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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.
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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(£·
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χουσαι άπειροι εξαιρέσεις περί τών σπουδαστών και λοιπών, 
αίτινες ίσως οτε συνετάχδη ό νόμος ?σαν άναγκαιαι, άλλ’ ή
δη εΤναι πασίδηλον, ότι ούχί μόνον είναι περιτταί, άλλά καί 
βλαβεραί, διότι ουδέποτε βλέπει τις έν τώ στρατώ τοΰ εύπο
ρου τον υίόν παρά τόν του άπορου.

’Επί τοΰ i  7 · άρθρου τοϋ νόμου·

(’Άρθρον 3. τοϋ νομοσχεδίου)

Ή  περί άντικαταστάσεως τών διά τον στρατόν κληρωμέ
νων διάταξις έδωκε πολλα'κις άφορμήν πολλών συζητήσεων 

είς απασαν την Ευρώπην ούδεμία δέ ’Επικράτεια έδυνήδη νά 
αποφυγή την έξαίρεσιν ταύτην τουτέστιν δ μέν άπορος νά πλη- 
ρώνη τόν φό ρον τούτον σωματικώς, ούτως είπειν, 6 δέ εύπο
ρος, διά χρημάτων. Μόνον δέ ή Πρωσσία έδυνήδη νά τροπο
ποίηση κατά τι την διάταξιν ταυτην του νόμου* άλλά καί αυτη 
κατέληξεν εις εξαιρέσεις πρός δφελος τών εύπορων καί βλά
βην τών άπορων διότι κατά τόν περί άπογραφής νόμον αυ
τής, ούδείς μέν εξαιρείται τής στρατολογίας, άλλ’ οί δυνάμε- 
νοι νά ίδιοσυντηρηδώσιν ύπηρε·»ουν εν μόνον έτος είς τόν ς-ρα- 
τόν, οί δέ μη δυνάμενοι, ύπηρετουν τρία. yApa προφανής εΤ
ναι καί Ιν τή Έπικρατεία ταύτη ή προνομιούχος, ούτως ε ί
πειν, διάκρισις του πλούτου έκ τής πενείας* πρός δέ, ή προ
νομιούχος αυτη τάξις τών πολιτών ένισχύεται καί ύπό άλλων 
πολλών εξαιρετικών δικαιωμάτων. Έπειδή έν Πρωσσί^ τά 
συντάγματα φρουρουν συγκεντρωμένα έν ταΐς πόλεσιν, οι εύ
ποροι κατατάττουν μέν ΐδιοσυντηρήτως τά τέκνα των είς τόν 
στρατόν επί έν έτος, άλλά ταΰτα ούδόλως ένδίαιτώνται έν τώ 
στρατώνι μετά τών λοιπών άπορων στρατιωτών, άλλά μόνον 

έρχονται ίίς τά κανονισμένα γυμνάσια, έκτελοΰν τήν έν τή

ορουρα υπηρεσίαν των, τόν δέ υπόλοιπον χρόνον διαμε'νουσιν 
έν τή οικία των, άσχολούμενοι είς τάς εαυτών σπουδάς, έργα 
ή άναπαύσεις, ένώ οί χωρικοί δέν δύνανται νά πράξωσι τοΰτο 
είμή διά μεγάλης χρηματικής δυσίας.

Ταΰτα πάντα εΤναι φανερόν, δτι άντίκεινται είς τό δημοτι
κόν πνεΰμα τής Ελλάδος καί είς τά συμφέροντα τοΰ Κρά
τους, καί Ιπομένως αδύνατος ή πραγματοποίησις αύτών- 

πρώτον, διότι οί Έλληνες δέν άνέχονται προνομιοΰχον τάξιν 
πολιτών, καί δεύτερον, οτι έπί υποδέσει δτι γενικεύεται τοΰτο 
είς απαντας τούς στρατολογουμένους, τότε ποιοι δέλουν κα
ταρτίσει τόν στρατόν; Τ ίς δύναται νά έπιβάλη είς αύτούς τά 
τής τροφής, ένδυμασίας, κλινοστρωμνής καί λοιπά άναγκαΐα 
πρός συντήρησιν ούχί μόνον τοΰ στρατιώτου, άλλά παντός 
άνδρώπου; Πρός δέ, έν Έλλάδι, έκτός τοΰ πυροβολικού καί 
ίππικοΰ, δλον τό πεζικον, οπερ εΤναι καί 5 κύριος στρατός τής 
Ελλάδος, ένδιαιταται πάντοτε μακράν τών πόλεων, διεσκορ- 

πίσμένον είς ολον τό Κράτος, καί μάλιστα είς τήν δροδετι- 
κήν γραμμήν, ούχί πλέον είς τάγματα, άλλά ούδέ είς λόχους 
ώς έπί τό πλεϊστον. Έ ν τη Πρωσσία ομως, ενδα υπάρχει rj 
διάταξις αυτη, τά συντάγματα στρατολογοΰνται, ώς προε^ρέ- 
δη, έκ τών μερών ενδα καί διαμένουν. Έκ τούτου γίνεται καί η 
εύκολία είς τούς εύπορους νάδιατρέφωσι ^διατηρώσι παρ’ έαυ- 

τοΐς J  τά στρατολογηδέντα τέκνα τω ν  πρός δέ, ώς προε^ρέδη, 
ύπάρχουσι καί άπειροι έξαιρέσεις, έξ ών εΤναι καί αί εξής· 

α) Ό  συντηρών οικογένειαν (le soutien de fam ille). 

β) Ό  μόνος υιός χήρας πτωχής.
γ) Ό  ιδιοκτήτης άγροτικοΰ κτήματος, έξ ου πορίζεται τά 

πρός τό ζην.·
δ) Γ0  έκ εκμισθωτές αγροτικού κτήματος, όσιις εργάζεται 

ίοίαις χερσί.



ε) Γ0  ίδιοκτίιχ-ςς εργοστασίου, 
ς·) Ο οιευδυνων έμπορι/.όν κατάστημα, 

ζ) Ο υίός τοΰ άγρολήπχου ή χοΰ έκμισδωχοΰ εργοστά
σιου, εάν οίκος απολυχως αναγκαίοι είς χόν παχέρα χου.

η) Ο δευχεροχοχος άώελφός χοΰ σχραιιώχου τοΰ εν πολέ- 
μφ φ ονευδενχος, άποδανόνχβς ενεχα χραυμάχων, η πηρωδένχος, 
έάν αναγκαίοι είς χήν οικογένειαν xou.

δ) Ό  σπουδάζων επιστήμην τινά ή έχμανδάνων τέχνην, ών 
ή διακοπή καθίσταται επιζήμιος αύτω.

t) Ό  μαδητής τών ωραίων τεχνών χαί χών τεχνών τοΰ 
Ιϊερολίνον.

tat) Ό  μαθητής χής ιατρικής χαί χειρουργίας. 
ΐβ) Οί μαθηταί τής κτηνιατρικής.

ιγ) Οί τεχνΐται οί περιοδεύοντες νά τζλειοποιηθώσιν εις τήν 
χέχνην τ*>ν.

iSj Οί μαθητευόμεναι λεμβούχοι καί ναΰται. 

te) Οί διαμενοντες έν τή αλλοδαπή δύνανται μέγρι τριών 
έχών ν’ άναλάβωσι χην σχραχιωχικήν ύποχρέωσιν. 

ις·) Οί σπουδάζονχες έκκλησιασχικά μαθήμαχα. 
ΐζ) Ο: ώς ανωτέρω μνημονευόμενοι νέοι όφείλουν κα ι’ έχος 

νά άνανεώνωσι τήν έξαίρεσίν των" έάν δέ μετά τρία έχη.τό 
σχραχολογικον συμοουλιον θεώρηση άναγκαίαν χήν έκ χοΰσχρα- 
χοΰ απαλλαγήν χων, καχαχα'σσει αύχούς εις χήν έφςδρείαν.

Αλλ έν Έλλάδι, ένθα σχραχολογοΰνχαι χά τάγματα έξ 
ολης της Επικραχ^ίας, καί ένδα καδ’ έκάσχην μεχαχίδενχαι χά 
χαγμαχα απο έπαρχίας είς επαρχίαν, αποβαίνει ολως αδύ
νατος ή ίοιοσυνχηρησις χοιούχων σχραχιωτών.

Το περί αντικατασχάσεως ζήχημα είναι χό σπουίαιότερον 
εν τω περί άπογραφής νομω. Έν Γαλλία πολλάχις άνεφύη· 
μάλιστα δε συζηχουμενου χούχου έν χή έκεΐθι Βουλή, ό κύριος

Θιε'ρσος έπί τρεις ολοκλήρους ήμέρας κατά συνέχειαν ώμίλη- 
σεν υπέρ τής άνχικαχασχάσεως, άποδείξας οχι το ζήχημοέ 
τοΰτο εΤναι κοινωνικόν καί ουχί σχραχιωχιχόν, χαί οχι έν ει
ρήνη έκασχος πολίχης πρέπει νά άφεθή έλεύθεϊρος «ίς τάς 
κλίσεις καί άνάγχας του* ήδη δέ, οτε ή περί τοδ στρατοί) 
έπιτροπή έγνωμοδότησε περί καταργήσεως τής άντιχαταστά- 
σεως, υπολείπεται νά ίδωμεν τί Θέλει Αποφασίζει ή γαλλική 
Συνέλευσις, χαί τί θέλει παραδεχδή ό κ. θιέοσος. Καί έν 
Έλλάδι δέ τό 1851, συζητουμένου του περί άπογραφής εί* 
σαχδέντος παρά τοΰ τότε υπουργείου νομοσχεδίου, πολλαί τρο
ποποιήσεις έπροτάδησαν περί τούτου ύπό διαφόρων βουλευ* 
των, ούχί περί καταργήσεως τής άνχικαιασχάσεως, άλλ ΐν« 
χαχασχήσωσιν αυτήν $χχον δαπανηράν εις τούς γονείς τών 
στρατολογουμένων' καί άλλοι μέν προέχείναν τήν ύπ-ερ τών 
λα-/όνχων κλήρου συνεισφοράν ύπο τών εν τώ κληρωχικώ πι- 
νακι έγγεγραμμένων, άλλοι δέ, τήν παρ’ όλών χ'ών έν τώ 
σχραχολογικώ πίναχι νέων συνεισφοράν, χαί άλλδι άλλα. Ο 
δέ τότε βουλευτής κύριος Α. Κουμουνδοΰρος, ειχα δέ υπουρ
γός, έγχολπωδείς τήν περί τούτου ιδέαν ενός δικηγόρου Γάλ
λου, έκτεδειμένην ίν τινι φυλλαδίω (brochcure), προετεινεν, 
όχι κατ’ έτος νά έπιβάλληχαι εις άπάσας χάς οίκογενείας μι
κρός φόρος έκ δραχμών 5 καί καθεξής· χό δέ είσπραχδη- 
σόμενον ποσόν τούτο νά δίδηται είς τούς κληρούχους, οΐτινες 
νά δύνανται νά μεταχειρίζωνται τοΰχο χαχ’ ιδίαν θέλησιν, δη
λαδή ή νά τό λαμβάνωσι καί νά κατατάσσωνται είς τόν στρα
τόν, ή νά μεταχειρίζωνται τοΰτο πρός άντικατάστασιν αύχών. 
'Η πρόχασις αΰτη, άναπχυσσομένη εύγλώχτως xat λογικώς, 
έφάνη είς χήν Βουλήν ώς ή δικαιότερα πασών διότι έφαίνεχο, 
ώς χαί άληδώ-ς ούτως έχει, οχι ίχο ή δικαιοχεριί διανομή 

τοΰ φόρου τούτου1 ένώ άλλως ή τυχή του κλήρου οιανεμει τον



φόρο ν τοΰτον, ούχί δέ καί ή έξ ίσου διανομή, καί μάλιστα 
ελεγον τινες οτι ή τροποποίησις αυτη συμρωνεΐ καδ’ ολα μέ 
την διαταξιν του Συντάγματος, λέγβυσαν οτι οί ρόροι διανέ
μονται έξ ίσου είς δλους τους πολίτας. Ά λλ ’ η Κυβέρνησις 
«ϊντετεινεν είς τοΰτο, καί δικαίως, διότι ούτως ό στρατός τής 
..Ελλάοος ηδελε σύγκεισδαι διόλου έξ αντικαταστατών, τουτέ- 
στιν έξ απόρων καί τό πλεΐστον διερδαρμένων νέων Ιπομέ- 
νως δ προσωπικός ουτος πρός την πατρίδα φόρος ηδελε τραπή 
είς ρόρον χρηματικόν, οπως έν Τουρκία πληρόνουσιν οί βα
γιάδες, άπαλλαττόμενοι τής στρατολογίας. Μετά πολλάς δέ 
συζητησεις άνεβλήδη έπ’ άορίστω ή περί τούτου συζήτησις, 
τό οέ νομοσχέδιον έκεινο περιε'πεσεν είς αχρηστίαν.

Μετα τινα ετη ύπεβλήδησαν είς τήν Βουλήν καί άλλα νο
μοσχέδια, άλλ’ άπαντα, καίτοι μή ψηρισδέντα, έμπεριεϊχον 
την περί άντικαταστάσεως διαταξιν. Ή  δλοσχερής ομως τής 
οιατάξεως ταύτης κατάργησις έκ τοΰ νόμου κατά πρώτον ηδη 
παρουσιαζεται είς τό κοινόν ώς νεωτερισμός, έν άλλαις λέξε- 
σιν a  la  mode' τοΰτο δέ, διότι ή Πρωσσία ένίκησε τόν γαλ
λικόν στρατόν, έχοντα πολλούς άντικαταστάτας. Ή  έκ τών α

ποτελεσμάτων κρίσις εΤναι ή πρακτικωτέρα, άλλά πάντοτε 
δέν είναι καί ή όρδοτέρα.

Επειοη δέ το ωρελιμον πρεπει να συμβιβασδή μέ τό έρικτόν* 
έντευδεν έπι τών Ουο αρχών τούτων στηρίζεται ή γενομένη έν- 

ταΰδα τροποποίησις περί άντικαταστάσεως, τουτέστιν άρ’ ένός 
έληρδη υπ’ £ψιν τό συμφέρον τής Έπικρατείας, καί άρ’ έτέ
ρου ή εύκολία τών πολιτών.

Ή  δέ άρχή τούτου, τουτέστιν ή έν μέρει κατάργησις τής 
άντικαταστάσεως, στηρίζεται*

α) Εις την εκπαιοευσιν ολων έν γένει τών νέων πολιτών 
είς τάς στρατιωτικάς Ασκήσεις·

β) Είς τήν ευκολίαν τής κατατάξεως αύτών είς τόν στρα

τόν καί
γ) Είς τόν έν άνάγκη τής πατρίδος σχηματισμόν πολυπληδοΰς 

στρατοΰ, άνευ προηγουμένων περί τουτου πολλών δαπανών.
Ταΰτα πάντα διαλαμβάνει άκριβώς τό προτεινόμενον νο

μοσχέδιον διότι καί έπ’ αύτών τών βάσεων συνετάχδη' άλλά 
συγχρόνως παρέχει καί 3λας τάς δυνατάς ευκολίας εις τους 
πολίτας, ώστε άποτόμως, ούτως ειπεϊν, δέν έπιβαλλεται η 

στρατιωτική ύποχρέωσις.
Πρός τοΰτο δέ αί εύκολίαι είσίν αι εξής* 
α) Ή  μικρά δητεία, τουτέστιν άντί ώς μέχρι τοΰδε τριών 

έτών, ήλαττώδη είς δύο, οπερ είναι μέγιστον πλεονέκτημα είς 

τούς καταταττομένους είς τόν στρατόν νέους.
β) Ή  έπί μόνα δυο ε”τη κλήρωσις, άντί μέχρι τοΰδε εξ

κατά συνέχειαν έτη.
γ ) 'Η έξαίρεσις ενός άδελροΰ τοΰ υπηρετοΰντος η παδον-

τος έν τώ στρατώ* καί
δ) Ή  κατάργησις τής έξαιρέσεως τών σπουδαστών καί άλ

λων, οΓτινες άποτελοΰν τήν εΰπορον ταξιν τών νεων πολιτών.
Ά πασαι αί ένδιαλαμβανόμεναι έν τώ νομοσχεδίω τούτω 

διατάξεις, ώς καί αί έν τώ έπομένω 4. άρδρω διατάξεις, έγέ- 
νοντο πρός ορελος τών στρατολογουμενων καί τής Επικρά

τειας, άντί τών μέχρι τοΰδε έπαχδών πρός μόνους τούς άδυ- 
νάτους καί άπορους. Οί δέ περί τούιων λόγοι είσίν οί εξής.

α) Ό  περιορισμός μόνον πρός άντικατάστασιν μεταξύ τών 

έν τώ στρατολογικώ πίνακι Εγγεγραμμένων εχει τά εξής ά- 
ποτελέσματα. ’Εάν π. χ . έν τώ στρατσλογικώ πινακι δήμου 
τινός ύπάρχωσιν έγγεγρβμμένοι 50 νέοι άγοντες τήν ύπό τοΰ 
νόμου ώρισμένην ήλικίαν, κατά τήν έν τώ νομοσχεδίω (άρδ. 
1. § 3.) δρισδεϊσαν αναλογίαν τών στρατολογηδησομένων, 10



δέ εξ αυτών 0α τυχουσιν όρισχιχοΰ κλήρου, τουτέστιν τό 
χαι οέν έπιδυμουσι να υπηρετήσωσιν αυτοπροσώπως, δύναν- 
ται ουτοι ν’ άντικατασταδώσιν έκ τών 40  άλλων τών έπιλα- 
χοντων* ουτω και ο σκοπός τοΰ νόμου έκπληροΰχαι, καί ευ
κολία γίνεται εις τους πολιχας· διότι S μέν δέν δύναται νά 
εγκαχαλειψη χας σπουδας του, ο εχερος τά βιωχικά του έργα, 
ό άλλος τάς φυσικάς του κλίσεις, καί άλλος άλλα, καί καδε- 
ξης ενώ πολλοί τών επιλαχονχων απόρων, έ'χονχες μάλις'α 
κλισιν προς το στρατιωτικόν έπάγγελμα, έπί ‘/ρημαχική α
μοιβή ευχαρίστως παραδέχονται νά ύπηρεχήσωσιν είς τόν 
στρατόν αντι τών άλλων τών μή έπιδυμούνχων ενεχα τών 
αναγκών των η τής πρός τοΰτο αποστροφής των.

Ουιω δε ο σκοπός τοΰ νόμου έκπληροΰχαι· διότι, επειδή 
δέν πρόκειται απαντες οί νέοι νά καταταχδώσιν είς τόν στρα
τόν, αλλ ωρισμένος άριδμός νέων διά κλήρου, ήτοι κατά τύ 
χην, άδιάφορον είς τήν Επικράτειαν άν οί τοΰ κληρωτικου πί- 
νακος αριδμοί 1— 10 ηλδον νά ύπηρεχήσωσιν αυτοπροσώπως 
εις τον στρατόν, η οι άριδμοι άπό 11— 50" άρκει ότι απαν
τες έξ ισου εχουσι τά πρός στρατείαν προσόντα, καί μόνον ή 
τύχη αποφασίζει τις έξ αυτών 6ά υπηρέτηση αυτοπροσώπως 
είς τόν στρατόν, ·ή τίς Οά μένη έν έφεδρεία, όστις έπίσης «ά 
εκπαιοευδίί σχραχιωχικώς και δα καχαταχδή είς τόν στρατόν 
έν ανάγκη τής πατρίδος.

β) II αντικατασχασις εξεταδη και είς τους υπηρετήσαντας 
διά μίαν μόνην θητείαν είς τόν στρατόν διότι, έπειδή είς τά 
ειοικα οπλα, ητοι το πυροβολικον (συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ λόχου τών τεχνιτών) καί ιππικόν, απαιτείται 6 νεοσύλ
λεκτος νά οιαμενη πλέον τών δύω όρισδέντων έτών πρός έν· 
τελή έξάσκησιν, ή οε πρός τοΰτο αΰξησις τής θητείας τών 

χαταταχθέντων είς τά οπλ» ταΰτα θέλε» εΤσδαι άδικος χαί .έν

ταύτώ άνεκτέλεστος, οί ούτως έξυπηοετοΰντες έκ τοΰ στρα
τοΰ ώς άντικαταστάται Οά σχέλλωνχαι είς τά ρηθέντα οπλα, 
πυροβολικόν καί ιππικόν, καί έν αΰτοΐς νά διανύωσι τόν χρό
νον τής διετοΰς ύποχρεώσεώς των. Ουχω τα οπλα ταΰτα θέ
λουν εχει έκγυμνασμενους σχραχιωτας επι ουο έτη, είχε εξ 
άλλων όπλων, είτε έκ τών εξυπηρετησάντων έξ αύχών στρα
τιωτών, έχόντων έπί τέλους τεσσάρων έτών υπηρεσίαν έν τώ 
αύτω όπλω η £ργω, ώς οί μουσικοί. Τό αυτό έφαρμόζεται 
καί είς τους άπαξ καταχαχδένχας είς τόν στρατόν ουχοι θέ
λουν αντικαθίστανται έκ τών έξυπηρετούντων, καχαχαττομέ- 

νων καί τούτων είς τά ειδικά όπλα.
Εννοείται δέ οχι ή διάταξις αΰτη, ητοι ή περί καχαχά- 

ξεωςχών έξυπηρετουνχων ανχικαχασχαχών εις χα είόιχαοπλα, 
θέλει έφαρμόζεσδαι καχά τάς παρουσιαζομένας άνάγχας είς 
τά όπλα ταΰτα, ούχι και υποχρεωτικως εις την Κυβερνησιν, 

άλλά μόνον πρός τούς άν·»καχασχάχας· καί
γ ) Ή  διά μίαν μόνην θητείαν άνχικαχάσχασις, ύπό χόν όρον 

τής παραδοχής αύχών ώς απλών σχραχιωχών, έγένεχο διά τόν 
λόγον τοΰ νά άνανεοΰται συνεχώς ο στρατός εκ τών νεοσυλ
λέκτων, πληθυνομένων ουτω τών σχρατιωτικώς έκπαίοευο- 
μένων νέων, τών άποτελούντων τήν έφεδρείαντοΰ στρατοΰ, καί 
ίνα οί κληροΰχοι εύρίσκωσι σταόιον προς προβιβασμον εις τον 
βαθμόν τοΰ ύπαξιωμαχικοΰ· έπομένως καί διά τήν έλάχχωσιν 
τών άνχικαχασχαχών, ή έξαγοραζομένων τούχων δντων έξ ών 
συνέκειτο δ γαλλικός στρατός ούχί μόνον έκ στρατιωτών καί 
υπαξιωματικών, άλλά καί αύτών τών Αξιωματικών, ώς έν

τώ έλληνικώ στρατώ.
Πρός τούτοις έκ τοΰ τρόπου τουτου τής αντικαταστασεως 

ούδαμώς χωλύεται ή γενική έχπαίδευσις όλων τών νέων πο

λιτών είς τάς στραχίωτ-.χάς ασκήσεις· διότι, καχά τά προη



γούμενα άρθρα Ιον καί δον τοΰ νομοσχεδίου τουτου, άπαν· 
τες οι άγοντες το 20. ετος τής ηλικίας νε'οι κατατάττον- 
ται είς τήν Εφεδρείαν, είτε αμέσως, έάν δέν ελαχον κλήρβο 
ούδ’ έγένοντο άντικαταστάται ή έδελονταί, ή μετά ταΰτα, Εχ- 
πιπτομένου ομως τοΰ έν τω στρατώ χρόνου τής υπηρεσίας 

αυτών. Ούτως οΰδείς διαφεύγει τήν κατάταξίν του είς τήν 
Εφεδρείαν, καί επομένως τήν Εκγύμνασίν του καί τήν έν άνάγ
κη κατάταξίν του είς τον στρατόν.

Έ ξ ολων λοιπόν τούτων καταφαίνεται, οτι ή ουτω γινό
μενη άντικατάστασις ούχί μόνον δέν αντιβαίνει είς τόν έν λό- 
γω  νεωτερισμόν, τουτέστι τήν Εκγύμνασίν ολων τών πολιτών, 
άλλά μάλλον συντείνει πρός τούτο, καί συνάμα παρέχει ευκο
λίας είς τάς άνάγκας καί είς τάς κλίσεις τών πολιτών.

• ·
Ελϊ τοΰ 42. άρθρου τοΰ γόμου·

(’Άρθρον 4 . τοΰ νομοσχεδίου).

Μέχρι τοΰδε έν τώ νόμω άλλη προσφυγή τών ς-ρατολογου- 
μένων ώς πρός τά παράπονα αΰτών δέν υπάρχει είμή τό ύπουρ- 
γ.ΐον τών έσωτερικών, οπερ, λαμβάνον πληροφορίας παρ’ αΰ
τών τών ένεργουσών τόν νόμον διοικητικών άρχών, καί τού
των, παρά τών δημοτικών, άποφασίζει άνεκκλήτως, χωρίς νά 
δύναται νά έπιφέρη τήν δέουσαν θεραπείαν είς τά καδ’ έκάστην 
γινόμενα άπειρα άδικήματα είς τους καταττομένους είς τόν 
στρατόν κληρούχους.

Τάς περί Εκτελέσεως τοΰ νόμου τούτου άσχημίας δέν δύ- 
ναται νά άναφέρη τις χωρίς νά Ερυδριάση* τοΰτο μόνον είναι 
γνωστόν τοΐς πασιν, οτι μόνον οί άνίϊχυροι καί οί πένητες 
είναι τά δύματα τοΰ νόμου τούτου. Ένεκα τών άδικημάτων 
τούτων ύποπίπτουσιν οί κληροΰχοι είς πολλάς Εγκληματικάς 
πράξεις· Εν πρώτοις γίνονται φυγόστρατοι, εΤτα ζωοκλέπται

πρός τροφήν των, καί έπί τέλους λησταί. Πολλοί τούτων αδί
κως ΐσως παραπονοΰνται, άλλ’ είς ποιον νά έκδέσωσι τά πα
ράπονά τω ν ; — Είς τόν δήμαρχον; —  Ά λλ ’ ουτος πολλάκις 
άδικεΐ αυτούς.—  Είς τόν έπαρχον ; —  Ά λλ ’ ουτος προίστατο 
είς τήν κλήρωσιν. —  Είς τόν νομάρχην; —  Ά λλ ’ ουτος έπε- 
χύρωσε τάς στρατολογικάς έργασίας. —  Είς τό ύπουργεΐον 
τών έσωτερικών ; —  Άλλά καί τοΰτο δέλει λάβει τάς πληρο
φορίας του παρά τών προειρημένων άρχών.

Ταΰτα πάντα έγένοντο καί είς άλλα Κράτη, ενδα ελειπεν 
η έξέλεγξις τών στρατολογικών έργασιών παρ’ άνδρών μή 
άναμιγνυομένων ώς έκ τής δέσεώς των είς τάς στρατολογικάς 
έργασίας τοΰ τόπου, ενδα έγένοντο αί κληρώσεις. "Οδεν έπε- 
νοήδη ή κατά πασαν στρατολογίαν σύστασις παρά τής κυβερ- 
νήσεως μιας επιτροπής είς έκαστον νομόν τοΰ Κράτους, κα- 
λουμένης Άναδεωρητικόν συμβούλιον (conseil de revision), 
ητις μεταβαίνουσα είς τήν πρωτεύουσαν έκάστης Επαρχίας τοΰ 

νομοΰ, νά Εξελέγχη τάς στρατολογικάς Εργασίας καί Επ’ αΰ-> 
τοΰ ν’ άποφασίζη άνεκκλήτως.

Συζητήσεως γενομένης έν τή Γαλλική Βουλή περί τής α
νεκκλήτου άποφάσεως τοΰ Άναδεωρητικοΰ συμβουλίου, πολ
λοί τών βουλευτών δέν παρεδέχοντο τό άνέκκλητον τής άπο
φάσεως ταύτης, προέτειναν δέ τήν περί τούτου προσφυγήν 
είς τό ύπουργεΐον τών έσωτερικών άλλ’ ή γνώμη αυτη ά- 
πείέίφδη παρά τής πλειονοψηφίας, ώς φέρουσα προσκόμματα 
εις τήν ταχεΐαν ένέργειαν τοΰ νόμου· ό δέ υπουργός τών στρα
τιωτικών ύπεσχέδη, οτι, άν ποτε άναφανή άκουσιόν τι άδικημα 
εις τινα κληροΰχον, ουτος διοικητικώς δέλει έπανορδωνει αύτο, 
δίδων άπεριόριστον άδειαν είς τόν ουτω κληρωΟεντα, οπερ καί 

Εγένετο παραδεκτόν.
Είς τά μέχρι τοΰδε συνταχδέντα ενταύθα περί άπογραφής



νομοσχέδια έγένοντο περί τών αποφάσεων τοΰ ’Αναθεωρητικοί 
συμβουλίου δυο έξαιρέσεις· ή μέν μία περί της σωματικής 
ίκανότητος, καθ’ ην περίπτωσιν έδίδετο το δικαίωμα είς τόν 
κληρούχον νά έπαναγάγη ενώπιον τής ανώτατης υγειονομι
κής επιτροπής τόν πρό αύτοδ έξαιρεθέντα έ'νεκα σωματικής 
ίκανότητος, η δέ δεύτερα περί τής πολιτικής καταστάσεως, 
τουτέστιν άν ό κληρωθείς διεφειλονείκει την εθνικότητά τοι>, 
οτε και παρεπεμπετο ή ύπόθεσις εις τά τακτικά δικαστήρια, 
Γνα άποφασισθώσι περί τούτου.

Έν τω παρόντι νομοσχεδίω ομως ούδεμία προσφυγή γ ί
νεται δεκτή, άνευ περί τούτου προηγούμενης γνωμοδοτήσεως 
του ’Αναθεωρητικού συμβουλίου. Τούτο δέ, ίνα μή άνευ εύλο- 
γοφανους αιτίας άναβάλληται ή Ινέργεια τοδ νόμου.

Ώ ς μέλη τοδ ’Αναθεωρητικού συμβουλίου ώρίσθησαν πρό
σωπα, ατινα, καί ώς έκ τής κοινωνικής θέσεώς των, καί ώς 
έκτΦν ειδικών γνώσεων έκαστου αυτών, παρέ'/ουσιν έχέγγυα 
είς την άκριβή έκτέλεσιν τοδ νόμου.

Είς τόν στρατιωτικόν ιατρόν, τόν συνοδεύοντα τό ’Ανα
θεωρητικόν συμβούλιον, δέν έδόθη είμή συμβουλευτική γνώμη, 
περί ης εΐναι καί υπεύθυνος ουτος ώς τιμωρούμενος ύπό τοΰ 

νόμου έπίδολιότητι, δωροδοκία η απάτη.
Ό  νομάρχης εξαιρείται προηγουμένως πάσης μετοχής αύ· 

τοδ εκ τών στρατολογικών εργασιών, ίνα ώς δικαστής έπιφερη 
τήν γνώμην του περί τούτων άνευ προκαταλήψεως.

Το δε περί έκτελέσεως τοδ νόμου τούτου Β. διαταγμα θέ* 
λει διαλάβει έν λεπτομερείς καί τά καθήκοντα τοδ Συμβου· 
λίου τούτου.

Ε ηϊ τοΰ 5. άρθρου τοΰ νομοσχεδίου·

περί άπογραφής νόμος διαιρείται είς τόν άπό τοΰ 1837 νόμον 
καί εις τό άπό τοδ 1838 Β. διάταγμα, καί ότι ό μέν νόμος 
διαλαμβάνει τάς ουσιώδεις διατάξεις τής στρατολογίας, τό δέ 
διάταγμα, τάς περί έκτελέσεως αύτοδ λεπτομερείς διατάξεις. 
"ΟΟεν ό μέν νόμος έτροποποιήθη έν τώ νομοσχεδίω τούτω είς 
τέσσαρα άρθρα, ητοι άπό 1— 4, τό δέ διάταγμα διά τοΰ περί 
ου δ λόγος 5. άρθρου άνετέθη είς τήν κυβερνησιν νά τρο
ποποίηση δι’ ετέρου Β. διατάγματος κατά τάς έν τώ νο
μοσχεδίω τούτψ έπενεχθείσας τροποποιήσεις. Οί δέ λόγοι, 
δι’ ους αί περί έκτελέσεως τοΰ νόμου τούτου διατάξεις δέν έτέ- 
θησαν έν τώ νομοσχεδίω τούτω, οπως είς τά μέχρι τοΰδε συν- 
ταχΟέντα νομοσχέδια, άπερ έγένοντο κατά μίμησιν τοΰ γαλλικοδ 
νόμου, είσίν οί εξής. ΙΙρώτον, χροκειμένου περί τροποποιήσεως 
τοΰ είρημένου νόμου καί ούχί περί καταρτίσεως νέου, ή οικο
νομία αύτοδ δέν έπέτρεπε ν’ άναμιχθη είς τοΰτο καί τό περί 
έκτελέσεως αύτοδ διάταγμα, καί δεύτερον, πας νόμος πρέπει 

νά έμπεριέχη τάς ουσιώδεις διατάξεις, τάς έπιβαλλούσας υ
ποχρεώσεις ή χορηγούσας δικαιώματα είς τούς πολιτας, δ δέ 
τρόπος τής έκτελέσεως αύτών πρέπει νά ένδιαλαμβάνηται είς 
διοικητικάς διατάξεις, ήτοι είς Β. διατάγματα ή έγκυκλίους 

τών υπουργείων μάλιστα, προκειμένου περί εισαγωγής νέου 
νόμου είς τό Κράτος, έχοντος ίδιον σύστημα, έπειδή περί 
τήν έκτέλεσιν αύτοδ θελουσιν άπαντηθή μυρία οσα προσκόμ
ματα, δυνατόν διοικητικώς νά διορθωθώσι ταΰτα ευκόλως 
χαί άνευ αναβολής, ένώ άλλως, τουτέστι νομοθετικώς, δυσκό- 
λως καί βραδέως θέλει έπέλθει ή περί τούτων δέουσα θεραπεία.

Έν αυτή τή Πρωσσία, $ν έπικαλούμεθα καθ’ έκάστην, άλλο 
νομοθέτημα δέν ύπάρχει περί στρατολογίας, είμή οτι πας πο
λίτης οφείλει νά ύπηρετήση στρατιωτικώς τήν πατρίδα- έν γέ- 

δέ τά περί στρατολογίας κανονίζονται διά Β. διαταγμάτων



καί υπουργικών διαταγών· ωσαύτως δε Β. διατάγματα Sts- 
πουσιν ολον τόν στρατόν τής Πρωσσίας· διότι δ βασιλεύς 
(ίδη αΰτοκράτωρ), ώς άρχων τοΰ στρατοΰ, κανονίζει κα
τ’ ιδίαν βούλησιν έν γένει τά άρορώντα τόν στρατόν.

Έν τούτοις έν τή προκειμένη περιπτώσει δέν πρόκειται διά 
διαταγμάτων νά νομοδετήσωμεν, άλλά νά κανονίσωμεν τήν 
εκτέλεσιν τοΰ περί ου δ λόγος νόμου, οστις καί κατά τήνγέν· 
νησίν του ουτω κατηρτίσδη, δηλαδή είς νόμον καί διάταγμα 
έκτελέσεως, οπερ δια'ταγμα ή τής 3. Σεπτεμβρίου Συνέλευσις 
έδεώρησε μετά τών άλλων διαταγμάτων ώς νόμον, ένώ τοΰτο 
άριδήλως καταφαίνεται έξ αύτοΰ τοΰ νόμου οτι εΤναι διά
ταγμα έκτελέσεως.

Πρός δέ, έξετάζοντες τδ διάταγμα τοΰτο, βλέπομεν οτι 
διαιρείται είς πέντε μέρη.

To Α/ μέρος διαλαμβάνει περί άναλογισμοΰ τών νεοσυλλέ
κτων είς τάς έπαρχίας καί δήμους, οπερ διαλαμβάνεται κα
τ’ έτος είς τόν περί συμπληρώσεως τοΰ στρατοΰ νόμον τών 
νεοσυλλέκτων.

Τό Β.' μέρος διαλαμβάνει περί συντάξεως, δημοσιεύσεως 
καί έξετάσεως τών στρατολογικών πινάκων.

Το Γ. διαλαμβάνει περί τοΰ τρόπου τής κληρώσεως.
Γό Δ/ διαλαμβάνει περί τής σωματικής ίκανότητος τών 

νεοσυλλέκτων.

Τό δέ Ε.' διαλαμβάνει περί τοΰ τρόπου τής άντικατας-άσεως.
Έ κ τής άναγνώσεως απάντων τούτων καταφαίνεται, οτι 

®ΰδέν νομοδέτημα υπάρχει είς τά προειρημένα μέρη τοΰ δια· 
τάγματος τουτου* άπαντα δέ άρορώσι τήν εκτέλεσιν τοΰ εί- 
ρημενου νομού. Οδεν ή άνάμιξις αΰτών έν τώ νόμω άναμρι* 

λεκτως δελει έπιρερει δύο τινά· α) μακράς καί ματαίας συζη· 
τήσεις, καί β) τήν παραδοχήν διατάξεων, ας ή πείρα δέλει

αποδείξει ίσως επιβλαβείς ή άνεραρμόστους είς τήν ταχειαν 
καί άκριβή εκτέλεσιν τοΰ νόμου τούτου.

Διά ταΰτα πάντα αί μέν βάσεις τοΰ νόμου άνάγκη πασα νά 
ϊυζητηδώσιν έμβριδώς και έσκεμμένως, καί νά νομοδετηδώσιν, 
αί δέ περί τήν εκτέλεσιν αΰτών διατάξεις ν’ άρεδώσιν είς τήν 
χυβέρνησιν, ητις έν τοιαύτη περιπτώσει είναι καί ύπεύδυνος 
διά τήν άκριβή εκτέλεσιν αύτών* άλλως ή κυβέρνησις διά πα- 
ιαν παραμέλησιν τοΰ νόμου δέλει λέγει, ώς τήν σήμερον* «Τ ί 
νά κάμω; fO νόμος μ’ εμποδίζει.»

'Επί τοΰ 6. Άρθρου τοΰ νομοσχεδίου·

Τό 6. άρδρον τοΰ ηδη έν ίσχύϊ περί άπογραρής νόμου δια
λαμβάνει περί Ικουσίου κατατάξεως, ούχί δέ καί περί άνα-* 
χατατάξεως* διό έν τώ νομοσχεδίω τούτω προσετέδησαν περί 
τούτου είδικαι διατάξεις διά τε τους άνακαταταττομένους κ«Ε 
έδελοντάς, περί ών έξεδόδησαν πολλαί υπουργικοί διαταγαι.

Καί περί μέν τών άνακαταταττομένων ώρίσδη μικρά καί 
άσήμαντος αυξησις τοΰ ήμερησίου μισδοΰ κατά βαθμόν, ητοι 
λεπτά πέντε καδ’ έκάστην διά τούς στρατιώτας καί ύποδεκα- 
νείς, καί δέκα διά τούς υπαξιωματικούς, ητοι λοχίας καί 

έπιλοχίας.
Μέχρι τοΰδε οι ύπαξιωματικοί διετηροΰντο είς τόν στρατόν 

έκ τών άντικαταστάσεων, λαμβάνοντες κατά τριετίαν δραχμάς 
GOO — 800* άλλ’ ηδη, μή έπιτρέποντος τοΰ νόμου τήν άντι- 
κατάστασιν είμή είς άπλους στρατιώτας, ουτοι ή πρεπει νά 
άρεθώσιν ή νά δεχδώσι μέν τήν άντικατάστασιν, άλλά καί 
ταύτην απαξ καί ώς άπλοΐ στρατιώται, παραιτούμενοι έκ τοΰ 
είς τόν στρατόν άποκτηδέντος βαδμοΰ ύπαξιωματικοΰ.

Έπειδή δέ άπαιτεΐται νά ύπάρχωσίν είς τόν στρατόν ολί

γοι καλοί καί πεπειραμένοι ύπαξιωματικοί, καί ίδιως εις τά



ειδικά οπλα, ητοι πυροβολικόν χαί ίππικόν, προς δέ εις τόν 
λοχον χών τεχνιτών, είς τούς μουσικούς καί σαλπιγκτάς, ά* 

ναμριβολως οί ανδρες ουτοι πρέπει νά εχοισι χαί μιχράν ά- 
μοιβην, ην παρεχουσιν ολαι αί Έπικράτειαι εις τους ούτως 
υπηρετουντας στρατιωτικούς· διό δίδουν είς αύτούς καί ση
μεία καλούμενα δοκίδας.

Επί του αοιδίμου Κυβερνήτου οί άνακαταταττόμενοι άπε- 
λα'μβανον την ήμερησίαν μικράν αντιμισθίαν ταυτην, ώς καί 
την εν λογω δοκίόα" έπί άντιβασιλείας δέ έκαστος έδελοντής 
έλάμβανε δραχμάς 100 κατά την κατάταξίν του· άλλά μετά 
την οημοσιευσιν του περί άπογραρής νόμου έπαυσαν ταυτα. 
Εκτοτε επαυσε και η «νακατάταξις, διότι ό βέλων νά μένη 

εν τη υπηρεσία υπαξιωματικός γίνεται άντικαταστάτης· ώστε 
όίπαντες σχεδόν οί εν τώ στρατώ ύπαξιωματικοί είναι άντικα- 
τασταται, βαδμηοον προβιβαζόμενοι αξιωματικοί μέχρι τών 
άνωτέρων βαδμών.

Ή  άνακατάταξις δύναται νά γένη καί έπί εν £τος, άλλ’ ού- 
δέν δικαίωμα άντιμισδιας παρέχει, είμή μετά υπηρεσίαν δύο 
δητειών, ητοι μετα τεσσαρα ετη έν τώ στρατώ.

ΕηΙ τοϋ 7. Άρθρου τοΰ νο ιιοοχ ιδ ίου .
II περι ηλικίας τών εδελοντών διάταξις έν τώ 6. άρδρω 

του νομού οιετηρηδη και ενταυδα, ητοι ή παραδοχή αύτών 
εις τον στρατόν άπό 17— 35 έτών, εί καί ή παραδοχή έδελον- 
τών εις τόν στρατόν μέχρι του 35. έτους ηλικίας εΤναι έπιζή- 
μιο, εις το Κράτος, οιοτι τό δημόσιον αναλαμβάνει υποχρεώ
σεις εις ανδρας καθιστάμενους τάχιστα υπερήλικας, καί πολ- 
λάκις είς άχρηστους νεανίας· άλλ’ έπειδή ή περί ήλικίας διά- 
ταξις αυτη δεν είναι υποχρεωτική εις τήν κυβέρνησιν, μένει 
είς αύτήν νά κανονίση τοΰτο κατά τάς άνα'γκας τοΰ Κρά
τους καί τάς περιστάσεις διά διοικητιχοΰ κανονισμού.

Προκειμένου ομως περί πολέμου, έγένοντο αι εξής άναγκαιό- 

ταται προσδήχαι·
ο) ή έλάττωσις τοΰ χρόνου της θητείας τών εθελοντών 

κατά το ίμ ισυ, τουτέστιν έπί εν έ'τος.
β) ή κατάταξις είς τόν στρατόν παντός άποκαταστημενου 

μέν Έλλάδι, μή άποκτήσαντος δέ τό δικαίωμα τοΰ πολίτου 

Έλληνος· καί
γ) ή παραδοχή παντός άλλοδαποΰ χρησίμου είς τόν έν 

έκστρατεία στρατόν, μάλιστα δέ ή άναγνώρισις τοΰ στρατιω- 

τικοΰ βαδμοΰ αύτοΰ, έάν τοΰτο κριδή άναγκαΐον παρά τής 

κυβερνήσεως.
Αί προσδήκαι αυται είσίν άναγκαιόταται είς τήν έν πολεμώ 

κατάστασιν τοΰ Κράτους* διότι τοτε παρουσιαζεται η αναγχη 
τής αύξήσεως τοΰ στρατοΰ έκ πολλών καί έξιδιασμένης μάλι
στα πολεμικής ίκανότητος άνδρών. Τοΰτ αυτό γίνεται είς ά - 
πάσας σχεδόν τάς Έπικρατειας Ιν πολεμώ, οπως εγενετο και 
έν Γαλλία. Έ ν δέ τ? Ελληνική έπαναστάσει, καί έπί τοΰ αοι
δίμου Κυβερνήτου, ανεξαιρέτως απαντες οί αλλοοαποί ησαν 

δεκτοί είς τόν στρατόν τής Ελλάδος, λαμβάνοντες μάλιστα 
ένα καί δυο βαδμούς πλέον τοΰ στρατιωτικοΰ βαδμοΰ αυτών.

Εννοείται δέ οτι οί αλλοδαποί ουτοι γίνονται παραδεκτοί 
είς τόν στρατόν έπι ρητών συμφωνιών μετα τής κυβερνήσεως, 
ητις δέν δύναται νά διατηρήση αύτούς είς τόν στρατόν καί 
μετά τήν παΰ?ιν του πολέμου ανευ περι τουτου νομού.

Έ  άπαγόρευσις τοΰ νά χορηγφνται άρέσεις έκ τοΰ στρα
τοΰ είς τούς έκπληρώσαντας τόν χρόνον τής θητείας αυτών 

θεωρείται άναγκαιοτάτη μόνον είς τούς έδνικούς πολέμους, 
o iy i δέ καί είς τους γενομενους χαρίν τής πολιτικής. Em 
Κριμαϊκοί πολέμου οί μέν σύμμαχοι έοιοον τας αρεσεις τών 
στρατιωτών αύτών, oCtyι οέ και οι Ρώσσοί' ετιειοη οε η £λ- 
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λάς ισως επί πολλούς αιώνας δέν θέλει επιχειρήσει άλλον πό
λεμον ειμη εθνικόν, δια τοΰτο έτεθη ή απαγορευτική διάταξις 
αυτη· οιοτι έννοεΐται οχι εις χοιοΰχον πόλεμον άπαντες οί δυ- 
ναμενοι να φερωσιν οπλα, και μάλιστα οι γεγυμνασμένοι, οφεί
λουν νά συντρεχωσι προς ύπεράσπισιν τής πατρίδος.

Ε πί τοΰ 8. άρθρου τοΰ νομοσχέδιον·

Περί εφεδρείας.

Εις άπανχα χά έθνη πολλά έγράφησαν χαί πολλά ένηργή- 
Οησαν περί χουχου, χουχεσχι πώς εΤναι δυναχόν νά ύπάρχω- 
σιν έκχός χοΰ μισθοδοτούμενου σχραχοΰ καί άλλοι άνδρες εις 
χό Κοα'χος γεγυμνασμένοι, καιέν ανάγκη νά ένοΰνχαι μεχά χοΰ 
σχραχοΰ ή ν’ άποχελώσιν ίδιαίχερα σώματα. Έν Γαλλία, Ίχα- 

λία καί Βελγίω παρεδε'χθησαν χήν έθνοφυλακήν, άλλ’ αυτη 
απεοείχθη οχι μάλλον συνεσχηθη διά πολιχιχούς λόγους η 
πρός ύπεράσπισιν χοΰ Κράτους· διό καί έτέθη εις άχρησχίαν, 
ως και η εν Ιίλλάόι εθνοφυλακή. Εν δέ τη Γερμανία (έκτός 
χής ΓΙρωσσίας), ποΰ μέν υπάρχει χό σύσχημα τών αδειών, που 
οζ ή ύποχρέωσις χών έξυπηρετούνχων χοΰ νά έπανέρχωνχα: 
ουτοι είς χόν σχραχόν έπί τινα χρόνον, οπερ καλείται έφεδρεία, 
ώς εν Τουρκία οί ^εδίφηδες.

Εν Γαλλία προ χρόνων ένησχολήθησαν περί τούχου, πα- 
ραδεχθενχες διάφορα συστήματα λόγω εφεδρείας, άλλ’ ούδέν 
*ουχων ευδοχίμησεν· έσχαχως δέ παοεδέχθήταν τήν έπί πέντβ 
έτη, ητοι απο 20 25 έτών ηλικίας, έχγύμνασιν όλων χών μή
λαχόνχων χλήρου νέων καί χόν σχημαχισμόν αύχών εις χάγμα- 
.α, όνομάσανχες αυχήν κινηχήν έθνοφυλακήν (garde mobile).

Παρ ημΐν δε χώ 1860 έγένεχο ό περί εφεδρείας νόμος, ην 
έμελλον νά σχημαχίσωσιν οί έξυπηρεχήσανχες άνδρες έπί χρία 
έτη- άλλά ουσχυχώς άπέχυχε· διόχι χώ 1868, προσκληθε'ν-

τες παρά χής Κυβερνήσεως οί έ’φεδροι, μόλις 80 συνήλθον, 
Ινώ είς χά μηχρώα χών σωμάχων υπΐρχον 8 ,000  πέριποϋ 

έξυπηρεχήσανχες.
Επειδή λοιπόν η πεΐρα απέδειξε παρ’ ήμΐν, όχι ουχε ή I- 

θνοφυλακή, ούχεή έφεδρεία ευδοκίμησαν, ως και έν Γαλλία, και 
έπειδή είναι άνάγκη νά εχωμεν πολλούς γεγυμνασμένους νέους 
είς χά οπλα πρός αυξησιν χών καχά ξηράν δυνάμεων χοδ 
Κράχους, καχά μίμησιν τής γαλλικής κινητής εθνοφυλακής, 
προσετέθη έν τώ νομοσχεοιω το περι εφεορειας κεφάλαιον, 
ήχις περιλαμβάνει χούς έξυπηρεχήσανχας καί χούς έν τώ 
σχραχολογικώ πίνακι εγγεγραμμένους νέους, υπο χόν χιχλον 

χοΰχον, πρός διάκρισιν χής έθνοφυλακής, ηχις πρεπει να μενη 
οπως £χει· διόχι οι έξ αυτής τής έφεδρείας έξυπηρεχήσανχες 

μεχαβαίνουσιν είς χήν έθνοφυλακήν* ή δέ ηλικία ωρισθη απο 
άπό χοΰ 20 .— 27. εχους. Ουχως άπανχες οί νέοι Έλληνες, 
οί μή καχαχαχθένχες είς χόν στρατόν, θέλουν σχηματισθή είς 
τάγματα καί λόχους καί έξασκηθή· είς χούχους δε προστίθεν- 
χαι καί οί έξυπηρεχοΰνχες έκ χοΰ σχραχοΰ, καί διαμένουν, ot 
μέν μή ύπηρεχήσανχες είς χόν στραχόν, έπχά καχά συνέχειαν 
έ'χη, οί δέ ύπηρεχήσανχες, πέντε1 ωσχε άπανχες άρχονχαι χοΰ 
στραχιωχικοΰ σταδίου άπό χής ηλικίας χοΰ 20. εχους, καί α - 
παλλάχχονχαΐ καχά χό27. εχος, οτε μεχαβαίνουν είς χήν εθνο
φρουράν, ήχοι τήν καλουμένην ηδη έθνοφυλακήν, μέχρι χοΰ έν 
αύχή ώρισμένου χρόνου. Καχά χόν άπλούσχαχον χρόπον χοΰχον 
πληροΰχαι ό σκοπός χής έκπαιδεύσεως όλων τών πολιχών εις 
τάς στρατιωτικάς ασκήσεις. Ά φ ’ ης έποχής δε τεθή είς ένερ- 
γειαν τό σχραχολογικόν σύσχημα χοΰχο μέχρι τοΰ εβδόμου 

εχους καί καθεξής είς χά επόμενα ε*τη, κατά τούς έπί τοΰ 1. 
άρθρου τοΰ παρόντος νομοσχέδιου έκτεθενχας υπολογισμούς, 

έάν ή Ε λλάς διατηρη διά κλήρου 10,000 άνδρας έν βνεργεία



(έκτος τών αξιωματικών χαί τών δι’ εθελούσιοι» κατατάξεως 
σχηματιζομένων σωμάτων, ώς το. τής χωρορυλακής κτλ.), 
θέλει εχει κ«ϊ έφεδρους -40 περίπου χιλιάδας,

Έ ν τη έπί τοΰ 1. άρθρου τοϋ-νομοσχεδίου σημειώσει (α), 
Φίλίδι 13 δ πληθυσμός τής Ελλάδος ύπελογισθη είς
1 ,300 ,000  ψοχάς ή κατοίκους- ηδη δέ διά τοΰ άπο 2 9 . 
Μ-βΐου 1:871 Β. διατάγματος, δημοσιευθείσης τής άπογραβής 
τών κατοίκων τής Ελλάδος τοΰ 1870,. καταφαίνεται οτι δ. 
πληθυσμός αυτής άναβαίνει είς l r431 ,765 , ητοι επιπλέον 
13 1 ,7 0 5  ψυχαί.

Εί καί ύπάρχουη πολλαι άμριβολίαι περί της άκριβείας 
τής άπογραρής τούτης1 διότι οί δήμαρχοι ότέ μέν αυξάνουν 
τόν πληθυσμόν τών δήμων τω.ν, προκειμένου. περί βουλευτι
κών εκλογών, ότέ δέ έλαττοί'σιν αύτόν, προκειμένου περί ς-ρα- 
τευσίμων ούχ ί)ττδν όμως, παραδεχόμενοι τήν επίσημον τού
την άπογραρήν·, θέλομεν εχα μετά επτά ετη 9 0  χιλιάδας 
έρέδρους· έκπιπτομένου δέ τοΰ ημίσεως αΰτών διά τους προει
ρημένους λόγους, θέλουν μένει 45 χιλιάδες, άντί τών ύπολο- 
γισθέντων προηγουμένως 40 χιλιάδων.

Έάν περιορίσωμεν τήν ηλικίαν τών έν ένεργεία έθνορυλά- 
κων μέχρι τών 35 ετών, έπειδή κατά τό 8. άρθρον τοΰ νβ·. 

μοσχεδίου οί έρεδροι μεταβαίνουσιν εις τήν ένεργόν έθνοου- 
λακήν μετά τήν λήξιν τής έν έρεδρεία υπηρεσίας των, ητοι 
μετα το 27. έτος τής ηλικίας τω ν  ουτω μετά επτά έτη, άρ’^ς 
θέλει τεθή δ νόμος ουτος είς ενέργειαν, θέλουν μεταβαίνει κα- 
τ  ετος εις την εθνορυλακην (κατα τήν γενομένην άπογαα-

(») Ητο ήθη Ικτβτυπωμενον το πρώτον φΰλλον τοΰ παρόντος έργου, 
οτε έλάοομεν τόν έπίιημον πίνακα τής άπογραιρής τοΰ πληθυσμοί 
τής Ελλάδος- διό καί χρο«τίθηταν ίνιαϋΟι oi παρακατιόντες τρεις 
παράγραβροι m t ,

,ρήν τοΰ 1870) 12,881· ώστε μετά παρέλευσιν όκτώ ετών 
ίέλομεν έχει έθνορύλοκας άπό 28 μέχρι 35  ετών ηλικίας 
103,048· «αν δέ κατά τό παραδεχΌ έν σύστημα άφαιρεσωμεν 
τό ημισυ έξ αύτών διά τούς προειρημένους λόγους, θέλομεν 

εχει 51 ,524  έθνοφυλακας.
"Οθεν μετά παρέλευσιν δέκα καί πέντε έτών κατά τό στρα

τολογικόν σύστημα τοΰτο θέλομεν εχει
Στρατόν εν ένεργεία...................... . . .....................  15 ,000
Έρέδρους . . . ..................    45 ,000
Έ ν ένεργεία έθνορύλακας . . . . . . . . . .  .·» *» · 51 ,524
Τό όλον γεγαμνασμένο»ς άνδρας άπό τής Τ,λι-

κίας 2 0 —35 έτώ ν-................................... ............... m >524
Έκτος «έ τούτων θέλομεν £χει καί τούς διαθεσίμους έθνο- 

ρύλακας άπό ηλικίας 3 5 —50  έτών, ών ό άριΐμός δέν θέλει 
είσθαι εύκαταρρόνητος, διότι πρέπει νά υπολογίσωμεν καί αυ
τούς τούλάχχστον είς 40  χιλιάδας άνδρας.

Σημειωτέον δέ ότι ταΰτα έκθέτοντες δέν συμπεριλαμβάν®- 
μεν τούς κατοίκους τών νήσων τον Αιγαίου Πέλαγους (εξαι
ρέσει τής νήσου Σύρου), ών δ πληθυσμός αναβαινει εις 
200 ,000 , καί οΰς ύπολογίζομεν είς τό ώ ς ανωτέρω ημισυ 
άραιρούμενον συμπεριελάβομεν όμως τούς κατοίκους Κέρκυ

ρας, έχούσης πληθυσμόν.. . ..............................................70*000
τής Ζακύνθου ........................    44 ,0 0 0
τής Κεραλληνίας...............................................* * · · Ό9,000
και τής Σύρου · « » · . · · · · · » » »  ■·■»······'·'*·» 30,-000

τό όλον 213,000·

Διότι Ιν ταίς νησοις-ταύταις δύναται ιύκολώτερον νϋραρμο- 

σθή τό προτεινόμενον στρατολογικόν σύστημα $ είς τά Ορεινά 

μέρη τής λοιπής Ελλάδος.
Καί ταΰτα έκτος τής φυσικής ή τής ένδεχομίνης ,πβλια-



χής αύξήσεως τών κατοίκων της 'Ελλάδος Ιν τω χρονιχώ 
τούτω διασιήματι τής δεκαπενταετίας οτε, αναλόγως τών 
Αναγκών τοΰ Κράτους, δέλομεν εχει καί στρατόν πλειότερον 
τοΰ ένταΰδα ύπολογισδέντος.

Προς δέ, το περί Ιφεδρείας σύστημα τοΰτο έχει καί τό 
εξής πλεονέκτημα είς τον στρατόν, ώς π. χ . αμα νέος τις 
φδάση το 20. έτος τής ιζλικίας καί δέν κληρωδή, Ιγγράφε- 
ται είς την εφεδρείαν, καί Ιξασκεΐται έπί εν η δύω ετη είς τάς 
ς-ρατιωτικάς ασκήσεις. 03τω τινές τών διά κλήρου κατατατ- 
τομένων Ιν τώ στρατώ εΤναι γεγυμνασμένοι κατά τι, Ιάν χλη- 
ρωδώσι τό επόμενόν έτος, ήτοι τό 21 η 22 έτος της ηλικίας των.

Εί καί τό στρατολογικόν σύστημα τοΰτο παρίσταται Ιν- 
ταΰδα είς την απλουστέραν αυτοΰ μορφήν, καί δποτίδεται οτι 
Ικπληρουται ο προτιδεμενος σκοπός, ήτοι ή Ιν ανάγκη αυξη- 
σις τοΰ στρατού ανευ πολλής δαπάνης· εΐναι προφανές ομως, 
οτι άνευ αύστηρας καί δραστήριου Ινεργείας τοΰ νόμου τού
του ούδέν κατορδοΰται· πρό πάντων δέ απαιτείται Ικάστην 
πρώτην τοΰ έτους άπαντες οι νεοσύλλεκτοι νά ελδωσιν είς τά 

σώματά των, ατινα, μένοντα διαρκώς είς τήν αύτήν επαρχίαν, 
νά συμπληροΰνται καί Ιξ αυτής.

II Οιαταξις τής δευτερας παραγράφου τοΰ άρβρου τούτοι» 
Αφορά την εγγραφήν τών Ιφεδρων είς τούς στρατολογικούς 
πίνακας, ους το Αναδειορητικόν Συμβούλιον Ιξετάζει καί 
οιορδωνει ανεκκλητως, καδ’ ον τρόπον Ινήργησεν είς τούς 
στρατευσίμους· διό καί είς την σύνταξιν αύτών πρέπει νά δια- 
τηρώνται οι αυτοί τύποι, όσακις πρόκειται περί τών κληρού
χων. Η εργασία αυτη, εκτός οτι ορίζει οποίοι Ικ τών νέων 
θέλουν καταταχβή εις την Ιφεδρείαν, ευκολύνει καί την κατά 
το επόμενόν έτος εξέλεγξιν τών Ιξ αύτών κληρωδέντων διά 
τον στοατόν.

’Επί τοΰ 9. άρθρου τοΰ νομοσχεδίου·

’Επειδή η Ιφεδρεία θεωρείται, ώς καί εΤναι, άναπόσπαστον 
μέρος τοΰ στρατοΰ, μόνος δ ύπουργός τών στρατιωτικών είναι 
αρμόδιος νά όργανίση αύτήν καδ’ ολον τό Κράτος κατά τας 
περί τούτου στρατιωτικάς διατάξεις· ώστε δ όργανίσμός αύ
τής πρέπει νά σύμφωνη καδόλου μέ τόν τοΰ στρατοΰ, μεδ’ ου 
θέλει ενωδή Ιν Ανάγκη" αί δέ διοικητικαί καί δημοτικαί άρχαί 
Ινεργουσιν Ιπί τής Ιφεδρείας μέχρις ου τό Άναδεωρητικον 
Συμβούλιον κηρύξη τήνδριστικήν κατάταξιν τών νέων είί αύτην.

Επομένως, επειδή, ώς έ^ρέδη, ή Ιφεδρεία αποτελεί μέρος 
τοΰ στρατοΰ, άρα καί οί Αξιωματικοί αύτής εΤναι φανερόν οτι 
πρέπει νά διορίζωνται καί νά παύωνται παρά τοΰ Β«σιλέως 
προτάσει τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών, είς τήν αρμοδιό
τητα τοΰ όποιου ύπάγεται καί ή ένοπλος αυτη δύναμις τοΰ 
Κράτους. Οί δέ ύπαξιωματικοί διορίζονται καί παύονται μέν 
παρά τών διοικητών τής κατ’ έπαρχίαν έδνοφυλακής, ώς καί 
Ιν τώ στρατώ παρά τών σωματαρχών, άλλά πρός Αποφυγήν 
πάσης μεροληψίας ή σκανδάλου πρέπει νά ύπάρχη ή περί 
τούτου εγκρισις τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών, Γνα ουτος 
προλαμβάνη παν ώς Ικ τούτου προερχόμενον παράπονον Ικ 

τών Ιφεδρων.
’Επειδή λοιπόν ή εφεδρεία δέλει όργανιιδή ώς σώμα ςρα- 

τιωτικόν, Ανάγκη πασα καί οί Αξιωματικοί καί οί ύπαξιω- 
ματικοί αύτής νά ώσιν αρμόδιοι πρός τοΰτο, τουτέστι νά ώσιν 
Ικ τοΰ στρατοΰ ή έξ άλλων Ιχόντων τά προσόντα αύτών. 
Επειδή ομως δ διορισμός καί ή διατήρησις τοιούτων χ, τοσούτων 
βαθμοφόρων Απαιτεί μεγίστην δαπάνην ένεκα τή; τακτικής 
μισδοδοσίας αύτών· Ιν τω νομοσχεδίω τουτω εδεωρηδη, χ α̂ριν 
οικονομίας καί Ιν ταύτώ στρατιωτικής πείρας, αναγκαίος δ 
διορισμός αποστράτων Αξιωματικών καί υπαξιωματικών είς



την έφεδρείαν. Δύνανται δέ νά διορισθώσιν ώς τοιοΰχοΐ j  πολΐ-
•Cttf ώς πρώτιστον ομως προσόν αύτών έχέθη έν τω νομοσχέδίω
ή έπί μίαν θητείαν τουλάχιστον υπηρεσία αυτών είς τον ς-ραχόν.
Τοΰτο δέ, οπωςοί νέοι φιλοχιμώνχαι νάύπηρεχώσινείςτόν ς-ρα-
τόν, Γν’ Αποκτήσωσι τό είς τήν έφεδριείαν δικαίωμα διορισμοί» 
«ΐξιωματικοΰ χαί ύπαξιωματικοΰ.

Έ π ί τοΰ 10. αρθρον.

Τό ούσιωδέστερον καί ουσκολώχερον πάντων Ιν τε τή έθνο- 
φυλαχή καί τ?} έφεδρεία υπήρξε πάντοτε η άσκησις αύτής 
διότι ούδείς τών πολιτών θέλει νά έγκαταλείψΐ} το ε"ργον, ή 
κατά τάς Ιορτάς, τήν Ανάπαυσιν ή διασκέδασιν αύτοΰ χαί νά 
ένασχοληθή είς στρατιωτικά γυμνάσια. Είς μάτην ολαι αί έν 
τώ νόμω τής έθνοφυλακής έπιβαλλόμεναι ποιναί καί χρημα

τικά πρόστιμα κτλ. ούδέν αποτέλεσμα παρήγαγον ταΰτα έ'νθα 
υπήρξε καί υπάρχει εθνοφυλακή ή έφεδρεία.

Διό έν τώ παρόντι νομοσχεδίω ώρίσθησαν τοσοΰτον ολίγαι 
ήμέραι Ασκήσεως, οσαι Αρκοΰν Γνα έκμάθη ό πολίτης έφεδρος 
τά απολύτως Αναγκαία είς στρατιώτην μαθήματα, ατινα συνί- 
στανχαι είς μόνον τό σχολεΐον τοΰ στρατιώτου, καί ιδίως τό 
τής £ιπής, καί ταΰτα στοιχειωδώς. Έν πρώτοις λοιπόν πας 
τοιοΰτος έφεδρος, δηλαδή έκ τών μή έξυπηρετησάντων έκ τοΰ 

στρατοΰ, όφείλει, μέχρις ού έχγυμνασθή είς τό μάθημα τοΰτο, 
ν’ άσκήται κατά συνέχειαν καθ’ ολας τάς έορτασίμους ήμέ* 
ρας* είτα δέ, οχτάκις τοΰ έτους άπαντες οί έφεδροι έπαναλαμ- 
βάνουν έκτενέστερον τό μάθημα τοΰτο. Ούτως οί αγύμναστοι 
ΰέλουν φιλοτιμηθή καί άναγχασθή νά έκγυμνασθώσιν, Γνα ά- 
παλλαγώσι τάχιστα έχ τής ένοχλήσεως ταύτης· ένώ οί έξυ- 
πηρετήσαντες θέλουν μένει έλεύθεροι κατά τον χρόνον τοΰτον.

'II δέ άσκησις περιωρισθη, ώς έ^ρέθη, είς μόνον τό σχο-

λείον τοΰ στρατιώτου· διότι ή έφεδρεία έν πολεμώ ούδέποτε 
ή πολύ σπανίως θέλει έκστραχεύει συσσωματωμένη ώς έχ χου 
όργανισμοΰ καί προορισμοΰ αύτής· πάντοτε δέ θέλει Ινοΰται 
(ΐιετά τοΰ στρατοΰ, ούχί έν σώμαχι, άλλά κατ’ άνδρας· τούτου 
ένεκα πλειοτέρα έκπαίδευσις έκτος οτι εΤναι δύσκολος, ώς Α- 
παιτοΰσα καί έξησκημένους βαθμοφόρους καί χρόνον πολύν, 
άλλ’ εΤναι έν ταύτώ καί άσκοπος, προκειμένου νά συγχω- 

νευθή αυτη έν πολεμώ μετά τοΰ στρατοΰ.
Τό παρόν λοιπόν νομοσχέδιον τοιαύτην έφεδρείαν έννοεΐ, καί 

ώς τοιαύτη δύναται νά χρησίμεύση είς τάς άνάγκας τής 'Ε λ
λάδος, ούχί δ’ έφεδρείαν έσχημαχισμένην είς στρατιωτικά 
σώματα, ητις ούχί μόνον διι απαιτεί δαπάνας πολλάς και 
χρόνον πολύν προς έκγύμνασιν, άλλ’ έν ταύτώ, ένεκα τής 
Αραιότητας τοΰ πληθυσμοΰ καί τής γεωγραφικής χαχασχά- 
σεως τής Ελλάδος, τής συγκειμένης καχά χό εν χέχαρχον 
έκ νήσων, καί χών μικρών πόρων αύτής, Αποβαίνει Ατελεσφό- 
ρητος καί Απραγματοποίητος. 'Οδέ σχημαχισμός αύχής καχά 
χό νομοσχέδιον είς λόχους ή τάγματα ώρίσθη μάλλον διά τήν 
τακτοποίησιν αύτής καί διά τήν έσωτερικήν υπηρεσίαν τοΰ 
Κράχους έν ανάγκη, καί ούχί δι’ έκσχρατείαν, ώ ς προε(5£έ0η.

'Ε πί τοΰ 11. άρθρου τον νομοσχέδιον.
Οί σχραχιωχικοί Αποχχώσι τό πρός Αποστρατείαν δικαίωμα 

διά δύο λόγους· α .  έ’νεκα σωματικής άνικανόχηχος προξενου- 
μένης έν χη υπηρεσία, καί β'. έ’νεκα ώρισμένου χρονικοΰ δια
στήματος έν αύτή τή υπηρεσία· διό ό νόμος Απαλλαχχει αύ- 
τούς πάσης άλλης σχραχιωχικής υπηρεσίας καί Αγγαρείας. 
Άλλ* υπάρχουν περισχάσεις είς χά Κράτη, καθ’ ας καί αύχοί 

οΐ Απόμαχοι οφείλουν νά συνεισρέρωσιν, ώς έν Ανάγκη τής 

πατρίδος καί πρός έκγύμνασιν τής έφεδρείας ή τής έθνοφυλα- 
χής. ’Αφ’ ετέρου ομως, επειδή οί έν Αποστρατεία ουτοι Αξιω



ματικοί, έκτος τών κόπων, οΰς δέλουν καταβάλει eta τήν ά* 
νατεδεϊσαν είς αυτούς ύπηρεσίαν, δέλουν ύποβληδή καί εΐ; 
δαπάνας διά τήν στολήν αυτών, καδό υπόχρεοι οντες νά ώτιν 
στρατιωτικώς ένδεδυμένοι, έδεωρήδη έπάναγκες νά χορηγήται 
είς αυτούς καί μικρά άντιμισδία· άλλ’ Γνα τεδή περιορισμός 
είς τοΰτο, ώρίσδη έντω νομοσχεδίω τούτω, Γνα αυτη μή δπερ- 
βαίνη τήν συμπλήρωσιν τοΰ έν ένεργεία βαδμοΰ αύτών, τουτέ- 
στι πάντοτε νά ηναι έλάττων καί ούχί μείζων αύτοΰ.

Ή  δέ άποζημίωσις αυτη κατ’ έτος σημειοΰται έν τω προϋ
πολογισμό» τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών, ίνα μ ή  εκά- 
στοτε κατά τό δοκοΰν ό ύπουργός ουτος διαχειρίζηται αύτήν, 
ποΰ μέν χορηγών πολλά, ποΰ δέ όλίγα· πρός δέ, Γνα ή δαπά
νη αυτη η κανονισμένη έτησίως έν τω προϋπολογισμώ τοΰ 
Κράτους, πρέπει νά συμπεριλαμβάνηται έν τω προϋπολογισμώ 
τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών διότι κατά τό παραδεχδέν 
σύστημα τοΰτο ή έρεδρεία έδεωρήδη μέλος άναπόσπαστον τοΰ 
στρατοΰ· διό καί ή περί τούτου δαπάνη ανήκει είς αύτό.

Περί δέ τών διοριζόμενων έκ τών εφέδρων αξιωματικών 
καί υπαξιωματικών, ητοι έκ τής τάξεως τών πολιτών, ούδε- 
μία άποζημίωσις ώρίσδη· διότι ουτοι, ώς καί οί λοιποί έφε
δροι, οφείλουν νά ύπηρετήσωσιν έν τη έφεδρεία κατά τόν νόμον 
έπί ώρισμένω χρόνω* άρα ή βαδμολογία αύτών ούτε τήν κα
τάστασή» των μεταβάλλει, ούτε ύποχρέωσίν τινα έπιβάλλει 
είς αύτούς έπί πλέον απ’ έναντίας δέ χορηγεί είς αύτούς προ
τιμήσεις ώς πρός τήν διοίκησιν τών άλλων συμπολιτών αύ
τώ ν  διό ούδεμίαν χρηματικήν άπαίτησιν δύνανται νά εχωσιν 
οι έξ εφέδρων βαδμοφόροι είμή τήν τών λοιπών έφέδρων, οτε 
έκαστος αύτών απολαμβάνει τήν είς τήν τάξιν ή τόν βαθμόν 
του στρατιωτικήν χορήγησιν καθ’ ον χρόνον ύπηρετεί κατά 

τάς περί τούτου προβλεπομένας ύπό τοΰ νόμου περιστάσεις.

Εννοείται δέ οτι οι είς τούς εφέδρους y ορηγούμενοι βαδ- 
μοί παύουσίν αυτοδικαίως, άμα λήξη ό έν τή έφεδρεί ι̂ χρόνος 

έκαστου αύτών, οτε μεταβαίνουσιν ουτοι είς τήν έθνοφυλακήν 
ώς άπλοι έδνοφύλακες, άνευ έπιφυλάξεως τής τιμής τοΰ βαδ
μοΰ αύτών οι δέ έκ τοΰ στρατοΰ καί έκ τής αποστρατείας 
διοριζόμενοι βαθμοφόροι παύουσι δι’ ου τρόπου διωρίσδησαν, 
καί έπανέρχονται είς τήν προτέραν κατάστασιν των.

Ούτως οι είς τήν έφεδρείαν χορηγούμενοι διορισμοί καί 
βαδμοί, είτε είς άποστράτους, είτε είς έφέδρους πολίτας, 
ιίσί τιμητικοί, καί ούδέν δικαίωμα παράγουσιν είμή είς απο
ζημιώσεις, όριζομένας εί'ς τινας περιστάσεις ύπό τοΰ νόμου.

Έ πί τοΰ /2. άρθρο».

Ό  όπλισμός τής εφεδρεία ς απαιτεί 50  χιλιάδας όπλων 
άπό 80 δραχμάς τούλάχιστον έκαστον αύτών, έν όλοις τέσσα- 
ρι εκατομμύρια δραχμών. Πρός ταίς άλλαις δαπάναις λοιπόν 
τής έφεδρείας απαιτείται έπί οκτώ κατά συνέχειαν έτηνάπροσ- 
τίδενται είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ Κράτους καί 500χιλιάδ. 
οραχμών διά τόν οπλισμόν, πρός δέ, καί διά τήν αποσκευήν 
καί τόν όργανισμόν αυτής τούλάχιστον 200  χ ιλ . δραχμών.

Έπειδή δέ οί πόροι τοΰ Κράτους δέν έπιτρέπουσι τήν προσ- 
δήκην τοιαΰτης δαπάνης, έκρίδη άρμοδιώτερον όπως οί έφε
δροι λάβωσι τά όπλα ταΰτα έπί πιστώσει καί πληρώσωσιν 
βύτά έπί πέντε έτη. Έάν ύπολογίσωμεν λοιπόν ότι εν όπισθο- 
γεμές οπλον μετά τής αποσκευής στοιχίζει 100 δραχμάς, δ 

έφεδρος, λαμβάνων αύτά έπί πενταετεΐ πιστώσει, δέλει πλη
ρώνει δραχμάς 20  κατ’ ε”τος, οπερ δέν ε'ναι είς αύτόν τοσοΰ- 
τον έπαχδές, καδόσον μάλιστα μετά τήν άπότισιν τοΰ όλου 
χρηματικοΰ τούτου ποσοΰ, τοΰτο μένει ιδιοκτησία αύτοΰ, άμα 

έξυπηρετοΰντας έκ τής έφεδρείας.



'Όδεν ή Κυβέρνησή Οφείλει νά εΰρη Ιργολάβον ·κνά, δσχι; 
V  άνκδεχθη τήν προμήθειαν τούτων, χορηγούσα αύτω την 
έγγυησί» της μόνον* επομένως νά ρροντίζη τήν χατ’ έτος εϊ> 

πραξιν του χρηματικού ποσού τούτου. 'Ώρίσδη δένά -δπλίζω»· 
ται κατ’ έτος 5000  έρεδροτ διότι κατά τά πρώτα έτη τ ί; 
έκτελέσεως τοδ παρόντος νόμου δέν είναι δυνατόν νά εύρεθώη 

πλειότεροι τούτων είς το Κράτος, μάλιστα δέ ούχί χαί ιοσοΰ· 
τοι. Ή  ενστασις δέ τινων οτι υπάρχουν πολλοί άποροι μή δυ- 
νάμενοι νά πληρώσωσι το εκ δραχμών 2Ό χρηματικόν ποσό» 
τοΰτο κατ’ έτος, δέν είναι βάσιμος- διότι τοιαύτη πενία δεν 
υπάρχει εις τήν ηλικίαν ταύτην, ίχοι άπό 20— 27 έτών, 
τούναντίον μάλιστα ούτε πολλοί άεργοι ύπα^ουσιν εν χί 
ήλικία χαύχη, ούχε πολλοί έγγαμοι, άλλ’ υπάρχει ζωή χαί 

εργασία* ώστε άπανχες ουτοι εύχαρίστως θέλουν πληρώνει 

κατ’ έτος τόν δπλισμόν των, άναλογιζόμενοι μάλιστα οτι ταΰ
τα εΐναι ιδιοκτησία των.

Ά λλ ’ έάν ύποθεσωμεν οτι τίνές έξ αύτών τών έρέδρων θέ
λουν άποδημήσει είς άγνωστα μέρη, άποβιώσει πένητες, χα- 
τας-ώσιν άνίκανοι ή άλλως πως δέ* δύνανται να πληρώσωσιν, 
εκ τούτων ή Κυβέρνησις δεν ζημιοΰται* διόχι, ώς διαλαμβάνω 
τό νομοσχέδιον τοΰχο, χά οπλα μένουν είς χεΐρας αύτής, μέ· 
χρις ου -ουιοι διαμένουν έν τ ί  έρεδρεία και άπβτίσωσι τό δρ«· 
λόμενον χρέος αύχών.

Διά τούς έκτεθίντας τούτους λόγους λοιπόν χαί δι’ άλλο»; 
διοικητικούς, καί μάλιστα ίνα μή τά όπλα ρδείρωνται είς χέί- 
pa? τών έρέδρων, ταΰτα θέλουν μένει έν άποδήκαις διατηρο»- 
μένοης ύπό στρατιωτικών διοριζόμενων υπό τοΰ υπουργώ 
τών στρατιωτικών. Τά οπλα δέ πρέπει νά χορηγώνται ε?; 
τούς έρεδρους ύπό του ύπουργοΰ τών στρατιωτικών· διότι w - 
τος είναι καί αρμόδιος πρός προμήθειαν καί ρύλαξιν αύτών,

επομένως τά μέν πλεονάζοντα διατηρεί εις τάς στρατιωιικάς 
άποδήκας, τά δέ τυχόν έλλείποντα άναπληροΰ 

Είναι δέ έπάναγκες οπως δ δπλισμός τής τε έρεδρείας καί 
επομένως τής έδνβρυλακής ηναι ομοιος τώ τοΰ στρατοΰ δι,ά 
χήν δμοιότηχα χών σχρατιωχικών άσκήσεων καί χών πολεμε- 
ξοδίων διόχι άλλως ή διαρορά χοΰ δπλισμοΰ παραλλάσσει χήν 
διδασκαλίαν τοΰ οπλου, ή δέ τής δλκής (τοΰ τουρεκιου), ρέρει 

μεγίσχην σύγχυσιν είς τά πολεμερόδια.
"ίνα μή γείνΐξ δέ. κατά τά πρώτα ετη πολυδάπανος δ δπλι-- 

αμος της έρεδρείας, δ υπουργός τών στρατιωτικών δύναται 
νά μεταποίηση άπαντα τά ραβδωτά δπλα τοΰ στρατοΰ είς 
έπιιδογεμή· επομένως εν τοιοΰτον τουρέκιαν μεχά χής άπο- 
ΐ*ευής του δέν Θέλει υπερβαίνει τάς 50 δραχμάς· οΰτω δέ 
χαί όλα τά ήδη θεωρούμενα άχρηστα οπλα έν τώ στρατώ· 
θέλουν χρησιμοποιηδή. "Απαντα τά έβνη τοΰτο έπραξαν προ 
φαλλού· ίδίο>ς δέ ή ’Αγγλία, μή παραδεχδείσα μέχρι τοΰδ» 
ίΰδε,ν έκ τών άναρανέντων έν Εύρώπη. συστημάτων χών δπλων 
;ούχωνχ ώς ούδέν έγκριδέν τέλειον, μετεποίησεν όλα χά όπλα 
Τΐς είς όπισδ&γεμή, οπως δυνάμβδα καί ημείς νά πράξωμεν 
τοΰχο ευκόλως μεχά μικρας δαπάνης διά τήν έρεδρείαν.
. Δέν πρέπει δέ ν’ άπαΐτήσωμεν παρά χών έρέδρων νά ρε- 
ρωσι χήν αύτήν στολήν τοΰ στρατοΰ· διότι ώς ώρίσθη. έν τή 3 § 
ίου άρθρου τούτου, οί έρεδροι ένδύονται ιδία δαπάνη· άλλά 
διά τό ομοιόμορφον αυτής πρέπει νά διορισδή ή σχολή αύχών 
δια Β. διαχάγματος. Περί τούτου όμως διαρέρουσιν αί γνώμαι, 

διότι πολλοί γνωμοδοτοΰν όχι ή σχολή αΰτη πρέπει νά ηναι 

εθνική,
• Είς άπασαν χήν Εύρώπην ό προσδιορισμός χής σχολής χής 

έδνορυλακής ή χής έρεδρείας εΐναι έ'ργον εύκολώταχον διότι 

έ>ός. μό·<5υ είδους ένδυμασία υπάρχει έκεΐ- παρ’ ήμΐν όμως



ύπαρχουν τρία διακεκριμένα είδη: η φουστανέλα, τά βρακί*, 
τ], ώς ελεγον ταυτα καί οί άρχαΐοι, οι βράκοι των ’Ασιανών 
καί Γαλατών, και τά λεγάμενα φράγκικα ένδυματα. ’Εάν 
λοιπόν είπωμεν οτι παραδεχόμεθα, ώς τό οίκονομικώτερον καί 
εύχρηστον, τήν συνήθη ένδυμασιαν τοΰ λαοϋ τής Έλλάδ»; 
(ενταύθα περίλαοΰ πρόκειται), 5 Νησιώτης, δ Στερεοελλαδίτης, 

δ ΓΙελοποννήσιος, δ Κάτοικος τών πόλεων καί δ τής Ε 
πτάνησου θέλουν έρωτήσει, ποίαν ενδυμασίαν έκ τών τριών 
τούτων παραδεχόμεθα; διότι έκαστος οίκειοποιεΐται τήν έαυ- 
τοΰ ενδυμασίαν ώς εθνικήν. Τό ζήτημα λοιπόν τής ένδυμα* 
σίας αποβαίνει λίαν δύσκολον συνδυάζοντες όμως καί τάς τρεις 
ενδυμασίας ταύτας, καί λαμβάνοντες ύπ’ οψιν τό εύχρηστον 
καί τήν οικονομίαν τοΰ πράγματος, γνωμοδοτοΰμεν υπέρ τοΰ 
χιτώνος (blouse ή lun iqae). Τοΰτο Ιγνωμοδότησαν και 
άπασαι αί περί τούτου συστηθεισαι έπιτροπαί. Τό ένδυμα 
τοΰτο συμβιβάζει καί τά τρία είδη τών ενδυμασιών τών Ε λ 
λήνων, είναι οϊκονομικώτατον, εύχρηστον είς τόν στρατιώτην 
καί δυνάμενον νά φέρηται παρά παντός ιδιώτου, επομένως δέν 
είναι ασυμβίβαστον κατά τήν οψιν είς τήν ηδη έν χρήσει στο
λήν τοΰ στρατοΰ. 'Ο περί τούτου κανονισμός θέλει προσδιο

ρίσει τά λοιπά τής στολής ταύτης· διότι ύπάρχουσι πολ- 
λα! γνώμαι, οί μέν θέλουν τό πανταλόνιον, οί δέ τάς βλα- 
χόκαλτσας, και άλλο*, άλλα. Τοΰτο δύναται νά κανονισδί 
καί κατά τόπους, ώστε οί μέν Στερεοελλαδΐται καί Πελο- 
ποννήσιοι νά οέρωσι τάς βλαχόκαλτσας, οί δέ νησιώται, τό 
πανταλόνιον.

Καί τό τής υποδήσεως καί τής κεοαλής ζήτημα πολύ έπη- 
σχόλησε τάς κατά καιρούς έπιτροπάς· οί μέν θέλουν τά τσα
ρούχια, οί δέ, σανδάλια, καί άλλοι, τά κρητικά ύποδήματα. 

Λ;ά τήν κεφαλήν ο: μεν θέλουν τό φέσι, οί δέ, τό κασκέτον,
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χαί άλλοι περικεφαλαίαν· καί τοΰτο πρέπει νά κανονίσθή είς 
ιό περί στολής Β. διάταγμα.

ΈπI τοϋ 45. αρθρον.

Έ ξ όλων τών προηγουμένων διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου 
τούτου καί έξ αύτοΰ τοΰ όνόματος έφεδρεία τον στρατόν , 
καταφαίνεται άριδήλως, ότι αυτη αποτελεί άναπόσπαστον, ώς 
ερρεθη, μέρος τοΰ στρατοΰ, ή ώς στρατός έν δ ια θεσψ ότητ ι> 
ο5τως είπεϊν, υπαγόμενος είς τόν υπουργόν τών στρατιωτικών, 
οστις όργανίζει, έξασκεΐ, δπλιζει καί έκκινεΐ αυτήν, είτε κα- 
τ’ιδίαν, είτε μετά τοΰ στρατοΰ, όπως τήν μεταβατικήν έθνοφυ- 
λακήν κατά τόν περί τούτου νόμον ινα μή λοιπόν τό έπ’ αυτής 
δικαίωμα τοΰ υπουργοΰ τούτου έξασκεΐ βλαβεράν καί έπιζή- 
μιον έπι^οήν εί; τά συμφέροντα τών πολιτών τούτων, τό νο- 
μοσχέδιον εθηκε καί τά περί τούτου άπαιτούμενα όρια.

"Οθεν έν τώ άρθρω τούτω ώρίσθη όπως οί έφεδροι άσκών- 
ται καί έκτελώσιν υπηρεσίαν τινά έντός τής περιφερείας τοΰ 
οήμου των· δσάκις όμως ή Κυβέρνησις συγκαλεΐ αυτούς κα
τ’ έπαρχίας ή ενόνει αύτούς μετά τοΰ στρατοΰ, είτε πρός άσκη- 
σιν, είτε δι’ ύπηρεσίαν, είτε δι’ εκστρατείαν, τοΰτο πρέπει νά 
γίνεται διά νόμου, η, έλλείψει τής Βουλής, κατ’ άπόφασιν τοΰ 
όπουργικοΰ Συμβουλίου. Τοιουτοτρόποις δέν μένει ή έκτός τών 
οικείων δήμων έκκίνησις τών έφέδρων είς τήν εξουσίαν τοΰ 
υπουργού τών στρατιωτικών διότι ουτω δύναται νά συμβΐ| 
χατάγρησις τής εξουσίας, ζημιοΰσα τά μέγιστα τούς πολίτας.

Έ πι τον I I. αρθρον.

Οί έφεδροι, ενόσω διαμένουν έντός τών οικείων δήμων, 
είτε ασκούνται, είτε υπηρετούν κατ’ ίδιαν, θεωρούνται πολΐταί 

^ασχολούμενοι είς δημοτικά καθήκοντα- ώς τοιοΰτο: λοιπόν



υπάγονται είς την κοινήν ποινικήν δικαιοδοσίαν του Κράτους, 
ώσπερ οί έθνορύλακες- διά δέ την παράλειψιν τών ιδιαίτερων 
καθηκόντων αυτών, ώς καί οί έθνορύλακες, υπάγονται εις 
ίδιάζουσαν δικαιοδοσίαν. Οΰτω καί οί ερεδροι, ώς έξομοιού- 
μενοι τούτες εν τοιαύτη περιστάσει, ύπάγονται είς την αύτην 
δικαιοδοσίαν καί ποινάς, τάς προβλεπομένας ύπό του παρά 
της εθνοφυλακής νόμου· προκειμε'νου ομως νά ενωθή ή εφε
δρεία μετά του στρατού Γνα έχστρατεύση ή έκτελέση υπηρε
σίαν η ασκήσεις έκτος τών οικείων δήμων, υπάγεται, ώς ή 

μεταβατική εθνοφυλακή, είς τούς στρατιωτιχούς ποινικούς νό
μους, άπολαμβάνουσα καί όλα τά είς τόν στρατόν χορηγού
μενα δικαιώματα, ητοι μισθούς, αποζημιώσεις καί λοιπά χο
ρηγήματα· τοΰτο δέ καδίσταται άναγκαΐον καί εν ταύτώ δίκαιον.

Διότι κατά μέν την. πρώτην περίστασιν, ητοι καδ’ ην δ έ'ρε- 
ορος Οιατελεΐ κατ ίδιαν εντός τοΰ οικείου δήμου, είτε ασκού
μενος, είτε υπηρετών είς τινα «ορισμένα καθήκοντα ύπό τοΰ 
νόμου, ώς εν έκλογαϊς ή άσραλεία τοΰ δήμου, ουτος, ώς πο
λίτης υπηρετών, υπάγεται εις την κοινήν ποινικήν νομοθεσίαν 
χοΰ Κράτους, έπομένως ούδέν δικαίωμα εχει είς στρατιωτι
κά ; χορηγήσεις.

Κατά τήν δευτέραν ομως περίστασιν, ήτοι καθ’ ην δ έφε
δρος ασκείται ή ύπηρετεΐ έκτος τοΰ οικείου δήμου, ένοΰταί 
μετα τοΰ στρατοΰ, ή εκστρατεύει, ουτος έχτελεΐ εργα στρα
τιώτου, ώς τοιοΰτος δέ υπάγεται είς τήν στρατιωτικήν δικαιο

δοσίαν, καί επομένως είς τά έξ αύτής πηγάζοντα δικαιώματα 
χαί ύποχρεώσεις.

Επϊ τον 15. α,ξθξον·

II έκτελεσις τοΰ περι έρεδρείας ένταΰδα έκτεδέντος συστή
ματος απαιτεί χρόνον καί δαπάνας. Έν Πρωσσία άπ’ άρ·/ή;

τοΰ αίώνος τούτου ένησχολήδησαν άνενδότως είς έντελέστερον 
χαί εύρύτερον στρατιωτικόν σύστημα’ ώς έχοντες δέ όλα τά 
πρός έκτέλεσιν αύτοΰ μέσα, μόλις μετά πολλά ετη χαί πολ
λάς δαπάνας χαί χόπους χατώρδωσαν νά ρέρωσιν είς έντέ- 
λειαν αύτό. Έ ν Έλλάδι ομως, ένδα ούδ’αύτός ό περί άπογρα- 
ρής νόμος είσέτι δύναται νά έκτελεσδή, δ πληδυσμός είναι 
λίαν άραιός, οι κάτοικοι πολλών έπαρχιών οί μέν αποδη
μούν ή απέρχονται έκτος τοΰ Κράτους, άλλοι δε ετεροδημοΰν, 
ή συγκοινωνία εΤναι δυσκολωτάτη ενεκα τής πολυνησία; κα! 
τής έλλείψεως τών όδών, μέγα μέρος τών χατοίκων ένασχο- 
λεΐται είς τό ναυτικόν, έτερον είς τόν ποιμενιχόν (3ίον, έλλεί- 
πει είσέτι τό πρός τούς νόμους τοΰ Κράτους σέβας, ή δε Κυ- 
βέρνησις δέν είναι αρκούντως ισχυρά, οπως έκτελή άχωλύτως 
αυτούς, πρός δέ, τά έσοδα τοΰ Κράτους μόλις έπαρκοΰν είς 
τάςά πολύτους άνάγκας τής ύπηρεσίας· ταΰτα πάντα ούτε έπι- 
τρέπουν, ούτε εΤναι δυνατόν εις τήν παραδοχήν έν τώ αματοΰ 
συςήματος τούτου τής έρεδρείας έρ’ όλων τών δήμων τοΰ 

Κράτους.
"Οδεν δι’ ολους τούς προειρημένους λόγους καί δι’ όσους 

άλλους δύναται νά έκδεση τις, αί περί έρεδρείας διατάξεις 
τοΰ παρόντος νομοσχεδίου δύνανται νά έκτελώνται, άλλά 
μετά πολλής περισκέψεως. Έν πρώτοις είς τάς πρωτευούσας 
τών νομών, εΤτα είς τάς τών έπαρχιών, μετά πολλά δέ έτη 
(καί τοΰτο ούχί έν ταϊς νήσοις χαί όρειναίς έπαρχίαις) ίσως 
έκτελεσθώσι καί είς όίπαντας τούς δήμους τοΰ Κράτους. Έ νε

κα λοιπόν τούτων όλων έτέθη ή διάταξις αυτη έν τώ προ- 
ζειμένω άρΟρω, Γνα μή έχλάβη τις ότι αί περί έρεδρείας δια

τάξεις συγχρόνως θέλουν έκτελεσθή είς απασαν τήν έλληνι- 
χήν Επικράτειαν.

Έάν ομως παρουσιασθη αίρνίοιος κίνδυνος είς τό Κράτος
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ή έξωτερικαί περιστάσεις άπαιτοΰσαι τήν κατάρτισιν πολυα
ρίθμου στρατού, ή άνάγκη αΰτη θεραπεύεται διά τής τρίτης 
παραγράφου τοϋ πρώτου άρθρου τοΰ παρόντος νομοσχεδίου· 
διότι διά τής διατάξεως ταύτης ή Ελλάς δύναται νά στρα- 
τολογήση περί τάς 40 χιλιάδας κληρούχων, πρός τούτοις 

προστιθεμε'νων καί τών χαταταχθησομένων έθελοντών, μάλι
στα καί τών κατά τό 7. αρθρον προβλεπομένων άλλοδαπών, 
ή Ε λλάς εν παντί χαίρω δύναται νά παρουσιάση είς μάχην 
πλέον τών 60 χιλιάδων ταχτικοΰ στρατοΰ, εκτός τών άτα
χτων σωμάτων, ών ό αριθμός χατά τήν περίστασιν ταύτην 
είναι άπειρος· οθεν πρέπει νά ύπολογίση τις οτι ή Ελλάς 
είς εθνικόν πόλεμον θέλει έχει άναμφισβητήτως 100 χ ιλιά
δας ενόπλων άνδρών.

('Ενταύθα, προσετέθησαν κα ί τ ινες δ ιατάξε ις ώς ονμ- 
πληρωματιχαΐ τοΰ νόμου τούτου).

'Επί τοΰ 16. άρθρου·

Μετά τόν έτήσιον προσδιορισμόν τής δυνάμεως τοΰ στρα
τού καί τοΰ άριθμοΰ τών νεοσυλλέκτων, καί κατά τόν υπάρ
χοντα νομον περί άριθμοΰ τών αξιωματικών  καί τόν έτή
σιον προϋπολογισμόν τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών, ό 
όργανισμός τοΰ στρατοΰ είναι όλως εργον κυβερνητικόν διότι 
δι’ αύτοΰ τοΰ όργανισμοΰ ουτε νέαι θέσεις ορίζονται, ούτε 
ύπέρβασις δαπάνης γίνεται τοΰ ψηφισθέντος καί κυρωθέντος 
ετήσιου προϋπολογισμοΰ. Τό αυτό καί ώς πρός τόν οργανι
σμόν τής εφεδρείας, διότι καί ό άριθμός αύτής καί αί περί 
τούτου δαπάναι κατ’ ετος θέλουν συμπεριλαμβάνεσθαι εις τόν 
έτήσιον προϋπολογισμόν.

Έπειδή όμως πολλάκις έγεννήθησαν άμφιβολίαι περί τού
του, προσετέθη ή διάταξις αυτη έν τώ άρθρω τούτω, Γνα η

Κυβέρνησις απολύτως καί άναμφιβόλως ενεργή τόν &ργανι- 
ρμον τοΰ τε στρατοΰ καί τής έφεδρείας κατά τάς άνάγκας 

τοΰ Κράτους.

Έ πΙτοΰ 1Ί· άρθρου.

Ή  έν τώ ά'ρθρω τούτω διαλαμβανόμενη διάταξις ύπάρχει 
είς τινας τών περί άπογραφής νόμων τών Ευρωπαϊκών Κρα
τών· τοΰτο δέ, ΐνα μή τις τών νέων, ύπαγόμενος μεν είς τόν 
περί στρατολογίας νόμον, μή εγγραφείς δ’ είς δήμον τινά τοΰ 
Κράτους, καί καλυπτόμενος ύπό τήν προστασίαν τής υπηρε
σίας, διαφυγή τάς είς τόν στρατόν υποχρεώσεις του· πρός 
δέ, ενεκα τοΰ κωλύματος τούτου ούδείς νά δύναται νά διορι- 
σθή είτε είς δημοσίαν, είτε είς δημοτικήν ύπηρεσίαν προ τής 
περί στρατολογίας ύποχρεώσεώς του. Διά ταΰτα πάντα προσε- 
τέθη ένταΰθα ή διάταξις αΰτη, ητις μάλιστα εΤναι άναγκαιο- 
τάτη Ιν Έλλάδι, διότι πολλοί είτε άλλοδαποί, είτε ημεδαποί, 
άποκατεστημένοι οντες εις τινας δήμους τοΰ Κράτους, δέν 
ένέγραψαν είτε εαυτούς είτε τά τέκνα των είς τά δημοτολόγια, 
επομένως ταΰτα δέν έγγράφονται είς τούς στρατολογικούς π ί
νακας, ενώ διορίζονται είς δημοσίας θέσεις, οΰτως αποφεύ
γουν τά βάρη τής στρατολογίας, ένώάφ’ ειέρου άπολαμβά- 
νουσι τά δικαιώματα τοΰ πολίτου, καί μάλιστα τοΰ δημοσίου 
υπαλλήλου· παράδειγμα έστωσαν αί Άθήναι, ενθα ή στρατο
λογία επιπίπτει είς μόνους τούς αύτόχθονας ’Αθηναίους, ώς 
μη όντων εγγεγραμμένων τών τέκνων τών ετέροχθόνων καί 

ετεροδημοτών είς τούς κοκ’ έ'τος γινομένους στρατολογικούς 

πίνακας.
Προσετέθη δέ έν τώ νομοσχεδίω οπως ή περί εγγραφής 

αΰτών άπόδειξις είς τούς στρατολογικούς πίνακας δήμου 
τινός ηνε επικυρωμένη παρά τίνος τών αναθεωρητικών Συμ-
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βουλίων, προς Αποφυγήν πά?ης καταχρήσεως παρά τε τών 
δημοτικών καί διοικητικών αργών διότι καδ’ έχάστην τοιαΰτα 
περί στρατολογίας πιστοποιητικά παρουσιάζονται πλαστά, εί 

καί ταΰτα είναι προσηκόντως έκδεδομένα καί έπικυρωμένα 
παρά τών αρμοδίων Αρχών.

'Επί τοΰ 18. άρθρου.

Εις απασαν σχεδόν τήν Ευρώπην, πρός δέ και είς αυτήν 
τήν ηγεμονίαν τής 'Ρουμουνίας, υπάρχει εν σχολεΐον ριπής 
είς έκάστην επαρχίαν, είς ο έξασκοΰνται απαντες οί πολϊται 
εις τό μάδημα τοΰτο, όπερ θεωρείται τήν σήμερον ώς τό μό
νον χρήσιμον είς τόν πόλεμον, έν άπάση δέ τή Γερμανία κα
τέστη τό μόνον διασκεδαστικόν παιγνίδιον Αλλα χοΰ δέ συγ
κροτούνται πανηγάρεις καί τίδενται βραβεία είς τους αριστεύ- 
οαντας· μόνον §έ έξ όλων τών ευρωπαϊκών Κρατών ή Ελλάς 
εξαιρείται, καίτοι έν«σμ.ενιζομένη είς τό αρείμάνιον αυτής 
ηδος, καί έ'χουσα μάλλον τών άλλων έδνών μεγαλητέραν 

ανάγκην τούτου. Αί ίδιωτικαί έταιρειαι, ώς γίνεται έν Γερμα

νίά καί άλλαχοΰ, ούδέν αίσιον Αποτέλεσμα οέρουσιν έντ<?ΰδα. 
Παράδειγμα έστω ή Κέρκυρα, ενδα ολίγον χρόνον εζησε.ν ή 
περί τοΰ ρίμματος εταιρεία. Και έν τη πόλει ταύτη τών ’Αδα
νών προσπάδειαι έγε'νοντο περί συστα'σεως τοιαύτης εται
ρείας, Αλλ’ ούδέν μέχρι τοΰδε Ιγένετο, οπερ, καί άν ευδοκί
μηση, δέν Αναπληροι τόν προτιδέμενον σκοπόν, οστις είναι ή 
έκγύμνασις ολων τών πολιτών είς τό ουσιώδες μάδημα τοΰτο.

Διά ταΰτα πάντα προσετέδη έν τώ νομοσχεδίω ή δια'ταξις 
αυτη, ώστε ή Ιίυβέρνησις νά συστήση τά σχολεία ταΰτα έν 
πρώτοις έν ταΐς πολυπληδεστέραις πρωτευούσαις τών επαρ
χιών, προϊόντος δέ τοΰ χρόνου, ει δυνατόν, είς £λας τάς 
επαρχίας.

Ή  άσκησις αυτή εΤναι λίαν εύάρεστος είς τούς Έλληνας· 
απαντες δέ δά προθυμοποιούνται νά φοιτώσι, μάλιστα δέ οί 
νέοι. Τοΰτο συντείνει πολύ είς τόν προτιδέμενον σκοπόν τής 
έξασκήσεως ολων τών πολιτών Ελλήνων είς τά οπλα, Γνα 
έν άνάγκί} ενωδώσι μετά τοΰ στρατοΰ.

Αί περί τούτων δαπάναι είναι μικραί· συνίστανται δέ είς 

δλίγους σκοπούς προχείρους, τά πρός τοΰτο Αναγκαιοΰντα φυ
σέκια, και περίφραγμα τοΰ ΐόπΟΟ ενδα γίνεται τό γυμνάσιον 
τουτΟ. Ταΰτα δέ πάντα δύνανται νά δαπανήσωσιν οί δήμοι 
εκάστης έπαρχίας, έπιβάλλοντες μικράν πληρωμήν είς τόύς 

έξασκουμένους διά τήν δαπάνην τών φυσεκίων, τό δέ ύπΟυρ- 

γειον τών στρατιωτικών νά δώση τά πρός τά σχολεία ταΰτα 
Αναγκαιοΰντα οπλα.

Τό περί τούτου Β. διάταγμά θέλει κανονίσει τά καδέκα- 
στα τών σχολείων τούτων.

Περαίνοντες τήν περι του νομοσχεδίου τούτου εκδεσιν, 
μετά πεποιδήσεως λέγομεν, oil ή παραδοχή αύτοΰ Ούχί μό
νον ούδόλως Αντίκειΐαι είςτά οικονομικά μέτρα τοΰ Κράτους, 
Αλλ’ Απ’ Ιναντίας συντελεί είς ταΰτα' διότι ή ουτώ συστη&η- 
σομένη έφεδρεία συντείνει πολύ εις τήν έλάττωσιν τοΰ μισθο
δοτούμενου ύπό τοΰ δημοσίου στρατοΰ. Αυτη, όργαν'ιζομένη 
κατ’ έπαρχίας καί ίδυνομένη ύπό αξιωματικών πεπειραμένων, 
μικράν Αποζημίωσιν λαμβάνόντων, Θέλει χρησιμεύει είς πολ

λάς υπηρεσίας τοΰ Κράτους, ένασχολούσας πολλάς εκατοντά
δας στρατιωτών καί έμμίσδων έδνόφυλάκων* πρός δέ, δέλει 
συντείνει τά μέγιστα είς τήν κατάδίωξιν τής ληστείας, και 
μάλιστί δέλει Απομακρύνει αύτήν έκ τών πόλεων, έν αΤς πο- 

λυπληθεστέρα ο3σα ή έφεδρεία και καλώς ώργανισμένη, είς 
Λασαν περίστασιν δέλει' λαμβάνει τά οπλα, είτε πρός καταδίω- 
ξ’.ν κάκοΐίοιών, είτε πρός έπάνοδον τής τυχόν διαταραχδείσης



τάξεως" δΰναται δέ νά συνδράμη χαί τάς διαφόρους άρχάς 
προς έκτέλεσιν τών νόμων, ώς είσπραξιν τών φόρων χαί λοι
πών αναγκών τοΰ Κράτους, άπαιτουσών ένοπλον δύναμιν.

Ό  δέ δργανισμός τοΰ στρατοΰ πρέπει νά γένη τοιοΰτος, 
ώστε είς πασαν ένδεχομένην ανάγκην τοΰ Κράτους νά πολ- 
λαπλασιάζηται ουτος διά τε τής έφεδρείας καί τής εθνοφυλα
κής η καί διά νέας στρατολογίας.

Έ ξ ολων τών ειδικών οπλών μόνον είς το πυροβολικόν 
πρέπει νά δοδή μεγίστη προσοχή χαί επιμέλεια προς αυξη- 
σιν αύτοΰ $ εντελή κατάστασιν καί χατάρτισιν έν πολέμω· διότι 
ή παρουσία πολυαρίΘμου χαΐ χαλώς έξησχημένου πυροβολιχοΰ, 
μάλιστα τής νέας έφευρέσεως, άπεδείχδη έν τοΐς τελευταιοίς 
πολέμοις οτι συνετέλεσε τά μέγιστα, ή το παν, χατά τήν πολ
λών γνώμην, είς τήν χαλήν έκβασιν αυτών. Επομένως κατά 
τον υποτεδέντα υπολογισμόν, χρείας τυχοΰσης,δυνάμεδα νά φέ· 
ρωμεν έν πολέμω τούλάχις-ον 50 χιλιάδας πεζικοΰ, είς ο άναγ- 
καιοΰσιν 25 κανονοστοιχίαι, συγκείμεναι άπό 6 πυροβόλα. Διά 
τοΰτο άπό τοΰδε πρέπει νά διατηρώμεν τούλάχις-ον χιλίους πυ- 

ροβολιστάς δργανιζομένους είς 10 κανονοστοιχίας πεδινάς χαί 

όρεινάς, αί δποιαι ν’ αύξάνωσιν έν πολέμω είς 25. Αέγομεν 
δέ νά διατηρώμεν τοσοΰτον πυροβολικόν, διότι ή έντελής χα- 
τάρτισις αυτοΰ απαιτεί χρόνον πολύν, ένώ ό τοΰ πεζιχοΰ Ορ
γανισμός καί ή άσκησις είναι έργον όλιγοχρόνιον, έάν υποδέ- 
σωμεν δτι οι άπαρτίζοντες αυτό στρατιώται είσίν έξησχημένοι 
εϊς τά πρώτα στρατιωτικά μαθήματα- ένώ τό πυροβολιχόν, 
ώς έ^ρέδη, άπαιτεΐ ώς πρός τόν χαταρτισμόν αΰτοΰ χαί χρόνον 
πολύν δαπάνην ου σμικράν, κατάτό χοινόν λόγιον. "ΐνα ομως 
μή χαταστή δαπανηρά είς τό Κράτος ή συντήρησις αυτοΰ, δυ- 
νάμεδα νά μεταχειρισδώμεν αυτό χαί ώς φρουράν έν τε τή πρω- 

τευοΰση j  άλλαχοΰ, ένθα διαμένει, έλαχτοϋντες τοσοΰχον πεζικον.

Άναχεφαλαίοΰμενα λοιπόν τά προειρημένα περί τοΰ έν Έ λ

λάδι στρατοΰ, συνοψίζονται είς τά εξής*
α) Διατήρησις τοΰ διά τήν υπηρεσίαν αναγκαίου πεζιχοΰ,

άλλά καλώς έξησχημένου, ούχί εις ματαίους ελιγμούς, ων ή 
άξία ήλαττώδη ήδη, άλλ’ είς τά έν πολέμω απολύτως αναγ
καία γυμνάσια, χαί ιδίως είς τά τοΰρίμματος, καί μετ’ αξιω 
ματικών έχπαιδεΰτων, χαΐ απάντων έχόντων γνώσεις τής

προσκαίρου στοιχειώδους όχυρωτικής.
β) Διατήρησις 10 λόχων πυροβολικοΰ, μετά τοΰ αναγκαίου

υλικοΰ, άκαταπαΰστως έκπαιδευομένου.
γ) Βαδμηδόν αγορά καί προπαρασκευή υλικοΰ τοΰ πολέ

μου, ιδίως δέ το υφ εκ ίω ν , μυδροβόλων καί πυροβόλων.
Ό  μέλλων λοιπόν οργανισμός τοΰ ελληνικοΰ στρατοΰ πρέ

πει νά στηρίζηται επί τών έκτεδέντων ένταΰδα, έάν πρόκη- 

ται είς τό μέλλον νά υπάρξη στρατός έν Έλλάδι.
Έγραψα έν Άδήναις έν μηνί Αύγούστω 1870.

X . ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ.

2ΤΝΤ0Μ0Σ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟϊ ΙΠΠΙΚΟΥ (*).

Ιπ π ικό ν  εναντίον πεζιχοΰ.

Τό ιππικόν δέν έπιτίδεται κατά τοΰ πιζικοΰ, έάν τοΰτο 

προηγουμένως δέν χλονισδή διά δραστήριου πυρός τοΰ πεζι-

(*) Ι'υνίχεια, tie ποοηγ. ουλλάίιον.



χου ^ τοΰ πυροβολιχοΰ, η τουλάχιστον επιτίθεται, οπότε 
έχεΐνο κινείται ή έχτελεΓ ελιγμόν τινα. Έ ν τούτοις πεζαόν 
κακόν πρέπει νά προσβάλληται αμέσως άνευ δισταγμού είς 
οποίαν δήποτε διάταξιν και άν εύρίσκηται, έκτος άν ύπερα- 
σπιζηται διά υλικών εμποδίων.

Το ιππικόν, το όποιον αγνοεί την ηθικήν αξίαν πεζιχοΰ 
τίνος αντιτασσόμενου αυτω, οφείλει κατά πρώτον νά τό έξε- 
τα’ση· πρός τόν σκοπόν δέ τούτον παρελαύνει άπειλητιχώς 
πλευρόθεν η προ τοΰ μετώπου είς άπόστασιν τετρακοσίων η 
πεντακοσιων μέτρων, κ«ί πέμπει έναντίον αυτοΰ ίππεΐς τινας, 
οΓτινες πυροβολοΰσι καί τρέχουσιν είς τάχος, προξενοΰντες 
κονιορτόν. Έάν τό πεζικόν, άντί νά μένη απαθές ένώπιον αυ
τών τών έπιδείξεων, άρχίζη νά πυροβολή, ύπόκειται είς βέ
βαιον κίνδυνον. Τότε τό ιππικόν άς προσβάλη αυτό ταχέως 
καί σταθερώς, είτε κατά φάλαγγα, είτε άνεπτυγμένον, άνευ 
αργοπορίας.

Εάν ομως τουναντίον τό πεζικόν Γσταται άτάραχον χαί 
δεν εκφοβίζηται, φείδηται δέ τών πυρών του, καί δέν έκπέμπη, 
ειμη βολίδας τινάς ριπτομένας υπό καλών σκοπευτών, έξερχο- 
μενων τών τάξεων, δέν είναι φρόνιμον νά έπιτεθη κατ’ αυτοΰ 
εξ εφοοου. Τοτε άνάγκη πάσα νά τό άκολουθή καί νά τό έπι- 
τηρη, οπως, εί δυνατόν, τό καταλάβη σφάλλον, η νά έπιτεθη 
κατ αυτοΰ, άφοΰ προηγουμένως δια^ρηχθή διά τοΰ πυρός τοΰ 
πυροβολιχοΰ.

Εάν το πεζικον οεν μεταχινήται, έάν έχη ώσαύτως πυρο
βόλα, καί εαν έπι τέλους πρε’πη διά πάσης θυσίας νά άνα- 
τραπη, τοτε το ιππικόν φερεται πρός εν τών άκρων της γραμ
μής τών τετράγωνων αυτοΰ, καί προσβάλλει έκαστον στίφος, 
το εν κατόπιν τοΰ άλλου (ύποθέτομεν, οτι είναι έσχηματισμέ- 
νον εις τετράγωνα, έπειδή ό σχηματισμός ούτος τώ ε!να&

μάλλον εύνοϊκός)· διότι αλλέως είσχωροΰν μεταξύ τών στιφών 
του θά έξετίθετο είς διασταυρούμενα πυρά, οπερ θά ητο λίαν 
έπικίνδυνον καί άσύμφορον. Δύο ΐλαι χαλώς διοικούμεναι θά 
ήδύνοντο μετ’ έπιτυχίας νά δια^ηξωσιν εν τάγμα, συμμορ- 
φούμεναι μέ τόν άχόλουθον τρόπον.

Αί δύο ΐλαι σχηματίζονται είς πυκνήν φάλαγγα πρό της 
γωνίας, ην πρόκειται νά προσβάλωσι, χαί χαθετως έπι της 
προεχτάσεως τ ις  σχετικής διαγώνιου, άλλ’ έχτός τής ένεργοΰ 
βολής τών οπλών. Έξαποστελλουσι δωδεκάδα ακροβολιστών, 
οΓτινες πυροβολοΰσι, τρέχουσα είς τάχος δεξιά χαί άριστερά, 
χωρίς νά προχωρώσι πολύ, χαί καλύπτουσιν ουτω παν το 
γινόμενον οπισθέν των, ιδίως έπί τής διαγώνιου. Ή  πρώτη 
ίλη διαχωρίζεται είς δύο μέρη, έξ ών τό μέν τρέπετβι διπο- 
δίζον δεξιά, τό δέ αριστερά, δια να άπειλησωσι τάς πλευράς 

τοΰ τετραγώνου.
'Οπόταν τά ρηθεντα τμήματα προχωρήσωσιν αρκούντως 

καί λάβωσι τάς άπαιτουμένας διευθύνσεις, τότε η δεύτερα ίλη 
έξέρχεται είς διποδισμόν. Τά έπαπειλουμενα πλευρά θα αρ- 
χίσωσιν άνευ αμφιβολίας τό πΰρ. Είς την πρωτην εκκενωσιν 
ή ίλη, ητις εύρίσκεται όπισθεν, λαμβάνει τό τάχος χαί προσ
βάλλει χατά χράτος. Ουτω έπιτιθεμενη, θα υποστηρίζεται εκ 

τών δύο ήμιλαρχιών τής πρώτης ίλης, αίτχνες βαδίζουσαι εις 
τροχασμόν, θέλουσι φυσιχώς άφεθή οπίσω ύπό τής δευτερας, 
καί θά έξακολουδοΰσιν είς τό διάστημα τοΰτο νά έλκύωσιν 
έ ί’ εαυτών τό πΰρ τών πλευρών, το οποίον ενεκεν τής με

γάλης λοξότητος δέν Θελει εισθαι φονικον. Οι άκροβολισται 
σμιχρύνουσι ολίγον κατ’ ολίγον τά μεταξύ αύτών οιαστηματα 
καί έπί τέλους σχηματίζουσι τήν κεφαλήν τής προσβολής.

Τό ίππιχόν φθάσαν είς τό τετράγωνον, οφείλει μετά πα- 
«ης θυσίας νά χατορθώση ρήγμα’ είτχωοήσαν· δέ έν αύτώ,



επιβάλλει νά καταθέσωσι τά όπλα καί άγει τους αιχμαλώ
τους ώθοΰν αυτούς προς την εφεδρείαν· τουναντίον δέ σπαθίζει 
τους άνθισταμένους ανηλεώς.

Διαβεαις δυω ιλών, έπιφορτισμένων νά έπιτεθώοι κατά
μιας άχρα; γραμμή? τίνος τετραγώνων.

Έ ν περιπτώσει, καθ’ ηνή προσβολή άποτύχη, πρέπει ν’ ά* 
ποσυρθώσι μεθ’ όλης τϊίς δυνατής ταχΰτητος, κάμπτοντες τό 
άνω μέρος του σώματος προς τόν τρά·/ηλον του ίππου, καί 
νά συνταχθώσιν έκτος της ένεργοΰ βολής τών όπλων. Ή  
προσβολή έπαναλαμβανομένη δέν έκτελεΐται έκ τοΰ αυτοΰ μέ
ρους, είς ο ή πρώτη άπέτυχε· διότι τά πτώματα τών άνδρών 
καί τών ίππων θά εμποδίζουν τήν ορμήν.

Έάν το έδαφος ύπενδίδη, έάν οί ίπποι όλισθαίνωσι χαί 
καταπίπτωσιν, ή οί πρόσκοποι ά/αγγέλλωσιν εμπόδια έχ τοΰ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ. 1 8 7

μακρόθεν αόρατα, εναντίον τών δποίων τό ιππικόν Οά προσέ- 
κοπτε, τότε πρέπει ν’ άποφύγη τό νά προσβάλη τό πεζικόν 

διότι θέλει άπολέσει δπαντας τους ιππείς του. Έάν όμως 
τουναντίον τό έδαφος παρουσιάζη κυματισμοΰς (τους δποίους 
γεγυμνασμένος οφθαλμός ανακαλύπτει καί είς τό κατ’ επιφά
νειαν ομαλόν πεδίον), οίτινες νά δύνανται νά καλύψωσι τό 
ιππικόν κατά τό πλεισχον διάστημα τοΰ δρόμου του, θά έκα- 

τώρθωνε πολλάκις, γνωρίζον νά έπωφεληθη έκ τών προκα
λυμμάτων τούτων, ν’ άνατρέψη σχεδόν αμαχητί τά άξιώτερα 
πεζικά σώματα. Λόγου χάριν, ό διοικητής τάγματός τίνος εύ- 
ρίσκεται έπί λοφίσκου τίνος καί παρατηρεί ένώπιόν του ίλας 
τινάς, αίτινες τό άπειλοΰσιν' ίσταται καί σχηματίζεται είς 
τετράγωνον, νομίζων οΰτω εαυτόν έν πλήρει ασφαλεία, διότι 
έπίκειται τοΰ Αντιπάλου του· άλλ’ οΰτος ανακαλύπτει πρός 
τά άριστερά τοΰ τετραγώνου μικράν τινα κοιλάδα έκτεινομέ- 
νην έπί 200 μέτρα, ένθα οί ιππείς του θά ησαν πάντη ποο- 
φυλαγμένοι έκ τών βλημάτων τοΰ εχθρού· διευθύνεται δέ 
πρός τήν κοιλάδα προσποιούμενος άποχώρησιν, εισχωρεί έντός 
αΰτης είς φάλαγγα κατ’ ουλαμούς, και φθάνων ουτω είς τό 
δψος τοΰ τάγματος, διατάττει «κατ’ ουλαμούς έπ’ άριστερά! 
είς τάχος-μάρς!» καί προσβάλλει αύτό άμέσως. Κατά πα- 
σαν πιθανότητα θέλει άνακαλυφθή πολύ αργά, και επομένως 
δέν θέλει ύποστϊ) έπί πολύ πΰρ θανατηφόρον, ή δε έπιΟεσίς 
του θέλει επιτύχει.

Γενικώς αί άνωφέρειαι, όπόταν αυται δέν ηναι πολύ από
τομοι, είναι εύνοϊκαί είς τό ιππικόν έναντίον τοΰ πεζικοΰ, τό 
όποιον τότε πυροβολεί σ·/εδόν πάντοτε υψηλότερα· ές ου εξά
γεται, οτι τό τελευταΐον τοΰτο οπλον κακώς συνειθίζει νά 

έκλέγη τάς ύψηλοτερας θέσεις, έν ώ αί έπί ομαλών κλίσεων 

είναι δι’ αύτό αί μάλλον εύνοϊκαί.



Ιππικόν έναντίον πυροβολιχοΰ.

Τό ιππικόν οΰδέποτε πρέπει νά προσβάλλη κατ’ ευθείαν 
το πυροβολικόν, αλλά νά πέμπη πρό του μετώπου αΰτοΰ ά- 
κροβολιστάς τινας, ένώ τό έπίλοιπον 0ά προσπαδή διά κυ- 
κλώσεως νά έπιπέση έπί τών στηριγμάτων αΰτοΰ. Κυριευθέν- 
των τών πυροβόλων, δέν πρέπει νά καταγίνηται εις τήν με
ταφοράν αύτών, διότι ή ποαξις αυτη επιφέρει αργοπορίαν καί 

προσκόμματα πολλα'κις ολέθρια, άλλ’ άς άρκήται είς τό νά 
άποκοπτη τάς σειράδας, και νά φονεύη τους ίππους, έάν φο- 
βήται την άνα’κτησιν τών πυροβόλων παρά τοΰ έχθροΰ, καί 
ιοίως νά καταστρέφη τά πολεμεφόοια. Πρό παντός απαιτεί

ται το ιππικόν νά καδιστα βεβαίαν τήν νίκην του, διά της 
οποίας Οελει γενή κύριος ολου τοΰ έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 
έγκαταλειφθησομένου υλικοΰ, ένώ άνευ βεβαίας νίκης τό ύλι· 
κον θά τώ ητο μάλλον πρόξενον έμποδίων παρά ωφελειών.

’Α νίχνευσις.

Εκαστον σώμα, πλησίον τοΰ έχθροΰ κινοΰμενον, οφείλει, 
ΐνα μη προκαταλαμβάνηται ύπ’ αΰτοΰ ή έξ άπροσδοκήτων τοΰ 
έδάφους κωλυμα'των προσκόπτη, νά έξαποστέλλη άποσπά- 
σματα, άτινα συγχρόνως νά προσπαθώσι τά υπό τοΰ έναντίου 
άντεπεξερχόμενα νά κρατώσιν οσον τό δυνατόν μακρΰτερον.

Ό  αριθμός τών αποσπασμάτων τούτων έξαρταται έκ τοΰ 
είδους τοδ έδάφους, έκ τής ημέρας καί έκ τής ώρας τοΰ έτους.

Έν άνοικτώ έδάφει καί έν αιθρία ημέρα, ενδα οΰδείς κίν- 
ουνος προκαταλήψεως υφίσταται, δύναται τις νά έξαποστείλη 
πρός τόν σκοπόν τής άνιχνευσεως εν άπό«πασμα ή ίππεΐς 
τινας, οίτινες φυλάττουσι μεταξύ των μεγάλα διαστήματα.

tv  κεκαλυμμένω ομως καί οιακεκομμένω έδάφει εΤναι 
χρεία περισσοτέρων αποσπασμάτων. Είς οΰλαμός, διαιρού-

μένος είς τρία αποσπάσματα, δύναται κάλλιστα έν άνωμάλω 
έδάφει ν’ ανιχνεύση εκτασιν 3 ,000 βημάτων, έάν ή άνίχνευ- 
σις ένεργήται έπιτηδείως.

Έπίσης είναι χρεία πολλών αποσπασμάτων εις ανοιχτά, 
άλλ’ ομιχλώδη, χιονώδη καί αμμώδη μέρη, ετι κατά τήν 
διάρκειαν σφοδρών άνεμων, καί τών τοιούτων.

Σημεία διά σαλπίγγων οφείλει τις οσον τό δυνατόν ν’ άπο- 
φεύγη, πλησίον δέ τοΰ έχθροΰ ταΰτα απαγορεύονται όλοτελώς. 
Αί διά τήν προχοίρησιν, πλαγιοδρόμησιν, στάσιν καί άναφά- 
νησιν τοΰ έχθροΰ πληροφορίαι δίδονται προφορικώς δι’ απο
στολής άγγελιαφόρων, είς ο όφείλουσι νά ώσιν οσον τό δυ
νατόν φειδωλοί.

Οί άνιχνεύοντες δράττουσι τά οπλα τότε μόνον, όπόταν ό 
εχθρός γενή καταφανής ή προϋποτίθεται πλησίον αΰτών. Οΰχ 
?ττον οί έκ τών άποσπασμα'των πρός πλησιεστέραν άναγνώ- 
ρισιν τών άντικειμένων στελλόμενοι ίππεΐς, προς ιδίαν αύτών 
ασφάλειαν, δράττουσι διά τής δεξιάς χειρός τήν καραμβίναν 
ί  τό πιστόλιον καί έπακουμβοΰσι τόν κόπανον τοΰ πρώτου ή 
τόν λαιμόν τοΰ δευτέρου οπλου έπί τοΰ δεξιοΰ μηροΰ. Όφεί- 
λουσιν όμως τότε μοναν νά πυροβολήσωσιν, οπότε ή μετά 
toy έχδροΰ συνάντησις αΰτών ήδελεν είσθαι απροσδόκητος 
καί αιφνίδια, ή ή διά τήν άναφάνησιν αΰτοΰ δοδησομένη είδη- 

σις δέν ήδελε οθάσει εγκαίρως εις τά παρακολουδοΰντα ορπο- 

σπάσματα,
ΙΙάν πρός άνίχνευσιν άπόσπασμ*, δέν ύποχρεοΰται νά τηρη 

τόν κανονικόν αΰτιΰ σχηματισμόν π. χ . άν διατρέχη ανοι

κτόν έδαφος, τότε μένε; πεπυκνωμένον, έχον έπί κεφαλής τόν 
ΰπαξιωματικόν του- έξαποστέλλει δε ίππεΐς τινας, έάν έκεΐδεν 

τοΰ δρόμου ον διατρέχει εύρίσκωνταί αντικείμενα, άτινα χρή- 

ζουσι πλησιεστέρας άναγνωρίσεως.



'Οπόταν οέ αποσπάσματα Ανιχνευτών φθάσωσιν εις μέρος, 

ενθα εμποδίζεται ή προς τά πόρ^ω παρατήρησις, τότε πρός 
ασφαλείαν Αποσπώσιν έμπροσθεν καί πλευρόθεν ίππεΐς τινας. 
Είς όποιαν δήποτε όμως περίστασιν όφείλει ανάλογόν τι με'ρος 
τοΰ αποσπάσματος νά παρακολουθή τήν κυρίαν διεύθυνσιν, 
χρησιμεΰον ώς πυρήν συγκεντρώσεως τών άποσπασθέντων.

Οί ανιχνεύοντες όφείλουσι νά φείδωνται τών Γππων, και, 
έάν Tjvat δυνατόν, νά έκλέγωσιν όμαλάς οδούς* υγρά δέ μέρη 
καί πετρώδη έδάφη πρέπει ν’ άποφεύγωνται. Οί τόν πυρήνα 
του αποσπάσματος αποτελουντες ίππεις διέρχονται τάς ατρα
πούς ό εΤς κατόπιν του άλλου.

Έάν τό παρακολουθούν κύριον σώμα κίνήται είς διποδι
σμόν, τά δέ αποσπάσματα επομένως λαμβάνουσι τό τάχος, 
τότε ό βηματισμός ουτος λαμβάνει χώραν έπί εύνοϊκοΰ εδά
φους* oioTt είς ανήφορους και έπί απαλής γης μόνον Επιτρέ
πεται το διποδίζειν. Έάν δέ κατά τήν διάνυσιν τών διά τό 
τάχος μή ευνοϊκών μερών δαπαναται χρόνος πολύς, δύνανται 
είς όμαλάς κατωφερείας ή έπί στερεού έδάφους νά Αναπλη- 
ρώσιν αύτόν. Έ ν τη περιπτώσει ταύτη είς ούδένα επιτρέπεται 
νά παρεκτρέπηται τοΰ κανονικού βηματισμού.

Ό  τόν ούλαμόν διοικών αξιωματικός οφείλει, πρό τής Απο
βολής τών πρός άνίχνευσιν αποσπασμάτων, νά δώση είς εκα- 
ς*ον αύτών ακριβή διεύθυνσιν περί τής μελλούσης πορείας των.

Εάν πρός άνίχνευσιν έξαποστέλλωνται τρία αποσπάσματα, 
ο οιοίκών αξιωματικός βαδίζει μετ’ εκείνου, ουτινος ή εντολή 
ηδελεν εισθαι σπουδαιοτέρα, ή διευδύνεται έκεΐ, ένδα τό έδα
φος ήδελε τώ παράσχει εύρυτέραν κατόπτευσιν.

’Απομακρυνόμενος ό διοικών αξιωματικός έξ ενός τών α
ποσπασμάτων του πλέον τοΰ δέοντος καί πλησίον τοΰ έχδροΰ, 
συνοδεύεται έκ μερικών ιππέων.

Τά διά τήν άνίχνευσιν αποσπάσματα όφείλουσι νά έκκε- 
νώσι πρό τοΰ κυρίου σώματος, ή δέ προχώρησις αύτών πρέ
πει νά ηναι τοσοΰτον ταχεία, ώστε νά μή παρεμποδίζηται 6 
τοΰ άκολουδοΰντος σώματος βηματισμός.

Τό είς τά μέσον όδεΰον απόσπασμα άκολουδεΐ τήν ύπό τοΰ 
σώματος γαραχθεΐσαν διεύδυνσιν καί προηγείται αύτοΰ 1000 
τουλάχιστον βήματα· τά δέ δεξιά καί άριστερά αποσπάσματα 
προηγούνται δεξιόδεν καί άριστερόδεν τοΰ μεσαίου.

Τά τρία αποσπάσματα όιρείλουσιν αναμεταξύ των καί μετά 
τοΰ άκολουδοΰντος σώματος νά διατηρώσι διά τοΰ βλέμματος 
σύνδεσμον· μή όντος δέ δυνατοΰ τούτου ενεκεν ανωμαλιών, 
ί  συγκοινωνία τότε άποκαδίσταται δι’ αποστολής ιππέων.

Τά πλευρικά αποσπάσματα δέν πρέπει νά διαχωρίζωνται 
άπό τοΰ μεσαίου δι’ άδιαβάτων εδαφικών αντικειμένων, άλλά 
ν’ άφίνωσιν αύτά κατά μέρος. Κατά δέ τάς τυχόν ύπαρχού- 
σας διαβάσεις άποσπώνται ιππείς τινες, Γνα άνιχνεύσωσι τό 
πέραν αύτών έδαφος. Ουτοι, έάν ηναι ανάγκη, μένουσιν έκεϊσε 

έπί ύψηλοϋ μέρους τοσοΰτον χρόνον, έως ότου τό παρακολου
θούν κύριον σώμα πλησιάση, μετά δέ ταΰτα επανέρχονται 

είς τά άποσπάσματά των.

Φδάσαν τό τήςάνιχνεύσεως μεσαΐον απόσπασμα έπί σπου
δαίου έδαφικοΰ Αντικειμένου, τό όποιον ήθελε τέμνει τήν τής 
πορείας του διεύδυνσιν, διαιρείται τοΰτο είς δύο με’ρη, καί τό 
μέν περιϊππεύει δεξιά, τό δέ άριστερά, Γνα ζητήση διάβασιν 
τινα. Εύρεδείσης ταύτης, αφίνονται παρ’ αύτή έκ τοΰ απο
σπάσματος ιππείς τινες, ορατοί οντες ύπό τοΰ κυρίου σώμα
τος· έάν ομως τό μέρος δέν έπιτρέπη ούδεμίαν δέαν, τότε 
έξαποστέλλεται έκ τοΰ διελδόντος άποσπάσματος εΤς ίππεύς 
είς τό παρακολουθούν σώμα, όστις οδηγεί τοΰτο διά τής συν- 
τομωτέρας όδοΰ πρός τήν διάβασιν.



Έ ν περιπτώσει δέ, χαδ’ ην τά πλάγια Αποσπάσματα συ- 
ναντήσωσιν έμπόδιον ώς τα ανωτέρω, τότε όρείλουσι νά 
τήσωσι διέξοδον πρός τό μέρος τοΰ μεσαίοι» αποσπάσμαιίς, 

μεδ’ ο πάλιν απομακρύνονται αυτοΰ.
Πρός εύκολωτέραν δέ παρατήρησιν χαί άναγνωρισιν των 

μερών, τά αποσπάσματα βαδίζουσιν έχει, έ'νΟα το μέρος τοΐς 

επιτρέπει τήν πρός τά πρόσω καί πλαγιόΟεν εύρυτέραν έπί- 
βλεψιν, χαί οπου δυσκολωτερον συγχρόνως υπο τοΰ εχθρού 

δύνανται νά παρατηρηδώσιν.
Π. χ . έάν απόσπασμά τι βαδίζη πρός λορον τινά, ευρι

σκόμενον έπί τής διευδύνσεως ην Ακολουδεΐ, οι προ τοΰ απο
σπάσματος ανιχνεύοντες ιππείς, ή οι έπι τουτω πρό μικροΰ 
άποσπασδέντες, όρείλουσι νά ταχύνωσι τόν βηματισμόν των, 
ίνα οσον τό δυνατόν ταχύτερον άναβώσιν επ αυτοΰ χαί ανα- 

γνωρισωσι το πέραν του Αορου εοαρος.
Τό δέ απόσπασμα συμρώνως με τάς περιστάσεις έςακο- 

λουδεΐ τόν συνήδη του βηματισμόν, ή έπιταχύνει αυτόν. Και 
ή μέν πρώτη περίπτωσις λαμβάνει χώραν, δποταν ή προσε- 
λευσις τοΰ άκολουδοΰντος σώματος πρόκηται νά μένη δσον το 
δυνατόν άγνωστος είς τόν έχδρον, ή δέ δεύτερα, όποταν ύπαρ- 
χη λόγος ν’ άναγκασδώσι τά πλησιάζοντα έχδρικά αποσπά
σματα ν’ άπομακρυνδώσι. Καδ’ ολας δε τάς περιστάσεις όρει- 
λει ό διοικών αξιωματικός νά μεταβαίνη αύτοπροσωπως, Γνα 

πληρορορήται ίδιοις ομμασιν.
Επίσης, όπόταν οί λόροι δέν κήνται έπί τής διευδύνσεως 

τοΰ αποσπάσματος, άλλά παραλλήλως αυτής χαί ουχι πολυ 
μακράν, τότε τό πέραν αύτών έδαρος Ανιχνευεται οιά τινων 

ιππέων.
Έάν δέ πλαγίως τής ύπό τών άποσπασματων οιατρεχο- 

μένης διευδύνσεως εύρίσχωνται υδατα, άτινα εκτείνονται πα·

ραλλήλως αύτής, έξαποστέλλονται ίππεΐς τινες έκ τοΰ απο
σπάσματος πρός τό μέρος, Ινδα ^δελον εΤσδαι τά υδατα, Γνα 

Αναγνωρίσωσι τό πέραν αύτών έδαρος, διερχόμενοι διά τοΰ 
πρώτου παρουσιασδέντος πόρου, οίτινες χατά τήν πλησίασιν 

αύτών ύπό τοΰ χυρίου σώματος -έπανέρχονται πάλιν «ίς τό 
απόσπασμά των.

Έάν πρός άνίχνευσιν έξαποστέλλωνται πολλά Αποσπάσμα
τα, τότε κατά τήν άναγνωρισιν τοΰ μέρους, εις ο διατρέχου- 
σιν, ύποβοηδοΰνται συναλλασσόμενα.

fH μεγαλητέρα ή δλιγωτέρα ρροντίς, ητις καταβάλλεται 
πρός άνίχνευσιν τών διαφόρων αντικειμένων, έξαρτάται έκ 
τής έκτάσεως τούτων, ix  τής ρύσεως τοΰ έδάρους, εις ο ή 

πορεία λαμβάνει χώραν, έκ τοΰ είδους τών οπλών, καί έπί 
τέλους έκ τής Αριδμητικής δυνάμεως τοΰ στρατοΰ. Διό δ διοι
κητής ό έπιρορτισθείς ταύτην όρείλει νά έχη πάντα ταΰτα 
ύπ’ δ'ψιν, λαμβάνων διά παν ένδεχόμενον κατάλληλον μέτρον.

Ουτω όρείλουσι π. χ . τά διά τήν ρύλαξιν πεζιχοΰ, παρα
πομπής, καί τών τοιούτων, άποσταλέντα αποσπάσματα νά 
έξετάζωσι μετά προσοχής χαί άχριβείας καί αύτά έτι τά μ ι
κρά χωρία, δάση, Αγροκήπια κ.τ.λ- διότι τοιούτου είδους Αν
τικείμενα παρέχουσι πολλάχις καταλλήλους δέσεις, είς ας 

* κρύπτονται ίππεΐς., οίτινες διά τής άπροσδοκήτου αύτών έμ- 
ρανίσεως δύνανται τούλάχιστον νά έπιρέρωσιν είς τάς ράλαγ- 
γας σύγχυσιν καί Αταξίαν.

Ή  έπιμελής αϋτη άναγνώρισις τών άνω ρηδεντων Αντικεί
μενων είναι έπίσης αναγκαία κατά τήν πορείαν ίππιχοΰ, έάν 

τό έδαρος περιορίζη ή έντελώς έμποδίζη τήν κίνησιν καί ά- 
νάπτυξιν αύτοΰ.

Γά κατά τήν πορείαν ομως στρατοΰ, συγκειμένου καί έκ 
τών τριών οπλών ή εξ ίππιχοΰ δυναμένου εύχόλως νά κινηδή 
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χαί ν’ άναπτυχδή, άποσταλλέντα προς άνίχνευσιν αποσπά
σματα, είτε δέν έξετάζουσι ποσώς μιχροΰ λόγου άξια άντιχεί· 
μενα, είτε διερευνώσι ταΰτα, ΐνα εγκαίρως άποδιώξωσι τά 
τυχόν έν αύτοίς κεχρυμμένα εχθρικά άποσπάσματα, ατινα 
ήδελον κατοπτεύσει τήν τοΰ στρατοΰ πορείαν.

Έάν άντικείμενόν τι εύρίσκηται άναμεταξύ τής δδοΰ δύο 
αποσπασμάτων, τότε άμφότερα τά αποσπάσματα έξαποστέλ· 
λουσιν ίππείς τινας πρός έξέτασιν αΰτοΰ.

Όπότε δέ απόσπασμά τι οφείλει νά διέλδη χωρίον ή δά
σος κ.τ λ., ό διοικών αυτό στέλλει έμπροσδεν ιππείς, οΐτινες 
κατά τάς περιστάσεις, περιϊππεύουσιν αυτό δεξιά ή άριστερά, 
ή καί έκ τοΰ ένός μόνον μέρους. Δυο δέ ιππείς, έκ των 
οποίων ό είς άκολουδεΐ οπισβεν τοΰ έτέρου εις άπόστασί» 

τινα, διέρχονται ταχέως τό δάσος ή χωρίον, καί έπί τέλους 
άκολουδεΐ τό απόσπασμα, τό οποίον κατά τά ήδη προλεχδεντα 
έξετάζει τά μέρη ταΰτα εΐδικώτερον.

Έάν τό απόσπασμα τοΰτο ήβελεν είσδαι τό μεσαΐον, τότε 
άφίνει πρό τής εισόδου τοΰ δάσους ή χωρίου ιππέα τινά, 
οστις ειδοποιεί διά σημείου τό πλησιάζον σώμα, οτι δύναται 
νά διέλδη, ουτος δέ έπ ανέρχεται πάλιν είς τήν δέσιν του.

Έκεϊδεν δέ τοΰ χωρίου ή δάσους πάντες οί προπορευδέν- 
τες ιππείς ένόνονται τό ταχύτερον μετά τοΰ άποσπάσματο?·*

Τά πλευροδεν άνιχνεύοντα άποσπάσματα όφείλουσιν αντι

κείμενα μιχράς περιφερείας μόνον νά περιϊππεύωσι, νά τά 
έξετάζωσι δέ έσωτεριχώς δι’ αποστολής ιππέων τινών.

Ή  περιίππευσις οφείλει νά λαμβάνη χώραν είς άπόστασιν 
εχατονταδων τινών βημάτων, ΐνα μή περιπέση τις εις έμπόδιόν τι.

Όπόταν απόσπασμά τι προτίδηται νά διέλδη έκτεταμένο» 
τι δάσος, τότε προεξαποστέλλει είς τάς πλησιεστέρας καί π«- 

ραλλήλως μέ τήν κυρίαν διευθυνσιν φερούσας οδούς άνά δΰ»

ιππείς, έχ τών όποιων δ είς άκολουδεΐ τόν έτερον εις άπό- 
στασιν 60— 100 βημάτων. Μετά ταΰτα διέρχεται τό από
σπασμα τό δάσος, προεξαποστέλλον έπίσης ίππεΐς, οΐτινες 
Απομακρύνονται άπ’ άλλήλων 100—200  βημάτων.

Έ ν τοιαύταις περιστάσεσι τά πλάγια αποσπάσματα όφεί- 

λουσι ν’ άνιχνεύωσι τό δάσος πριν φδάση έν αύτώ τό άχολου- 
δοΰν μεσαΐον άπόσπασμα.

Τά άποσπάσματα διατηροΰσι τήν μεταξύ των συγκοινω

νίαν διά τινων ιππέων, οΐτινες έπωφελοΰνται πρός τόν σκο
πόν τοΰτον έχ τών προχείρων πλαγίων δδών.

Κατά τόν αύτόν τρόπον πράττει τις, δπότε πρόκειται νά 
διέλδη εκτεταμένα μέρη κατοικημένα ή πόλεις. Έ ν τοιαύτη 
περιπτώσει, τά πλάγια άποσπάσματα όφείλουσιν έπίσης νά 
περιέλδωσι τό μέρος, πριν ή τό άκολουδοΰν μεσαΐον άπόσπα
σμα ©δάση έν αύτώ.

'Οπόταν άπόσπασμά τι ανιχνευτών παρατηρήση εχθρικά 
άποσπάσματα ή στρατόν, πάραυτα γνωστοποιεί ταΰτο είς τό 
άκολουδοΰν κύριον σώμα. Ό  δέ διοικητής τοΰ άποσπάσματος 
όφείλει νά έξακολουδή τάς παρατηρήσεις του, ειδοποιών έπα- 

νειλημμένως, έάν ή άνάγκη τό καλέση.
Εις έκάστην γνωστοποίησιν, ήτις μεταφέρεται είς τό κύ

ριον σώμα δι’ άποστολής ίππέων, κατά τάς περιστάσεις δε 
καί δι’ ύπαξιωματικών, πρέπει νά γίνηται μνεία, άν αΰτη 
προέρχηται έξ άπλών εικασιών ή έξ ιδίας παρατηρήσεως τοΰ 

διοίχοΰντος τό άπόσπασμα.
Προσχόπτον άπόσπασμά τι έπί άντικειμενων του εοαφους 

κατεχομένων ύπό τοΰ έχδροΰ, οφείλει να περιίππευση και να 

κατασχοπεύση ταΰτα έξ όλων τών μερών, ΐνα δυνηδή νά οώση 
άχριβή είδησιν περί τής δέσεως, τοΰ είδους τών όπλων καί τής 

δυνάαεως τοΰ ένδοοΰ.



Καχά τήν συνάντησιν τοΰ έχδροΰ η κατά τήν πλησίασιν 
βυτόυ, τά αποσπάσματα συμμορφοΰνται Αναλόγως τών περι

στάσεων..
Οΰτω π . χ . δέν διαχόπτβυσι τήν πορείαν των χατά τή» 

έμφάνισιν μικρών τινων έγδρικών αποσπασμάτων· όπόταν 
ομως έχ τής πλησιάσεως πολλών αποσπασμάτων έχδρικοΰ ίπ- 
πικοΰ ή έξ άλλων σημείων τεκμαίρηται ή προχώρησις ισχυρών 
σωμάτων, τότε τά αποσπάσματα, έχοντα πάντοτε τόν έχΟρόν 
σιρο τών έφδαλμών των, πλησιάζουσι τό κύριον σώμα, μετά 

τοΰ οποίου έςακολουδουσι τήν πορείαν των.
Οί ήδη συντεταγμένοι ίππεΐς τών Αποσπασμάτων απομα

κρύνονται Απ’ άλλήλων διά μεγάλων διαστημάτων, έάν 5 έχ* 
Θρός ήδελεν αρχίσει τό πΰρ. Έάν δέ πρός Αντίκρουσιν τοΰ Α- 
ναοβινομένου έχδροΰ Ίό ΑκολουδοΟν σώμα ήδελε πέμψει πυ
ροβόλα τινά, τότε τά Αποσπάσματα Απέρχονται» Αφίνονια τό 
πεδίόν έλεύδερον.

Κ«τά τήν προχώρησιν τοΰ κυρίου σώματος διά τήν προσ
βολήν τό μεσαΐον απόσπασμα μένει πρό αυτοΰ· διόίι κατά 
τήν περίστασιν ταότην τό σπουδαιότερο» πάντων είναι τό νά 
μή περιπέσωσιν οί προσβάλλοντες εις έμπόδια τοΰ έδάρους.

Έ κ τής προγωρήσεως δέ τών Αντεπεξερχομένων έχδρικών 
αποσπασμάτων δύναται τό μεσαΐον προπορευόμενον Απόσπα
σμα νά συμπεράνη ευκόλως, άν τό έδαφος προσφέρει Ανωμα

λίας καί τί εϊδους εΐναι αυται.
Κατά τήν προχώρησιν τοΰ σώματος διά τήν προσβολήν 

τά πλάγια Αποσπάσματα έξακολουδοΰσι τάς κατοπτεύσεις των 

είς νά πλευρά τοΰ έχδροΰ, λ-αμβάνοντα συγχρόνως μέρος κατά 

τήν στιγμήν τής προσβολής.
Ένόνονται δέ ταΰτα μετά τών του προσβάλλοντος σώμα

τος υποστηριγμάτων τότε μόνον, όπόταν όφείλωσι νά ένδώ-
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σωσιν είς Ανωτέραν δυναμιν. "Αμα ή περίσ-ρασις ομως τοΐς 
φανή ευνοϊκή, έξερχονται πάλιν καί Ανησυχοΰσιν έχ ν?ου τά 
πλευρά τοΰ έχδροΰ. "Οδεν πρός τόν σκοπόν τοΰτον πρέπει νά 
ένδίδωσιν έπιτηδείως, καί νά προσπαδώσιν, άν κατεδιώχΟησαν) 
νά έπανέρχωνται

Ν. ΑΝΤΩΝΟΒΙΤΣ.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΙίΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΝ ΕΑΛΑΛΙ.

Τ ™  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΙΛΛΗ,
ύπολοχαγοΰ τοΰ πεζικού.

Έ ν τώ ΙΗ . φυλλαδίω τοΰ «Έλλ-ηνος Στρατιώτου» άνέ- 
γνων χαί έπισταμένως έμελέτησα τό άοδρον, τό έπίγραφόμενον 
«Πρωσσικόν στρατιωτικόν σύστημα έν Έ λλάδι», εΐδον δ’ έν 
αύτω πλείστας οσας Αληδείας καί «γαδάς παραινέσεις έχφε- 
ρομένας από καρδίαν όντως πατριωτικήν.. Άλλά, μέ 3λον τό 
σέβας οπερ τρέφω πρός τάς υγιείς αρχάς χαί τήν έμβρίΟειαν 
τοΰ εΰμαδοδς έκδοτου τοΰ μνησδέντος πεοιοδιχοΰ συγγράμμα
τος, δέν δύναμαι τό μέν, νά μή έκδέσω έπί τοδ προκειμένου 
ζητήματος καί τήν έμήν ταπεινήν γνώμην, τό δέ, Αποσιω
πήσω ο,τι έν αΰτώ ευρίσκω Ασΰμφωνον πρός ας Αρχάς δο
ξάζω υπέρ τοΰ συμφέροντος τοδ έ'δνο^ς ήμών τρΰτο 3έ πράτ
τω ούδόλως Από πνεύμα Α<»π££ήσεως όρμώμενος, διότι πάν

τοτε έμίσησα τάς Αντιρρήσεις in i Αντικειμένων μή Αποδεχο-



μενών τοιαυτας, άλλ’ εμφορούμενος άπό τήν πεποίδησιν οτι 
ex τής συζητήσεως προκύπτει το καλόν.

Δεν άρνοΰμαι οτι αί πτωχαί μου γνώσεις όλίγιστον θάρρος 
μοί έμπνεουσιν έπι τοιαύτης, οία ή προκειμένη, συζητήσεως, 
ούχ  ηττον το πρός πασαν βελτίωσιν τών τής πατρίδος ήμών 
πραγμάτων έμόν αίσδημα κατισχύει πα'σης άλλης σκέψεως.

Αείποτε ή τυχη τών όπλων εκλινε καί πάντοτε δέλει κλί
νει υπέρ του ίσχυροτερου’ έκ δύο δέ άντιπάλων, μέ ίσα οπλα, 
τής αυτής ποιοτητος οπλιτών, και τής αυτής ίκανότητος 
στρατηγών, ώς ε'γγιστα, ισχυρότερος δεωρεΐτάι (έξαιρουμέ- 
νων περιπτώσεών τινων τής τύχης) ό δυνάμενος νά παρου
σίαση εις το πεοιον τής μάχης μεγαλήτερον άριβμόν μαχη
τών. Την αρχήν ταυτην, τήν άνέκαδεν άνεγνωρισμένην, τά 
εδνη, ουχι ως πιδηκιζοντα τους Πρώσσους διά τάς νίκας 
των, αλλ ώς συναισβανόμενα σήμερον Ιτι μάλλον ενεκα τής 
τών οπλών τελειοποιησεως και τής παρ’ απασιν έξ ίσου σχε
δόν προοδου τής τέχνης του πολέμου, σπεύδουσι νά δέσωσιν 
εις ενέργειαν, παραοεχόμενα τό πρωσσικόν σύστημα, ώς τό 
μόνον οπερ δύναται ν’ άνταποκριδή εις αυτήν μέ ολιγωτέρας 
δαπάνα ς.

Ως αποιαξις τής αληδειας ταυτης έστω δ τελευταίος γαλ- 
λοπρωσσικος πόλεμός, καδ’ ον, κράτος ισχυρόν, πλούσιον, 
ανυψώσαν εις τόν ύπατον βαδμόν τής τελειότατος τήν στρα
τιωτικήν τέχνην, ηττηθη πολεμήσαν κατά κράτους ηττον ισχυ
ροί· και πλουσίου, διότι είς τά πεδία τής μάχης τοΰ πολέ
μου αυτοί» επαρουσιασεν ολιγωτέρας δυνάμεις. Αυτή έστιν ή 
χυρια αίτια τής ηττης του.

Τοιουτον, οίον τό πρωσσικόν σύστημα, καί ή πτωχή Ε λ 
λάς, έάν ίοκιμάση νά παραδεχδ}, σφάλλει;  Κατ’ έμήν γνώ- 
μην όχι, ciott, άν τωόντι είς το έ'δαφος αυτής ηδελε προσ-

κόψει ή μεταφύτευσις τής ινδικής συκής, του σακχαροκαλα- 
μου, τουκαφφέ κτλ., δέν έπεται ότι δέλει προσκόψει σύστημα, 
όπερ προτίδεται νά τηρή έπί ώρισμένον χρόνον τού; άφυπη- 
ρετουντας στρατιώτας έν έφεδρεία, να έξοπλιζη και εξασκή αυ
τούς, σύστημα όπερ καταργεί τήν εξαγοράν καί καδίστησι τήν 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν υποχρεωτικήν εις παντα πολίτην αόια- 

κρίτως, καί όπερ ουδόλως άντίκειται εις τήν άνατροφήν καί 

τάς παραδόσεις ήμών.
Δέν άρνοΰμαι, ότι εις τήν πατρίδα ήμών τό πρός τούς νο

μούς σέβας δέν είναι είς δαλεράν κατάστασιν, δέν άρνοΰμαι 
ότι οί πολλοί καταπατοΰμεν αύτούς χάριν ίδιοτελείας ή πο
λιτικών παδών, δέν δύναμαι όμως ένεκα τούτου νά παραδε
χθώ καί ότι, μή σεβόμενοι τους νομούς, δέν πρέπει νά έ- 
χ<ίμεν νόμους, ή δέν πρεπει να υιοδετώμεν τους καλούς νό
μους! Τοιαύτη τις ιδέα ήδελεν άποσβέσει έν ήμΐν πασαν έλ- 
πίδα άγαδοΰ μέλλοντος καί προόδου έπί τά βελτίω, όπερ μέ 
ολην τήν διοικητικήν άσβένειαν καί τήν δημοσίαν πτωχείαν, 
είς ην σήμερον άναντι^ρήτως ευρισκόμεβα, δέν δυνάμεδα, χ ω 
ρίς νά περιπίπτωμεν είς ψηλαφητόν λάδος, νά παραδεχώ- 
μεδα. Τό κράτος ήμών, μ’ ολην τήν διοικητικήν αύτου χώ~ 
λωσιν, έχει μολαταύτα ζωήν είς τάς φλέβας του, προοδεύει, 
οί δέ κάτοικοι ύπείκουσιν άδιστάκτως είς τούς νομούς, όταν 
ουτοι έφαρμόζωνται μέ τήν αύτήν είς όλους αυστηρότητα

άνευ διακρίσεως.
Τοιαύτη τις έφαρμογή γενομένη καί του προχειμένου νό

μου παρέχει χρηστά ς έλπιοας επιτυχίας.
Άνάγκη νά παραδεχδή τις κατ’ αρχήν, ότι έν παντί κάρ- 

τει ό νεωστί είσαγόμενος νόμος δέν δύναται νά έχη, κατά τό 

μάλλον ή ?;ττον,»πλήρη έφαρμογήν, πριν ή δ χρόνος καταστήση 

αύτον εδος. Ό  δέ προχείμενος νόμος, παρά πάντα άλλον,



θέλει Απαντήσει κατ’ αρχάς μεγιστας τωόντι δυσκολίας καί 
άπειρα προσκόμματα είς την εφαρμογήν του· πλήν αί δυσκο- 
λίαι ού μόνον δέν πρέπει ν’ άποθα^ύνωσιν ήμας, διότι ό χρό
νος ολίγον κατ’ όλίγον Οά καταστρέψη αύτάς, άλλά τουναν
τίον πρέπει νά πείσωσιν ήμας νά δέσωμεν εις ενέργειαν αύ
τόν οσον ένεστι τάχιον, εχοντες ύπ’ οψιν οτι ούκ ολίγα πα
ρελθόν ετη όπως καί εν αυτη τη Πρωσσία κατασταθή έθος.

Μεταξύ των έν τω είρημένω άρθρω του «Έλληνος Στρα
τιώτου» λόγων, περί τοΰ αδυνάτου τής στρατιωτικής ημών 
δογανοίσεως, παρατίθενται ώς παράδειγμα καί οί περί εφε
δρείας καί εθνοφυλακής νόμοι ημών, οΐτινες έμειναν ανεκτέ
λεστοι. Τήν Αλήθειαν ταύτην δέν δύναμαι ν’ Αρνηθώ, πλήν 
έπιτραπήτω μοι νά παρατηρήσω, ότι, άν άμφότερα τά νομο- 
θετηματα ταΰτα δέν έφηρμόσθησαν, τοΰτο ουδόλως δύναται 

ν’ Απόδειξη τήν πρός τούς νόμους ασέβειαν τοΰ τόπου, διότι 
ή μέν έφεδρεία κατέ^ρευσεν ώς έπί τής άμμου κτισθέν οικο

δόμημα, άτε πλημμελούς έν γένει καί ιδίως διά τήν Ελλάδα 
τοΰ τρόπου τής συστάσεως αύτής, καί διότι ού μόνον είς τό 

πλημμελές αύτό έ'ργον ούδ’ ή έλα·/ίστη καν έδόθη πρός έφαρ- 
μογήν ώθησις, άλλ’ άπ’ έναντίας ύπό τής τελευταίας έθνο- 
συνελεύσεως έδόθη είς αύτό ώθησις ίνα κατα^ρεύση· ή δ’έθνο- 
φυλακή, αύτή καθ’ έαυτήν, ώς στρατιωτικός ενός κράτους 

οργανισμός θεωοουμε'νη, εΤναι μηδέν, δι«τι η άξια ένοπλου 

τινός όμάδος δέν εγκειται κυρίως είς τήν περί τά όπλα κατά 
τό μάλλον ή ηττον έξάσκησιν αύτής, άλλ’ είς ΐήν περί τήν 
πειθαρχίαν μόρφωσίν της. Ή  ήμετέρα, ης ή σύστασις έγέ· 
νετο έπί ολως σαθρών βάσεων καί ώς έγγιστά άνευ υποχρεώ
σεων, ήθελεν εΤσθαι τη Αλήθεια άξιον Απορίας άν έπρό-κοπτε.

Τα Ανωτέρω έκτιθέμενος πό^ω  Απέχω τής προθέσεως τοΰ 
ν’ αποοειξω, οτι τό επ’ εσχάτων έκδοθέν σχέδιον νόμου περί

στρατιωτικής τών 'Ελλήνων μορφώσεως είναι καθ’ ολην α υ 
τού τήν εκτασιν κατορθωτόν, πέπεισμαι ομως οτι, έν μέρει και 
υπό περιωρισμένας κατ’ Αρχάς διαστάσεις, δύναται μετά και
ρόν νά έφαρμοσθή.

Δύο τύπους περί στρατιωτικής του έθνους ημών όργανώ- 
σεως έχομεν νΰν Ανά χεΐρας, και ό μέν έστι τό κατά τά τέλη 
τοΰ 1869 έτους ύπό τής έπί τούτω διορισθείσης έξάνωτέρων 
«ξιωματικών επιτροπής συνταχθέν σχέδιον νόμου, ό δέ τό 

κατά τάς αρχάς τοΰ 1870 έτους έκδοθέν ύπό τοΰ λοχαγού 
τών γεν. έπιτελών κυρίου Μφικράτους Κοκίδου φυλλάδιον. 

Άμφότερα τά έργα ταΰτα, άπερ στηρίζονται κατ’ Αρχήν έπί 
τοΰ νΰν έν Πρωσσία έν ένεργεία συστήματος, δύνανται νάκρι- 
δώσι, κατ’ έμήν γνώμην, ώς άριστα, πλήν Αμφότερα πλημ- 
[/.ελοΰσι διά τήν 'Ελλάδα ατε δίδοντα είς τόν τοΰ έΌνους 
εξοπλισμόν μεγάλας διαστάσεις· άτοπον, οπερ ήμε?ς σήμερον 
πρέπει ν’ Αποφύγωμεν.

Ποιου Έλληνος ή καρδιά δέν ήθελε σκιρτήσει ύπό χαράς 
καί εις αύτό τό άκουσμα οτι ή πατρίς του, άμα τής σοίλπιγ- 
γος τοΰ πολέμου ήχησάσης, θά δύναται νά θέση είς κίνησιν, 
ούχί συρφετόν όχλου, άλλ’ Αξιόμαχο·» στρατόν 60 ,000  ! 
"Οταν όμως σκεφθή ήλίκαι έτησίαι δαπάναι Απαιτοΰνται διά 
τόν έν καιρώ ειρήνης καταρτισμόν τοΰ άποτελέσοντος τά διά
φορα σώματα τοΰ στρατοΰ αύτοΰ Απολύτως Αναγκαίου προ- 
σωπικοΰ (άνευ τοΰ οποίου τό σύνολον τοΰ συστήματος εϊναί 
χίμαιρα), διά τόν οπλισμόν, τήν αποσκευήν, τόν ιματισμόν 
και τά έτησίως κατά τάς Ασκήσεις δαπανηθησόμενα διά τήν 
μισθοτροφοδοσίαν αύτοΰ, τότε πας πρακτικός νοΰς Αναγκάζε
ται νά όμολογήιη τό άκατόρθωτον σήμερον άν ούχί τό Αδύ
νατον τοΰ σχεδίου αύτοΰ. *Αν δέ πρός ταΰτα προστεθώσι καί 

τά ηθικά βάρη, εις ά αί διάφοροι τής κοινωνίας ημών τάξεις



άναγκαίως δέλουν ύποβληθή, βεβαίως τότε οί δισταγμοί αυ
τοΰ δέλουν αυξήσει.

Έ κ τούτων συμπεραίνω, ότι ή στρατιωτική τοΰ έδνους η
μών δργάνωσις πρέπει ν’ άρχίση, έπι τοΰ παρόντος, υπό σμι- 
κράς όσον ενεστι διαστάσεις καί υπό μορφήν καταλληλοτέραν 
και μάλλον συνάδουσαν μέ τάς εξεις ήμών.

Τούτων ούτως έχόντων, άς έξετάσωμεν συνοπτικώς τάς 
βάσεις, έφ’ ών στηρίζονται τά ανωτέρω μνησθέντα σχέδια.

Τό τής επιτροπής διαιρεί τάς τάξεις τής έπιβαλλομένης 
ύποχρεώσεως, παραλειπομένης τής πανδήμου στρατιάς, εις 
μόνιμον στρατόν, είς εφεδρείαν άποτελέσουσαν ϊδια σώματα 
καί είς έδνοφυλακήν. Όδεν θέλομεν άπαντήσει κατά τό σχέ
διον αυτό δαπάνην, έκτος τών άλλων, διά τόν καταρτισμόν 
τοΰ απολύτως αναγκαίου προσωπικοΰ τών διαφόρων σωμάτων 
καί όπλων τής τε έφεδρείας καί τής έδνοφυλακής. Τό τοΰ 
λοχαγοΰ Κ. Κοκίδου διαιρεί τάς τάξεις τής αυτής ύποχρεώ
σεως, παραλειπομένης καί εις αυτό τής δευτέρας τάξεως τών 
Εθνοφρουρών, είς μόνιμον στρατόν διπλάσιον ώς έγγιστα τοΰ 
ήδη ύπάρχοντος κατά τόν άριδμόν τών σωμάτων, είς εφε
δρείαν μή άποτελοΰσαν κατά τήν συγκάλεσιν αυτής ίδια σώ

ματα, άλλά πρ*ωρΐσμένην νά συμπληροΐ τήν τοΰ μονίμου 
ς-ρατοΰ εμπόλεμον δύναμιν, καί είς έδνοφρουράν όδεν θέλομεν 

κατ’ αυτό τό σχέδιον απαντήσει δαπάνην, εκτός τών άλλων, 
διά τόν καταρτισμόν πλήρους μέν προσωπικοΰ διά τόν διπλασια

σμόν τοΰ άριδμοΰ τών νΰν σωμάτων τοΰ μονίμου στρατοΰ 3 τοΰ 
απολύτως άναγκαίου διά τόν καταρτισμόν τών σωμάτων τή; 

έδνοφρουρας. "Οθεν, έάν είς τήν έτησίαν χρηματικήν δαπά
νην ( 1), ΐσην περίπου κατ’ άμφότερα τά σχέδια ταΰτα, προσ-

(1) 'Η δαπάνη, &ν δέν σφάλλω, ύπελογίσθη εις τρία καί ήμισυ έκα- 
τορμΰρ-.α δραχμών κατ’ ετος.

δέσωμεν τήν ύποχρέωσιν τήν έπιβαλλομενην, κατατό μεν, είς 
τούς μετά τήν κατ’ ετος συμπλήρωσιν τών τάξεων τοΰ μονί
μου στρατοΰ περισσεύοντας νέους, τούς άγοντας το 20 , 21 , 
22 καί 23 έτος τής ήλικίας, κατά τό δέ, εις τήν κατά τό 
ύπερδιπλάσιον αυξησιν τής πρός συμπλήρωσιν του μονίμου 

στρατοΰ νεοσυλλεξίας, άπολήγομεν εις το συμπέρασμα οτι ή 
Κυβέρνησις, μή ενχουσα τούς αναγκαίους πόρους άφ’ ένός και 
άδυνατοΰσα άφ’ ετέρου να επιβαλη τοσαυτας υποχρεωσ.ις, 
όπερ δέ δυσχερέστερον καί νά έμμείνη είς τήν αύστηραν αυ
τών εκτέλεσιν, θέλει άποστή τοΰ νά προτείνη είς τήν τής Βου
λής έπιψήφισιν τοιούτου νόμου, έκτος αν έπιζητηση >.ήν έπι 
ψήφισίν νόμου, προωρισμένου μόνον διά τό χαρτί.

Άνάγκη πάσα λοιπόν ν’ άποφύγωμεν παντι σθένει τοιοϋ- 
τον δυςύχημα, διότι ώς τοιοΰτον πρέπει νά θεωρώμεν τήν ς-α- 
σιμότητα τοΰ έθνους ήμών· διά ν’ άποφύγωμεν δ αύτο πρεπει 
νά ευρωμεν μέσον, δι’ ου έν μέν ειρήνη νά έξοδεύωμεν ολίγα 
και έπιβάλλωμεν μικράς ύποχρεωσεις με τροπον έκτελέσεως 
έγγυώμενον τήν επιτυχίαν, έν δέ πολεμώ να θετωμεν είς κι- 

νησιν τριπλάσιον τοΰ νΰν μονίμου ήμών στρατοΰ.
Τοιοΰτον μέσον τολμώ νά προτείνω είς τήν Κυβερνησίν 

τής πατρίδος μου, καί εύχομαι να εκτίμηση αυτο.
Έκτιμών τήν δωδεκαετή ύποχρέωσιν, ijv είς τους λαχον- 

τας ύποχρεωτικόν κλήρον επιβάλλει τό περί στρατιωτικής 
έργανώσεως σχέδιον τοΰ κυρίου Κοκίδου, καί άπο^ρίπτων, 

ώς ύπέρογκον, τήν ύπό τοΰ τής επιτροπής δεκαπενταετή, συγ- 
γωνεύω τάς τρεις αυτής κατηγορίας, οηλονοτι την τρίιτή έ> 

τώ μονίμω στρατώ, τήν τετραετή έν τή έφεδρεία καί τήν πεν

ταετή εν τ^ έδνοφρουρα, είς δύο, τουτέστιν είς επταετή έν τω 

μονίμω στρατώ καί είς πενταετή έν τή εφεδρεία.



Μ όνιμος στρατός.
Εκ τών επτά έτών εν τω μονίμω στρατώ πας Xay ών 

κλήρον πολίτης Έλλην ύπόχρεοίται νά υπηρέτηση τρία μέ» 
ετη κατ άνωτατον όρον παρών είς τάς τάξεις, τέσσαρα 8s 
Ιν άοεια ανευ ούδεμιας άποδο-/ής. Είς την Κυβέρνησιν δί
δεται η εξουσία νά πέμπη είς άδειαν, όπόταν βούληται, λόγω 
οικονομίας, και τους ύπηρετουντας την δευτέραν εξαμηνίαν 
του τρίτου έτους τής θητείας των δπλίτας. Τοιουτοτρόπως, 
χωρίς νά μεταβάλωμεν άπο τον χαρακτήρα τής εφεδρείας η 
τό ονομα μόνον, επιφυλασσόμενα όλων τών έξ αυτής ώφε- 
λειών, μέ μέθοδον έκτελέσεως εδκολωτέραν δι’ ήμας, διότι, 
ώς έκαστος εννοεί βεβαίως, εΰκολώτερον εσετάι είς την έξου- 
σιαν τής Έλλα'δος ν’ άνακαλέση τόν έν άδειοι άπουσίας άπλώς 
διατελουντα ς-ρατιώτην η τόν άφεθε'ντα και είς εφεδρείαν με· 
ταβάντα.

Πρός συμπλήρωσιν του κατά τό Βασιλικόν Διάταγμα τής 
18 . Νοεμβ ρίου 18G6 μονίμου ημών στρατού απαιτούνται κα
τ’ ετος κληρωτοί 3 ,250  (1), καί κατά συνέπειαν ισάριθμοι 
θέλουν μεταβαίνει είς άδειαν κατ’ έτος· ώστε μετά τό τέταρ
τον έ;τος άπό τής ένα'ρξεως τής έφαρμογής το3 τοιούτου συ
στήματος καί εφεξής, θέλομεν έχει είς άδειαν, έκπιπτομένων 
τών 14 τοΐς O/q, 11 ,500 περίπου όπλίτας, οΰς συγκαλοΰν- 

τες θελομεν διαθέτει μετά τών έν ταΐς τάξεσιν ύπ-ηρετούντων 
ώς επεται.

"Εκαστος διοικητής τάγματος τοΰ πεζικού, αμα λάβη γνώ- 
σιν τοδ· έκδοθέντος περί συγκαλέσεως τών έν άδεια Βασιλικού 
Διατάγματος, θέλει σχηματίζει έκτοΰ προσωπικού του ύπ'αύ- 
>ον σώματος τά στελέχη δύο είσέτι λόχων, ώστε μετά τήν

(1) Έςαιρώ τά τέσσαρα τάγματα των ευζώνών κϊί τήν χωροφυλα
κήν, Sts ουμπληρουμένων άμφοτερων δι’ έθελουσίας κατατάξεως.

άφιξιν τών έν άδεια τό τάγμα, διτ,ρημένον είς όκτώ λόγους δυ
νάμεως 250 οπλιτών έκαστον, νά η κατά πάντα έτοιμον πρός 
«κίνησιν. Τό ουτω μετασχηματισθέν τάγμα θέλει διοικεΐσθαι 
ώς καί πριν, κατά δέ τήν έν μάχη παράταξιν ^ τους ελιγμούς, 
τό δεύτερον ημίταγμα θέλει διοικεΐσθαι ύπό του ύποδιοικητοΰ.

Ό  διοικητής τοϋ ίππικοΰ, ένεργών ώς ανωτέρω, σχηματί
ζει τά στελέχη τριών ίλών καί τοποθετεί αΰτά αμέσως είς 
τάς στρατολογικάς περιφερείας τών ίλών του ύπ’ αύτόν σώ
ματος, ώστε μετά τήν άφιξιν τών έν άοεί(χ τό όλον του σώ
ματος, διηρημένον είς εξ ίλας δυνάμεως 140 οπλιτών εκά- 
ίτην, θέλει εΤσθαι είς τάς στρατολογικάς περιφερείας τών ίλών 
του έτοιμον δι’ έκκίνησιν.

Ό  διοικητής τοΰ πυροβολιχοΰ θέλει σχηματίζει τά στελέχη 
πέντε λόχων καί τοποθετεί αυτά ώς ανωτέρω είρηται διά τόν 
διοικητήν τοΰ ίππικοΰ. Οί δέκα λόχοι τοΰ πυροβολικοΰ έσον- 
ται δυνάμεως 160 οπλιτών περίπου έκαστος.

Ό  διοικητής τών σκαπανέων, ένεργών καί ουτος ώς ανω
τέρω είρηται, θέλει σχηματίζει τά στελέχη δύο λόχων καί 
πε'μπει αύτά ένθα ή στρατολογική τών λόχων του περιφέρεια. 
Τό τάγμα τών σκαπανέων έσεται έκ τεσσάρων λόχων δυνά— 
μεω; 160 οπλιτών έκάστου.

Πρός έντελή τών ανωτέρω εφαρμογήν απαιτούνται άπολύ· 

τως τά εξής*
1. Απαντες ανεξαιρέτως οί άγοντες τό εικοστόν έτος τής 

ηλικίας των πολΐται έ’λληνες υπάγονται είς κλήρωσιν.

2 . Καταργεΐται ή έξ αγορά (1).

« ) ’Α άγκη τ:έσα να έκλειψή κβθ’ ολοκληρίαν άπό τόν στρατόν τϊ> 
κακόν τούτο. "Αν δ’ ή στρατιωτική έςουσία κρίν  ̂άναγκαίαν τήν τη- 
ρησιν τών καλών τεχνιτών καί μουσικών, α; αύ'άνΓ, κατά θτ,τί'.αν τας 
«ποδοχάς αύτών.



3. Ή  Κυβέρνησις νά όρίση διά παντός τάς στρατολογικά; 
περιφερείας, είς &ς θέλουν έδρεύει τά τάγματα τοΰ πεζικού 
καί τών εύζώ νω ν, αί ίλαι του ίππιχοΰ, οί λόχοι τοΰ πυροβο- 
λικοΰ καί τών σκαπανέων. Έάν δέ Ανάγκαι τής έσωτερική; 

τοΰ κράτους υπηρεσίας η πολέμου Απαιτήσωσι τήν Απομά- 
κρυνσίν των, παρελθούσης τής Ανάγκης η παύσαντος τοΰ πο
λέμου, πρέπει νά έπανέρχωνται είς αύτάς. Ό  κατάλληλος καί 
ανάλογος προσδιορισμός τών στρατολογικών περιφερειών έσε- 
ται εν έκ τών σπουδαιοτέρων τής Κυβερνήσεως μελημάτων.

4. Ουδέποτε πρέπει νά εδρεύη είς τήν αυτήν στρατολογι
κήν περιφέρειαν ίλη ίππικοΰ καί λόχος πυροβολικού· καί 

τοΰτο διά τήν ευκολίαν τής συλλογής ίππων, έν περίπτωση 
πολέμου.

5. Κατά τήν συγκάλεσιν τών έν άδεια έκαστος διοικητή; 
τάγματο; πεζικοΰ, ίλης ίππικοΰ, λόχου πυροβολικοΰ καί 
σκαπανέων πρέπει νά πέμπη μικρά αποσπάσματα ύπό ύπα- 
ξιωματικούς, τά όποια, βοηθούμενα υπό τών δημάρχων ί  
παρέδρων καί τής χωροφυλακής, θέλουν επισπεύδει τήν σύ· 
ναξιν αύτών.

6 . Κατά τήν αύτήν περίστασιν, άλλ’ έν πολεμώ, οί διοι- 
κηταί τών ίλών τοΰ ίππικοΰ καί τών λόχων τοΰ πυροβολικού 

θέλουν πέμπει τοιαΰτα Αποσπάσματα υπό ειδήμονας καί ικα
νούς Αξιωματικούς, οΓτινες, έπισπεύδοντες τήν σύναξιν τών έν 
Αδεια, θέλουν συλλέγει έν ταύτώ καί παραλαμβάνει τούς ικα
νούς Γππους καί τάς ίμιόνους τής στρατολογικής αύτών πε- 

ριφε^είας (I). Ή  παραλαβή καί ή έκτίμησις τών ζοίων νά 

γίνηται ένώπιον τοΰ δημάρχου ή παρέδρου καί τοΰ ίδιοκτή·

(») Ο νόμος πρέπει vat καταιττ'βτ) κα ι αναγκαστικήν τήν συλλογή1* 

τών '.V.T-.ων 1·ι περιπτώσει πολέμου.

του, ου τό ονομα θέλει σημειοΰσθαι είς κατάλογον μ ! τήν Α
ξίαν τοΰ ζώου του. Τόν κατάλογον τοΰτον κλεισθέντα μετά 
τήν συλλογήν θέλουν υπογράφει οί σχετικοί δήμαρχοι ή πά- 
ρεδροι καί ό Αξιωματικός.

7. Τά κενά, τά προκύπτοντα έκ τοΰ κατά τήν συγκάλε- 
σιν τών έν Αδείς μετασχηματισμού τοΰ μονίμου στρατοΰ, μό
νον κατά τήν διάρκειαν πολέμου συμπληροΰνται, δτε καί εις 

ταγματάρχης Ακόμη θέλει προστίθεσθαι είς έκαστον σώμα.
8. "Απαξ κατά τετραετίαν, είς κατάλληλον έποχήν, θέ

λουν συγκαλεϊσθαι καί μένουσι δεκαπέντε ημέρας είς τάς έδρας 
τών σωμάτων των οί έν Αδειοι, πρός έξάσκησιν, οτε καί θέλει 
λαμβάνει χώραν προσκα'ρως δ μετασχηματισμός, Γνα διά τοΰ 
μέσου τούτου οίκεΐωθώσιν οί πάντες έκ τής πείρας, έξ $ς θέ
λουν βεβαίως προκύψει καί μέτρα τελειότερα τών Ανωτέρω.

9. Τό τής συγκαλέσεως τών έν Αδεία Βασιλικόν Διάταγ
μα, οπερ θέλει κοινοποιεισθαι ενα μήνα πρό τής δρισθησομέ- 
νης έν αύτω ημέρας διά τήν είς τάς τάξεις παρουσίαν αύτών, 
θέλουν έπακολουθεΐ έντονοι καί αύστηραί είς τούς δημάρχους 
καί διοικητάς τών μοιραρχιών τής χωροφυλακής διαταγαί 
τής Κυβερνήσεως, συνιστώσαι, έπ’ αύστηρα ποινή, τήν Αδυ- 
σώπητον, ούτως είπεΐν, έκτέλεσιν τοΰ Διατάγματος.

10. Οί έν υποχρεωτική Αδεία θέλουν συνέρχεσθαι είς γά
μον τή Αδεία τοΰ διοικητοΰ τοΰ σώματος, άνευ τών έν τώ κα- 
νονισμώ τής έσωτερικής υπηρεσίας διά τούς έν ταΐς τάξεσιν 
όπλίτας διαγραφομένων διατυπώσεων ( 1).

(1) 01 ίν υποχρεωτική άοεία ήίΰναντο να συνέρχωνται εις γάμον 
καί άνευ άδειας τής στρατιωτικής αύτών άρχής, έκρινα ομως εύλογον 
να θέσω τον ορον τοοτον, ίνα οί εν τί\ κατηγορία ταύττ> όπλΐται Ι£*ρ- 
τώνται πάντοτε εκ τίνος ανάγκης άπο τοός διοικητάς των.



Έ ριόρεία·

Ή  εφεδρεία, ητις Αποτελείται Αποκλειστικώς έκ τών Αφυ- 
πηρέτούντων έκ τοΰ μονίμου στρατοΰ οπλιτών, Ικστρατεύει· 
δέλει δέ σύγκεισθαι εκ δέκα ταγμάτων πεζικοΰ, εξ λό·/ων 
Ικάστου, τεσσάρων ταγμάτων εύζώνων, πέντε λόχων έκα
στου, ένός τάγματος πυροβολικοΰ έκ πέντε λόχων, μιας ιπ- 
παρχίας έκ τριών ίλών, ένος τάγματος σκαπανέων Ικ δύο 
λόχων καί Ικ τών Ιφέδρων χωροφυλάκων.

Τά σώματα, αί ίλαι τοΰ ίππικοΰ, οί λόχοι τοΰ πυροβολι- 

κοΰ καί τών σκαπανέων της εφεδρείας θέλουν εδρεύει είς τάς 
αύτάς πόλεις, είς ας εδρεύουσι τά σώματα τοΰ μονίμου στρα
τοΰ, Ικ τών όποιων πηγάζουσι καί πρός α φυσικώ τώ λόγω 
Αντιστοιχοΰσιν. Τοιουτοτρόπως τό πηγάζον Ικ τοΰ 4ου τάγ
ματος τοΰ πεζικοΰ εφεδρον τάγμα θέλει διακρίνεσθαι ύπό τόν 
τίτλον 4ον τάγμα τοΰ πεζικοΰ τής Ιφεδρείας, και ουτω κα
θεξής.

Διά τά σώματα τοΰ Ιν έφεδρεία στρατοΰ απαιτείται απο
λύτως τό Ιξής μόνιμον προσωπικόν.

Δι’ έκαστον τάγμα πεζικοΰ εΤς ταγματάρχης διοικητές, 
εξ λοχαγοί, εξ Ιπιλοχίαι καί εΤς λοχίας γραφεύς τοΰ διοι- 
κητοϋ.

Δι’ έκαστον τάγμα εύζώνων εΤς ταγματάρχης διοικητής, 

πέντε λοχαγοί, πέντε Ιπιλοχίαι καί εις λοχίας.
Διά τήν ίππαρχίαν εις ταγματάρχης διοικητής,τρεις ίλαρ

χοι, τρεις Ιπιλοχίαι καί εϊς λοχίας.

Διά τό τάγμα τοΰ πυροβολικοΰ εΐς ταγματάρχης διοικητής, 
πέντε λοχαγοί, πέντε Ιπιλοχίαι καί εΐς λο-/ίας.

Διά τό ταγμα τών σκαπανέων εΐς ταγμάρχης διοικητής, 
δύο λοχαγοί, δύο Ιπιλοχίαι και εις λο*/ίας.

Εΐς Ικ τών λοχαγών έκαστου σώματος θέλει έδρεύει μετά 
τοΰ Ιπιλοχίου του ένθα δ διοικητής τοΰ τάγματος, οί δέ λοι
ποί μετά τών οικείων Ιπιλοχιών είς τά κεντρικώτερα σημεία 
τής στρατολογικής περιφερείας, τής όρισδησομένης αύτοΐς Ιπί

βάσει τοΰ πληδυσμοΰ.
Οί δήμοι τής στρατολογικής περιφερείας τοΰ σώματος θέ

λουν διανεμηδή όσον ενεστιν Ιξ ίσου είς τούς λόχους, ώστε 5 
άφυπηρετών Ικ τοΰ μονίμου στρατοΰ καί είς τήν έφεδρείαν 
μεταβαίνων, θέλει κατατάσσεσθαι είς τόν λόχον εκείνον, είς ου 
τήν στρατολογικήν περιφέρειαν ανήκει τό χωρίον του.

"Εκαστος διοικητής σώματος θέλει κρατεί μετά μεγίστης 
ίσον ένεστιν ακρίβειας, διά τοΰ γραφέως, μητρώον καί ήμε- 

ρολόγιον τής δυνάμεως τοΰ σώματος. Πρός Ικτέλεσιν τοΰ 
όρισμοΰ τούτου θέλουν τηρεΐσθαι οί έξης κανόνες.

Ό  Ιν άδεί^ δπλίτης, γνωρίζων Ικ τών προτέρων τήν ήμε'- 
ραν τής λήξεως τής Ιν τώ μονίμφ στρατώ υποχρεώσεώς του, 
ην θέλει Ινδεικνύει καί τό φύλλον τής Αδειας του, θέλει με
ταβαίνει είς τήν έδραν τοΰ σώματός του καί έξαιτεΤσθαι τήν 
άφεσίν του. Έφωδιασμένον μέ ταύτην θέλει πέμπει ό διοικη
τής τοΰ μονίμου σώματος είς τόν τοΰ τής Ιφεδρείας, οστις 
έκ τοΰ φύλλου Αφέσεως θέλει Ινεργεϊ Αμέσως τάς Απαιτου- 
μένας είς τά βιβλία του Ιγγραφάς, καί κατατάσσων τόν εφε- 
δρον είς τόν οίκεϊον λόχον, άφίνει αύτόν έλευθερον ν’ Απέλδ^ 

είς τά ίδια.
Πρός βεβαίωσιν τής ακρίβειας έ διοικητής τοΰ μονίμου 

σώματος θέλει πέμπει κατά τό τέλος έκάστου μηνός είς τόν 
τοΰ τής Ιφεδρείας ένομαστικόν κατάλογον τών Αφυπηρετησάν 

των κατά τό διάστημα τοΰ αύτοΰ μηνός Ανδρών, άν ύπάρχωτι 
τοιοΰτοι. Έκ τής εργασίας ταύτης ό αύτός διοικητής δελει 
βεβαιοΰσθαι καθ’ έκαστον μήνα, άν οί Αφεδέντες πρ»σήλθον
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νά λάβωσι τάς άφέσεις των, τους δέ μη παρουσιασθέντας θέ
λει διατάσσει διά χής χωροφυλακής νά προσέλθωσι.

Κατά το τέλος εκάστου μηνός δ μέν διοικητής σώματος 
εφεδρείας δέλει πέμπει είς τούς διοιχητάς τών λόχων μη- 
τρώον έλεγχον τών είς τον λόχον έκαστου καταταχθέντων εφέ
δρων έν τώ διααστήματι τοΰ μηνός, οί δέ λοχαγοί δέλουν 
άναφέρει είς τον διοικητήν τοΰ σώματος, δι’ έκθεσεως, πασαν 
έλάττωσιν ητις ήθελεν έπέλθει είς τόν λόχον των ένεκα θα
νάτου, διαγράφοντες συνα'μα τόν άποδανόντα. ’Εν τή αυτή 
έκθέσει οί λοχαγοί δέλουν διαφωτίζει τόν διοικητήν περί παν
τός άφορώντος τους εφέδρους των, ιδίως δέ δέλουν γνωστο
ποιεί τόν αριθμόν τών άποδημησάντων, τών έξ αποδημίας έπα- 
νελδόντων καί τών συνελδόντων είς γάμον. Κατά τό τέλος 
έκαστου έτους ε’ν τή έκδέσει των ταύτη δέν ήθελεν είσδαι ά- 
σκοπον νά σημειώσι τά ονόματα τών κεχτημένων καλούς 

ίππους χαί ήμιόνους διά τήν υπηρεσίαν τοΰ στρατοΰ, ίνα διά 
τών διοικητών τών ταγμάτων τής έφεδρείας φωτιζόμενον τό 
ύπουργεΐον τών στρατιωτικών προβαίνη εις τήν τών έκλεκτο- 
τέρων έξ αύτών αγοράν έπί καλαΐς τιμαΐς. Τό μέτρον τοΰτο 
ήθελε δώσει ίσως ώδησίν τινα είς τήν άνάπτυξιν τοΰ είδους, 
ου καδ’ δλοκληρίαν σήμερον στερούμεθα.

Οι διοικηταί τών σωμάτων δι’ έκδέσεώς των δέλουν δια
φωτίζει τό ύπουργεΐον περί ολων τών ανωτέρω έκτεθέντων, 
περί τοΰ ζήλου ή ολιγωρίας τών λοχαγών είς τό έργον των 
καί περί τής παρουσίας ή απουσίας αύτών έκ τής δέσεώςτων.

’Από τούς λοχαγούς τής έφεδρείας ιδίως έξαρταται ή κατά 
τό μάλλον ή ηττον εντελής εφαρμογή τοΰ περί συστάσεως 
τής έφεδρείας νόμου. ΌΟεν διηνεκής μέριμνα αύτώ* έσετα: 
τό νά γνωρίσωσι ποοσωπικώς αιταντας τούς έφέδρους των 
καί νά μανδάνωσι τά κατ’ αύτούς, έφ’ ώ συνεχώς θέλουν πε-

ριέρχεσδαι μετά τών έπιλοχιών των κατά τάς εορτάς τά διά
φορα τής στρατολογικής αύτών περιφερείας χωρία, έφωδια- 
σμένοι μέ όνομαστικόν κατάλογον τών είς αύτά κατοικούντων 
εφέδρων των, διά τών δημάρχων δέ καί παρέδρων θέλουν 
μανδάνει τήν κατοικίαν αύτών, καί βλέποντες αύτούς δέν θέ- 
λουν παραλείπει τήν κατάλληλον εύκαιρίαν νά συμβουλεύωσιν 
αυτούς καί προτρέπωσιν είς τήν πρόδυμον έκτέλεσιν τών ύπό 

τοΰ νόμου έπιβαλλομένων αύτοΐς ύποχρεώσεων, καί διδάσκω- 
σιν αύτούς νά έννοήσωσιν όπόσον υψηλή εΤναι ή αποστολή 
αύτών, οταν δά δράμωσιν είς τήν φωνήν τής πατρίδος. Τοΰτο 
έσεται τό κυριώτερον δέμα, είς ο δέλει άναπτύσσεσδαι ή έντοΐς 
σώμασι τοΰ μονίμου στρατού δεωρητική τών δπλιτών δι

δασκαλία.

Τάς αύστηροτέρας τών πειθαρχικών ποινών θέλει έπισύ- 
ρει καθ’ έαυτοΰ δ αναμιγνυόμενος οπως δήποτε είς τάς πολι- 
τικάς δοξασίας ή διενέξεις τών κατοίκων λοχαγός.

Οι έφεδροι δύνανται άνευ άδειας τής στρατιωτικής των άρ- 
χής νά συνέρχωνται είς γάμον, όφείλουσίν ομως νά γνωστο- 

ποιώσι τοΰτο είς τόν λοχαγόν των.
"Απαξ κατ’ ένιαυτόν καί έν καταλλήλω έποχή, μή συμπι- 

πτούση μέ τήν τής συγκαλέσεως τών έν άδεια, οί έφεδροι θε- 
λουν συγκαλεΐσδαι είς τάς έδρας τών λόχων έπί δεκαπεντε 
ημέρας, καί άπαξ κατά πενταετίαν εις τάς £5ρας τών ταγμά

των έπί είκοσιν ημέρας πρός άσκησιν.
Ά μ α  τη έκδόσει τοΰ πρός συγκάλεσιν τών έφέδρων είς 

τάς έδρας τών λόχων Βασιλικού διατάγματος, οπερ θέλει κοι- 

νοποίεΐσθαι ώς έν τή θ ',  παραγράφω περί τών έν άδεια έ^ρέθη, 
δ λοχαγός συναθροίζων τούς εις τήν έδραν τοΰ λόχου του εφέ
δρους, θέτει τινάς τών νοημονεστέρων έξ αύτών ύπό τόν έπι— 
λοχίαν, ον θέλει άποστέλλει πρός έπίσπευσιν τής τών λοιπών



έφεδρων συναθροίσεως. Το αυτό θέλει ένεργεΐσθαι χαί οτα» 
πρόχηται οί έφεδροι νά συναθροισθώσιν εις τήν έδραν του τάγ
ματος, μέ την προσθήκην του οτι, αμα  περαιωθή ή συνάθροι- 
σις τοΰ λόχου, ό λοχαγός δέλει όδηγβΐ αύτόν έν τάξει εις $ν 
πόλιν έδρεύει τό τάγμα.

Άπό τής ημέρας, καθ’ ην δ έφεδρος παρςυσιασθή ίίς  τον 
λόχον, θέλει λαμβάνει πεντήκοντα λεπτά /αθ’ έκάστην διά συ* 
τηρέσιον χαί χατάλυμα δωρεάν.

Ή  σημαία τοΰ τάγματος τής έφεδρείας δέλει φυλάσσεσθαι 
ένδα ή του τάγματος τοΰ μονίμου στρατοΰ.

Ό  δπλισμός, ή άποσκευή χαί ό ιματισμός τών έφεδρων 
θέλει φυλάσσεσδαι είς τό κατάλυμα τοΰ λοχαγοΰ, έφ’ ω ου
τος δέλει λαμβάνει δεχάδραχμον έπιμίσθιον πρός άποζημίωσιν 
ένοικίου άποθήχης. Διά τήν χαλήν τήρησιν τοΰ υλικοΰ ό λοχα
γός έσεται υπεύθυνος πρός τό δημόσιον· διό έ διοικητής τοΰτάγ- 
ματος θέλει έπιθεωρει εκάστοτε τάς άποθήκας τών λόχων καί 
άναφέρει είς το ύπουργεΐον πασαν έλλειψιν ( 1).

Τά πεζά σώματα τής έφεδρείας θέλουν έκστρατεύει μέ 
τέσσαρες λόχους καί θέλουν άφίνει τους λοιπούς, μέ άνάλο- 
γον αριθμόν οπλιτών, είς τάς έδρας τών ταγμάτων, οπω; 
χρησιμεύωσι διά τήν εσωτερικήν τοΰ κράτους φρούρησιν, 
οιά τήν στρατολογίαν, τήν έςάσχησιν καί τήν είς τά σώμα
τα τοΰ μονίμου στρατοΰ καί τής έφεδρείας άποστολήν τών 
νέων στρατιωτών τών πρός πλήρωσιν τών κενών τοΰ πολέμου, 
καθ’ άς θέλουν λαμβάνει διαταγάς.

Τό πυροβολικόν διά τόν ανωτέρω σκοπόν θέλει άφίνει ένα 
λόχον, τό δ’ ιππικόν καί οί σκαπανείς άνά ενα ουλαμόν.

‘Ο διοικητής καί οί λοχαγοί τοΰ έφέδρου σώματος, έτι δε

(1) Τα πυροβόλα καί ϊπ α ν  το συνακολουβοϋν αυτά Ολικόν θέλουν 
διατηρεϊοΟαι εις τήν εοραν τοΰ τάγματοί.

χαί δ ιατρός τοΰ μονίμου, συγκροτοΰσι μόνιμον στρατολογι
κήν έπιτροπήν τής περιφερείας" έκεΐ δ’ όπου δύο ή πλείονα 
σώματα τοΰ αύτοΰ ή διαφόρου όπλου έδρεύουσι, μίαν καί μό
νην έπιτροπήν τό προσωπικόν αύτών δέλει άποτελεΐ.

J a n d r a i .  ( 1)

Έ κ τών άνωτέρω έκτεδέντων εξάγεται, οτι διά τόν διπλα
σιασμόν καί έπέκεινα τοΰ μονίμου στρατοΰ θέλομεν έχει έν εί 
ρήνη διαρκή μέν δαπάνην τήν πρός συγκάλεσιν τών έν άδεια 

απαξ κατά τετραετίαν καί έπί δεκαπέντε ημέρας άπαιτουμέ- 
νην μισδοτροφοδοσίαν, πρόσκαιρον δέ τήν αγοράν τοΰ υλικοΰ. 
Διά τήν έφεδρείαν θέλομεν έχει δαπάνην διαρκή μέν διά τήν 
διατήρησιν τοΰ μονίμου προσωπικοΰ αύτής καί τών άποθηκών 
τοΰ υλικοΰ, έτι δρ καί διά τό κατά τήν συγκάλεσιν αυτής σι- 
τηρέσιον, πρόσκαιρον δέ τήν αγοράν τοΰύλικοΰ. "Οθεν, έάν τήν 
πρός συντήρησιν τοΰ μονίμου προσωπικοΰ άγοράν τοΰ ύλικσΰ 
καί τήν πρός συγκάλεσιν τών έν άδεια καί έφεδρεία δαπάνην 
έπί ivvzx έτη άπό τής έκδόσεως τοΰ νόμου, διαιρέσωμεν είς 
έτησίαν, λαμβάνοντες ώς βάσιν 3 ,000  κατ’ άνώτατον όρον 
άνδρας, μεταβαίνοντας κατ’ έτος έκ τών τάξεων τοΰ μονίμου 
στρατοΰ εις τετραετή άδειαν, καί έκ ταύτης είς πενταετή έφε

δρείαν, εξομεν τό εξής έξαγόμενον.

Λαπάνη κατ' ετος ιπ ί i r r t a  ετη.

Διά τήν δεκαπενθήμερον μισθοτροφοδοσίαν 12 ,000  περί

που άνδρών, απαξ κατά τετραετίαν συγκαλουμένων, πρός 60

(1) Τολμηρόν δύναται να 0εωρη0γ), πλήν άναγκαΐον Εκρινα τό αρ

θρον τοΰτο, εις δ οΐν συμπεριέλαδα τό υλικόν τοΰ πυροβολιχοΰ καί τοΰ 

ίππικοΰ.



λεπτά εχαστος καθ’ έκάστην,.................................... 24,000
Διά το σιτηρέσιον τών κατ’ ετος συγκαλουμέ- 

νων Ιο,ΟΟΟ χατ’ άνωτατον ορον έφεδρων, πρός 
50  λεπ. καθ’ έκάστην, ( 1) ....................................  50,000

Δι άγοραν οπλισμού καί άποσκευής 3 ,000  
οπλιτών χατ’ ε’τος (2) ............................................... 229,350

303,350
ΔΓ άγοράν ίματισμοΰ 3 ,000  όπλιτών κατ’ ε-

τβς δραχμ. (3) ............................................................ 137,400
Διά τό μόνιμον προσωπικόν τής έφεδρείας μέ 

τά ij i τών εις τόν βαθμόν εκάστου άξιωματικου
άντιστοιχουσών άποδοχών......................................... 293,424

ΔΓ άποζημίωσιν δεκαδράχμου κατά μήνα ένοι
κίου αποθήκης είς έκαστον λοχαγόν τής εφεδρείας. 10,440

Τό ολον τής έπί έννέα έτη έτησίας δαπάνης 744,614

(1) Παρατηρητεον, οτι ή δαπάνη αυτη, άργίζουαα τ 5. ετος άπό
τής Ικδότεω; τοΰ νόμου, θέλει εισβαι δια 3 ,000, το 6. δι’ εξ, το 7.
δι έννεα, τό 8 . δια δώδεκα και τδ 9. δια δεκαπέντε.

(2) 1 "Οπλον μετά λόγχης δραχ. περίπου 70
4 Παλάτκα 3
1 Ζωστήρ μετά πόρπης [2,50
1 Σακκίδιον τροφής λεπ. ,95

το δλον δραχ. 70 ,43
(3) \ ΧλαΓνα ίραχ. 26,65

1 Πηλίκιον , 4
1 * Γποδΰτης , 2,31
1 Σκελαία 5, 1,60
4 ζ. Περικνημίδων μάλλινων (χολέβαι) t 3,50
1 ζ. Τ^αρουχίων μ ΐ πετσώματα » 7,75

το ολον 45,81

Παρελθόντων τών έννε'α πρώτων έτών άπό τή ; έκδόσεως 

χαί τ ις  έφαρμογής τοΰ νόμου, ή έτησία διαρκής δαπάνη θέ- 
λίΐ περιορισθή είς τήν μισθοδοσίαν τοΰ μονίμου προσωπικού 
τής έφεδρείας, είς τα έξοδα τής μισθοτροφοδοσίας τών συγκα
λουμένων έξ άδειας κατά τετραετίαν καί κατ’ έτος έφίδρων, 
χαί είς τήν άποζημίωσιν τοΰ ένοικίου άποθηχών, ·ητοι έν δλω

εις δραχμάς κατ’ ε τ ο ς ...............................................  480 ,424

Δυνάμεθα νά πιστωΟώμεν πρός έλάττωσιν της 

έτησίας δαπάνης μέ τάς έξής ποσότητας.

Διά τοΰ παρόντος νόμ·υ Θέλει έκλειψει ή έτη·· 
οία δαπάνη πρός μετακόμισιν τών νεοσύλ
λεκτων  ........................................................................ 15 ,000
θέλει προκύψει οικονομία έκ τής μή μετατοπί-
ίεως τών σωμάτων  ..............................................  40 ,000
Δύναται νά γινή οικονομία έκ τοΰ προσωπικοΰ ο
λων τών οπλών................................................................. 45 ,000

τό ολον 100,000

"09εν συμπεραίνω οτι, αν τό έθνος ημών θέληση (καί π ι
στεύω οτι δύναται καί ίφειλει να θέληση) να πρόσθεση εις τον 
προϋπολογισμόν τοΰ έπί τών Στρατιωτικών υπουργείου επι έν- 
νέα μέν έτη έξακοσίας τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας δραχμών 
χατ’ έτος, καί τριαχοσίας όγδοήκοντα χιλιαοας διαρκώς μετά 
τά έννέα ετη, έξοικονομοΰν τήν ποσότητα ταύτην διά προσθήκης 

ασήμαντου τίνος φόρου, έπι του καπνοΰ λ. χ ., η ελαττοΰν τας 
τών λοιπών υπουργείω ν δαπανας, θέλει εισθαι εις καταστασιν 

μ»τά έννέα έτη νά θέτη είς κινησιν τον εςής αριθμόν μαχητών.

Μ όνιμος στρατός·

Δέκα τάγματα πεζικοΰ μετασχηματιζόμενα εις είκοσι κατά
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τήν ί»  μάχη παράταξιν  ..................άνδρες 20,340
Τε'σσαρα τάγματα εύζώνων........................  » 2,488
"Εξ ίλας ίππικοΰ είς δύο ίππαρχίας...........  ν 870
Δέκα λόχους πυροβολικοί) είς 86ο τάγματα, β 1,640
'Έν τάγμα σκαπανέων. .  *  .............................. » 640

’Εφεδρεία.

Δέκα τάγματα πεζιχοΰ..........................άνδρες 12,900
Τέσσαρα τάγματα ε ύ ζ ώ ν ω ν . . . . , ............  » 3,440
Μίαν ίππαρχ ίαν. ..............................................  » 613

'Έν τάγμα πυροβολιχοΰ.................. ................  » 1,091
*Έν τάγμα σκαπανέων..................................     » 461

το ολον » 44,483
Είς τον άριθμόν τοΰτονήδύναντο νά προστεθώσΐ 3 ,000  εί* 

σέτι, άν τά τάγματα τών εύζώνων εστρατολογοΰντο διά κλη- 
ρώσεως, τρόπος οστις, κατ’ έμήν γνώμην, μή άραιρών περίϊ. 
σοτέρας χεϊρας άπό τήν έργασίαν τοΰ δι’ έθελουσίας κατατά- 
ξεως, άσυγκρίτω τώ λόγω προτιμότερος έστιν, άτε βεβαί«ν 
χαί ούχί άμρίβολον καθισιών τήν τών σωμάτων συμπλήρωσιν 
έν πολέμω.

νΕγραρον τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1871.

Ν. ΓΚΙΛΛΙΙΣ.

ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΕ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ. ( 1 )

δπο

Α. Ν. ΑΓΓΕΛΙΛΟν,

άνθυπολο^αγοδ τοδ πεζιχοΰ.

Πολλοί "διαόοροτρόπως έπραγματεύθησαν το προκείμενον 
ζήτημα καί διάρορα προέτειναν σχέδια στρατιωτικής τοΰ 
έθνους διοργανώσεως· απαντες δ’ ουτοι, ώς καί ή κατά το 
τέλος τοΰ έτους 1869 συγκροτηθεΐσα επιτροπή ύπό τήν προε- 
ορείαν τοΰ υποστρατήγου Λ. Σμόλεντζ καί τήν έποπτείαν τής 
Αύτοΰ Μεγαλειότητας τοΰ Βασιλέως, προς ενα καί τον αύτόν 
«πέβλεψαν σκοπόν, τήν άνάπτυξιν δηλαδή τών στρατιωτικών 
ήμών δυνάμεων, Γνα μή τό έθνος εύρεσή καί πάλιν έν η θέσει 
έύρέθη απέναντι τής Τουρκίας τώ 1S68.

"ΐνα πραγματευθή τις τό ζήτημα τοΰτο, ό®έίλει νά λάβη 
έύθύς έζ αρχής ύπ’ oitv του

α) "Οτι τό* εθνός δέν δύναται ν’ άραιρέση έκ τής γεωρ
γίας καί τής βιομηχανίας καί νά δέση διαρκώς είς τήν ένο
πλον ύπηρεσίαν πλειοτέρους τών ·£δη υπαρχόντων είς τόν 

στρατόν άνδρας.
β) "Οτι δέν "δύναται νά ύποστή μεγαλητέρας δαπάνας πρός 

συντήρησιν πολυαριθμοτέρου στρατοΰ.
Ό  θεσμός τής εθνοφυλακής, διά μόνου τοΰ όποιου έδυνά-

(I) 'Η παρούσα πραγματεία Ιγ?·ί<ρτ, τω 1869 χαΐ έοόδη τώ συν- 

ταγματα'ρχτι Δ. Μ. Βότταρτ;, τότε ίϊρχτ,γω τοϋ |ν Έπταντ,σψ στρα
τοΰ, χληθεντι εις ’Αθήνας, ΐνα λίβτ| μεροί εις τήν αχηαατισΟίϊσαν. ;~ι- 

τροπήν προς άναονοργάνωσ’.ν τοΰ στρατού.
E.VAUN ΓΓΡΑΤ. ΦΥΛ. ΚΔ\ ϊ \ Δ'. 17.
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