
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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άοαιρουμένων τούτων άπδ τών 1 4 ,8 0 7 ,  υπολείπονται νοση* 

λευθέντες δπλΐται 1 4 ,4 8 8 .
’Επειδή, δέ ή μέση δύναμις του στρατοΰ, καθά προείρηται, 

χατά τδ ετος 1 8 7 0  ?ίτο 1 1 ,6 9 5  άνδρες, αί είσοδοι έν τοΐς 

νοσοκομείοις καί θεραπευτηρίοις ύπερτεροΰσι τδν μέσον άριθ- 

μδν τών δπλιτών κατά 2 ,7 9 3 . Τοΰτο ούδέν έχει τδ-παράδο

ξον διά τούς περί τάς ίατρικάς στατιστικάς άσχολουμένους, 

διότι γνωστδν εΤνε οτι είς και δ αύτδς ά ζω στος, διαρκοΰντος 

τού έτους, τρις και τετράκις και έτι πλέον δυνατόν νά άσδε- 

νηση καί νά είσέλθη πρδς νοσηλείαν, άλλοτε δι’ άλλο νόσημα, 

Ινώ άλλοι πάλιν άνδρες, εύτυχέστεροι, δυνατδν μηδόλως νά 

νοσήσωσιν Ιντδς τοΰ £τους, και Ιπομένως νά μην είσέλθωσι 

«ρδς νοσηλείαν· ώστε, άν οί νοσηλευδέντες ώσι πλείους τών 

δπλιτών, ούδέν τδ άτοπον* διότι λέγοντες νοσηΛευθέντας εν

νοούμε* εισόδους έν τοΐς βεραπευτικοΐς καταστημασι, και ούκ 

ολίγοι άνδρες είσήλθον έν αύτοΐς πλεονάκις οι ίδιοι έντδς 

τοΰ 1 8 7 0 .

Ό  μέσος άριδμδς (η μέση δύναμις) τών έν μια και τη αυτή 

ήμερα νοσηλευόμενων άρρωστων έν τοΐς νοσοκομείοις καί θε

ραπευτηρίοις κατά τδ έτος τοΰτο ητο 3 7 6 ,9 5  άρρωστοι· ώστε 

ή Αναλογία τών ά ζω στω ν πρδς τούς υγιείς υπήρξε, κατά 

ιδ  1 8 7 0 ,  άζω στο ι 3 2 ,2  έπί 1 0 0 0  άνδρών. Ή  αναλογία 

αυτη κατά τδ 1 8 5 9  ητο 4 7 ,6 ,  ητοι ύπερτέρα κατά 1 5 ,4  

τ. 1 0 0 0 .

’Εκ τών ώς ανωτέρω έν ολω νοσηλευβέντων 1 4 ,8 0 7  άρ

ρωστων άπεβίωσαν, διαρκοΰντος τοΰ 1 8 7 0 ,  1 6 2  άρρωστοι· 
ώστε άναλογοΰσι 1 0 ,9  δάνατοι έπί 1 0 0 0  νοσηλευβέντων.

Έ κ δέ τών νοσηλευβέντων 1 4 ,4 8 8  δπλιτών άπέδανον 

13 6 ·  ώστε άναλογοΰσιν 9 ,3  δάνατοι έπί 1 0 0 0  άρίρώστων καί 

1 1 ,7 ,  έπί 1 0 0 0  δπλιτών. Ή  άναλογία αυτη κατά τδ 1 8 5 9  ητο

ΤΟΤ ΣΤΡΑΤΟΓ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4870. 27
έπί μέν 1 0 0 0  νοσηλευβέντων 1 1 ,2  (ύπερτέρα κατά 1 ,9 ), έπί 
δέ 1 0 0 0  άνδρών 1 3  (ύπερτέρα κατά 1 ,3 ).

Ά λ λ ’ η άναλογία αυτη είναι κατά τι μικρότερα τής πραγ

ματικής διά τε το 1 8 7 0  καί διά τό 1 8 5 9 ,  διότι άνδρες τ ι-  

νές, ευάριθμοι τή άληθεία, ίδίως ύπδ πνευμονικής ρυματιώ- 

σεως πάσχοντες, έξελθόντες τών θεραπευτικών καταστημάτων 

καί έπ’ άδεία άναρ^ώσεως είς τάς Ιαυτών Ιστίας μεταβάντες, 

άπεβίωσαν έκεΐ, καί δέν συμπεριλαμβάνονται είς τδν αριθμόν 

τών 1 3 6  έν τοΐς νοσοκομείοις καί τοΐς θερίπευτηρίοις άπο- 

βιωσάντων δπλιτών.

Έ κ τών 1 4 ,4 8 8  νοσηλευθεντων δπλιτών άνήκον

Ε ίς τά 1 0  τάγματα τοΰ πεζικοΰ............................. 9 5 1 0

Ε ίς τά 4  τάγματα τών εύζώνων............................  2 5 3 4

Ε ίς τδ τάγμα τών σκαπανέων.................................  2 3 3

Ε ίς τήν ίππαρχίαν τών άκροβολιστών..................... 6 4 1

Ε ίς τήν χω ροφυλακήν..............................................  6 3 4
Ε ίς τδ πυροβολικόν καί τδ δπλοστάσιον................ 8 8 3

Είς τδν λόχον τών άπομάχων............................... 1 8

Ε ίς τούς υπεραρίθμους..............................................  1 2

Ε ίς τούς στρατιωτικούς υποδίκους.......................... 2 3
τδ ολον 1 4 ,4 8 8

Οι 1 4 ,8 0 7  έν ολω νοσηλευθέντες επαρουσίασαν ημέρας

νοσηλείας 1 3 3 ,6 2 2 ,  ήτοι άναλογοΰσι 9 ,0 2  ήμέραι νοσηλείας

δι’ έκαστον ά^ωστον. Οι δε 1 4 ,4 8 8  νοσηλευθεντες όπΛΐταί

έπαρουσίασαν ήμε'ρας νοσηλείας 1 2 7 ,1 9 9 ,  ^τοι άναλογοΰσι

8 ,7  ήμέραι νοσηλείας είς έκαστον ά^ωστον οπλίτην. Ή

μικρά αυτη έπί έλαττον διαφορά είναι εύεξήγητος· διότι είς

τον δλικδν άριθμδν τών νοσηλευβέντων 1 4 ,8 0 7  συμπεριλαμ-

βάνονται καί οί μή άνήκοντες είς τδν στρατόν 3 1 9 ,  δι’ ους,

κατά μέρος λαμβανομένους, άναλογοΰσι 2 0 ,1  ήμέραι νοση-
3*



λείος εις έκαστον, διά τον άπλούστατον λόγον, οτι ουτοι, 

ίδίαις δαπάναις νοσηλευόμενοι, παρατείνουσι πολλάκις πέραν 

τοΰ απολύτως άναγχαίου χρόνου τήν εαυτών νοσηλείαν, τής 

υπηρεσίας μηδέν εχούσης ν’ άντιτάξη εις τήν τοιαύτην αύτών 

επιθυμίαν, ενώ οί όπλιται νοσηλεύονται μόνον τόν απολύτως 

άναγκαΐον πρός Θεραπείαν καί άνά^ρωσιν αύτών χρόνον.

Αι 1 2 7 ,1 9 9  ήμέραι νοσηλείας οπλιτών καταμερίζονται 
εις τούς διαφόρους αύτών βαθμούς ώς έξης·

'Ημέραι νοσηλείας έπιλοχιών....................................  8 1 1

» » λοχ ιώ ν........................................... 2 3 7 3

» » δεκανέων.......................................  6 9 3 2

» » υποδεκανέων καί στρατιωτών. . 1 1 7 0 S 3

τό ολον 1 2 7 ,1 9 9

Κατά τό έτος 1 8 7 0  έδαπανήθησαν έν τοις φαρμαχείοις 

τών στρατιωτικών νοσοκομείων καί Θεραπευτηρίων φάρμακα 

αξίας έν ολω δρ. 2 3 ,2 5 5  καί 5 8  λ. ’Αφαιρουμένων άπό τού

των δραχμών 8 ,9 5 3 ,7 9 , είσπραχθεισών εκ φαρμάκων yo -  

ρηγηΘέντων εις αξιωματικούς κα-’οιχον (20 7 5 ,2 5 ) , έκ τιμή

ματος φαρμάκων χορηγηΘεντων εις τό ύπουργείον τών ’Εσω

τερικών διά τούς καΘειργμένους εις διαφόρους φύλακας, τούς 

υπό σεισμού παύοντας ΙΙαρνασσεΓς (4 0 0 9 ,3 1 ) , άποδοΘέντος 

εις τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν ύπό του έν λόγω ύπουργείου, 

τοΰ τιμήματος τών πρός Θεραπείαν τών ίππων στρατού χρη* 

σιμευσάντων φαρμάκων κτλ. κτλ., μένουσι δραχμαί 1 4 ,3 0 1  

καί 79  λεπτ. ώς τίμημα τών διά τούς έν τοις νοσοκομείοις 

καί Θεραπευτηρίοις νοσηλευΘεντας 1 4 ,8 0 7  άρρωστους δαπα- 

νηΘέντων φαρμάκων. Κ αί εν τούτοις πρό τινων μηνών έδημο- 

οιεύΘη εν φυλλαδίω, οτι δαπανώνται φάρμακα αξίας 1 3 5 ,0 0 0  

δραχμών διά 1 3 0 0  άρρωστους του στρατού!! Ή μεταξύ τής 

ιδανικής ταύτης δαπάνης καί τής πραγματικής δαπάνης δια-

TOV ΣΤΡΑΤΟΓ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1870. 2 9

φορά δέν είναι, ώς βλέπομεν, μεγάλη................περιορίζεται

εις μόνον τό δεκαπλάσιον! !

ΔαπανηΘέντων λοιπόν φαρμάκων αξίας δραχ. 1 4 ,3 0 1 ,7 9  

διά 1 4 ,8 0 7  αρρώστου;, ή εις έκαστον άρρωστον άναλογοΰσα 

έτησία δαπάνη φαρμάκων κατά τό 1 8 7 0  ύπήρξεν έκ λεπτ. 9 6  

μόνων. Κατά τό 1 8 6 8  ή δαπάνη αΰτη ήτο δρ. 1 ,0 5 ,  κατά δέ 

το 1 8 6 9  μόνον λ. 9 4 , μέσ$ς όρος τών τριών ετών λεπτά 98 .

’Επειδή τά 1 4 ,3 0 1  δραχμών καί 79  λεπτών άξίας φάρ

μακα έδαπανήΘησαν εις 1 3 3 ,6 2 2  ημέρας νοσηλείας, άνα- 

λογοΰσιν εις έκάστην ήμέραν νοσηλείας φάρμακα άξίας μόνων 

λεπτών 10 ,7 . Τό εύτελέστατον τοΰτο ποσόν, τό εις φάρμακα 

τοΰ στρατοΰ δαπανώμενον, είναι άπονοι* τοΰ ληφΘέντος μέ

τρου, οπως παντοΰ τοΰ κράτους ή μεν υγειονομική υπηρεσία 

έχτελήται άποκλειστικώς ύπό στρατιωτικών ιατρών, τά δέ 

φάρμακα χορηγώνται έκ τών ύπό τής στρατιωτικής κεντρικής 

φαρμακαποΘήκης πεμπομένων, άποκλεισΘέντων έντελώς τών 

Ιδιωτικών φαρμακείων τής χορηγήσεως φαρμάκων εις τόν 

στρατόν. Πρός άπόδεϊξιν δέ τούτου άρκοΰμαι νά φέρω δύο μό

νον παραδείγματα. Κατά τό Θέρος τοΰ 1 8 6 9 , λαβόντων στρα

τιωτικών τινων ιατρών τήν ύπό τοΰ Συντάγματος χορηγουμέ- 

νην ύποχρεωτιχώς αύτοΐς 5 1/ϊ  μηνών άδειαν, ΐνα έκτεΘώσιν 

εις τόν βουλευτικόν αγώνα, έβιάσΘη τό ύπουργείον νά ν’ ανα- 

θέση τήν ύγειονομικήν ύπηρεσίαν μικρών τινων Θεραπευτηρίων 

εις ίδιώτας ιατρούς, καί τήν χορήγησιν τών φαρμάκων εις 

ιδιώτας φαρμακοποιούς. *Εν τών Θεραπευτηρίων τούτων, τό 

μικρότερον ίσως, ητο τό τής Λεβαδείας. Ό  χορηγησας εις 

τοΰτο τά φάρμακα ιδιώτης φαρμακοποιός υπεβαλεν εις τό 
ύπουργείον λογαριασμόν φαρμάκων, άναοαινοντα εις οραχ. 
3 0 9  ! !  διά jid ro r td r  j i i j r a  Αΰγονστοr  !  / Το στρ. Λογιστη- 
fiov έπεριώρισε τό ποσόν τοΰτο εις δραχ. 1 8 S , 5$ τοσας έπλη-
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ρωθη δ ιδιώτης φαρμακοποιός. "Αμα έπανελθόντων τών στρα

τιωτικών ιατρών της αδείας των, διωρίσθη είς το θεραπευτή- 

ptov Λεβαδείας ς-ρατιωτικός ιατρός, όστις, χορηγών φάρμακα 

έκ τών τοΰ δημοσίου, έδαπάνησε κατά μέν τόν Όκτώβρ. φάρ

μακα αξίας δραχμών 2 0  καί λεπτ. 9 7 , κατά δε τον Νοέμ

βριον φάρμακα άξίας 2 3 ,0 9 ,  καί κατά τόν Δεκέμβριον μόνον 

δραχ. 1 9  και 4 1  λ., όπερ δηλοΐ^ ότι διά τοΰ ίδιοίτου ίατροΰ 

καί τοΰ ιοιωτου φαρμακοποιοΰ προέχυπτεν ίκταπλασιασμός 

δαπάνης. Ινα δε μή ύποτεθη, ότι έξελεξάμην το παράδειγμα 

τοΰτο, όλως έκτακτον, παραθέτω έτερον. Είς τό θεραπευτή- 

pt ν Θηβών κατα τήν 3ην τριμηνίαν τοΰ 18C 8, ένεργουμένης 

τής υπηρεσίας δι’ ιδιώτου ίατροΰ καί ιδιώτου φαρμακοποιού, 

έζητηθησαν διά τίμημα φαρμάκων δραχ. 6 9 7 , περιορισθεΐσαι 

υπό τοΰ στρατίωτικοΰ Λογιστηρίου ί ίς  4 8 8 , πληρωθείσας τώ 

ίάιωτη φαρμακοποιώ, ητοι δραχ. 1 6 2  κατά μήνα κατά τήν 

4ην τριμηνίαν τοΰ αυτοΰ έτους· ομοίως ένεργουμένης τής υπη

ρεσίας εν τώ αυτώ θεραπευτήριο), έζητηθησαν δι’ άντίτιμον 

φαρμάκων δραχ. 6 5 7 , περιορισθεΐσαι είς 4 5 9 , ητοι δραχμ. 

1 5 3  κατά μήνα. Διορισδέντος είς τό θεραπευτήριον έκεΐνο 

στρατιωτ. ιατροΰ, χορηγοΰντος φα’ρμακα έκ τών τοΰ δημοσίου, 

η μηνιαία όαπάνη τών φαρμακων ουδέποτε ύπερεβη τάς 1 5  

! ί Η οιαφορά αυτη φαίνεται όντως απίστευτος, καί 
όμως μαρτυρεΐται υπό έπισήμων έγγραφων.

Ένταΰθα δφείλω νά περατώσω τάς όλίγας ταυτας περί τής 
υγιεινής τοΰ στρατοΰ καταστάσεως κατά τό 1 8 7 0  ειδήσεις, 
διότι περι τοΰ αριθμοΰ τών νοσημάτων κατ’ είδος κτλ. κτλ. 
ουιε τοΰ παροντος καιροΰ είναι να ομιλήσω, ούτε πολύ τό έν- 
οιαφέρον η άρίθμησις αύτών δύναται νά έγείρη παρά τοΐς ά- 
ναγνωσταις τοΰ « Ελληνος στρατιώτου» τοΐς μή ίατροΐς.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΙΓΜΩΝ ΤΟΤ ΛΟΧΟΥ ΕΝ ΤΩ 

ΠΡΩΣΣΙΚΩ ΠΕΖΙΚΩ.

Ε ίς άλλην έποχήν (1) έγράψαμεν περί τοΰ τρόπου καθ’ ον 

μάχεται τό Πρωσσικόν πεζικόν, έν ω τά όπισθογιμή όπλα 

έφερον πολλάς αλλοιώσεις, καδοσον αφορφ την τακτικήν. 

Ήδη δέλομεν πραγματευδή κάπως είδικώτερον περί τών δια

φόρων κινήσεων τών τακτικών μονάδων αυτοΰ, ητοι του λο- 

χου καί τοΰ τάγματος. Γνωστόν δ υπάρχει, οτι αι εν είρηνη 

άσκήσεις είναι προπαρασκευαστικαι τής έν πολεμώ ένεργείας.

Γενικώς μέν έν τε τή Πρωσσία καί άλλαχοΰ τακτική μο- 

νάς υπάρχει τό τάγμα· άπό τίνος ομως χρόνου αί τών λόχων 

φάλαγγες άφίενται είς έαυτάς, καί έργάζονταί καί αυται ως 

μονάδες τακτικής. Έντεΰδεν νομίζεται ότι προέκυψεν ή είς 

2 5 0  άνδρας δύναμις τοΰ Πρωσσικοΰ λόχου* άλλα δέν είναι 

τοΰτο καί μόνον ή αφορμή, καδόσον έν ΓΡωσσια δ λοχος προ 

πολλοΰ ήρίθμει 2 6 0  άνορας, έν δέ τή Αυστρία 220 ·
Ό π ω ς δ’ άν η, ή δύναμις αυτη έχορήγησε τοΐς Πρώσσοις 

τά μέσα τοΰ νά μεταβώσιν ευχερεστερον εις την οια παρατε- 

ταμένης γραμμής μάχην, είς δέ τους διοικητάς τών λόχων, 

τήν ευκολίαν τής μεμονωμένης ένεργείας καί τής χρησεως 

τής άτομικής αύτών Εκανότητος.
Τό τάγμα έν Πρωσσία σύγκειται έκ τεσσάρων λόχων, vj 

δέ δύναμις αύτου είναι 1 0 0 0  άνδρών. Ιρία δέ συνήθως τα γ -  

ματα, έν ώρ* δέ πολέμου καί τέσσαρα, τοΰ τελευταίου έν 

έφεδρεία πκραμένοντος, άιτοτελοΰσι το σύνταγμα, οπερ δεν

(1) Ίο£ φυλλάοιον ’Ιουλίου 1870.



αποτελεί μέν μονάδα τακτικήν, είναι ομως αναγκαία ή υπαρ- 

ξις αΰτοΰ, συντελοΰσα εις τό ομοιόμορφον τών ελιγμών, τής 
πειθαρχίας, της οικονομίας.

 ̂ ’Ιδού ύπό γενικήν εποψιν ή Αριθμητική δύναμις ε'ν τε τή 
ειρήνη καί τώ πολεμώ τοΰ πρωσσικου τάγματος καί συντάγ

ματος· λέγομεν δέ υπό γενικήν εποψιν, καθόσον εις τά διά- 

οορα όνοματα ρεροντα συντάγματα υπάρχουσι μικραί τινες 
παραλλαγαί.

Λ ύναμ ις τάγματος τής γραμμής.
Έ  ν £ ί ρ -h ν η. 

άνπαυνταγ. ϊί (Λ.αγιο'ρος * 1
λοχαγοί 4
ϋπολοχ. ά. τάζεως 4

» 6 . » ών εις ύπαοπιστίις 9

έπιλοχιαι 4
porlc-epee-enseignes ("βοηθός μή 
υπάρχων έν τω Έλλτινίχώ οτρατώ) 4 

Χοχίαι 1 ' ^6
υπαξιωματίκοι ("εν Πρωσοία υπάρχει 

διάμεσος βαθμός μεταξύ λοχίόυ 
[sergentj χαί δεχανέως [caporal] } 29 
Τούτων ό εί; γραφεύς παρά τ ΐ. διοιχιϊοει 
δεχανεύς Τυμπανκίττι; " \
τομπαν^ιαί χαί αΰλκιταί 46
δεχανεΐς 48
οτραπωται 396
’£ν όλω Ί8 άξιωμ. χαί 518 άνδρες.

’Απόλεμοι δέ 
ιατρός τάγματος 4
δο'χιμος \

επί τοΰ χρτ)ματΐχοδ 
©πλοδιορθωτής 
τεχνϊται διάφοροι 
νοοοχο'μοί

’Εν π ο λεμ ώ .
Ί μέ 4 ίππους χαί 2 ςρατ. άγωγεΐς 
4 » 4  » » 4  » »
4
Ί3, ών εις ύπασ-ιατή; μέ 2  ίππους χαί 

1 οτρατ. άγωγέα
4

4
16

57, ων εις γραφεύς του μαγιόρου

1
16
96
808
Εν ολω 22 άξιωμ., ανδρ. ς*ρατοΰ 1002 

’Απόλεμοι δέ 
1 μέ 1 ίππον χαι 1 οτρατ. άγωγέα 
Ί ιατρόν (3οτ,$. μέ1 ίππον χαι 1 ς-οατ. 

άγωγέα
1
1

1 
1

16 
4 4

Τό επιτελεΐον δέ του συντάγματος περιλαμβάνει
*Ε ν ε ι ρ ή ν η ,  

άνωτερον άξιωμ. διοικητήν Ί
μαγιο'ρον η και άνώτ. άξιωμ. \
υπολοχ. υπαοπιοτήν βυντάγμ. 1
ΰπαξ· γραφέχ τοΰ συντάγμ. \

μουοίχούς 48

t *Ε ν π ο λ έ μ ω.
1 με 6 'ίππους καί 3 στρατ. άγωγιΐς 
1 » 4 μ χαι 2 » »
\ d 2 » καί 1 » u
\

Ί » δι* έτερον συντάγματος7 
 ̂ oitov τβ'.οΟτος υπάρχει.

Έ ν ολω τό σύνταγμα περιλαμβάνει 5 7  άςιωματ., 1 6 2 5  

στρατού άνδρας, συμπεριλαμβανομένων τών απολέμων.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, η ουναμις τοΰ εν ειρηνη 

χαί έν πολεμώ λόχου έχει ώς έςτ.ς*

’Εν & ΐ ρ Ίι ν 7· 
λοχαγός *
ύπολοχ. ά· τάζεως

,  # β'. * 2
Ιπιλοχιας
porte-epee-enseignes !
ύπαξιωματ., ων εις έπϊ τοΰ οπλίσου 7 
δεκανείς «
«Γρατιωται 
νοοο χόμος

ev όλω 127
πρός δέ 

τεχνίττι; ενδυμάτων 
» οανδάλ«ν 

τυμπανιβταί
αύληταί ^

’Εν πολεμώ.
1 μέ 1 ίππον χαί 1 βτρατ. άγωγέα
1 
2 
1 
1 
7 
12 
224 
1

250

1
1
%
2

Είς τόν Πρωσσικόν στρατόν αί άσκήσεις περιορίζονται είς 

έκείνας και μόνας, αίτινες τόν μεν στρατιώτην ειδί^,ουσιν εις 

τάς πολεμικάς ένεργείας, τόν δ’ αξιωματικόν είς τό χρασθαι 

τήν υπ’ αυτόν δύναμιν κατα τάς άνάγκας τής περιστάσεως. 

ΙΙάντες οί λοιποί συνδυασμοί κινήσεων, οί χρησιμευόντες πρός 

άπλήν έπίδειξιν, δσημέραι παραγράφονται.
Του λόχου έν Πρωσσία, ώς άνωδι έμνήσθημεν, ένεργοϋν- 

τος ώς επί τό πολύ μεμονωμένως, δύναταί τις  ειπεΐν οτι ό 

Πρωσσικός λόχος, ώς έκ τής άριδμητικής αύτου δυνάμεως 

καί τής είς τούς ανώτερους αξιωματικούς θε'σεως του λοχα

γού, άποτελεϊ οίονεί ταγμάτιον, ρδτινος δ διοικητής ό?είλει 

παντί σδένει νά κατορδοΐ τήν διαχείρισιν έτοιμον καί πρα

κτικήν. Ίδωμεν λοιπόν τά περί άσκήσεων αύτου τοϋ λόχου 

καί τής έκ τούτων έμβαινομενης τακτικής .οΰ Πρωσσικοΰ 

λόχου.



Περί του λόχου.

Α σκήσεις προπαρασκευαστικοί did, τήν μ άχη ν.

Ό  λόχος πρέπει νά άσκήται ούτως, ώστε 6 διοικητής αύ· 
του νά δύναται νά τόν κινή καθ’ όλας τάς διευθύνσεις μετά 

τής μεγαλητέρας ταχύτητος καί τής όσον οΤόν τε μεγαλητέ
ρας τάξεως.

Α ί ασκήσεις, α ί χρήσιμοι πρός άνάπτυξιν τής ευκινησίας 

του λόχου, εΤναι αί συμπτύξεις, α ί αναπτύξεις, α ί έπί τά 

πρόσω καί κατά πλευράν χωρήσεις, καί αί άλλαγαί διευ

θύνσεων. Μή γράροντες τόν μηχανισμόν τών όλων κινήσεων, 

όστις αποτελεί τόν κανονισμόν τών ασκήσεων, περιοριζόμεθα 

είς τάς γενικάς περί τούτων άρχάς, άφιεμενοι κατά μέρος τάς 

λεπτομερειας, ών ή έκτέλεσις άρορα αύτόν τόν κανονισμόν.

Ή  ώς εΐκός ρυσική θέσις τοΰ λόχου ύπό γενικήν εκρρα- 
σΐν είναι ή συντεταγμένη.

Ό  λόχος, συνεπτυγμένος φαλαγγηδόν κατ’ ουλαμούς (1), 
αναπτύσσεται

διά τήν άκροβολιστικήν μάχην- 

διά τήν προσβολήν διά τής λόγχης* 

διά τήν έν παρατάξει μα’χην·

(4) Ό  λόχος έν παρατάξει αποτελεί δύο ουλαμοί; είς τρεις ζυγούς. 
Έν πολέμφ καί κατα τας έν οάλαγγι συμπτύξεις άποτελεϊ τρεις ου

λαμούς, ών ό τρίτος έκ τών άνδρών τοΰ πρώτου ζυγοϋ άποτελεΓται. 
Οί άνδρες τοΰ τρίτου ζυγοΰ εΤναι ο', κατ’ άρχήν άποτελοΰντες τούς ά- 
κροβολιβτάς· ώστε έκαστον τμήμα λόχου εχει τούς άναλογουντας αύτφ. 
Εις τας μάχας πολλάκις παρετηοήθη, ώς έκ τής σχετικής δυνάμεων 
τών λόχων, οτι διαιρούνται ouiot είς 3  ουλαμού;, ών έκαστος έκ 3 ζυ» 
γ ώ ν  συνέπεσε δέ να γίντι χρήσις και 4 ζυγών.

Ό  λόχος διαιρείται είς οόλαμούς, ό δ’ ούλαμύς είς διμοιρίας, καί 
«υτα·. είς ενωμοτίας.

Ouxot εΤναι οί τρεις κυριώτεροι λόγοι, δι’ οΰς ένεργεϊται ή 
άνάπτυξις τοΰ λόχου.

Ό  λόχος έν γένει αναπτύσσεται μέ τό μέτωπον αυτοΰ έπί 

τά πρόσω, έάν ό διοικητής δέν καταδείξη άλλην διεύθυνσιν 

δι’ είδικοΰ παραγγέλματος· ή δέ άνάπτυξις γίνεται dp’ οίου- 
δήποτε ούλαμοΰ κατά τάς άνάγκας.

'Γποτεθείσθω ότι, τοΰ λόχου παραμένοντος φαλαγγηδόν 

κατ’ ουλαμούς, δ εχθρός δείκνυται κατά πλευράν δεζιόθιν η 

αριστερόθεν. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δ διοικητής όρείλει ν’ ά -  

ναπτύξη τόν λόχον έπί τά δεξιά ή έπί τά αριστερά, όπως άν- 
τιστή εις τήν έχθρικήν προσβολήν. Α ί κινήσεις ένεργοΰνταί 
τότε έπί παραγγέλματι τοΰ διοικητοΰ τοΰ λόχου κατά τά 
Υποδεικνυόμενα είς τό 1. καί 2. σχήμα.

Έάν δ λόχος έκ τών προηγουμένων δι«- 
p U g H H  Α τ ε λ ή  έ/ων μέτωπον διά τοΰ δευτερ« ζυγοΰ, 
f  I I α ί  δέ περις-άσεις έπισπεύδουσι τήν άνάπτυ-

,, : . S ^ · ξιν, τότε ή άνάπτυξις γίνεται κατά μέτω- 
S I  Π5ν έπί to'J αύτοΰ ζυγοΰ· άλλως ή άνάπτυ- 

| g | n & H n £ K Iξις ένεργεϊται κατ’άντίθετον διεύθυνσιν έκεί- 
9 ^ · ν η ς ,  πρός ην πρόκειται νά διαταγή τό πΰρ, 

I I  καί κατόπιν παραγγέλλεται ή μεταβολή.
Αί κινήσεις αυταικαί πασαι αί επόμεναι 

έκτελοΰνται κατά τάς περιστάσεις έν χώρα,

ί  καί τοΰ λόχου βαδίζοντος έπί τά πρόσω μετωπηδόν, ή και 
κατά πλευράν, δπότε τό βάδισμα τών ζυγών κατά παραγωγήν.

Τό πάντων χυριωδέστερον, έρ’ ω κρέπον νά 
ρέρηται ή προσοχή, εΤναι ή άσκησις τοΰ ςρατιω  ■ 
του είς τήν ταχίστην έκτέλεσιν τών παραγγελ
μάτων. Τούτου άπαξ έθισθέντος, αί αδταί κ ι
νήσεις έπαναλαμβάνονται *καί όταν η φυσική 
θέσις τών ούλαμών έν τη ράλαγγι άνατραπή συ- 
νεπεία οίαςδήποτε άρορμής.

Πολλάκις συμβαίνει' είς άνάπτυξίν τινα κατά 
πλευράν ό 3ος ούλαμός νά ένεργή μεταβολήν

**  ί .



ί}περις·ροφήν δεξιά ή άρις-ερά, όπως φθάση είς παοάταξιν(σχ.3.)

Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ούδεμία σκέψις περί 
τακτοποιήσεως άπαιτείται πριν η αί περις-ασεις 
της μάχης τό έπιτρέύωσιν.

Ιίολλάκις συμβαίνει νά παρουσιασδη ανάγκη, 
ώστε 6 ς-ρατιώτης, αμα ς-αματήση, νά πυροβο· 
ληση. Τότε δίδεται τό παράγγελμα —  1) Πρό/; 
ηυροβύΛημα— 2) άΛτ !  Οί στρατιώται είς τό 
δεύτερον παράγγελμα έτοιμαζουσι τά όπλ«.

Σχηματισμός τετραγώνου.

Τά οπισθογεμή ταχυβόλα όπλα τοΰ πεζιχο» 
απέδειξαν εις τούς τελευταίους πολέμους τοΰ 

4 8 6 6  καί 18  7 0  —  7 1 ,  ότι δέν είναι έρεξής άπόλυτο? 

άνάγκη τών τετραγώνων πρός άπόκρουσιν επιτιθεμένου ιπ

πικού, οπερ (έστω έν παρόδω) οφείλει έφέξης ν’ άπορεύγη 

τοιαύτην παράτολμον έπίθεσιν* πιστεύομεν όμως, ότι έπί πολύ* 

χρόνον δυνατόν νάδιατηρηθή 6 σ"/ηματισμός τετραγώνου κατά 

τας μάχας πρό πάντων, οσάκις ή φορά τών πραγμάτων άγει 

είς τήν χαλάρωσιν τής πεποιδήσεως, ην οφείλει νά έχη έρ’ ε

αυτόν g τό όπλον του ό στρατιώτης τοΰ πεζικοΰ. "Οπως δ’ άν 

η, ό διοικητής του λόχου οφείλει νά έχη πρό έρδαλμών διαρ

κώς, οτι τό τετράγωνον πρέπει νά μορροΰται, ώστε ν’ άντα- 

ποκρίνωνταίπρός τήν διεύθυνσιν τής προσβολής τέσσαρες ζυγοί 

(Σχ. 4.). Τοΰτο κατορθοΰται διά τής έπί τόν Ιον ουλαμόν 

προσχωρήσεως τοΰ 2ου, του δέ διακένου μεταξύ τοΰ 

2ου καί 3ου ούλαμοΰ καλύπτομένου διά τών ύπαξιω' 

ματικών τών λό χ ω ν δ 2ος ουλαμός πυκνοΰται έπί 

τοΰ 1ου είς άπόττασιν ζυγοΰ, ό δέ τρίτος είς άπόστασιν πυ
κνής φάλαγγος άπό τοΰ 2ου.

Έάν ό λόχος εχη πλήρες η 
αυτοΰ προσωπικόν, καλόν έσται 
νεν ούτως, ώστε τό Ιον καί 4ον μέτωπον ν’ άποτελώνται έξ

σχεδόν πλήρες τό εμπόλεμον 
νά σνηαατίση τό τετοάγω-

X *

ουλαμών πλή ρεων, ενώ τά μέτωπα 2ον καί 3ον θελουσιν άπο- 

τελείσδαι έκ τών εξωτερικών ενωμοτιών τοΰ 2ου ούλαμοΰ 

(σχ. 5.). Έ ν τοιαύτη περιπτώσει αί έσωτερίκαί (κεντρικοί)

■
ένωμοτίαι τοΰ 2ου ούλαμοΰ, ώς καί οί ύπαξιω- 
ματιχοί, προσχωροΰσιν όπισθεν τοΰ προσβαλ- 
λομένου μετώπου, ενώ ύπαξιωματικοί έπ’αύτώ 
Σχ. 6. τούτω βριζόμενοι πληροΰσι τάς γωνίας, τάς  
άποτελουμένας υπό τοΰ 2ου, 3ου καί 4ου μετώπου.

Τό τετράγωνον λύεται ευκόλως, φερομένων τών ενωμοτιών, 

αιτινες άποτελοΰσι τό 2ον καί 3ον μέτωπον, είς τάς σχετικάς 

αύτών θέσεις, διά τοΰ « στοιχηόόν επ ί δεί\ιιϊ ή άριστερά».
Ή τοιαύτη τοΰ τετραγώνου μόρφωσις έξετιμήθη ώς πολ- 

λάς εύκολίας παρουσιάζουσα διά τό βάδισμα, διότι ή φάλαγξ 

άναμορΒοΰται ευκόλως.
Πολλάκις είς τήν μάχην συμβαίνει, τοΰ έχθροΰ άποκρουο- 

μένου διά τοΰ οΰτω συγκεκροτημενου τετραγώνου, νά έπέρ- 

χηται ή βούλησ'ς τής καταδιώξεως τοΰ έχδροΰ διά πυρός 

«επί παραγγέλματι» (I). Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τό τετρά

γωνον διαλύεται μέ μέτωπον έπί τά πρόσω, έπί τά δεξιά η 

έπί τά άριστερά.
'Γποτεδείσδω, ότι δελομεν ν’ άναπτυχδώμεν μέ μέτωπον 

επί τήν άοιστεράν (σχ. 6.). Αί πρός τοΰτο κινήσεις εύκόλως

ϊ χ .  6.

(1) Τα εν |).άχη πυρ ΐ τοΰ πεζικού είναι τα κ α τ ί βούλησιν καί τά 

παραγγέ/|Αατ·., όποιαν συ7ίώ|λως ιτυροοολν; απ»ς ο λόχος, ^

ζυγούς.



έννοοΰνται. Ό  1ος ουλαμός βαίνει επί τά πρόσω· στρεφόμενος 

εΐτα επ’ αριστερά— του 2ου ουλαμοί) τά τμήματα λαμβάνουσι 

διαδοχιχώς θέσιν εν τ ί  παρατάξει— ό 3ος ουλαμός ως ey εί 

μέτωπον στρέφεται επί δεξιά, διατηρών τό διά του 5πισδεν ζυ

γού μέτωπον. Ή του ουλαμοΰ τούτου παράταξις διά τοΰ πρώ

του ζυγοΰ ένεργείται άμα αί τής μάχης περιστάσεις τό έπι- 
τρέψωσιν.

Περί τοΰ τμηματικού πυρός·
Τό Οπισθογεμές οπλον έπιτρε'πει τό τμηματικόν πυρ, οπερ 

ομως ουδέ τό πρώην οπλον άπέτρεπε, πλήν δέν ητο έν χρήσει. 

'Γποτιδεμένου οτι 5 λόχος δέν ποοφΟάνει ν’ άναπτυγδή, ή οτι 

εύρίσκεται έπί όδοΰ καί δέν υπάρχει δεξιά η άριστερά δ αναγ

καίος πρός άνάπτυξίν χώρος, ή τέλος οτι δ λόχος καταλαμ

βάνεται έπί τή ; δδοΰ αίφνης υπό έχδροΰ κατά μέτωπον έρ- 

χομένου, πας τις εννοεί, οτι έν τοιαύτη περιπτώσει έχει 

ανάγκην χρήσεως τοΰ δλικοΰ αυτοΰ πυρός. Πρός τόν σκοπόν 

τοΰτον δ 1ος ουλαμός πυροβολεί καί γονατίζει έπί τοΰ Ινός 

γόνατος, δ 2ος ουλαμός πράττει τότε τά αυτά, καί οΰτω άρ· 

χετα ι ή σειρά τοΰ 3ου ουλαμοΰ, οστις πυροβολεί μέν, δέν έχει 

όμως ανάγκην νά γονατίση. Τοΰ 3ου ουλαμοΰ πυροβολήσαν- 

τος, άνορδοΰνται οί δυο ουλαμοί 1ος καί 2ος, καί έπαναλαμ· 

δάνουσι τό πΰρ αυτών, καί οΰτω καθεξής.

Πυρά τετραγώνου·
Τό πεζιχόν, έσχηματισμένον εις τετράγωνον, υποδέχεται 

τό ιππικόν μέ πυρά έπί παραγγέλματι δι’ έκαστον μέτωπον.

’Επίσης ομως έπωρελώς παραγγέλλεται καί τό τμηματι

κόν κατά ζυγόν πΰρ. ’Εν τοιαύτη περιστάσει έκαστο; ζυγός, 

ίχτος τοΰ δπισδίου, ά®οΰ πυροβολήση, γονατίζει έπί τοΰ ενός 

γόνατος καί γεμίζει τό οπλον, τοΰ οπισδεν έν τώ μεταξύ πυ- 
ροβολοΰντος.

Ώ ς άπεδείχθη ε ί; τού; τελευταίους πολέμους, τό ιππικόν 

έγένετο δεκτόν υπό τοΰ πεζιχοΰ έν παρατάξει παραμένοντο;. 

’Εν τοιαυτη περιπτώσει τά τμηματικά πυρά κατά ζυγού; εί

ναι πολύ προτιμότερα τών όλικών πυρών έπί παραγγέλματι, 

διότι ούτως ουδέ στιγμήν μένει ήσυχο; δ έχδρό;.

Π ερί άχροβο.ίιστώτ.

Τό σύστημα τών όμάδων άκροβολιστών (groupes de ti

railleurs) είσήχδη έν Πρωσσία, οπως διευδύνη τό πΰρ τώ ν  

άνδρών, οΐτινες ορίζονται νά έργασδώσιν ώ ; άκροβολισταί, πρός 

δέ οπως άπορεύγηται ή τών πολεμεοοδίων σπατάλη.

Τμήμα 7 — 12  άνδρών, δδηγούμενον υπό τίνος ύπαξιωμα- 

τικοΰ, καλείται όμάς 4 — 6 άνδρας, δδηγούμενοι υβ’ ενός 

δεκανέω; ή στρατιώτου 1 η ; τάξεω ;, άποτελεϊ ήμιομάδα.
'Η έπί τώ αΰτώ σκοπώ συνένωσι; άνδρών πλέον τών 1 2  

καλείται σμΐ\νος·
Ό  άριδμό; όμάδων, αίτινε; άποστέλλονται είς άχροβολι- 

σμόν, έξαρταται άπό τοΰ χαλυπτέου έδάφους.

Ή  χρήσις τών άκροβολιστών στηρίζεται έπί τών έπομένων 

βάσεων
Ιον Ό  άριδμός τών ακροβολιστών δέον νά περιορίζηται 

εί; τόν έλάχιστον χρειώδη.
2ον Α ί δμάδες δέον νά καλύπτωσιν δλοσχερώς τά οπισδεν

Λυτών στρατεύματα.
3ον Τό έν βαδίσματι πΰρ δέον ν’ άποφεύγηται, καδόσον 

έχει μικρά τά άποτελέσματα.
4ον Τό έν βαδίσματι πΰρ δέον νά έκτελήται μόνον όσάκι; 

οί άκροβολισταί υποστηρίζουσι προσβολήν τινα διά τής λόγ- 

χης, ή δσάχι; έπιφορτίζονται νά σταματήσωσι τήν έχδρικήν 

καταδίωξίν.



5ον Ιίλητίον τοΰ έχδρικοΰ πυρός οί άκροβολισταί δέον νά 

μή προχωρώσιν, είμή καλυπτόμενοι υπο τών φυσικών Εμ
ποδίων.

6ον Εις πασαν γραμμήν ακροβολιστών μία τών όμάδων 

είναι επιφορτισμένη τήν γενικήν τής γραμμής διευθυνσιν* έπο- 

μενως κατα τα ς  μεταβολας τών διευδύνσεων αί διάφοροι δμά- 

δες κανονίζουσι τας κινήσεις αυτών έπί τής βαδιζούσης πτέ- 

ρυγος· αι αποστασεις δ αυτών άπ’ άλλήλων κανονίζονται πρός 
τό μέρος τοΰ στροφέως.

/ον Οι ανδρες τών διαφόρων όμάδων δέον νά μή συγ- 
χεωνται ποτέ.

8ον Οί άκροβολισταί δέον νά μή πυροβολώσιν η εις καλήν 

άπο τοΰ εχθροΰ αποστασιν, οπως μή έξοδεύωσιν έπί ματαίω 

καί άσκόπως τά πολεμεφόδια.

Περί τοΰ έπ ί xstpaJf/ς τής όμάδος.

Ο έπί κεφαλής τής ομάδος δφείλει νά διαδέτη τούς ύπ’ αυ

τόν άνδρας εις μερη προφυλάττοντα αυτούς καί εις θέσιν έπω- 

φελή σχετικώς πρός τήν τοΰ έχδροΰ· οφείλει νά δύναται νά 

τους κυοερνα πάντοτε δια ζωσης φωνής, πρός δέ νά δεικνύη 

αύτοΓς τό σημειον τής εχθρικής γραμμής, οπερ δέον νά ένο- 

χλώσιν έπί σκοπώ καλλίστου αποτελέσματος.

Γπο γενικήν εποψιν ή μάχη άποφασίζεται διά τής ένερ- 

γείας στρατευμάτων διατεθειμένων έν πυκνή τάςει. 'Επομένως 

ό έπί κεφαλής ομάοος οφείλει νά συγκεντρόνη ολόκληρον τήν 

έαυτοΰ προσοχήν κατά τήν έμφάνισιν εχθρικών φαλαγγών, 

και να παραγγελλη εις τους ύπ’ αυτόν νά διευθυνωσι τά πυρά 

των προς το μέρος τοΰτο. Ταυτοχρόνως όφείλει νά δυνηται νά 

εννοή, κατά τα κινήματα τών στηριγμάτων τοΰ φιλίοι» στρα

τό ΰ, ποιον μελλει νά ηναι τό σημειον τής κατά τοΰ έχθροϋ

προσβολής, οπως δυνηθή νά συντελέσ^ είς τήν προπαρασκευην 

τής τελικής ένεργείας.
Ό  έπί κεφαλής όμάδος δεικνύει είς τούς υπ’ αυτόν τό ε ί

δος τών έκτελεστέων πυρών, προσεχών προ παντος, οπως οι 
ύπ’ αυτόν άνδρες μή καταχρώνται ματαίως τό πΰρ αύτών, 

οπερ δέον νά παραφυλάττωσι διά τήν κρίσιμον στιγμήν.

Έ άν ή ανάγκη τό καλή νά πυροβολήσωσιν άπό μεγάλης 

σ·/ιτικώς άποστάσεως, παραγγελλει τοΰτο τοΐς καλητεροις 

σκοπευταΐς.
Είς τούς πρός άκροβολιστάς άγώνας οφείλει νά χραται 

πΰρ βραδύ, πλήν καλώς διευδυνόμενον.
Τουναντίον, προχειμένου περί προπαρασκευής ένεργείας 

φάλαγγος προσβολής, ώς έπίσης ΐροκειμένης άπωθήσεως έχ* 

θρικής έπιθέσεως, οφείλει νά παραγγελλη πΰρ ταχύ καί κα

λώς διατηρούμενον.

Ή  όμάς δύναται, κατ’ έξαίρεσιν μέν νά πυροβολήση συγ- 

κροτί κατά έχθρικοΰ υποστηρίγματος, αρκούντως προσεγγί- 

σαντος, ή κατά όμάδος άςιωματικών κατοπτευόντων.

Κ ατά τήν ένεργουμένην άνάπτυξιν δ αρχηγός όμάδος εδ- 

ρίσκεται έπί κεφαλής τών άνδρών αύτου' άλλ’ αμα τοποθέτηση 

«ΰτούς, τίδησιν εαυτόν οπισδεν, προσεχών τάς κινήσεις τοΰ 

έχδροΰ καί τήν φωνήν τοΰ άρχηγοΰ τής διμοιρίας.

Ό σάκις ή γραμμή τών άκροβολιστών βαίνει έπί τά πρόσω, 

οί έπί κεφαλής τών όμάδων έφείλουσι νά προπορεύωνται τών 

ύπ’ αυτούς άνδρών. ·
Οί άκροβολισταί, φδάνοντες είς άπόστασιν έντός τής £ιπής 

τών έ·/δρικών όπλων, όφείλουσι νά βαίνωσι δρομαίως. Ε ις την 

περίστασιν ταύτην δ έπί κεφαλής έκάστης όμάοος φροντίζει 

περί τής διατηρήσεως τών άποστάσεοιν.
Ό ταν φάλαγς προσβολής μέλλη νά διαπεράση τήν γραμ- 
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μήν τών άκροβολιστών, δ επί κεφαλής δμάδος άνοίγει τό 

χρειώδες διάστημα, παραμερίζων δεξιά καί άριστερά τούς άν- 

δρας αυτοΰ' προσέχει έπειτα, ώστε οί άκροβολισταί νά παρα- 

κολουθώσι τήν φάλαγγα τ ι ς  προσβολής είς τά πλευρά αυτής, 
άναλαμβάνοντες το βάδισμα τής φάλαγγος. Εις δέ τήν στιγ

μήν τής εφόδου συσφίγγει τάς αποστάσεις τών άνδρών τής 

δμάδος έπί σκοπφ συνέργειας μετά τής φάλαγγος.

Κ ατά τήν προσβολήν τοποθεσίας τίνος έκάστη δμάς, δδη- 

γουμε'νη υπό τοΰ άρχηγοΰ της, δφείλει ν’ άναζητή οπως εισ

χώρηση είς τήν δέσιν ταύτην προ τοΰ στηρίγματος αύτής.

Οί έπί κεφαλής τών δμάδων, τών ευρισκομένων είς τάς 

πτέρυγας τής γραμμής τών ακροβολιστών, όφείλουσι προ πάν

των νά έπιβλέπωσι τάς κινήσεις τοΰ έχΟρικοΰ ίππικοΰ, οπερ 

δυνατόν νά προσβάλη κατά πλευράν τοΰς άκροβολιστάς.

Έ άν γραμμή τις  άκροβολιστών άπειλήται υπό τοΰ ίππικοΰ 

τοΰ έχθροΰ, άποκαλυπτει τό υποστήριγμα αυτής και συγκέν- 

τροΰται είς συστάσεις κατά ενωμοτίας ή καί κατά διμοιρίας 

είς τάς πτέρυγας αυτοΰ, οπως δεχθή τόν εχθρόν διά πυρός 

διασταυρουμένου.

ΓΙεφΙ zwr ασχήοΐων τ&r axpofio.liorur.
(ΙπΙ τοΰ πεδίου άοκήσεων.)

Είς τάς ασκήσεις ταύτας χρειάζονται τουλάχιστον τρεις t 

ομάδες κατά διμοιρίαν. Οί άρχηγοί τών δμάδων καί τών ημιο- ] 

μάδων προσδιορίζονται προηγουμένως. 1

Γ0  κύριος σκίκός τών έπί τοΰ πεδίου άσκήσεων τών άκρο- ] 
βολιστών είναι ν’ άποκτήσωσιν οί στρατιώται τήν εξιν τοΰ 1 

άναπτύσσεσθαι, συγκεντροΰσθαι καί συνάζεσθαι μέ τάξιν καί ] 
ταχύτητα μεγάλην.

'Υποτιθεμένου τάγματος είς παράταξιν κατά φάλαγγας λό- ] 

χω ν, καί προκειμένου νά εξέλθωσιν άνδρες είς άκροβολισμόν, |

οπως καλυψωσι τό μέτωπον (χωρίς νά είσέλθωμεν είς λεπτο- 
μερείας, καθόσον, ώς καί άλλαχοΰ γράφομεν, δέν πρόκειται 

περί κανονισμοΰ άσκήσεων, άλλά περί γενικών άρχών), ιδού 

πώς τοΰτο ένεργεΐιαι. Τών λό'/ων ευρισκομένων φαλαγγηδόν, 

ή τελευταία διμοιρία έκαστου λόχου εξέρχεται είς άκροβολι- 

σμόν κατά δμάδας, έκτός άν δ άρχηγός παραγγείλη άλλως. 

Αί κινήσεις ένεργοΰνται βάδην μέν τοΰ λόχου ίσταμένου, δρο

μαίος δε, τούτου βαδίζοντος.
Καί τοΰ μέν είς τό δεξιόν λόχου τοΰ δεξιού ήμιτάγματος 

οί άκροβολισταί βαίνουσιν ευθέως έπί τά πρόσω, τοΰ δέ έτέρου 

δεξιά καί άριστερά— είς δέ τό άριστερόν ήμ ίιαγμα οί άκρο- 

βολίσταί τοΰ τελευταίου άριστεροΰ λόχου βαίνουσιν ευθέως, 

οί δέ τοΰ ετέρο j δεξιά καί αριστερά αύτών. Έννόεΐται δέ, ότι 
τό τοιοΰτον δέν είναι οριστικόν δυνατόν τών άκρων λόχων οί 
άκροβολισταί νά άναπτύσσωνται Α'εξιά καί άριστερά, τώ ν  δέ 
διαμέσων λό·/ων ν’ άναπτύσσωνται είς τό διάμεσον, οπερ 

καί κάλλιον.
Έάν δ έπί κεφαλής τής γραμμής τών ακροβολιστών δεν κα- 

ταδείξη είς τάς δμάδας ώρισμένην διεύθυνσιν, ουτοι αναπτύσ
σονται ύπό γενικήν έποψιν ώς έξης, Γνα καλύπτωσι τό ολον 
μέτωπον, ο>σι δέ καί έτοιμοι διά πασκν ενδεχομένων κίνησιν 

του έχθροΰ (σχ. 7.).
Σχ. 7.
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α) άναπτύσσεται είς τήν έπέκτασιν της δεξιάς ή τής άρι- 
στερας πιέρυγος.

β) σχηματίζεται επιθετικόν άγκυστρον. 

γ) σχηματίζεται αμυντικόν άγκυστρον. 
δ) καλύπτει τήν πλευράν τοΰ υποστηρίγματος, 

ε) άπειλεί τό πλευρόν τοΰ εχθροΰ.

Αμα αί διάφοροι όμάδες καταλάβωσι τάς σχετικάς αύταις 

θέσεις, οί άνδρες πλαγιάζουσι κατά γης ή γονατίζουσιν έπί 
τοΰ £νός ποδός.

Όψέποτε εξέρχονται είς άκροβολισμόν ουλαμοί πλήρεις, 
οί επί κεφαλής τών όμάδων τών πτερύγων βαίνουσιν έμπροσθεν, 

οπως δείξωσι τήν διεύθυνσιν τής εύθυγραμμίας, ήν οί άκρο- 

βολισταί όφείλουσι νά λάβωσι.

Πολλάκις έξέρχεται είς άκροβολισμόν πλήρης λόχος. Α[ 

κινήσεις καί τότε ένεργοΰνται ύπό τούς γενικούς κανόνας, περί 

ων άνωτέρω είρηται.

Λόχοι πλήρεις έξέρχονται είς άκροβολισμόν κυρίως δπως 

καλύψωσι τό μέτωπον καί τάς πλευράς μεγάλων στρατιω

τικών όμάδων.

'Οσάκις είς φάλαγγας λόχων (ή δια'ταξις αυτη είσή·/θη 

άπό τίνος έν ΓΙρωσσία, καί ώς είπεΐν άντιστοιχεΐ μέ τήν δι

πλήν καλουμένην φάλαγγα παρά τοίς Γάλλοις) θέλουσι νά 

μεταχείρισθώσιν άκροβολιστάς είς τά διάμεσα, ή τελευταία δυ- 

μοιρία διανέμεται τό μέν ήμισυ δεξιά, τό δ’ έτερον άριστερά 

τής φάλαγγος, καί διευθύνει πΰρ ζωηρότατον κυρίως κατά 

τών υποστηριγμάτων τών ακροβολιστών τής εχθρικής γραμμ ής.

Προκειμένου νά καλυρθή ύπό ακροβολιστών φάλαγξ προσ- 

βολής, ή έπί κεφαλής διμοιρία (τό έπί κεφαλής τμήμα) βαίνει 

έμπρός τής φάλαγγος είς άπόστασιν 2 0 — 3 0  βημάτων, άνα- 

πτύσσεται, διευθύνει κατά τοΰ εχθροΰ ζωηρότατον πΰρ, καί
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κατά τήν στιγμήν τής πραγματικής έπιθέσεως άποσύρεται είς 

τά διάκενα. Προκειμένου νά καλυφθή ή ύποχοίρησις φάλαγ- 

γος, οί πρός τοΰτο άκροβολισταί χορηγούνται ύπό τοΰ όπ ι

σθεν τμήματος τής φάλαγγος, οπερ άναπτύσσεται έπί τόπου

Πολλάκις ομως ορίζε
ται έπί τόν αύτόν σκοπόν 
to έπί κεφαλής τήςφάλαγ- 
γος τμήμα. Έ ν τοιαύτη 
περιπτώσει διχοτομείται

καί άνοίγει δεξιά και άριστερά, οπως άφήση έλεύθερον τόν 

χρειώδη τόπον πρός διάβασιν τής φάλαγγος. "Αμα δε αυτη 

διέλθη, οί άκροβολισταί άναπτύσσονται.

Πολλάκις ολόκληρος λόχος προσδιορίζεται οπως αποτε- 

λέση τήν γραμμήν τών άκροβολιστών τοτε το έπι κεφαλής 

τμήμα άποτελεϊ τό κέντρον τής γραμμής, τά δ’ ετερα τής 

πτέρυγος.
Γραμμή άκροβολιστών έν υποχωρήσει υποχωρεί ούτως, 

ώστε νά κατέχη τά πλευρά τής θέσεως, έφ’ ην εύρίσκεται το 

στράτευμα, οπερ προστατεύει. Έν τή νεα ταυτη θεσει των ot 

άκροβολισταί έξακολουθοΰσι τόν άγώνα, έάν μή τούς άνακα- 

λέσωσι.
Έ ν γραμμή μάχης ή υποχώρησις τών άκροβολιστών ενερ- 

γειται έπί υποδείξει τής θέσεως ύπ’ αύτοΰ τοΰ άρχηγοΰ τής 

γραμμής καί πρός τό μέρος τό όλιγώτερον έκτεθειμένον.

Ύ πό γενικήν έποψιν δρίζεται έπ’ άκροβολισμώ το τμήμα

τό πλησιέστερον τοΰ έχθροΰ.
Τό σύνηθες πΰρ τών άκροβολιστών είναι άργόν* έάν όμως 

παοαγγελθή πΰρ ταχύ, τά υποστηρίγματα, άμα τό σύνθημα 

δοθή, προβαίνουσιν εις τήν γραμμήν τών άκροβολιστών προς 

επαύξησιν τής έ.νεργείας.
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Ε ις τάς άλλαγάς διευθΰνσεως η συστάς της πτέρυγος, προς 

ην ή άλλαγή, τίθεται πάραυτα εν τη νέα διευθύνσει- ή δέ βα- 

δίζουσα άκρα πτέρυξ έκτελεΐ τήν αλλαγήν διευθΰνσεως βή- 
ματι ζωηρώ.

Οί στρατιώται δέον ν’ άσκώνται εις τήν άνάπτυξιν καί οτι 

ή φάλαγξ εχαμε μεταβολήν, οπερ συμβαίνει, οταν δ έχθρος 

παρουσιάζηται αίφνης προςτά οπίσθια μεμονωμένης φάλαγγος.

ΙΙίζΛ νποστ?ιρηγάτωί\

Πασα γραμμή άχροβολίσαών παρακολουθειται δφ’ Ινος υπο
στηρίγματος. Έν τώ πεδίω τίθεται 1 0 0  βήματα έμπροσθεν 

του’ λόχου καί παρακολουθεί τοΰς άκροβολιστάς κατά 150  

βήματα όπισθεν. Έ άν λόχος τις ηναι έν φάλαγγι κατ’ ουλα

μούς, έξήλθε δέ είς άκροβολισμόν μία διμοιρία, το υποστήριγ
μα άποτελεΐται υπό διμοιρίας. Έ άν δλόκληρος ουλαμός δια- 
τελη εις άκροβολισμόν, τό υποστήριγμά του εσεται επίσης ού- 
λαμός.

Ε ις τάς υποχωρήσεις, καθ’ ας εξέρχονται άκροβολισταί, τό 

υποστήριγμα αυτών άποσπαται της φάλαγγος, οτε οί άκρο- 
βολισταί ευρεθώσιν 1 5 0  άπό ταυτης βήματα.

Α ί περιπέτειαι τής μάχης υποχρεοΰσι συχνάκις νά υπο- 

στηρρχθώσι καί αί δυο πτέρυγες της γραμμής τών Ακροβολι

στών διά υποστηριγμάτων. Τά υποστηρίγματα ταΰτα φέρονται 
ζωηρώς εις 5 0  βημάτων άπόστασιν όπισθεν τοΰ κέντρου τής 

γραμμής τών ακροβολιστών, ους πρόκειται νά υποστηρίξωσι, 
καί πλαγιάζουσι κατά γης.

Συμβαίνει δλόκληρος δ λόχος νά δδηγηθή έπί τής γραμ
μής τών ακροβολιστών, οταν πρόκηται διά του πυρός νά 

παραχθη μέγα κατά του εχθρού αποτέλεσμα. Επειδή δέ η 

κίνησις αυτη πρέπον νά γίνηται μετά τής μεγαλητέρας ταχύ-

τητος, έκτελεΐται αυτη δρομαίως. Τούτου γενομένου, οί μέν 
πραγματικοί άκροβολισταί πυροβολοΰσι πυρ ταχύ, ένώ δ λό

χος πυροβολεί πυρ συγκροτί.
Έάν θέλη τις νά προσβάλη πτέρυγά τινα του Ιχθροΰ διά 

άκροβολιστών, άναπτύσσει τδ τμήμα τών στρατευμάτων, ατι- 

να προορίζει διά τήν προσβολήν ταΰτην, καί φέρει αδτδ μέχρι 

τής διευθΰνσεως τής γραμμής τών ακροβολιστών* έκεΐθεν δ’ έ· 

φόρμα τό τμήμα τούτο δρομαίως πρός θέσιν κατάλληλον, δθεν 

νά δΰναται νά έπιφέρη βλάβας τω έχθρω.
Οι άκροβολισταί ουτοι παρακολουθοδντια υπό ισχυροί! δπο- 

στηρίγματος.
Σύστασις, σνναζις.

Προκειμένου ν’ άποσυρθώσιν δμάδες ή διμοιρίαι άπδ τής 

γραμμής τών ακροβολιστών, παραγγέλλεται αΰτοΐς δποχώρη- 

σις έπί 5 0  βήματα όπισθεν τής γραμμής ταυτης· έκεΐ δέ συ
ναθροίζονται καί οδηγούνται έν πυκν^ τάξει ίπίσθεν τής φά

λαγγος.
Πρός συνάθροισιν δλοκλήρου τής γραμμής παραγγέλλεται 

μεταβολή, ή δέ γραμμή βαίνει δποχωροΰσα καί συσπειρουμένη 

διαδοχικώς καί δδηγειται όπισθεν τής φάλαγγος.

Ή  σΰναξις παραγγέλλεται κατά τήν έμφάνισιν ίππικοΰ, 

οπερ καί ευκόλως άπό μεγάλης άποστάσεως δΰναται νά φανη. 

"Αμα τό ιππικόν φανη, αί δμάδες συσπειροΰνται ολίγον κα

τ’ ολίγον καί δποχωροΰσιν ούτως, ώστε νά δυνηθώσι νά φθά- 

ΰωσι τήν φάλαγγα πρό τής του ίππικοΰ έλεΰσεως. Πάραυτα 

τότε σχηματίζεται ή κατά του ίππικοΰ φάλαγξ.
Έ άν δμως οί άκροβολισταί ώσι πλέον τών 1 0 0  βημάτων 

άπό τής φάλαγγος, σχηματίζουσι κύκλον, προσέχοντες νά μή 

καλύπτωσι τά πυρά τών όπισθεν στρατευμάτων.

Έάν τΰχΐ} είς άκροβολισμόν ολόκληρος δ λόχος, τότε, κατά



τάς περιστάσεις, σχηματίζει ουτος την πυκνήν φάλαγγα έπί 
τοΰ κέντρου η έπί τίνος τών πτερύγων.

Προοβοϊη όιά τής Λόγχης.

Ή  διά της λόγχης προσβολή, £στω καί έπί τοΰ πεδίου 

τών ασκήσεων, δέον νά ένεργήται μετά της μεγαλητέρας ένερ- 

γητικότητος, όπως δ στρατιώτης δύναται νά πεισθη ότι οϋδέν 

άνθίσταται είς τήν προσβολήν αύτου.

Προς τον σκοπόν τούτον δέον νά συνειθίζη δ στρατιώτης 

νά βαδίζη μέ βήμα ταχύ καί ασφαλές, νά προτείνη τήν λόγ

χην είς 2 0  βημάτων άπό τοΰ έχδροΰ άπόστασιν, καί νά 

Ιφορμα κατ’ αυτοΰ μετά κραυγών.

Τό έφορμών σώμα δέον νά διατελή συνηνωμένον καί οί 
ζυγοί νά ώσι καλώς συνηνωμένοι.

Οί άκροβολισταί, συγκροτούμενοι καθ’ δμάδας, συνοδεύουσι 

τήν φάλαγγα τής προσβολής. ’Από τής παραδοχής τών οπι
σθογεμών όπλων έφάνη άναγκαϊον τά τελευταία 1 5 0  βήματα 
νά γίνωνται δρομαίως.

Διακρίνονται τέσσαρα είδη προσβολής διά τής λόγχης'
Ιον προσβολή έν παρατάξει.

2ον » ίν  φάλαγγι.

3ον » έν διεσκορπισμενη τάξει.
4ον » έν άκροβολιστική τάξει.

Περί τής ir  παρατάξει προσβολής διά τής Λόγχης.

Ή  προσβολή αυτη τίθεται έν ένεργεία, δπόταν δ λόχος ευ
ρισκόμενος έν παρατάξει πυροβολήση καί πρόκηται νά συμ

πλήρωσή τό εργον τού πυρός διά τ ις  συγκρούσεως. Έ ν τοι

αύτη περιστάσει ή προσβολή γίνεται τροχάδην μέχρις 1 5 0  

βημάτων άπό τοΰ έχθροΰ. Είς τήν άπόστασιν ταύτην τό βήμα 

μεταβάλλεται είς δρομαΐον, όταν δ’ ή γραμμή φθάση είς 2 0

άπό τοΰ έχθροΰ βήματα, παραγγέλλεται ή συσφιγξις τών στοί

χων καί ή πρότασις τής λόγχης. Αί αποστάσεις καί τό είδος 

τοΰ βαδίσματος άλλοιοΰνται πολλάκις κατά τήν φύσιν τοΰ 

έδάφους.
Προκειμένης προσβολής κατά φάλαγγος, αί πτέρυγες ποι

ούνται προσβολήν περιβάλλουσαν.
Μεμονωμένος λόχος άναγκαίως συνοδεύεται πάντοτε υπό

άκροβολιστών.

Περί τής χατά φάλαγγα προσ6οΛής.

Είς μεγάλην άπό τοΰ έχθροΰ άπόστασιν ή φάλαγξ τής 

προσβολής εχει πρό αυτής άκροβολιστάς, οιτινες καλύπτουσι 

τήν κίνησιν. Ό τα ν ή άπόστασις ηναι ή καταντήση μικρά, οί 

άκροβολισταί ευρίσκονται κατά τά διάμεσα κενά.
Τά τύμπανα (οί Πρώσσοι εχουσι τύμπανα), συνοδεύοντα 

τήν φάλαγγα έν προσβολή, δέν κρούονται είμή όταν αυτη 

φθάση τήν γραμμήν τών άκροβολιστών, όπως όσον οϊόν τε άρ- 

γότερον διαγνώση δ έχθρός τήν κίνησιν.
Δέον νά προειδοποιήται ή γραμμή τών ακροβολιστών άν 

όφείλεΐ νά προπορευθή τής προσβαλλούσης φάλαγγος κατά τήν 

διάρκειαν τής πορείας καί νά άποσυρθή είς τά διάμεσα κενά 

κατά τήν στιγμήν τής συγκρουσεως, ή άν όφείλει νά π λα-  

γιάση κατά γής καί νά μένη έκεΐ, όπως καλύψη τήν υποχώ- 

ρησιν, είς ήν περίπτωσιν άποκρουσθεΐσα ή φάλαγξ προσβολής

όπισθοχωρήση.
Ά φ ιχ θ ε ίς  είς 1 5 0  βημάτων άπόστασιν άπό τοΰ έχθροΰ

ό έν φάλαγγι λόχος, άναλαμβάνει τό δρομαΐον βήμα. Ή  φά

λαγξ τοΰ λόχου εχει αυτό τό πλεονέκτημα, ότι συντελεί είς 

τό νά κρατή τους άνδρας συσσωματωμένους καί συμβαδίζον

τας καί μέ τό δρομαΐον βήμα, ένώ τοΰτο δυσκόλως κατορθοΰ-



ται μέ φάλαγγα όγκου μεγαλύτερου.— Ά μ α  τοΰτο έκτελεσθή, 

τά τύμπανα κροΰουσιν. Οι άκροβολισταί (άν δέν ελαβον άλλην 

παραγγελίαν) προπορεύονται τής φάλαγγος δρομαίω έπίσης 

βήματι χωρίς νά πυροβολώσιν, άποτελοΰσιν ομάδας καί έφορ· 

μώσιν έπί τοΰ έχθροΰ μέ προτεταμένην λόγχην.

Τοιοΰτοι οι γενικοί κανόνες διά την έπί τοΰ πεδίου πάλην.

Κατά την προσβολήν τοποθεσίας αί ομάδες μένουσι 3 0 —  

4 0  βήματα εμπροσθεν τοΰ μετώπου, φροντίζουσαι νά είσχωρή- 

σωσιν εντός τής τοποθεσίας καί νά παραγάγωσι τήν άταξίαν 

είς τάς έχθρικάς τάξεις. Ή ειδική τών ομάδων των Ακροβο

λιστών άποστολή είναι ή κατάληψις των έδαφικών εμποδίων 

καί ή άπ’ αύτών έκδίωξις τοΰ έχθροΰ.

r0  λόχος διευθύνεται προς το σημειον, ένθα ή έπιτυ'/ία 

φαίνεται οτι είναι εύκολωτέρα’ δε'ον δέ νά συμβουλεύηται 5 

στρατιώτης νά προτείνη οσον τάχιον τήν λόγχην άνευ τής 

κινήσεως τοΰ «φέρτε άρμ», καί νά έκφε'ρη ταυτοχρόνως με- 
γάλας κραυγάς.

Έ άν ή έφοδος άποτύχη, ό έπί κεφαλής παραγγέλλει τήν 

ύποχώρησιν. Οί άκροβολισταί συνοδεύουσι τόν λόχον, καί δέν 

σταματοΰσιν ή κατά τό παράγγελμα «αλτ», όπότε καί άνα- 

πτυσσονται και άρχονται ζωηροτάτου κατά τοΰ έχθροΰ πυρός.

Περί τής προσΰοΑής χατά διεσχορπισμένην τάζιτ·

Ή  τοιαύτη προσβολή τελείται έπί σκοπώ

Ιον τοΰ προκαταλαβεΐν εξαπίνης έχθρικήν τινα φάλαγγα, 
καί περιβαλεΐν αύτήν πανταχόθεν.

2ον τοΰ άπωθήσαι προσβολήν έχθρικήν, οίοςδήποτε καί άν 

ri ό σχηματισμός, έν ώ τις διατελεΐ.

3ον τοΰ προ?β«λειν κανονοστοιχίαν τινά εις κεκομμένον 
έδαφος.

4ον προσβολής καί περικυκλώσεως έξεχούσης τινός γ ω 

νίας, δάσους, χωρίου, ή μεμονωμένου οικήματος.
Ό π ω ς έπιτύχη προσβολή έν τάξει διεσκορπισμένη, άνάγκη 

νά ένεργήται μετά σπουδής καί νά έπιπίπτη τις κατά τοα 

έχθροΰ έξαπίνης.
"Αμα ό εχθρός κυκλωθή, δ διοικώ ν παραγγέλλει τήν 

προσβολήν.

Είς τό δεδομένον σημειον ή παράγγελμα οί πάντες προ- 

τείνουσι τήν λόγχην καί όρμώσιν έπί τόν έχθρόν.

Ή τοιαύτη προσβολή έκτελεΐται έν οίαδήποτε διατάξει δια— 

τελεϊ υπάρχων ό λόχος.

Έ άν οί άνδρες διατελώσι διεσκορπισμένοι, δ έπί κεφαλής 

συναθροίζει πλείς-ας δμάδας περί εαυτόν διά τήν έφοδον, ένώ  

χρόνω αί πτέρυγες περικυκλοΰσι καί προσβάλλουσι τά πλευρά 

τοΰ έχθροΰ.
Είς κεκομμένον έδαφος καί είς τούς άγώνας θέσεων, £νθα 

ή κατάστασις τών πραγμάτων άλλοιοΰται διαρκώς, α ί δέ τα -  

κτικαί μονάδες άπασαι άπολήγουσιν είς τόν διασκορπισμόν, 

δ καλητερος τρόπος τής προσβολής είναι δ περί ου δ λόγος.

Έ πιτυχούσης τής προσβολής, δ έπί κεφαλής παραγγέλλει 

ζωηρότατον πΰρ κατά τοΰ ύποχωροΰντος έχθροΰ, ή καί στέλ- 

λει εις καταδίωξίν του. Έν τη τελευταία περιπτώσει μέρος 

τών στρατευμάτων τής προσβολής, έκ προοιμίων δρισθέν, κα

ταδιώκει τόν έγθρόν μετά ζέσεως, ενώ οί λοιποί συγκροτοΰ- 

σΐν έκ νέου τήν φάλαγγα, οπως χρησιμεύσωσιν αυτοΐς ώς 

υποστήριγμα.

Τής προσβολής ομως άποτυγχανούσης, οί έφορμήσαντες. 
ύποχωροΰσι καί άκολουθοΰσΐ τήν διεύθυνσιν, ην τοΐς δεικνύει 

4 έπί κεφαλής αύτών. Ή ύποχώρησίς δέον νά καλύπτηταί 

ύπό άκροβολιστών.



"Αμα δυνατόν, άποκαβίσταται ή τάξίς είς τά άπωδισδέντα 

στρατεύματα χαί ανασυγκροτείται ή φάλαγξ.

Έ άν τά υποχωροΰντα στρατεύματα ευρωσιν έπωφελή τινα 

τοποδεσίαν, σταματώσιν, όπως άναλάβωσιν εκ νέου τήν έπί- 

δεσιν, άμα παρουσιασδη ευνοϊκή τις περιστασις, η όπως άν- 

τιστώσι κατά τής υπό του άντιπάλου καταδιώξεως, λαμβά- 

νοντα σχηματισμόν κύκλου η τετραγώνου, ή οίονδήποτε, άνα- 
λόγως τών περιστάσεων καί της τοποδεσίας.

Ε ίς προσβολήν μετωπηδόν γινομε'νην ό πρώτος ουλαμός 

μένει ανεπτυγμένος, αί δέ διμοιρίαι του δεξιού καϊ του άρι- 

στεροΰ τών ετέρων ούλαμών άποτελουσι τήν δεξιάν καί τήν 

άριστεράν πτέρυγα τής προσβολής (σχ. 9 .) .

ΣΧ· 9· Ε ίς περιστα'σεις

είδικάς δύναταί 

τις ν’ άποτελέσΏ 

τάς πτέρυγας τής 

προσβολής διά 

τών δύο πρωτων 

ουλαμών, του τε

λευταίου άποτε- 

λοΰντος τό κεν- 

τρον αυτής’ ώς έπί παραδείγματι, οφείλει νά πράξη ουτω 

ή κεφαλή φάλαγγος, έξερχομένη στενωπού τίνος έπί παρου

σία το3 έχδροϋ.

Έ άν ό έ·/δρός ευρίσχηται είς τό πλευρον του λόχου, η έν 

διεσχβρπισμένη τάξει, ή προσβολή δέλει έκτελεισδαί άποτε- 

λουμένων τών πτερύγων τής προσβολής διά τοΰ πρώτου και 

ιβΰ τελευταίου ούλαμοΰ, ενώ ό δϊύτερος συγκροτεί τό κεντρον 
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Λόχος έν φάλαγγι κατά διμοιρίας προσβάλλει έν τάξει 

διεσκορπισμένη έπί τή βάσει τών αύτών αρχών.

2Χ· ‘•ο Έ άν δ λόχος ηναι

ι άνεπτυγμένος, ό κεν

τρικός ούλαμός μένει 

συσσωματωμένος.

Έ άν πρόκηται νά 

διευδύνη τις προσβολήν 

κατά τίνος τών πλευ

ρών τοΰ έχθροΰ, πα- 

ραγγέλλει στροφήν 

[ πρός τό μέρος τήςέχ- 

δριχής πτέρυγος, ην 

____________________  I πρόκειται νά προσβά

λη. Τό παράγγελμα «έμ.πρός” δίδεται, οταν ό 1ος ούλαμός 

ή ή 1η διμοιρία ευρεδή είς δΐύΘυνσιν παράλληλον τής έχδρικής 

πτέρυγος.
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Ή  πραγματική 

προιβολή ενεργή- 

δήσεται τότε κα

θ’ ον έδ-ίξαμεν

τροπον.
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Ο 0 0
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Διά νά προσβά- 

λωμεν έν μόνον 

πλευρόν τοΰ έχ -  

δρου, επι σκοπο) 

π. χ . νά τό σπρώ- 

ξωμεν έπί τι άνυ-
\ ___________________________
πέρβλητον έμπόδιον, ό 1ος ούλαμός βαίνει έπί τον έχδρον έν



πυκνή τάξει, ένώ οί έτεροι δύο τον προσβάλλουσι κατά πλευ- 

ρόν χαί έν διεσκορπισμένη τάξει (σχ. 1 1 .) .

Π ίξϊ τής προσβο,Ιής ir τάζει άχροβοΜστιχή.

ΊΙ προσβολή άκροβολιστικώς πραγματοποιείται κατόπιν 

συμπεφωνημενου σημείου, άμα τούτο δοδή, οί δ’ έπί κεφαλής 

τών όμάδων συναδροίζουσι τους στρατιώτας αυτών, χαί αί διά

φοροι ομάδες όομώσιν έπί τον έχδρόν τή λόγχη προτεταμένη.

Τά υποστηρίγματα αυτών παρακολουδοΰσι βήματι δρο

μαίω εις μικράν άπόστασιν, είναι δέ Επιφορτισμένα τήν έξου- 

δετέρωσιν τής ένεργείας τών υποστηριγμάτων του έχδροΰ.

Εις προσβολήν χατά σημείου ώρισμένου τής γραμμής τοΰ 

έχδροΰ αί ομάδες, προειδοποιηδεΐσαι, διευδύνονται συγκεντρι- 

κώς κατά τοΰ σημείου, οπερ πρόκειται νά κτυπήσωσι.

Άναχωροΰντες άπό τής αρχής, ότι οί άπλούστεροι τακτι

κοί σχηματισμοί είναι καί οί καλήτεροι, δέν διστάζομεν νά 

συστήσωμεν αυτούς, οπως ένεργώνται έπί τοΰ πεδίου τών 

άσκήσεων, διότι είναι ήδη άνεγνωρισμένον, οτι αί άσκήσεις 

ένισχύουσιτό ήδικόν τών στρατιωτών, αυτοί δέ οί διοικηταί αυ

τών έπωφελοΰνται άπο τούτων. Έ χομεν πεποίδ/σιν, οτι τά 

στρατεύματα τά συνειδισμε'να εΐ; τάς κινήσεις ταύτας άπο- 

κτώσι τήν βεβαιότητα, οτι δύνανται ν’ άνδε'ξωσι κατά τοΰ 

έχδροΰ είς όλους τούς σχηματισμούς καί νά τόν προσβάλωσι 

καί έν διεσκορπισμένη τάξει.

νΑλλως τε αί έν τώ πεδίω· τών ασκήσεων έφαρμογαί μορ- 
φόνουσι τούς αξιωματικούς βϊ< rir* έκΐίμησιν τών κινήσεων, 

δπως έν ώρα πραγματικής άίΤοτίλώσι, κατά τάς

περιστάσεις, οίουςδίιπϋτβ <«νδυα?μίύς.

(Έκ Πρωσσικών πηγών)
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