
2 4  DEM ΝΑΓλΓΟΓΝΤΩΝ.

Πί0**4ν t i  σωσίβιον toSto νά μή ίνα ι τόσον άναγχαΐον 

ι ΐς  τήν ίχτοπλοίαν, προχειμένου περί προσώπων καλώς γ ι-  
νωσχόντων τ ή ν  τ έ χ ν η ν  τοΰ χολυμβαν, άλλ* οι πλεΐστοι άγνο- 
βΰσι την τέχνην τβύτην, οΰδέ ϊΰνανταί νά περιμενωσιν έπί 
«ρας πολλά; άψιψενοι είς τήν τύχην τών κυμάτων άλλως 
xt δέ είς τ ά ς  διαφόρους θαλασσοπλοΐας ημών σπανιως 
απαντώντας πλοία δυνάμενα νά -συντρέζωσ* τά ήμετερα άτ- 

μό πλοία.

ΜΕΛΕΤΙΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΤΩΝ ΤΕΩΣ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΡΙΩΝ (*).

Ή  μελέτη τών πολεμιχών επιχειρήσεων, όπως καταστή 
ώβέλιμος, δέν πρέπει νά περιορίζηται είς απλήν άντίληψιν 
τών συμβαμάτων, τοΰδ’ 8περ αποτελεί τήν χρονολογ ικήν  αυ
τών &<ρήγησιν (1), αλλά, τοΰ πολέμου ταχδέντος ήδη μεταξύ 
τών έπιστημών, ή μελέτη αυτη δέον νά διαιρήται είς δυο κύ
ρια μέρη. Τούτων τδ μέν έρευνών τά τής συγκρουσεως τών 
άντιπάλων έπί σημείου τίνος, τά τών έν χρήσει τεΟεισών κ ι
νήσεων καί σχηματισμών τών στρατευμάτων, άγ ών τώ μέν 
έπήλδεν ή έπιτυχια, τώ δέ ή άποτυχια, τοΰτο, λέγομεν, τδ 
μέρος αποτελεί τήν μοίραν τής τακτικής) συνδυασμένης μετά 
τής ύπλιχής  ή πυροβολικής, καθ’ δσον άβορα τά 3πλα καί 
το έν γένει πολεμικδν όλίχόν.

Το έτερον μέρος, τ4 καί κυριώτερον, ήτοι πώς οί στρατοί 
καταντώσι νά συναντηδώσι, ποΐαι αί γραμμαι αί ύπο τούτων 
πατηΟεΐσαι ήπαχητέαι, οπως φΟάσωσιν είς τδ σημεΐον τήςσυ- 
ναντήσεως καί της πάλης, ποια τά σημεία, ατινα δέον νά προ
τίμηση δ δδηγών τον στρατόν, δλα ταΰτα άποτελοΰσι τήν 
μοίραν τής στρατηγ ικής, ητις άναγκαίως συνδυάζεται μιτά 
*?ς δ ιαχε ιρ ιστ ικής , προσρερούσης τω στρατώ τά μέσα τής 
δπάρξεως, τής συντηρήσεως, τής πορείας.

(* )  Διά Γ ί { μελίΐίΐ; ταντιχ ΐζτιγοΒνται κατά  το πλιϊίτον τά  πρώτα ecpa· 

τιωτιχά ϊργα τοΰ ΐίλίυταίου γαλλογίρμ,ανιχοΰ πολίμοί).

(1) Τήν άφήγησιν τών ίπ ΐ τοΰ τελευταίοι) γαλλογερμανικοΰ πολέμου 
έοημοσιευσαμεν πρό καιροΰ, καταχωρισθεΐιαν ίν  τφ 6/ και γ '. τόμφ 
τοΰ Ε λ λ η ν ο ς  Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ  είς σ*:ρ αν ίρθρων.
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Και καθώς ή τακτική είναι άπλή ίδεαλογία άνευ τής τυ
πογραφικής γνώσεως του πεΒίου τής μάχης (1), έφ’ ουμέλ- 
λουσι νά τεδώσιν εις χ^ήσιν οί γενικοί τακτικοί συνδυασμοί, 
τροποποιούμενοι κατα τήν φύσιν του έδάφους, οΰτω καί ή ς-ρα- 
τηγική είς ούδέν ώφελεϊ άνευ τής έκ προοιμίων γνώσεως τής 
χώρας, έφ’ ην μέλλει νά έργασθη ό στρατός, επίσης $έ' καί 
ή σύντροφος αυτής διαχειριστική, εάν μή γινώσκηται ή ς·«- 
τιστικη τής χώρας, ή πολιτική αυτής διαίρεσις, αί έν αυτή 
συγχοινωνίαι, ώς καί άπαντα τά υλικά μέσα, άτινα δύναται 
νά παρουσίαση ή χώρα διά τήν τοΰ στρατοΰ μεταφοράν, δια
μονήν χαί συντήρησιν.

Ή  γνώσις λοιπόν τής φυσικής γεωγραφίας ιής χώρας, 
συνδυαζομένης μετά τής πολ ιτ ική ς  καί κοινωνικής γεωγρα
φίας, ών κλάδος αναπόσπαστος ή στα τ ισ τ ικ ή , είναι απολύ
τως αναγκαία είς τόν αρχηγόν του στρατοΰ, είς τό έπιτελειον 
αΰτοΰ' άνευ δέ τής γνώσεως ταύτης μόνη ή τύχη καί ή συγ- 
καιρία δύνανται νά παραγάγωσιν αποτελέσματα αγαθά.

Έάν τις διεξέλθη όσα εγράφησαν περί τοΰ τελευταίουγαλ- 
λογερμανιχοϋ πολέμου, πείβεται περί τής άληβείας τοϋ ίσχυ- 
ρισμοΰ ημών, παρατηρεί δέ, οτι οί Γερμανοί [εν τη προβλέψει 
πολέμου μετά τής Γαλλίας ηδυνήδησαν νά έτοιμάσωσιν δλους 
τούς άναγκαιοΰντας αυτοΐς χάρτας τοϋ γαλλικοϋ εδάφους

(1) Πολλοί παρ’ ήμΐν όψέ ποτε ϊγινε λόγος περί. γνώσεως τοπογρα
φικής χώρας τινός, εστω καί τής ήμετέρας, γελώντες τήν ιδέαν φ έ -  

ρουσιν είς άντίχρουσιν τους άγωνιστάς τοΰ 4821, «γνοοΰντας και αύ- 
τήν τήν ίίπαρςιν τών τοπογραοικών χαρτών. Λησμονοΰσιν οί φίλοι, ότι 
τών αγωνιστών τούτων έκεΐνοι καί μόνοι προήχΟησαν και άπετέλεσαν 
τούς καλυτέρους στρατηγούς ήμών, όσο·., είτε ώς κλέφται ε’ιτε ώς άρ- 

ματωλοί, έγνώρισαν έπί τουρκοκρατίας κατα σπιθαμήν τήν χώραν, κρα
τούντες οΰτω έν δαχτΰλοις απασαν τήν τοπογραφίαν αΰτής.

μεδ’ ολων τών δυνατών στατιστικών λεπτομερειών, οί δ’ αξιω 
ματικοί καί αυτοί οίύπαξιωματικοί αυτών, μέ τόν χάρτην καί 
τάς λοιπάς χρειώδεις πληροφορίας είς χεΐρας έπάτησαν χαί 
διήλδον τό γαλλικόν έδαφος, ώς τις παρ’ ημΐν γινώσκει άπλώς 
μόνον τόν αριθμόν τών τής οικίας αυτοΰ διαδρόμων.

ΕΤναι άληδέστατον, οτι ή γαλλική Κυβέρνησις, σκοπεύσασα 
χαί αΰτη πόλεμον επιθετικόν, προετοίμασε τά αύτά διά τήν 
y ρήσιν τοΰ γαλλικοϋ ς-ρατοΰ, μεταφερομένου έπί έδάφους γερ- 
μανικοΰ, έλησμόνησεν ομως νά λάβη υπ’ οψιν τό άντίθετον, 
χαί λέγεται ώς βέβαιον, ότι οί αξιωματικοί αυτής, στερούμε
νοι χαρτών επιτόπιων, εύρέδησαν έν αυτή τή πατρίδι αυτών 
ξένοι, απροετοίμαστοι ( 1).

Γνωστόν υπάρχει, οτι, άν έδοξάσθη Ναπολέων ό Α/ ώς 
τακτικός, άπεδεώδη ομως ώς στρατηγός. Ναπολέων δ Α/ 
έγένετο είς τό έπακρον κάτοχος τής φυσικής καί πολιτικής 
γεωγραφίας ολων τών χωρών, καθ’ ών έμελετα τόν πόλεμον, 
χαί θαυμάζεται οτι μέ τόν χάρτην είς τάς χεϊρας, ον, κατά 
τήν εποχήν έκείνην, έγνώριζε ν’ άναγινώσκη ώς οϋδϊίς άλλος, 
έν πλήρει γνώσει τών φυσικών, πολιτικών καί κοινωνικών ευ
κολιών τε καί έμποδίων, ευρισκεν άκριβώς καί αΰτάς σχεδόν 
τάς στιγμάς τής είς τά διάφορα σημεία δυνατής άφίξιως τών

— Τ'·"—  ■
(1) Τίς τών Ε λλήνων αξιωματικών δύναται να καυχηβή, οτι γινώ - 

σκει μέρος έλάχιστον τής Ελλάδος; Ό  αίτιος τής παχυλής ήμών άμα- 

θείας ταύτης εΤναι ή ελλειψις θάρρους τών κατά καιρούς υπουργών τών 
στρατιωτικών, όπως απαιτήσωσι κεφάλαιον έςόδων πλέον τών οι’ α 
πλήν συντήρησιν τοΰ στρατοΰ. Ά λ λ ’ εχομεν άδικον- άνάγκη ν’ άποδώ- 
σωμεν τον οφειλομενον σεβασμόν τοΐςλ^σταΐς, οΥτινες χρησιμεύουν τοΰ· 
λάχιστον εις άριΟμάν τινα αξιωματικών ήμών ώς αφορμή γνώσεως ούχΐ 

τής τυχούσης τοϋ τμήματος έχ=£νου τής χώρας, έν Λ έςασκοϋσι τήν 
μεταβατικήν αυτών ΰπηρειίαν.
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ϊωμα'των, καί έπί τή βάσει ταύτη Εξέδιδβ τάς περι κινήσεως 
ή συγκεντρώσεως τών σωμάτων διαταγάς.

Ά π ’ αύτοΰ λοιπόν ηρξατο νέον καί Επωφελές σύστημα 
σπουδής καί μελέτης στρατιωτικής τών έργων τοΰ πολέμου, 
καί δ δέλων νά κατανόηση **λώς τά πολεμικά εργαί δέον νά 
Εγκύψι; είς την μελέτην τής φυσικής γεωγραφίας του θεάτρου 
του πολέμου, συνδυάζων αύτήν μέ την πολιτικήν καί κοινω
νικήν γεωγραφίαν. Πραγματικώς η φυσική του Εδάφους κα- 
ταστασις χώρας τίνος και η εν αυτή Εγκατάστασις του άν- 
δρώπου είς πόλεις τε καί κώμας καί χωρία, ή ανάγκη τής 
αμοιβαίας κοινωνίας, ηνοιξαν τάς πρώτας τής διόδου στενω
πούς, άνεΰρον τους πρώτους τών ποταμών πόρους. Ή  περαι
τέρω κοινωνική άνάπτυξις εφερε τάς γέφυρας καί τάς δδούς 
τής τέχνης, ή δ’ άνάγκη τής δπερασπίσεως τής Εν γένει χώ 
ρας άπό Εχδρικάς επιδρομάς, τό σύστημα τής όχυρώσεως 
τών μεδορίων.

Μελετών λοιπόν τις ενα τινά πόλεμον, ώς, φέρ’ είπειν, τόν 
τελευταϊον γαλλογερμανικόν, καί δέλων νά σπουδάση κατά 
τό δυνατόν Επισταμένως τά κατ’ αυτόν, άναγκαίως Οφείλει νά 
Εγκύψη είς τήν Εξέτασιν τής φυσικής τών μεδορίων κατας"ά- 
σεως, τών συγκοινωνιών αυτών καί τών περί αυτά Οχυρωτι
κών Ε'ργων. Οΰτω δύναται νά εννοήση τάς ευκολίας η δυσκο
λίας, α ; στρατός τις δύναται ν’ άπαντήση εί'τε εν τϊ) Γαλλία 
από τής Γερμανίας Επιδραμών, είτε απ’ Εκείνης κατά ταύτης. 

Τούτου δέ λυΦέντος, νά συναγάγη τά συμπεράσματα αύτοΰ 
περί τών ορδών η κακών αρχικών σχεδίων τοΰ πολέμου τούτου.

’Επειδή δέ πρόκειται περί μελέτης άφορώσης τόν τελευ- 
ταΐον γαλλογε£μανικόν πόλεμον, άναγκαίως οφείλομεν νά μή 
λάβωμεν ύπ’ οψιν ημών τήν εκ τοΰ άποτελέαματος αύτοΰ το - 
πιχήν άλλοίωσιν τούναντίον δέον νά εξετάσωμεν τά πράγμα-

ία. ώς η χώρα εΤχε προ τοΰ πολέμου· διό αίτούμεδα συγγνώ
μην, b  Εξακολουδήσωμεν κατονομάζοντες χώρας, καί ορη, 
και καί πόλεις ώς γαλλιχάς^ καί περ διά τής ειρήνης τοΰ 
1871 άνηκούσας ίδη τή Γερμανία.

Τήν μελέτην ημών ταύτην, προκειμένου περί τών αρχικών 
τοΰ πολέμου Επιχειρήσεων, ώς είκός, περιορίζομεν^ίς τήν 
Εξέτασιν τής φυπκής γεωγραφίας τών μεδορίων Επαρχιών, 
τών Οχυρώσεων αυτών, τών ποταμών, τών όρέων καί συγκο ι

νωνιών, δες Επ* αύτών ευρίσκει τις, έξετάζοντες ταΰτα ύπ& 
τήν στρατιωτικήν εποψιν. Τό μέρος τοΰτο παραδέτομεν ώδε 

έν είδει σημειώσεως. Κατόπιν ταύτης, οΰσης ομως άναγκαιο- 
τάτης, δέλομεν μεταβή είς τό κύριον μέρος τοΰ δέματος ήμών.

Άρχόμιδα λοιπόν τής μελέτης ήμών από τοΰ 'Ρήνου, υπ ί 
στρατιωτικήν, ίποψιν, καδόσ?^ ουτ«ς άποτελεΐ τήν κυ^ιωτέραν 
στρατιωτικήν γραμμήν είς γαλλογερμανικόν πόλεμον, αείποτε 
δέ εΤναι ό κύριος τών πολέμων τούτων σκοπός.

Τωόντι ό 'Ρήνος υπήρξε, £ πιστεύομεν διαρκώς νά ύπάρχη, 
τό διαρκές αίτιον γαλλβγερμανικών πολέμων. ΟίΓάλλςι Εκι- 
ζητοδσίν αυτόν ώς οριον φυσικόν, διότι τήάληδεία, εάν μή κα- 
τέχωσι τήν μίαν αύτοΰ όχθην, ούδέποτε είσίν άσφαλεΐς κατά 
γερμανικής Επιδρομής. ’ Αν τοΰτο καί μόνον άπεδεικνύετο δ 
πραγματικός τών Γάλλων σκ?πός, αδύνατο (σως ή ύπό τών 
Γάλλων κατοχή τής άριστερας αύτοΰ όχδης νά ^ϊ^αλίζη τήν 
ειρήνην μεταξύ τών Γάλλων καί τών Γερμανών, άλλ’ ομως ή 
ιστορία μας διδάσκει, 2τι οί Γάλλοι δέν νζδέλησαν τήν άριστε- 
ράν τοΰ 'Ρήνου δχδην, ή οπως εχωσιν αύτήν, συνεπώς δέ καί 
τον ποταμόν, ώς πρώτην γραμμήν Επιχειρήσεων κατά τής 
Γερμανίας. Τούντεΰδεν Επήγασεν είς τούς Γερμανούς ή Επι
θυμία τής κατοχής καί τών δύο ίχδών τοΰ μεγίστου π?ταμοΰ. 

Ατυχώς ομως ρπισδεν τής φυπκής ταύτης γραμμής είί μ«-



την δύναταί τις ν’ άναζητήση που δύνανται νά σταδώσιν άκρα· 
λεΐς οί Γάλλοι. Το έδαοος δέν προσρέρεται είς τοΰτο, ουδέ 
τά φρούρια δύνανται ν’ άποτελέσωσί πραγματικόν οριον. Π ι- 
στεύομεν λοιπόν άδιστάκτως, οτι ενόσω υπάρχει 'Ρήνος, έπί 
τοσοΰτον Θέλει υπάρχει γαλλογερμανική Ιρις, εάν μή ή ετέρα 
τών ουλών τούτων χαταστη εντελώς ανίκανος, η έάν μή υπό 
Ευρωπαϊκοί Άμφικτυονικοΰ συνεδρίου περιορισδη ή μέν Γερ
μανία έπί τήν δεξιάν του 'Ρήνου οχδην, ή δέ Γαλλία Ιπι τήν 
άριστεραν, τ ις  όλης λοιπής Ευρώπης έπιβαλλούσης τήν ειρή

νην μεταξύ τών αντιζήλων δι’ έπιτηρήσεως ένοπλου.
Επίσης Οετικώς θέλει λυΟή τό ζήτημα τούτο, οταν έπι- 

κρατήσωσι νέαι τινές ίοέαι του παρόντος αίώνος, καδ’ ας δέν 
δά υπάρχει εδνος καί κράτος, άλλ’ απαντες δέλουσιν εΤσδαι 
αδελφοί, πατοΰντες τήν αυτήν πατρίδα, τήν γην.

Σημειώσεις στρατιω τικής γεωγραφίας των γαλΛογερμανικων 

μεθορίων επαρχιών-

Ό  'Ρήνος, καταβαίνων άπό τάς "Αλπεις Ιν Ε λβετία , χάνεται είς 
τήν Βόρειον θάλασσαν εν ’Ολλανδία' κοινώς δέ διαιρείται είς τρεϊς λε- 
χάνας. Ή  λεκάνη τοϋ “Α ν ω 'Ρ ή ν ο υ  έχτείνεται άπο τών πηγών αδτοΰ 
μέχρι τής Bale (Βασιλεία), έπισκοπουμένη καί περικλειομένη δπό τών 

τελευταίων κλιτύων t o o  Ju ra  (Γούρα) καί τοΰ Forel-Noire (Schw artsen- 

Wald, Μαϋρον Δάσος, Μέλας Δρυμός). Ή  λεκάνη το ΰΜ εσ α ίο υ  'Ρ ή 
νο υ  άπό τής Bale με'χρις W esel (Βέσελ ?) Οΰεσιλία), και τέλος ή λε

κάνη τοΰ Κ ά τ ω 'Ρ ή ν ο υ ,  ό Ό  λ λ α  ν δ ι κ b ς 'Ρ ή ν ο ς ,  διερχόμενος 
τόπον Ιπίπεδον, άνοικτόν πανταχοθεν, κεκαλυμμένον άπο υδατα, διώ

ρυγας χα1. Ελη.
'Η δευτέρα λεκάνη , ή τ ις  κ α λε ίτα ι χ α ι γ α λ λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο ς  

‘Ρ ή ν ο ς ,  εΤναι τό μήλον τή ς  δριδος, κ α ί περί τούτου ό λόγος.

'Ροΰς τού Μ εσαίου Ρήνον καί όχΰρωσις αΰΐοΰ-

Είπομιν δτι τό τμ ή μ α  τοΰ 'Ρ ήνου το άπό Β4Ι· είς W esel άπ ο τελε ϊ

"τόν μεσαΐον 'Ρήνον, τόν καί Γαλλογερμανικόν καλούμενον. 'Ο Τήνος είς 
J?»le, περιοριζόμενος δπό τών τελευταίων κλιτύων τοΰ Ju ra  καί τοΰ 
Μέλανος Δρυμοΰ, στρέφεται βιαίως πρός βορ^άν, και £εει κατα τήν διεύ- 
θυνσιν ταΰτην καθ’ δλον σχεδόν τόν fouv του. Ά φίνων τήν ’Ελβετίαν, 

χωρίζει τό μέγα δουκάτον τοΰ Βάδεν άπό τής ’Αλσατίας, καί Ινώ Ιν 

’Ελβετία είναι χείμαρρος ορμητικός, περιοριζόμενος δπό τών βουνών καί 

χοπτόμενος δπό πολλών καταπακτών, έξερχόμενος ταΰττ,ς είναι ώραία 
δδάτων συναγωγή, κεκαλυμμένη δπό πληθύος νησιδίων συνδενδρων, 
παράγουσα πολλας παροχετεύσεις, κατατρώγουσα τας όχθας καί μετα- 
βάλλουσα τας άκτάς.

Ή  κοίτη τοΰ 'Ρήνου είναι τόσον πλατεία κατα τα μέρη ταΰτα, τα 
δέ νησίδιά του τόσον πολλά, ώστε καθίσταται δύσκολος ή φύλαξις μιας 
τών όχθών αύτοΰ, δπως παρεμποδισθϊ| ό Ιχθρός, ό θέλων νά έκβιάσ^ 
τήν δίοδον.

Προχωρών ό 'Ρήνος άφίνει εις τα δεξιά αδτοΰ τά πιδ ία τοΰ Fried - 

ingen (ή Φριεδλίγγη), δπου τφ  1702 ό Villars (ό Βίλλαρ), Ινίκησε 
τους αΰτοκρατορικοΰς, ποτίζει τήν Huningen (ή Οδνίγγη, δεξιά οχθη^ 
φρούριον κατασκευασθέν δπό τοΰ Vauban, ουτινος τό πυροβόλον ήδύνατο 

νά κτυπ$ τήν γέφυραν τής Rale, καλύπτον δε τό κέρας τής κλεισώρειας 
τοΰ Belfort, παρεμπόδιζε τήν παράκαμψιν τοΰ 'Ρήνου, καί ήσφάλιζε τήν 

ουδετερότητα τής ’ Ελβετίας· άλλά τά τείχη τής Huningen καθτιρέθησαν 
διά τής συνθήκης τοΰ 1815" οθεν έπήλθεν άνεπανόρθωτος πληγή είς 
τά γαλλικά σύνορα.

Κατόπιν ό'Ρήνος διέρχεται κατά 2 χιλιόμετρα άπό τής Nenf-Brisach 

(τό νέον Βρισιάκιον, άριστερά όχθη), φρουρίου ώκοδομημένου δπό Λου
δοβίκου τοΰ 14ου έπί τής διώρυγος τ ή ς ’Αλσατίας, μετά τοΰ προέχον· 
τος όχυροΰ M orlier. ’Απέναντι τής Neuf-Brisach εΤναι Ιπί τής δεξιάς 
όχθης le vieu Brisach (τό παλαιόν Βρισιάκιον), ά'λλοτε οχυρώτατον καί 
μία τών κλειδών τής Γερμανίας, περίφημον διά τήν πολιορκίαν τοϋ 
4638. Έκεΐθεν τοΰ 'Ρήνου, έπί εν χιλιόμετρον άπό τής άριστερ5ς ό
χθης, κεΐται τό Στρασβοΰργον παρά τήν συρροήν τοΰ ποταμού 111 (ό 
Ί λλ ), οστις τήν διέρχεται διά πολλών βραχιόνων. Τό Στρασβοΰργον εί
ναι τό κέντρον τής δπερασπίσεως τών γαλλικών ^τ,νικών συνόρων, θεω* 
ρεΐται δέ μία τών όχυρωτέρων τής Εύρώπης πόλεων.

Α πέναντι τοΰ Στρασβούργου έπί τής δεξιάς δχθης είναι ή Kehl, συν·



διομένη μετ’ έχβίνης διά γεφύρας. Ή  Kehl, όχυρωθείσα δπό τοΰ Vau- 
ban, Ι'χει τήν ar.ij.toov τα τείχη αυτής καθ/ιρημένα.

Ά πό  Στρασβούργο» ό 'Ρήνος έξακολουθεΐ κατά ΐή ν  αύτήν διεύθυν- 
« ν  καί με τους αύτούς χαρακτήρας· άφίνει εις τήν δεξιάν αύτοΰ όχθην 
τήν StoIlchoOen (ή Στολλχόφη). περίφημον άλλοτε δια τας γραμμάς 

αδτής· περιλαμβάνει έν μια τών νήσων του τό όχυρόν τοΰ Βωβάν 
(Jo fort Vauban), κοριευθεν τώ 4793 χαΐ 1814 υπό τών Αύστριακών, 
την σήμερον έρειπιωμένον τέλος άφίνει τήν Γαλλίαν χατά τήν έμβολήν 
του ποταμού Lauter (Λαΰτος ή Δαούτερος) παρά τήν πάλιν Lauterbourg 

(Λαουτερβοΰργον)· άπό τοΰ σημείου 31 τούτου χωρίζει τήν ^ηνικήν Βαυα
ρίαν άπο τοΰ μεγάλου δουκάτου τής Βάδεν, καί περβ κατα 8 χιλιόμε
τρα άριστερά τής Carltruhe (ή Καρλσρούη), ποτίζει τήν ί χ\  τής άρι- 
οτεράς όχθης Germcrsheim (τήν Γερμερσχαμίαν), φρούριον ισχυρόν τής 
Γερμανικής ομοσπονδίας, ποτίζει τήν Pbilipsbourg (ή Φιλιππούπολις) 
ίπ ι τής δεξιάς όχθης, άλλοτε φρούριον όχυρώτατον, τανΰν δ’ έρειπιω- 

μένον. Περίεργος δπάρχει ή περιπέτεια τών γαλλικών καί γερμανικών 
σονόρων. Ή  νΰν έκμηδενισμένη Pbilipsbourg ητο άλλοτε γαλλικόν 
•προγεφύρωμα, προωρισμένον ν’ άνοίγτ) τή  Γαλλία τήν Γερμανίαν" τα* 

νΰν Ιπί τής άριστερας όχθης ή Germersbeim εΤναι γερμανικόν προγε
φύρωμα κατά τής Γαλλίας, προωρισμένον μετά τής Landan καί Sar- 

ic lo u ij (Λανδάου, Σαρ^ελούης) (έπίσης άλλοτε άνηκόντων τή Γαλλία) 
ν ’ άνοίγωσι τοΐς Γερμανοϊς τάς πΰλας τής Γαλλίας.

Ό  'Ρήνος κατόπιν περα είς Spire (ή Σπίρη), κειμένην είς τήν συμ
βολήν τοΰ Spirebach (ό Σπιρεβαχός), είς Manheim (ή Μαγχαμία), κει
μένην έπί τής δεξιάς όχθης κατά τήν συμβολήν τοΰ ποταμοΰ Ne- 

cbor (ο Νεκερος ή Νίκαρος), πόλιν άλλοτε πολύ όχυράν, κυριευθεΐσαν 
ΰπό τών Γάλλων τώ 1688 καί 4795.

Ά πό  Manheim ό 'Ρήνος διαπερα τό μέγα δουκάτον Hesse-Darmstadt, 

('Έσση Δαρμστάτη), ποτίζων τήν W orm s (ή Βορματία), πυρποληθεϊ- 
σαν δπό τών Γάλλων τφ  1 6 8 9 , τήν Mayence (ή Μαγοντία), κειμένην 
Ιπί τής άριστερας όχθης απέναντι της συρροής τοΰ Mein (ό Μεΐνος, ή 
Μοΐνος), λίαν όχυράν, Ι'χουσαν σχήμα ημικυκλίου, ου τίνος ό 'Ρήνος 
άποτελεΐ τήν διάμετρον, κεκαλυμμένην ΰπό τριών μετώπων ώχυρωμέ- 

νων πρός βορ£αν, δυσμάς καί νότον, δτινα περιλαμβάνουσι δεκατέσ- 
σαρας προμαχώνας, πρός δε υπάρχει διπλοΰν περιτείχισμα, δπερασπι-

ζόμενον δπό εξ όχυρών (fortt\ -ων τό μεγαλήτερον είναι τό Haupstein, 
(Ά ο υπ τσ τέ ίν ) , έπιβλέπον ολα τά περιξ. "Ολαι αί έκεΐθι νήσοι τοΰ 'Ρ ή 
νου είναι ώχυρωμέναι, ώς καί τό έπί τής δεξιάς όχθης προάστειον Kat
ie) (ή Κάσβελ). 'Η Mayence ήτο άλλοτε πρωτεύουσα έκκλησιαστικοΰ 
ίκλεκτοράτου, κυριευθεΐσα δπό τών Γάλλων τώ 4792, άνακτηθεΐσα οί 
ΰπό τοΰ βασιλέως τής Ηρωσσίας τώ 4793, δοθεΐσα τοΐς Γάλλοις διά 
τής συνθήκης τοΰ Campo-Formio, καί μείνασα δπό τήν έξουσίαν αυτών 
μέχρι τοΰ 4844, όπάτε Λαρεχωρήθη είς τόν μέγαν Δοΰκα τής Ueste- 
Darmitadt- έχηρύχθη φρούριον τής Γερμανικής'Ομοσπονδίας, περιήλθί 
δε είς τήν εξουσίαν τής Πρωσσίας μετά τήν ειρήνην τοΰ 486G. Ή  Ma

yence είναι τό μέγα προπύργιον τ^ς Γερμανίας κατά τής Γαλλίας, 

διότι κρατεί κυρίως τάς οδούς τοΰ Στρασβούργου καί τοΰ Μέτς.
Είς τήν συρροήν τοΰ Μοίνου, παρά τήν M ayence, περατοΰται ή εύφο

ρος πεδιάς τοΰ Παλατινάτου, καί ή κοιλάς τοΰ 'Ρήνου στενοΰται Αρι
στερόθεν μεν διά τής έπεκτάσεως τοΰ όρους Tonnerre καί IIunds-Yuck, 

δεξιόθεν δέ διά τών κλιτυων τοΰ Taunus. Ά πό  Mayence είς Bingen (η 
Βίγγη) αί όχθαι τοΰ 'Ρήνου άνήκουσι δεξιά είς τήν Πρωσσίαν, άριστερά 
είς τήν Νότιον Δαρμστάτην’ άλλ’ είς Bingen καί αί δυο όχθαι άνήκοϋ- 
σιν είς τήν Βόρειον 'Ομοσπονδίαν (4). Ά πό  τοΰ σημείου τούτου μέχρι 
τής Comblenls (ή Κοολεντία), χειμένης έπί τής άριστερας όχθης, 6 

'Ρήνος αποτελεί αληθή λαιμόν, περ'.βαλλόμενον δπό δψηλών βράχων, 
έφ’ ών διατηρούνται έρείπια μεσαιωνικών πύργων.

Μετά τήν Bingen ό 'Ρήνος ποτίζει τήν Kaub (ή Κώβ), όθεν διεπε- 
ραιώθη τψ  4814 ό Πρωσσικός στρατός, κατόπιν δέ τήν Comblenz (η 
Κομφλουεντία, ή Κοβλεντία, ή Κοβλένζα), ήτις εΤναι πόλις όχυρα έπί 
τής άριβτερας όχθης μέ τό έπίφοβον φρούριον Ehrenbreinstein (ή Έρεμ- 

βρειστανία), κείμενον έπί τής δεξιάς όχθης. 'Η πόλις αϋτη έκυριεύθη 
τώ 4799 δπό τών Γάλλων. Ά π ό  ταύτης ό 'Ρήνος ακολουθεί τήν αύ
τήν διεύθυνσιν (ΒΔ), καί διέρχεται χώραν εΰκαρπον, £έων έν μιφ κοίτρ

(4) Ώς χαί c i i  τάζ γαλλιχάς χώρα?, αιπνες κατόπιν τίί{ είpfiiiK τοΰ 
4874 έγένοντο γερμανιχαί, έξαχολουβοΐμεν 6εωρ»ΰντες α&τάς γαλλιχ«{, 3ιότι 
πρόκειται περί τϋν πραγμάτων ώς ίίχβν πρό τοδ πολέμου, ουτω χαί διά 
τλν Γερμανίαν διατπραΐμεν τήν Jtaiptciv οΰτϊΐς ώς είχε πρό τ ϊς  γενιχίς 
αΰτΐς ίνώ3εως είς αϋτοχρατορίαν, χαΟβσβν τά άπαρτίζοντα «ΰιλν xpit* ϊια- 
tinpouai tiiv άχεραιόττιτά των.



•πλατεία χα ί μ εγαλοπρεπεϊ, ής τίνος ή διάβασις είναι εΰϋπερασπιστος, 
ποτίζει την Neuvied {ή Νε'ύδιδία), δπου ο? Γάλλοι δπο τον Hoche (ό 
Χ ώ ;) διέβησαν τψ  4797 τον 'Ρήνον και Ινίκησαν τους Αυστριακούς, 
την Bonn (ή Βόννα), άλλοτε δχυράν, τήν Koeln ή Cologne (ή Κολο- 

ν ία , ’Αγριππ(να) έπ ί τής άριστεράς όχθης, ήτις είναι πόλις μ εγάλη  

φρούριον πρώτης τάξεως, Ινούμενον μέ τήν Deuts (ή Διουτία) Ιπι τής 
δεξιάς δχθης, Ιπίσης όχυράν. Ή  ενωσις πραγματοΰται διά γέφυρας Ιπί 
λέμ β ω ν, μήκους 950 μέτρων. Κατόπιν άφίνει δεξιά τήν Neuss (ή Νεΰσ- 
β α ), κειμένην έπί τής Erfl (ή "Ερφτη), ποτίζει τήν Dusseldorf (ή Δουσ- 
σελδόρφη\ ίλλοτε ώχυρωμένην, περα κατά 4 χιλιόμετρα άπο της Cre- 

ve lt (ή Κρεβέλτη), και μακρύτερα*παρά τήν Rhinberg (ή 'Ρηνοβέργη), 
■πόλιν ά’λλοτε ώχυρωμένην καί δποστασαν πολλάς πολιορκίας. Οδχί 

μακράν ταύτης κεΐται ή Clostercarap (·« Κλοσταρκάμπη), ϊνθα τώ 
4760 ο! Γάλλοι ένίκησαν τούς ’Ανωβεριανούς. Ό  τόπος δεξιά τοΰ π ο ' 

ταμοΰ είναι βουνώδης, πλήρης θάμνων καί άμμου- αριστερά δ’ ό το- 
πος ιιναι έπίπεδος, άνοικτδς, πλήρης £υάκων και διωρύγων, οπερ απο

τ ελ ε ί τήν ΐσχύν του. Ό  'Ρήνος διέρχεται έπειτα άπο Wesel (ή Βέσελ), 
ουσαν Ιπί τής δεξιάς δχθης, δχυρωτάτην, εχουσαν προγεφύρωμα Ιπί τής 
άριστεράς δχθης. Τέλος 6 'Ρήνος βθάνει εις το φρούριον Schenk (ή 
Σχέγκη), γνωστόν διά τήν διάβααιν τώ ν  Γάλλων τψ  1672. Έ κεΐ κα
ταλείπει τήν Ποωσσικήν χώραν καί εισέρχεται είς ’Ολλανδίαν, ένθα 
προσαγορεύεται Κ ά τ ω *Ρ ή ν ο ς.

Ό  Μεσαίος ’Ρήνος άπ& Bale ε’ ς Wesel Ικτείνεται είς μήκος 519 
χιλιομέτρων, και δύναται νά διαιρεθή εις δύο, ενθεν καί ενθεν τής έν 
Mayence γωνίας. Το πρώτον ήμισυ, μήκους 282 χιλιομέτρων, υπερα- 
«τπίζεται τήν Νότιον Γερμανίαν, τδ δ’ Ετερον έκτάσεως 237 χιλιομέ
τρων, δπερασπίζεται τήν Βόρειον Γερμανίαν. Εις τά πέριξ τής Ma
yence ό 'Ρήνος εχει πλάτος 6 ,800 μέτρων, εις Bonn 400 μ., εις Co
logne 500 μ. Είς τϊ> διάστημα τοΰτο το βάθος αΰτοΰ μεταβάλλεται 
μεταξύ 2 —7 μέτρων. 'Η ταχύτης αΰτοΰ εΤναι 99 μέτρων. Το ’t ap  τα 
ν ίατα  αΰτοΰ δψοΰνται κατά 4 μέτρα.

Ή δλη εκτασις τής στρατηγικής ταΰτης άμυντηρίου διά τήν Γερμα- 
νίαν γραμμής καλύπτεται δπο τών οχτώ έπισήμων γερμανικών φρου

ρίων Ulm (ή Οδλμη), Rastadt (ή ‘Ραστάτη), Germersbeim, Landau, 
Mayence, Coblenr, Colongne καί W esel.

δ ια βάσε ις  τον Ρήνον.

Προς διάβασιν άπο τής μιας ε’ς τήν έτέραν όχθην τοΰ μεσαίου 'Ρ ή 

νου δπάρχουσι γέφυραι διαρκείς Ιπί άκατίων εις Στρασβοΰργον, Forf- 

Yauban, Germersheim, Sp ire , Worms, M ayence, Coblenz, Cologne, καί 

W ese l. Κάτωθι τών σημείων τούτων, ώς καί μεταξύ τών σημειωθεισών 
γεφυρών, άπαντώνται πολλαί κινηταί γέφυραι καί πορθμεία1 π . χ . ε’ ς 
Sels, Laulerbourg, M aiau  (ή Μαξώ), Oppenheim (ή Ό ππεγχαμία). 
’Επίσης δπάρχουσι γέφυραι σταθεραί διά τους σιδηροδρόμους εις Στρα
σβοΰργον, Mannheim (ή Μαγχαμία), M ayence, Coblents, Cologne, Dus- 

seldorf, καί γέφυρα Ιπί άκατίων είς M axau, διά τήν διά τοΰ σιδηροδρό
μου συγκοινωνίαν τής W inden (ή Βίνδεν) καί τής Καρλσρούης. * 0  

‘Ρήνος δέχεται πλοιάρια Ιλαφρά άπο τής Bala· ε’ς M anheim  ά’ρχεται 
δ πλοΰς τών άτμοκ'.νήτων τέλος πλοΐα πολεμικά μέχρι 10,000 τόννων 

δύνανται νά φθάσωσι μέχρι τής Κολωνίας.

Τό αριστερόν τής λεκάνης τον Ρήνον·
’Ενώ Ιν παντί πολέμω γαλλογερμανικψ ό 'Ρήνος υπάρχει ό πρώτος 

στρατιωτικός σκοπός, ή χώρα ή Ιντεΰθεν τής άριστεράς αδτοΰ δχθης, 
Ικεϊθεν δέ τής δεξιάς τοΰ Moselle, ώς και ή δπο τών Βοσγίων κατε- 
χομένη, εΤναι το πρώτον θέατρον τών στρατιωτικών Ιπιχειρησεων 

καθόσον ή χώρα αΰτη είναι ή πρώτη, Ιν ή γίνεται άναγκαίως ή συνάν- 
τησις τών άντιπάλων. Τωόντι οί μέν Γάλλοι κατέχουσι τήν ’Αλσατίαν 
χαί τήν Λορίαίνην, οί δέ Γερμανοί τήν παραρίηνίαν Βαυαρίαν καί 
τήν ομώνυμον Πρωσσίαν. Άναγκαίως λοιπδν όφείλομεν νά σπουδάσω- 
μεν τών χωρίων τούτων τά διευκολύνοντα τάς κοινωνίας, ήτοι τ ά τ ώ ν 
σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ,  καί τά διακωλύοντα τήν έλευθερίαν τών στρα

τιωτικών κινήσεων, ήτοι τους ποταμούς, οιτινες χύνονται ε’ς τον 'Ρή
νον διά τής άριστεράς αΰτοΰ δχθης, ώς καί τά Ιντεΰθεν τοΰ 'Ρήνου ορη.

α )  Ποταμοί χννόμενο ι είς τόν  ΓΡ ήνον ΰ ιά  τήςάριστεράς  

αύτον όχθης.

Άρχόμενοι άπδ τοΰ νότου, παρατηροΰμεν ότι οί είς τον * Ρήνον χυνό- 
μενοι διά τής άριστεράς δχθης ποταμοί είναι οί έξής·

4ον. Ό  111 (ό ’Ίλλ), κατερχόμενος άπο τών τελευταίων τοΰ Γούρα



κορυφών, £ΐει σχεδόν παραλλήλως τοΰ 'Ρήνου, ποτίζων την Altkircb 

(ή Άλτκίρχη), κειμένην ΙπΙ τής όίοϋ άπό Bale είς Belfort (ή Βελφόρτη), 

την Mulhouse ή Mulkausen (ή Μυλούζη), καί τήν Colmar (ή Κόλμαρ), 
Ενθα ο ποταμός είναι πλευστός, πρός δέ τήν Schelstadt (ή Σχελεατάδη), 
ώχυρωμένην δπό τοΰ Βωβάν καί δπερασπιζομένην τήν στενωπόν τής 

Saint-M arie-aux-M ines (ή Σαιν-μαρί-ο-μιν, ήτοι ή 'Α γία Μαρία τών 
μεταλλείων). *0 "Ιλλ, πλησιάζων κατόπιν ετι μάλλον τόν 'Ρήνον, δια- 
περα δια τριών αύτοΰ βραχιόνων τό Στρασβούργον και χύνεται 4 χιλιό

μετρα κάτωθι ταύτης.

2ον. Ό  Moder ή Moiter (ό Μόττερ), κατερχόμενος τών Βοσγίων ορίων 
χαί άποτελούμενος δτΛ δύο fuaxtov, ών ό μέν γενναται πλησίον τοΰ 
μικρού φρουρίου P etite-P iire  (Μικρά λίθος, πετίτ-πιέρ), οπερ υπερα
σπίζεται μίαν στενωπόν τών Βοσγίων, ό δ’ ετερος διέρχεται άπό U- 

chtenberg (ή Λιχτεμβέργη), θέσιν στρατιωτικήν. * Ο Μόττερ ποτίζει τήν 
Hagucnau (ή Χαγενώ), ώχυρωμένην μέ τείχος άπλοΰν πυργοφόρον, 
χυριευθεΐσαν δπό τών Αύστριακών τφ  1793, ϊνθα χαί πάλιν χατά τό 
αυτό ετος ό Iloche ένίκησε τούς ίδιους. Τέλος ό Μόττερ φθάνει τόν 'Ρ ή 
νον κάτωθι τής νήσου, οπου δψοΰται τό έχυρόν Βωβάν (le fort-Vauban). 

* 0  ποταμός ουτος άφίνει άριστερά τήν Phalsbourg (ή Φαλσβούργη) 
χατά 359 μέτρα, πόλιν όχυρωθεΐσαν δπό τοΰ Βωβάν, ήτις, κειμένη παρά 
τήν κορυφήν τών Βοσγίων, υπερασπίζεται τήν μεγάλην οδόν τοΰ Στρα- 
ββούργου, ποτίζει τήν Σαβέρνην (S avern e), άλλοτε ώχυρωμένην, την 
D euiueiler (ή Δεττβεΐλερ), καί λήγει κάτωθι τής Druseuheim (ή Δρου- 

ζεγχαμία).

3ον. * 0  Lautcr (ό Λοΰτος ή Λαούτερος), κατερχόμενος άπό τώ ν  

Βοσγίων, άφίνει δεξιά τήν Pirmasens (ή Πιρμάσεν), Ινθα οί Γάλλοι τζ» 
1793 ένικήθησαν δπό τών Πρώσσων* f€»ι έκ δυσμών πρός άνατολάς, 
εισέρχεται είς τήν τέως Γαλλικήν χώραν, ποτίζει τήν τέως γαλλικήν 

W eisem bourg (τό Βεισεμβοΰργον), δπό μόνου τείχους δπερασπιζομένην 
και περίφημον διά τάς γραμμάς, αΐτινες παρεκτείνονται τοΰ £οΰ τοΰ 
Lautcr μέχρι τοΰ 'Ρήνου. Αί γραμμαί αύται, χυριευθεΐσαι τω 1793 
ύπό τών Αυστριακών, ΙκυριεύΟησαν πάλιν δπό τοΰ Hoche. Ό  L au ler άπο* 
λήγει είς τόν 'Ρήνον κάτωθι τοΰ Lanterbourg,

Ο ί τρεϊς ουτοι ποταμοί άνήχουσιν κ α θ ’ ολην τήν διάρκειαν τήςίσχυος

τής συνθήκης τοΰ 1815, είς τήν Γαλλίαν* ή δέ λεχάνη αύτών άπετέλλει 
οΰτω άρχούντως καλά φυσικά σύνορα τής Γαλλίας, είναι δέ τόπος ολως 
στρατιωτικός.

4ον. Ό  Queicb (ό Κουεΐχος), οστις κατέρχεται τών Βοσγίων καί πο
τίζει τήν Landau (τό Λανδαύϊον), όχυρωθείσαν δπό τοΰ Βωβάν, είς μάτην 
πολιορκηθεΐσαν τω 1793 δπο τών Αυστριακών, άφαιρεθεισαν άπό τής 
Γαλλίας τω 1815, έξ ού καθιστώνται τά Βόσγια άνοικτά άπό τοΰ μέρους 
τούτου, και έπιτρέπεται είς τόν κατά τής Γαλλίας Ιχθρόν ν’ άποφύγ») 
τά σύνορα τοΰ 'Ρήνου (tourner). Ό  ποταμός άπολήγει εις Germersbeim.

5ον. Ό  Nahe (ό Ναΰος), κατερχόμενος άπό τοΰ όρους llundsrilck (το 
Οδννικόν Βουνόν), ποτίζει τήν Kreotznach, (ή Κρεϋσνάχη), θε’σιν ς-ρατιω- 
τιχην, ηχις Επισκοπεί την οδον απο Μογονδίας εις Saarelouis (ή Σααρ- 
λουη), και δέχεται τόν Glane (ό Γλάνος), δστις διέρχεται άπό Kai. 
serlautern (τά Καισαρικά Λουτρά) καί άπολήγει είς Bingen-

6ον. 'Ο M osellj (ό Μοζέλας, ό Μοσέλλας), κατερχόμενος τών όρέων 
Faucilles, ποτίζει τήν Bemiremont (ή Ρεμιρεμόντη), τήν Epiiial (ή 
Έ πινάλ), τήν Toul (ή Τοΰλ), πόλιν άκανονίστως ώχυρωμένην, ήτις 
κλείει τήν άπό Nancy (Νάνου) είς Βάρ (Bar) όδόν, τήν Frouard (ή Φρου- 

άρδη) απέναντι τής συμβολής τοΰ Monrtbe (ό ποταμός Μέρθ) είς τήν 
συναντησιν τών σιδηροδρόμων τοΰ Μέτς καί τοΰ Στρασβούργου, τήν 
Pont-ii'Moisson (ή Ποντ-α-Μοισσόν), τήν Mets (Μέτς), φρούριον πρώτης 
τάξεως.

Ή  Mets ήτο τό κέντρον τής δπερασπίσεως τής Γαλλίας μεταξύ τοΰ 
Τήνου καί τής Meuso (ή Μεύση). Τά κιιριώτερα όχυρώματα αύτής εμ· 

προσθεν τοΰ τείχους τοΰ δπό τοΰ Βωβάν είναι οί διπλοί ςέφανοι (doubles 

couronnes) τοΰ Moselle καί τοΰ Belle-Croix (Καλοΰ σταυροΰ), άρι- 
οτουργήματα τοΰ Cormontaigno.

'Ο Moselle ποτίζει κατόπιν τήν Tbionville (ή Θιονβίλλη), φρούριον 
συνισταμενον άπό ένδεκα προμαχώνας, καλυπτομένους δπό τινων προ- 
κεχωρημένων έργων. 'Έν όχυρόν (fort) καί εργον χερατοειδές (a  com es) 

δπερασπίζεται τήν δεξιάν όχθην τοΰ ποταμοΰ, καί έπισκοπεϊ τάς 
00ους τής Σααρλόης (Saarlouis) και τής T riv es  (ήΤρέβη), πολιορ- 
κηθειτης υπό τών Πρωασων τφ  1792 κ α ί 1814. *0 Μοσέλλας εξέρ
χεται τής Γαλλίας ώς έΐχον τέως τ* πράγματα ε ίς  τήν πόλιν Sicrck (ή 
Ιιέρκη), «λλοτε ωχυρωμενην, καί εισέρχεται εις τήν παραρρήνιον Ιίρωσ-



οί αν, δ που ποτίζει τήν T rier ή Tr6ves (τό Τριβέριον), και έκεΐθεν χύνε

ται είς τον 'Ρήνον κατα τήν Coblenz (ή Κοβλεντία).
‘Ο ποταμός ούτος, ούτινος ό ?οΰς είναι έλικοειδής, διαπεραται άπαν- 

ταχοΰ τής Γαλλίας· παρέχει δέ κίνόν μεταξύ τών Βοσγίων καί τών 
Άρδέννων iles Ardennes) όρέων διά τών δυο όδών της Treves καί του 
Λουξεμβούργου πρός τήν θιομβίλλην. "Εξω τής Γαλλίας είναι όλιγώτεοον 
εύδιάβατος, ώς βαθύς, απόκρημνος καί σκολιός, ό δέ τοπος γεμει βρα- 
•/ων καί δασών, αί δέ συγκοινωνίαι είναι σπάνια·.. Τό πλάτος είναι Ίο  

μ. έντός τής Γαλλίας, ΗΟ μ. είς T reves, 200 μ. είς Comblenz. ΕΤναι 
πλεύσιμος άπό τής συμβολής τοΰ Meurthe είς διάστημα 300 χιλιομ. Ει< 

τόν Moselb είσρίουσι α) 6 Meurthe (δεξιά), Ιρχόμενος άπό τών Βοσγίων 
καί ποτίζων τήν Sain te-D ii, κέντρον τών άπό τών Βοσγίων Ιρχομένων 
όδών, διέρ·/εται παρά τήν Luneville (ή Λουνεβίλλη), και ποτίζει την 
Νανσύ (N rncy), παλαιάν πρωτεύουσαν τής Αοραίνης- β) ό Seille  (ά 
Σείλλης), δατις ποτίζει τήν Marsal, φρούριον διαχριθέν κατά τόν δέκα- 
τον έβδομον αιώνα καί κείμενον Ιντός έλώδους πεοιαδος, σχεδόν ακα- 

τάληπτον· συνδέεται άφ’ ένός μέ τήν Phalsbourg, άφ’ έτέρου δε με 
τό Μέτς πρός κάλυψιν τοΰ διαστήματος μεταξύ τού Moselle καί τών 
Βοσγίων όρέων. Ό  Seille απολήγει είς M ets, περιβάλλεται δέ υπό βάλ
των καί ελών, δτινα χρησιμεύουσιν είς τ ή ν  ύπεράσπισιν τοΰ M els γ) ό 
Sure (ό Σοΰρος), άριστερά κατερχόμενος άπό τών άνατολικών Άρδέν- 

νων, απολήγει οΰχί μακράν τής έμβολής τοΰ Saare (ό Σαραυο,), οεχε 
ται δέ πολλούς ποταμούς, ών όνομαστότερος είναι ό Alzetlo (ό Αλ- 
ζέττης), δστις, έέων είς κοιλάδα βραχώδη καί βαθεϊαν, ποτίζει το Λου- 

ξεμβοΰργον (Luxem bourg), εν τών ίσχυροτέρων τής Ευρώπης φρου
ρίων· δ) ό Saar ή Saaro (ό Σάραυος), δεξιά κατερχόμενος τών Βο- 
ογίων, ποτίζων τό Σααρεβούργον (Saarebourg) καί Ιξερχομενος τής Γαλ
λίας άνωΟι τής Saareguem ines (ή Σααραγεμίνη), παρά τήν πολίχνην 

Forbacb (ή Φορβάχ), άφοΰ δεχθή τόν Blics (ά Βλίος). Ο Saare δεχεται 
τόν Erlach, δστις διέρχεται άπό Deux-Ponls (Δύω-γέφυραι), πρωτεύουσαν 

τής 'Ρηνικής Βαυαρίας, καί άπό Bilche (ή Βίτχη), μικρόν φρούριον Εχον 
ίσχυροτάτην άκρόπολιν, ήτις καλύπτει τήν είσοδον τών Βοσγίων ορεων. 
Ό  Saare £ίει κατόπιν παραλλήλως τών προ τής ειρηνης τοΰ 1871 
πρωσσικών συνόρων καί ποτίζει τήν SaarbrucUe (τό Ιααρβροΰκον) και 
τήν Saarlou ii, όχυρωτάτην πόλιν, ήςτινος ή είς τήν U pw JJ.av  παραχώ-

ρησις κατά τό 1815 άφινεν άνοικτά δλα τά  δρια τής Γαλλίας, τά μ«- 
ταξύ τών Βοσγίων καί τοΰ Moselle. Ό  ποταμός ούτος ήνοιγεν Ιντελώς 
τά σύνορα τής Γαλλίας μεταξύ Μέτς καί Στρασβούργου.

6 ) "Ορη άριστερά τον 'Ρήγου.

'Αριστερά τοΰ'Ρήνου καί Παραλλήλως τοΰ ^οϋ αΰτοΰ Ικτείνονται άπό 

νότου πρός βορίαν τά Βόσγια όρη (les Vosges), διαχωρίζοντα τά υδατα 
αΰτοΰ άπό τών τοϋ Moselle (ό Μοσέλλας). Τό μέρος τών Βοσγίων, τό 
αληθώς ςρατιωτικόν Ιμπόδιον, είναι πρός τά κάτω τοΰ μεσαίου 'Ρήνου, 
άλλ’ άπό τής άρχής τούτου (τοΰ μεσαίου) μέχρι τοΰ ποταμοΰ L auter, 

ενθα άνταποκρίνονται τά κεντρικά Βόσγια όρη, ταΰτα είναι χαμηλά, 
ομαλά' κατά τάς πηγάς δέ τοΰ Lauter άποτελοΰν άπλώς τόπον βου- 
νώδη έντελώς βατόν. Τά όρη ταΰτα, ών ή δυτική κλυτίς είναι προσκλι- 
νεστέρα τής άνατολικής, εχουσιν έν γένει μορφάς ώραίας |καί στρογ- 
γύλας, τάς δέ κορυφάς χαμηλάς, οΰδέν δ’ Ιπί τό πολύ παρουσιάζουαι» 
άπόκρημον μέρος. Αί κοιλάδες αΰτών, ουσαι κάθετοι είς τήν γενικήν 
των διεύθυνσιν, έξαιρέσει τών δύω μεγαλύτερων, ήτοι τής τού”Ιλλ δεξιά 
καί τής τοΰ Μοαέλλα άριστερά, άνοίγουσι διόδους τόσον ώραίας καί τόσον 
ίύκόλους, ώστε τά Βόσγια όρη πρό τής διακλαδώσεως αΰτών δυσκόλως 

δύναντα νά φυλαχθώσι. Κατόπιν τά Βόσγια διακλαδίζονται, καί ό μέν 
τών δύο κλάδων, ό τοΰ Hardt ή τοΰ Tonnerre (τό Κεραύνιον όρος) άπο- 
λήγει είς Μαγοντίαν (M ayence), ό δ’ ετερος, ό τοΰ Hochwald ή IIundirAck 

(τό Ούνικόν βουνόν), Ικεινόμενος είς σχήμα ήμικυκλίου μεταξύ τοΰ'Ρή
νου καί τοΰ Μοσέλλα, άπολήγει είς Κομβλεντίαν. Τά όρη ταΰτα έξα- 
οκοϋσι πραγματικήν στρατιωτικήν έπιρίοήν είς τάς πολεμικάς έπιχει- 

ρησεις, καΟό άναγκαίως διαχωριζομένων άπ’άλλήλων τών γραμμών τών 
Εργασιών.

γ )  ΣυγχοΐΥ(ύΥίαι.

Καθοσον άφορα τάς συγκοινωνίας τάς διαμέσου τών κυρίως λεγομέ
νων Βοσγίων ορεων, ατινα άλλως τε δέν παρουσιάζουσι σπουδαϊόν τι 
κωλϋμμα είς τά στρατεύματα, αύται δέν είναι όλίγαι- εχομεν ουτω 
κοινωνίαν άπό Epinal (ή Έ πινάλ) είς Mulhouio διά τών πηγών τοΰ 
Μοζελλα, τής στενωποϋ τοΰ Busiang (ή Βήυσσάγγη) καί Thaau (0άν)’ 

«πο Saiut-Die (σαιντ-διέ) είς Colmar διά τοΰ λαιμού τοΰ Bouhomn·



(Βονόμ)· άΐΛ Saint-D id είς Schelesta.il δ ια τής στενωποΰ τής Sain t- 

M arie-aux-M ines- έτέραν Ιπίση; άπο fa in t  Dift είς Στρασβούργον διά 
τοΰ λαιμού τοΰ Schirmak (Σχιρμάκ)' έτέραν άπό Σααρεβούργου δια του 
Φαλσβούργου και τής Σαβέρνης εις Στρασβούργον. Η κοινωνία αυτη 
*ΐναι ή μεγάλη όδός των Παριβίων, φυλασσόμενη διά τοΰ Φλασοούρ- 
γου και παραπλεύρως Αχούσα τον άνατολικόν καλοΰμενον σιδηρόδρομον, 

•προς δέ τον άπο Saareguem ine εις Haguenau διά τοΰ φρουρίου Bitche 

(ή  Βίτσχη).
Αί περί ών είρηται συγκοινωνίαι άφορώσι τήν κοινωνίαν χώρας γαλ

λικής ενθεν καί ενδεν τών Βοσγίων δρέων καί έντεΰθεν τή ; άριστερά; 
όχθης τοΰ ’Ρήνου' ώς δε καί άλλαχοΰ εϊρηται, δέν παρουσιάζουν σπου
δαίας δυσκολίας είς τάς έμπολέμους στρατιάς. Μεταβαίνομεν ηδη είς 
τήν έξέτασιν τών συγκοινωνιών άπο τοΰ γαλλικοΰ Ιδάφους προς τήν 
άριστεράν όχθην τοΰ Τήνου διά τών παρα^ηνίων Πρωσσικών καί 

Βαυαρικών Ιπαρχιών.
'Ό πως είσδύσ^ τις άπο τής Γαλλίας εις το μέρος τοΰ '  Ρήνου το δια- 

περών τήν Βόρειον Γερμανίαν κάτωθι τής Mayence μέχρι τοΰ σημείου, 
χαθ’ δ ό ποταμός ουτος εισέρχεται εις την ’Ολλανδίαν, κυρίως είπειν, 
δπάρχει μόνος δ σιδηρόδρομος τοΰ Mets, διά τής Forbacb (ή Φορβάχ) 

ιίς  Bingen, κατά μήκος τής Nabe (ή Νάχη).
*Ή διακλάδωσις, ήτις άπο Sarrebrouck καταβαίνει την δεξιάν όχθην 

τοΰ Saare, όπως φθάστι ε’ις Treves, σταματ? αυτόθι. Ά πο  Tr«ves είς 
Coblenz δεν δπάρχει σιδηρόδρομος, άλλ’ απλή κοινή όδός διέρχεται τήν 

κοιλάδα τής Moselle, πέραν δέ τής Tr«ves συνήθης όδος άγει εις AU la- 

C bepelle. Βοριιότερον ύπάρχουσι παλλαί γραμμαί σιδηροδρόμων πρός 
τον'Ρήνον, κοινωνοΰσαι μετά τής Γαλλίας, άλλά διέρχονται διά κρατών 
ουδετέρων, τοΰ Βελγίου καί τοΰ Λουξεμβούργου. Μία αύτών, διερχομένη 

άπό M els, Tbionville, Luxembourg καί A ix-laC haprelle , τρέχει άπό 
νότου προς βορ£αν σχεδόν παραλλήλως άλλου σιδηροδρόμου, οστις κατά 

τήν άριστεράν όχθην τοΰ 'Ρήνου ένόνει τά παραρ£ηνκ» φρούρια καί 

-φθάνε’- }*έχρι Germersheim.
Αί προς το Εδαφος τής Βορείου ομοσπονδίας άπό τής Γαλλίας δια

βάσεις είναι λοιπόν ολιγάριθμοι, .δεν εχει ομως ούτω, προκειμένου 
πιρ ί εδάφους τής Νοτίου Γερμανίας, τοΰ Ιντεΰθεν τοΰ 'Ρήνου, οπερ 
εκτείνεται άπό Lauterbourg είς Mayence καί Bingen, ύπερααπιζόμενον

ΰπό τοΰ φρουρίου τοΰ Germersheim, οπερ μέ τήν Landau άποτελεϊ Ιμ- 
«ροσθοφυλακήν Ιντός τοΰ Παλατινάτου. Φθάνει τις είς τά μέρη ταΰτα 
είτε άίιό τών δυτικών μερών τών Βοσγίων ορέων, έκτεινομένων διά τοΰ 
Hardt είς τήν παραρ^ήνιον Βαυαρίαν, είτε διά τών άνατολικών είς τήν 
πεδιάδα τοΰ Παλατινάτου.

Δ ια  τ ο ΰ δ υ τ ι κ ο ϋ  τών Βοσγίων έρέων δύναταί τις νά έςέλθ^ 
άκόμη τής Γαλλίας είς Forbach, διά νά κατευθυνθή έπί τών δύο ισχυ
ρών θέσεων τοΰ Kaiserslautern καί τοΰ Pirm asens, αΐτινες υπήρξαν θέα- 
τρον πολλών άγώνων, ώς ουσαι ή κλείς, ή μέν πρός βορ^αν, ή δέ πρός 

νότον, δλων τών όδών, αΐτινες άπό τοΰ Hardt ορούς έξερ/ονται είς τό 
Παλατινάτον. Εις Kaiserslautern φθάνει τις διά τοΰ σιδηροδρόμου το£ 
M ets, χωριζομένου εις Neunbirchon άπό τοΰ σιδηροδρόμου Bingen- 

Mayence. Πέραν τοΰ K aiserslautern διευθύνεται τις πρός μέν τήν Mayence 

δια τής Kaisersstrasse, τής στενωπού τής Dreisen καί τής A lzey  πρός 
δε τήν W orm s, Mannheim καί Spire διάτών δύο στενωπών, αΐτινες άπό 
Frankenstein άφίνουσι τό Ilardt είς Durkbeim πρός βορ*αν, ιίς  Neu- 

stadt πρός νοτον. 'Ο  σιδηρόδρομος άκολουθεϊ τήν τελευταίαν ταύτην 
στενωπόν άπό K aiserslautern  πρό; Neustatd, σταθμόν σημαντικώτατον 
ίν  τω Παλατινάτω, διότι εΐνοκ, είς τήν εξοδον τοΰ Hardt, ή διασταύ- 

ρωσις τεσσάρων διευθύνσεων σιδηροδρόμων. Μετά τήν Neustadt φθάνει 
τις τον Ρήνον είς Luwigshafen απέναντι τοΰ Maunbeim, πόλιν άξίζου- 
σαν προσοχής, οιοτι ευρισκεται μεταςυ τών δύο ώχυρωμενων στρα

τοπέδων τής Mayence καί τοΰ Germersheim, ήνωμένων διά σιδη

ροδρόμου Ιπ ί τής άριστεράς όχθης του'Ρήνου. ’Εξάλλου φθάνει τις 
εις Pirmasens δια διακλαοωσεως τών Deux-Ponts, μετά τών οποίων 
άκολουθεϊ όδόν συνήθη. Ά πό τής ίσχυρας θέσεως τοΰ Pirmasens κα- 
ταβαίνει τις είς τό Παλατινάτον α’. άκολουθών τήν Queich διά τοΰ 
λαιμοΰ d’ Anweiler, ή τι; προσκρούει Ιπί τής Landau, καί Ικεΐθεν Ιπί 
τοΰ Germersbeim* β . δια τής Bergrabero , μεταβαίνων επειτα είς 
τόν σταθμόν τοΰ W indar, καί είς τήν διακλάδωσιν τής Calsrahe διά 

Τή ί Maxaa· γ . δια τής Landau πρός W issembourg· καί δ', ετι όπισθεν 
φθάνει τις τήν ’Αλσατίαν διά Bitche καί Ilaguenau.

Κατά δεύτερον λόγον, Ιάν θέλτι τις νά είσδύση δ ιά  τ ή ς ά ν α τ ο -  

λ ι κ η ς  π λ ε υ ρ ά ς  τών Βοσγίων δρέων, μεταξύ τοΰ Ilardt καί τοΰ
r'V0U> οιεΡΧετΛ* tTiv Lau ler άπο LauierbourS ε’ ς Wiscmbourg> άλλα
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ftpTfi .tixojiv Ixtfttv χιλιόμετρα fa\ τής Queifb, ητις στηρίζεται Ιπ ί 
της Landau x a l Germersheiip. ’Επί πολΰν χρόνον οί Γάλλοι, xjrtpt ψ κ  
Τίρλέμ-ους τής Ιπανιστάβεως, διηλθον Ιντεΰθεν προς Mayence όξεύοντις, 
άλλ* τότε τό μεν tjpo'jfwv Landau, καταιχευασθέν υπό ιού Vauban, τοΓς 
άνήκεν άπο αίώνος, το δέ δεύτερον Germersbeim δέν ρΤχεν Ιγερδή * !- 

» ίτ ι  χατ’ αΰτών. Είς ,βιδτ^ό$ρομιο< δια**?? την Alsace καί το 11 ,4**· 
νάτον διά του Strasbourg, W iessembourg, W orm s χαί Mayence.

Δια τής μέχρι τοΰδε γινόμενης μελέτης έγνωρίσαμεν τα 
κατά τον 'Ρήνον, τάς όχυρώσεις αύτου, τά φυσικά εμπόδια 
χαί τάς συγχοινωνία'ς, αίτινες ύφίστανται, καθ’ ών έφείλει 6 
■προς την άριστεράν τοΰ 'Ρήνου βχδην πορευόμενος Γάλλος 
νά λάβη ύπ’ odi(vf ώς επίσης η άπό τής άριστεράς ταύτης 2- 
χδης έν τη Γαλλία έφορμών Γερμανός. Ή  μελέτη αΰτη άνάγε- 
ται καθαρώς είς τήν στρατιωτικήν γεωγραφίαν, ητις εξετάζει 

παν το επί τής γ ΐς  δυνάμενον νά ενχη επιρροήν είς τά στρα
τιωτικά. ’Ήδη κατερχόμε^ία είς τον κύριον ημών σκοπόν, ήτοι 

τήν καδαρώς στρατιωτικήν έξέτασιν τής χώρας ταύτης, τ ίς  
μεταξύ Βοσγίων, Μοσέλλα καί'Ρήίου, μελετώντες αυτήν πρώ
τον σχετικώς προς επιδρομήν γερμανικήν, καί εΤτα σχετικώς 
πρός επιδρομήν Γαλλικήν. (ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΟΓΕΜΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΪΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΓ.

(μειάφραοις)

Ή  ιστορία τοΰ οπλισμού τώ ν διαφόρων Ε ύρω παϊχώ ν εθνών, 

« ί  ρ ια δοχ ικα ί φάσεις , οι’ ώ ν οί οπλισμοί ουτοι διήλδον, τά

κολυάριδμα πρότυπα, άτινα Ιγένοντο δεκτά είς διαφόρους έπο- 
χάς, τά αίτια τών μετασχηματισμών, οΐτινες έπήλβον επ’ αυ
τών τών προτύπων, αί άρχαί, όβεν έπήγασαν οί λόγοι τών 
μετασχηματισμών τούτων, όλα ταΰτα παρουσιάζουσι» avu* 
Χίίμενα σπουδής πάμπολλα και πλήρη ενδιαφέροντος, ίφ ’ ών 
οί άξιωματικβί παντός όπλου δύνανται καί όοείλουσι ν* «πι- 
δοθώσιν είς αναζητήσεις καρποφόρους· διότι όλα ταΰτα τ’ αν
τικείμενα συνδέονται κατ’ εύθεΐαν μετά τής τακτικής τω* 
διαφόρων οπλών, κατά τάς έποχάς τάς μάλλον ενδιαφέρου
σας τής στρατιωτικής ίστορίας.

Είς τάς μελετάς των ταύτας θέλουσιν ίδεΓ, οτι αί επανα
στάσεις, αί γενόμεναι είς τήν τακτικήν διά τοΰ πνεύματος τών 
μεγίστων ς-f ατηγών, συνωδεύδησαν πα'ντοτε δι’ αλλαγής λίαν 
σπουδαίας είς τόν οπλισμόν.

Είς τον 17ον αιώνα 5 Γουσταΰος ’Αδόλφος, είς τόν 18ον 
Φριδερίκος οΒ/, καί είς τόν 19ον αιώνα Ναπολέων ό μέγας 
φερουσιν έπι τών πεδίων τής μάχης συς·ήματα τοΰ πυροβολί- 
κοΰ νέα, τουφέκια τελειοποιημένα, καί χρώνται ταχτικής, b  
γεννώσι σύμφωνον προς τά νεα αυτών συστήματα προοβολής.

Αλλ οιονδηποχε και αν η τό ενδιαφέρον τών παρελδουσών 
τούτων σπουδών, δέν σταματώμεν είς αύτάς, διότι ή έπι- 
στημη τών οπλών εκαμε τοιαύτας προόδους άπό τριάκοντα 

ετών, ώστε δέν δυνάμεΟα νά εΰρωμεν είς αύτάς ή ολίγα 
μαθήματα, άτινα νά τυχωσιν εφαρμογής άμέσου είς τον νέον 
στρατιωτικόν οργανισμόν καί τήν τακτικήν, ητις έξ ανάγκης 
προκύπτει έντεΰδεν καί ημέρα τη ήμέρα συστηματοποιείται.

Διό περιοριζόμεδα είς μόνον τον νέον οπλισμόν τών κυριω- 
τερων έπικρατειών, είς τά πλεονεκτήματα αύτοΰ και τάς συ
νέπειας, αίτινες άπό τούτου άπο^έουσιν, ώς πρός τήν ενέρ
γειαν τών στρατευμάτων, έπί τών πεδίων τών μαχών.

4*



Φαίνεται ομως ημΐν άναγχαία, όσον στενόχωρον και ά* 
?ναι το όριον ήμών υπό τήν ιστορικήν εποψιν, ή επί τροχά-t 
δην περιγραφή τών μετασχηματισμών, ου'ς ύπέστη ό γενικός 

όπλισμός κατά τά τελευταία ταυτα έτη, χωρίς νά έπιμείνω- 
μιν είς τάς ονομασίας τών διαφόρων προτύπων, καί χωρίς 
νά είσέλδωμεν εις τήν λεπτομέρειαν τών διαφορών, αίτινες τα 

χαρακτηρίζουσιν.

Ο πλα φορητά τοΰ 4850.

Κατά τό έτος 1830, έκτος προτύπων τινών όπλων έχόν- 
των ειδικόν προορισμόν, ώς τά τουφέκια τής τειχομαχίας, 

αί καραβίναι τών έλευθε'ρων σκοπευτών, τά έλαφρά όπλα 
Si* ύπαξιωματικούς, δύναταί τις είπεΐν, ότι δέν ύπήρχεν όπλον 
αυλακωτόν είς τους ευρωπαϊκούς στρατούς.

Είς τήν εποχήν έκείνην αί μόναι προεπασχολήσεις, αίτινες 
εφαίνοντο δδηγοΰσαι είς τους προσδιορισμούς τών προτύπων, 
ίσαν ή στερεότης, ή χρηματική αξία, ή ευκολία διατηρησεως 
έν εκστρατεία, τό βάρος, δπερ, χωρίς νά έπιβαρυνη τον στρα
τιώτην, έμελλε νά καδιστα υποφερτήν τήν όπισδοχωρησιν το3 
όπλου, καί τό μήκος αύτου, οπερ έπρεπε νά κανονιζηται προς 
τό ανάστημα τών στρατιωτών, τών προσκαλούμενων να με- 

ταχειρισδώσι τά όπλα ταυτα.
Καθ’ όσον άφορα τήν δλκήν, ή πεΐρα είχεν άποοειξει, οτι 

σφαίρα μολύβδινος βάρους 27 μέχρις 29 γραμμαρίων ητο ή 
καταλληλότερα, όπως ^ιφδή μέ μεγίστην ταχύτητα, χωρίς νά 
καταστήση τήν όπισδοδρόμησιν του όπλου λιαν δυνατήν· έν- 
τευδεν προέκυπτεν ή όλκή τών 17— 18 ύποχιλιομέτρων.

’Αλλά τά άνιχνευτικά πνεύματα δέν έμειναν άεργα- καί 

εντός ολίγου, δέσαντα είς πραξιν τά αποτελέσματα, άτινα 
τοΐς έδόδησαν υπό τών θεωρητικών σπουδών τής μαθηματικής

ίπ ί τής στροφής τών σωμα'των, έβεβαίωσαν, ότι ήδύνατο νά 
αΰξηνδή λίαν έπαισθητώς ή ευστοχία τών όπλων, διδόμενης 
χινήσεως περιστροφής ώρισμένης είς αύτά διά τής χρήσεως 
αυλακών, άνοιγομένων κατά μήκος τής εσωτερικής έπιφα- 
νείας τής κα'ννης. Ή  ιδέα δέν ητο νέα, άλλ’ ήδη έστηρίζετο 
έπί δεδομένων έπιστημονικών, καί έπομένως ταχέως προώ- 
δευσεν.

Λΰλαχες τών φορητών οπλών-

Ή  ιδέα αυτη έμεγαλύνδη έπί τοσουτον κατά τό 1840, 
ώστε αί πλεΐσται τών Κυβερνήσεων παρεδέξαντο εν πρότυπον 
πολεμικών όπλων αύλακωτών, καί έξώπλισαν δι’ αυτών είτε 
σώματα ύπα'ρχοντα ήδη, είτε σώματα νεοσχηματισδέντα.

Ή  σπουδαιότης, ήτις άπεδίδετο είς τήν εύστοχίαν, ηύξανε, 
καδόσον αί σπουδαί, αίτινες έγένοντο μετά ζέσεως, έφερον 
καλητερα αποτελέσματα’ ήδη ητο γενικώς άνεγνωρισμένον, 
οτι το μακρόν σχήμα τών βλημάτων ήτο συνδήκη άναπόφευ- 
χτος διά την άκριβειαν της βολής, καί έκλιναν άναποφεύκτως 

είς τήν σμίκρυνσιν τών ολκών, αίτινες, άπό 17 καί 18 ύπο- 
χιλιομέτρων, περιωρίσδησαν μεταξύ τών ορίων τών 10— 14 
ύποχιλιομέτρων, καί σχεδόν έφ’ απασαν τήν Ευρώπην παρε
δέξαντο κατ’ αρχήν, ότι τό καλήτερον πολεμικόν όπλον ίτο 
εκείνο, οπερ, πάντων τών λοιπών ίσων καί όμοιων όντων, 
ανταπεκρίνετο κάλλιον είς τάς συνδήκας τής μακροτέρας £ι- 
πής καί ευστοχίας.

Γ ψ ιο ις  άπο τοϋ πυβμ ίνος.
Οσον άφορα τήν ταγύτητα του πυρός, άν έγένετο ποτέ 

λόγος, ητο πώς νά άποφύγωσι τήν υπερβολήν αυτής. Είς 
ματην, έν διαστήματι 20 ετών, αί έφευρέσεις διεδέ'/οντο ή 
μια τήν άλλην, καί πρό πάντων εν Γαλλία, έν Άγγλίαι καί.



έν ’Αμερική· είς μάτην πολλά πρότυπά έπαρουσίασαν πλεονε
κτήματα, i f  ών ήδύνατο νά προκύψί ώφέλεια, αν έπεδιώ· 
rttto ή επ’ αύτών σπουδή. Άπο τοΰ 1840 μεχρε τοΰ 1860 
όλα τά πρότυπα όπλων γεμιζομένων άπό τοΰ πυθμένος, ατι- 
ν« έδοκιμάσθησαν είς Πετρούπολη, είς Βιέννην, είς ΑονδΓνον 
καί είς Παρισίους, έτίέστησαν τάς δοκιμάς άπλώς, οπως εύ- 
χαοιστηδή έν μέρει ή κοινή γνώμη, ης ή πίεσις ήρξατο γενο- 
μένη έπαισδητή. Αί δοκιμαί αυται έγένοντο επίσης έπί τω 
σκοπώ άνερευνήσεων έπί ευστοχία, ης πλεΐστα τών οπλών 
τούτων περιελάμβανον τάς συνδήκας είς βαθμόν άξιοση- 

μείωτον.
Τοιαύτη ητο ή γενική κατάστασις τών πραγμάτων κατά 

το 1864, οτε έν Γαλλία δ αύτοκράτωρ έδωκε κατά τον ’Ιού
λιον μήνα διαταγήν κατασκευής προτύπου τουφεκίου, γεμι- 
ζομένου άπο τοΰ πυδμένος καί όλκής πλησιαζούσης τά 10 
ύποχ. Έ ν τούτω τώ μεταξύ μόνον μία έξ όλων τών Μεγα'λων 
Δυνάμεων κάμνει έξαίρεσιν, καί δέν συμμερίζεται τήν γενικήν 

ίδε'αν έπί τών έλαττωμάτων τών ταχυβόλων όπλων.
Ή  Πρωσσία μέ ευθύτητα σκέψεως, ητις περιποιεΐ τήν με- 

γαλητέραν τιμήν είς τον πρακτικόν νοΰν τών Κυβερνήσεων 
αύτής, ένόησε τάς ώφελείας, ας ή μεγάλη ταχύτης τοΰ πυ- 
ρός δύναται νά προσφέρη είς έποχήν δεδομένην τής μάχης,: 

καί μή έμποδιζομένη άπό τοΰ επιχειρήματος, οπερ έ’δεντο έμ- 
πρός απασαι αί λοιπαί Δυνάμεις, τής λίαν μεγάλης έξοδεύ- 
σεως τών πολεμεφοδίων, τής δυσκολίας τής άνανεώσεως αύ
τών κατά τήν διάρκειαν τής μάχης, τοΰ αδυνάτου τοΰ πα- 
ρεμποδίσαί τόν στρατιώτην τοΰ βαλλέίν καί κατακαίειν όλα 
τά φυσέκια αύτοΰ είς στιγμάς άχαταλλήλους, απέναντι, λέγο

με», όλων τούτων τών παρουσιαζομένων δυσκολιών ή Πρωσ- 

σια πάρεδέξατο κ·*τά το 1841 τό βελονωτό/δπλον, με· τήν

άπόφασιν νά έμποδίση τό έλάττωμα τής μεγάλης τών φυοχ- 
Λ'ων έξοδεύσεως διά τών φροντίδων, ας έμελλον νά κάταβά- 
λωσιν είς τήν στρατιωτικήν μόρφωσιν τών στρατιωτών οίύτής 
καί διά τής πειθαρχίας.

Μεδ’ όλας τάς ειδοποιήσεις καί τάς συμβόύλάς πλειόνων 
πολεμικών άνδρών, τά άπότελέτματα τοΰ πολέμου τοΰ 1849 
είς τήν Σαξωνίαν καί τό Μέγα ΔοΟκάτον τής Βάδεν, άς 
έπίσης τοΰ Λολέμου τοΰ 1863 είς τό Σλέσβικ—Όλστέϊν, 
ουδόλως ^νοίχθησαν οί οφθαλμοί- ούδεμιας τών λοιπών τής 
Εύρώπής Δυνάμεων· αλλά μετά τήν εκστρατείαν τοΰ 1866 
έπήλθε γενική έχπληξις.

Ουδαμοΰ έκτοτε ούδεμία συζήτήσις, και τήν έπαύριον τής 
Σαδόβας, ολαΓ αί Δονάμεις, μεγάλαι ή σμοίραί, παρεδέξαντο 
έν άρχή τήν άπό του πυθμένος γέμισιν.

Είς τήν Γαλλίαν ησάν έτοιμοι, καί κατόπιν τών δοκιμών, 
τών γενομένων είς τό σϊράτόπέδον τοΰ Σιαλών (ChaWns) 
έπί 500 οπισθογεμών δπλων, τριών διαφορετικών προτύπων, 
έγένΐτο δεκτόν λα τά μήνα Αύγουστον τό δπλον, δΐ’ οδ ώ'πλί- 
σδη κατόπιν δλον τό' πεζικόν, καί δπερ φέρει τό όνομα τοΰ 
έτους τής παραδοχής αύτοΰ' έινάι δ» τοΰτο το δπλσν τοΰ 
προτύπο» ιόΰ 1866, ¥,χ οϊ τό έκτου έφ'ευρ'ετοΰ χληθέν δπλον 
Σασεπώ.

Οπ.Ιογ ΓaJ.ltxdr τοΰ προτύπου τοΰ i8 66  r) Σασιπώ .

Τό γαλλικόν οπλον, ώς και τό πρωσσικόν, χραταί φυσεχίψ 
φέ^ονν. to έκκαυμά του όυτώς, ώστε, άμ* γίνιφ ό Λύροβολί- 
σμός, ?έν μένει τίποτε έντός τοΰ όπλου- απαντά τά λείψανα 

τοΰ φυσεκίο» καίονται ή έκτινά-ζονται. Και μέ τ*  δύο ταΰτά 
πρότυπα δέν δύναται νά φο5τ$^ ν .; δυσκολίαν διά τήν εισα
γωγήν τοδ φυίίχίόο, ή διά τήν ίξαγωγήν τβί» έκ μετάλλου



?, -/ονδροχάρτου δοχείου (coulot, πύελος), ώς συμβαίνει γενι
κώς ε!ς τά πρότυπα οπλών, Ιν ο’ ς γίνεται χρ?σις φυσεκίων 
εχόντων περιτύλιγμα στερεόν, άτινα καλούνται διά τοΰτο φυ
σέκια μεταλλικά.

Καθόσον άρορα την ευστοχίαν, τό γαλλικόν όπλον είναι 
τουλάχιστον ίσον πρός τό καλήτερον τών πολεμικών οπλών, 
άτινα έγένοντο δεκτά ή καϊ γωστά έν Ευρώπη, χάρις δέ εις 
τήν όλκήν αύτοΰ, υπερτερεί άπαντα είς τήν £ιπήν.

Ή  αεροτομή αύτοΰ εΤναι τεταμένη (όλιγώτερον κυρτή), 
όσον ούδεμία ούδενός όπλου, όπεο επιτρέπει, είς τάς μικράς 
έν μάχη αποστάσεις, τουτέστι μέχρι 250  μέτρων, τήν χρή- 
σιν της φυσικές σκοποβολής, χωρίς νά καταρεύγωσιν οί ς-ρα- 
τιώται είς τό ύψόμετρον όλον δέ τό έδαφος άπό του βάλλον- 

τος μέχρι τής άποστάσεως τών 250 μέτρων εΤναι επικίνδυνον 
είς τόν έκτεθειμένον εχθρόν, καθόσον ή του βλήματος άνύ- 

ψωσις ή καταβίβασις άνωθεν καί κάτωθεν τής σκοποβολής 
κατά τό διάστημα τούτο, δέν υπερβαίνει τά 0 ,50  μέτρου.

"Οσον άρορα τήν ταχύτητα του βάλλειν, τό όπλον Σασε- 
πώ δέν καθυστεροϊ ουδενός όπλου, ουδέ τών λεγομένων επα
ναληπτικών. Ό  στρατιώτης μετά σπουδήν πέντε ή εξ παρου
σιών είς τάς ασκήσεις ευκόλως καταντα νά βάλη δέκα βολάς 
άνά παν λεπτόν τής όίρας, διατηρών βολήν άσραλή κατά τήν 
διεύθυνσιν. Έάν δέ ^ναι έπιδέξιος καί άξιος, υπερβαίνει ευ
κόλως τόν μεσαΐον τούτον ορισμόν.*

. Έλαρρότερον τοΰ πρωσσικοΰ όπλου, τό γαλλικόν βαρύνει 
μόνον 4 χιλιόγραμμα άνευ λόγχης, μεθ’ όλην δέ τήν σχετι
κήν, αύτου ελαφρότητα, ή όπισθοδρόμησις αύτοΰ eTvat μόλις 

έπαισθητή, καί ουδέποτε καθίσταται όχληρά, οίαδήποτε καί 

άν η ή διάρκεια καί ή ταχύτης τοΰ πυρός.
Ή  πωμάτωσις (l'obluration), γιγνομένη δι’ ενός στρογ-

γύλου τεμαχίου καουτσιοΰ, προσκολλημένου έπί τοΰ κινητού 
πυθμένος, εΤναι πλήρης, καί έάν, ενεκεν κακής κατασκευής, 
τό πώμα ρθαρή, ή άντικατάστασις αύτοΰ ένεργεΐται είς διά
στημα ελασσον ενός λεπτοΰ.

ΓΙΙ λύσις καί δέσις τοΰ μηχανισμού δέν παρουσιάζουοιν ού- 
δεμίαν δυσκολίαν· ούτως ή συντήρησις τοΰ όπλου έν εκστρατεία 
εΤναι εύκολος, άλλ’ όμως είναι αναγκαία, ώς καί εις όλα τά 
όπλα, ή δέ σπουδαιότης αύτής είναι μεγάλη, καθόσον άπό τής 
καλής συντηρήσεως έξαρταται ή εύκολία τής γεμίσεως καί ή 
εύστοχία.

Έ νί λόγω, τό τουρέκιον προτύπου τοΰ 1866 είναι όπλον 
πολέμου έξαίρετον, τό δέ άποτέλεσμα αύτοΰ έπί τοΰ πεδίου 
τής μάχης άπεδιίχθη άνανταγώνιστον, όπόταν ό στρατιώτης, 
καλώς πειθαρχών καί καλώς οδηγούμενος, χραται αύτώ κα
ταλλήλως καί μέ κρύον αίμα.

Τό μηχάνημα είναι όσον οίόν τε έντελές, τό δ’ άποτέλεσμα, 
οπερ παράγει, έξαρταται άπό τής δεξιότητος τών χρωμένων. 
Διά τοΰτο πασαι αί τών αξιωματικών προσπάθειαι πρέπει νά 
τείνωσιν εις τό νά μελετήσωσι καλώς τά πλεονεκτήματα αύ
τοΰ, καί τά τακτικά μέσα, άτινα είναι τά καταλληλότερα πρός 
παραγωγήν άγαθών άποτελεσμάτων.

-Χρήσις τοΰ οπ ίου  τοΰ προτύπου τοϋ 4866 η Σασσεπώ.

Προς περαίωσιν τής συντόμου ταύτης πραγματείας τοΰ 
οπλισμοΰ τής έκστρατείας τών Γάλλων προσθετέα', όλίγαι λέ-· 
ζείς περί τής χρήσεως τοΰ τουρεκίου τοΰ προτύπου τοΰ 
1866. Μέχρι τοΰδε έξετάσαμεν τό τουρέκιον τοΰ πεζικοΰ 
ύπο τάς ιδιότητας αύτοΰ ώς πρός τήν ριπήν, τήν ευστοχίαν 
και τήν ταχύτητα τοΰ πυρός· υπό τήν τριπλήν δέ ταύτην ίκ ο -  
υ;,; κ^τεδείξαμεν, ότι είναι άνώτερον μέν όλων σχεδόν· τών



γνωστών τουφεκίων, ούδενές δε κατώτερον. Έσημειώσαμεν 
τί)ν έλαφρότητα αύτοΰ, καί έδείξαμεν, χωρίς νά έπιμείνωμεν, 
την ευκολίαν της λύσεως αώτου καί της συντηρήσεως αύτοΰ 
έν έκστρατεία, όδεν έξαρτοίται η καλή του όπλου άξία, καί' 
έπομένώς η είς το οπλον του έμπιστοσύνη τοΰ στρατιώτου, 
άνευ τής οποίας συνδήκης δέν υπάρχει πλέον όυτε κρύον αίμα, 
ούτε τακτική, ουτε δύναται έπιτυχίαι.

Μένει ήμΐν νά εΐπωμεν όλίγας λέξεις περί τής σπαθοβαϊο- 
νίδός (sabre-baionette) καί τής χρήσεως αυτής.

Ώ ς καί τό ονομα το δεικνύει, ή y ρήσες αυτής slvat διπλή. 
Μονή, μή τι^εμένη έπί τοΰ τουφεκίόυ, εΤναι οπλον άγχέμαχον, 
Κατάλληλον καί ισχυρόν είς πάλην σώματος πρός σώμα. Τ ί- 
δέμενη δέ είς τό άκρον τοΰ σωλήνος τοΰ τουφ-κίου, πληροί τόν 
ΐκοπόν τής βαιονίδος. Φερομένη είς το πλευρόν έντός τής χ α 
λύβδινης θήκης αύτοΰ, ένδα^ρυνει τόν στρατιώτην μάλλον ή ή 
βαΐονίς έντός τής λεπτής έκ δέρματος δήκης αυτής. Τ έλος έν 
εκστρατεία δύνόίται νά χρησιμέύση εί^πλείστας περιστάσεις 
ώς έργαλεΐον κοπτερόν, οπως ό στρατιώτης κόψη ξύλα, οπως 
κάταστήση αιχμηρούς τούς πασσάλου'ς ή προσφέρη λιάνίξυλα 
διά τόν ζωμο'ν.

Τιθεμένη έπί τής κάννης άπίτελεϊ δπλόν παράκενΐησεως 
μακρόν, όσον καί τό ποοηγούμενον τουφέκιον τοΰ πεζικοΰ, 
θεωρίας δε έκπληκτικωτέρας έκείνης τής βαϊονίδος· πρίπει 
όμως ν’ άναγνωρίίωμίν, οτι έν τοιαύτη περιπτώσέι ή διάχεί- 

ρσις αύτοΰ καί λογχομαχία οέν είναι τοσοΰτον εύχερέΐς, οσον 
rfav προηγουμένως διά τοΰ παλαιοΰ προτύπου. Τοΰτο δέ προ- 

jt&crci ούχί μόνον άπό τοΰ σχήματος τής λεπίδος, αλλά καί 
άπό το πολύ ανώτέρον βάρος της σπάθής. Κάί περ κατά 200 
γραμμάρια έλαφρστέρας τής τών καραδίνων, ζυγίζει κατά 
280 τΐλΐον ή ή βκϊονίς· έπομένώς είς· τά παρά, χαθ’ α ή

σπάδη είναι έπί τής κάννης, ή ευστοχία καί ή ^αχύτης- το5 
πιιρός δποφέροοσιν, 5 δέ άνθρωπος κουράζεται ταχύτερον. Διά 
τοΰτο φρονοΰμεν, ότι δέν πρέπει νά όπλίζηται το τουφέκιον μέ 
τήν σπαδόλόγχην αύτοΰ ή κατά τήν στιγμήν, καθ’ ην νομί- 
ζίται ένδεχομένη ή χρήσις αύτής.

Ή  τοποδέτησις τής σπάδης είς τό άκρον τής κάννης εϊναι 
τάχιστη, μέ οπλον δέ ταχυπυρές, οΤον τό τουφέκιον προτύπου 
τοΰ 1866, δέν δύναται νά φοβηθϊί τις ποτέ τόν άφοπλισμόν, 
I f  όσον τω μένουσι φυσέκια είς τήν πυριτοθήκην.

ΕΤναι λοιπόν προτιμότερον, i f  όλάς τάς έπόψεις, τό άφί- 
νειν τήν σπάθήν είς τήν θήκην αύτής κατά τήν διάρκειαν των 
πυρών, τόσον κατά τάς έν πολυγώνω άσκήίεις, όσον καί κατά 
τήν πραγματικήν έν τή μάχη ενέργειαν καί δέν πρέπει νά 
όπλίζηται δι’ αύτής τό τουφέκιον, ή καθ’ ην στιγμήν πάλη 
σώματος πρός σώμα είναι αναπόφευκτος, είτε κατά τοΰ πε

ζικού, είτε κατά τοΰ ίππικοΰ, έτοιμαζομένου πρός έπίδέσίν. 
’Αλλά μέχρι τής στιγμής έκείνης πρέπει τό τουφέκιον νάμέ- 
νη άνευ τής σπαδολόγχης, οπως μή παραβλάπτηται ή εύ· 
στοχια καί μή έλαττοΰται ή ταχύτης τοΰ πυρός, άν ή ταχύ
της αυτή θεωρήται αναγκαία.

’Α γγλία.

Ή  ’Αγγλία άπό τοΰ 1853 μέχρι τοΰ 1865 είχε μορφώσει 
οπλισμόν πληρη μέ τό τουφέκιον τοΰ Ένφιάλδου (Enfield). Τό 
οπλον τοΰτο ητο αύλακωτόν όλκής 14 ύποχ., 7 , άξιοσημείω- 
τον διά τήν εύστοχίαν αύτοΰ.

Μετά τήν έκστρατείαν τοΰ 1866 άπεφασίσδη ό μετασχη
ματισμός τών όπλων τούτων είς τό σύστημα τοΰ Σνίδερ (Sni
per). Κινητή κωλάδρα άνοίγίυία κατά πλευράν άνακαλύπτε* 
τον μυχέ/ τβΰ οπλοι» καί ίΐγ χ ω ^ ιϊ τήτν ίίσιγω'γή> ^οσεκίου



ρεταλλικοΰ ^εντρικής άναφλέξεως. Ή  κωλάδρα φέρει τόν 
κρουστήρα, όστις μεταδίδει είς τδ εμπύρευμα τον χτύπον τής 
σφύρας, καί, όταν κλείηται, δυνάμεΟα νά πυροβολήσωμεν. Τό 

μεταλλικόν περικάλυμμά τοΰ φυσεκίου εξάγεται δια' τίνος έξα- 
γωγέως, οστις εύρίσκεται συνδεδεμένος μέ την κινητήν κω- 
λα'Θραν.

Τό όπλον, μη χάσαν ούδέν κατά τήν ευστοχίαν διά τοΰ με
τασχηματισμού, έχέρδισεν εξ άλλου ταχύτητα πυρός ελασσόνα 
μέν εκείνης τοΰ γαλλικοϋ τουφεκίου, άλλα κατά τι άνωτέραν 
τής του πρωσσικοΰ τουφεκίου. Είναι σχεδόν το γαλλικόν με- 
τασχηματισδέν τουφέκιον μέ την λίαν σπουδαίαν διαφοράν τής 
όλκής, οπερ είναι υπέρ τοΰ άγγλικοΰ, ούσης 14 υποχ., 7, 

άντί 18 ύποχιλιομέτρων.
Με'χρι τοΰδε ή ’Αγγλική Κυβέρνησις ευχαριστείται είς τόν 

μετασχηματισμόν τοΰτον, καί δέν παρεδέχΟη οπλον νε'ου τ ί
νος προτύπου- περιμένει, καί ή ποιότης καί ίδιότης τοΰ οπλι

σμού αυτής δικαιολογοΰσι την αναβολήν ταύτην.

'Ο λλανδ ία  καί Β έλγω ν. , ,

Ή  'Ολλανδία έμιμήδη την ’Αγγλίαν καί μετασχηματίζει 
τά τουφέκια αυτής τών όλκών 12 υποχ., 6 καί 26 υποχ., 7, 
εις τό άγγλικόν σύστημα.

Τό Βέλγιον παρεδέχΟη σύστημα μικτόν μετασχηματισμού, 
οστις καταντα τά παλαιά αΰτοΰ όπλα σχεδόν όπλα νέα. Ή  
χάννη ήλλάχδη, ή δέ νέα έ'χει την γαλλικήν ολκήν 11 υποχ., 
άντί 18, ητις ητο η όλκή τοΰ παλαιοΰ. Τό όπλον γεμίζεται 
άπο τοΰ πυδμένος κατά τό σύστημα Άλβίναη καί χραται φυ- 
οε'χιον μεταλλικόν.

Πρωσσία.
Ή  ΙΙρω,σσ/α jδιατηρώ τό βελονωτήν αύτής οπλον ολκής 1.»
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υποχ., 3. Τό οπλον τοΰτο, τό άρχαιότερον τών βελονωτών, 
τοΰ όποιου ή επιτυχία εσχε μεγα'λην άντηχησιν άπό 5 ετών, 
ίχ ί ΐ  τό άνεκτίμητον πλεονέκτημα τοΰ ένσπείρειν είς τόν πρωσ- 
σικόν στρατόν εμπιστοσύνην, την σήμερον απεριόριστον, την 
όποιαν ή Κυβε'ρνησις καταβάλλει πάσας αυτής τάς προσπα- 
δείας όπως διατηρή καί ύπεραυξάνη.

Ά λλ ’ έξετάζωντις μέ κρύον αιμα καί άνευ προκαταληψεως 
τό δοξασδέν τοΰτο οπλον, δέν δύναται νά έμποδισδή όπως 
άνακαλύψη οτι, παρά τά άδιαφιλονείκητα πλεονεκτήματα αύ
τοΰ, παρουσιάζει καί σπουδαία μειονεκτήματα.

Τά πλεονεκτήματα εΤναι ή ταχύτης τοΰ πυρός, ητις έπΐτ 
τρέπει είς τόν γεγυμνασμένον στρατιώτην νά βάλλη έξάκις ί  
ίπτάκις είς τό λεπτόν, ή ευστοχία αύτοΰ είς τάς μικράς 
άποστάσεις τής μάχης, ητις καδιστα τό ρίμμα αύτοΰ λίαν 
αποτελεσματικόν μέχρι τής άποστάσεως των 300 μέτρων, η 
άπλότης τοΰ μηχανισμοΰ αύτοΰ, ην δέν έ'φδασεν εντελώς ού- 
δέν σύστημα βελονωτών οπλών, έκσφενδονίζον φυσέκια χάρ* 
τινα, ή εύκολία τής κατασκευής αύτοΰ, ή καλή διάδεσις τοΰ 
εμπυρεύματος, οπερ κάλλιστα προφυλα'ττεται. Τέλος είναι έν 
χρήσει άπό εικοσαετίας εις τόν Πρωσσικόν στρατόν, και τό 

πλεονέκτημα τοΰτο, οπερ μόνος ό χρόνος δύναται νά δώση1, 
επιτρέπει είς όλους τούς άξιωματικούς καί στρατιωτας, διά 
τής συνηδειας τοΰ όπλου τούτου, τήν γνώσιν τών μέσων τό5 
έπανορδοΰν διά τών φροντίδων, ας τώ δίδουσι, τά τής λε- 
πτομερείας μειονεκτήματα, ατινα παρουσιάζονται πάντοτε 
*:ς τά έν χρήσει οπλα, καί τό μή παραμελεΓν ούδεμίαν 
άναγκαίαν φροντίδα, όπως τά διατηρώσιν είς κατάστασιν 

παραγωγής ολοκλήρου τοΰ αποτελέσματος αύτοΰ έν ώρα 
πολέμου · · "  »' · -

-ημειουμεν ήδη τά μειονεκτήματα αύτοΰ. Τό βάρος αύτοΰ
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£y{u βαυοννίδος εΤναι χατά 650  γραμμάρια άνίότίρον » δ

γαλλικού τουφεκίου.
Ή  £ιπή αΰτοΰ είναι βραχεία- άπό δέ τής άποστάσεω.ς τών 

600  μέτρων ή εύστοχία καχασχρέφεται καδ’ δλοκληρίαν, καί, 
τδ σοβαρώχερον, ή ταχύτης τοΰ βλημαχος έλατχοΰχαι τοσοΰ- 
τον, ώστε τό βλήμα παύει, ώς είπεϊν, του είναι έπικίνδυνον. 
Είς 1200 μέτρα ή ταχύτης τοΰ γαλλικοϋ βλήματος (πρότυ
πον ίο» 1866) είναι πολύ άνωτέρα τής χαχύχηχος του πρωσ-

σικοΰ είς άπόστασιν 600 μεχρων.
Ό  μηχανισμός αύτοΰ εΤναι άπλούστατος, άλλ’ δ διαχει- 

ρισμός αύτοΰ είναι αργότερος καί δλιγώτερρν εμχερης xou

τοΰ γαλλικοϋ όπλου.
Ή  πωμάτωσις δέν υπάρχει έπί τά οπίσω· £ν και τδ όπλον

ί,ναΐ διατεθειμενον νά παράγη έκχύσεις αερίων αβλαβείς εις 
toy βάλλονχα, ούχ ηττον ομως προκύπχει μεγάλη έλάττωσις 
είς τάς τών άερίων εντάσεις, ταχεία φθορά τής κινητής κω- 
λάδρας, καί παρενόχλησις του μηχανισμού, οστις κατάτινας ά- 
τμοσφαιρικάς καταστάσεις καδιστα την γεμισίν υπερβαλλόν

τως κοπιώδη μετά μικρόν αριθμόν πυρών.
Τινές, προσκεκολλημένοι είς τάς ιδέας, αίτινες έπί τοσοΰ- 

τον γρόνον υπερίσχυσαν, περί τοΰ κινούνου τής μεγάλης καί 
τάχιστης καταναλώσεως τών πολεμεφοδίων, εύρισκουσιν ίσως 
εν τώ μειονεκτηματι τούιω πλεονεκτημα, ημείς όμως έ<.ιμι- 

νομεν φρονοΰντες, ότι μόνον διά τής καλής ς·ρατιωτικής έκπαι- 
δεΰσεως τοΰ ς-ρατιώτου, διά τής συνήθειας αΰτοΰ είς ακριβή 
«πακοήν χών διαταγών τών ανώτερων αύτοΰ, πρέπει νά ά>α· 

ζηχήσΐ} τις την άποτροπήν τοΰ κίνδυνου τής άκαίρου καταναλω- 
σιως τών πολεμεοοδίων, ούχί δέ νά γενναίοι έπί αΰτοΰ τοΰ όπλου 
ατέλεια, ητις, είς τινας περιστάσεις, δύναται νά καταστησ^ 
αυτό άκατάλληλον πρός βολήν μετά 2 5 — 30 πυροβολισμούς.
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Χίλος ή περιστροφή χορηγεΐχαι είς χό βλήμα διά τίνος 
υποδήματος έκ χονδροχάρχου, οπερ περικαλύπχει αΰχό κατά 
τδ ίμισυ σχεδόν ιοΰ υψους αύτοΰ, άκολουδεΐ δέ τήν διεόθ.υν- 
σιν τών αύλάκων διά βίας.

Τδ υπόδημα τομτο, όπερ πίπτει εις 40 η 50 μίτρα ά χ ϊ 
τοΰ στομίου τής κάννης, αποτελεί βάρος ανωφελές 4 πιρί- 
που γραμμαρίων, χαί ελαχχοι ωσαύτως την ταχύτητα το5 
βλημαχος.

Τδφυσέκιον ζυγίζει 12 γραμμάρια, flxQi 9 γρβμμά^ι» 
μάλλον τοΰ φυσεκίου χοΰ προχυπου χοΰ 1866.

Τοιαΰχαι εΤναι αί χυριώτιρ^ι χών επικρίσεων, £ς δύναται 
τις νά χάμη ως πρός τόν οπλισμόν τοΰ πρωσσικοΰ .πεζικού1 
έφάνησαν δέ άρχούνχως σοβαραί, όπως μή άποφασίση xiy 
παραδοχήν αύτοΰ ούδεμί* άλλη έπικράτεια μεθ’ όλην τήν δρ- 

μην τοΰ μετασχηματισμοΰ, ηχις καχέλαβεν όλον τό,ν κόσμον, 
χαί ηχις έγενεχο αφορμή τής άνανεώσεως όλων τών οπλι
σμών ( 1).

Αυστρία.
Η Αύστρία παρεοεχδη εν νέον τουφε'κιον κ?ΐ ταυτο^ρόνως 

μετασχηματίζει τόν παλαιόν αύτής οπλισμόν ιής δλκής χών 

13 ύποχ, 9. Τδ σύσχημα τοΰ μετασχηματισμού εΤναι χό τοΰ 
κυρίου Βάντζελ (W antzel), έ'χει δέ ομοιότητάς τινας πρός 
το εν Βελγίω παραδεδεγμένον σύστημα τοΰ ’Αλβίνη.

Τό νέον όπλον (τών 10 ύποχ., 8 δλκής) είναι τοΰ συστή-

(<) Al iTr.Xfiatu « ίτ α ι ^ τ ι μ τ ^ ν  ά'λλωςτί χαί ίώ  ^  ρ ρ γψ χ ΐτ  

/Τ' '  ^  τψ τελευταίφ γαλλογερμανικφ πολέμψ ϋπ’ αΰτών τών
Πρώσσων Α  είναι γνωστόν, f c  Jy « δ τ , £  [ J p W *  τό Σασσ.πώ 
‘ 6ίωΡήθη άνώτερον τοΰ ^λονωτο3, καί καδ* άνέγνωμεν, i iv  μή οί 

ρωσσοι ίυρωσι πρότυπον ετιρον, προτιμότιρον θίλουσι π ιρ ιδ ίχθή  τό 
-«®σ«πώ.
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ματος Βέρνδι (W ern d l)·  καί τά δύο δέ συστήματα ταΰτα 

χρΛνται φυσεκίοις μεταλλικοΤς. Καί τα δύο ταΰτα εύρίσκον- 

τα ι έν κατασκευή, χαί δέν υπέστησαν δοκιμάς είσέτι αρκούν

τω ς  μεγάλας, συγχωρούσα; είς τούς ξένους την οριστικήν έκ . 

τίμησιν της πραγματικής αύτών α ξία ς. Δύναται τ ις  ομως νά 

πιστεύση, οτι, καθ’ όσον άφορα την ε’ κτασιν τής βολής καί 

την εύστο·/ίαν, τά οπλα ταΰτα εΐναι τουλάχιστον ίσα προς 

τά πρωσσικά. At όλκαί αυτών, πραγματικώς μικρότεραι εκεί

νης τών βελονωτών οπλών, ή πωμάτωσις αυτών, ίίτ ις  είναι 

εντελής, ώ ς συμβαίνει είς όλα τα οπλα, έν οις επικρατεί ή 

χρήσις φυσεκίων μ εταλλικώ ν, είναι συνθήκαι μη άφίνουσαι 

ούδεμίαν αμφιβολίαν προς την καλήν ριπήν τών όπλων τού

τω ν. Ε ίς τήν παρούσαν δέ κατάστασιν τών περί βλητικής γ ν ώ 

σεων δέν είναι δυνατόν νά μή δυνηθώσι νά δώσωσιν άρκοΰσαν 

ί& στογίαν ι ίς  πρότυπόν οπλου μικρας ολκής.

'Ιτα λ ία .

Έ ν ’Ιταλία παρεδέξαντο πρό τίνος σύστημα μετασχηματι- 
σμοΰ τών καραβίνω ν καί τών τουφεκίων τοΰ πεζικοΰ, οπερ 
εχει μεγαλην αναλογίαν πρός το πρωσσικον σύστημα, μέ την 
διαφοράν ότι το φυσέκιον έπαχουμβα ίπισδεν είς έπιφανειάν 
τινα επίπεδον, είς ην απολήγει ή κινητή κωλαδρα, και φερει 
εν υπόδημα άπό καουτσοΰ, όπως σχηματίζηται εις παντα 

πυροβολισμόν ή πωμάτωσις.
Ή  ολκή τών όπλων δέν μετεβλήθη* όδεν καί συνάγεται 

περί τής έκτάσεως τής βολής καί τής ευστοχίας τοΰ ιταλικού 

τουφεκιού, ότι δέν είναι, ώ ς  πρός τοΰτο, άνώτερον τοΰ γ α λ λ ι

κού μετεσχηματισμένου.

Ώ ς  πρός τό νέον οπλον παραδέςίντο κατ’ αρχήν, ότι ή 

έλκη αύτοΰ πρέπει νά παραλαμβάνηται μεταξύ 9  ύποχ ., 5

ΑΪΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Τ Ο ϊ ΠΕΖΙΚΟϊ. 5 7

χαί 10 ύποχ. 5· δέν έγένετο όμως ι?σέτι δεκτόν όριστικώς 
πρίτυπόν τι.

Ισπ α ν ία , J a r i a  χτ.Ι.

Ή 'Ισπανία, η Δανία, χαί πλεϊστα τών μικρών τής Ευ
ρώπης κρατών, προμηδεύονται όπλα άπό τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας της Αμερικής. Παντα αγορα^ουσιν όπλα μέ φυσέκια 
μεταλλικά. Τό σύστημα, οπερ φαίνεται μάλλον εύνοούμενον 

ε:ς τάς έμπορικας ταύτας άνταλλαγάς, είναι τό σύστημα τοΰ 
'Ρεμιγκτώνος (Remington), όπερ πληρέστατα έπετυχεν εις 
τήν Δανίαν είς μακράς χαί ευσυνείδητους δοκιμάς, έχτελε- 
σδείσας έπί δεκα χιλιάδων όπλων τοΰ συστήματος τούτου.

Ρωσσία·

Η Ρωσσια είναι επίσης έν τη όδώ τών μετασχηματισμών. 
Πολυάριθμοι δοκιμαί έγένοντο μέ όπλα έντοπίου έφευρέσεως 
και πρότυπα εΐσαχθέντα κυρίως άπό τάς Ηνωμένας Πολι
τείας τής Άμερικής) αλλά μας λείπουσιν αί έπίσημοι πληρο
φορίαν, οπως δρίσωμεν τά παραδεχθέντα συστήματα, έάν του
λάχιστον έλήφθη ώς πρός τοΰτο οριστική τις άπόφασις. Π ι- 
στεύομεν όμως, ότι έντός ολίγου θέλει καθαρισθή τό ζήτημα 
τοΰτο.

Τοιαύτη εΐναι εν συντόμω ή γενική κατάστασις τοΰ εύρω- 
παίκοΰ όπλισμοΰ. Βλέπει τις, ότι πανταχοΰ ή ιδέα, ί  πείσασα 
έκαστον κράτος πρός παραδοχήν προτύπου έθνιχοΰ, foo Jj τα- 
/,^της τοΰ πυρος. Επι τώ σκοπώ τούτω Ιχάστη δύναμις με

τασχηματίζει τον υπάρχοντά οπλισμον αυτής είς γεμιζόμενον 
άπό τοΰ πυθμένος, καί άναζητεϊ πρότυπον νέον, ουτινος τά 
™ρ νά ηναι όσον οιόν τε ταχύτερον, χαί νά υπερβαίνη τά πα
ραδεδεγμένα παρά τοΐς άλλοις πρότυπα είς τε τήν έ’χτασιν τής

ε λ λ η ν . ς τ ρ α τ . φ ϊδ ·  κ.'. τ '  5



βολής χαί την ευστοχίαν. Ουτω βλέπομεν τά ; δλκάς βαθμη* 
δον ελαττουμένας. Ή  Γαλλία παρεδέξατο τήν όλχήν τών 11 
ύποχ. — Ή  Αυστρία τήν ολκήν τών 10 ύποχ., 8 .— Ή  Ιτα 
λία έθετο ώς βάσιν τήν δλκήν μεταξύ 9 ύποχ., 5 καί τών 
10 ύποχ., 5.—Ή  Ελβετία παραδέχεται τήν δλχήν τών 10 
ύποχ., 4. Διά της έλαττώσεως τής ολκής ελαφρύνεται το 
βλήμα, εις τδ όποιον δύναται νά δοθή σχήμα πλέον έπίμηκες, 
κατάλληλον είς τήν ακρίβειαν, καί διά τής έλαττώσεως του 
βάρους δύναται τις ν’ αύξηση τήν ταχύτητα τοΰ βλήματος, 
χωρίς νά κατασταθη κοπιώδης ή οπισθοδρόμησες τοΰ όπλου.

(ακολουθεί)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΠΙΝ ΤΟΥ «ΕΛΛΙΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ» 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ ΚΥΡΙΟΝ ΒΛ. ΒΑΛΤΙΝΟΝ.

Κ ύριε ταγματάρχα  · ( i )

Σ υγχω ρ ήσα τέ  με, δ ιότι α ί ό λ ίγ α ι α υ τα ι γ ρ α μ μ α ί τοΰ άσθε- 

νεστάτου καλάμου μου έρχοντα ι νά  α ιτήσουν χώ ρον τ ινά  έπ ι 

τοΰ ά ξ ιοτίμ ου  περιοδικοΰ ύμ ώ ν σ υγγρ ά μ μ α το ς , τοΰ « Έ λ λ η -

(1) Μετά πολλής ιύχαρινττ,σεως καταχωρ ίζομεν τήν παρούσαν, χα- 

ταδεικνΰουοαν οχ1. Ιν τώ  στρατώ ημών δεν ίςέλιτον τά τής φιλοπονίας 

οπέρματα, και οτι μικρά τις καλλιέργεια δύνατ*'. πολλά καλά νά πα- 

ραγαγτι.

νος Στρατιώτου». Ά λλ ’ άν κατά τόν κάλαμον υστερώ ίντε- 
λώς, βεβαιώθητε, κύριε ταγματάρχα, ότι κατά τήν επιθυμίαν, 
οπως ιοω τον στρατόν τής πατρίδος μου άξιον τοΰ προορι
σμού του, διαοιλονεικώ τά πρωτεία.

Επεθυμουν προ πολλοΰ νά χαράξω τάς γραμμάς ταύτας, 
ούχί έκ τής ιδέας ότι αυται ητο δυνατόν νά βελτιώσουν έχεΐνο 
όπερ αποβλέπουν, άλλ’ έχ τής έπιθυμίας, όπως ύπομνήσω 
μιαν αναγκην, η μάλλον μιαν άπαιτησιν υπέρ τοΰ μιχροΰ σώ 
ματος, είς ο έχω τήν τιμήν νά ύπηρετώ.

Το να διατελή εις ην σήμερον εύρίσκεται περιωρισμένην δύ- 
ναμιν το έν Ελλάοι ιππικόν, είναι απόρροια τής οικονομικής 

τοΰ Κράτους καταστάσεως. Άλλα τό νά μή ηναι είς ?,ν αρ
μόζει αύτω εύάρεστον θέσιν, εΤναι άντικείμενον χρήζον μελέ
της, καί έκαστος έντός τών δρίων τοΰ σεβασμού εχει τό δι

καίωμα νά πραγματευθή παν ό,τι είναι δυνατόν ν’ άποβή αύ- 
τώ ώοέλιμον.

Τό κατ’ έμέ, όσον μικροτέρα εΤναι ή δύναμις αύτοΰ, τόσον 
ευχερεστερα είσι καί τά τής εντελούς έπί τό εύχάριστον καί 
μεμοροωμενον θεσεως του μέσα. Βεβαίως διά τής περιωρισμέ- 
νης ταυτης δυναμεως τό σώμα τοΰτο δέν εΤναι δυνατόν νά 
ραντασθή τις, ότι, ώς έχει σήμερον, προώρισται νά κατέλθη 

αποτελεσματικώς καθ οιονδήποτε ypovov είς συνάντησιν έy- 
θρικοΰ στρατοΰ. Άλλά όρθώς σκεπτόμενοι, δονάμεθα νά πα- 
ραοεχθώμεν αύτό ώς στέλεχος προωρισμένον νά μορρώση μίαν 
ημέραν και καταρτιση έν ανάγκη όσην τό έθνος απαίτηση δύ- 

ναμιν τοΰ οπλοο τούτου είς πασαν κρίσιμον τής πατρίδος έπο- 
χην. Πλήν, διά νά καταστή τών ελπίδων τούτων άξιον, άπαι- 
τεΐται δι* ίδιαζούσης έκ μέρους τής Κυβερνήσεως φροντίδας 
νά παραχθώσι τά μέσα, τά άπαραιτήτως άναγκαΓα διά τήν 
ευρείαν καί τελείαν αύτοΰ διοργάνωσιν. Ταΰτα δέ, άν δέν ά-



πατώμαι, είσί τέσσαοα τινά, ήτοι ίπποι καί οπλισμός, άνδρες 
χαί εκπαίδευες, Έ γώ  έκ τούτων είς «ν καί μόνον, τό τών άν- 
δρών άντικείμενον, θέλω προσδεσει ολίγας λέξεις.

Ή  εκλογή τής νεοσυλλεξίας έν Έλλάδι είναι δμολογού* 
μινον, ότι δέν εΤναι όσον άπαιτεΐται αυστηρά. Την δέ αλήθειαν 
ταύτην εδκρινέστερον δύναται νά παρατηρήση τις είς τό σώμα 

του ιππικού, είς ου τήν γραμμήν ^ίπτων τις τό βλέμμα, θά ίδη 
τουλάχιστον τά δύω τρίτα τών άνδρών αΰτοΰ διά παν άλλο 
σώμα ίσως ικανών, ουδόλως όμως χαί διά τό ιππικόν. Οΰτω 
π. χ. οί πλεΐστοι τούτων ε^ ί σπιθαμιαίοι κατά τό άνάστημα, 
καχεκτικοί κατά ιό σώμα, κοπιάζουν σπουδαίως ν’ άνέλθω- 
«ΐν Ιπί του ίππου, καί δυσανασχετούν ακόμη όπως έδηγήαω- 
CiV αυτόν, έστω καί διά τοΰ ήσύχου βηματκτμοΰ. Τούτους, 
έάν παρατηρήση τις άνίππους, φέροντας τήν δίπηχον σπάθην, 
ην φέρουν οί έν Γαλλία πελώριοι δραγώνοι, θά ίδη τήν μέν 
λαβήν αυτής έγγίζουσαν έπί τών ώμοπλατών .των, τήν δέ 

άκραν τής θήκης σειρομένην καταγής,
'Η κατάλληλος έκλογή τών νεοσυλλέκτων καί ή σύμφωνος 

μέ τήν ιδιότητα έκαστου σώματος τοποθέτησις αυτών ,είναι 
τό σπουδαιότερο» καί τό άναγκαιότερον πλεονέκτημα, οπερ 
δύναται νά συνιελέση εις τόν έπί τό τέλειον καταρτισμόν παν
τός σώματος, καί νά ευκολύνη έγκαίρως τήν εΰρεΐαν αΰτοΰ 
έκπαίδευσιν άλλά κατά μείζονα λόγον άναγκαιότερον καί 
προτιμότερον καθίσταται τοΰτο διά τό ιππικόν, όπερ έχει δι
πλήν τήν έκπαίδευσιν, σπουδαίας υποχρεώσεις .καί πολλά καί 

ποικίλα καθήκοντα. Οί άνδρες επομένως, οί διά τό σώμα 
τοΰτο αναγκαίοι κατ’ έτος, άπαραιτήτως πρέπει νά έκλέγων.· 
ται μετ’ άκριβοΰς επιστασίας καί νά έχωσιν άπαντα τά άπαι- 
τούμενα προσόντα, άτινα δεν πρέπει νά περιορίζωνται μόνον 
εις τήν σωματικήν ευεξίαν, άλλά καί εις τήν διανοητικήν άνά-

πτυξιν ιδίως, καί νά λαμβάνηται συγχρόνως ύπ ’ οψιν καί ή ιδ ι
αιτέρα πατρίς ενός εκάς-ου’ διότι, ώς πρός τό τελευταίο» τοΰτ®, 
άπεδείχθη τρανώς, ότι οί έκ τής Επτάνησου, τών Κυκλάδων 
καί άλλων τινών μερών κληρούχοι είναι άνεπίδεκτοι μορρώ- 
σεως διά τό ιππικόν. Οί πλεΐστοι τούτων διστάζουν νά πλη
σιάσουν τό» Γππον, πολΰ δέ περισσότερον νά τον ιππεύσουν, 
και έν τοΐς γυμνασίοις άιρίνονται νά όδηγώνται κατά τάς ιδιο
τροπίας τών ίππων των, φροντίζοντες μόνον πώς νά διατη- 
ρηθώσιν έπ’ αΰτών. Έπεται λοιπόν, ότι τό πλειστον το5 χρό
νου, τοΰ άπαιτουμένρυ πρός έκγύμνασίν των, άπαιτεΐται ν« 
δαπανηθη όπως άποκτήσουν τό θά^ος πρός ίππα<τί«ν, καί 
ένίοτε ολόκληρος ή δητεία των διέρχεται χωρίς ουτοι νά ωσι 

γεγυμνασμένοι έντελώς. Προτιμητέοι λοιπόν διά τό ιππικόν 
είσίν οι έκ τών εξής έπαρχιών, Ά χα ία ς, "Ηλιδος, Μεσση
νίας, ’Αρκαδίας, Άργολίδος, θηβών, Φδιώτιδος, καί έτέρων 
τινών μερών.

"Οσον δέ άρορα τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, τήν θεωρώ έκ 
τών ων ούκ άνευ διά τούς άνδρας τοΰ ίππικοΰ καί τά μέγιστα 
προτιμητέαν διά τούς εξής λόγους.

Ή  έν Έλλάδι ένεργητική δητεία των άνδρών τοΰ σώματος 
τούτου είναι λίαν ολιγοχρόνεος* ινα δέ οί άνδρες «ύτοΰ γίνων- 
ται τέλειοι κατά τήν έκπαίδευσιν εαυτών τε καί τοΰ ίππου 
των έν βραχεί χρόνω, πρέπει νά ώσι κατά τό πνεΰμα κάπως 
εΰρυεΐς, διά νά έπιδίδωσι καί άντιλαμβάνωνται ταχέως όλων 
τών διδασκαλιών καί τών άσκήσεων, καί άποκατασταθή ουτω 
ή έραρμογή τής έν γένει έκπαιδεύσεως άκριβής καί τελεία, 
καί οΰχί οί άνδρες νά διανύωσι τήν θητείαν των γυμναζόμενοι, 
καί ν' άριενται άγύμναστοι.

Έάν λοιπόν οί είς τό ιππικό» τοποθετούμενοι νεοσύλλεκτο: 
ηναι κατά τό σώμα έξ ενός καί κατά τό πνεΰμα έξ άλλου



εκλεκτοί, τό σύνολον θά παριστα δ,τι εύχάριστον καί επίζη
λον τόσον εις τήν έκπαίδευσιν, οσον και είς τήν υπηρεσίαν. 
Οί ύπαξιωματικοί θά ώσιν ακριβείς, και θά προθυμοποιούν

ται εις τήν εφαρμογήν τελειοτέρας διδαχής παρά των ανω- 
τέρων των, μετά προθυμίας διδασκόμενης εις αυτούς. Η 
υπηρεσία ούδαμώς θά προσκόπτη, καί τό μικρόν τοΰτο σώμα 
θά ηναι τότε άλλο σχολεΐον έκπαιδεύσεως, εις ου τάς τάξεις 
καί δ τελευταίος ίππεύς έν ανάγκη θά δύναται νά χρη^ι- 
μεύσή ώς διδάσκαλος προγυμναστής. Τοιουτοτρόπως είς 
μέν τήν πρωτεύουσαν καί τάς διαφόρους υπηρεσίας του τό 

?ώμα τοΰ ίππικοΰ θά ήναι δ στολισμός του στρατού, η οέ 
πατρίς δικαίως τότε δύναται νά έχη τήν πεποίθησιν, ότι εις 
πασαν άνάγκην αύτής οίαδήποτε ζληθησομενη οια το όπλον 
τοΰτο δύναμις θά εύρη έν βραχεί χρονω τελείαν και ταχεΐαν 

μόρφωσιν, καί αληθείς προγυμναστάς.
Τά πλεονεκτήματα λοιπόν ταΰτα, auva άπαραιτητως πρε- 

πει νάέ'/η τό ύπαρχον σήμερον ιππικόν, φρονώ οτι ούνανται 
νά έπιτευχθώσι πρώτον διά τής καλής εκλογής τών άνορών, 
καί δεύτερον διά τής ιδιαζόντως καταβαλλόμενης προσπαθείας 
ώς πρός τήν έφαρμογήν είς αυτό αύστηρας έκπαιοευσεως. Καί 
διά μέν τό πρώτον θά ητο καλόν εις έκάστην στρατολογικήν 
έπιτροπήν ν’ άποστέλληται κατά τόν χρόνον τής νεοσυλλεξιας 

έπί τούτω άνά εΤς αξιωματικός τοΰ ίδιου σώματος, οεδομενου 
συγχρόνως τοΰ δικαιώματος τής παραδοχής ή μή τών τοιου-

/ η Ύ
των άτόμων είς τόν διοικητήν τής ίππαρχιας, αμα ουτοι 
κατά τήν έαυτοΰ έκτίμησιν δέν έφερον τά άπαιτούμενα συστα

τικά, ή δέν παρέχουν έχέγγυα μορφώσεως- διά δε τό οεύτε- 
ρον, τό τής έκπαιδεύσεως, τοΰτο θεωρώ ζήτημα έπίσης σπου· 
δαϊον, άνήκον είς άλλους νά τό πραγματευθώσιν είδικώς και 
έμβριθώς, άναλόγως τής σημερινής έκτιμήσεως τοΰ οπλου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗΝ.

τούτου είς τούς έν Εύροίπη στρατούς, καί τών ύπέρ αύτοΰ 
λαμβανόντων χώραν τελειοτέρων μέτρων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟϊΛΟΣ,

Χ ο χία ς  τ ο δ  ίκττιχου .

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .
Υπείκοντες είς την επίμονον άπαίτησιν πολλών στρατιωτι

κών συνδρομητών, επιθυμουντων, οπως, μεταξύ τών σοβα
ρών και τών έπιστημονικών άρθρων, εύρίσκωσιν έν τω «"Ελ- 
ληνι Στρατιώτη» καί υλην επαγωγόν, ένομίσαμεν οτι άρ- 
κούντως άποκρινόμεθα είς τήν έπιθυμίαν των ταύτην, άργό- 
μενοι προσεχώς τής δημοσιευσεως μεταφράσεως έργου τίνος 
τοΰ περιωνύμου ίστορικοΰ μυθιστοριογράφου ’Αλεξάνδρου Δου- 
μά, οπερ έπιγράφεται «ΠΡΩΣΣΙΚΙΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ 

ΦΡΑΓΚΦΟΡΤΗ», εΤναι δέ έπεισόδιον τής έκς·ρατείας τοΰ 1866, 
χαί περιεχει υλην ιστορικήν, στρατιωτικήν καί τερπνήν.

Νομιζομεν οτι, δημοσιεύοντες τήν μετάφρασιν ταύτην μέ ιδιαι
τέραν σελιδοποίησιν, ήτοι ώς παράρτημα, άποκρινόμεθα καί είς 
έτερον συμφέρον τών συνδρομητών ημών έν γένει, διότι δύναν- 
ται ουτοι κατόπιν, ιδία συ^ράπτοντες τήν υλην, νά έχωσε τό 
εργον τοΰτο ολως κεχωρισμένον καί πλήρες. Τοΰτο πράττον- 
τες, εύκολύνομεν ταυτοχρόνως τήν θέσιν ήμών άπέναντι νέων 

ενδεχομένων συνδρομητών, είτε άπό τοΰδε έγγραφησομένων, 
£ίτε οιά το επιον έτος 1872, διότι έννοοΰμεν είς ολους τού
τους να παραχωρήσωμεν δωρεάν ολην τήν υλην τοΰ έργου 
τουτου, ήτις ήθελεν έκτυπωθή μέχρι τής εγγραφής των ώς



συνδρομητών τοδ «Έλληνος Στρατιώτου», δπότε καί δέλου- 
σιν Εξακολουθεί λαμβα'νεΐν κ#ί την έφεξής δλήν μετά τοΰ πε

ριοδικού συγγρα'μματος.
Επίσης έκ διαλειμμα'των Οε'λομεν μεταφέρει είς τον «"Ελ

ληνα Στρατιώτην» σκηνάς τοΰ στρατιωτικού βίου έν Πρωσ
σία. Ό  συγγραφεύς τοΰ έργου, σκοπούμενος νά Ιλκύση τήν 
προσοχήν έπί διαφόρων άντικειμένων άφορώντων τόν στρα

τιωτικόν βίον, έπροτίμησε τόν πυροΰοΑιοτήν, διότι διά τής 
άγωγής καί μορφώσεως αϋτοδ εξαντλεί δ,τι ταυτοχρόνως 
ήδύνατο νά εί'π^ καί περί ίππέως καί πεζοδ. Τό καθ’ ήμας> 
εΰρομεν τό εργον διδακτικώτατον διά τε τόν στρατιώτην κα; 

τόν Αξιωματικόν.

Έν Άθήνβις, 9 . Αύγουστου 1871 .

*0 έκδοτης τοΰ «Έλληνος Στρατιώτου» 
D. 1. ΒΑΛΤΙΚΟΣ.*

Έ ζέτασις τών μ ετα ξύ  'Ρήνου καί ΜοζΜ.Ια Γα.ίΜκών 
όρίων σχετιχώς πρός ίπ ιόρομην  Γερμανικήν.

Τά γαλλικά όρια, τά υποκείμενα είς έπιδρομήν γερμανικήν, 
είναι ή χώρα ην ήδη έξετάσαμεν, ήτοι ή ’Αλσατία μετά τών 
Βοσγίων καί ή Λο^ραίνη. Ό  'Ρήνος χωρίζει τήν ’Αλσατίαν 
από τοδ Μεγάλου δουκάτου τοΰ Βάδεν, κατόπιν ή Γαλλία συ
νορεύει μέ τήν παρα^ήνιον Βαυαρίαν άπό τών έκβολών τοδ 
L au ler (δ Λαούτερος) μέχρι τής Sarreguem ines (Σα^εγουε- 
μίνη), κατά τήν συμβολήν τοΰ Saare (Σαάρ) καί της Blies 
(Βλίε)· έπειτα έρχεται μεθόριος ή Βόρειος γερμανική δμοσπον- 
δία (παρα^ήνιος Πρωσσία), ήτις είς έ'κτασιν 7 μυριομέτρων 
έγγίζει τήν Γαλλίαν μέχρι του ποταμοΰ Moselle (Μοσέλλα), 

ολίγον άνω τ^ς S ierck (Σιέρκη), βορειοανατολικώς τήςΤΙιίοη- 
v ille (ή Θιομβίλλη). Τό λοιπόν βόρειον τής Γαλλίας όριον 
άπό τοΰ σημείου τούτου μέχρι τής βορείου δαλάσιης καλύ
πτεται δπό τοΰ Λουξεμβούργου καί τοΰ Βελγίου, είς Ιηελϊί 
ουδετερότητα καταδικασθέντων κατά τόν περί ου πρόκειται 
πόλεμον. Επίσης τό νοτιοανατολικόν όριον τής Γαλλίας, άπό 
τής BMe (Βασιλεία) μέχρι τής Θαλάσσης, καλύπτεται ύπό τής 
Ελβετίας καί τής ’Ιταλίας.

Έξετάζοντες λοιπόν τήν μή έξουδετερωδεΐσαν Γαλλογερ- 
μανικήν χώραν, διακρίνομεν ταύτην ώς έφεξής.

α ), τμήμα άπό τών Βοσγίων πρός τόν 'Ρήνον·

Τό τμήμα τοΰτο υπερασπίζεται έντός τών Βοσγίων διά τοδ 
B ilc lie (Βίτσχη), τής Pbalsbourg (Φαλσβούργ), τής Petite 
P ierre (Πετίτ-πιερ) 3$ τής Licbtemberg (Αιχτεμβέργη). Έ π ί 
τοδ'Ρήνου αύτοδ υπερασπίζεται διά τοδ Lauterbourg(Aaou- 
τερβοδργον), και τοδ Στρασβούργου, μεταξύ δέ τοδ 'Ρήνου καί 
τών Βοσγίων διά τοδ W eissem bourg (Βαϊσεμβούργον) και

ΒΛΛΗΝ. ΣΓΡΑΤ. ΦΤΑ, ΚΛ'. Τ.' Α .' 6
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