
σαν χιλιάδες διατών, επί τούτω μεταβάντες είς Νέαν 'Γόρ- 
κην, έγένογτο είς το φρούριον Ά μ ιλτο ν , 8  μίλια τής ρηδει- 

σης πόλεως άπέχον.

Το πρώτον έγεμίσδη δι’ 6 0  λιτρών πυρίτιδος καί βόμβας 

1 0 0 0  λιτρών βάρους" κατηναλώδη δέ ήμίσεια όλη ώρα δι* 

την έργασίαν τής γομώσεως. 'II γραμμή τοΰ ρίμματος όμως 

έσχημάτιζε κλίσιν, καί ώς έκ τούτοι» ή σφαίρα έπεσεν είς τό 

3δωρ εις 1/4 τοΰ μιλίου άπόστασιν, χοροπηδήσασα πολλάκις 
έν «ύτώ.

Είς το δεύτερον γέμισμα έδιπλασιάσδη ή γόμωσις καί 

ετέθη σφαίρα 1 0 8 0  λιτρών, ούχί άνευ πολλοΰ κόπου, ώς ίχ 

τής έλλειψεως τών χρειωδών. Τό τηλεβόλον ύψώθη μέ κλί- 

σιν 25  βαδμών, καί ή σφαίρα έξεσφενδονίσθη μέ καταπλη
κτικόν πάταγον, διατρέξασα τήν άπόστασιν τριών μιλίων.

Τό κανόνιον Rodman ζυγίζει άνευ τών κοσμημάτων αύ

τοΰ 1 1 6 ,4 9 7  λίτρας. Εχει μήκος 2 4  ποδών, τακτικήν γό- 

μωσιν 1 0 0  λιτρών καί δλκήν συνήδη λιτρών 10 0 0 .

(Έκ τοΰ Ίταλικοΰ)

Α. Λ1ΒΑΘΗΝ0Π0ΤΛ0Σ, 

■πρώην έπιλοχίας.

Ή  στρατηγική προετοιμάζει τά μεγάλα κτυπήματα, δέν 

δυνάμεθα όμως ώς έκ τούτου νά ίδρύσωμεν αύτήν είς επιστή

μην κυρίαν καί ανεξάρτητον, διότι εχει απόλυτον ανάγκην 

βοηθοΰ τίνος, ουτος δέ είναι ή τακτική, ητις. καί τήν συμπλη- 

foi. Χωρίς αύτής ή στρατηγική είναι μηδέν, άνευ έννοιας καί 

άνευ σκοποΰ. Ό  Φριδερίκος είχε τόίον σμικρόν τό αίσθημα 

τής πειραματικής στρατηγικής, ώστε εις τήν πρώτην αύτοΰ 

μάχην τής Μολβίτζ άφήκε σχεδόν έδελουσίως τούς Αυστρια
κούς νά λάβωσι δέσιν έπί τών νώτων αύτοΰ· και ομως ήου- 

νήδη νά νικήση, ώς ένίκησε καί Κάρολος ό Η/ είς Φορνοΰ 

(Fornoue). Ή  πειραματική ή θετική στρατηγική όλίγον έν- 

διαφέρεται είς τάς-παραδεδεγμένας έκφράσεις, σημεία στρα

τηγικά— γραμμαί στρατηγτκαι— βάσεις επιχειρήσεων— μέτω

πον έπιχειρήσεων— γραμμαί τών έπιχειρήσεων άπλαί, διπλαί, 

πολλαπλαΐ —  πορείαι στρατηγικαί κατά μέτωπον, πλευρικαί, 

όπισδοχωρητικαί, έπιδετικαΐ, άμυντικαί (Ίδέ περί όλων τούτων 

τόν Ζομινί [Jomini] έν τή πραγματεία αύτοΰ περί τών μεγάλων 

τοΰ πολέμου έπιχειρήσεων). ΙΙραγματικώς ή σπουδή τής υπο
θετικής ή μεταφυσικήςς-ρατηγικής δέν είναιτης δυνάμεως όλου 

τοΰ κόσμου. Πρόςκατάληψιν αύτής .ανάγκη νά προετοιμασθη τις

(1) Σχιτίζεται μ,έ τα αρΟρον το καταχωρ'.βΟίν είς.τό ΚΖ.’ φΛλάοιον 

με Ιπιγοαφήν «Είοαγωγή tU τήν επιστήμην τοΰ νεωχϊρου πολίτου 
και ιιερι οργανισμού τών νεωιέρων ο τρατών».
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διά σοβαρών ιστορικών καί γεωγραφικών σπουδών· πρέπει να 

έχη μεγίστην πεΐρα» τών χαρτών και σχεδίων εις ολας τάς 

κλίμακας. Δέν άρκε? τδ γινώσκειν τήν μετάφρασιν αΰτών διά 

τών σωματικών οφθαλμών άνάγκη άνευ δισταγμού νά τούς 

κατέχη τις διαρκώς άπέναντι τών οφθαλμών τοΰ πνεύματος 

καί τής φαντασίας, Ά φ ’ ης έποχής υπήρξε πόλεμος έν Εύ- 
ρώπη, αί μάχαι σχεδόν ϊιανταχου καδ’ ολας τάς έποχάς έ- 

δόθησαν έπί τών αύτών ώς έγγιστα ιίεδίω»· καί οί μέν ένίκη- 
σαν, οί δέ ήττήδησαν. "Οπως λοιπόν μή έχωσι νήν αύτήν 

τών τελευταίων τύχην, έφείλουσιν άνυπερθί'τως οί στρατηγοί 

νά γινώσκωσι τήν ιστορίαν καί τήν γεωγραφίαν τοΰ εδάφους, 

if*  οδ πατοΰσι, καί δι’ αύτών νά άναζητώσι καί εύρίσκωσι 

τάς άφορμάς τών επιτυχιών καί άποτυχιών τούτων. Εις τού

το καί μόνον δύναταί τις είπεΐν οτι στηρίζεται ή πειραματική 

στρατηγική, ής τίνος τήν μέν άρχήν ευρίσκει τις είς τήν άρ- 
χαιότητα παρά τοΐς πρώτοις τής έποψής εκείνης στρατη

γο ί;, το δέ τέλος έκεΐ ένθα :ό στρατηγός δέν δύναταί νά ίΰρη 

ώς κανόνα τών πραξεών του ούδέν έν τοΐς προηγούμενοι^, 

ανάγκη δέ νά γεννήαη νέους καί πρωτοφανείς στρατηγικούς 

συνδυασμούς, μέλλοντας νά χρησιμεύσωσιν ώς πρώτη αφετη
ρία στρατηγικών σκέψεων, ητοι νέας πειραματικής στρατηγι

κής, είς τούς μεταγενεστέρους αυτοί.

Δυνάμεθα αρά γε νά είπωμεν, οτι ή πειραματική ή θετική 

τακτική εχει, ώς ή στρατηγική, άρχήν καί τέ^ος, οτι $ ιστορία 

αύτής άρχεται άπό τούς άρχαίους χρόνους, ty« τέλειώτη εις 

τούς μέλλοντας ·; Δέν το πιστευομεν διότι είς ολας τάς ίίποχάς, 
κατά τήν πρόοδον τοΰ δπλισμοΰ καί τών όργανισμών, (3λέπο- 

μεν νέαν τινά τακτικήν, συζητηθεΐσαν καί διαφιλονειχηθεκσαν, 

τέλος δε εις έ»εργειχν- τεδεισαν καί £~ι~υyy άνουσάν, έπειτα δε 

έξαφανιζομένην καί άντικαθισταμένην διά νεωτέρας άλλη?·

Ή δετική λοιπόν τακτική υπήρξε πειραματική καδ’ 5λ« ί τάς 

έποχάς, καί σύμφωνος προς τδν δπλισμδν καί τούς Οργανισμούς. 
'Η τής σήμερον, ένπεριλήψει είπεΐν, εΤναι ήγνώσις του μεμονω

μένου ή κατά συστάσεις άγώνος, καί τέλος τών άκροβολις-ών, 
όλων τών οπλών, μή έξαιρουμένου μηδ’ αυτοΰ τοΰ πυροβολι

κού, διότι το μεμονωμένον τηλεβόλον δΰναται να θεωρηδ? 

ώς ή πρώτη τακτική μονάς του οπλου τούτου, ώς είς μέν τό 

πεζικδν δ ακροβολιστής, εις δέ τδ ?ππικδν έ πρόσκοπος, Ο 

Ακροβολιστής λριπόν είναι ή λογική συνέπεια, %ν δυνάμεθα νά 

συναγάγωμεν άπό της συνεχούς γνωσεως τών γεγονότων, εί

ναι ή συνέπεια της πειραματικής ίή θετικής μεθοοου, έρηρμο, 
ομενης είς τήν ταχτικήν·- θέλει δέ εΤσ.θαι λιαν ουσκολβν, άν ούχι 

αδύνατον, τδ άντικαταστή,σαι αύτον· οιο και αύτος θελει προε

δρεύει είς τήν άνάπτυξιν τών ιδεώ», &ς θέλομεν εκτυλιςει εν- 
ταΟδα. Ή μεγάλη τακτική εΤναι ή τέχνη τών πορειών και τών 

διαθέσεων τών ς-ρατών, οταν εύρισκώμεθα πλησίον του έχδροΰ. 

’Επειδή δέρατος είναι διηρημενος είς άριδμόν τινα φαλάγγων, 

ένεργαυσών έπΐ διαφόρων γραμμών παραλλήλων, πασαφά^αγξ 

πρέπει νά «»αι προρυλαγμένη δι’ εμπροσθοφυλακής και οπι
σθοφυλακής, συνδεόμενη διά τών προσκόπων ή καί τώνπλαγιο- 

φυλάκ,ωνμετάτώνγειτνιαζουσών φαλάγγω ν τέλ?.ς αί εξωτερι

κά- κατά πλευράς φάλαγγες δέον νά προφυλάττωνται καί τ̂ ο - 

σκοποΰνται μετά προσοχής κατά τά εξωτερικά αύτών μέρη, 

“τά 2ντα άνοικτά. Α ί έμπροσδοφυλακαί καί αί. πλαγιοφύλακαν 

καδιστώνται πρωτο.φυλακαί, οταν αί φάλαγγες ΐστανται. Ή  

δύναμις αύτών εΤναι άνάλογος τής σημασίας τών φαλαγγών, 

ας φυλάττο.υσιν ή καλύπτουσι· οπως δέ μή προκαταληφθώσι 

καί αύταί αί ,ΐδιαι υπό τοΰ έχθροΰ, άποσπώ^ιν έπυος <*υ- 

ται προφυλακεΐα ή μικρούς σταθμούς, αύτά δέ πάλιν πεζούς 

σκοπούς καί προσκόπους ίππεΐς. Ούτως ή γενική άσφάλεια
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ίου στρατοΰ, συντόμως είπεΐν, είναι έμπεπιστευμένη εί; τούς 

δύο οφθαλμούς ενός άνδρώπου - καί είς τούς τέσσαρας πόδας 
ενός ίππου.

Σώμα τι στρατιωτικόν θεωρείται πεφυλαγμένον η κεκαλυμ· 

μένον, οσάκις ή εμπροσθοφυλακή η αι πρωτοφυλαχαί αύτοΰ 

δύνανται ού*/ί μόνον νά το προειδοποιήσωσι περί τής παρου

σίας του έχδροΰ, αλλά καί τω έπιτρέψωσι νά λάβη τάς δια

θέσεις αύτου, όπως δεχθή η άρνηδη τόν άγώνα, κατά τάς 

περιστάσεις. Κ αί τωόντι είναι προφανέστατον, ότι δέν άρχ=ϊ 

νά γνωρίζη τις την προσέγγισιν του κινδύνου, αλλά δέον όπως 

δύνηται νά τόν αποφυγή η αντιμετώπιση κατά βούλησιν.

Ή  ίδέα αυτη, όσον οΤόν τε άπλή, χρησιμεύει όπως ορισδ? 

ί  άπόστασις, καδ’ ην δέον νά άπέχωσιν αί έμπροσδοφυλακαί 

καί αί πρωτοφυλακαί. "Οσον ή του σώματος δύναμις είναι 

μεγαλητέρα, έπί τοσοΰτον άνάγκη νά φυλάσσηται μακρόδεν· 

η δέ άπόστασις αυτη δέον νά έξαρταται άπο του χρόνου, ον 

εχει ανάγκην ό στρατός ν’ άναπτυχδή ή παραταχδή εις μά

χην έπί εδάφους τής έκλογής του άρχηγοΰ αύτοΰ· επομέ

νως δέον νά ijvai κατ’ έλάχιστον ίση τή άποστάσει, ητις χω 

ρίζει τά μάλλον μεμακρυσμένα τών πλευρών τμήματα άπό 

του έκ προοιμίων ώρισμένου σημείου τής συγκεντρώσεως. Ή 

άπόστασις αυτη δέν δυνάμεδα βεβαίως νά ειπωμεν οτι πρέπει 

νά ηναι άμετάβλητος, καδόσον έν μέν τή πεδιάδι δέον νά ηναι 

μεγάλη, σμικροτέρα δέ έν δέσεσιν όρείναΐς, ένδα δύναται τις 

εύκίλώτερον νά σταματήση τόν εχθρόν και άργοπορήση τήν 

πορείαν αύτοΰ.

Ό  κανονισμός τών £ν εκστρατεία στρατευμάτων διαγράφει, 

ότι αί προφυλακαί τίδενται αίσθητώς είς τό κέντρον τοΰ */<ό* 

ρου, ουτινος είσίν επιφορτίσμεναι τήν φυλακήν τούτου δέ γε

νομενου, ότι οφειλουσι νά περικυκλουνται άνευ διαστημάτων

ύπό σκοπών καί προσκόπων. Αί διατάξεις αυται δεν φαίνον

ται σήμερον άρκούντως πρακτικαί πρό πάντων ενεκα τών 

όπλων τής μεγάλη; ριπής, πρός δέ άπαιτοΰσι μεγαν αριθμόν 

άνδρών; καί άποκάμνουσιν ουτω ταχέως τόν στρατόν, εαν 

φυλάσσηται είς τάς αναγκαίας αποστάσεις. Ώ ς έκ τούτου και 

όπως μή κουράζωνται οί στρατιώται, εθεωρηθη επαρκής ή 

ιδέα, ότι φιιλασσόμεθα καλώς, έάν αι πρωτοφυλακαί δια τάς 

μεραρχίας καί τά του στρατοΰ σώματα άπεχουσι κατα τι 

πλέον τής ριπής τών συνήδων έν τώ πολεμίω στρατώ όπλων. 

Τό καδ’ ιζμας, . ούδόλως διστάζομεν νά προτιμησωμεν το 

σύστημα τοΰ στρατάρχου Βουγεώδ (Bugeauil), οστις συμ

βουλεύει τήν μακρόδεν φύλαξιν, αλλά μόνον έπί τών οοών τής 

συγκοινωνίας, καθόσον αί προσβολαι αί έπικίνουνοι εις τους 

στρατούς δέν διευθύνονται κατ’ αύτών ποτέ εξω τών οοών. 

Καί εύκόλως |ΰν αντιλέγει τις, ότι τό σύστημα τοΰτο έκθετει 

τάς πρωτοφυλαχάς, άλλ’ ό στρατάρχης προλαμβάνων άποχρι- 
νεται νικηφόρως, προσθέτων, ότι έν πάση περιπτωσει είναι 

προτιμοτερον βεβαίως τό ταύτας διακινδυνεΰσαι, ή τον στρα
τόν ολόκληρον εί; αίφνιδίαν έπιβολήν έκτιθέναι, οπερ ίσοουνα- 

μεΐ τώ ύποχρεοΰν τόν. στρατόν ε ί; μάχην άπρόβλεπτον και 
'/ωρίς εκλογήν τόπου καί χρόνου.

Βεβαίως είς τού; πολέμου;, καθ’ οΰς συγκροτούνται στρα

τοί πολυπληθείς, οί χυρίως στρατοί δέν δύνανται νά θεωρήσω· 

σιν εαυτού; καλώς πεφυλαγμένους ε ίμή ότε αί πρωτοφυλαχαί 

αύτών εύρίσκονται είς λίαν μεμακρυσμενας αποστάσεις καί ά- 

φιεοωθώσιν είς μεγάλα σώματα τοΰ ίππιχοΰ, συνδεόμενα πρός 

άλληλαώς καί πρός τό κύριον σώμα διά δρομέων εξ έλαφροΰ 

ίππιχοΰ. Είναι αληθές, ότι πολλοί είτίν εναντίον τή ; χρήσεως 

μεγάλων ιππικών σωμάτων, όρμώμενοι ε ί; τοΰτο έκ τοΰ οτι 

οί Πρώσσοι κατά το 1S 6 6  δέν ιζουνήΟησαν νά ώφεληθώσιν



από τής χρησεως α υτώ ν άλλά τούτο ουδόλως πρέπει νά 

έπηρε«ση· άλλως τε δέ καί καθίσταται άναγκαίον εις τοΰς 

πολυπληθείς στρατούς, ή δέ νεωτέρα πείρα του τελευταίου 

Γαλλογερματακου πολέμου έρχεται είς βοήθειαν ημών, -διότι 

βλέπομεν έν αύτω το ιππικό» πλειστάχις λαμβα'νον μέρος είς 
τάς μάχας.

II ιδέα βώτη τής χρήσεως μεγάλων ιππικών σωμάτων 

άνήκει καθ’ ολοκληρίαν είς την πρώτην Γαλλικήν αΰτοκρατο- 

ρίαν, Sjv έμιμηθη ή νέα Αμερική, έχτείνουσα ετ( μδλλον τήν 

άκτίνα τής ένεργείας του ίππικοΰ· διό καί είδομεν, ότι τοΰτβ 

δέν έδίσταζε νά έδονπο^ση 2 0 0 0  χά ιίμ ετρχ , όπως άντιπα- 

ρέλθη τον έχΰρόν σχεδόν άνευ μάχης. Τά παραδείγματα 

ταυτ« ύπό πολλών πολλάκις έτέθησα.ν είς ρώς> είναι δέ κινή

σεις άναγόμεναι είς την μεγάλην θετικήν η πρακτικήν ταχτι

κήν. Επομένως τό ιππικόν, καί περ μή απολύτως άποξενβΰ* 

μενον άπό τών μαχών, κυριωτέραν αποστολήν έχει έν τώ 

μελλοντι τό καταχόπτειν καί τά μάλα άνησυχείν τόν έχθρόν 

είς τοΰτο δέ κυρίως άπόκειΐαι ή προφυλακή τών στρατιωτι

κών σωμάτων. Ή  πείρα τοΰ τελευταίου Γαλλογερμανικοΰ 

πολέμου άπέδειξεν, ότι ό Douai καί ό de F a illy  δέν έ'πα- 

σχον ό,τι επαθον,αν ίππικον λίαν μακράν αύτών άνίχνευε τάς 
τοδ έχθροΰ κινή ίεις.

Ποσον δέ τέ Εππ'.κίν είναι χρήσιμον είς τούς νεωτέρους 

πολφούς διά τάς έκτακτους έκδρομάς, ας δΰναται νά έκτε* 

λέση πρός ώρισμένον σκοπόν, μδς τό διδάσκει ή ιστορώ τοΰ 

Άμϊόικανι*ο2 πολέμου πλειότερον παντός άλλου. Καί άλη- 

θώς πόσον σμικρά μας ραίνεται ή ήμετέρα ραντασί*, oxdcv 

συλλογιζώμεθα τάς Βρασιλιανάς στρατιωτικός Επιχειρήσεις, 

αίτινες, άρχόμενβι άπό 'Ρίο-Ίανέϊρον (Rio-Ianeiro), άπολή- 

γ®υσι Μ  του ΓΡίο τής Πλάτας (Rio de la Plata) x*t τοΰ
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(Paraguay) εις το Κράτος τοΰ Μάττο-Γρόσσο 

(de Matto-Grosso)^-^ τήν Λεκάνην τής Άμαζόνος (Γ A m a- 

zone), άροΰ διήλθον 3 ,5 0 0 — 4 ,0 0 0  χιλιόμετρα ! Καί έημψ  
ή τόλμη καί αί επιχειρήσεις τών Εύρ<οπαίων ημών λέγοντας 

μ εγάλα ι! ! !
Έ ρ’ ρσον.τό π^ζικόν έγνώριζε μόνον τά ?πλα τής χμ ρό ί, 

έτάσσετο άναλλοιώτως είς βαθείαν ράλαγγμ. Ή  ιώ ν Ε λ λ ή 

νων ράλαγξ συνετίθετο έκ τεσσάρων Ορθογωνίων 2 5 6  άνδρών 

κατά μέτωπον καί 16  κατά βάθος.. Τ® ορθογώνιον τοΰτο έκα- 
λμτο ράΛαγίΐ' Οί 'Ρωμαίοι παρεδ?ξαντο τάξιν εύκινητοτέραν. 

Ή J w v r  «ύίώ ν κατ’ άρχ<?ς διηρειτο είς σπείρας (m ani- 

puluB)), §ν ή παράταξις ητο είς τρεις τάξεις, έκαστη τών 

έ*οίων έ παρουσίαζε 1 2  άνδρες κατά μέτωπον καί 1 0  κατα 

βάθος, είς τας σπείρας τής πρώτης καί δευτέρας τάςεω ;,

6 δέ έως 1 0  είς τάς τής τρίτης. Ό  Μάριος, οπως £χη μο

νάδα* στερ?ωτέρας, αντικατέστησε τήν σπείραν διά τών Μ ύρ- 

τe y r  (cohorte), αιτινες έπαρουσίαζον μέτωπον 3 0  άνδρων 

έπί 1 0  βάθους. Κατά τήν παρακμήν τής αυτοκρατορίας καί 

τί*ν επιδρομήν τών βαρβάρων αί ρωμαϊκαί λεγεώνες, στρατό- 

λογ^ΰμεναι είς τόν βόρβορον τοΰ όχλου, αλησμόνησαν τάς 

ζρακτικάς άρχάς τή ; τακτικής, μαχόμεν^ι δέ κατά ράλαγ- 

γας, «πό τών βαρβάρων, ζωηρότερων καί άνδρειο-

τέρων τών π&πτ,ωκότων τούδων λεγεωνιστών. Είς την επο
χήν των ωραίων χρόνων τοΰ τιμαριωτισμού οί στρατοί συνε- 

κείντβ έκ μόνων σιδηρορράκτων ιππέων. Τρ δε πεζικον, 

κακώς ώπλισμενον, κακώς διοικούμενον, έπαυσατρ θεωρού- 

μενον όπλον κύριον, καί τέλος κατερρονήθη έντελώς. Έ χ ρ « « '  
σθησαν αί τών Ά γ γ λ ω ν  ν ίκα ιε ίς  ΙΙοϊτιερς (Poitiers), Κρεκυ 

(Cr&sy), καί Άζιγκ^ΰρ (Azipcourt), οπ«ς το πεζικον ανα- 

κτήαη τήν i z  αΰτοΰ πίστιν, τά δέ σκληρά μαθήματα τών



Ελβετών είς Γρανσών (Granson) καί Μοράτ (Moral), όπως 

έννοηδή ότι ητο ευκολον είς το πεζικόν ν’ άνακ'τήση την ση
μασίαν αύτου, ην πρό χρόνου πολλοΰ εχασε.

Μέχρι τής έφευρέσεως της πυρίτιδος ή βαδεΐα τάξις  έμενε 

κατ αρχήν αναλλοίωτος· άπο τής εποχής όμως ταύτης βλέ

π ομ ε βκθμηδον έλαττουμενον το διά τών κανονισμών ώρι- 

σμενον βάθος, μέχρις ου κατήντησε τέλος είς τρεις η καί δύο 

ζυγούς. Ουτω φδάνομεν είς τάς λεπτάς του Φρεδερίκου δια

τάξεις. Κατά την εποχην ταύιην ή φάλαγξ, ώς διάταξις τα

χτική τής μάχης, δέν υπήρχε πλέον, ή δέ λεπιη τάξις παν- 

ταχοΰ έθριάμβευσε κατά τής β*θείας. Ή  πρός μάχην παρά· 

ταξις έγενετο οιά κινήσεων διαδοχικών, συνέκειτο δέ έκ δύω 

γραμμών του πεζικού, άποληγουσών είς δύο κέρατα ιππικού· 

δέν ύπήρχεν έφεδρεία, καί άν υπήρχε, συνέκειτο αυτη έξ δλί- 

γων ίλών. Ούτως έξηγειται ή φράσις «εμπρός, κύριοι Ά γ -  

»γλοι, είς ύμας άνηκει ν’ άρξησθε τοΰ πυρός», άφοΰ τά αν

τίπαλα στρατεύματα παρετάχθησαν το εν άπεναντι του έτέ

ρου. Ή  μεγάλη του Φρεδερίκου άξία ύπήρξεν ότι κατενόη- 

σεν ολας τάς ώφελείας, όσας στρατεύματα ελιγμοδρομουντα 

δύνανται νά εχωσι κατά τών βαρέων και μακρών τούτων 

άκίνητων καί έν δέσει μενουσών γραμμών. Ό  ΦρεδερΓκος 

ανεκαλυψε προ πάντων τήν περίφημο·/ πλαγίαν διάταξιν, ίίτίς 

ho  προγενεστέρα, άλλά συνίστατο είς τύ πλησιάζει·/ τόν έγ- 
6piv διά τής μιας μάλλον ή τής άλλης πτέρυγος’ ταύτης δέ 

τής διατάξεως συνέπεια ύπήρξεν, 8 «  ή μάχη καθίστατο σύγ- 

κρουσις, καθ’ b  οί άνδρες έλάμβανον μέρος διαδοχικώς καί 

κατα κλιμάκια, ούχί δέ όλοι ταυτοχρο'νως. Ε ίς τον ΦρεδερΓ- 
κον άπεδόθησαν αί τής έποχής εκείνης έπιτυχίαι, ένω άπρεπε 

να παρατηρηθή, οτι έπάλαιεν έναντίον άντιπάλων, οίτινες 

έχρείαζοντο συνήθως ήμισειαν ήμέραν προς παρατάξΐν. Κατά

τήν έπελθουσαν ειρήνην οί Γάλλοι παρεδέξαντο τας θεωρίας 

και τήν τακτικήν τών Πρώσσων, Ιναντίον ολων τών συμβου
λών έξοχων στρατηγών καί τών κατακρίσεων τών άρχηγων 

νέας τινός σχολής, ητις έκηρύσσετο προστάτης ήδη τής κατα 

φάλαγγα διατάξεως, άλλά μετά διαστάσεων κατά βάθος με

ταξύ τών στοιχείων αύτής. Ή  διάταξις «£«1, δλως Γαλλική, 
Ιλαβε κατά τήν έποχήν έκείνην τήν έπωνυμίαν τάζις χάθε- 
roc, χαΐ’ άντίδεσιν τής πρωσικής ή ευθείας. Άποκηρύςωμεν 

αμέσως καί ταχέως τήν λέξιν ταύτην, καίπερ έχουσαν τον 

στρατάρχην Βρογλή (de Broglie) ώς προστάτην, τόν Μενιλ 

Δουράνδον (Menil-Durand) ώς αρχηγόν, και τόν Μα-.ζεοοα 

(Maizeroy) καί τόν 'Ροάν (Rohan) ώς ύπερασπιστάς.

Έ  Γαλλική αΰτη διάταξις συνέδετε τό τάγμα έκ δεκα λό
χων, ών ό εις τών έπιλέκτων καί δ ετερος τών εύζωνων 

?σαν προωρισμένοι είς τήν ύπηρεσίαν τών άκροβολιστών, πα- 

ρεδέχετο δέ δύο παρατάξεις, τήν παράταξιν ταγμάτων άνε- 

πτυγμένων διά τά πυρά καί τήν τών συνεπτυγμένων Φαλαγ

γηδόν μέ διαλείμματα κατά πλάτος και αποστάσεις κατά 

βάδος πρός πορείαν, έλιγμοπορείαν καί μάχην.
Ή  διάταξις τοΰ στρατοΰ συνέκειτο έκ τριών γραμμών, ώνή  

μέν πρώτη έκ ταγμάτων Ανεπτυγμένων, ή δέ δεύτερα εκ ταγ

μάτων φαλαγγηδόν τεταγμένων, καί ή τρίτη έξ ισχυρών εφε

δρειών, ας δ Φρεδερικος εΐχεν εισαγάγει είς τούς κανονισμούς 

αύτου, αύξάνων αύτάς έν τή πρακτική διαδοχικώς είς ολας 

του τάς μάχας. Προστιδέμενοι είς όλα ταΰτα τήν πλαγίαν 

διάταξιν, ητις γέννα τόκλιμάκιον, βλέπομεν τόν μερικόν και 

διαδοχικόν άγώνα έξ άνάγκης λαμβάνοντα τήν γένεσιν. Πραγ- 

ματικώς άνευ δυνατής άντιλογιας ένταϋδα αναφαίνεται ή <-0 

γή αύτοΰ. Έντεΰδεν κατανοεί και προαισθάνεται τις ολας τας 

συνεπείας, αΓτ-.νες, διά τής έξακολουδήσεως τής κατ’ άνάγκην



1 2 0  ΠΒΡΙ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ Σ.
f e $ « t 4 r t o c ,  £n U  1&i τβδ 5πλ[ί(ω:ι> a.
ώ % η σ « ν  ε ίς  T*c w*< χοΰ l i e s ,  A t  I 8 f a  « 5 W  * « w !  

tiv  * τ ο μ ^ ν ^  Τβΰ άχρο55λ{„ βΰ> cVni ^

vat «λλο είμή 5 ^  άγ«ν, *w *w iv0? (ίς

Τ * * ' * ’ m  '*“ *'*  Μ * *  « * * * < ?* »  όμως U S ,  εις 
Γ Ό ν δ σ χ ρ ύ τ β υ  (H o n d s J ip e te ) ,  Β α η γ ν ίε ς  <\Va- 
ig m e s ) ^  Ί ίμ Λ π η ί  ( J e m m a p e s ) ,  φ * 6ρ, Β ί (F Ja iru s )*  τό

7 Τ · * :^ Μ ϋ * ’ * *  είς τήν
* Μ βγίνΧβί * «  * ¥ * · *  Κ α ί τ ,δ τ »  μέν * ερί *

* . '· Α?> |ιε>5ϋ **έ ^  t i m p m t o  το ίπ-

* '** ' * * *  * " * *  W  9 « W r f f o  π ρός μάχην
των * ( * « r  ^  β „ Μ ι χ ί

νά τρέχη £·,0« ί  ά ν ^  , έ  a * etier. t i

ί  ^  έπί θεσ,ων, όδεν
ουναται ν α ^ α ψ η  τέ„ ^ ?9y  τ£ % „ 5 φ ρ £_

Τ*™ I™**™ h ™ κανόνο», χαί i ^ t ^ ^ j , * ,  8(4 
tw y  ^ ιρ ώ ν  ίω ν  α κ ρ ο β ο λ ισ τώ ν .

- ά,>ίκ0νΐ6ς di τά< ? Χ«λά« Πρι*κκχήν χαί Γαλλικήν, 
« ί  έ,εδεσαμεν συντόμως, έμ ,νε ίχ η σ α ν  πλέον τών είκοσι έ- 

των « ρ ι  τών πλεονεΧΙημάτων mi μειονεκτημάτων «ύτών. Ή

* * * * * * *  σχβλί) * & * · »  * «  ύ*ερίσχυσε x«0’ όλοχληρίαν είς 
τ « ί  θεωρίας τοϋ 1 7 9 1 ,  « f a * ,  ^  *α;

« ίδ ε ω ρ ί , ς  „ 5 .1 8 6 2 ,  Ά λ λ ’ όμως « ί δεωριαι

W “ ‘ *4* »Χ«λήν τών άπλών ύποθέσεων, χα-

; ^ β ί 1· * · * » 4* * «  « « ™ * * i p i » y  <5 μ
των «πήρξε χαίαρώς δεωρητίχ^-, ο\ότι, 2τε ί  Γαλλία έκ9- 
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* « α  μέρος τάς θεωρίας ταύχας, *5 ( ένίχησαν νήν συμμανίαν 

χρωμενΜ είς τας μαχας τά ς  φάλαγγας χαί τούς άχροβολι- 

™ C, δεντες είς ένέργε,αν τάς αρχές τής Γαλλικής σχολάς

τον Μενίλ Δβυράνδου καί τοΰ Μαιζεροα. Είς τούς χαδ’ ήμας 

γρόνους δ μεγαλήΐέρος αριθμός τών στρατιωτιχών εΤναι εί- 

σέχι διατεθειμένος νά πιστεύη, on ί, νέα ταχτιχή είναι το ά -  

ποτέλευμα της τύχης η έπαναστατιχοΰ τίνος νεωτερισμοΰ, ενώ 

εΤναι απλώς ή λογι/.η συ-νέπεια τής δετιχής πείρας, οπερ πολ

λοί άγνοοΰτι, καί ανάγκη νά τοις το δείςωμεν. Οί Γάλλοι 

στρατηγοί τής πρώτης αΰτοχρατορίας έζων χατά την έποχην 

τής ©ιλονειχίας περί τών δύο διατάξεων. Αί νέαι αρχαί εΤχον 

διδαχδή χαΐ χαταπονηδή εις τήν στρατιωτικήν σχολήν τών 

Παρισίων, χαδ’ ην έποχήν δ αΰτοχράτωρ Ναπολέων εισήλδεν 

έν άΰτή, ερχόμενος άπό τής σχολής τής έν Βριέννιο (Brienne).

’Από τών πολέμων τή ; Γαλλικής έπαναστάσεως οί γαλλί- 

κοί στρατοί έκαμαν πάντοτε τόν πόλεμον τών ακροβολιστών 

ολίγος δε λόγος γίνεται πίρί τών πυρών γραμμής, χαί εις 

όλα; τάς διηγήσεις τών έκστραιειών ίσως μόνος ό στρατάρ

χες  Μαρμόντ (Marmont) είναι ί  όμιλών περί αυτών συγκα- 

ταβαιικώς είς τά άπ3μνημίνεύματα αυτοΰ. Έ πιτρίπήτω  δέ 

τό άμφιβάλλεΐν περί τής σπουοαιότητος τών χα :ά  γραμμήν 

πυρών αυτοΰ εις τήν μάχην τής Λειψίας. Ώ ς γνωστόν, χατά 

τήν περίστασιν ταύτην άξιοι ό στρατάρχης ότι οί νεκροί 

αυτοΰ ησαν πλαγιασμένοι πρώτον μέν είς άπόστασιν Ικατόν 

βημάτων, έπίιτα δέ εις άπόίτασιν τριάκοντα βημάτων, χά- 

μνοντες γραμμήν μέ τούς τ ιΰ  έχδοοδ. Όμολογοΰντες άπλώς 

τά ύπ’ άυτδΰ γραμμένα, άμφιβάλ>λομεν περί τϋΰ πράγ

ματος.

Είς ιούς καθ’ ήμας χρόνούς ή εμπειρική καί δετική μ ίδ ί-  

os; έίΜΐρέπουν ήμΐν νά βεβαιώσωμεν, ότι τά πυρά τών άκρο- 

β^ ισ ϊώ ν έπιβάλλβνται εις τέν «όλεμον. Έ φ’ όσον τά όπλα 

τελέΓοποϊοΰνταί, έπί «σοΰτον τό πΰρ τοΰτο καδίσταται φοβε

ρόν μάρτυρες δέ πρός βεβαίωσιν τών λ^γων ήμών οι «λει>·.



ΐα ίο ι πολεμοι ραίνεται ομως οτι μετά δυσκολίας γίνεται 

δεχτός δ τρόπος ουτος τοΰ μάχεσθαι. 'Ως πρός τό άντικεί- 

μενον τοΰτο βασιλεύει άμριβολία τις εις τά πνεύματα, ήτις 

προκύπτει 6χ ι μόνον άπό της στρατιωτικής άνατρορής ην ε- 

λ ίο 3 τις, αλλά καί απο της έπι^οης τοΰ κόσμου, μεταξύ τοΰ 

οποίου ζή. Ελλείψει πείρας προσωπικής άρκούσης, ευχαρι
στείται τις ευκόλως εις υποθεσεις σχετικώς ευχάριστους, ό 

ίο πόλεμός τών ακροβολιστών, καί περ δεδοκιμασμένος, μη 

είσαχθείς ομως καδ ολοκληρίαν εις τοΰς κανονισμούς τών 

ασκήσεων ώς βάσις, δέν λαμβάνει χώραν, είμή διότι παρασυ- 

ρομ-.Qa είς αυτόν, ρερόμενοι καί αναγκαζόμενοι υπό τής δυ- 

ναμεως τών πραγμάτων νά είσαγάγωμεν είς συμπλοκήν τά 

στρατεύματα ημών ολίγον κατ’ ολίγον, εναντίον καί αύτής τής 

θελήσεως ημών, συ^νάκις δέ καί έν άγνοια ήμων. Αί διαδο- 

χικαί συμπλοκαί, ώς είδομεν, επιβάλλονται σήμερον' είναι 

λοιπόν πιθανόν, οτιέντώ  μέλλοντι δέν θέλομεν πολεμήσει είμή 

οι ακροβολιστών, ύπος-ηριζομένων διαδοχικώς υπό έρεδρειών, 

αιτινες, μέλλουσαι νά πολεμήσωσι κατά διαδοχήν, όρεί- 

λου^ι νά οιατεθώσι κλιμακηδον, να ηναι συμπαγέστεροι καί 

πολυαριθμοτεραι, καθό μεμακρυσμέναι άπό τοΰ έχθροΰ, καί 
ΟΌνεπως Υ}?^αλί!7μεναι άκο τών πυρών οτύτου.

Η τοιαύτη οιαταςις αυτών τών έρεδρειών ού uovov δέν εΤ- 

ναι άτοπος, άλλά καί ώρελίμος, καθόσον ουτω διατηρούνται 

συγκεντρωμέναι εις τάς χέΐρας τοΰ άρχηγοΰ δυνάμεις μάλλον 

επί μάλλον ισχυροί, οπως χρησιμεύσωσίν είς τήν άπορασι- 
στίκην προσβολήν. Έρωτώμεν, δυνάμεθα νά κατηγορηθώμεν 

οτι γενν,ώμεν καί μεταδίδομεν τήν άταξίαν, προβλέποντες ώς 

συνεπειαν τής πείρας διάταξίν τινα νέαν τοΰ μάχεσθαι; Ό  

vcy, ουτος τροπος τοΰ μαχεσθαι ε;ναι νεου πνεύματος άναμ- 

=ίβολως, άλλά πνεύματος δημιουργού, προκύψαντος άπό τών

καταχρήσεων τών τελευταίων γαλλικών εκστρατειών.Το πνεύ

μα δέ τοΰτο, τό δημιούργησαν νεαν οιαταξιν και νεον συς·η- 

μα,δέν εΤναι νέα έρεύρεσις, άνήκουσα εις ενα μόνον άνθρωπον, 

διότι είδομεν οτι ή τμηματική διαμάχη εΐναι συνέπεια τοΰ 

συνδυασμοΰ τής πλαγιας τάξεως τοΰ Φρεοερικου μετα τοΰ 

συστήματος τών φαλαγγών της πρώτης αυτοκρατορίας, to, 

επίσης είδομεν οτι τό σύστημα τών πρωτορυλακών, ας προα

σπίζεται ό στρατάρχης Βουγεώδ, είναι ωρελιμον καί ουσιω- 

δώς άναγκαίον είς τάς κατά τμήματα μάχας τής νεας τα 

κτικής' τέλος αί κλιμακοειδείς θέσεις, ας. δίδει δ Μάκ-Μαών 

(Mac-Mahon) είς τάς ερεδρείας, έκ τής πείρας αΰτοΰ όρ· 

μώμενος, έμόρρωσα·' τήν νεαν σχολήν, ητοι τήν θετικήν τα 

κτικήν τής έποχής. 'Η κεκτημένη αυτη πείρα θελει υπερισχυ- 

σει έν τώ μέλλοντι έπί παντός, οπερ μέχρι σήμερον κατά 

συνήθειαν καλείται θέσεις στρατιωτικοί— οιαταςεις στρατιω

τά κ ι— προσβολαι πλευρικαί — προσβολαί κεντρικαί προσοο- 

λαί πλάγια ι— προσβολαί όπισ θιαι— συνδυασμοί τών διαρόρων 

έπιθετικών, αμυντικών προσπεποιημενων προσβολών. Περι 

τούτων απάντων πας συγγραρεΰς διδάσκει πλείονα τών όσα 

επιθυμεί τις νά γνωρίζη, διότι οί υποθετικοί συνδυασμοί τοΰ

παρελθόντος είναι άπειροι............. έλαττωθητωσαν. ... . έλατ-

τωθήτωσαν ταΰτα πάντα, καθότι ήδη δέν έννοοΰνται καλώς,

άλλως τε δέ καί παρήλθον.
Τό στενόν τής παρούσης δέν έπιτρεπει ήμΐν είμή άπλώς νά 

θέσωμεν άρχάς τινας γενικάς διά τους άκροβολιστάς τοΰ 

μέλλοντος, διό καί περιοριζόμεθα νά παρατηρήσωμεν ότι, άμα 

σώμά τι πράξη ο,τι ήδυνατο άνευ επιτυχίας του σκοπού, 3ν 

προΰτίθετο δ αρχηγός, άνάγκη νά μή τό άρίνωμεν νά ρθεί- 

ρηται επ’ άορίστω. Έάν διά τή ; στηρίξεως τών £ρε- 

δρειών αΰτοΰ μένει καί πάλιν αδύνατον, άνευ δισταγμού



δρείλομεν νά ένισχύσωμεν αυτό διά .στρατευμάτων νωπών, 

«τινα δέον νά έχωμεν διαρκώς πρόχειρα, άν καλώς -δκ*· 

τάγησαν κλιμακηδόν, αί ερεδρεΓαι ήμώ.ν τούτου δέ γενομέ- 

νου, Ανακαλοΰμεν ταχύτατα, έάν δυνάμεθα, to πρώτον συμ- 

κλαχένσώμα. Ουτω πράττοντες θέλομεν ίδεϊ, 2τι αυτοί ουτοι 

οί άνδρες, έράπαξ Ανοργανούμενοι, θέλουσιν είσθαι κατάλ

ληλοι διά νεαν δοκιμασίαν, ή τουλάχιστον ώς ερεδρεία 

Ικείνων, Οίτινες τοΰ; εΤχον ε Λ ϊχ ίιε ι  προηγουμένως, επί τέ

λους δέ τοΰς ειχον αντικαταστήσει. Οί πολεμήσαντες γινώ· 

σκουσιν οτι π3ν στράτευμα δισταζον, οϋτινος Ανετράπη S 

οργανισμός, εΤναι ανίκανον πρός Αντίστασιν εναντίον στρατεύ

ματος εστω χαί χατά τό ήμισυ μίχροτέρου τόν Αριθμόν, ευρι

σκομένου όμως υπό τήν διοίχησιν τδν Αμέσων αρχηγών 

αΰτοΰ.

Ή  άρχή αυτη είναι Αρκούντως γενικώς παραδεδεγμένη, 
ώς-ε δέν εχομεν ανάγκην νά την έπεξηγήσωμεν ένχαυθα-, «λλά  

δέον νά μδς έντυπωθη ί τ ι  μάλλον, προκειμΐνου περί πολέμου 

τών Ακροβολιστών.

Ό  τρόπος ουτος τοΰ μάχεσθαι Αρίνει τοΰς Ανθρώπουςελεα- 

θέρου; ε ί; τάς κινήσει; αΰτών" οί διοικηταί αύτών δέν δύναν- 

ται πλέον νάτοΰςώΌώσι καίτοΰςκρατώσι, ώς οτεήσανείς τήν 

γραμμήν, διό χαί καθίσταται Αναπόρευκτον όπως οί αξιωμα

τικοί παντός βαθμοΰ χρώνται άπάσας τάς ένεργέία; των 

προ; συναξιν ταχείαν τών Ανθρώπων αΰτών, έάν δεν περιμέ- 
νωσί τι ώρελτμον Ακ’ αΰτών, δηλ. άμα τού; ίδωσι κρύπτομε^ 

νους καί ουτε προχωροΰντας, ουτε δπισθο^ωροΰντα;· £ιότι 
παρετήρηθη οτι σώματός τίνος ένεδρεύοντος $ άπλώς κρυπτό

μενου, μερο; μεν τών άνδρών παρασυρόμενοι μάχονται μεμονω- 

μενως, οί οε περιροβοι, ώρελούμενοι έκ τής περιστάσεως, ρεύ- 

γουσι.Ουτω δέν μένοοσιν είμή ολίγοι άνδρες περί τοΰς αρχηγούς

ίΰτώ ν, καί έπομένως τάγμα τι, οπερ εγκαίρως άνακαλούμε- 

νον αδύνατο νά παραταχθή έκ νέου, εΰρίσκεται έν παραλυσία, 

καί αναγκάζει τόν στρατηγόν νά ρέρη είς τήν συμπλοκήν τάς 

έρεδρείας αύτοδ ταχύτερον παρ’ οσον έπεβΰμει. Οί Αχροβο- 

λισταί δρείλουσι νά συναθροίζωνται περί τάς έρεδρείας αύιών, 

αιτινες έκ προοιμίων δέον νά καθέξωσι σημείόν τι Αμυντικόν. 

Καλώς δέ διατεθειμένοι κλιμακηδόν, δρείλουσι νά βαδίσωσι/ 

είς βοήθειαν τών ακροβολιστών, ίνώ , Αρ’ έτέρίυ αύταί αί 

ίδιαι υποστηρίζονται ύπό ταγμάτων, κ4ταλαμβανόντων θέσιν 

δπισθεν αΰτών.

Α ί νέαι θεωρίαι, Από^οια τής νεωτέρας πείρας, παραγγέλ- 

λουσι κατά τοΰ ίππικοΰ τόν σχηματισμόν τετραγώνων, τάς 

συστάσεις τών Ακροβολιστών καί τό μή διστάζίΐν δέχεσθαι 
αΰτό εί δυνατόν έν τάξέΐ Ανεπτυγμένη, έν ράλαγγι ρϋλαμοΰ 

ή καί λόχου. Ώ ς βλέπει ό Αναγνώστης, συμβι&άζομεν ολους 

τοΰς δπαδούς ολων τών συνδυασμών. Έ ν συνόψει δέ γένοιτο 

δ,τι δυνατόν λέγομεν μόνον οτι αί κατά λόχους ράλαγγες 

καί αί κλιμακηδόν τεθειμένοι έρεδρεΐαι είναι αύτάρκεις, έάν 

ΰπερασπίζωνται Αμοιβαίως. Οί τελευταίοι γαλλικοί κανονι

σμοί παραδέχονται διά τάς μεραρχίας πρώτην γραμμήν ακρο

βολιστών συνεστηκυΐαν κατ’ ενωμοτίας. Ταύτην δέ ΰποστηριζο- 

μένην διά οευτέρας γραμμής ένωμοτιών πλησιεστάτων καί 

τεδειμένων απέναντι τών κενών τής πρώτης γραμμής, δυνα- 

μένων δέ νά δίδωσι πυρά ταυτόχρονα, καί τρίτην γραμμήν 

έρέδρων Ακροβολιστών. Πρός δέ τετάρτην γραμμήν ταγμάτων 

Ανεπτυγμένων χατά ράλαγγας λόχων, πέμπτην γραμμήν ταγ

μάτων ραλαγγηδόν τεταγμένων, καί έκτην Αποτελίυσαν τήν 

έρεδρείαν τής μεραρχίας. Έ άν έν τοιαύτη καταστάσει προσ'- 

€άλη τό Ιχθριχόν ιππικόν καί δέν Ανατραπήτε, Αρήσατε νά 

παρέλθη ή προσβολή· δίδοντες δέ μέτωπον πρός όλα τά μέρη,



δέ» θέλετε τώ επιτρέψει νά πρββή συσσωμαχωμένον ίππεις 

τινες μόνον είσχωρήσουσι μεταξύ τών πρώτων συστάσεων, 
άραρπάσουσιν ίσως τίνάς, έσονιαι ομως άνίκανοι νά σας κα- 

ταστρέψωσιν, ή νά σας κόψοισιν, η καί μόνον νά σας δια* 

σκορπισωσι. Είς τοΰτο καί μόνον Θέλει περιορισθή του λοιποί 

η έπί του πεοίου τής μάχης ένέργεια του ιππικού. Ά ρ ’ ετέ
ρου τό ύμέτερον ιππικόν, ευρισκόμενον κατ’ άρχάς τεταγμένον 

κατ’ Γλας, επί τής γραμμής τών ταγμάτων τών κατά φά

λαγγα τεταγμένων, καθόσον ή συμπλοκή προχωρεί καί απο

κρούεται ό εχθρός, δΰναται νά προβή κατ’ αποσπάσματα δια- 

δοχικώς, δτε τό έ'δαρος τό επιτρέπει, νά διέλθ^ διά τών δια

λειμμάτων τών κατά λόχους ραλάγγων, προχωρούν δέ διά 

τών εφεδρειών τών άκροβολιστών, νά διαπερα τάς συστάσεις, 

ας η γραμμή αυτη υποστηρίζει, καί τέλος διά τάχους προσ

βολής νάέρορμαέπί τών εχθρικών ακροβολιστών, κλονισμένων 

ίδη , άλλ’ έν τώ μέσω τών όποιων δέον νά έχη υπ’ δψιν οτι 

ευρίσκονται αποσπάσματα Ιππικού εχθρικού. Τούτου λοιπόν 

γενομένου, άνάγκη νά έπανακάμψη, άμα τελεσθή ή προσβολή 

καί συσσωματωθη είς τήν γραμμήν τών έρεδρειών τών ακρο

βολιστών, πρός ανασχηματισμόν, άναλαμβάνον έχεϊθεν τήν 

έν παραταξει θεσιν του, οπως έπίτρεψη εις έτερον απόσπασμα 
νά πράξη τά αύτά.

Ουτω πράττοντες, θελομεν εύρεθή ώς πρός τό ιππικόν εις 

εποχην μεταβάσεως αρκούντως άναλόγου με εκείνην, ητις 

προηγείτο τής βασιλείας Φρεδερίκου τοΰ Β'. Καί πραγματι- 

κώς ή τοΰ ίππικοΰ ένέργεια δέον νά μεταβληθη άναλόγως 

‘.ής τοΰ πει,ικοΰ" επειοη δε τοΰ πεζικοΰ τό κυριώτερον στοι- 

χεΐον καθίσταται ο ακροβολιστής, δέον καί τοΰ ίππικοΰ ή τα

κτική νά άλλοιωθή σχετικώς πρός ενέργειαν κατ’ ακρο
βολιστών.

διατελοΰσιν άπαίδευτοι, δέν εΤναι είς κατάστασίν νά δμιλή- 

σωσΐ περί ούδενός, διότι θά κατασταθώσι γελοίοι, καί διότι 

σιγώντες μανθάνουσι πλείονα, καί ούτως αύξάνουσι τάς γνώ 

σεις των.
Οι αμαθείς είς ούδέν είσι χρήσιμοι* διότι καί ώς στρατιω

τικοί δέν προβιβάζονται (1), καί είς τά χωρία των έπιστρέ- 

ροντες δέν δύνανται νά διευθύνωσι προσηκόντως τάς ύποθεσεις 

των, καί διότι πολλάκις αναγκάζονται νά καταρύγωσιν είς 

ξένους, οίτινες δέν τούς ύπηρετοΰσι μετά ζήλου καί έπιτυχίας. 

Έάν έγωσι περιουσίαν, θά τήν χάσωσι, καί έάν ώσι πτωχοί, 

τοιοΰτοι θά ώσιν αιωνίως.
Ά ς  σκερθώσι λοιπόν οί αμαθείς, ότι δύνανται, έάν θέλω- 

σι, νά μάθωσι σγεδόν οσα γνωρίζουσι καί οί μάλλον πεπαι

δευμένοι σύντροροί των.
Έ ν πρώτοις πρέπει ν’ άσχοληθώσι σπουδαίως είς τήν έχ- 

μάθησιν τής γλώσσης των. Έάν τις στρατιωτικός- ειτ» έκ 

περιστάσεων, ειτε διότι είχε προορισθή δι’ αλλο έπαγγελμα, 

δέν έτυχε καλής άνατρορής, όρείλει νά έπιδοθη .μ ετά  ζήλου 

είς τήν σπουδήν τής πατρίου του γλώσσης, έάν άγαπα τό 

ίπάγγελμά του καί έπιθυμή προαγωγήν. Διά τής ενδελεχούς 

άναγνώσεως τών κλασικών συγγραρέων θέλει μάθει τήν όρ- 

θογραρίαν καί σύνταξιν καί μορρώσει τό υρος τοΰ λογου του 

(2). Μετά τήν σπουδήν τής πατρίου γλώσσης έπέρχεται $

(1) Έκτος τής ’Ελλάδος, Ιννοεϊται, οπού πάντες χατεχουσιν άρχού- 
σας γνώσεις οΰ μόνον οπως χαθεξωσι χάς άνωτάχας σχρατιωτιχας βαθ* 
μίδας, άλλ’ οπως χαί αΰτΐ> τα σκάρος τής πολιτεία; ιθυνωσιν.

(2) Δέν δύναμαι να μή άναφέρω ένταΰθα, οτι είς τών συνάδελφων 
λοχιών τοΰ Ιππιχοΰ ην ένχελώς αγράμματος, ότε κατεταχθη, καθόσον 
δίν έγνώριζεν ουχί άνάγνωσιν οδχε γραφήν, παρά μόνον τον άριθμόν 8, 
χαθ& όμοιάζοντα προς δύο συγχεκολλημένα χολλύριι. ’Εν τούχοις δι’ ά- 
καχαβλτ,χου έπιμονής χαί άςιεπαίνου μελέτης κατώρ&ωσεν ού μόνον
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1 3 6  Α Ν Α Γ Κ Α ΙΑ  Η ΜΑΘΗΣΙΣ

γνώσις τη ; ιστορίας. Πας στρατιωτικός, Θέλω/ νά προαχθή, 
έρείλει νά έπιδοθη έπιμόνως εις τήν έκμάθησιν της ιστορίας, 

Ερχόμενος άπό της ιστορίας τής πατρίδος του, ητις Θέλει τον 

δδηγησει βαθμηδόν εις τήν έκμάθησιν και τής ιστορίας τών 

άλλων έθνών, καί θέλει ένισχύσει οΰτω καί τήν φιλοπατρίαν 

του. 'Επομένως επέρχεται ή γνώσις τής γενικής ιστορίας, είς 

την δποίαν ό στρατιωτικός θέλει άπαντήσει τήν εικόνα πολ« 

λών χαρακτήρων, καί ουτω θέλει άναζωπυρήσει τον πρός 

τήν πατρίδα έρωτά του.

Παραθέτω χωρίον Διόδωρου του Σικελιώτου περί ιστορίας· 

«Ευτυχώς, λέγει ό ιστορικός ουτος, τά σράλματα καί αί με- 

»λέται τών άλλων δύνανται νά μας καθοδηγήσωσι κ α ινά  μας 

»διορθώσωσιν. 'Η άκριβής γνώσις του παρελθόντος, και οχι 

»ή περοβισμένη άναζήτησις τοΰ μέλλοντος, δύναται νά μας 

«χρησιμεύσ^ ώς οδηγός εις τά τυχαία συμβάντα τοΰ βίου, 

»καί είς τάς άβεδαίας Ιπιτυχίας. ’Εάν προτιμώμεν τάς συμ- 

»βουλάς τών γερόντων τών ιδεών τών νέων, διότι οί πρώτοι 

»ρερουσιν ετη τινά περισσότερα έπί τής ράχεώς των η ci δεύ- 

»τεροι, όποιον σέβας πρέπει νά εχωμεν είς τήν ιστορίαν, ητις  

»περιεχει τήν πείραν τόσων α ίώ νω ν; Τή άληθεία η ιστορία 

»συμπληροϊ τήν μικράν τής νεολαίας ηλικίαν, καί πολλά έπι- 

»προσθετει ετη είς τά ετη τών γερόντων.»

'Η ιστορία υπέρ πδσαν άλλην μάθησιν κινεί τό ένδιαρέρον, 

διότι καί περίεργα επεισόδια καί ώρέλιμα ήθικά διδάγματα 

περιεχει. Μετά ταύτην επέρχεται, επίσης αναγκαία, ή γνώσις 

τής γεωγραφίας, άρχομένη καί αυτη άπό τής γεωγραφικής

να ν’ άναγινώσκ») και vie γ ?ύί? ίι λίαν καλώί, άλλα καϊ δι& παν- 
τοιων γνωσεων, χαΐ κατ’ έξοχήν τοϋ κανονισμού, να καταστή είς τών 
καλύτερων διταξιωματικών της ίππαρχίας. Τώ ζητώ συγγνώμην δν 
"ροσ€·ϊλω τήν μετριοφροσύνην του.

ΤΟΙΣ ΠΙΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙΣ. 1 3 7

περιγραφής τής πατρίδος, εΤτα ή γνώσις τών μαθηματικών, 

καθόσον ή γνώσις τούτων ενδυναμόνει τό πνεΰμα καί τόν νοΰν 

ώς ή γυμναστική τό σώμα.
Είς πάντας είναι ώρέλιμα τά μαθηματικά, εις τε τούς 

βτρατιωτικούς καί εις τούς ίδιώτας* άναγκαιοΰσι καί είς τόν 

λεπτουργόν, καί είς τόν κτίστην, καί είς τόν σιδηρουργόν, καί 

είς τόν ράπτην, καί έν γένει οί πάντες εύρίσκουσι γνώσεις 

ίπωρελεις άπό τής άριθμητικής μέχρι τής χημείας.

Ό  στρατιώτης οφείλει λοιπόν ν’ άναγινώσκη, άλλ’ ουχι 

πάντα τά βιβλία, άλλά μόνον τά ωφέλιμα. Πολλάκις παρε- 

τήρησα Ιντώ στρατώνι συναδέλφους μου ά/αγινώσκοντας μετα 

μανίας διάοορα μυθιστορήματα τοΰ Δουμδ, Σύη, Πώλ os 

Κοκ, Παύλου Φεβάλ, Πονσών δέ Τεράλ, Σάνδης κλπ. περι

φανών μυθιστοριογράρων, τά κατακλύσαντα έσχάτως τήν Ε λ 

λάδα, τά διαρθείροντα τόν νοΰν καί τήν καρδίαν καί οιστρη- 

λατοΰντα τούς άναγινώσκοντας είς άπόλαυσιν τών ήδονών, ως 

ή διασχίζουσα τά πλευρά τοΰ ίππου έγκεντρίς παρορμα αύ

τόν έπί τά πρόσω· καί ·ηχουσα πολλούς έναβρυνομένους έπι 

τή άναγνώσει πολλών τοιούτων ! Δέν θά εκαμνον καλητερα, άν 

άνεγίνωσκον τόν Ξενορώντα, τούς Παραλλήλους τοΰ Πλου

τάρχου, τό πρός Δημόνικον τοΰ Ίσοκράτους, τόν περί παι&ων 

άγωγής τοΰ Χρυσοστόμου, καί τόν περί Διαβολής τοΰ Λου

κιανού ;
’Εκτός τούτων δ ύπαξιωματικός δρείλει νά μάθη τήν γεω 

μετρίαν, τήν ίχνογραρίαν, τήν Οχυρωματικήν, τήν οπλικήν, 

καί παν άλλο χρήσιμον προς τό εργον του.
Ί σ ω ς  πολλοί μειδιωσι, νομίζοντες οτι πολλά δρείλουσι νά 

μάθωσι καί δύσκολα, άλλοι δε ισχυρίζονται οτι ή υπηρεσία 

άπασχολεΐ αυτούς κατά τό πλεΤστον, καί οτι, διά νά «άθωσι 

ταΰτα, πρέπει νά στερηθώσι πάσης διασκεδάσεως, μάλιστα



δέ χαί τοΰ ΰπνου αδτοΰ. Οί τοΰτο ίσχυριζόμενοι «πατώνται 

άπάτην μεγίστην* δύο μόνον ώραι καδ’ Ιχάστην καταλλήλως 

έξοδευόμεναι έξαρκοΰσι προς έκμάδησιν τών γνώσεων τούτων. 

•Αλλά καί έπί τη δποδέσει οτι ολας τάς ώρας τάς άπο^3ρδ 

ή υπηρεσία, οπερ αδύνατον, μία ώρα προ τοΰ υπνου και μία 

μετά τήν έξέγερσιν έξαρκοΰσιν* άρκεΐ νά προμηδευδη τις μι

κρόν μετάλλινον κηροπήγιον, οπερ εΰμετακόμιστον εντε τώ 

γυλιώ καί τη ίπποπήρα, καί κηρίον στεάτινον. Ή  δέ πρός 

τίΰτο δαπάνη δέν υπερβαίνει διά μέν τό πρώτον τήν δραχμήν 

έράπαξ, διά δέ τό δεύτερον εν είχοσιπεντάλεπτον έπί δύο ήμέ· 

ρας· καί έν περιπτώσει παντελούς ά νε χ ε ία ς .. . .  άρχει τό ρώς 

τοΰ ρανοΰ τοΰ κοιτώνος, οπερ άνεξόδως άπολαμβα'νουσιν οί 

ποίντες.

"Ας μή παραπονώμεδα λοιπόν οί ύπαξιωματικοί διά τήν 

άμάδειάν μας, αίτιώμενοι τοΰς ανώτερους μας, ώς μή κατα

βάλλοντας άρκοΰσαν φροντίδα πρός τελειοτέραν ήμών μόρρωσιν' 

διότι παρ’ ήμΐν κειται, καταβάλλοντες παν έμπόδιον, καί έρω· 

διασμένοι δι’ άκραδάντου δελήσεως καί υπομονής, νά κατα* 

στώμεν ήμέραν τινά δ στολισμός τοΰ στρατοΰ καί ή έλπίς τής 

πατρίδος, διατυποΰντες ώς άξίωμα τό

«Δυστυχής δ στρατιώτης δ άρίνων ν’ άπόλλυται είς μά- 

*την δ χρόνος τής άνέσεως καί αργίας του, μή καταναλίσκων 

»αύτόν εις τήν οσον ένεστιν έπί τό βίλτιον μόρρωσιν του.»

Έ γραψα τή 29 . Ίανουαρίου 1 8 7 2 .

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΪΣΑΦΗΣ,
λοχίας ίππιχοΰ.

Ά λ λ ’ έάν ή ενέργεια τοΰ ίππικοΰ μεταβάλληται, ότε πρό

κειται νά έργασδη μετά ή κατά τοΰ πεζικοΰ, αναγνωρίζο

με'/ οτι μένει σχεδόν ή αυτή εις τάς συμπλοκάς ίππικοΰ κα

δ’ ίππικοΰ. Αί προσβολαί δέ αυται έσονται συχναί, έάν. καδώς 

ρρονουμεν, ώς άνερέραμεν, τά μεγάλα ίππικά σώματα προσ- 

κοπώσι μακρόδεν τά τοΰ πεζικοΰ πλήδη. Έ ν τοιαύτη ομως 

περιπτώσει δρείλουσι ν’ άποσύρωνται άπέναντι σοβαράς προσ

βολής ή πορείας τοΰ έχδροΰ, μέχρις ου, στηριχδεντα έπί τών 

κλιμακίων καί τών έρεδρειών αυτών, δέλουσιν εΐαδαι εις κα· 

τάστασιν ν’ άντίκατασταδώσι.

Δέν δέλομεν νά δώσωμεν πέρας εις το μικρόν τοΰτο εργον 

ημών, πριν ή έκρέρωμεν ίδεας τινάς γενικάς, σχετικάς πρός 

τά Ιχτεδέντα άχρις ώρας. Καί πρώτον, έπειδή ώμιλήσαμεν 

δλίγον περί τοΰ πυροβολικοΰ (διότι ό οκοπός ημών δέν ήτο ή 

κατάστρωσις πραγματείας γενικής), όρείλομεν νά είπωμεν έν 

συντόμω, οτι τό πυροβολικόν πρέπει νά προετοιμάζη άπάσας 

τάς τοΰ πολέμου πράξεις, τάς τε σμικράς καί τάς μεγάλας. 

Τό μυδροβόλον πυροβολικόν έγένετο παραδεκτόν πρός συ- 

νοδίαν τοΰ πεζίκοΰ, άλλ’ ευρεδέντων τών προρυλακτηρίων διά 

τών σάκκων καί τών τάρρων, ρρονουμεν ώρέλιμον, εί μή δυ

νατήν, τήν εισαγωγήν καμπύλων τινών πυρών, ώς στοιχείων 

τοΰ τμηματικοΰ τών πυροβόλων άγώνος. Δεύτερον τά έλαρρα 

τάγματα τά συνοδεύοντα τάς μεραρχίας τοΰ ίππικοΰ, τάς άνη- 

κούσας εις πεζικά τοΰ στρατοΰ σώματα, δέν δύνανται αρα νά 

μεταρέρωνται έρ’ αμαξών, ώς οί πυροβολισταί έπί τών κ ι

βωτίων αυτών ; Ό  στρατάρχης M arm out έπρότεινεν άλλοτε 

(έν τφ  συγγράμματι αυτοΰ απνεΰμα τών στρατιωτκών δεσμο- 

δεσιών») κινητούς κατά λόχους αλευρομύλους.
Είς ολας τάς επιχειρήσεις άνάγκη δ αρχηγός νά διαιρή 

τάς δυνάμεις αΰτοΰ είς πλείονα τμήματα, όπως κρύψη όσον 
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πλειότιρον χρόνον τοΰς σκοπούς του, ή δοκιμάση τον εχθρόν καί 

γνωρίση τό μέρος, ένθα οφείλει νά καταφέρη τό κτύπημα. Έν 

γένει παραδέχονται ώς κανόνα την εις τρία διαίρεσιν, ητοι διά 

τήν κυρίαν προσβολήν, διά τήν ψευδή προσβολήν καί δι’ έφε- 

δρείαν, έργασθησομένην μετά τάς δύο πρώτας συμπλοκάς, άρ- 

χομένας ήδη. Ή κυρία και ή ψευδής προσβολή έχουσι τον 

«ΰτόν σκοπόν, οπως δηλαδή προσβα'λωσι τόν εχθρόν, χαί τόν 

διατρυπήσωσι· πολλάκις μα'λίστα ή ψευδής προσβολή έπιτυγ- 

χα’νει, ενώ ή χυρία άποτυγχα'νει. Ε ίς τάς δύο περιστάσεις ή 

έφεορεία είναι πάντοτε έτοιμος πρός ύποστήριξιν εκείνης τών 

ουο προσβολών, ήτις ανακαλύπτει τό αδύνατον του έχθροΰ 

μέρος, καθιστώσα αΰτήν πραγματικήν, ή καί πρός υποστήρι- 

ξιν εκείνης τής προσβολής, ητις άποτυγχάνουσα έχει ανάγ

κην επικουρίας, όπως υπό τήν προσδραμοΰσαν εφεδρείαν άνορ- 

γανισθώσιν οί άπό του άγώ νο; απομακρυνόμενοι. Οίαδήποτε 

καί άν η ή δύναμις εκείνου, οστις διευθύνει έπιχείρησίν τινα, 

άνάγκη νά μή λησμονή π&ίποτε τήν εφαρμογήν τής άρχής 

ταυτης, έάν δέν θελη νά έκτεθή, ώς καί ό στρατός αυτου, εις 

άποτυχιας, ών ίλόκληρος ή ευθύνη βαρύνει αυτόν καί μόνον.

Έξετάζοντες ηδη τό ποιόν τών άνδρών τών πρός πόλεμον 

στελλομένων, λεγομεν ότι είς τήν Γαλλίαν παρετηρήθη, ότι 

οί άνδρες δύνανται νά διαιρεθώσιν είς τρεΐς κατηγορίας* άν

δρες φερόμενοι έπί τά έμπρός άπό ορμήν καί φύσιν, πάντοτε 

διατεθειμένοι νά μάχωντ»: άφ’ εαυτών, άλλά κρυπτόμενοι μετά 

ταΰτα- κατόπιν αυτών έρχονται οι άνδρες οί γαλήνιοι, οίτι- 

τιν ις  παραμένουσιν είς τήν θέσιν αυτών, όπως σχηματίσωσιν 

ιδέαν περί τών γιγνομένων, καί έπειτα προβαίνουσιν ή όπι- 

σθοορομοΰσι κατά τάς περιστάσεις* τέλος ή τρίτη κατηγορία 

ιΤναι ή τών άνδρών, οίτινες, άποφεύγοντες τήν συμπλοκήν κα

τ’ άρχάς, καταλαμβάνονται έπειτα ύπό φόβου. Τών τριών τού

των κατηγοριών ή δεύτερα είναι εκείνη, εις ην εύρίσκονται οί 

χαλήτεροι στρατιώται, άφοΰ συνηθίσωσιν είς τό πΰρ. Ή πρώτη 

έχει τό προτέρημα τοΰ παρασΰρειν, τοΰ διεγείρειν τοΰς ήσύ- 

γους και τοΰς πεφοβισμένους, άλλ’ αυτοί οί ίδιοι, οίτινες πο

ρεύονται τόσον καλά πρός τά έμπρός, είναι συχνάκις οί οπι- 

σθοδρομοΰντες έν άταξία έάν δεν έπιτύχωσι κατά τήν έπίθεσιν 

αύτών. Αυτοί ουτοι έχουσι τήν μεγαλητέραν ανάγκην ύποστη- 

ρίξεως διά τών έφεδρειών, και περ μη δίοοντες εις αυτας πολ- 

λάκις τόν καιρόν νά φθάσωσι πρός φυλακήν τών θεσεων, ας 

ήδυνήθησαν μέν νά κυριεύσωσιν, οΰχί δέ καί νά διατηρή- 

σωσιν αΰτάς απέναντι άντεπιθέσεως έχθρικής. Μάρτυς αλάν

θαστος ή Κριμαία.
Καθ’ ήμας δέν πρέπει ν’ άπελπίζηται τις άπό τών άνορών 

τής τρίτης κατηγορίας, καλώς διοικουμενων* άνάγκη ομως 

νά γυμνασθώσιν ουτοι είς τό πΰρ, ώς γυμνάζονται εις το σχο- 

λειον τοΰ στρατιώτου καί τό τοΰ ούλαμοΰ* οιοτι παρετηρηθη, 

οτι οί άνδρες ουτοι διά τής έξεως δύνανται νά προβιβασθώσιν 

είς τήν δευτέραν κατηγορίαν, πολλάκις οε καί είς τήν πρώτην. 

Μή λησμονήσωμεν, ότι πλεΐστοι γενναίοι έταράχθησαν εις την 

άρχήν τοΰ στρατιωτικού αύτών σταοιου* μαρτυς ομεγας Φρ»- 

δερΐκος, οστις ήρέσκετο μάλιστα νά τό όμολογή, καί νά διη- 

γήται τάς έντυπώσεις αυτοΰ έν τή μάχη τής Μολβίτσ* ά λ 

λως τε ούδέν τό παράδοξον, αν νεοι έξερχομενοι απο τάς ες*ίας 

αύτών, οχι μόνον δοκιμάζουσι τάς αυτάς εντυπώσεις εις τη/ 

αργήν έκστρατείας τινός, άλλά καί εχουσι ανάγκην νά συνει- 

θίσωσιν είς τό πΰρ.
’Από τής ιδέας ταύτης όρμώμενός τις, ίσως νομιση καλόν 

τό όδηγειν είς συμπλοκήν πρώτον τούς καλητερους τών αν- 

δρών, οπως ένθαρρύνη τούς νέους, τηρουμενους εις εφεδρείαν. 

Τό σύστημα τοΰτο έχε; τό μέγιστον ελάττωμα τοΰ φθείρειν



ταχυτατα το άνθος του στοατοί», άποτυγχάνον επομένως ό

ταν χρειασθή. Έάν ομως άρχηταί τις φέρων είς συμπλοκήν 

τους νέους στρατιώτας χαί ύποστηρίζη αύτούς $ δι’ εφεδρειών 

υπό των παλαιών, δύναται ολίγον κατ’ όλίγον νά δώση είς αύ· 

τους ανατροφήν στερεωτεραν και σοβαρωτέραν εκείνης τής άνα- 

τροφής, ην θά έλάμβανον διά μόνης τής θέας τών πράξεων, 

τών άλλων. Ε κτός του πλεονεκτήματος τούτου εγομεν καί 

έτερον εν τοιαυτη περιπτωσει, δηλαδή, προκειμένου νά κατα· 

ταφερθή Αποφασιστικόν τι κτύπημα, έχομεν πάντοτε ύπό γ ε ι-  

ρας τό πρός τούτο μέσον· έπιπροσθέτομεν δέ, ότι στρατιώται 

νέοι, καλώς στηριζόμενοι διά τής έμπιστοσύνης αύτών επί τών 

έφεορειών, ε’ργάζονται σχεδόν επίσης καλώς ώς οί παλαιοί 

στρατιώται, οίτινες αισθάνονται Ιαυτούς μή ύποστηριζομένους.

Περαίνοντες τόν λόγον, λέγομεν οτι είς τόν πόλεμον, ώς 

καί εις παν άλλο πραγμα, χρειάζεται όσον οΤόν τε άπλοποίη- 

σις-, ούο έπιτρεπεται ή άπομίμησις νεωτερισμού μή δεδοκι- 

μασμενου, διότι ουναται νά γενή άφορμή πρός άταξίαν.

Γό παρόν εργον ήμών, ώς j  έν αρχή εΐπομεν, εΤναι άπλώς 

γενικόν σχέδιον· διό καί ώνομάσθη άπλώς Ε ισαγωγή είς την 

ίπ ισ τ ϊψ η ν  τοΰ ποΜμού' έφροντίσαμεν δέ δι’ αύτοΰ νά προα- 
γάγωμεν εις φως ο,τι μας διδάσκει ή πεΓρα ώς πρός τούς Ορ

γανισμούς τών στρατιών, τήν θετικήν στρατηγικήν καί τήν θετι
κήν τακτικήν τών ήμερών ημών.

Καί ώς προς μεν τους οργανισμούς τών στρατών είδομεν 
ότι δέον νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν τό πνεΰμα τής εποχής καί 
αί του πολέμου άνάγκαι· ώς πρός τήν στρατηγικήν δέ, ότι βά- 
σις αύτής είναι ή εμβριθής μελέτη τών γεγονότων καί ή έξευ- 
ρεσις τών αιτίων, άτινα έπέφερον τάς τε ήττας καί τάς νικάς- 
τ^λος ως προς τήν τακτικήν, ότι αΰτη άναγκαίως ύρίσταταί 
τροποποιήσεις, έξαρτωμένας κυρίως ύπό τοΰ όπλου.

ΟΤΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ II ΜΑΘΗΣΙΣ ΤΟΙΣ ΪΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙΣ.

Δράςαιθε itaiSeia;, μήποτε οογισβί, Κύριος.

Επειδή, πολλοί τών συναδέλφων μου ύπαξιωματιχών, ού 

μόνον θεωροΰσι τήν μάθησιν ώς περιττόν τι, άλλά χαί τούς 

μάθησίν τινα κεχτημένους μυκτηρίζουσιν £σθ οτε, αποκα- 

λοΰντες αύτούς πρός περίγελων γραμματίζούμετους x*t δια - 

Κασμίνους, έκ τούτου δέ προκύπτει, ώστε οί γνώσεις γραμ- 
ματικάς έν τώ στρατώ κεκτημένοι ού μόνον ν’ άποθα^ρύνων- 
ται, παραμελοΰντες πασαν περί περαιτέρω μορφώσεώς των 

ιδέαν, άλλά νομίζοντες ότι άποκαθίστανται δημοτικοί, ρίπτον  

ται τυφλοΤς δμμασιν είς τόν κρημνόν τής οκνηρίας, οστις κα
τάγει αύτούς είς τά τέλματα τής διαφθορας, έκρινα καθήκον 

μου νά γράψω τό παρόν άρθρον, οπως αναπτύξω εν αυτώ ίμ -  

περιστατωμένως, δποϊα τά έκ τής παιδείας καί τής εργασία., 

άγαθά.
Γ0  στρατιώτης, δηλαδή ό άνθρωπος έκεΐνος, τόν οποίον 

ό νόμος εισάγει είς τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ, καί έν τώ άμα 

μεταχειρίζεται τήν δύναμιν, τόν νοΰν αυτοΰ, καί τά οπλα, 

ατινα τώ ένεπιστεύθη, πρός ωφέλειαν τών άλλων, είς ούδεν 

άλλο πρέπει ν’ άποβλέπη, άλλ’ είς τό πώς νά λαμπρύνη τό 

εαυτοΰ δνομα διά καλών πράξεων, ώφελών οΰτως Ιαυτον καί 

τήν πατρίδα συνάμα· άλλ ινα τούτο καταστή λυσιτελες, αναγ 

κη οί είς τόν στρατόν κατατασσόμενοι ν’ άφορώσιν ούχι εις 

τό πώς νά προαχθώσιν όσον ε”νεστι τάχιον, μεταχειριζόμενκ 

παν θεμιτόν καί αθέμιτον, άλλά πώς νά μορφώσωσιν εαυτούς 

όσον οϊόν τε τέλειον. Διά νά έπιτευχθή δε τοΰτο, πρέπει, απο- 
σκορακίζοντες τήν οκνηρίαν καί άμάθεΐαν, νά τραπώσιν άγαλ* 

λομένω ποδί είς τήν πρός τήν παιδείαν καί τήν μελέτην.



Οστις έχει κλίσιν πρός τήν παιδείαν καί άγαπα τήν με- 
λειην^ TcpGGOEUct τay έως.

Ούδέν τούτου άλ^θεστερον, καθόσον, έάν ρίύωμεν βλέμμα 

είς άπάσας τάς χοινωνικάς τάξεις, θέλομεν ιδει, οτι οί φιλερ- 

jfottpoi και αοκνοτεροι εισιν οι μάλλον εύποροΰντες· καί τοΰ- 

to, διότι παρ’ αύτοΐς υπάρχει ή θέλησις. Ούδέν δύσκολον εις 

εκμαθησίν, έάν ύπάρχη διδάσκαλος, χρόνος, καί προ πάντων 

Οελησις. «Μιμηθήτε τον μύρμηκα, λέγει 5 σοφός Σολομών 

» παρατηρήσατε αυτόν καί διδαχθήτε- ουδέ κύριον, ούδ’ άρχη- 

»γόν, ούδ’ επιθεωρητήν έχει, καί όμως εργάζεται τό θέρος 

»*al συνάγει τήν τροφήν, δι’ ?ς  θέλει διατραφεΐ τόν χειμώνα· 

» Ω οκνηροί! πότε θά έξυπνήσητε; Κοίματθε ηδη ή αναπαύε

τ ε  διασταυρουντες τάς χεΐρας, άλλά δέν συλλογίζεσθε ότι, 

»ουτω πράττοντες, προσελκύετε τήν πενίαν και τήν ενδειαν, 
»αίτΐνες μεγαλοις βήμασι σπεύδουσι πρός υμ α ς;»

Οτε 1  ιμούρ ό Χωλός, μονάρχης τής κεντρικής Ταταρίας, 

χατεδιώκετο νικηθείς παρά του Σουλτάν Βαγιαζίτου τοΰ Μο

νόφθαλμου, κατεφυγεν είς τι σπήλαιον, ίνα κρυβή· έν τώ μυχώ  

ο αυτοΰ κατακειμενος, ειόε μύρμηκα άναβαίνοντα κάθετόν τ ι-  

να τοΰ σπηλαίου καί κρατοΰντα έν τώ στόματι κόκκον κριθής, 

ο?τ:ς, καί το: έξωλίσθησε καί κατέπεσε πολλάκις, οϋχ ηττον 

έ/ τή άοαμάστω επιμονή του κατώρθωσε, κατανικήσας παν 

το έμποδών, νά είσαγάγη τόν κόκκον τής κριθής έν τη φωλεά 

του. Εκ τούτου παραοειγματισθείς δ Τιμοΰρ καί διαλαθών 

τήν καταδίωξιν του Βαγιαζίτου, έξήλθε του'σπηλαίου, καί 

ο: ακαταβλήτου υπομονής και επιμονής κατώρθωσε, καταρτί- 

σας άξιόμαχον στρατόν, νά κατισχύση τοΰ Βαγιαζίτου καί νι

κήτας καί συλλαβών αύτόν, νά τόν καταχλείση ζώντα εντός 
ΟΊοηροΰ κλωβού.

Εν μονόν αγαθόν υπάρχει, ή μάθησις, καί εν μόνον κακόν,

ή αμάθεια. Γ0  γινώσκων τό αγαθόν καί πράττων τό κακόν εί

ναι άφρων διότι βλάπτει αυτός εαυτόν. 'Ο φρόνιμος ουδέποτε 

θέλει συλλάβει τήν ιδέαν ότι γινώσκει ο,τι αγνοεί, άλλά νομί- 

ζων ότι ούδέν γινώσκει, ζητεί αείποτε νά μανθάνη, καί οΰτω 

πολλαπλασιάζει άεννάως τάς γνώσεις του.

*Εν οίδα, ό,τι ούδέν οΤδα, έλεγεν ό θειος Σωκράτης, Απο

τεινόμενος πρός τοΰς τά πάντα οίομένους είδεναι χαί μηδέν 

έπισταμένους σοφιττάς τής εποχής του· καί τό γηράσκω μαν- 

θάνων ίτο  ή προσφιλής αύτοΰ φράσις.

ΕΤναι λυπηρόν τό νά παρέλθη, έστω και μία ημέρα, χωρίς 

νά ώφεληθώμέν τι ήθικώς.

Ούδείς αμφιβάλλει, ότι ή εργασία καί ή σωματική άσκη- 
σις είσίν απαραίτητοι πρός συντήρησιν τής υγείας· διότι ή 

όκνηρία εΤναι μήτηρ πλήθους σωματικών νόσων, πρός δέ καί 

άφορμή πάσης κακίας, ώς διαφθείρουσα τά ήθη καί παρασύ- 

ρουσα τόν άνθρωπον εις παρεκτροπάς όλεθρίας.

Ή έργασία θεραπεύει τήν ανίαν έπιτυχέστερον ή αί ήδοναί.

Ό  φρόνιμος στρατιωτικός ούδεποτε άνιαται, διότι ή δια- 

οκέδασίς του είναι έντιμος, δηλονότι ή σπουδή και τά γυμνά

σια. Δυστυχώς υπάρχουσι καί τινες, οΰς άρχόμενος τοΰ λόγου 

άνέφερον, ε ί; τοΰς όποιους τά πάντα προξενοΰσιν αηδίαν, καί 

αιτινες τάς περυσοτέρας ώρας των διέρχονται ή έν τοΐς ύπο- 

γείοις παραδιδόμενοι άκορέστως είς τάς ήδείας τοΰ Βάκχου 

περιπτύξεις, ή είς τά χαρτοπαΐκτεϊα, ή είς αισχρά καταγώ

για· διότι έκεΐ μόνον πίνοντες, παίζοντες ή κιλυνδούμενοι είς 

ΐλΰν οργίων, έκεΐ μόνον, λέγομεν, λησμονοΰσι τά επαχθή καί 

βαρέα είς αύτοΰς φαινόμενα στρατιωτικά καθήκοντα. Κ αί 

έάν τις κατορθώση νά τοΰς απόσπαση πρός στιγμήν τών κα
ταγωγίων τούτων, περιπίπτουσιν εις κτηνώδη κα ιάστασ ιν καί 

άν άνοίξω ιι τό στόμα νά προφέρωι: τι, τοΰτο θά ηναι ή χ ά -



1 3 4  α ν α γ κ α ί α  η μ α θ η ς ις

σμημα, η παράπονον κατά της υπηρεσίας, τής άραιρούσης δή
θεν ιά ς  ώρας της άνέσεώς των, η κατά τών άνωτέρων, ο?τε- 

νες τούς περιορίζουν εις τον κύκλον τοΰ καθήκοντος, έπι- 

βάλλοντες αύτοϊς τον ζυγόν τής πειθαρχίας.

Ά λ λ ’ οί τοιοΰτοι, άποτυ®λωθέντες έκ τών παθών των, ού

δέν όρώσιν άνω τής ρινός των· διότι, εύκολώτερον νικα τις 

τούς εχθρούς του η τά πάθη του. "Οθεν άνάγκη ού μόνον ν’ ά· 

ποιρεύγωμεν ολαις δυνάμεσι τά αισχρά ταΰτα πάθη, ώς άπο- 

φεύγωμεν τούς ύπό λοιμωδών νόσων προσβαλλομένους, άλλά 

καί τούς εις αύτά έξολισθαίνοντας ν’ άνασύρωμεν τούτων, 

καταβάλλοντες πασαν προσπάθειαν καί δίδοντες αύτοϊς τό 

παράδειγμα τής αρετής.

Πάντες δύνανται ν’ άποκτήσωσι ποικίλας γνώσεις, έκτε- 

λοΰντες συνάμα πολλά εργα καί μη στερούμενοι τών σωματι

κών διασκεδάσεων, ών έχουσιν άνάγκην. Τοΰτο κατορθοΰται, 

έάν έργάζωνται εις τάς ώρας τής σχολής των, τάς οποίας οί 

άλλοι δαπανώσιν είς τά καφφεπωλεϊα, τά ώδικά καφενε ία , τά 

καπηλεία καί τάς λοιπάς διασκεδάσεις.

Πολλοί i f ’ ών επεσεν ό κλήρος τής νεοσυλλεξίας, παρα- 

γνωρίζοντες τό ιερόν καθήκον, τό οποίον διά τής κληρώσεως 

καλούνται νά πληρώσωσι, θεωροΰσι τήν στρατιωτικήν υπηρε

σίαν ώς βάρος δυσβάστακτο-./. Λεπτουργοί, γεωργοί, τέκτονες 

κλπ. λέγουσι, κατά τό διάστημα τής στρατιωτικής υπηρεσίας 

θέλομεν λησμονήσει τό επιτήδευμά μας, καί άριέμενοι έκ τών 

τάξεων τοΰ στρατοΰ θά ώμεν άμαθε'στεροι ή οτε είσήλθομεν.

Οί τοιοΰτοι βεβαίως άλλως θέλουν σκέπτεσθαι, άν διά τής 

άναγνώσεως, τής γραφής, τής αριθμητικής, τής ιστορίας κλπ. 

«ύξησωσιν έν τώ στρατω τάς γνώσεις των, καί ούτως έστρλι- 

σμε'νοι τόν νοΰν έπανέλθωσιν είς τήν τοΰ πολίτου τάξιν, άο’ής 

τό ίερώτερον των καθηκόντων τούς άπέσπασε. Καθόσον, ενόσω

ΠΟΛΕΜΤΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

(εκ τοΰ Γερμανικού) (·1).

Τό Μαυροβούνιον (σλαβιστί Crnagora), οπερ έκ μέρους 

τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσέως θεωρεϊται ώς έπαοχία ήμ ια-  

νεξάρτητος, είναι πράγματι ανεξάρτητος ηγεμονία, μολονότι 
ό ήγεμών Νικόλαος ό Α'. κατά τήν σύμβασιν τής ειρήνης έν 

Ινιττίγγη τώ 1 8 6 2  άνεγνώρισε τήν επικυριαρχίαν τής ΓΙύλης.

Η έπιράνεια τής χώρας τής ηγεμονίας περιλαμβάνει, εις 

έκτασιν 5 0  περίπου μιλίων μεθορίου γραμμής, 8 0  τετραγω

νικά μίλια, 6 δε πληθυσμός αύτής άνέρχεται είς 1 2 5 ,0 0 0  

ψυχών.

Α ι παραγωγαί τοΰ Κράτους είναι λίαν περίωρίσμέναι, ώς-ε 

τα κυβερνηνικά εισοδήματα ανέρχονται μόλις είς 4 6 ,0 0 0  

φιορινίων ό ήγεμών λαμβάνει μολαταύτα άχρις ώρας παρά 

τών Κυβερνήσεων τής 'Ρωσσίας καί τής Γαλλίας χρηματικήν 

ύποστήριξιν έτησίως παρά μέν τής πρώτης 3 2 , 1 9 2  φιορίνια, 

παρά δέ τής δευτέρας 2 4 ,0 0 0  ©ιορινίων.

Τό Μαυροβούνιον ήγεμονεύεται δι’ εκλεκτού τοΰ λαοΰ ήγε- 

■μόνος (ήοη υπάρχει 5 ήγεμών Νικόλαος ή Νικίκας Πέτρο- 

βιτζ}. Παρά τώ ήγεμόνι ύρίσταται, παρ’ αύτοΰ έκλεγομένη, 

Γερουσία ώς άνώτατον διοικητικόν καί δικαστικόν συμβούλίον, 

εξασκοΰσα ούσιώδη έπι^ροήν εις τά κυβερνητικά εργα.

(1 ) Τό σύγγραμμα, οθεν άπεσπάσΟη τό παρόν, ΙςεοίΟη Ιν Βιέννη 
τόν μήνα ’Ιούλιον τοΰ παρελθόντος έτους ΰπό αύστριακοΰ «βιωματικοί 
άνωνύμως.

ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΥΛ. A'. Τ03Ι Ε '. 1 2


	Tomos 5 1
	Tomos 5 2
	Tomos 5 3
	Tomos 5 4
	Tomos 5 5
	Tomos 5 6
	Tomos 5 7
	Tomos 5 8
	Tomos 5 9
	Tomos 5 10
	Tomos 5 11
	Tomos 5 12
	Tomos 5 13
	Tomos 5 14
	Tomos 5 15

