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ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚ Ο Ν ΙΙΕΡΙΟΔΙ&ΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ.

ΦΤΑΛΑΔΓΟΝ Α  . Α Θ Η Ν Η Σ Ι,  15 Νοεμβρίου 1 8 5 9 ^ *  Αριθ. 1.

Π ερΙτής έχδδσεως τοϋ περιοδικού τούτου φύλλου.

λνΒλοψβάνοντες την έκδοσή άμφοτέρων τών μέχρι τοϋδε έχδι- 
δομένων περιοδικών συγγραμμάτοίν (Εφημερίδος τοϋ 2τρατοΟ καί 
Απομάχου), συγχωνευθέντων εις έν, κατά τήν επιγραφήν αΰτοΰ, 
διακηρύττομεν έν τώ  κατωτέρω προγράμματι, έγκριθέντι 6πο τοϋ 
κυρίου Τπουργοΰ τών Στρατιωτικών, τάς βάσεις καί άρχάς, <§ς 
θέλομεν άπ*ρεγκλίτως ακολουθήσει εις την σύνταξιν αύτοϋ. Εκ δε 
τοϋ προγράμματος τούτου και τής υπουργικής εγκυκλίου δεν άμφ ι- 
βάλλομεν οτι ό στρατός θέλει εννοήσει κάλλιστα τον άληθή καί ω
φέλιμον σκοπόν τής έπιχειρήσεως ταύτης.

Οΰτω λοιπόν ή Στρατιωτική Εφομερ'ις αυτη θέλει διαιρείται εις 
ίπίσημον και εις στρατιωτικόν περιοδικόν σύγγραμμα' και έν μέν 
τώ  πρώτω ό αναγνώστης θέλει είιρίσκει ολας τάς πράξεις τοϋ έπΐ 
τών στρατιωτικών 1'πουργείου, έν δέ τώ δευτέρω, έκτος τών έπισή- 
ρ.ων ειδήσεων ώς προς τάς καθ έκάστην συμβαινούσας μεταβολάς έν 
τώ στρατώ και εις τά συνιστώντα αύτόν πρόσωπα, θέλει ευρίσκει 
έν γένιι ολας τάς μεταβολάς τάς γινομένας έν τοϊς Εύρωπαΐκοϊς 
βτρατοΐς, καί ίόίως έν τώ  γαλλικώ, προς δ ϊ και διαφόρου; σκέψεις 
και κρίσεις έπι τοϋ ήμετέρου στρατού. Επειδή δε εί; πάντας τβύ; 
συνδρομ,ητάς αί στήλαι τοϋ συγγράμματος τούτου είσίν άνοικταΐ, έ 
καστος έξ αύτών δύναται έλευθέρως νά δημοσιεύη κχΐ τάς γνώμας
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αΟτ·ΰ. Εντεύθεν έ^πίζομεν 8τι το σύγγραμμα τοϋτο ίέλει καταντήσει 
ή γενική ϊκφρασις των έπιθυμιών τών κυρίων αξιωματικών του ς-ρα- 
τοϋ ώς προς τήν έκπαίδευβιν καί μόρφωσιν αύτοϋ.

Είναι μέν αληθές ότι ταϋτα  είναι έργα τής Κυβερνήσεως, δηλ. το 
όργανίζειν καί έκπαιδεύειν τον στρατόν, ούχ’ίίττον όμως φρονοΰμεν, 
καί εϊμεθα μάλιστα πεπεισμένοι, ότι καί αΐ περί τούτου βρ- 
θαί γνώμαι καί κρίσεις τών κυρίων αξιωματικών συντελοϋσι τα  
μέγιβτα  προς τον σκοπόν τούτον, καθόσον μάλιστα καί ό νϋν Υπουρ
γός τών στρατιωτικών ούδεν μέχρι τοϋδε έπεχείρησεν έξ ίόίας μό- 
-νης άντιλήψεως, άλλ’ άκαταπαύστως συγκαλεϊ έπιτροπάς έξ ειδημό
νων Αξιωματικών, ΐνα γνωμοδοτησωσιν ελευθερως περι παντος 7Ρ*
τιω τικοϋ Ιργου. ,

Εν τοιαύτη λοιπόν εποχή, καθ fa  πρόκειται ή ριζική αναμορφω- 
σις τοϋ στρατού, όστις δυστυχώς γέμει απείρων ελλείψεων, και 0715 
μάλιστα χωλαίνει όλοσχερώς ώς προς τό μάχιμον μέρος αύτοΰ,^όπερ 
έστϊ καί το μόίλλον ουσιώδες εις πάντα στρατόν, φρονοΰμεν ότι έπρε
πε νά ύπάρχν? καί στρατιωτικόν τ ι δργανον πρός δημοσίευσιν οΰχί 
μόνον τών γινβμένων μεταβολών έν αύτφ , άλλα και τών έπι τού
τω ν κρίσεων τών μελών αύτοϋ. Τοϋτο δέ λέγοντες δεν έννοούμεν νά 
δώσωαεν καί ψήφον βουλευτικήν εις τόν στρατόν, ώς πρός τόν σκο
πόν τής κυβερνήσεως περί τής διοργανώσεως τού στρατού, ύιοτι ο 
στρατός κατά τό στρατιωτικόν άςίωμα πρέπει να έκτελϊι και οϋχι 
νά βουλείηται· άλλα φρονοΰμεν ότι καί ό στρατός, ώς μέλος τής 
4λομελείας τοϋ έθνους, πρέπει νά σκέπτηται καί νά έκφράζη καθαρώς 
τ*ν γνώμην του ώς πρός την στρατιωτικήν κατάστασιν καί την πο
λεμικήν τέχνην' άμφβτερα ταϋτα , ώς άφορώντα ϊδιως έκαστον των 
διατελούντων έν τώ  στρατώ, καί πρό πάντων τούς ηγεμόνας αυτού, 
ητοι τους κυρίους αξιωματικούς, φρονοΰμεν οτι πρέπει νά συζητών- 
τα ι δηαοσίως, έντός τής σ τ ρ α τ ιώ τ ε ς  άξιοπρεπείας καί πειθαρχίας.

Ιίαρεκτός δε τών ωφελειών, άς δύναται νά παράσχνι τό περιοδι
κόν τοϋτο σύγγραμμα , ύπάρχει καί υλική τις ωφέλεια υπέρ τών 
χηρών καί ορφανών τοϋ στρατού, δ ιότι, ώς ΰπεσχέθημεν επισημως 
πρός τον κύριον ύπουργόν τών Στρατιωτικών, όπερ διαλαμβάνει και 
ή εγκύκλιος αύτοΰ, τό τρίτον τών συνδρομών θέλει χρησιμεύσει πρός 
περίθαλψιν αυτών’ μάλιστα δέ ή έξέλεγξις τών λογαριασμών τού 
εγ γ ρ ά μ μ α το ς  τούτου θέλει γίνεται κατ’ έτος ύπό τής επιτροπής 
τοϋ ταμείου τών χίρώ ν καί ορφανών τοϋ στρατού.

Αλλ’ ινα τό έργον τοϋτο καταστή τελειότεοον, παρακαλοϋμεν 
απαντας τούς συναδέλφους ήμών, δπως συνδράμω έκαστος έξ αυτών

τί» κατά δύναμιν ε’.ς την σύνταξιν αύτοϋ- μάλιστα δε ό σπουδαίως 
ένασχολουμενος εις τοϋτ» θέλει έχει άνάλογον άπολαυήν τών κό- 
πων του.

Ε̂ ίς την σύνταξιν τού φύλλου ήμών θέλομενμεταχειρισθή γλώσσαν 
καί ύφος καθαρόν καί εύληπτον, άρμόζοντα εις όλα τά  μέλη τοϋ ς-ρα- 
του, τό αύτό έπιθυμούμεν, εΐ δυνατόν, νά πράξωσι καί οί συντά- 
χτα ι αύτοΰ.

Λς έν παραρτήματι τοϋ συγγράμματος θέλομεν καταχωρήσει την 
οιακοπεΐσαν Ιστορίαν τοϋ Ναπολέοντος, αμα έκδοθέντός τοϋ 1Ζ'. 
τόμου υπό τοϋ Κ. Θιέρσου’ ήδη όμως στέλλεται πρός τούς συνδρομη- 
τας τής έφημερίδος τοϋ στρατού ή συνέχεια καί τό τέλος τοϋ Ε'. 
τομου αύτοϋ.

, Ταΰτ* * άντα προκηρύττοντες επικαλούμεθα τήν συνδρο
μ ή ς  ούχί μόνον τών έν τώ  στρατώ, άλλ’ έν γένει πάντων τών όμο- 
γενων ήμών, διότι πρόκειται διά τού περιοδικού τούτου φύλλου' νά 
έκπληρώσωμεν διπλοΰν σκοπόν, τον τής έ!ίπαιδεύσεως τού στρατού 
καί την βοήθειαν τών χηρών καί ορφανών αύτου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ·
, “ υΥΖωνευ®έντος τού περιοδικού συγγράμματος, Α πομά χου , μέ τήν 

Εφημερίδα τού Στρατού, άναλαμβάνομεν τήν έκδοσιν'περιοδικού 
Στρατιωτικού συγγράμματος, Οπό τήν επωνυμίαν

t ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΤ ΣΤΡΛΤΟΤ, ΑΠΟΜΑΧΟΣ. »

Τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα, έκδιδόμενον δίς τού μηνός, θέλει 
διαιρείται εις δύω μέρη, εις έπίσηιιοκ, φέρον ίδιον αριθμόν, σελίδα 
καί ονομασίαν «Επίσημος Στρατιωτική Εφημερίς» (Jo u rn a l m ili-  
ta ire  o ffic ie l), καί εις ιδιαίτερον. Καί έν μέν τώ  πρώτω θέλουν 
*®ταχωρίζονται άπασαι αί πρός δημοσίευσιν έγκριθεΐσαι ύπό τοϋ 
Υπουργείου τών Στρατιωτικών πράξεις αύτοΰ, οΐον νόμοι, Βασιλ. 

Διαταγματα, ίπουργικα ί δ ιαταγα ί, εγκύκλιοι καί έν γένει παν ς ,τ ι
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χ ρ ίζε ι δημοσιεύσεως προς τ?>ν στρατόν.
Εν δέ τώ  Δευτέρω’ 

ά) Ερμηνεΐαι των Στρατιωτικών νόμων καί τών περί πειθαρχίας* 
οικονομίας καί άσκησίως τοΰ Στρατοδ κανονισμών καί Υπουργικών 

διατάξεω ν, με την έπιφύλαξιν τής θεωρ·«σεως αύτών ύπο τοϋ Κυρίου 

ΐπουργοϋ τών Στρατιωτικών'
6') Στρατιωτικά άρθρα, άφορώντα κυρίως την έκπχίδευσιν καί την 

πειθαρχίαν τοϋ Στρατοϋ’
γ ')  Περιγραφαί συγχρόνων στρατιωτικών έπιχειρ^σεων, βιογραφίαι 

ένδοξων συγχρόνων Στρατιωτικών, νεωτερισμοί άξιοι λόγου, εΐσα- 
χθέντες $ προτεινόμενοι είς όλους τούς κλάδους τής ύπηρεσίας τοϋ 
Στρατοϋ τής Ευρώπης, άγγελίαι νεοφανών σπουδαίων Σ τρατιω τι
κών συγγραμμάτων καί κρίσεις έπ αύτών’

δ’) Μεταφράσεις έκ ξένων Στρατιωτικών περιοδικών φύλλων περί 

τών έν τοΐς Εΰρωπαϊκοΐς Στρατοΐς συμβαινουσών μεταβολών καί 
πάσης άλλης ένδιαφερούσης Στρατιωτικής πραγματείας*

t )  Συνέχεια τής ιστορίας τοΰ Ναπολέοντο,ς, ώς έν παραρτ^ματι 
(Τόμος Εκτος).

λπαντες οί Στρατιωτικοί συνδρομηταί δύνανται νά καταχω ρίζω - 
σιν έν τώ  φύλλω τούτω Στρατιωτικά άρθρα, κατά τούς ορούς τής 
πειθαρχίας συντεταγμένα, φέροντα όμως καί την ύπογραφήν αύτών’ 
καί άνευ δέ τής υπογραφής αυτών είσι δεκτά, άλλά θεωρούνται ώς 
ύλη καί μένουσιν εις τήν διάθεσιν τοϋ εκδότου. 01 δ ’ένασχολούμενοι 
είς συγγραφήν σπουδαίων Στρατιωτικών άρθρων θέλουσι λαμβάνει 
άνάλογον χρηματικήν αμοιβήν κατά τυπογραφικήν φύλλον.

IlSv δ,τι έγκρίνουσιν αΐ Στρατιωτικαί άρχαί άναγκαΐον πρύς δημο- 
σίευσιν άποστέλλεται πρύς τον εκδότην τοϋ φύλλου τούτου καί κα
ταχω ρίζεται αμισθί.

ΑΙ συνδρομαί εϊσιν ένιαύσιοι, ή δέ τιμη αύτών προσδιορίζεται ώς 
ακολούθως’

Διά τούς Κυρίους Αξιωματικούς καί Ανθύπασπιστάς είς δραχμάς 
τρεις κατά τριμηνίαν προπληρωτέας’

Διά τούς ίπαξιω ματικούς καί Στρατιώτας είς δραχμάς δύω, δια

τούς μ ίι  στρατιωτικούς δραχμάς όκτώ προπληρωτέας κ«θΤ έξαμη- 
νιαν, δια δε τγ]ν αλλοδαπήν έτησία προπληρωτέα δοαχμ. δεκαοκτώ.

Αλλαγί, μετά πάσης έλληνκής καί ξένης έφημερίδος είναι δεκτοί.
Αί στρατιωτικαί συνδρομαί καί εισπράξεις αύτών ένεργοΰνται 

παρά ταΐς Στρατιωτικαϊς Αρχαϊς, αί 5έ λοιπαί συνδρομαί παρά τδ> 
έκδοτή καί παρά τοΤς άνταποκριταϊς αύτοϋ.

Επειδή κυρίως ό σκοπύς τής έκδόσεως τοϋ περιοδικού τούτου συγ
γράμματος είναι ή έκπαίδευσις τοΰ στρατοϋ, καί ούχί τί> κέρδος, 
θέλει κατατίθεται είς τύ Ταμεΐον τών Χηρών καί όρφανών τοΰ 
στρατοϋ το 8ν τρίτον τών είσπραττομένων συνδρομών, άφ’ ου άφαι- 
ρεθώσιν αί δαπάναι τής έκδόσεως.

Το ποσον τοϋτο θελει δοισθή ακριβώς, αμέσως άφ’ ου συλλεχθώ- 
σιν 01 »«τάλογοι τών συνδρομών καί γένωσι γνωστά τ ά  είσοδη,- 
ματα  τοϋ συγγράμματος καί τά  έξοδα τής συντηρϊίσεως αύτοϋ.

Το προσδιορισθησόμενον ποσόν θέλει παραδίδεται έπί αποδείξει 
είς την επιτροπήν τοϋ Ταμείου τών Χηρών καί όρφανών κατ* έτος.

01 συνδρομηταί ύπογράφονται εύκρινώς έν τώ  παρόντι προγράμ- 
μ α τι, πρδς δε θεωρούνται συνδρομηταί καί ίσοι παραδεχθώσι τ6 
πρώτον φύλλον.

Οί έπιθυμοϋντες νά γένωσι τακτικοί συντάκται τοΰ φύλλου τού
του, σημειούσι τοϋτο ένταϋθα, ίνα καταχωρηθ^ καί τύ  δνομα αύτών 
μετα τών άλλοιν συντακτών.

Αθήναι, τ^  20 Οκτωβρίου 4 8 5 » .

Ο ί  Σ  ν r  τ  ά χ τ a t

Β. ΣΑΠ0ΤΝΤΖΑΚ1ΙΣ Γ. ΚΡΟΚΙΑΑΣ
άντισυνταγματίρχτ,ς. μοίραρχο?,

Κ. ΙΙΙΚΕΡΝΗΣ Γ. ΚΑΚΑΝΑΡΑΚΗΣ
ύιτολοχαγί. ς. ύπολοχαγίς.

Α. ΚΟΤΝΤΟΤΜΛΣ.
ύ*ολ οχαγός.

Ό  ' Ε κ δ ό τ η ς  
Σ. Ν. Π Ε Τ Μ Ε Ζ Α Σ
rnoXoygytc ts5 UuJifoXtxei.

X. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
ταγματάρχης.

Τ. ΒΑΑΣΣΟΠΟΤΑΟΣ
ύ π ο λ ο χ α γ ίς .

Β. ΒΑΛΤΙΝΟΣ
ί»:ολοχαγ05.



Π /ρ Ι  « τραπω τιχω ν έγχΛημάτω ν χα'ι ποινΰ& παρά τοϊς αρχαίοι?

- " Ε Ι Ιη σ ι,  rote 'Ρ οψ αίο ις και zoic Γ ά λ Ιο ις .

Α \  "Ε λ λ η νες .

Ετιμώρουν μέ θάνατον τον ένοχον προδοσίας στρατηγόν με την· 
αυτήν ποινήν έτιμώρουν καί τον αΰτογνωμονως εις τήν χωράν ςένης
δημοκρατίας είσβάλλοντα.

Εις Θήβας δ διατηοών τήν στρατηγίαν υπέρ τον νενομισμένον 
χρόνον στρατηγός, έτιμωρειτο μέ θάνατον. 0  Επαμινώνδας, μετά 
κτ,ν έν Λεύκτροις μάχην, γενόμενος παραβάτης τού νόμοι* τούτου,, 
έκινδύνευσε νά καταδικασθή εις θάνατον, δτε, παραγγειλας να χ α -  
ράξωσιν έπΐ τοΰ τάφου του, ότι » Εθανατω θη, δ ιότι ίσωσε zi]r πο -  
Λ ιτεία τ  », έξέπληξε τούς δικαστάς, καί τον απέλυσαν.

Εις Αθήνας, πας στρατηγός μετά τδ τέλος τής εκστρατείας, ω - 
φειλε νά δίδη λόγον τών πράξεων του' ότε δέ ή βουλή (προκατει
λημμένη, η και άδικος πολλάκις) εύρισκεν ότι ούτος δέν έςεπλήοω- 
,σε το καθήκον του, κατεδίκαζεν αύτδν εις βαρυ πρόστιμον, και προς 
εϊσπραξιν αύτοϋ έξεποίουν τά  κτήματά του' αν δέ καί ταυτα  δεν 
ήρκουν, έφυλάκιζον αύτδν, μετ’ αύτόν δε και τα  τέκνα του, αν μετα. 
τον θάνατόν του δέν έπληροϋτο το χρέος. Γνωριζομεν ότι δ άτυχης 
Μιλτιάδης ύπηρξε θύμα τοϋ νόμου τούτου, τοϋ σωτϊ,ρ^ίου πολλά
κις, άλλά και ποοσφόρου εις τάς ραδιουργίας τών φιλοδόξων.. ^

Οί Λακεδαιμόνιοι έτιμώρουν μέ θάνατον πάντα φρούραρχον, ός·ις 
παρέδιδεν οχύρωμά τ ι, όταν έδύνατο νά έλπίση, επικουρίαν. ίϊς 
πρδς δέ τούς στρατιώτας, πας πολίτης, όστις, προκειμένης Εκστρα
τείας, δέν παρουσιάζετο εις τδν άρχοντα, εκηρυσσετο άτιμος, και 
έστερεΐτο τών άστυκών δικαιωμάτων, καί οχι μόνον καθίστατο άνι- 
κανος νά άναλάβ’/ι δημοσίαν λειτουργίαν, άλλα και ή εις τους ναούς, 
είσοδος καί ή ε ις 'τάς θυσίας παράστασις τώ άπηγορεύοντο. Οί λει- 
ποτάκτα ι, ώς καί οί καταλείποντες η παραδίδοντες τά  όπλα των, 
έτιμωροϋντο μέ τάς αύτάς ποινάς.  ̂ (

ΐϊτον  άπηγορευμ.ένον εις πάντα πολίτην ή πωλησις η ένεχυρ'.ασις 
τών όπλων, έστω καί Ιδιοκτήτων. 6  παραβάτης έτιμωρειτο μέ 
πρόστιμον, έν περιπτώσει δ ’άνεχείας, μέ φυλάκισιν.  ̂ ^

' Οί αύτομολοϋντες έτιμωροϋντο μέ θάνατον' άπηγορεύετο δε προς 
τούτοις ή έν τϊι χώρα τής πολιτείας ταφή αύτών. ^

Οί.μαχόμενοι κατά τής πατρίδος των έλιθοβολοϋντο. Με την αυ
τήν ποινήν έτιμωρειτο καί όστις άπεφάσιζε νά δδηγήσνι τούς πολε
μίους εις στρατόπεδον ή είς οχύρωμα.

Β '. 'Ρ ω μ α ίο ι.

Χίλια βήματα μακράν τής Ρώμης, δ στρατηγός ε*χ*ν απόλυτον 
έξουσίαν ζωής καί θ'ανάτου. Ειχεν εξουσίαν νά δικάζνι μ,όνος καί 
άνεγκλήτως' άλλ ύπήρχεν έθος νά συγκαλή.πολεμικδν συμβούλιον.

Οί χιλίαρχο* κατεγίνοχικον το πρόστιμον, οί δ ’ εκατόνταρχοι 
τάς σωματικάς ποινάς' διδ καί έκράτοι>ν ράβδον (έκ κλήματος αμ
πέλου συνήθως), ήτις ην καί διακριτικόν σημεΐον τής άξίας των έν 
ταύτώ καί όργανβν, δ ι’ οδ έτιμώρουν τούς στρατιώτας.

0  άριθμδς τών πληγών έξηρτάτο £κ τής αύστηρότητος τοϋ έκα- 
τοντάρχου. Επιθυμητόν ή το ΐν α δ  νόμος ώριζε τδν άριθμδν, ώστε νά 
μή εμενέ τ ι  »ΐς το αύθαίρετον. Διά τοϋτο εϊδομεν δτι, κατά τήν Μ  
Τιβερίου αποστασίαν τών λεγεοίνων, οί στρατιώ ται έφόνευσαν τδν 
έκατόνταρχον Λυκίνιον, όστις έ'νεκα τής αύστηρότητος του (α) εΐχδ 
καταστή μισητός.

Η ποινή αυπι,μήθεωρουμένη ώςάτιμωτική,έφηρμόζετο μόνον κατά  
τών Ρωμαίων πολιτών, ό  Σκιπίων, κατά τήν πολιορκίαν τής Νου- 
μαντίας, εύρών στρατιώτας τινάςάπομακρυνθέντας τών τάξεων, διέ
ταξε νά ραβδισθώσιν έξ αύτών, οί μέν Ρωμαίοι μέ κλήμα, οί δε ξένοβ 
μέ ράβδον.

0  ραβδιζόμενος, αν άνθίστατο, ύπεβιβάζετο" άν δέ έθραυ* τήν 
ράβδον ή έπέβαλλεχεϊρα κατά τοϋ έκατοντάρχου, έτιμωρειτο μέ θά
νατον.

Οί συνοδεΰοντες τον στρατηγόν ραβδούχοι (lic to res) έθανάτουν 
τούς καταδίκους, ραβδίζοντες προηγουμένως αύτούς.

Σπείρα, ή τά γμ α , ή λεγεών, ή καί δλόκληρος στρατιά, καθιστα- 
μένη ένοχος δειλίας ή απείθειας, κατεδικάζετο εις δεχατισμόν, του- 
τέστιν έθανατοϋτο το δεκατημόριοναύτής· Η ποινή αυτη, ώς ατιμ ω τι
κή θεωρουμένη, έτιμώρει δλους τούς στρατιώτας διά τοϋ τρόμου.

Προκειμένου δεκατισμοϋ στρατεύματος, ό πρεσβύτερος τών χ ιλ ι-  
άοχων συνεκάλει αύτδ, καί έξέθετε τάς περιστάσεις καί τήν βαρύ
τη τα  τοϋ έγκλήματος. Μετά τοϋτο διά κλήρου έθανατοϋτο τδ δέ- 
κατον τών στρατιωτών, έπί παρουσία τών λοιπών. Λς έπί τδ πλεΐ- 
στον τδ έπίλοιπον τοϋ είς δεκατισμδν καταδικασθέντος στρατεύμα
τος κ*τεδικάζετο νά φάγττ) κριθήν, καί νά στρατοπέδευση έκτδς τοΰ 
στρατοπέδου.

( ι )  01 « ρ α τ ιω Γ * !  έ π ω ν ίμ ,ίζ ο ν  ajT & vcedo  a l te ra m , δ ιό τ ι S z x v  ip$& 5S i$ e  β τρ α τ ιώ - 

τιι» ~tvi, ί»  SOjatists tb χ λ ία α , «λλ«· 9jivou.s»sn SS x z\ τβύτβι/, ίλλβ χτλ.



II tvoivv) τοΰ δεκατισμοΰ, σπανία κατα τους πρώτους χρόνους τη& 
ρωμαϊκής δημοκρατίας, είχε καταντήσει ουχνη κατά τους εμφυλίους 
Πολέμους, ο'ίτινες έπήνεγκον την παρακμήν.

Εξ αποσπάσματος τοΰ στρατοϋ τοΰ Κράσσου, ηττηθεντος υπο των 
στρατευμάτων τοΰ Σπαρτάκου, οί πρώτοι πεντακοσιοι στρατιώται^ 
οίτινες είχον τοαπή είς φυγήν, κατεδικάσθησαν είς δεκατισμον.

0  Μάρκος Αντώνιος, πολεμών προς τούς Πάρθους, έδεκατισε δυο- 
τά γμ α τα , μη ύπερασπίσαντα ώς εδει το στρατοπεδον. 0  αύτος έπε- 
βαλε τήν αύτήν ποινήν είς μέρος τοϋ στρατοϋ του, άποφασισαν να 
τδν έγκαταλίπη καί νά ένωθή μετά τοΰ Οκταβιου.

0  Ιίαΐσαρ ήθέλησε νά τιμωρήση έκ τών έν Ιταλιο£ στασιασασών 
λεγεώνων τήν πρωταίτιον μέ τήν ποινήν τοΰ δεκατισμοΰ, άλλα κατ 
επίμονον παράκλησιν τών χιλιάοχο>ν, έτιμωρησε μονούς τους άρχι- 
στασιαστάς, έκ,ατδν είκοσι τδν αριθμόν.

0  Αύγουστος κατεδίκασεν είς δεκατισμον,. εν τώ κατα την Ιλ
λυρίαν πολεμώ, λεγεώνα έγκαταλείψασαν τήν θεσιντης έκ δεκα εκα- 
τοντάρχοιν έθανάτωσε τούς δύο, το δ επιλοιπον μέρος κατεδικασε να 
φάγη κριθήν.

Τπήρχε προς τούτοις και άλλη ποινή, ό δια ραβδισμών θανατος, 
τήν όποιαν έπεβαλλον είς τούς ενόχους βαρείύν έγκληματοιν στρα- 
τιώ τας. ΐίξετίλεΧτο δε ουτο) πώς' χιλίαρχος κρατών ράβδον έψαυε 
μόλις τδν κατάδικον, καί αμέσως οί στρατιώται ώπλισμενοι με ράβ
δους ή και λίθους, έπιπίπτοντες έκτυπων αύτδν, καί ώς επί τδ πο
λύ έδκνάτουν αυτόν. Αν δε τις έπεζη μετά την τιμωρίαν ταυτη>, 
ουτος δεν ήδύνατο νά επανέλθη είς Ρώμην, άλλ ουτε οί γονείς^ έδυ- 
ναντο νά τον δεχθώσι. Τοιουτοτρόπως οι ύ7Εο<τταντες τνιν 7wOtvviv αυ 
ττ,ν και έπιζησαντες είχον άθλιον τέλος. ^

Επί Τιβερίου, οί εκατόνταρχοι είχον έξουσίαν οΰχΐ μόνον νά ρα- 
βδίζωσι με κλήμα τούς στρατιώτας, άλλα και να θανατωνωσιν αύ- 
τούς, αν αί περιστάσεις ή τδ έγκλημα άπήτουν τιμωρίαν τοιαύτην. 
Στασιασασών τών λεγεώνων τής Πανονίας, ό Δροΰσος, καΟ ά άναφέρει 
. δ Τάκιτος, έΟανάτωσεν έκ τών άρχιστασιαστών, τούς μεν διά τών 
έκατοντάρχων, τούς δέ διά τών στρατιωτών τών πραιτωριανών τα γ ·  
μάτων.

0  νόμος τών δώδεκα πινάκων ετιμώρει με Οανατον τον είσαγοντα 
πολεμίους είς τδΚ ράτος, ?ι παραδίδοντα πολιτας εις τους πολέμιους. 
II  αυτή ποινή έπεβάλλετο καί είς πάντα μαχόμενον άνευ διαταγής, % 
άπειΟοΰντα είς διαταγήν ή εις διδόμ,ενον σημεΐον, βίς παντα κατα- 
λείποντα τήν τάξιν, ·>, τήν δέσ-.ν,$ τδ σήμάτου, είς πάντα πωλοΰντα

$ ριπτοντα τα  οπλα του, καί τέλος είς πάντα ύποχινοδντα στάσιν, 
Κατα τήν τιμωρίαν τοιούτων έγκλημάτων πολλάκις δεν έπτο- 

οΰντο τον άριΟμδν τών ενόχων, έθανάτουν αυτούς άθρόως. Η λεγεών 
τής Κ αμπανιας, κυριεύσασα τδ Ρήγιον άνευ διαταγής, ώδηγήθη είς 
Ρώμην, και κατεδικασθη ολόκληρος είς θάνατον. Εθανατοΰντο πεν- 
τηκοντα καθ ημέραν' τετρακισχίλιοι άνδρες έν όλοις έθανατώθησαν, 
οίτινες κατά διαταγήν τής βουλής έμειναν άταφοι καί άκλαυστοι.

 ̂ Οί σφετεριζόμενοι μέρος τών λαφύρων κατεδικάζοντο κατ’ άρχάς 
μεν είς στερησιν πυρδς καί υδατος' άλλά μετά ταΰτα κατεδίκαζον 
«ύτους είς την άποδοσιν τοΰ σφετερισθέντος καί είς πληρωμήν τοΰ τε
τραπλασίου τής αξίας του. Επί αύτοκρατόρων τδ έγκλημα τοΰτο 
έτιμωρήθη με θάνατον.

Οί άκρωτηριαζοντες έαυτούς διά ν’ άποφύγωσι τήν στρατιάν 
έπωλοΰντο ώς άνδράποδα.

Οί αύτόμολοι έτιμωροΰντο ?ι μέ θάνατον ?) μέ διαφόρους άλλας 
ά .ιμ ω τικ α ς ποινας. Οί άποδοθέντες είς τδν Σκιπίωνα, κατά τήν 
μετα  τών Καρχηδονίων συνθήκην, αύτόμολοι κατεδικάσθησαν, οί 
μέν εις σταυρωσιν, οί δε άπεκεφαλίσθησαν. 0  Κουί'ντος Φάβιος Μά- 
ξιμος άπέτεμνεν αύτών την δεξιάν, άλλοι δέ τινες ύπατοι έμαστί- 
γουν αυτους. 0  Σκιπιων Αιμιλιανος τούς έδιδε βοράν τών θηρίων, 
ό δέ Παΰλος Αιμίλιος τούς άφινε νά καταπατηθώσιν ύπδ τών ελε
φάντων.
 ̂ Πας στρατκοτης απομακρυνόμενος τοΰ στρατοπέδου τοσοΰτον, 

ωστε να μη άκουη τον ήχον τής σάλπιγγος, έθεωρεΧτο αύτόμολος'
Πας έγκαταλειπων τήν θέσιν του, ών φρουρδς, κατεδικάζετο είς 

μαστιγωσιν.^ Οί σφαλλοντες κατά τάς περιπολίας ίππεΧς έτιμ ω 
ροΰντο μέ τήν αύτήν ποινήν.

0  κλεπτών έκ τοΰ στρατοπέδου, ό ψευδομαρτυρών καί ό πράτ- 
τω ν άνηθικον πράξιν, κατεδικάζοντο είς μαστίγωσιν. 
u ^·ατα  τ(>ν αύτον τροπον έτιμώρουν καί έθεώρουν προς τ·ύτοις 
ατιμον παντα , οστις ψευδώς έσφετερίζετο ανδραγάθημά τι. Οί Ρω- 
μαΧοι έθεώρουν τήν πράξιν ταύτην ώς ληστείαν.

 ̂ Ενίοτε τους κλεπτας τούς έτιμώρουν μέ τήν άποτομήν τής χεϊ- 
ρος των, ή τους κατεδίκαζον εις άφαίμαξιν ενώπιον τοΰ στρατοπέ- 

ου άλλα την τελευταίαν ταύτην ποινήν έφήρμοζον δ ι’ έλαφράς 
χλοπάς.

Λια πτα ίσ μ α τα , τους μεν στρατιώτας έτιμώρουν μέ ύποβιβασμδν 
είς κατώτερον σώμα, τούς δέ έκατοντάρχους μέ καθαίρεσιν. ΤοΧς 
άφηοουν πρώτον την σπάθην, καί ακολούθως τήν ζώνην, ήτις ήν τδ 
οιακριτικδν τοΰ βαθμοΰ σημεΐον.



Ενίοτε τούς χιλίαρχους έτιμώρουν μέ έκκοπήν τοΰ κάτω άκρσσ 
τής τηβέννου των υπό τίνος ραβδούχου.

0  ίππαρχος Κάϊος Τ ίτος, εύρεθείς είς την λυπηράν ανάγκην να 
καταθέση τά  όπλα έν Σικελία, περιζωσθείς ύπδ τών πολεμίων, κα- 
τεδεκά'ϊθη ϋπό τοΰ ίιπάτου Λ. Καλπουρνίου Πίσωνος είς έκκοπήν τής 
τηβέννου του, και έξετέθη ένώπιον τοΰ στρατοπέδου έπί τρεις ήμέρας 
ό'ρθιος, άνυπόδετος, καί εχων άναπεπταμένον τδν χ ιτώ να - καθ’ δλον 
τδ  διάστημα τής τιμωρίας ώφειλε νά τρώγη μόνος, καί ν’ άπέχτι 
λουτροΰ.

Αλλά, χαλαοωθείσης τής πειθαρχίας μετά ταΰτα, είς μάτην αΰ- 
τοκράτορες καί στρατηγοί τινες έπεχείρησαν νά την έπαναφέρωσι 
διά τής αϋστηρότητος- ή βάσις είχε καταστραφή, ένεκα τής διαφθο
ράς τών ηθών. ό  λαδς εΤχεν άπολέσει τάς άρετάς του καί τδ προς 
τούς νόμους σέβας.

Οί νόμοι έπολλαπλασιάσθησαν, άλλ’ οί στρατιώται τούς περιε- 
φοόνουν. Μετεχειρίζοντο ποινάς άγριας, άλλ’ είς μάτην' εις ούδέν 
άλλο έχρησίμευσαν, είμή είς τδ νά έκφαυλίσωσι τούς τιμωρούς.

0  Καπιτο) λΐνος (οΰ τίνος σώζονται αύτοκρατόρων τινών βίοι) 
αναφέρει, οτι ό Αβίδιος Κάσσιος, θέλων νά έμπνευση τρόμον είς τδ  
στρατόπεδόν του, έδεσεν είς τά  πέριξ δένδρα αριθμόν τινα στρα
τιω τώ ν, καί άνήψε πυράν πλησίον τοΰ κορμοΰ έκάστου τών δέν— 
όρ6ΐν, άστε οί δυστυχείς ούτοι στρατιώται έκάησαν σκληρώς, ή έπνί- 
γησαν ΰπδ τοΰ καπνοΰ. 0  Μακρινός έρραπτε τούς στρατιώτας είς 
νωπά δέρματα βοών, καί τούς άφινε νά καταβιβρώσκωνται ΰπδ τών 
έκ τής σηψεο>ς τών δερμάτων γεννωμένων σκωλήκων.

Γ'. Φράγχοι καί Γάλλοι.

0  στρατιωτικός κώδηξ διά τά  εγκλήματα καί τάς ποινάς έπί 
βασιλέων τής πρώτης γενεάς μικρδν διαφέρει τοΰ τών Ρωμαίων.

Κατά την δευτέραν γενεάν, οί νόμοι Καρόλου τοΰ Μεγάλου ώρι- 
σαν δι έκαστον έγκλημα καί τήν ποινήν.

Δι’ ολόκληρα σώματα στρατοϋ ποιναί ησαν ό δεκατισμδς καί yj 
διάλυσις· διά δέ τούς άξιωματικούς, ή καθαίρεσις, ή στέρησις τών 
στρατίίοτικών τιμών, καί ή έκπτωσις.

Στρατιώ ται καταδικαζόμενοι είς θάνατον, άπεκεφαλίζοντο η έλι- 
Οοβολοΰντο' ακολούθους ομως αί ποιναί αύται άντικατεστάθησαν δια 
τής σταυρώσεως.

0  Δανιήλ αναφέρει, οτι Σιγηβέρτος, ό εγγονος τοΰΚλοβίτου, ετοί-
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μος ών νά έκβιάση τδ στρατόπεδόν τοΰ άδελφοΟ Χιλπερίκου·, συμ
φιλιωθείς μετ αύτοΰ είρηνοποίησεν- άλλά τά  στρατεύματα τοϋ· 
-ιγηβέρτου, ίδόντα οτι 8ιά τής ειρήνης ταύτης στερούνται τών λα
φύρων, ά έμελλον ν’ άρπάσωσι, στασιάσαντα ήπείλουν τούς εαυτών 
αρχηγούς" ό δέ Σιγηβέρτος ίππεύσας παραχρήμα έπορεύθη είς τδ· 
στρατόπεδόν, συνέλαβε τούς άρχιστασιαστάς καί διέταξε νά λιθοβο- 
ληθώσιν ένώπιοντοΰ στρατοϋ. (Δανιήλ ίστορ.βιβλ. 8.)

Διά τά  έγκλήματα, τά  μή τιμωρούμενα μέ θάνατον, έφήρμοζον 
τήν έξόρυξιν τών οφθαλμών- άλλά σπανίως έφήρμοζον τήν ποινήν 
ταύτην, ής ή χρήσις ήρχισε κατά τάς άρχάς τής δευτέρας γενεάς, 
έξετελεΐτο δέ διά πεπυρακτωμένης μετάλλινης πλακός.

Μαστίγωσις. Γυμνούμενος ό στρατιώτης άπδ τών ώμ&ιν μέχρι 
τοΰ ζωστήρος έμαο>τιγοΰτο ΰπδ δημίων ϊι ΰπδ άλλων στρατιωτών.

Διά τούς αξιωματικούς καί τούς στρατιώτας ίιπήρχον πρδς τού- 
τοις χρηματικαί ποιναί καί στέρησις τροφής.

Αναγινώσκομεν είς τούς νόμους Καρόλου τοΰ Μεγάλου, άνανεω- 
θέντας ύπδ Καρόλου τοΰ ΨαλακροΟ, ότι, όστις άπεμακρύνετο τοΰ 
στρατοϋ άνευ άδειας, έτιμωρεΐτο μέ θάνατον.

Οστις ών είς κατάστασιν νά πολεμήση εφευγεν, ?ι οστις διατασ- 
σόμενος νά όδεύστι κατά τοΰ έχθροΰ άπεποιεΐτο-, εί μέν αξιωματικός 
καθγιρεΐτο, εΐ δέ στρατιώτης, έκηούσσετο άτιμος.

Οστις διορισμένος είς υπηρεσίαν δέν παρευρίσκετο, κατεδικάζετο 
είς βαρύ πρόστιμον, γινόμενος δοΰλος τοΰ ήγεμόνος.

όσ τις έν πορεία προύξένει ζημίαν, κατεδικάζετο είς πληρωμήν 
τοΰ τριπλασίου- αν ό ποοξενήσας τήν ζημίαν ην δοΰλος κατεδικάζετο 
ιίς  σωματικήν τινα  ποινήν. 0  άρχ/ιγδς τοΰ στρατεύματος έστερείτο· 
τής αρχηγίας, άν, γενομένων παραπόνων πρδς αϋτδν, δέν άπέδιδε 
δικαιοσύνην.

όσ τις  έμέθυεν έν στρατοπέδω κατεδικάζετο νά μένη έπί τινα 
καιρδν ακοινώνητος. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ποινής ταύτης ο
κατάδικος δέν έπινεν άλλο ποτδν πλήν τοΰ υδατος.

Αναγινώσκομεν πρδς τούτοις, οτι κατά τήν τρίτην γενεάν οί 
φεουδοΰχοι ησαν υπόχρεοι νά ύπηοετώσιν, επί ποινή έσχάτης προ
δοσίας, ήτις συνεπήγε τδν θάνατον καί τήν δήμευσιν τών κτημάτων.

Ε πί Καρόλου τοΰ Τ  . οί άρνούμενοι νά ΰπηρετήσωσι φεουδοΰχοι 
έστεροΰντο τής εύγενείας καί έκηρύττοντο έκπτοιτοι" ή έκπτωσις 
ένηργεΐτο κατ’ ιδιαίτερον τρόπον, κα τ’ έκείνων όσοι ησαν χειροτο
νημένοι ίππόται. Τούς ένέδυον άπδ κορυφής μέχρι ποδών, καί ακο
λούθως εθραυον διά πελέκεως τούς πτερνιστήρας αύτών.



Μετα τους ίπποτικούς χρόνους, ή έκπτωσις έγένετο ποινή κα&α- 
ρώς στρατιωτική. Εξετελεΐτο δε κατά τών αξιωματικών τών μι* 
ΰπερασπιζόντων άνδρείως τήν έμπεπιστευμένην αύτοΐς θέσιν.

Τά πολεμικά Χρονικά άναφέρουσι δυο τοιαύτας άξιομνημονεύτους 
πράξεις τήν μεν έπί Φραγκίσκου τοΰ ά. τώ 1 574 , τήν δέ έπί Αου~ 

.δοβίκ ου τοΰ ιδ' τώ  4 673 .
ϊ ά  στρατεύματα Καρόλου τοΰ ε’ έπολιόρκουν τήν Φονταραβίαν, 

η τις ήν έφοιδιασμένη μέ πάν τδ άναγκαΐον προς άμυναν" καί δμως 
εις διάστημα μηνδς παρεδόθη εις τούς ίσπανούς υπδ τοΰ Φρωγέτου. 
0  α'ιωμ.ατικος ούτος έξερχόμενος τοΰ φρουρίου συνελήφθη ύπο τοΰ 
\ωτρέκ, ώδηγήθη είς Λυδν καί δικασθείςύπδ πολεμικού συμβουλίου, 
κατεδικάσθη νά ύποστή τήν άτιμωτάτην τών έκπτώσεων.

Λουδοβίκος ό ιδ* πολεμών πρδς την όλλανδίαν, και καθ εκάστην 
νέας επιτυχίας κατορθών, άπώλεσε τδ φρ#ύοιον Ναίρδην τώ < 673 . 
Οργισθείς διά τήν πρώτην ταύτην αποτυχίαν μετεχειρίσθη δλην τήν 
αυστηρότητα κατά τοΰ παραδόντος τδ φρούριον άξιωματικοΰ" διέ
ταξε τήν εκπτωσιν αύτοΰ, δστις ώδηγήθη είς Ούτρέχτην, κρατώ» 
εις χεϊρα πτυάριον, δπου έθραύσθη τδ ξίφος του. Είναι άληθές δτι 
ό Δουπάς (ούτως εκαλείτο 6 άξιωματικδς) είκοσι μόνας ήμέρας άν- 
τέστη, άλλά παρεδόθη μετά πεντάωρον μάχην έντδς άθλιων δχυρω·- 
μάτων, καί διότι ή ασθενής φρουρά ήδυνάτει ν’ άντιστη είς την έφο
δον. Τδ έ πόμενον έτος έφονεύθη κατά τήν πολιορκίαν τής Γράβης, 
δπου είχε λάβει τήν άδίΐαν νά υπηρέτηση ώς εθελοντής.

Ανακεφαλαιοΰντες χρονολογικώς τά γεγονότα, παρατηροΰμεν δτι, 
άπδ Καρόλου τοΰ ς  μέχρι Φραγκίσκου τοΰ ά αί ποιναί ήσαν ήπιώ- 
τεραι. 0  στρατιωτικός δ πράττων έγκλημά τ ι  κατεδικάζετο εις 
πρόστιμον, κρατούμενον έκ τοΰ μισθού του, άν δέν είχε νά τδ πλή 
ρωση άλλως' έν περιπτώσει δε βαρέος έγκλήματος, έδημεύετο δ ίπ 
πος του, ουτος δ ’ έτάσσετο είς τήν τάξιν τών πεζών τοξοτών.

Τώ 1 5 7 4 , Φραγκίσκος δ ά. έξέδωκε διάταγμα, καθ & ή κλοπή, 
ή παράνομος φορολογία καί ή Ιεροσυλία έτιμωροϋντο μέ σταύρωσιν. 
Οι βλάσφημοι έδένοντο έπί έξ ώρας είς τδν κύφωνα (ca rcan ) ' εν 
υποτροπή δ έτρυπάτο ή γλώσσά των διά πεπυρακτωμ-ένου σίδηρου. 
Η αύτρμ,ολία έθεωρεϊτο ώς έγκλημ,α καθοσιώσεως. Οί απατεώνες είς 
τδ  παίγνιον έμ.αστιγοΰντο' έν υποτροπή δε, άπετέμνοντο αύτών τά  
ώ τα καί έξωρίζοντο.

Ενίοτε διά τήν κλοπήν καί τήν στάσιν μετεχειρίζοντο τήν έξαρ- 
Οροισιν, τουτέστιν έδενον τάς χεϊρας τοΰ ένόχου δπισθεν, ύψουμένου 
δέ διά σχοινιού, δεδεμένου άπ' άμφοτέρων τών πυγμών έπί ύψηλοΰ
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Ικριώματος (είδους σταυρού)’’ άφίνετο νά πέση δύο πόδας ύπέρ τδ 
έδαφος, καί διά τής πτώσεως ταύτης έξηρθροΰντο οί βραχίονές του. 
Ενίοτε δύο καί τρεις εξαρθρώσεις υφίστατο δ κατάδικος. Η πλατεία, 
ένή έξετελεΐτο ή ποινή αυτη έν Παρισίοις καί σήμερον- ετι φέρει τδ 
δνομα τοΰτο. ί ΐ  ποινή αυτη κατηργήθη έπί Λουδοβίκου τού ιγ .

Δ ιάταγμα Ερρίκου τού β ', έκδοθέν τώ  1 5 5 0 , τιμωρεί μέ θάνατον 
τήν άπλήν λειποταξίαν' τήν αύτήν ποινήν επιβάλλει καί είς τδν μή 
μεταβαίνοντα είς τάς τάξεις του έν περιπτώσει συναγερμού (rassem- 
L lem en t) ?ι τδν έγκαταλείποντα τήν σημαίαντου έν πορεία, τδν έφελ- 
κύοντα τδ ξίφος κατά τοΰ λοχίουτου, ή τδν ΰβρίζοντα τδν ταγματάρ
χην του. Μέ τήν αύτήν ποινήν έτιμωρειτο καί δστις ξιφομαχών μετ 
άλλου, παρουσιαζομένου τοΰ λοχαγούή τού λοχίου έτρέπετο,είς φυγήν.

Τοΰ διατάγματος τούτου συντάκτης ήν ό ναύαρχος,Κολ'.νύ, γνω- 
στδς διά τήν αύστηρότητά του- τδ έξετέλει δέ μετά τοσαύτης αύ
στηρότητος, ώστε, ώς λέγει ό Βραντδμ, Ερρίκος δ % έκστρατεύων 
είς Γερμανίαν είδε πλείονας στρατιώτας κρεμ,αμένους είς τά  δένδρα 
ώς πτηνά είς τούς κλώνους των.

Επήλθον τέλος οί νόμοι Λουδοβίκου τοΰ ι δ \  οΐτινες ώρισαν τά 
περί έγκλημάτων καί ποινών. Οί διάδοχοί του όλίγας μεταβολάς 
έπήνεγκον είς αύτούς. Διά τοΰ κώδηκος τούτου ό λειποτάκτης έτ ι-  
μωρεΐτο μέ θάνατον, άλλοτε δέ έρρίπτετο είς τδ κάτεργον, καί άλ
λοτε κατεδικάζετο είς σφαίραν.

0  έγείρων χεϊρα κατά τοΰ αξιωματικού του άπηγχονίζετο, άφ’ οί> 
προηγουμένως τοΰ άπετέμνετο ή χείρ.

Η  έκπτωσις ένηργεΐτο ώς καί τήν σήμερον.
Διά τά  πτα ίσματα  ποιναί ήσαν δ περιορισμός, ή κράτησις, ή φυ 

λάκισις, αί άγγαρεΐαι κτλ. Επί ύπουργείας τοΰ Αγίου Γερμανού 
είχον είσαχθή οί ραβδισμοί' άλλ’ ή ποινή αυτη ουσα άνάρμοστος 
πρδς τδν χαρακτήρα τοϋ Γάλλου στρατιώτου κατηργήθη ταχέως *)·

*) Σ. Οί ^αβδισμοι έπαυσαν μέν είς τόν γαλλικόν στρατόν, άλλ’ et- 
σήχθη ««ρανόμω; &λλη ποινή, ή καλουμένη sarate, έφαρμοζομένη sic τούς 
λόχους κατά τών αδιόρθωτων στρατιωτών, τών δποπιπτόντων etc συνεχείς 
μικράς κλοπάς. Έκτελεϊται δέ οίίτω πως. Άποσυρομένων τών ύπα£ιωματικών 
ίκ τοΰ θαλάμου τοΰ λόχου, οί στρατιώται, κρατούντες ύπόδημα είς τάς χεΐ- 
ρ·ς, κτυπώοιν έπι τών οπισθίων τον ένοχον. “Εν τινι φύλλο) τοΰ παρελθόντος 
Όκτωβρίου τής έφημερίδος τών Συζητήσεων υπάρχει διαδικασία στρατιώτου 
κατηγορουμίνου δτι εθραυσεν έκουσίως τό ό’πλον του. Ό  δυστυχής στρατιώτης 
δια ν’ άποφόγη τήν Ιςευτελιστικήν τιμωρίαν τής savale προύτίμησε νά ΰποπέ- 
®Ϊ1 ιίς μεγαλητερον έγκλημα.



ΝΕΟΦΑΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Υ α χτιχη  τών τριών δπΛων, ύπό τοϋ ϋποΛοχαγοΰ τοΰ πυροΰοΜχοδ 
χαί χαθηγητοϋ τής στρατιωτικής σχοΜ'/ς των ΕύεΛπίόων 

κυρίου Κωνσταντίνου Πιχέρνη.

Τδ βιβλίον τοϋτο διαιρείται κυρίως είς τρία μέρη, έκτδς τών πρδς 
ϋσαγω γήν μερών αύτοϋ' έκαστον δε μέρος διαιρείται είς κεφάλαια.

Τύ πρώτον μέρος, έχ°ν £ξ κεφάλαια, άρχεται άπδ τής τακτικής 
τών αρχαίων και περιγράφει δλας τάς μετά ταϋτα  έποχάς, διαπραγ
ματεύεται περί τής νέας τακτικής τών τριών οπλών, κατά μέρος καί 
ήνωμένως, περί προφυλακών, καί περί τακτικής τοϋ πεζικοϋ, το5' 

Ιππικοϋ καί τοϋ πυροβολικού.
Τύ δεύτερον μέρος, εχον τρία  κεφάλαια, διαπραγματεύεται περί 

τής τακτικής τών τριών δπλων ηνωμένων, πε^Ι τής επιρροής τοϋ 
εδάφους είς τάς πολεμικάς εργασίας καί περί μαχών έν γένει.

Τό Τρίτον μέρος, εχον τέσσαρα κεφάλαια, διαπραγματεύεται 
περί θέσεων, στρατιωτικών κατοπτεύσεων, διασταθμεύσεων, έπ ι- 

σταθμιών, πορειών καί τροφών.
ό  δε συγγραφευς αύτοϋ διαιρεί τδ βιβλίον του ωσαύτως *ί;

τρ ία  μέρη, ώς έξής’
ά. Εις την στοιχειώδη τακτικήν,
£' Tyjv τακτικήν τών τριών δπλων ηνωμένων,
γ ' Την έπί τοϋ εδάφους έφηρμοσμένην τακτικήν, ίι την μεγάλη*

■λεγομένην τακτικήν.
Τδ στρατιωτικδν τοϋτο σύγγραμμα, έμπεριεχον 1 3 καλώς λιθο- 

γραφημένους πίνακας μετά 80 σχημάτων παριστανόντων εύκρινώς 

χα ί λεπτομερώς διαφόρους τακτικάς κινήσεις κλπ, έρανίσθη τδ πλει- 
στον μέρος αύτοϋ έκ τής τακτικής τβϋ Γερμανοϋ Μύλλερ καί άνε· 
πληρώθη παρά πολλών άλλων στρατιωτικών συγγραμμάτων ώς 
πρδς την τακτικήν τών αρχαίων, τήν στοιχειώδη τακτικήν καί λοι
πά  μέρη, μη συμπεριλαμβανόμενα έν τη τακτική τοϋ Μύλλερ. Αλλ 
ίι έκλογή τής υλης καί δ συνδυασμδς αύτής με τήν τακτικήν ταυ- 
την είσί τοσοϋτον έπιτυχή, ώστε άποτελοϋσιν δλοκληρον σειράν εν

τελούς τακτικής. Πρδς δέ ταϋτα πάντα 5έν είναι μεν γεγραμμένα
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μέ τήν άπκιτουμένην ήδη γραμματικήν τέχνην, είναι ίμω ς μέ δφος 
ευληπτον καί καθαρδν, ώς αρμόζει είς παν στρατιωτικδν σύγγραμμα, 
ένί λόγω τδ  σύγγραμμα τοϋτο ώς πρδς τδ είδος του είναι τδ τελειό- 
τερον τών μέχρι τοϋδε έκδοθέντων.

Τδ στρατιωτικδν λοιπδν τοϋτο σύγγραμμα συνιστώμεν είς άπαν- 
τας τους αξιωματικούς τών διαφόρων δπλων τοϋ στρατοϋ, διότι έν 
αΰτφ ευρίσκει έκαστος χάν δ,τι αναγκαίοι πρδς διδασκαλίαν τοϋ 
πρωτίστου μέρους τής πολεμικής τέχνης.

Δυστυχώς όμως &παντες λυπούμεθα καί άθυμοϋαεν βλέπον- 
τες καθ’ έκάστην έκδιδόμενα τοιαϋτα στρατιωτικά τεχνικά συγ
γράμματα , ών τήν θεωρίαν είναι αδύνατον νά έφαρμώσωμεν εις τήν 
πράξιν’ δ ιότι, ποϋ είσι τά  περί άσκήσεως στρατόπεδά μ α ς ; ποϋ τά 
σώματα τοϋ στρατοϋ μας, ώστε τουλάχιστον κα τ’ ετος νά γίνεται 
ή έφαρμογή μικροϋ μέρους τής τακτικής τών τριών δπλων ήνωμένων; 
ποϋ ή χάραξις τών στρατοπέδων καί ή υπηρεσία αύτών; ποϋ ή έφαρ
μογή τής προσκαίρου όχυρώσεως καί έν γένει παν δ ,τι είκονίζει τήν 
έν εκστρατεί:* ύπηρεσίαν, τάς πορείας, τάς αψιμαχίας, τάς μάχας 
καί έν γένει παν δ ,τι παριστ^ τδν πόλεμον καί έξασκεί τδν στρατιώ
την εις τδ κυρίως έπάγγελμάτου ;

Ονομαζόμεθα καί ειμεθα στρατιωτικοί, άλλ’ άνευ τούτων, τ ί 
γνω ρίζομεν; Οΰδέν, ας όμολογήσωμεν τοϋτο παρρησία ! Μή ά- 
πελπιζώμεθα όμως’ δ νϋν έπί τών στρατιωτικών ύπουργδς, ώς ήκού- 
σαμεν πολλάκις έκ στόματος αύτοϋ, προτίθεται, Θεοΰ θέλοντος, νά 
θέση ταϋτα  πάντα είς ένέργειαν, καθ’δσον έπιτρέπουσι τοϋτο αί πε
ριστάσεις καί τά  μέσα τοΰ Κράτους, ώστε νά ποοπαρασκευασΟή καί 
δ έλληνικδ; στρατδς είς τδν πρδς 3ν δρον του.

Περί πολεμικές τέχνης.

Τπδ τδν τίτλον τούτον έξεδόθη κα τ’ αύτά; καί ετερον στρατιω- 
τικδν σύγγραμμα. 0  συγγραφευς τοϋ άςιολόγου τούτου πονήματος, 
φαίνεται, ενεκα μετριοφροσύνης δέν ήθέλησε νά στολίστι αύτδ καί 
μετά τοΰ τίτλου τοΰ δνόματός του' ούχ’ ήττον όμως είναι γνωστός



τοΐς π α ϊι διά την διακεκριμένην παιδείαν καί τά  μεγάλα πατριω
τικά αισθήματα αύτοϋ, μεθ’ ών αείποτε έχαρακτηρίσθη ζώ ^ προ 
τοσούτων έτών μεταξύ ήμών.

Το στρατιωτικόν σύγγραμμα τοϋτο δίν ανήκει μεν είς την τάξιν 
τών συνήθως διδακτικών στρατιωτικών βιβλίων, 'ώς τακτικην, οχυ
ρωτικήν κτλ. άλλά περιλαμβάνει έν γένει δλους τούς κλάδους τής 
πολεμικής τέχνης,καί διδάσκει διά πολλών καί άρμοδίων παραδειγμά
των τά  διάφορα μέρη τής πολεμικής έπιστήμης' άκολουθοϋν δέ δλα 
σχεδόν τά  μέρη τοϋ έν Ιτε ιΐ 832  γαλλικού κανονισμοϋ τήςέκστρατείας, 
τοϋ μεταφρασθέντος καί έκδοθέντος τώ  1 838  παρ’ ήμΐν, διδάσκει 
ώς πρδς το τεχνικόν μέρος την ακριβή έκτέλεσιν τών διατάξεων 
τοϋ κανονισμοϋ τούτου' ένι λόγω καθ’δλα θεωρούμενον το σύγγραμ
μα  τοϋτο είναι άναγκαιότατον είς πάντα στρατιωτικήν έπιθυμοΰντα 
νά σπουδάστ) τά  τοϋ επαγγέλματος του, διότι έκ τής άναγνώσεως 
αύτοϋ θέλει μάθει δπόσαι τέχναι καί έπιστήμαι άποτελοϋσι την λε- 
γομένην πολεμικήν τέχνην. Εν μέρει δε θεωρούμενον το σύγγραμμα 
τοϋτο είναι ατελές είς πολλά του μέρη, καί μάλιστα ώς προς τά  
τοϋ γαλλικοϋ οργανισμού, άλλά τοϋτο ούδέν άφ αίρει εκ τής πραγ
ματικής άξίας αύτοΰ, διότι σκοπδς αύτοϋ δέν είναι, ώς όμολογεΐ 
καί αύτος δ συγγραφεύς αύτοΰ, ή πλήρης διδασκαλία τής πολεμικής 
τέχνης, άλλ’ δ συ»δυασμδς τών παραδειγμάτων μετά τής θεωρίας, 
ήτοι ή έφαρμογη τών θεωριών είς την πράξιν.

Πρδς δέ, τδ πόνημα τοϋτο έχει καί έτέραν άξίαν, ώς προσ- 
θέτον είς την στρατιωτικήν φιλολογίαν νέον στρατιωτικδν σύγγραμ
μα, γεγραμμένον είς καθαρεύουσαν γλώσσαν καί έχουσαν ελληνικούς 
στρατιωτικούς δρισμούς, λίαν εύστόχως προσηρμοσμένους, εί καί 
διαφωνοϋσί τινε; περί τούτων. Εν γένει δμως ή γλώσσα τοϋ συγ
γράμματος τοϋτο δύναται, τδ έφ’ ήμΐν, νά χρησιμεύση ώς τύπος τών 
στρατιωτικών συγγραφέων μας, διότι περιέχει συνάμα την γραμ

ματικήν έντέλειαν τής νεοελληνικής γλώσσης με τδ εύληπτον καί 
καταληπτόν είς πάντα.

Τδ βιβλίον τοϋτο συνιστάμενον είς ενα τόμον τ ιμ ίτ α ι  δραχ. 3.

τη 15 Νοεμβρίου 1 8 5 9 .

Έ γ χ ύ χ λ . Ά ρ ι0 . 8 1 2 4 .

Ϊ Ιερ ί ίιο ρισμού Υ π ο υ ρ γ ο ί τών Στρατ’.ωτ'.κων.

Καθ’ υψηλήν Βασιλικήν βούλχσιν έκλήθην χθές είς τόΰ Υ 
πουργείου τώ ■< Στρατιωτικών τήν διεύθυνσιν, άντί τοϋ παράι- 
τηθέντος της θέσεο,ις ταύττ,ς υποστρατήγου Κ.. Σπόρου ΜήλιΟυ.

’Ενδελ εχής ύπέρ τών στρατιωτικών αγωνιστών πρόνοια,' 
σύντονος δε ύπέρ της έν γένει άναπτύξεως καί τοϋ ευ είναι 
τοϋ στρατού μέριμνα εσεται τό κύριον τών ασχολιών μου άν- 
τικείμενον. Καθό μέν υίδς άγωνιστοϋ άκμαΐον έν τώ βάθει 
της καρδίας διατηρώ τδν πρός τούς στρατιωτικούς άγωνι- 
στάς σεβασμόν, κχθό δέ έκ νεαρας ηλικίας καί μέχρις έσχατων 
έν ταΐς τάςε^ι τοΰ στρατού διατελέσας, άχμαίαν έπίσης δ ια 
τηρώ τήν πρός τόν στρατόν αγάπην καί τόν πόθον τοΰ νά 
έπενέγκω πάσαν «φεκτήν θεραπείαν έπί τών ύφισταμένων έν 
«ύτώ πολυειδώς αναγκών, άς έκ τοϋ σύνεγγυς καί έξ ιδίας 
πείρας έγνων.

Ταϋτα δέ ικανήν παρέχουσι τήν έγγύη*ιν ώς πρός τόν 
σλοπόν Sv προτίθεμαι, δστις είναι καί ή σταθερά τοϋ Σεβα
στού ήμών Μονάρχου βούλ/,σις· τή μόνν; δέ τού σκοπού αύτοΰ 
επ ιτυχ ία  κεϊται ή ευτυχία μου.

’Αλλ' όπερ έν τα ΐς ένεστωσαις περιστάσεσιν άνέλαβον ερ- 
γον ούκ εστιν εύχερες.

‘Η απανταχού τού Κράτους τήρ/,σις τή ; δημοσίας ασφα
λείας και τάξεως παρέξειμοι τ/,ν πρός έκπλήρο^σιν αύτοϋ 
άπαιτουμένην σχολήν καί ευκαιρίαν. Στρατός ύπό τοΰ αισ
θήματος τί,ς τιμής καί τού καθήκοντος έμπνεόμενος καί πει* 
θαρχών θέλει άναντιρρήτως ίσχύσει πρδς τήρησιν τής ασφα
λείας αύτης καί τής τάξεως. Σύνιστών ουν είς τόν στρατόν 
καί είς τούς αμέσως προϊσταμένους αύτοϋ άμετάτρεπτον 
πιστιν πρός τόν Μονάρχην καί τήν Πατρίδα, ύποστήριξιν τών 
Καθεστώτων τού Ιίράτου; νόμων, αύστ/,ράν πειθαρχίαν, οίκ,ρι-

1IISH M O S
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βή τάςιν και κοινήν τάσιν και προσπάθειαν προς τήν έν γέ- 
νει έκπαίδευσιν καί τήν πρακτικήν άσκησιν, έκπληρώ τό πρώ
τον τών καθηκόντων μου.

Άθήναι, 11 ’Ιουνίου 1 8 5 9 .

*0 'Υπουργό; τών Στρατιωτικών 
Δ. Β0ΤΣΑΡ11Σ.

Έ γ χ υ χ λ .  Ά ριΟ . 8 0 5 1 .

Περί διαφόρων οικονομικών υπηρετών:

Αιά λόγους υπηρεσίας διατάττομεν τά  έξη;·
‘Ο έπικαταλυματίας 2. τάςεως Κ. ’Ιωάννης K aatέρν,ς ν’ ά- 

ναλάβϊΐ τήν υπηρεσίαν τοϋ ταμείου τού φρουραρχείου Ναυ
πλίου, ό δέ καταλυματίας τάγματος 1. τάξεως Κ.. ’Ανα^ά- 
σιος Σωτίλης τήν τοϋ οικονόμου τοϋ οπλοστασίου.

'Ο καταλυματίας τάγματος 2. τάξεως Κ. ’Αριστείδης 
Μερκάτης ν’ άναλάβϊ) τήν υπηρεσίαν τοΰ χρηματικού τοϋ 
3 .  τάγματος τών ’Ακροβολιστών. 'Ο δέ καταλυματίας τ ά γ 
ματος 2 . τάζεως Κ. Βασίλειος Παλαμας διορίζεται εις τό 
βώμα της Χωροφυλακής, έκ συμφώνου μέ τό άπά 10 ’Ιου
νίου Υ. Β. Διάταγμα, περί οργανισμού τοϋ σώματος τής 
Χωροφυλακής, άντΐ τοϋ καταλυματίου τάγματος 1. τάζεως 
Κ . Κυριάκού Αρακοπούλου, άπεσπασμένου οντος παρά τώ 
βτρατ. λογιστηρίω.

'Ο καταλυματίας Κ. Δρακόπουλος θέλει φ^ρεσθαι άπό I .  
’Ιουλίου εις τήν δύναμιν τοϋ 1. τάγματος τών ’Ακροβολκτών.

'Ο καταλυματίας τάγματος 2 . τάξεως Νικόλαος Γεωργό- 
πουλος διορίζεται ώς βοηθός τής οικονομικής καί λο γ ισ τι
κής υπηρεσίας τού Α1. Συντάγματος, άντΐ τοϋ καταλυματίου 
Κ. Μερκάτη. 'θ  δέ λογιστή; I .  τάξεως Νικόλαο; Π απα- 
ρέσκο; θέλει μένει μέχρι νεωτέρα; δ ιαταγή ; είς τά 1. τα 'γ- 
μα τών 'Ακροβολιστών πρό; έκτέλεσιν τής υπηρεσίας τοϋ 
έπί τοϋ χρηματικού καταλυματίου, διά δέ τήν οικονομικήν 
καί λογιστικήν υπηρεσίαν τοϋ λόχου τών ’Απομάχων διο- 
ρίζομεν τόν σιτιστήν τοϋ Α \ Συντάγματος Αημήτριον Κα- 
ραγιάννην. ‘Ο σιτιστής Καραγιάννης θέλει φέρεται είς τό Α . 
Σύνταγμα άπεσπασμένος άνευ αποδοχών, τάς οποίας θέλει 
λαμβάνει άπό ί .  ’Ιουλίου παρά τού λόχου τών ’Απομάχων,

ϊτυνισταντοίι δε αύται έκ τοϋ ήαερουσίοο μισθού τοϋ βαθμού 
του, τής ήμερησίας καταθέσεως τοϋ ιματισμού, τή ; ήμερη- 
βίας μερίδας τοϋ άρτου, τής εςαλέπτου έπιχορηγήσεως καί 
τοϋ κανονισμένου δωδεκαδράχμου μηνιαίου επιμισθίου, κ α τα - 
λογιστέα είς οριστικά εςοδα είς τούς λογαριασμούς τοϋ ίδίοι» 
λόχου.

'Ο καταλυματίας Κ. Παλαμας θέλει μεταβή είς τήν νέαν 
θέσιν του, άφοϋ άποπερατώσή τούς καθυστερουμένους λογά· 
ριασμούς τοϋ 3· τών ’Ακροβολιστών καί Λαραδώί7ΐ τα κ τ ι-  
κώς τήν υπηρεσίαν τοϋ χρηματικού τοΰ τάγματος.

Αί είρημέναι μεταβολαί λογίζονται άπό τής 1. τού προ
σεχούς μηνάς ’Ιουλίου.

Είς τά ; παραλαβάς καί παραδόσεις τών είρημένων υπηρε
σιών θε'λοβν επιστατήσει οί Σχετικοί οικονομικοί έπιθεωρηταί 
•ύ; ήμέτεροι έπίτροποι καί υποβάλει εις ήμας έγκαίρω; τ ’ ά* 
ποτελέσματα.

’Αθήν/,σι, τη 2G ’Ιουνίου 1 8 3 9 .
Ό  Υπουργός 

Δ . Β 0 1 Σ Λ 1 Η 1 Σ .

'Ε γ κ ύ χ Χ . ’A (ctO. 1 0 0 1 8 .

Περί Οεωρτ,ιεω; των ιατρικών πιστοποιήσεων Oltj τώ ν Ιπ ιτο π ίω ν  

Δ η μ α ρ /ιώ ν .

Παρατηρήσαντες oft πολλοί άνδρες τοϋ στρατού, έπερχό- 
μενοι είς τοϋ; δήμους των με άδειαν άναρρώσεως, καί μ  ή 
άνα)αμβα'νοντε; κατά τό διάστημα αύτής τήν ίιγείαν τω ν, 
ύποβάλλουσιν ίατρικάς ένδείξεις, έξαιτούμενοι παράτασιν ά 
δειας, χωρίς αύται νά ήναι κατά τύπον θεωρημένα’. Οπό τών 
έπιτοπίω ν Δημαοχιών, σά; προσκαλοΰμεν νά ποιήσητε είς αύ- 
τούς γνωστόν, ό'τι τοιαϋται πιστοποιήσεις είς τά μέλλον δεν 
θέλουν εισθαι παραδεκταί.

‘Αθήνησι, vp 13  Ιουλίου 1859·
‘Ο ’Υπουργός 

Δ. ΒΟΤΣΑΙΊΙΣ.



Έ γ κ ύ /λ . aptO. 1 0 2 6 4 .
Π:ρί τών άπεστ.ασμενων ΰπαςιωματικών καί στρατιωτών.

Παρετηρήσαμεν δτι κατά τους προβιβασμούς ύπαξιωματί·· 
κών εις τά διάφορα Σώματα, ενίοτε δέν λαμβάνονται ύπ'όψιν 
οί είς τήν δύναμιν μέν αύτών άνήκοντες ύπαξιωματικοί καί 
στρατιώ ται, άλλαχόσε δέ άπεσπασμένοι πρδς έκτέλεσιν άλ
λης τινός στοατ. υπηρεσίας, δπερ θεωροΰμεν άδικον, δ ιότι 
οί άνδρες ουτοι, καί τοι μακράν τοΰ Σώματός τ« ν  διατελοΰν- 
τες, ούχ ήττον όμως ϋπηρετοϋσι καί αύτοί τό δημόσιον ώς 
καί οί έν τώ Σώματι μένοντες, αν δέ είς τούς τοιούτους άνε- 
τέθη άλλο εϊδος Στρατ. υπηρεσίας, δέν πρέπει διά τούτο νά 
διακόπτηται τό στάδιόν των.

Οθεν, έφιστώντες έπί τούτου τήν προσοχήν τών αρχηγών 
τών Σωμάτων, προς αποφυγήν δικαίων παραπόνων, δ ια τά τ - 
τομεν, δπως τοΰ λοιπού τηρήται ή παρούσα παραγγελία  
μ ετ ' άκρας άκοιβείας καί ώς πρδς τούς άπεσπασμένους, ο ιτι- 
νες υπάγονται καί πρέπει νά ύπάγωνται εις τήν άρμοδιο'τητά 
των, ώς πρδς τούς προβιβασμούς.

"Οσάκις δέ πρόκειται νά έζετασθώσιν οί άπεσπασμένοι ΰπ - 
αξιωματικοί καί στρατιώται, οιτινες έχουσι σειράν προβιβα
σμού, όφείλουσι νά συνεννοώνται περί τούτου οί αρχηγοί τών 
Σωμάτων μετά τών ’Αρχών η Καταστημάτων, παρ’ οίς δ ια- 
τελοϋσιν οΰτοι, ΐνα ένεργώνται τά  διά τού κανονισμού προ- 
βλεπόμενα. Περί δέ τών έν τοϊς ήμετέροις γραφείοις εργα
ζομένων οί αρχηγοί τών Σωμάτων, νά μάς ύποβάλλωσιν έν 
τοιαύττι περιπτώσει αναφοράν, ΐνα ένεργώνται καί ώς πρδς 
τούτους τά αύτά.

ΆΟήντ-,σι, τνί 14  ’Ιουλίου 185 9 .
*0 Υπουργός 

Λ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

Έ γκ ύκ λ . άριθ. 7 4 1 7 .
Περί έλαττώαεωί τής Στρατιωτικής θητεία?.

Κατωτέρω γνωστοποιοΰμεν ύμϊν Νόμον τής 29 Μαίου τρέ
χοντος έτους, περί έλαττώσεως τής Στρατιωτικής θητείας. 
Τά πρδς έκτέλεσιν θέλουσι δ ιαταχθή  ακολούθως.

’Αθήν/ισι, τί) 29 ’Ιουλίου 1 8 5 9 .
'Ο Ύπουργδς 

Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

Ο Θ ί Ι Ν  κτλ.

ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής και τής Γερου- 
σας, άπεφασίσαμεν καί δ ιατάττομεν.

*Αρθρον 1. 'Ο χρο'νος τής Στρατιωτικής Θητείας έλαττοΰ- 
τα ι είς τρία έτη.

'Αρθρον 2. 'Η έλάττωσις έπεκτείνεται καί είς τούς ήδη 
ύπηρετοΰντας, τούς συμπληρώσαντας τήν τριετίαν κατά τδ 
επόμενο^ έτος, ή καί πριν, καθόσον ό ώρισμένος αριθμός 
τών άνδρών τοϋ Στρατού, συμπληροΰται διά νέων κατα
τάξεων.

Οί πρδ τής δημοσιευτεως τοΰ παρόντος νόμου αντικατα
στάτου ύποχρέωσιν άναλαβόντες όφείλουσι νά συμπληρωσωσι 
τήν τετραετή θητείαν των.

’Αρθρον S; Οί μόνον τριετίαν ύπηρετήσαντες μεταβαίνου- 
σιν είς τριετή έφεδρείαν, τή;ς όποιας διαρκούσης, καλούνται 
έν ανάγκη είς τά δπλα.

"Αρθρον 4 . Οί έξυπηρεττ^σαντες ήδη, ώς καί οί μέχρι τέ
λους τοϋ παρόντος έτους έξυπηρετήσαντες, οί μή υπαγόμενοι 
εις τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου, καλούνται απαν- 
τες έν ανάγκη είς τά  δπλα εν διαστηματι τριών ετών, καθο- 
σον δέν ύπερβαίνουσι τδ τεσσαρακοστόν ετος τής η λ ικ ία ; 
αύτών.

'Η  τριετία αΰτη άρχεται διά μέν τούς πρώτους άπο τής 
δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος νόμου, δ ιά  δε τους δευτερους 
άπό τής έκ τοΰ Στρατού άφέσεώς των.

*0 παρών νόμος, ψηφισθείς ύπό τής Βουλής και τής Γερου
σίας καί παρ’ 'Η μών σήμερον κυρωθείς, θέλει δημοσιευθή δια 
τής ’Βφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί εκτελεσθή ως νομοί 
τοϋ Κράτους.

’Αθήνησι, τή  2 9  Μαΐου 1 8 5 9 .

ΟΘΩΝ.
Κ. Προβελέγγιος. Α. Σμόλεντζ.

Έ γκ ύκ λ . άριθ. 1 0 9 8 9 .

Περί συμπληρώϊεως τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής*

Κατόπιν τών άπδ 1 1 , 14  καί 22  λήγοντος ύπ αριθμόν 
9 7 9 4 , 9 9 1 7  καί 1 0 5 7 8  διαταγώ ν μζς, περί τής έν τ^  π ε -



ριλήψει ύποΟέσεως, καί εχοντες ΰπ ' οψιν τάς δυσκολίας «ρδς 
κατάλυσιν ολοκλήρου τοΰ ά?ιθμοϋ τών εις τήν Χωροφυλακήν 
μετατεθησομένων, δ ιατάττομεν τά εξής·

Οί παρά τών Συνταγμάτων 1 ου καί 3ου χορηγηθησόμβνοι. 
είς τήν Χωροφυλακήν άντρες νά συγκεντρωθώσιν οί μέν είς 
Τϊαυπλιον, οι δε είς Μεσολογγιον^ οπου θέλουν μένει παρά 
τώ  Σωματί των διά στρατωνισμόν καί μισθό τροφοδοσίαν, καί 
παραδιδεσθαι καθ έκάστην είς τήν σχετικήν Μοιραρχίαν 
προς εκγυμνασιν καί εκπαίδευαιν, έπομένως ουτοι δέν θέ» 
λουσι σταλή ενταύθα.

Οί παρά τοϋ 2ou Συντάγματος, τής Μοίρας τοΰ 'ΐ-π ικ ο ϋ . 
καί. τοϋ Πυροβολικού χορηγηθησόμενοι άντρες, Οέλουσι μένει, 
επίσης εις τα σώματά των διά στρατωνισμόν καί μισθοτρο- 
φοδοσίαν καί παραδίδεσθαι καθ’ έκάστην είς τήν Μοιραρχίαν 
Α ττικής πρλς έκγύμνασιν καί έκπαίδευσιν. Μ^νον οί παρά 

τώ ν τριών Ταγμάτων τών ’Ακροβολιστών yορτγηΟησου.ενοί, 
άντρες θέλουν άποσταλή κατά τά διαταχθέντα είς ’Αθήνας 
καί προσκολληθη είς. τήν Μοιραρχίαν 'Α ττικής διά τήν μ ι- 
οθοτροφοδοσίαν τ&>ν. Δι’ αύτοϋ; δέ μόνον ή επιτροπή τού. 
ιματισμού θελει χορηγήσει τ ’ αναγκαία κλινοσκεπάσματα 
καί προσκέφαλα, δ'ιαρκούσης τής έκπα&δεύσεώς των.

Μετά παρέλευσιν ενός μηνός άπό τής ένάρξεως τής- εκ— 
παιδεύσεως τών είρημένων άνδρών, ό- έν 'Αθήναις Έπιθεωρη- 
τής τής Χωροφυλακής καί οί Μοίραρχοι, είς ο«ς ανατίθεται ή 
έκγύμνασις καί έκπαίδευσις αύτών, θέλουν υποβάλει είς τό. 
Γραφεΐον τής Χωροφυλακής ονομαστικόν κατάλογον τών εύ - 
δοκιμησάντων καί μή, <r jvm$ευμένον μέ τά  φύλλα μητρώου 
καί ποινών αύτών καί με εκθεσιν παριστάνουσαν τάς ποοό- 
δους, ας έκαμον κατά τήν έκγύμνατιν καί έκπαίδεικπν, συνέ
πεια  τών οποίων θεωρούνται ικανοί ή μή, διά τήν υπηρεσίαν 
τής χωροφυλακής- τό S i  Γραφεΐον, άφοϋ λάβη γνώσιν δλων. 
τών ανωτέρω εγγράφων καί έκθέσεων, θέλει μάς υποβάλει 
αύτά, tva Siατάξωμεν τά  περαιτε'ρω περί τής οριστικής με- 
ταθεσεως είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής τών εύδοκιμησάν— 
των, καί περί τής επιστροφής είς τά  Σώματά των τών τ υ 
χόν καταλλήλων διά τήν Χωροφυλακήν.

Τό Γραφεΐον τής Χωροφυλακής θέλει μάς υποβάλει συγ
χρόνως καί τάς αιτήσεις τώ ν άναγκαιουντων δ ι’ αυτούς ειδών, 
ιματισμού, αποσκευής, κλινοστρωμνής καί λοιπών, μέ στ,μείω-

(τιν τών άπαιτουι/.ένων διαστάσεων ώ; προς τόν ιματισμόν xas 
τήν ΰπόδησιν, ϊνα διατάξωμεν τήν χορήγησιν αύτών.

’Αθήν/,σι, Τ'5 3 0  ’Ιουλίου 1859 .
‘Ο ‘Υπουργός 

Δ. ΒΟΤΣΑΡΙΙΣ.

Έ γκ ύκ λ . ΆριΟ. 1 1 8 3 8 .
Π·ρι ορκωμοσία; αξιωματικών· χα· άνΟυπασπιστών.

Προσκαλεΐσθε νά μάς άναφέρητε τό ταχύτεοον, έπ ί αύστν1-  
ρά εύΟύν/ι υμών, ποιοι τών ϋφ υμάς Κυρίων αξιωματικών άν- 
Ουπασπιστών καί όμοιοβάθμων στρατιωτικών υπαλλήλων, δέν 
έδοσαν τό·ν ύπό τού άρθρ. 2 0 0  τοϋ κανονισμού τής εσωτερι
κής υπηρεσίας τοϋ πεζικού προβλεπόμενον ορκον τής στρατιω
τικής υπηρεσίας, δτε έπροβιβάσθησαν είς βαθμόν άζιωματικοΰ 
η άνθυπασπιστοϋ.

Θέλετε δέ γνωστοποίηση είς τουτους οτι οφειλοντες να θε— 
«ρώσι τήν άπόδοσιν τού δρκου ώς καθήκον ΐερον, πρεπει να 
σπεύσωσιν οί ίδιοι νά γνωσιοποιησωσι^, αν τό καθήκον τοϋτ^ 
δέν έξεπληρώθη είσέτι, δ ιότι ή περαιτέρω παραμέλησις αύτοϋ 
βεβαιωθεΐσα, θέλει επισύρει κατά τών υπαιτίων αύστηροτώ'- 
την ποινήν.

’Αθήνησι, τη  12 Αύγουστου 1 8 0 9 .
‘Ο ‘Υπουργός 

Δ. Β0ΤΣΑΡΙΤ2.

Έ γκ ύκ λ . ΆριΟ. 1 1 9 9 2 .

Περί συναθροίσεων άξιωματικών έν- σώυατι.
Διά τής παρούσης κοινοποιοϋμεν ύμΐν τήν πρός το 2. Πε- 

ζικόν Σύνταγμα έκδοθεΐσαν διαταγήν μας πρός γνώσιν υμών.

’Αθήνν,σι, τή  14  Αύγουστου 1 8 5 9 .
’Ο Υπουργός 

Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

""Οπισθεν τής παρούσης κοινοποιείται ύμΐν άντιγραφον τής 
πρός τό φρουραρχεϊον ’Αθηνών έκδοθείσης διαταγής μας 
άριθ. 1 1840  άπό 1 3 τοϋ ένεστώτος μηνός, περί συστασεως 
’Ανακριτ. Συμβουλίου διά  τόν ύπολοχαγόν Εμμ. Χ· Γεωργίου



Πληροφορηθέντες δτι τ ’.νές τών ύφ’ Ορια; Κ. Κ. ’ΑςιβΗΐ 
ματικών, συναθροισθέντες έν σώματι, είς τήν περίπτωβιν, 
ταύτην έςέφερον γνώμην έπί τ ι ς  διαγ»γή<ς τοϋ περί ου δ 
λόγος άςιωματικ&ϋ, εναντίον τών διατάξεων τού περί κα τα -, 
στάσεως τοΰ αξιωματικού νόμου, οστις είς μόνΐιν τήν προϊ- 
σταμένην άρχήν παρέχει τδ δικαίωμα τούτο, και τοϋ άπο, 
2Θ Μαίου 1 8 4 2  ϊ .  Β· Διατάγματος, κοινο^οιηθέντος είς α 
νάσας τάς ξχρρί.τΚΛΧίκάς ’Αρχάς, $*ά τής ύπ’ άριθ. 546 9 , 
άπδ 27  τ φ  ο ώ ζ φ  μηνρς και έτους δ ιαταγής τού 'Υπουρ
γείου τών. Στρατιωτικών, δ ί’ ού απαγορεύονται αί. συναθροί
σεις τών Κ. αξιωματικών εν σώ μντι, σάς προσκαλφϋμεν, ν’ ά- 
παγορεύσητξ τοϋ λοιπού αύρτηρώς πά^αν έπί τοϋ αντικει
μένου τούτου η καί έφ’ οπουδήποτε άλλου σμνάθροιοΊν, άπο -  
καθιστώντες υμάς υπόλογον διά τοϋτο. Σας προσκ,αλοϋ«εν δέ 
νά μας άναφέρητε, «νε·υ αναβολής, άν τ ι ;  τών ύφ’ ύμας Κ. 
αξιωματικών πειραθΐί νά παραβν; τάς τοσούτον αναγκαίας 
διά  τήν πειθαρχίαν διατάξεις ταύτας, καθόσον ειμεθα Siar 
τεθειμένοι νά τιμωρήσ^μεν παραδειγματικών πάντα παρα-t 
βα’την αύτών.

’Α,θήνησι, τίι- 1-4, Αύγουστου 1 8 5 9 ..

Έ γκ ύκ λ . άρ:θ. 1J994*

Διαβιβάζω^ ΰμΰν συνημμένα αντίτυπα τ ί ;  προκηρύξεως-τον, 
‘Υπουργικού. Συμβουλίου καί.τέσσαρας πρδς έκτέλεσιν αΰτής- 
ιδιαιτέρας εγκυκλίους τοϋ ‘Υπουργείου τών ’Εσωτερικών, 
άφορώσας τάς έ ν ε ρ γ η 0 η σ ο μ ένας προσεχώς βουλευτικά; ΐκ  λο
γ ά ; τής ΣΤ’ βουλευτικής περιόδου, σάς παραγγέλλω νά φρον
τίσατε νά δημοσιευθ^ί, δσον οίόνιτε πληοέστερον. καί άνευ ά - 
ν,ο(βοΑής τδ περιεχόμενον τής προκτ,ρύςεο); ταύτης είς τάς 
τάζεις τοϋ ύφ’ υμάς Σώματος, '(να πίριέλθ/, εί; γνώ,οιν των 
άποτελούντων αύτάς άνδρώνι ή έν τ -j προκηρύξει ταύτ·<( έκ- 
τεθειμένη άπόφα<?ις τής Κυβερνήσεως.

“Εν καί μόνον είναι τδ. καθήκον τοϋ Σώματος τής Χωροφυ
λακής, ή τών πρός άναπλήρωσιν,τή; δυνάμεως αύτής καλουμέ- 
νων εκ τών άλλων όπλων τού στρατού άνδρών, κατά τήν ενέρ
γειαν τών βουλευτικών εκλογών τδ καθήκον της τούτο είναι ή 
τήρησις τής δημοσίας τάξεω;· έπομέν(ώ; σάς παραγγέλλομεν,νφ 
1^ο«καλ£σητε τούς ύφ’ Υ μ ά ς Διοικγτάς τών Μοιραρχιών ν4

ίώσωσι τά ; αναγκαίας οδηγίας είς τούς κατά τά Μοιραρχίας 
ύπηρετοϋντα; Κυρίους ’Αξιωματικούς, ύπαξιωματικούς και 
χωροφύλακας ΐνα, ό'ταν έπί τ γ  αιτήσει τής άομοδίας διοικη
τικής αρχής, άποσταλώσιν έν τοϊς δήμοις κατά τήν ενέρ
γειαν τών εκλογών, περιορισθώσιν ακριβώς εί; μόνην τήν, 
περί τής τηρήσεως τής τάξεως φροντίδα, άπέχοντες πα'σης 
πράζεως, ήτις δύναται νά θεωρηθή ώς έπηρεάζουσα τούς 
εκλογείς «άση; άναμίξεω; είς συζητήσει;, αΐτινες συνήθως 
λαμβάνουϊι χώραν μεταξύ τών εκλογέων, άφηρώσας τήν ένερ- 
γο,υμένην βουλευτικήν εκλογήν, πάσης τέλος πάντων έπιδεί- 
ξεως συμπαθειών ή αντιπαθειών, ύ.πέρ ■/) κατά μερίδοιν $ 
ατόμων.

’Οταν οί άνδρες’τού Σώματος τής Χωροφυλακής, έκτελοϋν- 
τες ακριβώς τήν παραγγελίαν ταύτην τής Κυβερνήσεως, πε- 
ριορισθώσιν είς τδ καθήκον τής τηρήσεως τής τάζεοις, θελου- 
βιν έφελκύσει πρδς έ&υτούς την εμπιστοσύνην καί ΰπόληψιν 
τών πολιτών, καί θέλουσι περιποιήσει ούτως είς τήν δύναμιν 
αύτών τήν νέαν ταύτην ΐσχύν, δ ι’ ής μάλλον ή διά τής υλι
κής δυνάμεως δύνανται άσφαλέστεοο.ν καί μετά βπιτυχίας νά 
έκπληρώσωσι τδ πρός τήρησιν τής τάξεως- καθήκον των. ’Ενώ 
ή άνάμιζις αύτής είς τδν έκλογικδν ανταγωνισμόν μεταβάλ
λει τήν θέσιν αύτής άπδ άμερολήπτου φρουρού τής τάξεως, 
οίαν δ κανονισμός αύτής άπήτησεν, είς μέρος- μετέχον τοΰ 
εκλογικού άνταγο>νΐ7μοϋ, άφαιρ.εϊ τήν εμπιστοσύνην τών 
άνηκόντων είς τήν αντίθετον μερίδα, καί προάγει έριδας καί 
διενέζεις, τάς οποίας χρέος έχει νά καταπαύη,. Τοιουτοτρό
πως λοιπόν ή παράβασις τής επιθυμίας τή ; Κυβερνήσεως 
καθιστά τήν Χωροφυλακήν πρός τοΐς άλλρις καί ακατάλληλον 
πρός τήν. έκπλήρωσιν τοϋ ανατεθειμένου αύτή καθήκοντος, 
τής τηρήσεως τής τάξεως.

’Εκτός τοϋ καθήκοντος τού,του, τδ όποιον μέλλουσι νά έκ- 
πληρώσωσιν οι άνδρες τοϋ ύφ’ υμάς σώματος κατά τήν διάρ
κειαν τών ψηφηφοριών, θέλουσι συμπρα'ξει καί είς τήν έκπλή- 
ρωσιν άλλου καθήκοντος σπουδαι6τάτου. Κατά τόν περί εκ
λογής βουλευτών νόμον, αί κάλπαι φυλάσσονται κατά τά 
διαλείμματα τών εκλογών καί χατά  τδ άπδ της καταπαύ- 
βεως τής ψηφηφορίας μέχρι τής διαλογή; διάστημα ύ,πό τών 
εφορευτικών Επιτροπών και ΰπ’ ευθύνην αύτών, κατά δέ τήν 
γενομένην, έξηγησιν τής διατάξεως ταύτης διά τής προκηρύ
ξ ω ;  τοϋ ‘Τ ^ ρ γ ικ ο ϋ  Συμβουλίου, xai διά τών πρό; εκτέλε-



«ιν αυτής έκδοθεισών .έγκυκλίων τοϋ έπί των Εσωτερικών 
‘Υπουργείου, θέλουσι φυλάττει τάς κάλπας κατά τάς εΐρη- 
μένας περιπτώσεις, αί έφορευτικαί έπιτροπαί, ή δημοσία δυ- 
ναμις καί αί άντεφορευ-τικαί έπιτροπαί. Συμπραττοντες ούτω 
πρός έκτέλεσιν τής υπηρεσίας οί άντρες τοΰ σώματος, ά π α ι-  
τούαεν, ίνα ήναι άγρυπνοι φρουροί τών καλπών, άμιλλομενοι 
πρός τάς έφορευτικάς καί άντεφορευτικας έπιτροπάς, τών 
αντιπροσώπων τούτων τών δήμων καί τών άνταγωνιζομενων 
μερών, νά τηρήτωσιν άθικτον τήν πολίτιμον παρα-ταθήκην, 
ήτις ένεπιστεύθη καί είς αύτήν..

Τήν παρούσαν διαταγήν μας γνωστοποιοΰντες εις το Σώμα 
τής Χωροφυλακής, θέλετε συμπληρώσει δ ι  οδηγιών λεπτομε
ρών καί σαφών, ώς πρός τήν τήρησιν τής δημοσίου ταζεω ί καί 
τήν επιτυχίαν τών μέτρων,οσα εκρίθησαν καταλλολα· πρός ές&* 
σφάλισιν τής έλευθέρας καί ειλικρινούς έςασκησεως τών έκλο- 
γικών δικαιωμάτων τών πολιτών. ‘Ημεΐς δε Οελομεν επ ιτη 
ρεί μετά προσογής τήν διαγωγήν τοΰ προσωπικοΰ τής Χω- 
ροφυλακής έν γεΤνει, ιδίως δέ τών Κυρίων αξιωματικών, ο'ί- 
τινες, καθ’ 8 τοιοΰτοι εχουσι και άνωτεραν ευθυνην, και θ&· 
λομεν σχηματίσει την περί έκαστου γνώμην μας έκ τοΰ μέ
τρου τοΰ σεβασμού των προς τους νομούς, και τα δικαιώ 
ματα τών πολιτών, τής αποχής τω ν άπό πασης έπεμοασεως 
καί μεροληψίας, τής ΰπακοής των είς τάς δ ιαταγάς τών ά* 
νωτέρων των, καί τής άναπτυχθησομένης παρ αυτών ικανό— 
τητος πρός έξασφάλισιν τής ήσυχίας· ευχόμενοι νά λαόωμεν 
άφορμάς ευχαριστήσεων καί έπαίνων, δ/,λ&ύμεν συγχρόνως 
καί τήν άπόφασίν μας νά τιμωρήσωμεν αύστηρώς πάσαν π α — 
ράβασιν.

Άδήν^σι, τήν 15 Αϋγούατου· 1859.
Ό  Υ π ο υ ρ γο ί 

Δ. Β Ο 'ΓΣΑ ΡΙΙΣ ..

Έ γ χ ύ χ λ .  ’ApcO. 1 2 0 3 7 .

Πίοί τϊ,ί θητείας τών άνακαταταττομένων. 

Κοινοποιοΰμεν ΰμΐν τήν πρός 1. τά γμ α  τών Ακροβολιστών 
έκδοθεΐσαν διάταγην μας πρός γνώσιν σας.

’Αθήν/,σι, τνί 18  Αύγουστου 1 8 5 9 . 
'Ο ‘Υπουργό?

Λ. B O T S A P H 5 ;

Α,.αντώμεν εις την ύπ άριθ. 3 /C C  άπό 9 ύπερμεσοΰντοί 
αναφοράν ‘Υμών, δτι μετά τήν διά τής ΰπ, άριθ. 7 4 1 7  εγκυ
κλίου ήμών δημοσίευσιν τοΰ άπό 29 Μαίου ε. ε. νόμου, οφεί
λετε νά κάμητε γνωστόν είς τούς άνακαταταττομένους ύπα- 
ξιωματικούς καί στρατιώτας, είτε ώς έθελοντας, είτε ώς 
αντικαταστατας, οτι κατα τόν μνησθεντα νόμον ύποχρεοΰν- 
τα ι είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν έπί εξαετίαν, ήτοι τρία" 
ετη έν ένεργεία, καί τρία έν έφεδρεία.

Οθεν ό όρκος, είς 8ν ύποβάλλονται, ισχύει έπί £ξ ετη, μετά 
τήν δημοσίευσιν τοΰ είρημενοι» νόμου.

Εάν δε μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ ανωτέρω νόμου, καί. 
πρό τής παραλαβής τής παρούσης, ένεργήσητε ανακατατά
ξεις, άντιβαινούσα; είς τόν μνημονευμένα α νόμον, οφείλετε v i 
έπιφέρητε την άνήκουσαν διο’ρθωσιν.

’ΔΟν',ντ,σι, τ ϊ | 18 Αύγουστου 1 8 5 9 .

Ά ριθ . 1 2 1 3 5 .

Π ερί τοΰ ΰΐΐολοχογοϋ Κωνιτ. Β  ρικί'οιι.

Ο Θ Ω Ν, κ. τ. λ.

Προτάσει τοΰ ‘Ημετέρου ‘Υπουργοΰ τών Στρατιωτικών 
Οϊ,τομεν είς άργιαν, ένεκα καταργήσεως θέσεως, τόν ύπολοχα- 
γόν τοΰ Ολικού τοΰ Πυροβολικού Κωνσταντίνον Βερίκιον.

Ο ‘Μμετερος ‘ϊπουργος τών Στρατιωτικών θέλει έκτελέ- 
σει τό παρόν Διάταγμα.

ΆΟήντ,σ·.,, ttj 19 Αύγούιτου 1859.
Ο Θ  Ω Ν .

Β ό τ σ α ρ η ς.

Έ γκύκλ. άριθ. 1 2 1 6 2 .

Περι παρατασεως αδειών καί εισόδου είς Νοσοκομεία 
καί Θεραπευτήρια.

Ααβόντες αφορμήν έ ; αναφοράς τοΰ Β' Πεζικού Συντάγματος, 
προσκαλοΰμεν τά Φρουραρχεία καί τήν Χωροφυλακήν, ΐνα έπί 
των φύλλων άδειων τών τε άνδρών τοΰ Στρατού καί τών αξιωμα
τικών, σημειοϋσιν άκριβώ; τά ; παρατάσεις αδειών, ας τυχόν



oVroi λαμ.βάνουσι, καθόσον ή παράλειψις τοϋ τοιουτου επτφε- 
ρει εις τήν επεξεργασίαν τοϋ Στρατιωτικού Λογιστηρίου την 
άπόρριψιν τών ήμερων τής ύπερβάσεως τής πρώτης άδειας.

Προσέτι οφείλετε νά σημειήτε έπί τών αύτών φύλλων καί 
τ ά ; τυ'/ όν εισόδου; εις Νοσοκομεΐον η Θεραπευτήριον τών τοιού- 
των άνδρών, καί. τά ; άπό τούτων έξόδους αύτών.

Άθήνησι, τι, 2 0  Αύγουστου 4 8 5 9 .
Ό  'Υπουργός 

Δ. ΒΟΓΣΑΡΗΣ.

’AptO. 1 2 3 1 0 .  
Ο Θ Ω Ν  κλπ.

Περί μεταθέσεως είς αργίαν τοϋ ύπολοχ. Άθαν. Ύσκου.

ΙΙροτάσει τοϋ 'Ημετέρσυ 'Υπουργού τών Στρατιωτικών καί 
έχοντες ΰπ’ όψιν τό 6. άρθρον τοϋ περί καταστάσεως τού. άξιω- 
ματικοδ Νόμου,. συνδυαζόμενον μέ τό έδάφιον γ ' τοϋ άρθρου 4 3'· 
τοϋ ΊΓμετέρου Διατάγματος της 30 Σεπτεμβρίου 4. 85 2 , περί· 
εκτελέσεως τοϋ μνησθέντος Κόμου·, άπεφασισαμεν και δ ια τα τ- 
τομεν.

θέτομεν είς αργίαν δ*’ άπολύσεως άπό τής θεσεως τον ύπο— 
λοχαγόν τοϋ 3 Συντάγματος τοϋ Πεζικού Άθανασιον "Ισκον.

Εις τόν Έμέτερον Υπουργόν τών Στρατιωτικών άνατίθεται 
ή έκτέλεσις τοϋ παρόντος διατάγματος.

Άθήνησι, τι) 24 Αύγουστου 4 8 5 9 .
ΟΘΩΝ.

Δ. Β ό τ σ α ρ η ς -

’AptO. 124 GO. 
Ο Θ Ω Ν  κλπ.

Περί μεταθέσεως είς άργίαν τοϋ άνθυπολ. Γ. Στάϊκου.

Προτάσει τού 'Ημετέρου ’Υπουργού τών στρατιωτικών άπε- 
φασίσαμεν καί διατάττομεν.

βέτομεν εις άργίαν, ένεκα διαλύσεως σώματος, τόν άνθυπο» 
λοχαγόν τής επικουρικής χωροφυλακής Γεώργιον Στάί>.ον.

Εις τόν Έμέτερον 'Υπουργόν τών Στρατιωτικών άνατίθεταί 
'ί  έκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.

Άθήνησι, τη 22 Αύγούστου 4 859 .
Ο © Ω Ν.

Δ. Β ό τ σ α ρ η ς .

Έ γκύκλ. άριΟ, 1 2 3 2 4 .

Περί άπερχομένων εις άδειαν ΰπαξιωματικών καί στρατιωτών.

Όρμώμενοι έξ άναφοράς τοϋ 3. Τάγματος τών ’Ακροβολιστών, 
διατάττομεν, όπως αί Διοικήσεις τών είς άδειαν άπερχομένων 
ύπαξιωματικών, στρατιωτών κλπ. είς μέρη ένθα δέν ύπάρχουσι 
Φρούραρχε α, πρώτον μέν όδηγώσι τούτους ΐνα τά  φύλλα των 
παρουσιάζωσι καί καταθέτωσιν είς τούς έπιτοπίους σταθμούς 
της Χωροφυλακής, δεύτερον δέ ϊνα είδοποιώσι τά ; σχετικά; Μοι
ραρχίας, περί τής επ’ άδεια άπελεύσεως τών άνδρών, ώστε νά 
ωσιν έν γνώσει.

Τό Άρχηγεΐον τή ; Χωροφυλακή; διετάχθη νά έκδώση καί 
έξεδωκεν ήδη έπανειλημμένας διαταγά; πρό; τάς Μοιραρχίας, 
ΐνα έκβιάζωσι την προσαγωγήν τών άνδρών εγκαίρως, οΐτινες 
τυχόν δέν συμμορφοϋνται μέ τά  διατεταγμένα.

Άθήνησι, τή 22 Αύγούστου 4 859 .
Ό  Υπουργός 
Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

Έ γκύκλ. Ά ριθ. 1 2 4 6 7 .

Περί ΰπαξιωματικών, στρατιωτών κλ. αναμιγνυόμενων 
εις τάς μεταξύ τών πολιτών έριδας.

Κοινοποιοϋμεν πρός ύμας, τήν πρός τό φοουραρχεϊον Αθηνών 
καί τά  σώματα τής έν Άθήναις φρουράς, έκδοθεϊσαν όμοιά- 
ριθμον διαταγήν μας, πρός γνώσιν καί διά νά συμμορφωθήτε 
μέ τά  έν αύτνί π ερ ^ό μ ενα .

Άθήνησι, τνί 21  Αύγούστου 4 8 5 9 .
Ό  'Υπουργός 

Δ. ΒΟΤΣΑΡΙΙΣ-



ϊϊληροφορούμεθα οτι χθες ύπαξιωματικοί τινες τής ενταύθα 
φρουράς, παρηκολούθουν πολίτην ζητοϋντα ετερον μέ τόν σκο
πόν νά έπιτεθώσι κατ’ αϋτοϋ. "Αν καί είσέτι δέν έχομεν δι
δόμενα περί τούτων ίκανά ό'πως τιμωρήσωμεν αυτούς, έκ τής 
περιστάσεως όμως ταύτης λαμβάνοντες αφορμήν, σάς παραγ- 
γέλλομεν νά γνωστοποιήσητε είς τούς ύφ’ ύμάς, ό'τι μή α
νεχόμενοι νά γίνωνται οί στρατιωτικοί όργανα ατομικών πα 
θών καί έκφοβίσεων, προ πάντων κατά την παρούσαν επο
χήν τών βουλευτικών εκλογών, θέλομεν τιμωρήσει αυστηρό
τατα  πάντα στρατιωτικόν, ό'στις ήθελε τολμήσει τά τοιοϋτον, 
καί θέλομεν καταβιβάσει τοϋ βαθμοϋ του πάντα ύπαξιωμα- 
τικόν, δστις, παραβλέψας τιμήν, καθήκον καί τάς διά τήν 
περίστασιν τών εκλογών έκδοθείσας διαταγάς, καθίσταται α
νάξιος στρατιωτικού βαθμού.

Είς τούς Κυρίους Αιοικητάς τών σωμάτων καί τούς Κυρίους 
αξιωματικού:, τούς όττοίους θεωροΰμεν ύπολόγους διά τήν 
διαγωγήν τών υποδεεστέρων των, άναμιμνήσκομεν τήν οποίαν 
έχουσιν ύποχρέωσιν νά καθοόηγώσιν αυτούς είς τά καθήκον 
των, νά έπαγρυπνώσιν'είς τήν διαγωγήν των, καί νά προλαμ- 
βάνωσιν άτοπα, τά όποια, καίτοι τιμωρούμενα, άφίνουσιν ό
μως εντυπώσεις δυσάρεστους, προ πάντων ένεργούμενα είς έπο- 
χήν βουλευτικών εκλογών.

Έλπίζομεν δέ ότι οί Κύριοι Αιοικηταί τών σωμάτων καί 
οί Κύριοι αξιωματικοί, καθόσον άφορά τήν αρμοδιότητα έκά- 
στου, θέλουσι διά τε τοϋ παραδείγματος των, καί τών όποιων 
όφείλουσι νά λάβωσιν αύστηρών μέτρων, προλάβει τά  τοιαύτα 
σκάνδαλα.

Άθήννίσι, τνί 24 Αύγουστου 4 8 5 9 .

—  \  £ ■—r

Έ γκυκλ. άριθ. 1 2 5 SG.

Περί διατηρήσεως τής κοινής ησυχίας καί ευταξίας κατά 
τήν ενέργειαν τών βουλευτικών εκλογών.

Ή  Κυβέρνησις διά τοϋ προγράμματος της περί τής ένεργείας 
τών βουλευτικών έκλογών, ώς καί διά διαφόρων εγκυκλίων 
διαταγών της καί άλλων προστατευτικών μέτρων, διεδήλωσε 
τήν σταθεράν άπόφασίν αυτής, ό'πως αί έκλογικαί έργασίαι

νίνωσιν εντελώς ανεπηρέαστοι καί μεθ’ όλης τής ελευθερίας 
καί νομιμότητος. Έμμένουσα δέ είς τήν σταθεράν ταύτην ά
πόφασίν της, έχει έξ άλλου δικαίωμα καί καθήκον ΐνα άπαι- 
τή όπως καί οί πολΐται άφ’ έτέρου, έκτιμώντες προσηκόντως 
τήν πρόθεσίν της καί συναισθανόμενοι τάς υποχρεώσεις των, ώς 
καί τόν όφειλόμενον πρός τά καθεστώτα καί τούς νόμους σε
βασμόν, άπέχωσι πάσης πράξεως δυναμένης νά διαταράξτι 
τήν κοινήν ησυχίαν καί ευταξίαν καί νά προκαλέση τήν 
κατ’ ανάγκην χρήσιν τών νομίμων μέσων καί μέτρων, πρός κα
ταστολήν τών ανομημάτων, καθόσον ή ακριβής τηρησις τών α
μοιβαίων υποχρεώσεων είνε ό κυριώτερος σύνδεσμος έξ ού πη
γάζει ή άληθής ελευθερία.

Τούτων έ'νεκεν προσκαλοϋμεν ύμάς νά έπιστήσητε αύστη
ρώς τήν προσοχήν σας ώς καί οί ύπά τήν όδηγίαν σας, έκα
στος έν τή ιδία άρμοδιότητι, ώστε είς τόν τόπον όπου ένερ- 
γοϋνται αί έκλογαί καί εις τά  πέριξ αύτοϋ αί προσπάθειαι καί 
αί ενεργειαι τών πολιτών γίνωνται λογικαί, άνευ έπιθέσεων 
καί βιαιοπραγιών, αί όποϊαι πρέπει νά διαλύωνται φρονίμως 
καί διά μέτρων ηπίων καί συμβιβαστικών. ’Εάν δέ πολίτης 
τ ις  εχνι τυχόν παράπονα νά έκθέσνι προφορικώς η έγγράφως, 
δύναται άκολύτως νά φέρνί ταύτα ενώπιον τής άρμοδίας άρ- 
χής, άρκεϊ μόνον ή προσφυγή του αύτη νά μή συνοδεύηται 
μετα συστάσεων οχλαγωγικών, καί παρανόμων πράςεων, τάς 
οποίας ή Κυβέρνησις καί τά  όργανα αύτής όφείλουσι νά κατα- 
στέλλωσιν αμέσως.

’Εάν λοιπόν παρατηρήσητε παρ’ έλπίδα, ότι παράπονα η άλλη 
τις περίστασις φιλονεικίας δυναμένης νά διαλυθή έν είρήν/), χρη
σιμεύει εί'ς τινας, όποιοιδήποτε καί αν ώσιν ούτοι, πρός σύστα- 
σιν οχλαγωγικήν η έπιχείρησιν παρανομιών είς όποιονδήποτε 
μέρος τής πόλεως καί είς τά πέριξ τοϋ τόπου τής εκλογής καί 
μακράν αύτοϋ, θέλετε ενεργήσει πάραυτα καί δραστηρίως τά  
κατά νομον πρός διάλυσιν τής συστάσεως ταύτης καί σύλληψιν 
τών αυτουργών, συνεννοούμενοι πρός τούτο μετά τών άρμοδίων 
αρχών, καί έχοντες ύπ’ ό'ψιν ό'τι οί ούτω πως παρανομούντες 
έπ’ αύτοφώρω καί διαταράττοντες τήν κοινήν ήσυχίαν καί ευτα
ξίαν είναι οί κυριώτεροι εχθροί τών καλώς έννοουμένων έλευ- 
Οεριών.

Τελευταΐον σάς παρατηροϋμεν ό'τι πάσα παράβλεψις ύμών καί 
τών ύπό τήν όδηγίαν σας, έξ ολιγωρίας, ίι άλλης τινός αιτίας



«δίκΛίολογνίτου προερχομένης θέλει έπισύρει καθ’ υμών, ί, τώγ· 
ϋφ’ ύμάς, εύθύνην βαρυτάτην.

Άθηννισι, τη 28 Αύγβύστου 4 8 5 9 .
'Ο 'Υπουργό:

Δ. ΒΟΤΣΑΡΙΙίϊ;

Έ γκύκλ. άριθ. 1 2 7 8 2 .
Περί στρατιωτικής θητείας;

’Επειδή στρατιωτικαί τινίς άρχαί έςέφρασαν άμφιβολίας, ώς 
πρός τήν έκτέλεσιν τών άρθρων 2, 3 καί 4 τοϋ ά—ό 29  Μαίου 
ΗΙ859 νόμου περί στρατιωτικής θητείας, διατάττομεν τά  έξής$ 
πρός οδηγίαν αύτών σχεΉκώς μέ τήν ύπ’ άριθ. 4 2 0 3 1 από 
4 8 τοϋ λτίγοντος μηνάς διαταγήν μάς.

α) Κατά τό έδάφίον δεύτερόν τοϋ άρθρου 2. τοΰ από Ί ] Ί 3  
Φεβρουάριου 4 833  Ύψ. Βασιλ; Διατάγματος περί συστάσεως 
έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, οί διά τής έφημερίδος αύτής 
δημοσιευόμενοι νομοί καί διατάγματα ίσχύουσιν, άφ’ ής ήμέ- 
ρας γνωστοποιηθώσιν εις τήν έδραν τής διοικήσεως τών σω
μάτων.

β) 'II άπόλ'υσις τών συμπληρωσάντων τριετή ένεργητικήν 
υπηρεσίαν δέν δύναται τά  ένέργήται παρά τών διοικητών τών 
σωμάτων, άλλά συνεπεία διαταγής ημών, οίτινες εχοντες ΰπ’ ό- 
ψΐν τάς μερικάς καταστάσεις καί σχηματίζοντες τήν γενικήν κα- 
τάστασιν τής δυνάμεως, ειμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν έάν ό 
ώρισμένος αριθμός τών άνδρών τοϋ στρατοϋ ηναι συμπεπληρωμέ- 
νος διά νέων κατατάξεων, καί έπομένως πόσοι έ ; έκάστου σώμα
τος δύνανται ν’ άπολυθώσιν.

γ )  Οί πρό τής δημοσιεύσεως τοϋ μνησθένΐος νόμου άντικά- 
ταστάτου ΰποχρέωσιν άναλαβόντες εντός τών σωμάτων, κατά 
τον περί στρατολογίας νόμον, είτε πρό τής λήξεως τής θη
τείας των, είτε μετά τήν λήξιν αύτής, άλλά πάντοτε πρό 
της δημοσιεύσεως τού τελευταίου περί θητείας νόμου, όφεί
λουσι νά συμπληρώσωσιν εκτός τής προλαβούσής θητείας των 
καί τήν τελευταίαν, εις ήν ύπεχρεώθήσαν έπί τέσσαρα ετη, 
οτε λαμβάνουσιν, έάν δέν θέλουσι ν’ άνακαταταχθώσι, τήν έκ 
τής ύπηοεσίας άφεσίν των. Τό αύτό πρέπει νά ένέργήται κα
θόσον άφορα τήν τετραετή ύποχρέωσιν καί διά τους πρό τής δη
μοσιεύσεως τοϋ νόμου έκτός τών σωμάτων.1

^ ^ - ^ ^ ^ ^ Λ κ ο λ ο υ θ ε ΐ . )


