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ΠΡΩΣΣ1Κ0Ν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝ ΕΑΛΑΛΙ.

Άπο τής εποχής, καδ’ ην τά πρωσσικά όπλα υπερίσ/υσαν 
έν Σαδόβα τώ 1866 , όκόσμος ολος έκπληκτος έστρα'οη πρός 
ταΰτα καί άνενδότως άνεζήτησε τάς άρορμάς καί τούς λόγους 
τής πρωσσικής υπέροχης. Άπο δέ τής καταστροφής του Σε- 
δάν άπαξάπαντες, άπονε'μοντες τη Πρωσσία το βραβεΐον τής 
στρατιωτικής έν Ευρώπη υπεροχής, |^ί©0ησαν t6te baissee 
εις την άπομίμησιν των έξωτερικών φαινομένων του στρατιω
τικού «ύτής δργανισμου.

Ή  μικρά Ε λλάς δέν αδύνατο νά καθυστέρηση, καί δη έκ- 
τοτε πλεΐστα οσα έγρα'ρησαν καί γράφονται περί των στρα
τιωτικών ημών θεσμών, καί προκλήσεις προς έκπρωσσισμον 
ουκ ολίγαι έγένοντο καί γίνονται είσέτι.

Το καθ’ ήμας, ουδόλως έρωτωμένους, δέν έννοοΰμεν ουδέ 
νά χειροκροτήσωμεν ουδέ νά μεμοθώμεν το παραπαν τάς τά- 
σεις ταύτας· εν μόνον μας έλυπησε πα'ντοτε καί διαρκώς μας 

λυπεΐ, οτι οί νομίζοντες έαυτούς δικαιούμενους νά συμβου- 
λεΰωσι καί ν’ άκοΰωνται δέν ένόησαν ποσώς την κοινωνικήν 
ημών καταστασιν- δέν έμελέτησαν, ραίνεται, Αρκούντως υπό 
φιλοσοφικήν εποψιν, οτι ή Ε λλάς πάσχει άπό νόσον φδισι- 
κήν, άποκρουουσαν πάντα, προς τούς γόμους σεβασμόν, φρο- 
νουσι δέ οτι, αμα Βουλή τις ψηφίση τήν εισαγωγήν του πρωσ- 

σικου στρατιωτικού συστήματος, ο ί πάντες ίγένοντο εν ΕΧ- 
Μ όι στρατι&ται, έπιλανθανόμενοι οτι κοιμάται παρ’ ήμΐν ό 
περί έΟνορυλακής νόμος. Έλησμόνησαν, ή καί δέν ήρώτησαν
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νά μάθωσιν, οτι δ περί έρεδριίας τοΰ στρατού νόμος κατέστη 
περίγελως, άροΰ άπεδείχθη διά πραγμάτων, oxt χατα το 
1869, οτε ένομίσθη πρέπον νά προσκληδώσιν εις τά οπλα 
απαντες οί έ'ρεδροι, ένώ έν τώ χαρτί] άνευρίσκοντο πλέον 
των 11,000 τοιοΰτοι, μόλις, άν χαλώς ένδυμώμεδα, G8 ευ- 

ρέθησαν εις τάς εστίας αυτών.
Το καθ’ ήμας, ρρονοΰμεν άδιστάκτως, οτι μελετώντες τά 

τοΰ πρωσσικοΰ στρατού, ή χαΐ παντός ετέρου, ορείλομεν νά 
μή περιπίπτωμεν οΐκειοδελώς εις το μέγα λάδος, έκπληττο- 
μενοι έκ των αποτελεσμάτων, νά νομίζωμεν οτι τά  πάντα  
μεταφυτεύονται, καδόσον, ώς τά ρυτά, οΰτω καί οί οργανι
σμοί καί οί νόμοι έ'χουσιν ανάγκην της προσηκοΰσης αύτοΐς 
γης, τοΰ κλίματος, τοΰ έδνιχοΰ χαρακτήρος.

'Γπήρξεν έποχή, καί λίαν σύντομος, καδ’ ην οί υπερήρα- 
νοι τής Γαλλίας άετοί έξερόβιζον τους πάντας, πάντες δέ 
πηθ ιχ ίζο ντ ΐς  τά γαλλικά Ιρθανον εις το γελοΓον συμπέρα
σμα, οτι καί αδτό τδ ένδυμα τοϋ Ζουάβου ήτοτο  φέρον την  
νίχην, έπιλανθανόμενοι, οτι νιχηταί κατ’ έποχάς υπήρξαν 
απαντες οί στρατοί, παντοειδείς ρέροντες τάς στολάς.

Ή μεΐς, μικροί καί ταπεινοί, ρρονοΰμεν, οτι ή νΐχη 'έγκει
τα ι έ ν τ ή  εμφροντι μελέττ\ τοΰ έχωφελεΐσθαι άπο των σχε
τικών άτελειών τοΰ αντιπάλου^ δπερ ίπ ιτυ γ χ α νετα ι δ ια  
προκαταρκτικής μελέτης κα ί παρασκευής·

’Αλλ’ επειδή περί πρωσσικοΰ Οργανισμού πρόκειται καί 
περί έκπρωσσισμοΰ, δέν νομίζομεν άτοπον νά παραδέσωμεν έν- 
ταΰδα τεμάχια διατριβής τίνος γεγραμμένης υπό Γάλλου καί 
ίδούσης τδ ρώς ακριβώς τήν παραμονήν τοΰ τελευταίου γαλ- 
λοπρωσσικοΰ πολέμου, εν η ο γραρων προσπαθεί να ελκυση την 

προσογήν των συμπατριωτών του εις τήν έξέτασιν τοΰ πρωσ- 

βιχοΰ στρατοΰ καί τήν κνευρεσιν τών πραγματικών λόγων
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τής δσημέραι προσαυξήσεως τοΰ πρωσσικοΰ μεγαλείου. Έ ν- 
ταΰδα εγκειται τδ κύριον ζήτημα, οπερ ευχής εργον είναι νά 
μελετηβή έμβριδώς έν Έλλάδι, ώς ώρειλε νά μελετηδή καί 
έν Γαλλία.

Ό  γράρων δμολογει, οτι τδ θέμα έχει ανάγκην τόμων 
ολοκλήρων καί οΰχί άρθρων· έπελεγει δέ έν τώ συντόμω αυ- 

τοΰ προλόγω, οτι «οί στρατιω τικο ί τής Πρωσσίας θεσμοί 
ίχ ουσ ι πλεονεκτήματα μή  δυνάμενα νά  άποχρυβ&σι' ά,ντα
ποκρ ίνοντα ι δε εντελέστατα εις τόν  χαρακτήρα τοϋ Ja od , 
ίφ  8ν εφαρμόζονται. Λ ογικοί έν τή μορφή των, πρακτικο ί 
εις τά Αποτελέσματά των, ε ίνα ι π ράγματ ι Άξιοι μελέτης “.

Ταΰτα δέ γρα'ρων συμβουλεύει τούς Γάλλους, καί περ έμ- 
μενοντας εις τά εαυτών, καθ’ οσον άρορα τάς γενικάς άρχάς, 
οτι δρείλουσι νά παρατηρώσι μετά προσοχής τά ιών γειτόνων 
αυτών καί έπωρελώνται έκ παντός ο,τι καλόν.

Κατόπιν δ άρθρογράρος μεταβαίνει εις τήν έξέτασιν των 
γενικών συνθηκών τοΰ δργανισμοΰ του πρωσσικοΰ στρατοΰ. 
Εγκεραλαιών ταυτας άναρέρει, οπερ καί τοΐς πασιν ήδη γνω- 

τον υπάρχει, οτι ή προσωπική στρατιω τική ύπηρεσία ε ίνα ι 
ύποχρεωτική εις πάντα  π ολ ίτην , οτι δέν ύφ ίστατα ι απο 
λύτως ή άντ ικατάστασ ις , οτι ο ί άξιω ματικο ί λαμβάνοντα ι 
άποκλειστικώς ουχί κατά θεωρίαν, άλλά πραγματικώς μ ε 
ταξύ των νέων τ&ν άνωτέρων χλάσεων, κα ί κυρίως—έ- 
ξαιρεσει τών ειδικών οπλών—ϊχ  των εύγενών' οτι πραγμα- 

τιχώς ουδέποτε ό κληρούχος φθάνει τον βαθμόν τοΰ αξιω 
ματικού  ( 1).

( · )  Το Ιπομενον γ εγο νό ς 'παρονια ιάζει ά ξ ιο ιη μ ε ίω τ ο ν  ά π ό ίε ιξ ιν .  Κ ατά  

τ r‘v έ κ ιτ ρ α τ ε ια ν  τ ή ς  Β ο η μ ία ς  τοϋ 1 8 6 6  δ π α £ ιω μ α τ ικ ο ί 2 0  ή 2 ο  προι·- 

χ β η ο α ν  ε ις  τον βαθμ όν το ϋ  α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ  κ α χ α  π α ρ ά β α σ ιν  τή ς  π ερ ί s -  

τ> σεων νο μ ικ ή ς ο ια τά ς εω ς , ά λ λ α  κ α ί ϊ υ ν ε π ι ία  έτ/ρας εν τ ω  νό μ ω  « ν α -



Έρωτώμεν ήδη, είναι άνάγκη νόμου όρίζοντος, οτι απαντες 
οί "Ελληνες είναι ς-ρατιώται, όπως αληθώς ώσι τοιουτοι, άρου 
κοιμάται ό περί έθνορυλακής νόμος, καθ'ον πάντες οί "Ελλη
νες εΤναι έΟνοφυλακες, όρείλοντες νά άσκώνται κ .τ.λ.; Έρω
τώμεν, είναι ανάγκη τροποποιήσεως του νόμου περί άπογρα- 
ρής, οπως ίδωμεν ενα κάν νέον καλής οίκογενείας τυγχά- 
νοντα του κλήρου του στρατευσίμου; Ά λλ  απατωμεθα· οεν 
όπάρχουσιν ολίγα παραδείγματα, καθ’ α δεν κατώρθωσαν 
νά μη παρακινδυνεύσωσιν ώς υιοι των άντιρρονουντων τοϊς 

δημάρχοις ήμών. Σε έπ ιάσαμεν ! θά οωνήσωσι τινες. Ιδου 
που εγκειται το κακόν παρ’ ήμΐν, ενώ εν Πρωσσία δεν δυνα- 
ται νά συμβη τοιουτον" διότι πάντες, και των καλών και τών 
πτωγών οικογενειών, καί τών πλουσίων και τών αγροτών οι 
uioi, όρείλουσιν έκεΐ νά λάβωσι τά οπλα, διότι κατα νομον 
απαντες εΤναι έκεΐ στρατιώται· Ά λλα  ραίνεται οτι οί τοιαΰτα 
ρωνήσαντες δέν άνέγνωσαν ή έλησμόνησαν, οτι και εκεί τους 
καταλόγους τής ετησίου άπογραρής τους συντάττουσιν αι οη- 
μοτικαί άρχαί καί οί ιερείς, οτι, εάν έκεΐ δέν γίνεται καλπο- 
νόθευσις έν τη κληρωτίδι, οί μέλλοντες ν’ άποτελεσωσι τούο 
πράγματ ι στρατευσίμους τοΰ έτους έκλεγονται υπο επιτρο
πής μικτής, αϋτοπρωσώπως βλεπούσης τους νέους κατα την 
σειράν τών αριθμών, καθ’ ους έκληρώθησαν, και έπομενως, 

εάν κα ί εχεΐ ηβεΛον χα'ι θέλουσι, πλεΐστοι οσοι τών νεων πα
ραμερίζονται ώς μή εχοντες τά προσόντα τής διά το έτος 
έκεΐνο στρατείας· ώς καί παρ’ ήμΐν τά διάρορα στρατολογικά 
συμβούλια έξαιρουτι τους καλούς τυχόντας κλήρου, πολλάκις

γεγραμμένης, φεροΰσης τίτλον β έ ρ γ α  π ε ρ ι φ α ν ή  ε ν ώ π ι ο ν  

τ ο ΰ  έ χ β ρ ο  ΰ».  Λοιπον απαντες οί 25 ουτοι πρώην ΰπας·.ωματικο., 
είτε Εθελουσίως, είτε πιεζόμενοι Ις ειδικών περιστάσεων, ηναγαοθησαν 

ν’ άποσυρΟώσι.

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ?

άντικαθιστώντες τούτους διά πραγματικώς άνικα'νων. Λοιπον 

που εγκειται το καλόν έν Πρωσσία; Είς τό πρός τούς τ ό 
μους σέβας. Που έγκειται τό κακόν παρ’ ημΐν; Εις τη ν  δ ια 
χ ε ίρ ισ ή  των νομ ικών διατάξεων ύπερ τών cpUuv χαί χατά  
τών αντ ιπάλω ν ήμών.

Τό ζήτημα τής άντικαταστάσεως είναι ζήτημα κοινωνι
κόν εχει πλεΐστα δσα υπέρ καί κατα'. "Οπως δέ κατανόηση 
τις τήν ίσχύν τής διατάξεως ταυτης, δέον νά μας παραχο 
λουθήση, καί θέλει άνεύρεί εύκόλως τήν ήθικήν άρορμήν, ήν 
οί Πρώσσοι εχουσι νά μή δέχωνται τήν άντικατάστασιν.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τό τρίτον ζήτημα, είς τό τών Αξιω
ματικών.

Ωμεν ειλικρινείς. Έν Έλλάδι, ώς καί έν Γαλλία από πολ- 
λου χρόνου, δέν υρισταται κοινωνική άνεγνωρισμένη διάταξις, 
χορηγούσα προνόμια. Έ ν Έλλάδι καί έν Γαλλία δ τελευ
ταίος τών στρατιωτών βλέπει άνοικτόν είς Ιαυτΐν τό στάδιον 
τής προαγωγής, οί πάντες δέ έλπίζουσιν έπί τον βαθμόν του 
στρατηγού. ΕΤναι κακόν τούτο; ’Αλλά τότε διαγράρομεν άπο 

τής ιστορίας τάς ώραιοτέρας σελίδας τής Γαλλικής δόξης, 
καταρρονουμεν τούς στρατηγούς τής έπαναστάσεως τοΰ Ε λ 
ληνικού έθνους, ών οί πλεΐστοι ησαν έν άρχή μικροί άνθρω
ποι καί άναΑφάβητοι·

Τινές ίσως μοί εΐπωσιν, οτι δυνάμεθα νά μή λάβωμεν υ- 
π ’ οψιν τήν περί εΰγενών πρωσσικήν διάταξιν, περιοριζόμενοι 

είς τάς περί προαγωγής διατάξεις του πρωσσικου νόμου, ο- 
τούς βαθμούς εις τήν άποδεδειγμένην ικανότητα 

κατά τάς γιγνομένας δοκιμασίας έπί ώρισμένων ειδικών γνώ

σεων. Αί είδικαί αυται γνώσεις δέν Αποκτώνται είμή υπό τών 
νεων έκείνων, οίτινες έμαθήτευσαν είς τά γυμνάσια καί έκτή- 
σαντο ήδη τήν πρός ταυτας άναγχαίαν προκαταρκτικήν παι



δείαν, ίτ ις  καί τούς χορηγέ? εν Πρωσσία το δικαίωμα νά 
κατατάττωνται ώς έθελονταί έπί εν έτος in I τή προαόοχίφ  
προαγωγής.

Μεταρυτεχομέγης έν Έλλάδι τη ; αρχής ταύτης, εύκόλως 
παρατηρεί τις, οτι ανάγκη οί Αξιωματικοί νά λαμβάνωνται με
τάξι» καί μόνων τών μαθητών της Στρατιωτικής σχολής τών 
εύελπίδων, ή καί μεταξύ νέων τών γυμνασίων τελειοδιδάκτων, 
άκροωμένων κατόπιν τά στρατιωτικά έν έκείνη τη σχολή 
μαθήματα, οπερ Αδύνατον, καθόσον αί δύο έκπαιδεύσεις δέν 
συμβαδίζουσιν, Ατυχώς δέ καί τελειοδίδακτοι τοΰ Πανεπιστη· 
μίου ημών είς άπαντα δστεροΰσι περί τάς γνώσεις τής προ
καταρκτικής στρατιωτικής έκπαιδεύσεως.

Τώρα ουδόλως εισέρχομαι είς τάς συνεπείας έραρμογής 
νέας τοιαύτης διατάξεως, καί Αρίνω τήν εύθύνην εις τούς νεω- 
τεριστάς· βρονώ ομως Αδιστάκτως, οτι καλώς έραρμοζόμε·» 
νοι ο? παρ’ ημΐν νόμοι, χωρίς νά έλαττώσωσι τον ζήλον τών 
μή εύτυχησάντων νά παιδευθώσι παΐδες οντες, χωρίς νά ρέ- 
ρωσι τήν Απελπισίαν είς τούς στερουμένους τών υλικών μέ-* 
σων πρός έγκαιρον έκπαίδευσιν, έχουσιν άναγεγραμμένην 
τήν περί ίκανότητος διάταξιν, ης καλής γιγνομένης χρήσεως, 

ανοίγεται το στρατιωτικόν στάδιον καί ή προαγωγή εις πάν
τα εύπαίδευτον.

Ό  Αρθρογράρος, έξετάζων μετά προσοχής τά παρ’ άλλοις 
έθνεσιν ώς καί έν Γαλλία συμβαίνοντα, παρατηρεί ότι αί τά
σεις τών λαών έπαύσαντο ουσαι ριλοπόλεμοι, ανευρίσκει δέ 
ώς κυρίας Αρορμάς τήν έν γένει πρόοδον τής έκπαιδεύσεως 
τών λαών καί τήν Ανάπτυξιν τής βιομηχανίας. Πραγματικώς, 
οσω αναπτύσσεται ή πολιτιστική, έπί τοσοΰτον ό άνθρωπος 
τείνει εις τό διά ταύτης προάγεσθοιι έν ευημερία, οσω δέ τά 

γράμματα γενικεύονται, έπί τοσοΰτον δ λαός παύει ών οργα-

νον τυφλόν είς χεϊρας τρίτου. Καί ομως, ώς αυτός δ ίδιος 
αναρέρει, δέν εχει ούτως έν Πρωσσία.

Έ ν Πρωσσία καί τή λοιπή Γερμανία:, λέγει, ή έκπαίδευ- 
σις, καίπερ ούχί Ανέξοδος, έπιβαλλομενη όμως ύπό τοΰ νόμου, 
μετεδόθη είς ολας τάς τάξεις τής κοινωνίας· Αρκεί δέ, Ζπως 
πεισθή τις, νά Αναρέρωμεν ότι έκ 40 ,000  νέων στρατευσίμων 
τής Σαξωνίας τώ 1869, οκτώ καί μόνοι ησαν εντελώς α 

γράμματοι. ’Επίσης έν Πρωσσία τά βιομηχανικά καί έμπο- 
ρικά συμρε'ροντα, άτινα ρυσικώς έπιβάλλουσιν είς τάς κοινω
νίας μάλλον ή τά Αγροτικά, είναι πάμπολλα καί ποικίλα.

Λοιπόν δικαιούται τις νά έρωτήσιΐ], πώς δ λαός ουτος Ανε’» 
χεται τά τόσον παρ’ αύτω βαρέα στρατιωτικά άχθη, έτι μάλ
λον όχληρότερα καθιστάμενα διά τών προνομίων; Πώς τά 
συμρε'ροντα ταΰτα, τά τόσον Αλλαχού έπηρεάζοντα τήν κοινήν 
γνώμην, έν Πρωσσία ούδεμίαν έχουσιν ϊσχύν, οί δέ λαοί υπο·» 
τάσσονται ευχαρίστως είς τήν τόσον απο^ορητικήν, Αληθώς 

ιιπεΐν, σ τ ρ α τ ο κ ρ α τ ία ν »
Ό  Αρθρογράρος, όμιλών περί τοΰ Αντικειμένου τούτου, του 

τόσον ξένου τοΐςλοιποΐς τής Εύρώπης λαοΐςτής παρούσης έπο· 

χή<> δμολογεΐ οτι « τοΰτο έξαρτάτα ι and τοΰ συνό,Ιοο n o J r  
τιχης χα ϊ χο ινω ηχής χαταστάσεως . l ia r  περίπλοκου, έν η 
ζη ή Πρωσσία· ρρονών δέ, οτι δύναται νά καταδείξη έν δλίγαις 
λέξεσι τούς γενικούς χαρακτήρας τής κατασιάσεως τών πνευ
μάτων τοΰ πρωσσικοΰ λαοΰ, λέγει τάδε· «Ή  Πρωσσία δέν Αρι* 
κετο είίε'τι είς τήν περίοδον τοΰ βίου, καθ’ ην άπασαι αί ζώ - 
σαι δυνάμεις παντός έθνους συγκεντροΰνται έν μόνω τώ έσω- 
υρ ικώ  όργανισμώ. Οί Πρώσσοι είναι λαός έν τή δδώ τής· 
κοινωνικής καί τοπικής μσρρώσεως, .Ιαος νέος, εύρίσκόμενβς- 

είσέτι έπί ταΐς έπάλξεσιν, όστις αισθάνετα ι, οτι ύ στρατός 
όεν έπαύσατο ων ή πρώτη συνθήκη τής έΰηχής ύπάρξεως.



Σρατός καί Πρωσσία έχεΐ είναι ταυτόσημα. Οί πάντες έχει 
φρονοΰσιν, οτι δ στρατός έμόρρωσε την Πρωσσίαν έπί Φριδε- 
ρίκου τοΰ μεγάλου, οτι δ στρατός την ανέκτησε τώ 1813, 
οτι δ στρατός τήνέμεγάλυνε τώ 1 866» . Και αν δ άρθρογρά- 
φος έ'γραρε δύο μήνας κατόπιν, βεβαίως ήθελε προσδέσει «δ 
ς-ρατός ήνωσεν υπό την Πρωσσίαν σύμπασαν τήν Γερμανίαν.»

αΈκαστος λοιπόν, λέγει δ άρθρογράρος, έν Πρωσσία κα
τανοεί καί αποδέχεται, οτι εις τον στρατόν δρείλεται τό παν· 
διό καί τιμαται έκεΐ δ στρατιωτικός βίος ώς ή πρώτιστη τής 
κοινωνίας τάξις, ώς ή κλείς του δόλου του ολου κοινωνικοί· 
οικοδομήματος, ώς η υλική καί άληδής εκρρασις τής εθνικής 
ίσχύος. Έντεΰδεν προκύπτει, οτι έν Πρωσσία απαντες ύπο- 
κύπτουσιν εις τάς στρατιωτικάς υποχρεώσεις, άν μή πάντοτε 
μετά ζέσεως καί ένδουσιασμοΰ, πάντοτε ομως έθελουσίως, 
ευχαρίστως καί άνευ δυστροπ ίας, διότι τό ψυχρόν καί λογι
κόν πνεύμα του βορείου Γερμανού τοΐς δεικνύει, οτι i r  τφ  
στρατφ  έγκειται ή ισχύς τοΰ έθνους, ή άσράλεια αύτοΰ, καί 
επομένως έκαστος πολίτης ρρονεΐ υποχρεωτικόν αύτου καδή- 

*0V rd  μ ή  παραβλάπτη  τό παράπαν τήν γενικήν καί κοινω
νικήν ώδησιν διά τής ατομικής αύτου άντενεργείας ή αδια
φορίας.»

Έ ν άλλαις λέξεσιν, ή στρατιωτική τόπου τίνος κατάστασις 
έξαρτάται από τής καταστάσεως τής κοινής γνώμης· δπου 
δέ αΰτη δέν έχει χαρακτήρα στρατιωτικόν καί πολεμικόν, ό
που αΰτη δέν έχει πολιτικήν σταδεράν καί ευληπτον,'  τείνου- 
σαν πρός τό μεγαλεΐον, έκεΐ πασαι αί προσπάδειαι τείνουσι 

προς κατάπτωσιν του στρατιωτικού αξιώματος, πρός δηλυ- 
πρεπή καί άμέριμνον βίον. Οί πολιτικοί τής Ελλάδος καί οί 
στρατιωτικοί οί περί τά πολλά ασχολούμενοι, λαμβάνοντες 
ταΰτα ύπ’ όψιν, δύνανται νά μας ειπωσι τι έν Έλλάδι τρέχει,

καί άν ή έλλειψις τοΰ στρατιωτικοΰ τής Πρωσσίας δργανισμοΰ 
είναι ή αιτία τής μή στρατιωτικής άναπτύξεως ήμών.

rO άρδρογράρος άναγράρει γελοιογραρικήν τινα εικόνα 
τής γελοιογραρικής, άλλως τε δέ άντιπολιτευομένης τότε 
πρωσσικής έρημερίδος K laddradeatk, έν η κάλλιστα ανα
φαίνεται ή τάσις τής Πρωσσίας. Ή  σκηνή παρουσιάζει τήν 
συζήτησιν τοΰ προϋπολογισμοΰ. Οί υπουργοί παρίστανται έν 
τή βουλευτική συνεδριάσει1 έν δέ τω πρώτω τής είκόνος έπι- 
πέδω είναι εν των γιγαντωδών πυροβόλων, άτινα έξέρχονται 
των καταστημάτων τοΰ Krupp, εις δέ τό βάδος ύπάρχουσι 
γέρυραι άνεστραμμέναι, έκκλησίαι βεβλαμμέναι, δδοί άνε- 
σκαμμέναι, κτλ., δ δέ πρόεδρος λέγει· «Κύριοι! Κύριοι! πρέ
πει νά περιορίσωμεν τά έξοδά μας· έχομεν έκεΐ πέραν πλήδος 
σχολείων, πλήδος δδών καί διωρύγων, όίτινα άπαντα άξίζουσι 

ποσά μυθώδη, καί όμως ουδέποτε μ α ς  εψερον σπιθαμή}* 
γης εις την χω ράν ήμών». Π ρόσκτησις λοιπόν χώ ρας, 
ΐδου ό μέγας σκοπός των πολ ιτ ικώ ν της Π ρωσσίας, ιδού ή 
διαρκής τάσ ις  τοϋ Πρωσσικοΰ λαού, ιδού ή άρορμή, ητις 
καδιστα άπαντας τούς Πρώσσους στρατιώτας, ιδού τό καδι- 
στών χόν πρωσσικόν στρατόν ένδερμον διασώτην τής νίκης. 
'Ο Πρώσσος, ώς εΤπεν ανωτέρω δ άρδρογράρος, δέν έννοεΐ 
οτι άρίκετο εις τό τέρμα των προσπαθειών αύτοΰ, οπως, άπο- 
μιμούμενος τον έκ τοΰ έμπορίου άποσυρόμενον, άναπαυθή, 
εξαπλούμενος επί των μαλδακών προσκεραλαίων. Τά πάντα 

έκεΐ υπέρ τοΰ στρατοΰ καί διά τόν στρατόν.
Ό  δελων νά γνωρίση τάς περί στρατοΰ έν Έλλάδι έπικρα- 

τούσας ιδέας, δέν ά^γοπορεΐ νά μάθη, οτι δεωροΰνται οί στρα
τιωτικοί ώς κηρήνες καί βδέλλαι άπομυζώσαι τό αίμα (τόν 
πλοΰτον) τοΰ έθνους. "Ας £ίψη δέ δ άμριβάλλων περί τούτου 

τό βλέμμα εις τάς κατά καιρούς συζητήσεις έν τοΐς βουλευτή:



ρίοις ημών, καί άς ειπη ήμΐν, άν, έκτος γλίσχρων μέσων απο
λύτου συντηρήσεως πρός διατροφήν του στρατοΰ, χορηγώνται 
ίγ ό ς  Αεπτοϋ ποσά έκ τοΰ προϋπολογισμού πρός έκπαίδευσιν 
καί μόρφωσιν τοΰ στρατοΰ.

Συμφωνώ πληρέστατα μέ τους φωνάζοντας περί εισαγωγής 
τοΰ πρωσσικοΰ στρατιωτικοΰ όργανισμοΰ έν Έλλάδι, άλλ’ 5- 
μως υπό την £ητήν αΐρεσιν τής ταυτοχρόνου εισαγωγής έν 
τώ προϋπολογισμώ έξόδων αναλογών τών έν Πρωσσία, κα- 
ταναλισκομένων υπέρ τοΰ στρατοΰ. ’Ακούσατε τί λέγει ό άρ- 
δρογράφος Γάλλος, ον έχομεν υπ’ 2ψιν ήμών* «Είναι άνωφε- 
λές νά έπιμείνω έπί τοΰ πνεύματος τής πρακτικής λογικής καί 
τής έπιμονής, οπερ προις-αται εις τήν διεύδυνσιν τοΰ πρωσσικοΰ 
στρατοΰ. Έ ν ώρα ειρήνης τό παν προητοίμασται διά τόν πόλε
μον, έν τώ άπολυτω όριο» τών προβλέψεων καί εις τρόπον, ώς-ε 
νά έλαττωθώσιν έν τώ έλαχίστω τά άναγκαίως εις τήν ά* 

πλήν τύχην άφιέμενα. Ούτως ή Πρωσσία, διδαχδεΐσα υπό 
τής σκληρας πείρας τών ευρωπαϊκών αγώνων, προετοιμα- 
σδεΐσα από πολλοΰ χρόνου διά έργασίας κανονικής καί συνε- 
χοΰς, ύπείκουσα, ώς είπεΐν, εις λογικήν παραφοράν, κατώρ- 
θωσεν, ώστε ό στρατός αύτής, μετά περίοδον ειρήνης πλέον 
τών 50 έτών, νά τεδη κατόπιν έκστρατείας όλίγων ημερών 
έν τη χορεία τών κατεχόντων τήν πρώτην δετιν.» r0  άρθρο· 
γράφο$, ώς καί αλλαχού είπομεν, γράφει όλίγας ημέρας πρό 
τής έκρήξεως τοΰ γαλλοπρωσσικοΰ πολέμου, καί έννοεΐ τήν 
εκστρατείαν τοΰ 1SG61 άν δ’ εγραφεν έφέτος, ήδελεν αντικα
ταστήσει τήν τελευταίαν παράγραφον διά τών εξής· «νά κα- 
θέξη τήν πριότην δεσιν μεταξύ τών στρατών τής Ευρώπης, ο 
έστιν όλου τοΰ κόσμου.»

«Φρόνιμος ό στρατός εις τάς τροποποιήσεις, διατηρών τάς 
ριζικάς αύτοΰ άρ'/άί, αλλά αείποτε βελτιώνω·/ αύτάς έν τή
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λεπτομιρεία των, προβαίνει έν τή δδώ τής προόδου βήματι συ- 
νεχεΐ, άνευ πηδημάτων· έχει διαρκώς υπ’ δψιν ώς κύριον 
σκοπόν τήν κυρίαν αφορμήν τής ύπάρξεως τών στρατών, ήτοι 
τόν πόλεμον». Τοιοΰτος δ πρωσσικός στρατός.

Ό  άρδρογράφος, πρός ύποστήριξιν τών παρατηρήσεων αυ- 
τοΰ, μνημονεύει τό κατωτέρω απόσπασμα όδοιπορικοΰ έν Γερ* 
μανία ενός τών έπισήμων στρατιωτικών τής Γαλλίας· «Τά 
«στρατεύματα έν Πρωσσία έχουσι πάντοτε έν ταΐς άποθήκαις 
»παν το χρειώδες δι’ εκστρατείαν, υδρίας, σκεύη μαγειρικά, 
»έργαλεΐα, σκηνάς κτλ. Ουτω, ένώ έν ώρα ειρήνης τά στρα- 
«τεύματα ήμών (έννοεΐ τά γαλλικά) αποχωρίζονται, άφοπλί- 
»ζονται, μένουσιν άνευ στρατηγών, άνευ πολεμικών έφοδίων, 

»καί άνευ πολεμικού πνεύματος, τά πρωσσικά στρατεύματα 
»μένουσι διαρκώς συγκεκροτημένα είς στρατιωτικά σώματα, 
»ούνανται νά συναχθώσιν έντός δίς ή τρις είκοσιτεσσάρων 

»ώρών έπί πέντε ή εξ κύρια τοπικά σημεία καί νά έργασθώ- 
»σιν έν τώ άμα.

»Και αύταί αί τών λόχωνσκευάμαξαι ε ίν α ι έτοιμοι. Άλη- 
»Οώς πλεΐστοι στρατιώται άπουτιάζουσιν έπ’ άδεία έκτεταμένη 

»κατ ετος, άλλα τούς άνακαλοΰπ πάραυτα’ καί επειδή αί 
»άδειαι αυται δίδονται είς στρατιώτας πολίτας, μεταβαίνον- 
»τας είς τας εστίας αυτών, και έπειδή έκαστον σύνταγμα εδ· 
βρίσκεται έν τώ κέντρω τής έπαρχίας, έξ ης πορίζεται τούς 
«στρατευσίμους, οί έπ’ άδεια ευρισκόμενοι τάγ ιιτα  προσέρ- 
χχονται, άμα άνακληθώσι.»

Αναγραφών ό άρθρογράφος τάς γραμμάς ταύτας έπιφωνεΓ, 
καί μετ αύτοΰ πάντες οι ήδη μελετώντες τά πρωσσικά· «δέν 
φαίνεται οτι άναγινώσκει τις είς τάς γραμμάς ταύτας Ικτί- 
μησιν τών υπο τοΰ πρωσσικοΰ στρατοΰ χθες γενομένην; Κ α ί 
όμως α ί γραμμα ί αΰτα ι φ ίρονσιν ήμ ιρομην ίαν πρό ίχατοΥ-



ζαετηρίδος, καί είναι εργον του Γάλλου στρατηγού Guibert».
Έξετάζων κατόπιν τά τής γενικής διευθύνσεως τών τοΰ 

Πρωσσικοΰ στρατοΰ, λέγει δ αρθρογράρος· «Έ π ί κεφαλής τοΰ 
στρατοΰ εύρίσκεται ό βασιλεύς, ούχί άπλώς αρχηγός κατ ο- 

νομα, Αλλ’ όπρώτος στρατιώ της, δ πραγματικός Λρχιοτρά· 
■τηγος·— Είπομεν ηδη έν Αρχή, οτι η Πρωσσία δέν είναι τό
πος εχων στρατόν, a J J d  στρατός ί’χω ν  τόπον τ ιν ά ' ηδη προ
στιθέμεθα πρός συμπλήρωσιν τής ιδέας ταύτης, ό βασιΛεύς 
πρό παντός άλλου  ε ίνα ι στρατηγός επ ί θρόνον. Στρατιω
τικός την ψυγην, πεπροικισμένος μέ φυσικήν ένεργειαν, συν- 
τρέ'/ουσαν εντελέστατα τήν ηθικήν αύτοΰ ένεργειαν, είναι 

<5 διαρκής έπιθεωρητης τοΰ στρατοΰ αύτοϋ· Γποστηρίι,ομε- 
νος υπό βοηθών, ών έδοκίμασε τήν αξίαν, μεθ’ ολην τήν με- 
γίστην προσωπικήν αυτοΰ αξίαν καί τό προηγουμενον τών επι
τυχιών αύτοΰ, δέν επιζητεί νά τοΐς επιβάλλει την Οελησιν του 
έπί παντός πράγματος, καί νά Αντικαθιστά αυτούς εις τα κα- 
θήκοντά των, καί νά έκμηδενίζη τήν πρωτοβουλίαν αυτών. 

Ούτως έκαστος αναλαμβάνει τό έπιβαλλόμενον αύτω μέρος 

τοΰ φορτίου καί τό διανέμει κατόπιν μεταξύ τών υποδεεστέ
ρων αύτοΰ. Οί βοηθοί τοΰ βασιλέως είναι Ιον ό αρχηγός τοΰ 
επιτελείου τοΰ στρατοΰ, ασχολούμενος περί τάς προκαταρ
κτικός μελετάς καί τήν σπουδήν καί προετοιμασίαν στρατιω
τικών έπιχειρήσεων έπί τίνος ένδεχομένου θεάτρου πολέμου· 

2ον ό άρχηγός τοΰ στρατιωτικού γραφείου τοΰ βασιλέω ς, 
κύριον καί μόνον μέλημα εχων τά τοΰ προσωπικοΰ τών Αξιω
ματικών παντός βαθμοΰ· καί 3ον ό υπουργός τών στρατιω 
τικών, Ασχολούμενος περί τά στρατεύματα, τήν διαχείρισιν 
καί τό υλικόν. Ή  διανομή αΰτη τής έργασίας, ητις δίδει καί 
Αοίνει εκάστω τό μέρος αύτοΰ, είναι έπίσης εν τών ούχί σμι- 
κρών στοιχείων τής ισχύος, συντελεί δε τά μέγιστα εις τό

νά κράτη τούς τε άνδρας καί τά είδη πάντοτε έν καλή κα- 
ταστάσει. Πάντες άκόπως συντελοΰσιν είς τό καλόν έντός 
τών δρίων τών καθηκόντων καί τής ισχύος αυτών. Έν Πρωσ- 
σια δεν βλεπει τις τας αναπόφευκτους αλλαχού προσωπι~ 
χότητας, αΐτινες συγκεντροΰσιν είς έαυτάς τήν ευθύνην δλο. 
κληρου υπηρεσίας, καί συχνάκις ύποκύπτουσι μή άντέχουσαι. 
Έν Πρωσσία, άμα ή πρός ένεργειαν στιγμή έπέλθη, τό παν 
είναι παντέτοιμον, άνευ τιναγμών, καί ώς εΐπεΐν άνευ αύξή- 
σεως έργασίας».

Ερωτώμεν ηδη τους διδάσκοντας ήμας τήν εισαγωγήν του 
πρωσσικοΰ συστήματος, έμελέτησαν τόν μηχανισμόν τοΰτον ;
Αν ηναι ειλικρινείς, θελουσιν Αποκριθή, δχι, καίθέλουσιν έπι· 

προσθέσει, οτι έν Έλλάδι προεξάρχει είς πάντα τό ΕΓΩ. Δέν 
δυνάμεθα νά Αρνηθώμεν, οσον καί άν ύποκριθώμεν, οτι δψέπο- 
τε διορισθη τις ήμών είς υπηρεσίαν τινά, τά πάντα έπιζητεΐ 
νά συγκέντρωση είς εαυτόν* Αφινω δέ κατά μέρος, οτι πάντες, 
άν οί νομοί και τά Β. διατάγματα δέν Ανταποκρίνωνται είς τήν 
απαιτησιν τοΰ ΕΓΩ, τά παραμερίζομεν καί τά καταπατοΰ- 
μεν. Ουδεις εν Έλλάδι άχρις ώρας κατενόησε τήν σχετι
κήν ευθύνην, τήν υπό τοΰ νόμου ή τών οργανικών διαταγμά

των σχετικήν διανομήν τής υπηρεσίας, καί τούς λόγους τούς 
προκαλέσαντας τήν διανομήν ταύτην. Πάντες περιοριζόμεθα 
είς τό ΕΓΩ. Ώ ς έπί τό πολύ, έάν τις διορίζηται είς τινα 0έ- 
σιν απο τής κατωτατω μέχρι τών άνωτάτων τής στρατιωτι
κής ιεραρχίας, αύτός καί ή θέλησίς του έννοεΐ νά ηναι τό παν 
καί άν δέν καταπατήση άσυστόλως τόν νόμον καί τά Β. δια

τάγματα, ταΰτα μέν αυθωρεί Αντικαθιστά, έκείνου δέ τήν τρο- 
ποποίησιν αίτεΐται ύπό τής Βουλής, έάν τύχη υπουργός, πολ- 
λάκις οέ αοιαφορει καί πρός τοΰτο· οθεν καί πλεΐσται οσαι δί- 
και γεννώνται είς βάρος του δημοσίου ταμείου, 'ΐπ ό  γενικήν
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λοιπόν έ'ποψιν λαμβανομένου του πράγματος, διότι βεβαίως 
δέν άρνούμεθα καί εξαιρέσεις τινάς, τό ΕΓΩ προΐσταται είς 
πασαν υπηρεσίαν, καί άπόλυτος μοναρχία εγκαθιδρύεται τού
το, ούδεμία δέ φωνή άλλη η η τοΰ ΕΓΩ δύναται νά άκουσθή. 
"Απαντες οί λοιποί ύφιστάμενοί δέον νά ώσι σιωπηλά όργανα, 
οΰδέν δυνάμενα νά προτάξωσιν υπέρ τοΰ νομίμου καί τοΰ δι- 
χαίου. Δέν λέγομεν δέ η καδαράν την αλήθειαν, έπιπροσθέτον- 
τες, ότι τόσον κακά έσυνηθίσαμεν είς τό σύστημα τοΰτο τής 
ίγω τικης  διοικήσεως, ώστε εΤναι πανθομολογούμενον, οτι, οσά
κις εδρέθησαν υπουργοί ή προϊστάμενοι τείνοντες υπομονητικόν 
καί tuvouv τό ους είς τάς υπέρ τοΰ νόμου Jj τοΰ δικαίου παρατη
ρήσεις τών υπάλληλων αυτών, έξετιμήθησαν ώς ετεροκίνητοι.

Έξετάσωμεν ήδη τό πρωσσικόν σύστημα τής γενικής δι- 
ευδύνσεως, καί ίδωμεν τό δυνατόν τής έφαρμογής αΰτοΰ έν 

Έλλάδι. Ό  βασ ιλεύς δ ιά  τον Αρχηγόν τοΰ στρατιωτικού  
αύτοΰ γραφείου δ ιαχε ιρ ίζετα ι τά  τών αξιω ματικώ ν παντός  
βαθμού- Κρίμα, οτι η συζήτησις δέν είναι διαλεκτική διότι 
πολύ έπεδυμοΰμεν νά μάδωμεν, τι ήδελον ειπει περι τοΰ άντι- 
κειμενον τούτου οί προασπισται του πρωσσικοΰ συστήματος, 
έννοοΰμεν δέ την έν Έλλάδι έφαρμογήν του. Δέν είναι δά δ 
Υπουργός τών στρατιωτικών, άλλ’ αύτός ό βασ ιλεύς  δδιαχει. 
ριζόμενος τούς αξιωματικούς τοΰ στρατοΰ. Ήμεΐς ευρίσκομεν 
τούτο καί λογικόν καί σύμφωνον πρός τό σύνταγμα, διότι 

κατά τοΰτο 6 βασ ιλεύς άρχει τοϋ στρατόν, ό β α σ ιλ ε ύ ς  

Απονέμει τούς βαθμούς τών Αξιωματικών κατά τους 
μένους νόμους. Παραδέχονται οί φίλοι τήν διανομήν ταύτην 
τής διαχειρίσεως, καδ'ην δ αξιωματικός άπό μόνου τοΰ βα- 

"σιλέως έξαρταται; Ά ν  έκαστος πιστεύση οτι εσεται δ αρχη
γός τοΰ ιδιαιτέρου στρατιωτικοΰ γραφείου τοΰ βασιλέως, π ι- 
στεύομεν ότι έκαστος ίδια συμφωνεί· αλλ επειδή είς και μο-

ΕΝΕΛΛΑΔΓ.

νβς ίσίται δ τοιοΰιος, θέλει παρουσιασδή δμόφωνος ή άρνη- 
σις τής τβιαύτης αρχής, άρνησις στηριζομε'νη έν αυτώ τώ 
ίυντάγματι, χβΛ’ ο ούδεμία πραξις τοΰ βασιλέως ισχύει, έάν 
μή φέρη τήν ύπογραφήν τοΰ αρμοδίου ύπουργοΰ, οστις και 
συνταγματικές υπάρχει δ πραγματικώς ύπεύδυνος, άνευθύνου 
ίντος τοΰ βασιλέως άπολύτως. Ό  δ’ ύπεύδυνος χαρίζεται μεν 
βίς τ«ς βασιλικας άπίιιτήσεις, δέν παραχωρεί δέ παρ’  ό,τι αν 
ββύληται.

Ά λ λ ’ έν Πρωσσία άλλως έχει τό πρδγμα. Έκεΐ, κατά τόν 
«ρθρογράφον, τό παν έξαρτδται άπό τον έθνικόν χαρακτήρα 
χώ. τόν ποντικόν αυτής Οργανισμόν. Έ κεΐ οί νόμοι, οί διέ- 
ποντες τά  τής καταατάσεως τοΰ αξιωματικού, δέν είναι αρ
κούντως ώρισμένοΓ δύναταί τις μάλιστα να εΓπη, οτι εΤναι μάλ
λον έθιμα ή νόμοι, καί ότι κατ’ ούσίαν ή καλή θέλησις άπο- 
τελ ιΐ τύν οεσπόί,οντα χαί διευδυνοντα κανόνα· καί ομως με- 
6’ δ πόσης φροντίδος, μεθ’ δπόσης μερίμνη^, μεθ’ δποίου αί- 
σ&ήματος σπουδαιότητος τό σύστημα τοδτο εφαρμόζεται υπέρ 
του γενικού συμφέροντος ί Ό  βασιλεύς θεωρεί τόν στρατόν ώς 
ΐδιον αύχοΟ πρίγμα, ώς τό έν τώ κρατεί κράτος αύτοδ, τίθησ; 
δέ τάς λεπτομερείας του οργανισμού του, είς τήν ίχλογήν 
του προσωπικοί; του, ολην τήν φροντίδα, $ν έχει πας m  κρός 
συντηρησιν όπλου, άφ’ ου, έν δεδομένη στιγμή, έξαρτατα: η 
κοινή σωτήρια. «Ούτως έν Πρωσσία παν τό σχετιζόμενον με 

το προσωπικόν τών αξιωματικών διαχειρίζεται άπ ’εύθείας μ ε
ταξύ του βασιλίως και του άοχηγου τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ ς·ρ* 
τιωτικοΰ γραφείου, βοηθουμένου υπό 4 αξιωματικών καί υπό 
30  περίπου υπάλληλων. Καί περ δέ τοΰ προσωπικού τούτου 

Οεωρουμένου σμικροΰ, δέν υπάρχει άξιωματικός, όστις νά μή 
γνωριζηται προσωπικώς έν τώ γραφείω τούτω.»

Ο οεύτερος κρίκος τής γενικής διευθύνσεως τών τοΰ στρχ
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τοΰ είναι έν Πρωσσία δ αρχηγός τοΰ έπιτελείου τοΰ στρατοΰ· 
Ή  αποστολή αύτοΰ έχει πέραν εΤναι δλως έπιστημονική, δυ- 
σκόλως κατανοουμένη εν Έλλάδι, ενδα η τε Βουλή χοι αυτές 
δ στρατός δέν έννοοΰμεν πώς δύνανται νά μισθοδοτώντας νά 
βαθμολογώντας νά προάγωνται Αξιωματικοί τών έπιτελών, 
οπως άπλώς καί μόνον μελετώσι σχέδια πολέμων, [στορίας 
εθνών, περιφερόμενοι δέ έντος καί έκτος τοΰ κράτους συλλέ- 
γωσι πληροφορίας ς-ρατιωτικάς, τοπικάς στατιστικός, καί τά 
τοιαΰτα. Τοΰτο δά εΤναι Ανυπόφορον, καί τόσον καλά τόαίσθα- 

νόμεθα έν Έλλάδι, ώστε, οτε προ μικροΰ υπουργός τις τών 
στρατιωτικών ήδέλησε νά δώσ^ τοιαύτην τινά Ασχολίαν είς 
τους Αξιωματικούς τών Γ. έπιτελών τοΰ ημετέρου στρατοΰ, 
πάντες μεν έγέλασαν, συσσώμως δ’ έ^ρίφδησαν κατά τοΰ σώ
ματος τούτου, καί κατεσύντριψαν τήν κυριωτέραν βάσιν τής 
αναγκαίας αύτοΰ ύπάρξεως. ΕΤναι Αληδές, οτι οί αξιωματι
κοί οϋτοι δέν εΤναι το ιδανικόν άκρον αωτον τοΰ στρατοΰ ή- 
μών, Αλλά μή δέν ήθέλαμεν είπει ταύτά καί κατά τών αγλαι
σμάτων τοΰ ς-ρατοΰ, τών μή τυχόν εις το σώμα τοΰτο μετα- 
τεδέντων ; Τή Αλήθεια είμεθα νόστιμοι, Οέλοντες μισθούς καί 
βαθμούς είς Αξιωματικούς καθημένους καί ιδία έργαζομένους 
διά πράγματα, ατινα πιθανόν ποτέ νά μή χρησιμεύσωσιν είς 
τήν Ελλάδα. *Ας κηρυχθή τούλάχιστον άπαξ πόλεμος, καί 
τότε έχομεν καιρόν καί μελέτας νά κάμωμεν, καί τάς χώρας 
τών ένδεχομένων πολεμίων νά γνωρίσωμεν. νΕπειτα, διά τί 

νά ηναι Επιτελείς ό Α καί οχι δ Β; Έ γώ  προτιμώ τόν Γ, 
καί επειδή ό Α έχει προστάτας, ό Β δέν δε'χεται, ό Γ δέν 
ιΤναι δεκτός, κάτω τά  π άντα . j c . ~

Ό  τρίτος κρίκος είναι ό υπουργός τών ς-ρατιωτικών, οστις^ 
έλεΰθερος ώς πρός τήν φροντίδα τοΰ καταλλήλου τών Αξιω
ματικών, ελεύθερος ώς πρός τήν Ανωτάτην έκπαίδευσιν τοΰ
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ίίιιτελείου τοΰ στρατοΰ, οδεν παράγεται παν δ,τι χρειώδες 
διά τήν έφαρμογήν έν ώρα πολέμου, διαχειρίζεται τό πλήθος 
τοΰ στρατοΰ, τό υλικόν κτλ. ’Έ ξω τούτων, τά λοιπά τά ευρί
σκει παρά τώ βασιλει καί τώ Αρχηγώ τοΰ επιτελείου π α 
νέτο ιμα .

’Ακολουθοΰντες τόν Αρθρογράφον, εύρίσκομεν παρ’ αύτώ 
τά Ιπόμενα·

β'Ως παρατηρεί τις, τό παν σχεδόν έξαρταται Από τοΰ βα- 
σιλέως έν Πρωσσία* ουτω δέ φθάνει τις είς τό έρωταν, άν μή 
ή προσωπική αύτοΰ ένέργεια έπηρεάζει πέραν τοΰ πρέποντος 
έπι τήν Αξίαν τοΰ στρατοΰ. Εϊλικρινώς είπεΐν, εΤναι δύσκολον 
να αποκριθή τις Ακριβώς είς τοΰτο. Βεβαίως ή ένέργεια αυτη, 
η ΰποστήριξις, ην εΤναί τις πάντοτε βέβαιος οτι ευρίσκει έν 
τή βασιλική έξουσία, έπί πολύ σημαίνουσιν Αλλ’ ή έργασία 
τών διαφόρων έργάνων ένεργεΐται μετά τοσαύτης ευκολίας, ή 
ενέργεια αύτών Αποκρίνεται τόσον καλώς είς τάς έδνικάς α 
παιτήσεις, ωστε είναι έπιτετραμμένον τό ύποτιθέναι, οτι ή αλ
λαγή τοΰ Ανωτάτου μοχλοΰ δέν θέλει εΤσθαι αίτία αισθητή 
έξασθενίσεως τών στρατιωτικών τής Πρωσσίας.»

Επιτραπητω ήμΐν νά είπωμεν όλίγα τινά είσέτι περί αξιω
ματικών Αντλοΰντες έκ τής αυτής πηγής.

Έν Πρωσσία ή προαγωγή εΤναι τάχιστη, οί δ’ Αξιωματι
κοί απαντων τών οπλών καί κλάδων φαίνονται νέοι διά τόν 
παρ αυτών κατεχόμενον βαθμόν. Πολλοί λόγοι συντελοΰσιν 
είς τοΰτο- και τό μέν συντελεί είς τοΰτο τό σύστημα τής στρα

τολογίας τών Αξιωματικών, οπερ τα·/έως τούς προάγει, κα- 
Οοσον καί πεπαιδευμένοι κατατάσσονται καί διαρκώς έκπαι- 
οευομενοι προάγονται κατ’ Αρχαιότητα μέν, Αλλά κατόπιν 
σπουδαίων διαγωνισμών, ων ούδεις σχεδόν φαίνεται Ανάξιος· 
τό δέ διά τής ιδιαιτέρας φροντίδος, ην έχουσιν έν Πρωσσία



ιίς  τό νά {Ατι διατηρώσιν η τούς άνδρας τους έχοντας ιίσετι 
©λας αυτών τάς σωματικός δυνάμεις. Ή  δέ κένωσις τών θέ
σεων, έπιτρέπουσα τους ταχείς προβιβασμούς, Αποτελεΐται 
το μέν διά τής εις Αποστρατείαν μεταβάσεως κ·αί διά των Απο- 
βιώσεων, είτα δέ διά τής Από του βαθμού παραιτήσεως πλεί- 
στων νέων αξιωματικών, οΐτινες, λαβοντες τό στρατιωτικόν 
βάπτισμα, Επανέρχονται είς τόν ίοιωτικον βιον* τέλος διά πλη- 
δύος δέσεων καθοφώς τιμητικών, ίίς  ας Αποσύ^ονται «λεΐ- 
οχοι αξιωματικοί. 'Η τώ» τελευταίων αποχωρησις ως καί τών 
λοιπών νέων, οπως κατανοητή έν Έ λλάδι, δέον νά σκεφθώ- 
μεν, οτι έν Πρωσσία ούδείς σχεδόν υπάρχει έν τφ  σΐρατ» 
Αξιωματικός Θεωρών την στρατιωτικήν υπηρεσίαν ώς βιοπο
ριστικήν διότι πάντες έχουσιν Ιδίαν περιουσίαν* άλλως ο βέ
λων κερδαίνειν τόν βίον αύτοΰ, ευρίσκει Ανοικτάς δεσεις πο
λιτικός Αρκούντως παραγωγούς, Αφιερωμένας είς μονούς, τους 
εκ τοδ στρατοΰ Απ^ωροΰντας. Αλλ έν Ελλαδι ατυχώς ουχι 
μόνον τούτο δέν είναι ευκολον νά κατορδωδή, Αλλά- ούδέ- τό 
σταθερόν τών πολιτικών υπάλληλων κατωρθώδη βίσετι, Sioti 
ουτω κλείεται ή θυρα τοΰ ευχαριστεί» τούς πολιτικούς φίλους 
καί τούς φίλους αυτών. Ούδε δυναται τις να μεμφθή τον: Ελ
ληνα Αξιωματικόν, περιοριζόμενον ν’ Αποζή από τοΰ γλίσχρου 
μισδοΰ αύτοΰ κ&ίσφιγκτά τόν βαδμόν αύτοΰ κρατοΰντα, καδό- 

olclv πτωχός η,το, πτωχός εΤναι, πτωχός εσεται καί αυτός 
καί ή οικογένεια του: πάντατί, διότι ουδέν άλλο έχει έπί τοΰ 
κόσμου τούτου. Άπόδειξις δέ τής Αλήθειας τοΰ λόγου ημών 

έστω καί τό εξής.
’Από τής πολιτικής έν Έλλάδι μεταβολής αί στρατιωτικοί 

συντάξεις ηύξησαν, έδόδη δέ καί δικαίωμα Αποχωρησεως απο 
τής υπηρεσίας με βαθμόν Ανώτερον, καί ομως όλιγιστοι Απο- 
σΰρονται· διότι, στερούμενο: Ιδίων χρηματικών μέσων, Απο τοΰ

δημοσίου δέ ταμείου περιμένοντες τόν άρτον αυτών, βλεποντες 
πτωχόν καί πολλάκις κενόν τό ταμείο», δέν αποτσλμώσι νά 
Αποσυρθώσι καί ν’ Αναγκασβώσι νάπωλώσι τάς συντοίξεις των 
μέ έκπτωσιν 10— 30 Ο/q, οπως Αποζώσιν.

Άναπτυχθέντες όσον ενεστι βράχιον επί τοΰ ζητήματος 
τής Ανάγκης τής εισαγωγής νεου στρατιωτικού συστήματος 
έν Ελλαδι, και ιόίως τοΰ Πρωσσικοΰ, έπιλέγομεν μετά τοΰ 
άρθρογράφου, ον ενχομεν ύπ’ δψιν, ότι ό σκαπτόμενος τά τής 
εισαγωγής νέων στρατιωτικών συστημάτων οφείλει νά έξε- 
ταζη τάς βαθειας διαφοράς τών λαών και τών πολιτικών Ορ
γανισμών, να μη λησμονή δε πρό πάντων, ότι οί στρατιωτι
κοί θεσμοί δέν είναι ίργον Εμπειρικόν, ότι δέν Εφαρμόζονται 
ατιμωρητί εις παντα τόπον, καί οτι πρό παντός άλλου πρέπει 
να ^ναι ί  νόμιμός καθιερωσις τών Αποτελεσμάτων, ατινα ή 
πεΓρα Απέδειξεν ώς Ανταποκρινόμενα Από τό βέλτιστον πρός 
τό ίοιαιτερον πνεΰμα τοΰ έθνους, έφ* ου πρόκειται νά έφαρ- 
μοσθώσι.

Καί ταΰτα μέ» ίπιλέγομεν μετά του Αρδρογράφου, ίδια δέ 
έπιπροστιθέμεθα ήμεΐς αυτοί τάδε.

Δέν είναι ή Ιλλειψις καλών στρατιωτικών θεσμών ί  Αφορμή 
τής μή καλής τών στρατιωτικών μας καταστάσεως, δέν εΤναι 
Ανάγκη πρωσσικής L andw ehr, διότι ή λέξις αυτη σημαίνει ότι 
ή ’E&rofvJaxfy έν τώ νόμω ίμ ώ ν περί έξοπλίσεως καί εζα- 
ακήσεως τοΰ Ελληνικού λαοΰ, ήτις καί δι* αυτοΰ διαρρεΐται 

είς μεταβατικήν  (οπερ L andw ehr 1η ban) καί είς καϋεστη- 
xvtar ( L andw ehr 2* ban) —  δέν εΤνϊΐ ή έ 'λ λ ϊφ ς  του ifc  

πανστρα τ ιά ?  ( L and stou fm )  θεσμοί, £ν έπίση'ς έχομεν.. .  
» - . .  .αλλ’ εκείνο, οπερ μας Ιλλείπει καί χωλαίνομεν καί θΐέ 
λομεν χωλαίνει διαρκώς, έν όσω μας λείπει, εΤναι ΤΟ ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΝΘΜΟΤΣ Κ Λ Ι ΤΑ ΚΛΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΕΒΑΣ.



Έ ς όλων, όσα έγράψαμεν, πιστεύομεν ότι δ άναγνώστης 
δέλίΐ έξαγάγει τδ καδαρόν χαί άλτ,Οές συμπέρασμα, ότι δέν

.  ,  , ,  λ  '  t  * Λ  ,  — Γ .

άποφαινομεδα χατά τήςέραρμογή; τ ί3 πρωσσικοΰ στρατιω
τικού συστήματος έν'Ελλάδι, άλλ’ ότι, ώ ςγε  νυν ίχουσι πα
ρ’ ήμίν τά πράγματα, και τοΰτο θέλει ναυαγήσει, ώς έναυά- 
γησε παν ο,τι έτερον· ω τκ  πραγματικώς δεωροΰμεν ματαιο- 
πονίαν τήν Χ.ερί αλλαγής στρατιωτικού συστήματος σχέψιν, 
ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΩΜΕΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΙΣΤΩΣ ΕΦΑΡ- 

ΜΟΖΟΜΕΝΟΝ.

Β. I. ΒΑΑΤ1ΝΟΣ,
; ' ' . 'ταγματάρχης τών Γ. Έπιτίλών.
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ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΪΑΓΟΤΝΤΩΝ.

Τά κατορθώματα της άτμοπλοϊκής ημών εταιρίας, ητοι τό 
ναυάγιον τοΰ άτμοπλοίου Πανελληνίου κατά τδ 1866, καθ’ ο 
ευτυχώς άκρας ουσης νηνιμίας άρ’ ενός, αλλά καί λαμπρό
τατης άρ’ ετέρου σελήνης, το ρώς αυτής έπεχεούσης, δέν επήλ- 
Οεν είς τούς έπιβάτας ετερόν τι δυστύχημα πλήν τοϋ τρόμου 
καί τη ; απελπισίας καί τής έπί δύο ημέρας επί τάςάκτάς τής 
στερείς.έγχαταλείψεως αυτών. —  Ή  καταστρορή χαί δ κα
ταποντισμός τοΰ ώραίου άτμοπλοίου Πατρίδος.— Τδ παρ’ 6- 
λίγον ναράγιον του πέρυσιν είς τήν πανήγυριν τής Φανερωμέ
νης μεταγαγόντος 650 έπιβάτας, παρ’ ολίγον καταβροχδιζο- 

μένους υπό τών χυμάτων απέναντι τής Σαλαμΐνος.— Τέλος
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το τρομερόν έκ τής ακηδίας προελδόν δυστύχημα τής Εύνο- 
μίας μας δδηγεΐ νά συμπεράνωμεν, ότι κατέστη άνάγκη άνά- 
πόρευκτος νά λάβη είς τό μάλλον ή εταιρία αΰτη τήν πρό-! 
νοιαν νά προμηδευδή χαί ρέρΐ} έρ’ έκάσστου τών άτμοπλοίων 
αυτής τουλάχιστον άνά 300 σωσίβ ια  πρός σωτηρίαν βεβαίαν 
τών όσοι χατ’ ατυχίαν ήθελόν ποτε παραχινδυνώσει τήν 
ζωήν αυτών. Καί υπάρχουσι μέν καί πλεΐστα άλλα υπο
δείγματα, νομίζομεν όμως ότι τό προ εντους δοκιμασδέν έν 
Ευρώπη χαί μεγάλην έπιτυχίαν σχόν εΤναι τό έξής, έπιτρέ- 
πον είς τούς ναυαγοΰντας έν άνάγκη καί έπί ημέρας νά έπι- 
πλέωσι περιμένοντες βοήδειαν πλοίου ή καί άπό τής ακτής.

Τό μηχάνημα τούτο έρευρέδη υπό του ’Αμερικανού Sto
ner, του έκ Νεας Υορκης, συνίσταται δέ έκ πλατείας άπό 
ρελλόν ζώνης^ περιλαμβανούσης τό άνω μέρος του στήδους, 
καί έ'κ τίνος ένδυμασίας, ή μάλλον είπεΐν σάκκου, άδιαβρέκτου 
χανιού, περιβάλλοντος όλον τό σώμα έκτος του προσώπου. 
Αί χεΓρες χαί οί βραχίονες ρέρουσι πτερύγια έν εί'δει παλά
μης. Τό όλον σύστημα ρέρει ώς ερμα δύο βάδρα έκ μολύ- 
βόου, οπως κρατήται εντός τής δαλάσσης τά σώμα ορδιον. 
Ο ερευρετης, λαμβανων ύπ’ οψιν ότι δ ναυαγήσας πρέπει νά 

δυναται χαί νά τρωγη χαι νά πινη, προσεκολλήσατο δοχειόν 
τι έκ ζιγκου, δυνάμενον να περιλάβη ύδωρ καί τροράς μέ^ρι 
διαρκείας δκτώ ημερών.

"Οπως δ ζών ουτος σημαντήρ, έν τη δαλάσση διατελών, 
κατορδώση νά γίνηται δρατός, δ έρευρετής δίδει αύτώ τά μέσα 
νά καμνη σημείον. Ουτω τό περί ου δ λόγος δοχεΓον περιέ
χει πυροσωλήνας καί πυρσούς διά τήν νύκνα, μικράν δέ ση
μαίαν διά τήν ήμε'ραν. Ό  ναυαγών άρα καί ρέρων τό σωσίβιον 
τούτο εχει την βεβαιότητα νά ελκύση έρ’ έαυτοΰ τήν προσο
χήν τών άνδρώπων τήν τε νύκτα καί τήν ημέραν.



2 4  DEM ΝΑΓλΓΟΓΝΤΩΝ.

Πί0**4ν t i  σωσίβιον toSto νά μή ίνα ι τόσον άναγχαΐον 

ι ΐς  τήν ίχτοπλοίαν, προχειμένου περί προσώπων καλώς γ ι-  
νωσχόντων τ ή ν  τ έ χ ν η ν  τοΰ χολυμβαν, άλλ* οι πλεΐστοι άγνο- 
βΰσι την τέχνην τβύτην, οΰδέ ϊΰνανταί νά περιμενωσιν έπί 
«ρας πολλά; άψιψενοι είς τήν τύχην τών κυμάτων άλλως 
xt δέ είς τ ά ς  διαφόρους θαλασσοπλοΐας ημών σπανιως 
απαντώντας πλοία δυνάμενα νά -συντρέζωσ* τά ήμετερα άτ- 

μό πλοία.

ΜΕΛΕΤΙΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΤΩΝ ΤΕΩΣ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΡΙΩΝ (*).

Ή  μελέτη τών πολεμιχών επιχειρήσεων, όπως καταστή 
ώβέλιμος, δέν πρέπει νά περιορίζηται είς απλήν άντίληψιν 
τών συμβαμάτων, τοΰδ’ 8περ αποτελεί τήν χρονολογ ικήν  αυ
τών &<ρήγησιν (1), αλλά, τοΰ πολέμου ταχδέντος ήδη μεταξύ 
τών έπιστημών, ή μελέτη αυτη δέον νά διαιρήται είς δυο κύ
ρια μέρη. Τούτων τδ μέν έρευνών τά τής συγκρουσεως τών 
άντιπάλων έπί σημείου τίνος, τά τών έν χρήσει τεΟεισών κ ι
νήσεων καί σχηματισμών τών στρατευμάτων, άγ ών τώ μέν 
έπήλδεν ή έπιτυχια, τώ δέ ή άποτυχια, τοΰτο, λέγομεν, τδ 
μέρος αποτελεί τήν μοίραν τής τακτικής) συνδυασμένης μετά 
τής ύπλιχής  ή πυροβολικής, καθ’ δσον άβορα τά 3πλα καί 
το έν γένει πολεμικδν όλίχόν.

Το έτερον μέρος, τ4 καί κυριώτερον, ήτοι πώς οί στρατοί 
καταντώσι νά συναντηδώσι, ποΐαι αί γραμμαι αί ύπο τούτων 
πατηΟεΐσαι ήπαχητέαι, οπως φΟάσωσιν είς τδ σημεΐον τήςσυ- 
ναντήσεως καί της πάλης, ποια τά σημεία, ατινα δέον νά προ
τίμηση δ δδηγών τον στρατόν, δλα ταΰτα άποτελοΰσι τήν 
μοίραν τής στρατηγ ικής, ητις άναγκαίως συνδυάζεται μιτά 
*?ς δ ιαχε ιρ ιστ ικής , προσρερούσης τω στρατώ τά μέσα τής 
δπάρξεως, τής συντηρήσεως, τής πορείας.

(* )  Διά Γ ί { μελίΐίΐ; ταντιχ ΐζτιγοΒνται κατά  το πλιϊίτον τά  πρώτα ecpa· 

τιωτιχά ϊργα τοΰ ΐίλίυταίου γαλλογίρμ,ανιχοΰ πολίμοί).

(1) Τήν άφήγησιν τών ίπ ΐ τοΰ τελευταίοι) γαλλογερμανικοΰ πολέμου 
έοημοσιευσαμεν πρό καιροΰ, καταχωρισθεΐιαν ίν  τφ 6/ και γ '. τόμφ 
τοΰ Ε λ λ η ν ο ς  Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ  είς σ*:ρ αν ίρθρων.
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