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ΠΕΡΙ ΘΕΣΜΟΥ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ, ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΤΙ1Ν ΑΥΞΕΙΣΙΝ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΙΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ,

ΰπ» Κ. λ. Π. ΜΑΪΡΟΜΙΧΑΛΗ,
ύποΧοχαγοΒ το3 πυροβολ!χο3.

’Επειδή άπό τίνος ή έν Έ λλάδι εισαγωγή δεσμού, i f o -  

ρδντος την επαισβητήν των στρατιωτικών της δυνάμεων αυ-  

ξησιν, απασχολεί κάπως την ήμετεραν πολιτείαν, καί Επειδή 

πολλοί μέχρι τοΰδε έπραγματευΟησαν διαροροτρόπως τό άν- 

τίκειμενον τοΰτο, δέν έδεώρησα καί εγώ άπό σκοπού νά έκ- 

δεσω τάς περί τούτου σκε'Αεις μου.

'Γπο την πολιτικήν κατάστασιν, εν ^ διατελουμεν σήμε
ρον, χωρίς ν’ άποβλε'πωμεν εις τό διέπον τήν ήμετε'ραν πο

λιτείαν σύστημα διοικήσεως, εις τό δσημεραι άλλοιουμενον 

εδνΐκόν πνεύμα, καί εις τήν πλημμελή τοΰ στρατοΰ κατά- 

στασιν, φρονοΰμεν, ότι είνε μεγίστη πλάνη τό νά έπιδιώκω- 

(λεν τήν αυξησιν τών έδνικών μας δυνάμεων, ώς ζωτικών, 

οΰτως είπεΐν, στοιχείων της περοιτε'ρω του "Ελληνος ευημε

ρίας. Μηδόλως δέ τιδέμενοι υπ’ οψιν τήν εδνικήν ταυτην κα- 

τάστασιν, άγνοοΰντες τήν πολιτείαν της Πρωσσίας καί τάς 

ζωτικάς αύτης δυνάμεις, άστόχως δ’ άποδίδοντες τάς προ

σφάτους του Πρωσσικου εβνους επιτυχίας εις τόν άριδμόν 

τδν στρατιωτικών της δυνάμεων, λΰομεν έξ άλλου τό Ά να ,- 

to.hxdr ζήτημα, προτείνοντες έν Έ λλάδι στρατιωτικόν Οργα

νισμόν ομοιον ή κατά μικρόν του της Πρωσσίας διαρέροντα, 

επί τϊ} πεποιδήσει έκ τοΰτου, ότι 6ά δυνάμεδα βεβαίως εν 

Χρισίμω σ τ ιγμ ί νά παρατάττωμεν 4 0 — 6 0 ,0 0 0  μαχητών* 

πάσχοντες β,τι κατά τήν εκστρατείαν τοΰ 1 8 6 6  Γάλλοι 
ΕΛΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΥΛ. ΚΕ\ Τ. ί '  1



τίνές στρατηγοί, οίτινες, τυ^λώττοντες πρότερον εκ του εθνι
κού αυτών έγωϊσμοΰ, έπερειδόμενοι είς την νίκην της Ίένης, 

καί διηνεκώς περιρρονουντες πάντα περί τόν οργανισμόν, τον 

οπλισμόν καί την έκπαίδευσιν του Πρωσσικοΰ στρατού, έξε- 

πλάγησαν ήδη κατά τάς πρώτας αυτου επιτυχίας, ελαφρώς 

άποδίδοντες πλέον- ταύτας εις την εισαγωγήν τών οπισθογε
μών τυφεκίων.

Ποΐος. Ουναται ν’ άρνηθή, οτι ή εν Έ λλάδι εισαγωγή θε

σμού, αοορώντος τήν έπαισθητήν τών στρατιωτικών της δυ- 

να'μεων αυξησιν, δέ-ν εΤνε οιωνός άριστβς δι’ όίπαντα τον Ε λ 

ληνισμόν. Α λλ οταν άναλογισθώμεν άρ’ ενός μέν τάς εν τη 

ημετερα πολιτεία καθ εκαστην λαμβανουσας ytopav παρανο

μίας καί καταχρήσεις, τά μέγιστα άντικειμένας εις τήν !®αρ- 

μογήν θεσμού έρειδομένου έπί τής έν γένει τής ποΜτεΙας 

και του Jaov ηθικής άναπτύζεως, άς>’ Ιτε'ρου δέ τάς μεγάλα; 

ζωτικας δυνάμεις, ας έκ του ύπάρχοντ,ος στρατού δρ,είλομεν 

ν αντλησωμεν, τοτε άπελπιζ.όμενοι? ου μόνον τήν εφαρμογήν 

βεσμου τοιουτου αλυσιτελή θεωρουμεν, αλλά καί μεγίστας 

συμφοράς εν τη πολιτεία προβλέπομεν.

Κ,αί πρώτον μεν έξετα'σωμεν διά βραχέων τήν βαθμιαίαν 

καί κανονικήν του Πρωσσικοΰ έθνους πρόοδον, δι’ ης καί 

μόνης προ ετών ήδυ,νήδ,η νά είσαγάγη έν τϊ| πολιτεία βδτοδ 

δεσμόν, ά^ορώντα τήν έπαισθητήν τών στρατιωτικών του δυνά- 

μεων αυξησιν, ΰ α  καταπεισδώμεν, οτι, υπό τό διέπον έν γένει 

τήν ήμ^τέραν πολιτείαν σύστημα διοικήσεως, ή εισαγωγή πα

ρομοίου θεσμού άνερικτος παρ’ ήμΐν αποβαίνει.

Η του Πρωσσικοΰ έθνους δυναμις καί αι έξ· αυτου άπορ* 

ρεουσαι νίκαι δέν έρείδονται μόνον έπί τοΰ αριθμού τών στρα

τιωτικών του δυνάμεων, αλλά κυρίως έπί τής άμεμπτου αύ- 

το0 όιοικησειος} τον ϊχ  τής καθοδικής έχπαιύενσεως ό ιαδ ι*

δομ&ου αισθήματος του καθήκοντος-, τής μεγίστης έπιο·τψ 

μοηκής καί πρακτικής τοϋ στρατού εκπα ιδ εύσεις , καί τέ

λος Ιπΐ του οπλισμού καί τής διαχειρίσεως τών οπλών, ατινα 

άκο κοινού συνετέλεσαν, ώστε τό Πρωσσικόν έθνος έν δια- 

στήματι αίώνος καί κατά τρεις διαφόρους έποχάς ήδυνήθη νά 

προκαταλάβη καί καταπλήξη απασαν τήν Ευρώπην. "Ινα δέ 

τό έθνος τούτο υψωθη εις τήν σημερινήν αυτου εύκλειαν, έπέ- 

στησεν άπ’ αυτής έτι τής συστάσεώς του τήν προσοχήν εις 

τήν καλήν αύτοϋ διοίκησιν, έπωφελούμενον δέ έκ τών κατά 

καιρούς έπελθουσών αύτώ συμοορών, ήδυνήθη τε'λος διά τής 

άπαραμίλλου αυτου έπιμονής νά ίδρυση τόν άκρογωνιαιον λ ί· 

θον τής Γερμανικής ένώσεως.

Ή έν Ίένη έπελθοΰσα τή Πρωσσία καταστροφή ύπήρξεν ή 

πρώτιστη τών τής άναγεννήσεως καί τής σημερινής εύκλειας 

αιτιών. Διότι τό έθνος τούτο μετά τήν μάχην τής Ίένης έκ- 

μηδενισθέν ένεκα τής βαρείας ύποχρεώσεως, δι’ %ς κατεδικά- 

σθη νά μή διατηρη έπί τών οπλών πλείονας τών 4 0 ,0 0 0  

μαχητών, δέν έμ'μήθη ήμας τήν σήμερον ζητουντάς ν’ άρυ- 

σθώμεν έκ τών εύημερουντων καί ισχυρών Κρατών θεσμούς 

άρορώντας τήν αυξησιν τών στρατιωτικών μας δυνάμεων, άλ-  

λ’ υποκυψαν εις τήν άδικον καί ολω-ς σκληράν της έποχής 

ανάγκην, καί καταγινόμενον νυχθημερόν εις τήν έπ’ άγαθώ  

τής πολιτείας αυτου μόροωσιν, ήρεΰνα πρώτον μέν τά αίτια, 
άτινα έπήνεγκον τήν έν Ίένη αϋτοΰ συμφοράν, ειτα οε τα 

μέσα τής έπανορθώσεως ταότης, μελέτη προσιδιάζουσα εις 

τε τά έθνη καί τά άτομα, άτινα αισθάνονται φιλοτιμίαν 

καί έπιδιώκουσι μεγαλεΐον καί δόξαν ! Πρός τόν σκοπόν δέ 

τούτον οί διασημότεροι τήςΓΙρωσσίας στρατηγοί, έμ^ορουμενοι 

δπό τή ί έθνίκής ιδέας νά χαταστήσωσι τόν όλιγάριθμον κατα 

τήν εποχήν εκείνην τακτικόν στρατόν τόν πυρήνα έτερου μετζο-



νος, συνελθόντες καί ε ρ ε υ ν ά τ ε ;  τάς παντοειδείς αυτοΰ Α 

λείψεις καί χαταχρήσεις, άναδιωργάνουν αυτόν κατά τάς υγιε- 

βιερας της έποχής άρχάς. >£ν ταϋτώ δέ πολίτικοι έξοχοι καί 

επίσημοι οικογένεια!, φλεγόμενοι υπό τής άνάγκης καί του 

πατριωτισμού, οι μέν, καταγινόμενοι εις τον πολιτικόν καί 

στρατιωτικόν τοΰ Κράτους οργανισμόν, εις διδασκαλίας, εις 

επιστημονικά συστήματα καί εις τήν βιομηχανίαν, έπήνεγκον 

σπουοα.α, έν τή πολιτεία μεταρρυθμίσεις καί βελτιώσεις, αί 
cz γενομεναι πρώται τό παράδειγμα, παρεχώρησαν μέγα μέ

ρος της περιουσίας αυτών εις τό έθνος. Μόλο; δέ κατά τό 

1 8 1 4  τό Πρωσσικόν έθνος, έχον 1 0  έκατομμυρίων πληθυ

σμόν καί 2 7 0  εκατομμυρίων προϋπολογισμόν, τά μάλα εδνο- 

μουμενον, αλλά μή δυνάμενον νά διατηρή στρατόν άνάλογον 

του των Εύρωπαϊκών, άνέγραρεν έν τη πολιτεία αυτοΰ τον 

r?Jc υποχρεωτικής στρατιωτικής ύπηρεσίας, άναπλη- 
ρουν ουτω τήν όλιγάριθμον κατά τήν έποχήν εκείνην του ς-ρα· 
του του δύναμιν, καί τάς αναγκαίας πρός αυξησιν «ότοΰ 3α- 

*ανας, διά τών πλεονεκτημάτων, άτινα έπιρέρει ή εφαρμογή 

^Ρχών έρειδομένων επί της ήθιχής της όιχαω σύ,η ς. Ά λλά  

Χατα τήν έποχήν ταύτην ή ΙΙρωσσία, άναγράρουσα θεσμόν 

τοιουτον, ή δυνατό νά πράξη τοϋτο, διότι η τε πολιτεία καί 

στρα.ος αυτή* ευρισκοντο εις απειρως διαφορετικήν τών ήμε- 

■χέρων κατάστασιν. Διότι μόνον τό έθνος τούτο έπί μεγάλου 

Φριοερικου, έχον 4 εκατομμυρίων πληθυσμόν, καί άγωνισθέν 

£πι επτα ολόκληρα έτη κατά τών ισχυρών της Αυστρίας δυ- 

ναμεω/, δυνατό  εικότως κατα το 1 8 1 4  νά θεώρηση τήν μέν 

πολιτείαν αυτου ικανήν, όπως εχη θεσμόν τοιουτον, τον ο* 

οτρατόν αρμόδιον, όπως χρησιμευση ώς πυρήν Ιτέρου μείζονος. 

Κατα δέ τό 18G 0 οι περί τόν στρατιωτικόν του έθνους οργα- 

ν(σμβν ασχολούμενοι διάσημοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί,

άναγνωρίσαντες άρ’ Ινός μέν τάς άτελείας, ας ουτος έπαρου- 

σίασε κατά τάς έκστρατείας τοΰ 1 8 4 8  καί 1 8 4 9  (1), ά<ρ' ί -  

τέρου δέ, συμμορρουμενοι μέ τάς άνάγκας τής εποχής καί τής 

έπιστήμης, έπήνεγκον τοσαύτας τροποποιήσεις περί τόν πολι

τικόν καί τόν στρατιωτικόν τοΰ έθνους οργανισμόν, περί τόν 

δπλισμόν, καί έν γένει περί τήν έν άγώνι τών στρατευμάτων 

διάταξιν, ώστε τό Πρωσσικόν έθνος ήδυνήθη κατά τάς Εκ

στρατείας τοΰ 1 8 6 6  καί 1 8 7 0  νά καταβάλη δυο έκ τών 

ίσχυροτέρων τής Εόρώπης έθνών.

Έξετάσαντες μέχρι τοΰδε τήν βαθμιαίαν καί κανονικήν τής 

Πρωσσίας πρόοδον, δι* ης καί μόνης πρό έτών ήδυνήθη νά 

ει’σαγάγη έν τή πολιτεία αυτής θεσμόν άρορώντα τήν αυξησιν 

τών στρατιωτικών της δυνάμεων, θεωροΰμεν όλως άσκοπον 

νά ένδιατρίψωμεν έν ταις λεπτομερείαις τών ήμετέρων, και 

τοΰτο, οπως καταδείξωμεν τό τής έν γένει διοικήσεως τής 

ήμετέρας πολιτείας όλέθριον σύστημα, οπερ άλλως εΤνε γνω 

στόν, ώς ον καθ’ έκάστην τό άντικείμενον τών έν τω νομοθε- 

τικώ και δημοσιογραρικώ τόπω σκοδρών συζητήσεων καί άν- 

τεγκλήσεωυ, καί ου ενεκα καθίσταται είσέτι άνέρικτος ή έν 

τη ήμετέρα πολιτεία έραρμογή θεσμοΰ έρειδομε'νου έπί τής έν 

γένει τοΰ έθνους ηθικής άταπτύζεως- Ταΰτα λοιπόν έχοντες 

υπ’ οψιν άποροΰμεν, πώς οί έπιδιώκοντες τήν αυξησιν τοΰ 

ήμετέρου στρατοΰ διά τής έν τή πολιτεία εισαγωγής Πρωσσι- 

χιΰ όργανισμοΰ δέν θέλουσιν, οΰκ οΤδά πως, νά λάβωσιν 

ΰπ’ δψιν καί μελετήσωσι τήν κατάστασιν τοΰ τόπου, εις ον 

έγεννήθησαν καί έν ω ζώσιν, άν καί γιγνώσκοντις, έκτος έάν 

δέν έμελέτησαν καί παρηκολουθησαν τόν τεσσαροκονταετή

(1) Χαρακτηριστικόν τής έποχή; ταΰτης εινϊ ή ίν τω Πρωτσικω 
οτρατω εισαγωγή τών ό«ιοθογεαών τυφεκίων, ατινα μετ& 18 ?τη οί 
ευρωπαϊκοί στρατοί παριδέχθησαν.



βί'ον του «Ονους ημών, καθ’ ον, καίχοι τοσαΰται σπουδαία! με- 

ταβολαί Ιλαβον χώραν υπέρ τής ιοράσεως του μάλλον πλη- 

ροΰντος τους πόθους χάσης ελληνικής χαρδίας θεσμού τού 

Σ υντάγματος, εν τούτοις μέχρι τοΰδε άπαντες γιγνώσκομεν 

έπόσον έπιτυχώς έτύχομεν της εφαρμογής καί ένεργείας αύ- 

τοΰ. Κ αθ’ ον δέ χρόνον άρχαιότατον εδνος καί τόσου,των μέ- 

βων άρδονουν, τδ της δημοκρατουμένης Γαλλίας, θεωρεί, καί 

υπό πολιτικήν έποψιν καί ένεκα τών ήδών χαί έδίμων τοΰ 

Γαλλικού λαοΰ, έπιβλαδή την εισαγωγήν δεσμοί» όμοιου 

πρός τόν τ ι ς  Πρωσσίας, άρέσχονται παιδιας χάριν, μαίνεται, 

τινές έν ήμΐν νά δεωρώσιν ου μόνον ευχολον έν Έλλα'δι τόν 

δεσμόν τούτον, αλλά καί βέβαια τά αποτελέσματα τής αύξή- 

σεως καί έ-νισχύσεως του στρατού εις 6 0 ,0 0 0  μαχητών, ενώ 

δ την σήμερον υπάρχων εμπεριέχει 1 0 ,0 0 0  οίνδρας περιβε- 

βλημένους μόν.ο,ν μέ στρατιωτικήν ενδυμασίαν. Ά λ λ ’ άν πρό,ς 

στιγμήν ύποδέσωμεν, οτι τοΰΈλληνικοΰ έδνους ευνβμουμένου, 

καί χατά συνέπειαν του έν λόγω δεσμού έρικτοΰ καδισταμέ- 

νου, τής δέ Λαυριακής χώρας γενομένης έθνιχής περιουσίας, 

χαί χορηγούσης τά  άναγκαΐα εκατομμύρια διά τδ,ν εξοπλι

σμόν, τήν αποσκευήν, τόν ιματισμόν καί τήν έκπαίδευσιν τών 

διά του θεσμοϋ αυξανόμενων εθνικών δυνάμεων,, τότε έξετά- 

σωμεν, f a  δ ήμέτερος τήν σήμερον στρατός χέκτηται τά αναγ

καία στοιχεία πρός καταρτισμόν καί μάρρωσιν τών δι’ οίου- 
δήποτε οργανισμού αύξανομένων στρατιωτικών δυνάμεων,

Εινε δυνατόν νά παραδεχθώμεν, οτι ό ήμέτερος στρατός 

δύναται νά χρησιμεύση ως πυρήν έτ/ρου μείζονος, οταν ου- 

τος, μετά τοσαύτας καί τηλικαύτας κατά τήν τελευταίαν δε

καετίαν έπενεχδείσας καί καθ’ εκάστην υπό τών Εύρωπϊακών 

στρατών έπιρερομε'νας τροποποιήσεις καί βελτιώσεις περί τόν 

ϊξοπλισμόν, τόν καταρτισμόν τών σωμάτων, καί τόν σχημα-

«σμόν τών επιτελείων, ένεκα τής πλημμελούς αυτου διοιχή* 

σεως, ου μόνον μέχρι τοΰδε μενη ξένος άπα?ών τών έν τοΐς 

εύρωπαΐκοΐς στρατοις έπελθουσών μεταρρυθμίσεων, αλλά χαί 

καθ’ εκάστην έπ ίτά χείρω προβαίνει; "Οταν τό μέν πεζικόν g τδ 

ιππικόν ει’σέτι δέν ώπλίσθησαν δ ι’ όπισθογεμώ-ν τυφεκίων, περί 

δετού πυροβολικοί ούδείς λόγος γίνεται, καίταΰτα  τής α λλα 

γής τοΰ στήματος αυτου αναγκαιότατης άποδείκνυμένης; 

όταν εν τα'γμα πεζικού, μία πυροβολοστοιχία καί μία ίλη  

δεν δύνωνται Ιντός 2 4  ωρών καί έν πληρεστάτ^ ειρήνη va> 

παρασκευασθώσι καί έκτελέσωσι κανονικήν πρός τδ αρκτικόν 

μεθόριον πορείαν ·, όταν τά  δύο του στρατού ισχυρά έρεισμα» 

τα, τό μηχανικόν καί τό σώμα τών γεν. έπιτελών, ένεκα 

τοΰ διεποντος αυτά σφαλερού οργανισμού, έπί τοσοΰτον τών 

σπουδαίων αυτών καθηκόντων άρίσταν:αι, ώστε άνωρελή τ&  

στρατω άπο.βαίνωσινοταν, έν τοΐς άσκητικοΐς στρατοπέδοις, 

ών ό σκοπός εΐνε ή έπί τοΰ έδάοους έραρμογή στρατηγικών 

χαί τακτικών κινήσεων, οί αρχηγοί αυτών, άνατρέποντες ά -  

χουσίως τούς στοιχειωδεστέρους τής ταχτικής κανόνας καί 

εισάγοντες άλλους ανυπάρκτους, άναγκάζωσι τούς υπό τάς 

διαταγάς αυτών αξιωματικούς, Αποβάλλοντας παν τοΰ επαγ
γέλματος γόητρον, νά έπαναλαμβάνωσι τήν τετριμμένην πα

ρ’ ήμΐν ρράσιν, S i r  s irs  αύτη χατάατασις στρατού;  οταν 

τέλος, δέν έλΰΟη εΐσέτι υπό τών αρμοδίων σωματαρχών τό>! 

άπ’ έτών άπα»χολοΰν αυτούς ύύσχοΛον πρόβλημα τής ενώ— 

σεως δυο ταγμάτων πρός έκγύμνασιν, εΐνε δυνατόν νά παρα- 

δεχθώμεν, οτι τοιοΰτος στρατός δύναται νά χρησιμεύσω ώς πυ

ρήν καί ρυτώριον, ούτως είπεΐν, έξ ου δ’ άντληδώσιν α ί αναγ

καία ι ζωτικαί δυνάμεις προς καταρτισμόν καί μόρρωσιν

4 0 — G 0000 μαχητών ;
Α ί τελευταϊαι δέ τοΰ Γαλλικού έθνους συμροραί δέν μας



χρησιμευουσι τέλος ώς πικρόν μάδημα, όπόταν απασα η Ευ

ρώπη γιγνώσκη, οτι το έθνος τοΰτο, ίσχυρον καί πλούσιον, 

έπαναπαυόμινον έπί τοΰ στρατιωτικού οργανισμοί! τοΰ 18 6 6  

καί έπί τών τροποποιήσεων καί βελτιώσεων, ας κατά την 

Εποχήν ταότην έν τώ ς-ρατώ έπήνεγκεν, άπέτυχε πληρε'στατα, 

μηδόλως κατανόησαν, ότι ή διά νέου τίνος θεσμοί αυξησις 

τών στρατιωτικών του δυνάμεων στενώς μετά τής έν γένει 

τοΰ έθνους διοικήσεως συνδέεται, αί δέ προ αίώνος βαθμιαία: 

καί κανονικοί έν τώ Πρωσσικώ στρατώ παντοειδείς βελτιώ

σεις οέν ήδυναντο έν βραχυτάτω χρόνω νά κατανοηθώσι καί 

έφαρμοσθώσιν υπό του Γαλλικού, δ όποιος άλλως τ ι  εΐχεν 

άνάγκην £ιζικής άναπλάσεως;

Αναμρίλεκτον εινε, οτι δ ημέτερος στρατός εμπεριέχει 

πλεΐστα τίθικά στοιχεία, τά μάλιστα συντελοΰντα εις τήν τε

λείαν αδτοΰ μόροωσιν, αλλά δυστυχώς d f  Ινός μέν ή μή 

άναπτυξις τούτων, df έτέρου δέ ή παντελής τών υλικών ς-οι· 

χειων ελλειψις (1), τά μέγιστα έπιδρώντα, καθις-ώσι τήν υ -  

παρξιν αδτοΰ ιδανικήν. Άναμριβόλως, όταν βλέπωμεν τά διά

φορα όπλα και σώματα, έξ ών ό ήμέτερος στρατός συντίθεται, 

νά μή ουνωνται, ένεκα τήςάτελεστάτης έπιστημονικής καί πρα

κτικής αυτών έκπαιδευσεως, οδ μόνον νά έκπληρώσωσιν έν 

απλουστατω άσκητικώ στρατοπέίω τά υπο τής τακτικής έπι· 

βαλλόμενα αύτοΐς καθήκοντα, αλλά καί ή στοιχειωδεστέρα

(4) "Εκαστος στρατό; συγκροτείται έκ δύο ειδών καί λίαν άπ '  άλ- 

ληλων διακεκριμένων στοιχείων τών μέν η θ ι κ ώ ν ,  τών Ιχ τοΰ χ α - 

ρ ακτήρο; Χαι τή ; ιδιοσυγκρασία; τοΰ εθνου;, τή ; Ιστορίας καί τών πα - 

ραδ03*ων καί τή ; καθολική; αΰτοΰ έκπαιδεύαεω; έξαρτωμένων, τών 
δε 5 λ ι κ ώ ν, τών εκ τοΰ οργανισμού τοΰ στρατοΰ, τοΰ βαθμού τή ; 
έκπαιίευσεω; τών αξιωματικών καί όπαξιωματιχών, καί τοΰ οπλισμοί 
εξαγομένων.

αυτών τακτική κίνησις νά γίνηται το άντιχείμενον των πικρότε

ρων ειρωνειών (1), τότε ρρονοΰμεν ότι ποσώς δέν άδικουμεν ή- 

μας άποκαλοΰντες τήν ΰπαρξιν τοΰ ήμετέρου στρατοΰ ίοανιχήν. 

Ά λλά  ποΐα τά αίτια τής ιδανικής ταυτης καταστάσεως; 

Πρέπει αοα ν’ άποδώσωμεν ταυτην εις τό ακατάλληλον τών 

υπαρχόντων νόμων καί κανονισμών ; Παντάπασιν! Η τοΰ 

στρατοΰ τήν σήμερον κατάστασις δέν προέρχεται ουτε εκ της 

έλλείψεως τών αναγκαίων δαπανών, ουτε έκ τοΰ πλημμελούς 

τών υπαρχόντων νόμων καί κανονισμών, αλλ έκ τής κάκι

στης αΰτοΰ καί τής έν γένει τοΰ έθνους διοικήσεως.
Διότι άληθές εΤνε, ότι d f  ενός μεν δ περί imoygacpf^ έν 

χρήσει νόμος, έπιβαρΰνων τήν μάλλον άπορον καί άπαίδευ- 

τον τάξιν, καί άπαλλάττων τήν μάλλον εΰπορον καί νοήμονα, 

i f  έτέρου δέ δ περί Ιιγτιχαταστάσεως, άναπτυσσων άντί τοΰ 

προς τήν πατρίδα αισθήματος τοΰ καθήκοντος ίοεας κερδο

σκοπικός, άναξίας τοΰ προορισμού του στρατού, επιόρώσιν εις

(\) Κατα τό τώ <869 Ιν Μονοματίψ τελευταΐον ασκητικόν στρατόπε- 
δον, κα0’ δ πάντοτε έν τώ πεδίω άνετράπησαν οί στοιχειωοεστεροι τή ; 
στρατηγική; καί τή ; τακτική; έλιγμοί, παρετηρήθησαν into πλειστων 
άξιωματικών καί τά έξή; δύο αξιοσημείωτα γεγονότα- 1 ον εν κο ιοίμψ 
τινί τοΰ άγώνο; στιγμή (dans un moinenl decisif) τό υπό τών ήμιονων 
χινούμενον ορεινόν πυροβολικόν έζεπλήρωσε καθήκοντα εφίππου. 2ον 
'Ημέραν τινά, καθ’ ην ό έν τώ στρατοπέδψ στρατό; διτιρέθη ε ΐ; δύο σώ
ματα, "να τό μεν καταλαμβάνον ίπικαίρου; τ ινά ; θέσεις ΰποσχηριςη 
τήν άμυναν, τό δε άναλαμβάνον τήν έπίθεσιν ί*διώξφ τού; αμυνόμενου; 
Ιχ τών θέσεων, παρετηρήθη καί πάλιν τό έξή;. Ό  αρχηγό; τών Γ ίν. 
’ Επιτελών τοΰ έπιθετικοΰ σώματος διέθεσε πρό τοΰ άγώνο; τοβον Ιπι- 
τηδείω; τα πρός Ιπίθεσιν στρατεύματα, ώστε κατα τήν πρώτην αυτοΰ 

■περίοδον ό άρχηγό; τοΰ έπιθετικοΰ σώματο; εΰρέβη Ιγκαταλιλειμμένο; 

έπ ί κεφαλής τοΰ ιππικού τουφεκιζόμενο; καί μυδροβολουμενο; έφ Ικα- 

ν ήν ώραν υπό τοΰ έχθροΰ.



την άτελή των μαχητών μόρφωοΊν, ουδέποτε όμως εις την 

όσημέραι αύτών κατάπτωσιν, άν άμφότεροι ουτοι οί νόμοι πι- 

στώς υπο των αρμοδίων έφηρμόζοντο. Μήπως ο στρατολογι

κός νόμος έπιτρέπΐ} τήν έν τώ στρατώ είσοδοί άνδρών σωμα- 

ν.κώς καί διανοητικώς πολλάκις ανικάνων, καί τήν έξαίρεσιν 

άλλων ρωμαλέων και νοημένων ; Μήπως ό περί άντικατα- 

στάσεως νομος έπιτρέπη τήν κατάταξιν καί άνακατάταξιν άν· 

ορών υπερήλικων καί πολλάκις κακοήθων; Μήπως τέλος ο! 

τον στρατόν διέποντες νόμοι και κανονισμοί έπιτρέπωσι τάς 

καδ έκαστον λαμοανούσας χώραν παντοειδείς παρανομίας 

καί καταχρήσεις;

Αληδες εινε προσέτι, ότι τό ζήτημα τής δημοσίας άσφα- 

λείας> απαρχολοϋν τό μεγαλείτερον μέρος της ενεργητικής 

του στρατοΰ δυνα'μεως, έπιδοα μεγάλως εις τήν ατελή τοΰ 

πεζικού μορφωσιν, ουδέποτε όμως μέχρις αποβολής παντός 

τακτικού πνεύματος, άν, κατά τήν ορδήν του συνταγματα’ρχοί) 

Κ . Κορωναιου γνώμην, αί διά τήν ασφάλειαν στρατιωτικοί 

ουνάμεις, διαιρούμενοι εις τρία τμήματα, έτοποδετοΰντο τόμέν 

εις την Πελοπόννησον, τά δέ εις τήν ’Ανατολικήν καί Δυτικήν 

Ε λλαία, ώστε καί μείζονας εις τόν τόπον νά προσενεγκω- 

σιν υπηρεσίας, καί τήν δυνατήν μορφωσιν νά έπιτύχωσιν.

Αληδες ε:νε τέλος, ότι ή ελλειψις σχολείου τών αξιω μα
τικών του πεζικού καί τοΰ ιππικοΰ, καί ετέρου έφαρμογής 

τών ειοικών όπλων, επιδρά εις τήν ά-ελή τών αξιωματικών 

επιστημονικήν ή πρακτικήν έκπαίδευσιν, ουδέποτε ομως εις 

τήν σήμερον άτελεστα’την, άιι οί διοικηταί τών διαφόρων όπλων 

και σωμάτων, συναδροίζοντες τούς υπό τάς διαταγάς αυτών 

αςκοματικούς καδ’ ώρισμένας ημέρας καί ώρας, ύπεγρεοΰντο 

νά μεταδιδωσιν αϋτοΐς τάς επιστημονικός καί τάς έκ τής 

πείρας αυτών κτηδΐίσας γνώσεις, πραγματευόμενο: δ:ά-

φορά επιστημονικά κ «  πρακτικά ζητήματα, καί δίδοντες συ
νάμα εις άπαντας τούς αξιωματικούς προβλήματα πρός λύ-  

σιν καί ύπομνήματα πρός σύνταξιν. Διότι μετά τήν εκστρα

τείαν τοΰ 1 8 6 6  καί αυτοί οί στρατηγοί τών Ευρωπαϊκών 

στρατών^ κατανοήσαντες ότι μέ τήν σημερινήν τής πολεμικής 

πρόοδρν οί αξιωματικοί τών διαφόρων όπλων καί σωμάτων, 

Γνα έν πολέμω έκπληρώσωσι τά σπουδαία αύτοϊς έπιβαλλό- 

jjievα καθήκοντα, δέν άρκοΰσιν ούτε αι έν ταις στρατιωτικαΐς 

σχολαις άποκτηδεΐσαι τών άξιωματικώ.ν γνώσεις, ούτε ή έν 

τοΐς συντάγμασι προ έτώ.ν τετριμμένη αύτών έκπαίδευσις, άνευ 

τής ενδελεχούς καί τής. καθ’ έκα'στην έπιστημονικής αύτών 

ίπασχολήσεως, καθιέρωσαν τάς λεγομένας συνεδριάσεις (con- 

ferances), έν αΤς οί διοικηταί καί οί ύποδιοικηταί τών συν

ταγμάτων πραγματεύονται διάφορα επιστημονικά καί πρα

κτικά τών όπλων ή τών. σωμάτων, εις ά άνήκουσι, ζητήματα. 

'Οποία έκ τών συνεδριάσεων τούτων προκύπτει εις τούς αξιω

ματικούς ωφέλεια, όταν ουτοι, προσηκόντως στρατιωτικώς 

κατηρτισμένοι, διηνεκώς έκπαιδεύωνται; Ό ποια δ’ αίσδήματα 

ούτοϊς άναγεννώνται, όταν βλέπωσι τούς σωματάρχας των 

ενήμερους εις τήν πολεμικήν επιστήμην, καί πραγματευομέ- 

νους τά διάφορα τής ημέρας επιστημονικά καί πρακτικά ζη

τήματα μετά χής έμβριδείας έκείνης καί σαφηνείας, τής έμ- 

φαινούσης τάς βαθειας έπιστημονικάς κα ί τάς έκ τής πείρας 

αύτών κτηθείσας γνώσεις ; ΓΟποια τέλος έμπιστοσυνη και 

ύπόληόις παρά τοΐς άξιωματικοϊς πρός τούς σωματάρχας 

προσκταται, όταν ix. τών προτέρων γιγνώσκωσιν, οτι πασα 

τών σωματαρχών διαταγή, άφορώσα την επιστημονικήν και 

πρακτικήν αύτών έκπαίδευσιν, ούδενός χρηζεί σχολίου, ως 

έμπεριέχουσα τήν επιστήμην καί τήν άληθειαν j Τοιαυτας 

λοιπόν διατάξεις καί έθιμα οφείλει τήν σήμερον ό ήμέτερος



στρατός νά επιδίωξη, χαί ούχί θεσμούς καί στρατιωτικούς 

οργανισμούς, σκοποΰντας τό πώς νά γίνβοσι τά 1 0  τάγματα 

2 0 , τά 2 0 , 4 0 , καί οΰτω καθεξής, αν καί δυστυχώς κάλλι- 

στα κατανοοΰμεν, ότι εύκολώτερον την σήμερον Αποβ»ίνει ή 

έν τη Βουλ?ί έπιψήρισις θεσμού, δι’ ου νά δεκαπλασιαζηται 

ό ήμέτερος στρατός, ή ή έν τώ στρατω εισαγωγή απλής τίνος 

διατάξεως, σκοποΰσης τήν διόρθωσιν τών κακώς κειμένων, 

ένεκα τής στενής αύτών μετά τοΰ στρατοΰ σχε'σεως.

Τινές νομίζουσιν, ότι η έν τώ στρατω ΐδρυσις βιβλιοθη

κών μεγάλως θέλει συντελέσει εις τήν μόρρωσιν αύτοΰ. Η 

μείς τουναντίον έκ τής αρχής άναχωροΰντες, ότι αί έν στρατω 

τίν; ύπάρχουσαι βιβλιοθήκαι, προϋποθέτουσιν αύτόν τυχόντα 

τής δεούσης μορρώσεως καί διηνεκώς εις τήν έπιστημην αύ- 

τοδ καταγινόμενον, ρρονοΰμεν, οτι άν, όπως τήν σήμερον 5 

στρατός συγκροτήται, απαν τό Ελληνικόν έθνος μετασχημα- 

τισθή εις στρατιωτικήν βιβλιοθηκην, αί τοδ στρατού γνώσεις 

ούτε κατά κεραίαν θά αύξηνθώσιν. Διότι ή ιδέα τής ίδρυσεως 

πρακτικών βιβλιοθηκών, εχουσα υπέρ αύτής τόν καθ’ έκάσχην 

αύξανόμενον πόθον περί τήν πολεμικήν έπιστημην, έκ πρώτης 

οψεως έξεταζομένη ραίνεται παραγωγός ώρελίμων Αποτε

λεσμάτων, καθ’ όσον Αρορα τήν στρατιωτικήν έκπαίδευσιν. 

Παρ’ ήμΐν όμως δπάρχουσιν άποχρώντες λόγοι, δι’ ους δυ

στυχώς τό έπί τοσοΰτον παρά τοΐς Εύρωπαϊκοΐς στρατοΐς 

λυσιτελές πρός μόρρωσιν τών άξιωματικών μέσον καθίσταται 

όσον εύγενής, τόσον καί άνωρελής πρόνοια. Κ αί ιδού ό λό

γος. Ή  υπαρξις στρατιωτικών βιβλιοθηκών προϋποθέτει 

στρατιωτικός άπορίας· at δέ στρατιωτικαί άπορίαι Αναρυονται 

έκ τής κατ’ έξακολουθησιν έπιστημονικής καί, ούτως είπεΐν, 

πρακτικής τών στρατών ένεργείας, είτε έν τακτικοΐς γυμνα- 

σιοις, εΐτε έν άσκητικο:ς στρατοπέδοις, είτε, όπερ τό κυριώ-

τιρον, έν ταΐς μα'χαις. Ούδέν έκ τούτων παρ’ ήμΐν υπάρχει. 

"Αλλως, μήπως αί εις σώματά τινα τής πρωτευουσης πρ4 

έτών υπα'ρχουσαι βιβλιοθήκαι έχρησίμευσάν ποτί πρός μόρ- 

ρωσιν αύτών τών σωμάτων ; Α ί βιβλιοθήκαι εισίν Αναγκαία: 

χαί άπαραίτητοι έν τοΐς στρατοΐς έκείνοις, έν οΤς οί σωμα- 

τάρχαι ύποχρεοΰνται καί εΐνε εις κατάστασιν διηνεκώς ν’ άπα- 

αχολώσι τούς υπό τάς διαταγάς αύτών Αξιωματικούς εις 

επιστημονικά; καί πρακτικάς έργασίας· άλλως δέν χρησι- 

μευουσιν, είμή ώς άπλοϋν κόσμημα τών έν τοΐς στρατώσιν 

αιθουσών τών σωματαρχών.

Επειδή λοιπόν έκ τών προεκτεθέντων δυστυχώς καταδεί- 

χνυται, ότι δ Από τριακονταετίας υριστάμενος ήμέτερος στρα

τός δέν ήδυνηθη είσέτι νά τυχη τής δεούσης μορρώσεως, θεω- 

ροΰμεν άδικον καί έπιβλαβή άμα πασαν αύτοΰ αύξησιν, καί 

« δ ια , όπόταν κάλλιστα πάντες γιγνώσκωμεν, ότι τό ήμέτε- 

Ρ°ν έθνος, ον μικρόν, πτωχόν καί άνωμάλως εύνομουμενον, 
δεν δόναται νά Αναπληρώση (ώς τό Πρωσσικόν κατάτό 1 8 1 4  

επραξε) την δλιγάριθμον τοδ στρατοδ μ α ; δυναμιν καί τά ;  

ίναγκαία ; προ; αυξησιν αύτοδ δαπάνα; διά τών πλεονεκτη
μάτων, άτινα έπιρέρει ή έραρμογή άοχών έρειδομένων έπί 

τίς  ηθικής χαί τής δικαιοσύνης·

Περαίνοντε; ηδη ρρονοΰμεν, ότι τό ζωτικώτερον τοδ στρα- 

■ Wu ζητημα έγκειται ούχί έν τϊ) αύξησει, άλλ’ έν τή μορρώ- 

« ι  αύτοδ, η ; ή επιτυχία έξαρταται έξ ύπουργοδ, δ όποιος, 

μηδόλως έκ τής πολιτικής έπηρεαζόμενος, έμρορουμενος δέ 

»πό τή ; μόνη; ιδέα; τής μορρώσεως τοΰ στρατοΰ, Απαίτηση 

Πρώτον μέν τήν Ακριβή τών νόμων καί τών κανονισμών έραρ- 

μογήν, καί τήν εις έκαστον βαθμορόρον άπαιτουμένην ίκανό- 

τήτα καί ειδικήν καθ’ όπλον έπιδεξιότητα, ειτα δ’ ερευνών 

■'βς παντοειδείς έν τώ οτρατώ ελλείψεις, καί έπιρέρων σπου



δαίας τροποποιήσεις χαί βελτιώσεις, νά αναδιοργανώσω αυτόν 

κατά τάς νεωτέρας τ ις  έποχής άρχάς9 καί καταστήσω αυτόν 

αληθή χαί πραγματικόν πυρήνα έτέρου μείζονος. Ά λλω ς  

πασαν τήν σήμερον δι’ οίουδήποτε έργανισμοΰ έπα ισθητήν τ οΰ 

ήμετέρου στρατού αυξησιν, επειδή αυτη ατενώς μετά τής 

διοικήσεως του τόπου χαί τών άναγχών αυτου συνδέεται, θεω- 

ροΰμεν ου μόνον αλυσιτελή, αλλά χαί μεγίστων συμφορών 

παραίτιον.

νΕγραρο> τήν 1 0  Δεκεμβρίου 1-871.

Κ . Α. Π. MATPOMIXAAIIS.

ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ.

«Τόδε γε μην τοΰ Λυκούργου πώς ου 
βμεγάλως άς-.ον άγασβήναι; ος, Ιπε'.δή κα- 
ϊτέμαΟεν, οτι οί μή βουλόμενοι επιμελεΐ- 
»σΟαι τής άρετής οϋχ Ικανοί είσι τάς πα - 
• τρίδας αύςειν, έχεΐνος Ιν τ$ Σπάρτη ή - 
«νάγχασε δημοσία πάντας πάσας άσκεΐν 
»τάς άρετάς.» (Ξενοφώντος Λαχεδαιμον.

Πολιτεία, Κεφ. 1', § 4.)

Πολλοί πολλάχις έκ τών έν τοΐς μάλιστα εΰδοχίμοις λό

γιοι στρατιωτικοί πολλά έγραψαν περί τής στρατιωτικής διορ- 

γανώσεως τής πατρίδος ημών, διαφόρους προτείνοντες οργανι

σμούς καί διάοορα συστήματα' ημείς, καίτοι μή κεκτημένοι 

τάς άπαιτουμένας γνώσεις, έρχόμεθα ουχί νά υποδείξωμεν 

ή νά έκοέρωμεν σχέδιον τοιοΰδε ή τοιοΰδε διοργανισμοΰ, κα

θόσον τούτο άλλοις δέδοται, άλλ’ άπλώς νά έχρέρωμεν γνώ - 

μας τινάς ώς πρός τήν προκαταρκτικήν έκπαίδευσιν τών κατά 

καιρούς άπαρτισόντων τόν μικρόν ημών στρατόν ατόμων.
Άναγινώσκων τις τήν υπό του Εενορωντος, τοΰ θαυμα- 

στοΰ τουτου στρατηγοΰ καί συγγραρέως, περιγραρομένην πο

λιτείαν τών Λακεδαιμονίων, θέλει θαυμάσει μεθ’ δπόσης λε- 

«τότητος καί όξυνοίας ό μέγας τής Σπάρτης νομοθέτης με

τέβαλε παν έλάττωμα τών συμπολιτών του ε ί; προτέρημα, 

άρξάμενος άπό τής ρυσικής καί ήθικής διαπλάσεως τών μη

τέρων, καί ποδηγετήσας διά σορών νόμων καί διατάξεων πα· 

σαν πράξιν καί ανάγκην ρυσικήν πάσης ηλικίας, άπό τής νη-
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πιακής μέχρι; αυτού του γήρως, όπερ τόσον σεβαστόν καί λα
τρευτόν τοίς πασιν έπέταξεν.

Πρ ός τί Ιπιζητοΰμεν τόν τοιόνδε η τοιόνδε τρόπον τής ς-ρα- 

τίωτικής διοργανώσεως, όταν άφίνωμεν τήν νεολαίαν μας ε'ν 

τε τοίς αλληλοδιδακτικοί; καί Έλληνικοΐς σχολείοις, έν τοίς 

Γυμνασίοις και έν αύτώ τώ Πανεπιστημίω, όταν άφίνωμεν, 

λέγω, αυτήν όλως άχαλίνωτον είς τήν σφοδράν ορμήν των 

νεανικών παθών, άγυμναστον εν τε τη σωμασκία και τοίς ό- 

πλοις καί ημιμαθή εις τάς γραμματικά; γνώσεις, έχουσαν 

δέ τόσην γνώσιν τής στρατιωτικής τέχνης, όσην εΤχεν ό ς-ρα· 

τιωτικός εκείνος, όςτις, άκουσας ότι δ έχθρός άφήκεν έπί 

τοΰ πεδίου τής μάχης πολλούς έχίνους, άνέκραξεν έκπεπληγ- 

μένος αποΰ ευρεν δ εχθρός αυτά τά οστρακόδερμα, άφοΰ ή 

θάλασσα «πέχι« πολύ μακράν απ’ εδώ ! »

Είναι πανθομολογοΰμενον, ότι το καλόν υλικόν άποκαθιστδ 

καλά καί τά έξ αΰτοΰ γινόμενα £ργα. Ή  αλήθεια αυχη έν 

τοίς στρατοίς καθίσταται άνάγκη. "Ινα η στρατός τις αντάξιο; 
τών προσδοκιών τή ; πατρίδος, πρέπει τά συγκροτοΰντα αύι· 

τόν άτομα, ού μόνον νά έμφορώνται υπό τοΰ στρατιωτικού 

πνεύματος, ητοι τής πρός τό επάγγελμα αυτών αγάπης, μέ- 

χρι λατρείας, άλλα καί υπό τοΰ θείου πρός τήν πατρίδα έρω
τος, τής πρός τήν θρησκείαν άγάπης, καί τέλρς νά κατέχωσιν 

έν έαυτοίς άπάσας τάς άρετάς. Η μείς όμως π«ρα?άγγας όλου; 
απέχομεν τούτων.

Οΰδείς δύναται ν’ άμφισβητήσ^, ότι ξν Έ λλάδι η πρός 

στρατείαν ύποχρεωσις θεωρείται υπό πάντων ως δ ^είριστο; 
θεσμός, ώς μάστις τέλος· οτι πολλαί μητέρες κατά τήν ημέ

ραν τής κληρώσεως τών στρατευσίμων πολλά καίουσι θυμιά

ματα καί κηρία πρό τών εικόνων τών άγιων, ίκετεύουσαι καί 

τήν θείαν άντίληύιν εκζητοΰσαι υπέρ τών υιών των, ?ν.α μή

τύ'/ωσιν υποχρεωτικού κλήρου· οτι πολλοί πατέρές μεταχειρί
ζονται παν θεμ,ιτόν καί άθέμιτον μέσον πρός διαγραφήν τών 

υίών των έκ τών στρατολογικών καταλόγων καί οτι πολλοί 

δήμαρχοι καί ιερείς, ύποτασσόμενοι τώ τών πάντων κυρίω 

χρυσω, πλείστας οσας πλαστογραφίας διαπράττουσιν υπέρ τοΰ 

δείνος ή δεινός κληρούχου. Καί ταΰτα πάντα, διότι, ώς προεί- 

πομεν, άντί νά άναλογισθώσί τά σπουδαία εργά τής υπηρεσίας 

τοΰ στρατιώτου, τά εΰγενή αΰτοΰ καθήκοντα καί τήν υψηλήν 

άποστολήν, ητίς επιφυλάσσεται αύτώ, θεωρουίΐν άπ’ έναντίας 

τήν πρός στρατείαν ύποχρέωσιν ώς μέγα δυστύχημα.

Ό  υπό τήν έπι^οήν τοιούτων προλήψεων άποστελλόμενος 

εις τόν στρατόν κληρόΰχος, έρωτώμεν, δποίαν πρός τό έπάγ- 

γελμα αυτοΰ διατρέφει αγάπην; Οΰδεμίαν. Τά πάντα τώ 

φαίνονται βάρη δυσβάστακτα) καί τό γυμνάσιον καί αι διάφο

ροι υπηρεσίαι· δυσπιστεί πρός τούς ανώτερου; του, νομίζων 

πασαν αυτών διαταγήν ώς αυξησιν τών βασάνων τοΰ' άπο- 

καθίσταται δύσπιστος, κρυψίνους, καί ή προσποιδύμενος τόν 

ασθενή καταφεύγει εις τό νοσοκομείον, tva ούτως αποφυγή 

τά βάρη τής υπηρεσίας, ή διά πλαγίων μέσων λαμβάνει συ

νεχείς άδειας απουσίας. Ποσάκις δέν έίδομεν πολλούς τοιού- 

τους κλαίοντας έπί τή άναμνήσει τής προτέρας ζωής τω ν! 

Καί πολλούς πολλάκις ήκούσαμεν έκφωνοΰντας· «"Α χ! καί 

νά ήμουνα ’στα προβατάκια μ ο υ !* . Έρωτώμεν, δ υπό τοιού- 

τοιν ατόμων άποτελούμενος στρατός δύναται νά ονομασθή 

στρατός ; Ούχί.

Ί σ ω ς  μάς έρωτήίη τις, αλλά πάντες οί τόν στρατόν ημών 

άποτελοΰντες τοιοΰτόι είσίν; Δέν λέγομεν τοΰτο άλλά* κατά τό 

πλείς-ον ελλείπει έκ τοΰ ς-ρατδΰ ημών τό ς-ρατιωτικόν πνεΰμα, 

τό ποδηγίτοΰν τόν στρατιώτην εις άπάσας αδτοΰ τάς πράξεις, 

καί καθιστώ? αυτόν ημίθεόν, καί Ιπομένως τήν στρατιωτικήν



στολήν, το προνομιοΰχον ένδυμα τών ήγεμόνων καί βασιλέων.

Παρά τοΐς προγόνοις ήμών άρχαίοις "Ελλησι το νομοθε- 

τεΐν, τό δικάζειν καί τό στρατιωτικώς ύπηρετεΐν ησαν χα

ρακτήρες Αχώριστοι του πολίτου· τούτο ομως συνέβαινε, διότι 

ο νόμος, Ανατρέρων τόν πολίτην εν τε τοΐς οπλοις καί τώ 

πρός τους νόμους σεβασμώ, παρηκολούθει αύτόν πανταχοΰ, 

εν τε τη έκστρατεία καί έν ταΐς έκκλησίαις του δήμου, καί 

ούδαμοΰ τό άτομον εΤχεν αξίαν, είμή ώς μέλος τής πολιτείας, 

ητις ητο ή πηγή τών δικαιωμάτων καί τών υποχρεώσεων τοΰ 

Ανθρώπου.

Παράδειγμα Αψευδές τοΰ λόγου μας είναι α ί Θερμοπύλαι, 

τό αιώνιον έκεΐνο μνημεΐον τοΰ πρός τους νόμους σεβασμού 

τών τριακοσίων·

ΤΩ ξεΐν’ , ά'γγειλον Λακεδαιμονίοις οτι τ ϊ$ ε  
κείμεθα, τοΐς ’κείνων νομίμοις πειθόμίνοι.

Διδακτικόν έπιτύμβιον? συνοψίζον έν δυσί στι^οις τόν πρός 

τούς νόμους σεβασμόν καί τήν πρός τήν πατρίδα δρειλήν τοΰ 

πολίτου.

Ύ πό τοιούτου πνεύματος λοιπόν έμρορούμενοι οι προπάτο

ρες ήμών, ήγειραν τά αθάνατα εκείνα τρόπαια τοΰ Μαραθώ- 

νος, Θερμοπυλών, Σαλαμΐνος καί Πλαταιών. ’Επισκοπών 

a f '  υψηλοΰ θρόνου δ μονάρχης τής Ά σ ία ς  τά Αναρίθμητα 

αύτοΰ πλήθη παρά τήν Σηστόν, ατί θ’ άντιτάξωσιν οί "Ελλη

νες κατά τοσούτων δυνάμεων;» είπε πρός τόν παρακολου- 

θοΰντα αυτόν έξόριστον βασιλέα τής Σπάρτης Δημάρατον 

«Τή Έ λλάδι άρετή έστιν άπό σορίας κατειργασμένη καί νό

μου ισχυροΰ» είπεν 5 έξόριστος Σπαρτιάτης· γελάσαντος δέ 

τοΰ 3έρξου επί τούτω καί άριθμοΰντος τάς όλίγας τών Ε λ 
λήνων δυνάμεις, «Έ πεστι σρί δεσπότης νόμος» προσεπιλέγεί 

ό Δημάρατος* καί πράγματι ό μέν Αγέρωχος μονάρχης εΤδεν

ίδίοις δμμασι τήν ^τταν των αναρίθμητων αυτοΰ πληθών, τών 

μόνον νόμον τήν θίλησίν του γνωριζόντων? υπό ρούκτας Ε λ 

λήνων, έμφορουμένων έκ τοΰ πρός τους νόμους σεβασμοΰ καί 

της πρός τήν πατρίδα αγάπης.
Παραλείποντες πλεΐστα όσα ιστορικά παραδείγματα ήου- 

νάμεθα νά πορισθώμεν πρός ύποστήριξιν τών λόγων μας έκ 

τής ιστορίας, τής τε Μακεδονικής καί 'Ρωμαϊκής έποχής καί 

αυτής τοΰ Μεσαιώνος, έρχόμεθα εις τήν νέαν ιστορίαν τής 

πατρίδος μας.
Ή χησάσης τής σάλπιγγος τοΰ πρωτομάρτυρος 'Ρήγα, 

τραγωδούσης τό τοΰ Αισχύλου·

ΤΩ παίδες 'Ελλήνων ! “Its, Ιλευθεροΰτε 

■πατρ'ο’, έλευθεροΰτε δε κλπ. 

οί εως y θές δοΰλοι γίνονται στρατιώται τής πατρίδος, οί δέ 

σταυραετοί τοΰ Πίνδου, Όλυμπου, ΟΓτης και Ταΰγετου, 

άκατάσ-/ετοι όρμώσιν έπί τά άμετρα πλήθη τής Μουσουλμα

νικής αυτοκρατορίας, καί διασχορπιζουσιν αυτά ως αγελας 

προβάτων. "Επρατιον όμως ταΰτα, ένοσω το πνεύμα τής πο

λιτείας καί ή άγάπη τής πατρίδος καί τής θρησκείας τους 

ύπεστήριζε’ καί δι’ αύτό πάνυ δικαίως ό νέος Τυρταίος τής 

νέας Ε λλάδος, ό έκ Ζακύνθου ποιητής Σολωμός, έξερώνει έν 

τώ δικαίω ένθουσιασμώ του·
ΤΩ τριακόσιοι σηχωβήτε και ξανάλθετε με ’μάς, 

τα παιδιά σα; να τα ’δήτε πόσο ’μοιάζουνε μέ σάς.

’Εκ τών άνω έκτεθέντων άρκούντως, πιστεύομεν, απεοει- 

ξαμεν, οτι, διά νά μορρωθή στρατός τις καί καταστή αξιομα- 

y ος, δέν άπαιτεΐται μόνον έξαίρετος όπλισμος καί άρθονια 

επιτηδείων, άλλ’ Απαιτείται νά ύπάρχη έν τοΐς Ατόμοις, τοΐς 

άποτελοΰσι τόν στρατόν σύμπαντα, συναίσθησις τής Αξίας του 

στρατιωτικού έπαγγέλματος, σεβασμός προς τούς νόμους καί



αγάπη πρός τήν πατρίδα. Οί Πρώσσοι τότ£ χατίσγυσαν των 

Γάλλων, ότε ι^θικοποιήθησαν, άναπτυχθέντε; οδ μόνον έν 

ταΐς άσχήσεσιν, άλλά χαί ιίθίχώς καί διανοητικώς. "Ολοι 

ήξεύρβμεν, οτι οί Πρώσσοι στρατι&τάι, ου [/.όνον υπερτέρουν 

τούς Γάλλους κατά τόν αριθμόν, άλλα καί κατά τήν πειθαρ

χ ίαν κ&ί τάς γνώίειις, τάς τ8 γραμματικά; και τοπογραφώ 

κάς* δέν ησαν δέ καί θρησχευτιχώς διεφθαρμένοι, οπερ 

κατά τό πλεΤστον συντείνει εις τήν μή έξαχρείωσιν τής σϋ· 

νειδήσεως.

« Ί ί  θρησκεία μας διδάσκει νά πειθώμεθα εις τους ήγεμό- 

»νας μας, νά σεβώμεθα τούς Αρχηγούς μας, ν’ άνεχώμεθα 

»τούς όμοιους μας, νά ήμεθα εύπροιήγοοοι πρός τούς κατω

τέρους μας, καί ν’ άγαπώμεν πάντας τού£ ανθρώπους ώς 

«εαυτούς#· λέγει ό Μασσιλιών.

Α ι στρατιωτικοί άρέταί άποβάλλουσι τήν αξίαν των, εάν 

δέν στηρίζωνται επί τής θρησκείας. ’Εάν ή τιμή καί ή φιλο

δοξία εχωσι τόσον μεγάλην έπι^οήν εις τήν ψυχήν μας, τί 

οεν θά κατωρθώση ή θρησκεία, ή'τις είναι βαθέως έγκεχα- 

ραγμενη εν ταις καρδίαις ή μ ώ ν ; 'Ιησούς Χ ρίστος rcxa·, ά- 

νεφωνει ό ένδοξος τοίίρκομάχος ναύαρχος Κανάρης, θέτών 

πυρ εις τό πυρπολικόν του καί ανατίναξα; πυρίκαυστον εις 

τόν άερα τόν αίμοβόρον Καραλήν έμπροσθεν τής αιμοσταγούς 

Χίου. Όποιον άφελές μεγαλέιον θρησκευτικής πίστεως έν ταις 

τρισί ταύταΐς λεξέσιν*

Ό τα ν λοιπόν τάς τάξεις του μικρού στρατού μας πληρώ- 

σιν άτομα εντελώς αγράμματα, μηδεμίαν συναίσθησιν εχοντα 

τής άΐομικής των αξίας, φεύγοντα καί φοβούμενα τόν ένδοξον 

θε»μόν, τόν μεταφέροντα αυτά άπό τής ταξεως τοΰ πολίτου 

ει^ τήν τοΰ στρατίώτου, μηδεμίαν θρησκευτικήν αρχήν εχοντα, 

καθοσον κατ’ όνομα μόνον γνωρίζουσιν οτ: είναι χριστιανοί,

χαι μόνον δίς, τρις, καί πολλάκις καθόλου άνά παν ετος φοι- 
τώντα ε ί; τήν εκκλησίαν, όταν, λεγομεν, οί το^ΰτοι παρ’ ή -  
μϊν στρατεύωνται, τότε όχι τό Πρωσσικόν, άλλα καί τό άνς— 
πιληπτότερον στρατιωτικόν σύστημα καί άν έφαρμόσωμεν, 
ουδέποτε θέλομεν άποτελέσεζ στρατόν υπό τήν πραγματικήν 
τής λέξεως σημασίαν.

Τί άπαιτεΐται λοιπόν προκαταρκτικά); ίνα μεταχειρισθώ- 
μ£Υ πρός στρατιωτικήν μορφωσιν τοΰ έθνους ήμ ώ ν; Ά π α -  
χρίνόμεθα.

Έν πρώτοις άπαιτεΐται ή γραμματική έχ^αίδευσις τών 
νε'ων νά καταστή υποχρεωτική τοΐς πασι (α), £να ουτω μή 
οί πλεΐστοι τών στρ5ζτευομένων ώσι κςιτά τήν άληθή τής λέ- 
ξ;ω ; σημασίαν ξύλα «πελεκητά- δεύτερον, νά καταργηθή ή 
έξαγβρά, δηλαδή ή άντικατάστασι;, St’ ου; λόγους έν προγε^ 
νεστερα) άρθρω έκτεταμε'νως άνεπτύξαμεν' νά συνταχθή δέ 
νόμος περί στρατολογίας· τοιοΰτος, ώστε ν’ άοαιρή άπό τοΰ 
δημάρχου μονομερώ; τήν σύνταξιν τών στρατολογικών κατα
λόγων' καί τοΰτο πρός αποφυγήν σκανδάλων διά τήν άφιλο» 
ίε'ρδεί&ν ένίων δημάρχων νά όρισθή δέ ώ ; ήλιχία πρό; στρά- 
τευσιν, ούχί άπό τοΰ 18ου, άλλ’ άπό τοΰ 20ου μέχρι του 
26ου, καί τούτου συμπεριλαμβανομένου, Τρίτον έν άπασι μέν 
τοΓ; αλληλοδιδακτικοί; σχολείοις νά ι^ α χ θ ϊ; ώ ; υποχρεωτι
κόν μάθημα ή γυμναστική, ή μορφρΰσα Χ«ί διαπλάττουσα 
τά τε σώματα χαί τάς ψυχάς τών παίδων, έν δέ τοί; »χο- 
λαρχείοις καί τοίς γυμνασίοις τά στρατιωτικά γυμνάσια, έν 
μέν τοϊς πρώτοι; μέχρι τοΰ σχολείου τοΰ στρατιώτου, χαί έν 
τοίς δευτέροις μέχρι τοΰ σχολείου τοΰ ούλαμοΰ, Τούτου δέ 
γινομένου, επέρχεται καί οικονομία αρκετή εις τόν προϋπο
λογισμόν τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών, έκλείπουσι δέ 
καί οί υπεράριθμοι ύπαξιωματικοί, ό σκόλοψ ουτος τοΰ στρα
τοΰ μας, καθόσον δύνανται άπαντες νά μετατεθώσιν ε ί; τήν

(α) Συγ/αίροντε; άπό χαροίχζ  τόν ουιτάντα Σύλλογον τρό< διάίο- 
ϊ ’.ν τών 'Ελληνικών γραμμάτων, όίναμέν&μεν εϋίλπ·.$ες τ«  άγαΟ* βια 
ττ.ν πατρίοα άποτελέσματα τών ιτροαπαθειών του.



υπηρεσίαν τοΰ υπουργείου τής δημοσίας έκπαιδευσεως, υ~ό 
τον τίτλον στρατιωτικοί διδάσκαλοι και προγυμνασται, εις 
βάρος του οποίου καί νά μισθοδοτώνται· και τέταρτον χαί 
τελευταΐον νά συστηθώσι έν άπασι τοΐς τάγμασι σχολεία ταγ- 
ματος, εις ά νά διδάσκωνται οί ύπαξιωματικοί καί στοατιώ- 
ται διάρορα μαδήματα της στρατιωτικής τέχνης παρά των 
μάλλον πεπαιδευμένων αξιωματικών, οΰ μόνον τών σωμάτων, 
αλλά καί τών γενικών επιτελών καί τοΰ μηχανικοΰ καί τοΰ 
πυρυβολικοΰ, καθόσον εύμοιροΰμεν πολλών τοιούτων πεπαιδευ
μένων' άνά παν ετος δέ, διά συναγωνισμοΰ νά πέμπωνται είς 
την Ευρώπην 5 ύπαξιωματικοί, οί άριστεύοντες εις τε τάς 
δεωρητικάς καί πρακτικάς εξετάσεις, καί δι’ ους ή Κυβερνη- 
σις δέν δά έξοδεύη εϊμη τά έξοδα της μεταβάσεως καί επανό
δου καί μικρόν ημερησιον έπιμίσθιον, ενεκεν τής ύπερτιμη- 
σεως τών τρορίμων έν Ευρώπη. Μεταβαίνοντες δ’ έκει νά 
προσκολλώνταί είς τι σύνταγμα τοΰ σχετικοΰ των όπλου, εν ω 
παραμένοντες έπί δυο ετη ν’ άσκώνται καί τελειοποιώνται 
δεωρητικώς καί πρακτικώς έπί τό τελειότερον έπανακάμ- 
πτοντες δέ, νά χρησιμευωσιν ώς προγυμνασταί καί διδάσκαλοί 
εν τοΐς σχετικοΐς των σώμασιν.

Ταΰτα κατ’ εμέ γινόμενα καί πραγματοποιούμενα, έξουσιν 
ώς πρακτικόν αποτέλεσμα την τελειοχάτην άνάπτυξιν τοΰ 
στρατοΰ μας καί καταστησουσιν αύτόν πρότυπον στρατοΰ.

Τά ολίγα ταΰτα γράψαντες, δέν ένοησαμεν νά προσβάλω- 
μεν τόν δυστυχή στρατόν μας, ουτε νά έπι^ρίψωμεν έπ’ούόε- 
νός μομρην τινα. Τό μόνον αίσδημα, οπερ μας παρεκίνησεν, 
εΤναι ή πρός τόν στρατόν μας αγάπη, καί η έπιδυμίατής βελ- 
τιώσεως αύτοΰ έν τώ  μέλλοντι.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΤΣΑΦΙ1Σ,
λοχίας Ιππικοί»

ΣΓΝΤΟΜΩΤΑΤΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΙΑΗΣΕΙΣ ΙΙΕΡΙ ΤΙ1Σ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 1 8 7 0  ΤΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΓ 

ΣΤΡΑΤΟΙ' ΤΙ1Σ ΕΑΑΑΑΟΣ.

Ή θεραπεία τών νοσούντων άνδρών τοΰ στρατοΰ κατά τό 

ετος 1 8 7 0  ένηργηθη έντός τεσσάρων νοσοκομείων καί είκοσι 
καί πέντε θεραπευτηρίων.

Κατά τό ετος τοΰτο, καθ’ ο δ στρατός ήρίδμει κατά μέσον 

ορον 1 1 ,6 9 5  όπλίτας (τών αξιωματικών μη συμπεριληρθέν- 

των, καθό σπανιωτατα έν τοΐς θεραπευτικοί; καταστημασι νο- 

σηλευομένων), κατά τό έτος, λέγω, τοΰτο είσήλθον έν τοΐς 

στρατιωτικοΐς νοσοκομείοις καί θεραπευτηρίοις άρρωστοι 

14 ,4 6 6 ' προστιθεμένων δ’ εις τούτους 3 4 1  άζω στω ν, οίτινες 

κατά την Ιην Ίανουαρίου 1 8 7 0  εύρέθησαν νοσηλευόμενοι άπό 

τοΰ έτους 1 8 6 9 ,  ό ολικός αριθμός τών κατά τό 1 8 7 0  νοση- 

λευθέντων άνδρών ανέρχεται εις 1 4 ,8 0 7 . Ά λ λ ’ έκ τούτων 

δέον οπώς άραίρεθώσιν άρρωστοί τινες, οίτινες ένοσηλεύθη- 

σαν μέν έν τοΐς στρατιωτικοΐς θεραπευτικοΐς καταστημασι, 

δέν άνηκουσιν ομως είς τόν στρατόν, η καθό άξιωματικοί, 

δέον οπως καί εντεύθεν ν’ άραίρεθώσιν· ουτοι συμποσοΰνται είς
3 1 9  ώς εξής

’Αξιωματικοί ημεδαποί...................................................  5
Ναΰται τοΰ Β. Ναυτικοί»................................................  1 4 9
Ίδιώται έπί πληρωμή...................................................... 2 0
Κληροΰχοι.......................................................................  7 5
Πολιτικοί κατάδικοι.................    1 5
’Αλλοδαποί άξιωματικοί καί ναΰται έπί πληρω μ ή.. 5 5

τό ολον 3 1 9
ΕΛΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΓΛ. Κ 7\ τ'. Ε'. 3
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