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ΠΕΡΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΣΣΙΚ.ΟΝ.

Τ άζις πορείας·— σχηματισμός έν πορεία, άπόστασις 

καί μήχη ψαΛ άγγων.

Η σειρά τώ ν δπΛων κατά τάς πορείας ορίζεται άναλό- 
γως τών προς μάχην διατάξεων. Είς πεδιάδα καί εις έδαφος 

κατάλληλον εις τάς κινήσεις του ιππιχοΰ το οπλον τούτο έρεί- 
λει νά άποτελη τήν χεραλήν τής πορευομένης ©άλαγγος.

Τό πεζιχόν  πορεύεται κατά κανόνα «κατ’ ενωμοτίας», 
10 ιππικόν «κατά τριάδας», τό πυροβολικόν « καθ’ εν». "Οπου 

Ό κατάστασις τ?,ς πορευτικης γραμμής τό επιτρέπει, όφείλει ή 

?άλαγξ νά σχηματίζηται κατά τμήματα μεγαλητέρου πλά

νους «έπί του κέντρου»· άλλ’ δμως, έπειδή 5 σχηματισμός ου- 
ΐ0? άποτελεΐ εν άλληλένδετον διαφόρου όποδιαιρέσεως κα- 

® οπλα, δέον νά άπορεΰγηται ιδίως εις τάς πορείας τάς πλή- 

7·ον τοΰ έχθροΰ.·

Οπισθεν τών στρατευμάτων έρχονται τά σχευαγωγεϊα, 

ταυτα οε άκολουθοΰσιν αι άμαζαι τώ ν  ποΛεμεφοΰΙαν και τά 

*<·νητά, τά εις τήν γραμμήν τών μαχών μέρος λαμβάνοντα, 

®εραπεντήρια. Τό λοιπόν τής ακολουθίας τών σκευαγω- 
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γείων τών στρατευμάτων, έν τη όλότητι αύτών^ καλούνται διά 

τοΰ ονόματος «σκεύη» καί παρακολουθοΰσι την φάλαγγα της 

πορείας εις άπόστασιν χανονισμένην κατά τάς συμπιπτούσας 

περιστάσεις.

Κατόπιν Ικάστου λόχου δέον νά κρατήται άπόστασις κενή 
έκ 1 0  βημάτων.

Κατόπιν Ικάστου τάγματος, έκάστης ίλης, χανονοστοιχίας 

η ράλαγγος πολεμεροδίων, εν ομοιον ά,πόστημα 2 0  βημάτων.

Καποπιν Ικάστου συντάγματος τοΰ πεζικού η του ίππικοΰ, 
η πυροβολικού, ήτοι μοίρας φάλαγγος^), ύρίσταται άπόστημ* 
κενόν 4 0  βημάτων.

Κατόπιν έκάστης ταξιαρχίας πεζικοΰ ή ίππιχου, 8 0  βη
μάτων.

Κατόπιν έκάστης μεραρχίας, 8 0 0  βημάτων.

Εις τας άποστασεις ταυτας δέν υπολογίζονται τά διαστή

ματα τά κατεχομενα υπό τών ίππευομε'νων η διά χειρός ys- 
ρομένων ίππων, άλλ’ εις τά μηκη τών ραλάγγων.

Τό βάθος της πορείας περιλαμβάνει

I εν τά γμ α ..........................................  250  βηματ»
σύνταγμαπεζικ. ά'νευ σκευαγωγείων 750  »

αλλα μ£ άμάςας 7ΐολεμεφοο(ων xat 
άμαξας θεραπευτηρίου.....................  868  »

„  , , ,  , , I εν τά γμ α .................................  140  »
|\ατ ουΛαμους εις | σύνταγμα π εζ ικ ο ΰ  μέ άμάξας 
ημίσεΐαν άπόστασίν I πολεμεφοδίων καί θεραπευ-

1 τηρίου.......................................  650

Τά σκεύη ένός συντάγμοιτος πεζικοΰ................ 1 2 3  η
μία Γλη............................................. 13 5  *

ι

Κατά τριάδας

Κ ατ’ ουλαμούς εις 
ημιδιάστημα . . . .

σύνταγμα Ιπ π ικοΰ , \ . 576
μία Γλη...................................  70

σύνταγμα ίππικοΰ...................  300

(*) ίΙέντϊ ήνωμίνα·. φάλαγγες πολεμεφοίίων άκοτελοΰσι «Μοΐ?*ν
βάλβγγος*.

Τά σκεύη συντάγματος ίππιχοΰ........................ 1 4 7  βήματα
πεζή κανονοστοιχία...................................... 330
έφιππος ι  400

πεζή κανονοποιχία........................ 165
έφιππος » 200

κατ’ Ινωμοτίας. . . 2 , 1 1 5

Καθ’ εν 

χατ’ ουλαμούς

Μία ταξιαρχία πεζικοΰ μέ 
βαρεϊαν κανονοστ, πεζήν. .

κατ’ ουλαμούς μέ 
ήμιδιάστημα . . . .  1 , 510  
σκεύη ...................  492

Μία πεζή μεραον ία έκ r ^νηθης σχηματισμό;
α r  ~ y -  \ πορείας . . . . . . . . . . .  4 ,800ί  ταξιαρνιων πεζικού, ] ..  ̂ , >, ΓΛ· , < Κατ ουλαμους με ήμι-
1 σύνταγμα ιππικού Λ 5ιάστημα.....................  3 ,320
1 πεζόν πυροβολ, τμήμα ( σ κ ε ύ η ..........................  492

*Εριππος μεραρ·/ία συνις-α-(συνήθης σχηματισμός 2 ,763  
. ·  , Λ , . κατ’ ουλαμούς μέ ήμι-
μ*νη εχ 4  συνταγματ. μετα ωστηι1ιβΓ . . . . . .  . 1,440
(Αίας χανονο?το& χίας [σ κ εύη ........................ 588

18 πεζά ουντάγματα Ισυνήθης σχημart-
1 τμήμα κυνηγών (I) |σμός.......................16,861

, 7 τάγματα σκαπανέων (e) |συνεπτυγμένος σχτ,·
σχρατείας j 7 βυντάγματα ίππικοΰ Ιματισμός.............10,440

( και πυροβολικοΰ εφεδρείας (σκεύη.................... 2,042

Σώμα στρατείας μετά τών αμαξών προμή

θειας χαί τών θεραπευτηρίων τοΰ πεδίου 3 0 — 3 5 ,0 0 0

Τ αχύτης πορείας.— αναπαύσεις.

Τάγμα πεζικοΰ  ή πεζή κανονοστοιχία  ορειλουσι να οιελ- 
θωσι πορείαν έχ 3 μιλιών, ύπόολως ευνοϊχας περις·ασεις, εις 6 

ωρας, έν ω χρόνω συνυπολογίζονται αι αναγκαιαι αναπαύσεις.
Εις ηττον εύνοϊχάς περιστάσεις πο^ίας δεον νά υπολογι- 

οθώσι διά τήν πάροδον τών 3 μιλιών 8 ωραί' εαν ή πορεία 

‘νεργήται έιτί χαχής όδοΰ, 10  ώραι, χαί εις ΐόίας περιπετείας 

12 ώραι.

Σ ύνταγμα Ιππικόν η κανονοστοιχία έφιππος ίοείλουσι νά 

δίελθωσι 3 μίλια υπό εύνοϊχάς περιστάσεις εις 4 ωρας, εις οέ 

Ι**) εύνοϊχάς, εις 6 ώρας μέχρις 8.



Μ εραρχία πεζικού έκ 1 0 ,0 0 0  σχεδόν άνδρων χραται κατά 

τάς τής πορείας περιπετεία; 7, 9 , 1 1 ,  ή κατά ολως δυσχε
ρείς περιστάσεις μέχρι καί 14  ωρών προς δίοδον 3  μιλίων.

Πορεία έκ 4 μιλίων υπό εύνοικά; περιστάσεις δε'ον υπό τοΰ 

πεζικού εις 8 ώρας μέχρι τών 1 0  νά διανύηται. Κατά τήν 

δίοδον έκαστου μιλίου γίνεται άνάπαυσι; 1/4 τής ώρας, κατά 

δέ τήν διάνυσιν του ήμίσεος τοΰ δρόμου 1 ’/2 τής ώρας.

Ιππ ικόν xal πυροβολικόν·, μεμονωμένα  βαδίζοντα, δύ· 
νανται 4 μίλια καλώς νά διανύσωσιν εις 7 ώρας· κατά τήν 
μεγάλην άνάπαυσιν τελείται πότισις τών ζώων.

Πρός διάνυσιν 5 μιλίων τά λ εζικόν χρειάζεται 1 0  έως 13 

ώρας, έν αίς επίσης συγκαταλογίζεται μία άνάπαυσις 3 ω

ρών. Τά πυροβολικόν καί τό ιπ π ικό ν  δύνανται τήν αύτήν 

άπόστασιν νά διέλδωσιν εις ώρας 8 με'·/ρι 10 .

Πορεία μήκους 6 μιλίων δυναται νά τελεσδή ύπό τοΰ π ν  

(Τοίοΰείς 12  ώρας μέχρι 1 6 , υπό δέ τοΰ ιπ π ικ ό ν*αί τοΰ π υ - 
ρ>>6ο2ικοΰ εις 11 εως 1 3  ώρας· άλλ’ ομως κατά τήν πορείαν 

ταύτην δέον νά λάβη χώραν άνάπαυσις 3 — 4 ωρών.
Πορεία 7 μιλίων διανύεται ύπο τοΰ πεζικού εις 16  έως 20 

ώρας· ταύτοχρόνως δέον νά υπολογισδή άνάπαυσις 3 — 8 
ωρών,

’Εξαιρετικώς και εις άλλας εύνοϊκάς περιστάσεις πορειαί 
δύναταί έπίσης νά έπισυμβή πορεία 8  μιλίων, άλλ’ όμως £< 
ταύτη φδάνεται τό άκρον οριον τή ; δυνάμεως τής πρό; πορείαν 

έξακολουδήσεως.

Συνήδως 3/4 ώρας από τής ένάρξεως τής πορείας παραγ- 
γέλλεται μικρά άνάπαυσις· εις δέ πορείας μέχρι 3 μιλίων, μ*' 

κροτ;ρα άνάπαυσις έκ ’/2— 3/4 ώρας, μετά τήν διάνυσιν τοΰ μ«' 
γαλητέρου τής πορεία; μέρους.

Ανώτερα τοΰ στρατεΰ σώματα πρός π λ ίίϊνα  άνάπαυσιν δεν
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συγκροτούνται εις τήν χαράταξιντής συγκεντρώσεως, άλλ’άνα- 

παύονται εις τάς φάλαγγας τής πορείας, οσον δυνατόν πεπυ' 
χνωμένας παρά τήν οδόν. Έάν κατά τάς παρατεταγμένας 

αναπαύσεις πρόκηται νά μαγειρεύσωσι, τότε πρέπει νά προσέ- 

ξωσιν οπως διατεδή τοΰτο ώς έμραίνεται εις τήν στήσιν τοΰ 

καταυλισμοΰ.
Τό πεζικόν όφείλει, κατά τό δυνατόν, ν’ άποφεύγη τό νά δέτη 

ιά οπλα έπί τής όδοΰ. Τά πυροβολικόν καί αί φάλαγγες προ
μήθεια; όρείλουσι μόνον εις τόν σχηματισμόν «καδ’ έν» νά 

μένωσιν έπί τής οδοΰ (πρός άνάπαυσιν).
’Εντός τών χωρίων δέον νά μή ς-αματώσιν έπί πολύν χρόνον· 

οπου δέ τοΰτο, οπως εις τάς βαθείας φάλαγγας, διά μεμονω
μένα τμήματα δέν δύναταί ν’ άπορεύγηται, όρείλουσι τά περί 

ωνό λόγος τμήματα στρατοΰ πέραν τοΰ χωρίου νά ς-αδώσιν εις 

ιήν τάξιν τής συγκεντρώσεως.
"Οπου είναι στενωποί πρός διάβασιν, ή άνάπαυσις λαμβάνει 

χώραν πέραν αυτών.

Ιδιαίτεροι όρισμοί.
Οί εις τάς διατάξεις, διά τήν μόρρωσιν τών στρατευμάτων 

*«τά τήν εις τά στρατόπεδα υπηρεσίαν, περιλαμβανόμενοι όρι
σμοί, άποβλέπουσι καί τήν διατήρησιν τής αύστηροτέρας πει- 

®«ρχίας κατά τάς πορείας.
Τά άναρερόμενα χωρία όρίζουσι £ητώς τάδε·
«Αυστηρά πειδαρχία πορείας είναι τό άσραλέσταιον οπλον 

°ιά τήν ταχεΐαν διεύδυνσιν τής πορείας. 'Επομένως, δεον νά έπι- 

^λληται αΰτη μετ’ αΰστηρότητος, οπως μετασχηματισδή εις 

^>ν έν παντί καιρώ καί χρόνω, είτε τά στρατεύματα έξέρχον- 

Τ*ι άπά τών φρουρών των εις άσκήσεις κοινας καί συνήδεις, 
οσον σύντομοι καί άν ώσιν αί πρός τοΰτο πορείαι, είτε καί πρό 

πάντων εις τήν άσκησιν τών πολεμικών πορειών.



«Οί άξιωματικοι βαδίζουσιν εις δλας τας περιστάσεις μέ 
το τμήματά των.

« Ό  τό πρόσταγμα εχων προϊστάμενος παραγγέΑΛει πδ- 
σαν συγγνωστεαν ευκολίαν των στρατιωτών κατά τήν πορείαν'

ίντευθεν δέ πάσα αυτοπροαίρετος εκκΜσις άπό τώ ν δεδομί 

νω ν ύδηγιών τιμωρείται αύστηρώς χ ά ρ ιν  διατηρήσεων τή( 
π ε ιθαρ χ ία ς» .

Η πορεία τελείται «ανευ βηματισμού» καί εις άρμόζουσαν 

διαταξιν. Μόνον έντός τών υπό στρατευμάτων διαπερωμένων 

χωρίων η πορεία ένεργεϊται «έν βηματισμώ», πρός δέ καί τι
μής αποδείξεις τελούνται κατά τήν πορείαν έντός τών προμνη- 

μονευθεντων χωρίων, Ινώ εις ολας τάς λοιπάς περιστάσεις 

επιτρέπεται εις τά στρατεύματα κατά τήν άριξιν ανώτερου va 

καπνίζωσιν ώς καί εις τάς στάσεις τής πορείας, νά μένωσ1 
πλαγιασμένα. Μόνος δέ δ διοικητής τών στρατευμάτων £χει 
φροντίδας κατά τήν έλευσίν του ανώτερου.

Κατά τήν πορείαν οί άνδρες δέν έμποδίζονται τής καταπαυ· 

σεως τής δίψης, έάν αμέσως μετά τήν πόσιν έξακολουθή ί  
πορεία.

Υπηρεσία άσφα.ίείας κατά τήν πορείαν.

Η  άσφάΛεια τώ ν στρατευμάτων κατά τάς πορείας είναι, 
άνευ περαιτέρω παραγγελίας, υπόδεσις άρορώσα τάς έμπρο- 

σθορυλακάς καί όπισθορυλακάς. "Εκαστον στράτευμα παρά τόν 

έχδρόν πορευόμενον όρείλεινά σχηματίση τοιαυτην, έν άνάγκί) 
δέ καί έξ όλων τών όπλων, δυνάμεως *ft έως */4 τ® ολον συνι· 
σταμενην.

Ό  προορισμός τής ίμπροσθορυλακής καί τής όπισθορυλα- 
χής είναι νά ρροντίζη κατά δύναμιν τήν διατήρησιν τών άρχΐ' 
κών συνδέσμων τών στρατευμάτων.

’Αείποτε δέον εις τήν έμπροσδορυλακήν νά διανέμηται Ιπ 

πικόν άρκούσης δυνάμεως, δπως άρκή εις τήν παραδοσιν τών 

ειδήσεων καί χάριν τής άσραλείας. Εις περιστάσεις τινάς, ίδιως 

ιίς μεγάλην άπόστασιν άπό τοΰ έχδροΰ, ή εις μικρά στρατού 

τμήματα εις άνοικτόν έδαρος, δΰναται ή έμπροσδορυλακη έπι- 

σης έκ μόνου ίππικοΰ να συνισταται.

Ή έμπροσδορυλακή όρείλει νά μή ίμποδίζη δι ύπερβαΛ- 

Λούσης προφυ.Ιάζεως τήν προχώρησιν τώ ν  φα .Ιαγγων  όρεί- 
λει έν πρώτοις νά προρυλάξη τά στρατεύματα άπό άπροσδοκη- 

του προσβολής· όρείλει ομως έπίσης νά μή άρήση όπίσω της 

μικρά έχδρικά τμήματα, προβαίνουσα έπί τά πρόσω, διότι 

ταΰτα τά τελευταία, εισερχόμενα μεταξύ τής έμπροσδορυλα- 
κής καί τής ράλαγγος πορείας, δΰνανται νά έπηρεάσωσι τήν 

δλην πορείαν.
Προκειμένου νά λάβη χώραν κινησις πλευρική πλησίον του 

έχδροΰ, οπως κατορθωθή ή άσράλεια ταυτης, δεον η έμπρο- 

ϊδορυλακή νά άρήση αυθύπαρκτα τμήματα εις πλειστας περι

ζώσεις πρός ρυλαξιν τοΰ ολου και άντιπολεμησιν τών έχθρι- 

χδν άποσπασμάτων, ένώ τό οΛοΥ έξακολουδεϊ και πραγμα
τοποιεί τήν κίνησιν. Τά τμήματα ταΰτα δέον κατόπιν ν άΛο- 
σΰρωνται πλαγιοποροΰντα έκατέρωδεν τοΰ όλου καί νά συγ- 

κεντρώνται εις εν κατά τάς περιστάσεις έπί κεραλής ή εις τήν 

οόράν τοΰ ολου. (άκολουθεί)



{ i t z t r t x d t l  ς  ε ί ς  τ ή r  χ α θ' ή μ ά (
'Τπο Ε ϊΑ Γ . ΧΡΓΣλΦΗ,

Ινωμοτάρχου τής έφ'τ.ττου χωροφυλακής (*).

ΚΕΙΆΛΑΙΟΝ Λ.

§ 1. "Οταν δ* τις ευχαριστηθείς άπό τινα ίππον τον άγο· 

ράση καί τόν ύπάγη εις τήν οικίαν του, είναι καλόν νά κατα- 
σκευα'ση τον σταΰλον εις έκεΐνο το μέρος της οικίας του, ο που 

νά δύναταί πλειστάκις τής ήμέρας νά έπιβλέπη τόν ίππον νά 

κατασκευα'ση δέ αυτόν τόσον καλώς, ώστε νά ηναι εύκολώ- 

τερον νά κλαπη ή τροφή τοΰ κυρίου έκ τοΰ όψοφυλακείου, ή ή 

τοΰ ι'ππου έκ τής φάτνης, Ό  δέ αμελών νά πράξη τοΰτο, μοί 
φαίνεται οτι άμελεΐ νά φροντίση περί Ιαυτοΰ· διότι είναι φανε

ρόν οτι είς τους κίνδυνους δ κύριος άφίνει ώς παρακαταθήκη» 

τό σώμά του είς τόν ίππον.

 ̂ 2. Είναι δέ καλός ό ασφαλής σταΰλος οχι μόνον διά νά 

μή κλέπτηται έξ αύτοΰ ή τροφή τοΰ ίππου, άλλά διά νά δύνα- 
ταί τις νά επιτηρώ τόν ίππον, ίνα μή σκορπίζη τήν τροφήν του. 

"Οταν δέ τις παρατηρήση τοΰτο, πρέπει νά έννοήση οτι ή τό 

σώμα πάσχει άπό πληθώραν αίματος καί εχει ανάγκην θερα

πείας, ή 8τι είναι κεκοπιακώς καί εχει ανάγκην άναπαύσεως, 

ή πάσχει υπό κριθιάσεως (δηλ. εχει φάγει πολύ κριθάρι καί 

δέν δυναται νά χώνευση, Γαλλιστί Fourbure), ή άλλη τις 

άσθενεια αναφαίνεται είς αυτόν. Είναι δέ τά νοσήιχατα τώ» ίπ
πων καθώς καί τά τών άνθρώπων* κατ’ άρχάς μέν εύκολοθε- 
ράπευτα, παρά εάν έκ κακής διαγνώσεως ^ιζωθώσι.

() 3. Καθώς δέ πρέπει νά έπιμελήταί τις οπως ό ίππος τρώγ̂ Ο

(*) Συνέχεια- ί'δε τό προηγούμενον φυλλάδιον.

καλά καί γυμνάζηται καλά, διά νά ηναι ισχυρός κατά τό 

σώμα, ουτω πρέπει νά έξασκή καί τους πόδας του, καθόσον 

οί επίπεδοι καί υγροί σταΰλοι βλάπτουσι καί τάς καλλίστας 

όπλάς τών ίππων. Πρέπει δέ, διά^νά μήν ηναι υγροί οι σταΰ- 

λοι, νά ?|ναι εύθετοι πρός άπο^οήν (κατηφορικοί)· διά νά μήν 

ηναι δέ έπίπεδοι, νά εχωσι λιθόστρωμα έκ λίθων ίσων μέ τό 

μέγεθος τών οπλών τών ίππων. Διότι είς τους τοιούτους σταύ- 

λους οταν σταθμεύωσιν οί ίπποι, άποκτώσι στερεούς πόδας.

§ 4. "Επειτα βεβαίως πρέπει ό ιπποκόμος νά έξάγη τόν 

ίππον τοΰ σταύλου, διά νά τόν ψήξη καί νά τόν δένη μακράν 

τής φάτνης μετά τό πρόγευμα, διά νά τόν κάμνη νά πηγαίνη 

μετ’ εύχαριστήσεως εις τό διίπνον. Διά νά ηναι δέ δ έκτός τοΰ 

σταύλου σταθμός τοΰ Γππου καλός καί νά δυναμώνη τούς πό- 

δας, πρέπει νά £ίψης έπ’ αύτοΰ τέσσαρας ή πέντε άμάξας λ ί

θους στρογγύλους, εύμεγέθεις, ζυγίζοντας σχεδόν μίαν μνάν 

έκ»στος (δηλ. 1 3 0 — 1 6 0  δράμια), καί νά τούς περιβάλλης διά 

σιδηροΰ πλαισίου, διά νά μήν σκορπίζωνται. Διότι ίστάμενος επι 

τούτων, εΤναι ώς νά ώδοιπόρει μέρος τής ήμέρας έπί όδοΰ λι· 

θώδους (α).
§ 5. ΕΤναι δέ ανάγκη νά κινή τάς όπλάς του, οταν ψήχη· 

ται καί οταν κενταται, ώς οταν βαδίζη. Οί δε ουτω πως χ υ 

μένοι λίθοι στερεώνουσι τάς χελιδόνας τών ποδών. Καθώς δε 

πρέπει νά φοοντίζωμεν περί τών δπλών, δια ν’ άποκαταστα- 
θωσι δυναται, τοιουτοτρόπως πρέπει νά φροντίσωμεν και περι 

τών στομάτων αύτών, διά νά ή/αι μαλακά (ευαίσθητα). 1ά  

«ύτά δέ άτινα μεταχειριζόμεθα διά νά άπαλύνωμεν τάς άν-

(α) Παρα τοΐς άρχαίοις δέν ήτο έν χρήοει τ& πετίλω μα τών ίππων. 
δΟεν, δια ν' άποκαθίστανται. αί όπλαΐ καί ή χελιδών (μαγια) σκληραΐ, 

•πραττον δ,τι άνωτέρω λέγει ό σογγραφεύς.—Σ. Μ.



θρωπίνους σάρκα;, ΒυναμεΘα νά μεταχειρισθώμεν καί πρός 

άπάλυνσιν τοΰ στόματος τών ίππων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!? Κ'.

§ I. νΙδιον 8έ άνδρός κατόχου τής ιππικής ιΤναι χαί το νά 

γυμνάση τόν ιπποκόμον του εις τό τί πρέπει νά πράχχη κατά 

την περιποίησιν τοΰ ίππου. Πρώτον μέν λοιπόν πρέπει νά ήξεΰρη 

ουχος νά μί)ν δένη τόν κόμβον τής έπιφαχνιδίας φορβιας (κα

πίστρι) είς τό μέρος τής κεφαλής, δπου τίθεται ή κορυφαία (κε- 
φαλαριά). Διότι πολλχκις ό Γππος ξύων την κεφαλήν έπί τής 

φάτνης, καί έάν ή φορβιά ηναι άβλαβώς τεθειμένη περί τά ώτα, 
προξενεί μολαταΰχα πληγάς εις τό μέρος εκείνο. "Οταν δέ πλη- 

γωθώσι τά μέρη ταΰτα, κατ’ ανάγκην δ ίππος δυσκόλως υπο
μένει καί τήν χαλίνωσιν καί τήν ψήξιν.

§ 2. Καλόν δέ είναι νά διαχαχθή ό ιπποκόμος, οπως κα- 
θ’Ικάστην έξάγη τοΰ σχαύλου καί ρίπχη είς ώρισμένον μέρος τήν 

τε κόπρον καί τήν στρώσιν τοΰ Γππου. Διότι τοΰτο πράτχων, 

καί αυτός εύκολώταχα απαλλάσσεται καί τόν ίππον ώφελεί.
§ 3. Πρέπει δέ νά ήξεύρη δ ιπποκόμος οτι, οταν έξάγη τόν 

ίππον τοΰ σταύλου ή διά νά τόν ψήξη ή διά νά κυλισθί 

(έπί κυλίστρχν ή χυλινδήθραν, τό μέρος οπου έκυλίοντο τά ζώα 

ή οι άθληταί), οτι πρέπει νά τοΰ βάλλη τόν κ ψ ό ν  (α)· καί πάν

τοτε δέ, οπου καί άν τόν ύπάγη, πρέπει νά τοΰ θέχη τόν κη- 

μόν. Διότι δ χημός δέν τόν εμποδίζει μέν ν’ άναπνέη, τόν έμ- 

ποδίζει όμως νά δάκνη, καθώς καί νά βλάπτη έπιβούλως τοΰ; 
παρακειμένους ίππους.

§ 4. Καί μολα ταΰτα πρέπει νά δεσμεύη τις τόν ίππον

(ο) Κημος, πλέγμα τι σιδηρουν, t?> όποιον εΟετον πιρί τ& στ£μα τουγ _
ππου, ίια  να μην δάχντ|· «Ιν κημω καί χαλινω χαί <παγώνα; αύτώ' 

ίγ ξ ίΐς  τών μή ίγγιζόντων πρός οέ». Ψαλμ. λα'.—Σ. Μ.

άνωθεν τής κεφαλής· διότι είς ολα, δσα τόν Ινοχλοΰσιν είς τό 

πρόσωπον, συνηθίζει ν’ άνυύοΐ τήν κεφαλήν του πρός τά άνω· 

άνυψών λοιπόν τήν κεφαλήν του ουχω δεδεμένος, χαλαρώνει 

μάλλον παρά διασπα τά δεσμά του.
§ 5. "Οταν δέ δ ιπποκόμος ψήχη (ξυστρίζη) τόν Γππον, 

πρέπει ν’ άρχίζη άπό τήν κεφαλήν καί τήν χαίχην· διότι, έάν 

τά άνω μέλη ηναι ακάθαρτα, είναι μαχαιοπονία νά καθαρίζη 

τις τά κάτω. νΕπειτα δέ πρέπει νά ήξεύρη δχι είς ολον μέν 

τό άλλο σώμα πρέπει ν’ άνασηκώνη τήν τρίχα μέ όλα τά όργανα 

τής καθάρσεως, έκτινάζων τήν κόνιν δχι κατά τήν φυσικήν 

κλίσιν τής τριχός, τάς δέ τρίχας τής ράχεως δέν πρέπει νά 

έγγίζη καθόλου δι’ ούδενός οργάνου καθαριστικοΰ, άλλά πρέ

πει νά τάς τρίβη καί τάς καθαρίζη μέ μόνον τάς χεΐράς του’ 
διότι οϋτω πολύ δλίγον δύναται νά βλαφθΐ) ή έδρα τοΰ Γππου.

§ 6. Τήν δέ κεφαλήν πρέπει νά πλΰνη μέ υδωρ, διότι, 

έπειδή είναι ολη δστώδης, έάν καθαρισθή διά ξύλου η' σιδή

ρου, θέλει Ινοχληθή δ Γππος. Κ αί τό προκόμιον δέ πρέπει 
νά βρέχη· διότι, έπειδή αί τρίχαις αυχαι είναι ευμεγέθεις, δέν 

έμποδίζουν μέν τόν ίππον νά βλέπη, άποδιώκουσιν δμως άπό 

τών οφθαλμών του παν τό ένοχλοΰν αύτόν. Πρέπει δέ νά π ι-  

σχεύσωμεν, δχι δ θεός έδωκε τάς τρίχας ταύτας είς τόν Γπ

πον αντί τών μεγάλων ώτων, τά δποΐα έ'δωσεν είς τους δνους 

*αί ήμιόνους ώς προφυλακτήρια τών όμμάχων των.
5 7. Πρέπει δέ νά πλύνη τήν χαίτην καί τήν ουράν διότι 

δρέπει νά αΰξηνθώσιν α ί τρίχες, at μέν τής ούρας διά νά 

καχορθώνη δ Γππος νά διώκη τά ένοχλοΰντα αυτόν· αί δέ 

τοΰ τραχήλου, διά νά εχη δ άναβάτης, οταν πρόκηται νά ίπ -  

■ΚεύτΥ), άφθονον βοήθειαν.
§ 8. Έδόθη δέ παρά τών θεών είς τόν Γππον τό προνόμιον, 

ί  χαίχη καί ή ούρά χάριν σχολισμοΰ. Άπόοειξις δέ εΤναι τό



οτι α ί κοιναι (πρόστυχοι) ίπποι (ιροράδες) δέν δέχονται ευ
χαρίστως τους όνους είς συνουσίαν, ένόσω έχουσιν αυται χ α ί
την. Τούτου ενεκα οί συνουσιάζοντες τους ονους μέ τάς ίπ
πους κόπτουσι τήν χαίτην αυτών.

§ 9. Τό δέ πλύσιμον τών σκελών άπό επάνω εως κάτω 

άπαγορεύομεν· διότι δέν ώρειλεΐ μέν εις τίποτε, ή δέ καθη

μερινή κατάβρεξις βλάπτει τάς όπλάς τοΰ ίππου. Καί τήν υπό 

τήν χοιλίαν δέ υπερβολικήν κάθαρσιν πρέπει νά όλιγωστεύω- 

μεν" διότι αυτη ενοχλεί μέν καθ’ υπερβολήν τόν ίππον· όσον 

δέ πλέον καθαρώτερα εΤναι τά μέρη ταΰτα, τόσον περισσότε
ρον συναθροίζονται είς αυτά τά ένοχλοΰντα τόν ίππον ζωΰρια.

§ 10. Καί όσον δέ κόπον καί άν καταβάλλη τις είς κάθαρ- 

σιν τών μερών τούτων, μόλις έξαχθη 5 ίππος, καί αμέσως 

γίνεται όμοιος μέ τούς άκαδάρτους. Ταΰτα λοιπόν πρέπει ν’ ά- 

ρίνη τι?, ν' άρκήται δέ είς τά νά ψήχη τά σκέλη μέ μόνον τάς 
χείράς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ.Ν ςΛ

 ̂ I. Θελομεν δέ κάμει γνωστόν καί τοΰτο, τό πώς δηλαδή 

νά ψήχη τις μέ εύκολίαν μέν δι’ Ιαυτόν καί χωρίς ν’ άνησυχή 

τόν ίππον. Διότι, έάν άρχίση τήν κάδαρσιν ίστάμενος άντί- 

μέτωπος τοΰ ίππου, εΤναι κίνδυνος μή κτυπηθη παρ’ αΰτοΰ ή 

διά τοΰ γόνατος ή διά τής οπλής είς τό πρόσωπον.

§ 2. Έάν δέ ίσταται άντικρϋ μέν τοΰ ίππου, άλλ’ έκ τοΰ
πλαγίου έχτός τοΰ γόνατος, όταν τόν καδαρίζη, τοποθετού- 
μενος παρά τήν ώμοπλάτην, τοιουτοτρόπως μέν δέν θέλει πά- 
δει τίποτε, δυναται δέ νά καθαρίση χαί τήν χελιδόνα (μα
γιάν) τοΰ ίππου, άνασηχόνων τήν όπλήν. Τοιουτοτρόπως δέ 
ας καθαρίζη καί τά έπίσδια σκέλη.

§ 3. Πρέπει δέ νά ήξεύρη ό ασχολούμενος είς τήν περί-

ποίησιν τοΰ ίππου, οτι καί ταΰτα καί όλα τ’ άλλα, όσα όρεί- 
λίΐ νά χάμη πρός περιποίησιν τοΰ ίππου, πρέπει νά τά κάμη, 

ουδόλως πλησιάζων αυτόν κατά πρόσωπον ή έκ τής ουράς· 

διότι, έάν ένοχλήση κατά τ ι τόν ίπ .ο ν  κατ’ άμρότερα ταΰτα 

τά μέρη, δ ίππος ευρίσχεται είς καλητέραν τοΰ ανθρώπου δέ- 
σιν· έάν όμως τον πλησιάση έχ τοΰ πλαγίου, ή δέσις αυτη εΤ

ναι άβλαβής μέν δι’ αύτόν χαί δυναται νά μεταχειρισθή έξ 

αύτής πλεΐστα όσα πρός περιποίησιν τοΰ ίππου.
V) 4. Όπόταν 3έ θέλη νά ρέρη που τόν ίππον, τό μέν όπι

σθεν τράβηγμα κατηγοροΰμεν διά τοΰτο, διότι ό σύρων ουτω 

τον ίππον πολύ όλίγον δύναταί νά προρυλαχθή, ό δέ ίπ^ος 

βύναται τοιουτοτρόπως νά τόν κακοποιήση όπως θελει.
§ 5. Τά δέ νά τόν σύρη εμπρός μέ μακράν άγωγέα προ- 

πορευόμενος, διδάσκων αυτόν νά τόν άκολουθη, χαί τοΰτο 

κατηγοροΰμεν διά τήν εξής αιτίαν. Διότι δύναταί δ ίππος νά 

τόν κακοποιήση πλαγίως όπως θέλει- δύναταί δέ στρεφόμενος 

άντιστρόρως νά βαδίση πρός τά άντίθετον μέρος του όδηγοΰ του.
§ 6. Πολλοί δέ όμοΰ ίπποι πώς είναι δυνατόν ν’ άπέ- 

χωσιν άλλήλων οδηγούμενοι τοιουτοτρόπως; Έάν όμως ό ίπ 

πος συνηθίση νά σύρηται ευρισκομένου πλάγιοι; αύτοΰ τοΰ όδη- 
"ρΰ του, πολύ έλίγον θά δυνηθή νά κακοποιήση καί τούς άλ

λους ίππους καί τούς άνθρώπους, εΤναι δέ χάλλιστα ποοπα- 

ρεσκευασμένος διά τον αναβάτην, έάν ποτε λάβη άνάγχην νά

ίππεύση ταχέως.
§ 7. Διά νά ^αλινώση δέ ό ιπποκόμος καλώς τον ίππον, 

πρώτον μέν ποέπει νά τον πλησιάση άπό τήν άριστεράν πλευ
ράν· έπειτα τά μέν ηνία περάσας περί την κεραλήν, άς ακουμ- 
βηση έπί τοΰ άκρωμίου, ύψώσας δέ τήν κορυραίαν (κεραλα- 

ριάν) διά της δεξιάς "/ειρός, νά προσρέρη το σ:ομιον οια τής 

Αριστερας είς ιόνΐππον.



§ 8. Καί έάν μέν δέχηται ουτος, είναι φανερόν οτι πρέ

πει νά τοΰ θέση τόν κεχρύφαλον (τ ί περί την κεφαλήν καί τό 

μέτωπον μέρος του χαλινού. Τουρκιστί μπασληκι) (α), εάν δέ 

δέν άνοιγη το στόμα του, πλησιάζων τον χαλινόν είς τούς οδόν· 
τας του, εισάγει τον μέγα δάκτυλον της άριστερας χειρός 

μέσα εις την σιαγώνα. Καθόσον οί πλεΐστοι τών ίππων, άμα 

γίνη τούτο, άνοίγουσι το στόμα των. Έάν δέ ούτε τοιουτο

τρόπως δέν δέχηται, άς πιέση το χείλος παρά τόν κυνόδοντα· 

και πολύ δλίγοι είναι εκείνοι οί ίπποι, οίτινες, άμα πάθωσι 
τούτο, δέν δέχονται τόν χαλινόν.

§ 9. Πρέπει δέ νά διδαχθή καί τοΰτο ό ιπποκόμος. Πρώ

τον μέν νά μη σύρη ποτέ τόν ίππον διά τών ήνιών, διότι 
τοΰτο θέλει τόν κάμει έτερόγναθον (δηλ. τήν μίαν σιαγώνα 

σκληροτέραν τ?ς άλλης), επειτα δέ όσον πρέπει ν’ άπέχη ό 

χαλινός άπό τάς σιαγώνας. Διότι ό μέν πολύ πλησίον αύτών 

προξβνεΐ εις τό στόμα τύλους (κάλους), ώστε άποκαθίσταται 

δ ίππος αναίσθητος είς τόν χαλινόν (βαρυκέφαλος)· τόν δέ 
πολύ χαμηλά καταβαίνοντα χαλινόν δύναται δ ίππος νά οάξη, 
καί οΰτω πάλιν δέν ύπακούει.

§ 10 . Πρέπει δέ δ ίππος νά μή παροξυνθη εις τοιαύτην 
περίστασιν, έάν πρέπη νά κοπιάση είς τι. Διότι εΤναι πολύ 

μεγάλον κακόν τό νά θέλη δ ίππος νά λαμβάνη τόν χαλινόν 

όπως λαμβάνει αύτόν δμή δεχόμενος τοΰτον παντάπασιν άχρη· 
στος ίππος.

§ 1 1 .  Έάν δέ συνηθίση νά χαλινοΰται οχι μόνον όταν πρό- 

χηται νά κοπιάση, αλλά καί όταν πρόκηται νά όδηγηθη διά 

νά φάγη, χαί όταν έπιστρέφων έξ ιππασίας δδηγήται κατ’ οι- 

χον, δέν είναι καθόλου θαυμαστόν οτι θ’ -αρπάζει μόνος του 
τόν χαλινόν, όταν τις τώ τόν προτείνη.

(ο) Τήν κορυφαίαν καί τόν προμετωπίδάν Ιμάντα. — Σ. Μ.

§ 12 . Καλόν δέ είναι δ ιπποκόμος νά συνηθίση τόν ίππον 

νά ίππεύηται κατά τόν Περσικόν τρόπον (α), διά νά δύναται 

καί δ κύριος του, έάν ποτε άρρωστήση ή γηράσο, νά ίππεΰη 

ιύχολως, νά τόν διδάξη δέ καί ό,τι άλλο νομίζει κατάλληλον, 
δι* ου θέλει υποχρεώσει τόν μέλλοντα νά τόν ίππεύση.

§ 13 . Τό νά μή φέρεται δέ τις όργίλως πρός τόν ίππον, 

είναι καί τοΰτο εν καλόν μάθημα καί καλή συνήθεια διά τόν 

ίππον. Διότι ή όργή μας κάμνει νά μή στοχαζώμεθα, ώστε 

πολλάκις πράττομεν εκείνα διά τά όποια μεταμελούμεθα κα

τόπιν.
ζ  14 . Καί όταν δέ δ ίππος ύποπτεύσας τι, δέν θέλη νά 

κλησιάση είς αύτό, πρέπει νά τόν διδάξωμεν ότι τοΰτο δέν 

ε'ναί τι κακόν, χαί μάλιστα εις ίππον εύκάρδιον εί δέ μή, 

πρέπει δ ιπποκόμος νά έγγίση τό πραγμα τοΰτο, χαί μεθ’ η 
συχίας καί μαλαχώς νά πλησιάση είς αύτό τόν ίππον.

§ 1 5 .  Έχεΐνοι δέ, οίτινες διά μαστιγώσεων άναγχαζουν τόν 

ίππον νά πράξη τοΰτο, τοΰ προξενοΰσι περισσότερον φόβον. 
Διότι νομίζουσιν οί ίπποι ότι, επειδή υποφέρουσι δυσάρεστα 

tvuev τοΰ πράγματος τούτου, καί τοΰτο βεβαίως θά ηναι δυ-

®*ρεστον δι’ αύτούς.
§ 1G. "Οταν δέ δ ιπποκόμος πρόκηται νά δώση τόν ίππον 

*ΐς τόν άναβάτην διά νά τόν ίππεύση, τό νά ήξεύρΐ) μέν δ ίπ -  

*®ς νά χαμηλώντ* διά νά δεχθή τόν άναβάτην, δέν τό κατη-> 

'fopοΰμεν· νομίζομεν όμως ότι δ ίππεύς πρέπει νά ήξεύρη, 
*αι έάν δ ίππος δέν τοΰ οίδη βοήθειαν, νά δύναται νά ίπ -  

τ:εύη. Διότι άλλοτε μέν θέλει τοΰ τύχει ίππος i y  ων άλλας 

ιδιοτροπίας, χαί άλλοτε δέ δ αύτός ίππος θέλει υπηρετήσει 

ίλλον άναβάτην.

(«) ’ 15. υποση[Αΐν<ι>0*·ν ίν xrj 44 § τού Λ'. Μ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ζ'.

§ ί .  Οταν λοιπον εγχρίνη ό ίππεϋ; τόν Γππον ώς κατάλ

ληλον St ιππασίαν, τιορα πάλιν δελομεν γράψει οποία τινά 

{*£ταχειριζομενο; Y‘V1! επωρελής χαί εις εαυτόν χαί είς τον 

Γππον χου χατα την ιππασίαν. Πρώτον μέγ λοιπον πρέπει νά 

λάβη εις τήν άρισιεράν χεΐρα τον ^υταγωγε'α (τά ηνία τοΰ 

στομίου), εξηρχημενον η έχ του υποχαλινου ή έχ του ψαλίου, 

και 2ντα εύστροβον χαί χαλαρωμένον ούτως, ώστε μήτε νά 

τραβα επάνω τάς τρίχας πλησίον τών ώτων, οταν μέλλη νά 

ίππευση ό αναβάτης, μήτε πηδών έπ’ αΰτοΰ, στηριζόμενο; έπί 

του δόρατό; του, νά τόν τραβα μέ βίαν. Νά λαμβάνη δέ μέ τήν 

Οεξιάν χεΐρα τά ηνία παρά τό άχρώμιον όμοΰ τήν μέ χαίτην 

τοιουτοτροπως, ώστε, χαδ’ όποιονδήποτε τρόπον χαί άν ίπ 
πευση, να μη τραβα β ια ιω ; διά τοΰ χαλινοΰ το στόμα τοΰ ίππου.

§ 2. Εάν δέ Gέλη νά ίππευση μέ άναχουρισιν, διά μέν της 

άριστερα; του χειρος άς άνασυρη προς τά άνω το σώμα του, 
έχτείνων δέ την δεξιάν του έπί τής ράχεως, άς σηχώνη μαζΰ 

το σώμα του (οιοτι άναβαίνων τοιουτοτρόπως έπί τοΰ Γππου 

οέν 6ά παρεξη είς τούς βλέποντας αυτόν έχ τών δπισδεν άσχη- 

μον θέαν), νά λυγίση δέ άμρότερα τά σκέλη του, καί νά μή 

δέση το γονυ επί τής ^αχεως τοΰ Γππου, άλλά νά ρέρη άνω

θεν αυτής τήν κνήμην του πρός τήν δεξιάν πλευράν τοΰ Γππου. 
Οταν δέ πέραση έντελώς τόν πόδα του πρός τά δεξιόν μέρος, 

τότε νά καδίση μέ τους γλουτού; του έπί τοΰ Γππου.

5,0 τυΧ1? 0 ίππευς νά συρη διά τής άριστερα; y st- 
ρός του τόν Γππον, νά κρατή δέ τά δόρυ διά τής δεξιάς, μα; 

βαινεται χαλάν τό νά γυμνασθή νά πηδα έπί τοΰ Γππου καί έχ 

τής δεξιάς πλευράς. Πρέπει δέ νά ήξευρη ούδέν άλλο, ή οτι όσα 

έπραττε, μέν διά τών δεξιών μερών τοΰ σώματος οτι ορείλει νά
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πράττη διά τών άριστερών οσα δέ έπραττε διά τών άριστερών, 

νά πράττη διά των δεξιών.
§ 4. Έπαινοΰμεν δέ τόν τρόπον τοΰτον τής άναβάσεως διά 

τήν έξης α ιτ ία ν διότι, αμα τις ίππευση τοιουτοτροπως, είναι 

έτοιμος καδ’ δλα, ώστε τυχοΰση; περιστάσεω; δυναται ν’ άν- 

τιπαραταχδή πρό; τοΰ; έχδρού;.
§ 5. "Οταν δέ ίππευση είτε έπί ίππου άνευ ειριππιου, είτε 

έπί Γππου έπισεσαγμένου, έπαινοΰμεν τό χάδισμα, 2χι έκεΐνο 

ύ ;  τό όποιον χαδήμεδα έπί τοΰ χαδίσματο;, άλλ’ έκεΐνο κατά 

το όποιον Γσταται το σώμα ορδιον, οταν ο ιππευ; ίππευση έπι 
τοΰ Γππου. Διότι τοιουτοτρόπω; ίστάμενο; δυναται νά περι- 
ϊχέλλη τάν Γππον του διά τών μηρών (κνημών), δυναται δε νά 

λογχίση καί νά κτυπήση τινά άπό τοΰ Γππου μέ περισσοτέραν 

δΰναμιν, έάν λάβη άνάγκην.
§ 6. Πρέπει δέ ν’ άρίνη τήν κνήμην του άπό τοΰ γόνατο; 

και κάτω μέ τάν πάδανά καταπίπτη χαλαρώ; (δηλ. νά μή τήν 

Χρατή άκίνητον). Διότι, έάν κρατή τά σχέλο; (α) σκληρόν, οταν 

ϊχονδάψη που ό Γππο;, είναι χίνδυνο; μή δλάση τήν κνήμην του* 

ένω, αν τήν κρατή χαλαραν, και εαν κτυπηση αυτη που, δελει 

ίνδώσει καί δέν θέλει μετακινήσει τόν μηρόν.

(άκολουδιΐ)

(α) ’Ενταύθα ό συγγραφεΰς συγχέει συχνά τό σκέλος προ? τήν κνή- 
μ-ην, U v .  κατά κανόνα, τό σώμα τούίππέως διαιρεΓται ε!ς δύο κινητά 
«αί εν άκίνητον καί κινητά μεν εΤναι ή κνημη μετά το5 ποίός άπό τοϋ 

γόνατος και κάτω, και ό κορμός τοΰ σώματος άπό τής μέσης και άνω 

θνητόν οέ άπό τής μέσης μέχρι τοΰ γόνατος.— Σ. Μ.
εααιιν . ΣΤΡΑΤ. φ υλ. μα', τομ. η'. 4
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Ο ργανισμός χαί έργααία- 

Μεταξύ τών δδών 'Αγίου Δομίνικου, Σολφερίνου, Πανε
πιστημίου χαί τής Βουργόνης έχτείνεται άπέραντον σύμπλεγ

μα οικοδομών, όπερ, εξαιρέσει ολίγων ιδιωτικών οίχιών έπί 

τής δδοΰ Βουργόνης, αποτελεί τά γραφεία του υπουργείου καί 

τό μέγαρον τοΰ ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών.

Εισερχόμενος τις εκπλήττεται άπό τής πληδύος τών αυλών 

χαί διόδων, άπό τοΰ άριδμοΰ τών κλιμάκων χαί τοΰ μήχου; 

τών διαδρόμων, έφ’ ών άνοιγουσιν οί Θάλαμοι τής έργασί«ί 
τών υπαλλήλων.

Γραφείον ιδιαίτερον κανονιστικόν (regulateur) προεξάρχει 

έπί τοΰ συνολου, καλείται δε γραφεϊον της έσωτιριχής ύπη~ 

ρεσίας (bureau du service interieur), Ό  έπί κεφαλής αύτοΰ 

είναι, ώς είπείν, δ επιτηρητής (majordome) τής οικίας, η 

δέ δικαιοδοσία αΰτοΰ έχτείνεται εις τά χτίρια, τά έπιπλα, τήν 

συντήρησιν τών οικοδομών καί τοΰ ύλικοΰ, είς τους άνδραί 
τής υπηρεσίας, εις τόν γενικόν ελεγ'/ον τών υπαλλήλων, τήν 

τΰπωσιν τής στρατιωτικής έπισήμου έφημερίδος. Τά γραφεΐον 

τοΰτο είναι λοιπόν έπιφορισμένον νά φροντίζη περί τών υλικών 

αναγκών καί νά έπαγρυπνή έπί τής καλής τάξεως,

Ό  υπουργός έςαρταται άπό τοΰ άρχοντος τής έκτελεστί- 

κής έξουσίας· ή δέ ισχύς του είναι τόσω μεγάλη, ή δύναμίί 

του έχτείνεται χ&βω μακράν, ώστε, όπως μένη όποια δέον ν* 

ηναι, ανάγκη δ υπουργός νά έκλέγηται μεταξύ τών προεξεχόν- 

των έν τψ  στρατώ χαί νά ηναι ταυτοχρόνως ό έργατικώτεροί 
τών έν τώ υπουργείω εργαζομένων. 'Άνευ τούτου αί άποφάσε'·ί
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βύτοΰ χάνουσι τήν ήδικήν αύτών ίσχύν, και πλεϊσται διατα- 

γαί δυνατόν νά δίδωνται υπό τών ύποδεεστέρων έν άγνοια τοΰ 

ύπουργοΰ, οπερ είναι τών πάντων νείρίστον.

Ό  υπουργός εχει παρ’ έαυτώ ϋπασπιστάς  καί δ ιαγγε-  
.Ιΰς, οΰς έκλέγει έκ τών διαφόρων τοΰ στρατοΰ σωμάτων. Διά 

ύπασπιστών φρονίμων, τίμιων, καλών διαθέσεων, δ υπουργός 

πληροφορείται πολλά πράγματα, άτινα ηΘελον τώ μένει άγνω- 

5χα· δύναται νά διορδώση πολλά μέτρα εσφαλμένα, νά έπα- 

νορδώση πολλάς ακούσιας αδικίας, νά φωτισδή έπί τή ; δ ια 

γωγής, ην τηρή δ δείνα άξιωματικός έν τώ σώματί του, έν τώ 

βτρατώ. Ό  υπουργός δέν πρέπει νά ζητη άπό τούς ύπασπι- 

στάς του ο,τ ι ουτοι δέν ίφείλουσι νά λέγωσιν, άλλά καδίστών 

αυτούς φίλους του, έμπνέων αύτοϊς εμπιστοσύνην, κερδαίνει 

τοΰτο, ότι ουτοι έσονται οί πρώτοι έμποδίσοντες τόν υπουργόν 

ν’ άπατηδή.
"Ετερος άξιωματικός, όστις επίσης δέον νά έχη τήν άπό- 

λυτον έμπιστοσύνην τοΰ ύπουργοΰ, είναι ό Αρχηγός τοΰ Ιδιαι- 

τίρου γραφείου αύτοΰ (chef de cabinet). Ουτος είναι ώς 

«λλος ύπουργός. Κοινοποιεί τήν ιδέαν τοΰ ύπουργοΰ πρός όλους 

το^ί διευθυντάς  (directeurs)* δέχεται τάς άκροάσεις, ας δ 

υπουργός δέν δύναται ή δέν βέλει νά δώση. Δέον έν απουσία 

τοΰ ύπουργοΰ νά δίδη, έν όνβματι αύτοΰ, τάς πρώτας διατα- 

Υ®ί, τυχούσης άνάγκης, ή τουλάχιστον νά φροντίζη περί τών 

πρώτων ληπτέων μέτρων δέον νά γνωρίζη πάντοτε  ποΰ νά 

^ρίσκη τόν υπουργόν, όταν έξέρχηται τοΰ μεγάρου του, καί νά 

πέμπη παραυτίχα  καί οπουδήποτε όλα τά έγγραφα ή τάς 

«ίοήσεις, τά εχοντα σημασίαν τινά ή χαρακτήρα καταπείγον- 
τ°ί· Καλός αρχηγός τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου δέον νά διατελή 

*ή οίκειότητι τοΰ ύπουργοΰ, ούδεν δέ απόχρυφον δύνατα ι, 

είπείν, r a  χρατήται μεταζύ αυτών-



'Ο Αρχηγός τοΰ ιδιαίτερου γραφείου, δστίς συνήθως είναι 
συνταγματάρχης ή στρατηγός, είναι επί κεφαλής γραφείου τί

νος, ένδα Αποσφραγίζονται σλα τά έγγραφα καί ολαι αί έπι· 

στολαί, αί διευδυνόμεναι πρός τόν υπουργόν είναι ή πρώτο- 

χό.Πησις (Γ enregistrement). "Εκαστον έγγραφον καί έκα

στη έπιστολή σφραγίζεται οιά σφραγΐδος, ήτις δεικνύει τή» 

ήμέραν τοΰ μηνός καί τό έτος τής άφίξεως καί συνοπτική» 
τοΰ περιεχομένου αΰτοΰ άνάλυσιν.

Ή  έργασία τών υπαλλήλων (commis) τοΰ γραφείου τού
του εΤναι κοπιώδης καί ολίγον ένδιαφε'ρουτα, διό καί έπωνο- 

μάσδη έν τω φιλικω κύκλω ή πρωτοκόλλησις «ό τοΰ ύπουξ· 

γείου τώ ν στρατιωτικών Λόχος τής πειθαρχίας.»
Κατά μέσον ορον εισέρχονται καί εξέρχονται έν ολω τοΰ 

πρωτοκόλλου όκτακόσιαι χιλιάδες έγγράφων έτησίως.

Σφραγίζονται κυανά  τά έγγραφα τά κοινώς καλούμενα τυ
χ α ία , ήτοι απαντα, οσα δέν εχουσιν ούδεμίαν σημασίαν πραγ

μάτων μεγάλων, άτινα δέν άπαιτοΰσι λύσιν άμεσον έκ μέρου( 

τοΰ ύπουργοΰ, καί άτινα δύναντα ι νά  ταφώ σ ιν  έπ ί μ ά ΐ-  

Λου t} ηττον μαχρόν χρόνον  είς τά σχετικά γραφεία, μέ* 

χρις ου τελευταίος τις ύπάλληλος τά εύσπλαγχνισδή καί λά&β 
τήν καλωνύνην νά τά έξετάση.

Ή έρυδρά σφραγίς επιτίθεται έπί τών έγγράφων, ατινα 

ένδιαφέρει νά τεδώσιν ύπ’ 2ψιν τοΰ ύπουργοΰ παραυτίχ«> 

καί ών ή ’Οδύσσεια έκτυλιχδήσεται έπί έδάφους εύγενε- 

στέρου τών κυανα σφραγισβέντων. Έντεΰβεν έννοεϊ τις ό*1 
τά τοιαΰτα έγγραφα δέον νά τά ιδη άμα άφικόμενα ί  
αρχηγός τοΰ ιδιαιτέρου Γραφείου ούχί δέ οί ύπάλληλοΐ· 

Αυτός δύναταί νά έχτιμήση τό επείγον, αυτός μόνος γινώσχ*1 
άν ό υπουργός περιμένει τοιαύτα ή τοιαύτην γνωστοποίησή. I 

Έντεΰδεν έννοεΐ τις όποία δέον νά ηναι ή έπίμονος έν τω γρ«* I
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φείω τούτω παρουσία ενός άρχηγοΰ, όστις οΰδ’ έπί στιγμήν 

δύναταί νά μακρυνδή τοΰ υπουργείου.
Ό  αρχηγός τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου προσάγει πρός τόν 

υπουργόν έχάστην πρωίαν τά έρυδροσφράγιστα έγγραφα τοΰ 

ήμερησίου ταχυδρομείου. ’Επίσης τώ προσάγει, καιά  τήν διάρ

κειαν τής ήμέρας, άμα άφικόμενα, άπαντα τά λοιπά έγγραφα, 

όσα πρόκειται νά σφραγισδώσιν έρυδρά. Ά ναγινώσκει ταΰτα 

τώ ύπουργώ όλοκλήρως ή δίδει περίληψιν αυτών, ό δ’ υπουργός 

άποφασίζει περί αυτών αμέσως, άν ανάγκη, ή δ’ άπόφασις αυτη 

μνημονεύεται διάτινων λέξεων είς τό περιδώριον. Ούτως έπι 

σημειωδέν τό έγγραφον πέμπεται ύπό τοΰ άρχηγοΰ τοΰ γρα

φείου είς τήν σχετικήν δ ιεύθυνσ ιν  (direction) ή γραφεΐον 
(bureau). Διά τόν λόγον τοΰτον δ δέλων ν’ άποφύγη Αργο
πορίας γραφών πρός τό ύπουργεϊον, καλόν νά μνημονεύη έπί 

κεφαλής τοΰ έγγράφου τό γραφεϊον, ένδα διαχειρισδήσεται ή 

υπόδεσις.
"Απαντα τά τηλεγραφήματα τά πρός τόν ύπουργόν διευδυ* 

νόμενα τω προσάγονται Απ' ευθείας άμα άφικόμενα. Ή  διεύ· 
δυνσις τών τηλεγραφείων αναγράφει τά τής ύπηοεσίας τηλε
γραφήματα έπί χάρτου ιδιαιτέρου χρώματος, συνήδως κίτρινου’ 

τά έκ τοΰ έσωτερικοΰ αναγράφονται συνήδως χαθαρά, δηλαδή 

είς γλώσσαν κοινήν. Τά έχ τοΰ έξωτερικβΰ, έν ώρα δέ πολέμου 

τα έκ τοΰ δεάτρου τών iy  δροπραξιών, αναγράφονται συμβολι

κές. 'Ο υπασπιστής ή δ διαγγελεύς τής υπηρεσίας τά καδα- 

ρογραφεΐ ύπό τά ομματα τοΰ ύπουργοΰ, οστις διατηρεί έν τώ 

άτομικώ αύτοΰ γραφείω τάς διαφόρους κλεϊς τής συμβολικής 

τηλεγραφικής αλληλογραφίας αύτοΰ.
’Ενώ δ ύπουργός έργοίζεται πασαν πρωίαν μετά τοΰ αρχη

γού τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου, δέχεται ταυτοχρόνως τούς δια— 

?ορους διευθυντάς. Ό  ύπουργός είναι λοιπόν ύπόχρεως νά



άρχηται τή ; ήμερα; tou τουλάχιστον τόσον πρωϊνώ;, όσον 5 

τελευταίο; στρατιώτη; του στρατού αΰτοΰ, οΰδ’ είναι τ ί ;  ποτέ 

υπουργό; γνωστό; έκφυγών την τοιαύτην ύποχρέωσιν· του

ναντίον πολλοί ύπερέβησαν ταύτην. Ο ιύ ιενθ υπ α ι (directeurs), 

παρουσία τοΰ άρχηγοΰ τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου, ύποβάλλουσι 
τω  υπουργώ τά ; υποθέσει; καί δίδουσιν αύτώ πρό; υπογρα
φήν τά έγγραφα, άτινα μόνοι προετοίμασαν η οί υπ’ αύτοΰ;. Καί 
■tot μή οΰση; υποχρεώσεω; ούδ’ ανάγκη; νά δέχηται όύπουρ- 

γ ό ; ταυτοχρόνω; άπαντα; τού; διευθυντά;, ούχ ηττον τοΰτο 

είναι λίαν ωφέλιμον, καθόσον πλεΐστα πράγματα σχετίζονται 

μετά πολλών υπηρεσιών. Έ πί πλέον ε ί; τήν άνάπτυξιν καί 

άνάλυσιν, α ; κάμνει ό αρχηγό; τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου 

πρό; τόν υπουργόν, τών έγγράφων άτινα άφίχθησαν τή προ

τεραία καί έσφραγισθησαν ερυθρά, πλείσται υποθέσει; άπο- 
βλέπουσι ταυτοχρόνω; διάφορα γραφεία. Τούντεϋθεν κατανοεί- 

ται ή ώφέλεια, ότι οι διευθυνταί τών γραφείων γινώσκουσι 
πάραυτα τού; σκοπού; τοΰ ύπουργοΰ.

’Ιδού ό μηχανισμό; τοΰ έπί τοΰ πολέμου υπουργείου καί 
κατ’ αύτό τό ετο; 18 7 0 .

Έ ν τω ύπουργείω ΰπήρχον όκτώ διευθύγσεις (directions).

Έκάστη διεύθυνσι; διηρείτο ε ΐ; γραφεία  (bureaux) έπι- 

φορτισμένα διαφορετικά; ειδικότητα;. Τό προσωπικόν έκαστου 

γραφείου συνέκειτο ΰφ’ ένά; άρχηγοΰ γραφείου (chef du bu

reau), ενό; ι).τάρχηγοΰ γραφείου (sous-chef de bureau), 

καί ύπό άριθμοΰ τινο; μεταβλητοΰ ύπαΛ.ΙήΛων (commis) 
διαφόρων κλάσεων.

Οι ύπάΛ.ΙηΛοι έστρατολογοΰντο κατά μέν τό τέταρτον με
ταξύ παλαιών στρατιωτικών, κατά δέ τά ετερα τρία τέταρτα

μεταξύ τών npoadoxovrtur (espirants), οΓτινε; έπέτυχον εί; 
τά; έξετασει;.

Οι ύπαρχηγοί έστρατολογοΰντο μεταξύ τών υπαλλήλων· οι 
άρχηγοί μεταξύ τών ΰπαρχηγών, έκτο; εξαιρέσεων, περί ων 

γενήσεται λόγο; κατωτέρω.
Αί κανονισμέναι πρό; έργασίαν ώραι ησαν άπό τή ; δέκατη; 

τή; πρωΐα; μέχρι τή ; πέμπτη; τή ; εσπέρα;. Ύπήρχον κατά 

μέσονόρον άνά είκοσά; έργαζομένων εί; έ’καστον γραφεΐον,έπο- 

μένω; προστιθεμένων τών έπιβοηθητικών (auxiliaires) καί τών 

τή; υπηρεσία; άνδρών,τό σΰνολον άνήρχετοεί; 6 0 0 — 7 0 0 ( 1 ) .

Λ ιενθννσ ις πρώτη-
Γρα(5δίον πρώτον.

Γενιχη άΛΑηΛογραφία χαί στρατιωτικό.) επιχειρήσεις· 
Τό γραφεΐον τοΰτο περιελάμβανεν, ύπό τήν πρώτην διάκρισιν, 

τήν αλληλογραφίαν μετά τών πολιτικών αρχών καί τώ ν στρα

τιωτικών διά παν τό άποβλέπον τήν ασφάλειαν τοΰ Κράτου; 

Χ»ί τήν δημοσίαν ήσυχίαν, τήν πειθαρχίαν τών στρατευμάτων 

*τλ.· εΤτα δέ τά ; ς-οατιωτικά; επιχειρήσει;, τά ; πορεία;, τού; 
ελιγμού;, τά στρατόπεδα, τά ; συγκροτήσει; τών στρατιών. 

Έπί κεφαλή; τοΰ γραφείου τούτου ητο πολιτικό;.
Γραφεΐον δεύτερον.

Τά δεύτερον γραφεΐον τή; πρώτη; διευθΰνσεω; περιελάμβανε 

τ* γενικά έπιτελεΐα καί τά στρατιωτικά σχολεία· σημειωτεον 

°μω; οτι ύπό τήν τελευταίαν έπωνυμίαν έννοοΰνται τά σχολεία 

σοντάγματο; καί τά λοιπά, τά δέ τοΰ πυροβολικού καί τοΰ μη- 

Χ*νικοΰ διαφεΰγουσι τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ.
Έ πί κεφαλή; τοΰ γραφείου τών γενικών επιτελείων ητό πο

λιτικό;· ούδέ δύναταί τ ι ;  ν’ άρνηθή οτι ή επήρεια αΰτοΰ δέν 

Υπήρχε μεγάλη εΐ μή έπί τή διανομή τών στρατηγών, τούλά-

(1) Είς τόν ιτροϋπολογ’.ομόν τοΰ 1874 άναφεροντα·. 554 , δεο» όμως 

'1 πΓ035ε7ωμςν «ρ'.θμόν Z '.'j x  δπαξιωματικών κα". στρατιωτών.



χιστον δμως έπί τη διανομή καί τη χρήσει των Αξιωματικών 

τοΰ σώματος τών επιτελών.

ΓραφεΤον τρ(τον.

ΝεοσυΛΛεζία. ’Επί κεραλής αΰτοΰ ^το ωσαύτως πολιτικός.

Γραφεΐον τέταρτον.

δικαιοσύνη. Επίσης δ αρχηγός τοΰ γραρείου πολιτικός.

δ  ιεύθυνσις ό έντερα.

Η δεύτερα διεύθυνσις, ητοι ή τοΰ πεζικοΰ, ^το λίαν Αναγ

καία, καθότι το πεζικόν Αποτελεί μετά τής πειθαρχίας τήν κυ
ρίαν τών στρατών δύναμιν· άτυχώς καί παραδόξως δ υπαρ- 

χηγος τής διευθύνσεως ητο καί πάλιν πολίτικος, διηρειτο δέ η 

διεύθυνσις είς δύο γραρεΐα, τό μεν  κυρίως τοΰ πεζικοΰ, τό δε 
τής κινητής έθνορυλακής.

δ ιεύθυνσ ις τρίτη.

Αυτη συνεκειτο έκ τριών γραρειων, ητοι Ιππιχου, ϊππωνίας^  
χωροφυλακής. Έκαστον δέ τών γραβείων τούτων εΤχεν έπί 
κεραλής πολιτικόν ώς Αρχηγόν.

δ ιεύθυνσ ις τέταρτη.

Πυροβολικόν. Αυτη περιελάμβανε δύο γραοεια, τό μέν τοΰ 

προσωπικού, το δε του ύ ΐιχοϋ  και τών Λογιστικών αυτών' 
έκαστον γραρεΐον διευθύνετο υπό συνταγματάρχου του πυρο
βολικού.

δ ιεύθυνσ ις πέμπτη.

Μ ηχανικόν. Έκ δύο γραρείων άπαραλλάκτως ώς τά τοΰ 

πυροβολικοΰ. (Ακολουθεί)

ΕΠίϊΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ΣΤΡΑΉΩΤΙΚΔ1,

η τ  ο f

περΙΛηψις τώ ν έγκυχΛίων τοΰ έπ ί τών ατρατιωτΐ'ί,ών 

υπουργείου κατ’ α ν ιό ντα  αριθμόν.
ΆρΛ. 49 , Ιουλίου 7. Ηερί μιτα&ολών κ»τα τον μϊ,ν* ’lô y.Qy.

ΙΙροεβιβάσθησαν Αντισυνταγματάρχαι έ τβγματάρχκς επι

θεωρητής τής χω^ορυλακής I). Ααλωνας καί δ μοίραρχος τοΰ 

ίππικοΰ Καλλάρης Γεώργιος, διοικητής τί£ ίνπρφχί.?? ϊώ ν  

«χροβολισϊών.
Ώνομάσθησαν λοχαγοί α'. τάξίως οί λοχαγοί £'. Ρέϊνεκ 

’Αδόλρος καί Μάνος Θρασύβουλος τοΰ πυροβολικοΰ, Πεταλας 

Κωνσταντίνος, Χρυσοχέρης Νικόλαος καί Κοντογιάννης Ί ω -  

«ννης χοΰ οίκονομιχοΰ.
Έτέθησαν είς Αργίαν δι’ άπολύσεως δ άντισυνταγματάρχης 

διοικητής τοΰ 4 ίυ τών εύζώνων Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

Χαί δ λοχαγός τοΰ l ou τίον ευζώνων Ίωοίννίδης Πέτρος δι’ 
®3υμβίβαστον π^ός τό έπάγγελμα τοΰ ^ξιωματικοΰ διαγωγήν.

Τήν αίτηθεΐσαν Αποστρατείαν έλαβον δ άντισυνταγματάρ- 

~)Μ τοΟ μηχανικού Πάνος Αναστάσιος, Ρ ταγματάρχης τοΰ 

8<υ “ εζικοΰ Νικόλαος Αα.ζαρΐίο.ς, 6 λοχαγός τοΰ 4ρυ πεζικοΰ 

Νικόλαος Μακρής.
Άπείίωσ,αν δ αντιστράτηγος τής ένεργη^κής ιράλαγγρς Ά ' ί- 

:«νΐος Μαυρομιχάλης ί ΐ ς  Καλάμας, δ απόστρατος συνταγ- 

^.τάρχης Γράμεσίκ Μ ιχαήλ είς ’Αθήνας, δ συνταγματάρχης 

*e5 β . Σκαλτσοδήμοις είς Ά γ ρ ιο ν ,  ό συνταγματαρ-

y*K ϊ ί ς  έ«ργηιι*ής.φάλαγ·γος Β. Θεαγένης είς Θήβας, δ Από- 

5ιί*τος ταγμ,χτ. Άνορέου Νικόλαος είς νΑμρΐ£ραν, δ μπο- 

7'ρκτος λοχαγός Γραμματικόπουλος Άνδρεας «ίς Αθήνας, ο 
ΕΛΛΗΝ. ς τ ρ α τ .  φ τ λ .  μ λ ' .  ΤΟΜ. η '. 5



5 0  ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΚΑΙ.

ανθυπίλαρχος τής ίππαρχίας τών ακροβολιστών ΓίορλάνοςΝι
κόλαος εις ’Αθήνας.

Ά ριθ. 50 , Ίουλ. 7 . Περί αποβολής υπαςιωματικοΰ τής χωροφυλακής.

Ό  ενωμοτάρχης α'. τάξεως τής εφίππου χωροφυλακής 'Α γ
γελος Κομητόπουλος, λαβών γνώσιν έκδόσεως εντάλματος ου- 

λακίσεως πολιτών τινων, είδοποίησεν αυτούς περί τούτου, πρό; 

δέ καί άνέλαβε τήν διαχείρισιν τής περιουσίας ενός τούτων, 
ήτοι του Ίω . 'Ράλλη.

’ Εντεύθεν η άπό τοΰ βαθμού αύτοΰ έκπτωσις καί η άπό τοΰ 
σώματος τής χωροφυλακής αποβολή αύτοΰ.

Ά ρ . 51, Ίουλ. 13 . Κοινοποίησις συμβολαίου μετά τών άδελφών Φιλΐττπ, 
έμπορων, περί προμήθειας ειδών ιματισμού καί αποσκευής τών 

βουλομένων Ικ τοΰ σώματος τών κυρίων αξιωματικών.

Άριθ. 52, Ιουλίου 14. Περί έξόδων νοσηλείας άποπεμπομένων 

κληρούχων.

Κανονιστικοί διατυπώσεις τοΰ περί ου 5 λόγος ζητήματος 

Ά ρ ιθ . 53, Ιουλίου 17. Περί πληρωμής συνδρομής βιβλίου τινίς.

Άριθ. 54, ’Ιουλίου 18 . Περί δποοολής δειγμάτων 
γραφής δπαξιωματικών.

Ά ρ ιθ . 55, Ιουλίου 23. Περί τών είς Ιγκλημαηκάς πο.νας 
καταδικαζόμενων ίν  ένεργεία στρατιωτικών.

Όπισθόγραφος κοινοποίησις έγκυκλίου τοΰ έπί τής Δίκαιο*

σύνης ύπουργοΰ άπό 1 1  ’Ιουλίου ε. ε. ύπ’ άριθ. 5 6 8 8  πρί<

τούς παρ’ έφέταις εισαγγελείς, οπως συμμορφούμενοι μέ το'
νόμον άνακοινώσιν είς τάς σχετικάς σιρατιωτικάς άρχάς κ®1

τά ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών τάς καταδικαστικάς άπο®«"
σεις κατά στρατιωτικών έν ένεργεία, παραδίδοντες το ύτο ι
έάν καταδικάζωνται έπί πλημμελήματι, είς τό φρουραρχείου

ένθα ή έορα τοΰ δικαστηρίου, τούς δέ χωροφύλακας εις τΧ»
μοίραν μετ’ άντιγράφου τής άποφάσεως· προκειμένου δέ περ!

τών είς έγκληματιχήν ποινήν καταδικαζόμενων, κρατούν*^

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩ1ΤΚΑΙ. 5 1

«ύτούς εις τάς κοινάς ποινικάς φυλακάς, νά είδοποιώσι τά 
σχετικά αύτών σώματα, όπως προβαίνωσιν είς τήν έπιβολήν 
τών συνεπειών, ας έπιφερει ή καταδίκη κατά νόμον.

Ά ριθ. 56, Ιουλίου 23. Περι τελειότητος τών φύλλων 
μητρώων και ποινών.

Έπιβτήνεται ή προσοχή τών έκδιδόντων αυτά στρατιωτι
κών αρχών.

Ά ριθ. 57, ’Ιουλίου 24 . Κοινοποίησις τοΰ κατωτέρω διατάγματος.
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. κλπ.

»Προτάσεΐ του ημετέρου ύπουργοΰ τών στρατιωτικών, έχον- 
τες υπ’ έψιν τήν άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου τών έν Σπάρτη 
χλημμελειοδικών ύπ’ άριθ. 9 5 3  άπό 1 3  Ιουνίου ε. ε., δΓ ης 
τοΰτο παρεδεξατο κατά τύπους δευτέραν άνακοπήν έπί τής 
*ατά τοΰ υπομοιράρχου τής χωροφυλακής Δ. Φραγκάκου έκ- 
δοθείσης έρήμην άποφάσεως ύπ’ άριθ. 3 3 2  τής 1 6  ’Απριλίου 
18 7 1 , καί τήν ύπό τήν αύτήν ημερομηνίαν ύπ’ άριθ. 9 5 5  
«πόφασιν τοΰ ίδίου δικαστηρίου, δι’ ης ό ρηθείς ύπομοίραρχος 
ίχηρύχθη αθώος τών πράξεων, δι’ α ; είχε καταδιχασθή, πρός 

ότι έχ τής άποκάσεως ταύτης ηρθησαν άπασαι αί τής κα-  
τ«δίκης ταύτης συνέπειαι, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν* 

Άναστέλλομεν τό έκδοθέν ήμέτερον Β. διάταγμα ύπό Ημε
ρομηνίαν 14  ’Απριλίου εε. περί μεταθέσεως είς άργίαν δι’ ά -  
’ϊολύσεως άπό τής θέσεως τοΰ ύπομοιράρχου Δημητρίου 
Φραγκάκου ένεκεν άσυμβιβάστου πράς τάν χαρακτήρα τοϋ 
“ςιωματικοΰ διαγωγής, άφ’ ης έτέθη είς άργίαν.

»Τώ αύτώ ύπουργώ άνατίθεται ή έκτέλεσις τοΰ παρόντος 

Κατάγματος.
»’Εν Τατοίω τή 2 1  Ιουλίου 18 7 3 .

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
*Γ0  ύπουργός τών στρατιωτικών

»Δ . ΓΡΙΒ Α Σ .»

Άριθ. 58 , ’Ιουλίου 27. Περί τής προσδιορισθείσης προς συνδρομήν 
τών δημοσίων είιπρακτόρων στρατιωτικής δυνάμεως.

Άριθ. 59, Αΰγούστου 1. Περί άλληλογραφίας άφορώσης τήν 
προμήθειαν τής στολής τών κυρίων αξιωματικών.

Οπως διά τών έκτος τής πρωτευούσης άρχών ένεργήται



5 2  ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΜΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ!, 

i jw p i ο λογβ€ ίλληλογραρίβ διά τ«3 fp o o p m tko  Άθη·
νων, εις ο έπιβαλλεται ή περί αυτών ρροντίς.

Άρ.  60, Αύγουστου. IJspi αε.ρ3< άρχαώτηχο* τού λοχαγού 
του πεζιχοΰ Κωνρτ. Δ.αλέτη.

Τό ύπουργεϊον τών στρατιωτικών, χατά γνωμοδότησιν δι- 
χηγοριχςυ συμβουλίου, αποδίδει χβ  είρημε'νω λοχαγώ τήν σει
ράν άρχβιβτητβς μεταξύ τών λοχαγών Σταμ. '’Α π ο σ το λ ή  
και Δημ. Λασχαριδου.

Άριβ. 61, Αύγουστου 4. Μεταβολαί κατά τόν μήνα 'Ιούλιον
Π ρ .,6 < 5 „ 8 ,,„  ,({ , J  » 8 μ ,  wS μ „ χ „ „ „ 5 , , γ μ α ,ώ ν , ί  

ο λο χ α γό ς Ν ,,ο λ .ο ι  ϊ „ 5„ 0.  , . ί  y  j  ί *  ̂
λοχαγός Νικόλαος Τσαμαδός.

Είς τό πυροβολικόν λοχαγοί β'τα'ξεως οί υπολοχαγοί Μ«- 
στραπας Χρηστός χαί Σμολενσχης Νικόλαος

ν ά ν ι' ,  Γ π  έπ'^ λ£'ς λ°* αΥ’ < «' ?# ««<  ί  χαγος ]. Παππαδιαμαντοπουλος.
Μετετε'θησαν^οί ταγματα'ρχαι τοΰ πεζιχοΰ Ίωαννίδης Εύ- 

θυμιος άπο του 10ου τάγματος είς τό 4ον τών εύζώνων, 
Μπον Βασίλειος άπβ του 6ου είς τό 4ον του πεζιχοΰ, Δηαη- 
τρακοπουλος Χ*ραλ*μπος άπό του 4ου πεζιχοΰ είς τό 8ον. 
Ιου πυρββολ»ου ο λοχαγό, Λεδίδης Μιλτιάδης, δ ύπολονά
γος Δόξας Μ(λτι«©ης xai ο* «νθυπολοχαγοί Κωλεττης Ίωάν- 
νη$ και Σοριανος ’Αλέξανδρος από τοΰ λόχου του ν^ σ ϊά θ -  
μου εις το ταγμα τοΰ πυροβολικοΰ.

;Ανεχλή«ησαν είς ενέργειαν οί Ιν διαθεσιμότητί, λογαγός 
τοΰ μηχανιχοΰ Λέχας ’ Ιωάννης διορισθείς προϊστάμενο* τής 
οιευθυνσεως το.υ μηχανικού ’Αρκαδίας, καί άνδυπίατρος 5 Τσα- 
μοπουλος Δημητρ. διοριστείς είς τό Θεραπευτήριά Ζακύνθου.

ίη ν ^ ιτη ίε ΐία ν  αποστρατείαν ελαβεν δ λ ο χ α γ έ  του 3 ου 
ταγματος τοΰ πεζιχοΰ Άνδρε'ας 'Ραοαλιας..

’Απεβίωταν δ άντισυνταγματάρχης {οΰ πεζικρΰ καί υπο
φρούραρχος Αθηνών Ιωάννης Παππ*ζ*?είρη ; Κύθνον δ 
αποστρατος ταγματάρχη; 'ΡεγΧ0ς Απόστολος είς Α θήνας’ δ 
αποττρατος λοχαγος Σοήχας Γεώργιος είς Λαμίαν, χαί δ άν-

’Λ θήναΤ Της T0U τ2^ αΐος Αίγινά της Παναγιώτης εί;


