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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.



μεδα, χατά τούς ίδεολόγους, νά σχηματίσωμεν άνεξόδως με- 
γάλην έδνικήν δύναμιν, έναυάγησεν δλοσχερώς* καί ot ρρο- 
νοΰντες σήμερον υπέρ τής πανδήμου έδνορυλακής εν Έλλάδι 
δμοιάζουσι τους άσδε νεΐς, οΓτινες, αντί νά προστρέξωσιν εΐς 
τόν ιατρόν, έπικαλοΰνται τήν βοήδειαν τών άγιων ’Ανάργυ
ρων, Γνα δεραπευδώσι δωρεάν.

Δι’ οΰς λόγους έναυάγησεν δ θεσμός τής έδνορυλακής θέ
λει άρεύχτως ναυαγήσει χαι πασα ιδέα πανδήμου στρατιάς, 
χαί πασα προσπάθεια πρός υποβολήν εις τήν ύποχρέωσιν τοΰ 
ύπηρετήσαι ένόπλωςτήν πατρίδα, άνδρών ύπερβάντων τδ 27ον 
ετος τής ήλιχίας των, οικογενειαρχών, γεωργών, βιομηχάνων 
χ.λ.π. άλλως τε κατέστη ήδη πρόδηλον, ότι τό ρέρειν τά όπλα 

δέν άρχει Γνα η χαί τις στρατιώτης.
Άνάγχη λοιπόν νά ζητήσωμεν τούς στρατιώτας τής πα

τρίδος μεταξύ τών νέων, τών μή έπιδοθέντων είσέτι είς ούδέν 
βιοποριστικόν έργον, τών έλευθέρων οίχογενειαχών άναγκών, 
όργόντων πρός άσκησιν είς τά όπλα καί ευκόλως ύποβαλλο- 
μένων είς τάς υποχρεώσεις τών στρατιωτικών νόμων διά τής 
{σχυος, ην δυνάμεθα σήμερον νά δώσωμεν είς τούς νόμους 

ημών.
"Οθεν, συγχροτοΰντες τόν στρατόν ήμών έξ άνδρών άπό τής 

ηλικίας τοΰ 18. μέχρι τοΰ 27. έτους, άν παραδεχθώμεν όχι 
Ικάστη τών ήλικιών τούτων παρέχει όκτακισχιλίους άνδρας 
ικανούς νά ρέρωσιν όπλα, δυνάμεθα ν’ άναβιβάσωμεν τήν δυ- 
ναμιν τοΰ στρατοΰ είς όγδοήχοντα χιλιάδας άνδρών.

Τούτου τεθέντος, άς έξετάσωμεν ήδη τίνι τρόπω δυνάμεθα 
τούς άνδρας τούτους νά καταστήσωμεν στρατιώτας ετοίμίυς 
πρός πασαν άνάγκην, χωρίς νά τούς άποσπάσωμεν διαρκώς 

άπό τάς έργασίας αύτών, καί χωρίς ν’ αϋξήσωμεν τόν προϋ

πολογισμόν τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών.

Έκτος της εθνοφυλακής υπάρχει καί άλλη τις δύναμις 
μή άπαιτοΰσα μεγάλας δαπάνας, έν χρήσει είς όλα τά κρά
τη, παρ’ ήμΐν δέ δυστυχώς λίαν παρημέλημένη, καί τοι άπό 

τής συστάσεώς της μέχρι σήμερον έράνη χρησιμωτάτη καί 
πρόχειρος, καί όλαι αί κατά καιρούς Κυβερνήσεις είς αυτήν 
έν άνάγκη προσέτρεξαν, Ή  δύναμις αυτη εΐναι ή έρεδρεία.

'Η έρεδρεία παρημελήδη έντελώς παρ’ ήμΐν, ουδέποτε έλή- 

ρθη ρροντίς περί αύτής, ούτε ή δύναμίς της εΐναι άκριβώς 
γνωστή· καί μ’ όλα ταΰτα, οτε ή Κυβέρνησις τοΰ Δεκεμβρίου 
τοΰ 1868, έν τή έσχάτη αύτής αμηχανία, έζήτει τόν σχη
ματισμόν 'Αγημάτων, πενταχοσ ιαρχ ιώ ν  καί άλλων στιρών 
άτάκτων πρό πολλοΰ καταδιχασθέντων υπό τής τέγνης, μό
νοι οί έρεδροι προσκληδέντες έ’σπευσαν ύπό τάς σημαίας* άν 
δέ δεν προσήλδον άπαντες, αιτία δέν εΐναι ή έλλειψις ύποτα- 
γής αύτών πρός τούς νόμους, άλλ’ δ κακός των όργανισμός.

Φρονοΰμεν λοιπόν, όχι ή έρεδρεία εΐναι ή δύναμις, είς ην 
κυρίως όρείλομεν ν’ άποβλε<Ι>ωμεν. Επειδή δέ ή δύναμις αΰτη 
αποτελεΐται τό πλεΐστον έξ άνδρών έκ τοΰ μονίμου ένεργοΰ 
στρατοΰ έξερχομένων, Γνα συγκροτηδή πολυάριθμος έρεδρεία, 
άνάγκη, έκτος τής παρατάσεως τής διαρκείας αύτίς, ν’ αύ
ξηση καί δ αριθμός τών κατατασσομένων κατ’ ετος κληρού
χων, έλαττουμένης τής διαρκείας τής ένεργοΰ θητείας εις 
τρόπον, ώστε νά μή άραιρεθώσι πλείονες χεΐρες έκ τής γεωρ
γίας καί τής βιομηχανίας. ’Αντί, δηλαδή, νά λαμβάνωμεν 
κατ’ έτος 2 ,00 0 — 2,500  κληρούχους καί νά τούς τηρώμεν 
ύπό τάς σημαίας τρία καί τέσσαρα ετη, δυνάμεθα νά λάβωμεν 
όκτακισχιλίους καί νά τούς τηρήσωμεν ε» μόνον έτος· αύξά- 
νοντες δέ έκ τριών είς πέντε ετη τήν διάρκειαν τής έρεδρείας·, 
θά έχομεν μετά πέντε ετη τεσσαράκοντα y ιλιάδας έρέδρους.

0 ά ευρωσιν ίσως τινες πλημμελή τήν είς εν έτος έλάττω-
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trtv τής ΐνέργοΰ υπηρεσίας, ώς μη άρκοΰντος του χρονικού 
τούτου διαστήματος πρός εντελή έκπαίδευσιν τών στρατιωτών, 
μιχρόν ομως το μειονέκτημα τοΰτο, διότι διά τοΰ προτεινομε- 
Viu όργάνισμόΰ οί κληρούχοι Θά συλλέγοντάι ταχύτερον, τά 

δέ μέσα τής Ιίπαιοευσεώς αύτών έ'σοντα'ι περισσότερα η σή
μερον. Ά λλώ ς τε εΐς τά ειδικά οπλα, εν οίς άπάι*εϊτάι πε
ρισσότερα άσκησις η έν τω πεζικώ, δύναται ή Κυβέρνήσις 
μετά τ%ν λήξιν τής ενεργοί δπηρέσίας νά τηρή τούς έφέδρόύς 
ϊπ ί τινά'ς μήνας πρός οταμ.πλήρωσιν τ ις  έκπάιδέύσεώ'ς τών, 
αν άΰτη ηναι ατελής.

Άύσαντες ΐυ τώ , διά τοΰ σχηματισμίυ μεγάλης εφεδρείας 
τό ζητήμά τής αύξήσσώς τοΰ στρατοΰ άν£ΰ άράιρεσεως πλειο- 
τέρω'ν χειρών έκ τών έργασιών των, άς έξετάσώμεν ·ίδη τίνι 
τρόπω δυνάμεθα νά σύνΐηρήσωμεν αύΐόν άνευ αύξήσέως τών 
δαπϋνώ'».

'f l  έρεδρεία-, όργίανιζομένη μετ’ αύστηρας οικονομίας ανευ 
ιδιαιτέρου διαρκοΰς προσωπικού αξιωματικών, δέν θ’ άπίι- 
τήση άλλην δαπάνην, η την πρός συντηρησιν τών έφέδρων 

κατά την συγκάλεσιν αύτών πρός άσκησιν. Εΐς την δαπάνην 
ταύτην, ητις £-εται άσήμαντος, δυνάμεθα νά έπαρχέσωμ^, 
περιορίζοντες τήν πολυτέλειαν, ητις δμολογουμένως υπάρχω 
Τις τό προσωπικόν τών αξιωματικών τοΰ μονίμου στρατόδ» 
καί 'έπιφέροντες άλλας τινάς δϊινατάς οίκονομίας άνευ βλά
βης τής υπηρεσίας.

Εΐς τό προσωπικόν τών αξιωματικών τοΰ μονίμου στρατοδ 

δύνανται νά έπέλθωσιν οί Ιξής ·έλ’αττώσεις·
α) Οί διόιχηταί ίω ν  Ανεξάρτητων ταγμάτων νά ω^ι ΐαγ* 

ματάρχαι καί ούχί άντισυνταγματάρχαι, οί δέ υποδιοικητή 
αύτών, αντί ταγματαρχών, λοχαγοί ά. τάξεως.

β) Τά τάγματά νά σχηματισθώσιν έχ τεσσάρων λόχων,

καί ουτω θά πρόκυψη οικονομία δύο λοχαγών, δύο υπολοχα- 
γών καί δύο άνθυπολοχαγών έξ εκάστου τάγματος, οίτινε^ 

θά χρησιμεύσωσι διά τά τάγματα τής έρεδρείας.
Θέτοντες λοιπόν ώ$ βάσεις , ·0
Ιον Τήν έλάττωσιν τής διαρκείας τής ένεργοΰ θητείας.
2ον Τήν αύξησιν τοΰ άριθμοΰ τών κληρούχων.
3ον Τήν αύξησιν τής διαρκείας τής έρεδρείας.

προτείνομεν τό εξής σχέδιον όργανισμοΰ τοΰ στρατοΰ.

Έ θηχη δύναμ ις .

Τήν εθνικήν δύναμιν άποτελοΰσι
Ιον Οί στρατεύσιμοι.
2ον Ό  μόνιμος ενεργός στρατός.
3ον Ή  έρεδρεία.
4ον Ή  χωρορυλακή.

Περί στρατευσίμων.

Στρατεύσιμοι εξσί πάντες οι νίοι άπό τής ηλικίας τοΰ 18. 
έτους μέχρι τοΰ 21 . συμπεπληρωμένου, οί άναγραρόμενοι έν 
τοΐς στρατολογικοΐς καταλόγ.οις, συμρώνως πρός τον περι ά- 
πογραρής νόμον, καί μή λαγχάνοντες υποχρεωτικού κλήρου 
ή μή ύπηρ.ετοΰνιες έν τώ στρατώ ώς ,έ.·θελανταί.

Μή καταταχθείς εν τώ εί^ ,ο ιά χληρώσεως είτε

εκου.σίως, π ϊ^  στρατεύσιμος μετά τήν ρυμπλήρωσιν το$ 21» 
έτους τής ηλικίας του μεταβαίνει ε£ς τήν έρεδρείαν.

Οί στρατεύσιμοι ,είσί προωρισμένοι πρός συμπλήρω.σιν τοΰ 
.μονίμου Ινεργρΰ σιραιοΰ διά τακτικής $ .έκι^χτρυ κλ^ιρώ- 
σεως, άσκοΰνται δέ καχά Κυριακήν £ΐς τάς πρωτευούσας ?ών 
δήμων αύτών ύπό αξιωματικών η .υπαξι^οματικών τοΰ μονι- 

H9.V στρατοΰ η τής έ,ρεδρείας· eyανάγκη 5&,?ΐίναν.ται νά συγ-



χεντρωδώσι και εν στρατοπεδω προς άσκησιν εντός τοΰ νο« 
μοΰ των.

Οί στρατεύσιμοι δέν έχουσιν ιδίοας βαθμολόγους, ουτε tί- 
σίν ώργανισμένοι είς σώματα διά τήν διοίκησιν.

Περί τοΰ μον ίμου  ενεργού στρατοΰ.
Ο μόνιμός ένεργός στρατός άποτελεΐται έχ κληρούχων χαί 

έθελοντών.

Η οιάρχεια τής εν τω μονιμω ένεργώ στρατώ υπηρεσίας 
έστι, τών μέν εθελοντών τριετής, τών δέ κληρούχων ενιαύσιος.

Οί έθελονταί δέν υπάγονται είς έρεδρείαν.

Περί άπογραφής.

Ή  άπογραρή ένεργεΐται διά χληρώσεως μεταξύ τών νέων 
τών εισελθοντων είς τό 18. ετος τής ηλικίας των μέχρι τέ
λους του 21 , συμρώνως πρός τόν περί άπογραρής νόμον.

Περί εκούσιας χατατάζεως.

Είσί δεκτοί πρός εκουσίαν κατάταξιν πολιται "Ελληνες*
Ιον Αν συνεπληρωσαν μέν τό 17. ετος τής ηλικίας των, 

οέν ύπερέβησαν δέ τό τεσσαρακοστόν.
2ον "Αν δέν άνηκωσιν είς τήν έρεδρείαν.
3ον Αν ώεν στερώνται τής τιμής του ύπηρετεΓν έν τώ σρα- 

τώ, χατά τάς διατάξεις τοΰ περί άπογραρής νόμου.

Περί ανακατατάξεων.
Εκαστος έθελοντής έξυπηρετήσας δύναται νά άνακατατα- 

χθή έπί εν, έπί δύο ή έπί τρία έτη.

Εκαστος κληρούχος έξυπηρετήσας τήν ένεργόν θητείαν του 
ουναται ν άνακαταταχδή πρός διάνυσιν έν τώ ενεργώ στρα
τώ μέρους ή όλης τής έρεδρείας του.

ΠεοΙ αντικαταστάσεων.
Εκαστος δριστικώς κληρωθείς δύναται πριν χαταταχθή

είς τόν στρατόν ν’ απαλλαγή τής ένεργοΰ υπηρεσίας κατα
θετών είς τό στρατιωτικόν ταμεΐον χρηματικόν τι ποσόν, κα

τ’ έτος ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών ιτροσδιορι^ομ*-* 

νον, καί νά μεταβή είς τήν έρεδρείαν.
Είσί δεκτοί ώς άντικαταστάται
Ιον Οί μουσικοί, σαλπιγκταί, νοσοκόμοι καί τεχνίται α

πάντων τών όπλων καί σωμάτων τοΰ στρατοΰ.
2ον Οί στρατιώται τών ταγμάτων τών σκαπανέων.
Ή  ύποχρέωσις τής άντικαταστάσεως διαρχει εν ετος. Τά 

χατατιθέμενα ύπό τών κληρούχων ποσα διανέμονται εις τα 
σώματα τοΰ στρατοΰ προς μίσθωσιν αντικαταστατών, εκλεγο- 

μένων ύπό τών σωματαρχών.

Περί εφεδρείας·

Τήν έρεδρείαν άποτελοΰσΐ
Ιον Πάντες οι έν τώ ένεργω στρατώ υπηρετησαντες κλη-

ροΰχοι έλαττον τών εξ έτών.
2ον Οι δριστικώς χληρωθέντες χαί έγχαταστήσαντες ετε- 

ρον είς τόν ένεργόν στρατόν έπι πληρωμή.
3ον Έχ τών στρατευσίμων οί συμπληρωσαντες το 2 Ιον 

έτος τής ηλικίας των καί μή λαχόντες ύποχρεωτικοΰ κλήρου 
ή μή ύπηρετήσαντες έν τώ ένεργώ στρατώ ως έθελονται.

Ή  διάρκεια τής έρεδρείας έστί πενταετής. Ή  έν τώ ένερ
γώ στρατώ υπηρεσία πλέον τής νενομισμενης εχπίπτεται έκ 

τής έρεδρείας.
Οί έρεδροι συγχαλοΰνται κατ’ έτος πρός άσκησιν απαντες

ή μέρος αύτών.
Έ ν πάση περιπτώσει εσωτερικής ή έξωτεριχής άνάγκης οί 

έρεδροι συγκαλοΰνται είς τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ. 
’Αξιωματικοί έν τή έρεδρεία διορίζονται



2 2 4  ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

α) Κατ’ αίτησίν των.

β) Οί δπο των ίτρατοδικείων ή τών κόίνών oixaaitpiw 
αθωούμενσι.

γ) Οί έξ αργίας ανακαλούμενοι.

ο) Οι ύπό τών επιθεωρητών προτεινόμενοι·1 άπολοίμβάνουσι 
δε τά 2/3 του μισθού των, i f  όσον οί έρεδροι διατέλίΰσιν 
έν ταΐς εστίαις των.

Οί άνδρες τής έρεδρ'είας ρέροϋϊΐ την στολήν τοΰ όπλου η 

του σώματός, είς ο δπηρέτησαν. Μεταβαίνοντες είς τήν έρε- 
δρέίαν μετά τήν λήξιν τής ενεργού ύπηρέίίας ίω ν, Λαραδί- 
δουσιν έίς τήν αΛοθηχήν του σώματος τον ιματισμόν αυτών, 
καί τον άναλαμβάνουσιν, όταν συνέρχωντ&ι πρός άσκησινη 
εκτέλεσιν υπηρεσίας.

Οί έρεδροι οί μή ύπηρετήσαντες έν τώ ένεργώ στρατώ άνη- 
χουσιν είς τό πεζικόν.

Περί χωροφυλακής.

Ή  χωρορυλακή άποτελεΐται έξ άνδρών όλων τών όπλων 
και σωμάτων τοΰ στρατού^ τών διανυσάντων τήν ένεργόν χαί 
έ’ρεδρόν υπηρεσίαν των μέ διαγωγήν έξαίρετον ή άμεμπτον.

Πρός συμπλήρωσιν τοΰ σώματος τής χωροφυλακής έν ά
νάγκη δύνανται νά μετατεθώσιν είς αύτήν άνδρες έκχών 
ταγμάτων τών εθελοντών διαγωγής έξαιρέτου ή άμεμπτου.

Επ οϋοεμια περιπτώσει δύνανται νά καταταχθώσιν έν τή 

χωροφυλακή άνδρες μή προϋπηρετήσαντες έν τώ στρατώ.
H διάρκεια τής υπηρεσίας έν τώ σώματι τής χωρορυλα- 

κής εστι τριετης ανευ έρεδρείας. . r

H t p l  οργανισμού ro d  μ ο ν ίμ ο υ  στρατοΰ χα ΐ της ίγ ε δ ρ ία ς .

Τον μοΛμον ενεργδν στρατόν χαί τήν έρεδρείαν συγχρο- 
τοΰσι

ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ. 2 2 5

Το πεζικόν τής γραμμής.
Οί εύζωνοι.
Οί σκαπανείς.
Τό ιππικόν.
Τό πυροβολικόν.

IJepl τοΰ πεζικοΰ τής γραμμής·

Τό πεζικόν τής γ ρ α μ μ ή ς  περιλαμβάνει ενδεχα συντάγμα
τα, έχ δ̂ ο ταγμάτων έκαστον, ήτοι ενός ένεργοΰ συγκειμένου 

άποκλειστ{·. ώς έχ κληρούχων, καί ενός έρέδρου, άμροτερων 

έ* τεσοάρων λόχων.
Οί επιτελείς τοΰ συντάγματος είσί συγχρόνως καί επιτε

λείς τών ταγμάτων τών κληρούχων καί έρεορων, οιόιι το 
σύνταγμα άποτελεΐται πράγματι έκ τοΰ ένεργοΰ τάγματο,, 
τοΰ έρέδρου σχηματιζομένου μόνον κατά τήν συγκάλεσιν τών 

έρέδρων. "Ωστε ό άντισυνταγματα'ρχης διοικητης τοΰ ένεργοΰ 
τάγματος, όταν συγκαλήται ή έρεδρεία, λαμβάνει την Stair 
κησιν τοΰ συντάγματος, χ α ί τότε ό ταγματαρχης, τηρών τή/

-βεσιν τοΰ υποδιοιχητοΰ, διοικεί τό έριδρον τάγμα. Τοΰ ένερ
γοΰ τάγματος ή διοίχησις άνατίθεται είς τόν άρχαιοτερον τών 
λοχαγών τοο. fH υπηρεσία τοΰ ύπασπιστοΰ εν τφ ταγματι 
τής έρεδρείας άνατίθεται εις ένα τών υπ ο λο χ α γώ ν  η άνθυπα- 

λοχαγών αύτοΰ.
Τοιουτοτρόπως τό προσωπικόν τών αξιωματικών τών ταγ

μάτων τής έρεδρείας θέλει σύγχεισδαί

Έ χ  4  λοχαγώ ν.

Έ χ 4  υπολοχαγών.
Έχ 5  άνθυπολοχαγών, ών ό εις τής οικονομίας. Ο ο'.ο- 

ΐρισμός ?δι4>ν διοικητών χαί έπιτελών εις τάτάγματα τής έρε- 

Μϊίας ίΤν5Μ ;;ολι>τέλε*α 3α**γηρά.



Οί ύπαξιωματικοί τών ταγμάτων τής έρεδρεία?, άποτε- 
λουντες το διαρκές προσωπικόν αύτών, μένουσι προσκολλημέ· 
νβι παρά τοΐς τάγμασι τών κληρούχων, Γνα έκπαιδεύωνται 
xat χρ^ιμεΰωτιν ώς προγυμνασταί τών νεοσυλλέκτων, ένουν- 
ται δέ μέ τά έαυτών τάγματα άμα τη συγκαλέσει τών έφε
δρων.

Τά συντάγματα τ?5ς γραμμής εδρεύουσι διαρκώς είς τάς 
πρωτευούσας τών νομών η είς άλλο τι κεντρικόν μέρος αυ
τών. Τό τοΰ νομοΰ Κυκλάδων εδρεύει είς Ιίειραια, εί* 'Επτά· 
νήσον εδρεύει εν μόνον σύνταγμα έν Κέρκυρα. ?

"Εκαστον σύνταγμα άποτελεΐται έκ τών κληρούχων καί 
τών έρέδρων τοΰ νομοΰ, έν ω έδρεύει. Τό έν Κερκύρα λαμ
βάνει τούς κληρούχους καί έρέδρους τών τριών νομών τί; 
'Επτάνησου.

Γά συντα'γματα τής γραμμής ουδέποτε μετασταθμεύουν» 
ει μή έν εκτακτω ανάγκη· παρελθούσης δέ τής ανάγκης, έπι· 
νέρχονται είς τάς ρυσικάς έδρας των.

Επειδή έν τοΐς συντάγμασιν ή προαγωγή είς τόν βαθμό» 
υπαξιωματικοΰ έσεται περιωρισμένη διά τό βραχύ τής ύπ»ι* 
ρεσιας, αί χηρεύουσαι δέσεις ύπαξιωματικών θέλουν πληροϋ- 
σδαι και άπό άνδρας τών ταγμάτων τών εθελοντών. Τό μέ- 
τρον τοΰτο θέλει μεγάλως ευκολύνει τήν κατάταξιν έθελον
τών. Οί διά προβιβασμού όμως μετατιθέμενοι έθελονταί εί; 
τα συντάγματα τών κληρούχων ύποχρεοΰνται νά υπηρετών 
έν αύτοΐς εν έτος, καί μετά ταΰτα μεταβαίνουσιν είς έρβ- 
ορείαν, ένθα μένουσι μέχρι συμπληρώσεως εξαετίας άπό τ ί; 
χατατάξεώς των ώς έθελοντών.

Τά στελεχη τών ένδεκα έρέδρων ταγμάτων χρησιμεύω- 
σιν, Γνα οεχωνται κατ’ έτος τούς συγκαλουμένους έρέδρους 

πρός ά ικησιν άν ομως ευριθώμεν είς τήν ανάγκην νά καλέ*

ίωμεν μέγα μέρος τής έρεδρείας η και το δλον αυτής, τοτε 
δυνάμεθα νά προσθέσωμεν λόχους τινάς ή και εν τάγμα εί- 

αε'τι παρ’ έκάστω συντάγματι.

Περί τών εύζώνων.
Οί ευζωνοι σχηματίζουσι τέσσαρα τάγματα άνεξάρτητα 

οποκλειστικώς έξ έθελοντών.
Έκαστον εύζωνικόν τάγμα, συγκείμενον έκ τών έπιτελών 

καί τεσσάρων λόχων, θέλει διοικεΐσθαι ύρ’ ενός ταγματαρ- 
χου, ό δέ υποδιοικητής αύτοΰ έσεται λοχαγός ά. τάξεως.

Ή  διατήρησις τών εύζωνικών ταγμάτων έξ έθελοντών εΤ
ναι άναγκαιοτάτη· εύχής έργον μάλιστα ηθελεν είσθαι, άν κα- 
τετάσσοντο είς αύτά άνδρες τών δούλων έπαρχιών, ’Ηπείρου, 
Θεσσαλίας καί Μακεδονίας. "Οπως δήποτε τά τάγματα ταΰτα 
πρέπει νά συμπληρωθώσιν είς τήν οργανικήν αύτών δύναμιν, 
και νά καταλάβωσιν απασαν τήν δροθετικήν γραμμήν νά κα- 
ταβληθή δέ μεγίστη ρροντΐς, οπως οί άνδρες αύτών καταστώ- 
σι καλοί άκροβολισταί καί καλοί σκοπευταί.

Περί των σκαπανέων.
Οί σκαπανείς σχηματίζουσιν εν τάγμα έκ κληρούχων καί 

εθελοντών, συγκείμενον έκ τών έπιτελών καί τεσσάρων λό
χων καί διοικούμενον υπό άξιωματικών τοΰ μηχανικοΰ.

Περί πυροβοΛιχοϋ χα ί ίππιχοΰ.
Τά σώματα ταΰτα, συγκείμενα έκ κληρούχων καί εθελον

τών, νά όργανισθώσι καταλλήλως, ώστε νά δεχωνται τους 

έρέδρους των.
Περί μουσικών.

Είς τήν έδραν εκάστου άρχηγείου στρατοΰ νά σχηματισθή 

άνά μία μουσική.
Περί νοσοκόμων.

Είς έκαστον λόχον ολων έν γένει τών σωμάτων τοΰ στρα-



τοΰ νά ττροστεθώσι τρεις νοσοκόμοι μέ μισθόν σαλπιγκτογ ξ'( 
τάξεως.*ΉΤ ' 3 ff ί x ν’ τ ;c ?\  ;Λ vsAjiODiwtOv’rr χ/ evsajrI^· 

//ερι στρατιω τικόν σχολείου.
Τό ύπαρχον στρτιωτικόν σχβλεΐον νά διαλυθη, άντ’ αύτοΰ 

δέ νά σχηματισθ?| έτερον, εν ω νά έκπαιδεύωνται μόνον ύπα· 
ξιωματικοί τοΰ στρατού καί της εφεδρείας.

Το ύπουργεΐον τών στρατιωτικών θέλει προσδιορίζει κατ’ε· 
τος τόν αριθμόν τών ύπαξιωματικών, οΓτινες δύνανται vi 
είσελθωσιν είς το σχολεΐον εξ έκαστου σοίματος, ο ί  δέ ρωμα? 
ταρχαι θελουσι προτείνει τούς πλείονα προσόντα συγκεντρούν- 
τας εις |αρτούς ύπαξιωματικούς, οΐτινες, «you γίνωσι δ$κ^} 
ύπό τού έπιθεωρητοΰ, θέλβυσιν ύποβάλλεσθαι .είς εξετάσεις, ,ω]| 
τά αντικείμενα όρισθησονια: διά Β. Διατάγματος ενώπιον επίτ 
τροπής παρά τη εορα τοΰ σχετικού αρχηγείου, συγκ^οτομ· 
μένης έκ τριών αξιωματικών καί τοΰ γυμνασιάρχου η Ινρ; 
τών καθηγητών τοΰ γυμνασίου τοΰ νομοΰ, καί πρβεδρευ,ομί· 
νης ύπό τοΰ αρχηγού. Οι κατά τάς εξετάσεις ταύτας εύδοχ}- 
μοΰντες θέλουσιν είσέρχεσθαι έν τώ σκολεία». Μετά τριετή 
■σπουδήν θέλουν ύποβάλλεσθαι είς απολυτηρίους έξετ-άσει;, 
καθ' ας οί μάλλον εύδοκιμοΰντες καί καταλληλότεροι θέλουν 
προορίζεσθαι διά τ ό πυροβολικόνκαί τό μηχανικόν καί άποςέλ· 
λεσθαι είς την Εύρώπην πρός τρλε,ιοποίησιν τών σπουδών τώ* 
δημοσία δαπάνη. Επανερχόμενοι οϋτοι θέλουν καταταχτεί*, 
είς τά μνησθέντα σώματα μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυ^ολοχαγ.ίδ· 
ci δέ λοιποί κατά τάς απολυτηρίους έξετάσεις εύδοκιμοΰνκί 
δέλουσιν έξέρχεσθαι ώς άνθ^πασπίσχαί είς τό πεζικόν καί 

ιππικόν. ΟύοεΙς £ιερος ,έ^τός τ,ών £κτοΰ ς-ρατίωτικρΰ .σχολείου 
εξερχομένων υπαξιωματικών δύναται, επ’ ούδεμι^ •εερίπτώσ^ι 
νά προβιβασθη η νά δ^ρισί^ ,^ν.ε^υ^σ^ιστης έντώ στρατώ.

Έκ τών υπαξιωματικών μαθητών 9'· μ ΐ  ?ύδθ/ΐ.ιμ?ΰντε.ς χΓ·ΐ

τάς απολυτηρίους έξΐτάσείς έπανέρχονται είς τά σώματά των, 
άποβάλλοντες παν δικαίωμα νέου συναγωνισμού πρός είσοδο» 

είς τό σχολεΐον.
Οί μαθηταί ένδύονται καί τρέπονται έντώ  σχολείω όπως 

καί έν τοΐς σώμασιν αύτών, μόνον δέ τά διδακτικά βιβλία χο

ρηγούνται αύτοΐς ύπό τοΰ δημοσίου.

Περί όιοικήσεως τόΰ στρατού-
ΣυνΙίτώνται έξ μόνιμα ’ΑρχηγεΤα στρατοΰ, έν έν Άδη- 

νίΐς, δύο εν Πελοπόννησό), εν έν τή ’Ανατολική Έλλάδι, έν 
εν τη Δυΐική κ&ί εν έν Έπτανησω· ύπό τά οποία τίθεται α- 

ίή<ς ό στρατός της ξηρας, συμπεριλαμ βανομένης κάί τής χω- 
ρορυλακήξ.

Οί αρχηγοί έσονται συνταγματάρχαι.
ΙΙαρ’ εκάστω ’Αρχηγείω διορίζεται εις οικονομικός επι

θεωρητής μέ βαθμόν ύπεπιμελητοΰ καί οί αναγκαίοι έπιτελεΐς, 
λαμβανόμενό'ι έκ τών άξιωματικών τών γενικών έπιτελών καί 
έκ τών ύπό την διοίκησίν των σωμάτων.

Υ)ί συνταγματάρχαι αρχηγοί έπιθεωροδσι κατ’ έτος τά 
υπ’ αύτόύς σ6>ματα καί καταστήματα, μετά δέ τό πέρας της 
επιδεωρησεώς τών συγχεντροΰνται απαντες έν ’Αθηναις, ενδα 
συγκροτοΰσι συμβούλιον? καλούμενον Ά νώτατον Σ τρατιω τ ι
κόν Συμβούλιον. Έν τώ συμβουλίω τούτω έκαστος τών 
Αρχηγών ύ'ποβαλλει την έκθεσιν τής έπιθεωρ'ησεώς του περί 
Ίης καταστάσεως κ ίί τώ* αναγκών, καί προτείνει όσα μέτρα 
'ϋίελε (Κωρί,νει αναγκαία πρός θεραπείαν αύτών.

Τό Συμβούλιον, έ~ί τή βάσει τών εκθέσεων τών αρχηγών, 

οποοαΛζει rapi τών αναγκών τόΰ ίΐράτοδ έν "γένει, περί κα- 
Ιϊλληλου τοποδετηϊεως τών αξιωματικών, 'περί τών προβι- 
^ασθησομένων κατ’ εκλογήν η διορισθησομένων εις είδίκάς ύ- 

^ ’“.ρίσίας, καί ύ):&5οίλλέι τήν άπορα^ίν του προς τόν ύπουρ·*.



γόν των στρατιωτικών, Γνα St’ αύτοδ ύποβληδ^ προς τον Βα
σιλέα.

Ή  άπόρασις του άνωτάτου Συμβουλίου, κυρωδεΐσα ύζδ 
του Βασιλέως, ισχύει δι’ ολον ιό ετος μέχρι τής νέας έπι- 
θεωρήσεως.

Γ εηχαΙ παρατηρήσεις.

Τό παρόν σύστημα είναι, ρρονοΰμεν, το δυνάμενον νά έχη 
παρ’ ήμΐν ταχυτέραν καί άκριβεστέραν έραρμογήν. "Αμα τ* 
σώματα τοποδετηδώσιν είς τάς πρωτευούσας τών νομών, ένερ- 
γηδή ή κλήρωσις καί ή συλλογή τών 8000  κληρούχων καί 
δοδώσιν αί άρεσεις έκ τής ύπηρεσίας είς τούς συμπλήρωσαν- 
τας Ινος έτους υπηρεσίαν έν τώ ενεργώ στρατώ, το σύστημα 
είναι έρηρμοσμενον. Ή  έρεδρεία δέλει εχει τούς έρέδρους των 
έτών 1867— 1871, ητοι περίπου δέκα χιλιάδας, καί ή δύ- 
ναμις τοΰ έθνους έσεται άμέσως διπλάσιά. Κατ’ έτος δέ θέ
λουν προστίδεσδαι είς τήν έρεδρείαν Ιξακισχίλιοι άνδρες μέχρι 
τοΰ έτους 1877, οτε ή δύναμις αύτής έσεται πλέον Αναλλοίω
το ς.’ Ενώ δέ ή δύναμις τής έρεδρείας δέλει βαδμιαίως αυξά
νει, η Κυβερνησις δα έχη τόν άπαιτούμενον χρόνον, Γνα προ- 

μηδευηται τον οπλισμον και τήν έξάρτυσιν αύτής, καί βαδμη- 
δόν νά καταρτίση τάς άποδήκας της.

Διά τοΰ συστήματος τουτου δελουσιν έντελώς έκλείψει αί 
δυσχέρειαι, ας σήμερον απαντώμεν περι τήν συλλογήν τών 
κληρούχων, οίοτι ουτοι, έχοντες ύπ’ οόιν των τό βραγύ τής 
υπηρεσίας, και την μη απομαχρυνσιν των έκ τών οικογενειών 
αυτών, δελουσιν αυδορμητως προσέρχεσδαι μετά τήν κλήρω- 
σιν. Επίσης εύκολος έσεται και τών έρεδρων ή συγκέντρωσις, 
διότι καί ουτοι δελουσι συγκεντροΰσδαι έντός τοΰ νομοΰ των.

Αλλα καί ή προκαταρκτική άσκησις τών στρατευσίμων, 
πρ:ν η λαχωσιν υποχρεωτικού κλήρου, δέν εΐναι οσον νομι*·

ζουσί τινες δύσκολος. Είς τάς πρωτευούσας όλων σχεδόν τών 
δήμων δα ύπάρχωσι λόχοι ή στρατιωτικά άποσπάσματα, ών 
οί ύπαξιωματικοί δύνανται νά προγυμνάζωσι τούς στρατευ- 
ιίμους τοΰ δήμου κατά Κυριακήν είς τήν έδραν αύτοΰ, συγ- 
χεντρουμένους ύπό τοΰ δημάρχου* και έν ελλείψει οε στρα- 
τιωτικοΰ αποσπάσματος είς τάς πρωτευούσας δήμων τινών, 
είναι εύχολον ν’ άποστέλλωνται κατά Κυριακήν έκ τών πλη- 
σιεστέρων μερών οί άναγκαΐοι προγυμνασταί. Εχ τών απο
θηκών δέ τής έρεδρείας δέλει χορηγεΐσδαι τοΐς δημάρχοις ό 
αναγκαίος άριδμός οπλών. Οσον δε ατελής και αν υποτεδή 
ί  προκαταρκτική αυτη τών στρατευσίμων άσκησις, δά συντε- 
λε'ση είς τήν έξημέρωσιν αύτών, δά τοΐς καταστήση προσιτώ- 
τεοον τό επάγγελμα, είς ο μελλουσι νά οοδώσι, δα οιευκο- 
λύνη μεγάλως τήν συλλογήν αύτών, οταν κληρωδώσι, και δα 

τούς προετοιμάση αρκούντως διά τάς άσχησεις εν τοΐς σω- 

μασι τοΰ στρατοΰ.
Τέλος διά τοΰ συστήματος τούτου ούδείς τών άνορών δά 

μείνη είς τό μέλλον απαίδευτος είς τά στρατιωτικά. Όγδοή- 
χοντα χιλιάδες άνδρών άπό τοΰ 18. μέχρι τοΰ 2/. έτους τής 
ήλιχίας των θέλουν άσκεΐσδαι ώς στρατεύσιμοι, ώς στρατιώ- 
ται καί ώς έρεδροι' άν δέ δελήσωμεν να σχηματισωμεν εδνο- 
ρυλακήν έξ άνδρών μεγαλητέρας ηλικίας, ή οπως δήποτε νά 
χαλέσωμεν τοιούτους έν άνάγκη είς τά όπλα, δελομεν τους 
ευρει γεγυμνασμένους, διότι άναγκαίως θα υπηρέτησαν η έν 
τώ στρατώ ή έν τ^ έρεδρεία, ένι λόγω ή περί τά οπλα άσκη- 

σις θέλει γενιχευδή, πάντες έσονται στρατιώται.

A. 1 ΑΓΓΕΛ1ΔΗΣ,
ϊν ίυηολ»£ *γό ;·



Σεβαστέ μο ι κύριε τα γμα τάρχα  !

Καΐαχωρίσαχε, παρακαλώ, εάν χρίνητε άξι* χαταχωρί- 
σεως, εΐς τό προσεχές φυλλάοιον του Αξιολόγου περιοδιχο3 
σας «Έλληνος Στρατιώτου» τά επόμενα*

Τό τής άντιχατασχάσεως δικαίωμα, όπερ, ώς γνωσχόν, 
χαχά τά χεκανονισμέν» χορηγείται τοΐς όπλίχαις τώ» δ«· 
φόρων σωμάτων, πολλούς πολλάχις Απησχόλησεν Ιξ ών άλ

λοι μέν έπΙχριναν αύτό έν γίνει, άλλοι δ’ άλλως Απεφή.ν«νχο, 
χαχα τήν γνώμην χαί πεποίδησίν του έκαστος* to επ’ έμοί 
δέ, κατερχόμενος μετά δέους εΐς το σχάδιον τής δημοσιόΐΐ· 
τος, θέλω περιορισδή εΐς παραχωρήσεις χινάς έπί τής εφαρ
μογής χου έν λόγω τής Ανχικαχαστάσεως δικαιώματος, διότι 
τήν Ανχικαχάσχασιν κατ’ αρχήν παραδέχομαι ώ ς λίαν λυσι
τελή τω στρατώ διά λόγους, ους άλλοτε, άν μοι δοδή Αφορμΐ, 

5έλω εκθέσει. Περί τής εφαρμογής λοιπόν, ώς προείρητϊΐι 

σκοπών νά πραγμαχευθώ, Αδεώς καί Απροσωπαλήπχως 6ελω 
εί’πει δημοσία δποΐα έξ αύχής πηγάζουν άτοπα, καχά τήν πε- 
ποίδησίν μου, ούδένα προσωπικώς σχοπουνχος νά έγγίξω.

Και πρώτον φρονώ, όχι χό χής άνχικατασχάσεως διχαίωμϊ, 
χορηγουμενον χοΐς άλλοδαποΐς, αποβαίνει άπο λυσιχελεσχ«- 
του έπιβλαβε'στατον τή έπικραχεία* διόχι, ώς παρεχηρήΟη, Λ 
αλλοδαποί Αντικαχασχάχαι, ερχόμενοι ένταΰδα, καί σπεύδον- 
τες ν’ Αποκχήσωσι τήν 'Ελληνικήν ΐδαγένειαν, ούδέν άλλο 
επιδιώχουσιν ή νά λάβωσιν εν έτος χαί ήμέραν μίαν μεχ* 
χήν χαχάχαξίν των το τής Ανχικαχασχάσεως τίμημα χαί νϊ

λειποχαχχήσωσιν έπιστρε'φοηες είς τά ίδια καί λαμβάνονχες 
μεδ’ Ιαυτών καί αύχήν χήν στολήν, έ'στι δ’ όχε καί χόν οπλι
σμόν* χεκμήριον δ’ Αλάνδασχον χοδ χοιούχου σκοπού χών Αλ
λοδαπών Ανχιχαχασχαχών είναι χό όχι ένχός δεχαπενχαεχίας 
πλείους τών διακοσίων έλειποχάκχησαν, καί ουδέ αποβαίνει 
δυσ-ξήγηχον χό φαινόμενον χουτο χής προεσκεμμένης καί προ- 
μεμελετημενης λειποταξίας τών Αλλοδαπών, καδ’ δσον ouxoc, 
έχ χής Αλλοδαπής όρμώμενοι, ευκόλως έν αυτή πάλςν εύρί- 
σχουσι καχαφύγιον, Γνα έν Ανέσει καρπώνχαι χούς καρπούς 
χής Αθεμίχου πράξεώς χων, χο δέ χείρον είναι ότι πολλοί 
χούτων λαμβάνοντες τό τής Ανχικαχασχάσεως χίμημα καί κα- 
χασωχευονχες το, έδίζοντες δέ εΐς τήν φυγοπονίαν, καταντώ- 
ην έ'πειχα άχδη Αρούρης καί περιπίπχουσιν Από Αδικήμαχος 
Εΐς Αδίκημα, με’χρις ότου έγκαδείργνυνχαι εις τι δεσμωχήριον. 
Καί χαυτα μέ·; ώς πρός τήν εφαρμογήν του δικαιώματος είς 
ιούς Αλλοδαπούς. Έάν στρέψωμεν δέ Ιταστικώς τό βλέμμα 
χαί εις άλλο τής Αντικαχασχάσεως σχάδιον, δε'λομεν καί πά
λιν Γδει Ασχήμιας* πολλοί δηλαδή— μεχά λύπης χό λέγομεν — 
χών συναδέλφων μου, περί έλαχίσχου ποιούμενοι χήν έμπρέ- 
ΐϊοιισαν χή θέσει αύχών Αξιοπρέπειαν, καχέρχονται είς τό 
άπρεπες, Γνα μή τι άλλο ειπω, σχάδιον χής γλίσχρου κερδο- 
«οπίας, μεχερχόμενοι έξ έπαγγέλμαχος τόν μεσίτην πρός εΰ- 
ρεσιν Αντικατασχαχών καδ’ έκασχον εχος κληρώσεως, καί προσ- 
®ίρόμενοι χοΐς έχουσι δικαίωμα Ανχικαχασχάσεως, ίνα χοΐς 
Λρομηδεύσωσιν Ανχικαχασχάχην επ’ Αμοιβή χου πεμπτημορίου 
του τής Ανχικαχασχάσεως δικαιώμαχος.

Ταυχα λοιπόν, καχ’ έμήν γνώμην, εΤναι χά δύο χαχά χής 
*νιικαχασχάσεως, ατινα έχουσι χήν πηγην χων o iy ί έν χώ 
®ϊσμφ αύχώ χής Ανχικαχασχάσεως, Αλλ’ έν χώ χρόπω χής
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έφαρμογής βύτής, και άτινα κακά, κατ’ έμέ κριτήν, δυναντίΐ 

νά έκλείψωσιν, έάν
β/ άπαγορευδη το τής άντικαταστασεως δικαίωμα εις 

τους έκ τής άλλοδαπής έρμωμενους, αδιαφορον δ αν ουτοι 
άποκτώσι την ελληνικήν ιβαγένειαν· και άν

6/ λάδι) την άνωτάτην έποπτείαν τής άντικαταστασεωζ 
το έπί τών στρατιωτικών υπουργεΐον, όριζον τό τής άντιχα- 
ταστάσεως τίμημα σταδερώς, ζητοΰν κατ ετος παρά τών δια
φόρων σωμάτων κατάλογον τών έχόντων δικαίωμα άντικατ®* 
στάσεως, λαμβάνον το τίμημα αυτής, παρακαταδέτον α&το έν· 
τόκως, εί δ υ ν α τ ό ν ,  καί μη άποδίδον τούτο τοΐς άντικατατας·*· 
ταις, είμή μετά τήν λήξιν τής Θητείας των, με τινας έξαιρε- 
σεις, υπαγορευομένας υπό τής έπιείκείας, οΐαν αποτελεί π.χ. 
ή άαδενεια τοΰ αντικαταστάτου κλπ. Καί ουτω διά μέν τοΰ 
πρώτου μέτρου εξαλείφεται το πρώτον ατοπον, διά Οί τοϋ 
δευτέρου εξαλείφεται μέν το δεύτερον, περιστελλεται δε το 

πρώτον.

Άδήνησι, τή 27. ’Οκτωβρίου 1871.

ΔΒΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΚΟΣ,
λοχίας ίππιχοδ.

ΕΠΙΣΤΟΑΙ1 ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ Γ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙ Τ Ο ϊ 

ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΓ ΚΑΤΑ ΤΗΝ APXAIOTHTA

δπο

θ .  I. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,
πρώην βουΧευτοΟ καί λοχ«γοΰ.

Πρός τόν  κύριον Β λάσ ιον  I . Β αλτ ινόν , ταγματάρχην των
Γενικών 'Επιτελών κα ι συντάκτην τοΰ στρατιω τικού  

περιοδικού *"Ελληνος Στρατιώτου»·

Παλαιέ συμμαδητά καί φ ίλε !

ΑΘΗΝΗΣΙ, r9l 17. NosjiSpiw 1871.

Σας αποστέλλω προς δημοσίευσιν— έάν εύρεδώμεν σύμφω
νοι—έν τώ παρ’ υμών έκδιδομένω άξιολόγω στρατιωτικώ 
«εριοδικώ, τώ α"Ελληνι Στρατιώτη», σύντομον πραγματείαν, 
ληρδεΐταν εκ διαφόρων πηγών περί τοΰ Έβραϊκοΰ στρατοδ 
Χ*τά τήν άρχαιότητα.

Νομίζω ότι άντικείμενον τοιοΰτον, έχτός τής περι-ργείας, 
δελει κινήσει καί το ένδιαφε'ρον οΰχί μόνον τών στρατιωτικών 

Ελλήνων, άλλά καί παντός φιλολόγου, καί ίσως τις τούτων, 
εχων πλειότερον καιρόν καί άνωτέραν έμοΰ μάδησιν καί υπο
μονήν, τό πραγματευδή έπιτυχέστερον.

Έν τή συντόμω ταυτη πραγματεία δέλει παρατηρήσει ό 
«’'άγνωστης εις τινα μέρη στενοχώριαν κατά τήν έκφρασιν, 
ΐντί τοΰ συνήδους υφους, όπερ μεταχειρίζομαι. Εις τοΰτο 

°**χρεώβην έκ τοΰ ότι παραφράζων έφρόντισα νά μή μακρυν- 
πολύ τοΰ κυρίως κειμένου, διότι τότε βά ευρισκόμην εις 

,Τ.» ανάγκην νά έκταδώ. Ό  αυτός τής έκτάσεως λόγος μέ
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ήνάγκασε —  καί δια το κοπιώδες ακόμη —  νά μη σημειώι« 
παραπομπάς.

Θά ί'δη συγχρόνως δ αναγνώστης—αν καί τό έ'ργον τόσον 

σύντομον —  π ρ ό λ ο γ ο ν  καί έ π ί λ ο γ ο ν, και τό πε
ρίεργον, άσχετους κατά τό φαινόμενον μέ τό κύριον θέμα. Δέν 
Αρνούμεθα ότι τό τοιοϋτον δύναται νά χαρακτηρισθή πταΐσμ», 
■πλημμέλημα, κακούργημα η έγκλημα πρωτοφανές κατά τής 
φιλολογίας καί τών κ α ν ό ν ω ν  τ η ς  σ υ γ γ ρ α φ ή ς  Απδ 
σχολαστικόν τινα ή μη δυνα'μενον νά έμβαθύνη εΐς τόν κύριον 
σκοπόν μας, καί οτι πιθανόν ώς έκ· τούτου νά έπισύρωμεν όρ· 
γην· άλλ’ ευτυχώς— επειδή δέν προβλέπει δ ποινικός νόμος 
περί ποινής τοιοΰτου είδους εγκλήματος —  εΐμεΘα είς πλήρη 
Ασφάλειαν, δ δέ καλοκάγαθος σχολιαστής 0ά μείνη μέ τάς 
φωνάς καί διαμαρτυρήσεις του.

Ά λλ ’ άν και τό τοιοϋτον, ώς βλέπει 5 νοήμων αναγνώ
στης, είνε μάλλον ιδιοτροπία έπιβαρύνουσα μόνους ήμας, δίδο- 
μεν καί τινα έξήγησιν. Ό  πρόλογος καί ό έπίλογος έν τώ π«· 
ρόντι—οί κατά τό φαινόμενον άσχετοι— δμοιάζουσι τό ό ρ ε
κ τ ι κ ό ν καί τάς οπώρας, αΐτινες παρατιθέμενοι πριν καί 
μετά εΐς τήν τρα'πεζαν, μολονότι, καί άν λείψωσι, δέν σημαίνει 
τίποτε, ούχ ηττον τό εν κινεί τήν δρεξιν, αί δ’ έτεροι τέρπουιί 

τήν γεΰσιν. Ήθέλησα μέ άλλας λέξεις διά μέν τοΰ προλόγου 
νά καταστήσω τόν Αναγνώστην εί δυνατόν ετι εύδιάθετον είς 
τήν άνάγνωσιν καί περαιτέρω μελέτην, διά δέ τοΰ επιλόγου 
νά τόν χα'μω νά έγχαταλεί'ίη τό έργον, Αφίνων τόν νοΰν κι! 
τήν σκέύιν έν αύτω, εί τυχόν συμπέση νά ηνε θιασώτης τών 
Ιργων τή? Αρχαιότητος η κατ’ ειδικότητα φιλολόγος. Προσε- 
πάθησα δηλαδή νά ενόσω τό τερπνόν μετά τοΰ ώφελίμου 
— κατά τό σύστημα πολλών προτιμώντων έν τή ανεπτυγμένη 

έποχη, έν η ζώμεν, τήν ουσίαν αντί τών ξηρών διατυπώσεων έν

τοΐς έργοις—  διά νά μή κουράσω τόν αναγνώστην. Δέν έναπό- 
c; .  in i  Αποοανθώ άν έπέτυγον. Έ π ί τέλους τόσονκειται εΐς εμέ νά αποφανθώ άν έπέτυχον 

^δύναμην νά κα'μω.

"Ολως Αδελφός 
Θ. I. ΚΟΑΟΚΟΤΡΠΝΗΣ

Χαίρετε.

ΠΕΡΙ ΤΟ Ϊ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΓ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

(παράιρρασι;)

1 .

Π ρόλογος ο.Ιως ιδ ιότροπος.

Ό  σημερινός τής Ευρώπης σάλος τών οίονεΐ νεωτερισμών 
—καθόσον ουτοι είνε μάλλον αί αύταί άρχαί, τάς αΰτάς £χου- 
σαι βάσεις τών Αρχαίων διαφόρων πολιτευμάτων— κατέλαβε 
x«i τούς Ίσραηλίτας. Δια'φοροι σοφοί 'Ραβΐνοι τοΰ άλλοτε με
γαλουργού τούτου έθνους, τοΰ ηδη, άν καί διεσπαρμένου είς 
τήν ύφήλιον, διοικοΰντος άνευ τών ενοχλήσεων τής διοική- 
σεως καί τοΰ υπευθύνου—δίκην συνταγματικού βασιλέως —  
την Ευρώπην απασαν διά τής νοημοσύνης, τοΰ έμπορίου καί 
τής βιομηχανίας, συναθροισθέντες πρό τίνος έν Φραγκφόρτη, 

εσκέφθησαν νά έγκαταστήσωσι» έκ νέου τό άλλοτε τοΰ

Ισραήλ βασίλειο» ( 1).

(1) Κατά τήν 'Αγγλικήν ί^ηιιερίοα Π α λ - Μ ά λ , -ομί'.λός τις  'Ρ α 
δινών Ιν Φραγκοόρτ^ συνέλαβε ΐό  σχέδιον να συλλέζ^ τά διεσπαρμέ
να λείψανα τών ιΛών τοΰ ’Ισραήλ, xal νά συνάθροισή ajixoic iv Πα

λαιστίνη, 5«ως βυτττ'βωσιν α>ιί9ι νέον ’louSzUov βαοίλιιον. Έ τυπώ-



Λάτρις καί θαυμαστής τής άρχαίας ιστορίας των Ελλή
νων, 'Ρωμαίων, Φοινίκων, ’ Ισραηλιτών χαί Αιγυπτίων άρ’ ?- 
νός, δνειρευόμενος δ’ άρ’ Ιτέρου —καί είδε νά μή μείνη απα
τηλόν ονειρον είς τάς ήμε'ρας της προσκαίρου ζωής μου— τήν 
έλευδερίαν καί άποκατάστασιν των έδνοτήτων, εννοείτε καλώς, 
άναγνώστα, δπόσον συνεκίνήδην, οτε άνεγνωσα τον σκοπόν 
τών έν Φραγκρόρτη συσκερδεντων 'Ραβίνων περί τής χαταρ- 
τίσεως τοΰ βασιλείου των, χαι οποία μελαγχολία μέ χατε- 
λαβε διά τόν ευρισκόμενον είς μή άνδηράν κατάστασιν ελλη
νισμόν. Έρέμβαζον, χαΐ σκεπτόμενος τήν άλλοτε τών ’Ιου
δαίων εύκλειαν— ισότοπον σχεδόν μέ τήν τών αρχαίων Ε λ
λήνων— άνεπόλησα όσα άνε'γνωσα περί τοΰ αγαπητού παρά 
τώ Σαβαώδ βασιλείου εκείνου, περί τής αΰστηρας τηρήσεως 
των πατρώων ηβών, α είχον, καί περί τοΰ άληδώς άξιοδαυ- 
μα'στου τή έποχή έκείνη στρατιωτικού δργανισμοΰ των.

Είς τήν τελευταίαν σκέψιν έσταμάτησα διακοπείς κατά σύμ- 
πτωσιν. Είχε προσβάλει τά ώτα' μου, καδημε'νου παρά τώ πα-

θ η σ α ν  π ο λ υά ρ ιθ μ α  π ρ ο σκ λητή ρ ια  γ ρ ά μ μ α τ α , δ ι’ ώ ν  ν α  ζητηΟί) ή  σ ΰμ - 

π ρ α ξ ις  ο λ ω ν  τ ώ ν  ’Ισ ρ α η λ ιτώ ν  ε ίς  τ ή ν  π ρ α γ μ α το π ο ίη σ ιν  το ΰ  σχεδ ίου 

τούτου. Κ α τα  τ α ς  Ίο υδ α ϊζο ύ σ α ς έφ η μ ερ ίδ α ς , οί σ η μ α ντ ικ ώ τερ ο ι τρα - 

π ε ζ ΐτ α ι  τ ή ς  Φ ραγκιρόρτης, ή τ ις  ε ίν α ι ,  ώ ς  γ νω σ τό ν , το γ εν ικ ό ν  στρατη* 

γ εΐο ν τ ώ ν  Γ ερ μ α ν ικ ή ς  έ θ ν ίτ η τ ο ς  Ι ο υδ α ίω ν  τ ρ α π ε ζ ιτ ώ ν ,  δποςηρ ίζουσ ι τό 

τό  σχέδ ιον τοΰτο , τοΰ όπο ιου ο ί ΰ π ο κ ιν η τ α ί π ε ιρ ώ ν τα ι ν α  χ α τα δ ε ίξω σ ιν , 

δ τ ι ή  Ι π ιχ ε ίρ η σ ις  δ εν ε ίν α ι ά δ ύνα το ς  κ α ί ΰπ ο μ ιμ νή σ κ ο υ σ ιν  ε’ ς το υς ομο

θρήσκους α ΰ τώ ν , οτι π ρ έπ ε ι ν α  δ έ ω ν τ α ι δπέρ  τ ή ς  Ε π ιτυχ ία ς  α ΰτοΰ 

κ α ί όφείλουσ ι νά  π ρ ο σ ε ύ χ ο ν τα ι τ ρ ις  τή ς  η μ έρ α ς  κ α ί  ε ις  π ά σ α ς  τ ά ς  δ ια - 

τ ε τ α γ μ ε ν α ς  υπ ο  τοΰ *Ε 5ραϊκοΰ νόμου ώ ρ α ς . Πρός το ύτο ις  έρ μ η νεύο υσ ι 

χ α ι τό Ιδ ζ^ ιο ν  τή ς  Γ ρ α φ ής «"Ε λθετε  πρός Ιμ Ι , κ ά γ ώ  Ιπ ισ τρ έψ ω  πρός 

υ μ ά ς » ,  ο τ ι οηλο ΐ κ α τ α  γ ρ ά μ μ α  ό τ ι, ά μ α  ώ ς  οί Ιο υδ α ίο ι Ι π α ν έλ δ ω σ ιν  

*·ς Ι£?ο υσ α λη α , ο Κύριος κ α ί μ ε τ ’ α ΰ το ΰ  ή  Ισ χ ύ ς  κ α ί ή  ευ η μ ερ ία  θά  
ίπ α ν έ λ θ τ ι ε ίς  β ΰ το ΰ ς .

ραβΰρω, δ ηχος σάλπιγγος διαβαινόντων τριών ή τεσσάρων 
'Ελλήνων πυροσβεστών κνημιδορόρων. Νομίσας δέ τήν σύμ- 
πτωσιν ώς οιωνόν, άπεράσισα νά γράψω δλίγα περί τοΰ'Ε 
βραϊκού στρατοΰ κατά τήν άρχαιότητα, συλλέξας τάς πληρο
φορίας εκ τε τής ίερας Γραρής καί άλλων συγγραμμάτων Σς-ο- 
ρικών, προχείρων μοι εδτυχώς, καδόσον έπί τοιούτων αντικει
μένων άσχολούμενος πρό έξαμηνίας, προσπαδώ ν’ άπορύγω 
τόν άηδή καί απελπιστικόν τοΰ παρόντος δόρυβον.

Τά άντίκείμενον, ώς έννοεΐτε, εΤνε περίεργον. Οί 'Εβραίοι, 
ώς θέλετε ίδεΐ, ησαν τότε καλοί στρατιώται, καί έπίστευον 
είς τήν άληδή άρχήν «έτοιμάσου διά πόλεμον, οπως εχτ^ς 

ειρήνην.»
"Ηδη έπί τοΰ κυρίως δέματος.

%

Σρατιωτιχός οργανισμός τώ ν Ιουδαίων.

Οί Ίσραηλΐται ησαν υπόχρεοι νά ίνε  απαντες έν ανάγκη 
στρατιώται μηδέ τών Ίερε'ων καί Λευιτών έξαιρουμένων. Ά -  
παντώμεν είς τήν Παλαιάν Διαθήκην, οτι ό ίερεύς Βαναίας, 
υιός του Ίωϊαδαέ, ητο δ περιρημότερος καί πις-ότερος στρατιώ
της μεταξύ τών ανδρείων τοΰ Δαυίδ· έγένετο μάλιστα κα
τόπιν, άμα διεδέχδη τήν βασιλείαν δ Σολομών, καί αρχιστρά
τηγος τοΰ στρατοΰ, άντί τοΰ Ίωάβ, καδαιρεδέντος ώς συνο- 
μόσαντος μετά τοΰ άδελρου τοΰ Σολομώντος Άδωνία, ποδή- 
σαντος νά κατάσχη τόν θρόνον, ζώντος έτι τοΰ πατρός του, 

καί καταδικασδέντος είς δάνατον.
Κατεγράροντο είς τους στρατιωτικούς καταλόγους οσοι η

σαν είς ήλικίαν νά ύποστώσι τά στρατιωτικά βάρη καί έδύ- 

ναντο νά */ρησιμιυσωσιν είς τόν πόλεμον. Ό  μεκρότερος όρος



τής ηλικίας ηρχιζεν άπο τοΰ είκοστοΰ έτους, δ δέ ανώτερος 
μέχρι τοΰ έξηκοστοΰ. "Απάντες δέ οί δπλΐται ησαν τόσον κα
λώς ώργανισμένοι— καθώς καί τών πέριξ τόκων τ ί  έποχί 
έκείνη οί κατοικεί—και τόσον έτοιμοι, ώστε ήδύναντο νά συ- 
ναθροισθώσι ταχύτατα εις πρώτην πρόσκλησιν.

Τό τοιοϋτον ισως φαίνεται παράξενον είς τον σημερινόν α
ναγνώστην, άλλ’ εξηγείται άπλούστατα. flap’ ημΐν η χρτ,σις 
ιώ ν  όπλων εΤνε έμποδισμε'νη είς τούς άφωσιωμένους εΐς τον 
Θεόν, ·ητοι τους ίερεΐς, καλογηρους, διακόνους, δοκίμους κτλ. 
Εκτός τούτων έχομεν καί άναρίδμητον πλήθος άνθροίπων άκα 
ταλλήλων εις πόλεμον, ώς μή έξασκουμένω ν, οϊον δικηγόρους, 
εμπόρους, τεχνίτα ;, υπαλλήλους καί άλλους πολίτας, ένώ 
οί τότε Ίσραηλΐται, έκτος οτι έξησκοΰντο, ώς «ροεΐπον, όίιαν 
τες, ησαν ώς έπί τό πλεϊστον—όπως σήμερον έμποροι και 
βιομήχανοι -—τότε γεωργοί $ βοσκοί, συνειθισμένοι έκ νεαρά 
ηλικίας είς τον κόπον καί τήν έργασίαν. Έκτος τούτου, άπο 
δεικνύεται έκ τής Γραφής, ότι έγυμνάζοντο καί είς τήν όπλο 
μαχίαν εΐδικώς καί εΐς διαφόρους άλλας στρατιωιικάς άσκή 
σεις, τουλάχιστον άπο τής έποχής τοΰ Δαυίδ καί τοΰ Σολο 
μώντος.

Τό αύτό σύστημα έπεκράτει καί εΐς τήν 'Ρώμην, έν η οί 
πολΐται άπό ώρισμένης ηλικίας ησαν άπαντες υπόχρεοι νά 
χρησιμεύσωσιν ώς στρατιώται, δι’ ώρισμένον αριθμόν πολέ
μων, αμα προσεκαλοΰντο. Δι’ αυτόν τόν λόγον έκεΐ —  και 
τοΰτο έσεται καί άπόδειξις—δέν ελεγον σ τ ρ α τ ο λ ο γ ε ί  ν, 

άλλ’ έ κ λ έ γ ε ι ν, καθόσον ησαν πάντοτε πλειότεροι τών 
άναγκαιούντων καί ώρίζοντο κατ’έκλογήν ή μέ τήν σειράν των 
οι’ έκαστον πόλεμον.

Δέν ητο δέ καί δύσκολον νά τρέφωσιν οί Εβραίοι καί εν 

κστρατεία τόν στρατόν, έπειδή—έχτός ϊτ ι ή έχτασις τοΰ τό

που των ίτο  μικρά— ησαν καί οι έχθροί συνήθως τόσον πλη
σίον, ώστε ώς έπί το πλεϊστον έπέστρεφον καί κατελυον το 
έσπερας είς τους οίκους των. Ποτέ δέ σχεδόν έκστρατεία τις 
δέν ίτο μακρυτέρα τής μιας ή δύω ημερών πορείας.

3.
Ο πλισμός.

Τά οπλα τών Εβραίων ησαν σχεδόν τά αύτά μέ τά τών 
'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων— Σ π ά θ η , τ ό ξ  ο ν, β έ λ η, δ ό- 

ρ α τ α καί λ ό γ χ  α ι, ήτοι μικρά δόρατα. Τά ξίφη των η 
σαν μάχαιραι πλατεΐαι καί κονταί, τάς οποίας έκρέμων παρά 
τόνμηρόν. Έχτός τούτου μετε^ ειρίζοντο καί σφενδόνας. Τοΰτο 
τό συνάγομεν έκ τών κατοίκων Γαβαά τής φυλής Βενιαμίν, 
οί όποιοι έκτυποΰσαν διά τής σφενδόνης εύεπιβόλως ώς καί 
μίαν τρίχα— κατά τό λόγιον— τό δέ οδσιώδες εΤνε, οτι οί £η- 
θένχες Γαβαωνίται μετεχειρίζοντο τήν σφενδόνην έπιδεξίως 
καί μέ τάς δύω χεΐρας. Είρήσθω έν παρόδω, ότι ό βασιλεύς 
Σαούλ καί οί προεξάρχοντες έκράτουν εΐς τάς χεΐρας των ώ ς 
έπί τό -πλεϊστον λόγχην, καί τό περίεργον είνε, ότι καί ό "Ο
μηρος δίδει αυτήν είς τούς ήρωάς του, οί δέ 'Ρωμαίοι είς τόν 

Κυρΐνον καί λοιπούς αύτών θεούς.
Ά νευ ανάγκης οί Ίσραηλΐται δέν ερερον μεθ’ εαυτών όπλον, 

ουδέ τήν σπάθην αυτήν. Τοΰτο άποδειχνύεται έναργώς έκ τής 
προσταγής τοΰ Δαυίδ πρός τού; στρατιώτας, ότε διετάχθησαν 
νά εκκινήσουν όσον οΐόν τε τά^ιον κατά τοΰ προσεγγίζοντος 
έχθροΰ Ναβάλ « ε ί ς  τ ή ν  σ τ ι γ μ ή ν  ζ ώ σ α τ ε τ ά  ξ ίφ η  
σ α ς » ,  μολονότι τότε διετέλουν εις άκατάπαυστον φόβον. Τό 
βλακώδες καί άσκοπον έθιμον νά κρεμώσι νυχθημερόν τό ξ ί

φος είς τό πλευρόν ητο κυρίως τών Γάλλων καί τών Γέρμα-



νων, οΐτινες μέχρι τή ; χθές έρερον το ξίφος, εστω καί άν 

έπροκειτο νά χορεύσουν, νά ράγουν, ή καί άλλο τι νά πράξουν. 
ίίδη ενοηθη, οτι οέν εινε αι διατυπώσεις, άλλ’ ό στρατιωτικός 

όργανιχος νους, οστις φέρει τό άποτέλεσμα.

Καδόσον άρορα τά αμυντικά οπλα, οί Ίσραηλΐται, καθύ; 
καί οί περις, ειχον α σ π ί δ α ς ,  ά σ π ι δ ί σ κ ο υ ς ,  π ε ρ ι 

κ ε φ α λ α ί α ς ,  θ ώ ρ α κ α ς ,  καί ενίοτε κ ν η μ ί δ α ς. Τύ
πος τοιαυτης εντελούς πανοπλίας ραίνεται είς ττ̂ ν περιγραρήν 
του οπλισμού του Γολιάθ, ητις ητο άπασα έξ ορειχάλκου. 
I οιαύτας περιγράρει καί ό "Ομηρος παρά τοΐς "Κλλησι. Οϋχ 
ηττον τά άμυντήρια ταυτα όπλα ησαν σπάνια παρά τοΐς Ίσραη- 
λίταις κατ εκείνην την έποχην, διότι— ώς ή Γραρή άναρέρει 

επί Γολιάθ κυρίως, δ Σαούλ ήθέλησε νά δανείση τήν πανο
πλίαν του εις τον Δαυιό, κρατούντα σφενδόνην καί σπάθην μό
νον. Κατόπιν ομως έπρομηθεύθησαν καί οί Εβραίοι, καί κα- 
τεσταθησαν οΰτω κοινά.

Επί δέ τοΰ βασιλέως Όζία εΤχε γένει παρ’ αύτοΰ—δντος 
μεγαλεπηβόλου καί λίαν νοημονος στρατιωτικού τής έπο-/ής 

τοσαύτη προμήθεια, ώστε ήδύνατο νά όπλισθή απας ό στρα
τός, άριθμουμενος πλέον των τριακοσίων χιλιάδων. Ό  αν
δρείος ουτος καί επιστήμων βασιλεύς ε’θεσε μηχανάς είς τους 
περιξ της Ιερουσαλήμ πύργους, οπως ρίπτη βέλη καί μεγά^ 
λους λίθους. Ωχυρωσε πολλάς πόλεις κατά τό σύστημα τών 
περιξ βασιλέων. Καί δύναταί τις, έξετάζων μετά λεπτο- 
μερείας, ν’ άποφανθή, οτι ό πόλεμος— είτε άμυντικός εΓτε Επι
θετικός— εγίνετο μέ μικράς διαφοράς κατά τό αυτό σύστημα 
μέχρι τών τελευταίων ημερών, πρό τής έρευρέσεως τής πυρί- 
τιοις καί τών πυροβόλων οπλών.

4.
Στρατιω τικά  σώματα·

Κατά τούς πρώτους χρόνους οί Ίσραηλΐται εΤχον μόνον 
πεζικόν —  Καί τό πεζικόν έπίσης ητο ί  κυρία δύναμις τών 
Ελλήνων καί τών 'Ρωμαίων— εΤχον την ιδέαν, οτι οί ίπποι 
δέν είναι ποσώς αναγκαίοι είς θερμούς τοπους, εις ους αεί

ποτε δύναταί τις νά όδοιπορή χωρίς να βρ*χί» Χ*ί °τι επ!" 
αης είναι άνωρελεΐς καί είς τά όρη. Οί ίπποι κατά την τοτε 
γνώμην ησαν ώρέλιμοι μόνον εις ψυχρους τοπους, οπως οια- 
βαίνη τις τραχείας οδούς, και κάμνη εκτεταμενην πορείαν 
είς πεδία άκαρπα καί όλίγον κατωκημενα, οια εισι τά τής 

Πολωνίας καί Ταρταρίας.
.Βαθμηδόν ομως οί Ισραηλΐται έπι τής εποχής τών βασι

λέων έσχημάτισαν g ιππικόν. Έ πι τής άπος·ασια; τοϋ Αβεσ- 
ααλώμ κατά του πατρός του άναρερεται, οτι ή πρώτη ένεργεία 

ητο νά προετοιμασθώσιν ίπποι καί άμαξαι. Μάλιστα ρητώς 
αναφέρει ή Γραρή, οτι, άροΰ ε'χασε τήν μάχην πριν φονευθή, 
ίππευσε πώλον, οπως σωθή.—· Ο Σολομών, ο επονομασθί,ις 
Σορός, τοΰ όποιου τό ταμεΐον διά τής καλής διοιχήσ=ως κα
τέστη πλουσιώτατον, επειδή εΤχε τά μέσα να καμνη μεγάλας 

δαπάνας καί νοΰν λίαν διορατικόν, ερερεν ες Αίγυπτου πλη- 
6ύν ίππων, καί διετήρει μέχρι τών τεσσαράκοντα χιλιάδων 
ίππικοΰ, εκτός δέ τούτων ερερε καί δώδεκα χιλιάδας ίππους 
άμαξών. Αί πολεμικαί αυται άμαξαι ησαν λίαν πιθανώς ο- 
μοιαι μέ τά ; τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων, ίτο ι μιχραί, δ ί 
τροχοι, έ*/ουσαι θέσιν δι’ ενα ή ουω ανθρώπους, ισταμενου, 
όρδίους καί έπακομβοΰντας πρός τό έμπροσθεν άσπιΒωτον 

μέρος.



Οί κατόπιν ομως του Σολομώντος δέν ήδυνήθησαν νά τη- 
ρησωσιν ως εκ τής μεγάλης δαπάνης τήν δύναμιν τοΰ ίππικοΰ, 

χαί Οιά τοΰτο κατά καιρούς καί έν ανάγκη έζήτουν βοήθειαν 
παρά τών Αιγυπτίων. Ή  σχέψιςμας έπιβεβαιοΰται, διότι εΐς 
£λας τάς τοιαυτας ίστορικάς άφηγήσεις περί αιτήσεων ix  μέ
ρους τών Ιουοαίων προς τούς Αιγυπτίους γίνεται πάντοτε 
μνεία περί αποστολής Γππων δετικώτατον ομως εΤνε, οτι οί 
Εβραίοι δεν εΐχον ποσώς ιππικόν έπί τοΰ βασιλεως των ’Εζε- 
χίου, όιότι ό Ραμψάχης τούς παρήγγειλεν ύπερηφάνως «μετα- 
βήτε εις τήν υπηρεσίαν τοΰ κυρίου μου— βασιλέως τής ’Ασ
συρίας— καί θελω σας δώσει δύω χιλιάδας Γππους. Σκέφθητε 
όμως συγχρόνως άν έχετε ανθρώπους έπιδεξίους νά ίπ- 
πεύσωσι.»

5.
Πορεϊαι χα ί στρατοπεδεύσεις.

Είς ουοεν μέρος η I ραφη αναφέρει λεπτομέρειαν τινα περί 
στρατοπεδεύσεως, περί σχηματισμού ταγμάτων ή περί γενι
κής ταξεως τοΰ πολέμου, μολονότι είς πλεΐστα όσα μέρη άνα- 
φερει στρατεύματα τακτιχα. Καδ όσον ομως άφοοα τή» τέ* 
χνην τής στρατοπεδεύσεως καί τοΰ τρόπου τοΰ όδεύειν χάνο* 
νιχώς, η μετά την έκ τής Αίγυπτου έξοδον μαχρά καί πολυ
χρόνιός οοοιπορία έν τη έρήμω υπό τήν οδηγίαν τοΰ Μωϋ* 
σεως εινε εξαίσιο» στρατοπεδεύσεως καί πορείας υπόδειγμα 
παραμιλλον πρός το τής έπανόδου τοΰ ,Εενοφώντος. Ό  άριδ- 
μός τοΰ δαυμασίου καί πειθαρχοΰντος έκείνου στρατοΰ ητο 
γνωστός σι οιχριβών καταλογών πλέον τών έξαχοσίων y t-  
λιάοων—έκαστη φυλή άνήχεν είς τόν οίκον τής πάτριας της, 
χαί ύπεκειτο εΐς μίαν άπό τάς τέσσαρας πρώτας φυλάς κατά 
την ταξιν τής γεννησεως τών πατριαρχών χαί τής εύγενείας

τών μητέρων των— ώδευον μέ τόν ηχον τών σαλπίγγων πάν
τοτε μέ τήν αυτήν τάξι», χαΐ έτσποθετοΰντο εΐς τούς 
σταθμούς των είς τήν αυτήν θέσιν περί τήν Σ κ η ν ή ν  
τ ή ς  Δ  ι α θ ή κ η ς, ητις έχρησίμευεν ώς σημεΐον καί κέντρον

τοΰ στρατοπέδου.
Καταλύοντες έφρόντιζον περί τής καθαριότητος τών κατα

λυμάτων, τοσοΰτον άναγκαίας είς τά θερμά κλίματα χαΐ τό

σον δυσχόλου εΐς τοσοΰτον πλήθος.
Έ γγίζει νά ύποθέστ) τις, έξετάζων μετά προσοχής πασαν 

λεπτομέρειαν τής έν τή έρήμω οδοιπορίας τών ’Ισραηλιτών 
χαί βασιζόμενος εΐς τήν χρονολογίαν, ότι ή μέθοδος τής στρα
τοπεδεύσεως και τών πορειών τών 'Ρωμαίων χαί άλλων 
έθνών, αΐτινες έπί τοσοΰτον θαυμάζονται, καθώς χαί πολλαί 
άλλαι πολεμικαί έργασίαι, έλήφθησαν U τών αρχαίων τού
των τύπων.— Εΐς τας πορείας των ουδεις θόρυβός έκτος του 
άναποφεύκτου τών βημάτων γδούπου καί τοΰ ήχου τών σαλ
πίγγων. Εις δέ τάς μάχας των, τόσον έπιτυχεΐς και τεχνι
κός ευρίσκει τις τάς στρατιωτικάς κινήσεις των, ώστε μελε
τών μετά σπουδής δύναται, πριν ετι αναγνωση το αποτελεσμα» 
ν άπρομαντεύση τό επιτυχές έξαγομενον.

Οί Έβραΐοι έφρόντιζον διά τά λάφυρα καί τά όπλα τών 
φονευομένων έχδρών, καί έτοποθέτουν είς άσφαλές μέρος 
ταΰτα περί τήν Σκηνήν τής Διαθήκης, θεωροΰντες αύτά ση

μεία τιμής ώ ; οί 'Ρωμαίοι.

6.
Στρατιωτική διοίχησις.

’Εν γένει έπί τής έποχής τών βασιλέων τά αςιώματα η
σαν σχεδόν στρατιωτικά. Τόν αύτόν οργανισμόν εΐχον επίσης



τοτε ολα τά εδνη. Έ π ί τής βασιλείας τοΰ Δαυίδ, καθ’ ην δ 
■τόπος ίνθεί J  3το δοξασμένος, ύπήρχεν ή ακόλουθος διαίρε- 

σις των αξιωματικών £ τών έν τέλει, ών κάμνει μνείαν ή Γραφή.
— Οι εξ χιλιάδες Αευϊται, Κριταΐ καί έκπληρωταί τοΰ 

νόμου.

— Οι Φύλαρχοι— αρχηγοί τών φυλών— τίτλος μάλλον τι- 
fJ,*3Ttxo£  ̂ gĉ icojzgc δίδον ££oyj(civ,

— Οί αρχηγοί τών δώδεκα ς-ρατιωτιχών σωμάτων τοΰς-ρα- 
του, διηρημένου είς δώδεχα τμήματα.

Οί χιλίαρχοι χαί οί έκατόνταρχοι.

— Οι έπί τών υπαρχόντων του βασιλέως. ΓΙιδανόν νά η
σαν οί διαχειρισταί του δημοσίου πλούτου, ταμίαι, καταλυμα- 
τιαι, φροντισιαί, οικονομικοί έν γένει, καθόσον τότε οί βασι
λείς διεθετον τά εισοδήματα τοϋ κρα'τους.

Οί ευνούχοι, ή μάλλον είπεΐν οί παρά τώ βασιλεΐ δια· 
τελουντες οίχέται. Σημειώσατε, οτι τό ευνούχος φαίνεται ότι 
οεν εσήμαινε έλλειψιν κατά τό σώμα, άλλά τόν άνθρωπον της 
εμπιστοσύνης. «Ε ις ολην τήν Γραφτν— αναφέρει ό Κλαύδιος 
«Φλερϋς, συγγραφεύς τοΰ παρελθόντος αΐώνος— τό όνομα 
«ευνουχος εκλαμβάνεται συχνάκις άντί τοΰ οίκέτης, ή έν γέ- 
»νει άντί παντός άξιωματιχοΰ, όστις άμέσως διετέλει είς τήν
«υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως, χωρίς νά δηλοί ε’λλειψίν τινα κατά 
»τό σώμα.»

Οί πεντηχονιαρχοΐ, οιοτι καί περί τούτων γίνεται μνεία 
είς τήν Γραφήν.

Οσον οιά είκοσιπεντάρχους καί δεκάρχους, βεβαίως θά 
ύπήρχον καί τοιοΰτοι, άλλά δέν άπανταταί που.

Τοιαύιη σχετικώς ίτο ή διαιρεσις τών αξιωμάτων έπί 
εποχής τής βασιλείας τοΰ Δαυΐδ. Πριν ομως, άπό του 

Ιησοΰ τοΰ Ναυή μ?'/ρι τών βασιλέων, ή διοίκησις τοΰ σιρα-

ΐοΰ δέν ανήκε κανονικώς, ώς περιέγραψα εις ώρισμένας διαι
ρέσεις, άλλ’ είς έκλεγομένους ύπό τοΰ λαοΰ, ή ύποδειχνυο- 
μένους ύπό τοΰ θεοΰ παραδόξως διά τής έμπνεύσεως τών ιε
ρέων, χαθώς ό Γοθονιήλ, δ Βαράχ, ό Γεδεών. Οί προϊστά

μενοι outat δέν είσηκούοντο, είμή έκ τοΰ μέρους τοΰ λαοΰ, 
όπερ τούς έξέλεξεν, ή παρ’ έκείνης τής μερίδος, ητις έπί— 

ς-ευεν οτι δ θεός τούς άπέστειλεν ώς έλευθερωτάς. Τό λοιπόν 
πλήθος τοΰ λαοΰ, συρόμενον ένθεν κάχεΐθεν, χαΐ καταχρώ- 
μενον άνευ δδηγοΰ τήν έλευθερίαν του, ύπέκειτο συχνότατα 
είς τάς καταδρομάς τών έχθρών του. Ή  τ ρ α μ π ο υ κ ι κ ή  
— άς μέ συγχωρηθή ή έκφρασις— αυτη διαγωγή τών πλειο- 
τέρων, ή παράγουσα τήν ακαταστασίαν χαί δυστυχίαν, τούς 
ιίνάγκασεν έπί τέλους νά ζητήσωσι βασιλέα, ούχί μόνον διά 
νά τούς κρίνη— καθόσον τότε δ βασιλεύς έκρινε, καί παρά
δειγμα τό τοΰ Σολομώντος μέ τάς δύω μητέρας— άλλά καί 
διά νά Ιχη τήν γενικήν τών στρατευμάτων διεύθυνσιν καί νά 

πολεμή δι’ αύτούς. Ιίαραβάλλων δέ τις τήν εποχήν τών βασι
λέων μέ τήν πρό αύτών, δέν δύναται νά άρνηθή ότι έξ έκείνης 
τής έποχής ησαν άσφαλέστεροι. Καί άληθώς είς όλα τά έθνη, 
ατινα δέν έχουν ανθρώπους ικανούς νά τά όδηγήσωσι καίποδη 
γετήσωσιν, ή βασιλεία εΤνε ασφάλεια καί έκ τών ών ούκ άνευ.

'Ο βασιλεύς παρά τοΐς Ίσραηλίταις συνήθροιζε τόν λαόν, 
οσάκις τό εκρινεν εύλογον, καί διετήρει πάντοτε προητοιμα- 
σμένα μερικά στρατεύματα. Τοΰτο άποδειχνύεται είς τήν αρ
χήν τής βασιλείας τοΰ Σαούλ, καθόσον άναφέρετη ότι αύτός 
έτρεφε τρεις χιλιάδας άνθρώπους προωρισμένους άποκλειςικώς 
διά στρατιωτικήν ύπηρεσίαν. Ό  Δαυίδ κατόπιν ώργάνισεν άλ
λως τον στρατόν. Έσχημάτισεν έκ τών δυναμένων δώδεκα με
γάλα σώματα, άνά είκοσι τέσσαρας χιλιάδας έκαστον, άτινα 

ύπηρίτουν τό εν μετά τό άλλο κατά σειράν καί κατά μήνα.



Ουτω είχε διάκοσίας όγδοήχοντα όκτώ χιλιάδας στρατού Ε
τοίμου εις πασαν περίστασιν, καί είχοσιτέσσαρας χιλιά
δας διαρκώς είς ένέργει*ν. Ό  Ίωσαφάτ, ώς αναφέρει 4 
μνημονευθείς συγγραφεύς, άν καί δέν εΤχε τό τρίτον του βα
σιλείου τοΰ Δαυίδ, μολαταύτα διετήρει ύπό την δδηγίαν του 
εν Ικατομμύριον καί έκατόν εξήκοντα χιλιάδας στρατοΰ είς 
χινησιν, μή συμπεριλαμβανομένων τών είς τάς πόλεις φρουρών. 
’ Ησαν άπαντες οί κάτοικοι στρατιώται.

νΙσως είς αναγνώστην τινά φανή υπερβολικές ό αριθμός. 
•Αναφερει ή Γραφή, οτι, οτε άνεχώρησαν εκ τής Αίγυπτου οί 
'Εβραίοι, ησαν πλέον τών εξακοσίων χιλιάδων οπλοφόρων άπό 
του 20— 60 έτους, ικανών καί έξησκημένων, ώς προανε- 
φερομεν, έκτος πλήθους άλλου λαοΰ, δυναμένου έν ανάγκη νά 
λάβη μέρος είς τους πολέμους— Είς τον πόλεμον του Γαβαα 
μόνη ή φυλή του Βενιαμίν, ή μικρότερα πασών, ειχεν ώπλι- 

σμ ένον στρατόν πλέον τών είκοσιπέντε χιλιάδων. — Ό  Σαοΰλ 
ώδήγησε διακοσίας δέκα χιλιάδας κατά τών Άμαληκιτών, 
όταν τους έξωλόθρευσε. Έκτος όμως τής Γραφής, έάν κατα- 
φύγωμεν καί είς άλλας πηγάς τής ιδίας ιστορικής εποχής, 
άπαντώμεν οτι ή πόλις τών Μεγάλων θηβών τής Αίγυπτου 
ύπήρξεν εποχή καθ’ ην έδωκε μόνον έκ τών κατοίκων της 
έπτακοσίας χιλιάδας όπλίτας. —  Είς τήν 'Ρώμην χατά 
τήν πρώτην άπαρίθμησιν τοΰ Τουλίου Σερβίου τώ 188 εχει 
άπό τής κτίσεώς της ήριθμήθησαν όγδοήκοντα χιλιάδες πολϊ- 
ται έξησκημένοι καί ικανοί είς πόλεμον.

7.
Ε πίλογος ά ναλόγως τον προλόγου.

Τό έθνος τών Εβραίων, ώς εΤδεν 5 αναγνώστης, έπρώτευε 
τοτε. 'Η δε αιτία τούτου ητο ή αληθώς εθνική, ευσεβής καί

δλως ύπό στρατιωτικήν έποψιν ανατροφή τοΰ λαοΰ. Οί κάτοι
κοι ώς έκ τής άδιακόπου άσκήσεω; ησαν υγιείς, Οί γάμοι, 
η κυρία αυτη βάσι; τής ευημερίας τών κοινωνιών, ώς έκ τής 
μή απληστίας, τής σεμνότητος τών γυναικών, σεβόμενων τόν 
εαυτόν των, του ύπερηφάνου καί αρρενοπρεπούς τών άνδρών, 
μή έπιζητούντων τον υλισμόν, άλλά τήν ευτυχίαν, δέν εΐχον 
τάς σημερινά; δυσκολίας. Ί Ι  δέ έν γένει ήσυχο; καί έργαν.κή 
ζωή, τήν οποίαν διήγον, τοΐς έπρομήθευε τήν εύρωστιαν, τήν 
αφθονίαν, τήν ηθικήν άνάπαυσιν και τήν πολυτεκνίαν. Σήμερον 
έντός τής οίκογενείας ό πολίτης, είτε πλούσιος είτε πτωχός, 
y ασμίζεχαι άδιακόπω;, έκτος ο’ αυτής σκέπτεται πώς νάσυ- 
κοφαντήση έκ φθόνου, νά κλέψη έκ συμφέροντος καινά βλάψη 
τόν γείτονα του έκ κακίας. ’Απορεί τ ι; πώ ; δεν είμεθα φθισ:· 
κοι άπαντες είς τον τρίτον βαθμόν, ή πώ ; δέν μετεβλήθτ,μεν 
είς κακοποιά πνεύματα ή δέν κατέστημεν λυσσώντες.

Ή  όρθώς τότε κρίνουσα διοίκησις έγύμναζε τού; πολίτα; 
είς τούς κόπους κ-αί τάς στρατιωτικά; ασκήσει; 1 ένέπνεεν είς 
αυτούς διά τοΰ ίδίου παραδείγματος τήν αγάπην τής πατρί
δος, τήν ομόνοιαν μεταξύ των καί τήν υποταγήν είς τούς νό-. 
μους, τούς όποιους έσέοοντο πρώτοι οί άρχοντες. Σήμερον 
θεωρείται εύ^υέστατος καί ικανός ό δυνάμενος τεχνιχώτερον 
νά στρεβλώση τόν νόμον, νά καταστρέψη τήν ουσίαν φυλάσσων 
τούς τύπους.

Τό πρώτον θεμέλιον τής τότε πολιτικής ητο ή άοκνος έρ- 
γασία, καί ή διά τής τιμιότητος καί του ίδρώτος τοΰ προσώ
που, ouyi δέ διά τής αρπαγής καί τής αδικίας τοΰ άλλου αυ- 
ξησις τοΰ εισοδήματος. Σήμερον καί είς αύτήν τήν τράπεζαν 
δύναται νά άντικρύση τίς τι άρπαγέν, διά το όποιον ό στερη
θεί; θρηνεί.

Ουτω διά τή; τοιαύτη; διαγωγής των προσείλχυον τού; 
πέριξ καί έπλήθυνον χατά τεράστιον τρόπον. Καί χατάτό σο
φόν απόφθεγμά των «τό πλήθος τον λαον είνε δόξα τον βα· 
Οίλέως, χαι ό ολίγος αριθμός τών ύπηχόων είνε όνειδος τοΰ 
άρχοντος»  έ·/αιρον, οτε άριθμούμενοι εύρίσκοντο πλειότεροι.
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Έβασίζοντο κυρίως είς τήν άληθή δύναμιν, χαί ούχί είς 
τήν πονηριάν. Ά ντί νά ύποτρέφωσιν έριδας, νά σπείρωσι διαι
ρέσεις είς τούς πλησίον των, καί νά ζηχώσι νά λάβωσιν ύπό- 
ληψιν διά τής Ψευδολογίας καί έπιτηδειόχητος, έκαλλιέργουν 
τον τόπον των ύφ’ ολας τάς επόψεις, καθιστώντες αύχόν καρ- 
ποφόρον καί παραγωγότερον οσον τό δυνατόν. ’Αληθής πολι
τική, έπιβάλλουσα τόν σεβασμόν χαί οδηγούσα τά έθνη είς τό 
μεγαλεΐόν των.

*0 θεός τους είχεν ευλογήσει* επλούτιζον καί ηύτύχουν. 
"Απαντες δέ, μιχροί χαί μεγάλοι, μόνον τόν έθνισμόν χαί τήν 
πατρίδα έχοντες ύπ’ δψιν, ήσκοϋντο χαί έτρεχον μετ’ ένδου- 
σιασμοΰ είς τόν πόλεμον. Ήσαν δέ, άν χαί μή δμοιομόρφως 
ένδεδυμένοι, άληθεϊς καί ικανοί στρατιώται.

Τέλος καί τούτους —  ώς τήν σημερινήν Ελλάδα— δ δια'» 
βολος έβάσκανε, καί ηρχισαν νά παρεκκλίνωσι· χαί αμα 
έγκαχέλειψαν τά πάτρια έδιμά των, τάς παραδόσεις των καί 
έδόδησαν είς τήν διαφθοράν, έπεσαν εις τήν δουλείαν τώ ν'Ρω 
μαίων καί διεσκορπίσδησαν είς τήν ύφήλιον. Ή  δέ 'Ιερουσα
λήμ έκτοτε έμεινε παρ’ αύτοΐς γλυκεία τις άνάμνησις— δίκη» 
τερπνού ονείρου —  οπως είς τόν περιηγητήν μνήμα έλκύον τό 
έταστικόν βλέμμα του, καί άχουσίως κάμνον αύτόν νά γο- 
νυπετήση. ’Αληθώς δ περιηγητής έκθαμβος έρωτα —  οπως 
οταν άντικρύζη τόν Παρθενώνα, τό θησεϊον χαί τάς υχήλας 
τοΰ ’Ολυμπίου Διός τών ’Αθηνών —  που εΤνε οί μεγαλουργοί 
καί εύκλεεϊς άλλοτε κάτοικοί τη ς ; Άναμένων μετά τρόμου, 
τόν δποΐον γέννα ή ερημιά, άπάντησιν, άντί ταύτης άκούειτή» 
ί χ ύ ,  τήν δποίαν παράγουσιν οί θόλοι, βραγχνά έπαναλαμβά- 
νουσαν τάς λέξεις του, καί φεύγει δακρύων.

Τώ οντι σιγή έβασίλευε μέχρι τής χδές νεκρική, καί οί 
θρήνοι τών κατοίκων τής 'Ιεριχώ έδεωροΰντο άπό τούς χ  ο
ρ έ  υ τ ά ς τ ή ς έ π ο χ ή ς  ποιητική έξαψις, πλήν χδές—■ 
ώς άπάντησις ήκούσδη παρά σοφών 'Ραβίνων φωνή ένώσεως 
χαί επανόδου τών διεσπαρμένων τε’χνων τοΰ ’Ισραήλ είς τή» 
πατρίδα των.

Έλλην δπλίτης χαιρέτα άπό χαρδίας τήν έ^ωσίν σας, 
Ίσραηλΐχαι, καί τήν άνατολήν τής άναγεννήσεως ένός τών δι
δασκάλων έδνών τής στρατιωτικής τέχνης.

Είθε νά πραγματοποιηθή ή προσπάθεια τών σοφών 'Ραδι
νών σας καί λοιπών νοημόνων ’Ισραηλιτών, συναδροισθένχων 
τελευχαΐον έν Φραγκφόρχη, καί νά άναφανήτε έχ νεου έθνος 
είς τόν κόσμον ώς χαί κατά τήν αρχαιότητα.

Είθε νά καχορθωδή νά συναχθώσι τά διεσπαρμενα τέκνα 
τοΰ ’Ισραήλ καί έγκαχασχαδή έκ νέου τό τόσων εκπληκτικών 
χαί δίδακιικών αναμνήσεων Ιουδαϊκόν βασίλειον.

Δίδομεν τήν εύχήν μέ τήν αύτήν θερμότητα, μεθ ης οα- 

κρύοντες έκάσχην πρωίαν έν χή προσευχή μας εύχόμεδα, Γνα 
ολαι α ί εθνότητες ένωθώσι καί άποκατασταθώσιν εκασχη προ- 

σηκόνχως, οΰχω δ’ έπέλδη ή ειρήνη χοΰ Ευαγγελίου καί χής 

άληθοΰς φιλοσοφίας. ©· Ι· ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ,
π ρ ώ η ν  β ο υλευτή ?, λο χ α γό ς .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

£r τω τετάρτω τόμω τοϋ  « Ε ίληνος στρατιώ του». 
Έ τ ο ς  Β/

Πρωσσικόν στρατιωχικόν σύσχημα εν Ελλάοι, υπό Β. I.
Βαλχινοΰ· ίδέ σελ. 3.

Περί σωτηρίας τών ναυαγούνχων· ίδέ σελ. 22.
Μελέτη στρατιωτική καί φυσικογεωγραφική χών χέως γαλ- 

λογερμανικών μεθορίων, ύπό Β. I. Βαλχινοΰ- ίδε σελ. 25, 65.
Περί τών οπισθογεμών οπλών καί τής έπενεργείας αύχών 

έπί τής τακτικής τοΰ πεζικοΰ (μετάφρασις)' ίδέ σελ. 42 , 94.
Επιστολή πρός τόν εκδότην υπο Χρήστου Μενι,ενοπούλου, 

λοχίου τοΰ ίππικοΰ· ίδέ σελ. 58.
’Αγγελία- ίδέ σελ. 63.
Επιστολή πρός τόν έκδότην ύπό του συνταγματάρχου Χρ. 

Βυζαντίου· ίδέ σελ. *05 .



Νομοσχέδιον συνοπτικόν μετά τής περί τούτου εκδέσεως 
συντεταγμένο? έπί τών βάσεων /.at αρχών τ ις  περί τοΰ οργα· 
νισμοΰ τοΰ στρατοΰ οημοοιευθείσης γνωμοδοτήσεως ύπό Xprj. 
στου Βυζαντίου, συνταγματάρχου· ίοέ σελ. 109, 145.

Σύντσμος τακτική τοΰ ιππικού, μεταρρασδεϊσα έΕ επίτομου 
Γαλλικής διδασκαλίας τής πολεμική; τέχνης, έν η προσετέ 
Or,σαν καί τινες σύντομοι όδηγίαι περί άνιχνεΰσεως έκ νεω· 
τερών γερμανικών κανονισμών, ύπό Ν. Άντώνοβιτς, έπιλο· 1 
χίου τοΰ ίππικοΰ' ίδέ σελ. 121, 183.

Επιστολή πρός τόν έκοοιην υπό Εύαγ. Χρυσάοη, λοχίοι 
τοΰ ίππικοΰ- ίδέ σελ. 135.

Γνωστοποίησις προς τούς στρατιωτικούς συνδρομητά; το; 
«Έ λληνο; στρατιώτου»· ιϊέ σελ. 143.

Κρίσεις περί τοΰ νέου στρατιωτικού οργανισμού έν Ελλά'
ύπό Ν, Γκίλλη, ύπολο'/αγοΰ τοΰ πεζικοΰ’ ίδέ σελ. l ‘J7 .
Ιίερί στρατιωτικού συστήματος έν Έλλάδι, ύπό A. Ν 

Άγγελίδου, άνθυπολοχαγοΰ τοΰ πεζικοΰ· ίδέ σελ. 217.
Επιστολή πρός τόν έκδότην ύπό Δημητρίου Ζίκου, h· 

χίου τοΰ ίππικοΰ· ίδέ σελ. 232.
Επιστολή πρό; τόν έκοότην ύπό Θ. I. Κολοκοτρώνη, λο

χαγού τοΰ πεζικοΰ’ ίδέ σελ. 235.
ΙΙερΐ τοΰ Εβραϊκού στρατοΰ κατά τήν αρχαιότητα (παρά· 

ρρασις), ύπό Θ. I. Κολοκοτρώνη, πρώην βουλευτοΰ καί λο· 
χαγοΰ* ίδέ σελ. 237.

Πρός τούτοις
Π α ρ ά ρ τ η μ α .  — Πρωσσική Τρομοκρατία ε'ν Φρ*γ- 

ρόρτη, έπεισόδιον τοΰ πολέμου του I8GG, ύπό τοΰ Άλί- 
Εανδροι» Δουμα, έκ τοΰ Γαλλικού ύπό της δεσποινίδος Μ. Α..» 
(ή συνέχεια έπεται)

Γενική δεωρία τής κινήσεως τών βλημάτων τοΰ •πυροβολι
κού καί τής άποκλίσεως αυτών έν τή άτμοσοαίρα άναρορικώ? 
πρός τούς άξονας σχήματος καί αρχικής περιστροφής αύιώ* 
ύπό τοΰ Martin de Bretles, άξκυμαιικοΰ του Γαλλικού w  
^οβολικού καί καδηγητοΰ τών έοηρμοσμένων επιστημών, με 
ταρρασδείσα έκ τού Γαλλικού ύπό Ν. Πουρναρα, «νδυπολί· 
χαγοΰ τοΰ πυροβολικού, (ή συνέχεια επεται)


