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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
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(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.
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'II χώρα διαιρείται εις 8 διαμερίσματα (Nahia), ατινα 

διοικοΰνται υπό κληρονομικών Βοϊβοάώ? (ή Σερδάρων) διά 

τής πλειονοψηφίας άνεγνωρισμένων καί πρός τόν σκοπόν τού

τον έκλεγομε'νων. Ό  Βοϊβόδας υπερασπίζεται τά συμφέροντα 

του διαμερίσματος αυτοΰ απέναντι τών άλλων διαμερισμά

των, τών φυλών καί τής Κυβερνήσεως, διαλύει τάς διενέξεις 

αυτών καί εΤναι έπί κεφαλής τής ενόπλου δυνα'μεως τής Να~ 

χ ία ς  αύτου.

Α ί 8 Ναχίαι είναι, 1. C rnicka (Κρνίκα), 2. R ijecka  

('Ριγέκκα), 3. Cijesanskou (Τσιγεσάνσκου), 4. Katnuska  

(Κατνοΰσκα), 5. Kucka (Κοΰκκα), G. Piperska (Πιπερσκα), 

7. B ijelopavlicka (Βιγελοπαυλίκκα), 8. Moraca (Μοράκα).
Έκαστη Ναχία περιλαμβάνει πλείονας Pleinena (I) (ιρυ- 

λάς, γενεάς), αιτινες υπό Καπιτάνων (εχόντων 4 0  ψήφους) 

κατά τρόπον πατριαρχικόν κυβερνώνται καί εξουσιάζονται.

Ό  άρχηγός τής κοινότητος (Brastvo) καλείται Starjesina  

(Σταργεσίνας), ό δε τής οΐκογενείας ή φυλής Gospodar (Γο·

θ', κα'τοικοι είναι άπαντες Σλάβοι, άνήκουσι δε είς τήν 

ορθόδοξον ελληνικήν εκκλησίαν.

Έκτος τών ιθαγενών κατοίκων εύρίσκονται είς τήν χώραν 

εκατοστύες τινές Uskoken (Οΰσκόκοι) (2) έκ τών μεθορίων 

τουρκικών έπαρχιών.

Α ί διάφοροι φυλαι τής χώρας ζώσιν ούχΐ σπανίως μεταξύ 

των είς φανεράν εχθραν οθεν καί δίδονται άφορμαί είς τάς

(1 ) Ό  πληθυσμός συγκροτείται άπό 38, κατ’ άλλους άπό 40, P le- 
rnena (φυλάς)·

(2) Καλούνται Ουσκοκοι θ', φυγάδες, οίτινες συνεπεία πολιτικών 3) 
άλλων λόγων δπ’ αΰτών διαπραγε’ντων έγκλημα'των, ί ' ί ρ γ ονται τών 
μεθορίων τουρκικών επαρχιών καί ζητοΰσιν άσυλον εις Μαυροβοΰνιον.
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παντοτεινάς θέας αιματοχυσιών καί λεηλασιών (Razzia) (1).

Εις τάς μεθορίους κοινότητας αί φυλαί άλλάσσουσι τόν 

άρ'/οντα, ητοι υποτάσσονται υπό τόν Σουλτάνον ή υπό τόν 

ήγεμόνα τοΰ Μαυροβουνίου· τοΰτο δ’ ένίοτε μέν προκύπτει 

άπό προφανές κέρδος, ένίοτε όμως έκ φόβου Πμωρίας έ”νεκεν 

τελεσθεισών ράτσια.
Τήν άνωτάτην διοίκησιν έπί τής ένοπλου δυνα'μεως τοΰ 

Μαυροβουνίου έξασκεΐ ο ήγεμών.
Ή  μάχιμος δύναμις τοΰ Μαυροβουνίου συγκροτείται ώς

έξης·
Ιον ''Εφιππος σωματοφυλακή τοΰ ήγεμονος 1 5 0  άνορες, 

Kabadajan (Καβαδαγιάνοι), καί 4 0 0  άνδρών δύναμις ηγε

μονική φρουρά.
2ον Perjanecen (Περγιανίκοι), ητοι πεζή χωροφυλακή 

δυνα'μεως G 00— 8 0 0  άνδρών.
3ον Π ανστρατιά , ή διά τήν υπεράσπισιν τής χώρας ώρ- 

γανισμένη, είς ην άνήκουσιν άπαντες οί δυνάμενοι οπλοφορεί·/ 

κάτοικοι τοΰ Μαυροβουνίου ηλικίας 2 5  — 50.
Ή  έξ 2 4 — 2 5 ,0 0 0  άνδρών πανστρατιά συγκροτείται έξ 

άτακτων πεζών (8 μεραρχιών) καί έκ πυροβολ'.κοΰ ίρεινοΰ. 

Οί δπλοφόροι μιας φυλής άποτελοΰσιν υπό τόν έκλεχθέντα 

ή υπό τόν παρά τοΰ ήγεμόνος όνομασδε'ντα διοιχητηγ τμή
ματα αριθμητικής δυνα'μεως τάγματος μέχρις G 00 άνδρών, 

τά δε τμήματα μιας Ναχίας, υπό τήν διοίκησιν τοΰ Βοιβόδα, 

ενάνώτερον στρατιωτικόν σώμα (μεραρχίαν). Τό πλεΐστον τών

(I) Όπόταν εις φυλήν τινα Ιπέρχηται ελλειψις τροφών, τοτε αυτη 
άναζητεΐ δι’ έπιδρομής κατά τών γειτόνων να βοηΟηθί| προς επιτευ£ιν 
τών πρός ζωάρκειαν, Ή  τοιαύτη βιαιοπραγία και επιορομη καλείται 

ράτσια.



είς την πανστρατιάν άνηκόντων ατόμων εΤναι έξωπλισμένοι 
χατά την μαυροβουνίωτικήν τοπικήν συνήθειαν μέ πιστόλας, 

χαντζάρια, μαχρά σερβιχά τουφέκια (εντεύθεν είσέτι όπλα μέ 

πυριτολίδους) χαΐ μέ μίαν παλάσκαν. Κατά τά τελευταία ετη 

μέρος της πανστρατιας έξωπλίσδη μέ όπλα του Μινιέ χαϊ τοΰ 

Κροΰχα, είσαχθέντων περίτάς 1 2 ,0 0 0  έχ τών πρώτων, περί 

τάς 5 ,0 0 0  δ’ έκ τών δευτέρων· επίσης δέ είσήχδησαν χαι έκα- 

τοντάδες τινές βελωνωτών τουφεκίων.

Εις R jeka ('Ργέκα) ευρίσχεται έν όπλοποιεΐον, χαί είς πυ- 

ριτιδόμυλος είς έκαστον piemen (κοινότητα φυλής), μία άπο- 
Οήχη πολεμεφοδίων.

Τό Μαυροβούνιον δέν εχει επομένως ηδη άνάγκην διά τά 

πρός πόλεμον χρειώδη τής εισαγωγής έχ τής Δαλματίας 

(Καστελνοσόβο, Καττάρου, Βουδοΰα), τής Τουρχιχής ’Αλβα
νίας χαι τής ’Ερζεργοβίνης, ώς πρότερον.

Τό πυροβοΑοχόν συνέκειτο πριν έχ μερικών πεπαλαιωμένων 

χαι άπό τών Τούρκων κυριευμένων (εις προηγουμένους πο
λέμους) πυροβόλων· την σήμερον περιλαμβάνει 7 κανονοστοι- 

χ ίας (2— 4 πυροβόλων) όρεινοΰ πυροβολιχοΰ ραβδωτών τών 
3  καί 4  λιτρών.

Οί άποτελοΰντες τήν πανστρατιάν φέρουσι τό ΙΟνιχόν έν

δυμα, ήτοι τό ανατολικόν μέ αλβανικήν κοπήν. Τό είς σχήμα 

φεσίου κάλυμμα τής κεφαλής δέν εχει φούνταν, καί ώς έπί τό 

πολΰ περιβάλλεται μέ μαΰρον μανδΰλιον ή καί γοΰναν προ
βάτου.

Οί Μαυροβουνιώται είναι άνδρες ισχυροί, ευκίνητοι, καρ

τερικοί, μέ τήν χρήσιν τών όπλων άπό νεότητος έξωκειωμένοι* 

εΤναι έσκληρυμένοι κατά τών έπηρειών τοΰ κλίματος, είΟισμέ- 
νοι είς στερήσεις, $ έχουσι πολλά άνατολικά προτερήματα. 'Ο 

μικρός πόΛεμος καί ή διεσκορπισμένη μάχη τών όρέων είναι

ή ειδική καί φυσική πολεμική τέχνη τών Μαυροβουνίων (1), 

οίτινες έν τή υπερασπίσει τών όρέων των φροντίζουσι νά καΘι- 

ς-ώσιν άδιαβάτους τάς λίαν δυσβάτους εισόδους τών κοιλάδων 

πρός τόν εις τάς στενάς ταυτας και κρημνώδεις κοιλάδας φερό- 

μενον έχδρόν, ον άκαταπαΰϊτως προσπαθοΰϊΐ ταράσσοντες νά 

ένοχλώσι καί έξαντλώσι, μέ’/ρις ου, είς ευνοϊκήν στιγμήν, έπι- 

πέσωσι σωρηδόν κατ’ αυτοΰ καί τόν καταδαμάσωσι.

Είς τους προηγουμένους πολέμους έγένοντο υπό τών Μαυ- 

ροβουνιωτών μετ’ έπιτυγ ίας νυκτεριναί εφορμήσεις, ιδίως όμως 

προσβολαΐ κατά παραπομπών ζωοτροφιών καί πολεμεφοδίων 

τών πολεμίων.
Ή  κοινωνία είς τό εσωτερικόν τοΰ Μαυροβουνίου ένεργεΐ- 

ται, ώς είς τάς μεθορίους τουρκικάς κοινότητας, μόνον διά 

κακών καί δύσκολων συγκοινωνιών, καί ώς έπί τό πολΰ μό

νον διά άργοπόρων πορειών. ’Εντεύθεν μικρά αποσπάσματα 

στρατοΰ καί φάλαγγες προβλεψεως είναι έκεϊ άναγκαϊαι, όπως 

πορεύωνται άδιαιρέτως, αίτινες όμως συνεπεία τουτου δυσκό- 

λως κατά τών προσβολών άτφαλιζονται.
Ή  πρόβλεψις ζωοτροφιών γίνεται αιτία φυσικώς ώς έκ 

τής ολίγης καρποφορίας τοΰ εδάφους, καί συνεπεία τοΰ ά

βατου αΰτοΰ, λίαν μεγάλων δυσχερειών. Ένεκεν τοΰτου

( i ) Α ! νεώτεραι ειοτ'αε·.ς άναφερουσιν, οτι ό ήγεμών εισάγει £ωσσι- 
κοός κανονισμούς καί ότι ή στρατιωτιχή μόρφωσις τών νεωτέρων νέων 
τής πανστρατιας εις τας κυριωτέρας θέσεις τής γώ ρας, κυρίως βοή
θεια Σέρβων αξιωματικών, μέλλει να Ινε^γηθή" προσέτι οτι εν τώ μέλ· 
λοντι αί θέσεις διοικήσεως εις τας Ναχίας θά άντ’κωσι μόνον εις πρό
σωπα άρεττα, ατινα ώριτμεντ,ν στρατιωτικήν μόρφωσιν κατέ/ουσιν" 
άλλ’ ομως οί νεωτερισμοί, συνεπεία τής Ιπ ’ν,ρατοΰσν,ς προσκολλήσεως 
εις τα παλαιά εθ μα, είς τό όπίσω μείναν Waupooojvtov ώς πρός τήν 

μόρφωσιν, μόνον βραοεΐαν καί δΰσκολον είσοδον εδρίσκουσι.
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μέχρι τσΰδε ουδέποτε πλέον τών G— 7 0 0 0  άνδρών της παν

στρατιάς, και ουτο[ επί λίαν σμικρόν χρονικόν διάστημα, ήνώ- 

Or.jas εις t; της χώρας σημειον προς κβινάς στρατιωτιχάς 

άσκημων επιχειρήσεις. Επείοη οε οεν ΰπάρχει ούδέν έκεΐ κα. 

τάστημα προβλέψεως, οφείλει έκαστος Μαυροβουνιώτης νά 

φροντίζη διά την ατομικήν αυτοΰ συντήρησιν ό ίδιος, και νά 

λάβη εκ τής ιιχ ίας αυτοΰ τά χοειωοη προς ζωοτροφίαν του, 
Ά ν αφηση νά τα φερωσιν οι οικείοι αΰτοΰ.

II πανστρατιά, ενεκεν της τοπικής χαταστα'σεως, εΤναι 

εΐ, πολλά καλήν κατάστασιν νά πραγματοποίηση τήν ΰπερά- 

σπΜ,ι τοΰ πατρώου ορείνοΰ έδάφους μετ’ επιτυχίας καί κα- 

t έχθροΰ ισχυρότερων στρατιωτικών δυνάμεων. "Οσον ομως 

αφορά την έςοδον αύτής άπό τοΰ κράτους, δέν δΰναται ή νά 

περιορισθη εις ΰποστήριξιν έπαναστάσεως εις τάς πλησιόχω

ρους όρεινάς χώρας καί εις μικράς έκδρομάς καί λεηλασίας.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΣΚΠ2ΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΣΣΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ.

(U  πηγών πρωσσικών)

Εις προγενεστερσν ημών άρΟρον έγράψαμεν ολίγα τινά, 

αντλοΰντας απο πρωσσικάς πηγάς, περί τών ασκήσεων τοΰ 

λοχου Ιν τώ πρωσσιχώ στρατω καί περί τών έν πολέμω κινή

σεων αύτοΰ. 1 ο αϋτο έπιχειροΰμεν ηδη έν όλίγοις περί τών 
άσκήσεων τοΰ τάγματος.

Πρώτιστον καθήκον τοΰ διοικητοΰ τοΰ τάγματος εΤναι νά 

γινώσχη, οτι τό τάγμα, οπερ εΤναι ή τακτική μονάς έπί τοΰ
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πεδίου τής μάχης, δφείλει νά έχτελή άπάσας τάς κινήσεις

μετά τάξεως, ακρίβειας καϊ ταχύτητος.
Αί πρόοδοι τοΰ πυροβολιχοΰ καί ή παραδοχή τών όπισθογεμών 

τουφεκίων παράγουσι πΰρ ταχύτατον’ ανάγκη λοιπόν νά δύ- 

ναται τό τάγμα νά παρουσιάζηται πρός τόν έχθρόν άνεπτυγ- 

μένον μέν, είς μικράς δέ φάλαγγας παρατεταγμενον, καί νά 

ελίσση έν τοιαύιη ανεπτυγμένη τάξει οΰτως, ώστε δ τακτικός 

σύνδεσμος τών υποδιαιρέσεων τούτων νά οιατηρήται καί έν

αύτη τη συμπλοκή (1).
Πιθανόν αί κινήσεις, περί ών γενήσεται λόγος, νά μή δυ- 

νανται ολαι νά τεθώσιν εις ενέργειαν απέναντι έχθροΰ. Τοΰτο 

είναι «διάφορον άρκεϊ οτι ή έκτέλεσις αύτών έν τοΐς γυμνα- 

σίοις χορηγεί τήν εμπιστοσύνην καί τήν εύκινησίαν είς τά 

στρατεύματα, καθόσον προκύπτουσιν έκ μεγάλης πείρας. Σκο

πός κύριος αύτών εΤναι ή εξις τοΰ τάγματος πρός άναπτυςι* 

ταχειαν έπί τής μιας ή ιτ,ς έτέρας τών πλευρών ή επί του 

μετώπου. Ή  πείρα άπέδειξεν, ότι ό έχθρός, όσάκις δΰναται,

προσβάλλει τήν πλευράν.
Πρός έπιτάχυνσιν τής έκτελέσεως τών Ιλίγμών αύτοΰ, τό 

τάγμα, μέλλον νά βαδίση πρός τινα διεύθυνσιν, δέν είναι 

άνάγκη νά τελέση προπαρασκευαστικάς κινήσεις, ως εϊθισται, 

άλλά βαδίζει πάραυτα έπί παραγγέλματι, οί δέ άνδρες φε- 

ρουσι τό οπλον έπ’ ώμου καθ ολην την κινησι/.

ΠιρΙ Λταπτύ fectr.

Αί αναπτύξεις τοΰ τάγματος στηρίζονται έπί άρχών, ας 

δίδομεν έν ολίγαις λέξεσιν.

(1 ) Ή  ανεπτυγμένη τοιαύτη παράταξις τού πρωσσικοΰ τάγματος 
ομοιάζει τήν παράταξιν πολλών ταγμάτων με διαλείμματα, με την 

διαφοραν οτι Ινταΰθα ο λόχος αντικαθιστά το έκει τάγμα.



Ι ό  τάγμα αναπτύσσεται πάντοτε καδέτως έπί της διεοδόν- 
σεως ην ακολουθεί 5 iy  Ορός.

Έ άν τό τάγμα βαδιζη κατ’ άλλην διεύδυνσιν, άντιμετω- 

πίζει τόy έχδρόν εις τό παράγγελμα «αλτ.»

II άνάπτυξις τελείται πάντοτε κατά την έπέκτασιν του 
πρώτου ζυγοΰ τοΰ τάγματος.

Αν δ λόχος, έφ’ Sv δέον νά τελεσδη η άνάπτυξις, δέν 

ωρισδη έκ τών προτέρων, ή κίνησις τελείται εις τρόπον,-ώστε 

τό κεντρον του τάγματος νά ηναι τό κέντρον της νέας δια- 
τάξεως.

Εάν πρεπη να ύπάρχη εφεδρεία, δέον νά δρίζηται έκ τών

προτέρων. Τίθεται αΰτη οπισδεν του κέντρου της παρατάξεως

πρός μάχην, έκτος άν αί περιστάσεις άπαιτώσιν άλλην αυτής 
τοποδέτησιν.

Εις πασαν άνεπτυγμένην διάταξιν ό αρχηγός ορίζει τήν 

οιάστασιν μεταξύ τών υποδιαιρέσεων τοΰ τάγματος.

II διάστασις αυτη γενικώς υπολογίζεται τοιαυτη, ωστε 

ταγμα άνεπτυγμένον νά καλύπτν; τό μέτωπον δύο έν παρα- 
ταξει ταγμάτων (1).

Α νά π τυξ ις  τοΰ τάγματος είς δύο φά .ίαγγας.

Εις το εκτελεστικόν παράγγελμα δ Ιος καί 2ος λόχος κι- 

νουσιν έπί δεξιά καί βαδίζουσιν υπό τάς διαταγάς τοΰ άρχαιο-

(1) 'Ό πωςΙννοή 6 άναγνώστης t ie  πρωτσικάς δ·.ατ<ίξεις, ο'έον v i 
ίχ /1 δπ’ οψιν αδτοΰ, ότι ή κοινή Trapάταξ-.ς είνα·. εκείνη, καθ’ ήν οι ζυ
γοί του τάγματος εχουοι τους άνδρας Τόν ενα παρα τόν άλλον. ’Ανε

πτυγμένη κατα τό πρωσικόν τάς-.ς είναι εκείνη, καθ’ ην τό 2ν παρα- 
ταςει τάγμα παρουσιάζει κατά τμήματα διαλείμματα ικανά.
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τέρου τών λοχαγών (σχ. 1). Ά μ α  δ 2ος λόχος φδάση είς

Γ 3 __

f |    § .  ■
Σχήμα I.

την άπόστασιν, τήν ύπό τοΰ διοικητου τοΰ τάγματος δρισΟεΐ- 

σαν, σαματα καί ζυγειται έπ αριστερα.
Ό  1ος λόχος εξακολουθεί βαδίζων· φδάσας οέ εις τό υ-  

ψος τής δεξιάς πτέρυγος του 2ου λόχου, φέρεται πρός τήν 

διεΰδυνσιν, ?(ν ουτος εχει διά βαδίσματος έπί τά πρόσω, ητοι 

μετωπηδόν.
Ό  3ος καί 4ος λόχος τελοΰσι τάς αυτάς κινήσεις, άλ-

λ’ άνιιστρόφως.
ΙΙρός άνάπτυξιν τοΰ τάγματος

έπί τήν δεξιάν πτέρυγα άρχει νά

συμμορφωβή τις μέ τό δείγμα

τοΰ 2ου σχήματος.
Σχήμα 2.

Αί αυται κινήσεις δύνανται να τελεσδωσι τοΰ τάγματος 

βαδίζο ντος.
Οί άρ'/ηγοί τών δύο ήμιταγμάτων παραγγέλλουσιν «ήμι- 

δεξιά— ήμιαριστερά», καί φέρουσι τούς λόχους των είς τάς 

νέας αυτών δέσεις, άκολουδοϋντες πλαγίαν διεύδυνσιν (σχή-

μα 3 )‘
"Αμα τά ήμιτάγματα φδάσωσιν εις την αποστασιν, τ,ν δ^- 

λουσιν, οί λόχοι 2ος καί 3ος βαδίζουσιν εΰδέως έμπρός, οί 

δέ λόχοι τών πτερύγων (Ιος καί 4ος) φέρονται έπί τήν νέαν 

παράταξιν.



Ή μία πτε'ρυξ τοΰ τάγματος^δυνατόν νά δρισΘη νά έξακο- 

λουΘήση βαδίζουσα επί την Αρχικήν διεύθυνσιν.

Σχήμα 3.

Τόιε το έτερον ήμίταγμα άγεται είς τήν νε'αν αύτοΰ Οέσιν 

διά λοξής κινήσ:ως (σχ. 4).

* ΐ  3  *· i f  ί

Σχήμα 4.

Η κίνησις δύναταί επίσης νά τελεσΟή τοΰ τάγματος βα- 

δίζοντος καιά παραγωγήν.

Έν τοιαύτη περιπτώσει τό εν των ήμιταγμάτων σταματα, 

μέχρις ού λάβη τήν άπόστασιν αύιοΰ.

Πρός άνάπτυξιν τοΰ τάγματος έπί μιας τών πλευρών δ 

διοικητής τοΰ τάγματος δίδει μετά τό προετοιμαστικόν πα

ράγγελμα «τάγμα έ.τί δεξιά έ.ι’ άριστερά».

® f ώ  « ί ί - π ε λ μ *  X.S.. τ ί  8 * 4 »  » p ¥ ‘ _W

, i  f t  ίρ»«ρδ>  ^ “ W *· **' * * * * *
ίν α π τ ό ξ ε ω ς  «  >4» V M *  , , .

• A m .W > » t a «  Μ * " "
τήν άοιστεράν πλευράν. _

Τό λοιπόν τών κινήσεων τελείται κατα το ο=.ΐ(μα τω / σχ

μάτων 5 καί 6.
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Έάν τό τάγμα βαδίζη διά της πλευράς, καθ’ b  θέλομε» 

τήν άνάπτυξιν, τά δυο ήμιτάγματα τελοΰσι τήν κίνησιν αύτών 

χατά τήν διαγώνιον (σχ. 7).



Ά νά π τυ ξ ις  τοΰ τάγματος ίπ ϊ  4  ψαΛ άγγων.

At αναπτύξεις τοΰ τάγματος έπί 4  φαλάγγων τελούνται 

χατά τάς αΰτάς άρχάς. Έ καστος λοχαγός δοηγεϊ τόν λόχον 

του εις την Θέσιν, ην Οφείλει νά καταλάβη ( ίχ . 8).

ΐ

Ιχϊ,μ* 8.

Τάς αΰτάς <3ρχάς όφ;ίλει τις νά δέση εν ένεργεία, προκει- 
μένης άναπτύξεώς έπί λόχου πτέρυγος ή λόχου χεντρίχου.

Πρός άναπτυξιν του τάγματος έπί μιας τών πλευρών χαί
έπί λόχου κεντρικού, έπί τοΰ 2ου λό*/ου έπί παραδείγματι, τό

τάγμα χλίνει έπί τά δεξιά (προκειμένης άναπτύξεώς έπί τήν

δεξιάν πλευράν), χατά τήν γενικήν άογήν τήν άνωδι έκ- 
τεβεϊσαν.

Ό  2ος λόχος άλλάσσει πάραυτα με'τωπον έπί δεξιά'. Οί 
λοιποί λόχοι λαμβάνουσι τήν φυσικήν αυτών δεσιν παρατά
ξεως (σχ. 9).

Σχήμα 9.

Ή  αυτή κίνησις δύναται νά τελεσδή τοΰ τάγματος β ιδ ί-  

ζοντος. Έν τή περιπτώσει ταύτη οί λόχοι άγονται δρομαίως 
είς τάς σχετιχάς αυτών Οίτεις.

Επειδή έν ταις μάχαις αί έχδρικαί προσβολαί κατά τών 

πλευρών είναι έν μεγίστη νρήσει, άνάγχη μεγίστης άσχησεως 

τοΰ στρατιώτου εις τέλεσιν τών κινήσεων, περί ών είρηται, 

μετά τάξεως, άκριβείας καί τα·/ύτητος. Πρός άπόλαυοιν έπι- 

δυμητής ταχύτητος δέον ν’ άποφεύγη τις τά ν’ άλλάοση τό 

τάγμα κατά πρώτον διεύδυνσιν, καδόσον ή κίνησις αυτη έπισυ- 

ρει απώλειαν πολλοΰ χρόνου· συμφέρει δ’ επομένως ή τέλεσις 

τοΰ πράγματος ώς έδείξαμεν.
Τάς αύτά; άρχάς δυνάμεδα νά δέσωμεν είς ενέργειαν καί 

οχε ή νέα διεύδυνσις σχηματίζει γωνίαν χινά μετά τής παλαιας.

Έ ν τή περιπτώσει ταύτη δ διοικητής τοΰ τάγματος δέον 

νά φροντίση, οπως παραυτίκα ζυγίση είς τήν νέαν διεύδυνσιν 

τόν λόχον, οστις προώρισται νά μείνη εις χήν δέσιν χου.

Δέον νά μή λησμονώμεν οτι τάγμα φέρον τήν Ιμπόλεμον 

αυτοΰ δύναμιν, προσβαλλόμενον κατά πλευράν, ένώ άλλάσσει 

διεύδυνσιν, εύρίσκεχαι είς δέσιν δυσχολωτάτην. Καί αυτά τής 

ώρας τά λεπτά είναι πολύτιμα, ουδέ δύναται ν’ άντιτάξη όσον 

τάχιον άρκούσας δυνάμεις κατά τών έχδριχών προσβολών.

Διό δέλομεν καταδείξειάπαντα τά πλεονεκτήματα τής προ- 

τεινομένης πρός άνάπτυξιν μεδόοου, σχηριζόμενοι έπί παρα

δείγματος.

Ύποτεδείσδω οτι σύνταγμά τι διατελεΐ είς παράταξιν κατά 

τάγματα είς άπόστασιν άναπτύξεώς, καί ότι δ έχδρός προσ

βάλλει τήν δεξιάν πλευράν τής παρατάξεως.
Πρός άπώδησιν τής προσβολής δ διοικητής τοΰ συντάγμα

τος παραγγέλλει είς τό Ιον τάγμα νά άναπτυχδή κατά φά

λαγγας λόχων, εί; δέ τά δύο ετερα τάγματα νά συγκροτη- 

σωσι τήν δευτέραν γραμμήν τή ; πρό; μάχην τάξεω;.

Καίπερ τών κανονισμών παραγγελλόντοιν τήν τέλεσίν τών 

κινήσεων τούτων διά τής συντομωτέρας 53ου, άπόλλυται τ.ο-



λύς χρόνος, εάν κατά πρώτον τελεσδή αλλαγή διευΟυνσεος, 

οπως έπέλδη ή άνα'πτυξις χατόπιν, ένώ δέν έχει ουτω καδ’ον 

δεικνΰομεν τρόπον.

Κατά τούς παλαιοτέρους κανονισμούς το τάγμα το ώρισμέ· 

νον νά άποτελέση τήν πρώτην γραμμήν, άροΰ ετέλει αλλα

γήν διευθΰνσεως, ώρειλε νά όδηγηδη εις τό χέντρον τής νέβς 

διατάξεως. Έχει άοιχδεντος τοΰ τα'γματος, έτελείτο ή άνά* 

πτυξις τών κατά λόχους ραλα'γγων (σχ. 10).

Ιχήμα 10.
Έύκόλως λοιπόν παρατηρεί τις, οτι, Αναπτυσσόμενου τοΰ 

1ου τα'γματος έπί δεξιά, κερδαίνεται πολύς χρόνος, και ότι 

έπί πλέον ή κίνησις δΰναται ταχέως νά καλυρβη διά τών 

ακροβολιστών.

Ά νά π τ ν ζ ις  τοΰ τάγματος είς χ .Ιψάκ ια .
Έ  είς κλιμα'κια διάταξις είναι λίαν έπωρελής είς τήν 

μάχην. Τά πλεονεκτήματα ταυτης είναι γνωστότατα· διό ού

δέν λε'γομεν ενταύθα.

Δΰναται νά τήν μετα·/ειρισδή τις πρός κάλυψιν τών πλευ

ρών διατάξίως έπί δύο γραμμών.

Ε ις τήν διάταξιν ταΰτην έκαστος λόχος θέλει καθεξει το 

οίκρον τής διαγώνιου τετραγώνου πλευράς 6 0  βημάτων.

Πρός μόρρωσιν τών κλιμακίων έπί τοϋ 1ου λόχου παραγ- 

γέλλεται είς τοΰς λόχους 2ον, 3ον καί 4ον λοξόν βάδισμα 

μέχρι τής θέσεως, ην πρόκειται νά καδέξωσιν. Έκει ρθασαν- 

τεςλαμβα'νουσί τήν μετωπιαίαν αΰτών θέσιν (σχ. 11).

•11 αΰτή κίνησις Sivatai νά - ύ ' . 'Μ  'V

« X »  «  ω
(σχ. 1 2  καί 13).

Σχήμα 12, Σχήμα 1·ί.



Α νά π τυξ ις  τοΰ τάγματος έπϊ δύο ί) έπ ί τριών γραμμών.
At κατά λόχους φάλαγγες δύνανται επίσης νά χρησ(μευ- 

σωσι προς σχηματισμόν δύο η καί τριών γραμμών, καθόσον 

αί αναγκαι του πολέμου άπαιτοΰσι την μίαν η τήν Ιτεραν τών 
διατάξεων τούτων.

Δίοομεν ως παράδειγμα σχηματισμούς τινας.

Α νά π τυξ ις  τοΰ τάγματος έπ ί δύο γραμμών  (σ χ .1 4 ) .

k

Σχήμα 44-

Π αΰτ/) κινησις δΰναται νά τελεσβή τιβεμένων του 2ου 

**! 3ου λόχου είς δευτέραν γραμμήν.

Είς τό 1 5 .σχήμα οί κεντρικοί λόχοι άποτελοΰσι τήν πρώ-

Σχήμα 15.

την γραμμήν. Οί λοχοι τών πτερύγων ευρίσκονταί είς δευτε'- 

ραν γραμμή» καί κατά κλιμάκια όπισθεν τών πτερύγων τής 
πριοτης γραμμής.
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Α ιάταξις τοΰ τάγματος είς τρεις γραμμάς (σχ. 16 ).

Σχήμα 16.

Προί διάταξιν του τάγματος έπί τριών γραμμών άγεται 

δ 2ος λόχος έπί τά πρριω, είς πρώτην γ ρ α μ μ ή ν . Ό  1ος 

καί δ 3ος λόχος διατίθενται κλιμακηδόν βπίσΟεν του 2ου λό

γου' δ 4ος λόχος τίθεται ώς εφεδρεία είς τρίτην γ ρ α μ μ ή ν . 

Ταυτόχρονος χρήσις τω ν  &χρο6ο.1ιοτών χαί τώ ν ανε
πτυγμ ένω ν χατά Λόχους φαΛ άγγων.

Του τάγματος καλώς άσκηθέντος, ό διοικητής αϋτου οΰ- 

ναταί νά συνδυάση τάς περί ών εί'ρηΐαι άσχήσεις μετά τής 

υπηρεσίας τών ακροβολιστών, καί δώση είς του: ^στρα- 
-αώτας ιδέαν τών απέναντι πραγματικού έχδροΰ κινήσεων, 

καί διδάξη οΰτω τόν τρόπον του κάλυπταν τους έλ.γμβώς 3ιά

καλΰπτρα.ς ακροβολιστών.
Λόγος πλήρτ.ς δΰναται νά άναπτυχθή είς άκροβολισμόν 

είς πρώτην γραμμήν, οί τρεις δ’ έτεροι συγκροτοΟίΐ τήν δευ-

τέραν γραμμήν (σχ. 1 7 ) _____ ^



II αυτη χΐνησις ουναται να χελίσθη προς άπόκοουσιν πλευ-
ρικης προσοχής (?χ. 18).

Αμα ό Ιο; λοχος άποσπασθή άπό χοΰ τάγματος, ό λο- 

χ*γος παραγγέλλει ««e  άκροβολισμόν». 'Ο 2ος λόχος άγε
ται προς το δεξιόν της δεύτερες γραμμής, ό 3ος καταλαμ- 

ίά'=.ι τ*)ν Ocjiv τοΰ οευτερου, τέλος ό 4ος λόχος αναλαμβάνει 

το βάδισμά προς το Αριστερόν της δευτέρας γραμμής, οτε ή 
οιαβασις τώ είναι ελεύθερα.

Ή  κίνησις τελείται άναλόγως προκειμένου περί τ ίς  άρι- 
στερας πλευράς.

Ά ντ ί τοΰ διατηρησαι τρεις λόχους εις δευτέραν γραμμήν, 

ου/αται τις να δεση ένα τούτον/ εις τρίτην γραμμήν (σχ. 19).

Σ^ημχ !9.

Ε λάττω σ ις τοΰ αριθμόν τώ ν  φα λα γγώ ν ανεπτυγ
μένης διατάξεως.

Ένώ το τάγμα οιατελεΐ ανεπτυγμένο-/ κατά ράλαγγας λό-

•/ων, δΰναται νά σγηματίση τις τάς ράλαγγας άλλεοτροπως, 

ητοι νά συνένωση αύτάς είτε έπι τών αρτίων λόχων, ειτε έπι 

τών περιττών, είχε έπί τών είς τάς πλευράς η τα κέντρα ευ

ρισκομένων (σχ. 20).

* ι t
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Σχήμα 20.

Είς την κλιμακωτήν διάταξιν δύναταί τις, ανευ βλάοης, να 

ένισχΰση τους κατά τάς πτέρυγας λόχους διά τών λόχων τοΰ 

κέντρου, καθόσον ί  διάστασις μεταξύ τών ουτω νεων κλ ιμα

κίων Ιπιχρέπει πάντοτε την τών πυρών διασταυρωσιν (σχ. 21).

Σχήμ,α 21.

Τιθέμενος τις εις χρί,σιν την άρχήν τοΰ διπλασίασμοΰ τής 

ράλαγγος, ευρίσκει καί άλλους συνδυασμούς, οίτινες δΰ- 

νανται νά τεΟώσιν εις ένέργεια·/ κατά τάς περιστάσεις.

Έ νώ τό τάγμα βαδίζει, ό διπλασιασμός τών ραλάγγων 

ένεργεΐται δρομαίως κατά τήν διαγώνιον υπό τών λόχων τών 

ευρισκομένων όπισθεν τοΰ σημείου τ ίς  συνάξεως (σχ. 22 ).

Έπίσχς ποαναατοΰται ή κατά κλιμάκια διάταξις, ένώ τό
13*



Σχήμα 22.

τάγμα βαδίζει. Ούτω, είς ίο  προηγούμενο* παράδειγμα ό 1ος 

καί ό 2ος λόχος, λαμβάνοντες πσράπλευρον, θέσιν δύνανται νά
σχηματίσωσι την δευτέραν γραμμήν της διαταξεως ταύτης.

Περί συνάζεως.
Τό τάγμα συνάγεται έπί λόγου οίουδήποτε έκ προοιμίων

ώρισμένου. Ή χίνησις αυτη ένεργεΐται εύχόλως. "Αμα τό

τάγμα ενωΟη, οφείλει νά ηναι έτοιμον, οπως προσβάλη τόν 
εχθρόν η άντυτη  αύτώ.

Είναι λοιπόν ώφελιμώτατον τό συνειθίζειν τούς στρατιώ- 
τας εις τό νά συνάγωνται ταχύτατα είς συμπεπηγμένην τάξιν. 

Παρατηρήσεις.
Έ άν τό τάγμα εύρίσκηται τυχαίως είς μέτωπον διά τοΰ 

δευτέρου ζυγοΰ, ή άνάπτυξις τών κατά λόχους φαλαγγών τε
λείται κατά τάς άνωθι έκτεθείσας άρχάς.

Έ άν ομως εχωμεν άρχουν χρονικόν διάστημα πρό της 
συμπλοκής, δυνάμεΟα νά παραγγείλωμεν χώριον ελιγμόν. Έν 
έναντία δέ περιπτώσει οί λόχοι μένουσιν ώς εΤ ο̂ν διά τοΰ 
δευτέρου ζυγοΰ, άλλά καθ’ ην στιγμήν άποστέλλονται είς ά- 
κροβολισμόν, ό πρώτος ζυγός βαδίζει εμπρός.

Εις τούς ελιγμούς δέν είναι άνάγκ.η νά προσεχή τις είς 
τόν αριθμόν τοΰ λόχου πρός χρησιν αύτοΰ κατά τό έδαφος 
και κατά τάς περιστάσεις.

Είς έξαιρετικάς περιστάσεις δύναταί τις νά άποτελέση φά
λαγγας ένώνων παραπλεύρως πλείονας λόχους τών συνήθων 
τοΰ τάγματος.

ΠΛΙ1Ρ0Φ0ΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Έκ τοΟ Α.’ Κεφαλαίου τής συγγραφής τοΰ πρίγγιπος 
Ζοανβιλ, τής Ιπιγραφομίνης

« Τ ίσσαρες μ ψ 'ε ς  i f  τω στρατω τοΰ Ποτομάχ. »

(tx Τοΰ γαλλικοί)

Κατά τήν είς ’Αμερικήν άφιξίν μου τό παραπέτασμα είχεν 

ηδη χαταπέσει χατά τήν πρώτην πραξιν τής πρός χωρισμόν άπο· 

στασίας. ΤΙ προσβολή τοΰ φρουρίου Σάμτερ ύπό τών άνθρώ- 
πων τοΰ Σάρλεστων (Charleston) ύπήρξεν δ πρόλογος' ειτειτα 

έπήλθεν ή καταστροφή τοΰ B ullis-R an, (Μπούλλη-'Ράν). rQ 

στρατός τών Νοτίων έστρατοπέδευεν απέναντι της Ούασικτώ- 

νος (YVachington). Σπουδή ζατεβάλλετο πρός εγερσιν έργων 

ύπερασπίσεως περί τήν πρωτεύουσαν ταύτην. Τό τηλεβόλρν 

έβρόντα άπό καιρού είς καιρόν είς τάς έμπροσθοφυλακάς, εν 

τω μέσψ δέ τών συγκινήσεων τούτων έγεννατο δ στρατός του

Ποτομ.άχ (Potomac).
"Εως τότε, κατειλημμένη ύπό τών συμβάντων ή ένωτιχή κο· 

βέρνησις, μόλις ήδυνήθη νά λάβη έν σπουδή πρόσκαιρα μέτρα, 
έπαυξάνοντα τόν κίνδυνον άντί νά άποτρέψωσιν αύτόν. Τό παν 

χατά τήν έ’ναρξιν τής άποστασίας ητο ύπέρ τών άποστατών. 

Ουτοι ησαν ετοιμει πρός πάλην ένοπλον, έν ώ οί Βόρειοι δέν 

^σαν. Τωόντι άπό πολλοΰ χρόνου ήτοιμάζετο τό έργον τοΰ 

χωρισμοΰ. Έ πί προφάσει οργανισμού στρατιωτικοΰ πρός κα

ταστολήν διεγέρσεων τών δούλων τά Νότια χράτη άπέκτησαν 

μόνιμον έθνοφυλαχήν έτοιμοπόλεμον είς πρώτον σύνθημα. Σχο

λεία ειδικά έγκατεστάθησαν, ενθα οί υιοί τών κατεχόντων



δούλους ένεστερνίζοντο τάς χαλάς ή κακάς ιδιότητας, αΓχινες 

παράγουσι γενεάν στρατιωτών. 'Ο άνθρωπος του Βθ(5ρα έν 

τούτω τώ οιαστήματι, επαναπαυόμενος μετ’ έμπιστοσύνης είς 

τήν κανονικήν πορείαν του συντάγματος, ε'μεινεν δπισθεν της 

του καταστήματος αυτοΰ τραπέζης απλώς περί τών ιδιαιτέ

ρων αύτοΰ συμφερόντων Ασχολούμενος. Ό  εθνικός στρατός 

τών Ηνωμένων επικρατειών Ανήκε σχεδόν ολόκληρος είς τοΰς 

ΙΝοτιους. Απο πολλών ήδη έτών ή εξουσία ήτο είς χεΓρας 

αυτών, χαι δεν επαυσαντο πληροΰντες υπό οργάνων αΰτών 

ολας τάς οιαχειριστικάς δεσεις, πρό πάντων τήν στρατιωτι

κήν σχολήν, καί επομενως τόν στρατόν. Διατελών έπί πολύν 

χρο/ον υπουργος τοΰ πολέμου ό κύριος Τεφφέρσων Δάβις 

(Tefferson Davis), είργάσδη μάλλον παντός άλλου έπί τώ 

σκοπώ τούτω. Α ί διαθέσεις τών Βορείων Αφ’ ετέρου τώ κα- 

δίστων εύκολον τήν έπιχείρησιν. Μεταξύ τών λαών τών έρ- 

γατικών, καί αείποτε έν μερει καδαριστών, τής νέας ’Α γγλίας  

τό στρατιωτικόν στάδιον έδεωρεΐτο στάδιον τών Αέργων. Τό 

σχολεΓον Ούέστ-Ποάντ (W est-Point) Απελάμβανε παρ’ αύ- 

τοΐς μετρίαν άςίαν, αί δέ οίχογένειαι Απεμάκρυνον αΰτοΰ τά 

τεχνατων. Τέλος, αύτήν τήν προτεραίαν τής κρίσεως, ην 

έγέννα ή έκλογή τοΰ κυρίου Λίγκολν (Lincoln), ό υπουργός 

του πολέμου τοΰ Μπούχαναν (Buchanan) κύριος Φλόϋδ 

(FJoyd), ηοη εις τών στρατηγών τοΰ χωρισμού, εσχε τήν 

φροντίδα νά όιευθύνη πρός Νότον τό περιεχόμενο-; όλων τών 

ενωτικών οπλοστασίων, καί ν’ Αποστείλη ολόκληρον τόν τα 
κτικό; στρατόν εις Τεξάς (Texas), τιθέμενος μεταξύ αύτοΰ 

και τής Ούασιγκτών ώς φραγμόν τά κράτη τά διατηροΰντα 

τούς Οουλους, έπί τώ σκοπώ τοΰ καταστήσαι Ανίσχυρον τό 

αίσθημα τοΰ καδηκοντος, οπερ ήδύνατο νά δδηγήση τούς ς·ρα- 

τιώ .ας εις το νά Ακολουδήσωσι τόν λίαν σμικρόν Αριδμόν

Αξιωματικών, οίτινες έμειναν πιστοί είς τάς σημαίας αύτών. 

Ούτως ούδέν έλλειπεν είς τάς υπό τών Άνδενωτικών λτ«ρΟεί- 
σας προφυλάξεις. Τό αύτό διεπράξαντο καί είς τόν στόλον. 

Ουτος ητο διεσπαρμένος είς τάς τεσσαρας γωνίας τής γηΐνου 

σφαίρας.
Ό  Βορράς έν τούτοις ούδέν έπραττε· καί ομως δέν έστε- 

ρεΐτο προειδοποιήσεων. Ά π ό  πολλών ηδη έτών έκηρύσσετο 

φανερά δ y ωρισμάς. Βιβλίον τι περίεργον (le Partisan ieadt'r), 

δημοσιευθεν πρό εΐκοσι καί πέντε έτών, πιστοποιεί τά περί 

τούτου. Έν εΒει μυθιστορήματος εινχι περιγραφή αληθώς προ

φητική τοΰ πολέμου, οστις ερημώνει τήν στιγμήν ταύτην τήν 

Βιργινίαν, έκπεφρασμένη διά χρωμάτων καταλλήλων πρός 

έξήγησιν τής ζέσεως, μεθ' ης ή φαντασία τών χρεόλων κυρίων 

Απεδέξατο τήν ίδέαν τοΰ χωρισμοΰ· Αλλά καί έν τώ Βο^ρα 

έπιστεύετο, ώς συμβαίνει καί είς πλείστους άλλους τόπους, 

οτι τό παν έμελλε νά συμβιβασθή. Ένόμιζον έαυτούς ίσχυρο- 
τέρους, καί επομένως έθεώρουν ανωφελές νά ένοχληθώσιν εκ 

προοιμίων. Πάντοτε ή παλαιά ιστορία τοΰ λαγωοΰ καί τής 

χελώνης. Τέλος ύπελόγιζον έν άνάγκη έπί εκείνων τών εκα
τοντάδων χιλιάδων έθελοντών, τών Αναγραφομένων έπί ολων 

τών ημερολογίων ώς παραστανουσών τήν στρατιωτικήν δυνα- 

μιν τοΰ τόπου, τήν όποιαν ή Απειρία τοΰ λαοΰ έθεώρει άκα- 

ταμάχητον άλλά ταχέως διελύθη ή απάτη αύτών. Οί Νοτιοι 
γάνουσι τήν έκλογήν τοΰ προέδρου, Αλλ εχουσιν ακόμη τήν 

•πλειονοψηφίαν έν τή Γερουσία. Δέν φεύγει Απ’αΰτών ή έξουσια, 

Αλλ’ ομως πληγόνεται ή υπερηφάνεια αύτών. Οί διεγέρται 

καί οί φιλόδοξοι χρώνται τήν πληγήν ταύτην ώς μέσον έπι- 

τυχίας καί ύψοΰσι τήν σημαίαν τής στασ^ως. Η C/ω 

τική έξουσια, διαρκώς Ακίνητος, αφινει καί παρέρχεται 

ταυτο'/ρόνως ή περιοοος τής α'.ρετοχρισίας, τής συνδ.αλ
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λαγής καί της άμεσου καί ενεργητικής καταστολής. ’Εξοπλί

ζονται εκατερωδεν διά πάλην άναπό®ευκτον· άλλ’ ό Νότος 

έχει τούς πολεμιστάς, έχει τά όπλα, εχει τόν οργανισμόν, 

έχει τήν δελησιν και τό πάδος. Ό  Βορράς είναι άν.ίσχυρος 

προς τροφοδοσίαν τοΰ Φρουρίου Σάμτερ (Samter), καί οί έδε- 
λονταί αύτου, έξοπλισδεντες διά τρεις μήνας, ώς έάν ή ε’κ- 

σ^ρατί’α οεν έμελλε νά διαρκέση περισσότερον, ήττώνται είς 

Μ ί.νύλ ,-Ρ άν (Bulls Ran), ούχί δι’ έλλειψιν γενναιότητας, 

οιοτι τά παραοείγματα της ατομικής γενναιότατος είναι πο

λυάριθμα, ούχί άπό τό λάθος του στρατηγού Μάκ-Δοΰελ 

(M ac-Douel), οστις έδιοίκει αύτούς καί ου τίνος τό σχέδιον 

Όίί,ε την επιτυχίαν, άλλά διά τήν ελλειψιν οργανισμού καί 
καί πειδαρ·/ίας.

Μετά τό Μπούλλς-'Ράν (Bulls-Ran) δέν έμενε πλέον τό
πος εις τήν απάτην. ’Εμπρός παρι'στατο μέγας πόλεμος πλή- 

fUi υπερηφάνειας, ένδα^ρυνόμενος παρ’ όλων εκείνων, οΓτινες 

διά οίανδήποτε αιτίαν ήδελον τό κακόν των Ηνωμένων Πο

λιτειώ ν ό Νότος δέν αδύνατο νά έπανε'λδη είς τήν ένωσιν, 

ειμ0 μ^τά καταστροοάς, ώς τούτο έ’κτοτε ητο καταρανές. Α ί 
έλπίοες των ριλοοοςων, οίτινες διεύΟυνον τάς ύποδέσεις αύ

του, υπερεπηοήδησαν έκράτουν ήδη μίαν ολέβαν επ ιτυχίας, 

ί/ ουίομια δε τιμή ήθελον παραιτήσει αύτήν. Είς τόν Βορ^άν 

άρ ετερου, ή ταπείνωσις ήνοιξεν ολους τούς όρδαλμούς. Ή - 

σδάνδησαν τέλος, οτι, έχοντες ύπέρ αύτών, μετά τής ύπερο- 

χής τοΰ αριθμού καί τοΰ πλούτου, τό δίκαιον και τό νόμιμον, 
οτι, έχοντες νά υπερασπίσωσι τήν παρακαταθήκην τοΰ συν

τάγματος εναντίον μειονοψηφίας οατριαστικής, ή'τις μεθ’ όλα 

ταΰτα έλάμοανε τα όπλα διά τήν έπέκτασιν τής δουλείας, ήδε- 

λον καταστή ό γε'λως τοΰ κόσμου, έάν δέν άνδίσταντο. Ήσδά- 

νοντο επειτα, οτι, άπας γινόμενη δεκτή καί έπικυρουμένη ή
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θεωρία τοΰ χωρισμού, έσεται δεκτική απείρου εοϊρμογής. 
Ά πό διαμελισμοΰ είς διαμελισμόν εμελλον να φδάσωσιν είς 

τό χάος, οπερ δέν δά ήργοπόρει νά προσοερη τήν χαλητέραν 

μερίδα είς τόν δεσποτισμόν. Ήσδάνοντο τέλος, ότι ητο χ ίμα ι

ρα τό πρεσβεύειν οτι δύνανται νά ζήσωσιν έν ειρήνη ή μία 

παρά τήν άλλην ούο δυνάμεις, αΐτινες δέν εσχον είσετι την 

πραγματικήν δοκιμήν τών σχετικών αύτών δυνάμεων, κεχω- 

ρισμέναι ριζηδόν, μεδ’ ολην τήν ταυτότητα τής τε γλώσσης 

καί τής καταγωγής, διά τοΰ δεσμοΰ τής δουλείας, ης ή 

μέν ήδελε τήν άνάπτυξιν, ή 8έ τήν κατάργησιν, κεχωρισμέναι 

επίσης διά συμφερόντων, ατινα ούδεμία γραμμή τελωνειακή 

ήούνατο νά συνδιαλλάξη, καί διά τοΰ αδυνάτου τοΰ χανονησαι 
άνευ ημερησίων ερίδων τά πολυάριδμα ζητήματα, τα ά?ο- 

ρώντα τόν πλοΰν τών ποταμών τής Δύσεως. Απαντες οι λο- 

γοι ουτοι, οΰς άμέσως ελαβον ύπ’ 8ψιν, ηνωμένοι προς τό πά· 

δημα τής προσβεβλημένης οιλοτιμίας καί προς τό ν^οοα^ς 

πολεμικοΰ κινήματος έν τώ μεσω τών ειρηνικών τούτων χω  

ρών, εσχον ώς αποτέλεσμα τό έτοιμάσαι τό άπειρον υλικόν, 

8Γ ου αί πολιτεΐαι τοΰ Βο^ρα έτήρησαν μεχοι τής σήμερον 

τόν πόλεμον κατά τών ισχυρών προσπαθειών τοΰ χωρισμού.

Πριν μεταβώμεν είς τάς πολλάς επικρίσεις, ας μελλομεν 

νά χάμωμεν άργότερον, δαυμάσωμεν ένταυδα τήν ένεργείαν, 

τήν άφοσίωσίν, τό πνεύμα τής γενναίας αύταπαρνήσεως, δι* ων 

ό λαός τών πολιτειών τούτων, έδηγών τήν κυβέρνησιν αύτου 

μάλλον ή οδηγούμενος παρ’ αύτής, ενοωχεν ά? ’ Ιαυτοΰ και 

ύπό μόνην τήν ώδησίν τοΰ πατριωτισμού του, άνευ υπολογι

σμού, άνδρας καί άργύριον έδυσίασε τάς εύπρεπειας αυτου, 

άπηρνήδη έδελουσίως και διά τό γενικόν καλόν τάς εξεις, τάς 

συνηδείας αύτοΰ, καί αύτήν Ιτι τήν έλευδερογραφίαν τών εφη

μερίδων του, καί τοΰτο ούχί ύπό τήν πίεσιν πάδους στιγμί-



αίου, οδχί εϊς παραφοράν διαβατικού ένθουσιασμοΰ, άλλά ψυ- 

χρώς καί επί σκοπώ μεμαχρυσμένω εθνικού μεγαλείου.

νΗρξαντο λοιπόν σπουδαίως τοΰ έργου της μορφώσεως 

οτρατοΰ, άλλά μεγάλου στρατοΰ. Βοηθούμενον υπό τής κοινή; 

γνώμης τό Κογκρέσο·/, άπεφάσισε τήν στρατολογίαν πενταχο- 

σίων χιλιάοων ανδρών με τα χρειώδη χρηματικά μέσα πρός 

πραγματοποίησή. Δυστυχώς δέν ^δυνατό ν’ άποφασίίη τάς 

παραδόσεις, τάς γνώσεις καί τήν πείραν, ατινα απαιτούνται 

διά τήν μορφωτιν καί οδηγίαν τοίαΰτης στρατιωτικής δυνά- 
μεως. ΉδυνήΟη βεβαίως νά συλλέξη πληθυας άνδρών, υλικόν 

άπειρον, ώς διά μαγείας, δέν ήδυνήθη όμως νά γέννηση διά 

της ψήφου τό πνεύμα τής πειθαρχίας καί τής ύπαχοής, τό 

σέβας τής ιεραρχίας, άνευ τών όποιων υπα'ρχουσι πλήθη ένο

πλα, δέν υπάρχει ομως στρατός. Α5τη ΰπήρξεν ή ΰφαλος, 

χαθ’ης έθλάσθησαν πολλαί γενναίαι προσπάθεια!. Τοΰτο ύπήρ- 

ξεν έλάττωμα αρχικόν, ουτινος θέλομεν ΐδει πανταχοΰ τήν 

όλεθρίαν έπηρειαν. Θέλομεν άνακαλύψει τόν σπόρον αΰτοΰ, 

έξετάζοντες τροχάδην τόν μηχανισμόν, δι’ ου ώργανίσθη ή 

πρώτη αΰτη τοΰ στρατοΰ μόρφωσις.

Κ ατα τους άμερικανικοΰς νόμους, ή κυβέρνησις τών Η νω 
μένων Πολιτειών διατηρεί έν ειρήνη στρατόν τακτικόν μόνιμον 

δΰναται έπί πλέον, είς κρίσιμους περιστάσεις, πόλεμον ή στά- 

ffiv, νά προσκαλεση υπό τας σημαίας τόσα συντάγματα εθε

λοντών, οτα νομίση αναγκαία. Ο τακτικός στρατός, μορφω

μένος οιά νεοσυλλεξιας, περιελάμβανε μόνον 2 0  '/ιλιάδας άν- 

ορών πρό τοΰ χωρισμού. Τό σώμα τών αξιωματικών, έξελ- 

δόν ολοκληρον έκ τής στρατιωτικής σχολής, ητο άξιοσημείω- 

τον. Λιαν πεπαιδευμενοι, πλήρεις πρακτικής τοΰ έπαγγέλμα- 

τος, εννοοΰντες τήν ανάγκην διοικήσεο^ς άπολυτου, οί αξιω μα
τικοί έτηρουν εις τόν μικρόν αυτών στρατόν τήν αύστηροτέ-

ραν πειθαρχίαν. Ό  πυρην ουτος στρατοΰ ητο λαμπρός, άλλ’ ή 

άποστασία έπήνεγκε τήν διάλυσιν αΰτοΰ, ώς τό εΤπον ηδη.

Το πλεΐστον μέρος τών αξιωματικών (πλέον τών τριακοσίων) 

έιτέρασαν είς τόν Νότον. Οί στρατιώται, άπαντες ’Ιρλανδοί η 

Γερμανοί χαθέντες είς τάς έρημους τοΰ Τεξάς, διεσκορπίσθη- 

σαν. Μόλις έπανήλθον 2 ή 3 χιλιαοες άνδρών άπο τής Καλ- 

λιφουρνίας ή τοΰ τόπου τών Μοραονων, οπως λάβωσι μ=.ρος 

είς τόν πόλεμον. Τό πολυτιμότερο·; πάντων υπήρξε·/ ή επά
νοδος άριθμοΰ τινων άξιωματιχών, οίτινες ήδυνήθησαν να 

φροντίσωσι περί τοΰ όργαννισμοΰ, οίοςδήποτε καί άν ητο, 

τοΰ στρατοΰ τών εθελοντών, οστις έμελλε νά στρατολογηθη.
Είς τάς χώρας ημών τών Ευρωπαίων, ένθα έμάθαμεν να 

διακρίνωμεν τήν σχετικήν αξίαν τοΰ τακτιχοΰ στρατιώτου 

καί τήν τοΰ προσφερομένου εθελουσίως, τοΰ πολυδαπάνου χαί 

ίδιοτρόπου στρατιώτου, ον καλοΰσιν έθελοντην, ηθελομεν χα- 

ταλυπηθή, στερούμενοι τήν σΰμπραξιν τοΰ μονίμου στρατού, 

οσον καί άν είναι μικρός. Ε χοντες τοΰτον, ήθέλομεν φροντί

σει ν’ αύξήσωμεν άρκοΰντως τά στελεχη αυτοΰ, εγκατατάτ- 

τοντες νεοσυλλέκτους. Στρατός εξήκοντα χιλιάδων τακτικών 

ηθελεν έκτελέσει πλείονα έργα ή άριθμός διπλοΰς ή τριπλούς 

εθελοντών άλλ’ έν ’Αμεριχή άγνοοΰτι τοΰτο, καί, τό χείρι- 

στον, δέν θέλουσι νά τό γνωρίζωσι. Καί τοΰτο, οιοπ άλλως 

ώφειλον ν’ άπαρνηθώσι τήν γενικήν πεποίθησιν, τήν τόσον βα- 

θέως έρριζωμένην, ότι πας ’Αμερικανός, οταν θελη εν πρα(- 

μα, ευρίσκει έν έαυτω, άνευ σπουδής, τήν δύναμιν του δια- 

πράξαι τοΰτο, καί επομένως δέν υπάρχει εθελοντής, οστις, 

φορών τήν στρατιωτικήν στολήν, δεν φορεί ταυΐοχρονως και 

ολας τάς ιδιότητας τοΰ στρατιώτου. Προσθεσατε έπίσης, οτι 

οί άξιωματικοί τοΰ W est-P oin t, διότι έλαβον ανατροφήν 

άνωτέραν, καί διότι άναγνωρίζουσι την ανάγκην ιεραρχίας,



θεωρούνται οι’ αυτό τοΰτο ώς αριστοκρατικοί. Αοιπόν παν ο,τι 
είναι αριστοκρατικόν, είναι καί χαχόν. Τοιοΰτοι Αξιωματικοί 

ησαν καλοί με τους μισδωτους, οιηνες συγχατένευον νά ύπα- 
χούωσιν αύτοϊς χαί νά μεταβαίνωσιν υπό τάς διαταγάς αΰτών 

προς έ*πληρωσιν της αστυνομικής υπηρεσίας τών Ίνδιχών 

φυλών χατά τά μεθόρια· άλλά τό νά τεδη ύπό τάς διαταγάς 

αυτών στρατός μεγας, είδισμενος είς τήν πειθαρχίαν των 

στρατοπεοων, θεωρείται έκθεσις τοΰ κράτους εις σοβαρούς πο

λίτικους κίνδυνους. Με έθελοντάς δέν κατορθοΰται άλλη 

18 °  Βρουμαίρου. Λοιπόν, αναγκαζόμενοι νά μορρώσιν έξ 

υπαρχης το παν, απεφασισαν την μόρρωσιν στρατοΰ εθελον

τών, στρατοΰ εφήμερου, σχετικώς αναρμοδίου, καί προ πάν

των πολυδαπανου· διότι ο ’Αμερικανός εθελοντής μισθοΰται 
πλουσίως- ό μισθός αύτοΰ είναι 1 3  δολλαρίων κατά μήνα' 

προς οε, εν τη απουσία αύτοΰ άπό της οικίας του, χορηγείται 

επίσης μηνιαία είς τήν γυναίκα αύτοΰ σύνταξις 4 0  φράγκων 

οπερ, ειρήσθω έν παροδω, παρήγαγεν άρκετούς γάμους άπροό· 

πτους χαδ ην ώραν μεχεβαινον οί άνδρες ύπό τάς σημαίας. 

Ου^.μια κράτησις επί τοΰ μισθοΰ διά τό συσσίτιον, διά τήν 

ενδυμασίαν καί διά πασαν άλλην παροχήν. Ό  εθελοντής απαλ
λάσσεται παντος άλλου βάρους καί τρέφεται μέ τοιαύτην πο

λυτελείαν, ωσ;ε βλεπει τις αύτον ριπτοντα καθ’ ημέραν μέ- 

Ρ3ς της μεριοος του. Εντεύθεν έννοεϊ τις όπόσον πολυέξοδος 

είναι ό τοιοΰτος στρατός. Καί τούλάχιστον νά εκερδιζέ τις 

με τοιαύτην οαπάνην τό καλώς ύπηρετείσθαι! .  . . άλλ’ ομως, 

ελλείψει πειθαρχίας, ύπηρετεΐται τις πολύ κακώς· οχι διότί 

οί στρατιωτικοί νομοί καί κανονισμοί δέν ησαν τόσον αύστη- 

ροι, αλλα οιοτι οεν εφηρμοζοντο καί δέν ηδύναντο νά έφαρμο- 

σδώσιν ένεκεν τοΰ άρχικοΰ οργανισμού τοΰ συντάγματος καί 

της συνθεσεως του σώματος τών άξιωματικών «ύτού. Έ ν-

ταΰθα έγγίζομεν τό κυριώδες έλάττωμα τοΰ Αμερικάνικου 

στρατοΰ.
Τωόντι, πώς σχηματίζεται έν σύνταγμα εθελοντών; Ά μ »  

το Κογκρέσον ψ η φ ίσ η  τόν αριθμόν τών άνδρών, οΰς θελουσι 
νά προσκαλέσωσιν ύπό τάς σημαίας, υπολογιζουσιν εις την 

Ούάσικιων τί οφείλει νά προσφέρη έκαστη πολιτεία κατά τα 

με’σα καί τόν πληδυσμόν αύτης. Γινομένου τοΰ υπολογισμού 

τούτου, έκαστος κυβερνήτης γνωστοποιεί οτι εν τη οικαιοοοσια 

αύτοΰ θελουσι μορρωθί τόσα συντάγματα. Τό σύνταγμα, έξ 

ενός μόνου τάγματος, είναι ή στρατιωτική μονάς εν ’Αμϊρικη. 

’Ιδού τότε πώ ; λαμβάνουσι χώραν τά πράγματα. Πρόσωπά 

τινα παρουσιάζονται δεχόμενα νά στρατολογή^ωσιν εν σύν

ταγμα· έκαστος δέ φροντίζει νά έπιοεί;η την άςίαν τών τ ί

τλων αύτοΰ, τήν έπιόροήν αύτοΰ έν τη πολιτεία, ή έν μερει 

ώρισμενω τοΰ πληθυσμού της πολιτείας, η τις θελει επιτρεψει 

αύτώ τήν εύκολον εύρεσιν τοΰ ζητουμένου άριθμοΰ άνδρών, 
τήν άροσίωσιν αώτου προς τό κόμμα τό κατεχον τήν έςου- 

σίαν κτλ.
Μεταξύ τούτων, οίτινες ουτω παρουσιάζονται, η κυβερνη- 

σις εκλεγεί. Συνήθως εκείνος, πρός ον έπεσεν ή τυχη, έθετο 

ώ : πρώτην συνθήκην on θελει λαβει τήν διοίκησιν τοΰ συν

τάγματος, καί ί'ού ό κύριος δε'να ή δείνα, ιατρός η οικηγο- 

ρος, ούδέποτε έγγίξας ξίοος, άλλ’ αίσθανομενος αυτοσχέδιον
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κλίσιν, καθίσταται παραυτικα συνταγματαρχης· και ιοου πα- 

ραυτα εύρίσκεται είς συνάφειαν με ολας τάς οιά τήν στρατο

λογίαν εγκατεστημένα; άρχάς καί με ολους τούς προμηδ^υ- 

τάς, τούς επιφορτισμένους τά της αποσκευής καί τοΰ ιματι

σμού τοΰ μέλλοντος συντάγματος. Μένει τό ευρειν τούς στρα- 

τιώτας, οπερ είναι δύσκολον, διότι ύπάρχει πολύς συναγωνι

σμός. Τότε άποτείνεται πρός όλους τούς σχετικούς, περιτρεχει
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τήν χώραν, καθίσταται εφευρετικό;. Τούτο γίνεται ταχέως 

εν Αμερική, ενδα το πνεύμα εΤναι εφευρετικόν. Ώ ς έπί τό 

πολυ ευρίσκει τ ι ;  οίλου; τινάς, οΓτινες, καταλαμβανόμενο! 

υπό τή; αυτή; αρειμανιου ζε σεως, υπόσχονται τήν προσφοράν 

τόσων νεοσύλλεκτων, έάν όνομασθή ό μέν λοχαγός, ό δ’ ετε- 

ρο; υπολοχαγός, άλλος λοχίας, καί οΰτω καθεξής. Τά στε- 

λε'χη σχηματίζονται καί έν με'ρει πληροΰνται, καί δεν μένει 

η ή τοΰ συντάγματος συμπλήρωσις. Τότε καταρεύγουσιν 

εις τά έκτακτα μέσα, εις τα ; γιγαντια ίας εκείνας έντυπους 

αγγελίας, δι ών με  πομπώδες υειος επιδεικνύονται αί ώοέ-* i
λειαι, ας παρουσιάζει η εις το σώμα κατάταξις. Μεταβαί- 

νουσι προς τους καθολικούς ιερείς, οπως έπιτύχωσιν ’Ιρλαν

δούς· χορηγοΰσι τό τόσον έπιζητούμενον προνόμιον τοΰ ζαπή- 
λου είς έκεϊνον, οστις υπόσχεται τήν συμπλήρωση» άναγκαίου 

αριθμοΰ ανδρών. Ούτω όργανίζεται τό σύνταγμα, μετά δέ 
ταΰτα φέρονται οί καταλογοι πρός τόν Κυβερνήτην, οστις 

έπιοοκιμαζει τά πάντα. Τό σύνταγμα συναθροίζεται, ένδυε- 
ται, άποσκευάζεται, εΐτα δέ άποστέλλεται διά τοΰ σιδηροδρό

μου πρός πόλεμον. Ενίοτε, πολλα'χις μάλιστα, οί βαθμοί 

υποκεινται εις την εκλογήν αλλά τοΰτο εΤναι άπλοΰς τύπος 

ως επί τό πολυ, καδοσον τό παν τακτοποιείται έκ προοιμίων 

μεταξύ τών ενδιαφερομένων.

Τά άτοπα τοΰ συστήματος τούτου είσί καταρανή. Οι άξιω- 

ματικοί, απο τοΰ συνταγματάρχου μέ'/ρι τοΰ τελευταίου βαθ
μού της ιεραρχικής κλίμακας, άγνοοΰσι καί αύτήν τήν πρώ
την λεςιν τής στρατιωτικής τέχνη;· χαί έάν ίγω ν ιν  έν έαυτοις 

πραγματικήν ικανότητα, εάν ορειλωσι νά Ιίχωσιν ιδιότητας 

πολεμικά;, τοΐ; μένει ν’ άποδείξωσι τοΰτο.

Οί στρατιώται ουοολως άπατώνται ώς πρός τοΰτο· « J i r  

γνωριζουσ ι π.Ιείονα ίψ& ν. Τους γνωρίζομε*· κα.Ιώζ» λέ-
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γουσι περί έκείνων, οί'ιινες διοίχοΰσιν αύτούς. Έντεΰθεν ον-

όεμία ϋπεροχη γνώσεων τον άρχηγοΰ πρός τον στρατιώ
την, ούδεμία έπίσης υπεροχή κοινωνική; θεσεως είς χωράν, 
ένθα ούδεμία τοιαύτη άναγνο>ρίζεται. Ώ ; έπί τό πολυ μάλι

στα ο αξιωματικό; λαμβάνει τά όπλα μέ σκοπόν μελλούσης 

πολιτική; ύποψηΦίόιητος, οπως καταστή γνωστό; ε ί; τα ομ- 

ματα τών ψηρορόρων άλλ’ οί μελλοντε; εκλογεϊ; είναι αυ

τοί οί ίοιοι στρατιώται. Τί γίνεται λοιπον η οημοτικοτης αυ

τοΰ, ήν τόσον προσπαθεί νά τύχη παρ' αύτοϊς, έάν τούς κα- 

κομ.εταχειρισθή, ή εάν ύπαρξη λίαν απαιτητικός έν τή υπη

ρεσία ;
Ένεκεν ολων τών αιτιών τούτων προέχυπτεν ελλειψις εςου- 

σία; παοά τοΐ; αξιωματικοί:, έλλειψι; σεβασμού παρά τοίς 

στρατιώται;· έντεΰθεν ούδεμία ιεραρχία, ούόεμία πειθαρχία.

Π άντα ταΰτα έβελτιωθησαν έκτοτε υπο την επήρειαν τής 

ανάγκη; καί εί; τό σχολείον τή; πείρα;. Έ ξ αρχή; μάλιστα 

ύπηρίαν έξαιοέσει;. Συνταγματάρχαι τινέ;, (Ωθούμενοι άπο 

αληθή κρίσιν ή έμπνεόμενοι άπό ζωηρόν πατριωτισμόν, εσχον 

τήν δύναμιν νά νικήσωσι τά έπι τής όδοΰ αύτών έμποοια. 

Ενίοτε αξιωματικό; τ ι;  τοΰ τακτικοΰ σιρατοΰ, έπιθυμών νά 

διακριθή καί r /ων επιρροήν εί; τήν πολιτείαν αύτοΰ, συνελε- 

γεν έν σύνταγμα καί επιτύγχανε θαυμάσιον αποτέλεσμα. Οΰ

τω ; εί; νέος ύπολοχαγό; τοΰ μηχανικού ονομαζόμενος Ούά^- 

ρεν (W arren) έσ·/ε θαυμάσια αποτελέσματα άπό τοΰ 5ου 

συντάγματος τή ; Νέα; Ύόρκη; (N ew -York), oStivo; ητο συν- 

ταγματάργης. Τό σύνταγμα τοΰτο ύπηρέτησε ^ιαοοχίκώς 

ύπηοεσίαν τοΰ μη'/ανικοΰ καί τοΰ πυροβολικού ει; την πο

λιορκίαν τή ; Ύόρ-Τάουν (York Town, καί έπανελθόν εις 

τον αρχικόν προορισμόν του ώς πεζικον, υπηρετησεν ως τα 

πλέον γεγυμνασμένα στρατεύματα είς τάς μαχας τοΰ Σχικα·.



χομινυ ((jhicahominy), έ’νθα άπώλεσε τό ημισυ τής δυνα- 

μεω; αυτοΰ. Καί ομως ησαν έδελονταί, άλλ’ ήσθάνοντο τάς 

γνώσεις καί τήν υπεροχήν τοΰ αρχηγού αυτών, ον ή'δελον 

άκολουδήσει άπαντα'/οΰ.

Ως επι το πολύ ομως δ άρχηγός είναι σύντροφος τις· κατά 

τοΰτο μονόν οιαρερει, οτι ρερει διαρορετικήν στολήν. Εις τοΰ- 

τον υπακούουσι χατά συνήθειαν, άλλ’ έθελουσίως. Ε πίσης 

εδελουσίως ουοολως άνησυχοΰσι περί αύτοΰ, οιαν αί περιστά
σεις χατασταδώσι περιτταί, χαδ οσον ύπό τήν έποόιν της ’Α 

μερικάνικης υοτητος οεν υρισταται λόγος απ ονιώ ν όπως 

υπακούωσιν εις αύτόν. Είς τά ομματχ τοΰ πλειστου τών ’Α 

μερικανών ο τίτλος ου;ος ζοΰ έθε,ΙοΓΓοΰ δεν σημαίνει τόν 

στρατιώτην, όστις άριεροΰτα! γενναίους καί ίθελοοσίως, όπως 

σωση την πατριοα ή απόλαυση δοςζν, άλλά τόν στρατιώτην 

τόν δαψιλώς μισθούμενον, όστις πρατ-ει μόνον παν ο,τι 

χαι παν ο,τι αρεσχει αύτώ. Γοΰιο ει>αι τόσον αληθές, ώσ:ε, 

χαι περ τοΰ μιτδοΰ χ otΐ τοΰ χρονου τής ύπηρε-σίας ον των τών 

αύτώ» οιά τε τούς έδελοντάς καί τούς τακτικούς, ή στρατο

λογία τών τελευταίων τούτων κατέστη σχεδόν ά'έρικτος. 'Ο 

λόκληρός ή ταςις τών ανθρώπων, οίτινες, εχοντες κλίσιν είς 

την ζωην τών στρατοπέδων, χατετα’σσοντο ε ί; τόν στρατόν 

ότε μονον αύτος υπήρχε, τήν σήμερον τασσονται είς τούς 

έθελοντάς. Ενταύθα μέν υπάρχει ή ά/.ολασία, έκεΐ δέ ή πει
θαρχία’ έντεΰδεν, ή εκλογή εύκολος καί ταχεία. Αί συνήδειαι 

οί γεννηδεΐσαι άπό τής γενικής ψηρορορίας, έχουσι καί έν- 

ΐαΰδα την θεσιν αυτών, καί άν εύρισκονται έπί τοΰ πεδίου τής 

μάχης. Διά τίνος σιωπηλής συνεννοήσεις το σύνταγμα βα ί νε ι  

χατά τοΰ εχδροΰ, προχωρεί ύπό τό πΰρ καί ακροβολίζεται. 

Οι ανδρες είναι άνορεΐοι, πολύ ανδρείοι· ρονεύοντ>ι δέ καί 

πληγώνονται εις μέγαν αριθμόν, καί έπειτα, οιαν, δια' τίνος

σιωπηλής συνεννοήσεως, κρίνωσιν οτι άρκετά διεπράξαντο διά 

τήν στρατιωτικήν τιμήν, απέρχονται οί πάντες δμοΰ. Ό  συν

ταγματάρχης προσπαθεί ίσως νά δώση διεύθυνσιν τινα η ώ -  

θησιν, άλλ’ έν γένει είς μάτην κόπια· όσον δ’ άρορα τοΰς 

άξιωματικούς, ουδόλως ουτοι περί τούτοι) μερίμνώσι. ΙΙρός 

τί νά προσπαθήσωσι, καί πρός τί νά τούς ύπακούσωσιν, άροΰ 

ή πλειονοψηρία τοΰ συντάγματος είναι γνώμη πρός υποχώ- 

ρησιν; Ή  ύπακοή είς τόν στρατόν τοΰτον ομοιάζει τήν ύπα- 

χοήν, τήν δποίαν τά μικρά παιδία, τά παίζοντα τόν στρατιώ

την, δειχνύουσιν είς έκεΐνον τών συντρόρων αυτών, τόν δποΐον 

έχαμον αρχηγόν των. ΕΤναι αρά γε άνάγκη νά έπιμείνω^ιεν, 

οπως καταστήσωμεν αισθητά τά κακά τοιαύτης τών πραγμά

των καταστάσεως; Καί ομως έ’σχον έν χερσι πληθυν άπει
ρον ώπλισμένων άνδρών, μέγαν αριθμόν συνταγμάτων, διότι 

δ τόπος άπεκρίθη δμορώνως καί ζωηρώς είς τήν πρόσκλησιν 

έθελοντών. Ούδέποτε, πιστεύομεν, ούδέν ε"θνος έγέννησε μό

νον, τή Ιδία αύτοΰ θελήσει καί διά μόνων τών πηγών αύτοΰ, 

άνευ ούδενός είδους καταναγκασμού, άνευ κυβερνητικής π ιέ- 

σεως καί τόσον ταχέως, εξοπλισμόν τόσον μέγαν. Τά ελεύ

θερα πολιτεύματα, οίαδήπστε καί άν ώσι τά έλαττώματα αυ

τών, καί αί ύπερβολαί είς ας δυνατόν νά παρασύρωνται, δια- 

τηροΰσι πάντοτε έλαστικότητα καί γεννητικήν δύναμιν, τήν 

δποίαν τίποτε δέν δύναταί νά ρθαση. Μονον τα έλαττώματα 

τοΰ δργανισμοΰ, περί ών ώμιλήσαμεν, ήλαττουν υπερβαλλόν

τως τήν πραγματικήν άξίαν τοΰ στρατιωτικού τούτοι) αθροί

σματος.
Ό π ω ς επιρέρωσι πασαν δυνατήν θεραπείαν είς τά έλατ

τώματα ταΰτα, δ στρατηγός Μ ακΚ λελλαν (Mac-Clellen) 

χαί οί παλαιοί αξιωματικοί τής σχολής τοΰ Οΰέστ-Πουάντ 

(W est Point}, γενόμενοι ώς έκ τών περιστάσεων στρατηγοί 
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ταξιαρχίας (υποστράτηγοι) καί μεραρχίας (αντιστράτηγοι), 
αφιέρωσαν ολας αυτών χάς προσπαθείας. Τά συντάγματα 

συνεχάχθησαν άνά χέσσαρα εις ταξιαρχίας, καί αι χαξιαρχίαι 

άνά τρεις εις μεραρχίας. Εις έκάστην μεραρχίαν έδόθησαν 

χέσσαρες κανονοστοιχίαι, ων αί τρεις υπηρετουμεναι υπό έθε- 

λοντών καί μία υπό τακτικών. Ή  τελευταία αυτη ώρειλε νά 

χρησιμεύση ώς πρότυπον είς τάς άλλας, ό δέ λοχαγός αυτής 

έλάμβανε την διοίκησιν του ολου πυροβολικοί τής μεραρχίας. 

Πρός στιγμήν επήλθεν ή Εδεα νά τεθή έν τάγμα του τακτικού 

είς έκαστην μεραρχίαν έδελοντών, οπως καταλάβη ^τηνδέσιν 

χής αιχμής χής λόγχης, την οποίαν δ λόρδος Κλάϊδ (Clyde) 

άποοίόει εις τά Ευρωπαϊκά στρατεύματα τών επιτόπιων στρα

τών, άλλ’ ομως η ιδέα αυτη έγκατελείρθη. Έράνη προτιμό- 
τερον να διαιηρηθή ήνωμένον τό μόνον στράτευμα τό πραγ- 
ματικώς πειδαρχοΰν, οπερ εύρίσκετο υπό χεΤρας. Ά λ λ ω ς  τε 

τοιαυτη, όποία ύπήρξεν ή μεραρχική διοργάνωσις, ητο καλή 
καί λίαν έπωρελής.

Μετά ταΰτα έχρειάσδη νά προβλέψωσι περί χών διαχειρί- 

σχίκών υπηρεσιών, περί πολεμεροδίων, μετακομίσεων' έχρειά- 

σδη νά όργανίσωσι χάς εφεδρείας χοΰ πυροβολικοί, χοΰ μη

χανικού, χών γεφυροποιών, τήν χοπογραφικήν μοίραν, χοΰς 

τηλέγραφους, χά νοσοκομεία. Ή χεραστία αυτη όργάνωσις 

έξεπληρώδη μετά ταχΰτητος καί Επιτυχίας εκτάκτου, λαμ- 

βανομενου ύπ’ οψιν οτι τόπαν έπρεπε νά μορφωδη κατά πρώ

τον ηδη, ελλείψει πάσης προηγούμενης παραδό σεως. νΟχι 

μόνον ούδείς έγίνωσκεν άλλως ή διά τών βιβλίων, πώς δια

χειρίζονται τά αναπόφευκτα ταΰτα νήματα τής διοικήσεως 

στρατοΰ τίνος (ή δε έλλειψις προηγουμένων είς τοιαύτην υλην 

ήτο πληρης), άλλά καί δ αριθμός εκείνων, οίτινες έταξείδευ- 

σαν εις τήν Ευρώπην καί έμαθον διά τών ιδίων αυτών όρθαλ-

μών τί είναι μεγάλη τις συνάθροισις στρατευμάτων, ητο έλά- 

χιστος.
Γ0  ’Αμερικανικός στρατός δέν εΤχεν άλλας παραδόσεις η 

τάς τής εκστρατείας, ητις εφερε τόν στρατηγόν Σκώττ 

(Scott) είς τό Μεξικόν· εκστρατεία λαμπρά, έν η πολλαί 

υπήρξαν αί δυσκολίαι, ας εΐχον νά νικήσωσιν, άλλ’ ητις πολύ 

τών γιγαντωδών αναλογιών τοΰ παρόντος πολέμου. 

Ά λ λ ω ς  τε είς τό Μεξικόν δ στρατηγός Σκώττ είχε μεθ’ εαυ

τού δλόκληρον τόν τακτικόν στρατόν, ενώ τήν σήμερον δέν 

έμενον ή μικρά τινα λείψανα. Είς τό Μεξικόν οί τακτικοί 
ησαν τό κύριον μέρος τοΰ στρατοΰ, οί δέ έθελονταί άπλώς ή 

συμπλήρωσις, ή, άλλως είπεΐν, δ στολισμός. Ό  γηραιός στρα

τηγός, τόν δποΐον ήρώτων ή μέραν τινά, τί έπραττε κατά τήν 

έποχήν εκείνην πρός τήρησιν τής πειθαρχίας είς τάς τάξεις 

χών έθελοντών, άπήνχησεν· «Ώ  ! ουτοι έγίνωσκονοτι απομα
κρυνόμενοι κατεσράζοντο ύπό τών γαριλλάς.» Α ί περιστάσεις 

λοιπόν ούδέν τι κοινόν εΐχον, ή δέ διαχείρισις τών μεγάλων 

τούτων στρατών τών έθελοντών, μεθ’ ολας τάς γενομένας 

προσπαθείας πρός τακτοποίησιν αύτών, ητο πρόβλημα παρου- 

σιάζον πλείστας οσας αγνώστους.
Παρά τοίς Νοτίοις ή διοργάνωσις τών άποστατικών δυνά

μεων έπαρουσίαζεν δλιγωτέρας δυσκολίας. Ή  έπαναστατική 

κυβέρνησις έλαβε ταχέως έν τη χειρίτοΰ κυρίου ΓορρερσώνΔά- 

βις (Jefferson Davis) τήν δικτατορικήν μορρήν. Ύποστηρι- 

ζόμενος ύπό τής Ολιγαρχίας τριακοσίων χιλιάδων ιδιοκτη

τών τών δούλων, ών ητο δ έκλεκτός καί ών έπροσωποποίει 

τά βίαια πάθη, δ κύριος Δάβιςήρξατο μετά μεγίστης ένεργη- 

τικότητος τής μ,οροώσεως στρατοΰ ανταξίου ν αντιπαλαιση 

κατά τών τρομερών προετοιμασιών τής ένωτικής κυβερνησεως. 

Παλαιός μαθητής τοΰ Ούέστ Πουαντ (W est-Point), παλαιό;
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στρατηγός έθελοντών είς το Μεξικόν, παλαιός υπουργός του 

πολέμου τών Ε νωμένων Πολιτειών, εϊχεν ολας τάς αναγ

καίας ιδιότητας, οπως πληρώση καλώς την αποστολήν αυτοΰ. 

Είς τοΰτο έρήρμοσε την σπάνιάν αυτοΰ ικανότητα· έσ'/ε δέ 

βοηθόν τό έκλεκτόν τοΰ άρχαίου ένωτικοΰ επιτελείου, τό ς-ρα- 

τιωτικώτερον πνεΰμα τών άνδρών τοΰ Νότου, πρός δέ και την 

συνδρομήν ολων τών τυχοδιωκτών, πειρατών καί άλλων, τους 

δποίους οί Νότιοι έτρερον διαρκώς ένεκα τών διαρκών επι

δρομών, είς τάς οποίας τούς καταδικάζει ή δουλεία. Δέν έχω 

σκοπόν νά προσρέρω ένταΰθα εικόνα τοΰ στρατοΰ τών έπιθυ- 

μουντων τόν χωρισμόν, θέλω μόνον παρουσιάσει δυο σπου

δαίας διαροράς, αίτινες χαρακτηρίζουσι τόν Οργανισμόν αύτοΰ 

συγκριτικώς πρός τόν στρατόν τών Βορείων. Οι άξιωματικοί 

έξελεγοντο και ώνομάζοντο κατ’ εΰθεΐαν υπό τοΰ προέδρου, 

άπεστέλλοντο δέεις τά συντάγματα πρός διοίκησιν αύτών, καί 

ούδεμία συντρορία υπήρχε μεταξύ αύτών καί τών στρατιω

τών. Ουτοι δέν έγνώριζον αύτούς, καί τούτου μόνο» ένεκα 

τους ένόμιζον ανώτερους των. Δέν έ’μελλον άργότερον νά εύρε- 

θώσιν ίσοι αύτών έν τη ιδιωτική ζωή. Τέλος οί αξιωματικοί 

ανήκουν είς τήν κλάσιν εκείνην τών κυρίων τών δούλων, οί

τινες, ζώντες άπό τής έργασίας τών ύποδεεστέρων αύτών καί 

συνειθισμενοι νά διατάττωσιν αύτούς, προσκεκολλημέναι είς 

τό έοαρος διά τής διαδοχικής μεταβιβάσεως τής πατρώας 

γής και τών μαύρων δούλων, οίτινες κατώκουν αύτήν, εΐχον 

εις τινα βαθμόν τάς ιδιότητας τών αριστοκρατικών. Είς τάς 

χειρας αυτών η πειθαρχεία τοΰ στρατοΰ ούδέν έροβεΐτο· πολ

λοί δε τουφεκισμοί κατέστησαν αύτήν σεβαστήν, καί τήν ημέ

ραν τής μάχης ώδήγησαν γενναίως τούς στρατιώτας αύτών, 
οίτινες γενναίως τούς ήκολούθησαν.

Κ ατά οευτερον λόγον δ κύριος Δάβις (Davis) ταχέως άνε·

γνώρισεν, ότι τό σύστημα τών έθελοντών ητο άνίσχυρον νά 

τώ  χορηγήση τόν άναγκαΐον άριθμόν άνδρών πρός συντήρησιν 

τής άδελροκτόνου πάλης, είς τήν όποιαν έρερε τόν τόπον αύ

τοΰ· διό ταχέως ήσπάσθη τήν άπογραρήν, τήν αναγκαστικήν 

στρατολογίαν. Δέν εΤναι πλέον συμβόλαιον μεταξύ τοΰ στρα

τιώτου καί τοΰ συνταγματάρχου αύτοΰ, ή μεταξύ τοΰ στρα

τιώτου καί τής πολιτείας, άιρίνον πάντοτε ανοικτον το ζητημα 

τής άκυρώσεως, καί μή έπισύρον ύποχρεώσεις απολυτους. 

*Ητο δ νόμος, ή εξουσία, ή δύναμις, ητις συνελεγεν ολους 

τούς δυναμένους τών άνδρών, καί έκαμνεν αύτούς νά βαδίζωσι 

τυρλώς πρός ο,τι τοΤς έ'λεγον οτι είναι ή ύπεράσπισις τοΰ το- 

που. Ούδείς δυνατός δισταγμός ! Δεδεμενος δια τοΰ δεσμού 

τοΰ καθήκοντος, δ στρατιώτης καθίστατο ταυτοχρόνως μάλ

λον πειθήνιος καί μάλλον εύδιάθετος πρός τήν θυσίαν. Είς 

τήν κατάστασιν, έν η εύρισχοντο ct Νότιοι, τά μέτρα ταΰτα  

ησαν καλά, καί ούδεμία άμριβολια οτι συνετελεσαν, εις την 

αρχήν τοΰ πολέμου, οπως παραγαγωσι μεγάλας ωρελειας εις 

τον στρατόν αύτών. Και ομως πολύ απεχομεν τοΰ να εκρε- 

ρωμεν κατηγορίαν τινά κατά τοΰ κυρίου Λίγκολν (Lincoln), 

διότι δεν κατέρυγεν είς τόσον βίαια μέτρα. Οί αρχηγοί στά

σεως τίνος δέν γινώσκουσιν ούδέν έμπόδιον καί δεν έμποδίζον- 

ται ύπ’ ούδενός ένδοιασμοΰ, προκειμένου νά έπιτύχωσιν είς 

τούς ριλοδόξους αύτών σκοπούς, καί προ πάντων ν’ άπορύ- 

γωσι τάς ουνεπείας, ας συνεπάγεται είς αύτούς ή ηττα. Δέν 

δπισθοδρομοΰσιν άπέναντι κάνενός, καί δέν έχουσιν ούδεμία» 

άποστρορήν είς τά επαναστατικά μέσα· αλλ δ κύριος Λίγκολν 

καί οί σύμβουλοι αύτοΰ ησαν οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τοΰ 

έθνους, καί εΐχον τό καθήχον να καταβάλωσι την αποστα

σίαν. Δέν ήθελον λοιπόν, άνευ απολύτου ανάγκης, νά έγγ ί-  

ξωσι τάς εγγυήσεις, αίτινες μέχρι τής στιγμής ταυτη; κατε-



στησαν χον Αμερικανικόν λαόν τον εΰτυχέστερόν καί ταυτο- 

χρονω; τόν έλευΘερώτερον λαόν τή ; γ η ;.

ΤΟΓΦΕΚΙΟΝ ΜΥΛΩΝΑ (1 ) .

Το το,υρέκιον Μ υλω νά  έτα'χθη ύπό τη ; Βελγική; Κυβερ- 
νησεω; μεταξύ τών έρευρέσεων τών Οπισθογεμών τουρεκίων. 

Τό οπλον τούτο, ρέρον τήν κα'ννην τών τουρεκίων Σασσεπώ,

(1) Ο Ι£ Γορας Ευστάθιος Μυλωνάς, αγων σήμερον το 38ον της 
ηλικίας αΰτοΰ ετος καί φέρων τον βαθμόν αρχιτεχνίτου Β/ ταςεως Ιν 
τω κατα το Ναυπλιον Βασιλικω οπλοστασίω, ώς οπλοποιός, χατετά- 
χθη το ετος 1843 είς το Ιν Πόρφ Ιργοστάσιον τοΰ Ναυστάθμου μ α -  
θ η τ ε υ ό μ ε ν ο ς  |ν τή όπλοποιία. Τώ 1846, 31 Δεκεμβρίου, είσήλ- 
θεν εις τόν λοχον των τεχνιτών τοΰ 'Οπλοστασίου μέ βαθμόν τεχνίτου 
Β. ταςεως. Ιω  1850 ελαβε τον βαθμόν τοΰ δεκανεως, τώ 8ε 1855 
απεσταλη Ιπι πενταετίαν εις Βελγιον πρός τελειοποίησιν αΰτοΰ κατα 
την τέχνην, ένθα καί Ιπροβιβάσθη κατα τώ 1857 είς τόν βαθμόν τοΰ 
λοχιου. Ληξίσης τής προθεσμίας τών 5 έτών, Ιπανήλθεν είς 'Ελλάδα 
τώ 1860, τώ δε 1862 μετα τήν μεταβολήν Ικτήσατο τόν βαθμόν αρ
χιτεχνίτου Β.' τάξεως, 8ν εκτοτε κατέχει.

Η Ιν Ευρώπη όιαμονη αύτοΰ δ&ν τώ ΰπήρζεν ακαρπος. Αισθανόμε
νος Ιν εαυτω τήν φυσικήν του τεχνίτου ικανότητα, άνέλαβε τό 1868 
τό εργόν τροποποιτ,σεως τών όπλων τοΰ 'Ελληνικού στρατοΰ, προσαγα- 
γων δύο σχέδια πρός τόν σκοπόν τοΰτον τώ 1869, ατινα ομως δεν 
Ιπραγματοποιηθησαν. ’Απελθόντος τοΰ λοχαγοΰ τών Γενικών Ε π ιτε
λών κ. Φουντουκλή δια παραλαβήν παραγγελθέντων όπλων τοΰ 'Ρεμιγ- 
κτώνος, συναπεστάλη μετ’ αΰτοΰ καί ό κ. Μυλωνάς, όστις καί Ιπε- 
σκεφθη την τε λοιπήν δυτικήν Ευρώπην και τήν ’Αμερικήν.

Εν τή ξέντι γί) διατριβών ο κ. Μυλωνάς συνέλαβε τήν ιδέαν να εΰ-

έχει ολω; ίδιον μηχανισμόν όπισθογεμήσεω;, κτήμα καί 
έρεύρεσιν του κυρίου Μυλωνά, έξ ου και έλαβε το τουρέκιον 

τούτο τήν έπωνυμίαν «τουφέχιον Μ υλω νά 9.
Ό  έρευρετή;, πριν ή έκδώση το εργον αυτου ει; το κοινόν 

έμπόριον, ενόμισεν οτι πράττει έργον οντω; Ελληνικόν, άν 

κατά προτίμησιν αποταθή ε ί; την Ελληνικην Κυβέρνησιν 

προ; έξέτασιν τοΰ οπλου αΰτοΰ καί παραδοχήν διά τον εξο

πλισμόν τοΰ Έλληνικοΰ στρατοΰ δι’ όπλου άληθως Ε λ 

ληνικού-
Τό ήμέτερον έπί τών στρατιωτικών ύπουργεΐον δεν ήουνατο 

νά παρίδη τήν πρότασιν· διό καί συνέστησεν επιτροπήν συγκει- 

μένην έκ τών κ. κ. Σαπουντσάκη, συνταγματάρχου τοΰ πυρο

βολικού, Καρνάλη, άντισυνταγματα'ρχου τοΰ πεζικοΰ, Μ αγ- 

γίνα, λοχαγοΰ, Κωνστ. Μαυρομιχάλη υπολοχαγου, Καρα- 

τζα, έπίση; ΰπολοχαγοΰ (καί τών τριών αξιωματικών τοΰ 

πυροβολικού), Ά ντώ νοβιτ; Μα'ρκου, ΰπολοχαγοΰ τών Γ . ’Ε 

π ιτελ ώ ν , καί Βοΰρβαχη, ΰπολοχαγοΰ τοΰ πεζικού.

χλε'ίσΐ) τό όνομα αΰτοΰ δι’ ΙφευρΙσεως- οθεν, μελετησας τα μέχρι τοΰδε 
υπάρχοντα συστήματα τών οπισθογεμών οπλών, άνελαβε θαρ^αλεως 
τόν αγώνα τοΰτον. Ουτω, Ιπιδοθεις εις τό εργον κατα τόν Δεκέμβριον 
τοΰ 1871 Ιν Liege τοΰ Βελγίου, είργάσθη άνενδοτως, και ηδυνηθη να 
έτοιμάστι τό σύστημα αΰτοΰ, όπερ παρεδωκε την 1 / Ιανουαριου 18/2 
εις τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βελγίου πρός άναγνώρισιν I φ ε υ ρ έ σ ε ω ς. Η 
Βελγική Κυβέρνησις, μελετήσασα τό όπλον τοΰ κ. Μυλωνά, ευρεν αυτό 
έντελώς κατεχον τα προσόντα Ιρευρέσεως (invention) ώς πρός τον 
μηχανισμόν, καί τήν 31 Ίανουαρ. 1872 τώ παρεχώρησεν Ιπί εικοσαε
τίαν τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α  τ ο ΰ  I φ ε  υ ρ ε  τ ο ΰ Ιπί κατασκευήν όπλων 

τοΰ συστήματος του, δώσασα αΰτώ ώς εί/ός καί τό δίπλωμα Ιφευρε- 
τοΰ (brevet d ’ invention). Ό  κύριος Μυλωνάς Ιν τή φιλοπατρία αυ
τοΰ άπετάνθη είς τήν'Ελληνικήν Κυβέρνησιν κατά πρώτον, πρός πα- 

ταδοχήν τοΰ όπλου αΰτοΰ δια τόν Ελληνικόν στρατόν,



4 7 8  Τ Ο Τ Φ Ε Κ ΙΟ Ν  Μ ϊ’ Λ Ω Ν Α .

Ή  επιτροπή βδτη παρηγγέλθη, άν δέ» σράλωμεν (1), τήν 

εςετασιν του τονρεχίον MvUwra ώς πρός το ταχύ τής ί ργα. 
σι*ς του τής ο π ισ θ ο γ ε μ ή  μ ηχβν(?ρ5> ώς βρ . ς ^  ^  
ρεοτητα καί απλότητα αύτοΰ.

Εαν αι πληρορορίαι, ας έλάίωμεν παρά τοΰ τά μάλιστα έν- 
οιαρερομενου, είναι άληθεΐς, ή έπίτροπή έ» τή δοκιμή τοΰ 

όπλου Μυλωνά >5κολούδησε τήν έξης πορείαν.

1) Έρρ,ψεν 1 0 0  βολάς ώς είχε τό οπλον συγκεκροτημέ- 
νον και καλώς καδαρισμένον.

2) Έβρεξε τόν μηχανισμόν έπί 24  ώρας καί κατόπιν έρόι- 
ψ«ν αλλας 5 0  βολάς χωρίς νά καβαρυδή τό οπλον.

„ ,Qcf εΤ* εν r' Sl5 τ= όπλον, έκοκκίσδη διά κόνεως γής καί 
άμμου έρ’ όλου τοΰ μηχανισμοΰ, καί ούτως εχοντος τοΰ όπλο.; 
ή ρ θ η σ α ν  έχεραι 5 0  βολαί.

4) Τό  οπλον, ώς η*8η εΤχε, παρεχώΟη ένχός βορβόρου έπί 
ολοκλήρους 4 8  ώρας, εΤτα δ’ έξαχδέντος αύτοΰ άνευ έλαχί- 

<πης περιποιησεως έ^ίρΟησαν ε"χεραι 5 0  βολαί. Ά π α σα ι αί 

δοκιμασιαι α3ται Απέδειξαν τόν μηχανισμόν μηδόλως έπηρεα- 
ο »ντα, έργαζόμενον δε διαρκώς ώς ένάρχή.

(1) Λυποόμεθα Ιγχαρο'ίως μ ή  έ'ντες είς flicrtv νά φε'ρωμεν ε!ς γ ν ώ - 

ecv των Αναγνωστών ήμών ούτε τήν Ιπίστημον^ήν εχΟεσιν του έφευ- 

Του, οδτί τήν Ι'χθεσ.ν τής Ν τ ρ ο π ή ς  τών δοχψ ών. Έ π ε,ρα 'τησε χαχή 

σ υ ν ^ α  v i ο ^ τ η ρ ώ ν τ *  τά πάντα έν χρυτττώ έν τ ώ  δπουργείψ τών 

-τρατιω τιχώ ν , ώ ς συνήθως γίνεται && τα έργο. τα προετοψ ασπ χά τοΰ 

πολέμου. Τπα'ρχον έν 'Ε λ λ ά *  βτρατ.ωτ..χόν π ε ρ ^ χ ό ν  σύγγραμ

μα, πλεΓστα όσα ήδύνατο v i γνωατοποιεί είς τον στρατόν, θαπτόμενο, 

ν τοίς αρχείοις χαί γνωστά ε!ς μόνους τούς έ , τώ  δπουργείω χαί τόν 

ργατην αυτών. Τ ά  άρχεΤα τοΰ δπουργείου τών στρατ.ωτ,χών βρύθου- 

« ν «  ·ης άςιολόγου, ήτ·.ς δ ε δ ο μ έ ν η  πλεΤστα ε'μελλε νά ώ ? ελήση τούς 

έπιθυμουντας τήν Ι π α ύ ^ ν  τών γνώσεων των. Εύχτέον νά έχτρα- 

" ωμ6ν * *  ότκσθοδρομιχής ταύντ,ς πορείας ήμών.
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5) Έ^ρίρδησαν κατόπιν 8 2  βολαί η μία κατόπιν τής ά λ 

λης, όπως δοκιμασδή μή ή ταχεία χρήσις σταματήση κάπως 

τόν μηχανισμόν.

Καί έπι τής δοκιμασίας ταύτης ό μηχανισμός εύηρε'στησε.
6) Κατόπιν έσχίσδησαν αι κάλυκες ρυσιγγίων τινών, όπως 

δοκιμασδή τό όπλον άν είς τυχούσας π*ραλλαγάς τοΰ ρυ- 

σιγγίου προσρέρει καλήν υπηρεσίαν. Ούτως έπληρώδη τό 

όπλον κατά διαδοχήν όκτάκις, καί ή δοκιμασία αυτη έρερεν 

εύάρεστα αποτελέσματα.
7) Κατόπιν ή έπίτροπή ένόμισε καλόν νά δοκιμάση καί τά 

ρυσίγγια (καί περ τούχου ονχος ξένου τοΰ δέμαχος τής δοκι

μασίας τοΰ μηχανισμοΰ Μυλωνά, καδόσον χά ρυσίγγια είναι 

τά έν Βελγίω παραδεδεγμένα μέ μετάλλινον κάλυκα). Πρός τόν 

σκοπόν τοΰτον ύγρανε φυσίγγιά τινα, και μέ τοιαΰτα έπυρο- 

βόλησαν δεκάκις. Ή δοκιμασία αΰτη £σχε τά αύτό μέ τάς λοί- 

πάς αποτέλεσμα.

Ε πίσης παρετηρηδη, ότι ή ρυσιγγιοδόχη της κάννης δέ

χεται ούχί μόνον ρυσίγγιον τελειότατης κατασκευής, άλλά 

καί παρεκκλίνοντα ταύτης κατά τό πα’χος έπί τι, οπερ εΤναι 

μεγίστης σημασίας, καδόσον είς άλλα όπλα τό πλεονέκτημα 

τοΰτο δέν υρίσταται.

Τό όλον τών ^ιρδεισών βολών ανέρχεται ουτω είς 3 5 0 .
Μή έχοντες ύπ’ δψιν ήμών τήν έκδεσιν τής έπι τών δοκι

μών έπιτροπής ταύτης, περιοριζόμεδα ν’ άνακοινώσωμεν οτι, 

καχά τάς δοδείσας ήμΐν πληοορορίας, η έπίτροπή άπεράνδη 

όχι $ύρε τό χονφίχιον M vJw ra  ύπέρτερον τών ηίη γνωστών 

συστημάτων (ύποχίθημι τών έν Έ λλάδι δοκιμασδέντων) είς 

ταχύτητα , στερεότητα χαΐ άκ.Ιοτητα.
Έπρότεΐνε δέ

a) IS’ άγορασθώσι τρία τουρέκια τοΰ συστήματος M v.lu ru



καί COOO ρυσίγγια, δι’ ών νά ένεργηθώσιν εκτενέστερα! δο- 
κιμαι έν Ναυπλίω υπό της αύτής επιτροπής.

β) Ν’ άγορασθώσι κατόπιν (έάν η δεύτερα αυτη δοκιμα

σία ευάρεστηση) 1 5 0  όπλα συστήματος Μ υλω νά , δι’ ών νά 

εςοπλισθή εις λοχος του πεζικού επι ypovov τινά (άγνοοΰμεν 

πόσον), όπως δοκιμασθή το όπλον Μ υλω νά  έν τη πραγμα
τική υπηρεσία.

γ) Ό τ ι ουτω μόνον δύναταί τις ν’ άπορανθή δριστικώς άν 

πρέπει νά γενή το όπλον Μ υλωνά  δεκτόν η μή δεκτόν 

προς εξοπλισμον τοΰ ΓΕλληνικοΰ στρατοΰ.

Συμπληροΰντες απαντα τ ’ ανωτέρω, έπιπροσθέτομεν οτι, 

καθ’ ας έλάβομεν θετικάς πληροφορίας, ή δλική Αξία τοΰ του- 

ψεχίου Μ υλω νά  έσεται, πάντοτε σχετικώς, εύθηνοτέρα της 

κατα την αυτήν εποχην και εν τώ αΰτώ έργοστασίω παραγ* 

γελιας προς κατασκευήν τουρεκίων ετέρου συστήματος.

Εάν αί οοθεΐσαι ήμΐν πληρορορίαι αυται ηναι αληθείς, τό
τε, πολύ άπεχοντες της επικρίσεως τής έν λόγω έπιτροπής, 

ήτις έν τη εθνική αυτής ριλοτιμια έπιθυμεΐ νά περιβάλη τό 

του<ρεχιον Μ υλωνά , καθο ελληνικόν, μεθ’ όλων τών δυνατών 

τής οοκιμασιας μισών, ρρονουμεν απλώς ότι δέν άπέχομεν 

τής αλήθειας νομιζοντες, ότι ούδέν τών συστηθέντων τώ ελ- 

ληνικώ στρατώ οπλών ξένων συστημάτων έτυχε παρ’ ήμΐν 

τοιαυ^ης αύστηροτητος, αλλά και ήγοράσθησαν μέν άλλα, καί 

παρηγγελθησαν εις μεγαν αριθμόν ετερα, καί πρό μικρού Ιπέ- 
κειτο ή αγορά οπλών ετέρου συστήματος έπί τη βάσει δοκιμής 

ένός χαί μόνου οπλου έξωθεν σταλέντος.

Καί εϋχερώς μεν ούναταί τις νά είπη, ότι τά τουρέκια του 

^ασσ=.πώ, τοΰ Ρεμιγκτώνος καί τοΰ Κόβλεν έδοκιμάσθησαν 

αλλαχού, δέν δύναταί όμως ν’ άρνηθή ότι, όπου καί άν έγε-  

νοντο δεκτά τά τουρέκια τών συστημάτων τούτων έν ξένη

yoSpa, και τοι κατ’ αρχήν δοκιμασθέντα άλλαχοΰ καί ως ικα

νά έκτιμηθέντα, υπέστησαν όμως πλειστας οσας δοκιμασίας 

έν τή νεα ταυτη χώρα, ένη έπροτιμήθησαν. Εν άλλαις λέξε- 

σιν έπιθυμητόν ητο νά μή τάττηται τό σύστημα Μυλωνά 

έξω τής εύνοιας, ην έκ προοιμίου εύρίσκουσι παρ’ήμΐν τά ξενα.

Γέμισις χαί πυροβόλησις.

Τό τουρέκιον Μυλωνά γεμίζεται καί κενοΰται εις π έντ ι 

κινή σεις,
α) "Τψ-ωσις τής σφύρας.
6) 'Ώ θησις τοΰ μοχλοΰ έπ ί τά πρόσω. 

γ) Θέσις τοΰ φυσιγγίου. 
δ) ”ίίθη σ ις  τοΰ μοχλοΰ πρός τά  όπίσω. 

ε) Π τωσις τής σφύρας'
Πρώτη χίνησις' συνηθης υψωσις τής σρύρας 

Λευτέρα χ ίνησις* διά τής έπί τά πρόσω ώθήσεως του μ ο 

χλοΰ δ ρράκτης (μεθ’ οϋ δ μοχλός συνδεεται δι αξονος, πε- 

ρώντος ένθεν καί ένθεν τόν τε ρράκτην καί τόν μοχλόν ως καί 
τήν θήκην τοΰ μηχανήματος) οπισθοπορεΐ έκ περιστρορής κατά 

πολύ, παρουσιάζων οίίτω έλεύθερον τό κενόν τοΰ πυθμενος 

τής κάννης (ήτοι τήν ρυσιγγιοδόχην) πρός υποδοχήν τοΰ ρυ- 

σιγγίου.
Τρίτη χίνησις' τό ρυσίγγίον έντίθεται εις τό κενόν του 

πυθμένας τής κάννης (ήτοι τήν ρυσιγγιοδόχην), πιέζεται δε 

διά τοΰ άντίχειρος κατά τήν βάσιν αύιοΰ έλαρρώς.

Τετάρτη χ ίνησ ις' διά τής έπί τά όπίσω ώθήσεως του μο

χλοΰ δ ρράκτης έπανέρχεται βιαίως έπί τά πρόσω, έκ περι- 

στρορής, εις τήν Αρχικήν αύτοΰ Οέσιν, καί ς-^εώς έπακουμβα 

έπί τής βάσεως τοΰ κάλυκος τοΰ ρυσιγγίου. Σημειωτεον οτι τό 

κέντοον τής βάσεως του κάλυκος τοΰ ρυσιγγίου Αντιστοιχεί



προς οπήν τοΰ σώματος του ρράκτου, ένθα κε'κρυπται ή ββ- 

Μ γη  συσσωματουμένη μετά τοΰ βεΛογογόρου χρονστου.

Πέμπτη χίγησις' ένεργεία επί τοΰ σχαγδάΛου χαταβιβάζε- 
τα ι βιαίως ή σφϋρα έπί της κεραλής (άκμονος) τοΰ βελονορό- 

pou χρούστου, ός-ις έμρωλεύει εντός σχιμάδος τοΰ σώματος τοΰ 

ροακτου και ταλαντεύεται έχ περιστροφής περί την περόνην 

αύτοΰ, την διαπερώσαν χαί συγκρατοΰσαν αύτόν έν τή σχ ι-  

σμάδι ταύτη. Ό  πρός τά πρόσω παλμός (ταλάντευσις, bas

cule) ουιος, επερχομενος δια τής ένλόγω κρούσεως τής σρύ- 

ρας επί τοΰ άκμονος τοΰ βελονορόρου κρουστοί», έπιρε’ρει φυ- 

σικώς την έπι τα πρόσω προαγωγήν τής τούτω συμπερυμε- 

νης βελόνης, -^τις διέρχεται τό οπισδεν τής σχισμάδος πά

χος τοΰ σώματος τοΰ ρράκτου, εντός τής περί ης εί'ρηται 

Οπής, χρησιμευουσης τ?, βελόνη, έν απραξία, ώς διαμονητη

ρίου. Ή βελόνη, προεξερχομένη ουτω βιαίως, προσκρούει έπί- 

σης βιαίως το κέντρον τής βάσεως τοΰ κάλυκος τοΰ ρυσιγ- 

γίου, διά δέ τής χρούσεως ταύτης παρέπεται ή άνα'ρλεξις 

τής γομώσεως τοΰ ρυσιγγίου.

Ε ξαγωγή τον χεγωθίγτος χά,Ιυχος.

Επί τω σκοπώ έξολκησεως τοΰ χενωδεντος κάλυκος τοΰ 

ρυσιγγίου υπάρχει ό έξο.Ιχεύς. Ουτος, κρατούμενος διά τοΰ 

οιχείου χοχλιοίου έντή δεσει αυτοΰ άκριβώς όπισθεν τοΰ κενοΰ 

τοΰ πυδμένος τής κα'ννης, ταλαντεύεται καί συνεξέρχεται ταύ

της κατά την β* κίνησιν, άλλ’ έν μέρει, μετά τοΰ ρρακτήρος 

χλι συνέπεια ττ,ζ xouxcu χινκ,σεωζ. *Οτε διά ττ;ς γΤί̂  xtνί]— 

σεως τίθεται τό ρυσίγγιον είς τήν δέσιν αύτοΰ έν τή ρυσιγ- 

γιοοοχη τής καννης, το κάτω τής κυλινδρικής έπιφανείας τοΰ 

κάλυχος τοΰ ρυσιγγίου, κατά τήν συναρμογήν αύτοΰ μετά 

τής βασεως του, επακουμβα έπί τοΰ πάχους τής κεραλής
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τοΰ έξολκέως, έχούσης σχήμα κοίλου ήμικυκλίου· ώθουμένου 

δέ τοΰ ρυσιγγίου διά τής χειρός, ώς είρηται, έν τη οικεία 

αύτοΰ δέσει (ότε καί δ έξολχεύς άναλαμβανει την αρχικήν 

αύτου δέσιν), τά προεξέχοντα χείλη τής βάσεως τοΰ κάλυ

χος τοΰ ρυσιγγίου προσψαύουσι τήν όπισθίαν έπιρανειαν τής 

κεραλής τοΰ έξολκέως, τήν άπολήγουσαν, ώς είρηται, είς κοΐ- 

λον ήμικύκλιον. Ούτως ή βάσις τοΰ κάλυχος τοΰ ρυσιγγίου 

μένει έξωθι (εντεύθεν) τοΰ έξολκέως, άκουμβοΰσα έπ’ αύτοΰ, 

ώς εΓρηται, διά των προσψευόντων αύτόν χειλέων της.

’Εάν, άροΰ πυροβολήσωμεν διά τοΰ οπλου, θελομεν να έξα- 

γάγωμεν τόν κενωθεντα κάλυκα τοΰ ρυσιγγίου, χρώμεθα τήν 

βαν κίνησιν τοΰ γεμίσματος, ητοι ώθοΰμεν έπί τά πρόσω τον 

μοχλόν οπισθοδρομοΰντος δετοτε, ως ειρηται, δια περις·ρορής 

του ρράκτου, συνοπισθοδρομεΐ καί τό άνω μέρος (η κεραλη) 

τοΰ έξολκέως, καί ενεργεί κατά τήν στιγμήν ταύτην έπί τών 

χειλέων τής βάσεως τοΰ κάλυχος τοΰ ρυσιγγίου, τών προσ- 

ψαυόντων αύτόν, τόσον βιαίως, ωστε τοΰτο και μονον αρκεί 

οπως όλος δ κάλυξ τοΰ ρυσιγγίου, συρόμενος δια τής βα

σεως αύτοΰ, έξέλθη τής έν τή καννη θεσεως, ην κατείχε, και 

πέση κατά γής.

Τεμάχια, άποτε.ΙονΥτα τόγ οπισθογεμή μ ηχαγισμ όγ  

τοΰ συστήματος ΜνΛ(ύΥ&.

Τά σύστημαΜυΛωΥά άποτελεϊται κυρίως έκ τοΰίδιάζοντος 

Οργανισμού, τοΰ μοχλοΰ, τοΰ ρρακτήρος καί τοΰ έξολκέως· 

συνυπάρχουσι δέ καί έν τώ συστήματι τουτω ή σρΰρα, τό σκάν- 

δαλον, ή ύπορυλακή καί άντιπλατίνη, απαντα έντάς τής θή

κης τοΰ όλου μηχανήματος.
Τό σύνολον τών τεμαχίων του όλου μηχανισμού M v .lv r*  

εχει ώς επεται:



κ) ΜοχΑός τοΰ φράκτου τό ολον 4 -
1) σώμα τοΰ μοχλοΰ.

2) άξων.

3) έλατήριον.

4) κοχλίδιον ελατηρίου, 

β) Φράκτης το ολον 3·

1) σώμα τοΰ ρράκτου.

2) κρουστής βελονορόρος.

3) περόνη.

γ) 'Εζο.Ικεύς το ολον 2·

1) σώμα τοΰ έξολκέως.

2) χοχλίδιον αύτοΰ. 

δ) Σρϋρα  τό ολον 2·
1) σώμα σρύρας.

2) άξων αύτης.

ε) ΣκάνδαΛον το ολον 2·

1) σώμα σκανδάλου.

2) περόνη.

<γ) 'Ύηοφυ.Ιακή τό ολον 5 -

1) σώμα ύπορυλακης.

2) έλατήριον μέγα.
3 1^ Κοχλίδια στερεώσεως.

5) χοχλίδιον ούραιον. 

ζ) Ά ντ ιπ .Ια τίνη  τό ολον 2·

1) σώμα άντιπλατίνης.
2) χοχλίδιον.

Τόσύνολον όλων τών τεμαχίων τοΰ οπισθογεμούς μηχανι

σμού τού τουρεκίου Μ υ.Ιωνά  αποτελεί τόν αριθμόν 20 , τό

τοΰ 'Ρεμιγκτώνος τόν 2 7 , καί τό τοΰ Κόβλεν τόν άριΘμόν 2 9 . 

’Εννοείται ότι απαντα συνυπονοοΰσι την Θήκην.
Έάν, εν τη πεποιδήσει τών επιστημόνων καί πεπειραμέ

νων, τό όπλον Μυλωνά δεν καΘυστεροΐ τών τουρεκίων τών 

άλλων συστημάτων, ατινα ένεχρίδησαν ή έπροτάΘησαν εις 

εγχρισιν πρός εξοπλισμόν τοΰ Ελληνικού στρατοΰ, εύχόμεθα 

άπό καρδίας νά ίδωμεν ταχε'ως τόν στρατόν ήμΐν ρέροντα 

όπλα Μυλωνά.

Καί ταΰτα μέν διηγηματικώς περί τοΰ συστήματος Μ υ-  

Λωνα, εύελπιζόμενοι ότι θέλομεν εύρεθή είς την εύχάριστον 

Οέσιν νά καταχωρίσωμεν προσεχώς τά τοΰ συστήματος τού

του έπί τό επιστημονικόν·, έάν έπιτραπη ήμών ή παραλαβή 

καί κοινοποίησις της τε έπιστημονικης έκδέσεως τοΰ τεχνίτου 

καί τ ί ς  γνωμοδοτήσεως της πρός δοκιμασίαν αύτοΰ συστημέ

νης επιτροπής.
Β. I. ΒΑΛΤΙΚΟΣ.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΪ Ε.' ΤΟΜΟΓ.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΝ ΤΩι ΠΕΜΠΤΩί ΤΟΜΩι ΤΟΥ ΕΛΛΙ1Ν0Σ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ.

IJepl θεσμοϋ εν ΈΧΛάδι, Αφορώντας τη ν  αυζησιν τώ γ  
στρατιωτικών αύτής δυνάμεων, ύπο Κ. Π. Μαυρομιχάλη, 
ύπολοχ. τοΰ πυροβολικού, σελ. 3.

Περί στρατιωτικής διοργανάσεως της 'Ε ΙΙά δο ς, ύπό Εύαγ. 

Χρυσάρη, λοχίου τοΰ ίππικοΰ, σελ. 17 .

Σ νντομώτατα ί τ ινες ειδήσεις περί τής κατά τό ετος 18Ί0  

υγ ιεινής καταστάσεως τοΰ στρατοΰ τής Ε.Ιλάδος, ύπό Σ., 
σελ 25 .



17spi τώ* έ.Ιιγμώτ τοΰ Λόχον έ* τώ  πρωσσικώ πεζ ικά , 
υπό Β. I. Βαλτινοΰ, σελ. 3 1 .

Ε ισαγωγή είς την επιστήμην τοΰ νεώτερον πο.Ιεμου xal 
περί οργανισμού τώ ν  νεωτερων στρατών, σελ. 55 .

’Ο στρατιωτικός χαιρετισμός (διηγημα), μετα'ρρ. ύπό Γ. 
Γιαννοπούλου, έπιλοχι'ου τοΰ πεζικού, σελ. 73 .

Ο θησαυρός τοΰ Ά .Ιή πασσα, σελ. 82 .
Π ερί τής θετικής στρατηγικής, σελ. 8 7 .
Τό μέγα  τηΛεβόΛον Rodm an , μετα'ρρ. Α. Αιβαδηνοπού- 

λου, πρώην έπιλοχίου, σελ. 10 9 .
■Περί τής θετικής ταχτικής, σελ. 1 1 1 .
"Οτι Αναγκαία ή μάθησις τοΐς ύπαζιωματιχο ϊς, ύπό· 

Εύαγ. Χρυσάρη, λοχίου τοΰ ίππικοΰ, σελ. 1 3 1 .
ΠοΛεμιχαί δυνάμεις τοΰ Μαυροβουνίου (εκ τοΰ Γερμα

νικού), σελ. 1 3 9 .
Περί τώ ν  άσκήσεων τοΰ τάγματος χατά τό πρωσσιχόν 

σύστημα  (ε* Πρωσσ. πηγών), υπό Β, I. Βαλτινοΰ, σελ. 14 4 .
ΠΑηροφορίαι περί τοΰ στρατοΰ τώ ν  έθεΛοντών έν '-Αμε

ρική (εκ του Γαλλικού), σελ. 15 9 .
Τουφίχιον M u Jav a ,  ύπό Β. I. Βαλτινοΰ, σελ. 17 6 .
Γ Ι α ρ α ' ρ τ η μ α  (συνε'χεια). —  Γενική θεωρία τής χ ινή- 

σεως τώ* βλημ άτω ν τοΰ πυροβοίικοΰ χαϊ τής άποχίίαεω ς  
αύτώ ν έν τί} άτμοσφαίρφ άναφοριχώς πρός τούς αζονας 
σχήματος χαϊ αρχικής περιστροφής αύτώ ν, ύπό M artin do 
B rettes, άξιωματίκοΰ τοΰ Γαλλικοΰ πυροβολικού καί καδη- 
γητού τών Ιρηρμοσμένων Ιπιστημών, μεταρρασδεΐϊα έκ τοΰ 
Γαλλικού ύπό Ν. Πουρναρα, άνδυπολοχαγοΰ του πυροβολικού, 
σελΐς (εν τε'λει Ικάστου φυλλαδίου) 1 6 9 — 1 8 4 , 1 8 5 — 19 2 ,  
1 9 3 — 2 0 8 , 2 0 9 — 2 2 4 , 2 2 5 — 24 0 .

Γ Ι α ρ α ' ρ τ η μ α  (συνε'χεια). —  Πρωσσική τρομοκρατία 
έ ν  Φ ρ α γχ φ ό ρ τ ιίπ ε ισ ό δ ιο ν  τοΰ ποΜμου τοΰ 1866 , υπο 
Άλεξα'νδρου Δουμα, μετα'ρρασις Μ. Α., σελΐς (Ιν τε'λει Ικα'- 
στου ρυλλαδιου) 2 5 — 3 2 , 3 3 — 4 0 , 4 1 — 5 6 , 5 7 — 64 , 65  
— 7 2 , 7 3 — 80.


