
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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τηρτισα νομοσγέδιον μετά τών επ’ αύτοΰ εξηγητώ ν, δι’ ου, 
κ α τ ά  τηνΕμην κρίσιν, διορθώνεται ό περί άπογραφης νόμος μας, 
είσάγεται δέ εις τό Κράτος σύστημάτι επιφυλακής (reserve). 
'Γμεΐς δέ προσεφέρδητε Γνα δημοσιευσητε αύτό είς τό παρ’ υ
μών έκδιδόμενον αξιόλογον φύλλον σας.

’ Ιδού λοιπόν, φίλε, Εξαποστέλλω υμΐν ηδη την εργασίαν μου 
ταύτην, ην πρό ένός έτους εΐχον περαιώσει. Ά λλ ’ οφείλω νά 
δώσω ύμΐν τούς λόγους, §ι’ ους δέν συνέταξα καδόλου νομο- 
oy  ίδιον, ώς επραξαν άλλοι πολλοί, άλλά περιωρίσδην νά τρο
ποποιήσω τόν ύπάρχοντα περί άπογραφής νόμον, είσάγων καί 
τινας επωφελείς νέας διατάξεις.

Καί πρώ τον, ή πείρα μέ επείσεν, οτι οσον πλειοτέρους νό
μους καταρτίζομε, τοσοΰτον εξασδενούμεν την νομοθεσίαν 
μας· επομένως φρονώ οτι όρθότερον καί λογικώτερον νά 
διορδώνωμεν τά στρεβλά ί  ανεφάρμοστα παλαιού τίνος νόμου, 
χαί νά είσάγωμεν είς αύτόν Επωφελείς διατάξεις, παρά ν’ άχυ- 
ρώσωμεν αύτόν καί νά καταρτίσωμεν νέον. Έκ τών αρχών 
τούτων όρμώμενος λοιπόν έτροποποίησα τόν περί άπογραφης 
νόμον, είσάγων νέας διατάξεις πρός έπέκτασιν τής στρατιω
τική; έκπαιδεύσεως, ώστε, έκτος τού στρατοΰ, νά ύπάρχωσιν 
είς τό Κράτος καί πολλοί γεγυμνασμένοι άνδρες, οίτινες, έν 
ανάγκη τής Πατρίδος, νά ένόνωνται μετ’ αύτοΰ.

Ούτως, άντί τών 122 άρθρων, έξ ών σύγκειται τό πρό τί
νος καιρού δημοσιευδέν επίσημον φυλλάδιον περί τού θέματος 
τούτος, κατηρτισ* νομοσχέδιον συγκείμενον, τό μέν περί στρα
τολογίας, έξ ίπ τ ά  μόνων άρθρων* τό δέ τής Εφεδρείας, Εκ δύ·  
<Uxa άρθρων. Φρονώ δέ οτι ή εργασία μου αύτη ούχί μόνον 
δέν είναι Ελλειπής ώ ; πρός τόν προτιθέμενον σκοπόν τού προει- 
ρημένου φυλλαδίου, άλλά πλεονάζει καί τούτου έπί πολλάς 
νέας διατάξεις. ΜΙ δέ κυβίρνησις διά τροποποιήσεως τοΰ περί

Εκτελέσεως βασιλικού διατάγματος, ώς διαλαμβάνεται Ιν τώ 
νομοσχεδίω μου, δύναται νά Ιπιφέρη καί πολλάς βελτιώσεις 
είς τήν ακριβή Εφαρμογήν τοΰ νόμου τούτου.

Ούδόλως δέ φρονώ οτι τό £ργον μου εΤναι τέλειον, καί μά
λιστα οτι κατά γράμμα δύναται νά Εφαρμοσθή είς τε τόν στρα
τόν καί τόν λαόν τής Ελλάδος, ιδίως δέ τό δεύτερον μέρος 
αύτοΰ, ήτοι τό τής εφεδρείας, 2περ εΐναι τό δυσκολώτερον πάν
τω ν διότι μέχρι τοΰδε έξ ολων τών Επικρατειών τής Εύρώ- 
πηςμόνη ί  Πρωσσία έλυσε τό ζητημα τοΰτο υπέρ αύτής Ιπι- 
τυχώς. Παρουσιάζω ομως τό £ργον τούτο είς τό κοινόν ώς 
δοκίμιον ή ύπόδειγμα, Γνα άλλοι είδημονέστεροι Εμού Ενασχο- 

ληθώσι καί παρουσιάσωσιν Εντελέστερον καί Επωφελέστερο» 
εργον, οπερ δύναται νάγένη παραδεκτόν είς την Πατρίδα μας.

Πολλοί ομως δέν άμφιβάλλω ότι θέλουσιν Επικρίνει τό ερ
γον μου ούχί ίσως κατ’ ούσίαν, άλλά κατά τύπους, λέγοντες 
διατί νά μή συντάξω τέλειον Ε'ργον, άλλά περιωρίσδην είς τρο- 

ποποιησεις Ινός παλαιού νόμου. Τούς τοιούτους παραπέμπω, 
Ικτός των περί τούτου προειρημένων, καί εις τά ‘/ρονικά τών 
κοινοβουλευτικών ημερών μας, ί'να μάδωσιν οτι πρό είκοσε 

καί Επέκεινα Ετών ούδεμία κυβέρνησις Εδυνήθη νά περαιώσ^ 
είς τάς Βουλάς μας τοιοΰτον νέον νομοσχέδιον· διότι τοΰτο ■>] 
άπε^ίπτετο η Ιτροποποιεΐτο τοιουτοτρόπως, ώστε Εματαιοΰτο 
ό σκοπός τού είσαχθέντος νομοσχεδίου. Εύκολώτερον λοιπόν, 
φρονώ, είναι νά συζητηθώσι καί περαιωδώσιν έπτά μόνα άρ
θρα, τά τροποποιούντα τόν περί άπογραφής νόμον, η έκατο- 
στύαι άρδρων. Περί δέ τοΰ δευτέρου μέρους τού νομοσχεδίου 
μου, οπερ άποτελεϊ ίδιον νόμον, καί αύτός Εγώ άμφιβάλλω 

ούχί τόσον περί τής παραδοχής, άλλά μάλλον περί τής Εφαρ
μογής αύτοΰ· διότι, ώς ορδώς Εξεφράσατε καί άπεδείξατε εν 

τώ τού είρημένου φυλλαδίου άρδρω σας, οτι τά τοιαΰτα ά-
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παιτοΰσιν εν πρώτοις σίβας πρός τους γόμους τον Κράτους’ 
ίο  αυτό έπαναλαμβάνων καί εγώ, μικράν ελπίδα εχω περί 
τη ; χ α λ ί; έκβάσεως τοΰ μέρους τούτου τοΰ νομοσχεδίου μου. 
Ά λλ ’ είμαι άδιστάκτως πεπεισμένος, οτι πασα καλη καί πα
τρική κυβέρνησις δύναται ευκόλως νά είσαγάγη τάς εν τω 
πρώτω με'ρει τοΰ νομοσχεδίου προτεινομένας μεταρρυθμίσεις, 
αί όποΐαι θά άνακουρίσωσι τον πτωχόν λαόν της Ελλάδος 

έκ τών κατ’ αύτοΰ γινομένων πιέσεων καί καταθλίψεων ένεκα 
τοΰ περί άπογρα^ιής νόμου· θά προπαρασκευάσωσι δέ αύτόν 
καί είς τήν παpαδoyήv τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ νομοσχεδίου, 
οπερ, ώς διαλαμβάνεται έν τώ 15. άρθρω αύτοΰ, βαθμηδόν 
6ά ιισαχθή εις τόν λαόν της 'Ελλάδος.

Μή εχων δέ τι άλλο νά προσθέσω ενταύθα, σας παρακαλώ 
νά δημοσιεύσητε ταΰτα πάντα εις τό παρ’ ύμών έκδιδόμενον 
άξιόλογον βύλλον σας, πέμποντες χαί είς εμέ ολίγα Φυλλά
δια έκ τούτου.

Έν Άθήναις τή 11. Σεπτεμβρίου 1871.

'Ο φίλος σας 
X . ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ.

ΝΟΜΟΣΧΕΑΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΛΡΧΩΝ ΤΠΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΗΣ ΓΝΩΜΟΛΟΤΠΣΕΩΣ 

δ ΐο  τοΰ 

ΧΡΗΣΤΟΓ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, 
ουνταγματάρχου.

Ν ο μ ο σ χ έ ά ι ο γ  τ  ρ ο π ο π ο ι ο ϋ γ  τ  ο υ  π ε ρ ί  ά π ο γ ρ α φ ή ς  γ ό ι ι ο γ  

τ ο ν  1857 ,  χ α ί  π ε ρ ί  έ φ ε ύ ρ ε ία ς .

κ ε φ α λ μ ο ν  κ .

(Έ ft', τοΰ 2 . xoti 7 . άρθρου τοΰ νόμου.)

Άρθρ. 1. Ή  έν τώ στρατώ ενεργός ύπηρεσία τών διά 
κλήρου καταταττομένων νέων ορίζεται έπί δύω έτη, μετά δέ 

ταΰτα μεταβαίνουσιν ουτοι είς τήν εφεδρείαν κατά τάς περί 
τούτου όρισθησομένας διατάξεις.

Εις κλήρωσιν δέ ύπόκεινται οί νέοι οί διανύοντες τό 20. 
καί 21. έτος τής ηλικίας των, ύπολογιζομένου τοΰ έτους τής 
γεννήσεως άπό τής 1. Ίανουαρίου, τοΰ δέ έιους, τό όποιον 
διανύει ό νέος, μέχρι τής 31. Δεκεμβρίου.

Έάν εις τινα δήμον τοΰ Κράτους 5 ολικός άριθμός τών 
οιανυόντων τήν ηλικίαν τοΰ είκοστοΰ καί είχοστοΰ πρώτου 
έτους νέω ν δεν ηναι πενταπλάσιος τής είς τον δήμον άναλο- 
γισθείσης μερίδος τών νεοσυλλέκτων, έγγράοονται είς τόν 
στρατολογικόν πίνακα καί οί τοΰ έπομένου έτους, ήτοι οί τοΰ 
22. ηλικίας νέοι· μή έξαρχούντων δέ καί τούτων, οί τοΰ 
αμέσως έπομένου έτους νέοι, έν άνάγκη δέ τής Πατρίδος, βαθ

μηδόν μέχρι τοΰ 27. ειους, συμπεριλαμβανομένου και τούτου.



(Έ π! τοΰ 10. (α) άρθρου τοΰ Ιδαφ. ά . S', γ '. δ'.)

■Άρθρ. 2. ’Εξαιρούνται*
Ό  έχων αδελφόν ύπηρετοΰντα είς τόν στρατόν αύτοπροσώ- 

πως, δια κλήρου η έκουσίως, ή εις τό Βασιλικόν ναυτικόν, ή 
άποκαταστάντα ανίκανον πρός εργασίαν ένεκα τών εν τφ ς·ρα- 
τώ προξενηθεισών αύτώ πληγών η νοσημάτων, ή άποθανόντα 
έν τ?} υπηρεσία· άλλ’ η έξαίρεσις αυτη μεταβαίνει έκάστοτε 
μόνον πρός τόν έπόμενον άδελφόν αύτοΰ· έάν δέ ουτος ^ναι 
άνίκανος διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, αυτη μεταβαίνει 
είς τόν έτερον άδελφόν, καί ουτω καθεξής.

Οί δι’ έξόδων τής Κυβερνήσεως σπουδάζοντες ειδικήν τινα 
έπιστήμην ή τέχνην, υπόχρεοι οντες νά διδάξωσιν αύτήν, η 
νά υπηρετησωσι τήν Κυβέρνησιν έπί ώρισμένον χρόνον.

(’Επί τοΰ 11. άρθρου, Ιδαφ. γ'.)

’Άρθρ. 3. Άντικατάστασις του μέν λαχόντος κλήρου ορι
στικού είς τόν στρατόν γίνεται έκ τών έν τοις στρατολογικούς 
πίναξιν έγγεγραμμένων στρατευσίμων, ή έκ τών υπηρετησάν- 
των μίαν μόνην θητείαν είς τόν στρατόν· του δέ ύπηρετοΰν- 
τος είς τόν στρατόν, μόνον έκ τών έξυπηρετησάντων.

Οί έκ του στρατοΰ άντικαταστάται κατατάττονται έξαιρε- 
τικώς είς τά ειδικά οπλα, νίτοι πυροβολικόν, σκαπανείς, ιπ
πικόν καί σαλπιγκτάς ή μουσικούς.

Ούδείς δύναται νά γείνη αντικαταστάτης πλε'ον τής μιας 
θητείας· πάντοτε δέ ώς άπλοΰς στρατιώτης η έξομοιούμενος 
αύτώ.

(Έ π ί τοΰ 12. άρθρου)

Άρθρ. 4. Τά περί στρατολογίας παράπονα υποβάλλονται 
είς ’Αναθεωρητικόν Συμβούλιον (conseil de rdvision)· έπί

(a) Τό άρθρον τοΰτο έτροποποιηθη δι» τοΰ ΣΔΑ'. νόμου τής 17.
Μ ι  ίου 1867.

τούτω δέ κατ’ ε’τος τήν 1. Νοεμβρίου διορίζεται διά Β. δια
τάγματος είς έ'καστον νομόν τοΰ Κράτους εν ’Αναθεωρητικόν 
Συμβούλιον, συγκείμενον έκ τοΰ νομάρχου, ώς προέδρου (κω- 

λυομένου πάσης στρατολογικής προκαταρκτικής έργασίας, ένερ- 
γουμένης ύπό τοΰ γραμματέως τής νομαρχίας), ένός πρωτο
δίκου καί ένός άνωτέρου αξιωματικοί τοΰ στρατοΰ ή έκ τών 
άποστράτων. Είς στρατιωτικός ιατρός συνοδεύει τό Συμβού
λιον, οστις γνωμοδοτει περί τής σωματικής καί διανοητικής 
ίκανότητος τών κληρωθέντων ή τών παρίυσιαζομένων αντι

καταστατών· εΤς δέ υπάλληλος τής Νομαρχίας έκτελεΓ χρέη 
γραμματέως.

Τό συμβούλιον τοΰτο μεταβαίνει είς τήν πρωτεύουσαν έκά- 
στης έπαρχίας τοΰ νομοΰ, ακροάζεται τάς κατά τών στρα
τολογικών έργασιών έκάστου δήμου άναφυομένας ένστάσεις, 
καί αποφασίζει άνεκκλήτως, έν δημοσία συνεδριάσει, περί τών 
προτεινομένων έξαιρέσεων, παραλείψεων, αφαιρέσεων καί αν
τικαταστάσεων. Μόνον κατά γνωμοδότησιν τοΰ Αναθεωρητι
κού Συμβουλίου τά περί σωματικής ίκανότητος καί πολιτικής 
καταστάσεως ζητήματα παραπέμπονται, τά μέν πρώτα εις 
τήν άνωτάτην ύγειονομικήν έπιτροπήν, τά δέ δεύτερα, είς τά 

τακτικά δικαστήρια. Αί ύποθέσεις αυται διεξάγονται ή δικά
ζονται συνοπτικώς καί άνεκκλήτως.

Άρθρ. 5. Τό άπό 18/30 Ίανουαρίου 1838 Β. διάταγμα 
περί έκτελέσεως τοΰ άπό 2S. Νοεμβρίου (10. Δεκεμβρίου) 
1837. νόμου τροποποιείται δι’ έτέρου Β. διατάγματος συμ- 

φώνως ταϊς ανωτέρω διατάξεσι.
Άρθρ. G. Οί άνακαταττόμενοι είσί δεκτοί καί έπί εν έτος 

νά ύπηρετήσωπν είς τόν έν ένεργεία στρατόν· ό δέ ήμερήσιος 
μισθός τών ούτως ύπηρετδύντων πλέον τών δύο θητειών αυ

ξάνεται, τών μέν στρατιωτών καί έξομοιουμένων αύτοίς, λε



πτά πέντε, τών δέ ύπαξιωματικών, λοχιών και έπιλοχιών, 
δέκα.

’Άρθρ. 7. Έν πολεμώ πας Έλλην έκπληρώσας τάς παρά 
του νόμοι» τούτου έπιβαλλομένας αύτω ύποχρεώσεις, ή απο
καταστημένος εν Έλλάδι, δύναται ν ά  καταταχθή είς τον στρα
τό ν  χαί έπί εν έτος. Ή  Κυβέρνησις εν τοιαύτη περιστάσει δύ- 
ναται νά παραδεχθΐ) καί αλλοδαπούς έν τω στρατώ, άναγνω· 
ρίζουσα καί τούς στρατιωτικούς βαθμούς αύτών.

Διαρκούντος δέ τοΰ πολέμου, είς ούδένα έκ τών ύπηρετούν* 
των έν τώ στρατώ δίδεται οριστική άφεσις.

ΚΕΦΑΛΑΪΟΝ Β '.

Περί ίφεύρείας.

Άρθρ. 8. Α παντες οί πολΐται "Ελληνες, οί μη λαχόντες 
τού περί στρατολογίας κλήρου καί οί έξυπηρετήσαντες έκ τοΰ 
στρατού, είτε αύτοπροσώπως διά κλήρου, είτε ώς έθελονταί, 
είτε δι’ άντικαταστασεως, ύποχρεοΰνται νά ύπηρετησωσιν είς 
τήν εφεδρείαν άπο τής ηλικίας τοΰ 20. μέχρι τοΰ 27 . έτους 
συμπεπληρωμένου, έκπιιττομένων τών έτών καθ’ α ύπηρέτησαν 
ουτοι είς τόν στρατόν αυτοπροσώπως, μετά δέ ταΰτα μετα- 
βαίνουσιν είς τήν έθνοφυλακήν τοΰ Κράτους κατά τάς περί 
τούτου διατάξεις.

Ή  έγγραφή τών έφέδρων ένεργεΐται έν τοΐς δήμοις κα
τ’ έ'τος κατά τάς περί συντάξεως τών στρατολογικών πινάκων 
διατάξεις* το δέ Αναθεωρητικόν Συμβούλιον κατ’ έτος έξετά- 
ζει και διορθώνει αυτούς άνεκκλήτως.

Άρθρ. 9. Ή  έφεδρεια οργανίζεται ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών 
στρατιωτικών, κατά δήμους καί έπαρχίας, είς λόχους καί 
τάγματα κατά τάς περί οργανισμού τοΰ στρατοΰ διατάξεις. 

Καί οί μέν αξιωματικοί αύτής διορίζονται καί παύονται ύπό

τοΰ Βασιλέως, προτάσιι τοΰ έπί τών στρατιωτικών ύπουργοΰ, 
οί δέ ύπαξιωματαοί, ύπό τοΰ διοικοΰντος αύτήν κατ’ έπαρ* 
χίαν άνωτε'ρου άξιωματικοΰ, έγκρίσει τοΰ έπί τών στρατιωτι
κών ύπουργοΰ.

Α παντες οί άπόστρατοι αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί, 
οί δυνάμενοι είσε'τι νά ύπηρετήσωσι, διορίζονται άναλόγως τοΰ 
βαθμού αύτών είς τήν εφεδρείαν μή έπαρκούντων δέ τούτων 
πρός συμπλήρωσιν τών χηρευουσών θέσεων, διορίζονται αξιω 
ματικοί καί ύπαξιωματικοί καί έκ τών έφεδρων, τών ύπηρε- 
τησάντων προηγουμένως αύτοπροσοίπως τούλάχιστον μίαν 
θητείαν εις τόν στρατόν, καί έχόντων τά περί τούτου προσόντα.

Άρθρ. 10. Αί ασκήσεις τής εφεδρείας περιορίζονται έν 
τοΐς οικείοι; δήμοι; είς τό σχολείον τοΰ στρατιώτου, καί ιδίως 
είς τό τής ριπής. Άσκοΰνται δέ έκάστην Κυριακήν ή καί έορ- 
τήν, μέχρις ου έκγυμνασθώσιν είς ταΰτα. Όκτάκις δέ του 
έτους άπασα ή έφεδρεία συνέρχεται είς γενικάς ασκήσεις έπί 
ίκτώ Κυριακάς, 4  κατά τό έαρ, καί 4 κατά τό φθινόπωρο/.

Άρθρ. 11. Πας αξιωματικός καί ύπαξιωματικός άπός-ρα- 
τος, ύπηρετών είς τήν εφεδρείαν, λαμβάνει άποζημίωσιν μή 
ύπερβαίνουσαν τόν έν ένεργεία μισθόν τοΰ στρατιωτικού βαθ- 
μοΰ του, λογιζομένης καί τής συντάξεως του.

Ή  άποζημίωσις αύτη κανονίζεται διά Β. διατάγματος, καί 
σημειοΰται κατ’ έτος έν τώ προϋπολογισμοί τοΰ ύπουργείου 
τών στρατιωτικών είς τό κεφάλαιον τής εφεδρείας.

Άρθρ. 12. Τά οπλα καί ή αποσκευή χορηγούνται είς τούς 

έφεδρους ύπό τού ύπουργοΰ τών στρατιωτικών έπί πενταετεΐ 
πιστώσει αύτών οί δέ ταμίαι τοΰ Κράτους είσπράττουσι παρά 
τών έφέδρων τό άντίτιμον κατά τόν περί καθυστερούντων 
νόμον.

Ε ί; έκαστον δήμον τά οπλα καί ή άποσχίυή τών εφέδρων



φυλάττονται εις δημοσίας άποθήκας, διατηρουμε'νας ύπό Ιπί 
χούχω διοριζομένοιν ύπαξιωμαχιχών άποσχράχων η άπομά- 
■/ων, ύπόχήν έπιχήρησιν χαί ευθύνην χοΰ διοικοΰνχος χήν κα- 
χ’ έπαρχίαν έρεδρείαν.

Οί έρεδροι ένούονχαι ιδία δαπάνη, ή δέ σχολή αύχών ορίζε
ται διά D. διατάγματος.

Εις έκαστον έρεδρον, μετά χήν εντελή άπόχισιν τοΰ όπλου 
χου και χήν λήξιν χής έρεδρείας xou, παραδίδεχαι χό οπλον 
χου, ΐνα χρησιμεύση αύχώ ώς έθνορύλακι.

Άρθρ. 13. Ή  έρεδρεία ύπάγεχαι είς ιόν υπουργόν χών 
στρατιωτικών άσχειχαι δέ καί ύπηρεχεί αμισθί ένχός χοΰ οι
κείου δήμου. Διά νόμου δέ ή, έν ελλείψει χής Βουλής, διά 
διαχάγμαχος, προχάσει χοΰ ύπουργικοΰ Συμβουλίου, συγχα- 
λεΓχαι, είχε έν όλοις, είχε καχ’ έπαρχίαν, πρός άσχησιν, ή 
ένοΰχαι μεχά χοΰ σχραχοΰ πρός διαχήρησιν καί ασφάλειαν χοΰ 
Κράχους, ή δι’ έκστραχείαν.

Άρθρ. 14. Ή  έρεδρεία, δσάκις ασκείται ή έκχελεΐ υπη
ρεσίαν ένχός χοΰ οικείου δήμου, ύπάγεχαι εις χάς περί ένερ- 
γοΰ έθνορυλαχής προβλεπομένας ποινικάς διατάξεις, δσακις 
δέ έκχός χοΰ οίχείου δήμου συγχαλειχαι είς γενικάς άσκήσεις, 
η ένοΰχαι μεχά χοΰ σχραχοΰ, έχτελεΐ υπηρεσίαν, ή εκστρατεύει, 
ύπάγεχαι είς χούς στρατιωτικούς ποινικούς νόμους, καί απο
λαμβάνει όλα χά είς χόν στρατόν χορηγούμενα ύπό χών ςγα- 
χιωχικών νόμων δικαιώματα καί χορηγήσεις.

Άρθρ. 15. Ή  έκτελεσις τοΰ περί έρεδρείας νόμου άρχεται 
βαθμηδόν έκ τών πολυπληθεσχέρων δήμων χοΰ Κράχους.

Λιατάξεις παραπληρωματιχαί·

Άρθρ. 16. Ό  οργανισμός χοΰ σχραχοΰ καί χής έρεδρείας 
ένεργοΰνται διά διοικητικού κανονισμού (ordonnancc royale),

αί δέ περί χούχων δαπάναι καχαλογίζονχαι είς χόν έχήσιον προϋ
πολογισμόν χοΰ ύπουργείου χών στραχιωχιχών.

Άρθρ. 17. Ούδείς διορίζεχαι είς δημοσίαν ή δημοχικήν 
υπηρεσίαν, έάν δέν ρέρη πισχοποιηχικόν τής δημοτικής αρχής, 
έπικυρωμένον παρά χοΰ καχά τήν επαρχίαν Αναθεωρητικού 
Συμβουλίου, όχι ένεγράρη είς τούς στρατολογικούς πίνακας 

χοΰ δήμου είς ον ανήκει.
Άρθρ. 18. Συ'πστστάται σχολειον ριπής (ecole de tir) έν 

τή ποωχευούσΐ) Ικάστης έπαρχίας τοΰ Κράτους, ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ καιά τήν έπαρχίαν διοιχητοΰ χής έίεδρείας, ή χοΰ 

επί τούτω διοριζομένου αξιωματικού χοΰ στρατοΰ.
Έν τώ σχολείω τούτω άσκοΰνται έν ώρισμε'ναις ήμέραις 

ύπογρεωτικώς μέν άπανχες οί έφεδροι, οί έθνορύλακες, οί μα- 
Οηχαί χών γυμνασίων και οί φοιχηχαί χοΰ ΙΙανεπισχημίου, έκου* 
σίως δέ, πας πολίχης "Ελλην, ή έγκαχεσχημένος έν Έλλάδι.

Αί περί τών σχολείων τούτων δαπάναι καταλογίζονται είς 
βάρος τών δήμων, τά δέ άναγκαιοΰνχα είς χαΰχα όπλα χο- 
ρηγοΰνιαι παρά τοΰ ύπουργείου τών σχρατιωτικών.

Διά διοικητικού κανονισμοΰ όρισθήσεχαι δ Οργανισμός τών 
σχολείων τούτων.

Άρθρ. 19. "Απασαι αί άντιβαίνουσαι είς τόν παρόντα νό

μον διατάξεις καταργοΰνται.

’Εχθεσις τοΰ περί στρατολογίας νομοσχεδίου-

Ό  μέχρι τοΰδε έν ίσχύϊ περί άπογραφής νόμος κατηρτίσθη 
περί τά τέλη τοΰ 1837. έτους, έρανισθείς έκ τοΰ γερμανικού 
(Βαυαρικοΰ νόμου, όμοιου τώ γαλλικω τοΰ 1818. έτους)· 
άλλ’ έπειδή έν τώ νόμω τούτω ούδεμία μνεία έγενετο περι 

Ίών στρατολογικών εργασιών, ήτοι περί τής έκτελέσεως αύ- 
ιβΰ, κατά τό έπόμενον ετος 1838 έδέησε νά έκδοθη τό περί



έκτελεσεως αύτοΰ βασιλικόν διάταγμα, έρανισθέν έκ τοΰ άπό 
τοΰ 1832. περί άπογραφής γαλλικού νόμου, οπερ έθεωρήΟη 
ώς νόμος, ένώ εΤναι διάταγμα έκτελέσεως νόμου.

Επειδή δέ έκ πολλή; πείρα; άπεδείχθη, ότι περί την έκ- 
τέλεσιν του ό νόμος ουτος χωλαίνει, καί πολλά αδικήματα 
προξενεί ε ί; τοΰ; στρατολογουμενους· διότι έξ αύτοΰ τοΰ νό
μου ελλείπουν αί περί έξελέγξεω; των στρατολογικών έργα- 
σιών διατάξει;, έδέησε νά διορισθώσιν άπο τοΰ 1844. μέχρι 
τίνος πολλαί έπιτροπαι υπό της κυβερνήσεως, Γνα έπενέγκωσι 
τάς δέουσας διορθώσεις αϋτοΰ. "Ολα ομως τά ουτω καταρτι· 
σθέντα ύπό τών διαφόρων έπιτροπών νομοσχέδια (πολλά μά
λιστα έξ αυτών ύπεβλήθησαν είς συζήτησιν πρός τά νομοθε
τικά σώματα) ησαν έρανισμένα έκ τοΰ άπό τοΰ 1832. περί 

άπογραφής γαλλικοΰ νόμου. Ταΰτα έγένοντο μέχρι τοΰ I8 60 1 
«κτοτε δέ μέχρι τοΰδε έπεκράτησεν ή περί τοΰ συστήματος 
τής Πρωσσίας ίδεα, τουτέστιν ή έν άνάγκη τοΰ Κράτους αύ- 
ξησις τοΰ στρατοΰ διά γεγυμνασμένων άνδρών· έπί τούτω δέ 
πολλαί άλλαι έπιτροπαι δκορίσθησαν καί συνέταξαν νέα άλλα 
νομοσχέδια, εν μάλιστα έξ αυτών πρό τινων ετών ύπεβλήθϊΐ 
είς την Βουλήν, καί μετά δυο συζητήσεις εμεινεν. Έ π ί τής 
άρχής ταύτης λοιπόν συνετάχθη καί τό προτεινόμενον νομο
σχέδιον, στηριζόμενον i f  όλων τών άναγκών τοΰ Κράτους, 

διότι ό νόμος ουτος δέν πρέπει νά θεωρήται μόνον ύπό στρα
τιωτικήν οψιν, άλλά μάλλον ύπό κοινωνικήν* διότι άπτεταί 
όλων τών οικογενειών τά συμφέροντα.

Επειδή δέ, ώς προε^εθη, ύπάρχει νόμος μέν περί άπο
γραφής, διαλαμβάνω-; τάς περί τούτου ούσιώδεις διατάξεις, 
διάταγμα δέ διαλαμβάνον τήν περί τούτου έκτέλεσιν, άρμοδιώ- 
τερον έκριθη ή τροποποίησις ένός έκάστου τούτων συμφώνως 
τή προειρημένη άοχή, ή ή έκ νέου καταοτισις νομοσχεδίου·

αί δέ τροποποιηθεΐσαι καί έπενεχθεϊσαι διατάξει; έπί τοΰ νό
μου είσιν αί Ιπόμεναι (έφ’ ών στηρίζεται πας περί στρατολο
γίας νόμος)· m

α.' ό χρόνος ή ή διάρκεια τής έν τω στρατώ θητείας (στρα- 
τείας).

6/ ή ηλικία,
γ/ αί έξαιρεσεις.
δ/ ό τρόπος τής άντιχαταστάσεω;.

ε. ή έξελεγξις τών στρατολογικών εργασιών, όπερ μέ'/ρι 
τοΰδε δέν ύπήρχεν έν τώ νόμω.

ς !  ή έφεδρεία.
ζ/ διατάξεις περί έκτελέσεως τοΰ νόμου, καί
η/ παραπληρωματικαί τινες διατάξεις, (α)

’Λνάπτυζις τών γενομένων τροποποιήσεων 

Ιπί τοΰ 2. χαί 7. άρθρου τοΰ νόμου.

(άρθρον 1. τοΰ νομοσχεδίου)

Έν τώ 1. άρθρω ορίζεται ή έν τώ στρατώ θητεία καί ή 
ήλικία τών στρατευσίμων* καί πρώτον, μέχρι τίνος έν άπασι 
τοΐς στρατοΐς τής Ευρώπης ή πολυχρόνιος ύπηρεσία τών στρα
τιωτών έθεωρεΐτο ά ς τό καλήτερον προσόν αύτών έν πο
λεμώ, μετά δέ τήν παραδοχήν τής έφεδρείας, ή ίδέα αύτη 
Όρχισε νά έλαττοΰται· εσχάτως δέ άπό τοΰ 1866, ήτοι άπό 
τοΰ τελευταίου Αύστροπρωσσικοΰ πολέμου, καί μάλιστα άπό

(α) Ε’;  πάντα στρατολογικόν νόμον υπάρχου»', καί ποινιχαί $ιατά- 
’ ε'·>ι αφορώσαι τούς στρατευσίμους, τους ιατρούς καί τους δημοτικούς 
υπάλληλους· άλλ’ Ιπειδή αυται διαλαμβάνονται iv τώ άπό 1. Nocu* 
βρίου 48ο I . νόμω, ή δε ϋπαρξις αυτών θεωρείται άναγχαιοτάτη, π α :3- 
Λί'φΟτι ή π ε :;. τούτων μνεία ενταύθα.



τοΰ γαλλοπρωσσικοΰ, ή πολυχρονίότης ttStt) των στρατιωτών 
άπεδεί'/θη ούχί μόνον άνωρελής, αλλά καί βλαβερά εν πο
λεμώ· προς δέ, ή έν τω στρατώ μικρά θητεία, ίκτός τών άλ
λων πλεονεκτημάτων, άπεδείχθη οτι έχει καί τά έξης

α\ δέν άπομακρύνει έπί πολύ τούς στρατευσίμους έκ τοϋ

Ιδιωτικού βίου*
6/ όλίγοι θέλουσιν άντικατασταθή, προτιμώντες μάλλον 

νά ύπηρετήσωσιν ολίγον χρόνον, η νά πληρωσωσιν αδρως την

άντικατάστασίν των' καί
γ/ πλείονες τών πολιτών ασκούνται είς τον στρατιωτικόν 

βίον· διότι, καθόσον ή θητεία εΐναι όλιγοχρόνιος, κατα το
σοΰτον συνεχέστερον γίνεται ή αλλαγή τών στρατολογουμέ

νων, καί επομένως τών έξασκουμένων.
Ό  ισχυρισμός δε τινων, ότι απαιτείται έπί πολύ νά μένη 

ό στρατιώτης έν τώ στρατώ, Γνα έκγυμνασθή έντελώς, απε- 
δεί'/θη ότι εΐναι καθόλου λανθασμένος, ώς ή πείρα απέδειξε» 
εσχάτως εν τε Πρωσσία καί έν αύτή τή Γαλλία, καί ότι μό
νον ή αναγκαία άσκησις καί τά χρηστά ήθη καταρτίζουν τόν 
καλάν στρατιώτην, ούχί δέ καί ή πολυχρονιοτης, ήτις οια- 
φθείρει τό σώμα καί τήν ψυχήν αύτοΰ· καθόσον δ άρορα τά 
ειδικά οπλα, δηλαδή ότι ή έν αύτοις άσκησις άπαιτεΐ πλειό· 
τερον χρόνον ή έν τω πεζικώ, περί τούτου έγένετο πρόνοια έν 
τώ 6. άρθρω. Διά ταΰτα πάντα ώρίσθη ή θητεία έπί ουο έτη, 
ή δέ ήλικία, τό 20- καί 21. διά τούς Ιπομένους λόγους.

Είς άπαντας σχεδόν τούς περί άπογραφής νόμους τών ς-ρατων 
τής Εύρώπης εις ώρισμένηντινά ηλικίαν κληροΰνται οί στρατεύ
σιμοι, τουτέστιν άπαξ. Έ ν Έλλάοι όμως ο νομος ορι-,ει επι 
εξ έτη, ήτοι άπό του 18. μέχρι τοΰ 24. τής ηλικίας. Ή  διάτα- 
ξις αΰτη, ένώ ούδέν άποτελεσμα πρακτικόν εχει ως προ, την 
κνακούφισιν τών στρατευσίμων, τουτεστι τό νά διαμοιρά,ηται

τό βάρος τής στρατολογίας είς πολλούς, οπερ εΐχον ύπ’ οψιν 
οί συντάξαντες τόν νόμον, άπ’ έναντίου έπιβαρύνει αυτούς έπί 
έξ έτη κατά συνέχειαν, τούς διατηρεί μετεώρους έπί τοσοΰτον 
χρόνον πάσης βιωτικής ένεργείας καί κοινωνικής ανάγκης, 
τοΰ γάμου καί λοιπώνι πρός δέ, ή παράτασις αυτη τής ηλι
κίας γίνεται πρόξενος πολλών καταχρήσεων εκ τε τών ένερ- 
γούντων τόν νόμον καί των στρατευσίμων, διότι ουτοι, δτέ 
μέν παρουσιάζονται άνήλικες, δτέ δέ υπερήλικες.

Έν Γαλλία, Πρωσσία καί πολλοις άλλοις μέρεσι τής Ευρώ
πης κατά τό 20. έτος τής ήλικίας των οί νέοι κληροΰνται* οί δέ 
μή λαχόντες κλήρου απαλλάσσονται έκ τοΰ στρατοΰ καί κα
τατάσσονται εις τήν έφεδρείαν ή έθνοφυλαχήν.

Τοΰτ’ αύτό ώρίσθη καί έν τώ παρόντι νομοσγεδίω τή προσ
θήκη, δτιάντί ένος μόνου έτους ηλικίας συμπεριελήφθησαν δύω 
έτη, τουτέστι τό 20. καί 21. έτος αύτής· ώρίσθη δέ ού
τως, ούχί ότι τοσοΰτοι νέοι, όσοι άναγκαιοΰν είς τόν στρα
τόν, ήτοι τοΰ 20. έτους ήλικίας, δέν ύπάρ-/ουν κατ’ έτος εις 
τό Κράτος, άλλ’ Γνα ας μίαν μόνον ηλικίαν μή φαίνηται ότι 
πίπτει τό βάρος τής στρατολογίας. Πρός άπόδειξιν δέ οτι κα
τ’ έτος υπάρχουν τοσοΰτοι νέοι είς τό Κράτος, σημειοΰνται έν- 
ταΰθα αί εξής στρατολογίκαί πληροφορίαι, αί δποΐαι εΐναι γε- 
νικαί έν άπάση τή Ιΐύρώπη, ένθα ύπάρχουν ακριβή ληξιαρχι
κά βιβλία.

Ύπολογισθήτω, ότι δ πληθυσμός τής Ελλάδος παρουσιάζει
1,300,000 κατοίκους' άοαιρουμένου τοΰ ημίσεος έξ αύτών, 
όπερ εΐναι τό θήλυ γένος, τό άόρεν μένει 650 ,000 . Έάν 
οιαιρεθή τό ποσόν τών άξενων διά τοΰ αριθμού 50, όπερ 
εΐναι ή μέση ηλικία τών ανθρώπων, εκάστη ηλικία θέλει εΐσθαι 

13,000, ήτοι οί τοΰ 20. καί 21. καί καθεξής. Έάν άφαιρεθή 
έ; αύτοΰ τοΰ ποσοΰ τ ϊ ήμισυ εις ανικάνους πρός στρατιω»-



χήν υπηρεσίαν καί εξαιρέσεις λόγω κοινωνικής ανάγκης, μέ
νε’. υπόλοιπον εις στρατείαν 6 ,50 0 ' δυο δέ ήλικίαι, ήτοι το5 
20. κβί 2 ! ,  φέρουν τό ποσόν τών 13 ,000 Ικανών καί υπο
κείμενων κατ’ έτος εις κλήρωσιν.

"ΟΟεν, εάν ή δύναμις χών διά κλήρου υπηρετουντων έν τω 
στρατώ όρισδή είς 10 ,000 , οπερ έν ειρήνη καί μετά τοσού- 
του πληδυσμοΰ δέν δύναται νά ύπεοβή, διότι είς τήν δύναμιν 
ταύτην προστίδεται ή χωροφυλακή, ήτις δέν συμπληροΰται 
διά κληρώσεως, ώς καί απαντες οί αξιωματικοί καί λοιποί 
έδελονταί έν τώ στρατώ, ή δέ δητεία όρισδή είς δυο έτη, 
κατ’ έ'τος απαιτούνται 5 ,000  νεοσυλλέκτων, λαμβανομένων 
διά κλήρου έκ τών 13 ,000  νέων τής ήλικίας 20. καί 21. 
έτους. Οΰτω μένουν κατ’ ετος έπιλαχόντες 8 ,00 0 ’ έπειδή δέ 
ουτοι μέλλουν νά καταταχδώσιν είς εφεδρείαν έπί επτά ετη, 
εις τό τέλος τοΰ εβδόμου έτους δέλουν εΤσδαι εφεδροι είς τό 
Κράτος 56 ,000 , προστιδεμένων είς τούτους καί 25 ,000  έξυ- 
πηρετούντων έν διαστήματι τών επιά έτών, διότι έκ τών τε- 

λιυταίων τούτων δά άφαιροΰνται τά έν τώ στρατώ δυο έτη τής 
υπηρεσίας των, ώστε έν εφεδρεία δέλουν μένει 5 ετη οί 5,000 
ίξυπηριτοΰντες. Οΰτως ή εφεδρεία δέλει άναβαίνει είς 81,000· 
άλλ’ έάν άφαιρεδή καί τό ήμισυ έκ τοΰ άριδμοΰ 81 ,000  τής 
έφεδρείας έξ αντικαταστάσεων, ναυτικής υπηρεσίας, άποβιώ- 
σεων, άνικανότητος καί αγνοουμένων έκτος τοΰ Κράτους, 
πάλιν, προϊόντος τοΰ χρόνου καί έφαρμοζομένου βαδμηδόν 
τοΰ νόμου τούτου, δέλουν μένει 40 ,500  έφεδροι, οίτινες μετά 
ταΰτα μεταβαίνουν είς τήν έδνοφυλακήν, ήτις κατ’ έ'τος δέλει 
αυξάνει έκ τών είς αυτήν προστιδεμένων έφεδρων.

Έν τώ άρδρω τούτω προσετέδη καί δ τελευταίος παράγρα
φος, δι’ ου προβλέπεται ή περίστασις, καδ’ ην κατά τινα πα* 
ράοοςον σύμπτωσιν δέν ύπάρχουσι πενταπλάσιοι νέοι τής ήλι-

κίας τοΰ 20. καί 21. έτους, ή απαιτείται νά ληφδώσι πλειό- 
τεροι νεοσύλλεκτοι, μάλιστα έν πολέμω· διά ταΰτα ή στρατο
λογία παρατείνεται καί είς τάς έπομένας ήλικίας μέχρι τοΰ 
27. έτους, οτε δυνατόν έφ’ άπαξ νά στρατολογηδώσι μέχρι
40,000 νεων. (άκολουδεΓ)

ΕΞ ΕΠΙΤΟΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΙΑ ΑΣ ΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΜΙΚΙΙΣ ΤΕΧΝΠΣ ΣΥΝΤΟΜ ΟΣ  

ΤΑΚΤΙΚΗ Τ Ο Υ ΙΠΠΙΚΟΥ.

Ay καί τό συγγραμμάτω ν, έζ ου άπέσπασα τό μέρος 
ζό άφορών τό ιππ ικόν, δ εν  είνα ι έκ των νεωτάζων, ούχ 
ήττον , έπειδή α ί θεμελιώδεις βάσε ις  ζής πολεμικής τ έχ νη ς  

πάντοτε ισχύ ου σ ι, κα ί μ ά λ ισ τα  είς τό ιππ ικόν , τοΰ όποιου 
τά κυριώτερα όργανα θέλουσιν είσθαι πάντοτε ό Ίππος κα ί 
τό ξίφος, καί έπειδή ή ανωτέρω δ ιδασκαλ ία  ε ίνα ι συντε- 
ταγμένη δ ιά  τρόπον λ ία ν  μεθοδικού κα ί πρακτικού, έκρινα  
καλόν νά  μεταφράσω ζό ρηθέν μέρος, χ ά ρ ιν  των πολλώ ν.

Πρός συμπλήρωσιν δε της μ ικράς ταύτης τακτικής προ- 
σέθηκα κα ί τ ινα ς  συντόμους περί άνιχνεύσεως όδηγ ίας, 
μεταφράσας αύτάς έκ τών νεωτέρων γερμανικών κα 
νονισμών.

Ν. ΑΝΤΩΝΟΒΙΤΣ,

ίπιλοχίχς τοΰ ίππ ’.κοΰ.

ΕΑΑΗΝ 2ΤΡΑΤ. ΦΪΛ. θ ' .  Τ’. Δ'. 10.



ΣΪ3ΝΤ0Μ0Σ TAKTIKII TOY ΙΠΠΙΚΟΥ.

To έλαφοόν ιππικόν σχηματίζει τάς έμπροσδοφυλακάς καί 
τά αποσπάσματα- βαδίζει παρά τάς πτέρυγας, έτοιμον ον 

ν’ άντικρούση τον εχθρόν ή νά τον προσβάλη πλευρόδεν κα
ταδιώκει εις το τέλος τής μάχης τά λείψανα τοΰ νικηδέντος 
στρατοΰ, η απαρτίζει τό πλησιέστερον πρός τόν έχδρον τμήμα 

της όπισδοφυλακης. Το βαρύ ιππικόν συνιστα τήν εφεδρείαν 
κατά μεγάλας μάζας, διά ν’ άποτελειώση τήν νίκην, διά να 
έπανορθώση ήτταν τινά, ή νά παραγάγη διά τής έμφανίσεως 
τών μακρών αυτοΰ γραμμών η διά τών βαδέωντου φαλαγγών 
ηβικόν τι αποτέλεσμα· ώς τελευταϊον δέ μέσον καλύπτει ανα
πόφευκτο-/ τινα ύποχώρησιν, καί εμποδίζει τάς νικηφόρους 
ίλας νά κατακερματίσωσι τό άποκρουσδέν πεζικόν.

Τό ιππικόν μάχεται κατά τούς τέσσαρας Ιξής τρόπους, 
ητοι άκροβολιστικώς, προνομευτικώς, Ιν παρατάξει και φα
λαγγηδόν. Τών άκροβολιστών (τών οποίων τά πυρά δέν είναι 
τόσον επίφοβα) 5 κυριώτερος σκοπός είναι νά διαφωτίζωσι 
τόν στρατόν, τοΰ όποιου προηγούνται, καί νά έμποδίζωσι την 
έκ τοΰ πλησίον έκ μέρους τοΰ έχδροΰ άναγνώρισιν αύτοΰ, έπω- 
φελουμένου έκ καλύμματος τίνος η πτυχής τού έδάφους. Ούδε- 
ποτε πρέπει νά παραμελή σώμα ιππικού τό νά διαφωτίζηται, 
καί κατ’ αύτήν τήν στιγμήν τής προσβολής, περί τών έπί τοΰ 

εδάφους ανοιγμάτων, τελμάτων, κοίλων όδών, καί τών τοιού* 
των, τά όποια δέν βλέπει τις, ει’μή πρό ολίγων βημάτων, καί 

οπου δά κατεστρέφετο όλοκλήρως, έάν, Ινώ άφίνεταί άπό ρυ- 
τηρος, δέν τώ ησαν προηγουμένως γνωστά.

Οί άκροβολισταί άπομακρύνονται μάλλον η ίττον τόσον έκ 
τοΰ σώματος αύτών, οσον καί αναμεταξύ των, άναλόγως της 
έντολης, ην εχουσι. Όπόταν δίκην πέπλου πρόκηται νά κα- 
καλύψωσι παρασκευαζόμενο-/ τι κίνημα, πρέπει νά ηναι πο- 
λυάριδμοι, καί νά διαφυλάττωσι μεταξύ των μικράς απο
στάσεις, ν’ άπομακρύνωνται οσον τό δυνατόν περισσότερον τοΰ 
καλυπτομένου σώματος, καί νά προξενώσι πυροβολοΰντες πο- 
λΰν κρότον καί καπνόν· όπόταν δέ άνιχνεύωσιν απλώς, τότε 
δύνανται νάώσι τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα βήματα έ’μπροσδεν 

τών ίλών των, καί νά διατηρώσι τό αύτό διάστημα άναμεταξύ 
των. Καί έν τή πρώτη καί έν τή δευτέρα περιπτώσει, κατά τήν 
στιγμήν τής προσβολής, δέν πρέπει ν’ άνακαλώνται προηγου
μένως, διότι ούτω δέλουσιν άναγκασδή νά έκτελέσωσιν επικίν
δυνον περιστροφήν ενώπιον τοΰ έχδροΰ, άλλά πρέπει ν’ άνα- 
μένωσι καί νά παρεμβάλλωνται είς τά κενά διαστήματα, δπό- 
ταν πλησιάζωνται παρά τών έφορμωσών Ελών.

ΤΙ μάγη προνομευτικώς (1) είναι ωφέλιμος έναντι ον τώ» 
άκροβολιστών, άλλά πρό πάντων έναντίον τών τοΰ πεζικού ί  
τών τού ιππικού, έναντίον έχδροΰ ήττηδέντος, οπως έμποδισδη 
τοΰ νά συντα·/δή έκ νέου, καί τέλος έναντίον τοΰ πυροβολικού.

Τό εΤδος τούτο τοΰ μάχεσδαι είναι άρμοδιώτερον είς τό νά 

έξυππάση τόν έχδρον, καί νά κρύπτη νέαν καί σπουδαιοτέραν 
τινά έπίδεσιν, παρά νά προξενή είς τόν έχδρον σπουδαίας 
απώλειας, έκτος της περιπτώσεως, καδ’ ην σκοπόν έ'χει νά

(1) Τό είδος τοΰτο τοΰ μάχισθαι Ιπιτρεπει μεγαλτιτίραν Ελευθερίαν 
Ινεργείας είς τό Ιππικόν, καί, ουιως είπεϊν, εΤναι κατ’ Ιξοχήν άτομική 
μάχη, βασιζομένη ιδίως είς όρμητικάς καί άπροσδοκητους έττ·.βεσεις, ?) 

μάλλον Ιμφανίσεις, δι’ ών ό Ιχθρός προκαταλαμβάνεται. Ή  όνομαοία 
δέ «προνομευτικώς» δίδεται, διότι ό τρόπος ουτος εΤναι Ιν χρτ'σει εις 
τήν διά βίας προμήθειαν τών διά τόν στρατόν καί πρό πάντων τών διά 
τούς ίππους άναγκαιουιών τροφών. (Σ. μετϊϊ»αυτοΰ.)



1 2 4  ΣΤΝΤΟΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΓ ΙΠΠΙΚΟΙ*.

σπαθίση πεζούς άκροβολιστάς η πεζικον Οπισθοχωρούν καί 
φεΰγον διά μέσον πεδιάδος. Οί προνομευτικώς μαχόμενοι πρέ
πει πάντοτε νά ύποιτηρίζωνται ύπό σωμάτων έν καλή τάξει, 
όπισθεν τών όποιων νά δύνωνται νά συντάσσωνται ασφαλώς, 
διότι άνευ τούτοι) οί διεσπαρμένοι προνομευταί θά εύρίσκοντο 
είς μέγαν κίνδυνον. Είς την Γαλλίαν άτόπως συνειθίζουσι, 
κατά την έκτέλεσιν τών γυμνασίων, νά συναθροίζωσι τους 
προνομευτάς όπισθεν διά περιστροφής, διότι ή κίνησις αυτη 
φερει τουτους συχνότατα, πολύ μακράν του σκοπού τω ν  θά 
ήτο δέ φρονιμώτερον καί συμφερώτερον, άν είς πολλάς περι
στάσεις συνηθροίζοντο ολίγον εμπρός, είτε είς τό κέντρον, είτε 
είς εν έκ τών δυο άκρων τής άναπτύξεώς των.

Όπόταν έξαποστέλληται σώμα προνομευτικόν έναντίον πυ
ροβόλων, οφείλει ν’ άρχίση τήν έπίθεσίν του έκ πεντακοσίων 
η έξακοσίο)ν μέτρων, νά τεθή μετά ταΰτα είς τά'/ος, νά σχη- 
ματίση γραμμήν έκτεινομένην έπί μάλλον καί μάλλον έκ τοΰ 
κέντρου πρός τάς πτέρυγας, καί ν' απειλή νά κυκλώση ουτω 

τά πλευρά τής κανονοστοιχίας. Ό  τρόπος ουτος είναι μέσον 
εις τό ναέλκύσωσι τό πΰο τών πυροβόλων έπί τών ουτω διε- 

σκορπισμένων ιππέων, καί νά καλύψωσι τάς κατά φάλαγγα 
ΐλας, αίτινες φέρονται ταχέως έναντίον τών υποστηριγμάτων 
τών πυροβόλων, οπως τά προσβάλωσι καί τάτρέψωσιν είς φυγήν.

Τό έν παρατάξει μάχεσθαι εΤναι τρόπος, ον μεταχειρίζε
ται τις έναντίον τοΰ ίππικοΰ, ί’να θέση περισσότερα ξίφη είς 

ένέργειαν, καταλάβη μεγαλήτέρον μέτωπον, καί άπειλήση νά 
κυκλώση τόν έχθρόν του.

Ή  έν παραταξει μάχη έκτελεΐται διαφοροτρόπως, ητοι τει- 
χοειδώς, ημιπληροειδώς (I), μέ διαστήματα τεσσάρων άνδρών

W ™ ;ις, καθ’ ην τά διαστήματα είαίν ίσα τώ μετώπιο τών πα- 
ρατεταγμένων τμημάτων. (Λ. Χατζΐρή)

ΣΓΝΤΟΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΪ ΙΠΠΙΚΟΙ". 125

χατά μέτωπον, κλιμακοειδώς, καί τέλος πεσσοειδώς.
Μεταγειρίσθητε τήν τειχοειδή τάξιν έναντίον άτάκτου 

καί έπιφόβου κατ’ άτομον ίππικοΰ, η δπόταν τό έδαφος 
ηναι πάντη ευνοϊκόν,τό δ’ άπέχον άπό τόν αντίπαλον διάστημα 
βραχύ, καίοί άνδρες καλώς έξησκημένοι. Έν τοιαύταις περί- 
στάσεσιν δ αντίπαλος δέον νά ύποσκελισθη όλοτελώς· διότι διά 
τής ανωτέρω τάξεως ματαιοΰται πασα πρός τό παλινδρομεί^ 
είεσις. Ά λλ ' έάν αί ίλαι δέν ώσι καλώς έξησκημέναι, καί 
έάν τό εις τάχος διατρεχθησόμενον διάστημα ηναι κατά τι μα- 
κρόν, ή τάξις δια^ηγνυται καί έκτίθεται είς όίκρον.

Ή  ήμιπληροειδής τάξις είναι ευνοϊκή μετά καλών ιππικών 
σωμάτων, άριθμητικώς άσθενεστέρων τών τοΰ αντιπάλου, οτε 
τά κενά αυξάνονται, καί ουτω κατορθοΰται μέτωπον ίσον μέ τό 
τοΰ έ'/θροΰ καί μή υπερφαλαγγιζόμενον ύπ’ αύτοΰ. Έάν τινες 
τών ίλών του είσχωρήσωσιν είςτά τής παρατάξεως κενά, τότε 
έναπόκειται είς τήν δευτέραν γραμμήν νά τάς αντίκρουση.

Ή  τάξις μετά μικρών διαστημάτων (τεσσάρων κατά μέ
τωπον) εΤναι έκείνη, ητις έφαρμόζεται γενικώτερον, ώς έχου- 
σα περισσότερα πλεονεκτήματα τών δύο προηγουμένων καί 
«ποφεύγουία τά έκείνων ελαττώματα.

Ή  κλιμακοειδής τάξις είναι εξαίρετος είς τό νά προετοι- 
μάση πλαγίαν τινά προσβολήν, διότι αρκεί πρός τοΰτο έκα
στον κλιμάκιον καί έκτελέση ήμίσειαν στροφήν, έάν πρόκηται 
διά τοΰ τρόπου τούτου νά ύπερφαλαγγισδη σώμά τι νεωστί 
άντιπαραταχθέν η παρασυρόμενον ύπό τής όρμητικότητόςτου. 

Δι’ αυτής δύναται τις νά δεχθή η ν’ άποφύγη μάχην τινά.
Διά τής πεσσοειδοΰς τάξεως έπί μετώπου έπί μάλλον η 

ηττον εκτενούς, καί συγκροτουμένης παρ’ ίππικοΰ ακμαίου καί 
φημισμένου, δύναται τις έν δμαλώ έδάφει καί έν περιπτώσει ύ- 
ποχωρησεως νά έπιβληθή είς σοίματα νικηφόρα μέν, αλλά κε-



κοπιακότα έκ τίνος κοπιώδους μάχης. Συμφέρει εις τοιαύτας 
περιστάσεις, ώστε ή έκτασις του μετώπου έκαστου πεσσοί 
νά ίνα ι τουλάχιστον δυο Ιλών.

Εϊς την εν παρατάξει μάχην δ 2ος ζυγός δέν χρησιμεύει, 
ειμή είς το νά πληροί τά κενά τής πρώτης· οδεν οφείλει ν’ ά- 
κολουδή πολύ πλησίον, Γνα δύνηται έν τώ άμα νά φράττη τά έν 
τή πρώτη σχηματισδησόμενα χάσματα. ’Εν τούτοις, εάν προ- 
βλέπηται συνάντησις διαφόρων εμποδίων, οιον, τάφρων, αύλά- 
κων, οπών, βράχων, κ.τ.λ., τότε καιά την εναρξιν τής προ
σβολής το μεταξύ τών ζυγών διάστημα πρέπει νά ηναι εξ 
βημάτων, Γνα ούτω αί τυχόν άνατ:;;:α ί ώσιν όλιγώτεραι* εις 
τήν τελευταίαν δέ στιγμήν τής προσβολής οί ζυγοί λαμβάνου- 
σι τήν κανονισμένην πύκνωσιν.

Ή  τάξις κατά φάλαγγα είναι κατάλληλος νά κατορδώση 
ρήγμα είς τινα έχδρικήν γραμμήν, διά τής όποιας πρόκειται 
νά ένεργήση διάβασιν τινα- ούχ ίττον φάλαγξ τις, δσον άβα- 
δύς και άν η, εΤναι δύσχρηστος, ύπόκειται είς σπουδαίας βλά- 
βας έκ τών εχθρικών βλημάτων, καί εις εύκολον σύγγυσιν· 
παρουσιάζει δέ πλευρά κατά τοσοΰτον ασθενή, καδ’ οσον εΤ
ναι επιμηκεστέρα, καί έπί τέλους καδιστα άνωφελή πάντα τά 
οπλα, τά όποια δέν εύρίσκονται έπί του μετώπου αύτής.

Διά τόν λόγον τούτον αί κατά φάλαγγα προσβολαί δέν εΤ
ναι κατάλληλοι είς τό νά παραγάγωσιν έπιτυχίας, καί ώς 
έκ τουτου πρέπει νά τάς άποφεύγωσιν. ’Εν τούτοις, επειδή 
όπως δήποτε οί ένώπιον τού έχδρού έξελιγμοί εΐναι έπικίν- 
ουνοι, καί έπειδή δέν εΐναι δυνατόν νά εύρίσκη τις πάντοτε 
έδαφος αρμόδιον πρός άνάπτυξιν, διά τούτο εΐναι προτιμότε- 
ρον νά προσβάλη τις οπως εύρίσκεται, έάν προκαταληφδή, 
παρά νά διστάζη ή ν’ άποπειραται νά έκτελέση επικίνδυνόν 
τινα κίνησιν.
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Έάν δέ αί φάλαγγες ηναι όλίγον βαδεϊς καί βαδίζωσι 
παραλλήλως μέ τό άπαιτούμενον πρός άνάπτυξιν διάστημα, 
π. χ . έάν σύγκηνται έκ δύο ίλών πεπυκνωμένων, τής μιας 
Οπισδεν τής έτέρας, ή βαδίζωσι παραπλεύρως είτε κατ’ ού- 
λαμούς, είτε καδ’ ημιλαρχίας, δύνανται ούτω συντεταγμένα! 
νά διατρέξωσιν άκολούδως άπαν σχεδόν τό πεδίον μάχης 
τινός. Τό άνωτέρω σύστημα έχει προσέτι τό πλεονε'κτημα τής 
ημιπληροειδοΰς τάξεως, καί έπί πλέον τό οτι τά κενά δύ- 
νανται νά πληρωδώσι ταχύτερον παρά είς έκεΐνα, πρός δέ 
τά πλευρά τής κεφαλής τής φάλαγγος εύρίσκονται έν περι* 
πτώσει κινδύνου άμέσως ύποστηριγμένα παρά τών άκολου- 
δούντων τμημάτων, περιστρεφομένων όπου δει πρός τόν σκο

πόν τούτον.

Ιδ ια ίτερο ι χανόνες πρός μ άχ η ν  ϊππ ιχοΰ εναντίον  

' ϊππ ιχοΰ τοιχοειδοϋς η χατά φάλαγγα.

Ή  επιτυχία πάσης μάχης ιππικού έναντίον ιππικού θέλει 
εΐσδαι ώς έκεΐνον, οστις τελευταίος ήδελεν εχει πρόχειρον 
ίοεδρείαν τινά ν’ άντιτάξη, γνωστού οντος οτι εις πασαν 
σύνταξιν τοΰ ιππικού τά αδύνατα μέρη αύτοΰ εΐναι τά πλευρά 

του, έξ ου παράγεται τό συμπέρασμα, οτι παν σώμα τοΰ 
όπλου τούτου πρέπει νά διαιρήται είς τρία μέρη, είς πρότα- 
ξίν, είς έπίταξιν καί είς τά υποστηρίγματα, τά όποια πρέπει 
νά ώσι ισχυρά. Τά ύποστηρίγματα ταΰτα δέον νά ηναι ευκί

νητα, W άκολουδώσι τήν έκτιδεμένην γραμμήν, ήτις ταχέως 

δέλει άφήσει έπισδέν της τάς πρό τής <πγμής τή? εκκινήσεως 
προστατευούσας αυτήν έδαφικάς ανωμαλίας. Αί προστατευ- 

τριαι αυται άνωμαλίαι εΐναι άληδινόν, οτι δύνανται νά ώσι



ίκτεταμέναι, οίον πλημμύραι καί ποταμοί, άλλά το τοιουτον· 
εΤναι έξαίρεσις* καί έάν μέν έξ ένός καλύπτωσι συνεχώς, έξ 
άλλου περιορίξουσι τάς κινήσεις καί παρεμποδίζουσι τους προς 
κύκλωσιν ελιγμούς, τους λίαν αποτελεσματικούς, δπόταν δύ- 
νανται νά έκτελεσδώσιν έν καιρώ καί μετά ταχύτητος.

'Ο καταλληλότερος τρόπος προς κάλυψιν τών πτερύγων 
τοΰ ίππικοΰ είναι το νά τίθενται φάλαγγες έκ τοΰ αύτοΰ οπλου 
όπισθεν τών πλευρών του.

Αί φάλαγγες αυται, αίτινες άνήκουσιν είς την έπίταξιν, 
πρε'πει νά ηναι ολίγον βαδεΐς καί νά δύνανται νά προτάττωσι 
ταχε'ως με'τωπον πρός όλα τά μέρη. Δύο ίλαι κατ’ ούλαμούς 
είς φάλαγγα άραιάν άρκοΰσι πρός τοΰτο. Ή  πρώτη ΐλη έκά- 
στης τών φαλάγγων τούτων, παρατασσομενη πρός τό άπει- 
λουμενον άκρον, Θά άντιταχθη κατά πάσης προσβολής, διευ- 
δυνομένης έναντίον τής πτε'ρυγος, ην προστατεύει, ή δέ δεύ
τερα ίλη, διά περιστροφής πρός τά έ’σω, έκτελεσθησομένης είς 
τάχος, θέλει εύρεδή άμέσως είς δέσιν νά προσβάλη κατά 
πλευράν τον έχδρόν, οστις ηθελεν άποκρούσει την άνεπτυγ- 
μένην γραμμήν, καί οστις άπερισκέπτως θά έπροχοίρει κα- 
ταδιώκων αύτήν.

Τά υποστηρίγματα τοΰ σώματος πρέπει νά ώσιν είς φά
λαγγα πυκνήν είς τρίτην γραμμήν, ολίγον όπισθεν τοΰ κέν
τρου είς τρόπον, ώστε νά φέρωνται εύκόλως καί ταχέως πρός 
τό έπαπειλούμενον μέρος.

Έάν ή πρόταξις ηναι λίαν έκτεταμένη, τότε ή έπίταξις, 
έκτος τών πτερύγων τών φαλάγγων, περιλαμβάνει καί έν- 
οιαμέσους ιλας, έσχηματισμένας είτε κατά φάλαγγας πα
ραλλήλους, είτε τοιχοειδώς· τά δέ υποστηρίγματα τότε, άνα- 
λόγως της αριθμητικής των δυνάμεως, δέλουσιν επίσης διαι
ρεθώ ιϊς  δύο ή είς τρεις φάλαγγας.

ΔιάΟεσις προς προσβολήν ταζιαρχιας ιππικού ες 8. ιλών.

Διάθεσις πρός προσβολήν έπί τριών γραμμών 12 ίλών ίππικοΰ, 
έξ ών 4 έν έφεδρεία.

Διάθεσις προς προσβολήν έπί τριών γραμμών 22 ίλών, 
ές ών 8 έν έφεδρεία.

Μετά τάς άναφερδείσας προκαταρκτικάς διά τήν ε'φοδον 

διατάξεις, απασαι αί τάξεις κινούνται συγχρόνως είς τό δο-



6ίν διά την πρόχαξιν παράγγελμα. Έάν το διαχρεχδησόμενον 
οιάσχημα ηναι εκτεταμένος άρχίζουσιν είς βήμα, τό όποιον 
δια ρκεΐ μέχρι τριάκοντα η τεσσαράκοντα μέτρων, μεχαβαί- 
νουσι μετά χαΰχα είς διποδισμόν, διά τοΰ οποίου διανύουσι 
200  περίπου μέτρα, έπί τέλους ή πρόχαξις, οπότε δέν απέχει 
τοΰ έχδροΰ είμή 150 μέτρα, απέρχεται είς τάχος καί ρίπτε- 
ται κατά τοΰ αντιπάλου έκ τής άποστάσεως 60 ή 80 μέ
τρων. Όφιίλουσιν οί έφορμώνχες νά ώσι προσεκτικοί, oyi 
μόνον είς το διάστημα, τό όποιον χωρίζει αΰτοΰς άπό τόν 
έχδρον, άλλ’ έτι καί είς την ταχύτητά του· διότι τό διάστημα 
σμικρυνεχαι ταχέως άναλόγως τής ταχύτητος έκείνου καί 
τής έδικής των (I). Επίσης πρέπει νά ώσι προσεκτικοί είς 
τό νά μη έξανχλώσι ματαίως τάς δυνάμεις τών Γππων των.

Διαρκούσης τής προσβολής οι άνδρες τηροΰσι σιωπήν μέγρι 
τής στιγμής τής έφορμήσεως, όπότε έκπέμπουσι τήν πολεμι
κήν κραυγήν. Οι διοικηταί τών προπορευομένων ίλών όφεί- 
λουσι νά δώσωσι τήν κατάλληλον διεύδυνσιν είς τούς πρωτο- 
δηγούς των, νά έπαγρυπνώσιν είς τήν τήρησιν τής συζυγίας 
καί είς τήν μεταξύ τών γειτνιαζόντων τμημάτων τήρησιν τών 
αποστάσεων, καί πρό πάντων είς τό νά <ρΟάσωσιν αί ίλαι πρό 
του έχδροΰ παραλλήλως αΰτώ (έκτος άν πρόκηται περί πλα- 
γίας τινός προσβολής), Γνα μή παρουσιάζωσί πρός τόν Αντί
παλον τά πλευρά των, οπερ συχνάκις λαμβάνει χώραν, προερ- 
χόμενον έκ κακής πρός τούς οδηγούς διδόμενης διευδύνσεως.

"Απαξ τής συ^ρήξεως λαβούσης χώραν, άφίεχαι είς τούς 
διοικητάς τών ίλών ή μεγαλητέρα ανεξαρτησία, οΓτινες δέν

(I) Έ αν 6 έχθρός διποδίζτ), όπόταν διποδίζωοιν, ^ βαο'ζ-r, εις τά

χος, όποιαν ίύρίσκωνται είς ιόν αύτόν βηματισμόν, τότε πρέπει ν’ ά ρ ·  

χ(σωα·. την άλλαγήν τοΰ βηματισμού είς «ποστά«ε·.<; διπλάσιάς τών α 
νωτέρω όρισΟεισών.

πρέπει νά προσδοκώσι πολύ άπό τάς διαταγάς τού άρχηγοΰ 
των, δ όποιος δυνατόν νά έφονεύδη ή ν’ άνετράπη. "Οδεν όφεί- 
λουσι νά συμπράττωσι καί συμμορψώνται μέ τάς κινήσεις 
τών πλησίον των ίλών, εκτός όπόταν αί κινήσεις αυται σκοπόν 
έ’χωσι τήν φυγήν.

Κατά τήν έκτέλεσιν τής προσβολής πέντε περιστάσεις δύ- 
νανται νά παρουσιασδώσιν είς τόν ένεργοΰντα αυτήν, ήτοι

1) Ό  έχδοός τώ στρέφει τά νώτα πριν ή συμπλακή.
2) Ό  έχδρός Γσταται άπέναντί χου καί δισχάζει.
3) Άμφότεροι οί άνχίπαλοι διαπερώνχαι.
4) Άμφόχεροι οί άνχίπαλοι Γσχανχαι.
5) Οί άνδρες τοΰ προσβάλλοντος σχρέφωσι τά νώτα.
Είς τήν πρώχην περίσχασιν, έπειδή δ φεύγων προηγείται 

πολύ χοΰ διώκονχος, ουχος θά τόν κατεδίωκεν είς μάχην· 
διό όφείλει άμέσως νά έπανορδώση τήν συζυγίαν καί νά ηναι 
έτοιμος, οπως κινηδή είς τάχος καί προσβάλη τήν άνχι- 
τασσομένην έπίταξιν χοΰ φεύγονχος, καθ’ ην αυχη προβαίνει 
διά τών κενών τής τραπείσης προτάξεως. Έάν όμως πα- 
ρατηρήται μεγάλη αταξία είς τάς τάξεις τού έχδροΰ, καί 
έάν ούδείς άντεπεξέρχηται κατά τοΰ νικητοΰ, έκπέμπονται 
οί τέταρτοι καί οί πρώτοι ούλαμοί άκροβολισχικώς καχά τού 
φεύγοντος έχδροΰ, τό δέ λοιπόν σώμα άκολουδεΐ είς δι
ποδισμόν.

Κατά τήν δευχέραν περίσχασιν οφείλει δ προσβάλλων ν’ αύ
ξηση τήν ταχύτητά του, μή λαμβάνων ποσώς υπ’ ούιν του 
τήν κόπωσιν τών Γππων, καί νά ριφδή κατά τοΰ άντιπάλου. 
Άμα δέ ό έχδρός άνατραπή, δέον ν’ άναστείλη άμέσως τήν 
καταδίωξιν καί συνταχδή χαχέως, διόχι, έάν οί Γπποι ώσιν 

έςηνχλημένοι, δέν θέλει δυνηβή νά υποσχή νέαν έπίδεσιν. ϊόχε 

αί πρός υποστήριξιν τών πχερύγων φάλαγγες τάσσονται έν
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τάχει προ τοΰ μετώπου, ΐνα καταδιοιξωσι τους τραπέντας 
είς φυγήν, η ν’ άντικοούσωσι νέαν τινά έπίθεσιν.

Έν τη τρίτη περιπτώσει άναποφεύκτως ό προσβάλλων θε- 
λει εύρεθή είς μεγίστην άταξίαν? καί πιθανώς ούχί είς Οεσιν 
του ν’ άντιτα·/θή είς τήν προσβολήν τής έπιτάξεως τοΰ αντι
πάλου του· οθεν Οφείλει νά σχαματήση αμέσως, νά συνταχδή 
ταχέως, καί νά έκτελέση περιστροφήν κατ’ ουλαμούς, καί νά 
έπιπέση κατά τών νώτων τοΰ διελδόντος αντιπάλου (1). Έπί 
τέλους μεταβαίνει όπισθεν, καί άφίνει ελεύθερον το πεδίον είς 
τά τών πτερύγων υποστηρίγματα καί είς τήν εφεδρείαν. Τά 
υποστηρίγματα τών πτερύγων λαμβάνουν δέσιν άναλόγως τών 
περιστάσεων, καί άποκαδίστανται ουτω πρόταξις, ή δέ έφε
δρεία γίνεται έπίταξις, ή αναλαμβάνει τήν ύποστήριξιν τών 

πλευρών, ή δέ συμπλακεΐσα πρόταξις σχηματίζει μετά τήν 

περιστροφήν της τήν έοεδρείαν.
Είς τήν τετάρτην περίστασιν Οφείλει νά έκκινήση αμέσως 

καί άποφασιστικώς είς τάχος. Ή  επιτυχία τότε θέλει τόν 
στέψει, έάν άναλάβη αυτη τήν πρωτοβουλίαν τής έπιθέσεως.

Έ ν τή πέμπτη περιπτώσει (2) είναί τις βεβιασμένος ν’ ά - 
φίνη κατ’ άρχάς τούς φεύγοντας ιππείς νά τρέξωσιν Ολίγον, 

διότι είς μάτην θά έδοκίμαζε νά τούς έπαναφέρη έκ τοΰ πρώ·

(1) Ή  περίστασις αυτη Ι’λαβε χώραν κατα τήν μάχην τοΰ Μπα- 
λουκλαβα, καθ’ ην το αγγλικόν Ιππικόν ΰπίστη μεν δείνας άπωλείας 
έκτελέσαν παράτολμον προσβολήν άνά μέτον τριών διαδοχικών Ιχθρι- 
κών γραμμών, άλλά μετά τήν διαπέρασιν τής πρώτης έχθρικής γραμ
μής, έπατνακάμψαν κατ’ αυτής, τήν κατέστρεψεν όλοτελώς.

(2) Είναι δυσάρεστον να όμιλή τις περ'ι φυγής, άλλ’ έπειδή δυστυ
χώς ένίοτε παρουσιάζεται ή άνάγκη ταύτης, Ιστω και με καλούς 
στρατιώτας, συμφέρει περισσότερον πρός θεραπείαν τοΰ κακοΰ νά εχτ) 
τ ις  δπ’ ό’ψιν του εν μέσον αποτελεσματικόν, παρά ν’ άδιαφορί) ές ίπ - 
ποτικής πρός τήν ιδέαν ταΰτην περιφρονησεως.
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του αΰτών τρόμου, καί θά έξήντλει άνωφελώς πρός τοΰτο τάς 
δυνάμεις των. Γ0  διοικών, πρό τής φυγής εύρίσκετο έμπρο
σθεν τών ιππέων του, μετ’ αυτήν δέ θέλει εύρεθή φυσικώς όπι

σθεν αυτών· δέν τώ μένει δέ άλλο τι νά πράξη, παρά νά τούς 
άκολουθήση έκ τοΰ πλησίον, νά καλέση περί εαυτόν τούς ύπο- 
δεεστέρους του βαθμοφόρους καί τούς καλητέρους του ιππείς, 
οπως τούς άποσπάση έκ τοΰ όλου τών φευγόντων, καί ουτω 
νά σχηματίση τρέχων τόν πρώτον πυρήνα τής συγκεντρώ- 
σεως. Μετά δέ ταΰτα, άμα συνάντηση πτυχήν τινα τοΰ έδά 
φους ή έτέραν τινά ευνοϊκήν περίστασιν πρός συνάθροισίν, 
επαυξάνει τήν τα/ύτητά του, προβαίνει τών φευγόντων ιπ 
πέων, στρέφει πρός αυτούς καί διατάσσει νά σχαδώσι- διά δέ 
τής φωνής καί τών σχημάτων προσπαθεί νά τούς φέρη είς 

ύπακοήν.

Καθ’ ην στιγμήν ή πρόταξις φεύγει, αί φάλαγγες τών 
πλευρών λαμβάνουσι καταλλήλους θέσεις, διά νά προσβάλωσι 
τόν εχθρόν, οστις θά επροχώρει πρός καχαδίωξιν. η τόν άνα 

χαιτίσωσι τή συμπράξει τής έφεδρείας.

Κατά τήν έναρξιν τής μάχης ό διοικών τήν έπιτιθεμένην 
γραμμήν Οφείλει ν’ άναμιμνήσκηται καλώς, οτι οί πλησίον 
τοΰ έ·/6ροΰ ελιγμοί είναι λίαν επικίνδυνοι, νά περιοριζητα1 
οέ είς τήν έκτέλεσιν τών άπλουστάχων, ήτοι είς τήν τών πρός 
άπόκτησιν ^εδάφους πλευρικώς, τών πρός ύποχώρησιν καί 

τών προς διάβασιν εμποδίων.

Τό ν’ άλλάσση μέτωπον ένώπιον τοΰ έχδροΰ ήθελεν εΤσθαι 
Ολέθριον· άντί δέ τοΰ νά πειραται παρομοίαν τινά κίνησιν, 
ίνα λάβη έκ τών πλευρών αντίπαλόν τινα άποφασιστικώς επι
τιθέμενον, καί εις τοΰ όποιου τήν κατά μέτωπον προσβολήν 

οέν ήθελεν άντισχή, είναι προτιμότερο·/ νά έκτελέση διά γε-



νικοΰ παραγγέλματος περιστροφήν (1), νά οπισθοχώρηση 
ταχέως, καί ν’ άφήση εις τάς φάλαγγας τών πτερύγων την 
φροντίδα του νά τιμωρήσωσι την αυθάδειαν τοΰ αντιπάλου, 
οστις άπερισχέπτως θά διεκινδύνευε μεταξύ τούτων, κατα- 
διώκων τους υποχωρησαντας. (ακολουθεί)

(1) Παρουσιάζονται περιστάσεις, καθ’ ας ή Ιχτέλεσις περιστροφή; 
τίνος χαί ή μετ’ αυτήν ταχεία βάδισις εΐναι αληθής έλιγμός καί ούχί 
φυγή. Ό  στρατάρχης Bugeaud, οούς d’ Isly, όστις ητο ή άνίρ'α προ- 
σωποποιημένη, δέν άπέκρουε τήν Ιδέαν ταύτην· εδιηγεΐτο δε Ιπί τοΰ 
προκειμένου το έςής Ιπεισόδιον τοΰ πολέμου τής 'Ισπανίας, είς ο J 
στρατάρχης Xey δεν ήδυνήθη νά έςέλθη κινδυνώδους τινός περιστάσεως, 

είμή διατάσσων νά όχυρίοθί) πρός τά όπίσω λόφος τις, !φ ’ ου παρε- 
τάχθη I* νέου άγων τους στρατιώτας του μετά μεγίστης ταχύτητος.

Κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Dantzick τω <807 άποβιβασθίντες 4,000 
'Ρώσσοι πρός Ιπικουρίαν τών πολιορκουμένων, προκατέλαβον γαλλι
κόν σύνταγμα, άσχολούμενον είς τήν προετοιμασίαν τοΰ γεύματός των, 
'Ο στρατηγός Scharamm (πατήρ τοΰ ομωνύμου στρατηγοΰ, τοΰ προέδρου 

τοΰ κομητάτου τοΰ πεζικοΰ) διέταξε νά Ικτελέση περιστροφήν τό προ· 
καταληφθέν σύνταγμα, καί δποχωρήστι μεθ’ όλης τής ταχύτητας. Ου· 
τω απαλλαγεί; τοΰ Ιχθροΰ, δστις ΙδόΟη εις τήν αρπαγήν, επανήλθε 
κατ’ αύτοΰ, καί τιχμαλώτισεν Ιφόνευσε περί τάς δύο χιλιάδας. Έν 
τυύτοις εΐναι ορόνιμον τό νά γίνηται σπανία χρήαις ταχέων υποχω

ρητικών κινήσεων ενώπιον τοΰ έχθροΰ, ν’ άποφεύγωνται δέ όλοτελώ; 

αυται, όπόταν δέν ΰπάρχη πεποίθησις Ιπί τοΰ ήθικοΰ ορονήματος τών 
στρατιωτών.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙ1Ν ΤΟΥ «ΕΛΛΪΙΝΌΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ», 

ΤΑΓΛΙΑΤΑΡΧ11Ν ΚΥΡΙΟΝ ΒΛ. ΒΑΛΤΙΝΟΝ.

Σεβαστέ (ΐοι κύριε I

Ουδόλως προεθέμην νά λάβω τήν τόλμην, Γνα σάς ένοχλή- 
σω διά τής παροΰσης, ατε δή μή κεκτημένος τάς άπαιτουμέ- 
νας γνώσεις προς συζήτησιν στρατιωτικών άντικειμε'νων, καί 
επομένως μή ών έκ τών ποθούντων νά (3λε'πωσι τά όνόματά των 
παραδιδόμενα είς τήν δημοσιότητα, καί μάλιστα έν ταΐς σελίσι 
τοιούτου σπουδαίου περιοδικού στρατιωτικού συγγράμματος, 
cTov το υμέτερον. Λαβών ομως αφορμήν έξ οσων έδημοσίευσεν 
έν αΰτώ 5 συνάδελφός μου λοχίας τής ίππαρχίας Μεντζελό- 
πουλος, έρχομαι κάγώ έκθεσαι σκέψεις μου τίνάς, οΰ μόνον 
τεινουσας είς τήν ειδικήν μόρφωσιν τοΰ σώματος, είς ου τάς τά
ξεις έχω τήν τιμήν νά υπηρετώ, άλλά καί είς τήν έν γένει τοΰ 

στρατοΰ τής φίλης πατρίδος.
Όμιλών περί τοΰ έν Έλλάδι ίππικοΰ ό μνησθείς συνάδελ

φός μου, λέγει οτι, διά ν’ άνταποκριθή τοΰτο εις τόν προορι
σμόν του, άπαιτοΰνται τέσσαρα τινά, ητοι άνδρες, Γπποι, έκ- 
παίδευσις καί οπλισμός. Καταλείπων δέ τά τρία τελευταία, 
εκτεταμένον ποιείται λόγον περί τών άνδρών, παρατηρεί οτι αΓ 
στρατολογικαί έπιτροπαι άποστέλλουσιν ώς έπί τό πολϋ Ακα

ταλλήλους άνδρας είς τό σώμα.
Τόσον ό περί άπογραφής νόμος τοΰ 1836 έν άρθ. . . .  ώς 

και αί ύπ’ άριθ. 558 τής 9]21 Ίανουαρίου 1839 και υπ’ ά- 
ριθ. 25688 τής 14. Δβρίου 1865 έγκύκλιοι ύπουργικαι δια- 
ταγαί, δρίζουσαι τά προσόντα ώς καί τό ανάστημα τών εις τό 
ιππικόν άποσχελλομε’νων πρός κατάταξιν, προσκαλουσι τάς



ττρατολογίκάς έπιτροπάς νά συμμορφώνται ακριβώς προς ταυ- 
τας· άλλ’ έπειδή, κατόπιν ενιαι τών στρατολογικών Επιτρο
πών παρημέλησαν τάς ρητάς διαταξεις τών μνησθεισών Εγ
κυκλίων, προεκλήθησαν ταις έπανειλημμέναις παραστάσεοι 
της διοικήσεως της ίππαρχίας αί ύπ’ άριΘμ. 6995 της 27. 
’Απριλίου και 23145 της 23. Νοεμβρίου 1870, τελευταίον 
δέ ή υπ’ άριθ. 15689 της 16. ’Ιουλίου ε. ε., έντονοι Εγχύ- 
κλιοι ύπουργικαί διαταγαΐ, αί διατάσσουσαι περί αποστολή; 
εις τήν ίππαρχίαν άνδρών καλής καί ύγιοΰς διαπλάσεως, άνε- 
πτυγμε'νων σωματικώς καί διανοητικώς, καί μάλιστα ή τελευ
ταία έντέλλεται εις τήν διοίκησιν της ίππαρχίας, οπως, ίψέ- 
ποτε ήθελον άποσταλή αυτη πρός κατάταξιν άνδρες ακατάλ
ληλοι, άναφέρη τούτο εις τό υπουργεΐον, ΐνα διατάσσηται η 
άντικατάστασις αυτών δι’ ετέρων καταλλήλων. Έκ τούτων συ
νάγεται, οτι υπό μέν τής άνωτάτης τοΰ στρατού διευΘύνσεως 
ούδέν παραμελεΐται περί τής καλής εκλογής τών διά τό ιππι
κόν βριζόμενων άνδρών εάν δε που τυχαία λάθη έπιφέρωιΐ 
κακούς τούς καρπούς, έλήφθη πρόνοια, οπως άντικαθίς-ανται οί 
ανίκανοι διά τό ιππικόν. "Ολα ταΰτα ώφειλε, νομίζω, νά μήάγνοή 
δ συνάδελφός μου. Ό αυτός κακίζει τούς κατατασσομένους 
είς τό ιππικόν, ώς μή έχοντας μέγα άνάστημα, έξου κατ’ αυ
τόν προκύπτει, οτι δέν δύνανται δήθεν νά μεταχειοισθώσι δε- 
ξιώς τήν δι’ ης είσίν ώπλισμένοι σπάθην τών δραγόνων.

Καθοσον άφορα τό άνάστημα τών στρατευσίμων, μετρίων 
οντων τών αναστημάτων τών ίππων μας, έκ συνθήκης μέ- 
τριον πρέπει νά ηναι καί τό τών ίππέων, χαί μάλιστα τών 

ακροβολιστών, υποχρεωτικής ούτης τής συνθήκης ταύτης" οθεν 
πιρ^πεται, ότι ή εκλογή τοΰ όπλου δέον νά παρακολουθή τό 
άνάστημα, £ ούχί χάριν τοΰ οπλου ν’ άναζητώνται άνδρες, ών, 
ώ ς έπί τό πολύ, άμοιρε? ή Ελλάς. Καί ταΰτα μέν πρός αύτόν.
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Ήδη άς έξετάσωμεν τίνα τά αίτια, τά προξενήσαντα καί 
χαί έπιτείνοντα τήν έν τοΐς κατώτεροι ς στρώμασι τοΰ στρα
τοΰ ήμών καχεξίαν, τά παρακωλύοντα έν πολλοΐς τήν πει
θαρχίαν, τά προαγαγόντα τοσαΰτα έν αύτώ Εγκλήματα, όσα 
οί υπερμεγέθεις πίνακες τών στρατοδικείων άριθμοΰσι κατ’ ζ- 
τος. Τό κατ’ έμέ, τό μέγιστον πάντων καί ταχείας χρήζον 
θεραπείας εΤναι ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ, ή φαγέδαινα αυτη, 
ή στεροΰσα κατ’ ετος τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ τοΰ ήμίσεος 
τών κληρούχων, καί επομένως στερήσουσα τήν πατρίδα έν 
ένδεχομένη περιστάσει μεγίστου αριθμού καλώς έξησκημένων 
υπερασπιστών. ’ Ας δμιλήσωμεν θετικώτερον, καί άς άποδεί- 

ξωμεν καί δι’ αριθμών, δποΐα τά άποτελέσματα τοΰ κατας-ρε- 
πτικοΰ τούτου θεσμοΰ διά τε τόν στρατόν καί τήν πατρίδα.

Ά ς  ύποθέσωμεν, ότι κατά μέσον όρον κατ’ έτος δ άριθμός 
τών νεοσυλλέκτων ορίζεται είς 2 ,000 . Έκ τούτων οι 1000 
άντικαθιστώσιν άλλους δι’ εαυτούς έπί τω εύτελεΐ τιμήματι 
τών δραχ. 5 0 0 —650, ας πας τις, καί δ πτωχότερος τών 
κληρούχων, δύναται εύχερώς νά πορισθη. Τοιουτοτρόπως δ 
μέν στρατός στερείται κατ’ ετος χιλίων άνδρών, έν οίς οί 
πλεΐστοι είσίν οί καλώς μορφωμένοι καί καλών οικογενειών 
υιοί. Τδ πράγμα τοΰτο καθ’ εαυτό ούδέν φαίνεται τό πλημ
μελές παρέχον, άλλ’, άν άναλογισθή τις ότι τοιουτοτρόπως έκ- 

φεύγουν ο; καλήτεροι άνδρες, οΓτινες έν ταϊς τάξεσι τοΰ στρα
τοΰ ευρισκόμενοι δύνανται άκόπως νά καταστώσι δι’ έπιτη- 
δείας καί Επιμελημένης έκπαιδευσεως οί κάλλιστοι τών ύπα- 
ξιωματικών, καί βαθμηδόν μορφούμενοι νά γίνωσίν ήμέραν τι· 

νά ή δόξα καί τό κλέος τής πατρίδος, ή δέ πατρίς άφ’ έτέ
ρου, οτι στερείται κατ’ έτος χιλιων γεγυμνασμενων περί την 
οπλασκίαν καί πειθαρχίαν άνδρών, οΓτινες προώρισται ήμέραν 
τινά, ού μόνον νά συμπληρώσου τά κεχηνότα έν τω στρατώ, 
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άλλά χαί νά καταστώσιν ό πυρήν μίας γενικής έρεδρείας, καί 

ct στρατιωτικοί διδάσκαλοί καί προγυμνασταί τών συμπολι
τών τω ν  έάν άναλογισδη τις ταΰτα πα'ντα, προς δέ, οτι tv τό 
στρατώ μένουσι χίλιοι άνδρες ώς άντικαταστάται, χαλαρα; 
πειδαρχίας, μεμψιμοιροΰντες πάντοτε κατά τών άνωτέρων των, 
έχοντες την άξίωσιν νά προτιμώνται τών άλλων ούχί δι’ άλ
λον λόγον, παρά διά την πολυχρόνιον δήθεν υπηρεσίαν των, 
καί παρέχοντες οΰτως εαυτούς κακόν παράδειγμα τής χαλα- 

ρώσεως τής πειθαρχίας είς τούς νιοκατατασσομένους, οΓτινες 
άσμενοι μιμούνται τάς πράξεις τών παλαιών λεγομένων στρα
τιωτών, οταν, λέγομεν, άναλογισδή τις ταΰτα πάντα, θέλει 

καταληρδή ύπό ίλιγγος διά τάς ίλεδρίας συνεπείας τοΰ θε
σμού τούτου τής άντικαταστάσεως.

Δεύτερον κακόν έκ τής άντικαταστάσεως βλβστάνον είναι, 
ώς άνωτέρω εΐπον, η έξ αυτής παραγομένη έλλειψις τών κα
τάλληλων προσωπων δια τον βαθμόν τοΰ ύπαξιωματικοΰ, καί 
πρό πάντων τοΰ δεκανέως, τοΰ βαδμοΰ αύτοΰ, είς ον μετά 
μεγίστης φιλοδοξίας άποβλέπουσι πάντες οί έν στρατώ νεοκα- 
τατασσόμενοι, καί είς ον δέν καταδέχονται ν’ ατενίσουν οί μή 
είδότες τί έστι στρατός. Καί μολαταύτα ιδού τί λέγει ό Odier 
έν τώ περί διακρίσεως τών έξουσιών συγγράμματί του (ϊόμ. 
β/, σελ. 44).

β Μετά προσοχής έξετάζοντες τούς διαφόρους βαθμούς τή; 
» διοικήσεως, παρατηροΰμεν έν πρώτοις τέσσαρα πρόσωπα 
» οιακρινομενα τών λοιπών διά την σπουδαιότητα τών καθη- 
» κόντων των. Τά τέσσαρα ταΰτα πρόσωπα είναι, ό στρατη-
» γός, ό συνταγματάρχης, ό λοχαγός, κα ί  νά όνο·
» μάσω τόν τέταρτον ; ό ύεχανεύς ! ”

Όμιλών δέ περί τών εξουσιών τών τριών πρώτων, μετα
βαίνει είς τήν έξουσίαν τοΰ δεκανέως λ ίγω ν

« Τ ί δέ νά είπω περί τοΰ δεκανέως ; "Οτι εΐναι ό οδηγός 
» καί τό πρωτότυπον τοΰ στρατιώτου, οπως είναι και ο άρ- 

» χηγός αύτοΰ ; ότι πασαι α: πράξεις τής ζωής τοΰ στρατιώ- 
ι  του υπόκεινται είς τήν διεύδυνσιν καί έπιτήρησιν τοΰ δεκα- 
» νέως ; Δέν θέλω εκθέσει ένταΰία τήν έ'κτασιν καί τήν σπου- 
j δαιότητα τών καδηχόντων τοΰ δεκανέως. Τεσσαράκοντα άρ- 
s δρα καί εννέα σελίδες (παρ’ ήμΐν δέ έν τώ ίππικώ 10 άρ- 
» δρα καί 2 σελίδες) άριερώθησαν έ/ τωδιατάγματι τής 13 
»Μαΐου 1818 είς τό νά δρίσωσι τά καδήκοντα αύτοΰ, καί 

» ομως πολλά παρϊλείρθησαν. ’’Επρεπε νά προστεθώσιν αί
* ώραΐαι σελίδες τών διαταγμάτων τής 30 Αύγούστου 1745, 

» τής 10 Δβρίου 1762, καί τής 24 ’Ιουνίου 1792. ’Εάν έν 
» πρώτοις μελετήσωμεν τά εν τοΐς ανωτέρω διατάγμασι δια- 

» τασσόμενα, ::αί δεωρήσωμεν τούς έν στρατιωτικώ τινι »co- 
» ματι συνηγμίνονς άνδρας, θέλομεν σχηματίσει περί τοΰ 
» βαθμού· τοΰ δεκανέως, ον τοσοΰτον περιρρονοΰμεν, τήν δι- 
» καίαν εκείνην καί άλ.;δή ιδέαν, ην έσχηματισε ποτέ περ: 
ί αύτοΰ ό Μέγας Φριδερΐκος, οτι δηλ. δ δεκανεύς εΐναι δ μο- 
» χλός (la cheville ouvriere) τής στρατιωτικής μηχανής, 
» τό ίσχυρότερον έλατήριον τής πειθαρχίας· ότι μικράν μέν 
» έχε: σπουδαιότητα ή διοίκησις αύτοΰ, άλλα τα αποτελε
ί σματα τής έπιτηρήσεως, τής σταδερότητος και τοΰ παρα-

* Μίγματος του εΐναι έκ τών σπουδαιότερων. Ο στρατιώτης 
» όριίλιι είς. τόν δεκανέα κατά τό πλεΐστον τών πράξεών του 
» τυρλήν υποταγήν· άλλ’ ή τοιαύτη υποταγή δύσκολον είναι
* νά διατηρηδή μεταξύ άνβρωπων ζωντων έν τώ αυτώ Οα- 

» λάμω, άνευ τής ήδικής τοΰ δεκανέως έπί τών στρατιωτών 

» ίπι^ροής, ήτις μόνον διά τής πρύζ αύτόν ύποΛήψεως τών 
» Λνατίρων τον όύνα τα ι r cl ίκ ιτευχθι) χα ί ύιατηρηθ//.»

Διά τών άνωτέρω λεχδέντων άποδείξας έν ολίγοι; κατά



πόσον Επιβλαβής καί καταστρεπτικός εΤναι παρ’ ήμΐν ό θε
σμός τής άντικαταςάσεως, παρακαλώ ύμας, κύριε ταγματάρ- 
χα, ώς καί πάντας τούς κυρίους άνωτέρους καί κατωτέρους 
αξιωματικούς, τούς κηδομένους τής μορρώσεως καί εύημε- 
ρίας τοΰ μικρού μας στρατού, οπως καταπολεμήσωσιν έκ συ
στήματος τόν θεσμόν τούτον μέχρις έξαρανίσεως, Γνα τούλά- 
χιστον έν τώ μέλλοντι έπιτευχθή ή τελειότερα τοΰ στρατοδ 
μόρρωσις καί άνάπτυξις.

Ήδη λέξω τινά καί περί έκπαιδεύσεως.
Ιίατά γενικήν αρχήν οί στρατοί είναι το άνθος τών έδνών, 

διά δέ τών παραδειγμάτων, ατινα παρέχουσι, διά τών ιχνών 

τών έργων των καί διά τών μνημείων τής δόξης αυτών άπό 

γενεάς εις γενεάν μεταβιβάζονται αί γενναία! προσπάθεια!, 
αί ήρωϊκαί άροσίώσεις, τά εύγενή αισθήματα, άτινα υπαγο
ρεύει 6 πρός τήν πατρίδα έρως. "Οθεν τό στρατιωτικόν έπάγ- 
γελμα, απαιτούν πλείονας θυσίας, καί επομένως μεγαλητέ- 
ραν αρετήν παρά παν άλλο, εΤναι τό έντιμότερον, συνάμα δέ 
καί τό πρώτιστον τών έπαγγελμάτων.

Δια νά μορρωσωμεν ομως στρατόν συναισθανόμενον ουτω 
τόν υψηλόν προορισμόν του, ού μόνον πρέπει νά έμρορήται 
ουτος ύπό τής πειθαρχίας έκείνης, ύρ’ ης έμπνεόμενοι οί 
μύριοι τοΰ Εενορώντος έξετέλεσαν τήν πολυθρύλλητον εκείνην 
ύποχώρησιν, τήν άπαθανατίσασαν κάκεΐνον καί τό Ελληνικόν 

όνομα, άλλ’ απαιτείται, ώστε ·;ά άτομα, τά άποτελέσοντα τόν 
στρατόν τοΰτον, νά ώσιν έπί τοσοΰτον ανεπτυγμένα, ώστε νά 
γνωρίζωσί τό καθήκον των καί νά τό έπιτελώσιν ακριβώς.

Τό καθήκον εΤναι ή ύποχρέωσις, τήν όποιαν έπιβάλλει ή 
ρυσις, ή συνείδησις, ή εύσχημοσύνη καί δ νόμος, είναι ή ο

φειλή παντός ανθρώπου πρός τόν θεόν /.αί πρόν τόν πλη

σίον. 'Ο νόμος ορίζει τί όρείλομεν πρός τήν πατρίδα, πρός

τόν βασιλέα καί πρός τούς συμπολίτας ήμών· άναμιμνησκό- 
μενοι δέ τοΰ δοκού ήμών, δρείλομεν νά ύπακούωμεν τοις άνω- 
τέροις, ύπ’ οψιν έχοντες, οτι ή στρατιωτική ύπακοή ούδέ τόν 
έλάχιστον δισταγμόν άναδέχεται, ούδέ τήν έλαχίστην βραδύ
τητα περί τήν έκτέλεσιν τής δοθείσης διαταγής· ώστε, έάν ή 
τάξις τών υπαξιωματικών, ητις καθ’ έαυτήν πλεΐστον παρέ- 
χ ιΐ τό ένδιαρέρον, μεγίστην δ’ έχει έπι^ροήν έπί τής ευημε
ρίας καί τοΰ μέλλοντος τοΰ στρατοΰ, έννοοΰσατόν αληθή προο
ρισμόν της, άρξηται άσχολουμένη περί τήν δσον οΤόν τε έπί 
τό τέλειον μόρρωσίν της, άποχαιρετώσα τά οινοπωλεία καί 
χαίρειν λέγουσα τοϊς αίσχροΐς καρενείοις, έν οΤς ή χαρτο
παιξία πολλών τήν τιμήν άρείλετο ! καί ύπ’ οψιν λαμβάνουσα 
ότι, οστις εχει κλίσιν πρός τήν παιδείαν καί άγαπα τήν μελε- 
την, προοδεύει ταχέως, η τάξις τών υπαξιωματικών, ουτω 
τελειοποιουμένη κατά τήν ποιότητα, τά μέγιστα θέλει συντρε- 
ξει τήν περροντισμένην μέριμναν τών άνωτέρων περί τής όσον 
οΤόν τε άνωτέρας τοΰ στρατοΰ μορρώσεως καί προαγωγής 

αύτοΰ.
Προσθέτων δλίγα τινά περί όπλισμοΰ, θέλω καταπαύσει 

τόν λόγον.
ΕΤναι άναντί^ρητος αλήθεια, οτι, όπως η κατηρτισμένος 

όσον ενεστι τέλειον στρατός τις, άνάγκη άπαραίτητος, όπως ό 
οπλισμός αύτοΰ η τέλειος καί όμοειδής. Παραλείπων ο,τι δυ- 
ναταί τις νά είπη περί τοΰ άνομοίου όπλισμοΰ τών άλλων σω
μάτων, παρατηρώ ότι τό ιππικόν φέρει κοντοτούρεκον ίππικοΰ 
μεταπεποιημένον έξ όπλου μέ πυρόλιθον εις πληκτικόν, τό 
όποιον καί ηύλάκωσαν κατά τό 1866 ' συνάμα δέ πάντη δύσ- 
7ρηστον σπάθην, κατάλληλον μάλλον προς οπλισμόν τών ιπ
ποτών τοΰ μεσαιώνος ή έλαρρών ίππέων, είς τήν τάξιν τών 

οποίων άνήκει τό ήμέτερον. Λέγεται ευτυχώς, οτι ή Κυβερνη-



σις, σπουδαίως μεριμνώσα, φροντίζει ηδη νά έκλέξη εν σύ
στημα τών καλητέρων έν χρήσει παρά τοΐς στρατοΐς τής Εύ- 
ρώπης όπλων, καί δι’ αύτοΰ νά δπλίση άπαντα τον στρατόν, 
νά έφοδιάση δέ καί τό Ιππικόν δι* ετέρων Ελαφρών και στε
ρεών σπαΘών, οίαι αί παρά τοΐς Ούλάνοις τής Πρωσσίας έν 
χρήσει, αίτινες και διιναταί και στερεαΐ εΐσίν· Οί πάντες έλ- 
πίζουσιν, δτι ή μέριμνα αυτη ταχέως θέλει έλθει εις πρακτι
κόν άποτέλεσμα· είναι δέ’ τοΰτο έπί τοσοΰτον άναγκαΐον, κα
θόσον δ στρατιώτης δέον νά εχη πεποίθησιν είς τόν όπλισμάν 
του, δ δ’ ύπαρχων παρ’ ήμΐν δέν είναι πλέον τής εποχής.

Τά δλίγα ταΰτα έκρινα καλόν, κύριε ταγματάρχα, έρανι- 
σθείς άπό πολλών πραγματειών διαφόρων ήμών εύπαιδεύτων 
στρατιωτικών, νά γράψω, νομίζων οτι ώφέλιμος καθίσταμαι 
τοΐς συναδέλφοις μου ύπαξιωματικοΐς, συμβουλεύων αύτοΐς 
πόίν ο,τι βέλτιστον, και διερεθίζων ουτω τήν φιλεργίαν αύτών.

ΕΤΑΓ. ΧΡΪΣΑΦΗΣ, 
λοχίας Ιππιχοΰ.

Τοίς στραταοτι κ ο ϊ ς  ήμ,ών συνδρομ,ηταΐς.

Πολλοί τών στρατιωτικών συνδρομητών τοΰ «Έλληνος 
Στρατιώτου» μοί άπηύθυναν τινες μέν προφορικώς, τινές δέ 
έγγρα'φως παράπονα, οτι έν τή πεμπομένη πρός αύτούς έπι- 
σήμω Στρατιωτική Έφημερίδι δέν περιλαμβάνονται αί μη- 
νιαΐαι μεταβολαί, αί λαμβάνουσαι χώραν έν τώ στρατώ.

Κρίνομεν χρέος ήμών νά γνωστοποιήσωμεν αύτοΐς, οτι τής 
Στρατιωτικής Έφημερίδος ουσης επισήμου, ώς δηλοΐ καί δ 
τίτλος αύτής, δέν δικαιούμεθα νά φέρωμεν εις τάς σελίδας της 
ή ο,τι έπισήμως τό έπί τών Στρατιωτικών ύπουργεΐον φρο
νεί πρέπον νά δημοσιεύη έν αυτή. Επομένως πρός εΰχαρί- 
στησιν αύτών δέν εχομεν έτερόν τι νά πράξωμεν, ή νά τούς 
παρακαλέσωμεν ν’ άποταθώσι πρός τάς προϊσταμένας αύτών 
άρχάς, αίτούμενοι τήν έν τή Έπισήμω Στρατιωτική Έφημε- 
ρίδι καταχώρισιν τών μηνιαίων μεταβολών· αυται δέ πιστεύο- 
μεν οτι θέλουσιν αιτήσει τοΰτο παρά τοΰ ύπουργείου. Είναι 
αληθές ομως, οτι άπό τοΰ ’Ιουλίου μηνός τοΰ παρελθόντος 
έτους τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έπαύσατο συντάττον 
μηνιαίαν τών μεταβολών έκθεσιν, άλλ’ άδηλον τίνος έ'νεκεν. 
Εΰχόμεθα, έάν έπανέλθη εις τήν άπόφασίν του ταύτην, νά 

κραταθή συνέχεια άπό τής τελευταίας τότε έν τή έπισήμω 
Στρατιωτική Έφημερίδι έκτυπωθείσης έκθέσεως μεταβολών, 
ΐνα μήτι κενόν μένη. Τόσω μάλλον, καθόσον, τοΰ στρατοΰ ή
μών ώς έπί τό πολύ μακράν τών πόλεων διαμένοντος καί 
οτερουμένου άλλων μ ίϊω ν πρός πληροφορίαν, ή μηνιαία έπί-



\ Μ  ΓΝΩΣΤ0Π0ΙΗΣ1Σ.

σημος έ’κδεσις τών Ιν τω στρατώ μεταβολών εχει ουχί μικράν 
την άξίαν, καΘό χρησιμεόουσα ώς με'σον κοινωνίας μεταξύ 
τών ατόμων τών άποτελουντων τον στρατόν ημών καί γνώ- 
σεως τών παρ’ άλληλοις συμβαινόντων.

Β. I, ΒΑΛΤΙΚΟΣ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ 

ΕΚΘΕΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΧΩΝ ΤΙ1Σ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΔΙΙΜΟΣΙΕΥβΕΙΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΙΣΕΩΣ 

ΰπ&
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ,

συνταγματάρχου.

Ν ομοσχέδιον τροποποιούν τόν  περί άπογραφής νόμον 
τοΰ 1837 , καί περί εφεδρείας (* ).

’Ε πί τοΰ 10. άρθρου τοΰ νόμου ( α)■
(’ΆρΟρον 2 . τοΰ νομοσχεδίου)

Έν τώ άρΘρω τούτω υπάρχουσι τοσαυται Ιξαιρε'σεις, ώστε 
ί  στρατολογία Ιπιβαρυνει μόνον τον πτωχόν λαόν, Ιν δέ τώ 
παρόντι νομοσχεδίω διετηρηδησαν μόνον αί λόγω οικογενεια
κών αναγκών άπαιτουμεναι τροποποιήσεις, μάλιστα προσετεθη 
καί Ιτε'ρα, ώστε εάν εΤς άδελοός υπηρέτη % πάθη εν τώ στρα
τώ, δ βτερος νά Ιξαιρήται* Ιπίσης προσετε'δη καί η διάταξις, 

ώστε νά εξαιρώνται οί δι’ εξόδων της Κυβερνησεως σπουδα- 
ζοντες ώφέλιμόν τινα Ιπιστημην η τέχνην, Γνα διδάξωσίν αυ
τήν είς τό Κράτος. Ουτω περιορίζονται αί Ιν τώ νόμω υπάρ-

(*) Ίοε προηγούμενον φυλλάδιον.
(α) Το ά'ρθρον τούτο, το διαλαμβάνον τας Ιζαιρεσεις, Ιτροποποιηθη 

δια του ΣΛΔ'. νόμου της 17. Μαίου 1867* άλλ* αί Ιν τω 2 . αρΟρφ 
αυτού δ'.αλαμβανόμεναι οιατάζεις περί τών σπουοαζοντων, ητοι των μα· 
θητών του τε Γυμνασίου ν-τΧ Πανεπιστημίου, εισιν ολως άν εφαρμοστοί, 
τουτέστιν ύσανει να έξαίρτι αύτους I *  τής στρατιωτικής 6ποχρεώσεως# 
Διά ταύτα έγένοντο αί άπαιτουμεναι τροποποιήσεις Ιν τω νομοσχ. τουτ(£·

ΕΛΛΙΙΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΥΛ. ΚΓ'. Τ'. Δ'. 1 2 .
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