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Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΪ1Σ ΑΑΝΙΑΣ.

Ό  όργανισμός τοΰ στρατού, εις ον ή Δανία έφείλε; τα ; εν

δόξους έκστρατείας τοΰ 18 4 8 , 1849  και 1 8 5 0 , εστηρίζετο 

ini νόμου χρονολογίας 1842 . Τό λίαν φιλελεύθερον σύνταγ
μα, τό δωρηθέν τώ τόπω υπό τοΰ βασιλέως Φριοερικου του 

Ζ'., έπήνεγκε τω 1849  την ανάγκην τής τροποποιήσεω; τοΰ 

νόμου της νεοσυλλεξίας εις τρόπον, ώστε η στρατιωτική υπη
ρεσία, επιβαλλόμενη μέχρι τ ις  εποχής εκείνης εις μόνους 
το^ς άγρότας, κατέστη υποχρεωτική εις πάντα προς στρα- 
τείαν ικανόν, άριχθέντα εις τό 2 Ιον της ήλικίας αύτου ετος · 
Ά λ λ ’ επειδή δ αριθμός δ έτησίως προσοερόμενος ουτω διά 

τής άπογραοής υπερβαίνει επί πολΰ τόν αριθμόν τόν άπαι- 
τοΰμενον προς πλήρωσιν τών κενών θέσεων, προεβησαν εις την 

κλήρωσιν τών νέων. Οί μή τυχόντες άριΟμοΰ κληρώσεως, υπο- 
γρεουμενβι εις άμεσον εις τά σώματα κατάταςιν, μετεόησαν 

αμέσως είς τήν Λάνδβερ· οί 8έ λοιποί εσχον ύπό του νόμου 

τό δικαίωμα ν’ άντικατασταθώσ-.ν υπό άλλων εχόντων τα;

ϊπαιτουμένζς ίοιοτητας.
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Έκτος τούτου δ νόμος τοΰ 18 4 2  δπέστη σμιχράς τινας 

μόνον τροποποιήσεις, ών δ σχοπός ητο ή εν ώρα πολέμου 

χρησιμοποίησις τών νέων Λανδβεριχών. Δυστυχώς, αύξάνον- 
τες τον αριθμόν τών έμπολέμων, εύρέθησαν εις την άνάγκην 

νά έλαττώσωσιν άξιοσημειώτως τά στελέχη είς όλον τον ς·ρα· 
τον, της δέ διατάξεως ταύτης ησθάνθησαν ένίοτε τό κακόν καί 
τάς θλιβεράς συνεπείας κατά την πάλην την τόσον άνομοίαν, 
ην ή Δανία εύρέθη εις τήν ανάγκην νά υποστήριξή κατά τώ  

18 6 4  έναντίον τών ηνωμένων δυνάμεων της Αυστρίας καί 
Πρωσσίας.

Έξελθοΰσα άπό της ηρωϊχίς ταύτης πάλης Ακρωτηρια
σμένη, στερηθεΐσα τά δύο πέμπτα τής έκτάσεως τής χώρας 

αυτής, ή Δανία προέβη εις νέον στρατιωτικόν όργανισμόν, ου- 
τινος ιδού τά κυριώτερα χαρακτηριστικά.

ΝεοσυλλεξΙα. Ή στρατιωτική υπηρεσία εΤναι υποχρεωτι
κή είς πάντα άνδρα ικανόν, κατά τά μέσα αύτοΰ. Ή διάρ
κεια της υπηρεσίας είναι απο δεκα μέχρι δεκα εξ έτών— κατά 

τά όπλα— ων τά μέν όκτώ έν τώ μονίμω στρατώ, τά δέ λοιπά 

είς τήν Λάνδβερ, ήτις είναι προωρισμε'νη μόνον διά τήν ύπε- 
ράσπισιν τών φρουρίων. II χωρα εΤναι διτρημένη είς πέντε 

κύκλους, χορηγοΰντος έκαστου αύτών μίαν του πεζικοΰ τα- 

ξιαρχίαν, χαί Εν του ίππικοΰ σύνταγμα. Τά λοιπά όπλα, ώς 

καί ή βασιλική φρουρά, οί ζευγίται χτλ. συλλίγονται χαθ’όλον 
τό χράτος.

Ε κπαίδευσις τ ΰ ν  στρατευμάτων. Τυχόντες τής προκα- 
ταοχτικής εχπαιοευσεως αριθμός τις τών νέων στρατιωτών 

απολύονται, αλλά το επόμενόν θέρος, καί άργότερον έν γένει 
άνα παν οευτερον ετος, καθ οσον άποτελοΰσι μέρος τοΰ μο
νίμου στρατοΰ, άνακαλοΰνται, όπως μεθεξωσι τών μεγάλων 

ελιγμών, χαδ’ οΰς συγκεντροΰνται έπι 45  ημέρας μέχρι τών

10 ,0 0 0  άνδρών. Ούδείς στρατιώτης δύναται νά χρατηθη δπό 

τάς σημαίας κατά τήν διάρκειαν τών πρώτων δύο έτών τής 

υπηρεσίας πλέον τών 18  μηνών, όσον άφορα τό πεζιχόν καί 
τό πυροβολικόν, ή πλέον τοΰ 2 1  μηνός, όσον άφορα τό Ιππι

κόν και τό μηχανικόν.
Π εζιχόν. Ό  μόνιμος στρατός περιλαμβάνει 5 ταξιαρχίας 

πρός 6 τάγματα, πρός δέ τό τάγμα τής φρουράς, έν όλω 31  

τάγματα πρός 4 λόχους δυνάμεως 220  μαχητών.
Τ άγματα στάθμου (dep6t), περιλαμβάνοντα σχεδόν εν 

τέταρτον τής ένεργητικής δυνάμεως, χρησιμβύουσι πρός συν- 

τηρησιν τής πραγματικής δυνάμεως έν ώρα πολέμου. ’Ανάλο

γοι διαθέσεις έλήφθησαν και δια τα λοιπά οπλα.

Ή Λάνδβερ μέτρα 13  τάγματα τής αυτής δυνάμεως μέ τά 

τής γραμμής, άλλα τά στελέχη αύτών είναι άδυνατώτεοα. 

"Ολον τό πεζιχόν φέρει τό όπλον τοΰ Τεμιγκτώνος.
' Ιπ π ικό ν . Έκ τών πέντε συνταγμάτων, περί ών άνωτίρω 

εΐρηται, εν είναι τών ούσσάρων, τά δέ λοιπά τεσσαρα τώ* 

δραγόνων (διμαχών)· έκαστον δέ μέτρα 3 ιλας, μη συμπερι- 
λαμβανομένης μ ια ς ίλη ς έκπαιδενσεως δι’ έκαστον σύνταγμα, 
πρός δέ ετέρας ίλης άγγελιαφόρω ν, ης τά στελεχη μονσν 
διατηρούνται έν ώρα ειρήνης. Έχάστη ίλη εχει 140  ίππους.

Τό ιππικόν φέρει δμοιόμορφον σπάθην και τό χοντοτούφε- 

χον τοΰ 'Ρεμιγκτώνος.
Π υ ρ ο β ο λ ικ ό ν .  Τό πεδινόν πυροβολικόν αποτελεί δύο συν

τάγματα, ών τό μέν πρός οκτώ, τό δέ πρός τέσσαρας χανονο- 

στοιχίας έξ όκτώ πυροβόλων τών 4 λίτρων. Η δύναμις εκα- 

στης κανονοστοιχίας είναι 196  ανορες καί 15 5  ίπποι.
Τό πυροβολικόν τών φρουρίων περιλαμβάνει δύο τάγματα 

πολυάνθρωπα ολικής δυνάμεως 2 ,4 0 0  άνδρών. Εκτός τούτου 

υπάρ/ουσι δύο λόχοι τεχνιτών διά τήν υπτρεσίαν τών όπλο-
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ποιείων καί τοΰ έργοσχασίου, χαί δύο λόχοι ζευγιτών.

Μ ηχανικόν. Το σώμα τοΰ μηχανικού αποτελεί εν τα'γμα 
10  λόχων, ών 2 γεφυροποιών, εις διά την υπηρεσίαν τών 

τορπιλλών προωρισμενος, και ετερος διά τούς σχραχιωχιχούς 
τηλεγράφους. Το όλον τής δυνάμεως 700  άνδρες.

Ε πιτελή ς. Πας άξιωμαχικός τοΰ ένεργοΰ στρατοΰ, 6πη- 
ρεχησας επί ουο ετη είς ον φερει βαθμόν, δύναται νά όνομα- 
σθή άξιωμαχικός τών έπιτελών. Έν χουτοις προτιμώνται, οσον 
αφορά τους υπολοχαγούς, οί διανύσαντες τά μαθήματα τής 

α/ωτέρας στρατιωτικής σχολής’ οσον ο’ άφορα τούς ανώτερους 

βαθμούς, επίσης προτιμώνται οι ήδη ύπηρετήσανχες πριν είς 

το σώμα τών επιτελών. ΟΕ υπολοχαγοί όπωσδήποχε όφείλουσ: 
νά έπιστρε'ψωσιν είς τά ίδια αύχών σώματα διά τετραετή υπη

ρεσίαν, οι δε λοιποί αςιωματικοι, άμα τυχόν προβιβασθώσιν (I).

ΕκπαΙδευοις τω ν  στελέχεων. Ούδείς δύναται νά ονομα- 
σϋή υπαξιωματιχος η αξιωματικός πριν ή λάβη τήν αρχικήν 

εχπαιο^υσιν τών στρατευμάτων καί διέλθη το σ^ολεΐον, τό 

λεγομινον του δεκανεως. Οί δεκανείς, οΣ έπιθυμοΰντες νά μέ- 
νωσιν ως υπαξιωματικοί έν τώ μονίμω σχραχώ, όφείλουσιν 

ακόμη νά διελθωσίν εξεχασιν, ηχι- επί πλέον, μετά τινα τής 

υπηρεσίας ετη, δίόει οικαιωμα είς τινα σύνταξιν αποστρατείας. 
Τουναντίον εκείνοι μεταςυ αυτών, οσοι επιζηχουσι νά προα- 
χθώσιν είς αξιωματικούς, καί τών οποίων ή εκπαίδευσις καί

ι* )  Ά φίεται ένταΰθα σκοτεινον, άλλα νομίζομεν οτι δέν δΰναται άλ
λως γενέσβαι, ή οτι αί εις τα διάφορα σώματα δέσεις τών ΰπολοχα- 
γών, τών μεταβαινόντων είς τους έπιτελεΐς, μένουσι κ ε ν α ί, οπως τάς 
καταλάβωσιν ίχ  νέου- έπίσης οτι 6 ανώτερου τοΰ ύπολοχαγοΰ βαθμού 

βιωματικός τών έπιτελών. μεταβαίνων έκ νέου είς το αρχικόν αΰτοΰ 
σώμα οπλον αμα ιτροοιβαζομενος, καταλαμβάνει κ ε ν ή ν  θέσιν τοΰ 
νέου αΰτοΰ βαθμοΰ ί~’ αΰτώ τοΰτω μή χορηγουμίνην τοΐς λοιποίς. Σ.Μ.

ή διαγωγή παρουσιάζονται προσφερουσαι έπαρκουσας εγγυή
σεις, γίνονται δεκτοί είς τήν στρατιωτικήν σχολήν. Πρώτη έκ- 
παίδευσις έ π τ ά μ η ν ο ς  χορηγεί τήν ευκολίαν νά ονομαιθή τις 

ύπολογαγός τής εφεδρείας· δεύτερα Ικπαιίευσις οιετης απαι
τείται, όπως δυνηθή τις νά είσελθη όριστικώς εν τώ μονίμω 
στρατώ μέ δικαίωμα προβιβασμού καί συντάξεως αποστρα
τείας. Τέλος άνωτάτη έκπαίδευσις ύφίσταται διά τούς έπιθυ- 

μοΰνχας νά είσέλθωσιν είς τά ειδικά όπλα ή διά νά συναγωνι- 
σθώσι πρός παραδοχήν αυτών είς το σώμα τών έπιτελών.

Προαγωγή. Ό  προβιβασμός ένεργεΐται κατ’ αρχαιότητας, 
έν μέρει δέ καί κατ’ εκλογήν έπί τή βάσει κανόνων όλίγον δια- 

φερόντων τών μέχρι τοΰδε έν χρήσει εις την Γαλλίαν.
Δ ύναμ ις έν ωρα πολέμου. Κατά τά προειρημένα ή ούνα- 

μις τοΰ δανικοΰ στρατού ουναται να εκτιμηθή ως εξής 

Πεζ. τής γραμμής 27 ,5 0 0  άνδρες εις 31 ταγμα.
'Ιππικόν.................  2 ,3 4 0  » » 16  ίλας.
Πυροβολικόν  4 ,7 5 0  » » 2  συντάγ . τουπυροβ.

του πεδίου καί 2 τάγ. του 

πυρ. φρουρίων καί 96  πυρ.

Μηχανικόν............  700  » ε ίς  1 τάγ. πρός 10  λόχ.

Ζευγΐτ., αξιωμ. ύγ. 2 ,7 10  »

Μόνιμος στρατός .3 8 ,0 0 0  »
Λάνδβερ................1 1 ,7 0 0
ΣταθμοίφέρόΙβ). 10 ,3 0 0  

'Ολικόν περί τάς 6 0 ,0 0 0

»



ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΠΡΩΣΣΙΑ.

£ν Πρωσσία οί νε'οι οί έπιθυμουντες νά δνομασθώσιν αξιω
ματικοί λαμβάνουσι την στρατιωτικήν έκπαίδευσιν εΓτε εις τά 

σχολεία των Καδέτων, είτε είς τά σχολεία του πολέμου. Τά 

τελευταία ταυτα ώργανισθησαν κατά τά σχέδια του στρατη

γού Von Peucher, γενικού έπιθεωρητου των καθιδρυμάτων 

της στρατιωτικής έκπαιδευσεως, χαί αντικατέστησαν, κατά το 
τέλος του 18 5 0 , τά σχολεία μεραρχιών, ών άνά εν υπήρχε 
παρ έκαστω σώματι στρατού.

Εκαστον σχολείον διοιχείται υπο διευθυντοΰ εχοντος την 

έςουσίαν διοίκητοΰ σώματος. Τό προσωπικόν συγκροτείται 
υπό ενός ύπασπιστου , οκτώ λοχαγών ώς καδηγητών, εξ ύπο- 
λοχαγών ώς άξιωματικών έπιδεωρήσεως καί υπό εκατόν πε
ρίπου μαθητών προσβετεον εις τούτους στρατιώτας τινάς διά 
τάς διαφόρους άγγαρείας.

Ο οιευδυντης συνήθως είναι ταγματάρχης η άντισυνταγ- 
μαιαρχης, μενει δε εξω τών στελέχεων έρ’ όσον διαρκεί ή 

υπηρεσία του αυτη, ούσα 3 έως 5 έτών. νΕχει κατάλυμα εν
τός του σχολείου, μισδόν δέ 1 ,8 0 0  πρωσ. τάλληρα, λαμβά- 
νων ταυτοχρόνως επίδομα η έπιμίσθιον 15 0  τάλληρα πρωσ. 
(έκ ολω 8 ,625  ρραγκα έτησίως). Ό  υπασπιστής (ύπολο/α- 
γός) είναι ταυτοχρονως βιβλιοθηκάριος του σχολείου, άριθ- 
μειται δε εις τό σύνταγμά του. Έκτός του μισθού του λαμ
βάνει 10 0  τάλληρα ώς υπασπιστής και 50  ώς βιβλιοθηκά
ριος, πρός δέ καί κατάλυμα.

Μεταξύ τών λοχαγών υπάρχουσι 2 καθηγηταί διά τήν έδραν 

της πολεμικής τέχνης, 2 διά τήν τής πυροβολικής, 2 διά τήν
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όγυρωτικήν, 2 διά τήν τοπογραφίαν. Οί λοχαγοί ουτοι παύου- 
σιν άριθμουμενοι είς τά οϊκεία συντάγματα κατά τήν διάρ
κειαν (3 ώς 5 έτη) τής είς τό σχολείον διαμονής των- δ δέ 
μισθός αυτών είναι άπό 750  έως 1 ,3 0 0  πρ. ταλ.· εχουσι ο-. 

♦έπιμίσθιον 75 τάλ. πρ., καί λαμβάνουσι προσέτι κατάλυμα, 

εάν ΰπάρχη θέσις.

Έκ τών εξ ύπολοχαγών τής έπιθεωρησεως 4 άνηκουσιν ε'., 

τό πεζικόν καί 2 είς τό ιππικόν. Έκτός τής έβοομαδιαίας 
υπηρεσίας, εΤναι έπιφορτισμενοι νά άσκώσι τους μαθητάς, 
νά δίδωσιν αΰτοίς μαθήματα ιππασίας, γυμναστικής καί ξ ι 
φασκίας, πρός δε συνεννοούνται με τους λοχαγούς κατά τά, 
πρακτικός ασκήσεις τών διαφόρων μαθηματων. Αριθμοϋνται 
είς τά συντάγματά τω ν έκτός 3έ του μισθού των, λαμβάνου- 
σιν έπιμίσθιον ετήσιον 100  τάλ. πρωσ. (375 φρ.). Γοϊς χορη

γείται κατάλυμα.

Οί μαθηταί είναι ύπαξιωματικοί του πεζικού η τοΰ ιππι
κού. Πριν ή είσέλδωσιν είς τό σχολείον, δέον νά υπηρέτησαν 

4 __6 μήνας είς τά οικεία αύτοίς οπλα. Στρατωνίζονται εν
τός τών οίκοοομών του σχολείου- τρέφονται δε καί ενουονται 
ίδίοις άναλώμασιν, αλλ’ επιτηρούνται σοβαρώς έπί τών δα
πανών, ας δφείλουτι νά ποιώσι πρός συντήρησιν εαυτών, αΐ- 

τινες άλλως δέν ύπερβαινουσι πολυ τον εν τοΐς συντάγμασι 
μισδόν των. Ό  άριδμός τών μαδητών έν έκάστω σχολείω εί

ναι περί τούς 100.

Άποσπώνται άπό w o ; τών συνταγμάτων ύπαξιωματικοί 
τινες καί 70 ώς 80 στρατιώται, ων εις ράπτης καί έτερος 
σανδαλοποιός. Τών στρατιωτών τούτων οί μέν χρησιμευουσιν 

ώς ύπηρέται πλησίον τών αξιωματικών και τών μαθητών, 

οί δ’ άλλο: τελουσι τήν υπηρεσίαν τοΰ σιαύλου, τών μαγ«-



ρείων χαί άπάσας τάς-άγγαρείας. 'Υπάρχουσι τέλος περί τούς 

4 0  ίππους.
Ή διάρκεια τών σπουδών είναι 10  μηνών, άπό 1 8βρίου 

μέχρι 1ης αύγούστου. Αί θεωρητικά! χαί πραχτιχαί στρατιω- 
τιχαί μελέται δέον νά γίνωνται ταχέως. Είς τό τέλος τών 

παραδοτέων οί μαθηταί, οί άξιοι νά ύποστώσι τάς εξετάσεις 
διά τόν βαθμόν του αξιωματικού, προορίζονται χαί έγκατα- 
λείπουσι τότε όριστικώς τό σχολεΐον- οί δ’ ετεροι επανέρχον
ται τό επόμενον έτος. Κατά τούς μήνας Αύγουστον καί Σε
πτέμβριον οίτε άξιωματικοί καί οί μαθηταί εισέρχονται εις τά 

οικεία συντάγματα καί λαμβάνουσι μέρος είς τούς μεγάλους 

ελιγμούς. Οί άξιωματικοί τής έπιθεωρησεως εΤναι επιφορτι
σμένοι την έν τοΐς σχολείοις διατήρησιν τής καλής τάξεως 
καί τής πειθαρχίας* άνταλλάσσονται δέ πρός άλλήλους εις 
εβδομαδιαίαν υπηρεσίαν.

Πρώτον σάλπισμα σαλπίζεται 10  τής ώρας λεπτά πρό πά- 
σης προσκλήσεως ή παραδόσεως μαθήματος, εις δεύτερον σάλ- 
πιγμα απαντες οί μαθηταί όφείλουσι νά ώσιν εις τάς θέσεις 

των. Σπουδαίως έπιμένουσιν οπως οι μαθηταί συμμορφώνται 
άπαρεγκλίτως μέ τάς διατάξεις τής έσωτερικής τοΰ σχολείου 

υπηρεσίας. Ή άχρίβεια έχτιμαται υπερβαλλόντως. Ιδού η 
χρήσις τοΰ ήμερεσίου χρόνου. Τήν 6ην ώραν έγερσις· άπό 

τής 7ης μέχρι τής 10ης παραδόσεις, με άνάπαυλαν 20 λε
πτών διά τό πρόγευμα· άπό τής 12ης τής μεσημβρίας πρακτι- 
καί άσχησεις· εις τήν Ιην μ. μ. γεΰμα· άπό τής 4ης έως τής 

6ης έπαναλήόείς (μελέτη) ενώπιον τών καθηγητών έπί τών 

ζητημάτων, περί ών έγένετο λόγος τήν πρωίαν* άπό τής 8ης 
εως τής 10ης εξετάσεις* τήν ΙΟην ύπνος.

Οί μαθηταί οί τιμωρούμενοι διά ^αθυμίαν τελοΰσιν έργα 

κατά τάς έλευθερας ώρας ύπό τήν έπιτήρησιν τών άξιωματι-

χών τής υπηρεσίας. Οί τιμωρούμενοι ώς μή έλθόντες τήν ώρι- 
σμένην ώραν, ή δι’ έλλειύιν πειθαρχίας, όφείλουσι νά έγεί- 
ρωνται πρό τών άλλων μαθητών καί νά παρουσιάζωνται ενώ

πιον τοΰ αξιωματικού τής υπηρεσίας άπό τής δ11’ πρωινής ώρας.
Ή τής έκπαιδεύσεως μέθοδος είναι ή εξής*
Ιον. Οι μαθηταί είναι διηρημένοι, κατά τάς δυνάμεις των 

καί τήν άρχιχήν αύτών έκπαίδευσιν, εις τέσσαρας διαφορετι- 
κάς κλάσεις, Ικάστη τών όποιων περιλαμβάνει 25 μαθητάς. 
Είς καθηγητής δέον νά μή έχη πλείονας, οταν παραδίδη τό 

μάθημά του. Καί επειδή δι’ έκαστον μάθημα είναι 2 καθη- 
γηταί, έπεται οτι έκαστος τούτων έχει 50  μαθητάς, οΰς νά 

έκπαιδεύση κατά τό έτος. ’Εντεύθεν ό καθηγητής δύναται εύ- 
κόλως νά γνωρίζη ολους τούς μαθητάς, νά έκτιμα τήν ικανό

τητα καί τάς προόδους έκαστου, καί νά έπιτύχη καλά άποτε- 

λέσματα.
2ον. Ούδέποτε παραχωροΰνται είς τούς μαθητάς πραγμα- 

τεΐαι πλήρεις. Διϊτχυρίζονται, οτι τό σύστημα τοΰτο είναι κα
κόν, οτι δίδει είς τούς μαθητάς μόνον γνώσεις έπιπολαίους 
ταχέως λησμονουμένας, καί ούχί τό βάθος τής στοιχειώδους 

στρατιωτικής επιστήμης, καί οτι ούδόλως άναπτύσσει τάς δύο 

ιδιότητας, τάς τόσον άναγκαίας είς τόν άξιωματικόν, τό νά 

έννοή τήν άποστολήν του είς τάς άπειρους καί διαφόρους πε
ριστάσεις, οϊτινες δυνανται νά τώ παρουσιασθώσιν, ήτοι την 

κρίσιν καί έπίβλεύιν.
Είς τούς μαθητάς λοιπόν δίδεται απλώς εΤοος προγράμ

ματος τών μαθημάτων, οπερ ό μαθητής οφείλει νά συμπλη- 

ρώση μετά τάς παραδόσεις τοΰ καθηγητοΰ.
3ον. Πρός συνδρομήν τών μαθητών, έπίσης δέ καί προς 

κατανόησιν οτι καλώς άντελήφθησαν τών προταθέντων ζη
τημάτων, έκάστη παράδοσις παρακολουθεΐται ύπό έπαναλή-
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ψεως, Ιν η αναφαίνονται έκ νέου άπαντα τά πρότυπα καί τά 

αντικείμενα τά περιγραφέντα ί  εν χρίσει τεθέντα τήν πρωίαν 

οπό τοΰ καθηγητοΰ. Ουτος παρίσταται, Ιρωτα τούς μαθητάς 
καί αποκρίνεται είς τάς αιτήσεις, ας ουτοι τώ άποτείνουσιν.

Ή διάταξις τών αιθουσών τών πολεμικών σχολείων είναι 
λίαν αξιοπαρατήρητος. Έκαστος θάλαμος ύπνου ή κοιτών πε
ριλαμβάνει τάς κλίνας καί τάς τής νυκτός τραπέζας ΙΟ έως 12  

μαθητώ ν συγκοινωνεί δε πρός έτέραν ειδικήν αίθουσαν, ένθα 

εύρίσκονται α ί τράπεζαι τής Ιργασίας, τά συρτάρια καί αί 
σκευοθήκαι, Έκεΐ οί μαθηταΐ τελοΰσι τά έργα των ιδία με- 
λετώντες. "Εκαστος θάλαμος ή αίθουσα δέν δύναται νά χρησι- 
μεύση είς τι έτερον, ίίμή εις δ,τι είναι προωρισμένη. Ή τάξις 

καί ή καθαριότης βασιλεύουσι πανταχοδ. Α ί αίθουσαι, ένθα 

et καθηγηται διδάσκουοιν, είναι τέσσαρες τόν αριθμόν, άνά 

μία δι’ Ικάστην παράδοσιν. Οί μαθηταΐ κάθηνται επί μακρών 
σκαμνιών Ιπί θέσεων ώρισμένων έκάστω’ έμπροσθεν αύιών 

είναι τράπεζαι. Αίθουσα συλλογής συνέχεται πρός έκάστην 
αίθουσαν παραδόσεων.

Μεταξύ τής αιθούσης τοΰ φαγητού τών άξιωματικών καί 
τής τών μαθητών ευρίσ-χοντας δύο δωμάτια συνεχόμενα πρός 
άλληλα διά θύρας συγκοινωνίας. Τά δωμάτια ταΰτα είναι τά 

τής άναγνώσεως (άναγνωστήρια)· καί τό μέν είναι διά τούς 
αξιωματικούς, τό δέ διά τούς μαθητάς. Ή βιβλιοθήκη εχει 
σκοπόν τήν προσαπόκτησιν τών στρατιωτικών εφημερίδων, τών 
νεωτέρων διατριβών κ.τ.λ. Ή βιβλιοθήκη ανοίγεται τουλάχι
στον άπαξ τής ημέρας είς ώρισμένην ώραν. Περί τά 15 0  
πρωσσικά τάλληρα άφιερουνται έτησίως πρός συντήρησιν καί 
τυμπλήρωσιν αυτής εκ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ σχολείου.

"Εκαστον πολεμικόν σχολείον πέμπει εις τόν στρατόν περι 
τούς 80  αξιωματικούς έτησίως· δι’ έκαστον δέ τών σχολείων 
τούτων όρίζονται κατ’ετος περί τάς 15 ,0 00  ταλ. πρωσσικών·

Ή αποστολή τών ύπαξιωματικών υπήρξε πάντοτε μεγάλη. 
Ιδού τί περί αυτών γράφει γερμανός τις συγγραφεύς* «Οί 
«ύπαξιωματικοί είναι οί κυριώδεις μοχλοί τής διοικήσεως τοΰ 

«λόχου ή τής ίλης διά παν τό άναφερόμενον είς τήν στρατιω
τ ικ ή ν  ανατροπήν τών άνδρών καί είς τήν τήρησιν τής πει
θαρχ ίας. Τό έργον αυτών είναι καί κοπιώδες καί πολλα- 
πλοΰν· ούτως όφείλουσι νά ώσι στρατιώται ψυχή τε καί σώ- 
»ματι καί νά φέρωσι κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των 

«πασαν τήν άπαιτουμένην σοβαρότητα. Ούδείς έν τή στρατιω- 
«τική ιεραρχία έπενεργεΓ μάλλον τοΰ όπαξιωματικοΰ έπί του 

«πνεύματος τών άνδρών, ενεκεν τής διαρκοΰς πρός αυτούς 

«συναφείας. Είς αυτούς άπόκειται οπως άδιαλείπτως κατα- 
«γίνωνται είς πάσας τάς λεπτομερείας τής ήμερησίας ύπηρε- 
«σίας, τής έκπαιδεύσεως, τής τακτικής διαθέσεωςτών έν τοΐς 

ιθαλάμοις, τής έσωτερικής του στρατώνος τάξεως, τής δια— 

«τηρήσεως τών ειδών τοΰ ιματισμού, τοΰ όπλισμοΰ καί τής 
«αποσκευής, άλλως δ’ είπείν, όλων τών λεπτομερειών, οσον 
«δήποτε σμικρών, αίτινες δύνανται νά άποτελέσωσι τόν νεο· 

«σύλλεκτον καλόν στρατιώτην ύπό τήν ηθικήν έποψιν.
«Είς τήν διαρκή ταύτην συνάφειαν μετά τών υπ’ αυτόν άν- 

«δρών, είς τάς άκαταπαύστους ταύτας φροντίδας, τάς διδο* 

«μένας ύπέρ τής Ανατροφής των, τυγχάνει ουσα ή άποστολή 

«τοΰ ύπαξιωματικοΰ ή μάλλον μέν κοπιώδης, άλλά καί ή καρ- 
«ποφορωτέρα, ή ούσιωδεστέρα, ή μάλλον αναπόφευκτος. Όσω  

«μάλλον τείνει όπως έργασθή κατά ιό πνεΰμα τών οδηγιών 

«του διοικητοΰ του λόχου ή τής ίλης του, τόσω μάλλον ό 
«λόχος, ή ίλη, έν τώ συνόλω ώς καί Ιπί έ'καστον τών άπαρ*



χτιζόντων αυτά μελών, προάγονται έπί τήν όδόν τοΰ άληθοΰς
»στρατιωτικοΰ πνεύματος.»

Άπό τών ιδεών τούτων ορμώμενοι οί Πρώσσοι, έφρόντι- 
σαν περί συστάσεως ειδικών σχολείων προς μόρφωσιν καλών 

υπαξιωματικών διά τά σώματα τοΰ πεζικοΰ τοΰ μονίμου ς·ρα- 
τοΰ, έν ο!ς οί μαθηταί πρόκειται νά μετασχτ,ματισθώσιν είς 

αληθείς στρατιώτας, άνατοεφόμενοι έν τώ στρατιωτικώ πνεύ- 
ματι, τώ σεβασμώ τής πειθαρχίας καί τά αισθήματα τοΰ κα
θήκοντος.

Ή στρατιωτική εκπαίδευσις, ουσα μάλλον πρακτική ή θεω
ρητική, περιστρέφεται είς τά εξής·

Κατά μέν πρώτον λόγον είς άσκήσεις καί ελιγμούς—πυρά 

-—υπηρεσίαν έν εκστρατεία μέ σχεδιογραφήματα διά τους άρ · 
χαιοτέρους τών μαθητών— γυμναστικήν καί σπαδασκίαν έφ’ο- 
λον το έ'τος— κολύμβημα.

Κατά δεύτερον δέ λόγον είς άνάγνωσιν—γραφήν— άριδ- 
μητίκήν— στοιχεία γεωγραφίας καί ιστορίας— γλώσσαν γερ
μανικήν— στοιχεία στρατιωτικοΰ γραφικοΰ υφους— άναφοράς 

— καταστάσεις κ.τ.λ., ατινα είναι προωρισμένον νά κατα- 

στρόνωσιν οί υπαξιωματικοί— ωδικήν.
Ή εκπαίδευσις διαρκεΐ έπί τριετίαν, τείνει δέ όπως προε- 

τοιμασθώσιν άρκούντως διά τά καθήκοντα τοΰ έπιλοχίου καί 
τοΰ σιτιστοΰ, καί άσφαλίζει αϋτοΐς γνώσεις ώφελιμω- 
τάτας διά τήν κατόπιν κατοχήν πολιτικής τίνος ύπαλ- 
ληλίας.

'Εσωτερικός οργανισμός. Τό άνώτερον προσωπικον έκα
στου σχολείου άποτελεΐται έκ 18  άξιωματικών, ήτοι

1 διοικητοΰ (άξιωματικοΰ άνωτέρου ή άρχαίου λοχαγοΰ), 
1 υπασπιστοΰ (άξιωματικοΰ),
4  διοικητών λόχων (ύπολοχαγών),
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12  άξιωματικών λόχων,

1 έπί τοΰ οικονομικού..........................
2 ια τρώ ν................................................
Οί αξιωματικοί ουτοι λαμβάνονται άδιακρίτως άφ’ ολων 

τών σωμάτων προτάσει τοΰ διοικητοΰ τοΰ σχολείου, καί ονο
μάζονται διαταγή τοΰ υπουργείου, οί μέν διοιχηταί τών λό
χων έπ’ αόριστον χρόνον, οί δέ λοιποί έπί ώρισμένω, μηδέποτε 

υπερβαίνοντα τήν τριετίαν.

Τό κατώτερον προσωπικόν είναι 

4 έπιλοχίαι,

20  υπαξιωματικοί 1ης κλάσεωςJ, . τ ,„ jev 
18  » 2ας » )1 r ' >

1 άρχιτυμπανιστής,
16  τυπανισταί καί σαλπιγκταί,
16  έργάται,

1 δπλοποιός.
Έκτος τούτων, 4 ύπαξιωματικοί άποσπώνται έπί έ’τος είς 

έκαστον σχολεΐον- 4 δέ άλλοι, εκλεγόμενοι μεταξύ τών έκ- 
παιδευδέντων είς τήν κεντρικήν τής γυμναστικής σχολήν, άπο- 
σπώνται έπίσης ώς προγυμνασταί τής γυμναστικής κατά τούς 

μήνας ’Ιούλιον, Αυγουστον καί Σεπτέμβριον.
'Γπό τήν διοικητικήν καί ποινικήν εποψιν τά οχολεϊα υπό- 

κεινται είς τά στρατιωτικά σώματα τά τής περιφερείας είς ην 

κεϊνται. Έτησίως πέμπουσιν είς τούς ελιγμούς τών μεραρ
χιών τοΰ σώματος τούτου 2 λόχους, άποτελουμένους υπό τών 

άρχαιοτέρων μαθητών.

Είσοδος τών μαθητών. Πδς νεος ηλικίας 17 ως 20  ετών, 
δίλων νά είσέλθη είς εν τών σχολείων τών ύπαξιωματικών, 
απευθύνεται πρός τόν διοικητήν τής Λάνδβερ τής περιφερείας 

τής διαμονής του, ή καί πρός τόν διοικητήν τοΰ σχολείου.

μή άξιωματικών.



Έκτος των πιστοποιητικών βαπτίσεως, καλής αγωγής, συγ- 

κατανευσεως τών γονέων ή κηδεμόνων, και τών φυσικών ικα
νοτήτων, ητοι κανονισμένου αναστήματος, κατασκευής στε- 
ρεας, υγείας, ό έπίδοξος μαθητής οφείλει νά γνωρίζη τήν Ανά- 
γνωσιν, νά γράφη εύαναγνώστως άνευ πολλών σφαλμάτων, 
και νά τελή τάς 4  πράξεις τής αριθμητικής· οφείλει έπί πλέον 
νά άναλάβη τήν ύποχρέωσιν νά υπηρέτηση 2 έ'τη έν τω μο- 

νίμω στρατώ, άνά παν έτος διαμονής έν τώ σχολείφ, Ανεξαρ
τήτως τών τριών έτών ένεργοΰ υπηρεσίας, Απαιτουμένης άπό 

παν,τος γερμανοΰ υπηκόου, άν καί άπό τοΰ χρονικοΰ τούτου 

διαστήματος άφαιροΰσι τήν διάρκειαν τής σχολικής διαμονής. 
Έκτός τούτου ό υποψήφιος μαθητής δέον νά ηναι προμηθευ- 
μενος τα είδη λινοστολής καί ύποδύσεως, άτινα δφείλει νά 

φερη πας νεοσύλλεκτος, πρός δέ μετρητά φρ. 7 ,50 .
Κατα τά μέσα Αύγούστου έκαστου έτους οί ενδιαφερόμενοι 

λαμβανουσι γνωστοποίησιν τοΰ άποτελέσματος τών έξετάσεων 

αυτών. Η οιανομη αΰτών μεταξύ τών διαφόρων καθιδρυμάτων 

γίνεται ύπό τοΰ διοικητοΰ τής πρώτης ταξιαρχίας τοΰ πεζικοΰ 

τής φρουράς είς Postdam, ή δέ είς τό σχολείον είσοδος λαμ- 
βανει χωράν κατά τόν επόμενον ’Οκτώβριον.

Η είς το σχολείον διαμονή γενικώς είναι τριετης.

Εκαστον σχολείον διαιρείται εις 4 λόχους, περιλαμβάνει 
δέ 4 9 6  μαθητάς.

Εξοδος άπό τον σχολείου. *Η διανομή ή έτησία τών μα
θητών, οίν.νες ευχαρίστησαν κατά τάς εξετάσεις εξόδου, ένερ- 
γειται

Ιον Κατά τα δικαιώματα τών στρατιωτικών σωμάτων, ά
τινα εσχειλαν υπαςιωματικούς είς τό σχολείον (έ'καστον σώ
μα, ο«τινος εις υπαξιωματιχός είσήλθεν είς τό σχολείον ώς 

μαθητής, διχαιοΰται νά δε/θή 3 νέους).

2ον Κατά τόν άριθμόν τών κενών ε!ς τά σώματα θέσεων.
3ον Κατά τήν ύπό τών μαθητών έκφρασθείσαν εύχήν.
Οί πρώτον άναγεγραμμένοι είς τόν κατάλογον τής εξόδου 

δύνανται νά όνομασθώσιν αμέσως ύπαξιωματικοί. Οί νέοι, ων 

ή έκπαίδευσις έπερατώθη έντελώς έν διετία, δύνανται νά προ- 
ταθώσιν ύπό τοΰ διοικητοΰ τοΰ σχολείου, οπως μεταβώσιν είς 

τόν στρατόν ώς στρατιώται.
’Αποβάλλονται δέ
1) Οί μαθηταί οί ύφιστάντες καταδίκας. Είς τήν εκπνευσιν 

τής ποινής των τίθενται είς τήν διάθεσιν τών υπαλλήλων τής 

νεοσυλλεξίας.
2) Οί φαινόμενοι μή έ’χοντες τήν έπαρκή ικανότητα μετά 

τό έτος, τάσσονται εις τι σύνταγμα τοΰ πεζικοΰ, οπως έκει 
διανύσωσι τήν νενομισμένην ύπηρεσίαν.

3) "Οσοι έχουσιν άνίσχυρον τήν κατασκευήν είς τούς στρα
τιωτικούς κόπους. Ουτοι πέμπονται είς τάς εστίας των, όπως 

παραμένωσίν είς τήν διάθεσιν τών ύπαλλήλων τής νεοσυλλε
ξίας, Απαλλάσσονται όμως τής ύποχρεώσεως, ην άνέλαβον 

κατά τήν έν τώ  σχολείω είσοδόν των. Είς περίστασιν δε, καθ ήν 

κατόπιν καταστώσι κατάλληλοι διά τήν ύπηρεσίαν, γίνεται αύ- 
τοίς άνάκλησις τοΰ χρόνου, ον όφείλουσιν είσέτι πρός το Κρά

τος, Αφαιρουμένου πάντοτε τοΰ χρόνου, ον διήνυσαν έν τ  ̂

σχολή.
Έ πί τριετίαν άπό τής έξόδου τά σώματα διευθύνουσι πρός 

τό ύπουργείον τών στρατιωτικών αναφοράς περί τών έκ τών 

σχολείων νέων. Αί Αναφοραί αυται, μεταβιβαζόμεναι άπο τοΰ 

ύπουργείου πρός τούς διοικητάς τών σχολείων, επιτρέπουν 

τήν έχτίμησιν τών έπιτευχθέντων Αποτελεσμάτων.



ΠΕΡΙ ΤΩΝ Β0Λ1Δ0Β0ΛΩΝ ΟΠΛΩΝ, 012 ΕΧΡΗΣΑΝΤΟ 
ΑΙ ΕΜΠΟΛΕΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΕΜΠ 

ΤΟΤ 1 8 7 0 — 1S 7I.

Τό πεζικόν τών Γερμανών ^το ώπλισμένον μέ τουφέκιον 

βελονωτόν, έκτος 2 βαυαρικών σωμάτων, φερόντων μέρος μέν 

οπλα τροποποιημένα, μέρος δέ νέον πρότυπον τοΰ W erder 

(Βέρδερ).
Πρωισι/.ον βελονωτον τουφέκιον.

Ό  μόνιμος στρατός έφερε νέον πρότυπον, ή δέ Λάνδβερ τό 

παλαιόν βελονωτόν.
Μετά τήν εκστρατείαν τοΰ 1866  ή Πρωσσία ησχολήθη εις 

τήν καλλιτέρευσιν τοΰ βελονωτού αυτής όπλου, αύξάνουσα 

τήν ταχύτητα τοΰ πυρός καί τήν βλητικήν τοΰ όπλου ίσχύν.
Διά τής μεταποιήσεως κατωρθώθη \  παρεμπόδισις τής φυ

γής τών αερίων, ή δέ ταχύτης τοΰ πυρός ηύξήνθη, δυναμενη 

νά φθάση τόν άριθμόν 12  έως 16  κατά λεπτόν τής ώρας.
Τό βλήμα εχει δλκήν 12 χιλιοστών καί βάρος 2 5  γραμ- 

μαρίων, ή δέ γόμωσις 4 ,8 3  γραμ.
Διά τής έλαττώσεως τοΰ βάρους τοΰ βλήματος ή όπισθο· 

δρόμησις κατέστη μικρότερα, ή τροχιά μάλλον τεταμένη είς 

μικράς αποστάσεις, άλλ’ ομως τό έξ Ιριουχου τεμάχιον τό 

υπό τό βλήμα τιθέμενον ένοχλεϊ τήν ακρίβειαν τοΰ πυρός.
Βαυαρικόν τουφέκιον τροποποιημενον.

"Απαν τό βαυαρικόν πεζικόν, εξαιρέσει 6 ταγμάτων κυνη
γών καί 6 τοΰ πεζικοΰ τής γραμμής, εφερον τουφέκιον μετα- 
ποιημένον. Τοΰτο πληροΰται άπό τοΰ πυθμένος. Τό καψΰλιον, 
κεχωρισμένον άπό τοΰ φυσιγγίου, τίθεται έπί τής καύυλίοδό- 
χης, παρουσιάζει δέ πολλά ελαττώματα. ΓΟτε αργεί ή χρή- 
ί ΐς  αΰτοΰ, τό υπόλοιπον τής πυρίτιδος λιπαίνει τήν αύλακα

καί έπέρχονται άποτυχίαι πυρός. Έξ άλλου κατά τήν είς τήν 

κα'ννην εισαγωγήν τοΰ φυσιγγίου 5 χάρτης σχίζεται συχνά, 
καί άνάγκη εξαγωγής τοΰ βλήματος. Ό  χάρτινος κάλυξ τοΰ 

φυσιγγίου, μεταφερόμενος έπί πολύν χρόνον εντός τής παλά
σκας, καλύπτεται υπό κονίας.

Τουφέκιον Βέρδερ.

Τό τουφέκιον Βέρδερ καί ύπό Πρώσσων άξιωματικών έξετι- 
μήθη άνώτερον καί αύτοΰ τοΰ πρωσσικοΰ βελονωτοΰ· έχει όμως 

τό έλάττωμα ότι οί μετάλλινοι κάλυκες τών φυσιγγίων του σχί
ζονται εντός τής κάννης, ό δέ τής πλατίνης μηχανισμός δέν 
προλαμβάνει τήν έπί τά οπίσω διαφυγήν τών άερίων.

Τουφέκιον Σασιεπώ.

Τό τουφέκιον Σασσεπω έχει μεγάλην υπεροχήν έπί τών 

μνησθέντων· ούχ ηττον όμως τό έκ καουτσιοΰ δακτύλιον δέν 
προλαμβάνει ή άτελώς τήν διεκφυγήν τών άερίων, ίδίως τόν 
χειμώνα, κατά τάς πρώτας βολάς.

Παρατηρήσεις.

Έν τη συγκρίσει τοΰ όπλισμοΰ οί Γάλλοι ύπερεΐχον του
λάχιστον κατά τήν πρώτην τοΰ πολέμου περίοδον. Τό Σασσε- 

πώ εΤναι άνώτερον τοΰ βελονωτοΰ, καί οί Γάλλοι ήδύναντο νά 

πλεονεκτώσιν, άν έποιοΰντο καλητέραν αύτοΰ χρήσιν.
Τό γαλλικόν πεζικόν ·ήρχετο τοΰ πυρός ώς έπί τό πλεΐστον 

άπό 10 0 0  καί 15 0 0  μέτρων, έξ ού άποδεικνύεται ότι δέν ε!- 

yov γνώσιν τής χρήσεως τοΰ Σασσεπώ.
Συνεπεία τής ύψώσεως τοΰ στομίου τοΰ όπλου πρός άπο- 

κτησιν μακρας ριπής τό έδαφος προσεβάλλετο εν γένει μετα
ξύ 6 1 5 — 15 4 0  μέτρων καί τι πρός. Κατά τήν διάρκειαν 

τών τοιούτων γαλλικών πυρών οί Γερμανοί υπέφερον βεβαίως 

κατά τήν διάβασιν τής ζώνης τοΰ άντιστοιχοΰντος εδάφους,
ΕΑΑΙ1Ν ΣΤΡΤ. ΦΪΛ. ΛΤ.' ΤΟΜ. <Τ\ 13



1 5 4  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΛΙΔΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

άλλα προβϊίνοντες είς άπόσχασιν 300  εως 4 0 0  μέχρων,άπηλ- 
λάσσονχο της ένοχλήσεως τοΰ έχδρικοΰ πυρός.

Τά πυρά τών Γερμανών τουναντίον διευδύνονχο καλώς* 

έπροχώρουν ούχοι μή υποφέρονχες έκ τοΰ ζωηρού χουφεκισμοΰ 

τών Γάλλων, διότι δέν τους ηγγιζεν. Ό  τουφεκισμός ουχος 
άοαιοΰχο μάλλον έπί μάλλον. Οί Γάλλοι κατελίμπανον τέλος 

τάς δέσεις, αςκαχεϊχον, καί τότε ύπέφερον μεγάλας απώλειας.
Ά ν  ομως οι Γάλλοι έξετίμων τό πλεονέκτημα, όπερ ήδύ- 

νατο νά παραγάγη αύχοις είς τάς μικράς αποστάσεις τό τεχα- 
μένον χής χροχιας χοΰ όπλου Σασσεπώ, καί διεχήρουν έκ χου 

πλησίον καλώς χρεφόμενον πυρ, δέν ήδύνανχο νά έξωδισδώσιν 

άπό χών άμυνχικών αύχών δέσεων ούδ’ ύπ’ άνωχέρων έχθρι- 
κών δυνάμεων. Άχυχώς ομως ελειπεν ή πεΐρα.

Ή καχανάλωσις χών πολεμεφοδίων χοΰ πεζικού έκαχέρω- 
Οεν υπήρξε μεγίσχη. Ένχεΰδεν παραχηρεϊ χις χήν ανάγκην χής 
πειδαρχίας πρός άπόκχησιν κανονικών πυρών, καί οχι χρειά- 
ζεχοίΐ πολυπληδεσχέρα έφοδίασις πολεμεφοδίων.

Τά άποχελέσμαχα χου πολέμου τούτου, όσον άρορα τόν 

οπλισμόν του πεζικού, άποδεικνύουσιν οχι ή ύπερχέρησις χοΰ 

οπλου δέν άνχιζυγίζει χήν άπειρίαν αυχοΰ εις τά πυρά.
'Ιππικόν.

'Γό γερμανικόν ιππικόν έφερε σπάδην ευθείαν ή κυρτήν. Οί 
ουλάνοι εφερον λόγχας καί πιστόλας λείας ή ηϋλακωμένας, 
οπισθογεμείς. Οί θωρακοφόροι εφερον χά αύχά οπλα. Οί δρα
γόνοι κ α ί οί ούσσάροι εΤχον ή χό μουσκεχόνιον (κονχοχούφε- 
κον) βελονωχόν ή πισχόλας ηϋλακωμένας.

Ί ό γαλλικόν ιππικόν έφερε σπάθην ευθείαν ή κυρχήν. Οι 
λογχοφόροι εφερον λόγχην καί πισχόλαν. Οί θωρακοφόροι, οί 
δραγόνοι, οί έφιπποι κυνηγοί και οί ούσσάροι, χό κονχοχού- 
<ρεκον Σασσεπώ.
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Ό  έμπυρος οπλισμός χοΰ γερμανικοί ίππικοΰ εφάνη ανε
παρκής· διότι χό βαρύ ιππικόν έχρήσαχο πολλακις το κονχο- 

τούφεκον Σασσεπώ, κυριευθέν άπό τοΰ έχθροΰ.
Κατά τόν πόλεμον τοΰτον χό ιππικόν έχρησίμευσεν ως έπί 

τό πολύ ώς έμπροσδοφυλακή, προπορευομένη επι πολλά μίλια, 
άλλ’ είς χήν υπηρεσίαν χαυχην καχεδείχθη συχνά ή άναγκη 

όπλων έκχεχαμένης ριπής.
Πυροβόλα μυδροφόρα—πυροβόλα βλημάτων τοΰ γερμανικού ιιεζ'.χοΰ.

Ό  γερμανικός σχραχός, έξαιρέσει δυο σωμάχων βαυαρι

κών, δεν εί/ε μυδροβόλα πυροβόλα.
Οί Βαυαροί άπό χοΰ πολέμου τοΰ 1 8 6 6  ήσχολήδησαν εις 

τάς μυδροβόλους, ή δέ πρώτη αυτών μυδροβολοστοιχια δεν ει- 
^εν έξέλδεί εισέτι τών πειραμάχων καχά τήν εναρξιν τοΰ πο
λέμου 1 8 7 0 — 18 7 1 . Κατόπιν εκασχον χών δύο βαυαρικών 

σωμάχων έλαβε 4 μυδροβόλους, αΰξηδενχος έπειχα τοΰ άριδ- 

μοΰ είς 6.
Α ί βαυαρικαί μυδροβόλοι άποχελοΰνχαι έκ 4 σωλήνων χου- 

φεκίου Βέρδερ, όριζονχίως προσκεκολλημένων καί φερομένων 

επί κιλλίβαντος έκ φύλλου σιδήρου.
Γαλλική μυδροβόλος.

Έν άρ'/ή τοΰ πολέμου οί Γάλλοι είχον 26  μυδροβολοσχοι- 

χίας άνά 6 μυδροβόλους.
Κατά τά Αποτελέσματα τοΰ πολέμου ή δύναμις τών μυ

δροβόλων δέν υπήρξε τόσον κατασχρεπχική, όσον υπεχίδεχο. 
Είς χινας ομως περισχασεις αί μυδροβόλοι συνεχελεσαν είς την 

αποτυχίαν τών πρώτων προσβολών ή ίσχυς αύχών δά ηχο 

βεβαίως μεγαληχέρα, άν χά βλήμαχα έσκορπιζονχο πλειοχε- 
ρον όριζονχίως- παρεχηρήδη οχι σχραχιώχαι επληγωθησαν χαυ- 

χοχρόνως ύπό 8 βλημάχων μυδροβόλου.
ΓΙΙ ηβική ένχύπωσις έπί τών στρατευμάτων ύπήρξε



στη, χαθοσον έτρόμαζον, άμα ηρχετο άκουόμενος δ κρότος 
τών μυδροβόλων.

Τά όπλα ταΰτα δέν υπέστησαν αίσδητάς αλλοιώσεις κατά 
τήν διάρκειαν του πολέμου.

Συμπέρασμα.

Γά γερμανικά πυροβόλα μέ βλήματα τοΰ πεζικοΰ (αί μυ- 

οροβόλοι) μικρά έσχον αποτελέσματα κατά τον πόλεμον.
H γαλλική όμως μυδροβόλος τουναντίον άπεδείχβη καλόν 

οπλον, ουτίνος τό αποτέλεσμα ήλλοιώΟη διά τής έξεως τών 

Γάλλων νά πυροβολώσιν άπό μεγάλης άποστάσεως. Ή ολκή 

13  χιλιοστών και ή γόμωσις 12  γραμμαρίων παράγουσι κα
λάς ριπάς. Κατά τάςγαλλικάς οδηγίας η ριπή τών 3 00 0  μέ· 
τρον δεον νά θεωρήται τό ύπέρτατον, τά δέ συνηθη όρια νά 

ώσι μεταξύ 14 0 0  εως 2000  μέτρων.
Το γαλλικόν πυροβολικόν άπεδείχδη έν τώ πολέμω κατώ

τερον είτε ως πρός τήν ακρίβειαν τοΰ πυρός, είτε ώς πρός τήν 

Ουναμιν τοΰ βλήματος* άλλ’ αί μυδροβόλοι είναι έπιδεκτικαί 
βελτιώσεων. Μία μυδροβολοστοιχία άνά πασαν μεραρχίαν φαί
νεται άρκοΰσα καί επωφελής.

Εν συντομω ή γαλλική μυδροβόλος έχει δΰναμιν ενεργείας 

αξίαν λόγου· δύναται νά βάλλη 4 0 0  έως 6 00  βλήματα άνά 

παν λεπτόν, καί είς τινας περιστάσεις ούδέν όπλον είναι ικα
νόν νά τήν άντικαταστήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑ. 
ΣΤΡΑΤΟΥ TOY ΡΙ1ΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΛΙΟΝ 

ΓΑΛΑΟΓΕΡΜΛΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ.

Ό  στρατάρχης Βαζαίν (Bazaine) έν τώ συγγράμματι αύ
τοΰ τώ ϊπιγραφομενω « Ο στρατός τοΰ 'Ρήνου άπό τής 12

Αύγούστου μέχρι τής 29 ’Οκτωβρίου 1870»  δίδωσιν ήμΐν 
τάς άκολούΘους στατιστικάς πληροφορίας περί τών άπωλειών 
τοΰ στρατοΰ τούτου κατά τόν παρελθόντα γαλλογερμανιχόν 
πόλεμον είς φονευμένους, πληγωμένους καί άπόντας.

α) 2 Αύγουστου. Α γ ώ ν  τής Σαρρε6ρούχ·
’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  φονευμένοι 2, ά ν δ ρ ε ς  φονευμενοι 4, 

π λ η γ ω μ έ ν ο ι  67 . Όλικώς 73.
β) 6 Αύγούστου. ’Α γώ ν τοΰ Σπίχεριν.
Σ ρ α τ η γ ο ί  1 οονευμένος (5 υποστράτηγος Doens) καί 

1 άπών, ό υποστράτηγος Pouget.
’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  37 φον., 166  πληγωμ., 4 4  απόντες. 

Ά ν δ ρ ε ς  283  <ρον., 1 ,494  πληγ., 2 ,05 2 , απόντες. ΓΟλι- 
κώς 4 ,078 .

γ) 14  Αύγούστου. ’Α γώ ν τοϋ Βορνύ.
Σ τ ρ α τ η γ ο ί  5 πληγωμένοι, ητοι ό στρ*τάρχης Ba

zaine, δ αντιστράτηγος Decaen, άρχηγός τοΰ 3 σώματος, 
άποβιώσας ενεκεν τών πληγών, οί αντιστράτηγοι de Casta- 
gny καί de Clererbault, καί δ ύποστράτηγος Duplessis.

Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  42 φον., 15 4  πληγ., 1 άπών. Ά  ν- 
δ ρ ε ς 335  φονευμ., 2 ,485 , πληγ., 589  απόντες. Έν ολω 
3 ,6 10 .

δ) 16  Αύγούστου. Μ άχη τής 'ΡεζομδίΙ.Ιης.
Σ τ ρ α τ η γ ο ί  3 ©ον., 2 πληγωμένοι, 1 άπών. Φονευ- 

μένοι ό αντιστράτηγος Legrand, οί υποστράτηγοι Brayer 
καί de Margenat. Πληγωμένοι δ αντιστράτηγος Bataille 
καί ό ύποστράτηγος Letelier-Valaze. Άπών δ δποστράτη- 
γος de Montaigu.

Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  144  φον., 5 9 5  πληγ., 92  απόντες. 
Ά ν δ ρ ε ς  1 ,2 15 , ρον., 9 ,5 2 3  πληγ., 5 ,379  άπόντες. Έν 
όλω 16 ,95 4 .

ε) 18  Αύγούστου. 'Υπεράσπισ ις τώ ν  γραμμών ~ής Α- 
μαμβί.ΙΛερς (κοινώς «μάχη τής Γραβελόττης»).

Σ τ ρ α τ η γ ο ί  5 πληγωμένοι, ητοι οί ύποιτράτηγοι de



Golberg, Henry, Bellecart, Colir, Pradier, 1 απών, δ 
υποστράτηγος Plombin.

’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  88 ©ον., 3 9 1  πληγ., 1 10  απόντες. 
Ά ν δ ρ ε ς  1 ,056  ρον., 6 ,3 13  πληγωμ., 4 ,309  απόντες. Τό 
όλον 12 ,2 7 3 .

ς·) 3 1  Αύγουστου καί 1 Σβρίου. Μ άχη τή ς 'Α γ . Βάρβης.
Σ τ ρ α τ η γ ο ί  4 πληγ., ό άντιστράτηγος Montaudon, 

οί υποστράτηγοι Osmont, Lafaille, Maneque, όστις άπε- 
βίωσεν έκ τής πληγής αυτοΰ.

’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  29  ρον., 109  πληγ., 4  απόντες.
’" Αν δ ρ ε ς  286  ρον., 2 ,382  πληγ , 733  απόντες. Έ ν 

όλφ 3 ,547 .
ζ) 22 Σεπτεμβρίου. 'Επιχείρησις έπί τήν L auvallier.
Ά  ξ ι ω μ α τ. 4 πληγ. " Α ν δ ρ ε ς  3 ρον., 28 πληγωμ. 

Έν όλω 35.
η) 23 Σεπτ. ’Επιχείρησις έ π ίτ ή ν  TJany χαί Thieulles.
Ά  ξ ι ω μ. 1 ©ον., 2 πληγ. ”Α ν δ ρ ε ς 5 ρον, 6 πληγ., 

2 Απόντες. Έν ολω 71 .
δ) 27  Σεπτεμβρίου. 'Επιχειρήσεις επί τήν M ercy, P e l- 

tre xa l Ladoncliamps.
’Α ξ t ω μ. 2 ρον., 9 πληγ. Ά  ν δ ρ ε ς 42  ρον., 3 1 1  πληγ., 

19  απόντες. Έν όλω 383 .
ι) 1 ’Οκτωβρίου. Ε πιχείρησ ις έπί τής Lcssy.
’Α  ξ ι ω μ. 1 πληγ. “Α ν δ ρ ε ς  9 ρον., 65  πληγωμ., 3  

απόντες. Έν όλω 78.
ια) 2 Οκτωβρίου. Κ ατάληξης τοΰ Ladonchanvps χαί επ ι-  

χείρησις επ ί τοΰ Chalet B illaudel.
’Α ξ ι ω μ. 2 ρον., 8 πληγ. Ά ν δ ρ ε ς  14  ©ονευμ., 73  

πληγ. Έν όλω 96.
ιβ) 6 Όκτωβρ. Προσβολή τής Lessis ύπό τώ ν Πρώσσων.
Ά  ν δ ρ ε ς 1 φον., 6 πληγ. Τό ολον 7.
ιγ) 7 ’Οκτωβρίου. Ά γ ω ν  τω ν  Tapes, Bellevue x a iS a in t -  

Remy.

Σ τ ρ α τ η γ ο ί  πληγ. 3, οί υπορς-άτηγοι de Chanaleilles,

Gamier, Gibon, όστις καί άπεβίωσεν έκ τής πληγής του.
Ά  ξ ι ω μ α τ. 11  ©ον., 50 πληγ. Α ν ο ρ ε ς 90  ©ον., 

98 1  πληγ., 122  απόντες. Έν όλω 1 ,257 .
Τό ολικόν λοιπόν τών απωλειών τοΰ στρατοΰ τοΰ 'Ρήνου 

κατά τό y ρονικόν τοΰτο διάστημα έχει ώς εξής·
Σ τ ρ α τ η γ ο ί  ©ονευμένοι 4, πληγωμένοι 19 , απόντες 3. 

Έν όλω 26.
’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  ρονευμένοι 358 , πληγωμένοι 1 ,4 8 8 ,  

απόντες 257 . Έν ολω 2 ,097 .
Ά ν δ ρ ε ς  (ύπαξιωματικοί καί στρατιώται) ρονευμένοι 

3,342 , πληγωμένοι 2 3 ,788 , απόντες 13 ,208 . Έν όλω 

4 0 ,3 3 9 .
'Η γενική άδροισις τών στρατηγών, άξιωμ. καί ύπαξιωμ. 

καί άνδρών, ρονευδεντων, πληγωδέντων η απάντων, άνερχε- 
ται επομένως είς τόν άριδμόν 42 ,462 .

Ό  στρατάρχης έπί τοΰ άριθμοΰ 13 ,2 0 8  τών άπόντων 
παρατηρεί τάδε' «Κατά διατριβήν λίαν ενδιαρερουσαν, δημο- 
σιευδεΐσαν δέ έπί τή βάσει τών έπισήμων έγγράρων τοΰ στρα- 
ταρχείου τοΰ πρίγκιπος Φρεδερ'.κου Κάρολου, ο συντάκτης 
αυτής, είς στρατηγός γερμανός, δμολογεΐ οτι ερ ολην την εκ
στρατείαν, μέχρι τής ήμέρας τής συνδηκολογήσεως, δ στρα
τός τοΰ 'Ρήνου δέν άρήκεν είς χεΤρας τοΰ έχδροΰ η 6 ,000  
αίγμαλοίτων. Έάν συγκρίνωμεν τόν αριθμόν τοΰτον προς το 
δλικόν τών άπόντων στρατηγών, άξιωματικών, υπαξιωματι- 
χών καί στρατιωτών, ητοι 13 ,208 , όρείλομεν βεβαίως νά πα- 
ραδεχδώμεν ότι μεγας άριδμός τών άπόντων τούδων οεον νά 
ύπολογισδώσι μεταξύ τών νεκρών. Τοΰτο εξηγείται οιά τής 
ύποχρεώσεως, είς ην διαρκώς εύρεδημεν να αποσυρωμεδα οπι- 
σδεν τοΰ πεδίου τής μάχης αυτήν τήν έπαύριον».



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝ ΤΩ! ΕΚΤΩΙ ΤΟΜΩί.

Η  Γαλλική  πεδινή μυδροβόλος (έκ τοΰ Γερμανικού), σε- 
λίς 3. 23. 57. 89.

Α ί δυνάμεις τώ ν  'Η νωμένων ηγεμονιών Μ ολδαβίας καί 
Β λα χ ία ς , ήτοι τής 'Ρουμανίας  (έκ τοΰ Γερμανιχοΰ}, σελ. 
13 , 3 1 . 68.

Υπόμνημα περί του σώματος τώ ν Γ ενικώ ν 'Ε π ιτελώ ν , 
υπό Μ. ’Αντώνοβιτς, λοχαγού τών Γ. Έπιτελών, σελ. 4 1 .

’Ο λίγα τ ινά  περί στρατοΰ, ύπο Ε. I. Χρυσάρη, λοχίοο 
τοΰ ίππικοΰ, σελ. 104.

Πληροφορίαι περί τοΰ Τουρκικού στρατοΰ, ύπο Β. I. Βαλ- 
τινοΰ, σελ. 113.

Ο στρατός τής Α α ν ία ς , σελ. 1 3 7 .
Πολεμικά σχολεία έν Πρωσσία, σελ. 142 .
Περί τών έν  Πρωσσία σχολείων τώ ν  νπαζιω ματικώ ν, 

σελ. 1 4 7 .
Περι τώ ν  βολ ιδ  οβόλων οπλών, οίς έχρήσαντο α ί εμπό

λεμοι δυνάμεις έν τω  πολέμω τοΰ 4 8 7 0 — 4874,  σελ. 152.
Πληροφορίαι τ ινές  περί τώ ν  απω λειώ ν τοΰ Γαλλικού  

στρατοΰ τοΰ Ρήνον κατά τόν τελευταΐον Γαλλογ-ερμανι- 
κόν πόλεμον, σελ. 156.

Π α ρ ά ρ τ η μ α .  —  Γενική θεωρία τής χινήσεως τώ ν  
βλημ άτω ν τοΰ πνροβολιχοϋ καί τής άποκλίσεως αυτών έν  
τ ι'ι ατμόσφαιρα άναφοριχώς πρός τούς αζονας σχήματος 
καί άρχιχής περιστροφής αύτώ ν, ύπό MartiD de U rettes ,  
άξιο>ματιχοΰ τοΰ γαλλ ιχοΰ  πυροβολιχοΰ καί χαδηγητοΰ τών  
έρηρμοσμένων έπ ιστομών,  μεταφρασθεΐσα έχ τοΰ Γαλλ ικού  
υπό Ν. Π Λ ρ.αρα ,  άνδυπολοχαγοΰ τοΰ πυροβολικοΰ (συνέ
χ ε ια  άπό σελίδος 2 4 1  καί  τέλος).

Πρωσσιχή τρομοκρατία έν Φραγκφόρτρ, έπεισόδια τοΰ 
πολέμου τοΰ 48 6 6 , υπό Αλεξάνδρου Δουμα. Έχ τοΰ Γαλ
λικού ύπό Μ. Α. (τόμος Αο:, συνέχεια άπό σελίδα 81 καί 
καί τέλος).


