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01 ΓΑΛΛΟΙ ΕΝ ΠΕΑΟΠΟΝΝΠΣΩι Κ ΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. (*) 

(Μετάφρασις έκ τοΰ γαλλικού)

Έπανέλδωμεν εις το ορος τοΰ Κιδαιρώνος, τοες·εμμενονυπο 
πιτυών εναρμονίων φυλλωμάτων καί άναρριχόμενοι την υψη
λήν αυτου κορυφήν, ίδωμεν έκτυλισσομενον περι ημας το μα
γικόν πανόραμα τήςδαυμασίας Έλλαδος. Ή  ατμόσφαιρα είναι 
έπι τοσοΰτον διαυγής καί διαπεραστική υπό τόν ώραϊον τούτον 
ουρανόν, ώστε τά μακρΰτατα κείμενα αντικείμενα παρίστανται 
πρό τών οφθαλμών κυανα καί ^οδόχροα' τους όφδαλμούς 
στρέφοντες πρός τάς ’Αθήνας, βλέπομεν δεξιά ημών, πρός νό
τον, πέραν τής Κορίνβου, ην περισφιγγουσι δυο αντίζηλοι κολ- 
ποι, τήν ώραίαν Πελοπόννησον στεφομενην υπο τών όρεων τοΰ 
Ταΰγετου, οστις σκιάζει τήν τών άνδρικών αναμνήσεων Σπα'ρ- 
την, καί υπό τών όρέων τής ’Αρκαδίας, άτινα αναπτύσσονται 
πρός τήν τών ηρωικών πανηγΰρεων ’Ολυμπίαν. Ή  Θάλασσα 
περιβάλλει πανταχόδεν τήν δαυμασίαν ταυτην γην δι’ άνα- 
ρίθμων κόλπων, ώς υπ’ άλλης άργυρας καί κυανής ζώνης. ’Αρι
στερά πρός άνατολάς, τό Αίγβΐον πέλαγος μέ τάς μοσχοβο-

(*) Ίδέ τό προηγούμενον φυλλάδιον.
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λους νήσους αύτοΰ, ώς άλλο άνθέων κάνιστρον δεξιά, πέραν 
της Πελοποννήσου, βλέπομεν τό Ίο'νιον Πέλαγος καί τάς νή
σους αυτοΰ, τήν έκατοντάπολιν Κρήτην,τήν Ίδάκην τών άπο- 
κρήμνων όρέων, τήν Ζάκυνθον πλησιέστερα, τήν απέναντι τών 
εκβολών τοΰ ’Αχελώου Λευκάδα, καί τήν Κεφαλληνίαν, ητις 
χαιρέτα τήν Οείαν ΚΙΙλιδα. Έμπροσθεν ήμών, προς τήν Με
σημβρίαν, έχομεν τήν θάλασσαν της Ελλάδος, ήτις φαίνεται 
δελουσα να σπρωξϊ) πρός τήν στερεάν τό ερωτικόν σύμπλεγμα 
τών ώς άστερισμός λαμπρών νήσων αύτής. ’Ιδού ή Πάρος 
ή τοΰ άστικτου μαρμάρου, ίδου ή Δήλος ή γλυκώνυμος, ή σύ· 
ρουσα άλλοτε είς τάς εορτάς αύτής τούς λαούς ολοκλήρου τής 
Ελλάδος. Έκεΐ ητο ό ώραΐος εκείνος φοινιξ, οστις ώς άλλη 
δέα ωραίας γυναικός, έδέσμευσε τόν ερωτομανή Όδυσσέα. Ό  
Με'γας Εερξης, οστις έμεινε τριήμερον έν έκστάσει απέναντι 
τής ώραιότητος Ιτέρου φοίνικοι* τής Μικρας ’Ασίας, μας εξη
γεί πώς δ Όδυϊσέύς ήδυνήδη νά είπη τή ώραία Ναυσικάα, 
οτι μέτ’ αύτήν δ φοΐνιξ της Δήλου ίξτο τό ώραίότέρόν τών οσα 
εΤδίν έν τώ κόίμω τούΐω. ’Αναμνήσεις αιώνιοι τής άρχαίας 
Ελλάδος ! ούδ’ ή έλαχίστη άκρα τής γής καί τής δαλάσσης 
ταύτης υπάρχει μή διατηροδσα τό ποιητικόν υμών ίχνος ! ’Εγ
γύτατα τής άκτής, ην, ώς έίπεΐν, έγγίζομεν μέ τούς ό-ρδαλ- 
μούς, ιδού ή Επίδαυρος ή ε'χουσα τάς ΐαματικάς πηγάς, ας δ 
Ασκληπιός διαχέει.Έτι πρός ήμας εΐναι ή Αίγινα μέ τάς μυρ- 
τΟφόρους και εύανδεις κατήφορους δδούς της. ’Ιδού ή ήρωική 
καί νικηφόρος Σαλαμίν. Τέλος νησίδιόν τι, οπερ τό όνομα τής 
Ελένης τόκαδιστα άδάνατον. *Ό Θησεύς τήν εΤδεν έν τινι κοι- 
λάδι τοΰ Ύμηττοΰ εις τάς Άφίδνας, άνήρπατε τήν ξανδήν τής 
Λήδας κόρην ύπ’ αΰτά τά ομματα τοΰ Δεκέλου, οστις κατεμή- 
νυσέ τόν ίιπ ά γα . Τό άδιάκριτον νησίδιόν έδέχδη τούς εφήμε
ρους αύτών έρωτας.

Ή  καλλιπάρειος καί δειόμορφος αΰτη Ελένη δέλει μένει 
αιωνίως κυρία τής φαντασίας τών Ε λλήνων πιστή εις τήν 
λατρείαν τοΰ κάλλους, ή αρχαία ποίησις φαίνεται πανταχοΰ 
άσπαζομένη τά ίχνη τών ήδυπαδών αύτής βημάτων. Ή  Ελένη 
ευρεν αντίζηλον είς τήν φαντασίαν τοΰ ποιητικού τής Ελλάδος 
λαοΰ, άντίζηλον μάλλον αίδήμονα καί σώφρονα, άλλ’ ούχί καί 
ολιγώτερον ταύτης αξίαν οίκτου. Ή  άντίζηλος τής Ελένης ητο 
ή ώραία Γαλλίς, ητις έν τώ όχυρώ αύτής πύργω άντέστη έπί 
δώδεκα έτη καδ’ ολων τών προσπαθειών τών Τούρκων, ύπο- 
κύψασα μόνον δι’ άπάτης, ης τίνος ή καρδία της τήν έκαμε 
δΰμα. 'Υπάρχουσιν έν τή ΙΙελοποννήσω οχυροί πύργοι φέρον- 
τες είσέτι τό ονομα Πύργος τής 'Ωραίας· Τίς ητο αΰτη ; Τά 
δημώδη άσματα δέν λέγουσιν ήμΐν τό ονομά της, ή δέ ιστορία 
δέν τό διετήρησεν.

Ύ πό  τά βλέμματα ήμών είναι ή ιερά δδός, ητις φέρει είς 
τήν ’Ακρόπολιν τών ’Αδηνών. Έκεΐ, έν χώρω στενώ, είνα 
συσσωρευμένα άπαντα τά θαυμάσια τής τέχνης, άιινα ή δεία 
σμίλη έκλεψε άπό τών πλευρών ολων εκείνων τών όρέων, ών 
«ι κορυφαί κυανίζουσιν είς τόν ορίζοντα’ έκεΐ είναι δ κομψός 
τοΰ Θησέως ναός, δ τών δαυμαστών γραμμών Παρδενών καί 
τόσα άλλα μνημεία, ών τά εύγενή λείψανα μαρτυροΰσι τό με
γαλοπρεπές καί τό κάλλος αύτών.

Θαυμαστή καί άκατανόητος τωόντι ή ζωτικότης καί ισχυρά 
δελησις, ην άνέπτυξεν δ μικρός τής Ελλάδος λαός, οπως συσ
σώρευση περί αύτήν τόσα Αριστουργήματα καί αιώνια έργα, 
ων τινων δ κόσμος όλος διαφιλονεικεΐ τά δρύμματα ώς άγια 
λείψανα.

Ή  χώρα αΰτη, ήν ή ιστορία, ή εύφυΐα, ή δέσις ή προνο- 
μοιοΰχος, κατέστησαν τόν μαργαρίτην τοΰ κόσμου, είναι προω- 
ί ’·ϊμένη, ί'σον καί άν άνδίστανται, νά διαμοιράση μετά τής
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Κωνσταντινουπόλεως την αυτοκρατορίαν της Ανατολής. Αί 
δύο αυται μητροπόλεις τής ’Ανατολής δέν δύνανται έπί πολύ/ 
χρόνον νά ζήσωσι» αντίζηλοι καί κεχωρισμέναι, δέλομεν δέ 
ϊδει διά τής τών πραγμάτων φοράς, οτι έπί τέλους δέλουσιν 
Ινωδή ώς δύο τμήματα ενός καί τοΰ αύτοΰ σώματος. '// 'Ε λ
λ ά ς  θέλει άποτελέυει νέαν Έ νετικήν δημοκρατίαν·, έάν ή 
διπλωματία άνδίσταται όπως γενή γέα Βν(~αντινη αυτοκρα
τορ ία .

Έρωτατε, πώς ήδυνηδησαν νά συσσωρευδώσιν έπί τόσου 
στενοΰ διαστήματος τόσα άδάνατα καί μεγαλοπρεπή εργα ; 
Παρατηρήσατε τον σχηματισμόν τοΰ Έλληνικοΰ εδάφους· εί
ναι άληβές άβάκιον, ουτινος έκαστος οίκίσκος, έάν μη ηναι νή
σος, είναι βεβαίως βαδεϊα κοιλάς, ής τίνος τάάπόκρημνα άκρα 
άποτελοΰσι τόσα διακεκριμένα ορια. 'Ο σχηματισμός ουτος τοΰ 
εδάφους έν παντι χρόνω έπέβαλεν είς τήν Ελλάδα άποκλει- 
στικούς δημοτικούς δεσμούς, άλλά καί καρποφόρους. ’Ανοίξατε 
τούς ποιητάς ώς καί τους ιστορικούς· παντοΰ ευρίσκετε τό 
χοινωτικόν πνεύμα και τάς έπιτοπίους παραδόσεις, αίτινες 
παριστώσιν εκάστην φυλήν, έδνότητα σχεδόν διακεκριμένην.

Ό  ’Αγαμέμνων, ώς καί ό Περικλής καί ό Αυκοΰργος, 
έκυκλοΰντο υπο Άρείου Πάγου ή άνωτάτου συμβουλίου, ή 
Βουλών έκ τών επίσημων τής χώρας συγκεκροτημένων. Οί άρ
χοντες, οϊτινες άπέσειον τήν έπιτήρησιν τής δημοτικής ταύτης 
εξουσίας, έκαλοΰντο τύ ρ α ννο ι, έστω καί 2τε ή εξουσία αύτών 
ητο αγαθοεργός καί σωτήριος· ε/.αστος πολίτης ύπερηφανεύετο 
φυσικώς έπί τη φυλή αυτοΰ, καί δ τοπικός αΰτοΰ πατριωτι
σμός έξήγειρεν έπί μάλλον τήν καλλίεργον αΰτοΰ φαντασίαν. 
Αί ’Αδήναι εΤχον τά κτίρια καί τάς Ιορτάς των, ή Σικυών 
έπεδύμει όμοιας, ώς καί ή Κόρινδος καί ή ’Ολυμπία καί άπα 
σ*ι αί έπαρχιακαί μητροπόλεις. Ουτος 5 γόνιμος συναγωνί-

σμός έπροίκισε τήν Έλλάδχ μέ άναμνησεις καί αριστουργή
ματα, συνετέλεσε δέ, ώστε ή ’Αττική, παραδείγματος χάριν, 
ητις ουδέποτε έσχε πληδυσμόν άνω τών τετρακοσίων χ ιλιάδων, 
νά δυνηδή ν’ άναλάβη καί τελειοίση κτίρια τόσον πλούσια καί 
ώραΐα, άτινα ή ισχυρότερα αυτοκρατορία δέν δελει άποτολμή- 
σει νά έπιχειρισδή ούδε'ποτε.

Οί κατεχοντες τήν 'Ελλάδα Γάλλοι τών σταυροφοριών άπε- 
ξεδύδησαν έντός δλίγου χρόνου καί τήν τραχεϊαν καί βάναυ- 
σον γλώσσαν καί τά χονδροειδή αύτώ* ενδύματα οίς έχρώντο 
έν Παλαιστίνη. ΊΙ μέταξα καί τά χρυσοΰραντα αντικατέστη
σαν τήν σάγην’ αί ευπρεπείς προκλήσεις έξεδίωξαν άπό τοΰ 
ίπποτικοΰ λεξικοΰ τάς βαναύσους ύβρεις· έφαίνεχο οτι τό ώραΐον 
τής 'Ελλάδος κλίμα επηρέασε τά ήδη τών Φράγκων, μηδόλως 
ομως άπο'/αυνοΰν τήν άνδρείαν αύτών οί δέ Γάλλοι άνεπαι- 
σδητως έλαβον τόν χαρακτήρα καί τάς έξεις τών ήττηδεντων- 
προσεκτήσαντο δέ προ παντός τό πνεύμα τής ηρωικής πανουρ
γίας, ητις φαίνεται ίδιότης φυσική τών 'Ελλήνων πάσης έπο- 
χής. Όάρχωκ τής Καρυταίνης, ό Γεορροα Βριέρης (Geoffroy 
de Briere), ον ώνομάσαμεν Άχιλλέα τής κατακτήσεως, 
άπέδανεν άνευ κληρονόμων κατ’ εύθεΐαν γραμμήν. Εις τών 
ανεψιών του, φέρων τό αύ:ό τούτου ονομα, έρχεται άπό τοΰ 
βάδους τής Καμπανίας, Γνα παραλάβη τήν προσήκουσα» αύτώ 
κληρονομιάν· άλλά καδ’ οδόν πληροφορείται οτι τό τιμάριο» 
τοΰ θείου του εσχεν ήδη κάτοχον. Καί ομως δέν ώπισδοδρόμη- 
σεν· άλλ’ άντί τοΰ άναζοτήσαι έπισήμως τό δίκαιόν του, οπερ 
είς ούδέν ώρέλει αύτώ, έστηρίχδη έπί μόνης τής ίκανοτητός 
του. ’Α3ΐκνεϊται άγνωστο; έπί τής κατά δίκαιον άνηκουσης 
«ύτώ χώρας, δΓ έπιτετηδευμένης δέ αδιακρισίας τών ύπηρε- 
τών του γνωστοποιείται τώ παρανομώ άρχοντι τής Καρυταί. 
νης, οτι εΐ.; τά πε'ριξ ευρίσκεται άνδρωπός τις έπιδάνατος, έλ-



βών οπως πίη τά ιαματικά υδατα θερμής τίνος πηγής, ευρι
σκόμενης έντος του «εριτυχίσματος του πύργου. Έντός δλιγου 
γεννώνται σχέσεις γειτονίας καί φιλοξενίας· δ δέ ύποτιδέμενος 
ασθενής λαμβάνει τήν άδειαν νά διέλθη τήν κινητήν γέφυραν. 
Τούτου γινομένου ί)δη, ήμέραν τινα καθ’ $ν δ άρχων κατέρ
χεται οπως πίη έν τινι πανδοχείω έξω τοΰ πύργου, ό Geoffroy 
de Briere ρίπτει μακράν το ένδυμα τοΰ άσδενοΰς, δπλίζεται, 
άνυψοϊ τήν γέφυραν καί ομολογεί το όνομά του και τά δίκαιά του. 
Ό  ξενίσας αύτόν διαμαρτύρεται καί φωνάζει' προσκαλεί τούς 
υποτελείς αύτοΰ έκ της πεδιάδος εις έφοδον κατά τοΰ πύργου. 
Ό  Geoffroy de Briere άνδίσταται άνδρείως ώς άληδής εύγε- 
νής μετά των εξ ύπηρετών του. Έ π ί τη τόσον καλώς στηρι- 
χθείση πανουργία αύτοΰ οί βαρώνοι της Πελοποννήσου άνα- 
γνωρίζουσιν αυτόν ώς ένα εαυτών κάλλιον ή έπί τών τίτλων 
έν τη συγγενεία αύτοΰ, δ δ’ άντίδικός του, ό μή δυνηθείς νά δι- 
καιώση αυτός εαυτόν, έγκαταλειπεται ύφ’ ολων.

Ό  αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως όπάνδρευσε τήν 
θυγατέρα του μέ τόν Κάρολον τοΰ ’Αγγιοΰ (Charles d' An- 
jiou ) βασιλέα τής Νεαπόλεως. Τό φέρον αύτήν πλοΐον έπεσεν 
είς τάς άκτάς τής Έλιδος. Ό  Νικόλαος τοΰ 'Αγίου Όμάρου 
(de Saittt-Omar), ό έπιχειρηματικώτερος καί φιλοδοξότερος 
τών βαρώνων τοΰ Μορέως, προσδέχεται τήν ναυαγήσασαν, 
επιλαμβάνεται όπως τη διεγείρη έρωτα. Ό  έρως ώς καί ή τύχη 
είναι κλήρος τών τολμηρών. Τέλος, οτε δ πατήρ καί δ μνη- 
στήρ ζητοΰσι τήν ήγεμονίδα, δέν είναι πλέον καιρός· είχεν αδτη 
ύπανδρευθή τόν ξενίσαντα αύτήν.

Τά χρονικά τοΰ Μορέως βρίδουσι τοιούτων τυχαίων συμβάν
τω ν  πραγματικώς δέ ή ιστορία τής γαλλικής κατοχής είναι 
συμβάν τυχαίον, ποικιλόμορφο1/, έξακολουδοΰν έπί τριις σχε
δόν αιώνας.

Τήν Ι η* Μαίου 1205 δ στόλος δ φερων τον Γεοφροα Βιλ- 
λαρδονϊνον καί τούς ίππότας αύτου ·ηραξεν είς τήν είσοδον τοΰ 
Κορινθιακού κόλπου. ’Αφίκετο εις Πάτρας, ην εξ εφόδου κατέ- 
λαβον οί έπιδρομείς· έκεϊδεν προύχώρησαν είς τά ενδότερα τής 
Άχαΐας, ύπερεβησαν τά όρη τοΰ Ερυμάνθου, Ακολούθησαν 
τόν £οΰν τοΰ Αάδονος καί τοΰ’Αλφειού, διά των μόνων τερπνών 
λειμώνων τής Πελοποννήσου, >$ δέν έστησαν ή οτε διεξήλθονδιά 
τής νοτίου κλιτύος τής Ταϋγετίου άλύσεως, ένθα δ άρχων 
τοΰ Μορέως ώρισε τήν έδραν του έν τή κώμη Μιστρα, άπε- 
χούση δύο ώρας τής αρχαίας Σπάρτης. Άφοΰ διενεμήδησαν 
καδ’ δδόν τά τιμάρια, είς K a Jd 8 p v ra t άτινα έπισκοποΰσι 
τήν ’Αρκαδίαν, είς K a p v r a i r a r f im  έπιβάλλει τή Τσακωνια* 
δ μικρός στρατός τοΰ Βιλλαρδουίνου έπεριμενε τονΑομβαρ- 
δον Μομφε^άτον, οστις, άφοΰ έκυρίευσε τήν Μακεδονίαν η 
Σαλονίκην, κατήρχετο έπί τήν Ελλάδα δια τών εύφορων πε
διάδων τής Θεσσαλίας καί τής πολυφύτου κοιλαδος τής Δω- 
ρίδος, διά τής δδοΰ, ην ίδείξαμεν τώ αναγνώστη έν αρχή τής 

παρούσης.
Όήγεμών Μ°μ?ε^ράτος, ώς έπραξεν δ Βελλαρδουϊνος, διε- 

μοίρασε τά τιμάρια καθ’ δδόν έπί τε τάς δεσσαλικας πεδιαοας 
καί τάς έσωτερικάς τής Ελλάδος κοιλάδας. Μετά τήν πρώ
τον ταύτην τής κατακτήσεως διανομήν τό λοιπον διεπραξατο 
δ χρόνος, οί δέ βαρώνοι, οιτινες δέν έλαβον τιμαριον, οιεμε- 
ρίσαντο τοιαΰτα μόνον έκ τής κατακτηδείσης χωράς έπί τή 
ίκμή τοΰ ξίφους αύτών. Ούτως απέκτησε την Αττικήν ο αρ
χών τής 'Ρόγης* ούτως δ ’Ιωάννης Νεουλλε έκτισε τον όχυ- 
ρόν αύτοΰ πύργον τής Πασσάβας είς τήν εσωτερικήν άκραν 
τής χερσονήσου τοΰ Ματαπα ή Ταινάρου, έν τή καρδία τής 
άνυποτάκτου Μάνης.

Οί βαρώνοι, οιτινες δέν έλαβον μόνοι των τήν μερίδα αύ-



τών, παρηγγέλθησαν νά κατακτήσωσι τά τιμάρια, ατινα τοΐς 
ώρίσθησαν. Ό  εις κατεστάθη είς Νεόκαστρον ή Ναυαρινον 
έν τ? παλαια Σφακτηρία, επί τής αμμώδους ακτής τής Πύ
λου, καί έξουσίασεν οΰτω ολην την παραθαλάσσιον Μεσσηνίαν, 
ην ποτίζει μέν δ Πάμισος, χωρίζει δέ δ Πηνειός άπδ τής Ή -  
λιδος. "Ετερος άνήλθε τάς άκτάς τής θείας Ήλιδος, ην καλ
λύνει καί γονιμοποιέ? δ ’Αλφειός μέχρι τής άχρας Τορνέζης, 
και ένεκατέστη έν τή αρχαία ’Ολυμπία, απέναντι τής Κεφα- 
ληνίας καί του Ίονίου πέλαγους. Έ πί τών έρειπίων τής Κυλ
λήνης έκτίσθη ή Γλαρέντσα· πάραυτα δέ εΐσέρευσεν είς την 
Γλαρέντζαν τδ έμπόριον ολης τής ΓΙελοποννήσου καίολης σχε
δόν τής Ελλάδος, ώσεί οί κατακτηταί έπεζήιησαν καί ευρον 
τδ σημεΐον τδ πλησιέστερον τη γεννητηρία αύτών γή, οπως 
προσκαλώσι τήν μητρόπολιν εΐς τά κέρδη τής κατακτήσεως. 
Ούτως ή Γλαρέντζα προήχθη εΐς ευδαιμονίαν έπί τοσοΰτον, 
ώστε ή Ένετία καί ή Φλωρεντία κ α ι η ν τ η σ α ν  ζηλότυποι, ή 
δέ κατοχή τοΰ άνθοΰντος λιμένος τούτου ύπήρξεν έφ’ ολον τδ 
διάστημα τής γαλλικής κατοχής διαρκώς διαφιλονεικουμένη. 
Γέλος μετά διαφόρους περιπετείας ή κληρουχία αυτη έδωκε 
τδ δνομά της είς τούς πρωτοτόκους τής ’Αγγλίας υιούς, ώ ; 
ή ’Αττική κατέστη τέλος κληρουχία τών βασιλέων τήςΤσπανιας.

Τδ σύστημα τής γαλλικής κατοχής ύπήρξεν απανταχού τδ 
αύτδ τόσον έν τή ΙΙελοποννήσω,όσον^ έν τή λοιπή Έλλάδι καί 
τη Θεσσαλία. Πύργος όχυρός, επισκοπών καί δεσπόζων άπό υ- 
ψους μάλλον ή ηττον άποχρήμνου άπάσας τάς πέριξ κοιλάδας, 
ύπήρξεν ή στρατιωτική τής χώρας κατοχή. Δώδεκα τών οχυ
ρών τούτων πύργων, ών τά τείχη, είσέιι όρθια, πολλάκις έστα- 
μάτησαν τούς Τούρκους κατά τόν άγώνατής έλληνικής έπανα- 
στάσεως, έδέσποζον ολων τών έσωτερικών διόδων τής Πελο- 
ποννήσου. Οί λαοί τών κοιλάδων δέν ήδυνήθησαν ν’ άνθέξωσ1

κατά τής διαρκούς πιε'σεως τών πύργων, άλλ’ οι κατακτηταί 
εσχον τήν ευφυΐαν νά άφήσωσιν εις τους λαούς τουτους τους 
παλαιούς δημοτικούς αύτών θεσμούς.

Ούτως ή γαλλική κατοχή ταχέως έκλιματίσθη εΐς τάς πε
διάδας τής Πελοποννήσου. Δέν συνέβη ομως τδ αύτδ είς τά 
0ρη. Είς τά βουνά τής ’Αρκαδίας, τής Τσακωνίας καί Μάνης, 
κατέφυγον οί τελευταίοι αντιπρόσωποι τής έλληνικής άνεξαρ- 
τησίας, κληρονόμοι τών Σπαρτιατών. Έκ τούτων δε εγεννη- 
θησαν οί Κ λέφ τα ι. "Οπως παύση ή διηνεκή; μετ’ αύτών πάλη, 
έπήλθεν ή ιδέα τής προσλήψεως αύτών υπό μισθόν καί τής είς 
τάς γαλλικάς τάξεις παρεισαξεως, ώς έγένετο έν ’Αλγερία μέ 
τούς Ζουάβους καί τούς Σπαχήδας. Γ0  κόμης Παλατΐνος τής 
Κεφαλληνίας καί οί τριτεύοντες βαρώνοι τής Εύβοιας έπεφορ- 
τίσθησαν τήν θαλασσίαν προστασίαν μετά τών συμμαχούντων 
Ενετών- ό μέν πρώτος πρός τδ μέρος τής εισόδου τοΰ Κοριν
θιακού κόλπου, οί δ’ έτεροι πρός τήν είσοδον τοΰ Μαλλιακοΰ 
κόλπου.

Τοιοΰτον στρατιωτικόν σύστημα καθίστα τήν γαλλικήν τοΰ 
Μορέως κατοχήν άνάλωτον, έάν άπαντες οι ισχυροί ουτοι πύρ
γοι συνεδέοντο άλλήλοις διά δεσμών ίεραρχικών, καί έάναπαν- 
τες οί μεγάλοι ουτοι βαρώνοι ησαν αλληλέγγυοι. Δέν έσχον 
ομως ουτω τά πράγματα. Έάν ό είς επιπτεν απέναντι κοινοΰ 
έ'/θροΰ, οι λοιποί, αντί νά δράμωσιν είς βοήθειάντου, έχαιροντο 
έπί τή πτώσει αύτοΰ. Ουτω; άπώλετο έν πρώτοις τδ γαλλικόν 
δουκάτον τών ’Αθηνών υπό τήν προσβολήν τών Καταλάνων· 
Ουτω παρήλθοντόεν κατόπιν τών δέ απαντα τά γαλλικά τι
μάρια τοΰ Μορέως, τά μέν έν ξενικαϊς συμμαχίαις, τά δέ ά- 
γορασθέντα υπό τών Ενετών,οίτινες ήρχοντο κατόπιν τής γαλ
λικής κατοχής ώς οι μεταπράται όπισθεν στρατιας, οπως προε- 
ξορλήσωσι τά σχύλα τών ήττηθέντων.



Καί ομως υπήρξε στιγμή τις, καδ’ ην οί ταραχοποιοί ουτοι 
τιμαριώται ένόησαν, οτι ή αντιζηλία τους παραδίδει μεμο
νωμένους εις τον κοινόν αύτών έχδρόν, τούς Τούρκους. 'Η Αρ
χοντιά του Μορε'ως περιήλδεν εκ κληρονομικής διαδοχής είς 
Λουδοβίκον τον Βουρβώνον, τόν αντιπρόσωπον τής ήρωϊκής 
γενεάς, έν ^ έπί αιώνας έμελλε νά συσσωματωδή ή γαλλική 
έδνότης.Πρίν μεταβή πρός παραλαβήν τοΰ τιμαρίου του δ Louis 
de Bourbon, προεξαπέστειλεν έντολοδόχον τινά, οστις ελαβε 
τήν υποταγήν χαί παραδοχήν άπα'ντων τών τιμαριωτών του 
Μορέως. Τοΰτο συνέβη τώ 1390. Τά έν Γαλλία τότε συμ- 
βαίνοντα έμπόδισαν τόν άρχοντα νά μεταβή αύτοπροσώπως είς 
τήν Πελοπόννησον, ενδα ή παρουσία του τ$το αναγκαία, οπως 
συμπλησιάση τούς δώδεκα μεγάλους βαρώνους τοΰ Μορέως, 
Απηυδηχότας άπό τών άλληλομαχιών αύτών χαί εύχόλως προ- 
σερχομένους περί τόν οίκον τών Βουρβόνων, είς ον τό ένδο
ξον παρελδόν Ιδιδε διχαίωμα, οπως διατάσση καί βασιλεύη έπί 
πάντων καί απανταχού. Στερούμενοι τοΰ κέντρου τούτου οί με
γάλοι τής Ελλάδος Βαρώνοι, έγχατέλιπον εαυτούς. Ήδη οί 
Τούρκοι μετά τοΰ Βαϊαζήτου έπροχώρησαν μέχρι τοΰ κέντρου 
τής Ηπείρου καί τών πρός Πελοπόννησον διόδων, Αφοΰ κατε- 
ούντριψαν είς τήν Νικόπολιν τούς βαρώνους τής Θεσσαλίας, 
οίτινες προσεπάδησαν μετά τών Ούγγρων νά τοΐς Αντις·αδώσιν. 
Άπό τής στιγμής ταύτης οί άρχοντες τοΰ Μορέως ούδέν ετερον 
έσκέφδησαν ή νά έξαργυρώσωσι τά τιμάριά των, πωλοΰντες 
αύτά τοΐς Ένετοΐς. Ουτωτώ 1470 δέν έμενε τίποτε τής γαλ
λικής κατοχής ούτε έν Κωνσταντινουπόλει, ουτε είς Σαλο
νίκην, ούτε είς τόν Μορέαν, ή δ’ Ανατολή ίλόκληρος ητο είς 
χειρας τών Τούρκων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΉΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 

ΠΕΖΙΚΟΥ.

(εκ τοΰ Γερμανικού) .  ?

A'.

Ζ νγοχο ίησ ις , π α ρά ζα ζ ις  χα ί σχηματ ισμός·

Τό πεζικόν τοΰ Γερμανικού στρατοΰ, έξαιρέσει τών Κυ
νηγών καί τών Σκοπευτών (1), οίτινες τάσσσονται είς 2 ζυ
γούς, τάσσεται είς τρεις ζυγούς (2).

Οί υψηλότεροι τών άνδρών εκάστου λόχου άποτελοΰσι τόν 
πρώτον αύτοΰ ζυγόν οί εύκινητότεροι καί οί καλήτεροι Σκο- 
πευταί τόν τρίτον. Οί άνδρες έχάστου ζυγοΰ τάσσονται κατά 
τό Ανάστημα έκ δεξιών πρός τ Αριστερά.

Ή  τών ζυγών Απόστασις είναι 2 ποδών (3). "Εκαστος λό* 
χος διαιρείται είς 2 ισοδυνάμους ούλαμούς· καί οτε οί ούλαμοί 
είναι δυνάμεως πλέον τών 19 στοίχων, έκαστος αύτών διαι
ρείται είς 2 διμοιρίας, καί έκαστη τών τελευταίων τούτων είς 
2 ένωμοτίας.

Οί λόχοι είς τά τάγματα καί συντάγματα, οί δε ούλαμοί

(<) Sclnitze=Tireur. 01 Franc tireurs μετεφράσθησαν διαρκώ; 
«έλευθεροι Σκοπευταί», έπομένως καί το σώμα τών Schiitzen= 
Tireurs =  Σκοπευταί. *Η δυσκολία τοΰ Ιξελληνισμοΰ τών δνομάτων 
Μ ρ χ ε ι  διαρκής. Τα ε’ιδικα ταΰτα σώματα παρ’ ήμΐν άλλοτε μεν I- 
κλήθησαν Άκροβολισται, σήμερον εΰζωνοι και αυριον άλλως.

(2) Το Βαυαρικόν πεζικόν τάσσεται ε’ις 2  ζυγούς, καί θέλει διατηρή- 
°*ι τόν σχηματισμόν τοΰτον.

(3) Ή  τών ζυγών άα ’ άλλήλων άπόστασις μετραται άπό τών δπι- 
°β!ων τών εμπρόσθιων άνδρών μέχρι τοΰ στήθους τών δπισθίων άνδρών.
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είς τά τάγματα ρερουσίν αΰξοντας άριθμούς έκ δεξιών προς 
τ ’ αριστερά.

Π αράταί.ις λόχου .

Έ  ξ η γ η σ ι c τ ώ ν σ η μ β ί ω ν .

1 Διοικητής λόχου

2 πρώτος υπο λοχαγός (4)

3 άος δεύτερος »

4 β/ » »

5  γ . '  » »

(> Έπιλοχίας
7 . Άντεπιλοχίας (λοχίας)

8 δεξιάς πτερυγος δπαξιωματικοΐ
9 αριστερός t )) 

ούραγοί δπαξιωματικοΐ 
αυλητής 
τυμπανιστής 
σαλπιγκτής

Π αράταζις  τάγματος .

(1) Κ αι εν τω  έλλληνικώ  στρατω, Ιαν μή σφάλλωμεν, έπ ί Κυ
βερνήτου ot κατόπιν τοΰ βαθμοΰ τοΰ λοχαγού β ιω ματικο ί έκαλοΰντο 

ΰπολοχαγός πρώτος, ϋ-ολοχαγός δεύτερος, άντιστοιχοΰντος τοΰ πρώ

του με τόν σήμερον ΰπολοχαγόν, τοΰ δέ δευτέρου ’η μέ τόν άνθυπολο- 
χαγόν ί) καί με δπολοχαγόν.

Έ ξ η γ η σ ι ς  τ ώ ν  σ η μ ε ί ω ν .

1 διοικητής τάγματος I I  δεξιάς πτέρυγας δπαξιωματικός
Β !

άριστερας » »

σημαιοφόρος

4 α/ δεύτερος ΰπολοχαγός 9  υπασπιστής τα'γματοί

5 β'. » λ 10 » »
6 γ .' » »  11 σαλπιγν.ται

7 έπιλοχίαι 12 τυμπανιστα1. ;

8  οΰραγοί δπαζιωματι/οί 13 αΰληταί
14 μουσικοί

Σ χημ α τ ισ μ ό ς  χ α ί κ ινήσεις.

Τάγμα πεζικοΰ σχηματίζει
1) Φ άλαγγα κατά  παραγω γήν  δι δλοκληρου στρορής 

έπί τά δεξιά η έπί τ’ αριστερά, καθ’ ην, έν πορεία, ή κα τόπ ιν  
τής κλίσεω ς τών άνδρών προχύψασα  άπόστασις μεταξύ τών 
στοίχων μένει έντελώς διατηρούμενη. Ή  κατά μέτωπον τάξις 
άποκαθίσταται διά κλίσεως πρός τήν αντίθετον διεύθυνσιν.

2) Φ άλαγγα  τμηματικήν·, ο έστι κατ’ ούλαμούς, διμοιρίας 
η καί ένωμοτίας·

α) Διά στροφής τών τμημάτων (ή διεύθυνσις του βαδίσμα
τος κατά τήν έπέκτασιν τοΰ μετώπου).

6) Δι’ έπ ιτάξεω ς τών τμημάτων (τό εν όπισθεν τοΰ ετέρου) 
(η διεύθυνσιςτοΰ βαδίσματος κάθετος έπί τίνος τών πτερύγων).

γ) Διά προτάί.εως τών τμημάτων (τό έν έμπροσθεν τοΰ 
ετέρου) (ή διευθυνσις τοΰ βαδίσματος κάθετος έπί τών πτε
ρύγων).

δ) Διά προζάζεω ς  καί έπ ιιά ξεω ς  τών τμημάτων, καθ’ ην 

περίπτωσίν ή ράλαγξ σχηματίζεται έπί οίουδήποτε κατ’ αρέ
σκειαν τμήματος, ή δέ διευθυνσις τοΰ βαδίσματος παραγγέλ-
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λεται χάθεχος επί τοΰ τμήματος τοΰ μείναντος χατά τον σχη
ματισμόν Ακινήτου ( 1).

*) Έ πί τοΰ κέντρου  [φάλαγξ διπλή (double), φάλαγξ 
προσβολής].

Αί φάλαγγες καλούνται ά ρ α ια ι, οτε τό διάστημά (ή Από- 
σχασις) Από τοΰ ενός τεμαχίου εις το έτερον τμήμα περιλαμ
βάνει τό μήχος τοΰ τμήματος. Έάν το διάστημα τοΰτο ηναι 
συντομώτερον, τότε προκύπτει πυκνή  φάΛαγζ- 'Η άπόστασις 
μεταξύ τών συνακολούθων τμημάτων ύφίσταται εις τήν πυ
κνήν φάλαγγα, έάν ή λήψις άλλου διας-ήματος Αποφασιστικώς 
δέν διετάχθη διά παραγγέλματος, πάντοτε ίση τοΰ διπλοΰ 
τών ζυγών διαστήματος, μετρουμένου άπό τών ούραγών ύπα" 
ξιωματικών τοΰ προτεταγμένου τμήματος.

Η φάΛ αγζ προσβολής ( κεντρ ική  φάΛ αγζ) εΤναι ό θεμε
λ ιώ δης πρός μ ά χ η ν  σχ ημ α τ ισμ ό ς  τοΰ πεζ ικού , διότι χρη
σιμεύει έπίσης καταλλήλως τόσον είς τάς κινήσεις, οσον καί 
είς σχηματισμόν πρός μάχην κατά τε τήν προσβολήν και την 
ύποχώρησιν, άπειλουμένου ύπό ίσχυροΰ ίππικοΰ.

Έ  ? ή γ η σ ι ς  τ ώ ν  σ η μ ε ί ω ν .  
(Ίδέ σχήμα παρατάξεως τάγματος).

(♦) Ή αριθμητική σειρά τών τμημάτων διατηρείται πάντοτε τόσον 
εις τούς κατά φάλαγγα σχημιτισμοΰς, οσον καί ε·ς τάς αναπτύξεις.

Ό  σχηματισμός ουτος συνενοΐ έν έαυτώ αύτοσυντήρησιν, 
ίσχύν, εύχινησίαν· διό κ ί ί  έντεΰδεν δόγμα θεμελιώδες οτι 

τάγμα στιΑΑόμενον πρός μ ά χ η ν , δέον νά  Λά6τ) τοΰτον τό ν  
σχ ημ α τ ισ μ ό ν , εχον τούς ον.Ιαμους τώ ν Σκοπευτών αύτοΰ  
tΙς τή ν  ουράν τώ ν Μ χω ν.

'Η μόρφω σις τώ ν ούΛαμών τώ ν Σκοπευτώ ν άπό τοΰ τ ρ ί 
του ζυγοΰ  έπέρχεται, έπί παραγγέλματι ή σήματι, άπό του 
παρατεταγμένου ή έν φάλαγγι τάγματος, καθ’ δ είς έκαστον 
τών λόχων δ τρίτος ζυγός τοΰ παρά τήν σημαίαν εύρισκομένου 
ούλαμοΰ φέρεται οπισδεν τοΰ μεμαχρυσμένου οΰλαμοΰ (τρίτου 
ζυγού), 2στις τρίτος ζυγός όπισδοχωρει έπί εξ βήματα άπό τής 
ίρχιχής αύτοΰ δέσεως.

"Εκαστος ούλαμός Σκοπευτών (I ) διοικεϊτ&ι ύφ’ ενός άξιω* 
ματιχοΰ, εχοντος παρ’ εαυτώ τούλάχις-ον τρεις ύπαξιωματικούς 
*αί ενά σαλπιγκτήν, εί δυνατόν ομως χορηγούνται αύτώ τόσοι 
ΰπαξιωματικοί, οσας δ ούλαμός άριδμεϊ ένωμοτίας.

Έ πί τώ παραγγέλματι «είς Ακροβολισμόν» δ α0{ καί δ δ,! 
οδλαμός τών Σκοπευτών φέρονται πρός τάς σχετικάς πτέρυγας 
ιοί τάγματος. Αί έξωτερικαί πτερύγιαι ένωμοτίαι καί τών δύο 
οΐιλαμών π α ρα τε ίν ο ν τα ι ώς γ ραμμ ή  Σκοπευτώ ν  (άκροβολι- 
»τών), ένω αί άλλαι ένωμοτίαι προβαίνουσιν ώς στηρίγματα 
(εφεδρεία τής γραμμής τών Ακροβολιστών), Ακολουδοΰσαι τήν 
γραμμήν τών Σκοπευτών, καί φδάνουσαι είς 100 βημάτων 
άπόστασιν άπό τών πτερύγων τοΰ τάγματος κάμνοϋσίν 'Αλτ !

Έάν μέλη νά ένισχυβή ή γραμμή τών Σκοπευτών, τοΰτο 
^εργεΐται διά τής π α ρ α τ ά σ ε ις  μιας τών ενωμοτιών Αφ’ έκα
στου τών στηριγμάτων. Ή  ενωμοτία αΰτη Επεκτείνει τήν έσω-

(1) 01 ουλαμοί τών Σκοπευτών (ακροβολιστών) φέρουσι κατά τήν 

^  τώ τάγματι τάξιν τών λόχων τοΰ; αριθμούς 1— 4.
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τερικήν πτέρυγα  τής σχετικής αύτή γραμμής τών Σκοπευτών, 
ητις έπί τώ σκοπώ τούτω φέρεται δλόχληρος κατά τι πρός τήν 
εξωτερικήν αυτής πτέρυγα.

’ Αν ό πρώτος καί ό τέταρτος ουλαμός τών Σκοπευτών πα- 
ρετάθησαν όλοσχερώς, τότε, διά περαιτέρω ένίσχυσιν τής γραμ
μής τών Σκοπευτών, φέρονται έπί τά έμπρός οί πτερύγιοι λό
χοι, οίτινες κατά τήν προχώρησιν αυτών σχηματίζουσι τάς 
φ ά λα γγα ς  λ όχω ν  ( 1).

Έάν τό τάγμα βαίνη έπί τά πρόσω καί ή γραμμή τών Σκο
πευτών παραγγέλλεται νά σταθη, τότε τά ώς στηρίγματα τών 
Σκοπευτών χρησιμευοντα ς-ρατευματα, όίματό τάγμα πλησιάοη 
αυτά εΐς άπόστασιν 20 βημάτων, μεταβαίνουσιν όπισθεν διά 
τών πτερύγων αδτοΰ καί άναλαμβάνουσι τάς θέσεις των όπισθεν 
τών λόχων. Ή  γραμμή τών Σκοπευτών έπί τώ παραγγέλ- 
ματι αάνάκλησις» έλευθεροΐ τό μέτωπον τοΰ τάγματος, υπο
χωρεί έν βήματι δρομαίω διά τών πτερύγων τοΰ τάγματος, 
όπισθεν τών οποίων πτερύγων σχηματίζεται ώς ουλαμός Σκο
πευτών καί παρακολουθεί τό προβαίνον τάγμα έν τώ σχήμα· 
τισμώ τούτω.

Β'.

'Η δ ιά  πυρών μ ά χ η  έν συνεπ τυγμένη  τάζει.

Ό  Κανονισμός διδάσκει 2 εΐδη πυροβολισμοΰ, τήν συνεχ' 
πυρσοχρότηο ιν  καί τό τα χ ύ  πϋρ.

Τόπΰρ έν συνεκπυρσοκροτήσει ευρίσκει έφαρμογήν κατά τών

(4) Ύ-ιΛ τήν Ιπωνυμίαν Coilipagnic Colonne (φάλαγξ λόχου) Εν
νοείται δπό κοινήν Ιποψιν ή είς 6 βημάτων άπόστατιν π υ κ ν ή  

τ μ η μ α τ ι κ ή  tp ά λ α γ ξ,  ή δ <ρ* έ κ α σ τ ο υ  λ ό χ ο υ  ! δ ί (X συγκρΟ" 

τουμένη κατ’ ουλαμούς, καί όπισθεν τών όποιων παοεπεται ό σχετικοί 

ουλαμός τών Σκοπευτών τοΰ λόχου.
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έν συνεπτυγμένη τάξει προσβολών ή ώς πρώτον άποδιώξεως 
μέσον, παράγεται δέ άπό τής ανεπτυγμένης τάξεως, άπό τών 
έν φάλαγγι σχηματισμών (foot τών έπί κεφαλής τής φάλαγγος 
τμημάτων) καί απο του έν τετραγώνω σχηματισμοΰ.

Ή  συνεκπυρσοκρότησις τής άνεπτυγμένης γραμμής καί τών 
κεφαλών φάλαγγος ένεργεϊται διά τοΰ πρώτου καί τοΰ δευ
τέρου ζυγοΰ ταυτοχρόνως έπί παραγγέλματι. Έάν άπαιτήται 
άπό τής φάλαγγος πΰρ ταχύ καί θερίζον, τότε κλείουσιν άμ- 
φοτεροι οί ζυγοί (1) τοΰ δευτέρου τμήματος τής φάλαγγος 
στενά έπί τοΰ πρώτου τμήματος, ουτινος οί άνδρες γονατίζουσι1 
έντεΰθεν δύναταί νά πραγματοποιηθη ή έπί παραγγέλματι 
συνεκπυρσοκρότησις υπό 4 ζυγών.

Εις τον σχηματισμόν τετράγωνου ευρίσκει τήν έφαρμογήν 

αύχής ^ χα τά  ζυγούς  (μονόζυγος) συνεκπυρσοκρότησις , ένερ- 
γουμενη άλληλοδιαδόχως υπό τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου ζυ
γοΰ, το ΰ ίτ α χ ύ  πΰρ  (πΰρ στοιχηδόν), έπι τη προβλέψει διατη- 
ρησεως τής πειθαρχίας τών πυρών, τίθεται έν χρήσει είς σ π ά 
νιάς περιστάσεις υπό συμπεπυκνωμένων τμημάτων.

Γ/

Σ χημ α τ ισ μ ό ς  τετραγώνου.

Λ όχος εύρισκόμενος έν μ ά χ η  μεμονωμένος σχηματίζει, 
πΡ°ς υπερασπισιν έναντιον τοΰ ίππικοΰ, τό τετράγωνον· τό δέ 
■fou λόχου τετράγωνον δύναταί νά σχηματισθή μέ μέτωπον 
ίμίσεως ούλαμοΰ (διμοιρίας) ή ούλαμοΰ ολοκλήρου.

(1) Ο τρίτος ζυγός, ώς έρ^έθη, αποτελεί τόν ουλαμόν τών Σκοπευτών. 

ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. Φ ΙΛ . Μ Α .' TOM. Ζ\ 1 0
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Τ ετράγω νον Λόχου.
(με μέτωπον διμοιρίας)

Τετράγωνον Λόχον. 

(μϊ μέτωπον ούλαμοΰ)

1 ούλαμός

2 ούλαμός 

άξιωματικοί
χαί ϋπαξιω μ .

οΰλ. σχοπίυτων

( ’Ε ξ ή γ η σ ι ς  τ δ ν  σ η μ ε ί ω ν .

(Ίδε σχήμ* τάγματος έν παρατάξει, σελ. 108.)

"Οταν ή πρός σχηματισμόν τετραγώνου μέ μέτωπον τών 

ουλαμών ή διμοιριών άπαιτουμένη δύναμις δέν ύρίσταται, τότε 
σπανίως σχηματίζεται τά τετράγωνον. Έάν πρόκηται νά σχη-

1 διμοιρία

2 »

ΤΟΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΓ ΠΕΖΙΚΟΓ. 1 1 5

ματίσωσιν όμοΰ εν τετράγωνον δύο παραπλήσιοι λόχοι, τότέ 
τό τετράγωνον προκύπτει έπί τη βάσει τών διατάξεων τών δε
δομένων διά τοΰ καταρτισμού τετραγώνου έκ μεμονωμένου λό
χοι», άλλ’ ομως τά πρός άλληλα άντιδέτως έστραμμένα έσω- 
τεριχά πλευρά δέν πληροΰνται.

Ό  σχηματισμός τοΰ τετραγώνου τάγματος προκύπτει πάν
τοτε άπό τοΰ σχηματισμού έν ράλαγγι (έν δρομαίω βηματι).

Σ χημ α τ ισμ ός  τετραγώ νου τά γμ ατος  έπ ί τρ ιώ ν ζυγώ ν
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Τετράγωνον τάγματος έπί 2 ζυγώ ν κα ί έ μ έςχηματισ ί νους 

ηόη ον λαούς σκοπευτών·

ΤΟΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ. \ \ η

Είς τάγματα εμπολέμου αριθμητικής δυνάμεως συνισταται 
έ σχηματισμός τοΰ τετραγώνου εΐς διζύγους διμοιρίας, βπότε 
οί λόχοι άποκτώσι βάθος 12 ζυγών. 'Ο σχηματισμός τοΰ 
τετραγίόνου Ινεργεΐται τότε εντελώς κατά τρόπον ομοιον, οί δέ 
είς τήν φάλαγγα όπισθεν ευρισκόμενοι λόχοι όφείλουσι νά κλεί— 
σωσιν έπί τοσοΰτον έπί τών προτεταγμένων αύτοΐς, ώστε ή με
ταξύ των άπόστασις, κατά τόν σχηματισμόν τών πλευρών, νά 
δύναταί νά πληρωΟη υπό 7 στοίχων.

Δ'.

Π εζικόν έν προσβολή.

Τάγμα πεζικοΰ κατά κανόνα σχηματίζει διά τήν προσβο
λήν τήν φ ά λα γγα  προσβολής· Έν τοιούτω δέ σχηματισμώ 
προβαίνει το τάγμα είς προσβολήν  δ ιά  τής λ ό γ χ η ς , άφοΰ 
Προετοίμασε ταύτην διά Σκοπευτών μελλόντων καινά τήν ύπο- 
στηρίξωσι. Προβάντος τοΰ τάγματος έν ταχεΐ βηματισμώ μέ
χρι τών 12 βημάτων άπό τοΰ ΙχΘροΰ, έκφέρεται τό παράγ
γελμα· «Προτείνατε άρμ ! Μαρς ! Μαρς ! », οπότε οι άνδρες 
μετά κραυγών «Οΰ^ρά» όρμώσιν έπί τόν έχδρόν.

Έάν έπιτύχτ) ή προσβολή, τότε οί επικεφαλής δύο ουλαμοί 
^υροβολοΰσι κατά συνεκπυρσοκροτήσεις, οί δέ Σκοπευταί προ· 
^αίνουσιν ε{ς καταδίωξιν.

Έάν ό,ποτύχη ή προσβολή, ένεργειται πάραυτα «μεταβολή»
τό τάγμα όπισθοχωρει έν ταχεΐ βηματισμώ, καταλεΐπον 

*°ος Σκοπευτάς όπισθεν διά τήν άσφάλειαν τών ουραίων οδ- 
λαμών.

Αν ή προσβολή δέν άπέδειξεν ούόέν α π οφ ασ ισ τ ικ ό ν  ά,πο- 
ΐ &λεσμα καί άναπτύσσεται π υρ ομ α χ ία  έ* συστάσεως, τότε 
°υοΐν Οάτερον, ή τάσσεται προ τοΰ τάγματος καλώς ένι- 
®Χυομένη γραμμή Σκοπευτών, οπως καλυφθή καλώς ή φά-
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λαξγ, ή άρχονται οί επί κεφαλής τη; φάλαγγος ουλαμό! τ α 
χέος π νρός, πρός ° μετέχουσι παραυτίχα οί άνδρες τοΰ ολου 
τάγματος, άναπτυσσομένου ταχέως.

"Οπου ή σφοδρά τοΰ πυρός ενέργεια δένάφίνει νά yavij ωφέ
λιμος ή προσβολή μέ τόσον βαδείας φάλαγγας, γίνεται χρή- 
σις τοΰ σχηματισμοΰ κατά  φά.Ιαγγας Λόχων, καδ’ ον εύκο- 
λύνεται άφ’ ένός ή κάλυψις τών άνδρών, επέρχεται δέ ή αναγ
καία ευχέρεια τής ανεξαρτήτου διοικήσεως τών διοικητών 
τών λόχων. Είς τοιαύτας περιστάσεις οί διοικηταί τών λόχων? 
κατά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αυτών, δύνανται νά μα- 
κρυνδώσι πολύ μετά τών λόχων αυτών άπό τοΰ τάγματος, 
εις δέ τους διοικητάς τών ταγμάτων άπομένει ή φοοντίς οπως 
οί λόχοι μή άπολύτως άπομονωδώσι καί χωρισδώσι.

Ή  προσβολή  (ή έξοδος) συνήδως τότε έπιταγχάνει, ότ» 
τά πρός καταπολέμησιν τοΰ έχδρίκοΰ πυρός προβαίνοντα τμή
ματα, φδάσαντα μέχρις άποστάσεως ενεργητικού πυρός κατά 
τό σημεΐον τής προσβολής, έμφωλεύσωσιν έντός τοΰ έοάφους, 
καί άφοΰ διά τής Ινεργητιχότητος τοΰ πυρός αυτών άρκούντως 
συνταράξωσι τόν έχδρόν. Πρός εκβασιν επιτυχή τής προσβο
λής δέον ταυτοχρόνως νά ληφδή ίδιάζουσα πρόνοια έπί δπ ί' 
ρασπίσει τών πλευρών τής φάλαγγος προσβολής.

Προκειμένου περί τής προσαρμογής τοΰ διά τήν προσβολήν 
σχηματισμοΰ είς τό έδαφος καί εις τόν τής μάχης προορισμόν, 
δέν δύνανται νά δοδώσι λεπτομερείς καί δριστικαί δδηγίαΐ' 
οΰχ ηττον ομως έπί τής πρός μάχην εξόδου τάγματός τινοί, 
χαί μάλιστα έν συνδέσμω μεγαΛ ητέρων στρατ ιω τ ικώ ν  σωμά
των, τίθενται αί εφεξής γενικαί άφετήριοι άρχαί.

Τό τάγμα πέμπει εμπρός τόν πρώτον καί τόν τέταρτον ου
λαμόν τών Σκοπευτών, οίτινες άποτελοΰσι μέρος μέν τ*!ν 
γραμμήν τών Σκοπευτών, μέρος δέ τά στηρίγματα αύτής, τ»'
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ρούμενα οπισδεν ταύτης 100 βήματα. Οί τών ουλαμών τού
των σχετικοί πτερύγιοι λόχοι παρακολουδοΰσιν είς άπόστασιν 
150 βημάτων ώς πρώτη γραμμή , ένω άμφότεροί οί κεντρικοί 
λόχοι, ^σχηματισμένοι είς ήμίταγμα καί άποτελοΰντες τό κ ύ 
ρ ιον  σώμα, μένουσιν οπισδεν κατά 150 βήματα.

Ό  σχηματισμός ουτος καδιστα δυνατήν καί ευχερή τήν 
μετάβασιν είς πάσας τάς λοιπάς πρός μάχην τάξεις, χαί βοη- 
δει τό τάγμα, οπως προετοιμάση χαί διαπράξη μάχην προσβο
λής τε καί ύπερασπίσεως.

Η άποστασις τής γραμμής τών Σκοπευτών άπό τοΰ κυρίου 
σώματος φβάνει τά 400  βήματα.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΓ ΣΕΔΑΝ (*). »

Ο  στρατηγός Λυχρω αποπ ε ιρά τα ι νά  συμπαρασύρη  

μεθ ' έαυτοΰ τό  πεζ ιχόν.

Τρίτην φοράν δ Δουχρώ δοκιμάζει νά άνυψώση τά πεζικά 
τάγματα. Καλεΐ, ενδα^ύνει αυτά,χαί ζητεί νάμεταδώση αύτοΐς 
τήν ζέσιν καί τήν όργήν, ύφ’ ών έμψυχοΰται. Άνδρεΐοί τινες 
^ορμώσιν, οί λοιποί άκολουδοΰν, άλλ’ άπηυδηκότες ύποχω- 
ροΰσι καί διασκορπίζονται: "Οτε δέ τρίτην φοράν τό ιππικόν 
έπανήλδεν έν άταξία, τά τελευταία στρατεύματα τοΰ πεζιχοΰ 
τά μένονταέτι ς-ερεάάποσυντίδενται. Τότε δέέκ τοΰ δεξιοΰ πρός 
το άριστερόν αί πρωσικαί γραμμαί προχωροΰσιν, Ικπέμπου- 
σαι τούς εαυτών άλαλαγμούς, ώντινων οί ηχοι ' ,-,ννύονται

(*) Σ υίχεια- ΐοε τό προηγουμενον φυλλάδιον.



μετά τών τής τηλεβολίας καί του έρετρισμοΰ (canonnade et 
monsqueterie). 'II σύγχυσις εισδύει είς τάς ήμετέρας τάξεις 
χαι πάντες έν αταξία κρημνίζονται προς τήν διεύδυνσιν του 
Σεδάν, ενΘα ένστίκτως έκαστον τών κλοισμάτων του στρατοΰ 
πορεύεται νά καταβροχδισδή.

’Ιδού διά τίνων λέξεων ή γερμανική εκδεσις εκτίμα τάς 
παρά τοΰ στρατηγοΰ Δυκρώ γενομένας προσπαδείας προς την 
διεύθυνσιν τοΰ Ίλλύ και Φλοάν'

«Περί τήν μίαν περίπου ώραν προύχώρησε το πεζικόν τοΰ 
»11 ου σώματος καί ή 19η μοίρα τής δεξιάς πτέρυγος τοΰ 
»5ου σώματος, οπως προσβάλτρ πρός τήν διεύδυνσιν τοδ 
«Φλοάν.

»Ό  έχδρός ύπερασπίσδη μετά τοΰ θάρρους τής άπελπι- 
«σίας, άλλά πρός τάς προσπαδείας αύτοΰ τό πεζικόν, ύπο- 
«στηριζόμενον λίαν ϊσχυρώς ύπο τών πυρβολαρχιών αύτοΰ, 
«κατώρδωσε νά καταλάβη τήν μερίδα τοΰ έδάρους τήν κει- 
«μένην εμπροσδεν τοΰ Φλοάν.

κΠολλαί επάνοδοι έπιδετικαι, πρό πάντων παρά τοΰ ίπ- 
«πικοδ γενόμεναι, καί έκ τής δρμητικότητος τοΰ οποίου η- 
«δύνατό τις νά ύποδέση τήν πρόδεσιν τοΰ ν’ άνοίξωσι δίοδον, 
«άπεκρούσδησαν άπέναντι τής άκλονήτου άταραξίας τών ταγ- 
«μάτων τοΰ 1 1ου σώματος καί τών κλασμάτων τοΰ 5ου σώ- 
«ματος τών ύποστηριζόντων αυτά. Τάς δέ προσβολάς υπέστη- 
»σαν μέρος έν τετραγώνω, μέρος έν παρατάξει, πασαι δ’ ά- 
«πεκρούσδησαν διά πυρός άπαθοΰς καί καλώς διευδυνομένου, 
»δπερ κατέκλινε κατά γής τήν μεγαλειτέραν μερίδα τών έροη- 
«μώντων, και απώθησε τό λοιπόν πρός τό Σεδάν.

«Τήν -τρίτην δέ ώραν τής μεσημβρίας δ έχδρός ^το ηδη 
«είς διάρορα σημεία έν πλήρει υποχωρήσει πρός τό φρου- 
«ριον.

«Τό 5ον σώμα κατά τόν χρόνον τοΰτον εΤχεν ίτοιμάσει 
«άποτελεσματικώς διά τοΰ έρέδρου αΰτοΰ πυροβολικοΰ τήν 
«γενικήν προσβολήν κατά τής Ίλλύ, καί τής δεσποζούσης δέ- 
»σεως τής έκεϊ παρακείμενης. Είχε δέ έντελώς έπιβοηδηδή 
«παρά τρίτης τινός πυρβολαρχίας έρέδρου τοΰ 3ου σώματος, 
«ητις είχε λάβει δέσιν πρός άνατολάς τοΰ Φλοάν.

» Σφοδρά μάχη άνέρλεξε τά πρός νότον τής Ίλλύ υψώ- 
»ματα καί τά έκεί ευρισκόμενα τεμα'χια δάσους. Τήν τρίτην 
»ώραν έσβέσδη’ δ δέ έχδρός ύπεχώρει έκεϊ έπίσης διά μέσου 
»τοΰ δάσους τής Καρέν προς τό ρρούριον.

«Ουτω δέ κατά τήν στιγμήν ταύτην τής μεσημβρίας εΤγε 
«κατορδωδή νά περικυκλωθή δ Γαλλικός στρατός έν άνοικτή 
«πεδιάδι.»

Ώ ς πρός δέ τήν περίρημον εξοδον, τήν γενομένην παρά 
τοΰ στρατηγοΰ Βέμπρεν πρός τό Βαλάν περί τήν 5ην ώραν, 
ή Γερμανική άναρορά ουδέ λέξιν περί αύτής λέγει. Ουδέποτε 
τώ οντι υπήρξε τοΰτο σπουδαΐον· άρκεΐ νά άναγνώση τις τήν 
διήγησιν τοΰ στρατηγοΰ Λεβρέν, οπως πεισθή έντελώς περί 
αΰτοΰ. (έν σελίδι 280 τοΰ συγγράμματος τοΰ στρατηγού 
Βέμπρεν.)

«Ουδέποτε θέλω ύποθεσει οτι δ στρατηγός Βέμπρεν ήθε- 
»λε δυνηθή νά θεώρηση ώς διαταγήν, ην μοι έδιδε νά δοκι- 
»μάσω δίοδον πρός Καρινιάν, τήν πρότασιν, ην μοί άπηύθυνεν 
»έν τώ κέντρω τής κώμης Βαλάν, ενθα εύρισκόμην, τοΰ νά 
»άναλάβω τήν έπίθεσιν μετά τών δύο ή τριών χιλιάδων άν- 
»δρών, ους έδυνάμεδα τότε νά ένώσωμεν πε'ριξ ήμών. . . .  Ού- 
»χί· είς τήν τελευταίαν ταύτην συνέντευξιν τοΰ γενικοΰ άρ- 
»χηγοΰ μετ’ έμοΰ, είς τό τελευταιον τοΰτο έπεισόδιον τής μά- 
*χης, δέν έπρόκειτο, ούτε ήδΰνατο νά η ζήτημα περί απόπει
ρ α ς  διατρυπήσεως πρός Καρινιάν, ώς ούδέ έπίσης περί



«Ανοίγματος διαβάσεως έκ της πλευράς ταύτης διά το πρό- 
»σωπον τοΰ αύτοκράτορος. "Ο,τι δ’ έσκέφθην, καί δ,τι σκέπτο- 
»μαι άκόμη σήμερον περί της γενομε'νης παρά τοΰ στρατηγοΰ 
» Βέμπφεν προτάσεως, έν τη όποια υπέδειξα στιγμή, είναι, 
»ότι δέν ητο δυνατόν νά ίδη τις έκεΐ άλλο τι, είμή τελευταίαν 
»τινά πρόσκλησιν Απελπιστικήν καί άπερίσκεπτον, άπευθυνο- 
»μένην είς δραχα στρατιωτών Ανίσχυρων ν’ άποκριθώσιν είς 
» τοΰτο.»

ΙΙρίν η έξακολουθήσωμεν την διήγησιν ταυτην, έξεταστέον 
οποία ητο κατά την στιγμήν έκείνην ή τοποθεσία Ικάστης τών 
τεσσάρων μεραρχιών τοΰ 1ου σώματος. Διεσπαρμε'ναι έπί Α
πείρου περιφερείας συνεπεία έσφαλμένων κινήσεων, διαταγών 
και άντιδιαταγών, μεμονωμέναι αί μέν τών δέ (πολλαί δέ 
μάλιστα διηρημέναι καί τεθειμέναι νώτα πρός νώτα), χωρίς 
νά δύνανται νά παράσχωσιν άλλήλαις τήν έλαχίστην ύποστη- 
ριξιν, αί ήμέτεραι μεραρχίαι περιήλθον νά παλαίωσιν έπί τό
που, άνευ σκοποΰ άκριβοΰς, άνευ ώρισμένου Αντικειμένου. Έν 
τώ μέσω δ’ αύτών ιππικόν έν άταξία, δπερ δέν αδύνατο νά 
ώφελιμοποιηθή, έπλανατο άπό χαράδρας είς χαράδραν ζητοΰν 
ματαίως πτυχήν τινα εδάφους, ένθα νά τεθ?ί υπό στέγην κατά 
τώνδβίδων, τών βροχηδόν πανταχόθεν πιπτουσών.

Ή  μέν 1η μεραρχία (στρατηγός Βόλφ) έμεινεν έπί τών 
υψωμάτων της Ζιβόν κρατοΰσα στερεώς τήν έξαίρετον ταυτην 
θέσιν· άλλ’ έντελώς μονωθεΐσα καί ύπερκεραθεΐσα κατά τό ά- 
ριστερόν αυτής, ώφειλε νά υποχώρηση πρός τό Ανατολικόν 
μέρος τής πόλεως, έν τή στιγμή δέ ταυτη δ στρατηγός Βόλφ 
βαρύ έλάμβανε τραΰμα.

ΓΗ δέ δευτέρα μεραρχία (στρατηγός Πελλέ), καταντήσασα 
είς τήν μοίραν Γκανδίλ (Candil), έξηντλεΐτο είς ματαίο#ς 
Αγώνας πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Ίλλΰ, καί μετά τήν έκκένωσιν

τών υψωμάτων του υψώματος Καλβαιρ (Calvere) καί τοΰ 
δάσους τής Καρέν, ευρίσκετο συμπαρασυρομένη είς τήν γενι
κήν κατατρόπωσιν, καί Απωθεΐτο πρός τό βόρειον τής πόλεως 
μέρος. Ή  μοΐρα τοΰ Μοντμαρί (Montmarie), έντελώς Απο- 
μονωθεΐσα, έμενεν έπί τό χείλος τής χαράδρας τής Ζιβόν.

Ή  δέ τρίτη μεραρχία (στρατηγός Λεριλλέρ), καθ’ ην στιγ

μήν έφέρετο πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ βο^α έπί τών ιχνών τής 
2ας, κατελήφθη έγκαρσίως ύπό τίνος άποκοπέντος ογκοΐ) 
ίππικοΰ φεύγοντος έν άταξία, καί ευρίσκετο διεσπαρμένη, χ ω 
ρίς νά συμπλακή. ΕΤγεν άλλως τε καταντήσει είς τήν 
2αν αύτής μοίραν· ή δέ πρώτη (στρατηγός Καρτερέ=θ8Γ- 
teret) έμάχετο μετά τοΰ 12ου σώματος. Ό  στρατηγός αύτής 
έτραυματίζετο, καί τά στρατεύματα αύτής άπωθοΰντο πρός τό 
Γηραιόν Στρατόπεδον (V ieux Camb).

Ή  δέ τετάρτη μεραρχία (στρατηγός Λαρτίγγ) είχε τήν 
Iην αύτής μοίραν (στρατηγός ΦραβουλέπηΕΓβνοιιΙβΐ) μαχο- 
μένην άπό τής πρωίας έπί τοΰ άριστεροΰ χείλους τής Ζιβόν* 
κατασυντριβεΐσα δέ ύπό δυνάμεων ύπερτέρων, έπάλαιε πόδα 
πρός πόδα καί διετηρεΐτο λυσσωδώς έν τή κώμη τοΰ Δαινύ, 
άλλ’ ύπερφαλαγγηθεΐσα κατά τό δεξιόν καί άριστερόν αύτής 
έμηδενίσθη ή διεσπάρη. Οί δέ στρατηγοί Λαρτίγγ, Φραβουλέ, 
ό άρχηγός τοΰ επιτελείου συνταγματάρχης Άνδινιέ (A.ndi- 

gn*i) βαρέως έτραυματίζοντο.
■ Ή  δέ ύπό τόν Μαργγερίτ μεραρχία τοΰ ίππικοΰ, ητις εΤ

χεν άποκριθή μετά τοσαύτης ηρωικής άφοσιώσεως είς τήν 
πρόσκλησιν τοΰ άρχηγοΰ τοΰ 1 ου σώματος, έμηδενίζετο επί
σης ή διεσκορπίζετο. Ό  στρατηγός Τιλλιάρ (T illard) έφονεύε- 
το, δ συνταγματάρχης Κ λικ· (Cliquot) του 1ου τών ψιλών 
τής ’Αφρικής, οι άντισυνταγματάρχαι Γκαντέ (Gantes) τοΰ 
1ου τών Ούσσάρων, Λινιέρ (L inieres) τοΰ 3ου τών ψιλών τής



Άρρικής, i f ονεύοντο* ό άντισυνταγματάρχης 'Ραμόν (Ra- 
mond) τοΰ 1ου τών ψιλών της Άρρικής βαρέως έτραυματί- 
ζετο. Τό πρώτον τών Ούσσάρων ήρίθμει έν δλοις 8 αξιωματι
κούς ρονευβέντας και 14 τραυματισθεντας. Ό  συνταγματάρ
χης Βωρρρεμόν (Bauffremont) εσχε δυο ύπ’ αύτόν ρονευ- 
θέντας ίππους. Ή  δέ μεραρχία τοΰ Σαλινιάκ-Φενελον εΤχεν 
επίσης σκληρός ύποστή απώλειας, ό δέ αρχηγός αύτής βα
ρέως έτραυματίσθη.

Ώ ς πρός δέ τό πυροβολικόν, είπομεν όποια ύπήρξεν ή συμ- 
περιρορά αύτοΰ, μεδ’ όποιας αύταπαρνήσεως έθυσιάσθη, περί 
ούδενός λογισάμενον τό άνίσχυρον αύτοΰ.

Ά ρ ’ ου είχε βυδίσει ήμας είς τήν ρρικτήν ταύτην δέσιν δ 
στρατηγός Κ. Βέμπρεν, τολμά νά καιηγορί) ήμας, οτι άπε- 
ποιήδημεν νά παράσχωμεν αύτώ τήν ήμετε'ραν συνδρομήν, 
οπως δοκιμάση, δέν είξεύρει τις όποιαν άνόητον έπιχείρησίν 
πρός τήν διεύδυνσιν του Καρινιάν.

Τή άληδεία εΤναι μεγίστη άδικία ή τύρλωσις! Άλλά τί 
ήθελε; Τί ήδύνατο να έλπίζη έρορμών πρός τήν διεύδυνσιν 
ταύτην; Ή  οδός του Καρινιάν είναι είς τό βάδος τής κοιλάδος, 
εκτεινόμενη δέ κατά μήκος παρά τή δεξιά δχδη τοΰ Χιέρ, 
δεσποζεται άριστεροδεν καί δεξιόδεν ύπό ύψωμάτων έρωδια- 
σμε'νων διά τρρμεροΰ πυροβολικοΰ καί πολυαρίδμων ταγμά
των. 'Γποδετων τις ότι ήδελε δυνηδή νά έκστομίση έκ τής κώ
μης τοΰ Βαζειλ και ρδάση μέχρι τοΰ Δουζύ, δέν ευρισκεν έκεϊ 
ανυπέρβλητον έμποδιον ; Δέν άπεκόπτετο έντελώς υπό τών 
εχδρικώνς-ρατευματων, ατινα, κύρια τών ύψωμάτων, έπιπτον 
έπί του ημετερου αριστεροΰ πλευροΰ δια τής όδοΰ, τ$τις κατα- 
βαίνει καδέτως έκ τών ύψωμάτων τής Βραχεβάλ έπί τής όδοΰ 
άπό Σε&άν είς Καρινιάν ; Παραδεχόμενος τις οτι ήδελε δυ- 
νηδή νά έννοήσ») τήν σκέψιν τοΰ διατρυπήσαι πρός τήν διεύ-

δυνσιν ταύτην, δέν επρεπε διά τής δδοΰ τοΰ δρους (άκολουδη- 
δείσης τήν προτεραίαν παρά τοΰ 1ου σώματος) νά δοκιμάση 
τήν προσπάδειαν αΰτοΰ. Ά λλ ’ έν πραγματικότητι έξ έκατέρων 
τών μερών τοΰτο ^το έπίσης αδύνατον.

Τ ί ήδελε συμβή έξ έναντίας, άν ή κίνησις τής συγκεντρώ- 
σεως ή παρά τοΰ στρατηγοΰ Δυκρώ, προ τής S’15 ώρας τής 
πρωίας διαταχδεϊσα, έξηκολουδεϊτο μετά γαλήνης καί τά- 
ξεως ;

Δέν εΤναι σχεδόν βέβαιον ότι περί τήν ένδεκάτην (117ιν) 
ώραν τό μεΐζον μέρος τοΰ στρατοΰ ηδελεν εύρεδή συγκεκεντρω- 
μένον έν καλή τάξει έπί τών ύψωμάτων τών έκτεινομένων 
μεταξύ 'Αγίου Μάνζ, τοΰ ύψώματος τοΰ Ίλλύ καί Φλενιέ ; 
Τά 200 ήμών τηλεβόλα έν πυρβολαρχία έπί τών έξαιρέτων 
τούτων θέσεων έβλεπον έρχομένας τάς κεραλάς τών έχδρικών 
ραλάγγων, έμπόδιζον αύτάς ν’ άναπτυχδώσι, διέσπων ίσως 
αύτάς. Αί δέ 4 ήμών μεραρχίαι τοΰ ίππίκοΰ (έξ 60 περίπου 
ίλών), κινούμεναι μετά τής ύποστηρίξεως τής ίσχυρας ταύτης 
ένεργείας, δπερεκέρων τό αριστερόν τοΰ έχβροΰ καί ήδύναντο 
>ά έκδιώξωσι τό πολυάριδμον αύτοΰ πυροβολικόν, τό τοσοΰτον 
αύδαδώς Ιγκατεστημένον έπί τών νώτων ήμών μεδ’ υποστη
ρίγματος μόνον ίλών τινων. Ή  όδός τοΰ βορειοδυτικοΰ μέρους 
?το πληρέστατα έλευδέρα, καί αι ήμέτεραι μεραρχίαι τοΰ πε- 
ζΐκοΰ, κρατοΰσαι εύκόλως τόν έχδρόν, είς τά βαδη περιορί- 
σδέντα τής Ζιβόν (ορα γερμανικήν έκδεσιν), ήδύναντο νά έκ- 
λέσωσι τήν δπογώρησιν αύτών έν καλή τάξει, ή νά άποσυρ- 
δώσιν εύκόλως διά τών δασών, τών έκτεινομένων άπό. τής Ίλλύ 
καί Φλενιέ πρός τήν Βελουϊκήν μεδόριον γραμμήν.

Τό έπαναλαμβάνομεν, υπήρχον διδόμενα, διδόμενα μεγάλα 
Προς σχετικήν τινα έπιτυχιαν. . . καί καδ’ ολας τάς περιπτώ
σεις δέν άρίνομεν νά σ-/ηματισθή πέριξ ήμών δ σιδηροΰς καί



πύρινο; εκείνος κύκλος, οστις έμελλε νά καταπνίξη καί κατά* 
συντρίψη ήμας,

yQ ! "Οταν τις άνακαλη είς τήν μνήμην αύτοΰ τάς δλιβεράς 
ταύτας Αναμνήσεις, καταλαμβάνεται ύπό ρρικώδους απελπι
σίας, καί δικαιούται νά καταραται τήν τύρλωσιν καί τήν φρε
νήρη αλαζονείαν έκείνου, οστις ώδησεν είς τό φριχτόν τοΰτο 
βαραδρον τοΰ Σεδάν τόν τελευταΐον στρατόν τής Γαλλίας, άραι- 
ρών αύτής οΰτω τήν τελευταίαν σωτηρίας Ιλπίδα, καί έγκο- 
λάπτων έν τή σημαία αύτής άνεξάλειπτον αίσχος ! ( 1)

(ακολουθεί)

(1) Σ. Σ. Κατά σύμ ΐτω σ ιν άνέγνων πρό μικροΰ περικοπήν βιβλίου 
τίνος ολίγον άναμφιβόλως γνωστού, Ιπιγραφομένου «Τ πό μ νη μ α  περι 
τής δπερασπίσεως τοΰ Σάρ (la Sarre), τοΰ Μοζέλ (la Moselle) καί 

τοΰ Μεύσου (la Meuse;, δπό τοΰ Μαρκησίου κυρίου Βουγιέ il ’ouille):), 
τήν έξης-

«Θέλει Ιτοιμάυει τις περικεχαρακωμένον στρατόπεδον διά στρατόν 

»τεσσαράκοντα ή  πεντήκοντα χιλιάδων ύπό τό Σεδάν έπί τών ϋψο>μί- 

»τω ν τής Ζιβόν, Ίλλΰ κα ί Φλενιέ, κα ί άλλο διά πέντε ή εξ χιλιάδα? 
«άνδρών, προωρισμένων νά καλύψωσι τήν θέσιν ταύτην, όπόταν ό στρα- 

»τός μακρυνθϊ) άπ ’ αυτής, καί τό όποιον άνευ τής προστααίας ταύτης 

»δέν δυναται σχεδόν ν ’ άνθέξτι Ιν πολιορκία.

»*Η πρώτιστη άκαταλληλόιης τοΰ Σεδάν είναι οτι έμφράττεται δπο 
»ο’ κιών σεσωρευμένων, περιεχουσών τεχνουργεΐα καί τους πολυαρίθμου. 
«Ιργάτας, ο&ς άπασχολοΰσιν. *Η ελλειψίς αύτη ήΟελεν έκλείψει δίδομε* 

»νων τϊ) πόλει ταύττι θέσεων μεγάλης Ικτάσεως, έκτεινομένου τοΰ πε· 
•ριβόλου πρός τό μέρος τοΰ λειμώνος. Τό μέρος δέ τοΰτο, άσφαλιζο-

• μίνον ήδη δπό πραγματικής πλημμύρας, ολίγης Ιδεϊτο δαπάνης, δπω< 
ικαταστή  Πρώτης τάξεως φρούριον.

«Ε ίς τάς άρχάς τοΰ 1792 Ιιραντάαθησαν, οπως άναπληροισωσ'·’  

»προσκαίρως τάς έλλείψεις τοΰ Σέδάν, νά κατασκευάσωσι περικεχαρ*" 

«κωμένον στρατόπεδον έπί τών δψωμάτων τής Καρέν, Οέσις ητις ήτο ν> 

»δποκοριστι*όν άλλης πολύ μάλλον Ι/.τεταμένης πρός τά εμπρός (Ίλλν,

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑιΐΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑϊ, 

ή τ ο ι

περίληψης τώ ν ίγκυχΑ ίων τοΰ έπ ί τω ν στρατ ιω τ ικώ ν  
υπουργείου κατ' α ΰ ζοντα  α ρ ιθμ όν  ( 1 ) .

ΆριΟ. 1, Ίανουαρίου 8 . Περί μεταβολών κατά τόν μήνα 

Δεκέμβριον τοΰ έτους 4872 .

Κατά τόν παρελδόντα μήναΔεκέμβριον ελαβον χώραν είς 
τόν στρατόν αί εξής μεταβολαί.

Κατετάχθησαν είς τόν στρατόν ώς άνδυπασπισταί είς τό 
σωμα τοΰ μηχανικού, οί κατά τάς απολυτηρίους εξετάσεις ευ- 
δοκιμήσαντες μαδηταί του στρατιωτικού σχολείου Κωνσταντι- 
νίδης ’Ιωάννης, Βακάλογλους Δούκας, Τζαβέλας ’Ιωάννης, 
Μακρογιάννης Χρηστός, ’Αποστόλου Γεώργιος.

• Φλοάν καί Φλενιέ), καί ητις απα ιτεί μεγάλας δυνάμεις πρός κατά- 

•ληψιν α ύτή ς».

ΑΙ γραμμαί αυται, a t γεγραμμέναι τόν Νοέμβριον τοΰ 1870, δέν 

δικαιοΰσι τήν δποχωρητικήν ήμών κίνησιν, διαταχΟεΐσαν τήν 1ην Σε

πτεμβρίου 1 8 7 0 ;
(1 ) Τό ύπουργεϊον τών στρατιωτικών διέκοψεν άπό 1. Ίανουαρίου ε.ε. 

τήν εκδοσιν τής « ’Επισήμου στρατ. έφημερίδος», ήν καί διεύθυνεν ό 

«κίότης τοΰ «'Έ λληνος στρατ.ώτου», ό καί δωρεάν άποατέλλων άντί- 
τυπα έκείνης πρός τους συνδρομητάς τούτου έπ ί τά  τρία ετη τής διάρ

κειας αύτής, ήτοι 1870, 1871 , 1872.

’Επειδή συνδρομηταί πολλοί τοΰ «"Ελληνος στρατιώτου» έςέφρασαν 

τήν Ιπιθυμίαν αδτών νά  γινώσκωσι τ ί έν τώ  στρατί») ήμών συμβαίνει, 

ήμεΐς δέ δέν δυνάμεθα νά εύχαριστήσωμεν αύτούς δι’ έκδόσεως έπισή- 

μου στρατ. Ιφημερίδος, θέλομεν προσπαθήσει νά μυώμεν αύτοδς είς τά 
στρατιωτικά μας, δίδοντες αύτοΐς περιλήψεις τών Ιγκυκλίων τοΰ έπί 

®τρατ. υπουργείου, Ιπιγράφοντες αύτάς «Ε πίσημοι στρατιωτικοί πλη 

ροφορία'.» άπό τής άρχής τοΰ Ινεστώτος έτους. Β. I. Β.



Κατετάχθη εΐς τόν στρατόν ώς δόκιμος ιατρός β' τάξεως 
ό διδάκτωρ τής ιατρικής Χαρίδημος Δ. Βασίλειος.

Ώνομάσθη μοίραρχος ό άντιμοίραρχος Σκίπης Εΰαγγέλης.
Προυβιβάσθησαν εΐς τό σώμα τής χωροφυλακής υπομοί

ραρχος δ Ανθυπομοίραρχος Σαπουντζάκης Εμμανουήλ.
’Ανθυπομοίραρχοι οί κατά τάς Ιξετάσεις διά χόν βαθμόν 

του Ανθυπομοίραρχου εϋδοκιμήσαντες ένωμοτάρχαι ά. τάξεως 
Σπορίδης Γεώργιος, Τσίγχας Σπυρίδων, Καραπαναγιώτης 
Παναγιώτης, Πέτρας Σπυρίδων, Ζωϊτόπουλος Νικόλαος.

Είς την ενεργόν φάλαγγα συνταγμαχα'ρχης ό άντισυνταγ- 
ματα'ρχης Οίχονομίδης Νικόλαος.

Άντισυνχαγμαχάρχαι, οί ταγματαρχαι Στάϊκος Κωνσταν
τίνος, Σαφάκας ’Ιωάννης.

Ταγματα'ρχαι οί λοχαγοί Πίτσας Κωνσταντίνος, Πλα- 
πουτας Κωνσταντίνος, Στριφτόμπουλας Γεώργιος.

Λοχαγοί, οί ΰπολοχαγοί Κοχκώνης Παναγιώτης, Χατζη
κώστας Γιάγκος, Βλαχογιάννης Γεώργιος.

Ύπολοχαγοί, οι άνθυπολοχαγοΐ Μπελιτας Βασίλειος, Μα- 
νάκης Σαράντης.

Άνεκλήθησαν έκ τής προικοδοτημένης φάλαγγος είς τήν ε
νεργόν ό υπολοχαγός Μπουμπουλης Σταμοΰλης καί οί άν- 
θυπολοχαγοί Νικάκης Άνδρέας, Παππαφράγκος Στάμος.

Άνεχληθη εΐς ενέργειαν ό εν αργία διά προσκαιρου παύσεως 
λοχαγός του μηχανικού Τίζος Αλέξανδρος, διορισθείς προϊ
στάμενος τής διευθΰνσεως τοΰ μηχανικού Φθιώτιδος.

Διωρίσθη υπασπιστής τοΰ 2ου πεζικού ό υπολοχαγός τοΰ 
αυτου τάγματος Τόλιας Ηρακλής άντί τοΰ υπολοχαγοΰ Παπ- 
παγεωργίου Πέτρου.

Μετετέθησαν εναλλάξ οί άνθυπολοχαγοΐ Μ άνεσης Άνας-άσιος 
τοΰ 3ου τών εϋζιόνωνκαι Άϊόαλιώτης ’Αναστάσιος τοΰ 10.
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Έτέθησαν εΐς άποσχρατείαν ό ιατρός Εύδης Ευστράτιος 
τή αιτήσει του, προβιβασθεΐς επίατρος.

Γ0  άνθυπασπιστής τοΰ πεζιχοΰ Θεοφάνης Στέφανος αυτε- 
παγγέλτως, προβιβασθεΐς άνθυπολοχαγός.

Έτέθη είς άπόταξιν διά παραπτοίματα άφορώντα την στρα
τιωτικήν τιμήν δ Άνθυπολοχαγός τοΰ Πεζικού Καραμπάσης 
Γεώργιος.

Την αίτηθεϊσαν εκ τοΰ βαθμοΰ του παραΐτησιν ελαβεν ό 
ανθυπίατρος Γονέμης X. Νικόλαος.

Άπεβιωσαν δ συνταγματάρχης τής Ινεργητικής φάλαγγος 
Μπαλατσός Εύαγγέλης είς 'Γπάτην, δ άπόστρατος ταγμα
τάρχης Τάργας Κωνσταντίνος είς Λευκάδα, δ άπόστρατος 
Ταγματάρχης Μπελϊνος Πέτρος ε ΐς ’Άργος, οί ταγματαρχαι 
τής ένεργητικής φάλαγγος Παππαλεξόπουλος ’Ιωάννης καί 
Ζαμπαντιώτης Βασίλειος είς Αθήνας.

Ά ρ θ . 2 , Ίανουαρίου 9 . Περί χηρευουσών θέσεων δπαξιωματιχών.

Άπαγόρευσις είς τά σώματα καί καταστήματα νά πληρώ- 
σωσι μέχρι νεωτέρας διαταγής τάς κενάς θέσεις υπαξιωματι- 
Χών, και διαταγή νά υποβάλλωσι κατάστασιν θέσεων υπα- 
ξιωματικών κατά τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1872.

Ά ριθ. 3 , Ίανουαρίου 10. Περί τηλεγραφημάτων.

Διαβίβασις εγκυκλίου τοΰ υπουργείου τών ’Εσωτερικών άπό 
29 Δεκεμβρίου 1872, δι’ ης προσκαλοΰνται 2σαι τών κατά 
τόπους αρχών έπιστέλλουσι τηλεγραφήματα νά συντάττωσιν 
αίτά άπό κοινοΰ, ποιοΰσαι χρήσιν τοΰ τηλεγράφου είς έκτά- 
Χχους περιστάσεις.

Ά ρ. 4 , Ίανουαρίου 2 5 . Περί τ ή ; προσδιορισθείσης πρός συνδρομήν 

τώ ν δημοσίων είσπρακτόρων στρατιωτικής δυνάμεως.

Πίναξ τών κατ’ επαρχίας διατεθησομένων άνδρών πρός συ 
νοδΐαν τών είσπρακτόρων. Έν όλω δ αριθμός τών άνδρών 901.
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’Αρ. δ, Φεβρουάριου 2 . Περί χόρηγησεως άοειών.

’Επιτρέπεται ή χορηγία άδειων κανονικών τοϊς αξιωματικοί?, 
δπαξιωματικοίς καί στρατϊώταις.

’Αρ. 6, Φεβρ, 3 . Περί σειράς άρχαιόττιτος ΰπολοχαγών.

Κοινοποίησις Β. Διατάγματος της 27 1 Οβριού 1872, δι* 
ο ί  ή σχετική άρχαιότης τών ύπολ, τοΰ πεζικοΰ Μοσχονησίου 
Άνδρέα, Μπίνα Σπυρίδωνος, Νταγκλή Κωνστ. καί Σταΐκου 
Δημοσθένους ώς πρός τούς δμοιοβαθμους των καί τους εις τον 
βαθμόν ύπολοχαγοΰ προβιβασθησομένους άνθυπολοχαγούς, θέ- 
λει κανονίσθή κατά την σειράν της άρχαιότητος, ην κατεΐχον 
ώς άνθυπολοχαγοί. Τοΰτο δέ, διότι ό περί καταδιώξεως τής 
ληστείας νόμος ΓΟΔ' της 27 Φεβρ. 1867 δέν Ιραρμόζεται 
εις τόν κατ’ έκλογήν προβιβασμόν αυτών, καθά διακριθέντων 
κατά τάς ληστείας πρό της έκδόσεως αύτοΰ.

’Αρ. 7 . Φεβρ. 3 . Περί εξετάσεων, προανακρίσεων καί ανακρίσεων.

Παρατηρήσεις πρός τους ένεργουντας ανακρίσεις η προα
νακρίσεις, οπως μη όλιγωρώσι τήν ρ,ετά προσοχής έξα- 
κρίβωσιν τών έλαρρυντικών ή έπιβαρυντικών περιστάσεων.

’Αρ. 8 , Φεβρ. 3 . Περί μεταβολών λατά τον μήνα Ιανουάριον.

Κατά τόν παρελδόντα μήνα ’Ιανουάριον έλαβον χώραν 
είς τόν στραοόν αί εξής μεταβολαί.

Άνεκλήδησαν είς ένε'ργειαν δ εν διαθεσιμότητι λοχαγός τοΰ 
μηχανικοΰ Στεργίου Θεόδωρος, διορισθείς εις τό γραρεΐον τού 
μηχανικοΰ τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών καί δ άνθυπί- 
λαρχος Π. Αογιωτατίδης, διοριοθείς είς τήν ^ηρεύουσαν θέσιν 
παρά τή ιππαρχία τών Ακροβολιστών.

Μετετέθησαν οί λοχαγοί τοΰ μη-/ανικοΰ Σοΰτσος Νικό
λαος έκ τής δέσεως καδηγητοΰ παρά τώ στρατιωτικώ σχο* 
λειω είς τό σώμα τοΰ μηχανικοΰ καί Πάγκαλος Λεωνίδ«ί
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άπό τοΰ γραρείου τοΰ μηχανικοΰ τοΰ *α9’ ήμδς υπουργείου 
είς τό στρατιωτικόν σχολεΐον ώς καδηγητής.

Οι άνδυπολοχαγοί Παππανικολής Κωνσταντίνος από τοδ 
υπουργείου τών οικονομικών εις τό σώμα τοΰ μηχανικοΰ, καί 
Παππαδιαμαηόπουλος Γεώργιος άπό τοΰ σώματος του μη* 
χανικοΰ είς τό ύπουργείον τών οικονομικών.

Τήν αίτηδεΐσαν άποσρτατείαν ελαβον

Ό  λοχαγός τοΰ πεζικοΰ Θεόδωρος Μουσάκης, προδιδα- 
βθείς ταγματάρχης, καί δ άνδυπασπιστής Φαρμάκης Γεώρ
γιος, προβιβασδείς άνδυπολοχαγός.

Άπεβίωσεν δ άπόστρατος άντισυνταγματάρχης Σίτας Φί
λιππος τήν 21 είς ’Αθήνας.

’Αρ. 9 , Φεβρ. 3 . Περι τής Ε λληνικής Ιθαγενείας τοΰ ές ’Αταλάντης 

Κωνσταντίνου ’Αθανασίου 'Ρώσσου.

Πρόσκλησις νά άναρέρij πρός τό υπουργείον ή αρχή, όρ’ η» 
δπηρέτησεν άπό τό 1842— 1854 δ έξ Αταλάντης Κωνσταν
τίνος Άδανασίου ή 'Ρώσσος, περί τής καταστάσεως ταύτης.

’Αρ. 10, Φεβρ. 3. Περι συντάξεως μηνύσεως καί υποβολής 
ίγγράυων κατά ψυγοστράτων.

"Οτι ενόσω ειδικός νόμος ή όργανική τις διάταξις δέν Ικδί- 
δεται, τήν μήνυσιν καί τό έγγραφον ©υγοστρατείας κατά ερε- 
δρου, νεοσυλλέκτου κληρούχου, ή έθελοντοΰ ή αντικαταστάτου,

προσερχομένου έντός 30 ημερών είς τόν πρός ον ορον του 
ίπό τής περί τούτου έκδιδομένης διαταγής, δέον νά έκδίδωσιν 
ΐ  μέν στρατολογική επιτροπή, άν δ άνήρ άπέδρα κατά τήν 
“s ’ αύτής αποστολήν του, είς τόν πρός ον όρον πριν ή παρα- 
'οΟή τή χωρορυλακή· ή δέ επιτόπιος χωροφυλακή (σχετική 
(ιεραρχία), άρ’ ης αΰτη διέταξε τήν είς τό τάγ·μα μεταγωγήν 

έάν άπέδρα άπό τής εποχής ταύτης.



Ά ρ . 11, Φεβρ. 8 . Περί μεταθεαεως εΐς άποταξίαν τοΰ συνταγματάρχου 

τής χωροφυλακής ’Αναστασίου Πλέσσα.

Διά διατάγμ. της 7 Φεβρ. καί ενεκα Ιον βαρέων πταισμά
των κατά τής πειθαρχίας, 2ον ενεκα παραπτώματος άρορών- 
τος την στρατιωτικήν τιμήν" χορηγείται δέ αΰτώ συνταξι? 
άποτάξεως τά 2/3 του έλαχίστου ορου τής συντάξεως απο
στρατείας του βαθμού του ίσοβίως.
Ά ρ ιθ . 12, Φεβρ. 10. Περί κοινοποιγ’σεως πίνακος καταδικαστικών 

άποφάσεων τών δυο διαρκών στρατοδικείων κατα τί> ετος 1872. 

Ά ρ ιθ . 13 , Φεβρ. 16. Περί Ικφράσεω; εΰαρεσχείας εΐς τον στρατόν.

Διά την ακριβή πλήρωσιν του καθήκοντος έκ μέρους 
τών έκλογικών Αποσπασμάτων κατά τάς βουλευτικάς έκλογάς·

Ά ρ ιθ . 14 , Φεβρ. 2 1 . Περί έκτελέσεως θανατικής ποινής.

Τήν πρωίαν τής 12 τοΰ μηνος Φ. είς θέσιν «Βελήμπαμπα» 
τής Χαλκίδος έξετελέσθη ή διά τουρεκισμοΰ είς θάνατον χ«· 
ταδίκη του στρατιώτου τοΰ 2ου πεζ. τάγματος Φραντζέσκου 
Κουκουλα,ενεκεν βιασμού είς παρά φύσιν ασέλγειαν χαΐ φίνοι».
Ά ρ . 15, Φεβρ. 23 . Περί μεταθέσεως ά νθ υ π α σ π ισ τ ώ ν  εΐς αποστρατείαν.

Δυνάμει ΓΓ. Βασιλικού διατάγματος τής 20 Φεβρουάριέ 
προεβιβάσθησαν άνθυπολοχαγοΐ και έτέθησαν είς άποστρ»' 
τιίαν συμρώνως τοΐς άπό 15 Νοεμβρ. 1864 ^Α', καί ά*» 
27 Μαΐου 1871 ΥΓ' νόμοις οί εξής, Ήλίας Μανταγορέβί 
δραχ. 70, Δημήτριος Ζερβάκος δρ. 68 , Βασίλειος Σαμπάτΐΐί 
δρ. 60, Νικόλαος Κοροδουλης δρ. 60, Αεωνίδας Χωματί*' 
νός δρ. 60, Θεόδωρος Άνδρέου δρ. 58, Ιωάννης Παππαδό' 
πουλος δρ. 54 , Θεόδωρος Χαλβατζιώτης δρ. 54 , Γρηγόριοί 
Γεντραλάκος δρ. 54, Αθανάσιος ΙΙαχακιας δρ. 52 , Κωνστ«ν' 
τΐνος Θελόπουλος δρ. 52, Θεόδωρος Άνδρεόπουλος δρ. 5 
Βασίλειος Βίϊνος δρ. 50 καί Γεώργιος Κουτοκράς δρ. 40.

Ά ριθ . 16, Φεβρ. 19. Περί οικονομικών έπιθεωρησεων.

Τών διαρόρων σωμάτων καί στρατιωτικών καταστημάτων 
υπό τών τεσσάρων οικονομικών έπιθεωρητών (ιδέ λεπτομέρειαν 
έν τη έγχυκλίω).

Ά ριθ . 17, Φεβρ. 2 5 . Μεταβίβασις άγγελίας.

Έκδόσεως συγγράμματος υπό Θ. Βενιζέλου.
Ά ρ ιθ . 18 , Φεβρ. 26 . Περί προσθήκης φαρμάκων είς τόν 

φαρμακευτικόν έλεγχον.

(Ίδέ έν τη έγκυκλίω λεπτομέρειαν).
Άριθ. 19, Μαρτίου 3 . Περί μεταβολών κατα τόν μήνα Φεβρουάριον.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα Φεβρουάριον ελαβον χώραν είς 
τόν στρατόν αι εξής μεταβολαί.

Μετετέθησανδ λοχαγός τοΰ πυροβολικοΰ Μ. Λεβίδης, δυπο- 
λοχαγός Μ. Δόξας καί ό άνθυπολοχαγός ’Ιωάννης Κωλέττης 
άπό τοΰ τάγματος τοΰ πυροβολικοΰ είς τόν λόχον τών τεχνι
τών τοΰ ναυστάθμου. Ό  υπολοχαγός Κωνσταντίνος Σμολέν- 
σκης άπό τοΰ Στρατιωτικοΰ Σχολείου είς τό τάγμα τοΰ πυ- 
ροβολικοΰ. Ό  λοχαγός τοΰ πεζικοΰ Αεωνίδας Άποστολίδης 
άπό τοΰ 8ου είς τό ΙΟον τοΰ πεζικοΰ.

Άνεκλήθησαν είς ενέργειαν οί έν διαθεσιμότητι λοχαγοί τοΰ 
πεζικοΰ Άγγελινίδης Όδυσσεΰς είς τό 8ον τοΰ πίζιχοΰ, Νι
κόλαος Ιίονταράτος είς τό Ιον τών ευζώνων.

Διωρίσθη υπασπιστής τοΰ τάγματος τών σκαπανέων ό άν
θυπολοχαγός τοΰ αύτοΰ τάγματος Λάμπρος Νάκος.

Τήν αίτηθεΐσαν άποσχρατείαν ελαβεν ό έν άργία ταγμα
τάρχης τοΰ πυροβολικοΰ Συνοδινός Γεώργιος, προβιβασθεΐς 
άντισυνταγματάρχης.

Έτέθη είς άπόταξιν διά βαρέα πταίσματα κλπ. δ συνταγ
ματάρχης τής χωροφυλακής Αναστάσιος Πλέσσας.

Άπεβίωσαν δ άπόστρατος άντισυνταγματάρχης Γ. Βαλτι-



νος είς Μεσολόγγιον, δ Απόστρατος ύπεπιμελητής Κωνσταν
τίνος Παλαιολόγος είς Μεσολόγγιον, 6 Ανθυπολοχαγός τοΰ 
10ου τάγματος Δαγλαρίδης Μελέτιος είς Στυλίδα.
’Af.fl. 20 , Μαρτίου 7  Περί συντάξεως καταλόγων ηθ ικώ ν όμο'.βών.

θέλoust συντάσσεσθαι υπό τών αποσπασματαρχών τής 
δημοσίου Ασφαλείας, ύποβάλλεσθαι δέ προς τούς σχετικούς 
διοιχητΐς τοΰ μεταβατικού, οιτινες θέλουν εκφέρει τήν γνώ
μην των, ύποβάλλοντες κατόπιν προς τό υπουργείον απ’ ευ
θείας η οια τοΰ σχετικοΰ Αρχηγοΰ, έάν κήται υπό Αρχηγεΐον, 
έν η περιπτώσει ό Αρχηγός εκφέρει καί ουτος τάς χρίσεις 
αυτοΰ.

Ά ρ ιθ . 23 , Μαρτίου 7 . Dspi άποσταλής συνδρομών.

Του «Λογιστηρίου», τοΰ έκδοθεντος υπό τοΰ λοχαγοΰ τοΰ 
μηχανικοΰ Λ. Παππαγεωργίου.

Ά ρ ιθ . 2 2 , Μαρτίου 8 . Περί έπιμιβ&ίου μεταβατικής υπηρεσίας.

Διατάσσεται, οπως άπό τής 1ης ’Απριλίου τό δωδε- 
κάλεπτον έπιμίσδιον, τό παρά τοΰ υπουργείου τών εσωτερικών 
χορηγουμενον τοϊς μεταβατικοϊς, φέρεται είς τάς αποθέσεις 
τών σωμάτων, δίδεται δέ τοΐς μετρητοΤς είς τους άνδρας, οίτι
νες εχουσι πίστωσιν είς τήν κατάθεσιν τοΰ ίματισμοΰ αυτών, 
αποσβέννυται δέ δι’ αύτών ή είς ταυτην χρέωσις τών λοιπών 
άνδρών.

’Αρ. 2 3 , Μαρτίου 42 . Περί τής εργασίας τοΰ στρατοΰ ε ’ς  το 
όπλοστάσιον κα ί τ ι ς  Ιφορείας άλικου.

Διατάσσεται ή Απόλυσις τών ιδιωτών έργατών τοΰ 'Οπλο
στασίου, έχτός δύο γρησιμΐυόντων είς τήν λέμβον τοΰ κατα
στήματος καί τάς έργασίας τοΰ ανεγειρομένου πυριτιδοποιείου’ 
πρός δέ, οπως αί έργασίαι τών εφορειών ύλικοΰ ένεργώνται 
8ι’ αγγαρειών τοΰ πυροβολικοΰ και πεζικοΰ.

’Αρ. 2 4 , Μαρτίου 44. Περί Επιστροφής συνταγών αξιωματικών.

Διατάσσεται ή άπό τών σωμάτων η καταστημάτων Απο-
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στολή τών συνταγών, ών τό Αντίτιμον έκροιτήθη υπό τών λα- 
βόντων τά φάρμακα Αξιωματικών, διαταγή τοΰ υπουργείου.

Ά ρ . 2 5 , Μαρτίου 44. Περί μεταβολών εις το πεζικόν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ' κτλ.
Προτάσει τοΰ ήμετέρου ύπουργοΰ τών στρατιωτικών Απε- 

φασίσαμεν και διατάσσομεν
Π ρ ο β ι β ά ζ ο μ ε *

Πρός πλήρωσιν χηρευουσών θέσεων κατά σειράν αρχαιότη· 
τος είς τό πεζικόν, Αντισυνταγματάρχας τοΰς ταγματάρχας 
Κοσκιναν Διονύσιον είς τό 2ον τάγμα τοΰ πεζικοΰ, Δεληγιάν- 
νην Δημήτριον Β. επίτροπον τοΰ Αναθεωρητικοΰ δικαστηρίου, 
Καπετανάκην ’Αντώνιον είς τό Ιον τάγμα τών εύζώνων, 
Τσήρον Δημήτριον τοΰ 10 πεζικοΰ, Τσακάχην Ίωάννην είς 
τό 7ον τάγμα τοΰ πεζικοΰ.

Ταγματάρχας τοΰς λοχαγούς ά. τάξεως Χαρώνην Νικό
λαον είς τό 3ον τάγμα τοΰ πεζικοΰ, Ταμβακαν Σπυρίδωνα 
είς τό 7ον τάγμα του πεζιχοΰ, Λιαχόπουλον Βασίλειον είς τό 
2ον τών εύζώνων, Κουρμοΰλην Γεώργιον υποφρούραρχον 
Ναυπλίου, Τζαμάλαν Παναγιώτην.

Λοχαγούς β'. τάξεως τούς ύπολοχαγούς Μακρήν Νικόλαον 
β”. είς τό Ιον πεζικοΰ, Μπαμπούχην Σπυρίδωνα είς τό 7ον 
ΐαγμα τοΰ πεζικοΰ, Βίητρόπουλον Κωνσταντίνον είς τό Ιον 
twv εύζώνων, Λεουτζάκον ΙΙετρον είς ,τό Ιον τοΰ πεζικοΰ, 
Γχίλλην Νικόλαον είς τό 10 τοΰ πεζιχοΰ, Μαμοΰρην Γεώργιον 
£ίς τό 3ον τοΰ πεζιχοΰ, Σαράτζογλουν Θεμιστοκλή·/ είς τό 
3ον του πεζιχοΰ, Ταμβακόπουλον Ίωάννην είς τό 2ον του 
Πεζικοΰ, Ήλιάδην Ίωάννην είς τό δον τοΰ πεζικοΰ, Άντζου- 
λήν Γεώργιον είς τό Ιον τών εύζώνων, Τσήρον Σπυρίδωνα 
ek  τό 2ον τών εύζώνων Ίωαννίδην Σπυρίδωνα είς τό 7 sV τοΰ 
Ώιζίχοΰ, Γιουροΰκον Θεμιστοχλήν είς τό 4ον τών Εύζώνων,



Βότζαρην Ίωάννην είς τό 9ον του Πεζικού, Μπουρμπαχην 
Δημήτριον.

'Γπολοχαγούς τους άνδυπολοχαγούς
Ματθαιόπουλον Θεόδωρον είς τό στρατ. σχολεΐον διαχει- 

ρίστήν, Μπαϊρακτάρην Δημήτριον είς τό 3ον τοΰ πεζικοΰ, Κά- 
τρην Δημήτριον εΐς τό 4ον τοΰ Πεζικοΰ, Κρεμμύδαν Ίωάννην 
διαχειριστήν τοΰ 1ου τών Εύζώνων, Παππαστρατηγάκην Μι
χαήλ διαχειριστήν τοΰ Τάγματος τών Σκαπανε'ων, Άντωνιά- 
δην ’Αθανάσιον είς τό δον τοΰ Πεζικοΰ, Βελισσαρίου Κομνη- 
νόν είς τό 7ον τοΰ Πεζικοΰ, Γοναταν Ήρακλήν εΐς τό 4ον τοΰ 
Πεζικοΰ, Λούρον Ευθύμιον είς τό 3ον τοΰ Πεζικοΰ, Καλιαμ- 
βάκον Δημήτρ. είς τό ΙΟον τοΰ πεζικοΰ, Μουκάκον Εενοφώντα 
διαχειριστήν παρά τη Χωροφυλακή, Φραγκούλην Ευστράτιον 
εΐς τό 3ον τοΰ Πεζικοΰ, Καρατζαν Νικόλαον είς τό στρατιω
τικόν Λογιστήριον, Πρωτόπαππαν Τριαντάφυλλον είς τό ΙΟον 
Πεζικοΰ, Βαρδήν Νικόλαον τοΰ 9ου Πεζικοΰ, Καζάνην X. Δη- 
μήτριον τοΰ 10ου Πεζικοΰ.

Κατ’ έκλογήν
Άνδυπολοχαγούς τούς άνθυπασπιστάς Θωμόπουλον Γεώρ

γιον είς τό 4ον πεζικοΰ, Άποστολόπουλον Σωτήριον διαχει
ριστήν παρά τή χωροφυλακή, Μαυροδήμον Γεώργιον είς τό 
3ον τοΰ πεζικοΰ, Μπούνιαν Ίωάννην είς τό 4ον τών εύζώ- 
νων, Μοΰρτον Γεώργιον είς τό δον τοΰ πεζικοΰ, Γαλήν Δη- 
μήτριον είς τό 2ον τών εύζώνων, Παρίσην Δημήτριον είς τό 
Ιον πεζικοΰ, ΤσάκνανΊωάννην είς τό Ιον τών εύζώνων, Λαν- 
τζόπουλον Κωνσταντίνον είς τό 5ον πεζικοΰ, Στουρνάραν Βα
σίλειον είς τό 3ον τών εύζώνων, Δερμάνην Σπυρίδωνα είς τό 
δον πεζικοΰ, ’Αλεξάνδρου Ήλίαν είς τό ΙΟον πεζικοΰ, Θάνου 
Δημήτριον είς τό 2ον εύζώνων, Αίσωπιδην ’Αντώνιον είς τό 
Ιον πεζικοΰ, Βόοσαν Ίωάννην είς τό 9ον πεζικοΰ, Κτενάν
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Ίωάννην είς τό ΙΟον πεζικοΰ, Δεσυλλαν Μιχαήλ εις το 7ον 
πεζικοΰ, Δεσύλλαν Μάρκον είς τό δον πεζικοΰ, Άξελόν Νι
κόλαον είς τό 9ον πεζικοΰ, Στράτον Κωνσταντίνον είς τό 6ον 
πεζικοΰ, Μακρήν Δημήτριον είς τό 6ον πεζικοΰ, Ζυγομαλαν 
Ίωάννην εΐς τό 9ον πεζικοΰ, Νιχογιαννόπουλον Άργύριον εΐς

τό 4ον εύζώνων.
Έπιλοχίας Άλεξόπουλον ’Αθανάσιον, Αίγινήτην Πανα

γιώτην, Πλατοΰτσαν Λεωνίδαν, Μαγκανάραν Μιλτιάδην, Πα

ρίσην Νικήταν.
Τούς άποτελεσμαιικώς εύδοκιμήσαντας κατά τής ληστείας 
Έπιλοχίας Κλάγκαν Ίωάννην, Μαυροδήμον Επαμεινών

δαν, Μαυρολιδαρίτην Χρηστόν.
Τούς λοχίας Θεοφιλόπουλον Κωνσταντίνον καί Μερεντιτην

Μιλτιάδην.
Μ ε τ ατ ί θ ε με ν

Τούς άντισυνταγματάρχας Γεώργιον Μεσηνε<,ην άπό του 
4ου πεζικοΰ είς τό 3ον τών εύζώνων, Κωνσταντ. Δημητρίά- 

δην άπό τοΰ 7ου πεζικοΰ είς τό 4ον τών εύζώνων.
Τούς ταγματάρχας Καραϊσκάκην Σπυρίδωνα άπο τοΰ 3ου 

είς τό Ιον πεζικοΰ, Κρήτην Γεώργιον άπό τοΰ 2ου είς το

3ον τών εύζώνων.
Τούς λοχαγούς ’ ΑντζουλΓνον Ό δυ σσέα  άπό τοΰ 2ου τά γ μ . 

τοΰ πεζικοΰ" είς τό 2ον Διαρκές Στρατοδικεΐον ώ ς  άντεισηγη- 

τήν, Μπάρμπανον θ ω μ α ν  άπό τοΰ 1ου είς τό 2ον τοΰ πε- 

ζΐκοΰ.
Είς τόν αύτόν υπουργόν ανατίθεται ή έκτελεσις τοΰ παρόν 

τος διατάγματος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ό  υπουργός τών στρατιωτικών 
Δ. Γ ρ ι β λ ς .
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Ά ρ . 26 , Μαρτίου 17 . Περί προμήθειας ΰλιχοΰ στολής αξιω ματικήν.

’Αγγελία oit το έν Άδηναις εμπορικόν κατάστημα τών 
Γάλλων άδελρών Φιλίππάναλαμβάνουσι το ιώ τα ς  προμηδείας, 
πιστοΰντες τοΰς κυρίους αξιωματικούς καί άνδυπασπιστάς έπί 
ποσών ώρισμένων, έξο^λουμένου του χρέους διά μηνιαίων κρα
τήσεων.

Ά ρ . 27 , Μαρτίου 2 1 . Περί εισπράξεων του μετοχικού ταμείοο.

Τά ταμεία τών καταστημάτων καί σωμάτων στρατοΰ πέμ- 
πουσι κατά τό τέλος έκάστου μηνός εις τό μετοχικόν ταμείον 
τοΰ κατά γην στρατοΰ τάς υπέρ αύτοΰ ένεργουμένας κρατήσεις 
διά τών υποκαταστημάτων τών Τραπεζών.

Άρ. 28, Απριλίου 5. Τηλεγραφική διαταγή.
Ά ρ . 2 9 , Α πριλίου 2 . Μεταβίβασις άγγελίας.

Έκδόσεως συγγράμματος ύπό Σ. Άντωνιάδου.

Ά ρ . 30 , Απριλίου 5 . Περί μεταβολών κατα τό μήνα Μάρτιον.

Κατά τόν παρελδόντα μήνα Μάρτιον έλαβον χώραν εις τόν 
στρατόν αι εξης μεταβολαί·

ΙΙροϋβιβάσδησαν
’Αντισυνταγματάρχαι οί ταγματάρχαι του πεζικού Κοσκι

νάς Διονύσιος, Δεληγιάννης Δημητριος, Καπετανάκης ’Αντώ
νιος, Τζήρος Δημητριος, Τσακάκης Ιωάννης.

Ταγματάρχαι οί λοχαγοί Χαρώνης Νικόλαος, Ταμβακας 
Σπυρίδων, Λιαχόπουλος Βασίλειος, Κοορμούλης Γεώργιος, 
Τζβμάλας ΙΙαναγιώτης καί ό τ:ΰ μηχανικού Χρυσοβέργης 
Χαράλαμπος.

'Τπεπιμελητής δ λoyαγός της οικονομίας Ίωαννίοης Κων
σταντίνος.

Λοχαγοί β’ τάξεως οί υπολοχαγοί τοΰ πεζικοΰ Μακρύς 
Νικόλαος Β', ΙΜπαμπούκης Σπυρίδων, Μητρόπουλος Κων
σταντίνος, Λεουτσάκος Πέτρος, Γκιλλης Νικόλαος, Μαμούρης

Γεώργιος, Σαράτζογλους Θεμις-οκλής, 'Γαμβακόπουλος ’Ιωάν
νης, Ήλιάδης ’Ιωάννης, Άντζουλας Γεώργιος, Τσίρος Σπυ
ρίδων, Ίωαννίδης Σπυρίδων, Γιουροΰκος Θεμιστοκλής, Βό- 
τζαρης ’Ιωάννης, Μπούρμπαχης Δημητριος.

'Γπολοχαγοί οί άνδυπολοχαγοί Ματδαιόπουλος Θεόδωρος, 
Μπαϊρακτάρης Δημητριος, Κάτρης Δημητριος, Κρεμμυδας 
’Ιωάννης, Παππαστρατηγάκης Μιχαήλ, Άντωνιάδης Άδα- 
νάσιος, Βελισσαρίου Κομνηνός, Γονατάς 'Ηρακλής, Λοΰρος 
Εύδύμιος, Καλλιαμβάκος Δημητριος, Μουκάκος Ξενοφών, 
Φραγχούλης Ευστράτιος, Καρατζας Νικόλαος, Πρωτόπαππας 
Τριαντάουλλος, Βαρδής Νικόλαος, Καζάνης X. Δημητριος.

Άνδυπολοχαγοί οί άνδυπασπισταί Θωμόπουλος Γεώργιος, 
Άποστολόπουλος Σταύρος, Μαυροδημος Γεώργιος, Νιχογιαν- 
νόπουλος Άργύριος, Μπούνιας ’Ιωάννης, Μοΰρτος Γεώργιος, 
Παρίσης Δημητριος, Τσάκνας ’Ιωάννης, Λαντζόπουλος Κων
σταντίνος, Στουρνάρας Βασίλειος, Δερμάνης Σπυρίδων, ’Αλε
ξάνδρου Ή λίας, Γαλλής Δημητριος, Θάνου Δημητριος, Αίσω- 
πίδης ’Αντώνιος, Βόρσας ’Ιωάννης, Κτένας ’Ιωάννης, Δεσύλ- 
λας Μ ιχ α ή λ , Άξελός Νικόλαος, Στράτος Κωνσταντίνος, 
Μαχρής Δημητριος, Ζυγομαλας ’Ιωάννης.

Μετετέδησαν
Οι λοχαγοί τοΰ πεζικοΰ Άντωναρόπουλος Δημητριος έχ 

δέσεως άντεισηγητοΰ παρά τώ Α' διαρκεΐ στρατοδικεία» 
είς τό Gov τάγμα του πεζικοΰ, Βελλόπουλος Άδανάσιος άπό 
tsu 0ου τάγματος τοΰ πεζικοΰ είς τό Α' διαρκές στρατοδι- 

Χεΐον ώς άντεισηγητης.
Οι ύπολογαγοί τοΰ μηχανικοΰ Τσαμαδός Νικόλαος άπό 

τοΰ τάγματος τών σκαπανέων είς τό στρατιωτικόν σχολεΐον 
ώς καδηγητής, Μπρούσκος Βασίλειος άπό τοΰ σώματος τοΰ 
Νχανικοδ εις το υπουργεΐον τών οικονομικών καί



Ό  άνθυπολοχαγός Παππαδιαμαντόπουλος Γεώργιος άπό 
την υπηρεσίαν του υπουργείου τών οικονομικών είς τό σώμα 
τοΰ μηχανιχοΰ.

Γην αίτηθείσαν Αποστρατείαν ελαβεν δ λοχαγός τοΰ πεζί- 
κοΰ Αγαθών Βουγιουκας, προβιβασθεΐς ταγματάρ·/ης.

Άπεβίωσαν
Ό  στρατηγό-'Ριχάρδος Τζοΰρτζ εις ’Αθήνας, δ λοχαγός 

τοΰ 7ου τάγματος Βλαχοπουλος Διομήδης είς Ζάκυνθον, 5 
άπόστρατος Ταγματάρχης Σοΰλης Δημήτριος είς Καλάμας, 
οί υπολοχαγοί της φάλαγγος Ζηγούρης Γεώργιος είς Λαμίαν, 
Άνδρέου ’Αντώνιος είς ’Αθήνας.

Αριθ 31 , Απριλιου 6 . Περί άπαγορεΰσεω; τοΰ ποιεΐσθαι yp7(otv 
ιδιαιτέραν τών δημοσίων ειδών.

Οι έπιτρεποντες τοΰτο αρμόδιοι υπόλογοι θέλουν χαταδι- 
χαζεσθαι είς την αποτισιν τοΰ ολου τί5ς τιμής τοΰ παρα*/ω· 
ρουμενου είδους, πρός δέ καί τιμωρείσθαι.

Αριθ. 32 , ’Απριλίου I I .  Περί μεταθέσεω ; άνθυπασπιστών 
εΐς αποστρατείαν.

Οί χατωθι έπ αοριστω άδεια διατελοΰντες άνθυπασπισταί 
προυβιβάσθησαν Άνθυπολοχαγοΐ δυνάμει Ύ ψ . Βασιλ. Δια
ταγμάτων της 5ης τρ, μηνός καί έτέθησαν είς άποστρατείαν 
συμφώνως μέ τούς άπό 13 Νοεμβρίου 1864 ^Α'. και άπό 
27 Μαίου 1871 ΥΓ. νόμους μέ τήν άπέναντι έκάστου ονό
ματος σημειουμένην σύνταξιν.

Κοσμάς Κωστόπουλος δρ. 50, Ά θ. Ν. Ίατροΰ δρ. 48, Βα
σίλειος I. Παναγιώτου δρ. 44 , Αντώνιος Λαουτάρης δρ. 44, 
Απόστολος Φιλίππου δρ. 44, Νικόλαος Τσόχος (τοΰ Ίππ ι- 
χοΰ) δρ. 44 , Παντολέων Θεοδώρου (Ύλιχ. Πυροβολ.) δρ. 50 
καί Γεώργιος Δεϊλάχης (Ύ λιχ . Πυροβολ.) δρ. 42.

Κατά συνεπειαν προσκαλοΰνται τά κατά τόπους Φρουραρ-
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•/εϊα καί αί Μοιραρχιαι της Χωροφυλακές να χοινοποιησωσιν 
αΰτοΐς, οτι δφείλουσι νά δηλώσωσιν έκ νέου τον τοπον της δια
μονές των πρός τό Υπουργεΐον τών Οικονομικών, παρ ου θα 
λαμβάνωσι τήν σύνταξίν των άρχομένην άπό της πρός τό αυ
τό 'Υπουργεΐον κοινοποιήσεως παρ’ ήμών τών άνωτέρω 'Υψ. 

Βασιλ. Διαταγμάτων.
Ά ρ ιθ . 33  Α πριλίου 12. Περί χορηγήσεω; συνδρομή;.

Εις τους οικονομικούς έφορους διά τήν δηλωσιν τών ζώων 

χαθ’ ολον τό κράτος.
Ά ριθ . 34 , Α πριλίου 13. Περί τρόπου παραπομπή; άξιωμα- 

τικών Ινώπιον τών δγειονομικών επιτροπών.

’Επανέρχεται ή ισχύς τής άπο 1G Απριλίου 1859 υπ αρ. 
5 ,362  Υ. Δ., καταργουμένης τής άπό 3 Απριλίου 1867 

υπ’ άριθμόν 7 ,058 .
Ά ριθ . 3 5 , Α πριλίου 14. Περί προμήθεια; ειδών 

στολής αξιωματικών.

Σχετική πρός τήν υπ’ άριθ. 26 τής 17 Μαρτίου ε. ε.
Ά ριθ. 36 , Α πριλίου 15. Περί απονομή; ηθική; αμοιβή;.

Έ πί τώ άποτελέσματι τής λαβούσης χώραν συμπλοκής έν 
τώ Όθωμανιχω μετά τοΰ υπό τόν άνθυπολοχαγον Ηλιαν Α
λεξάνδρου άποσπάσματος τοΰ 10ου πεζ. Τάγματος καί τών 
ηνωμένων ληστοσυμμοριών Βελουλα, Ζίκα καί Πατσα, καθ ην 
έφονευθησαν δΰω λησταί καί έπληγωθησαν τινες, οιεταγησαν 

τάδε.
Διά Β. Διατάγματος άπό 14 μεσοΰντος έ π η ν ε θ η  οαν -  

θυπολοχαγός τοΰ 10ου πεζ. ταγματος’ΙΙλιας Αλέξανδρου δια 
τήν φρόνησιν καί γενναιότητα, ην έπεδείξατο κατά τήν προκει- 

μένην περίστασιν.
Π ρ ο β ι β ά ζ ο ν τ α ι

Δεχανίΐς πρός πλήρωσιν χηρευουσών θεσεων ιίς  τό 10ον
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πεζ, τάγμα οί στρατιώται Νικόλαος Λαγγαδιώτης, άρυτεύσας 
καί λαβών τεεί; πληγάς κατά τήν συμπλοκήν, καί Λημήτριος 
Μπε ρτάνος ίδιοχείρως ρονεύσας τόν ενα τών δύω ληπτών. 

’Ε π α ι ν ο ύ ν τ α ι

Ό  δεκανεΰς Κ. Καραγιαννοΰλης καί οί στρατιώται Άνας\ 
Μπουρνός καίΊωάννης Καρκούλης, συντελέσαντες είς το προ- 
κείμενο/ κατόρδωμζ.

Ά ριδ . 37, ’Απριλίου 19. Περί άποτίσεω; τοΰ 
τιμήματος 180 καππώ··).

Άνατεδείσης είς τό 4ον πεζικόν τάγμα τής ένΤριπόλει 
δια δημοσίου διαγωνισμού κατασκευής 300 καππών, στα- 
λεισών δέ εκ τούτων 180 είς το 5 καί 8 πεζικόν καί εύρεδει- 
σών τούτων κακής ποιότητος και μή συμρώνων πρός τό δείγ
μα, κατεδίκασε το ύπουργεΐον τήν επιτροπήν, ητις παρε'λαβεν 
αύτάς, είς τήν άπότισιν τοΰ τμήματος αύτών, ήτοι δρ. 3555.

ΆριΟ. 38. Περί ουντοίςεως ιατρικών ένδείςεων προς 
χρήσιν λουτρών.

Διατάσσονται οί υγειονομικοί αξιωματικοί οπως μή χορη* 
γώσιν ένδείξεις π:ρί παραπομπής είς τά ιαματικά λουτρά ή 
μόνον πρός τοΰς παρ’ αύτών τών ιδίων Ιπισκεπτομένους, εν 
αΤς ένδείξεσι δει νά άνατέρωνται λεπτομερώς τά ύπό τών 
ιατρών τεδέντα έν χρήσει μέσα πρός δεραπείαν τοΰ πάσχοντος 
καί εάν έγεινε καί άλλοτε χρήοίς τών λουτρών.

Ά ρ ιθ . 39, Μαίου 3 . Μεταοολαί κατα τόν μήνα Α πρίλιον.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα έλαβον χώραν είς τόν στρατόν 
αί εξής μεταβολαί.

Π ρ ο ΰ β ι β ά σ δ η σ α ν

Άντισυνταγματάρχης τοΰ Ίππικοΰ δ μοίραρχος Γεράσιμος 
Κόκκινος.
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Είς τό Πυροβολικόν 

Ταγματάρ'/ης δ λοχαγός Κακαναράκης Γεώργιος, διορι- 

σδείς υποδιοικητής τοΰ τάγματος τοΰ Πυροβολικοΰ.
'Υπολοχαγοί οί άνδυπολοχαγοί Σαπουντζάκης Κοονσταν- 

τΐνος, Ζορμπας Νικόλαος.
Άνδυπολοχαγοί οί άνδυπασπισταί Κρεστενίτης Γεώργιος, 

Γιάνναρος ‘Αλέξανδρος, Άργυρόπουλος ’Αλέξανδρος.
’Ανδυπασπιστής δ έπιλο'/ίας τοΰ ύλικοΰ τοΰ Πυροβολικοΰ 

Τσίμας Μιχαήλ.
Είς τό Πεζικόν 

Άνδυπολοχαγοί οί άνδυπασπισταί Κεράλας Ιωάννης, ’Ο
ρεινός Παναγιώτης, Μπότζης Νικόλαος, Λελούδας Άδανάοιος, 
Νικολαίδης Γεώργιος, Αίδιπίδης Θεόδωρος, Καδενιώτης Α να 

στάσιος, 'Ρεντίνας Κωνσταντίνος.
Μ ε τ ε τ έ δ η σ α ν  ε ν α λ λ ά ξ  

Οί οικονομικοί έπιδεωρηταί Κέρκυρας καί Φδιοίτιδος επι
μελητής Μοσχόπουλος Γεώργιος καί ύπεπιμελητής Σκούρος 

Στυλιανός.
Γ0  ταγματ. τοΰ Πυροβολικοΰ Σκοΰρος Ιωάννης μετετέδη 

άπό τοΰ Τάγματος τοΰ Πυροβολικοΰ είς τό Όπλοστάσιον ώς 

ύποδιευδυντής.
Έτέδησαν είς διαδεσιμότητα οί εξής άξιωματικοί 

έκλεχδεντες βουλευταί τοΰ πεζικοΰ 

Άντισυνταγματάρχης Λάππας Γεώργιος, ταγματάρχης

Τζαμάλας Παναγιώτης.
Οί λοχαγοί Ίσκου Άδανάσιος, Στάϊκος Γεώργιος, Μπου-

Χαούρης ’Αριστείδης, Κατσικογιάννης Χρήστος.
'Ο υπολοχαγός Βιρβίλης ’Επαμεινώνδας.
Τοΰ μηχανικοΰ λοχαγός Σοΰτσος Νικόλαος.



Είς Αργίαν δι’ άπολΰσεως άπό της δέιεως 
Ό  υπομοίραρχος Φραγκα'κος Δημητριος.

Άπεβίωταν
Ό  άνδυπολοχαγός του πεζιχου Κωστοΰρος Στυλιανός εΐς 

Άδηνας.
Ό  άνδυπολοχαγός της προιχοδοτημένης φάλαγγος Άρ- 

ναουτα'χης Κωνσταντίνος είς Χαλχίδα.


