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Κανονοστάσια m d irh -— Σκεπαστήρια όιά τό πυροβολικόν 

Πρός ύπεράσπισιν δέσεων τινων μεγίστης σπουδαιότητος 

κατασκευάζουσι συχνάκις είς τον πόλεμον πρόσκαιρα έχυρώ- 

ματα. Έ ργα του είδους τούτου, έκτελεσδέντα ύπό τών έχδρών 

τών Γάλλων είς το Βαγράμ, είς το Σμολένσκι καί είς τήν 

'Ρωσσίαν, συνετέλεσαν νά πληρώσωσιν οί Γάλλοι άχριβά τήν 

νίκην τών μαχών τούτων. Αύτός ό Βιος Ναπολέων μετεχει- 

ρίσδη ταΰτα συχνάκις. Είς το 'Ρίβολι τό μέτωπον του στρα

τού του ητο κεκαλυμμένον άπό περιβολάς' είς το Άουστρε- 

λίτς τό άριστερόν αύτου έστηρίζετο έπί λόφου ώχυρωμενου* 

είς τήν Δρέσδην γραμμή έκ περίβολών ύπερασπίσδη τό κέν- 

τρον του γαλλικού στρατού κ.τ.λ.

Τό πυροβολικόν συντρέχει μεγάλως είς τήν ύπερα'σπισιν 

τών έ'ργων τούτων. Τά κανονοστάσια οπλίζονται μέ πυρο
βόλα τών μεραρχιών fi κάλλιον μ» πυροβόλα τής έφεδρείας, 

κατασκευάζονται δέ είτε έντός τών έ'ργων, εΐτε έκτός, διά νά 

προσβάλλωσι σημείον ώριομένον. Τά κανονοστάϊΐα ταΰτα εΤ

ναι ένίοτε μέ φατνώματα, συχνότερο·; όμως μέ λέκτρα. Τά  

φατνώματα είναι κατασκευής έκτενοΰς καί δυσκόλου, καί 

εχουσιτόέλάττωμα ότι δά χρησιμεύουσιν ώς σημεΐον σκοπεύ- 

σεως είς τόν έχδρόν καί εύκολύνωιιν είς αυτόν τήν είσοδον

(*) Ί8ε zb προηγοΰμενον ®υλλ<ί3ιον.
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ι ις  τα δχυρωματα. Τα λεκτρα έχουσι τδ πλεονέκτημα να 

δεσποζωσι καλλιον τοΰ εδάφους καί νά έμβάλλωσιν εις τά κε- 

καλυμμενα μερη. Είναι αληθές οτι οι πυροβολισταί εΤναι μάλ

λον έκτεθειμενοι, άλλα δύνανται νά προφυλαχθώσι καταβαί- 

νοντες μετά τήν γέμισιν εις δρύγματα, δρυττόμενα δεξιά καί 
αριστερά έκαστου πυροβόλου.

Τά κεκλεισμένα χαρακώματα είναι λίαν ελαττωματικά  

εις το πυροβολικόν, τό όποιον δέν σώζεται, άν τά -/αρακώ- 
ματα κυριευθώσιν. ΕΤναι λοιπόν προτιμότερον νά τίθενται τά 

πυροβόλα εις μέρη ανοικτά, άτινα έπιτρέπουσι ν’ άλλαχθή ή 

θέσις αυτών κατά τάς περιστάσεις τής μάχης. Τά αμυντικά  

κανονοστάσια συνήθως κατασκευάζονται έπί φυσικοΰ έδάφους, 

οπως παρέχωσιν εκτασιν μεγαλειτέραν. Τό προπέτασμα πρέ
πει να εχη 2^ έως 2 μέτρα και 3 0  έκατοστά υψος, διά νά 

προφυλάττη τούς άνδρας, καί 4  μέτρα τό δλιγώτερον πάχος 

απο την μιαν έως εϊς τήν άλλην κορυφήν εις κοινάς γαίας. "Έν 

πεδινόν κανονοστάσιον έπί φυσικοΰ έδάφους δύναται νά κα- 

τασκευασθή και να δπλισθή εις έννεα ωρας, χρησιμευόντων 

δι’ έκαστον πυροβόλον δκτώ πυροβολιστών καί δεκατεσσά

ρων έπικουρων, μή ύπολογιζομένων τών αναγκαίων άνδρών 

δια τα σκολιώματα και τά διαχώματα. Διά τήν προσβολήν 

τών οχυρωμάτων, καί ιδίως οταν πρόκηται νά γινη χρή- 

σις του έπισκηπτικοΰ ρίμματος, χαμηλόνουσι κατά Ο ^ δ  τό 

οαπεοον του κανονος·ασιου. Τό τοιοΰτον κανονος·άσιον δυνατόν 

να κατασκευασθη εις 7 ωρας με τον αύτον αριθμόν άνδρών, ή 

εις τεσσαρας περίπου ώρας, έάν μεταχειρίζωνται πέντε επίκου
ρους περισσότερόν, οίτινες δρύττουν έμπροσθεν τάφρον καί ρί

πτουν τάς γαίας έπί τής κίστης. Ε ίς πασαν περίστασιν πρέ

πει ν αναγνωρίζωμεν μετά προσοχής τά εύπρόσιτα καί τά 

όπισθεν μερη τής θεσεως, ϊνα ώφελώμεθα έν ανάγκη έκ τής

ευκινησίας του πυροβολικου, καί πρό πάντων ϊνα αποφεύγω - 

μεν νά θέτωμεν αυτό εντός οικιών, καθότι τό έχθρικόν πυρ

θέλει τάς καταστήσει άκατοικήτους.
Τά έργα ταΰτα άποτελοΰν μέρος τής χαρακωτικής τέχνης 

(προσκαίρου δχυρωματικής)· ύπάρχουσιν ομως σκεπαστήρια 

ταγείας κατασκευής, τά όποια δυναμεθα να μεταχειρισθώμεν 

μετ’ ώφελείας εις πολλάς περιστάσεις. Έ άν είκάζωμεν, π α

ραδείγματος χάριν, ότι κανονοστοιχία τις τοΰ πεδίου, ώρι- 

σμένη νά υπεράσπιση θεσιν τινά, δυνατόν νά μείνη επι πολυ 

εκτεθειμένη εις τά πυρα τών ακροβολιστών, είναι καλόν να 

προφυλάξωμεν τους πυροβολκττας δια έπιχωματος. Προς 

τοΰτο δρύττομεν έμπροσθεν τής γραμμής τών πυροβολων όρυγ

μα 0^ ,80 βάθους, καί I 1* πλάτους εις τόν πυθμένα. Τά έκ- 
χώ ματα ^ίπτονται πρός τό μέρος τής κανονοστοιχίας καί 
σχημαματίζουν πρόχωμα I 1* περίπου υψους επί 214 πά

χους εις τήν βάσιν. Συγχρόνως, δεξιά καί αριστερά τής γραμ

μής τής £ιπής, δρύττομεν τάφρον 0^ ,70  βάθους έπί 0*\50 

πλάτους εις τόν πυθμένα, και 3 1* μήκους. Ί ά  έκ τής τά 
φρου ταύτης χώματα χρησιμεύουσιν εις τό νά υψωθώσι προ

πετάσματα εις έκαστον μέρος τών πυροβολων ουτω δέ σχη

ματίζονται πλαγιοχώματα 1^ ,30 υψους και 2^ ,60 πάχους 

εις τήν βάσιν, ικανά νά σταματώσι τά βλήματα τοΰ έχ -  

θροΰ, οί δέ ύπηρέται, άφ’ οϋ γεμίσωσι, προφυλάττονται κατα- 

βαίνοντες εις τάς τάφρους. Έ άν μεταχειρισθώμεν ένα άνδρα 

δι’ έκαστον μέτρον τοΰ μήκους καί τρεις άνδρας δι’ έκάστην πλα-  

γίαν τάφρον, τό σκεπαστήριον τοΰτο ουνατον ν’ αποπερατωθή 

εις δύο ώρας εις κοινάς γαίας.
Επειδή τά σκεπαστήρια ταΰτα συντείνουν νά καταστησωσι 

τό πυροβολικόν ακίνητον, δέν πρέπει νά γίνηται χρήσις αυ

τών, ειμή εις περιστάσεις ολως εκτάκτους* οταν δέ θέσις τις
32*



irpsirg νά διασκευασδί^ ταχέως είς αμυντικήν κατάστασιν, 

όφείλομεν νά έξασφαλίσωμεν τά μέσ«, οπως έξέλδωμεν εκ 

ταύτης τάχιστα, αμα αί περιστάσεις τό άπαιτήσωσιν.

'ΡΙμμα τώ ν διαφόρων βλημάτω ν.

Αί κοιναί οβίδες περικλείουσιν έσωτερικώς γέμισμα πυρί- 

τιδος, προωρισμε'νον νά δια^ηγνύη ταύτας’ διό καί είσίν Ιφω- 

διασμέναι μέ πυροσωλήνας. "Οταν δια^ρηγνύωνται είς τόν 

άε'ρα, τά έκρήγματα ^ίπτονται έμπρός, ύπό μορφήν δέσμης 

κωνικής, τής οποίας όάξων άκολουδει αίσδητώς τήν τροχιάν. 
’Εάν ή άπόστασις τής δια^ρήξεως δέν ύπερβαίνη τά 1 ,5 0 0  

με'τρα, ή ταχύτης τών έκρηγμάτων εΤναι άρκετά μεγάλη, ώς-ε 

νά παραγάγωσι φονικά άποτελέσματα μέχρι 2 00  μέτρων, £μ- 

προσδεν τοΰ σημείου ενδα ή διά(5£ηξις έγένετο. "Οταν τά  βλή

ματα δέν διαρρηγνύοντας είμή άφ’ ου είσδύσωσιν εις τήν γήν, 

οπερ συμβαίνει συχνάκις είς τάς μεγάλας άποστάσεις, ή διά£- 

ρηξις γίνεται είς τόν βυθόν ώς είδος χωνίου, τοΰ όποιου αί 

πλευραί κρατοΰν τουλάχιστον τό ήμισυ τών έκρηγμάτων, τά  

δέ λοιπά διαφεύγουσίν ύπό μεγάλην γωνίαν καί άνευ ωφελίμου 

αποτελέσματος. Α ίμέγις-α ι βολαίτών κοινών οβίδων τοΰ κανο

νιού τών 4  είναι περίπου 3 ,2 0 0  μέτρα, τοΰ δέ κανονιού τών 

1 2  εΤναι 3 ,0 0 0  μέτρα. 01 πυρσωλήνες κανονίζονται ούτως, 

ώστε ή διάρ^ηξις τής όβίδος τών 4  νά γίνηται είς δυο άπο- 

στάσεις, είς τήν τών 1 ,5 0 0  καί εϊς τήν τών 2 ,8 0 0  μέτρων, η 

δέ τής τών 1 2 , είς τάς άπος-άσεις τών 1 ,4 5 0  $ 2 ,7 5 0  μέτρων.
Α ί βολιδοφόροι οβίδες περιέχουσίν έντός μικρόν εκρηκτικόν 

γέμισμα καί 8 0  σφαίρας πιστολιού τής χωροφυλακής διά 

τάς οβίδας τών 4 , διά δέ τάς όβίδας τών 1 2  έμπεριέχουσι 

1 6 0  σφαίρας τοΰ παλαιοΰ τουφεκίου τοΰ πεζικοΰ* πρός δέ 

είσίν έφωδιασμέναι διά πυροσωλήνων μέ τε'σσαρας διαρκείας.

'Ο κώνος τοΰ διασκορπισμού τών έκρηγμάτων καί τών σφαι

ρών, τάς όποιας έμπεριέχει, εΤναι κανονικώτατος, καί όταν ή 

διά^ηξις γίνη εϊς 1 0 0  έως 3 0 0  μέτρα έντεΰδεν τοΰ σκοποΰ, 

τό άποτέλεσμα τών βλημάτων τούτων εΤναι μέγα άπό τά 

G00 έως 1 4 0 0  μέτρα, προ πάντων διά τάς όβίδας τών 12 .  

Δυνάμεδα νά δεωρήσωμεν τήν άπόστασιν τών 1,50/) μέτρων 

ώς τό οριον τοΰ ώφελίμου άποτελέσματος τών βολιδοφόρων 

όβίδων. Οί πυροσωλήνες τών βολιδοφόρων όβίδων εχουσι τέσ- 

σαρας άποστάσεις δ ια^ήξεω ς, αίτινες περιλαμβάνονται άπό 

5 0 0  έως 1 ,2 0 0  μέτρα διά τάς όβίδας τών 4 , καί 5 0 0  εως 

1 ,4 0 0  μέτρα διά τάς όβίδας τών 1 2 .
Α ί βολιδοδήκαι (πολυβολαί) Ιχουσι βολήν σχετικώς πολύ 

μικράν. Εις τά 6 0 0  μέτρα δέν πρέπει νά τάς μεταχειριζώ- 

μεδα, είμή έπί όμαλοΰ έδάφους καί εύνοϊκοδ εϊς τά άλματα 

τών σφαιρών. Ή  βολή αύτών πραγματικώς άποτελεσματική 

εΤναι μεταξύ τών 3 0 0  καί 4 0 0  μέτρων ό δέ κώνος τοΰ δια- 

σκορΕίσμοΰ τών σφαιρών εΤναι όλιγώτερον κανονικός καί 

πλέον άνοικτός ή είς τάς βολιδοφόρους όβίδας.

Κρουσίφλογοι πυροσωλήνες.

’Ενδιαφέρει συχνάκις νά διαρρηγνύηται τό βλήμα προσ- 
κροΰον τόν σκοπόν. Ό  πυροσωλήν, τόν όποιον μεταχειρίζον

ται πρός τόν σκοπόν τοΰτον έζωτερικώς, έχει τήν μορφήν 

όμοίαν μέ τήν τοΰ κοινοΰ πυροσωλήνος καί ένστρέφεται ώς 

αύτός ι ΐς  τό δμμα τοΰ βλήματος. Κατά τήν κροΰσιν πώμα 

έκ ξύλου φέρον κρουστήν προσκρούει έπί έμπυρεύματος κρο- 
τικοΰ.

Διά νά προλαμβάνωνται τά δυστυχήματα, αί όβίδες δέν 

δπλίζονται ποτέ πρότερον μέ κρουσιφλόγους πυροσωλήνας, 
άλλά ύπάρχουν είς εκάστην κανονοστοιχίαν 1 6  πυροσωλήνες 
τοΰ είδους τούτου είς τας κίστας τών τελευταίων βληταγω-



γών. Οι κοινοί πυροσωλήνες άφαιροΰνται τήν στιγμήν τής 

άναγκης καί άντικαδιστώνται διά κρουσιφλόγων.

Λ'ρήσις τω ν  διαφόρων βΛημάτων.

Πέραν τών 1 ,5 0 0  μέτρων καί μέχρι τών ορίων του ρίμ- 

ματος το μόνον βλήμα, του δποίου γίνεται γρήσις, εΤναι ή 

κοινή οβίς. Μεταξύ τών 5 5 0  καί 1 ,5 0 0  μέτρων γίνεται χρή- 

σις τής κοινής όβίδος ή τής βολιδοφόρου, κατά τάς περιστά

σεις. Τέλος ή βολιδοδήκη δέν έχει ωφέλιμον άποτέλεσμα ειμή 
έντεΰδεν τών 5 5 0  μέτρων.

Τάς κοινάς οβίδας μεταχειρίζονται α) κατά του πυροβο
λικού, το όποιον άντιπροσβάλλουσι, προσπαδοΰντες πρό πάν
των νά καταστρέψωσι τό υλικόν β) κατά τών συγκεντρωμέ

νων στρατευμάτων εις βαδείας φάλαγγας· γ) κατά τών τε

τραγώνων, κατά τών τάξεων, τάς οποίας δύνανται νά πυρο- 

βολώσι καχά μήκος, καί τό βλήμα τότε επενεργεί συγχρόνως 

ώ; βλήμα δλόσωμον καί ώς όβίς· δ) κατά τών ώχυρωμένων 

δέσεων, διά νά προσβάλωσι τό έν αϋταίς πυροβολικόν, νά 

καταστρε'ψωσι τους σκόλοπας καί τους έχίνους, νά καταπυ- 

(ΐοβολήσωσι τά προπετάσματα καί νά καταστρέψωσι τά φατ

νώματα· ε) κατά χών χωρίων, διά νά καχαστρέψωσι τά τοί- 

χινα περιφράγματα, νά πυρπολήσωσι τάς κατοικίας καί νά έκ- 

διώξωσι τοΰς άκροβολιστάς άπό τάς μέ τουφεκήδρας οικίας. 

Ε ις τό ρίμμα κατά τών τοίχων ή τών οικιών εΤναι συμφερώ- 

τερον νά γίνηται χρήσις κρουσιφλόγων πυροσωλήνων, οπως 

δια^ρηγνύωνται αί οβίδες τήν στιγμήν, καδ’ ην διαπερώσι τό 

έμπόδιον. Α ί όβίδες μέ κοινούς πυροσωλήνας συνήδως κά- 

μνουσι μόνον τρύπαν εις τους τοίχους καί διαρρηγνύονται 
μακράν.

Τών βολιδοδηκών γίνεται χρήσις κατά τών άνεπτυγμένων

στρατευμάτων ε?ς μεγάλην άπόστασίν, ή κατά τοΰ ιππικού 

τοΰ έτοιμαζομένου διά προσβολήν ή άρχίζοντος αυτήν.
Έντεΰδεν τών 6 0 0  μέτρων γίνεται χρήσις τών κοινών οβί

δων εις όλίγας περιστάσεις, ήτοι καχά χοΰ έχδρικοΰ πυροβο- 

•λικοΰ καί καχά χών φαλαγγών τών μαχομένων έπί γέφυρας, 

ή «ίς στενωπήν διάβασιν. Ή  χρήσις τών βολιδοδηκών καδί- 

σταται τότε συνεχής, οταν δέλωσι νά διασχίσωσι χεχράγω- 

νον, ή νά σχαμαχήσωσι φάλαγγα προσβολής ή προσβολήν 

ίππικοΰ. Έ κ χών 4 0 0  μέχρων βάλλουσιν ετι ταχύτερον, κα

θ’ οσον ή άπόστασις έλαττοΰται.

'Ρ Ιμμα έποστρακίζον.

Ε ϊς τινας έξαιρετικάς περιστάσεις, όταν έμπροσδεν υπάρχη 

Ικτεταμένον έδαφος ομαλόν, ξηρόν, έλαστικόν, παράγουσι, 

διευδυνοντες τόν άξονα τοΰ πυροβόλου παραλλήλως τοΰ εδά
φους, ριπήν δερίζουσαν, ητις δύναται νά παοαγάγη καταστρε

πτικά αποτελέσματα. Τά αλματα, ατινα τότε κάμνει τό βλή

μα, είσί πολυάριδμα καίμικροΰ ΰψους· τό δέ βλήμα κινούμενον 

βραδέως δια^ηγνυεται εις μικροτέραν άπόστασίν έκ τής κα
νονοστοιχίας παρά εις τό ευδυφορον ρίμμα. ’Αλλά τό είδος 

τοΰτο τοΰ ρίμματος, όπερ έφηρμόζετο λίαν έπιτυ^ώς μέ τά 

σφαιρικά βλήματα, δυσκόλως δέλει δυνηδή νά γίνη ώφέλιμον 

μέ τάς νΰν έπιμήκεις όβίδας.

*P ijijia  έπισχηπζιχόν (H r p lon gcan lj.

"Οταν τά αυλακωτά κανόνια βάλλωσιν υπό γωνίας περι- 

λαμβανομένας μεταξύ 8 ° καί 24° καί μέ μικρά γεμίσματα, 

παράγονται τροχιαί μάλλον καμπύλαι, αιτινες συντείνουν νά 

καταστρέφηται τό υλικόν, τό τοποδετημένον 5πισ8εν σκεπα

στηριού. Μ’ όλον ότι τοΰ ρίμματος τούτου γίνεται χρήσις ιδίως 

είς τάς πολιορκίας, δύναται όμως συχνάκις νά έφαρμοδή καί



είς τόν πεδινόν πόλεμον* δθεν καί άπεφασίσβη νά τίθενται τά  

αυλακωτά κανόνια τών 4  και τών 1 2  οΰτως, ώστε νά έκτελή- 
τα ι το έπισκηπτικόν £ίμμα ύπό διαοόρους γωνίας καί μέ 

ώρισμένα γεμίσματα. Πρός τοΰτο υπάρχει διά τήν κατα
σκευήν τών γεμισμάτων τούτων έρόδιον είς τό προόλκαιο’/ 

τών βληταγωγών τής κανονοστοιχίας, οπερ συντίθεται άπό 

6 0  σακκίδια κενά ^δυο μέτρα πυρίτιδος, τό εν τών 10 0  γράμ- 
μων καί τό έτερον τών 5 0  γραμμών. Τ ά γεμίσματα δυνατόν 

νά γίνωσι τήν στιγμήν τής ανάγκης διά τής πυρίτιδος τώ ; 
γεμισμάτων. Είς τό είδος τοΰτο τοΰ ρίμματος μεταχειρίζον
ται γενικώς τους κρουσιρλόγους πυροσωλήνας.

'Α ποστολή  τον πνροβο.ϊιχοΰ i r  το ΐς  άγώ σι.

Ε ίς τά πεδία τών μαχών έκαστον δπλον δύναται, κατά

τάς περιστάσεις, νά πρωταγωνιστή. Ε ίς τάς κρίσιμους στίγ-

μάς, ότε τά πλεονεκτήματα τών δυο στρατών άμριταλατεύον-

τα ι, ή οτε αί προσπάδευίΐ τοΰ πεζικού καί τοΰ ίππικοΰ δέν
επέΐυχον, τό πυροβολικόν λαμβάνει τήν πρώτην Οέσιν, καί δύ-

ναται νά φέρη τό όριστικόν κτύπημα· άλλά συνηΟέσιερον τό

έ’ργοντου, είκαί σπουδαΐον πάντοτε, είναι ομως δευτερεΰον, καί

συνίσταται είς τό νά ύποστηρίζη διά τοϋ πυρός αύτοΰ τά άλλα

στρατεύματα. Αΰτη εΤναι ιδίως ή αποστολή τών κανονοστοιχιών

τών μεραρχιών, αίτινες δέν έχουσιν άλλην τακτικήν, είμή νά

έτοιμάζωσι, ν’ άκολουδώσι καί νά ύποστηρίζωσι μετά έπι-

γνώσεως τάς κινήσεις τών στρατευμάτων, είς α είναι προσκε- 
κ#λλημέναι.

Π νροβο.Ιιχόν τώ ν μ εραρχ ιώ ν .

Το πυροβολικόν τών μεραρχιών ενεργεί άπ’ άρχής τής 

μάχης μέχρι τέλους. Τοΰτο άρχίζει τήν συμπλοκήν καί ετοι

μάζει τήν μάχην. Ή  ταχύτης τοΰ ρίμματος καί ή βολή τών 

νεων φορητών όπλων, άντί νά έλαττώσωσι τήν σπουδαιότητα

τοΰ κανονιού, τουναντίον τήν αύξάνουσι· χάρις δ’ είς τήν βο

λήν τών βλημάτων αύτοΰ, σήμερον μόνον αύτό δύναται νά υ-  

πηρετήση γενικώς «είς τό νά διατηρή τόν έχδρόν είς τήν άβε- 

»βαιότητα περί τοΰ πραγματικού σημείου τής προσβολής, νά 

»τόν έπασχολή, νά τόν διοσκσρπίζη, νά τόν έξαντλή, καί νά 

«διατηρή τήνμάχην μέόλιγωτέοας όσον τό δυνατόν δυνάμεις, ο

(Grevenitz).
Ά λ λ ’ άν ή πρόοδος τών όπλων τοΰ πεζικοΰ δέν ήλάττωσε 

τήν ένέργειαν τών κανονοστοιχιών τών μεραρχιών, τήν κατέ- 

στησεν όμως δυσκολωτέραν. ΙΙρέπει περισσότερον παρ’ άλλοτε 

νά υποστηρίζηται τό πυροβολικόν δι* μεγάλου άριδμοΰ άκρο- 
βολιστών, προπορευομένων αύτοΰ καί άντιπροσβαλλόντων τούς 

άκροβίλιστάς τοΰ έχδροΰ. Έ άν συμβη, νά ύποχρεωδή κανο- 
νοστοιχία τις  νά καταλάβη δέσιν τινά άρκετά μακράν τής 

μεραρχίας της, οί δέ άκροβολισταί δέν ηναι αρκετοί νά τήν 

ύπερασπισδώσι, πρέπει νά προσαρτηδώσι παρ’ αύτή εΤς ή δύα 

λόχοι, ή κάλλιον μία ή δύο ιλαι. Μεταξύ τών πεζών στρα

τευμάτων οί εΰζωνοι ραίνεται ότι είναι καταλληλότεροι είς

ταύτην τήν υπηρεσίαν.
Ή  μεγίστη άποτελεσμαιικότης τοΰ ρίμματος τοΰ πεζικού

άναγκάζει έπίσης τό πυροβολικόν νά εχη ύπ’ οψιν του περισ- 
σότερον παρά ποτέ τάς παλαιάς άρχάς· τοΰτ’ εστι πρέπει νά 

καλύπτηται άπό όλας τάς άνωμαλίας τοΰ εδάφους, παραμελοΰν 

τά ένδιάμεσα καί τάς άποστάσεις, τάς δριζομένας άπό τούς

κανονισμούς τών ελιγμών.
"Οταν ή μάχη άρχίση, τό κύριον μέλημα τοΰ πυροβολικοΰ

δέν εΤναι ώς έπί τό πλειστον νά παύση τό πΰρ τών εχθρικών

πυροβόλων, άλλ’ ούοέ πρέπει νά τά άντιπροσβάλλη καί νά

συνάπτη μάχην πυροβολικόν κατά πυροβολικοΰ, είμή έάν τά

πυοά αύτών καδιστανται λίαν δανατηυόοα είς τά ήαέτεραt W k 1 ' i f



στρατεύματα. Κάλλιον eTvat γενικώς νά προσβάλλωνται αί 

τάξεις του έχδρου πλαγίως, ή κατά πλευράν, ^άν τούτο ηναι 
δυνατόν, νά πυροβολώνται κατά μέτωπον «[ φάλαγγες αύτοΰ, 

να έμποδιζωνται αίπροσβολαί του, καί νά ύποβοηδώνται εκεί- 
ναι, αιτινες διευθύνονται κατ’ αύτοΰ, τό δέ πυρ πολλών κανο- 

νοστοιχιών νά συγκεντροΰται έπί τών ώρισμένων σημείων υπό 

του στρατηγού. Ί ί  μέχρι τών μεγαλειτέρων άποστάσεων εύ- 

στοχία τών αύλακωτών κανονιών τοΰ πεδίου επιτρέπει συχνά- 

κις να έπιτυγχάνηται το άποτέλεσμα τοΰτο χωρίς ν’ άλλάσση 

εσιν, χωρίς να στενοχωρήται ή κίνησίς τών στρατευμάτων 

της προσβολής, καί πρό πάντων χωρίς νά 7 άνηται χαιρός· 
το^δέ ρίμμα δυνατόν νά έξακολουδη μέχρι τής 7τ^  κα .  

ην 0ά συναφδή η εκ συστάδην μάχη.

’ Αν α ί.φάλαγγες απεκρούσδησαν, τό πυροβολικόν προ

στατεύει τάς ύποχωρητικάς κινήσεις αύτών, ίστάμενον καίάνα- 
χαιτίζον τήν καταδίωξιν τοΰ έχΟροΰ.

Έ άν ή ύποχώρησις άποφασισδή, τό πυροβολικόν ύποχωρεΐ

κατά τά ,ιν  κλιμακοειδή, κατά κανονοστοιχίας ή ήμικανονο-
στοιχιας, και όφειλει νά ύποστηρίζη τά στρατεύματα, τά όποια

συνοδεύει, μέχρις έσχάτων, μέ κίνδυνον μάλιστα ν’ άπολέση

πυροβολα τινά, οπερ δέν είναι καταισχύνη, είμή 5τε δ χαμός
ουτος προέρχεται έξ άνικανότητος ή μικροψυχίας.

Τα ανωτέρω λεχΘέντα Εφαρμόζονται είδικώτερον είς τάς

κανονοστοιχίας τών μεραρχιών τοΰ πεζικοΰ. Τό δέ έφιππον
πυροβολικόν, πρός ταις άλλαις ίδιότησιν αύτοΰ, πρέπει νά ένη 
και μεγιστην τόλμην.

ΠνροΰοΜ χύν fyedpor.— M iTuyrai xaroroaro lXia t.
Το εφεδρον πυροβολικόν είς τήν άρχήν τής μα'χης γενίχώ ί 

>αμβανει Οεσιν όπισβεν μέ τά επίλοιπα στρατεύματα τής ύπο- 

στηριξεως. Έ ν μέρος αύτοΰ δυνατόν νά χρησιμεύση είς τό νά

υποστηρίξω τά άδύνατα σημεία, ή νά βαδίση δλον δποστηρι- 
ζόμενον άπο τά τοποθετημένα στρατεύματα είς τάς πτέρυγας, 

ή οπισδεν τών πτερύγων, καί διά νά δώση κρίσιμον κτύπημα. 

Λυνατόν ένίοτε νά ένωΟη πρός τόν αύτον σκοπόν με τας κα
νονοστοιχίας πολλών μεραρχιών, ή νά τήν σχηματισ* μεγα- 

λην κανονοστο ιχ ίαν μέ τό έφεδρον πυροβολικόν καί μέ τό πυ

ροβολικόν τών πέριξ μεραρχ ιώ ν. Ά λ λ ’ ή διάταξις αΰτη του πυρο

βολικού είναι εξαιρετική, καί κάλλιον είναι, 2ταν ή κινησις με
γάλης κανονος-ο ιχίας διαταχδή, αί προσκεκολλημέναι κανονο- 

στοιχίαι είς τά άλλα στρατεύματα νά ύποστηρίζωσι τήν κινη- 

σιν ταύτην διά τών πυρών των, έκτος άν δέν ηναι έπησχολη-

μέναι άναγκαστικώς είς άλλο μ=.ρος.  ̂ ^
Ή  χρήσις τοΰ πυροβολικού καδ’ δμάδας έφηρμόσδη ϊδιως εις 

τούς τελευταίους πολέμους τής πρώτης γαλλικής αύτοκρατοριας. 

Είς τήν μάχην τοΰ Βαγράμ ή πρώτη προσβολή κατά τοΰ κέν
τρου τοΰ Αύστριακοΰ στρατοΰ άπέτυχεν, ή δ’ άριστερά γαλλική  

πτέρυξ ύπεχώρησε, καί πολυάριδμα αύστριακά στρατεύματα 

ίβάδιζον μεταξύ τών Γάλλων καί τοΰ Δουνάβεως. Είς την δε

ξιάν πτέρυγα τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ δ στρατάρχης Δαβούτ 

έσταμάτησεν έμπροσθεν τής δέσεως Νευζιέτης· περί δέ τήν 

μεσημβρίαν ή τύχη τής νίκης έφαίνετο ύπέρ τών Αύστριακων. 
Τότε δ Ναπολέων, βλέπων τήν έπέκτασιν τής αυστριακής 

παρατάξεως, άπεφάσισε νά τήν διαπεράση εϊς τό κέντρον. Έ 

νωσε λοιπόν εμπροσβεν τής Τασχδόρφ δέκα κανονοστοιχίας 

τών 12  τής αύτοκρατορικής ρρουρας, καί διά τής προσδηκης 

πολλών κανονοστοιχιών τών μεραρχιών άνεβίβασεν είς έκα- 

τόν τόν άριδμόν τών πυροβόλων τής μεγάλης ταύτης κανο

νοστοιχίας. ' ϊπ ο  τήν άληδή ταύτην προσβολήν τοΰ πυροβο

λικού οι Αύστριακοί, άφανισδέντες έκ τών μυορων, ή/αγκά 

σδησαν νά ύποχωρήσωσιν έν μεγίστη αταξία. Τά έμπόοια,



ατινα τους έκάλυπτον, κατεστράφησαν, καί ή χανονοστοιχία 

τοΰ Άδερέκλα κατες-άδη σιωπηλή. Τούτου γβνομενου, ή κα- 

νονοστοιχία διεμοΐράσδη εις δύο, σχηματίσασα γωνίαν δξεΓαν, 
της οποίας at δύο πλευραί έστράφησαν πρός τό Άδερέκλα καί 

Πρεντανλέ (Breintenlee). Ή  γωνία αΰτη, i f  oS ενκαμε διέ

ξοδον είς τήν φάλαγγα τής προσβολής τοΰ Μαχίονάλ, ενκλειε 

και ηνοιγε, καθ’ οσον ή φάλαγξ έπροχώρει. Ί α  δύο ήμίσεα 

μέρη τής κανονοστοιχίας «άλλον είς τά δύο χωρία χαλαζαν 

βλημάτων, καί ηνάγκασαν τους Αυστριακούς νά τά έγκατα- 

λείψωσιν. Ό  Αύστριακός στρατός διεπεράσδη είς τό χέντρον. 

Συγχρο/ως 5 Δαβουτ (1 ), υπό τήν προστασίαν κανονοστοι
χ ία ς  έξ εξήκοντα πυροβόλων, έκυρίευσε τά υψώματα τοΰ Νεφ- 

σιεδελ, καί ή γενική ύποχώρησις τών Αυστριακών άπϊφασί- 

σΟη. Εϊς ολας σχεδόν τάς μα'χας, τάς συναφδείσας παρά τοΰ 

Ναπολέοντος μετά τό 1 8 0 9 , εύρίσκονται άνάλογα παραδείγ

ματα τής χρήσεως τοΰ πυροβολικοΰ κατά μεγάλας κανονο- 

στοιχιας, δια νά φέρη i f  Ινός ώρισμε'νου σημείου κτύπημα 
συχνάκις κρίσιμον.

| Ε ΐί τήν μάχην τοΰ Σολφερίνου μία γαλλική κανονοστοιχία 

έκ 4 2  πυροβόλων, άποτελοΰσα τό δλον σχεδόν τοΰ πυροβολι
κού τών μεραρχιών καί τής εφεδρείας τοΰ 4 ου σώματος, ένέ- 

??*ξε τό μεταξύ διάστημα τοΰ σώματος τούτου καί τοΰ 2 ου, 
**ι συνεχεινε ν’ άνδέξη έπί πολύ είς ίσχυροτέρας δυνάμεις.

Πξ,οσΟοΛη xa i άμυνα χωρίου τινός.

Τα χωρία εϊσί συχνάκις τά σημεία τοΰ στηρίγματος τής 

tv μάχη τάξεως. Δέν ύπάρχει σχεδόν μάχη, είς b  νά μή 

δίηγώνται ώς κύριον έπεισόδιον τήν κατάληύιν ή τήν άμυναν 

χωρ:»υ τινός. 7 1  ταχύτης τοΰ ρίμματος τών νέων φορητών

( ! )  ϊτρ «Μ ’·χης Γάλλος.

πυροβόλων όπλων δέλει καταστήσει πλέον παρά ποτε ουσκο- 
λον τήν προσβολήν τών δέσεων τούτων ώστε ή μεσολαβησις 

τοΰ πυροβολικοΰ κατέστη απαραίτητος. Ά ν τ ί ομως νά προ- 

σπαδ* νά πυρπολήση τις χωρίον τ ι, οπερ δυνατόν νά χρη- 

σιμεύη ώς σκεπαστήριον χαί σημεΐον στηρίξεως, πρεπει να 

ζητή νά προσβάλλη μετά πλήρους γεμίσματος τα οικοοομή- 

μ'ατα, τά έχοντα επάλξεις, τάς οικίας τάς κατεχομένας ύπό τοΰ 

έχδροΰ καί τά φράγματα, νά προσβάλλη τάς οδούς κατα μη- 

χος· νά δρύττη τούς φράκτας, τούς κήπους, τούς περιβόλους, 

χαί νά έξοικίζΐ) τούς ύπερασπιστάς, νά προσβάλλη τά πυρο
βόλα χαί τούς ύπηρέτας αύτών, τούς χαλυπτομένους όπισδεν 

προπετασμάτων, νά συγκεντρόνη τά πυρά επί τών χωρίων, 

πρός τά όποια πρέπει νά διευδυνδώσιν αί φαλαγγες τής 

προσβολής. Πρέπει προ πάντων νά διαδέτη κανονοστοιχίας, 
χαλύπτον αύτάς έν ανάγκη διά χαρακώματος ταχυχατασκευά- 

στου, διά νά καταστρέψη τά τοΰ έχδροΰ, άτινα κατασκευα- 

ζονται συνήδως είς τά πλευρά τοΰ χωρίου. Έ ν οσωτο εχδρι- 
χόν πυροβολικόν τών πλευρών δέν άναγκασδ?, είς σιωπήν ή 

είς ύποχώρησιν, ή έπιτυχία τής προσβολής δα ηναι πάντοτε

έν χινδύνω.
Ε ίς τήν μάχην τής Λ ε^ ίας οί Πρώσσοι προσεοαλον τρις 

κατ’ έπανάληψιν τό χωρίον Προσπτέϊδα, ύπερασπιζόμενον 

άπό τόν Γάλλον στρατάρχην Βίκτορ. Ε ίς τήν πρωτην προσβο
λήν εφδασαν μέχρι τών χαρακωμάτων* είς τήν δευτεραν κα- 

τέλαβον εν μέρος τοΰ χωρίου. Ή  προσβολή, έπαναληφδεισ* 

καί τρίτην φοράν, έλαβε τέλος ώς καί αί δύο προηγούμενα., 
ήτοι κατεσπευσμένη·; ύποχώρησιν καί τοΰτο, διότι οί Πρώσ- 

σοι Αμέλησαν νά άντιπροσβάλωσι τά δύο κανονοστασια, τα 

όποια ό στρατάρχης είχε κατασκευάσει έπί τών δυο πλευρών 

του. Οί Γάλλοι, συναδροιζόμενοι ύπό τήν προστασίαν του *υ-



ρός τών πυροβόλων τ&>ν, άνελάμβανον εκάστοτε ίσχυράν έπί- 

θεσιν, οί δέ Γίρώσσοι, κεραυνοβολουμενοι κατά την πορείαν 

αυτών προς τό χωρίον, καί προσβαλλόμενοι άπό δανατηφόρον 

πΰρ κατά τήν άτακτον αυτών ύποχώρησιν, υπέστησαν μεγά- 

λας ζημίας, χωρίς νά έπιτύχωσι νά καταλάβωσι τό χωρίον.

Οί προηγούμενοι ορισμοί περί τών καθηκόντων τοΰ πυρο-
Φ

βολικοΰ εις τή ν προσβολήν χωρίου τινός δρίζουσισυγχρόνως 

καί τά καδήκοντα αύτοΰ κατά τήν υπεράσπισίν του. Πρέπει, 

νά τοποΟετώνται δεξιά καί άριστερά κανονοστοιχίαι, διά νά 

βάλλωσι κατά τών φαλάγγων της προσβολής. Έ άν δέ ό και
ρός τό έπιτρέπη, νά καλυπτωνται αυται διά προχώματος. 
Πρέπει έπίσης νά δρίζηται έφεδρεία τις 2πισδεν, οπως έμ- 

ποδίζη τόν έχδρόν είς τήν περίστασιν, καδ’ ην 6ά έδοκίμαζε 

νά περικυκλώση τήν δέσιν. Δέν πρέπει ουδέποτε νά τίδηται 
τό πυροβολικόν έντός τοΰ χωρίου, έκτος άν ηναι ώχυρωμένον, 

καί άν δέν πρόκηται νά τό ΰπερασπισδώσι μέχρις έσχάτων.

Προσβολή χαι ύπεράσπισις θέσεως ώχυρωμέτης.

Ή  προσβολή περιβολής ή δεσεώς τίνος ώχυρωμένης 

εΤναι έπίσης ένίοτε εν τών κυρίων έπεισοδίων τής μάχης. Εϊς 

τήν περίστασιν ταυτην πρός τούτοις ή ένέργεια τοΰ πυροβο- 

λικοΰ πρέπει νά προηγήται τής τών λοιπών οπλών. Ά φ ’ ου 

γίνη άναγνώρισις τής δέσεως καί τών μέσων τής υπερασπί- 

σεώς της, τοποδετοΰσιν έκτος τής αποτελεσματικής βολής 

τών πολυβολών κανόνια τών 1 2 , τά όποια καλύπτουσι μέ 

πρόχωμα, έάν τό έδαφος καί ό καιρός τό έπιτρέπωσι. Καί 
τινα μέν τών κανονιών προσβάλλουσι μέ πλήρες γέμισμα τό πυ
ροβολικόν τών δχυρωμάτων, καί προσπαδοΰν νά καταστρέ- 

ψωσι τά πρόσδετα έμπόδια, καί πρό πάντων νά κάμνωσι 

ρωγμήν, τά δέ άλλα κανόνια, τοποδετοόμενα είς τήν έπέ- 

κτασιν τών μετώπων, ρίπτουσιν όβίδας έπισκηπτικώς είς τό

έσωτε?ικόν τών έργων. "Οταν ή ρωγμή γίνη καί γνωσδή ότι 
παρήχδη ικανόν άποτέλεσμα, φέρονται έμπρός, διά νά βάλ

λωσι μέ πολυβολάς έπί τών στρατευμάτων, ατινα άνδιστανται 

είσέτι. ΕΤτα άφίνουσι νά ένεργήση τό πεζικόν, το όποιον κυ 

ριεύει έξ έφόδου τό δχύρωμα, καί διατίδενται νά άντικρου-

σωσι τάς άντεπιδεσεις.
Ένίοτε τό έμπροσθεν έδαφος τοΰ όχυρώματος δεν επιτρε- 

πει τήν τοποδέτησιν τών κανονοστοιχιών τής προσβολής· δυ 

νατόν δέ τότε νά γίνη απόπειρα προσβολής δια του αυχε 

τοΰ οχυρώματος· αλλά είς τήν περίστασιν ταυτην ακόμη 

πυροβολικόν πρέπει ν’ άρχίζη πρώτον τήν μάχην, διά νά κα- 

ταστρέφη μέ τάς οβίδας του τά δχυρώματα τά κλείοντα ένίοτε 

εις τό μέρος τοΰτο τάς περιβολάς. Αί κατά νώτα αυται 
προσβολαί είσΐν επικίνδυνοι, διότι άναγκάζουσι τό πυροβο
λικόν νά είσέρχηται είς τά ενδιάμεσα τών οχυρωμάτων, κα· 

ταφρονοΰν τά πυρά αυτών. Πολλά τοιαΰτα παραδείγματα 

άναφέρονται είς τους πολέμους τής αύτοκρατορίας Ναπο- 

λέοντος τοΰ
Είς τήν μάχην τής Μοσκόβας οί 'Ρώσσοι ειχον μεταςυ 

τών άλλων έχυρωμάτων διαδέσεί τρεις μεγάλας π.ρίνολα, 

έπί τοΰ μετώπου αυτών, έξ ών μία μόνη ή τοΰ δεξίοΰ, κατελήφθη 

άπό τό πεζικόν τοΰ στρατάρχου' Νέη, αί δέ δυο άλλαι άπέκρου- 

σαν πολλάς έπαναληφδείσας έφόδους. Τότε 1Ό8 πυροβόλα 

έφιππου πυροβολικοΰ, γαλλικά καί συμμαχικά, διαιρεδεντα εις 

τρεις κανονοστοιχίας, διετάχδησαν νά υπερβώσι τήν γραμμτ,ν 

τών περιβολών, καί διήλδον αυται είς καλπασμόν τα^ένδια- 

μεσα· καί ένώ ή κανονοστοιχία τοΰ κέντρου άνεχαιτιζε τους 

'Ρώσσους, αί 26ο άλλαι, τεδεϊσαι έν κανονοστοιχία κατά τοΰ 

αυχένος τών περιβολών, κατέστρεψαν τά έμπόοια καί εχαλα- 

ζοβολησαν τοί»ς υπερασπιστάς. 'Η 2α καί ή 4η μερ«ρχία τών



3 4 2  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

θωρακοφόρων ήδυνήδησαν τότε να είσέλδωσιν εις το εαωτερι- 

χόν τών έργων καί κατεστάδησαν κύριοι αυτών. Το πΰρ δέ 

τριών κανονοστοιχιών έκαμε ν’ άποτυχωσιν αί άποπειραι τών 

άντεπιδέσεων, τάς οποίας επιχείρησαν οί 'Ρώσσοι.

Προς υπεράσπισιν δέσεως τίνος περιχαρακωμένης πρεπει 

νά όπλίζωνται τά χωρία, τά όποια ενδέχεται νά δεχδώσι την 

προσβολήν κατά μέτωπον ή κατα πλευράς, να τίθενται οέ πυ- 
βόλα τών 12  εις τάς έξοχάς καί επί τών μετώπων, πυροβόλα 

δέ τών 4  έπί τών πλευρών καί είς τας είσεχουσας γωνίας, και 

νά καταστρέφωνται τά οικοδομήματα, ως και αι φυτεΐαι, αι ουνα- 

μεναι νά καλυψωσι τον έχδρόν. Προσέτι πρεπει αί κανονοσχοΐ* 

χ ία ι της προσβολής νά πυροβολώνται μέ όβίδας, έν οσω αυ- 

ται δεν πλησιαζουσιν είς τήν βολήν τών πολυβολών, να όια- 

φυλάττωνται δέ πυροβόλα τών 4 , διά νά πλευροφυλακτησωσι 

τήν ρωγμήν καί νά χαλαζοβολώσι τάς φαλαγγας τής προσβο

λής. Πρέπει νά έξασφαλίζωνται διέξοδοι, διά νά ύποχωρώ- 

μεν έν καιρώ έπί σημείου (.ορισμένου καί δυσκολως προσιτού 

είς τήν περίστασιν, καδ’ ην ή έφοοος έπιτΰχΐ}.

4 ιά 6 α σ ις  τώ ν  στενωπών.

Ή  διαβασις στενωπού, είτε έμπροσδεν, είτε όπισδεν, είναι 

μία τών δεινών στρατιωτικών πράξεων, είς ας η συνδρομή 

του πυροβολικοΰ δυναται νά άποβή πολύτιμος. Διά να βιασδή 

στενωπός, έν η 6 εχθρός έτοποδέτησε τά μυδροβόλα, πρέπει 

νά άρχηται ή προσβολή κατ’ αυτής μέ κανόνια τών 1 2 . Εάν 

δέ περιμένη ουτος είς τήν έξοδον τής στενωποΰ, δελει εισδαι 

ενίοτε προτιμότερον νά τίδεται το πυροβολικόν επί κεφαλής 

τής φάλαγγας, αί δέ βληταγωγοί νά άκολουδώσι πλέον όπι

σδεν· έκβαίνομεν τότε ταχέως τής στενοΰ, τά δέ πυροβόλα τί

θενται 3ιαδο·/ικώς έν κανονοστοιχία είς βολήν πολυβολών.

δια να προστατεύσωσι τήν άνα'πτυξιν τών φαλαγγών, αίτινες 
τό άκολουδοΰν.

Τό πλέον άξιομνημόνευτον παράδειγμα διαβάσεως στενω

ποΰ εμπροσδεν εΤναι ίσως, ώς πρός τήν χρήσιν τοΰ πυροβο

λ ικο ί, έκεΐνο, τό όποιον παρήγαγεν ό ελιγμός τοΰ στρατηγού 

Δρουότ είς τήν μάχην τοΰ Ά ν ω  (Hanau). 'Ο  γαλλικός στρα

τός συνεσπειροΰτο περί τόν 'Ρήνον, οτε έμπροσδεν τοΰ δάσους 

τοΰ 'Ανω, τό όποΓον διέρχεται ήόδός τής Μ αγιάνς, συνήντησε 

τήν έμπροσδοφυλακήν τοΰ στρατηγοΰ Βρέδε (W rede), ήτις 

έζήτει νά τοΰ έμποδίση τήν διάβασιν. Ό λίγα ι βολαί πολυβο

λών ηρκεσαν νά διασκορπίσωσι τήν έμπροσδοφυλακήν ταυ- 

την1 άλλ είς τήν έξοδον τοΰ δάσους οί Γάλλοι έκωλΰδησαν 

άπό ολον τόν στρατόν τών Βαυαρών. Όγδοήκοντα πυροβόλα, 

τεδέντα κατά τοΰ μετώπου τοΰ στρατοΰ τουτβυ, προσέβαλον 

τήν έξοδον τής στενωποΰ. Ό  Ναπολέων άπεφάσισε ν’ άνοιξη 

οιάβασιν δια τοΰ πυροβολικοΰ, τήν έκτέλεσιν τής όποιας έπε- 

φόρτισεν είς τόν στρατηγόν Δρουότ. Διά νά εϋκολυνη τήν το- 

ποδέτησιν τών κανονοστοιχιών τών 1 2 , δ στρατηγός άπεφά- 

σισε να δυσιαση 1 5  πυροβολα. Τά πυροβόλα ταΰτα, έξελδόντα 

τοΰ δάσους τά μεν δώδεκα διά τίνος άτραποΰ δεξιά, τά δέ 

τρια δια τής μεγάλης δδοΰ, έπρόφδασαν νά άρχίσωσι τό πυρ 

καί νά προσελκυσωσι τήν προσοχήν τοΰ έχδροΰ. Ήδελον δέ 

υποφερει πολυ, άλλ ή αφοσιωσις των έπέτρεψεν είς τό έπί· 

λοιπον πυροβολικον να έλδη να τοποβετηδή άριστερά £ν κανο

νοστοιχία διαδοχικώς, πυροβόλον κατά πυροβόλου, μέχρι τών 

πεντηκοντα ες. Η όμας αΰτη τοΰ πυροβολικοΰ κατέπαυσε τά 

πΰρ τών βαυαρικών κανονοστοιχιών, άπέκρουσε διά πολυβο

λών τας επιδεσεις τών δωρακοφόρων τοΰ έχδροΰ, καί έπέ- 

τρεψεν είς τον γαλλικόν στρατόν νά έξέλδη τής στενωποΰ καί 

νά αναπτυχδή. Γοτε, φερδείσα έμπροσδεν τοΰ δάσους 4 0 0  έως



5 0 0  μέτρα ή υπερμεγέθης αΰτη κανονοστοιχία, προσέβαλ» 

πλαγίω ς το χέντρον του έχθροΰ καί άπεοάσισε τήν τύχην τής 

μάχης. Προς υπεράσπισίν τής στενωπού είναι προτιμότερο» 

νά μή ταττώμεΟα έμπροσθεν, διότι έν ατυχία ή υποχώρησις 

Οά ηναι δυσκολωτάτη. Τιθέμενοι όπισθεν, πρέπει νά τοποθε- 

τώμεν είς 200  μέτρα έκ τής έξόδου κανονοστοιχίας, αιτινες 

νά διασταυρόνωσι τά πυρά των και νά βάλλωσιν όβίδας μέν 

έπί τών εισερχομένων εις τήν στενωπόν φαλαγγών, πολυβο- 

λάς δέ έπ'ι τών έξερχομένων. Έάν ήμεθα υποχρεωμένοι νά 

μένωμεν έμπροσθεν τής στενωπού, πρέπει νά περιχαρακονώ- 
μεΟα οσον οΤόν τε στερεώς.

Εις Όαλένδαν δ Μορώ, υπογωρών έμπροσθεν τοΰάρ'/ι- 

δουκός Ίωάννου, έμελλε νά άκολουδήση μακράν δδόν διά του 

δάσους. Ά φοΰ ηΰξησε τό πυροβολικόν τής όπισδοφυλακής του, 

εφροντισε να οιελδη τούτο τό δάσος υπό φαινομένην αταξίαν* 

μετά δέ τήν έξοδόν του έκ του δάσους, τό διηρεσεν είς τρεις 

κανονοστοιχίας. Δυο μέν έξ αυτών δεξιά και αριστερά τής όδοΰ 

οπισδεν τών υλοτομείων, ατινα τάς έκρυπτον άπό τήν δέαν 

του έχδρου καί τάς έπροστάτευον άπό τάς προσβολάς τοΰ ίπ -  

πικοΰ του, ή δέ τρίτη υπ«χώρησεν έμπροσθεν τών Αυστριακών, 

οίτινες τήν ήκολούθησαν έντος τής στενωποΰ, μετά πολυα

ρίθμου πυροβολίχοΰ καί ένός σώματος ίππιχοΰ. Εύδύς ή 3η 

κανονοστοιχία έστάθη καί έπυροβόλει όπισθεν* αί δέ κεκρυμ- 

μέναι κανονος-οιχίαι άνταπεκρίθησαν είς χο σημεΐον τοΰτο, καί 

ή Αυστριακή φάλαγξ, κατασυντριβεΐσα άπό τά συμπίπτοντα 

πυρά, δέν ήδυνήδη ούτε ν’ άναπτυχδή, ουτε ν’ καταλάβη δέ- 

σιν. Κατά τόν αυτόν χρόνον δ άρχιδούξ ’Ιωάννης, περικυκλω

θείς άπό τους στρατηγούς Γρενιέ χαί Έ ιχεπάνς, ήναγκάσδη 

νά υποχώρηση έν μεγάλη αταξία, έγχαταλείψας τά 1 2 0  πυ
ροβόλα, τά εϊσελδόντα εις τήν στενωπόν.

Χρήσις τοΰ π vpoCoMxov tic τάς νπογωρήσίΐς.

"Οταν τό έδαφος χαί αί περιστάσεις τό έπιτρέπωσι, στρα

τός τις ύπο*/ωρεΐ γενικώς είς κλιμακοειδή τάξιν. Τό πυροβο
λικόν άκολουδει τήν κίνησιν καί υποχωρεί κλιμακοειδώς κατά 

κανονοστοί'/ίας ή κατά ήμ[κανονοστοιχίας. Κανονοστοιχίαι 

τινές τοποθετούνται ταχέως είς δέσεις άναγνωρισδείσας πρό- 

τερον, διά νά προστατεύσωσι τά στρατεύματα, νά έπιτρέψωσιν 

είς αύτά νά συνενωδώσι, καί νά προετοιμάσωσι τάς άντεπιδέ- 

σεις. Εις τάς υποχωρήσεις πρό πάντων τό πυροβολικόν πρέ
πει νά δυσιάζη εαυτό υπέρ τών στρατευμάτων, τά δποΐα σι>· 

νοδεύει. Είς τάς μεγάλας καταστροφάς τό πυροβολικόν δύνα- 
ται ένίοτε νά συναδροίση υπό το πΰρ του τούς άπηλπισμένους 

άνδρας, καί νά ένδα^ύνη είς τάς κρίσιμους ταύτας στιγμάς 
τούς εταίρους.

"Οθεν πρέπει νά τοποθετώνται αί κανονοστοιχίαι ούτως, 

ώστε νά δύνανται αυται νά προστατεύωσι τάς δυσκόλους δια

βάσεις, οίον τάς γέφυρας, τά στενά, τά δάση καί τάς κώμας, 

καί νά προσέχωσι νά ώφελώνται άπό τά φυσικά εμπόδια, οπως 

προφυλάττωνται τά πυροβόλα.

Τό εσπέρας τής μάχης τοΰ Έ σλίγγ  τεσσαράκοντα χ ιλ ιά 
δες άνδρών, οίτινες έμειναν είς τήν άριστεράν όχθην τοΰ Δου- 

νάβεως καί ενεκα τής καταστροφής τών γεφυρών τοΰ με
γάλου κλάδου άπεμονώθησαν τοΰ έπιλοίπου στρατοΰ, υπε- 

χώρουν λίαν έπιπόνως. "Οθεν πεντήκοντα πυροβόλα έτέθησαν 

εί; τήν προεξοχήν, τήν σχηματιζομένην άπό τόν μικρόν κλά- 

δον τοΰ Δουνάβεως, άντικρύ τής νήσου Αοβώ, είς τό μέσον 

θάμνων καί μικρών δένδρων. Τό αυστριακόν ιππικόν, υποστάν 

μεγάλας ζημίας άπό τάς πολυβολάς καί τάς όβίδας τής κα

νονοστοιχίας ταύτης, ήναγκάσθη νά παύση έπί πλέον τήν κα- 

ταοίωξιν τών σωματοφυλάκων, οίτινες υπεστήριζον τήν υπο-
33*



χώρησιν, και οΰτως ή διάβασις τοΰ μικροΰ κλάδου προ; τή» 

νήσον Αοβώ έγενεχο έν τάξει.

Έ νταΰθα άποχερατοΰμεν δ,τι είχομεν είπείν περί τής χ ρή -  

σεως του πεδινού πυροβολικοΰ. Είς το δεύτερον τοΰτο μέρος, 

ώς καί είς τδ πρώτον, δέν προετιΟέμεδα νά παρουσιάσωμεν 

νέας ιδέας, άλλα περιωρίσΟημεν ν’ άνακεφαλαιώσωμεν είδικάς 

πραγματείας φανερών γεγονότων χαί άχλών αρχών συχνο- 

τάτης εφαρμογής. Ή  πείρα τών τελευταίων πολέμων χαί η 

ένιαύσιος συνάθροισις είς τά πεδία τών άσκήσεων εχαμον, ώς·* 

τά διάφορα οπλα νά γνωρίζωνται καί νά έχτιμώνται. Πιθανόν 

είναι οτι είς τους μέλλοντας πολέμους όμάδες πολυαριδμό- 
τεραι η άλλοτε δέλουσιν έλθει νά συγκρουσδώσιν είς το πεδίον 

τής μάχης. “Ίσως τότε άναφανώσιν οί μεγάλοι εκείνοι άνδρες 

του πολέμου, οίτινες τροποποιούν τήν τακτικήν χαί τήν χρή- 
σιν του πυροβολικοί.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ.

I l p u c c c x d r  π υ ρ οβ ο λ ικ ό ν .

Τό πρωσσικόν πυροβολικόν χατά τήν έποχήν ταύτην διέρ

χεται περίοδον νέου σχηματισμού. Νεωστί άπεφασίσδη νά 

έγκαταλειφδώιι τά έκ χυτοί» χαλυβος κανόνια, τά όποια διε£- 

ράγησαν είς πολλάς περιστάσεις. Τά νέα κανόνια 0ά εΤναι έκ 

κρατερώματος, καί ίσως τής αυτής όλκής μέ τά έκ χυτοΰ χά- 

λυβος κανόνια, δηλαδή τών 4  διά το έφιππον πυροβολικόν, 
καί μέρος διά τό πυροβολικόν τών μεραρχιών, καί τών 6  διά 

τό έπίλοιπον πυροβολικόν τών μεραρχιών και τής έφεδρείας.

Οί Πρώσσι ούδόλως σκέπτονται ν’ άφήσωσι τήν γέμισιν 

έκ του πυδμένος, τής όποιας τά πλεονεκτήματα είσί προφανή 

ώς πρός τήν ίσχύν καί ευστοχίαν τοΰ ρίμματος, αλλά δέλου- 

ς ι  ζητήσει τρόπον έντελέστερον άποφράξεως εκείνου, ον μετε·»

•/ειρίσδησαν μέγρι σήμερον, οστις εΤναι έλλιπής, έπειδή άπαι- 

τεΐ οί πυροβολισταί νά εχωσι μεγίστην προσοχήν καί έπιτη- 

δειότητα.
Κ ατά τόν Γερμανικόν πόλεμον του 18G 6 τό πρωσσικόν πε· 

δινόν πυροβολικόν συνέκειτο έκ τριών ειδών πυροβόλων. Τό έφιπ

πον πυροβολικόν καί μία κανονοστοιχία έκ τών τεσσάρων έκάς-ης 

μεραρχίας του πεζικού εΤχον λεία κανόνια τών 12  βραχέα. 

Τ ά κανόνια ταΰτα, δέκα όλκών μήκους, έ'λκοντα βάρος 4 5 0  

χιλιόγραμμων, έβαλλον σφαίρας καί όβίδας σφαιρικός, τών 

δποίων τό έσωτερικόν κενόν έσχημάτιζεν ελλειψιν, Γνα αυξά

νεται ή εώς-οχία τοΰ ρίμ ματος, διά τής περιστροφής τής οβί- 

δος πέριξ τοΰ μεγάλου άξονος τοΰ έσωτερικοΰ κενοΰ. Ε ίς 

έχάστην μεραρχίαν υπήρχε μία κανονος·οιχία τών 1 2 , μία κα- 

νονος-οιχία τών 6  έξ αυλακωτών κανονιών, καί δίο κ*νονος·οι- 

χ ία ι έξ αυλακωτών κανονιών τών 4 . Τά τελευταία ταΰτα κα

νόνια ησαν έχ χυτοΰ χαλυβος γεμιζόμενα 2πιο0εν. Τό χοίλον, 

κυλινδρικόν είς τό οπίσθιον αύτοΰ μέρος, ^τοα!ιλα<ωτόν χαί όλί- 

γον τι κολουροκωνικόν είς τό έμπροσθεν αύτοΰ μέρος. Τό βλήμα, 
κοίλον καί σχήματος κυλινδροωοειδοΰς, περιεβάλλετο μέ πε
ρικάλυμμα έκ μολύβδου, σφηνούμενον είς τά αυλάκια. Οί π υ

ροσωλήνες ησαν κρουσίφλογοι. Τά κανόνια έβαλλον έπίσης βο- 

λιδοφόρους όβίδας καί βολιδοΟήκας. Οί κιλλίβαντες, μέ κορ

μόν ώς οί γαλλικοί κιλλίβαντες, έδιδον μεγάλην εύκινησίαν 

είς τό πυροβόλον, τοΰ όποιου άλλως τε ή ευστοχία τοΰ ρίμ

ματος ητο άξιοσημείωτος.
Είς τήν Πρωσσίαν δ άριδμός τών συνταγμάτων τοΰ πεδι

νού πυροβολικοΰ εΤναι Γσος μέ τόν τών σωμάτων τοΰ στρατοΰ. 

"Εκαστον τών συνταγμάτων τούτων υποδιαιρείται είς τέσσα- 

ρας μοίρας, έξ ών ή μέν έφιππος, αι δέ τρεις άλλαι πεζαί. Ή  

έ ΐ ' . π η :  uoioa σύγχειταί έκ τριών κανονοστοινιών, ήδέ πιζή
ί ^ I » 4 I ι. '



έκ τεσσα'ρων. Α ί κανονοστοιγίαι έν χαίρω ειρήνης σΰγκειντα: 

έχ τεσσάρων πυροβόλων, χαί έν χαίρω πολέμου εξ εξ. "Έν σύν

ταγμα έχει λοιπόν 9 0  πυροβόλα, άριδμός, οστις αντιστοιχεί 

μέ το μέγιστον τοΰ πυροβολικοΰ, το όποιον δίδουν είς εν σώμα 

στρατού, συγκείμενον έκ δύο μεραρχιών καί μιας υπομεραρχίας 

ίππικοΰ. Εις έκάστην μεραρy ίαν πεζικού αντιστοιχεί μία μοΐ· 

ρα πεδινού πυροβολικοΰ 2 4  πυροβόλων· άφ’ ου δέ δοδή εις τήν 

ύπομεραρχίαν του ίππικοΰ μία έφιππος κανονοστοιχία, μένε1 
εφεδρεία έκ δυο έφιππων κανονοστοιχιών καί τεσσάρων επο

χούμενων. ’Α λλά, έξετάζοντες τήν σΰνδεσιν του πρωσσικοΰ 

στρατού κατά τό 18 6 6 , βλέπομεν οτι τά περισσότερα σώ

ματα στρατού δέν ησαν κατά τον τρόπον τούτον ώργανίσμε’να, 

καί οτι εις τά συντα'γματα τοΰ πυροβολικοΰ έδωκαν τάς ά -  

ναγκαίας κανονοστοιχίας, διά νά άκολουδώσι τάς μεραρχίας 

του ίππικοΰ και νά άποτελώσι τάς εφεδρείας του πυροβολικου 

τών στρατευμάτων. 1\1 ία πεδινή κανονοστοιχία περιλαμβα'νει 

μόνο» 1 6  άμαξας. Τά δέ πολεμεφόδια τοΰ πεζικοΰ καί ίπ -  

πικοΰ, ώς καί τά  έφεδρα πολεμεφόδια τοΰ πυροβολικοΰ, φ έ

ρονται έπί αμαξών άποτελουσών μέρος τών φαλαγγών, αΓτινες 

καλοΰνται φάλαγγες τών πολεμεφοδίων, καί α ί όποΐαι άκο- 

.λουδοΰν άπ’ ευθείας τόν στρατόν, άλλ’ είσιν άποκεχωρισμέναι 

εντελώς τών κανονοστοιχιών. "Εκαστον σύνταγμα τοΰ πεδι- 

νοΰ πυροβολικοΰ χορηγεί εννέα τοιαύτας φάλαγγας, ών έκα

στη έχει 2 4  ή 2 5  άμαξας έζευγμένας μέ G Γππους.

Αυστριακόν πυροΰο.Ιιχόν.

Τό έν χρήσει σύστημα τοΰ πυροβολικοΰ είς τήν Αυστρίαν 

χρονολογείται άπό τό 1 8 6 3 . Μετά τόν ’Ιταλικόν πόλεμον τό 

κράτος τοΰτο άπεοάσισε νά παραδεχδη τά αυλακωτά κανόνια, 

καί κατεσ/.ευασε κανόνια τριών ολκών, όνομασδεντα άπό τό

βάρος είς λίτρας τοΰ αντιστοίχου σφαιρικοΰ βλήματος, κανό

νια τών 3  ορεινά, κανόνια τών 4  δ ιάτας ύπομεραρχίας, καί κα
νόνια τών 8 διά τάς εφεδρείας. Τό κοΐλον έχει εν κυλινδρικόν μέ

ρος, Γνα δέχηταιτό γέμισμα, j  εν μέρος αυλακωτόν. Τά βλήματα 

είσί κοίλα, σχήματος κυλινδροωοειδοΰς* τό δ’ όπίσδιον μέρος είναι 

περικεκαλυμμένον μέ περικάλυμμα έκ μετάλλου μαλακοΰ, μ ίγ 

ματος ψευδάργυρου j  κασσιτέρου, φέροντος έξοχάς, αΓτινες άν- 

τιστοιχοΰν είς τά αυλάκια. Α ί κοιναι όβίδες φέρουσι κρουσι- 

φλόγους πυροσωλήνας, αί δέ βολιδοφόροι όβίδες έχουσι χρο- 

νίους πυροσωλήνας. ΊΙ γέμισις γίνεται έκ τοΰ στομίου. Ό  

κιλλίβας, ών μέ δυο πλευράς, έπεκτείνεται είς δύο ήμικορ- 

μους. Ό  κορμός φέρει μίαν κίστην πολεμεφοδίων, περιέχου- 

σαν τέσσαρας βολιδοδήκας, τής οποίας τό άνω εΤναι διατε- 

Οειμένον οΰτως, ώστε νά κάδηται εις πυροβολιστής εις τό κα· 

νόνιον τών 4 , καίδυοεΐςτόκανόνιοντώνδ. Τό προόλκαιον φέρει 
μίαν κίστην, εφ’ ης δύνανται νά καδίσωσι τρεις άνδρες. Ί Ιβ λη -  

ταγωγός έχει τό αυτό προόλκαιον ώς g τό πυροβόλον, άλλ’ επί 

τοΰ έφολκαίου υπάρχει μία μόνη κίστη πολεμεφοδίων, ή'τις αδυ

νατεί νά μεταφέρη άνδρας. Οί τροχοί τοΰ προολκαίου ,είσιν 

υψηλότεροι τών τοΰ έφολκαίου. Εϊς τό κανόνιον τών 4 ή κ ί

στη πολεμεφοδίων τοΰ προολκαίου περιέχει 3 0  βολάς, καί ή 

κίστη τοΰ έφολκαίου 80 . "Εκαστον λοιπόν πυροβόλον, άκολου- 

δοΰμενον άπό τήν βληταγωγόν του, φέρει 1 5 6  βολάς, συμπε
ριλαμβανομένων τών τεσσάρων βολιδοδηκών τοΰ κιλλίβαντος. 

Είς τό πυροβόλον τών 8  ή κίστη τοΰ προολκαίου περιέχει 3 0  

βολάς, καί ή κίστη τοΰ έφολκαίου, 64· τό δλον 1 2 8  τό πυ

ροβόλον καί ή βληταγωγός.
Ί Ι  αναλογία τών βολιδοφόρων όβίδων ή σραπενέλ είναι 

μεγαλειτέρα είς Αυστρίαν ή είς Γαλλίαν. Αυτη εΤναι τό τέ
ταρτον είς τάς κίστας τοΰ προολκαίου, καί τό όγδοον είς τάς



χίς-ας του έρολκαίοι>· υπάρχουν 3 είσέτι είς τήντελευταίαν ταύτην 
κίστην τέσσαρες Οβίδες πεπληρωμέναι μέ έμπρηστηριον ΰλην.

Ot Αυστριακοί δέν ενχσυσιν Γδεον έφιππον πυροβολικόν. "Ο

ταν μια κανονοστοιχία των 4 πρέπη να προσκολληδη εϊς μίαν 

υπομεραρχία> ιππικοί, οι υποζυγιοι ίπποι αύξάνονται είς έξ. 

Επί των δυο κιστών του έρολκαίου κάδηνται G πυροβολισταί, 

δ οε έβδομος επι τής κίστης του κιλλίβαντος. Το πυροβό
λον τών 8  απαιτεί όκτώ άνδρας 5<ά τήν 6πϊ5ίίεσίαν T0U>
Cl ουο κάδηνται έπί τής κίστες τοΰ κιλλίβαντος.

 ̂ Οι πολεμικοί πύραυλοι είναι είς μεγάλην χρησιν είς τόν 

«υς-ριαχόν ς-ρατόν τούς^ίπχουσι δέ σχεδόν όπως εϊς τί;ν Γαλ
λίαν δια τίνος τρίποδος. Μία πυραυλοστοιχία εϊναι προσκε- 
κολλημε'νκ) είς έκαστον σώμα στρατοΰ.

Γό αυστριακόν υλικόν εχει μεγίστην στερεότητα, α ί δ’ <5λ- 

χαι εϊσί καλώς έκλελεγμεναι διά τόν πεδινόν πόλεμον, άλλ’ ί

σως στερούνται μικρας ευκινησίας. Ό  διπλούς κορμός, ? έρω> 

μιαν κίστην πολεμεοοδίων και ενα ή δυο ανδρας, καί τό ανώ

μαλον δψος τών τροχών του προολκαιοο καί ε>λκαίου δέν εί
ναι επιτήδεια εϊς τήν βλζιν. Πρέπει νά παρατηρησωμεν *ρός 

τουτοις τήν βλλειψιν του έρίππου πυροβολικοί. Εϊς τό δεύτε

ρον μέρος έξεθεσαμεν τούς λόγους, δι’ οΟς αί έποχούμεναι κα- 

νονοστοιχίαι δέν εΤναι αρκούντως άρμόδιαι νά ακολουθώσι το 

Επιχειρηματικόν ιππικόν. Ά λ λ ω ς  τε καλλιον εΤναι νά προσ- 

χολλώνται εϊς τό ιππικόν στράτευμά, του οποίου όλοι οί α'νδρες 
* ινα ιε> πποι, διότι τότε ή άμοιβαία έμπιστοσύνη αυξάνεται.

Το προσωπικόν του πυροβολικοί συνέχειτο τό 18G 6 έκ 1 2  
συνταγμάτων άπο 1 0  κανονοστοιχίας, ών αί έννέα ποώται 
ειχον πρός τούτοις μίαν πυραυλοστοιχίαν, ή δέ δέκατη τέσ- 
« ρ * ς  ορεινάς κανονοστοιχίας. Τά σώματα του στρατοί γε
νικώς συνεκειντο έκ πέντε Οπομεραρχιών, είς έκάστην τώ» 
Q-οιων προσεκολλατο μία κανονοστοιχία εξ 8 πυροβόλων.

Κ Α Ι ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ Κ Α Τ Α  ΤΟ 1 8 6 6 .  3 5 1

Πόλεμος τοΰ 1866 .

Περίληψιν άκριβή τών στρατιωτικών πράξεων τ?ς εκστρα

τείας του 18G 6 έδημοσίευσε πρότινος καιροί εϊς τόν « Έ λ 

ληνα Στρατιώτην» δ κύριος Β. Βαλτινός, ταγματάρχης τών 

γενικών έπιτελών, εϊς ήν έξετέδησαν λεπτομερώς αί άρχαι 

τ ΐ ς  τακτικής, αποτέλεσμα τοΰ τρόπου του μάχεσθαι του πε
ζικού καί τοϋ ιππ ικοί κατά τόν πόλεμον τοΰτον, και περιε- 

γράοησαν έπίσης αί κυριώτεραι μ άχα ι’ δέλομέν λοιπόν 

άναρέρει ταύτας άνευ λεπτομερειών και ώς γνωστά γεγο
νότα. ‘ Κ α6’ όσον ά? ορα ίδίως τήν χρήσιν τοΰ πυροβολικοΰ, 

επειδή ούδέν έκ τών γερμανικών συγγραμμάτων υπάρχει αν- 

τιλέγον ε ί; τούς κανόνας, ο&ς έξηγάγομεν έκ τών γαλλικών 

συγγραμμάτων, δέλομεν αναζητήσει τήν έφαρμογήν μόνων 

τών κανόνων τούτων. Ύπενδυμίζομεν όμως ότι είς όλους τους 

μεραρχικούς σχηματισμούς τών ΙΙρώσσων ή μεραρχία άποσυν- 

τίδεται είς πολυάριδμον έμπροσδορλακήν, είς κεντοον xa‘ 

είς έρεδρείαν, καί ότι α ί κανονοστοιχίαι βαδιζουσι γενικώς 

μία είς τήν έμπροσδορ υλακήν, δύο είς τό κέντρον, και μια είς 

τήν έϊεδρείαν.
Ε σχάτω ς έξεδόδη γερμανιστί σύγγραμμα, οπερ εξετιμήδη 

πολύ έν Γαλλία, έπιγραρόμενον «σπουδή τ?(ς τακτική; κατα την 

εκστρατείαν τοΰ 1 SG6 ». Ό  συγγραρεύς αναφέρει ώς γεγονός,, 

οτι «ο λα ια ί μάχαι, τουλάχιστον εις ό,τι άρορά το ουσιωοες 

μέρος, συνήπτοντο, ύπεστηρίζοντο καί άπεπερατοίντο άπο το 

πίζικόν»* άποδίδει δέ τοΰτο είς τήν υπεροχήν του Πρωσσι- 

κοί πεζικοΰ, έπιμελώς έκπαιδευδέντος έν ειρήνη καί ώκλι- 

σμένου μέ τελειοποιημένον όπλον, ύπεροχή, Ατι; έμπόοι,ε ν* 

παρατηρηδώσιν αί πραττόμεναι άμέλειαι ύπό τήν έποψιν τ? ς  

χοινΐς ένεργείας τών τριών όπλων. Κατακρίνει τό πυροβοΛί- 

κόν, ότι δέν άντέδειξεν άνάλογον παιδείαν τακτικές, r f *



τικώ ς μέ τήν τεχνικήν αυτο ί παιδείαν, ότι σπανίως έγνώριζε 

ν’ «ναπτυχθή, έν χρησίμω καιρώ καί εις έπικαίρους Θέσεις, 
διά να έτοιμάση τάς προσβολάς τοΰ πεζικού, πρός δέ συχνά- 

κις ήμέλησ» νά βάλη είς μεγάλας αποστάσεις, διά νά προ

σέλκυση προς εαυτό το πυρ του αυστριακού πυροβολικοΰ,

οπερ ?το πολυαριθμότερον εις το πεδίον της μάχης καί κάλ- 
λιον τοποΟετημένον.

Τ ο ιαϋτϊΐ βαρειαι κατηγορίαι δέν έπρεπε νά μένωσιν άνευ 

άπαντήσεως. Εΐς αξιωματικός του Πρωσσικου πυροβολικοί 

άνέλαβε τήν ύπεράσπισιν τοΰ όπλου του- άν δέ δέν έξέρχηται 

πάντοτε κινητής, τουλάχιστον ύπερησπίσθη έπιτηδείως τάς 

έλαφρυντικάς περιστάσεις. Δέν παραδέχεται οτι τδ Πρωσσι- 

κόν πυροβολικόν δέν εχει άρκοΰσαν παιδείαν τής τακτικής, 

καθότι έςασκεΐται τούτο έν καιρώ ειρήνης κάλλιστα είς τε τους 

ελιγμούς καί είς τό ρίμμα, πρός δέ δέν θεωρεί τους αρχη

γούς τοΰ πυροβολικοΰ ύπευΟύνους διά τήν γινομένην κακήν 

χρήσιν τούτου. Δέν είναι δίκαιον, λέγει, νά περιβάλλωμεν τήν 

προσβολήν τοΰ Δοππέλ, όπου έβομβάρδιζον κατά πολλάς εβδο

μάδας τά οχυρώματα μέ κάλλιστα αυλακωτά κανόνια, μέ 

τήν προσβολήν τής Χλούμ καί τής ΙΙροβλούς, ένθα πυροβο

λικόν πολύ όλιγαριθμότερον είχε νά ύπερβή όλα τά  Ιμπόδια,
'- * ζ» f λ r \ *. rτα οποία δύνανται να παρουσιασωσιν εοαφος και πυρ υπερι- 

σχύον εϊς γνωστάς αποστάσεις. Λ ί αύστριακαί κανονοστοι- 

χ ία ι η-αν είς Οέσιν αρκετά ίσχυράν υπό τήν τακτικήν επο- 

ψΐν, ώπλισμέναι μέ αυλακωτά πυροβόλα, κεκαλυμμενα μέ 

•προχώματα καί είς αποστάσεις ακριβώς έκτιμημένας, ένώ 

οί Πρώσσοι, δι’ ους ή δυσχέρεια τοΰ βάλλειν έκ τών κάτζι) 

πρός τά άνοι ηύξανε, καθ’ όσον αί αποστάσεις ήλαττοΰντο, 

κ*τέδειξαν φιλοπατρίαν, διατηροΰντες έπί πολύ συμπλοκήν άνι- 

σον. Τά αυλακωτά πυροβόλα είς τού; Πριόσσους ησαν πολύ

έλιγώτερα1 δεν ήριΟμοΰντο εϊς τούς τρεις στρατούς των είμή 

4 9 2  αυλακωτά κανόνια, ένώ οί αντίπαλοί των εΤχον 7 7 4 .

Τό έφιππον πυροβολικόν, ώπλισμένον μέ λεΐα κανόνια, δέν 

^δυνήθη νά παραγάγη ό,τι γενικώς προσεδόκουν παρ’ αύτοΰ.

Ί Ι  ολίγη γνώσις, ην εΤχον οί Πρώσσοι τών έκλεκτών π υ 

ροβόλων, καθ’ όσον τά τρία πέμπτα αύτών έδόθησαν μόλις 

πρό εξ μηνών είς τόν στρατόν, ύπάρχει άοκοΰσα δικαιολό- 

γησις. "Οτε έςε^άγη δ πόλεμος τής ’Ιταλίας, τά αύλακωτά  

κανόνια, ύποδείγματος τοΰ 1 8 5 8 ,  δέν εΤχον είσέτι βάλει είμή 

ένώπιον τών έπιτροπών τών πειραμάτων. Τά πυροβόλα ταΰτα 

ησαν έ/τελώς άγνωστα εϊς εκείνους, οίτινες έπρόκειτο νά τά  

ύιτηρετήσωσι, καί δέν εΤχον κάμει τουλάχιστον μικράν χρή

σιν. Ί σ ω ς  είναι άκριβέιτερον νά ειπωσιν, ότι τά έκ χάλυβος 

κανόνια δέν έδιοον μεγάλην έμπιστοσύνην έ'νεκα τής τάσεως 

%» εΤχον είς τό δια^ηχΟήναι, καθ’ όσον πυροβολικόν καλώς 

βξησκημένον δύναται νά κάμνη χρήσιν άνευ δισταγμού οιων· 
δήποτε κανονιών,τών δποίων έχει τού; πίνακας τοΰ ρίμματος.

Έ κ τής άπαντήσεως, ην άνεφέραμεν, καθώς καί έκ τών 

λεγομένων, τά δποϊα προσβάλλει, έπεται ή δπαρξις γεγονότος 

σπουδαίου, τοΰτ’ εστιν, ότι οί αρχηγοί τοΰ Πρωσσικοΰ στρα

τοΰ δέν έδωκαν ε ί; τήν χρήσιν τοΰ πυροβολικοΰ όλην τήν 

δέουσαν προσοχήν, ίσω ; έ'νεκα τής έκτακτου δρμής τοΰ πε

ζικού, πεποιθότος είς τήν υπεροχήν τοΰ δπλισμοΰ του καί 

τής τακτικής αύτοΰ, ήτις δρμή σπανίως επιτρέπει είς τό πυ

ροβολικόν νά ενεργή. Αί κανονοστοιχίαι τών μεραρχιών τού- 

\ά·/ ιστόν συνεπλάκησαν πάντοτε μέ πολυαριΟμότερον πυροβο

λικόν, άλλ’ α ί έφεδρεΐαι τοΰ πυροβολικοΰ, ιδίως αί τών σω
μάτων τοΰ στρατοΰ, περιοριζόμεναι είς τό αριστερόν τής 
δδοιπορικής τάξεως, δέν έδυνήθησαν συνεχέστατα ν’ άναπτα 

■/θώσιν είς κατάλληλον στιγμήν.



Δεν μένει τέλος, είμή νά χαταδει'ξωμεν τό όμολογούμενον 

σφάλμα του Οργανισμού του Πρωσσικοΰ πυροβολικοΰ. Ή  δια- 
φορά μεταξύ τοΰ καταστατικού εν καιρώ ειρήνης καί έν χαίρω 

πολέμου ε;ναι κατά μείζονα λόγον μεγίστη, προ πάντων σχε- 

τικώς μέ το του ιππικού. Α ί κανονοστοιχίας αίτινες πρέπει 

νά συγκηνται άπο εξ πυροβο'λα, έν έκστρατεία έχουσι τέσ- 
σ*ρα μονα, ενώ έν καιρώ είρήνης το ιππικόν, μέ τάς ί'λας 

της εφεδρείας αυτού, δύναται έν έκαστη στιγμή νά χορηγήση 

τέσσαρας ίλας έτοιμους διά πόλεμον. Κ ατά τήν παρασκευήν 

δε συμπληροϋνται αι πρός πορείαν κανονοστοιχία. καί έτοιμά- 

ζονται ολα τά εί'δη τϊ^ς άνταλλαγής τών κανονοστοιχιών. Οί 

ελλειποντες υποζυγιοι ίπποι άναπληρουνται άπό ίππους τών 

«γρώ ν διότι τό έφιππον πυροβολικόν δέν ε'χει τούς άναγκαίους 

ίππους, τούς γεγυμνασμένους £ έπιδεκτικούς είς τό νά δώσωσιν 

αυτω τήν ά^αγκαίαν εύκινησίαν είς τόνά έκπληρώση τήνάπος-ο- 
λήν του, ητις είναι ή ύποστήριξις καλοΰ ιππικού. Τ ό πεζόν 

πυροβολικόν είναι έ'τι άτυχέστερον ύπό τήν ε'ποψιν ταύτην, 

καθόσον τό^πεδινόν πυροβολικόν δέν δύναται νά ?ναι καλόν’ 

παρ’ οταν ηναι έφωδιασμένον πάντοτε μέ ικανόν άριβαόν Γπ- 

™ ν του πολέμου· ή δέ προμήθεια καλών ύποζυγίων' Γππων 

δια τό έν έκστρατεία πυροβολικόν, ώς καί διά τό ιππικόν, εΤ- 

ναι δυ,χολο,. Αλλη ουσχέρεια του συστήματος τ ο 0 σχήμα» 

τισμοΰ « ύ  Πρωσσικοΰ πυροβολικοΰ έν ώρα πολέμου εΤναι ή 

δ««νομή τών ύπαξιωματικών είς τά παλαιά καί νέα διαμε

ρίσματα, έξ cS δέν μένουν είμή ίλ ίγ ιστο ι ύπό τάς διαταγάς 

τοϋ διοικητοΰ της κανονοστοιχίας των. Τ ό προσωπικόν τών 

«σω ματικώ ν συγχωνεύεται επίσης είς τούς νέους σχηαατι- 

*μ«ύς, π?ό πάντων οταν δέν δυνηθώσι ν' άντίκαταστήσωσι 

•τους αξιωματικούς τών συνταγμάτων τοΰ πυροβολικοί/ τών 
ρρουριων οια αξιωματικών της πολιτοφυλακής.'

"Οπως καί άν ?χη, φαίνεται οτι κατά τήν έπίθεσιν οί Αο- 

στριακοί δέν ενχαμον χρήσιν τοΰ πυροβολικοΰ καλλιτεραν τών 

αντιπάλων των. Είς ταύτην τήν άξιομνημόνευτον μάχην τοΰ 

Κενιγκράτσ (Koeniggraclz), ένθα ή μεραρχία Φρανσέσκε 

είχε νά παλαίση κατά δυνάμεων πολύ άνωτέρων, δέν διέθεσε 

ποτε πλέον τών 2 4  κανονιών έναντίον 9 6 , καί τό πυρ τοΰ 

πυροβολικοΰ της συνετέλεσε νά σταματήσωσιν αί πρόοδοι τών 

Αυστριακών. Ε ίς Τροτενό είναι άληθές 2τι οί Πρώσσοι όλί. 

γας κανονοστοιχίας εΤχον είς ένέργειαν, έν πρώτοις έπί τής 

άριστερας 2χθης τοΰ νΟπα, έπειτα έπί τών δψωμάτων, ατινα  

έδέσποζον τήν πόλιν, καί άφήκαν είς τήν μεραρχίαν τών Α ύ-  

στριακών Μόνδλ τόν καιρόν νά λάβη επικουρίας- άλλ’ είς Να- 

σόδ τά δώδεκα πυροβόλα τοΰ στρατηγού Λεβανφέλδ άντετά- 

y θησαν κατά πυροβολικοΰ πολύ άνωτέρου καθ’ όλον τόν 

χρόνον, καθ’ ον ή εμπροσθοφυλακή έμάχετο μόνη.
Προσέτι κατά τήν τακτικήν τό πρωσσικόν πυροβολικόν 

ύπέπεσεν είς μέγα σφάλμα, μή άνεγεΐραν κατά τήν πρωίαν 

ρος τής ήμερα? τής Σαδόβας μέ πάσαν Ουσίαν διά τών σκα
πανέων (ένώ ήδύνατο νά ώφεληθή έκ της βροχής καί τής ο

μίχλης), σκεπαστήριον είς ικανήν άπόστασιν, διά νά οιασπαση 

τήν παράταξιν είς τό μέρος έκεϊνο, 5*ερ ήθελε φανή άδυνα- 

τώτερον, καί νά εύκολύνη τήν έπίθεσιν τών φαλάγγων τής 

προσβολής. Ε π ίση ς είς τό δεξιόν αί κανονοστοιχίας τών 

μεραρχιών τοΰ στρατοΰ τοΰ Έ λβα, άφ’ ου διεβησαν τήν γέ

φυραν τοΰ Νεχανίτζ (Nechanitz), έπρεπε νά ευρωσι τό-μέσον 

νά άναπτυχθώσιν είς ικανήν άπόστασιν, καί νά άρκεσθωσι 
ν’ άλλάξωσι μακρόθεν βολάς τινας κανονιών μέ τό σαςωνι- 

κόν πυροβολικόν, 5τε ήθελον δυνηθή νά άνυψώσωσι ταχέως 

π α γ ώ μ α τα  είς τά άκρα τών δασών. Βεβαίως εΤναι δυσκολον 

νά γνωρίζωμεν μέχρι τίνος βαθμοΰ ή μεταφορά τών γαιών



δύναταt v i γίνη τήν ημέραν ύπό το πΰρ εχθρού περιχαρακω

μένου, καί προ πάντων οταν τά έργα ταΰτα πρέπη νά γ ίνω -  

σιν ύπό στρατευμάτων, τά όποΐα δέν έχουσιν άμεσον συμφέ

ρον διά είς τήν Γαλλίαν οί πυροβολισταί γυμνάζονται συ·/νό- 

τατα εί; την χρήσιν τοΰ πτύου καί τής σκαπάνης. Έ πίσης οί 

κατασκευαζίιντες τά πολιορκητικά κανονοστάσια γυμνάζονται 
ν’ άνεγείρωσιν αυτοί οί ίδιοι τά πεδινά κανονοστάσια των και 

τά αυτοσχέδια σκεπαστήρια αυτών. Το σύστημα τοΰτο είναι 

προτιμότιρον τοΰ τών άλλων κρατών, είς & είναι Αναγκασμέ

νοι νά προστρέχωσιν είς τούς σκαπανείς, οίτινες δέν είναι 
πάντοτε πρόχειροι.

Διηγοΰνται οτι έν Κριμέα, είς τάς άγγλικάς θέσεις, λοχα

γός τις υπηρετεί κανονοστάσιόν τι, του οποίου τό πρόχωμα 

δέν είχεν ουτε τήν άπαιτουμένην στερεότητα, ουτε τό άναγ- 

καΐον πάχος, ώστε ν’ άνθέξη είς τό ισχυρόν πυροβολικόν τών 

'Ρώσσων, καί τοΰ όποιου οί άνδρες εμελλον νά υποφέρωσι 

πολύ. Έ πί τή παρατηρήσει Γάλλου τινός άξιωματικοΰ, οστις 

τον έσυμβούλευσε νά ένδυναμώση τό προπέτασμα αύτοΰ, ι?ρ- 

κέσθη νά άποκριθή μέ τήν μεγαλειτέραν ψυχρότητα· Ά  ! τό 

μηχανικόν π τα ίε ι! καί έξηκολούθει φιλοσοφικώς τήν άνισον 

πάλην. Ί σω ς  τό ανέκδοτον τούτο έπλάσθη παρά τών στρα

τιωτών έν τοΐς δρύγμασι, άλλ’ ομως έκ τούτου εξάγεται τά 

ακολουθον δίδαγμα, οτι τά πυροβολικόν δέν πρέπει νά άμελη 

τα εν τοις πολυγώνοις έργα τής κατασκευής, καί ότι θέλει 

εισθαι.καλόν είς τά πεδία τής έκπαιδεύσεως νά συνηθίζηται 

και τά πεζικόν είς τήν κατασκευήν τών έν χρήσεί σήμερον

σκεπαστηριων, τών οποίων δυνατόν νά κάμη πολλάκις εφαρ
μογήν.

Η ήμερα τής Σαδόβας είναι η μόνη, καθ’ ην τό πυροβο

λικόν ε’ξεπληρωσεν αρκούντως τήν αποστολήν του, ή τούλά-

χιστον καλώς ώρίσθη αυτη. Μέχρι τής άφίξεως του δευτέρου 

πρωσσικοΰ στρατού ή μάχη συνίστατο πρό πάντων είς έκτε- 

ταμένον πυροβολισμόν* τά δ’ αυστριακόν πυροβολικόν κατείχε 

καλάς θέσεις, και εμενεν είς αύτάς. Ί σ ω ς  τοΰτο είναι σφάλ

μα' διότι δ στρατηγός, όστις θά Ινόει τήν στιγμήν καθ’ b  

ο πρώτος στρατός, θέσας είς ένέργειαν όλας του τας εφε

δρείας καί μή δυνάμενος πλέον νά προχωρήση, περιεμενε με 

αγωνίαν τον αντιπερισπασμόν, όστις ήργοπορει καί έσκεπτετο 

νά υποχώρηση, ήθελε βεβαίως πέμψει εμπρός, διά διαβάσεων 

εγνωσμένων πρότερον, πολλάς κανονοστοιχίας έλαφροΰ πυρο

βολικοί, διά νά δώση ενεργητικόν κτύπημα είς ώρισμένον 

σημεΐον, καί νά άναλάβη δραστηρίως τήν έπίθεσιν. Ά ν  δέ οί 

ΙΙρώσσοι έβίάζοντο νά όιαβώσι πάλιν τόν Βιστρίτζαν, δέν ήθε- 
λον τά κάμει βεβαίως μετά πολλής τάξεως, ώς μή έχοντες, 
είμή όλίγας διαβατάς γεφύρας, άμελήσαντες νά προμηθευ- 

θώσι κινητάς γεφύρας. 'Ο δεύτερος στρατός είς τήν περίστα- 
σιν ταύτην ήθελεν απαντήσει περισσοτέραν άντίστασιν, καί δέν 

ήθελεν επιφέρει νίκην τόσον ολοσχερή.
Οί Πρώσσοι ύπερηφανευονται, καί οικαιως, διά την Εκ

στρατείαν των τοΰ 1 8 6 6 . Είς τήν συγκεντρικήν πορείαν τών 

στρατευμάτων των, διά νά είσέλθωσιν είς τήν Βοεμίαν, ώς 

έπίσης είς τήν προσβολήν αυτών διά διαδοχικών σωμάτων έπί 

τής συγκεντρικής θίσεως τών Αυστριακών, ε'μπροσθεν τοΰ 

Κενιγγράτζ, έξετεθησαν νά νικηθώσι κατά μερίδας· άλλ’ ή 

έπιτυ/ία τούς έδικαίωσεν. Έξετέλεσαν άποφασιστικώς τάς 

διαταγάς δεσποτικής δυναστείας, καί έ'καμον καλήν χρήσιν 

τών τελειοποιημένων οπλών τοΰ πεζικοΰ- αλλά τά πυροοολι- 

κάν πολλάκις ώφελήθη έκ τοΰ μεγάλου μήκους τών ’βολών 

αύτοΰ, διά νά άρχίζη τά πΰρ άπά μακράν. ’Αληθές είναι ότι 

τά αυλακωτά κανόνια διατηρούν την ευστοχίαν των μεχρ! τής



ύπερμεγέθους άποστάσεως τών 3 0 0 0  μέτρων, άλλ’ έκ τούτου 

δέν πρέπει νά άπατώμεθα, διότι είς την άπόστασίν ταυτην 

διακρίνομεν όλίγον τόν σκοπόν, χαί όλιγώτερον είσέτι τά απο
τελέσματα του ρίμματος. Δέν είναι τό μεταξύ τών 2 ,0 0 0  

χαί 3 ,0 0 0  μέτρων, είς ο τό πυροβολικόν τοΰτο δύναται νά 

φέρη τό αληθές άποτέλεσμα, αλλά τό μεταξύ τών 6 0 0  j  1 ,2 0 0  

μέτρων διας-ημα, 3τε τό πΰρ τών φορητών πυροβόλων είναι όλι

γώτερον ενεργητικόν, καί ότε όλίγαι βολαί χανονίου καλώς 

τοποθετημένου δύνανται νά παραγα'γωσι τόσον αποτέλεσμα, 
οσον έκτεταμένη σειρά βολών άβεβαίων.

Έ ν συνόψει λέγομεν, οτι δέν άρκεΐ νά έ'χη τις είς την δ ιά- 

Οεσίν του πολυαρίθμους στρατούς καί μεγίστας δμάδας π υ-  

ροβολικοΰ, άλλ’ οτι πρέπει δι’ αΰτών νά ώφελήται είς πασαν 

περίστασιν. ’Αποπερατοΰντες λέγομεν οτι, οταν τό πλεονέ

κτημα τών οπλών μέ ταχύ ρίμμα δέν θά ανήκει πλέον άπο-  

κλειστικώς είς ενα μόνον έκ τών διαμαχομένων, είς τόν πρώ
τον πόλεμον εκείνος θέλει εχει άκατάβλητον ύπεροχήν, οστις 

6ά γνωρίση νά καμη καλλίτέραν χρήσιν τοΰ πυροβολικοΰ' η 

μάλλον, επειδή ή χρήσις αΰτη δέν έξαρταται μόνον εκ τής 

στιγμής τής εφαρμογής, αύτός θά ηναι εκείνος, τοΰ ίποίου 

τό πυροβολικόν θά £χη τήν καλλίτέραν τακτικήν έκπαιδευσιν.

δπο τής A. Υ . τοΰ ιτρίγκιπος Ζοαμβίλλ (*).

Οί ’Ανθενωτικοί πολλα'κις προσεπάθησαν νά καταστρέψωσι 

διά τών τορπιλλών τά μεγάλα πολεμικά πλοΐα, τά φέροντα 

τήν σημαίαν τών Ε νω τικώ ν ναυάρχων. Ή  πρώτη δοκιμή 

έγένετο κατά τοΰ N ew-Ironsides, μεγάλης φρεγάδας (μονο

κρότου) 3 ,5 0 0  τόννων, σχεδόν δμοίου μέ τήν G loire, υπό τ ί
νος ανθενωτικού υποπλοιάρχου, οστις, έπιβάς έπί τίνος μ ι-  

χροΰ άτμοπλοίου σχήματος σιγάρου, μετέβη οπως τό προσβά- 

λη έν μέση νυκτί είς τό πέλαγος, άντικρύ τής Καρλεστόνης. 

Ά ν  καί έφθασεν είς τό πλευρόν τοΰ πλοίου χωρίς ν’ άνακα- 

λυφθή, καί έγένετο ή έκρηξις, δέν έπήλθεν ομως άλλη βλάβη 

ή δ θάνατος τοΰ άξιωματικοΰ τής φυλακής τής Ironsides καί 

ό χαμός τοΰ τορπιλλοφόρου (torbedo-boat), βυθισδέντος άπό 

τάς στήλας τοΰ ΰδατος. Ό  M innesota, δ W abbasb, ή Μέμ- 
φις, προσεβλήθησαν διαδοχικώς έπίσης ύπό τορπιλλοφόρων 

σχήματος σιγάρου, έπικληθέντων έν’ΑμερικήΔαβίδια(David), 

αλλά διέφυγον τόν κίνδυνον, χάρις τό πλεΓς-ον είς τό ύπερβάλλον 

τής προσοχής, δι’ ^ςέφυλάσσοντο, >$ είς τήν ετοιμότητα, μεθ’ ής  ̂

ειςτό πρώτον διδόμενον σημεΐον,εύρίσκοντο είς τόν ατμόν. Ό  Χον- 

σακόνιχ, μέγαςελικοφόρος δρόμων,ύπήρξεν όλιγώτερον εύτυχής. 

Τήν 17Φεβρουαρίου 1 8 6 4  εύρίσκετο γαληνιαίως Αγκυροβολη

μένος έξωθι τής Καρλεστόνης, έπί τής έξωτερικής γραμμής 

τών καταδρομέων. 'Υπήρχε σκότος, τά πάντα δ’ έπί τοΰ πλοίου 
ησαν ήσυχα, δπότε «κατά τήν όγδόην ώραν καί λεπτά τεσσα·

(*) Ίδε τόμον Β'. <ρυλ. τής 15 Νοεμβρίου, σελίοα 376—384. 
ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 1 2 . Φ ΪΑ . Τ· Β\ 3 4



«^άχοντα πέντι τ?,ς έσπέρας, λέγει ή αναφορά, ήτις αξίζει νά 

«παοατεδη ένταυθα, δ άξιωματικός τής φυλακής παρατηρεί 

»κΰίτι τ ι, οπερ έκινεΐτο εις τήν δάλασσαν πρός το πλοΐον περί 

»τά 1 0 0  μέτρα μακράν, ήδύνατό τις  είπεΐν ώσεί σανίς τις  

»γλυστρώσα επί τοΰ ΰδατος. Τότε ?λδε κατ’ εύδεΐαν προς τόν 

«δρόμονα, χαί είς δυο λεπτά περιήλδε τό πλοΐον. Κ ατά τό 

«χρονικόν τούτο διάστημα έσύρθη ή άγκυρα, ή μηχανή έτέθη 

»είς ένέργειαν ίπ ίτ ά  δπίσω, καί τό πλήρωμα προσεκλήδη εις 

»τήν εμπόλεμον αύτου δεσιν. Έ ν  λεπτόν σχεδόν μετά ταΰτα 

» ί  έκρηξις έλαβε χοίραν, καί τό πλοΐον βυδιζόμενον έκ τών 

»2πισδεν, έκλινε πρός τά δεξιά καί Ιβυδίσθη.»

Ευτυχώς δ καιρός ητο γαλήνιος καί ή δάλασσα άβαθής.
Τό πλήρωμα, εξαιρέσει δυο άξιωματικών καί τινων άνδρών,

οίτινες έπνίγησαν, ήδυνήθη νά σωδή έπί τών ιστών. Ά λ λ ’ δ-
ποία ταχύτης καταστροφής! Καί τό κακόν είναι, οτι άχρις

ώρας δέν υπάρχει ούδέν μέσον αποφυγής τοΰ κίνδυνου τούτου,

οστις είς τόν πρώτον πόλεμον θέλει έπαπειλεΐ πανταχοΰ τά

πολεμικά πλοία μικρά τε καί μεγάλα ! Ά ρκε ΐ εν βαρέλιον
πυρίτιδος καλώς τεδειμένον, εν ρηξίπυλον φερόμενον έν μέση

σκοτεινή νυκτί ύπ’ άνδρός αποφασιστικού, οπως «άποστείλη

είς τά  έγκατα της δαλάσσης» δλόκληρον ναυτικήν δύναμιν,

ολα τά εκατομμύρια, ατινα έκπροσωποΰσι πλοΐα, οΐον τό Σουλ-

φερΐνον καί δ Ο ύα^ιώρ, εκτός τών εκατοντάδων τών επ’ αύ
τών βαινόντων άνδρών.

Ά χ ρ ις  ώρας ήσχολήθημεν μόνον είς τά  περί τοΰ άποκλει- 

σμοΰ, δστις ύπήρξεν η κυρία έπασχόλησις τοΰ ναυτικοΰ τών 

Έ νωτικών, καί έδείξαμεν πώς είργάσδη είς τοΰτο. Οί άριδμοί 

κάλλίον δλων τών ήμετέρων λόγων δέλουσι δείξει τήν σπου- 

δαιότητα τών έπιχειρήσεων αύτών. Τό δλικόν τών συλληφθέν- 

των πλοίων κατά την Ιην Νοεμδρίου 1 S 6 4  άνήρχετο είς

1 ,2 6 2  πλοΐα, ών ή πώλησις παρήγαγεν 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγ

κων· άλλ’ δ άποκλεισμός ουτος, δσονδήποτε καί άν υπήρξαν 

ώφέλιμβ τά άποτελέσματά του, δέν άντεστοίχει πρός τήν κυρί- 

ευσιν καί τήν κατοχήν τών Άνδενωτικών λιμένων. Δέν ύπηρ- 

χεν άπλώς είς τήν κυβέρνησιν τών Ενωμένων Πολιτειών 

με'γα συμφέρον είς τήν κατοχήν τοΰ έδάφους, οπερ τη άφη- 

ρεσεν δ χωρισμός, άλλ’ ύπρήχον είς αυτήν πολλά και έπισπεύ- 

δοντα αίτια, οπως κλείση διά τρόπου δριστιχοΰ τήν παρά τοΐς 

Άνδενωτικοΐς προσπέλασιν τών ξένων. Τωόντι δ μικρός άριδ- 

μός τών πλοίων, άτινα κατώρδουν νά διασχίσωσι τόν απο

κλεισμόν, έχρησίμευον ώς πρόφασις είς τούς έχδρούς τών Η 

νωμένων Πολιτειών, οπως διατηρώσιν είς τούς Άνδενωτικούς 

τήν ιδιότητα τών έμπολέμων, και έπομενως τοΐς προσφε'ρωσι 

συνδρομήν Οδικήν μεγάλης σημασίας. Ά φ ’ ετέρου άπό της 

καταστάσεως ταύτης προέκυπτον ζητήματα διεδνοΰς δικαίου 

άκανδώδη, ερεθιστικά, άτινα δέν ήδύναντο νά άκούωνται έπί 

πολύν χρόνον κατά τόν αυτόν τρόπον εκατέρωθεν. Ά π α ξ  κλει- 

σθέντων τών λιμένων, απασαι αί δυσκολίαι αυται έπιπτον. A I 

ξέναε κυβερνήσεις δέν ήδύναντο έφεξής νά έχωσι σχέσεις α
π ’ εύθείας μετά τών άρχών της 'Ριχμόνδης, οί άξιωματικο£ 

τών Ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων δέν ήδύναντο πλέον, έπί 

προφάσει συγκοινωνίας πρός τούς προξένους αύτών, νά ζη- 

τώσι νά είσέλθωσιν είς τούς νοτίους λιμένας, ίνα φέρωσιν έχει 

λόγους έμψυχώσεως· τέλος ί  σημαία τών Ανθενωτικών δέν 

Αδύνατο έφεξής νά ηναι άνεκτή έντίμως είς τάς δαλάσσας.

Ό λ α ι αυται αί άφορμαί, καί άλλαι άκόμη, &ς δέν σκο- 
ποΰμεν ν’ άπαριθμήσωμεν, άπεφάσισαν σειράν έκστρατειών, 

προωρισμένων είς τήν άνάκτησιν τών λιμένων της παραλίας 

τών κεχωρισμένων πολιτειών. Τοΰτο υπήρξε νέα καί σπου

δαία αποστολή είς τό ναυτικόν, νέα πρόσκλησις έγένετο είς
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τήν ενεργητικότητα καί τά μέσα αύτοΰ, χαι έγένετο αφορμή 

πολλών καί λαμπρών αγώνων. Εξαιρέσει τής Καρλεστόνης, 

όπου 6 ναύαρχος Dahlgreen, μεθ’ όλας τάς έπιμόνους προ
σπάθειας, δέν ήδυνήθη νά καταλάβη είμή μίαν οχδην τοΰ 

πλατέος στομίου, όπερ σχηματίζει τόν όρμον, ολα τά σπου

δαία σημεία τής παραλίας R oanoke-Island, B eaufort, 

W ilm ington  (τό φρουριον Fisher), F ort-R oya l έπί τής 

ακτής τών Καρολινών, τό φρουριον Pulasw ki (Suvannah) 

είς τήν Γεωργίαν, ή Mobile είς τήν A labanna, καί τέλος ή 

Νέα Αύρηλία, έκυριεύβησαν άλληλοδιαδόχως. ’Επειδή δέ 

έπρεπε νά κατέχωνται αί κυριευόμεναι δέσεις, σώμα άποβατι- 

χόν ηνονε σχεδόν πάντοτε τάς προσπαδειας αυτου μέ τάς τοΰ 

ναυτικού· άλλά, έξαιρέσει τού φρουρίου F isher, κυριευδέντος 

έξ έφόδου, καί του φρουρίου Pulaw ski, οπερ άπητησε τακτι

κήν πολιορκίαν, είς όλα ‘τά μέρη ή ένέργεια του ναυτικού 

ύπήρξεν ή κυριωδεστέρα.

Ε ίς τήν Νέαν Αύρηλίαν οί ’Ανθενωτικοί, έμπιστευόμενοι 
ι ις  τα φρούρια και λοιπά δχυρωυικά έ”ργα, τά συσσωρευμένα 

εις τα κατω του ποταμού, πρός δέ είς στολίσκον τινά, συγ

κείμενον άπό ράμ καί hironclads, άφήκαν τήν πόλιν έλευ- 

δέραν ς-ρατευμάτων καί άνυπεράσπις-ον. Κατά τινα νύκτα, μ ’ό- 

λον τό τρομερόν πύρ, ό ναύαρχος Φ α^αγούτ (Farragut)  

διέρχεται όλα τά έμπόδια, διασκεδάζει τόν Ιχδρικόν στολί

σκον, καί παρουσιάζεται έμπροσδεν τής πόλεως, ην κυριεύει. 

Τά φρούρια, ατινα διήλδε, εύρέθησαν κυκλωμένα καί ηναγ- 

κάσθησαν νά συνθηκολογήσωσιν. Ε ίς Νοβίλην εύρίσκομεν 

αυτόν τον ίδιον ναύαρχον Φ α^αγούτ μέ μικρόν τινα στο

λίσκον εξ όρομονων έλικοφόρων, ξύλινων καί ούχί θωρηκτών, 

εξ κανονιοφορων καί τεσσάρων μονιτόρων, έπιφορτισμένον 

έπιχειρησιν τολμηροτίραν. Έπρόκειτο w  έκβιάση δίοδον στε

νήν, ην έγίνωσκε πλήρη ουσαν τορπιλλών, ύπό τά σταυρωτά 

πυρά άχυρών ύποτειχισμάτων (casemates), ένθα ή τέχνη τού 

μηχανικού άπό πολλού χρόνου έξήντλησεν όλα τά μέσα αύ

τής. Τ ά οχυρά ταύτα φρούρια εΤναι ώπλισμένα μέ ραβοωτά 

κανόνια, ών τινα ^ίπτουσι βλήματα τών 1 7 0  λιτρών, στα- 

λέντα επίτηδες άπό τής ’Α γγλ ία ς, παρουσιάζοντα δέ παν ό,τι 

ή τέχνη τής καταστροφής έγέννησεν άχρις ώρας τελειότερον. 

Τέλος πρός συμπλήρωσιν τού πλήθους τών ουσκολιών, ας 

ώφειλϊ τις νά ύπερνικήση, ό ’Ανθενωτικός ναύαρχος Βουχα- 

ναν (Buhanan), αύτός ό διοικήσας τό περίφημον Με^ριμάκ, 

μένει είς τήν έξοδον τής διόδου μέ στολίσκον πλοίων θωρη

κτών καί κανονιοφόρων, ων άγνοεΐται έξ υπαρχής ο αριθμός, 

αλλά μεταξύ τών όποιων ύπάρχει τό ράμ 5 Τεννεσεέ 

(Tennessee), τρομερόν πολεμικόν μηχάνημα, ουτινος οί κε

κλιμένοι τοίχοι εΤναι κεκαλυμμένοι μέ σίδηρον έξ δακτύλων, 

δύο δηλαδή δακτύλων πλέον του Με^ριμάκ, ενα καί ήμισυν δά

κτυλον περισσότερον τοΰ Σολφερίνου καί τού Ούα^ριώρ, χαί 

τού οποίου τό πυροβολικόν συνίσταται άπό εξ ραβδωτά κα 
νόνια τών 1 0 0 . Πώς οί αδύνατοι δρόμονες τού Φ α^αγούτ, 

έάν διαφύγωσι τάς τορπίλλας, θϊλουσιν άνθέςει είς το πυρο

βολικόν, είς τά όβούζια τά έκσφενδονιζόμενα άπό τών ύποτει- 

χισμάτων τών φρουρίων καί τοΰ τρομερού Tennessee ; Και 

όμως τότε έφάνη έν όλη αύτού τή λάμψει παν ό,τι ουναται 

ή ευφυΐα καί ή γενναιότης ενός άνδρός.
Έπιτραπήτωσαν ήμϊν λεπτομέρειαί τινες περί τού άγώνος 

τούτου, τού λαμπροτέρου τού πολέμου είς τό ναυτικόν τών 

Ηνωμένων Πολιτειών. Τήν 5. Αύγουστου 1 8 6 4 ,  κατα τήν 

χαραυγήν, δ μικρός Έ νωτικός στόλος είσήρχετο είς τήν δίο

δον, άποτελών δύο φάλαγγας. Δεξιά εύρίσκοντο οί μονιτορες, 

άρισιερά οί εξ δρόμονες, ®ν έκαστος ητο συνδεδεμένος σώμα



πρός σώμα μέ μία·/ κανονιοφόρον. Παν ο,τι ήδύνατο νά κατα- 

βιβασδή άπό τούς ιστούς, τάς κεραίας καί λοιπά, άφηρέδη’ 

τά  δέ καταστρώματα έκαλύφδησαν μέ σάκκους πλήρεις χ ώ 

ματος διά προφύλαξιν κατά τών έπισκηπτόντων πυρών, ών ή 

πείρα δλοκλήρου τοΰ πολέμου τούτου άπέδειξε τον μέγαν κίν

δυνον. Κατά τήν συνήδειάν του ό ναύαρχος Φα^ραγούτ με

ταδίδει τάς διαταγάς αύτοΰ δι’ άκουστικοΰ σωλήνος άπό τής 

μεγάλης κόφας, οδεν δύναται, άνωδεν τοΰ καπνοΰ, νά περι- 

λάβη παν τό έπισυμβαΐνον. Διαταγή έδόδη νά μή γίνη χ ρ ίε ις  

κατά τών φρουρίων καί τών κανονοστασίων ή μόνων μύδρων 

καί σράπνελλ. Ό  ανδρείος ναύαρχος ύπελόγισεν, οτι είναι 

επικίνδυνον είς αδύνατα ξύλινα πλοΐα νά δελήσωσι νάκαταβά- 

λωσι τό έχδριχόν πυροβολικόν. Τό μόνον δυνατόν γενέσδαι 

είναι τό άπομακρύνειν άπό τών κανονιών τοΰς πυροβολιστάς 

κατά τήν στιγμήν τής διόδου τοΰ στόλου διά βροχής μύδρων» 

Η διαταγή έξετελέσδη, οπως έδόδη, μέ ακρίβειαν και ψυχρώ  

τώ αΓματι. Τά ούραγά πλοία, παρατηροΰντα οτι οί μύδροι τών 

προπορευομε'νων έχουσι μικράν τήν ριπήν, άντικαδιστώσι τούς 

πυροσωλήνάς των τών δύο δευτερολέπτων διά τών τών πέντε 

τόσον ήσύχως, ώς άνεύρίσκοντο εις ασκήσεις· αλλά πάραυτα ή 

κεφαλή τήςφάλαγγος ΐς-αται, δις-άζει· οι άνησυχοΰντες σημαν

τήρες έδεάδησαν είς τόυδωρ· ή λέξις τορπίλλη είναι είς όλων τά  

ς-οματα, g κατά τήν ς-ιγμήν ταύτην τοΰ δις-αγμοΰ ό έχδρός διπλα

σιάζει τό πΰρ αύτοΰ. Πάραυτα ό μονίτωρ Tecamseh, δστις 

έπροπορεύετο πάντων, φαίνεται βυδιζόμενος είς τά κύματα 

μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε άπό τοΰ γενναίου πληρώμα

τος του μόλις ήδυνήδησαν νά σωδώσι κολυμβητΐ δώδεκα άνδρες. 

Αίτορπίλλαι ησαν είς ενέργειαν, ή ς-ιγμή ητο κρίσιμος. Ό  αν

δρείος Φαρ^αγούτ δέν ητοέκ τών δυναμένων ν’ άποδειλιάσωσι. 
Μετά λύπης ένέδωκεν, έπί τή τΑ«* Λ*·’

νητών, νά μή έκτεδή πρώτος μέ τό πλοΐον αύτοΰ είς τούς κιν

δύνους τούς τόσον πολυπληδεΐς, ους έπρόκειτο νά διατρέξωσι. 

« ’Α λλά, βλέπων άφανιζόμενον τόν Tecamseh, λέγει έν τή 

«έκδεσει αύτοΰ, άπεφάσισα πάραυτα, ώς έπεδύμουν καί κα- 

»τ’ άρχάς, νά τεδώ έπί κεφαλής, και άφοΰ διέταξα τώ  M ela- 

scomet νά πέμψη λέμβον, οπως σώση, εί δυνατόν, ενα τινά 

»έκ τοΰ πληρώματος, όστις έπνίγετο, Ιφερον τόν H artfort 

» έπί τά πρόσω, άκολουδούμενος ύπό τοΰ λοιποΰ στόλου, ου- 

» τίνος οί αξιωματικοί έφρόνουν οτι άκολουδοΰσι τόν αρχηγόν 

» αύτών είς δάνατον εύγενή. Έκυβέρνησα εύδεως μεταξύ τών 

«σημαντηρών έκεΐ, οπου ύπετίδετοοτιεύρίσκοντο αί τορπίλλαι». 

Ευτυχώς, κατά τούς στοχασμούς τοΰ ναυάρχου, εΤχον α υ -  

τα ι άποσυρδή, καδό μείνασαιπολύν χρόνονέντώυδατι, καί δέν 

έκτύπησαν κάνέν άλλο έκ τών πλοίων αύτοΰ. Έξακολουδών ό 

στόλος νά καλύπτη μέ μύδρους τά εχθρικά κανονοστάσια, καί 

ώδούμενος ύπό τε τής ταχύτητόςτου καί τής παλίρροιας, μ ι-  

κράς τινας μόνον έ'λαβε βλάβας· δέν προσεβλήδη σοβαρώς είμή 

τό ούραγόν πλοΐον, ουτινος ό λέβης καί ή καπνοδόχη κατε- 

στράφησαν άπό τής έκρήξεως τών όβουζίων, καί δέν χρεωστεΐ 

τήν σωτηρίαν αύτοΰ είμή είς τήν πρόβλε&ιν, ην έ'σχον νά 

προσδέσωσι τά πλοΐα άνά δύο. *0 σύντροφός του λοιπόν τό 

παρέσυρεν έξω τοΰ κινδύνου.
Ή  δίοδος έξεβιάσδη, άλλ’ δμως εύρίσκονται άπέναντι νε'ου 

έχδροΰ καί νέου κινδύνου. Έ χει εύρίσκετο δ ναύαρχος Β ίκ -  

χαναν μέ τόν στολίσκον του. Κατ’ αύτοΰ λοιπόν πρέπει νά έξα- 

κολουδήση δ αγών. Ό  Φαραγούτ άποχωρίζει με'ρος τής δυνά- 

μεως αύτοΰ έναντίον τών μικρών πλοίων, καί συγκεντροΐ τάς 

προσπαδείας τών μεγαλητέρων πλοίων του κατά τοΰ τρομεροΰ 

ράμ Τεννεσσεέ. Τετράκις, έπί τ ι  έλπίδι τοΰ διαπεράσαι τό 

πλευρόν αύτοΰ, ένέπεσε κατ’ αύτοΰ έν ολη τή ταχύτητι μέ τόν



ίδιον αύτοΰ δρόμονα τον Χαρτρόρτ, ουτινος ώπλισε τήν πρώ

ραν μέ σίδηρουν δαλασσοκόπον, καί διά του Μονογκαχελά 

(Monogahela) καί τής Λακαουαννης (Lakauanna), έπίσης 

ίξωπλισμένων, άλλ’ είς μα'την. Φρικώδεις τριγμοί ακούονται, 

τό δέ ράμ έγκλίνει υπό τόν κτύπον οί ναΰται εξυβρίζονται 
έκατερωδεν, ρίπτουσιν άπό τών φατνωμάτων πυρολίδους καί 

κενοΰσι τά πυροβόλα αύτών έκ τοΰ πλησίον οί μέν κατά τών 

δε. Τ ά άποτελέσματα τών πυροβολημάτων τούτων εΤναι τρο

μερά είς τά Ε νω τικά πλοία’ άλλά ραίνονται μόλις αίσδητά 

έπί τοΰ ράμ, οπερ έδε'χδη άνευ ραινομένης βλάβης είς άπό
στασίν δέκα ποδών όλην τήν πυροβολοστοιχίαν τοΰ Χαρτρόρδ, 

συντεδειμένην έκ βλημάτων πλήρεων τών 9 δακτύλων, μέ 

γεμωσιν 1 3  λιτρών. Τά βαρέα ταΰτα βλήματα άρίνουσι τά 

ίχνη αύτών μάλλον ή ηττον βαδε'α, άλλ’ όμως έποστρακίζον- 

ται αντί νά εΐσχωρήσωσι. Γ0  Φα^ραγούτ διατάττει τήν γενι

κήν προσβολήν όλων τών πλοίων του εναντίον τοΰ ράμ, έπί τη 

έλπίδι ότι, εύρισκόμενον μεταξύ μεγάλων δρομόνων 1 ,5 0 0 —

2 ,0 0 0  τόννων, βαινόντων έν όλη τή ταχύτητι, δέλει τέλος συν

τριβή. Έν τούτοις, καί περ τοΰ ό<ρδαλμοΰ ούδέν διακρίνοντος, 

τό ράμ ύπέρερεν ύπό τών έπανειλημμενων τούτων προσβολών. 

Τό μηχάνημα, δι’ ού έκυβερνατο, συνεδλάσδη, ό δέ Βουχαναν 

έστερήδη τής μιας κνήμης· τέλος οί μονίτορες, έν όλω τώ  χρο- 

νικώ τούτω διαστήματι, είργάζοντο κατά τοΰ έχδροΰ μέ βλή

ματα πλήρη σιδηρά καί χαλύβδινα τών 1 1  καί 1 5  δακτύλων. 

Ό  εΤς τών μονιτόρων, ό Μ αγχαττάν (M anhattan), ηύξησε 

διαδοχικώς τήν γέμωσιν τοΰ κανονιού αύτοΰ τών 1 5  δακτύ

λων άπό 3 5  είς 6 0  λίτρας, χαί εν βλήμα τής όλκής ταύτης 

διεπέρασε τόν τοίχον τοΰ Τεννεσσέε, ρεροντα σίδηρον 9  δά

χτυλων χαί ξύλον 2 5  δακτύλων, διεσκέδασε δέ μέγαν σωρόν 

ξύλων. Πριν όμως λάβη καιρόν νά έκτελεσδή ή γενική πρ»σ-

βολή, δ Άνδενωτικός άρχηγός εκαμε σημείον ότι παραδίδε- 

ται. Ή  ίπ ιτυχ ία  ητο πλήρης* δ Φαό^αγούτ, κύριος τοΰ όρμου, 

Αδύνατο νά χαλύψη τάς έπιχειρήσεις τών στρατευμάτων, τών 

έπιρορτισμένων τήν πολιορκίαν τών φρουρίων τών κλειόντων 

τήν είσοδον. Τά ρρούρια ταΰτα παρεδόδησαν χ ορ ίς  νά παρα- 

τείνωσιν άντίστασιν άνωρελή.
Ή  άπορασις-ική αΰτη έπιτυχία έκός-ησεν όμως πολύ. Χωρίς 

νά άπαριδμήσωμεν τό πνιγέν πλήρωμα τοΰ Tecamseh, έχάδη- 

σαν 2 2 2  άνδρες, ών 1 4  άξιωματικοί" τό δέ πλοΐον τοΰ Φε£- 

£αγούτ έ’σχε μόνον του 2 5  ρονευδέντας καί 2 8  πληγωδέντας, 

άλλ’ οί ’Αμερικανοί (1) έξετέλεσαν κατόρδωμα, περί ου έ'χουσι 

δίκαιον νά ύπερηρανεύωνται· διότι δέν ύρίσταται ίνδοξότερον 

αύτοΰ είς τήν ναυτικήν ιστορίαν τής έποχής μας, ή δέ έπιδι- 

ξιότης καί ενέργεια, άς έπέδειξεν είς τήν περίστασιν ταύτην, 

ώς καί είς πλείστας άλλας, δ ναύαρχος Φα^ραγούτ, δέτουσιν 

αύτόν άδιαριλονεικήτως είς xoy πρώτον βαδμόν μεταξύ τών 

ναυτικών όλων τών έδνών. Έάν έπιτρεπηται ή έ'κρρασις δλί · 

ψεώς τίνος μετά τήν διήγησιν ταύτην, εΤναι ότι δέν Αλαττώδη 

ή χύσις τοΰ αίματος, ένώ Αδύνατο, τιδεμένου τούλάχιστον 

ένός κανονιού τών 1 5  δακτύλων ή άνταξίου αύτοΰ έπί ενός 

έκάστου τών μεγάλων δρομόνων. Ά λ λ ’ έξακολουδήσωμεν. 

’Ιδού έκλείσδησαν οι λιμένες τών ’Ανδενωτιχών, καί, ώς ειπο- 

μεν προηγουμένως, ή κυβέρνη*ις τών Ε νωτικών περί πολλοΰ 

έποιεΐτο ν’ άπομονώση οΰτω τούς άποστάτας άπό τής δαλάσ- 

σης, όπως διά τοΰ τρόπου τούτου άραιρέση πάσαν πρόρασιν 

ώς πρός τά δικαιώματα τοΰ έμπολέμου, ατινα τά Εύρωπαϊκά 

έ'δνη τοΓς παρεχώρουν είς τήν δάλασσαν. Ά π ό  τής παραχωρή- 

σεως ταύτης καί άπό τής παραδόξου, άλλ’ δμολογουμένης

( I )  Ό  συγγραφείς πολλάκις διά τοΰ όνόμιτος τούτου χ«ρα κτηρίζ^  

τους ‘ Ενωτικοΰς.



συμπαβειας, ην ήτώ ν δούλων διατήρησις ευρισχεν έν Εύρώπη, 

εΤχον γεννηδή μεγάλαι ε?;  τί)ν ’Αμερικήν περιπλοκαί. ’Αριθ

μός τις πλοίων ώπλισμένων έν ’Α γγλία , οδεν ενλαβον καί τά 

πληρώματα των, διασχορπισδέντα είς τάς βαλάσσας, κατε- 

δίωχαν το έμπορικδν ναυτικόν τών Ένωτικών, χαί ομως τοΐς 

προσερε'ροντο ώς νά fcav πολεμικά, χαί άπήλαυον άπασών 

τών άτελειών χαί περιποιήσεων, £ς ύπάρχει συνήδεια ν’ ά -  

πολαύωσι τά τοιαΰτα πλοΐα. Μεταξύ τών Καταδρομέων τού
των, ών τά ονόματα έπλήρωσαν τάς εφημερίδας τής έποχής 

εκείνης, εύρίσχοντο, χαί τινα, ώς η Φλωρΐς (|a F lorie), ων 

ί  δέσις  ̂ήτο άμφίβολος. Τώ 6m  ή Φλωρίς κατεσκευάσδη 

*ν Α Π λ[«· αλλά πριν άναλάβη το καταορομικόν δίπλωμα, 
υπήγεν εις λιμένα Ανθενωτικόν, είς Μοβίλην, χαί έχεΐ έλαβε 

τ° 'Τ^ήρχον χαί άλλα πλοΐα διαφόρου φύ-
σεως, χαί μεταξύ αύτών ή περίφημος Ά λαβάμα, οπερ κατα- 

σχευασθεν, δπλισδέν καί έφοδιασδέν έν ’Α γγλία  χαί φέρον πλή

ρωμα χατά μέγα μέρος έξ Ά γ γ λ ω ν , ούδέποτε προσήγγισεν 

είς λιμένα τινά τών Νοτίων, οώδ’ η'λλαξεν έδνιχότητα άφ’ ξ ς  

ημέρας έξήλδεν άπό Λιβερπούλ ύπό σημαίαν αγγλικήν. Τό 

πλοΐον τοΰτο ουδέποτε υπήρξεν άλλο τι ή πειρατής· άλλ’ ομως 

βιοσοήποτε χαί άν ητο ό χαραχτήρ τών πλοίων τούτων, ή χυ- 

βερνησις τών'Ηνωμένων Πολιτειών ήναγχάσδη νάζητήση νέαν 

υπηρεσίαν του ς-όλου, ή δέ ύπηρεσία αυτη ήτο ή καταδίωξις, ή 

σ4λληψις η καιας-ροφή τών τοιούτων διωχτών τής δαλάσσης,

5  τούτο οσον τάχος, διότι αι καταχρήσεις αύτών ησαν μεγάλαι,

% έτι μεγαλήτερος ό τρόμος, ον ένέπνεον είς τό έμπόριον. Τό 

χακό/, όπερ προύςενησαν, δέν πρέπει νά ύπολογισδή μόνον 

οια του αριθμού τών πλοίων, άτινα συνέλαβον, άλλά διά του 

•π  άνωτέρου αριθμού τών πλοίων, άτινα πλέοντα εως τότε 

"-ο σημαίαν ’Αμερικανικήν ήναγκάσδησαν έπειτα ν’ άλλάξωσιν

έδνότητα. Τ ά πράγματα κατήντησαν οΰτως, ώστε ή ση

μαία αυτη, μή εύρίσχουσα πλέον ναύλους ενεκα του κινδύνου 

τής συλλήψεως, έξηφανίσδη σχεδόν άπό τών δαλασσών πρός 

μεγάλην ώφέλειαν τής Α γγλ ικ ή ς  σημαίας, ητις τήν αντικα

τέστησε σχεδόν έξ ολοκλήρου.
"Εκαστος έννοεΐόπόσον ένδιαφέρον εΤχεν ή Ένωτική κυβέρ- 

νησίς νά απαλλαγή τών οχληρών τούτων επιδρομέων, όπερ 

όμολογητέον ότι άρκούντως κακώς έξεπλήρωσε. Δέν άφιέρω- 

αεν έπί τούτω έπαρκοΰντα πλοΐα, και εδειξεν όλίγην ένεργη- 

τικότητα τόσον πρός κατασκευήν καταλλήλων πρός τον σκο

πόν τούτον, οσον καί είς τό νά έπωφεληθϊ) έξ αύτών. Προς 

έπανόοθωσιν τοΰ σφάλματος τούτου έχρειάσθη ό λαμπρός 

άγων τοϋ Kearsage καί τής Ά λαβάμας, έν τώ δποιω εθρι- 
άμβευσε κα ί πάλιν ή ύπεροχή τών μεγάλων κανονιών, ή- 

νωμένη μέ τήν πειθαρχίαν. *0 ,τι μένει ε ίς  τόν ξένον θεα

τήν, είναι ή πρώτη χρήσις τών άτμοπλοίων είς τον καταδοο- 

μικόν πόλεμον. Α ί μεγαλήτεραι ναυτικαί δυνάμεις είς τας 

πρός άσθενεστέρας διενέξεις αύτών, έάν μή θέλωσι να ιοωσι 
κατεστρεμμένον τό έμπόριόν των, όφείλουσι να προμηθευ- 

θώσι μέγαν αριθμόν ταχυβάτων άτμοπλοίων, ώπλισμένων μέ 

όλίγον μέν, άλλά ισχυρόν πυροβολικόν, καταλλήλων νά δ ια-  

δραματίσωσιν, ώς ειπομεν, τό πρόσωπον τής θαλασσίου χ ω 

ροφυλακής.
Άκολουδοϋντες εν κατόπιν τοΰ άλλου ολα τα έπεισοοια 

του Άμερικανικοΰ πολέμου, ατινα άπήτησαν τήν χρήσιν ^του 

ναυτικοΰ, άπεφύγαμεν επίτηδες νά κάμωμεν, λογον^ολων 

τών διά δαλάσσης ή διά ποταμών μετακομίσεων στρατού, α ι-  

τινες έλαβον συνεχώς χώραν. Σημειοΰμεν άπλώς, ότι το πο

λεμικόν ναυτικόν ουδέποτε έν Ά μ ερ α ή , ώς συμβαίνει χαί έν 

’Α γγλία , έπεφορτίσθη τήν υπηρεσίαν τοΰ μετακομιζειν, κα-



βόσον καί είς τούς δύο τούτους τόπους το τοιοΰτον θεωρείται 

Εναντίον τής πειθαρχίας, καί ώς έχον u f  ολας τάς επόψεις 

έπι^οήν δυσάρεστον. 'Οπότε έπρόκειτο νά μεταρερθή στρα

τιωτικόν τι σώμα, έδανείζοντο άπό του εμπορίου αριθμόν τινα 

ατμοκίνητων ή καί άλλων πλοίων πρός τόν σκοπόν τούτον. 

Ή  έν τή περιστα’σει ταύτη φροντίς τών ναυτικών δυνάμεων

ητο απλώς τό νά διατηρώσι την τάξιν, νά τά συνοδεύωσι, νά
•

προσοέρωσι την στρατιωτικήν αυτών συνδρομήν εις τάς ύπ’ ο- 

ψιν πολεμικάς έπιδρομάς. Μέ ποταμούς μεγα'λους καί πλω 

τούς, ώς ό Μισσισσιπή καί οί έν αύτώ χυνόμενοι, τό ναυτικόν 

τών Ηνωμένων Πολιτειών έμελλε νά προσ^έρη εϊς τόν στρα

τόν τής ξηρας τάς μεγαλητέρας υπηρεσίας, ας ούδέν έτερον 

ναυτικόν δύναται νά προσφέρη εϊς Ευρωπαϊκόν τινα πόλεμον. 

’Αληθείς ναυμαχίαι Εδόθησαν έπί του Μισσισιπή. Ειδομεν με

γάλα άτμομονόκροτα καταστραρέντα ύπό τοΰ έχθρικοΰ πυρός 

καχά τάς Επιχειρήσεις τοΰ στόλου τοΰ Φ α^αγούτ, Ινοΰνϊος 

τάς προσπαθείας αύτοΰ πρός τάς τοΰ στρατοΰ τοΰ Γράντ, οπως 

άπομονώσωσι το ύ ς ’Ανθενωτικούς στρατούς καί έπιρέρωσι τήν 

παράδοσιν τοΰ Ούϊξβούργ (W icksburg). Μεταξύ πλέον τών 

διακοσίων αγώνων, οΰς ήγωνίσατο τό Ένωτικον ναυτικόν 

κατά τήν διάρκειαν τοΰ τρομεροΰ τούχου πολέμου, βεβαίως 

τό πλεΐστον αύτών σκοπόν είχε νά συνδράμη τάς κινήσεις τοΰ 

σχρατοΰ τής ξηρας. Έμάχοντο πότε μέν θωρηκτόν πρός 0ω- 

ρηκτόν, πότε δέ κανονιοφόροι πρός κανονιοφόρους. Ά λλοτε  

τά πλοία εΤχον νά πολεμήσωσι μέ κανονοστάσια παραλίας, 

υπερασπιζόμενα καί ταΰτα ύπό σιδηρών θωράκων ευτύχημα 

δέ vjxo τότε άν εύρίσκοντο απέναντι αύτών τά σχετικώς όλιγώ- 

τερον επίφοβα πεδινά κανόνια. Τό 'Ενωτικόν ναυτικόν, όδη- 

γ§ύμενον ύπό τών ενδόξων ναυάρχων Φα^ραγούτ, Γολδσβούρων 

(G oldsbori)u gh n^ 8p  (Porter), Δασίς, Φούτ(ΓοιιΙβ), Δαλ-

νρ ,ί. (Dahlgreeo),
μ , Λ , μ . γ Λ ί ν  , ί ρ , ν  Α “ 8* *

ί , ο ί ,  t o m M  ,  F '
. e ~ είτε αεταξύ δύο ναυτικών Επικρατείων,παντι σοβαρω πολ-.μω, ειτε μεχ«*. , , , ,  ,
μ ,« ξ ϋ  8W  άλλων, ών 4 !>» f i »  ’  δ 1" ^

παραλίαν άνευ ναυτικοΰ.
Γ (Ικ τοΰ Γαλλικού).



Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Πε pi ασφυκτικών σφαιρών.

’Επειδή πολλάκις έγινε λόγος περί ασφυκτικών σφαι

ρών, αΓτινες, £ιφβεΐσαι έντος κεκλεισμένου χώρου, δωμα

τίου τίνος, η πλοίου, ή φρουρίου, δύνανται νά προκαλέ- 

σωσι καί νά έπιφέρωσι ασφυξίαν καί θάνατον τών έντος 

τοιούτου μέρους ένδιαιτωμένων άνδρώπων, έάν δέν δύνανται νά 

φύγωσι, νομίζομεν καλόν νά γνωστοποιηθώ, οτι α ί τοιαυται 

σφαΐραι κατά τινα στρατιωτικήν έφημερίδα της Γερμανίας, 
κατασκευάζονται κατά τον ακόλουθον τρόπον. Ή  κοίλη σφαίρα 

Εμπεριέχει, έκτος του έκπυρσοκροτικοΰ ύδραργύρου, δ^ ου ή 

έπίσκληροΰ σώματος πεσοΰσα σφαίρα διαρρηγνύεται, g μ ίγμα  

έκ θείου, νίτρου καί χλωρικοΰ κάλεως, το όποιον μετά τήν 

του έκπυρσοκροτικου ύδραργύρου φλέξιν φλέγεται έπίσης, έκ- 

πέμπον πνιγηρώτατα άε'ρια, συνιστάμενα έξ ανθρακικού, καί 

πρό πάντων έκ θειώδους οξέος, ύπό τών όποιων οι έγκεκλει- 
σμένςι άνθρωποι άποπνίγονται, έάν δέν δύνανται νά έξέλβουν 

έκ του χώρου, όστις έπληρώδη ύπό τών άεοίων τούτων. Τά 

περισσότερα ομως, τά δποΐα περί τοιούτων σφαιρών διηγούν

ται, είναι άβάσιμα, ή μάλλον απίστευτα.

S .  Α ά ν δ ε ρ ε ρ .

ΤΕΛΟΣ ΤΟΪ Β'. ΤΟΜΟΥ 

κ α ί

ΤΟΥ ΠΡίίΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝ ΤΩΙ ΔΕΤΤΕΡΩΙ ΤΟΜΩΐ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ.

’Α νάφ λεζις τώ ν  ύπονόμων, ύπό Διον. Π. Νοταρδ, άνθυ- 

πολαχου του Μηχανικού, σελίς 1 — 2 1 , 1 6 1 — 1 7 1 ,  3 1 5 —  

3 3 7 , 2 5 5 — 2G7.

Περί τοΰ πεδινού πυροβολικοΰ και τής χρήσεως αύτοΰ 
κατά τόν έν  Γερμανία πόλεμον τοΰ 1 8 6 6 , ύπό Άριστείδου 

Κοντουμα, λοχαγού τών Γεν. ’Επιτελών (έκ τοΰ γαλλικού), 

σελίς 2 2 — 3 2 , 1 9 1 — 1 9 6 ,  2 4 6 — 2 5 4 , 2 6 7 — 3 7 5 , 3 2 7  

— 3 5 8 .

’ΕπιδρομαΙ τοΰ Α μερικανικού ίππικοΰ άμψοτίρων τώ ν  

διαμαχομένων μερών κα τά  τούς τελευταίους πολέμους αύ
τώ ν , ύπό Νικ. ’Αντώνοβιτς, έπιλοχίου της ίππαρχίας τών 

ακροβολιστών, σελίς 3 2 — 44 , 1 7 1  — 1 81 ,  2 3 7 — 24 5 .

Περί σχηματισμού τώ ν  τετραγώ νω ν κατά τάς ν ια ς  με

θόδους τοΰ πολέμου, ύπό Κωνσταντίνου Πικέρνη, ταγματάρ

χου τοΰ πυροβολικοΰ κτλ. σελίς 4 4 — 4 9 , 1 8 2 — 1 9 1 .

Σ τρατιωτικο ί πληροφορίαι περί Πρωσσίας, ύπό Β. I. 

Βαλτινοΰ, σελίς 4 9 — 5 9 .

Τό ναυτικόν τώ ν  'Η νωμένων Π ολιτειώ ν τής ’Αμερικής 
κατά τό 1865., ύπό της A. X. τοΰ πρίγκιπος Ζοανβίλλ, έκ 

τοΰ γαλλικοΰ, ύπό Β. I. Βαλτινοΰ, σελίς 6 0 — 6 4 , 1 9 6 —  

2 0 2 , 2 5 2 — 2 5 4 , 2 7 6 — 2 8 4 , 3 5 8 — 3 7 1 .

Τρόπος τοΰ μάχεσθαι τοΰ Πρωσσικοΰ πεζικού, ύπό Β. 

I. Βαλτινοΰ, σελίς 6 5 — 87 .

Τό ιππ ικόν κατά τόν Γερμανικόν πόλεμον τοΰ I8 6 6 t 

ύπό Β. I. Βαλτινοΰ, σελίς 8 7 .



'Ο Γαλλοπρωσσιχός πόλεμος (άρθρον πρώτον), υπο Β.· I. 

Βαλτινου, σελίς 1 0 0 — 1 5 1  (άρΘρον δεύτερον), σελίς 2 0 2 —  

3 1 4  (άρθρον τρίτον), 3 8 4 — 4 2 3 .

’Ο λίγα  περί μνδροβόλων, σελίς 1 5 2 — 15 4 .

Βαθμιαία  στρατιωτική τής Π ρωσσίας ά νάπ τυζ ις , ύπό 
Β. I. Βαλτινοΰ, σελίς 1 5 5 — 1G2.

Π οικίλα, σελίς 3 2 4 - 3 2 6 ,  3 7 1 .


