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’Ολίγα τίνά περί τής έν Έλλάδ: 
στρατιωτικής φιλολογίας.

Παρά πάντων των πεφωτισμένων έδνών ή Οεωρητικη έκ- 
παίδευσις του στρατού έΟεωρηΟη ούχί μόνον αναγκαία πρός 

άπόκτησιν άνδρών χαλών καί άξιων, άλλα καί πρός κανονι
σμόν των από της πείρας εξαγομένων πορισμάτων εις τε τάς 

τέχνας καί έπιστημας, τάς έν τώ πολεμώ χρησίμους, ώς καί 
είς τάς πράξεις, αίτινες καλούνται κυρίως στρατιωτικαί. 
Καί βεβαίως ή μέν πείρα η καί η άπλη συγκυρία παρα'γουσι 
τάς νέας εξευρέσεις περί τε τον οπλισμόν καί τά λοιπά μη

χανήματα, τά δέ γράμματα, δι’ ών άναγινώσκονται καί αί τέ- 
χνat καί αί έπιστϊΐμαι, αί προς έκεϊνα τά μηχανήματα έ'γου- 
σαι σχέσιν, χορηγουσι τά μέσα πρός μελέτην καί τελειοποίη- 
σιν καί προς γνώσιν ολων των πλεονεκτημάτων καί μειονε
κτημάτων αυτών δυνάμεΟα δέ Οετικώς νά είπωμεν ότι ή 

πεΐρα καί ή συγκυρία παρα'γουσι τον σπινθήρα, τά δέ γράμ
ματα προσρέρουσι τό κηρίον, οπως δι’ αυτών άναπτόμενον 
μας όδηγη, όπου εχομεν χρείαν.

Ε πίσης διά των γραμμάτων, καί μόνον δΓ αυτών, δυνά
μεΟα νά κρατησωμεν τό νημα ολων τών απ’ αιώνων γνως·ών 

στρατιωτικών πράξεων, καί έμβριθώς μελετώντες καί άνα- 
λύοντες αύτάς, νά συναγάγωμεν τά αναγκαία πορίσματα πρός 
κανονισμόν τών έν τώ μέλλοντι έργων ήμών δι’ αυτών μόνων
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δυνάμεδα νά γνωρίσωμεν εις τί δύναταί νά άποδοδή η επιτυ
χ ία  τοΰ δείνα στρατηγοί» έν ώρισμένη τινί περιστάσει καί 
έποχη καί ή αποτυχία ετέρου.

Ά λ λ ’ εάν τά γράμματα ηναι τοσουτον αναγκαία, ώστε 

καί αί κυβερνήσεις καί τά εδνη άριεροϋσι ποσόν ούχί εύκα- 
ταρρόνητον προς την διανοητικήν των στρατών αυτών μόρρω- 
σιν, διά τί έν Έλλάδι κινδυνεύομεν νά καταντήσωμεν στρατός 

της ’Ανατολής καί τοϋ Ά λη — Πασσα; Διατί έν Έλλάδι τά 

γρα'μματα περιρρονοΰνται, η προς άπορυγήν της δριμείας αυ
τής ρράσεως κάλλιον ας ει'πω, διατί έν Έλλάδι τά γράμ
ματα κοιμώνται;

Κατ’ έμέ δυο είναι αί αΐτίαι· πιδανόν νά ύπάρχωσι καϊ 
άλλαι, άλλ’ ομως βεβαίως αί δυο αυται αΐτίαι, περί ών κα
τωτέρω δ λόγος, εισίν αί κυριώτεραι.

Το ελληνικόν κράτος εΤναι σμικρόν. Ούδέν άχρις ώρας έν 
βιομηχανία παρήγαγε- τά πάντα από της Δύσεως αναμένει- 
έκεΐδεν καί αΰτά τά ξύλα προς κατασκευήν μας έρχονται καί 
αύτός ο σίδηρος καί αύτός ο μόλυβδος, πρό τίνος δέ χρόνου 

καί αυτή ή πυρϊτις ήρχετο. Χρήματα ούδέποτε διετέδησαν 

προς μόρρωσιν της στρατιωτικής έργασίας, αν ούχί δι’ άλλον 

λόγον, τουλάχιστον δι’ έλλειψιν. Ούτως έχόντων τών πραγ
μάτων, εις τάς ξένας έρημερίδας μανδάνομεν τάς προόδους 
καί τάς τροποποιήσεις τών στρατιωτικών μηγανημάτων. 
Έντεΰδεν ή απελπισία καί ό μαρασμός τών αξιωματικών, ΰ -  

τινες αρκούντως κατά δεωρίαν εις έπιστημας καί τέχνας μορ- 
ρωδεντες, σταυρουσί τάς χειρας, κλείουσι τά συγγράμματα 

καί ώς καταδικασμένοι καδηνται άμεριμνομέριμνοι, διότι πασα 

μέριμνα καί ρροντίς εΤναι εις αύτούς ολως περιττή.
Ή Ελλάς εΤναι κράτος σμικρόν- πολλών πολλάκις βε

βαίως Ί] οαντασία ύπερπηδησασα τά στενά ορια εις α άδικος

διπλωματία μας έκλεισε, έραντάσδη στρατούς καί στρατόπε
δα, μάγας καί πολέμους. Πολλοί έμελέτησαν τάς άρορ- 
μάς καί τά αίτια τής στρατιωτικής προαγωγής άλλων κρα
τών· έκολακεύδησαν οτι, άν ή τύχη τούς έγέννα ούχί δευτέ
ρους, άλλα τελευταίους εν 'Ρώμη, ήδύναντο καί αύτοί νά έρ- 
γασδώσι, καί αύτοί ν ’ άναδειχδώσιν, άν ούχί ώς άλλοι Καίσα- 
ρες η Ναπολεοντες, τουλάχιστον ώς τόσοι άλλοι ΝΑΝΟΙ 
τής εποχής μας άπομιμηταί αύτών. Ά λ λ ’ ένώ ή ιραντασία 

αύτών τοιαΰτα έπαρουσίαζεν εις αύτούς, ή πραγματικότης πα- 
ρεστη ένώπιον αύτών, καί δι’ αύτής καλώς ρωτιζομένων τών 

περί αύτούς, εΤδον την σμικρότητα τής χώρας αύτών, εΤοον 
την γυμνότητά της· εΤδον την ελλειύιν τών στρατών καί τών 

στρατοπέδων, έσταύοωσαν καί πάλιν τάς χειρας καί εΤπον 
καδ’ εαυτούς εις μάτην ή παιδεία, εις μάτην ή μόρρωσις, 
εις μάτην τά γράμματα- μαραινόμενοι δέ καί άπηλπισμένοι 
περιορίζονται εις την διανομήν του συσσιτίου τών εις τούς 

στρατώνας εύαρίδμων στρατιωτών ημών.

Ή σμικρότης λοιπόν τοΰ ελληνικού κράτους καί ή απελ
πισία, ή τούτου συνέπεια, εΐ'/at μία τών κυριωτέρων άρορ- 
μών, αίτινες έκλεισαν τά βιβλία καί έξορίζουσι τά γράμ
ματα από τόν ελληνικόν στρατόν. Ούδέ κάν πρός στιγμήν 

δύναταί τις νά άτενίση εις τάς πράξεις τών πατέρων καί 
άδελρών ημών, τών τοσαΰτα δαύματα διαπραξαμένων. Καί 
τοί η Ε λλάς σμικρά καί πτωχή καί τότε ητο, καί τοι 
οί "Ελληνες έλάχιστοι ησαν, πρός πολλούς ουτοι έμά- 
yo'izo καί προηγαγον τούς αρχηγούς καί τούς στρατηγούς, 
ούς βεβαίως και ζηλεύομεν καί έπιδυμοΰμεν κατά σμι- 
κρόν τούλάγ ιστόν νά ρδάσωμεν. Ά λ λ ’ ή έποχη έκείνη ητο 

μια καί μόνη, αί δέ τοιαΰται έποχαί δέν έπαναλαμβάνονται 
συνεχώς, ώς ούδέ οί μεγάλοι άνδρες άναραίνονται πλειονες



εις ένα καί τον αυτόν αιώνα. Ή έπογή εκείνη ητο εποχή 

πατριωτισμού καί αΰταπαρνήσεως, ίπποτικής ιστορίας ή δέ 
παρούσα έποχή είναι εποχή ύλισμοΰ καί μικρο^ραοιουργίας. 
Έπί σμικρόν έπιστεύδη ότι δυνατήν νά πολεμήσωμεν μέ τους 

Τούρκους, καί οι πάντες έσκέρβησαν περί τών κτημάτων και 

οικιών αύτών καί τών μεταξωτών ενδυμάτων τών γυναικών 

αυτών· μέχρι καί αυτών τών χωρίων ήκούσδη ό δρήνος μή 

τυχόν οί Τούρκοι κατακαύσωσι τάς καλύβας ! ! ! ναι τάς 

καλύβας !

’Αλλά καί ούτως έχόντων τών πραγμάτων έν Έλλάδι, καί 
τής απελπισίας πλεοναζούσης, πολλοί παραμυθίαν εύρίσκοντες 

εις την άνάγνωσιν, την σπουδήν καί μελέτην τών στρατιωτι

κών συγγραμμάτων, καθόσον ή σπουδή καί ή μελέτη άραι- 
ροΰσαι τον άνδρωπον τον μεταβιβάζουσι προσκαίρως εις άλ- 

λας έποχάς, καταγίνονται οί'καδε άν οΰχί πρός άλλον σκο
πόν, τουλάχιστον πρός παρηγορίαν. Οί αξιωματικοί ουτοι, 
καί άν τό άρνηδώσι, μοί είναι επιτετραμμένο·/ νά μή τούς 

πιστεύω, βεβαίως έπιδυμοΰν τήν διακοίνωσιν τών ιδεών 
αυτών, της μελέτης καί τής σπουδής. ’Αλλά τής μελέτης καί 

τής σπουδής αυτών τά προϊόντα δεν δύνανται νά τά μεταβι- 
βά σωσιν ή διά του τύπου, καί ό τύπος δέλει γ ρήματα, τά δέ 
χρήματα λείπουσι. Τά πρός έκτύπωσιν τών έργων αυτών 

μεσα εις μονας συνδρομάς δύνανται νά άνεύρωσι y ωρίς έλπί- 
οος κεροους ελάχιστου· άλλ’ αί συνδρομαί έξ ανάγκης περιο
ρίζονται εντός τ;ΰ στενού στρατιωτικού κύκλου, οστις, καδώς 

προανεοέραμεν, έν τή απελπισία ζών, δέν δεωρεΐ καλόν νά 

συνδράμη ώς πάντη περιττάς τάς διακοινώσεις ταύτας.

Ιδου λοιπόν αί δύω μεγάλ*ι καί πρωΐεύουσαι άφορμαί, 

αιτινες οΰχί μόνον περιώρισαν τήν έν Έλλάδι στρατιωτικήν 

φιλολογίαν, αλλά καί σχεδόν τήν κατέστρεψαν.

Καί όμως έν τώ μαρασμώ καί τή απελπισία ζώντες οι έν 

Έλλάδι στρατιωτικοί Φρονώ ότι όρείλομεν κάπως νά σκε- 
οδώμεν ότι δυνατόν ημέρα μή περιμενομένη νά άνατείλη καί 
διά τήν Ελλάδα, ώς καί διά τόσα άλλα έθνη άνέτειλε. Έ πί 
τή ενδεχόμενη τοιαύτη περιστάσεί Θέλει εΤσδαι λίαν λυπηρόν, 

εάν ό κύκλος τών Ελλήνων αξιωματικών εύρεδή εις κατά- 
στασιν λίαν όπισδοδρομικήν.

Ίδοΰ ό λόγος, δι’ ον δέν έδίττασα ν’ άναλάβω έκ νέου 

τήν έκδοσιν τοϋ περιοδικού στρατιωτικού συγγράμματος, εις ο 

εύελπίζομαι καί πιστεύω ότι όλίγον κατ’ όλίγον δέλει άνοι- 
χδή ί  άμιλλα τών συναδέλφων μου.

Έν τούτοις μεταβαίνων εις τό κυρίως Φιλολογικόν, αίσδά- 
νομαι ούγί όλίγον τάς δυσκολίας. Έν Έλλάδι ή έπίκρισις 

παντός έργου εΤναι λίαν εύκολος, καδό άποτελεσμα τής απρα
ξίας· έν δέ τη βαρεία αυτής απαιτήσει βεβαίως δέλει είπει, 
τί δέλομεν ίδεϊ έν τώ περιοδικώ τούτω συγγράμματι; Τι νέον 
δέλει μας παρουσιάσει,όπως απόδειξη τήν χρησιμότητα αΰτοΰ;

Πραγματικώ; ή έπίκρισις, όσον καί έάν ύποτεδη εις άλλα 

άδικος, εις τό ζήτημα τούτο έχει μέγα καί καταφανές τό δί
καιον. Τί δύναμαι νά καταχωρίσω έν αύτώ, ή ό,τι εύρίσκε- 
ται εις άλλ* περιοδικά συγγράμματα χρήσιμα εις τούς ξε · 
νους στρατούς ; ’Αλλά μή δέν δυνάμεδα νά εΰρωμεν καί ίδεας 

καί κρίσεις έπί τών ίλληνικών, έάν συνάδελφοί τινες μετα- 
ίώσωσι καί εις ήμας τούς άλλους τάς έπί τούτων ιδέας αυ
τών καταγ ωρίζοντες αύτάς έν τώ περιοδικώ τούτω συγ- 
γράμματι; Εύελπίζομαι νά πιστεύσω ότι δέλει κατορδωδη 

καί τούτο μέ τον καιρόν.
’Αλλά καδόσον άφορα τά άρθρα η πραγματείας τάς έκ 

ξένων Περιοδικών μεταρρασδησομένας, είτε ύ©’ ημών αύτών, 
είτε υπό άλλων συναδέλρων, μία οΰχί σμικρά δυσκολία πα-



ρουσιάζετα: διαρκής. Ή  δυσκολία αυτή πολλάκις εις τάς με
λέτα; μου μέ έσκανδάλισεν. Είναι δέ ή έκ ξένων έργων με
ταφορά τών κυρίων ονομάτων άνδρών, πόλεων, όρέων, ποτα
μών καί τών τοιούτων.

'Ρίπτων τις βλέμμα επί τών άχρις ώρας γραρέντων, πα
ρατηρεί οτι οί μεταρρασταί εύρέδησαν αείποτε εις την αυτήν 

δυσκολίαν, εις ην εύρισκόμεδα καί ημείς· μή δυνα'μενοι δέ καί 
ουτοι νά ευρωσι κανονίστικόν^τι μέσον, κατέρυγον έκαστος 

αΰτών εις το πρόχειρόν, καί διά τοΰτο βλέπομεν τά αυτά 

όνοματα άλλως παρά του ενός καί άλλως παρά του ετέρου 
μεταρραζάμενα.

Ή πρώτη ιδέα ητις έρχεται εις τον νουν έκαστου, είναι εί 
δυνατόν τό μεταρέρειν τό κύριον όνομα ώς έχει εις τά ξένα 

συγγράμματα. Πραγματικώς τοιοΰτον υπάρχει τό σύστημα 

εις τάς άπό ξένης εις ξένην γλώσσαν μεταρράσεις τών συγ

γραμμάτων έν Ευρώπη· άλλ’ εις τοΰτο συντελεί κατά μέγα 

μέρος τό άλράβητον αυτών, οπερ είναι τό αυτό εις ολας τάς 

λοιπάς γλώσσας, έξαιρουμένης έν μέρει τής Έωσσικής, ης 

τον προροράν ευκόλως άντικαδιστώσι διά τής συμπλοκής 

συμρωνων καί ρωνηέντων. Ά λ λ ’ ή ελληνική γλώσσα δέν 

έπιτρεπει τούτο, ϊ ά  είκοσιτέσσαρα γράμματα του ελληνικού 

άλραβήτου δέν δύνανται νά μεταρέρωσι τά ξένα κυρία όνό- 
ματα ώς έχουσιν έν τη πατρώα γλώσση.

Έν τοιαυτη περιπτώσει βεβαίως ημείς δέν είμεδα οί αρμό
διοι ουτε δυνάμεδα νά έπιβάλωμεν τήν παρεισαγωγήν γραμ
μάτων καί ρωνών ξένων εις τό ελληνικόν άλράβητον, ουδέ 

ρρονοΰμεν τούτο άναγκαιον απολύτως.
Ή δευτέρα ιδέα ητις έρχεται κατόπιν τής άνω έκτεβείσης 

εΤναι ή μεταρορά τών κυρίων ονομάτων, ρυλασσομένης τής 

προρορας ην έχουσιν έν τή πατρώα γλώσση. ’Αλλά καί τό

σύστημα τοΰτο, μετέχον τών δυσκολιών τοΰ πρώτου συστή
ματος, διότι στερούμεδα ρωνηέντων καί συμρωνων άντιστοι- 
γούντων, εις οΰδέν συντελεί διαστρέρον άλλως τά κύρια 

ένόματα έλεεινώς.
Βεβαίως οΰδέν δυνάμεδα νά είπωμεν περί τών όνομά- 

των, άτινα άλλως μέν εις τάς ξένας γλώσσας ύπάρχουσι γε- 

γραμμένα, ολως δέ διαρόρως ραίνονται έν τή ελληνική, ή δτι, 
είς τήν γλώσσαν ημών έπεκράτησεν ή αρχική καί παλαιά 

ονομασία, ώς la Suisse, le Suisse ή Ελβετία, ό Ελβετός· 
Lyon Λούγδουνον, ή οτι καδιερώδη τυχαία τις μεταρορά. 
'Γπάρχουσιν επίσης άλλα ονόματα κύρια σύνδετα έκ δύο λέ
ξεων μεταρραστέων. Τά ένόματα ταΰτα παρατηροΰμεν οτι 
μεταρερόμενα άπό τής γερμανικής, λόγου χάριν, είς τήν 

γαλλικήν μεταρράζονται κατά λέξιν ώς Chwartzen-W ald  

λέγεται la Foret noire εις τήν γαλλικήν τά τοιαΰτα καί 
ήμεις δικαίως δυνάμεδα κατά λέξιν νά μεταρράζωμεν είς 

Μαϋρον δάσος, ώς καί τον Maison-Rouge=ipi6p0ouov 

δυνάμεδα νά μεταρέρωμεν, καί τά τοιαΰτα.
Αί δυσκολίαι λοιπόν μένουσιν αί αΰταί ώς πρός όλα τά 

λοιπά κύρια ονόματα, άτινα ουτε είς τούς αρχαίους ελληνας 

εύρίσκονται, ουτε έπί βάσεων σταδερών μετερέρδησαν εις τους 

νεωτέρους.
Περί τών κυρίων τούτων όνομάτων γενναται ή έρώτησις, 

πρέπει όριστικώς νά έξελληνισδώσι καί άπορύγωμεν ουτω 

τήν κατά προροράν έξάμβλωσίν των, ώς μή οΰσης δυνατής 

τής κατά γράμμα μεταρορας αυτώ ν; Έάν πρός στιγμήν 

ήδελέ τις κλίνει είς τήν κατά προροράν έν γένει μεταροράν, 
τίνα προροράν ήδελε παραδεχδή ; διότι ώς γνωστόν τό g, 
λόγου χάριν, γερμανιστί προρερεται γκ, γαλλιστί δέ σγ καί 

οΰχί τόσον εντελώς. Ίδοΰ ή άπειρος δυσκολία απέναντι τής



οποία; οπισδοδρομοΰμεν, ευχόμενοι οπως ταχέως έκτυπού- 
μενον προαγγελδέν τι λεξικόν τών κυρίων ένομάτων, μας 

άπαλλάξη παντός κόπου καί πάσης ευθύνης, πιπτοΰσης άπά- 

σης επί τους συντάκτας αϋτοΰ, καδόσον ημείς, την ευκολίαν 

ημών έπιζητοΰντες, υποσχόμεθα νά γενώμεν πιστοί αυτών 
Θεράποντες (1).

Ά λ λ ’ εάν προς στιγμήν άποβλέψωμεν εις τά ξένα κύρια 

ονόματα, άτινα έκληρονομήσαμεν διά τών αρχαίων Ιλληνικών 

συγγραμμάτων, ουδόλως δυσκολευόμεδ* νά παραδεχθώμεν οτι 
° ’ Έλληνες άνεχώρουν άπό της ιδέας τοϊ3 έξελληνι-
σμοΰ τών ξένων δνομάτων. Γ0  δέ έξελληνισμός συνίστατο το 

μέν εις τήν διά τών ελληνικών γραμμάτων δυνατήν μεταγρα
φήν τών έν ταΐς ξέναις γλώσσαις, το δέ καί κυριώτερον εις
τήν άπόδοσίν καταλήξεως ολως ελληνικής, βυσιαζόντων άλ
λως τε τών αρχαίων Ελλήνων το παν χάριν τής εΰιιωνίας. 
Οΰτω χαρεδέξαντο τήν λέξιν σατράπης αντί τής παλαιας περ
σικής khsathravapan, ήχις κατά γράμμα ώφειλεν εισθαι 
Ξαθραβάπαν— τήν Τστάσπης αντί τής Vishtaspa— τήν 'Γ - 

δάρνης αντί τής Vidarna—τήνφραόρτης αντί τής Fravartich  
— και αντί τοΰ Ahmas τήν ”Αμασις' επίσης εις τήν μετάφρα- 
α ν  τών κυρίων όνομάτων άπο τής Λατινικής βλέπομεν κανό
να τινά μεταφορας. Οϋτω εις τά εις us άπολήγοντα έοόθη ή 

ελληνική κατάληξις os· ή δέ δίφθογγος au μετεφράσδη διαρ-

(1) ’Ενώ έγραψα τάς όλίγας ταύτας λέςεις, ευρον τεύχη τινά τοΰ 

2χτυπουμενου λεζικοΰ τούτου. Το εργον είναι σπουοαΐον, άτυχώς ομως 

οΐ εχοόται Ιοαρύνθησαν παρά 17| έλληνικγ) μεταφράσει τώ ν κυρίων 

όνοματων νά παραθεσωσι το ξένον άφ’ οδ μετεφράσθη· ώστε Κύριος 

οιοε πώς πρέπει νά μαντεύσω τ ις  το κ α ΐ ’ αότό όνομα. Εύχομαι ε ις  

το τέλος τοΰ λεςιχοΰ νά παρατεθώσιν εις πίνακα ταΰτα α γ  ένός μέν 

ίλλν,νιστι, ά®’ έτερου ί ε  εις τήν γλώσσαν και γραφήν οΟεν έλτ,φθησαν.

κώς διά τής αυ, καί οΰτως έχομεν αντί R om ylus= 'Pc^6- 

λος, C laud ius= K λαυοιος, εις ούδέν λογιζομένων τών μετα- 

βραστών τήν Λατινικήν προφοράν, διότι ήδΰναντο νά τά με- 
ταφέρωσι διά τών Έωμύλους, Κλαούδιους. Επίσης παρατη- 
ροΰμεν οτι άλλα ξενα ονόματα άπολήγοντα είς σύμφωνα, εις 

α κυρίως ελληνική λέξις δέν απολήγει, άπέ^ιπτον τό σΰμφω- 
νον τοΰτο, παραδεχόμενα κατάληξιν ελληνικήν· ουτω τά 

Ιίαρχηδονικά ονόματα Annibal, Astrouval έγράφοντο ’Αν

νίβας, Άσδροΰβας.
Ό  έξελληνισμός ουτος, ον τινα μετεχειρίζοντο οι άρχαΐοι 

Έλληνες, δΰναται νά άποδοδή καί εις έτέραν τινά αιτίαν, οτι 
δηλαδή έγραφον ουτοι οπως άναγνωσδώσιν υπό ατόμων, ατι- 

να ουδέποτε εμελλον νά ελβωσιν εις τήν άνάγκην νά γνωρί- 
σωσι πώς τά ονόματα ταΰτα έγράφοντο εις τήν πατρώαν 

γλώσσαν, ένεκα τής μεγάλης σπανιότητος ξένων συγγραφών 

καί τής δυσκολίας πρός συγκοινωνίαν.
Ά λλά  κατόπιν τής σχολής ταυτης βλέπομεν έτέραν παρα- 

δεχομένην τήν οσον οΤόν τε κατά προφοράν μεταφοράν τών 

κυρίων ονομάτων. Ή  νεωτέρα αΰτη σχολή εΤναι ή τής ίερας 

διαδήκης Ιίαλαιάς τε καί νέας. Ή σχολή α3τη, άδιαφοροΰ- 
σα περί τών παραδεδεγμένων υπό τής ελληνικής γλώσσης 

καταλήξεων, ίσως δέ καί από φόβον μή εξελληνιζόμενα τά 

εβραϊκά ονόματα χάσωσι και τήν θρησκείαν αυτών, μεταφέ
ρει αυτά εις τήν ελληνικήν διά καταλήξεων 2λως ξένων, καί 

τά καδιστα άκλιτα. Ούτως έ’χομεν τόν ’Αβραάμ καί τόν 

Άδάμ, τον Ισαάκ, τον ’Ιακώβ, εις ον δέν έννοοΰμεν διατί 
έδόδη τό ω, τόν Φαρές, τόν Έσρώμ,τόν Άμιναδάμ, τόν Βοοζ, 
τόν 'Ρα-/άβ, Όβήδ, Ί ’ οΰδ, Δαβίδ, Ά βιά , Ίωσαφάτ, νΑχαζ, 
Σαλαθιήλ, εις ον έιτίσης άγνοοΰμεν διατί έδόθη τό η, τόν Ζο- 

ροβάβελ, Άβιοΰδ, Έλιακείμ, ος-ις άγνως-ον διατί φέρει τό ει,
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καί ουτω καθεξής. Τά ονόματα δέ ταΰτα μη νομισωμεν 

οτι μετερέρθησαν όλοσχερώς κατά προροράν, διότι ρίπτοντες 

βλέμμα έπϊ τών 'Αγίων Γραρών τών μεταρρασθεισών ’Α γ
γλιστί καί Ίταλιστί, πλειστα εξ αΰτών τά βλέπομεν διαρό- 

ρως γεγραμμένα καί προρερόμενα.
Εντεύθεν συνάγομεν οτι, καδ’ οσον άρορα τά νεώτερα η 

καί παλαιά ονόματα, δέν ύπα'ρχει άχρις ώρας γενικός τις 

κανών· καί άλλοι μέν έδέχδησαν τον δυνατόν έξελληνισμόν 

αΰτών, άλλοι δέ την κατά προροράν δυνατήν μεταροράν αύ- 
τών εις τήν ελληνικήν γλώσσαν.

Τό καβ’ ήμας λοιπόν, παρασυρόμενοι καί ούδόλως σκεπτό- 
μενοί, ώς καί οί λοιποί, που μέν δέλομεν προσαρτήσει κατα
λήξεις. ελληνικάς, που δέ, άν τοιοΰτόν τι δέν δυνάμεδα, δέλο
μεν μεταρέρει κατά τό δοκοϋν διότι πραγματικώς τά μεν κυ
ρία ονόματα τά λήγοντα είς t, d, rs, κλ. δυναταί τις νά με- 

ταρέρη είς λήγοντα διά του της, τος, τη, τα, δος, δης, δη, 
δα, ρσος, ρσης, ρσα, χρώμενος τό εύρωνότερον, άλλ’ ομως 

ύπάρχουσι καί άλλα άτινα άπολήγουσιν εις ch, sell, w , y , tz, 
καί οΰτω καδεξής, καί τά τοιαΰτα μας παραζαλίζουσι· βε
βαίως είς ταΰτα τό πραξικόπημα είναι συγκεχωρημένον.

"Ινα ομως οί άναγνώσται μή εΰρίσκωσι δυσκολίαν πρός 

τήν σΰγκρισιν τών μεταρράσεων καί τών πρωτοτύπων, παρα- 

δεχόμεδα έκαστου ξένου μεταρερομενου ελληνιστί κυρίου όνο- 
ματος νά έπιτάσσηται (τουλάχιστον έράπαξ) διά ξένων χα 
ρακτήρων αυτό τοΰιο τό όνομα ώς είς τά ξενα συγγράμ
ματα ενει. Β. ΒΑΑΊΙΛΟΣ.

Το Βασιλικόν στέμμα τής Ουγγαρίας (*).
11 αρ’ ούδενί £Qvet είχε τό βασιλικόν στέμμα τοσαύτην εν 

τώ πολιτικώ βίω σημαντικότητα, οσην παρά τοΐς Οΰγγροις. 
Ή ιστορία αΰτοΰ δέν ύπα'ρχει ίσως άδιάρορος εις τούς "Ελ
ληνας. Πιστεύω δέ τοΰτο τόσω μάλλον, οσω μεγαλειτέραν 

ησδάνδην χαράν, οτε διατριβών τον παρελθόντα αυγουστον 

καί σεπτέμβρίον έν ’Αθήναις καί Κερκύρα, παρετήρησα οτι 
τά τής Ούγγαρίας πολύ ένδιαρέρουσι τούς Έλληνας. ’Ας 

δεχδώσιν ούν τήν παροΰσαν πραγματείαν αμα μέν ώς προθυ- 
μίαν μου του χαρίζεσδαί πως τη ριλομαθεία των, άμα δέ 
ώς δείγμα τής ευγνωμοσύνης μου διά τήν άείμνηστον έγκάρ-
«Ν  ̂ ΪΓ' > * Μ?', Λ ? ·\οιον οεξίωσιν, η ; εν Ε λλαα  απελαυ?*.

Α\

Σιερανος, ό πρώτος χριστιανός ήγεμών τής Ούγγαρίας, 
ΐοών ότι οι αΰτοκράτορες καί επίσκοποι τής Γερμανίας προ- 
σεπάδουν Γνα άσκήσωσιν υπεροχήν τινα εν τε τοΐς πολιτικοΓς 

καί δρησκευτικοΐς πράγμασι τής Ουγγαρίας, επεμψε πρεσβευ

τήν είς 'Ρώμην πρός τόν Πάπαν (Σίλβεστρον Β') καί ή τη σε 

παρ’ αΰτοΰ βασιλικόν στέμμα.

Έ ν έκείνω τώ αίώνι τά βασιλικά στέμματα διένειμον οί 
Πάπαι ή οί αΰτοκράτορες τής Γερμανίας. Παρά τοΰ αΰτο- 
κράτορος δέν εστεργε νά λάβη τοιοΰτο δώρον ό Στέρανος, 
ινα μή διακινδυνεύσω τήν πολιτικήν τοΰ Κράτους άνεξαρτη- 
σιαν. ’Αρ’ έαυτοΰ δέ ούκ έτόλμησε κοσμήσαι τήν κεραλήν του

(*) Τήν περίεργον ταΰτην διατριβήν έ π ία τ ε ά ε ν  εις τήν Κλείω, οθεν

εληίρθη, Ιν καθ’ ήμας ελληνική συντεταγμένην ό άξ’.οσέοαστος καί 

έλληνικωτατος Κ. ’Ιωάννης Τελφυς, καθηγητής τών Ιλληνιχών γραμ
μάτων έν τω  Πανεπιοτημ'ω ΙΙέβτης.



διά βασιλικοΰ στέμματος, Γνα μή'προσκόψη εις τάς τοΰ αίώ- 

νος προλήψεις· ώς τε εκ πολιτικής ανάγκης άπετάδη πρός 

τον Πάπαν.
"Οτε δ πρεσβευτής του ήγεμόνος Στεφάνου άφίκετο εις 

'Ρώμην, δ Πάπας εΤχεν ήδη έτοιμον εν βασιλικόν στέμμα 

διά τόν ηγεμόνα τής Πολωνίας, Βολεσλάβον. Ά λ λ ’ δ αύτο- 
κράτωρ τής Γερμανίας, ’Όδων, ήναντιώδη προφασιζόμενος 
οτι ή Πολωνία ύπόκειται εις τήν «ύτοκρατορικήν εξουσίαν 

του. 'Ο Πάπας δέ απορών τί νά κα'μη, ΐνα καί τήν εξουσίαν 

του και τήν τοΰ αύτοκράτορος εύμένειαν διαφυλάξη, τοΰ προ- 
βιβάσαντος αυτόν εις τήν παπικήν έδραν, κατέφυγε προς τόν 

εξής μΰδον.
«Κατ’ ονειρον— είπε πρός τόν πρεσβευτήν τοΰ Στεφάνου 

— εΤδον άγγελον εξ ούρανοΰ προστάξαντά μοι, ΐνα τώ ήγε- 
μόνι σου παράσχω τό βασιλικόν στέμμα».

Έπιστρέψαντος έκ 'Ρώμης τοΰ πρεσβευτοΰ, δ ήγεμών 

Στέ®ανος έστεφανώδη έν ετει χιλιοστώ μ. X., τη 3/15 Αύ
γουστου διά τοΰ κομισδέντος χρυσοΰ στέμματος.

Τοΰτο δέ έχει τό σχήμα κενοΰ ήμισφαιρίου σκεπασμένου 

μετά δύο σταυρωτά κειμένων μαργαροφόρων καί λιδοκολλή- 
των ημικυκλίων, έφ’ ών έν τώ μέσω Γσταται χρυσοΰς σταυ
ρός, κινούμενος δχέ μέν εις τά δεξιά, δτέ δε εις τά αριστερά· 
διότι μετακομισδέντος πολλάκις καί χαμαί πεσόντος πάλαι 

τοΰ στέμματος, ούχ Γσταται ήδη ορδώς, αλλά πλαγίως δ 

σταυρός.
'Γπό τοΰ σταυροΰ εις τά έμπροσβεν τοΰ ημισφαιρίου φαί

νεται ή εϊκών τοΰ Σωτήρος, έχοντος επί τά δεξιά μέν τής 

κεφαλής τόν ήλιον, έπί τά αριστερά δέ τήν σελήνην. Πέριξ 

τοΰ Σωτήρος έπί τών ημικυκλίων είναι έζωγραφημένοι έν 

χρυσοΐς έγκαύστοις έλάσμασιν οι απόστολοι ’Ιωάννης, Βαρ-

δολομαίος, Πέτρος, Άνδρέας, Παΰλος, Φίλιππος, Ιάκωβος 

καί Θωμάς. Ά λ λ ’ ουτοι δέν βλέπονται δλοκλήρως, διότι άλλο 

νεώτερον στέμμα σκεπάζει αύτούς.

Τών Ούγγρων δηλαδή έν ετει 10 7 2  μ. X. πολιορκία έλόν- 
των τό Βελιγράδιον, Γεΐζας (ή Γεόζας η Γέζας) δ βασιλό- 

παις, μεγαλοδύμως προσηνέχδη πρός τόν "Ελληνα φρουράρ- 
χην Νικήταν καί τούς περί αυτόν Έλληνας, ους χωρίς λύ
τρου άπηλευδέρωσε. Διά τοΰτο δ αύτοκράτωο τοΰ Βυζάντιοι» 

Μιχαήλ Δουκας έν ετει 1075 , οτε δ Γεΐζας άπεδείχδη βα
σιλεύς, πολύτιμον βυζαντινόν στέμμα έστειλεν αύτώ. ’Από 

τοΰδε ήνώδη τό βυζαντινόν μετά τοΰ λατινικοΰ στέμματος.
Τό έμπροσδεν μέρος τοΰ βυζαντίνου στέμματος περιέχει 

έν χρυσώ έλάσματι τήν εικόνα τοΰ ένδρόνου Σωτήρος. Εις 

τά δεξιά μέν τής κεφαλής του γέγραπται 1C (τουτέστιν 7^- 

σοΰc), εις τα αριστερά δε XC (= Χ ρ ισ το ς ). Παρ’ έκαστη 
δέ τη πλευρά τοΰ δρόνου Γσταται κυπάρισσος. 'Γπό τής είκό- 
νος τοΰ Σωτήρος έν τώ κύκλω τοΰ στέμματος εκειτο πάλαι 
μεγάλη σμάραγδος μικροΐς περιβεβλημένη μαργαρίταις. Ά λ -  

λ’ αύτή δέν υπάρχει πλέον. Έ πί τοΰ έμπροσβεν μέρους τοΰ 

κύκλου επτά είναι έφηρμοσμένα καί μαργάροις περιεσταλμένα 

αετώματα, τά περιεχοντα έναλλάξ έγκαύττους γραφάς καί 
μεγάλους πολυτελείς λίδους. Καί έπί τά δεξιά μέν είναι ή 

προτομή τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ μετά τής έπιγραφής* 

Ο Α ΡΧ  MIX, έχοντος έν τη άριστερα ράβδον μετ’ άκρας 

λειρίνης. Έπί τά αριστερά δέ δ αρχάγγελος Γαβριήλ, όμοίαν 

εχων τη τοΰ Μιχαήλ έν τη δεξιά ράβδον μετά τής έπιγραφής· 
Ο ΑΡΧ ΓΑΒΡΠΙΛ. Πλησίον τοΰ Μιχαήλ Γσταται δ άγιος 

I εώργιος, δ δορυφόρος, μετά τής επιγραφής- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΰ, 
καί πλησίον τοΰ Γαβριήλ δ άγιος Δημήτριος λόγχην καί ά- 

σπίϊα φέρων, μετά τής έπιγραφής- Ο ΔΙΙΜΙΓΓΡΙΟΟ.



Το όπισθεν τοΰ κύκλου περιέχει ομοίως ένχρυσώ έλάσματι 
την προτομήν τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Δουκα, μετά της 

έπιγραρής MIX ΕΝ ΧΩ ( =  Χριστώ) niCTOC BACI- 
AEVC ΡΩΜΑΙΩΝ Ο Δ8Ιί ( =  Δουκας). Τήν κεραλήν 

του κοσμεί το Βυζαντινόν αΰτοκρατορικον στέμμα. ’Εν τή 
δεξιά μικράν έχει σημαίαν, ή δε αριστερά του κεΐται έπί της 

κώπης, καί υπό τής είκόνος αύτοΰ εύρίσκεται ξυστός σάπρει- 
ρος. ’Επί τά δεξιά βλέπεται ή είκων τοΰ υίοΰ του, ρέροντος 
στέμμα ρύλλων καί πορρυραν στολήν, μετά τής έπιγραρής· 
ΚΩΝ (== Κωνσταντίνος) BACIAEVC ΡΩΜΑΙΩΝ Ο 

ΠΟΡΦν POTENNHTOC. ’Επί τά αριστερά δέ ή είκών τοΰ 

Γεΐζα, τοΰ βασιλέως τών Ούγγρων, έχοντος έν τη δεξιά μέν 

τον βυζαντινόν δίπλοΰν σταυρόν, έν τη άριστερα δέ τήν κώ- 

πην μετά της έπιγραρής· ΓΕΩΒΓΓΣ Δθ ( =  δεσποτης) 

HICTOC KPAAflC TOVPKIAC.
Οί Βυζαντινοί νομίσαντες ίσως οτι οί Οϋγγροι έ'χουσι 

γλωσσικήν συγγένειαν μετά τών 'Ρώσσων, μετέβαλον τό 

ονομα Γεΐζας, Γέζας μετά ρωσσικής καταλήξεως είς τό Γέ- 

ζω β ιτζ , άλλ’ ό τεχνίτης κατά λάθος έγραψε Γ εώ ΰιτζ , άνευ 

τοΰ ζ ' Γ έζας δέ σημαίνει έν τη παλαια ουγγρική γλώσση ri~ 

χητήκ.
ΚράΛης είναι τό ουγγρικόν *£^άΛ=Βασιλεύς, τό όποιον 

οί Βυζαντινοί έγραψαν κατά τόν σλαβικόν τρόπον χράΛ ή 

χράΛης·
Τουρκία δέ σημαίνει πολλάκις παρά τοΐς Βυζαντίνοις 

Ο υγγαρίαν·
Πλησίον τοΰ Κωνσταντίνου είναι έζωγραρημένος ό άγιος 

Κοσμάς, μετά της έπιγραρής· Ο KOCMAC, καί πλησίον 

τοΰ Γεΐζα, ό άγιος Δαμιανός, μετά τής έπιγραρής· Ο Δ Α- 

MIANOC.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΟΓΓΓΑΡΙΑΣ.

Έκ τοΰ κάτω κρασπέδου τοΰ κύκλου κρέμανται Ιννέα ypu- 
σα άλυσίδια, τέσσαρα μέν έπί τά δεξιά, τέσσαρα δέ έπί τά 
άριστερά τών ώτίων, καί εν όπισθεν τής κεοαλής. Ταΰτα τά 

άλυσίδια συνίστανται έκ χρυσών κρίκων, καί έκαστου ή άκρα 
εΤναι άνθος έκ πολυτελών λίθων.

Τό βάρος μέν άμροτέρων τούτων τών ένωθίντων στεμμά- 
των είναι 5 λιτρών, εύρίσκονται δέ έν αύτοΐς 53 σάπρειροι, 
56 λυχνΐται (ρουμβίνια), καί 339  μαργαρΐται. Ά λ λ ’ οί πο
λυτελείς λίθοι τοΰ λατινικού στέμματος εΤναι πολλώ μικρότε
ροι τών τοΰ βυζαντίνου. 'Ομοίως καί ή τέχνη τών εικόνων έν 

τώ λατινικώ στέμματι ένδεεστέρως έχει τής τέχνης τοΰ ετέ
ρου, διότι ή τέχνη πρωϊαίτερον παρήκμασεν έν τή Δύσει ί  έν 
τή ’Ανατολή.

Β'.

Τό ουγγρικόν έθνος διέτρερεν άεί μεγίστην εΰλάβειαν πρός 
τοΰτο τό ΙνωΟέν βασιλικόν στέμμα. 'Οσάκις μέν βιαίως ή 

δολίως άπήχθη είς τήν άλλοδαπήν, οπερ πολλάκις συνέβη, 
απαν τό έθνος έθρήνησεν, δσάκις δέ άνεκομίσθη, ύπερε·/άρη 

έπί τούτω. Ουδέ άνεγνώρισέ ποτε ώς νόμιμον βασιλέα τόν 
μή στερανωθέντα διά τούτου τοΰ στέμματος.

Μετά τόν θάνατον τοΰ αύτοκράτορος Ίωσήρ Β', οστις ου 

μονον δεν ι^θελησε στερανωθήναι, άλλά καί τό ούγγρικόν 

στέμμα είς τό αΰτοκρατορικον τής Βιέννης θησαυρορυλάκιον 

κατέθηκε, νόμον έγραψαν οί Ούγγροι, καθ’ ον η Βούδα άπε- 
δειχθη είρα τοΰ στέμματος, οπου καί μέχρι τοΰ έτους 18 4 8  

έρυλαττετο. Τότε ομως κινήσαντος τοΰ αΰστριακοΰ στρατού 

κατα τής ούγγρικής πρωτευούσης, Λουδοβίκος ΚοσσούΟιος 
απηγαγεν «ύτό είς τό Δεβρετζίνιον. Τελευτήσαντος δέ τοΰ 
άγώνος, ολως ήρανίσθη.

ΕΛΑΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 1. ΨϊΛ. Τ. Λ.' 2



Οί φιλόμυδοι χωρικοί εΤπον, οτι ώςπερ άγγελος έ'δωκε 
πάλαι το στέμμα τώ Στεοάνω, οΰτω καί άγγελος άπεκόμισεν 
αύτό χαί εχρυψεν εις τόν τά©ον του 'Αρπάδου, τοΰ πρώτου 
τών Ούγγρων ήγεμόνος. 'Ο τάρος ομως πάλιν δά άνοιχδή 

καί δ στεΦανωδησόμενος διά τοΰ στέμματος έσται δ νόμιμος 

(Βασιλεύς.
Μεταξύ τούτου τοΰ καιρού τό στέμμα έκειτο γη κατακε- 

χρυμμένον μίαν ώραν άπο της Παλαιας Όρσόβας υπό τώ 

δρει Ά λλ ίω  έν τη εις Βλαχίαν δδώ, οπου τό κατεκρυψεν δ 

Κοσσούδιος, μη δελησας έκδειναι αυτό εις τους της περιπλα- 
νησεως κίνδυνους. "Οτε δέ τώ έχει 18 5 3  δ Δούναβις κατέ- 
κλυσεν εκείνην την χώραν, δ Κοσσοΰδιος έστειλεν έκεΐσε εμ
πίστους άνδρας, οπως μετακομίσωσι τό στέμμα εις άσραλέ- 
στερον τόπον. Ά λ λ ’ άποκαλυρδέντος τοΰ σχεδίου του, οί 
αυστριακοί απεσταλμένοι προερδασαν εκείνους τοΰ Κοσσου- 

δίου καί άρεϊλον τό στέμμα, ο τη 9/21 σεπτεμβρίου μετά 

μεγάλης πομπής άνεκομίσδη εις Βούδαν, οπου παρελδόντων 

τεσσαρωνκαίδεκα ετών δ νΰν νόμιμος Βασιλεύς έστε^ανώδη 

μετ’ αύτοΰ.
Προ τής στερανώσεως ομως υπέγραψε κατά τούς νόμους 

σχεπχηριον δίπλωμα, ου τά κυριώτερα άρδρα είναι τά έξής·
«Όσίως καί άδίκχως δίατηρησομεν την έν τοις νόμοις τε- 

ταγμένην διαδοχήν, τά δικαιώματα, τό σύνταγμα, την νόμι
μον Ανεξαρτησίαν, ελευθερίαν, ακεραιότητα, τά νόμιμα έδιμα 

τής Ουγγαρίας, τούς μέχρι τοΰδε τεδέντας καί ύστερον τεδη- 
σομένους νόμους, ϊ ό  βασιλικόν σχέμμα διασώσομεν αεί έν 
τη Ούγγαρία διά δύο στεμματοφυλάκων, ούς άνευ λόγου τής 

θρησκείας ή έδνικη συνέλευσις έκλέξει. Έξαποδανόντων δέ 
τών αυστριακών αρχιδουκών, η Ούγγαρία αναλαμβάνει τό δι
καίωμα τοΰ έκλέξαι Βασιλέα*.

Ύπογρα®έντος τούτου τοΰ διπλώματος ήκολούδησεν ή τής 

(τχ?©ανώσεως τελετή. Εις τών αρχιεπισκόπων μέν προσερώ- 
νησεν έν τώ ναώ τής Βούδας παρό/τος τοΰ πληδους άπασών 

τών τής κοινωνίας τάξεων τόν αρχιεπίσκοπον τοΰ Ίστρογρά- 
νου (Στριγονίου)· «'Αγιώτατε πάχερ ! ΓΙΙ αγία μητηρ εκ
κλησία αιτεί, Γνα προσαγάγης τόν παρόντα έκλαμπρόχαχον 
άνδρα εις τό αξίωμα τοΰ Βασιλέως τής Ουγγαρίας». Ό  δέ 
προσΦωνηδείς άπεκρίνατο- «Γινώσκομεν καί πιστεύομεν, οτι 
άξιος εΤναι τούτου καί ώρέλιμος εις τε την εκκλησίαν τ:ΰ  
Θεοΰ καί τήν κυβέρνησιν τοΰ κράτους».

Έπειτα τελειωδείσης τής άγιας χρίσεως τοΰ μέλλοντος 

Βασιλέως, δ πρόεδρος τοΰ ύπουργείου καί δ αρχιεπίσκοπος 

τοΰ Ίστρογράνου άνέδηκαν τό στέμμα εις την κεφαλήν του. 
Τότε δ μεν πρόεδρος τοΰ ύπουργείου τρις έρώνησε· «ζητω δ 
Βασιλεύς», τό δέ πλήδος εντός καί έκτος τής εκκλησίας τρις 
έπανέλαβε· «ζητω δ Βασιλεύς».

Μετά τόν Βασιλέα έστερνώδη καί η σύζυγός του ώς Βα
σίλισσα τής Ουγγαρίας. Λύτη υπήρξεν ή μόνη .ρίλη τών 

Ούγγρων διαρκούσης όλης τής έποχής τών πιέσεων τής απο
λυταρχίας. Αύτή προητοίμασεν έν τούτω τώ δλιβερώ καιρώ 

τόν ηγεμόνα εις ευμενέστερα πρός τούς Ούγγρους αίσδηματα 
καί κατέμαδε τελείως την ουγγρικήν γλώσσαν, ην ώς Ούγ- 
γαρίς τό γένος λαλεΐ. Διά τ5ΰτο έψηρισεν ή έδνικη συνέλευ- 
σις την στεράνωσιν αυτής.

Εςελδοντος τοΰ Βασιλέως μετα τής Βασιλίσσης τής εκ
κλησίας δ ύπουργός τών οικονομικών διέσπειοεν έν ταΓς όδοΐς 
μεταξύ τοΰ πληδους 50  μεγάλα καί 10 0  μικρά ‘/ρυσα, 500  

μεγάλα καί 4 0 0 0  μικρά άργυρα νομίσματα. Επειδή δέ αί 

οοοι, ας ο Βασιλεύς διήλδιν, έστρωδησαν μετ’ έρυδρολευκο-
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πρασίνων ταπήτων, το πλήθος κατά πατροπαράδοτον συνή
θειαν διένειμε και τούτους μεταξύ έαυτου.

Μετά ταΰτα δ Βασιλεύς ρέρων επί τής κεραλής το στέμ
μα έριππος ηλβεν είς Πέστην, προϊππευόντων έν λειτουργι- 
χαΐς στολαΐς τών ιεραρχών τοΰ τε δυτικοΰ καί ανατολικού 

δόγματος, έπειτα τών Αναρίδμων Απεσταλμένων τών νομαρ
χιών καί πόλεων τοΰ κράτους, τών προυχόντων, υπουργών 

καί αρχιδουκών, απάντων έν πολυτελέσιν ούγγρικοΐς ένδύ- 
μασιν.

Άρικόμενος ό Βασιλεύς είς Πέστην έν ύπαίδρω ένώπιον 

τής έδνικής συνελεύσεως καί τοΰ λαοΰ έποίησεν ορκον, οτι 
διατηρήσει τά δικαιώματα, τάς έλευδερίας, τούς νόμους, τά 

παλαιά έδιμα τών έκκλησιών, νομαρχιών, πόλεων καί πάν
των τών κατοίκων, οτι δικαιοσύνην ασκήσει προς έκαστον, 
καί ότι άθίκτως διαρυλάξει τό σύνταγμα, τήν ανεξαρτησίαν 

καί Ακεραιότητα τοΰ ούγγρικοΰ κράτους.
Τοΰτο, ώσπερ καί τό άνω είρημένον στεπτήριον δίπλωμα, 

Αρκούντως ελέγχει τούς ίσχυριζομένους, οτι ή στεράνωσις 

δέν είναι άλλο εί μή άπλή εκκλησιαστική τελετή. Έπιλαν- 

δανονται γάρ οτι ή στεράνωσις καί έν τη εκκλησία κοσμικόν 

έχει χρώμα καί τύπον, καδόσον ού μόνον δ αρχιεπίσκοπος 

τοΰ Ίστρογράνου άνατίδησι τό στέμμα έπί τήν κεραλήν τοΰ 

μέλλοντος Βασιλέως, αλλά καί 5 πρόεδρος τοΰ υπουργείου, ώς 

αντιπρόσωπος τοΰ έ’δνους. Πρότερον δέ μή ύπάρχοντος έτι 
υπουργείου δ Παλατΐνος, ώς μέγιστος άρχων καί μεσίτης 

μεταξύ τοΰ Βασιλέως καί έδνους, έστεράνου μετά τοΰ Αρχιε
πισκόπου τόν Βασιλέα. 'Επειτα σημειωτεον, οτι ή στεράνω- 

σις είναι Ατελής καί άκυρος άνευ τής ύπογραρής τοΰ στεπτη- 

ρίου διπλώματος καί τοΰ δημοσίως δοδησομένου ορκου. Ταΰτα 

δέ είναι καδαρώς πολιτικά πράγματα.

Μετά τόν ορκον δ Βασιλεύς έριππος Αναβάς λόρον, έπιτη- 
δείως πρός τοΰτο Ανακεχωσμένον, έπηλε τό ξίρος πρός ήλίου 

Ανατολάς, δυσμάς, μεσημβρίαν καί άρκτον, ώς σύμβολον οτι 
προμαχήσεται τοΰ ούγγρικοΰ κράτους καδ’ ολων τών μελών 

τής οικουμένης.
Έπιστρεψαντος τοΰ Βασιλέως είς τά Ανάκτορα τής Βούδας 

είπετο τά στεπτήριον δεΐπνον, ύπηρετούντων ίεραργών καί 
προυχόντων. Διαρκοΰντος δέ τοΰ δείπνου έψήδη έν μεγάλω 

πεδίω τής Βούδας βοΰς δλόκληρος, ου τό κρέας, ώσπερ καί 
ικανός οΤνος καί άρτος διενέμετο είς τό πλήδος. Έ ν τέμαχος 

τούτου τοΰ έψημένου βοός προσενέχδη τφ  Βασιλει καί τή Βα- 

σιλίσση.

Μετά ταύτας τάς τελετάς ή έβνική συνέλευσις προσήνεγκε 

χατά παλαιάν συνήδειαν έν όνόματι τοΰ έδνους τω Βασιλει 
στεπτήριον δώρον έκ πεντηκοντάκις χιλίων ρλωρίων, καί έτε
ρον τοιοΰτο ιή  Βασιλίσση. ’Αμρότεροι δέ έδώρησαν τοΰτο τό 

σημαντικόν ποσόν τών έκατοντάκις χιλίων ρλοιρίων τοΐς 6ρ- 
ρανοΐς, ταΐς χήραις και τοΐς Απομάχοις τοΰ έδνικοΰ στρατού, 
ος ήγωνίσδη τω έτει 18 4 8  καί 18 4 9  κατά τών Αυστριακών 

καί τών 'Ρώσσων.
Τοιαΰτα έγέννησεν Αποτελέσματα ή Απαραδειγμάτιστος 

καρτερία τοΰ έδνους, συμμάχους έχουσα τήν δικαιοσύνην καί 
σωρροσύνην.

Πεστησι μηνί Δικεμβρίω 1869 .

I. Β. Τ έ λ ρ υ ς.
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Περί τής Ελλάδος καί τής αφετηρίας 
πάσης δ:ορΟώσεως πραγμάτων ( 4 ).

Αισθάνομαι οτι η επιγραφή περιέχει κάποιαν Αλαζονείαν, 
άλλ’ όταν άναλογισΘή τις οτι καί εγώ είμαι *Ελλην, πέπει- 

σμαι ότι θέλει παρίξει τό συνεπές μέν, άλλ’ άσημον τοΰτο 

συμβάν· άλλως τε ουδόλως Θεωρώ έμαυτόν πταίστην, διότι 
προσεπάΘησα να ευρω ιαματικόν τι τής παρούσης ημών κα- 
ταστα'σεως. ’ Αν απετυχον, τόσον χειρότερα εί; έμέ, οστις 

μα'την ^χρονοτρίβησα. ’'Επαθον και έγώ ο,τι καί τόσοι άλ
λοι συμπβτριώται. "Ωστε ευ)τομαι καί ικετεύω μηδείς κα
τ’ έμοΰ νά έρεθισΟή, άλλ’ επί τό ρλεγματικώτερον, άν έσκέφθη 

η σκεφθή καλλίτερόν τινα τρόπον διορδώσεως τών πραγμά- 
των, νά τόν έκθεση απλώς */ωρίς νά μέ καταπολέμηση.

'Ομολογώ οέ άπό τοΰδε, οτι οΰδεμίαν εχω ελπίδα ή άπαί- 

τησιν φιλολογικής δόξης, ουδέ φαντάζομαι οτι αί ίδέαι ας συ- 
νέλαβον καί εις ας υποκύπτω είσί χρησμοί. Μεταβάλλω 

αυτάς οσάκις τά πράγματα καί η λογική τό άπαιτήσωσι* 

σκέπτομαι δέ πολύ έπί τών άλλοτρίων ιδεών πριν παραδεχθώ 

αυτάς ή τάς άπο^ρίψω, καί κατ’ ουδενός καταρέρομαι, διότι 
®ί σκέψεις του εΐσίν αντίθετοί. Τούτων ούτως έχόντων προ  ̂

βαίνω.

(1 ) Ή  δ'.ιτριοή αυ ιη  Ιττάλη ήμΐν ΰπο τοΰ κυρίου ’ Α χιλλέως Λε
βέντη, πρώην αξιωματικού τοΰ Έ λλην.κοΰ πυροβολ'.κοΰ· Ι/ρίθη ί Ι  π α 
ρ’ ημών κατάλληλοί πρός 8ημοσίευσιν έν τώ  παρόντι περ·.ο8'.κω συγ- 
γράμματι, καδο άπτομένη τοΰ προσφιλεϊτερου ήμΐν τοΐς "Ελλησι ζη-* 
ςΓ,α«τβς. Β. I. Β.
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Μ’ ολον οτι ή Ε λλάς έπλήρωσεν υλικώς άκριβοίτατα τήν 

άπρονοησίαν τοΰ Κρητικοΰ άγώνος, άναντι^ρήτως ομως έκέρ- 
δισεν έν ύπολήψει σχετικώς πρός τήν από τοΰ 18 5 4  καί εντεύθεν 
διατυπωΘεισαν ηθικήν αξίαν της. Κατέδειξε τήν αυτενέργειάν 

της, τήν νοημοσύνην της καί τό άτρόμητον τής Ελληνικής 
φυλής, καί έν τη άποτυγία της ένέπνευσε Θαυμασμόν καί σέ
βας πρός τά λοιπά τής Ευρώπης έθνη. Τά δέ ούσιωδέστα- 
τον, ή όδυνηρά αϋτη τοΰ Έλληνισμοΰ πραξις καί τό άπαί- 

σιον αυτής τέλος έπήνεγκον σοβαρόν μάθημα πρός τούς "Ελ
ληνας τής έλευΘέρας Ελλάδος, οΓτινες τέλος έπείσΘησαν ότι 

τά εργα δέν άποπερατοΰνται μέ έ'πεα καί μέ αίσΘήματα, αλλά 

μέ φρόνησιν καί μέ πράγματα.
Τούτου ενεκεν τό Κυβερνητικόν ημών σύστημα ηρχυε νά 

μεταβάλλη τόν άστατον καί ό'/λαγωγικόν αύτοΰ γαρακτήρα, 
ό δέ Βασιλεύς, ό καί πρό μικροΰ άνασύρας τό έθνος τής κα- 
τωφερείας, έφ’ ης ώλίσΟαινεν, έφελκύει όσημέραι τό σέβα; 
καί τήν αγάπην καί στερεοΰται, αί δ’ άτοπίαι στιγματίζονται 
υπό τοΰ άναδύοντος ύπέρ τής ταξεως δημοσίου πνεύματος. 
Ή ληστεία χάνεται, άν καί εΐσέτι άναδίδη αλόγας σβυομένης 
λυχνίας, αί άγυρτικαί μεγαλεπηβολίαι καί κομπο^ρομοσύ- 
ναι, καί έν γένει ή δημαγωγία, φΘίνουσιν όσημέραι ενώ
πιον τής κατανοηΘείσης ανάγκης έδραιοτέρας έΘνικής ύπα'ο- 
ξεως, στηριζομένης έπί τών γενικών κοινωνικών άρχών, 

δι’ ων τά έθνη προάγονται, καί έπί τών αναγκαίων πρά
ξεων, ας ή παροΰσα κοινωνική, πολιτειακή καί πολιτική ήμών 

κατάστασις ύπαγορεύουσιν.
’Ολίγοι σήμερον δέν αϊσΘάνονται απέχθειαν κατά τής λη

στείας καί δέν αντιλαμβάνονται τήν φρικαλέαν αυτής κατά 

τής έΘνικής προαγωγής ενέργειαν. Σπάνιοι οί μή κατανοοΰν- 

τες τήν άπόλυτον ανάγκην έδραίας δυναστείας καί τακτικής



2 4  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

Κυβερνησεως, δυναμένης νά έργάζηται υπέρ της ευνομίας 

καί τάξεως. Ή κοινωνική Εεραρχοποίησις, έάν δύναταί τις 

νά έκρρασδη ουτω, αρχίζει καί αΰτη νά είσάγηται παρ’ ημιν. 
Οΰχί μόνον ούδεμία τιμή Απεδίδετο είς τά κοινωνικά πλεο
νεκτήματα, Αλλά πολλάκις έχρησίμευονκαί ώς σκοπός ύβρεων 

καί αποκλεισμού προαγωγές. Είδομεν νά έξυβρίζωνται ύπό 

τοΰ τυχόντος, καί νά το Ανέχηται η κοινή γνώμη, άνδρες 

διακριδέντες έν τ ί  κοινωνί^ είτε διά τάς προς τήν πατρίδα 

έκδουλεύσεις, είτε διά τήν δέσιν αυτών, είτε έπί παιδεία, 
Αγωγή, πλούτω κτλ., ένω τοιαΰτα προσόντα καί είς βαρβά
ρους ακόμη κοινωνίας Απολαύουσι της προσηκούσης υπολή- 
ψεως. νΑλλως πασα προσπάθεια προς κτήσιν αΰτών ούδετε- 
ροΰται, καί τό άνάγωγον καί άτίΟασσον, ή ραδιουργία καί ή 

Ασυνειδησία Αντικαδιστώσιν αΰτά.

"ΟΟεν τά παθήματα, χρησιμευσαντα ώς μαδήματα, έπέ- 
ρερον τήν αίσίαν ταύτην τών πνευμάτων τάσιν, ητις ώδεϊ τό 

κράτος πρός τήν εσωτερικήν αύτοΰ άποκατάστασιν, καί ητις, 
κατ’ έμήν ιδέαν, δέν δέλει βραδύνει τοΰ νά έπιρέρη γόνιμα 

Αποτελέσματα, καδότι πλησιάζει 5 καιρός της έραρμογής 

τών πρακτικών καί ώρελίμων ιδεών, καί τής Αποσκορακί- 
σεως τών ©αντασιοπλασιών τοΰ έπικοΰ σχολαϊσμοΰ.

Σήμερον οΰδέν κράτος έν Εύρώπη δύναται νά εύημερη άνευ 

σχιτκοΰ πρός τά λοιπά κράτη πλούτου, ή καί έν ανάγκη νά 

ύπερασπισδή τήν αΰτονομίαν του. Πιδανόν κράτος τι ήμιβάρ- 
βαρον, ζών βίον άσχετον καί αΰτοτελή, νά δεωρήται υπό τι- 

νων ώς πλούσιον, υπό τήν έννοιαν τοΰ οτι πλούσιος είναι δ 

έν τω όλίγω αναπαυόμενος, Αλλ’ οΰχί καί κράτος, ουτινος ή 

υπαρξις συνδέεται μέ άλλων κρατών υπάρξεις. Είς τό τοιοΰ- 
τον οΰδαμώς έπιτρέπεται νά κατέχη δέσιν Παρία μεταξύ τών 

όμοιων του* καί πρέπει παντί σδένει καί μέ πασαν δυσίαν

>ά προσπαθήση νά έξέλδη τής ταπεινής ταύτης διεδνοΰς 6έ- 

θεώς του.
Ή προσπάδεια αυτη δέν έλλειψεν έκ μέρους τοΰ Έ λλη- 

νικοΰ κράτους, άλλ’ ένεκα τής νεότητάς του ήπατήδη ώς πρός 

τήν διεύδυνσιν. Ή εΰδεΐα δδός τω έράνη συντομωτέρα, μή 

δελήσαντι νά λάβη υπ’ οψιν τά Ανυπέρβλητα εμπόδια, έξ ών 

τό πρώτον είναι ότι δ νέος δέν ήνδρώδη είσέτι. Σήμερον ή 

μεγάλη ιδέα, τό πολιτικόν τοΰτο δόλωμα τοΰ μακαρίτου Ι ίω -  

λέτη καί τών ψιττακών αΰτοΰ, Απεναρκώδη. Πάντες ένόησαν 

οτι ή άμεσος Απελευδέρωσις καί προσάρτησις τών υπό τόν 

ζυγόν όμορλων έπαρχιών Απαιτεί προηγουμένως υλικήν καί 

ήδικήν πρόοδον καί εύστοχους συμμαχίας. Έ ω ς τότε άς κα- 
δοδηγηδώμεν είς τήν πολιτικήν ημών ύπό τής ύψηλή*, ιδέας, 

περί ης προ τοΰ Κρητικοΰ Αγώνος έλάλησα (*). Ή Ελλάς 

πρέπει νά λησμονήση έπί τοΰ παρόντος πασαν έπιδετικήν 

αυτής διάδεσιν, νά ρροντίση περί τής κοινωνικής Αναπτύξεώς 

της καί περί τών Αμυντικών μέσων, δι’ ών δά έξασραλίση 

πασαν ένδεχομένην κατά τής Ανεξαρτησίας της καί τής τιμής 

της έπίδεσιν· πρέπει νά μή γίνεται δργανον μηδεμιας ξένης 

προδέσεως, βαδίζουσα ώρισμένην ίδίαν δδόν, πρός βαδμιαίαν 

προηγουμένως βελτίωσιν τής καταστάσεώς της.
’Αλλά τίς ή ώρισμένη δδός καί τίνι τρόπω πρέπει νά Αρ- 

χίσΐ) ή νέα δδοιπορία; ’Ιδού τό πρόβλημα τής ήμέρας. Ού- 

δείς Αμφιβάλλει, οτι ή πορεία έ'σεται έπί τινα χρόνον Αποκλει- 
στικώς έσωτερική, καί οτι τό πρώτον μέτρον είναι νά καδυπο- 
βληδώμεν ύπό καλόν δδηγόν, ήτοι καλήν Κυβέρνησιν μέ άλ- 
λας λέξεις νά διορδώσωμεν τήν Κυβέρνησιν μας. Δέν έννοώ 

ομως διά τούτου τήν τών προσώπων συχνήν Αλλαγήν, καδότι

(*) "Ιδί τή ί «Έθνικοπολιτι/.ήί Έ λλίδο? τοΰ 1865» σελ. 24 .
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δυστυχώς συχνότατα το έπράξαμεν άρκετά έπιζημίως. "Οθεν 
έπι τω έπισκευαστικώ τούτω σκοπώ βλέπομεν καθ’ έκαστη» 

προτεινόμενα μέτρα τινά, έξ ών προσδοκώσι τινές τήν εμπέ
δωσα τοΰ κυβερνητικού μηχανισμού, 8ν πάντες άναγνωρίζο- 
μεν άτελέστατον.

Ά λ λ ’ οΰδέν των προταδέντων μέχρι τουδε μέτρων έγένετο 

δεκτόν ύπό τη; δημοσίας συνειδήσεως ώς ικανόν νάέπιρέρη τά 

ποθούμενον άποτελεσμα. ΤΙ του συντάγματος κατάογησις (ην 

τινες ήκούσθησαν επιθυμοΰντες καί προτείνοντες, όρμώμενοι 
ά..ό .ή, έσραλμενης ίοεας οτι διά της έκρράσεως τοιούτων 

ιδεών δύνανται νά γενώσιν άρεστοι είς τον συνταγματικώτα- 
τον Βασιλέα ήμών καί κερδοσκοπήσωσι παρ’ Αΰτώ) , ή τών 

υπουργών εΰθύνη, ή έλάττωσις της δημοσίου δαπάνης, καί 
τέλος η μονιμοποίησις τών ύπαλληλων, οΰχί μόνον δέν έθεω- 
ρηθησα^ μ=.τρα λυσιτελή προς τον σκοπόν, άλλ’ έκ του εναν
τίου επιζήμια.

Καί τωόντι. Ή τοΰ συντάγματος κατάργησις δέν δύναται 
να κυκλορορή είμή είς τάς κεραλάς τών μή έννοούντων τόν 

Ελληνα· ή τών υπουργών εΰθύνη εΤναι χίμαιρα τών κομμα
τικών παθών καί άνάπτυξις τής κομματικής άνηθικότητος· ή 

έλάττωσις τής δημοσίου δαπάνης, έπαναληρδεΐσα πολλάκις, 
πάντοτε επιζημιως, έχασε τοΰ λοιποΰ τό ς·άδιόν της, καθότι αί 
δημόσιαι δαπάναι άναντι^ρήτως δέν πάσχουσιν άπό πληθώ

ραν· τέλος ή μονιμοποίησις τών ύπαλληλων, έρ’ όσον δύναταί 
τις να κρίνη, άνευ προηγουμένου παραδείγματος (διότι είς οΰ
δέν συνταγματικόν κράτος έρηρμόσθη είσέτι, ε“νθα ή ουσία τοΰ 
πολιτεύματος είναι τό μεταβλητόν τών ύπαλληλων), στ:-/ά
γομαι οτι δέν θελει έχει οΰδέν αίσιον αποτέλεσμα. ’Αντί νά 

δωρακίση την Κυβέρνησιν κατά τών προσωπικών απαιτήσεων 

των ισχυρών τής ημέρας, ήτοι τών συμπολιτευομένων (3ου-

λευτών, δέλει άντισταθμίζεσθαι διά τών άπαιτήσεων πρός 

προβιβασμόν, διά τών μεταθέσεων καί αμοιβών, προσέτι os 
καί διά τής διά δίκης αποπομπής τοΰ ύπαλλήλου, είς δέ τόν 
εσωτερικόν τής Κυβερνήσεως έργανισμόν δελει έξασθενίσει 
τήν ιεραρχίαν καί γεννήσει σκάνδαλα μεταξύ άνωτερων καί 
κατωτέρων, οιτινες έν διαρωνία δά καταρεύγουσιν είς τα δι

καστήρια’ έκτος δέ τούτου ώς πρός τόν λαόν θελει γεννηθή δ 
δύσμορρος γραφειοκρατία, απεχθής εις αΰτον πληγη.

Οΰδίίς βέβαια διαμρισβητεΐ τό ολέθριον τής συχνής τών 
υπαλλήλων μεταβολής. Κυβέρνησις άπερισκεπτως η ρατρια- 
στικώς υποκείμενη είς τ α ύ τ η ν ,  δέν δύναται νά εχη ύπαλλη- 
λους εμπείρους καί είσυνειδήτους. Αί έκτακτοι εΰρυιαι εισί 
σπάνιαι, τόν δέ καλόν υπάλληλον f/ορρονει η πείρα καί η ευ
συνειδησία τών ύπουργών καί τοΰ δημοσίου πνεύματος, άμ^ο· 
τερα ώς έπί τό πολύ προσκτώμενα διά τής μονιμοτητος, ά λ 
λ’ ούχ ηττον ή μονιμότης πρέπει νά προέρχηται έκ τής 
εύσυνειδησίας τών ύπουργών καί τοΰ δημοσίου πνεύματος. Ο 
ύπάλληλος διοριζόμενος, διορίζεται κατ’ αρχήν διά βίου, καί 
ού'/t μόνον δέν πρέπει νά παυηται ανευ ευλογωτατης αιτίας, 
αλλά καί νά άμείβηται προσηκόντως, άν άξίζη αμοιβής· οΰ- 
δόλως ομως είναι εύλογον τό νά καταρέρη τις καίριον κατά 
τοΰ βοός τραΰμα, έπί σκοπώ τοΰ ν’ άποκτείνη επικαθημενον 

τι οχληρόν ζωυριον. Ά λ λ ’ έπε'.οη ούοεμια τών ανωτέρω ..ρο- 
τάσεων εΤναι λυσιτελής πρός τον σκοπον, οεν υπάρχει αρά γ«. 
τρόπος τις βάσιμος καί προρανής, δι’ ου, στερεοΰντες είραιαν 

Κυβέρνησιν, θέλομεν έςελθει θεσεως ακροσραλοΰς, &παπει- 

λούσης τήν τοΰ κράτους άποσυνθεσιν;
Έγώ νομίζω ότι ύπάρχει, καί ό τ ι  ό τρόπος ουτος οΰχί μόνον 

θέλει εξομαλύνει τήν κυριωτάτην έλλειψιν οια τής εγκαταστά* 

cho; καταλλήλου Κυβϊρνητικοΰ συστήματος, αλλά καί δι’ αΰ-
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τοτελους τίνος ένεργειας θελει ώθήσει το έθνος πρός την υλι
κήν αυτοΰ προαγωγήν, ητις παρακολουθείται παρά πασών 
τών άλλων βελτιώσεων, καί κατ’ εμέ εϊναι ή μόνη όδός 
») άγουσα προς το μέλλον, οπερ οί πάντες δνειρευόμεθα.

Εν οιαοηποτε ανθρώπινη ενέργεια, όσον εύστόγως καί άν 

«νιργηθη αυτη, το στάδιον τών καλλιτερεύσεων είναι άπέραν- 
τον. II απόλυτός τελειότης είναι κατά φύσιν άδύνατος· υπάρ- 
χουσιν ομως καί εγκαθιδρύσεις, αΓτινες, κατά φύσιν έλλειπείς, 
ολιγιστα ωφελούνται υπό τών συνδυαστικών βελτιώσεων η καί 
χειροτερεύουσιν.

Ζητώ να οικοδομήσω πύργον ώρισμένων διαστάσεων, οστις 

να ποοφυλαττη έμί τον φιλάσθενον από τάς κακουχίας 

τής ατμόσφαιρας και τας προσβολας τών £yθρών μου, προσ
φέρω οέ έπι τουτω τα 2/3 τ ίς  αναγκαίας διά τό τοιοΰτον οί- 
κοδομημα υλιος. Ο αρχιτεκτων κατα φυσικόν λόγον ανάγκη 

ν’ άρχίση τήν οικονομίαν τής υλης και από αυτά τά θεμέλια, 
και να κτίση το κτίριον πλήρες βπών, όπως συμπληρώση διά 

τών κενών τό άναγκαΐον υλικόν πρός πραγματοποίησή τών 

δρίσθεισών διά του σχεδίου διαστάσεων. Άλλ* άμα κατοικήσω 

ίντος του πυργου τουτου, αισθάνομαι τήν αδυναμίαν του κτι
ρίου, καί εκ τών παθηματων μου Tay8o^ αναγνωρίζω τό 
ατοπον τ ίς  κατασκευής του. Τυραννοΰμαι, πάσχω από τό ψυ· 

χος, από τήν ζέστην, από τήν υγρασίαν κτλ., καί δ έλάγ ιστός 

σεισμός, πολλάκις καί ισχυρός άνεμος, κρημνίζουσι μέρη τινά* 

προσβάλλομαι υπό τών εχθρών χωρί; νά δύναμαι νά υπερα- 
σπισθώ· καί έν τούτοις επιμένων έπιδιορθόνω, κρημνίζω, με

ταβάλλω καί προσπαθώ, χωρίς ουδέ τήν υλην ν’ αυξήσω ουδέ 

τάς απαιτήσεις μου έπί τών διαστάσεων νά μεταβάλω, όπως 

καταστήσω τόν πύργον αρμόδιον καί εύκατοίκητον. Μή δυνάμε- 
νος οε νά φθάσω εις τό ποθούμενον Αποτέλεσμα, πάσγω τά

δ,ινά του Ταντάλου, καθορών τούς περιστοιχίζοντάς με ζω- 

δαλπεϊς πύργους, καί υβρίζω, φωνάζω, καταδικάζω τόν προ- 
στυχόντα. Έν τοιαύτη περιπτώσει ποιον ήθελεν εΤσθαι τό φρό
νιμον, διά ν’ αποκτήσω καί έγώ ώς οί πέριξ πύργον εύκατοί
κητον ; Μοί ραίνεται δυοΐν θάτερον, ή πρέπει νά ελαττώσω 

τάς απαιτήσεις μου έπί τών διαστάσεων τοΰ πύργου, καί νά 

τόν οικοδομήσω μικρότερον μεν, άλλ ευκατοί/ητον, η πρέπει 
νά προμηθευθώ τό άναγκαΐον υλικόν πρός συμπλήρωσή τού- 
λάχιστόν τοΰ ύπάρχοντος" διότι αουνατον, κατα την παροι
μίαν, νά έ’/η τις καί τήν πίταν άκεραίαν καί τόν σκυλον χορ- 

τάτον.
’ Αρα'γε ή παραβολή αΰτη μή έφαραόζηται εις τό Κυβερνη

τικόν ημών έν Έλλάδι οικοδόμημα, καί τά παραχωρούμενα 

μέσα είσί δυσανάλογα τών άπαιτήσεών μας ;

"Οθεν άς ί'δωμεν τίνες είσίν αυται, καί εύκόλως θά έννοή- 
σωμεν καί τούς λογικώς αναγκαίους πόρους πρός έγκαθίδρυ- 
σιν Κυβερνήσεως δυναμένης νά μας ικανοποίηση. Θελομεν 

καί εχομεν ανάγκην Βασιλέως, συντάγματος, ελευθερίας, 
ασφαλείας έσωτερικής καί εξωτερικής, ύπολήψεως καί μέλ

λοντος.
Ά λ λ ’ δ Βασιλεύς έχει ανάγκην ανακτόρων, αύλής καί έν 

γένει Βασιλικής παραστάσεως. Τό σύνταγμα, πανδήμων 

καί συχνών εκλογών είτε πανδήμου χρονοτριβής καί δα
πάνης, προσέτι δέ καί Βουλής· ή έλευθερία, άναλόγων 

κατά τό ποσόν καί καλών κατά τό ποιόν διοικητικών καί δι
καστικών υπαλλήλων, καί δύναμιν πρός εκτέλεσιν τοΰ νόμου· 
ή εσωτερική καί έξωτερική ασφάλεια έχει άνάγκην στρατού 

ξηρας καί θαλάσσης, ύλικοΰ πολέμου καί αμυντικών οικοδο
μώ ν ή ύπόληόις απαιτεί άπότισιν τόκων καί χρεωλυσίων καί 
εύπρεπή εξωτερικήν παράστασιν τό δέ μέλλον, δημόσιά τινα



30 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ

έργα καί άγωγήν καδοδηγουμένην υπό καλοΰ κλήρου καϊ κα
λής προπαιδευτικής διδασκαλίας· τέλος δεόμεδα καλής επι
στασίας προς είσπραξιν καί δαπάνην τής δημοσίου περιουσίας.

Ουδείς βεβαίως απαιτεί νά έχωμεν πάντα ταΰτα δωρεάν 

καί άνευ τών αναλογών προς τήν εποχήν μέσων πάντες δέ 
αισθάνονται οτι παρήλθον οί ίστορικαί έποχαί, καθ’ ας ηθικοί 
τινες μοχλοί άνεπληρουν κατά μέγα μέρος αναπόφευκτους σή
μερον δαπάνας. Κατά τόν παρόντα πεφωτισμένον μέν, άλλα 

κερδαλαιόφρονα αιώνα, καί αί ήδικώτεραι επιχειρήσεις ελα- 
βον υλικόν χαρακτήρα- ούδεμία έπιχείρησίς έπιτυγχάνει άνευ 

δαπάνης, όλίγαι δέ, ταΰτης ύπαρχουσης, άποτυγχάνουσιν* 

«άστε αί ελλείψεις εν ταΐς έπιχειρησεσιν εΐσί κυρίως έλλείψεις 

δαπάνης, ητις εις τήν σημερινήν διάπλασιν τών πνευμάτων 

καί της βιώσεως αποβαίνει τοσοΰτον απαραίτητος καί εις τά 

υψηλότερα έργα, i f  όσον άνευ αυτής καί πάσα ήδική τών 
ατόμων αξία εκμηδενίζεται.

Επομένως εν Έλλάδι μάτην δά περιμένωμεν, ενώ δ πο
λίτης υπό τήν αιγίδα τής ευνομίας δά πλουτη και δάευημερή, 
ό έν τοΐς πράγμασι νά έργάζηται πολλαπλασίως καί παρά 

δύναμιν, πενόμενος, περιϋβριζόμενος, καί νά άποδέχηται μέλλον 

δι’ εαυτόν καί τήν οικογένειαν του, οίον παρουσιαζεται σήμε
ρον παρ’ ήμΐν. Μάτην άνευ πυρήνος τίνος έτοιμοπολέμου στρα
τού κατά ξηράν καί δάλασσαν δά έλπίζη τις τήν δημοσίαν 

έσωτερικήν ασφάλειαν, και τήν έν καιρω τώ δέοντι υπεράσπι- 
σ;ν τής τιμής καί ανεξαρτησίας του, προσδοκών υπό μόνου 

τοΰ πατριωτισμοΰ εργον προβλέψεως καί τέχνης. Μάτην 6ά 

περιμένη τις τήν δημοσίαν πίστιν χωρίς τό δημόσιον νά πλη- 
ρωνη τά υλικά καί ηβικά y ρεη του. Μάτην άνευ αξιοπρεπούς 

παραστάσεως εις τό εξωτερικόν δά έλπίζη τις συντήρησιν έ- 
πωφιλών δημοηων βγίσ ιω/. Μάτην άνευ διευκολυνσεως τής
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εσωτερικής συγκοινωνίας δά έλπίση τις τήν ανάπτυξή τοΰ 

εσωτερικό'» έμπορίου.

Τάς ελλείψεις έφ’ όλων τούτων πάντες τάς αισθάνονται, 
αλλά πάντες διά περιφράσεων προσπαβοΰμεν νά άποστρέψω- 
μεν τό πρόσωπον άπο τής πραγματικότητος, μή τολμώντες 
νά τήν άτενίσωμεν.

Ί Ι  άνδρωπίνη φυσις προκαλεΐ συχνάκις τό γεγονός τοΰτο. 
'Ο ευρισκόμενος εις δυσχερείας καί τήν ΰπαρξιν αυτοΰ πολ~ 
λάκις έπαπειλοΰσας, Αποφεύγει ν’ άτενίση κατά πρόσωπον το 

κακόν φοβείται τήν παλινόρδωσιν, συναισδάνεται τήν έξ αυτής 

ζημίαν του, τροπολογών δέ τό πραγμα, άπατα αύτ;>ς εαυτόν 

σχεδόν έν γνώσει· λαμβάνει μέτρα τινά ανεπαρκή εκτός τοΰ 
προκειμενου, καί άφίνει τό φέρον νά τόν φέρη μέχρι τών χει- 

λεων τοΰ κρημνοΰ, ενδα ή ειμαρμένη μόνη δύναται νά τόν· 
σώση.

Μή δέν φωνάζωμεν πάντες καί αίσδανώμεδα ότι ή διόρ- 
Οωσις τών πραγμάτων μας έγκειται εις τήν διόρδωσιν τών 

οικονομικών; Ά ρα  έδεσαμεν τόν δάκτυλον έπί τής πληγής, 
άλλά σχεδόν συγχρόνως καί τόν άποσΰρομεν σ:ρέφομεν αλ
λαχού τήν προσοχήν ημών καί παραλαλοΰμεν, συναισθανόμε

νοι πάντες καί έκ τής λογικής καί έκ τής πείρας, ότι παρεκ- 
κλίνομεν τής άληδείας, καί έν τουτοις παρά τά χείλη περι
στρέφεται τό δεΐ, δει χρημάτων έχφερόμενον δέ κάποτε έξ 

ανάγκης, έκφέρεται περιεσταλμένως καί μετ’ ένδοιασ^οΰ.
Διόρδωσις οικονομικών δέν εΤναι ό άπλοΰς μόνον ΐσολογί- 

σ[./ος εσοοων και έςοοων  ̂ αλλα ο ισολογισμός τών άναγκαίων 

έσόδων πρός τά άναγκαία έξοδα. Ά μ α  ό νους καί ή πείρα 

δειξωσι κατά προσέγγισιν τά άναγκαία έξοδα ώς πρός τάς 

απαιτήσεις μιας οι'ας δήποτε έγκαδιδρΰσεως, ούδεμία άνδρω- 

πινη ουναμις ουναται να τας ακοφυγη, χωρίς να χαλαρώσω



35 νά καταστήση ανεπαρκή την ένεργειαν της έγκαθιδρύσεως. 
Επομένως η πρέπει νά εύρεθώσιν αί δαπάναι αυται, ή, άν 

οέν δυνάμεθα νά τάς πορισθώμεν, πρέπει νά έλαττώσωμεν τάς 

απαιτήσεις μας άναλόγως τών όσα δυνάμεδα νά δαπανήσωμεν.
Ή Κυβέρνησις οΰδέν άλλο εΤναι, είμή διεύδυνσίς τις των 

γενικών συμφερόντων τοΰ κράτους· επομένως, ώς πασα άλλη 

βιομηχανική διευδυνσίς, άπαιτει άναλόγους τών άπαιτήσεών 

της καί τήσ φύσεώς της δυσίας προς έκπλήρωσιν τ ις  έντολής 
της. Βεβαίως ή οικονομία πρέπει νά δεσπόζη εις τήν κατάρ- 
τισίν της, άλλ’ ούχί καί ή έκ ρειδωλίας άτέλεια, ητις καθι- 

στα τήν διεύδυνσιν ανεπαρκή και τήν ενέργειαν της πάντοτε 

έπιζήμιον. Έν άλλαις λέξεσιν, ή οικονομία είναι ακρισία, όταν 

έπιζημίως εφαρμόζεται, και κατά τήν παροιμίαν χάνει τις τό 

πέταλον διά τό καρφί. "Οδεν ή πρώτη πραξις τοΰ συστήνοντος 

διεύδυνσιν τινα η καί τοΰ έπιδυμοΰντος τήν βελτίωσιν τών 

κακώς κειμένων έν συστηδείση ηδη, εΤναι νά έξετάση κάλλιον 
τάς απαιτήσεις τής έπιχειρησεως, υπέρ τής οποίας συνεστήδη 

ή διεύδυνσίς, καί νά καθυποβληθή είς τάς αναγκαίας υπέρ 

αυτής δαπάνας, είδέ, επαναλαμβάνω, καί δέν έχει τούς αναγ
καίους πρός τοΰτο πόρους, τόν συμφέρει νάέλαττώση τάς προ
θέσεις του άναλόγως τών πόρων αύτοΰ' άλλως χρονοτριβεί 
έπιζημίως. Π. χ. άν ή Ε λλάς παρητεϊτο τής ιδέας τής ελευ
θερίας, τής εξωτερικής άσραλείας και τοΰ μέλλοντος της, κα- 
ταλείπουσα ταΰτα είς τήν δείαν αρωγήν, δέν έπεδύμει δέ έπί 

τοΰ παρόντος είμή ευνομίαν καί τάξιν πρός μόνην υλικήν αυ

τής άνάπτυξιν, ήδύνατό τις νά διοίκηση επιτυχέστατα πρός 

τόν σκοπόν τοΰτον τήν χώραν μέ τό τρίτον τής νΰν δαπάνης. 

Έν τοιαύτη περιπτώσει όμως αί πρός συγκρότησιν καί διατή- 

ρησιν τής νΰν Βουλής δαπάναι δά έξέλειπον. Ό  στρατός τής 
ξηρας καί θαλάσσης δά άντικαδίστατο άπό περιωρισμένον τινά

αριθμόν χωροφυλάκων καί αστυνομικών κλητήρων καί άπότι- 

νας κατά θαλασσαν άκταιωρούς. Οί διοικητικοί υπάλληλοι θά 

ησαν μέχρι τινός καί δικαστικοί καί οικονομικοί, ύπό τήν άιχε- 
σον έπίβλεψιν τής Κεντρικής Κυβερνήσεως, καί αύτής έπί τό 

άπλούστερον κατηρτισμένης. Δήμαρχοι διωρισμένοι εις εύρυ- 
τέρας περιρερείας, έχοντες άνά ένα πάρεδρον είς έκαστον χ « -  

ρίον, θά έξετέλουν τάς διαταγάς άνωτέρου τινός διοικητοΰ καί 
θά είσέπραττον τούς σχετικώς ελαφρούς φόρους, δικάζοντες 

ώς είρτ,νοδίκαι καί πλημμελειοδίκαι, καί δά διεύδυνον καί τήν 

τοΰ δήμου άστυνομίαν. Ό λίγιστα δικαστήρια καί δημόσια 

έργα. Διδάσκαλοι, κλήρος, κτλ. έκμισβούμενα ύπό τοΰ λαοΰ 

ώς οί ιατροί καί οί δικηγόροι· ούδεμία εξωτερική παράστασις. 
Είς τοιοΰτον δέ πολίτευμα δέν ήδελεν ύπάρχει άνάγκη, είμή 

ελάχιστης δημοσίας πίστεως, πρός διευκόλυνσιν τής ένχρήσει 
Κυβερνητικής δαπάνης. Ιδού Κυβέρνησις, ητις κατά τήν ιδέαν 

μου, ώς έκ τών παραδειγμάτων άτινα εΤδον, δέν πιστεύω, καί 
όλίγον σπάταλος ουσα, νά έχη ανάγκην δαπάνης πλειοτέρων 

τών 12 , τό πολύ 14  εκατομμυρίων δραχμών.

(ακολουθεί)

ΕΛΑΗΝ. ΣΤΡΑ'Γ. 1. ΦϊΑ. Τ. Λ.' 3



Εισαγωγή του μαθήματος τής πολεμικής 
επιστήμης

υπό Κ. Α. Π. ΜΑΪΡΟΜΙΧΑΛΗ,

δπολο/αγοΰ του πυροβολικού κ α ί καΟηγητοΰ έν τϊ| Σ τρατιωχ. ΣχολΤ).

Πασα έπιστημη, Γνα έπαξίως φέρη χήν επωνυμίαν χαύτην, 
πρέπει νά περικλείη έν έαυχή άληθειάν χινα, ης τά άποτελέ- 
σμαχα, στηριζόμενα έπί ηθικής τίνος άρχής, συντελοΰσιν είς 
την έπί τά πρόσω της κοινωνίας έπίδοσιν, ήτοι έπί τήν πρόο
δον αυτής. ’Ανάγκη λοιπόν ή αληθής επιστήμη νά εχη καί 
τήν φλοσοφικήν αυτής άρχήν. Ώ ς έπί τοιουχων αρχών έρει- 
δομε'νη ή έπισχήμη τοΰ πολέμου, ης τάς έποχάς καί περιό
δους κατά τό παρόν έτος θέλομεν διαδρα'μει, δέον πρό παντός 

άλλου νά άποδειχθή, τίς ή κοινωνική άνάγκη ή παραγαγοΰ- 
σα αυτήν καί ποΐα τά ήθιχά άποτελέσματα αυτής.

Βεβαίως, άν όχι άλλο, θά ητο τά μάλιστα έξευχελισχικόν 

διά τήν άνθρωπίνην γενεάν, άν τήν παραγωγόν τής πολεμι
κής έπισχημης άνάγκην άπέδιδέ τις είς οιονεί έμφυτόν χινα 

κλίσιν καί ροπήν τοΰ ανθρώπου πρός τό αίμα καί τήν σφα
γήν, ώς σχοιχεΐα, οΰχως είπεϊν, ζωχικά χής έπί χής γης πε- 
ραιχέρω διαμονής χοΰ ανθρώπου.

Μακράν ονχες χοιαύχης, οσω αδίκου καί ριζοσπαστικής, 
τόσω αλόγου καί άμάθειαν έξελεγχοΰσης θεωρίας, φρονοΰμεν 
ότι ή πολεμική έπιστημη αυτή προίχη έργα καλής τροφού 
έκπληροΰσα προήσπισε τόν άδύνατον καί ασθενή άνθρωπον 

καχά τήν πρώχην αύχοΰ έπί χής γής έμφάνισίν.
Αί άρχέγονοι κοινωνίαι εις αΰχής καχά πρώχον ιούς βω-

μοΰς έθυσαν, είς αΰχής τά γόνατα κατά πρώτον αφιέρωσαν 

παν ό,χι ιερόν καί χιμαλφές ε!χον? τήν ζωήν των, τους υιούς 

των, τήν εύδαιμονίαν χων, χήν έλευθερίαν χων. Ό  άρχαΤος 
άνθρωπος ηχο καχά πρώχον σχραχιώχης καί επειχα πολίχης· 

 ̂ κάλλιον είπείν, αί δύο αυχαι έ'ννοιαι, αί χήν σήμερον χοσοΰ- 
τον απ’ άλλήλων διακεχωρισμέναι, ησαν μία συμπαγής, συμ- 
πεφυρμένη καί συναυξανομένη, μή έννοουμενη τής ετερας έλ- 
λειπούσης. 'II σοφία συνυπήρχε μεχά τοΰ πολέμου. Ή ’Αθη - 
να έφόρίΐ περικεφαλαίαν καί έπαλλε δόρυ. Σαφεσχαχον παρα- 
δειγμα έ'σχω ή πολιχεία χής Σπάρχης, τής όποιας τήν κοινω
νίαν ούδείς σφάλλων δύναται νά ονομάση στρατόπεδον.

Κοινωνική λοιπόν άνάγκη, ανάγκη χής ύπάρξεως χοΰ άν- 

θρώπου, τής ιύζωίας καί ευδαιμονίας αΰτοΰ, άνάγκη τής 

πραγμαχώσεως τοΰ τελικοΰ αΰτοΰ αιτίου, ιδού τής έπισχή- 
μης ταύχης ή άρχή καί τό τέλος.

Ή πολεμική έπισχήμη συνδέεχαι οΰσιωδώς μεχά χής ίσχο- 

ρίας χοΰ πολέμου, ούδείς δέ ούναχαι νά έκμάΟ·  ̂ αΰχήν άνευ 

τής ένχελοΰς γνώσεως χής ίσχορίας χών πολέμων.
’Ιδού περί τούτου χί λέγει δ έξοχώχερος τών σχραχιωχι- 

κών άνδρών Ναπολέων δ Α.' είς τά άπομνημονεύματά χου·
«Όκχάκις έξεσχράχευσεν δ ’Αλέξανδρος· 17κ ις δ ’Αννί- 

»βας· άπαξ είς 'Ισπανίαν, 15κ ις εις Ίχαλίαν καί άπαξ είς 

»’Αφρίκην· Ιόκις ό Καΐσαρ· 8κις καχά χών Γαλαχών, και 
»5κις καχά χών λεγεώνων χοΰ ΙΙομπηιου· χρις δ Γουσχάβος 

»’Αδόλφος· Ιδχις δ Τουρέννος· τρις καί δεκάκις δ πρίγκηψ 

χΈύγένιος τής Σαβοΐας· \ Ικις δ Φριδερίκος· είς Βοεμιαν, 
»είς Σιλεσίαν καί είς τάς oy Οας τοΰ Έλβα. ΊΙ ίσχορία τών 

»83 τούτων έκσχραχειών, γενομένη μεχά φρονχίδος, εσεχαι 
»πραγμαχεία πληρης χής έπισχημης χοΰ πολέμου».

Έ πί τοΰ ίδιου άνχικειμένου δ σχραχάρχης τής Γαλλίας



Coavion Saint-Cyr, δ Αναμορφωτής, ούτως ιίπειν, καί δι
δάσκαλος τοΰ στρατοΰ τ ις  Γαλλίας, καί εις τον δποΐον απα- 
σα ή Εύρώπη δρείλει τόν περί καταστάσεως καί προαγωγής 

τών αξιωματικών νόμον, καί έν γένει όλους τοί>ς κανονισμούς 

τής εσωτερικές υπηρεσίας καί τών γυμνασίων τών διαφόρων 

οπλών, δ στρατάρχης ουτος λέγει- «Μόνον δι’ εμβριθούς με- 
»λε'της τής ιστορίας τών αρχαίων καί νεωτέρων, καί ιδίως 

8τών νεωτερων, τουτέστιν έπί τής βασιλείας Λουδοβίκου ΙΛ', 
»Φριοερικου και τής γαλλικής δημοκρατίας καί αύτοκρατο- 
»ρίας, ουναται δ στρατιωτικός νά μορφωθή εις την πολεμι
κήν έπιστήμην».

Βλέπομεν λοιπόν ότι, κατά τόν Ναπολέοντα καί τόν Cou- 

vion Saint-Cyr, πρός δέ καί κατά την γνώμην πλείστων 

άλλων συγγραφέων, Γνα Απόκτηση τις αληθή στρατιωτικήν 

έκπαίοευσιν, οέον νά σπουδάση μετά ρροντίδος καί έμβρι— 

θείας μεγάλον αριθμόν ίκστρατειών καί μαχών, ιδίως δέ τάς 

υπό μεγαλεπηβόλων στρατηγών διεξαχθείσας.

Ή ιστορία τοΰ πολέμου διαιρείται εις δυο μεγάλας έπο- 
χα'ς. Καί ή μέν πρώτη περιλαμβάνει τούς τριάκοντα παρελ- 
Οόντας αιώνας μέχρι τής έρευρέσεως τών πυροβόλων οπλών, 
ή οέ δεύτερα Από τής έρευρέσεως αυτών μέχρι τοΰ νΰν. Έ κα
στη τών εποχών τούτων υποδιαιρείται εις τρεις περιόδους’ 
καί ή μέν πρώτη περιλαμβάνει την Ελληνικήν, τήν 'Ρωμαϊ
κήν, καί τήν τοΰ μεσαίώνος' ή δέ δεύτερα περιλαμβάνει

1) τήν περίοδον τής Αναγεννήσεως (periode de renais
sance), τουτέστι τήν έποχήν, καθ’ ην κατά πρώτον έπί τών 

πεοίων τών μαχών έράνησαν τά πυροβόλα οπλα υπό Ατελές 
σχήμα.

2) τήν περίοδον τής μεταβάσεως (periode de transition), 
οηλ. έπί Ερρίκου Δ.' καί Γουστάβου ’Αδόλρου, έποχήν του

τριακονταετοΰς πολέμου μεχρ1 τέλους του 17  α;ώνος, 
έν ω τά πυροβόλα όπλα κατά μικρόν έτελειοποιοΰντο, Αποκα-

θιστάμενα ©ορητα.
3) τήν νέαν περίοδον, δηλ. Από τής εποχής τής έρευρέσεως 

τής λόγγης, περίοδον περιλαμβάνουσαν τους τελευταίους πο
λέμους Λουδοβίκου ΙΛ', Φριδερίκου, τής Γαλλικής δημοκρα
τίας καί Αυτοκρατορίας μέχρι τοΰ νΰν.

Διατρέζωμεν ήδη έν συντόμω τάς δυο μεγάλας έποχάς καί 

έξ περιόδους.
ΙΤρώτΐ} περίοδος· Ή ιστορία τής πολεμικής έπιστημνις αρ- 

γεται μετά τής ιστορίας τών άνθρωπων. Έπι βαρβαρών ή 

πολεμική επιστήμη συνίστατο εις τήν έκμάθησιν τής χρησεως 

βαναύσων τινών όπλων καί εις τήν γνωσιν στρατηγημάτων 

τινών, δμοίων τών παρά τοΐς σήμερον Ίνδοΐς. Προϊοντος τοΰ 

χρόνου ή επιστήμη τοΰ πολέμου έπροώοευε μετά τοΰ πολιτι- 
σμοΰ, καί οί πρώτοι λαοί, ων ή Ιστορία κατελιπεν ενθύμησίν 

τινα, εΤνε οί Μήδοί, οί Άσσύριοι καί οί Αιγύπτιοι.
Άπαντώμεν, Αναγινώσκοντες τάς πρωτας σελίδας τής Ελ

ληνικής ιστορίας, τήν πολεμικήν επιστήμην· και ο μέν Ομη
ρος περιγράφει τόν πέλεμον τής Τροίας, δ δέ Αισχύλος τών 

θηβών. ’Ακολούθως δ ΤΙρόδοτος, δ Θουκυδίδης, καί ο ϋ -  

νορών μας δίδουσι λεπτομερείς πληροφορίας έπί τών στρα
τιωτικών θεσμών τοΰ Έλληνικοΰ.

Βλέπομεν λοιπόν ότι ή Ε λλάς, ή μήτηρ τών έπιστημών 

καί τοΰ πολιτισμοΰ, έπέπρωτο νά θέση καί τάς πρώτας βά
σεις τής πολεμικής επιστήμης. Μετά τοσαύτην τελειοποιησιν 

τής πολεμικής έπιστήμης εις διάστημα τοσούτων παρελθόν
των αιώνων, καθ’ οΰς τά μέσα τών πολέμων έπι τοσοΰτον 

ηύξήθησαν καί κατά τό διάστημα τών όποιων τοσοΰτοι Ανε- 

ράνησαν έξοχοι πολεμικοί άνδρες, έπενεγκόντες τροποποιή



σεις εί'ς τε τον οπλισμόν τών στρατών ώς καί εις τήν τακτι
κήν αΰτών, καβ’ όλα ταΰτα ομως ού μόνον δέν ήδυνήβησαν 

νά καταργήσωσι τον λοξήν τοΰ Έπαμινώνδου τάξιν, άλλα 

τοΰναντίον βλέπομεν αΰτήν μέχρι τοΰδε κατέχουσαν επίσημον 

έν τή Τακτική Οέσιν καί βάσιν ούσαν μάλιστα τής επιτυχίας 

τών νικών.
Λ ευτέραπερίοδος·Ίώζ'Έ \\τι'>α.ξ διεδεχδησαν οί 'Ρωμαίοι, 

οΐτινες άοκοΰντως έτελειοποίησαν την πολεμικήν έπιστήμην.

Τρίτη περίοδος. Είσερχόμεδα ήδη είς την περίοδον τοΰ 

μεσαιώνος, περίοδον αναρχίας, σκότους καί παρακμής, ήτο: 
άπό τοΰ 5 — 14 αίώνος.

Έ  πολεμική επιστήμη έξηφανίσδη μετά τήν πτώσιν τής 

'Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας. Οί Φράγγοι, καί ιδίως οί Γαλά- 

ται, δφείλουσι τάς νίκας αυτών είς τήν τόλμην και το δρμη- 
τικόν των, ιδίως δέ είς τήν δειλίαν τών 'Ρωμαίων τής πα
ρακμής.

Αευτίρα εποχή-

Ή δεύτερα έποχή τής πολεμικής επιστήμης άρχεται περί 
τά μέσα τοΰ ΙΑ/ αίώνος, τουτέστι μετά τήν έφεύρεσιν τής πυ- 

ρίτιδος.
Πρώτη περίοδος- Ή περίοδος αΰτη καλείται ή τής άνα3 

γεννήσεως, διά τε τήν πολεμικήν έπιστήμην καί τάς τέχνας. 
ΕΤναι δέ ού μόνον ή έπο'/ή τής έφευρεσεως τής πυρίτιοος, 
άλλά καί τής πυξίδος καί τυπογραφίας, ατινα συνετελεσαν 

μεγάλως είς τόν πολιτισμόν τών λαών, καί κατα συνεπειαν 

είς τήν πρόοδον τής πολεμικής επιστήμης. Ή περίοδος αΰτη 

εινε σπουδαία, διότι εν ταΰτη άνεγεννήΟη το πεζικον. Η ανα- 
γέννησις αΰτη παρατηρεΐται κατά πρώτον εις Σουηοιαν, εις 

’Ολλανδίαν, είς τάς ελευθέρους πόλεις τής Γερμανίας και εις 

Ιταλίαν, ένθα τό πεζικον δπλισδέν με τουφέκια, κατέστη ή
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σπουδαιοτέρα αξιόμαχος δύναμις. Έν τή έποχη ταΰτη παρα- 
τηροΰμεν, οτι στρατιωτικοί οργανισμοί τακτι/.ώτεροι καί σο- 
βώτεοοι διεδένθησαν τό Φεουδαλικόν σύστημα.t i /» ‘

Κατά τό 1 4 4 5  Κάρολος δ Ζ/ οργανίζει τόν πρώτον μό
νιμον στρατόν· μετά μικρόν δ’ ύστερον Κάρολος δ II/ εισέρ
χεται είς 'Ρώμην, ήγεμών στοατοΰ καλώς οίργανισμένου καί 

έφωδιασμένου μετά πυροβολικού, προξενοΰντος τόν θαυμασμόν 

καί τόν τρόμον είς τήν ’Ιταλίαν. Τό πυροβολικόν τοΰτο συνέ- 
χειτο έκ 3 0  όρειχαλκίνων πυροβόλων καί έκ μακρών τινων 

κολουβρίνων. Παρατηρητέον δε, οτι κατά τήν έπο-/ήν ταύτην 

τό πυροβολικον κατείχε μεγάλην σπουδαιότητα, καθότι Κ ά
ρολος δ Ζ/ περί τά τέλη τής βασιλείας αύτοΰ άνακτα διά τών 

πυροβόλων τοΰ Jean Bureau πόλεις τινάς έκ τών Ά γγλω ν. 
Κάρολος δ Τρομερός σύρει είς τάς έκστρατείας του μεγάλον 

άριδμόν κανονιών καί βομβάρδων. ’Ιδού τί λέγει δ ιστορικός 

Villani, δμιλών περι τής χρησεως τοΰ πυροβολικοΰ κατά τή/ 

εποχην ταύτην «ο Οεος έκεραυνοβόλει τούς ανθρώπους φο· 
νεύων κατά μυριάδας καί έξιππάζων τούς ίππους.» Τά βλή
ματα, εχοντα μεγαλην δυναμιν είσδύσεως καί ριπτόμενα μα- 
κροδεν κατά τών πυκνών μεσαιωνικών τάξεων, δέν ήδύναντο, 
ειμη νά μεταβάλλωσι τήν τακτικήν τοΰ πεζικοΰ, καταργουμέ- 
νων τών πυκνών τάξεων. 'II ένεκα ομως τής έφευρέσεως ταύ- 
της έπελδοΰσα έπανάστασις είς τήν έπιστήμην τοΰ πολέμου 

έπήλβε λίαν βραοεως. Εις αιών σχεδόν παρήλβε, μέ-^ρις ου 

το πυροβολικόν απόκτηση εύκινησίαν τινά· βλέπομεν δέ ότι 

έπι Φραγκίσκου τοΰ Α/τό πυροβολικόν Ακολουθεί τόσον δυσκό- 
λως τούς στρατούς καί ητο τόσον έπουσιώδες όπλον τών μα- 
χών, ώστε το πεζικον διετήρει είσέτι τήν τακτικήν τοΰ με- 
σαιώνος καί παρετάσσετο με πλήρη τετράγωνα κατέναντι τών 

πυροβολούν τοΰ Marignan. Τό πυροβολικόν τοΰτο, άν καί



βαρύ καί δυσκίνητον, ητο ομως φοβερόν κατά της σιδηρόφρα
κτου μεσαιωνικής χωροφυλακής, ή οποία έν πρώτοις δέν 

ηδΰνατο νά έννοηση πώς εις μηδαμινός άνθρωπος, άνευ θώ- 
ρακος καί λοιπών Αμυντηρίων οπλών, είχε τήν τόλμην νά 

ρίπτη εις άπόστασίν πολλών εκατοντάδων βημάτων κατά εύ- 
γενών ιπποτών, καταφρονουντων πάντα μή φέροντα όμοιους 
τίτλους καί οπλισμόν άλλ’ ομως τό φαινόμενον τοΰτο ένήρ- 

γει εις τρόπον, ώστε ή πρός πόλεμον κλίσις των νά έλαττοΰ- 
ται, διότι ζώντες βίον οκνηρόν δέν έδείκνυον τήν έλαχίστην 

προθυμίαν νά οίκειωθώσι μέ τήν νέαν διδασκαλίαν τών 

οπλών. (ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ Κ Α Ι ΤΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ i 

ΠΑΣΙ1Σ ΛΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (* ).

’ Αλλά Κυβέρνησις, οΓα ή παρασταθεϊσα, ‘.αρμόζει εις λαέ» 

νοήμονα καί ένεργητικόν, ύψηλόφρονα, γενναΐον καί φιλοτιμον, 
καί συναισθανόμενον, ώς έκ τών προγενεστέρων του, υψηλόν 

προορισμόν; Λέγων δέ ταΰτα,μηδείς δς νομίση οτιπαρέλκομαι 
δπέ τυφλοΰ πατριωτισμού, ·η τής έν χρήσει παρ’ ημΐν Αγυρ- 
τείας. Δέν μέ λανθάνουσι τά έλαττώματά μας, καί τά γνωρίζω 

κάλλιον παντός ξένου μισέλληνος. Δέν θεωρώ τόν Ιϊλληνα 
παντάπασιν εύάγωγον, οπως τόν θελουσί τινες δημοκοποΰντες, 
ή καί μή τυχόντες τής εύκαιρίας νά συναισθανθώσι, κατά 

σΰγκρισιν, τήν σημασίαν τής λέξεως. Γνωρίζω οτι αι Αντιλή
ψεις του καί τά αίσθήματά του δέν είναι είσέτι άποχρωντως 

κανονισμένα, καί ώς έκ τουτου γίνεται κάποτε παρανάλωμα 
^αδιώτερον καί αύτών τών μάλλον Αμβλυνοων έθνών, κατα- 
φανεστάτης άγυρτείας. Ά λ λ ’ ούδείς έχων φρενας δυνατοί 
ν’ άποκαλέση τόν "Ελληνα μικρίψυχον, Αφιλότιμον ή βαρυκέ- 

φαλον.
"Ωστε δέν είναι μικραί τινες υλικαΐ θυσίαι, οπως τινές φρο- 

νοΰσιν, αΓτινες θά υπογρεώσωσι τόν "Ελληνα νά παλινδρόμηση 

εις τήν Ανθρωπίνην αυτοΰ πρόοδον. Τοΰτο δε Αποδεικνυεται έναρ- 
γώς έκ τής Απαραδειγμάτιστου καρτερικότητος, μεθ προ 

αιώνων παλαίει κατά τής δυσμενοΰς αύτώ ειμαρμενης, καί 
μεθ’ ί ς  υποφέρει καταστροφάς Απαράμιλλους έν τή ιστορία,

(*) “lot προηγούμΛνον φυλλά?ιον.
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