Γαρμπή καί ”()στρικ-Γάο- 
μπη, άπό τοΰ ’Απριλίου μέχρι τοΰ Νοεμβρίου. 
Τούναντίον πνέουσιν άνεμοι τοΰ Γρέγου καί Γρέ- 
γο-Τοκμουντάνα άπό τοΰ μηνός Δεκεμβρίου μέ
χρι τοΰ Μαρτίου. Καί είς τά παράλια τής ’Α
φρικής καθώς καί είς τά τής Μαγαδασκάρης 
πνέουσι κανονικοί άνεμοι ελαφροί τής ξηοάς κκί 
τής θαλάσσης.

Στενόν Σον^εάτοας
Είς τά ’Ανατολικά παράλια τής Σουμάτρας 

καί τής Μαλάκας καί πρός Βοροκν τοΰ Ίσημε 
ρινοΰ είς τήν θάλασσαν, ή όποια βρέ/ει τά πα
ράλια τής Καμπόας, τής Κίνας, τών Φιλιππι
νών νήσων, μέχρι τής ’Ιαπωνίας, οί άνεμοι τών 
Μουσώνων πνέουσι μέ διεύθυνσιν Γρέγο άπό 
τοΰ ’Οκτωβρίου μέχρι τοΰ Μαίου καί μέ διεύ- 
θυνσιν Γαρμπή άπό τοΰ ’Ιουνίου μέχρι τοΰ 
7)βρ·'ου.

’Ιάβα
Μεταξύ τών νήσων Σουμάτρας, ’Ιάβας, καί 

Βόρνεο, οί Μουσώνες πνέουν άπό τόν άνεμον Μα- 

ίστοον άπό τοΰ ’Οκτωβρίου μέχρι τοΰ Απρι
λίου καί άπό τοΰ Μαίου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου 
μέ άνεμον Σιρόκον.

Ατλαντικός Ωκεανός
Είς τό Βόρειον τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού 

μέρος αί διευθύνσεις τών ορμητικών άνέμων προ
έρχονται άπό τόν καιρόν Μαίσ'ρον καί είς τό 
Νότι ν αύτοΰ μέρος άπό τόν κκιρύν Γαρμπή.

Οί άπόγειοι ελαφροί άνεμοι καθώς κκί οί άπό 
τής θαλάσσης πνέοντες έπικοζτοΰν συνήθως είς 
τήν τροπικήν ζώνην. Ό έκ τής θαλάσσης πνέων 
άνεμος άρχετκι τήν 9ην ή τήν 1 Οην ώραν τής 
πρωίκς κκί κκτκπαύει τήν 5 ή 6 ώρκν μ. μ.

Ό δέ άνεμος τής ξηρ&ς άρχετκι τήν 7ην 
ώρκν τής εσπέρας καί δικρκεϊ μέχρι τής 8ης τής 
πρωίκς. Ή όύναμις τών τοπικών τούτων άνέ
μων είναι κκτά γενικόν κανόνα μεγαλητέρκ, 
δταν πνέϊ) άπό τήν θάλασσαν παρά άπό τήν 
ξηράν.

Πέραν τών 30° μοιρών Βορ. ή Νοτίου Πλά
τους μέχρι τών πόλων οί άνεμοι είναι μεταβλη
τοί. Οί μάλλον επικρατέστεροι καί είς τό Βό
ρειον ήμισφαίριον είναι τών καιρών Πουνέντε 
μέχρι τοΰ Γαρμπή καί είς τό Νότιον ήμισφαίριον 
τών καιρών Πουνέντε κκί Μαΐστρου.

ΝΐΚ"Λ. Γ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Είς τό Β. Διάταγμα περί όργα-ισμοΰ τής ύπηρεσίας 
τοϋ Β. Ναυστάθμου καί εις τό άρθρον 18 προστίθεν
ται τά έξής ·

«Συγκοοτεΐ (ό διευθυντής τοϋ Ναυστάθμου) επι- 
τροπας ύπό τών άςμοδίων αξιωματικών τοϋ Β. Ναυ
στάθμου πρός έπιθεώρησιν τών έν Ναυστάθμω κατα- 
πλεόντων πλοίων, τών εχόντων ανάγκην επισκευής.

Ή επιτροπή συντάσσει λεπτομερή εκθεσιν περί τής 
καταττάσεως τοΰ επιθεωρημένου πλοίου, γνωμοδοτεΐ 
ποϊαι έπισκευαί δέον νά γίνωσιν έπί τοΰ πλοίου ένεκα 
φθορών, βλαβών ή άλλων αιτιών καί ύποδεικνύει τούς 
ύπαιτίους τών φθορών ή βλαβών άν ύπάρχουσι τοι- 
αΰται.

Έπίσης συγκροτεί έπιτροπάς πρός παράδοσιν είς 
τους κυβεονήτας τών ένεογηθεισών έπισκευών επί τών 
πλοίων καί έπιθεώρησιν τούτων πρό τοΰ απόπλου έκ 
Ναυστάθμου.

Διά πάσαν παράδοσιν ή έπιθεώρησιν συντάσσεται 
πρωτόκολλον έν ω ύπιγράφει ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου, 
άντίγραφον τοΰ όποιου ύποβάλλει ό Διευθυντής τοΰ Β. 
Ναυστάθμου είς τό Ύπουργεΐον».

Ή διδασκαλία τοΰ μαθήματος τοΰ Ναυτικοΰ Όνο 
ματολογίου, έξαρτισμοΰ καί χειρισμοϋ τοΰ πλοίου καί 

τής ίστιοποιΐ'ας έν τή Σχολή τών Δοκίμων ανετέθη εις 
τον άντιπλοίαρχον κ. Άλέξ. Σαχτούρην.

'Η μεταφραστική εργασία τοΰ νέου σηματολογικοϋ 
Κωδικός, δστις θά ίσχύη άπό 1ης ’Ιανουάριου τοΰ 
1902 άνετέθη, ώς γνωστόν είς τούς αξιωματικούς τοΰ 
Β. Ναυτικοΰ κ. κ. Στέφ. Μαλικόπουλον καί Άλ. 
Σαχτούρην, οιτινες μετά πολλής ευσυνειδησίας καί 
ανάλογου πρός τό έργον έμβριθείας είργάσθησαν. Κα
θώς γνωρίζομεν οΐ ήμέτεροι αξιωματικοί πολλα-χοϋ 
τοΰ κειμένου ανεΰρον διάφορα έλαττώματα, τά όποια 
καί απέφυγον ύποδείξαντες συγχρόνως ταΰτα είς τούς 
συγγραφείς τοϋ πρωτοτύπου.

"Ηδη δ νέος κώδιξ ισχύει προιιρετικώς μόνον. Ή 
πραγματική αύτοΰ ισχύς άρ/εται άπό 1ης προσεχούς 
’Ιανουάριου.

Τό έπί τοϋ Εμπορίου ύπουργεΐον τής Γαλλίας ένέ- 
κρινεν, όπως ή έπί τών προκυμαιών τής Μασσαλίας 
έπςτροπή αύξήση τό δικαίωμα τής έκφορτώσεως κατά 
7 ο)ο Ή έταιρία, ένεκα τής αύξήσεως τών μισθών 
τών έργατών είχε ζητήση αΰξησιν 10 ο)ο.

Τό ύπουργεΐον τών Ναυτικών προκηρύσσει διά τήν 
8ην Ιουνίου έ. έ. μειοδοτικήν δημοπρασίαν ίσοπεδώ- 
σεως τοΰ πρό τών φυλακείων χώρου τής δυτικής θύοας 
ΐοΰ περιβόλου τοΰ Βασ. Ναυστάθμου.

Τό έργον Λροΰπελογίσθη είς δρχ. 65θ έξ ων 46 
Χαί 98 δΓ απρόβλεπτα έξοδα.

Ή μειοδοσία γενήσεται είς άκεραίας μονάδας τοΐς 
ίκϊτόν,ενώπιον τοΰ έν Ιίειραιεΐ κεντρικού Λιμενάρχου.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(Τοΰ εν Boot λα άνταποκριτοΰ μας)

26 Μαίου 1901 
Οί ναΰλοι τής ήμέρας έχουσιν ώς έξής : 
ΔΓ Άντβέρπην καί Ροττερδάμην 8 καί 

6 — 8 σελ. καί 9 πεν. ΔΓ Άμβοϋργον ή Λον
δϊνον 9—9 σελ. καί 3 πέν. Διά δέ τούς λι
μένας τής Μεσογείου 10—10 φρ. καί 25.

Έλληνικά ατμόπλοια έν Βραΐλα ύπάρ- 
χουσιν.

Ο «Έλπιδοφόρος» διά Σαλέρμο καί Νεά- 
πολιν.

«Φρόσω» διά Νεάπολιν.
« Αντώνιος» Μωραίτου διά Νεάπολιν. 
«Κυκλάδες·) Μωραίτου 4,700 τόννων διά 

Μεσόγειον.
Καί «Πριγκήπισσα Σοφία».
Έν Γαλαζίω εύρίσκεται τό "Ελληνικόν ά- 

τμόπλοιον «Επτάνησος» διά τήν Μεσόγειον.

Αί τιμαί τών σιτηρών έχουσιν ώς έζής :
Σίτος : 10,25—·10 φρ. 60 {τό Het; άρα

βόσιτος κοινός 7,80— 9,95 τά ο)ο KlgS., ά
ραβόσιτος ερυθρός 9,05—9,60 τό Hect., 
Κριθή 10.20 τά ο)ο Kg.

Τά υδατα τοΰ Δουναβεως 21 καί 3 Αγ
γλικούς πόδας.

Τιμή γαιανθράκων κατά τόννον 35— 
35,50.

Οί Ναΰλοι τών σλεπίων είνε 1.10—1.20 
Κ Β.

Άπό τινων ήμερών ήρχισε πίπτουσα βροχή 
τοΰθ’ δπερ μεγάλως ώφελ.εϊ τήν νέαν εσοδείαν, 
ήτις είχεν άπόλυτον άνάγκην τών βροχών τού
των. Είς τινα μέρη τής Ρωμουνίας κατέπεσε 
καί χάλαζα, ήτις ουδόλως έβλαψε τά γεννή
ματα.

X. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΝΑΤΑΓΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
Είς τό Αγγλικόν Ναυαρχείων άνγγγέλθησαν τά έ

ξής ναυάγια :
Τήν 22 Μαΐου ή «Άσκανία» έξώκειλεν είς Aza

lea Reef πλησίον τοΰ Περίμ.
Τό άτμόπλοιον «Ravinala» έξώκειλεν εις Νότιον 

Ρώκ παρά τό Πορταφερύ, πιθανώς δέ νά πρόκειται πε
ρί πλήρους ναυαγίου.

Τήν αύτην ήμέραν ό «International» έξώκειλεν 
εισερχόμενος είς Κουρσέλ.

Τήν 23 Μαίου τ’ο μπάρκου «Bianca Aspasia» έξώ- 
κειλεν είς Σάνδυ Χιών. Τό άτμόπλοιον «Γκράντ» είς 
Σήνις Άρμ, νήσους τοΰ Βανκοΰδερ. Τό άτμόπλοιον 
• Γουλιέλμος Βαλς» προσήοαξεν άνωθεν τοΰ Μαρτέν 
Γκάρτσια μετά σύγκρουσιν πρός τό άτμόπλοιον «Δούξ 
τοΰ Βούκιγκαμ», Τό Νορβηγικόν μπάρκον ■ Έλίζα» 
έβυθίσθη είς Sable Island μετά σύγκρουσιν πρός τό άτ- 
μόπλοιον «Όπιο». Καί τό άτμόπλοιον «Τζών Ρήδειδ» 
έξώκειλε παρά τήν Σινώπην.

Τήν 24 Μαίου τό άτμόπλοιον «Βαλτιμόρη» έβυ
θίσθη είς τήν λίμνην Huron.

Τήν 20 τό ίστιοφόρον «Johannes» άπωλέσθη κατά 
τόν άπό Stavanger είς ’Αγγλίαν πλοΰν του. Καί τό 
άτμόπλοιον «Μ. Δάβιτσεν» έξώκειλεν εις llamrueren 
καί εύρίσκεται έκεϊ πλήρες ΰδατος.

Τήν 26 Μαΐου τό .Ayrgal» έξώκειλεν είς Sal- 
tholmen.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Τήν 18 Μαΐου τά ατμόπλοια «Λάξεν» καί «Σό- 

δερσουνδ» είς Έρνοσάδην. Τό πρώτον κατεστράφη.
Τήν 19 ίδιου τό άτμόπλοιον «Santos» καί τό μπάρ

κον «Βέρθα» είς 'Αμβοϋργον. Τό δεύτερον κατεστράφη.
Τήν αύτήν ήμέραν τά ατμόπλοια « Ρόαρ » καί 

«Τόρσεν» είς Σβένοβοργ. Τό δεύτερον κατεστράφη- 1
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Τήν 21 Μαιου τό ’Αγγλικόν πολεμικόν «Άνη- 
λεής» και το άτμόπλοιον «Άλγκαοτ» εις Δηβονποοτ. 
Το πρώτον κατεστράφη. ’Επίσης τά ατμόπλοια «Φρει
δερίκος ’Αλβέρτος» ναι «Κάρολος Άδόλφος» είς «Stor- 
na Way». Τό δεύτερον κατεστράφη. Τά ατμόπλοια 
«Κόμης Βίσμαρχ» καί «Ρέϊχσταγ» είς Κουξχάβεν. Τό 
δεύτερον ύπέστη μιχράς ζημίας.

’Επίσης η σκούνα «Ευτυχία» καί τό άτμόπλοιον 
«Cato» εις Gravesend Reach, τό δεύτερον κατεστράφη.

Τήν 23 Μαιου τά ατμόπλοια «Έσχώ» καί «Κά· 
ρολ'ς Βέγκος» είς Πλυμούθην. Τό δεύτερον κατεστράφη.

Τήν 24 τά ατμόπλοια «Μεδάν» καί Βάν—δέο — 
Λύν»είς Matrapoeia Biver. Άμφότερα κατεστράφησαν.

Τήν 28 τά ατμόπλοια «’Ιούλιος Όλμπλαδ» χαί 
«Νιοΰπορτ» είς River Carron. Τό δεύτεοον κατε
στράφη.

Τήν 26 Μαιου τά ατμόπλοια «Gadsby» καί «Φχ. 
νή Μάλμερ» έν Νέα Ύόρκη.

ΗΕΑΙ ΚΑΘΕΑΚΪΣΕΙΣ
Νέα άτμόπλοια χαθειλκύσθησαν είς Σούθαμπτον ή 

«Gapitania» κατά παραγγελίαν τής Πορτογαλλικής 
Κυβερνήσεως,διά Λορέντζο Μαρχέζ.

Τήν 21 Μαιου είς ’Ανατολικήν Άρτλπουλ τό άτ- 
μόπλοιον «Baron Driesen» μήκους 360 ποδώνς χαίάγ 
δακτύλων. Ίδιοκτήτρια ή έν Πετρουπόλει Βόρειος 
άτμοπλοϊχή Εταιρία.

Τήν 22 ΜαιΌυ είς Γκρήνοκ τά άτμόπλοιον «Καρ- 
τενάερ» τόννων 3,650.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΧΙΧ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Το άτμόπλοιον «Μαρία» τών κ. χ. Κομνηνάχη χαί 
Σία ύπό πλοίαρχον τόν κ. Εύθ. Λεβαντήν κατέπλευσε 
τήν 26 λήξαντος είς Πειραιά, ήνθράκευσε καί άνεχώ- 
ρησε διά Μεσσήνην τής Σικελίας.

— Τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν χατέπλευσεν τό 
’Αγγλικόν άτμόπλοιον «Κορναλία» έκ ΧουΑ μέ Φορ- 
τίον 2,147 τόννων γαιάνθρακος διά τήν έταιοίαν τοϋ 
’Αεριόφωτος.

— Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην χατέπλευσεν είς 
Πειραιά τό άτμόπλοιον «Θεόδωρος Σιφναίος» ύπό 
πλοίαρχον τόν κ. Ίωάννην Χαρόπουλον. Ήνθράκευσε 
καί άνεχώρησε διά Μιτυλήνην, Κ)πολιν καί Ταϊγά- 
νιον.

— Τό νέον άτμόπλοιον «’Ελένη Σιφναίου» ύπό 
πλοίαρχον τον κ. Εμμ. Βλασσοπουλον εύοίσκεται έν 
πλώ μέ φορτίον γαιανθράκων έκ Κάρδ'.Φ διά Κοτοώνι.

— Τό άτμόπλοιον, «Γεώργιος» τής έταιρίας Μω- 
ραίτης τόννων 4500 εύρίσχεται ύπό φόρτωσιν είς Ταϊ-: 
γάνιον διά Μασσαλίαν αέ ναΰλον 11 φράγκων.

— Τό άτμόπλοιον «"Ανδρος» τοΰ κ. Στ. ΈΐΛπε:- 

ριχου 5,000 τόν. εύρίσχεται ύπό φόρτωσιν είς Ταϊγά- 
νιον δι’ Άμβοΰογον πρός 16 σελ. χαί 9 πεν. τόν 
τόννον.

— Το ατμόπλοιου «Χρυσομάλλη Σιφναίουε ύπό 
πλοίαρχον τόν κ. Πέτρον Άντωνέλλον κατέπλευσε τήν 
παρελθοϋσαν Δευτέραν είς Πειραιά πρός άνθράκευσιν 
καί ανεχώρησεν διά Κ)πολιν καί Ταϊγάνιον.

— Εις Βραΐλαν φθάνει μετ’ ολίγον τό άτμόπλοιον 
«’Αν τωνιος» προς φόρτωσιν δι’ ’Αγγλίαν προς 14 
σελλ ίνια τον τόννον.

— Εις Πειραιά την παρελθοϋσαν Πέμπτην κατέ
πλευσε το άτμόπλοιον «Λεωνίδας» τοϋ κ. ’Εμπειρι
κού με φορτίον γαιανθράκων έκ Κάρδιφ.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Την παρελθοϋσαν έβοομαδα κατέπλευσαν είς τόν 
λιμένα Πειραιώς τα Ελληνικά ατμόπλοια «Ποσειδών» 
τοΰ Τζων έκ Κρήτης, «Θράκη» τής Πανελληνίου έκ 
Χίου, «’Αφροδίτη» τοΰ Τζών έκ Κ)πόλεως, τό γαλ
λικόν «Tigre» τοΰ Μεσσαζεοή έκ Σμύρνης.

— Ες Αλεξάνδρειάς το Άγγλοαιγυπτιακόν «ΙΙοίγ- 
κηψ Αμπάς», εκ Κ)πολεως τό Αυστριακόν τοΰ Λόϋδ 
«Κορινθία».

— Έξ ’Αλεξανδρείας—Δήλου τό άτμόπλοιον «Ά- 
λεςανΟρος» τοΰ Χατζηοαούτ, εκ Σμύρνης τό αύστοια- 
κόν «Δάφνη».

Εκ. Βενετίας το ατμοπλοιον τοΰ κ.Βεργωτήβ Άν- 
νίκα» άναχωρήσαν τήν Τετάρτην.

— Τήν παρελθοϋσαν Τρίτην χατέπλευσεν ή «Κλείω» 
τοΰ Τζών έκ Θεσσαλονίκης—Βώλου.

— Γην παρ. Τετάρτην τό άτμόπλοιον τοΰ κ. Έιλ- 
πειρικου «Μιχαήλ» μέ φορτίων.τόννων 3,900 κατέ- 
πλευσεν έκ Σουλινά πρός άνθράκευσιν καί άνεχώρησε 
δια Βενετίαν.

— Τήν Πέμπτην τό Γαλλικόν τοϋ Μεσσαζερή «Σι- 
δών» έκ Μασσαλίας καί τό ’Ελληνικόν «Λέων» έκ 
Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν.

— Κατέπλευσαν είς τόν λιμένα Πειραιώς τά αυ
στριακά «Ήλιος» έκ Κρήτης καί «Άχιλλεύ;» έκ Θεσ
σαλονίκης Βόλου, τό ιταλικόν «Πολτσεβέοα» έκ Σαύο- 
νης καί τό ρωσσικόν «Τσιχατσώφ» έξ Όδησσοΰ Σμύ.νης.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων κατά τήν παρελθοϋσαν 
έβδομάδα άπέμεινεν είς τό αυτό σημείον. Τιμή γαι- 
ανθρακος Κάρδιφ παραδοτέου έντός τοΰ άτμοπλοίου 
24—25 σελλίνια. Αί περισσότεραι πωλήσεις τής πα- 
ρελθούσης έβδομάδος έγένοντο πρός 24 τόν τόννον.

ΣΙΤΑΓΟΡ A

Ή αγορα τών σιτηρών καί κατά τήν παοελθοΰσαν 
έβδομάδα έξηκολούθητεν είς τό αύτό σημείον. Σίτος 
Ταϊγανίου 59 καί 3)4 λιβρών έπωλήθη πρός 41 λε
πτά καί 3)1 καί Σαμψοΰντος πρός 39—40 μέ 3 ο)ο.

Κατ’ αύτάς άναμένεται έκ Ταϊγανίου μέ φορτίον 
σίτου τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Κούτσης».

ΝΑΥΛΟΙ

Ή τιμή τών ναύλων παρέμείνεν άμετάβλητος κα- 
τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα.

Κατά τήν «Φαιρπλαίϋ» έξ Ούαλλίας ύπάρχουν οί 
έξής ναϋλοι.· Διά Μασσαλ'αν 9 φρ. Διά Γένουαν, Σα
βάναν ή Νεάπολιν 8 σελλίνια έως 8 καί 3. διά Σικε
λίαν 8 καί 6. Δ'·’ ’Αλεξάνδρειαν, 9 σελλίνια. Διά
ΙΙόρτ Σάϊδ 8 καί 3-8. 6. Διά Μάλταν 6 καί 9 έως 7. 
Διά Κ)πολιν ή Πειραιά 8 σελ. Διά Πράσινον άχρω- 
τήριον 5 καί 3. Διά Μαδέραν, Teneriffe ή Καναρίους 
νήσους 7 σελ. καί 6.

(Ναυλώσεις)
Ναυλώσεις έν τή Μεσογείω έγένοντο τών ατμόπλοι

ων «Turret Bell» 3,600 τόννων άπό Αγίαν Μαρίναν 
είς Μάρυπορτ 8 σελ χαί 6. ’Από Αύλάκι ή Σκϋρον είς 
Μίδλεσβουργ 8 καί 6,

«Carlisle» 3,000 τόννων άπό ’Αλεξάνδρειαν είς Βο
ρείους Ηνωμένας Πολιτείας Prompt 9. σελ. :

«Hazeldene» 3100 τόννων άπό Benisaf είς Κάρδιφ 
6 καί 4 1)2.

«Evelyn» 3,000 τόννων άπό Ούέλβαν είς Νέαν 
Ύόρχην 9 σελ. καί 6.

«Camargo» 2,600 τόν. άπό Σαντάνδερ είς Τάϊν— 
Ντοκ 5 καί 4 1)2.

«Uriarte Νο» 4,300 τον. άπό Βιλβάο είς Φιλα
δέλφειαν ή Βαλτιμόρην 10 σελ. καί 3.

«Royal Standard» 1800 τόν. άπό Βιλβάο είς Μίδ- 
λεσβρουγ 5 καί 10 1)2.

’Από Νότιον Ούαλλίαν μέ φορτίον γαιανθράκων τά 
άτμόπλοια.

«Leangorse» διά Μασσαλίαν 9 φρ. «Twilight» διά 
Παλέρμον 8 σελ. καί 9. «"Ηπειρος» 'Ελληνικόν διά 
Βενετίαν 9 σελ. χαί 6 «Velleda» είς ’Αλεξάνδρειαν 
9 σ. «’Αμστέλ δι’ Άγιον Μιχαήλ 7 καί 6. «Chat
field» διά Καναρίους 7 χαί 6 «Φέρνλαν διά Pernam
buco 15 καί 3. «Aries» ot’ Άδεν 12 χαί 3. «Pena re» 
διά Γένουαν, Σαβάναν ή Σπέτσιαν 8, «Pendennis» διά 
Κωνσταντινούπολιν 8 σ.«Aurora» δια Περίμ 12 καί 
4 1)2.

Άπό Βλύθ, άνατολικάς άχτάς δι* ’Αλεξάνδρειαν ή 
«Κλείω» πρός 3 σελ. καί 9.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τά ναυτικά είδη δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά άγγλικά λινέλαια, βοασμένα τι- 
μώνται κατ’ όκαν πρός 2.50.

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

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκαν. 
Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40. 
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.40.

X ρ ώ μ α τ α
Το λευκόν χρώμα μοβύβδου τής α'. ποιότητος πω

λείται πρός 1.50 κατ’ όκαν, τής δευτέρας δέ ποιότη 
τος 1.10.

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκαν.
Τό σκοϋρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρός 1.10.
Αί τιμαι τών βερνικίων ώς τοΰ Άμερικανικοΰ, Άγ 

γλικοΰ καί Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγας τοΰ είδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

Αί άγκυραι βάρους μιχροτέρου τοΰ ένός στατήρος 1 
δραχ. κατ’ όκαν, πλέον τοϋ στατήρος πρός 0,85.

Αί τι χαί τών αλύσσων, συρμάτων σιδηοών καί χα ■ 
λυβδίνων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων καί ίστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πάχους 
αυτών.

Η ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΛΙαΣ

Μεγάλην συζήτησιν προεκάλεσε κατ αύτάς ή προ- 
σάραξις τής «Θεσσαλίας» τής Πανελληνίου παρά τήν 
Χαλκίδα. Έπί ημέρας δλοκλήρους έμενεν άκίνητον 
τό σκάφος, στερεώς προσκεκολλημένον έπί τής βραχώ
δους άκτής. Αί πρός άνέλκυσιν προσπάθειαι τοΰ δπλι- 
ταγωγοΰ «Μυκάλης» άπέβησαν είς μάτην καί οί κάλω, 
οΰς έχορήγησεν ό Βασιλικός Ναύσταθμος άπεκόπησαν 
πάντες άνεξαιρέτως. Άλλ’ ΐνα άποδειχθή άπαξ ετι 
δτι ή ιδιωτική εργασία παρ’ ιδιωτών μόνον γινομένη 
είνε τελειοτάτη πασών καί αύτη φέρει είς τήν έπιτυ- 
χίαν,έρχεται τό κατάστημα ναυτιλιακών ειδών τοΰ κ. 
Γ Καψιμάλη, τό όποιον παρέχει δύο μόνον μεγάλα 
σχοινιά καί δΓ αυτών προσδεθέντων έπί ετέρου άτμο
πλοίου τής ’Εταιρίας, τής «Ηπείρου», κατορθοϋται ή 
άνέλκυσις.

Ή προμήθεια τών ίσχυροτάτων δύο κάλω,είς ους καί 
μόνον οφείλεται ή άνέλκυσις τής «Θεσσαλίας» έμπεδοι 
τήν άγαθήν φήμην τοϋ καταστήματος τοΰ κ. Γ. Καψι- 
μάλη, παρέχοντος πάντοτε είς τους πλοιάρχους καί 
ΐδιοκτήτας πλοίων τά άριστα τών ναυτικών ειδών, έξ 
όσων δύναται τις νά εύρη είς τήν άγοράν Πειραιώς.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Κατά τό 1900 έκ τής διώρυγος τοϋ Σουέζ διήλ- 
θον μόνον 2 ’Ελληνικά πλοία χωρητικότητας 214 τόν
νων. Τήν πρώτην θέσιν έχουσι τά Άγλικά άτμό- 
πλοια. Τοιαΰτα διήλθον 1,934, τόννων 7,771,346.

__Διαγωνισμός υπολογιστών τοϋ Β. Ναυτικοΰ 
ποοεκηούχθη διά τήν 1 Ίου) ίου. Αιτήσεις δεκταί μό
νον μέχρι τής 15 τρέχ.

__Πρώτο; πλοίαρχος τοΰ άτμοπλοίου «’Αντώνιος» 
τοΰ κ. Μωραίτη προσελήφθη ό κ. Φίλ. I. Λουκίσας.

__Είς Νοβοροσίσκ άνεχώρησε διά τής «Χρυσο- 
αάλλης Σιφναίου» τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν ό διευ
θυντής τοΰ έκεί γραφείου τών κ.κ. Σκαραμαγκα καί 
Εύμορφοπούλου κ. Ίωαν. Καρταλης. «· .

__’Επίσης είς Ίσμαηλίαν τής Αίγύπτου ό έν τή 
διώρυγι τοΰ Σουέζ κάλλιστος Έλλην πλοηγός κ. Εύ<-, 
Σουσάνας.



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΜΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
διευθυνςις

6, BUTE CRESCENT, CARDIFF 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Λονδϊνον, Νεοκάστελ, Γιβραλτάρ, ’Αλγέριον, Μελίτη, 

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβόνα, Κωνσταντινούπολις χ.λ.π.
Ίδιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

Προμηθευταΐ τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

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

Αντιπρόσωπος έν Πειραιεϊ Γ. ΚΑΖΛΛίΟΙίΑΙ.
Τό’Αγγλικόν Ναυαρχείου εις τάς τελευταίας προμήθειας του εδωόε παραγγελίαν Hood’s 

Mertyr άνω της τετραπλαόιας ft είς πίίόαν άλλην 'Εταιρίαν ποΰότητος.

L_· KOHUKE
Πράκτωρ σιτηρών κζί ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων ίταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην και άλλους λιμένας.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίω Υποκαταστήματα είς Αονδϊνον καί Ταϊ
γάνιον.
♦•♦•♦•♦«♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦β

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαι έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο
βίφ και Νοβοροσίσκ·/).

Κ. ΜΙΧΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟδΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛ1ΝΑΣ 7

Ό μόνος ίν Ιίειοαιεϊ έχων γνίιιίια χρώ
ματα Μοράβιας διά τά άτμόπλοια. Άποφεύ- 
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τοΰ κ. Κωνιίτ. Μιχαλοπούλου.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όόος Π pαξιτέλονς 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσϊται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική: AA.IWE5EHIV, Κωνσταντι
νούπολή.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί

ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 και έν τφ 
Έξωτερικφ φρ. χρ 12. Έςάμηνος έν Έλ· 
λάδι δρ. 7 καί έν τώ ’Εξωτερικώ φρ. χρ. 7.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΰνται άντί 30 λεπτών εκαότον είς ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείφ» παρά τό Ύ- 
πουργεϊον τών Ναυτικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτική» 'Ελλάς» πωλείται είς τό βιβλιο

χαρτοπωλείου δ« Έρμης» τοϋ κ. Γ. Ν. Άλεξάχη. 

•^tCOLjrTTcTrnilAS^SYRA?* 
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Διεύθυΐσις. COTZIAS, SYRA.


