
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
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Haguenau (Χαγενάου). Το σύνορον τούτο ηιο ελαττωματι
κόν, καβόσον ή Bitche (Βίτσχη) καί ή Phalsbourg (Φαλ- 
σβοΰργον) ύπερασπίζουσι μέν καλώς τάς διόδους τών Βοσγίων 
όρέων, άλλ’ ομως αύτά ταΰτα τά Βόσγια ορη δύνανται ν’ ά- 
πορυγώσι διά τής M ayence (Μαγοντία) καί Sarrelouis 
(Σα^ρελούη). Ή  Laulerbourg (Ααουτερβοΰργον) καί το 
Στρασβοΰργον υπερασπίζονται τόν 'Ρήνον, άλλ’ αυτός δ ίδιος 
'Ρήνος άπορεύγεται διά τής Μαγοντίας, Germersheim 
(Γεμερσγ αμία) >$ Landau (Αανδάου). Τέλος ήΒαϊσεμβούργη καί 
ή Χαγενάου δέν έπαρκοΰσι νά ρυλάξωσι τό διάστημα μεταξύ 
τών Βοσγίων καί τοΰ 'Ρήνου. Τό με'ρος τοΰτο τό έπρορύλατ- 
τε κάλλιστα τό ρρούριον L andau  (Αανδάου) όχυρωδέν υπό 
τοΰ Βωβάν, άλλ’ οί σύμμαχοι τό ελριβον κατά τό 1815, οπως 
καταστήσωσιν άνωρελές τό σύνορον τοΰτο τής Γαλλίας, καί 
άνοίξωσι κατ’ εύδεΐαν τόν δρόμον άπό Mayence (Μαγοντία) 
εις Στρασβοΰργον. Είς ολας τάς στρατιωτικάς επιχειρήσεις 
κατά τά μέρη ταυτα ή Landau (Αανδάου) υπήρξε πάντοτί 
τό σημεΐον τής στρορής ή τής στηρίξεως είτε έκ μέρους τών 
εχθρών διά νά έπιδράμωσι κατά τής Γαλλίας, είτε έκ μέρους 
τών Γάλλων, διά ν’ άντικρούσωσι τόν εχθρόν.

β) Τό τμήμα αύτοΰ τοΰ ίδ ιου Ρήνου  υπερασπίζεται επι 
τοΰ 'Ρήνου ή παρ’ αύτώ διά τοΰ N euf-Brissack (Νέον Βρυ- 
σιάκιον), τοΰ Στρασβούργου καί Lauterbourg (Ααουτερβοΰρ- 
γον), μεταξύ δέ τοΰ 'Ρήνου καί τών Βοσγίων διά -τοΰ Ha
guenau (Χαγενάου) καί Schelestadt (Σχελεστάδη), ε ΐςδέτά  
Βόσγια διά τοΰ Bitche (Βίτσχυ) καί Phalsbourg (Φαλ- 
σβοΰργον). Τό τμήμα τοΰτο, έν μέρει εις τό προηγούμενον πε
ριλαμβανόμενο·/, καδιστα ρυσικώς καλόν σύνορον, ύπερασπι- 
ζόμ*νον εμπρός υπό τοΰ 'Ρήνου, μακρύτερον δέ υπό τών εις 
αυτόν συμβαλλόντων, όπισθεν ύπό σειράς ορεων, τών Βοσγίω»,
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Ά λλ ’ ολα τά πλεονεκτήματα ταΰτα έμηδενίσδησαν διά τής 
καταστρορής τοΰ ρρουρίου τής Haguenau (Χαγενάου) καί 
τής καταλήψεως τής Landau (Αανδάου), δυνάμει τής συν
θήκης τοΰ 1815, ατινα έπιτρέπουσι ν’ άπορύγη δ έχδρός τοΰ 
'Ρήνου τήν γραμμήν, μηδενίζουσι δέ ή έλαττοΰσι τήνάξίαν τών 
ρρουριων τής Αλσατίας καί καδιστώσι περιττά καί άχρηστα 
τα Βοσγια. Οί Γάλλοι ούδέν έπραξαν πρός άντικατάστασιν 
τής Landau (Αανδάου), Ιπροσπάδησαν ομως νά έπανορδώ- 
σωσι τό κακόν τής κρηανίσεως τών όχυρωμάτων τής Hunin- 
gue (Ουνίγγη) διά τής κατασκευής τοΰ ρρουρίου καί τοΰ ώχυ- 
ρωμένου στρατοπέδου τοΰ Belfort (Βελρόρτ), πλήν ταΰτα κα- 
λύπτουσι κυρίως τό κενόν τοΰ λαιμοΰ τοΰ Valdien (Βαλ- 
διέν), τήν είσοδον τής λεκάνης τής άνω Σαώνης καί τήν 
ίδόν τής Langres (Λάγγρη) πρός Παρισίους, καί προ- 
σρέρουσι κάπως έμμεσον ύπε^α'σπισιν είς τήν είσοδον τής Α λ 
σατίας.

ϊ )  Τό τμήμα  μεταξύ  M oselle ( MoaLLla)  χα ί Βοσγίων  
Υπερασπίζεται 1) έπί τοΰ Μοσέλλα διά τής Thionville 
(θιομβίλλη), Metz (Μέτς) καί Toul (Τοΰλ)· 2) έπί τών Βοσ
γίων όρέων διά τής Bitche (Βίτσχη) καί Phalsbourg (Φαλ- 
σβούργη)· 3) έν τώ μεταξύ Βοσγίων καί Μοσέλλα διά τής 

M arsal (ή Μαρσάλ). Καί τό σύνορον τοΰτο είναι έλαττωμα- 
τικόν. Ή  M arsal εΤναι ανεπαρκής νά ύπερασπισδη διάμεσον 
τόσον πλατύ καί τόσον άνοικτόν μεταξύ Μοσέλλα καί Βοσγίων, 
οπερ άλλως κόπτει ή Saare (Σαάρ) καί ρέρει, άπορευγόντων 
τών εχθρών τό Μέτς, έπί τόν Marne (δ Μάρνος ή Μάρνης) 
καί τούς Παρισίους. Δι’ αύτό τοΰτο άλλοτε τό μέρος τοΰτο 
έρυλάσσετο διά τοΰ ρρουρίου Saarelou is (Σααρελούη), οπερ 
κατέλαβον οί σύμμαχοι άπό τοΰ 1815 έπί τώ σκοπώ ν’ άντι-
παρέρχωνται τά Βόσγια, καί άπορεύγωσι τό Μέτς, βαίνοντες
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έπί τήν Nancy (Νανσΰ), χαί ρθάνοντες οΰτω εις τήν λεκάνην 
τοΰ Marne (ποτ. ά Μάρνης), χωρίς να έίχωσιν άλλα εμπόδια 
άπο τήν M arsal (Μαριβλ), Toul (ή Τούλ), V itry (ή Βιτρυ).
Το μέγα ρρούριον τοϋ Μέτς χάνει πολύ της αξίας αύτοΰ ένε
κα τής δπό ξένων κατοχής τοΰ Λουξεμβούργου καί της S aa - ι 

relouis (Σααρελούη), ατινα ρρούρια, τεθειμένα άριστερά καί 

δεξιά τοΰ Μοσέλλα, τον έπιβλέπουσι καί τον έπαπειλοΰσι.
Προκειμένης επιθετικής κατα τής Γαλλίας έπιχειρήσεως, 

τών δέ Γάλλων κατεχόντων τήν άριστεράν τοΰ 'Ρήνου δχθτ-,ν 
άττο Bale (Βασιλεία) μέχρι τών εκβολών τοΰ L auter (Λα- 
ούτερος) ποταμοΰ, ολον το υπόλοιπον τοΰ ροΰ τοΰ μεγάλου 
'Ρήνου κεΐται είς χεΐρας τών Γερμανών, έξουσιαζοντων καί 

τας δυο αΰτοΰ οχθας. Έ ν τοιαύτη λοιπον περιστασει δ Ρή
νος δέν παρέχει τούτβις ούδεμιαν ένόχλησιν, αλλα καθίσταται 
οΰτοΐς σπουδαιότατη γραμμή έπιχειρήσεων, έμπροσθεν τής 
δποίας ή προς τήν Γαλλίαν πορεία δέν έμποδιζεται υπο με
γάλων ρυσιχών έμποδίων, Τά Βόσγια δρη δεν είναι αβατα, 
ούδέ γρησιμεύουσι πλέον ώς προπύργιον (έννοοΰμεν τδ γαλλι
κόν αΰτών μέρος), καθόσον οί Πρώσσοι κατέχοντες τήν έπί 
τοΰ Saare (Σαάρ) ποταμοΰ ίσχυράν Saarelouis (Σααρε- 
λούη), εχουσι προ αυτών άνοικτήν τήν πρός τήν Γαλλίαν όδόν 
διά τής διαβάσεως τοΰ Σαάρ, καί λαμβάνουσι κατά νώτα τόν 
έ-^θρόν τόν ρυλάσσοντα τά γαλλικά Βόσγια, ώς επίσης ύπερ- 
πηδώντ εςοί Γερμανοί τόν L auter (Λαούτερος) ποταμόν, κα- 
τέ-/ ουσι καί τά Βόσγια, και λαμβάνουσι κατά νώτα τόν παρά 
τόν Saar γαλλικόν στρατόν. Ούτως οί Γερμανοί, καλώς κρα- 
τήσαντες έρ’ ένός τούτων τών σημείων, ύποχρεοΰσι τους Γάλ
λους νά καταρύγωσιν είς τΐν  Μοσελλαν, άρινοντες ανοικτα 

τά βορειοανατολ’.χά 2ρια τής Γαλλίας.
Τοιούτων οντων τών προς τήν Γερμανίαν ορίων τής Γαλ-
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λίας, ίδωμεν τάς δυνατάς γραμμάς έπιχειρήσεων έν περιπτώ- 
σει έπιίρομής τοΰ Γαλλικού έδάρους, ύποτιθεμένης ίσ·/υρας 
τήςούδετερότητος τοΰ. Βελγίου χαί του Λουξεμβούργου.

Έν τοιαύτη περιπτώσει τρεις χαλαί γραμμαί έπιχειρήσεων 
παρουσιάζονται τοις Γερμανοίς.

Ή  πρώτη άπό Sarrebruck (Σα^ρεβρουχον) ή Sarregue- 
mines (Σαόρεγεμίνη) πρός Μέτς χαί Nancy (Νανσύ). 'II 
Sarrebruck είναι τό στ,μεΐον τής συναντήσεως τριών σιδηρο
δρόμων, έρχομένων άπό Treves (Τρεβία), Bingen (Βίγγπ) 
χαί Mannheim (Μαγχαμία) διά τής K aiserlautern (Και* 
σαρικά-λουτρα). Ή  γραμμή αύτη εύκολύνει ταχεΓαν τοΰ στρα
τοΰ συγκέντρωσιν έπί έδάρους καταλληλότατου πρός άμυναν, 
ουτινος τά οπίσθια είναι κεκαλυμμενα ύπό τών τριών ίσχυ- 
ροιάτων ρρουρίων τοΰ 'Ρήνου, ήτοι τής Mayence (Μαγοντία), 
Comblenlz (Κοβλεντία) καί Cologne (Κολωνία). Συνωδά 

δέ τή γραμμή ’ ταύτη έρχεται έπιβοηθητικώς ή γραμμή 
Comblenlz (Κοβλεντία), Treves (Τρεβία), Thionville 
Θιομβίλλη) καί Μέτς, ήτις όμως δέν εχει σιδηροδρόμους και 
παρουσιάζει συγκοινωνίαν περιωρισμένην καί δύσκολον.

Ή  δεύτερα γραμμή, άρχομένη άπό Mayence (Μαγοντία), 
άκολουθει τήν άριστεράν όχθην τοΰ 'Ρήνου μεταξύ τοΰ ποτα
μοΰ τουτου και τών Βοσγίων όρέων, στηριζομενη έπί τών 
ρρουρίων Gemersheim (Γεμερχαμία), Landau (Αανδάου) 
και Rastadt ('Ραστάδη). Ή  γραμμή αύτη άπορεύγει τό 
Στρασβοΰργον πρόςβο^ρδν διά τοΰ λαιμοΰ τής Saverne (Σα- 
βέρνη), καί ρθάνει είς Luneville (Λουνεβίλλη) καί Nancy 
(Νανσυ). Έ πί τήν γραμμήν δέ ταύτην δύναται έν άνάγκη νά 
συνδεθή δευτερεύουσα γραμμή ή τοΰ Kehl-Slrasbourg (Κελ- 
Στρασβοΰργον), άλλά μόνον άροΰ χυριευθή ή τελευταία αυτη 
πόλις.



τ
At δύο αδταε γραμμαί Sarrebruck-N ancy (Σα^εβρούχ- 

Νανσύ) χαί M anbeim -N ancy (Μαγχαμία-Νανσύ) άποοεύ- 
γουσιν, ώς βλέπει τις είς οιονδήποτε χάρτην, ολα τά γαλλικά 
φρούρια τά άπο τοΰ Μοσέλλα, τών Βοσγίων χαί της ’Αλσα
τίας, έπιτρέπουσι δέ είς τους γερμανικούς στρατούς συγκέντρω
σή μάλλον έπί μάλλον μεγαλητέραν, χαί ιρέρουσιν ευθέως προς 
Παρισίους. Τοΰθ’ οπερ βεβαίως έπέρχεται μετά νικηφόρους 
άγώνας, καθόσον ς-ρατδς γαλλικός ήττηθείς έπί τοΰ Μοσέλλα, 

μόλις έχει καιρόν νά άποσυρθή είτε έπί τοΰ Marne (Μάρνης), 
είτε έπί τοΰ Meuse (Μεΰσος, Μέζα).

Ή  τρίτη γραμμή τών έπιχειρήσεων διά τους Γερμανούς 
εΤναι ή τής F ribourg (Φριβουργη) διά τής Moulhouse 
(Μουλοΰζη) καί Belfort (Βελφόρτ) έπί την Langres (Λάγ- 
γρη) καί Παρισίους. Ή  γραμμή αυτη έχει τό έλάττωμα, οτι 
χεΐται είς τό άκρον τής νοτίου Γερμανίας, προσκρούει δυο 
μεγάλα φρούρια, καί σχετικώς πρός τάς 8ύο έτέρας είναι 
έκκεντρος. 'Επομένως δέν δύναται ούδέ πρέπει νά χρησιμευη 
■ή είς στρατόν δευτερεύοντα, ουτινος αί κινήσεις έξαρτώνται 
μάλλον άπό τής άμύνης, ην η χώρα προτάττει, ή άπό τών 
επιχειρήσεων τών κυριωτέρων στρατιών, τών ένεργουσών έπί 
τών δύο προμνημονευθεισών γραμμών.

Έ πί τών δεδομένων τούτων έβασίσδη τό επιθετικόν σχέ- 

δίον τοΰ στρατηγοΰ Moltke (Μόλτκε) έν τώ τελευταίω πο
λεμώ, αί δέ περιπέτειαι τής πάλης έπέτρεψαν αύτω νά τό 
έφαρμόση, ώς είπεΐν, βήμα πρός βήμα. Είναι άληδές, οτι η 
νότιος Γερμανία άφίετο ανοικτή, άλλ’ ομως, οπως καί αν ειχε 
τό πραγμα, τό μέρος τοΰτο δέν ^το δυνατόν νά άμυνδή έπαρ- 
χώς. Ά ο ’ έτέρου ή πρός Παρισίους όδός παρίστατο σύντομος, 
γνωστόν δ’ ητο, οτι είς την πόλιν ταύτην έπρεπε νά περαιωδΐ 

δ πόλεμος.
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Ά λλ’ ενώ τά γαλλογερμανικά opta διά τής συνθήκης τοΰ 
1815 χατηρτίσδησαν ούτως, ώστε νά βοηδώσι τά μέγιστα 
πασαν γερμανικήν έπιδρομήν κατά τοΰ γαλλικού έδάφους καί 
έπιβάλλωσι τή Γαλλία τόν άμυντικόν πόλεμον, έκ τών επο
μένων θέλει παρατηρήσει τις πόσον τά αύτά Ofta άνδίστανται 
είς πάσαν γαλλικήν έπιδρομην, τείνουσαν πρός κατάληψιν τοΰ 
'Ρήνου.

Εζέτασις τών γαλλογερμαγ ιχώ ν όρίων σχετιχώς 

πρός έπ ιδρομην Γα.ΙΑίχήν.

Έξετάσαντες $δη τήν κατάστασιν τών γαλλογερμανιχών 
δρίων άναφορικώς πρός τήν γερμανικήν έπιδρομην έπί τήν 
Γαλλίαν, ίδωμεν ταΰτα άναφορικώς πρός έπιδρομήν τών Γάλ
λων έπί τήν Γερμανίαν, έν άλλαις λέξεσιν, ίδωμεν τά έκ τοΰ 
άνάπαλιν προκύπτοντα γερμανικά σύνορα, συνεπεία τής συν
θήκης τοΰ 1815. ’Ιδού τί περί τοΰ άντικειμένου τούτου άναγι- 
νώσκομεν·

«Οί άρχαΐοι διπλωμάται, έν τή έπιθυμία των νά ύπερα- 
σπίσωσι τήν Γερμανίαν άπό πάσης Γαλλικής επιδρομής, τό 
χατώρδωσαν διά τής στενεύσεως τών δρίων. Διά τοΰ τρόπου 
τούτου χατώρδωσαν τήν έλάττωσιν τοΰ άριβμοΰ τών δδών 
τών έπί τήν Γερμανίαν άγουσών εύβέως άπό τοΰ γαλλικοΰ 
έδάφους' ώστε έπαπειλούμενος δ Γερμανός νά γινώσχη είς 
ποιον σημεΐον οφείλει νά προσπαδήσ^ νά φυλαχδή. Τό χατώρ- 
θωσαν δέ καθ’ δλοκληρίαν διά τήν Βόρειον Γερμανίαν χαί τάς 

παρα^ρηνίους Πρωσσικάς καί Βαυαρικάς έπαρχίας· πρό τών 
τελευταίων πολέμων, τών έν τη άρχή τοΰ παρόντος αίώνος, 
ί  Γαλλία καί ή Γερμανία εύρίσχοντο είς έπαφήν σχεδόν κα- 
δ ολην τήν έκτασιν μεταξύ τών Ά λπεων καί τής δαλάσσης, 

το ο’ άπαραβίαστον τών Κάτω χωρών δΐν *Ty ε προκηρυχθή.



Έ ν γαλλογερμανικω πολεμώ αί οδοί τής τε προσβολής χαί 
τής ύπερασπίσεως ησαν πολλαί. Ή  Γαλλία αδύνατο νά έπι- 
δράμη έπί δώδεκα σημεία άπο Bale (Βασιλεία) εις Dunker
que (ή Δουγγέρκη), καί έκλέξη οίανδήποτε έπροτίμα δδόν, 
δδηγοΰσαν είς την καρδίαν τής Γερμανίας. Καταστησα'σης 
ομως τής διπλωματίας υποχρεωτικήν την ουδετερότητα του 
Βελγίου καί τής ’Ολλανδίας, έξέλιπε πλέον του ήμίσεος τών 
προς επιδρομήν όδών έκ μέρους τής Γαλλίας, προ πάντων 
δ έ έκλείσδησαν α? καλητεραι πρός τοΰτο, καθόσον τά σημεία 
τής τοΰ 'Ρήνου διαβάσεως κάτωδι τοΰ Μοίνου, ατινα καί όδη- 
γοΰσι τόν έπιδραμόντα εΰδέως είς τήν Κεντρικήν καί τήν Βό
ρειον Γερμανίαν, ησαν καί πολλά καί εύκολα είς προσέγγισιν. 
"Ολη αυτη ή χώρα, ή μή παρουσιάζουσα έμπόδια διαβάσεως, 
καλύπτεται σήμερον διά τής ούδετερότητος τοΰ Βελγίου (1),

(α) Τψόντι, ή Γαλλία ήδύνατο να παραδιάσ^ τήν ουδετερότητα 

τής Βελγικής καί τοΰ Λουξεμβούργου, ’r, &ν ητο σύμμαχος αΰτών, πα- 
ραυτίκα Ιπαρουσιάζοντο δύο διακεκριμένα θέατρα έπιχειρήσεων. Λαμ- 
έΐανομένης ώς βάσεως τών έπιχειρήσεων τής άπο Reims ('Ρέϊμς, οί
*Ρήμαι) εις Μετς γραμμής δια τής Chalons ((Σιαλών), δύο μεγάλοι 
οδοί εφερον τόν γαλλικόν στρατόν εΰθέω ς Ιν τΫ) καροία τής Πρωσσίας, 
ητοι Ιον ή όδός Reims-Namur (Ναμούρ) καί Liege (Λιέγη), Ζα~α μή
κος τοΰ ποταμοΰ Meusa (Μέζου), διακλαδουμένη άριστερά μεν Ιπί τήν 
M aestricht (Μαεστρίχτη), Dujseldorf (Δουσελδόρφη), δεξιά δε Ιπ ί τήν 
A ii-laC fcapello  (Άκουίσγρανον) καί Cologne (Κολωνία)· 2ον ή όδός τοΰ 
M ets-Tbioim lle-Luxem bourg (Μετς-θιομβίλλη-Αουξεμβοΰργον), φέρουσα 
καί αυτη εις Cologne (Κολωνία).

Η τοιαύτη βάσις τών έπιχειρήσεων στηρίζεται είς τα φρούρια τοΰ 
ποταμοΰ Μοσέλλα, εις τα τοΰ Meuse (Μέζος) καί τοΰ Oise (Ό α ζ ) , 

ο ύχ ι δλίγοε τόν αριθμόν, συγκοινωνεί δε με τό Ισωτερικόν τής χώ ρας 

ώς και με τό δποτιθέμενον θέατρον τοΰ πολέμου δια πολλών σιδηρο

δρομικών γραμμών, δι’ όδών κα λώ ν  καί διωρύγων, ό δέ τόπος ά π α ν -  

ταχοΰ ε ίνα ι Ιπίπεδος κα ί μεστός άφβόνου πλούτου. *Εχει έπομ ένω ς

ώς έπίσης εις τό Νότιον άκρον έτέρα όδός, ^δάνουσα είς τήν 
Νότιον Γερμανίαν καί διαπερώσα τόν 'Ρήνον είς Bale, κλείε
ται διά τής ούδετερότητος τής Ελβετίας.

Εξαιρέσει τών πρός τόν 'Ρήνον γραμμών, αίτινες παρα
κωλύονται διά τής ούδετερότητος τοΰ Λουξεμβούργου καί τοΰ 
Βελγίου, ρίπτοντες τό βλέμμα έπί τοΰ χάρτου καί εχοντες
δπ’ οψιν ήμών τά περί συγκοινωνιών έν γένει άνωδι έκτεδεν*
τα, παρατηροΰμεν, οτι εις πορείαν έπί τόν 'Ρήνον, άπό τοΰ 
γαλλικοϋ έδάφους δρμωμένην, εχομεν τάς εξής διαβάσεις· 

α) διά τής κοιλάδος Moselle (Μοσέλλα),
β) διά τής χοιλάδος τής Nahe (Νάχη),
γ) διά τής καδέτου δπερπηδήσεως τοΰ H ardt (Χάρτ), έπί 

τήν Mannheim (Μαγχαμία),
δ) διά τής καδέτου υπερπηδήσεως τών Βοσγίων έπί τήν 

Gemers-heim (Γεμερσχαμια),
ε) διά τής ’Αλσατίας έν γένει μεταξύ Lauterbourg καί 

Strasbourg (Λαουτερβοΰργον, Στρασβοΰργον), ή καί κάτωδεν 
τής τελευταίας ταύτης μέχρι τής Bale (Βασιλεία).

δπαντα τα Ιπιθυμητα πλεονεκτήματα ώς πρός την ασφάλειαν καί 
τήν συντήρησιν τοΰ στρατοΰ. Ά φ ’ έτέρου αί γραμμαί αυται παρακάμ- 
πουσι (άποφεύγουσι) Ιντελώς τα τρία μεγάλα τοΰ μεσαίου 'Prjvo’j  
φρούρια, ήτοι τήν Mayence (Μαγοντία), Coblentz (Κοβλεντία)καί Cologne 

(Κολωνία), δ Ιπιθετικός γαλλικός στρατός διαπορθμ εύεται τόν ’Ρήνον 
μεταξύ Cologne (Κολωνία) καί Dusseldorf (Δουσελδόρφη), κατόπιν ν ί
κης Ιπί τήν άριστερ&ν αΰτοΰ όχθην, πορεύεται Ιπί την Munster (Μοΰν- 
οτερ), καί ούτως είιρίσκεται Ιν τώ κέντρω τής Βεσφαλίας. Τοιαύτη 

Ιπιχείρησις δύναται να συνδυασθϊί με άπόβασιν είς τήν Άνωβερίαν, 

όλοι δ’ όμοΰ βαίνουσιν Ιπί τό Βερολΐνον. Ά λ λ ’ ή όδός αυτη άποκλείε · 
ται διά τε τούς Γάλλους καί τους Γερμανούς δια τής ούδετερότητος 
τοΰ Βερολίνου και τοΰ Λουξερμβούργου. Έ αν δΐ ήναι καί τοΐς δύο α
νοικτή έπίσης, είναι καλλίστη καί δια τούς Ιπιδραμόντας Γερμανούς, 
ταχέως εις Παρισίους φερομένους.



//ιάβασις δ ιά  τής κοιλάδος τής M oselle (Μ οσέλλα)· 
Τό άπο τοΰ Λουξεμβούργου μέχρι τοΰ Louterbourg (Λου- 
τερβοΰργον) γαλλογερμανικόν σύνορον άποτελείται άπο κε- 
κλεισμένην γραμμήν GO περίπου λευγών, δι’ ου βεβαίως δύ- 
ναται γαλλικός στρατός νά καταφδάση έπί τόν 'Ρήνον. ’Αλ
λ ’ ή γραμμή ή διά τής κοιλάδος τοΰ Moselle στερείται σιδηρο
δρόμου- αί συγκοινωνίαι εΤναι δύσκολοι, των δδών γενικώς 
οκολουδουσών τάς κορυφάς τών όροπεδίων. "Οβεν άνάγκη 
ν’ άποτελεσδή μακρά καί στενή γραμμή πορείας, ητις, οπως? 
άσφαλής, δέον νά έκπολιορκηδή τό φρούριον Saarlouis (Σααρ- 
λούη), τό κατέχον τήν κοιλάδα ταύτην, τελευταίον δέ ή γραμ
μή αυτη άπολήγει εύδέως έπί τό ίσχυρότατον φρούριον Co- 
b lenls (Κοβλεντια), οπερ δεον νά προσβληδή κατά μέτωπον, 
ί  δέ τοιαύτη προσβολή ήκιστα συμφέρει τη στρατηγική, λό
γος ισχυρότατος άπο^ρίπτων τήν γραμμήν ταύτην.

Λ ίάβασις δ ιά  τής χοιλάδος τής N ahe (ή  Ν άχη). Ή  
χοιλας τοΰ Μοσέλλα ^_ωριζεται άπό τής Νάχης διά τοΰ ορούς 

Ilundsruck (Ούνικόν ορος). Ή  διά τής κοιλάδος ταύτης 
διάβασις έχει τό πλεονέκτημα, οτι φέρει εύδέως διά τοΰ 

σιδηροδρόμου άπό Μέτς είς Binge (Βίγγη), διά τοΰ Sarre- 
hruck (Σα^εβροΰκον), άλλ’ ομως φέρει κατά μέτωπον έπί 
την Mayence (Μαγοντία), ητις έξ άνάγκης πρέπει νά έκ- 
πολιορκηδή πριν ή δ στρατός διαπεράση τόν 'Ρήνον· έάν δέ 
έκλέξη σημείόν τι μεταξύ Mayence (Μαγοντία) xaiCoblents 
(Κοβλεντια), θέλει εύρεθή μεταξύ τών δύο τούτων ίσχυροτά- 
των γερμανικών φρουρίων. Ό  αύτός λοιπόν στρατηγικός λό- 
γος, δ άπο^ρίπτων τήν διάβασιν διά τής κοιλάδος τοΰ Mo
selle (-Μοσέλλα), ύφίσταται καί διά τήν διά τής κοιλάδος τοΰ 

Nahe (Νάχη)· έπιπροσδέιομεν δέ, οτι δύο γαλλικοί στρατοί, 
βαινοντες έπί τών δΰο_τούτων γραμμών, ιύρίσκονται παραλ

λήλως μέν βαίνοντες, οπερ καλόν, άποχωριζόμενοι δέ απ’ άλ- 
λήλων ύπό τών όρέων, εύρίσκονται μεμονωμένοι, οπερ κάκι

στον (β).
Α ίάβασις ευθέως έπί τήν G emershaim  ( ΓεμερσχαμΙα). 

Ώ ς πρός τήν διάβασιν, τήν φέρουσαν εύδέως έπί τήν άριστε

ράν όχθην τοΰ 'Ρήνου άπό Μέτς, αυτη παρουσιάζει τά αύτά 
στρατηγικά έλαττώματα τών διά τής κοιλάδος τοΰ Mosella 
(Μοσέλλα), καί τής κοιλάδος (Νάχη), καδόσον φέρουσιν <« 
πρός τοΰτο δδοί άπ’ εύδείας έπί τών οχυρών φρουρίων L an 
dau (Αανδάου) καί Gemersheim (Γεμερσχαμία), άτινα δέον

(β) Τήν άλήθειαν τών σκέψεων τούτων προσεπιμαρτυρεΐ, έκτο; τοΰ 
χάρτου, καί ή έφεξής έπιστολή, ijv έσχάτως άνέγνωμεν έν -trj Κλειοϊ, 
ήτις λαμβάνει αυτήν άπο τής έπαρχιαχής έφημερίδος oGuyenneu.

«Τϊ| προτεραί? τής παρά τι) Σπίχερν συγκρούσεως (2. Αύγουστου) 
ήρώτησεν ό Lebocf (Λεβεφ) ενα τών συμπολιτών μου, £ν έγ ίνω σκεν 

άκριβώς τήν τοπογραφίαν τής 'Ρηνικής Βαυαρίας καί 'Ρηνικής Πρωσ- 
οίας. Ό  φίλος συνέστησεν αύτω άλλον έντριβέστερον, οστις καί άμεσως 
υροσεκλήθη νά έμφανισθή.— Θά σοί άποκαλύψω εν μυστικήν (τω ε ίπ ε 

οοβαρως ό Δεβεφ), κινδυνεύει δε ή ζωή σου, έάν τοΰτο δημοσιευθή προ 
τριών ήμερών. Αυριον το σώμα τοΰ Φροσάρ θά προελάστ\ εις Σααρ- 
βροΰκ καί Σααρλούην, ό δε Μακμαών μετά τοΰ Φαιλλυ θά είσβάλωσιν 
ϊίς  Δανδάου, άκολούθως θά συνενωθώαι τά δυο σώματα μεταξύ Σα- 
αρλοΰτ,ς καί Λανδάου. Υπάρχει μεταξύ άμφοτέρων χρήσιμός τις στρα

τιωτική όδός;—Ό  φίλος εμεινεν έμβρόντητος.— Κύριε <;ρατάρχα! (άπην- 
τησεν) ή τοιαύτη ενωσις εΤναι άδύνατος, διότι έν τω μεταξύ κεϊται 
οιονεί μικρά τις ’Ελβετία, ην όλιγάριθμος δύναμις δύναται να προστα

τεύσω έναντίον στρατοΰ πολυαρίθμου.—Ό  στρατάρχης ώχρίασε.—’Α λ 
λ ’ όπωςδήποτί δπάρχει μεταξύ είς σιδηρόδρομος καί είς δχετός.—Σι
δηρόδρομος υπάρχει, Εχων έπτά σύριγγας, άλλα και ένταΰθα τρεις λι · 

τραι πυρίτιδος άρκοΰσι, ινα διακόψωσι πάσαν συγκοινωνίαν».
Ή  μιχρά αυτη ’Ελβετία εΤναι ή χώρα τ ώ ν  διαχλαδωσεων τών Βοσ

γίων, περί ών διελάβομεν ήδη, ήτις άνήκει το μεν είς τήν παραρΡη- 
νιον^Πρωσσίαν, τ!) δί είς τήν παρα^ήνιον Βαυαρίαν.



να έκπολιορχηθώσι πριν ή έπιχειρυθή ή διάβασις του 'Ρήνου. 
Το αυτό συμβαίνει χαί διά διαβάσεις δεξιά χαί άριστερά παρά 
τήν Gemersheim (Γεμερσ'/αμία).

δ ια β ά σε ις  όυγατα ΐ.

Εντεύθεν συναγεται άριδήλως, ότι αί μόναι δυναταί διαβά
σεις του'Ρήνου γαλλικής τίνος έπιδρομής έπί τήν Γερμανίαν, 
ως έ'χουσι τάπράγματα διά τής έν ισχύϊ ούδετερότητος ά 
φ’ ενός μέν τοΰ Λουξεμβούργου καί τοΰ Βελγίου, άφ’ έτέρου 
δετής ’Ελβετικής χώρα;, εϊναι αί ενθεν καί ένθεν τής Mann
heim (Μαγχαμια), ώς καί ενθεν καί ένθεν τοΰ Strasbourg 
(Στρασβούργον). Ώ ς πρός τό τελευταϊον μάλιστα τοΰτο δ ς·ρα- 
τος δύναται νάςέκλέξη οίονδήποτε σημεΐον μεταξύ Bale (Βα
σιλεία), Lauterbourg (Λαουτερβοΰργον)· καθόσον δ’ άφορα 
την τής Mannheim (Μαγχαμια), καίπερ άποφεύγουσα τά 
δεξιά καί άριστερά φρούρια Landau (Αανδάου), Gemersheim 
(Γεμερσχαμια), Mayence (Μαγοντία), χαί περ φέρουσα ευ
θέως έπί τήν F rankfort-sur-M ein , (Φραγφόρτη έπί τοΰ 
Μοίνου), ούχ ηττον φρονοΰμεν αυτήν έπίσης έπικίνδυνον, έ- 

φ όσον στρατός πολυάριθμος δέν έπιτηρήση η καί πολιορκήση 
τά άνω μνημονευόμενα φρούρια.

Ώ ς πρός τάς δυνατάς ταύτας διαβάσεις, ητοι τήν περί τήν 
Mannheim (Μαγχαμια) καί τό Strasbourg (Στρασβοΰργον), 
παρατηροΰμεν} ότι ή βάσις τών έπιχειρήσεων τών Γαλλικών 
στρατευμάτων, τών έπιλαμβανομένων έπιδρομής κατά τής 

Γερμανίας, είναι ή Mets (Μέτς), Nancy (Νανσύ), Strasbourg 
(Στρασβοΰργον), ενούμεναι άλλήλαις διά μιας διώρυγος, ενός 
σιδηροδρόμου καί χαλής κοινής δδοΰ.

Άπό τής βάσεως ταύτης διευθύνονται καλαί γραμμαί ς-ρα- 

τιωτικών επιχειρήσεων συγκλίνουσαι έπί τής Frankfort-&ur-
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Mein (Φραγκφόρτη έπί τοΰ Μοίνου). 'Η πρώτη άπό Mets 
(Μέτς) είς Mannheim (Μαγχαμια), διά τής Saarebruck 
(Σαα^εβροΰκον), τής K aiserlautern (ΚαισαριχάΛουτρά) καί 
Neustadt (Νεϋστάδη), κόπτουσα άπό δυσμών καί άνατολών 
τήν 'Ρηνιχήν Βαυαρίαν, παρουσιάζουσα δέ ταυτοχρόνως ένα 
σιδηρόδρομον καί έτέραν λαμπράν κοινήν όδόν, έπιτρέπει 
άλλως τήν πλήρη παράκαμψιν τής Saarelouis (Σααρελούη) 
χαί τών τριών μεγάλων φρουρίων τοΰ μεσαίου 'Ρήνου. Ή  δεύ
τερα γραμμή άναχωρεΐ άπό τής Nancy (Νανσύ), περα διά 
τοΰ λαιμοΰ τής Saverne (Σαβέρνη), καί παρουσιάζει έπί τήν 
άριστεράν ίχθην τοΰ 'Ρήνου ένα σιδηρόδρομον καί δύο μεγά- 
λας όδούς, τήν μέν κατά μήκος τοΰ ποταμοΰ, τήν δέ είς τούς 
πόδας τών Βοσγίων, αίτινες έπίσης έδηγοΰσιν είς Mannheim 
(Μαγχαμία). Τά φρούρια Landau (Αανδάου) 5 Gemersheim 
(Γεμερσχαμια) ευκόλως δύνανται τότε νά άποφυγώσιν ή απλώς 
νά έπιτηρηθώσι διά σώματος έπ’ αυτώ τούτω οριζομένου. Καί 
τϊΰτα μένώς πρός τήν τρίτην διάβασιν, ητοι τήν περί τήν Man- 
heim (Μαγχαμία).

Άπό τοΰ Strasbourg (Στρασβοΰργον) τέλος έτέρα γραμμή 
ίδτιγεϊ έτερον στρατόν άπ’ ευθείας, δεξιά ή αριστερά τοΰ φρου
ρίου, είς τήν αντίπεραν βχθην τοΰ 'Ρήνου, οστις δύναται διά 
τής κοιλάδος τής Kinzig (Κιντσίγη) νά παρακάμψϊ) τήν Ra· 
stadt ('Ραστάδη) (φρούριον τοΰ μεγάλου δουκάτου τοΰ Βά- 
δίν), ώς καί τό For6t-Noire (Μέλαν-δάσος), καί βαδίση έπί- 
οης διά τής Stuttgard (Στουτγάρδη) καί τής Darmstadt 
(λαρμστάδη) έπί τής Frankfort-sur-M ein (Φραγφόρτη έπί 
τ&ΰ Μοίνου). Ώς παρατηρεί λοιπόν τις, αί μόναι ουναταΐ δια
βάσεις τοΰ'Ρήνου uro γαλλικών ς-ρατευμάτων εΤναι αί περίών 
ΐΐλευ ια ίως είρηται, μέ τήν ύποχρέωσιν πάντοτε τής πολιορ
κίας ή καί απλώς τής έπιτηρήσεως τής Landau (Αανδάου),



διά την μέν, της Rastadt ('Ραστάδη) διά την δέ. Τωόντι, ώς 
ειδομεν, αί καλαί διαβάσεις, δι’ ών παρακάμπονται τά μεγάλα 
'Ρηνικά ©ρούμια, καλύπτονται διά τής ουδετερότητας τοΰ Λου
ξεμβούργου και τοΰ Βελγίου. Ή  διάβασις μεταξύ Mayencc 
(Μαγοντία) καί Mannheim (Μαγχαμία) παρουσιάζει τό μέν 
δυσκολίας τοπικάς, το δέ έχει κατά με'τωπον τά φρούρια 
Mayence (Μαγοντία) και Germersheim (Γεμερχαμία)· αλλά 
καί άν ύποτεθή δυνατή ή διάβασις, ητις βεβαίως πρέπει νά 
επεται μεγάλης μάχης έπί της άριστερας όχθης τοΰ 'Ρήνου, 
το Βερολΐνον, οπερ έσεται δ κύριος ς-ρατιωτικός σκοπός, κεΐ- 
ται πολύ μακράν, ήτοι 500 χιλιόμετρα, ο έστιν 20 ήμερων 
τακτικής πορείας άπο τοΰ 'Ρήνου, δ δ’ όλος τόπος ύπερασπί- 
ζεται ύπο τοΰ W esser (Βέσσερ, Ούεσσερος) καί τοΰ Elbe 
(Έλβα). Μία τοιαύτη επιδρομή, έάν μή στέφηται διαρκώς 
ύπό τής νίκης, καθίσταται λίαν επικίνδυνος εις τον επιδρο
μέα, Ιο όσον ή νότιος Γερμανία άνθίσταται, έκφοβίζου- 
σα οΰτω το δεξιόν πλευρόν τοΰ στρατοΰ, τοΰ καταπατοΰν- 

τος τό πρωσσικόν έδαφος. Είναι αληθές, ότι τοιαύτη έπιδρομή 
δύναται καί πρέπει νά συνδυασθη μέ επιδρομήν θαλασσιαν έπι 
τών ακτών τής Βαλτικής, άλλ’ δ ’Αμερικανικός πόλεμος έδί- 

δαξε τούς ανθρώπους τήν διά τών τορπιλλών περιφρόνησιν 
τών μεγάλων πολεμικών πλοίων, και μέχρις ου σύστημά τι 
άλιεύσεως αύτών επιτυχές δέν άναφανη, ή έπιδρομή αυτη δέν 
δύναται νά παράσχη ούδεμίαν συνδρομήν εις τόν στρατόν διότι 
αδυνατεί νά ένεργήση άπόβασιν, οπερ καί ειδομεν κατά τον 
ιελευταΓον Γαλλογερμανικόν πόλεμον.

Ά λ λ ’ αί έπί τήν νότιον Γερμανίαν διαβάσεις μεταξύ Lauter- 
bourg (ΛαουτεοβοΟργον) καί Bale (Βασίλεια), ητοι αί οεξια 
■ή αριστερά τοΰ Στρασβούργου, παρουσιάζουσιν ούχί μικρά 
πλεονεκτήματα. 'Η νότιος Γερμανία είναι σχεδόν ανοικτή

πρός γαλλικήν επιδρομήν, τά δέ γαλλικά όρια συντείνουσιν 
εις τοΰτο, οντα ώς εΐπεΐν εύθέα καί κάθετα έπί τών γραμμών 
τών επιχειρήσεων, καί όδηγουσι ταχέως]έπί τοΰ 'Ρήνου τάς 
όπισθεν συσσωρευμένας γαλλικάς φάλαγγας· τρία δέ ίσγυρό- 
τατα γαλλικά φρούρια, τό Μέτς, Στρασβούργον καί Besan- 
ς·οη (Βεζανσών), συγκροτοΰσι μεγα τρίγωνων στρατηγικόν.

Ά λλω ς τε ή έπί τήν νότιον Γερμανίαν διάβασις παρουσιά
ζει παραυτίκα με'γιστον πλεονέκτημα. Κατεχομένων, άμα τά 
έργα τοΰ πολέμου άρχίσωσι, τοΰ Βαδεν καί τής Βυρτεμβέργης, 
ίλπιζεται ή αποσπασις αύτών άπό τής Πρωσσικής συμμαχίας, 

ή τούλάχιστον ή αναγκαστική αύτών ούδετερότης. Εκτός δέ 
τούτου, δ γαλλικός στρατός άποφεύγει διά τής κάτωθι τής 
Lauterbourg (Λαουτερβοΰργον) διαβάσεως ταυτοχρόνως όλα 
τά ισχυρά γερμανικά φρούρια τοΰ 'Ρήνου, ητοι τήν Landau 
(Λανδάου), Gemersheim (Γεμερσχαμία), Mayence (Μάγον- 
τία), Coblentz (Κοβλεντία), Cologne (Κολωνία), καί φθάνει 
σχεδόν άναιμωτι έπί τόν Mein (Μοινος) ποταμόν, χωρίς κάν 
νά παρεμποδισθή άπό τό φρούριον Rasladt ('Ραστάδη), όπερ 
παρακάμπτεται, άλλως τε δέ καί διά μικρας δυνάμεως επιτη
ρείται. Ή τοιαύτη διάβασις άπομονόνει λοιπόν τήν ΓΙρωσσίαν, 
άγει δέ έκ πρώτης αφετηρίας τά γαλλικά οπλα εις τό κέντρο·/ 
τής Γερμανίας, δύναται δέ καί δφειλει νά συνδυασθη αυτη 
μετά μεγάλης στρατιωτικής έπιδειξεως έπί τήν Mannheim 
(Μαγχαμία), όπου διά βάσεως νέας έπί τοΰ'Ρήνου άπό Spire 
(Σπίρη), Manheim (Μαγχαμία) καί W orms (Βόρμς), έπιτη- 
ρουμένωντών φρουρίων Gemersheim (Γεμερχαμία), Mayence 
(Μαγοντία), έτέρα διάβασις συγκλίνει έπί τω αύτω, ^xot έπί 
τόν Mein (Μοΐνον).

Ιό σχέδιον τοΰτο, όπερ ύπάρχει τό κάλλιστον πάντων πρός 
διάβασιν τοΰ 'Ρήνου, ώ ; v ./ n  τά πράγματα, απαιτεί h  καί



μόνον, πβρΐ ου έν γνώσει δέν έγένετο λόγος άχρις ώρας, 
άπαιτει δηλ. ή Γαλλία νά παρουσιάζη δυνάμεις εμπολέμους 
τουλάχιστον ί'σας πρός τάς γερμανικάς. Φρονοΰντες, ότι άρ- 
κούντως κατεστήσαμεν γνωστά τά πλεονεκτήματα καί μειονε
κτήματα των γνωστών διαβάσεων του 'Ρήνου, ώς καί τά τής 
χώρας, εν η κατά πρώτον δε'ον νά συμπλακώσιν οί έμπόλε- 
μοι Γάλλοι καί Γερμανοί, ίδωμεν ηδη όποια τά άρχικά άμ- 
φοτέρων εν τω τελευταίω πολεμώ σχέδια, άμέσως έςαρ- 
τώμενα κατά την έοαρμογήν εκ τών μεθορίων χωρών, ων έζε- 
τάσαμεν ηδη την στρατιωτικογεωγραφικήν κατάστασιν.

'Α ρχικά τοΰ πολέμου σχ έδ ια  των δύο άντιμαχομένων.
\Εν τοις προηγουμένοις έξετάσαμεν, το έφ’ ημΓν, την στρα- 

τιωηκογεωγραφικήν κατάστασιν τών χωρών, αίτινες άναγ
καίως είναι τό πρώτον Οεατρον τών πολεμικών επιχειρήσεων 
είς πάντα γαλλογερμανικόν πόλεμον, καί φρονοΰμεν οτι άρ- 
κούντως κατεδεί·/Οη, οτι, ώς εΐχον τά μεθόρια διά τής συν- 
δηκης του 1S15, τά γαλλικά όρια προσφέρονται είς έπίβεσιν 
γερμανικήν, ένώ, προκειμένου περί Γερμανίας, μόνη ή Νότιος 
είναι άπροχαλΰπτως έχτεδειμένη είς έπίδεσιν γαλλικήν.
. Έκ τούτου συνάγεται εϋχόλως, οτι είς ισότητα πολεμικών 
δυνάμεων δυνατόν νά παρουσιασΟώσι δυο θέατρα πολέμου, τό 
μέν έν τη Νοτ,ίω Γερμανία δι’ έπίδεσιν γαλλικήν, τό δέ έν τή 
ανατολική Γαλλία δι’ έπίδεσιν γερμανικήν. Έάν τοιοΰτόν τι 

ΰποτεδή έχατέρωδεν ένεργουμενον, επέρχεται η είς δύο διχο- 
τόμησις τών ενόπλων δυνάμεων έκατέρου τών άντιμοχομένων· 
πας δέ τις ευκόλως έννοεΐ, ότι τότε ή ταχύτης τών κινήσεων 
καί ή πρώτη κερδηδεισα μάχη δελε: μετατρέψει τόν πόλεμον 
διά την μίαν τών δυο άντιμαχομένων δύναμιν είς καδαρώς 
άμυντικόν,ρένω διά την Ιτέραν είς καδαρώς Ιπιδετικόν άλλά 

μιχρά σκέψις μας οδηγεί νά παραδεχδώμεν, οτι τό χείριστον
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πάντων διά τινα στρατόν είναι η ριζική τροποποίησις τών άρ- 
χικοΰ πολεμικού σχεδίου, προ πάντων όταν ουτος άπό έπιδε- 
τικοΰ μεταποιηδϊ) είς στρατόν άμυνόμενον. Ή  τελική του πο
λέμου λήξις έν τοιαύτη περιπτώσει, τολμώμεν ν’ άποφανδώ- 
μεν, έσεται υπέρ τοΰ πρώτον νικησαντος.

Ά λλ’ έν τώ τελευταίω πολέμω, ον μελετώμεν, αί πολεμι- 

καί δυνάμεις τών άντιμαχομένων πολύ άπό τής ίσότητος 
άπεΐχον. ’Ίδωμεν ηδη όποΐα ήσαν τά αρχικά αυτών πολεμικά 
σχέδια.

'Αρχικόν πολεμ ικόν σχέδ ιον  τω ν Γερμανών.

Ή  Πρωσσία έν τή άπεκδοχή πολέμου κατά τής Γαλλίας, 
ί  ορδότερον είπεΐν, υπό τής Γαλλίας κηρυσσομένου, ητο ηδη 
έτοιμος, μεδ’ όλους τους ισχυρισμούς τών Γερμανών περί τοΰ 
έναντίου* έκ τών προτέρων δέ, καί ούχί, ώς συνηδως, έκ τών 
ύστερων συνάγεται καί τό άρχικόν πολεμικόν σχέδιον ώρι- 
σμένον ον.

Είναι άληδές, ότι, πριν η κηρυχδή δ πόλεμος, έμενε τήΠρωσ: 
σία μικράτις άμφιβολία, άν η νότιος Γερμανία εμελλε νάμεδέξη 
τοΰ άγώνος· πλήν ή άμοιβολία αυτη, μηδόλως έπεκτεινομένη 
μέχρι φόβου άνταγωνισμοΰ, περιωρίζετο είς την ιδέαν τής 
ούδετερότητος. Ά λλ’ όμως καί τοΰτο διεσκεδάσδη, έπενεργή- 
σαντος έπί τών Νοτίων τοΰ αίσδηματος τοΰ γενικοΰ γερμα- 
νικοΰ έδνισμοΰ. Σημειωτέον δέ, ότι τά στρατιωτικά πρωσσικά 
συμφέροντα ούδόλως παρεβλάπτοντο, τής Νοτίου Γερμανίας 
παραμενούσης έν ούδετερότητι, τά μάλα δέ έκέρδιζον, διότι 
τότε απασαι αί δυνάμεις τής Βορείου γερμανικής ομοσπονδίας 
κύριον καί μόνον σκοπόν εΤχον νά έκπληρώσωσι τήν φύλαξιν 
τής στενής γραμμής τών κοιλάδων τοΰ Μοσέλλα και τής 
Νάχης.
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Έκ τής αρχικής διαδέσεως τών γερμανικών στρατιών κα
ταφαίνεται ό σκοπός τοΰ πρωσσικοΰ επιτελείου. Αί δυνά
μεις παρηγγέλδησαν νά καταφδάσωσιν Ιπί τόν 'Ρήνον κατά 
τοΰ Λαουτερβούργου, οπερ σημαίνει ότι χώρα έργασίας αύ
τών ώρίσδη ή 'Ρηνική Πρωσσία καί ή 'Ρηνική Βαυαρία. ’Αφ’έ- 
τέρου ούδέν διεπράξαντο, οπως άσφαλίσωσι τάς χώρας τάς 
άνχαποκρινομένας εις τον ^οΰν τοΰ 'Ρήνου άπο Βασιλείας 

(Bale) μέχρι Λαουχερβούργου (Lauterbourg)· ένω χούναν- 
τίον έμερίμνησαν περί ένδεχομένης άποβάσεως Γάλλων κατά 
τάς Βαλχικάς τής Πρωσσίας άκτάς.

'Η παραχήρησις αυτη είναι άξία προσοχής, διότι ά’γει η
μάς εις χήν έρώχησιν, ή Πρωσσία έδυσίαζε δωρεάν τούς συμ

μάχους αύτής χής Νοχίου Γερμανίας;
'Η αδυναμία χής Νοχίου Γερμανίας ?χο γνωστοχάχη είς το 

Πρωσσικόν έπιτελεϊον, ώς επίσης έγίνωσκε τοΰτο τό σχεδόν 
αδύνατον χής παρεμποδίσεως διαβάσεοις σχρατοΰ Γαλλικού 
χατά τήν γραμμήν Λαουτερβοΰργον— Στρασβούργον (γ). Έ κ

(γ) Έπιβοηθητικός ήμΐν Ερχεται αυτός ό Βισμάρκ Ιπί τοΰ ζητή
ματος τούτου. 'Ομίλων ούτος έν τή Βουλή τήν 20 j2  μαΐου ε. ε. κατό

πιν τής ειρήνης προστίθησι- «Τήν θέσιν τής Νοτίου Γερμανίας καλλι- 
οτα 6α χαρακτηρίσω, Ιπαναλαμβάνων τους λόγους τοΰ εΰφυεστάτου 
βασιλέως τής Βυρτεμβέργης Γουλιέλμου, καθ’ ον χρόνον ή Γερμανία 

προεκαλεϊτο να συμμαχήση τοΐς Ά γγλο ις καί τοΐς Γάλλοις Ιπί τών 
Κριμαϊκών, χωρίς νά έχη συμφέρον νά πράξη τοΰτο. — ’Αποδέχομαι 
τους λόγους σου (είπε πρός με), οτι οΰδέν συμφέρον εχομεν νά άναμι- 
χθύμεν εις τον πόλεμον τοΰτον, οτι οΰδέν γερμανικόν συμφέρον οΰτβ 
κινδυνεύει, οΰτε απαιτεί τήν θυσίαν γερμανικοΰ αίματος. Έάν δέ πέ- 
πρωται ές αιτίας τοιαύτης νά δ'.χονοήσωμεν πρός τάς δυτικάς Δυνάμεις, 

Ισο βέβαιος, οτι Ιν τώ όμοσπονδικώ συμβουλίω θά συμφωνήσω μετά 
σοΰ εως τής Ικρήςεως τοΰ πολέμου άλλά μετά τήν εκρηξιν τοΰ πολέ
μου τό πραγμα άλλάσσει. Πρόθυμος, ειπερ τις άλλος, είμαι καί Ιγώ νά 

τηρήσω τόν λόγον μου, φυλάττου όμως, Βισμάρκ, μή κρίνης τούς ά·/-

τής γνώσεως δέ ταύτης έξηγεϊχαι καί η έγκατάλειψις τών 
νοτίων τούτων κρατών καί ή δλική τών γερμανικών δυνα'μεων 

συγκέντρωσις άπό τοΰ Λαουτερβούργου καί πέραν πρός τά 
ισχυρά γερμανικά ρηνικά φρούρια.

Τών γερμανικών δυνάμεων ίσχυρώς Ιγκαδισταμε'νων κατά 
τήν παρα^ήνιον χώραν ταύτην, άληδώς οί Γάλλοι ησαν έλεύ- 
δεροι νά διε'λδωσιν άπό Στρασβούργου τόν 'Ρήνον· άλλ’ ομως 
πας τις ολίγον τι τήν στρατιωτικήν Ιστορίαν μελετών, κατα
νοεί χάς συνεπείας χοΰ κινήμαχος τούτου. Οι Γερμανοί, εύκο- 
λώτατα άνερχόμενοι τήν δεξιάν τοΰ'Ρήνου δχδην, ηδελονάπο- 
κόόει τούς Γάλλους έπιδρομεΐς, Αναγκασμένους νά καταδέ- 
σωσι τά οπλα, ώς μή έχοντες ούδέν μέσον έπανακάμψεως είς 
τήν παχρίδα αύχών. ’'Αλλως τε, ώς προηγουμένως είπομεν,

θρώπους άλλως πως ?) οπως είναι. Δοθήτω ήμΐν τό Στρασβούργον, καί 

ήμεϊς άποδυόμεθα παραχρήμα είς οίονδήποτε κίνδυνον. Έ φ’ δσον ομως 
τό Στρασβοΰργον ί'σταται ώς πύλη, άφ’ ής δυνατόν νά έρημώτη τήν 

χώραν μου ξένος στρατός καί ξένη δύναμις, τό κακόν τοΰτο ήμπορεΐ 
νά Ιπισκήψη έπί τής κεφαλής μου ιΐρίν λάβτι καιρόν ή 'Ομοσπονδία 
νά σπεύστι εις βοήθειαν μου. Δέν διστάζω νά φάγω τόν πικρόν της 
έξορίας άρτον παρά τώ ύμετέρω στρατοπέδω, άλλ’ οί δυστυχείς δπή- 

κοοί μου θά μοί γράφωσιν οτι πιέζονται δπό τής λεηλασίας καί τών 
φορολογιών, καί θά μέ παρακαλώσι ν’ αλλάξω γνώμην. ’Αγνοώ αν πάν- 

τίς θάμείνωσιν σταθεροί· ό πυρήν ομως έγκειται Ιν τώ Στρασβούργε, 

όπερ, !φ ’ δσον δέν γίνεται κτήμα γερμανικόν, θά Ιμποδίζει τήν νότιον 
Γερμανίαν νά μετέλθη τήν υπέρ τής Ιθνικής ένότητος ειλικρινή καί 
απροκάλυπτον πολιτικήν. Έ φ’ δσον δύνανται νά Ιξέλθωσι τών πυλών 
τοΰ Στρασβούργου 150,000 Γάλλων, δσον καί αν σπεύσωσιν οί Γερμα
νοί, δέν θά τους προλάβωσιν Ιν ταΐς Ιπαρχίαις το* 'Ρήνου. Οί Γάλλοι 

θά φθάσωσι πρότερον είς τήν χώραν μου.» — Μέγιστον θάρρος καί με- 

γίστην αΰταπάρνησιν λοιπόν εποεπε νά δείξωσιν οί νότιοι Γερμανοί, 
οπως μεθ’ ήμών συνάρωσι τό βαρίι τοΰ πολέμου φορτίον, καί πιρ αυτοί 
περισσότερον ή ήμεΐς κινδυνεύοντες».
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τοιοΰτόν τι έκ μέρους τών Γάλλων ήδύνατο τότε μόνον λογι- 
κώς νά μηχανευβή, ότε ή Γαλλία ΐσαρίδμους όλη τη Γερ
μανία είχε τάςστοατίωτικάς δυνάμεις· εΤναι δ’άληδές, ότι τοι
οΰτόν τι μέμφεται αυτούς μή διαπράξαντας δ Γερμανός ’Ιού
λιος Βικέδης (Ju lius W ickede), γραφών περί τών στρατη
γικών σφαλμάτων τών Γάλλων κατά τον τελευταΐον πόλεμον, 
καί καδ’ ην περίπτωσιν εύρέδησαν έν έλάσσονι στρατιωτική 
δυνάμει· άλλ’ έπιτραπήτω ήμΐν νά μή συμφωνήσωμεν μετ’ αύ
τοΰ, τόσω μάλλον, καθόσον φρονεϊ, ότι ή τοιαύτη έπιδρομή ήδύ- 
νατο ν’ άλλοιώση το άρχικόν πολεμικόν σχέδιον τών Γερ
μανών. Οί Γερμανοί λοιπόν, συσσωρευδέντες πέραν τοΰ Λαου- 
τερβούργου, προφανώς καταδεικνύουσιν ότι δέν φοβοΰνται τά 
άποτελέσματα επιδρομής γαλλικής μεταξύ τούτου και Στρα
σβούργου τόσω μάλλον, καθόσον τών γαλλικών δυνάμεων μό
λις άριδμουσών έπί τοΰ χάρτου 300 ,000  άνδρών, πραγματι- 
κώς δέ, ώς έξ Ιπίσήμων έγγραφων έξάγεται, 210 ,000 , ά- 
ποσπωμένων τών επιδρομέων 100— 150,000, οί λοιποί παρα- 
μένοντες έπί τών βορειοανατολικών δρίων τής Γαλλίας, τών άν- 
τιστοιχούντων πρός τήν 'Ρηνικήν Πρωσσίαν καί 'Ρηνικήν 
Βαυαρίαν, ούδέν πολεμικόν επιχείρημα δύνανται νάδιαπράξωσι 
κατά τής λοιπής κολοσσιαίας γερμανικής δυνάμεως. Είς ιδιαί
τερον άρδρον ήμών, ίδόν τό φώς τόν ’Ιούλιον τοΰ παρελδόντος 

έτους, ήριδμήσαμεν τάς δυνάμεις ταύτας, δ δέ πόλεμος άπεδει- 
ξεν εις τά όπλα Γερμανούς συμπαγείς πλέον τοΰ εκατομμυρίου.

Έ ξ όλων τούτων λοιπόν συνάγεται, ότι οί Γερμανοί διά 
τής παρατάξεως αυτών έξησφάλιζον άφ’ ενός τήν νότιον Γερ
μανίαν διά τής επικείμενης ένεργείας τής 3 r,: αυτών στρατιάς, 
άν Γάλλοι έπέδραμον, ησαν δ’ έτοιμοι νά παλαίσωσι διά τής 
ί τ" καί 2*' στρατιάς πρός τάς λοιπάς γαλλικάς δυνάμεις 

κατά μέτωπον. ϊ ό  ζήτημα ητο, τίς τών δύο ήβελε πρώτος

άρει τό ξίφος καί άποκαλύψη τούς σκοπούς αύτοΰ. Καί ταΰτα 
μέν περί τής επιφυλακτικής δέσεως, ην κατέλαβον τά γερμα
νικά στρατεύματα, έτοιμα πρός πάσαν Ir.iy είρησιν. Τήνβέσιν 
δέ ταύτην τά μέγιστα ίσχυροποίησεν ή αδράνεια τοΰ γαλλικοϋ 
στρατοΰ, όστις, καίπερ πρώτος παρά τά μεθόρια ταχδείς, ού
δέν όμως πολεμικόν εργον διεπράξατο έπί πολλάς ήμέρας, 
ήτοι μέχρι τής 2. Αΰγούιτου (ν. ε ). ’Αλλά τήν έποχήν ταύ
την οί Γερμανοί εις μάτην παραφυλάξαντες, όπως ίδωσι τούς 
σκοπούς τών Γάλλων, οΰς άλλως τε καί καλώς, φαίνεται, 
έγίνωσκον ώς έπιδετικούς, άπεφάσισαν τήν έ’ναρξιν τών εαυ
τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων, καδαρώς έπιδετικών. Διά 

τήςέπιδέσεως ταύτης έματαίουν πάσαν πρός τήν Νότιον Γερ
μανίαν έπιχείρησιν, έλάμβανον δέ αύτοί ουτοι τήν φροντίδα νά 

σπεύσωσι πρός τέλεσιν σκοπών άγόντων διά τής κοιλάδος τοΰ 
Moselle (Μοσσέλλα), κατόπιν δέ διά τής τοΰ Μάρνου (Marne), 
συντόμως πρός Παρισίους. Ουτω τήν 4. Αύγούστου (ν. ε.) 
έπετέδησαν κατά τής μεραρχίας Δουαί είς Βαϊσεμβοΰργον 
τήν δέ 6. Αύγούστου κατέστρεφον τό σώμα τοΰ Μακμαών 
εις Βοέρτ (W oert), καί τό τοΰ Φροσσάρ (Frossard) εις 
Σπίκεριν (Spikerin). Έκτοτε δ πόλεμος τών Γάλλων, ώς 
είχός, μετετρέπετο είς καθαρώς άμυντικόν.

Είς τά περί δρίων τής Γαλλίας σχετικώς πρός έπίδεσιν γερ
μανικήν, έν ίσχύϊ μενούσης τής ούδετερότητος τοΰ Λουξεμβούρ
γου καί τοΰ Βελγίου άφ’ ενός, καί τής Ελβετίας άφ’ έτέρου, κα- 
τεοείξαμεν ότι μένουσι τρεις εύκολοι g καλαί γραμμαί στρατιω
τικών έπιχειρήσεων είς τούς Γερμανούς έπιδρομεΐς. Μή σκσ- 
ποΰντες νά έπαναλάβωμεν έκ νέου τά περί τών διαβάσεων τού
των, καίπαραπέμποντες τόν άναγνώς-ην εις τάς προηγουμένας 
σελίδας, περιοριζόμεδαλέγοντες, ότι έπί τών δεδομένων τούτων 

έβαίίσδη τό έπιδετιχόν σχΐδίίν τοΰ Μόλτχε, οπερ αί περιττά-



σεις τοΰ πολέμου τω έπέτρεψίν νά έφαρμόση κατά γρα'μμα.
ΑΣ έπιδετικαί δυνάμεις τών Γερμανών διηρέδησαν ώς έπεται*
4 η στρα τ ιά  συγκεντρωδεΐσα έν άρχή εις Κοβλεντίαν (Co- 

blentz), συγκειμένη υπό του 7ου, 8ου χαί 1ου σώματος υπό 
τόν στρατηγόν του πεζικού Στέϊνμετς (Steinmetz).

2α στρα τιά  υπό τόν πρίγκιπα Φρεδερΐκον Κάρολον, συγ- 
κεντρωδεΐσα εις Χομβοΰργον (Houibourg) της Βαυαρίας και 
συγκειμένη έκ του 2ου καί 3ου σώματος, έχόντων οπισδεν 
αύτών τό 9ον καί ΙΟον.

3η στρατιά  υπό τόν βασιλικόν πρίγκιπα τής Πρωσσίας, 
προωρισμένη τό μέν οπως έργασδή είς την νότιον Γερμανίαν 
χαδ’ ην περίπτωσιν οί Γάλλοι ήδελον έπιδράμει ταύτην, τό δέ 
χατά τόν έπιδετικόν πόλεμον είς τά μεταξύ 'Ρήνου καί τών 
Βοσγίων. Αυτη συνεκεντρώδη περί την Μαγχαμίαν (Man
heim) μέχρι Lauterbourg (Λαουτερβοΰργον), συγκειμένη 
ύπό τοΰ 2ου Βαυαρίκοΰ σώματος, τοΰ 5ου χαί 11ου τής 
Βορείου 'Ομοσπονδίας, τών μοιραρχιών Βυρτεμβέργων καί 
Βαδαίων.

Κατόπιν ή 3η στρατιά, έκλείψαντος παντός φόβου έκ μέ
ρους τής Αύστρίας, προσηυξήδη διά τοΰ 1ου Βαυαρικού σώ
ματος καί τοΰ 6ου Πρωσσικοΰ, ατινα έν άρχή ^σαν έπιτηρη- 
τικά έπί τών αύστριακών μεδορίων.

4η στρατιά , κληδεϊσα εφεδρική, ύπό τόν Βασιλικόν πρίγ
κιπα τής Σαξωνίας, συγκειμένη δέ ύπό τής Βασ. πρωσσικής 
φρουράς, τοΰ 4ου καί 12ου σώματος, συνεκεντρώδη είς τά 
Καισαρικά Λουτρά (K aiser Lautern), οπισδεν τής 1ης καί 
2ας στρατιάς, είς άς καί προσεκολλήδη κατά την διάρκειαν 
τών πρώτων πολεμικών συμβάντων.

Έκτος τούτων ύπήρχον α ίίξής δυνάμεις. *11 μεραρχία τής 

Εσσης Δαομς-άδης (Hesse-Darmsladt), ήτις μετά τής 18ης

πρωσσικής μεραρχίας άπετέλει τό 9ον σώμα. Ή  17η με
ραρχία, ητις ητο ύπό τόν μέγαν δούκα τοΰ Μακλεμβούργου 
μετά τής 2ας μεραρχίας τής Λανδβέρ, άπετέλεσε τό 13ον 
σώμα ύπό την έπωνυμίαν «έφεδρος στρατιά τήςΛω^ραίνης».

Ή  μεραρχία τών Βαδαίων (άποσπασδεισα κατόπιν τής μά
χης τού Βοέρτ άπό τής 3ης στρατίας) καί ή 1η μεραρχία 
τής Λανδβέρ ύπό τόν στρατηγόν Βερδερ (W erder), άπετέλε- 
σαν τό 14ον σώμα, τό πολιορκήσαν κατόπιν τό Στρασβούργον· 
"Οτε δέ ήρξαντο οί περί τό Μέτς άγώνες, άπεστάλη έκεΐσε καί 
η 3η μεραρχία τής Λανδβέρ καί έλαβε μέρος είς τήν πολιορ
κίαν αύτοΰ.

Τό σύνολον τών δυνάμεων τής όλης Γερμανίας, αΐτινες 

έχίνητοποιηδησαν περί τά τέλη ’Ιουλίου, άνήρχοντο είς 17 
σώματα, ητοι 34  μιχτάς μεραρχίας πεζικού, 9 μεραρχίας 
ιππικού καί 1 ,530 πυροβόλα.

*Όπισδεν δέ τών στρατευμάτων τούτων τού μονίμου στρα

τοΰ μόνη ή Πρωσσία ήδύνατο νά χορηγήση 12 μεραρχίας 
Λανδβέρ τοΰ πεζικού, μέ συντάγματα έκ 4 ,000  άνδρών, καί 
12 νιαύτας τοΰ ίππικοΰ.

Τήν άπαρίδμησιν ταύτην τών γερμανικών δυνάμεων δέν 
έκάμαμεν άνευ σκοπού· παρακατιών βλέπει δ άναγνώστης τί- 

νας άπέναντι τούτων άντέταξεν ή Γαλλία, καί τί διεπράξατο 
έν άρχή τοΰ πολέμου.

Α ρχικόν πολεμ ικόν σ χ ίδ ιο ν  τών Γάλλων.

'Η Γαλλία, ώς εΤναι ήδη τοΐς πασι γνωστόν, άπέναντι τών 
κολοσσιαίων γερμανικών δυνάμεων μόλις ήδυνήδη νά παρατά- 
ξη περί τάς 300 χιλιάδας μαχητών. Κρίνοντες πάντη περιτ
τόν νά έπαναλάβωμεν ο,τι παρ' όλων έλέχδη περί τοΰ άπο- 
τόλμου τής κηρύξεως πολέμου εναντίον έχδρού εχοντος δυνά-



μιις ύπερτετοαπλασίας, έξετάσωμεν τό στρατιωτικόν μέρος 
απολύτως.

Ή  Γαλλία, χαίπερ προκαλέσασα την πάλην, μόλις ήδυνήδη 
νά συναγάγη άτελώς συμπεπληρωμένα τά εξής σοίματα, άτι- 
να, περί τά τέλη ’Ιουλίου, παρετάχδησαν ώς άκολούδως.

Το Ιον σώμα (Μακμαών) έμπροσδεν του Στρασβούργου, 
μέτωπον πρός τήν 'Ρηνικήν Βαυαρίαν, δέμενον, ώς προφυλα
κήν είς Βαϊσεμβοΰργον τήν μεραρχίαν Δουαΐ, δπισδεν τοΰ σώ

ματος τούτου, κατέχον τήν Βελφόρτ (Belfort), διετέδη τό 7ον 
σώμα (Δουαί αδελφός). Είς Βίτχην (Bitche) έτάχδη τό 
5ον σώμα τοΰ Φαιλλύ (de F a illy ) , δυνάμενον νά προφύ
λαξη τήν άριστεράν τοΰ 1ου σώματος και έργασδή μετ’ 
αύτοΰ.

Τά τρία ταΰτα σώματα, δύναται τις είπεΐν, άπετέλουν οίο- 
νεί ιδιαιτέραν στρατιάν τήν τής ’Αλσατίας, ων τό 7ον εφεδρεία. 

Τό 2ον σώμα Φροσσάρ (Frossard) ελαβε δέσιν έμπροσδεν 
τοΰ Σαίντ-’Αβόλδ (S l Avoid). Τό 3ον Βαζαίν (Bazaiae) 

μεταξύ Σα^ρεβρούχου (Sarrebruk) καί Θιομβίλλης (Thion- 
v ille) είς Βουλαυ (Boulay). Τό 4ον (Λαδμιρώ, Ladm iraut) 
είς Θιομβίλλην. Τά τρία ταΰτα σώματα δύνανται ένεκα τής 
τοποδετήσεως αυτών νά δεωρηδώσιν ώς άποτελοΰντα ιδιαι
τέραν στρατιάν, τήν τής Λω^ραίνης, εχοντα είς Μέτς τήν αύ- 

τοκρατορικήν φρουράν (Βούρβαχης) ώς ίδιαιτε'ραν εφεδρείαν.
Τέλος τό 6ον σώμα (Κανροβέρ, Canrobert) ητο προω- 

ρισμένον είς τήν γενικήν τοΰ όλου στρατοΰ έφεδρείαν, συγκρο- 

τούμενον είς Σιαλών (Chalons) καί Σοασών (Soisson).
"Απαντα τά σώματα ταΰτα ησαν άνευ ούδενός πρός άλ- 

ληλα συνδέσμου, έξηρτώντο δέ άπ’ εύδείας υπό τοΰ αύτοκρά- 
τορος, οστις διώκει ώς Αρχιστράτηγος, καί τοΰ γενικοΰ έπΐ- 

τελάρχου τοΰ στρατοΰ Λεβέφ (Le Boeaf).

Ποιον ητο τό αρχικόν σχέδιον τοΰ Ναπολέοντος ; Όμολο· 
γουμένως ητο έπιθετιχόν, τό μέν, διότι κατόπιν ουδόλως 
άπεκρύβη ύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδίου, τό δέ συνάγεται καί εκ τής 
πληδύος τών χαρτών καί πληροφοριών περί Γερμανίας, άτινα 
άπεστάλησαν σωρηδόν είς τά διάφορα σώματα- αλλά πόλεμος 
επιθετικός, ώς είχον αί δυνάμεις τής Γαλλίας, καταδεικνύει 
δύο μεγάλα σφάλματα· καί πρώτον μέν τήν ίσως πλήρη ά
γνοιαν τών δυνάμεων τοΰ αντιπάλου, δεύτερον δέ τήν πλήρη 

καταφρόνησιν τής ποιότητος καί τοΰ ύλικοΰ τοΰ έχδροΰ.
Είναι άληδές, οτι πολλάχις στρατοί όλιγάριδμοι ηραντο νι

κάς καί συνελέξαντο δάονας, γνωστόν ομως υπάρχει, οτι 
τοΰτο τότε μόνον δύναται νά κατορδωδή, όταν ή έτοιμότης 
καί ή ταχύτης τών στρατηγικών κινήσεων προκαταλάβη καί 
κατάπληξη τόν έχδρόν άνέτοιμον οντα. Οί Γάλλοι όμως εις 
τήν παροΰσαν περίστασιν, καί περ πρώτοι παρά τά μεδόρια 
προσδραμόντες, έμειναν όμως ακίνητοι, διότι ό στρατός αυ
τών, άμα ό πόλεμος έκηρύχδη, είς ούδέν ητο έτοιμος, οί δέ 

πρός συμπλήοωσιν τών τάξεων έκ τής εφεδρείας προστρέχον- 
τες'ώφειλον νά συναντήσωσι τόν στρατόν έπί τών μεδορίων 
συγκεχυμένως (δ).

(ο) Ίδοΰτί άναγινώσκομεν (ίδε Vandetelde) π3ρι τών πολεμικών σχε

δίων τοϋ Ναπολέοντος*
«Μικρά πραγματεία φανείσα περί τή ; έκστρατείας τοϋ 4870, καί 

γραφεϊσα δπό άξιωματικοϋ τοϋ μεγάλου Ιπιτελείου τοϋ στρατοΰ, και ητις 

φαίνεται ΙμπνευσΘεΐσα δπ’ αΰτοΰ τοΰ Ναπολέοντος, μας φωτίζει περί 
τοΰ σχεδίου τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων, οπερ παρεδέχΟη ουτος 
πρό της ένάρςεως τών έχθροπραξιών"

« .  ...................... Τά έπιχειρηματα, δτινα φέρει ό συντάκτης πρίχ
δικαιολόγησιν τοΰ αϋτοκράτορος δια τήν διαγωγήν αδτοΰ, καί ατινα ετι 

μάλλον τον Ιπιβαρΰνουσι, συγκεφαλαιοΰνται ώς έ;ής·
«Ό  Ν α π ο λ έ ω ν  γ ι ν ώ σ κ ε ι  ί ί τ»  ή ά ρ ι β μ η τ ι κ ή  τ ο ΰ



Και περ τοΰ επιθετικού σχεδίου δικαίως έπικριτέου διά 
to ανεπαρκές τών γαλλικών δυνάμεων, αδύνατο κάπως τό 
γαλλικόν έπιτελεΐον νά κερδίση την συγκατάβασιν τών έπι-

« Ι χ θ ρ ο ΰ  δ ύ ν α μ ι ς  ε ΐ ν α ι  δ ι π λ ά σ ι ά  τ ή ς  ΐ δ ι κ ή  « τ ο υ ·  

«άλλά φρονεί, οτι δύναται ν’ αντιστάθμισή τήν αριθμητικήν ταύτην δια- 
» φοράν δια ορμητικής Ιπιθέσεως, διερχόμενος ταχύτατα τον'Ρήνον, δ- 
«πως προκαταλάβ^ τον Ιχθρόν.

«Ύπελόγιζεν οτι συνεπεία πρώτης Ιπιτυχίας ήθελεν Ιπιτύχει τής 

«συμμαχίας τής Αυστρίας καί ’Ιταλίας», οπερ άποδειχνύει, οτι 6 Να
πολέων παρεγνώρισε τήν στοιχειώδη άρ/ήν τής πολεμικής Ιπιστήμης, 
«άρχόμενος του πολέμου, χωρίς νά γινώσκη τίνας εχει φίλους ή !χ -  
θρους.» Ο συντάκτης προσθετει* βΤο σχεδιον τών Επιχειρήσεων του 
«αυτοκρατορος, όπερ είς Παρισίους ών Ινεπιστεύθη είς μόνον τον Μαχ- 
»μαων και Λεβέφ, συνίστατο εις τδ νά συγκεντρώσω 150,000 άνδρών 
ιπερί τό Μέτς, 100,000 είς Στρασβούργον καί 50,000 εις Σιαλών. 
. 'Ά μ α  τα στρατεύματα ταΰτα συνεκεντροΰντο, ό αύτοκράτωρ Ισκόπει 
>ν& συνένωσή την στρατιαν του Μετς καί τήν του Στρασβούργου, και 
• ίπ ι κεφαλής 250,000 άνδρών ναδιέλθτ; τον *Ρήνον καί άναγκάσ^ τα 

>νοτια κράτη τής Γερμανίας εις αύστηραν ουδετερότητα, κατόπιν δέ 
ινα  πορευθή εις συνάντησιν τών Πρώσσων».— Το σχεδιον τοΰτο, οπερ 
συνίστατο είς το να περάσ^ τ&ν Τήνον μέ 250,000 άπέναντι τουλά
χιστον 550,000 Γερμανών, καί οπερ ουδέποτε έδοκιμάσθη, έιχε τού- 
λάχι στον τήν σφραγίδα τοΰ παρατόλμου.

« Ο συντάκτης ΙπιπροσΟετει «ή διπλή αποτυχία τής 6. Αύγούστου 
«εθετο τον γαλλικόν στρατόν καί τήν αυτοκρατορίαν είς κρίσιμον κα- 
«τάστασιν, ή δε τολμηρά πρωτοβουλία τών γερμανικών στρατευμάτων 
«κατελαβε τον αυτοκράτορα Ιν αύτω τδ) οργανισμώ τών Ιπιθετικών 
«αύτοΰ δυνάμεων (1).»

(Ί} Φρονοϋμεν, οτι παν άλλο τιδύνατο ό ΰπεραοπίζων τόν Ναπολέοντα νά 

ειλτι, παρ’ οτι οι Γερμανοί άπεδείξαντο τ ο λ μ η ρ ά ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν .  Έ νδ 

Οί Γάλλοι iomv riov από 25 ’Ιουλίου παρά τά μεθόρια, οί Γερμανοί δέν ειχον 
ειοέτι χαταφ9αοει. Οί Γερμανοί προεβιιιαν τόν Αύγουστον εις έπίδεσιν, τών 

Γάλλων ά δ ρ α ν ώ ς  παραμενο'ντων είς τη;  άρχιχάς αΰ»ων θ ίίε ις .

χριτών αύτοΰ, αν ό Μαχμαών (ίδέ W ickede) μέ τό Ιον, 
5ον καί 7ον σώμα έπεχείρει τήν τοΰ 'Ρήνου διαβασιν έπι 
τήν γραμμήν Λαουτερβοΰγον— Στρασβούργον, όλως εύχερή 
ουσαν καί σχεδόν αφύλακτον, έκεΐθεν δέ κατερχόμενον τήν 
δεξιάν του 'Ρήνου oy δην, προσέβαλλε τήν άριστεράν τών Γερ
μανών πτέρυγα, ενώ τά λοιπά σώματα εις εν καί μόνον όλον 
συνενούμενα καί ύπό μίαν και μόνην ικανότητα τιδεμενα άν- 
τεμετώπιζον έν άμύνη ή καί έν επιθέσει τους κατά την πα- 
ραρ^ήνιον Βαυαρίαν, λαμβάνοντες τήν πρός Μαγχαμίαν οιεύ* 
δυνσιν. Ά τυχώ ς ομως διά τόν γαλλικόν στρατόν ό μέν Μακ-

»Ό  αύτοκράτωρ Ιγίνωσκεν, οτι ό πρωσικός στρατό; ήτο πάντοτε 
«έτοιμος, οπως είσέλθρ είς Ικστρατείαν εν μια ήμερα· Ιγίνωσκεν Ιπ ί- 
«σης, οτι ό γαλλικός στρατός Ιστερεΐτο τών πάντων, καί οτι διετέλει. 
ισχεδόν Ιν αριθμώ ειρηνικής χαταστάσεως τήν στιγμήν τής κηρύξεως
«τού πολέμου...................... άκλ’ ό αύτοκράτωρ, Ιμπιστευόμενος είς στρα-
«τόν, οστις τόσας ένδοξους Ιπιτυχίας εσχεν είς Κριμαίαν καί ’ Ιταλίαν, 

«έπίστευεν οτι διά τής άκαταβλήτου δρμητικδτητος ήδύνατο νά άντι- 

ίκαταστήσω τοσαύτας άτελείας χαί Ιξασφαλίση ΰπερ έαυτου τήν 

νίκην».
Ό αύτός προσεπιλέγει* «'Η Ινέργεια τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ παρέλυσε 

ίδιά τής απολύτου άγνοιας, Ιν ή διετέλουν πάντοτε οί αρχηγοί του περί 
τής τοποθετήσεως καί τής δυνάμεως τοΰ εχθρού. Οί ΙΙρώσσοι εκρυπτον 
«τόσον καλώς τάς κινήσεις των όπισθεν τοΰ τρομερού παραπετάσματος 
«τού έαυτών ιππικού, οπερ άνέπτυσσον εμπροσθέντων Ιφ’ δλας τάς δι- 
«ευθύνσεις, ώστε μεθ’ δλας τάς Ιπιμόνους ανιχνεύσεις, ουδέποτε οί 
«Γάλλοι Ιγνώρισαν πραγματικώς πού εύρίσκετα τό π ο λ ύ τών δυνά- 
«μεών των, καί έπομένως πού εδει νά διευθυνθή ή μεγαλύτερα αυτών 

«προσπάθεια.»
’Εξ όλων τούτων, ατινα τήν σήμερον πολλαχοθεν Ιπιβεβαιούνται, 

δύναται τις εΐπεΐν, ότι ό Ναπελέων έπαιξε τήν τύχην τής Γαλλίας καί 

τοΰ θρόνου αδτοΰ, εν απελπισία δια τελών ενεκα τών Ισωτερικών τοΰ 

κράτους αύτοΰ ανωμαλιών.



μαών ούδέν τοιουτον έπεχειρίσατο, έκ τών κατόπιν δ’ άποκα- 
λυφδέντων (ΐ'δε σημεΐ6)σεις ημών υπό στοιχεΐον (3 καί δ) κα
ταδεικνύεται, ότι καί ή στρατιά, ην ήμεΐς άπεκαλέσαμεν πρός 
διάκρισιν στρατιάν τής ’Αλσατίας, καί η τής Λω^ραίνης (ή 
στρατιά αυτη έκληδη επισήμως τοΰ 'Ρήνου στρατιά) έμελλον 
νά συνεργασδώσιν έπί τής 'Ρηνικής Πρωσσίας καί 'Ρηνικής 
Βαυαρίας υπό μίαν καί την αύτήν γεΐρα, τήν του αύτοκρά- 
τορος, καί έπί πεδίου τό μέν διά τών διακλαδώσεων τών Βοσ
νίων άπολύχως στερουμένου συγκοινωνιών, τό δέ άγοντος 
κατά μέτωπον πρός τά ισχυρότερα 'Ρηνικά γερμανικά φρού

ρια. Τό σχέδιον τούτο (1), έξελεγχόμενον ώς xuxor j e n x o r  
σ χ έ ιίιο ΐ, συνδυαζόμενον μέ καχηγ χαϊ όλως άσννάρτητo r  το- 
ποθέτησ ίΐ, δέν έπρόφδασε νά τεβή είς ενέργειαν, ουδεμία δέ 
αμφιβολία, ότι τίδελε φέρει τά αύτά όλέδρια αποτελέσματα, 
άτινα έπήλδον διά τής έπιδέσεως τών Γερμανών.

Διδοντες πέρας εις τό πραγματικοί; εκτενές άρδρον ημών 

τούτο (ε), έπιλέγομεν, ότι μόνη η κουφότης, η απελπισία, η £ν-

(1) Ίδέ σημειώσεις ήμών δπό στοιχ. β καί δ.
(ε) Όφείλομεν μίαν Εξήγησιν εις τούς άναγνώστας ήμών, οπως μή πα- 

ρεξηγηθώμεν. Έ κ τών συνδρομητών ήμών τινές μεν, άλλ’ ολίγοι, καί 
ξένας γλώσσας γνωρ’ζουσι καί τήν βιβλιοθήκην αδτών πλουτίζουσι διά 
τών σωρηδόν Εκδιδομένων ήδη συγγραφών περί τοΰ πολέμου τοΰ 1870. 

Ά λ λ ’ οΐ πλείονες ούτε γαλλικά, οδτε γερμανικά γινώσχουσι, ουτε θέ
σεις άναπαυτικάς κατέχουσιν, όπως άνέτως Εργάζονται, ουτε τά χρη
ματικά μέσα εχουσιν άφθονα. Χάριν τών τελευταίων τούτων δέν Εδι- 

οτάσαμεν νά κοπιάσωμεν.
Διαρκοΰντος τοΰ πολέμου, συνετάξαμεν καί κατεχωρίσαμιν εις τον 

«'Έλληνα στρατιώτην» άφήγησιν τών συμβάντων, άντλοΰντες συγκρι- 
τικώς έκ τών βελγικών, γαλλικών, ιταλικών εφημερίδων, ώς καί ix  
τών ελληνικών έν Κωνσταντινουπόλει, Τεργέστη καί ’Αθήναις έκδιδο- 

μένων. 'Η  άφήγησις εκείνη, ήτις βεβαίως ούδεμίαν ιστορικήν εχει ά 

φ

τελής άγνοια τών παρά τοϊς Γερμανοΐς, καί τέλος μόνη εγ
κληματική έλαφρότης ήδύναντο νά ώδήσωσι τήν Γαλλίαν άρ- 
χικώς μέν είς πόλεμον, ιδία δέεις πόλεμον επιθετικόν. Τωόντι, 
άντί τούτου, δ Ναπολέων, άν δένήδύνατο ν’ άποφύγη τόν πόλεμον, 
ώφειλε νά σκεφθή περί πολέμου άμυντικοΰ, διατιδέμενος τάς ενερ
γούς αύτου δυνάμεις καταλλήλως πρός τόν σκοπόν τούτον, καί 
στηριζόμενος έπί τό Μέτς καί τό Στρασβούργον, καί άναμέ-

ξιαν, παρατηροΰμεν ήδη, ότε πληθώρα συγγραφών παρουσιάζεται, 

μικράς μόνον Ελλείψεις εχει ώς πρός τήν Ακρίβειαν τών αριθμών καί 

μεμονωμένων τινών έργων, μήπω τότε άκριβώς παρά τών Ανταπο
κριτών τών Ευρωπαϊκών Εφημερίδων κατανοηθέντων, χαί περί ών αδια
φόρησαν αί τότε έπίσης δημοσιευθεϊσαι επίσημοι Εκθέσεις. Τοΰτο ούδε
μίαν φέρει ήμΐν τιμήν, διότι αυτη άνήκει Εκείνοις, είς οΟς κατεφύγαμεν, 
οπως κατανοήσωμεν τά γενόμενα.

Διά τούς συνδρομητάς λοιπόν τούτους εΐργάσθημεν καί ήδη, μή δυ- 
ναμένους άφ’ εαυτών νά σχηματίσωσι γνώμην διά τάς Ελλείψεις, ας 
προεμνήσθημεν. Αί πηγαί, Εξ ών ήντλήσαμεν διά τήν παρούσαν εκθε- 
σιν ήμών είναι αί έξης· «Μελέτη περί τής γεωγραφίας τής Γερμανίας» 
δπό Fay.— «Φυσική, ιστορική καί στρατιωτική γεωγραφία» δπό La. 

Talec.— «Ό  πόλεμος τοΰ 1870* δπό Vanlevelde.— «'Ημερολόγιον ύπό 
τίνος άξιωματικοΰ τοΰ στρατοΰ τοΰ'Ρήνου» ύπό Fay.— «Ή  Εκστρατεία 

τοΰ 1870, δπό τίνος αξιωματικού τοΰ 'Ρήνου,» άνώνυμος.— «Ή  Εκ
στρατεία τοΰ Μϊτς» δπό Πρώσσου στρατηγού, αγνώστου. «Παρατη
ρήσεις περί τών αίτιων τών γαλλικών άποτυχιών» δπό Blanc. Διάιοο-
ραι πραγματεΐαι περί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου, κατακεχωρισμέναι εις τόν 
Spcctateur militaire («Στρατιωτικός» τής Γαλλίας «Θεατής).— «Ό  
πόλεμος τοΰ 1870» έν τώ αύτώ «Στρατιωτικό) Θεατή».—Πρός δέ 
πλεΐστα τών οσα έγράφησαν κατόπιν τού πολέμου καί γράφονται ε’ς 
τάς Εφημερίδας.

Αύται είναι αί πηγαί, έφ’ ών στηριζόμενος είργάσθην, Εξαγαγύν ώς 
συμ,.ιρασμα ο,τι Εν τή παρουση μου μελετη έγραψα, θεωρήσας τοιαύ- 
την μελετην άναγκαίαν πρός μόρφωσιν ιδέας σχετικώς ορθής.



νων εχεΐτε τον lyOpov, νά εχη ετοίμους τάς λοιπάς στρατη- 

γιχάς δέσεις χαί τούς ΙΙαρισίους.
Ούτως οί Γερμανοι τό μέν επωφελούμενοι έκ τών χολοσσιαιων 

αύτών δυνάμεων, τό δέέχτής εύχερείας, ην έδοτό αύτοΐς ή συν- 
δήκη τοΰ 1815 πρός καταπάτησιν τών μεδορίων γαλλικών έ- 
παρ'/ιών, κατώρδωσαν ό,χι ηχο αμφίβολον, έάν μή είπωμεν 
αδύνατον, νά έπιχύχωσιν, άν οί Γάλλοι άπό χρόνου οιά δχυ- 
ρωτιχών στρατιωτικών έργων έξεμηδένιζον τήν αδυναμίαν τών 
ουσιχών ορίων, εΤ'̂ ον δέ σχραχιωχικας ουναμεις ίσοπαλείς. 

Μάρτυς τό Μέτς, οί Παρίσιοι χαΐ ό πολύς χρονος καικοπος, 
ον κατέβαλον οπως καχανικήσωσι τούς αύχοσχεδίους στρατούς 

τοΰ Γαμβέττα. Β· Ι· ΒΑΛΤΙΝΟΣ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΟΓΕΜΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΪΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ. (1 )

(μεχάφρασι;)

Στρατηγική, ταχτική.— θ', κανόνες, οί όριι,οντες τάς στρα- 
τηγικάς επιχειρήσεις, είναι κατά τό μάλλον ή ηττον ανεξάρ
τητοι της χελειοποιήσεως τών οπλών. Ο Ναπολέων το ειπε 
πραγμαχιχώς* «Άναγνώσαχε, καί πάλιν άναγνωσατε τάς έκ- 
«στρατείας τοΰ’Αλεξάνδρου, τοΰ ’Αννίβα, τοΰ Καίσαρος, τοΰ 
κΓουσταύου Άδόλφου, τοΰ ϊουρέννου, τοΰ Εύγενιου και τοΰ
«Φριδερίκου...............ιδού τό μόνον μέσον τοΰ άποκαλύψαι τά

«μυστήρια τής πολεμικής τέχνης.»
Τοιοΰτον είναι τό τελευταιον αξίωμα τοΰ μεγάλου τουτου 

στρατηγού.

(1) Ί5ε προηγουμενον ουλλαδιον.

Δεν έχει ομως ούχω χαί προκειμένου περί της ταχτικής, 
ήτις, είς δ,τι μας άφορα, δύναται νά όρισδή ώς ή τέχνη τοΰ 
διατιδέναι τόν στρατόν απέναντι τοΰ έχθροΰ. Επομένως αί 
μεγάλαι τελειοποιήσεις, αί εΐσαχδείσαι άπό τινων ετών είς τό 
σύστημα τοΰ όπλισμοΰ, ή χαχύτης τοΰ ^ίμματος τοΰ τουφε- 
κίου τοΰ πεζικού, ή ευκινησία, ή ε”κτασις της βολής καί η 
ευστοχία τοΰ πυροβολικού, άπέδειξαν τήν επιρροήν αύτών είς 
την διευδυνσιν τών έπιχειρησεων τοΰ πολέμου, και ιδιαιτέρως 
είς τήν έπί τοΰ πεδίου τακτικήν τοΰ πεζικοΰ.

II πείρα δεν ώρισεν ακριβώς είσέτι καί έντελώς τάς τρο

ποποιήσεις, αΐτινες δεον νά λάβωσι χώραν είς τούς κανονι
σμούς ώς πρός τόν σχηματισμόν τών σωμάτων έπί τοΰ πε- 
θίου? ώς πρός του; ελιγμούς και τόν χρόπον χοΰ μά'/εσδαι.

Ά λλ ’ ή προσεκχική σπουδή τών άναγνωριζομένων ιδιοτή
των τών νέων οπλών καί οί πόλεμοι τοΰ 186G καί 1870 
όδηγοΰσιν έν τούτοις είς παρατηρήσεις γενιχάς, ας δέον άπβ 
τοΰδε καλώς νά έγχαράξωμεν είς τόν νοΰν ήμών.

θέλομεν προσπαδήσει νά καταδείξωμεν τινάς, στηρίζοντες 
αύτάς επί της εξής σκέψεως· βΤό πΰρ άποκτα τήν σήμερον 
είς τό πεδίον τής μάχης υπεροχήν άφ’ έαυχής άποδεικνυο- 
μένην».

Εκαστον οπλον έχει τήν ίοίαν αύτοΰ τακτικήν* έξαρταται 
ίε αίίχη άπό τοΰ ευκινήτου τοΰ όπλου, τοΰ τρόπου τής ένερ- 
/ιΐας αύτοΰ, χής εκτασεως τής βολής, τοΰ οπλισμού αύτοΰ, 
τής λαβής, ήν περ παρουσιάζει είς τά έχδρικά πυρά, καί τρο
ποποιείται ανα πασαν στιγμήν καχά χήν φύσιν τοΰ έδάφους, 
έφ ου μελλει νά ένεργήση τούς ελιγμούς αύτοΰ ή νά πολε- 
μήση.

Ενταύδα δελομεν διέλδει ύπό γενικήν μόνον εποιΐ/ιν τάς 

τροποποιήσεις, ά ; ύπέστη ή ταχτική διά τοΰ νέου οπλισμού.



Έ ν πρώτοις λέγομεν, οτι εν των σπουδαιοτέρων εΤναε, οτι οι 
αξιωματικοί δφείλουσινά ένστερνισθώσι τάς γενικάς Αρχάς τής 
τακτικής, οπως δυνηδώσι νά κάμωσιν εφαρμογήν κατάλληλον 
προς τάς περιστάσεις  ̂τήν τοποθεσίαν τών πεδίων τής μάχης.

Ό  σκοπός τοΰ πολέμου είναι το· νά κακοποίηση τις, οσον 
οίόν τε, τον έχδρόν, οειδόμενος τών έαυτοΰ στρατιωτών.

Καθόσον λοιπόν το τουφέκιον τελειοποιείται, ή ευστοχία 
καί ή εχτασις της βολής αύξάνουσιν, ή δέ ταχύτης τής γε- 
μίσεως συγχωρεΐ το πυροβολεΐν συγνότερα, ή ισχύς του πε
ζικού αυξάνει, καί δ έχδρός είναι υποχρεωμένος νά μένη είς 
άπόστασιν μάλλον μεμακρυσμένην, ή καί νά καλύπτηται, άν 
μή προτιμά τήν καταστροφήν αύτοΰ.

Μέ το τουφέκιον του προτύπου του 1866 δ Γάλλος πεζός 
πυροβολεί έξάκις καθ’ ον χρόνον μέ τό χρουστϊκόν προηγούμε- 
νον οπλον άπαξ μόνον εγέμιζε καί έπυροβόλει. Δΰναται λοι
πόν σήμερον νά παραγάγη τό αυτό άποτέλεσμα, οπερ παρή- 
γαγον μέ τό πρώην οπλον εξ άνδρες.

Εις λόχος εύρίσκεται έπίσης εχων τήν σήμερον τήν αυτήν 
του πυρός δυναμιν, ην τό τάγμα εΤχε μέ τόν παλαιόν οπλι

σμόν έχει δέ περιπλέον τό πλεονέκτημα τοΰ συγκεντρόνείν τά 
πυρά έπί έκτάσεως περιωρισμένης, καί παρουσιάζειν πολύ δλι- 
γωτέραν πρός τον εχθρόν επιφάνειαν ή τό τάγμα.

Ή  τελειοποίησις τοΰ πυρός παρήγαγε τάς ακολούθους σκέ
ψεις, έπενεργούσας εις τήν νέαν τακτικήν.
1. οτι άνάγκη συχνοτέρας εφαρμογής τής λεπτής τάξεως.
2. οτι απαιτείται γενικωτέρα χρήιις τών ακροβολιστών.
3. οτι δει τινα έπωφελείσθαι έκ τών εδαφικών προφυλάξεων, 

οπως μή διασκοπεύηται ύπό τών εχθρικών πυρών.

4 .  ότι Αναγχαϊον τό μή έφορμαν κατά δέσεως εχθρικής άνευ 

διαταγής τών προϊσταμένων.

5. "Οτι Απαιτείται οικονομία τών πολεμεφοδίων.
θέλομεν είπει όλίγα τινά συνοπτικώς περί μιας έκάστης 

τών σκέψεων τούτων.

1. Ά νάγχη συχνοτέρας εφαρμογής τής Λεπτής τάξεως.

Δύναται τις είπεΐν, οτι ή Ανεπτυγμένη τάξις £σεται πάντοτε 
ή πρός μάχην τάξις, καί ότι έξάπαντος, προκειμένου περί 
πυρός, πρέπει τις ν’ Απαρνηθή τήν βαδεϊαν τάξιν, ητις καί 
δέν συμβιβάζεται μέ τάς ταχείας κινήσεις, καί ήτις, Ινώ δέν 
αυξάνει τήν ΐσχύν τοΰ πυρός, παρουσιάζει είς τά πυρά τοΰ 
Ιχδρικοΰ πυροβολικοΰ καί τών νέων τουφεκίων, τών μακρόδεν 
βαλλόντων, λαβήν Επικίνδυνον, όσον καί ανωφελή.

Εις πολλάς περιστάσεις δυνατόν νά vjvai Αναγκαία, πρός 

επαύξησιν τής πυκνής χαλάζης τών βολίδων, ας ρίπτει τις 

πρός τόν έχδρόν, ή παραδοχή παρατάξεως έπί τεσσάρων 
στοίχων, τών πρώτων γονατιζόντων, καδημένων ή καί έξη- 

πλωμένων, όπως Αποκτά τις τέσσαρας έπικαδημένας σει
ράς πυρός, άνευ αίσδητής αύξήσεως τής πρός τόν έχδρόν 
έπιφανείας.

"Οταν σώμά τι δέν χραται τοΰ πυρός αύτοΰ, ειτε διότι έχει 
έμπροσδεν γραμμήν ακροβολιστών ή άλλους άνδρας, ή διότι δέν 
έφδασεν ή ώρα τής ένεργείας, πρέπει νάκαταβάλληται φροντίς, 
όπως τό σώμα τοΰτο άποχρύπτηται Από τής δέας τών εχθρών. 
'Η παρατήρησις αυτη αποβλέπει προ πάντων τά στηρίγματα $5 
τάς έφεδρειας, άπερ δέν συνεπλάκησαν καί πρός στιγμήν είναι 

ανέπαφα.

2. Χ ρήσις γενιχωτέρα τών άχροβολιστών.

Τό καλήτερον μέσον πρός τόν σκοπόν τοΰτον εΤναι τ ί  κα- 
λύπτειν τά τάγματα διά γραμμής ίσχυρας Ακροβολιστών είς
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άποστασιν καταλληλον τής προτάξεως τής μάχης, καί ή άνα- 
νεωσις αύτών πριν η κλονισδώσι διά του καμάτου η ζημιών 
μεγάλων. Διά τοΰ τρόπου τούτοι» διατηρείται ή εμπιστοσύνη 
χαί το άδικόν τοΰ στρατιώτου.

Με το ταχυβολον οπλον ή γραμμή τών ακροβολιστών, έξη-ι 
σκημενων οντων και καλώς οδηγούμενων, δύναται είς πολ· 
λάς περιστάσεις νά έπαρκέση, βπως σταματήση τόν έχδρόν, 
καί συχνάκις μάλιστα οπως διά τοΰ πυρός αύτής τόν έκδιώ- 
ξη άπό τών δέσεων, ας κατέχει.

Ό  άκροβολιστικός πόλεμος τείνει νά κατασταδη ή κυρία 
τοΰ πεζικοΰ ένεργεια. 'Ο πόλεμος ουτος, πρό παντός άλλου, 
συγχωρεΐ τό έπωφελεΐσδαι έξ όλων τών άνωμαλιών τοΰ έδά
φους, τών προφυλάξεων, &ς προσφέρει εν δάσος, εν δένδρον, 
μια πέτρα, μία τάφρος, καί άποκρίνεται έντελώς είς τόν σκο
πόν, ον εχει τις ύπ’ οψιν, δηλ. το νά προσβάλλη τόν έ-/δρόν 
έκτιδεμενος αύτός οσον οΤόν τε όλιγώτερον.

Ναπολέων ο Α. έξεδείαζε την χρήσιν τών άκροβολιστών ώς 
μέσα κύρια προσβολής. « Είς Ημέραν σπουδαίαν (λέγει είς τά 
Απομνημονεύματα αύτοΰ) γραμμή μάχης δλόκληρος μετα
βαίνει είς τούς άκροβολιστάς, ένίοτε δέ καί δίς».

Ms tov παρόντα οπλισμόν οί άκροβολισταί έχουσιν Ενέρ
γειαν πολυ μεγαλητέραν έπί τοΰ έχδροΰ, καί προασπίζουσιν 
αποτελεσματικώτερον τά ύποστηρίγματα καί τάς έφεδρείας 
η κατα την εποχην του Ναπολεοντος· διό καί πρέπει νά 
συνηδίι,ωνται οσον οίον τε οι στρατιώται είς τόν τρόπον 
τούτον τοΰ μάχεσδαι, οστις εχει καλώς Εκπεφρασμένους τούς 
κανόνας του, καί, χάρις εις την ίσχυν τών νέων οπλών, μέλλει 
την σήμερον νά κατασταδη εΤς τών σχηματισμών τής στοι- 
χειώοους τακτικής τών μάλλον έν χρήσει καί τών μάλλον 
αποτελεσματικών.

3. Το ίπωφελεΐσθαι τ ινά  εκ τών εδαφικών προφυλάξεων, 
οπως μι) διαακοπεύηται ύπό τών εχθρικών πυρών·

’Ιδού τό σημεΐον, έφ’ ο δέον νά φέρηται ή προσοχή τών 
άξιωματικών.

«Τό προσβάλλειν κατά μέτωπον, έπί πεδίου άνοικτοΰ, πε· 
»ζικόν έχδρικόν μή βλαφδέν, πρό πάντων έάν ύπερασπίζηται 
»ύπό έμποδίων ή κωλυμάτων, ητο πάντοτε πραξις κινδυνώ- 
»δης. Τήν σήμερον πρό πάντων μέ τά νέα οπλα τό κέρδος 

»άνήκει είς τήν ύπεράσπισιν.»
«Στρατός, έχων νά διανύση 300 ή 400 μέτρα απέναντι 

»πυρός καταστρεπτικού, οσον καί άν 3 άνδρεΐος, ιύρίσκίται 
κέκτεδειμένος είς πλήρη καταστροφήν, πριν ή φδάσι  ̂ τό όρι- 

υστικόν τής προσβολής σημεΐον».
Τούτων ούτως έχόντων, τά στρατεύματα δέον οχι μόνον 

νά καλύπτωνται ύπό άκροβολιστών, άλλα και να γινωσκωσι 
νά έπωφελώνται έξ ολων τών τοΰ έδάφους άνωμαλιών. Χ ώ

ρος κατά τό φαινόμενον έπίπεδος έχει συχνάκις διαφοράς 
ύψους άρκούσας πρός άπόκρυψιν άπό τοΰ έχδρικοΰ πυροβό
λου, διά τής κατακλίσεως τών άνδρών όπισδεν έλαφρας τοΰ 
έδάφους κλίσεως. Τοΰτο.δέ είναι προφύλαξις έντελώς συμβι
βαζόμενη μετά τής ανδρείας, καί δέν πρέπει νά τήν παρα

μελή τις.
Οί φράκται, οί θάμνοι, οί τάφροι τών αγρών δύνανται επί

σης νά γρησιμεύσωσι πρός άπόκρυψιν τοΰ στρατοΰ, έάν μή 
άπό τών πυρών, τούλάχιστον άπό τής θέας τοΰ έχδροΰ.

Εί’ς τινας μάλιστα περιστάσεις, άν στρατεύματα τινα όφεί- 
λωσι νά παραμείνωσιν έπ’ άρκετόν χρόνον έπι τινα άνοικτον 
χώρον, καί δύναταί τις νά ποομηδευδή, χωρίς νά διακινδυνευ- 
ση τήν άσφάλειαν τής δεσεως, ην όφειλει νά φύλαξη, εργα

λεία τινα, καλόν είναι, τοΰ έδάφους ιπιτρεποντος, νά άνοιγα-



ται ταχέως μικρά τις τάφρος, ης τά χώματα, ριπτόμενα προς 
τό μέρος, οδεν ο̂βουμ,εΟα τό πυρ, προφυλάτουσι τόν στρατόν 
βπό τών ύβρεων έχδροΰ μεμακρυσμένου.

Ά λλ ’ έάν τό μέσον τοΰτο της προφυλάξεως rjvat είς τινας 
περιστάσεις ωφέλιμον, δέν πρέπει και νά γινηται κατάγρησις 
αύτου.

"Οταν στράτευμά τι ηναι ϋπισδεν γραμμές ακροβολιστών, 
περιμενον τήν στιγμήν τοΰ άντικαταστήσαι την γραμμήν ταύ- 
την, τοΰ ύποστηρίξαι αυτήν, ή τοΰ έκτελέσαι ζωηράν έφοδον 

κατ’ έχθροΰ ταλαντευομένου και κλονουμένον, δέν πρέπει νά 
ευρεδή εις τήν άναγκην νά λυπήται διά τήν στέρησιν προφυ
λάγματος, οπερ εγκαταλιμπάνει δυσαρέστως, ή καί νά άπα- 
σχολήται υπό της φροντίδος τής κατασκευές αΰτοΰ.

Α. Τό μή  έιρορμάΐ κατά  θέσεως εχθρικής άνευ δ ιαταγής  

τών προϊσταμένων.

Οι στρατηγοί γινώσκουσι τήν σήμερον, οτι τό πυροβόλον, 
μετά τάς προόδους ας έπραγματοποίησε τό πυροβολικόν ώς 
πρός την ευστοχίαν και τήν έ'κτασιν χγ*ς βολές, εΤναι 2χι μό
νον μέσον ισχυρόν προσβολής, άλλά.καί είς τινας περιστάσεις 
μέσον αποτελεσματικόν καί σχεδόν άναπόφευκτον ύπερασπί- 
σεως τοΰ πεζικοΰ.

Ούτως, οτε ή άπόστασις καί κατάστασις τοΰ εδάφους τό 
συγχωροΰσι, ζητοΰσι πάντοτε, διά τοΰ πυροβολικοΰ, οπερ δια— 
Οετουσι, νά σταματήσωσι τήν κεφαλήν προσβαλλούσης φάλαγ- 
γος, ή νά φερωσι τήν αταξίαν καί τήν σύγχυσιν εις γραμμήν 

τινα ανεπτυγμενως προχωροΰσαν, ενώ άφ’ ετέρου διατηροΰσι 
το πεζικον μακραν τοΰ πυρός τοΰ έχδρικοΰ τουφεκίου.

II πείρα τών πολέμων, ους εκαμον οι στρατηγοί καί ή 
σπουδή τών τελευταίων εκστρατειών, επεισα* αυτούς περί τής

ανάγκης τοΰ οίκονομειν τό πεζικον, οπως μένη πάντοτε έτοιμον 
διά στιγμήν τινα τής μάχης αποφασιστικήν, j  περί τοΰ σχεδόν 
αδυνάτου τής διά τής βαϊοννίδος δια^ρήξεως εχθρικής γραμμής.

Άπό τής γενικής τροποποιήσεως τοΰ όπλισμοΰ έγένετο δε
κτόν ώς αρχή, οτι δέν πρέπει νά διατάσσηται ή έφοδος φαλαγ
γών πεπυκνωμένων ή καί ανεπτυγμένων κατά δέσεως ίσχυ- 
ρώς ύπερασπιζομενης ύπό έχθροΰ, προφυλασσομένου οπισδεν 
τοίχων ή καί προχωμάτων έκ χώματος, πριν ή προηγουμέ
νως, διά τοΰ κανονιού κρημνισδώσι καί διασκορπισδώσι τά 

προκαλύμματα ταΰτα.
Μέ τήν σημερινήν τοΰ πυρός ταχύτητα, σώμα προχωροΰν 

άπροκαλύπτως κατ’ έχδροΰ καλυπτομένου ύπό όχυρωμάτων, 
άναποφεύκτως καταστρέφεται, καί δέν βλάπτει ποσώς τον έ χ 
δρόν, ή τόν βλάπτει όλίγον.

Ή  παραγγελία αυτη άναγκαίως πρέπει νά διατηρήται, προ- 
κειμένου περί στρατιωτών αίματος δερμοΰ, οίοι οί Γάλλοι, πα
ρ’ οίς ή φωνή «εμπρός» είναι κληρονομική, καί οιτινες είναι 
πάντοτε έτοιμοι διά τήν πρώτην προσβολήν. "Οσον ή φυσική 
αυτη διάδεσις εΤναι έπαινετέα καί καλή πρός διατήρησιν, τόσον 
είναι αναγκαίος ό κανονισμός τής χρήσεως αυτής, καδοσον 
καδισταται καταστρεπτική απέναντι έχδροΰ ήσυχωτέρου χα- 
ρχκιήρος καί κατέχοντος έπίσης ταχυβόλον πυροβόλον οπλον.

Ναπολέων δ Γ/ τό προησδάνετο, οτε, είς τήν ήμερησίαν αύ
τοΰ διαταγήν τϋς 12. Μαΐου 1859 πρός τόν στρατόν τής Ι 
ταλίας, ελεγε· « Κατά τήν μάχην μείνατε συμπεπηγμένοι καί 
»μή άφίνετε τάς τάξεις ύμών, οπως τρέξητε έπί τά έμπρός. 
»Δυσπιστεϊτε είς τήν μεγάλην ορμήν' διότι ταύτην μόνην φο- 

»βοΰμαι.»
Εις τήν Κριμαίαν καί είς αύτήν τήν’Ιταλίαν, μεδ’ ολας τάς 

συστάσεις τοΰ αϋτοκράτορος, δ γαλλικός στρατός εσχε πλει-
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eta παραδείγματα τών ολέθριων Αποτελεσμάτων, ατινα πα
ράγει ή κακώς περιστελλομένη παραφορά τών στρατιωτών, οι- 
τινες, ένδίδοντβς είς τήν μέθην τής μάχης, τρέχουσι προς τό 
πυρ Εχθροΰ ίσχυρώς ώχυρωμένου. Έν τοιαύτη περιστά- 
σει, έάν μή κρημνίσωσι το έμπόδιον, διασκορπίζονται και 
άποσύρονται έν αταξία. Πλεΐστα τοιαΰτα παραδείγματα πα
ρουσιάζει καί ό πόλεμος του 1870.

Οί ξένοι γνωρίζουσι τόσον καλώς τό κακόν τοΰτο ιδίωμα του 
Γάλλου ς-ρατιώτου, ώς-ε καΐδιδάσκουσι (οί Πρώσσοι), οτιαάρ- 
»κεΐ νά ύποφέρη τις τήν πρώτην καί τρομεράν τών Γάλλων 
«προσβολήν, καί νά φέρη στράτευμα νωπόν εις τήν μάχην, 
»2πως έξασφαλίση ύπέο έαυτοΰ τήν νίκην».

5. Ο ικονομία τών πολεμεφοδίων.
Ό  Γάλλος στρατιώτης, Εμψυχούμενος ύπό τοΰ κρότου 

καί τοΰ καπνοΰ τής πυριτιδος μέχρι μανίας, καταστάσης πα· 
ροιμοιώδους παρά τοΐς λοιποΐς, οπερ καί άποδεικνύει τό εύε- 
ρέθιστον αύτοΰ, εχει ταυτοχρόνως τήν δυσάρεστον τάσιν τοΰ 
πυροβολεΐν, οσον οΤόν τε πλειότερον, άμα ίδη τόν εχθρόν, και 
συχνάκις χωρίς νά σκοπεύη.

Μέ τοΰ παλαιοΰ τουφεκίου τό Αργόν καί μή ασφαλές πΰρ 
• δύναταί τις νά πιστεύση, οτι δ καλός στρατιώτης Αναζητεί 
ν’ άναπληρώση τήν ευστοχίαν τοΰ πυρός διά τοΰ Αριθμοΰτών 
βλημάτων, ίσως δέ καί νά ζαλισθη έν μέρει διά τών κρότων 
καί καλυφθή διά τοΰ καπνοΰ· άλλα τήν σήμερον πας στρα
τιώτης ευκόλως πυροβολών δύναται, διά τής Εμπιστοσύνης 
ην εχει είς τό δπλον αύτοΰ, νά κατανόηση τήν Ανάγκην τοΰ 
σκοπεύειν, καί νά μάθη τήν οικονομίαν τών πολεμεφοδίων, 
Ενα μή πυροβολή είς τά χαμένα.

Ταΰτα λέγοντες, δέν έννοοΰμεν οτι πρέπει ν’ άπαγορευθή τό 
ταχύ πΰρ· Αλλά τούναντίον, διότι δ κύριος σκοπός τής οίκονο-

μίας τών πολεμεφοδίων είναι ή διατήρησις αύτών διά στιγ
μήν αποφασιστικήν, οπως διατηρηθή πάντοτε ή ίκανότης τής 
παραγωγής, έν στιγμή ώρισμένη, πυρός τρομάζοντος διά τών 
αποτελεσμάτων αύτοΰ, άμα ό καιρός φανή αρμόδιος.

Οί Πρώσσοι, οίιινες άπό εικοσαετίας είναι ώπλισμένοι μέ 
ταχυβόλα, γνωρίζουσι τήν χρήσιν αύτών, καί τό απέδειξαν 
εις τον τελευταΐον αύτών πόλεμον. Καίτοι οικονόμοι τών πο- 
λίμεφοδίων αύτών, χρώνται έν Ανάγκη τό ταχύ πΰρ, καί 
δέν έπηρεάζονιαι Αποκλειστικώς ύπό τοΰ φόβου τής ύπερ- 
βαλλούσης καταναλώσεως τών φυσεκίων. Πώς δέ άπέκτησαν 
τοΰτο ; Διά τής ένδελεχοΰς φροντίδος κατά τήν στρατιωτικήν 
μόρφωσιν τών στρατιωτών αύτών (1). Διά τοΰ τρόπου τούτου 
κατώρθωταν νά τοΐς Ενσπείρωσιν απόλυτον Εμπιστοσύνην είς 
τό όπλον, καί ταυτο'/ρόνως νά πείσωσιν αυτούς διά τής πει
θαρχίας περί τής ανάγκης τοΰ ύπακούειν απολύτως είς τούς 
Αξιωματικούς αύτών, καί νά μή Ενεργώσι τό ταχύ πΰρ ή διά 
παραγγέλματος.

Διά τής τών Πρώσσων άπομιμήσεως j  ανατροφής τών ς-ρα- 
τίωτών Εξαφανίζεται δ φόβος τής μεγάλης καταναλώτεως των 
πολεμεφοδίων, καί Επέρχεται ή βεβαιότης, οτι δέν δύναται τις 
νά στερηθή πολεμεφοδίων χρειωδών Εν στιγμή Αποφασιστική.

Έ ξ άλλου μή νομίσωμεν, οτι ή κατανάλωσις τών πολεμε
φοδίων είναι Εν γένει δπόσην τήν φανταζόμεθα. Πρός τοΰτο 
Αναφέρομεν δύο πρόσφατα παραδείγματα.

(1) Ε!? τήν Πρωσσίαν ϊπαντες οί άξιωματικοί τών συνταγμάτων 
λαμβάνουσι μέρος κατά τήν πρακτικήν Ιφαρμογήν, καί φέρονται ε’ς 
τούς καταλόγους. Οί στρατηγοί, οί συνταγματάρχαι, παρίστανται εις 
τα συγκριτικά πυρά τοΰ τέλους τοΰ ?τους, ώς καί εις τά γενικά, "να 

αποδείξω οι τήν σπουδαιότητα, ήτις ε!.ς τάς άσκτ,σεις ταύτας άπο δί
δεται.



Εις την Μαγένταν τό δεύτερον Γαλλικόν σώα* συνεπλάκη 
έφ’ ολην την ημέραν. Την έπαύριον δ στρατηγός διοικητής 
του σώματος έζήτησε λογαριασμόν άκριβέ τών καταναλωδέν- 
των φυσεκίων, του τών πυροβοληδέντων καί τών χαδέντων, 
ώς άποτέλεσμα δέ παρήχδη, δτι άνελόγουν είκοσι προς έκα

στον άνδρα. νΙσως παρατηρήση τις, ότι τό τότε τουρέκιον 
έγεμίζετο άπό του στομίου, καί Ιπομένως ή κατανάλωσις 
ίβελεν εΤσδαι έξάκις πλειοτέρα μέ τό τουρέκιον του προτύ
που του 1866· άλλ’ ή παρατήρησις αυτη είναι προφανώς 
ύπερβολική, διότι τό έπελδόν αποτέλεσμα έμελλε νά ηναι το 
αυτό καί ταχύτερον μέ τόν iotov άριδμόν βλημάτων του του
φεκίου του 1866* καί πάλιν ένδίδοντες είς τό δτι δ στρατιώ
της δέν ηδελεν οικονομήσει τό πυρ αύτου, δέν δυνάμεδα όμως 
νά παραδεχδώμεν, οτι ή αναλογία τές καταναλώσεως έμελλε 
νά ίνα ι 1 πρός 6.

'Α λλως τε έχομεν είς τήν εκδεσιν του στρατηγού Μόλτκε 
(de M ollke) πληροφορίαν πολύτιμον. Ή  κατανάλωσις τών 
φυσεκίων είς τόν πρωσσικόν στρατόν, καδ’ ολην τήν διάρκειαν 
της εκστρατείας του 1866 ύπηρξεν έπτά βλήματα πρός έκα
στον άνδρα. Καί πιδανόν μέν είς τόν υπολογισμόν τούτον νά 
περιελήφδησαν καί σώματα μή πολεμήσαντα, αλλά καί ύπο- 
τιδέμενοι οτι μόνον τό τρίτον του στρατού έκαμε χρίσιν τών 

όπλων αύτου, πάλιν μόλις οδάνομεν είς τόν άριδμόν τών κα- 
ταναλωδέντων πολεμεοοδίων τοΰ δευτέρου Γαλλικού σώματος 
είς τήν μάχην της Μαγέντας.

Ά ξ ιό ζψ ε  φΜε χ. ζαγμαζάρχα Β.ίάσιε B a Jz ir i  !

Πολλάκις συνεζητήσαμεν τό περί στρατολογίας ζήτημα, ή 
κατ’ άλλους τό περί οργανισμού του Ελληνικού στρατοΰ, καί 
πάντοτε εύρέδημεν σύμφωνοι* άμφότεροι δέ άπεδοκιμάσαμεν 
τά περί πρωσσικοΰ συστήματος δημοσιευδέντα, ών τήν 
παραδοχήν τοσοΰτον ζωηρώς, Γνα μή είπω άπερισκέπτως, 
ύποστηρίζουσί τινες, έν οις, τό λυπηρότερον πάντων, ύπάρ- 
χουσι καί τινες τών αξιωματικών τοΰ στρατοΰ μας. Χαίρω 
ομως δτι τό έν τώ ΙΗ/ φυλλαδίω δημοσιευθέν περί τού
του άρδρον υμών ούχί μόνον άπεφίμωσε τούς νεωτεριστάς η 
μεταρ^υδμητάς τούτους τοΰ στρατοΰ μας, άλλ’ έξήγαγε τϊίς 
απάτης καί τούς εύπιστους, καί μάλιστα τούς δημοσιογράφους 
μας, οΓτινες γράφουσι καί κρίνουσιν άδιαφόρως περί πάντων.

Ένδυμεισδε δμως, φίλε μου, δτι είς τάς συζητήσεις μας 
ταύτας είπομεν, δτι πρέπει καί ήμεΐς οί "Ελληνες νά διορδώ- 
σωμεν τουλάχιστον τόν περί στρατολογίας ή άπογραφής νό
μον μας, είσάγοντες διατάξεις κωλυούσας τάς ύπό τών δημο
τικών καί διοικητικών αρχών γινομένας επ’ αύτοΰ τοΰ νόμου 
καταχρήσεις* ότι άνάγκη πασα νά έπεκτείνωμεν όσον οϊόν τε 
καί ήμεΐς τήν στρατιωτικήν έκπαίδευσιν πρός τόν ελληνικόν 
λαόν, ώς πράττουσι τήν σήμερον άπαντα τά έθνη άνεξαιρέτως, 
καί οτι περί τούτου σας εΤπον, άσχοληδείς πρό πολλοΰ, κα-
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