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Τό μνησδέν πρό ολίγου χωρίον τής γαλλικής έπιτροπήί 
περί τής έξαγωγής του σωλήνος του φυσεκίου ευρίσκεται εις 

άντίφασιν μέ την διαβεβαίωσιν του χυρίου Κέρβερ. Μικρά 

ΰψωσις του στομίου του όπλου κοιτά τήν στιγμήν, καθ’ ην 

δίδεται ή κροΰσις διά τής δεξιάς χειρός έπί τής κεφαλής 

τοΰ υποφράγματος, καδις-α ευχερή τήν έξαγωγήν αυτής, ιδίως 

έάν ηναι έπαλειμμένη.
Ώ ς πρός τό ζήτημα τών έπισκευών, τά έπίτημα υπομνήμα

τα τής Δανιμαρκίας καί ’Ολλανδίας, καί τά γενόμενα πει
ράματα, ευρίσκονται εις διαφωνίαν μέ τήν γνώμην τοΰ κυρίου 

Κέρβερ. Τό Σουηδικόν υπόμνημα εκφράζεται ουτω περί τοΰ 

αντικειμένου τουτου· «L’entretient de l ’arme et son net- 

utoyage sont beaucoup plus facils que pour le vieux  

»fusil a percussion» (30).
M ένει τό ζήτημα τών πολεμεφοδίων, περί ών έκτεθήσον- 

ται τά δέοντα άλλο τε.
Ταΰτα φρονώ άρκοΰσι νά χαταδείξωσι τό ήμαρτημένον τής 

έπί τοΰ όπλου 'Ρεμιγκτώνος κρίσεως τοΰ Κ. Κέρβερ.

Έν Παρισίοις, τή 5  (ν) Ίανουαρίου 18 7 0 .

Α. Μ . ΦΟΤΝΤΟΥΚΛΗΣ,
λοχαγός τώ ν Γ εν. Έ π ιτελώ ν.

(1) « Έ  συνττ,ρηοις τοΰ οπλου κα\ ή κάθαρβ'.ς έ ιν ί ι  ίύκολωτίρα ί) 

» ϊ . ς  το παλαιόν κρουστόν τουιρέκ'.ον».

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΙ1ΑΞΙΩΜΑ- 

ΤΙΚΩΝ Τ Ο Ϊ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΟΛΗΣ.

Κατά τόν αιώνα τοΰτον τής τεραστίας ήθικής καί υλικής 

προόδου τοΰ κόσμου, ότε ή έπιστημη ένεθρόνισεν έφ’ όλων τών 

κλάδων τών άνΟρωπίνων γνώσεων τήν άπόλυτον αυτής κυ
ριαρχίαν, φυσικώς τοΰτο συνέβη καί έπί τής στρατιωτικής τέ
χνης· έπί τοσοΰτον δέ ή έπιστημη επιδρά έπί τής τέχνης 

ταΰτης σήμερον, ώστε δΰναταί τις ειπεΐν ότι έφεξής τό έθνος 
έκεΐνο, ου ό στρατός δέλει είσδαι έπιστημονικώτερος, αυτό καί 
βέλει νικα.

Ταΰτα έννοήσαντα τά πολιτισμένα κράτη, καταγίνονται ά- 
νενδότως καί άναλόγως τών μέσων των νά διαδώσωσιν όσον 

ενεστι πλατΰτερον τάς σχετικάς έπιστημονικάς γνώσεις έν 
ταις στρατιωτικαΐς τάξεσι.

Πας έθνικός στρατός, έπειδή δέν δύναται βεβαίως νά προη- 
γήται τοΰ έδνους κατά τήν άνάπτυξιν καί τήν μόρφωσιν, 
ουδέ νά παρουσιάζη έξαίρεσιν έν αΰτώ, τό άκολουδεΐ είς τά έν 

γένει καί πρός αυτά συμμορφοΰται· τοΰτο συμβαίνει καί πα
ρ’ ήμΐν χωλαίνοντος τοΰ όλου, και ό στρατός προσκόπτει· τό 

βέβαιον όμως εΤναι, ότι στρατός καί τό ολον ήδύναντο νά 

χωλαίνωσιν ολιγώτερον καί δεραπεύωσι τάς ελλείψεις των 
ταχύτερον.

Παρ’ ήμΐν ή στρατιωτική έπιστήμη δέν έξηπλώδη όπως καί 
οσον έ’δει· άρχήδεν δέ εις δυο κατ’ έξοχήν αντικείμενα ώφεί- 
λομεν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ημών, έπί τής στρατ. 
σχολής τών Εΰελπίδων, ητις είναι παρ’ ήμΐν ή πηγή πάσης 

στρατιωτικής παιδείας, καί έπί τής τάξεως τών ύπαξιωμα- 
τικών, ητις είναι τό φυτοίριον, οΰτως ειπεΐν, τής πλειονότητος 

τών αξιωματικών.
ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 3. ΦΥΑ. Τ . α ' .  !)



Περί μέν τής πρώτης δέν λέγω τι, διότι πολλοί κατεγεινα* 

χαί καταγίνονται είς τά περί αυτής, καί διότι σχετικώς μέ τή» 

γενικήν κατάστασιν τοΰ τόπου ίσως παρήγαγε πλείω τών έλ- 
πιζομένων' 6 έλω ομως προσπαθήσει νά ε’ίπω τι περί τής τά
ξεως τών ύπαξιωματικών τής όλωςήμελημένης καί ύς·ερουσης.

Οί ύπαξιωματικοί παντός στρατού εΤναι ή βάσις αΰτοΰ, 
εΤναι οί πραγματικοί έκτελεσταί πάσης διαταγής, οπερ δε xat 
σ π ο υ δ α ιό τ α τ ο ς  αυτοί είναι οί έπίδοξοι ηγήτορες του έν τώ μέλ- 
λοντι. "Οπου καλοί ύπαξιωματικοί, έκεΐ άναμφιλέκτως καί 

καλοί στρατιώται.
Έν Πρωσσία ίδίως κατανοήσαντες τοΰτο κάλλιστα, προή- 

γαγον έπί τοσοΰτον τήν τών ύπαξιωματικών έκπαίδευσιν, ώς-ε 

δ στρατός αυτών είς τοΰτο χρεωστεΐ μέγα μέρος τής τελειό

τητάς του.
'Ημείς απασαν τήν έπί τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος 

μέριμναν περιωρίσαμεν είς τά τών ταγμάτων σχολεία, καί 
τά σχολεία ταΰτα ησαν ή τοσοΰτον ανεπαρκή και άτελώς 

ώργανισμένα, ώς-ε μόνον είς μόρφωσιν δεκανέων ήδύναντο νά 

χρημεύσωσιν, ή τοσοΰτον πολυτελώς καί άστόχως ώργανισμέ- 
να? ώστε οΰδεμιαν πραγματικήν ώφελειαν παρηγαγον, καιπραγ- 
ματι εντελώς είς ούδέν πώποτε έφηρμόσδησαν σώμα.

’Αληθώς εν μέγα πρόσκομμα έν γένει είς τήν τοΰ στρατοΰ 

μόρφωσιν είναι δ διαμελισμός αΰτοΰ ενεκεν τών έσωτερικών 

άναγκών τοΰ τόπου’ τδ έμπόδιον δ’ αύτδ εΤναι τοσοΰτον, ώς-ε 

in ’ αΰτοΰ έναυάγησαν και ναυαγοΰσι πολλαι καλαι και ειλι

κρινείς υπέρ τοΰ στρατοΰ διαΟεσεις. Ελπι^,εται ομως, οτι η 

κατάστασις αΰτη τοΰ τόπου δεν δελει εισδαι διαρκής, αλλα 
μεταβατική, καί οτι έπομενως και τα εκ ταυτης κατά τής 

προόδου καί μορφοισεως του στρατοΰ εμποοια έπαισδητώς 6 ;-  

λουσιν έλαττωδή. Ας πεισθώμεν εντούτοις πβντες, οτι ενεχεν

πολλών αιτιών ουδέποτε ίσως δ στρατός δέλει τύχει πλείρους 

χαί έπαρκοΰς συγκεντρώσεως, διότι πρός έπίτευξιν τούτου 

δέον νά προηγηδώσι πλεϊσται άλλαι γενιχώτεραι βελτιώσεις 
τοΰ τόπου ύλικαί καί ήδικαί.

Ή τοιαύτη κατάστασις τών πραγμάτων δέν πρέπει νά μας 

άπελπίζη, αλλά μάλλον νά μας παρακινή είς τδ ν’ άνεύρωμεν 

μέσα έπιτηδειότερα καί δυνάμενα νά ιρέρωσιν, οΰτως έχόντων 

τών πραγμάτων, οσον ένεστι μεγαλητερον πρακτικόν αποτέ
λεσμα. Και ιοίως, καδ οσον άφορα τήν χών ύπαξιωματικών 

έκπαίδευσιν, καί επομένως τήν έν τώ στρατώ διάδοσιν τών ά· 

παιτουμένων ς-ρατιωτικών γνώσεων, φρονώ κατάλληλα τά εξής.
Νά τεδώσιν είς πλήρη καί διαρκή ενέργειαν βελτιούμενα 

σκοπίμως τά σχολεία ταγμάτων, οπως προετοιμάζωσι τοΰ; 
δπλίτας είς τόν βαδμδν τοΰ δεκανέως, καί τούτους διά τόν τοΰ 

λοχίου καί έπιλοχίου- εΤναι δέ γνωστόν, ότι έν τοΐς συνήδεσι 

περιστάσεσι τοΰ στρατοΰ ή τών σχολείων τούτων διατήοησις 

αποβαίνει εφικτή- κατ’'έτος δέ είς ώρισμένην έποχήν όίπαντες 

οί ύπαξιωματικοί τοΰ τάγματος νά ύποβάλλωνται είς έξε- 
τασεις, διατηρούμενων αυστηρώς καί άπαρεγκλίτως άπασών 

τών παρά τών έν ι’σχύϊ κανονισμών «παιτουμένων διατάξεων 

πρός τδ άπονέμειν έκάστω τά δίκαια- ε’ ς δέ μεταξύ τών λο- 

χιών καί έπιλοχιών έκαστου τάγματος πεζικοΰ, 2  έξ έκαστου 

τών ειδικών οπλών χαί 3 τής χωροφυλακής, οί πρωτεύοντες 

καί έχοντες τουλάχιστον έν τώ στρατώ ενός έτους ύπηρεσίαν, 
ν άποστελλωνται εις ’Αδήνας πρός συγκρότησιν τής κεν
τρικής τών ύπαξιωματικών σχολής.

Είπομεν ανωτέρω, οτι τών προκαταρκτικών τούτων σχο
λείων ή διατήρησις εις τάς συνήδε-ς περιστάσεις εΤναι εφικτή. 
Τοΰτο είναι άληδές περί τοΰ πλείστου τών ύπαξιωματικών τών 

ταγμάτων τών μενόντων παρά τή είρα αΰτών, δέλει ομως



παρουσιάζεσδαι άνωμαλία τις είς τούς εις άλλοτρίας φροι>ράς 
μένοντας υπαξιωματικους. Ή ανωμαλία αΰτη μειοΰται, άν 

κατά προ^ίμησιν μένωσι παρά τη έδρα οί ύπαξιωματικοί οί 
παρέ'/οντες περισσότερα έχέγγυα προόδου, προς δέ, οπερ δι- 
χαιότερον καί εύκολώτατον, άν τά τών σχολών τούτων λίαν 

στοιχειώδη μαδήματα οριζόμενα λ ’.δογραφηδώσι, καί τότε 

έκαστος ύπαξιωματικός, ξοδιαζόμενος δι’ αύτών καί βέλων 

νά μάδη, νά δύναται καί μόνος νά κατορδώση τούτο, όπου δή
ποτε ευρισκόμενος. Έ πί τέλους δφείλομεν πάντοτε, ώς προε- 
λέχΟη, νά έλπίζωμεν είς βελτίονα κατάστασιν, έπιτρέψουσαν 

πλήρη καί τελείαν ισότητα περί την άπόλαυσιν τών προκα

ταρκτικών γνώσεων εν τοΐς τάγμασι.
Ή κεντρική των υπαξιωματικών σχολή, αΰτη μόνη θέλε: 

μορφώσει ύπαξιωματικούς μέλλοντας νά καταλάβωσιν έν τοΐς 

μή τεχνικοΐς όπλοις δέσεις άνδυπασπιστών, καί επομένως ά- 

ξιωματικών, καθ’ όσον φρονώ, ότι, μικρού οντος τοΰ στρατοΰ,
If ν«Ν  \ % / aw Γ '  f f fείναι αοικον και ασυμφορον τη υπηρεσία εκαστοτε νεοι εξερ- 

y όμενοι της ς·ρατιωτικής σχολής τών Εύελπίδων νά καταλαμ- 
βάνωσι δέσεις άλλοις μάλλον άομοζούσας· καί οΰτω έν μέν τη 
σ'/ολη νά ύποδάλπηται φδοροποιά τις προς τήν αμέλειαν τάσις, 
άναζωπυρουμένη διά τών κατά καιρούς τοιούτων εξόδων, έν δέ 

τοΐς μή τεχνικοΐς όπλοις νά γενναται 5 έκ της έλλείόεως προόδου 

μαρασμός καί αί τούτω συναφείς καχίαι. Ένώ δι’ ου προ
τείνω μέτρου έν μέν τη σχολή τών Εύελπίδων δέλει παυσει 
πασα άτοπος έπιδυμία υπεκφυγής σοβαρωτέρων. σπουδών, εν 

δέ τώ στρατώ δέλει γεννηδή ή πρός τήν σπουδήν ροπή, έπί τή 

έλπίοι τής έκ ταύτης προόδου’ διότι είναι ήδη καιρός νά έννοή- 
σωσικαί έν τοΐςμή τεχνικοΐς όπλοις, ότι πρέπει νά πέση πλέον 

τό άπαραβίαστον δικαίωμα τής πολυχρονίου έν άμαδεία καί 

άΛκανότηχ: υπηρεσίας.

- Ή άρχαιότης τότε εΤναι σεβαστή τοΐς άλλοις καί ώφέλίμος 

τη υπηρεσία, οπότε φέρει καί τά διακριτικά σημεία άναλόγου 

μορφώσεως καί άναπτύξεως.

Έξαιρετικώς όμως έν τη περιπτώσει καδαρώς στρατιω
τικού άνδραγαδήματος, έννοεΐται ότι πας τις είναι άξιος προα
γωγής καί παρά τήν ανωτέρω καδιερουμένην διάταξιν περί 
τής σχολής.

Ό  σχηματισμός τής προτεινομένης σχολής είναι τόσον 

εύκολος, όσον καί άπλούστατος· αρκεί νά έκτιμηδώσι δεόντως 

τά έκ ταύτης ανυπολόγιστα εν τώ στρατώ προξενηδησόμενα 

ώφελήματα.

Οί έν ’Αδήναις συγκεντρούμενοι ύπαξιωματικοί έξ άλλων 
φρουρών δέλουσι προσκολλασδαι διά τήν μισδοτροφοδοσίαν κτλ. 
είς εν έκ τών σωμάτων τής φρουράς, ή κάλλιον είς τό φρου- 

ραρχειον, διά δέ τήν ένοίκισίν των δέλουσι διαμοιράζεσδαι είς 

τούς διαφόρους στρατώνας.
Διά τήν άκρόασιν τών μαδημάτων καί διά την μελέτην δέ

λουσι συνέρχεσδαι είς έπί τούτω κατάστημα.
Τήν άνωτέραν διευδυνσιν καίέποπτείαν τής σχολής ταύτης 

Θέλει έ'χει εις άνώτερος αξιωματικός έκ τών τής φρουράς, η 
άρμοδιώτερον αύτός ό φρούραρχος Άδηνών.

Τήν διευδυνσιν τών σπουδών καί τήν έπιτήρησιν τής έν τώ 
καταστήματι τάξεως καί πειδαρχίας δέλει έχει είς ανώτερος 

άξιωματιχός τεχνικοΰ όπλου, πρός τοΰτο διοριζόμενος καί 
άπηλλαγμένος πάσης άλλης υπηρεσίας.

Ά παντες δέ οί οπωσδήποτε έν τώ καταστήματι τούτω διδά
σκοντες ή ύπηρετοϋντες αξιωματικοί δά λαμβάνονται έχ τής 

φρουράς Άδηνών καίέκ τών καδηγητώνή διδασκάλων τήςς·ρα- 

τιωτικής σχολής τών Εύελπίδων, μή απαλλασσόμενοι τής



Η εν τή σχολή ταύτη μαθητεία δελει διαρκεΐ δύο συνεχή 

έτη· δέλουσι δέ παραδιδεσδαι οΰχί μόνον τά απολύτως άναγ- 
καιοΰντα στρατιωτικά μαδήματα, άλλά καί τά συντελοΰντα 

καί είς τήν ήδικήν καί ατομικήν μόρφωσιν τών διδασχομένων.
Είς το τέλος έκαστου έτους ένώπιον επιτροπής παρά τοΰ 

υπουργείου διοριζόμενης έκ τών τής φρουράς αξιωματικών όλων 

τών οπλών δέλουσι οιδεσδαι έξεχάσεις· καί οί μέν έπιτυγχά- 

νοντες τής πρώτης τάξεως προβιβάζονται είς τήν δευτέραν, οί 
οέ τής δευτερας, λαμβάνοντες τά απολυτήριά των καί τόνβαδ- 
μόν τής έπιτυχίας των, επανέρχονται είς τά σώματά των πρός 
έξακολούθησιν τής υπηρεσίας των.

Οί άποτυγχάνοντες εν τε τή 1. καί 2. τάξει θέλουσιν 

έπίσης έπανέρχεσδαι είς τά σώματά των. Διά νά θεωρηθή δέ 
τις έπιτυχων, δεον νά λάβη ώρισμένον αριθμόν έμφαίνοντα 
τήν ικανότητα.

Κατα το διάστημά τοΰ έτους καί προ τών έξετάσεων 

πας ο ανεπανορδοτως αμελών ή άτόπως φερόμενος απολύεται 
τής σχολής οι αποφασεως επιτροπής παρά τοΰ υπουργείου 
έπί τούτω διοριζόμενης.

Ο οπωσοηποτε τής σχολής έξερχόμενος δέν επανέρχεται 
είς αυτήν.

Απασαι αί στρατιωτικαί ασκήσεις δέλουιιν έκτελεΐσδαι έν 
τοΐς σχετικοΐς όπλοις, έκτος ειδικών περιστάσεων, καδ’ ας 

ουνανται να γείνωσι καί παρά μόνων τών μαδητευομένων.

Εν τη σχολή ταυτη, ώς πρότυπον χρησιμευούση, δέλουσί 
οοκιμάζεσδαι καί έφαρμόζεσδαι οσον το εφικτόν κατά πρώτον 

αί οιαφοροι έν τώ στρατώ καινοτομίαι ώς πρός τόν ιματισμόν, 
αποσκευήν καί τά παραπλήσια, καδ’ οσον αί δόκιμα! αυτα5 

δέν δέλουσι φέρει χαρακτήρα ειδικόν δέλει δε εΐσδαι έπιτε- 

τοαμμενον εις άπαντας τούς βαθμοφόρους τής φρουράς νά ά-

κροώνται τών μαδημάτων, όπόταν εύκαιρώσι, χωρίς όμως νά 

δύνανται νά έξετασδώσιν ούτε νά δεωρήται ή άκρόασίς των ώς 

άπαλλάττουσα άπο τής είς τήν σχολήν είσοδου τούς υποκει

μένους εί; ταύτην.
Έν περιπτώσει ανάγκης άνδυπασπιστών έν τώ στρατώ, 

δέλουσι προσκαλεΐσδαι προς έξετασιν ένώπιον επιτροπής αρ
μοδίου, παρά τοΰ ύπουργειου διοριζομένης, έξ αςιωματικών 

ολων τών όπλων, οί έπιτυχοντες τής πρώτης τάξεως ε» τής 

σχολής εξόδου. * Αν δε ουτοι οεν αρκώσιν, οι τής ο^υτερας, 
καί ουτω καθ’ έξής* ουτοι οέ βελουσι οιδει εςετάσεις επι (ορι
σμένη προδεσμία είς απαντα τά έν τή σχολ^ διδαχδέντα μαδή
ματα, έξαιρέσει τών μή καδαρώς στρατιωτικών, καί έκ τών 

έπιτυχόντων δέλουσι προάγεσδαι είς τόν τοΰ άνδυπασπιστοΰ 

βαθμόν κατά τήν σειράν τής έπιτυχίας των, όσοι άναγκαιοΰσι 
διά τήν ύπηρεσίαν, οί δέ άποτυχοντες δέλουσι χ_ανει το οι· 
καίωμα τοΰ έπανελδεΐν εις δευτερας εξετάσεις διά τον ανωτέρω 

σκοπόν ώστε είς νέαν ανάγκην άνδυπασπιστών βελουσι λαμ- 

βάνεσθαι οί έπιτυχοντες είς τάς προτέρας εξετάσεις, μή προ- 
βιβασθεντες δέ ενεκεν έλλείψεως θέσεως· καί τούτων μή άρ- 
κούντων, θέλουσι διαγωνίζεσθαι οί τών κατόπιν εξόδων, καί 

ουτω έφεξής.
Τά διά τήν σχολήν έξοδα συντηρήσεως καί ύλικοΰ σπου

δής θέλουσιν εΐσθαι είς βάρος τοΰ δημοσίου, εις οε τους έπι- 
τυγχάνοντας μαθητας θελουσι διδεσθαι οωρεαν τα οια τάς 

εξετάσεις τοΰ άνδυπασπιστοΰ άπαιτούμενα βιβλία.
Τό εκπαιδευτικόν μέρος καί έν γένει τά άφορώντα τήν 

διεύθυνσιν τής σχολής θέλουσιν όρισθή δι’ είδικοΰ κανονισμοΰ.
Διά τοΰ προτεινομένου συστή ματος έπί εΰτελέσιν έξόδοις 

άνευ ούδεμιάς βλάβης τής υπηρεσίας, καί ούτως ειπεΐν άνε_ 

παισδήτως καί άκόπως, δέλομεν εχει σχολήν μεγίστας ώφελείας



άπορερουσαν έλευΟερου δέ οντος του σταδίου είς τους επι
μελείς καί φρονίμους, αί άρεταί τούτων δελουσιν έξαπλωδή εν 

τώ στρατώ, πολλοί δε νεοί ταΰτα έχονιες καί διά τούτων 

βεοαιοι όντες περί της προόδου των, προδύμως δέλουσι κατα» 
τάττεσδαι έν ταίς τάξεσιν αυτοΰ.

Ο όρος δέ τοΰ νά καλώνται είς διαγωνισμόν διά τον βαδμόν 

του ανΟυπασπιστοΰ αί έξοδοί κατά χρονολογικήν τάξιν ίκανο* 

ποιεί, φρονοΰμεν, αρκούντως καί τά τής άρχαιότητος δίκαια 

Οίά τροπου εύλαβουμενου τά τής υπηρεσίας συμφέροντα.
Ενεκεν τής σχολής ταυτης ό στρατός δελει έχει πάντοτε 

εν τοΐς κόλποις του ούχί εύκαταφρόνητον άριδμόν μορφωμένων 

υπαξιωματικών, οίτ:νες καί έν τή τάξει ταύτη δέλουσι σπου- 
Οαιως συμοαλλε: εις την τουτου προαγωγήν, καί έν έκτάκτοις 
καιροίς ή υπηρεσία δελει έχει ετοίμους καί ικανούς άνδρώπους, 
Γνα καταλάξωσίν άνωτέρας θέσεις.

.Επί τέλους, οπερ σπουδαιοτατον καί όπερ είδε νά έφηρμό- 
ι,ειο καί εις την τών Εύελπίδων σ'^ολήν, έν ταίς συνήΟεσι 

παριστασεσιν ή αύξησις τών βαδμοφόρων δέν δέλει εϊσδα: 
υποχρεωτική, καί επομένως έπιβαρυντική είς τόν στρατόν 

διότι ή υπηρεσία δά λαμβάνει κατά τάς έκτεδείσας διατάξεις 

εκάστοτε καί κατά τάς παρουσιαζομένας άνάγκας αύτής έκ 

τών υπαξίωματικών της τόσους, όσων απολύτως έχει ανάγκην, 
τών λοιπών μενόντων καί έκτελούντων όμαλώς καί τακτι/.ώς 
τά τής υπηρεσίας των.

Δεν προέβην είς τάς λεπτομερείας ταύτας, διότι φρονώ ότι 
αυται καί μόναι είσί κατάλληλοι, αλλά ,διά νά εξηγήσω τήν 

δέαν μου σαφέστερον, καί διά νά αποδείξω ότι τό προτεινόμενον 

σύστημα.έκπαιδεύσεως είναι εύκατόρδωτον έν τοΐς παροΰτι 
καί δύναται νά βεραπεύση τάς άνάγκας ήμών.

ΙΙιδανώτατον εν τή εφαρμογή του νά παρουσιασδώσι δυ-

σ*/έρε:αί τινες, ισχυρά τις ομως βελησις, πεπεισμενη περί ..ή, 
ώφελιμότητος τοΰ πράγματος, τών πάντων δελει κατισχυσει.

Έπί τή άντι^ρήσει ότι αί έν τή προτεινομένη σχολή μετα
διδόμενα: γνώσεις δέν δελουσιν εισδαι αρκεται νά μορφωσωσιν 

όίνδρας ικανούς πρός άνωτέραν διοικησιν, λεγομεν ότι η σπουοό 
δέν περιορίζεται έν ταΐς σχολαΐς μόνον, καί ότι η εν οίαοή- 
ποτε σχολή σπουδή δέν άρκεΐ πρός συγκρότησιν καλοΰ άρχηγοΰ.

Προσδετέον δ’ ότι ή ύπηρεσια έχει τα μεσα νά προετοιμαση 

εαυτή τούς καταλλήλους ήγετας, και οτι εις τήν τούτων έκ- 

λογήν δεν ύπόκειται είς περιορισμούς.

Έγραφον μην: Μαρτίω.

Μ. ΑΝΤΩΝΟΒΙΤΣ,

ΰπολοχαγόί. τί,ΰ πυροβολικοΰ.



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Κ ΑΤΑ TO 18G6 (*).

το3 γ ιλ λ ικ ο ΰ  Οπό Β. I. Β ΑΛΤ ΙΝ Ο Υ)

ΤΤρο^ισαγωγή. —  «Καχά τέ 18 6 4  ή Π ρωσία χαί ή Au- 
στρια ήνωσαν τά οπλα αΰτών, όπως χαταβάλωσι τήν Δα- 

VtaVe ί|)' Καί “ληδώς χατέβαλον αυτήν, διότι ό βασιλεύς 
Χρις-ιανος, β ιά ζε ις  εις τά οχυρώματα τοΰΔούππελ(ΟϋρρεΙ), 
^ναγχάσΟκ] τήν 30. ’Οκτωβρίου νά ύπογράψη τήν συνθήκην 

της Βιέννης, ήτίς τώ άρήρπαζε τά δουκάτα Σλέσβικ (Schle
swig), Όλστέϊν (Holstein) καί Ααοόενβουργ (Lauenburg).

Αλλα μετα τήν πάλην οί δυο σύμμαχοι δέν έσυμρώνησαν 

είς τόν οργανισμόν τών επαρχιών τούτων, δ- ή Πρωσσία 

ηδελε πράγματι νά οίκειοποιηΟή, όπως έκτείνη τήν εξουσίαν 

αυτής πρός τήν Βόρειον Θάλασσαν και τήν Βαλτικήν. Έ ντευ- 

προϊ,κυψ» μς,ταςΰ τών ουω Δυνάμεων κατάστασις δύσκο
λος, ης ή σύμβασις του Γαστέϊν (G a ste in )^  14. ’Οκτωβρίου 

18 6 ο  (1 ) και ή πραςις τής έν Φραγχ?όρτη (Francforl)

(*) 1 Ιδε 'Ιστορίαν τής έκστρατείας τοΰ 1866 δπό τοΰ Γενικού Πρωσ- 

σ.κο; Επιτελείου υπο την διεύθυνσιν τοΰ στρατηγού Μόλτκε (Moltke).

, ^ ) M eti « ν  θάνατον τοΰ βασιλέως τής Δ α ,ία ς  Φρεδερίκου τοΰ Ζ.', 

αναοαντος εις τον Δανικόν θρόνον τοΰ δια τής κατά το 1852  γενομέ- 

νης συμβάσεως άνακηρυχθέντος διαδόχου τοΰ Δαν,κοΰ θρόνου Χ ρι
στιανού του θ , ' ,  επανήλθε τό ζήτημα τών Δουκάτων, και κυρίως τοΰ 

Ό λστέϊν, εν θα έπεχράτει τό γερμανικόν δίκαιον, οπερ άποκλ,ιστικώς 

τροσχαλει είς τόν θρόνον τους ά'ρίενας καί τούς έκ τούτων καταγόμε

νους. Εντεύθεν ή ά π α ίτη « ς  τοΰ δουκός τοΰ Αύγουστεμβούργου, δ ι,κ - 

δικούντος τήν κυριαρχίαν τ ,ΰ  Ό λσ ,έ ϊν . καί τοΰ ίλ έ ,Λ χ , άδιαιρέτως

Διαίτης μόλις άνέβαλον τάς άναπορευχτους συνεπείας. Πραγ- 
ματικώς άπό τής αρχής τοΰ 18 6 6  δέν ητο δυνατόν νά έμπο- 
δισθή ή ρήξις. Αί πρός πόλεμον έτοιμασίαι ένηογοΰντο εκα
τέρωθεν, χωρίς νά δυνηθή νά τάς αναχαίτιση τό σχέδιον ευ
ρωπαϊκής συνδιασκέψεως. Πρώτη ή Αυστρία διεκήρυξεν, οτι 
δέν λαμβάνει μέρος εις τήν συνδιάσκεψιν ή υπό τινας όρους- 
διότι προετίμα ν’ άναθέση τήν ύπόδεσιν είς τήν Γερμανικήν 

Δίαιταν, ητις τή ητο ευνοϊκή. Καί τωόντι είς τήν συνεδριασιν 

τής 14 . ’Ιουνίου τό συνέδριον τοΰτο έψήρισε τήν δμοσπονδικήν 

χατά τής Πρωσσίας ενέργειαν. ’Από τής στιγμής ταύτης & 

πόλεμος ητο κεχηρυγμένος.
Τό πλεΐστον τών κρατών τής Γερμανικής 'Ομοσπονδίας 

εΤχον λάβει μέρος υπέρ τής Αυστρίας· άλλ’ ή Πρωσσία άνει>

μετά τοΰ ‘Ολστέϊν ηνωμένου, διατελούντων δέ τότε άμφοτέρων υπό τόν 

βασιλέα τή ; Δανίας, άλλά ταυτοχρόνως άναγνωριζομένων καί ώς μελών 

τής Γερμανικής 'Ομοσπονδίας. Τής Δανίας άντις·άσης είς τάς απαιτήσεις 

τής Γερμανικής 'Ομοσπονδίας νά έγκαταλίπτι τά  Δουκάτα, έπήλθεν 

6 Δανικός πόλεμος κατά τό 1804 , όστις εληςε διά τής συνθήκης τής 

30 . ’Οκτωβρίου 1854, στερηθείσης τής Δανίας τάς Γερμανιχάς αύτάς 

κτήσεις. —  Ή  έκ συμφώνου κατοχή τώ ν Δουκάτων υπό τε τής Α υ

στρίας και Ποωσσίας μετερίυθμίσθη διά τής έν Γ αστέϊν συμβάσεως 

τής 14. ’Οκτωβρίου 1865, καθ ’ ην τό μέν Ό λστέϊν ϊμεινεν είς τήν 

στρατιωτικήν κατοχήν τής Αυστρίας, τό δέ Σλέσβικ εις τήν τής Πρωσ- 

σίας, κα ί τέλος του Ααούενβουργ περιήλθεν είς χειρ ας τής Πρωσσίας, 

αποζημιούσης χρηματικώς τήν Αυστρίαν.

Ή  Πρωσσία, παραβαίνουσα τάς διατάξεις τής συμβάσεως κα ί 

τώ ν γενικών όρων τής 'Ομοσπονδίας, έξήσκει έπ ί τών κατεχομέ- 

νων Δουκάτων δικαίωμα κυριαρχικόν. ’Εντεύθεν μεγάλη τής 'Ομο

σπονδίας τών Γερμανικών κρατών έπήλθε σύγχυσις* όΟεν καί προεκυ- 

ψ ενή  μεταξύ Πρωσσίας καί Αύστρίας πάλη τού 1866, τής Γερμανι

κής Δ ιαίτης άπορανθε'σης κατά τώ ν ά -ιώ ιεω ν τής Πρωσσίας.



ανησυχίας πρός τόν 'Ρήνον, τουλάχιστον κατά τούς πρώτους· 

τοΰ πολέμου καΐρυύς «ολίγον άπησχολεΐτο περί του τί ήδύ- 
»ναντο νά πράξωσι τά κράτη ταΰτα, διότι μεθ’ ολας τάς άρ- 
»χθμένας έξοπλίσεις τής Βυρτεμβέργης καί τής Βαυαρίας, 
*οι Νότιοι Γερμανοί ησαν έχθροί μέλλοντες» (1 ). Δέν έίχεν. 
ομως ουτω τό πραγμα και ώς πρός τούς Άνοβεριανοΰς και 
την Έκλεκτορικήν Έσσην, «οίτινες ήδύναντο νά κατασταθώ- 
»σιν ένοχλητικοΐ, άν αληθώς έτόλμων ν’ άρχίσωσι τάς έχ- 

«θροπραξίας» (1 ).

Τά κράτη ταΰτα αληθώς, κείμενα έντός τής πρωσσικής 

μοναρχίας, ήδυναντο προφανώς νά παράσχωσι σοβαράς δυ
σκολίας επι τών νωτων τών πρωσσικών στρατών, τών έπα- 
σχολουμένων εις την Βοημίαν, εάν μη από τής πρώτης ημέ
ρας καθίσταντο ανίκανα νά ενωθώσι μετά τών λοιπών στρα
τών τής 'Ομοσπονδίας. Ούτως η πρωσσική κυβέρνησις, άμα 

έμαθε την άπόφασιν τής Διαίτης, προσεκάλεσε την Έ σ-  

σην-Κάσελ, τό Άνόβερ καί τήν Σαξωνίαν, μετ’ ένεργείας 

προμηνυούσης τάς μελλούσας επιτυχίας αυτής, ν’ άποσύ- 
ρωσιν έντός δώδεκα ωρών τήν ψήφόν των. Ειτα, έπι τή 

άρνησει αυτών εισέβαλε την πρωίαν τής 16 . τοΰ μηνός ’Ιου
νίου καί εις τάς τρεις έπικρατείας ταύτας.

Είσβο.Ιή είς τήν "Εσσην-ΚάσεΛ, τό 'Aro6ep 

χαί τή}· ΣαζωνΙαγ.

Η μεραρχία Βέγερ (Beger) (2) άνεχώρησε πρός τόν σκο
πόν τούτον άπο Βέτζλαρ (Betzlar), χώρας πρωσσικής, καί

( I )  ν Ιθ£ Πρωσσικοΰ ’Επιτελείου εκΟεοιν.

(1) Η ταξιαρχία Βεγερ τοΰ 8ου σώματος εΐχεν Ινισχυθή ΰπο τών 

πρωσσικών ομοσπονδιακών φρουρών, κα ί ουτω κατηντησεν ισχυρά με

ραρχία 18 ταγμάτων πεζικοΰ, 6 ίλών καί 18 τηλεβόλων.

έπορεύθη κατά τής Κάσελ (Cascl), οπως καταλάβη τόΈκλε- 
κτοράτον, άλλά τά στρατεύματα τοΰ Έκλέκτορος ήδυνήθησαν 
ν’ άπομακρυνθώσι καί άνταμώσωσι τό 8 ον Ομοσπονδιακόν σώ
μα, οπερ ώργανίζετο έμπροσθεν τής Φραγκφόρτης.

Ό  Άνοβεριανός ομως στρατός δέν έσχε τήν αυτήν τύχην. 

ΙΤερί τάς 2 0 ,0 0 0  ών, διευθύνθη μεθ’ ολης τής ταχύτητος, 
άνευ έπαρκών πολεμεφοδίων, από Άνόβερ εις Γοεττίγγην 

(Goettingen), οπου παρέμεινε μέχρι τής 20. ’Ιουνίου έν 
απραξία, ητις καί τώ έπέφερε τόν όλεθρόν. Τωόντι δ πρώσ- 

σος στρατηγός Φαλκινστέϊν (Falckenstein) άφήκε τήν 

Μίνδεν (Minden) τήν 16. ’Ιουνίου μετά τής 13. μεραρχίας 

τοΰ πεζικοΰ (Goeben),$v έμελλε νά ένδυναμώση έντός Ολίγου 

η μεραρχία Μαντέϋφφελ (Menteuffel), μορφουμένη ηδη είς τά 

Δουκάτα. Ουτος διήλθε τό Άνόβερ, j  μή χρονοτριβών ώρμησε 

πρός καταδίωξιν τώνΆνοβεριανών.Ουτοι, κατορθοίσαντες σχε
δόν τόν Οργανισμόν αύτών, άπεφάσισαν τέλος νά έκκινήσωσι 
τήν 21 . ’Ιουνίου, 2πως πλησιάσωσι τούς Βαυαρούς, άλλά 

φοβούμενοι μή συναντήσωσι τόν στρατηγόν Βέγερ εις τάς στε
νάς διαβάσεις τής Βέ^ας (W erra), έγκατέλιπον τήν εύθεΐαν 
οδόν καί διευθύνθησαν πρός Μουλχάουζεν (Mulhausen). Ά λ 
λ’ ομως προβλέπουσα τό υποχωρητικόν τοΰτο κίνημα διά τής 

όδοΰτής Γόθα (Gotha), ή Πρωσσική Κυβέρνησις έφρόντισε μετά 

τής άπαιτουμένης έπιμελείας νά κυκλώση τόν εχθρόν. Επο
μένως ς-ρατεύματα άπες·άλησαν ηδη άπο Μαγδεβοΰργον (Mag- 
debourg) πρός Νορδχάουζεν(Νο^1κπΐ5οη), ινα άναχαιτίσωσι 
τούς 'Ανοβεριανοΰς έξ άνατολών πρός δέ άπεστάλησαν ετερα 

πρός νότον από Έρφούρθ (Erfurth) καί Γόθα (Gotha) πρός 

Έισενάγ (Eisenach)* έπίσης έκ δυσμών ό στρατηγός Βέγερ 

διέταξε καί έπροχώρησε μία τών ταξιαρχιών αύτοΰ πρός τήν 

Βέρραν, καί κατέλαβεν έξ άλλουτήν Μοΰνδεν (Miindcn), ενώ



άπό βο^ρα κατήρχετο δ στρατηγός Φαλκενστέϊν, όπως συ- 
σφίξη τόν έχδρόν έντος του κύκλου τοΰ στρατοΰ, έν τω μέσω 

τοΰ όποιου έσκόπουν νά τδν κλείσωσι. At δυνάμεις, αί ευρι
σκόμενα! είς Έϊσενάχ καί επειτα είς Γόδα, ησαν αδύνατοι, 
χαί ευκόλως ήδύναντο νά έχβιασδώσι κατά τάς πρώτας ημέ
ρας, άλλ’ δ βασιλεύς Γεώργιος εχασε την κατάλληλον στιγ
μήν τοΰ νά τάς καταστρέψη καί βαδίση προς τούς Βαυαρούς, 
οίχίνες άφ’ ετέρου κατ’ ούδέν εσπευδον νά ένωθώσι μετά τών 

συμμάχων αυτών (1). Έντδς όλίγου δ Άνοβεριανός στρατός, 
βλέπων εαυτόν έγκαταλελειμμένον είς τάς έαυιοΰ [δυνάμεις 

καί στενοχωρούμενος ά®’ όλων τών μερών, έζήτησε νά έλθη 

είς διαπραγματεύσεις. Ή Πρωσσία συγκατένευσεν, όπως κερ
δίση καιρόν νά ενίσχυση τά στρατεύματα, τά προωρισμένα 

πρός κύκλωσιν τών άντιπάλων αύτής. Άπεσπάσδη λοιπόν 

πρός τόν σκοπόν τοΰτον δ στρατηγός Φλίες (de Flies) άπό 

τής μεραρχίας Μαντέϋφφελ και διευδύνδη διά τών σιδηροδρό
μων, άπό Γοττίγγης διά τοΰ Μαγδενβούργου έπί τής· Γόδα, 
ίνδα ούτως εύρέδησαν συνηνωμένοί 8 ,0 0 0  άνδρες. Την 20. 
’Ιουνίου ή μεραρχία Γοέβεν εΤχε φδάσει έξ άλλου είς Κάσσελ, 
καί άπέστειλεν έπειτα ένίσχυσιν είς Έϊσενάχ* στρατεύματα 

δέ έπίσης τοΰ Βέγερ εύρίσκοντο έπί τοΰ σημείου τούτου, κα- 
τεχομένου ούτως ύπό 12 ,0 0 0  άνδρών. Τέλος άλλαι 8 ,000  

έτάχθησαν ηδη έπί τής Βέ^ρας.

(1) Δύναται τ ις  να Οαυμάσ^ πώ ς ή αυστριακή ταξιαρχία Κάλικ 

(Kalik), ί/.Ο '.ω χΟ ίΐσχ άπο Ό λστέϊν διήλΟεν ολόκληρον τήν Γερμανίαν, 

οπως καταβή ε ίς  Βοημίαν, άντί τοΰ νά σταματήστι εις Άνόβερ, καί 

άντιτα/θεΐσα κατά τών πρωσσικών μεραρχιών, νά χορηγήσ^ οΰτω ε ί; 

τούς 'Ανοβεριανοΰ; τόν αρμόδιον καιρόν νά προετοιμάσωσι τήν άντίστα- 

σιν αΰτών.

Μάχη τον Λ αγγενσά.Ιτζα  (Langensalza) (27. Ίουν.)—· 
Κατά τδ διάστημα τής άνακωχής ό 'Ανοβεριανός στρατός, 
ουιινος ή πρός νότον ύποχο)ρησίς ητο εκτοτε άδύνατος, έβά- 
δισε πρός Ααγγενσάλτζα, όπως έκτείνη τάς έπισταδμίας αύ- 

τοΰ καί τροφοδοτήση ουτω τούς άνδρας. Είς τήν διάρρηξιν 

τών διαπραγματεύσεων (τήν 27) ϊ)το έπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ 

σημείου κατά μήκος τής άριστερδς οχδης τοΰ Ούνστρούττου 

(Unstrutl). Ό  στρατηγός Φλίες τόν προσέβαλεν έκεΐ μετά 

δυνάμεων σμικροτέρων· άπωδισδέντος δέ τούτου, πλεϊσται 
φάλαγγες τοΰ πεζικοΰ αύτοΰ προσεβλήδησαν κατά τήν ύπο- 
χώρισίν του μετ’ έπιτυχίας ύπό τοΰ 'Ανοβεριανοΰ ίππικοΰ. 
Οΰτω, καδ’ όσον άφορα τήν τιμήν τών όπλων δ βασιλεύς 

Γεώργιος έ’σωσεν αυτήν, ή άντίστασις όμως καδίστατο άδύ
νατος. Κυκλωμένος σχεδόν ύπό 4 0 ,0 0 0  άνδρών, έμελλε 
κατά τάς έπομένας ημέρας νά προσβληδή καί καταστραφή 

κατά κράτος, έάν μή συγκατετίδετο είς συνδηκολογίαν πριν 

ή έπιχειρήση ετέραν δοκιμασίαν, ης τό άποτέλεσμα δέν ητο 

αμφίβολον. Ούτω καί έσυνδηκολόγησε μετά τών στρατευμά
των αύτοΰ τήν 29.

Κατά τήν αύτήν ημέραν δ Πρωσσικός στρατός τής Έ λβας 

(de 1‘Elbe), ύπό τήν διοίκησιν τοΰ στρατηγοΰ Έρβάρδ τοΰ 

Βιττενοέλδ (Herwarth de Bittenfeld) (ή 14 ”1, 1 5 ”, καί ΙΟ” 

μεραρχία τοΰ πεζικοΰ μετά τριών συνταγμάτων τοΰ ίππικοΰ 
τής εφεδρείας) είσέβαλεν είς Σαξωνίαν έπί τριών φαλάγγων g 

κατέλαβε τήν Δρέσδην [άνευ πυρός. 'Ο Σαξω'πκός στρατός 

ύπεχώρησε τήν προτεραίαν πρός τήν Βοημίαν, όπως πλησιά- 
ση τό Αον αύστριακόν σώμα (1), ευρισκόμενον έπί τοΰ 

*Ίσερ (1). Τό κατόρδωμα τοΰτο έπέφερε τήν πρώτην έν Εύ-

(I) ΙΙρό; άπο»υγήν πάση; ουγχΰοεω; μεταξύ χων Πρωσσικών και



ρώπη έκδάμβωσιν, χαί πρέπει νά συμρωνήση τις μετά τοΰ 

■ πρωσσικοΰ συγγράμματος, οπερ λέγει «οϋδείς ήδύνατό ποτε 

·»νά ©αντασδή οτι οί Αυστριακοί εμελλον νά έγκαταλείψωσιν 

»εΐς έαυτοΰς τους στενωτέρους αυτών συμμάχους, καί έπι- 
«στεύετο οτι τό Αον αυστριακόν σώμα ώφειλετουλάχιστον νά 

»ένωδή μετά τοΰ Σαξωνίκοΰ στρατοΰ».
Ά λ λ ’ ομως οΰδέν τούτων εγένετο, καί είς διάστημα τεσ

σάρων ημερών ή Σαξωνία, τό Άνόβερ καί τό Έλεκτοράτον 

"Εσσεν-Κάσελ κατελήοδησάν υπό τοΰ πρωσσικοΰ στρατοΰ, 
πριν η δ πόλεμος χηρυχδή έπισήμως μεταξύ τών δύω μεγά- 

• λων γερμανικών δυνάμεων. Τωόντι μόλις τήν 23 . ’Ιουνίου 

οί Πρώσσοι κηρυκες άπεστάλησαν εις τάς προρυλακάς τών έν 
Βοημία Αυστριακών, οπως δηλώσωσιν οτι «ή τής Αυστρίας 

»έν Φραγκρόρτη διαγωγή, κατά τήν 14 . ’Ιουνίου, ητο πράγ- 

»ματι εναρξις εχθροπραξιών, καί οτι επομένως οί πρωσσικοί 
* στρατοί ίλαβον διαταγήν νά ενεργήσω σι τά δέοντα».

(άκολουδεΐ)

τω ν  Α υστρ ιακώ ν σ ω μ ά τω ν παραοεχόμεθα ο ιά  μεν τ ά  πρω σσικά  τους 

άραβικοίις αριθμούς, δ ιά δέ τά  αυστρ ιακά τα  κ εφ α λα ία  ελληνικά  γ ρ ίμ -  

μ α ία .

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Κ ΑΤΑ ΤΟ 1 8 6 6  (* ).

( ί κ  teO γαλλικού ΰπό Β. I .  Β Α Λ Τ Ι Κ Ο Ι )

ΕίσβοΛη είς Βοημίαν·

Ή Πρωσσία, μετά τάς πρώτας ταύτας έπιτυχίας κατά τών 

τριών δευτερευουσών έπικρατειών, δέν είχε πλέον προ αύτΐς  

ή δύο πεδία μάχης, τό μέν πρός δυσμάς μεταξύ τοΰ 'Ρήνου 

καί τοΰ Βέσερ (Beser) έπί τοΰ Μείνου (Mein), όπου έμενον 

άεργα τό 7ον καί τό δον δμοσπονδικόν σώμα (1), τό δέ πρός 
άνατολάς έν Βοημία. Πρός τό μέρος τοΰτο έμελλε νά ©έρη δλας 

αύτής τάς προσπαδείας. Ό  κυριώτερος Πρωσσικός στρατός, 
επιφορτισμένος τά κατά τό σημεΐον τοΰτο, υπό τάς διαταγάς 

τοΰ Βασιλέως, περιελάμβανεν οκτώ σώματα καί ^μισυ ( 2 ) ,  

διηρημένα έν ολω είς τρεις συσσωματώσεις εις Τοργάν (Tor- 
gan), είς Γοέρλιτς (Goerlits) καί είς Νείσσην (Neisse), καί 

άποχωρισμένα άπ’ άλλήλων δι’ άποστάσεων 2 0 — 2 5  μ ιλ- 

λίων (3). Αί συσσωματώσεις αυται ίΐσαν ύ στρατός της '>Ε .Ι-

(*) ”Ιδε προηγ. φυλλάδιον.

( 4) Τό 7ον ομοσπβνδικόν σώμα, Ισχηματισμένον υπό τώ ν Βαυαρών, 

ίοιοικεϊτο ΰπο τοΰ πρ(γκιπος Καρόλου τής Βαυαρία;" το 8ον σώμα, δπό 

τα ? δ ιαταγάς τοΰ πρίγκιπος ’Αλεξάνδρου της "Εσσης, συνέχειτο υπό 

Βαδών, Βυρτεμβεργίων, *Εσσών χαί τώ ν όμοσπονδιχών αυστριακών
φρουρών.

(2) Αί πρωσσικα'ι δυνάμεις προ τοΰ 1836 διτφοΰντο εις οκτώ διαρκή 

στρατιωτικά σώματα, μή περιλαμβανόμενης τής βασιλικής φρουράς.
(3) Τί>Γερμανικόν μίλλιον είναι 7 ,4 0 8  μέτρα (Ιο  είς τήν μοίραν).
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