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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Τ<5 σύμπαν 

*0 πλανήτης έπί τοΟ δποίου ζβμεν δνομάζεται γή. *Η γή στρέφεται 

περί τόν ήλιον καί τόν άξονά της. *Η σελήνη στρέφεται περί τήν γήν. 

Είναι, δηλαδή, δορυφόρος τής γης. 

’Η γή φωτίζεται τήν ήμέραν άπό τόν ήλιον καί τήν νύκτα άπό τήν 

σελήνην. "Οταν φαίνεται όλη ή σελήνη, λέγομεν ότι όχομεν πανσέληνον* 

όταν φαίνεται ή ήμίσεια, λέγομεν ότι ’έχομεν ήμισέληνον. 

'Ορίζων καλείται ή γραμμή ή διαχωρίζουσα τήν γήν άπό τόν ουρανόν, 

Είς τόν δρίζοντα άνατέλλουν καί δύουν δ ήλιος καί ή σελήνη. Τόν ήλιον, 

τήν γήν, τούς άστέρας, τούς πλανήτας καί τά άλλα ούράνια σώματα 

έξετάζομεν άπό τά άστεροσκοπεία διά τΟν τηλεσκοπίων. Τά άστεροσκοπεία 

έκδίδουν καθημερινός μετεωρολογικά δελτία. 

iH-XfL 

*Η γή είναι σφαίρα, ή δποία καλείται καί ύδρόγειος, Π8ν ό,τι 

είναι έπί τής γής καλείται έπίγειον καί ό,τι είναι κάτωθεν αύτής 

καλείται ύπόγειον. Ούτω δμιλοΟμεν περί έπιγείων παραδείσων καί υπο¬ 

γείων σιδηροδρόμων. 
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Οί φανταστικοί κύκλοι* οί ύποΓοι διέρχονται διά τοϋ Βορείου καί 

Νοτίου Πύλου, ύνομάζονται μεσημβρινοί. θί άλλοι κύκλοι, οίτινες δια¬ 

σταυρώνονται καθέτως μέ τούς μεσημβρινούς ύνομάζονται παράλληλοι. 

*0 μεγαλύτερος έξ αυτών ύνομάζεται 'Ισημερινός. *Η γη χωρίζεται είς 

Δυτικόν καί 'Ανατολικόν 'Ημισφαίριον, *Η 'Αμερική είναι ήπειρος καί 

εύρίσκεται είς τό Δυτικόν *Ημισφαίριον. 

*Η γεωλογική διαμόρφωσις τοΟ έδάφους καί αί κλιματολογικαί 

συνθήκαι μιας χώρας παρουσιάζουν ίδιαίτερον ένδιαφέρον δι' £να 

συγχρονισμένον στρατόν, Τά Γενικά 'ΕπιτελεΓα είναι ύποχρεωμένα νά 

λάβουν ύπ* όψιν τήν διαμόρφωσιν τοΟ έδάφους, τό ύποΓον δυνατόν νά 

είναι Αμμώδες, πετρώδες, λασπώδες, έλώσες ή ύρεινόν. 

°0ταν ή γή έκτείνεται είς μεγάλην άκτασιν, χωρίς άνωμαλίας, 

ύνομάζεται πεδιάς. *Η κοιλάς είναι είς έκτασιν μικροτέρα τής 

πεδιάδος, διασχίζεται συνήθως ύπό ποταμοΟ καί εύρίσκεται μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων ύρέων, “Οταν ή πεδιάς εύρίσκεται έπί άρους 

ύνομάζεται ύροπέδιον. Μεταξύ πολλών ύρέων ύπάρχουν χαράδραι καί 

έπί τινων ύρέων ύπάρχουν ήφαίστεια, άτινα προκαλοΟν συχνάκις 

σεισμούς. 
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ΛΕΕΙΛΟΓΙΟΝ 

εισαγωγικός introductory, entrance (adj.) 

δ πλανήτης planet 

στρέφω to turn 

στρέφομαι to revolve 

δ άξων axis 

ή σελήνη moon 

δ δορυφόρος satellite 

φωτίζω to light, illuminate 

ή πανσέληνος full moon 

ή ήμισέληνος half moon 

δ δρίζων horizon 

καλοΟμαι to he called 

διαχωρίζω separate, divide 

ουράνιος celestial, heavenly 

τό άστεροσκοπεΓον observatory 

τό τηλεσκόπιον telescope 

Εκδίδω to publish 

καθημερινός, -£ος daily 

τό μετεωρολογικόν δελτίον meteorological bullet in,weather report 

ή σφαίρα sphere, globe, ball 

ύδρόγειος globe (the earth) 

έπίγειος earthly, terrestrial 

υπόγειος underground 
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φανταστικός 

διέρχομαι 

δ Βόρειος Πόλος 

μεσημβρινός 

διασταυροϋμαι 

καθέτως 

δ παράλληλος 

δ ισημερινός 

τό ήμισφαίριον 

ή ήπειρος 

γεωλογικός 

ή διαμόρφωσις 

τό έδαφος 

κλιματολογικός 

ή συνθήκη 

παρουσιάζω 

ιδιαίτερος 

συγχρονισμένος 

τό Γενικόν *ΕπιτελεΓον 

λαμβάνω ύπ* 8ψιν 

άμμώδης 

πετρώδης 

λασπώδης 

έλώδης 

imaginary 

to pass 

North Pole 

meridian 

to crosa each other 

vertically 

parallel 

equator 

hemisphere 

continent 

geological 

formation 

ground, soil 

climatic 

condition 

to present 

special 

modernized 

General Staff 

to take into consideration 

sandy 

stony 

muddy 

swampy 
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δρεινός 

έκτείνω 

ή £κτασις 

ή Ανωμαλία 

ή πεδιάς 

ή κοιλάς 

διασχίζω 

συνήθως 

τ<5 όροπέδιον 

ή χαράδρα 

τό ήφαίστειον 

προκαλΩ 

συχνάκις 

δ σεισμός 

mountainous 

to extend, stretch 

space 

irregularity 

plain 

valley 

to cross 

usually 

plateau 

ravine 

volcano 

to cause 

often 

earthquake 
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*Η θάλασσα 

Μία μεγάλη έκτασις θαλάσσης μεταξύ δύο ηπείρων Ονομάζεται ωκεανός. 

Οί σημαντικώτεροι ώκεανοί είναι 6 ’Ατλαντικός, 0 Είρηνικός καί 0 ’Ινδι¬ 

κός. Θάλασσαι κλεισταί σχεδόν άπό παντοΟ Ονομάζονται θάλασσαι, ώς ή 

Μεσόγειος, ή Μαύρη Θάλασσα καί ή ’Ερυθρά Θάλασσα. Θάλασσαι άνοικταί 

άπό τήν μίαν τουλάχιστον πλευράν αύτών Ονομάζονται πελάγη, ώς τό 

’ΐόνιον Πέλαγος καί τό Αίγαίον Πέλαγος. 

Στενή λωρίς θαλάσσης ένώνουσα δύο θαλάσσας καί χωρίζουσα δύο ζηράς 

Ονομάζεται πορθμός. ΤοιοΟτοι είναι π.χ. 0 Πορθμός τοΟ Γιβλαρτάρ καί 

τοΟ Βοσπόρου. "Οταν ή λωρίς αύτη είναι τεχνητή, τότε λέγεται διώρυξ. 

ΤοιαΟται είναι π.χ. ή διώρυξ τοΟ Παναμά, τοΟ Σουέζ καί τής Κορίνθου. 

’Ισθμός καλείται στενή λωρίς γης ένώνουσα δύο ξηράς καί χωρίζουσα δύο 

θαλάσσας. ΤοιαΟται ήσαν 0’Ισθμός τοΟ Παναμά καί 0 ’Ισθμός τής Κορίνθου. 

At άκταί μιας χώρας είναι δυνατόν νά είσχωροΟν είς μέγα βάθος 

έντός τής θαλάσσης. Τό τμήμα τοΟτο τής γής Ονομάζεται χερσόνησος. 

’Ακρωτήριον καλείται γλώσσα ζηράς είσχωροΟσα έντός τής θαλάσσης. 

Αί άκταί μιάς χώρας προστατεύονται συνήθως μέ έπάκτια πυροβολεία. 

Είς πολλά σημεία των άκτών κατασκευάζονται Οχυρωματικά έργα. 

Τά πλοία ταξιδεύουν είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Τά υποβρύχια 

δύνανται νά ταξιδεύουν καί ύπό τήν έπιφάνειαν αύτής. Τά ύποβρύχια δό- 

νανται νά άναδύωνται ή νά καταδύωνται χωρίς νά βυθίζωνται. *Η ταχύτης 

τών πλοίων ύπολογίζεται είς κόμβους, ένώ ή ταχύτης τών σιδηροδρόμων 

ύπολογίζεται είς μίλια ή χιλιόμετρα. "Οταν έχωμεν θαλασσοταραχήν ή 

τρικυμίαν, πολλοί έπιβάται τών πλοίων υποφέρουν άπό ναυτίαν ή ναυτίασιν. 
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Εις τά ναυπηγεία καθελκύονται νέα πλοία ή έπιδιορθώνονται at 

βλάβαι τΟν πλοίων. Διά τήν έπιδιόρθωσιν τ(3ν βλαβΟν χρησιμοποιοίνται 

μόνιμοι ή πλωταί δεζαμεναί, αί όποίαι εύρίσκονται είς ναυστάθμους 

ή ναυτιχάς βάσεις, Είς τούς μεγάλους λιμένας ύπάρχουν πλοία πλοηγά 

καί ναυαγοσωστικά. Είς τήν 'Ελλάδα ύπάρχουν πολλά άχτοπλοίχά σκάφη 

καί έλάχιστα ύπερωκεάνεια. ν0ταν τά πλοία δέν πλευρίζουν είς τάς 

Αποβάθρας, χρησιμοποιοΟνται λέμβοι διά τήν έπιβίβασιν ή άποβίβασιν 

τΟν έπιβατΰν. Λέγομεν ότι τά πλοία είσπλέουν ή καταπλέουν είς τόν 

λιμένα. Λέγομεν ότι τά πλοία έκπλέουν, όταν Αναχωροϋν, Είς τάς 

έφημερίδας δημοσιεύονται αί Αφίξεις καί αί Αναχωρήσεις τΟν πλοίων, 

Λέγομεν ότι τά πλοία Ανθρακεύουν, όταν έφοδιάζωνται είς καύσιμον ύλην. 

ΛΕΕΙΛΟΓΙΟΝ 

σημαντικός important 

ή Μεσόγειος Mediterranean 

ή 'Ερυθρά Θάλασσα Hed Sea 

τό πέλαγος sea 

ή λωρίς strip 

ό πορθμός straits 

τεχνητός artificial 

ή διΟρυξ canal 

ό ίσθμός isthmus 

ή Ακτή coast 

προστατεύω to defend 
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έπάκτιος coastal 

τό πυροβολειον battery- 

τό σήμερον point 

τά Οχυρωματικά δργα fortifications 

εισχωρώ to enter into 

τό βάθος depth 

ή χερσόνησος peninsula 

τό άκρωτήριον cape 

ή έπιφάνεια surface 

τό ύποβρύχιον submarine 

Αναδύομαι to emerge, surface 

καταδύομαι to submerge 

βυθίζω to sink 

υπολογίζω to calculate, reckon 

6 κόμβος knot 

ή θαλασσοταραχή rough seas, choppy seas 

ή τρικυμία tempest, storm 

ή μαυτία seasickness 

τό ναυπηγεΐον shipyard 

καθελκύω to launch 

ή βλάβη damage 

ή έπιδιόρθωσις repair 

ή πλωτή δεξαμενή floating dry dock 
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ή μόνιμος δεξαμενή dry dock 

6 ναύσταθμος naval yard , navy yard 

6 ναυτικός σταθμός naval station 

τό πλοηγόν πλοΓον pilot ship 

τό ναυαγοσωστικόν rescue boat 

άκτοπλο 1*κόν σκάφος coast sailing boat 

ύπερωκεάνειος transoceanic 

πλευρίζω to dock 

ή άποβάθρα pier 

ή λέμβος row boat 

ή έπιβίβασις embarcation 

ή άποβίβασις disembarcation 

εισπλέω, καταπλέω to sail into a harbor 

έκπλέω to put to sea 

δημοσιεύω to publish 

ή δφιξις arrived 

ή άναχώρησις departure 

άνθρακεύω to take on coal 

έφοδιάζω to supply 

ή καύσιμος ύλη fuel 

τό ναυάγιον shipwreck 

τό ρυμουλκόν tug-boat 

6 ναυαγός shipwrecked person, survivor 
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Ποταμοί 

Αί ήπειροι διασχίζονται άπό ποταμούς, οί δποίοι έκβάλλουν είς 

τήν θάλασσαν. Πολλοί ποταμοί, ως δ ΝεΓλος, σχηματίζουν είς τάς έκ- 

βολάς των τό γράμμα Δ (δέλτα). Μακράν τΟν πηγών των πολλοί ποταμοί 

πλημμυρίζουν καί αί πλήμμυραι αύτΟν έπιφέρουσι μεγάλας καταστροφάς. 

"Οταν πτώσεις δδάτων χρησιμοποιοΟνται διά τήν παραγωγήν ήλεκτρικοΟ 

ρεύματος, δμιλοΟμεν περί λευκοΟ άνθρακος, 

Αί δχθαι τΟν ποταμών συνδέονται μεταξύ των διά γεφυρών.'Εφ’δσον 

τμήμα στρατοΟ κατορθώση νά διαπεραιωθή είς τήν άπέναντι δχθην ένάς 

ποταμοΟ, κατεχομένην παρά τοΟ έχθροΟ, καί δυνηθή νά κρατηθή, δμι- 

λοΟμεν περί έζασφαλίσεως προγεφυρώματος. Προγεφύρωμα καλείται καί 

ή περιοχή ή δποία κατελήφθη μετά μίαν άπύβασιν. Οί πλωτοί ποταμοί 

διασχίζονται ύπό πλοίων δνομαζομένων ποταμοπλοίων. 

ΑΕΞΙΛΟΓΙΟΝ 

διασχίζω to cross 

έκβάλλω to empty 

αί έκβολαί river mouth 

ή πηγή source 

πλημμυρίζω 
to flood 

έπιφέρω 
to cause 
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ή πτΟσις ύδάτων water-fall 

6 δνθραξ coal 

λευκός white 

ή δχθη bank of a river 

συνδέομαι to be spanned, to be connected 

διαπεραιοΟμαι to cross or ferry over 

κατέχω to occupy 

τό προγεφύρωμα bridgehead, beachhead 

έζασφαλίζω to secure 

ή περιοχή area 

καταλαμβάνω to occupy 

ή άπόβασις landing operation 

πλωτός navigable 

δ παραπόταμος tributary 

ξηροπόταμος dry river 

ή κοίτη river bed 

δ κόλπος gulf, bay 

τό φράγμα dam 
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Συγκοινωνίαν 

At πόλεις διασχίζονται άπό λεωφόρους καί όδούς. Είς τάς όδούς 

κυκλοφοροϋν παντός είδους όχήματα: τράμ, λεωφορεία, ίδιωτικά αύτο- 

κίνητα, φορτηγά αύτοκίνητα, μοτοσυκλέτται καί ποδήλατα. 

Τά λεωφορεία, οί σιδηρόδρομοι καί οί τροχιόδρομοι άκολουθοΟν 

ώρισμένον δρομολόγιον, τό δποίον καθορίζει άκριββς τάς &ρας. άναχω- 

ρήσεως έκ τής άφετηρίας καί άφίξεως είς τό τέρμα. "Οταν έν όχημα 

δέν διέρχεται τΟν ένδιαμέσων στάσεων συμφώνως πρός τό δρομολόγιόν του, 

λέγομεν ότι έχει καθυστέρησιν. Αί έμπορικαί άμαζοστοιχίαι έχουν 

συνήθως καθυστέρησιν, ένΟ αί έπιβατικαί ταχείαι Αμαξοστοιχίαν δέν 

έχουν. 

Τά αύτοκίνητα έφοδιάζονται μέ βενζίνην είς τά πρατήρια βενζίνης, 

τά όποία είναι συνήθως έφωδιασμένα μέ άνταλλακτικά. 'Η κίνησις τΟν 

τροχοφόρων είς τάς δδούς ρυθμίζεται παρά τ£5ν Αστυνομικήν τής τροχαίας 

κινήσεως. 
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ΑΕΕΙΛΟΓΙΟΝ 

τό όχημα vehicle 

τροχιόδρομος street car, trolley car 

τό δρομολόγιον itinerary, time-table, schedule 

καθορίζω to determine 

ή Αφετηρία starting point 

τό τέρμα terminal 

ένδιάμεσος intermediate 

ή καθυστέρησις delay 

ή Αμαξοστοιχία train 

έφοδιάζω to supply 

τό πρατήριον βενζίνης gazoline station 

τά ΑνταλΛακιτικά spare parts 

ρυθμίζω to regulate 

ή Αστυνομία τροχαίας traffic police 

ή πάροδος side street 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

*Από τής έποχής τΟν Αρχαιοτάτων χρόνων οί διάφοροι λαοί πολεμοϋν 

μεταξύ των. Είς χρονικόν διάστημα μικρότερον των τριάκοντα έτΟν εέχο- 

μεν δύο παγκοσμίους πολέμους, διότι Χλα τά έθνη δέν έμαθον Ακόμη ότι 

πόλεμος σημαίνει καταστροφήν καί διά τόν ήττημένον άλλά καί διά τόν 

νικητήν. Ούτω καί τά φιλειρηνικά έθνη είναι υποχρεωμένα νά προπαρα- 

σκευάζωνται πρός πόλεμον, άν θέλουν νά διατηρήσουν τήν Ανεξαρτησίαν των. 

Τό έθνος, τό όποιον άπεφάσισε νά κηρύξω τόν πόλεμον έναντίον ένός 

άλλου, εδρίσκει εύκδλως μίαν Αφορμήν καί Αποστέλλει έν τελεσίγραφου 

πρός τό άλλο έθνος μέ όρους τελείως έξευτελιστικούς καί Απαραδέκτους. 

Τό άλλο κράτος Απορρίπτει τό τελεσίγραφου καί τότε έπακολουθοΟν ή 

κήρυξις πολέμου έκ μέρους τοΟ Αποστείλαντος τό τελεσίγραφου καί ή 

έναρξις τΟν έχροπραξιων. 

’Από τής ημέρας τής κηρύξεως τοΟ πολέμου τά δύο κράτη εύρίσκονται 

είς πόλεμον μεταξύ των. 'Υπογράφεται Αμέσως τό διάταγμα τής γενικής 

έπιστρατεύσεως, κηρύσσεται ό στρατιωτικός νόμος, έπακολουθεΓ Αμέσως ή 

σύλληψις των ύπηκόων τοΟ έχθροΟ καί Ανατίθεται ή διαχείρισις τών συμ¬ 

φερόντων των έμπολέμων είς φιλικήν τινα δύναμιν. Βραδύτερου γίνεται 

ή Ανταλλαγή των διπλωματικήν ύπαλλήλων τΟν δύο έμπολέμων φροντίδι 

ούδετέρων κρατΟν. 

Διά νά Αντιμετωπίση έν κράτος έχθρικήν έπίθεσιν έπιτυχώς δέον νά 

έχη έναν καλδς ώργανωμένον, έφωδιασμένον καί έκπαιδευμένον στρατόν. 
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Τά περισσότερα κράτη Εχουν, Ενεκα τούτου, καθιερώσει τήν ύποχρεωτικήν 

θητείαν, Ελάχιστα δέ Εχουν Εθελοντικόν στρατόν. 

Τά καθιερώσαντα τήν στρατιωτικήν θητείαν κράτη Εχουν ιδρύσει τά 

λεγάμενα περιοδεύοντα στρατολογικά συμβούλια. Είς αύτά παρουσιάζον¬ 

ται ο£ μέλλοντες νά συμπληρώσουν τό Επόμενον Ετος τό είκοστόν πρώτον 

Ετος τής ήλικίας των νέοι, διά νά καθορίσουν τά συμβούλια είς ποίον 

όπλον θά ύπηρετήση δ καθείς, όταν κληθή ή κλάσις του (δηλ. ή ήλικία 

του) πρός Εκγύμνασιν. *0 χρόνος τής Εκγυμνάσεως ποικίλλει άναλόγως 

τοΟ όπλου, ή στρατιωτική όμως θητεία συνήθως είναι διετής. "Αν κληρω¬ 

τός τις εύρεθή τόσον Ασθενής ώστε νά Εχη Ανάγκην άναρρώσεως πρίν ύπη- 

ρετήση τήν θητείαν του, τότε τοΟ χορηγείται έτησία ή διετής άναβολή 

κατατάζεως. "Αν λόγψ σοβαρας παθήσεως ή πλημμελούς σωματικής δια- 

πλάσεως θεωρηθή Ακατάλληλος διά πδσαν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, Απαλ¬ 

λάσσεται κρινόμενος Ανίκανος. "Αν δέ κριθή ίκανός μόνον διά βοηθη¬ 

τικήν ύπηρεσίαν τού στρατού, κρίνεται βοηθητικός καί ούχί μάχιμος. 

Κατά τήν είρηνικήν περίοδον κληρωτός τις δύναται νά τύχη Αναβολής 

κατατάζεως μέχρι πέρατος των σπουδών του. 

Λ Ε Ξ 

ή προπαρασκευή 

Αρχαίος 

διάφορος 

διαφορετικός 

Λ 0 Γ I 0 Ν 

preparation 

ancient, antique, old 

varioue, different 

different 
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τό διάστημα 

παγκόσμιος 

σημαίνω 

σημαίνει 

ό ήττημένος 

ό νικητής 

ούτω, ούτως 

φιλειρηνικός 

ύποχρεωμένος 

προπαρασκευάζομαι 

διατηρώ 

ή Ανεξαρτησία 

κηρύττω, κηρύσσω 

γελοίος 

ή Αφορμή 

Αποστέλλω 

τό τελεσίγραφον 

ή διακήρυξις τής Ανεξαρτησίας 

6 όρος 

έξευτελιστικός 

Απαράδεκτος 

Απορρίπτω 

έπακολουθώ 

distance, interval, space 

universal, world-wide 

to ring 

it means, signifies 

defeated, vanquished 

victor 

thus 

peace-loving 

obiiged 

to prepare myself 

to maintain 

independence 

to proclaim, declare 

ridiculous 

pretext 

to send 

ultimatum 

declaration of independence 

term 

humiliating 

unacceptable 

to reject 

to ensue, follow 
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ή κήρυξις 

έκ μέρους 

6 άποστε£λας 

ή έναρξις 

αΐ έχθροπραζίαι 

τό διάταγμα 

ή έπιστράτευσις 

6 στρατιωτικός νόμος 

ή σύλληψις 

ό ύπήκοος 

άνατίθεται 

ή διαχείρισις 

πρός τό συμφέρον 

ό έμπόλεμος 

βραδύτερον 

ή άνταλλαγή 

φροντίδι 

ούδέτερον 

Αντιμετωπίζω 

ή έπίθεσις 

έπιτυχδς 

ώργανωμένος 

έφωδιασμένος 

declaration 

on the part of 

he who sent 

beginning 

hostilities 

decree 

mobilization 

martial law 

arrest 

subject, citizen 

to be entrusted with 

management, handling 

advantageous 

belligerent 

later 

exchange 

care of, c/o 

neutral 

to face, confront 

attack 

successfully 

organized 

equipped 
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άσθενής 

ή άνάρρωσις 

χορηγώ 

ή άναβολή 

ή κατάταξις 

λόγψ 

ή πάθησις 

πλημμελής 

ή διάπλασις 

άκατάλληλος 

άπαλλάσσω 

άνέκανος 

Ικανός 

ή βοηθητική ύπηρεσία 

6 βοηθητικός 

μάχιμος 

ειρηνικός 

τό πέρας 

αί σπουδαί 

ill 

convalescence 

to grant 

deferment 

enlistment 

“because of 

desease, affliction 

deffective 

formation 

unsuitable, unfit 

to dismiss; 

unfit 

fit, capable 

limited service 

limited service man 

combat 

peaceful, pacific 

end, expiration 

studie s 
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’Εκγύμνασι ς 

Κατά τήν ημέραν τής κατατάξεως έκαστος κληρωτός παραλαμβάνει τόν 

ιματισμόν του καί τόν δπλισμόν του έναντι άποδείξεως καί μεταβαίνει είς 

τόν λόχον του. *Η υποδοχή, τής δποίας τυγχάνει έκ μέρους των άνωτέρων 

του, είναι τοιαύτη ώστε βλέπει άμέσως τήν διαφοράν μεταξύ τής πολιτικής 

καί στρατιωτικής ζωής καί άρχίζει νά νοσταλγή τήν πρώτην. *Η παράλογος 

κατ' αύτόν έναντί του συμπεριφορά τΩν άνωτέρων του γίνεται έκ προθέσεως 

διά νά έννοήσφ δ κληρωτός άτι 6 στρατιώτης όφείλει νά λησμονήσρ τήν 

κοινωνικήν θέσιν του, ότι είναι ίσος πρός τούς άλλους στρατιώτας, άτι 

δέν έχει έκλογήν προκειμένου περί τυφλής ύπακοής πρός τούς άνωτέρους 

του καί άτι ή πειθαρχία είς τόν στρατόν είναι άπαραίτητος 

*Η έκγύμνασις γίνεται είς είδικούς χώρους έκ μέρους είδικευμένων 

άξιωματικΩν καί ύπαξιωματικΩν. Οί χΩροι ουτοι καλοΟνται πεδία άσκήσεων. 

Τό θεωρητικόν μέρος είναι πολύ δυσκολώτεραν τοΟ πρακτικοΟ, διότι 

πλεΓστοι άσοι στρατιΩται δέν έχουν τήν άπαιτουμένην μόρφωσιν ή άντίλη- 

ψιν νά έννοήσουν τήν θεωρίαν, όταν μάλιστα καί 6 διδάσκων ταύτην δέν 

τήν κατέχει έπαρκΩς. 

*Από τής ήμέρας τής κατατάξεώς του 6 στρατιώτης κοιμάται είς τόν 

στρατΩνα. Κατά τούς πρώτους μήνας άπαγορεύεται ή έξοδος αύστηρΩς. 

Βραδύτερου έπιτρέπεται ή έξοδος κατόπιν γραπτής άδείας κυκλοφορίας ή 

άδείας διανυκτερεΰσεως μετά δημοσίων θεαμάτων. 
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Τό σιωπητήριον, προειδοποίησές πρός κατάκλισιν, είναι διά τόν 

κατάκοπον στρατιώτην ευλογία ΘεοΟ καί τό έγερτήριον ίσοδυναμεί πρ<5ς 

καταδίκην είς θάνατον. *Η μή έγκαιρος όμως άφιξίς του είς τό πρωίνόν 

προσκλητήριον, τό δποίον, δυστυχώς δι’ αυτόν, είναι λίαν πρωίνόν, 

συνεπάγεται τιμωρίαν κρατήσεως ή περιορισμοί. Διά βαρυτέραν παράβασιν 

τοΟ στρατιωτικοί κανονισμοί έπιβάλλεται φυλάκισις ή αυστηρά άίίομόνωσις. 

*Η στέρησις τής έξόδου έπί τι χρονικόν διάστημα μέ βαρυτάτην έσωτε- 

ρικήν έργασίαν (άγγαρείαν) τάς Κυριακάς ή έορτάς, θεωρεΓται αύστηρά 

τιμωρία παρά πολλών στρατιωτών, θεωροόντων τόν στρατώνα πρωτεξάδελφον 

της φυλακές. 

Παραπομπή είς ρτρατοδικείον γίνεται τή είσηγήσει τοΟ Βασιλικοί 

’Επιτρόπου καί ή ποινή είναι άνάλογος πρός τό άδίκημα. *Η ποινή 

συνήθως Ικτίεται εί,ς τάς πολιτικός φυλακάς καί συνήθως μετά τήν έκ- 

πλήρωσιν τής στρατιωτικής θητείας τοί δπλίτου. Τινές τών αυστηρών 

ποινών είναι ή πολυετής φυλάκισις μετά στρατιωτικής καθαιρέσεως καί 

ή καταδίκη είς θάνατον. Είς τά στρατοδικεία παραπέμπονται συνήθως οί 

άνυπότακτοι, οί λιπαγάκται, οί αύτόμολοι, οί στασιασταί. Οί δικασταί 

τοί στρατοδικείου όνομάζονται στρατοδίκαι. 
: if 

Τά συνήθη παραγγέλματα κατά τά γυμνάσια είς τό πεδίον τών 

άσκήσεων είναι τά κάγωθι: 

Κεφαλή έμπρός.' Προσοχή.' ’Ανάπαυσις.' Κλίνατε έπί δεξιοί 

Κλίνατε έπ* άριστερί^.' ’Εμπρός, μάρς,' Βήμα ταχύ.' Τροχάδην.' 

Βήμα σημειωτόνί "Αλτί ’Επ’ ώμ°υ· Παρά πόδαςί Παρουσιάσατε? 
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Εκαστος 

παραλαμβάνω 

δ ιματισμός 

δ δπλισμός 

Εναντι άποδείξεως 

μεταβαίνω 

δ λόχος 

ή ύποδοχή 

τυγχάνω 

έκ μέρους 

δ άνώτερος 

τοιοΟτος, τοιαύτη 

ή πολιτική ζωή 

νοσταλγβ 

παράλογος 

έκ προθέσεως 

έννοίδ 

δφείλω 

κοινωνικός 

ίσος 

ή έκλογή 

προκειμένου 

τυφλός 

each 

to receive 

clothing 

equipment 

against a receipt 

to go 

company- 

reception 

receive, obtain 

on the part of 

superior 

such 

civilian life 

to long for 

unreasonable 

intentionally 

to understand, mean 

to owe, 

social, sociable 

equal 

choice 

in regard to 

blind 
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ή ύπακοή obedience 

ή πειθαρχία discipline 

Απαραίτητος indispensable 

ειδικός special 

ό χοίρος space 

ειδικευμένος specialized 

δ Αξιωματικός officer 

δ ύπαξιωματικός non-commissioned officer 

τό πεδίον Ασκήσεων training area 

πλειστοι very many 

Απαιτούμενος necessary 

ή μόρφωσις education 

ή Αντίληψις perception 

μάλιστα especially 

διδάσκω to teach 

κατέχω to occupy, be versed 

έπαρκΟς sufficiently 

ή διανυκτέρευσις sitting up all night. 

τό θέαμα spectacle, sight 

τό σιωπητήριον taps 

ή προειδοποίησις warning 

ή κατάκλισις going to bed 

κατάκοπος exhausted 
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ή εύλογία 

τ<5 έγερτήριον 

ίσοδυναμΰ 

ή καταδίκη 

έγκαιρος 

ή δφιξις 

τ<5 προσκλητήριον 

συνεπάγομαι 

ή κράτησις 

δ περιορισμός 

ή παράβασις 

δ κανονισμός 

έπιβάλλω 

ή φυλάκισις 

ή άπομόνωσις 

ή στέρησις 

ή άγγαρεία 

ή παραπομπή 

τό στρατοδικείων 

τ$ είσηγήσει 

δ Βασιλικός 'Επίτροπος 

ή ποινή 

άνάλογος 

blessing 

reveille 

to be equivalent to 

sentence 

timely 

arrival 

roll call 

to bring about 

arrest, confinement 

restriction 

violation 

regulations 

to inflict, impose 

imprisonment 

solitary confinement 

privation 

fatigue detail, extra duty 

arraignment 

court-martial 

on the recommmendation of 

trial judge advocate 

penalty 

proportionate 
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offense τό άδίκημα offense 

έκτίω to serve time 

ή έκπλήρωσις fulfillment, completion 

6 δπλίτης enlisted man 

πολυετής long term 

ή καθαίρεσές reduction in grade 

παραπέμπω to arraign 

ό άνυπότακτος draft evader 

6 λιποτάκτης deserter 

6 αύτόμολος deserter to the enemy- 

6 στασιαστής mutineer 

6 στρατοδίκης member of military court 

ή κλίνη έκστρατείας cot 

τό ναυτοδικείων naval court-martial 

τό άεροδικεΓον air court-martial 
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (ΣΤΡΑΤ. ΒΑΘΜΟΙ) 

’Ανώτατοι ΑξιωματικόC 

’Αρχιστράτηγος 

Στρατηγός 

’Αντιστράτηγος 

'Υποστράτηγος 

Ταξίαρχος 

’Ανώτεροι άζιωματιχοί 

Συνταγματάρχης 

* Αντισυνταγματάρ χη ς 

Ταγματάρχης 

Κατώτεροι άζιωματιχοί 

Λοχαγός 

'Υπολοχαγός 

’Ανθυπολοχαγός 

’Ανθυπασπιστής 

'ΥπαΕιωαατιχοί 

’Επιλοχίας 

Λοχ£ας 

Δεχανεύς 

'Υποδεχανεός 

Στρατιώτης 
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1Υγειονομική * Υπηρεσία 

*^«lcDHpLagr Γ.ανυκός * Αρχίατρος ‘'Υποστράτηγος 

ΓεΛίωιάς: ’Αρχίατρος Συνταγματάρ χη ς; 

’Αρχίατρος ’Αντί συ νταγματάρχη ς 

’Επίατρος, έπικτηνίατρας Ταγματάρχης 

’Ιατρός, Κτη ν ίατρο ς Λοχαγός 

‘Υπίατρος, ύποπτηνίατρας ‘Υπολαχαγός 

’Ανθυπίατρος,. άνθυποκτηνίατρος ’Αν θυπολαχαγός 

‘Ιππικόν 

’Επίλαρχος Ταγματάρ^ις 

"Ιλαρχος Λοχαγός. 

‘Υπίλαρχος *Υπολαχαγός 

’Ανθυπίλαρχος ’Ανθυτεαλοχαγός 

’Αεροπορία 

Πτέραρχος Στρατηγός 

’Αντιπτέραρχος ’Αντιστράτηγος 

'Υποπτέραρχος ‘Υποστράτηγος 

Σμήναρχος Συνταγματάρχης 

’Αντισμήναρχος *Αντισυνταγματάρχης 

*Επισμηναγός Ταγματάρχης 

Σμηναγός Λοχαγός 

*Υποσμηναγός ‘Υπολοχαγός 

’Ανθυποσμηναγός ’Ανθυπολοχαγός 

’Αρχισμηνίας ’Ανθυπασπιστής 
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'Επίσμηνίας 

‘Αεροπορία (συνέχεια) 

‘Επιλοχίας 

Σμηνίας Λοχίας 

‘Υποσμηνίας Αί Δεκανεύς 

‘Υποσμηνίας Βί * Υποδεκανείς 

Σμηνίτης ‘Οπλίτης 

ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Ναύαρχος 

‘Αντιναύαρχος 

‘Υποναύαρχος 

‘Ανώτατοι Αξιωματικοί 

‘Ανώτεροι Αξιωματικοί 

Πλοίαρχος 

‘Αντίπλοίαρχος 

Πλωτάρχης 

Κατώτεροι Αξιωματικοί 

‘Υποπλοίαρχος 

‘Ανθυποπλοίαρχος 

Σημαιοφάρος 

‘Αρχικελευστής 

Κελευστής 

'Υποκελευστής Αί 

‘Υποκελευστής Βί 

Δίοπος 

Ναύτης Αί 

Ναύτης Βί 

28 



Βαθμοί τής ’Αστυνομίας 

’Αρχηγός τοΟ ’ΑστυνομικοΟ Σώματος 

Διευθυντής τής *Αστυνομίας 

'Υποδιευθυντής 

’Αστυνόμος 

* Υπαστυνόμος 

’Αρχιφύλαξ 

*Υπαρχιφύλαζ 

’Αστυφύλαξ 

’ΑρχηγεΓον ’Αστυνομίας 

Διεύθυνσις ’Αστυνομίας 

Γενική ’Ασφάλεια 

'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως 

'Υπηρεσία ’Αλλοδαπήν 

’Αστυνομικόν Τμήμα 

Παράρτημα ’Ασφαλείας 

’Αγορανομία 

Είδική ’Ασφάλεια 

Διοικητής Τμήματος 

'Υποδιοικητής Τμήματος 

29 



Βαθμοί της Χωροφυλακής 

'Υποστράτηγος Χωροφυλακής 

Συνταγματάρχης Χωροφυλακές 

* Αντίσυνταγματάρχης Χωροφυλακές 

Ταγματάρχης Χωροφυλακές 

Μοίραρχος 

'Υπομοίραρχος 

*Ανθυπομο ί ραρ χο ς 

’Ανθυπασπί,στής 

'Ενωμοτάρχης 

* Υπενωμοτάρχης 

Χωροφόλαξ 

Λοχαγός 

'Υπολοχαγός 

'Ανθυπολοχαγός 

'Ανθυπασπιστής 

'Επί,λοχίας 

Αοχίας 

Στρατιώτης 
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Στρατιωτικά όπλα καί ύπηρεσίαι 

Τ6 Πεζικόν 

Τό Πυροβολικόν 

Τό 'Ιππικόν 

Τό Μηχανικόν 

*Η 'Υγειονομική 'Υπηρεσία 

*Η 'Υπηρεσία 'Εφοδιασμοϋ 

*Η 'Υπηρεσία Μεταφοράν 

(Μεταγωγική 'Υπηρεσία) 

*Η 'Υπηρεσία Διαβιβάσεων 

*Η Στρατιωτική 'Αστυνομία 

Τό Δεύτερον 'Επιτελικόν Γραφείου 

'Η 'Επιμελητεία τοΟ ΣτρατοΟ 

Διεύθυνσις ΠροσωπικοΟ 

Στρατιωτική Δικαιοσύνη 

Διεύθυνσις ΟίκονομικΩν 'ΥπηρεσιΟν 

Διεύθυνσις Στρατολογίας 

'Εφορία 'ΥλικοΟ Πολέμου 

Γραμματεία -» Διεκπεραίωσις - Πρωτόκολλου 

Κρυπτογραφική 'Υπηρεσία 
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Στρατιωτικοί μονάδες 

*0 στρατός άποτελειται από στρατιάς. *Η στρατιά άποτελειται 

άπό σώματα στρατού, Τό σώμα στρατοΟ άποτελειται από ταξιαρχίας 

η μεραρχίας. *Η μεραρχία άποτελειται άπό συντάγματα, τό σύνταγμα 

άπό τάγματα καί τό τάγμα άπό λόχους, *0 λόχος άποτελειται άπό 

διμοιρίας καί ή διμοιρία άπό δμάδας ή ένωμοτίας. 

*0 διοικΟν τόν στρατόν καλείται άρχιστράτηγος. *0 διοικητής 

μιας στρατιδς, ένός σώματος ή μιδς μεραρχίας φέρει βαθμόν άνώτερον 

τοΟ συνταγματάρχου. Τό σύνταγμα διοικειται άπό συνταγματάρχην, 

τό τάγμα άπό ταγματάρχην καί 6 λόχος άπό λοχαγόν. 

*0 διοικητής ένός σώματος στρατοΟ λέγεται σωματάρχης. *0 

διοικητής μιδς μεραρχίας λέγεται μέραρχος. *0 διοικητής μιδς ταξι¬ 

αρχίας λέγεται ταξίαρχος. *0 διοικητής ένός συντάγματος λέγεται 

συνταγματάρχης, ένός τάγματος λέγεται ταγματάρχης, ένός λόχου λέ¬ 

γεται λοχαγός. *0 διοικΟν μίαν διμοιρίαν λέγεται διμοιρίτης καί 6 

διοικΟν μίαν όμάδα λέγεται δμαδάρχης.ή ένωμοτάρχης. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ 

άποτελοϋμαι 

ή στρατιά 

τό σ&μα στρατό0 

ή ταξιαρχία 

ή μεραρχία 

τό σύνταγμα 

τό τάγμα 

δ λόχος 

ή όιμοιρία 

ή δμάς 

δ σωματάρχης 

δ μέραρχος 

δ ταξίαρχος 

δ διμοιρίτης 

δ δμαδάρχης 

ή ένωμοτία 

διοικητής μονάδος 

to be composed of 

field army, army 

army corps 

brigade 

division 

regiment 

battalion 

company 

platoon 

squad 

corps commander 

division commander 

brigade commander 

platoon commander 

squad commander 

squad 

unit commander 
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'Οπλα 

Τά συνήθη άτομικά όπλα τοϋ στρατιώτου είναι τό τυφέκιον, τό 

ξίφος, ή λόγχη, τό περίστροφον, ή χειροβομβίς, ή δπλοβομβίς, τό 

ήμιαυτόματον καί τό αύτόματον όιιλον. 

Τά όπλα χαρακτηρίζονται ώς έπιθετικά ή άμυντικά, άναλόγως το(5 

ρόλου τόν δποΓον παίζουν κατά τήν ώραν τής μάχης. 

Τινά τών συνήθων γενικών όπλων είναι τά κατωτέρω: 

Τό Οπλοπολυβόλον, τό πολυβόλον ή μυδραλλιοβόλον, τό πυροβόλον, 

τό φλογοβόλον, δ όλμος ή τό δλμοβόλον. 

Τά πυροβόλα διαιρούνται είς διαφόρους κατηγορίας άναλόγως τής 

χρήσεώς των. "Εχομεν τό βαρύ πυροβόλον, τό Ιλαφρόν πυροβόλον, τό 

πεδινόν, τό Ορειβατικόν, τό αντιαεροπορικόν καί τό άντιαρματικόν. 

*0μιλο0μεν έπίσης διά τό βεληνεκές τών όπλων καθώς καί διά τό δια¬ 

μέτρημα αυτών. 'ΟμιλοΟμεν καί περί φυσιγγίων, δεσμίδων ή γεμιστήρων, 

ταινιών, σφαιρών, Οβίδων καί βλημάτων. 

Κατόπιν πιέσεως τής σκανδάλης τά όπλα έκπυρσοκροτοΟν. "Αν δέν 

έκπυρσοκροτήσουν, τότε λέγομεν ότι όπαθον άφλογιστίαν. 

"Οταν δ στρατιώτης σκοπεύη καλώς λέγομεν ότι έπιτυγχάνει τόν 

στόχον. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ 

συνήθης usual 

Ατομικός individual, atomic 

τό όπλον weapon 

τό τυφέκιον rifle 

λ λόγχη ■bayonet 

τό ξίφος sword 

τό περίστροφον revolver 

τό πιστόλιον pistol 

ή χειροβομβίς hand grenade 

ή δπλοβομβίς rifle grenade 

ημιαυτόματος semi-automatic 

αυτόματος automatic 

έπιθετικός offensive 

Αμυντικός defensive 

τό δπλοπολυβόλον sub-machine gun 

τό πολυβόλον machine gun 

τό μυδραλλιοβόλον machine gun 

τό πυροβόλον gun, cannon 

τό φλογοβόλον flame thrower 

τό δλμοβόλον mortar 

τό πεδινόν πυροβόλον field gun 

τ6 6■)ειβατικόν πυροβόλον mountain gun 
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άντιαεροτωρικός 

Αντιαρματικός 

τό βεληνεκές 

τό τηλεβόλον 

τό κανόνα 

δ κανονιοβολισμός 

ή κανονιά 

κανονιοβολώ 

βομβαρδίζω 

ή βόμβα 

τό πεδίον βολής 

τό διαμέτρημα 

τό φυσίγγιον 

ή δεσμίς, δ γεμιστήρ 

ή ταινία 

ή σφαίρα 

ή όβίς 

τό βλήμα 

ή σκανδάλη 

έκπυρσοκροτΟ 

ή Αφλογιστία 

σκοπεύω 

δ στόχος 

ή σκοποβολή 

antiaircraft 

antitank 

range (of weapon) 

cannon 

cannon 

gun fire, bombing 

cannon shot 

shell, bombard, to bomb 

to bomb 

bomb, shell 

firing range 

caliber 

cartridge 

e11? 

belt 

bullet 

shell 

projectile 

trigger 

discharge, detonate 

misfire 

to aim 

target 

target practice 
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mask ή προσωπίς 

ή έγκοαροφλεγής 6βίς time shell 

ή ωρολογιακή βόμβα time bomb 

έκρηγνύω, έζέρρηξα, έζερράγην to explode 
(έκρήγνυμι - μαι) 

ή £κρηξις 

τά δηλητηριώδη άέρια 

τά δακρυγόνα άέρια 

τά άσφυξιογόνα άέρια 

ή πυρίτις (μπαρούτι) 

δ χειριστής 

ή σκοποβολή 

δ σκοπευτής 

τ<5 σκοπευτήριον 

ή τροχιά 

τό βραχύ πυροβόλον 

explosion 

poison gases 

tear gases 

asphyxiating gases 

gan powder 

operator 

target practice 

marksman, gunner 

firing range 

trajectory 

howitzer, mountain artillery 
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*ι'πηοεσίαι ν^υ ΝαυτικοΟ 

Είς το Ναυτικόν ύπάρχουν ή ύπηρεσία ζηρδς καί ή ύπηρεσία θαλάσσης. 

Είς τήν ύτιηρεσίαν ξηρας άνήκουν δλαι αι ναυτικαί βάσεις, οι ναύσταθμοι, 

τά λιμεναρχεία, τά έπάκτια πυροβολεία, τά ναυτικά άχυρά, τά ναυτικά 

αεροδρόμια καί γενίκ&ςή ναυτική άεράμυνα. 

Είς τήν ύτιηρεσίαν τής θαλάσσης άνήκουν άπαντα τά πολεμικά πλοία. 

Κλάδοι τοΟ ΝαυτικοΟ 

νΕκαστος ναύτης καί ύπαξιωματικός τοΟ ΠολεμικοΟ ΝαυτικοΟ &χει 

ώρισμένην είδικότητα. Αι ειδικότητες τοΟ ΝαυτικοΟ είναι α£ κατωτέρω: 

Διαχειριστής, έσχαρεύς, θερμαστής, ηλεκτρολόγος, ραδιοτηλεγραφητής, 

τηλεφωνητής, σηματωρός, άρμενιστής (άγκυροβόλησιν, όκπλουν), βενζινο- 

μηχανικός, μηχανικός, θαλαμηπόλος, τορπιλλητής, πυροβολητής, ναρκίτης. 

Κλάδοι τ£5ν άξιωματικΏν 

’Αξιωματικοί τοΟ ΟίκονομικοΟ, του *ΥγειονομικοΟ, άξιωματικοί 

μηχανικοί καί μάχιμοι άξιωματικοί. 

Οί άξιωματικοί τοΟ ΝαυτικοΟ φθάνουν μέχρι τοΟ βαθμοΟ τοΟ πλοιάρχου 

συμπεριλαμβανομένου, ο£ μάχιμρι όμως άξιωματικοί προάγονται καί μέχρι 

τοΟ βαθμοΟ τοΟ Ναυάρχου. 

33 



ή υπηρεσία ξηραζ 

ή υπηρεσία θαλάσσης 

ή ναυτική βάσις 

δ ναύσταθμος 

τ<5 λιμεναρχείου 

τό έπάκτιον πυροβολεΓον 

ή Αεράμυνα 

τό πολεμικόν πλοΓον 

δ ύπαξιωματικός 

ή είδικότης 

6 διαχειριστής 

6 θερμαστής 

6 ήλεκτρολόγος 

6 ραδιοτηλεγραφητής 

6 τηλεφωνητής 

6 σηματωρός 

δ θαλαμηπόλος 

δ τορπιλλητής 

δ πυροβολητής 

δ ναρκωτής 

δ μάχιμος Αξιωματικός 

συμπεριλαμβανόμενος 

χειρίζομαι 

-iioισ duly 

sea duty 

naval base 

naval station, navy yard 

port control 

coast battery- 

air defense 

warship 

petty officer 

specialty 

administrator 

stoker 

electrician 

radio operator 

telephone operator 

signalman 

steward 

torpedoman 

gunner 

miner 

coinbat officer 

included 

to operate 
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i' ' ηγ^υίαι πλοίων Πολεμικού μαυτικυΡ 

Αί Πολεμικά τιλοΓα: 

θωρηκτόν 

άντιτορπιλλικόν 

καταδρομικόν 

τορπιλλοβόλον ή τορπιλλικόν 

Υποβρύχιον 

ή τορπιλλάκατος 

άεροπλανοφόρον 

Βί Βοηθητικά πλοΓα: 

βοηθητικόν Υποβρυχίων 

συνεργείου 

ναρκαλλιευτικόν 

πλοΓον Υδρογραφίας 

ή ναρκοθέτις -ιδος 

πλοΓον έφοδιασμοΟ 

ναυαγοσωστικόν 

έκπαιδευτικόν πλοΓον 

έκπαιδευτικόν τοΟ στόλου 

πλωτόν νοσοκομείου 

*0 πλοίαρχος έκάστου πλοίου λέγεται κυβερνήτης, μετ' αυτόν δέ 

έρχεται κατά σειράν βαθμού ό ύπαρχος. *0 Αξιωματικός όστις διευθύνει 

τόν στόλον όνομάζεται ’Αρχηγός τού Στόλου ή στόλαρχος καί τό πλ,οΐον 
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του όποίου έπιβαίνει λέγεται ναυαρχίς ή στολαρχίς. 'ϋ ’Αρχηγός τού 

Στόλου συνεργάζεται μέ τ<5 έπιτελείον του καί Ιδιαιτέρως μέ τόν άρχι- 

επιστολέα του Στόλου. 

Είς μίαν ναυμαχίαν ό κυβερνήτης έκάστου πολεμικοί) πλοίου λαμβάνει 

διαταγάς κατ’ εύθείαν άπό τόν ναύαρχον, άρχηγόν τού στόλου, ό όποίος 

είναι υπεύθυνος έναντι τού ΓενικοΟ Επιτελείου τού Ναυτικού. 

Τά έμπορικά πλοία τά όποια χρησιμοποιούνται είς μίαν νηοπομπήν, 

άνήκουν είς τό 'Υπουργείον ’Εμπορικής Ναυτιλίας. Μία μεγάλη νηοπομπή 

συνοδεύεται συνήθως υπό ίκανού άριθμού άντιτορπιλλικΟν πρός ύπεράσπι- 

σίν της έναντίον τού έχθροΟ. 

Τά φόβητρα μιδς νηοπομπής είναι τό έχθρικόν δποβρύχιον, τό άντι- 

τορπιλλικόν, ή τορπίλλη, τό άεροπλάνον, ή νάρκη, ή μαγνητική νάρκη. 

Τόν 'Ελληνικόν Πολεμικόν Ναύσταθμον διοικεί συνήθως ναύαρχος. 

*0 Ναύσταθμος άποτελείται άπό διαφόρους ύπηρεσίας: Βάσιν 6πο~ 

βρυχίων, συνεργεία ναυστάθμου, δεξαμενάς ναυστάθμου, σηματωρείον 

ναυστάθμου, ναυτικά νοσοκομεία. 

*0 έλεγχος είς έκαστον λεμένα γίνεται έκ μέρους τού λιμεναρχείου, 

τό όποίον διοικείται άπό άξιωματικόν τού λιμενικού Σώματος, τό όποίον 

ύπάγεται είς τό 'Υπουργείον τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας, Είς έκαστον 

λιμένα δπάρχει άστυνομία λιμένος καί ναυτική άστυνομία. 

Είς μίαν άπόβασιν χρησιμοποιούνται πλοία τοΟ πολεμικού καί τού 

έμπορικού ναυτικού. Συνήθως είς μίαν μικράν άπόβασιν χρησιμοποιούνται 

ναυτικά άγήματα ή πεζοναύται. 
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δ κυβερνήτης τοΟ πλοίου captain 

δ έπαρχος executive officer 

δ στόλος fleet 

δ στόλαρχος fleet corarnander 

δ άρχηγός τοΟ στόλου fleet corarnander 

ή ναυαρχίς flagship 

δ άρχιεπιστολεύς chief of staff 

ή ναυμαχία sea battle 

κατ* ευθείαν directly 

ύπεύθυνος responsible 

ή νηοπομπή convoy- 

ή ύπεράσπισις defense 

ή νηοψία search of a vessel 

τό φόβητρον menace 

τό συνεργεΓον workshop crew, repair crew, maintenance 
crew. 

ή δεξαμενή dry dock 

τό σηματωρέΓον signal station 

τό λιμενικόν σ£μα harbor corps 

ύπάγομαι to be under the jurisdiction of 

ή άπόβασις landing operation 

τό Σίγημα landing party 

δ πεζοναύτης marine 

καταδύομαι submerge 
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to surface άναδύομαι to surface 

6 πλοηγός pilot 

ό τορπι,λλοβλητικός σωλήν torpedo tube 

ή βόμβα βυθοϋ depth charge 

τό έκτόπισμα displacement 

ή χωρητιπότης tonnage, capacity 
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■*Η μάχη 

*Ολίγας ήμέρας πρό της ένάρξεως τής μάχης ή Αεροπορία μας βομβαρ¬ 

δίζει Ανηλεώς τά άχυρά καί τάς θέσεις τοϋ έχθροΟ καθώς καί τάς συγκοι¬ 

νωνίας αύτοΟ, τό συγκοινωνιακόν του δίκτυον, συγκοινωνιακούς κόμβους, 

γεφύρας, μεταφορικά μέσα, λιμένας, τόπους ΑνεφοδιασμοΟ καί συγκεντρώ- 

σεως ένισχύσεων. Τό πυροβολικόν μας έπίσης βάλλει άκαταπαύστως κατά 

των θέσεων τοΟ έχθροΟ καί προσπαθεί νά σιγήση τά πυροβόλα του καί τάς 

φωλεάς πολυβόλων του. 

Μετά τήν πρσπαρασκευήν ταύτην γίνεται ή έξόρμησις των δυνάμεών 

μας κατά τήν δποίαν προπορεύονται τά άρματα μάχης καί έπεται τό πεζι- 

κόν. ΙΙολλάκις ή πρώτη έπίθεσις, όσον θυελλώδης καί άν είναι, Απο¬ 

τυγχάνει, διότι ό έχθρός Αμύνεται πεισματωδώς ή διότι αί θέσεις του 

είναι τόσον ώχυρωμέναι ώστε είναι σχεδόν άπόρθητοι. 

Μετά πλήρη άνασύνταξιν των δυνάμεών μας καί πλήρωσιν των κενών 

δι* ένισχύσεων, γίνεται δευτέρα έπίθεσις, μεγαλυτέρα τής πρώτης, είς 

t δποίαν δ έχθρός δυνατόν νά προβάλη όχι Απλώς σθεναράν Αντίστασιν 

Αλλά νά ένεργήση καί Αντεπίθεσιν. *Εν τοιαύτη περιπτώσει δ Αγών 
I 

γίνεται σκληρότατος καί αί έκατέρωθεν Απώλειαι είναι μεγάλαι. Συχνάκις 

ή πάλη γίνεται σώμα πρός σώμα καί δ έχθρός έκδιώκεται τών θέσεών του 

διά τής λόγχης καί τρέπεται είς φυγήν, ή δποία ένίοτε λαμβάνει χαρα¬ 

κτήρα Ατάκτου φυγής, όταν δ έχθρός, θαυμάζων τό θάρρος τοΟ Αντιπάλου 

του, χάσρ τό ήθικόν του. 
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*Η ήγεσία τοΟ στρατοΟ μας πρέπει νά έπωφεληθ?ί τής νίκης μας καί 

νά καταδιώξη τόν έχθρόν κατά πόδας μέχρι τελείας άποσυνθέσεως καί 

συντριβές του. Διότι άν δέν έπιτευχθξ τό τοιοΟτον, δ έχθρός θά λάβη 

θέσεις εις τήν δευτέραν γραμμήν άμύνης, όπου ένδεχομένως νά δυνηθή νά 

άντιτάξη καλλιτέραν άμυναν, άν μάλιστα συμπέση αί νέαι του θέσεις νά 

είναι φύσει δχυραί. 

‘Όταν αί θέσεις τοΟ έχθροΰ είναι άπόρθητοι ή όταν τό ΣτρατηγεΓον 

μας πρςβλέπη δυσαναλόγους πρός τό έπιτευχθησόμενον κέρδος άπωλείας 

διά τής κατά μέτωπον έπιθέσεως, γίνεται κυκλωτική κίνησις παρ* άμφο- 

τέρων τών πτερύγων. *0 έχθρός τότε, διαβλέπων άμεσον άποκοπήν τών 

δδων ύποχωρήσεως ή πλήρη περικύκλωσιν καί παράδοσιν, άναγκάζεται νά 

έγκαιαλείψη τάς θέσεις του φεύγων προτροπάδην. 

*Άν δ έχθρός είναι ώχυρωμένος είς τήν άπέναντι όχθην ένός ποτα- 

μοΟ, ή κυρία προσπάθεια τοΕ στρατηγείου μας είναι νά έγκαταστήση 

προγεφύρίΰμα καί νά εύρύνη τοΟτο τάχιστα, ϊνα άποφύγη τεραστίας άπω¬ 

λείας. *Η διαπεραίωσις τών πρώτων στρατευμάτων μας γίνεται συνήθως 

τήν νύκτα διά πλωτών γεγυρών, διότι μία τοιαύτη ζεΟξις ένός ποταμοΟ 

είναι ή μάλλον άθόρυβος καί ή πλέον ταχεία. 

Διαρκούσης τής μάχης ή πρό αυτής καταβάλλεται μεγίστη προσπά¬ 

θεια, δι* άπαστολής περιπόλων πρός σύλληψιν αίχμαλώτων, διότι τό 

στρατηγείον μας θά δυνηθή νά άποσπάστ^ παρ' αυτών πολυτίμους πληρο¬ 

φορίας περί τών θέσεων, δυνάμεων, δυνατοτήτων καί ήθι -Ο τοΟ άντι- 
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πάλου. Πρδ τής μάχης ή διαρκούσης αυτής, ή Αεροπορία μας πολλάκις 

ρίπτει Αλεξιπτωτιστάς είς τά νώτα τοΟ έχθροΟ διά νά τφ δημιουργήσω 

σύγχυσιν καί διά νά Αποκόψτ) τάς δδούς Ανεφοδιασμοί του. 

Μετά τό πέρας τής μάχης γίνεται δ Απολογισμός αύτής τόσον έκ 

μέρους τοΟ κερδίσαντος όσον καί έκ μέρους τοΟ άπολέσαντος ταύτην. 

Καταμετρούνται αί Απώλειαι εις νεκρούς, βαρέως τραυματισθέντας, 

έλαφρώς τραυματισθέντας καί έξαφανισθέντας. ΚαταμετροΟνται έπίσης 

α£ Απώλειαι τοΟ έχθροΟ καί πρό παντός οί αίχμάλωτοι καθώς καί τό 

κυριευθέν πολεμικόν ύλικόν, Είς τά Ανακοινωθέντα τοΟ Γενικοί* ''Επι¬ 

τελείου γίνεται ένίοτε μνεία καί τοΟ καταστραφέντος πολεμικοΟ 

υλικοί» τοΟ έχθροΟ. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ 

ή μ^χη battle 

ή £ναρξις beginning 

βομβαρδίζω to bombard, to bomb 

Ανηλεώς mercilessly 

τό οχυρόν fortification 

τό δίκτυον network 

δ συγκοινωνιασκός κόμβος communications junction 

δ Ανεφοδιασμός supplying 

ή συγκέντρωσις concentration 

σιγώ to silence 
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ή έξόρμησίς jumping-off 

προπορεύομαι to march ahead 

έπομαι to follow 

τ<5 άρμα μάχης tank, armored car 

θυελλώδης stormy 

άποτυγχάνω to fail 

άμΟνομαι to resist, defend oneself 

πεισηατωδΟς obstinately 

ώχυρωυένος fortified 

Ανοχύρωτος unfortified 

άπόρθητος impregnable 

έκπορθώ to capture (a place) 

ή αναοόνταξις reorganization, regrouping 

ή πλήρωσις filling 

τό κενόν gap, vacuum 

προβάλλω to put forth 

σθεναρός vigorous 

ή Αντίστασή resistance 

ένεργω to perform 

ή άντεπ^θεσις counts r-attack 

σκληρός severe 

έκατέρωθεν on both sides 

ή Απώλεια casualty, loss 
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συχνάκις 

έκδιώκω 

τρέπομαι είς φυγήν 

ή λόγχη 

άτακτος 

ό χαρακτήρ 

ό αντίπαλος 

τό ηθικόν 

ή ήγεσία 

έπωφελοΟμαι 

ή προέλασις 

καταδιώκω 

κατά πόδας 

ή άποσύνθεσις 

ή συντριβή 

έπιτυγχάνω 

ένδεχόμενον 

δύναμαι 

αντιτάσσω 

συμπίπτω 

φύσει 

τό στρατηγειον 

δυσανάλογος 

often 

to drive out 

to turn into flight 

bayonet 

disorderly 

aspect 

opponent 

morale 

leadership 

to take advantage of 

advance 

to^ pursue 

on his heels 

disintegration 

crushing 

attain* accomplish 

possibility 

to be able to 

to put up 

to coincide 

naturally 

headquarters 

disproportionate 
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κατά μέτωπον frontal 

κυκλωτική κίνησις enveloping attack 

άμφότεροι both 

ή πτέρυξ wing 

ύιχερφαλαγγίζω to outflank 

πλευροκοτεδ to flank 

κλιμακωτή &μυνα defense in successive positions 

διαβλέπω to perceive 

άμεσος immediate, direct 

ή άποκοπή cutting-off 

ή ύποχώρησις retreat 

ή πεμικύκλωσις encirclement 

ή παράδοσις surrender 

άναγκάζομαι to be forced 

έγκαταλείπω to abandon 

προτροπάδην headlong 

ή Μη bank (of a river) 

έγκαθιστώ to establish 

τδ προγεφύρωμα bridgehead, beachhead 

εύρύνω to widen 

άποφεύγω to avoid 

τεράστιος enormous 

ή διαπεραέωσις crossing 
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to cross, ferry over διαπεραιώ to cross, ferry over 

ή πλωτή γέφυρα pontoon bridge 

ή ζεΌζις bridging 

ή ένέδρα ambush 

Ανακρίνω to interrogate, question 

προελαύνω to advance 

ή προέλασής advance 

ψυχολογικός πόλεμος psychological warfare 

ή άνιχνευτική περίπολος scouting patrol 

Αποχωρώ to withdraw 

υποχωρώ to retreat 

διαρκοϋντος -ούσης during 

η περίπολος patrol 

ή σύλληψις capture 

6 αίχμάλωτος prisoner of war 

Αποστώ to extract 

πολύτιμος valuable 

ή δυνατότης possibility 

πολλόκις many times 

ρίπτω to drop 

6 Αλεξιπτωτιστής parachutist, paratrooper 

τά νώτα rear area of the combat zone 

δημιουργώ to create 
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ή σδγχυσις confusion 

Αποκδπτω to cut off 

6 Ανεφοδιασμός supply- 

τδ πέρας end 

6 Απολογισμός account, estimation, reckoning 

έκ μέρους on the part of 

δ Απολέσας loser 

καταμετρώ to count 

έξαφανίζομαι to disappear, be missing 

κυριευθέν captured 

τό ύλικόν material 

τδ Ανακοινωθέν communique 

' k»Cu re sometimes; 

.*1 μνεία mention 

6 Αλεξίπτωτον parachute 
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Περί 'Αεροπορίας 

’Η διάρθρωσις τής έλληνικής ’Αεροπορίας &χει ώς έξής: Διευθύνει 

6 * Υπουργός τής ’Αεροπορίας καί Αμέσως μετ’ αυτόν έρχεται τό Γενικόν 

’ΕπιτελεΓον ’Αεροπορίας, τοΟ όποίου προΓσταται δ ’Αρχηγός, δστις 

φέρει σήμερον βαθμόν ’Υποπτεράρχου, δηλαδή ’Υποστρατήγου. 

Τό F.E.A. Απαρτίζεται άπό τέσσαρας κλάδους, οίτινες είναι οί έξής: 

Αί *0 κλάδος Άέρος. Τούτου προϋσταται Σμήναρχος καί ύποδιαιρεΓται 

είς τάς κάτωθι Διευθύνσεις: 

1· Διεύθυνσιν ’Επιχειρήσεων. 2. Διεύθυνσιν Πληροφοριών. 3. Διεό- 

θυναιν ‘Εκπαιοεύσεως. 4·. Διεύθυνσιν Συνεννοήσεως. 5. Διεόθυνσιν 

Μοιρών Προστασίας ’Αεροδρομίων. 6. Διεύθυνσιν όπλισμοΟ καί Φωτογραφιών. 

Au υθυνταί τούτων είναι ’Αντισμήναρχοι. 

Βί Κλάδος Προσωπικοί). Ουτος υποδιαιρείται είς τά κάτωθι Διευθύν¬ 

σεις; 

1. Διεύθυνσιν ΠροσωτακοΟ ’Αξιωματικών. 2. Διεύθυνσιν Προσωπικοί) 

’Υπαξιωματικών καί Σμηνιτών. 3. Διεύθυνσιν ’Επιστρατέύσεως. 4. Διεό- 

“ρατολογίας. 5. Διεύθυνσιν Δικαστικοί). 6. Διεύθυνσιν Ψυχα¬ 

γωγίας 

Γί Κλάδος ’Ορνανώσεως. Οδτος υποδιαιρείται είς τάς κάτωθι 

διευθύνσεις: 

1. Διεύθυνσιν Στατιστικών. 2. Διεύθυνσιν ’’Εργων. 3. Διεύθυνσιν 

Μεταφορών. 
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Δ' *0 Κλάδος Δ.' ύποδιαιρεΓται είς Διεύθυνσιν ’ΕφοδιασμοΟ καί 

Διεύθυνσιν Τεχνικήν 'Υπηρεσιών. 

Πλήν των άνωτέρω £χομεν τήν Διεύθυνσήν 'Υγειονομικές ύπηρεσίας 

καί τήν Διεύθυνσιν ’Επιμελητείας. 

ΛΕΞΙΛ0ΓΙ0Ν 

ή όργάνωσις 

ό όργανισμός 

ή διάρθρωσις 

προΐσταμαι 

άκαρτίζομαι 

6 κλάδος 

ύποδιαιρΰ 

ή διεύθυνσις 

ή Διεύθυνσις Συνεννοήσεως 

ή ψυχαγωγία 

organization 

organization 

organization 

to preside, head 

to consist of 

branch 

to subdivide 

department, division 

department of communications 

recreation 
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’Αεροπορικοί Βάσεις 

Είς την άεροπορικήν βάσιν Τατοϊου, πλησίον των ’Αθηνών, υπάρχουν: 

1. *Η Σχολή ’Αεροπορίας, ή Αποία έκπαιδεόει τό ’Ιπτάμενον Προσωπικόν, 

ήτοι πιλότους, άσυρματιστάς, πολυβολητάς καί άεροναυτίλους. 2. Τά 

Τεχνικά ’Εκπαιδευτικά Κέντρα ’Αεροπορίας ένθα έκπαιδεόονται διάφοροι 

τεχνικοί, ήτοι μηχανικοί αεροσκαφών, ηλεκτρολόγοι, άσυρματισταί, 

μηχανικοί άσυρμάτων, όπλουργοί, σωφέρ, γράφεις κλπ* 

Είς την ’Αεροπορικήν Βάσιν. ’ΕλευσΐΓνος, ούχί μακράν των ’Αθηνών, 

υπάρχουν αί Motpai ’Αεροπλάνων. Διοικητής τοΟ ’Αεροδρομίου είναι 

Σμήναρχος, οί δέ Μοίραρχοι είναι ’Επισμηναγοί, 

Sir έκαστον άεροδρόμιον υπάρχει εις Πύργος ’Ελέγχου, διά νά 

έλέγχτ} τάς πτήσεις τών άεροπλάνων καί νά ύποβοηθη ταΟτα κατά τήν 

άπογείωσιν ή προσγείωσίν των. 

Εις έκαστον άεροδρόμιον υπάρχουν υπόστεγα είς τά όποΐάχ άφ’ ένός 

£ * φυλάσσονται τά άεροπλάνα άφ’ έτέρου δέ γίνονται έπισκευαί καί 

'ήσεις τών άεροπλάνων. 

Είς έκαστον άεροδρόμιον υπάρχει Άερονομεΐον, δηλαδή ’Αστυνομία 

ηα:)ώς καί ’Αεροναυαγοσωστική ’Υπηρεσία, δηλαδή ’Υπηρεσία διασώσεως 

Αεροσκαφών ή άεροναυαγών, σταθμευουσα είς διαφόρους λιμένας. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ 

ιπτάμενος 

δ άεροναυτίλος 

δ τεχνικός 

τό άερόσκαφος 

δ δπλουργός 

δ μοίραρχος 

δ πύργος έλέγχου 

ή πτ?|σις 

υποβοηθώ 

ή άπογείωσις 

ή προσγείωσις 

τό υπόστεγου 

τό άερονομειον 

άεροναυαγοσωστικός 

ή διάαωσις 

δ άεροναυαγός 

σταθμεύω 

flying 

air navigator 

technician 

aircraft 

armorer 

squadron commander 

control tower 

flight 

to aid, help 

take off 

landing 

hangar 

airforce police 

air rescue 

rescue 

air survivor at sea 

to be stationed 
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’Αεροπλάνα 

“Εν δικινητήριον άεροπλάνον άποτελειται άπό τό κύριον σώμα, όνο- 

μαζόμενον άτρακτον, άπό τάς πτέρυγας, άπό τ<5 ούραΓον πτέρωμα καί άπό 

τό σύστημα προσγειώσεως. ’Εσωτερικώς καί είς τήν θέσιν τοΟ χειριστοΟ 

(πιλότου) ύπάρχουν τό χειριστήριον(τιμόνι), ή πυζίς, τό ύψόμετρον, τό 

ταχύμετρου, όργανα δεικνύοντα τήν ποσότητα τής βενζίνης, όργανα έλέγ- 

χοντα τήν λειτουργίαν τών μηχανών καί τά ποδοστήρια, δηλ. πηδάλια 

διευθύνσεως. 

Είς τήν θέσιν τοΟ άσυρματιστοϋ υπάρχουν δ πομπός, δ δέκτης, τό 

ραδιογωνιόμετρου, ραδιοτηλέφωνον. *Η θέσις τοΟ πολυβολητοΟ λέγεται 

πύργος πολυβολητοΟ ή τουρέλα. Είς τήν θέσιν του άεροναυτίλου υπάρ¬ 

χουν τό ταχύμετρου, ή πυζίς, τό ύψόμετρον κ.τ.λ. 

Τά άεροπλάνα άναλόγως τής έργασίας τήν δποίαν έκτελοΟν δνομά- 

ζονται βομβαρδιστικά, καταδιωκτικά ή διώξεως, μαχητικά, μεταγωγικά 

ή μεταφορικά, παρατηρήσεων, έκπαιδευτικά κ.τ.λ. 

*Εκάστη μο£ρα άποτελεΓται άπό δύο σμήνη καί έκαστον σμήνος έχει 

περίπου άεροπλάνα. "Ολοι ο£ διοικηταί άεροδρομίων, μοιρών καί 

σμηνών είναι άζιωματίκοί είδικότητος πιλότου. Είς τήν 'Ελλάδα έχομεν 

μοίρας Ντακότα, ΣπίτφαΙρ, Χάρβαρτ, ΧελντάΣβερ κ.τ.λ. 

Τά άεροπλάνα άπργειοΟνται, προσγειουνται ή καταρρίπτονται, τά δέ 

υδροπλάνα άποθαλασσουνται ή προσθαλασσοΟνται. *Εν περιπτώσει καθ* ήν 

δ πιλότος ένός υδροπλάνου δέν κάμη δμαλήν προσθαλάσσωσιν, τότε δυυά— 

μέθα νά εΐ'πωμεν “τά έκαμε θάλασσα” ή "τά μούσκεψε". Αί δύο αύται 
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φράσεις δόνανται νδ χρησιμοποιηθοΟν εις οιανδήποτε άλλην περέπτωσιν 

άποτυχέας. 

ΛΕΕΙΛΟΓΙΟΝ 

δικινητήριον bimotored 

ή άτρακτος 

ή πτέρυξ(πτέρυγος) 

fuselage 

wing 

τδ ούραΓον πτέρωμα epenage, tall eurfaces 

τδ χειριστήριον controls 

ή πυξές compass 

τδ ύψόμετρον altimeter 

τδ ταχύμετρον airspeed indicator 

τδ δργανον instrument 

ή λειτουργέ? functioning 

τδ ποδοστι'ιρια rudders 

τδ πηδάλια διευθόνσεως steering wheels 

δ πομπός radio transmitter 

6 δέκτης receiver 

τδ ραδιογωνιόμετρον gyroscope (radio direction finder) 

6 πύργος turret 

δ άεροναυτέλος navigator 

τδ βομβαρδιστικόν bomber 

βομ. καθέτου έφορμήσεως dive bomber 

τδ καταδιωκτικόν pursuit plane 

ή μοΓρα squadron 

τδ σμήνος flight 

τδ μαχητικόν 

τδ ιπτάμενον φρούριον 

τδ ύπερφρούριον 

fighter plane 

flying fortress 

superfortress 
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Αεροπορικοί έπιδρομαί 

Κατά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον οι άμαχοι πληθυσμοί τβν 

διαφόρων έμπολέμων ύπέφερον πολύ έκ τβν άεροπορικίυν έπιδρομβν. 

Πολλά δέ ύπήρξαν τά θύματα, διότι δέν ύπαρχον πανταχοΟ άσφαλή άντι- 

αεροπορικά καταφύγια καί ή αντιαεροπορική άμυνα γενικΟς δέν ητο καλβς 

Οργανωμένη. Μολονότι οι έπιδράμοντες άεροπόροι χρησιμοποιοΟν φωτο¬ 

βολίδας κατά την νύκτα, πλεισται βόμβαι πίπτουν είς τάς πέριξ τΟν 

στρατιωτικών ή βιομηχανικήν στόχων κατωκημένας περιοχάς. 

Λ Ε 

άπογειοΟμαι 

προσγειουμαι 

καταρρίπτω 

τό ύδροπλάνον 

άποθαλασσοϋμαι 

ή προσθαλάσσωσις 

6 αμαχος πληθυσμός 

ή έπιδρομή 

& έμπόλεμος 

άσφαλής 

τό καταφύγιον 

έπιδράμω 

to take off 

to land 

to shoot down 

seaplane 

to take off (from the sea) 

sea landing 

civilian population 

raid 

helligerent 

safe 

shelter 

to raid 
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ή φωτοβολίς flare 

ή έμπρηστική βόμβα incendiary bomb 

τό άνεμόπτερον glider 

δ διάδρομος runway 

τό βοηθητικόν άεροδρόμιον airstrip 

τό δλικόπτερον helicopter 

ή £λιξ propeller 

τό άεριοπροωθούμενον jet-airplane 

i 

l· 

tv 
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Προτάσεις περιέχουσαι στρατιωτικούς ορούς 

Χθές έγένετο μικρά προώθησις των στρατευμάτων μας. ’Επετεύχθησαν 

οι άντικειμενικοί σκοποί τής έπιχειρήσεως ταύτης. 

Τ6 στοιχεΐον τοΟ αίφνιδιασμοϋ έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον είς την 

κατάληψιν τοΟ ύψώματος 2030 δεσπόζοντος μεγάλης περιοχές. 

Μία έφοδος άνευ προηγουμένης άναγνωρίσεως δυνατόν νά έχη λίαν 

δυσάρεστα άποτελέσματα. 

*Η έπισήμανσις των θέσεων τοΟ έχθροΟ έγένετο τή βοηθεία των 

άεροπλάνων μας. 

Χθές εΐ'χομεν δύωρον έκεχειρίαν διά την ταφήν των νεκρών. 

Απεσταλμένοι τοΟ έχθροΟ έζήτησαν νά διέλθουν τάς γραμμάς μας 

διά νά ζητήσουν άνακωχήν. 

*0 έχθρδς έζήτησε νά συνθηκολογήση, τό Γενικόν Στρατηγείου μας 

όμως άπήντησεν ότι δέχεται μόνον συνθηκολόγησιν άνευ όρων. 

Οι όροι τής είρήνης δέν είναι επαχθείς διά τόν έχθρόν. 

’Επανήλθεν έκ τής διαθεσιμότητος είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν ό κ. X. 

‘Ο κ. X. διατελεϊ έν τιμητική άποστρατείοί. 

’Εγένετο διά δευτέραν φοράν άπόταξις τοΟ κ. Ξ. ό όποιος είχεν 

έπανέλθει είς τόν στρατόν μετά τήν άναθεώρησιν τοΟ πίνακος τών άπο- 

τάκτων τοΟ 1935. 
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ή προώθησις pushing forward, advance 

έτα τυγχάνομαι to be accomplished 

6 άντικειμενικός σκοπός objective 

τό στοιχειον element 

ά αίφνιόιασμός surprise (attack) 

ή κατάληψις capture 

δεσπόζων commanding 

ή έφοδος assault, charge 

τεροηγούμενος previous 

ή άναγνώρισις reconnaissance 

έπισημαίνω register 

ή έπισήμανσις locating, fixing 

crj μοηθεία with the help 

ή έκεχειρία truce 

ή άνακωχή armistice 

δ άπεσταλμένος envoy 

συνθηκολογΟ to capitulate 

ή συνθηκολόγησις &νευ όρων unconditional surrender 

έπαχθής onerous, hard 

ή διαθεσιμότης inactive statue 

ή τιμητική άποστρατεία honorary retirement 

ή άπόταξις dishonorable discharge 

δ άπότακτος dishonorably discharged from service 
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Συνελήφθησαν δύο στρατιώται τοΟ έχθρού παρ’ Ανιχνευτικής περι¬ 

πόλου μας. 

Είς τόν κεντρικόν τομέα τού μετώπου μας έλαβε χώραν Ανταλλαγή 

πυρών πυροβολικού. 

’Η δικογραφία τών στασιαστών έστάλη είς τό Αναθεωρητικόν 

δικαστήριον. 

*0 έχθρός έπεχείρησεν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν μέ Αποτέλεσμα 

τήν πλήρη έκμηδένισιν των έπιτεθεισών δυνάμεών του. 

Τήν πέμπτην πρωινήν τής σήμερον έγένετο ή έκκένωσις της πόλεως 

X. κατόπιν προδιαγεγραμμένου σχεδίου. 

*Η Αεροπορία μας διεπίστωσεν ώρισμένας κινήσεις τοΟ έχθροΟ είς 

τόν βόρειον τομέα. 

*0 έχθρός έπεχείρησεν Ανεπιτυχώς Ανακατάληψιν Απολεσθέντων 

υψωμάτων του. 

Συλληφθέντες αίχμάλωτοι έβεβαίωσαν δτι 6 στρατηγός X. θά Αντι¬ 

καταστήσω τόν στρατηγόν Ψ. 

*0 Λοχαγός X. προήχθη είς ταγματάρχην έπ’ Ανδραγαθεί^. 

Μολονότι δ έχθρός άνθίσταται Ακόμη πεισμόνως, ή παράδοσίς του 

είναι ζήτημα ωρών. 

Τό Γενικόν Έπιφελειον μας έδήλωσεν δτι θά προβή είς Αντίποινα, 

&ν ή έχθρική Αεροπορία βομβαρδίση έκ νέου τόν άμαχον πληθυσμόν μας. 



ή άνιχνευτική περίπολος scouting patrol 

ή δικογραφία file of the trial 

τό Αναθεωρητικόν δικαστήριον court of review 

ή έκμηδένισις annihilation 

ή έκκένωσις evacuation 

προδιαγεγραμμένος prearranged 

διαΊΐιστώνω to ascertain 

άπολεσθείς lost 

αντικαθιστώ to replace 

έπ* άνδραγαθεία for bravery 

Ανθίσταμαι to resist 

πεισμόνως stubbornly 

προβαίνω proceed 

τό Αντίποινον reprisal 

ό Αμαχος πληθυσμός civilian population 
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'Ο Αντίπαλος έχει κατασκευάσει πλείστας Αντιαρματικάς τάφρους. 

*Η σκληρότης της μάχης ταύτης δέν δύναται νά παραβληθξ) πρός την 

σκληρότητα ούδεμιας άλλης μάχης. 

*0 στρατός δέν Αφήνει ποτέ τό μέτωπον Ανυπεράσπιστον, έπειδή 

δέν έχει Αντίσκηνα διά νά προφυλαχθτ) Από τό ψ*ύχος. 

Την τελευταίαν έβδομάδα έβελτιώσαμεν αίσθητώς τάς θέσεις μας. 

Τινά των βληθέντων Αεροπλάνων μας προσεγειώθησαν είς βοηθητικά 

Αεροδρόμια. 

Πλειστοι των βραδυπορούντων στρατιωτών έφονεύθησαν παρ* Ατάκτων 

έχθρικών Αμάδων. 

Μολονότι οι στρατιώταί μας έτρέφοντο διά γαλέττας έπί όκταήμερον, 

έπολέμησαν γενναίως. 

Είναι φανερόν ότι 6 έχθρός διέταζε γενικήν ύποχώρησιν. 

*Η γνωμάτευσις τοΟ παθολόγου ίατροΟ δέν έστάλη Ακόμη εις τόν 

χειροϋργον. 

Μία έκ τών περιπόλων μας συνέλαβε τούς στρατιώτας ενός έχθρικοΟ 

φυλακίου προφυλακών. 

*Η Αντοχή τοΟ ‘Έλληνος στρατιώτου είς τάς κακουχίας είναι Ανωτέρα 

πάσης περιγραφής. 

Περιττόν νά λεχθεί οτι ή Ανυπακοή είς τόν στρατόν τιμωρείται 

αυστηρότατα. 

Τό Ανώμαλον έδαφος όέν έπιτρέπει μεταφοράν βαρέος πυροβολιποΟ. 
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ή τάφρος 

ή σκληροτης 

παραβάλλω 

Ανυπεράσπιστος 

τό Αντίσκηνου 

προφυλάσσομαι 

τό ψϋχος 

βάλλομαι - έβλήθην 

βοηθητικός 

βραόυπορώ 

παρ * Ατάκτων 

διά γαλέττας 

ή γνωμάτευσις 

ό χειροϋργος 

ή προφυλακή 

τό φυλάκον προφυλακών 

ή άντοχή 

ή κακουχία 

περιττός 

ή Ανυπακοή 

τό Ανώμαλον έδαφος 

ditch 

intensity 

to compare 

undefended 

shelter tent 

to protect myself 

cold 

to be hit 

auxiliary 

to straggle 

by guerrilla fighters 

on hardtack 

report, findings 

surgeon 

outpost 

outguard, outpost 

endurance 

hardship 

superfluous, needless 

disobedience 

rough terrain 
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’Απαιτείται, πολύς χρόνος διά νά άσκηθοΟν οι στρατιώται είς τά 

νέα όπλα. 

Είναι άδύνατον νά σιγήσωμεν τά πυροβόλα τοΟ έχθροΟ, διότι τό 

πυροβολικόν μας άστοχεΐ διαρκώς. 

Τό πλήρωμα τοΟ καταπεσόντος άεροπλάνου δέν ’έπαθε τίποτε· 6 

άσυρματιστής μόνον έτραυματίσθη έλαφρότατα. 

’Ερρίψαμεν μερικάς άσφαίρους βολάς διά νά προειδοποιήσωμεν τό 

ουδέτερον πλοίον ότι ώφειλε νά σταματήσ^ άμέσως. 

Παρετηρήθη μεγΦιηάταξία καί σύγχυσις είς τάς τάξεις τοΟ έχθροΟ. 

Ούδεμία χώρα είναι άσφαλής άνευ ίσχυροϋ καί καλώς ώργανωμένου 

στρατοί?. 

*Η προσγείωσις ένός άεροπλάνου είναι πάντοτε δυσκολωτέρα τής 

άπογειώσεως, 

*Η 'Ελλάς ουδέποτε ύπηρζεν αυτάρκης είς τρόφιμα. 

Ουδείς τών στρατιωτών μας ηύτομόλησε κατά τόν τελευταΐον πόλεμον. 

“Άπαντες οί συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι άφοπλίζονται καί στέλλονται 

είς τά μετόπισθεν. 

Μεγάλη φροντίς καταβάλλεται είς τόν ’Αμερικανικόν στρατόν διά τήν μή 

μετάδοσιν άφροδισιακών νοσημάτων. 

Πολεμικόν υλικόν παραμένον είς τό ύπαιθρον έπί πολύ άχρηστεύεται. 

Είς τόν νότιον τομέα τοΟ μετώπου σποραδικοί άψιμαχίαι όλαβον 

χώραν. 
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ΑσκοΟμαι 

σιγώ 

Αστοχώ 

τό πλήρωμα 

καταπίπτω 

ή ένσφαιρος βολή 

ή σύγχυσις 

ή Αταξία 

αί τάξεις τοΟ έχθροΟ 

ή προσγείωσις 

ή Απογείωσις 

αυτάρκης 

αύτομολώ 

Αφοπλίζω 

τά μετόπισθεν 

ή μετάδοσις 

τό Αφροδισιακόν νόσημα 

τό ύπαιθρον 

Αχρηστεύομαι 

δ τομεύς 

σποραδικός 

ή Αψιμαχία 

συγκρούομαι 

ή σύγκρουσις 

to be trained 

to silence 

to miss the target 

crew 

to faU» crash 

blank fire 

confusion 

disorder 

enemy ranks 

landing 

take off 

self-sufficient 

to desert to the enemy 

to disarm 

rear 

communicate^ 

venereal disease 

out of doors 

to become useless 

sector 

sporadic, scattered 

skirmish 

to collide 

collision 
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'Ο γενναίος στρατός μας κατεδίωξε τόν έξηντλημένον Αντίπαλόν 

μας καί έπέτυχε την έξολόθρευσίν του. 

Διά νά έξουδετερώσωμεν τόν έξοπλισμόν τών άλλων κρατών δέον νά 

έξουσιοδοτήσωμεν τόν 'Υπουργόν της ’Εθνικές ’Αμύνης νά έξοπλίσι^ 

Αρτίως τάς ένόπλους δυνάμεις μας. 

Συνελήφθη εις την Μεσόγειον £ν έξωπλισμένον έχθρικόν έμπορικόν 

πλοιον. 

Μέχρι τής μεσημβρίας σήμερον δέν εϊχεν Ακόμη έπέλθει έπαφή των 

προκεχωρημένων τμημάτων μας μετά των προφυλακών τού έχθρού. 

'Η μάχη έπεξετάθη είς όλους τοίς τομείς τού μετώπου, διετάχθη δέ 

καί ή ένεργός έπέμβασις τής Αεροπορίας μας. 

Πολύμηνος Αδράνεια είς τό μέτωπον είναι λίαν έπιβλαβής διά τό 

ηθικόν των στρατιωτών μας. 

Τά όχυρωματικά έργα δέον νά έκτελεσθούν ύπό τήν έπίβλεψιν άνω- 

τέρου Αξιωματικοί) τοί) Μηχανικού. 

Αί δηλώσεις του Αρχιστρατήγου μας έπεδοκιμάσθησαν παρ’ όλων τών 

τάξεων τού λαού μας. 

ι,οεάθη έπιπλέουσα νάρκη πλησίον τών Ακτών τής νήσου Κέρκυρας. 

Εγένετο έπίταξις όλων τών κτηνών τής περιφερείας διά τήν μετα¬ 

φοράν πολεμικού 'Υλικού είς τήν γραμμήν τών πρόσω. 

Τά έργοστάσια, άτινα έλάμβανον έπιχορηγήσεις έν καιρώ είρήνης, 

δέον νά μη πραγματοποιήσουν ύπέρογκα κέρδη κατά τήν διάρκειαν τού 

πολέμου, είς βάρος τού λαού, πολεμούντος διά τό καλόν όλων μας. 
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καταδιώκω 

έξηντλημένος 

ή έξολόθρευσις 

έξουδετερώνω 

6 έξοπλισμός 

έξουσιοδοτώ 

έξοπλίζω 

άρτίως 

αι ένοπλοι δυνάμεις 

έπέρχομαι 

ή έπαφή 

προκεχωρημένος 

αί προφυλακαί 

έπεκτεΓνω 

ένεργάς 

έπέμβασις 

ή άδράνεια 

έπιβλάβης 

ή έπίβλεψις 

έπιδοκιμάζω 

θεώμαι 

έπιτιλέ^ 

ή άκτή 

to pursue 

exhausted 

extermination 

to neutralize 

armament 

to authorize, empower 

to arm 

perfectly- 

armed forces 

to happen 

contact 

advanced 

outposts 

to extend 

active 

intervention 

inertia, inactivity- 

injurious 

supervision 

to approve 

to be seen 

to float 

coast 
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ή έπίταξις 

ή γραμμή των πρόσω 

ή έπιχορήγησις 

πραγματοποιώ 

ύπέρογκος 

requisition, commandeering 

front line 

subsidy 

to realize 

huge, enormous 
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*0 Αξιωματικός X. έφεσίβαλε τήν ύπόθεσίν του είς Ανώτερου συμ¬ 

βούλιου. 

Απαγορεύεται ή κυκλοφορία τ£3ν πολιτών είς τήν ζώνην των έπι- 

χειρήσεων. 

Οι ηλεκτρικοί προβολείς μας προσπαθούν νά Ανεύρουν τά έχθρικά 

Αεροπλάνα κατά τήν νύκτα. 

Πλήν τοΟ κανονικοί μισθοί χορηγείται καί ήμερησία Αποζημίωσις. 

Τό τραΟμο: τοΟ λοχαγοΟ μου ήτο θανατηφόρου. 

‘"Εκαστος Αξιωματικός όφείλει νά γνωρίζιρ τουλάχιστον ώρισμένα 

θεμελιώδη πράγματα. 

*Η θεραπεία ένίων Ασθενών είναι βραδεία, άλλων όμως ταχεία. 

Είς τήν περιοχήν τοΟ Μοντερέϋ ή θερινή στολή δέν είναι Αναγκαία. 

Επί τή βάσει τών δεδομένων στοιχείων συμπεραίνω ότι δ έχθρός 

είναι ίσχυρότερος ήμών. 

Διετάχθη δ δαμαλισμός όλων τών κατοίκων. 

*0 ίατρός διέταξεν ένδοφλεβίους καί ύποδορίους Ανέσεις. 

Μικρά περίπολος τοΟ έχθροΟ ένέπεσεν είς τήν Ινέδραν μας. 

Οί σύμμαχο είχαν ένιαίαν δ*οίκησιν είς τήν Ευρώπην κατά τόν 

τελευταίου πόλεμον. 

Παρατηρείται £ντασις είς τάς σχέσεις Ρωσσίας - Αμερικής. 
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to appeal έφεσιβάλλω 

6 προβολεύς 

χορηγέ 

ή ήμερησία άποζημίωσις 

θανατηφόρος 

θεμελιώδης 

ή θεραπεία 

βραδύς, -εια, ~ύ 

ή θερινή στολή 

τά δεδομένα στοιχεία 

συμπεραίνω 

δ δαμαλισμός 

ένδοφλέβιος 

ένδομυΐκός 

υποδόριος 

ή ένέδρα 

ή ένιαία διοίκησις 

ή ενηασις 

searchlight 

to grant 

per diem allowance 

mortal 

fundamental, basic 

cure 

slow 

summer uniform 

given data 

to conclude 

vaccination 

intravenous 

intramuscular 

subcutaneous 

ambush 

unified command 

tension 
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*0 έχθρός έξαπέλυσεν ίσχυροτάτην έπίθεσιν έναντίον τοΟ νοτίου 

τομέως. 

*Η ένότης τών ένόπλων δυνάμεων είναι Απαραίτητος διά νά κερδί- 

σωμεν τόν πόλεμον. 

Τά λεχθέντα υπό τοΟ κ. *ΥπουργοΟ ένοχοποιοΟν περισσότερον τόν 

ίδιον παρά έκείνους έναντίον τών όποίων ώμίλησεν· 

Αί δηλώσεις τοΌ *ΥπουργοΟ X. έξηνάγκασαν τόν ναύαρχον Ψ. είς 

παραίτησιν. 

Συνελήφθησαν τέσσαρες Αξιωματικοί, οΐτινες παρεκίνουν τούς 

στρατιώτας νά Ιπαναστατήσουν. 

*Άπασαι αί έπιθέσεις τοΟ έχθροΟ έξουδετερώθησαν διά τών σφοδρών 

μας Αντεπιθέσεων, κατά τάς δποίας έγένετο πλήρης έξολόθρευσις τών 

έπιτεθεισών δυνάμεων τοΟ έχθροΟ. 

*Η Κυβέρνησίς μου, έδήλωσεν 6 κ. Πρωθυπουγός, θά προβή είς πλήρη 

έξυγίανσιν τών δημοσίων ύπηρεσιών καί τών ένόπλων δυνάμεων. 

Τό έχθρικόν πολεμικόν έξηφανίσθη έντός προπετάσματος καπνοΟ. 

*Η άπόστασις μεταξύ τής πρώρας καί τής πρύμνης τοΟ θωρηκτοΟ 

ΜιζοΟρι είναι πολύ μεγάλη. 

"‘0 προσανατολισμός τών στρατιωτικών μονάδων γίνεται διά τών 

στρατίωτικών χαρτών. 

Οί στρατιώται, οίτινες πολεμοΟν μακράν τής πατρίδος των, διαρκώς 

Ανειρεύονται τήν είς αυτήν έπάνοδον. 

*Η έπέμβασις τής Αεροπορίας μας κατά τήν κρίσιμου στιγμήν ίσωσε 

τήν κατάστασιν. 
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έξαπολύω to launch 

ή ένότης unity 

τ<$ λεχθέντα things said (what has been said) 

ένοχοποιΩ incriminate 

έζαναγκάζω to compel, fore© 

παρακινΟ to incite 

έξουδετερώνω to neutralise 

προβαίνω to proceed 

ή έξυγίανσις purge, sanitation 

τ6 προπέτασμα καπνοΟ amoke screen 

τό σίδηροΟν παραπέτασμα iron curtain 

ή πρβρα bow 

ή πρύμνη stern 

δ προσανατολισμός orientation 

ή έπάνοδος return 

ή έπέμβασις intervention 

κρίσιμος critical 
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At τελευταιαι καταρρακτώδεις βροχαί έπεβράδυναν την πορείαν των 

στρατιωτικών έπιχειρήσεων. 

*0 τελευταίος Αεροπορικός βομβαρδισμός ’έσχε πολλά θύματα μεταξύ 

τού έπιγείου τεχνικού προσωπικού τού Αεροδρομίου μας. 

Τό πλοΓον δέν προσέκρουσεν έπί τής έπιπλεούσης νάρκης χάρις είς 

τήν έπιδεξιότητα τού πλοιάρχου. 

'0 'Υπουργός τής ’Εθνικής ’Αμύνης δέν έπεδοκίμασε τάς δηλώσεις 

τού ’Αρχηγού τού ’Επιτελείου. 

Κατόπιν ίσχυρδς Αντεπιθέσεως έγένετο ή έκδίωξις τών έπιδρομέων. 

'Υπάρχει τεραστία διαφορά μεταξύ τού Αμυντικού έγώνος καί τού 

έπιθετικού τοιούτου. 

'Η προσθαλάσσωσις τού τεραστίου όδροπλάνου έγένετο τήν έβδόμην 

πρωί'νήν είς τόν Αερολιμένα τού Φαλήρου. 

"Ανευ τών νομίμων προσόντων είναι Αδύνατον νά είσέλθτι τις είς 

τήν Σχολήν τών ’Εφέδρων ’Αξιωματικών. 

Δέν υπάρχει πρόσφορον έδαφος διά κομμουνιστικήν προπαγάνδαν 

είς τόν ’Αμερικανικόν Στρατόν. 

Ϊ0 τηλενράφημα τούτο είναι Απολύτου προτεραιότητος. 

Διετάχθη ή προφυλάκισις τού Αξιωματικού X. μέχρι διεξαγωγής 

τής δίκης του. 

*0 στρατιώτης γνωρίζει τήν διαφοράν μεταξύ τού χαρακώματος 

καί τού προχώματος. 
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καταρρακτώδης torrential 

έπιβραδύνω to retard 

ή πορεία course, march 

έπίγειον προσωπικόν ground personnel 

προσκρούω to hit 

ή έπιδεξιότης skill 

έπιδοκιμάζω to approve 

ή έκδίωξις expulsion 

δ έπιδρομεύς invader, raider 

6 άερολιμήν air harbor 

τά νόμιμα προσόντα legal qualifications 

πρόσφορος suitable 

ή προτεραιότης priority 

ή προψυλάκισις imprisonment pending trial, custody 

ή διεξαγωγή conduct, carrying out 

τό χαράκωμα trench 

τό πρόχωμα cover 

ή άπόκρυψις concealment 
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Τά πρός τήν Βουλγαρίαν σύνορα της ‘Ελλάδος είναι, τό εύαίσθητον 

αυτής σημείον. 

*0 Εχθρός, όμιλΏν περί εύθυγραμμήσεως τοθ μετώπου, όμολογεΐ τήν 

ύποχώρησίν του. 

*Η ευκινησία είς τόν στρατόν συμβάλλει πολλάκις είς τό νά κερδιθή 

μία μάχη. 

Είναι πάντοτε φρόνιμον νά Εχωμεν τάς Αποθήκας των εύφλέκτων ύλών 

μακράν των πόλεων. 

’Απεκρούσθη, μετά μεγάλων Απωλειών δι* αύτόν, Εφιππος Επίθεσις τοΟ 

ΕχθροΟ. 

‘Η Αεροπορία μας έβομβάρδισε καί κατέατρεψε τελείως Εχθρικήν Εφο¬ 

διοπομπήν αύτοκινήτων είς τόν νότιον τομέα καί Επροξένησε μεγάλην ζημίαν 

είς Εφοδιοπομπήν είς τόν βόρειον τομέα. 

At σειρήνες τών Εργοστασίων τής πόλεώς μας μοΟ θυμίζουν τάς Αεροπο¬ 

ρικός έπιδρομάς διαρκοΟντος τοΟ πολέμου, διότι μοΟ φαίνεται 8τι σημαίνουν 

συναγερμόν. 

Κατά τήν διάρκειαν τοΟ πολέμου σήματα κινδύνου διασχίζουν τούς 

αίθέρας, σήματα συναγερμοΟ καί σήματα πέρατος συναγερμοί Ακούονται είς 

τάς πόλεις είς τάς όποίας υπάρχουν Εργοστάσια πολεμοφοδίων. 

Τόν προσεχή μήνα μεγάλαι στρατιωτικοί Ασκήσεις θά λάβουν χώραν είς 

τήν περιοχήν τών 'Ιωαννίνων. 

Αί δηλώσεις τοΟ κ. Πρωθυπουργοί* Εσχον ώς Αποτέλεσμα τήν Αμεσον 

παραίτησιν τοΟ κ. ‘Υπουργοί* τών Στρατιωτικών. 
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εύαίσθητος sensitive 

τά σύνορα frontier, border 

ή εύθυγράμμισις alinement, straitening out the line 

Ομολογώ to admit 

ή ύιιοχώρησις retreat 

ή ευκινησία mobility 

συμβάλλω to contribute 

φρόνιμος wise, prudent 

αι εύφλεκτοι ύλαι inflammable matter 

άποκρούω to repulse 

ή έφιππος έπίθεσις mounted attack 

ή έοοδιοπομπή αυτοκινήτων motor convoy 

ή έφοδιοπομπή supply column 

σημαίνω συναγερμόν to sound the alarm 

τό σήμα κινδύνου distress signal 

διασχίζω to cross 

οΐ αίθέρες space 

το . if συναγερμού alarm signal 

τό σήμα πέρατος συναγερμού all clear signal 

τά πολεμοφόδιά munitions, ammunition 
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Κατά την κηδείαν τοϋ στρατηγοϋ X. Απόσπασμα στρατοϋ Απέδωσε τάς 

κεκανονισμένας τιμάς. 

Χθές έγένετο παρά τής Γερουσίας ή έπικύρωσις τής συνθήκης ειρήνης 

μετά τοϋ τέως έχθροϋ μας. 

*Η Βασιλική Φρουρά Απαρτίζεται έξ Αρίστων εύζώνων, τής έπιλογής 

αυτών γινομένης παρά τοϋ Αυλάρχου τοϋ Βασιλέως. 

*0 η. X. δικάζεται αύτάς τάς ήμέρας έπί έπιορκί^. 

Παρ* Αεροπόρων τοϋ Ναυτικοϋ έθεάθη τά περισκόπιον ύποβρυχίου 

Αγνώστου έθνικότητος. 

Συνημμένως Αποστέλλω ύμιν ένάρκους καταθέσεις Αφορώσας τόν στρα¬ 

τιώτην X. 

Παρά των Αεροπόρων X. καί Ψ. έπετεύχθη ή πτήσις πέριξ τής γής 

δνευ σταθμό0. 

Τά πυροβόλα είναι μικροϋ, μέσου καί μεγάλου διαμετρήματος. 

*Η έκρηξις τών πυρομαχικών τοϋ έχθροϋ ήκούσθη είς Απόστασιν 

δεκάδων μιλίων καί ώμοίαζε πρός έκρηξιν πυροτεχνημάτων. 

*0 ραδιοσταθμός των "Αθηνών είναι μικρδς σχετικώς έντάσεως καί 

αί έκπομπαί ο;δτοϋ μόλις καί μετά βίας Ακούονται είς τό ΚάΙρον. 

Κατόπιν σφοδρδς Αντεπιθέσεως έκλείσαμεν τό ρήγμα είς τόν νότιον 

τομέα. 

*Η ένοπλος ρήξις μεταξύ Γερμανίας καί Γαλλίας είναι βεβαία, δν 

δ πόλεμος τών νεύρων έξακολουθήση έπί τι Ακόμη χρονικόν διάστημα. 
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detachment τ<5 Απόσπασμα στρατοΟ detachment 

κεκανονισμένος appropriate 

ή Ιπιχόρωσις ratification 

Απαρτίζεται to consist of 

ή inιλογή selection 

6 αύλαμχιις grand marshall 

δικάζομαι to toe tried 

Ιπί AilibpuCtjt, ψευδορκία perjury 

τό περισκόπιον periscope 

συνημμένως herewith 

ή ένορκος κατάθεσις affidavits deposition under oath 

Αφορώ to concern 

έπιτυγχάνομαι to toe accomplished 

ή πτήσις flight 

πέριζ around 

ή έΐιρηζις explosion 

τΑ πυροτεχνήματα fireworks 

ίύ *,· :.αχικΑ armminition 

ή έντοκης Kw.power* intensity 

ή Ικπομπή broadcast 

oq>o6p^ violent 

τό ρήγμα breach» gap 

Π ρήξις breach 
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’Εν μέσω τών έρειπίων της καταστραφείσης πόλεως εύρέθησαν τά 

πτώματα χιλιάδων άνθρώπων. 

*Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών διεπίστωσε, κατόπιν σχετικής έρεύνης, 

ότι αί κατηγορίαι έπί κομμουνισμφ κατά τοΟ κ. X. ησαν άβάσιμοι. 

*Η δοθεισα έρμηνεία τών όρων τής συνθήκης ειρήνης έκ μέρους τοΟ 

ήττημένου κράτους άπέχει πολύ τής πραγματικής έννοίας. 

Είς τήν χθεσινήν ήμερησίαν διαταγήν έγένετο εύφημος μνεία τής 

δράσεως τοΌ 42ου Συντάγματος Πεζικού. 

Είς τήν τελευταίαν μάχην ό έχθρός έρριψεν άπάσας τάς έφεδρείας 

του Ι'να άναχαιτίση τήν προέλασίν μας. 

Κατά τό τελευταΐον είκοσιτετράωρον ή άεροπορία μας έβομβάρδισεν 

Ιφυδιοπομπάς τοΟ έχθροΟ. 

Είδοποιήθη τό Κέντρον ’ΕφοδιασμοΟ όπως μδς άποστείλρ σαμπρέλλας 

τό ταχύτερου, διότι τά πλειστα τών αυτοκινήτων μας ’έχουν άκινητοποιηθή. 

*0 Διοικητής διέταξε νά σημάνωμεν συναγερμόν καί νά άναμείνωμεν 

περαιτέρω διαταγάς. 

Ουδεμία σύγκρισις είναι δυνατόν νά γίνη μεταξύ τοΟ σιτηρεσίου 

τοΟ 'ΑμερικανοΟ στρατιώτου καί έκείνου τοΟ "Ελληνος στρατιώτου. 

Πλειστα δυστυχήματα έχουν λάβει χώραν είς τήν διασταύρωσιν τών 

όδών 'Ιπποκράτους καί ’Ακαδημίας. 

Λέγεται ότι είς τό Σικάγον υπάρχουν περισσότεροι σιδηροδρομικοί 

διακλαδώσεις άπό οίανδήποτε άλλην πόλιν τής ’Αμερικής. 
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τά έρείπια 

τδ πτβμα 

ή έρευνα 

ή κατηγορία 

άβάσιμος 

ή έρμηνεία 

Απέχω 

ή έννοια 

ή ήμερησία διαταγή 

ή εύφημος μνεία 

αι έφεδρειαι 

Αναχαιτίζω 

ή προέλασις 

ή ααμπρέλλα 

ακινητοποιδ 

τδ σιτηρέσιον 

ή διασταύρωσές 

η ... , οδρομική διακλάδωσις 

debris, ruins 

corpse, body 

investigation 

accusation 

groundless 

interpretation 

to be far from, to refrain 

meaning 

order of the day 

citation 

reserve troops 

to check 

advance 

tire tube, inner tube 

to immobilize 

ration 

crossing, intersection, junction 

railroad junction 
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Εις τινας πολιτείας της *Αμερικής θανατική καταδίκη όέν είναι 

δυνατή, διότι δέν ύφίσταται θανατική ποινή. 

ΙΙαρά τήν θεριστικήν βολήν τοΟ έχθροΟ 6 λόχος μας ήδυνήθη νά 

καταλάβη τό ύψωμα. 

Τό πυροβολικόν μας ίσοπέδωσε τά Αχυρά τοΟ έχθροΟ. 

Ούδεμία Αμφιβολία ύπάρχει ότι ή ίσχύς ένός λαοΟ διαρκοΟντος 

τοΟ πολέμου έξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ τής ένότητός του. 

"Ο,τι ή Γερμανία δέν ήδυνήθη νά Αρπάζη διά πολιτικών έκβιασμών 

προσεπάθηαε νά τό έπιτύχη διά τής ίσχύος των δπλων, 

’ΑκολουθοΟντες τά ίχνη τοΟ κακοποιοΟ οι Αστυνομικοί άνεΟρον 

αύτόν έντός καλύβης ψυχορραγοΟντα. 

Κατά τήν περίοδον τής κατοχής οί Γερμανοί άπεδείχθησαν πρώτης 

τάξ^-ως σκαπευταί κατά τάς σκοπεύσεις των είς βάρος τών 'Ελλήνων 

πατριωτών είς τό σκοπευτήριον τής Καισαριανής καί Αλλαχού. 

Κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου πολλοί "Ελληνες θά ήσαν εύτυχεις 

Αν ήδόναντο νά ταξειδεόσουν ίστω καί έντός σκευοφόρου όχήματος. 

'Η θερμοκρασία χθές ήτο έκατόν βαθμοί ύπό σκιάν. 

Aί έκ τγ' Αεροπορικών βομβαρδισμών προξενούμεναι πυρκαΐ'αί είχον 

ώς Αποτέλεσμα νά μένουν όρθιοι μόνον οι σκελετοί των κτιρίων. 
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ή θανατική καταδίκη death sentence 

υφίσταμαι to be, exist, bear 

ή θανατική ποινή capital punishment, death sentence 

ή θεριστική βολή sv/eeping fire, grazing fire 

καταλαμβάνω to capture 

δ θύλαξ bulge, pocket 

ένδεχόμενος eventual, possible 

ίσοπεδώνω to level off 

ή ίοχύς strength, might 

ή ένότης uni by 

αρπάζω to grab 

δ έκβιασμός blackmail, extortion 

ή ίσχός των όπλων force of arms 

τό ίχνος track 

δ κακοποιός criminal 

άνευρίσκω to discover, recover 

ψυχορραγώ . death agony(verb) 

δ σκοπευτής sharpshooter 

ή σκόπευσις aiming 

τό σκοπευτήριον firing range 

ή σκευοφόρος baggage car 

5 σκελετός framework 
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Τό μικτόν βάρος τοΟ βαρελίου τούτου είναι έκατόν είκοσι οκάδες 

καί τό καθαρόν είναι έκατόν. 

*Η καθυστέρησις τής νηοπομπές όφείλεται μάλλον εις κακοκαιρίαν 

παρά εις έχθρικήν έπέμβασιν. 

*Η τηλεγραφική έπικαινωνία θά άρχίση έντός όλίγων ήμερων, διότι 

ήρχισεν ήδη ή έπισκευή τοΟ τηλεγραφικοί? δικτύου κατόπιν τής τελευταίας 

άφίξεως τοΟ αναγκαίου ύλικοΟ. 

Λόγψ βλάβης των τηλεφωνικών καλωδίων διεκόπη ή τηλεφωνική έπι- 

κοινωνία ’Αθηνών - Πατρών. 

^Εσχον πρωτοφανή άποτυχίαν κατά τήν πρωί’νήν σκοποβολήν λόγω 

νευρικότητος όφειλομένης είς τήν παρουσίαν τοΟ Συνταγματάρχου· 

Κατά τήν γνώμην τοϋ ΣτρατηγοΟ ή νέα έπίθεσις θά λάβτ) χώραν 

μόνον μετά τήν πλήρη σταθεοοποίησιν τών θέσεών μας. 

Μεγάλην κίνησιν είς τό έξωτερικόν μας έμπόριον δέν δύναται νά 

προσδοκά τις άνευ προηγουμένης σταθεροποιήσεως τοϋ νομίσματός μας. 

’Απαγορεύεται ή στάθμευσις τοϋ αυτοκινήτου τοϋ λοχαγού είς 

μέρος προωρισμένον διά τό αύτοκίνηταν τοΟ στρατηγοΟ. 

Αόγ^ μεγάλης άνομβρίας ή στάθμη τής λίμνης τοϋ Μαραθώνας 

κατέρχεται σταθερ&ς^ 

*0 μή έπιτυγχάνων τόν σταθερόν στόχον είναι περιττόν νά δόκι¬ 

μά ση νά έπιτύχη κινούμενον στόχον. 
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τό μικτόν βάρος 

τό καθαρόν βάρος 

ή έπέμβασις 

ή έπικοινωνία 

τό καμιόνι 

τό καλώδιον 

πρωτοφανής 

ή σκοτεοβολή 

ή αταθεροιιοίησις 

προσδοκά 

τό νόμισμα 

ή στάθμευσις 

προωρισμένος 

ή άνομβρία 

σταθερώς 

δ σταθερός στόχος 

0 κινούμενος στόχος 

ή στάθμη 

gross weight 

net weight 

interference, intervention 

communication 

truck 

cable 

unprecedented 

target practice 

consolidation, stabilization 

to expect 

currency- 

parking 

destined 

drought 

steadily, constantly 

stationary target 

moving target 

level 
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*Η ϊασις τοΟ κατάγματος τούτου δέν είναι δυνατή άνευ χειρουρ¬ 

γικής έπεμβάσεως. 

ΕΪναι Απαραίτητον νά γίνη ή άμεσος καταγραφή όλων τών κτηνών 

τής περιφερείας, τών δυναμένων νά μεταφέρουν πυρομαχικά. 

Καταδιωκτικά Αεροπλάνα τοΟ έχθροΟ έπετέθησαν κατά τών βομβαρ¬ 

διστικόν μας, έτράπησαν όμως είς φυγήν παρά τών ήμετέρων καταδιωκτι¬ 

κών» άτινα έξηκολούθησαν τήν καταδίωξιν μέχρι των έχθρικών βάσεων. 

Τά νεωτάτου τύπου δϊΐοβρύχια δόνανται νά διανύουν χιλιάδας 

μιλίων έν συνεχεί καταδύσει. 

Μία μεγάλη χώρα δύναται νά κατακτήστ) μίαν μικράν χώραν, είναι 

Αδύνατον όμως νά ύποτάζτ) τήν ψυχήν ένάς γενναίου λαοΟ. 

‘Οσονδήποτε γενναίοι καί άν είναι οι στρατιώτα|,,είναι Αδύνατον 

νά κερδιθξ} είς πόλεμος άνευ ίκανών στελεχών. 

Είναι Αδύνατον νά σταλή βοήθεια είς κινδυνεΟον πλοΣον χωρίς 

νά είναι γνωστόν τό στίγμα του. 

’Επιτρέπεται ή είς τό έξωτερικόν Αποδημία καί μετανάστευσις 

είς τούς μή στρατευσίμους καί τούς μή ύπέχοντας ούδεμίαν στρατιωτι¬ 

κήν ύποχρέωοι*. 

Στρατιωτική Ανάγκη έπιβάλλει τήν Απαγόρευσιν κυκλοφορίας 

ίδιωτικών αύτοκινήτων είς στρατιωτικός όδούς καί πρό παντός όταν 

αυται είναι πλησίον στρατιωτικής ζώνης· 
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cure, healing ή ϋασις 

τό κάταγμα 

χειρουργικάς 

ή καταγραφή 

τά πυρομαχικά 1 

τά καταδιωκτικόν άεροπλάνον 

τδ βομβαρδιστικόν 

τρέπομαι ε£ς φυγήν 

ή καταδίωζις 

διανΰω 

ή κατάδυσις 

κατακτώ 

ύποτάσσω 

τά στελέχη 

τό σ^γμα 

ή άποδημία 

»ιετανάστευσις 

6 οι* ατεύσιμος 

ή στρατιωτική ζώνη 

fracture 

surgical 

registration 

ammunition 

pursuit plane 

bomber 

to flee 

pursuit 

to traverse 

submersion, submergence 

to conquer 

to subdue 

cadres 

bearings, position 

migration 

immigration 

conscript, of military age 

zone of operations 
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Πολλοί άνθρωποι καταναλίσκουν δλόκληρον τήν ζωήν των είς τήν 

έκμάθησιν μιας ξένης γλώσσης καί τελικώς δέν είναι βέβαιοι περί της 

πλήρους έπιτυχίας των. 

Συνεχείς μικροεπιθέσεις καταπονούν τόν έχθρόν καί προετοιμάζουν 

τό έδαφος διά τήν μεγάλην έξόρμησιν. 

’Οφείλομεν νά κατανικήσωμεν τόν έχθρόν έπωφελούμενοι τής κατα- 

πτώσεως τοΟ ήθικοΟ του. 

'Η πολιορκία πολλών πόλεων διήρκεσεν έπί μακρόν χρονικόν δίαστημα 

χάρις εις τόν ηρωισμόν του άμάχου πληθυσμοί?. 

*Βκ μέρους τοΟ στρατοί? γίνεται συνήθως κατάσχεσις όλων των στρα¬ 

τιωτικήν είδών περιερχομένων είς χειρας ιδιωτών διαρκοΟντος τοΟ πολέμου. 

Μετά πορείαν πολλών ωρών έγένετο τελικώς ή στρατοπέδευσις τοΟ 

συντάγματος παρά τήν όχθην τοΟ ποταμοΟ. 

Πλειστα όσα στρατόπεδα συγκεντρώσεως δπήρξαν ό κοινός τάφος 

χιλιάδων άτυχών ύπάρξεων. 

'Η συγκόλλησις μετάλλων γίνεται σήμερον διά νεωτάτων μεθόδων, 

αϊτινες είναι άσυγκρίτως άνώτεραι τών παλαιών τοιοότων. 

Κατόπιν ήμετέρας ισχυρές πιέσεως ό έχθρός δπεχρεώθη νά συμπτυχθή 

είς τήν δευτέραν γραμμήν άμύνης. 

*Η συμμετοχή τών συμμάχων μας είς τήν κατά τοΐ? έχθροΟ συντριπτι¬ 

κήν νίκην μας υπήρξε σημαντική άπό πάσης άπόψεο>ς. 
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καταναλίσκω to span! 

ή μικροε^θεσις minor attack 

καταπονώ to wear dovm 

ή έξόρμησις jump-off 

κατανικώ to defeat utterly 

ή κατάπτωσις ήθικοϋ demoralization 

ή πολιορκΓα siege 

ή κατάσχεσις confiscation 

6 ιδιώτης private person 

ή στρατοπέδευσις encampment 

τ<5 στρατόπεδον συγκεντρώσεως concentration camp 

ή συγκόλλησις welding 

ή συμμετοχή participation 

συντριπτικός crushing 

συμπτύσσομαι to fall back, regroup 

90 



'Η έπίθεσίς μας είναι τόσον ισχυρά ώστε ούδεμία Αμφιβολία υπάρχει 

ότι θά κατατροπώσωμεν καί θά κατασυντρίψωμεν τόν έχθρόν προκαλοΟντες 

ούτω τήν παράδοσίν του. 

λί γενόμεναι καταχρήσεις είς βάρος τοΟ συσσιτίου τών στρατιωτών 

μας όφείλονται εις έλ^,ειψιν παντός έλέγχου διά τήν όποίαν εύθυνονται 

οi διοικηταί τ£5ν μονάδων. 

Είναι εύκολον νά κατηγορή κανείς τούς πάντας έξαιρέσει τοΟ 

έαυτοΟ του, πολύ δύσκολον όμως νά δέχεται τάς κατηγορίας, πρό παντός 

μάλιστα όταν αυται είναι άδικοι. 

Κατά τά τελευταία μεγάλα γυμνάσια πολλοί στρατιώται έπεσαν κάτω 

λιπόθυμοι έζ αίτίας τοΟ ύπερβολικοΟ καύσωνος. 

Διά τήν κατάληψιν τής παραλιακής ταύτης πόλεως έγένοντο συνδυα¬ 

σμένοι έπιχειρήσεις τοΟ στρατοΟ, τοΟ στόλου καί τής Αεροπορίας, τής 

τελευταίας μή σχούσης ούδεμίαν Απώλειαν. 

Πρό όλίγου είδοποιήθη ή βάσις μας £να Αποστείλτ) συνεργεΓον έπι- 

σκευών διά τήν έπισκευήν άπασων τών βλαβεισων τηλεφωνικών γραμμών. 

*0 συνήγορος τοΟ κατηγορουμένου κατέβαλεν όλην τήν ρητορικήν 

του δεινότητα ϊνα πείστ) τά μέλη τοΟ Στρατοδικείου ότι ό κατηγορού¬ 

μενος 6έν εύθύνεται διά τήν μετά τοΟ έχθροΟ συνεργασίαν του, διότι 

Αγένετο αύτη κατόπιν έζαναγκασμοΟ. 

Παρά τάς αύστηράς ποινάς τοΟ ΣυμμαχικοΟ Δικαστηρίου οί Γερμανοί 

κατηγορούμενοι δέν έξέφρασαν παράπονα διά τήν σύνθεσίν του. 
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κατατροπώνω 

ή κατάχρησις 

κατηγορώ 

άδικος 

τά γυμνάσια 

λιπόθυμος 

υπερβολικός 

δ καύσων 

ή κατάληψις 

συνδυασμένος 

τό συνεργεϊον έπισκευών 

δ συνήγορος 

δ κατηγορούμενος 

ή δεινότης 

ή συνεργασία 

δ έξαναγκασμός 

ή σόνθεσις 

to put to rout 

embezzlement 

to accuse 

unjust 

maneuvers, exercises 

fainting 

excessive 

heat 

capture 

combined 

repair crew 

defense counsel 

defendant 

ability 

collaboration 

compulsion 

composition 
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Τ<5 ύπερωκεάνειον θά πλευρίση είς τήν ύπ’ Αριθ, 10 Αποβάθραν. 

"Εχω την ύπόνοιαν 8τι 6 κ. Βλάχος δέν μελετοί όσον πρέπει. 

*0 Αστυνομικός τ<5τε τοΟ είπε: ”ΕΪσθε υπό κράτησιν, κ. Βλάχο”. 

Οί φορτοεκφορτωταί κερδίζουν μέν πολλά χρήματα, Αλλά κάμνουν 

σκληράν έργασίαν. 

*0 Κωστάκης θά γίντ^ μίαν ήμέραν κλέπτης, διότι ή παρέα του είναι 

κακή. 

Αβριον, φί?χ.ε μου, θά σέ περιμείνω είς τήν προκυμαίαν τοΟ Πειραιώς, 

*0 Αρχιεργάτης τοΟ έργοστασίου μου κερδίζει περισσότερα Από τόν 

Αρχιλογιστήν. 

Διατί κρατείται ό φίλος σας είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα; 

Αϋτη ή έκρηκτική όλη δΰναται νά Ανατινάξη δλόκληρον γέφυραν. 

Δέν ύπαρχουν δόο άνθρωποι τών όποίων τά δακτυλικά Αποτυπώματα 

όμοιάζουν Απολότως. 

"Εχετε Αποδείξεις είς βάρος του, κ. Βλάχο; 

*0 κ. Βλάχος έστάλη είς τό έξωτερικόν έπί είδική Αποστολή. 

*Η έξόρμησις έγένετο τήν πέμπτην πρωννήν. 
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ή άποβάθρα 

ή ύπόνοι,α 

εϊσθε 6tud κράτησιν 

6 φορτοεκφορτωτής 

ή παρέα 

ή προκυμαία 

6 άρχιεργάτης 

κρατοΟμαι 

έκρηκτική 15λη 

δακτυλικά άποτυκώματα 

ή άιιάδειξις 

άνατινάασω 

ή άποστολή 

ή έξάρμησις 

pier, dock 

suspicion 

you are under arrest 

stevedore 

gang» company 

dock 

foreman 

to bo detained, to bo bold 

explosive material 

fingerprints 

evidence, proof, receipt 

to blow up 

mission 

jump-off 
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Καλόν είναι νά φράξωμεν τήν ύποχώρησιν τοΟ έχθροΟ. 

Ποιος έφεΟρε τάς Ακτίνας θανάτου; 

*Η ψΟξις τοΟ σώματος Απέρχεται όταν παύσιρ λειτουργοΟσα ή καρδιά. 

Είς ποίαν Αποθήκην φυλάσσονται τά έμπορεύματα; 

*Η £λλειψις πρώτων ύλών είναι πολύ μεγάλη. 

*Η άνησυχέα τοΟ λαοΟ μας έκδηλώνεται είς πδσαν εύκαιρίαν. 

Δέν είναι Αληθές ότι ή διαταγή τοΟ ΔιοικητοΟ τής Σχολής ήκυρώθη. 

Τά σιτηρέσιον τοΟ πολεμοΟντος στρατιώτου δέον νά είναι ύπεραρκετόν. 

Τά έφάδια ταΟτα δέον νά μεταφερθοϋν είς τά μέτωπον τά ταχύτερου. 

*0 σκοπός πρά τοΟ 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών καί 6 φρουράς τής 

στρατιωτικής Αποθήκης δέν Ανήκουν είς τήν ίδίαν φρουράν. 

Πολλοί στρατιώται δέν δύνανται νά ΑντιληφθοΟν ότι Αφείλουν νά 

ύπακούουν είς τούς Ανωτέρους των. 

Δύνασθε ή θέλετε νά έπιβεβαιώσετε τά όπό τοΟ κ. Βλάχου λεχθέντα; 

*Η τοποθέτησις ναρκών δέν είναι τόσον έπικίνδυνος σήμερον όσον 

?)το άλλοτε. 
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φράζω to block 

ή άκτίς beam 

ή ψϋζις freezing 

ή άποθφιη dopot, warehouse 

ή Κλλειψι,ζ shortage 

ή άνηουχία unroot 

άκυρώνω to cancel 

τ6 σιτηρέοιον ration 

τ& έφ<56ια supplies, provisions, equipment 

6 σκοπάς guard, sentinel 

ό φρουράς guard, sentinel 

ή φρουρά garrison, guard 

άντιλαμβάνομαι to understand, realize 

έπιβεβαιώνο; to verify 

ή τοποθέτησις placing, planting, laying 
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*0 διχαστής κατεδίκασε τόν κλέπτην είς φυλάκισιν πέντε μηνών. 

Πρέπει νά βοηθή τις τούς φίλους του πάσι^ θυαίφ. 

*0 σχηματισμός τοΟ έδάφους παίζει πάντοτε σπουδαίου ρόλον κατά 

τήν μάχην. 

Είς τάς δασώδεις περιοχάς δέν ύπαρχουν *έλη. 

Είς ποίαν μονάδα άνήκετε, παρακαλώ; 

Οι έργάται των σιδηρουργείων κερδίζουν συνήθως περισσότερα 

χρήματα, όταν γίνεται πόλεμος. 

'Η μεταχείρισις τ£3ν αιχμαλώτων πολέμου δέον νά γίνεται συμφώνως 

πρός τό Σύμφωνον τής Γενεύης. 

At ναρκοπαγΓδες είναι λίαν έπικίνδυνοι, διότι δέν γνωρίζει 

κανείς τήν άκριβή τοποθεσίαν των. 

*Εάν δινηθΟμεν νά «-ίχωμεν είς χεΓρας μας έν σχεδιάγραμμα των 

θέσεων των πυροβόλων τοΟ έχθροΟ, θά άποφύγωμεν μεγάλην αίματοχυσίαν 

κατά τήν έπίθεσίν μας. 

Τά άρχεια τοΟ κράτους πρέπει νά φυλάσσωνται είς κτίρια άσφαλή. 

"Οσοι άζησαν είς στρατόπεδα συγκεντρώσεων, Ιζησαν είς τήν κόλα- 

σιν. "Οσοι εζησαν είς στρατόπεδα αίχμαλώτων, Ιζησαν είς τόν προθά¬ 

λαμον τής κολάσεως. 

Οί άπειροι στρατιωται διατρέχουν μεγαλύτερου κίνδυνον. 

Τό άερόπλανον είναι τηχύτερον όταν £χτ] ούριον άνεμου. 
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Imprisonment ή φυλάπισις 

πάση θυσία 

6 σχηματισμός τοΟ έδάφους 

δασώδης 

τ<5 £λος 

ή μονός 

τ<5 σιδηρουργεΓον 

ή μεταχείρισις 

ή ναρποπαγίς 

τ<5 σχεδιάγραμμα 

ή αίματοχυσία 

τό άρχεΓον 

τ<5 στρατόπεδον 

ό προθάλαμος 

άπειρος 

ό ο&ριος άνεμος 

at all costa 

terrain 

wooded 

marsh, swamp 

unit „ outfit 

iron works 

treatment, uae 

booby-trap 

drawing 

bloodshed 

record, file 

camp 

ante-chamber 

immense, inexperienced 

tail wind 
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*Η ταχύτης ένός Αεροπλάνου έλαττώνεται, όταν έχι^ έναντίους 

Ανέμους. 

Προτιμώνται πάντοτε οί έμπειροι είς μίαν έργασίαν, διότι Απο¬ 

δίδουν περισσότερον. 

"Οταν τά Αερόπλανα δέν εύρίσκουν τούς πρωτεύοντας στόχους, ρίπτουν 

τάς βόμβας των είς τούς δευτερεύοντας τοιούτους. 

*Η συνοδεία τών βομβαρδιστικών ύπό μαχητικών Αεροπλάνων είναι 

συνήθως Απαραίτητος* 

Είδοποίήσατε, παρακαλώ, τόν κ. *Υποδιοικητήν, ότι ό κ* Διοικητής 

θά άιιουσιάζιτ) σήμερον. 

Πρέπει νά έχετε πάντοτε ύπ* δψιν, ότι 6 έχθρός δυνατόν νά ένερ- 

γήση έπίθεσιν καθ’ οίανδήποτε ώραν. 

Τό σιτηρέσιον τών στρατιωτών ήτο μεγαλύτερον τής μερίδος τοΟ 

δελτίου τροφίμων τών πολιτών. 

"Οταν τό άλεξίπτωτον ένός ΑλεξιπτωτιστοΟ δέν Ανοίξη, & θάνατός 

του είναι Ακαριαίος. 

Είς ποίον πανεπιστήμιον έσπουδάσατε καί τί έσπουδάσατε, παρακαλώ; 

Πότε Αποφοιτήσατε Από τό πανεπιστήμιον; 

Δέν ύπάρχουν Αποδείξεις είς βάρος τοΟ φίλου σας. 

ΤοΟτο δέν σ$ς Απαλλάσσει πάσης ύπονοίας. 

Ούδεμία πρόβλεψις Εχει γίνει μέχρι τοΟδε ύπό τοΟ νόμου ύπέρ τών 

Ατυχών αύτών Ανθρώπων, 
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6 έναντίος άνεμος 

’έμπειρος 

6 πρωτεύων στόχος 

δευτερεύων 

προσκολλΰ 

ή συνοδεία 

είδοποιω 

δ ύποδιοικητής 

έχω υπ * δψιν 

τό δελτίον τροφίμων, 

δ Αλεξιπτωτιστής 

σπουδάζω 

άποφοιτΟ 

ένοχοποιητικός 

ή άπόδειζις 

Απαλλάσσω 

ή πρόβλεψις 

Ακαριαίος 

head wind 

experienced 

primary target 

secondary 

to attach 

escort 

to notify 

executive officer 

to boar in mind 

ration 

paratrooper 

to be educated 

to graduate 

incriminating 

evidence 

to clear 

provision, foresight 

instantaneous 
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Πρόκειται, φίλε μου, περί έξωφρενικής ίστορίας, τήν οποίαν έγώ 

ουδέποτε θά έπίστευον, 

^Εφ* όσον ίσχυρίζεσθε ότι πρόκειται περί συμπτώσεως, θά έρευνήσω 

τά άρχεία μας καί θά σάς άπαντήσω. 

Μία τυχαία συνάντησις άπεκάλυψε τόν πραγματικόν ρόλον τοΟ άνθρώ- 

που έκείνου. 

Τά αισθήματα είναι άμοιβαία, κ. *Αγνίδη. 

Πολλοί άνθρωποι άπέθανον είς τά στρατόπεδα αίχμαλώτων καί είς 

τά στρατόπεδα συγκεντρώσεων, διότι έβασανίσθησαν δπό τοΟ έχθροΟ. 

Είναι ύποχρέωσίς μας νά συντηρήσωμεν τοΟς γονείς μας, όταν είναι 

άποροι καί άνίκανοι πρός έργασίαν. 

Είναι άδύνατον νά κυκλοφορφ τις σήμερον έν *Ελλάδι άνευ δελτίου 

ταυτότητος, διότι δέον συχνάκις νά άποδεικνύρ τήν ταυτότητά του. 

Οί έγκληματίαι χρησιμοποιοΟν συχνάκις ώρολογιακάς βόμβας. 

’Επίσης οί δολιοφθορείς τάς χρησιμοποιοΟν διά σαμποτάζ. 

Συγκολλητής τις έδραπέτευσε τΟν φυλακών, ένθα είχεν έγκλεισθξ 

διά δολιοφθοράν. Μολονότι ή άστυνομία δέν προσφέρει ούδεμίαν άντα- 

μοιβήν είς έκείνον, ό όποίος θά δώση πληροφορίας περί τοΟ έγκληματίου 

τούτου, θά άνταμειφθζ ό πληροφοριοδότης ήθικΰς. 
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ή έξωφρενική ίστορία 

ισχυρίζομαι 

ή σύμπτωσις 

τά άρχεΓα 

ή τυχαία συνάντησις 

άμοιβαίος 

τ<5 στρατόπεδαν αιχμαλώτων 

βασανίζω 

συντηρώ 

ύποπτος 

ή ταυτότης 

ή Ωρολογιακή βόμβα 

τό δελτίον ταυτότητος 

τ<5 μηχανοστάσιον 

ή δολιοφθορά, τό σαμποτάζ 

ό σαμποτέρ, δολιοφθορεύς 

τό πλυντήριον 

ό συγκολλητής 

δραπετεύω 

ή άνταμοιβή 

άνταμείβω 

ό πληροφοριοδότης 

άπορος 

wild tale 

to claim, maintain 

coincidence 

files, archives 

chance encounter 

mutual 

pow stockade, prison camp 

to torture 

to support 

suspicious 

identity 

time bomb 

Identification card 

engine room 

sabotage 

saboteur 

laundry 

welder 

to escape 

reward 

to reward 

informant 

destitute, poor 
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Οόδεμία βάρδια πληρώνεται δι* ύπερωρίας, &ν καί τινες έζ αύτών 

έργάζονται πέραν τοΟ Ακταώρου. 

Τήν διάπραζιν τοΟ έγκλήματος Απεκάλυψεν 6 είς τΰν συνενόχων, 

έλπίζων νά ένοχοποιήση μόνον τόν συνεργάτην του, έναντίον τοΟ δποίου 

ή ’Αστυνομία ειχεν ύπονοίας. 

Είς πολλούς λιμένας διαπράττονται δολοφονίαι πλησίον των Αποβάθρων, 

’Εσχάτως ίδρύθησαν πολλά άργοστάσια κονσερβών είς τήν ‘Ελλάδα. 

Εις τήν ‘Ελλάδα ή ύπηρεσία ή όποία Ασχολειται μέ τά δακτυλικά 

Αποτυπώματα, όνομάζεται ύπηρεσία σημάνσεως. 

‘Η Αστυνομία, διά νά άποσπάση δμολογίαν τινά ένός έγκληματίου, 

στρυμώχνει αύτόν Αγρίως. 

*0 στρατιώτης τιμωρείται πάντοτε διά παράνομον Απουσίαν ή 

Απουσίαν άνευ Αδείας. 

‘Ο δικαστής ήθώωσε τόν κατηγορούμενον, διότι δέν προέκυψαν ένο- 

χοποιητικά στοιχεία κατά τήν δίκην. 

Κατά τήν Απουσίαν τοϋ διευθυντοΟ δ Αναπληρωτής του τόν Αντικαθιστοί. 

Πρέπει νά έχη τις είς τήν οίκίαν του οίνόπνευμα, τσηρωτον, έπι- 

δέσμους, ίώδιον καί γάζαν. Θά τοΟ χρησιμεύσουν είς περίπτωσιν πληγής, 

τραύματος καί Αποστήματος. 
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ή υπερωρία 

ή βάρδια 

Αποκαλύπτω 

ή διάπραξις 

6 συνένοχος 

ένοχοποιδ 

ή ύπόνοια 

διαπράττω 

ή Αποβάθρα 

Αποτείνομαι πρ<5ς 

τό έργυστάσιον κονσερβών 

τά δακτυλικά Αποτυπώματα 

ή υπηρεσία σημάνσεως 

στρυμώχνω 

έσχάτως 

Αποσπδ 

ή Αμολογία 

ή παράνομος Απουσία 

ή Απουσία άνευ άδείας 

Αθωώνω 

προκύπτω 

ένοχοποιητιχάς 

τά στοιχεία 

overtime 

shift 

divulge 

commission 

accomplice 

to incriminate 

suspicion 

to commit 

wharf 

to accost, to ask someone 

cannery 

fingerprints 

fingerprinting service 

to corner, crowd, grill 

lately, recently 

to detach, extract 

confession 

absence without leave 

absence without leave 

to acquit 

to arise, appear, emerge 

incriminating 

proofs, elements, print 
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6 άναπληροπτής acting 

άντικαθιστδ) 
to substitute 

τό τσηρωτον 
adhesive tape 

ή γάζα 
gauze 

ή πληγή sore, scourge 

τ<5 άπόστημα abscess 

ύ τραυματιοφορείς litter bearer 
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