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Καλείται θύ.Ιαμος υπονόμου, η άπλώς στ par ιωτ ιχή υπό

νομος, ό ωρισμε'νος χώρος εις το νά δεχδή γόμωσιν πυρίτι

δος, ητις διά τής άναφλέξεώς της προώρισται νά παραγάγη 

άποτελε'σματα έκ των προτε'ρων γνωστά. "Αμα Θάλαμός τις  

πληρωβή πυρίτιδος, λαμβάνει το ονομα χάμιτος. Κ ατ’ έπέ- 

κτασιν καλούνται υπόνομοι πασαι αί συγκοινωνίαι, αί ιρε'ρου- 

σαι εις τάς καμίνους (στοαί, βραχίονες, κ.τ.λ), τό δέ συνο- 

λον των συγκοινωνιών τούτων καλείται σύστημα υπονόμων, 

καί ενίοτε ύπόγεοος όχυρωτιχή·
Μετά την τοποδε’τησιν της πυρίτιδος εντός του δαλ»μβυ 

υπονόμου καί τήν διάταξιν τών αρμοδίων παρασκευασμάτων 

προς διάδοσιν του πυρος διά του παραβΰσματος, μεταχειρί

ζονται, οπως έκτελέσωσι την άνάρλεξιν της πυρίτιδος, 

διαφόρους μεθόδους, ας, προς ευκολωτεραν αΰτών κατάλη- 

ψιν, δελομεν διαιρέσει
Ιον είς τάς στηριζομενας επί της χρησεως πυροτεχνικών 

παρασκευών,
2 ον εις τάς Ιπί της χρησεως πυροτεχνικών καί μηχανι

κών παρασκευασμάτων,

3 ον ι ί ;  τάς έπί του ηλεκτρισμού στηριζομενας.

Μέθοδος πρώτη.

Τής μιδόοου ταΰτης £γε'νετο χρήσις οιαροροτρόπως ι ϊς  

διαφόρους Ιποχάς- καί πρώτον ούτως έξετελέσΟη κατά την 

αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως (14 5 3 ) , δτε άπετέλεσαν 

όλκον πυρίτιδος εκτεινόμενον άπο του δαλάμου υπονόμου μ ί-  
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χρι του οφθαλμοί τ ι ς  στοάς· ό τρόπος ομως ουτος έτροπο- 

ποιήδη κατόπιν διά του καταρτισμού όλκοΰ πυρίτιδος, πά’/ος 

0^ ,04 έχοντος και τιΟεαένου εντός αυλακος έκ κεράμων· αλλά

καί πάλιν άπετύγχανε

1 ον ώς έκ της υγρασίας,

2 ον διότι αί κέραμοι ευκόλως δύνανται νά δραυσδώσι κα
θ’?, ν στιγμήν 5 έργάτης έκτελει τό παράβυσμα τής στοάς, καί 

επομένως, διακοπτομένου ούτω του όλκοϋ τής πυρίτιδος, έμ- 

ποδίζεται ή διάδοσις του πυρός. "Ενεκεν τούτου έζήτησαν νά 

άντικαταστήσωσι τόν ολκόν πυρίτιδος δι’ άπτρας βραδύκαυ

στου- καί πρώτος φαίνεται ότι μετεχειρίσδη τό μέσον τοΰτο 

ό 'Ισπανός Πέτρος Ναβάρας κατά τήν αλωσιν του Chateau  

tie Γ oeuf εις Νεάπολιν (1503)· κατεσκεύαζε δέ την άπτραν 

ταύτην έκ στυπίου, οπερ διεβρέχετο εντός μίγματος έξ ελαίου, 

δείου, καφουρας καί <5σφάλτου.Άλλ’δ μηχανικός Plato, εις τήν 

υπηρεσίαν τοΰ Δουκός τής Πάρμας ών, μετεχειρίσδη άντ’ αΰ- 

τοΰ πρός άνάφλεξιν τών υπονόμων κατά τήν πολιορκίαν τής 

πόλεως M aestricbt ( 15 7 9 )  πυρεντερον ( 1) (saucisson), κε- 

κλεισμενον εντός αυλακος (έπιμήκους κιβωτίου ξυλίνου, ογ. 

1 , 2 ', καί .φέρον περιτύλιγμα έκ βάμβακος διαβραχεντος εντός
διαλύσεως νί

τρου. "Οπως δέ 

η βέβαιος διά 

τήνδιάδοσιντοΰ 

πυρός, έπλήρω- CJ
ct πυρίτιδος xcv 

μετ«ξύ αυλα-

©oi

(σχ. 1 καί 2 ) 

Τσ^τ) SiA.tt}3 ttl)

Tu îi) ιιατα. nXurss "Τόιιη ιιατα jirluos 
a

( I )  -:ψω\ι όΟον.νος, πλήρης “ ' j r . t . i c ; .  χ ρ η ϊψ ϊύ ω ν  τρός ίιά οοι.ν  
τοΰ πυείς.

κος καί πυρεντέρου κενόν χώρον, εις δέ το πώμα τής α υ 

λακος άφήκε διαφόρους όπάς πρός διεκφυγήν τών Αερίων καί 

πρόληψιν έκρήξεως.
Ό  Su lly  μετεχειρίσδη κατά τήν πολιορκίαν τής D raix  

( 1 5 9 3 )  πυρεντερον έκ σκληρού δέρματος άνευ αυλακος- ά λ 
λοι δ’έπρότειναν τήν κατασκευήν του σακκιδίου του πυρεντέρου 

έκ '/αλκου· σήμερον ομως προτιμώσι τό έξ όθονίου μετ αυλα- 

λος πυρεντερον, διότι διά μέν τήν του σακκιδίου κατασκευήν 

δυνάμεδα νά κάμωμεν χρήσιν παντός υφάσματος, διά δέ τήν 

τής αυλακος άρκουσιν όλίγαι σανίδες ή τεμάχια ξύλου. Εΐ 

καί άλλως άπλούστατον τό σύστημα τοΰτο, απαιτεί ούοεν ητ· 

•ftv νά ληφδώσι προφυλακτικά τινα μέτρα, οπως έπέλδη ίύ -  

γάριστον αποτέλεσμα. 'H πείρα άποδεικνύει

Ιον οτι ή ταγύτης τής κατακαύσεως του πυρεντέρου είναι 

ανάλογος τής διαμέτρου αΰτοΰ,

2 ον οτι οσον μικρότερος είναι ό μεταξύ αυλακος καί πυ

ρεντέρου χώρος, τόσον ή ταχύτης τής κατακαύσεως αυξάνει, 

3 ον οτι ή ταχύτης τής κατακαύσεως αυξάνει άναλόγως 

τής λεπτότητος τής πυρίτιδος.

4ον οτι αϋιη έπίσης αυξάνει άναλόγως τής κλίσεως του 

πυρεντέρου.

Εις τήν άνάφλεξιν τών υπονόμων ευκταία έστίν ή έπίτευ- 

ξις τής όσον έ’νεστι ταχυτέρας διαδόσεως τοΰ πυρός, καί πρός 

τοΰτο έχει μεγίστην έπιόροήν τό είδος τών πυρεντέρων. 

Επομένως έκ τών ανώτερο» άρχών έξάγεται 

Ιον ότι πρέπει νά προτιμώμεν τάς αύλακας τάς έχούσας ως 

οΐόν τε μικροτέρας διαστάσεις, καί πρός τοΰτο καταλληλότε- 

ραι ηδελον εΤσδαι αί περικαλύπτουσαι άκριβώς τό πυρεντερον. 

Ά λ λ ’ ή πείρα άποδεικνύει, ότι, όταν τό πυρεντερον καίηται 

εντός αυλακος περικλειούσης αυτό ακριβώς, τά αέρια, μη εύρί-
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σκόντα διέξοδον, διαρρηγνύουν την αύλακα, διασπώσι το πυ-  

ρέντερον, καί οΰτω παρεμποδίζεται ή έξακολούΟησις της κα- 

τακαύσεως τ ις  πυρίτιδος. Υ πάρχει λοιπόν εν οριον κατώτερον 

ώς προς τάς διας-άσεις της αΰλακος, οπερ δεν δυνάμεθα να 

ύπερβώμεν.
2 ον οτι, οσον' μεγαλειτε'ρας διαμέτρου eTvat ή αΰλαξ, τότ 

σον εΰκολώτερον αί ατοαί πληροΰνται καπνοί- οΟεν υπάρ'/ει 

εν οριον άνώτερον ώς πρός τάς διαστάσεις τάς μεταξύ αΰλα

κος καί πυρεντέρου. Ή  πείρα κατέδειξεν, οτι ή διάμετρος της 

αΰλακος πρέπει νά ηναι διπλάσιά της τοΰ πυρεντέρου.

3 ον οτι, οσον μεγαλειτε'ρας διαμέτρου είναι το πυρέντερον, 

τόσον ή κατάκαυσις ταχυτέρα, αλλά καί ή άνάπτυξις των 

αερίων μεγαλειτέρα. Τούτου ενεκεν άπο τής εποχής του V au - 

ban ηρχισεν ή έλάττωσις τής διαμέτρου του πυρεντέρου.
Κ α ί ό μέν de V ille  παρεδέχδη ώς διάμετρον την 0^ ,04

ο δέ C orm ontaigne...........................................  0 ,0 2 7

ό C illo t................................................................ 0 ,0 2 5

ό Lebrun, C arn o t    .......................  0 ,0 2 2

ό Gay de V ern o n .................    0 ,0 1 2

Υ πάρχει ομως ακόμη όρος τις, τον όποιον πρέπει νά τη- 

ρώμεν, ενεκεν τής δυσκολίας, ητις παρουσιάζεται κατά την 

πληρωσιν των μικρας διαμέτρου πυρεντέρων, τουτέστι τό σακ- 

κίδιον νά ηναι άρκουντως ευρΰχωρον} ώστε ή πυρϊτις, έλα- 

ερώς πληττομένη διά τίνος ^αβοίσκόυ, νά καταπίπτη εΰκό.- 

Λως· άλλως έσόμεΟα Αναγκασμένοι νά κτυπησωμεν δυνίτά, 

οτε το περιτύλιγμα διασχίζεται καί η κατάκαυσις τής πυρί

τιδας διακόπτεται ενεκεν τής κονιοποιησεως αυτής· διό καί 

ενόμισαν καλόν νά παραδεχδώσιν ώς διάμετρον τοΰ πυρεντέ- 

ρου την θ' ,0 2 , οπερ ονομάζουσιν όγχΰύες nvpirzEpor·
Γο μεγαλειτερον ελάττωμά των ογκωδών πυρεντέρων εΤ-
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ναι τό ότι άρινουσιν είς τάς στοάς των υπονόμων μεγάλην 

ποσότητα καπνού. Ό  Bugy βε£αιόνει προς τοΰτοις, οτι ό κα

πνός, ό προερχόμενος έκ τής εχρηξεως των υπονόμων καί 
ώΟουμενος εις τάς στοάς διά τής αΰλακος, είναι πολύ περισ

σότερος του εκ τοΰ πυρεντέρου· άνεγνώρισε δέ, οτι ίΰνανται 

νά άπορύγωσι κατά μέγα μέρος τον καπνόν τούτον, ιρράττον- 

τες μέ σακκίδια πληρη χοίματος τό στόμιον τής αΰλακος 

άμέσως, άμα δοδή τό πυρ. Ε πίσης έδοκίμασε ν’ άρηση κενά 

κατά τό παράβυσμα των στοών, η νά κατασκευάση ταύτας 

μέ καμπάς, αλλά τά τελευταία ταΰτα πειράματα δεν παρη- 

γαγον αξίας λόγου έπιτυχίας.

Τό καλλίτερον μέσον πρός άπορυγην των εκ τοϋ καπνοΰ 

δυσάρεστων είναι άναμριβόλως ή έλάττωσις τής διαμέτρου 

τοΰ πυρεντέρου, οπερ συγχωρεΐ επίσης την έλάττωσιν την 

τής αΰλακος· καί ώς τοιαυτην ό Etienne έπρότεινε την 

Ο**,007· σπουδαία όμως είναι ή δυσκολία τής προπαρασκευής 

καί πληρώσεως πυρίτιδος των πυρεντέρων τούτων. Ό  ρύλαξ 

τοΰ μηχανικοΰ Leques υπερεπηδησε κατά μέρος την δυσκο

λίαν ταύτην κατά τό 1 8 2 9 , κατασκευάσας σακκίδιον εξ 50ό- 

νης δυσκα'μπτου, έπικαλυπτομένης διά χάρτου ήλειμμενου μέ 

κόλλαν- κατεσκεύαζε δέ τοΰτο-τυλίσσων την οθόνην έπί εμ
βόλου, έ'χοντος 0 ^ ,0 0 5  διάμετρον. Τής εσωτερικής έπιρα- 

νείας τοΰ σαχκιδίου οΰσης λείας, τό βύσμα γίνεται εΰκολως.
Ό  ταγματάρχης B autliau lt κατεσκεύασε κατά τό 1 8 3 9  

πυρέντερον διαμέτρου 6^,01 διά σακκιδίου έκ πυκνοΰ βαμβα

κερού υράσματος, εντός τοΰ όποιου έ'9ετε πολΰ λεπτήν πυρίτιδα. 

Α ί δυσκολίαι όμως τής κατασκευής καί πληρώσεως τοϋ σακκι- 

δίου τούτουησαν τόσον πολλαι,ώστε συμβουλεύει νά κατασκευα- 

ζηται τό σακκίδιον έκ σύρματος χάλκινου, περιτυλισσομενου 

έλικοειδώς,· οπω: τηρηται το κυλινδρικόν αύτοϋ σχήμα, και
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νά καλύπτηται δι’ έδόνης. Ό  λοχαγός Caretle κατεσκεύασε 

κατά το 1 8 5 5  εις Βέλγιον πυρέντερον διαμέτρου 0^ ,007  έως 

0^ ,0 08  διά τής μηχανής τής κατασκευαζούσης το πυραγοι- 

γόν σχανίον, περί ου Θέλομεν λαλήσει. Εις την κατασκευήν 

ταύτην τό πρόβλημα έτεδη άντιδέτως· ήτοι προετοιμάζουσι το 

σακκίδιον έπί τής πυρίτιδος, ένω κατ’ άρχάς έσχηματίζε- 

το το σακκίδιον, καί άκολούδως έπληροΰτο πυρίτιδος· διά 

του τρόπου τούτου ρίπτουσι διαδοχικώς την πυρίτιδα έπί τα ι
νίας έδιπλωμένης εν σχήματι υδροχόης, καδόσον ή μηχανή 

σχηματίζει την έξ όδόνης ταινίαν εις περιτύλιγμα καί την 

επικαλύπτει διά πλοκής. Έ άν άντικαταστήσωμεν τήν πυρίτιδα 

διά μίγματος θείου καί πυριτιδοκόνεως, εις τά μικρά ταυτα 

πυρέντερα κατασκευάζομε» απτραν βραδύκαυστον 0 μ,002  

διαμέτρου, ητις χρησιμεύει προς άνάρλεξιν των πυρεντέρων.

Τό εις την Γαλλίαν έν χρήσει πυρέντερον συνίσταται έκ 

σακκιδίου ίδονίνου, 0*\02 έως 0 ,0 2 5  διαμέτρου (σχ. 3),

(σΧ· 3 )·

ό,τερ πληροΰσι πυρίτιδος· οπως δε τό προρυλάξωσιν έκ τής 

υγρασίας, αναγκάζονται νά τό δέτωσιν εντός αΰλακος. Ή  τα- 

χύτης τής κατακαύσεώς του είναι 8^ ,50 κατά 1" έντός 

τής αΰλακος, και Β^,δΟ εκτός. Ή βιομηχανία διά την άνό- 

ρυξιν των βράχων χρήται μικροις πυρεντέροις, ών τό συνε- 

σταλμενον μήκος διευκολύνει τήν πλήρωσίν των. Τά πυρέν- 

ερα ταυτα, άτινα καλούνται iJa% icTa πυρέΐτερα , συνισταν- 

εκ κάρρων άχυρου η καλάμων, μεστών πυρίτιδος, η κα.

τ
ται ε
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έκ σωληνίσκων χάρτου Ο̂ ,ΟΟΟ εως 0 ,0 0 7  διαμέτρου* κα

τασκευάζονται δε έκ ταινιών y άρτου πλάτους 0 ,Α,06  εως 

0 ,0 7 , αΐτινες τυλίσσονται σπειροειδώς έπί ράβδου σιδηράς, 

ληγούσης εις αιχμήν καί έχούσης διάμετρον εις την βάσιν 

Ο1*,0 0 5 . Πριν η άποσυρδή η ράβδος, καί καδόσον γίνονται οί 

σωλήνες, άλείρουσιν έξωτερικώ; τόν χάρτην μέ ολίγον κόμ- 

μι, οπως οί σωλήνες ρυλάττωσι τήν κωνικήν μορφήν των, 

ητις συγχωρεΐ νά εμβάλλωσι πολλούς, τούς μέν έπί τών δε. 

Συνήθως τούς σωληνίσκους τούτους άλείρουσιν έσωτερικώς 

διά συνθέσεως, ίνα άπαλλαχδώσι τής έκ πυρίτιδος πληρώ- 

σεώς των, ή δέ σύνδεσις αΰτη σύγκειται έκ πυριτιδοκονεως, 

ολίγου κόμμεως καί τής αναγκαίας ποσότητος οινοπνεύματος 

πρός έπίτευξιν σταιτός ρευστου, καί εφαρμόζεται διά γραρί- 

δος. Όνομάζουσι τούς σωληνίσκους τούτους έχχαύματα.
"Οπως άναρλέξωσι ^ηξίπετρον (petard), σχηματίζουσι 

πέριξ τοΰ έλαχίστου πυρεντέρου ή έκκαύματος, έπί τή ςέπ ι-  

ρανείας τοΰ βράχου, κόχλον έξ άργίλλου, εντός τοΰ δποίου ^ί- 

πτουσιν εμπύρευμα έκ πυρίτιδος, καί δέτουσι τό πΰρ εις αυτό 

οι’ άπτρας βραδυκαύστου· άλλοτε δέ ^ίπτουσιν έν τω έμπυρεύ- 

ματι τεμάχιον άγαρικοΰ άναρλεχδεντος, άρίνοντες αύτό νά 

ολισδήση κατά τό μήκος σύρματός τίνος σίδηρου.

Τά πυρέντερα έ^/ουσι τό έλάττωμα τοΰ άποίροραν την 

υγρασίαν, οπερ βραδύνει τήν κατάκαυσίν των. ΙΙρός άπο®υγην 

τοΰ εΐρημένου ελαττώματος προυτειναν
1 ) νά τά άναρτύωσιν εντός τής ξυλίνου αΰλακος δΓ αγκί

στρων ξύλινων ούτως, ώστε νά τά μονωσωσιν έκ τών πλευρών·

2 ) νά περιτυλίσσωσι τήν αύλακα μέ μόλυβδον, πλην τοΰτβ 

εΤ/αι πολυέξοδον καί δύσκολον εις τήν πράξιν

3 ) νά άλείρωσι τάς αύλακας με στέαο ή π ίσσαν

4) νά περικαλύπτωσι τάς αύλακας μέ άχυρα, οπως



βεβαιώσωσι την £οήν τών ύδάτων κατά το μήκος τών πλευ- 
ρών τω ν

5) v i κάμωσι διπλοΰν αγωγόν.

Όλοι τά ανωτέρω μέσα, περιπλέκοντα τήν κατασκευήν τής 

«υλακος, άφαιροΰσι τήν κυρίαν αύτ?5<ς ιδιότητα, τήν πλέον 

σπουδαιαν, δηλ. τήν πιθανότητα τής έκτελέσεως αύτής μέ τά 

ενοντα μεσα. Ιοού διά τ ί προύτίμησαν νά προφυλάξωσι τήν 

πυρίτιδα διά του ιδίου πυρεντέρου, τή βοηδεία αλείμματος άλε- 

ξυδατίου. Ό  ιππότης de V ille  συμβουλεύει νά πισσωδή ή 

οθόνη του σακκιδίου· άλλ’ ή πείρα άποδεικνύει, οτι τά π ισσω 

μένα πυρέντερα γίνονται εύθραυστα, σχίζονται, καί εκ τής επα
φής τοΰ ύδατος ουδόλως είσί προφυλαγμένα.

Κ ατά το 1 8 3 2  δ έπιλοχίας τών σκαπανέων Jones, ’Ά γ 

γλος, έτυχε καλλίτερων άποτελεσμάτων μεταχειρισδείς άλει- 

οαρ ελαστικόν, συνδετον άπδ πίσσαν, κηρόν καί στέαρ" κατά 

δέ τό 18 3 !)  δ ταγματάρχης Bauthault ετυχεν επίσης καλά 

άποτελεσματα δι’ άλείοατος έκ πίσσης, στέατος καί ελαίου 

λινοσπέρματος. Ά λ λ ’ ή πραςις άποδεικνύει, οτι τό άλειφαρ, 

τιδέμενον περί τό πυρέντερον μετά τήν κατασκευήν καί πλή- 

ρωσίν του, διαπερα όλίγον κατ' ολίγον τήν πυρίτιδα, καί κα

ταστρέφει τάς άναφλεκτικάς αύτής ιδιότητας. Ένεκεν τούτου 

παρεδέχδησαν τήν χρήσιν αΰτοΰ μόνον διά τά δγκώδη πυ- 

ρέντερα.

Προς επιτυχίαν πυρεντερου άλεςυδατίου τό πρόβλημα συ- 
νισταται εις τό νά εΰρωμεν τό μέσον πρός παρασκευήν σακκι- 

διου άδιαβρόχου καί άρκούντως λείου, οπως έκτελέσωμεν ευ

κόλως τήν πλήρωσιν μετά τήν προπαρασκευήν του. Έ πανήλ- 

δον λοιπόν εις τήν χρήσιν σωλήνων όμοιων μέ τους τοΰ Sally. 

Κ ατά τό 1 8 3 1  δ στρατηγός Picot έδοκίμασε νά κάμη '/ρή- 
σιν ίωληνων μι/.ρας διαμέτρου, οΰς ή βιομη·/ανίχ κατασκευά

ζει ώς αγωγούς τοΰ υδατος καί αερίων, άλλ’ άνεγνωρισεν, 

ότι οί σωλήνες ουτοι ένεκα τής στερεότητάς των έ’χουσι τό 

ελάττωμα νά δια^ρηγνύωνται, καί οΰτω νά διακόπτηται ή διά- 

δοσις τοΰ πυρός. Σωλήνες μολυβδινοι, Ο' ,0 1 ,  0 ,0 1 5 ,  0 ,0 2  

διαστάσεως, έδωκαν πλέον ευχάριστα άποτελεσματα,5 παρά 

άλλοι τών ιδίων διαστάσεων έκ ψευδαργύρου, οΓιινες έχουσι 

τό ελάττωμα νά ηναι εΰδραυστοι.
Κατώρδωσαν εις Chatham τής ’Α γγλίας νά προετοιμά- 

σωσι σωλήνας μολυβδίνους διαμέτρου 0^ ,027 άρκούντως λε

πτούς καί ευκάμπτους, οπως δυνηδώσι νά τούς περιτυλίςω- 

σιν εις κύκλον ένός μέτρου διαμέτρου. Ο συνταγματάρχης 

Pasley μετεχειρίσδη μετ’ επιτυχίας τους σωλήνας τουτους 

ώς σακκίδια, οπως παραγαγη έκρηζεις εντός τοΰ υοατος κατά

τό 18 3 9 .
Κατά τό 1 8 4 5  ή άνακάλυψις τής gutta-percha συνέτεινεν 

είς τό νά κατασκευάσωσισωλήνας λιαν ευκάμπτους. Ο ς·ρατηγος 

Picot συνεβούλευσε νά τούς μεταχειρισδώσι προς τον ανωτέρω 

σκοπόν, άλλ’ άγνοεΐται αν ή πρότασίς του έτέδη ύπό δοκιμα

σίαν. Ά λ λ η  σπουδαία έφεύρεσις έπανέφερε τήν προσοχήν είς 

τά ελάχιστα πυρέντερα. Κατά τό 1 8 3 1  δ W . Bickford άπη- 

λαυσεν έν ’Α γγλία  προνομίου διά τήν μηχανικήν κατασκευήν 

πυρεντέρου ελάχιστης διαμέτρου* ώνομάσθη δέ τοΰτο &jttρα 

ασφα.Ιείας ή jtvptrrepor B ickfo rd , μικράς τιμής, 11  μέχρι 
1 6  λεπτών τό μέτρον, καί κατακαύσεως άρκετά βραδείας (πε

ρίπου Ο*1,6 0  κατά 1 "), οπερ δέν έβράδυνε νά γείνη παρα

δεκτόν εις τήν βιομηχανίαν ένεκεν τοΰ κανονικοΰ τής κατα

σκευής καί κατακαύσεως του, καί διότι συγχωρεΐ είς τονέρ- 

γάτην νά άπομακρυνδή άνευ τοΰ ελάχιστου κινδύνου, άφοΰ 

δέση τό πΰρ. ΊΙ κατασκευή αύτοΰ έλαβε μεγάλην εκτασιν είς 

τό έργοστάσιον τών κυρίων B ickford και Sm ith, το ευρισκο-



μενον εις τί;ν πόλιν Cambourne· είναι 2* τό πυρέντερον τούτο 
τριών ποιοτήτων,

Ιον τό κοινόν πυρέντερον,
2 ον το δι’ υγρά έδάφη,

3ον το διά τά ; ύκό τό ύδωρ έργασίας.

J 0 είρημένον πυρέντερον συνίσταται εξ ένός κυλίνδρου πυ- 

ριτιδοκόνεως, εχοντος διάμετρον 0^ ,003 , περιτυλισσομένου 

δέ διά δύο περιτυλιγμάτων έκ νημάτων, έξ ά ν  τό εξωτερικόν 

κατραμοϋται.Ή εξωτερική διάμετρος του πυρεντέρου Bickford  

εΤναι 0 / 0 0 5  (σχ. 4). Διά τά υγρά έδάφη 5 κύλινδρο; πυρί
τιδος φέρει περιτύλιγμα έκ (<τχ. 4 , 5 και 6).

gutta-percha. Τό πυρε'ν- G 

τερον τοϋχο εχει τό προτέ

ρημα νά καίηται βραδέως ]§§&) 

καί κανονικώς, ή δέ ταγύ-  

τγ/ί τής κατακαύσεώς του js g s f  

είναι ενός μέτρου εις 90".

Ι ό  πυρέντερον τοΰτο άπε- 

μιμήθησαν εις διάφορα μέ- 

ρη, ίίιω ς  οε i f ;  χό πυρο

τεχνικόν σνολείον τής Li
//βΛΙ

ege.

, t i  ανωτέρω πυρέντερον, οπερ εχει το προ
τέρημα του νά έύναται νά τεθή εις χρή,ι» £νευ βίλακος, είναι 

Ολίγον ευχοηστον εις τόν πόλεμον, ε"νεκεν τής μεγάλης βοα- 

ουτητος τής κατακαύσεώς του. Έν τούτβις δύναται νά παρά-

° ™ * ™ ;  υπηρεσίας ώς παρασκεύασμα άναφλεκτικόν, 
τιΟεμενον εις τό άκρον συνήθους πυρεντέρου.

Προς αποφυγήν των δυσκολιών τής πληρώσεως των έλα-

Κατοψ/j
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χίστων πυρεντέρο>ν ό λοχαγός Octave Prost έσκέφθη κατά 

τό 1 8 2 2  νά άνηκαταστηση τήν πυρίτιδα δι’ άπτρας πυρα- 

γωγοΰ· οθεν κατεσκεύασε πυρέντερα όλιγου μήκους, σχημα- 

τιζόμενα από καλάμια κενά, έντός τών οποίων διεπέρα νή

ματα βάμβακος διαβραχέντα έντός μίγματος έξ οίνοπνεύμα

τος καί καφουρας, η έντός οξους περιέχοντος νίτρον, άκολού- 

Οως δε τά ηλειφε μέ πυριτιδόκονιν.

Ή έοεύρεσις του Bickford ένέπνευσε τήν ιδέαν είς τον λο

χαγόν L ariv ie re  περί τό 1 8 3 9  νά άντικαταστηση τό στερεόν 

περιτύλιγμα του ανωτέρω πυρεντέρου διά περιτυλίγματος εύ

στροφου, άναλόγου του πυρεντέρου Bickford. Μετά πολ- 

λάς δοκιμασίας κατώρθωσε νά κατασκευάση άπτραν άρκετά 

δραστικήν, ικανήν ν’ άντικαταστηση τά πυρέντερα1 αυτη δ’ ε ί
ναι γνωσιή μέ τό ονομα σχοινιού Lariv iere.

Τό σχοινίον τούτο συνίσταται έκ κλωνίων βάμβακος έμβα- 

πτιζομένων Ιντός ζέοντος ΰδατος, διαβρεγομένων δέ ακολού

θως εις μ ίξιν οινοπνεύματος και καφουρας, καί άλειφομένων 

διά μίγματος συγκειμένου έξ αραβικού κόμμεως καί πυριτι- 

δοκόνεως. Οί κλώνοι ουτοι περιτυλίσσονται δι’ οθόνης άδια- 

βρόχου, βαφείσης μέ μίλτον (minium) καί ξηραντικόν ελαιον, 

καί στερεόυμένης διά ράμματος βαμβακερού, τιθεμένου έλικο- 

ειδώς. 'Όπως άποκαταστήσωσι τήν όθόνην άδιάβροχον, τήν 

χρίουσι μέ ελαστικόν κόμμι διαλυθέν έ*τός μίγματος τερεβεν· 

Οίνης, έλαίου λινοσπέρματος ξηραντικού καί λευκοΰ κηροΰ· 

ενίοτε δέ θε'τουσι και δεύτερον περιτύλιγμα έξ οθόνης βεβαμμέ- 

νον μίλτω. Τό σχοινίον τούτο, οπερ δεν χρηζει αΰλακος, έδο- 

κιμάσθημετ’έπιτυχίας είς τά έκτελεσθέντα πολιορκητικά έ'ργα 

εις Metz (18 4 4 )  ύπό του αυτόθι έδρεύοντος συντάγματος 

τοΰ μηχανικού· κατασκευάζεται δέ είς τό πυροτεχνικόν σχο·



λεϊον τοΰ μηχανικοί εις Metz κατά τον ακόλουθον τρόπον, 

καί εΐναι δύο ειδών

Ιοντό  έξ ελαστικού κόμμεως,

2 ον το κοινόν.

Το έξ έλαστικοΰ κόμμεως πυραγωγόν σχο ινίον  (cordeau. 

porte-feu) σύγκειται εξ ενός κυλίνδρου (σχ. 5), οστις φέρει 
ενδοδεν απτραν πυραγωγόν, περιβαλλομένην δι’οδόνης κηρωμέ- 

νης, επικαλυπτόμενης δέ ταύτης διά λεπτής πλοκής έκ βάμ- 

βακος (ύπάρχουσι 1 0  άτρακτοι προς κατασκευήν τής πλοκής), 

δεύτερον δέ περιτύλιγμα προετοιμάζεται ώς εξής, έκτείνουσι 

ταινίας ελαστικού κόμμεως έπί σανίδων, χρίοντες ταύτας διά 

διαλύσεως έξ ελαστικού κόμμεως, ας άφίνουσι 15 ' μέχρις 

2 0 ', οπως ή διάλυσις δυνηδη νά φέρη το αίτούμενον Αποτέ

λεσμα, οπερ είναι ή τύλιξις τής ανωτέρω απτρας περί τήν έξ 

ελαστικού κόμμεως ταινίαν, ώς τυλίσσομεν το σιγάρον* μετά 

ταΰτα ρίπτομεν χρίσμα, το όποιον προμηδευόμεδα άπό τοΰ 

μαρκησίου (talc), ήτοι λευκής τίνος κόνεως, ητις χρησιμεύει 

νά εϋκολύνη τήν δλίσδησιν τής απτρας εντός τών σωλήνων 

καί νά έμποδίζη τήν πρόσφυσιν τοΰ έλαστικοΰ κόμμεως, iv  

Εσω δέτουσιν άνωδεν 8 κλώνους βάμματος πρός σχηματισμόν 

έξωτερικοΰ περιτυλίγματος (ύπάρχουσιν 20  άτρακτοι πρός 

σχηματισμόν τοΰ περιτυλίγματος). Τό κοινόν σχοινίον σύγ- 

κειται έκ κυλίνδρου, οστις φέρει (σχ. G) ενδοδεν τρεις κλοίνους 

απτρας πυραγωγοΰ, περιτυλισσομένους δι’ οθόνης κηρωμένη; 

καί έπικαλυπτομένης διά πλοκής έξ 8 κλώνων. Διά το κοι

νόν σχοινίον ή οθόνη είναι κηρωμένη καί άπό τά δύο μέρη, 

τό δέ πλάτος αύτής πρέπει νά ηναι αρκετόν, ώστε νά γείνωσι 

δύο περιστροφαί· διά δέ τό έξ έλαστικοΰ κόμμεως ή όθόνη 

εΤναι κηρωμένη μόνον έκ τοΰ ενός μέρους, τοΰ έσωτερικοΰ, 

καί γίνεται μία μόνη περιστροφή.

Τό έλαστικόν κόμμι πρός κατασκευήν τοΰ σχοινιού εξάγε

ται έξ ’Αγγλίας· πρός διάλυσίν του δέ μεταχειρίζονται βεν

ζίνην άπεσταγμένην, ή έλαιον τερεβενδίνης δίς άπεσταγμένον, 

ή προσέτι ένθειον άνδρακα. Μεταχειρίζονται κατά προτίμησιν 

τό έλαιον τερεβενδίνης καθαρόν. Τό πυραγωγόν σχοινίον έχει 

διάμετρον 0 μ,01  περίπου, ή δέ τιμή αύτοΰ είναι είς μέν τό 

οπλοστάσιον τοΰ μηχανικοΰ εις Metz 

τό 1 μ. κοινοΰ φρ. 0 ,3 5 ,  
τό 1 μ. άδιαβρόχου φρ. 0 ,5 5 .

Εις τό A rras τά 1 0 0  μέτρα τιμώνται 2 0  μέ'/ρις 2 5  

φράγκων.

Τό σχοινίον τοΰτο είναι άρκούντως στερεόν, ώστε νά μή 

δραύηται έκ τών πλησίον συμβαινουσών εκρήξεων, απαιτεί δέ 

ολιγωτέραν προσοχήν είς τήν τοποθέτησίν του, παρ’ οσην τό 

άπλοΰν πυρεντερον. Καλώς κατασκευασδέν, είναι άρκούντως 

άοιάβροχον, ώστε δέν υπάρχει ανάγκη αυλακος· τό δέτουσι 

δ απλώς εντός μικρού όχετοΰ σκαφέντος έπί τοΰ έδάφους, ος-ις 

τό προφυλάττει άπό πασαν φθοράν, φροντίζουσίν ομως νά 

μή έντείνωσιν αυτό* δυνατόν νά πλησιάσωμεν πολλά σχοινιά 

μεταξύ των χωρίς νά φοβώμεθα νά διαδοθή τό πΰρ έκ τοΰ 

ενός είς τά άλλα. Ή  ταχύτης τής κατακαύσεως του είναι 

10 0  μέτρα κατά 1 ", αρκούντως μεγάλη, οπως μή rj δυνα

τόν νά έκτιμηθώσιν αί αποστάσεις 3 0  ή 4 0  μέτρων, οπερ μας 

άπαλλάττει τής ένασχολήσεως, κατά τήν έκτέλεσιν τών ισοτα

χώ ν πυρών.

Ή πυροτεχνική σχ^ολή τής Liege, έπιφορτισδεΐσα τάς δο- 

κιμάς πρός άπομίμησιν τοΰ σχοινιού τούτου, γενομένου δεκτοΰ 

έν Γαλλία κατά τό 1 8 4 4 ,  κατεσκεύασεν εν τοιοΰτον, οπερ 

ώνόμασε σχοινίον β ι.Ιγ ικ ό ν ' δοκιμασδέν Ομως, κατά τό 

1S 4 7 , δέν έδωκεν ευχάριστα αποτελέσματα, καί ρΰτως άπε̂ ό-



ρίφδη. Αίτιον δέ τής άπορρίψεώς του ητο, ότι καιόμενον 

διε^ηγνύετο είς τεμάχιά, και διεκόπτετο οΰτοις ή έξακολού- 

Οησις τής κατακαύσεώς του. Κατά το 1 8 5 3  δ λοχαγός Ca- 

rette επανέλαβε την σπουδήν του σχοινιού L ariv iere . ΙΙα- 

ρασκευασία εργαλείων πολλά ευφυής έγίνεχο ύπ’ αδτοΰ, καί 

δέν έβράδυνε νά λάβη άποτελέσματα πολύ ανώτερα τών προη- 

γουμε'νων. ΓΙΙ κατασκευή αΰ'τη δέν διαφε'ρει τής γαλλικής, ην 

περιεγράψαμεν άνωτέρω, παρά μόνον εις τήν χρησιν χρίσμα

τος, συγκειμε'νου έξ ελαστικού κόμμεως καί gutta-percha.

Ά π ό  τής στιγμής ταύτης όλαι αί δεωρητικαί δυσκολίαι τής 

κατασκευής ένικήδησαν, άλλ’ εμεινεν είσέτι, προς έπίτευξιν βε

βαίου αποτελέσματος, νά λυδώσι διάφορα προβλήματα.'Ένεκα 

τούτου έπεχειρήδησαν μελετάς παρ’ όλων των Αξιωματικών 

του Βελγικοί συντάγματος κατά το 1 8 5 6 , έξ ών προέκυψε 

τό όρδόν συμπέρασμα, ότι τό σφάλμα τής έκρήξεως τών πυρα- 

γωγών σχοινιών προήρχετο

1 . έκτης είσχωρήσεως τοΰ χρίσματος,

2 . δι’ ελλειψιν διαστήματος πρός διεκφυγήν τών Αερίων, 

όταν ή άπτρα ηναι λίαν συνεσφιγμένη μετά τοΰ περιτυλίγ

ματος. Ύπήρχεν άρα ελπίς επιτυχίας διά τής κατασκευής 

σχοινιού όλιγοίτερον συνεσφιγμένου μετά τοΰ περιτυλίγματος 

του, καί άφίνοντος διάστημα μεταξύ άπτρα; καί περιτυλίγμα

τος άνάλογον πρός έκεΐνο, όπερ ή πράξις άπέδειξεν άναγ- 

καιον μεταξύ πυρεντέρου καί αυλακος- ή δέ πράξις έβεβαίωσε 

τήν πρόβλεψιν ταΰτην. Ό  ύπολοχαγός Dupont, διευδυντής 

τών πυροτεχνητών, κατώρδωσε νά κατασκευάση πυραγωγόν 

σχοινίον, όπερ, ύποστάν άπειρους δοκιμασίας κατά τό 1 8 5 7  

και 1 8 5 8 ,  είς λίαν διαφόρους περιστάσεις, καί ούχί ευνοϊ

κά ;, έστέφδη υπό πλήρους επιτυχίας. Ή έφαρμογή τοΰχρ ί- 

ρματος εΰκολύνδη διά τής προσδήκης μικράς ποσότητος ά-

σφάλτου είς τό έξ έλαστικοΰ κόμμεως καί gutta-percha  

μίγμα.
Τό σχοινίον τοΰτο πληροί τάς συνδήκας άλεξυδατίου 

σχοινιού, φυλάττον τήν έλαστικότητά του χωρίς νά κάμη ρα

γάδας μετά πολυχρόνιον χ ρή σ ιν  άλλά δυστυχώς μένει αρ

κούντως ίζώδες, ώστε μδς ύποχρεοί νά £αντίζωμεν αύτό μέ 

άμμον ή φρύγανα έκ ξύλων.

Έ  εκδεσις τοΰ 1 8 5 7  περιείχε δείγμα σπουδαίας τροπο- 

ποιήσεως τοΰ σχοινιού τούτου.Ή όίπτρα άντικαδίστατο δι’ένός 

άπλοΰ νήματος λινού, εμβαπτιζόμενου εντός διαλύσεως οινο

πνεύματος, ύπερχλωρούχου σιδήρου, μολύβδου και χλωρικής 

ποτάσης, μίγμα παράγον απτραν κατακαύσεως αρκετά δρα

στικής. Το περιτύλιγμα κατεσκευα'ζετο διά μηχανής λίαν εύ- 

φυοΰς, εύρεδείσης υπό τοΰ συνταγματάρχου Baron d’Ebner, 
συγκείμενον έκ ταινίας έπιχριομένης μέ gutta-percba, 

καί περιτυλισσόμενον διά ράμματος πισσωμένου. Τό σχοινίον 

τοΰτο μεταδίδει τό πΰρ είς άπόστασιν 2 0  ̂ τό 1 ".

Είς τήν Παγκόσμιον ’’Εκδεσιν τοΰ 1 8 6 7  ο ίοιος συνταγ
ματάρχης έξέδηκεν εν πυραγωγόν σχοινίον μετά τής μηχα
νής πρός κατασκευήν του· τό κατασκευάζει δέ ουτω- εμβαπτί

ζει νήμα λινόν έντός μίγματος έξ ίσων μερών οινοπνεύματος 

καί χλωρικής ποτάσης· τό δέ νήμα, άπαξ διαβραχέν μέ τάς ου

σίας ταύτας, περιτυλίσσεται αυτομάτως έντός ταινίας διά μιας 

ειδικής μηχανής· τό άφίνει άκολούδως νά ξηρανδή εντελώς, 

ιΤτα τό επιχρίει μέ gutta-percha, καί το εφοδιάζει μέ 

δεύτερον περιτύλιγμα έκ νήματος πισσωμένου. Τό σχοινίον 

τοΰτο μεταδίδει τό πΰρ λίαν κανονικώς καί μέ ταχύτητα 2 0  ̂

τό 1", καί εντός τοΰ ΰδατος ακόμη, ομοιάζει δέ πολύ μέ με

ρικά πυραγωγά σχοινιά έν χρήσε; είς τήν ’Αγγλίαν καί τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας.
ΕΛΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 1. Φ ΪΛ . Τ. Β'. 2



II χρησις του πυρεντερου επιτρέπει νά έχτελήται ευκόλως 

η ταυτόχρονος άνάρλεξις πολλών υπονόμων χαλεΓται δέ ή

εργασία αΰτη Ισοταχύζης jtv p tr ' καί πρός έχτέλεσεν αύτών 
προσκολλώνται έπί τοΰ άρχιχοΰ , ϋρεντ^ β„ νέα

εχοντα το αύτό μήκος έκ του σημείου τής ένώσεώς των, οπερ 

ονομάζεται r sr ix 0r πΰρ, μέχρι των καμίνων. Τό χοινόν ση- 
μεΐον άναρλέξεως ονομάζεται i<rr/a.

Έ ίτ ω σ α ν  ,ρ ,Γ , C r i ro|Ie, Α , Γ , Β  ( , χ .  7 ) . {<ί5 

πυρεντέρου τούς δυο 

πλησιες-έρους θαλάμους 

Α χαί Γ, Ακολούθως έ

νοΰμεν το σημείον Ε 

μέσον του πυρεντερου ^  ’ 

τούτου μετά τοΰ τρίτου 

θαλάμου Β - μετρούμε 

τήνάνάπτυξιν ΒΟΕΔΑ 

Χ«ί ΒΟΕΓ, έμπερίλαμ-

βα^ομενην μεταξύ Α , Β, Γ, χαί προσχολλώμεν άχολούβως 

το πυρέντερον εις τό σημείον Η μέσον τής άναπτύξεως τών 
Υ?3[*μών τούτων.

Ας υποδέσω- 

Ηίν> οτι έ’χο- 
μεν τέσσαρας Α 

υπονόμους A, Τ  

Γ  Α Ε ( σ χ .8).

Ένοΰμεν κατά 

πρώτον τήν Α 

τής Γ 

-:ά πυρεντέρβ,

~?0ί5!5? ^ ε ν  τό μέσον αύτοΰ Β, ακολούθως τό Δ μετά

τοϋ Ε, καί λαμβανομεν τό μέσον Η* μετά τοΰτο ένοΰμεν τό Β 

μετά τοΰ Η διά τοΰ πυρεντέρου ΒΝΗ, χαί λαμβανομεν τό μέ

σον αύτοΰ ΚΙ, έρ’ ου προσχολλώμεν τό Αρχικόν πυρέντερον 

ΜII.
Α ί γωνίαι τών αυλακών έλαττοΰσι τήν ταχύτητα τής δ ια- 

δόσεως τοΰ πυρός- οθεν είναι άναγχαϊον νά ληρθή τοΰτο ύπ’ίύ ιν  

χατά τήν έκτέλεσιν τών ισοταχών πυρών. Πρός τοΰτο υπελό- 

γισαν, οτι έκαστος βραχίων ίσοδυναμεΐ μέ μήκος 0 μ,0 8 , ώς-ε, 

εάν εις τών βραχιόνων τής αΰλακος έ’χη μίαν καμπήν περισ
σότερα» τοΰ ετέρου, ή άνάπτυξίς του πρέπει νά ijvai κατά  

0 ,0 8  μικροτέρα τής τοΰ άλλου· ή διόρθωσες δέ αυτη έκτε- 

λείται, εάν μεταρέρωμεν τό αρχικόν πυρέντερον κατά Ο*1,0 4  

πρός τήν γωνίαν.

Είναι επίσης απολύτως άναγκαΐον νά φυλάττηται άπόστα- 

σις τουλάχιστον 0 ,μ5 0  μεταξύ τών αυλακών, ών τά πυρέν

τερα δέν πρόκειται νά καώσι τήν ϊδίαν στιγμήν· άλλως είναι 

φόβος ότι τό πΰο θέλει διαδοθή έχ τοΰ Ινός εις τά άλλα, 

μ’ολον οτι ύπάρχουσι μεταξύ αυτών χώματα. Ό  Vauban  

συμβουλεύει προσέτι τήν έκτέλεσιν τών ισοταχών πυρών διά 

πυρεντέρων έχόντων διάρορον διάμετρον, άροΰ προηγουμένως 

υπολογισθώσιν ούτως, ώστε ή διάρκεια τής κατακαύσεώς των 

έκ τοΰ γενικοΰ πυρός μέχρι τών καμίνων νά ηναι ή αυτή.

Τά ογκώδη πυρέντερα τών 0 / 0 2  ή 0 ,0 3  διαμέτρου, ών 

χρήσις γίνεται μετ’ αΰλακος, μολονότι τό άρχαιότερον μέσον 

πρός άνάρλεξιν τών ύπονόμων, είναι άξια τήν προσοχής μας. 

Τά άπλοΰν των σχήμα, ή ευκολία τής κατασκευής των εϊς 

οίονδήποτε μέρος καί είς οίανδήποτε περίστασιν, καί ή άσρά- 

λεια τών αποτελεσμάτων των, συνίστώσιν ιδιότητας, ας ούδέν 

τών νεωστί έρευοεθέντων παρασκευασμάτων ύπερέβη. Διά 

τοΰτο δεν πρέπει νά διστάζωμεν νά τά κατατάξωμεν είς τήν



πρώτην κλάσιν τών παρασκευασμάτων, απερ πρέπει νά y z r -  

βιμευβωσιν ως βασις είς τά έργα τών σχολών τών σωμάτων 
τοΰ μηχανικού.

Κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως Burgos ( 1 8 1 2 ) , παρα

δείγματος χάριν, ή γαλλική φρουρά κατεσκεύασε πυρέντερα 

διά τεμαχίων έξ υφάσματος τών ίματίων της, αύλακας δέ εκ 

τεμαχίων σανίδων, έξαχΘεισών εκ τών παραπηγμάτων, ατινα 

αΰτη είχε κατορθώσει νά κατασκευάση, όπως προφυλαχδη.

"Ολοι οι έμπειροι καί οι έχοντες τήν πραξιν τοΰ πολέμου 

ύπονομοποιοί, βίο* οί στρατηγοί Picot καί B aulhault, άνα- 

γνωρίζουσι τήν υπεροχήν ταύτην των κοινών πυρεντέρων.

«Το πι>ρέντερον, λέγει δ στρατάρχης V aillant είς έκδεσίν 

»του προς τήν ’Ακαδημίαν, είναι μέσον βεβαιότατον τοΰ νά 

»δοδη τδ πϋρ· άρχει μόνον τδ έοαφος, έφ’ ου τίθεται, νά μή 

»ηναι υγρόν, καί νά τίθηται είς τήν Οέσιν του όλίγον πρδ τής 

»στιγμής τής εκρήξεως του θαλάμου υπονόμου».

Έ ρωτηθεις στρατηγός τις Γάλλος είς τήν πόλιν Bayaune, 

«ποϊον τδ άσφαλέστερον μέσον προς διάδοσιν τοΰ πυρός;» είπε 

γελοίως· «τδ ογκώδες πυρεντερον (le gros saucissoo)* καί 

»τδ ασφαλέστερο» είναι δύο ογκώδη πυρέντερα (deux gros 

«saucissons)».

Διά τά υγρά εδάφη, όταν κατά τήν υπεράσπιση» δέσεως 

τίνος οΰδέν άντίκηται πρός έγκαθίδρυσιν θαλάμου πυροτεχνη- 

τών, ή εάν δυνάμεβα νά κάμωμεν χρήσιν παρασκευασμάτων 

κατασκευασδέντων εν καιρώ ειρήνης, τό πυραγωγόν cyot- 

νίον άντικαθιστ* ώφελίμως τό πυρεντερον μικράς διαμέ

τρου, όπερ άπαιτεΐ είδικάς μηχανάς διά τήν κατασκευήν του.

Μολονότι άνώτερον τοΰ πυρεντέρου τό πυραγωγόν σ*/οι- 

νίον, δέν είναι έν τούτοις εκτός μομφής. Ό  στρατάρχης V a il

lant λέγει, όχι «είναι άουνχτον νά έπιτύχωμεν ύφασμα πρός

κατασκευήν τοΰ περιτυλίγματος αρκούντως άδιάβροχον, ώστε 

«ν’άνθέξ^ είς διαμονήν παραταθείσαν έντός ύγροΰ εδάφους· πρός 

» τοΰτοις δέ ή κατασκευή του άπαιτεί είδικάς| μηχανάς καί 

«ικανότητα ούχί τυχαίαν». Ή  πείρα άποδεικνύει, ότι κατα- 

σκευασδέν προ καιροΰ τό χρίσμα σκληρύνεται, κάμνει ραγά

δας, διασχίζεται, καί οΰτω τό σχοινίον χάνει τάς άλεξυδα- 

τίους αύτοΰ ιδιότητας. Χωρίς νά άποφανδώμεν περί τής 

πραγματικής αξίας τοΰ σχοινιού Ehner, νομίζομεν ότι τοΰτο 

πρέπει νά δεωρηδή κατώτερον τοΰ Γαλλικοΰ έ'νεκεν τών χ η 

μικών ουσιών του, ούχί τόσον εύχρηστων, ας ή παρασκευή 

του απαιτεί.

Τό έλάχιστον πυρεντερον B ickford δέν δύναται νά συ- 

στηδη είμή «ΐς είδικάς περιστάσεις, έ'νεκεν τής βραδύτητας 

της κατακαύσεώς του. Νομίζομεν έν τούτοις, ότι τό άνωτέρω 

πυρέντερον πρέπει νά εύρίσκηται μεταξύ τοΰ ύλικοΰ πολιορ

κίας, διότι ενεκεν τής μικρας τιμής του είναι πολύτιμος 

πηγή, είτε ώς μέσον αναφλεκτικόν, είτε είς τό διαδίδει·; τόπΰρ 

είς σακκίδια πυρίτιδος ποδς άνατροπήν περιφραγμάτων, ή είς 

ρηξίπυλα κ.τ.λ.
Τδ άνωτέρω πυρέντερον παρέχει προσέτι τδ ανεκτίμητο·/ 

πλεονέκτημα τοΰ νά συγχωρη είς τόν ύπονομοποιόν νά άπο- 

μακρυνδή άνευ τοΰ -ελάχιστου -κινδύνου, άφοΰ δέση τό πυρ. 

(έπεται συνέχεια) Δ10Ν. Π. ΝΟΤΛΡΑΣ,
άν8υ«>λ. τοΰ |*τ(χ*ν«οΰ.



ΠΕΡΙ Tor ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙ1ΣΕΩΣ 
ΑΤΤΟΓ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΝ

τ ο τ  1 8 6 6 .

υπο

ΑΡ. KONTOVMA, λοχαγοΰ ιών Γίν. 'Επιτελών.
(Jx τοϋ γαλλικού)

Η επί τών πεοίων των μαχών χρήσις τοΰ πυοοβολικου, 

ί « ς  ιΤναι το άντικείμενον τής παρούσης πραγματείας, ητο 

πάντοτε ατενώς συνδεδεμένη μέ τήν ταχτικήν τών δύω άλλων 

2πλων χαΐ μέ τον οπλισμόν αϋτών, συγχρόνως ομως μετε- 

δληθη διαδοχικώς ένεκα τών αλλαγών, τών επενεχθεισών 

« ς  το υλικόν, αΓτινες έπενήργησαν συνάμα χαί επί τοΰ τρό

που καθ’ ον μάχεται τό πεζικόν καί τό ιππικόν.

Τήν πραγματείαν ταΰτην θέλομεν διαιρέσει είς τρία μέρη. 
Κ αί είς μέν τό πρώτον μέρος θέλομεν έξετάσει τάς ουσιώ

δεις συνθηκας, ας πρέπει νά πληροί παν καλόν πυροβολι

κόν, συντόμως δε θέλομεν εξετάσει τους γενικωτέρους μετα

σχηματισμούς, ους υπεστη τό γαλλικόν πυροβολικόν κατά 
διαφόρους έποχάς.

Ε ί, τό δεύτερον μέρος θελομεν εξετάσει τους γενικούς κα

νόνας, οιτινις έγένοντο δεκτοί διά τήν χρήσιν του πεδινού πυ

ροβολικού, συνεπεία τής πείρας τών νεωτέρων πολέμων.

Τέλος είς το τρίτον μέρος θέλομεν αναφέρει παραδείγματα' 

έκ τής εκστρατείας τοϋ 1 8 6 6 , έξ ών θέλει καταδειχθή 

οποίαν χρήσιν έκαμον του πυροβολικοί οί Πρώσσοι καί οί Αύ- 

ctptaxoi εις τόν άςιομνημόνευτον τοΰτον πόλεμον.

ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ATTOV ΚΑΤΑ ΤΟ 1866. 2 i

MEPOS ΠΡΩΤΟΝ.

* * ·
Οΰσιώόικ; συνθήχαι τοΰ χαΛον jtvpo6o.hxoS·

Ή  πρώτη συνθήκη, τήν δποίαν πρέπει νά πληροί τό πυ

ροβολικόν, δποία καί άν ϊ)ναι ή χρήσις δι’ ην sTvat προωρι- 

σμένον, εΤναι τό νά εχωσιν άρκοΰσαν στερεότητα τά τε πυρο

βόλα, άτινα πρέπει νά άντέχωσιν είς τήν εκρηξιν τοΰ γεμ ί- 

*ματος, καί οί κιλλίβαντες, οΓτινες δυνατόν νά θλασθώσιν έκ 

τοΰ αποτελέσματος τής όπισθοδρομησεως. Τά μόνα μέταλλα, 

τά χρησιμευοντα με'χρι σήμερον εις τήν κατασκευήν τών πυρο

βόλων, ιΐναι ό χυτός σίδηρος, τό κρατέρωμα (bronze) καί δχά- 

λυψ. *0 χυτός σίδηρος, καίοταν ένδυναμωδή με ς-εφάναςχαλυβι- 

κ4ς, απαιτεί μεγάλα πάχ η, καί δεν δυναται νά χρησεμοποιηθή, 

ίάν δέν περιορισδή τό βάρος αϋτοΰ. Τό κρατέρωμα φδείρεται 

πολΰ ευκόλως* έν όσω ομως έκ τής κατασκευής τοΰ χάλυβος 

δέν άποκτηδή τελειότης τοιαότη, ητις νάέξασφαλίζη τόν κίνδυ

νον τών διαό^ηγμάτων, τό κρατέρωμα, μ ’ όλα τά έλαττώματα 

βΰτοΰ, δελει εΤσδαι τό καταλληλότερον μέταλλον είς τά πε

δινά πυροβόλα, περί τών οποίων θέλομεν πραγματιυθή. Ή  

στερεότης τών κιλλιβάντων δυναται νά έπιτευχθή, εάν τους 

ένδυναμώσωμεν, εΐτε αΰξάνοντες τόν αριθμόν τών σιδηρωμά- 
των, είτε κάλλιον έκλέγοντες τά σχήματα, άτινα παρουσιά- 

ζουσι τήν μεγαλειτέραν άντίστασιν.

Ή  δευτέρα συνθήκη συνίσταται είς τό νά δοδή είς τό £ίμ- 

μα ή ίσχΰς καί ή ευστοχία, αΓτινες καδιστώσιν αύτό απο

τελεσματικόν. Έ πί πολϋν χρόνον έζητησαν νά παραγάγωσι τό 

αποτέλεσμα τοΰτο αΰξάνοντες τάς δλκάς καί τά γεμίσματα. 

Έ νεκα τοΰτου ήναγκάσθησαν ν’ αύξήσωσι τό μήκος τών πυ

ροβόλων καί τβ πάχος αυτών, οπως υπάρχη ό άπαιτοΰμενος 

καιρός νά παραγάγωσι τά αέρια τής πυρίτιδος όλον τό άπο-



τέλεσμά των χαί διατηρήσωσι τήν απαραίτητον στιρεότητα. 

Μόλις περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος άνεγνώρισαν, οτι 
δυνατόν νά φβάσωσιν είς τον αυτόν σκοπόν έλαττοΰντες τό 

διάκενον τοΰ βλήματος (vent du boulet)· οΰτω δέ, έπειδή ή 

όλχή τοΰ πυροβόλου διαφέρει ολιγώτερον τής του βλήματος, 

ήούναντο νά σμικρυνθώσι τά γεμίσματα, καί επομένως τό μή- 

χβς τών πυροβόλων. Ά π ό  της εποχής ταΰτης χρονολογείται 

»ίς τήν Γαλλίαν δριστικώς ό χωρισμός τοΰ πυροβολικοΰ τών 

φρουρίων από τοΰ πυροβολικοΰ τοΰ πεδίου. Ή αναγκαία ευ

κινησία τών πυροβόλων, άτινα πρέπει ν’ άκολουθώσι τά  

στρατεύματα είς τά πεδία τών μαχών, έτυγχάνετο εως τότί 

δαπάνη της ισχύος τοΰ £ίμματος. ’Επειδή τά πυροβόλα 

ησαν πάντα σχεδόν τοΰ αΰτοΰ προτύπου, τά ελαφρό
τερα ίσ α ν  τά τής μικροτέρας ολκής· άλλ’ άμα ήδυνή- 

θησαν νά έλαττώσωσι τό μήκος τοΰ κοίλου (ame), καί έπο- 

μενως το βάρος τών κανονιών, τα μακρά πυροβόλα προωρί- 

σθησαν νά βα'λλωσι μόνον διά τών φατνωμάτων, ώς πυροβόλα 

δέ τοΰ πεδίου ύπήρχον κανόνια βραχέα, πληρουντα τήν σπου- 

ώαιοτατην συνθήκην τής ευκινησίας.

Α ί δύο αΰται συνθήκαι, ήτοι ισχυρόν πΰρ μέ πυροβόλον 

ίλαφρον, έπληρώθησαν έτι κάλλιον διά τών εσχάτως γενομέ- 

νων οεκτών αυλακωτών κανονιών.

II επιμήκης μορφή τών βλημάτων επιτρέπει εις αυτά νά 

οιατηρώσι μεγα μέρος τής αρχικής των ταχύτητος. Έ ντεΰ- 

δεν έπεται οια τ® αυτο βλήμα τοΰ αΰτοΰ βάρους σμίκρυνσις 

τοΰ γεμίσματος, και επομενως έλάττωσις του βάρους τοΰ πυ
ροβόλου.

Ίελος, τέταρτη τις συνδηκη, ολιγώτερον σπουδαία, συχνά- 

χις παραμελουμένη καί ένίοτε φθάνουσα είς τό άκρον δριον 

*υ.?;ς, ε:ναι ή άπλοτης, ή ϊΐς  παράγεται διά τίνος έλαττώσεω;

τοΰ άριθμοΰ τών όλκών, καί διά τής έμοιότητος τών ανταλ

λαγμάτων είς ολα τά μέρη τοΰ ύλικοΰ, άτινα δυνατόν νά ώσι 

κοινά είς πολλά πυροβόλα.
Έ ν τή επομένη συντόμω εκθέσει περί τών κυρίων φάσεων, 

ας διήλθε τό πυροβολικόν, δέλομεν αναφέρει τον τρόπον, δι’ ου 

αί σπουδαίαι αυται συνθήκαι έπληρώδησαν.

'Ιστορική ϊποψ-ις τών μετασχηματισμών τοΰ 
πνροβοΛιχοΰ.

'II αρχή τοΰ πυροβολικοΰ είναι λίαν σκοτεινή, «ν καί πα

ραδέχονται γενικώς, οτι ή πρώτη έμφάνισις τών πυροβολων 

έγένετο περί τά μέσα τοΰ Μ ου αίώνος, καί οτι οί Ά γ γ λ ο ι  

μετεχειρίσδησαν τοιαΰτα οπλα είς τήν μάχην τοΰ Κρεσυ 

(Crecy) τό 1 3 4 6 . Πλέον τών εκατόν ετών ήμφισβήτουν, καί 
δικαίως, τήν υπεροχήν τών κανονιών πρός τάς αρχαίας βλη- 

τικάς μηχανάς. Α ί πρόοδοι ησαν ασήμαντοι* αντικατέστησαν 

μέν τάς πρώτας βομβάρδας (αΐτινες, κατασκευαζόμεναι οιά ρά

βδων καί στεφάνών σιδηρών, κέκοσμημένων, εΤχον κοϊλον [μυ

χόν] κολουροκωνικόν καί έβαλλον λίθινους σφαίρας) οια τών 

κυλινδρικών κανονιών χαί τών έκ χυτοΰ σιδήρου σφαιρών, 
αλλά τά άνευ στροφαλίγγων (βραχιόνων) ταΰτα πυροβολα, 

φερόμενα επί «σχαρών μέ τροχίσκους, προσαρμοζόμενα δέ 

καί διευδυνόμενα διά χονδροειδών μέσων, δέν ητο ουνατον νά 

ηναι αποτελεσματικά.

’Επί βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ', εφάνησαν τά πρώτα έκ 

κρατερώματος πυροβόλα μέ στροφάλιγγας, φερόμενα επί 

αμαξών μέ δύο έφόλκαια άποκεχωρισμένα, ώς τά ήμεϊερα, 

rO διάδοχος αΰτοΰ Κάρολος ό Η.' έν τή είς ’Ιταλίαν έκστρα- 

τεία έφερε κανόνια υπέρτερα τών κανονιών τών αντιπάλων του.

’Επί Φραγκίσκου τοΰ Α/ τό πυροβολικόν άνιπτυχθη μ ί-



γάλως, άλλα φαίνεται είσέτι ότι ή εισαγωγή τών πυοοβόλων 

ίπλω ν δέν ε’ χεν είσέτι έπιφέρει τροποποιήσεις είς τον τρόπον 

τοΰ μάχεσθαι. Πάντοι* παρίστανται πεπυκνωμένα τάγματα 

χαί πολεμισταί κατάφρακτοι μέ σίδηρον, οΓτινες αρχίζουν τήν 

•υμπλοκήν, μετά το πρώτον πύρ τοΰ πυροβολικοΰ, καθιστάμε

νου ευθύς τότε άχρηστου. Είς τάς μάχας τής έποχής ταΰτης τά 

πυροβόλα ετίθεντο πάντοτε κατά κανονοστοιχίας είς το κέν- 

τρον καί είς τάς πτε'ρυγας, σπανίως δέ έλάμβανον διαφόρους 

δέσεις. Τά φορητά πυροβόλα όπλα η σαν είσέτι σπάνια· συνί- 

σταντο έξ άρκοβουζίων διαφόρων ολκών, άρκετά βαρέων, τό 

οέ βάρος της σφαίρας ητο αρκετά μεγάλον, ώστε νά φε'ρη 

αποτέλεσμά τι.

Κατά τους θρησκευτικούς πολέμους, οΓτινες διήρκεσαν 

καθ’ ολον τό τελευταΐον ήμιμόριον τοΰ 1 0 ου αίώνος, τό πυ

ροβολικόν πλησιάζει ολίγον κατ’ ρλίγον νά έξαλειφθή, καί είς 

τάς μάχας τοΰ Δ.' Έί^ίκου ύπελογίζοντο είς έκαστον στρατόν 

πυροβόλα τινά ελαφρά.

IIvpo6o.hxdr χατά τόκ 17,'. α ίΰγα·

Ερρίκος δ Δ.' ένόησε τήν σπουοαιότητα τοΰ πυροβ·λικοΰ, 

έκ τοΰ οποίου ώφελήθη είς πολλάς περιστάσεις. Οΰτω είς τά 

δέκα τελευταία έτη τής βασιλείας του ( 1 6 0 0 — 1 6 1 0 ) , ότε ή 

«ίρήνη έπέτρεψεν είς αυτόν νά ένασχοληθή σπουδαίως είς τήν 

άναδιοργάνωσιν τοΰ βασιλείου του, δέν ήμέλησε τό οπλον 

τοΰτο. Βοηθοΰμενος από τον υπουργόν αύτοΰ Σούλλην (Su liv), 

τον δποΓον ώνόμασε μέγαν άρχοντα τοΰ πυροβολικού (grand- 

m aitre de Γ artillerie), έκαμεν, οΰτως είπεΐν, νά έξέλθω- 

»ιν έκ τοΰ μηδενός πλέον τών τετραχοσίων πυροβόλων, ών 

τά πλίΐστα ελαφρά κανόνια. Τών κανονιών τούτων ήθελε γ ί

νει νέα βεβαίως χρήσις είς τόν πόλεμον, τόν όποιον έσκοπει 

νά κηρύξη κατά τής ’Α γγλίας, αν δέν έδολοφονεϊτο.
Είκοσι έτη μετά ταΰτα ό βασιλεύς τής Σουηδίας Γουςαΰος 

Άδόλφος έκαμε πρώτος λογικήν χρήσιν πυροβολιχοΰ έλα- 

φροΰ καί εύκινήτου. Είσήγαγεν είς τόν στρατόν του πλεΐστα 

κανόνια τής ολκής τών 4 , τά όποια δυο Γπποι ήδυναντο νά 

βύρωσιν, άνδρες δε τινες νά τά κινήσωσι. Εν μέρος τών πυ

ροβόλων τούτων Ακολουθεί τόν στρατόν, τό δε έπίλοιπον απε- 

τέλει τήν έφεδρείαν, ητις εύχόλως έφέρετο όπου ή ανάγκη τήν 

έκάλει. Ή  δύναμις αυτη, προστιθεμένη είς τάς τοπομαχιχάς 

κανονοστοιχίας (batteries de positions), τοποθετημένας γε

νικώς είς τό κέντρον καί είς τάς πτέρυγας, συνετελεσεν είς 

τάς νίκας τοΰ Γουστάβου Άδόλφου, όστις παρήτησε τήν βα- 
θεΐαν τάξιν καί έταττε τά στρατεύματά του είς τρεις στίχους, 
έν ώ οί παχεΐς όγκοι τών αύιοκρατορικών ύπεφερον πολυ από 

τό εύκίνητον αύτοΰ πυροβολικόν. Οί νεωτερισμοί ουτοι τοΰ 

βασιλέως τής Σουηδίας, ή λεπτή διάταξις τής παρατάξεως, 

τά τών συνταγμάτων πυροβόλα καί αί έφεδρεΐαι τοΰ πυροβο

λικού, έφαρμοσθέντα μετά τόν θάνατόν του παρά τινων στρα

τιωτικών άνδρών, μορφωθέντων είς τό σχολεΐόν του, δέν έγέ

νοντο γενικώς παραδεκτά είμή πολύν χρόνον μετ’ αυτόν.

Τά φορητά πυροβόλα όπλα άρχισαν νά διαδίοωνται. Τό 

μουσκέτον αντικατέστησε τό άρκοβούζιον, τό όποιον διέφερε 

κατά τό κοντάκιο·/, έπιτρέπον νά φέρηται είς τόν ώμον, καί 

κατά τον έντροχον έμπυρέα, άντικαταστήσαντα τον διάθρυαλ- 

λίδος. Καί όμως μέγα μέρος τοΰ πεζικού ητο ιίσετι ωπλισμε- 

νον μέ δόρατα.

Είς τήν Γαλλίαν, έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ/, α: βελτιώσεις 

έγένοντο ιδίως είς τό πυροβολικόν τής πολιορκίας. Ε ίς τας 

μάχας τής βασιλείας ταύτης βλέπομεν είσέτι τάς τοπομαχι-



χας κανονοστοιχίας κεκαλυμμένας διά προχωμάτων, χωρία 

ώχυρωμένα, ενίοτε μάλιστα τό σύνολον δέσεως τίνος υπερα

σπιζόμενο'/ διά πρόσκαιρων οχυρωμάτων, καί τά στρατεύμα

τα ποιοΰντα ελιγμούς, οπως φέρωσι τάς έχδρικάς φάλαγγας 

είς τήν βολήν τοΰ πυροβολικοί των.

Hvpo60Jor χατά τον ΙΗ . α ιώ να .

"Οτε έξερράγη ό πόλεμος τής διαδοχής τής 'Ισπανίας, 

κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ/ αίώνος, τό πεζικόν είχε κάμει, με- 

γάλας προόδους. Τά δόρατα εΤχον έγκαταλειφβή ενεκα τής 

παραδοχής τών τουφεκίων, άτινα άπό τοΰ 1G 70 εΤχον αντικα

ταστήσει τά βαρέα μουσκέτα, τών οποίων διέφερον μόνον 

κατά τήν ολκήν, ήτις ήλαττώδη είς 1 G σφαίρας είς τήν λ ί-  

τραν, καί κατά τόν λιδοφόρον έμπυρέα, ο στις ητο έν χρήσει 

μέχρι τών ήμερων μας. Ή  βαίοννίς έφευρέδη μέν κατά τό 

1 6 4 0 ,  άλλ’ εΐχε τό ελάττωμα νά καθιστα προσκαίρως τό 

οπλον ακατάλληλον είς τό ρίμμα, καθότι προσηρτατο επ’ αύ- 

τοΰ διά πλήρους καυλοΰ, πλήνάκολούδως προσετέβη έπ’ αυ

τής τό 17Θ 0 αυλός, οστ-ις έπέτρεπε νά έκτελήται πΰρ, χωρίς 

αΰτη ν’ άφαιρήται. Τά στρατεύματα, τά όποια 6 Τουρέννος 

διέδετεν έ'τι είς οκτώ ζυγούς, δέν έσχηματίζοντο πλέον είμή 

ι  ίς πέντε καί τέσσαρας μάλιστα.

Τό πυροβολικόν έμεινε στάτιμον μολονότι ό άριδμός τών 

κανονίω,ν ηύξηδη μεγάλως, ή δυσκολία ομως του νά άλλά- 

ζωσι δέσιν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης άφηρεσε μέγα μέ

ρος τής σπουδαιότητός των. Διεμοίραζον γενικώς τά πυρο

βόλα στρατοΰ τίνος είς τρεις μοίρας· εκείνη δέ, ήτις περιε- 

λάμβανε τά βαρύτερα πυροβόλα έπρεπε νά μάχηται είς τό 

κέντρον, αί δε δύο άλλα: είς τάς πτέρυγας. Οί κιλλίβαντες 

καί αί άμαξαι, αί περιέχουται τήν πυρίτιδα και τάς σφαίρας,

ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΓΤΟϊ ΚΑΤΑ ΤΟ i860. 29

ώδηγοΰντο δι’ αμαξηλατών, οΐτινες έλαμβάνετο φροντίς νά 

ηναι πάντοτε εκτός τοΰ έχδρικοΰ πυρός, καί έμπόδιζον τήν δέαν 

αύτών δι’ άνδρών ώπλισμένων, ενώ τά πυροβόλα έφέροντο διά 

τών βραχιόνων τών πυροβολις-ών χ, διά σχοινιών είς τήν δέσιν 

η·/ επρεπε νά καταλάβωσι* ή δέ δέσις αυτη ήν πάντοτε ή αύτή*α· 

δ'’ δλην τήν διάρκειαν τής ένεργείας. Τά γεμίσματα δέν ησαν 

έτοιμα πρότερον μετεχειρίζοντο δέ διά τό ρίμμα ποσότητα πυ

ρίτιδος ίσην μέ τά δύο τρίτα τοΰ βάρους τοΰ βλήματος. Αί 

βολιδοδήκαι συνέκειντο έκ δηκών λευκοσιδηρώ.ν, περιεχουσών 

είτε ήλους, είτε σιδηρώματα, είτε σφαίρας μολυβδίνους· μετε- 

χειρίζοντο δ’ επίσης σφαίρας μολυβδίνους πεπισσωμένας, ηνω

μένας πέριξ άξονος καί κρατουμένας δι’ ελατηρίου. Τό παρα

σκεύασμα τοΰτο εκαλείτο σταφυλή (grappe de raisin). Είτα 

άνεφάνησαν τά κοίλ« βλήματα, τούς δέ στρατούς παρηκολούΟο.υν 

όλμοι, διά νά πυρπολώσι τά χωρία καί νά προσβάλλωστ τάς 

ώχυρωμένας δέσεις.

Σύστημα Βα.ϊιέρου··— / 7.32·

Κατά τήν ειρήνην, τήν έπελδοΰσαν μετά τούς πολέμους 

τούς συμβάντας προς τό τέλος τής βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ· 

I Λ/, οί αξιωματικοί οίλαβόντες μέρος είς αυτούς ένόησαν, ότι 

ητο ανάγκη νά βελτιωδή τό πυροβολικόν. Α ί όλκκί, τό σχήμα  

καί αί διαστάσεις τών πυροβόλων ησαν λίαν συγκεχυμένα;- 

τό βάρος τών πυροβόλων μετεβάλλετο άπό 1 0 0  έως 3 ,000-  

χιλιόγραμμα. ’Επί τή προτάσει τοΰ αντιστράτηγου Κ. Βα- 

λιέρου ώρίσδησαν αί όλκαΐ τών 24 , 1 6 , 12 , S καί 4  διά τά 

κανόνια τά ώρισμένα πρός χρήσιν τοΰ γαλλικοΰ πυροβολικοί, 

αί δε διαστάσεις αύτών άπεφασίσδησαν όριστικώς. Τό σύστημα 

τοΰτο επαρουσίαζε μεγάλα πλεονεκτήματα ώς προς τήν ®τε- 

ρεότητα καί απλότητα, αλλά ή ευκινησία ΐντελώς εΤχεν άμε-



ληθή, χαί δέν tty ον σκεφθή είσέτι περί είοικοϋ πυροβολικοΰ 

διά τους πεδινούς πολέμους. Έφρόντιζον, ώστε όλα τά πυρο

βόλα νά βάλλωσι διά φατνιομάτων, /αί διετήρησαν το γέμι

σμα τών δύω τρίτων τοΰ βάρους της σφαίρας, πιστευοντες οτι 

οί ταχύτητες ησαν ανάλογοι τών γεμισμάτων. Το βάρος τών 

κανονιών έξεφράζετο είς ακέραιον αριθμόν 2 5 0κ ις  ανωτερον 

τοΰ τών σφαιρών το δέ μήκος, έκτιμωμενον είς ολκάς, έφθανε 

μέχρι 2 9  ολκών είς τά μεγαλήτερα πυροβόλα, καί μέχρις 2 5  

είς τά μικρότερα. Ό λίγα ι μεταλλαγαί έγιναν εις τους κιλλί

βαντας, ους έκας-ον όπλοστασιον έξηκολουθει να κατασκευα- 

ζη κατά ίδιον τρόπον. Τ ό σχήμα αδτών διέφερεν 2χι μόνον 

κατά τάς όλκάς, αλλά ενίοτε καί δι’ εν καί το αύτό κανόνιον 

εΤ'/ον χω ρ ιστόν κιλλίβαντα, τά δέ είδη τής άνταλλαγής δυ- 

σκολώτατα προσηρμόζοντο. Τά προόλκαια (προσύρται) ί -  

οαν μέ άμφιζυγίδα (δίδυμον), οί ίπποι έζευγνύοντο ό ε ις 

Οπισθεν τοϋ άλλου, οί δέ κανόνες τής ζεύξεως δέν ήλ- 

λαξαν.
Ή  γεμιτις διά τής πυξίδος έξηφανίσΟη ολίγα έτη άργότερον 

κατά τό 1 7 4 0  άπό τά πυροβόλα τής μικράς ολκής- καί έν 

πρώτοις άντικατεσιάδη διά τοϋ μάλλινου φυσιγγίου, μετά 

ταΰτα δέ διά τής παραδοχής τοΰ φυσιγγίου μέ σφαίραν, μέ 

πέίιλον ξύλινον καί ταξίδ ια  λευκοσιδηρα, όμοιου μέ τό έν 

χρήσει σήμερον είς τά λεία πυροβόλα. Τά πυροβόλα τών συν

ταγμάτων τής όλκής τών 4 , εν δι’ έκαστον τάγμα, είσήχδη- 

σαν είς την σύνδεσιν τών στρατευμάτων. Κατεσκεύασαν έπί- 

σης όβιδοβόλα τινά βραχέα, όλκής τών οκτώ δακτύλων, ό

μοια μέ τά τών ’Ολλανδών.

’Ενώ τό πυροβολικόν εμενεν εν Γαλλία οΰτω ώπισθοδρο- 

μημένον, είς τά άλλα κράτη έκαμε μεγάλας προόδους. Ό  

βασιλεύς τής Πρωσσίας Φρεδερίκος ό Β/ έδημιούργησε τό

πεδινόν πυροβολικόν. Χωρίς νά έγκαταλείψη τά πυροβόλα τής 

μεγάλης όλκής, έσχημάτισε πυροβόλα ολως ίδια, προωρι- 

σμένα είς τήν προσβολήν τών φρουρίων καί είς τήν όπλι- 

σιν σπουδαίων καί αμυντικών δέσεων. Έκτος τών πυροβολώ* 

τών συνταγμάτων, τών λεγομε'νων Σουηδικών, τών οποίων έξι* 

τίμησε τήν σπουδαιότητα, παρεδέχδη καί μέγαν άριδμόν ίλ α -  

φρών πυροβόλων, έχόντων μήκος δεκατεσσάρων μόνων όλκών. 

Ταΰτα διεμοίρασεν είς κανονοστοιχίας όλιγωτέρας κατά τόν 

άριδμόν τών έως τότε παραδεδεγμένων. Ειχεν επίσης πυρο

βόλα κατάλληλα νά άκολουδώσι τό ιππικόν καί μέγαν αριθ

μόν ελαφρών όβιδοβόλων, πρός δέ τούτοις μετιχειρίσδη καί 
βολιδοδήκας μέ σιδηράς σφαίρας.

Α ί έπιτυχιαι τοΰ Φρεδερίκου είς όλας του τάς εκστρα
τείας, καί ίοίως είς τόν επταετή πόλεμον, δφείλονται βεβαίως 

εις τάς μεγάλας αύτοΰ στρατιωτικάς άρετάς. Έβελτίωσε τούς 

ελιγμούς και τήν τακτικήν τοΰ πεζικοΰ, τοΰ όποιου τά πυρά 

κατεστάδησαν ισχυρότερα, διά τής συνενώσεως καί τής τα- 

χύτητος τής εκτελέσεως" άλλά καί τό βελτιωδέν υλικόν τβΰ 

πυροβολικοΰ του, τοΰ οποίου έγνώριζε νά κάμνη y ρήσιν, συνέ- 

τεινε μεγάλως· ενεκα τούτου δέ τά άλλα κράτη παρεδέχθη- 

σαν τό μεγαλείχερον μέρος τών ιδεών του έπί τής διευθύνσεως 

τών στρατευμάτων καί τής γενικής τακτικής. Παρήχθησανδέ 

έπί τοΰ πολέμου αύτοΰ αί εξής τρεις σπουδαΐαι άρχαί· I) νά 

μή περιορίζηταί τις νά διαθέτη τό πυροβολικόν είς μεγάλας 

κανονοστοιχίας είς τό κέντρον καί είς τάς πτέρυγας, άλλά νά 

τοποθετή κανονοστοιχίας είς μικρότερον αριθμόν είς ολας τάς 

δεσεις, έξ ών νά δύνανται αυται νά παράσχωσιν ώφελιίας τι- 

νάς" 2 ) νά άρχίζη τήν μάχην καί νά προς-ατεύη τήν άνάπτυξιν 

τών φαλαγγών ο: έλαφρών πυροβόλων, περιμένων τήν άφιξιν 

τών πυροβόλων τής μεγάλης όλκής, καί 3 ) τέλος νά άλλά-



ζωσιν αί χανονοστοιχίαι θέσιν διαρκούσης τής μάχης, κατά 

τάς περιπετείας τής συμπλοκής. Οΰτω τά κανόνια τών συν

ταγμάτων εγίνοντο γενικής χρήσεως. (ακολουθεί)

ΕΠΙΛΡΟΜΑΙ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΑΜΦΟ'ΓΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑ TOYS 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ (*).

Επιδρομή τον'Ενωτικού στρατηγού Stoneman ir  Β ιργιτία.

(«πο τής 27 ’Απριλίου μέχρις 8 Μαΐου 1863)

Ό  Ένωτικός στρατός, υπό τήν διοίκησιν τοΰ στρατηγού 

H ooker, συνεπλε’κετο μετά τοΰ Άνθενωτικοΰ, δίοικουμένου 

παρά τοΰ στρατηγού Lee, εις τά πέριξ τής Σανσιλλορσβόλλε, 

έπί τής δεξιάς δχθης τοΰ ποταμοΰ 'Ραππακόκ (1), οπότε ό 

στρατηγός Stonem an, αρχηγός τοΰ ίππικοΰ τών Ε νωτικών, 

διετάχδη νά έκτελέση μακράν επιδρομήν, έκκινών έκ δεξιών 

τοΰ Άνθενωτικοΰ στρατοΰ, μέ τήν εντολήν ν’ άποκόψη τάς 

■συγκοινωνίας τοΰ υπό τόν Lee στρατοΰ, νά καταστρέψη τάς 

ιδιοκτησίας της ’Ανθενωτικής κυβερνήσεως, καί έπί τούτοις 

νά επιχείρηση τι κατά τής 'Ρισμόντης, πρωτευούσης τών 

Νοτίων.

Τό Ένωτικόν ιππικόν, άναδιοργανισθέν έντελώς υπό τοΰ 

Hooker, εΰρίσκετο έν καλλίστη καταστάσει. Τό δέ σώμα, τό 

όποιον έπρόκιιτο νά επιχείρηση τήν ρηθεισαν έπιδρομήν,ήρίθ-

(* )Ή  π ρ ο ΰ ια  ε/.Οίσις ίυνέχετ*ι τήν £ν ιώ  Α .' τόμω Ικ ίοθιΐ- 
σαν, Ι ί σελ. 205 .

(1) Ί ο . πίνβκ» 2.

μει σχεδόν περί τούς δωδεκακισχιλίους άνδρας, διαμοιρασθέν 

είς τρεις μεραρχίας υπό τούς στρατηγούς Buford, Gregg 

καί A verill, και συνοδευόμενον υπό τριών έφιππων κανονο· 
στοιχιών. .

Ά π α ν  τό έπιδρομικόν τοΰτο σώμα έστάθμευε πέριξ τοΰ 

Βάρεντον, έτεδη δέ είς κίνησιν τήν 27ην ’Απριλίου, τήν δέ 

28ην διεβη τόν 'Ραππαανόκ είς Κίλλυς-Φόρτ, όπου συγχρό

νως διέβη καί τό 1 1 ο/ καί 1 2ον σώμα τοΰ Ένωτικοΰ πεζι

κού έν με'ρει μέν έπί γεφυρών έξ άκατίων, έν με'ρει δέ διά τοΰ 

πόρου. Έντεΰδεν ή μεραρχία τοΰ (Έν.) A verill άπεσπάσδη 

πρός τά δεξιά, έπί τοΰ Μπράντι-Στασιόν, διά νά ένεργήση έπί 

τής διευδύνσεως τής Κουλπέπερ καί Κορτονσδίλλε. Ή  με
ραρχία αυτη προώρισται ν’ άποχελέση τήν δεξιάν πτέρυγα τής 

έπιδρομής καί ν’ άναχαιτίζη τό Άνδενωχικόν ιππικόν τοΰ 

Sluard , τό όπ»ιον συνίσχαχί έκ 2 ,0 0 0  περίπου άνδρών, είς 

τά πέριξ τής Κουλπέπερ, ένώ αί δύο άλλαι μεραρχίαι δά 

έπpoyώρουν μακρήτερον πρός τήν πρωτεύουσαν 'Ρισμόντ.

Αί τελευταίαι αυται μεραρχίαι άπό τόν πόρον το5 Κ ίλλυς-  

Φόρτ έπροχώρησαν πρός τόν Ταπιχάν το χαμόν, καταυλι. 

σθεΐσαι & χιλιόμετρα όπισθεν τούτου. Τό έσπέρας] δέ μόνον 

έγνωστοποιήθη διά διαταγής είς τόν στρατόν ό σκοπός τής 

έκδρομής, οιατασσόμενον νά πρεμηδευθή μέ άρτον διά 8 ημέ

ρας και έξαποσχείλη όπισθεν πασαν τήν αποσκευήν, τούς ήμι- 

όνους, τά φορτηγά καί τούς ανικάνους ίππους, πρός έκτέλε- 

ctv δρόμου 8 0  χιλιομέτρων τήν ημέραν.

Τήν πρωίαν τής επαύριον, 29ης, ή έπιδρομή ηρχισε. Τό 

σώμα ώδευεν εις δύο φάλαγγας, καί έξ εύωνύμων μέν δ ς-ρα· 

τηγός Buford, έκ δεξιών δέ ό Gregg μετά τοΰ Stoneman· 

Τήν ένοεκάτην π. μ. προσήγγισαν είς τόν ποταμόν 'Ραπι- 

τάν. ’Αν καί τά ΰδατα αύτοΰ ησαν έςωγχωμένα, οχ/ ήχτον
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ητο ετι διαβατός. Ή εύώνυμος φάλαγξ διήλδεν αυτόν είς 

Μορτούς-Φόρτ, ή δεξιά, 4  έως 5  χιλιόμετρα ύψηλότερον, εις 

'Ραχόον-Φόρτ. Ό  εχθρός έφύλαττε τον τελευταΐον τοΰτον 

πόρον, αλλά προσβληθείς υπό τοΰ (Έν.) Buford άπεσύρθη 

ταχέως, έγχαταλείψας δοίδεκα αιχμαλώτους. Τήν δευτέραν 

μόνον μετά το μεσονύκτιον ώραν κατηυλίσθη καί ό στρατός 

isu.Gregg.

Τήν ακόλουθον ημέραν, 3 0 , ό (Έν.) Buford ώδευσεν εις 

Όρανζΐ-Κούρτ-Οΰσί, ό δέ (Έν.) Gregg, παραλλήλως, είς 

’Ορανζι-Σπριγγης, είς άς θεσεις έφθασεν ενωρίς μετά μεσημ

βρίαν κατόπιν άκροβολισμοΰ τίνος της εμπροσθοφυλακής, καί 

ένθα άποδήχαι τινές έλεηλατήδησαν· απόσπασμα δέ έτι άπε- 

στάλη δρομαίως οπισδεν έφοδιοπομπίας τίνος έχδρικής, ήτις 

διέβη έχεΐθεν τήν πρωίαν, ην ομως δέν κατέφδασεν.

ΙΙερί τήν 6 ην ώραν τής εσπέρας άπας ό ς-ρατός έξεκίνησεν, 

Γνα καταυλισδή είς Λουΐζαν-Κούρτ-Ούσί, ένδαέφθασε περί το 

μεσονύκτιον. Ο σιοηρόδρομος, ό άπό Φρεδερικοσβούργ είς 

Γχορτονσβίλλε φερων, πλησιέστατα δέ κείμενος, κατεστράφη 

εν διαφόροις δέσεσι καί έπί έκτα'σεως 4 — 5 χιλιομέτρων.

Τήν επαύριον ή έκκίνησις δέν έλαβε χώραν είμή τήν δευ- 

τέραν ώραν μετά μεσημβρίαν, οπως δοδη ό άπαιτουμενος και

ρός ν’ άναπαυδώσιν οί ίπποι επ’ ολίγον. Ενώπιον δέ της 

Λουιζας-Κούρτ Ούσί ή όπισδοφυλακή τοΰ (Έν.) Gregg 

ήκροβολίσδη μεΟ’ ενός σώματος Άνδενωτικοΰ ίππικοΰ, ερχο

μένου έκ Γχορτονσβίλλε, τό όποιον έκτοτε κατεδίωκεν άκατα- 

παύστως τούς έπιδρομεΐς. Ή  δέ φάλαγξ τοΰ (Έν.) B ufonl 
συνέλαβε καδ’ οδόν στρατιωτικήν τινα παραπομπήν, ίξ  2 6  

αμαξών, υπό τεσσα'ρων ήμιόνων έκάστης συρομένης.

Ό  στρατηγός (Έν.) Stonem an άπεφάσισε νά μείνη είς 

Τομύόν-Κρος, ινα σχηματίζων τό /.έντρον του έν αύτώ δύ-

νηται εύχολώτεοον νά έξακοντίζη έκεΐδεν πρός δεξιά καί dpi- 

στερά τους καταστροφεΐς καί προνομευτα'ς του. Τό χωρίον 

τοΰτο, κείμενον έν τη διασταυρώσει τών δυο κυριωτέρων οδών 

και πλησίον έτέρας διασταυρο)σεως ώς καί τής γέφυρας έπί 

τοΰ ποταμοΰ Σάντ-νΑννα, ητο κατάλληλον πρός τοιοΰτον 

σκοπόν.
Τήν κυριακήν της 3ης Μαίου, περί τήν δευτέραν πρωϊνήν 

ώραν, ή ταξιαρχία τοΰ συνταγματάρχου (Έν.) W yndham  άνε- 

y ώρησεν είς Κολομβίαν, κειμένην έπί τοΰ ποταμοΰ Ζάμες-'Ρίβερ, 

ένθα κατέστρεψε τήν διώρυγα, γέφυρας, υδραγωγεία, άποθή- 

κας τής κυβερνήσεως, ήρπασεν ίππους, καί έπέστρεύε τήν 

νύκτα είς Τομψον-Κ ρός, ακολουθούμενος υπό στίφους μαύ

ρων, οιτινες ώφελήθησαν τής περιστάσεως ν’ άποσείσωσι τον 

ζυγόν τής δουλείας των. Ή τοΰ (Έν.) W yndham  ταξιαρχία 

τήν ημέραν ταύτην έκαμε δρόμον πλέον τών 8 0  χιλιομέτρων.

Έν τώ διαστήματι τούτω πολλά αποσπάσματα τών τακτι

κών τοΰ (Έν.) Buford, υπό τούς λοχαγούς Sord καί F eel-  

ner, έχαμον έπιδρομας πρός β ο ^ α ν  Αφάνισαν τον σιδηροΰν 

δρόμον τον άγοντα από της Κεντρικής-Β'.ργινιας είς Τολερ- 

σβίλλε καί Φ ρεδερίκ-Άλγ. Ό  λοχαγός Feelner έπροχώρησε 

μέχρι τής γεφύρας τοΰ Νόρτ-νΑννα ποταμοΰ, ένδα ήχμαλώ - 

τισε μερικούς πεζούς στρατιώτας τών ’Ανθενωτικών. "Ετερον 

απόσπασμα, τοΰ 5ου τακτικοΰ, ύπό τόν λοχαγόν Ilarisson  

(1 ), άπεστάλη όπως καταστρέψη τάς γεφύρας καί τάς διώρυ

γας τής Καρτεσβίλλε, έπί τοΰ Ζάμες-'Ρίβερ, 6 0  χιλιόμετρα

(1 )Τ ά  τέσ ϊαρ ι τακτικά συντάγματα, x i  όποια βυνίστων τήν με
ραρχίαν τοΰ Buford, έοιοιχοΰντο πχρχ λοχαγών- διότι, κατά τόν νόυιον) 

οΐν ήίΰνατο ε !ί τόν τακτικόν ςρζζο'/ τών 'Ενωτικών ν’ βΰξτ’στι ό Αριθ

μός τών ά/ωτίρων αξιωματικών.



άνωθεν τής 'Ρισμόντ. Ή  ράλαγξ Λυτή, συμπλακεΐσα σροδρό- 
ττρον μετά του έχθροΰ η αί λοιπαί, άπώλεσεν εικοσάδα άν- 

δρών, συλληρθέντων αιχμαλώτων, μεταξύ τών δποίων κ«ί 

Sis αξιωματικούς’ τά σύνταγμα δέ ολόκληρον θά ήχμαλωτίζετο, 

άν δέν ήρχετο έν άρμοδίω χρόνω ή έκ Ταμψόν-Κρός ζη- 

τηθεΐσα επικουρία, καί ιδίως πυροβόλα τινά.

Δύο ετεραι ϊσχυρότεραι έκδρομαί έγένοντο μεσημβρίνοανα- 
τολιχώς εις Ταμψόν-Κρός.

Ό  στρατηγός (Έν.) Gregg, μετά δύο συνταγμάτων καί 

δύο πυροβόλων, ύπήγε προς την Ά σλάντ, σιδηροδρομικόν 

σταθμόν μεταξύ Φριδερικοσβούρ καί τής'Ρισμόντ. ϊ ή ν  δέ δευ- 

τέραν το εσπέρας της 4 Μαΐου, άρ’ ου έ'τρεξε καθ’ ολην τήν 

ημέραν και κατέστρεψε πέντε εως έξ οδούς καί γεούρας, με

ταξύ τών άλλων καί τήν μεγάλην γέρυραν Γκρούντ-Σπέϊριλλ, 

έπί του Σ άντ-Ά ννα , κατηυλίσθη έμπροσθεν της τελευταίας 

ταύτης δέσεως. Τήν επαύριον ερθασεν είς τήν Ά σλάντ, υπε- 

ρασπιζομένην υπό πεζικού.

Κ α ί μέ ολην δέ τήν παρουσίαν του έ'/θρικοΰ πεζικού ό σι

δηρόδρομος κατεστράρη είς έκτασιν πολλών χιλιομέτρων τό 

κύριον δέ μέρος τής ράλαγγος επανήλθε τήν 5 ην Μαίου τό 

εσπέρας έν τώ στρατοπέδω, άρ’ ού έξετέλεσε δρόμον 1 2 0  χ ι 

λιομέτρων, έν διαστήματι δύο ημερών, καί άνευ ετέρου συμ- 

βεβηκότος, έκτος της απώλειας παντός ίχνους ενός τών άπο- 

σπασμάτων του, συνισταμένου έκ τριών ίλών του 1 2 ου.

Μεσημβρινώτερον δέ δ συνταγματάρχης Κ i 1 p a lrik ,^με6’ε 

νός εξαίρετου συντάγματος εθελοντών τής Νέας 'Γόρκης, 

επραςεν έτι περισσότερα. Ούτος άνεχώρησε συγ·/ρόνως τώ 

στρατηγώ Gregg, καί κατηυλίσδη ήσύχως τήν 3ην τό εσπέ

ρας πλησίον τοΰ Ουγκαρη. Περί τό λυκαυγές δέ, τήν4ην, προ- 

κατέλαβε τόν σιοηοοδοομικόν τοΰτον σταθμόν r-ar.it
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κτίρια ταΐς ρλοξί καϊ προχωρών εναντίον τής 'Ρισμόντ, εί- 

σεχώρησε μέχρι τών προκεχωρημένων έργων αύτής. Ένταΰδα 

ηχμαλώτισε δωδεκάδα Ανθενωτικών πεζών στρατιωτών, έν 

οΤς καί ενα ύπολοχαγόν, οστις άπελύδη υποσχεδείς ουδετε

ρότητα. 'Ο πανικός ρόβος διεδόθη ήδη έν τή τών ’Ανθενωτι

κών πρωτευούση, καί πολλαϊ οικογένεια ήρχισαν ν' άπέρχων- 

ται ταύτης.
Έδόξαζον γενικώς έν τώ τόπω τούτω, οτι οί τολμηροί 

ουτοι τών Ε νω τικώ ν επιδρομείς δέν ησαν μόνη ή έμπροσθο- 

©υλακή τοΰ μεγάλου στρατοΰ τοΰ 'Ραππαανάκ· ουτοι οέ άπε- 

ρευγον έπιμελώς τό νά τούς έξαγάγωσι τής ώρελιμου ταυ-  

της απάτης.
Ό  (Έ λ) K ilpatrili έν τούτοις δέν έτόλμησε, μ ’ ολην 

τήν θρασύτητά του, ν’ άποπειραθή νά είσδύση μέχρι τής 

'Ρισμόντ, καί επραξε καλώς. Έστράρη αριστερά, διήλθε τόν 

•ποταμόν Σισκασμίνην διά τής γερύρας τοΰΜεατόβ, τήν οποίαν 

μετά τοΰτο έπυρπόλησε καταδιωκόμενος υπό τοΰ Α νθενω τι

κού ίππικοΰ, διαπε'ρασεν εν μέρος τοΰ πεδίου τής μάχης τής 

έκστρατείας τοΰ 1 S 6 2 , καί άπεσύρθη εις Άναβερτόβν.

Άριχ_θείς εις τήν όχθην τοΰ Ιίαμούγκεϊ ποταμοΰ, μόλις 

εσχε τόν χρόνον νά διέλθη ταχέως τόν ποταμόν καί νά κα- 

τακαύση τό πορθμεΐον, οπερ είχε χρησιμεύσει αύτώ. Έ πί τής 

αντίπεραν oy Οης, απαλλαγείς τής περαιτέρω καταδιώξεως, 

συνε'λαβε καί έπυρπόλησε παραπομπήν τινα έκ 1 9  αμαξών, 

βαδίζουσαν πρός τήν 'Ρισμόντ.

Τήν έπαύριον, 5 Μαίου, καταλαμβάνει αίρνης σώμα έκ 

3 0 0  Ανθενωτικών ιππέων παρά τώ πορθμείω τοΰ νΑϊλεττ, 

έπί τοΰ Ματαπόνη ποταμοΰ, έκ τών οποίων 3 5  α ιχμαλω τί

ζει, έν οίς καί δύο αξιωματικούς, διασκορπίζει τούς επίλοι

πους, πυρπολεί τό πορθμεΐον, άμάξας, σημαντικάς άποθήκας,



χαί κατερχομενος κατά μήκος της άριστερας όχδης του ποτα

μού, καιηυλίσδη πλησίον τής Βαλχερτόβν. Την 6 ην προσβλη

θείς υπο τοΰ έχδρικοΰ ίππικοΰ, στρατολογηθέντος έπιτοπίως, 

ό Κ ilpatrik οΟχ'νεε είς Κ ίγκ καί Κούεεν-Κούρτ Ούσί, έ'νθα ή 

δίοόος έφράσσετο παρ ενός σώματος ίππικοΰ προς μάχην τε- 

ταγμενου. Οδεν οεν τώ μένει αλλο τι νά πράξη είμή διασπά- 

ζων αυτο νά οιελθη· οιό καί έτοιμάζετο, οπότε οί πρόσκοποί 

άνεγνώρισαν, ότι ουτοι δέν είναι ey Οροί, άλλά φίλοι, αί τρεις 

ίλαι τοΰ 1 2 ou, αί άποπλανηθείσαι καί αί προς την διεύδυν- 

βιν ταύτην μετά την εκδρομήν τοΰ Ά σλάντ ριοδεΐσαι.

Οι ανΟρεϊο: ουτοι στρατιώται εδικαιούντο προς ίκανοποίη- 

fftv των νά προξενήσωσιν είς τον K ilp alrik  συγχίνησίν τινα, 

χαδ οσον καί ουτοι προ δύο ήδη ημερών άπε’φευγον αυτόν, 
Ικλαμβάνοντές τον αντί τόν Stuard.

Την /ην παντες ομοΰ είσήλθον έκ νεου είς τά 'Ενωτικά 

έροθεσια τής Γκλουσεστερ-Ποεντ καί Ύορκτόβν, τάόποΐα κα- 

τειχοντο παρά τών στρατευμάτων τοΰ 4 ου σώματος, υπό τόν 
στρατηγόν (Έν.) Keyes.

Τήν επαύριον ό στρατηγός Stonem an, καί περ μή γνωρί- 

ζων ουοεν περί τούτων, πεπεισμένος όμως πληρέστατα ότι 

tqιτ> ικανοί να υττΐρνικητω^ί παν εμποδιον, θεωρών δέ καί 

'rev σκοπον τ ίς  άποττολ^ς του έκπληρωδέντα, ηρχισε τήν ύπο- 

χώρησιν έκ Γομψον-Κρός πρός τόν 'Ραππαανόκ. Ουτος 

ήγνόει παν ό,τι συνέβη έν τη απουσία του μεταξύ τών δύο 

μεγάλων στρατών, ώς καί ό στρατηγός (Έν.) H ooker Αγνοεί 

παν ο,τι ήουνηδη νά πράξη το ιππικόν του.

Η υποχώρησις λοιπόν αυτη ήδύνατο ν’ άποβή κινδυνώδης. 

Ο Stoneman ηςευρεν ότι μεταςύ τών Ανθενωτικών, οΰς 

ηδυνατο να συνάντηση, ευρισκοντο καί αί δύο τϊξ ιαρ χ ία ι τοΰ 

ίππικοΰ τοΰ (Ά νθ.) Lee καί Hampton, κΐτινες /.ατά τό μαλ-

λον ή τίττον παρηκολούθουν πάντοτε τά διαβήματα του.

Έ ξαπατών ταύτας διά τής ταξιαρχίας του Buford, οιευ- 

θυνδείσης έπί τής Κορτοναβίλλε, έν ώ ουτος μετά τοΰ επίλοι

που ίππικοΰ του, άκολουθουμένου ύπο μεγάλης τίνος κυριευ- 

δείσης παραπομπής έξ ήμιόνων καί ύπο χειραφετηθέντων 

μαύρων, έξεκίνησε διευθυνόμενος πρός τήν Φρεδερικσβούργ. 

Ή πορεία ήρχισε τήν τρίτην τό έσπερας τής 5 Μαιου, καί 

διήρκεσε καθ’ όλην τήν νύκτα έν τώ μέσω παγετώδους βρο

χής καί σφοδροτάτου βορειοανατολικού άνεμου. ΤΙ επί τοΰ πο

ταμοΰ Σ άντ-'λννα γέφυρα έπυρπολήθη ύπο τής οπισθοφυ

λακής.

Τήν πρωίαν τής επαύριον ή φάλαγξ ήνωθη μετά τοΰ Bu

ford, όστις δέν συνήντησεν εχθρούς άςίου; λογου, καί έστάδ- 

μευσε κατά τό διάστημα τής ημέρας πλησίον τών πηγών τοΰ 

ποταμοΰ Μίνε-'Ροσύ, περιβαλλόμενος πανταχόθεν ύπό κεχα- 

ρακωμένων έμπροσδοφυλακών. Τό έσπέρας ή πορεία έπανε- 

λήφθη, καί τό σώμα έφθασε περί τήν πρωίαν τόν 'Ραπιτάνπο- 

τααόν. Τήν δέ πέμπτην τής έβδομάδος ή διάβασις αύτοΰ έξε- 

τελέσθη διά τοΰ πόρου Τακοόν-Φόρτ άνευ δυσκολίας καί άν- 

τιστάσεως. ΤΙ πορεία έξηκολούθει πρός τόν 'Ραππαανόκ πο

ταμόν, ένθα τό σώμα έφθασε τήν παρασκευήν περί τό λυκαυ

γές. Ό  ποταμός ουτος, εξογκωμένος ών ενεκεν τών βροχών, 

δέν ητο πλέον διαβατός’ νά χατασκευάσωσι δέ γεφύρας δέν έπε- 

τρεπεν αύτοϊς δ χρόοος, διότι κατά τό διάστημα τών δύο τού

των ημερών ό εχθρός διαρκώ; κατεδίωκε τήν όπισδοφυλακήν. 

Τότε ιππείς καί άμαξαι μετά τοΰ πυροβολικοΰ έπί σχεδιών 

έρρίφθησαν πλέοντες είς τόν ποταμόν. Κατά την διάδασιν ταύ· 

την εΤς μόνος άνήρ άπωλέσδη.
Έ ν τώ χρονικώ τούτω διαστήματι ή μεραρχία τοΰ A vorill 

ένήργε: πρός τό μέρος τοΰ Κουλπεπέ καί Όρανζέ. Τήν δεύτε- .



ραν {μέραν ώρειλεν αΰτη νά σταθη είς 'Ραπετάν-Στασιόν, πρό 

τής Γκορτονσδίλλε, ίσχυρας ’Ανθενωτικής θέσεως. Διά τον 

λόγον τούτον δέν ήδυνήθη ν’ άκολουθ^ση τήν έπιδρομήν, χαί 

τούτο ητο ευτύχημα είς αυτήν, καθ’ οσον, καί μή σκοπίμως 

χαί εξ άνάγχης κατώρθωσε νά άναχαιτίζη το κύριον μέρος 

τοΰ ’Ανθενωτικοΰ ίππικοΰ καί ν’ άπαλλάττη τον Stonem an  

τούτου. Οϋχ ηττον ομως ό στρατηγός A rev ill έτιμωρήδη διά 

τήν άξιέπαινον ταύτην υπηρεσίαν. Προσκληθείς τήν 2 Μαΐου 

υπό τοΰ στρατηγοΰ (Έν.) Hooker παρά τώ στρατώ άντικα- 

τεστάθη παρά τοΰ στρατηγοΰ (Έν.) P leavanton.

"Οσον δ’ άρορα τό ’Ανθενωτικόν ιππικόν τοΰ (’Ανδ.) S tu 

ard, τοΰτο ταύτην τήν ροράν ύπερτερήθη. Είναι ομως αλη

θές, ότι ό Stuard μετά τοΰ κυρίου μέρους τοΰ σώματός του 

προσεκλήθη, άμα τη ένάρξει της επιδρομής, είς τόν στρατόν 

τοΰ (’Ανθ.) Lee· μία δε μόνον ταξιαρχία, ή τοΰ F ilz-IIu- 

quelec απεστάλη εναντίον τοΰ Stoneman. Ή ταξιαρχία αυτη 

παρηκολούθει άκαταπαύστως κατά πόδας τους επιδρομείς, 

από τής Κουλπέπερ μέχρι τής Κολομβίας, έπί τοΰ Ζάμελ-'Ρί- 

βερ (ποταμοΰ)· άλλ’ άρικνείτο πάντοτε αργά ϊ} ητο πολύ’κατω- 

τερα ως προς τόν αριθμόν, όθεν καί δέν ήδύνατο νά επιχείρη
ση τι σπουδαΐον.

Ιο σώμα τοΰ K ilp atrik , τό οποίον ύπέστη άσημάντους 

μονον τινας βλάβας, διήνυσεν έν διαστήματι ηττον των 10  ημε
ρών ορομον 4 0 0  περίπου χιλιομέτρων.

Γ/

Επιδρομή τοΰ 'Ενωτιχοΰ στρατηγοΰ Sheridan  i r  Β ιργ ιν ία . 

(άπο τής 9. εως τής 13. Μαΐου 1864)

Ο βόρειος στρατός, υπό τόν στρατηγόν G rant, ήρχισε τήν 

μεγάλην καί α-ορασιστικήν εκστρατείαν -οΰ 1 8 6 4 — 18 6 5 ,

ητις, κατόπιν αιματηρών μαχών και ηρωικών πορειών, έπρο* 

κειτο νά θέση τέρμα είς τόν πόλεμον διά τής κυριεύσεως τής 

πρωτευούσης 'Ρισμόντης καί τής παραδόσεως τοΰ στρατοΰ 

τοΰ Lee.
Έ ν ω ό Grant συνεκρότει φρικτάς μάχας κατά τοΰ ίσχυ- 

ρώς ώχυρωμένου ’Ανθενωτικοΰ στρατοΰ, πλησίον τής Σποτ- 

τσελβανίας ( 1), έξέπεμψε άπαν τόν|ίππικόν του, υπό τόν ς·ρα- 

τηγόν (Έν.) (Sheridan), πρός τήν 'Ρισμόντ μέ τήν εντολήν 

νά καταστρέψη τάς σιδηράς δδούς, νά άνησυχιση τήν ’Ανθε

νωτικήν πρωτεύουσαν διά τίνος έπιδείξεως, καί νά δεση εν 

συγκοινωνία τούς δύο Έ νωτικούς στρατούς, τοΰ 'Ραππαανόκ 

καί Ζάμες-'Ριβέρ. Ό  τελευταίος ουτος στρατός, υπό τάς δια- 

ταγάς τοΰ στρατηγοΰ (Έν.) Butler, είχε ρθάσει, άναβαίνων 

έκ νέου τόν ποταμόν, είς τό υψος τοΰ Σίτυ-Πόεντ.

Κατά τήν διάρκειαν τής επιδρομής ταύτης, τήν οποίαν δ 

στρατηγός Sheridan έξετέλεσε μετά τριών μεραρχιών ίππικοΰ, 

τοΰ (Έν.) Lobert, Gregg καί W ilso v , ίχνηλατεΐτο κα ίένω -  

χλείτο άκαταπαύστως ύπό τοΰ έχθρικοΰ ίππικοΰ, διοικουμε- 

νοτ ύπό τοΰ Stuard.
Τήν 8 . Μαΐου δ Sheridan διέταξε νά έτοιμασθή δ στρα

τός του πρός επίπονον έκδρομήν κατά τήν αυριον, καί τήν 9ην 

λίαν ποωϊ άπαν τό σώμά του έξεκίνησε, λαβόν πέντε ή έξ ίμ ε 

ρων άρτον.
Κ ατ’ άρχάς διευθύνθη όπισθεν καί αριστερά πρός τήν Φρι- 

δερικοσβούργ· Έκεΐθεν δ’ έστράρη πρός δεξιά καί κατηυθύνθη 

πρός νότον, προχωροΰν διά τής δδοΰ τής Σιλτιβούργ. Έκ δέ 

τοΰ τελευταίου τούτου μέρους, ένθα έπί μικρόν άνεπαύθη, 

έπροχώρησε πρός τόν ποταμόν Ν όρτ-Άννα, τόν δποίον διήλθε

(1) " lit πίνακα 2 ,



πρός to εσπέρας. Εις την γέφυραν του Anderion, 3χιλιό- 

μετρα κάτωθεν τοΰ ς-αθμοΰ Μπέαβερ-Ντάμ, ή ταξιαρχία (Έν.) 

Ouster τής 1ης μεραρχίας (διοικουμένη υπο τοΰ στρατηγοΰ 

(Έν.) M erilt, άντικαθιστώντος τόν πληγωθέντα Torbert) 

κατελαβε τόν σταθμόν, καί ηύτύχησε νά συλλαβή εχθρικήν 

παραπομπήν, μεταφέρουσαν εις τάς τρομεράς φυλακάς Sib-

l)y, τής 'Ρισμόντ, 3 7 8  Ένωτικούς αιχμαλώτους, μεταξύ 

αυτών καί δυο συνταγματάρχας.

Ο σταθμός μετά μεγάλου άριθμοΰ σιδηροδρομικών αμα

ξών καί αποθηκών έπυρπολήθη. Δυο άτμομηχαναί κατεστρά- 

φησαν καί αί τροχιαί τών σιδηρών δρόμων, έπί έκτάσεως 1 1 
*— 1 2  χιλιομέτρων, άνετράπησαν. Τό εσπέρας τό σώμα κα- 

τηυλισθη έπί τών δύο οχθών τοΰ ποταμοΰ Νόρτ-Άννα καί 

ηκροβολίζετο καθ’ όλην τήν νύκτα μετά τοΰ ey Qροΰ, όστις 

χατώρθωσε ν’ άποκόψη τήν οπισθοφυλακήν καί νά καταστρέ- 

όη σχεδόν όλοκλήρως εν σύνταγμα τοΰ Ohio.

Γην πρωίαν τής 10ης διέλυσαν τόν καταυλισμόν υπό τό 

ζωηρόν χΰρ τοΰ Ανθενωτικοΰ πυροβολικοΰ καί τών Ακροβο

λιστών. Ο Sheridan, άφ’ ου ώργάνισε καταλλήλως τήν οπι

σθοφυλακήν του, έξηκολούθησε τήν οδόν του πρός νότον. Ή  

εμπροσθοφυλακή συνεπλάκη επίσης, άλλ’ ή συμπλοκή αΰτη 

οιεκώλυσεν έπαισθητώς τήν πορείαν. Μικρός τις  ποταμός διε- 

περάσθη πρός τόν Νεγκροφόλ, δ δέ Σ άντ-Ά ννα διά τής γεφύ

ρας τοΰ Γκρούντ-Σκούιρελ, ητις μετά ταΰτα διελύθη. Τό 

εσπέρας ο στρατός Ιστρατοπέδευσε πρός τήν Γκοοτάλ, ένω- 
χλϊύμενος, ώς καί τήν προτεραίαν, καθ’ ολον τό διάστημα 

τής νυκτός ύπό πυρός τών άκροβολιστών τοΰ έχθροΰ.

Τήν 1 1  Μαίου, περί τήν τρίτην πρωινήν ώραν, ή ταξιαρ

χ ία  D avis, τής μεραρχίας τοΰ (Έν.) Gregg, άπεστάλη 10  

χιλιόμετρα άνατολικώτερον τοΰ σταθμοΰ Ά σλάντ, πρός τόν

σιδηρόδρομον τόν άπό τής 'Ρισμόντ εις Φρεδερικσβούργ φέρον- 

τα, ένθα κατέκαυσε πολύ ύλικόν καί ζωοτροφές, 3 άνέτρεψεν 

8  έώς 9 χιλιόμετρα σιδηροδρομικάς τροχιάς. Ά π α σ α  ή φά

λαγξ Ακολούθησε τήν πρός τήν ΊΡισμόντ διεύθυνσιν άλλά 

καθ’ όσον έπροχοίρει, άπήντα καί σπουοαιοτεραν άντιστασιν. 

Εις Ύελλόβ-Σαβέρν σφοδρά συμπλοκή έ'λαβε χώραν κατά τοΰ 

τών ’Ανθενωτικών ίππικοΰ, ύπό τάς διαταγάς τοΰ ίδιου Stuard  

οντος, καθ’ ην αί Έ νωτικαί μοιραρχίαι τοΰ M erritt καί W il-  

Son ύπέστησαν σημαντικά; ζημίας.
Έν τούτοις οί ’Ανθενωτικοί ώφειλον νά ύποχωρώσι πρός 

τήν Ά σλάντ- εν δέ ισχυρόν σώμα, ύπό τόν ( Εν.) στρατηγόν 

Custer, έπροχώρησε κατά μήκος τής μεγάλης όδοΰ μέχρι τών 

προκε*/ωρημένων έργων τή ; 'Ρισμόντ, καί συνελαβεν εντός 

τών πρός ένεδραν εγειρόμενων προχωμάτων εκατοντάδα έχ* 

βοών καί δύο πυροβόλα. Ά λ λ ’ ό Stuard δέν έβράδυνε νά έμ- 
φανισθή και άποκρούση τόν Custer. Ή ύποχώρησις όμως 

τών Ε νωτικών έπληρώθη άκριβώτατα παρά τοΰ Ανθενωτικοΰ 

ίππικοΰ. Ό  αρχηγός αύτοΰ, ό ανδρείος Stuard, έκτυπήθη 

Οανασίμως.

Οί καταυλισμοί τής 11  ελαβον χώραν ενώπιον τών προ

χω μάτων τής 'Ρισμόντ, μέγα δέ μέρος τής νυκτός έξωδεύθη 

πρός κατόπτευσιν τούτων. Πανταχοΰ οί φρουροί εύρέθησαν 

άγρυπνοΰντες.
Τήν 1 2  τό σώμα διευθύνθη προς Μεατόβ-Βρίτγκε, τοΰ 

Σικασμίνου ποταμοΰ, ένθα ευρε τήν γέφυραν κεκομμενην. Η 

πρώτη μεραρχία, ητις ώδευεν έπί κεφαλής, τήν επεσκευασε 

καί μ’ ολον δέ τό έχθρ'.κόν πΰρ, τό όποιον έκ τών εμπροσθε- 

άπό τής άντιπέραν όχθης καί έκ τών όπισθεν κατά τής οπι

σθοφυλακής έξηκοντίζετο, ή διάβασις έξετελέσθη άνευ μεγάν 

λων βλαβών. Μεσαγεσβίλλε καί Κολτ-Άμπόρ προσεγγισθη-



σαν, καί 6 καταυλισμός έγενετο είς Γκενες-Μίλλ, επί τοΰ 

πεδίου της μάχης το!3 1 8 0 2 .

Την 13  δ Sheridan διέβη τήν γέφυραν του Μπόττον, μετά 

ταΰτα εφθασε τόν Ζάμες-'Ριβέρ εις Τούρκεϋ-Μπεντ, άφ’ οπου 

συνήντησε πρός τό Ά ξάλ-Λ αντίγκ  τόν στρατόν του στρατηγού 

(Έν.) B ulter, οστις έπορεΰετο οπως τοποθετηθή έπί του πο
ταμού τούτου.

Ή  λαμπρά αΰτη επιδρομή έπροξε'νησε σημαντικές βλάβας 

εις τά πολεμικά μέσα των ’Ανθενωτικών, εκτός δέ τούτου 

εσχε τό πλεονέκτημα του ν’ άπαλλάξη τόν στρατόν του 'Ραπ

παανόκ έκ τών επιδέσεων, τάς όποιας δ S tuard  ήδύνατο νά 

επιχείρηση κατά τών νώτων αύτοΰ. Τό Ένωτικόν ιππικόν 

άπώλεσε 5 0 0 — 6 0 0  άνδρας καί μέγαν άριδμόν ίππων, έξαν- 

τληθέντων ενεκεν τοΰ μακροΰ κόπου καί τής έλλείψεως τρο

φής. Γ0  στρατηγός Sheridan, εν διαστήματι έ'λαττον τών 

πέντε ημερών, διέτρεξε δρόμον πλέον τών 200  χιλιομέτρων, 
(ϊπβται συνέχει») Ν1Κ. ΑΝΤΩΝ0Β1ΤΣ,

Ιπιλοχίας τής Ιπτ-αρχ'-χ; τών άκροβολ.

ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 
ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

ΰπο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΚΕΡΝΗ,

ταγματάρχου τοΰ πυροβολικού κ ιλ . κτλ.

Τό ζήτημα τών τετραγώνων είς τήν τακτικήν έπησχόλησε 

χομζ έξοχατέρους στρατιωτικούς. Ή τελειοποίησις, ή έπενε- 

χθεΐσα πρό τινων ετών είς τά έν γένει πυροβόλα οπλα καί είς 

τά βλήματα αυτών, άποκατέστησ: τό ιππικόν εύκινητότερον,

μάλλον έξησκημένον είς τούς έλιγμούς καί επιχειρηματικά · 

τερον· καθότι, εάν μία έπιλαρχία (escadron) προσβάλλουσα 

έκτίδεται ν’ άπολέση πλείονας άνδρας έκ τοΰ πυρός παρά πο

τέ, πρέπει, διά ν’ άποφύγη τήν φθοράν ταύτην, ώφελουμένη 

έκ τοΰ σχηματισμοΰ καί τών άνωμαλιών τοΰ εδάφους, οσον 

ενεστι νά καλύπτηται άπό τής όράσεως καί τών πυρών τοΰ 

έγθροΰ, καί νά προσπαθή νά παρουσιάζηται αίφνιδίως, νά δι- 

πλασιάζη δέ τήν ταχύτητά τις άμα άποκαλυφθη, καί προσέτι νά 

διευθύνη τάς προσβολάς του έν μέρει κατά μέτωπον, έν μέρει 

δέ κατά τών πλευρών καί νώτων τοΰ έχθροΰ, καί ΐέλος νά 

έφορμα κατά τοΰ πεζικοΰ, άφοΰ προηγουμένως τοΰτο κλονισδή 

έκ τών όβουζίων καί πυροβόλων. Έ κ τούτου εξάγεται, οτι έν 

τή μάχη έξαίρετον μόνον ιππικόν δύναται νά λύ ιη  to ζήτημα 

τοΰτο. 'Έν κράτος, έάν θέλη νά διατηρη τό ιππικόν του είς 

τήν αυτήν προοδευτικήν κατάστασιν, είς ην έφθασαν τά λοιπά 

οπλα, οφείλει διά παντός μέσου καί διά πάσης θυσίας νά τε

λειοποίηση αύτό.

Με τήν νέαν τακτικήν αί προσβολαί τοΰ ίππικοΰ εσονται 

ίσως σπανιώτεραι, άλλά δυσκολώτερον νά τάς προιδη τις, συγ

χρόνως δέ καί έρμητικώτεραι.

"Οθεν έκ τούτου εξάγεται οτι τό πεζικόν’ άναγκάζεται νά 

άντιτάξη κατά τοΰ ίππικοΰ σχηματισμόν κλειστόν, εύκολοσχη- 
μάτιστον έν τώ μέσω τοΰ καπνοΰ, τής κλαγγής τών οπλών, 

τών κραυγών τών πληγωμένων, μ ’ ολην τήν καταστροφήν τήν 

οποίαν επιφέρει τό πυροβολικόν είς τάς γραμμάς, καί μ ’ ολην 

τήν συγκίνησιν τήν οποίαν προξενεί ό επικείμενος κίνδυνος.

‘ Οροι τούς όποιους πρέπει τά  π.Ιηροϊ ό χα.ίός σχηματι
σμός τον τετραγώνου- —  Τό ιππικόν αρχίζει τήν προσβολήν 

τροχάδην είς άπόστασιν 5 0 0  σχεδόν μέτρων, τόν δέ καλπα

σμόν ή τό τάχος εις 3 5 0  μέτρα, διατρέχει δέ τό διάϊτημα



τοΰτο είς 2 λεπτά. Έάν χανονίση τό βάδισμα του, ©δάνει είς 

το πεζικόν μέ ταχύτητα πλέον τών 7 μέτρων κατά δευτερό- 
λεπτον. Ό  προσβαλλόμενος στρατός επομένως δέν δύναται νά 

χάση ού'τε στιγμήν νά τεθη είς άμυναν. Έ ξ άλλου μέρους το 

τάγμα, το όποιον βλέπει το εχθρικόν ιππικόν νά προχωρη 

κατ’ αύτοΰ καλπάζον, εύρίσκηται είς κρίσιμον θέσιν τοιαύτην, 

ώστε δέν δύναται νά έκτελέση περιπεπλεγμένας κινήσεις. Όδεν 

ή έτοιμότης καί ή άπλότης είναι έκ τών ών ούκ άνευ είς τόν 

σχηματισμόν τών τετραγώνων.

Είς τούς κανονισμούς τών γυμνασίων καί ελιγμών πρέπει 

νά ύπάρχη εις μόνος σχηματισμός τών τετραγώνων, διότι είς 

τάς κρίσιμους στιγμάς της μάχης ό άρχηγός δέν πρέπει νά 

άμφιταλαντεύηται είς τήν εκλογήν τών ελιγμών, χαί έπομέ- 

νως έκ τοΰ ελάχιστου δισταγμοΰ τούτου νά πρόκυψη ολέθρια 

βραδύτης. "Οταν οί στρατιώται δέν γνωρίζουν παρ’ εν μόνον 

τετράγωνον, θέλουσι τό σχηματίσει φυσικώς, καθ’ εξιν, κα  ̂

είς περίστασιν μάλιστα, καθ’ ήν δέν ήδελεν άκουσδή τό πρόσ

ταγμα τοΰ διοικητοΰ καθαρώς, ενώ, άν έδιδάσκοντο πολλά 

είδη σχηματισμοΰ τετραγώνων, ή δέ φωνή τοΰ άρχηγοΰ eyά

νετο έν τώ μέσω τοΰ κρότου καί της ταραχής, ήδελε προκύψε1 
συγχυσις, καί έκ τής συγχύσεως άμορφος καί άκανόνιστός 

τις σχηματισμός, τόν οποίον ό εχθρός ευκόλως δΰναται νά 

οιασπάση. Τά προστάγματα τοΰ διοικητοΰ διά τής τυμπανο

κρουσίας ή διά τής σάλπιγγος δίδονται άσφαλέστερον. Έ ξ  

όλων τούτων εξάγεται, ότι ό σχηματισμός τοΰ τετραγώνου 

πρέπει νά ηναι μοναδικός, άπλοΰς καί ταχύς.

ΙΤαρα.ί.Ιη.ίισμος μιταζί> μεγά.Ιων χα'ι μ ικρώ ν τετραγώ
νω ν .— Ή  έκτέλεσις μεγάλων τετραγώνων είναι πάντοτε βρα
δεία έν γένει, τό δέ βάδισμα αύτών προξενεί κυμάνσεις. Διά 

τής Ινώσεως πολλών ταγμάτων είς εν μέγα τετράγωνον, δια -

τρίχομεν τόν κίνδυνον νά άπολέσωμεν όλας τάς δυνάμεις μας 

δι’ ενός κτυπήματος. Έ ξ εναντίας διά τοΰ σχηματισμοΰ χ ω 

ριστών τετραγώνων άναγκάζεται ό έχδρός νά υποδιαίρεση 

τάς δυνάμεις αύτοΰ. Ή  καταστροφή ενός έξ αύτών τών μ ι

κρών τετραγιόνων παραλύει κατά τό μάλλον ή ηττον τό ιπ 

πικόν, έ'στω καί έν μέρει, έάν έπιτύχη, διότι ή προσβολή του 

άναγκαίως κατακερματίζεται, ή δέ ένέργειά του κατά τών 

είσετι άνεπάφων τετραγώνων αποβαίνει ολιγώτερον επικίνδυ

νος, προ πάντων, έάν ταΰτα ύπερασπίζωνται άλληλα διά τρόπου 

άποτελεσματικοΰ. Τά μεγάλα τετράγωνα είς τινας περις-άσεις 

ειδικών μαχών δύνανται νά χρησιμεύσωσιν είς προστάτευσιν 

τών τραυματιών καί τοΰ επιτελείου ώς καί τοΰ πυροβολικοΰ, 

τών ταμείων, τών άποσκευών καί παντός είδους αμαξών κα- 

ταοευγουσών είς τό μέσον αύτοΰ, ενίοτε δέ καί τοΰ ίππικοΰ, 

τό όποιον έξαντληδέν έκ τών άλλεπαλλήλων προσβολών εισέρ

χεται έντός, διά νά άναπνεύση πρός στιγμήν, προασπιζόμενον 

διά τών λογχών. Ά λ λ ά  τοΰτο βεωρείται μικροΰ λόγου πλεο-ι 

νέκτημα, διότι σύστημα μικρών τετραγώνων καταλλήλως συν- 

δεομένων πρός σχηματισμόν περιβόλου πέριξ τών έπιλαρ- 

χιώ ν, τών πυροβόλων καί λοιπών, άναπληροΐ τόν αύτόν σκο

πόν, μέ τήν διαφοράν ότι έχει ύπέρ αύτοΰ τήν εύκινησίαν. Τό 
ιππικόν θέλει έφορμήσει έλευθέρως διά τών κενών διαστη

μάτων, ώστε νά έπαναλάοη τήν προσβολήν του εις κατάλλη

λον στιγμήν. Τό πυροβολικόν δύναται νά κάμνη ελιγμούς καί 

νά μεταβαίνη άπό μετώπου είς μέτωπον, χωρίς έκ τούτου νά 

προκύψη σύγχυσίς τις καί δύναται νά περιστραφη πέριξ τών 

τετραγοίν6)ν, χωρίς νά διαταράξητήν γενικήν τάξιν ούτε νά χ ά 

ση καιρόν. Τέλος τά προσκόμματα, τάπρβερχόμενα συνεχώς έκ 

τής παρουσίας τών ίππων έν τώ μέσω τών τετραγώνων, δεν 

άποβαίνουσ'.ν επίφοβα, διότι ταΰτα θέλουν διαφύγει μάλλον οιά



τών κενών αποστημάτων παρά νά έπιπέσωσι επί πεζών (I).

Είς τήν χατά τών μετώπων προσβολήν το ιππικόν ανα

πτύσσεται οσον καί ή έκτασις τοΰ μετώπ;υ τοΰ τετραγώνου, 

οί στίχοι οί πλεονα'ζοντες έξ άμροτέρων τών πτερύγων 0εω- 

ροΰνται ώς μηδέν διά τήν σύγκρουσιν ουτοι προσβάλλουσιν 

είς τό κενόν καί έκτίδενται είς τά πυρά τών προσκειμένων 

τοΰ τετραγώνου πλευρών, χωρίς νά λα'βωμεν υπ’ οψιν καί τά 

σταυρωτά πυρά τών παρακειμένων τετραγώνων. ’Εκ τούτων 

έπεταί οτι έπεκτείνοντες τά μέτωπα τοΰ τετραγώνου, έπιτρέ- 

πομεν καί εις τόν έχδρόν νά έπεκτείνη επιτυχώς τό μέτωπον 

της προσβολής, καί έάν δώσωμεν μεγαλειτε'ρας διαστάσεις είς 

τά πυρά, θέλε: άναλόγως αυξήσει καί ό αριθμός τών εχθρών.

Έάν ή προσβολή αντί τών μετώπων διευδύνηται κατά της 

γωνίας τών τετραγώνων, τό μέγεθος τών προσκειμένων πλευ

ρών δέν προσθέτει τι είς τήν υπεράσπισιν, διότι είς τάς μάχας 

δέν δύναταί τις νά βασισδή είς πυρά λοξότερα- τών 4 5  μοι

ρών. 'Οθεν τό μικρόν τετράγωνον είναι σχετιχώς ισ-/υρσν, 
οσον καί τό μέγα.

Ή δειλή ρύσις τοΰ ίππου δίδει άρορμήν είς τελευταίαν πα- 

ραχήρησιν υπέρ τών μικρών τετραγώνων. Εναντίον τών ποιη

τικών δοξασιών τοΰ Όμηρου καί Βιργιλίου, καί τών σπου
δαιότερων μαρτυριών τοΰ Πλινίου καί Βουιώνος, ό ίππος εί

ναι λίαν δειλός* οσάκις δυναται ν’ άπορύγη τό μέοος, οπου 

εξέρχονται πυροβολισμοί, τό κάμνε;, καί αντί νά βαδίση πρός 

τόν κίνδυνον, έξ έναντίας προσπαθεί νά τόν διαρύγη στρέρων 

πρός άλλο σημεϊον, έάν δυνηθη νά εύρη διέξοδόν τινα- άλ-

(I) Τά I; ενός τάγματο; τετράγωνα έχουν εν μόνον ελάττωμα, άλλά 
τοΰτο είναι σπουοαίον, ήτοι δυσκόλως δυναται νά εισέλβη έν αΰτώ πυ
ροβολικόν, μάλιστα άν ή πραγματική βΰναμί; των ή/αττώβη.

λ ’ έάν μεμονωμένος ό ίππος σκιάζηται, δταν εύρεθώσί πολ

λοί όμοΰ, τότε ο εΤς παρασύρει τόν άλλον διά τοΰ παραδείγμα

τος του, και ούτως έρορμώσι μηχανικώς κατά τών εχθρικών 

γραμμών, μέ τάς όποιας κατ’ ανάγκην συγκρούονται, οταν 

δέν ύπάρχωσι κενά διαστήματα, διά τών οποίων νά δυνηθώσι 

ν’ άπορύγωσι τήν συνάντησιν τών λογχών. "Οθεν εΤναι προ- 

τιμότερον νά παρουσιάσωμεν είς τό εχθρικόν ιππικόν σύστη

μα μικρών τετραγώνων, έπιτηδείως συνδυασμένων μεταξύ 

των, παρ’ εν μόνον μέγα. Είς τήν πρώτην περίστασιν οί ίπ 

ποι, οδηγούμενοι άπό τό ρυσικόν ένστιγμα, θέλουσι λοξεύσει 

δεξιά καί αριστερά, μ ’ ολας τάς προσπαθείας τών ιππέων νά 

τους δδηγήσωσι κατ’ ευθείαν έπί τών στενών μετώπων τών 

εστιών τούτων τής καταστρορής, καί θέλουν διέλδει διά τών 

πλησίον αυτών ανοιγμάτων, ένώ έξ εναντίας είς τήν περί- 

στασιν τών μεγάλων τετραγώνων οί πλεΐστοι τών ίππων, έν ε - 

κεν τής έλλείψεως κενών διαστημάτων, θέλουν άναγκαίως 

έπιπέσει έπί τοΰ πεζικοΰ. (ακολουθεί)

ΣΤΡΑΤΙΩΤ1ΚΑΙ Ι1ΛΙΙΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΙΙΡΩΣϊΙΑΣ.

Κηρυχθέντος τοΰ γαλλοπρωσσικοΰ πολέμου, ένομίσαμεν 

καλόν νά δώσωμεν τάς επομένας στρατιωτικάς περί ΙΊρωσ- 

σίας πληρορορίας, οπως γρησιμεύσωσι τοϊς άναγνώσταις χατά 

τήν μελέτην τών έπισυμβησομένων.

Κ ατάτό  1 άρδρον τοΰ'Ομοσπονδικοΰ συντάγματος τής Βο

ρείου Γερμανίας, αΰτη διαιρείται είς 2 2  Κράτη, ήτοι 2 βασί

λεια, 5 μεγάλα δουκάτα, 5 δουκάτα, 7 ηγεμονίας καί 3 π ί-  
ΕΛΛΙΙΝ. ΣΤΡΑΓ. 1. Φ ΪΛ. Τ. Β'. 4



λεις έλχυΟέραί. Το σύνταγμα άποδεχεται Sr x a l μόνον χοι- 

νόν δίχαιον, διά τοΰ όποιου έκαστο; κάτοικος τών κρατών 

τούτων θεωρείται ώς ιθαγενής έ* παντί έτέρω· έπίσης μία 

καί ή αύτή έν ολοις ύπάρχει ή δικαιοσύνη.

ΙΙροκειμενου περί συμφέροντος γενικού, οί σιδηρόδρομοι κα

τασκευάζονται διά νόμων δμοσπονδικών, έστω και άν άνθί- 

στανται τά ιδιαίτερα κράτη· τό δ’ αύτό συμβαίνει καί εις 

τάς τηλεγραφικάς γραμμάς, ων ή διεύθυσις ivrjxet είς τήν 

Πρωσσίαν.
Τό πολεμικόν όμοσπονδικον ναυτικόν ύπόκειται εις τήν 

ανωτέραν διοίκησιν τοΰ βασιλέως τής ΓΙρωσσίας, οστιςδνομά- 

ζει τούς αξιωματικούς καί δε'χεται τόν ορκον, ον ορκίζονται 

καί οί άπλοι ναΰται. Ή  έν τώ δμοσπονδικώ ναυτικώ υπηρεσία 

είναι υποχρεωτική είς απαντα τόν ναυτικόν πληθυσμόν τής 

'Ομοσπονδίας. Ή  σημαία τοΰ πολεμικοΰ καί τοΰ έμπορίκοΰ 

ναυτικοΰ είναι ή αύτή, μελαίνη, λευκή καί ερυθρά.

'Έκαστος πολίτης τής Βορείου γερμανικής δμοσπονδίας 

οφείλει στρατιωτικήν υπηρεσίαν καί δέν τώ έπιτρε'πεται ή άν- 

τικατάστασις. Έ άν $ναι κατάλληλος εις υπηρεσίαν, κατά τό 

2 0  έτος τής ηλικίας αύτοΰ εισέρχεται έντώ  ένεργητικώ ς-ρα- 

τώ έπί 7 έτη, ών 3  ύπό τάς σημαίας καί 4  έν τη έφεδρεία· 

περιπλε'ον έπί 5 έτη ανήκει εις τήν έπιφυλακήν (Landwehr).

Ό  όμοσπονδικός στρατός είναι ε!ς ύπό τάς διαταγάς τοΰ 

βασιλέως τής ΙΙρωσσίας, οστις τόν διοικεί έν ειρήνη καί έν 

πολεμώ.
Τά συντα'γματα άριθμοΰνται διαοοχικώς εις έκαστον όπλον.

Φρούρια Γερμανικά i r  τι) .Ιεχάνη τον Ρήνον (1  )>

α) ίπ ΐ  τον ποταμού. —  Germ ersheins μέ προγεφύρωμα.

(I) Έπροτ'.μήααμϊν τήν φραγκικήν γραφήν, οποίς ίύζο/ώτιρον καί 
κνίτ^ιν; άνιυ^'σκτι τα ζητούμενα, ό άνβγνώιτης έπί τών χαρτών, ους ε'/ci 
«ν* χιΓραί.

— M ayence καί Cassel, Coblenz καί E brenbreinstaio —  

Cologne καί Dentz, W e se l. Τέλος τό φρούριον Schenk.

6) ix i  τής δεξιάς όχθης.— R asladt έπί τοΰ M u rg -W u rz-  

Lourg, ή κάλλιον τό φρούριον M arienberg έπί τοΰ Μείνου.

γ) ί’π ί τής άριστερας όχθης.— Landau, έπί τής Queicli 
— Sarrelou is έπί τής Sarre.

’Ο ργανισμός τοΰ στρατόν τής Βορείου Ομοσπονδίας.
Τ ά κράτη τά άποτελοΰντα τήν ομοσπονδίαν διαιρούνται ώς 

πρός τά στρατιωτικά είς τρεις κατηγορίας·

1 ) τά διατηρήσαντα έξουσίαν έπί τοΰ στρατού ον προσφέ- 

ρουσι, περιωρισμένην πάντοτε. Ταΰτα είναι τό βασίλειον τής 

Σαζωνίας, ή μεγάλη οουκική Έ σση, τά δύο Μεχλεμβούργ 

καί τά Βρουνσβίκ.
2 ) έκεΐνα, ών δ στρατός, καί περ διατηρών τόν έθνικόν 

αύτοΰ χαρακτήρα, άποτελεΐ μέρος όλοκληρωτικόν τοΰ πρωσ- 
σικοΰ στρατοΰ. Π άντα τά άφορώντα τόν στρατόν- τοΰτον 

αφέδησαν είς τήν ΙΙρωσσίαν, ήτοι νεοσυλλεςία, έκπαίδευσις, 

οιαχείρισις καί βαθμολογία.
3 ) έκεΐνα, τά  όποια, άπαρνηθέντα τήν δι’ εαυτά στρα

τολογίαν, πληρόνουσιν εις τήν Πρωσσιαν χρηματικά ποσα 

(8 4 3  φρ. καί 7 5  έκ.) δι’ έκαστον ανδρα. Ταΰτα εΤναι τό Ό λ-  

δεμβοΰργον, αί δύο Λ ίππαι, ή ηγεμονία Βαλ&κ, τό Σβαρτ- 
σβούργ Σουνδερσχάουζεν, αί τρεΓς έλεύθεραι πόλεις Βρέμη, 

Λύδεκ καί Άμβοΰργον.

Οί κατ’ έτος εικοσαετείς νέοι εΤναι 9 3 ,0 0 0 ’ οθεν ίπ ί τά 

12  έτη στρατείας παράγει περί τάς 8 0 0 ,0 0 0  γεγυμνασμένων, 

ών 3 0 0 ,0 0 0  οπό τάς σημαίας καί 5 0 0 ,0 0 0  εις τάς Ιστίας 

αύτών.
ΕπιφνΑαχή. —  Ή έπιφυλακή άλλοτε διηρεΐτο είς δύο κα

τηγορίας, σήμερον όμως είναι μιας καί μόνης, διαρκεϊ δέ έπί
4*



5  έτη άντί 7 , τά Si S6o άφαιρεθέντα έτη μετεβιβάσθησαν διά 

τον άνδρα είς τήν Ινεργδν υπηρεσίαν (έφεδρεία τοΰ στρατοΰ). 

"Οθεν σήμερον ή Πρωσσία δυναται νά καταστήση τά σώματα 

τοΰ στρατοΰ έμπόλεμα, καταφεύγουσα απλώς είς την εφε
δρείαν.

Ώ ς πρός τήν έπιφυλακήν έκαστον σύνταγμα τοΰ πεζικού 

της γραμμής έκ 3 ταγμάτων έχει άνταποκρινόμενον (έξαιρέ- 

σει τής φρουράς καί τών συνταγμάτων τών τουφεκιστών) ϊν  

σύνταγμα έπιφυλακής, έκ δυο ταγμάτων, φέρον τόν αριθμόν καί 

τό ίνομα τοΰ είς αυτό άνταποκρινομένου τοΰ μονίμου στρατοΰ.

Είς έκαστον σύνταγμα τουφεκιστών έκ 3  ταγμάτων άντα- 

ποκρίνεται εν τάγμα έπιφυλακής έφεδρείας τοΰ αΰτοΰ άριΘμοΰ

Ή Βόρειος γερμανική ομοσπονδία, μή συνυπολογιζομένου 

τοΰ Έσσικοΰ, διαιρείται είς 1 2  στρατιωτικάς περιφερείας, ών 

έκάστη άνταποκρίνεται είς εν στρατιωτικόν σώμα· έκάστη δέ 

τούτων είς διαμερίσματα ταγμάτων έπιφυλακής, καί ταΰτα  

είς κύκλους, έν οΤς ένεργοΰνται αί πρώται έτήσια έργασίαι 
τής στρατολογίας.

"Εκαστον σώμα στρατοΰ (corps d’ armee) στρατολογεΐται 

καί διαμένει είς τήν αύτήν τοπικήν περιφέρειαν, πλησίον όλων 

τών πηγών, ήτοι άνδρών, Γππων καί προμηθειών, αναγκαίων 

καθ’ ην ώραν ετοιμάζεται έκστρατεία. Ό  Οργανισμός οίτος 

εΤναι ισχυρός και λογικός, καθόσον δέν έ'χει ανάγκην προώ

ρου κινητοποιήσεως, διότι τοΰτο κατορθοΰται τάχιστα, και 

επομένως αποκαλύπτονται τά πολεμικά σχέδια όσον δυνατόν 
αργότερα.

Έ καστον σώμα στρατοΰ συνίσταται έν ειρήνη έκ δύο με
ραρχιών, ών έκάστη έκ δύο ταξιαρχιών πεζικοΰ καί μιας ίπ- 

πικοΰ —έξ ενός τάγματος πεζών κυνηγών— μιας ταξιαρχίας 

πυροβολικοΰ, περιλαμβανουσης εν σύνταγμα πυροβολικοΰ πε-

οίνου καί έτερον τών φρουρίων— ενός τάγματος σκαπανέων —  

ενός τάγματος ζευγιτών τοΰ στρατοΰ.
Α ί μεραρχίαι άριθμοΰνται από 1 — 2 4  έν ολω τώ στρατώ. 

Α ί ταξιαρχίαι τοΰ πεζικοΰ καί τοΰ ίππικοΰ περιλαμβάνουν

2 __3 συντάγματα· και αί μέν πρώται άριθμοΰνται 1 — 4 8 ,

αί δέ δεύτεραι 1 — 2 4  έν ολω τώ όμοσπονδικώ στρατώ. Αί 

ταξιαρ·/ίαι τοΰ πυροβολικου και τα ταγματα των σκαπανέων 

καί τών ζευγιτών έχουσι τους αριθμούς τών σωμάτων στρα

τοΰ, είς ά άνήκουσι.
Α ί δύο ταξιαρχίαι τοΰ πεζικοΰ, έξ ων συνίσταται η ιδιαι

τέρως κατονομαζομένη Έσσική μεραρχία, φέρουσιν αριθμόν 
4 9 ,  5 0 , ή δέ ταξιαρχία τοΰ ίππικοΰ φέρει τον άριθμον 25 .

Τέλος ή φρουρά περιλαμβάνει 4  ταξιαρχίας πεζικοΰ, άριθ

μον 1 — 4 , πρός δέ 3  ταξιαρχίας ίππικοΰ, μίαν ταξιαρχίαν 

πυροβολικοΰ, εν τάγμα σκαπανέων καί έτερον ζευγιτών.
Το πιζικκόν (εξαιρέσει τή; Έ σσικης μεραρχίας) περιλαμ

βάνει 1 1 4  συντάγματα καί 1 6  τάγματα πεζών κυνηγών. Γά 

συντάγματα ύποδιαιροΰνται ουτω’

|4 φρουράς πεζή;,
9 τής φρουράς, ών 4 γρεναδιέρων (κοινώς λεγομ. έπιλεκτων), 

!4  τουφεκιστών.
] 1 4  γρεναδιέρων, ήτοι 12  πρώτοι άριθμοίκαΐ οί άριθ- 

[9 3  μοί 1 0 0  καί 1 0 1  τών Σαξώνων,
105/ ) 79  τής γραμμής.

\ 12  τσυφεκιστών (εν κατά σώμα στρατοΰ), οί άριθμοι
] 3 3 — 4 0 , 7 3 , 8 0 , 86  καί τό Σαξωνικόν 1 0 8 .

Τά δέ I f  ί 1 τίΐν ??ουΡάν’■ - °  1 τάγμα τών άκροβολιστών τής φρουράς,
^αγματα ]  ̂  ̂ , τ£ πρ<3τ5ι ένδεκα σοίματα στρατοΰ 1— 1 1 ,

κυν^ ω ν Μεκλεμβουργικόν άριθ. 14 .

Το τάγμα, διοικούμενον ύφ’ ένός άνωτέρου άξιωματικοΰ. 

διαιρείται είς 4 λόχους δυνάμεως έμπολε'μου 2 5 0  άνδρών.



οί ϊέ  12  λόχοι τοΰ συντάγματος φέρουσι τόν άριδμόν 1 — 1 2 , 

οιοΐκοδνται δέ υπό ενός λοχαγού, εχοντος υπό τάς διαταγάς 

βύτοΰ 1 ύπολοχαγόν καί 2 άνδυπολοχαγούς· έν έκστρατεία 

δέ προστίδεται πέμπτος αξιωματικός. Τό σύνταγμα διοικειται 

ύπό συνταγματάρχου ή άντισυνταγματάρχου, ή καί μαγιόρου 

(αντιστοίχου είς τόν βαθμόν ταγματάρχου), τό S’ έπιτε- 

λίΓον μετρεΐ καί πέμπτον Αξιωματικόν άνώτερον.

Τό Ιπχιχόν περιλαμβάνει 7 4  συντάγματα, ητοι 1 0  θω
ρακοφόρων, ων 1 τής φρουράς καί 1 τής φρουράς τοΰ σώ- 

ματος,

2 1  δραγόνων, ων 2 τής φρουράς,
1 8  ουσάρων, » 2 » » ,

21  ουλάνων, » 3 * » ,

4  συντάγματα του 1 2 ου σώματος, καλούμενα Reiter.

Πρός δέ περιλαμβάνει 2 συντάγματα δραγόνων τής Έ σσ ι-  
κής μεραρχίας.

"Εκαστον σύνταγμά έ'χει 5 ίλας υπό ένα ίλαρχον (μέ βαδ- 

μόν λοχαγοΰ;, 1 ύπολοχαγόν ά. καί 3  β'τάξεως, 2 ανώτερους 

αξιωματικούς, ων 5 εΤς ώς διοικητής είναι έπί κεφαλής.

Πυροβολικό*··— Τα 1 2  σώματα στρατοί! τής 'Ομοσπονδίας 

καί ή φρουρά ε'χουσιν άνά εν σύνταγμα πεδινού πυροβολικού- 

έν ολω λοιπόν 13 . Ή  φρουρά, τά  8 αρχαία πρωσσικά σώ

ματα καί τό σαξωνικόν εχουσι προσέτι άνά εν σύνταγμα πυ

ροβολικού φρουρίων, συσσωματούμενον μέ τό σχετικόν το» 

πεδίου είς μίαν ταξιαρχ ίαν άρα 1 0  φρουρίου συντάγματα.

Τό σύνταγμα τοΰ πεοινοΰ πυροβολικοΰ συγκροτείται έκ 
τεσσάρων μοιρών, ών

τρείς πε-,αί έκ τεσσάρων κανονοστοιχιών 4  πυροβόλων, τό 

ίλον 48· πρός δέ μία μοίρα έφιππου πυροβολικοΰ έκ 3  κανο- 

νοττοιχιων 4  πυροβόλων, ητοι 12  το ολον. Ό λικώ ς εν ει’ρή-

νη 6 0  πυροβόλα είς ε'κας-ον σύνταγμα. Τό σύνταγμα τοΰ 12ου 

σοίματος έχει 5 μοίρας πεζας, ητοι εν ολω 04 πυροβόλα. Η 

Έσσική μϊραρχία εχει 2 4  πυροβόλα,
Α ί κανονοστοιχιαι τής πεζής μοίρας είναι δυο τών G χαί 

δυο τών 4. Αί τών έφιππων εχουσι μόνον τών 4 ^αβδωτά 4πι- 

σΟογεμή. Ή  κανονοστοιχία διοικεϊται υπό λοχαγοΰ, εχοντος 

υφ’ έαυτόν ένα ύπολοχαγόν καί δυο άνδυπολοχαγούς. ’Κν ώρα 

πολέμου ή κανονοστοιχία φέρει ti πυροβόλα, πεοινά ητοι 9 0

κατά σύνταγμα πεδινόν.
Τό σύνταγμα τοΰ πυροβολικοΰ φρουρίων αριθμεί δυο μοί- 

ρ ας, έκάστην τεσσάρων λόχων.
Ot σ χ α π α π ΐς  ΙΙρώσοι συγκεντρουσι τήν υπηρεσίαν τοΰ 

μηχανιχοΰ καί τών γεφυροποιών. Έν πολεμώ έπιφορτι-,ονται 

προσέτι τήν καταστροφήν καί έπισκευην τών οιδηροορομων 

καί τηλεγραφικών γραμμών. Περιλαμβάνουσιν εν τάγμα τής 

φρουράς καί 1 2  τής γραμμής, έκ 4 λόχων έκαστον, έξαιρε»=·ΐ 

τοΰ σαξωνικοΰ, εχοντος μόνον 3. Ό  πρώτος λοχος τοΰ τά γ 

ματος λέγεται τών γεφυροποιών, ο 2ος καί 3ος τών σκαπα

νέων καί δ 4ος τών υπονομοποιών,
Οί ζευγΐται περιλαμβάνουσι 1 3 ταγματα, ων εν τής φρου

ράς καί μία διμοιρία Έσσικοΰ. Ιο  τάγμα συγκειται έκ Ουβ 

λόχων, ενός dep0t, μιας διμοιρίας τεχνιτών καί ετέρας αρτο

ποιών.
Προσδετέον τά ειδικά σώματα, τάς διαχειριστικά; και λοι

π ά ; υπηρεσίας, καί οΰτως εχομεν εντελή τήν έν ειρήνη κατά- 

στασιν τοΰ στρατοΰ τής Βορείου Γερμανίας. Ο στρατός ουτος 

έν ειρήνη παραχωρούμενος ύπό "ών Βουλών ανέρχεται εις

3 1 5 ,0 0 0  άνδρών.
Κι>·ηΤθ.Τθίη(ης (m ob ilisation).—  Γ.ίς τόν στρατιωτικόν 

Οργανισμόν τοΰ βορείου δμοσπονοικοΰ στρατόν έν ειρήνη τ ί



παν tivat προητοίμασμένον διά την άμεσον μετάδασιν ιίς  αί-  

τάστασιν έμπόλεμον. 'Έξ εβδομάδες άρκοΰσι πρός πλήρη τού

του επιτυχίαν, προσδετε'ων 8 — 1 5  ήμερων διά το πεζικόν καί 
ιππικόν.

Έ πί δοβείση διαταγή του όμοσπονδικοΰ άρχηγοΰ (του βα- 

σιλίω ς τϊίς Πρωτσίας) έκαστον στρατοΰ σώμα κινητοποιείται 

διά λογαριασμόν του έπί σχεδίου προηγουμε'νως ώρισμένου, 

καί απασαι αί έργασίαι τελούνται ταυτοχρόνως διά τών φρον

τίδων τών στρατιωτικών καί πολιτικών αρχών. "Αρχοντας 

πρώτον φέροντες είς τήν πραγματικήν δύναμιν τά διάφορα σώ

ματα, άνακαλουντες τάς έφεδρείας καί συγκαλοΰντες ταυτο

χρόνως τήν έπιφυλακήν. Ώ ς προανεφε'ραμεν, τό άκίνητον 

τών συνταγμα’των καί τών άποδηκών ευκολύνει σπουδαιως τήν 

έκτελεσιν τής πρώτης ταύτης πολεμικής ετοιμασίας. Οί έφε

δροι φέρονται πλησίον τών σωμάτων αυτών, καί δέν γεμίζουσ*. 

τούς σιδηροδρόμους, έπιφυλασσομε’νους διά τά ώργανισμένα 

σώματα, διά τήν μάλλον ένδιαφέρουσαν έργασιαν, τήν συγ- 

κέντρωσιν του στρατοΰ. Ένδύονται, άποσκευάζονται, δπλίζον- 

ται, διαμοιράζονται είς τά σώματα έν όλιγίστω χρόνω, οί έλ- 

λείποντες ίπποι αγοράζονται ή άναζητοΰνται είς τάς ίππωνίας 

τας προ του πολε'μου συμπεφωνημένας.

Άποπερατωδείσης τής κινητοποιήσεως ταύτης, ό στρατός 

της 'Ομοσπονδίας συγκροτείται ύπό τριών μερίδων ήτοι τώ ν  

ςρατενμάτων τής εκστρατείας ή κ ινη τώ ν, τώ ν  ςρανευμάτων 
τής αντικαταστάσεως ή depdts, καί τε'λος τώ ν  στρατενμά- 

τω ν  τής Εσωτερικής ύπερασπίσεως ή κατοχής, κυρίως ύπό 

νής έπιφυλακής συγκροτουμε'νων. Μετά τήν υποδιαιρεσιν ταύ

την μένει ή κινητοποιησις της διαχειρίσεως, ή όνομασια τών 

τοπικών αρχών, πρός άντικατάστασιν τών άναχωρούντων μέ 

τόν κινητόν στοατόν.k

ΣΤΡΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ1 ΠΕΡΙ ΠΡΩΣΣΙΑΣ. 57
,  ’ΐΧ„λ χαί έξαιρέσει τή ςΈ σ -

Ιτρ ατεύ ιια τα  Εκστρατείας·—  l°o u ,* «  ί  ^
σικής μεΡ*Ρχ ί « ,  « ^ α μ ι ς  ,ώ ν  τριών τούτων, μ ε ρ ιά ν  του

« («a .· , m  *?δ< 300° " ” ΙΤ
! f. , ,  καί 10 « Λ β . Χ »»^ · ' * ? «  |00° :  "
3 6 0 ,0 0 0  i . 8 f 8 .  -  * . « * .  7 4  * ]”'  *  ·1"
6 0 0  « f t o  χ «  7 1 3  ;«*«<, » · « *  4 4 ,0 0 0  d v«  » « «

53  000  ; « « »  -  J t a p o 6 o j ix d f , 13 « « » «  f

l l 7 0 ^ K 1 0 ~ ^ * « « ^ ; " Ml/ ^ “ 2 f ^ ·

s a y t lc  i  O n ™  6” a “ "” · ^  ’
ίπποι δέ 1 3 3 ,0 0 0 .  ̂ ,

i t , a u i f a t a  ( « « - t o » - » *
a , « .< * « .  “ f” ’* ,i“
v,i», “ ’.7 ·
« Λ  T i  « * « *  « ·  *’ 4 ”

, < * « ,  λ  « ‘ - ‘ Τ ’:  ” T ,
« ν μ . »  <oS 1» » Λ
μοίραν i*  3 «  ’ *» “ W ” ’ *

L W - .  « ·> 14  « ί » » »  ζ , η " ώ’ ί , α  ι“ ”  1
Οί άξ,»μ«.χοί Χ .Ι ta rfio i»· '· ™  7 “ ” “
,οίτο» λ .μ6ά>0'η «  «« ' »  ™ «ild> ««5 < ’ *« * Λ “ “ !  
οί 8« στρατιώτη ί (χ · Ρ «  «  *  ί ? « ¥ !«·  X . «<Λχ·«

ct ίχ  νεοσύλλεκτων. >
Τό ολικόν της δυνάμεως ταύτης είναι, πεζ ιχ ϊ»  1 1 · τ -τα?

τάγματα 1 0 0 0  άνδρών χαί 1 6  λό χ .ι κυνηγών, πρός 2 0 0 , τ
βλον άνδρες 1 1 7 ,0 0 0 — ^ * 0»·, αί πέμπται ιλαι των /

συνταγμάτων, πρός 1 5 0  άνδρας χαί 1 7 5  ίππους, 7 4  ιλα< « ·
- 9ΠΠ άνδοαί καί 2 0 0  ίππους, εν ολωτικαταστασεως, προς ανορας

ανδρες 25 ,00 0  καί 2 8 ,0 0 0  ίπποι— πνρο6οΜχόν, 1 3  μοι-
β»-s ο νανονοστοινίας, ων 1 έφιππος >ώνραι περίνολου, π^ος ο κα^/ο.^./^·'*·., .



6 , 1 πε,η τών 4  καί 1 π;ζη τών 6 — σκαπανείς, 3 λόχοι 

ίφεδρείας, >> Ο νγ ϊτα ι, 13  διλοχίαι ή 2 6  l iy o i .  Τό ολον τοΰ 

ς-ρατοΰ τούτου άνδρες 1 8 8 ,0 0 0 ,  ίπποι 3 7 ,0 0 0 .

Στρατός εσωτερικής νπερασπίσεθ)ς· ■**· Π ε^ιχόν, 1 0 4  
τάγματα έπιφυλακής, πρός 8 0 0  άνδρας —  11  τάγματα έφε- 

δρείχς, άνδρ. 1 5 5 ,0 0 0 .— ’Ιππ ικόν, 2 1 6 Γλαι, πρός 1 10  άνδρ. 

— ΠυροβοΜχόν, 2 1 6  λόχοι £ άλλαι τόσαι ίλαι, πρόςοέ χ, πυ

ροβολικόν φρουρίου.— Σ χαπανεϊς, αποσπάσματα εις τά φρούοια 

λαμβανόμενα άπό τής επιφυλακής τοΰ μ η χ α ν ικ ο ί— Ζ ευγΐτα ι, 

ούδείς...τό ολον τοΰ ς-ρατοΰ τούτου άνδ. 1 7 5 ,0 0 0 $  Γπποιβ,0 0 0 .

Ό βεν συνάγεται διά τάς τρεις ηνωμένας μερίδας, δχι <5 
3λος στρατός είναι 9 0 8 ,0 0 0  άνδρών καί 1 7 8 ,0 0 0  ίππων.

Σώμα στρατού κινητόν. —  Τό σώμα στρατού έτοιμον 
»ρός εκστρατείαν σόγκειχαι ώς εξής άπό

1) ''Ey γενικόν έπιτελεΐον.

2) Δύο μεραρχίας, ων έκάστη, εκτός τοΰ επιτελείου αύτής, 

Εεριλαμβάνει ούο ταξιαρχίας πεζικού, πρός δύο'συντάγματα 

12  τάγματα, εν σύνταγμα μεραρχικου ίππικοΰ, μίαν μοίραν 
πυροβολικοΰ πεζήν, ^τοι 4  κανονοστοιχίας ή 2 4  πυροβόλα.

3) Εν σύνταγμα τουφεκιστών έν μια ταξιαρχία τοΰ πεζ:κ.

4) Έ ν τάγμα πεζών κυνηγών (ε ί; το Σαξωνικον ομως 2 , 
καί ε/ταγμα ακροβολιστών είς τήν φρουράν).

5) Μίαν μεραρχίαν ίππικοΰ μέ τό έπιτελεΐον αύτής έκ δύο 

ταςιαρχιών, πρός δύο συντάγματα, μέ μίαν κανονοστοιχίαν 
έφιππον εξ πυροβόλων.

6 ) Μίαν εφεδρείαν πυροβολικοΰ έκ μιας μοίρας πεζής, δύο 

κανονοστοιχιών έφιππων, έν 2λω 3 6  πυροβόλα.
7) Εν τάγμα σκαπανε'ων.

8) Έ ν  τάγμα ζευγιτών.

Εκαστον σώμα στρατοΰ περιλαμβάνει προτπι κατά τήν

διάρκειαν τοΰ πολέμου 1 ον εν άπόσπασμα, δπερ υπό τόν άρ- 

χηγόν τοΰ μηχανικοΰ επιφορτίζεται την καταστροφήν καί 

έπισκευήν τών σιδηροδρόμων  ̂ τόν άναδιοργανισμον τών υπη

ρεσιών αυτών, 2 ον ένα λόχον έπιφορτισμένον νά λαμβάνη έπ αύ

τοΰ τοΰ πεδίου τής μάχης τάςπρώτας φροντίδας διάτουςπλη- 

γωμένους  ̂ νά τούς μεταταφέρη είς τους πλησιεστερους τοπους 

πρός έπίδεσμον τών πληγών των- ουτοι δ είναι 3 0 0  άνδρες είς 

τρία τμήματα ύπό τας διαταγας του διοικητοΰ τών ζευγιτών. Το 

εν τμήμα βαδίζει μέ τήν πρωτοπορείαν, τά δέ ετερα δυο συνο- 

δεύουσι.τάς δύο μεραρχίας. Τέλος προσκολλαται είς τό σώ
μα ύπηρεσία τηλεγραφική καί εις περίβολος ιτολεμεφοδίων 

τή ; έφεδρείας.
Ή  εμπόλεμος δύναμις σώματος στρατοΰ είναι 3 5 ,0 0 0  *ν- 

δρες. ΊΙ φρουρά υπερέχει καχά εν πεζόν σύνταγμα καί h  
τάγμα κυνηγών, έν 3λω ουσα δυναμεως 3 8 ,0 0 0  ανορών.

Λ ύναμ ις τώ ν  Ν οτίων Γερμανών■—  II Βαυαρία, ή Βυρ
τεμβέργη καί τδ μέγα δουκάτον τοΰ Βάδεν εΤναι συνδεδεμενα 

μέ τήν ΓΙρωσοίαν διά συνθηκών, θετουσών τάς δυνάμεις αυ

τών είς τήν διάΟεσίν τοΰ γενικοΰ τών Βορείων στρατηγοΰ.

Είκάζουσιν, οτι τά Νότια Γερμανικά κράτη δύνανται νά 

προσφέρωσιν 1 0 0 ,0 0 0  στρατοΰ κινητού, 4 6 ,0 0 0  στρατοΰ αν- 

τικαταστάσεως, καί 4 4 ,0 0 0  στρατοΰ κατοχής (Landwchr)· 

οΟεν συνάγεται ότι, μενουσών πιστών τών Νοτίων Ε πικρα
τειών, ή ΙΊρωσσία δύναται νά διαδεση έν ολω 6 0 0 ,0 0 0  στρα

τοΰ κινητοΰ, 2 4 0 ,0 0 0  ς-ρατοΰ άντικαταστάσεως καί 3 0 0 ,0 0 0  

κατοχής, ητοι ή δύναμις ή εμπόλεμο; τών Γερμανών άνερ- 

χεχαι ε ί; 1 ,1 4 0 ,0 0 0  άνδρών.
Β. I. ΒΑΑΤΙΝΟΣ,

ταγματάρχη; τών Γεν. Ε πιτελώ ν.



ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 

ΤΙΙΣ ΑΜΕΡΙΚΙΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1 8 6 5

ύπό τής A. Υ. τοΰ πρ'γχιπος Ζοανβίλλ (*).

λΤΓΟΤΣΤΟΣ 1863 .

Τό χαθιστών τον πόλεμον τής ’Αμερικής άντιχκίμενον 

σπουδής τόσον ωφέλιμον, είναι οτι απασαι αί αναπτύξεις αύ

τοΰ κατά τ ι τήν γην καί τήν θάλασσαν άνταπεκρίθησαν είς 

όνάγκας άπροόπτους είς λαόν, παρ’ ω δέν ύπήρχον'προηγού- 

μενα μεγάλου πολέμου. Ούδέν παρ’ αύτώ ήτοιμάσθη εκ προοι

μίων υπό τήν πρόβλεψιν κρίσεως τόσον γιγαντώδους. Ή  νέα 

δημοκρατία ητο είσέτι εις τόν χρυσοΰν αιώνα των νεαρών κοι

νωνιών. Ά νε υ  έχΘρών δμολογουμένων έξωτερικών, άνευ ζη

λοτυπιών γειτονικών, άνευ κληρονομικής κατακτηκτικής πολι

τικής, εζη αΰτη ευτυχώς ελεύθερα πάντων τών βαρέων, άτινα 

μακρά καί θλιβερά πεΓρα έπέβαλον είς τάς γηραιάς ημών μο

ναρχίας. Παρ’ αΰτη στρατός τε καί ναυτικόν μόλις επήρκουν 

είς τάς άνάγκας τής ειρήνης, είς τήν έπιτήρησιν τών μεθορίων 

ινδικών ρυλών, ως καί είς τήν υπηρεσίαν τής ναυτικής, ώ ςε ϊ-  

πεΓν, χωροουλακής, ην επιζητεί θαλάσσιον έμπόριον τόσονέκ- 
τεταμενον. Οί ’Αμερικανοί ουδέποτε εΤχον στόλον, οΰδ’ έρρόν- 

τισαν νά έχωσίν· επίσης ουδέποτε έσκέρθησαν νά διαριλονει-

(*) Η πραγματεία αϋτη τοϋ πρίγκιπος Ζοανβίλλ συνέχεται ύπό τόν 
αύτόν τίτλον «Τό ν α υ τ ι κ ό ν  τ ή ς  Γ α λ λ ί α ς  κ α ί  τώ ν  Ε 
ν ω μ έ ν ω ν  Π ο λ ι  τ 1 1 ώ V κ α τ ά  τ ό  1 8 6 5 » ,  μεθ’ Ιτέρας άφο^  

ρωτης την τοτ» κατάβτασιν τοΰ γαλλικού ναυτικού. Έ μ ιΐς  άπιχωρί. 
σαμεν τ:> προκ»ίμ!'/ον, άρορών τήν Ιστορικήν και κριτικήν εκβίσιν τοΰ 

..ρ.γκιπός *περι τοΰ ναυτικού τών Ήνο>μ. Πολιτειών κατά  τόν μέγαν

κήσωσι τήν κυριαρχίαν τής θαλάσσης πρός οίονδήποτε έθνος. 

Κ ατά τά πρώτα έτη τοΰπαρόντος αίώνος άνέλαβον μέν κατά τής 

’Α γγλ ίας θαλασσίαν πάλην, άξιοσημείωτον καταστασαν διά 

ένδοξων πολεμικών έργων, άλλά τούτο έγένετο οπως κατα- 

στήσωσι σεβαστά τά δίκαια του άσθενεστέρου κατά τών κα- 

τα γ ρήσεων τών δυνατών, καί όπως διατηρηθώσιν αί άρχαί 

τής ελευθερίας τών θαλασσών, ην έκαστος ϊιεκδικεΐ υπέρ έαυ- 

του" πλήν όμως όντες λίαν ζηλοτυποι καί λίαν ερασταί τής 

ιδίας αυτών ανεξαρτησίας, δέν ηθελον να προσβαλωσι την 

τών άλλων έλευθερίαν καί καταστώσιν έπιθιτικοί. Ηθελον 

μόνον νά ώσι σεβαστοί, καί τό ναυτικόν αυτών, όποιον υπήρ

χε κατά τό 1 8 6 1 ,  ότε ήρξατο δ πρός χωρισμόν πόλεμος των 

Πολιτειών, έπήρκει πρός τοΰτο. Τό ναυτικόν αυτών συνέκειτο 

τότε έξ άριθμοΰ τίνος διαόρομικών, άτινα μετέβαινον τά μέν 

κατόπιν τών δέ, όπως έπιδείξωσι τήν σημαίαν τών Η νωμέ

νων Πολιτειών καί υποσιηρίξωσι τήν αξίαν τών προξένων αυ

τών έρ’ όλων τών θαλασσών τής σραιρας. Σώμα αξιω ματι

κών όλιγάριθμον μέν, άλλά λαμπρόν, τετριμμένον είς τά έ'ργα 

καί πλήρες καλών αναμνήσεων, καθίστα τά ίπιτελεΐα. Γο οέ- 

λεαρ μεγάλου μισθού εσυρε τους καλητερους ναυτας άρ όλων 

τών έθνών. Τό παν τέλος καθίστα ναυτικήν δύναμιν άριθμη- 
τιχώς μέν λίαν άνίσχυρον, άλλά ποιοτητος ανωτέρας, ητις 

άρματοΰτο κατά μέν τά Βόρεια είς Βοοτωνην (Boston), Νεαν 

'ίόρκην (N ew-York) καί Φιλαδέλρειαν (Philadclphie), κατά 

οέ τά Μεσημβρινά τών Πολιτειών ειςΟ υασιγκτώ να(W ash in 

gton), Νορρόλκ (Norfolk) καί Πενσακολαν (Pensacola).

Ή αποστασία έκρηγνύεται. Δέν προτιθεμεθα ένταΰθα νά 

έκταΟώμεν έπί τών αιτίων, άτινα προεκάλεσαν αυτήν, έτι ο. 

ολιγώτερον έπί τής ιστορίας τοΰ θλιβερού τουτου γεγονότος. 

Άρκούμεθα μόνον νά είπωμ.ν, on έξ ύπαρχής ή μεγάλη



πλειονότης τοΰ άμερικανικοΰ λαοΰ, πεισδϊΐσα περί τοΰ Αδυνά

του τής άποδοχής αρχής χωρισμοΰ, άνευ κινδύνου τής κοι

νωνικής τάξεως, καθόσον ό χωρισμός ουτος άπό εφαρμογής 

είς εφαρμογήν έμελλε νά φέρη είς το χάος, είς τον μηδενι

σμόν, άπεφάσισε νά καταπολεμήση τήν στα'σιν καί νικήση αυ

τήν αντί πάσης Ουσίας. Ληφδείση; απαξ τής άποφα'σεως 

ταύτης, ή κυβέρνησις περιεβλήβη δι’ ολης τής υπό των περι

στάσεων Οεωρουμένης άναγκαίας εξουσίας, καί ή πάλη ·ηρξατο 

ένίργητικώς. Γνωστόν υπάρχει μετά πόσης έπιμονής ύπες·η- 

ρίχβη αυτη έν μέσω έμποδίων καί κινδύνων, προκυψάντων 

πανταχόδεν, διά μέσου τής μάλλον εκτάκτου εναλλαγής επ ι

τυχιών καί αποτυχιών. Πρός παρηγοριάν τής άνδρωπότητος, 
τό δίκαιον καί ή ελευθερία «θριάμβευσαν τέλος έπί τοΰ πεδίου 

τής μάχης κατ’ αντιπάλων, άξιων είς ύποστήριξιν ζητημάτων 

κρειττόνων. Οί εχθροί τών αμερικανικών δεσμοδεσιών, οί μέν 

φανεροί, οί δέ κεκρυμμένοι, άλλ’ άπαντες ανίσχυροι, είδον αύ- 

τάς, μετά πείσματος ταπεινβΰ, εξερχομένας μεγαλητέρας καί 

ίσχυροτέρας άπό τής δοκιμασίας ην διήλδον.

’Απέναντι όλων τούτων τό άπασχολοΰν ήμας είναι τό μέ

ρος, οτερ έλαβε τό ναυτικόν έν τή πάλιτ, ταύτη, ή άλληλου'/ία 

τών άναγκών, αιτινες έπαρουσιάσδησαν μία πρός μίαν, καί 

αίτινες ώδήγησαν αύτό νά λάβη τοιοΰτον μέρος, πρός δέ ό 

τρόπος δι’ ου έπέτυχεν είς τήν αποστολήν αύτοΰ, όπότε, 

κατά τε τάς Βορείους καί τάς Νοτίους Πολιτείας, πρόκλησις 

έγενετο πρός όλας τάς δημιουργίας, όλας τάς τελειοποιήσεις 

τής νεωτέρας έπιστήμης, οϋχί διά πειραμάτων τών επιστημο

νικών εργαστηρίων καί τών ναυστάθμων, άλλ’ έν τώ μέσω 

τών πραγματικοτήτων και τών κινδύνων τοΰ πολέμου. *11 

άπατώμεδα ·ή κάτι ώφέλιμσν δύναται νά προκύψη άπό τή ; εί- 

χόνο; ην μέλλομεν νά δεσωμιν ύπ’ ούιν τοΰ αναγνώστου.

Καδ’ ϊ,ν στιγμήν έξερ^άγησαν αί έχδροπραξίαι, άπό 

τοΰ πάθους, οπερ διήγειρε τούς Νοτίους, ήδύ,νατό τις νά έν- 
νοήση, οτι ουτοι δέν έμελλον νά άπισδοδρομήσωσιν απέναντι 

ούδενό; μέσου, οπως δριαμβεύση ή αποστασία αύτώ ν ή πρώ
τη έπομένως σκέψις τών άνδρών τοΰ βο^α έστράφη πρός τό 

εμπορικόν αύτών ναυτικόν. Τό ναυτικόν τοΰτο έκάλυπτεν όλας 

τάς δαλάσσας, διότι ή μεγαλητέρα πλειονότης τών πλοίων τών 

οερόντων τήν σημαίαν τών Η νωμένων Πολιτειών άνήκον είς 

τούς βορείους λιμένας τής έπικρατείας. Ό  νότος ητο ό παρα

γωγός, ό δέ βορράς, ό έμπορος· ανάγκη λοιπόν, έπί ποινή 

άπειρων ζημιών, νά προασπίσωσι τό ναυτικόν τοΰτο, οπερ κα

ταδρομείς έξερχόμενοι άπό τών λιμένων τών Νοτίων ηδελον 

φέρει είς ίδιάζοντα κίνδυνον. Προς αποφυγήν τουτου ενοιεφερε 

νά τεδώσι τάχιστα οί λιμένες τών Νοτίων είς καταστασιν 

άποκλεισμοΰ. ’’ΙΙρξαντο έπομένως άπό τών σπουδαιοτέρων λ ι

μένων, ητοι άπό τών παρουσ ιαζόντων πηγάς τινας έφοπλι- 

σμοΰ, χρώμενοι έν μέρει μέν πολεμικά πλοϊα έν τάχει έξαρ- 

τισδέντα καί έρχόμενα άνά εν άπό τών μεμακρυσμένων στα

θμών, έν μέρει δέ πλοΐα έμπορικά, αγοραζόμενα καί μετα
σχηματιζόμενα είς πολεμικά, Ή  έλλειψις άξιωματικών ητο 

μεγίστη· τό δε σώμα ητο όλιγάριδμον καί πρό τοΰ πολέμου. 
Τά πλεΐστον τών άξιωματικών, καταγόμενοι άπό τών μεσημ

βρινών μερών, έοωκαν τάς παραιτήσεις των, άφήσαντες κενά 

δυσκόλως πληρούμενα. Ήναγκάσδησαν λοιπόν ν’ άναπληρω- 

σωσιν αυτούς καλώς τε καί κακώς διά τής μορφώσεως ύπο- 

πλοιάρχων’ καί δοκίμων, έδελοντών ή πρόσκαιρων, ληφδεντων 

μεταξύ τών έμποροναυτών έλαβον όμως τήν φροντίδα νά κρα- 

τήσωσιν ένα άξιωματικόν τακτικόν διά τήν κυβέρνησιν έκα

στου τών κυριωτέρων πλοίων, έπί δέ τών μεγαλτ,τέρων διε- 

τήοησαν δύο ή καί τ :ε :;.
4 i ’



"Απαξ άποκλεισδεντων καί σχεδόν σραλισθε'ντων τών μ ι-  

γάλων λιμένων ώς προς τήν είσοδον καί έξοδον τών ’Ανθε

νωτικών πειρατών, έθέλησαν πλείονα. ’Hθέλησαν νά έμποδί- 

σωσιν άρ’ ολης της έκτάσεως τών παραλίων τών χωρισθεισών 

πολιτειών τήν εισαγωγήν οπλών, πολεμεροδίων χαί παντός 

άλλου, οπερ ήδΰναντο νά ρε'ρωσιν άπό τοΰ εξωτερικού, ένώ 

ταυτοχρόνως παρεκώλυον τήν έξαγωγήν τοΰ βάμβακος, τοΰ 

καπνοΰ καί τών λοιπών τών Νοτίων προϊόντων, ών η πώλη- 

σις ήθελεν εΤσθαι λίαν έπωρελής είς τά οικονομικά τών ’Α ν

θενωτικών. Ή  διπλή αΰτη παρεμπόδισις έμελλε νά ηναι τόσω 

μάλλον Αποτελεσματική, καθόσον, μέχρι τής στιγμής τής 

ρήξεως, αί Νότιαι πολιτείαι ^σαν άποκλειστικώς γεωπονικά!, 

συνειθισμέναι νά ρέρωσι δι’ άνταλλαγής έξωθεν ολα τά είς 

κατανα'λωσιν χρειώδη. ’Αποχωριζομένων αυτών άπο τών Βο

ρείων μέν διά τοΰ πολέμου, από τοΰ έξωτερικοΰ δέ διά τοΰ 

αποκλεισμού, ηθελον, έν χρόνω ώρισμε'νω, όχι μόνον καταν
τήσει είς άπόλυτον ελλειψιν οικονομικών καί στρατιωτικών 

μέσων, άλλά καί ό λαός αυτός ήθελεν υποστή τάς μεγαλη- 

τέρας στερήσεις. Τοΰτο καί έγένετο, πολλοί δέ ρρονοΰσιν έ'τι 

καί σήμερον, οτι ή αδστηρότης τοΰ αποκλεισμού ΰπήρξεν η 

πρώτη αιτία τής υποταγής τών ’Ανθενωτικών. (ακολουθεί)




	Tomos 2 1
	Tomos 2 2
	Tomos 2 3
	Tomos 2 4
	Tomos 2 5
	Tomos 2 6
	Tomos 2 7
	Tomos 2 8
	Tomos 2 9
	Tomos 2 10
	Tomos 2 11
	Tomos 2 12
	Tomos 2 13
	Tomos 2 14
	Tomos 2 15
	Tomos 2 16
	Tomos 2 17
	Tomos 2 18
	Tomos 2 19
	Tomos 2 20
	Tomos 2 21
	Tomos 2 22
	Tomos 2 23
	Tomos 2 24
	Tomos 2 25
	Tomos 2 26
	Tomos 2 27
	Tomos 2 28
	Tomos 2 29
	Tomos 2 30
	Tomos 2 31
	Tomos 2 32
	Tomos 2 33
	Tomos 2 34

