
ρώπη έκδάμβωσιν, χαί πρέπει νά συμρωνήση τις μετά τοΰ 

■ πρωσσικοΰ συγγράμματος, οπερ λέγει «οϋδείς ήδύνατό ποτε 

·»νά ©αντασδή οτι οί Αυστριακοί εμελλον νά έγκαταλείψωσιν 

»εΐς έαυτοΰς τους στενωτέρους αυτών συμμάχους, καί έπι- 
«στεύετο οτι τό Αον αυστριακόν σώμα ώφειλετουλάχιστον νά 

»ένωδή μετά τοΰ Σαξωνίκοΰ στρατοΰ».
Ά λ λ ’ ομως οΰδέν τούτων εγένετο, καί είς διάστημα τεσ

σάρων ημερών ή Σαξωνία, τό Άνόβερ καί τό Έλεκτοράτον 

"Εσσεν-Κάσελ κατελήοδησάν υπό τοΰ πρωσσικοΰ στρατοΰ, 
πριν η δ πόλεμος χηρυχδή έπισήμως μεταξύ τών δύω μεγά- 

• λων γερμανικών δυνάμεων. Τωόντι μόλις τήν 23 . ’Ιουνίου 

οί Πρώσσοι κηρυκες άπεστάλησαν εις τάς προρυλακάς τών έν 
Βοημία Αυστριακών, οπως δηλώσωσιν οτι «ή τής Αυστρίας 

»έν Φραγκρόρτη διαγωγή, κατά τήν 14 . ’Ιουνίου, ητο πράγ- 

»ματι εναρξις εχθροπραξιών, καί οτι επομένως οί πρωσσικοί 
* στρατοί ίλαβον διαταγήν νά ενεργήσω σι τά δέοντα».

(άκολουδεΐ)

τω ν  Α υστρ ιακώ ν σ ω μ ά τω ν παραοεχόμεθα ο ιά  μεν τ ά  πρω σσικά  τους 

άραβικοίις αριθμούς, δ ιά δέ τά  αυστρ ιακά τα  κ εφ α λα ία  ελληνικά  γ ρ ίμ -  

μ α ία .

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Κ ΑΤΑ ΤΟ 1 8 6 6  (* ).

( ί κ  teO γαλλικού ΰπό Β. I .  Β Α Λ Τ Ι Κ Ο Ι )

ΕίσβοΛη είς Βοημίαν·

Ή Πρωσσία, μετά τάς πρώτας ταύτας έπιτυχίας κατά τών 

τριών δευτερευουσών έπικρατειών, δέν είχε πλέον προ αύτΐς  

ή δύο πεδία μάχης, τό μέν πρός δυσμάς μεταξύ τοΰ 'Ρήνου 

καί τοΰ Βέσερ (Beser) έπί τοΰ Μείνου (Mein), όπου έμενον 

άεργα τό 7ον καί τό δον δμοσπονδικόν σώμα (1), τό δέ πρός 
άνατολάς έν Βοημία. Πρός τό μέρος τοΰτο έμελλε νά ©έρη δλας 

αύτής τάς προσπαδείας. Ό  κυριώτερος Πρωσσικός στρατός, 
επιφορτισμένος τά κατά τό σημεΐον τοΰτο, υπό τάς διαταγάς 

τοΰ Βασιλέως, περιελάμβανεν οκτώ σώματα καί ^μισυ ( 2 ) ,  

διηρημένα έν ολω είς τρεις συσσωματώσεις εις Τοργάν (Tor- 
gan), είς Γοέρλιτς (Goerlits) καί είς Νείσσην (Neisse), καί 

άποχωρισμένα άπ’ άλλήλων δι’ άποστάσεων 2 0 — 2 5  μ ιλ- 

λίων (3). Αί συσσωματώσεις αυται ίΐσαν ύ στρατός της '>Ε .Ι-

(*) ”Ιδε προηγ. φυλλάδιον.

( 4) Τό 7ον ομοσπβνδικόν σώμα, Ισχηματισμένον υπό τώ ν Βαυαρών, 

ίοιοικεϊτο ΰπο τοΰ πρ(γκιπος Καρόλου τής Βαυαρία;" το 8ον σώμα, δπό 

τα ? δ ιαταγάς τοΰ πρίγκιπος ’Αλεξάνδρου της "Εσσης, συνέχειτο υπό 

Βαδών, Βυρτεμβεργίων, *Εσσών χαί τώ ν όμοσπονδιχών αυστριακών
φρουρών.

(2) Αί πρωσσικα'ι δυνάμεις προ τοΰ 1836 διτφοΰντο εις οκτώ διαρκή 

στρατιωτικά σώματα, μή περιλαμβανόμενης τής βασιλικής φρουράς.
(3) Τί>Γερμανικόν μίλλιον είναι 7 ,4 0 8  μέτρα (Ιο  είς τήν μοίραν).

ΕΑΑΙΙΝ. ΣΤΡΑΤ. 4 .  ΦΥΛ. Τ . α ' .  1 0



β α ς ,  κύριος ηδη τής Σαξωνίας, οπου έμελλε ν’ άντιχατασταθή 

υπό τοΰ σώματος τής εφεδρείας τοΰ στρατηγοΰ Μούλβη (ΜΰΙ- 
l)e), σχηματ'ζομένου ίοη έν Βερολίνω. Ό  1ος στρατός, διοι- 
χούμενος ύπό τοΰ πριγκιπος Φρεδερικου Κάρολου (2ον, 3ον,4ον 
σώμα τοΰ πεζικοΰ καί εν σώμα τοΰ ίππικοΰ), εύρίσκετο είς 

Λουσάκην (Lusace),xa'i0 2ος στρατός, ύπό τάς διαταγάς τοΰ 

βασιλικοΰ πρίγκιπος (Ιον, δον, Gov σώμα και ή βασ. φρου
ρά), είς τό κομητάτον τοΰ Γλάτζ (Glatz) έν Σιλεσια.

Οί τρεις ουτοι στρατοί, δυνάμεως 2 S 7 ,0 0 0  άνδρών μετά 

8 4 0  τηλεβόλων, έχωρίζοντο από τής Βοημίας διά τών υψηλών 

ορέων, ατινα σχηματίζουσι την περίβολον τοΰ τόπου τουτου' οι 
δέ δύο τελευταίοι, έκτος τούτου, άπεΐχον κατά πολύ απ’ άλλη- 
λων, δέν εΤ'/ον δέ άπέναντι αύτών έπί τών οχθών τοΰ ’Ίσερ η 

τό Α/ αυστριακόν σώμα τοΰ Γλαμ-Γάλλας (Clam-Gallas), 
μίαν μεραρ·/ίαν ίππικοΰ καί τούς Σάξωνας. Τό λοιπόν τών 

α υ σ τ ρ ια κ ώ ν  δυνάμεων ( 1 ), ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατάρχου 

Βενεδέκ (Benedek) (Β/ Γ.'Δ/<Τ.' Η .Ί.' σώμα, τέσσαρες με- 
ραρχίαι τοΰ ίππικοΰ καί μία έφεδρεία τοΰ πυροβολικοΰ έκ 16  

χανονοστοιχιών), ησαν ακόμη έν Μορασια, ένθα έξηκολουθουν 

μορφούμεναι. Ό  στρατός ουτος, καλούμενος στρατός τοΰ Βο£- 
ρα, συνέκειτο έξ επτά σωμάτων καί έπαρουσίαζε δύναμιν 

2 7 1 ,0 0 0  άνδρών (2), έν ο!ς καί οί Σάξωνες· καί εΤχεν 794

(1) Έ ν Αυστρία κατά τήν ε ίρψην τά  συντάγματα ησαν συγχω- 

νευμενα εις ταξιαρχίας άπό τοΰ Ίταλικοΰ πολέμου. — Κατα τήν εναρ; 

ξιν τοΰ κατά τής ΙΙρωσσίας πολέμου ήνωσαν τάς ταξιαρχίας ταύτας 

οΰχί είς μεραρχίας, άλλ’ είς σώματα στρατοΰ 10 τόν αριθμόν. Τό Ε .', 

Ζ.' καί Θ .' ησαν έν ’Ιταλία , τρία ϊτερα σώματα έν Βοημία μετά τώ ν 

Σαξώνων. Έ ν  Αυστρία δέν δφίσταται σώμα φρουράς.

(2) Ή  δύναμις τώ ν δύο στρατών άντεγράφη έκ τοΰ συγγράμματος 

τοΰ στρατηγού Μόλτκη, οστις άφαιρών ακόμη άπο τών πρωσσικών cpa-

τηλεβόλα, ώς έπιμαρτυρεΐ καί τό αυστριακόν περί τής εκστρα
τείας ταύτης σύγγραμμα.

Οί Γϊρώσσοι κατά πρώτον ύπεθεσαν, οτι οί Αντίπαλοι αύτών 
έμελλον νά συγκεντρωθώσιν έν Βοημία, καί έκεΐθεν νά ^.φθώσι 
κατά τοΰ Βερολίνου, ?, κατά τοΰ Βρεσλάου (Breslau), διό καί 
συνεκέντρωσαν δυνάμεις έπί τών δδών τών άγουσών πρός τάς 

δύο ταύτας πόλεις· αλλά την 1 Ιην έμαθον οτι εξ σώματα του 

αύστριακοΰ στρατοΰ ησαν ακόμη έν Μορασία· « ΓΙάραυτα πασα 

» άμφιταλάντευσις έπαυσε. Τό πρωσσικόν έδαφος δέν αδύνατο 

» πλέον νά πατηθή ή διά τής Σιλεσίας· οθεν έλήφθησαν τά 

* χρειω^η, και πεΡι Βερολίνου φόβος κατέπαυσεν ( 1 ). »

Έν τώ πρωσσικώ στρατοπεδω υπέθεσαν έκτοτε οτι τό σχέ- 

διον τοΰ Βενεδέκ, μένοντος πλησίον τοΰ Όλμούτζ (Olmutz), 
ητο να είσβάλη εις τήν Σιλεσίαν, τήν κατάκτησιν ταύτην τοΰ 

Μεγάλου Φρεδερίκου. Πρός άντίστασιν λοιπόν έσπευσαν νά 

ρώσωσι τό Ιον σώμα >$τήν φρουράν μέτό δον καί 6 ον σώμα, 
ατινα συνήθως έδρεύουσιν έν τη έπαρχία ταύτη, καί έμόρφω- 
σαν ουτω τόν δεύτερον στρατόν, τόν λεγόμενον τής Σιλεσίας. 
Τά δον καί 6 ον σώμα έτεινον πρός αριστερά έπί τής Νείσσης 

5  0 1ος στρατός έπλησίασε ταυτοχρόνως είς Γοερλίτζ, οπως η 

έτοιμος νά ένεργήση έν Σιλεσία, η είσέλθη είς τήν σαξωνικήν 
Λουσάκην.

τώ ν τάς 24,000 τοΰ έφεδρικοΰ σώματος τοΰ στρατηγοΰ Μούλβη, κ α 

τα ντά  ουτω εις 25θ,000 άνδρών τόν αριθμόν τώ ν έν Βοημι^ πολεμι

σ τώ ν . Ά φ ’ έτέρου τό αυστριακόν σύγγραμμα Ιννοεΐ, οτι ό τοΰ Βορ^ά 

αΰίτριακός στρατός περιελάμβανε μετά τών Σαξώνων μόνον 262,000  
πολεμιστών, καί ότι οί ΙΙρώσσοι ησαν 292 ,000 .

(1) ”1δε Επιτελείου πρωσσικοΰ εκΟεσιν.



Ά λ λ ’ ητο Ανάγκη νά σπεύσωσι, καδότι διάφοροι οικονομι
κοί καί πολιτικοί λόγοι έπέταττον εις τους Πρώσσους τήν 
έπίβεσιν. Οΰ*ω, άφοΰ ούδέν σημεΐον έφανέρου συγκέντρωσιν 
ιώ ν αυστριακών δυνάμεων πρός το μέρος τής άνω Σιλεσίας, 
άπέστειλαν την 22. ’Ιουνίου εις τά στρατοπεδαρχεΐα τοΰ 1ου 

καί τοΰ 2ου στρατοΰ εις Γοε'ρλιτς καί εις Νείσσην την Ακό
λουθον τηλεγραφικήν παραγγελίαν, δι’ ης διετάσσετο ή συνέ- 
νωσις όλων τών πρωσσικών δυνάμεων «Κατά διαταγήν τής 

»Α. Μ. τοΰ Βασιλέως οι δύω στρατοί θέλουσιν εισβάλει είς 

«Βοημίαν καί προσπαδήσωσι νά συγκεντρωδώσι κατά την 

«διεύδυνσιν τοΰ Γίτσχιν (Gitschin)».
Ό  στρατηγικός ουτος συνδυασμός τών Πρώσσων έσυζη- 

τήδη ζωηρότατα υπό τών διαφόρων συγγραφέων, οΐτινες η- 

σγοληδησαν είς τά τής έκστρατείας ταύτης, καί είναι βέ
βαιον, ότι υπό την εποψιν τών αρχών τής στρατιωτικής τέ- 

χνης είναι λίαν συζητήσιμος· πρέπει όμως ν’ άναγνωρίσωμεν, 
ότι χάριν τών σφαλμάτων τών Αυστριακών, ώς έπίσης καί 
τής ένεργείας τών πρωσσικών στρατευμάτων, έπήνεγκε με
γάλα αποτελέσματα.

Πρός βο^ραν δ στρατός τής "Ελβας ώφειλε νά είσβάλη εις 

Βοημίαν διά Έουμβούργ (Rumbourg), Γάβελ (Gabel) καί 
Χουνερβάσσερ (Iliihnerwasser) καίφθάση είς Μουγχενγραιτς 

(Miinchengralz) επί τοΰ νΙσερ, όπως Αποτελέση τήν δεξιάν 

πτέρυγα τών εισβαλλόντων στρατών. Τόκέντρον έσυγκροτεΐτα 

υπό τοΰ 1ου στρατοΰ, όστις άναχωρών άπό Ζιττάου (Ziltau), 
Γοέρλιτζ καί Λοβάου (Lobau), ώφειλε νά φθάση τήν 'Ρείχεν- 

βεργ (Reicbenverg), καί έκεΐθεν τήν Τουρνάου (Turnau) 

έπί τοΰ ’Ίσερ. Τέλος είς μεγίστην Απόστασή άπό τοΰ πρίγ- 
κιπος Φρεδερίκου Καρόλου δ στρατός τοΰ βασιλικοΰ πρίγκι
πας, άποτελών τήν Αριστεράν πτέρυγα, ητο ώρισμενος νά βα-

δίσ^ είς τρεις φάλαγγας, ών ή μέν βαδίζουσα άπό Αανδσχούτ 

(Landshut) είς Τραουτενάου (Trautenan), ή δέ έτέρα άπό 

Γλάτζ (Glatz) είς Σκάλιτζ (Skalitz), διά τής στενωπού τοΰ 
Ναχόδ (Nachod), καί ή τρίτη είσχωροΰσα μεταξύ τών δύο 

άλλων διά ΐοΰ δρόμου Βρουνάου (Braunau) εις Έ ϊπελ  

(Eipel) μέ εντολήν νά χρησιμεύση έν άνάγκη ώς έφεδρεία είς 
έκάστην τών δΰο έν ταΐς άκραις φαλάγγων. Καί αί τρεις 

όμως ώφειλον νά καταντήσωσιν έπί τής άνω “Ελβας, είς 

είς Κοενιγινχόφ (Kocniginhof) καί ενωθώσι μετά τών λοι
πών πρωσσικών δυνάμεων πρός τήν Γίτσχιν.

Πορεία τοΰ στρατόν τ η ς"Ε26ας χαι τοΰ 1 ου στρατοΰ.

Μάχη τοΰ Χουνερβάσσερ χαί τοΰ Α ιεΰινάου (Licbenau) 
(1) (26 ’Ιουνίου).— Τήν 2 3 ’Ιουνίου, ημέραν καθ’ ην ο ί’Ι τ α 
λοί διέβαινον τον Μίγκιον (Mincio), όπως δώσωσι τήν έπαυ- 
ριον τήν μάχην τής Γουστόζας (Gustozza), τά πρωσσικά 

σώματα, τά πρός βο^αν έπισταθμεύοντα, διέβησαν τά εχ
θρικά σύνορα μή άπαντήσαντα τήν έλαχίστην Αντίστασιν. Τό 

Α'. σώμα τών Αυστριακών δέν εΤχε λάβει άλλην εντολήν 

τωόντι ή τό νά δεχδή τούς Σάξωνας καί στραφώ εΤτα πρός 
τό πολύ τοΰ στρατοΰ. Οΰτω τήν 1 6 . ’Ιουνίου δ στρατηγός 
Κλαμ-Γάλλας £δωκεν όδηγίας είς τήν Ιην μεραρχίαν τοΰ 

ίλαφροΰ ίππικοΰ, νά μή παρασυρθή είς ούδεμίαν σοβαράν συμ
πλοκήν καί περιορισθή μόνον είς τό έφάπτεσδαι τοο εχδροΰ. 
Ό  Α'. στρατός άφίκετο άνευ δυσκολίας είς 'Ρείχενβεργ, 
καί εμειν* στενώς συγκεντρωμένος τήν 25. περί τό σημεΐον 

τοΰτο· ώστε ήδυνήδη δ στρατός τής Έλβας έκ τούτου νά

(1 ) 'Η  μάχη αυτη είς τήν αυστριακήν διηγησιν <ρερει τήν Ιπωνυ- 

μ ίαν τοΰ Σιχρόβ (Sicbrow).



ρθάση τά πέριξ της Γάβελ. —  Τήν 20. δ τκλει>ταΤος ουτος 

στρατός έμάχετο πρωτοπορών είς Χουνερβάσσερ, άφ’ ετέ
ρου δέ, μετά συμπλοκήν τινα είς Λιεβενάου, δ πρίγκιψ Φρε- 
δερίχος Κάρολος έστάθη αρκούντως ευτυχής, προκατα- 
λαβών τήν διάβασιν τοΰ Ίσερ είς Τουρνάου. Έν τούτω τώ 

μεταξύ ό Βενεδέκ άπεράσισε τήν 17  νά είσέλθη είς Βοημίαν 
καί ρέρη ολας αύτοΰ τάς δυνάμεις έπί τής δεξιάς όχθης τής 

Έλβας μεταξύ Ίωσηροπόλεως (Josephstadt), Χόριτς (Horitz) 
καί Μιλετίν (Miletin), δπως έκεΐθεν διευθυνθη έπί τοΰ Ίσερ 

εις άπάντησιν του πρίγκιπος Φρεδερίκου Καρόλου· επομένως 
άπέστειλε τήν 2 1 . πρός τδ αΰστριακο-σαξωνικόν σώμα τήν 

διαταγήν νά διαττ,ρηθη έν τη θέσει του Νέου-Βουντσλα'ου 

(Jung-Buzlau) καί του Μουγχενγραιτς. Οι Σαξωνες έτέθη- 
σαν παραυτίκα είς κίνησιν, καί τήν 25. ερθασαν είς Νε'ον 

Βουντσλα'ου· άλλ’ έπειδή ησαν κεκοπιακότες ενεκα των τα
χειών δδοιποριών, ας έξετέλεσαν άπό τής άναχωρήσεως αυ
τών έκ Σαξωνίας, καί έπειδή ένόμιζον τόν έχθρδν μή οντα 

είς κατα'στασιν νά προσέγγιση τήν γραμμήν του Ίσερ τήν 26 , 
άπερασίσθη έκ μέρους τών Αυστριακό-Σαξώνων νά παρα- 
μείνωσιν είς τήν θέσιν αυτών κατά τήν ημέραν εκείνην, χαί 
αναβάλωσιν είς τήν 27. τήν έπί τά πρόσω πορείαν.— Ειδομεν 

πώς δ 1 ος στρατός κατά τήν απραξίαν ταύτην τοΰ έχθροδ 

κατέλαβε τήν Τουρνάου, ητις διετέλει άνευ υπερασπίσεως* 

τούτο έγένετο καθ’ ην στιγμήν διαταγή τις του στρατηγού Βε
νεδέκ ιταρήγγειλε διά του θετιχωτέρου τρόπου είς τά στρατεύ
ματα τά έπί τοΰ “Ισερ ευρισκόμενα « νά διατηρήσωσιν αντί 
» πάσης θυσίας τήν Τουρνάου καί τήν Μουγχενγραιτς».

Ό  βασιλικός πρίγκιψ τής Σαξωνίας, οστις έδιοίκει τά 
στρατεύματα ταΰτα, άπεράσισε νά έκτελέση τάς είρημένας 

διαταγάς τήν αύτήν εσπέραν, νά κυριεΰση εξαπίνης τήν

Τουρνάου, ητις έλέγετο οτι άνισχύρως έρρουρεΐ^ο, καί κατα- 
λάβη υψωμά τι πέραν του Ποδόλ, οπως δυνηθή τή έπαύριον 

νά έξέλθη άσραλώς. Έ  έπιχείρησίς του αυτη βεβαίως ητο 

άνωρελής, διότι, καί άν Ιπετύγχανε νά γενή κύριος τών 

στενών δ πρίγκιψ ουτος, δέν ήδύνατο νά διατηρηθή έπί τής 

κυριευθησομένης ταύτης θέσεως, έχων κατά μέν τό μέτωπον 
τον Ιον στρατόν, κατά πλευράν δέ τόν στρατόν τής Έλβας, 
καί είς τά νώτα τόν Ίσερ. Έν τούτοις, επειδή ένόμιζεν οτι 
t y u  Απέναντι αΰτοΰ μόνον τό 4ον πρωσσικόν σώμα, ήλπιζεν 

οτι ήδύνατο νά τό νικήση μέ δυνάμεις άνωτέρας πριν ή τό 

δον σώμα ρθάση έπί τοΰ ’Ίσερ.
Μ άχη ™ΰ I Iod62 (τήν νύκτα τής 26ης πρός τήν 27ην).—  

Αλλ’ όμως τά στρατεύματα τοΰ πρίγκιπος Φρεδερίκου Κα
ρόλου, διά ν’ άσραλίσωσιν υπέρ έαυτών-τάς γερύρας τοΰ Πο
δόλ, ώρμησαν, άρχομένης τής νυκτός τής 26. πρός τήν 27 , 
καί έκυρίευσαν τό χωρίον εκείνο μετά ίσχυράν πάλην. Είς τό 

τέλος τής μάχης ταύτης, λέγει τό σύγγραμμα τοΰ στρατηγού 

Μόλτκη, εν τάγμα τοΰ 31ου πρωσσικοΰ,διευθυνόμενον έπί τοΰ 

ιΐοδόλ, καί ίδόν οτι έβάδιζε κατ’ αΰτοΰ έτερον τάγμα εχθρικόν, 
έστάθη πάραυτα, έγονάτισε, τό έδέχθη διά πυρδς τεσσάρων 

ζυγών, καί έρορμήσαν έπειτα διά τής λόγχης, τδ εξώθησε 

πρός τό χωρίον, είς ο είσήλθε κατόπιν αύτοΰ.

Μ άχη τοΰ Μ ουγχενγραΙτς (28. ’Ιουνίου).— Οί Αυστρια
κοί, έκδιωχθέντες πρός τά όπίσω, ελαβον θέσιν είς Μουγχεν- 
γραίτζ καί διετίθεντο τήν 29. νά ένταμώσωσιν όπισθεν τόν 

κύριον στρατόν, οστις, κατά τάς ύπό τοΰ Βενεδέχ διδομένας 

ειδήσεις, έμελλε νά ρθάση τήν 30. είς Γίτσχιν, οτε προ- 
σεβλήθησαν κατά μέτωπον ύπό τής 7ης καί 8 ης μεραρ
χίας τοΰ 1 ου στρατοΰ καί κατά τδ αριστερόν ύπό τοΰ στρα

τοΰ τής Έ λβας, οστις διέβη τόν Ίσερ έπί παρουσία τών Σα-



ξώνων. Έκδίωχθέντες άπο τοΰ Μουγχενγραίτς οί σύμμαχοί, 
ήναγκάσδησαν νά όπισδογωρήσωσιν έσπευσμένως εις Γίτσχιν.

Μ άχη τοΰ Πόδχοστ (Podkost) (τήν νύκτα τής 28. προς 
τήν 29.).— Κατά τήν ύποχώρησιν αύτών κατέσνον οί σύμμα
χοι διά τίνος όπισδοφυλακήςτήν μακράν στενωπόν του Ποδκόστ, 
ήτις εκτείνεται έν τώ μέσω βράχων καί δασών. Γ0  νικηφόρος 

στρατός τοΰ πρίγκιπος Φρεδερίκου Καρόλου έξεβίασε τήν δέ- 
σιν ταύτην έν τή νυκτί τής 28. πρός τήν 29 , έπειτα τήν επαύ
ριον προσέβαλεν είς Γίτσχιν τό αύστριακό-σαξωνικόν σώμα.

Μ άχη τοΰ Γ ίτσ χ ιν  (29. ’Ιουνίου).-—Τό σώμα τοΰτο άπε- 
φάσισε νά δεχδϊ) τήν προσβολήν τοΰ έχδροΰ, διότι διαταγή τις 

τοΰ Βενεδέκ τώ επέβαλε νά κράτηση τό Γίτσχιν αντί πάσης 

Ουσίας, βεβαιοΰσα αυτό περί τής έν τη αύτη ήμερα συνδρομής 

τοΰ Γ/ σώματος. ’Αλλά μετά τήν πρόοδον τοΰ 2ου σώμα
τος, τή αυτή ήμερα τής 29 , ό Βενεδέκ βεβαίως είχε παρη- 
τημε'νον τό σχέδιον τοΰτο τήν ώραν, καδ’ ηνέφδανον είς Γίτσ
χιν αί συνδρομής διαβεβαιώσεις αυτοΰ.

Με'χρι τής ήμέρας ταύτης ή γειτνίασις τών φαλαγγών τοΰ 

βασιλίκοΰ πρίγκιπος τής Πρωσσίας προς τήν δεξιάν πτέρυγα 

τών αυστριακών σωμάτων καί αί σπουδαΐαι ^τται, ας οί τε
λευταίοι ύπέστησαν, κατ’οϋδέν παρήλλαξαν τό σχέδιον, καδ’ ο 

ό στρατάρχης έμελετα νά βαδίση έπί τόν νΙσερ, άφίνων εν μό
νον σώμα έπί τοΰ άνω νΚλβα. Ά λ λ ’ οτε τήν 28 , κατά τήν 8 . 
ώραν τής εσπέρας, έλαβον τήν εΐδησίν τής μάχης τοΰ Σόορ 

(Soor) (1), « ηρξαντο ν’ άμφιβάλλωσιν οί τοΰ αυστριακοΰ 
» στρατοπεδαρχείου περί τοΰ δυνατοΰ τής έκτελε'σεως τοΰ 

» σχεδίου τούτου διά σωμάτων κεκοπιακότων, έχόντων είς

(1) Μάχη γενομένη ΰπο τοΰ 2ου στρατοΰ, ώς θέλομεν ΐδεΐ κατόπιν. 

Η Σόορ είν*>. προς νότον τής Τραουτενάου.

» τό πλευρόν (1 ) τόν συγκεντρωμένον καί νικηφόρον στρατόν 

» τοΰ βασιλικοΰ πρίγκιπος. «Έπήλδε τότε πλήρης άναστροφή 
τοΰ τρόπου, καδ’ δν δ αυστριακός αρχιστράτηγος έξετίμα τήν 

τών πραγμάτων κατάστασιν, καί τήν 1 1 . ώραν τής νυκτός 

άνηρεσε τό κίνημα, οπερ τό Γ'. σώμα ώφειλε νά ένεργήση 

κατά τήν διεύδυνσιν τοΰ Γ ίτσχ ιν επομένως διέταξεν αυτό 

νά μένη είς Μίλετιν (Miletin). Τά λοιπά σώματα ώφειλον νά 

τελειώσωσι τάς κινήσεις αυτών, άρχομένας άπό τής 2 8 .— Τήν 

έπαύριον, ώραν 7 . τής πρωίας, πληροφορηδείς περί τής μάχης 

τοΰ Μουγχενγραίτς καί περί τής ύποχωρήσεως τοΰ αυστρια- 
κο-σαξωνικοΰ σώματος έπί τήν Γίτσχιν, δ Βενεδέκ έξέδοτο 

διαταγάς περί τήν 8 . ώραν πρός συγκέντρωσιν τών δυνάμεων 

αυτοΰ είς τήν δέσιν Δουβενέτζ (Dubenetz) (2), καί μόλις 
κατά τήν μεσημβρίαν έγνωστοποίει πρός τόν Σαξωνικον πρίγκι
πα τήν παραίτησιν αύτοΰ άπό του σχεδίου τής έπί τόν ’Ίσερ 

πορείας. Ή είδησις αΰτη άφίχδη είς Γίτσχιν μόλις τήν 7. 
εσπερινήν ώραν. Τό αΰστριακο-σαξωνικόν σώμα έμάχετο άπό 

τριών ηοη ωρών έν πάλη αίματηρα. Είχε προσβληδή ύπό τής 

5ης μεραρχίας Τούμπλιγγ (Tiimpling) καί τής 3ης Βεοδεο 

(Berder) «έπί τών δύο δδών τοΰ Τουρνάου καί Σοβότκα (Sobot- 
» ka), ας διαχωρίζει ορος πλήρες βράχων καί κεκαλυμμέχον 

» ύπό δάσους. Ήτοιαύτη τοΰ έδάφους κατάστασις ύπήρξεν ή 
» αιτία τοΰ νάλάβωσι χώραν δύο άγώνες έντελώς διακεκριμέ- 
» νοι· διότι ητο έντελώς άδύνατον είς τά στρατεύματα νά βοη- 
» δηδώσινάμοιβαίως. Οΰτω καί εκάστη τών δύο πρωσσικών με· 
» ραρχιώνένόμιζεν οτι τήν ημέραν εκείνην έμάχετο μόνη». Ό  

τακτικός συνδυασμός, ον παρεδέξαντο οί Πρώτσο: στρατηγοί,

(1) "13ε αΰστριακοΰ Ιπιτελείου εχθεσιν.

(2) Πλησίον τής Σχοίιρτς (S chu r i ) .



ητο βεβαίως επικίνδυνος, και δύναται τις τούτον ειπεΐν περί 
τής προσβολής τοΰ Μουγχενγραιτς, γενομένης κατά μέτωπον 

ύπότοΰ Ιου ς-^ατοΰ καί κατά πλευράν ύπό τοΰ στρατοΰ τήςΈ λ- 

βας, οστις ώφειλε νά διέλθη τόν Ίσερ υπό τό εχθρικόν τηλε- 
βολον. Οπως ομως καί άν έχη τό πραγμα, ή προσβολή τών 

ΙΙρώσσων είς Γίτσχιν ώς καί είς Μουγχενγραίτζ έθριάμβευ- 
σεν απέναντι τής ίσχυρας Αντιστάσεως τών Αντιπάλων αΰτών. 
Εις το δεξιόν τών αυστριακών 5 στρατηγός Τούμπλιγγ έκυ- 
ρίευσε το χωρίον Διλέτζ (Diletz), καί έπαπείλει τάς συγκοινω
νίας τών Αυστριακών πρός τό Γίτσχιν, ενώ είς τό Αριστερόν 

ό στρατηγός Βέρδερ έξετέλει μετ’ έπιτυχίας τήν αυτήν περιστρο
φικήν κίνησιν. Ιϊνεκεν τής διπλής ταύτης Αποτυχίας οί 
Αυστριακοί ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσι τό πεδίον τής 

μάχης καί Αφήσωσι τό Γίτσχιν, όπερ οί Πρώσσοι έκυρίευσαν 

κατά τήν νύκτα μετά τήν τελευταίαν συμπλοκήν. Ούτως Από 

τοΰ μέρους τουτου 14 0 ,0 0 0  Πρώσσοι ήδυνήθησαν νά έπικρα- 
τήσωσιν άνευ δυσκολίας εναντίον 6 0 ,0 0 0  Ανδρών καί φθάσω- 
σιν είς τό σημείου τής συναντήσεως,όπερ τοΐς ώρίσΟη Απ’Αρχής.

(ακολουθεί)

ΕΠΙΣΤ0Λ11 X . ΣΟΑΙΩΤΟΤ, ΪΠΟΛΟΧΑΓΟΤ 

TOT ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ.

’Α ξ ιό τ ιμ ε  φ ίλ ε  ! (1).
’Εν Πάτραι?, 8 . Μαρτίου 1870.

Τήν δημοσίευσιν τοΰΈλληνος Στρατιώτου μετ ευχάριστη- 
σεως είδομεν. "Οτι ή εκδοσις στρατιωτικής τίνος εφημεριοος ίν 

Έλλάδι τά μάλα λυσιτελής έστι, πάντες όμολογοΰμεν. ’Εν 

'Ελλάδι, έθνει άρτι Αναγεννηθέντι, Αναγκαιως υποκείμεθα κα
θ’ απαντας τούς κλάδους είς συνεχείς μεταρρυθμίσεις καί 
ανοργανώσεις, ίδια δέ έν τοΐς τοΰ στρατοΰ όφειλομεν, ακο- 
λουθοΰντες τήν πρόοδον τής στρατιωτικής επιστήμες, να εισα- 
γωμεν παρ’ ήμΐν ό,τι έφαρμόσιμον, αναλογως τοΰ προορισμοΰ 

τοΰ έθνους καί τής οικονομικής αύτοΰ καταστάσεως. Λοιπόν 

πρός τοΰτο ή δημοσίευσις τών ιδεών καί συζήτησις τά μάλα 

συντελοΰσιν είς τήν παραδοχήν τής όρθοτέρας μεταξύ διαφό
ρων γνωμών καί τήν εφαρμογήν τών βέλτιστων ύπο τής εκ* 

τελεστικής έξουσίας. Όθεν σύγνωτε, άν μετά τής φιλικής 

συγχαρητηρίου μου έκφράζω κΑγώ μιχράς τινας ίοεας, ας, άν 

έγκρίνητε, καταχωρίζετε εις τι φύλλον τοΰ Ελληνος Στρα

τιώτου.
Γνωστόν μοι έστιν, ότι τό γράφειν θεωρίας καί προτεινειν 

προτάσεις ωραίας εύκολον, Αλλ’ ότι πό^ρω Απέχει η θεωρία 
τής εφαρμογής αυτών. Έν τή πραγματοποιήσει ιδέας τινός 

πολλάκις ύποκρύπτονται μεγαλαι δυσκολιαι, την θεωρίαν δια-

(1) Ή  έπιοτολή αΰτη ΙιτάΧη ήμΐν ΰπ'ο τοΰ δπολοχαγοΰ τοΰ Μ ηχα

νικού κυρίου X . Σολιώτου. Β· Ι· ΕΛΑΤΙΝΟΣ.



λανβάνουται. Πόσοι έν φυλλαδίοις έκανόνισαν αρκούντως χα- 
λώς τά της πολιτείας ημών! Πόσοι έρρύθμισαν χατά Θεωρίαν 

τά οικονομικά τοΰ κράτους ϊ άλλ’ έν τή έφαρμογή δυστυγώς 
ούδείς ήδυνήθη ν’ άκολουθήση τάς Θεωρίας αυτών διότι δ 

ένεργών άπαντα δυσκολίας δυσυπερβλήτους, ας δ Θεωρητικός 
η ίδεολόγος άσημους ύπελάμβανεν.

"Ενεκα τών άνωτε'ρω λόγων, εί καί ώρμώμηνόπως έπιλη- 

φθώ τοΰ ουσιωοους άντικειμενου περί τοΰ σχηματισμού τοΰ 

ήμ ετέρου στρατούς τουτεστι πόσον στρατοΰ εχομεν άνάγχην  

άνα.Ιόγως τού ποΑιτιχοΰ προορισμού τοΰ έθνους, τω ν  ίσ ω -  

τεριχών ά ναγκώ ν χαί της οικονομικής αύτοΰ καταστάσεως, 
καί ύπό πο ιαν α ναλογία ν if. έχάστον οπλον, χαϊ ύπό ποιονς 
οργανισμούς, εί καί προεθέμην, λέγω, τήν έξέτασιν τοΰ άνω- 
τίρου γενικοΰ ζητήματος,ομως προετίμησα τήν άναβολήν αύτοΰ, 
οπως έμβριδέστερον μελετήσω καί σαφέστερον κατατάξω τάς 

περί τόσω ουσιώδους άντικειμενου ίδε'ας μου. νΗδη δέ περιο
ρίζομαι είς τήν £κφρασιν ιδεών τινων όλως πρακτικών χαί ευ
κόλως εφαρμόσιμων έν τώ ύπάρχοντι καταστατικώ τοΰΈ λ- 

ληνιχοΰ στρατοΰ, έλπίζων οτι, εί μή προτείνω τά άριστα, του
λάχιστον δίδωμι άφορμήν είς συζήτησιν. Ή συζήτησις παρά
γει φώς· έκ ταύτης έξε'ρχεται ή άλήΘεια.

Καί λοιπδν ηοη τίΘημι τδ ζήτημα· i r  τώ ήμετίρω στρατώ, 

οπως εχει χαϊ ύ(ρ 8ν  τυγχ ά νε ι οργανισμόν, εκτε.Ιοΰνται τά  
πά ντα  χαλώ ς ;  Ούχί βέβαια. Λοιπόν έξετάσωμεν τάς ελλεί
ψεις ήμών, προσπαδοΰντες νά διορΘώσωμεν τάς μεγίστας του
λάχιστον τούτων. Έν παραδείγματι άναφέρω πρώτον ζήτημα 

τδ της στρατολογίας. Αυτη κακώς ώς έπί τό πολύ έχτελειται. 
Τό κακόν τοΰτο χρεωστεΐται άφ’ ένός μέν είς τήν μεροληψίαν 

τών δημάρχων, οΓτινες συνήΘως, χαριζόμενοι είς τούς φίλους 

αύτών, έπι^ρίπτουσι διά διαφόρων ανειλικρινών μέσων τό σπου-

δαΐον αύτό βάρος, τό λεγόμενον φόρον αίματος, είς άτομα μή 

νομίμως έπιβαρυνόμενα, καί πολλάκις μή ίχανά πρός υπηρε
σίαν δεύτερον είς τό κακόν τοΰτο, ώς είς πλεϊστα άλλα έν τή ή- 
μετέρα πολιτεία, τά μάλα έπιδρα ή έπέμβασις τών πολιτευόμε
νων είς τά της ίκτελεστικίς έξουσίας. Καί τήν μέν πρώτην 

αιτίαν τοΰ χακοΰ φρονώ, οτι κάπως αδύνατο νά περιστείλη ή 

Διοικητική έξουσία, αύστηρώς τιμωρούσα όσους τών δημάρ- 
γων ήΘελε καταλάβει παρανομοΰντας ή άνειλικρινώς εργαζο
μένους ώς πρός τό κεφάλαιον τοΰτο’ διά δέ τήν δευτέραν αί· 
τίαν, πολλών χαί μεγάλων κακών πρόξενον γινομένην τώ 

εθνει, νομίζω οτι πασα Θεωρητική ιδέα άλυσιτελής έστι, καί 
περιορίζομαι μόνον είς τήν εύχήν, όπως μετά της ήθικοποιή- 
σεως τοΰ εδνους εξασθενήση καί τό κακόν τοΰτο. Συνιστώ δέ 
ιίς  τήν ευσυνειδησίαν τών πολιτευόμενων νά χειραφετήσωσι 
τουλάχιστον τούς ύπουργούς τών Στρατιωτικών άπό τών άπαι- 
τήσεων αύτών, είς λογοδοσίαν προκαλοΰντες, οσάκις ηδελον 

παρατηρήσει αύτούς μή καλώς ένεργοΰντας τά τών καθηκόν
των αύτών.

Δεύτερον ζήτημα έν παραδείγματι τίθημι τό άκόλουΘον*
7/ προαγωγή, ή άμοιβη χαί ή είς προτιμωμένας ύπηρεσίας 

τοποθέτησις τώ ν  εις τόν στρατόν άνηχόντων ατόμων ζη

τείτα ι άνωθεν ίεραρχιχώς χαί ό ιχαίως, ?} επιδιώκεται ύπό 

τώ ν  ά τό μ ω ν ; Δυστυχώς, ώς μή ώφειλε, συνήθως συμβαίνει 
τό δεύτερον, τουτέστιν έ'καστον άτομον ένεργεΐ δι’ όλων τών 
εφικτών αύτώ μέσων 5,τι άτομικώς εαυτώ συμφέρει. Ουτω 

βλέπομεν άξιωματικούς αίφνιδίως παρασημοφορουμένους έν 

άγνοια τών διοικητών αύτών, άνευ προτάσεως έπιθεωρητοΰ ή 

άρχηγοΰ τίνος, πολλάκις δέ άνευ ούδεμιας πράξεως διακρι- 
νούσης τόν βαθμοφόρον αύτόν προηγηδείσης, Τούντεΰθεν βλε- 
πομεν διαφόρους βαδμοφόρους διοριζομένους είς ύπηρεσίας η
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δέσεις, ας έπιζ*)Τθΰσιν Απ’ ευθείας ένεργοΰντες, καί καθημε
ρινά διά τοΰτο παράπονά εγειρόμενα, Τοΰνχεΰδεν είσήχδη καί 
εις τον στραιάν ή φράσις «οί επιτήδειοι», Αποοιοομένη είς 

τούς συμφερόντως δι’ εαυτούς ένεργοΰντας. Πόσον επιβλαβή 

είσι τά τοιαΰτα εις τόν στρατόν, νομίζω οτι πάντες συναισθά
νονται. ’Ιδία έν τω στρατώ ή ίκανότης ή καταλληλόχης έκά 
στου Αχόμου δέον νά ζηχήχαι άνωθεν, έκαστου τούτων ιη -  

ροΰντος Αξιοπρεπώς τήν οΐκείαν αύχώ θέσιν δυστυχώς ομως 

ούχ οΰτω συμβαίνει. Έάν άτομόν XI του στρατού έκπληροΐ 
δεόντως τό εαυτοί» καθήκον ή καί διακρίνηχαι, έάν ιηρη αξιο
πρεπή σιωπήν, καί οΰδέν υπέρ έαυχοΰ έπιζηχή, οι άλλοι Αδια- 
φοροΰσι καί ή αξία παραγκωνίζεται, προτιμωμένης έκάστοχε 

τής εντέχνου κολακείας καί τής έπιτετηδευμένης έπιδείξεως. 
'Γποληφδήσεται άρα τόλμη ή Απρέπεια ή έ'κφρασις ώμολο- 
γουμένης άληδείας ; Ελπίζω οΰχί. Καταδείξωμεν δ,τι έλατ- 
τοιματικον έν ήμΐν, δπως διορδθ)δή' άλλως τά κακόν υπερ- 
χειλήσει. Είς τήν tv μέρει τουλάχιστον Αποσόβησιν τοιούτων 

ατοπημάτων νομίζω οτι συντελεί ή απαξ τοΰ ένιαυτοΰ έν 
στρατοπέδοις συγκέντρωσις του στρατοΰ, καί ή διά διαφόρων 

μέσων άνάπτυξ-.ς αύτοΰ, ώς παρακατιών έν συντόμω πραγμα
τεύομαι.

Περί της ανάγκης της συστάσεως στρατοπέδων 

α π α ξ  τοΰ ένιαυτοΰ i) κατά δ ιετίαν·
Ή ύπό τών εδνών διατήρησις μονίμων στρατών αποβλέπει 

εν μέρει μέν τήν τήρησιν τής έσωτερικής ασφαλείας καί τά
ξεως, κυριωτέρως δμως τήν διά τοΰ στρατοΰ τούτου έξασφά- 
λισιν τών δρίων τοΰ κράτους άπό έξωτερικής έπιθέσεως, καί 
τήν έν πάση περιπτώσει άναλόγως τών πολιτικών σκοπών καί 
περιστάσεων τοΰ έδνους υπαρξιν δυνάμεως ικανής, δπως ύ- 
περασπίση τόν πολιτικόν σκοπόν αύτοΰ. Τούντεΰδεν έ'πεται,

οτι δέον δ μόνιμος ς-ρατός νά διατελή οσον οΤόν τε τελειότερον 
έκγεγυμνασμένος πρός πόλεμον.

Πρός τό/ σκοπόν τούτον, έκτος τής κατά σώματα έκγυ- 
μνάσεως, ητις έστίν ατελής, άναγκαΐα άποβαίνει ή άπαξ τοΰ 

ένιαυτοΰ ή κατά διετίαν έν στρατοπέδοις συγκέντρωσις σωμά
των έκ των διαφόρων δπλων, δπως έξασκώνται είς τά γυμνά
σια τών διαφόρων οπλών ήνοψένων καί είς πλείστας άλλας 

Ασκήσεις καί ένεργείας, ας ή στρατοπέδευσις, καί αί στραχιω- 
τικαί όδοιπορίαι, καί αί εΰρύχεραι κινήσεις παρουσιάζουσιν. 
Ή σχραχοπέδευσις, έκχάς δχι έξασκεΐ χόν ς-ρατόν χελειόχερον, 
συνχελεΐ κάλλιον πανχός άλλου μέσου καί είς τήν άνάπτυξιν 

τοΰ σχραχιωχικοΰ πνεύματος, διότι έν τη στρατοπεδεύσει δ 

στρατός Αποτελεί ιδίαν, ούτως είπεΐν? κοινωνίαν καδαρώς 

στρατιωτικήν. Έν τή στρατοπεδεύσει διαγινώσκεται ή ίκανό
της ή καταλληλότης τών Ατόμων,έν αυτή γνωρίζονται οί Αξιω
ματικοί πρός Αλλήλους, Ιν αύτή καταφαίνεται ή σχετική 

τών σωμάτων χρησιμότης, ήτουν ή ύπηρεσία, ην έκαστον 

τών δπλων παρέχει πρός τόν κοινόν σκοπόν τοΰ πολέμου ή 

είς· μάχην τινά, καί τά τοιαΰτα. Ώστε πρός τελείαν παντός 
στρατοΰ έκγύμνασιν Αναγκαιοτάτη Αποβαίνει ή ένιαυσία ή 

κατά διετίαν τό πολύ στρατοπέοευσις.
Ίσως δύω τινά μοι Αντιτάξωσιν είς τήν πρότασιν ταύτην. 

Πρώτον δτι πρός συγκρότησιν στρατοπέδων Απαιτοΰνται καί 
έκτακτοι δαπάναι, ένώ τό έθνος βαρυνδέν καί ύπό y ρεών έ·/εΐ 
άνάγκην αύστηρας οικονομίας, δπως διά τής έκπληρώσεως 
τών πρός τούς δανειστάς αύτοΰ υποχρεώσεων έπανακτήση 

τήν κλονισδεΐσαν πίστιν, καί δπως δι’ ένιαυσίου τινός περισ
σεύματος Απόκτηση κατά μικρόν εφόδια λόγου άξια διά τά 

μέλλον. Δεύτερον δτι, δπως έχουσι τά πράγματα σήμερον, 
άναγκαιως έπασχολοΰσι τον στρατόν τής Ελλάδος αί πρός



καταστολήν τής πλεονασάσης ληστείας μέριμναι της Κυβερνή-
σεως, καί χατά λόγον ήττονα αι προς εισπραξιν τών φόρων.

Τούτοις απαντώ, είς μέν τόν πρώτον λογον τής αντΐ(!ρη- 
σεως αυτών, οτι άνευ χρημάτων ουοεν εστι γενεσδαί τών δε* 
όντων· ότι, όπως άποχτήσωμεν στρατόν μόνιμον χαλώς εχγε- 
γυμνασμένον, ανάγκη πρός ταίς γινβμεναις υπερ τής συντη- 
ρήσεως αύτοΰ δαπάναις νά προστεδώσι χαί αί πρός στρατο
πεδεύσεις άπαιτούμεναι* άλλως, ας παραιτηδώμεν τής ελπι- 

δος, on εξομέν ποτε στρατόν όσον δει εξησχημένον χαί άξιό- 
μαγον. Είς τόν δεύτερον λόγον απαντώ, οτι παρ’ ούδενί 
εΟνει χαλώς ώργανωμενω ο στρατός άσχολεΐται εις την εισ- 
•πραξιν τών φόρων χαί τήν καταδίωξιν τής ληστείας. Φρονώ 

ο’ ότι χαί ήμεΐς οφείλομεν νά ε'χωμεν ύπογραμμόν εις ταΰτα 

τά μάλλον ήμών ανεπτυγμένα έθνη, άπασχολοΰντες μόνον 

χήν χωροφυλακήν εις την καταδίωξιν της ληστείας, χαι εισα- 
γοντες παρ’ ήμΐν όρδότερον φορολογικόν σύστημα τοΰ ύπάρ- 
χοντος, παρά πάντων σχεδόν πλημμελούς βεωρουμένου (1 ).

νΑλλως τε, συνιστών μετά θάρρους τήν σύστασιν στρατοπέ
δων, εννοώ στρατόπεδα καδαρας άσκήσεως, ουχί δέ τα λεγο-

(1) Ούτως άντί του έπασχολειν τόν στρατόν υπο τους εισπράκτορας 

είς τήν συλλογήν τών φόρων, συστήματος ά'λλως τε λίαν έπιβαρυντι- 

χοΰ καί είς τους φορολογούμενους δ ια  τάς γινομένας είς αΰτους υπο τε 

τώ ν είσπρακτόρων κα ί τώ ν στρατιωτών καί τών ένοικιαστών καταπ ίε

σ ε ς , προτιμότερον ήθελεν είσθαι, Sv δπεχρεοΰντο διά νόμου οί φορο

λογούμενοι νά προαέρχωνται είς άρμοδίας άρχας πρός πληρωμην τών 

καταλογισθέντων αΰτοΐς φόρων Ιντός ώρισμένου χρονικού διαστήματος, 

όριζομένου προστίμου άναλόγου τής μή Ικπληρωθείσης οφειλής !ν  τ .ζ -  

ριπτώσει υπερημερίας. Έ ν τοιαύττι περιστάσει, Ιλλείποντος κτηματο

λογίου, ληφΟήσεται μέσος τις δρος ώς πρός τήν δηλωσιν τών φόρων. 

Αί περί τούτου λεπτομίρε.αι ου τοΰ παροντος.
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μενα στρατόπεδα έπιδείξεως ή διασκεδάσεως. 'Επομένως καί 
ύπό τήν ιδέαν τής καταδιώξεως τϊίς ύπαρχούσης έν τή Στερεά 
ληστείας ή σύστασις στρατοπέδου τινός αύτόδι ίσως συντελέση 

εις τήν καταστροφήν αύτής. "Ωστε, άπαξ έχλιπόντος τοΰ κα
κού τουτου, καταλληλα μέτρα έν τώ μελλοντι προφυλάττουσι 
τόν τόπον άπό της μάστιγος ταύτης. Έν παρεξόδω φρονώ, 
ότι άνάπτυξίς τις τής συγκοινωνίας κατά τήν Στερεάν Ε λ 
λάδα καί ή σύστασίς τίνος στρατοπέδου είσί τά κυριώτερα 
μέσα, δι’ ών έπιτευχδήσεται αίσιον κατά τής ληστείας Απο
τέλεσμα. Ταΰτα δέ προτείνων, έννοώ καλώς ότι είς τήν εφαρ
μογήν αύτών παρουσιάζονται δυσχολίαι δυσυπέρβλητοι, τοΰτο 

μέν διά τήν ελλειψιν μέσων, ή όρδότερον διά τήν δεσπόζουσαν 

κακήν οικονομολογιβν, τουχο δε διά την άπο^ρόφησιν μεγάλου 

μέρους τής ένεργείας έχάστης τών Κυβερνήσεων είς τήν £αυ· 
-τής συντήρησιν (1 )· αλλά πέποιδα ότι αι δυσχολίαι αυται ύπερ- 
νικώνταί ύπό νοήμονος καί δραστήριας Κυβερνήσεως.

Τών άνωτέρω ζητημάτων έπελήφδην περιληπτιχώς καί ύπό 

γενικήν ε’ποψιν. Επιφυλασσόμενος δέ είς άνάπτυξιν μάλλον 

έχτεταμένην έχάστης τών παρ’ ε’μοΰ γενομένων προτάσεων, 
νυν ποιούμαι λογον περι αντικείμενων τινών άφορώντων τούς 
αξιωματικούς ίδια. Καί δή

Περί συ στάσεως σ τρ α τ ιω τ ικ ά  λεσχώ ν χαί συσσιτίων  

τω ν  αξιωματικών.

Βεβαίως ή σύστασις στρατοπέδων, εκτός οτι συντελεί είς τήν 

έχγύμνασιν τοΰ στρατοΰ είς πάσας σχεδόν τάς περιστάσεις

(1) Κατα τοΰτο ουδολως μεμφομαι τούς Ερχομένους είς τά  πράγ

ματα , καθόσον έκαστος άναλαμβάνων τήν Κυβέρνησιν εχει άρχάς ή 

σκοπούς τινας, οΰς, οπως έκτελέσϊ), ανάγκη πρώτον νά σκεφθή περί 
τής διατηρήσεώς του εις τά πράγματα.
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τάς έν πολεμώ παρουσιαζομένας, τά μάλα επιδρά χαί είς τή» 

άνάπτυξιν τοΰ λεγομένου στρατιωτικού πνεύματος, τουτέστ* 
τοΰ ίδιάζοντος είς τον στρατιώτην χαρακτήρος, της ενότητος 

καί γνωριμίας τών διαφόρων σωμάτων χαί δπλων πρός άλλη- 
λα, καί ιδία τής πρός άλληλους γνωριμίας των βαθμοφόρων, 
καί μάλιστα τών αξιωματικών. ’Αλλά πρός τόν σκοπόν τοΰ- 
τον έν ταϊς πόλεσιν η τοΐς φρουρίοις, έν οΤς διαμένει σημαν
τική τις φρουρά, αρκούντως συντελεί καί ή καθ’ έκάστην έπί 
τό αυτό συνάντησις τών αξιωματικών τής αυτής φρουράς διά 
τής συστάσεως στρατιωτικών λεσχών, καί διά τής συσσι- 
τήσεως τών άγαμων τουλάχιστον Αξιωματικών. Ούτως έν 

τινι λέσχη ήθελον ερχεσθαι είς διηνεκή συνάφειαν οί αξιωμα

τικοί φρουράς τίνος, είς διάφορα σώματα ή δπλα άνηκοντες, 
καί έκ τούτου ήθελεν άναπτύσσεσθαι τδ πνεΰμα τής ενότητος, 
τό λεγόμενον στρατιωτικόν φρόνημα, η περί διαφόρων στρα
τιωτικών αντικειμένων συζητησις, έξ ου ήθελε κινεΐσθαι ή φι
λοτιμία τών μέν οπως παρουσιάζωνται ειδήμονες πολλών στρα
τιωτικών γνώσεων, τών δέ οπως έννοώσι τους μάλλον ειδήμο
νας καί κατασταθώσιν αύτοΐς έφάμιλλοι.

Έπιτραπείτω ήμΐν τό ακόλουθον ειλικρινές παράδειγμα πρός 
κατάδειξιν τοΰ ωφελίμου τής προτεινομένης προτάσεως.

Ή φρουρά τών ’Αθηνών άποτελεΐται ύπό διαφόρων σωμά
των καί οπλών. Ταΰτα δέ είς ούδεμίαν πρός άλληλα σχέσιν 

• εύρίσκονται· οί δέ αξιωματικοί τών διαφόρων σωμάτων ουτε 

απλώς πρός άλληλους γνωρίζονται- τούτεΰθεν ελλείπει ή ένό- 
της, έλλείπει δ συναγωνισμός, έλλείπει ή άμιλλα, καί με- 
μονωμένως έκαστον άτομον ένεργεΐ ο,τι άτομικώς θεωρεί 
έαυτώ συμφέρον.

Όθεν ή συγκέντρωσις τοΰ στρατοΰ έν στρατοπέδοις, ή κα

θημερινή πρός άλληλους συνάφεια τών αξιωματικών έν λε*

«••/αις ί  σχολείοις έκπαιδεύσεως καί έν συσσιτιοις, πολύ συν- 
τελοΰσιν είς τήν συνεχή μόρφωσιν αυτών καί είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τών στρατιωτικών ήθών, έν οίς περιέχεται ή πρός άλλή- 
λους ακριβής έκτίμησις τών διαφόρων αξιωματικών, ή απονομή 

τής αξίας έκάστου ύπό τής λοιπής δλομελείας, ή κατάκρισις 

ή τιμωρία ύπό τής δλομελείας δι’ έλλείψεις ή πράξεις άντι- 

χειμένας είς τήν στρατιωτικήν τιμήν χαί αξιοπρέπειαν, ή άνά- 
πτυξις τής συναδελφότητος χαί τά τοιαΰτα. Ή δέ σύστασις 

συσσιτίων, έκτος ότι ύποχρεοΐ τούς αξιωματικούς είς τήν κα
θ’ έκάς-ην συνάντησιν, συμφέρει αύτοΐς καί ύπό τήν οικονομική» 

εποψιν, διότι διά δαπάνης Ιξήκοντα ή καί πεντήκοντα δραχ
μών κατά μήνα οί αξιωματικοί φρουράς τίνος ή σώματος συσ- 
σιτοΰσι κάλλιον ή άν δαπανώσι διπλάσιον ποσόν έν τοΐς κοι- 
νοΐς ξενοδοχείοις ή κατ’ ιδίαν έκαστος,

( Ά λ λ ο τ ε  π ιρ ί στολής τώ ν  ά ξ ιω μαχ ιχ ώ ν κ α ί π ρ ο μ η θ έα ς  τώ ν  ι ί ίώ ν  

βότής.)

Ό λω ς ύμέτερος 
X. Ν. ΣΟΛΙΩΤΗΣ,

ίιπολοχαγός τοΰ μ η χ α ν ικ ο ί.

Α Ι  Κ Α Τ Α  ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ Α Γ Ω Ν Α  Ε Θ Ν ΙΚ Α Ι ΤΠ Ο ΣΧΕΣΕΙΣ  

Π ΡΟ Σ ΤΟΝ Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Τ ΡΑΤ Ο Ν .

"Οτε ή Ε λλάς, θραύσασα σύσσωμος άλύσεις δουλείας 

τεσσάρων αιώνων, άνελαβε τόν ύπέρ τής έλευθερίας ιε~ 

ρόν αγώνα, οί διέποντες τά Ελληνικά πράγματα ησθάνθη- 
σαν τήν μεγάλην ανάγκην νά συγκροτηθή στρατός τακτικός, 
οστις, ώς έκ τής συστάσεως αύτοΰ έμελλε ν’ άναγνωρίζη 

προϊσταμένους του μόνους τούς παρά τής Κυβερνησεως όνο
μαζομένους, έκτελή δέ άπαρεγκλίτως τάς διδομενας αύτώ
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διαταγάς, οίτ/1 χαρζάμενβς ε ί; τά πρόοωπα, AU’ είς τα 

έ'&νας υπείκωκ
Δέν :ίμεθα έξ εκείνων, οΐτινες πιθανόν νά θέλωσι τή* 

μείωσιν της δόξης, ην Απβκτήσαντο οί καχά τόν ίερόν Αγώνα 

δι’ ελεύθερων στρατολογιών συγκροτήσαντες τά πολεμικά αυ
τών σώματα, κ,αί διά της Ατομικής των ίκανότητος και 

θυσίας διατηρήσαντες αυτά ένοπλα μέχρι της ληξεως χοΰ- 
πολέμου, Αλλ’ ομως επιτρέπεται ήμΐν τό ρρονεΐν. οτι καί αυ
τοί οδ.τβι, άν έδιοίκουν σώματα στρατοΰ τακτικού, ηθελον καί 

πλείονα πράξει καί εχι μάλλον κ<*ταπλήξει τον κο'σμον διά 
τών £ργωλ αυτών.

Άπό τών ιδεών τούτων δρμώμενοι οί διέποντες τά Ε λλη
νικά, έψηρίσαντο τήν α. ’Απριλίου 18 2 2  τόν περί συστάσεως 

στρατού τακτικού νόμο*.

Κατά τόν νόμον τούτον, ό τακτικός στρατό; ώρειλί νά 
σΰγκηχαι Από (1) 

πεζικόν βαρύ, 

πεζικον. έλαρρόν,
πυροβολικόν πολιορκίας, ητοι φρουρίου,
πυροβολικόν πεδιάδος,
ιππικόν βαρύ,
ιππικόν έλαρρόν,
ϊν  σώμα μηχανοποίών.

Έκαστος δέ τών άνω μνημονεμένων όπΛισμ&γ ώρειλε 

νά διαιρήχαι είς συντάγματα, ών δ σχηματισμός διεχάσσεχο 

κατά τούς έπ’ αύχφ τουτω έκδοθέντας πίνακας.

(1) Έ κρ'ναμεν άναγκαΐον να δ.αιηρτ’σωμεν χα ; ονόμασ'ας καί έκ* 

(ρράοεις ώς έν τώ  νόμψ φέρονται. Τό αΰχό l r . f i ' αμεν καί ε’ς χ ί 

παρεπόμενα’ χαί χοΰ’.ο χ ίρ ιν  Ιβχορικής άναμνή ίεω ς.

Τά συντάγματα έκαστου ύπ.ίοιηιοϋ εμελλον ν’ Αρ.θμώνται 
άλληλοδΐαδόχως, διδομένου του Αριθμού 1 είς τό πρώτον σχη* 

ματιζόμενόν εν έκάσχω όπΛσμώ.

Κατά τόν αύτόν νόμον, οπως προληρθή τό κακόν νά μή 

γίνωνται αί έθνικαί δυνάμεις ταυτοχρόνως οργανον ριλοδοξίας 

ή καί τοπικών Αντιζηλιών, διετάσσετο οί άνδρες οί έκ 

τής αυτής επαρχίας κατατασσόμενοι νά μή Αποτελώσι ποτέ 

σώμα ίδιον, Αλλά νά δΐ&νέμωνται μ ιγάόες  είς τά διάρορα 

σώματα.
Οί σχρατιώται του τακτικού διηρουντο είς δυο χατηγορία;· 

οί μέν έμβαίνοττες ίχονσίως είς z'qr ύού.Ιευσιτ ύπεχρεοΰντο 
νά ιίονλεύσωσι τρεΓς δλοκλήρους χρόνους, λαμβάνονΧες έπει
τα τήν άρεσιν αυτών, ή καί εδικαιούντο νά έμβαίνωσιν, id f  

fiLioxTir, ix  reov ι ίς  r r\/ δού.Ιευσιν. Οί δέ λοιποί κατεχάσ- 
σονχο διά του περί νΐοσυΛΛογης νόμου, όσχις έμελλε νά έκ- 
δοθίρ (1 ).

Καί οί μέν προβιβασμοί καί Ανταμοιβαί κατά τόν περί οδ 

ό λόγος νόμον εμελλον νά δίδωνται παρά τής Λιοιχήσεως διά 

προβλήματος τοΰ Μ lyιατρού τοΰ πολέμου, κατά £ηχό\> άρ
θρον τοΰ οργανικού νόμου· εκείνο ομως, τό δποΐον πας τις 

όρείλει νά θαυμάση, ώς περιάπτον μεγίστην τιμήν είς 

τούς νομοθέτας τής έπο'/ής εκείνης, είναι ότι ένεγράρη 

έν αύτώ τό Ακόλουθον άρθρον, όπερ αυτολεξεί άντιγράρομεν·
«Ιον Όσοι προβιβασμοί, τιμαί καί Ανταμοιβαί μέλλουσι 

» νά διανέμωνται είς τόν στρατόν, θέλουσιν ίΐναι βραβεΐον τής 

» ιδίας τοΰ Ανδρος Αρετής καί οχι ΐής οίκογενείας Χου».

Καί κατά μέν χήν διάρκειαν του Αγώνος διεχηρήθησαν αί

(I) Τοιοΰ:οί νόμο; έξείόθη κ α χ ϊ το 1825 , περί ου καί γεντ,σίχαι 

λόγο?.



διατάξεις αυται, ενώ τότε το παν ή έκτακτος κατάστασις τοΰ 

τόπου ήδύνατο να δικαιολογήση* μετά το πέρας όμως τοΰ 

άγώνος ουδόλως έσεβάσθη το ζωτικόν τοΰτο παντός στρατοΰ 

ζήτημα, χαί ούχί δλίγαι έπί πατραγαθία απαιτήσεις έθερα- 
πεύθησαν.

Κατά τον είρημένον νόμον καθίστατο έν ίσχύϊ προσωρινώς 

ό στρατιωτικός κώδηξ καί πασαι αί στρατιωτικαί διατάξεις 

τ ις  Γαλλίας, λαμβανομένων ύπ’ 2ψιν τών προσθαφαιρέσεων 

καί μεταβολών, ας ήθελε κρίνει άναγκαίας δ Μ ινίστρος τοΰ 

πολέμου μέ τίιν συναίνεσιν της Λιευθύνσεως.
Καί καθ’ όσον μέν άρορα τήν μισθοδοσίαν, κανονισθεΐσαν 

έπί πινάκων, διετάσσετο νά λαμβάνη 5 στρατός αυτήν κατά 

δεκάδας ημερών, καί μετά τήν παρέλευσιν αυτών, κατά τους 
παρουσιαζομένους πίνακας άπο τό οικονομικόν συμβουλιον 

έκαστου σώματος. ’ Εκτός δέ τοΰ μισθοΰ, δ στρατός έν καιρώ 

πολέμου έδικαιοΰτο εις τροράς διά τους άνθροίπους καί τά 

ζώα καθ’ έκάστην ημέραν ώς έξης, είς οίονδήποτε ύπΜσμόν 

καί άν άνήκον*
Ψ ω μ ί......................................................... δράμια 30 0
Κρέας β ω δ ιν ό ν ................................... * · » 10 0
'Ρ ύ ζ ι .........................................................  » 25
Κ ρ α σ ί.......................................................  » 50
Ξύ.Ια  άπό α'. ’Οκτωβρίου έως ά. ’Απριλίου

καθ’ έκάστην............ - .................. όκαδες 4
» άπό α'. ’Απριλίου έως α'. 8 βρίου » 2

J i d  τροφάς έκα'στου ζώου, άχυρον ή
ζηρόχορτον, καθ’έκάστην................. » 5

Κ ριθάρ ι......................................................  » 1 1/2

’Εν καιρώ ειρήνης κατά τάς διατάξεις τοΰ αύτοΰ νόμου, 
έκτός τοΰ είς χρήματα μισθοΰ, αί χορηγία* περιωρίζοντο εί; 
ψω μ ί, ξύλα καί τάς τροράς τών ζώων.

Ή ενδυμασία παρηγγέλλετο είς βάρος της Διοικήσεως, 
γενομένου δεκτοΰ τοΰ εύρωπαϊκοΰ τύπου, χαί ύπο διαρκειαν 

ώρισμένην, άντί συνεισφοράς (καταθέσεως).
Οί άξιωματικοί κατά πρώτην είς σώματα άπαρίθμησίν 

των έδικαιοΰτο είς μίαν ένδυμασίαν ολόκληρον ή άνάλογον 

ποσότητα χρημάτων, διορισθεΐσαν κατ' επ ιταγήν της Α ιοι- 

κήσεως. Τά δέ οικήματα τών αξιωματικών άνετίθεντο π ά ν 

τοτε ε ίς βάρος τής J ιοιχήσεως (1  )·
Είς τόν Μ ινΙστρον  τοΰ πολέμου έπερυλάσσετο τό δικαίωμα 

είς σχηματισμόν νέων συνταγμάτων νά μετακόμιση Αξιωμα
τικούς καί στρατιώτας άπό τά πρώτα, ους ήθελεν έγκρίνει, 

χαί νά καταστήση σχέδιον  νέου συντάγματος· δέν τώ έπε- 
τρέπετο όμως νά έκτελέση οργανισμόν ούδενός συντάγματος, 

y ωρίς πρώτον νά λάβη τήν άδειαν άπό τήν Διοίκησιν.
Διετάσσετο έπίσης δ διορισμός ίπιτηρητοΰ είς έ’χαστον 

τών ύπλ ισμ ω ν ' έπίσης δέ διωρίζοντο φροντιστα ί πολεμικοί 

διά τάς τροράς τοΰ στρατοΰ, υποκείμενοι είς τάς διαταγάς 

τοΰ Μ ινίστρου  τοΰ πολέμου, καί άλλοι <ρροντισταί πο λεμ ι

κοί διά τά πολεμικά έρόδια ύπό τόν Μ ινίστρον  τοΰ πολέμου 

ωσαύτως ύποχείμενοι.
Οί νομοθέται, λαμβάνοντες ύπ’ οψιν αύτών τό μέν ότι ήτο 

ανάγκη νά είσελθωσιν είς τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ Αξιωματι
κοί ξένοι πρός διοργάνωσιν αύτοΰ, τό δέ όπως διεγείρωσι τά 

ύπέρ τοΰ ελληνισμού αισθήματα τών Εύρωπαίων, παρεδέξαντο 

τό δεκτόν είς τόν στρατόν αξιωματικών ή καί στρατιωτών 

ξένων.
Καί ή μέν άρχαιότης τών ξένων αξιωματικών δεχθέντω ν

(I ) ΈννοητΙον, οτι ϊπ α ια ι  αί ϊιατάξδ'.ς βυται S.a τήν άχρηματίαν 

ϊμ ειναν γράμμα κενόν.



1 5 2  ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΘΝΙΚΑ!

είς δούΧευαιν έδεωρεϊ'το άπο τής ήμέρας, καδ' ην έ'φδασαν'είς 

τήν Ελλάδα, καλώς όμως Αποδεδειγμένην άλλ’ ή μεταξύ 

αύτών, ταυτοχρόνως έλδόντων, Αρχαιότης έκανονίζετο έπί 
της προτεραιότητος τοΰ διπλώματος, δπερ έφερον έκ τής χ ώ 
ρας Αφ’ ης ώρμώντο.

Ούτως οξ μέν φέροντες δίπλωμα Αξιωματικών έγινοντο 

βύταδικαίως δεκτοί είς τον ελληνικόν στρατόν μέ τόν βαδμον 

αυτών, οι δέ φέροντες μόνον αποδεικτικόν εκδουλεύσεων καί 
άλλα έπιβεβαιωτικά τακτικά γράμματα  Αφίεντο είς τήν $1- 
Λησιν τής άιοιχήσεως νά τούς δεχδή εις τόν Ανάλογον αύτών 

βαδμόν, ή όχι, δ δε Μ ινίστρος  τού πολέμου εκρινεν άν τά 

ΐπ ιδεβα ιω τιχά , περί ών ό λόγος, εΤναι ή μή δεκτά.
Καί τό μέν πολύ τών Ελλήνων οπλοφόρων δέν κατετά- 

χδησαν είς τόν τακτικόν στρατόν, διατηρηδέντες μέχρι τής 

λήξεως τοΰ Αγώνος είς σώματα Ασύντακτα, οι δέ εις αύτόν 

καταταχδέντες ώργανίσδησαν έπί τή βάσει τοΰ άνωδι ανα- 
λυδέντος περί τακτικού στρατοΰ νόμου.

Εύτυχήσαντες νά ευρωμεν τόν όργανισμόν ενός συντάγ* 

ματος τοΰ πεζικοΰ έκ δύω ταγμάτων τής έποχής Ικει* 

νης, δεωροΰμεν καδήκον ημών ν’ Αντιγράψωμεν καί ένταΰ- 
6 α τά ονόματα τών Αξιωματικών αύτών. Τοΰτο εΤναι κα- 
6 ’ ήμας έκφρασις ευγνωμοσύνης έδνικής, διότι τά όνόματα 

ταυτα δέν πρέπει νά λησμονώνται. ’Ιδού τά σχετικά τής ύ- 

ποδέσεως ταύτης έγγραφα αύτολεξεί ώδε καταχωριζόμενα. 

«Άριδ. 1 ,032 .

» ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΤΟΙΚΪΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

» 0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΓ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ’

»προς τόν εχΛαμπρότατον πρόεδρον τον Βον.Ιευτιχον.

«Περικλείεται Αναφορά τοΰ Μ ινίστρου  τοΰ πολέμου ύπ’ά-

ΓΠ0ΣΧΕΣΕ1Σ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΚ Τ. ΣΤΡΑΤΟΝ. 1 5 3

»ρι9. 1 ,0 5 4  μετά τής καταγραφής τών Αξιωμοιτικών ένός 
«συντάγματος πεζικοΰ έκ δύω ταγμάτων. ’Ενέκρινε ταΰτα 

»το ’Εκτελεστικόν καί καδυποβάλλει είς τοΰ Βουλευτικοΰ τήν 

»έπίκρισιν.

β’Εν Κορίνδω τή κγ'. ’Απριλίου αωκβ'.

»Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ.
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΪΑΟΣ.

ϊι'Ο Μ ινίστρος άρχιγραμματεί>ςτής έπιχρατείας 

»χαί τώ ν  ίζω τερ ιχώ ν υποθέσεων
»Θ. ΝΕΓΡΙΙΣ».

»Καταγραφή τώ ν  αρω μ ατικώ ν ένός συντάγματος 

»jrfζιχον έχ δύω ταγμάτω ν.

« Γ ε ν ι κ ο ί  α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί .

1 Συνταγματάρχης Πέτρος Ταρίλλας............. ’Ιταλός
1 Άντισυνταγματάρχης Γουβερνάτος................  »
1 Ταγματάρχης Μιχαήλ Γράμης Έλλην
1 » Παναγ. Χαντσόπουλος »

1 Υπασπιστής α'. Π. 'Ρ όδ ιος....................... »
1  » β' Ί γ γ λ έζη ς ......................... »

1  Καταλυματίας.
1 ’Ιατρός Τράϊβερ.......................... Γερμανός

1 Χειροΰργος
1 Ίερεύς Νικόλαος......................... "Ελλην.

1 Γραμματεύς Δερμάρος.......................  »

«Α ο χ  α γ ο ί.

1 Λοχαγός Σπανιολάκης.................."Ελλην
» Γ αρέλλης.......................... Γάλλος



λοχαγέ; Στάελ Χολστεου.......... .Γερμανός
» Δριετσόφσχης............... .Αέχος
» Μανδεσλος................... .Γερμανός
» Ά β β ά τη ς...................... . ’Ιταλός
»
Λ - . .

Χριστόδουλος Όρεστιος Έλλην

» ........................ .........................................
»   .............................

» Ύ  π ο λ ο χ β γ ο ι  A 5'

1 Ύπολο·/αγός αοί Μονατέρης.......................Γάλλος
» Γέζος........................ . . .Έ λ λ η ν
» Σωνιέ ρος.............................  »
» Βασιλειάδης..................... »
» Βατιλάνης........................’Ιταλός
» Νέγρης.............................’Ιταλός
» Βιβιάνος............................ Γάλλος
» Καπελλίτης......................’Ιταλός
» Σπέκτ............................... Γερμανός

'O k *.................................  »

»'Γ π ο λ ο χ α γ ο ΐ  Β01

1 'ίπολοχαγός 6ο: 'Ράμφος............................"Ελλην
» Παππανικόλαος................  »
» Τσίκος............................... »
» Μαυρομμάτης................... »

» Διαμαντόπουλος..............  »
» ΓΙοταμιάνος.....................  *
» Μ ακρής............................  »
» Γ ου ϊτας........................... 'Ολλανδός

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΚΤ. ΣΤΡΑΤΟΝ. \ 5 5

1 'Γπολοχαγ. Αουπτόος........................... Προΰσσος
β Σ τέ ϊο εχ

»Τή 21 ’Απριλίου 18 2 2 , Κόρινθος.

* '0  Μ ινίστρος τώ ν  'Εσωτερικών καί προσωρινός 
*Μ ινίστρος τοΰ πολέμου 

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΑΕΤΙΙΣ.

»Διά τόν άρχιγραμματέα 

»ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΪΑΙΙΣ.

«Ίσον άπαράλλαχτον τω πρωτοτΰπω.

* Ο γενικός γραιιματεύς 
«’Ι ω ά ν ν η ς  Β ιζ ο υ λ α ς .»

Κατόπιν, την 7. Μαίου 18 2 2 , σχέψεως γενομενης, ότι η 

διά τοΰ νόμου τής α'. ’Απριλίου του αύτοΰ έτους υποσχομένη 

είς χρήματα μισθοδοσία, διά την πτωχείαν τοΰ ταμείου, δέν 

ητο εφικτή, άπεφασίσθη ή αντιμισθία τώ ν  συντρεχόν- 

τω ν  και προκινδυνευόντων  νά γίνεται εις έθνιχήν γην, ητις 

χαί τούς άμειΰουμένους εύχαριστεΐ.

Κατά συνέπειαν τό Βουλευτικόν ΐθεσπίσατο καί τό Ε κτε

λεστικόν έπεκΰρωσεν'
«"Οσοι στρατιώται εδρίσκονται ηδη είς δοΰλευσιν τής πα- 

»τρίδος, χαί όσοι ένοπλοι δντες καταγραφοΰν είς τό εξής 

«στρατιώται, όλοι, χωρίς χάμμίαν έξαίρεσιν, θέλουν λάβει δι’ 
«αντιμισθίαν άνά εν στρέμμα γής χατά μήνα άπό τής ημέρας 

»τής καταγραφής των».
«Μερικώτερον, όσοι Πελοποννησιοι στρατιώται στρατευσω- 

»σιν έξω τής Πελοποννησου, θέλουσι λαμβάνει αντιμισθίαν 

»άνά εν ημισυ στρέμμα γής έΘνικής χατά μήνα έχαστις 

«τιώτης».



Διά το3 αύτοΰ νόμου ώρίζετο τό ελάχιστο'/ τη ; εκουσίου 

υπηρεσία; τοΰ ατόμου εί; εξ μήνα;, τό δέ μεΤζον Αφίετο ε!; 
αύτό όπω; τό όρίση, ή δέ γή τώ ύπεσχετο αμα μετά τήν ά- 

φεσίν του έπί τή αποδείξει τών υπηρεσιών αύτοΰ, υπογε
γραμμένη άπό ιόν Αρχηγόν του, χορηγουμένων αύτώ μετά 

τή ; γή ; καί τών αναγκαίων αποδεικτικών κυριότητο; παρά 

τή ; Διοικήσεω;.
Κατά τά ; διατάξει; τοΰ αύτοΰ νόμου, τά κεκτημένα δι

καιώματα έπι τή; έθνική; γή; τδΰ εΐ; τόν πόλεμον Αποθνή- 

σκοντο; μετεβιβάζοντο εις τούς κληρονόμους του δ ι όλους 

τούς συμφωνηθέντας μ ήνας τω ν  εκδουλεύσεων του, χο>ρΙς 

νά  παρατηρηθώ ά ν  απ ίθα νε πρ ιν  τελείωση ή σύμφωνη- 

θεΐσα διορία.
Οί πληγωθέντε; καί Ανίκανοι εί; π;ραιτέρω υπηρεσίαν Α- 

πηλλάσσοντο τή; ύποχρεώσεω; αυτών λαμβάνοντε; στρέμμα

τα  γής Ανάλογα μέ όσους μ ήνας έσυμφώνησαν νά  δου- 

λεύσουν.
Οί μή δρκιζόμενοι τόν νενομισμένον τοΰ στρατιώτου όρκον 

καί οί χωριζόμενοι άπό τό σώμα εΐ; ο κατεγράφησαν, άνευ 

άδεία; τοΰ άρχηγοΰ των, εστεροΰντο κάθε δικαίωμα τοΰ νά

Ομήσουν α ντιμ ισθ ίαν.
Πρό; έκτέλεσιν τοΰ νόμου τούτου τή; εθελουσίου στρατο

λογία; 3ιετάσσετο ή σύστασι; επιτροπών, όπου ήθελε κριθή 

εύλογον, διά δέ τήν καταγραφήν εκείνων, οί όποιοι εύρίσκον- 

το ηδη εϊς δοΰλευσιν, ε ί; τά διάφορα σώματα, διετα'σσετο η 

ύπό τών επιτροπών τούτων Αποστολή Ανθρώπων, οί όποιοι, 

σνμφώνως μέ τούς αρχηγούς τώ ν  σωμάτων έκείνω ν, ήθελον 

κάμει τήν καταγραφήν τώ ν  όσων ήθίλον rd  χαταγραφώσι. Διά 
κάθε στρατιώτην καταγραφόμενον ύπήρχεν ή ύποχρέωσι; νά 

τώ δοΟή t r  αποδεικτικόν, I > ω ένεγράφετο ό αριθμό; τοΰ

Εγγράφου, ή ήμέρα καθ' ήν έδόθη αύτώ, τό δνοματεπώνυμον 

αύτοΰ, ή πατρί; καί ή κατοικία αύτοΰ, πρό; δέ τό χρονικόν  

διάστημα τής έκδουλεύσεώς του, ή συμφωνία καί ή Ανάλο
γος ά}Ύΐμισθία, κατά τήν έννοιαν τοΰ νόμου τούτου. Το απο
δεικτικόν τοΰτο ώφειλε να φέρη τήν υπογραφήν τή ; έπιτρο- 
πή; ή τοΰ Απεσταλμένου αύτή;.

Οί κατάλογοι τών καταγραφών διετα'σσετο νά Τ$ναι διπλοί* 

και οί μέν νά δίδωνται εί; τού; Αρχηγού; έκα'στου σώματο;, 
οί οέ ι ΐ ς  τό Μ ινιστέρ ιον  τοΰ πολέμου, αί δέ Αναγραφαί εμελ 

λον νά ηναι Απαράλλακτοι μέ τά διδόμενα Αποδεικτικά.
Ε ί; ιδιαίτερον νόμον έπεφυλάσσετο ή διάταξι; μεγαλητέρω» 

αμοιβών, τώ ν  όποιων ήθελον κριθή ά ζ ια ι α ί πρός τή ν  π α 

τρίδα έχδονλεύσεις τώ ν  διαφόρων Αξιωματικών.
Και τοιαΰται μεν είναι αι διατάξει; τοΰ νόμου τούτου, 

προσκαλοΰντο; πάντα; τού; Έλληνα; εί; εθελούσιον ύπέρ πα- 
τρίδο; υπηρεσίαν, Αλλά συμπεφωνημένην καί υποχρεωτικήν 

γνωστόν δ’ υπάρχει, ότι μόνοι οί όλίγοι, Αποτελοΰντε; τό.ν τα
κτικόν στρατόν, υπεκυψαν εί; τα ; συνθηκα; τοΰ νόμου τού
του, και επομενω; φρονοΰμεν, οτι και μόνοι Απέκτησαν τό 

δικαίωμα τή; έν αύτώ αναφερομένη; Αντιμισθία;· αί δέ λοιπαί 
πολεμικαί τή; Έλλάδο; δυνάμει; Ακολούθησαν τό αύτό ώ ; καί 
πριν σύστημα. Καί έπολέμουν μέν κατά τοΰ κοινοΰ έχθροΰ, 
καί τρόπαια νίκη; καί δόξη; ηγειρον υπέρ τή; έλευΟερία;, ούχ 

ηττον όμω; δέν ύπήκουσαν εί; τήν σταθεράν επιθυμίαν ην Από 

τοΰ 1 & 2 2  έξέφρασαν οί διέποντε; τά ελληνικά ν’αποκατασταθή 

στρατό; ύπείκων εί; μόνην τήν διοίκησιν καί εί; τού; ύπ’αύτή; 

διοριξομένου; εί; τήν διεύθυνσιν καί διοίκησιν αύτοΰ. Ούδεί; 
βεβαίω; Αμφισβητεί, ότι οί οπλοφόροι ουτοι ύπηοέτουν τήν 

πατρίοα· είναι ομω; βέβαιον, οτι Ανήκον πράγματι ε ί; μόνου; 
τού; αρχηγού; εί; ου; εκουσίω; προσηργοντο· ούδέ υ^ήργέ τι



το παρεμποδίζον αΰτοΰς ν’ άπομακρύνωνται χών τάξεων αυ
τών, διότι οΰδέν έτερον τους συνέδεεν ή άπλή καί μόνη ή πρός 

τούς αρχηγούς αυτών εκούσια άφοσίωσις.
'Η κατάστασις αυτή τών πραγμάτων ήνάγκασε τέλος τους 

τότε τά ελληνικά διέποντας νά προβώσιν είς τήν έκδοσιν νό
μου περί στρατολογίας καί άπογραφής, οστις έμεινε μέν καί 
ουτος γράμμα νεκρόν διά τήν αδυναμίαν τής τότε Διοικήσεως, 

ώς καί οί προγενέστεροι, νομίζομεν όμως πρέπον να κατα- 
χωρίσωμεν ένταΰδα τήν άνάλυσιν αΰτοΰ, οπως καταδειχδή 

πόσον εσπευδον οί τότε καί πόσον έκοπίων προς μόρφωσιν 

έδνικοΰ τακτικού στρατού. Ό  νόμος ουτος εΤναι τής 10 . 

Μαίου 182 5 .
Κατ’ αυτόν διετάσσετο στρατολογία κατ’ άπογραφήν εις 

δλην τη ν  'ΕΛ,Ιηηχήν έπ ικράτειαν  κατ’ αναλογίαν ένος στρα
τιώτου είς τάς 1 0 0  ψυχάς δι’ εκάστην πόλιν, κωμόπολιν η 

χωρίον, όριζομένης τής ηλικίας άπο 1 8 — 30 ετών. Ή ς·ρα- 
τολογία ώρίζετο διά κλήρου, μηδενός Έλληνος έξαιρουμένου 

τής στρατιωτικής ταύτης άπογραφής· έπετρέπετο ομως ή 

ά ντ ίτα ζ ις  άλλου έ ζ  εκείνω ν , εις οϋς δέν επεσεν δ κλήρος.
Ά πο τής κατ’ άπογραφήν καί διά κλήρου στρατολογίας 

έξηροΰντο μόνοι οί μονογενείς υίοί, καί οί πάσχοντες άποδε- 
δειγμένως σωματικήν άνικανότητα.

Κατά τάς διατάξεις του νόμου τουτου δ όλος τακτικός ς-ρα- 
τός έπρόκειτο νά άνανεοΰται κατά τριετίαν, διότι παρηγγέλ- 

λετο r  ά λλάζητα ι κατ' έτος με χλήρον τό τρίτον μέρος 

τής αναλογίας έκάστης επαρχίας, καί νά, αντικαθίσταται, 

άπό την αύτην επαρχίαν ίσος αριθμός νέω ν στρατιωτών* 
Ή αλλαγή αυτη δέν έδεωρεΐτο υποχρεωτική, άλλ’ οί θέλοντες 

νά  μένουν εις δού.Ιευσιν στρατιωτικήν  ίσαν δεκτοί μάλιςα. 

χατά προτίμησιν.

Καθ’ όσον άφορα τους άξιωματικους, κατά τόν περί ου 5 

λόγος νόμον, ουτοι υπεχρεοΰντο είς τριετή δού.Ιευσιν, δέν 
υπέκειντο όμως είς τήν κατ’ έτος άνανέωσιν του τριτημορίου’ 
μετά πλήρη δέ τριετίαν, άν ήδελον νά παραιτηδώσι, τοΐς έπε- 
φυλάσσετο ό στρατιωτικός αΰτών βαθμός καί τό τρίτον τοΰ 
είς τόν βαδμόν αΰτών άναλογοΰντος μισδοΰ.

II ροκειμενου δέ περι τής ίκανοποιήσεως τών υπηρεσιών τών 

άξιωματικών τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ, παρατηροΰμεν, οτι, τοΰ 

ίεροΰ άγώνος έξακολουδοΰντος, ο Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος, 
διά ψηφίσματος δημοσιευδέντος τήν 2 1 . Δεκεμβρίου 18 2 8 , 
έκανόνισεν οτι μετά εικοσαετή έντιμον δούλευσιν, κάδε άξιω- 

ματικός ήδΰνατο ν’ άπαιτήση την άναχώ ρησίν του άπό τοΰ 
στρατοΰ, πλήν τότε τό διδόμενον αύτώ είς άντιμισδίαν ώς 

σιτηρέσιον δέν ύπερέβαινε τό ήμισυ τοΰ μισδοΰ του. νΑλλως 

μετά τεσσαρακονταετή έντιμον δού.Ιευσιν, άναχωρών δ αξιω
ματικός άπό τών τάξεων αυτοΰ, έδικαιοΰτο r d if.axoJovO$ 

νά  Λαμβάνη όλην την προσδιωρισμένην εις τόν βαθμόν  

του πληρωμην προς δε ή Κυΰέρνησις πρός άμοιόήν τώ ν  

έ£όχων εκδουλεύσεων του υπεχρεοΰτο νά δώση εις αυτόν 

τόν αμέσως άνώτερον βαθμόν άπό τόν όποιον εΤχεν όταν 
άψέθη, χω ρ ίς όμως νά  προσμένr\ ουτος x a l τάς πληρωμάς 

τούτου τοϋ βαθμού.
Τό αυτό ψήφισμα έλάμβανε πρόνοιαν περί τών μή δυναμέ- 

νων διά τήν κατάστασιν τής υγείας των νά έξακ·λουδώσι τήν 

έν ένεργεία δούλευσιν. Ουτοι μετέβαινον εις άπομαχίαν, βε- 
βαιουμένην δι’ ένός άποδεικτικοΰ, υπογεγραμμένου άπό τόν 

άρχιχειρόδργον, τόν λοχαγόν καί τόν άρχηγόν τοΰ σώματος. 
Οί άπομαχοι άξιωματικοί, άν μέν ή υπηρεσία αυτών ητο κά
τω τών 2 0  ετών, έδικαιοΰντο είς τό ημισυ τοΰ μισδοΰ αυτών, 

άν δέ ητο άνω τών είκοσι ή καί μόνον είκοσι ετών, έδικαιοΰντο



st; τό όλον το ; πληρωμή;, πρό; δέ ή Κυβέρνησι; Ανελάμβανε 

την φροντίδα νά  όίδη είς αυτόν, καθ ' όσον τι) συγχαρούν  

α ί περιστάσεις κα ί ή ικανό της του, ά ν άλογον ϋπούργημα,

είτε πολεμικόν, είτε π ο λ ιτ ικό ν.
Έ κ τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων ούδεμία Αμφιβολία μένει,

ότι at κατά τον ιερόν Αγώνα διαδοχικοί διοικήσει; τή ; Έλλά- 

δο;, ώ ; καί κατόπιν δ Κυβερνήτη; αυτή;, άνέλαβον υποχρεώ
σει; προ; τοΰ; Αποτελοΰντα; τον τότε Ελληνικόν τακτικόν 

ιττρατόν, καί ότι δικαίω; οΓ τε έπιζώντε; καί οί φυσικοί κλη
ρονόμοι των κατά τόν αγώνα καί κατόπιν Αποβιωσάντων έκ 

τούτων δύνανται ναπεριμένωσι τήν πλήρωσιν τών υποσχέσεων 

τούτων. Πολλάκι; συμβαίνει, όπω; ci; τό περί έθνικοΰ δα
νείου ζήτημα, νά προκύπτωσιν ένστάσει; τινέ;, άλλ’ όμω; αί 
ένστάσει; α5 ται δέν καταστρέφουσι τό ζήτημα κατ’ αρχήν διό 

καί βλε'πομεν Ναπσλέοντα τόν Γ/, αύτοκράτοοα τών Γάλλων, 
τιμώντα τήν μνήμην τοΰ περιδόξου θείου αυτοΰ καί πραγ- 
μ,ατοποισΰντα τήν διαθήκην αυτοΰ διά μόνων 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0  

φράγκων άντί 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , περί ών αναφέρει αΰτη. Ή πραγ

ματοποίησή έγένετο έξ Αναλογία;.
Ά λ λ ’ άν αί έθνικαί αδται ύποχρεώσει; ύπάρχωσι πρό; 

τόν τακτικόν τότε στρατόν έν γίνει, ύπάρχουσι καί ετεραι 
σπουδαιοτέραν £χουσαι, καθ’ ήμα;, σημασίαν· τήν δέ σποα- 
δαιότητα ταύτην, φρονοΰμεν, όφείλει π α ; τ ι ;  ν’ άναγνωρίζη, 

προκειμένου περί υποσχέσεων ^ητών δι’ ώρισμένην Αποστολήν 

ί  υπηρεσίαν. Α ί έθνικαί αυται υποχρεώσει; είναι αί πρό; τήν 

φρουράν τή ; υπό τοΰ Κιουταγή πολιορκουμένη; τότε Άκρο- 
πόλεω; τών ’Αθηνών, έν % συγκαταλέγονται καί οίμετά του 

μακαρίτου Φαβιέρου τακτικοί, 5 3 0  τόν Αριθμόν, οίτινε; έξε- 
τέλεσαν τήν θαυμασίαν έκείνην καί σπανίαν εί; τά χρονικά 

τών στρατών είσοδον ε ί; τήν ’Ακρόπολιν μετά πυρίτιδα;, ο&;
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δ ΐί; δ’ Αγνοιΐ, οτι μόνον ή είσοδο; αΰτη καί ή έν τή ’Ακρο- 
πόλει παραμονή τοΰ σοίματο; τούτου διετήρησε τήν φρουράν 

αΰτή; μέχρι τή ; διά τών συνθηκών εξόδου τη;. Ή τότε έν 

Τροιζήνι τρίτη τών Ελλήνων συνέλευσι; αυθόρμητο; έψηφί- 
σατο τό κατωτέρω ψήφισμα περί Αμοιβή; αυτών δι’ έλαιών 
καί γή ; έκ τοΰ έλαιώνο; τοΰ έν τή περιοχή τών ’Αθηνών, τήν 

δέ περί τοΰ ψηφίσματο; τούτου γνωστοποίησιν δ πρόεδρο;τή; 
Συνελεύσεω; συ νώδευσε μετά τοΰ έπομένου έγγραφου αύτοΰ*

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ/ ΕΘΝ. ΣΪΝΕΑΕΪΣΕΩΣ

■λΠρός τούς γεννα ίους ύπλαρχηγούς 

κα ί απαντα ς τούς στρατιώτας τούς φρουροϋντας 

την 'Ακρόπολιν τώ ν  'Αθηνών.

»’Από διάφορα έγγραφά σα; έπληροφορήθη ή Συνέλευσι; 
»τήν κατάστασιν τή ; ’Ακροπόλεω;, τά ; έλλείψει; καί τά 

«δεινά, τά όποια ύπεφέρατε καί ύποφέρετε υπερασπιζόμενοι τήν 

«κλεινήν ταύτην θέσιν, τή ; δποία; ήδη τήν γήν έζυμώσατε 

»μέ τό αίμά σα;· έφ’ α εύγνωμονοΰσα ή Συνέλευσι; καί σε- 
ββομένη τήν Αρετήν καί Ανδρείαν σα;, έ θ έ σ π ι σ ε ν  ανταμοιβήν 

»έκ γή ; καί έλαιών εί; τού; όσοι τήν ύπερασπισθοΰν μέχρι 
#τέλου;, καί περίθαλψιν διά τά ; χήρα; καί όρφανά τών ύπέρ 

»αύτή; πεσόντων, καθώ; τό έγκλειστον ψήφισμα διαλαμβα'- 
»νει. Περιπλεον δέ τό εθνο; εύγνωμονοΰν.....................».

Τό δέ περί ου δ λόγο; ψήφισμα περί τή ; φρουρά; τή; 
’Ακροπόλεω; εχει ουτω;·

οΆ ρ ιθ . ΙΑ .
»ΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΙΤΙΙ ΤΩΝ ΕΑΛΙΙΝΩΝ ΣΥΝΕΑΕΣΙΣ

»0εωροΰσα, ότι τό Ελληνικόν Έ θνο; οφείλει ευγνωμοσύ
ν η ν  εί; τήν Αξίαν Αθανασία; καί δόξη; φρουράν τή ; Άκρο- 

»πόλεω; τών ’Αθηνών διά τήν πατριωτικήν καρτερίαν καί διά
ΕΑΛΙΙΝ. ΣΤΡΑΓ. 4. ΦΤΑ. Τ. Α \ 12



*χά άξια του 'Εθνους φρονήματα όπου εδειξεν υπερασπιζο-
» μ ίν η  αυτήν,

«Θεωρούσα, οχι, καχ’ δφειλήν δικαιοσύνης, οφείλει νά περι- 
«θάλψη τάς χήρας καί τά δρφανά τών ένδόξως πεσόνχων, 

«καθ’ ολον το διάστημα της πολιορκίας αυτής,
« Ψ η φ ί ζ ε ι

»Α/ Προσδιορίζεται άνταμοιβή γης και ελαίων, έκ τοΰ 

ϊέλαιώνος τοΰ έν τή περιοχή τών ’Αθηνών, προς απαντας 

»τοΰς πολιορκημένους, οσοι άθλήσουν άχρι τέλους είς τήν 

»Άκρόπολιν χών ’Αθηνών, είς χάς οίκογενείας χών υπέρ αΰ- 
«χής χεθαναχωμένων, καί είς τους πεζούς, οσοι διεκινδΰνευ- 

«σαν άποκομίζονχας ειδήσεις.
»Β.' Ή  άνχαμοιβή θέλει γενή κατ’ ίσην άναλογίαν πρός 

»απαντας· χό δέ μέχρον καί ποσόν τής γής και χών έλαιών 

«θέλει άποφασισθή παρά τοΰ Βουλευχικοΰ Σώματος.
«Γ/ Τό παρόν ψήφισμα θέλει καταχωρηθή είς τόν Κ ώ -  

«δηκατών ψηφισμάτων καί κοινοποιηθή διά τοΰ τΰπου.
«Έξεδόθη χήν 8 . ’Απριλίου 18 2 7  έν Τροιζήνι».
Καί χαΰχα μέν καί τοιαΰτα έγραφον καί άπεφάσιζον οί 

τότε, μηδέποτε, ώς φρονώ, έννοοΰντες οτι τά παρ’ αΰτών άπο- 

ψασιζόμενα  εμελλον ημέραν τινά παρ' ήμών τών καθημενων 
*ίς τήν παρ’έκείνων στρωθεΐσαν τράπεζαν νά περιφρονηθώσιν.

Μή δέ τις εΐπη, οτι τό ζήτημα τών κατά τόν ιερόν άγώνα 

^ητώς δρισθεισών άμοιβών διά τήν φρουράν τοΰ Μεσολογγίου, 
διά τήν φρουράν τής Άκοοπόλεως ’Αθηνών, διά τόν κατά τόν 

άγώνα τακτικόν στρατόν, καί δι’ άλλας τινάς ώρισμενας υπη
ρεσίας ή θυσίας, εχει σχέσιν τινά εστω καί μακρόθεν πρός χό 

κοινώς λεγόμενον ζήχημα χοΰ άγώνος.
Τό ζήτημα τοΰ άγώνος καί τής άμοιβής έν γένει τών άγω- 

νυτών, πολλάκις έν τώ μέσω έλθόν, άτυχώς δέ περιπαιχθέν

καί παραγκωνισθέν άειποτε, άφορα άμοιβήν, ην τό έθνος έσκέ- 

φθη νά έκδώση, άλλα καί ουδέποτε διά τάς αντιζηλίας έξέ- 
δοτο, ένώ αί περί ών ανωτέρω δ λόγος ρηταί υποσχέσεις καθι- 
στώνται υποχρεωτικαί είς τους μή έννοοΰντας δτι τό έθνος 
διά τών προυχόντων αυτοΰ ενέπαιξε τους τότε ηρωας.

Έγράψαμεν τάς όλίγας ταυτας λέξεις, διότι πολλάκις έτεί- 
ναμεν τά ώτα πρός τά δίκαια καθ’ήμας παράπονα τών επι— 

ζώντων έκ τών άνδρών εκείνων, ους ήμεΐς νομίζω ότι όφεί- 
λομεν μετά σεβασμοΰ νά προσβλέπωμεν καί μεγάλην προσο
χήν νά δίδωμεν είς τους λόγους αΰτών, όταν έπιπροσθετωσι 

« καί έάν τό έθνος δέν θέλη rd  μάς χορηγήση δ ,τι ποτέ μας  

ύπεσχέθη, did τ ί δέν δίδει τουλάχιστον εις 'έκαστον ήμών 

ιδ ια ίτερον δείγμα ηθικής αμοιβής διά τήν είσοδον καί τά  

δεινά  τής πολιορκίας τής'Ακροπόλεως τώ ν 'Α θη νώ ν , ητοι 

ro μισματόσημον, ψέρον τήν έπ ιγραγήν  « Ε ί σ ο δ ο ς  ε ι ς  

τ ή ν  ’Α κ ρ ό π ο λ ι ν  τ ώ ν ' Α θ η ν ώ ν  μ ε τ ά  π υ ρ ί τ ι -  
δ ο ς ;  Τοΰτο γέροντες έπ ί τοΰ στήθους ήμών θέλομεν 

ίσως παρηγορεϊσθαι, όταν,προσβλέποντες έπί τά  στήθη τώ ν  

σημερινών, άναγκαζώμεθα νά  ταπεινοΰμεν τούς οφθαλμούς 

ήμών άπό τά  επ ' αύτών άπαστράπτοντα παράσημα, επιτό

π ιο ι τε καί ξεν ικά » .
Β. I. ΒΑΛΤ ΙΝ Ό Σ.



ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΗΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

'JH 2  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΙ1Σ ΕΤΙ1ΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΥΤΩΝ. (*)

ζ/
Μ ηχανικόν.

Τό μηχανικόν διαιρείται εις δύω, ητοι εις τό κυρίως σώ
μα τοΰ μηχανικοΰ καί είς τούς σκαπανιΐς τοΰ μηχανικοΰ.

Σ ώ μ α  μ η χ α ν ι κ ο ΰ .
Κατά το άπο 13  ’Ιουνίου 18 5 6  Βασ. διάταγμα, τό σώ

μα τοΰ μηχανικοΰ, λαβόν την τελευταίαν οριστικήν διοργά- 

νωσιν αύτοΰ καί τεδέν ύπό άρχηγεΐον έκ τοΰ αύτοΰ σώματος, 
ανέλαβε δια τών είς τους διαφόρους νομούς τοΰ κράτους διευ- 
δύνσεων αύτοΰ ολας τάς έπιστημονικάς έργασίας τοΰ ύπουρ- 
γείου τών Εσωτερικών καί τοΰ τών Οικονομικών, έκπληροΰν 

ταυτοχρόνως τά καδαρώς στρατιωτικά έργα τοΰ μηχανικοΰ, 
ητοι την έπισκευην, κατασκευήν καί συντηρησιν τών στρατιω
τικών καταστημάτων.

Τό προσωπικόν τοΰ σώματος τοΰ μηχανικοΰ διήλδε τάς 

εξής τροποποιήσεις άπό της διά τοΰ προμνησδεντος Β. δια
τάγματος μορρώσεώς του.

’Ιδού ή άλληλουχία αΰτη'

1 Συνταγματάρχης αρχηγός τοΰ σώματος.—  Ουτος κα- 
τηργήδη διά τοΰ άπό 24  ’Ιουλίου 18G6 Βασ. διατάγματος.

1 Άντισυνταγματάρχης ύπαρχηγός.— Ουτος διά καταρ- 

γησεως τής δέσεως συνταγματάρχου άνέλαβε τήν άρχηγίαν 
τοΰ σώματος.

(*) ’Ίδε προηγουμενον φυλλίδιον.
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2 Ταγματάρχαι.—  Τούτων δ εΤς κατηργήδη διά τοΰ άπό 

2 4  ’Ιουλίου 18 6 6  Βασ. διατάγματος.— Ό  έτερος μή έγγρα- 
ρείς είς τόν προϋπολογισμόν, ραίνεται οτι καταργηθήσεται.

1 'Υπασπιστής ύπολοχαγός. —  Κατηργήδη και ούτος 

διά τοΰ άπό 24  ’Ιουλίου 1 8 6 6  Βασ. διατάγματος, άνατεδεί· 
σης τής ύπηρεσιας ταύτης είς ένα τών ύπολοχαγών ή άνδυ- 
πολοχαγών τών διευδύνσεων. Τής τούτων δυνάμεως εΤναι 
καί δ είς τόν προϋπολογισμόν εγγεγραμμένος ώς ύπασπι- 

στής ύπολοχαγός.
i  Καταλυματίας ά. τάξεως καί 1 λογιστής.—  Άμρότε- 

ροι έκλείψαντες άντικατεστάδησαν δι’ ενός άνδυπολοχαγοΰ 

οικονομίας διά τοΰ άπό 20  ’Ιουλίου 18 6 8  Βασ. διατάγματος 

περί τοΰ οίκονομικοΰ κλάδου.
12  Λοχαγοί.—  Είς τούτους διά Βασ. διατάγματος τής 

29 ’Απριλίου 18 6 4  προσετεδησαν 2 καί έγένοντο 14 . Ά πό  
τούτων διά Βασ. διατάγματος τής 24  ’Ιουλίου 18 6 6  άρηρέ- 
δησαν 4, καί έγένοντο 10 . Είς τούτους διά Βασ. διατάγμα
τος τής 2 0  Απριλίου 18 6 7  προσετέδη 1, καί έγένοντο 1 1 .  
— Είς τούτους διά Βασ. διατάγματος τής 18  ’Ιουλίου 18 6 8  

προσετεδησαν 2, «α ί έγένοντο 13 , ώς έχει καί δ προϋπολο
γισμός, καδ’ δσον καί διά Βασ. διατάγματος τής 23  9βρίοι> 

18 6 8  άπερασίσδη άπασών τών διευδύνσεων τοΰ Κράτους νά 

προίστανται λοχαγοί.
12  Ύπολοχαγοί.—  Είς τούτους διά Βασ. διατάγματος 

τής 29 Απριλίου 18 6 4  προσετεδησαν 2, καί έγένοντο 14 . 
—  Άπό τούτων διά Βασ. διατάγματος τής 18  ’Ιουλίου 18 6 8  

άρηρέδη 1 , καί έμειναν 13 , ών δ προϋπολογισμός άραιρεΐ 
τόν ένα, άναγράρων αύτόν ώς ύπασπιστήν.

14  Άνδυπολοχαγοί.—  Είς τούτους διά Βασ. διατάγμα
τος τής 29 Απριλίου 1S 6 4  προσετεδησαν 2, και εγενοντο



16 .— Άπό τούτων διά Βασ. διατάγματος τή ; 20  Μαίου 

18 6 8  ΰρηρέθησαν 3, καί εμειναν 13 .—  Διά δέ τοΰ άπό 18  

’Ιουλίου 18 6 8  Βασ. διατάγματος άρηρέθη 1, καί έμειναν 12 , 
οΰς άναγράρει καί δ προϋπολογισμός.

9 ΑνΘυπασπισταί. —  Εις τούτους διά Βασ. διατάγματος 

τής 29 ’Απριλίου 1 8 6 4  προσετέθησαν 2, καί γίνονται δργα- 
νχκώς 11· ό προϋπολογισμός ομως, διατηρών κενήν τήν Θέτιν 
ένός, άναγράρει μόνον 1 0 .

6  ’Επιλοχίαι.—  Εις τούτου; διά Βασ. διατάγματο; τή; 
29 ’Απριλίου 18 6 4  προσετέθησαν 2, καί έγένοντο ώ ; εχει ό 

προϋπολογισμό; 8 .
6  Αοχίαι.—  Ε ϊ; τούτου; προσετέθησαν 2 διά Βασ. δια

τάγματος τή; 29 ’Απριλίου 18 6 4 , καί έγένοντο 8 .—  Ε ΐ; 
τούτου; εκ νέου διά Βασ. διατάγματο; τή; 18  Ιουλίου 18 6 8  

προσετέθησαν έτεροι 4, καί έγένοντο 12 , ώ ; άναρέρει καί ό 

προϋπολογισμό;.
1 0  Δεκανεΐ;. —  Εί; τούτου; προσετέθησαν 4 διά Βασ. 

διατάγματο; τή; 29 ’Απριλίου 1864 , καί έγένοντο 14 .—  

Άπό τούτων άρηρέθησαν 2 διά του άπό 24. ’Ιουλίου 18 6 8  

Βασ. Διατάγματο;, καί έγένοντο 12 , ώ ; έχει καί ό προϋπο. 
λογισμός.

Έπομένω; ή δύναμι; του μηχανικού σώματος διά τών τε* 

λευταίων αυξομειώσεων εχει ώς καί έν τώ προϋπολογισμοί.
1 Άντισυνταγματάρχης άρχηγός.
1 Ταγματάρχη; (1).
1  Άνθυπολοχαγό; οικονομία;.
1 Ύπολοχαγό; ύπασπιστεύων.

(I )  Έ νεγράψαμ εν τόν τα γ μ α τά ρ χ η ν , Sv ό προϋπολογισμός δεν ά ·  

ν*γρ ά φ ε ι, έννοών μΓλλουσαν κατάργησιν.

13  Λοχαγοί, ων οί 6  είναι ά. ταξεω;.

1 2  'Υπολοχαγοί.
12  Άνθυπολοχαγοί.
1 1  ΑνΘυπασπισταί (2).

8  ’Επιλοχίαι.
12  Αοχίαι.
12  Δεκανεΐ;.

Α ί πρό; συντήρησιν τοΰ σωματο; τοΰ μηχανικού οαπαναι 
έχουσιν ώ ; έξή;, λαμβανομένου ύπ’ ίψ ιν δτι τό προσωπικόν 

αΰτοΰ μετρεΐ
4 0  Αξιωματικού;, ών 1 άνώτερο;. Ληπτέον ύπ’ ίψ ιν 2τι

σημειοΰμεν τόν άριθμόν τών Αξιωματικών, δι ους μέριμνα ο

προϋπολογισμός.
42 ύπαξιωματικούς, ών 10  ΑνΘυπασπισταί.

'Επομένως
Μισθός αξιωματικών.................  1 0 0 ,8 0 0

Ά ρ . Ν. κράτησις....................... 3 ,858  96 ,942 .

Μισθός ύπαξιωματικών.............2 4 ,9 9 6 ,8 0
Ά ρ . Ν. κράτησις..................... 3 3 0 ,8 0  24 ,666 .

Τό δλικόν τοΰ μισθοΰ...................  12 1 ,6 0 8 .
Προκύπτει ταυτοχρόνως διά τους ύπαξιω- 

ματικούς δικαίωμα άρτου είς ημέρας παρου
σίας 1 1 ,6 8 0  πρός λ. 2 1  ............................. 2 ,8 0 3 ,20

Διά τούς αυτούς ήμέραι παρουσίας, επομέ
νως δικαίωαα καταθέσεως ίματισμοΰ, 1 1 , 6 8  Ο 
, ^ 2 1 ).;=............................................................

J 2 G .8 6 4 .

"Εξοδα γραφείου τοΰ σώματος . . . · . . ·  2 ,900.
Τό δλικόν τών εξόδων...................... 129 ,7 64 .

(άκολουθεΐ)

(I )  Ό  προϋπολογισμός μυθοίοτεΐ μόνον 10 , κρατών θεσιν κενήν.



Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Η Ρωσσική Κυβέρνησις διέταξε πρότινος τήν δοκιμασίαν 

πυρο.ολου εκ χάλυβος του Krupp, οπισθογεμούς και 
ολκής _/9,4 υποχ. Α ι δοκιμαί έγένοντο έν τώ πολυγώνω 
W olkow  παρά τήν Πετρούπολίν, ή δέ έρημερίςτοΰ'Ρωσσικοΰ 
πυροβολικού άναρέρει περί αυτών μεταξύ άλλων καί τά Ιξής 
«Τά βλήματα διαμέτρου 279,4ύποχ., έπενδεδυμένα διά λεπτοϋ 
«μολυοοινου καλύμματος, διαπερώσιν εις 18 14  μέτρα πλάκας 
»πάχους 229 ύποχ. καί εισέρχονται καθ’ ολον το μήκος αύ- 
»των είς το τεθωρακισμενον ξυλινον τείχος. Είς 10 6 7  μέτρα 
«οιαπερωσι τήν τε πλάκα καί τόν θώρακα, διατηρουσι δέ καί 
»μετα ταυτα ταχύτητα μεγίστην. Έκ τούτου δύναται τις νά 
»παραοεχδή, οτι τά βλήματα τά έκσρενδονιζόμενα υπό του 
»πυροοολου τούτου θέλουσιν είσθαι επικίνδυνα έξ άποστάσεως 
» 1 2 8 0  μέτρων είςπλοΐα δωρηκτά του τύπου καδ’ ον 5 «Ήρα-

ς?>* Έν ^  “π ίττ“σει τα':'τι!> εάν άπαντα τά βλήιχα™ 
»6εν οιαπερώσι τό δωρηκτόν του πλοίου τεΓχος, είσδύουσιν 
»ομως άρκετά βαβέως έν αύτώ, ώστε ή εκρηξις αύτών νά 
»επ?ερη το καταστρεπτικόν αύτών αποτέλεσμα. Είς άπόστα- 
»σιν ομως 1 1 7 3  μέτρων άπαντα τά βλήματα διαπερώσι τό 
1 τείχος πλοίου, ρέροντος δώρακα πάχους 229  υποχ.».

*
¥ ¥

Τό^τουρεκιον Σασσεπώ έγένετο έν Γαλλία παραδεκτόν πρό
μικρού είς τό ιππικόν παρά τοΓς κυνηγοΐς, τοΐς δραγώνοις 
και ουσσαροις. '

*
¥ ¥

, ' °  λόγος, ον ̂ έξερώνησεν 0 Αύτοκράτωρ τών Γάλλων κατά 
την τελευταιαν εναρξιν τών Βουλών, περιελάμβανε νιλ ίας δια- 
κοσιας  ̂ εΓκοσι εννέα λεξεις. Μετεβιβάσθη δέ είς Αυών άπό 
Παρισίων είς τριάκοντα τής ώρας λεπτά διά του τηλεγοαοι- 
κοΰ συστήματος του Iloghes, καί απασα ή Εύρώπη έδυνήδη 
να τον άναγνώση τήν αύτήν εσπέραν. Σειρά δοκιμασιών τής 
αυτής ρύσεως, ένεργηδεισων έν ’Αμερική, άποδεικνύει οτι τό

ϊ™7™  Sta¥ X “  ***’ *» λεπτόν τής ώρας πλέον 
των 1 0 0 0  χιλιομέτρων.

ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ Κ ΑΤΑ ΓΗΝ ΔΓΝΑΜΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ Α Ι ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΤΩΝ (*).

Σ κ α π α ν ε ί ς  τ ο υ  Μ η χ α ν ι κ ο ύ .

Διά Βασ. διατάγματος τής 19  ’Απριλίου 18 6 7  συνακρο- 
τήδη ήμίταγμα τών Σκαπανέων τοΰ μηχανικοΰ έκ προσωπι- 
χοΰ άποκλειστικώς τοΰ μηχανικοΰ, τούτου δέ δ διοικητής 

ώνομάζετο ταγματάρχης. Κατά Βασ. ομοις άπόρασιν τής 

7 ’Ιουλίου 18 6 S  άπερασίσδη δ διοικητής νά ηναι άντισυν- 
ταγματάρχης.

Τέλος διά Β. διατάγματος τής 1 2  Δεκεμβρίου 1 8 6 8  τό 

ήμίταγμα τών Σκαπανέων τοΰ μηχανικοΰ ώνομάσδη τάγμα. 
’Ιδού δέ αί κατόπιν τοΰ άρχικοΰ διατάγματος γενόμεναι τρο
ποποιήσεις.

Ό  διοικητής άντισυνταγματάρχης, ώς άνω έ^ρέδη.
Ό  άνδυπολοχαγός καί δ άνδυπασπιστής τής οικονομίας 

τοΰ άρχικοΰ διατάγματος άντικατεστάδησαν, διά Β. διατάγ
ματος τής 20  ’Ιουλίου 18 6 8  περί τοποδετήσεως τοΰ οίκο- 
νομικοΰ κλάδου, δι’ ενός ύπολοχαγοΰ οικονομίας καί ένός άν- 
δυπολοχαγοΰ. Τέλος οί κατά τό άρχικόν Β. διάταγμα άνδυ- 
πολοχαγοι, ών εις υπήρχε δι’ έκαστον λόχον, έδιπλασιάσδησαν 

διά Βασ. διατάγματος τής 2 0  Μαΐου 18 6 8 .
Επομένως ή δύναμις τοΰ τάγματος τών Σκαπανέων τοΰ 

μηχανικοΰ, συγκειμένου έκ τών έπιτελών, υποτελών καί 2

(*) ’Ίδε π,ίοηγοΰμενον φυλλάδιον.

ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 5. ΦΤΛ. Τ. Α .' 13
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