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ΠΛΗΡΑΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΟ ΥΡΚ ΙΚ Ο Υ ΣΤΡΑΤΟ Υ.

Κύρια  στοιχεία  τής ενόπλου όυνάμεως τής Τουρκίας ( / ) .

Α ί ένοπλοι καχά γην δ υνάμ ε ι; χής οθω μανικής αύχοκραχο- 

ρίας άποχϊλουνχαι εκ δυο διακεκριμένων α π ’ άλλη λω ν οχοι- 

'/ ε ίω ν, χαΰχα δε είνα ι

■dor. 'Ο  μ όν ιμ ος  στρατός.

B o r . '  Η  Εφεδρεία .  *

Π ερ ί στρατείας.

ΙΙας υπήκοος χής οθωμανικής αύχοκραχορίας, Τοδ-ρκος η 

’Αλβανός χήν καχαγωγήν, υποχρεουχαι εις σιρατείαν, εάν μή

( I )  Τ ά ; Τουρκικάς ονομασίας Ιπροτιμήοαμεν νά γράψω μεν γα λ λ ισ τ ί 

ενε*α τή ς  ώ ς Ιτά  τό πολυ ομοιότητας τής προφοράς. Ο&χ ήττον όμως 

άνάγ/.η νά σημε·.ώτωμεν τά  έξης. Τό j  προιρερθήτω οϋχ ι ώς τό γ α λ λ ι

κόν, άλλ ’ ώ ς τό ελληνικόν γ  ι . Τό S , κ α ί Ιάν μ εταξύ δύο φω νηέντων είι- 

ρ ίσκηται, προφερθήτω πάντοτε ώ ς τό έλλην. σ. Τό L ώ ς  111 b  μ  π . 

Τό c 1ι πάντοτε ώ ς τό ελληνικόν χ· Ιάν δε προ αυτοϋ υπάρχει τό S, 

ήτοι s e l l ,  ώ ς τό γαλλικόν s c h .  Τό Ζ  ώς ζ  ελληνικόν. Τό g  ώ ς τό 

γαλλ ικόν. Έ ν  τοΰτοις χάρ ιν τω ν α να γνω σ τώ ν ήμώ ν τώ ν  άγνοοόντων την 

γαλλ ικήν  παραθέτομεν κ α ί με ελληνικά  γρ άμ μ ατα  τά ς  Τ ουρκικά ; 

ονομασίας, καίτο ι ά τελώ ς.

ΕΑΛΙ1.Ν Σ ΤΡΤ . ΦΥΑ. Λ Ε ,' ΤΟΜ. Τ '.  10



προτιμά νά έπωρεληδή έ* τοΰ δικαιώματος, οπερ τώ έπιτρέ- 
π;ται, της άντικαταστάσεως (Redeil, 'Ρεντέϊλ). Ή στρατεία 

εν μέν τω μονίμω στρατώ είναι τετραετής, έν δέ τη έρεδρεία 

οκταετής.
Έπι τω σκοπώ τούτω πα'ντες οι νέοι Τούρκοι και ’Αλβα

νοί κληροΰνται έτησίως καί έπι 7 κατά συνέχειαν έτη άπό τής 

ηλικίας τών 1 8 — 25 έτών. Ιίαΐ οί μέν τυχόντες τών μικρό
τερων άριδμών έν τ  ̂ σχετική έττ,σία κληρώσει άναλαμβάνου- 
σιν έπί 4 συνεχή εντη υπηρεσίαν ένεργόν έν τω μονίμω στρατω* 

ταύτης δ’ έκπνεούσης μεταβαίνουσιν έν τη έ-ρεδρεία έπί άλλα 

οκτώ έτη. Οί κληρούχοι μετά διετή έν τω στρατω υπηρεσίαν 

δικαιούνται νά μεταβαίνωσιν έπ’ άδεια είς τάς εστίας των. Οί 
δέ νέοι οί μη λαχόντες κλήρου, κατατασσόμενοι έν τω 

μονίμω στρατω, άποτελοΰσι μέρος τής έρεδρείας έπίσης, 
είς ην μεταβαίνουσιν, αμα προσκληθώσι. Τοΰτο δέ μετά τήν 

εκπνευσιν τής κληρωσίμου ηλικίας αυτών.
Οίνέοι, οί υπήκοοι μέν τής όδωμανικής αυτοκρατορίας, άλλά 

μή Μωχμεδανοΐ, ήτοι "Ελληνες, ’Αρμένιοι, Ίουδαΐο·. κτλ. δέν 
γίνονται δεκτοί είς τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ, ουδέ τυγχάνουσι 
κληρώσεως. ’Αντί τούτου δέ πρός υποκατάστασιν υποχρεωτι
κήν υπό τών κληρουμενων Τούρκων καί ’Αλβανών πληρίνουσιν 

άπό ηλικίας 1 6 — 70 έτών συμπεπληρωμένων ρόρον έτησιον 

στρατολογίας 3 5 — 40 γροσίων πρός ορελος τοΰ δημοσίου.
Οί έρεδροι διαιροΰνται είς τάς οικείας αύτών επαρχίας είς 

τάγματα άναλόγως τοΰ άριδμοΰ αύτών, καί κατ’ έτος προσ- 
χαλοΰνται έπί 2 μήνας είς άσκησεις ταγμάτων. ’Αξιωματικοί 
καί ύπαξιωματικοί έρεδρείας, άπολαμβάνοντες άποδοχάς ώς 
έν τω μονίμω στρατω, διατηροΰνται έπί τω σκοπώ τούτω έπι- 
τοπίως. Τά τάγματα ταΰτα είναι έπαρχιακά.

Ή έρεδρεία άποτελεΐται ύπό μόνου πεζικοΰ καί πυροβολι·

κοΰ. Οί ύπηρετοΰντες έν τωμ ονίμω στρατω είς τό ίππικόν 

απαλλάσσονται τής έρεδρικής στρατείας.

Ά νώ τα τα ι στρατιωτικαϊ άρχαί.

Ό  Σουλτάνος (Ρ3ΐΪ5(^(;1ι=Π ατισάχ, βασιλεύς τών βα
σιλέων) είναι ό άνώτατος άρχων τών πολεμικών τής Τουρ
κίας ουνάμεων, έξασκών τήν έξουσίαν ταύτην διά τοΰ ύπουρ- 
γοΰ τών Στρατιωτικών.

Ύπουργεΐον τώ ν  Στρατιωτικών.
Ο υπουργός τών Στρατιωτικών (Serasker, Σερασκέρ) 

προισταται του ολου στρατού* διευθυνει δέ τάς διαρόρους ύπη* 

ρεσίας διά τοΰ ύπ’ αυτόν υπουργείου τών Στρατιωτικών. Οι 
ύπασπισταί τοΰ ύπουργοΰ καλούνται Serasker-Javar (Σε- 
ρασκέρ-γιαυάρ).

Αμέσως δπό τόν υπουργόν έν τω ύπουργείω τών Στρατιω
τικών υπάρχει ο πρόεδρος row Στρατιωτικού Συμβουλίου 

(Dali-Soura-Reize, Νταλί-Σουρά-'Ρεϊζέ), οστις δύναται νά 

ηναι στρατηγός η αντιστράτηγος τόν βαδμο'ν. Τό στρατιω τι

κόν σνμβούλιον τοΰτο άποτελεΐται ύπό 6 0 — 65 άντιστρατή- 
γων, υποστράτηγων διαρόρων οπλών καί τινων συνταγματαρ
χών τοΰ μηχανικοΰ.

Το συμβουλιον τοΰτο εχει τήν γενικήν διεύδυνσιν απάντων 

τών ζητημάτων, ατινα ό ύπουργός τώ διευθύνει, τήν δ’ άπό- 

ρασιν τοΰ συμβουλίου πραγματοποιεί ό ύπουργός.
Έπίσης ύπάρχει έν τω ύπουργείω τών Στρατιωτικών ιδιαί

τερον Ιατρικόν Συιιΰούλιον  (Ekim-Milizisi, Έκίμ-Μίλι- 
ζισί) διά τ ’ άρορώντα τόν ιατρικόν κλάδον τοΰ στρατοΰ.

Τμήματα καί γραφεία τών διαρόρων κλάδων τής υπηρε

σίας προπαρασκευάζουσι τά χρειώδη τής όλης υπηρεσίας, δια
χειρίζονται δέ ύπό άξιωματικών άνωτέρων καί κατωτέρων 

τών διαρόρων οπλών καί σωμάτων.



Το ολον τοΰ προσωπικού τοΰ έν τώ υπουργειω τών Στρα

τιωτικών άποτελεΐται έκ 5 0 0 — 600 υπαλλήλων.

Στρατιωτική ιεραρχία.

Έ  βαθμολογία, ή αποτελούσα τήν στρατιωτικήν ιεραρχίαν 

έν Τουρκία, έχει ώς εξής έκ τών άνω υπολογιζόμενη.

Στρατηγείο}'.

Mouschour, Μουσουρ (στρατηγός) (I).
Ferik, Φερΐκ (αντιστράτηγος).
Liva, Λιβα (υποστράτηγος).

'Αξιωματικοί ανώτεροι.

Mirala'i, Μιραλάϊ (συνταγματάρχης).
Kaimakam, Καϊμακάμ (άντισυνταγματάρχης).
Bibassis, Μπίμπασις (ταγματάρχης).
Kolajasis, Κολαγιασίς (υποταγματάρχης).

'Α ξιωματικοί κατώτεροι.

Jousbassis, Γιουσμπασΐς (λοχαγός).
Miliazim-evel, Μιλιαζίμ-έβέλ (ύπολοχαγός). 
Miliazim-sani, Μιλιαζίμ-σανί (άνδυπολοχαγός).

Τπαζιωματικοί.

Boulouc-i ιηίη,Μπουλοΰκ-ιμίν (άπιστης). 
Bas-Tcbaouscb, Μπας-Τσαοϋς (έπιλοχίας).

Tchaousch, Τσαοϋς (λοχίας).
Ombaschis, Όμπασής (δεκανευς).
Nefer, Νεφέρ (πεζός στρατιώτης).
Sofaris, Σοραρίς (ίππευς).
Toptgis, Τ.οψίς (πυροδολιστής).

(1) Ά ν ω  τοΰ βαθμού τούτου ε-λάσθη οι& μόνον τον Ό μϊρ Πα3- 

<ΓΪν ό τίτλο; (Serdar-ckrcm , Σερδάρ-έκρΙμ).

Μ όνιμος στρατός.
Ό  μόνιμος στρατός άποτελεΐται έκ τών οπλών τοΰ πεζι

κού, ιππικού καί πυροβολικού, καί έκ τών διαρόρων αμά
χων στρατιωτικών σωμάτων ή κλάδων.

Πεζικόν.
Τό πεζικόν (Biade, Μιτιαντε) τοΰ μονίμου στρατοΰ συγ

κροτείται άπό συντάγματα (Alai, Άλαϊ)* εκας·ον δε σύνταγμα 

περιλαμβάνει 4 τάγματα (Tambour, Ταμπουρ).
"Εκαστον τάγμα διαιρείται εις 2 ήμιτάγματα (Jarim- 

Tambour, Γιαριμ-Ταμποΰρ), έν ολω δέ τό τάγμα εις 8 λό
χους (Boulouk, Μπουλοΰκ), ών έκαστος εϊς 2 ουλαμούς 

(Jarim-Boulouk, Γιαρίμ-Μπουλουκ).

Α ΰναμις λόχου τοΰ πεζικόν.
1 Λοχαγός (Jousbasii, Γιουσμπασΐς).
1 ύπολοχαγός (Miliazim-evel, Μιλιαζίμ-έβέλ).
1 άνδυπολοχαγός (Miliazim-sani, Μιλιαζίμ-σανι).
1 έπιλοχίας (Bas-Tsckaousch, Μπάς-Τσαους). ·
1 σιτιστής (Boulouk-imin, Μπουλοΰκ-ίμίν).
2 Λοχίαι (Tschaousch, Τσαους).
8 δεκανείς (Om-basis, ’Όμπασις). Οί οκτώ δεκανείς <ρέ- 

ρουσι τήν έξης αριθμητικήν διάκρισιν· 

δ 1ος Birigi-Ombasis, (Μπιριζί-Όμπασις). 
ό 2ος Ekigi » (Έκιζί » )
δ 3ος Outgitgi » (Οϋτζιτζί » )
δ 4ος Ntortoudgi» (Ντορτουτζί » )

δ 5ος Βέ-sitgi » (Μπε-σιτζί » )
δ 6ος A llitg i » (Ά λτιτζί » )
δ 7ος Jedigi » (Γιεντιτζί » )
δ 8ος Sekisilgi » (Σεκισιτζί » )



4  σαλπισταΐ (Bourougi, Μπουρουτζι).
80  πεζοί στρατιώται (Nefer, Νεφερ).

Δ ύναμ ις τάγματος τοΰ πεζικού.

Ή οργανική δύναμις τοΰ τάγματος τοΰ πεζικοΰ άποτελεΐ- 
ται εκ της δυναμεως τών 8 λοχο>ν, άφ’ ών συγκροτείται, προς 
Cc περιλαμβάνει τους έξης, ών οι ανώτεροι αξιωματικοί είναι 
έφιπποι.

1 ταγματάρχην διοικητήν (Bibasis, Μπιμπασις).
1 ύποταγματάρχην δεξιόν (Sa-Kolajasis, Σά-Κολαγα- 

σις) έπί κεφαλής τοΰ δεξιοΰ ήμιτάγμαχος.

1 ύποταγματάρχην άρις-ερόν (Sol-Kolajasis, ΣόλΚολα- 

γασις) επι κεφαλής τοΰ άριστεροΰ ήμιτάγματος.

ί  υπασπιστήν τάγματος (Tambour-Ketip, Ταμπούρ- 
Κετίπ).

1 αξιωματικόν οικονομίας τάγματος (Tambour-imin; 
Γαμπουρ-ιμιν) με βαδμον λοχαγοΰ η ύπολοχαγοΰ.

1 ιατρόν (Ekim, Έκίμ) τάγματος μέ βαδμόν ταγματάρ
χου, ύποταγματάρχου η συνταγματάρχου.

1 χειροΰργον (Dgirach, Δγσιράχ) λοχαγόν η ύποταγμα
τάρχην.

1 φαρμακοποΐον (Ergiadgi, Έρζιαδγσί) λοχαγόν η ύπο
ταγματάρχην.

1 ιερέα (Hondgia, Χόντζα).

1 σημαιοφορον (Bairaktar, Μπαϊρακτάρ, $ Schandgia- 

ktar, Σανοί,ακχαρ) άνδυπολοχαγόν ίι ύπολοχαγόν.
1 άρχισαλπιγκτήν (Biridgi, Μπιριδζί). 

μουσικους (Mousikan, Μουσικάν).

Και πρός τουτοις τό λοιπόν χρειώδες κατώτερον προσωπικόν.

Δ ύναμ ις συντάγματος τοΰ πεζικοΰ-

Τό σύνταγμα περιλαμβάνει τό προσωπικόν 4 ταγμάτων, 

άφ’ ών άποτελεΐχαι, πρός δέ
1 συνταγματάρχην (Mirialai, Μιραλάϊ).
1 άντισυνταγματάρχην (Kaimakam, Καϊμακάμ).
1 οικονομικόν αξιωματικόν συντάγματος (Ala'i-imin) μέ 

βαδμόν ταγματάρχου.

'Ιππ ικό ν ( S a f a r i ,  Σοφαρί).
Δύναμις ίλης τοϋ ιππικού (BoaloUC-Sofari, Μπουλοΰ/.-σο-f α?')·
Ή ΐλη διαιρείται είς 2 ουλαμούς (jarim-boulouk).
Έ  δύναμις της ΐ'λης, ώς πρός τούς ιππείς (Soufaris, Σου- 

φαρις) καί τούς ύπαξιωματικούς, εΤναι η αύτή μέ τήν τοΰ λό
χου τοΰπεζικοΰ μέ προσδήκην πεταλωτών (\lban, Άλμπάν).

Οί αξιωματικοί τής ΐ’λης εΤναι διπλάσιοι, η:οι
2 άνδυπολοχαγοί. Ό  1ος άνδυπολοχαγός (Vekil-milia- 

zim Sani, Βεκΐλ-Μελιαζίμ-σανί). Ό  2ος άνδυπολοχα
γός (Miliazim-3ani, Μιλιαζΐμ-σανί).

2 ύπολοχαγοί. Γ0  1ος δπολοχαγός (Vekil-miliazim* 

Evel; Βίκίλ-Μιλιαζίμ-έβελ). Ό  2ος ύπολοχαγός (Mi 
liazim Ε νέΐ, Μιλιαζίμ-εβέλ).

2 λοΛ/αγοί. Γ0  1ος λοχαγός (Vekil-jousbasis, Βεκιλ- 
Γιούσμπασις). Ό  2οςλοχαγος (Jousbasis, Γιουσπασις). 

Δ ύναμ ις συντάγματος ίππικοΰ (Σοφαρι-αλαϊ, Sofari-alai).
Τό ιππικόν συγκροτείται άπό συντάγματα. Ή δύναμις συν

τάγματος ίππικοΰ είναι ή δύναμις τοΰ προσωπικοΰ 8 ίλών, 

περιλαμβάνει δέ προσέτι
1 συνταγματάρχην,
1 άντισυνταγματάρχην,
2 ταγματάρ*/ας, ών έκαστος προΐσταται 4  ίλών, 5 μέν τών 

τοΰ δεξιοΰ, ό δέ τών τοΰ άριστεροΰ,



4  ύποταγματάρχας. Οί υΐϊοταγματάρχαι άνά δύο άνήκου- 
σιν οί μέν εί; τάς 4  δεξιάς ί'λας (έκαστος έπί κεραλής 2 

ίλών), οί δέ έτεροι δυο είς τάς 4  άρισιεράς ί'λας.
1 Κτηνίατρον (Baitar, Βαϊτάρ).

Τό λοιπόν προσωπικόν είναι τό αυτό μέ τό συντάγματος του 
πεζικοΰ (ί), περί ου είρηται.

Πυροβολικόν (T o p lz i} Τ οπτσί).
Τό πυροβολικόν διαιρείται είς πυροβολικόν εριππον (Sovari- 

Toptzi, Σοβαρί Τοπτσί), καί είς πεζόν πυροβολικόν (biade— 

Toptzi Μπιαντέ-Τοπτσί)- διακρίνεται δέ κατά συντάγματα έξ 

8 ίλών, υπηρετουσών 8 κανονοστοιχίας (Bataria, Μπαταρία).
'fl κανονοστοιχία του μέν έρίππου πυροβολικου περιλαμβά

νει 8 πυροβόλα (Top, Τόπ), ή δέ τοΰ πεζοΰ πυροβολικοΰ 6 

πυροβόλα.

Έκ τοΰ πεζοΰ πυροβολικοΰ έν ανάγκη υπηρετείται καί ορει
νόν πυροβολικόν.

Α ύναμ ις συντάγματος πυροβολικού 
(T o p t z i -αΙαϊ ,  Τοπτσί άλά ϊ ) .

Ή δΰναμις συντάγματος τοΰ έρίππου πυροβολικοΰ υπολο
γίζεται έπί τη βάσει συντάγματος ίππικοΰ, καθόσον άρορα 

τους τε άνδρας καί άξιωματικούς. Ή δέ δΰναμις συντάγμα

τος τοΰ πεζοΰ πυροβολικοΰ είναι οποία καί ή τοΰ συντάγμα
τος τοΰ πεζικοΰ.

Αί έν αΰταΐς κανονοστοιχίαι έχουσιν επομένως ώς αί ίλαι 

του ίππικοΰ καί οί λόχοι τοΰ πεζικοΰ (2), καθόσον άρορα τούς

1 (1) "Οπου ε’ ;  τον Ελληνιστί γραοόμενον βαθμόν οέν παραθέτομεν 
τήν Τουρκικήν ονομασίαν, σημαίνει ότι είναι ή αύτή με τήν τού πεζι
κού. Γό αύτό δε Εννοείται καί οιά τα ; λοιπά; λίςεις.

(2) Παρα τηρητέον, ότι αί όνομασίαι καί αύτών τών υποδιαιρέσεων 
είναι αι αύταί Τουρκιστί μέ τά ; ε ί; τό πεζικόν, τό ιππικόν καί τό πυ
ροβολικόν.

αξιωματικούς, τούς υπαξιωματικούς καί τούς πυροβολιστάς 

(Toptzis, Τοπτσης) (1).

Ά νω τάτη  τοΰ πυροβολικού όιοΐκησις.
Έν τώ συνόλω αύτοΰ τό πυροβολικον κεΐται υπο την γε

νικήν διευθυνσιν ιδιαιτέρου άρχηγοΰ τοΰ πυροβολικοΰ, εχοντος 

βαθμόν υποστρατήγου καί ρέροντος τόν τίτλον Livas-Toptzi 

(Λιβάς-Τοπτσί).

Μ ηχανικόν (E rk en i-H arp , ’Ε ρκενί-Χ άρπ) .

Τό σώμα τοΰ μηγανικοΰ άποτελεΐται υπο μονών αξιωματι
κών άπό τοΰ βαθμοΰ υποστρατήγου καί κατωτέρω. Κεΐται οε 
η ολη αΰτοΰ διευθυνσις ύπό ιδιαίτερον αρχηγόν τοΰ μηχανί- 
κοΰ (Livas-Erkeni Ilarp, Λιβάς-έρκενί-χάρπ), ητοι μέ βαθ

μόν υποστρατήγου*
Σώμα γεν ικώ ν επ ιτελών.

Δέν υρίσταται ίδαίτερον σώμα τών Γενικών Έπιτελών. Τάς 

είς τούς άλλους στρατούς είς τό σώμα τοΰτο άριερωμενας υπη
ρεσίας έκτελοΰσιν οί άξιωματικοί τών λοιπών οπλών καί σω
μάτων· ύπάρχουσιν ομως σποράδην άξιωματικοί τών Γενικών 

Επιτελώ ν.
Κλάδος υγείας·

Ό  ιατρικός κλάδος περιλαμβάνει 1 άντιστράτηγον (Fe
rik, Φερικ),4 υποστρατήγους (Liva, Λιβά) καί άρκετόν άριθ- 
μόν συνταγματαρχών καί ταγματαρχών, τελουντων την υπη

ρεσίαν είς τά τάγματα καί άλλαχοΰ.
Οί ίατροί μέ βαθμόν λοχαγοΰ δέν άναλαμβάνουσιν υπηρε

σίαν είς τά σώματα, άλλ’ ώ ; τοιοΰτοι άπό τής ιατρικής σχο-

(1) Σημειοϋμιν χαί τά ; έ ;ή ; ονομασία; χάριν τών αναγνωστών- ίππο, 
(Bajir, Μπίγίρ). Κιλλίβας (Kagiak, Καγσιάκ). Τό σύνολον του κιλλί
βαντος καί προσύρτου (Top-araba, Τόπ-άραμπί). 'Ά μαξα πολεμε^ο- 
ίίω ν (Araba-Tscpchame Άραμπά-Τσεχχανέ).



λής έξερχόμενοι διανυουσίν 1 1/2 έτος εις τά κεντρικά νοσο
κομεία, προς άπόκτησιν πείρας. Ό  κατώτερος βαθμός τοΰ 
φαρμακευτικοΰ κλάδοι» εΤναι δ τοΰ λοχαγοΰ.

Κλάδος οικονομίας.

Ό  κατώτερος βαθμός εΤναι ό τοΰ ύπολοχαγοΰ· ώς λοχα
γοί δέ καί ταγματάρχαι τελοΰσιν υπηρεσίαν εις τά σώματα 
καί λοιπάς οίκονομικάς θέσεις.

Σώματα ειδ ικά .
ΓΙυροσβέσται (Touloum-badgi, Τουλοΰμ-μπατζί).

’Ιδιαίτερον σώμα πυροσβεστών υπό στρατιωτικόν Οργανι
σμόν δέν υφίσταται. Οϋχ ^τ:ον ομως ή υπηρεσία αυτη δπάρ- 
χει ώργανισμενη ύπό αρχηγόν πυροσβεστών (Touloum-Bad- 
gimbasi, Τουλοΰμ-Μπατζίμπασι).

Στρατέ τών 'Ελληνικών μεθορίων (Jounan-Houdout,
Γ ιουναν-Χουντούτ).

Τό είδικώς διά την πρός τήν'Ελλάδα μεθόριον γραμμήν συ- 
στηθεν σώμα, μετά τήν κατάργησιν τών άτακτων ’Αλβανών, 
αποτελείται έν συνόλω έκ 3 ,0 0 0  περίπου άνδρών· διαιρείται 
οε εις 4 τα'γματα, ών εδραι είναι ή "Αρτα, τό Φανάρι, ή Δο- 
μοκος και δ'Αρμυρός. 'Υπό τών άνδρών τοΰ σώματος τούτου 

χατεχονται οί μεθόριοι στρατώνες, τοίς έκληρώθη δέ καί ή 

κατά τά μέρη ταΰτα καταδιωςις τής ληστείας. 'II δύναμις έκά- 
στου τα'γματος είναι οΐα καί ή τοΰ πεζικοΰ τής γραμμής.

Δραγόνοι καί Κοζάκοι (DFagon, Ντραγκ&ν, Kazak, Καζάκ).

Εκτος τοΰ τακτικοΰ ίππικοΰ, περί ου εί’ρηται, δπάρχουσι 
καί ουο ιδιαίτερα σώματα, τό τών Δραγόνων καί τών Κοζά
κων, ών έκαστον άποτελεΐ ίδιον σύνταγμα. 'Η δύναμις άμφο- 
τέρων άνερχεται εις 1 0 0 0 — 1200  άνδρας. Μέχρι πρό τίνος 

ησαν ήνωμενα υπό ένα καί τόν αυτόν αρχηγόν. "Εδρα καί τών

δύο θεωρείται ή Άδριανούπολις, ουχ ηττον ομως διατελοΰσιν 
έσκορπισμένα είς πλείστας έπαρχίας κατά μικρόν αριθμόν.

Χωροφυλακή (Z ap lie , Ζαπτιέ) .
Ή χωροφυλακή εχει ιδιαίτερον άρχηγόν, οστίς είναι ταυ- 

τοχρόνως καί δπουργός τής άστυνομίας. Τό σύνολον αυτής 

ανέρχεται είς 20 ,000  περίπου άνδρών, διαιρείται δέ κατά 

τάγματα 25 έκ 4 λόχων πρός 80 άνδρας. Ά νά  2 τάγματα 

άποτελοΰπ 1 σύνταγμα. Οί βαθμοί τών έν αΰτώ άξιωματι- 

χών εΤναι άνθυπολοχαγοί, υπολοχαγοί, λοχαγοί, ταγματάρ- 
χαι καί συνταγματάρχαι, οΰδείς δέ πλέον.

'Ο άρχηγός φέρει τόν τίτλον (Zapti^-Mousour, Ζαπτιέ- 
Μουσοδρ). Mousour (Μουσοΰρ) είναι δ στρατηγός.

’Ελάχιστον μέρος τής χωροφυλακής είναι έφιππον.

Γενικόν ύπλοποιεΐοτ.
Τό ολον πολεμικόν υλικόν εις πυροβόλα, όπλα καί λοιπά 

χρειώδη, τελεί δπό τάς άμεσους διαταγάς ιδιαιτέρου άρχη- 
γοΰ, φέροντος τόν τίτλον στρατηγοΰ τοΰ πολεμικοΰ δλικοΰ 

(Top-Hane-Mousour, Τοπ-Χανέ-Μουσουρ). 'Μ έορα αΰτοΰ 

είναι εις Κωνσταντινούπολή· ly ti δέ δπό τήν έπιτηρησίν του 

τάς πολεμικάς άποθήκας καί λοιπά εργοστάσια καί δπλοστά- 
σια, τά είς Top-IIane (Τόπ-Χανέ) τής Κωνσταντινουπό
λεως. 'Γπ’ αυτόν διά τάς διαφόρους δπηρεσίας εδρίσκονται 
πλείστοι άξιωματικοί διαφόρων βαθμών, μηδέ τοΰ τών δπο- 
στρατήγων και άντιστρατήγων έξαιρουμένου.

Είς Top-Hane (Τόπ-Χανέ) δπάρχουσι καί ξένοι άξιωμα- 
τικοί Ονομαζόμενοι προγυμνασταί (Talimdgi-Basi, Ταλιμ- 
τζί-Μπασί).

Γενική τοΰ στρατοΰ διαίρεσις εις σώματα ( Ordoii, ’Ορντοό)·

'Ο στρατός τής γραμμής διαιρείται έν ολω εις 7 μεγάλα 

στρατιωτικά σιομαι^ ών έκαστον κατέχει άνάλογον τής αυ-
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τοκραιορίας τμήμα. Το συνολον της δονάμεως του ολου ένβρ - 
γοΰ στρατού ανέρχεται είς 160 ,0 00  άνδρών.

Τά σώματα ταΰτα εΤναι ουτω πως διατεθειμένα.
Τό Αον, οπερ καί έκλεκτόν άποκαλεΐται (Has Ordou, 

Χας-Όρντού), μένει έν Κωνσταντινουπόλει ύπό τάς διαταγάς 

,  τοΰ υιοΰ τοΰ Σουλτάνου.
ΤΙ πραγματική αΰτοΰ δΰναμις ανέρχεται είς 15 ,0 0 0  άν- 

δρών, άποτελεΐται δέ έκ τών έξης·
8 συνταγμάτων πεζικοΰ,
2 συνταγμάτων ίππικοΰ,
1 συντάγματος πυροβολικοΰ (8 κανονοστοιχιών).
Ή τοιαυτη σΰνθεσις είναι όμοια καί εις τά λοιπά μεγάλα 

σώματα.
ToBov(Ekitzi-ordou, Έκιτζή-όρντού) έδραν ε'χει την Σοΰμ- 

λαν, 5  κατέχει τάς πρός τόν Δοΰναβιν χώρας j  την Βουλγαρίαν.

Τΐ πραγματική αυτοΰ δύναμις εΤναι περί τάς 32 ,00 0  άν- 
δρών συγκροτείται δέ έκ στοιχείων καί αριθμών ώςτόπρώτον^

ΤόΤον (Oudgidgi ordou Ούτσιτζή-ορδού), έδραν έχει τά 

Βιτώλια, την Σκόδραν, τήν Βοσνίαν, τήν Θεσσαλονίκην, τήν 

Ήπειρον, τήν Θεσσαλίαν καί τήν Μακεδονίαν. Ή πραγματική 

αΰτοΰ δΰναμις εΤναι 20 ,000 .
Τό Δον (Dordoudgi-ordou, Ντορντουντζί-ίρντού), έδραν 

έχει τό ’Ερζερούμ, καί κατέχει τά παραπλήσια τής Μικρας 

Ά σίας καί ’Αρμενίας. Πραγματική δΰναμις αΰτοΰ εΤναι 1 5 —
18 ,0 0 0  άνδρών.

Τό Εον (Besidgi-ordoii, Μπεσιντζί-όρντού) έδραν έχει τήν 

Βηρυτόν, καί κατέγει τήν Σιάμ (Συρίαν) καί τήν ’Αραβίαν. 

Πραγματική δΰναμις αΰτοΰ είναι 1S — 20 ,000 .
Τό ‘Τον (A ltidgi-ordou,^xivxji-0pv^) έδραν έχει τό Βα- 

γδάτ, κκατέχει τήν Μεσοποταμίαν j  λοιπά Τουρκικά μέρη τη ;
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’Ανω Ά σίας. Πραγματική αΰτοΰ δΰναμις είναι 1 2 — 13,000 .
Τό Zov (Jedidgi-ordou, Γιεντιντζί-όρντού) έδραν έχει τήν 

'Γεμένην (Iemao), καί κατέχει τήν χώραν έκείνην της ανατο
λικής ’Αραβίας. Πραγματική δΰναμις αΰτοΰ εΤναι περί τας
2 2 ,0 0 0  άνδρών.

Είς έκαστον στρατιωτικόν σώμα υπάρχει, εκτός τών διά 

τό Αον μνημονευθεντων τμημάτων τοΰ πεζικοΰ, ίππικοΰ καί 
πυροβολικοΰ, άνά 1 σύνταγμα ακροβολιστών (Schousane- 
Ala'i, Σουσανέ-άλάϊ) έκ 4 ταγμάτων, ύποδιηρημένων κατάήμι- 
τάγματα, άνά 1 δι’ έκαστον τών 8 συνταγμάτων τοΰ πεζι

κού τής γραμμής.
Οΰτως ή ολική δΰναμις τοΰ ένεργητικοΰ στρατοΰ (Mouazaf, 

Μουαζάρ), τοΰ είς τά 7 σώματα τετμημένου, είναι
56  συντάγματα πεζικοΰ.

14  συντάγματα ίππικοΰ.
7 συντάγματα πυροβολικοΰ.
7 συντάγματα ακροβολιστών.

Προσθετέοι οί χρειώδεις αξιωματικοί τοΰ μηχανικού καί 

τών λοιπών κλάδων υπηρεσίας.
“Εκαστον τών 7 σωμάτων στρατοΰ διοικεΐται υπο αρχη

γού, ρέροντος τόν βαθμόν στρατηγού (Mousour, Μουσοΰρ).
Ύ π’ αΰτόν διά τήν τμηματικήν διοίκησιν είναι 2 αντιστράτη

γοι (Ferik, ?ερίκ), 4 υποστράτηγοι (Liva, Λιβά).
Έκτος τής μέχρι τοΰδε καχονομασθείσης δυνάμεως, ύπάρ- 

χουσι καί τά έξης δύο τιμητικά σώματα.

Ιον· Αύτοχρατοριχη φρουρά (M iet, Μ d τ ) .
'Η αΰτοκρατορική φρουρά άποτελεΐται έκ 4  λόχων τοΰ πε- 

ζικοΰ, 3 ίλών τοΰ ίππικοΰ καί 2 τοΰ έριππου πυροβολικοΰ, είς 

εν ολον περιλαμβανόμενων, καί οέρει τήν προσωνυμίαν Alai' 

(σύνταγμα).
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Ο άριθμος εν τη αυτοκρατορική φρουρά δέν διαφέρει του 
ιών λοιπών σωμάτων.

Ιματισμός. Ό  ιματισμός είναι δ αυτός μέ τόν τών οι
κείων όπλων, μέ τήν διαφοράν ότι έπί τών χειριδών φέρουσι 
την Ημισέληνον οί αξιωματικοί άνωθι τών χαρακτηριστικών 

του βαθμοΰ· επίσης καί έπί του προστηθέου του πεσλ ΐοΰ. Οί 
αξιωματικοί όλων τών βαθμών φέρουσι τόν σπαθαορτήρα χρυ- 
trcuv ώς καί τόν έξαρτήρα του ^εβόλβερ. Οί άνδρες λαμβά- 
νουσι διπλοΰν τόν ιματισμόν κατ’ έτος.

2ον· Ε ιδική τιμητιχη συνοδία τοΰ Σουλτάνου 

( Hadtme, Χ α ν τ ψ Ι ) .

'Οσάκις δ Σουλτάνος εξέρχεται είς τελετάς η μεταβαίνει 
ανα πασαν Παρασκευήν είς τό τέμενος διά προσκύνησιν, τόν 

συνοοευει, έκτος της αυλικής αυτοΰ θεραπείας, καί τιμητικόν 

τι σώμα, συγκείμενον έξ εξήκοντα άξιωματικών διαφόρων βαθ
μών άπό τοΰ ύπολοχαγοΰ καί άνω.

Μισθός· Ο μισθός ο είς τουτους χορηγούμενος καί αί λοι- 
παι χορηγησεις αντιστοιχοΰσι με τά είς βαθμούς άνωτέρους 
τών πραγματικών χορηγούμενα. Ουτω

Εις τον υπολοχαγον οιοονται τα τοΰ ύποταγματάρ·/ου.
» » λογαγον » » * ταγματάρχου

» » υποταγματαρχ.» » » άντισυνταγματάρχου.
» » ταγματάρχην » » » συνταγματάρχου.

Διοικητη; αϋτοΰ είναι συνταγματάχης, άπολαμβάνων τάς 

άποδοχάς καί χορηγίας τοΰ υποστρατήγου.

Ιματισμός. II στολή αυτών oiv φέρει τήν τών βαθμών 

διάκρισιν. Έπί άμφοτέρων τών χειριδών φέρουσι πλάκα άρ- 
γυραν, εφ ης υπαρχουσιν άνατυπωμένα άνά 4  κομβία. Τά 

ξίφη των είναι ευρωπαϊκά, ό δ’ άορτήρ άργυροκέντητος.
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Οί αξιωματικοί ουτοι, έκτος τών άνωθι αποδοχών, έχουσι 

δωρεάν κατοικίαν, τροφήν καί ένδυμασίαν.
'Εφεδρεία ( Redif-A sker,'Ρ εντ'ιφ-ασχίρ).

Ή εφεδρεία, ώς άλλαχοΰ είπομεν, αποτελείται κατ’ επαρ
χίας άναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ τών εφέδρων (Redif, 'Ρεντίφ) 
άπό τάγματα ή συντάγματα. Οί βαθμοί τών άξιωματικών 

της εφεδρείας δέν υπερβαίνουσι τόν τοΰ συνταγματάρχου.
Τό σΰνολον τών δυνάμεων της εφεδρείας δύναται νά υπο- 

λογισθη περί τάς 3 0 0 ,0 0 0  άνδρών.
Ουτω μετά τών δυνάμεων τοΰ ένεργοΰ στρατοΰ (100,000), 

της χωροφυλακής (20,000), τών Κοζάκων και Δραγόνων 
(1,200), καί τοΰ στρατοΰ τών Ελληνικών μεθορίων (3,000), 
τό ολικόν τών κατά γην στρατιωτικών δυνάμεων δύναται νά 

υπολογισθή εις 4 8 4 — 50 0  χιλιάδας άνορών.

Π οιναί.
Αί π ε ιθα ρ χ ικαί ποιναί εντός τών ταγμάτων η συνταγμά

των είναι ή έπίπληξις (Tektir, Τεκτίρ), ή φυλακή (Haps, 
Χάψ) καί οί ραβδισμοί (Douimek, ΙΝτουϊμέκ) (20 μέχρι 
5 0 0 ) .  Ταύτας επιβάλλει δ διοικητής τοΰ τάγματος κατ’ άπό- 

οασιν συμβουλίου τών άξιωματικών.
Αί ποινικαί ποιναί είναι τά δεσμά (pranga, μπράγγα), άτινα 

επιβάλλει δ στρατηγός αρχηγός τοΰ σώματος στρατοΰ κατό

πιν άναφορας τοΰ τάγματος.
Προβιβασμοί αξιωματικών.

'Ο βαθμός δέν είναι κτήμα τοΰ άξιωματικοΰ.
'II προαγωγή μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ ταγματάρχου άνηκει

είς τόν στρατηγόν, άρχηγόν του στρατιωτικού σωμα.ος, ο^.ις, 
ποοβιβάζων τόν αξιωματικόν, αναφέρει περί τουτου προς τον

υπουργόν τών στρατιωτικών.
'Ο ταγματάρχης καί οί τουτου άνωτεροί καλοΰνταιαϊιωμα-



τικοί διά διατάγματος (Fermanli-Zapit, Φερμανλι Ζαπίτ), 
καθόσον πρός άπόκτησιν τών βαθμών τούτων απαιτείται βασι- 
λιχόν διάταγμα (Fermani, Φερμάνι).

Ό  άξιωματικός στερείται τοΰ βαθμοΰ του δια παραπτώ
ματα συνεπεία άποφάσεως τοΰ μεγάλου «τρατιωτικοΰ συμβου
λίου, τοΰ έν τώ υπουργείω τών στρατιωτικών, περί ου ειρηται.

Έ χπα ίΰευσ ις αξιωματικών.

Προς μόρφωσιν «ξιωματικδν εϋπαιδεΰτων, έκτός τής είς 

τήν Ευρώπην τακτικής αποστολής νεων, υπάρχουσιν Ιν Ιίων- 

σταντινουπόλει
Αον. Ή Προκαταρκτική Σχολή (Idadie-Mechtep, Ίνταν- 

τιέ-Μεχτέπ), έν η είσάγονται νέοι 1 0 — 12 έιών ηλικίας καί 
μαθητεόουσιν έν αυτή έπί 4 έτη σπουδας προκαταρκτικάς.

Βον. Το Στρατιωτικόν Σχολεΐον (IJarbie-Mechtep-Xap- 
μπιέ-Μεχτέπ), είς ο μεταβαίνουσιν οί έπιτυχόντες έκ τής Προ
καταρκτικής Σχολής καί σπουδάζουσι τά στρατιωτικά

1) ’.Επί 4 μέν έτη, όπως έςέρχωνται είς τό πεζικόν ή ιπ
πικόν ώς άνθυπολογ αγοί.

2) ’Επί 1 έτος έπί πλε'ον, ητοι τό ολον 5 έτη, οί έξερχόμε- 
νοι είς τό πυροβολικόν ώς άνθυπολο-^αγοί.

3) Έπί 2 ετι έτη έπί πλε'ον, ητοι τό ολον 7, οί είς τό μη
χανικόν, έξερχόμενοι ώς άνθυπολοχαγοί.

’Επίσης υπάρχουσι σχολά! διά τήν έκπαίδευσιν στρατιωτι- 
τών ιατρών καί φαρμακοποιών α) προκαταρκτική σχολή (Ida— 

die-Ekim), ένθα μαθητεΰουσιν έπί 4 έτη· β) ιατρική σ·/ολή 

(Ekim-Mechlep-Έκίμ-μεχτέπ), ενθαπαραμένουσιν έπί 6 έτη.
Ή έξοδος αυτών είναι μέ βαδμόν λοχαγοΰ ίατροΰ, καί, ώς 

άλλαχοΰ ειρηται, ουτοι έπί 1 ’/2 έτος είσάγονται πρός άπόκτη- 
σιν πείρας είς τά κεντρικά νοσοκομεία, οθεν ώς ταγματάρχαι,

άντισυνταγματάρχαι ή καί συνταγματάρχαι υπηρετοΰσιν είς 
τά τάγματα καί συντάγματα.

Οί έν τώ φαρμακευτικώ κλάδω σπουδάζοντες έξε'ρχονται 
έπίσης μέ βαδμόν λοχαγοΰ, άφοΰμείνωσιν έν τη σχολή 4 έ'τη.

"Απαντες οί μαδηταί τών περί ών δ λόγος σχολείων είσά- 
γονται ώς υπότροφοι τής Κυβερνήσεως, άπολαΰουσι δέ τροφής, 
ενδυμασίας καί μισθοΰ μηνιαίου γροσίων 30  (1).

ΆποδοχαΙ, μ ισθοί καί χορηγίαι.
Άπό τίνος αί άποδοχαί καί οί μισθοί έκανονίσδησαν οί αυ

τοί δι’ όλα τά όπλα καί σώματα.
Ό  στρατιώτης λαμβάνει μηνιαίως 30  γρόσια, ήμερησίως 

δέ 300  δράμια άρτου, 80 δράμια κρέατος, 20  δρ. όρυζίου, 
12  δρ. βουτύρου. Πρός δέ τήν έβδομάδα 50 δράμ. ζάχαριν διά 
χαλβαν, Ιψηνόμενον δίς τής εβδομάδος.

Ό  όεχανεύς 4 5  γρόσια τόν μήνα.
'Ο λοχίας 65  » »
Ό  έπ ιλοχίας  80  » »
Ό  σιτιστής 80  » »
Ά παντες ουτοι λαμβάνουσινάνά μίαν μερίδα (Ta'ini, Ταίνι), 

ώς έσημειώδη άνωδι, διά τόν στρατιώτην.
Ό  άνθυπολοχαγός λαμβάνει μισδόν μηνιαΐον γρόσια 250  

καί 1 μερίδα (ώς άνω) τροφής.
Ό  ΰπολαχαγός 300  γρόσια μηνιαίως καί 1 μερίδα τροφής.
Ό  λοχαγός 400  γρόσια καί 2 μερίδας τροφής.
Είς τούς άνδυπολοχαγοΰς, υπολοχαγοΰς καί λοχαγούς του 

ίππικοΰ καί τοΰ πυροβολικοΰ προστίθεται άνά μία μερίς νο
μής ίππου.

Ό  ά. ΰποταγματάρχης 500  γρόσια μηνιαΐον μισθόν, 4  
μερίδας άνδρών καί 1 μερίδα ίππου.

(1 ) Πρό τίνος Ιγκατέστη καί έτέρα πολιτική Σχολή τών διάφορων 
Ιπιαχημών, το Σουλτανικον Σχολεΐον (Mecktep-Soultanie, Μεχτέπ- 
Σουλτανιέ), προς έκπαίοευαιν τών μή στρατιωτικών, έν ώ ot φοιτώντες 
πληρόνουβιν ετησίως λίρας τουρκ. 50.
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'Ο 6. ' ύποταγματάρχης COO γρόσια, έπίσης δέ 4 μερί
δας άνδρών χαί 1 ίππου.

"Απαντες οι βαθμοφόροι ουτοι λαμβάνουν ταυτοχρόνως 
υπόουσιν χαί ιματισμόν.

'Ο ταγματάρχης 12 5 0  γρ. μηνιαίως, προς δέ 6 μερίδας 
άνδρών χαί 2 μερίδας ίπποι».

Ο άντισννταγματάρχης  1 8 0 0  γρόσια μηνιαίως, 8 μερί
δας άνδρών χαί 2 μερίδας ίππου.

Ο συνταγματάρχης 26 0 0  γρόσια μηνιαίως καί 12  με
ρίδας άνδρών, 4  δέ μερίδας ίππου.

Ο υποστράτηγος 7 ,0 00  γρόσια μηνιαίως, πρός δέ 24  με
ρίδας άνδρών καί 8 μερίδας ίππου.

'Ο αντιστράτηγος 1 1 ,0 0 0  γρόσια μηνιαίως, καί 32  με
ρίδας άνδρών, 12  δέ μερίδας ίππων.

Ο στρατηγός 3 0 ,0 00  γρόσια μηνιαίως, 64 άνδρών με
ρίδας καί 18  μερίδας ίππων (1).

Ο ύπουργός τώ ν  Στρατ ιω ν ικώ ν  λαμβάνει μηνιαίως 750  
τουρκικάς λίρας, πρός δέ 250  μερίδας άνδρών καί 60 μερίδας 
ίππου.

Οί μισθοί ουτοι τών άξιωματικών εδρίσκονται είς τάς τ ι
μάς ταύτας, έλαττωθείσας οΰτω διά κρατήσεως έπί τής νομί
μου μισθοδοσίας κατά 16°/0, εκτός του του υπουργοί».

Οί μισθοί είναι οϊ αυτοί είς όλα τά σώματα καί όπλα.

Ιματισμός.

α) Χ αρακτηριστικά βαθμών.
1) Ύ π α ξ ι ω μ α τ ι χ ώ ν .
Ό δεχανεύς φέρει καί είς τους δυο άνω βραχίονας άνά εν 

διπλοΰν τριγωνικόν χαρακτηριστικόν (ή κορυφή πρός τά άνω) 
έξ έρυθροΰ μάλλινου υφάσματος.

Ό  λοχ ίας  τρία τοιαΰτα.
Ό  επ ιλοχίας  τέσσαρα τοιαΰτα.

(1) Οί "πποι τών κατωτέρων άξιωμ, του ίππικοΰ και τών Ιφίππων 
σωμάτων είναι τοΰ οημοσίου, οί is  τών άνωτέρων εις βάρος αύτών.

Ό  σιτιστής ώς ό έπιλοχίας.
2) Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν .
'Ο βαθμός άνθυπολοχαγοΰ διακρινεται δια πλατέος αρ- 

γυροΰ σειριτίου, περιφερομένου είς όλην τήν έπι^αφήν τής 
περιχειρίδος πρός τήν χαρίδα, εΤτα δέ άνερχομένου τόν κάτω 
βραχίονα έν σχήματι τριγώνου, οΰ ή κορυφή κεΐται πρός τό 
μέσον τοΰ κάτω βραχίονος. Τά χαρακτηριστικά ταΰτα εύρί- 
σκονται έπί τής δεξιάς καί άριστερας χειρός.

'Ο βαθμός τον ύπολοχαγοΰ διακρινεται διά τοΰ αϋτοΰ σει- 
ριτίου χαί σχήματος, άλλά χρυσοΰ.

Ό  βαθμός τοΰ λοχαγού έχει διακριτικά τά αυτά, πλήν 
δίπλα, έξωθι μέν άργυρα, έσωθι δέ χρυσά.

'Ο βαθμός ύποταγματάρχου τά αυτά, πλην καί τά ουο 
σειρίτια χρυσά.

Ό  βαθμός ταγματάρχου φέρει τρία χρυσά σειρίτια κατά 
τόν αυτόν τρόπον.

'Ο βαθμός άντισυνταγματάρχου  ουο έςωθι χρυσά καί 
δυο έσωτερικά άργυρα σειρίτια.

Ό  βαθμός σννταγματάρχου διακρινεται οιά τεσσάρων 
χρυσών σειριτίων κατά τήν αυτήν διάταξιν.

*Ο βαθμός ύποστρατήγου διακρινεται οια ενός σειριτίου 
χρυσοΰ καί ένός άργυροΰ, ή συνένωσις όμως αυτών άντί γω
νίας άποτελεΐται διά περιστροφής, άποτελούσης άνωθι ταυτης 
κύκλον ενα.

Ό  βαθμός άντιστρατήγου έκ δυο χρυσών σειριτίων, απο- 
ληγόντων όπως καί τά τοΰ υποστρατήγου, πλήν είς ουο 

κύκλους.
Ό  βαθμός στρατηγού διακρινεται έκ τριών χρυσών σειρι- 

τίων, άποληγόντων είς τρεις κύκλους.
β) ’Ενδυμασία·
II ε ζ ι κ ό ν. Οι άνδρες φέρουσι Τσαμαντάνι (Tschainan- 

dan, Τσαμαντάν), πεσλί (pesli), ζωνάρι (Koschak, Κοσάχ), 
πουτοΰρι (poutour), κάλτσας (Kalza, Κάλτσα), ημιϋποδή- 
ματα (papoutscb, παποΰτσι), φέσιον (fes, οες).



Οί άξιωματικοί φέροοσιν ίμάτιον (Schetra, Σέτρα), περι- 
σκελίδα (pantalon, Πανταλόν), υποδήματα (Tschesmc, Τζε- 
ζμέ), φέσιον (fes, φές).

Γο συνολον του ιματισμού τών μέν άνδρών εΤναι yovSpoe- 
ριοΰχον, τών ο’ άξιωματικών έριοΰχον καλής ποιότητος χρώ
ματος μελανού.

Ι π π ι κ ό ν  τ ή ς  γ ρ α μ μ ή ς .  Οί άνδρες διαφέρουσι 
περί τον ιματισμόν άπό τούς του πεζικοΰ μόνον ότι φέρουσι με
γάλα υποδήματα (Bouyouk-Tschesme, Μπουγιοϋκ-Τζεζμέ).

Οι άζιωματιχοί επίσης τά αυτά μέ τά τών άξιωματικών 
τοΰ πεζικοΰ, με τήν διαφοράν ότι ή περισκελίς εισέργεται 
εις τά μεγάλα αυτών υποδήματα (Bouyouk Tschcsme, Μπου
γιοϋκ-Τζεζμέ).

Ε φ ι π π ο ν  π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν .  Άνδρες τε καί άξιωμα- 
τι/,οΐ φέρουσιν ιματισμόν ομοιον μέ τόν τοΰ ίππικοΰ τής 
γραμμής.

Π ε ζ ό ν  π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν .  Άνδρες τε καί άξΐίοματι- 
κοί φέρουσιν όμοιον μέ τόν τοΰ πεζικοΰ τής γραμμής.

Σ τ ρ α τ ο ς τ ώ ν  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν  μ ε θ ο ρ ί ω ν .  Ά π α -  
ραλλάκτως ώς τό πεζικόν τής γραμμής.

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή .  "Οπως καί τό πεζικόν, μέ τήν δια
φοράν, ότι τό πεσλΐ έχει τά μανίκια άνοικτα'.

Ι ν λ ά ο ο ς  ι α τ ρ ι κ ό ς .  Ή στολή τών άξιωματικών δια- 
φερει, on εις το περιλαιμιον καί τάς περιχειρίδας έχουσιν, 
άντί εριουχου τής φυσεως τοΰ ιματιου, κατηφέ έρυθρόχρουν 
οιά μεγάλην στολήν. Οί φαρμακοποιοί φε'ρουσι κατηφέ πρά- 
συνον. Έν μικρά στολή δέν υπάρχει ό κατηφές, εις δέ τά έπώ- 
μια φέρουσιν οί μεν ιατροί όφιν χρυσοΰν, οί δέ φαρμακοποιοί 
άργυροΰν.

Μ η χ α ν ι κ ό ν .  Τό περιλαιμιον στολίζεται μέ τά εθνικά 
σήματα· κατα δε τα λοιπά ή στολή είναι ή αύτή μέ τήν τών 
λοιπών άξιωματικών.

Αξιόν σημειωσεως είναι, ότι άπό τίνος έξέλιπεν ή διάκρι- 
σις τών όπλων διά τής διαφοράς τοΰ -/ρώματος τών στολών,

ουτω σήμερον η μόνη διάκρισις είναι ή τών κομβί ων τών στο
λών, έν οίς διαφέρουσι τά εμβλήματα.

Κ ο ζ ά κ ο ι .  Άνδρες τε καί άξιωματικοί φε'ρουσι μελαίνην 
περισκαλίδα μέ έρυθράν ταινίαν πλατείαν, υποδήματα, ίμα- 
τιον προσαρμοζόμενον ούχί διά κομβίων, άλλα με κοψας, 
ουτινος τά μανίκια είναι άνοικτά φαινομένου έσωθεν έρραμ- 
μένου τεμαχίου έριούχου έρυθροΰ, καί φέσιον.

Δ ρ α γ ό ν ο  ι. Ουτοι φέρουσι μελαίνην περισκελιδα μέ λεύ
κάς πλατείας ταινίας καί φέσιον. Τό ίμάτιον φ έ ρ ε ι  θώρακα έκ 
της αυτής υλης τούτου.

Οί άνθυπολοχαγοί, ύπολοχαγοί, λοχαγοί καί ύποταγμα- 
τάργαι όλων τών όπλων καί σωμάτων έχουσιν ένος και μο
νού είδους στολήν. Άπό τοΰ βαθμοΰ ταγματάρχου και ανω 
υπάρχει δι’ έκαστον βαθμόν ιδία στολή πρώτη, φερομενη εις 
τάς μεγάλας μόνον παρατάξεις καί τό Bairam (Μπαϊράμ).

Ουτω ή στολή αυτη
Διά μέν τούς ταγματάρχας φερει είς τας περιχείριοας 

κεντήματα χρυσά εις πλέγμα τριγώνων, κατά δέ τό περιλαι- 
μιον ή έπιρραφή είναι χρυσή.

Διά δέ τούς άντισυνταγματάρχας  το περιλαιμιον είναι 
κατά τό ήμισυ τοΰ υψους κεντημένον, τά δέ λοιπά ώς είς τον 
ταγματάρχην.

Διά τούς συr ταγματάρχας το περιλαιμιον είναι ολον περι· 
χρυσόν. Τά λοιπά ώς τά τών άλλων.

Διά τόν υποστράτηγον ίο περιλαιμιον είναι ολοχρυσαν, επί
σης καί αί περιχειρίδες. Τό στήθος άπό τής ζώνης πρός τά 
άνω τριγωνιχώς άνοιγόμενον φερει χρυσοΰν κέντημα.

Όπισθεν εις τήν συναρμογήν τοΰ ίματίου πρός τό περιλαι- 
μιον, κατά τό μέσον, ύπάρχεί κέντημα χρυσοΰν ώσει πλά
τους 2 δακτύλων.

Διά τόν αντιστράτηγον  είναι τα αύτα, αλ/.α πλατυτέρα.
Διά τόν στρατηγόν  τά αυτά, άλλ’ ολον το στήθος Επί

χρυσο»’ όπισθεν δέ άπό τοΰ περιλαίμιου, ως βασιν λαμβανο-



μενού, και τριγωνικώς κατά το μέσον άπολήγον εις γωνίαν, 
υπάρχει πλατύ περί·/ρυσον κέντημα.

Οί του ιππικού καί πυροβολικοΰ ανώτεροι άξιωματικοί 
Ιχουσι περί τά χαρακτηριστικά έπι τών βραχιόνων κέντημα 
μέ λεπτόν χρυσοΰν σειρίτιον.

Απαντες οι αξιωματικοί ανεξαιρέτως οέρουσιν άνωΘι τών
υποδημάτων δερμάτινους καλόσιας, τό,τε Θέρος καί τόν χει
μώνα.

Ο πλισμός χαί αποσκευή.
Π εζικόν τής γραμμής. Τουφέκιον (doufek, ντουφέκ) μέ 

γιαταγανιον (yatajan, γιαταγάνι), παλάσκα (palaska, πα
λάσκα) μέ κοσχάκ (Koschak, αορτήρα), Καίσχ (Kaisch, 
αορτήρα).

Οι αορτήρες είναι έκ μελανός δέρματος,
Οί αξιωματικοί φε'ρουν σπάθην (klitsch, κλίτς) τουρκικήν 

και ρεβόλοερ, οπερ τοΐς χρησιμεύει ώς σημείον υπηρεσίας. 
Από του βαθμοΰ ταγματάρχου καί άνω ό άορτήρ τής σπά
θης αντι μελανού «έρματος, δποΓος είναι ό διά τους λοιπούς 
αξιωματικούς, είναι χρυσοΰς καί έρυθρομέταξος.

Ιππ ικό ν τής γραμμής. Οί άνδρες εΤναι ώπλισμε'νοι μέ 
σπάθην (klitsch, κλίτς) καί τουφέκιον (doufek, ντουφέκ)· εις 
οέ το έφίππιον (at-takim, άτ-τακίμ) φέρουσι δύο πιστόλας 
(pistol, πιστόλ), έπικαλουμένας schela-tapandgia (σέλα- 
ταπαντσα)· παλάσκαν δέ κρεμαστήν.

Οί άξιωματικοί φέρουσι σπάθην, παλάσκαν κρεμαστήν, 
χρησιμευουσαν καί ώς σημείον υπηρεσίας.

Οί αορτήρες είναι λευκοί εις τους άνδρας καί τούς αξιω 
ματικούς, απο δε ταγματάρχου καί άνω χρυσοί καί έρυθρο— 
μέταξοι.

Ε φ ιπ π ο ν  πυροβολικόν. ΓΩς τό ιππικόν μέ τό αύτό του
φέκιον.

Π εζόν πυροβολικόν. ΓΩς τό πεζικόν με κοντοτούφεκον.
Ο στρατός τών ελληνικών μεθορίων ώς ο τοΰ πεζικοΰ.

Οί αορτήρες τοΰ πυροβολικοΰ, τής χωροφυλακής καί τοΰ

στρατοΰ τών ελληνικών μεθορίων είσίν έκ μελανού δέρματος.
Τών έφιππων σωμάτων, ώς άνω εΐρηται, ή παλάσκα καί 

ό σπαθοζώστήρ, άπό τοΰ ταγματάρχου καί άνω, είσί χρυσά 
μέ έρυθρομέταξα διαχωρίσματα.

Κοζάκοι. Φέρουσι σπάθην μακράν ευρωπαϊκήν, ετι δέ κα- 
ραβίναν. Τά λωρία τής παλάσκας είσί λευκά ώς τά τοΰ ξ ί
φους.

Δραγόνοι. Φέρουσι σπάθην ευρωπαϊκήν, £τι δέ καραβίναν. 
Τά λωρία τής παλάσκας είσί λευκά.
’Εξαιρέσει τών δύο τούτων σωμάτων, άτινα έ'χουσι ξίφη 

ευρωπαϊκά, οί αξιωματικοί τών λοιπών οπλών φέρουσι σπά
θας τουρκικάς πολυτελείας, άναλόγως τοΰ βαθμοΰ.

Στολή Σουλτάνου.
Περισκελίς έξ έριούχου μελαίνη μέ λεπτόν έρυθροΰν έπί|3- 

£αφον. 'Ιμάτιον κομβούμενον μέ μίαν σειράν χρυσών κομ
βίων, φερόντων άνάγλυφον τήν ημισέληνον.

Τό περιλαίμιον εΤναι χρυσοΰν έπίσης καί αίπεριχειρίδες. Ή 
ζώνη τής σπάθης χρυσή· χλαΐνα δέ ή καπότον μέ περικεφαλίδα 
(κουκοΰλαν), οΤον φέρουσιν οί λοιποί αξιωματικοί. Σημειωτέο» 
οτι ή χλαΐνα αποτελεί μέρος άναπόσπαστον τής ένδυμασίας 
τοΰ Σουλτάνου, έστω καί άν έξέρχηται κατά τούς μεγαλητέ- 
ρους καύσωνας.

Παράσημα τιμητικά.
Τιμητικά παράσημα υπάρχουσι τά εξής·
Ό σμανιε  (Osmanie, Όσμανίέ), διαιρούμενον είς 4  τάξεις, 

ήτοι τό άργυροΰν, τό χρυσοΰν, ατινα προσκολλώνται έπι του 
στήθους, τό τοΰ λαιμοΰ, καί ό ανώτερος βαθμός ή ταινία.

Μ εόζιύιέ  (Medgidie, Μεδζιδιέ), οπερ διακρινεται είς 5  
τάξεις, άργυροΰν, χρυσοΰν, τοΰ λαιμοΰ, ταινία β. τάξεως και 
ταινία ά. τάξεως.

Ά όαμαντοκόλλητον  (Elmas-li, Ελμας-λί), οπ*.ρ αποτε- 
λεΐται έκ μιας χαί μόνης τάξεως, άδαμαντοκόλλητον μέ ται
νίαν, ώρισμένον διά τούς πρίγγιπας, βασιλείς κτλ. Ιοΰτο φε- 
ρει πάντοτε καί δ Σουλτάνος.

Τιμητικοί τ ίτλο ι τώ ν  αξιωματικώ ν προφορικοί 
καί γραπτοί. 

α) Προοορικοι τίτλοι τών αξιωματικών.
Έν Τουρκία είς τό ονομα τοΰ άξιωματικοΰ προσχολλαται 

επόμενος πάντοτε τιμητικός τις τίτλος παραχολουθος αυτοΰ. 
Οί έκ τής τάξεως τοΰ στρατοΰ προαγομενοι αςιωματικοί



από τοΰ βαδμοΰ του άνδυπολοχαγοΰ με/pt του ταγματάρχου, 
συμπεριλαμβανόμενοι», καλούνται Aga, ’Αγγα (Άγας)· π. γ [ 
Moustafa-aga (Μουσταρα-άγγά).

Αλλ οί τών αυτών βαδμών Αξιωματικοί, οί προερ/όμενοι 
εκ τών στρατιωτικών σχολών, ήτοι οί έσπουδασμένοι, προσο- 
νομάζονται Efendi, Έρέντη (Έρέντης).

Είς τον βαθμόν τού άντισυνταγματάρχου καί συνταγμα
τάρχη Αποδίδεται δ τίτλος Bey, Μπέη (μπέης).

Οί δέ υποστράτηγοι, Αντιστράτηγοι καί στρατηγοί αποκα- 
λοΰνται Pascha (πασάς).

, 6) Γραπτοί τίτλοι άξιωματικών.
Οι ανωδι τίτλοι άγας, έρέντης, μπέης καί πασσας παρέ- 

πονται του δνόματος τοΰ αξιωματικού είς τόν προρορικόν λό
γον ως τιμητικοί Γραβων τις όμως πρός τινα αξιωματικόν, 
έκτός τών ανω μνημονευομένων τίτλων ώς παρακολοΰδων τοΰ 
ονόματος, ορείλει τούτους μέν να έπιτάξη τοΰ ονόματος τοΰ 
αξιωματικού, νά πρόταξη δέ τούς έξης*

Είς τόν βαδμον τοΰ άνδυπολοχαγοΰ καί υπολο/αγοΰ προ
τάσσεται το Hamietliou, Χαμιετλιού (γενναίος).

Εις τον τοΰ λοχαγού καί υποταγματάρχου το Fout-e-fet-  
liou, Φοΰτε-ρετλιου (γενναιότατος).

Εις τόν τοΰ ταγματάρχου τό Refatliou/Pepa^toi (ένδοξος).
Εις τον τού αντισυνταγματάρχου τό Izetliou-effendi, 

ίζετλιού-έρέντη (ένδοξότερος έρέντης).
Είς τόν τοΰ συνταγματάρχου τό Izetliou-effendi-Hazi- 

retlery, ί,ετλιου-έρεντη-Χα^ιρετλερί (ενδοξότατος έρέντης).
Είς τόν τοΰ υποστράτηγου τό Sadetliou effendi, Σαντετ- 

λιού έρέντη (έξοχος ερέντης).
Είς τόν τοΰ αντιστράτηγου το Sadetliou-effendi Hazi- 

retliou, Σαντετλιου-έρεντη-Χαζιρετλιοΰ (έξοχώτερος έρέντης).
τόν τοΰ στρατηγού τό Devletliou-effendi-IIazirot- 

liou, Ντεβλετλιού-έρέντη-Χαζίρετλιού (έξοχώτατος έρέντης).
Ε:ς τόν γέροντα τίτλον Βεζύρου (Bezir, Οεζύρ) πρότασσε- 

ται η προσαγόρευσις Atoufelliou, ’Ατουρετλιού (υψηλότατος). 
_____________________________ Β. I. ΒΑΛΤΙΚΟΣ.

Π Α ΡΟ ΡΑ Μ Α Τ Α .— Έ ν  οελ. 1 0 5  τοΰ προηγουμένου Λ Δ ' φυλλαδίου, 
ς·.χ. 2 6 , α ντ ί « α π α ν τα τα ι»  άνάγνω θ’. α π α ι τ ε ί τ α ι —Έ ν  σελ. 1 0 6 , 
ς ί χ .  4 , μ ετα  το «άρετή» πρέοβες έ ν ο ί δ λ ο υ τ α κ τ ι κ ώ ί  ο ι ω ? ,’ 
γ α ν ι σ μ ί ν ο υ ,  ε ί ν α ι  ή ά ρ ε τ  ή —Έ ν  οελ. 1 0 7 , ς ΐχ .  14 , β ντί ι ί -  
παθεΐς » 4νάγνω0ι ε ύ  τ. ε ι 0 ε ΐ  ς —  Έ ν  οελ. 110 , ο τ ίχ . 2 0 , μ ετα  το 
β μόνον» πρόσθες οί
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