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(ϊδε τίν »»νίχ«ιαν ει; τ'ο προηγούμενο·/ τεϋχ:;.) 

^ Τέλος. 

7. ϊ ί ε ρ ι Κ ο ρ ί ν θ ο υ . 

Oí cr.cytáoi συγγραφεί; δια^ωνοϋσι περί του TrpojTou οίκι^τοϋ τίίς 
Κορίνθου* o l ¡j-έν λέγουσιν, Ott έκτίσΟϊΐ αυτν, "ίιοόφου του Αίό" 
λου τζζα\ το 14-38 π ρ ο Χριττοΰ, καΐ 259 7 ά-ο κτίσεως κόσμου 
έτους και ώνου.άσΟη ΚενΟύρα η Επο^πία' κλλοι όε ισχυρίζονται, οτ·. 
πρώτον μεν εις «ΰττ,ν (">κν;σεν Εφΰρ* ή ίίκεανου Ουγάτ·/;ρ, ές ής καΐ 
Εφυραιά έκλν,Οη' 'ίστερον δε ΜαραΟων ö του Επωπέως φεύγων άνο-
μ,ίαν και ΰβριν του πατρός μετώκϊΐσεν εις τά τ ι ς Αττικνίς παράλια, 
αποθανόντος δε του Επωπέως. έπανελΟών εις τνιν Πελοπόννησον καΐ 
εις τους παίδας αύτοΰ τήν άρχ·/;ν δ'.ανείμας, άνεχώρησεν αύθις εις 
την Αττικ/,ν, και άπο μεν τοϋ υίοϋ αύτοΰ Σικυώνος εκλήθη Σικυων 
ϊΐ Ασωτία, άπο δε τοϋ Κορίνθου μετωνομάσΟνι Κόρινθος ή Ε^ρυραία. 

Τ η ς Κορίνθου ίοζαν έτι διακόσ·.α έτν; οί Πακ/ιάδαι ο λ ι γ α ρ χ ι κ έ ς 

τά κοινά διέποντες, πλούσιοι δε ό'ντες και πολλοί προ'/ιγαγον αύττ,ν 
εις μέγαν βαΟμον ευημερίας και άςιύματος" τούτων την άρχτ,ν 
καταλύσας το G58 π. χ. 6 Κύψελος κατέστησε την τυραννίδα και 
άφηκεν α υ τ ή ν ε ις τον υΐόν του Περίανδρον, μετά δε την τελευτήν 
αύτοΰ το πολίτευμ;». μετέπεσεν εις άριστοκρατίαν διαμείνασαν μέχρις 
•έσχατων. 

Π Κόρινθος έχρημάτισεν ανέκαθεν ή έμπορικοιτάτη και πλουσιω-
τατη τών Ελ7/ηνίί)ο>ν πόλεων, οιο y.at Λονειος τοΰ ποιητοΰ 
crrovA.a'^tx'.* κυρία* δυο λιμένων, ών ó μεν τνίς Λσίζς, ó δε τ η ς 
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II Κόρινθος μ:τέσχεν απάντων τών κατά την Ελλάδα διαπολε-
μηθέντων πολέμων. Εν 145!) II. Χ. Λεωκράτ/,ς ó στρατηγός τών 
Αθηναίων ενίκησε μάχη τούς Κορινθίου;" μετά δέ εϊκοσιν έτη ό κο
ρινθιακό; πόλεμο; ΰπήρςε πρόδρου.ο; τοϋ πελοποννησιακού, κατά δέ 
το 24 3 , ό Αρκτο;, στρατηγό; τ ή ; Αχαϊκή; συμμαχίας, είλεν έξ εφό
δου την Ακροκόρινθον εζελάσας τήν φρουράν Αντιγόνου τοϋ Γόνατα 
βασιλέοις τών Μακεδόνων. Δημήτριο; δε δ Φαληρεΰ; εϊκάζων τήν 
Πελοπόννησον μέ βοϋν, καί κέρατα α υ τ ή ; λέγ&αν τήν άκραν τής 
Ιθώμη; και τήν Ακροκόρινθον, ειπεν εί; Φίλιππον τον Δημητρίου, 
βασιλέα τ ή ; Μακεδονία;, τό γνωστόν εκείνο λόγιον, ότι κρατών 
άυ.οοτέρων τών κέρατων, τόν βοϋν asi πειθήν.ον έξει' διό καί δσοι 
τ ή ; Πελοποννήσου επεΟύμησαν περί πλείστου εποιοϋντο τήν κατο-
yr:> τ ή ; Ακροκορίνθου" και δ Φίλιππο; αυτός, τει^ίσας αυτήν τε 
καί τήν Κόρινθον, έφύλαττεν ώ ; κλείν τή; Πελοποννήσου, άλλ ή 
φρουρά πολιορκηθεϊσα υπό Φλαμινίου τοϋ τών Ρωμαίων στρατηγού, 
χαιτών Αχαιών προσβοηθ/σκντων, έζηλάθη, οί δε Κορίνθιοι τοϋ ζυ
γού τών Μακεδόνων έλευθερωθέντες μετέσχον τ ή ; αχαϊκή; συμμα
χία; ώ ; καί έπΙ Αράτου, ότε και ούτος, καθά προ μικροϋ εϊρηται, 
έ;έβαλε τήν φρουράν τοϋ Αντιγόνου. • 

II πόλι; αύτη έκοινώνησεν ούχ ήττον και τών συμφορών τ ή ; Ελ
λάδο;" κλίνασα τον αυχένα εί; τόν μακείονικόν ζυγόν επί Φιλίππου, 
Αλεξάνδρου τοϋ μεγάλου και τών αϋτοϋ διαδόχων, κατεστράφη τ έ -
λο; τό 146 π. Χ. έτος υπό Αουκίου Μαμμίου τοϋ τών Ρωμαίων 
οτρατηγοϋ, όστι ; μ ά χ η νικήσα; έν τ ώ ίσθμώ του; Αχαιούς, παρέδοσε 
τήν πόλιν εις τ ά ; φλόγας, και τά τείχη περιεϊλεν άπασών τών ελ
ληνίδων πόλεων, όσαι μετέσχον τοϋ πολέμου, και τήν Ελλάδα ^ ω -
ραϊκήν έπαοχίαν έκήρυζε. Ακαταλόγιστα ε'ισι τ ά πλούτη, τά δποϊα 
ά-οΛεσθησαν παρανάλωμα τοϋ πύρο; γενόμενα" τ δ μέταλλον έρρευσε 
ποΓαι/.ηδόν εί; τ ά ; αγυιάς τής πόλεω; άπύ τών εμπρησθέντων οίκων, 
íictp ύστερον κορινθιακό; χαλκό; καλούμενος έλογίζετο πολλού 
άξιον. 

Μετά τήν καταστροφή-/ ταύτην ή Κόρινθο;, πολύν χρόνον έρημη 
[λείνασα, «νωκίσθη ύπό Ιουλίου Ι-αίσαρο; πολλούς έποικους έκ τών 
απελεύθερων πεμψαντος, ωφελούμενη o i άπο τήν έμπορικήν θεσιν 
τη; δέν έβράδυνε νά άναλάβϊ) μέρος τοϋ αρχαίου αυτή; άξιο')ματος, 
ωστε έπί Αυγούστου Καίσαρος κατέστη πρ&ιτεύουσα τ ή ; Ελλάδο;, 
και έπί Στοάβοινο; καί Πκυσανίου ήτο μία τών άςιολογωτέρων α υ 
τ ί ; πόλεων, κεκοσμηαενη με περικαλλεΐς ναού: καί με θέαττον καί 
[i-i πολλά άλλα δημόσια πολυτελή Ιδρύματα. Επί δε τών βυζαντι
νών κύτοκρατόρων, ώ ; καί Ί~\ Ενετών, ΰπήοςε πάντοτε μία τών 
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Ιταλίας εγγύς εστί, κατέστη το κοινόν έμπορεΐον τής ανατολής 
καί τής δύσεως, ένθα άντηλλάσσοντο τ α πλούσια, προϊόντα τών δύο 
ΙΙττείρων' διότι ένεκα τ ι ; πάλαι ατέλε ια ; τ ή ; ναυτικής έτηστ^αιίς 
vi οδός αύτη τ ή ; διαμετακομίσεως τών έμπορευι/άτων καθίστατο 
αίρετωτέρα του επί Ταίναρον και Μαλαίαν πλου, οστι; δια τάς 
άντιπνοίας και κινδυνώδης μάλιστα εγίνετο καί πλείονος έδεΐτο. 
χρόνου. _ ^ 4 

Εις τον πλουτισμον τής Κορίνθου συνετέλουν ούχ ήκιστα και ol 
Ισθμιακοί αγώνες, οΐτινες κατά τετραετίαν παρ αυτήν τελούμενοι 
προσείλκυον τ α πλήθη πανταχόθεν τ / , ; Ελλάδος. 

Η πολυτέλεια της Κορίνθου καί ή τών απειραρίθμων εταίρων 
αύτη; (αόνος δ ναός της Αφροδίτη; εΐχεν υπέρ τ α ; 10 00 εταίρου; 
ίεροδούλου;) δεξιυτη; εις τ ο να γυμνώνωσι του; ί/.ζΐ ναυτιλλοιιένου; 
ναυκλήρους έγέννησε την παροιμίαν » οΰ παντός πλείν εί; Κόρινθον» 
6 δ ε Στράβων ώ; μκρτύριον του πλούτου αύτη; αναφέρει καί τον 
Δημάρατον, ένα τών έν Κορίνθ<ο δυναστευσάντοιν, οστι;, οεύγων 
τ α ; έκεΤ στάσεις, τοσαύτην μεθ έαυτοϋ έκόμισε πληθύν χρη>χάτ«ν 
εί; την Τυρρηνίαν, &)ς·ε αυτός μεν ήρξε της δεξαμενή; αυτόν πόλεως, 
δ δέ υΐος αΰτοϋ καί τ η ; Ρώμης κατέστη βασιλεύς. 

Εκ τής Κορίνθου ίξεπέμφθησαν πολλαί καί μεγάλα·, εί; πολλά; 
χώρας άποικίαι, καί τινε; αυτών εί; τοσούτον ευημερία; προήχθησαν̂  
ώστε ήμιλλώντο εις δύναμιν καί εις πλοϋτον μέ την μητρόπόλιν" 
μεταξύ δε τούτων προέχουσιν α'ι Συρακοϋσαι και ή Κέρκυρχ, ή; i 
προς τους Επιδαμνίου; έρις έγένετο πρόφασις και αρχή τοϋ Πελο
ποννησιακού πολέμου. 

Π Κόρινθος σεμνύνεται μάλιστα και διάτας σχολάς τής γραφική; 
καί πλαστικής τέχνης, α'ίτινε; έν αύτη ήνθησαν' τα άοιστοτεχν/μα-
τα τούτων, πανταχόθεν έπιζήτητα, έκάλλυνον καί έκόσμούν τα; 
πλείστα; τ ή ; Ελλάδο; πόλει;. 

Κατά τον Στράβωνα ή ολη περίμετεο; τών τειχών τ ή ; Κόρινθο* 
εντός τών δποίων έμπεριείχετο καί ή Ακροκόρινθο;, ήτον έβδον.ή-
κοντά και πέντε σταδίων' λείψανα δε τών έοειπίων αυτών έσώζοντο 
μέχρι των ημερών του. 

λέγει καί ό Κικέρων, δτι ή Κόρινθο; είναι μία τών τριών έλλη-
νίυων πόλεων, á; ol Ρωμαίοι Ικανά; ενόμιζον νά βαστάσωσι το βά
ρος μεγάλης αυτοκρατορίας, [Λητροπόλεις αυτών γινόμεναι. 

E!; .ήν Κόρινθον ό απόστολος Παύλος, έν καί ήμισυ έτος διατρί-
ψα:, Ικήρυξε τ ο εΰαγγέλιον, καί έκκλησίαν χριστιανικήν συνέσττ,ι;, 
καί μετά την εκείθεν άποδημίαν αύτοϋ έγραψε τάς δύο μέχρι τούδε 
σωζόμενα; π ρ ο ; Κορινθίους έπιστολάς. 
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εκκλησιαστικών ατιτροπ όλεων της Πελοποννήσου εις το ΙΙατριαρχεΐο* 
της Κωνσταντινουπόλεως υποκείμενη. 

11 Κόρινθος, κειμένη επί της όδου τών δορυκτητόροιν απάντων, 
διηρπάγη μέν έν 261 μ. Χ . ύπο τών ΙΙρούλων, οϊιινες έπόρθ/,σαν 
το Αργός καί την Σπάρτην" υπέκυψε δ ε τ ό 39 5 εί; την λυσσώο'η 
ωμότητα τών ορδών τοΰ Αλλαρίχου' άλλα καί ύπο τοΰ Στηλίχωνος 
στρατηγού της αυτοκρατορίας κατεθλίβη ούδεν ήττον, ή ύπο τών 
βαρβάρων, από της δυναστείας τών οποίων τήν άπήλλαξε. Εκτε
θειμένη εις τάς έπιδρομάς τών Σκυθοσλάβων ήλευθερώθη από του 
ζυγοΰ αυτών κατά τάς αρχάς του 13 3 υ αιώνος εις τήν δεσποτείαν 
τ ώ ν Φράγκων μεταβχσα' ή μεταβολή αύτη έλαβε χώραν έν 1205 
ότε ό αύΟέντη; Δε-Σ·.αμπλίτ (De Cbamplitte) πολιορκήσας αύ-.ήν 
διοικουυ.ένην ύπο Λέοντος Σγουρού τοΰ έκ Ναυπλίας^ συζύγου JvJòo-

ξίας Ουγατρός του αύτοκράτοοος και χήρας τοΰ περιβόητου Μουρ-
τζούφλου" καί κυρίευσα; τήν κάτω πόλιν περιεχαρακώθη εις αύτν;ν 
ώς εις τού; αρχαίου; χρόνους, ΐνα έκπολιορκήση δια του λιμοϋ τήν 
άκρόπολιν, τήν οποίαν δεν ήδύνατο να λάβη δια τ ή ; βία; τ ώ ν όπλων. 

Τστερον ή πόλι; αύτη έπεσεν εί; τήν δεσποτείαν τών Ενετών, έν 
δε t # 8 0 έάλω ϋπύ Μωάμεθ τοΰ Β , αύτοκράτορος τών τούρκων* 
κατά το 1 6 I 4 έλαφυραγωγήθη ύπο τοΰ Βαγγέρα, άρχοντος του τάγ
ματος τών Μελιταίων' καί κατά το 1G67 έκυριεύΟη αύθις ύπό των 
Ενετών μετά τήν παρά τάς Πάτρας κατά τών όΟωαανών νίκην. Ó 
Σερασκερη; ηττηθεί; έσώθη οεύγων με τό ύπόλοιπον τοΰ στρατού 
του εις Κόοινθον' άλλα διωκόυ.ενο; ύτό μεν τοΰ Μοοοζίνου άνοντΟς 
τον δια 1 4 Λιβιρνύδων, άπο Ναυπάκτου προσληΐθεισών, ένισχυ-
Οέντα Ενετικον στόλον, ύπο δε τοΰ Κόμητο; Καινιγσμάρ κατά ςτράν 
προχωροΰντος, καί συνόρων τ α ; έαυτοΰ δυνάμεις ανεπαρκείς προς 
ΰπεράσπισιν, εί; τοτοΰτον περιήλθεν άπονοία;, ό')στε πΰρ έμβα-
λ ω ν εί; τα; άποΟή/.α; καί έί; τα πρώτιστα της πόλεως μερη, έφυγε 
προς τα ό'ρη της Βοιωτίας, έγκαταλιπών τήν ΚόρινΟον μετά πάση; 
της Πελοποννήσου, οί οέ Ενετοί σβεσαντες το πΰρ τάχιστα, έγενοντο 
κύριοι της πόλεως κν.ί τ ή ; ακροπόλεως. Τήν 13 Ιουλίου 1715 6 
μέγας Βεζύρης Νουμάς Κιουπρουλή; είσβαλών από τ ή ; στερεά; και 
στρατοπεοεύσα; έμπροσθεν τ ή ; Κορίνθου παρεστήσατο αυτήν έπΙ 
συνθήκη μετά 5 ήυ.έρας. 

II ύπο τών Ελλήνων πολιορκία τής Ακροκορίνθου έγένετο κατά 
μήνα Απρίλιον τοΰ 18 21 .Αρχων αυτής ώς καί άπάσης τής Κορίνθου 
ήν 6 Κιαμήλπεης πρώτος τών έν Πελοποννήσω ευπατριδών Οθωμα
ν ώ ν , άνήρ νουνεχέστατο; καί βαθύπλουτο;. Ούτος εγκλεισθεί; εις Τρί-
πολιν, ένθα τυχαίως ευρέθη κατ' αρχάς τής πολιορκίας τής οχυρά; 
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ταύτης πόλεως, και μετά τήν άλωσιν α υ τ ή ; αιχμάλωτο; γενόμενο; , 
ύπέσχετο εί; τ ο ύ ; Ελληνα;, ότι ά μ α αυτό ; προστάςη , αϊ πύλαι τ ή ς 
Ακροκορίνθου άναπετασθήσονται εί; αυτού; παραχρήμα. Ε π ί τ ή ύ π ο -
σχέσει τ α ύ τ η άπήχθη έν άνέσει εί; Κόρινθον, άλλ' εκεί εύρε τ ά π ρ ά γ 
ματα ο λ ω ; μεταβεβλημένα' οί Αλβανοί, τ ο ύ ; οποίους ό Κεχαγιάμ-
πεη; διαβαίνων άφήκε πρός ένίσχυσιν τής φρουράς εις Ακροκόρινθον, 
κατισχύοντε; τών εντοπίων Οθωμανών, άπεκρίθησαν εις τάς προς-
κλήσεις τοΰ Κιαμήλπεη δια πυροβολισμών τηλεβόλου. Εν τοσούτω 

, στενότερο·; πολιορκηθέντες ήναγκάσθησαν δι'ά τήν έλλειψιν τροφών 
i νά παραδώσωσι το φρούριον περί αρχάς Φεβρουαρίου του 1822 

έτους. Απαντες δε ούτοι καί πλείστοι τ ώ ν άλλων Οθωμανών έπι-
βιβασθεντε; εις δύο Ελληνικά πλοία έστελλοντο εις τήν Ασίαν, αλλά 

L τρικυμίας ένσκηψάση; έβυθίσθησαν αύτανδρα. 

Μετά πέντε μήνας, άμα έπιφανέντος τοΰ Δράμαλη πασα εις τον 
κθμόν, καί στρατοπεδεύσαντος έμπροσθεν τής Ακροκορίνθου, ό 
sapa τ ή ; Ελληνική; Κυβερνήσεως διωρισμένος φρούραρχος, Λχι7.λεύς 
καλούμενο;, αισχρά δειλία συσχεθείς άναξίως τοΰ ονόματος καί τής 
πατρίδος, έφυγε τήν νύκτα, τ ή ; 7 Ιουλίου έγκαταλιπών αμαχητί τ ο 
•ροπύργιον τούτο τ ή ; Πελοποννήσου εί; τήν έε,ουσίαν τών Οθωμα-

f νδν. Τστερον ομως ύπο τοΰ αίσχους καί τών τύψεων του συνειδό-
> τος βασανιζόμ.ενος, έγένετο αύτόχειρ' μετά δε τον άφανισμον τοΰ 
; Δράμαλη ή Ακροκόρινθος πολιορκηθεΤσα αύθις ύπό τών Ελλήνων 

έπεσε τελευταΐον δια συνθήκη; εις τήν έξουσίαν αυτών τήν 19 0 -
Χτωμβρίου τοΰ 1 823 έτους. 

8. Περί Πατρών. 

Κατά τον Παυσανίαν πρώτος εις τήν ,χώραν ταύτην ωκησεν 6 
' Κμηλος αύτόχθοιν βασιλεύς υπηκόων ολίγων, αφιχθέντος δέ έκεΐ 

τοΰ Τριπτολέμου έδιδάχθη ύπ αύτοΰ τήν σποράν τών σιτηρών και 
τον συνοικισμον πόλεως, ·?,ν ώνόμασεν Αρόην ώς ύπο άροτών ήγουν 
γεοιργών οίκουυ,ένην' ύστερον δε οτε οί Αχαιοί έζελαθέντες άπο Κ ο 
ρίνθου και Σπάρτη; ύπο τών Δωριέων κατέλαβον τά ; δώδεκα τών 
Ιώνων πόλεις, ών μία ήν καί ή Αρόη* Πατρεύς δε ό Χρευγένους τοΰ 
Αγήνωρος, άγων τους άπο Σπάρτης έκβληθεντας Αχαιούς, κατέσχε 
τήν Αρόην, καί τειχίσα; αυτήν, μετωνόμασεν άπο τοΰ έαυτοΰ ονό
ματος Πάτρα;. 

Αι Πάτραι ώ ; καί al άλλαι άχα'ίκαι πόλεις διήγαγον έπΙ μ α 
κρόν χρόνον έν βαθύτατη ειρήνη καί ησυχία" υπερήφανοι οί Αχαιοί 
Ata τήν κατά τής Τροίας έκστρατείαν τών προγόνων των , καί αν
τιζηλία-; τινά ένδομύχως· προ; τούς Δωριείς ύποτρέφοντες, δεν 
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εβτεργον νά τανθώσιν ύ~ο τήν ήνεμονίαν τών Λακεδαιμονίων, 
διό δή χαι ούτε των μηδικών, οΰτε των άλλων κατά την Ελλάδα 
πολεμηθέντων πολέμων μετέσχον. Εις ρ.όνην τήν έν Χαίρων:·α 
κατα Φίλιππου μάχην, όρώντες την αύτονομίαν όιπάσης τί,ς Ελλά
δος άπειλουμένην καί κινδυνεύουσαν, έλαβον και αύτοι ενεργητικό)· 
μέρος, Ικανήν όύναμιν προς έπικουρίαν των άθηναίοιν και τ,·.ν στο
μάχων πίμψαντες. 

Μετά δε χρόνον πολύν οι Πατρεϊς μόνοι Αχαιών ου υμαχήσαντες 
μετά τών Αιτωλών, διέβησαν εις τ ή ; Αίτωλίαν, Γίνα βοηθήσωσιν αυ
τούς είς τόν προς Γαλατάς πόλεμον, άλλ'ήττηθίντες κατά κράτος 
εις πολλάς μάχας υπέστησαν τοσαύτην ζημίαν, ί ΐστε ϋιά τήν λει-
ψζνίρίαν δμα και την πενίαν εκλιπόντες οί πολλοί τάς Πάτρα; 
διασκεδάσοησαν εις τάς γειτονικάς πόλεις Μεσσά7/·,ν και Ανθ;ιαν 
και Αρβάν και Αξι^ζΐίΊ και Βολίνην. 

Ε κ τ ο τ ε α'ι Πάτραι, άει προς παρακμήν κλίνουσαι, ηθελον τ:λε<ο; 
έρημωΟη, ε'ι μή έτεινεν εις αυτήν ό Αύγουστος αρωγό ν χεϊρα" "^"Οίι 
είτε διά τήν έμπορικήν αυτής θέσιν, ε ίτε σκοπών νά καταστήσω 
αυτήν ναύσταθμον του στόλου του, έπανήγαγεν αυθι,ς τους άνόρα; 
έκ τών άλλων πολισμάτων εις Πάτρας, Οιΐνώκισεν έν αύται: και 
τους Ρυπαίους κατεδαφίσας τάς Ρύπας, και μόνους Αχαιών τ ν: 
Πατρεΐς ελευθέρους άφήκε, δούςαύτοΤς τ ά δικαιώματα τοϋ ριομαίου 
πολίτου. 

II προστασία του Αυγούστου προήγαγε τάς Πάτρας έν βρα/£ΐ 
διαστήματι χρόνου είς τήν τάζιν τών πρώτων τ ή : Πελοπονντίββ») 
πόλεοον* τό έμπόριον και ή βιομηχανία ήκμαζεν έν αύτη διαρ;ρόν· 
τ ω ς , και ή πολις, κατά τήν υ.αρτυρίχν του Στράβωνος και τοϋ ΙΙαυ-' 
σανίου, έκοσμεΐτο ύπό πολλών ναών καΐ στοών και άλσεων και 
θεάτρου και ωδείου κατά τήν λαμπρότητα και πολιτέλειαν ττρο; 
μόνον το έν Αθήναις Ηρώδ&υ τοϋ Αττικού τ ά πρωτεία παραχωροΰν-
τος . Τά προπύλαια έκαλλύνοντο διά τών ανδριάντων τών αχαιών 
Ηρώων, παρά δε τήν πύλιν 'ίδρυντο τ ά αγάλματα τοϋ Απόλλωνος 
και τοϋ Αρεως έξ ορειχάλκου πεποιημένα" τό κλέος των αυτό αί 
Πάτρκι έτήρησαν έπί πολλούς αιώνας και επί τών βυζαντινών 
αυτοκρατόρων. 

0 Παυσανίας αναφέρει προς τούτοις, οτι ό αριθμός τών γυναικών 
ίν διπλάσιος τοϋ τών ανδρών εις τάς Πάτρας, έζων δέ α'ι πόλλαί 
αυτών,λχο χειροτεχνίας, κεκρυφάλους και έσθήτας κατασκευάζουσαι 
άπό τ,.ς βύσου της Ιν τη ΐίλιδι ουομέννις, ην δ'αύτη ούδίν άλλο, 
% τό Νϋν χαλούμενον βαμ !]άκιον, όσπερ έρων τό άπό ξύλων έν μόνιρ 
ι% Ηλεία ^υίμινον ύπό Ηροδότου ονομάζεται. 

ι 
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Ο αϊτός γεωγράφος μέμνηται και πόταμου Χαράδρου οΰ μακράν 
τ ώ ν Πατρών κατά τήν προς τό Λίγιον όόόν ρέοντος, έκ τοϋ όποιου 
τά βοσκήματα, έν ώρα έαρος πίνοντα, έτικτον άρρενα, διό και οί 
ΚΟιμένες κατά τήν ώραν ταύτν,ν τοϋ έν.αυτοϋ άπεσόβουν αυτά είς 
άλλα; χώρας. 

Μετά δε τόν Χάραδρον και έτερον αναφέρει, ποταμόν ονόματι 
Σελεμνον, ούτινος τό υάωρ κατά τήν όόζαν τών εγχωρίων είχεν 
έςαισίαν τινά ούναμιν, έπιστεύετο δηλονότι ώς ίαματικόν τοϋ έρω
τος, λήθην αύτ->ϋ έμποιοϋν εις τους εν αΰτΏ λουομένους άνδρας τε 
και γυναίκας. Εί δέ μέτεστιν αληθείας τ ω λόγω, επιφέρει δ αγαθός 
Παυσανίας, τιμιυτερον χρημάτων πολλών εστίν άνθρωποι; τ ό υδωρ 
τοϋ Σελέμνου. 

Είς τάς Πάτρας ό Απόστολος Ανδρέας έδίδαξε νήν κατά Χ?·.70ν 
ϊίστιν, και υπέστη τό διά σταυρού μαρτΰριον. 

Εν 1205 κατά μήνα Μά'ίον αϊ Πάτραι ήλωθησαν ΰπό τοϋ Γκιλ-
Κμου Σχχμπλίτου και έλαβον παρ αύτοϋ τον τΤτλον τοϋ Δουκάτου. 

,Εί; ήε τών διαδόχων αύτοϋ, αισθανόμενος, δτι δεν εχει Ίκανάς δυνά
μεις νά τάς διαφύλαξη, έπώλησεν αύτάς τό 1 403 εις τους Ενετούς, 
βΐτινεν εξέπεσαν αυτών ΰπό τών τούρκων τό 1 463. 
ί 0 περιβόητος Ανδρέας Αορία; πολιορκήσας τάς Πάτρας έν 1533 
έγένετο κύριος αυτών άνευ πολλής άντιστάιεως, τών όχυροιμάτων 
ίν ο'.κτρω καταστάσει διακειμένου, μετ ' ού πολ.ύ δέ έςησφάλισε 
'νι κατάκτησιν ταύτην παραστησάμενος κατά όμολογίαν και τήν 
έχρότολιν, ήτις άλλοτε (1450) άντέσχε καθ ολοκλήρου στρατοϋ 

$ *"θΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου" έν δε τ ώ 1 543 
οί τούρκοι έπανελθόντες μετά στρατοϋ πολυαρίθμου άπήλασαν αυτής 
τούς Ενετούς- ούτοι δε μετά τινα χρόνον άνέλαβον μεν αυτήν, άλ
λα και αύθις τήν απώλεσαν. 

Κατά τό 1 087 ό στρατηγός Μοροζίνης ηγούμενος τοϋ ενετικού 
στρατοϋ άρχου.ένου ύπό τοϋ κόμητος Καιν,-σμάργ, τοϋ στρατηγού 
Βρίνκηπος τοϋ Βρυνσβίκ και του αντιστράτηγου Δαβίλα έστρατο-
"ϊ^ευσε τήν 21 Ιουλίου απέναντι τών Πατρών" τήν δε 24 τοϋ αύτοϋ 
μηνός, μάχης συγκροτηθείσης μεταξύ τών Ενετών και τών τούρκων, 
Οντοι ήττηθέντες κατά κράτος έφυγον, αφέντες δισχιλίους νεκρούς 
ίί; τό πεδίον τ ή ; μάχης, ή δε φρουρά τών Πατρών τήν φυγήν ταύτην 
βλέ-ουσα έγκατέλιπε τήν πόλιν, ώς καΐ άπαν τό ΰλικόν καΐ τ ά 
παντός είδους εφόδια, και ήσαν μεν εστρατοπεδευμένοι είς Αντίρ-
ριον και Ρίον ό Μεχμετ πάσας μετά έςακισ/ιλίων, και δ Γκιφιλόε-
ρεμ Αχμέτ μετά δισχιλίων ανδρών, άλλ'αμφότεροι ύπό φόβου κατα-
ληφθέντες ετράπϊισαν επίσης είς φυγήν, και τάς φρουράς τών ε'ιρη-
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μένων φρουρίων συνεπαγαγόμ.ενοι'τό δέ παραδοξότατονή Ναύπα
κτος, (f^'j^wi ύχυρώτατον, παρεδόθη άμεσοι; αμαχητί. 

Κατά το 4 7 1 5 α: Πάτραι έπεσαν εις τήν έξουσίαν τών τούρκων" 
το δε 1 7 7 0 τη προτροπή τού αρχιεπισκόπου Παρθενίου μετασχού-
σαι τοΰ τότε έγερθέντος επαναστατικού κινήματος τών Ελλήνων, 
υπέστησαν και αύται τάς κακώσεις τών αλβανών, ο'ιτινες παρ ολί
γον ερήμωσαν τελέως άπασαν τήν Πελοπόννησον. 

Εις Πάτρας έγένετο ή πρώτη έναρξις τού καθ'ήμάς ύπερ ανεξαρ
τησίας αγώνος" έν αύταΐς ή σημαία τής ελευθερίας άνεπετάσθη την 
2 5 Μαρτίου τοΰ 1 8 2 1 , ήμέραν άςιομνημόνευτον, καθ ήν 6 Α. Λόν-
τος', 6 Ζαήμης καί ό μητροπολίτης Γερμανός ε'ισελθόντες δημ.οτελως 
μετά τρισχιλίων οπλιτών έπολιόρκησαν τήν άκρόπολιν, έν ή ο'ι Οθω
μανοί προαισθόμενοιτόν κίνουνον εΐχον πρό ημερών ζητήσει άσυλο'ν' 
ή πολιορκία κατέστη πάραυτα στενότατη, καί ταχεία ήλπίζετο ή 
έκπόρθησις, άλλ ό ΐσούφ πάσας Σέρρέζλης ορμηθείς έκ Μεσολογγίου, 
και διά Ρίου διαβάς τήν 3 Απριλλίου εις τήν Πελοπόννησον έμα-
ταίωσε τάς χρηστάς ταύτας ελπίδας, διότι απειροπόλεμοι έτι οντες 
οί Ελληνες, άμα ίδον αυτόν προσεγγίζοντα έγκαταλιπόντες τάς 
θέσεις TÍOV έφυγον έκαστος εις τά ίδια. Τήν 11 τού αυτού μηνός < 
άφίχθη ό Κεχαγία; του Χουρσήτου Μουσταφαμ.πέης άγων 3500" 
λογάδων αλβανών έπικουρίαν, εύρων δε τό Ελληνικόν στρατόπεδον 
διαλελυμ.ένον διευθύνθη εις Κόρινθον, και εκείθεν καταβάς εί; Αργός 
είσήλθεν εις Τρίπολιν. Τήν 1 2 Μαίου ο'ι Ελληνες καταλαβόντες αύθις 
τά πέριξ τών Πατρών έρυμνά χωρία, έσύστησαν είδος τ ι πολιορκίας, 
ή πόλις πλήν καί ό λιμ.ήν έμ.ενον εις τήν έςουσίαν τών τούρκων, 
καί δ άπό Κωνσταντινουπόλεως οθωμανικός στόλος καταπλεύσα; 
είσεκόμισε δαψιλή τά επιτήδεια" είσήλ,θον δε καί ο'ι άπό του Λάλα, 
καί ο'ι τήν Η λεία ν οίκοϋντες όΟωμ,αναί, καί έξ ολο)ν τούτων οί έν 
ΙΙάτραις έπιρρωσθέντες επεχείρησαν κατά τών Ελλήνων δύο εξόδου;, 
καί ύπέστρεψαν μεν ήττημ.ένοι ουδέν κατορθώσαντες, αλλά καί ο'ι 
Ελληνες προσκαθεζόμενοι καί χρονοτριβοΟντες άνευ έλπίδο; ταχεί
α; έκβάσεω; ήρξαντο βαρυνόμενοι, ήδη δέ διεθρυλλεΐτο καί ή " ώ -
σις τ ή ; Τριπόλεω; προσεγγίζουσα. Ελκυόμ.ενοι όθεν καί άπό τήν 
έπιθυμ.ίαν τών λαφύρων άνεχώρησαν οί πλεΤστοι διευθυνθέντε; εις 
Τρίπολιν, ΐνα καί αυτοί μεθέξωσι τ ή ; λαφυραγωγία;. Περί τον Φι* 
βρουάριον τοΰ έπομ.ένου έτου; δ Θ. Κολοκοτρώνης διορισθείς ύπό τή; 
α. έν Επιδαύρω εθνικής συνελεύσεως, καί δύναμ.ιν Ίκανήν συναγαγον 
επανέλαβε τήν πολιορκίαν μετά πλείστης δραστηριότητος" καί ο'ι 
τούρκοι άποπειραθέντες αύθις έξοδον πανστρατια καί άποκρουσθέν-
τ ε ; μετά πολλή; εαυτών ζημίας, κατεκλείσθησαν καί τά πάντα έχώ-

— 3 6 1 — 

ρουν κ α τ εύχήν' άλλ'ή κατ'άτυνίαν τής ΙΓλλάδος είσδύσασα μεταξύ 
πολιτικών και στρατιωτικών διχόνοια παρέλυσε τάς δυνάμεις τ ο υ 
περί τον μήνα ίούνιον' έκτοτε οί Οθωμανοί έμειναν ανενόχλητοι 
κύριοι τής πόλεως, τοΰ λιμένος καί τών πέριξ κωμών μέχρι τής εις 
Πελοπόννησον εισβολή; τών Αιγυπτίων. 

Κατά τό 1 8 2 8 δ στρατηγό; τών γάλλων Σνε'ιδέρος, μ.ιά; η γ ο ύ 
μενο; ταξιαρχίας, προσταχθεί; να λάβη άπό τ ο ύ ; Οθωμανού; τάς 
Πάτρας καί τό Ρίον άφίχθη έκεϊ διά ξηρά; τήν 4 Οκτωβρίου καί 
πάραυτα έλαβε συνέντευξιν μετά τοΰ Χαντζή Αβδούλ πασά διοικη
τού τών φρουρίων τούτων" μ,ετά' πολνλά^ εί; ουδέν άποληγούσας 
συνδιαλέξεις,'δοθείσης προθεσμίας 2 4 ώρών,'και μάτην παρελθούσης, 
παρέταςε τά τρία ύπ αυτόν συντάγματα ε'ις τρεις φάλαγγας, καί 

.-τοΰ πυροβολικού έν μέσω αυτών διά χειρών συρομένου, έπορεύθ/] 
• ευθύς κατά τοΰ φρουρίου" φθάς δε είς,απόστασιν βολής τηλεβόλου 
άναπτύςας τά ; φάλαγγας περιεκύκλωσε τό ορούριον πανταχόθεν" τό 
τολμ.ηρόν τούτο κίνημα παρήγαγε τό έφετόν άποτέλεσαα, τό φρού-

' ptôv παρεδόθη εις τού; Γάλλου; διά συνθήκη;, καί ύπ' αυτών ένεχει-
ρίσΟνί εί; τήν Ελληνικήν κυβέρνήσιν. 

9. Περί Καλαμάτας. 
Εκ συγγράμματος Γαλλικού. 

II Καλαμάτα, μετά τήν χριστιανικήν έποχήν ήκολούθησεν αεί τήν 
τΰχην τ ή ; Κορώνη;. Κατά τόν 1 3 0 ν αιώνα καταριθαουμενη μεταξύ 
τών φρουρίων τ ή ; Πελοποννήσου έπεσε καί αυτή εί; τήν έξουσίαν 
των Φράγκων, ο'ίτινες μ.ετά τήν αλωσιν τ ή ; Κορώνη; έστράτευσαν 
τήν έπιούσαν, τοΰ Σιαμ.πενοά ( C h a m p e n o i s ) ηγουμένου, έπί τήν 
Καλαμάταν ολίγου; έχουσαν τότ,ε τού; όίκοΰντα; καί μάλλον πρό; 
μοναστήοιον παρεμ.φερουσαν. ΟΊ νικηταί παρεχώρησαν εί; τήν Κα
λαμάταν τά αυτά πλεονηκτήματα, οσα καί εί; τ ά ; άλλα; πόλε·.;* 
χατά δε τήν διανομ.ήν τών τοπαρχιών ( des f iefs ) , εί; ά1; κατόπιν 
i Πελοπόννησο; έμερίσθη, ή Καλαμάτα έλαχεν εί; τόν στρατάρχην 
Γκιλλώμον Βιλλαρδουϊνον. ( D e v i l l e - I I a r d o m n ) . ύ διάδοχος αύτοΰ 
Γκιλλώμο; ό I I ήγάπα αυτήν διαφερόντως καί ώς πόλιν τής γεν
νήσεως αύτοΰ, καί ώς φερο>ν τό έπίθετον Καλαμάτης. έφ ώ λίαν 
Πησμενίζετο' διέταξε δέ νά ένταφιασθή μετά θάνατον ενταύθα, καί 
4 τάφος αύτοΰ ύπήοχεν εντός τοΰ πρωτίστου ναού τ ή ; πόλεο>ς. Η 
Καλαμ.άτα μ.εταβασα εις την δεσποτείαν τών Ενετών, οΐτινες η ΰ -
ςησαν τά όχυρώματα, έπεσε πάραυτα εί; χείρα; τοΰ Βαϊαζήτου, 
io' ού άρχεται ή εν Εύ:ώπη δεσποτεία τών Οσυ.ανλ.ίδων. 0 Κοοο-
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νέλλης διηγείται, ότι κατά τ ό I l io ! ) ετος ύπήρχεν έν αυτή πολυά
ριθμος φρουρά Οθωμανών, ΐ .α έ-ιποδίση έςαχισ-,'ΐλίους Μανιάτας τού 
ανατολικού δόγματος, ϊκοποϋντας ν' άποτι ναςωσι τ ό / ζυγόν των ά
πιστοι , καΐ να προ-φ.Ίωσι τήν οπηρεσίαν των εις τον αρχιστράτη
γο-/ Μοροζίνην. Ούτος, τ ή ; ευκαιρίας αυτής δραςάμενος, παρέσχε·/ 
εις τοός λαούς τούτου; τήν εύκολίαν \ά ένοίθώσι ρ.ε;ά τ ή ; άριστο-
κρατείας των Ενετών" ό σε Ιππότης Δεγρεμονβίλ προσετάχθη μετά 
αξιόλογου στρατού να χ.'ΐρ.εί-η τό φρούριον. Απαντάται εις τα ό~ο-

i r . , - , ifiSS ότι ά πρέσβυ; τή; άςιολόγου στρατού να γ.-ι* ,t „ „ ν 

μνήματα του Δανγώ 6τό χρονολογία/ τού 1685 ότι ό πρέσβυς της 
άριστοκρατείας ανήγγειλε·/ εις τόν βασιλέα τήν τ ε ύπβ των Ενετών 
άλωσιν τ ή ; tv Πελο,τοννήσω Καλαι/.άτα:, καί τήν τελείαν φθοράν 
τών_ προς βοήθ.ν.αν τού φρουρίου έρχν.ίνων μουσουλμάνων. 

£Γΐ Καλχυ.ά-.α μετάσχουσα τη"} κατά τό 1770 επαναστατικού κι
νήματος των Ελλήνων έτιμωρήθη απηνεστατζ, άλλ ότε ήλθε το 
πλήρωμα τοΰ χρόνου, και εδόθη από των Καλαβ:ύτο)ν τήν 23 Μαρ
τίου 1821 τ ο στιμεΐον της εθνικής παλιγγενεσία;, ό Πετρόυ.-:εκ!ς 
Μαυρομιχάλης, καταβάς πάραυτκ εις τήν Καλαι/.άταν, και Μεσση 
νίων δργανίσας Γερουσίαν, ής άτεδεί/θη πρόεδρος, άπεύθυνεν εντεύ
θεν εις τάς Ευρωπαίας αϋλάς τήν ,πρώτην περί τής ελληνικής επα
ναστάσεως όιακοίιωσιν. 

Δεν θεωροΰμεν ά'.αιρον νά παρατε^ή ενταύθα ολοσχερές τό ιστο
ρικόν τούτο έγγραφου, ώς πρώτη φωνή τής ελευθερίας μετά πεντη-
κονταετίαν α π ό τών στέρνοι/ τήν Ιίελοττοννήσου άντηχήσασα εις τάς 
χριστιανικά; χώρας τ ή ; Ευρώπης" είναι δε μετάφρασις εκ τής γαλ
λικές μή ευρεθέντος τού ελληνικού πρωτοτύπου. 

« Πρό ενός ήδη αιώνος ό αφόρητος ζυγός τής οθωμανικής τυραννίας 
πιέζει σκληρώς τόν τράχηλον τών δυστυχών Ελλήνων , και εις τοι
ούτον προέβη ώμότητος, ώστε δ ε / άφήκεν εις τυραννουιιένους άνα· 
πνοήν τινα ζιοής, ίνα στενά,ωσι δια νάς συμφοράς των. Εν τοιαύτη 
τών.πραγμάτων κα 7αστάσ·:',, έστΓρηυ.ένοι απάντων τών φυσικών 
δικαίων μας, άπεφχοίσαμεν ομοθυμαδόν νά άρωυ.εν τα όπλα κατα 
τών τυράννων μας. Πάσα εσωτερική ερις και διχόνοια έρρίφθ'Λ ε'·ί 
τήν λήθη·/ (ός προϊόν τ ή ; τυραννίας, καί ή $η άναπνέομεν άπαντες 
τόν τής ελευθερίας άέρκ' αϊ χείρες ημών συντρίψασαι τας άλύσσεις 
των καταφέρονται ήδη στιβαρά! κατά τών βαρβάρων, ούκέτι τρέ-
χομεν ήμέραν καί νύκτα πρ~ς εκτέλεσιν τών αγγαρειών αμείλικτου 
δεσπότου* τά δε στόματα ημών, σιωπηλά πρότερον, ή μόλις κινού
μενα εις ματαίας δεήσεις πρός τους δημίους μας , ήνεώχθισαν Ifit 
καί άοουσι μ ε τ άγαλλιάσεως τά άσματα τής ελευθερίας, τήν οποίαν 
ώρκίοθημεν ή νά άνακτήσωμεν, ή νά άποθάνωμεν άπαντες όπερ 
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της μαχόμενοι. Επικαλούμεθα όθεν τήν συνδρομή·/ καί τήν βοή-
θειαν απάντων τών πεπολιτισμένων εθνών τής Ευρώπης πρός ταχυ-
τέραν έπίτευςιν τού σκοπού επιχειρήσεως ιεράς και δικαίας, τής α
νακτήσεως δηλονότι τών δικαιωυ.άτοιν μας και τής ανεγέρσεως του 
πολύπαθους γένους μας. Ελλάς ή μήτηρ ημών ύπήρςε πάλαι ή εστία 
τών OÍÓTOJV, άτινα έ; αύ-.ής διεχύθησαν εις όλη·· τήν Εύρώπην. 
Ευλόγως άρα π:ποίθαμεν εις τήν ένεργον άρωγήν αυτής" όπλα, χρή
ματα, συμβουλάς, αυτά άπεκοεχόμεθκ ατό τήν φιλανθρωπίαν σας' 
ίι-οσχόμεθα δε ύμίν τήν ζωηρά·/ αυτής ευγνωμοσύνη/, ·?,ν θέλει όεί-
ξη πράγματι έν καιροίς αίσιωτέροις. 

Εκ τού στρατοπέδου τής Καλαμάτας τή 28 Μαρτίου 1821 . 

ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ Μ Α Τ Ρ Ο Μ Ι Χ Α Λ Η Σ . 

αρχιστράτηγος. 
(Επονται αϊ λοιπαΐ ύπογραφαί). 

1 0 . Π ε ρ ί Ζ α ρ ν ά τ α ς . 

Κατά τον xbr rvr δΐφθΐ Άβιας τής Οϊχύ.Ιον, έχ τον αντοΰ 

γα.Ι.Ιιχον συγγράμματος. 

Η Ζαρνάτα ώχυρώθη ύ,τδτών Φράγκων μετά τ ό 1 205 έτος, "/"α! 
l'fy. κυκλοτερές τό σχήμα τού τείχου;" κείται δέ έπί λόφου τερπνο-
•ατην παρέχοντος τήν άπ αυτού προς τά πέρις άποψιν. Η φύσις 
*'ί ή τέχνη έφιλοτιμήθησαν νά καθωρα'ί'σιοοι τό χωρίον τούτο. Η 
Ζαρνάτα ήλώθη Οπό τών Οθωμανών κατά τήν πρώτη·/ αυτών έπι-
ορορ.ήν εις τήν Πελοπόννησον. 01 Ενετοί έπετέθησαν κατ αυτής τό 
1685 έτος, καί τοι δέ ό Καπετάν Πασάς δύο έϋρας άπεϊχεν άςιολό-
γου στρατού ηγούμενος, ρ.ή τολμήσας νά δραμη εις βοήθεια/ τού 
φρουρίου, έτράπη εις φυγήν, ή δε φρουρά, ούδεμίαν έχουσα επικου
ρίας ελπίδα, παρεδόθη εις τόν στρατηγόν Μοροζίνην, όστις άφήκε 
φρουράν 250 οπλιτών, κα: ό φρούραρχος διά τήν ζωήν του φοβού
μενο; έμεινε μ ε τ ά τών χριστιανών καί μετέβη εϊ; Ένετίαν. Εν δέ 
τω -ί 71 5 ή Ζαρνάτα έπεσεν αύθις εις τήν έςουσίαν τών Τούρκων, 
οϊτινες όμως μετ' ολίγον έξεβλήΟησαν ύπό τών κατοίκοιν τής χ ώ 
ρα;" σώζονται έτ ι εις τήν Ζαρνάταν ερείπια κυκλωπικών τε ιχών, 
και ίσω; είναι ή Γερηνία, ήτις ύπό Ομήρου ονομάζεται Ενώπ'η. Εν 
*ότ~ι ύπήρχεν ύ τάφος τών τού Ασκληπιού υιών Μαχάονος καί Πο-
βϊλειρίου τών μαχητών τούτων καί βασιλέοιν τών ηρωικών χ ρ ό 
νων. Ιόρυτο δέ και άγαλμα τού τελευταίου ίώμενον τους πάσχοντας. 

ΗΖαρνάτα κείται έν μέσω της κατά Παυσανίαν χοιοίου νάπτς, 



— 3 6 4 — 

Σ Κ Ε ψ I Σ . 

Περί του Τουρκικού στρατού.. 
(Κ κ του Γαλλ ικού) . 

V-0 Τ. Κ. ΒΛΑΙΟΠΟΓΛΟν, 
ότΐίλο/,. τοϋ Μ'Λχινιχοϋ κι'ι ρίσ.ί.γητοϋ -τιαοά τώ ί'πουρ. των ilTfατιωταίν. 

Καταρτισμός στρατοϋ έν τ ώ παρόντι α'ιώνι εΤναι τό δυσχερέστε-
ρον τών έργων, 8 ή ανθρώπινος περίνοια δύναται νά πραγματοποιή-
σ·/ί, διότι έπί τούτω ανάγκη εστίν,απασαι αί έπιστημαι, αί τέχναικαί 
βιομηχανίαι νά συνοράμο/σιν' "να δέ ό στρατιο/τικός οργανισμός κα
λός ή άπαιτοΰνται πληθυσμ.ός καί ακμα ία οικονομικά μέσα. Αλλά 
πάλιν καί έκ τών στοιχείων αυτών 'ίνα παραχθή ή δέουσα ώοέλειχ 
πρέπει νά ΰπάρχωσι πολιτικοί θεσμοί υγιείς. 

ΟΊ τό οίκονομικόν μέρος τοϋ στρατοϋ διευθύνοντες, ού (Adnuni-
s t r a t i o n d 'une a r m é e ) άντικείμενόν έστιν ή προμήθεια της τροφής, 
τοϋ ιματισμού, τοϋ όπλισμοϋ, καί ή μετακομιδή απάντων των 
έν τώ στρατώ επιτηδείου έν οιαδήποτε περιπτούσει καί χρόνω, α
παιτούνται νά ηναι εγκρατείς της πολιτικής οικονομίας, τής Γεω
γραφίας, καί τής Γεωργικής" γνώσει; χημείας, φυσικής ιστορίας, και 
αρχιτεκτονικής είσίν απολύτως άναγκαϊαι εις τούς διευθύνοντας τα 
οικονομικά τών Νοσοκομείων, τάς άποθήκας, εργοστάσια, αρτοποιεία 
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κτλ, "να ούτω δύνανται νά διαγνώσο^σι τήν ποιότητα τοϋ αλεύρου, 
τών ρευστών, Ίππονομής, φαρμάκοιν, καί ολο/ν τών υλών έπί τ ω 
σκοπώ τούτω χρησιμευουσών. Νά έκτιμώσι τά υγιεινά μ.έρη, τήν 
φύσιν τών άνέμ-ojv καί υδάτων, διότι ότε εις ολας τάς στρατιωτι
κά; εργασίας αί έπιστημαι καί τέχναι καθίστανται άναγκαϊαι, πώς 
είναι ουνατόν ο'ι διευθύνοντες τ ά ; εργασίας ταύτας νά ήναι άμοιροι 
τών αρχών τούτο/ν ; 

Δυνάμ.εθα νά συμ.περιλάβωμεν Οπό τήν έπο/νυμ.ίαν Στρατηγική 
r&r πραγμάτο»· άπάσας τάς συνθέτους καί πολύπλοκου; κινήσει; 
τοϋ ύλικοΰ, δια τ ά ; όποια; εν τ ώ Εύρο/πα'ϊκώ στρατώ απαιτείται 
τόση τέχνη, όση καί διά τού; άνθρωπου;. Ó στρατό; φέρει μεθ έαυ-
τοϋ πυροβολικό·/, πολεμεφόδια έφεδοείας, σκεύη, τροφάς, θεραπευ
τήρια κτλ. Εάν ταϋτα πάντα μ»έλλώο*ι νά μ.ετακου.ισθώσιν εί; ε"ν καί 
τό αυτό σημεϊον καί βαδίζωσι' την αυτήν όδόν, ή πληθύ; τών αμα
ξών, ή σύγχυσι; ήν αύται θέλουσιν επιφέρει, ή δυσκολία τ ή ; διευ
θετήσεως αυτών καί τ ή ; έν περιβόλω τοποθετήσεο/ς, έμποδίσουσι 
μεγάλως τά ; στρατιωτικά,; εργασία;" ούτο/ διαιροϋσι ταύτα; κατά 
περίβολον δι έκαστον σώμα στρατοϋ, μοιραρχίας, εφεδρείας, έπο-
μένως υποδιαιρούνται εί; πε:όβολα πυροβολικού, μηχανικού, τρο-

• "ρών, στρατοπεδεύσεο/;, νοσοκομείου, καί έκαστον των στοιχείων 
τούτων κινείται κατά τινα; συνδυασμού; καί κανόνας, διά τούς ό
ποιου; προαπαιτούνται γνώσεις διάφοροι, l ì νίκη, ήτι; άλλοτε ήν 
αποτέλεσμα τ ή ; συγκρούσεως τών στρατών, τήν σήμερον οφείλεται 
£ίς τήν άκρίβειαν τών ελιγμών καί συχνάκι; άνευ συμπλοκή;. Οθεν 

I ί πόλεμο; απαιτεί σ.-τονάή^ ΓΤξΐυγε>·ιστέζ>αν τής επιστήμης τών 
εδαφών καί έλλογον έοαου.ονήν αυτή; πρό; έπίτευξιν τοϋ σκοπού Sv 
κροτιθέμεθα. 

Η μελέτη τ ή ; Γεο/λογία; είναι ή κλεί; τών στρατηγικών συν-
[. Ουασμών, διότι πανταχόθεν αϊ γήινοι έπιφάνειαι παρίστανται εν 

ταϊ; αύται; άναλογίαι;" αύτη μας ευκολύνει νά κρίνο/μεν ές οψεο/; 
χώρα; τινά;, εάν α'ι κορυοαί αυτής εν ω σι ν οροπέδια προοπτά ή άπο-
λτ,γωσιν εί; αίνμάς αποτόμου;, καί εάν ή κατάληψι; αυτών έστί 
fì/μφέρουσα ή ;/.ή. 

' ; Διάτή; Γεωλογία; ό έυ.πειοο; στρατηγό; δύναται νά διάγνωση 
ία; αρχικά; σειρά; το/ν ορ:ο/ν απο τα ; οε/τερευουσα;, τα κοινά ση
μεία τών άντιστηοιγμ.άτο/ν, τ ά ; εισόδου; τών στενο/πών, τό βάθος 
Τών κοιλάδων, τήν οιεύθυνσιν, τήν κοίτην καί τήν ταχύτητα τών 
ίδάτο/ν, τάς αρχικά: συγκοινωνία; ν.ζ\ τάς δευτερεύουσας, τήν άπό-
ίτασιν τών χωρών, καί επομένως νά γινώσκη πάντοτε ακριοω; τ ί 

ήτις ην τότε τό τής Λακωνίας προς μεσημ,βρίαν δριον. 
Εργα των Φράγκων είσίν επίσης καί τό έν Ηλεία Φλουμοϋκι, και 

τό φρούριον τοϋ Μιστρά καί τό της Κελεφας και το τοϋ Πασσαβα 
έν Μάνη και άλλα άλλαχοϋ πολνλά, ών τά ερείπια άναμιμνήσκουσιν 
εις ημάς τάς πολυειδεΐς δυσπραγίας των ημετέρων προγόνων καί 
τάς σκληράς δοκιμασίας, εις τάς όποιας εκείνοι έγκαρτερήσαντα 
κατώρΟωσαν νά τηρήσωσιν άκλόνητον μέν την προς τήν πατρίδα 
άγάπην, άσάλευτον δε τήν προς τον Θεον των πατέρο/ν το/ν πίστιν, 
καί άπαραποίητον νά παραδώσωοιν ήμΐν, ώ ς Ίεράν πχρακατχθίίκην, 
τήν άγίαν ταύτ^ν των συνεκτικών της εθνικότητος ημών στοιχείων 
δυάδα, έξ ής άνεβλάστησεν αύθις εις τήν πατρώαν γήν τό άγλαό-
καρπον και αειθαλές τ ή ; ελευθερίας δένδρον, τοϋ οποίου τούς γλυ-> 
κεΐς καρπούς έν άνέσει γευόμεθκ ημείς .σήμερον, και το όποιον, οταν 
έλθη τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, έκτενεϊ πάντως τους ευεργετικούς 
κλώνάς του έφ άπασαν τήν Ελληνικήν φυλήν. 

Γ έ ν ο ι τ ο . 
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μέλλει να πράςη έν μέσω λαβυρίνθου, όστις φαίνεται αδιέξοδος ε:; 

τδν αμαθή στρατηγόν. 
Η ακριβής των πορειών εκτέλεσις πολ,ύ συντείνει είς τήν εττι-

τυχίαν τών πολεμικών εργασιών, διότι δυνάμεθα εκαστον των 
όπλων να μεταχειοισθώμεν εγκαίρως καί να βοηθώμεν το μεν δια 
του δέ. Αλλά άνευ τής σπουδή; τών μαθηματικών δεν δυνάμεθα vi 
ύπολογίσωμεν μετ ακριβείας τάς κινήσεις στρατού τίνος, ου αί φά
λαγγες κατά διαφόρους διευθύνσεις κατευθύνονται καί υπό πλείβτω» 
φυσικών εμποδίων παρεμ.ποδιζόμ.εναι κατέχουσ.ν εκτεταμένων χω
ράν, και βεβαίως, διότι καί τό μή άναγόμενον εις σχέσιν τινά χρό
νου καί διαστήματος, τούτο έν τή εφαρμογή μένει άσύνθετον. Συνή
θως ό στρατός επιτίθεται κατά χώρας μεγάλης εκτάσεως, καθ ?,ν 
αϊ διάφοροι του εδάφους άνωμαλίαι άπαιτοϋσι τόν καλλίτερα·/ συν-
δυασμόν προς τήν διάταξ'.ν τοϋ στρατού. Λεν αρκεί νά ταχθή τ; · , ; 
μάχην όσον οίον τε καλώς, διευθυνομένης ώ ς έοικε της φάλαγγος 
αυτής. Είναι ανάγκη έν τοιαύτη περιπτώσει νά σχεδίαση τίι διά
γραμμα τών εργασιών του καί νά προσδιορίση εις έκαστΟν τών αέ
ρων τήν έντολήντου είτε ενεργητική ε'ίτε παθητική ήθελε·/ είσΟαι έν 

ώρα συμπλοκή.;. 
Τό έίν.φος τοιαύτην έπΙ τών στρατΐ(ι)τικών εργασιών σημασία» 

έχει, ώ ; : ε οί αυτοί κανόνες έπιτυγχάνουσι δι' *ν σημεϊον ώρι-
σμένου τοϋ εδάφους, ένώ δι άλλο άποτυγχάνουσι. Εάν π.χ. τό έοαφος 
ήναι κατάφυτο·/, διατετμημ.ένον άπό φράκτας ή φάραγγας, βονινώ-
δες ή άνώμαλον, ταϋτα πάντα είσίν ευνοϊκά ή εναντία κατά τό 
είδος τών ό.τλων. Ο στρατηγός πρέπει νά γνώριμη όλας τάς λεττο-
μερείας αύτάς ακριβώς, ά λ λ α τό τοιούτον '.-'-.ορθοϋται ότε -αρ 
αύτω έχει ικανούς άξιωυιατικους τών έπιτελών' έχει ανάγκην χαρ
τών ή διαγραμμάτων, πώς δέ δύναται νά έχη ταϋτα πάντα άνευ 
γεωγράφων κα'ι τοτονοάφων; Παοά τοϊς εύοωπαϊκοίς στρατοί; οί 
αξιωματικοί τών έπιτ / επιφορτίζονται τάς αναγνωρίσεις, τάς 
προπαρκσκευάς τών πορειών, τήν καθου'ήγησιν τών φαλαγγών /.ν. 
τήν ϊιαχάραξιν τών στρ—οπέδων. Οθεν έπάναγκες νά ήναι προι-
κισμενοι με σπανίαν όςύνοιαν, νά έχο>σι γνώσεις έν γένει όλων 
τών κλάδο)·/ της στρατιωτικής τέχνης, διά νά δύνανται ού μόνον 
νά έννοώσι τάς οιαταγάς οίς διαβιβάζουσιν, ά λ λ α καί νάέκτιμώσι τ ι 
άποτελέσυ-τιτα αυτών . 

I I πειθαρχία είναι έκ τών ών ούκ άνευ εις πάντα στρατόν, άλλα 
διά νά έπιτ/χωμεν αυτής ανάγκη οί κανονισμοί νά ήναι καλώς 
συντεταγμένοι, ή εξουσία σαφώς διανεμημένη, καί αί σχέσεις τών 
μερών ώς πρός τ όλον καί τ ' όλον ώ ς προς τήν επικράτεια·/ εντελώς 
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ώρισμένα' άλλως τε ή αναρχία θριαμβεύσει ε'.ς τά ουσιωδέστερα 
στοιχεία καί ή μηχανή έν αδράνεια ούσα καταστρέφεται. 

Είς τόν τουρκικόν στρατό·/ ή έλλειψις επιστημονικής εκπαιδεύ
σεως μ.δς δίδει τον λόγον, διατί είς όλους τους πολέμους αυτών, 
έκτος επιτυχιών τ ίνων άποδιδον,ένων ε'ς τήν στιγμιαίαν και άκρά-
τητρν όρμήν τών στρατιωτών, παρατηρούμε·/ όλεθρίονς καταστροφάς, 

•"'ϊς ήούνατο ν άποφύγη έάν τας έλαχ'στζς στρατιωτικάς γνώσεις 
έγνώρ-ζεν, ολόκληρους φάλαγγας νά κατζστρέφωνται, άλλας νά έπι-
σωρεύωνται είς τό αυτό μ.έρος καί αλλάς νά βραδυτιορώσι, τήν άτα-

: ξίαν έν τ;·.ΐ: πορεία·.:, τήν κακήν τών θέσεων έ/.λογήν, έν ταϊς μά-
χαι; νά λείπη ή ενωσις καί οί πρ:,ς φύλαξιν ελιγμοί. Τά επιτή
δεια και τήν άποσκευήν ιά κατευθύνωνται τυχαίως, τάς άποθήκας 
αα/.ώς τοποθετημένα:, τα όψώνια κακώς διευθυνόμενα, τήν ίππο-
νομήν οίκονομουμένην άκανονίστως, τά θεραπευτήρια νά 'ιδρύωνται 
ανευ ουδεμίας περί υγιεινής φρον-.ίυος' τους στρατιώτες χορτοκο-
ίίοϋντας τυχαίορς, καί καταστρέφοντας ουτω τήν χώρα·/ έφ ής 
Χίίνται, και συχνάκις στερούμενους τών απολύτων διά τό μέλλον 
μέσων, ίνα δε καλώς οίκονομήται ή νομή, ανάγκη είναι νά γνωρι-
ζωμεν τήν άναλογίαν της τροφής καί τών διαφόρων ειδών καλλιέρ
γεια; καί νά έκτιμ.ώμεν πρότερον π,οίαν ποσότητα τροοής παράγει 
Ικτασίς τις ώρισμ,ένης γης. Τά διδόμενα ταϋτα συνήθως μεταβάλ
λονται κατά τήν ποιότητα τοϋ έδάοους. Πώς δε δύναται τις νά 

ι γνωρίζη ταύτα πάντα άνευ συνδρομής ττ,ς έπιστήμ.ης; 
Εν τοις θεραπευτηρίοις οί ασθενείς άπολαμιάνουσι τάς πρώτας 

Λριποιήσεις, τά τεθλασμένα μέλη δένονται όσον οιοντε έπιμ.ελώς 
«αί τό ρέον αίμα κρατείται διά τα /έων · μέσων. Επομένως ή καλή 
του θεραπευτηρίου τοποθετησις είναι τής μεγαλειτέρας μερίμνης. 
Εάν το προσωπικό-/ αύνών ήναι ανεπαρκές ή άνίκανον, ή έάν ταύτα 
γίμοντα βυνήϊως ασθενών είσί κ-/:ιώς κατηρτισμ.ένα, αί μικρότεραι 
ΚΧΟΟίαθεσίαι μεταβάλλονται εις βαρείας ή επιδημικάς. Ί ό ιατρικό-/ 
σώμα τοϋ εύρωπχϊκοϋ στρατού, καίτοι πολυάριθμο-/ καί νοήμον, 
μολαταύτα συχνάκ-ς εύρισκε :'.'.·. εί: αμηχανία·/, ότε μετά μάχην 
ολίγων ωρών εισέρχονται έν τοις θεραπευτήριο·.; 5 μέχρις 6 χιλιάδων 
*ληγωυ.ένων. ΟΊ Τούρκοι χειοοϋργοι καλούμενοι τυχαίως έν ώρα 
ανάγκης έ,νασχολοΰ/ται μόνον νά καλύπτωσι τάς πλτγάς τών πλη
γωμένων μέ άργιλλώδη γήν καί νά δένωσιν αύτάς με μανδύλια 
τών θυλακείων ή με τεμάχιο-/ έκ τοϋ χιτώνος τοϋ πάσχοντος, επο
μένως έγκαταλιμπάνουσιν είς τήν φύσιν τήν θεραπείαν η τήν άσθέ-
νειαν τοϋ ασθενούς. 

Απαντες οί συγγραφείς τοϋ ΙΤ' . αιώνος άναφερουσι τήν ύπεροχήν 



— 368 — 
~ 369 —· 

* γρχφήν δια πέντε ολόκληρα έτη· Επί τούτω έκαστος Μουσικής 
> θέλει πέμπει κατάλογο·/, έκ τού δημοτικού βιβλίου, τών νέων τ ή ; 
» περιφέρεια; του, οίτινες έχουσι τήν ρηθεΐσαν ήλικίαν, τήν διά 
> τήν στρατιωτικήν υπηρεσία·/ απαιτουμένη·/. (ακολουθεί.) 

II ι ι ΟΟΟΟθ . Ι Μ — Ι 

Περί της έν πολεμώ χρήσεως τών ο π λ ώ ν ( * ) . 

Τήν μεν όπλασκίαν σέ έδίδαξεν ή ειρήνη, τήν δέ χρήσιν τών 
•όπλων μανθάνεις είς τον πόλεμον. 

Οί ψιλοί Ιππείς τ ή ; Γαλλία; φέρουσι καραβίναν, πιστόλιον, σπά-
θην και δόρυ (λόγχην). 

Τά κάλλιστα πυροβόλα όπλα τού πολέμ.ου κατασκευάζονται έν 
Γαλλία. 

Τήν δύναμιν τών όπλων παράγει ή περί τήν χρήσιν έπιτηδειότης, 
Χ δε μελέτη και ή περιποίησι; τά καθιστώσιν άποτελεσματικώτερα. 

Ανάγκη λοιπόν νά τά περιποιηθώμ.εν και νά μελετήσωμεν τήν 
δύναμιν αυτών και τήν παράγουσαν αυτήν αίτίαν. 

ΙΙρέπει νά πυροβολώμεν διά μέν τ ή ; καραβίνας είς άπόστασιν 
τριών τετάρτων τής βολής τουφεκίου, διά δε τού πιστολιού πλη
ρέστατα. 

Δύο αίτια παράγουσι τήν δύναμ.ιν τ ή ; βολή; τών πυροβόλων 3-
πλων, το είδος τής γεμ.ίσεως και ή ιδιότης τής κάννης. 

ί"ίς όμοια ή όλκή τών πολεμικών όπλων, όμοια είναι και τά φυ-
ίίκια, άτινα διανέμονται διά τε τά όπλα τών επίλεκτων και διά 
τά πιστόλια τών Ιππέων. 

Η ποσότης τών φυσεκίοιν τούτων ώρίσθη διά τήν μακροτέραν 
«"όιτασιν. 

Δέν πρέπει όμως νά γεμίζωμεν τήν καρβίναν ώς τό τουφέκιον 
τ?,: γραμμής, διότι ή καραβίνα έχει σύστασιν ελαφρότερα·/, και δεν 
βάλλει μακράν όσον τό τουφέκιον. 

Διά τούς ίδιου; λόγου; ουδέ τό πιστόλιον πρέπει νά γεμίζηται ώς 
ή καραβίνα. 
. Ερωτ. ΙΤώς .Ιοι.ιύν πρέτ.ιι γά χανονίζωμεΐ την γίμισιτ ; 

,Απόκρ. Κατ ' άναλογίαν τ ή ; έδραιότητο;, τή ; αδυναμία; και τ ή ; 
βολή; έκαστου όπλου, ίνα μ.ή φθείρηται τοϋτο ταχύτερον, ίνα μή 
διά τή; όπισθοδρομήσεω; αύτοϋ μ.αταιώσο)μεν τήν βολήν, και ίνα 
"Λτύχωμεν τήν σκόπευσιν τ ή ; καραβίνας. 

(*) Ε* τοΟ ΐξιολόγβυ ϊυγγ?έαυ.*τβ{ Ατ*ηΙ-ΡοίΙ«5 (Ιο ε»τ»1:'Πβ Κ'Κ^π·, ρβΓ Γ . 
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των Τούρκων εις τάς μεγάλας πολεμ.ικάς εργασίας. Ó Κνόλ αναφέ
ρει οτι έμαθον εις τούς Γάλλους τήν όχύρωσιν των φρουρίων, ό Αν
δρέας Δόριας τους φημίζει αμίμητους εις την τέχνη·/ του όοηγεϊν 
στρατεύματα, και ό Βαρώνος Βουσβέκ λένε»., « ΙΙοΐον δυστύχημα 
» είς τον διαλογιζόμενον το μέλλον- έκ μ.έρους μεν αυτών ή τάςις, 
» ή πειθαρχία, ή λιτότης, ή έπαγρύπνησις, ή έξις του νικαν, έκ αε
ί) ρους δε ημών τουναντίον, στρατιώται δυσηρεστημ,ένοι, ανίκανοι 
» αρχηγοί, ή απείθεια, ή ακολασία, το δ έ χείρον ή έξις τΟϋ να νι-
» *ώμεθα. » 

Μεχρισοϋ ή πειθαρχία και ή μηχανική ακρίβεια τών έλιγμα* 
ήσαν επαρκή δια τήν έπιτυχίαν του πολέμου, οι Τούρκοι ήσαν το 
πρώτον στρατιωτικον έθνος, άλλ' άφ' ής ημέρας ή νίκη αποβαίνει 
ώς έξαγόμενον τών επιστημονικών συνδυασμών, ούτοι έδοκίμασαν 
τήν άλεθρίαν συνέπειαν της αμάθειας νικώμενοι πάντοτε εις τας 

Τώ 1 787 έπετυχον είς μάχας τινας και τοϋτο διότι ό Ιωσήφ Β 
έξετέλεσεν ελιγμού; ώς ό μέγας βεζύρης" μολαταύτα εάν ο'ι Ρώσοι 
και οί Αυστριακοί δεν έφοβούντο τήν Γαλλικήν επανάστασιν βε
βαίως ήθελον απολέσει τ α ; παραδουνάβιους Επαρχίας, 

Ó Σελίμ Γ εί; μάτ/,ν επεχείρησε ν' ανόρθωση τό τερατώδες τών 
τουρκικών όπλων και να σχημ.ατίση τακτικόν στρατό·/ κατά μέσον 
όρον άτακτο·/. Ο Μαχμούτ και αύτο; έπέτυχεν τον αυτόν οιωκω" 
σκοπύν, και άπασαι αί προσπάθεια·, αύτοϋ ουδέν άλλο αποτέλεσα» 
έπήνεγκον ειμή το ν αλλάς·/] τήν ένδυμασίαν τών στρατιωτών. · | 

Ó Αβδοϋλ Μετζίτ άμα άνέβη τον ,5-ρόνον τ ώ 1830 έψήφν;σε τ ' * ! 
ό'σον ούπω έφαρμ.ογήν συστήμ.ατο; τακτικού δια τήν νεοσυλλεςιαν 
•και τήν διάρκεια·/ έν τή υπηρεσία. 

» Μέχρι τούδε, έλεγε το Χάτι -ερίφ τού Γκ·.ουλχ::νε, δεν ένησχο- ' 
» λήθησαν να έρευνήσωσι τον πληθυσμόν τών επαρχιών, και δυνα-
» μέθα να εί'πωμεν ότι ή αρχική αιτία πάση; αταξία.; απορρέει έ* 
» τού έν ενεργεία τρόπου τής νεοσυλλεξία;, όστις ζημία; έπέοερεν 
» είς το έμ.πόριον και τήν γεωργίαν, λαμβανομένων άο εκάστων 
» χώραν πλειοτέρων ή όλιγωτέρων, αφ ooo'j; ήδύνατο ή έχρεώστει 
» αύτη να οώστ,. Επομ.ένως το πολεμικό·/ συμβούλιο·/ θέλει ένασχο-
» λ/,θή άνευ αναβολή; εί; τήν τακτοποίησιν τ ή ; στρατιωτική; ó-r,-
» ρεσία;. » .- ' ·>ίί 

Κατά το 18·ί·3 νέον αυτοκρατορικών διάταγμα κατήργησε·/αμε
τάκλητο; αύτο τ ο όλεθριον σύστημα και διέταξε να είσαχθή; αμέ
σως ό Ευρωπαϊκός οργανισμό; εί.; όλον τον στρατό·/. « Α~ό τ/·,;ήλι-

. » κιας τών 2ο.ετών άπαντες οι Τούρκοι υπόκεινται εί; τήν ¿"0-
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δθεν οταν πυροβολώμεν δια τής καραβίνας εις διαφόρου; άττο* 

στάσεις, άς τήν γεμ,ίσωμεν δ ια των 3/4 του φυσεκίου, εις 5έ άττό-

στασιν συνήθη δια των 8]3 . Αλλά τ ά πιστόλια πάντοτε δ:ά τοϋ 

ήυ.ίσεως ποσοΰ. 

Ε ρ . Ποίος είναι ύ χα.Ι.Ιίτερος τρόπος τον σχοπεύειν ótà r/|C 

χαραΰίνας ; 
Απόκρ. Στήριςον -καλώ; τό κοντάκιον, κάλυψον τόν έχθρόν έως 

εις την μέσην δια τοϋ κάτω μέρους της κάννης, άνύψωσον τό στόμα 
ατάραχος, και αμα ο στοχαστηρ αντικρυση τον σκοπον, σςριγςον 
την σκανδάλην άβιάστως, σκοπεύων πάντοτε καλώς πρός τόν εχθρό* 

Ερ. Αιατι νά σιρι'γ την σχανδά.Ιην ίιΰιάστως ; 
Απ. Ινα μη τ α ρ α χ θ ή τό οπλον, και ούτως άποτύχης τοϋ σκοτοϋ. 
Ερ. ΑιατΙ rà σχοπεύω διευθύνων το οπ.Ιον προς τά άνω, xal 

ουχί προς τα χάτω ; 
Απ. Διότι αν πυροκροτήση τό οπλον σου πριν σημ.αδεύσης καλώς, 

άφοϋ τοϋτο εκείτο ήδη πρός τον έχθρόν δύνασαι νά κτυπήσης τον 
ίππον ή τόν άνδρα, ενώ αν έσκόπευες άνοίθεν ποός τά κάτω ή σοχί-

ρά σου δεν έπετύγχανε καθόλου. 
Ép. Αιατι rà σημαδεύω την μέσην xal ουχί το στίβος; 
Απ. Διότι ε'ις μικράς αποστάσεις ή βολίς διευθύνεται προς τα 

άνο), άλλως τε σκοπεύθ)ν τήν μέσην δ ύναμαι νά έπιτύχο) καλλίτερα. 
Ερ. Μέχρι τίνος αποστάσεως σχοπεύομεν χατ ευθείαν ; 

Α π . Μέχρις 90 βημάτων . 
Ερ. "Οταν δε ό εχθρός ενρίσχηται είς μαχροτεραν άπόστασιν', 

Απ. Τότε σημαδεΰομεν υψηλότερα, δηλ. 
Εις τό στήθος εις 110 β ή μ α τ α , 
Εις τους ώμους εις 130, 

Εις τήν κεφαλήν εις 170, 

Εις τόν λοφίαν τοϋ κράνους εις 195. 

Ερ. Πριν πυρυ&ο.Ιήσης, δέν πρέπει νά χ.ί'ινγς το όπ.Ιον αρι
στερά ; 

Απ. Ó τρόπος ούτος εΤναι θεωρητική άπατη, και είχε καΟιερωΟή 
καθ' ον καιρόν τ ά όπλα δεν εΐχον τήν σημερινήν έντέλειαν, διότι 
κατά τήν στιγμήν τοϋ πυροβολήματος, βραδέως αποκαλυπτόμενης 
τ ή ς σκάφης, έφοβοϋντο μήπως χυθή ή πυρΐτι; πριν άναφλογισΟή. 
Αλλά σήμερον, άν θέλωμεν νά έπ ιτυχωμεν , πρέπει νά κρατώμενείς 
ευθείαν γραμμήν τό οπλον" άν τ ό έγκλίνωμεν όλίνον πλαγίως, δεν 
δυνάμεθα νά σημάόεύσωμεν ορθώς. 

Ερ. Aia δϊ τύ πιατύ.Ιιον φν.Ιάττομεν τάς Ίδιας apraci 
Απ. Ναι, άλλ εχομεν τόν δεξ-.όν βραχίονα κεκλιμένον, και xjx-
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τΐιύμεν τήν μεν άκραν τοϋ κοντακίου εις άπόστασιν ενός ποδός πρός 
τόν όφΟαλμόν, τόν δε αγκώνα αριστερά, προς τήν διεύθυνσιν τοϋ 
σκοπού. Σφίγγομ.εν άβιάστως τό κοντάκιον, και τοϋτο οπο)ς μή 
σαλευθή κατά τήν στιγρ.ήν τοϋ πυροβολήματος, πυροβολοϋμ,εν δε 
εϊ; -λησιεστάτην άπόστασιν. Κατά τήν σκοποβολήν τής τε καοαβί-
νας και τοϋ πιστολιού, ή κάθετος γιαμυ.ή είναι προτιμότερα τής 
•ιςοντϊΐου. 

Ερ. Ποίοι είναι οί άσψα.Ιέστεροι χτύποι τοϋ χιστοΛΊον', 
Απ. ΟΊ πλησιέστατοι. Κατά τούτους δέν είναι ανάγκη νά σκο-

τεύωμεν έπιμ,ελώς και ώς προειπον" και όμ.οις τό στόμα τοϋ πι
στολιού δέν πρέπει νά εγγίση τόν έχθρόν, διότι τό πιστόλιον κιν
δυνεύει να άνοιξη και νά πληγώση τόν πυροβολοϋντα. 

Ερ. "Οταν πνροΰο.Ιήσας άπστνγης, δύνασαι νά χρίνΐ]ς ποία** 
διεύθυνσιν ι'Λαΰεν ή βο.Ιις, 'ίνα οντω χανονίσης τόν δεύτερον 
χζύηον σον ; 

Ατ. Μάλιστα, κρίνο) άπό τήν άκούσιον κίνησιν τής κεφαλής τοϋ 
εχθρού είτε αριστερά, είτε δεξιά, είτε άνω στρεφόμενης πρός τόν 
ίρόμον τής βολίδος. Αν έσημάδευσα χαμηλά, θα ιδώ κόνιν άνυ-
Υουμένην, ή τόν ϊππον ταραττόμενον. 

Ερ Πώς πρέπιι νά περιποιώμεθα τά πνροδό.Ια οπΛα ; 
Απ. Αμα φθάσης εις τό κατάλυμα, λϋσον, άν εύκολυνθής, τάς κάν-

νας, και άφοϋ τάς πλύνης φρόντισον νά στεγνώσουν. Τούτιον δε ν ι 
μμένων, σ-εϋσον νά συναρμολόγησης εις τά κοντάκια αύτάς τε κα'. 
τους πυραίθους, οϊτινες πρέπει νά στεγνώσο)σι καλώς, και άλειψον 
τάντα τά σιδηρά μέρη. 

Εχε πάντοτε πυρολ'θους τινάς, και άν έξαντληθώσι, λάβε έκ 
τών υπλων τών φονευθέντων ανδρών, και προετοίυ.ασον αυτούς κα
ταλλήλους δια τήν χρήσιν. 

Αν δέν δύνασαι νά εύρής ή νά δανεισΟής, σύντριψον λίθον και 
τροετοίμασον αυτόν εί; πυρόλιθον, και άν δέν έχης μολυβήθραν, 
Τφνρηλάτησον σφαϊραν κα'ι έχεις μολυβήθραν άςιόλογον. 

Οσάκις πυροβολείς, τρίψον δ'ιά τοϋ ό'νυχος τόν πυρόλιθον, και άν 
Τοϋτο δεν άρκή, κτύτησον αυτόν ελαφρώς διάτού όβελοϋ, αλλά τοϋ 
μέσου τούτου εστο> ή χρήσις σπανία, διότι τρίβεται 6 πυρόλιθος. 
Τότε δέ μόνον κτύπησον αυτόν, άφοϋ αφαίρεσης τήν τυχόν έπικε-
κολλημένην πυρίτ·,δκ. 

Πριν πυροβόλησης σπόγγισον καλώς τήν σκάφην, και έπιθεώρη-
60ν τό έμ,πύρευμ.α, τ ο όποιον πρέ.τει νά γεμίζη τήν σκάφην, αλλά 
νά μή ήναι πεπυκνωμένον, διότι ούτω βραδύνεται ή άνάφλεξ-.ς. Αν δ» 

2* 



πάλιν ηναι άραιόν, τότε ή έν τή κάννη πυρΐτις έκχύνεται άπό τή} 
οπή: και ποιεί κενότητα έπικίνδυνον. (*) 

Οσάκις μέλλεις νά εκκένωσης όπλον προ πολλοϋ γεμάτον, έπιθεώ-
ρησον τήν σκάφχν και κτύπησον ολίγον τό φυσέκιον διά του όβελοϋ. 
Τό προφυλακτικόν τοΰτο μέτρον είναι μάλιστα καλόν διά τά: άρ-
τωμ.ένας καραβίνας, διότι δυνατόν ή σφαίρα είτε διά τί,ς κινήσεως, 
είτε διά του ιδίου βάρους νά καταβή. ΤοΟτο συμβαίνει και εις τά 
έν ταϊς πιστολοθήκαις πιστόλια, των όποίιυν τό στόμα κείται προς 
τά κάτω. 

Εν καιρώ δέ πολέμου αξιόλογος θεωρείται ή εφεξής προφύλα;:;. 
Βάλε ξύλον έν τή κάννη έχον τό μάκρος αυτής από του μέρου: 5που 
είναι ή σφαίρα του φυσεκίου μ-έχρι του στόμ.ατος. Ούτω τιθέμενου 
.τοϋ πιστολιού μετά του ξύλου έν τή πιστολοθήκη, ή σφαίρα όεν κα
ταβαίνει. Οταν θά πυοοβολήσης, ά«οες τό ξύλον εν τή πιστολοθήκτ). 

Οπλο/ν τινών ό λύκος καταπίπτει ενίοτε και έκ του δευτέρου στα-
θμ.οϋ, διά την χρήσιν την πολυχρόνιον. Δεν πρέπει νά γεμίζωντϊΙ 
τά τοιαύτα όπλα προ τής ανάγκης, διότι είτε άπό του άγκιστρου 
άρτώμενα, είτε έν τή πιστολοθήκη κείμενα, δύνανται, είτε κατά τό 
κάλπασμα, είτε διά μικράν κίνησιν, νά έκπυρσοκροτήσωσι, τραυμκ-
τίζοντα ή σέ ή τον 'ιππον σου. 

Πολλάκις ό ίππεύς αποβάλλει τό έν τών πιστολιών εί'τε έκ ~Ί; 
χειρός αϋτοΰ πίπτον, είτε κ,ατά τήν πτώσιν του ίππου έκτιναί-
σόμενον τής πιστολοθήκης. Ενίοτε δε και πυροβολήσας και αποτυ
χών, ζητεϊ εις μάτην νά εύρή τήν θέσιν ίνα εναπόθεση τό πιστό-
λιον, διότι ή δορά καλύπτει τήν πιστολοθή/.ην, και τότε έχων α
νάγκην και μή όυνάμ.ενος νά σύρη τήν σπάθην, μ.ένει άνευ ύπερ*-
σπίσεως. Διά ταΰτα πρέπει νά δένωνται τά πιστόλια διά λωρίων. 

Αν πυροβόλησης όιά του πιστολιού ποέπη ταχύτατα νά μετοι-
χειρισθής τήν σπάθην, δεν κατατρίβεις εις άναζήτησιν τής πιστο-
λοθήκης καιρόν πολυτιμ,ότατον, αλλά άοίνεις τό πιστόλιον κρεμώ* 
μενον μεταςύ του αριστερού μ.ηροΰ σου και τοϋ μ.ανόυοφύρου, άφοϋ 
διά του λωρίου φέρης ένα κύκλον δεξιά τοϋ σώυ,ατος, και ούτω το 
πιστόλιον ούτε κάτω κρέμαται ούτε τούς πόδας ενοχλεί τοϋ ίππου. 
Τότε δε αμέσως γυμνόνεις τής σπάθην σου. 

II πυριτοθήκη σου έστο) πάντοτε μεστή ουσεκίων, φρόντισον δε 
νά λαμ.βάν-ς όσα πλείστα φυσέκια τών πεσόντων και τών τραιΐ* 
μ,ατιών. 

(* ) Al πιρί πυρ-λίΟου ίδν,γίιι εί-ίν ί ν ^ ε λ ε ΐ ς σήμερον, «lóti 'ο ημέτερα a " 1 " ' 
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Επιθεώρησον συνεχώς καί έπιμελοϋ τά φυσέκια σου, διότι ευκό
λως έκκενο'ϋνται, όταν μάλιστα μένωσιν ολίγα. Αν έν φυσέκιον σχι 
σθή, τύλιξον αυτό αμέσως διά χαοτίου, μ.εταχειριζόμενος φυσέκιον 
τι έκ τών μ.αλλ.ον βεβλαμμένων. λν δέ θέλης νά τά προφυλάξτ,ς από 
τήν διά τής τριβής φθοράν, όταν ή πυριτοθήκη δέν τύγτ, πεπληρω-
μένη, πλήρωσον τό κενόν μ.έρος διά πανίων ή διά χάρτου. 

Μετά τήν βροχήν, επιθείόρησον πρώτον τό γέμισμα τοϋ όπλου, 
προσεχών μή είσήλθεν εις τήν κάνναν υγρασία, έπειτα δε άνανέω-
σον τό εμπόρευμα καί διά βελόνης περιποιήσου τήν όπήν. 

Αν ήναι υποψία ότι τό γέμ.ισαα επαθεν ΰγρασίαν, έκκένωσον τ ο 
δπλον διά τής σφαιράγρας, καί γέμισον αυτό πάλιν. 

Ο Ιππεύς ανάγκη νά περιποιέται, όσω δυνατόν, τά πυρεκβόλα 
οπλα του, προφυλάττων αυτά άπό τήν ΰγρασίαν" διό καί ας τά 
σπογγίζη επιμελώς όταν βρέχο/νται. 

Κάλλιστον δέ προφυλάξεο)ς μ.έσον, όταν δέν ήναι μάχη, θεωρεί 
ται καί τό τύλιγμ.α τών πυραίθοιν διά πανιού λαδωμ.ένου. Τό πα-
νίον τοΰτο κρατείται καλώς παρά τής καραβινοθήκης, στερεόνει 
δέ καί τά πιστόλια εις τήν πιστολοθήκην. ποοφυλάττον τό γέμισμα 
«πό πασαν βλάβην διά τής τριβής γινομένη-/. 

Ερ. Καί πώς μεταχειηιζόιιεθα την σπάθην ; 
Απ. Εις τήν σπάθην έχε τάς ελπίδας καί τήν πεποίθησίν σου, 

διότι σπανιότατα δύναται κατά τήν χρήσιν νά συντριβή. Τόσω δέ 
εϋστοχώτερον κτυπάς, όσω κτυπάς μ.ετ άταραςίας καί κρατείς κα
λώς τήν λαβήν. 

ΟΊ διά κεντήματος κτύποι φονεύουν, ο'. άλλοι πληγόνουσι μόνον. 
Οσω λοιπόν δύνασαι, έμ.πηκτά, έμπηκτά ! Οποιον έγγίσης τόν 

ρίπτεις άφεύκτως εις τήν γήν, καί αποθαρρύνεις τούς οιαφυγόντας 
την σπάθην σου, έχων καί τό καλόν, ότι ευρίσκεσαι πάντοτε πεφυ-
λαγμένος καί προσεκτικός. Οί ημέτεροι δραγόνοι τοσαύτην απέκτη
σαν φήμην εις τούς ισπανικούς πολέμ.ους διά τά κεντήματα τοιν, 
ώστε ό στρατός τών Ισπανών καί τών Αγγλίον άπεθαρρύνθη εν
τελής. 

Ερ. Νά έχτεΑίσω έν βάτη πάντα τα χινηιιατα, οσα ορίζει ό χα-

Απ. Οχι. Εχε εις γενικόν κανόνα τά εφεξής. Νά μή κτυπάς ή μό
νον όταν ό εχθρός ήναι πρό σοϋ ή περί σέ,άλλ άν τύχη όπισθεν σου, 
προφύλαξον εαυτόν διά ταχείας τής σπάθης σου περιστροφής. -

Ερ. Ί ίς είναι ύ ευτυχέστερος ν.αταιβατος χτύπος; 

Απ. Ó πλαγίως γινόμενος. Μή κτυπάς ούτως ή έχθρόν παρ' ώ 
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διαβαίνεις πλησίον, ή θωρακοφόρον, καθ ου ό διά τοϋ κεντήματος 
κτύπος είναι αμφίβολος. 

Έο. Και που σχοπεΰεις ; 
Α π . Ακριβώς εις τον λαιμοδέτην, διότι τοϋ αντιπάλου Ίτ:τέως 

κύπτοντος φυσικά, κατά τόν κτύπον, τήν κεφαλήν, δύναται νά 
τον κτυπήσης εις τό πρόσωπον. Αν τοϋτο δεν γίνη, επιτυγχάνεις 
τήν ώυ.οπλάτην καί τόν βραχίονα, και ò εχθρός μένει άμαχος. 

£ ρ . Πώς rà χάμω zar χτύπογ τοϋτον; 
Απ. Πρώτον σφίγζον καλώς τήν λαβήν, "να μή ή σπάθη περι

στραφώ καί κτυπήσης ουτω πλατεί τ ω είφει (με τήν διπλαρηά\ αν
τ ί νά τόν επιτυχής διά της ακμής ( μ ε τήν κόψη), είτα δέ κτύπησοί 
συρτά ΐνα ή σπάθη είσδυση βαθύτερον. 

Ο κτύπος ό κοπτερός, γίνεται συρτά, δηλ: διέρχεται όριζοντείβζ 
τό κτυπώμενον μέλος. Αμέσως λοιπόν άμα κτυπήσης, σύρε τήν χεί
ρα π-ός τά όπισθεν, ίδου τό μόνον μυστήριον των φοβεοών κτύιτων, 
τους όποιους καταφέρουσιν ο'ι Μαμ,αλοϋκοι. 

Ερ. Πώς òì rà ψερωμαι, orar χτυπώ έμπηχτά ; 
Απ. Ιον. Κράτησον στερεά τήν λαβήν, 2ον φρόντισον νά κτυ

πήσης τό καταλληλότερο·/ μέλος, τήν πλευράν δηλ: ήτις κτυτάται 
εύκολώτερον. 3 άν κτυπήσης υψηλότερα, ή ακμή (ή κόψη) τής λε-
πίδος πρέπει νά διευθύνεται δριζοντείως όπως είσδυση εις τά πλευ
ρά. 4ον σύρε εις βάθος τήν σπάθην καί φέρε τόν αγκώνα προ; τά 
όπίοω, όταν μάλιστα τύχη εμπρός σου 6 αντίπαλος. Είδα πολλάκις 
ιππείς άχρηστους καθ όλην τήν στρατείαν γενομένους, διότι, άνεττι-
τηόειως κτυπήσαντες διά τής σπάθης, παρήρθρωσαν (ετραγγούλισαν) 
τόν καρπόν τής χειρός. Είναι φανερόν, ότι παρουσίαζον μόνον τό 
έμπροσθινόν μέρΟς τοϋ βραχίονος εις τήν βαρύτητα καί τήν παρορ-
μησιν, δι' ών φέρεται ό 'ιππεύς. Αν έσυρον τόν βραχίονα πρός τά 
όπισθεν, δεν ήθελον πληγωθή, άλλα θά ήσαν εις κατάστασιν καί 
τά κτυπήμ.ατα νά έπκναλάβοισι, καί εαυτούς νά προφυλάςωσι. 

Αμα έμπήςης τήν σπάθην, άν ό εχθρός δεν παραόίδηται, κτόπη-
σον αυτόν πλατεϊ τ ώ ζίφει. Ούτως ό Γαινδέ έφόνευσε τόν πρίγκη-α 
τής Πρωσίας εις ΐάαλφελδ. 

Ερ. Πώς rà àxorifa) τήν σπάθην, 'ira χόπτη χα.Ιώς ; 
Απ. Αμα άποφασισθή ή εκστρατεία, ή διαταγή έρχεται ταχίση. 

Εκαστος λοιπόν 'ιππευς προετοιμ.άζεται κατά τάς ολίγας ωρας όσαι 
μένουσι μέχρι τής εκκινήσεως, καί ίδου διατι όλίγη λαμβάνεται 
φροντίς όπως άκονιοΟώσι καλώς α'ι σπάθαι. Είναι μέγα ατόπημα, 
αλλά τό άναγνωρίζομεν όταν δεν ήναι καιρός επανορθώσεως. 

Ούδε είναι μικρόν έργον τό καλώς ακονίζει·/ τήν σπάθην. Εν * « · 
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ρώ τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος, ο'ι ιππείς δεν είχον πέλεκυν, αντί δέ 
τούτου έχρησίμευεν ή σπάθη, κατά τους σταθμούς, εις όλας τά; «νάγ 
κας" διό ταχέως έφθείροντο και ή άκμή καί αυτή ή λεπίς, αλλ οί 
στρατιώται, καλώς γνωρίζοντες τό έργον αυτών, προεφύλαττον τήν 
στάθην, Ιον κόπτοντες ςύλα διά τοϋ κάτω μέρους τής λεπίδος, ιΰτε 
«νω τής μέσης εμ.ενεν άβλαβης καί χρήσιμη εις μάχην, καί 2ον 
φέροντες μεθ εαυτών μαλακό·/ τ ι ρινίον, δι οΰ ήκόνιζον τήν λεπίδα, 
οσάκις έβλάπτετο ή άκμή. 

Συμβουλεύω τ τ ν χρήσιν όμ.οίου ρινίου. 
Οταν δε μεταχειρισθής τοϋτο, έπίψαυε δι αύτοϋ τήν λεπίδα, 

αρχόμενος άπό τοϋ κάτω μέρους, άλλ εις τρόπον ώστε οί αφανείς 
τοϋ εργαλείου οδόντες νά ήναι πρός τά κάτω. 

Βλάπτεται ή άκμή τής σπάθης, ού μόνον άνελκωμεν ή βάλλιομ,εν 
εις τήν θήκην τήν σπάθην μετά βιαίας κινήσεως, άλλά καί διότι 
αυτη τρίβεται διαταρασσομένη έν τή θήκη. Μη ρίπτε λ^οιπόν τήν 
σ-άθην εις τήν θήκην μ.ετά βίας, αλλά καταβ'.βασον αυτήν άταρά-
χως και προσεχών μή που τριβή ή άκμή. 

Πρέπει δέ και τά ςύλα, τά κείμ.ενα έν τή θήκη χάριν προφυλάξεως 
τής λεπίΛος, νά ήναι καλώς ήρμωσμένα καί νά έμποδίζωσι τήν 
κίνησιν τής λεπίδος. 

Ο,τι δε καταστρέφει τήν λεπίδα, είναι μάλιστα ή υγρασία. Ποτέ 
μη βάλης αυτήν εις τήν θήκην της, έάν πρώτον δέν τήν σπογγίσης 
έτιμελώς. Καί ή βροχή καί τό αίμα καί ή ομίχλη σκουριάζουν τήν 
λετιόα, άλλά καί τής ατμοσφαίρας ή ελαχίστη υγρασία προσκολ
λάται εις τήν στιλπνήν έπιφάνειάν της, καί τής ποτίζει τους πόρους. 

Αν τήν αποθέτης άσπόγγιστον, ή υγρασία της μεταδίδεται εις 
τήν θήκη·/, δυσκολώτατα στεγνόνουσα έπειτα" εχε λοιπόν πάντοτε, 
έν καιρώ πολέμου, λαδωυ.ένην τήν λεπίδα. 

Εάν ένεκεν ραγδαίας βροχής είσέλθη εις τήν θήκην ύδωρ, καί 
καταβαΐνον μέχρι τοϋ βάθους σκουριάζη αιωνίως τήν άκωκήν, άφαί-
ρεσον τά ί,ύλα καί βάλε τήν θήκην κενήν εις τόν ήλιον ή πλησίον 
πυρός" έάν τήν πυρώνης, πρόσεχε μή άναλύση ή κόλλησις, καί βρα
δέως πύρονε αυτήν μέχρις οϋ έκλειψη ή υγρασία. Αν τά μέσα ταϋτα 
ηναι ανεπαρκή, βάλε πολλάκις τήν θήκην έν θερμ.ή τέφρα. 

Ιππείς τίνες, έάν τυχόντες πεζοί κρατώσι γυμνήν τήν σπάθην, ' 
στηρίζουσι πολλάκις τήν άκο^κήν κατά γης. Τοϋτο σκουριάζει και 
φθείρει τήν άκωκήν. 

Διό, έν ούρα συμ,πλοκής, δεν ποέπει νά εχωσι πίστιν εις τήν σπά
θην των. Αλλοι δέ τίνες έν σταθμώ ψήνουσι τεμάχιον κρέας, περών-
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τες αυτό εις τήν άκωκήν τής σπάθης, ήτις άποβάλλουσα τήν βαφήν» 
καταντά άχρηστος εις ύπεράσπισιν. 

Κανών γενικός, Πρόσεχε καί έπιμεΛον όσον το ξνράψιόν σον 
χαί την Λεπίδα τής σπάθης σου. 

Ερ. Πιστεύεις, ότι ή Λόγχη τβΰ ιππέας είναι χράτιστονίπ.Ιον; 
Απ. Κράτιστον καί φοβερόν διά τε τήν προξενουμένην έντυπωβι» 

καί δια τά θανατηφόρα κτυπήματα. 
Ερ. Πρέπει να τήν μεταχειριζώμεθα καθ'ον τρόπον ορίζει δ 

κανονισμός ; 
Απ. Οχι. Κατά γενικον κανόνα, ό ίππεύς δύναται να θεωρηθή ώς 

κέντρον τ ι κύκλου, ούτινος τήν περιφέρειαν χαράττει ή άκωκή τών 
ιππικών όπλων. ΟΊ λογχοφόροι Ιππείς πρέπει νά κεντώσιν επί διά
στημα ημικυκλίου προ αυτών, κατά δε τό άλλο ήμ,ικύκλιον μεταχει
ρίζονται έν κύκλω τήν προγ,ύ.Ιαζιν. 

Ε ρ . άιατί ; 
Απ. Τότε μόνον εύστόχως κεντώμεν όταν έχωμεν προς τά άν» 

τήν παλάμην, τό δέ έμ.προσθινόν μέρος τοϋ βραχίονος καί το σώμ« 
συντρέχουσιν εις τήν διεύθυνσιν τής λόγχης. Ανευ τών δύω τούτων 
απαραιτήτων όρων, άπεχε νά μεταχειρισθής τό κέντημα, διότι ό 
εχθρός ευκόλως άποφεύγων αυτό διά προφυλάςεως, δύναται να « 
ώφοπλίσν). Το ανωφελές τών επισφαλών τούτοιν κτυπημ.άτων είναι 
τό μετριώτερον τών έ; αυτών προκυπτόντων ατοπημάτων. Παν δε 
άνωψεΛές, έν ώρα πολέμου, "'έγεται αμάθεια καί χίγδυνος. 

Ε ρ . Ποία Λοιπόν χτυπήματα rà μεταχειρισθώμεν ir ποΛέ/κο ; 
Απ. Το εμπρός, όεζιά, καί αριστερά χεντάτε, τό ΰεζιά, àpi' 

στερα καί ir χύχΛ<;> γυΛαγθήτε. 
Ερ. 'Λ.Ι.Ι άν ποΛίμιοι ιππείς μιϊς παροχοΛουθώσι διώχοντες; 
Απ. Τότε, δεί\ιά, αριστερά % ir χύχΛφ ψυΛαχθήτε, διότι τά 

κινήματα ταύτα, έάν καλώς γίνωνται, είναι αποτελεσματικά καί 
άμυντικώτατα. 

Καί αληθώς οί κτύποι ούτοι εύρίσκουσιν άφεύκτως ή τον ιππέα, 
η τοϋ 'ίππου τήν κεφαλήν, καί ή καταφορά τοϋ όπλου γενομεν* 
ισχυρότερα διά τό βάρος τής ώθήσεως, ανατρέπει αμέσως τον πολέ-
μιον, ή αναχαιτίζει τον κτυπηθέντα ϊππον. Απειράκις είδα ταύτα, 
αναφέρω δέ μόνον το πάθημα τοϋ γενναίου λοχαγού Βρω, (συνταγ
ματάρχου σήμερον τοϋ 1ου τών λογχοφόρων) όςτις έν Εϋλώ, ένώ 
κατεδιώκομ,εν τούς Κοζάκους, έπίστευεν ότι έποίει ήδη ύποχείριον 
ένα ές αυτών, άλλ ούτος, οςτις αριστερά αυτού κείμενος έκράτει τήν 
λόγχην όεζ/Λ εμπρός, ανασηκωθείς έπί τών άναβατήρ&)ν, έξετέλεσε 
τάχιστα το κίνημα, ir χύχ.Ιω ψυΛαχθήτε} y.y.\ ανέτρεψε τόν λοχα-
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fov κατά γής. Τόν ϊππον του έλαβον ο'ι Κοζάκοι, αυτός δ' έσώθη 
χάριν εις τήν κραταιώς καί έπιτηδείως γενομένην έπιβολήν τοϋ 7ου 
τών υμετέρων ψιλών. Είδα τόν λοχαγόν θεραπευόμ.ενον" είχε τήν 
ώμοπλά την ώς διά ξίφους κεκομμένην. 

Καί τό κίνημα, φυΛαχθήτε, πρέπει νά έ·.τελήται καρτερώς, κι
νουμένου τοϋ έμ.προσθινοϋ μέρου; τοϋ βραχίονος, διότι ά*ν τό σώμ.α 
κιντ,θή ύπερ τό δέον, ό Ίππεύς διασαλεύεται καί δύναται νά κατα-
T.icr„ Ιδού εις τί συνίσταται ή έπιστήμ.η τών αμυντικών ή έπιθετι-
ϊών τούτων κινημάτων, εις τό νά λογίζωμεν τον χρόνον, όστις χρει
άζεται εις τήν λόγχην ίνα χαράς-/] τόν κύκλον. 

Ειόα γέροντας Κοζάκους, οΐτινες καταδιωκόμενοι παρά τών ήμε-
τερων εχόντων όπλα ού μακρά, στραφέντες έσταμάτησαν καί περι-
ηιενον άταράχω', ουχί τείνοντε; τήν λόγχην έμ.πρό;, (διότι έγνώ-
ριζον ότι ο'ι πολέμιοι ήδύναντο νά προφυλαχθώσιν άπό τό κέντημα 
u'i νά τού; φονεύσωσιν) άλλά φέροντες τήν λόγχην εμπρός ΰεζιά. 
« ; εί; τό πρώτον κίνημα αριστερά γυΛαχθήτε. Ούτω μετά ταύτα 
Τΐιίνοντο διά τοϋ αριστερά φυΛαχθήτε, έποίουν ανωφελή τήν προ-
ίβολήν τών πολεμίων, καί αριστερά στρεφόμενοι ήδύναντο φυσικώς 
Μι αυτοί νά καταδιώκωσι καί νά προσβάλλωσι τό άριστερόν τών 
«τιπάλων. 

£ρ. Πως έν μίχη να χτυπώ όιά τής Λόγχης ; 
Απ. Κράτει, ώ ; προεϋπον, τό δόρυ σφιγγών αυτό διά τ ή ; παλά-

ρ,; προς τά άνω κειμένη;, καί μήποτε ριψοκινδυνεύστ,ς μεταχειρι-
Κομενος κίνημα οιονδήποτε, καθ 8 άναγκασθή; νά έχης τήν παλάμην 
*fo; τά κάτω, διότι καί ελάχιστον τι κτύπημα τοϋ αντιπάλου, 

ρνεργοϋντο; καί τοϋ βάρου; τοϋ όπλου σου, δύναται νά το έκτι-
«ίϊί μακράν σου. Καί ό μέν κανονισμό; δέν ορίζει τά ; λεπτομέρειας 
"''V κινήματος τούτου, σύ δέ πράττε ώς ανωτέρω, στρέφων πάντοτε 
tlv παλάμην πρός τά άνω. 

Βράχυνε, όσω δυνατόν, τά κινήματα σου, καθιστών ταύτα ταχύ-
tf» καί ασφαλέστερα. Επικίνδυνον είναι αν θέλων νά κτυπήσης 
ΚΡ·?ΐς πολύ πρός τά οπίσω τόν βραχίονα, διότι τό δόρυ σου μα-
-?ον ίκανώ; έχει τήν δύναμιν τήν άπαιτουμένην 'ίνα διαπεράση τόν 
εολέμιον. 

!· Ερ· απαγορεύεις Λοιπόν όριστιχώς πάσατ προς τα οπίσω χί-
l/cir, όταν χτυπώμεν χατ ενθεϊα,ν âtà τής Λόγχης; 

ι Απ. Μόνον τό κίνημα τούτο συμβουλεύω κατά γενικήν τινα ύ-
ρχωρησιν, ή όταν στρατό; τ ι ; φερόμενος πρός τά εμπρός περικυ-
^•νεται ύπό τών πολεμίων, τότε δε δ μ.εν πρώτος ζυγός ας προ-
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τείνη εμπρός την λόγχην, ό 5ε δεύτερο; α; την στρέψη 
χρησιμότατα θα ήναι τα αποτελέσματα. 

ΟΊ άξιο)μ.ατικοί ανάγκη να έπιθεωρώσιν, έν εκστρατεία, τάς λο-
γχας πειθόμενοι αν ηναι λαδωμέναι και άκονημ.έναι. II λόγχη έ
χουσα καλλίστην τήν ακμή·/ και την καθαριότητα, όπου κτυπά εί
ναι θανατηφόρο;. 

Είδα ίππεΤ; ημετέρου; ουδέν παθόντα; α τ ό 20 πληγάς Κοζάκων, 
και μάλιστα άκολουθοϋντας μετ ού πολύ την ϋπηρεσίαν των. 

Ερ. Και πώς τούτο ; 
Απ. Διότι α'. λόγχαι τών Κοζάκον/ ήσαν εί; κακήν κατάσταιιν, 

ού μόνον δι' άμέλειαν, άλλα και διά την έφεςής αίτίαν, ήν πρέπει 

νά αναφέρω. 
ΑΊ λόγχαι τών Κοζάκο)ν εΤχον μίαν άκωκήν μόνην, διό xxl 

πεζεύοντε; ένέπηνον τήν λόγχην αυτήν εί; την γήν, Οέλοντες 
νά μή τήν άφήσωσι κατά γή; ' ούτως ή άκμή ήμβλύνετο. Εχε λοιπόν 
εις κανόνα άτρεπτον ταύτην μου τήν συμβουλή·/· ουδέποτε καΐ 
έπ ουδεμία περιστάσει σοι επιτρέπεται νά έμπήγης εις τήν γήν τήν 
λόγχην, προτιμότερο·/ άφες αυτήν κατά γής. 

Εάν αϊ σημαίαι τών λογχών ηναι πλατεϊαι τόσον ώστε ναίμ· 
ποδίζωσι τόν δρόμ,ον αυτών, πρέπει νά άφαιρώνται εν πολέμο), δια
τηρούμενα·, μ.όνον όταν χρησιμεύωσιν "ίνα διακρίνονται και γνωρί
ζονται οί φίλοι. 

Πρέπει ό ϊππεύς νά φέρη τήν λόγχην στηρίζων αυτήν ότε μεν 
ρις τόν δεξιδν αναβατήρα, ότέ δε εις τόν αριστερό·/, και μετ ολίγον 
νά τήν κρατή ό ίόιος εις χείρα. 

Ó συνεπτυγμένος (όΊπΛωιιένος) μ,ανδύας έθεο;ρήθη ώς Ίκαν{| 
προφύλαξις τών ανδρών. 

Η συνήθεια τοϋ νά διπλώνωυ.εν τόν μανδύαν σταυρόνοντες αυ
τόν έπί τού στήθους έν ώρα μιάχης τρία έχει καλά. Και πρώτον 
μεν μένουσιν αϊ πιστολοθήκαι έλεύθεραι πρός χρήσιν τών πιστο
λιού, δεύτερον δέ φέροντες πλησιεστέρα·/ τήν άριστεράν προς τον 
αυχένα τοϋ 'ίππου, όοηγοϋμεν αυτόν μετά πλείονος ευκολίας. Τρί
τον τέλος κα).όν, ότι ό μ,ανδύας προφυλάττει τόν ιππέα, αλλ 6 
Ίππεύς ού μόνον πρέπει νά διπλώνη καλώς τόν υ.ανδυαν και νά τον 
σταυρούση εις τό στήθος έπιτηδείο)ς, ϊνα μή στενοχωρήται παντά-
πασιν, αλλ έν ώρα εφόδου νά φυλαχθή καλώς, μή ό εχθρός βάλιι 
χείρα εις τόν μανδύαν, οιότι είναι κίνδυνος νά πέση κάτω και ν» 
μείντ) αίχμ.άλθ)τος. 

Εντρο-ή βεβαίως αν ό ίππευς χάση τά όπλα του" και ομω; έτι-
τοέπεται εις αυτόν νά άφήση την λόγχην του, διαπεράσας δι ώ' 
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της έχθρόν. Είδα πολλάκις τοσούτον επιτυχή κεντήματα, ώστε ή· 
λόγχη είσδύσασα μετα;ύ δύο πλευρών διεπέρασε τήν ωμοπλάτη·/, 
αδύνατον δε σχεδόν ήτον νά άφαιρεθή. ό δέ πληγωθείς εχθρός έν 
Γτασμώ πόνου και θανάτου έφέρετο ύπό τοϋ'ίππου αυτού, σύρουν 
χατόπιν και τήν λόγχην και τον λογχοφόρον εις μάτην προσπαθούν 
Τ« νά τήν αφαίρεση. 

» ό ανδρειότερος τών λογχοφόροιν τοϋ ημετέρου συντάγματος έφο-
νεύΟη εις τοιαύτην θέσιν κατά τήν εν Ρα'ί'χευ.βαχ μάχην, παράκου
σα; τήν διαταγή·/ μ.ου και επιμένων όιά ψευδή ίδέαν τιμ,ής' άνω-
φελώς έγώ άνέκραζον πρός ονύτον, Αφες τήν λόγχην, καλώς τήν έ -
ζιη'όρασας' δεν με επίσπευσε και άπομ.ακρυνθείς τών ημετέρων, έ-
Οανατώθη πεοικυκλωθεις πανταχόθεν. 

i Πλησίον δε τής Λίλλης εύζωνός τις ίππεύς ήτον εις τήν ιδίαν πε-
ρίστασιν, άλλά τόν ήνάγκ/σα νά άφήση τήν λόγχην του, ό δε Πρώσ-
αος ύπήγε εις 50 βημά.ων απόστασιν και έπεσε νεκρός. Ανεκτή-
CVJ.Z'I ήμ-εϊς πάλιν το χωρίον εκείνο και ό εύζον/ος, καταβάς άπό 
τοϋ ίππου, ανέσυρε·/, άλλά μετά πολλού κόπου, τήν λόγχην του. 

Οτε προσεβάλαμεν έν Βατερλό), τά τετράγο>να τών Αγγλο)ν, είς 
τών ήμ.ετέρο)ν λογχοφόρων, αδυνατών νά διαρρήςη τήν πυκνο
ί τών πολεμύον λογχών, ήγέρθη έπί τους αναβατήρας και έςε-
νδονισεν ώς τζιρίτιον τήν έαυτοϋ λόγχην, ήτις διεπέρασεν ένα 
τού πεζικού, και ή πτώσις τούτου ήδύνατο νά μας άνοίςη δίο-

ν, έάν αύτη άμ,έσως δεν διεφράσσετο. ϊδού λόγχη καλώς και έν-
ς έζαγορασθεΐσα ! 

Ερ. Όταν .Ιαιιΰάνωι/εν οπ.ία εχθρών, τ'ι τα χάμνοιιεν ; 
Α-, Τά διατηρθϋμ.εν άν έχο)μεν ανάγκην, ειδεμή τά φέρο)μ.εν εις 

|U|v όπισθοφυλακήν, και τά θραύομεν. 
Ι Ερ. Rai πώς θραύονται τά ί\ίη>η; 

Απ. θέτομεν όριζοντείως τήν λεπίδα έπί δύο πετρών, έν ά π ο -
βτάσει. κειμένων, και ρίττομεν μ.εταςύ βαρύτατο·/ λίθο·/. Απαιτεΐ-

jtii 6μο)ς προσοχή μή τ ι τών δύο άποθραυομένο)·/ τεμαχίων πλή
ρωση τινά ές ημών. 

I Ερ. Και την θι)χην, πώς ; 

\ Απ. Ata τοϋ αύτοϋ τοόπου, και Αν θραύεται διά τούτου πάν-
ρότε, καταντά όμως είς άχρηστίαν. 
; Ερ. To di τονψΐχιον; 

\ Απ. Ρίπτομεν τό εμπόρευμα, καταβιβάζομεν τόν λύκον, και ε ίτα 
λϊμβάνομεντόοπλον άπό τό στόμα και κτυποϋμεν τό κοντάκιο·/ δυ-
WTX έπι τής γής. Τό δέ κοντάκιο·/ θραύεται παρά τόν πύραιθον. 01 

έ<!/η οπίσω, και 
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Γάλλοι στρατιώτζι λέγουσι τούτο, Κάνω χοιρομέρι, fa ire un j a 

m b o n . 
Ép. hai diari όίχτομεγ το έμπύρενμα ; 
Απ. Ινα άποφύγωμ,εν τόν κίνδυνον μ.ή πέστ; ό λύκος κατά το κτύ

π η μ α , καί τό δπλον εκπυρσοκρότηση καί μας πληγώση. 
Ε ρ . 'Α.Ι.Ιά αιατί, μετά το μέτpor τοϋτο, rà χαταΰιΰάζωμεν χαϊ 

Α π . Διότι έκ της οπής, ήτις, εις τα όπλα μάλιστα των ςένων 
στρατευμάτων, είνζι μεγάλη, δύναται νά έξέλθη εις τήν σκάφην -τυ-
ρϊτις, και αν πέση ό λύκος δύναται να *γίν7ΐ εκπυρσοκρότηση. (*) 

Οταν θέλωμ.εν νά καταστρέψωμεν εντελώς τα όπλα, τότε εις τήν 
θάλασσαν ή εις ποταμόν ή λίμνην, εάν ύπάρχωσι παρά τό πεδίον ~ί; 
μάχης, ρίπτομεν πάντα τά τεν.άχια τών συντριβέντων όπλων. 

Ερ. Kai πώς χατασζρέψοιιεν την πυρίτιδα ; 
Α π . Ρίπτοντες αυτήν εις τόύδωρή διασκορπίζοντε; αυτήν τοιου

τοτρόπως, ώστε να μή χρησιμεύση πλέον, ή τέλος άναφλέγοντε; αυ
τήν. Α λ λ ά , κατά τον τελευταΤον τρόπον, λύομεν τ α διάφορα δέ
μ α τ α , ίνα έμποδίσωμεν να γίνη ρήξι;· Τα δε όβούζια τ α πλήρη κα
ταστρέφονται μόνον ριπτόμενα εις τό ύδωρ. 

Πολλάκις θα ακούσης ότι ό δεΤνα στρατιώτης ή αξιωματικό; έλα
βε τόν σταυρόν έν τ ώ πεοίω της μάχης, διότι αφήρεσε τήν κατνί-
ζουσαν θρυαλλίδα βόμβας ή όβουζίου, και βιβλία ακόμη διηγούν
ται τοιαύτα ψεύδη. (**) Φυλάττου μή τ α πιστεύστ,ς, διότι άν θεληςτ 
να πράξης ώς ανωτέρω, ή γενναιότης σου θα σου έπιφέρη τον θάνα
τον. 11 θρυαλλίς όποιας δήποτε σφαίρας είναι ήδη κεκαυμένη όταν 
φθάση μ.έχρι σοϋ. Μόνον ό πύραυλος εξακολουθεί; καιόμενος, άλλα 
στερεωμένο; καλώ; είναι αδύνατον νά άφαιρεθή, 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 

Του Φρουράρχου Μεσολογγίου, γενομένη κατά τόν πανηγυρισμοί 

τ η ; πρώτη; είκοσιπενταετηρίδος της Βασιλείας. 

Μεγα,Ιειύτατε ! 
Η φρουρά του Μεσολογγίου σπεύδει δι' έμοϋ νά ΰποβάλη εί; τοί 

(* ) Εςέλιπε σχεδόν ή δ ι ί πυρολίθου χρήσις τών όπλων, όθεν αρκεί αόντι του » -
ψυλλίου ή άφαίρεσ.ς. 

( * " ) Και ό'αω; τινές τών ενδόξων τοΰ Μεσολογγίου φρουρών ό'τε έπιπτε ¡JíaSi κι 
καίουσα, έ'φρχττον δια -υνεπτυγιιίνου μανδύου τήν Ορυαλλίδα, ί τ ι ς , έ[ΐποδιζο|ΐί"·< 
Τοϋ ά;ρ»ς έσΐϋνετο. Γτ.υ.. τοΰ |Λετ«*οΐ'" ' · 
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ίύηλοΰ Θρόνου Σου τούς πόδα;, τήν προ; τήν Γ. Μ. πιστήν άφοσϊω-
σιν και βαθυτάτην ύπόκλισίν Της. 

Λήγει, Μεγαλειότατε, τό 25 έτος της εις τήν Ελλάόα τήν κλει-
νήν ΙΙατρίδα τών μεγάλων σοφών και τών μεγίστων στρατηγών 
Βασιλείας-ου, και κλέος αίώνιον και άμ.άραντο; δόξα καταστέφει 
σήμερον τον εύκλεή γόνον τών Βιτελσβάχων, τόν Τρισέοαστον τών 
Ελλήνων Βασιλέα, προορισθέντα νά ϊόρύση τον Οεοστήρικτον Θρό-
νον Του έπί τ ή ; περικλεοϋς Πατρίδος τοΰ Κέκροπος, έπι της εστίας 
Τών επιστημών και τών φώτων. 

11 φρουρά τοΰ Μεσολογγίου, άγαλλομένη και φαιδρά διά τήν εύ-
τυχή συμπλήρωσιν τ ή ; Κίκοσιπενταετηρίδος τής ενδόξου Βασιλείας 
2ου, τολμά νά καθικετεύση τήν Τ. Μ. όπως εύαρεστηθή νά δεχθή 
τά; συγχαρητηρίου; εύχάς της, συνωδευμένας μέ τάς προς τόν Τψι-
ίτον έκτενεΐ; δεήσει; τ η ; όπερ τ ή ; μακροβιότητο; τ ή ; 1'μετέρα; 
Ιίεναλειότητο; και τ ή ; Σεπτή; Ανάσση;" και όπερ τ ή ; κρατύνσεω; 

βτηρήςεω; τοΰ Τψηλοϋ ΐμ.ών Θρόνου, εί; πολλών είκοσιπενταε-
, 'δων περιόδου;. ^ 

Τή; 1'μετέρα; Μεγαλείοτητο; εϋπειθέστατο; θεράπων φρούιώ-' 
Μεσολογγίου. , >' 

Γ. Κ Ά Λ Ο Σ / · : 
Ταγματάρχες. \ •;,'< 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α , " . 

Εκ τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ύπάρχουσί τινε; καί τοι 
νκαιότατοι καί λίαν περιζήτητοι, τόσω σπάνιοι, ώστε καί τό 
α αυτών τοι; πλείστοι; άγνωστον εισέτι διαμένει, 
οϋ; συγγραφεΰσι τούτοι; συγκαταριΟμοΰνται καί οί έν ένί τόμω, 

Ινετει Ιϋ'ΐΚϊ τόποι; εκδοθέντες, Π Α Λ Α Ι Ο Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι ( V E -
TERES Λ Ι Λ Τ Μ Ε Μ Α Τ Ι ΐ Ι ) προσαγορευόμενοι, ο'ίπερ' εϊσίν ώφελι-
μωτατοί τε καί αναγκαιότατοι ού μόνον τής έπιστήμοσιν, άλλά και 
"αντί λογίω. Αλλ ή εκδοσι; αύτη, ή καί μόνη τυγχάνει ούσα, τ ι 
μάται τόσων χ-.ημάτων (διότι καί έν αύτοΐς τοις παλαιοπωλείοι; 

Μ ) Ο λοχαγέ Κ. Χαντζερής, γ ν ω σ τ ό ; · ^ εί ; τήν στρατιωτικήν ημών φιλολο-

Τ>«ν, άνεδεχΟ-Λ έργον s i e « μέν πολυδάπανον και άκερδίς, ώϊελιμώτατον » ε:; 

•««α È-ιοττ,αονα ή λόγιον. 

[ Τ»ν ΙΙαλαιών Μαθηματικών τήν έ'κδοΐΐν ταύττ,ν 7υνι-;ώμεν ώς πολυτιμον :ίς 

* W e s Í W ! * i w » *5¡»<*«T«ÍV. SA. του έκδοτου. 



τής τε Γερμανίας, Γαλλίας τε και Αγγλίας τιμάται άπό διακοσίων 
τουλάχιστον δραχμών, μέχρις εκατόν και πεντήκοντα,) άστε μόνοι 
ol πλούσιοι δύνανται άποκτήσαι αυτήν. 

Οθεν, πάνυ αναγκαίων όντων ήμΐν τών συγγραμμάτων τούτων, 
δι' άλλα τε πλείστα, και διά τόν μέγζν έν αύτο"ϊς εύρισκόμενον Οη-
σαυρόν τεχνικών και επιστημονικών όρων, αρμοζόντων πληρέστα
τα πρός πλείστα τών καθ ημάς τεχνικών και επιστημονικών έργω» 
και κατασκευασμάτων, σκοπόν προύθέμ.ην εκδοϋναι αυτά, ίνα, προς 
τοίς είρημ-ένοις, κατασταθώσι και κοινά πάσι τοίς φιλογενέσι, ίιί 
τήν σμικροτάτην τιμήν, ήν θήσω έπί τή ύπ εμού έπιχειρισθηβο-
μένη έκδόσει. 

ΟΊ ΠΑΛΑΙΟΙ ούτοι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ο'ίπερ και έμοί μεγάλωςέ-
χρησίμευσαν πρός τήν σύνταξιν τών πρό πολλού ήδη εκδοθέντων 
επιστημονικών και φιλολογικών πονημάτων μου, και ών τήν νεχν, 
ύπ έμ,οϋ, έκδοσιν τιμώ τριάκοντα μόνον δραχ,υ.ών, (αντί, ώς μέχρι 
τούδε, έν μεν τοϊς παλαιοπιολείοις, διακοσίων, και εκατόν πεντή
κοντα" έν δε τοις βιβλιοπο)λείοις, τριακοσίων και έτι πλέον) περί-
λαμ.βάνουσι τάδε. 

ά. Αθηναίου. Περί μηχανημάτων. 
β , Εκ τών ΆΛοΛ.Ιοδίύξου^ ΠοΛιορχητιχά' 
γ , Έχ τών Φί.Ιωνος βε.Ιοχοιϊχών Jóyor δ' χαΧ ί' 
δ ,ΒίτωνοςΚατασχενάς πο,Ιεμικών οργάνωνχαί χαταχεΛτιχ8Λ 
έ, Ηρωνος χε'.ροϋα.Ιίστραι; χατασχευην χα\ σνμμετρίαν. 
C . 'ΙΙρωνος Κτησ'.Οίον βε.Ιοποιϊχιι. 
ζ, li ρωνο; ^ Λ.Ιεζανδρέωσ πνευματικά. 
ή. Του αύτοΰ, περί αύτηγ.ατοποιητιχ&ν. 
•3-, Ιον.Ιίου Amotxarpd χεστοΰς. 
/, Οπως χρη τον πο.ΐιορκουμίνης πΰ.ίεως στρατηγοί .τροϊ 
την πο.Κορχίαν άντιτάττεσθαι. 
Περιέχουσι δε πάντες ομού κείμ,ενον μεν, ενός και πεντήκοντϊ 

περίπου φύλλων τυπογραφικών, σχήματα δε, περί τά διακόσια. , 
Εκτης καινής δέ ταύτης ύπ' έμ,οϋ με/ετωμένης έκδόσεω:, πτιγ*· 

ζουσι δύο ού σμικρά καλά" τό μεν, ότι διαδίδονται συγγράμμ**» 
πολύτιμα και σπανιώτατα' τό δε, ότι αυτά καθίστανται και ε0*>* 
νοτερα ώς καταβιβαζομένης τής τιμής αυτών πάνυ πολύ. 

Αλλά συν. τούτοις προτίθεμαι και άλλο τ ι ώφέλιμον" τό χορϋ" 
γήσαι δηλονότι άνάλογον μέρος κ::ί Ίκανόν τού καυ'αροϋ κέρδους τΰ 
ταμείω τών χηρών και αρφανών τοϋ κατά γήν στρατού, εάν πρό
κυψη τοιούτον. 

Δια ταύτην ούν τήν κατ έμέ κοινωφελή πρόθεσ'ν μ.ου, πζραχαλ»; 
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πάνταςτοΰς φιλόμουσους και φιλογενείς, οποις χορηγήσωσι τήν δεου-
σαν συνδΰοαήν. 

Τά δε συγγράμματα ταύτα, άπερ διαιρώ είς τόμους τρεις, τιμώ 
ώς έςής. 

Διά μεν τους έν τή ημεδαπή συνδρομητάς, εκαστον μεν τών σιο-
μάτων, δραχμών τριάχοντα (30) ' εκαστον δέ τών τόμων, δέκα 
(ΐθ). Διά δε τους έν τή αλλοδαπή και τή μήπω ελευθέρα Ελλάδι, 
εκαστον μεν τών σωμάτων, δραχμών τριάχοντα χαι τριών (33) " 
εκαστον δέ τών τόμων, ϊνδεχα (1 O - j ^ J j "W 8 § & f c . v > ^ . S » ^ 

Τό δέ τίμημα έκαστου τών τόμων δοθήσεται άμα τή παραλαβή 
«ότου. 

Πρός τούτοις, τά βιβλία πεμ.φθήσονται, πρός μ.έν τους έν τή ή -
[ΐίδαπή συνδρομ.ητάς, καθ' 8ν τρόπον πέμπεται και τό στρατιωτι-
xov περιοδικόν σύγγραμμα Λπόμ.αχος, και κατά τόν αυτόν επίσης 
τρόπον εϊσπραχθήσεται και ή συνδρομή" προς δέ τους έκτος ταύτης , 
ιαμένοντας, διά τών Κυρίων Προςένοιν τής Ελλάδος, οίς δοθήσε-

ι και τό άντίτιμον, ίνα άποσταλή μοι. 

Επί τέλους παρακαλώ τους Κυρίους συνδρομητάς, οπως γράψωσι 
όνομα και έπώνυμον αυτών εύαναγνώστως, και κατά τήν τάςιν 

1 έπομ.ένων πινάκων. 

Αθήνησι, τή 13 Δεκεμβρίου 1857. 
ΓΡ. ΑΛ. ΧΑΝΤΣΕΡΙΙΣ . 

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α . 

Στρατιωτική ιεραρχία. 
Πρό τής έ/.ττρατελας εί; ΊΊλσίτ (1807), ό αυτοκράτωρ Καπό* 

[ λί(ον, θέλων ν ά φέ:η πλησίον τοϋ Θρόνου αυτού τά λείψανα τής πα-
Αιιά: αριστοκρατίας, συνέστησε ΤΟ σώμα τών εκλεκτών χωροφυ-

: «αων, έν ώ πολλοί νέοι έκ τών πρώτων της Γαλλίας οικογενειών 
**"ετάνΟησαν, ιδία δαπάνη ένδυθέντες και άγοράσαντες ίππους και 
•"ποσαευήν. 

WiO νέος δ Λλβινιάλ, εκλεκτός γενόμενος χωροίρύλαξ, ώμ.ίλει με-
[**πολλής οίκειότητος πρός τόν διοικητήν τού σώματος, στρατη-
μόν όντα. Κα ι μ.ίαν τών ημερών παρουσιασθείς είς αυτόν, έζήτει εΐ-
!οη τινά ενδυμασίας και Ίπποσκευής, άλλ'ό γέρ&)ν στρατηγός, σύ-
Ρίορυ; γενόμενος, τώ άπεκρίθη. 
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1 — Αγαπητέ μου Δ-Αλβινιάλ, ότε εις Παρισίους εις τά Σα.ΙώηΛ 
της δουκίσσης Λύν έπαίζομεν την τυφλόμ-υγα, έφερόμεθα χωρίς έθι· 
μοταξίας τίνος, ώς καλοί φίλοι και σύντροφοι, άλλα τώρα και έδω 
άλλέως πρέπει νά γίνωνται τά πράγματα. Μάθε τί έστιν ιεραρχία 
στρατιωτική. Mol είπες ότι έχεις ανάγκην ειδών τίνων ίπποσκευης 
και ενδυμασίας; Πολύ καλά' άλλά τά ζητείς άπ'έμέ τον άρχηγδν τον 
σώματος; Τούτο είναι εναντίον τοϋ κανονισμ,ού. Πρέπει νά το ειπής 
εις τον έπιλοχίαν, δστις διά τοϋ υπολοχαγού μεταβιβάζει την αϊτη-
σίν σου εις τον λοχαγόν. Ó λοχαγός αναφέρει εις τον ταγματάρχην, 
και ούτος εις έμέ, όστις ειμί δ άρχηγδς πάντων και όιατάττω τά 
δέοντα. Εννοείς καλά, αγαπητέ μ.ου Δ'-Αλβινιάλ ; 

— Μάλιστα, στρατηγέ μου. 
— Ούτω πρέπει νά γίνηται τ.άντοτε και πανταχού. 
Τη δέ έπιούση, συμπλοκής φοβέρας γενομένης εις τήν Ιαίνην, έ* 

πληγώθη βαρέως ό Δ'-Αλβινιάλ, και ó αρχηγός του, όστις τον ήγάτα, 
έτρεξε νά τόν 'ιδή και νά τον έρωτήση πώς είναι. 

— Στρατηγέ, άπεκρίθη ό τραυμ.ατίας, διατάξατε τόν ταγαι· 
τάρχην νά προσκαλέση τόν λοχαγόν, ούτος τόν ύπολοχαγόν και 6 
υπολοχαγός.τόν έπιλοχίαν, και τότε αποκρίνομαι καθώς ορίζει \ 

στρατιωτική ιεραρχία. 
Εγέλασεν ό στρατηγός διά τήν άταραξίαν τοϋ πάσχοντος, και 6 

Ναπολέων μαθών τούτο έγέλασε πολύ και αυτός εϋχαριστούαενο; 
διά τό έν κινδύνοις άτάραχον τών πολεμ.ιστών του. 

Ηρωισμός. 

Ό r-ρατάρχης Λάν, μετά πολλάς και έπανειλημμένας εφόδους κατ 
άπρίλιον τοϋ 1809, έκυρίευσεν έπ! τέλους τήν Ρατισβώνην. ToTf] 
δε άξιωμ.ατικός τις τών γεν. επιτελών, καί τοι καιρίως τραυα»τι·; 

σθείς, κεντά τόν"ππον, φθάνει τάχει αστραπής εις τόν λόοον osouj 
ήτον ό Ναπολέων έν μέσω πολλών αξιωματικών, πεζεύει και μόλιβ 
δυνάμενος νά μ.είνη ορθός, έφώναξεν ωχρός καί αΙμ.ατωμένος. 

— Μεγαλειότατε, έπήραυ.εν τήν Ρατοσβώνην! ί )έτε κυματι,οι*] 
τας εκεί τους αετούς σας · · · 

-— Κύρ\ε, είσαι πληγωμ.ένος; τόν διέκοψεν ό Ναπολέων. 
— Οχι, Μεγαλειότατε, άλλά φονευμένος! αποκρίνεται ό ήρωΐ*| 

κός άγγελος τ ή ; νίκης, καί τόν ύψηλόν τούτον λόγον ειπών, iz¡<¡Sí¿ 

εις τήν γήν νεκρός. 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

1 2TATPfA^s f***tnXK 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 

Αρχαιολογικά! καί Ιστορικού τίνες είσήσεις περί τών έν Πελοπόν
νησο φρουρίων. — Σκέψ ις, περί του Τουρκικού στρατού. — liìsl 

ττ,ς έν πολέμω χρήσεως τών δπλων. — Προσφώντ,σις. — Αγγελία. 
— Α ν ά λ ε κ τ α . 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α 
• β a a JfrjflHfjn " α * ' 

Επειδή πολλοί έκ τών Κ. Αξιωματικών του Ελληνικού 
Στράτου μας παρετήρησαν ότι κατά λάθος δεν περιήλΟεν εις 
αυτούς ή Αγγελ ία τοΰ Α π ο μ ά χ ο υ , δ π ω ς κατε^ραφώσιν 
ώς συνδρομηταΐ, έξαποστέλλομεν προς πάντας το φυλλά-
διον, καί όστις δέν εύχαριστηΟη να μέθεξη της τιμής νά συν-
δράμη τάς χήρας και ορφανά του ΣτρατοΟ, παρακαλείται vi 
τό έπιστρέψϊ) α μ έ σ ω ς . 

"Οστις έκ τών μή καταγραφέντων ώς συνδρομητών δεχδι} 
το πρώτον φυλλάδιον τοΰ Άπομάχου,λογίζεται συνδρομη-
ιής έπι εν ετος. 

Τα ονόματα τών συνδρομητών τοΰ Απομάχου θέλουν ì'H-
μοσιευθή καΟ' έξαμηνίαν μετά τοΰ γενικοΰ κατάλογο· τών 
Κ . Κ. Αξιωματικών τοΰ Έλληνικοΰ Στράτου, εις 8ν Scuffi 
«ΗακρίνεσΟαι ώς συνδρομηταί τοΰ Απομάχου. 

"Οστις εν τή πατριωτική αύτοΰ άγαΟότητι προσφέρη πλεβν 
τών 50 δραχμών εις τό ταμειον τών χηρών και ορφανών, 
βέλει άνακηρΰττεσΟαι υπό τοΰ Απομάχου ευεργέτης τοΰ τα- ; 

μβίου καί θέλει δημοσιευεσθαι τό όνομα του. 
Όσάκις άλλάσσουσι τόπον διαμονής οί συνδρομηταί, ί'4-

Λ ο π ο ι ο ΰ σ ι ν αρμοδίως τοΰτο πρός τόν ΔιευΟυντήν του Ά κ · -
μ Χ ο υ . 


