
Τότε ηρξατο ή κατά τοΰ στάθμου τοΰ σιδηροδρόμου προσ
βολή, τό δέ 47ον πρωσσικόν σύνταγμα, εντελώς άνέπαφον, 
έπορεύθη κατά τοΰ σημείου τούτου, εχον πρό του μετώπου 

Ανεπτυγμένους άκροβολιστάς/Ήτο ακόμη διατεθειμένον επί δύο 

γραμμών καθ’ ημιτάγματα, καί έπροχώρει γαληνιαίως εν τή 

τάξει ταύτη διά τοΰ ακαλύπτου διαστήματος, τοΰ μεταξύ τοΰ 
δάσους καί της πόλεως· έπειτα, ένισχυθέν ύπό Ιτέρων τμημά
των, άτινα συνηνώθησαν μετ’ αύτοΰ, έκυρίευσε τόν σταθμόν. 
Έκτοτε ή Σκάλιτζ κατε'στη τό σημεΐον τής γενικής προσβο
λής άπό τε ανατολών καί άπό βο^ρα. Μετά πάλην λυσσώδη 

δ άρχιδουξ Λεοπόλδος, οστις διεύθυνε την ύπεράσπισιν μετά 

τών τριών αύτοΰ ταξιαρχιών εναντίον τών πέντε πρωσσικών 

ταξιαρχιών, ήναγκάσθη νά φροντίση περί υποχωρησεως, ί^τις 
καί έπήλθε μέχρι τής δεξιάς όχθης τοΰ Έλβα διά τό Η', 
σώμα καί τό Τ'., ένώ τό Δ', έ'μενεν είς Δολάν (Dolan) πρός 

παρεμπόδισιν τής διώξεως. Μετά τήν άποτυχίαν ταύτην καί 
τήν τοΰ Σόορ δέν ητο εφικτή ή παρεμπόδισις τής πορείας τών 

ύπό τόν βασιλικόν πρίγγιπα, οι δέ τής έπαύριον άγώνες είς 

Γίτσχιν (Gitschin), Κοενίγιγχοβ (Koeniginhob) καί Σβεϊνς- 
χάδελ (Schweins-hadel) έξησφάλιζον δλοσχερώς τήν ενωσιν 

ολων τών Πρωσσικών δυνάμεων.
Παρατηρητέον ένταΰθα, οτι ή 28η Ιουνίου ητο αληθώς ή 

αποφασιστική είς τόν Βένεδεκ ήμερα, καθ’ ην καί μόνην ήδυ-

(*) ”I5e προηγούμενο·/ φυλλάδιον.
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νατο νά έπανορθώση πολλά σφάλματα, γινόμενα άπό τή ; άρ- 
χής τής εκστρατείας. Τί ήθελε συμβτ5 τωόντι, άν 5 Αύς-ριακός 

αρχιστράτηγος, οστις εΤχεν υπό τάς χειρας αύτοΰ χό Γ'. καί 
χό Δ', σώμα (1), ένίσχυεν έν καιρώ άρμοδίω εις Σκάλιτζ χό 

«Γ7. καί ΙΓ. σώμα, καί άπώθει χόν Στεϊνμέτζ είχε πρός βο£- 
£αν είτε πρός τήν σχενωπόν τής Ναχόδ ; άν έξ άλλου άπέ· 
στελλε ταχέως σπουδαίας έρεδρείας πρός χό Γ. σώμα, οπερ 

ίχοτήν 27 νικητής είς Τραουτενάου, ακριβώς είς χό σημεΐον 

χής συνενώσεως του Ιου καί του 2ου ΙΙρωσσικου σχραχοΰ καί 
τώ έχορηγει ουτω τά μέσα οπως κατασυντρίύη την φρουράν ;

Μετά τών πέντε σωμάτων στρατοΰ (2), άτινα ήδύνατο 

ν’ άντιτάξΐ} έπί της άριστερας οχθη; τοΰ Έλβα απέναντι τή; 
φρουρά; χοΰ 5ου σώματος χαί μιας ταξιαρχίας τοΰ 6ου, της 

μόνης τήν ημέραν εκείνην έν παρατάξει, ί δέν ήθελε νικήσει τάς 

φάλαγγας τοΰ βασιλικοΰ πρίγγιπος, απ’ άλλήλων κεχωρι- 
σμένας δι’ άποστάσεως τριάκοντα χιλιομέτρων, έπί έδάφου; 
λίαν ανωμάλου, καί επομένως μή δυναμένας νά ύπερασπί- 
σωσιν άλλήλας ;

Ό  Βενεδεκ δέν έπωφελήθη της λαμπράς ταύτης περιστά- 
σεως, καί μετά τήν μάχην τοΰ Σκάλιτζ διέταξε τήν όπισθο- 
χώρησιν, ώς είδομεν, τοΰ καί Η', σώματος έπί της δε- 
ξιας τοΰ Έλβα όχθης, πρός άνατολάς τής Μιλετίν, έ'νθα διέ
μενε πάντοτε ακίνητον τό Γ'. σώμα, περιορισθείς, πρός ασφά
λειαν τής ύποχωρήσεως ταύτης, ν’ άφήση εί; Δολάν, μεταξύ

(1 )  Το Β . σώμα ητο πολΰ έπ ίσω . Τήν έσπεραν τής 27ης εδρίσκετο 

εις Σόλνικ (Solnic), καί οεν Ιπλησίασεν ϊ ΐς ’Ιωσηφουπολιν ί, τήν έσπεραν 

τής 2 8 . Ά λ λ ά  το Γ '. σώμα ήτο τήν 27ην είς Μιλετίν (Miletin). "Ojov 

ο α·ρορα τό Δ '., έπίσης ουδόλως έτΙθη Ιν χρησει τήν 28ην.

(2) Δυνατόν δέ καί 6 , αν δεν α γ .Ί Ζ  το Β '. σώμα οπισβιν.

#

Ίωσηφουπόλεως καί Σκάλιτζ, τό Δ', σώμα, έκτος μιας αύτοΰ 

ταξιαρχίας, σταλείσης πρός βο^ραν, εί; Άνω-Π ράουτίνιτζ 

(Oben-Praussnitz).
Μ άχη τοΰ Κ ο επ γ ιγχό γ  (Koenigiahof) (29 ’Ιουνίου).—  

Οί ΙΙρώσσοι ομως ανέπτυξαν μεγίστην ενέργειαν, όπω; έπι· 
τύ·/ωσι χοΰ σκοποΰ αύτών. Ένήργουν δέ μετά τή; ασφαλείας 

καί τής τόλμης, ας τοΐς έχορήγησαν αί πρώται έπιτυχίαι των, 
αί κακαί διατάξεις χών αύστρια/.ών στραχηγών καί ή έντελής 

ήθική κατάπτωσις τών εχθρικών στρατευμάτων. Ούτως οί άρ- 
γηγοί αυτών, κατανοοΰντες πόσον ένδιαφέρον ύπήρχε νά εξα
κολούθηση ό στρατός τής Σιλεσίας άδιακόπως τήν πρός τόν 
Έλβαν πορείαν αύτοΰ, πρός τόν σκοπόν τοΰ άσραλήσαι τήν 

έπί τοΰ ποταμοΰ τούτου διάβασίν του, διεύθυναν έπί τά πρόσω 

τάς φάλαγγας αύτών άφ’ ολας τάς διευθυνσεις. Έπί τώ 
σκοπώ τούτω ή φρουρά διετάγη νά πορευθή έπί τοΰ Κενιγιγ- 

yoo, καί ό ακούραστος Στεϊνμέτζ, πορευόμενο; άπό Σκάλιτζ 

εως τό Γράδλιτζ, ηύκόλυνε τήν έπιχείρησιν ταύτην, δίδων ταυ- 
τοχρόνω; διά τοΰ έλιγμοΰ τούτου περισσοτέραν συνάφειαν εί; 
τά διάφορα σώματα τοΰ ύπό τόν βασιλικόν πρίγγιπα στρατοΰ.

«Καιρός ητο ν’ άρχίσωσιν έν τώ αύστριακώ στραταρχείω, 
»νά σγηματίσωσιν ακριβή ίδέαν τοΰ έπισπεύδοντο; κινδύνου, 
ϊδστ ι; προέκυπτεν άπό τή; γειχνιάσεω; χοΰ στρατοΰ τή; Σι- 
»λεσίας. Έπρεπε ν’ άπαρνηθώσι τήν έξακολούθησιν τών κι
νήσεων, α ; έσκόπουν νά ένεργήσωσι πρό; τό μέρο; τοΰ Ίσερ· 
«διό καί τά ήδη έν πορεία διατελοΰντα σώματα έλαβον καθ ο· 
»δόν αντίθετον διαταγήν. Ταΰτα δέ ίσαν τό Γ'. σώμα, οπερ 

ϊδιευθύνετο πρό; Γίτσχιν, καί ή 3η μεραρχία τοΰ ίππικοΰ 

τή; εφεδρείας» (1).

(1 ) Πρωσπκοϋ Ιπιτελείου ί/Λεσις.



Συνεπώς το Γ'. σώμα έμεινεν είσέτι είς Μιλετίν, τά δέ
λοιπά, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Β'., οπερ τέλος είσήρ- 
χετο έν τη πολεμική γραμμή, ώφειλον νά ένωθώσιν έπί τοΰ 

οροπεδίου τοΰ Δουβενέζ (Dubenez), έπί της δεξιάς τοΰ Έλβα 

όχθης, εϊς την θέσιν, εις $ν προύτίθετο νά συγκεντρωθή ό ς-ρα- 

τηγος Βένεδεκ, Αφ’ης είσήλθεν είς Βοημίαν. Μόνον το Δ', σώμα 
έμεινε προσκαίρως είς Δολάν, έπί τής έτέρας τοΰ ποταμοΰ 

2χθης, άλλά μέ διαταγήν άπαγορεύουσαν αύτώ νά δεχθη συμ
πλοκήν Ανομοίαν. αΟυτωό αυστριακός στρατός εύρίσκετο είς 

»κατάστασιν νά δεχθή, τήν 30 ’Ιουνίου, τήν προσβολήν του 

»στρατοΰ τής Σιλεσίας· κατείχε δέ χώρον οΰχί πλέον του 

»ίνός μιλίου καί τετάρτου, οτε ησαν συγκεντρωμένα πέντε 

» σώματα ς-ρατοΰ, πρός δέ καί τέσσαρες έφιπποι μεραρχίαι» (1).
Τό έδαφος αληθώς ητο λίαν Ανώμαλον, άλλά τό μέτωπον 

έκαλύπτετο υπό τοΰ ποταμοΰ, καί, συντόμως ειπεΐν, ή θέσις 

ητο καλή υπό τήν Αμυντικήν εποψιν. Ά λλά  πρός διατήρησιν 

αυτής ώφειλον Αντί πάσης Ουσίας νά τηρήσωσι τάς γέφυρας 

τοΰ Κοενιγιγχόφ· καί ομως ολως τό αντίθετον έγενετο* αί 
γέφυραι έκρατήθησαν Ανισχύρως, καί 5 συνταγματάρχης Κέσ- 

σελ (Kessel) τής 1ης μεραρχίας τής φρουράς, οστις διευθύ- 
νπο έπί τοΰ σπουδαίου τούτου χωρίου, ένώ τό Ιον σώμα έβά· 
διζε πρός τόν Έ λβαν έπίσης, άλλά βορείότερον, ήδυνήθη νά 

χυριεύση τό Κοενιγιγχόφ καί τάς γεφύρας σχεδόν άνευ Αντι
στάσεως, Ασφαλίζων οΰτω τήν διάβασιν είς ολον τόν στρατόν 
τοΰ βασιλικοΰ πρίγγιπος. Έπαπειλούμενος έπί τοΰ μετώπου 

αΰτοΰ διά τής καταλήψεως του χωρίου τούτου, καταλαμβα
νόμενος δέ έκ τών πλευρών καί όπισθεν πρός τό Αριστερόν 

διά τής ηττης τοΰ Γίτσχιν καί τής ύποχωρήσεως τοΰ αυστρια-

(4) Ιίρωτσικοΰ «π·.τελείου εκΟετ.ς.

*5 -σαξωνι*οΰ σώματος, μέχρι τών πέριξ τής Σαδόβας, δ αυ
στριακός στρατός Ιμελλε νά διαταραχθη καί πρός δεξιόν διά 

τής μάχης τοΰ Σβεϊνσ-χάδελ (Schweins-cbadel).
Μ άχη τοΰ Σβεϊνς-χάόεΛ  (29. ’Ιουνίου). —  Πρός το μέ

ρος τοΰτο δ στρατηγός Στεϊνμέτζ ένίκα τρίτην νίκην, ζητών 

νά φθάση είς τήν θέσιν, ητις τω διετάγη, πλησίον τοΰ Γράδ- 
λιτζ. Άναγκασθείς τό πρώτον ν’ Αφήσΐ} ν’ Αναπαυθώσι, κατά 

τήν πρωίαν τής 29 , τά κεκοπιακότα στρατεύματα αύτοΰ άπό 

τών συμβάντων τής 27  καί 28 , έφρόνπσεν έπειτα νά στραφή 

περί τό Αριστερόν τοΰ Δ\ σώματος, εύρισκομένου εις Δολάν 

καί είς Σβεϊνς-χάδελ, έσπρωξε τους Αυστριακούς ύπό τό πυ
ροβόλον τής Ίωσηφουπόλεως· τέλος δ’ έδωκε τήν χεΐρα εις τό 

σώμα τής φρουράς, κυρίας ουσης τοΰ Κοενιγιγχόφ.
Ή ημέρα τής 30  ’Ιουνίου έταράχθη ύπό μόνου κανονοβο- 

λισμοΰ, άνευ Αποτελέσματος άπό τής μιας όχθης καί τής
έτέρας τοΰ Έ λ6α, μεταξύ τοΰ Β'. αύστριακοΰ σώματος και 
τοΰ σώματος τοΰ Στεϊνμέτζ. Ό  Βένεδεκ, αφ’ οϋ έ'χασεν έντός 
ολίγων ημερών 3 0  —4 0 ,0 0 0  Ανδρών, εσχε τέλος περί εαυ
τόν ηνωμένα ολα τά στρατιωτικά αύτοΰ σώματα. Δύο έξ αύ
τών, τό Β'. καί τό Γ'., δέν εΤχον πολεμήσει άχρις ώρας. Τό 

Δ', δέν έπολέμησεν ή μόνον εις Σβεϊνς-χάδελ· τά δέ λοιπά, 
τό Γ. πρό πάντων, εΤ'/ον ύποφέρει πολύ· όσον δ’ άφορα τό 

Α'. σώμα, ήναγκάσθη, μετά τήν μάχην τοΰ Γίτσχιν, νά ύπο- 
χωρτ,ση έπί τής Σαδόβας μετά τών Σαξώνων, καί Αφήση ουτω 

άπροκάλυπτον τόν αυστριακόν στρατόν, οϋτινος ή θέσις δέν 

ητο πλέον ύποφερτή. Οΰτω δ αυστριακός Αρχις-ράτηγος απε- 

φάσισε ν’ Αποσύρη αύτόν έπί τά όπίσω, κατά τήν νύκτα τής 

3 0  ’Ιουνίου πρός τήν 1 ’Ιουλίου, «διότι τό Α'. σώμα καί οί 
»Σάξωνες, εγραφεν άπό Δουβενέτζ πρός τόν αύτρκράτορα, νι- 
«κηθέντες ήναγκάσθησαν νά όπισθοχωρήσωσιν· ή δ’ Αποτυχία
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»άναγκάζει καί ίμε αύτόν νά υποχωρήσω κατά τήν οιεύθυν· 
» ίίν  τή; Κοενιγγραίτζ (Koeniggraetz).»

Μ άχη τής Σαδόβας τ) τής Κ οιηγγραΙτζ·
( 3  Ιουλίου )

Ό  Βενεδεκ συνεκέντρωσε πραγματικώ; όλα τά στρατεύ
ματα αύτοΰ έπί του στμείου τούτου, καί άροΰ, την πρωίαν 

τής 1. ’Ιουλίου, «άπελπισθεί; άπό τής τύχης, ώστε καί έσυμ- 
«βούλευσε τόν αύτοκράτορα νά κλείση συνθήκην άντί πάση; 
«Θυσίας, αν έπεθύμει νά άπορύγη βεβαίαν καταστροφήν» (1), 

διετέθη νά δοκιμάση την τών όπλων τύχην εις άπορασιστικήν 

τινα μάχην. "Οθενπαρήγγειλε τήν έσπε'ραν τής 2. ’Ιουλίου (2) 
είς άπαντα τά σώματα νά διατεθώσιν είς Ημικύκλιον περί τήν 

Κοενιγγραίτζ, τά νώτα προς ταύτην καί τον Έλβαν εχοντα, 

το δέ με'τωπον καλυπτόμενον ύπό μικρού τίνος ποταμού είσ- 
ρε'οντος είς αύτόν, τον Βιστρίτζαν, ον διέρχεται ή μεγάλη 
όοος έπί τής γερύρα; τής Σαδόβα;. ϊ ά  αυστριακά στρατεύ
ματα, τεθειμένα έπί λόρων κεκαλυμμε'νων ύπο χωρίων καί 
τινων δασωδών, εΤχον άριστερά αύτών τους Σάξωνα; άπέ- 

ναντι τοΰ Νεχανίτζ (Nechanitz), καί έξετείνοντο δεξιά κατά 

μήκος ετέρου όμοιου τοΰ Έλβα ποταμοΰ, τοΰ Τροτίγκα 

(Trotinka). Τό I.' σώμα ητο είς τό δεξιόν τών Σαξώνων, 
τό δέ Γ/ ίρχετο κατόπιν, καθέτω; έπί τής όοοΰ τής Σαδό
βας καί τεθειμένον έπί τών ύόωμάτων τής Λίπας καί τοΰ 

Χλούμ (Lipa, Clilum)· τέλος τό Δ.' καί τό Β.', είς τό άκρον

(1) Αΰστριακοΰ έπιτελείου £κ0εοις.

(2) Έ κ  τοΰ συμπλτ^ώματοί τής πρω ιτ ικής ά^ηγήτεως μανβάνομεν, 
οτι οί Πρώιτοι ΙΟελουαίως ^ιετηρησαν μέτωπον έκτίσεω ς τκντ» σ χ ί-  

οόν μ ιλίων, οπω< Ζ - ΐ ιτ Ά ΰ η tv Ιν άνάγχ^ ν*  προβδάλωσι τόν ίχΟρό·» 
κα- i  πλευράν.
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δεξιόν, ώρειλον, κατά τό σχέδιον τοΰ αΰστριακοΰ άρχιττρα- 

τήγου, νά διατεθώσιν άπό Χλούμ μέχρις Έλβα· άλλά κατά 

συνέπειαν τών συμβεβηκότων τή; μάχης, καί ίδίως τών συμ
πλοκών εντός τοΰ δάσου; τοΰ Βενατέκ (Benatek), τά δύο 
ταΰτα σώματα ήναγκάσΟησαν νά μεταβώσι πολύ έμπρός μέ
χρι Χορενόβες (Ilorenoves), καί νά στρέψωσι μέτωπον πρός 

δυσμάς, ώς καί τό λοιπόν τοΰ στρατοΰ, άντί νά βλέπωσι πρός 

βο^ράν, όδεν εμελλον νά έξέλθωσι τήν μεσημβρίαν αί ράλαγ-

γες τοΰ βασιλικοΰ πρίγκιπος.
Ε ί; τήν δευτέραν γραμμήν τό 11/ σώμα ώρειλε νά ύπο- 

στηρίξη τούς Σάξωνας· τέλος τό Α.' καί τό <Γ.' σώμα, όπι
σθεν τοΰ κέντρου, καί αί πέντε μεραρχίαι τοΰ ίππικοΰ συνί- 
στων τάς κυρίας έρεδρείας, ών τήν πλήρη διεύΟυνσιν έπερύ- 
λαξεν είς εαυτόν ό άρχιστράτηγος. Τό Χλούμ, κείμενον έπί 
μαστοΰ τίνος, πλησίον τής έδοΰ, ητο ή κλείς τής θέσεω; ταύ
της, λίαν μέν ισχυρά; κατά μέτωπον, άλλά τρωτής κατά τάς 

πτέρυγας καί έλαττωματικής, καθόσον όπισθεν εΤχε τόν 

Έλβαν. 'Η άριστερά όχθη τοΰ Βιστρίτζα υπερέχει τή ; δε
ξ ιά ;, διό καί οί Αυστριακοί ήδυνήθησαν νά θέσωσι τό πυρο
βολικόν αύτών κατά τμήματα τό εν ύψηλότερον τοΰ άλλου, 
καί τώ έπερύλαξαν πεδίον πυρό; λίαν έκτεταμένον, έξαρανί- 
σαντε; άπό τοΰ έδάρου; παν ό,τι ήδύνατο νά έμποδίση τό πΰρ

κατά τά; κυριώδει; διευθύνσεις.
«Οί Πρώσσοι, ώς λέγει 5 στρατηγός Μάλτκε, δέν έγίνω- 

»σκον ούδέ τήν πορείαν τοΰ πλείστου τών Αυστριακών πρό; 
»τήν Δουβενέτζ (Duvenelz), ούδέ τήν κατά τήν νύκτα ύπο- 
«χώρησιν αύτών έπίστευον τουναντίον, ότι τό πλείστον τών 

»εχθρικών στρατευμάτων κατεϊχεν όπισθεν τοΰ Έλβα θέσιν, 
»η; αί πτέρυγε; εστηρίζοντο έπί τών ρρουρίων τή; Ίωσηρου· 
»πόλεω; καί τή ; Κοενιγγραίτζ», καί άπεράσισαν νά κινήσω σι



τήν 3. ’Ιουλίου, μέ πρόθεσιν νά προσβάλωσι μέν τους Αύ- 

στριακούς, άν τυχόν άπήντων αύτούς, άλλως St νά φθάσωσιν 

εί; Παρδαυιτζ (Pardavitz) έπί του πλευροΰ αύτών, οπως 

τοΰ; άναγκάσωσι ν’ Αφήσωσι την θέσιν αυτών αμαχητί. Ε ν 
τός όλίγου ομως αί κατοπτεύσεις έπληροφόρησαν τόν πρίγκιπα 
Φρεδερϊκον Κάρολον, οτι Αριθμός τις έχθρικών σωμάτων ητο 

πλησίον τή ; Σαδόβας1 ουτος δ’ έσκέφθη «οχι ότι έστάθησαν 

»βαδίζοντα έν υποχωρήσει, άλλ’ ότι έπορεύοντο έπί τά έμ- 

»πρός, όπως τόν προσβάλωσι, χαί επομένως άπεφάσισε νά 

«συγκέντρωση τάς δυνάμεις αυτοΰ, επί τή προνοησία τοΰδυ- 
»νατόν γενέσθαι τήν επαύριον» (1)· έζήτησε δέ άπό τόν βα
σιλικόν πρίγκιπα νά κάλυψη τό Αριστερόν αύτοΰ κατά τήν 

προσβολήν, ην έμελέτα νά έπιχειρηση, όπως ρίψη τους Αυ
στριακούς επί του Έλβα.

Ό  διοικητής τοΰ 1ου στρατού άνέφερε περί τών διατάξεων 

τούτων εις τόν βασιλέα, οστις εύρίσκετο είς Γίτχιν, £νθα ίλ -  

θεν όπως άναλάβη τήν γενικήν αρχηγίαν τών πρωσσικών 

στρατών· «Ά λλ ’ ή Αύτοΰ Μεγαλειότης, λέγει δ στρατηγός 

»Μόλτκε, ίλαβε πάραυτα τήν Απόφασιν νά προσβάλη (2) τόν 

«εχθρόν δι’ ολών τών δυνάμεων αύτοΰ, χωρίς νά φροντίση 

»vi μάθη άν απέναντι του ητο ολόκληρος ό αύστριαχός στρα- 
»τός, ή μόνον μέρος τι σπουδαΐον τοΰ στρατοΰ τούτου. Ούδείς 

»ετόλμα νά πιστεύση, ότι ητο έχεϊ ολόκληρος* άλλά τούλά- 
»χιστον, άν άργότερον επρεπεν Αφεύκτως νά προσβληθή η θέ- 
»σις τοΰ "Ελβα, ή επιχείρησις αυτη καθίστατο ευκολωτέρ*

( I ) Πρωσσικοΰ επιτελείου εκθεσις.

(3) Ή  πρωττική δίήγησις λεγει, οτι ή Γ αλλ ία  ώμ ίλει itepi διαπραγ

ματεύσεων, κ«1 ότι ώ ς Ιχ . τούτου ώφειλον v i  σπεύοωσιν, όπω? κτυπτ,· 
cuct μεγα τι κτύπημα.

»μετά μάχην ευνοϊκήν, ή δέ κατάστασις τών πρωσσικών ς-ρα- 
»τών παρείχε πάντα λόγον έπιτυχίας νίκης διά τήν έπαύ- 

»ριον».
Ό  βασιλεύς έστειλε λοιπόν πρός τόν βασιλικόν πρίγχιπα 

τήν διαταγήν νά πορευθη μεθ’ όλων τών δυνάμεων αύτοΰ είς 

βοήθειαν τοΰ 1ου στρατοΰ- δ δ’ αξιωματικός, δ έπιφορτισθείς 

νά φέρη τάς δδηγία; ταύτας, άφίκετο είς τό στρατηγεϊον τοΰ 

Κοενιγιγχόφ τήν 4. ώραν τής πρωίας, καί έλήφθησαν πα- 
ραυτίκα τά χρειώδη πρός άμεσον πορείαν τοΰ 2ου στρατοΰ.

Κατά τό διάστημα τής νυκτός δ πρίγκιψ Φρεδερίκος Κά
ρολος έιτλησίασεν είς τό πεδίον τή ; μάχη;, καί τήν 6. ώραν, 
βροχής ραγδαίας πιπτουσης, έπροχώρησ» τήν μεραρχίαν Χόρν 

(Horn) έπί τής δδοΰ τής Σαδόβας, οπως έκπληρώση δ στρα
τός αύτοΰ «τόν σκοπόν, οστις έφαίνετο ύποδεδειγμένος χαί 
ϊάναγκαστικός, τουτέστιν όπως έπασχολησας τόν εχθρόν κατά 

ιμέτωπον, σύρη καθ’ έαυτοΰ όλας τάς έχθρικάς δυνάμεις καί 
»άντιστή σταθερώς, Γνα κατορθώση ουτω τήν επιτυχίαν τής
«διπλής προσβολής, τής ποοετοιμαζομένης κατά τών δύο* %
πλευρών τοΰ εχθρού» (1). Οί Πρώσσοι, συγκαταλεγόμενου 

τοΰ στρατοΰ τοΰ Έλβα, ησαν 12 4 ,0 0 0  άνδρες (2) έν γραμ
μή εναντίον 2 0 0 ,0 0 0  αύστριακο-σαξώνων, κατεχόντων θέσιν 

καλήν. Αριστερά τών Αυστριακών δ πρώσσος στρατηγός Χερ- 
βάρθ (Ilerwath) κατώρθωσε νά καταλάβη τό Νεχανίτζ, καί 
τεθ?ί έπί τής Αριστερας όχθης τοΰ Βιστρίτσα, μεταξύ Χράδεκ 

(Ilradek) καί Αοΰβνο (Lubno)· οί δέ Σάςωνες άπεσύρθησαν 

απέναντι αύτοΰ άνευ μεγάλης Αντιστάσεως, καί έλθόντες ήνώ-

(1) Πρωιτι/οΰ Ι-πιτελείον εκθετις.
(2) Τήν μεσημβρίαν ή  ίτ·.;·.ς χοΰ βασιλικόν π^ίγχιποί προ/'γαγεν 

εις 220 ,0 0 0  τάς πίωασικ&ς δυνάμεις.



6ησαν jx.sra τοΰ πλιίστου των δυνάμεων αύτών επί του όψώ— 

ματος, μεταξύ Πρόβλους (Problus) χαί Κάτω-Πρίμ (Νΐέ- 
der-Prim).

Εις το χέντρον διέβησαν τόν Βιστρίτσαν έπίσης καί η 4 ”, 
ή 5” χαϊ η 8 11 μεραρχία- τό δέ χωρίον χαί τό δάσος τής Σα- 
δόβας ταχέως έκυριεύθησαν, άλλά τό αυστριακόν πυροβολικόν 

τεθειμένον έπί τών υψωμάτων της Λίπας καί τό Αάγγεγχορ 

(Langenhof), διέκοψεν όλας τάς προσπαΟείας τών ΙΙρώσ- 
σων νά έξέλθωσιν άπο τοΰ δάσους τούτου' τέλος άνατολιχώ- 
τερον ό στρατηγός Φανσέκυς μέ την 7 ^  αυτοΰ μεραρχίαν επί
σης δέν ήδύνατο νά έξέλθη τοΰ δάσους τοΰ Βενατέκ (1), όπερ 

κατέλαβε κατόπιν ανήκουστων προσπαθειών, τέλος δέ άπεδιώ- 
κετο άπό τοΰ δάσους τουτου πρός τό χωρίον. Ή κατάστασις 

τοΰ 1ου στρατοΰ καθίστατο κρίσιμος, διότι κατεκεραυνοβολεΐτο 

ύπό πυρός θανατηφόρου, και άνεχαιτίζετο υπό δυνάμεων ισχυ
ρότερων. Ούτως οί Πρώσσοι παρετηρουν μετ’ άγωνίας πρός 

τόν δρίζοντα, κατά τό μέρος ένθα έμελλε νά ρανη δ δεύτερος 

πρωσσικός στρατό?, ότε πρός μεσημβρίαν ώραν ί  άριξις τοΰ 
βασιλικοΰ πρίγκιπος, μετά μέρους τών δυνάμεων αυτοΰ, £λ- 
λαξεν αυθωρεί την 2ψιν τών πραγμάτων. Οι Αυστριακοί δέν 

ί,σαν εις κατάστασιν νά δεχθώσι την προσβολήν ταυτην, ώρει- 
λον όμως νά προετοιμασθώσιν εις αυτήν, καί, ώς τό λέγει 
δικαίως ό στρατηγός Μόλτκε, «ητο έντελώς άδυνατον νά έλ- 

»πίση τις, ότι ή διάβασις τοΰ νΕλβα υπό τοΰ 2ου πρωσσικοΰ 
«στρατοΰ καί ολόκληρος ή πορεία αύτοΰ έμεινεν έντελώς άπα-

H )  Τ ο  ι  ίσος τοΰτο κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου έδηλοΰτο διά 

τοΰ όνοματος «δάοος τοΰ Β ενατΙκ». Το τρωσιικόν σύγγραμμα τό ονο

μάζει τοΰ Μ ατλοδέϊ (Meslowed), τό δ· αΰττριαχόν τοΰ Ι β ’ϊπ  (S»i<-p- 
W«ld>

«ρατήρητος υπό τών Αυστριακών, καί ότι έμελλε νά τους έκ- 
• θαμβώση ή άριξις αύτοΰ. Γίλησιάζων τις τό ύψωμα τοΰ Χο- 
»ρενόβες, όπερ υψοΰται ώς όχυρωμα κλεϊον τήν οδόν, δέν 
»παρετήρει είμή μίαν κανονοστοιχίαν, καί έπρεπε νά πιστεύη 

ϊέκτοτε, ότι 5 εχθρός έδετο στρατεύματα, έπιρορτισμένα πρός 

ϊκάλυψιν τοΰ πλευροΰ αυτοΰ, μή ραινόμενα, όπισθεν τοΰυψους 

»τουτου. 'Αν δέν τό εΤχεν είσί'τι πράξει, είχε καί πάλιν τόν 

»καιρόν ν’ άποστείλη πρός τό μέρος εκείνο τάς έρεδρείας αύ- 
»τοΰ, καθ’ ον χρόνον οί Πρώσσοι διεπέρων τό διάστημα τοΰτο, 
κέκτάσεως πλέον ήμίσεος μιλίου, έπί έδάρους προσκλίνοντος, 
»ενθα επομένως ούδέν τών ταγμάτων ήδύνατο ν’ άποκρυρθί. 
»Τά υψώματα τοΰ Χορενόβες είναι άπόκρημνα πρός βο^αν 

»καί κεκαλυμμένα έμπροσθεν υπό τών ελών, ατινα περιβάλ- 
»λουσι τήν Τρατίγκαν. Ή θέσις αΰτη ώς άμυντική ητο το- 
«.σοΰτον οχυρά, ώστε οί Πρώσοι δέν εΤχον έλπίδα έπιτυχίας,
»είμή άν έθετον είς ένέργειαν ταυτοχρόνως μεγίστας δυ

νάμεις».
Ό  Βένεδεκ όμως οΰδέν τούτων διεπράξατο· δέν έζήτησεν 

ούδ’ έπί μίαν στιγμήν τό ν’ άναλάβη τήν έπίθεσιν έναντίον 

τοΰ πρίγκιπος Φρεδερίκου Καρόλου πρό της άρίξεως τοΰ 2ου 

πρωσσικοΰ στρατοΰ, ώστε καί πραγματικώς έρωτα τις, ώς καί 
δ στρατηγός Μόλτκε, «άν δ γενικός αρχηγός τοΰ αύστριακοΰ 

«στρατοΰ ένόησε τήν έκτασιν τοΰ κίνδυνου, όστις τόν έπαπεί- 
»λει έπί τοΰ δεξιοΰ αύτοΰ». Τό πάντων βεβαιότατον εΤναι, ότι 
δ δεύτερος ουτος πρωσσικός στρατός άρίκετο έπί τοΰ πεδίου 

τίίς μάχης, χωρίς ούδέ ενα έχθρικόν πρόσκοπον ν’ άπαντήση. 
Οδτω τό δον αύτοΰ σώμα ήδυνήθη νά πλησιάση τήν Τρατίγ
καν, νά τήν διαβη, ώς ή Ι Ι ” μεραρχία είς ΓΡακίτζ (Racilz), 
καί ή 1 2 71 είς τό χωρίον Τροτίνα (Trolina)· έπειτα δέ 
ή τελευταία αΰτη άπώθησε πρός τό Aoy ενίτζ (Loche*



nitz) (1) χήν ταξιαρχίαν Έ ^ικέζ, έπιρορτισμένΐ)» χήν ύπερά- 
σπυιν  τοΰ άκρου δεξιοΰ των Αυστριακών. Πλησίον τοΰ 6ου 

σο>ματος η 1 μεραρχία της φρουρά; είσεδυεν είς τήν χαρδίαν 

(το κεντρον) τ ί ;  έχδριχής δεσεως καί έγκαδίστατο, μή Απαν- 
τώσα αντιστασιν επι του σπουοαιου υψο^ματος, τοΰ κειμένου 
νοτιοανατολικώς του Χορενόβιτζ. 'II ενκτακτος ευκολία, μεδ’ης 

ci Πρώσσοι κατεΐχον σημεία τόσον ίσχυρώς διατηρούμενα πρό 

μιας ώρας υπο τών αντίπαλων αυτών, προήρχετο έκ τοΰ οτι 
Ακριβώς κατα την αυτήν στιγμήν της έπιδετικής πορείας τοΰ 

2ου στρατοΰ τών Πρωσσων, το Β/ χαί τό Δ/ αυστριακόν 
σώμα εϊχον λαβει την διαταγήν ν’ αφήσωσι τά υψώματα τοΰ 

Μασλοβεζ-Χορενοβεζ, άτινα κατέΐχον είς μάτην τήν πρωίαν, 
καί έλΘόντα νά λάβωσιν, έτι οπισδεν, τήν θέσιν, ήτις ώρίσδη 

αύτοΐς προγενες-ερως μεταξύ Χλούμ καί τοΰ Έλβα.νΙΙδη έξε- 
τιλουν την μακραν xat δυσκολον πλευρικήν ταύτην πορίίαν, 
ο τ ί  ή 1 ” μεραρχία της φρουράς όλισδαίνουσα διά διαστήματος 

Αφεδέντος έλευδέρου μεταξύ τοΰ Γ/ καί τοΰ Δ/ αύστριακοΰ 

σώματος, διά τοΰ κινήματος τοΰ τελευταίου τούτου, είσήλδεν 

ώς σφην μέχρι τοΰ Χλούμ, κλειδός της δέσεως, Ανισχύρως 

ύπερασπιζομένου, χαί τό έκυρίευσε πρός τήν 2αν ώραν χαί 
3/4 σχείον άνευ βολής. II πρωσσική διήγησις λέγει μάλίς-α, 
οτι κατά τήν πορείαν αυτής ή μεραρχία αυτί; «δεν έπυροβο- 
»λήδη ύπό τών αυστριακών στρατευμάτων τών είς Χλούμ εύ- 

«ρισκομενων, εΐμή πολλά πλησίον τοΰ χωρίου, οπερ παράγει 
»την υποδισιν ext μέχρι της στιγμής εκείνης εΤχεν επισύρει 
»χήν προσοχήν τούτων Αποκλειστικώς ή μα'χη ή Από της 

«πρωίας λαμβάνουσα χώραν έπί τοΰ μετώπου τοΰ στρατοΰ.»

(1 ) Otcou είιρισκετο, ίτ ά  του 2 , μία τω ν γεφυρών. αΓτινε; εμελ

λον να χ ? ν .μ ε ί ιω τ .ν  ε ί; τήν ίιποχώ ρησιν τών αΰ ιτ^ακ& ν στρατευ
μάτων.

Μετά τήν πρώτην ταύτην επιτυχίαν ή 1η μεραρχία τής
φρουράς έπορεύδη εϊς 'Ροσβερίτζ καί κατέλαβεν αύτό τήν 8 ην 

ώραν, Αφοΰ άπεκρουσε τήν Ιην μεραρχίαν τοΰ ίππικοΰ τής 

έφεδρείας τών Αύς-ριακών. Κατά τήν στιγμήν ταύτην αί πεντι 
ουμπλακεΐσαι πρωσσικαί ταξιαρχίαι τοΰ πεζικοΰ κατιΐχον 

τήν γραμμήν τών 'Ροσβερΐτζ-Νιδελίστ-Αοχενίτζ καί ίσαν κύ
ριοι τοΰ Χλούμ. Ή 1η μεραρχία τής φρουράς, ήτις ώφειλε το 

λαμπρόν τοΰτο Αποτέλεσμα «είς τάς τρομερας συνεπειας του 

ιβελονωτοΰ τουφεκίου, έκυρίευσε προσέτι 5 5  τηλεβόλα· έπειδή 

ϊδέ ή κεφαλή αυτής ητο έπί τής Από τής Σαδόβας είς Κοε- 
«νιγγραίτζ όδοΰ, εύρίσκετο ουτω είς τά δπίσδια τοΰ κέν- 
»τρου τής τών έ^θρών πολεμικής δεσεως, αλλ ειχεν ήθη 

«ίμπροσδεν αύτής τήν ίσχυράν πληδύν τής αυστριακής έφε- 
»δρείας, Αφ’ ης δέν έχωρίζετο ή διά δύο χιλιάδων βημά- 

»των» (1).
Όσον δ’ Αφορα τήν δεξιάν πτέρυγα τοΰ αύτοκρατοριχοΰ 

στρατοΰ, συγκροτουμένου ύπό τοΰ Β/ καί τοΰ Δ. σώματος, 
αυτη tr/tv ήδη νικηδή, καί ητο έν πλήρει ύποχωρήσει πρός 

Σβές-αρ (W sestar), Σβέτι (Sweti), Πρεδμερίτζ (Predmeritz) 
καί Λοχενίτζ. Είς τό χέντρον τό 1/ σώμα ήρχιζεν έπίσης τήν 

ύπογώρησιν αύτοΰ, ένώ εϊς τήν Αριστεράν πτέρυγα ό βασιλι
κός πρίγκιψ τής Σαξωνίας, έπαπειλούμενος έπίσης ύπό τοΰ 

στρατοΰ τοΰ νΕλβα, έκένου τό ύψωμα τοΰ Πρόβλους. Ενεκα 

τής διπλής ήττης τών πτερύγων αύτών οί Αύστριακοί ευρί- 
σκοντο εις λίαν κρίσιμον κατάστασιν, καί όμως ό στρατάρχης 
Βένεδεκ «δέν εΤχεν είσέτι έγκαταλείπει τήν δέσιν αύτοΰ παρά 

»τάς κανονοστοιχίας μεταξύ Χλούμ καί Αιπα. Απασα η 

ιπροσοχή αύτοΰ έμενε συγκεντρωμένη έπι τοΰ μετώπου τή,

(1) Πρωτσικοϋ επιτελείου εχΟίϊ.ς.



«παρατάξεως αύτοΰ, καί δέν Ιφαίνετο βλέπων τόν χίνδυνον, 
»ον έφερον έπί τοΰ στρατοΰ αύτοΰ αί πρόοδοί τοΰ βασιλικοΰ 

• πρίγκιπος, οτε έμεινεν έκθαμβος, πληροφορηθείς ύπό τινων 
«έλθόντων καί είδοποιησάντων αυτόν, οτι οί Πρώσσοι ησαν 

»κυριοι τοΰ Χλούμ, όπισθεν αυτοΰ. Διευθύνθη τα-/εΐτοΰίπ- 

»που αυτοΰ βήματι πρό; τό σημεΐον έκεινο, όπου τόν έδέγθη- 
»σαν τουφεκισμοί, χαί έστράφη πρός 'Ροσβερίτζ, οπως έντα- 
»μώση την εφεδρείαν αυτοΰ, οπου έπίσης τόν έδέχθη τό πΰρ 
»τών ΙΙρώσσων» (1). Δέν ητο πλέον δυνατόν νά τηρήση αμ
φιβολίαν τινά. 'Ο εχθρός, κύριος της όδοΰ, εύρίσκετο όπισθεν 

τοΰ κέντρου τοΰ αύστριακοΰ στρατοΰ, ουτινος αί δύο πτέρυγες 

ιΤχον ύπερφαλαγγισθή, ή δέ γραμμή της ύποχωρήσεως πα- 

ρ’όλίγον έκόπτετο. Ή  το λοιπόν ανάγκη νά ληφθη φροντίς περί 

έκκενώσεως τοΰ πεδίου της μάχης, καί μολαταύτα έμενον έν 
έφεδρεία δύο σώματα πεζικοΰ ανέπαφα καί πλέον τών 7 0  

ίλών τοΰ ίππικοΰ. «Είναι αληθές έξ άλλου, οτι έκ μέρους τών 

«Πρώσσων τά δύο τρίτα τοΰ 2ου στρατοΰ δέν εΤχον είσέτι με- 
»θέξει τής μάχης, καί Sit τό πλεϊστον τοΰ 1ου στρατοΰ δέν 

«έπερίμενεν ή διαταγήν οπως άναλάβη τήν έπίθεσιν.» (2). 
Άπό της στιγμής έκείνης οί Αυστριακοί ώφειλον νά θέσωσιν 

είς ενέργειαν καί τάς τελευταίας διαθεσίμους αύτών δυνάμεις 

πρός σωτηρίαν τής δεξιάς αύτών πτέρυγος άπό πλήρους κα
ταστροφής, καί πρός εύκόλυνσιν ύποχωρήσεως τοΰ κέντρου 

αυτών, διότι δ βασιλεύς τών ΙΙρώσσων έδωκε διαταγήν είς τά 

στρατεύματα αύτοΰ πρός τήν 3 1/2 ώραν νά βαδίσωσιν έπί τά 

πρόσω καθ’ άπασαν αύτών τήν γραμμήν. Κατά τό διάστημα 

τοΰτο δ αυστριακός αρχιστράτηγος εφερε στρατεύματα τοΰ {Γ/.

(Ι)Ορωϊαικοΰ Επιτελείου Ι’κθδαΐ{.
(2) Πρωστικοΰ Επιτελείου εκθεσις.

σώματος κατά τοΰ 'Ροβερίτζ, χαί έκατώρθου νά τό αφαί
ρεση άπό τούς Πρώσσους μετά πεισματώδη έκατέρ®θεν συμ
πλοκήν, άλλ’ άπέτυχεν έκ νέου είς τήν πρός κυρίευσιν τοΰ 

Χλούμ απόπειραν αύτοΰ. νΗδη τό κύριον τής 2ας μεραρχίας 

παρετάσσετο καί τοΰτο, κατείχε δέ τήν Λίπαν, καί έρχομινβν 

έλάμβανε θέην δυτικώς τοΰ χωρίου τούτου, παρουσιάζον μ ί-  

τωπον πρός Ααγγεγχόφ, ένώ ή πρωτοπορεια τοΰ 1ου σώ
ματος έπορεύετο πρός Χλούμ είς βοήθειαν τής 1ης μεραρ
χίας, ήτις τόσον ένδόξως έξεπλήρου τό καθήκον αύτής. Πρός 

τήν 4 η ν καί 1/2 ή 11η  πρωσσική μεραρχία, άναχωρήσασα 

άπό Νεδελίστ, εφθανεν είς Σβέτι καί διευθύνετο πρός 'Ρο- 
σβερίτζ, καθ’ ην ς-ιγμήν ή πρωτοπορεί* τοΰ 1ου σοίματος καί 
μέρος τής φρουράς κατήρχοντο τοΰ υψώματος τοΰ Χλουμ, 
οπως άνακτήσωσι τό 'Ροσβερίτζ. Τοΰ σημείου τουτου κυριευ- 
Οέντος, καί τών μέν Σαξώνων είς τό αριστερόν, τοΰ δε Γ. 
σώματος είς τό χέντρον άναγχασθέντων νά παραχωρήσωσι, 
δέν έμενε πλέον είς τούς Αύστριακούς ή οπως τάχιστα ύπο- 
χωρήσωσιν ύπό τήν προστασίαν τοΰ βαρέος αύτών ίππικοΰ, 
οπερ διετέθη κατά ταξιαρχίας πρός ύποδοχήν τής προσβολής 
τοΰ πρωσσικοΰ ίππικοΰ. Ά λλά  τοΰτο, άργοποροΰν έν τή πο
ρεία αύτοΰ κατά τάς διαβάσεις τών γεφυρών, έφθανε διαδοχι- 
χώς καί άπωθήθη είς τάς προσβολάς ας έπεχείρησε· τό υπο- 
στηρίζον ομως αυτήν πεζικόν έπήνεγκε τόσας ζημίας είς τούς 

Αύστριακούς, ώστε ήναγκάσθησαν ουτοι νά καταφύγωσιν έν 

μεγίστη άταξία έπί τής άριστερας όχθης τοΰ νΕλβα. ’ Ητο 

άληθής φυγή, καταστροφή- διότι τό ολικόν τών ζημιών τών 

αύτοκρατορικών άνήρχετο είς 4 0 ,0 0 0  άνδρών, ένώ ή τών άν- 
τιπάλων αύτών μόλις εφθανετάς 10 ,0 0 0 , ή δέ έμπιστοσύνη 

τοΰ ένός τών δύο ς-ρατών φυσικώς έμεγεθύνετο άναλόγως τής 

ήθικής καταπτώσεως τοΰ ετέρου.



2 4 0  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΠΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙ^

Πορεία τώ ν  Π ρΰσσων χατά τής Β ιέννης·

Μετά την άπορασιστικήν ταύτην ημέραν, ητις παρήγαγε 

μεγίστην είς την Ευρώπην αισδησιν, ή Αυστρία έπεκαλέσδη 

την μεσολάβησιν της Γαλλίας, και τη παρέδωκε την Βενετι
κήν χώραν ώς ένεχυρόν τής ειρήνης· άλλ’ ή Πρωσσία, έξαλ
λος γενομένη έκ τών θριάμβων αυτής, δέν ένόει νά κατα- 

δέση τά όπλα, πριν άπολαύση την πλήρωσιν τών σχεδίων αυ
τής, τουτέστι τήν πολιτικήν έκμηδε'νισιν τής Αυστρίας έν Γερ
μανία, έ'νδα έπεδύμει νά προάρχη. Ουτω, καίπερ δεχόμενη 

τήν μεσολάβησιν τής Γαλλίας, δέν έσταμάτα τήν νικηρόρον 

αυτής πορείαν, καί μεδ’ ημέρας τινάς άναγκαίας άναπαύσεως 

τών στρατευμάτων αύτοΰ, 5 βασιλεύς τής Πρωσσίας τά έξε- 
κίνησε προς μεσημβρίαν. Ό στρατα'ρχης Βένεδεκ έπανέρερεν 

είς Όλμουτζ (Olmiitz) τά λείψανα τοΰ στρατοΰ τοΰ βο^3, 
ότε άντικατεστάδη είς τήν αρχηγίαν τοΰ στρατοΰ τούτου ύπό 

τοΰ άρχιδουκος Αλβέρτου, τοΰ νικητοΰ τής Κουστόζας (Cu- 
stozza).

Όσον δ’ άρορα τον πρωσσικόν στρατόν, οδτος άπό τής 5  

ίουλίου άνελαβε τήν πορείαν αύτοΰ. Ό  βασιλικός πρίγκιψ 

έλαβε τήν προς Όλμουτζ διεύδυνσιν, όπως ρδάση τους Αυ
στριακούς έκ νέου. Ουτοι δέ μετά πορείαν οκταήμερον άνευ 

άναπαύσεως ούδεμιας άρίκοντο τέλος είς τήν πόλιν ταύτην, 
τήν έσπέραν τής 1 1  Ίουλίου, «και, χα'ρις είς ταύτην τήν 

«σπουδήν, άπέρυγον νέους άγώνας, άλλ’ ή ύλική καί ήδική 

»άξία τών στρατευμάτων αύτών άναγκαίως έξέπεσε μαλ- 

»λον έπί μάλλον. ’Αρ’ ετέρου ό 1ος πρωσσικός στρατός καί 
*δ στρατός τοΰ ’'Ελβα έξετέλεσαν, τό καθ’ Ιαυτούς, τήν έπί 
»τά πρόσω πρός τά δεξιά πορείαν αδτών μετά τοιαύτης ζέ- 

»σεως, ώστε τήν αυτήν ημέραν τής 1 1  Ίουλίου, ή πρωτοπο- 
»ρεία αύτών δέν άπεΐχεν άπό Βροΰνν ή κατά πορείαν μιας

»ήμέρας. Έκεΐθεν μεθ’ ήμέρας τινάς ήδύναντο νά ρδάσωσιν 
»είς Λούνδενβουργ (Lundenbourg), νά κόψωσι τάς τελευ- 
»ταίας συγκοινωνίας τής Όλμουτζ με τήν Βιέννην, καί έπα- 
»πειλήσωσι τήν πρωτεύουσαν τής αύτοκρατορίας» (I).

Ό  κίνδυνος ουτος δέν διερυγε τήν προσοχήν τής αυστρια
κής Κυβερνησεως, ητις άπεράσισε νά οπισδοορομηση έπί 
τήν Βιέννην τό πλεΐστον τοΰ στρατοΰ τοΰ βο^ρα, καί απ αυ
τής τής εσπέρας τής 1 1  Ίουλίου τό Γ'. σώμα κατευδύνδη 
πρός τήν πρωτεύουσαν διά τοΰ σιδηροδρόμου. Το σώμα τών 

Σαξώνων ώρειλε νά τούς παρακολούθηση αμέσως. Τήν αύτήν 

ημέραν τό γενικόν ς-ρατηγεΐον τών ΙΙρώσσων ητο εις Ιγλαου 

(Iglau)· τήν δέ 13 μετερέρδη είς Βροΰν, και τήν επαύριον ό 

στρατηγός Χερβάρθ, ρδάσας είς Ζούαϋμ (Zuaym), διήρχετο 

μετά τής πρωτοπορείας αυτοΰ τά άκρα τής κάτω Αυστρίας.
Αί κινήσεις αύται τής δεξιάς και τοΰ κέντρου τών Πρώσ- 

σων έκινδύνευον μάλλον έπί μάλλον τάς αυστριακάς δυνάμεις, 
καί ρόβος υπήρχε μή κυκλωθώσιν είς τάς έν Όλμουτζ θέσεις 

αύτών. Όθεν έπί τή προτάσει τοΰ άρχιδουκος ’Αλβέρτου διέ
ταξαν τόν Βένεδεκ νά δράμη προσωπικώς μεθ’ όλου του 

στρατοΰ αύτοΰ πρός τόν Δούναβιν, οπου έπίσης διεύθυνον 

στρατεύματα άπό τής Βενετικής προερχόμενα. Ό  Βένεδεκ 

έδωκε παραυτίχα διαταγάς, την 13 Ιουλίου, περί τής έςαχο- 
λουθήσεως τής πορείας τοΰ στρατοΰ τοΰ βοόρα, όστις ώρει- 
λεν, είς τρία κλιμάκια, νά ρθάση είς Βιέννην διά τοΰ Πρε- 
σβούργ (Preshourg), άλλ’ ήναγχάσδησαν νά σταματήσωσι 
τήν κίνησιν ταύτην τήν 15  Ιουλίου, ένεκα τής πορείας τοΰ 

β α σ ιλ ικ ο ΰ  πρίγκιπος πρός τήν Ίοβισχάου (lobischau) καί

(1) Πρωστ'.κοϋ επιτελείου εχθετ.ί.

ΕΑΑ1ΙΝ. ΣΤΡΑΤ. 6. ΦΪΑ. Τ. Α'.



ΙΙρεράου (Prerau) (1), οπου ή ίριππος ταξιαρχία Χαρτμάν* 

(Hartmann), ύποστηριχθεΐσα ύπό τής 3ης ταξιαρχίας τοΰ 

1 ου πρωσσικοΰ σώματος, ένίκησε τούς Αυστριακούς, καί έλ- 
θοΰσα έκοψε τον σιδηρόδρομον, οστις τοΐς έχρησίμευεν ώς 

γραμμή ύποχωρήσεως. Έ τι νοτιώτερον ή γραμμή αΰτη κα- 
τείχετο έπίσης εις Λουνδενδούργ ύπό τοΰ πρίγκιπος Φρεδε- 
ρίκου Καρόλου, καί ένεκα τούτου μόνον τρία αύς-ριακά σώματα 

(το Β', Γ'. καί ά'.) ήδυνήθησαν νά κατευθυνθώσιν είς τά νό
τια άπ’ ευθείας· άλλα δέ τόσα σώματα έ'μενον εις ’Όλμουτζ 

( to Α', <7', Η'.) με το πυροβολικόν τής εφεδρείας καί τούς 

ζευγίτας του στρατού, έν ολω 7 5 ,0 0 0  άνδρών. Ό  Βένεδεκ, 
λαβών τήν διαταγήν νά οπισθοχώρηση μέ τήν δύναμιν ταύ
την πρός τό ΙΙρεσβούργ, έτέθη είς κίνησιν διά τών δύσκολων 

ορόμων τών μικρών Καρπαθίων, καί μετά κοπιώδη πορείαν 

κατωρθωσε να ρθάση εις ΙΙρεσβούργ, ένθα τά στρατιύματα 
αύτοΰ άρίκοντο έξηντλημένα.

Εν τουτοις ο 2ος πρωσσικός στρατός, έκπληρώσας τήν 

αποστολήν αυτοΰ, ήλθε καί άπετέλεσε τήν εφεδρείαν τών άλ
λων δύω, οΐτινες δρομαίως έπλησίαζον πρός τόν Δούναβιν, 
Τήν 18  ’Ιουλίου ό βασιλεύς εύρίσκετο είς Νικολσβούργ (Νΐ- 
colsbourg), ενθα τέσσαρας κατόπιν ημέρας ύπεγράρη ή δια
κοπή τών εχθροπραξιών. Η ανακωχή αΰτη διέκοψε τήν μά
χην τοΰ Βλουμενάου (Bhimenau), ην έμάχετο τό 4ον πρωσ- 
σικόν σώμα κατά τοΰ Β.' αύστριακοΰ σώματος παρά τάς θύ- 
ρας τοΰ ΙΙρεσβούργ. Τά προεισόοια τής ειρήνης ύπεγράρη- 
σαν την 26  ’Ιουλίου μεταξύ τών δύω μεγάλων γερμανικών 

δυνάμεων, έσυμρωνήθη δέ άμέσως άνακωχή έπί τέσσαρας ε
βδομάδας είς Νικολσβούργ.

( · )  Μάχη τής Πρ.ράου Ϊ; 'Ρο/.είτν.τζ (Rokeitniu).

'Εκστρατεία τοΰ στρατόν τον ΜεΙτον.
Ένώ τά συμβάντα ταΰτα έλάμβανον χώραν είς τό κιντρον 

τής αυστριακής αυτοκρατορίας, ή Πρωσσια εκερδαινε τά ισα 

κατά τών όμοσπόνδων τής Δυσεως. Μετά την ήτταν τών Α - 
νοβριανών ό στρατηγός Φαλσκενστέϊν (Falckcnstein) ΐνω -  

σε τάς τρεις μεραρχίας τοΰ 'Ρέϋερ (Reyer), τοΰ Μαντεουρ- 
ρελ (Manteuffel), καί τοΰ Γοέβεν (Goebcn), δύναμιν 

5 3 ,0 0 0  άνδρών, καί τήν ώδήγησεν απέναντι ιών συμμά
χων τών Αύστριακών, διηρημένην είς δυω συσσωματώσεις, 
ών εκάστη δύναμις είχε σχεδόν 5 0 ,0 0 0  άνδρών, εύρισκόμε- 
νων έμπροσθεν τής Φραγκρόρτης (Francfort) και προς τόν 

άνω Μεΐνον.
Ή μία τών συσσωματώσεων τούτων, συγκροτουμένη ύπό 

τών Βαυαρών, άροΰ έπί πολύν χρόνον έδίστασαν νά βαοισω- 

σι πρός βοήθειαν τών ’Ανοβριανών, απερασισαν τέλος να 

ένωθώσι μετ’ αύτών. ’Αλλά, φθάσας είς Μεΐνιγγεν (Mei- 

ningen) μόλις τήν 3 ’Ιουνίου δ πρίγκιψ Κάρολος τής Βαυα
ρίας, εμαθεν έκεΐ τήν περί παραδόσεως συνθήκην τοΰ βασι- 
λέως Γεωργίου, καί μή εγων πλέον λογους να παραστή εις 
Γόθαν (Gotha), ώπισθοδρόμησεν άριστερά, συνεπεία νέων δια
τάξεων, πρός τήν Φραγκρόρτην, όπως ένωθη μέ τό δον όμο-

σπονδικόν σώμα.
Έξ άλλου δ στρατηγός Φαλκενστέϊν, συγκεντρώσας τήν 

Ιην ’Ιουλίου τάς τρεΐς μεραρχίας αύτοΰ είς Έΐσενάχ (Eise
nach), έσπευδε πορευόμενος έπί τά πρόσω, οπως τεθη μετα
ξύ τών δύω τούτων άντιπάλων καί τους πολεμηση κεχωρι- 
σμένως. "Οθεν έλαβε τήν όδον τής Φοΰλδε (Fulde) καί τής 

Χάναου (Ilanau)· άλλά μεθ’ ημέρας τινάς ή γειτνίασις τοΰ 

Βαυαρικοΰ στρατοΰ προς τό αριστερόν αυτοΰ τώ ανηγγελθη 

διά πολλών αγώνων πρωτοπορειών. ΙΙάραυτα και χωρίς νά
18*



νά διακόψη τήν χορείαν τοΰ πλείστου μέρους των Suvotutuv 

αύτοΰ πρός τήν διεύδυνσιν τής Φοΰλδε, άπέσπασεν αριστερά 

■τήν μεραρχίαν Γοέβεν. Ή μεραρχία αΰτη άπώδησε τόν εχ

θρόν πλησίον τοΰ Δερμβάχ (Dermbach) [είς Ζε'λλα (Zella) 
καί εις Βιέσενδαλ (Viesenthal)] την 4 Ίουλίου, έπειτα οέ 
άνέλαβε τήν πρός Φαγκφόρτην πορείαν αυτής.

Έν τούτοις 5 Βαυαρικός στρατός, όπισδοχωρών πρός νό
τον, έλαβε και πάλιν θε'στν πρός τό πλευρόν τών Πρώσσων, 
πρός τήν Φραγκωνικήν Σαάλε (Saale), άλλ’ 5 στρατηγός 

Φαλκεστεϊν ούοόλως έδιστασε ν’ άναζητήση αυτούς εκ 

νε'ου. Τήν 9 Ίουλίου έφερε τάς τρεΐς μεραρ·/ίας «υτοΰ 

πρός τήν Βρουκενάου (Briikenau)- διήρχετο τόν άνω 'Ρο
δανόν (Hohe-Roen), καί τήν ΙΟην Ίουλίου άπώδει τούς 
Βαυαρούς εις Βαλδασχάχ (Baldaschach), εις Κίσσιγγεν 
(Kissingen) καί εις Χαμμελβούργ (Ilammelburg).

II συνάντησίς τοΰ 7ου καί 8ου όμοσπονδιακοΰ σώ μα

τος δέν ητο πλέον δεκτή πέραν τοΰ Μείνου, διό καί ώφει- 
λεν δ πρίγκιψ Κάρολος νά υποχώρηση πρός τήν Σβεϊν- 
οουρτ (Scbweinfurt), όπου τόν ήκολούδησεν ή μεραρχία  

Μαντεουοφελ, ητις εντός ολίγου συνήντησε τό λοιπόν τοΰ 

Ιίρωσσιχοΰ στρατοΰ, πορευομένου πρός τήν Φραγκρόρτην. 
Γαυτοχρονως ο στρατηγός Φαλκενστέιν, οπως έξαπατήση τόν 

πρίγκιπα ’Αλέξανδρον τής Έσσης, οστις διώκει τό δον όμο- 

σπονδιακόν σώμα, καί τον έπερίμενε πάντοτε διά τής δδοΰ άπό 

ΦουΛοε εις Χανάου, έπεμψε πρός τό τελευταΐον τοΰτο μέρος 

τήν μεραρχίαν 'Ρέϋερ· έπειτα δέ διελδών τήν Σαάλε, έφέρετο 

δρομαιως μετά τής μεραρχίας Γοέβεν έπί τής Άσχαροιν- 

βούργ (Aschaffenburg), ένθα ούδείς έπερίμενεν αυτόν. Ό  

πρίγκιψ Αλεςανορος τής Εσσης, έξαπατηδείς οϋτως, έσπευσε 

νά πέμψη απέναντι τών Πρώσσων στρατεύματα, άτινα ενίκή-

δησαν εις Λαουφάχ (Laufach) (13  Ίουλίου), εις ΆσχαΦ- 
φενβούργ (14  ’Ιουλίου), καί δέν ήδυνήδησαν νά έμποδίσωσι 
τήν τοΰ στρατηγοΰ Φαλκενστέιν είσοδον είς Φραγκφόρτην τήν 

τήν 16  Ίουλίου. Οι ομοσπονδιακοί, άδυνατοϋντες νά ύπερα- 
σπίσωσι τήν πόλιν, ήναγκάσδησαν νά ύποχωρήσωσι πρός νό
τον τοΰ Μείνου καί πορευδώσι πρός τήν Τάουβερ (Tauber), 
όπως Ινωδώσι μετά τών Βαυαρών.

Ό  Π ρωσσικός στρατός διέμεινεν έπί πέντε ημέρας είς 
Φραγκφόρτην, ην μετε·/ειρισδη, ως έκαστο; το γινωσκει, ουχι 
ώς πόλιν Γερμανικήν, άλλ’ ώ ; ξενην κυριευδεΐσαν. Οί ΙΙρώσ- 
σοι δέν ηδελον νά τήν συγχωρήσωσι, καδότι ύπήρξεν ή έδρα 

τής 'Ομοσπονδίας, κηρυχδείσης υπέρ τής Αύστρίας. Έπειτα 

δ στρατός ουτος, ένισ'/υδείς ύπ’ άλλων 3 7 ,0 0 0  άνδρών, καί 
στρατηγούμενος ύπό του στρατηγοΰ ΜαντεουΦΦελ, ανελαβε 

τήν 21 Ίουλίου τήν καταδίωξιν τών 'Ομοσπονδιακών. 
Τήν 24  Ίουλίου δ στραταγό; ουτος συνήντησε τό δον ομο
σπονδιακόν σώμα έπί τής Τάουβερ, καί νικησας αύτό είς 

Ταουβερβισχοφρσχέϊμ (Tauberbischoffscbeitn), καί εις Βερ- 
βά-/ (Werbacb), έξεβίασεν έπειτα τήν τοΰ ποταμοΰ τούτου 

διάβασιν. Τήν 25  Ίουλίου ένίκα έκ νέου τό σώμα τοΰτο εις 

Χελμστάτδ (Helmstald) καί είς Γερχσχέϊμ (Gerchscheim). 
Οί Βαυαροί, ευρισκόμενοι τέσσαρα χιλιόμετρα μακράν τής μά
χης εις 'Ροσβροΰνν (Rosbriinn), δέν έλαβον εις αύτήν μέρος, 
αλλά τέλος προσβληδέντες τήν 2G Ιουλίου είς το σημεΐον 

τοΰτο, έξεδιώ·/δησαν πρός τήν Βυρτσβουργ (Burtsburg), ην 

δ ΙΙρωσσικός στρατός έκύκλωσε στενώς πάραυτα καί έκανο- 
βόλησε τήν 27 Ιουλίου. II ειοησις τής ανακωχής τής Νικο/.- 
σβούργ, τήν 28  Ίουλίου έλδοΰσα, οιεκοψε τάς εχθροπραςίας 

καδ’ ην στιγμήν ηρξαντο διαπραγματεύσεις περί παραοοσεως 

τοΰ Φρουρίου Μαριενβέργ (Marienberg), κειμένου απέναντι



τ ις  Βυρτσβούργ. Ή ανακωχή αΰτη έξήγαγε τούς ’’Ομοσπον
διακούς άπό χειριστής καταστάσεως, διότι διά της συνενώσίως 

τοΰ Πρωσσικοΰ στρατοΰ τοΰ Μείνου μετά τοΰ 2ου σώματος 

της έρεδρείας, οπερ κατέβη άπό Χόφ (Hof) πρός τήν Νουρεμ- 
βέργ (Nuremberg), εμελλον ν’ άποκοπώσιν άπό τών χωρών, 
ας εΤχον ιπιφορτισδή νά καλύψωσι. Κατά τούς όρους της 

συμβάσεως οί ΙΙρώσσοι κατέλαβον τήν Βυρτσβούργ, εΤχον δέ 
πριν καταλάβει και τήν Μαγχείμ (Mancheim) και τήν Χεϊ- 
διλβέργ (Heidelberg).

Σ υ ν θ ή χ η  ε ι ρ ή ν η ς .

'II έπισφράγισις της ειρήνης ήργοπόρησίν ενεκα τών άπαι- 
τήσεων της ’Ιταλίας, ήτις, μ’ ολας τάς ατυχείς ημέρας της 

Κουστόζας καί της Αίσσας (Lissa), η κάλλιαν είπεΐν, δι’αύ- 
τάς ταυ ιας δέν ήθελε νά καταδεση τά όπλα ποίν ή λάβη διά 

νίκης τινός [κανοποίησιν διά τάς δύο ταύτας ήττας αύτης. 
Γέλος όμως ή ειρήνη έκλείσδη· αί συνδήκαι ύπεγράφησαν, 
τήν μέν 23 Αύγουστου εις Πράγαν (Prague) μεταξύ τών 

δύο μεγάλων Δυνάμεων, καί μίταξύ 13  Αύγούστου καί 3 

Σεπτεμβρίου είς ΒεοολΤνον μεταξύ ΓΙρωσσίας καί τών λοιπών 
της Γερμανίας Κρατών.

Ούδείς άγνοεΐ τάς μεγάλας άλλοιώ»εις, ας αι συνδήκαι 
αυται παρήγαγον ύπέρ της τοπικής καί της στρατιωτικής τής 

Πρωσσίας ισχύος. Τά εύτυχή ταΰτα άποτελε'σματα εκστρα
τείας τοσοΰτον συντόμου Οφείλονται βεβαίως είς τήν φρον
τίδα μεδ’ ης ή Δύναμις αΰτη προπαρεσκεύασεν άπό πολλοΰ 

χρόνου πόλεμον, όστις, ώς λέγει ό στρατηγός Μόλτκε είς τήν 

αρχήν της συγγραφής αύτοΰ, «ητο ιστορική άνάγκη». Ά λλ ’έ- 
πίσης οφείλονται είς τάς ενεργείας τών άρχηγών στρατοΰ, 
καλώς ώργανισμε'νου καδ’ όλας τάς λεπτομερείας αύτοΰ, καί 
εις τήν όρμην τών στρατιωτών, παροξυνδε'ντων ύπό της έπιτυ-

y ί α ς · τελο<ί οφείλονται και είς τήν ίσχύν όπλου ένσπειροντος 
αύτοΐς πασαν εμπιστοσύνην. Ά λλά  παραδεχόμενων τούτων, 
δυνάμεδα νά συναγάγωμεν άπό της προσεκτικής μελέτης της 

εκστρατείας ταύτης δύο άντικείμενα σκέψεως, ατινα όφείλομεν 

νά μή χάσωμεν άπό τών όφδαλμών ήμών. ΕΤναι δέ πρώτον, 
ότι ό τρόπος τοΰ προσβάλλειν, ωτινι έχρώντο οί Πρώσσοι, 
ήδύνατο νά παρουσιάση πολλούς κινδύνους άπέναντι έχδροΰ 

έπιγειρηματίου καί έτοιμου, καί δεύτερον ότι είς ολας τάς 

στρατηγικάς καί τοπικάς επιχειρήσεις έν Βοημία οί Αύστρια- 
κοί, διά διαφόρους λόγους καί συνεπεια διάφορων περιστά
σεων, ών έκαστος εκτοτε ήδύνατο νά γίνη κριτής, παραδοξως 

συνέδραμον είς τάς άπροσδοκήτους επιτυχίας τών άντιπάλων 

αύτών.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ (1 ) .

Έ ν Πετοουπόλει, 19 Φεβρουάριου 1870 όρ.δ. 31.

Πρό επτά ετών, ότε ώνομάσδην άντιπρόσωπος τοΰ Αύτο-

(1) Διά τής άναγνώσεω; τής ήμερησία; διαταγής ταύτης ά άνα- 

γνώστης λαμβάνει θετικήν ίδέαν τών δυνάμεων τής 'Ρωσσίας, οσον 

αφορά τί) πυροβολικόν αυτής. Ό  άναγνώατης πιθανόν νά θεωρήστ, δτ« 

κακώς έπράξαμεν καταχωρίζοντε; τάς δύο τελευταίας μεγάλας παρα

γράφου;, μνημονευούσα; αριθμόν ονομάτων άξιωματικών τοΰ 'Ρ ω σ ιι- 

κοϋ πυροβολικοΰ" τόν παρακαλοΰμεν ομως να μ α ; συγχώρησή, καθό

σον έν μέν τή  πρώτη τούτων εόρίσκεται. τό μεγαλεΐον τοΰ 'Ρωσσικοΰ 

πυοοβολικοΰ, έν δ'ε τή τελευταία καταριθμούνται οί κατά τά τελευταία 

!'τη «ροαγαγόντε; αΰτό· ά’λλως τε δέ το·.αύ:η ουαα ή διαταγή «υτη  

μϊτεφράσβη ε ί; π λείστα ; γ λώ ια ς . Σ. Μ.



κράτορος είς τόν Καύκασον καί αρχηγός τοΰ Καυκασίου 

στρατοΰ, *αρέδωκα κατά διαταγήν της A. 81. τοΰ Αύτοκρά- 
τορος, έν τη ίδιότητίμου, ώς μέγας άρχων τοΰ πυροβολικοΰ, 
τήν oteuOuvatv αΰτοΰ είς τόν βοηθόν μου, τον στρατηγόν υπα

σπιστήν βαραντσώβ. Έκτοιε, καί περ άπομεμακρυσμενος, 
ουδέποτε έπαυσάμην παρακολουδών μετά πλείστου ivotbtye- 
ροντος τάς προόδους τοΰ πυροβολικοΰ, οπερ πάντοτε ήγάπησα.

’Αναλαβών πρό τριών ήδη μηνών, κατά διαταγήν τής Α. 
Μεγαλεΐότητος, τήν άμεσον διεύδυνσιν τοΰ πυροβολικοΰ, ήδυ- 
νήθην έν τώ χρονικώ τούτω βραχεΓ διαστήματι νά έξετάσω δ 

ίδιος τά προσκτηθεντα άποτελε'σματα καί ίδω έκ τοΰ σύνεγγυς 
τήν παροΰσαν κατάστασιν τοΰ οπλου τούτου.

Κυρίως προσέσχον έπί τών εξής Αντικειμένων

Ιον. 'Ολόκληρον τό πεδινόν πυροβολικόν προσεκτήσατο νέον 

τελειοποιημε'νον ύλικόν, είς τήν επιτυχίαν τοΰ όποιου πολύ 
συνετελεσεν ή έν τοΐς χυτηριοις ήμών κατασκευή όρειχαλκίνων 

κανονιών τών 4 και τών 9 οπισθογεμών, ών ή κατασκευή 

είδικώς έμελετήθη είς τό πυροβολικόν ήμών. Ταύτην τήν 

στιγμήν τό πεδινόν πυροβολικόν παραλαμβάνει σίδηρους κιλ
λίβαντας, ών τά τελευταία πρότυπα διακρίνονται έπί τή άπλό- 
τητι καί τή στερεότητι. Ή ριπή τών πεδινών τηλεβόλων φαί
νεται μελλουσα νά κεροίση ώς πρός τήν ευστοχίαν διά τής 

εισαγωγής νεου βλήματος, οπερ, διατηρούν ολας τάς ιδιότητας 

τών εκρηκτικών οοουζιων με πυροσωλήνας κρουστικούς, έπα- 
ναφερει το αρχαΐον αποστρακίζον τών σφαιρικών βλημάτων.

2ον. Γό ορεινόν πυροβολικόν προσεκτήσατο τό οπισθογεμές 
ραβδωτόν κανόνιον τών 3.

3ον. 'Ραβδωτά όρειχάλκινα κανόνια τών 24  μέ σιδηοοΰς 

κιλλίβαντας, προς οε δαβοωτοί όλμοι τών 6 δακτύλων οπισθο-

γεμιϊς προετάθησαν διά τό πυροβολικόν τής πολιορκίας καί 
κατασκευάζονται ήδη είς μεγαν αριθμόν.

Οί ^αβδωτοί ουτοι όλμοι, οΰς πρώτον τό ήμέτερον πυροβο
λικόν έσ·/εδίασε καί κατεσκεύασε, έ’σονται βεβαίως ώφελιμώ- 
τατοι ούνί μόνον είς τό πολιορκητικόν πυροβολικόν, άλλά 
ταυτογ ρόνως καί είς τόν έφοτιλισμον τών φρουρίων. Ουτοι 
έοωδιάσθησαν μέ κιλλίβαντας καλλίστης κατασκευής, έπιτρε- 
πούσης τήν ταχεΐαν άλλαγήν τών γωνιών τής ριπής, ίιοού- 
σης έπίσης τήν ευκολίαν τοΰ βάλλειν διά πυρών καμπύλων 

καί έξ εύδυωρίας. Διά τήν μεταφοράν τών ολμο>ν έπί τών 

κιλλιβάντων αύτών, ουτοι έφωδιάσθησαν με τροχούς καί συνε- 

δέδησαν μέ τούς προσύρτας τής πολιορκίας.
Κιλλίβαντες σίδηροί καλής κατασκευής, ώρισμένοι εις άν'τΐ- 

κατάστασιν τών άρχαίοιν κιλλιβάντων έκ ξύλου, ίρειχάλκου 

καί χυτοσιδήρου, έγένοντο δεκτοί διά τους λοιπούς ολμους τοΰ 

ύλικοΰ τήςτε πολιορκίας καί τών φρουρίων. Τά δβούζια Α α- 

βον πυροσωλήνας ώρισμένου χρονικού διαστήματος διά τά 

έπισκήπτονια πυρά τών τηλεβόλων τής τε πολιορκίας καί τών 

οοουρίων.I k »
4ον. 'Ο εφοπλισμός τών φρουρίων καί τών παραλίων, δ ου

σιώδης ουτος κλάδος τοΰ πυροβολικοΰ, εσεται, τό βεβαιώ 

μετ’ εύχαριστήσεως, τάχιστα αντάξιος πρός τάς σημερινάς 

άπαιτήσεις τής ύπερασπίσεως. 'Η παράδοσις ραβδωτών οπι
σθογεμών κανονιών, κιλλιβάντων σιδηρών, βλημάτων κτλ. 

ένεργεϊται έπιτυχώς διά μέγαν άριδμόν φρουρίων τής αύτο- 
κρατορίας, συνεπώς πρός τον κατάλογον τοΰ έμπρεποντος εφο— 

πλισμοΰ δι’ έκαστον αύτών. Δυσκολίαι οίκονομικαί καί τεχνι- 

καί άργοποροΰσιν ολίγον τήν άγοράν κανονιών παραλίας με- 
γαλητέρας ολκής, προωρισμένων τήν καταπολέμησιν τών θω- 
ρηκτών πλοίων· άλλ’ ομως εχομεν διά τά μάλλον ένδιαφε'-



ρονχα σημεία της παραλίας ημών τηλεβόλα τών 8 καί 9 δα- 
χτύλων άνχαποκρινόμενα εί; όλα; τάς απαιτήσεις. Τό στε- 
φανωχόν κανόνιον (le t canon cercle) τών 9 δακτύλων έκ 

χαλυβο;, φερομενον επι του εσχαρωιοΰ κιλλίβαντος τοΰ προ- 
τυπου τοΰ Ι8 ΰ 8 , διαχειρίζεται ευκόλως μ’ όλον τό ύπερ- 
βάλλον αύτοΰ βάρος καί τάς δυσκολίας τοΰ βάλλειν διά μ ε
γάλων βλημάτων. Ή ένιελεστάτη κατασκευή τοΰ κιλλίβαντος 

«πιτρεπει την εκτελεσιν τών πυρών μέ μικρόν άριθμόν υπη
ρετών.

ΤριποΟες, μετοχλίστρα κ.τ.λ. προεχάθησαν πρός ευκολίαν 
τοΰ διαχειρισμοΰ τοΰ υλικοΰ έν τοΐς φρουρίοις. Έντός όλίγου 

περιμένεται μέγας αριθμός τηλεβόλων παραλίας καί θαλάσ
σης έκ τών ισχυρότερων, ατινα άχρι τοΰδε είσί γνωστά 

παρ ημΐν και παρά τοΐς ξενοις, καί κανόνια χαλύβδινα 

τών 11  δακτύλων, έκσφενδονίζοντα όβούζια τών 550  λι- 

τρών μέ γόμωσιν 90  λιτρών πρισματικής πυρίχιδος. Τό 
κανονιον τών 11  οακιυλων? οπερ άντέσχεν είς μέγαν αριθμόν 

βολών, οιηγειρεν ίδιαιτάτως τήν έμήν προσο'/ήν, τόσον διά 

την καταστασιν αυτου μετα τήν βολήν, όσον καί διά τό άπο- 

τελεσμα, όπερ παρήγαγεν έπί τειχίσματος όμοιου έκείνω τοΰ 

αγγλικού θωρηκτοΰ πλοίου, τοΰ Έρακλέους. Τά βλήματα 

τοΰ ήμετερου κανονιού τών 1 1 δακτύλων διαπερώσι καί εί; 
μεγάλας αποστάσεις (μέχρις 800  sagenes) πλάκας 9 δα
κτύλων, προερχομενας άπό τών καλητέρων καχασχημάχων. 
Προς συμπληρωσιν ιών μεχαβολών, αϊχινες άνάγονται είς 

το αντικείμενον τοΰτο, μενει ή έπισπευσις της πρακτικής 

λύσεως τών ζητημάτων, τών άναγομένων είς τήν παραδοχήν 

κιλλιβάντων, οιτινες εΰκολύνουσι τήν κατάβασιν τοΰ τηλεβό
λου όπισθεν τού στηθαίου, οπω; κρύπτηται άπό τών έγ βρι
ζών βολών, »)ς καί κιλλιβάντων φερόντων πλαστόν (fielif)

ΔΙΑΤΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΓ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΙ'. 2 5 1

στρόφε*, χιθέμενον είς χό σχόμιον τοΰ κανονιού, οια να ουίε- 
χερώση τά έλαττοίματα τών μεγάλων τηλεβοληθρών τοΰ στη
θαίου καί τών θόλων. Τέλος οπισθογεμής ραβδωτός ολμος, 
δι’ ου άνέλαβον νά όπλίσωσι μέγαν άριθμόν τών ήμετέρων θα

λασσίων φρουρίων, υπόσχεται είς τά μέσα της ύπερασπισεως 

νά πρόσθεσή πηγήν βολής καμπύλων πυρών, προωρισμενων 

είς τήν καταστροφήν τών καταστρωμάτων τών πλοίων.
5ον. Ή  παραδοχή της πρισματικής πυρίτιδος δι’ άπαντα 

τά ραβδωτά κανόνια μεγάλης δλκής κατεδειξεν οχι δυναχον νά 

έλαττωθή ύπερβαλλόνχως ή καταστρεπτική ένεργεια τών 

ισχυρών γομώσεων έπί τών πυοοβολων, και ταυτοχρονως να 

αύξηση ή άρχική ταχύχτ,ς τών βλημάτων, όπως δύναν- 

ται νά πολεμώσι μετ’ έπιχυχίας ένανχίων χών θωρηκτών 

πλοίων. Ή έν μεγίστη ποσόχηχι κατασκευή της πυρίχιοος 

χαύχης ώργανισθη έν τώ πυριχοδοποιείω τής νΟχτας διά πιε
στηρίων έφευρεθέντων καί κατασκευασθέντων παρ’ ήμΐν.

Gov. Έ  όργάνωσις υλικοΰ τών περιβόλων (pares) έπί νέων 

άρ'/ών έπιτρέψει τήν άνευ διακοπής χορηγίαν τών πολεμεδίων 

είς τούς στρατούς. Διά τής έφοδιάσεως αύτών με άμάξας 

ρυμοφόρους καί μέ παν είδος χρειώδες τοΰ πεδινού πυροβο

λικούς οί περίβολοι είναι ήδη πάντοτε έτοιμοι ε ί; εκστρατείαν, 

έν πρώτη ανάγκη, μέ ύλικόν πλήρες.

7ον. ’Οφείλω νά έκφερω έπαινους ιδίως ε:ς την τασιν τοΰ 
άπαλλαχθήναι τών είς τό έξωχερικόν παραγγελιών περί οπλι- 

σμοΰ.· Ή δυναχή άνάπχυξις χών τεχνικών καταστημάχων 

ήμών είναι διά τόν χόπον χής πρώχης σπουδαιοχηχος. Γπό 
χήν έ’ποψιν χαύχην παραχηρώ εύχαρισχως τήν εισαγωγήν τής 

έλευθερας εργασίας είς τό πλεΐσχον τών καταστημάχων ΐου- 

τω ν τήν μεγεθυνσιν τών χυτείων τών οπλοστασίων τής Πε- 

τοουπόλεω; καί τής Βριάνσκης,ώς καί χοΰ πυροβολοεργοσχα-



*ίου τής ΙΙετρουπόλεως, άτινα δύνανται χορηγήσαι εν ολω 

έτηοίως 800  ^αβδωτά κανόνια όπισδογεμή· τήν εν τώ yu- 

τηρίω τής Πετρουπόλεως παραδοχήν χύσεως, κατά διαδο- 
ytxa στρώματα, κανονιών παραλίας έρει·/αλκίνων μεγάλης 

δλκής, τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ πυριτιδοποιείου τής ”Οχτας, 
έ'νδα, διά τής εύτυχοΰς εφαρμογής τής μεταδόσεως τής κινή- 
νήσεως διά σχοινιών οδηγών, καχωρδώθη το δύνασΘαι άπο- 
μονόνειν εκασχον έργοστάσιον καί παραλύειν ουτω χά δυστυ
χήματα τά έκ τών εκρήξεων προκύπτονχα· χέλος τήν μόρφω- 
ίΐν  καί τήν χρησιμοποίησιν καταστήματος, προορισμένου είς 

τήν κατασκευήν μετάλλινων φυσε/ίων δι’ άπαντα τον στρατόν, 
Τό τελευταιον τοΰτο κατάσχημα, έν μικρώ χρόνω έχοίμασθέν, 
ήδυνήδη ήδη ν’ άναπχυχδή αρκούντως· παρασκευάζει τήν σή
μερον 3 0 0 ,0 0 0  φυσέκια καδ’ Ικάστην, καί θά δύναται έντός 
ολίγου νά παρασκευάζω ήμισυ έκατομμύριον, όταν τό έργα- 
σχήρίον χών πυριχοοολών τοΰ Βασσίλι-Όστρώβ τεδή έν πλή- 

ρει ενεργεία. Τοΰτο χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής, διότι ή κα
τασκευή φυσεκίων μετάλλινων δέν δύναται νά Οεωρηδή εισέτι 
εγκατεστημένη οΰδ’ είς τήν δυτικήν Ευρώπην. Ή τοποδέχη- 
σίς τών διαφόρων τούτων τεχνικών καταστημάτων φαίνεται 
θεραπεύουσα πάσας χάς έπιδυμίας. Ά παντα χά νεοκαταστη- 
δένχα ταΰτα καταστήματα (κατασκευας-ήρια φυσεκίων καί χυ
τήρια κανονιών) λαμβάνουσιν οργανισμόν κανονικόν καί καλήν 

διαχείρισιν, ένώ ταυτοχρόνως απλοποιείται ή οικονομική αΰ
τών υπηρεσία. ’Ελπίζω οτι τό πυροβολικόν, είς ο ή.πείρα 

έχορήγησε τά χρειώδη διδόμενα, δέλει δύνασδαι λίαν ταχέως 

ν’ άναδιοργανίση άπαντα τά τεχνικά αΰχοΰ ιδρύματα, ιδίως 

έν τή οικονομική αΰτών υπηρεσία, έχούση ανάγκην ριζικής 

ανασκευής. Άνάγκη, άνευ τής ελάχιστης τοΰ χρόνου απώ
λειας, νά δργανωδή έπί άρχων κανονικών ή διαχείοισις τοΰ

οπλοποιείου τής Τούλας, οπερ θέλει προσαρτισδή είς τήν διά 
μηχανικών μέσων κατασκευήν τουφεκίων μικράς ολκής. Γ ι- 

νώσκω ότι έδόδη ή δέουσα προσοχή είς τά μέρος τοΰτο τής 

Siay ειρισεως τοΰ πυροβολικου, και οτι τα ν,ητηματα, τά σχε
τικά πρός βελτίωσιν τών υπηρεσιών τούτων έν τοΐς τεχνικοΐς 

καταστήμασι, μελετιόνται ηοη έν τη γενική όιευθυνσει τοΰ 

πυροβολικοΰ.
Sov. ΊΙ έπιτυγία τοΰ μετασχηματισμού τών τουφεκίων 

ήμών είς ταχυβόλα συστήματος Κρουκα έξησφαλίσθη εϊς 

άπαντα τά οπλοποιεία καί είς απαντα τά πρόσκαιρα έργο- 
στάσια. Ό  μετασχηματισμός ουτος καί ή παράδοσις όπλων 

τροποποιημένων ένεργείται τοσον ταχέως (1), ώστε είς τά 

στραχόπεδα τοΰ θέρους τούτου άπαντα τά έν ένεργεία πεζικά 

στρατεύματα έξουσιν όπλα ταχυβολα.
9ον. Τά τάγματα τών ακροβολιστών έλαβον νέον οπλον 

ταγυβόλον, όπερ δικαίω τω λόγω Οεωρηθήσεται ώς τό έντε- 
λέστερον πρότυπον τοΰ σημερινοΰ όπλίσμοΰ τοΰ πεζικοΰ.

ΙΟον. Ώρίσθη ήδη τό πρότυπον τών μυδροβόλων (mirail- 

leuses), ών τό συνεχές πυρ βάλλει εις αποστασεις πολυ μα
κροτέρας τοΰ πυρός τοΰ πεζικοΰ. Ό  άριδμός τών μυδροβόλων, 
ας ήδη εχομεν, είναι έπαρκής ν’ άνταποκριδή είς τάς άνάγκας 

ήμών έν περιπχώσει πολέμου.
11 ον. Παρετήρησα έπίσης μέ τήν ζωηροτεραν εΰχα- 

ρίστησίν μου, ότι ή Ακαδημία τοΰ πυροβολικοΰ, ητις αειποτ». 
υπήρξε τό φυτώριον λαμπρών άξιωμαχικών, έχεδη, διά τών 

εσχάτως γενομένων άναμορφωσεων, είς κατάστασιν, καδ ην 

ή λύσις όλων τών έπιστημονικών καί τεχνικών ζητημάτων

(1) T i  οπλοποιεία x r .  Ιογοοτάσι* μ ετασχηματίζουν 2 ,0 0 0

του'-ρέκια καθ' ίχάιττ,ν.



ασφαλίζεται δια τών έργων τών παλαιών μαθητών τοΰ ιδρύ
ματος τούτου· έπίσης έ'φερον την προσοχήν μου έπι τών προό. 
δ ω ν  τών έ ν  τή Ακαδημία γενομένων είς τάς παραδόσεις τοΰ 

τεγνικοΰ μέρους τοΰ πυροβολικοΰ, την μηχανικήν, τήν βλητι
κήν, καί έν γένει είς παν ο,τι άπ’ ευθείας άναφέρεται είς τήν 

εφαρμογήν τών άρχών τής επιστήμης. Ή εφαρμογή νέων 

κανονισμών έν τοΐς είδικοΐς σχολείοις τοΰ πυροβολικοΰ, οίτι- 
νες σ κ ο π ό ν  έχουσι τήν άνάπτυξιν τής σπουδής τών πρωτερ

γατών (contre-raaitres) τεχνικών, πυροτεχνουργών καί 
οπλοποιών, συμπληροΐ τήν σειράν τών μέτρων, τών ληφΟέντων 

πρός έξασφάλισιν τής έπιτυχίας τών έργων τών τεχνικών 
ιδρυμάτων ήμών. Τά σχολεία ταΰτα, οργανιζόμενα έπί νέων 

βάσεων, άνταποκρίνονται είς τήν παροΰσαν κατάστασιν τής 

έπιστήμης καί έπιτρέπουσι τήν μόρφωσιν καλοΰ προσωπικού 

πρωτεργατών, προωρισμένων είς τήν έπιτηρησιν τών έργων έν 

τοΐς παλαιοΐς καί νέοις τεχνικοΐς ίδρύμασι τοΰ πυροβολικοΰ. 
Τά σ'/ολεΐα τών οπλοποιών, ατινα καθιδρύΟησαν ήδη, έσονται 
είς κατάστασιν νά πληρώσωσι κενόν λίαν αισθητόν, χορη- 
γοΰντα έργάτας διά τά τών συνταγμα'των έργοστάσια, ών ή 

καλή κατάστασις είναι τόσον έπιθυμητή ενεκεν τών έπενεχθει- 
σών μεταβολών είς τόν όπλισμόν.

12ον. Προβλέπω μετ’ εύχαριστήσεως τήν έν μικρώ χρο- 
νικώ διαστήματι όργάνωσιν, καθ’ ολην τήν 'Ρωσσίαν, πολυ
γώνων άσκήσεως, όργάνωσιν, ης τά θεμέλια έστησα έγώ αυ
τός διά τής μορφωσεως τών πολύγωνων του Κρασσνοε-Σελο, 
τής Μόσχας καί τής Βαρσοβίας. Τή ώρα ταύτη αί περιφέ- 
ρειαι τοΰ Καύκασού, τής Καρκόβ καί τής 'Ρίγας άπήλαυσαν 

ήδη τοιαΰτα λίαν έπωφελή ιδρύματα· αί δέ τής Όδησσοΰ, 
τής Βίλνας καί τοΰ Καζάν εξουσι τοιαΰτα έντός τοΰ τρέχον
τος έτους. Ή διά τής έπιτυχίας στεφθεΐσα άνάπτυξις τών μέ

τρων, τών προωρισμένων είς τήν άνύψωσιν τής ειδικής έκπαι- 
δεύσεως τοΰ πυροβολικοΰ, μοί χορηγεί πλήρες δικαίωμα έλπί- 
δος ότι τό σπουδαΐον ζήτημα τής μάλλον δυνατής οργανώσεως 

τών σχολείων τών υπαξιωματικών, είς τάς περιφερείας τοΰ 

πυροβολικοΰ, θέλει λάβει έπίσης λυσιν εύχάριστον.
Άφίνων ήδη τήν διεύθυνσιν τοΰ πυροβολικοΰ, ήτις προσ- 

καίρως μοί ένεπιστεύθη, έθεώρησα καθήκον δικαιοσύνης νά 

ίκφράσω τό μέγα ένδιαφέρον, όπερ λαμβάνω είς τάς προό
δους, ας έποιήσατο τό οπλον τοΰτο κατά τά τελευταία έτη. 
Μετ’εύχαριστήσεως δράττομαι τής ευκαιρίας τοΰ έκφράσαι τήν 

έγκάρδιον ευγνωμοσύνην μου είς τόν βοηθόν μου, τον υπασπι
στήν στρατηγόν Βαραντσώβ, οστις έπιδιώκει μετά τοσουτου 

ζήλου καί τοσαύτης έπιτυχίας τήν πραγματοποίησιν τών 
αναγκαίων μεταβολών, ών αί βάσεις έτέθησαν καθ’ ην έπο
χήν, έν τή ίδιότητι «αυτοΰ ώς άρχηγοΰ τοΰ έπιτελείου τοΰ 

μεγάλου άρχοντος τοΰ πυροβολικοΰ, ητο ό άμεσος συνεργάτης 

μου καί έξετέλει τάς οδηγίας μου διά τήν τελειοποίησιν τών 

διαφόρων κλάδων τοΰ πυροβολικοΰ— έπίσης δέ τάς ιδιαιτέρας 

ευχαριστίας μου πρός τούς κυριωτέρους τών άξιωματικών, οΓ- 
τινες συντρέχουσιν αυτόν, ητοι πρός τόν στρατηγόν 'Γαφιμο- 
βίτς, επιθεωρητήν τών πυριτοποιείων πρός τόν αντιστράτηγον 

'Ριέζβ, πρόεδρον τής έπί τοΰ οπλισμού τοΰ στρατοΰ επιτρο
πής- πρός τόν άντιστράτηγον’Οδινέτς, έπιθεωρητήν τής παρα
λαβής τών τηλεβόλων ήμών καί τών πολεμεφοδίων τών κατα- 
σκευαζομένων έν τοΐς ίδρύμασι τοΰ σώματος τών ύπονομο- 

ποιών· πρός τόν στρατηγόν Γαδολίνην, έπιθεωρητήν τών 

οπλοστασίων· πρός τον αντιστράτηγον ΙΙλάτωβ, διευθυντήν 

τής Μιχαηλείου ’Ακαδημίας τοΰ πυροβολικοΰ* πρός τόν αντι
στράτηγον Σολοβστώβ καί τόν στρατηγόν Φριέδην, βοηθόν 

τοΰ άρχηγοΰ τής γενικής διευθύνσεως τοΰ πυροβολικοΰ· πρός
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τόν συνταγματάρχην BeXtai's6, διευδυντήν τών υποθέσεων τοΰ 

κομητάτου τοΰ πυροβολικοΰ· πρός τά διαρκή μέλη τοΰ κομη
τάτου τούτου· πρός τούς προϊσταμένους τών διαφόρων κλά
δων τής διευδύνσεως, καί πρός άπαντας τους αρχηγούς τών 
πυροβολικών σωμάτων, διά παν ο,τι διεπράξαντο πρός τήν 

πρόοδον τοΰ πυροβολικοΰ· έπίσης πρός τόν αντιστράτηγον πρίγ
κιπα Μασσάλσκυ, διοικητήν τοΰ πυροβολικοΰ τής φρουράς καί 
τής στρατιωτικής περιφερειας τής Πετρουπόλεως, διά τήν 

λαμπράν κατάστασιν τών σωμάτων τών ύπό τάς διαταγάς 

αύτοΰ, περί ης ήδυνήΟην νά βεβαιωθώ αυτοπροσώπως κατά 
τήν ηδη έν Πετρουπόλει διαμονήν μου.

Φρονώ οτι έν τή διαταγή τής ημέρας τοΰ πυροβολι- 
κοΰ οφείλω νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μου πρός τούς 

Αξιωματικούς, ών αί έπιστημονικαί έρευναι καί τά λοιπά 

έργα έ’φερον τό πυροβολικόν ήμών είς η*> τήν σήμερον υπάρ
χει κατάστασιν, ητοι πρός τόν αντιστράτηγον Φέρσμαν, διά 

τήν εύτυχή λύσιν ζητημάτων, είς τόν οπλισμόν τών φρου
ρίων καί είς τόν οργανισμόν τοΰ πυροβολικοΰ άναφερομένων 

πρός τόν στρατηγόν Μαϋεύσκι διά τά έπιστημονικά αύτοΰ 

έργα περί τών τηλεβόλων καί περί τών βλητικών ζητημά
των· πρός τόν στρατηγόν Γαδολίνην διά τάς επιστημονικός 

αύτοΰ έρεύνας περί τήν δέσιν κανονιών καί διά τό άμεσον μέ

ρος τό όποιον ελαβεν είς τόν νέον οργανισμόν τών τεχνικών 

ιδρυμάτων τοΰ πυροβολικοΰ- πρός τόν καθηγητήν Βυσχνεγρά- 

δσκυ διά τό σχέδιον καί τήν κατασκευήν τών μηχανημάτων 

τοΰ πυριτιδοποιείου τήςνΟχτας, διά τήν έγκατάς-ασιν τών πιε
στηρίων τών χρησιμευοντων είς τήν κατασκευήν τής πρισμα
τικής πυρίτιδος, καί διά τά μηχανικά αύτοΰ έργα καΟ’ην έπο
χήν ώργανίζοντο τά εργοστάσια τών κατασκευών πρός τόν 

συνταγματάρχην Σχραμτχέγκο διά τά έργα αύτοΰ, τά στε-
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φδέντα διά πλήρους έπιτυχίας καί αναγόμενα είς τήν κατα
σκευήν τών ραβδωτών όρειχαλκίνων οπισθογεμών κανονιών, 

καί διά τήν έγκατάστασιν τών έργοστασίων τών κανονιών, καί 
διά τήν άξιοσημείωτον άνάπτυξιν, τήν δοδεισαν είς τάς εργα
σίας τοΰ οπλοστασίου, του ύπό τάς διαταγάς αύτοΰ' πρός τόν 

συνταγματάρχην Γορλώβ διά τήν παραγωγήν ενός προτύπου 

τουφεκίου μικρας ολκής καί ετέρου φυσεκίου μετάλλινου, διά 

τήν ένεργόν έπιτήρησιν αύτοΰ είς τήν κατασκευήν τών 

τουφεκίων, τών προωρισμένων διά τά τάγματα τών ακρο
βολιστών, καί διά τήν τελειοποίησιν τών ταχυβόλων κα
νονιών πρός τον συνταγματάρχην Μεϊχαλόβσκυ διά τά σχέ
δια αύτοΰ βλημάτων καί πυροσωλήνων κρουστικών έπί χρόνω 

ώρισμένω· πρός τόν συνταγματάρχην Σεμενώβ διά τήν λαμ- 

πράν κατασκευήν τών κιλλιβάντων τών κανονιών παραλίας 

καί τών οπισθογεμών όλμων πρός τόν συνταγματάρχην Φί- 
σχερ διά τό σχέδιον αύτοΰ περί κιλλίβαντος προωρισμένου διά 

τό πεδινόν πυροβολικόν καί διά τοι μυδροβόλα- πρός τόν λο
χαγόν Πατσεβίτς διά τήν επιτυχίαν αυτοΰ είς τόν οργανι
σμόν τής είς μέγα ποσ'όν κατασκευής μετάλλινων φυσεκίων* 

πρός τόν λοχαγόν β'. τάξεως Δοροστχέγκο διά τό σχέδιον 
αύτοΰ περί κιλλίβαντος τών όλμων καί πρός τόν υπολοχαγόν 

Μιασσοϊεβώβ διά τήν έπιτυχίαν τοΰ όργανισμοΰ τής κατα
σκευής τών μηχανημάτων τών όιΐισθογίμών κανονιών.

Α ί πρόοδοι τοΰ ήμετέρου πυροβολικοΰ ίσονται αείποτε τών 

φιλτέρων μοί εύχών.
Ό  μέγας άρχων τοΰ πυροβολικοΰ 

ΜΤΧΑΠΛ.

(Έ κ τοΰ £ωσσικοΰ ι ’Απομάχου» καί γαλλικής αύτοΰ μίτάφράσεως.)
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ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΚΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΗΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΊΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΛΑΠΑΝΗΣ ΑΤΤΩΝ. (*)

IB'.

Στρατια τιχή  ίχπαίύενσις.— σχολή ΕύιλπΙόα»·.

Οί εν τη στρατιωτική σχολή τών Εύελπίδων εισερχόμενοι 
νέοι, πληρώσαντες τάς συνδήκας εισόδου δι’ επιτυχία; κατά 

τάς είσιτηρίους έξετάσεις, εκπαιδεύονται έν αυτη περί τά 

ς-ρατιωτικά, καί έξερχονται εις τον ς-ρατόνώς Ανδυπασπις-αι.
ϊ ό  διά τοΰ Β. διατάγματος τής 31 ’Οκτωβρίου 18 6 6  όνο- 

μαζόμενον προσωπικον, μ’ ολας τάς δοκιμασίας, άς εκτοτ» 

ύπέστη ή υπαρξις τής σχολής ταύτης, έμεινε τό αυτό, έξαι- 
ρέσει των εξής τροποποιήσεων. Ό  ύποδιοικητης τής σχολής, 
διατελών αξιωματικός ανώτερος, Ανέλαβε καί την προεδρεία» 

τοΰ Οΐκονομικοΰ Συμβουλίου, καταργηδείσης τής δέσεως λο
χαγοΰ προέδρου διά τής βασ. Αποράσεως τής 7Ίουλίου 18 6 8 .  
προσέτι προσετέδη εϊς τό προσωπικόν εΤς Ανδυποφαρμακο- 
ποιός διά τοΰ Β. διατάγματος τής 16  Νοεμβρίου 18 6 6 .

Επομένως ή ούναμις τής σχολής εχει οπως καί έν τω 

προϋπολογισμώ, ητοι

Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν .
1 ανώτερος Αξιωματικός διοικητης· έν τώ προϋπολογισμώ 

σημειοΰται συνταγματάρχης, 2στις δικαιούται ίππου.
1 Ανώτερος Αξιωματικός ύποδιοικητης, διευδυντής τών 

σπουδών καί πρόεδρος τοΰ Οΐκονομικοΰ Συμβουλίου· ιϊς  

τον προϋπολ. σημειοΰται ταγματάρχης.

[* )  “lot Kjcriyp\j;j.svov γΛ \άο·Λ ν.

1 ύπολοχαγός ύπασπιστης.
1 » οικονομίας μ’ έπιμίσδιον κοπ^ς.

3 ύπολοχαγοί έπιδεωρηταί.

1 επίατρος..
1 Ανδυποφαρμακοποιός.

Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  δ ι δ α κ τ ι κ ό ν .

19  καδηγηταί- τούτων κατά τόν προϋπολογισμόν ύπάρχουσι 
ταγματάρχαι 2 , λοχαγοί ά. τάξεως 3, λοχαγοί β'. τά 
ξεως 3, ύπολοχαγοί 5. Καδηγηταί πολϊται ά. τάξεω; 4, 

καδηγηταί πολΐται β'. τάξεως 2.

3 διδάσκαλοι.
Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  υ π ο δ ε έ σ τ ε ρ ο ν .

1 Ανδυπασπιστής οικονομίας, βοηθός τοΰ οικονόμου.

1 έπιλοχίας οϊκουρός.
J » γραφεύς τοΰ υπασπίστου.

2  επιλοχίαι θυρωροί.
2 σαλπιγκταί.
8 »τρατιώται η Απόμαχοι διά την περιποίησιν τών μαδη- 

τών καί τοΰ καταστήματος.

40  μαδηταί Εύέλπιδες.
Αί δαπάναι τής σχολής τών Εύελπίδων είναι ώς εξής- 

Μισθός άξιωματικών καί πολιτικών
καδηγητώ ν................ ............................... 9 4 ,/ 6 0

Ά®αιρεΐται η νενομ. κράτησις . . . .  4 ,7 6 0

υπόλοιπον............  99 ,000

Μισδός Ανδρών στρατοΰ...................  6 ,3 8 5 ,0 8
Άοαιρεΐται ή νενομ. κράτησις ανδυπ. 36

ύπόλοιπον...................  6 ,3 4 9 ,0 8

Τό ο λ ο ν    9 6 , 3 4 9 ^
• ' 19*  ’



’Εχμ*τα? ο ρ α ; ....................... . . . . .  9 6 ,3 4 9 ,0 8
Τροφαί.— 4 0 — 60  μαθητών...........................  2 4 ,0 0 0
2 ,1 9 0  μερίδι; άρτου τών ύπαξιωμα·

τικών καί στρατιωτών, προ; 2 4  λ ....................... 5 2 7 ,6 0
'Ο πλισμός.— 4 0  μαθητών προς 1 , 2 0 ...............  4 8
Ιμ ατισμ ός .— 4 0  μαθ. πρό; 10 0  δρ.............  4 ,0 0 0
Στρατωνισμός.— Άντιχατάς-ασι;καί 

συντήρησι; σκευών στρατωνισμού χαί

καθαριότητο; 4 0  μαθητών, πρό; 5 0  δρ  2 ,0 0 0

Νοσηλεία.— Αιά φάρμακα καί λ.................. 1 ,5 0 0
θ ε ία  λατρεία . —  Πρό; 30  δρ. κατά

|Φ «........................................................................ 3 6 0

Ε ξ ο δ α  έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς .

Διά βιβλία καί έργαλεια ε ι; έφαρμογήν 4 ,0 0 0
Γραφική ΰλη 40  μαθητών πρό; 70  δρ.  2 ,800

Ό λ ικ ώ ; ............ 13 5 ,5 8 4 ,6 8
’Αφαιρουνται διά κενάς θέσεις καθηγη

τών δραχ..................................... . 2 5 ,5 8 4 ,6 8

υπόλοιπον............... 1 1 0 ,0 0 0
Έάν εις τό ποσόν τούτο, τό δεικνύον τήν

δαπάνην τή; σχολή; τών Εύελπίδων, προσ-
θέσωμεν

"Οσα προϋπολογίζονται ε ι; δαπάνα; δι-
«· ' · - . 1 '■

οιδασκομινων έν τή Αλλοδαπή........................... 1 0 ,0 0 0
Οσα προϋπολογίζονται διά τά σχολεία . r*i' : r ·

στοατου........................................... ..1 ...............u)v w

δ?................................  1 2 6 ,0 0 0
οία το σύνολον τη ; εν ιώ  στρατώ έκπαιδεύσίω;.
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ΙΓ .

Λ ιαθίσ ιμοι.

Κατά τόν πιρι χαταστάσεω; τών αξιωματικών νάμον τή ; 

7 Μαρτίου 1 8 5 1  ύπό στοιχεΐον ΡΟΗ , άρθρον 3 , ilcttpiov 

β', ή διαθεσιμότη; υπάρχει διά τοΰ; στρατηγού;-, τους ίυ ν -  

ταγματα'ρχα; ολων τών σωμάτων ή όπλων καί διά τού; Αξιω
ματικού; του σώματο; τών γενικών έπιτελών, δταν προσκαί- 
ρως μένωσιν άνευ ύπηρεσίας.

Έπίσης μεταφέρονται είς διαθεσιμότητα διά τοΰ Συντάγ
ματος (άρθρου 71) οί έν ένεργεία Αξιωματικοί, οί «κλεχθέν- 
τες βουλευταί, καί μένουσιν είς τήν κατάστασιν ταύτην μίχοι 
της είς τήν ύπηρεσίαν Ανακλήσεω; αύτών.

Ά πο τών διατάξεων τούτων πηγάζουσιν οί έν τώ προϋ- 
πολογισμώ Αναφερόμενοί διαθέσιμοι, ^τοι

3  αντιστράτηγοι.

2 ύποστράτηγοι.

4  συνταγματάρχαι.

3 Αντισυνταγματάρχαι.

7 ταγματάρχαι.

14  λοχαγοί.

3  ύπολοχαγοί.

36  τό όλον.

*0 μισθός άύτών Ανέρχεται έτησίω; ι ί ;  το πόσον ιώ ν
δραχ.......................................    1 1 8 ,9 5 6

Άφ^ιρεΐται ή νινδμ. κράτησι; καί κεναί 
θέσει;. .  ..................................................... 10 ,9 3 6

υπόλοιπον................   18 8 ,0 2 0



2 6 2  ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΠΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΙΔ'.
* J ι
Α ρ γ ο ί ·

Το ολον των έν αργία διά διαφόρους λόγους διατελούντων 

«7ναι, ώς αναφέρει ό προϋπολογισμός,
9 Αντισυνταγματάρχαι.
5 ταγματάρχαι.
G λοχαγοί.
4 υπολοχαγοί.
4  άνθυπολοχαγοί.

28. Τούτων ή έτησία είς μισθόν δαπάνη είναι 4 2 ,6 6 0  

Άφαιρεΐται η νενομ. κράτησις...............................  8 2 0

Υ πόλο ιπ ον........................  4 1 ,8 4 0
Ό  προϋπολογισμός έπιπροστίθησιν ότι, χαταργηθησομένων 

ίεσεών τινων, μεταφερθήσονται είς Αργίαν χαί 

1 ταγματάρχης του μηχανικού.
1 » » πυροβολικοΰ.
1 λοχαγός » »
1 ύπολοχαγός » »

ΙΕ/

Υπεράριθμοι·

Ά λ λ ’ έκτος τοΰ μέχρι τοΰδε μνησθέντος προσωπικού, προ- 
κύπτοντος έκ τών διαφόρων βργανικών διαταγμάτων, Από 

τ ίς  μεταπολιτεύσεως ένεγράφη είς την δύναμιν τοΰ στρατοΰ 

via στήλη, r<Sr ύπεραρίθμωτ, οιτινες είναι ΑνΘυπασπισταί 
καί λο ιποί ύπαξιωματικοί.

Ό  Αριθμός τών υπεραρίθμων ανθυπασπιστών, δσημέραι 
έλαττουμενος διά προβιβασμοΰ είς τόν βαθμόν Ανθυπολοχα- 
γοΰ εν τώ στρατώ είς τά σχετικά σώματα πρός κατοχήν

δεσεων αΰτών, τήν σήμερον, κατά τόν προϋπολογισμόν, πε
ριορίζεται είς

13  Ανθυπασπιστάς υπεραρίθμους τοΰ πυροβολικοΰ 

13  » » τοΰ ίππικοΰ
49  » » τοΰ πεζικοΰ

3 Αρχιμουσικούς 

78
Τό ολον της μισθοδοσίας αύτών Ανε'ρχίται έτησίως είς τό

ποσόν δρ.............................................................. 9 4 ,5 6 0
Άφαιρεΐται ή νενομισμένη κράτησις  2 ,3 60

υπόλοιπον.............................  9 2 ,2 0 0
*0 δέ Αριθμός τών υπεραρίθμων ύπαξιωματικών, οίος 

υπάρχει είς τόν προϋπολογισμόν έγγεγραμμένος, εΤναι 
1 Ανθυπασπιστής οικονομίας διαχειριστής.

1 5 5  επιλοχίαι.
50  λοχίαι.
19  δεκανείς.

225  τό ολον.
Ή δέ πρός συντήρησις αΰτών δαπάνη ίχει ώς ίξής·
Μισθός τοΰ Ανθυπασπιστοΰ 1 ,4 4 0 ,0 0
Άφαιρεΐται ή νενομ. κράτησις.......... 3 2 ,6 0

υπόλοιπον. . . . . . ...................... 1 ,4 0 7 ,4 0
Μισθός τών έπιλοχιών.................................. 7 1 ,2 8 4 ,5 0

» τών λοχιών.......................................  14 ,2 3 5
» τών δεκανέων...................................... 4 ,5 7 7 ,10

τ ό ό λ ο ν . . . .  1 9 ,5 0 4 ,0 0  

Διά τίμημα 8 1 ,7 6 0  μερίδ. άρτου πρός 2 4  λ. 19 ,6 2 2 ,4 0  

Ήμέραι καταθέσεως ίματισμοΰ 8 1 ,7 6 0  

πρός 20  λεπ....................................................  1 6 ,3 5 2 ,0 0
τό ολον . . . . .  1 2 7 ,4 7 8 ,4 0



Επομένως τό όλιχον τής δαπάνης διά τούς υπεραρίθμους
είνα ι

διά μέν τούς λοιπούς άνδυπασπιστάς  9 2 ,2 0 0 ,0 0
διά δέ τούς υπαξιωματικούς........................... 1 2 7 ,4 7 8 ,4 0

τό ολον ... 2 1 9 ,6 7 8 ,4 0

17/

Αί μέχρι τοΰοε οιακεκρίμίνως σημειωδεΐσαι δαπάναι, λαμ* 
ίανέμίναι έν συνόλω, έχουσιν ώ' έξης*

α) Π εζικόν. —  Ει’ς μισθούς (άραιρέ»ει 
ιώ ν μεταβιβαζόμενων εις νοσηλείαν), είς τρο- 
φάς, κατάδεσιν ιμα'τισμόΰ, ίπποφορβήνκαίγρα·

................................................................. 4 ,0 3 7 ,8 2 6 ,0 0
β) Ιππ ικόν. —  Είς μισθούς (άφαιρέσει 

τών μεταβιβαζόμενων είς νοσηλείαν), είς τρο· 

φάς,κατάθεσιν ιματισμού, ιπποροοβήν καίγρα- 
ο ιχ ά .................................................................

γ) Πυροβολικόν έν γένει. —  Είς μισθούς, 
εξαιρέσει τών της νοσηλείας, τροράς, κατάθε, 
σιν ιματισμού, ίππορορβήν καί γραρικά.........

Μ ηχανικόν σώμα.·—Είς μισθούς, τρο- 
φάς, κατάδεσιν ίματισμοΰ καί γρα©ικά.........

e) Τάγμα, σχα,πανέων·— Είς μισθούς, ά- 

φαιρεσει τής νοσηλείας, τροράς, κατάδεσιν ιμα
τισμού, έκτακτον ρδοράν ενδυμάτων, ίπποφορ- 

βήν, συντηρησιν οπλισμού, άντικατάστασιν καί 
συντήρησιν στρατωνισμού, έπίσης ιπποσκευής, 
είς εργαλεία καί είς σκεύη νεοσυλλέκτων, πρός 

δέ είς γραφικά' . ....................................  12 6 ,2 7 0 ,8 0

5 , 1 3 7 , 8 1 9 , 1 5

3 6 0 ,0 5 6 ,9 5

4 8 3 ,9 0 1 ,4 0

12 9 ,7 6 4 ,0 0

έκ μεταρορας........................ 5 , 1 3 7 ,8 1 9 ,1 5
^ 'Υ πουργείου προσωπικόν·— Είς μισθούς,

ιπποφορβην και γραφικα...................   1 1 4 ,θ θ 2 ,0 θ
ζ) Έ ξοδα  διάφορα·—·'Ήτοι λιδόγραφα, έκ- 

τύπωσις κανονισμών, τηλεγραφήματα, αντιμι
σθία γοαρέων, ύπομνηματα'ρια ίϊπαξιωματι- 

χών, καθαριότης καταστήματος υπουργείου, 
συνδρομαί έρημερίδων, απαντα έν τώ προϋπο- 
λογισμώ συγχωνευδέντα έν γενικώ τίτλω -·- : ~ ·;
β έξοδα γραφείου» έν δ λ ω ..............................  2 4 ,0 0 0 ,0 0

η) Αιάφοροι χ,Ιάύοι ύπηρεσίας.— Είς μ ι- . .
σδούς, ίπποφορβήν, γραφικά, καί έξοδα ιδιαί
τερα δικαιοσύνης...................    4 4 8 ,6 6 0 ,0 0

6) Χωροφυλακή. —  Είς μισθούς, συμπε
ριλαμβανομένου του ιματισμού, είς ίπποφορ- 
βήν, είς έπιμίσδια ένωμοταρχών, ενοίκια, 
γραφικά, οπλισμόν, άποζημίωσιν Γππων, συν- 
τηρησιν καί άντικατάς-ασιν αποσκευής, έν δλω l ,2 1 6 ,4 0 0 f00  

ι) Λόχος άπομάχων .—  Είς μισδους, τρο— ν_: ν 
φην, ιματισμόν, συντηρησιν δπλισμοΰ, γραφικά 13 2 ,0 6 8 ,0 0

ία) Στρατιωτική έκπαίδευσις.—
1) Σχολή Εύελπίδων έν ολω 110 ,0 0 0 ]
2) Σπουδασταί έν αλλοδαπή 10 ,0 0 0 - 126 ,0 0 0 )0 0
3) Σχολεία στρατοΰ.. . . . .  6 ,000]
ιβ) Α ξιωαατικοί διαθέσιμοι· —  Είς μι-

σδούς . . . . . ..........................    1 0 8 ,0 2 0 ,0 0
ιγ) 'Α ξιωματικοί αργοί·— Εις μισδους..« 4 1 ,8 4 0 ,0 0
ιδ) rΥπεράριθμοι· —
1) άνδυπασπ.— Είς μισδούς 92,200\
2) ύπαξιωματικοί.— Είς μι- S 2 19 ,6 / 8 ,4Q

σδούς, τροφήν, ιματισμόν  12 7 ,4 7 8 ,4 0 }
Τό ολικόν τής δαπάνης 7 ,5 6 9 ,0 3 7 ,5 5



h  μεταφοράς......................7 ,5 0 9 ,0 3 7 ,3 5

IE', χαί ΐτ ' .

Λ.Ι.Ιοίωσις z&r άφορούγτωΐ τάς τροψάς 

χαι τότ ιματισμόν.

α) π ρ ο σ θ ε τ έ α  δ ι ά  τ ρ ο φ ά ς.

Επειδή ή τροφή τώ» έν Άθήναΐς σταθ- 
μευόντων δέν άντεμείβετο δι’ οσων ήδυναντο 
βΐ άνδρες να καταβάλωσιν είς το συσσίτιον 

αυτών, διά προγενεστέρων διατάξεων έχορη- 
γήθη είς τήν φρουράν ’Αθηνών έπιχορήγησίς 

τις. Διά διατ. υπουργικής τής 14  Ίανουαρίου 

18 5 3  διετάχθη^ οπως τά μέχρι τής έποχής 
ίκείνης διδόμενα 4  λεπτά δι’ έκαστον άτομον 

προς αυξησιν τοΰ συσσιτίου, χορηγώνται 
*ν τώ μέλλοντι παρά τοΰ δημοσίου έγγρα- 
φομένου τοΰ ποσοΰ εις τόν έτήσιον προϋπο- · ]
λογισμόν —- διά διαταγές υπουργικής τής 6 

’Απριλίου 18 6 4  ή χορήγησις αΰτη έκανονί- 
βθη άπλή μέν δι’ ολας τάς φρουράς, διπλή δέ ?

διά τάς τών ’Αθηνών, Σΰρου, Παλαμηδίου 

καί Κέρκυρας.
Επομένως προσθετέα δαπάνη
1) Πρός βελτίωσιν συσσιτίου 6 ,0 0 0  άν

δρών πρός 14 ,6 4  κατ’ έ το ς .. .  . 87 ,840ν
2) Διπλή χορήγησις τής αυτής I

βιλτιώσεως διά τάς φρουράς’Αθη- (
νών, Σΰρου, Παλαμηδίου καί Κερ- (  1 3 1 ,7 6 0 ,0 0
κύρας πρός 29 ,28  λ. διά 1 ,5 0 0  \
ά/δρας...........................................  43,920>

όλι/.ώς . . .  7 ,7 0 0 ,7 9 7 ,5 5

εχ μεταφορας............  7 ,7 0 0 ,7 9 7 ,5 5

ί )  α φ α ι ρ ε τ έ α  ε ί ς  τ ρ ο φ ά ς  
κ α ί  ι μ α τ ι σ μ ό ν .

’Από τών μέχρι τοΰδε προϋπολογισθεισών 

δαπανών αφαιρετέα
1) Τ ρ ο φ ή ς.

Ό σα μεταφερτέα είς τό ίδιον κεφάλαιο'
Νοσηλεία, ώς έγένειο καί διά
ό λ ω . . . . .....................· · · · ,  4 4 ,2 9 7 ,4 0  ........................ ..
διά τυναιας μεταβολας καί J
L J \ «  V s .  ( ί )  m o o o j

2 0 4 ,2 9 7 ,4 0
2) Ι μ α τ ισ μ ο ύ .

όσα μεταφερτέα είς νοσηλείαν 1 0 ,10 2 ,4 0
ό σ α  διά τίμημα ύπάρχοντος υ-
, .    2 0 0 ,0 0 0λικου......................................  ’ _—-

10 όλον 2 1 0 ,1 0 2 ,4 0

'Επομένως άφαιρετέα ο ,  297  40)

* *   9 1 0  10 2  40 4 14 ,3 9 9 ,8 0δΓ ιματισμόν........................... 210,1U^,^U ?____ ________ _
Μένει μετά τήν άφαίρεσιν 7 ,2 8 6 ,5 9 7 ,7 5

\ΐ.
" Ε ξ ο δ α  γ ι η χ ά .

Παρά τάς μέχρι τοΰδε μνημονευθείσας οαπανας υπάρχου - 
σιν έτεοαι γενικής ?6σεως, «τινες κανονίζονται βεβαίως έπι 
τής αριθμητικής τοΰ στρατοΰ δυνάμεως, προϋπολογίζονται ι  
κατ’ έτος άναλόγως. Αί δαπάναι αυται οια το ετος
ΐκανονίσθησαν ως εξής"

1) ' Ο π λ ι σ μ ο ί  χ α ί  π ο λ ε μ ε φ ο δ ι α .
Διά μικρόν ύλιχόν και έπιμίσθιον έργασίας τεχνιτών, πυ-

"  (1) Φρο,^εν δτι ό πρού^λογ^ς V ™  ^  
χ ο μ ν« ν .τ .δ ο λ«  χ α ΐ& π ο ^ ί ,  * » *  Λ  » « « « «
rosov έλάοβον τοΰ πββγμβ-ηχςΰ.



ροτεχνουργών εργατών, χαί’ ελάχιστων ορον. . .  00 ,0 0 0 ,0 0

2) Σ τ ρ α·τ ω ν ι σ μό ς .
Λαμβανομένης ώς βάσεως παρουσίας υπό τάς σημαίας ώς 

έγγιστα 8 ,0 0 0  άνδρών χαΟ’ ολον ιό ετος, υπολογιζομένων 

πρός 6 δραχ. δι’ άντικατάστασιν κλινοσκεπασμάτων, κλινών 

κτλ., προϋπολογίζεται ή δαπάνη..........................  4 8 ,000 ,00

3) Ί  π π ο σ κ ε υ ή.
, Δ: άντικατάστασιν ιπποσκευής ώς £γιγστα. . . . 5 ,0 0 0 ,0 0

4) ’Α π ο σ κ ε υ ή ,

Λαμβανομένης ώς βάσεως παρουσίας 8 ,0 0 0  ώς έγγιστα
κατ’ έτος, συμπεριλαμβανομένων καί τών εΰζώνων, δι’ άντι- 
καταστασιν σάκκων, πυριταποΟηκών, λωρίων κτλ. πρός Spay-
μάς 4 ,5 0 , τό ολον.......................     3 6 ,0 0 0 :0 0

Δι’ άντικατάστασιν 300  καπών ώς έγγιστα άναγκαίων εϊς 

την μεταβατικήν υπηρεσίαν, πρός δραχμάς 2 0  κατ’ έλάχιστον

®Ρβ ν .............................................................................  1 0 ,0 0 0
Επομένως τό σύνολον τής προϋπολογιζομένης ετησίου δα- 

πανης εις άποσκευάς, μή συμπεριλαμβανομένων τών 5 ,0 00  

δΡαΧ· “ ϊ  ύπελογίσαμεν είς τάς δαπάνας τής χωροφυλακής έν 
ολω ληρΟείσας, άνέρχεται εί; τό ποσόν δραχμών . . 4 6 ,0 0 0  

5) Ό ρ γ α ν α  κ α ί  σ ά λ π ι γ γ ε ς .
Δι άντικατάστασιν μουσικών οργάνων καθ’ ολον τό έτος 

πρίϋπελογίσΟησαν .......................................................  3 ,000

6) Σ τ ε ρ ε a t χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς .

Α ί στερεαί χορηγήσεις εΤναι σταθερός τις προϋπολογισμός 

.οαπανών, οριζομένων δι’ έκαστον ατομον έτησίως πρός άνα- 
πόρευκτον συντήρησιν ειδών τινων είναι δέ αί εξής·

. Συντήρησις οπλισμού,—  'Υπολογιζόμενη πρός δραχμήν 

μιαν οι έκαστον άνδρα, θεωρουμένων καθ’ ολον τό ετο; πα-

ρόντων άνδρών 10 ,0 0 0  το ολον.   1 0 ,0 0 0
Σνντήρησις στρατωνισμού. —  Ύπολογιζομενη 

πρός Spay. 5  δι’ έκαστον άνδρα, θεωρούμενων κα- 
δ’ολον τό ετος παρόντων άνδρών ώς έγγιστα 8 ,000 ,
τά ολον.......................      4 0 ,0 0 0

Συντήρησις Ιπποστασίων χαί ίπποσχΐυί}ς. —  
Ύπολογιζομένη πρός ϊραχμάς 2 4  δι’ έκαστον πα
ρόντα ίππον, δεωρουμένων παρόντων καΟ ολον το
έτος 300 , τό ολον............................    1 2 ,0 0 0

Σνντήρησις νξοσνλλέχτων·—  Σκευή καθαριοτη- 
τος 2 ,5 0 0  ώς έγγιστα νεοσυλλέκτων, πρός δραχ

μάς 2  δι’ έκαστον, τό ολον......................................... 5 ,0 00
Σνντήρησις όργάνων χαί σ α λ π ίγ γ ω ν ·—  Γπο- 

λογιζομένων τών καθ’ ολον τό ετος παρόντων μου
σικών καί σαλπιγκτών ώς έγγιστα 4 0 0 , ΰπολογι- 
ζομένης δέ τής συντηρήσεως τών όργάνων καί σαλ
πίγγων πρός δραχμάς 10  δΓ έκαστον, τό ο λ ο ν ... 4 ,0 0 0

'Επομένως αί στερεαί χορηγήσεις έν ο λ ω .. . . .  7 1 ,0 0 0

7) Κ α τ ά λ υ σ ι ς .

Αί προϋπολογισΟεΐσαι δαπάναι καταλύιεως ουνανται να 

διαιριΟώσιν είς δΰο κατηγορίας, ήτοι εις δαπανας πραγμαιι- 

κάς καταλύσεως καί είς δαπάνας κτιρίων. Καί αι μεν πρώται 
αποτελούνται έκ τών εξής άρθρων τοΰ προϋπολογισμού-

Συντήρησις οικοδομών, ύπολογισΟεΐσα είς δρ.. . . 6 0 ,0 0 0

Ενοίκια ιδιωτικών οικιών και υοατων.................  6 5 ,0 0 0

Συντήρησις ιρυλακείων...........................................  1 8 ,0 0 0

τό ολον 1 4 3 ,0 0 0  

Λ ί δέ δϊΰτεραι, ητοι αί δαπάναι υπέρ τών κτιρίων είναι 
Άνέγερσις σρατώνος ίππικοΰ (διά τό 18 7 0 ) . · · · 6 0 ,0 0 0



έκ μεταφορά;...............................  6 0 ,0 0 0
Μεταποίησι; τή; κεντρ. στρατ. φαρμακαποθήκη; 10 ,0 0 0
Επισκευή τών έν Κέρκυρα κτιρίων......................  15 ,0 0 0

τό ολον 8 5 ,0 0 0

8) Μ ε τ α κ ο μ ί σ ε ι ;  κ α ι  ο δ ο ι π ο ρ ί α  ι.

Αυται ύπελογίσθησαν υπό δυο κατηγορία;, πρώτον τών κλη
ρούχων, καί δεύτερον του στρατού. Και διά μέν τήν μετακό- 
μισιν νεοσυλλέκτων καδ’ 3λον τό έτο; 2 ,5 0 0 , πρό; δρα-/-
μ ά ; 8  δι’ έκαστον, εχομεν προϋπολογισμόν  15 ,0 0 0

Διά δέ μετακόμισιν στρατού, χωροφυλάκων κτλ. 
έπιμίσδια όδοιπορούντων άξιωματικών παντό; ο
πλου, δι’ έπιμίσδια πορεία; στρατοΰ καί απο
σπασμάτων έν γένει................................................  1-40,000

τό όλον 15 5 ,0 0 0
9) Ν ο σ η λ ε ί α .

Ένταΰδα παρατίθενται τά έκ τοΰ μισδοΰ, τροφή; καί ίμα- 

τισμοΰ τών άνδρών κρατούμενα, οταν μεταβαίνωσιν εί; τά νο
σοκομεία πρό; ϊασιν· επομένω;, ρίπτοντε; βλέμμα επί τών 

μέχρι τοΰδε Ιργασιών ήμών, παρατηροΰμεν ότι άφηρέθησαν 

διά νοσηλείαν άπό τών μισδών

τών ύπαξιωματ. τοΰ πεζικοΰ δρ. 1 0 ,0 0 0  } ΛηΛ
τών άνδρών ® » 4 0 ,0 0 0  J 5v,U llO

τών ύπαξιωμ. τοΰ ίππικοΰ  5 10
τών άνδρών » » 1 ,8 50 ,9 0
τών ύπαξιωμ. τοΰ πυροβολικοΰ . . .  8 6 1 ,1 0  
τών άνδρών » » . .  3 ,7b 0 ,40

2 ,3 6 0 ,90

4 ,6 2 1 ,5 0

τών τοΰ τοΰ τάγματο; τών σκαπανέων εν γένει . .  9 5 1 ,3 0  
τή; χωροφυλακή; έν γένε ι....................................  6 ,0 0 0

έκ μισθών ...................  6 3 ,9 3 3 ,7 0
έκ τών τή; τροφή; κρατηθέντων διά νοσηλείαν 4 4 ,2 9 7 ,4 0

1 0 8 , 2 3 1 , 1 0

έκ μεταφορα;........................  1 0 8 ,2 3 1 ,1 0
<κ τών τοΰ ίματισμοΰ » » » 1 0 ,1 0 2 ,4 0

τό όλον “ 1 18 ,3 3 3 ,5 0
προστίθεται διά προμήθειαν υλικοΰ...................  2 ,6 2 7 ,8 0

δλικώ;  1 2 0 ,9 5 1 ,3 0
άφαιροΰνται δι’ υπάρχοντα εφόδια φαρμάκων 4 0 ,0 0 0  

Τό σύνολον τών τή; νοσηλεία ;...................  8 0 ,9 5 1 ,3 0

ΙΗ'.

Ά  rax cya Ja iu a ic ·

Έκ τών μερικών προϋπολογισμών τών διαφόρων σωμάτων 

τοΰ στρατοΰ ευρομεν ότι τό σύνολον τή ; κατά μέρο; δαπάνη;
άνήρχετο έν όλω εί; δραχμά ;...................... 7 ,2 8 6 ,3 9 7 ,7 5

Έκ τών γενικώ; προϋπολογισθέντων ΐ -  

χομεν
δι’δπλισμόν καί πολεμεφόδια. . . .6 0 ,0 0 0  
διά στρατωνισμόν......................  4 8 ,0 0 0
δΓίπποσκευήν............................ 5 ,0 0 0
δι’άποσκευήν μή περιλαμβανο- 
μένων 5 ,0 00  δραχ. τή; χωρο
φυλακή; ....................................  4 6 ,0 0 0  1
δι’ όργανα καί σάλπιγγα; . . . .  3 ,0 0 0  6 9 6 ,9 5 1 ,3 0
διά στερεά; χορηγήσει;............... 7 1 ,0 0 0
διά κατάλυσιν........................... 2 2 8 ,0 0 0
διά μετακομίσει; καί δδοιπορία; 15 5 ,0 0 0
διά νοσηλ·ίαν..........................  80 ,951,30*

'Ολικόν τοΰ προϋπολογισμοΰ...................  7 ,9 8 3 ,3 4 9 ,0 5
Συγκρίνοντε; τόν έκ τοΰ ύπουργείου προϋπολογισμόν, όττι;

ανέρχεται εί; τό ποσόν δρ.............................. 7 ,9 8 3 ,9 9 8
πρό; τό εξαγόμενον τών εργασιών ήμών . .  7 ,9F 3 ,349 ,05

εύρισκομεν διαφοράν έπί έλαττον δρ....................  6 4 8 ,9 5
Ή διαφορά αΰτη προκύπτει έκ τών παρατηρηδειιών αΰξ*- 

μειώσεων



4.) εις τό πεζιχον έσημιιώσαμεν κατ’ ελαττον . . .  0 ,2 5
2) ι ίς  τό τάγμα των σκαπανέων.................... 1 ,0 0 0
3) είς xf,v χωροφυλακήν..................................  6 0 0

1 ,6 0 0 ,2 5
4) είς νοσηλείαν προσεθέσαμεν τά τοΰ τάγματος

τών σκαπανέων-.......................................................  9 5 1 ,3 0

διαφορά έπί ίλα ττο ν ...................... 6 4 8 ,9 5

Το σύνολον τοΰτο τοΰ προϋπολογισμού των έξόδων τοΰ 

ύπουργείου των στρατιωτικών δύναται νά διατεθή καί άλλως, 
ώς cy ει iv τή βίβλω τοΰ ύπουργείου, εάν άπο τά καθ’ εκαστα 

τών προϋπολογισμών τών σωμάτων κ.τ.λ. έξαγάγωμεν ιοια 
κεφάλαια καί άρθρα.

Προς συντήρησιν λοιπόν τοΰ ύπάρχοντος στρατοΰ, κατά τον 

προϋπολογισμόν τοΰ έτους 1 8 7 0 ,  έχομεν άνάγκην δραχμών 

7 ,983 ,349 ,0ο , έξ ών διά τό άκριβίστερον πρέπει ν’ άφαιρέ- 
σωμεν μικρά τινα κονδύλια, άφορώντα έπισκευάς τινας έν 

Κερκύρα, και τινα άλλα, ώς καί τά τών ύπεραρίθμων, καθό
σον αυται είναι τυχαϊαι καί ούχί διαρκείς δαπάναι. 
r "Εχων τις ύπ’ οψιν αύτοΰ τάς αναγκαίας ταύτας θεωρού* 

μίνας δαπάνας, δύναται νά έπιλύση διάφορα σπουδαία ζητή- 

ματα, άφορώντα τόν έλληνικόν στρατόν, καί άποκριθή είς τάς 

άμοιβαίας άντεγκλησεις τών μέν θελόντων τήν διάλυσιν τοΰ 

στρατοΰ, τών δέ τήν τροποποίησιν τοΰ ύφισταμένου στρατιω
τικού συστήματος, τών δέ τά πάντα θεωρόύντων ώς καλώς 

ίχοντα. ’Επίσης δύναταί τις έγκύπτων νά κρίνη τα δέον γ ε -  

νέσθαι ούχί άφηρημένως, άλλά πρακτικώς, οπως ή Ε λλάς 

δυνηθη ήμέραν τινά νά στομώση τούς εχθρούς αύτής.
Άναντιρρήτως όλα ταΰτα άπαιτοΰσι μελέτην βαθεΐαν τών 

καθ’ ημας καί θάρρος πολιτικόν, όπως τά έκθεση τις. Τό

ίςι’ ήμΐν, δεν θελομεν όκνήσει νά συζητήσωμεν τα  ̂ ζητή · 
ματα ταΰτα και δώσωμεν άφορμήν, ωστε^οι ήμων έγ- 
κρατέστεοοι νά προαγάγωσι τάς κρείττονας αυτών ιδέας επι 
τοΰ στρατιωτικοΰ τής 'Ελλάδος ζητήματος, οπερ φρονώ οτι 
ώφιιλε διαρκώς ν’ άπασχολή τούς πολιτικούς ημων ανδρας, 
καθόσον κατά τήν ταπεινήν ήμών κρίσιν, άπό^οιαν ιστορικήν, 
βύδέν έ'θνος άχρις ώρας είδομεν προαχθέν ή οια τής σπάθης 
καί τοΰ πυροβόλου— ούδέ μίαν γής σπιθαμήν ειδομεν παρα- 
νωρουμένην ούδέ καν πωλουμέντ,ν άνευ βίας ή άναγκης στρα
τιωτικής, ή χάριν συμμαχίας έπί ένδεχομενω πολεμώ.

"Εγραοον έν Ά θ ή να ις  1 8 7 0 .  |Β. I. ΒΑΑΤΙΝΟΣ,
1 ταγματάρχης τώ ν γεν . επ ιτ ιλω ν .

Προσαρτώμεν δύο πίνακας, τόν μέν^τής  ̂ολικής τών αξιω 
ματικών κατά βαθμόν δυνάμεως, τόν δέ τής τοΰ στρατού.

'Αριθμοί αξιω ματικώ ν τοΰ στρατοΰ κατά τόν προϋπολογισμόν 
. . . .  τοΰ 4 8 Ί0 .
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Το πλέον εΰφλεκτον μ,ίγμ,α, χό δποΐον μέ έλαχίστην τρ ι

βήν διά σκληρού τίνος σώματος, δι’ ελάχιστου χτύπου διά 

σφύρας, και πολλάκις διά τής διά σκληρού άντικειμε'νου προσ- 

ψαύσεως, φλέγεται καί κροτεί καί μεταδίδει το πυρ πρός τά  

πλησίον αυτοΰ εύφλεκτα σώματα καί μ ίγμ α τα , συντίθεται^ 

κατά  τήν πρωσσικήν μέθοδον πρός άνάφλεξιν τώ ν βελονω

τώ ν δπλων, έκ 4 λοθίων χλω ρικής ποτάσης, 2  λοθίων 

θειούχου στιμμίου, μέλανος, λεπτοτάτου, 1 λοθίου άνθέων τοΰ 

θείου καί έκ μ ιας δραχμής άνθρακος λειοτάτου. Τοΰτο τό 

μετά μεγίστης προσοχής κατασκευασθησόμενον φύραμα συμ -  

μ ιγνύετα ι μετά έλαχίστου ποσοΰ γομμώδους ή ζαχαρωτού 

ΰδατος, προσθήκη 5  σταγόνων νιτρικοΰ όξέος, καί τοΰτο τό 

παχύ^ ευστον μ ίγμ α  ένστάζεταί είς τάς θήκας, αίτινες χρη-  

σιμεύουσι διά τά βελονωτά δπλα. Έ άν ή βελόνη, η τ ις  

χρησιμεύει πρός πρόκλησιν τής κρούσεως κα ί τής τριβής, 

πέση μεθ’ ορμής, παραχρήμα φλέγεται τό μ ίγμ α , καί δι’ α ΰ -  

τοΰ ή πυρΐτις. Τοΰτο τό τόσον εΰφλεκτον καί τόσον έμπρη- 

στικόν μέσον δύναται νά έφαρμοσθή κα ί πρός φλέξιν τω ν  

πυραύλων, πρός μετάδοσιν τοΰ πυρός, πρός φλέξιν τώ ν πυρο

τεχνημ άτω ν, τών υποβρυχίων πυραύλων καί Ιγκαυμάτω ν, 

καί δι’ άπειρους όμοίας άλλας άνα'γκας τοΰ βίου.

Έ παναλαμβάνομεν ομως, οτι ή σΰμμ ιξις  τώ ν διαφόρων 

τούτων υλών πρέπει νά γείνΐ} μετά μεγίστης προσοχής. "Εκα

στον τώ ν σωμάτων τούτων πρέπει νά λειοτριφδή πρότερον 

χω ριστά, άνευ ΐσχυρας θλίψεω ς, κα ί ί  σ ύμ μ ιξ ις  δ^ον νά 

γείν^ διά μαχαιριού ξυλίνου, ή κάλλιον διά πτεροΰ, πρός 

αποφυγήν ελάχιστης τριβής ή κρουσεως. Ε. ΛΑΝΛΕΡΕΡ.



Η ΕΤΣ Π Λ Α ΓΧ Μ Α  ΕΠΙ ΤΟΤ ΠΕΛΙΟΤ T IIS  ΤΙΜΗΣ.

(Διηγημα γηραιοΰ οτρατιώτου)

Κατά τήν 6ην Νοεμβρίου 1 8 1 2 , μικρόν μετά τήν άποτί- 
ρρωσιν τ$ς Βιάντσμης, εύρισκόμεδα εν 'Ρωσσία, Τοσοΰτον δέ 
ήσδανόμεδα ψΰνος, ώστε νομίζω ότι όμοιον δέν ύπήρχεν άλ- 
λαχοδ της γής. Έσημαίνομεν τήν δπισδοχώρησιν, ούχί άπέ- 
ναντι τών 'Ρώσσων, οίτινες ίσταντο αείποτε έν σεβασμία άπο- 
στάσει άρ’ ήμών, άλλά τοΰ ψύχους, τοΰ μόνου έχδροΰ, ον οί 
Γάλλοι αδυνατούν νά νικήσωσι.

Προ ήμερών πολλών μας έλεγον ότι μικρόν άπείχομεν τοΰ 

Σμολένσκου, οτι Ικεΐ τέλος ήδυνάμεδα νά δερμάνωμεν τά πα
γερά ήμών μέλη, καί ότι δά διενείμετο τότε ήμΐν μερίς τις άρ
του μεδ’ ένος ζεύγους άρβύλων εκάς-η δυάδι στρατιωτών...Φλυα· 
ρ ία ι! ούδεποτε άρικόμεδ*. Ά νά  πασαν στιγμήν μας κατέρδα- 
νον δπισδεν ομάδες Κοζάκων· ώρείλομεν δέ νά κτυπηδώμεν, 
καί νά κτυπηδώμεν μέ γαστέρας κενάς !· · ·· άλλ’ δ Γάλλος 

στρατιώτης, ότε όσρραίνεται τήν Οσμήν τής πυρίτιδος, δέν 
πεινδ πλέον !

Έ ξ  κατά συνέχειαν ώρας ώδοιποροΰμεν άδιακόπως, χωρίς 

νά διαταχδή εν μόνον <L?r! ιν’ άναπνεύσωμεν καν! Δυστυχής 

οστις ήδελε μείνει! Έκαστος έγίνωσκεν ότι ή άνάπαυλά του 

αυτη δά τώ έστοίχιζε τήν ζωήν. Βίαιος άνεμος έ^ραΐνε μέ 

χιόνα τά πρόσωπά μας καί άνά παν ήμών βήμα οί πόοες μας 

προσέκοπτον είς τά πτώματα τών συναδέλφων μας, έκπνευ- 
σάντων ήδη ύπό τε τής πείνης καί τοΰ ψύ*/ους, ούτως, ώστε 

κατά τήν έν λόγω εκστρατείαν ούδείς ίδε· καί «ύτοί οί εύ- 
τράπελοΐ τοΰ στρατοΰ μας έσίγων. Το σώμα ολον ην τεδλιμ-
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μένον καί σιγαλέον· έραίνετο άδελρότης προσκυνητών μδλλον, 
ή ράλαγξ Γάλλων στρατιωτών έκστρατευόντων.

Ό  λοχαγός μου έβάίιζε πρό έμοΰ/ ητο κάτωχρος· εΤχε τά 

βλέμμα άμαυρόν καί τά χείλη πελιδνά' βραδέως έκίνει τό 

βήμα καί £άκος έκ λευκοΰ ^ινομάκτρου, δι’ ου ιί'/ε περιδέσει 
τούς πόδας του, έβάρη καδ’ οδόν αίματι. Έ γώ  ίδεώρουν αύ- 
τόν σράλλοντα άνά παν βήμα ώσεί οΐνόρλυγα, ίστάμενον έπί 
διυτερόλεπτά τινα, καί ιΤτα καταοδάνοντα τό σώμα, άλλά 

δι’ ύπερανδρώπων δυνάμεων. Αί'ρνης ιδού Γσταται, σράλλει, 

στρέρει πρός με τό βλέμμα καί πίπτει I
Καί τοι ήμην δυσηρεστημένος κο{τ’ αύτοΰ διά δεκαπενδήμε- 

ρον ρυλάκισιν, ποινήν ην μοί εΤχεν επιβάλει ένεκα μικροΰ 

τίνος παραπτώματος, κατά τήν στιγμήν εκείνην τήν έλησμό- 
νησα. Ό  λοχαγός μου ητο άνώτερος έμοΰ καί γενναίος· ό 

δέ Θάνατός του δά ητο δυστύχημα άληδές είς τόν λόχον. 

"Οδεν πλησιάσας αύτώ καί
Λοχαγέ ί εΤπον, δέν πρέπει νά σιαδήτε αύτοΰ!

Δέν μοί άπεκρίδη, άλλά μοί έδειξε τούς πυρούς αύτοΰ πό

δας αιμοσταγείς.
—  Λοχαγέ] έπανέλαβον, ένόσω ή καρδία σας πάλλει, ύπάρ- 

χει έλπίς; είς άνώτερος τοΰ βασιλείου δέν πρέπει ν’ άρεδή

ν’ άποδάνη ώς γυνή !
Ούτε νΰν μοί άπήντησεν άλλ’ άπεπειράδη νά σηκωδή, κάγώ 

τόν έ’λαβον μεταξύ τών βραχιόνων μου καί έστήριξα αύτόν 

έπί τών κνημών του· τότε, έρειδόμενος έπ’ έμοΰ, προσεπάδησε 

νά συμβαδίσωμεν, ΐνα ρδάσωμεν τό σώμα· άλλά μόλις δύο ή 

τρία βήματα προβάς, ιδού πίπτει έκ νέου χαμαί, κάγώ συμ

πίπτω μετ’ αύτοΰ.
— 'Ριτζέτη! μοί λέγει, δι’ αδυνάτου ρωνής, αδυνατώ νά 

προχωρήσω, καί '.ό σώμά μας έν τούτοις προβαίνει. ΙΙρόρδασε



σϋ, καί έγκατάλειψόν με* άλλ’ άκουσον............ Έάν έπανίδης
τήν Γαλλίαν, καί αν τυχόν διαβής έκ τοΰ διαμερίσματος τής 
Ίσέρας, σιήθι εις το χωρίον Βορε'πε, τρία μόλις μίλια τής 

Γρενόβλης άπέχον, έρώτησον περί τής καλής γραίας Μερλί- 
ν η ς . . .  .είναι μήτηρ μου! Έάν ζή έναγκαλίσθητι αυτήν άντ’έ- 

μοΰ και ειπέ α υ τή .. .ναι, θέλεις τη είπει ότι ό τελευ
ταίος λογισμός μου, 6 τελευταίος λογισμός τοΰ υίοΰ της ην

διά τόν Αύτοκράτορα καί δι’ αυτήν εΤτα τή έγχειρίζεις τό
βαλάντιον τοΰτο καί τό παράσημόν μου..........

Τοιαΰται λέξεις μέ συνεκίνησαν οΰτως,ώστε άκουσίως μου 
ούο μεγάλαι σταγόνες δακρύων έπάγωσαν έπί τοΰ μύστα- 
κός μου.

—  Ό χ ι, λοχαγέ ! έρώνησα, £χι! μά τόν Δία, έχετε 

ώραϊον λέγειν, έγώ δέν σας εγκαταλείπω. . . .  6ά σας σώσω, 
ή θ’ άποθάνω μεθ’ ύμών !

—  'Ριτζέτη, γενναίε μου σύντροφε, σοι τό απαγορεύω αύ-
στηρώς· ηκουσες ; σοί τό απαγορεύω έν όνόματι τής πει
θαρχίας..........

Έ γώ δέν άπαντώ, άλλά τόν £ίπτω έπί τών ώμων μου· 
ιοιοΰτον βάρος μέ ύπεχρέου νά βαδίζω μετά κόπου. Διό τό 

σώμα δέν ώκνησε νά προβη ήμών έπί πολύ. Κατά τήν αυτήν 

σχεδόν στιγμήν εΤδον νέρος Κοζάκων δρομαιως όρμων όπι
σθεν ήμών, λογχοροροΰν καί όλολύζον τό διαβολικόν του 

ού$ρά· Ό  λοχαγός μου ύπέρερε τοσοΰτον δεινώς, ώστε ούδέν 
ίώρα, οΰδέν ΐκουε, καί έραίνετο ώσεί άναισθητών πρός τόν 

έπικείμενον κίνδυνον. ’Αποφασισμένος ώς ήμην νά μή τόν έγ- 

καταλείψω, δράττομαι αΰτοΰ έκ τής ζώνης, τόν έξαπλόνω 

χαμαί, τόν καλύπτω διά χιόνος, καί εΐτα εισδύω ύπό δωδε
κάδα νεκρών, άρίνων έλευθερους μόνον τους όρθαλμούς μου, 
Γνα βλέπω τά κινήματα τοΰ έχθοοΰ. Οί Κοζάκοι δέν ώκνη-

σαν ν’ άρΐ'/θώσι μετά δύο λεπτά ένθα έκρύβημεν, πάλλοντες 

τάς λόγχας των και καταπατοΰντες τά πτώματα διά τών 

πετάλων τών ίππων των, ίππων άληθώς άγριων, μή έχόντων 

ουτε τήν αβρότητα, ουτε τήν ευαισθησίαν τών Γαλλικών Γπ
πων, καί κροτούντων τόν πόδα έπί τών κεραλών.τών άνθροί- 
πων, ώς έπί τ»ύς λίθους λιθοστροίτου τινός όδοΰ.

Διάβολε! έσκεπτόμην κατ’ έμαυτόν, δέν έπεθύμουν ίππος 

τις έξ αΰτών νά θωπεύση τό πρόσωπόν μου τοιουτοτρόπως! 
Καί σχεδόν κατά τήν αυτήν στιγμήν ό επικατάρατος ποΰς 

ένός τών έν λόγω ζώων ηλθε καί εστηρίχθη γαλήνιος έπί 
τοΰ δεξιού μου βραχίονος, κ α ί . . . .κρίκ! συνετρίβη ουτος ώς 
£όπτρον. Κ αί περ δέ ό πόνος ην όξύτατος καί άλγεινός, 
οΰχ ίττον όμως δέν άνέπνευσα καν. Ήτο εΰκολον καί έν τη 

άναπνοή καί έν τώ μικροτέρω κινήματι νά θανατωθώ, άν καί 
πεπηρωμένον ή έπιθυμία τοΰ ζήσαι μέ κατέλαβε! . . .

Ή ράλαγξ έκείνη τών Κοζάκων διεσπάρη άκολούθως έν
θεν καί ένθεν, έρ’ άπασών τών διευθύνσεων, καί παρ’ έμοί 

δέν εμεινεν ή έπικατάρατός τις 'Ρώσσος, όστις καταβάς τοΰ 

ίππου, ήρξατο νά άπογυμνώνη μετ’ άδιακρισίας τό πτώμα

άξιωματικοΰ τίνος τών ήμετέρων.
Μ’ όλον τό άλγος τοΰ βραχίονος μου, έδραξάμην διά τοΰ 

ετέρου τό όπλον, καί (προχώρησα συρόμενος μετά προσοχής 

έν μέσω τών νεκρών· ιΤτα έγονυπέτησα, καί έπειδή καθί
στατο δυσχερής ή έπί τοΰ άρμοΰ τοΰ ώμου μου έπίθεσις τής 

προσωμίδος τοΰ όπλου, ενεκα τοΰ ώς ήμιαπεξηραμμένου φύλ
λου κρεμαμένου βραχίονος μου, έθέμην αυτό έπί τοΰ μετώ
που νεκροΰ τίνος καί σκοπεύσας κ α λ ώ ς .. .πάμ ! ΐδοΰ ό'Ρώσ· 
σός μου εκπέμπει άγριόν τινα οΰρλισμόν, άνίσταται έρ’ όσον 

τό υψος τοΰ σώματός του τώ τό έπέτρεπε, τανύει τούς βρα* 

χίονάς του, καί πίπτει πρηνής.. .  . έρονίύθη !



Ά ρ ίΰ  διέρυγον τόν κίνδυνον τούτον, ιξρξάμην άνακτών έ» 

τη καρδία τό θά^ος. Ε ξέρχομα ι καθ’ ολοκληρίαν της κρυ
πτής μου καί μεταβαίνω αμέσως νά άνασκάψω τόν χιονώδη 
τάρον τοΰ δυστυχοΰς λοχαγού μου. Μόλις έδιδε σημεία τινά 

ζωής ώς μ£ ών νεκρός. Πλιιστάκις άπετεινα αύτώ τόν λόγον 

πλην άνωρελώς· δέν μοι άπήντα. Ήνέωξε τέλος τούς δρθαλ-, 
μούς του αιόνως, καί δλίβων μοι έκ  όλίγον τήν χιΐρα μοί 
άπηντησι δι’ έπιδανάτου ρωνής 

—  ΙΙηγαινε ί · · . .

Ουτε τήν ροράν ταύτην ΰπηκουσα αύτώ, καί διά του 
«γιους μου βραχίονος, οστις ευτυχώς ην 5 δεξιός, τόν έσυρα 

έρ ενος ού πολύ άπέχοντος ήμών λορίσκου· εΐτα τόν έκάδησα 
έπερείδων αύτόν εις τόν κορμόν δένδρου καί άρελών τόν μαν
δύαν μου, καί τοι, καδά προέβην, τό ψύχος h  διαβολικόν, τόν 
ετυλίζα έν αυκο ώς ήουνάριην.

Ά λ λ ’ ή νύξ έπηρχετο έρεβώδης καί ή χιών έξηκολούδει 
πίπτουσα. Οί τελευταίοι τής μοίρας, οί δκνηρότεροι, μή Εξαι
ρούμενης καί αυτής τής δπισδορυλακής, άπαντες έξηρανί- 
σδησαν!

Δ<.ν ηκούετο έτερος κρότος εϊμή ό άπομεμακρυσμένος συ- 
ριγμός σραίρας τενός, ft πλησιέστερον ήμών ό πένδιμος όλο- 
λυγμος τών λύκων, καταβροχδιζόντων τά πτώματα, οί γοεροι 
τών ψυχο^ραγούντων στόνοι καί αί διακεκομμένοι τών πλη
γωμένων χραυγαί» Αγνοώ κατ’ εκείνην τ ίν  στιγμήν τί έσχε- 

πτόμην άλλά γινώσκω ότι έμνησδην τεμαχίου τινός προσευ
χ ή ,  ^  ο καλός έρημέριος τοΰ χωρίου μου μέ εΤχε διδάξει 
*ατα τήν παιδικήν ηλικίαν μου. Έγονυπέτησα, τό άπηγγειλα 

 καί ήιδάνδην έμαυτόν υγια καί τήν καρδίαν μου θερ
μοτέραν· έπανέλαβον δέ τήν παραπλεύρως του λοχαγού μου 
θέσιν καί περιέμενα.

Διήλθε πλέον του τετάρτου τής ώρας χωρίς καί έγώ v i  
γινώσκω τί περιέμενον, καί ηδη ήρξάμην κατανοών οτι πράγ-, 
ματι άπεκρυσταλλουμην, οτι εΐδον άρικνουμένους αξιωματι
κούς τινας τών ήμετέρων. Ή καρδία μου έ'παλλεν υπ έλπί-s 

δος. Πριν δέ λάβω καιρόν ν’ ανοίξω τό στόμα, εις έξ αύτών, 
μικρός, περιβεβλημένος διρδίραν, πλησιάζει ετοιμως προς μ ι

καί τύπτων μοι τόν ωμον,
   Έ ι ! μοί λέγει, τί κάμνεις έδώ ; Διατί οεν άκολουδείς

τήν μοίραν ;
—  ’Ιδού τί τό έμποδίσαν με, στρατηγέ μου!
Καί τώ έδείκνοον τόν λοχαγόν μοο.
 ’Αληθώς’λέγει, Μεγαλειότατε, προσέδηκεν άξιωματι^

κός τις ένατενίζων με ασκαρδαμυκτί· τον άναγνωρίί,ω, εΐδον 

αύτόν έν τή άριστερα τής μοίρας προ δύο ωρών ρεροντα επ ώ

μων τόν λοχαγόν του.
Ταΰτα είπόντος τοΰ άξιωματικοΰ, ό έτερος αρεΐλεν έκ του 

στηδους του αστέρα τινά έπικρεμάμενον καί μοί τόν ποοσε- 

ρερεν.
Έγώ ώχρίασα ώς μαρμαρίνη τις στήλη· έλαβον τό παρα- 

σημον διά χειρός τρεμούσης καί άσπασάμενος τήν ίδικην του, 
—  Μεγαλειότατε! τώ έίπον, ευχαριστώ !
Κατά την στιγμήν έκείνην δέν εΐχον ουτε πείναν, ούτε δί

ψαν, ούτε ψΰ/ος, ούτε συντετριμμένον βραχίονα !
 Δαβούστ ! έπέρερεν δ αύτοκράτωρ, στραρεις προς τον

προλαλησαντα αξιωματικόν, κάμετε νά μεταρερδή ό άνδρω- 

πος ουτος καί δ λοχαγός ον εσωσεν έντός κεκαλυμμένου φο

ρείου.— Έπαναβλεπίμεθα.
Μετά μίαν ώραν εύρισκόμην έν τώ νοσοκομείω μετα του

λο·/αγοΰ μου.
Ό  γέρων στρατιώτης έσίγησε, καί ?ς-ρε©ε πέριξ τό βλέμμα,



ώ τίΐ Οέλων ν’ άναγνώση έν τοΓς δρΘαλμοΤς τών άκροατών του 

την πρβγεννηθεισαν αΰτοΓς έχ τής διηγήσεώς του έντυπωσιν.
Καί ο λοχαγός τί άπεγεινε; Καί τό παράσημον που 

είναι; τόν ιίρώτησαν.

—  Ο λοχαγός μου τής 'Ρωσσια; ; ΕΤναι δ νΰν ταγματάρ* 

>-ης το  ̂ ταγματος. ΚαΘ 2σον άρορά τό παράσημον, ίδοΰ ή 
ταινία του· άλλά, τέκνα μου, αΰτό ρε'ρεται έπί τοΰ ίματίου, 
ίνώ δ άστήρ τοΰ Ναπολέοντο; ρε'ρεται έπί τής καρδία; ! Και 
εχπορπήσα; τό ίμάτιόν του δ γέρων 'Ριτζέτη;, ^νοιξε τόν χ ι
τώνα και έπαρουσίασενέπί τοΰ στήθους τό πολύτιμον ενθύμημα, 
Ορησκευτικώ; διαρυλασσόμενον έν μεταξίνω β^λαντίω, έξαρ- 
Τωμενω άπό του τράχηλου του. (U  τοΰ Ίταλικοΰ)

Έν Κεραλληνία.

Α. ΑΙΒΑΘΙΙΝΟΠΟΤΛΟΣ,

I  π ι λ  ο χ  ί α ί.

Ε Λ Ε Γ Ε Ι Ο Ν

*1ς τον τάφον τώ ν δύο συνοδέυσαν τω ν  τούς "Αγγλους 
χωροφυλάκων χαί πεσόντων έν τ$ πρώτη 

συμπλοχΐ}.

Απο τίνος ή δόξα σας σιωπηλή ώς ράσμα 

Στον κόσμον όλον άγνωστος άκουω νά πλανάται,
Καί δέν έγραρη διά βας μία στρορή. .  .εν α σ μ α .. .
Καί τ ονομά σας καί αΰτό μαζή μέ σας κοιμάται!

Ά γωνίσταί περίβλεπτοι καί μοίρτυρες μεγάλοι
Δέν εΤσΟε σεις, ώ άσημοι τοΰ Κράτους στρατιώται!. . .
Έ  μνήμη σας έπί τινας στιγμάς ίσως και Θάλλει,
Αί εντυπώσεις πλήν πετοΰν «αί χάνονται αί πρώται.

Έπέσατε, τετέλεσται! παρηλΟατ’ έν τώ άμα,
Καδώ; παρέρχεται τό ρώς διάττοντος άστέρος.

Κ ’ η ιστορία άν ποτε ’στοΰ Ώρωποΰ τό δράμα 

Άριερώση ενδακρυ; σελίδα τινά, μέρος,

Μέρος βεβαίως διά σας έχει δέν Θα υπαρχη. .  ·
ΕΤσΘε μικροί καί άσημοι, σας λησμονά δ χρόνος,

Διότι είς τήν γήν έδώ, ρεΰ ! ή τιμή δεν άρχει,
Οϋδείς δέ εΤναι έξ υμών ζάπλουτου οίκου γόνος!

Ώ , ναι, γενναία Θύματα ήρωϊσμοΰ μεγάλου,
Έπέσατε μαχόμενοι οί δυο πρός τοσοΰτους. . .
Κ ’ έν μέσω τής έχπλήξεως, τοΰ παγκοσμίου σάλου,
Σεις μόν’ έλησμονήδητε. .  .ώ ! δέν σας λέγουν Βροΰτους ί

νΩ ! πόσαι λεπτομέρεια! έγράρησαν, δπόσαι!
Έ πί τοΰ μαΰρου δράματος τοΰ Ώρωποΰ άρτίως,
Κ’ ένώ τοσαΰτα έγραψαν έρημερίδες τόσαι,
Ή λήδη, ρεΰ! έχάλυψε σάς μόνους α ιωνίω ς!

Ό π ό τ α ν  έ ξ  ή ρ ω ϊ σ μ ο ΰ  τ ό  σ τ ή δ ό ;  σ α ς  έ σ Χ ι ρ τ α ,

Κ ’ έπίπτετε, ρεΰ ! Θύματα ηρωικής άμΰνης,
Ώ  ! ηγνοεΐτε, δυστυχείς, οτι δλιγα μυρτα
\ i i  Θά ριρδώσι καν έπί τής νεκρικής σα; κλίνη; .



Ά λ λ ’ άν πάντες .έσίγησαν οί άνθρωποί sic πρώτης,
Καί τήν έπί τοΰ τάφου σας αίγλην δέν βλέπουν πλέον, 
Έ γώ καν δ συνάδελφος καί δ συστρατιώτης 

Θά κλαύσω είς τον θάνατον στρατιωτών γενναίων !

Να κλαύσω . <· . . .  ί χ ε ! δάκρυα ή κόνις των δέν δέλει ! 
Τά δάκρυα δεν χύνονται εις μνήματα ηρώων,
'Οπόδεν έ’κλαμπρον το φώς της δόςης άνατέλλει,
Ά λλά  μόνον είς μνήματα παρθένων καί άδώων!

ΊΙ κόνις σας έπιζητεϊ τήν δάφνην καί τδ κλέος'
Θέλει Πεντέλης μάρμαρον καί ύμνους κ’ έλεγεΐα, 

θέλει ν’ άκούση άσματα ψαλλόμενα ήδέως,
Θέλει τής δόξης στέφανον, τιμάς καί μαυσωλεία.

Σιγή ! . . .  σας Αλησμόνησαν . . .  καί ’στοΰ νεκροταφείου 

Έρρίφθητε το πέλαγος δύο μικραί σταγόνες! . . .
’Άλλοι είσίν οί ένδοξοι υίοί τοΰ μεγαλείου 

Καί άλλους όνομάζουσι μέ δάμβος οί αιώνες !

Ά λ λ ’ άν σας κατεφρόνησεν δ κόσμος . . .  ή πατρίς σας, 
Εάν έκάλυψεν ύμας δ χοΰς κ’ ή λήθη αμα,

Σας έκτιμοΰν καθώς έγώ ολ’ οί συνάδελφοί σας,

Καί άλγεινώς μιμνήσκονται τοΰ Ώρωποΰ· τδ δραμα !

Έν Κεφαλληνία.

Α . ΑΙΒΑΘΙΙΝΟΠΟΤΛΟΣ,
ίττ.λοχίας.

Ν αυτικόν πυροβολικόν τώ ν  μ εγά λω ν Λ υ ν ΐψ εω ν .— Άπο  
τής παραδοχής τών δωρηκτών πλοίων διά τάς ναυμαχίας τδ 

ναυτικόν πυροβολικόν έκαμε τρομεράς προόδους καί μετεβλήδη 

ούσιωδώς, αϋξήσαν υπερβαλλόντως τήν καταστρεπτικήν του 

δύναμιν.
Καί έν μέν τή Γαλλία είργάσΟησαν ν’ άναπτύξωσι τό αρ

χικόν αυτών σύστημα τών ραβδωτών πυροβόλων. Αΰξήσαντες 

τάς δλκάς, άλλοιώσαντες τάς £αβδώσεις, παρεδέξαντο σχε
δόν άποκλειστικώς τό σύστημα τής όπισθογεμισεο>ς. Εις τά 

κατώτερα πλοία, ώς καί εις τά πολεμικά, έγένετο χρήσίς 

μέχρι πρό μικροΰ τοΰ κανονιού τών 14  έκατ. Οί λοιποί όμως 

τύποι, οί τήν σήμερον παραδεδεγμένοι είς τό γαλλικόν ναυτι
κόν, είναι τά κανόνια τώ ν 16 , τών 19  καί τών 24  έκατ. Τά 

τών 2 6  εΤναι διά τάς παραλίας.
Έν δέ τϊι Α γγλ ία  φαίνεται οτι παρεδέξαντο δριστιζώς τά 

κανόνια τά λεγόμενα de W oolwich, ατινα είναι ραβδωτά, 
πληρούμενα άπό τοΰ στομίου. Τά κανόνια τών 17  1/2 εκατ., 
τά τών 20  εκατ. καί τά τών 22 1/2 έκατ. δέλουσιν απο
τελεί έντός όλίγου δλόκληρον τόν εφοπλισμόν τοΰ άγγλικοΟ 

στόλου. Τά εργοστάσια τοΰ W oolw ich κατασκευάζουσι προ

σέτι τηλεβόλα τών 25 , 27 1/2, καί 30  έκατ.
Ή Πρωσσια μέχρι τοΰδε όλίγιστα κατεσκεύασε τηλεβόλα 

μεγάλης ολκής· είναι δέ ταΰτα ραβδωτά οπισθογεμή, ολ
κής τών 17  καί 21 έκατ. Τό έν χρησεί μέταλλον είναι δ χά- 

λυψ Krupp.
Ή 'Ρωσσική Κυβέρνησις αμφιταλαντεύεται περί τοΰ δρι- 

στικοΰ τύπου, όν πρόκειται νά λάβη ώς βάσιν. Έδοκιμασε 

πολλούς συνδυασμούς μή επιτυχόντας, καί, επειδή έπ’ ούδενί



λέγω θέλει νά έξαρταται άπό το έξωτιρικόν, φροντίζιι νά 
καταστήση έργοστάσια έπί τής ιδίας αυτής χώρας.

"Ολα τά λοιπά κράτη τής Ευρώπης (Αυστρία, ’Ιταλία, 
'Ισπανία, Σουηδία, Δανία κ.τ.λ.) εχουσι συμβάσεις μέ τι αγ
γλικόν εργοστάσιο·/, οπως τοΐς προμηθευση κανόνια του συ
στήματος Armstrong, £αβδωτά ώς τά τοΰ W oolwich. 
Εν γένει παρεδέξαντο το σΰστημ'α τοΰτο τής προμήθειας 
λόγω οικονομίας.

’Ενώ απαντα τά Ευρωπαϊκά κράτη παρεδέξαντο άποκλει- 
στικώς τά ραβδωτά κανόνια, οί ’Αμερικανοί φαίνονται θέ- 
λοντες νά τ ’ άπο^ρίψωσιν. ’Επανέρχονται είς τά έκ χυτοσι
δήρου λεία τηλεβόλα, αΰξάνοντες τάς δλκάς ιίς  διαστάσεις 
ύπερμέτρους· έ'φθασαν δ’ ηδη εις 3 8 — 5 0  έκατ.

’Εντεύθεν παρατηρεϊται ότι δέν υπάρχει αρμονία ώς πρός 
τον ναυτικόν έφοπλισμόν είς τά έθνη τών Δΰο Κόσμων.

*
* ¥

Πώμα διά  τάς ύπό τώ ν  βλημ άτω ν εϊς τά  πλοία  άνοιγα· 
μ ίν α ς  όπάς.— Ό  υποπλοίαρχος Gilmore, τοΰ αγγλικού ναυ- 
τιχοΰ, έφεΰρε πώμα άναπτνσσόμενον, προορισμόν έ’χον νά 
κλείη τάς υπό τών βλημάτων ανοιγομένας είς τά πλοΐα όπάς.

Τό πώμα τοΰτο, πριν η εισέλθη εις τήν υπό τοΰ βλήματος 
άνοιχθεΐσαν οπήν, έχει τό σχήμα κλειομένου άλεξιηλίου 
(parasol). "Οταν πρόκηται νά ώθηθή πρός τά έξω τοΰ πλοίου, 
Αναπτύσσεται διά τίνος μοχλοΰ καί λαμβάνει τότε τήν μορ
φήν άλεξιηλίου άνοικτοΰ, ότε καί προσκολλαται στερεώς είς 
τόν τοίχον τοΰ πλοίου. Ό  έφευρετής διαβεβαιοΐ ότι, έάν τό 
πώμα τοΰτο προσχολληθή καταλλήλως, τό ΰδωρ δέν είσχωρεΐ 
έν τώ πλοίω ουδόλως* έν έναντία δέ περιπτώσει, κατ’ έλάχι- 
στον καί άσημάντως. Πώμα διαμέτρου 0 ,1 1 3 ,  ότε είναι 
κλεισμένον, δυνατόν νά κλείση, άναπτυσσόμενον, όπήν διαμέ
τρου 0 ,45 . Ευκόλως εννοείται ότι τό πώμα τοΰτο δέν δΰνα- 
ται νά τεθή έν χρήσει ή καθ’ ην περίπτωσιν δ τεθωρακισμέ
νος τοίχος τοΰ πλοίου διαπερασθή καθ’ δλοκληρίαν ΰπό τοΰ 
βλήματος.
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