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Τό 8 ι  ναυτικόν τέχνης έστιν, ώσπ*ρ 
και άλλο τι, και ούν ενδέχεται, οτάν 
τυχγ, έκ πάρεργου μελετάσθαι, άλλα 
μάλλον μη^εν έκ*ινω πάρεργον άλλο 
γίγνεσθαι.
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Τβΐχος Τριτογενεΐ ξυλινον & ι$οΐ ιύρύοπα Ζευς 

Μουνον άπορθιτ,τον τελέθειν, το ok τέκνα τ* evwet.

άρ3^οτ· Πολυα.
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Ν Α Υ Τ Ι Κ Η  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ ΙΑ .

Έ χ ι γ  ή ϊ ά  δ ι κ α σ τ ή ρ ι α ,

Τό Ικτόν τοΰ Πολικού Αστέρος φυλλάδιόν πρό τινων μηνών 
^κδίδοντες, ϋπεσχέθημεν νά δημοσιεύσωμεν τήν ra p ' ήμϊν έν 
χρησει ναυτικήν ποινικήν δικονομίαν, ητοι τάς περί συνθέσεως, 
διοργανισμού καί άρμοδιότητος τών έπινηΐων δικαστηρίων καθε- 
βτώσας διετάξεις καί τοΰς περί άνακρίσεως καί διαδικασίας 
υπάρχοντας έν ένέργεία τύπους. Τήν ϋπόσχεσίν μας ταύτην 
ίκπλνιροΰμεν σήμερον δήμοσιεύοντες τήν μετάφρασιν τοΰ περί 
βυστάσεως τών έπινηΐων δικαστηρίων Γαλλικού διατάγματος,’ 
τοϋ κατά τήν 22  Ιουλίου τού 1806 έτους έκοοδέντος.

Τοΰ διατάγματος τούτου ί, γνώσις θεωρείται παρά τών ήμε- 
τέρων ναυτικών ώς απολύτως άναγκαία καί απαραίτητος, διότι 
ή παντελής αυτού άγνοια πολλά έν τώ  στόλω έπέφερε σκάν
δαλα καί άτοπα ούκ όλίγα έπρόξενησεν. Κιναι αληθές δτι πολλοί 
πρός τό θεαθήναι διαρρηγνύουσι τά ίμάτιά των, υπέρ τής πει
θαρχίας καί τών νόμων καθ' έκάστν,ν λογομαχούν τίς· άλλ’ είναι 
επίσης βέβαιον δτι νόμος μέν παρ’ αύτοϊς καλείται ή αυθαίρετος 
ένός έκαστου άβουλος βουλή, πειθαρχία δέ λέγεται ή κατά τά  
συμφέροντα καί τάς ιδίας αυτών ορέξεις ά^ρ.τος τών πραγμά
των διεύθυνσις. 01 άγαθοί ούτοι άνδρες φαρισαί'(ουσι μάλιστα 
διυλίζοντες τοΰς κώπωπας καί τάς καμνίλους καταπίνοντες. 
Αποδεκατίζουσι μέν οί φιλόνομοι τό άνηθον κ«ι τό κίμινον/.
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άλλά παρημεληταν τά  βαρύτερα -τοϋ νόμου κεφάλαια, τή* 
αλήθειαν, τήν αρετήν, τήν δικαιοσύνην καί τήν ευθύτητα. 0  
άπό καρδίας τήν τάξιν έπιθ;υ.ών, ό διώκων τήν πειθαρχίαν* 
ό άγαπών τήν δικαιοσύνην πρέπει διά τοϋ π?ράδείγμχτός του 
νά κ'/θοδηγή τους άλλους εϊς τήν ευθείαν όδόν τοϋ καθ/κοντος* 
άλλως οί νόμοι, οί κανονισμοί, αί διατάξεις είναι λόγοι κενοί* 
μϋθοι γραώδεις, έπεχ κοΰφα καί —τερόεντα, τά μειράκια μόνον 
καί τούς μωρούς έκφοβίζοντα. Επειδή δέ είναι άδύνατΟν νά 
μορφωθή ποτε «ίΤρατός ναυτικός ή χερσάίΟς άνευ τάξεως πραγ
ματικής, άνευ αύστηράς πειθαρχίας καί γραπτών νόμων, μόν#ν 
-τόν γραπτόν νόμ.ον πρέπει ν' άποκαταστήσωμ.εν πάντων δεσπό
την καί άνώτατον άρχοντα, τήν δέ τίραγμα-ίίκήν τάξιν καί 
τήν αύστηράν πε.θαρχίαν όφείλομεν νά παρεισάξωμεν παντοϋ, 
τά πάντα πρός τό κοινόν συμφέρον άναμορφοϋντες καί άνακενί- 
ζοντες* οΰτω τουλάχιστον ήμεΐς ©ρονοϋμεν. Οθεν πρός τήν έπί 
τά  κρείττω άναμόρφωσιν τοϋ Βασίλικοϋ ναυ·»κοί> συνεργοϋντες-· 
δήμο τιεύο μεν τήν μετάφρασιν τή ; Γαλλικής ναυτικής ποινικής 
δικονομίας, ϊνα δίδανθ-οσι πο.Ι.ίι.Ι και π.Ιηθινθΐ) ή γνώ σις.

Είς τήν Γαλλίαν τά ναυτοδικεία καί τά  πολεμικά συμβούλια 
δικάζουσι μόνον τά  παρά τών ναυβατών πρασσόμενα ναυτικά 
εγκλήματα καί πλημμελήματα, οί δε έν τοΐς ναυστάθμοις ύπη- 
ρετοϋντες χαίρουσιν ίδιάζου-αν δικαοδοσίαν καί υπό ειδικών 
ναυτικών δικαστηρίων δικάζονται. Παρ’ ήμίν δμως δλοι έν γένει 
οί ναυτικοί ύπηρέται υπάγονται είς τήν δικαιοδοσίαν τών ναυτο
δικείων καί τών πολεμικών συμβουλίων, μόνοι δέ οί λειποναϋται 
ΰπό ειδικών δικαστηρίων δικάζονται.

Ϋπενθυυ,ιζω τόν αναγνώστην δτι ή προκειμένη τής ναυτικής 
δικονομίας μετάορατις δεν είναι άρίστη· νομομαθές τις ήδύνατο 
νά μεταφράστ, έμ.οϋ κάλλιον τοϋ νόμου τό κείμενον. Α/λ’ 8 ε χ ω . 
τοϋτό σοι δίδωμι, φίλε άναγνώστα· κατά δέ τήν κοινήν παροι
μίαν eic r/)r άναΰρ«χΐ:ϊ χα.Ιΰ stra t xal τό χα .Ιά ζ ι·  Ινατ έμέ 
μάλιστα, διά νά μεεαφρασθώσι καλώς οϊ ναυτικοί νόμοι, απαι
τείτα ι ή έπί τούτω σύμπραξις νομικών καί ναυτικών* πλήν τοϋτο 
δεΐται καί χρόνου πολλοϋ καί δαπάνης ού σμικρας.
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Tb χαζά t!,y  22 ΊονΜου τοϋ 1806 ίχονς ixvoBer διάταγμα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Σ .

ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.

1.
όσάκις, πρός τό συμφέρον τής δημοσίου υπηρεσίας άποβλέ- 

■ποντες, κιίνωμεν άνάγκαίόν νά έςετάσβ?, ή διαγωγή τών ναυάρ
χων. τών πλοιάρχων κ3ί παντός άλλου διοικητοϋ στόλου ή 
μοίρας ή καί ένος μ.ονου πλΟιου Πμ&τ*ρόυ, σχετικώς πρός 
τάς παο' ήμών έμπιστέυθίίσ«ς ft? αΰτοΰς άποστΟλάς καί τήν 
ώς πρός τάς δαπάνα; καί τά  έίοδα οικονομίαν, συγκαλοΰμεν 
έπί τούτω είς ένα έκ τών λιμένων τοϋ κράτους συνέδριον ναυ
τικόν, διά νά έξετάση τά  έργα έκαστου τών εΐρημένων αξιω
ματικών.

2.
Τό ναυτικόν συνέδριον άπάρτίζουσιν οί ναύαρχοι ή οί πρώτης 

τάξεως πλοίαρχοι, οί πζρ’ Ημών κατά τάς περιστάσεις έπ' 
αΰτώ διοριζόμενοι. Οί αξιωματικοί ΟυτΟι συνεδριάζουσι κατά 
τήν ίε:αρ/ικήν αύτών τάςιν καί τήν αρχαιότητα τοϋ βαθμοϋ των.

3.
Οταν πρόκηται νά έξετασθ?, ή διαγωγή ναυάρχου τινός, τό 

ναυτικόν συνέδριον σχηματίζεται, καθ δσον α ί περιστάσεις τό 
έπιτρέπουσιν, ΰπό ναυάρχων.

4.
0  προϊστάμενος τής οικονομικής ΰπήρέσίάς καί 6 επιθεωρητής 

τοϋ στόλου παρίστανται εις τό συνέδριον, όσάκις κατ άπόφα- 
σιν [Ίμετέραν οί σύνεδροι προσκαλούνται νά έςετάσωσιν εκτά
κτως τήν οικονομικήν διαχείρισιν καί τάς δαπάνας καί τά έξ«τδ* 
τοϋ στόλου.

0  επιθεωρητής γνωμοδοτεϊ μέν, δέν έχε ι δμ,ως ψήφον;
5.

6  ναύαρχος, οί υποναύαρχοι καί πχ{  ΐ'ίμέτέρου πολεμικού' 
-πλοίου διευθυντής, έπαναπλεύσαντες οίκαδε άποστέλλουσι τά  
ημερολόγιά των π«ό; τόν έπί τών Ναυτικών Γραμματέα, δνά vjt
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ΰποοληδϊώσιν είς Ημάς· καί άν Ημείς κρίνωμεν αρμόδιον νά συγ- 
καλεσθη πρός έςέτατιν αύτών ναυτικόν συνέδριον, διορίζομεν ΐά  
μέλη αύτοΰ καί συγχρόνως παρ*πέμπομδν πρός τόν άρχαιότερον 
τ ώ ν  άξιω ματικών, δστις προεδρεύει, τά  ημερολόγια τα ΰτα  καί 
£ν άντίγραφον τώ ν πρός τούς αποδίδοντας εύδύνας αξιωματικούς 
δοθεισών οδηγιών.

6.
0  πρόίδρο; τοΰ συνεδρίου οι/γκαλεί τοΰ; απαρτίζοντας αύτό 

αξιωματικούς είς τάν προσδιορισθέντα διά  τάς συνεδριάσεις 
τόπον, καί τους έξορκίζει είς τά Βμέτερον όνομα καί είς ττ,ν, 
ιδίαν αύτών τιμήν καί συνείδήσιν νά έξετάσωσι τήν πα ρ’ Ημών 
πράς αύτούς άνατεθείσαν ύπόθ’εσιν, άποσκορακίζαντες πάσαν 
μεροληψίαν καί πρόληψιν καί πάσαν άλλην έκ πλαγίου σκέψιν.-

•i/ .
0  πρόεδρος υπενθυμίζει προσέτι τά  μέλη τοΰ συνεδρίου δτι. 

ίφείλουσι, καί άπαιτοΰμεν τοΰτο π χο’ αύτών, νά τηρήσωσιν είς · 
τάς συζητήσει; t o j v  έχεμυθίαν άκραν καί αύστηράν. Εκτός δέ 
τοΰ τόπου τώ ν συνεδριάσεων δέν πρέπει νά συνδιαλέγονται ο£ 
σύνεδροι περί το ς ύποδίσεως, τήν όποιαν έρευνώσι καί άνα- 
κρίνουσιν.

8,
6  πρόεδρος μ ετά  τα ΰτα  διορίζει ίν  έκ τώ ν μελών εισηγητήν.

9.
6  άνακρινόμένος αξιωματικός και πας τη ς έξεταζομένης 

ΰποβέσεως μάρτυς, παρουσιάζεται ενώπιον τοΰ συνεδρίου κατά  
τήν ύπό τοΰ προέδρου προσδιορισθείσαν ώραν. Αφοϋ δ ί  όρκισβή 
δτ ι θέλει ομολογήσει τήν αλήθειαν καί δ τ ι θέλει χορηγήσει δλα 
δσα ή'θελον ζητηθή παρ’ αύτοΰ υπομνήματα, αποκρίνεται πρό® 
δλας τάς πρός αύτόν άπευθυνομένας έρωτήσεις,

{0.
Τά ναυτικά συνέδρια δέλουσιν εξετάζει άν οί διευβυνταί τώ ν 

ήμετέρω ν πλοίων έξετέλεσαν καθ’ δλην τήν εκτασιν τ ά  χρέη- 
τω ν, κατά τα ς πρός αύτούς παρ Ημών δοθείσας οδηγίας* άν 
»καμον χρήσιν, άνευ ανάγκης προφανούς καί απολύτου, τοΰ δ ι
καιώματος τοϋ πρός αύτούς παραχωρουμένου, δυνάμει τού 3 4
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βρδρου παρόντος διατάγμ ατος, και άν ουνεμορφώδη^αν u i 
τά  παρά τών νόμων καί τώ ν κανονισμών όρ.ζόμενα.

Π .
ό  ναύαρχος τοϋ στόλου εκθέτει πρός τά συνέδριον τήν δια

γωγήν έκάς·ου τώ ν ύπ’ αύτόν υποναυάρχων καί τών διευθυντών 
τώ ν Ημετέρων πλ.οίων τών άποτελούντων τάν στόλον. Οί υπο
ναύαρχοι δέ καί τώ ν πλοίων οί διευθυνταί πληροφορούσι τά. 
συνέδριον περί τής διαγω γής τών υποδεεστέρων αξιω ματικών.

Α παντες οι διευθυνταί τώ ν Ημετέρων πλοίων καί οί υπάλλη
λο ι αύτών άξιω ματικοί παραδίδουσι πρός τάν πρόεδρον τοϋ  
συνεδρίου τά  ημερολόγιά τω ν καί τ ά  τοΰ πλοίου β ιβλία .

«2..
Αν τό  συνέδριον λάβνι είδικάς παρ’ Ημών διαταγάς νά έξε- 

τάσνι τάς καταναλώσεις καί τά ς δ ιά  τόν στόλον δαπάνας, προ
βαίνει καί ς ς ταύτην τήν έρευναν· έπ ί τούτιο δε διορίζει δύο, 
έκ τώ ν μελών του δ ιά  νά έξελέγξωσι πάσαν τήν οικονομικήν 
διαχείρισιν καί ν’ άποφο(νθώσι περί «ύτής.

* 3 .

Αί αποφάσεις τώ ν ναυτικών συνεδρίων γίνονται διά  τ ί ς  
ψήφου τώ ν πλειόνων, ά λλ ’ ύπογράφονται παρ’ δλων τώ ν μελών, 
Οϋσης δέ δ,ιχοψηφίας, φέρει τήν νικώσαν ό πρόεδρος. Είς τοιαύ- 
την δμως περίστασιν όφείλου,σιν οί εχοντες γνώμην εναντίαν 
ν άναφέρωσι τούς λόγους, οϊτινες τούς έπεισαν, ί ΐ  α ιτιολογία  
τω ν αύτη εκτίθετα ι ύπό τήν άπόφασιν. τήν όποιαν ό πρόεδρος 
αποστέλλει πρός τόν Ημέτερον έπ ι τώ ν Ναυτικών Γραμματέα·, 
όιά  νά τήν παρουσιάση πρός Ημάς. Ημείς δέ έκάστοτε θέλομεν 
έκφράζει τήν περί αύτί,ς θέλησίν μας.

1 4 .

Ο εισηγητής τοΰ συνέδρου, καθ’ έκάςην συνεδρίασιν, κ α τα 
χωρεί είς βίβλον τινά  τά  εξαγόμενα τών εξετάσεων καί τά$ 
αποφάσεις τοΰ, συνεδρίου.

15.
ϊ ά  μέν ήμερολόγια, τ ά  σχέδια καί τά  υπομνήματα τών. 

αξιωματικών, ή δ ιαγω γή  τώ ν όποιων άνεκρίθη παρά τοϋ ναυτι
κού συνεδρίου, άποστέλλονται πρός τόν έπ ί τώ ν Ναυτικών,



Γραμματέα· τά  δέ Ίΐμέτερα διατάγματα, δυνάμει τών όποίω* 
τό συνέδριον πιοέβη είς τάς έρευνας του, καί τά βιολιά, είς ά 
άνενράφησαν τά εξαγόμενα τών αποφάσεων τοϋ ουνεδρίου, με- 
vo-jciv είς τά αρχεία τοΰ ναυστάθμου.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ·

ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.

16.
Ε πίτώ ν 'Ημετέρων πλοίων διορίζονται νομοφύλακες οί κυβερ^ 

νώντες αύτά άξιωματικοί· έκπληροϋσι δέ ταύτας τής ΰπαρεοίας 
των τά  έργα ΰπό τήν διεύθυνσιν καί τήν εξουσίαν τών ναυάρχων, 
υποναυάρχων καί μοιράρχων.

17.
Οί αξιωματικοί καί πας τις άλλος πλοίου επιβάτης όφείλουσι 

ν-’ άνακοινώσωσιν πρός τους διευθυντάς, οΰτοι δέ πρός τόν » 
αρχηγόν, πάν δ ,τ ι περί αξιοποίνων πράξεων μανθάνουσιν.

18.
Οί διευθυνταί τών 'Ημετέρων πλοίων, οΐ πλωτάρχαι καί οί 

άρχοντες τών φυλακών δύνανται νά έπιβάλωσι κατά παντός 
πταίστου τάς είς τόν ναυτικόν ποινικόν νόμον περιεχομένας 
τειθαρχικάς ποινάς. Καί ό διευθυντής τών έπινηΐων στρατιωτών 
δύνατα·. ώ ιαύτως νά έτιβάλν) πειθαρχικήν ποινήν εϊς τοΰς ϋπ’ 
αύτόν πταίοντας ϊτρατιώ τας. Οφείλουσιν δμως άτταντες νά 
είδοποιώσιν άμελητί περί τών τοιούτων τόν διευθυντήν τοΰ 

« πλοίου, διότι είς μόνον αύτόν επιτρέπεται ν’ άποφασίζνι περί
τ/,ς δια:κείας τής ποινής.

19.
Ποινή τής π.'δ/,ς βαρύτερα δέν επιτρέπεται νά επιβληθί ( 

άπόντος τοΰ διευθ-ΐντοϋ, ούδε παρ’ άλλου τινός εί μή ταρ’ αύτοΰ.
20.

Π}ς στόλου ή μοίρας άρχων αξιωματικός δύναταί νά παυσν) 
τ?,ς αρχής καί ν’ άντικαταστήσνι προσωρινώς δ ι’ άλλων τοΰς 
ΰ~ αύτόν ϋπηρετοΰντας διευθυντάς- οφείλει δμως νά είδοποιήο*! 
περί τούτου τόν έπί τών Ναυτικών Γραμματέα.

256 <$§4*"
Τ6 αύτό 3έ να πράξτί δύναταί καί πας ’ΐ1μ!.τέρου πλοόυ Str->« 

δυντής άναφορικώς ώς πρός τοΰς ΰπ αύτόν υπηρετούνται ά 'ιω - 
ματικοΰς, άλλ’ οφείλει νά είδοποιήσνι περί της πράξεώς τθα 
ταύτας τόν ναύαρχον, η τό / μοίραρχον είς 8ν υπάγεται, ή αν 
δέν ανήκ·/·, είς στόλον ή μοίραν, τόν διευθυντήν τοΰ ναυστάθμου, 
ή τέλος τόν έπί τών Ναυτικών Γραμματέα, άν εϊς ξένον λιμέν». 
ναύλοχΐ ή έν θαλ.άσσ·/) πλένι.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Σ .

ΠΕΡΙ ΑΙ ΚΑΙ ΟΣΥΝ U Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Γιε cl ναυτοδικείων·

2 1 .
Τά διά τί,ς καταδύσεως η τάς μαστινώσεως τιμωρούμενα 

εγκλήματα δικάζονται ΰπό ναυτοδικείου»
22.

Ί'ό ναυτοδικεΐον συγκαλεΐται καί προεδρεύεται ΰπό τοΰ διευ- 
δυντοΰ τοϋ πλοίου έπί τοϋ όποί-ου ό κατηγορούμενος υπηρετεί·

2 3 .
Τό ναυτοδικείον σχηματίζεται έκ πέντε αξιωματικών, συμ

περιλαμβανομένου καί τοϋ προέδρου, οίτινες εκλέγονται, καθ’ 
■δσον αί περιστάσεις τό έπιτρέτουσιν, έκ τών άςιωματικών τοΰ 
πλοίου είς & ανήκει ό κατηγορούμενος.

2 4 .
’Ενώπιον τών ναυτοδικείων αί δίκαι διά ζώσης δικάζονται, 

αί δ αποφάσεις γίνονται διά τ ι ς  ψήφου τών πλειόνων.
* ό  διευθυντής δύναταί, κατά τάς περιστάσεις, νά μεΐατρέψνι 

τήν ποινήν τήν ΰπό τοϋ ναυτοδικείου προοδ.ορισθεΐσαν, είς άλλνιν 
κατά ενα μόνον βαθμόν έλαφροτέραν.

2 5 .
0  οικονομικός τοΰ πλοίου υπάλληλος συντάσσει τήν άπόφα- 

<τιν, είς τήν ό ;Λ * ν . μνημονεύεται τό έγκλν,μα, αί χαρακτ'^Ι-
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ζουσαι «ώτό wepic*«fSK **l ό άριθμός τών ψήφων, δυ νά μ * » .·^  
ίποίων έξεόόθη ή απόφασή. !

·2Γ>.
Την άπόφασιν ύπογράφουσιν απαντες si συνιστώντες τό ναν- 

τοδικεΐον δικασταί, καί άν εναντίαν ϊγωηχ γνώμην.
2 7 .

0  διευθυντής κηρύσσει έκτελες·ήν τήν άπόφασιν προσγράφων 
κάτωθεν αυτής ο έχτεΛεσθήτω χα τά  π ά ντα  χαΐ έν πααι » ή 
« μ ετα τρ έπ ετα ι ή διά τής παρούσης άποψάσεως χαταγινω - 
οχομέν η ποινή εις τήν  ποινήν . . . .  δυνάμει τον δευτέρου 
παραγράφου τον 24  άρθρου τοΰ χαζά τήν  22  ΊονΜ ου τοΰ 
ί 806  ετονς έχδοθέντος δ ιατάγματος t>.

2 8 .
Αν δμως ό διευθυντής δέν v^vat ανεξάρτητος, άλλ’ υπάγεται 

ε?ς τινα άρχ·ήγόν, ζητεί τότε τάς διαταγάς αύτοΰ, είτε έν δρμ<}ΐ 
ναύλοχε; είτε έν θαλάσσνι πλέει, περί τε τής συγκαλέσεως τρυ^ 
συμβουλίου καί περί της έκτελέσεως τ ί ς  άποφάσεως αύτοΰ.

2 9 .
όλίγον πριν ή έκτελεσθΐ) ή άπόφασις, άναγινώσκεται ΰπό τοΰ 

οικονομικού υπαλλήλου έπί τοΰ καταστρώματος τό περίΓχό- 
μενον αύτής εϊς έπήκοον τοΰ καταδικασθέντος, παρούσης τ ίς  
ενόπλου φυλακής καί τοΰ πληρώματος συνηγμένου δντος καί 
βαθείαν τηροΰντος σιωπήν.

30 .
Επί παντός 'Ημετέρου πολεμικοΰ πλοίου υπάρχει ιδιαιτέρα 

τις βίβλος, είς ήν αναγράφονται δλαι αί αποφάσεις τών ναυτο
δικείων.

3,1,
Εάν άπό τήν έξετασιν δίκης τινός, παραπεμφθείαης ένώπιον 

ναυτοδικείου, έξαχθη δτι ή ποινή, τήν όποιαν επισύρει τοΰ κατη- * 
γορουμένου τό έγκλημα, είναι βαρυτέρα της καταδύσεως η της 
μας-ιγώσεως, τό ναυτοδικεϊον τότε άποφαίνετα*. αίτιολογουμένως 
δτι τό ανόμημα υπερβαίνει τήν αρμοδιότητα του. Εϊς περίπτω
σήν δέ τοιαύτην κρατείται ό κατηγορούμενος καί παραδίδεται 
{«τά τρς είρημςνης άποφάσεως είς τήν ά^μρδίαν αρχήν, διά νά

«*$§> ‘i.'tft i§>Vv.

έζετασθη αν Οπάρ/vs αφορμή πρό; καταδίωξιν ενώπιον πβλεμι-, 
χοΰ συμβουλίου, ΰπό τοΰ όποιου δικάζεται όριςνκώς ό εις αύτδ 
icapαπεμφθείς κατηγορούμενος, όποιαδήπρτ' άν ήναι ή άξια τοΰ 
βουλεύματος τοΰ ναυτοδικείου.

J

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Π ερί πο.Ιεμιχών σϋιιΰου.Ιίων.

32 .
*01 έπί λειποναυτίω κατηγορούμενοι δικάζονται παρ’ ειδικών 

πολεμικών συμβουλίων κατά τάς διατάξεις ττ.ς 6 τοΰ Γερ- 
μινάλ καί τήν 1 τοΰ Φλορεάλ τοΰ 12 έτους.

3 3 .
δλα  τά  εγκλήματα, δσα οί έπιβαίνοντες τών 'ϋμετέρων 

^λοίω ν πράττουσι, περί τών όποιων δέν διέλαβον αί διατάξεις 
τοΰ προηγουμένου τμήματος, δικάζονται παρά πολεμικών συμ
βουλίων.

3 4 .
Τους ένώπιον τών πολεμίων έκ δειλίας ή ανανδρίας κακουρ- 

γοΰντας, προσέτι δέ τους άντάρτας καί συνωμότας καθώς καί 
τους όποιονδήποτε άλλο έγκλημα έν μεγάλω κινδύνω πράσ- 
σοντας, δύναται κατά τάς περιστάσεις ύπ’ εύθύνην του νά 
τιμωρήσνι ό διευθυντής άνευ τύπων, ή νά διατάςη νά τους 
τιμωρήσωσιν.

Οφείλει δμως πάντοτε ό είρημένος διευθυντής νά συντάςρ 
πρωτόκολλον τοΰ συμβάντος καί ν' άποδείξνι ένώπιον ναυτικού 
συνεδρίου, καθ’ & όρίζουσιν αί διατάξεις τοΰ 10 άρθρου τού, 
πρώτου τίτλου τού παρόντος διατάγματος, δτι έξ ανάγκης 

•χαταπειγούσης βιαζόμενος μετεχειρίσθη τήν ίσχΰν, τήν όποιαν, 
εις αύτόν παραχωρεί τό προκείμενον άρθρον.

3 5 .
Οΰδείς τών αξιωματικών ί  άλλος τις αξιωματικού εχων, 

χαρακτήρα, δύναται νά παραπεμφθί είς δίκην ενώπιον πολεμικού 
συμβουλίου άδειας Ημετέρας. όφείλουσιν δμως οί διευΑ*-



ταί τών ναυστάθμων, οί ναύαρχοι καί άρχηγοΓ τών ρβιρδν καί 
π α ς  Τ ’. ;  άλλος έν λιμίνι ύπαρχων ανώτερος ναυτικός άρχων, νά 
δ ιατάττω τι νά συλλαμβάνωνται οί έπ’ έγκλήμχτι κατηγορού
μενοι αξιωματικοί' είς καταπειγούτας μάλιστα περιστάσεις 
φροντίζουσι νά έξεταιθώτιν οί μάρτυρες, δ·.ά νά βεβαιωθή ή 
αλήθεια τών γεγονότων· χρεωττοϋαι Si πάντοτε νά είδοποιώσι 
περί πάντων τόν έπί τών Ναυτικών Γραμματέα, διά νά λαμβά
νω·;·. τάς διαταγάς μας.

30.
’Καν ό κατηγορούμενος δεν ήναι αξιωματικός ή δέν εχν) 

αξιωματικού χαρακτήρα, τό πολεμικόν συμβούλιο» συγκαλείϊαι 
παρά τοϋ ναυάρχου η τοϋ μοιράρχου, είς §ν υπάγεται ό κατη
γορούμενος, ή παρά τοΰ διευθυντοϋ τοϋ ναυςάθμου, άν ύπ αύτόν 
διατελή τό πλοΐον, έπί τοϋ όποιου ό κατηγορούμενος υπηρετεί.

3 7.
Εάν Πμετερόν τ ι πλοΐον πλένι μονήρες, $ έάν είς τόν στόλον 

•η τήν μοίραν δεν ΰπάρχνι ί/,ανός άρ θμός αξιωματικών, έχόν; 
-των τόν άνηκοντχ βαθμόν, διά νά σχηυ.ατισθή πολεμικόν συμ
βούλιον, ό διευθυντής διατάσσει νά συλλάβωϊΐ καί κρατησωσν 
τόν κατηγορούμενον, συντάισει δε έκθεσιν τοϋ εγκλήματος, 
εξετάζει τούς μάρτυρας, συλλέγει τάς πληροφορίας, καταλαμ
βάνει δλα τά πειστ/ίρια έγγραφα καί άπο^ίλλει τά  πάντα μετά 
τοϋ κατηγορουμένου, διά τής πρώτης ευκαιρίας, πρός τόν διευ
θυντήν τού ναυς· ίθμου, η πρός άρχοντά τινα τών Ημετέρων ναυτι
κών δυνάμεων, διά νά προβή ή άνάκριτις, έάν π Γέτη, ώς επεται.

38.
II άναφορικώς ώς πρός τά πολεμικά συμβούλια έξουσία, τήν 

όποιαν δυνάμει τοϋ παρόντος Ημών διατάγματος οί διευθυνταί 
τών Ημετέρων ναυστάθμων εχουσι, παραχωρείται καί είς τους 
οιοικητάς τών Ημετέρων αποικιών.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Jlepl σχηματισμού τών Jto.lt μιχώ ν σνμβον.Ιιων·,

39.
Τό πολεμικόν συμβούλιον ουνίιταταται έξ οκτώ το.ύλάχι<Γ0Υ 

δικαστών, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ προέδρου.

2G0
Παν πολεμικού συμβουλίου μέλος πρέπει νά εχγ, τυμ-.επλτι 

ρωμένον τό 25 ετος τής ί,λιχίας του, νά ηναι δε ναύαρχος η είς 
έκ τών άρχαιοτέρων πλοιάρχων πρώτης η δευτερας ταςεως.

40 .
Τοϋ πολεμικού συμβουλίου τά μέλη διορίζονται παρ Ημών, 

έάν ό κατηγορούμενος ηναι αξιωματικός η έάν φερνι ά .ιωμα · κού 
χαρακτήρα. Εάν όμως ά κατηγορούμενος δεν ήναι αξιωματικός,

* τά  μέλη τοΰ πολεμικού συμβουλίου διορίζονται παρά του διευ- 
θυντοϋ τοϋ ναυστάθμου, η τοϋ αρχηγού τοϋ στόλου τοϋ συγκα- 

λοϋντος τό συυ.βούλιον.
4 1 .

Είς πάν πολεαικόν συμβούλιον διορίζεται εις εισηγητής, ο '̂-ς 
έκ πληροί συγχρόνως καί τού Πμετέρου έπιπρόπου τά χρέη. Πας 
δέ εισηγητής τοιοϋτος πρέπει νά εχη συμπεπληρωμένον τό 2 5

ετος τής ηλικίας του.
ό  εισηγητής διορίζεται παρ' ίΐμών, έάν ηναι αρωματικός ό 

κατηγορούμενος· έάν τούναντίον ό κατηγορούμενος δεν ηναι 
αξιωματικός, τόν εισηγητήν τότε διορίζει ό άρχηγός τού ς-όλου 
•U  διευθυντής τοϋ ναυ^άθμου ό. κατά τό πνεύμα τοϋ 36 άρθρου, 

συγκαλών τό συμβουλίων·

Τοϋ γραφέως τά ε“ργ* έκτελεί γραφεύς τις τοϋ έν τώ  νομό» 
υπάρχοντας ναυτικού δικαστηρίου· έν ελλείψει δέ διορίζεται 
παρά τώ  πολεμικφ συμβουλίω γραφεύς τις έξ έπαγγέλματος.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

' f j  άνάχρισις χαϊ ή erd jtior τοϋ Λ ο.Ιψ ιχοϋ ανμδονΜου 

διαδιχασία.

43.
Αφοϋ λάβνι ό εισηγητής τήν αγωγήν, έςετάζειτους μάρτυρας, 

καί αν ύπάρχωσα ύλικαί τού εγκλήματος άποδειςεις, συντάσσει 
τήν περί αύτών εκθεσιν. Εκαστος μάρτυς υπογράφει τήν έξομο- 
λόγησίν του· αν δέ άγνοή νά ύπογράψγι, γίνεται περί τούτος 

μνεί» είς τήν εκθεσιν.

26! <§£*»



Αν οί μαρτυρϊς άρνώνται τήν μαρτυρίαν τω ν, ά τήν κράΦΐ 
πογραφαν τω ν είς ταν εκθεσιν τάς ίδιάς αυτών έξομολογασεως.

6 είσαγητας προβαίνει εϊς τήν έςέτασιν τοΰ κατηγορουμένου.

44.
Δια τήν ανάκρισιν καθώς καί Six τήν λοιπήν διαδικασίαν 

μέχρι τ ί ς  όριστικας άποφάσεως, ό είσαγατής συμπεριλαμβάνει 
ώ ί βοαθόν τόν γραφέα.

0  γραφεΰς συντάσσει τήν εκθεσιν πάσας άνακριτν.ΐ,ς πράζεως. '

4 5 .
Αφοϋ ό είσ»ιγατας βεβαιωθ?, περί τοϋ έγκλαμ,ατος καί τώ ν 

περιστάσεων αύτοΰ καί εςετάσα τοΰς j/,άρτυρας, ανακρίνει μετά 
τα ΰτα  τόν κατηγορούμενον καί τόν έρωτα περί τοΰ ονόματος, 
τοΰ επώνυμου και τί,ς  ήλικίας αΰτοϋ, περί τοϋ επαγγέλματος 
αΰτοϋ, περί τοΰ τοπου τάς γεννασεως καί τας διαμονής του καί 
περι τώ ν περιστάσεων τοϋ έγκλήματος δ ι 8 κατ/,γορεϊται. 
Αν δε ϋπαρχωσιν ΰλικαί τάς άνακριτέας πράςεως αποδείξεις, 

τας παρουσιά,ει πρός τόν κατηγορούμενον καί τόν έρωτα άν 
τάς άναγνωρίζν).

46.
Ιίάν πολλοί δ ι έν καί τό αύτό έγκλημα κατηγοροΰνται^ 

άνακρίνεται έκαστος αύτών κ α τ’ ιδίαν.
47.

Γ|εραιωθείσας τας έξετάσεως τοΰ έγκαλουμένου, άναγινώ- 
σκετκι εις επ/ίκοον αύτοϋ ά έξομολόγασίς του καί έρω τάται αν 
έγράραταν π ιστώ ς καί ακριβώς αί αποκρίσεις του, άν ήναι 
άλα,θεϊς καί άν έπιμέν/ι είς αύτάς.

ϋάν ό κατηγορούμενος έπιμεν/) είς τάν έςομολόγασιν του, 
προσυπογράφει τήν περί αύτής εκθεσιν. ’Εάν δε δεν θελνι ά δεν 
δυναται νά τάν προσυπογράψω, γίνετα ι περί τούτου μνεία είς 
ταν εκθεσιν, ή'τις τότε κλείεται διά τας προσυπογραφος τοϋ είσα- 
γητοΰ καί τοΰ γραφέως. Κοινοποιούνται προσέτι είς τόν κατα-t 
γορούμενον δλαι τώ ν ανακρίσεων α ί εκθέσεις.

4 8 *
ΑΙ δι £ν καί τό αύτό έγκλαμα πολλών έγκαλουμένων έξήτ 

μολογ/σεις, αναγράφονται κατά  συνέχειαν ή μ ία  τ ί ς  άλλος
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κατόπιν είς μίαν καί τήν αύτήν εκθεσιν- διαχω ρίζονται δέ ά π ’ 
οίλλαλων διά  μόνων τώ ν υπογραφών τοΰ είσαγατοΰ καί τοϋ 
γραφέως;

49.
Αποπερατωθείσής τάς άνακρίσεως, ειδοποιείται παρά τοΰ 

είσαγατοΰ ό κατηγορούμενος διά νά έκλέζνι συνήγορόν.
,  0  κατηγορούμενος δύναταί νά έκλέξϊ) ώς συνήγορόντου πάσας
τάξεως πολίτην έν τώ  τόπω  παρόντα. *Αν δε αύτός άναφέρνι 
δτ ι δεν εΟρε συνήγορον, ό εισηγητής τότε  διορίζει ενα έξ επ α γ 
γέλματος.

50.
0  συνήγορος δέν δύναταί έπ ’ ούδεμια περιστάσει ν' άναβα).?) 

τοϋ πολεμικού συμβουλίου την συγκάλεσιν.
51.

Κοινοποιοϋνται είς τόν συνήγορον τοΰ κατηγορουμένου άλα 
έν*γένει τ ά  περί την άνάκρισιν ϋπέρ καί κατά  έγγραφα.

52.
ό  εισηγητής πληροφορεί άνευ αναβολέας περί τας άνακρίσεως 

τόν ναύαρχον τάν διοικοϋντα τόν στόλον, τήν μοίραν ά τήν συμ
μορίαν τών πλοίω ν, α τόν διευθυντήν τοΰ ναυστάθμου τόν δια - 
τά ςα ντα  τοϋ συμβουλίου τήν συγκάλεσιν^

Ί.ό πολεμικόν συμβούλιον συγκαλεΐται πάραυτα.
53.

Οί συνιστώντες τό  πολεμικόν συμβούλιον δ ικαστα ί συνέρ
χονται, έν ς-ολη μεγάλα,, είς τόν τόπον τώ ν συνεδριάσεων, κατά  
τήν άπό τα ς προτεραίας ΰπό τοϋ προέδρου προιδιορισθεΐσαν 
ώραν.

54.
Λ Αί συνεδριάσεις τώ ν πολεμικών συμβουλίων γίνονται δημο

σία, τών ακροατών δμως ό αριθμός δέν πρέπει νά ύπερβαίννι 
τό τριπλάσιον τοΰ άριθμοΰ τώ ν δικαστών.·

Οί εισερχόμενοι εις τό  πολεμικόν συμβούλιον άκρααταί δέν 
έινιτρέπεται νά φέρωσιν δ π λ α  ή ράβδους, παρίστανται δέ r r  

σιγν) καί άσκεπεϊς. *Αν δέ τ ις  τούτων παρεκτραπώ καί δέν άπιτ- 
&ώσνι τό πρός τό  συμβούλιον όφειλόμινον σέβας, ό πρόεδρος
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δύναται t i - r t  νά -τάν τιμωρήσγ), καταδικάζων αύτόν κατ» ·ίνϊ 
•περιστάσεις τοΰ εγκλήματος του είς φυλακήν έπ ί δεκαπέντε τό 
■πολύ ήμέρας.

55 .
Συνελθόντος τοϋ συμβουλίου, ό πρόεδρος διβέτάσσεΐ νά φέρΙωσί 

και έπιδέσωσιν ένώπιον του έπ ί τής π χ π έ ζ ν ς  εν τ·οϋ νόμου άντί- 
τυπον. Α παιτείτα ι δε νά γεν/·, μνεία τούτου τοΰ απαραίτητου 
τύπου εϊς τά  πρακτικά  τώ ν συνεδριάσεων. Μετά τ^.ΰτα ό πρόε
δρος πα ρα γγέλλ ίι ν' άνάγνωσ&ώσιν ό'/.β τά  περί τήν άνάκρισιν 
ΰπερ καί κατά  τοΰ κχ τηγορουμενy j έγγραφά.

5C.
Αναγνωσθέντων τώ ν εγγράφων τούτων* ό πρόεδρος διατάσσει 

νά προσα^βή ό κατηγορούμενος ένώπιον τοϋ συμβουλίου.
0  κατηγορούμενος παρίστατα ι ένώπιον τών δικαστών τον 

ελεύθερος και άνευ δεσμών, συνοδεύεται δέ ΰπό τοΰ συνηγόρου 
του. 11 συνοδεία τοΰ ύποδίκου μένει έκτός τοΰ τόπου τών συ»£- 
δριάσεων τοΰ συμβουλίου, η εισέρχεται έντός, άν ό πρόεδςος 
χορηγήση την περί τούτου άδειαν.

57 .
0  πρόεδρος έρωτα τόν κατηγορούμενον, ουτος δε αποκρίνεται 

η αμέσως αυτός άφ έαυτοΰ, η εμμέσως διά τοΰ συνηγόρου του. 
Κ 'αιροΰνται μόνον τά  ζητήμ ατα , δ ι’ ά  έρω τάται καί παραγγέλ* 
λ ετα ι ό κατηγορούμενος ν’ άποκριθή μόνος αΰτός άφ’ έαυτοΰ.

Τά μέλη τοϋ πολεμικοΰ συμβουλίου δύνανται ν’ άποτείνωσι 
πρός αόν κατηγορούμενον ερωτήσεις.

58.
'Α ν ιδιώ της τ ις  κατήγορος παρουσιασθη είς τό  συμβούλιον, 

εισέρχεται έντός αύτοΰ καί λαμβάνει άκρόασιν· δύναται δε νά 
έπιφέρη τάς παρατηρήσεις του, εϊς τάς όποιας άπαντα  ό κατη
γορούμενος αΰτός άφ' έαυτοΰ η διά τοΰ συνηγόρου του.

59.
.Οί μάρτυρες κ ατά  σειράν καλούμενοι εισέρχονται εϊς τό  συμ

βούλιον· έκαστος δ ’ αυτών χαρακτηρίζεται διά  τοϋ ονόματος 
καί τοΰ επωνύμου του, διά τής ηλικίας του καί τοϋ επ α γγέλ 
ματος τού, διά τοϋ τόπου τής γεννήσεως καί τής διαμονής του
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6  Πρόεδρος μ ετά  τα ΰτα  διατάσσει τούς μάρτυρας νά όρκι- 
eSwctv δτι θέλουσιν ομολογήσει τήν αλήθειαν· αύτοί δέ δρκί- 
ζονται άνατείνοντες τήν χείρα καί λέγοντες ομνύω.

6 0 .
Οί κατηγορούμενοι καί οί συνήγοροί τω ν είναι ελεύθεροι όχι 

μόνον νά προτείνωσι τά  α ίτια  τής έξαιρέσεως, 8σ& τυχόν κατά  
β τώ ν μαρτύρων έχουσιν, άλλά δύνανται προσέτι νά έπιοέρωσιν 

έπ ί τώ ν μαρτυριών αύτών άσας νομίζουσιν αναγκαίας καί έπ ι- 
τηόειας παρατηρήσεις. ΓΙρός διασάφητιν δε τών συμβάντων επ ι
τρ έπ ετα ι πρός τούτοις εϊς τούς κατηγορουμένους καί τούς συνη
γόρους τω ν, νά έρωτήσωσι διά  τοϋ προέδρου τούς μάρτυρας* 
οιτινες όφείλουσι ν ’ άπαντήσωσιν, έάν ό πρόεδρος νομίσ^ πρέπον 
καί σκόπιμον νά τούς έρωτήσν;.

6 1 .
Μενά τα ΰ τα  ό εισηγητής καί οί δ ικαστα ί άλλήλοδιαδόχωζ 

ίύνα ντα ι νά ζητήσωσι παρά τοΰ μάρτυρος οσας νομίζουσιν 
αναγκαίας διασαφήσεις τής μαρτυρίας του.

6 2 .
Αφοΰ είς μίαν μόνην ή  κατά  τά ς περιστάσεις έίς πολλάς τοΰ 

συμβουλίου συνεδριάσεις* έςετασθώσιν άλληλοδιαδόχως όλοι οί 
μάρτυρες, ό εισηγητής χαρακτηρίζει τήν αξίαν καί τήν βαρύ
τη τα  τής αγω γής διά τών πορισμάτων, τ ά  όποια έκ τών δια
φόρων μαρτυριών έξάγει. ϋυμπεραίνων δέ μ ετά  τα ΰτα  τδν λόγον 
απαιτεί νά κηρυχθή ό κατηγορούμενος ένοχος, έάν ήναι τοιοΰτος, 
καί νά καταδικασ&Τ) εις τήν δ ιά  τό έγκλημά του όριζομένην ΰπό 
Ίθΰ νόμου ποινήν.

6 3 ,
0  κατηγορούμενος ή οί κατηγορούμενοι,· άφ’ έαυτών ή δά ι 

τών συνηγόρων τω ν, δύνανται νά προτείνωσι παν δ ,τ ι τείνει 
πρός ιδίαν αύτών δικαιολογίαν καί ύπεράσπισιν, ή πρός έλά- 
φρυνσιν τοϋ εγκλήματος τω ν. Ιίΐναι δέ έλεύδερος ό εισηγητής ν’ 
άπαντήσνι εϊς τούς συνηγόρους τώ ν ΰποδίκων, καί ου τοι πάλιν 
δύνανται νά ομιλήσωτιν έκ νέου, άλλά δεν συγχω ρεϊται περαι
τέρω άνάπτυξις· ποτέ  δέ δέν επ ιτρέπετα ι ν’ άγορεύση τ ις  δίβ 
έπ ί τό αύτόν
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6 4 .
6  χατϊ,γορβύμϊνος η οί κατηγορούμενοι δύνανται νά rap s-  

στήσωσι μάρτυρας παρόντας έν τώ  τόπω, εϊτέ πρός ΰποςήριξιν 
τής παρ’ αύτών προταδείσης έξαιρέσεως τών μαρτύρων τής 
κατηγορίας, είτε πρός ένίσχυσιν τών γεγονότων, άτινα τείνουν 
πρός δικαιολογίαν τών.

G5.
01 αύτοΐ τύποι τηρόΰνται καί ώς πρός την έξέτασιν ά χ \  

άκρόασιν τών ΰπό τών υποδίκων προτεινοαένων μαρτύρων, καί 
ώς πρός τήν έξέτάβιν κάί άκρόασιν τών μαρτύρ6ιν τοΰ ίδιώ-ςου
κατηγόρου:

6 6 .

Αφοΰ τηρηδώσιν άπασαι αί άνωειρημέναι διατάζεις, ό πρόε
δρος έρώτδ τόν κατηγορούμενον αν ετι εχη ν’ αναφέρω τ ι υπέρ 
έαυτοϋ, τήν αύτήν δέ έρώτησιν αποτείνει καί προς τόν συνή
γορον τοΰ κατηγορουμένου. Μετά τήν άκρόασιν τούτων ό πρόε* 
δρος έρωτα τά  μέλη τοΰ συμβουλίου άν σκοπεύωσι νά έξετά- 
σωσί τ ι. Ιίάν δέ τά  μέλη διά πλειονοψηφίας άποφανβώσιν δτι 
έξετάσδη άρκούντως ή υπόδεσις, ό πρόεδρος τότε δίατάσσει ν’ 
άπομακρυνδή ό συνήγορος καί παραγγέλλει νά παραπεμφθή ά 
κατηγορούμενος εϊς τήν φυλακήν.

6 7 .
Μετά ταΰτα τά μέλη τοΰ συμβουλίου ψηφηφοροϋσιν άνευ 

αναβολής, τών δυρών κεκλεισμένών. ό  πρόεδρος,' άρχόμενος άπό 
τοΰ κατωτέρου τόν βαθμόν άξιωματικοϋ, συλλέγει τά ; ψήφους, 
αύτός δέ έσχατος άποφαίνεται.

68.
6  ψηφηφορών αποκαλύπτει τήν κεφαλήν του και εκφωνεί 

μεγάλ·/) τή φωνή, ο τι θεωρών τον κατηγορούμενον ένοχον τοδ# 
δεινα εγκλή μα τος, τόν καταδικάζει εις τή ν  ί·πό τοϋ νόμου 
ίρι-ϊομενην δείνα ποινήν’ ή δ τι κρίνων τόν κατηγορούμενον 
άθώον τόν άποΛύει.

69 .
Αί αποφάσεις γίνονται διά τής ψήφου τών πλειονων. Τυχσυ·

<της δε διχοψηφίας, υπερισχύει ή ΰπέρ τοϋ υποδίκου γνώμκν,'

-66  <§.*«»
Εκαστος τών δι£άστών ψηφηφορών αναγράφει τήν κρίσίν ~α·> 

είς τήν έκδεσιν καί τήν υπογράφει.
70.

Διαγνωσδείσης τής άποφάσεως, ό πρόεδρο; δίατάσσει τήν 
σύνταςιν αύτής, άντίγραφον τής οποίας άποστέλλεται είς τόν 
επί τών Ναυτικών Γραμματέα. Τήν άπόφασιν ΰπογράφουσιν 
ό'λοι άνεξαιρέτως οί δικασταί* καί τΟι εχΟντες γνώμην εναντίαν 

• τής ΰπερισχυσάσης.
7 1.

.Αφοΰ οί δικαστάί ΰπογράψωσι τήν άπόφασιν, άναπεταννύον- 
ται,α ί πύλοίι τοΰ δικαστηρίου καί εισέρχονται οί άκροαταί, είς 
επήκοον τών οποίων ό πρόεδρος τήν άπαγγέλλει.

72.
Απαγγελδείσης τής άποφάσεως, ό πρόεδρος δίατάσσει [τόν 

εισηγητήν νά φροντίσνι περί τής άμέσου έκτελέσεως αύτής.
73 . .

Μετά ταΰτα μεταβαίνει πάραυτα ό γραφεΰς εϊς τήν φυλακήν
καί άναγινώσκει πρός τοΰς ύποδίκους τήν κατ’ αύτών έκδοδεΐ- 
σαν άπόφασιν. Τής άναγνώσεως ταύτης ή έκδεσις προσγράφεται 
ΰπό τήν άπόφασιν καί υπογράφεται ΰπό μόνου τοΰ γρααιέως.

74.
Αί αποφάσεις τών πολέμ ιω ν συμβουλίων έκτέλόΰνται έντός 

24 ώοών, έκτός μόνον αν έξεδόδη παρ’ 'Ημών εναντία ταύτης 
ειδική τις διαταγή. Εϊς την έκτελεσιν τής άποφάσεως παρίΓ-α- 
ται καί επιτηρεί δ γραφεΰς, συντάσσει δέ περί τούτου εκθεσιν 
τήν όποιαν προσγράφει ύπό τήν άπόφασιν.

75.
Αύναται μ όλα ταΰτα ν’ άναβλήθή ή έκτέλεσις τών αποφά

σεων, αϊτινες συναπάγουσι τάν πολιτικόν ή τάν φυσικόν τών κα- 
τακριδέντων θάνατον, όσάκις οί διοικηταί τών Πμετέρων άποι- 
κιών καί οί αρχηγοί τών ναυτικών Γΐμών δυνάμεων, οί έν θα
λάσση πλέοντές καί οί είς ξένον τόπον ή είς τάς .αποικίας δια- 
τρίβοντες, κρίνωσι τοΰτο Λρέπον. Συγχρόνως σμως πζραγγέλ- 
λονται οί είρημένοι άξιωματικοί νά μή κάμνωσι χρήσιν τοΰ πρός 
αύτοΰς χορηγομένου τούτου προνομίου, παρ’ είς τάς περνάσεις 
έκεινας, καθ’ άς οί κατακριθέντες λογίζονται άξιοι τής μακρο- 
θυμίας 'Ημών. όφϊίλουο'ι δε πάντοτε όί άνάβάλλοντες τήν έκτί-
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λέσιν τής άποφάσεως νά ειδοποιώσι περί τούτου τόν έπ ί τώ ν 
Ναυτικών Γραμματέα, διά νά λαμβάνρ τάς διαταγάς Μας.

76.
Τά πλημμελήματα καί τά  κακουργήμ,ατα τά  κατά  ιδιωτών 

παρ' αξιωματικών, ναυτών καί ς-ρατιωτών πρασσόμενα, υπάγον
τα ι είς τήν άρμ.οδιότητα τών τακτικώ ν τοΰ τόπου δι/α^ηρίω ν, 
τά  δέ πολεμικά συμβούλια επιλαμβάνονται μόνον τώ ν περί τήν 
υπηρεσίαν ναυτικών εγκλημάτων καί τώ ν μεταξύ τώ ν άξιωμ.α- * 
τικών, ναυτών καί ςρα τιω τώ ν πρασσομενων. Κ αί είς τούτην ετ* 
τήν τελευταίαν περίπτω σιν, άν έκ τώ ν ένοχων τινές έφυλακίσθη- 
σαν ύπό τής έξουσίας τώ ν τακτικώ ν τοΰ  τόπου δικαστηρίων, 
άπαγορεύομεν τούς διευθυντάς τών 'Ημετέρων ναυστάθμων καί 
τούς αρχηγούς τώ ν ναυτικών Ημ.ών δυνάμεων ν»  τούς άπολύ- 
σωσι της φυλακής η  νά διενεργήσωσι τήν διεκφυλάκισίν τω ν. 
Λύνανται δμ.ως νά τούς ζητήσώσι παρά τή ς δικαστικής τοΰ· 
τόπου άρχής, καί άν αυτή άρνηθή τήν άπόδοσίν τω ν, άναφέρονταί· 
τότε περί τούτου εις Η μάς.

77.
Πάσα διάταξις ταύτης εναντία καταλύεται<

78.
0  'Ημέτερος έπ ί τών Ναυτικών καί τών αποικιών Γραμμ,α- 

τεΰς επιφορτίζεται τήν έκτέλεσιν τοΰ παρόντος 'Ημών δια-' 
τά γμ ατος.

Ν Α Π Ο Λ Ε Π Ν .

-— 1*000Ο Ο «--------- .

TO NATATION Τ ΙΠ  Μ Ε Α Ο ΐ-Η Σ 

ί  8 1 6 .

(Μετάφοασις tx τ ις  Ν α υ τ ι χ ΐ ς  Γ αλλίας, ίφΥΐΐΛερίίος Γαλλαη;) ,

Εάν καταχωρίζωμεν μεγαλοφρόνως εις τό  ναυτικόν μας σύγ
γραμμα δσας ήμέρας νίκαι λαμπραί κατές-ησαν ένδοξους, καθ' άς· 
ή άπό της γενέσεώς της περικλεής ημών έθνική σημαία άναπεπε- 
τασμ.ένη κατέπεσεν έκ τώ ν έχθρικών σφαιρών, καί καταπεσοϋσα 
κατεπορφυρώθη ύπό τοϋ αίματος τών ύπέρ αΰτής πεσόντων

αήττητω ν υπερασπιστώ ν έάν τό σύγγραμμα ήν.ών εχγ) ίκ«νά{ 
δ ι’ βλους τούς θριάμβους, δ ι’ βλας τάς θαυμαστάς ναυμαχίας του 
Γαλλικοΰ ναυτικοΰ σελίδας, εχει ομ.ώς καί θρήνους δ ι’ δλας τάς 
συμφοράς τΟυ, καί σελίδας αποφράδας διά τάς δυστυχίας όσαι 
συνέβησαν άκλεεΐς έν τώ  μέσω της βαθείας τώ ν ώκεανών σιωπής, 
η έπϊ έχθρικών, αγνώμων JtdU άξενων αΐγίαλών. Τίνος δέ εύγλώ τ- 
του κάλαμος θέλει συντάξέι ί ό  μεγαλοπρεπές ποίημΑ τοΰ βίου 
τώ ν ναυτικών, ότάν ούτ6» πρός ούδ.ν ετε ον η τά  στοιχεία 
αΰτά όφείλοντες ·ίά [ί.3χω-,τ αι; τ ’ άντο- θ.ιλμίζουσί με θεΐάν τινα  
περίνοια-ί καί ύπερ άνθρωπον ■■ενναίό-ητά, ’.π /κύπτοντες ενίοτε 
μ ετά  μυρίας ταλαιπω ρίας, hzhii#/ καί μ ία  μόνη ήθελεν 
άντιρροπήσέι σύμπασάν τώ ν δ υ ν ά μ ε ι  καί τή ς ένεργείας τοϋ 
ανθρώπου τήν συρροήν; Διότι άλλοτε μ.'.ν τούς καταναλίσκει δ 
έμπρησμός, περιέλίσσών αυτούς μέ άδιάρρήν.τον φ)ογώ ν περί
βλημά- άλλοτε τούς έκπολιορκεΐ τό ύδωρ, ύπάνυψόύμενον ίνεν- 
$ότως καί καταπίνον τό πλοΐον αύτανδρον· άλλοτε πάλιν ό 
λιμ.ός έπ ισκήπτει κατά τής εποχούμενης ταύτης οικίας, καί μέ 
βαθμολογικήν άλλ’ άνίλεων βραδυπορίαν εμβάλλει τούς ώ /ριώ ν- 
τα ς  θαλασσοπόρους εις ώμοτάτην παραφροσύνην, πρόδρομον 

έποδύνου θανάτου. Αλλοτε τέλος όρη παγετοΰ  συγκλονούμενα 
‘συνεγγίζονται, κ.αί συγκλειόμενά καθείργουσιν εις κατάψυχρον 
καί πενθηράν ειρκτήν τό μεγαλοπρεπές πλοΐον, τό όποιον καί 
τό τε  ακόμη ήροτρία ώς νικητής τάς νέας θαλλάσσάς, τών όποιων 
τήν άνακάλυψιν ένόμ.ιζε προωρισμένήν είς τάύτην του τήν τολ- 
μ.ηράν εκπλοιαν;

Μή δέν άρμόζνι άδαμάνϊίνος "Λαρδία είς τά ΰτά  τής θαλάσσης 
τά  τέκνα, τούς άτρομήτους άθλητάς, τούς άδιακόπως κινδυ
νεύοντας τόν βίον τω ν κατά  τών τρικυμιών, $ καί κ α τ’ αύτών 
τώ ν σκοπέλων, τών υφάλων καί έπιβούλων ένεδοευτών; Οί 
*τοιοΰτοι τής Α μφιτρίτης θιασώτάι άναδέχοντάι άκατάπαυστον 
πάλην, εχοντες τήν ρώμην καί τήν άνδρίαν αναγκαία καί πρό
χειρα πλεονεκτήματα. Τά πά ντα  κίνδυνος δ ι’ αυτούς, τά  πάντα  
αύτούς άπειλοΰσιν, οί άνεμοι, αί άκτα ί, αί σύρτεις καί αύτή ή 
νηνεμία, ούσα συχνάκις μ.έν πρόδρομος τρικυμίας, ένίοτε δ»- 
άποβαίνουσα καί τής τρικυμίας φοβερωτέρα.
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Καν δε καθ ήν έπο'/ήν ή ναυτιλία διά τδν περιορισμόν τη ;, 
ήθελε δικαίως νομισθή παιδιά πρός τάς μεγαλβΛιβόλους τοΰ 
αίώνός μας Θαλασσοπορίας, ό Ωράτιος άπεφάνθη με τήν διορα
τικήν τής ποιητική; του εκληξιν 

1 Hi robur et aes trip lex  
circa pectus era t 
δρύϊνον περιστήθιον 
τριπλοϋν χαλκοχιτώνα 
έΐιόρει

δεν ήθελεν άρα σήμερον ό θείος ουτος ποιητής ολόκληρον ποιή- 
σει ποίημα υπέρ τούτων τών ταλασίκαρδίω^ ανδρών, οίτκιΐί 
κατορθόνουσι τοσαϋτα, άναδεχόμενοι τόσον σκληρά £ και τοσον 
επικινδύνους τύχα; καί μάχας;

Η τών ναυαγίων ιστορία, βίβλό; αιώνιος μέ πλήρεις η υνί του 
παρελθόντος καί άγράφου; διά τό μέλλον σελίδας, περιέχει 
όλίγα δράματα τοσοΰτον κατανυκτικά καί τοιοΰτον στυγερά^ 
όποιον υπήρξε ιό  ναυάγιον τής φρεγάτας Μέδουσας. Παρατρά* 
γωδον τώ  οντι έπεισόδιον έπάξιον τοΰ σκοτους, τοϋ περικα- 
λύπτοντος συχνάκι; πολλάς αποτρόπαιου; πραξει;, τών όποιων 
πείραν μέν λαμβάνουσιν αύτά μόνα τά  ελεεινατων θύματα, μαρ- 
τυς δέ αύτόπτης είναι ό ουρανός και τα  ύδατα,

Αλλ' άρά γε νά τό διακηρύξωμεν! Εύρέθη, ναι εύρέθη και τις 
αξιωματικό; Γάλλος, διευθυντής, ναύτης, τών καθηκόντων του 
παραβάτης, χαύνος, δειλός, φιλοψυχο;, έθϊλοκακος καί απάν
θρωπος. Τό παράδειγμά του είναι μοναδικόν, αλλα και άνηκου- 
στον· ούδέποτε δέ ήθέλαμεν δημοσιεύσει τό δνομα τοϋ ανθρώπου 
τούτου, δστις καί ύπό δικαστηρίου ήτιμώθη καί συμπάσης τής 
Γαλλικής φυλή; τήν άγανάκτησιν καί τήν αποστροφήν εί; έαυ- 
τόν έπέσυρεν* άφαιρεθεί; μάλιστα τόν βαθμόν του δι ανδρική; 
άποφάσεως, καί διακηρυχθεί; ανάξιο; τή ; ναυτική; τών Γάλλων, 
υπηρεσία;, έξέπνευσε δίκαιον τών ελέγχων τή ; συνειδήσεώ; του 
θϋμα. Αλλ’ ή ιστορία είναι αμείλικτο; καί αδυσώπητο;· καί έάν 
στέφνι μέ κλάδου; δάφνη; τού; μεγαθύμου;, καταρδται όμως 
καί τού; φιλοψύχου;, ώ ; ήδη εξιστορούσα τό ναυαγιον τή ; Με- 
δούση; κατεστηλίτευσε τοϋ διευθυντοϋ αύτή; D uroiy de Chau- 
m areys τό έπονείδιστον δνομα, εί; τόν όποιον πρέπει δικαίως;

«sfcg§» 270
ν ' άποδοθώσιν δσα δυστυχήματα παρήγαγον καί συνώδευσαν 
τή ; φρεγάτα; τόν όλεθρον. Καθότι έαν συνγ,σθάνετο τής αξίαν 
τής αποβολής καί τοϋ βαθμού του, έάν διακινδυνεύουν τήν "Corclv 
του έξεπλήρου τά  χρέη του, ήθελε διά τοϋ παραδείγματος του 
επισύρει τό σέβας καί καταναγκάσει τούς πάντα; είς πειθαρ
χίαν, τήν μόνην δυνατήν νά σώση τούς ναυαγήσαντας. Αλλ 
όταν τό παράδειγμα τή ; δειλίας, τοϋ έγωϊσμαύ, τής λήθη; 
πάση; ύποχρεώσεω; καί φίλανθροιπία; πηγάζτ, έκ τοϋ άρχηγοϋ, 
τ ί  πρέπει νά έλπίζωμεν δτι θέλουσει πράξει δσοι, έξαρτώμενοι 
ά π ’ αύτοϋ, τόν βλέπουσι νά τού; έγκαταλείπγ, έν καιρώ κινδύ
νου; 11 έξαχρείωσί; των είναι εργον αύτοϋ τοϋ ίδιου, καί κατά 
τούτου τό παράδειγμα παρέοησαν τόν νόμον, παρεγνώρισαν τό 
καθήκον καί έκώφευσαν εί; τήν φωνήν τή ; φιλανθρωπίας. Αλλ’ 
ά ; τά έκφωνήσωμεν θαρρούντω:, καθότι έκ τής τοιαύτη; κ α τα 
στροφή; δ:ν έξηλείφθη όλοτελώς, άλλά διετηρήθη καί τ ι ;  τιμ ή . 
4ίύοέθησαν καί άνδρε; έκπληρώσαντε; μέχρι τέλους τά έαυτών 
καθήκοντα- εύρέθη μικρά τις άνθρώπων όμάς, οιτινες καί δι' 
εαυτούς έδείχθησαν καρτερικοί καί διά τούς εταίρους των γεν
ναίοι, έν τώ  μέσω τών συριγμών τής τρικυμίας, τοϋ φρικαλέου, 
λιμοϋ καί τών όλολυγμών τής στάσεως. Καθότι όλα τά δεινά 
παρες-άθησαν εί; αύτήν τήν σκηνήν τή ; θλίψεω;· πάσα ιδέα άδη- 
μονία;, πάσα οδύνη, ή απώλεια πάση; έλπιδο;, ή άγωνία καί ό 
θάνατο; έχαρακτηρίσθησαν μέ τρομακτικωτάτας περιπετειάς.

Αλλ’ άν καί γνωρίζωμεν δτι τοϋ ναυαγίου ταύτου ή ιστορία 
κατές-η πασίγνωστος είς τήν Γαλλίαν, ένομίσαμεν όμως δίκαιον 
νά τήν καταχωρίσωμεν ένταϋθα, δχι μόνον διά νά δώσωμεν 
έντελώ; άληθεΐ; λεπτομερεία;, άλλά καί διότι τό δυς-υχέ; τοϋτο 
συμβάν κατελύπησε καί κατετάραξε πάντας.

Τήν 1 7 τοϋ Ιουνίου τοϋ 1816 έτου;ή Μέδουσα άπέπλεεν άπό 
*τοϋ ΑΪΧ εί; τήν Αφιρκήν μέ τρία έτερα έθνικά πλοία, διά νά 
άναλάβωσι τήν κυριότητα τών εί; τάς δυσμικάς παραλία; τή ; 
Αφρική; άποικιών, άπό τοϋ Λευκού ακρωτηρίου μέχρι τών εκβο
λών τοΰ Γαμβία, κατά τ ι  άρθρον τή ; συνθήκη; τοΰ 1815.  
Εφερε δέ ή φρεγάτα εί; Σαιντλούϊον τού Σενεγάλ τόν νέον Διοι
κητήν, έχουσα καί ετέρου; τετρακοσίου; ανθρώπους, ναύτας, έπι- 
βάτας ή πεζού; στρατιώτα;.



Μετά δεκαπενθήμερον εύπλο'ί'αν ΰπερβαλ.οΰσα τόν ισημερινόν 
ί  φρεγάτα, κατέςτι κ-ατα τήν συνήθειαν θέατρον τάς εύτραπέλου 
τελετής τοΰ βαπτίσματος, τελετής συνειθιζομένης άείποτε είς 

παρομοίχς περιπτώσεις μετά  γενικής ευθυμίας χα ί χαράς σύμ- 
παντος τοΰ τα .ιχοφαγοϋντος καί έν ίματισμώ  περιπίσσω προ
πίνοντας πληρώματος. Καθότι ό ναύτης συμμεταφεοόμενος έπ ί 
πασαν στιγμήν, είναι ένεργός είς τάς μ ά χας, δραστήριος εϊς την 
εργασίαν, έτοιμος είς τήν ευθυμίαν, σώμα καί ψυχή είς τά  πάντα , 
έπιλήσμων τοΰ παρελθόντος, άφροντις τοΰ έπερχομένου’ οΰτω. 
πω ς διήγε καί της Μεδούσης τό πλήρωμα. Η θάλασσα περιέ^λυ- 
ζεν έρασμία, ό άνεμος επνεεν ευχερής, καί ό οίνος έπέστεφεν. 
άφθονος τους κρατήρας, τήν δέ ά τε /νον  τω ν ένεργητιχών ασμά
τω ν αρμονίαν έποίχιλλε περιοδικής έκβακχεύσεως κυαθισμός. 
Αλλ.’ αίφνης οί άγαλλομενοι παγόνουν, ακατανόητος δε ψυχρό- 
τη ς κατακυριεύει τήν εύθυμοΰσαν ταύτην πανήγυριν, καί άδιά- 
κριτος ψιθυρισμός δ ιαδέχετα ι τήν κοινήν ευφροσύνην. Εν άκαρ»ΐ 
συμμορίαι διάφοροι συνιστώνται, καί μέ αδημονίαν έρωτά ό είς 
τόν έτερον, χωρίς οΰτος νά δυνηθή νά εΐτν) τ ί  συμβαίνει. Λλλ’ 
ώς νά διαπερώνται και οί τετρακόσιοι ύπό τίνος ηλεκτρικού, 
ρίγους, συσσωρεύονται συνθλιβόμενοι άπό τοΰ μεγάλαυ ίστοΰ 
πρός τήν πρώραν, καί οί δεισιδαιμονέςτεροι άνερωτώσι τήν ώραν 
ίσως μαντεύτωσιν όποιον πνεϋμα ή δαιμόνιον έπέπεσε κατά  τοΰ 
πλοίου καί κατε-κίασεν αύτό μέ τάς μαγευτικάς πτέρυγάς του. 
Α ρχεται έν τούτοις νά διακούεται τ ις  ψιθυρισμός, δ τ ι ό διευ
θυντής κατά  τήν έκβαχεύαασαν αύτόν τελετήν, ειδοποιηθείς ύπό 
τίνος τώ ν ά 'ιω μ α τικ ώ ν δ τ ι έτεοοπλανώνται, κατεφρόνησε τήν 
συμβουλήν του· δ τ ι τώρα δέν ώφελεΐ τ ίποτε· ή  Μέδουσα είσώ- 
κειλεν είς τόν 2·αιγκυπριανόγ, λιμένα. . . Π ανταχοΰ είναι ύφαλοι· 
βλέπουσι μάλιστα δτ ι πλέουν ύπεράνω της Αργουϊνής σύρτιδος. 
. . . .  Οί α ρ ω μ α τικ ο ί συσκέπτονται . . .  ή φρεγάτα πληρω- 
θεΐσα σιγή; άπέ'ίη  της φρίκης καταγώγιον . . . .  μικρόν ίσψς 
κα·. θέ .ίΐ συγκρούσει . . . .  καί ίδοΰ συγκρούίι. Η πρώτη τής 
τροπίδο; κροΰσις έκλόνησεν ολόκληρον τό είσέτι ταχυναυτοΰν 
πλοίων· αίφνης δέ σύγχρονος έκραγείς κοπετός τετρακοσίων 
ρομάτων διέκοψε τήν σχυθρωπά’ζου^αν σιωπήν. Δευτέρα κροΰσι<
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διανο.γει πλατυτέραν πληγήν................Ε ; έτέρας δέ τρίτης ίι« -
νοίγει όλοτελώς τάς πλευράς ή φρεγάτα καί χάνεται.

Την προτέραν έν τούτοις συγκίνησιν τής έκπλήςεως διεδι^θη 
ανένδοτος ζέσις, καί άπαντες έσπευσαν όμοθυμαδόν νά διασώσωσι 
τήν ταλαίπωρον Μέδουσαν, ήτις ύπεβυθίζετο ’ ώς ήμίρροπος 
πύργος. Οί Ιστοί αύτής ήσαν τεθραυσμένοι, αί δε κεραΐαι διε- 
σκορπημέναι καί τά  σχοινία ανάμικτα καί συγκεχυμένα 

* Αλλά καί οί άνθ;ωποι αυτοί ήσαν συγκεχυμένοι ώς τά σκεύη, 
ΐπ ή ρ χο ν  ναι βραχίονες είς έκτέλεσιν τω ν τής διασώσεως εργα
σιών, άλλά ποΰ κεφαλή ; ό  διευθυντής, ώς εμβρόντητος έκ τοΰ 
συμβάντος, τοΰ οποίου ήτο καί υπεύθυνος, ήγνόει τ ί  έπρεπε 
καί δεν έγνώριζε τ ί  ήθελε νά πράςη. Απέβη τέλος σ/εδόν μ α 
νιακός, καί δμως διέτασσεν ακόμη. Λλλ’ αί μυρίαι αΰτοϋ διατα- 
γ α ί, άντιβαίνουσαι ή μ ία  πρός τήν άλλην, έπηύξανον τήν σύγ/υ- 
σιν. Κατηνάλωσαν οΰτω δύο ολοκλήρους ήμέρας είς ματαίας άπο- 

#πείρας, άφοϋ δέ τά  κύματα έζωγκώθησαν καί ό άνεμος έπνευσεν 
ενάντιος, κατηναγκάσθηααν ν ’ άπελπισθώσιν άπό τοϋ ν’ άνα- 
σπάσωσι τήν ήδη είς τόν βράχον καί τήν άμμον καταχωμένην 
©ρεγάταν. Τότε ώς έκ ταυτομάτου καί ώς έπήρχετο άχειραγώ- 
γητοι καί άνάμιχτοι έρρίπτοντο είς τάς λέμβους καί τήν σχε
δίαν, τήν όποιαν άπό τής προτεραίας συνέπηζαν. Εκ τών λέμβων 
η μέν μεγάλη έχώρησβ τριάκοντα  πέντε, ή δε μεγαλητέρα τΓσ- 
σαρακονταδύο, ή δέ τοΰ διευθυντοΰ είκοσιοχτώ, καί τις έτέρα 
είκοσιπέντε· όγδοηκονταοκτώ ή δικω πία , καί ό κέλης δεκαπέντε, 
ή δέ σ /εδ ία  έκατοντεσσαρακονταοκτώ. καί μίαν γυναίκα, συσ- 
σωρευμένους ά τάκτω ς καί ώς ή περίστασις έσυγχώρει. ό  διευ
θυντής έπεβιβάσθη μετά  τώ ν πρώτων* δεκαοκτώ δέ άνθρωποι 
είτε θηρεύσαντες τής συμφοράς τω ν τήν λήθην διά  τής κτηνώ
δους τής κραιπάλης καταστάσεω ς, είτε προσηλωθέντες έκ τοΰ 
τρόμου κατά τοϋ καταστρώματος, έναπέμειναν οίνοπληγείς 
έντός τής ήμιβρυχίου φρεγάτας. Είναι αίσχους καί οδύνης παραί
τιος ή διήγηοις τούτων, άλλ’ εντούτοις εξελέγχονται του αϋ- 
τουργοΰ τά  άσύγνωστα λάθη.

Έ τον έπόμενον αί προσπάθειαι καί ή ενέργεια εμπείρων τινών 
«βιωματικών καί δεδοκιμασμένων ναυτών νά ματαιωθώσιν αιτία
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τοΰ τρόμου, όστις κατεκυρ.ι.ευσϊ τους ανθρώπους τούτους, του; 
έξαχρειωθέντας έκ τοΰ έντελοΰς ναυαγίου καί τής άπρονοήτου 
έπιχειρήσεως, είς τήν όποιαν παρεδόθησαν χωρίς τίνος έλλογου 
/.αί συνετής πεοί τ ί ς  σωτηρίας των προνοίας. Καθότι είς τήν 
έλεεινήν ταύτην σύγχυσιν οί άνευ τάξεως ένεργοΰντες έρριψαν 
τυχαίω ς καί αδιακρίτως ζωοτροφίας τινάς είς τάς λέμβους καί 
τήν σχεδίαν. Είς τήν σχεδίαν μάλιστα άνεπαισθ/ίτως έρριψαν 
δχ ι μικράν ποσότητα περιττοΰ καί άχρηστου άλευρου, πέντε * 
πίθους οίνου καί δύο πίθους ύδατος· έλησμόνησαν δε τό n a 't -  
μάδιον καί ήμελησαν νά λάβωσι καί τινα ιστόν διά ν άναπε- 
τάσωσι τά όποιον είς μάτην έλαβον ίστίον, καί τά όποιον ίίς*ερον 
έβιάσθησαν ν’ άναρτησωσιν έπ ί τίνος αστήρικτου καί ταλαντευό
μενης δοκοΰ.

Εν τώ  μέσω τοιαύτης αταξίας καί θορύβου έφόρτωσεν ή σχε
δία  καί έξώρμησε ρυμουλκουμένη ΰπό τώ ν λέμβων, έβραδυπόρει 
δέ πρός τάν αίγιαλόν. Οί αξιωματικοί της Μεδούσης κατενόησαν, 
όποιον ή το τό χρέος των· όθεν ώμοσαν νά μή έγκαταλίπω σι τήν 
σχεδίαν, τής οποίας μόνη δύναμις κινήτρια ησαν α ί λέμβοι. 
Αλλ’ άρά γε  καί τούτων ό ό'ρκος ήτο παράτολμος καί ύπερ τήν 
θέλησίν τω ν, ή έπέστη καί δ ι’ αύτούς τής διαφθοράς καί τής 
έθελοκακίας ή ώ ρ α ; ί ΐ  περί τούτου άλήθεια κεΐται ές τώ  βυθώ· 
είναι δμως αληθές δτι αί λέμβοι ρυμουλκοΰσαι έξέπιπτον πά ν
τοτε  παρασυρόμεναι άπό τήν σχεδίαν, Επές·η δέ ήδη ή στ ιγμ ή , 
καθ’ ήν, ώς λεγουσιν, έδωκε τής έγκαταλειψεως τό  σημεΐον ό 
πλοίαρχος· στιγμή  τρομερά, στιγμή  φρικαλέα καί όλεθρία διά 
τούς τόσον σκληρώς καί άσπλάγχνω ς έγκαταλειπομένους. Οτε 
ό συγκρατών αύτούς μέ τάς λέμβους κάμιλος τώ ν ελπίδων των 
έχαλαρώθη καί κατέπεσεν άδρανής εις τήν θάλασσαν, α ί δ - έπι- 
πόνως ρυμουλκοΰσαι τής βραδυκίνητου σχεδίας τά βάρος λέμβοι, 
άπελευθερωθεϊσαι συνεσείσθησαν έλαφρότεραι καί ώσεί ύποπτε- * 
pot διέπλεαν έπ ί τών θαλασσίων κυμάτων ρόθιαι, ά'παντες οί 
της σχεδίας ώς ές αύτομάτου έσηκώθησαν όρθιοι καί τριακόσιαι 
ταύτοχρόνως απελπισίας χεϊρες έξετάθησαν πράςτούς φεύγοντας. 
Τρόμου κραυγαί καί οίμωγαί λύσσης καί άδημονίας κοπετοί καί 
ϊντονοι άπειλαί καί φρικώδεις βλασφημία ι καί φοβεραί κατάραι
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έςερεύγοντο έκ τών έκατόν καί πεντήκοντα στομάτων, διά νά 
«ντηχήσωσι με κατάνυςιν είς τάς σκλγιράς καρδιάς τώ ν άσπλάγ- 
χνων αδελφών τω ν, οί:ιν?ς τόσον άπανθρώπως τούς είχον είς 
τοιοΰτον οδυνηρόν καταψηφίσει θάνατον. Αλλά μετά  ταύτην 
την άτελεσφόρητον καί φρικαλέαν άνακραυγήν, μ ετά  τοΰτον 
τον άνυπερβλητον τής απελπισ ίας παλμόν πάντες άπεδειλίασαν, 
διότι πάντες εβεβαιώθησαν τήν ήδη καταψηφισθείσαν άνίλεων 

* αύτών έγκατάλειψιν.

At λέμβοι εν τούτοις έφευγαν δρομαίως· ή δέ σχεδία  άπω - 
θουμένη ύπά τώ ν ρευμάτων, έπελαγίζετο σιιγκλονουμένη καί, 
καταβυθισμένη άπο κύματα εύρέα καί μεγάλα, άτινα  τήν 
περιεκύκλουν καί ένίατε τήν έςέπλυναν ολόκληρον, παραφέροντα 
και τινα τών επ  αυτής κατατεθειμένων θυμάτων. Οί έπ ί τή ς 
σχεδίας υπάρχοντες εκατόν πεντηκοντα ναυαγοί, άποχωροΰντες 
τοΰ άφράκτουχείλους αύτής, συνεσπειράθησαν συμπυκνούμενοι ώς 

β πρόβατα είς τό κέντρον τοΰ εύθραύστου τούτου σανιδώματος· 
καί τήν μέν πρώτην ημέραν έπέρασαν ούτωπως. Την έπιοΰσαν 
δμως ή Υπόνοια διεδέχθη τήν άμ ηχανίαν καθότι διαποροΰντες 
πώ ς νά έκδικηθώσιν οί ταλαίπω ροι, έτρεψαν κ α τ ’ άλλήλων τής 
έκδικήσεως τήν λύσσαν. Εςεμάνησαν, καί έκμανέντες ώρμησαν 
νά κατασφάξωσι πρώτους τούς άρχηγούς τω ν, διά νά έκμανώσιν 
έτ ι μάλλον καί καταπελεκηθώσι καί αύτοί άνετώτερον. Αλλ’ οί 
αρχηγοί περιστοιχηθέντες ύπό τινων π ισ τώ ν, συνετάχθησαν είς 
τά  όπισθεν τής σχεδίας πρός ύπεράσπισιν έαυτών καί τών τρο
φίμων όλων. Τότε ήρχισε ν’ άνυψόννι τήν κεφαλήν της ή ομηρική 
έρις, ρίπτουσα μεταξύ αύτών της διχονοι'ας τόν δαυλόν, καί προ- 
καλοΰσα πάντας εις μανιώδη άμοιβαϊον έςολοθρευμόν. ό  πέλεκυς, 
τά ξίφος, ή τοσοΰτον πανολέτειρα είς τάς συστάδην μάχας 
λόγχη, υπηρέτησαν είς πεισματώδη καί τραγικω τάτην σφαγήν, J άτιά τής όποιας άπέστησαν οί αύτουργοί άφοΰ έξωλοθρεύθησαν 

‘ ύπερ τούς ήμίσεις, καί οί βραχίονες τών φονέων άπηύδησαν έκ 
τοΰ κόπου καί τής αγωνίας. Οί έπιζήσαντες ούτοι παράφρονες, 
οί αίματος καί οίνου μεθυσθέντες, διακορεΐς τής οργής των γενό- 
μενοι, συν/ισθάνθησαν αίφνης τήν δεινήν θέσιν των, καί συναι» 
<?θανθέντες έτράπησαν είς οϊμωγάς καί θρήνους· μετανοοΰντες
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z-'ry έζ δψους συγχώρησιν έπεκαλοΰντο. Τών ναυαγών τούτων 
•τής σχεδίας ή ιστορία, καθ όλον τό διάς“ημα τής δωδεκαημέρο'* 
ελεεινής των καταστάσεως, ύπήρςεν περίοδος παρομοίων άπο- 
τοοπαίων καί ελεεινών σκηνών στάσις, έρις, συμπλοκή, σφαγή, 
έπίγνωσις καί μεταμέλεια, τοιαΰτα καθ έκάστην συνέβαινβν. 
Κ ατά  πάσαν όαως Ημέραν καί συμπλοκήν ήλαττοΰτο τών δει- 
λαίων τούτων ό αριθμός, οϊτινες ώς έπισφοάγισιν τής δυστυχίας 
των είχον έν καιοώ τής συμπλοκής καί τ ί ς  ποραφροσύνης τω ν, 
ρίψει είς τήν θάλασσαν τά  πλεΐ^α τών τροφίμων. Εν τω  μέσω έν 
τούτοις τοσούτου θορύβου καί τών έςν,μμένων ζ 'ΐθώ ν ύπερίσχυ- 
σαν καί τινες τώ ν αξιωματικών μέ ανδρικήν δρασττρ'.οττ,τα 

κατά  τής μανιώδους άπελπισίας, καί τοιαυτης μνήμης άξιοι, 
υπήρξαν ό Κορέαρδος, ό Ιαβινϋς, ό Κουδίνος, ό Α αοίλέττος, 6 
Λωρών καί δ Λοζάχ, τών όποιων πάσα απόπειρα καί έκτέ- 

λεσις οαίνεται ύπερ άνθρωπον.
Εν κ α ι;φ  θοούβου μιας τών άνανεουμένων συμπλοκών, ή δεί- # 

λαιος γυνή, ή έπι·?ιβασθεΐσα είς τήν σχεδίαν μετά  ταυ συζύγου, 
της, κατέπεσεν είς τήν θάλασσαν ρ ίπτετα ι πάραυτα και ά Κ.ο» 
ρέαρδος, τήν άνασώζει, καί δρά ττει τά  όπλα του διά νά τήν 
υπεράσπισή. Καί ϊτερο ι ώσαύτως πολλοί έσώθησαν κατα  τον 
αύτόν τρόπον, καί ύπερασπίσθησαν ένταύτω μέ αντάξιον τ ι ς  
ΐϊεριδοξοτάτης πεζομαχίας γενναιότατα. Χρόνος πολύς έν του» 
τοις παρήρχετο καί οί ναυαγοί άπό τριών ήδη ήμερών ησαν 
άσιτοι, ώστε τά  πά ντα  ύπεχώρτ,σαν είς τόν έπιφανέντα νέον 
έχθρόν τόν λιμόν. Μόλις ήκούσθη, τροιραϊ tier ύηάρχονσι, καί τά  
βλέμματα  όλων έςτράφησαν μέ τρομεράν καί παμφάγον βουλιμια- 
σιν κ ατ’ αύτών τών έπ ί τής σχεδίας πτω μ άτω ν. Το κτηνώδες 
ενς-ιγμα ύπερενίκησεν οί πεινώντες εφαγον σάρκας ανθρωπίνους, 
τάς όποιας πυροΰντες είς παν ία πρός τόν ήλιον στεγνωμένα, 
εύρον είς βρώσιν καλάς· δ ι’ αύτών δέ παρέτεινον όλιγας ετι 
ήμέρας τήν ήδη έζησθενημένην ζωήν τω ν. ’Εν τώ  μ ε τ α ξ ύ  τουτψ 
τούς έπεσκέφθη διά τά  δεινά των ή Πρόνοια, καί ύποπτέρων 
■ιχθύων πλτθύς κατέπεσεν έντός τώ ν διαστάσεων τώ''» τής β χ 8* 
δίας σανίδων, καί κατέπαυσε τά  έξ ανθρωπίνων κρεάτων παρα» 
?**υαζόμενα δείπνα. Αλλά καί οί ιχθύς κατν;ναλώθ/)σαν, καί ”vk

2Τ6 <§3Μ»
δδω: έξέ' ιπε, πάσα δέ διανομή τοΰ οίνου καί τούτου όλινίστο'-^ 
νέαν έριδα έπροκάλει, είς εναγώνιων καί πεισματώδη άπηλήγου- 
σαν μάχην. Οί αρω μ ατικο ί, οϊτινες εύρέθησαν έκ περιστάσε<ος 

ν» αρχηγοί τούτων τώ ν ώμοτάτων φρενομανών, άντεπεξήλθον γΕν-
ναίως κατά  τών τοιούτων ταραχώ ν, καί ύπεχριώθησαν νά φο- 
νεύσ«ασιν ολίγους τινας, εϊτε διά νά μή κατασφαγώσι καί αύτοί, 
ειτε καί διά  νά διασώσωσι τήν υπεροχήν τω ν, τό μόνον δια- 
ρ.εϊναν τής σωτηρίας τω ν εχέγγυον. Πολλαί κατά τών μανιω- 
δεστέρων εγειναν καταψηφίσεις, καί γενβμεναι έξετελέσθησαν 
αύθωρί κι*ί αφειδώς. Έπήλθε καί ή όγδόη ήμέρα, καί δέν έμειναν 

/ άλλοι είυ,ή μόνον είκοσιεπτά άνθρωποι έπ ί τοΰ τρομεροΰ τούτου
καί στυγερού θεάτρου, καί τούτοιν όμως οί πλεϊστοι τραυμα- 
τ ία ι. Τότε κατανοήσαντες τό όλιγάριθμον καί συναισθανθέντες 

^ ότι κατεμιάνθησαν μέ τό  τοσοϋτον έν ττ, παραφορά τής μανίας
των ανηλεώς έκχυθεν αιμα, κατνισχύνθησαν οί ναυαγοί έαυτούς 

. καί ήλέησαν, κυριευθεντες δέ ύπό, εύγενοΰς άλλά βραδέος αισθή
ματος 'άνθρωπισμοΰ, άπετείναξαν όλα των τά  οπλα είς τήν 
θάλασσαν, ήτις είχε καί αυτή καταπαύσει τήν μανίαν -της.

Τά πά ντα  καθησύχασαν· ό ήλιος έλαμψε· τό ύδωρ γενόμενον 
διαυγές καί κυανοΰν περιέβρεχεν ύπομειδιών τάς κατν;μαγμενας 
τής σχεδίας σανίδας, καί οί ναυαγοί κεκμηκότες ήδη καί κατα- 
πεπονημένοι έκειντο εκτάδην κατά  τής σχεδίας, διά νά παρα- 
δώσωσιν έν ίίρήν/ι είς χεϊρ,ας Θεοΰ τό  πνεΰμά τω ν. Τότε τόν 
θόρυβον τώ ν στάσεων διεδέχθη ή σιωπηλή καί βραδεία άγωνία· 
τής μανίας αί άνακραυγαί έπαυσαν, αί άπειλαί, αί βλασφημίαν 
έζέλιπον. έπήλθον δέ ψυχορραγίαι καί βύθιοι ς-εναγμοί. Π'^ρήλθον 
οΰτω τρεις ήμέραι καί δώδεκα ακόμη άνθρωποι άπέθανον. . . , 
Τούς εύσπλαγχνίσθη τ^λος ό Κύριος . . . καί ιδού πλοΐον έπε- 
φάνη μακράν πλοίον τό τέρμα τοσούτων φρικαλέων δυς-υχιών 

ί  πλοΐον ή είς ανθρώπινα αισθήματα άνάκλησις, ή ζωή, ή πατρίς. 
Αλλά καί ουτω άπέκειτο είσέτι δ ι’ αύτούς τούς ταλαιπώρους 
δακρύων ροή· καθότι ούδείς αύτών ϊσχυε νά άνατείνη χειρα κ»ί 
ν’ αναγγείλει διά σήματος τήν αδημονίαν τω ν. Φωνή τις δμωί 
ήδυνήθη νά  ταράξτ) τον όδυνηράν σιωπήν καί ν’ άπαγγείλν) τού^ 

γ*Μτευτιχοΰς τούτους λόγους, ισώθηκαν: iotU h^ur '
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Μετ' όλίγας ώρας τό βρίκιον ό Αργος άνέσωζεν ό'σους ευρι- 
σκεν ζώντας έκ τών έκατόν πεντηκοντα ναυαγών της σχεδίας* 
j/,όνους δέ δεκαπέντε ανθρώπους διέσωσε, και τούτους ψυχορ- 

ραγοϋντας, τών όποιων καί ή θέα έκίνει καί τοΰς άκαμπτο- 
τάτους τών ναυτών εϊς δάκρυα. Το μέγα τής σχεδίας τής Με- 
δούσης δραμα έπεραιώθη, άλλ’ ή θάλασσα πολλά έ'τερα λυπηρά 
κατέκρυψεν επεισόδια, τώ ν όποιων ήμεΐς δέν ήδυνήθημεν νά 
φέρωμεν είς φώς τάν διήγησιν.

Ενόσω δε τοσαΰτα δυς·υχήματα έτελοΰντο έπί τοϋ ώκεανοΰ, 
δύο μόναι λέμβοι, ή μέν φέρουσ* τόν ζητήσαντα. μόνον την έαυ
τό ΰ σωτηρίαν διευθυντήν, ή δε τόν διοικητήν επιβάτην τής φρε
γά τα ς , εξακολούθησαν τήν αύτήν πορείαν καί τριήμεροι έπεραιώ- 
βησαν εϊς τήν Σενεγάλην οί δέ λοιποί κέλητες άποσπασθέντες 
α ίτια  τής τρικυμίας κατέπλευσαν είς διάφορα παράλια. Δύο 
χορεϊαι εξήκοντα η όγδοήκοντα ναυαγών έκατέρα, ύπεχρεώθησαν 
νά όδοιπορήσωσι πολυμό/θω ς ΰπέο τάς τεσσαράκοντα λεύγας · 
ερήμου, διά νά ©θάσοισιν είς ϋαιντλούϊον, ύπομείναντες καί τή ς  
ερήμου τούς πειρασμούς, τήν δίψαν, τήν πείναν καί τόν άπλη
στο ν καί άξενον Μαϋρον, δυσυπέρβλητα πά ντα  προσκόμματα. 
ί2ς έκ τούτου δέ οί μέν άπέθανον, οί δέ έζωγρήθησαν, οί δε 

λοιποί μ ετά  βίας έσώθησαν.
Τεσσαράκοντα ήμέραι παρήλθον καί οί ναυαγοί τής ερήμου 

και τής σχεδίας ήσαν είς τόν λιμένα, ίίρχισαν δέ πάντες ν’ άνα- 

πνέωσιν ενθυμούμενοι τήν κατασυρτισθεΐσαν εις Αργουΐνον φρε
γά τα ν, όπου εΐχον αφήσει, ώς είρηται, δεκαπέντε οίνόφλυγας 
καί δειλούς συνεταίρους. Ε π’ εσχάτων ό διοικητής έξαπέστειλε 
μίαν γολέττα ν , ήτις μετά  πολλάς αναζητήσεις εύρε τήν φρε
γά τα ν , καί μέ εκπληξιν τό πλήρωμά της εϊδεν ότι μετά  πεντη- 
κοντατριών ήμερών έγκατάλειψιν έζων είσέτι τρεις άνθρωποι* 
καθότι οί λοιποί ζήσαντες τεσσαράκοντα ήμέρας έκβεβακχευμένον 
έκ τής κραιπάλης τοϋ περιόντος εϊς τό πλοίον οίνου, άπεπειρά- 
θησαν καί αύτοί νά έπιβώσιν είς μικοάν τινα  σχεδίαν, την οποίαν 
συνέπηξαν, έγειναν δμως βορά τών θαλασσίων κυνών, μόνα δέ 
τ ά  ναυάγια τής σχεδίας εύρέθησαν κατά  τής άκτής τής έρημου; 
Οί τρεις έν τούτοις οί έπιμείναντες έν τί) φρεγάτα, άφοϋ κ α τ’
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ν,

όλνίγον κατέίίάντίσεν ή θάλασσα τοϋ πλοίου τό  μέρος,· οποί» 
έναπέκειντο τοϋ ύδατος οί π ίθοι, μόλις ήδυνηθησαν να ιϊρομη- 
θευθώσιν όλίγιστον ύδωρ καί μικράν λαρδιού ποσοτητα. Αλλ 
άντί νά συνταλαιπωοώσιν έν όμονοία, διεπλήκτίσθήσαν είς τήν 
διανομήν, καί έξαγριωθέντες έκ της δυσπιστίας, άπεμονωθησάν 
καί ώ/υρώθησαν έκαστος εϊς χωριστόν μέρος τοΰ πλοίου, οπου 
ώς τίγρέι£ έίταπέίλδϋντα άγριω πώς, ύπερασπίζοντες έ'καστος 
τήν ιδίαν του λείαν. Εάν δε δ είς αύτών έξήρχετο τής κοίτης 
του, άείποτε ποοέβαινε προσεκτικός, ύποβλέπων καί φοβού
μενος μή φονευθή ύπό τών δύο· καθότι μονον το ένστικτον τής 
ιδίας τω ν συντηρήσεως τοΐς έναπέμεινεν ώστε άντί να ένωθώσι 
δ ιά  νά βοηθώσιν άλλήλους είς τήν ταλαιπω ρίαν τω ν, έφοβοΰντο 
άλλήλους καί^έ'φευγον» Μετά τοσαύτας ήμέρας ά ΐίκ δ ο χ ή ς , μή 
φαινομένης συνδρομής τίνος, έξέλιπον έκάς·ου τούτων τών άγριων 
τ ά  τρόφιμα, καί εμελλον άντικαθήμενοι καί άντελλοχώντες νά 

.»έπιπέσωσιν έπ ’ άλλήλους καί νά κατασφάξη ό φθάσας τόν έ τ ε 
ρον, διά  νά ίδιοποιηθη αύτοΰ τά έωλον λαοδίον η τό  διεφθαρ- 
μένον του ύδωρ* έφθασεν ομως ή γολέττα  καί τους διέσωσεν.

Jo x ija o r  τον γ ιον  γα ντιχον χαγογισμον·

Ποό πολλοΰ ήδη διετάχθη ή κατάργησις τοΰ έν ένεργεία 
Χανονισμοΰ τής έπ ί τώ ν Βασιλικών πλοίων ύπηρεσίας, καί νέου 
άλλου έντέλεστερΟυ κανονονισμοϋ ή σύνταξις άνετέθη είς έμέ 
καί τόν ύποπλοίαρχον A. Α. Μιαούλην. Τό έργον τοϋτο καί 

^ δυσχερές είναι καί πολύμοχθον* είναι «έλαγος δυσπέρατον 
J  σκοπέλων καί σύρτεων πλήρες, τό  όποιον πάς φρόνιμος διαπλέει 

συνες·αλμένα έχων τοΰ σκάφους του τά  ίς-ία, μόνοι δέ οί έκ κοι
λίας μητρός τω ν σοφοί έξελθόντες ΐστίω  γέμοντι διαπορεύονται. 
Εις τοΰ κανονισμού τήν σύνταξιν άνενδότως έγώ τε  καί δ συνερ
γάτης μου καταγινόμεθα, άλλά πολλάς άλλας καθημερινάς 

. έ’χοντες έργασίας, βραδέως καί κατ’ ολίγον προχωροΰμεν. ίίδ η



ί ε  δη'Λβσ.εύοντες διά τοϋ προκειμένου φυλλαδίου τά  "ρω τά  
τοΰ νέου κανονισμού άρθρα, παρακαλοϋμέν τούς πεοί τά ναυτικά 
«μπείρούς νά έπικρίνω-ι τά εργον μ α ; τοΰτο, πρός διόρΟωσιν 

τών εσφαλμένων καί τώ ν άτόπω ν.
Αλλ’ ίσως μ ' ερώτηση τι<, εις τ ί  δύνανται νά χρήσιμεύ- 

σωσιν οί κανονισμοί έν μ οΰτε ναύσταθμον ούτε βτολαν εχομενj 
τ ί ;  δέ θέλει τοΰ; εφαρμόσει; Προ; τούτον άξαντω ν επαναλέγω 
δ ,τ ι  δ ιά  τών προηγουμένων τοΰ Πολικοΰ Αστέρος φυλλαδίων 
έζέφρασ*· οτι δηλαδή τους στόλους κυρίως δεν συνιστώσι τα  
δίκροτα σκάφη καί τά  μεγάλα πλοία, άλλ η περι τα ναυτικά 
καί τόν πόλεμον έπιδεξιότη; καί έμπειρίά τώ ν ναυμάχων· ή 
πρός τούς ναυτικούς άρχοντα; π ίσ τ ι; άύτών καί άφοσιωσις· ή 
τόλμη καί τό θάρσβς τώ ν πληρωμάτων· τά γενναίο·» καί ύψηλό- 
φρον τών αξιωματικών φρόνημα, καί ή επιστημονική αύτών 
άνατυοοη καί έ*παίδευσις· ή κατά τήν τέχνην, τήν άξιότητα* 
τήν άνδρίαν, τήν γενναιότητα, τήν καρτερίαν, τήν επιμονήν* , 
ένί δέ λόγω ή κατά  πά ντα  καί έν πάσι υπεροχή τοϋ ναυάρχου 
καί παντάς άλλου τών ναυτικών δυνάμεων άρχοντος. Χίλιοι 
καλώς καί τακτικώ ς έξησκημενοι ναΰται, είναι μυρίων άνασΛη- 
τω ν κ α ί άτάκτων ισχυρότεροι. "Αν λοιπόν διά  κανονισμών ε π ι
τηδείων, διά τής αύστηρότητος καί τής δικαιοσύνης, δ ιά  τής 
προσωπικής άξια; καί τής υπεροχής τώ ν ήγουμένων τοΰ ναυ
τικού καί τοϋ στόλον», ένισχύσωμεν τήν πειθαρχίαν, παρεισά- 
ζωμεν έν ήμίν τήν τάξιν , τήν άσκησιν, τήν τέχνην, άναπτύξωμεν 
δσον ένεστί πλειότερον τάς σχετικάς τόΰ Βασιλικού ναυτικού 
δυνάμεις, βεβαίως άποβαινομεν ισχυροί κ α ί το ι απολύτως 
ασθενείς υπάρχοντες. 'Αν δ ι’ ένός καλώς διοργανισμένου ναυ
τικού σχολείου διαδώσωμεν τό  πνεύμα τής αρμονίας καί τής 
ένότητος εις τε  τά πολεμικόν καί τό εμπορικόν τής Ελλάδος 
ναυτικόν, τότε τά  Βασιλικά πλοΐα παρακολουθούμενα, έν άναγκη, 
υπό τών εμπορικών, θέλουσι σχηματίζει στόλον πολυάρμενον 
ισχυρόν καί άκαταμάχητον.

Πρός τήν δευτέραν δέ έρώτησιν τήν έξής· « τούς κανονισμούς 
t i(  θέλει τούς εφαρμόσει; η θέλομεν άλλοτε, έν καιρώ εύθέτψ, 
απαντήσει.
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ΚΚΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ*

Κ οινά  τών άζιωματίχών καθήκοντα ■

ί .  Πρώτιστο» έκάστου αξιωματικού χοέος είναι, ή παντι σθε'νει και μέχρίς 
έσχατων ύπεράσπισις τών καθεστώτων και της ΙΙΛτρίδος.

* 2. Π ίς  αξιωματικός οφείλει νά μελετά τους περι ναυτικου κανονισμούς κοίχ
νομούς, %Λι ολάις ίυνάμισι νά συνεργίρ, καθ* οσον αύτ'ον άφορα, ε̂ ς τήν πληρη 
εκτέλεσιν και την ακριβή εφαρμογήν των.

3. ‘'Εκαστος άξιωματικ'ος οφείλει προσέτι νά ην&ι πιστός και άφοσιωμένοφ 
«ς τον Βασιλέα* εύσεβής πε '̂ι τά  &εΓα· κοσμιος κα\ χρηστός τά ηθ̂ η* εύάγωγό^ 
και εύπειθής εις τάς διάταγάς και τά  προστάγματα τών άνωτε'ρων του, με 
σέβας μέγα προς αυτούς φερομενος και τάς άνηκ^ύσοΐς τιμ.άς οιύτσις άποδίδων* 
εύπροσιτος και φιλοφρων προς τους εταίρους του* άγαθ'ος και ευμενής προς

‘ % τού* υποδεεστέρους αυτού, τελείαν παρ' αύτών υποταγήν άπαιτών* γενναίος
1 to  φρόνημα, σεβαστός προς πάντας, επιμελής ^έ αυστηρός και δίκαιος περι

• ** τών ΰίίων αύτού καθηκόντων τήν έκτέλεσιν.

4 . Απαγορεύεται λύστηρώς πάσα κοινωνία, ο’.κειοτης, φιλίοί η άλλη τις 
Ιδιαιτέρα σχέσις άξιωματικου προς ύπαξιωματικ'ον η ναύτην.

5. Δεν ιπιτρέπεται νά έπικρίνιρ τις τάς πράξεις η τάς διαταγάς τών άνω- 
ΐέρων του. Πας δ* αξιωματικός οφείλει νά κατΛμηνύ^ είς τον προϊςάμενον αύτου 
άρχοντα τού; έσχάτης προδοσία; ε’νο'χους, τούς καταχρωμένους τά δημοσία και 
πάντα άλλον εγκληματίαν προς τούτοις τούς σπερμολογους και καταλάλους, 
τούς «^ιαφθείροντας του ναυτικού το πειθηνιον πνεύμα, τούς ταπεινουντας 
τών ναυμάχων το φρόνημα και τούς (ίιασείοντας την προς τούς αρχηγούς και 
τούς λοιπούς ναυτικού; άρχοντας άφοσίωσιν και πίστιν τών πληρωμάτων.

6 . Αν αξιωματικός τις διαταχθη ποτε νά πράξη τι άντιβαΓνον r-ς τά περι 
ναυτικου καθεστώτα, άναφέρεται περι τούτου, άνευ άναβολτς, εις τον εκδο- 
σαντα τήν παράνομον διαταγήν, έγγράφως και ταπεινώς τάς παρατηρήσεις του 
εις αύτ'ον ύποβάλλων. Αν δε και δεύτερον επι το αύτό προσκληθεί, εκτελεΓ 
πάραυτα το προσταχθεν, πληροφορεί δέ περι του γεγονοτος τον επι τών Ναυ
τικών Γραμματέα.

7. 6  διωρισθείς επι πλοίου αξιωματικός οφείλει νά σπβύστρ οσον ενις-ι τάχιον 
V άναλάοη τά ενργα της υπηρεσίας του* <?έν δύναται δέ ν* άποβη τού πλοίου 
άνευ άδιίας τοΰ προϊσταμένου του.

8 . Δέν επιτρέπεται ν* επιβίβαση τις επι τών Βασιλικών πλοίων πράγματα  
έπ* εμπορεία, η &πωςδη'ποτε νά συμμεθέξιρ είς τ*ς περι ναυτικου άγοράς κα'ι 
προμήθειας.

9 . ό  εν ύπηρεσία άξιωματικ'ος οφείλει νά φέρτρ του βαθμού του τά παρά
σημα. Κατά δέ τάς έπιστίμους ήμέρας, καθ’ &ς τιλετα'ι έπιτελούνται, £λοι οί tv 
•νιργεία αξιωματικοί πρέπιι νά ενδύωνται τήν μιγάλην στολήν των.
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Ενωπΐ&ν του Βασιλεως, τού 1'ραμματεως τώ ν  Ναυτικών, τ;υ διέυθϋντού τού
Ναυστάθμου και τού αρχηγού, δέν δύναται τις να παρουσιασθη εί μη έν στολή 
μεγαλιρ. Μονο* <?ε ε’ν ττί υπηρεσία επιτρέπεται νά παρουσιασθνί τις και έν 
στολίϊ μικρά, ενώπιον του διέυθυντού του ναυστάθμου και του αρχηγού.

Με την μικράν στολήν πας άςιωματικος δύναται νά φέριρ άντ'ι σπάθές ναυ
τικόν εγχειρίδιο».

ι προϊστάμενος 
αδικούμενος δύναται άπ’ ευθείας νά έκθεση τά παραπονά του είς την

II
του 
δι
κών,
άρμοδίαν άνωτέραν άρχην.

11 . Οφειλοοσιν άπαντες οί άξιωματικοι του ναυτικοί» νά προσφέρωνται 
ευγενώς, προς τε τους αξιωματικούς τού Βασιλικού στρατού και προς τούς άξιώ* 
ματικ;υς τών ξένων (5υναμε&ν, τάς όφειλομένας τιμάς και το προσηκον σέβας 
είς αύτούς άποδίδοντες.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ AETTEPOfr.

Μ ετα σχη μα τισμός τών πληρω μάτω ν.

12. Ούοεις Βασιλικού πλοίου αρχών, ούδ* αύτος ό αρχηγός, δύνατΙΙ νά 
μετασχηματίσνι τού ς-ολου τά πληρώματα, εί μη μονον κατά τάς άναφερομένας 
περιστάσεις είς τά  επόμενα άρθρα τού παροντος κεφαλαίου.

13. Τού; άποθανοντας και τούς πολυχρονιον και δεινόν πάθος πάσχόντας, 
καθώς και τούς έπι κάκουργηματι η πλημμιλημΛτι κατηγορουμένους και τούς 
τρις έπι πταίσματι τιμωρηθέντας άξιωματικούς, άντικαθ:στά προσωρινώς σ 
άρχτιγος, η άποντος αύτου, ό ηγούμενος ττς συμμορίας, η άν μοντρες πλέτι 
το πλοΐον, ο αρχών του πλοίου, κατά βαθμόν και κατά ταζιν τούς κατωτέρους 
αξιωματικούς προάγων και επι τούτω εγγράφους έκδίδων διαταγάς.

14. Αν Βασιλικού τίνος πλοίου» μονήρους ναυλοχοΰντθ< η πλέοντος, ό άρχων 
αίχμαλωτισθ^, η άποθάνη, η άποκατασταθτί είς τ ό «ρχειν άνίκΛνος, η δι* 
όποιανδηποτε αιτίαν εκ της θέσεώς του άναχωρη'σν), αναλαμβάνει την άρχ^ν 
και τον διΑ^έχεται προσωρινώς ό κυβερνη'της τού πλοίου, τον άναπληροΓ δέ 
μέχρι της έπανοδου του, η άχρις ου ό επι τών Ναυτικών Γραμματεύς, ί  » V  
αρχηγός, η έν ανάγκη <?εινη πας συμμορίας Βασιλικών πλοίων Ηγούμενος, 1  ^  
άλλως πώ ς ίιατάξτι.

15 . Επει<^ πάσης Βασιλικών πλοίών συμμορίας Ηγείται κατά τάξιν δ 
ανώτερος, η ό κατά τόν βαθμόν πρεσβύτερος τών άξιωματικών, άποντος του 
αρχηγού* ό Ηγούμενος της συμμορίας διορίζει τόν διάδοχον του άποθανοντος, 
η αίχμαλωτισθέντος, η όπως^ηποτε άλλως έκλείψαντος άρχοντος Βασιλικού 
τίνος πλοίου. Τόν προσωρινόν δε τούτον ^ορισμόν δέν δύναται νά τον άν*<

Tpi’/Λ  άλλος τις εί μη ο αρχηγός, εξαιρούμενης ττ.ς περιπτωσεως ττ; ε·.ς 
έπομεν}ν άρθρον άναφερομένης.

16. Αν <ίύο η περισσότερα Βασιλικά πλοΓα συναντηθώσιν εν λιμένι η κατά 
θαλασσαν, και εν η πολλά έξ αύτών κινδυνεύωσι δι* ελλειψιν τών αναγκαίων 
η επιτηδείων άξιωματικών, άποντος του αρχηγού, ό ηγούμενος ττς σημμο- 
ρίας οφείλει νά συγροτηση οσον ενες·ι τελειοτερον τά ασυγκρότητα πληρώματα, 
αξιωματικούς έπι τούτω άπό πλοίου είς πλοΐον μεταβιβάζων καί πάντα ενδε
χόμενόν προλαμβάνων κίνδυνον.

17 . Αν κατά τινα μάχην η  άλλην τινα μεγάλην καταστροφήν, Βασιλικόν τ ι 
πλοΐον άπολέστρ τούς διά τίίν κυβέρνησιν αύτοΰ άναγκαιούντας αξιωματικούς, 
ό αρχηγός, η άποντος αύτου, ό γούμενος της συμμορίας, η άν τό πλί»ιον πλε/ι 
μονήρες, ό άρχων τοϋ πλοίου, άναπληροι τάς κενάς των αξιωματικών τάξεις, 
δ·>ρίζων έπι τούτω δοκίμους η ναυκληρους πρώτης τάξεως, διετίαν ολην κατα 
θάλασσαν ύπηρετησαντας. Αν <51 τοιούτοι δέν ύπάρχωσι, παραλαμοάνει ε·.ς την 
πολεμικήν υπηρεσίαν αργούς έμποροπλοιάρχους ‘'Ελληνας και συγκροτεί <ίι 
αύτών τοΰ πλοίου το πλήρωμα.

18. Αν κατά τινα μάχην η  άλλην τινα μεγάλην ̂ καταστροφήν, ίκλειψωσιν 
ολοι έν γένει οί άξιωματικο'ι Βασιλικού τίνος πλοίου, αναλαμβάνει τ-riv κυβέρ- 
νησιν αύτοΰ ό άρχαιο'τερος τών δοκίμων, άν ολην διετίαν κατά θαλασσαν υπη
ρέτησε. Μη ύπάρχοντος δέ τοιούτου,.? άναγορεύεται του. πλο·.ου|άρχων εις τ.ών, 
ύπαξιωματικών κατά τήν άκολουθον τάξιν

6  ναύκληρος ά . τάξεως·
6  πυροβολιστης ά. τάξεως*
6  πηδαλιούχος ά. τάξεω;.

Αν δέ ούτε ναύκληρος, ουτε πυροβολιστης, ούτε πηδαλιούχος τις έπέζησεν^ 
αρχών τοΰ πλοίου γίνεται ο άρχαιο’τερος τών δοκίμων καί τοι ολην διετίαν κατα 

θάλασσαν μη ύπηρετησας.

19 . Αν ο αρχηγός αίχμαλωτισθτΐ, η άποθάνιρ, η άποκατασταθτ, είς τό 
δρχειν άνίκανος, η δι* αιτίαν τινά όποιανδηποτε έκ τοΰ στόλου αναχώρηση* 
τόν διαδέχεται και τόν άναπληροι ό μετ’ αύτόν έν τω στολω υπάρχων άνω- 
τβρος η πρισβύτερος τόν βαθμόν*άξιωματικο'ς.

2 0 . 6  αρχηγός tTvat κύριος ν* άναπετάση είς όποιονδηποτε θέλει πλοΐον 
*οΰ ύπ’ αύτοΰ διοικουμένου στο'λου, της άρχης του τά παράσημα· δύναται δέ 
νά μεταβίί και άπό πλοίου ιίς πλοΐον κατ* ιδίαν αύτοΰ αρέσκειαν* Αλλ’ έαν ο 
άρχων της πρώτης στρατηγίδος ίνα ι ένταυτο*, έπιστολεύς, ·?ι άπό πλοίου εις

^ τλ ο ίο ν  μετάβασις τοΰ στρατηγού, άναγκαίως συνεπιφέρει και τ-riv άμοιβαίαν 
^  t  άλλαγην τών αρχόντων τών στρατηγίδων.

Εκάστοτ* δέ ο αρχηγός τοΰ στολου οφείλει νά έχθέστι, πρός τόν έπι τών 
Ναυτικών Γραμματέα, τούς λο'γους δι* ούς^μετετέθη και ηλλαξε στραντηγίίΐ* ·

21 . Μο'νον έν άνάγκτι δειν^ και κατεπειγούστρ επιτρέπεται είς τον αρχηγόν, 
είς τόν Ηγούμενον της συμμορίας και είς πάντα Βασιλικού πλοίο»! άρχοντα, να 
συγκρότηση τά ασυγκρότητα και νά συμπληρώσει τά έλλειπη τοΰ στολου πλη^ 
ρώματα, ναύτας ΐλ τών έμπορικών πλοίων προσαπαιτών, η ναυτολογών. ί ι »
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TTii βίας. Παραγγέλοντάι σμώςοί εί; τοιαύτην ανάγκην περιπεσοντίς αρχηγό*, 
τών ναυτικών δυνάμεων και τών Βασιλικών πλοίων οί άρχοντες. νά παραιτώσιν 
είς έκαστον έμπορικον πλοίον τους διά την κυβέρνησίν του απολύτως άναγκαι- 
οΰντας άνδρας, καινά μή προσλαμοάνωσι είς την.πολεμικήν υπηρεσίαν εΐ μή 
μο'νον όσους νομίζουσι περςττούς η πλεονάζοντας έκ τών έπ* έμπρρία ναυτιλ- 
λομένων.

*Οφειλει δε πάντοτε ό διά της βίας έκ τών εμπορικών πλοίων ναοτολογών,, 
νά ενοποίηση πάραυτα περι της πράξεώ.; του ταύτης τον έπι τών Ναυτικών· 
Γοαμματέα, και νά έκθεσή προς αύτ'ον τά αίτια άτινα τον ήνάγκασαν νά επι
χείρηση ναυτολογίαν έκτακτον.

22. *0 διευθυντή; του ναυστάθμου, ως εχων ΐξου.σίαν Ιφ’ ολου του προσω
πικού του ναυτικοΰ και του στο'λου, δύναταί νά έπιφέρη ολους τους μιτασχη-ι 
ματισμου; τών πληρωμάτων, οσους ό αρχηγό; κατά τά προειρημένα ενεργά, 
όρμουντος μάλιστα του στο’λου έν τω λιμένι του ναυστάθμου, δέν επιτρέπεται 
ιις ούδε'να Βασιλικού πλοίου ‘άρχοντα, ούδ* ει; τον Ηγούμενον, τνι; συμμορίας,, 
ούδ* είς αύτον τον α ρ χ η γ έ  νά μετασχηματίση, επ’ ούδεμια περιστάσει, τα  
ναυτικά πληρώματα, άνευ της έγκρίσεως η της άδειας του ύιευόυντου του 
ναυστάθμου.

23. ό  έπι κακουργημαχι ίι πλημμίληματι κατηγορούμενος άζιωματικος 
παύεται της άρχης πάραυτα και άνευ αναβολή; κρατεΓται κα'ι και άνακρίνιται·. ·

0  παυθείς και άνακοινο'μενος, έν ανάγκη ύπηρετ&Γ.

24 . Περι ολων τών έν τω παροντι δευτέρω κ^φαλαίω άνα<ρερομενων έκτα
κτων μετασχηματισμών τών πληρωμάτων, πρέπει εγκαίρως και άνευ άνχοολης^ 
νά είδοποιηται ό έπι τών Ναυτικών Γραμματείς παρά τ*υ άρχ,ηγοΰ, του 
ηγουμένου της συμμορίας, η του αρμοδίου άρχοντος του πλοίου, διά νά λαμβάντι 
την άνη'κουσαν προ'νοιαν περι της τακτικής τών έλλειποντων αξιωματικών 
άντικαταστάσεως.

25. Πάς πλοίου αξιωματικός και προβιβάσεις διαμένει είς τδν προτερα* 
ίιπηρεσίαν του, άχρις ου ταχθί) παρά του άρχοντος τδΰ πλοίου είς τ^ν άνηκρυ* 
σαν αύτω τάξιν, η μεταβη είς το πλοΓον είς ο προβιβαζο'μενος μετετέθη.

ΚΚΦΑΛΑ10Ν ΤΡΙΤΟΝ.

JJepi του άρχηγον.

26. Αρχηγός ονομάζεται ό άπολυτος ολου ταυ στο'λου άρχωνκαί ό άνεξάρ-· 
τητος διοικητή πάσης Βασιλικών, πλοίών συμμορίας.

27 . 6  αρχηγός ανταποκρίνεται αμέσως μετά τοΰ έπί τών ναυτικών Γραμ- 
ματέως, προ£ ον άναγγίλλει τακτικώς καί εκτάκτως παν « ,τ ι  σπουδαίον ·ίς 
τ^ν ύπηρεσίαν τοΰ στο'λου άνάγεται,

3$ . 0  αρχηγός ·?ναι προσωπικώς υπεύθυνο; διά την ταχιίαν τών ίντίΛ ,

λομενων εκτελεσιν και τΛν άκριβτ τώνλν#μών και των κανονισμών εφαρμογήν. 
Καθ ολον τον στολον πρέπίΐ νά βασιλεύη αυστηρά και άκρα πειθαρχία.

29. Ο άρχηγος καταδιώκει τούς εγκληματίας και συγκα'/εΓ έπι τούτω 
π^λ-μικον συμβουλιον, η πάν άλλο αρμοδίων ναυτικόν δι/.αστηριον.

30. Αν δι1 ελλειψιν τών ύπο του νομού όριζ'„μενο)ν άξιωμζτΐκών δέν δύνα- 
ται να σχηματιστ. έπι του στο'λου το συμβούλιον, παραπέμπει τον εγκληματίαν 
και ολα τα πειστήρια έγγραφα προς τον έπι τών Ναυτικών Γραμματέα, η τόν 
διευθυντήν του ναυστάθαου.

31. Κατηγορεί* τους αμελείς, τ:ύς χαύνους, τούς ρυπαρούς, τους ψεύστας, 
τους άσεβε-ς, τούς μεθύσους, τούς φαυλοβίους, και τούς άναγ*ωγους άξωματικούς 
και προκαλεΓ τ^ν άντικατάστασίν των. . ,

•  32, Ρυθμίζει κατά τάξιν ρητην τοΰ στο'λου την ύπηρεσίαν και προσδιορίζει 
λ3π?ομερώς εκάστου άξιο>ματικοΰ τά  εργα, κανονίζει δε το είδος και την διάρ
κειαν της καθημερινης υπηρεσίας.

33 . Διορίζει τάς ώρας καθ’ ας δέχεται τάς άναφοράς τών ύπ* αύτον και 
1 εκδίδει τάς προς τον στολον διαταγάς του. *

; j ; 34 . ό  αρχηγός διαδίδ»ι τα προστάγματά του η έγγράφως, η διά ζώσης,
η διά σημάτων.•

V Τα προφορικά παραγγέλματα μεταδίδονται παρά τοΰ άρχηγοΰ είς του;
υπ* αύτον άμε'σως, η διά τίνος τΑν αξιωματικών.

35. (0  άρχηγος οφείλει νά καταπαύτρ τάς παρανομίας και τάς καταχρήσεις.

36 . Προσδιορίζει τον χρονον καθ’ ον τά πληρώματα πρέπει νά έγείρωντα'» 
νά καθεύδωσι, ν* άναπαύωνται, η νά ύπηρετώσιν.

3 7. Παρεισαγιι παντού και κατά πάντα το κανονικόν και το ομοιόμορφον· 
κανονίζει τά  περι παρατάξεων, τά περι σημάτων, τά  περι ναυτικών καταλο'- 
γων, τά περι στολής τών άξιωματικών, τά περι ιματισμού τών πληρωμάτων 
και δίατάσσει πάν δ,τι άλλο συντείνει ν* άποκαταστηση τακτικήν του στο'λου 
την ύπηρεσίαν και τίύς ναυμάχους προς πολεμίν επιτηδείους.

3 8 . Φροντίζει νά τεληται κατά τάς ίορτάς, μετά τάξεως και εύλαβείας, η 
Θ·ία λειτουργία και ν* αποδίδεται προς τούς λειτουργούς τοΰ ‘Τψίστου το 
«φειλο'μενον ιίς αυτούς σέβας.

' ( Α χοάουθΰ).

J  ----------------------------------------
Σημιιωσις. Τον παρ’ ημΓν κοινώς καλουμενον δ ι ε υ θ υ ν τ ή ν  τοΰ πλοίου, ιίς 

το προκείμενον τοΰ ναυτικοΰ κανονισμού ^'οκίμιον, ώνομάσαμεν ά ρ χ ο ν τ α ,  
διότι καθ* ^μάς είναι καταλληλοτερον το ονομα τούτο. Τοΰ πλοίου ο άρχω* 
δεν δ ι ε υ θ ύ ν ε ι  κυρίως το πλοΓον, άλλά πάντων ά ρ χ ε ι  ώς δεσπότης άπο- 
λυτος, ισχυρός και αυθαίρετος, άλλοι δέ καθ' αύτο διευθύνουσι. Καί οί άρχαΓο» 
άπέδιδον *?ς τόν άνώτατον τοΰτον αξιωματικόν τοΰ πλοίου, ονο|4« έκ τοΰ άρχ«α.
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<rjvtστάμβνον, ητοι τον έκάλουν τ ρ ι ή ρ α ρ χ ο ν  και οί λοιποί εύρ.»παίοι com 
m andant de bailm ent, <5ηλαδη άρχοντα του πλοίου τον όνομάζουσι.

Κ υ β ε ρ ν ή τ η ν  ώνομάσαμεν τον κοινώς λεγόμενόν δ ε ύ τ ε ρ ο ν  α ξ ι ω μ α 
τ ι κ ό ν  τ ο υ  π λ ο ί ο υ  o ff ic ier  en  second , έ π ι σ τ ο λ έ α  i s  τον βοηθον του 
ναυάρχου κα'ι παντ'ος άλλου ανώτατου αρχηγού. Εις τον έν ένεργεία κανονισμον 
ο έπιστολεύς λέγεται ά ρ χ η γ ο ς τ ώ ν  ε π ι τ ε λ ώ ν ,  chef cT 6tat-major 
άλλά καλόν είναι φρονοΰμεν ν^άποσκορακισ(Ηρβο,.τι ξενισμοί άποζον είς τήν 
γλ&ατσάν μας είσεχώρησεν.

Ό  Σ  ν ν χ ά χ τ η ς  Γ. ΖΩΧΪΟ& ϊπ ο π λ ο ίβ ρ χ ο ς .
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