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Ό  άνθρωπος εΤναι τη άληΘεια λίαν περίεργον ζώον. Έ ν  οσω 

ιά  πράγματά του βαίνουσι κατ’ εύχήν, όλα είναι καλά κα ί 

σωστά· άμα δ’ ή ράσις αυτών άλλάξη , αναζητεί τάς αιτίας» 

κα ι, αν μή ευρη τάς πραγματικάς, γέννα άλλας, α ς καί π ι

στεύει, διότι είναι γέννημα αΰτου. Ουτω πράττουσιν ·ηδη 

πολλοί τών Γάλλων μετά την υπό των Γερμανών ήτταν αυ

τ ώ ν  παν 5 ,τ ι γερμανικόν, καλόν* παν γαλλικόν, κακόν κα ί 

έλέθριον. Φόβος υπάρχει, μη τις αυτών ανακήρυξή ότι τοΐς 

έπταισεν ή γαλλική γλώσσα· καί μά την άληδειαν δέν είναι 

μικρός 5 λόγος ουτος* διότι, άν μή ώμίλουν οί Γάλλοι γα λλ ι- 

λ ικά , άγετα ι τ ις  νά πις·εΰση, ότι Οά ώμίλουν γερμανικά, όιοτι 

πρός τους Γερμανούς συνορευουσιν. Έ ν  τη υποδέσει ταυτη οί 
Γάλλοι ηθελον άπορυγει το μειονέκτημα, καθ’ ο οί μέν Γερμα

νοί ώμίλουν καί γερμανικά καί γαλλ ικά , οί δέ Γάλλοι μόλις 

τά γα λλ ικά , ουδέν άπό τών γερμανικών έννοουντες.

Εις τάς σκέψεις ταυτας ηχΟημεν οΰχί ειρωνευόμενοι την 

άτυχ ίαν, άλλ’ Ιγκαρδίως λυποΰμενοι διά τήν άπόγνωσιν, εις 
ΕΑΛΙΙΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΪΑΑ. ΞΓ\ ΤΟΜ. ΙΑ'. 5
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ήν ή ητχα πολλάκις άγει τούς Ανθρώπους· είναι δέ μεγα τ& 

κακόν, έάν τ ις  άποθα^ρυνθΐ δι’ 3 ,τι κέκτηχαι, ζηλεύει δέ μό

νον τά των άλλων. Ουχω, εχοντες δπ’ οψιν ήμών μικράν δια

τριβήν, ην παραπόδας έχτιδέμεδα, περί της τών Γερμανών 

πορευτικής τάξεω ς, διατριβήν πράγμαχι αξίαν μελέτης, δέν 

^δυνήδημεν νά μή λυπηδώμεν, οχε είς είδος προοιμίου του 

γράφοντος Γάλλου ευρομεν, οτι είς τώ ν χυρίων λο'γων της 

χατά τήν πορείαν υπέροχης τών Γερμανών, έπί τοΰ γαλλο- 

γερμανικοΰ πολέμου, δπήρξε τό έλαττωμαχιχόν τ ο ΰ  γ α λ 

λ ι κ ο ύ  β ή μ α τ ο ς  (ληφδήχω ή λε'ξις αΰτη β η μ α ύπό 

τήν κυριολεκτικήν αυτής σημασίαν). ’Ιδού περί β ή μ α τ ο ς  

τ ι δ διατριβογράφος λέγει*

«Τ ό  γερμανικόν βήμα παριστα βάδισμα ιδιαίτερον, οπερ 

δέν έχει μήτε τήν χαριν μήτε τήν έλαφρότητα τοΰ γαλλικοΰ 

βήματος. Ε ίναι βαρύ, Αλλ’ είναι κανονικώτερον έν τώ  συνόλω 

αυτο ΰ , μεθοδικώτερον καί όλιγώτερον κουραστικόν, διότι 

υποχρεοΐ είς μείονα εντασιν τών μυώνων. Παρά τοΐς έν πορεία 

Γάλλοις ή κνήμη είναι τεταμένη, τό δέ έμπρόσδιον τοΰ ποδός, 

πρός τά κάτω  κλίνον πριν ή έγγίση τήν γην, αγει είς 

νευρικήν συστολήν, Ινώ παρά τοΐς Γερμανοΐς ή κνήμη, η τ ις  

προβαίνει, ύψοΰχαι γράφουσα καμπύλην καί πίπχει καχά γή ς 

άνευ κόπου ή προσπαθείας. Τοιαύχη είναι ή κανονικόχης τοΰ 

χρόνου καί τοΰ διανυομένου χώρου έν Ικάσχω τεχελεσμένω 

βήμαχι, είχε έν πεδίω , είχε έν τοΐς ορεσιν, ώσχε Απολήγει είς 

τό δαυμα'σιον Αποχέλεσμα, οτι οί αξιωματικοί οί τήν πορείαν 

διευΟύνοντες γινώσκουσιν, Απολύχως καί είς τό λεπτόν, τόν 

άναγκαιον χρόνον διά τήν διάνυσιν οίασδήποτε Αποστάσεως 

δφ’ οίουδήποτε σώματος. Συνέπεσε συχνά ν’ άκούσωμεν Αγγελ- 

λομένην τήν ώραν τής Αφίξεως διαφόρων φαλαγγών πο

ρείας. Έ άν λοιπόν έλέγεχο, ο ιι ή φάλαγξ έμελλε νά φανή έπί
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ΐή ς  πλατείας είς τάς δύο ώρας καί είκοσιπέντε λεπτά , ή φα- 

λ α γ ξ  δέν έφαίνετο είς τάς δύο ώρας είκοσι τεσσαρα λεπτά η 

είκοσιέξ λεπτά , Αλλ’ ακριβώς είς τάς δυο ωρας και λεπτά ε ί

κοσι π έντε» .
Ά φ ίνοντες κατά μέρος τήν υπερβολήν τοΰ γράφοντος ώ ς 

πρός τήν κατά λεπτόν Ακρίβειαν τής τών Γερμανών πορείας, 

καδ’ ην λησμονεί on , άν τυχόν συμπέση άπαξ τουλάχιστον νά 

πταρνισδή δ έπί κεφαλής τής πορευομένης φάλαγγος, έξ Α

νάγκης επέρχεται χαλάρωσις στιγμ ιαία έπί τοΰ βαδίσματος 

αύτοΰ, καταναλίσκουσα έστω καί έλάχις-ον χρονικόν διάς·ημα, 

παρατηροΰμεν αύτόν λησμονοΰντα ταύτοχρόνως οτι έν απασι 

τοΐς καλώ ς έννοουμένοις στρατοΐς, Αδιάφορον άν τό βήμα τοΰ 

ένός είνα ι καλήτερον τοΰ ετέρου, δ καταναλισκόμενος πρός 

πορείαν χρόνος, οπω ς διανυσδή Απόστασίς τ ις  ώρισμένη, προ

κύπτει έκ τοΰ κατά λεπτόν τής ώρας διανυομένου διας·ήματος 

Ιπ ί τή βάσει τοΰ έν χρήσει βήματος· τοΰχο δέ καί παρά τοΐς 

άπλοΐς δδοιπόροις συμβαίνει, οιτινες και σοι λεγουσι' « Γ ε - 

τ ο ι α ν ώ ρ α ν  φ ε ύ γ ε ι ς ,  τ έ τ ο ι α ν  φ θ ά ν ε ι  ς » .  Ουχω 

μετά δαυμασμοΰ διηγείται τό έξης,

«Ε πε ιδ ή  έφάνημεν εκπλησσόμενοι ήμέραν τινά (διά τήν 

ακρίβειαν ταύχην) ένώπιον Αξιωμαχικοΰ γερμανοΰ, ήρξατοου- 

τος γελώ ν, καί λαμβάνων μέ τήν μίαν μέν τών χειρών αύτοΰ 

τό ώρολόγιόν του, μέ τήν ετέραν δέ μικρόν τινα άτλαντα, έν 

σχήματι σημειωματάριου, περιέχοντα τοπογραφικους χάρτας, 

είπε προς ήμας· α ’Ιάού τό μ υστήρ ιον '  άρχε ι ή μ ΐν  ν ά  γ ινώ -  
σχωμεν τη ν  δ ια νυ τέα ν  άπόστασ ιν ,  ώς χα ϊ τη ν  ώραν τής ά να -  
χωρήσεως τοΰ σώματος ,  ϊν α  πάραυ τα  εύρισχώμεθα είς θεσιν  
νά  όρίσωμεν άμέσως τό λ επ τ ό ν  τής άφίζεως τω ν  ςρατενμά -  
των" δ ιό τ ι  γ ινώσχομεν  πόσα  λ επ τάέζοδεύονσ ινο ί  ςρα τ ιώ τα ι
ήμών οπως ά ιαννσω σ ιν  $ν χ ιλ ιό μ ε τρ ο ν '  οντω ό ύπολογ ι-

5*



6 8  nOPEVTlKH ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΑΞ1Σ.

σμός ήαων περ ιορ ίζετα ι εΐς τό ν ά  π ο λ λαπ λα σ ιά σω μ ε ν  τ ό ν  
αρ ιθμόν  τω ν  χ ιλ ιο μ έ τρω ν  έπί τόν  αρ ιθμόν  τω ν  λ επτώ ν  
τούτων, κ α ί  τότε , s i r s  τό έδαφος ε ίνα ι  ύ μα λό ν> είτε μ η ,  τά  
στρατεύματα, ημών δφείλονσ ι νά  φθάσωσι κα τά  τ η ν  ώραν  

τή ν  ενρεθεΐσαν άπό τον αποτελέσματος τοΰ π ο λ λ α π λ α σ ια 
σμού τούτου » . Έ ν  τώ  δαυμασμώ του έλησμόνησε, φαίνεται, 

νά προσδέση, προς πλείονα διασάφησtv, δ5τ ι βεβαίως 6ά προ- 

σέδηκεν ό Γερμανός Αξιωματικός, δηλ. οτι «το αποτέλεσμα 

του έν λόγω πολλαπλασιασμού σημαίνει χρονικό» εις ώρας 

διάστημα· οτι τούτο προστίθεται είς την ώραν της Αναχωρή- 

σεως τών στρατευμάτων, καί τό Αποτέλεσμα τ ι ς  προσδέσεως 

ταυτης παράγει την ώραν τής Αφίξεως αύτών, μέ τήν παρα- 

τήρησιν οτι, άν ί  Αναχώρησις έγενετο πρό μεσημβρίας, ή δέ 

πρόσδεσις παράγει αριδμόν Ανώτερον τοΰ 12 (ήτοι τής μεσημ

βρίας), Αφαιρεΐται απ ’ αύτου τό 1 2 , τό δέ Απομένον σημαίνει 

ώρας κατόπιν τής μεσημβρίας— ί ,  έάν η άναχώρησίς Ιγένετο 

μετά μεσημβρίαν, ή δέ πρόσδεσις παρα'γει αριθμόν Ανώτερον 

του 12  (ητοι μεσονύκτιον), Αφαιρεΐται α π ’ αύτου τό 1 2 , τό δέ 

υπολοιπον σημαίνει ώραν άφίξεως μετά τό μεσονύκτιον, ίίτοί 

ωραν πρω ία ς» . Ή ναγκάσδημεν νά συμπληρώσωμεν τήν παρά

γραφον ταύτην διά τό άκριβέστερον.

Ά φιέμενο ι όμως κατά μέρος τήν Ελαρότητα, ην δ ικαίως 

διήγειρεν ήμίν 5 θαυμασμός  του διατριβογράφου περί Αντικει

μένου τοσοΰτον στοιχειώδους, μεταβαίνομεν είς τό πρα'γματι 

σπουδαϊον καί άξιον μελέτης υπόλοιπον τής διατριβής αύτοΰ, 

πραγματευόμενον « π ε ρ ί  τ ή ς  π ο ρ ε υ τ ι κ ή ς  τ ώ ν  

Γ ε ρ μ α ν ώ ν  τ ά ξ ε ω ς » .

Π αν σώμα στρατού τών Γερμανών ή καί τμήμα αύτοΰ 

διαιρείται είς τρία ίσα μέρη, έκαστου αύτών περιλαμβάνοντας
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ιππ ικόν, πεζικόν, πυροβολικόν, έν Αναλογία διδουση είς εκαςον 

αύτών ΐσχύν πλήρους προσβολής.

Τό ι π π ι κ ό ν  διαιρείται είς τόσα τμήματα, δσαί αι 

πορευτικαί φάλαγγες τοΰ πεζικού, έκαστον δέ τών τμημάτων 

τούτων, είς δύο Αποσπάσματα, ών τό μέν προηγείται εν μ ε 

γάλη Αποστάσει τής φάλαγγος, είς ην τυγχάνει Αφιερωμενον, 

τό δέ επεται αύτής επίσης πολύ οπισω.

Τό π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν  τίθεται είς τό κέντρον τής σχ ε

τικής φάλαγγας, τοΰ πεζικοΰ καλύπτοντος αύτό πρός τε τα 

έμπρός καί πρός τά ίπ ίσ ω . Κατόπιν έρχονται τά σκευοφορα, 

τούτων δ’ οπισδεν όπισδοφυλακή τοΰ πεζικοΰ καί τό τελευ- 

ταΐον του ίππικοΰ Απόσπασμα.

Δοδείσης λοιπόν τής πρός πορείαν δ ιαταγής, συγκροτοΰν- 

τα ι τρία μεγάλα τμήματα, ώ ς είρηται, έκαστον τών οποίων 

περιλαμβάνει καί τά τρία οπλα.
Τό πρώτον τμήμα αναχω ρεί είς τήν δρισδείσαν ώραν καί 

σταματά οπου τώ ώρίσθη. Έ κ ε ΐ Αφικόμενον παραμενει εξω  τής 

όδοΰ, Αφίνον τόν δρόμον έλεύθερον· καταλαμβάνει τάς οικίας, 

τάς αύλάς, τάς έξόδους (άν τοιαυτα ΰπάρχουσι), κρατεί θέ ε ις  

τό κέντρον τάς σκευοφόρους άμάξας. Τ ά  πυροβόλα τίθενται εις 

κανονοστοιχίαν εΐς τάς καταλληλοτέρας δέσεις, ύποστηριζο- 

μενα ύπό ισχυρών τοΰ πεζικοΰ-Αποσπασμάτων. ’Απόσπασμα 

ίππικοΰ τίθετα ι έν ένεργεία πάραυτα πρός κατόπτευσιν τής 

όοοΰ καί άναζήτησιν τών χρειωδών.

Δύο ώρας μετά τήν άναχώρησιν τοΰ πρώτου τμήματος Ανα

χω ρεί τό δεύτερον. Φθάνει καί προσπερα τό πρώτον, οπερ, ώ ς 

εΐρηται, Αναπαύεται ήδη, καί ακολουθεί τήν πορείαν αύτοΰ 

μέχρίς ου φδάση οπου ώρισται νά σταθή, ένδα καί πράττει 

οπως καί τό πρώτον.

Τέλος τό τρίτον τμήμα αναχωρεί δύο ώ ρα ; μετά τό δεύ-
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τερον, διανύει το υπό τών δυο πρώτων τμημάτων διαπεραιω- 

θέν διάστημα καί ύπερβάν αύτά σταματα οπου τώ ώρίσΘη.

Κ ατά το διάστημα τοΰτο τό απόσπασμα τοΰ ιππ ικού, οπερ 

κλείει την πορείαν του πρώτου τμήματος, ώ ς καί το κλεΐον 

την του δευτερου, τίθενται είς διαρκή συνάφειαν τό μέν μετά 

τοΰ Αποσπάσματος του ιππικού τοΰ έπί κεφαλής τοΰ δευτε'ρου 

τμήματος, τό δέ μετά τοΰ τρίτου τμήματος.

Τ έλος τό ιππικόν τό προπορευόμενον τοΰ πρώτου τμήματος 

τοΰ πορευομένου σώματος, ώ ς κα ί τό επόμενον τοΰ τρίτου τμή

ματος, κατοπτευουσι πανταχόσε, ώστε καθίσταται Αδύνατον νά 

καταληφθεί Απροσδοκήτως τό έν πορεία σώμα.

"Αμα τό τρίτον τμήμα ύπερβή τά Αναπαυόμενα ηδη πρώτον 

καί δεύτερον καί σταματηση οπου τώ  ώρίσΘη, έκκινεϊ εκ νε'ου 

τό πρώτον, προσπερα τό δεύτερον καί τρίτον, τίθεται, ώ ς είπειν, 

έκ νε'ου έπ ί κεφαλής τής πορείας, καί έξακολουθεϊ ινα σταδή 

οπου τώ  ώρίσδη. Δυο μετά τήν Αναχώρησιν τούτου ώρας έκ- 

κ ινεΐ έκ νέου τό δεύτερον, οπερ σταματα, Αφοΰ προσπέραση 

τό πρώτον- δύο δέ κατόπιν τής τοΰ δευτέρου τμήματος Ανα- 

χωρήσεως έκκινεϊ τό τρίτον, οπερ προσπερα τό πρώτον, κατό

π ιν δέ τό ί)δη σταδέν δεύτερον τμήμα, καί ουχω καθεξής είς 

τρόπον, ώστε έκαστον τών τμημάτων Αναλαμβάνει τήν νέαν 

αύτοΰ πορείαν, Αφοΰ Ανεπαύθη συνεχώς έπ ί 6  ώρας.

Ή  πορευτική αυτη τάξις  ηγαγεν είς τό λεγόμενον, οτι δ 

γερμανικός στρατός πορευόμενος δέν σταμαχα ποχέ.

Ή  διηνεκής αΰχη πορεία δύναται έν ώρα νυκτός ν’ Ανας-αλ^ 

κάπω ς, χορηγούμενης περισσότερός πρός Ανάπαυσιν ώρας, 

δέον ομως α ί μεταξύ τών τμημάτων Αποστα'σεις νά μή ύπερ- 

βαίνωσι τάς δύο ώρας, ητοι τό ολον ώρας τέσσαρας μεταξύ 

τοΰ πρώτου καί τοΰ τρίτου.

Συνεπώς πρός τόν κανόνα τής πορείας ταύτης παρετηρήθια

ΠΟΡΕΓΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ. 71

χατά τόν τελευταιον γαλλογερμανικόν πόλεμον, οτι έπιτιθεμέ- 

νου σώματος Γερμανών κατά τών Γ άλλω ν, έν τη Ακμή τής 

συμπλοκής έπήρχετο ετερον γερμανικόν σώμα, κατά δέ τήν 

έξάντλησιν τών Γ άλλω ν, τρίτον γερμανικόν ολως νωπόν, οπερ 

και συνήδως έπέφερε τήν τών Γ άλλων ύποχώρησίν, ήσαν δέ 

τά  τρίτα ταΰτα Ανεξάρτητα θεωρούμενα ύπό τών Γάλλων σώ 

ματα, τά  τρία τμήματα τοΰ πορευομένου γερμανικοΰ σώματος, 

τά  έκ περιτροπής κινούμενα, καί επομένως διαδοχικώς κατά 

τώ ν Γ άλλω ν έπ ιπ ίπτοντα .

Τοιαύτη ή πορευτική τών Γερμανών τά ξ ις , ητις ομως, αν 

έπιτρέπηται νά κρίνητις περί αυτής, δέν ήδελεν ίσως φέρει χαρα

κτήρα τόσον σπουδαΐον ώ ς πρός τά Αποτελέσματα αυτής, κατά 

τόν πόλεμον, άν οί Γάλλοι δέν ειχον τήν άπειρον καλοκΑγα- 

δίαν νά περιμένωσι τούς Γερμανούς ολως Απαράσκευοι, π ά ν 

τοτε Απροσδοκήτως προσβαλλόμενοι Από τό προπορευομενον 

τμήμα, έπερχομένων κατόπιν ολως νω πώ ν τοΰ δευτέρου καί 

τοΰ τρίτου· καί τοΰτο διά τήν ολως παντελή ελλειψ ιν προφυ

λακών καί κυρίως ιππ ικώ ν παντοπτών, τό κυριώτερον δέ, διότι 

Απαράσκευοι καί έξαπίνης καταλαμβανόμενοι υπό τών Γερ

μανών, μειονεκτοΰντες Αφ’ ετέρου πάντοτε κατά τόν Αριδμόν 

(κατά τάς τοιαύτας προσβολάς), εΤχον Αντιμεχώπους Αλλη

λοδιαδόχους τρεις έχδρούς έπερχομένους, ών συνήθως έκαστος 

ητο ισοδύναμος αύτών. Ο ύχ ϋττον ομως όφείλει τ ις  νά δμολο* 

γήση, οτι διά τής πορευτικής ταύτης τάξεω ς διανέμονται έξ 

ίσου οί κίνδυνοι πρός τήν τοΰ έχθροΰ συνάντησιν μεταξύ ολων 

τών τοΰ πορευομένου σώματος τμημάτων, έπίσης δέ ίσο^ο- 

ποΰντα ι οί μόχθοι τών τε Ανδρών καί τών ίππων· άλλως τε 

δέ ή διηνεκής αυτη συνάφεια μεταξύ τών τμημάτων Αποφερει 

τό καλήχερον Αποτέλεσμα έπ ι τοΰ ήδικοΰ τών Ανδρών, καθό- 

jov, άμα τοΰ προπορευομένου τμήματος συναντώντος τόν Ι χ -



7 2  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙ^

θρον χαι προσβαλλοντος αύτόν, ή ζέσις τών άνδρών καθίσταται 

ετι μάλλον ζωηρότερα και ενεργητικότερα, άφ ’ ου γινώσκουσιν 

ουτοι, οτι ακολουθούνται υπο Ιτερων μόλις δύο ώρας κατόπιν 

αυτών έρχομενων, και επομενως δεν μένει είς αυτούς καί μό

νους τό αντεχειν κατα του εχθρού, ον άφ’ ετέρου έξαντλοΰσι 

τα κατόπιν νωπα Ερχόμενα στρατεύματα.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ. ΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ.

Κατά τήν νεαν διαόρύθμισιν του γαλλικού στρατού, Λροκει- 

μενου περί τών έν τώ  πεζιχώ  ύπασπ ιστώ ν, προήχθησαν δύο 

ίδέαι· ή μέν αύτών έζήτει οπως τά καθήκοντα της θέσεως του 

υπασπις-ου ύψω θώ σιν, οπως ή θέσις αυτη άποτελέση νέον ς-ρα· 

τιωτικόν βαθμόν, καί οπως δ υπασπιστής ύπαρξη έν τώ  μέλ- 

λοντι απέναντι τοΰ διοιχητοΰ τάγματος ο ,τ ι, ώ ς  εχ ει ήδη, 

υπάρχει απέναντι τοϊ3 συνταγματα'ρχου δ άντισυνταγματάρχης. 

Αποτελεσμα τής αποδοχής τής ιδέας ταύτης ήθελεν εΤσθαι τό 

παρεμποδίσαι τήν αρχαιότητα, νά όρίζη, πολλάκις είς τά τυ

φλά, πρός διοίχησίν τα'γματος, έν απουσία τοΰ πραγματικού 

διοικητου, λοχαγον τινα , τον άρχαιότερον, ουτινος ή θέσις κα

θίσταται ένίοτε δυσχερής απέναντι τών όμοιοβάθμων αύτου.

Η έτερα ομως τών ιδεών άπήτει τήν άπάλειψ ιν τών υπα

σπ ιστών, ή , άν μή τούτο έγ ίγνετο , σπουδαίαν μείωσιν τών κ α 

θηκόντων αύτών, εκπληρουμένων άλλω ς τε καί παρ’ ύπολο-: 
χα γώ ν .

Αντί μ ιας τών ίοεών τούτων ή έκτελεστική αρχή προύτί- 

μησε λυσιν μεσαίαν, α ί δέ κατ’ αυτήν γενόμεναι τροποποιήσεις 

έν τώ  κανοπσμώ τείνουσι νά δώσωσι δικαίωμα είς τους τή»
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δευτέραν ιδέαν πρεσβεύοντας, οτι δέν ειχον άδικον φρονοΰντες 

τήν κατα'ργησιν τής θέσεως τών ύπασπιστών, καταστασης ηδη 

άφορήτου.

Κατά τόν νέον κανονισμόν, χω ρ ίς νά άπαλειφθή οΰτε μια 

τών μέχρι τουδε ύπο'/οεώσεων τών ύπασπιστών, επεβληθη ι ις  

αυτούς τό βαρύτερον μέρος τής ύπηρεσίας τοΰ λοχαγού τής 

ίβδομάδος, καθιστάμενης ουτω τής του ύπασπιστοΰ υπηρεσίας 

επαχθούς ετι μάλλον, καθόσον συνήθως δύο μόνον τών τα γ

μάτων μενόντων έν τή έδρα τοΰ συντάγματος (τοΰ τρίτου ταγ- 

ματος διατελοΰντος συνήθως άπεσπασμενου) δεν υπαρχουσιν 

είμή δύο ύπασπισταί άνταλλάσσοντες την υπηρεσίαν ταυτην 

καθ’ εβδομάδα. Έ κτος δέ τουτου, έπεβληθησαν εΐς τον υπα 

σπιστήν ύπηρεσίαι μέχρι τοΰδε τούς άνθυπασπιστάς αποβλέ- 

πουσαι.
Κατά τόν πίνακα τών καθ’ έκάστην ύπηρεσιών τοΰ ύπασπΐ* 

στοϋ τής έβδομάδος, ουτος κατ ελάχιστον οφείλει καθ εκα- 

στην πραγματικήν υπηρεσίαν σωματικήν οκτώ μέχρις έννια 

ώρών, μή ύπολογιζομένου έν αύταΐς του χρονου τής από μιας 

είς έτέραν ένασχόλησιν μεταβασεως, οστις δέν είναι μικρός.

Καί ταΰτα μέν καθ’ οσον άφορα τον ύπασπιστήν οντα τής 

ίβδομάδος, άλλ’ ομως ουτος δέν μένει ήσυχος μηδέ τήν Ιτέραν 

εβδομάδα, καθ’ ην ή ύπηρεσία αυτη παραδίδεται εΐς τόν έτερον 

τών ύπασπιστών, διότι καί κατά ταύτην όφείλει νά λαμβάνη 

μέρος είς τούς έλιγμούς, εΐς τάς προφορικάς καί τάς πραιίτι- 

κάς θεωρίας, τά μαθήματα τών έπ ί συμβάσει κατατασσομε- 

νω ν, τάς συνδιαλέξεις τών αξιωματικών κτλ. Τοσαΰται 

απασχολήσεις, καί τό σώμα καί τόν νοΰν διαρκώς περισπώσαι, 

είναι αδύνατον νά άφήσωσι τοΐς ύπ α σπ σ τα ϊς  έλάχιστον χρο

νικόν διάστημα, όπως καταγίνωνται είς ιδίας υπέρ εαυτών με

λετά ς , εί μή καταναλίσκωσί κα ί τάς φυσιχάς αύτών δυνάμεις.



Τ ί  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ

Ετερα δυσκολία. "Οπου δέν ύπάρχουσι πλειότεροι υπ α σπ ι- 

σταί, ω ς έπί παραοειγματι εις τά Ανεξάρτητα τάγματα τών 

κυνηγών ή τά έκ τών συνταγμάτων άπεσπασμένα τάγματα , 

βεβαίως δέν δύναταί τ ις  ν’ απαίτηση, κατόπιν τόσον έπιμό- 

χ θω ν καθηκόντων, ώστε είς καί μόνος, ό πράγματι υπασπι

στής, νά έκτελή διαρκώς τά καθήκοντα του άνευ συνδρομής 

έτέρου έπί Ανταλλαγή εβδομαδιαία. Ή  Ανταλλαγή α5τη, έάν 

πρέπη νά λαμβάνη χώραν πρός δμοιόβαθμον, έπειδή οί ύπ α - 

σπισταί είναι, ώ ς  γνωστόν, λοχαγοί, δέον νά ένεργήται πρός 

λοχαγόν διοικητήν λόχου, δστις Αφ’ ενός μέν εχει οΰχί εόκα- 

ταφρόνητον Απασχόλησιν ιδίαν, Αφ’ Ιτέρου δέ (παραδεχόμενοι 

οτι Ανταλλάσσει πρός πλείονας αυτών) δύναται δ ΑντικαΘιστών 

αυτόν νά ή ολως ακαταλληλος διά τήν τοΰ ύπασπιστοΰ υπη

ρεσ ίαν έάν δέ ή Ανταλλαγή γίνετα ι πρός ύπολοχαγόν, προσ- 

βαλλεται Απ’ ευθείας ή Αρχή, καθ’ ην ό ύπασπιστής δέον νά 

?  τουλάχιστον ίσόβαθμος πρός τούς τώ ν λόχων διοικητάς, 
αν μή Αρχαιότερος.

Απαντα ταΰτα, πορίσματα τής μέχρι τουδε πείρας έπ ί 

τήν εφαρμογήν τών νέων περί ύπασπις-ών δ ιατάξεων, ύποδει- 

κνύονσιν οτι, ένω άχρις ώρας ή του ύπασπις-οΰ θέσις ητο Ιπ ί-  

ζηλος καί υπο πλείστων έποφθαλμιατο, μέλλει αυτη νά κα- 

ταστή λίαν έπίκαιρος, καί προσφερομένη νά μή εύρίσκη, ώ ς 
πριν, τους θιασώτας αύτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 
ΕΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ.

Προκιιμενου περί πυροβολικοΰ καί τής Αναλογίας αΰτοΰ ώ ς 

πρός τά λοιπά οπλα έν τινι στρατώ, δέν Αρκεΐ άπλώ ς ή *κ-
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φρασις χρήσεως ένός, ένός καί ήμίσεος, ή δύο πυροβόλων 

πρός εκάστην χ ιλιάδα στρατιωτών τοΰ πεζικοΰ· δέον έν τη 

Αναλογία ταυτη νά λαμβάνη τ ις  ΰπ ’ βψιν καί τόν Αριθμόν τών 

πρός ύπηρέτησιν τοΰ πυροβολικοΰ Ανδρών. Τούτων ούτως 

έχόντων, έάν τις έξετάση τις δ αριθμός τών Ανδρών τών Αναγ

καίων πρός ύπηρέτησιν ένός καί μόνου πυροβόλου έν ώρα 

πολέμου, συνάγει έκ τούτου δπόσον τό προσωπικόν τό Απολύ

τω ς  Αναγκαΐον πρός ύπηρέτησιν τοΰ όλου πυροβολικού της 

έπ ικρατείας, προκειμένου διά τόν έν έκστρατεία στρατόν. Λ υ- 

πουμεθα, οτι έπ ί τώ  σκοπώ τούτω δέν εχομεν Ανά χεΤρας τήν 

λεπτομέρειαν, i f ’ η στηρίζεται δ δίδων τάς εξής πληροφορίας 

περί τοΰ έν λόγω Αντικειμένου, έπ ιθυμών άλλω ς τε να π ι-

στευθή έπί λόγω .
Κ ατ’ αύτόν, λαμβανομένου υπ’ όψιν τοΰ μεραρχικοΰ πυρο-

βολικοΰ, ητοι τοΰ προσκολλωμένου είς τάς μεραρχίας, του 

έφεδρίκοΰ πυροβολικοΰ καί τών περιβόλων τών πολεμεφοδιων, 

τώ ν προωρισμένων πρός τροφήν τών κανονοστοιχιών μή υπο- 

λογιζομένων, Αφ’ ετέρου τών στρατευμάτων τών depots καί 

τών έφεδρειών τών πολεμεφοδιων τοΰ πεζικοΰ, δύναταί τις 

νά παραδεχθή ώ ς Ακριβές, οτι διά τήν ύπηρεσίαν ένός και μο

νού πυροβόλου δέον νά υπολογίση, έν έκστρατεία, ένα καί 

ΐμ ισ υν  Αξιωματικόν, τεσσαράκοντα πέντε άνδρας, τεσσαράκοντα

δύο ίππους και εξ αμαξας.
Έ κ  τών Αριθμών τούτων δέον νά δρμαται πάσα κυβέρνησις 

πρός όργάνωσίν ιοΰ πυροβολικοΰ τοΰ στρατού αύτής έν ώρα 

ειρήνης, οπως διατελή τοΰτο έτοιμον διά παν ένδεχόμενον.



ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ, ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΚΛΑΣΤΡΩΝ,

ητοι, πραγματεία  βραβέυθεΐσα έν ’Α γ γ λ ία  χαί πραγμα
τευόμενη περι της θαλασσίου ταχτικής, καθόσον 

έπιρρεαζεται υπο τώ ν δπλων τούτων (*).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I II .

Περί πυροβόλα»·.
Φυσικόν είναι όπως, συζητοΰντες χαί περιγράροντες τά 

οπλα, attva διαρορα πολεμικά πλοΐα ρέρουσι, πρώτον έν τή 

διανοία ήμών εχωμεν τά πυροβόλα, ϊ ά  πυροβόλα εισαχθέντα 

*ίς τήν Εύρώπην κατά τάς άρχάς τοΰ έτους 1 3 4 6  και τε- 

θεντα κατά πρώτον εν χρήσει υπό τών νΑ γγλω ν έν «G res- 

s e y »  κατέστησαν βαθμηδόν άπο τής εποχής εκείνης σπου

δαιότερα καί τρομερώτερα έν τοΓς άποτελέσμασιν αυτών, μ έ- 

χρ ις ου έσχατω ς το αγγλικόν όπλοστάσιον ένεκα τής έν μη- 

χανισμο ΐς βελτιω σεω ς καί τής εισαγω γής τοΰ συστήματος 

τοΰ κατασκευάζει-/ πυροβόλα διά συναρμογής κυλινδρικών τμη- 

μα'των κατέστη ικανόν νά παραγα'γη βαρύτατα καί ισχυρό

τατα πυροβολα. Ρο μεγιστον έκ των μέχρ ι τοΰδε άρμοοθέν- 

τω ν έν πλοίοις έχει βάρος 3 5  τόνων, δΰναται δέ νά βάλλη 

βληματορρηκτην 7 0 0  λιτρών βάρους είς άπόστασιν τριών ή 

τεσσάρων μ ιλλ ίω ν, τοΰ πρώτου τών μ ιλλ ίω ν τούτων διατρε- 

χομενου υπό τοΰ βλήματος είς χρονικόν δια'στημα πέντε πε

ρίπου δευτερολέπτων, (α) Ό  βληματο^ρηκτης ουτος έκρηγνύ-

(*) Συνέχεια· ίοε τό προηγοΰμενον φυλλάδιον.
(α) Καλόν είναι να σημειωσωμεν ΙνταΰΟα, οτι εΐς τον ενα τών πύρ

γων τοΰ νέου πυργωτού θωρηκτοϋ «T hunderer» το ’Αγγλικόν Nauap- 
χείον προτίθεται να άρμώστ, πυροβόλα των 32 τόνων βα'ρους, έπί οί  
τοΰ ί,οη κατασκευαζομένου θωρηκτοϋ «In flex ib le» πυροβόλα τών 81 
τόνων βίρους, ατινα Οα βάλλωαι βλήμα 1400 λιτρδν μετ& γομώβεως 
πυρίτιδος 300 λιτρών, (τημ. μεταφ.).
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μένος εντός χεντρικοΰ πυροβολείου, οΤον τό του θωρηκτοϋ 

« H e r c u le s » , π ιθανώς θά θέση έκτος μα'χης (hors de C om i 

b a t) τό ημισυ, άν ouyi τό δλον τώ ν υπηρετών τών πυροβολων.

Ά ντικείμενον τής πραγματείας ταύτης δέν είναι νά περι- 

γράψωμεν τήν κατασκευήν καί γενικήν χρήσιν τών πυροβόλων, 

ίλ λ ά  νά έξετάσωμεν τήν ιδιαιτέραν αξίαν τοΰ πυροβολικού έν 

γενική συμπλοκή, καί τό σύστημα έπί του όποιου πρέπει να 

λειτουργή, οπως άναπτύξωμεν τήν πλήρη τοΰ πυροβολικού 

δύναμιν τοΰ στόλου.
"Οσον άρορα έμαυτόν, δέν έχομαι τής γνώ μ ης, οτι τό πυ

ροβολικόν είναι τό σπουδαιότατον έν στολω τιν ι οπλον. Π ι

στεύω , οτι, ώ ς έπί τό πολύ, οί αξιωματικοί έκεΐνοι, οΓτινες 

Ισπούδασαν τόν οπλισμόν καί τόν ύπό τακτικήν έποψιν χ ε ι

ρισμόν στόλων, εχονται τής γνώ μ ης, οτι τό £μ β ο λ ο ν ύπο- 

σκελίζεί ταχέσ ι βήμασι κατά τήν σπουδαιότητα τό πυροβό

λον, καί οτι τό ναύκλαστρον, ή κατασκευή καί χρήσις τοΰ 

όποιου είναι είσέτι ακριβώς είς τά σπάργανα, εΤναι δπλον, 

οπερ θά ρέρη ετέραν άναστάτωσιν έν τή ναυπηγική τέχνη , τή 

τακτική καί έν γένει τοΐς ναυτικοις άγώσιν.

"Οσον άρορα τόν διά πυροβόλων οπλισμόν τών πλοίων, 

είμί ενθερμος υπερασπιστής τοΰ συστήματος οπως έκαστον 

πλοΐον ρέρη δεκαπέντε τουλάχιστον πυροβόλα (οϋχι οέ πλειο- 

τερα τών δεκαεννέα), βα'ρους καί δυνάμεως άναλογου προς 

τό μέγεθος καί ίσχύν αΰτοΰ. Ό τα ν  ποτέ θα vjvai ουνατον 

(ώ ς π ιστεύω , θά ηναι ημέραν τινά) νά έγκλείσωμεν τόν αριθ

μόν τοΰτον τών πυροβόλων έν πύργοες (ή έστω καί δέκα π υ 

ροβόλα, όκτώ τών όποιων νά χειρ ίζώ ντα ι έρ’ έκάτε'ρας π λευ 

ράς), άς είσαγάγωμεν τότε δι* ολων τών μέσων τό πυργωτόν 

σύστημα διά τά πλοΐα τής γραμμής, αλλά μέχρις ου ρθάση 

ή εποχή έχείνη, χαλλίτερον θά ηναι τά πλοΐα τής τάξεω ς



D evasta tio n  (α) νά χρησιμεύσωσι διά τήν άμυναν τών Ακτών, 

Αποστελλόμενα είς ξένας θαλάσσας, μόνον οταν rjvai ανάγκη 

νά είσέλθωσιν είς ώχυρωμένον εχθρικόν λιμένα. Τ ά  πλοία 

ταΰτα , έκπληροΰντα Ικατέραν τών υπηρεσιών τούτων, θά 

ποιήσωσι πληρη καί Αποτελεσματικήν χρήσιν τοΰ μεγάλου 

τόξου δριζοντείας έπιβολής, δι’ ου τά πυροβόλα ταΰτα δύναν- 

τα ι νά χειρ ισθώσι.

Τόν «M o n a rch »  (β) δέν συγκαταλέγω είς ούδεμίαν τάξιν  

πλοίου, καθότι, νομίζω , Απαρτίζει ιδίαν αύτοΰ τά ξ ιν . Τό 

πλοΐον τοΰτο θεωρώ ίδ ίως κατάλληλον, οπως έξασκήση έν 

καιρώ τρικυμίας σπουδαΐον με'ρος έν ναυμαχία ις. Ύ πο τεθε ί- 

σθω, οτι ή ’Α γγλ ία  ένεπλάκη είς πόλεμον καί οτι αίφνιδίως 

τξγγέλθη, οτι δ εχθρικός στόλος Απέπλευσε τών λιμένων αύτοΰ 

καί εύρίσκεται είς τό στόμιον τοΰ πορθμοΰ τοΰ « C a la is » .  Τρι

κυμία Απειλείται, γνωρίζομεν δέ ότι τά εχθρικά πλοία πρέπει 

νά έπιδώσωσι καί τρέξωσιν είς λιμένα πρός προφύλαξιν. Αυτη 

είναι κατάλληλος περίστασις διά τόν «M o n a rc h » . Ά ναγόμε· 

νος πρός καταδίωξιν, θά δυνηδϊί νά πλησιάση τόν διεσκορπι- 

σμένον εχθρικόν στόλον, χω ρ ίς νά φοβήται νά έμβολισθή 

δπ’ αύτοΰ έν τοιαύτη τρικυμία. Δ ιά τών πύργων αύτοΰ, ο ίτι

νες, ένεκα τοΰ ΰψους αύτών ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσ-

(α ) Τρία είναι τ’ άπαρτίζοντα τήν τίίξιν τής «D evastation» θωρη- 
κτα, «D evastation», «T hunderer» καί « Ju ry » . Τά πλοία ταΰτα 
είναι χαμηλόπλευρα θωρηκτά Ιν εί'δει μονιτόρων, ιρεροντα 35 και 38 
τόνων πυροβόλα Ιν πύργοις καί θώρακα δεκατριών περίπου δακτύλων 
πάχους (σημ. μεταφρ.).

(β) Ό  «M onarch» είναι ύψηλόπλευρον θωρηκτόν, φέρον τά πυροβόλα 
αύτοΰ, τίσσαρα τόν άριθμον τών 600 λιτρών, έν πύργοις έπί τοΰ κατα
στρώματος. Τά πυροβόλα ταΰτα ενε/.α τοΰ ίίψους αύτών άπό τής Ιπι- 
φανείας τής θαλάσοης κέκτηνται το πλεονέκτημα τοΰ νά δύνανται νά 
χειριβΟώιι καί βληθώσιν Ιν ο’.^δήποτε κακοκαιρία (οημ. μεταφρ.).

σης, δέν ύπόκεινται είς τό μειονέκτημα τοΰ νά θαλασσώνται, 

τά  έν αύτοΐς πυροβόλα, ατινα φέρει, θά δύνανται νά χειρ ι- 

σθώσι μετ’ έντελεστάτη? εύκολίας έν οίωδήποτε καιρώ, ούχί 

δέ μόνον νά χειρισθώσι μετ’ εύκολίας, Αλλά καίβληθώσι μετά 

σχετικής εύς-οχίας, τοΰ πυργάρχου δυναμένου νά βλέπη καλώς 

καθ’ οίανδήποτε διεύθυνσιν ύπέρ τά κύματα, έν ω , Αφ’ Ιτέρου, 

τό πλοΐονόλίγον θάφοβήται τά τών πλευρικών έχθρικών πλοίων 

πυροβόλα, άτινα ένεκα τής στενότητος τών κανονοθυρίδων αύ

τώ ν δύνανται μόνον τυχ α ίω ς  νά πυροβολώσι, καί τότε μόνον 

δταν τό σκοπούμενον Αντικείμενον κήται παρά τό πλάγιον 

(θέσις, άλλω ς τε, ην δ «M o n a rch »  δέν εΤναι Ανάγκη νά τηρή 

έπ ι μακρόν). ’Ισχυρίζομαι, ότι τό εν τοΰτο πλοΐον είναι ίκα - 

νόν νά έπιφέρη αύστηράς τιμωρίας κατά πλευρικών πλοίων 

έμπλακέντων έν τρικυμία, ύποτιθεμένου πάντοτε οτι κυβερνα- 

τκ ι καί χειρ ιζηται καλώς. Έ ν  τ5| περιστάσει ταύτη, τά στοι

χ ε ία  περιορίζουσι τήν έκλογήν τών όπλων διά ναυμαχίαν είς 

μόνον τά πυροβόλα, άτινα δ «M o n arch »  μόνον δύναται νά 

μεταχειρ ίζηται Αποτελεσματικώς έν μεγάλω  σάλω. Ό  πλοίαρ

χος «C olom bo δμιλών περί τοΰ δπλισμοΰ τοΰ «M o 

n a rc h »  (*) λέγει· « Ό  «M o n arch »  έχει τά όλιγώτερα καί 

«βαρύτερα πυροβόλα οίουδήποτε άλλου ποντοπλόου Ά γγλ ικ ο ΰ  

»πλοίου (**j καί έξασκεΐ τήν τοΰ πυροβολικοΰ δύναμιν αύτοΰ 

»έπ ί μεγαλειτέρου τόξου δρίζοντος παρ’ οιονδήποτε άλλο 

» πλοΐον. Τό πλοΐον τοΰτο είναι ή προσωποποίησις τής ιδέας, 

»οτι τό πυροβόλον εΤναι τό Αποτελεσματικόν θαλάσσιον οπλον,

(*) "Ορα Εφημερίδα τοΰ Β. Ναυτικού καί Στρατιωτικού 'Ιδρύματος 
(Royal United Serv ice Institution) Τόμος XV, σελ. 409·

(**) Έξαιρουμένου τοΰ πυργωτοΰ δωρηκτοΰ «D evastation», οπερ 
καί ποντόπλουν πλοΐον είναι καί βαρύτερα πυροβόλα τοΰ «M onarch» 

εχει (σημ. μεταφρ.).



»ε ΐς  τό όποιον πάντα τά άλλα όρείλουσι νά ύποχωρήσωσι καί 

» oxt τό οπλον τούτο είναι ΐσχυρότατον, οταν ποιώμεν χρήσιν 

»αύτοΰ έν σμ.ιχροΐς άριθμοΐς του μεγίστου, ομως, μεγέθους 

»κα ί μεγίστου τόξου όριζοντείας Επιβολής». Ε ΐς ταΰτα συμ

φωνώ μόνον, καθόσον άρορα τό τής όριζοντείας επιβολής τό- 

ξον, άν χαι τό τόξον τοΰτο άπόλλυσιν απαντα σχεδόν τά 

πλεονεκτήματα αύτοΰ, Εάν τό πλοΐον ναυμαχή μετ’ άλλων ρ ι- 

λ ικώ ν πλοίων, Εν τοιαύτη δέ περιστάσει θά υποβάλλω καί αυτά 

τά πυργωτά πλοΐα τοΰ τελευταίου συστήματος υπό τους αύ- 

τοΰς κανόνας, οσον άρορα τήν χρήσιν τών πυροβόλων αυτών 

έν ναυμ αχ ία , ύρ’ οΰς καί οίονδήποτε άλλο πλοΐον τής γραμ

μή?.
"Οσον άρορα τό ζήτημα, του κατά πόσον πλεονεκτοΰμεν 

άρμόζοντες Επί πλοίων μικρόν αριθμόν Εκ τών βαρύτατων 

πυροβόλων, προρανές είναι, οτι τό πρώτον καί ούσιωδέστατον 

άντικείμενον έν τή χρήσει τοΰ πυροβολικοΰ είναι ή εύστοχος 

προσβολή τοΰ στοχαζομένου σημείου καί δεύτερον ή προσβολή 

αύτοΰ, ώς οίόν τε συχνότερον. ΙΙρός τοΰτο δύο είσίι» α να γ

καία , ευστοχία καί ταχύτης πυρός. ’Ήδη Ελαττοΰντες τόν 

άρίΟμόν τών πυροβόλων καί αύξάνοντες τό βάρος αυτών ρυσι— 

κώ ς κ·Οιστώμεν βραδύτερον τό τών πυροβόλων πΰρ. Ά ρ ’ έτε- 

ρου, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν, οτι ή αξία τοΰ πυρός πυροβο- 

λικοΰ έν πλοίω  θά Ελαττωθή κατά τό εν τρίτον τουλάχιστον, 

Εάν τό πλοΐον κινήται δι’ υψηλής ταχύτητος, καί οτι έτερον 

εν τρίτον θά άπολεσθή, έάν επίσης τό υπό σκόπευσιν άντικεί- 

μενον ταχέω ς μεταβάλλη Οέσιν. Έ ά ν λοιπόν, χρώμενοι λίαν 

βαρέων πυροβόλων, προσθέσωμεν τήν δυσκολίαν τοΰ εύρεΐν εΐς 

πυροβολιστάς ή οίονδήποτε άνθρώπινον ον τήν άναπόρευκτον 

εκείνην ψυχρότητα, άταραξίαν καί ακρίβειαν διά τήν αποτελε

σματικήν χρήσιν οπλου, εκάστη βολή τοΰ όποιου είναι τοιαό-

της αμέτρητου ώρελείας, θά ευρωμεν, oxt ή άξία τοΰ συστή

ματος τοΰ άρμόζειν όλίγα βαρέα πυροβόλα Εν πλοίοις περιο

ρίζεται έντός λίαν στενών ορίων.

Πειραθώμεν, ήδη, νά Εκτιμήσωμεν τήν αξίαν τοΰ έλαρρο- 

τέρου πυροβολικοΰ. Ποιον εχθρικόν πλοΐον θα περιρρονηση 

πλευρικόν πΰρ Εκ τών πυροβολων τών 7 και 9 δακτύλων του 

« A g in c o u r t» , τοσοΰτο καλώς βεβλημένον, ώστε έκαστον τών 

1 4  βλημμάτων νά προσβαλη το σκοπουμενον σημεΐον , Α ς 

δποίέσωμεν, οτι τό πλευρικόν τούτο πΰρ βάλλεται κατα του 

πλευρικοΰ θωρηκτοϋ ctH ercu les». Επτα τών βλημάτων τού

τω ν προσβάλλουσιν άτρητον θώρακα, εν εισέρχεται διά τής 

θυρίδος εΐς τό κεντρικόν πυροβολεϊον, τρία έκρήγνυνται προς 

πρύμνην τοΰ κεντρικοΰ πυροβολείου, εν διατρύπα τόν θώρακα 

εΐς τά ίσαλα πρός πρύμνην καί τά λοιπά δύο προσβάλλουσι τό 

πλοΐον είτε πρός πρώραν τοΰ πυροβολείου είτε έπ ι τοΰ κατα

στρώματος. Δέν θά Επιρέρωσι τά βλήματα ταΰτα σπουδαιοτά- 

τας βλάβας ; Πιθανόν εΤναι, ότι, Εάν απαντα τά  βληθέντα 

βλήματα ήσαν £ήκται, τό αποτέλεσμα αύτών Επί τών άξιωμα- 

τ ικώ ν, πληρωμάτων, πηδαλιουχικοΰ τοπείου, πυξίδων κα ι, 

ίσω ς, μηχανών θά ηναι ακριβώς Επαρκές οπως θέση τό πλοΐον 

έκτος μάχης (hors de Com pat) επί τινας στιγμάς, άν ούχί 

έπ ί μακρότερον χρόνον, καί τοΰτο, υποθέτοντες οτι Ιπτά ρή- 

κται προσέκρουσαν Επι παχυτερου θώρακος, χω ρ ίς να Επι- 

φέρωσιν ούδεμίαν βλάβην. Έ χ ο μ α ι τής γνώ μης, ott, έάν κα - 

τορθώσωμεν οπως τό ημισυ Εκτών πολλών ρηκτών δλοπλεύρου 

πυρός έπιρέρη αποτέλεσμα καί διατρυπήση τά άσθενέστερα 

μέρη καί αύτών τών καλλίστων έκ τών αγγλ ικώ ν ποντο- 

πλόων θωρηκτών πλοίων, τά πυροβόλα, ατινα θά Επιρέρωσι 

τοιοΰτον αποτέλεσμα, θά παρέξωσι σπουδαιοτάτας υπηρεσίας. 

Ά λ λ ’ Εκτός τούτου, ή πυροβολοστοιχία τοΰ «A g in co u rt»  
ΕΑΛΠΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΓΛΛ. ΞΓ'. ΤΟΜ. ΙΑ'. 6



δύναται νά πυροβολήση δύο πλευρικά πυρά εις χρόνον καθ’ ον 

to πυργωτόν ο D evasta tio n »  δέν δύναται νά βάλλη πλείονα 

του ενός.

Υ π ά ρ χ ε ι ζήτημά τι ε'ν τη Ν αυπηγική, οπερ πρε'πει ένταΰθα 

νά θεωρήσωμεν, το άσάλευτον, δηλαδή, του πυροβολοστασίου 

διά τήν ευστοχίαν του πυρός. Γενικώς πις-εύεται οτι, ασάλευτα 

πυροβολοστάσια καί βραδεία διατοίχησις (παρακύλημα) είναι 

καλά, άν ούχί αναγκαία , έν πολεμικοΐς πλοίοις, πράγματι, 

όμως, ούδέν εΤναι έπιβλαβέστερον διά τήν ευστοχίαν τών πυρο

βόλων όσον αί βραδεΐαι διατοιχήσεις, καθότι έν τοιαύτη περι- 

στάσει ή τοΰ σάλου κίνησις είναι πολλάκις τοσοΰτο βραδεία, 

ώστε πλοία δύνανται νά παρέλθωσιν έν υψηλή ταχύτηχι κατ’ 

αντιθέτους διευθύνσεις, χω ρ ίς χάν νά δυνηθώσι νά βάλωσιν 

ουδέ εν πυροβόλον, διά τόν λόγον οτι δ σάλος τοΰ πλοίου κω 

λύει τοΰ νά ρέρωμεν είς εύθυγραμμίαν τά στόχαστρα μετά τοΰ 

σκοπευομένου σημείου, όταν ποιώμεν τήν πλαγίαν έπιβολήν 

τών πυροβόλων. "Οπως δυνηθώμεν νά κατασκευάσωμεν πλοΐον 

μετ’ άσαλεύχου σχετικώ ς πυροβολοστασίου, Αρ’ ου νά βάλλί} 

τά πυροβόλα αυτοΰ, όρείλομεν νά σπουδάσωμεν τό ζήτημα τής 

τοποθετήσεως τών βαρών αΰτοΰ έν τή καλλίσχη θέσει, οπως 

εχη ταχείας και βραχείας διατοιχήσεις έν σάλω . Παραβάλ- 

λοντες τά αγγλ ικά  θωρηκτά «M in o ta u r ,»  e S u lta n »  καί 

«D ev a s ta t io n »  έν τ ισ ι τών δοκιμασιών αύτών ευρίσκομεν, οτι 

α ί διατοιχήσεις έν τή γενομένη δοκιμασία τών 5 λεπτών ην, 

τοΰ «M in o ta u r»  3 8 , διδούσας κατά μέσον όρον 2 2 . 5°, τοΰ 

« S u lta n »  3 4 , διδούσας κατά μέσον όρον 13° καί τής «D e

v a s ta t io n »  4 6 , διδούσας κατά μέσον όρον μόνον 9 . 1° κ λ ι- 

σιν. Τό πυργωτόν πλοΐον «M o n arch »  έχει βραχείας μέν 

Αλλά λίαν βραδείας τάς .διατοιχήσεις αύτοΰ, έκτελεΐ δέ 3 7  

τοιαύτας έν διαστήματι 5 λεπτών. Ό  Μονίτωρ «Devasta

tio n »  πλησιάζει υπέρ παν άλλο πλοΐον τό, οπερ νομίζω , Απαι

τείτα ι διά πολεμικόν πλοΐον, π ιστεύω , όμως, ότι απάντων τών 

Αγγλικών θωρηκτών ή βραδύτης τοΰ σάλου θά ήλαχχοΰτο 

έπαισθητώς, έάν ησαν ηττον ύψιβαρή.
Προκειμένου γενικώ ς περί τής χρήσεως τών πυροβόλων Ιν 

συμπλοκή στόλων, συμφωνώ, ώς έπί το πολυ, μεχα τής γ νώ 

μης τοΰ πλοιάρχου «Colorob* οτι, δηλαδη, τα πυροβολα 

πρέπει προηγουμένως νά τοποθετώνται ευθυτονως και ορίι,ον- 

τείω ς καί Ακολούθως πυροβολώνται, καθ’ ην στιγμήν παρέρ- 

χητα ι τό έχθρικόν πλοΐον. Έ  συνδυασμένη ταχύτης δύο 

πλοίων πβρερχομένων κατ’ Αντιθέτους διευθύνσεις θά ήναι το- 

σοΰτον μεγάλη, ώς-ε δέν θά ηναι δυνατόν νά βάλλωμεν πλειό* 

τερα χου ένος δλοπλευρου πυρος, xcxt καχα σΌνεπειαν χο πα 

λαιόν συσχιπρια χοΰ βάλλειν χρια ολοπλευρα πυρά κ α ι α χ ΐζ  

παρειας, πλαγίου καί ισχίου τοΰ έχθρικοΰ πλοίου δυνάμεθα 

νά θεωρήσωμεν ώ ς έκλεΐψαν.
"Οσον τό έπ ’ έμοί, θά καταγράψω εξ κανόνας διά τήν χρή

σιν τών πυροβόλων έν γενική ναυμαχία.

Π ίναξ Δ'.

Έ ζήγησ ις  τής χρήσεως τώ τ  πυροβόλων. 

Σ χ . 1. Πλευρικά πλοία, παρερχόμενα.

Σημ. Τό Σχ. 1. δεικνύει o x t , όσον μάλλον απέναντι τοΰ Ιχθροΰ πυ- 
ροβολοΰμεν, κατά τοσοΰτο το πΰρ εΤναι άπηβλεσματικώτερον κατά τε 
τήν ευστοχίαν καί ϊιάτρησ.ν. ^ ^



Σχ. 2 . Π υργω τ:ν πλο-ον έν γενική Ναυμα/ία.

, ‘ Χ· δεικνύει. χβτα πόσον πλεονεχτοΰμεν έπιφυλάσσον-
το πΰρ, μέχρις ο3 ό έχθρός ξλβφ σχεδόν άπέναντι.

Σ χ. 3 . ’Αποτέλεσμα πρωραίου πυρός.

Το πλοΐον Α βάλλει τήν πρώτην βολήν β!ς (ίπόσταοιν 400^βρδών,

7λ/////////////7>
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ιη ν  δ'ε ίευτίραν μετά ίν λεπτόν είς άπόστασιν 30 υαρδών

Ιημ . Τό πλοΐον U 8 ίν ·τ « ι να χάμΤ, χρή,,ν τοΰ έμβόλου αύτοΰ, τό 
δε του πολεμίου πΰρ δέν ε'χ.ι ούδέν άποτέλεσμα έν τ/) περισώσει ταάτ ,.

ί .  Τά πυροβόλα δέν πρέπει επ ’ οϋδενί λόγω νά βάλλωνχαι, 
εκχος έάν υπαρχη πιδανόχης άποτελέσματος.

2 . II χατά πλαχος έπιβολή τώ ν πλευρικών πυροδόλων πρ έ

πει νάηνα ι εκ τών προτέρων ώρισμένη έπί χινος ώρισμένης διο· 

π ιιυσ εω ς  άπο χοΰ πλαγίου μέχρι 15° προς πρώραν (όρα π ί

νακα Δ, Σ χήμ . 1) οΰχως, ωσχε 5 κυβερνήτης, χω ρ ίς  ουχε καν 

νά ο»εφ6 r, νά η βέβαιος είς πασα περίς-ασιν περί χής ά/ρ-.βοΰς 

οιευδΰνσεως, πρός ην άπκνχα τά' πυροβόλα είνα ι έσχραμμένα.

Τό έχ τών προτέρων γιγνώσχειν την τών πυροβόλων διεύΘυνσιν 

είναι απείρου ώρελείας έν ναυμαχία.

3 . Τ ά πυροβόλα δά βάλλωνχαι, όμοπλεΰρως η καχά πυρο- 

βολος·οιχίας, είτε άπό του χατας·ρώμαχος διά τοΰ έπιβολέως(*) 

είτε άπό τών σχοχάσχρων ενός τών πυροβόλων, οταν εΰρισχώ- 

μεδα έν γαληνια ία δαλάσση.

4 . Πλοΐα, ών τό πηδάλιον η αί μηχαναί έβλάβησαν χατά 

την διάρκειαν τής ναυμαχίας, πρέπει νά ποιώσι την μεγίσ ιην 

δυνατήν χρήσιν τών πυροβόλων αυτών, ώρελιμοποιοΰνχα ου

τω  πληρέστατα την περί το πραχτιχόν πυροβολιχόν ίχανότηχκ 

αυτών.

5 . Πλοΐον, άποχωριζόμενον χοΰ σχόλου οπως μονομαχήση 

μετ’ έχδρικοΰ, έάν εΰρίσκηται είς την αύχήν μετά τοΰ έχδροδ 

πορείαν, η έάν δ έχδρός ηναι ίσος αΰχώ χατά την εδς·ρορίαν, 

πρέπει νά χρηϊΐμοποιήση πληρές·ατα τάς τοΰ πυροβολικοΰ αύ· 

χοΰ δυνα'μεις μεχαχειριζόμενον α ’Ανεξάρχηχον Π ΰρ». 'Ωσαύ

τω ς οί άξιωμαχιχοί πρέπει νά ηναι προσεχχιχώχαχοι, όπως 

μή συμβώσι λάδη εΐς χήν έπιβολήν· διά νά προλαμβάνωνχαι 

δέ χοιαΰχα λάδη, πρέπει έπανειλημμένως αί διοπτεύσεις ν’ ά γ -  

γέλλωνχαι είς τό πυροβολεΐον.

6 . ’ Ej>’ όσον είναι δυνατόν η σχόπευσις πρέπει νά γίγνηχαί 

χαχά χών άσδενεσχέρων μερών τοΰ έχδριχοΰ πλοίου, έάν ταΰχα 

ήναι γνωσχά, ’Εκλογή, ούχ ίχχον, όμως, δά ηναι άδυναχος, 

οχαν χά πλοία παρέρχωνται κατ’ άνχιδέχους διευδΰνσεις.
(άχολουδεΐ)

(*) Έπιβολέα ήναγκίαθην να ονομάσω τό έργαλεΐον Ιχεϊνο, δι* ου ο 
κυβερντ,τηί ^ άξιωματιχόί ποιεί χήν πλαγΐαν έπιβολήν χών πυροβόλων 

ίπό  τοΰ καταστρώματος. Σημ. Μεταιρρ.



ΣΪΚΘΕΣ1Σ ΤΟΪ ΤΟΤΡΚ1ΚΟΓ ΣΤΡΑΤΟΓ.

Ο ενεργός στρατός (νιζάμ) της Τουρκίας περιλαμβάνει 

G σώματα στρατού, σταθμεύοντα έν τοΐς διαμερισμασιν, έν οις 

χαί συγκροτούνται· 7ον σώμα, νΰν έν ταΐς έπαρχίαις τοΰ 'Υ ε -  

μέν σχηματισθέν, συμπληρωθήσεται μέχρι νεωτέρας διαταγής 

διά μεταδέσεων έκ τών εξ πρώτων σωμάτων. Παρ’ εκάστω 

τών σωμάτων τούτων, περιλαμβανόντων 2 4 — 28  τα'γματα 

πεζικοΰ καί 2— 5 συντάγματα ιππικού, υπηρετεί σύνταγμα 

μεταβατικού πυροβολικοΰ (έκστρατείας) έκ 12  συγκείμενον 

χανονοστοιχιών τό 6ον σώμα μήπω ετ: καταρτισδέν περιλαμ

βάνει 9 μόνον κανονοστοιχίας. Έ κτος τών οικείων συνταγμά

των πυροβολικοΰ τό μέν Ιον σώμα περιλαμβάνει 1 σύνταγμα 

πυροβολικοΰ έφεδρείας (Ίχ τγ ιά τ ) έκ 12  συγκείμενον κανονο- 

στο ιχιών καί όρειβατικήν κανονοστοιχίαν, τό δέ 3ον 3  όρει- 

βατικάς κανονοστοιχίας, άσχολουμενας είς τήν υπηρεσίαν τών 
συνόρων τοΰ Μαυροβουνίου.

Ιο  πυροβολικόν τοΰ 7ου σώματος περιλαμβάνει 3  κανονο

στοιχίας, έσχηματισμένας έκ τών ?ν Αδεία άνδρών τοΰ 1 σώ
ματος.

Η εφεορεια (^εντιφ) έκαστου τών ένεργών σωμάτων ς-ρατοΰ 

περιλαμβάνει 1 σύνταγμα πυροβολικοΰ έξ 6 κανονοστοιχιών. 

Η τοΰ 6ου σώματος οεν έχει έφεδρειαν, διά δέ τάς κανονο
στοιχίας ταύτας ούδέν υπάρχει στέλεχος.

Εκαστον σύνταγμα ένεργοΰ πυροβολικοΰ περιλαμβάνει 5 

τάγματα σχηματίζοντα 12  κανονοστοιχίας, ών 9 έποχούμεναι 

και 3 έφιπποι καί 1 λόχον πυροτεχνουργών. Τό 2ον σώμα 

οεν εχει τοιοΰτον λοχον, τό δέ σύνταγμα τοΰ 6ου σώματος 

εχει 4  μονον τάγματα , σχηματίζοντα 9 κανονοστοιχίας.

Ο όργανισμος τών συνταγμάτων πυροβολικοΰ τροποποιη-
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δήσεται* προτίθενται ν’ άναβιβάσωσιν εις 15  τον αριδμον τών 

χανονοστοιχιών, τοΰ προσωπικοΰ τής 13ης και 14ης κανο- 

νοστοιχίας όντος ετοίμου. Το ζήτημα τών μυδροβολων δέν 

έλύδη εισέτι, καί δέν Απεφασίσδη έάν θά σχηματισωσιν έκ τού

τω ν  διακεκριμένας κανονοστοιχίας, ή αν 6ά όο^σωσιν είς έκα

στον τάγμα κυνηγών 2 τοιαύτας· φαίνεται οτι εν ταΐς αποδη- 

καις μετά τών ορειβατικών πυροβόλων εύρισκονται 2 ο 0  τοιαΰται.

Έ ν  πολεμώ έκαστη έποχουμένη κανονοστοιχία περιλαμβά

νει 4  Αξιωματικούς, 117 άνδρας και 1 1 4  ίππους, έκαστη 

δ’ έφιππος 4  αξιωματικούς, 1 1 7  άνδρας καί 171 ίππους· το 

υλικόν συνίσταται έξ 6 πυροβόλων και 12  κ ιβωτίων.

Εμπόλεμον σύνταγμα πυροβολικοΰ έκ 5 ταγμάτων περι- 

λαμβάνων 6 9  Αξιωματικούς, 2 5  Ακολούθους, 1 4 1 8  ανδρας

χαί 1 5 4 3  ίππους.
Τό έπάκτιον πυροβολικόν συνίσταται έκ 3 συνταγμάτων* 

τό δέ φρουριακόν έκ 4 ' έκαστον τών συνταγμάτων τούτων 

περιλαμβάνει 4  τάγματα έκ 3 έκαστον λόχων, ητοι λόχους 

12· έμπόλεμον έπάκτιον ή φρουριακόν σύνταγμα συνίσταται 

Ικ  2 0 4 0  άνδρών.
Έ π ί πλέον Αριθμοΰνται 2 συντάγματα τεχνιτώ ν τοΰ πυρο

βολικού, είδικώς τάς εργασίας τών οπλοστασίων επιφορτι

σμένα* έκαστον τούτων περιλαμβάνει 4  ταγματα εκ 4  λό

χ ω ν , δλικήν δέ δύναμιν 1 2 5 0  Ανδρών.
Έ ν ολω τό τουρκικόν πυροβολικόν συνίσταται έξ 8 8  κανο- 

νοστοιχιών μεταβατικοΰ πυροβολικοΰ, 8 4  λόχων επάκτιου η 

φρουριακοΰ καί 32  λόχων τεχνιτών*
Ή  δύναμις έν ειρήνη τοΰ μέν μεταβατικοΰ πυροβολικοΰ 

Ανέρχεται είς 1 1 3 7 9  άνδρας καί 8 6 1 3  ίππους, τοΰ δ’ έπα- 

χτίου καί φρουρια/.οΰ καί τών λόχων τών τεχνιτών συνάμα 

είς 9 5 0 0  άνδρας.
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ψ ροψαχοΰ  χα ί τών τεχνιτώ ν είς 1 6 7 8 0  άνδρας.

Η ολική δύναμις του τουρχιχοΰ στρατοί Ανέρχεται έν ε ί-  

&V ^ ν  είς 1 5 8 0 0 0  άνδρα; καί 2 6 0 0 0  ίππους, Ιν πολε'μω 
8ε εις 3 6 7 0 0 0  άνδρας χαί 3 8 0 0 0  ίππους.

Τό ύλιχόν τοΰ πυροβολικοΰ Απαρτίζουσι πυροβόλα διαφό

ρων προτύπων, έρειχαλκα ί  χαλύβδινα, πληρούμενα Από τοδ 

<™μιου ί  άκο  τοΰ πυδμένος, συστήματος δέ γαλλιχοδ, πρωσ- 

σίαχου η αγγλικού. Μ εγάλαι παραγγελια ι πυροβόλων έ γ ί-  

νοντο Ιν τώ  έξωτερικώ , ιδία δ’ εν τοΐς χυτηρίοις τοΰ Κτήμμ.

Ν. ΠΟΪΡΝΑΡΑΣ,
δπολοχαγός τοϋ πυροβολικού.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΓ ΠΓΡΟΒΟΔΙΚΟΓ,

β ραβ ε^ν εργον τοΰ Άγγλου δπολοχαγοΰ τοΰ πυροβολική H. W . L. 
ϊ “λλιχη ί μεταφράσεων (*) του λοχαγού τοΰ πυροβολικοί 

Ε. Jourty , μεταφρασθέν υπό 
Ν. ΠΟΓΡΝΑΡΑ, 

υπολοχ. τοΰ πυροβολικού.

« Ή  Ιν μεγάλαις άποστάσεσιν αυξησι; τής J0y u'0? 
τού f ίμματος καί ή Ιν μικραΓς μ ,;ωα!< αύτ^  
ηναγκασαν το πυροβολικόν νά μεριμνήστ, πλειό- 
τερον περϊ τών έκ τών πύρ^ω μαχών καί ν’ ά- 
ποφύγ^ τούς iy. τού πληαίον Αγώνας». *

aBognslawshi».
Ο Αξιωματικός δ κανονοστοιχιαν Ιν πολεμώ διοικών όρεί- 

Αει να λ υ σ , σειράν ζητημάτων, άτινα δύναταί τ ις  είς εξ ν’ Α. 
ναγάγι^ κατηγορίας.

(*) Ή  γαλλική μετ<%ασι? μετϋωκε πιστώς τό κείμενον τοΰ Υπο
μνήματος τούτου, οπερ τοσοίτον ή έν Ά γγλ ί?  Β α σ ι λ ι κ ή  τ ο υ

Ιον ’Εκλογή τής δέσεως.

2ον Εύχαιρία ένάρξεως του πυρός.

3ον Φύσις τοΰ σχοποΰ.

4ον Είδος τών βλημάτων.

5ον ’Αλλαγή τών δέσεων.

6ον Φύσις Ιλ ιγμ ώ ν.

Πολλά είσέτι μεγίστης σπουδαιότητος ζητήματα ύπάρχου- 

σιν, άποβλέποντα τήν χρήσιν τοΰ πυροβολικοΰ έπί τοΰ πεδίοι) 

τής μάχης· οΤον ή αναλογία τοΰ έφεδρου πυροβολικού πρός 

τό μεραρχιακόν· ή σύνθεσις τοΰ έφεδρου πυροβολικοΰ· α ί π ε

ριστάσεις Ιν α ΐς τό πυροβολικόν ενεργεί κατά σωρείας κ. τ . λ . 

’Αλλά τά ζητηματα ταΰτα άφίεμεν, ώ ς άναγόμενα μάλλον είς 

τήν γενικήν τακτικήν ή τήν στοιχειώδη, παρουσιαζόμενα δέ 

μάλλον είς τόν στρατηγοΰντα έν τή έκτελέσει τών πρός τόν 

διοικοΰντα τό πυροβολιχόν χαδηκόντων αύτοΰ ή είς τούς διοι- 

χοΰντας κανονοστοιχίας Αξιωματικούς.

"Οθεν έξετάσωμεν τά εξ ταΰτα γενικά προβλήματα, έκ τής 

λύσεως τών δποίων έξαρτώνται ή υφ’ έαυτήν πεποίδησις τής 

κανονοστοιχίας καί ή έν τή Αποβολή αυτής έπ ιτυχ ία .

1 . Ε κ λ ο γ ή  τ ή ς  δ έ σ ε ω ς .

Πρός εκλογήν δέσεώς τίνος έξετάζεται ή τοΰ έδάφους μορφή 

χατά τε τήν κάτοψιν κα ί τήν τομήν αύτοΰ.

Ύ π ό  τήν έποψιν τής τομής τά πυροβόλα δέν πρέπει νά 

τοποδετώνται μητε υψηλά μητε χαμηλά υπέρ τό δέον. 

Ή  λίαν ύποκειμένη δέσις εΤναι Αληδής τών οβίδων φωλεά· ετ ί 

δ’ έκ ταύτης είναι δύσκολον νά παρατηρή τ ις  τά σημεία τής

π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ  ά κ α δ η μ ί α Ιτίμησε, άπέφυγε δέ πάσαν παρατη- 
ρησιν, άφεΐσα ουτω τφ  συγγράφει πάσαν τών δογμάτων καί τών κρί
σεων αύτοΰ ευθύνην.



πτώσεως τών βλημάτων καί νά επισκοπή το πέριξ ε’δαφος καί 

τάς κινήσεις του έχθροΰ, άπόλλυσι δέ πασαν ελπίδα έπιτι>. 

χοΰς ρίμματος. Τό σχήμα 1 εξηγεί τήν περίστασιν ταύτην.

Σ χ . 1.

Καί τά υπο πασας τάς άλλας επόψεις συνετώς τοποθετου- 

μενα πυροβολα δέν δύνανται νά βάλλωσιν έκ δέσεως λίαν ύπο- 

κειμένης τη τοΰ έχδροΰ, ώ ς ή τοΰ Σ χ . 2 . Τ ώ  5ντι 5 ά ντ ίπα - 

λος παρατηρεί ευκόλως παν ο,τι εΐς τήν κανονος-οιχίαν συμ

βαίνει, ένω έν τη ύπερκειμένη αύτοΰ θέσει μένει άφανής· καί 

οταν ετι ή θέσις αύτοΰ δέν ηναι καθ’ όλοκληρίαν άδιασκόπευ- 

τος, τά βλήματα φδάνουσίν εΐς τό 3ψος αύτής μετά ταχύτητος 

αναγκαιω ς ήλαττωμένης· είναι δέ φανερόν οτι το άποτέλίσμα 

τών βλημάτων, όποια τά σφαιροφόρα, έξαρτάται σχεδόν καδ’ 5- 

λοκληριαν έκ της ταχύτητος τών τεμ αχ ίω ν αύτών έν τ$ 
σ ιιγμη  καδ’ ήν πίπτουσιν έπϊ τοΰ σκοποΰ.

Τ α α το π α  τά προερχόμενα έκ τής ύπερβολής έπικρατή- 
σεως δέσεώς τίνος ει’σϊ πολλαπλα· δυνατόν δ’ αμέσως ν’ άρι- 

θμηδώσιν έπτα'· io y  ώ ς ό μέγας Φρειδερίκος έν ταΐς τοΰ
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P ostdam  διατάξεσιν αύτοΰ παρετήρησε, διά τών όλεδριων 

τούτων διαδέσεων χάνω ντα ι πάντα τά πλεονεκτήματα των 

τεταμένων τροχιών. 2ον 'Η σφαίρα η τ0 οβου-,ιον, ίο  
κρουσιφλεγή πυροσωλήνα ή χρόνιαν καί διά μακράν κεκανο- 

νισμένην διάρκειαν, ήδελον βυδίζεσδαι εΐς τό έδαφος, χω ρ ίς 

ούδεμίαν νά έπιρέρωσι βλάβην, καί τοσούτω πλειότερον, οσω ή 

ταχύτης αύτών ηδελεν εισδαι μείζων καί τό έδαφος μαλακώ- 

τερον. Ουτω ή ελαφρά καί ή 7η μεραρχία W e llin g to n  άπέ- 

φυγον τήν παντελή αύτών καταστροφήν κατά τήν έν έτει 1 8 1 2  

διάβασιν τοΰ Έβρου. "Οπως προστατεύσωσι τό διαβαϊνον τόν 

ποταμόν άγγλικόν πυροβολικόν κατά τών προσβολών τοΰ γα λ -  

λικοΰ ίππικοΰ, αί δύω αυται μεραρχίαι έσχηματίσδησαν έν 

φάλαγγ ι έπί τής δχδης, έκτεδειμέναι είς τό ζωηρόν πυρ τοΰ 

γαλλικού πυροβολικοΰ. Έ ν  τούτοις, λέγει ο Ναπιέρ, αυται υ - 

πές-ησαν δλιγίς-ας φθοράς, ε"νεκα τής άογιλλώδους ρύσεως τοΰ 

έλώδους έδάρους, έν ώ αί σφαΐραί καί τά όβούζια έβυθίζοντο. 

3ον. Έ άν τό υπό τοΰ έχθροΰ κατεχόμενον έδαφος η σκλη

ρόν, αι τε σφαΐραι καί τά δβούζια δραύονται είς τό πρώτον 

τής πτώσεως αύτών σημειον, ή άναπηδώσιν είς τοσοΰτον ύ 

ψος, ώστε τό άλμα αύτών αποβαίνει αβλαβές. 4ον. Εαν ή 

κλίσ ις Β Α Γ, άνωδεν τής οποίας έτοποθετήθησαν τά πυροβό

λα , η πολύ πλειότερον μείζων τής μεγίστης κλίσεως τών πυ-

Σ χ . 3 .



ροβόλων χοΰ πεδίου ΔΕΦ, δ εχθρός δΰναται νά παρασκευάση 

υπό σκέπην τήν προσβολήν καί δή καί είς αυτόν τόν πόδα τοΰ 

λόφου Ζ. Τοΰτο συνέβη είς τό ρωσσικόν πυροβολικόν τώ  

1 7 5 9  έν K unersdorf, ώ ς λέγει ό T e rn ay , καί μετά συμβάν 

ολως απρόοπτον εΐς τά έν W a te r lo o  πυροβόλα ήμών ; «Ο ί 

Γάλλοι άπωδοΰμενοι όπό τοΰ πυρός τοΰ άγγλικοΰ πεζικοΰ καί 

πυροβολικοΰ κατηρχοντο έσπευσμένως πρός τήν χαράδραν, 

άλλ’ εκει άνεσχηματίζοντο καί εβαλλον φοβερόν πΰρ κατά τών 

ημετέρων κανονοστοίχιών, αΓτινες ένεκα τής όπισδοδρομήσεως 

τών πυροβόλων έχασαν τήν έν μάχη τάξιν αυτών. Ά λ λ ’ εν 

άνωμάλω έόάφει οί υπηρέται τών πυροβόλων ταχέω ς κατε- 

πονήδησαν καί πασαι αυτών αί προσπάδειαι όπως έπαναφέ- 

ρωσιν αύτά έπί τής άκρας τής κλίσεως άνευ ίππων υπήρξαν 

ανωφελείς· δυστυχώς δέν έπρεπε νά σκεφδώσι νά μεταχειρ ι- 

σθώσι τά  κτήνη ταΰτα τών όποιων ή απώλεια ητο βέβαια.» 

5ον ώ ς ό F raz e r  λέγε ι, κανονοσιοιχία τοποδετουμένη ώ ς έν 

σχ . 3  χρησιμεύει ώ ς σκοπός πλειόνων εχθρικών πυροβόλων 

Τουτου ένεκα δ Sen arm o n t ήναγκάσδη νά καταβιβάση κανο- 

νοστοιχίαν, ην είχε τοποδετήσει έν αρχή έπί τής εξοχής κατά 

τήν μάχην τοΰ E y lan . 6ον Ή  άποτυχία τοΰ ρίμματος ενεκα 

πασών τών α ιτιώ ν τούτων αυξάνει τό δά^ρος τοΰ έπιτιδεμένου 

κα ί έλαττοΐ τήν πεποίδησιν τών πυροβολητών. 7ον Τ ά  πο - 

λεμεφόδια, ατινα εν τισι περιστάσεσι καί πρός ισοβαρή αν

ταλλάσσει τ ις  χρυσόν, έντ$  περιπτώσει ταυτη κατασπαταλών- 

τα ι μάτην.

Τό λαμπρότερον μάθημα, οπερ διδάσκουσιν ήμας αί Εκ

στρατείας τοΰ 1 8 6 6  καί 1 8 7 0 , εΤναι ότι ού μόνον ώφέλιμον, 

αλλά καί άναπόφευκτον αποβαίνει νά προφυλάττωμεν τά π υ 

ροβόλα καί τά ζεύγη είτε όπισθεν τεχνητών προπετασμάτων, 

είτε όπισθεν εδαφικών ανωμαλιών- καί ή μέν κανονοστοιχια

Μ  ιώ ν  τοιοΰτων προφυλάξεων ουδόλως φοβείται πλέον μή 

δια,θαρή υπό τοΰ πυρός τοΰ πεζικοΰ κ α ί πυροβολικου του 

ένθροΰ, οί δ’ υπηρέται δέν άποβαλλουσι τ ή ν  ά τ  α ρ  α  ξ ι α ν 

έ κείνην, η τις  βεωρεΐται έκ τών ών οΰκ άνευ πρός έπ ιτυχ ιαν

τοΰ ρίμματβς.
Ή  εϋνοϊκωτέρα θέσις είναι κΰμανσίς τις τοΰ εδάφους ικφα - 

νής, ομαλήν μέν έμπροσθεν (*/100 περίπου), μ^ζονα δ’ όπισθεν

f t ,ουσα κλίσιν, ώς έν σχ . 4 . *Εάν τό έδαφος ούδεμίαν παρ ιυ- 

σιάζη έξοχήν, είναι καλόν νά έγερδή μικρόν προπέτασμα η 

ν* άνοιχδή τάφρος, όπως, ώ ς έν Σ χ . 5 , έπιτευχδή ά να γκ α ί. 

σκέπη (abris)' άν ή έξοχή η πλατεία , δεσπόζη δ’ έπαρκώς, ω ς 

έν Σλ · 6 , «  προπέτασμα δέν eTvat πλέον άναγκα ιον εαν

Σ χ . 6 .
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Σχ. 7.

δ αυτη η στενή, ως εν Σ χ. 7 , δυνατόν νά κατασκευασδή μ ι-  

xpa' τ ις δριζόντειος κλίνη προς τά οπισδεν τής κλίσεως. Ά ν ευ  

τούτου είναι Αδύνατον νά καταβιβάσωμεν αρκούντως τό πυρο- 

βολον, επι πλέον δέ η τής όπισδοδρομησεως δύναμις ^δελε 

κωλύει τό πυροβόλον έπί τής οπισδεν κλίσεως, ώ ς τοΰτο συ

νέβη εν B hootan  τώ 18 64  κατά τών πυροβόλων τής D e- 

W an g iri. Τό τοιοΰτο δύναταί τις νά μεταχειρισδή έπιτυ-/ώς, 

όταν όφείλει νά τεδή εις κανονοστοιχιαν παρά τά όρύγματα 

τών σιδηροδρόμων, ών τό πλάτος καί ή υπέροχη δέν Αρκοΰσι 
διά την κατά τό Σ χ . 6 άδιασκόπησιν.

Εάν τύχη τις διώρυγος, όδοΰ έγκεχωσμένης ί  τα'φρου σ ι

δηροδρόμου, ών η χάραξις είναι παραλληλος τοΰ μετοίπου 

τής κανονοστοιχίας, τοποθετεί τά πυροβόλα παρά τήν άκραν 

τής κλίσεως, ώς έν Σ χ . 8 , οπερ δεικνύει ότι πα'ντα τά έν τώ  

ορυγματι πιπτοντα βλήματα βυθίζονται έν τή γή χω ρ ίς νά 

αντανακλώνται· τούτο συμβουλευουσιν ο D echer J e rv is  καί 
ό T h eam erican .
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Σχ. 9 .

Μικρά έξαρσις γή ς , είς φράκτης, εις Θαμνών δύνανται να 

χρησιμεύσωσιν ώ ς προπέτασμα (Σ χ. 5)· είναι μάλις·» έπωφε- 

λές καί τό έλαχις-ον τοΰ έδαφους κύρτωμα (Σ χ . 9) (Απομνη

μονεύματα Senarm on t).
Έ ά ν τό έδαφος έξετάζηται έν κατόψει, φροντίζουσι νά τε- 

Οώσιν είς κανονοστοιχιαν οπισδεν έλους, λίμνης, ποταμοΰ η 

χαράδρας, Αλλ’ έκεΐ όδεν πασα προς τα πρόσω κινησις τής 

κανονοστοιχίας δέν εΐναι πολυ δύσκολος· πέρα δε τής χαρα

δρας, όταν τό μέτωπον τής κανονοστοιχίας η προπεφυλαγμέ- 

νον έξ Απροσδοκήτου τινός έπιδεσεως. Τοιαΰται δεσεις δέν εί

ναι πολύ εΰνοικαί είς τό έχδρικόν πυροβολικον, και μεγάλως 

προστατεύουσι τό πρροβολικόν κατά τών Απροοπτων τοΰ ίπ -  

πικοΰ καί τοΰ πεζικοΰ πυροβόλων. Τά κέρατα τής κανονο- 

στοΐ'/ίας Ασφαλίζονται ώ ς καί τά τών άλλων στρατευμάτων. 

Έ ά ν τά πυρββόλα τοποθεχώνται πλησίον δασών, δαμνωνων η 

άλλων προκαλυμμα'των, έπιτηδείων είς τους κατασχοντας 

ταΰτα Ακροβολιστάς τοΰ έχδροΰ, πρεπει να προσβαλλωμεν 

τούτους και καταλάβωμεν οΰτά διά τοΰ πεζικοΰ, διότι άλλως 

η ένέργεια τών πυροβολητών Αποβαίνει Αδύνατος. Πρεπει ν α - 

ποφεύγωμεν τά παχεα έδάφη, τα Αργιλώδη και τά χαλικώδη, 

διότι τά μέν πρώτα καθιστώσι τάς κινήσεις διά βραχιόνων 

κοπωδεστάτας, τά δέ λοιπά παρέχουσι δραύσματα έπικίνδυνα 

εις τε τούς άνδρας και τά κτηνη. Καλόν έστιν, έάν τό έδαφος 

τό πρό τών πυροβόλων έπί 5 0 — 10 0  μέτρα ^ όσον οιον τε



άπρόσρορον εις χό £ίμμα τοΰ Ιχθρικού πυροβολικού, ή δέ π ε- 
ριξ τοΰ μετώπου καί των πτερύγων έχτασις εάν καδιστα αδύ
νατον παν πραξικόπημα του έχδροΰ.

Ή  εντελή; δέσεως τίνος γνώ σ ις είναι ή κυριωδεστέρα υπη 
ρεσία έχ τών άνατιθεμε'νων εις τους αξιωματικούς τοΰ πυρο
βολικού· 5 τρόπος τού έπωρελείσθαι τοΰ έδάρους είναι τω  βντί 
αναπόφευκτος συνδήχη άσραλείας τής κανονοστοιχίας καί εν 
των πρωτίστων στοιχείων τών προς τήν επ ιτυχ ίαν τοΰ ^ίμ- 
ματος. Ό  T h iro u x  έν τη διδασκαλία τοΰ πυροβολικού, σελ. 
3 6 5 , λέγει οτι θεωρεί άνωρελές νά παρατηρήση οτι ουδέποτε 
« ί  κανονοστοιχίαι πρέπει νά τοποδετώνται πλησίον εύρλέκτων 
υλώ ν, οΐον ξύλινων καλυβών, χορτομύλων κ. τ. λ.

2 . Ε ύ κ α ι ρ ί α  Ι ν α ' ρ ξ ε ω ς  τ ο ΰ  π υ ρ ό ς .

Έ ά ν το Ιδαρος καί ή άτμοσραϊρα ώσιν ευνοϊκά, και έάν 
ηναι δυνατόν νά έξακριβώσωμεν τάς άποστάσεις, άρχόμεδα 
τοΰ πυρές Ιχ 2 5 0 0  υαρδ. (2 2 8 6  μ .) (ΐδέ τάς βαυμασίως 
ακριβείς σκέψεις τοΰ πρίγκηπος I lo h en lo h c -In ge lf in gen , 
διοικητοΰ τοΰ πυροβολικοΰ της πρωσσικής ρρουρας, έν τω  συγ- 
γράμματι αύτοΰ ld een  ub er d ie  V erw en d u n g  d er F e ld -  
A r t i lle r ie . 1 8 6 9  —  G ebrauch  der A r t i l le r ie  im  F e ld -  
b r ie g e  τοΰ T au b e rt . 1 8 7 0 —  E n tw ick e lim g  d e r  T a k t ik  
τοΰ B o g n s law sk i. 1869  —  A rtille r is t isc h e s  T asch en - 
buch  τοΰ W it le .  1 8 7 0  —  B em erku n gen  u b er den  E in - 
f lu ss  d er verbesserten  Schutzw affen  a u f  d as  G efecht 
τοΰ στρατα’ρχου M o ltke  έν ταΐς έπιρυλλίσι τοΰ άρ. 27  τής 
M ilita ir -W o c h e n b la tte s  τής 8  Ιουλίου 1 8 6 5  —  A ide- 
m em oire  p o rta t if  de cam p agn e  a l ’u sag e  des offic iers 
d ’a r t i l le r ie  1 8 6 4  τελευταίαν έκδοσιν). Δέν πυροβολοΰμεν έκ 
3 0 0 0  υαρδών ή έν έξαιρετικαΐς περιστάσεσι· τό όριον ομως 
τούτο δέν υπερβαίνομεν καί ούχί ένεκεν έλλε ίψ 'ω ς ρορας τών 
πυροβόλων, οΐλλ’ έ’νεκα τής δυσκολίας ην άπαντώμεν οπως 
κρίνωμεν περί τών Αποτελεσμάτων τοΰ £ίμματος καί διά τών 
καλλιτέρων I »  διόπτρων. (άκολουδεΐ)


