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Ν Α Υ Τ Ι Κ Η  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ ΙΑ .

Είς τόν τόλον, καθώς είς τόν ς-ρατόν, πειθαρχία  ονομάζεται 
'ΐ%  ίδιας θελησεως ή άπάρνησις καί ί  τυφλή εις τά ς βουλάς κα ί . 
τά προστάγματα τοΰ ανώτερου ΰπακοό. 11 ισχυρά καί τταν- 
τουργός αΰτη δύναμις, ό τρομερός ούτος Βριάρεως, ό μυρίας 
μέν χιϊρας, μίαν δε μόν/,ν κεφαλήν έ'χων, εΊναι ό άκαταμάχητος 
τοϋ ναυάρχου σύμμαχος, δ ι’ ου καί οί Γ ίγαντες καταβάλλονται, 
είναι ό μυστηριώδης καί αδιάλυτος τώ ν πληρωμάτων δεσμός, 
τόν όποιον ούδ" αυτή τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου ή σπάθη νά δ ια 
λύσει δύναται. Κ α τά  τόν νόμον σύμπαν τό πλήρωμα μίαν μόνην 
εχε ι κεφαλήν, τήν κεφαλήν τοϋ διευθυντοΰ, ολος δ ' ό στόλος 
μίαν μόνην εχει θέλησιν, τήν θελησιν τοΰ ναυάρχου. Τούτου ή 
απειλή  είναι πρός π ά ντα ς τους ΰπ ’ αύτόν θανάτου φοζερωτέρα.
0  ναύτης είς μυρίόυς καθ’ έκάστην κινδύνους εκτίθετα ι, άλλ’ 
όλους τους καταφρονεί, ένός δ ’ ανθρώπου, τοϋ άρχηγοϋ του, 
τήν φωνήν καί τρέμει καί φοβείται. Είς τής μεγάλης κεραίας ή 
Ή>ϋ άρτέμονος τό  άκροκέραιον καθημενος ό ναύτης, ύπομειδιώ ν 
βλέπει ύπό τους πόδας του άφρίζον τό κΰμα καί τήν άβυσσον 
διανοιγομένην, άπό τών τέρθρων δε με βλέμμα ΰπερηφανον ε π ι
σκοπεί τήν ύπό μυρίων θανάτων παροι/.ουμένην θάλασσαν καί
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μ  οφρύν έπηρμενην τήν διαβαίνει· άλλ’ ένός μόνου ράκους ή 
θέα τόν κ α τα π λ ή ττε ι. —  Τοΰ ναυάρχου τό  σήμα απειλεί θάνα- 
νατον κατά  τοΰ δείλοΰ καί άνανδρου· εις τδ  φοβερόν τοΰτο πρό
σ τα γ μ α  ό ναύτης ύπείκων μαχόμενος αποθνήσκει, δ ιά  νά μήν 
άναρτηθή έκ τής κεραίας, t έπ ί τή ς όποιας τοσάκις ταλαντευό
μενος π ερ ιπ ά τ η σ ε . —  Το πλοΐον έπ ί τοΰ,όποί&υ ό ναύτης έγεν- 
νήθη τήν γ ',ν  δλην περ ιπλεΰσα ν έναυάγησεν αί έπ ’ αύτοΰ γυναί
κες, οί άσθενεΐς, οί γέροντες, τ ά  βρέφη, διά τώ ν λέμβων εις τήν 
ξηράν διεσώθησαν* πρώ τος ό ναύτης εϊς τοΰτο συνηργησεν* 
αυτός δ  ό ταλαίπω ρος κ α ί το ι τώ ν άλλων ισχυρότερος ων, κα£ 
το ι νά σωθή δυνάμενος, τόν διευθυντήν του παραμένων υπό 
κύματος μεγάλου καί φοβερού κατακλυσθείς άπέπνίγη· κατά - 
λευκον πελώριον κΰμα έσαβάνωτεν άμφοτέρους· κατά  τόν νόμον 
άμφότεροι ούτοι, ο ,τζ διευθυντής καί ό ναύτης, ν’ άποδάνωσιν 
επρεπε προκ',νδυνεύοντες ΰπχρ της σωτηρίας τώ ν άλλων. — - 
Ν αυμαχία  κρατερά καί πεισματώ δης έκ τοΰ συστάδην συγκρο
τείται* μυρίους άνά πάσαν στιγμήν ό δάνατος αποθερίζει* μυ- 
ρίοι τόν ναύτην δάνατοι περιστοιχοΰσι· μόνη ή φυγή νά τόν 
σώσ·/) δύναται, ή τής σημαίας τοΰ πλοίου ή καταβολή'. Α λλά 
σήμα φοινικοΰν ΰπέρ τ ά  νέφη τοΰ καπνοΰ έπαιρόμενον π α ρ α 
τείνατε, κελεύει, μ έ χ ρ ιC εσχάτω ν τί/v μ ά χ η ν , μ είνα τε  είς δ 
έκαστος ε’τάχθη . Τυφλώς όλοι είς τό πρόσταγμα τοΰτο ύπα- 
κούοντες μαχόμενοι π ίπ το υ ν ., νικα δ’ ή πα τρ ίς.

ΐδοΰ έν όλίγοις αύστηράς πειθαρχίας άμυδρά τ ις  ιδέα. Π ει
θαρχίας τοιαύτης παραδείγματα  ϋπάρχουσιν εις τήν παλαιάν 
ιστορίαν πολλά· £ν τούτων είναι ό Λεωνίδας καί οί τριακόσιοι· 
ολοι γνωρίζουσι τώ ν τριακοσίων τό έπιτάφιον

ώ ξεΓν* άγγε'λλειν Λακε^αιαονίοις, o n  ττ,^ε

κεί^-εΟα, τοΐς κείνων ρχρασι TcetCopevot.

Καί τό του Θεαιστο/.λέους, πάταγον μεν-, ακονσον τ ί  
άλλο έμφαίνει εϊ μή ζωηράν αύστηράς πειθαρχίας εικόνα; Ολοι 
οί ναυτικοί κανονισμοί παραγγέλλουσι πρός τούς υποδεεστέρους 
νά μιμηθώσι τόν Θεμιστοκλέα, όσάκις ύπ’ άνωτέρου παρά τάς 
διαγεγραμμένας διατάξεις καί τους καθεστώτας νόμους νά πρά- 
ςωσί τ ι διατάσσονται· καί τό 5 άρθρον τοΰ κανονισμού τής έπί

ιώ ν  Βασιλικών τλοίων υπηρεσίας, πά τα γο ν  μεν, ιίκονσοι όε 
λέγε·»

Αλλά παρεισήχθη εϊς τόν Βασιλικόν στόλον ή αύστηρά αύτη 
πειθαρχία; Δυνάμεθ α έξ ίσου ή καί μέ δυνάμεις μεγάλη τέρας νά 
ναυμαχήσωμεν κατ’ Αγγλων, Ι’ώσσων, Αμερικανών ή Γάλ
λων ; Ανεπτύχθη καί παρ’ ήμΐν τών έθνών τούτων τό πολεμικόν 
καί θούριον πνεΰμα ; Τά ζητήματα ταΰτα 'άλλοι άς λύσωσιν, 
έγύ  τοΰτο μόνον γνωρίζω καί τοΰτο μόνον νά βεβαιώσω δύνα
μαι ό'τι ή Χειθαρχία  είναι θεά σκληρά καί αιμοχαρής, ή δε λα
τρεία της απαιτεί θύματα, πολλά μάλιστα.

Είναι άναντίρ^ητον ό'τι -είς πάντα στόλον καθώς είς πάντα 
στρατόν τήν πειθαρχίαν καί νά τήν παρεισάξωσιν άφ’ έαυτών, 
καί παρεισαχθείσαν νά τήν διατηρήσωσι μόνοι οί άριστοι δύναν- 
τα ι. Μάρτυρες τούτου είναι οί έπί τής Ελληνικής έπανα στάσεως 
επίσημοι άποκατατταθέντες ναύαρχοι καί, πλοίαρχοι. Ολοι ούτοι 
έκυβέρνησαν τά  πληρώματα των άνευ νόμου καί μέσων, έν πο
λεμώ, έν κινδύνοις, έν μάχν|. Ενώ δέ παντοΰ τής Ελλάδος έπε- 
κράτει ή άναρχία, αύτοί ήρχον ώς δεσπόται απόλυτοι. Ποσά- 
κις δεν ήνάγκασαν τούς ναύτας των, άεκοντας έκόντας, νά 
διεκπλεύσωσι τάς τάξεις τών πολεμίων; ΓΙοσάκις δέν τούς 
έβίασαν ν' άγωνισθώσιν ύπερ τών ό'λων καί νά προκινδυνεύσωσιν 
ύπερ πατρίδος; Τίς ήδύνατο ή τίς έτόλμα νά παρακούσή τοΰ 
Μιαούλη, τοΰ Ιαχτούρη ή τοΰ Κριεζή τά προστάγματα; Ολοι 
έγνώριζον δτι αδύνατον ήτο νά έκβιασθ?, ή νά μεταπεινθή καν 
ό ναύαρχος· ό ναύαρχος τοΰ όποιου ή καρδία δεν ή,σθάνθη ποτέ 
τοΰ φόβου τό αίσθημα· ό ναύαρχος ό δεινός, ό άκαμπτος, ό φο- 
βερός αύτός γέρων. Δεν είναι λοιπόν κατάπτυστοι οί έν εύνομία, 
έν είρήννι καί ολίγους νά κυβερνήσωσι ναύτας μή δ,ίνάμενοι, καί 
τοι πολλά τά  επιτήδεια έχοντες καί μηδενός έπιφαινομενου 
πολεμίου;

Τά μέσα δι’ ών ή πειθαρχία παρεισάγεται είς τινα στόλον 
είναι ή αύστηρά δικαιοσύνη καί οί νόμοι· ου γάρ ονκ έσ τ ι νό
μ ο ς , ούύέ παράΰασις. Πμε'ς είόικόν ·μέν ναυτικόν νόμον δεν 
εχομεν, σιωπ/)λώς όμως παρεόέχθημεν ιόν Γαλλικόν, τόν όπο ον 
ή Κ,υβέρνη-ις έξ ανάγκης προ:ωρινώς έθ:σεν είς ένέργειαν.
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Τούτον τ/ιν μετάφρασιν (α) δημοσιεύω διά τοϋ προκειμένου φυλ
λαδίου, διά νά γνωρισωσι τοϋ νόμου τό πνεϋμα και οί δικαζον- 
τες καί οί δικαζόμενοι· κατόπιν δέ θέλω δημοσιευτεί την παρ 
7)μϊν ίσχύουσαν Γαλλικήν ναυτική  δικονομίαν. Αλλ’ ίσως μ ’ 
έρωτήσϊ) τ ις , ό Γαλλικός ουτος νόμος συμβιβάζεται μέ τόν Ελ
ληνικόν χαρακτήρα; Δύναται νά έφαρμοσθή είς τόν Βασιλικόν 
στόλον ; Κ ατ’ έμέ γενικώς οϋδέ συμβιβάζεται μέ τά  ήθη μας, 
ούδέ νά έφαρμοσθή εις ήμας καθ’ ό'λα δύναται- τό πλείζΌν δμως 
μέρος αύτοϋ ττρέττει νά τό παραδέχθώμεν άπαράλλακτον, διότι 
καί τόν προδότην καί τόν αϋτόμολον και τόν άφ’ έαυτοϋ τό 
πλοΐον διαφθείροντα καί τόν έν μ ά χγ  την τάξιν λιπόντα, δλων 
τών έθνών οί νόμοι θανάτου άξιον τόν κρίνουσιν, καί διά τοϋτο 
ε·ς όλα τά  έθνη εις θάνατον οί τοιοϋτοι δικαίως καταδικάζονται. 
Είναι άληθές δτι ή κατάδυσις, ή μαστίγωσις καί αί διά σχοινιού 
πληγαί είναι ποιναί βάρβαροι καί σκληραί* άλλ’ αί βάσανοι 
αυται δέν έφηρμόσθησαν ποτέ είς τό Βασιλικόν ναυτικόν, άντ’ 
αυτών δέ ή έπί τών Ναυτικών Γραμματεία πρό τίνος ηδη και- 
ροϋ καταγίνεται ν’ άντεισάςη ποινάς άλλας, αϋς-/ιρας μέν, πλην 
μέ τών ναυτικών μας τό πνεϋμα συμφωνούσας.

Εν ελλείψει ναυτικοΰ Ελληνικού νόυ,ου, θεωρώ άναγκαίαν, 
άπαοαίτ/ιτον μάλιστα, την προσωρινήν χρήσιν νόμου τινός ξένου, 
τοΰ Γαλλικού πρό πάντων· etc τ φ ·  a r tβροχίϋ  χαΛο ecr χαϊ 
τύ  χα .Ιά ζ ι, λέγει κοινή τις παροιμία. Αλλως ή Κυβέρνησις 
πρέπει νά διαλύσνι καί αυτήν τ/ιν μικράν καί πάντη ασθενή 
ναυτικήν δύναμίν τ/ις. Εννοείται δε δτι ό Γαλλικός ούτος νόμος 
πρέπει νά μεταφρασθίί, καί αί διά βασάνων ποιναί νά τροπο- 
ποιηθώσιν.

Καιρός είναι πλέον νά γνωρίσν) έκαστος ναυτικός τά  καθή
κοντα καί τά  χρέη του· άνευ πειθαρχίας αύστηράς είναι αδύ
νατον νά ύπαρξη, η νά διοικηθή ποτε πολεμικός στόλος.

(α). Είς τίν  (Λ«τάφρααιν τ*ύτ»ιν άπίβλίψα (ΐαλλον ιΐς το πνιϋιιχ π*ρ’ »ΐ; 
το -jpauita τοΰ voiaoj.

Ο Ν ΑΤΤΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Τ ΐ ΐ ν  22  ΑΤΓΟΓΣΤΟΤ ΤΟΥ 179 0 .

Τ ΙΤ Λ Ο Σ  Β'. (α).

5 .
(β). Αί έξϊΐς λογίζονται ποιναί κακωτικαι, ύπό ναυτοδικείου 

δέ μόνον η πολεμικού συμβουλίου (γ) έπιβάλλονται.
Αί διά σχοινιού πληγαί (coups de corde) (δ).
Η φυλάκισις, ή ή πέδη (les fers, τά  σίδερα) έπί τού κατα- 

«Γρώματος, πλέον τών τριών ημερών.
0  άπό τού βαθμού έκπτωσις καί ή έλάττωσις τοΰ μισθού. 

Η κατάδυσις (la cale) (ε). 
ή  μαστίγωσις (la bouline) (ζ).
Τ ά  δεσμά (les galeres).
0  θάνατος.

6 .
0  είς θάνατον καταδικασθείς θανατοϋται διά πυροβόλων 

όπλων.
0  »ίς μαστίγωσιν καταδικασθείς μας-ιγοϋται ύπό τριάκοντα 

τό πολύ άνδρών, καί έπί τέσσαρας τό πολΰάναδρομάς (courses '.
0  εί; κατάδυσιν καταδικασθείς καταποντίζεται τρις τό πολύ.

(α ). Του πρώτοι» τίτλου του ποοκειμένου νόμου τους ορισμούς θέλομεν έρ- 
μτ,νίύ'τει, οταν περι τϋς ναυτική; δικονομίας γράψωμεν.

(€ ) . Παρελείψαμεν τά περί πειΟαο/,ικών πεινών πραγματευόμενα τέτσαρα 
πρώτα άρθρα, διότι άντ* αύτών ϋττάρ/π εν ΐσχύΐ’ ειδικόν τι περι πειθαρχι
κών ποινών Βασιλικόν διάταγμα.

Περ\ του διατάγματος τούτου θέλομεν άλλοτε γράψει.
( ί )' Ήνοράσααεν ν α υ τ ι κ ο ν σ υ ν  έ δρ  ι ον το υπό τών Γάλλων ονομαζό- 

μενον conseil de marine, ν α υ τ ο δ ι κ ι ι ο ν  δ» τό conseil de jualice και  
π ο λ β μ ι κ ό ν  σ υ μ β ο ύ λ ι ο *  τό couseil de guerre.

(δ ). ‘Ο ε·.; τ^ν ποινήν ταύτην καταδικασθείς Φέρεται πρό; τόν έργάτην,
(ε). *0 ε·.ς τ-̂ ν ποινήν ταύτην καταδικασθείς άναρτάται άπό τών μασχα- 

λών και μετεωρ-.ζεται με/,ρι του ακροκεραίου της μεγάλης κεραίας, ες αύτου 
ό ί  καταποντίζεται τρις το πολύ. Διά νά πίπττι δε κατακαΟετο>ς ό καταδυό
μενος προσκολλώσι πρός τους πόδας αύτου βάρη σιδηρά.

(ζ). *0 εί; την ποινήν ταύτην καταδικασθίις τετράκις τό πολυ μαστιγούμενος 
διίρ/.εται διά μέσου δύο παραλλήλων στοίχων τριάκοντα επι τούτω συναγμέ
νων μαστιγοφόρων άνδρών.

157 <§§*$«



7.
6  καταδικχσθείς είς δεσμά δέν δύναταί πλέον νά υπηρετήσγt 

έπ ί τοΰ στόλου.
8..

0  δ ι ά μαστιγώ σεω ς ή καταδύσεως νά. τιμωρηθ^ κατακριθείς 
ύπαξιω ματικός ν; ναύτης, εκ π ίπ τε ι τοΰ βαθμοί) του καί εϊς τήν 
έσχάτην τώ ν  ναυτών τάξιν κατα β ιβά ζετα ι.

9c
0  διά  σπερμολογιών έξευτελίζων αρχήν τινα  τοϋ στόλου, η 

τοϋ πλοίου, τιμω ρείται διά πέδης έπ ί τοϋ καταστρώ ματος, ή 
φυλακίζεται έπ ί εξ ημέρας.

10..
0  τήν καθες-ώσαν της ύπηρεσίας τάξιν νά μετατρεψτ) διενερ

γώ ν, η ό παρεμποδίζω ν διαταγής τίνος τήν έκτέλεσ.ν, τάσσ ε
τα ι έπ ' ούρας τοΰ πληρώματος, άν δε ηναι αξιω ματικός άπο.- 
π έμ π ετα ι τοΰ ναυτικού.

11.
0  έπ ί συστάσει κατά  της αρχής ή τή ς προσωπικής ελευθε

ρίας αξιω ματικού τίνος ένοχος ύπαξιω ματικός ή ναύτης, κ α τ α 
δ ικάζεται είς δεσμά τρ ιετή .

12.
Με δεσμά διά  βίου τιμω ρείτα ι ό ένοχος έπ ί συστάσει κατά  

τής ζω ής, τής αρχής, ή τ?,ς προσωπικής ελευθερίας τοΰ διεο- 
θυντοϋ τοϋ πλοίου, ή άλλου τινός ά ,'ιω ματικοΰ, θεσιν υψηλην 
κατέχοντος.

13.
0  προδότης, ή ό δαλίαν τινά  μ ετά  τώ ν πολεμίων σχεσιν 

εχω ν, κατα δικάζετα ι είς θάνατον· άν δέ έκ τής προόοσιας του 
προήλθε συμφορά τ ις  δημοσία, πάραυτα  έπ ί τοΰ πλοίου θανα- 
τοΰτα ι.

U .
ό  έν τνι υπηρεσία πρός τόν αξιωματικόν του απειθών ύ π χ - 

ςιω ματικός ή ναύτης μαστιγοΰτα ι.
15.

0  έν τη υπηρεσία ποός τόν αξιω ματικόν του απειθών ύπα-
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ξιω μχτικός ή ναύτης καί συνάμα απειλώ ν καί ύβρίζων αύτόν 

καταδύετα ι.
16.

6  κατά  αξιωματικού χεΐρα  έπαίρων ύπαξιω ματικός ή ναύτης 
κ α τα δ ικ ά ζετα ι είς δεσμά τριετή .

17.
0  κατά  άξιωματικοϋ χεΐρα έπιζάλλω ν ύπαξιω ματικός ή 

ναύτης τιμω ρείτα ι μέ θάνατον.
18.

0  πρός τόν άρχηγόν του σνς·ηματικώς απειθών αξιω ματικός 
κ α τα β ιβά ζετα ι βαθμόν ενα· άν δ ’ εχτ) τόν έσχατον βαθμόν τοΰ 
άξιω ματικοϋ, γ ίνετα ι δόκιμος, καί έκ π ίπ τε ι παντελώ ς τοϋ 
βαθμοΰ του, άν τήν απείθειαν του ταύτην ό α ρ ω μ α τικός συνο- 
δεύσνΐ' μ ε τ ’ απειλών και ύβρεων. Είς πασαν δε περίστασιν ό 
αξιω ματικός θεωρείται υπεύθυνος διά παν ό',τί ή απείθεια του 
έπέφερεν.

19.
Ε κ π ίπ τε ι τής διευθύνσεως ό τά ς δ ια ταγά ς ή τά  σήματα τοϋ 

Ναυάρχου ή τοΰ Μοιράρχου παρακούσας διευθυντής πολεμικού 
πλοίου· άν δ" έκ τής παρακοής του ταύτης προήλθεν ό άπό τοϋ 
ς·όλου πλοίου τινός αποχωρισμός, εκ π ίπ τε ι τοΰ βαθμοΰ του καί 
άνάξιος δημοσίου υπηρεσίας κηρύσσεται.

’'Αν έπ ί παρουσία τών πολεμίων ό διευθυντής πολεμικού τίνος 
πλοίου παρακού-7] τά  π ροσ τά γμα τα  ή τά  σήματα τοΰ Ναυάρ
χου ή τοϋ Μοιράρχου, κατα δ ικ άζετα ι είς θάνατον.

20.
0  έν ημέρα τήν υπηρεσίαν του παραιτώ ν ύπαξιω ματικός ή 

ναύτης καταβιβάζετα ι βαθμόν ενα καί, έπ ί μίαν ώραν, δεσμεύε
τα ι είς τόν άκάτιον ιστόν· ό δ ’ έν καιρώ νυκτός τής θέσεώς του 
απομακρυνόμενος ύπαξιωματικός ή ναύτης κ χ τα β ιζά ζετα ι β α 
θμούς δύο κα·, δύο ήν.έρας έπ ί δύο ώρας καθ έκάς-ην, δεσμεύε.α ι 
είς τόν άκάτιον ιστόν.

21 .
0  πλω τάρχης (α) ό τήν θεσιν του παραιτήσας καί πρός ύπνον

(a ) . Com m adant du quart, b νϊίν λίγο(isvo; άξιωνατι/Λς ττ,ί φυλ%/Jh;, 
τών ΰ^ηρετών ό ίίρ/,ων.
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άπελθών καταβιβάζεται βαθμόν ενα, εΤναι δέ προαετι ύπεύίυνβ$ 
δι’ δλα τά  έκ ταύτης νής απουσίας του προελθόντα συμβάντα.

22.
0  εν καιρώ μάχης, η κινδύνου τίνος άλλου, τήν τάξιν αύτοΰ  

λιπών καί κρύβεις ϋπαξιωματικός ή ναύτης καταδύεται.
2 3 .

Ο έν καιρώ μάχης την τάξιν αύτοΰ λιπών καί κρύβεις αξιω
ματικός, άν τότε πρώτον εις μάχην παρευρέθη, άποπεμπεται 
τοΰ ναυτικού, είς πασαν δ’ άλλην περίστασιν εκπίπτει τοΰ βα
θμού του καί κηρύττεται άτιμος.

2 4 .
0  άνευ διαταγής τοΰ διευβυντοΰ πρός τους έταίρους του άνα- 

βοών v i  παραδοθώσιν ή νά καταβάλωσι τοΰ πλοίου τήν σημαίαν, 
καταδικάζεται είς δεσμά τριετή* ό δέ διά τοΰ παραδείγματος 
καί τών λόγων του τό πλήρωμα άποδείλιών τιμωρείται μέ θά
νατον, δικάζεται δέ κατά τους δρισμοΰς τοΰ 4 άρθρου τοΰ Α \ 
τίτλου (α).

2 5 .
0  άνευ ρητής διαταγής τοΰ διευίυντοΰ, τοΰ πλοίου τήν ση

μαίαν sv καίριο μάχης καταβαλών καταδικάζεται είς θάνατον.
2 6 .

6  άνευ διαταγής έπιβιβάσας, η έπιτρέψας νά έπιβιβασθώσιν, 
έπ ί τοΰ πλοίου εμπορεύματα είς τό πλοίον μή άνήκοντα, άν 
μέν ηναι διευθυντής, παύει έπί δύο £τη πάσης αρχής, έν ύπο- 
τροπή δέ άποπέμπεται τοΰ ναυτικού- άν δ’ ηναι άλλος τις άξιω- 
ματικός η τών ύπαξιωματικών τ ις , ζημιοϋται στερούμενος τών 
έπί προβιβασμώ πλεονεκτημάτων διετούς έπί πλοίου ενεργη
τικής υπηρεσίας.

*Αν δέ μήτε ϋπαξιωματικός, μήτ* ς-ρατιώτης η ναύτης ηναι,

(cc). Κ ατά το 34 άρθρον του έκ<Μ*'ντος τ^ν 22 ‘Ιουλίου 1806  αύτοκρα- 
τορικου «^ιατάγιχατος περι <^ιοργανισ,αου τών «πινηΐων δικαστηρίων, έν καιρώ 
κινδύνου μεγάλου και ανάγκης δεινής, δι*υΟυντ^ς του πλοίου δύναται άφ* 
έαυτ^υ χαι άνευ τύπων, ύ.τ* εύ9ύνην του ομως, νά καταψηφίσει θάνατον κατα  
τών προδοτών, κατά τών δειλών και άνανδρων, κατά τών στ^σνχστών και 
κατά παντός άλλου ένοχου ε’γκληαατος φοοερου και |Α«γάλου.

Του δι$υΟυντου η τοιαύτΤ άπο'^ασις «*τιλ«Γτα*. παραχρταα.

καταδικάζεται πρός δφελος τοΰ απομαχικού ταμείου, είς προςι- 
μον διπλάσιον τοΰ τιμήματος τών έμπορευμάτων.

Καθ’ δλας τάς περνάσεις τά  έμπορεύματα δημεύονται πρός 
δφελος τοΰ απομαχικού ταμείου.

2 7 .
0  άνευ διαταγής ή άδειας έπιβιβάζων έπί τοΰ πλοίου εύφλε

κτους ΰλας, ώς πυρίτιδα, θειον, ρακήν καί άλλα τοιαΰτα πνευ
ματώδη ποτά, άν μέν ηναι αξιωματικός, άποπεμπεται τού ναυ
τικού, άν δ ’ ηναι ϋπαξιωματικός ή ναύτης, δερεται δια σχοινιού 
πληγάς δώδεκα, καί έν υποτροπή καταδύεται.

2 8 .
6  έν καιρώ πολέμου άπηγορευμένα πυρά έπί τοΰ πλοίου άνά- 

πτω ν, έν παντί δε καιρώ, ό άνευ προσοχής καί μέ τρόπον έπι- 
κίνδυνον, έν νυκτί ή έν ήμερα, πυρά άνακαίων, αν μέν ηναι άξιω- 
ματικός ή ϋπαξιωματικός, εκπίπτει τοΰ βαθμού του, αν δέ ηναι 
ναύτης, καταδύεται.

Αν δμως διά προκηρύξεως άπηγορεύθη τό άναμμα πυρών, ή 
άν έξ αύτοΰ συνέβη άπευκταϊόν τ ι  συμβάν, ο ένοχος καταδικά
ζεται είς δεσμά τοιετη.

2 9 .
0  πυρσού τίνος φύλαξ ϋπαξιωματικός η ναύτης, 6 τα  δια- 

γεγραμμένα χρέη του άμελών, παιδεύεται ώς ό άφ’ εαυτού πυρά 
άνακαίων, κατά τους ορισμούς τοΰ προηγουμένου άρθρου,

3 0 .
6  δι’ δπλου ή ράβδου άνθρωπόν τινα τού πληρώματος αίκ{- 

σας ϋπαξιωματικός ή ναύτης, δερεται διά σχοινιού πληγάς 

δώδεκα.
3 1 .

0  έπικίνδυνον τραύμα κατά τίνος έπαγαγων υπαςιωματικός 
η ναύτης καταδύεται- ή δε πολιτική κατ’ αύτοΰ άγωγή ύπάγβ- 
τα ι ίίς τήν άρμοδιότητα τών τακτικών δικαστηρίων.

3 2 .
6  αξιωματικός ό άτιμάσας ή τραυματίσας άνθρωπόν τινα 

τοΰ πληρώματος, παύει τών χρεών του καί φυλακίζεται έπί 
χρόνον τινά υπό τών ναυτοδικών, κατά τήν φυσιν τοΰ έγκλη-
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ματος, προσδιοριζόμενον· άν δ’ έπέφερε τραΰμα δεινόν, ή κατ’ 
αύτοΰ πολίτικη αγωγή υπάγεται είς τήν αρμοδιότητα των 
τακτικών δικαστηρίων.

3 3 .
Εκπίπτει τοϋ βαθμοϋ του καί ανάξιος δημοσίου ^υπηρεσίας 

κηρύσσεται, ό διοικητής μέρους τινός της εθνικής ναυτικής δυ- 
ναμεως, ό άνευ λόγου ισχυροΰ καί αιτίου άποχρώντος τήν δίω- 
ζιν τών παρ’ αύτοΰ _καταναυμαχηδέντων πολεμίων άνακόπτων, 
η ό τόν εμπορικόν στόλον," ή τά  πολεμικά πλοία, τά  ενώπιον 
αύτοΰ φεύγοντα, μή έπιδιώκων.

3 4 .
Είς τήν αύτήν κατηγορίαν υπάγεται καί ό διοικητής^μοίρας 

η πλοίου, ό μή βοηθών τά  έν κινδύνω υπάρχοντα καί τήν άντί- 
λήψιν αύτοΰ επικαλούμενα ο Οχ/Λ ή πολέμια πλοία, καί ό μή 
-προστατεώων τά  εθνικά εμπορικά πλοία, τά  τήν ΰπεράσπισιν 
αύτοΰ έπιζητοΰντα.

3 5 .
0  διευθυντής [πολεμικού τίνος πλοίου, ό είς όποιανδηποτε 

-περί ττασιν, τήν πρός αύτόν [έμπιστευθεΐσαν διεύθυν σ ιν|^παρ α ι - 
τ /.ca; και κρύβεις, η ό τήν μάχην “ έχρις ’’εσχάτων μή παρα- 
τεινας, καταδικάζεται είς θάνατον.

Εις τήν αύτήν ^καταδικάζεται ποινήν καί ό άπολεσθεντος 
πλοίου όιεύθυντής, άν δεν άποβή αύτοΰ πάντων έσχατος.

36 .
0  αξιωματικός, ό τόν παρ’ αύτοΰ παραπεμπόμενον εμπορικόν 

σ:ολον έκουσίως παραιτών, καταδικάζεται είς θάνατον.
37 .

Ο πλοίαρχος η κυβερνηττις'"έμπορικοΰ τίνος πλοίου, ό άφ’ έαυ- 
τοΰ την παραπομπήν λιπών, καταδικάζεται είς δεσμά τριετή.

3 8 .
Ο διοικητης μοίρας η πλοίου τινός πολεμικού, ό έξ ανικανό

τητας ή άμελείας, μή δυνηθείς νά έκπληρώσν) τήν πρός αυτόν 
δοθεϊσαν εντολήν, αν μεν ηναι ναύαρχος ή πλοίαρχος πρώτης 
ταςεως, κηρύσσεται αρχής ανάξιος, άν δ ’ ηναι ά'λλος τις τών 
«βιωματικών, παύει έπί τρία έτη πάσης άρχής.
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’"Αν δμως ό κατηγορούμενος αξιωματικός άποδειχθή εκ προ~ 
αιρεσεως αίτιος τής αποτυχίας τής είς αύτόν άνατεθείσης απο
στολής, καταδικάζεται τότε είς θάνατον.

3 9 .
0  διευθυντής άπολεσθίντος τίνος πολεμικού πλ,οιου, αν μεν 

άπώ?ετεν αύτό έξ άνικανότη,τος, εκπ ίπτει τοΰ βαθμοϋ του καί 
άνάξος δ/,'Λοσίου υπηρεσίας· κηρύσσεται· άν δ έξ οικείας αύτοΰ 
προζΐ3έσζως τό διέ&θειρε, καταδικάζεται είς θανατον.

4 0 .
0  ποδηγός, ό τήν ποδηγεσίαν πολεμικοϋ τίνος η έμπορικοΰ 

πλοίου ΰπ’ ευθύνην του άναλαβών, αν μεν εξ άμελείας η άγνοιας 
άπολέσ·/) αύτό, καταδικάζεται είς δεσμά τριετή, άν δ έξ οικείας 
αύτοΰ προαιρέσεως τό όιαφθείρνι, τιμωρείται με θανατον.

4 1.
0  ειδικήν τινα υπηρεσίαν έπιφορτισθείς πλοίου αξιωματικός 

( α \  δ άπό τάς πρός αύτόν δοθείσας έντολάς παρεκτραπείς καί 
ώς έκ τούτου τόν σκοπόν τής άποστολής του άποτυχών, παύει 
τών χρεών του, καί δεν προβιβάζεται αχρις οϋ παρελθν) ό έπ ί 
τούτω ύπό τών ναυτοδικών προσδιορισθείς χρόνος.

4 2 .
0  πολεμικού πλοίου διευθυντής, ό τάς πρός αύτόν δοθείσας 

έντολάς οικεία βουλή παραβάς καί ώς έκ τούτου τό πλοΐον του 
άπολέσας, έκπίπτειτοΰ βαθμοϋ καί έπί πέντε ετη φυλακίζεται.

4 3.
0  έπί τοΰ πλοίου κλεπτών τά  σκεύη ιδιώτου τίνος δερεται 

διά σχο.νΐου πληγάς δώδεκα, έν υποτροπή δε μαστιγοΰται. 
Πάντοτε δ ’ αναγκάζεται ν’ άποδώσνι τά  κλοπιμαία.

4 4.
0  έπί τοΰ πλοίου ή τής ξηράς διά ρήξεως ιδιωτικά σκευή 

κλέπτων καταδύεται· έν υποτροπή δέ καταδικάζεται είς εξαετή 
δεσμά.

(α ). Του νόμου το κείμςνον τον ονομάζει ofiicier parliqulier. Κα(ι ημάς 
α5τω λέγεται ό έκτακτόν τινα υπηρεσίαν επιτετραμμένο; ά ξιω ματικ .ς πλοίου,, 
οςτις κατά του άρθρου τούτου το -πνεύμα υποτίθεται οχ ι βαθμού άνωτερ£>ι* 
αξιωματικός- οτι ύε ουτος είναι αξιωματικός και 5χ_ι ιδιώ τη; τις, έννο^ιτα* 
άπο τα περί τού πρνοιοατμου του οριζόμενα.
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4 5 .
6  τοΰ πλοίου άποβάς καί κλέψας, έν τή  ημεδαπή μέν, Φέρε

ται διά σχοινιού πληγάς δώδεκα· άν δέ έν τή  άλλο δα*·/; πράξ») 
τδ έγκλημα τοΰτο, καταδύεται.

*Αν τών κλοπιμαίων τδ τίμημα υπερέχει δώδεκα φράγκα, ό 
ένοχος μαστιγοΰται· έν ΰποτροττή δέ καταδικάζεται είς εξαετή 
δεσμά. 46 .

0  τά  τρόφιμα, η τά  λοιπά τοΰ πλοίου έφόδια, κλεπτών καί 
είς την ξηράν άποβιβάζων αϋτά μαστιγοΰται.

4 7 .
Εν υποτροπή δέ, ή άν τά  κλαπέντα ύπερβαίνωσι τάς πεν- 

τηκοντα μερίδας, άν ηναι τρόφιμα, η τήν αξίαν πεντηκοστά 
(Γαλλικών) λιρών, άν ηναι άλλα έφόδια, ό ένοχος καταδικά
ζεται εϊς δεσμά τριετή.

48 .
0  μέρος ή δλα τά  χρήματα τοΰ ταμείου τοΰ πλοίου, ή άλλου 

τινδς έπί τοΰ πλοίου υπάρχοντας ταμείου κλέπτων, καταδικά
ζεται έπί εννέα ετη εϊς δεσμά.

49 .
'θ  έπί τοΰ πλοίου πυρίτιδα κλέπτων, ή ό κλοπιμαίων πυρί

τιδα  δεχόμενος, καταδικάζεται είς δεσμά τριετή.
5 0 .

0  άπδ τήν πυριτιδαποθήκην τήν πυρίτιδα κλέψας, ή ό νά 
κλέψν] αυτήν αποπειραθείς, καταδικάζεται έπί έννέα έτη είς δεσμά.

51 .
'θ  έπί πλοίου αίχμαλωτισθέντος (α) μέν, μή υποχειρίου (β) 

δέ, κλέπτων, λογίζεται ώ; ιδιωτικών πραγμάτων κλέπτης καί 
δερεται διά σχοινιού πληγάς δώδεκα.

5 2 .
0  αιχμάλωτόν τινα άπεκδύων καί τά ίμ ά τ ια  αύτοΰ κλέπτων, 

δέρεται διά σχοινιού είκοσι καί τέσσαρας πληγάς.
53 .

Τδ υποχείριον αιχμάλωτον πλοΐον λογίζεται ώς ιδιοκτησία 
εθνική, και ό τά  σκεύη, τά  άρμενα, τά  τρόφιμα ή τά έφόδια αΰ-
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(*) prise. (6 )  a m a rin e .

■τοΰ κλέπτων καταδικάζεται ώς δημοσίων σκευών κλέπτης, καί 
•τιμωρείται κατά τους ορισμούς τών άρθρων 4 6 ,  4 7 ,  4 8 ,  49  

καί 50 .
54 .

Οί ναυτικοί τιμωρούνται καί διά τάς ζημίας, τάς όποιας είς 
τήν ξηράν άποβαίνοντες προξενοΰσι. Και αν μεν τα  παρ αύτών 
διαφθαρέντα ύπερβαίνωσι τήν άξίαν δώδεκα λιρών, οί ένοχοι 
δέρονται διά σχοινιού πληγάς δώδεδα, τούναντίον δε παιδεύον
τα ι πειθαρχικώς, άν ή παρ αύτών προζενηθεϊβα ζημία ηναι μι- 

κροτέρας άξίας.
55·

(Το άρΟ^ον τοντο **fep* τους λιΐ7Γ>ναύταζ» κ*ττ4ργτ,βη <Tta τιτ,ς πιρι 
)4iffova>Tt}u άίτοφάσιως ττς Γαλλική  Δ/^αοκρατιΐ;)*

56 .
Οί άξιωματικοί καί τδ λοιπδν πλήρο>μα πλοίου τινδς ναυαγη- 
σαντος υπάγονται είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου, άχρις
ού κατά νόμον άπολυθώσιν. ν

57 .
Οι άξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί στρατιώται τής ξηρδς 

υπάγονται είς τδν παρόντα νόμον, έν δσω έπι πλοίου διαμένουσι.
58 .

Πας τις πλοίου έπιβάτης ύπάγεται είς τδν παρόντα νόμον 
καί τάς λοιπάς έπί τοΰ πλοίου ύπαρχούσας διαταξεις.

5 9 .
Αί διά τοΰ παρόντος νόμου όριζόμεναι ποιναί έφαρμόζονται 

καί είς δλα τά  έντδς τών ναυστάθμων πραττόμενα έγκλημα τα 
ύπό τε τών ύπαξιωματικών, ναυτών καί στρατιωτών.

6 0 .
Αί ελλείψεις, ή άμέλεια καί ή άπείθεια τών έργατών, τών 

τεχνιτών καί τών άλλων ύπηρετών τοΰ ναυςνάθμου παιδεύονται 
πειθαρχικώς, κατά τάς περιστάσεις, ύπδ τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
ναυστάθμου, διά κοατησεως, φυλακίσεως τριημέρου, ή μηνιαίας 
στερησεως τοΰ μισθοΰ αύτών. Τά βαρύτερα εγκλήματα κατα
διώκονται κατά τάς περί ναυστάθμων καθεστώσας διατάξεις.

6 1 .
ή  εθνική Συνέλευσις καταλύει τά  τούτων εναντία, έπικυροί 

δέ τά  με τδν παρόντα νόμον συνάδοντα.
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Α πόσπασμα  r/}c περι Μ ιποναντίυυ άποφάσενς τής ε'χδο- 
θείσης παρίΐ της Γα.ΙΛιχής * Λ  ημοχρατίας κατά την  5 
τοΰ ΓερμινάΛ  (germ inal) καί τήν  1 τον Φ.Ιορεά.Ι fioreal) 
μηνός τον 12 ίτονς f'26 Μ αρτίου χαι 12 ΑπριΜ ον τοΰ 
1804 ίτονς) .

ΤΙ ΤΛΟΣ Γ '. ( α \

Ίίερϊ τών έπϊ .Ιαποναντίω ποινών.

29 .
Αί κατά  τάς περιστάσεις τοΰ έγκληματος καταψηφιζόμεναι 

κ α τά  τώ ν λειποναυτών ποιναΐ είναι α ί έςής. 
οΐ. 0  θάνατος· 
β \  Τά δεσ;/ά (la chaine)· 
γ '.  Η μαστίγω σις ^la bouline).

ΤΙΤΛΟΣ Δ'.

Π ερ ί τί\ς θανατικής ποινής.

3 0 .
Οΐ είς θάνατον καταδικαζόμενοι λειποναύτα ι θανατοΰνται 

δ ιά  πυροβόλων όπλων.

ΤΙΤΛΟΣ Ε '.

Π ερί τών δεσμών, (β). ,

3 1 .
Οΐ εις δεσμά καταδικαζόμενοι λειποναΰται ά πάγοντα ι είς τά  

ναυτικά δεσμωτήρια καί έργάζονται είς τοΰς ναυστάθμους τής 
Δημοκρατίας.

• ~ CV *
Φερουσιν ούτοι ίμάτια  κ ατά  τ ε  τό σχήμα κα! τό χρώμα δ ιά 

φορα τών ίματίω ν τώ ν λοιπώ ν καταδίκω ν, κλείονται δε καθ’ 
ό'λας τά ς ώρας, τώ ν εργασίμων εξαιρούμενων, είς τόπον τινά 
ιδιαίτερον καί κεχωρισμένον άπό τοΰ τώ ν άλλων καταδίκω ν.

(α ). Παρελείφδησαν οί περι τοϋ σχηματισμόν τών δικαστηρίων καί τ ΐ ;  
ενώπιον αύτοϋ διαδικασία; άναφέροντες <̂ ύο πρώτοι τίτλοι.

(β ), Κατά το απο της 4 Μαίου 1812  διάταγμα οΐ έπί λειποναυτιω κα τί· 
•ϊικο". φερουσιν εις τον πο'δα αντί άλύσου σφαίραν σιδηράν.
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ΤΙΤΛ Ο Σ «Τ’.

77«/Λ r/]c μαστιγώ σεω ς.

3 2 .
'θ  είς μαστίγω σιν καταδικασθείς λέιποναυτης μ α σ τιγο ΰ τζ ι 

ύπό τριάκοντα τό πολύ άνδρών καί επ ί τρεις άναδρομας (co u rses).

ΤΙΤΛΟΣ Ζ '.

’Ε φαρμογή  τών ίπ ι .Ιειποναν τιψ  ποινών·

33.
Με θάνατον τιμω ρείτα ι

'Ο είς τούς πολεμίους -αύτομολών·
6 '. 'θ  έπ ί λειποναυτίω αρχηγός συστάσεως· 
γ". *ο έμπεπιτευμενος ειδικήν τινα  ύπηρεσιαν και λειπο- 

ναυτών έπ ί παρουσία τώ ν πολεμίω ν.
δ (. 'Ο λειποναύτης ό συναπάγων μ ετ  αύτοΰ οπλα η εφό

δια  τοΰ ναυστάθμου \  τοΰ πλοίου έπ ί τοΰ όποιου διετελει.
3 4 .

Με δεσμά τιμωρείται·
α '. ό  απόδημος λειποναύτης (d d se rteu r a 1 s t r a n g e r ) ' 
β \  0  ένδημος λειποναύτνις (d is e r te u r  a 1 in te r ie u r)  ά 

πρός τήν Δημοκρατίαν όφείλων την όποιαν, λόγω  μιοθοΰ η 
ιματισμού έλαβε, πρόδοσιν η μέρος αύτής, η ό συναπαγαγών μ ετ ’ 
αύτού τά  ίμ ά τια  η τά  σκεύη τώ ν εταίρων του.

γ \  0  ένδημος λειποναύτ/ις, ό άπό τής δημοσιευσεως τ ί ς  
παρούσης άποφάσεως δίς η και πλέον λειποναυτησας.

3 5 .
II διάρκεια τών δεσμών είναι τρ ιετης- αύτη δε δ ιπλασιαζε- 

τ α ι, άν ό άπόδημος λειποναύτης έλαβεν υπηρεσίαν τινά  έν τή

αλλοδαπή.
Τών δεσμών ή διάρκεια παρατείνεται έπ ι §ν μόνον ετος δι 

έκάστην τώ ν επομένων περιστάσεων·
α . ’'Λν ό ένοχος δεν έλειπονχύτησε μόνος· 
β ’. ’'Αν, ότε άπεδημησεν, ύπηρέτει έπ ί πλοίου η λέμβου, 

η ητο ναυφύλαξ.



έ ν  ΧΛίρώ ΛολέμΟυ ή διάρκεια τϊίς τ ο̂-.ν ς̂ των άποδήμων 
λέΐπί>ναυτών διπλασιάζεται* 1

36k
ή ς απόδημος λίιποναύτης θεωρείται ό «νευ διαταγής ή άδειας 

απών καί δύο λεύγας πέραν τών εσχάτων τοΰ κράτους όρίων 
συλληφθεις, ό'ταν ή οίκογένε.ά του δεν διαμέν, έντός τής άνω 
ε ιρ ή ν η ς  περιοχής των δύο λευγών καί πρός τό μέρος, Λεός τό 
δποιον αυτός άποδημών διευθύνίτο.

3 7 .
Οί ε"νδημοι λειποναΰται τ η ρ ο ύ ν τ α ι  διά μαστιγώσεως.

3 8 .
ίΐς  ενδημος λειποναύτης θεωρίΐται*

α · Ο άνευ άδειας τρεις κατά συνέχειαν ήμέρας έκ τοΰ 
Λλοίου του άπών.

, ^ ® αιτ°  τιν0ί πλοίου τής Λαοκρατίας λειπονΚυτών
και εις πλοΐον ιδιωτικόν ναυτολογούμενος·

γ '. Ό  άπό τοΰ ναυτικοΰ καταλόγου ναυτολογούμενος, 4 
μετά τρείς ήμέρας άπό της έπί τούτω ρητής έποχής μή χατα- 
φθασας είς τόν προσδιορισίέντα τόπον, άν άποχρώντως δέν 
όικαιολογνίη! τής έλεύσεώς του τό βραδύ χαϊ παράκαιρο ν·

δ '. Ό  άπό τοΰ νοσοκομείου ιατρική άδεια άπολελυμένος 
Χαϊ εντός τής είρημένης τριημέρου προθεσμίας μή καταφθάσας 
*ίς τό πλοΐον ή τήν θίσιν του*

ε .  Ο μ’ ώρισμένην άδειαν άπών καί μεθ’ ημέρας οκτώ 
από τής ρητής εποχής τής έπανόδου του εις τά  χρέη του μή 
έπανακάμψ&ς.

3 9 .
6  εις μαστίγωσιν καταδικαζόμενος μαστιγοϋται έπί μίαν 
αναδρομήν δ ι’ έκάστην τών επομένων περιστάσεων· 

α . 'Αν δέν έλειποναύτησε μόνος· 
β . Αν έλειποναύτησεν άναχωροΰντος τοϋ πλοίου.

4 0 .
Δεν επιτρέπεται εις τά  ειδικά πολεμικά ναυτικά συμβούλια, 

επ ι ποινί, κακοδικείου, νά μετατρέψωσιν 4 νά έλαττώσωσι τάς 
ASl770V(X’J T t( i )  7T0lVCCf.
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4 1 .
ΑΙ άποφάσεις τών ειδικών πολεμικών ναυτικών συμβουλίων 

« Ι ^ τ  έκκαλοΰνται, ουτ’ «ναιροΰνται, ούτ άναθεωροΰνται, αλλ 

• ^ V  έκτελοΰνται έπιμελεία τοΰ είσηγητοΰ έντός 24 ωρών
*Αν όαως πρόκηται περί τής θανατικής ποινής, όυναται ο 

διευθυντής] τοΰ ναυστάθμου, δ ναύαρχος % δ μοίραρχος, δ συγ- 
καλέσας τό συμβούλιον, αφοΰ άκούσν, καί τήν γνώμην των δυο 
άνωτέρων άςιωματικών των ύπό τάς διαταγας του υπηρετουν- 
των, ν’ άναβάλη τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως, άλλα χ ρ ε ω ^ ι 
νά ειδοποιήσω περί τούτου έντός 24 ώρών τήν έπί τών Ναυτι

κών Γραμματείαν.

I, — ^a»6flOO<>^— ■—■ ’ \

Τ Ο  Π Λ Η Ρ Ω Μ Α .

Προτιθέμενοι δια τοΰ άρθρου τούτου νά διαλάβωμεν περί 
βυαπληρώσεως πλοίου, δπερ άκριβώς θεωρούμενον δεν είναι 
άλλο, εϊαή χατοικημένος πλανήτης, η μ*λλον μεμονωμένος χο- 
βμος έντός τοΰ σύμπαντος, λέγομεν δτι κζθΰς εις τας πολυα- 
μθαους κοινωνίας, τάς προσαγορευομένας έθνη, ούτω καί εκεί 
υπάρχει πραγματικώς ο'χι μόνον άτομική τις ^σ τά σ ις , αλλα 
καί ήθη, καί γλώσσα, καί ίεραρχικαί διακρίσεις, κα, ιδια προ
σέτι νομοθεσία, αιτία τών οποίων τό σύνολον τών θαλασσο,ιων 
αποτελεί παραλλαγήν τινα τοΰ άνθρωπίνου γένους. Οθεν και 
τών δημοσιογράφων τις άπεφάνθη δτι, διά νά γειν? τις α',ιος 
ναυτικός πρέπει νά γεννηθή διπλής φύσεως άνθρωπος, 
φαίνων καί αύτός τά  ιδιώματα τών άμφιοιων. Εν βΡ*ΧυλοΥ ^  
δέ έκας-ος είς τό τοιοΰτον επιτήδευμα δέν είναι αρμόδιός, αλλα 
πρέπει νά ήναι προωρισμένος ούτως ειπε-.ν εις τουτ , ·
έχν] δχ ι μόνον φυσικήν, άλλα καί ηθικήν συστασιν ως π^ος ο ,τι
άπαντεΐ τών θχλασσοπόρων τό επιτήδευμα. _ , .

II καθημερινή πείρα μας διδάσκει δρ. οί νησιωται και οι εις



τά ς άκτάς καί τάς παραλίας ένδιαιτώμενοι, είναι οί άρμοδιώ- 
τεροι πρός συγκρότησιν ναυτικών πληρωμάτων άντρες· δ ιότ ι 
σύμφυρτοι, δός είπεΐν, δντες μέ τό πϊρικλύζον αύτούς ς-οιχεΐον, 
τήν θάλασσαν, νηπιόθεν έδιδάχθησαν δ χ ι μόνον νά την γνωρί
ζουν, άλλά καί νά την περιφρονοΰν καί νά τήν έπιποθοϋν, Sivj- 
νεκώς έξ αύτής της ιδίας διά  παντοίων αγώνων καί πολυτρόπων 
ταλαιπω ριών ποριζόμενοι, δσην ή άγονος ήπειρος άρνεϊται πρός 
αύτούς ήμερησίαν διατροφήν. Οί ρωμαλέοι καί βιομήχανοι άνδρες 
ούτοι, οί πλήρεις τόλμης καί οίηματος, μεταβαίνοντες έκ τού αλι
ευτικού πλοιαρίου ε ίς τά  εμπορικά?! τά  εθνικά πλοΐα , διάγουσιν 
είς αύτά άνετώτερον τόν συνήθη βίον τω ν, καταρτιζόμενοι καί 
καθις-άμενοι τέλειοι θαλασσοπολΐται. Σημειωτέον δέ δτι ενταύθα 
ό λόγος περί τού εντελούς ναύτου, καί δχ ι πεοί τινων έξηχρειω- 
μένων άτόμων, ά'τινα κατασκελετεύονται, βιούντα είς τενα γώ 
δεις αίγιαλούς βίον έφήμερον, καί σχεδόν π ά ντο τε  συνιστώσα 
αγέλην θυμάτων της καθολικής τώ ν ναυτολογικών νόμων έννοίας.

Αλλά καί άν δέν άποφαινώμεθα δτ ι αδύνατον διά  τοΰ χρό
νου ό μεσόγειος ν’ άποκτησγ  τού καλού ναύτου τ ά  πλεονεκτή
μ α τα , δέν διστάζομεν δμως νά είπωμεν δτ ι ή τοιαύτη άγω γή  
καθίσταται δ ι’ αύτόν έργωδες*άτη· καθότι άπογραφόμενος δυσα
νασχετεί καί άηδίζετα ι είς τήν άλίπλαγκτον θεσιν του, είς την 
όποιαν ό παραλιώτης έγκαρτερεΐ έκών άέκων ταχυπειθώ ς, ώς 
ισόβιόν του καθήκον. Παρά τά  είρημένα παρατηρεΐται καί ή έξης 
διαφορά μεταξύ τών δσους ό νόμος δ ι’ άπογραφής έγκαταλέγει 
είς έξάρτυσιν τών ναυτικών πληρωμάτων.

0  ορεινός εύμοιρος τής τού νησιώτου δραστηριότητος, δεξιό- 
τητος καί εύτολμίας, μόνον τά  νέα του  καθήκοντα λει'πεται νά 
έξοικειωθή, καί παραχρήμα καθίστατα ι ίσος καί όμοιος μέ τόν 
έκ κοιλίας μητρός θαλασσοπόρον ό δέ άπλοΰς γεωπόνος, καθό 
συνειθισμένος εϊς την εργασίαν καί νηφαλιότητα , είναι έκ φύ- 
σεως δ χ ι μόνον όλιγώτερον ταχυπειθής η ό ύπεράκριος, άλλά καί 
όλιγώτερον θαρραλέος. Παρετηρήθη μ άλιστα  δ τ ι οί είρηνοχαρεϊς 
καί ύπόδειλοι ούτοι ένοστάλγησαν δεινώς τήν άγραυλικήν των 
δ ίαιταν, καταπλαγέντες τόν πολύπλοκον πολεμικού πλοίου κα- 
θοπλισμόν· άλλά καί ούτως αποβαίνει άξιος ναυτικός ό γεωπόνος»

«&§§> 170

&ν διασκεδασθώσιν αί ρηθεΐσαι έ'ξεις καί εντυπώσεις του. 6  δέ 
κάτοικος τώ ν πόλεων, ένφ διά  τήν άκροσφαλή του σύστασιν 
δυσκόλως έξοικειούται μέ τώ ν ναυτικών τό τραχύ επ ιτήδευμα, 
Παρεισάγει μεθ’ έαυτοΰ εντός τού πληρώματος καί τάς είς τήν 
άσωτείαν καί άπείθΐιαν έξεις του , άν δέν άναφέρωμεν ό'τι συγ- 
χνάκ ις αποβαίνει καί νοσταλγός. Αλλά καί ούτος διά της ισχύος 
της συνήθειας καί τ ή ; έλευθερας αγω γής καθίστατα ι χειροήθης 
είς άπαντα .

Ολοι έν γένει γνωματεύουν δ τ ι, διά ν’ άποβϊ] τ ις  άξιος ναύτης, 
Οφείλει ν’ άπογραφθϊ) έκ παιδικής ηλικίας εϊς τώ ν ναυτιλλο- 
μένων τό ληξιαρχικόν, ΐΐπειδή  δέ τό αξίω μα τούτο , άναντίρ- 
ρητον διά τούς παραλιώ τας, δέν είναι τοσοΰτον ακριβές καί διά  
τούς έξ άπογραφής ναυτολογουμένους, καθότι, άν δέν άναπτυ* 
χθή  έξ άπαλών ονύχων ή είς τά ς ναυτικάς έργαοίας έγκαρτε- 
ρησις, α π α ιτε ίτα ι νά προϋπάρχω ήδη καταρτισμένη .ή κρασις, 
δ ιά  ν’ άντέχη είς τούς μόχθους τή ς ναυτιλίας, διά τούτο  εύς-ό- 
χω ς πρέπει ν’ άποποιώμεθα τήν τώ ν εθελοντών ναυτολογίαν 
κατω τέρω  τής έπτακαιδεκαέτου ηλικίας, άν μόνους τώ ν να υτι
κών τούς παίδας έξαιρέσωμεν.

Α πα ιτε ίτα ι δέ, ώς προεσημειώσαμεν, νά ήναι αύτοφυώς ρω
μαλέα ή φυσική τών ναυτικών κρασις* ναύτου δέ προσόντα 
'δεικνύουν οί μεσαίου αναστήματος καί οί εύρύσωμοι, καί τοι 
δ ιά  τήν συμμορίαν τώ ν κεραρχών είναι αναγκαιότατοι οί υψηλοί 
τό  σώμα. ΐίν βραχυλογία ό ναύτης οφείλει κατά  τήν νομοθε- 
e iav  νά ηναι πενταπέδου αναστήματος. Ο τι δέ α π α ιτε ίτα ι νά 
ήναι καί άνεπισφαλούς ύγείας, έννοεϊται καί χωρίς νά τό ειπω- 
μεν* καθότι οί φιλάσθενοι γ ίνοντα ι πά ντοτε παραίτιοι οχι μόνον 
προσκομμάτων είς τό άλλο πλήρωμα, άλλά καί κινδύνων δχ ι 
μικρών· δθεν καί παρά τοΐς ναυτιλλομένοις σώ ζεται τό ακόλου
θον άςιωμα* δ ,τ ι  έν τώ  πλοιω  είναι ανωφελές, αποβαίνει ώς έκ 
τούτου καί ούσιωδώς φθοροποιόν.

0  ναύτης δ χ ι μόνον πρέπει νά ηναι έκ γενετής θερμουργός, 
άλλα καί να δεικνυη άπαραμείωτον είς τό έπά γγελμ ά  του κλίσιν 
α π α ιτε ίτα ι. Πρέπει δηλαδή νά εχη  καρδιάν άπηλλοτριωμενην η 
τουλάχιστον κρείττονα τών ένστικτων αισθημάτων, δ ι’ ών

1 ‘2 *



προσπατταλευόμεθα εις τάς πατρικάς ές-ίας, είς τνιν οικογένειαν 
καί είς τάς ανέβεις μονοτόνου καί ειρηνικής διαίτης· νά εχν) 
ψυχήν όργωσαν πρός τάς ίσχυράς τοΰ ναυτικού σταδίου εντυ
πώσεις καί τάς βιαίας αύτοϋ περιπετείας· ψυχήν κατεχομένην 
άπό τό πνεύμα τής περιεργείας, τής δόξης, ή τουλάχιστον τοϋ 
πλούτου' πνεύμα λαδίνοστον, νι παρά τόν πατρικόν δεσμόν ίσχυ- 
ρότερον. Αλλ’ επειδή τοσούτων ιδιοτήτων ή συγκύρ·/)σις έπί τά 
αύτό είναι σπάνιον, διά τούτο συνήθως καί παντός ολοκλήρου 
πληοώματος μόλις τό δεκατημόριον είναι αληθείς ναυτικοί.

Παρά τά  είρνιμένα παρατηρεϊται χαί ή καταγωγή έκάς-ου τών 
τοϋ πληρώματος άτόμων. Οί μεσημβρινοί είναι προτιμητέοι διά 
τάς μεταξύ τών τροπικών θαλασσοπλοΐας· οί δε πρόσβοροι διά 
τάς πολικάς- πάντοτε έν τούτοις ό έξησκηχένος ναυτικός απο
βαίνει κοσμοπολίτης. Τό δέ άν ώφελή η όχι νά συγκροτήται εν 
πλήρωμα έξ άτόμων τοϋ αύτοϋ τόπου, τό όποιον πολλοί προ
τείνουν ώς σπουδαΐον πρόβλημα, θεωροϋντες ήμεΐς ώς ώφέλιμον, 
άμεριμνοϋμεν δια τας οποίας οι άλλοι προοαλλουσιν ενστάσεις, 
καί άντιτάττομεν πρός ταυτας τον λόγον οτι εκ της το.αυτης 
όμογενείας οχι μόνον θέλει προκόψει καί ένεργείας όμοζυγία, 
καί άτομικής σχεσεως αρμονία μεγαλητερα, αλλα και /] διοι- 
κησις τών τοιούτων ταύτοδαπών συμμοριών καθίσταται εύχε- 
ρεστέρα παρά τών έξ άπογραφής ναυτολογουμένων τήν τύρβην, 
ο’ίτινες μιγάδες έκ διαφόρων επαρχιών, καί άνθρωποι ποικίλων 
ηθών, εθίμων καί γλωσσηματικών ιδιωτισμών, ούτε συμφρο- 
νοϋσιν, ούτε συνεννοούνται. Το δε προτεινόμενον ώς άτοπον ότι 
οί όμοπάτριδες παΐδες ΰποκαίοΛσι όσημέραι διά παντοίων πρός 
άλλήλους αναμνήσεων τής πατρίδος τόν νόστον, λογίζεται ώς 
οΰδέν, ώς πρός τήν όποιαν ά ταλαιπωρούμενος ναύτης αισθάνε
τα ι σωτήριον ηδονήν, δτι έν τοιαύτν) περιπτώσει παραδίδει καί 
έμπιστεύει εαυτόν είς άγκάλας αδελφού, συγγενούς ή συμπο

λίτου.
Οί ναυτικοί κανονισμοί διώρισαν ποιος είναι ό είς έςαρτυσιν 

παντός είδους πλοίου αρμόδιος άριθμός, οςις έν γένει λογίζεται 
πρός τήν άνελλιπή τής υπηρεσίας έκπλήρωσιν. Δεδομένου λοιπόν 
τούτου, διαιρείται καί τά πλήρωμα ουτωπως.

«&§£» 172 <§§&>
Τά προσωπικόν παντός πλοίου συγκροτούσι δύο διακεκρι- 

μέναι άπ’ άλλήλων συμμορίαι, οί αξιωματικοί καί τά πλήρωμα. 
Επειδή δέ ό άξιωματικός καί ά ναύτης διαφέρουσιν άλλήλων τά  
μέγιστα, διά τούτο καί ήμεΐς θέλομεν λάβει ώς τύπον τήν ίδιά- 
ζουσαν έκατέρου φυσιογνωμίαν, θεωροϋντες αύτών ένταϋθα τά  
ειδικά προσόντα καί τοΰς άτομικοΰς χαρακτήρας, δπως άνα- 
πτύσσονται ώς έκ τής έν τοΐς πλοίοις υπηρεσίας των, δίανενε- 
μημενης κανονικώτατα πρός έ'καστον, άναλόγως της άτομικής 
του αρμοδιότητας· καθότι οί ναΰται οίονεί άντεξεταζόμενοι όση- 
μέραι έκ τοϋ σύνεγγυς είς τάς πολυειδεΐς τής υπηρεσίας των 
διεξαγωγάς, δχι μόνον σταθμίζουσιν άκριβώς τήν σχετικήν των 
καρτερίαν καί ίσχΰν, άλλά καί έ'κας-ος κατατάσσεται άνηκόντως 
ώς καί τών τοϋ πλοίου πραγμάτων έ'καιτον. ΛΑς προβώμεν 
λοιπόν είς τήν διαίρεσιν έκ τών υποδεεστέρων.

01 παΐδες, ή άληθής τών ναυτιλλομένων φυταλιά, είναι νέοι 
δωδεκαετείς ή καί τρισκαιδεκαέται χωρίς τίνος 'ώρισμένου προ
σόντος, διερχόμενοι διά βασάνων σκληρότατης δουλείας είς δ, τ ι 
τό αυθαίρετον τοϋ τυχόντος ναύτου τοΰς άγγαρεύση. Διατυ- 
πούται δε ό παΐς εμπαθής, άνάγωγος καί δύστροπος, άτρόμη- 
τος καί άναίσχυντος, ρυπαρός καί λαίμαργος, οκνηρός καί ψεύ- 
στης, όρμαθός τέλος ιδιωμάτων άναφυομένων ώς έκ τής παν
τελούς τής άγωγής έλλείψεως καί μάλιστα τής έλεεινής θέσεώς 
του. Εςηρτημενος ώ; άλλος δορυκτήτωρ διαφόρους εύτραπέλους 
καί δηκτικας προσηγορίας, άσπίδος γ ε η η μ α ,  π ά γχρ η σ το τ  
σχινος, άποκαθις-αται τής έφεσεως έκαστου έκτελες-ής έτοιμος. 
Προωρισμένος δε παντοτινόν θΰμα τής άκαθέκτου τ ώ ν  ναυτών 
δυστροπίας, και κατανοών τάχιστα  δτι ή σύνεσις είναι ανίσχυ
ρος αιγις κατα τής πρός αύτόν διαγω γΐς τών ναυτών, έκκρούει 
δια τής κακοηθείας τήν αυστηρότητα. Καθόσον μ ά λ α ί  πλη- 
γαι αποσκληρύνουσι τό απαλόν δέρμα του, τό-ον ή τρυφερά 
νυχ/ι τΟυ άποτραχυνεται κατά τών άλγηδόνων. Αλλ’ όπόταν 
ή ήλικια, έςαλειφουσα τής νηπιότητος τά ελαττώματα, τόν 
άπελευθερωστ^και άπό τά εςάπτοντα αύτά αίτια, τότε ό δυσά- 
γωγος παΐς άποβαίνει ναύτης άριστος.

Ο ΐ πόΛ εχχοι, νεοι άπο δεκαέξ μέχρι είκοσιπέντε έτών, μέσοι



παιδός καί ναύτου, ΰπόκεινται μέν έν μέρει είς τήν δουλείαν τοϋ 
πρώτου, διατελοϋσιν όμως ώς έκ τής ηλικίας καί ρώμ.ης των 
άπείρατοι τ ί ς  πρδς τους παίδας καταπιες·ικής τών ναυτών δια
γωγής· έντεϋθεν συμμερίζονται μετά τοϋ ναύτου τάς έπί τοϋ 
καταστρώματος ναυτικάς έργασίας.

Ο ί να ΰτα ι, διαμοιρασμένοι είς πολλάς συμμορίας συγκρο- 
τοϋσι σύμπαν τδ πλήρωμα καί είναι έκδοτοι είς πασαν τοϋ 
πλοίου υπηρεσίαν, ϊδού τά κυριώτερα τοϋ ναύτου προσόντα.

Ο ί χερά ρχα ι είναι οί λογάδες τών ναυτών, τδ ά'ωτον τοϋ 
πληοώματος. Λεπτολογοΰντες είς την διατήρησιν τοϋ έφοπλι- 
σμοϋ καί είς την έκτέλεσιν τών δυσκολωτέρων έπιτεχνήσεων, 
διημερεύουσιν ούτοι σχεδδν διά παντδς έπί τών ληνών. Υπάρ
χουν δε κεράρχαι τοϋ άκατίου ίστοϋ, τοϋ έπιδρόμου, τοϋ δό
λωνος καί τοϋ έμβόλου, τών όποιων έκαστη όμάς διοικουμένη 
υπό τίνος ληνάρχου άμιλλαται νά διατηρή δσον ενε^ιν εύτρεπΐ 
τδν όποιον ελαχεν ίς-όν. ΐίκ τούτων δε έξαρταται τοϋ πλοίου ή 
εΰκλεια ώς πρδς έφοπλισμαϋ δ'.ακόσμησιν η έξίλιγμ.οϋ λαμ
πρότητα.

Ο κεράρχης ώς νέος έξυπνος καί όξύνους, πετα  οσάκις δια- 
ταχθή είτε νά ριφθή έπί τάς κεραίας, είτε ν’ άναρρηχηθή είς 
την κορυφήν τοϋ ίστοϋ, είτ’ έκειθεν νά καταζη έν ροπή όφθαλ- 
μοϋ διά τοϋ τυχόντος καλωδίου. Λογίζεται δέ παρ’ αύτώ παι
διά νά τρέξη ώς σκίουρος άπδ τής πρύμνης έως τής πρώρας 
χειροκρεμης άπδ τών σχοινιών, χωρίς νά ψαύσνι μέ τους πόδας 
του τό κατάστρωμα. Μόνος αύτδς έν καιρώ τρικυμίας διακιν
δυνεύει την ζωην του, διά νά άπελευθερώσ·/) έμπεριδεμένον σχοι- 
νίον, η νά περις·είλτι μανιωδώς υπό τοϋ ανέμου διαταραττόμενον 
ίστίον, η άπειλούμενον νά παραφερθή. Λυτός καί έν ταίς μάχαις 
καταχαλαζα έκ τοϋ ληνοϋ σφαίρας κατά τοϋ έχθρικοϋ κατα- 
ς·ρώματος, καί έν τα·ς έμβολαΐς έμπηγνύων είς τά  εχθρικά άκρο- 
στόλια τό άγκύριον, πρώτος όρμ2 είς τό μέσον τής σφαγής. 
Συνειθισμένος δ ί είς την τάξιν, καθαριότητα καί πειθαρχίαν, 
επιδέξιος προσέτι κχί φιλεργδς, καθιστά έν καιρώ άναπαύσεως 
τόν ληνόν του έργοστάιιον τών διά τοϋ ξύλου η τοϋ καναοίου 
άποτελουμένων λεπτουργημάτων, ό  κεράρχης συναισθανόμενος
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τήν άςιαν του βαδίζει μεγαλοπρεπής καί φαιδρός. Αί ύγειοβα- 
φεις του σάρκες διαφαίνονται καί υπό τδ ήλιασμένον δέρμα του, 
τήν δε εύδαίμονα ταύτην διάθεσίν του δρέπεται όχι μόνον έκ 
της τιμής, τήν όποιαν αποδίδουν είς αύτόν οί αξιωματικοί καί 
τό πλήρωμα, άλλά καί έκ τής ένεργοϋ καί έναερίου διαβιώσεώς 
toj, ϋπό της οποίας τοσον έντονοι αναπτύσσονται αί σωμα- 
τικαί δυνάμεις.

^  Ο ί γαστροόύται (caliers), έπιζήτητοι καί αύτοί ναΰται, είναι 
οί αντίποδες τών κεραρχών, ώς δι*τρίβοντες είς τά  βάθη τοϋ 
πλοίου καί ασχολούμενοι είς τά  έπίμοχθα τοϋ κύτους έργα. 
Καταδικασμένοι έκουσίως νά^διάγωσι τόν βίον των είς ζοφώδη 

,και ολεθριον μυχόν, έχουσι σώμα αθλητικής κράσεως, κόμην 
μέλαιναν καί ουλήν, οψιν ώχραν καί κατηφή φυσιογνωμίαν, 
έςιν σιωπηλήν καί δύστροπον. Ως έπί τό πλεΐστον έμφιλοχω- 
ροϋσιν ούτοι είς τάς υπογείους των διημερεύσεις, σπανίως'δέ 
επιφαίνονται νά περιδιαβάζωσιν έπί τοϋ καταστρώματος, καί 
τοτε μόνον, όταν ή δρόσος καί τής νυκτός τά σκότος τούς έξα- 
πατα  ν αναβώσιν, ώς μεταμφιεσμένοι (incogniti), διά ν’ άνα- 
πνεύσωσι τόν ζείδωρον άέρα. Οί γαστροδύται άποφεύγουσιν ώς 
αί γλαϋκες τό φώς, φοβούμενοι μήπως έκθεσουν είς τούς διασυρ- 
μους τά κεκονιαμενον καί ίδρωσταγές των πρόσωπον, η τά  ατη
μέλητα και ρερυπωμένα ένδύματά των.

Προωρισμενος δ^ αύτεπαγγελτως είς τά  έργα τών καταδίκων 
° γαστροδυτης, καί άπαιτούμενος ό άθλιος Οπό πάντων τά  
π α ν .α , υπό τουτου μεν ύδωρ, ύ π ’ έκείνου δέ ξύλα, σχοινία καί 
«λλα, άπορε! τινα πρώτον νά υπηρέτηση. Ημίγυμνος δέ μέχρι 
τηςοσφύος, αναδεύει μετά μόχθου καί μετακινεί μυρία σκεύη 
„ ~λα> -ά ν άποσυρτ) τό έπιζητούμενον, ψηλαφών καί
4 ^ κατά τ/;ς κοιλίας, καί βλασφημών τάς παρακαίρους έπι-
■ ./■υ-ις, αίτια των όποιων διακινδυνεύει συχνάκις νά κατα- 

ΤΟν ·ί τά σκέλη του. Εν τοσούτω όγα 7?οδύτης
;κυει εις εαυτόν όλων τό σέβας δ.ά τήν άξιότητα καί τήν περί

J*  Va’JT1Xa έ;̂ ι ρ ί « ν  του. Αλλ’ ούδέ είναι τόσον συνέσεως 
εργον να τον έρεθίσν) τις· καθότι οί αθλητικοί του βραχίονες, οί 

ακινουντες τόσον δυσκίνητα βάρη, δέν επιδαψιλεύουν άση-
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μάντους κολαφισμούς η γρονθοκοπήματα, καταφερόμενοι κατά 
τοϋ παροξύνοντος.

ί ”1-  Οί /p /r a t,  είναι καί αύτοί έκ τών λογάδων, μάλιστα οί τοϋ 
κέλητος τοϋ διευθυντοϋ καί τών αξιωματικών, οϊτινες όντες νέοι 
έξυπνοι κα'ι έπιδεικτίαι, φίλβτιμοϋνται ν’ άναδείξωσι περίβλε
πτον την ευκινησίαν τών γλαφυρών καί άλιπετών λέμβων των, 
ζηλοτυποϋντες τήν κομψότητά των ώς έρωτόληπτοι. Ηδύνεται 
τις να τους βλέπνι προκλινείς, με προβεβλημένους βραχίονας 
καί ιερωμένον πρόσωπον, έλαύνοντας τήν εύκαμπτον κώπην, 
καί αποτείνοντας κατά πάροδον την δηκτικήν των εύτραπέλειαν 
πρός την αντίπαλον λέμβον, άπηυδημένην έκ τί,ς έναγωνίου 
άμίλλης. Διαφέρουσι τούτων οί της δικωπίας (chaloupe) 
έρέται, οϊτινες πλήττοντες άργώς καί μονοτόνως την θάλασσαν 
με τόν βαρυκίνητον έρετμόν, δεικνύουν ό'τι ό προορισμός των 
είναι εις διαρκείς καί όχι ταχείας εργασίας.

Ο ί διενθννται καί οί γε/ιισ τα ί τών πυροβόλων εκλέγονται 
επίσης έκ τών αρίστων ναυτικών· καθότι ό μέν διευθυντής διά 
τής ταχείας καί εΰστόχου διασταθμήσεως, προλαμβάνων τοϋ 
σάλου τά  προσκόμματα, δύναται κατά βούλησιν ή ν’ άποκόψνι 
τών πολεμίων τόν ιστόν, ή νά έμπ/ίξη σφαίραν είς τοϋ έχθρικοϋ 
πλοίου τάν άλιγείτονα ζωστήρα· ό δε γεμις-ής προκύπτει άτρό- 
μ,ητος έξω τοϋ τοίχου, καί πολλάκις μάλις-α, είς άκμήν έναγωνίου 
καί άντιπλεύρου ναυμαχίας, άφαρπάζει έκ τών χειρών τοϋ αντι
πάλου γεμιστοϋ την ψύκτραν. Επιμελούνται δέ ούτοι έν πάσιρ 
■περιπτώσει τό πυροβόλον των, ούτινος τά όρειχάλκινον κάλυμμα 
έκλάμπει έπί τοϋ πυθμένος, ώς ό χρυσάς έπί τής έβένου.

Ο ί πηδαλιούχοι, έμπειροι καί αυτοί ναϋται, έμπεπις-ευμένοι 
τους οΐακας. Εκ τής έπιδεξιότητος τών πηδαλιούχων έξαρτάται 
καί ή όρθότης τοϋ πλοϋ καί τής ποντοπορίας ή αληθής διαστά- 
θμησις. Ατενίζοντες ούτοι είς τήν ναυτικήν πυξίδα καί προσε- 
χοντες είς τών άρμοδίων τάς διαταγάς, δύνανται δχι μόνον νά 
κατορθώσουν έπιτυχή άντι^ροφήν, άλλά καί νά προλαοωσι επι- 
δεξίως επικείμενον κίνδυνον, καί νά ύπεκφύγωσιν όλέθριον κατα- 
κυμάτωσιν, ή νά ποοορίσουν έμβολ>ής αποτέλεσμα. Οί πηδα- 
λιοϋχοι είναι οί φύλακες τής εθνικής σημαίας, κάμνουν δε τά
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σήματα νά ομιλώ σι γλώσσαν, τήν άποίαν συχνάκις καί αυτοί οί 
ίδιοι άγνοοϋν.

Εξαιρούμενων δε τινων άλλων ολίγον άξιωσημειώτων, τά
V · **· Vλοιπόν πλήρωμα ονομάζεται περιληπτικωτερον οι ναϋτα ι. Απας 

δε ό δραστήριος ούτος λαός διευθύνεται είς τάς ίδιας του εργα
σίας ύπό ναυτικών έργοδιωκτών, οϊτινες ονομάζονται ναύκληροι 
καί νπονανχληροι, ώς είναι είς τής γραμμής τα  σώματα οι 
λ ο χ ία ι  καί οί δεκανείς. Ο ναύκληρος αυστηρός καί φοβερός, 
δ ι’ ένός συριγμοϋ, έρμηνεως ΰπερτερας διαταγής, ενασχολεΐ την 
εΰάγωγον τών ναυτών ομάδα, άξιούμενος τής χάριτος ταύτης 
ώς έκ τών πολυχρονίων έκδουλεύσεών του. Είναι δε ό δεςιος 
βραχίων τοϋ αξιωματικού, · βοηθουμένου ενίοτε τά  μέγιστα έκ 
τής έμπειρίας έκείνου.

Μεταξύ τών θαλασσίων εργατών, οϊτινες είναι ναϋται μόνον 
κατ’ έξομοίωσιν, καί ναυτολογούνται έκ τών παραλίων περιχώ
ρων, διακρίνομεν έν πρώτοις τούς στνπω τήρας  (calfats), έργον 
τών όποιων ε'ναι δχι μόνον νά προλαμβάνωσι τάς είσροάς τοϋ 
ΰδατος, έπιφράσσοντες διά στυπίου καί ασφάλτου τάς χαραγάς 
καί τών σανιδωμάτων τά  διανοίγματα, άλλά καί να έπαγρυ- 
πνοϋν είς τήν διατηρησιν τών αντλιών. Είναι δε αναγκαιότατοι 
είς τά  πλοία, διατρέχοντες έν ταΐς ναυμαχίαις τά  κύτη έφω- 
διασμένοι ς·υπίνας σφαίρας, διά νά προλάβωσι προσωρινώς τους 
τών σφαιρών ολέθρους. Τά μικρόν τοϋ ςνπωτήρος πνεϋμα, έξοι- 
κειούμενον με τήν περιωρισμένην ασχολίαν του καί συνδυαζο- 
μενον tj.z τον ρυπαρότητα τού έργου του, κατέστησεν ύβριςτ,κήν 
τήν έκ τοϋ τοιούτου έπιτηδεύματος έπωνυμίαν. Ο ί ξυλουργο ί 
είναι έπιτετραμμένοι τάς έπισκευάς τοϋ σκάφους, τών ιστών 
καί τών μεσοκοίλων. Οί δε ίστιολύγοι έπιφορτίζονται τήν διόρ- 
θωσιν καί διατηρησιν τών ιστίων, τών παραπετασμάτων, τών 
αιωρών (hamacs) κτλ. Τών δε χ α λ χ ίω ν  καί τών οπλοποιώ ν  
αί άσχολίαι είναι γνως·*ί ώς έκ τής έπωνυμίας των. ό  προις·α- 
μενο; ώς έμπειρότερος έκάστου τούτων τών επιτηδευμάτων 
προσονομάζετε με τήν προσθ/ίκην τής λέξεως ά ρ χ ι,  οίον, άρχι- 
στυπωτήρ, άρχιξυλουργός, άρχιχαλκεύς κτλ. Υπάρχει προσέτι 
έπί τών πλοίων καί εις ποδηγός, ανατεθειμένος τήν καταγω  γ



Xxi αναγωγήν τών πλοίων έκ τοΰ λιμένος, ένίοτε δέ καί τήν 
οίακονομίαν.

Ο πνροΰοΜ στης  είναι συνήθως ύπαξιωματικός τοΰ ναυτικοΰ 
πυροαολικοΰ, διδάσκει δε τα  γυμνάσια, προπαρασκευάζει τάς 
γομώσεις καί έπιτηρεϊ τήν τών πυροβόλων καθαράν διατηρησιν, 
κτλ. Ο έπί τώ ν οπ.Ιωγ ή πλοιονόμος είναι ό προϊστάμενος 
τ^ς έξασκοσεως και διατηρησεως τών δπλων, κυρίως δμως ή 
αποστολή του είναι νά τηρή τήν τάξιν, νά σημείων-/] καί συλ- 
λαμβάνν) τους πταίοντας, είναι δ/,λαδή ό αστυνόμος η ευταξίας 
τοϋ πλοίου. Ο άποθηχογνΛαζ έπιμελεϊται τήν διανομήν τώ ν 
εις την γενικήν τοΰ πλοίου αποθήκην ̂ έναποτεθειμενων αναλωσί
μων. Μετα τουτους ταττονται οί έπί τών τροφίμων, οίτινες είναι 
ό τροφοόοτης, επιτετραμμένος τήν έπιχορήγησιν τής τροφής τοΰ 
πληρώματος, ΰπό τάς οδηγίας τοΰ οποίου είναι ν μεριύονόμος, 
ό αρτοποιός, ο 6αρε.Ι.Ιοποιός καί άλλοι τής τροφαποθη'κης βοη
θοί, οίτινες αίτια τής ολέθριου καί σκοτεινής διημερεύσεώς των 
είναι άδιαμορφωτοι καί πρισμένοι, διατηροΰντες ώς έκ τής θε- 
σεως των άνεξαρτητον έν μέρει καί δυσπειθή χαρακτήρα, έξ ο ΐ 
συμβαίνουν συχναι έριδες με τοΰς προϊσταμένους, τών όποιων 
καθήκον είναι νά έπιτηρώσι τήν πειθαρχίαν καί νά προλαμβά- 
νωσι τάς καταχρήσεις.

Ο μά γειρος, επιφορτισμένος νά προετοιμάζω, τήν έπιβάλλου- 
σαν είς έκαστον συσσίτιον μερίδα, είναι συχνάκις ό άνεπιτη- 
δειότατος καί ά~αρεστότατος τών ναυτιλλομένων. Ί'ό ναυτικόν 
μαγειρειον ουτε εις ποικίλα ούτε είς καρυκευμένα βρώματα ένα- 
σχολεΐται- πας-όν μόνον λαρδίον καί ξηροί δημητριακοί καρποί, 
ηγουν κύαμοι, φασόλια καί ταΰτα νερόβραστα, είναι ή απαρα
σάλευτος βάσις του, έπί τής όποιας περισφίγγεται καί τοΰ μά
γειρου το πνεΰμα. Αλλά καί ούτως οί ναΰται δεν παύουν νά 
..α^α,.ονώνται και δι αύτον τον σπαρτιατικόν των μέλανα 
ζωμόν κατα τής αδιαφορίας καί ρυπαρότητας τοΰ μαγείρου, δς-ις 
λογίζεται ευτυχής, οσάκις τοΰ κακκάβου ή ίωσις ή άλλο τ ι  
απ^κταΐον δεν διακινδυνεύσν) τήν ζωήν τοΰ πληρώματος.
! ^ νειαί έν παροδω α'ιος είναι καί ό χοιφενς, νεόλεκτος η 
αJ ' r'^' 6' " ’·ς !Λϊ την κατειργασμένην καί τΰλώδη'χεΐρά του, σύ-

ρουσαν καθ' έκάστην τά πισσωμένα σχοινιά, διακαθαρίζει απας 
ή δίς τής έβδομάδος τόν πώγωνα τοΰ βουλομένου, έπί μέτρια 
αμοιβή. Η ξυροθηκητου δμως είναι διπλής άξια έπαγρυπνησεως, 
πρώτον διά τήν καθαριότητα, καί δεύτερον διά τών ξυραφιών 
τήν οξύτητα, πηγήν άλγηδόνων καί καταδερμικών διατομών.

Νά όμιλήσωμεν καί περί τοΰ νοση.Ιΐυτοϋ  (infirm ier), δστις 
είναι ό παρίας τοΰ ναυτικού πληρώματος, καί τόν όποιον ό διευ
θυντής δέν ήθελεν ΰποβάλλει είς τήν ΰπηρεσίαν τ ο ΰ  νοσοκομείου, 
αν τόν έθεώρτ, άξιον τοΰ καταστρώματος. Πόση άρα απαιτείται 
έπαγρύπνησις καί προσοχή έκ μέρους τοΰ ίατροΰ, διά νά προ- 
λαμβάνωνται τής άνεπιδεξιόττ,τός του τά  δεινά έπακολουθα. 
Οί αξιωματικοί δυσαρεςούμενοι νά βλέπωσιν ασθενείς, έλπίζουν 
νά τοΰς έλαττώσουν στεροΰντες αύτοΰς τακτικής καί άκριβοΰς 

θεραπείας.
"Λς ουμπεριλάβωμεν είς τό πλήρωμα καί τοΰς θεράποντας 

τών αξιωματικών, όμιλον πολυάσχολων οκνηρών, τοΰς όποιους, 
όταν τις θέλη, δέν ευρίσκει, καί οίτινες έχουν τών ναυτικών 
παίδων τά  έλαττώματα, χωρίς νά έχουν κανέν τών προσόντων 
αύτών, άποβαίνοντες ούτως έπαξιοι τών αναρίθμητων πληγών, 
τάς οποίας έπιδαψιλεύουσιν είς αύτους οί κύριοι των.

’Ας διατρέξωμεν ήδη τό διάστημα δι οϋ διαχωρίζεται ά,.ό 
τοΰ κύτους, τών αξιωματικών ό εύρυχωρος θαλαμος, οριζομενος 
δι’ άπλών δρυφάκτων. Ενταύθα μέν έθιμα άγρο-.κα, έιεις κραι- 
παλώδεις, ένδεια τροφής καί ιματισμού, πιεσις καί στεοΛ,σις 
ελευθερίας, καί άπάνθρωποι κολάσεις. Εκεί δε αγωγή σπουδαία, 
ήθη έλεύθερα, τράπεζα θρεπτική, στολαί περίχρυσοι, οικήσεις 
άνετοι, τιμή καί δεσποτική κυριαρχία . . . Ί'ό πλοίον δεν είναι 
τωόντι είμή πικρά τής ισοτιμίας σάτυρα, 0  διευθυντής είναι 
μετά Θεόν ό απόλυτος τοΰ πληρώματος κύριος, έκτος τής προς 
τοΰς νόμους εύθύνης του, έπισωοεύων ίίς έαυτον περισσοτερας 
αναπαύσεις ή σύμπαντες οί αξιωματικοί, κινών ώς άλλος Ολύμ
πιος Ζευς μέ Εν νεΰμα τήν άμέτρητον τοΰ πλοίου μηχανην. Οι 
λοι-ο ί αξιωματικοί πειθαρχοΰντες ίεραρχικώς έν τή υπηρεσία 
είναι έν τώ  συσσιτίω ισότιμοι, έξαιρουμένων τινών όικαιωματων 
άρχαιότητος διά τήν οίκησιν. Πρώτιστον ούτοι χρέος έχουσι



τήν διεύθυνσιν τών υπηρετών, νά διευθετούν δηλαδή τήν ναυτι
κήν ύπηρεσίαν τεσσαρας ώρας τό  ήμερονύκτιον, καθ’ όποιανδη- 
ποτε ώραν καί καιρόν συμπέση.

Επειδή δε εις τά ; κρισιμωτέρας περις-άσεις, οίον άφορμήσεις, 
καταγωγάς, ναυμαχίας, είς πάσαν έν γένει σπουδαίαν καί έπι- 
κίνδυνον περίπτωσιν μόνος ό πλοίαρχος, ώς υπεύθυνος, έχει τήν 
άμεσον διεύθυνσιν τοΰ πλοίου, διά τοΰτο καί δικαίως τώ  άπο- 
διόονται πολλαι και λαμ,πραί πλεονεςίαι, τών όποίωνγίνεται άξιος 
ώς έκ τών μεγάλων καί τρομερών φροντίδων του. Μετά τών 
αξιωματικών συγκαταλέγονται ό φροντιστής, έμπιστευμενος τά  
ναυτολογία, την μισθαποδοσίαν καί τόν γενικόν απολογισμόν, 
ό χειρουργός καί ό ίερεΰς.

Ο ι δοκιμοι, κειμΓνοι μεταςύ ναυτών καί αξιωματικών, είναι 
ες ήμισειας άθλιοι διά τόν υπάλληλον θεσιν των, μετέχουν δε 
έν μέρει καί άπό τήν εξουσίαν τών αξιωματικών, άπό τούς 
οποίους ζώτι μεμονωμένοι. Μετ’ αύτών δε συζώσι καί οί ύπο- 
χειρουργοί.

Είς ταυτην τοϋ ναυτικοΰ πληρώματος τήν περιγραφήν έλά- 
βομεν ώς τύπον τό πολεμικόν πλοΐον, ώς τοϋ μικροτέρου περιε- 
χομένου εις τό μεγαλητερον· ώστε διά νά έφαρμοτθοΰν ταϋτα 
και είς τά  εμπορικά πλοία δέν άπαιτεϊται είμή κατάλληλος 
άφαιρεσις καί μεταρρύθμησις ώς έκ τής έμπειρίας τοΰ ανα
γνώστου (α).

[Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικοϋ ***]

--------------- — »ο ο ο ο ο  — -  --------------

ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ.

(Συνεχεία καί τέλος, ΐ ί ε  II'.).. Λσιέρίς φυλ. 5 .)

Εαν ο τοπος τοϋ άπόπλου κήται έπί τοΰ ίσημερινοΰ καί ή 
δεδομένη πορεία ηναι ή πρός Απηλιώτην ή Ζέφυρον, ή έάν οϊ 
δύο τοποι, ότοΰ άπόπλου καί κατάπλου, κήνται άμφότεροι έπί
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(α ) . Και παρ r,u.'.v τά  αύτά σχεύ'ΐν Οπάρ/.ουοιν.

τοΰ ισημερινού, τό πρόβλημα 2 κατασταίνεται αδύνατόν, τό 
δε 1, 3 καί 4 μεταβάλλονται είς έν καί τό αύτό, καθότι είς 
τοιαύτην περίπτωσιν τά  διδόμενα είναι ταυτοσημαντα, τό δ* 
ζητούμενον καί είς τά  τρία προβλήματα είναι η στασις τοΰ 
πλοίου. Τήν στάσιν ταύτην εύρίσκομεν λαμβανοντες έπί της 
κλίμακος τοΰ μήκους τά  διατρεχθίντα στάδια, ή τήν διαφοράν 
τοΰ μήκους, καί φέροντες αύτά έπί τοΰ ίσημερινοΰ άπό τοϋ 
τόπου τοϋ άπόπλου άρχόμενοι καί κατά τάς περιστάσεις προς 
Απηλιώτην ή Ζέφυρον προβαίνοντες. Τό εις τό D προολ/ίμα ζη- 
-τούμενον διάστημα εύρίσκομεν, καταμετροΰντες έπι τής κλίμα
κος τοϋ μήκους τήν μεταξύ τών τόπων άποστασιν.

Π 6.

Είναι δεδομέναι αί πρός δύο γνωστούς τοπους αντιστοιχιαι 
τοϋ πλοίου, ζητείται δε νά προσδιορισθϊι επι τοΰ χάρτου η ζ·α- 

σις αύτοΰ.
Λύσις. Εκ τών δύο γνωστών τόπων άγομεν δύο εύθειας π α 

ραλλήλους με τούς δύο καιρούς τοϋ πυςιου, κατα τους όποιους 
τό πλοΐον πρός τήν ξηράν άντιστοιχεΐ, καί προεκτεινομεν τας 
εύθείας ταύτας ά^ρις ού συναπαντηθώσι. Τοΰτο το σημειον τής 
συναπαντήσεοις είναι ή ζητουμένη στασις τοϋ πλοίου.

Σημ. α'. 6  τόπος τοΰ άπόπλου, ήτοι τό σημειον άπό τοϋ 
όποιου άρχεται της πορείας ή καταμέτρησις, δεν είναι πάντοτε 
ό λιμήν τοϋ άπόπλου, άλλ’ άλλο τ ι  σημειον τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης, έπί τοΰ οποίου τό πλοΐον εύρίσκεται ολίγον πριν άπο- 
κρυφθή ύπό τόν ορίζοντα ή ξηρά, καί τό όποιον παοσδιρίζεται, 
ώς προείρηται, άφοϋ πρότερον διά τής πυξίδος έξακριβωθώσιν 
αί πρός δύο έπί τής ξηράς φαινόμενα άκίνητα σημεία άντιστοι- 
χ ία ι τοϋ πλοίου. "Αν δέν ηναι ορατόν είμή £ν μόνον τής ξηρας 
σημειον, έξακριβοΰται ή πρός αύτό άντιστοιχία καί έκτιμαται 
ή άπ’ αύτοΰ άπός·ασις τοϋ πλοίου, δ ι’ αύτών δέ προσδιορίζεται 
ή στάσις αύτοΰ, ήτοι τοΰ άπόπλου ό τόπος.

Σημ. β ’. Εκ τών προεκτεθέντων συνάγεται δτι ή λύσις τών 
διαφόρων ναυτικών προβλημάτων έκτελεΐται έπί τοϋ χάρτου



£ιά τής αγωγής ευθειών παραλλήλων μέ τινας καιρούς του πυξίου> 
καί δτι ή αγωγή τών ευθειών τούτων κυρίως δέν αποβλέπει 
είμή είς τόν προσδιορισμόν σημείων τινών ώς τόν τοΰ η, ε, γ  
κτλ, (ϊδε Πολ. Αστέρ. φυλ. 5 σχ. 0). Είς τήν πρακτικήν όμως 
δέν γοάφουσι τάς ευθείας ταύτας πραγματικώς, άλλ’ έκλαμβά- 
νοντες τό χείλος ένός κανόνος ώς εύθεΐαν γεγραμμένην, καί διά 
όιαβήτου άγοντες είκονικάς παράλληλους, προσδιορίζουσι διά 
τών δύο τούτων εργαλείων τά  περί ών ό λόγος διάφορα σηι/.εΐα. 
Ουτω δε πράττουσι, διά νά παραταθή ό'σον έ'νεστι πλειότερον 
τοΰ χάρτου ή διάρκεια, ό'7 ΐς άλλως, γραμμών πληρδύμενος, ήθε- 
λεν άποκατασταθή μ.ετ’ ού πολύ παντάπασιν άχρηστος.

Η κατασκευή τών επιπέδων χαρτών είναι τοιαύτη, ωςζ καί 
οί μεσημβρινοί ισάκις άλλήλων άπέχουσιν, καί οί παράλληλοι» 
II μεταξύ ό'μως τών μεσημβρινών άπόστασις δέν ϊσοδυναμεΐ μέ 
τήν μεταξύ τών παραλλήλων, άλλ’ έξισοΰται μέ τό συνημίτονον 
τοΰ πλάτους, έξ ού ό μέσος τοΰ χάρτου παράλληλος διέρχεται, 
ΰποτιθεμένης της άκτΐνος ϊσης μέ τήν μεταξύ τών παραλλήλων 
άπόστασιν. ΕΤναι λοιπόν φανερόν, ό'τι οί τοιοΰτοι χάρται δέν 
δύνανται νά ήναι άκριβεΐς, καθότι ή κατασκευή' των δέν συμ
φωνεί μέ τήν τών αναγωγικών, οΐτινες έχουσιν, ώς άπεδείχθη, 
δλην τήν δυνατήν ακρίβειαν, όθεν καί ή διά τών έπιπέδων χαρ» 
τών λύσις τών ναυτικών προβλημάτων πρέπει νά ήναι έσφαλ* 
μένη, καί ώς τοιαύτην τήν παρατρέχομεν.

A. Α. Μιαούλης 

Υποπλοίαρχος.
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I l fpt  των εν τι) Γ α λ λ ία  ναυτικώ ν ϊχπαιόεντιχώ ν  

καταστημάτω ν.

(Εξ έπιστία«« άλλ/,λογραφίας).

Είς 'Γουλών ούδ’ ύπάρχει ούδ’ ύπήρξέ ποτε ναυτικόν σχολεΐον. 
Οί θέλοντες νά γείνωσι ναυτικοί εξετάζονται μέν καί εϊς Τουλών, 
άλλά κατατάσσονται είς τό έν Βρες· έπινήϊον ναυτικόν σχολεΐον, 
τό μόνον έν Γαλλία ύπάρχον. Οί είς τό σχολεΐον τοΰτο εισερχό
μενοι νέοι πρέπει νά γνωρίζωσι τήν άριθμητικήν, τήν γεωμε
τρίαν, τήν άλγεβραν μέχρι τών δευτεροβαθμ.ίων έξισώοεων καί 
αύτών συμπεριλαμβανομένων, τήν τριγωνομετρίαν, τήν περι
γραφικήν γεωμετρίαν, τάς άρχάς τής ιχνογραφίας, τής ζωγρα
φικής, τής Αγγλικής καί Λατινικής γλώσσης καί τήν Γαλλικήν 
γλώσσαν πρέπει δέ νά μήν ύπερέβησαν τό 16 έτος τής ήλι- 
κίας των, ήτοι απαιτείται νά μήν έχωσι συμπληοωμένον τό 1 7 
πρό τοΰ τέλους τοΰ έτους καθ’ δ έξετάζονται.

Είς Λοριάν ύπάρχει δημόσιον σχολεΐον, έντός τοΰ οποίου προ- 
παρασκευάζονται οί έπιθυμοΰντες νά καταταχθώσιν είς τό ναυ
τικόν σχολεΐον τοΰ Βρές\

Είς 'Γουλών ύπάρχει μόνον εν διά τούς ναυτικούς παΐδας 
(mousses) σχολεΐον. Οί εϊς αύτό σπουδάζοντες διδάσκονται τά  
είς τά  προκαταρκτικά σχολεία τοΰ κράτους διδασκόμενα μαθή
ματα, συγχρόνως δέ λαμβάνουσι καί τινας γνώσεις της ναυτικής.

Οί είς τό σχολεΐον τοΰτο εισερχόμενοι νέοι πρέπει νά ήναι 
δεκατριών έτών, διαμένουσι δέ έντός τοΰ σχολείου τρία έτη, 
δεν ύποχρεοΰνται δμως νά γείνωσι ναυτικοί.
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Σ Η Μ Ε 1 Α.

Π ρόχειρα  σημεία ύι ών σημαίνεται ή είς την  θά.Ιασσαν 
χατάπτω σις ανθρώπου τίνος χαί ή σωτηρία αύτοΰ .

Η έθνική πρυμνήσια σημαία μεσοτενής (μετσάστα) σημαίνει 
δτι ά ν θ ρ ω π ο ς  κ α τ έ π ε σ ε ν  ε ί ς  τ ή ν  θ ά λ α σ σ α ν .

Η έθνικ/, πρυμνήσια σημαία υψιτενής (μπαζάδα) σημαίνει 
δτι δ κ α τ α π ε σ ώ ν  δ ι ε σ ώ θ η.

Αν κατέπεσον πολλοί, καταγγέλλεται δ αριθμός αύτών διά 

τοΰ άρμοδίου α ρ ι θ μ η τ ι κ ο ύ  σ η μ ε ί ο υ ,  όλα  δέ τά  παρα- 
πλέοντα πλοΐα χορηγοΰσι τήν πρόςανεύρεσιν τών καταπεσόντων 
άναγκαίαν συνδρομήν.

Εν πολέμω αντί τής εθνικής σημαίας άναπεταται τό ε κ τ ε 
λ ε σ τ ι κ ό ν  σ ή μ α .

.    ------------

Ό  Σ υ ν τ ά κ τ η ς  Γ . ΖΩΧΙΟΣ Υ π ο π λ ο ί α ρ χ ο ς .

Ε Κ Τ Η Σ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ  Γ.  Β Α Φ Α .
(Παρα τ? ό<5ω AJpiawu.)
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