
Εις τά προηγούμενα μόλις ήγγίξαμεν καί έδείξαμεν τόν 

τρόπον, δι’ ου δέον νά έννοώνται καί μελετώνται οί νεώτεροι 

όργανισμοί* τοΰτο δέ, διότι, ίκρέροντες τάς ήμετέρας γνώμας 

περί τών ουσιωδών τούτων ζητημάτων, δέν εχομεν την άξίω- 

σιν νά διεγείρωμεν υπέρ αυτών τό ένδιαρέρον τών αναγνωστών 

ημών. Έ ν τούτοις έν ολαις σχεδόν ταίς χώραις, καί τοι κατά 

βαδμούς διαφόρους, at νέαι ίδέαι άπό του 1 8 6 9  έπενεργοϋσι 

πρός μεταβολήν τών στρατιωτικών συστημάτων. Π ραγματι- 

κώς πάντα σχεδόν τά κράτη τελοΰσιν υπό την έπί^ροιαν τής 

κοινωνικής τροπής, ην είς μάτην προσποιούνται τινές οτι δέν 

βλέπουσι, πρό πάντων εν τώ στρατιωτικώ κόσμω, οστις άλ

λως τε δέν έχει ού'τε τόν καιρόν, οΰτε την δύναμή, ούτε τήν 

δέλησιν νά καταγίνεται είς τήν μελέτην τής γενικής ιστορίας, 

άπησχολημένος ών είς τάς λεπτομερείας τής είδικότητος α υ 
του, καί οστις είς μάτην παλαίει δι’ αΰτών τούτων έναντίον 

πιέσεως αίσδητώς άνωτέρας, ήτοι τής τών πραγμάτων.

Έ ν τοΰτοις είς αύτόν τούτον τόν στρατιωτικόν κόσμον ά- 

ποτεινόμεθα, λέγοντες οτι ΐ  έπιστημη του πολέμου κατέχε- 

ται υπό δύο άοχών γενικών, αιτινες εΤναι τό νά  γνω ρ ίζη  τ ις  

νά  ιινα ι ισχυρότερος τοΰ έχθροΰ, οδεν τό νά  γνω ρ ίζη  νά  

νιχα αύτόν, εΤτα δέ το νά  γνω ρ ίζΐ) νά  ώφε.ΐήται δσον οιόν 
τε άπό τής νίχης. Διά τών εκφράσεων τούτων τό προκείμε-

(1) Σχετίζεται μέ το ά'ρΟρον το καταχωρισθέν εις το ΚΖ.' ιρυλλάδιον 
μέ έπιγραφήν «Εισαγωγή εις xrjv Ιπιστημην τοΰ νεωτέρου πολέμου 
v.at περί οργανισμού των νεωτερων στρατών».
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νον ζήτημα φαίνεται ύπό την άπλουστέραν αΰτοΰ έκφρασιν’ 

πληθύς δέ συνεπειών δυνανται νά έξαχθώσιν άπό τών προαγ- 
γελθεισών τούτων δυο άρχων.

Ή πρώτη αρχή, ήτοι τό rd  γνωρίζτ} τ ι ς τ ά η χ ά  τόν ιχ- 

ΰρόν,χορηγεΐ άμέσως πραγματ ικήν υπεροχήν είς τήν τακτικήν 

έπί τής στρατηγικής· διότι πραγματικώς δέν δύναται τες νά 

ώρεληθη οσον πλεΐστον άπο τής νίκης, οπερ άποτελέϊτήν δευ· 

τέραν άρχήν τής στρατηγικής, είμή δι’ αυτής ταύτης τής νίκης, 

οπερ ανήκει είς τήν τακτικήν. Και τωόντι ή στρατηγική δέν 

μας διδάσκει είμή τόν τρόπον, δι’ ου κατορβοΰμεν νά ώρελη- 

Οώμεν άπό τής νίκης ταύτης, ήν τινα νίκην μας προμηθεύει 
αυτή ή τακτική υπεροχή. Ώ ς πας τις δέ καλώς εννοεί, έάν 

δέν ύπερέχωμεν του αντιπάλου ύπό τήν τακτικήν εποψιν, κα- 

Οιστώνται μηδαμιναί, συχνότατα δέ καί Επικίνδυνοι αί Επιτυ
χέστεροι στρατηγικοί επινοήσεις.

Έ ν άλλοις λόγοις, προτιμοτέρα είναι ή νίκη άπό τής ήττης 

καί άν είς μέν τήν πρώτην περίστασιν διατελώμεν ύπό κακάς 

στρατηγικάς συνδήκας, 'είς δέ τήν δευτέραν ύπό καλάς. 

Έ ν τούτοις, καί τοι καλώς ετεδη τό ζήτημα οτι έχει μεγα- 

λητεραν σπουδαιότητα τό ύπερε’χειν Εν τή τακτική άπό τοΰ ύπε· 

ρέχειν άπλώς έν τη στρατηγική, έπιμένομεν είς τήν αρχικήν 

τάξιν, ην παρεδέχθημεν έν τή σπουδή αυτών, καθόσον ή στρα

τηγική, ητις μας διδάσκει πώς νά δδηγώμεν τούς στρατούς, 

είναι άνεξάρτητος τής τακτικής, ητις μας διδάσκει τό πώς 

νά νικώμεν έπί του πεδίου τής μάχης. Επομένως πραγμα- 

τευόμεθα πρώτον περί τής πειραματικής στρατηγικής.

Πρός άνακάλυψιν τών μυστηρίων τής στρατηγικής εύρισκό- 

μεθα είς τήν άνάγκην ν’ άνελθωμεν πολύ είς τήν ιστορίαν τών 

μεγάλων ανορών, οϊτινες διαδοχικώς τή έδωκαν τήν γε'ννησιν.

Βεβαίως είναι λίαν δύσκολος ή ακριβής διασαρήνισις εις

ποιαν στιγμήντών στρατιωτικών επιχειρήσεων λήγειή στρατη

γική καί άρχεται ή τακτική· διότι ύπάρχουσι σχέσεις καί 

ταυτότητες έλάχιστον διαρέρουσαι άπ’ άλλήλων μεταξύ τών 

γενικών κινήσεων τών στρατιωτικών σωμάτων, τών τών με
ραρχιών καί αύτών τών κινήσεων τών ταγμάτων, ατινα βαί- 

νουσι πρός έναρξιν τής μάχης. Αυται δέ αι χροιαΐ έγέννη- 
σαν τάς άορίστους δνομασίας, ελιγμοπορεία (marclie m a- 

neuvre), μεγάλη τακτική, στοιχειώδης τακτική κτλ. κτλ., 

ών ούδεμία υπάρχει άκριβώς ώρισμε'νη, καί τάς δποίας άπά
σας ήμεΐς τάττομεν είς τήν τακτικήν, οπως άρήσωμεν είς τήν 

στρατηγικήν τόν ίδιάζοντα αύτή χαρακτήρα, ήτοι τάς προπα

ρασκευαστικός κινήσεις, αί'τινες είς τάς περί αύτών εκδιδο - 
μένας διαταγάς υποτίθενται Εκτελεσθησόμεναι μακράν τοΰ 

έχθροΰ.
Ή στρατηγική άνήκει ταυτοχρόνως είς τήν κυριότητα τής 

πολιτικής, τών άνακτοβουλίων, τών άρχηγών· διό και είδο- 

μεν, πολλάκις μετά λύπης, επιχειρήσεις στρατιωτικάς κάλ- 

λιστα ώργανισμένας μή έπιτυγχανούσας του σκοπού αύτών, 

διότι ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσιν άπέναντι τής πολιτι

κής. Τωόντι συχνότατα παρετηρήθη ότι δ άρχων Επικρατείας 

τινός εμπολέμου, μένων έν τή πρωτευούση αύτοΰ, έν τώ μεσω 

τών ύπουργών καί συμβούλων αύτοΰ, σπανίως άπορασίζεί να 

ποδηγετηθη απολύτως άπό τόν στρατηγόν, ον έν τούτοις αύ- 

τός δ ίδιος έ'θετο έπί κεφαλής τών στρατευμάτων. Εντεύθεν 

τείνει τις νά θεώρηση ευτύχημα τήν περίστασιν, καθ’ ήν αυ

τός δ άρχων τοΰ Κράτους εΤναι καί άρχηγός τοΰ στρατοΰ, ώς 

συνέβη είς Ναπολέοντα τόν Α.' καί είς άλλους βασιλείς στρα

τηγούς· διότι οΰτω δ στρατηγός μένει Ελεύθερος είς τήν έκλο- 

γήν αυτοΰ, καί δύναται νά ύποτάσση τήν πολιτικήν είς τάς 

στρατιωτικάς Επιχειρήσεις. Θεωροΰντες ομως ευτύχημα Επι-



χρατείας τινές τό έ'χειν βασιλέα ή αύτοχράτορα στρατηγόν, 

οΐος άπεδείχθη Ναπολέων ό Α/ καί τόσοι άλλοι, έν τοΐς τε- 

λευταίοις δέ χαιροΐς καί Φρεδερΐκος 5 της Γερμανίας, έννοοΰ- 

μεν ούχί τούς αύτοχειρονήτους βασιλείς στρατηγούς, οίοι άπε- 
οείχθησαν Ναπολέων ό Γ/ καί τόσοι άλλοι, δεσμεύοντες τούς 

πραγματικούς στρατηγούς χαί διά της πολιτικές καί διά τής 

στρατιωτικής αύτών έξουσίας. Έ κ της έπεμβάσεως δέ ΐής 

πολιτικές είς τά στρατιωτικά προκύπτει πρώτη τις περίπτω- 

σις, χαθ ήν τά αποτελέσματα εκστρατείας τ ινό ς εντυχοϋς 
ΰπό τη ν  στρατιωτικήν εποψ ιν ε ίνα ι ελά χ ισ τα , ενίοτε δε 

χαϊ δ.ίως Αντίθετα τω ν  δ ιά  τοΰ πολέμου δικαιούμενων. 
Τοΰτο παρατηρεί τις πολλοίκις λαβόν χώραν, έάν σπουδάση 

συγχριτικώς την ιστορίαν τών πολεμικών έργων καί τήν τών 
παρακολουθησασών συνθηκών.

Α ί άρχαι τ ί ς  στρατηγικής υπήρξαν καί εσονται αίσθητώς 

πάντοτε αί αύταί εις ολας τάς έποχάς. Είς ολας τάς έκστρα* 

τείας, αΓτινες χρησιμεύουσιν ώς πρότυπον, βλέπομεν καί ίέ -  

λομεν πάντοτε ίδεΐ, 5τι οί στρατοί φέρονται έπί σημείων, α· 

τινα έπιτρέπουσιν αύτοΐς νά συναγάγωσι τάς άρίστας συνε- 

πει ας άπό τών αγώνων καί τών μαχών. Πρός τόν σκοπόν 

τούτον τά στρατεύματα πρώτον δέον νά ώσιν άριδμητικώςάνώ- 

τερα τών άντιπάλων αυτών κατά τήν στιγμήν τής συμπλο

κής. Κ αί πραγματιχώς παρατηρεί τις, οτι χαί άν ή αρχή 

αυτη δέν υπήρξε μέν πάνΐοτε εχέγγυον πρός τήν νί*ΐ)ν, ηυ- 

ξησεν ομως άείποτε τά πρός τούτο διδόμενα. ’Αναγκαία δέ 

τούτου συνέπεια εΤναι ή πρό τής συμπλοκής συγκέντρωσις* 

oOsv άνάγκη ούοέποτε νά όρίζηται εις τά έν πορεία στρατεύ

ματα σημεΐον συναδροισεως, ευρισκόμενον εις τήν έξουσίαν 

τόΰ έχθροΰ. "Οστις τών δυο άντιπάλων πράττει τοιοΰτόν τι 

λάθος, είτε είς τά : μικράς εί'τε εις τάς μεγάλος στρατιωτι-

κάς επιχειρήσεις, εύρίσκεται έξ άνάγκης πραχτιχώς υποοεε- 

στερος* διότι τά πλήδη τοΰ έχδροΰ δύνανται νά έργασδώσι 

διαδοχικώς καθ’ ενός έχάστου τών διαφόρων αύτών μεμονω
μένων στρατιωτικών σωμάτων, βαινόντων πρός συγκεντρωσιν. 

Τά παραδείγματα διά τό ζήτημα τοΰτο δέν λείπουσιν ήμΐν· 

τοιαΰτα συνέβησαν έν Ιτα λ ία  καί Γερμανία κατα το 1 7 9 6 ,  

έν Γαλλία κατά τό 1 8 1 4  καί κλπ. Είς τούς καδ’ ήμας ομως 

•/ρόνους είδοαεν άληδώς παραβιασδείσας άτιμωρητεί τάς αρ- 

χάς ταύτας υπό τών ΙΙρώσσων έν Σαδόβα, τόσον καδ’ οσον 

άφορα τήν μεγάλην αύτών τακτικήν, δηλ. τούς πρός πορείαν 

ελιγμούς, οσον και τάς στρατιωτικάς αύτών έπιχειρησεις έν 

Βοημία καί Σιλεσία, καί δύναταί τις νά είπη, οτι ό τής έκς·ρα- 

τείας ηλεκτρικός αύτών τηλέγραφος έπιδιωρθωσε τάλαδη των, 

έπενεγκών τό ταυτόχρονον είς τάς κινήσεις τών στρατών αύ · 

τών, ούχ ^ττον ομως είναι παραδεδεγμένον γενικώς, ώς γ ε 

γονός, οτι κατά τήν έκστρατείαν έκείνην έγένοντο σοβαρά λάδη 

έναντίον τών νόμων τής πειραματικής έπιστήμης. Ά λ λ ’ άν 

οί Πρώσσοι κατά τό 1 8 6 6  ύπέπεσαν είς τό στρατιωτικόν 

λάδος τοΰ διαμελισμοΰ τών δυνάμεών των, κατά τόν τελευ- 

ταΐον πρός τήν Γαλλίαν Γερμανικόν πόλεμόν έν ολοις τοΐς 

σημείοις παρατηρούνται πολύ προσέχοντες είς τήν έφαρμογήν 

τής πρώτης ταύτης στρατηγικής άρχής, τοΰ ύπερεχειν τον 

αριθμόν.
Οί νόμοι τών στρατηγικών άντιλήψεων καί ιδεών τής άρ

χής τοΰ παρόντος αίώνος φαίνονται έντελώς άγνοούμενοι είς 

τούς άρχαίους χρόνους· δύναταί τις ομως νά είπη, ο ιι ανευ

ρίσκει τά ί'/νη τοΰ νήματος αύτών είς τάς έπιχειρησεις τών 

σπανίων μεγάλων στρατηγών τής ιστορίας. Γ0  Αλέξανδρος, 

δ Α ννίβας, δ ’Ιούλιος Καΐσαρ, Κάρολος ό Μεγας, ό Γου- 

σταΰος ΆΒόλφος, δ Κονδέ, δ Τουρέννος καί δ Φρεδερΐκος



υπήρξαν παραδείγματα σπουδής είς τον Ναπολεοντα, οστις 

όριστικώς έδετο τους νόμους τ ις  Θετικής η πειραματικής ς·ρα· 

τηγικής· βεβαίως δε δεν δύναται νά η υπόλογος των σφαλμά
των, ατινα ελαβον χωράν τω J 85 9  καί 1 8 6 6 , ατινα ομως 

ευτυχώς οιά τους έπιχειρησαντας αυτά έμειναν ατιμώρητα, 
οϋχί τόσον διά την άδεξιότητα τών αντιπάλων αρχηγών.

J ά σφάλματα ταΰτα υπήρξαν συνε'πειαι παράτολμου Εμπι

στοσύνης εις εαυτούς, άλλως τε δέ δικαιολογηδείσης έν ’Ιτα

λία μεν διά της πολιτικής, έν Βοημία δέ διά τής τακτικής. 

Διερχομενοι δρομαιως τήν ιστορίαν τών επιδρομών τών άρ· 

χαιων, ευρισκομεν ποσον α ί έν τή στρατηγική πρόοδοι υπήρ

ξαν βραοεΐαι και κατά πόσον καθυστέρουν οί μεταγενε'στεροι, 
άγνοοΰντες ο,τι έκέκτηντο οί προγενέστεροι αυτών.

Ή  περίφημος έκστρατεία το ΰ ’Αλεξάνδρου ε ις ’Ασίαν ενσχεν 

ως κυριώτερον μοχλόν δίψαν άπεράντου δόξης. Άφίνοντες 

κατά μεοος τήν κατάκτησιν τών παραλίων πόλεων, δι’ ων 

έμελλε νά βοηθηθή είς τά τής συντηρήσεως τοΰ στρατοΰ αυτοΰ, 

είς ματην αναζητοΰμεν έπι το λοιπόν σκοπόν τινα, υπολογι

σμόν τινα στρατηγικόν, ϊ ό  σΰνολον τής Εκστρατείας αύτοΰ 

είναι μεγάλη τις πορεία επι τά πρόσω, δυνατόν δ’ είπεΐν καί 

άνευ προνοιας. Εις την οιαβασιν τοΰ Γρανικοΰ περιωρίσδη είς 

την συνάντησιν μετά τοΰ έχδροΰ, τήν καταστροφήν αΰτοΰ, καί 

περ ευρών αύτόν λίαν πολυαριδμότερον έαυτοΰ· καί ταΰτα, 
οιοτι ειχε την μεγαλειτεραν Εμπιστοσύνην είς τήν πειδαρχίαν 

καί την τακτικήν τών Μακεδόνων. Συναντα καί δεύτερον τούς 

Τίερσας έν Ισσώ, αριδμοΰντας 6 0 0 ,0 0 0  άνδρών, τούς νικα, 

καί άνευ ούδεμιας ανησυχίας τίνας οπισδεν αύτοΰ άφίνει, 

εισδύει έπι έτος σχεδόν Εντός τής Συρίας, τής Αίγύπτου καί 

αυτής τής Λιβύης. Μονον κατά τήν έπιστροφήν αύτοΰ συναντα 

καί πάλιν τόν Δαρεΐον έπί κεφαλής νέου στρατοΰ 6 0 0 ,0 0 0

άνδρών είς τάς πεδιάδας τών ’Αρβήλων, καδοσον ο Δαρεΐος 

ουδέ καν έσκέφδη πώς νά παρεμποδίση τήν άπό τής Αίγύπτου 

έξοδον αύτοΰ. Μετά τήν νέαν ταύτην νίκην αί πύλαι τής Βαβυ- 

λώνος ήνεώχδησαν αύτώ.
Αί έπιδρομαί αύτοΰ είς τάς Ινδίας, αί Επιτυχίαι αυτοΰ είς 

τήν Βακτρ’.ανήν καί Ενάντιον τοΰ ΙΙωρου οεν αποκαλυπτουσι 

νεώτερόν τι έν τή στρατηγική· διό καί ό,τι απο τοΰ Αλεξάν

δρου έμεινεν, εΤναι ή έπιδρομή και η κατάκτησις.
*0 ’Αννίβας έδείχδη ανώτερος τοΰ ’Αλεξανορου έπι γονι- 

μότητι συνδυασμών."’Αντί τοΰ φδείρεσδαι άνωφελώς εν Ίσπα-· 

νία μετά τήν κυριευσιν τής Σαγοντης (Sagonte), καταλαμ

βάνει ότι είς 'Ρώμην πρέπει νά πολεμήση τούς 'Ρωμαίους. 
’Αναχωρεί έπί κεφαλής 1 0 0 ,0 0 0  άνδρών, όπως διέλδΐ] τό

πους εντελώς αύτώ άγνώστους* διαβαίνει διαδοχικώς τά 

Πυρηναία, τόν 'Ροδανόν, τάς "Αλπεις, καί φθάνει είς Του- 

ρΐνον μετά εξ μήνας, στερηθείς το ημισυ τοΰ στρατοΰ αυτοΰ 

κατά τήν πορείαν ταύτην. ’Ακολουδών τον δρομον αυτοΰ, νίκα 

τούς ύπάτους είς τόν Τεκΐνον (Tessin), έπειτα είς τον Τρε- 

βίαν (Trebia)· προχωρεί μέχρι τών Άπεννινων, Επανέρ
χεται είς τήν Ιΐλακεντίαν (Blaisance), καί περιμενει Επί εν 

έτος, όπως ύπερπηδήση τήν τελευταίαν ταύτην αλυσον τών 

όρέων καί κερδίση τήν τρίτην αύτοΰ νίκην τής Θρασιμε'νης 

(Trasimene). ’Αντί τοΰ βαδίσαι κατά τής 'Ρώμης, εισδύει 
είς τήν ’Ιταλίαν, άναδεικνυεται παλιν είς Καννας (Cannes) 

διά νίκης πολυκρότου, εν έτος άπο τής μάχης τής θρασιμε- 

νης, άλλ’ άφίνει οΰτω είς τούς 'Ρωμαίους τόν αρμόδιον χρό

νον, όπως άναδιοργανισωσι τους στρατούς αυτών απο τών 

λειψάνων, ατινα δέν κατέστρεψεν Εντελώς. Αυπεΐται τις βλε- 

πων (ύπό στρατιωτικήν Εξεταζομένου τοΰ πράγματος έποψιν), 

ότι όλαι αί δοθεΐσαι καί κερδηβεΐσαι ύπό τβΰ μεγάλου τούτοι»



στρατηγού μάχαι δεν έπέρερον άποτελέσματα δριστικά* Sto 

χαί μετα τήν έν Κανναις μάχην εις τών στρατηγών αΰτοΰ, δ 

Μαέρβας (Maberbal) είπε προς αύτόν τόν άξιομνημόνευτον 

τούτον λόγον, οστις καί άρήκεν εποχήν « ’Α ννίβα ! γινώ- 

σκεις τό νικάν, άλλ’ ούχί καί τό ώρελείσθαι άπό τών νικών 

σου». Μετά τήν μάχην ταύτην βλέπομεν τόν μέν ’Αννίβαν 

έγκαταλελειμμένον υπό τής Καρχηδόνος, διαιωνιζόμενον χαί 

οιατηρούμενον έπί δεχα εξ ολα έτη έν ’Ιταλία μέ στρατόν μι

σθωτόν, ον επληρονε χαί διετρερεν έπιτοπίως, τήν δέ 'Ρώμην 

μή κατορθοΰσαν νά τόν διώξη είμή μεταρέρουσα ή ιδία τόν 
πόλεμον είς τήν Άρρικήν,

’Αχό τόν ’Αλέξανδρον μας μένει ή επιδρομή, άπό τόν ’Αν

νίβαν έπίσης αυτη, πρός δέ ή επιθυμία, χαί ίσως ή δύναμις 

τοΰ ώρεληδήναι οσον μάλλον άπό τών νιχών· είναι ομως άνάγ- 

χη να έχδέσωμεν γεγονός τι τής έποχής εκείνης άξιον πα- 

ρατηρησεως. Η Καρχηδών μετά δεκαετίαν άπορασίζει τέ
λος να αποστειλη στρατόν είς ’Ιταλίαν πρός βοήθειαν του ’Α ν

νίβα υπό τάς διαταγάς του Άσδρούβα. Ό  ύπατος Λίβιος (Li- 

> ius) ευρίσκετο τοτε πρός βο^ αν έντός τής λεκάνης του Πά- 

οου, ο οε ύπατος Νερών πρός μεσημβρίαν άπέναντι του ’Αννί

βα, μή περιμένοντος τόσον ταχέως τήν άριξιν τών βοηδειών, 
ας ερερεν δ άδελρός του, οστις Ιπίσης έμελλε νά διαβή καί 

τά Π υρηναία καί τάς Ά  λπείς. Ό  Νέρων λοιπόν, ειδοποιη

θείς περί τής έν βο^ρα έμρανίσεως του Άσδρούβα, άρίνει 

μόνον χιλιάδας τινάς άνδρών είς τήν μεσημβρινήν Ιταλ ίαν, 
καί δραμών ένισχύει τόν συνέταιρόν του Λίβιον* ουτω δέ ήνω- 

μενοι ο: ούο ύπατοι νικώσι χαί χαταστρέρουσι τόν Άσδρούβαν, 
οστις οεν είχε κατορδώσει είσέτι τήν μετά τοΰ άδελροΰ του 

ενωσιν. Μόνη ή κεραλή του μετεκομίσδη είς τόν ’Αννίβαν, 
όστις έν τη θέα αυτής έρώναξεν «τετέλεσται ή Καρχηδών!».

Προσδετέον λοιπόν, ώς γεγονός υπό τής πείρας δεδοχι:· 

μασμένον, οχι στρατός συγκεντρωμένος δΰναται νά νικήση 

διαδο'/ιχώς δυο στρατοΰς πολυαριδμοτέρους μεν αΰτοΰ, άν 

έτύγγανον συνηνωμένοι, τείνοντας δέ νά συγκεντρωδώσιν έπι 

σημείου κειμένου είς τήν κατοχήν αΰτοΰ.
Ό  ’Ιούλιος Καΐσαρ ραίνεται εχων ιδέας νέας. Μέχρις αΰ

τοΰ οι 'Ρωμαίοι στρατηγοί έβάδισαν μετ άτολμίας, προερχο- 

μέν-ης άπό τής έξεως, ην οί 'Ρωμαίοι εΤχον, νά στρατοπε- 
δεύωσι καθ’ έκάστην, κατασκευάζοντες έν διαστήματι ώρών 

τινων άληδή ρρούρι*. Τολμηροτεροςκαι επιοεξιωτερος ραίνεται 

ουτος είς τήν Γαλατίαν, κινούμενος έλευδερωςέν τώμέσω τών 

έχδρών αυτοΰ διηρημένων, καί άναγκάζων αύτους είς μάχην 

σχεδόν έν ώρα καί τόπω παρ’ αΰτοΰ έκλελεγμένοις ή ύποδε- 

δειγμένοις. "Οτε έλαβε τήν διοίχησιν τής Γαλατίας, προσε- 

κρουσεν εύθύς άπ’ αρχής κατά τής τρομερας μεταναστευσεως 

τών ’Ελβετών, ύποστηριζομένων υπό τών Σουεύων (Sueves) 

καί τοΰ Άριοβίστου (A rioviste). 'Ο Καΐσαρ είχε μίαν κ ή  

μόνην λεγεώνα ν’ άντιτάξη είς τήν άναχώρησιν αΰτών, καί 

ομως μέ τοΰς ολίγους τούτους άνδρας κατορδοΐ νά κράτηση 

αΰτούς άρχετόν χρόνον εις τα σύνορα της Σαβαυδίας (la Sa

voie), οπως προρθάση και ρεριΐ απο τής λεκάνης τοΰ Π α- 

δου κατεσπευσμένως τέσσαρας είσετι λεγεώνας. Ια υτα ς  έλ- 

δούσας συγχεντροΐ χατωδι τοΰ Λουγδουνου (L yon;, επ αυτής 

τής δέσεως τοΰ τήν σήμερον στρατοπέδου Σαθοναΐϋ (Satho- 

nay). ΕΤναι άληθές, οτι τώ έχρειάσθησαν ήμέραι πλέον του 

μηνός, οπως πραγματοποίηση τήν συγκέντρωσιν ταυτην, άλλ ό

μως άπό ταύτης τής δέσεως προσκαλεΐ τούς ’Ελβετούς να 

έπανακάμψωσιν είς τάς εαυτών Ιστίας.
Ουτοι, καί περ μή σκοποΰντες νά ΰπακουσωσι, ροβοΰνται 

νάτόν προσβάλωσι, καί πορευδέντες στρατοπεδεύουσιν είς
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Βεσανσών, μεταβαίνει εις Γραΐϋ (Gray), είς Βεσοΰλ (Vesoul), 

εις Αούρην (Lure) τής λεκάνης τής Σαώνης, επειτα είς Βελ- 
οόρτ (Belfort), ε>δα μεγάλως έχπλήττετα:, μανθάνων οτι ό 

Άριόβιστος, οστις απείχε μόλις 4 0  χιλιόμετρον είς τήν πε

διάδα ένθα καί έττρατοπέδευε μεταξύ Μουλούζης καί Κερνάϋ 

(Mulhouse καί Cernay) τής Μομβελιάρδ (Montbeliard), 

δέν ήρξατο του κινήματος αύτοΰ, ένω αύτός 6 Καισαρ προε- 

τίμησε πορείαν 4 0  λευγών δι’ όδοΰ περιστροφικής, άντί 

είκοσι λευγών διά τής εύθείας όδου τοΰ Βώμ λέ Δάμες 

(Baume les-Dames) καί Μομβελάρδ, ητις ακολουθεί τήν 

κοιλάδα του Doubs. Είναι προφανέστατο·/, ότι ό σκοπος 

αύτοΰ ητο τό άποκόψαι είς Βελφόρτ τήν γραμμήν τής άπο- 

^ωρήσεως καί τής συγκοινωνίας τοΰ Άριοβίστου, καί επομέ

νως συγκροτώ/ μετ’ αύτοΰ μάχην μεταξύ τής πόλεως ταύτης 

καί τής Μομβελάρδ, είχε πεποίθησιν καί βεβαιότητα περί 
τής πλήρους εκείνου καταστροφής.

Ή  προσπάθεια αύτοΰ ύπήρξεν αληθώς άκαρπος, ούχ η*- 

τον όμως δεικνύει νέαν τινα τάσιν τής στρατηγικής, ητοι τάς 

ταγείας κινήσεις πρός ώρισμένον σκοπόν άπομονώσεως τοΰ 

αντιπάλου. Ούδέν λέγομεν περί τών άλλων εκστρατειών τοΰ 

Καίσαρος, διότι ούδέν έν αύταΐς ανακαλύπτομε·/ άξιον προσο

χής ώς πρός τόν σκοπόν ήμών.
Κάρολος δ Μέγας δέν μας διδάσκει τίποτε. Μεθ’ όλας 

τάς κατακτήσεις αύτου, ύπήρξε μεγαλύτερος ώς άρχων Κρά

τους ή ώς άρχων στρατοΰ. Κυριάρχης μεγάλης έπικρατείας, 
?ς όλα τά σύνορα έπαπειλοΰνται, τρέχει διαοοχικώς πρός βο^- 

ραν, πρός μεσημβρίαν, πρός άνατολάς καί πρός δυσμάς, π ο 
λεμώ·/ πάντοτε ύπέρ τοΰ πολιτισμού, άντιπροσωπευομένου τοτβ  
ύπό τής έκκλησίας, εναντίον τής βαρβαρότητος, $ν ητο  ίν α γ -  

κασμένος νά νικήση χάριν τής άναπαύσεως αύτοΰ.



Μετά τον Κάρολον τον Μεγαν φδάνομεν εις τον Γουστα'- 
βον Αδολφον, χον Κονδε καί τον Τουρέννον, εύρίσκοντες είς 

τά πρόσωπα ταΰτα έκ νέου μεγάλους στρατηγούς. 'Ο πρώτος 

μεταξύ αύτών, εις τάς έν Γερμανία έχδρομάς του, δίδε} όλι- 

γωτεραν προσοχήν είς τά φρούρια, εναντίον της μέχρι τών 

ημερών αυτοΰ εξεως, άλλ’ ομως δέν εύρίσχεται παρ’ αΰτώ τό 

άποφασισχικόν, οπερ παρατηρεΐται είς τόν Κονδε. Διό χαί ό 

Γουσταΰος Αδόλφος προτιμά ν’ άφήση τό Μαγδεβοΰργον (Mag· 

(deboug) εις την οιαρπαγην του Τίλλυ (Tilly), άντί νά βιάση 

την διαβασιν του Ελβα (Elbe) πλησίον τής Βιττεμβεργης 

(Bittemberg), φρουρίου, οπερ τωάρνειται ό Με'γας Δούξ τής 

Σαξωνιας, χαί το οποίον ηδΰνατο νά τώ χρησιμεύση ώς σχή- 

ριγμα. Ο Κονοε φαίνεται ουδόλως είς τά φρούρια προσεχών, 

βαοιζει τολμηρώς προς τον εχθρόν αΰτοΰ άνευ ΰπολογισμοΰ 

η σχέψεως, άλλά καί άνευ δισταγμού, οπως δώση αύχώ μά- 

χην, καλώς χρώμενος τά διάφορα όπλα. Διά του συστήματος 

τουτου αναφαίνεται το πρώτον είς 'Ροκροα (Rocroy), έ’νδα 

κατασυντρίβει το άρχαΓον Ίσπανιχόν πεζιχον. Ό  Γουσταυος 

Αδόλφος χαι ο Κονδε, εί χαί δέν φέρουσιν έπανάστασιν είς 

την στραχηγιχην, μας διδάσχουσιν ομως τό άναζητεΐν τον 

έχδρον, το μη διστάζειν είς τό προσβάλλειν καί συγκροτεί» 

χοιτ αυτοΰ μάχην έν πεδίω άνοΐκχω, άντί τοΰ διαιωνίζεσδαι 

ανωφελώς άπεναντι φρουρίων, οπως παρ’ αύτοις ευρωμεν στή
ριγμα είς τάς επιχειρήσεις ημών. Ό  Τουρέννος, σύγχρονος 

καί αντίπαλος τοΰ Κονδέ είς τούς έμφυλίους τής Γαλλίας 

πολέμους, υπήρξεν όλιγώιερον τολμηρός έπί τοΰ πεδίου τής 

f**Xr'£> α*λα πολύ σχεπτι/.ώτερος είς τάς πορείας καί τάς 

σχραχηγιχας αυτοΰ εργασίας. Κατά τήν εποχήν εκείνην 5 

πόλεμός ητο πόλεμός δεσεων, καί αί μάχαι αύχοΰ υπήρξαν 

τυχαία!, διότι έμάχετο μόνον ότε δεν ήδύνατο άλλως νά πρα'-

ξη· ένεκα δέ τής έλλείψεως άρκούσης έμπισχοσύνης είς τήν 

μάχην έσχερεΐχο πολλακις τών ωφελειών, ας οεξια τις πο

ρεία τω έγορήγει, φέρουσα αύχόν έπί τών συγκοινωνιών ή 

τοΰ πλευροΰ τών άντιπάλων αυτοΰ. Κατά τήν υπ’ αύχοΰ χυ- 

ρίευσιν τής ’Αλσατίας άφοΰ διήλδε κατά μήκος ολην τήν δυ

τικήν κλιχύν τών Βοσγίων ορέων, απο τοΰ Φαλσοουργου 

(Phalsbourg) έξερχεται διά τής στενωπού τής Βελφορτ, 
χατά πλευράν τών χειμερινών έπισταδμιών τών αύτοκρατορι- 

χών, νικα αύχούς είς Τουρκχέϊμ (Tourkbeim), άλλά μή 

χαχαδιώξας αύχούς δρασχηρίως, τούς άφίνει νά τω διαφυγωσι.

Ό  Τουρέννος μας διδάσκει έν τοΰτοις τό συνδυάζειν τάς 

στρατηγιχάς ημών πορείας είς τρόπον έπιτρεποντα ήμΐν το 

λαμβάνεΐν δέσεις ωφελίμους. Ό  Ναπολέων γραφών π=ρί αύ- 

τοΰ λέγει, ότι ήτο δ μόνος στρατηγός, όστις διαρκώς έδιοά- 

σχετο ΰπό τής πείρας, καί ότι ή ίκανότης αΰτοΰ ητο προϊόν 

τής σπουδής του. Ό  Τουρέννος προησδάνδη τήν νεωτέραν 

στρατηγικήν, δέν κατώρδωσεν όμως νά έπωφεληδή όσον ήδΰ- 

νατο άπό τών μαχών.
Ό  Φρεδερΐκος δέν έ'καμε τόν μεγάλον πόλεμον, όποιον 

σήμερον τόν έννοοΰμεν. Αν έξήλθε νικητης κατά την πάλην 

αΰτοΰ κατά τής Αΰστρίας, τής Ρωσσίας καί τής Γαλλίας, 

τοΰτο προήλδεν έκ τής φυσικίος κεντρικής δεσεως, ην κατείχε 

καί κατεπολέμησε κεχωρισμενως τά τρια ταΰτα Κράτη, ατινα 

ούδόλως συνεννοοΰντο είς τό συνολον τών έπιχειρησεων. Η 

'Ρωσσία, ώς καί ή Γαλλία, έστελλον άπό καιροΰ είς καιρόν 

στρατόν τινα, οστις νικών ή ήττώμενος έπανέκαμπτεν οικαδε. 

Σοβαρόν λοιπόν πόλεμον £σχε μόνον μετά τής Αΰστρίας, ή 

δέ νίκη, ην έκέρδισεν είς Μόλβιτζ (M olvilz), μή άκοδίδή 

είς τό πνεΰμα καί τήν ικανότητά του· δυνάμεδα ομως νά εί- 

πωμεν περί αύχοΰ οτι εσχε την αξίαν τοΰ άναγνωρίζειν τά
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σφάλματά του καί ώρελεΐσθαι απ’ αυτών. Είς όλους τοΰς πο

λέμους αυτοΰ έθετο είς ένέργειαν μόνην την τακτικήν· αί πο- 

ρεΐαί του μοναδικόν σκοπόν είχον τήν μάχην, οί δέ στρατη

γικοί αύτου συνδυασμοί-, περιοριζόμενοι είς έλάχιστον, υπήρ

ξαν υποδεέστεροι τών του Τουρέννου, καί δμοιάζουσί τους 

του Κονδε. 'Ο Φρεδερΐκος υπήρξε μέγας τακτικός, γίνώσκων 

το έπωρελεΐσθαι άπό τής διαιρέσεως τών έχθρών αυτοΰ.

Έν συνόψεε λοιπόν ό ’Αλέξανδρος παρουσιάζει ήμΐν τήν 

Επιδρομήν, δ ’Αννίβας μετά τής έπιδρομής προστίθησι τόν 

σκοπόν τοΰ βλάψαι όσον οΐόν τε μάλλον τόν έχδρον αυτοΰ. 'Ο 

’Ιούλιος Καΐσαρ διδάσκει ήμΐν μετά τής έπιδρομής το διαι- 

ρεΐν τόν έχθρόν ημών, όπως νικήσωμεν αύτόν, επί πλέον δε 

δίδει ήμΐν τήν προαίσθησή, ότι δύναταί τις νά κόψη τοΰ έχ- 

6ροΰ τάς συγκοινωνίας καί τήν γραμμήν τής ΰποχωρήσεως.

Ό  Γουσταΰος ’Αδόλρος διδάσκει ήμΐν τό μή δίοειν μεγά- 

λην σημασίαν είς τά ρρουρια.
Ό  Κονδε δεικνύει άναγκαίαν τήν άπόρασιν νά δώσωμεν 

μάχην μετά πορείαν έπί τώ σκοπώ τούτω γενομένην.

Ό  Τουρέννος διδάσκει ήμΐν τήν τέχνην τοΰ λαμβάνειν 6ε- 

σιν έπί τών συγκοινωνιών καί τής γραμμής τής υποχωρή- 

σεως τοΰ έχδροΰ.

Ό  Φρεδερικος, τιθέμενος είς δέσιν κεντρικήν, δέν επιτρέπει 

είς τοΰς έχθροΰς αΰτοΰ νά ένωθώσι.

Τέλος έπί Ναπολέοντος ή στρατηγική ραίνεται ρδάσασ* 

είς τήν ακμήν αυτής. Ούδέν τών μέσων τών ποογενεστέρων 

αΰτοΰ τώ είναι άγνωστον, αΰτός δέ ορίζει τοΰς θετικούς ή πει

ραματικούς νόμους αύτής. Δέν άοκεΐται είς τό συναντασθαι 

μετά τοΰ έχδροΰ, είς τό νικάν αύτόν ή τοΰλά·/ ιστόν δίδειν 

αΰτώ μάχην άνευ δισταγμού, καδό συνέπειαν τών σκέψεων 

του, άλλά κατ’ αύτόν ό πόλεμος επέρχεται κατόπιν σοβαρών

σπουδών, καί τά πολεμικά αΰτοΰ σχέδια είναι ή συνέπεια τών 

έμβριθεστέρων υπολογισμών. Ά π α σα ι αι κινήσεις αΰτοΰ τεί- 

νουσιν είς κτύπημά τι άπορασιστικόν, άρ’ ου Ιξαρταται πάν

τοτε ή τύχη βασιλείου ή αύτοκρατορίας τινός. Καί τδ μέν τοΰ 

πολέμου θέατρον λαμβάνει άνάπτυξιν άγνωστον μέχρι τών η

μερών αΰτοΰ, αί δέ κινήσεις αΰτοΰ τόλμην μεμετρημένην, έκ- 

πλήττουσαν καί αύτούς τοΰς αντιπάλους του.

Μελ ετών τις τά κατ’ αύτόν, αναγκάζεται νά παραδεχθη 

ότι περί ούδενός άλλου ήσχολήδη είμή περί τοΰ ρυσικοΰ σχή 

ματος τοΰ έδάρους· ολαι δέ αί έκστρατεΐαι αΰτοΰ παριστώσι 

τόν τύπον τοΰ μεγαλείου κατά τούς γεωγραρικοΰς συνδυα

σμούς, οπερ ούδαμοΰ εύρίσκεται άλλοθι.

Ό  Ναπολέων είναι δμορρωτής νέας έπιστήμης, ή δέ α ιώ 

νιος είς αΰτόν τιμή είναι ότι ήδυνήθη νά συνδυάση τούς έμ- 

πειρικούς νόμους τής στρατηγικής μετά τής τακτικής, ήτις 

προσεπάθει·ήδη νά τροποποιηθή ΰπό τήν ώθησιν αΰτοΰ τε καί 

τών στρατηγών αΰτοΰ, οϊον τοΰ Δαυούστ (Dauoust) καί τοΰ 

Μοράνδ (Morand), χωρίς όμως καί νά ρθάση τάς βελτιώσεις 

τοΰ 1 8 6 6 ,  αιτινες είναι συνέπεια τοΰ δπλισμοΰ. Ό  Ναπολέων 

όμως δέν ήδυνήθη νά προμαντεύση τάς βεβαίας τοΰ μέλλον

τος τάσεις, καί περ πρός τοΰτο συντελέσας.

Κ αθ’ όσον άρορα τήν στρατηγικήν, δέν άρκεΐ τό προετοι- 

μάσαι άπό χρόνου τά ωραιότερα πολεμικά σχέδια, άλλ’ είναι 

άνάγκη τιθέναΐ ταΰτα είς ενέργειαν μετ’ άρκούσης άπορά- 

σεως. Αυτη ή άπόρασις έλειπεν ένίοτε άπό τούς στρατηγούς 

τής άρχής τοΰ παρόντος αίώνος, ώς, λόγου χάριν, άπό τόν 

Μορεώ (Moreau) κατά τό 18 0 0 , ότε δέν ήδελησε, μεθ’ όλας 

τάς παρατηρήσεις τοΰ πρώτου ύπατου, νά άν-ιπαρέλθη τήν 

δέσιν τοΰ Ούλμ (Ulm) άπό τής λίμνης τής Κωνσταντίας 

(Constance). Ή άπορασιστικότης όμως αυτη ούδέποτε έλει-



ψεν άπο τον αύτοκράτορα. Έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμο- 

νώμεν, οτι άντιπαρερχόμενοι τον Εχθρόν ημών διακίνδονεύο- 

μεν ήμείς αύτοί' καί επειδή το τελικόν αποτέλεσμα είναι πάν

τοτε ή μάχη, ή έπιχείρησις αυτη της περιστροφής επιτρέπε

ται εις εκείνον τών δυο αντιπάλων, οστις ε'/ει μεγαλητέραν 

πεποίδησιν εις τήν δύναμιν αυτοΰ.

Κ ατα το 1 7 9 6  ο έν ’Ιταλία Γενικός ’Αρχηγός άρχεται 

τών Επιχειρήσεων, και άναδεικνύεται χωρίζων τους Πεδεμον- 

τίους άπο τών Αυστριακών είς τάς μάχας της Μοντενόττης 

(M ontenolle), του Μιλλεσίμου (Millesimo), τοΰ Δέγου (De- 

go) καί τοΰ Μονδόβη (Mondovi)* μετά δέ ταΰτ* τίδησιν 

εαυτόν έπί τοΰ Μιγκίου (Mincio), τοΰ Ά δ ιγο ς  (Adige), είς 

Λονάτον (Lonalo), τήν Καστιγλιώνην (Castiglione), Άρχόλ 

(Arcol) και Ρίβολι (Rivoli) μεταξύ τοΰ Βοΰρμσερ (W urn i- 

ser), τοΰ Ά λβ ίνζ ι (Alvinzi), τοΰ Γουασδαϊνόβιδ (Gouasdae- 

novitch) καί τοΰ Δαβιδόβιτζ (Davidovitz). Εις τήν έποχήν 

ταύτην είχε μόλις τέσσαρας μεραρχίας 3 0 — 4 0 ,0 0 0  άνδρών. 

Έπισης βλεπομεν κατά τό 1 8 0 0  τόν πρώτον ύπατον άναχω- 

ροΰντα άπο Διϊώνα, διερχόμενον τήν Γενεύην (Geneve), τήν 

Μαρτιγνυ (M artigny), τό νΆ γιον Βερνάρδον (Saint-Bernard), 

άντιπαρερχόμενον τό όχυρόν τοΰ Βάρδ (Bard) είς τήν κοιλάδα 

τής Αοστης (d Aoste), καί άνευρίσκοντα τόν ’Αννίβαν διά τοΰ 

Μουράτ (Mural) έπί τοΰ Τεκίνου εις Τουρβΐγον (Turbigo)" 

επίσης διά τοΰ Λάννου (Lannes) άπό Πλακεντίας μέχρι Στρα- 

δελλα, τον Αννίβαν, ώς καί διά τοΰ Μακδονάλδ (Macdonald) 

έπί τον Γρεβίαν. Οΰτω |3λεπομεν τόν Βοναπάρτην κόπτοντα 

τοΰ Μελα (Jlelas) τάς συγκοινωνίας καί έκμηδενίζοντα αύτόν 

εις Μαρεγγον (Marengo) μέ 8 0  χιλιάδας άνδρών.

II έκστρατεια τοΰ 1 8 0 5  είναι έπί μάλλον έκτακτος. Είς 

ένα μήνα 5 αύτοχράτωρ μεταφέρει πλέον τών 1 0 0 ,0 0 0  άν-

δρών άπό Π άς-δέ-Καλαίς (Pas-de-Calais) χαί τοΰ Άνοδέ- 

ρου (Hanovre) έπί τοΰ Δουνάβεως εις Νεοβοΰργον (Neu- 

bourg), τήν Ίγγολστάτ (Ingolstadt) καί Δονωβέρθ (Donau- 

vertb), άναρπάζει σχεδόν χωρίς νά κάψη πυρίτιδα τόν αύ- 

στριακόν στρατόν, οστις άπό τής Οΰλμ (Ulm), ίχ ω ν τάς συγ

κοινωνίας αύτοΰ κεκομμένας, τόν έπερίμενεν άκ ίμη είς τάς 

Εξόδους τοΰ Μελανός Δάσους (la For£t-Noire).
Τώ 1 8 0 6 , μετά τήν Εν Ίένη (Ιέη&) μάχην, ό πρωσσικός 

στρατός, καταληφδείς κατά πλευράν καί διαρκώς διατελών 

ύπερφαλαγγισμένος, άναγκάζεται νά καταθέση τά δπλα χ ω 

ρίς νά Επανίδη τό Βερολϊνον.
Τώ 1 8 0 8  δ 'Ισπανικός στρατός διαιρείται αύδωρεί είς δύο.

Τ φ  1 8 0 9  είς Έκμούλ (Eckmiihl), είς Αανδσοΰτ (Land- 

shut), είς 'Ρατισβόννην (Ratisbonne), νικδ τάς οώστριαχάς 

φάλαγγας, Ενφ έπορεύοντο οπως συγχροτηδώσι, καί περ μό

λις κερδίσας Επ’ αύτοΐς όλιγίστας ήμέρ»ς διά τής ταχβίας συγ- 

κεντρώσεως τών ύπ’ βύτόν στρατευμάτων.
Τώ 1 8 1 2  είσεχώρησεν είς'Ρωσσίαν μέ 2 0 0 ,0 0 0  άνδρών, 

μετά τήν διάβασιν τής Νιέμεν (Niemen), διαχωρίζει τήν 

αδτοκρατορίαν είς δύο, άκολουδών μεταξύ τής Δβίνας (D vi

na) καί τοΰ Βόλγα (Volga) τήν γραμμήν τής διαχωρίσεως 

τών ύδάτων τής Εύρώπης, διά τής δδοΰ, <$τις άγει αύτόν άχό 

Βίλνας (Vilna) καί Σμολένσχ (Smolensk) είς Μόσχαν 

(Moscau).
Κατά τό 1 8 1 3  άνδίσταται Επί μήνας εξ είς Αοΰτζεν (Lu- 

tzen), Βώτζεν (Bautzen), καί είς Δρέσδην (Dreede) κ«τά 

τών στρατών τής Βοημίας χαί τής Σιλεσίας, Εν τφ  μϊ9ΐ>» τών 

όποιων παρατόλμως έτέδη. Είς Ά νάου (Hanau), βλέπων τήν 

γρ α μ μ ή ν  τής ύποχωρήσεώς του κεκομμένην ύπό τών Βαυατ

ρών, κραυγάζει ίν τή  δέα τών διατάξεων «ύτών* « Ώ ! όπτ&Η
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χός μου Βρέδας (B rede)! ήδυνήθην μέν νά τόν χάμω κόμη- 

τα, άλλά δέν τον έκαμα καί στρατηγόν»· καί ταΰτα είπών δια- 
περα τήν γραμμήν αύτών καί διαβαίνει.

Κατά το 1 8 1 4  μέ μίαν δρακα άνδρών απτόητων κόπτει 

τας εχθρικάς ραλαγγας, λ:αν εκτεταμένος έπί τής δδοΰ αυτοΰ 

είς Μοντμιραίλ (M ontm irail), Βωσάμπ (Vauchamp), είς 

Σαμπωβέρτ (Champaubert), Σατώ-Θιε^ρύ (Chateau-Thier- 

ry )  καί είς Φρομεντιέρην (From entiere), έπειτα στρέφεται 

κατά τών Αυστριακών είς Μορμάντ (Mormant) καί Μοντε- 

ρεώ (Montereau), καί ώς άπηλπισμένος ^ίπτεται προς τόν 

Ά γ ιο ν  Διζιέρην (Saint-D izier), όπως άποκόψη καί τελευ- 

ταΐον ετι άπαξ τάς προμήθειας τών έπιδραμόντων.

Γελος κατα το 1 8 1 ο  είς τεσσαρας ημέρας εισερχόμενος 

είς τό Βέλγιον, άπεχώρησεν είς Λιγνΰ (JLigny) καί είς τοΰς 

Τεσσαρας Βραχίονας (Quatre-Bras) τόν Βελλιγκτώνα (W ei-  

ligton) άπό τοΰ Βλοΰχερ (Blacber).

Ή πείρα ημών έπληρώθη, καί μή μεταβώμεν μακρΰτερα, 

διότι οΰδέν νεώτερον έχομεν νά δείξωμεν είς τήν γηραιάν 

ταύτην Εΰρώπην. Ά λ λ ’ είς τήν νέαν ’Αμερικήν 5 Γράντ 

(Grant), ό Μοργάν (M organ), ό Σμιτ (Schmit), δ Σεριδάν 

(Gheridan), δ Όβριέν (O’Brien) κτλ. δίδουσιν ήμΐν μαθή

ματα άντιπερισπασμών, τελουμένων είς αποστάσεις λίαν με- 

μακρυσμένας μέ τοιαΰτην τόλμην, οΓαν ή ρυσική γεωγραρία 

τοΰ Παλαιοΰ κόσμου δέν επιτρέπει οΰδέ καν οπως τήν ΰπο- 
πτεΰσωμεν, μόλις δέ δυνάμεθα νά τήν έννοήσωμεν.

Κ ατά τό 1 8 5 9  οί Πεδεμόντιοι κατεΐχον άπέναντι τών Α υ

στριακών τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν Κασάλ (Casal) καί τήν Βα- 

λένσην (Valence)· ουτοι δέ ευρισκόμενοι είς τήν Λομελίνην 

(Lomeline) έπαγρύπνουν άπό τής Βερκέλης (Verceil) τό 

Τουρΐνον άπέχον 5 0  χιλιόμετρα. Τό Ιον καί τό 2ον σώμα

τών Γάλλων καί η αΰτοκρατορική ρρουρά, άποβιβασθέντες είς 

Γένουαν (Genes), εχουσι τάς μετά τής ’Αλεξανδρείας συγκοι

νωνίας αΰτών άσραλεΐς, καί δι’ αύτής ακόμη τής Νοβι (Νονί), 

ην κατεΐχεν άλλοτε δ Δεσαΐξ (Desaix) τήν παραμονήν τής μά-  

^ης τοΰ Μαρέγγου. Ά λ λ ά  τίς δΰναται νά έξηγήση πώς τό 3 ον 
καί 4°* Γαλλικόν σώμα, είσχωροΰντα είς τό θέατρον τοΰ 

πολέμου διά τής Σοΰζης (Suze), καί διερχόμενα διά τοΰ Του- 

ρίνου, ήδυνήθησαν άτιμωρητί, κατά τάγματα τό εν κατό
πιν τοΰ άλλου, νά ένωθώσιν έν Αλεξάνδρειά μετά τοΰ λοιπού 

στρατοΰ ; Τ ίς επίσης δΰναται νά έξηγήση διά τί μετά τήν 

κατάληψιν τής Νοβαρας (Novare) καί τήν διάβασιν τοΰ Τ ε- 

κίνου οι Αΰστριακοί, πάντοτε έν Λομελίνη διατελοΰντες καί 

έχοντες τήν ΰποχώρησιν αΰτών ήσραλισμένην διά τής Παβίας 

(Pavie), τής Πιζιγιθόνης (Pizigithone) καί Κρεμόνης (Cre- 

mone), δέν ηλθον άθρόοι είς Βερκείλην καί είς Ιίαλέστρον 

(Palestro), οπως δώσωσιν αΰτόθι άλλην ή τήν άτυχή μάχην 

τής Μαγέντας (Magenta), £ίπτοντες έκεΐ τόν περί τών όλων 

κΰβον; Ιδού λοιπόν διά τί δέν δυνάμεθα παρ’ αΰτοΐς νά άνα- 
ζητήσωμεν νέα παραδείγματα στρατηγικής.

Κατά τό 1 8 6 6 , εξαιρέσει τοΰ άκρου δεξιοΰ τών Πρώσσων, 

οπερ κατώρθωσε νά κράτηση διαδοχικώς τούς Άνοβριανούς 

άρ’ £νός είς Ααγγενσάλζα (Langensalza), τούςΈσσούς (Hes- 

sois) καί τούς Βαυαρούς είς τό άντίπεραν τοΰ Μείνου (Mein), 

δέν βλέπομεν ούδέν νεώτερον έντή στρατηγική αύτών. Οί στρατοί 

τοΰ πρίγγιπος Φρεδερικου Κάρολου και του βασιλικού πριγ- 

γιπος συνηνώδησαν εΰτυχώς, άλλα και τυχαιως, εις Σα- 

δόβαν, ένώ ώρειλον νά ώσι συνενωμένοι τουλάχιστον πρό 

ίκτώ  ήμερών. Καί ή παράτολμος έκείνη πορεία του Παρδου- 

6ίτζ (Pardubitz) προς τό Ίγλάου (Iglau), Ζουαίμ (Zuaim), 

Βιέννην (Vienne) καί Πρεσβοΰογον (Presboorg), ίνώ  τά I-



πιφοβα λείψανα τοΰ Βενεδέκ (Bencdeck) κύρίσχοντο είς Ό λ-  

μούτζ (Olmutz) χαί είς Βρούνν (Brunn), τί μ5ς διδάσκει; 

Ί ί  ηθελέν έπελθει, έάν άντί τοΰ κρύπτεσθαι όπισθεν τών μ ι

κρών Καρπαθίων, όπως φθάση είς Πρεσβοΰργον, δ αύστρια- 

χός στρατηγός είσήρχετο είς Ίγλάου (iglau) καί άπεχώρι- 

ζεν είς δύο τάς πρωσσικάς φάλαγγας; ώς έ'πραξεν δ αύτο- 

κρατωρ τών Γάλλων κατά τό 1 8 1 4 ,  ώς ακόμη καί κατά τό 

1 8 1 5  μετά τήν παραίτησιν αύτοΰ τό έ3είκνυεν, οτε ήθελε νά 

«ναλαβιρ έκ νέου την αρχηγίαν έπί 2 4  ώρας; καί τοΰτο, διότι 
έγνωριζεν οιι οι μεν Πρώσσοι ύπό τόν Βλουχερ ·ησαν εις "Α* 

γιον Διονύσιον (Saint-D enis) καί "Αγιον Κλοΰδον (Saint- 

Cloud), ένώ οί Ά γ γ λ ο ι ησαν ακόμη μεταξύ της Ά^ρας ( A r 
r a s )  χαί τοΰ Α γ ίο υ  Κουεντίνου (Saint-Quentin), άφ’ ετέρου 

δέ δ Γρουχύ (Grouchy) εύρίσκετο τότε είς Α«ών (Laon) μέ 

6 0 ,0 0 0  άνορών, σωθέντων άπό τής καταστροφές τοΰ Βατερ- 

λώ, περιμένων άλλας 1 0 0 ,0 0 0 , οΓτινες ^δύναντο μετ’ όλίγας 
ημέρας νά τόν άνταμώσωσι.

Α λλ έν τούτοις πρέπει ν’ άναγνωρίσωμεν, ότι, άν ελαίον 

χωράν μεγάλα σφαλματα κατά τών νόμων της στρατηγικής 

τώ 1 8 6 6  υπο τών ουο στρατών, εύρισκομένων ύπό τήν έπίρ- 

ροιαν τοΰ πλήθους αύτών, όπερ άνέβαινεν είς 5 0 0  χιλιάδας 

αν ορών, οι Πρώσσοι, οίτινες δέν έΰάδισαν συνηνωμένοι, έπε- 

τρε'^αν εις έκαστον τών αρχηγών τών στρατιωτικών αύτών 

σωμάτων νά έργασθή στρατηγιχώς απολύτως δι’ εαυτόν. Διό 

καί ούχί άπαξ παρεδεχθησαν ώς σημεία συνανιήσεως, κατά 

τά , έπιχείρησεις αύτών, θέσεις κατεχομένας ύπό τών Α ύ-  

στρίαχών, οίτινες άληθώς δέν «γνώρισαν νά ώφεληθώσιν άπό 

των περιστατικών τούτων. Τοΰτο αναγκάζει ήμας νά φρονώ- 
μ.ν, ότι τά λίαν πολυάριθμα πλήθη ^πί τάπητος στενοχώρου 

ίχοοσιν επιβλαβή ώς πρός τήν τέχνην επιρροήν, έάν δέν διευ-

θύνωνται ύπό μιας καί μόνης χειρος, διότι έκαστος τών με
ρικών £ρ·/ηγών τών στρατιωτικών σωμάτων, νομίζων ότι κι

νείται στρατηγιχώς, δένέπιχειρεί έν συνόλω, είμή κινήσεις της 

μεγάλης τακτικής· τάς έπιχειρείοε κακώς σχετικώς πρόςτό 

σύνολον τών έπιχειρήσεων τοΰ ολου στρατοΰ.

ΕΤναι αληθές, οτι δ γενικός αρχηγός σιρατοΰ έκ τών τής 

νεωτέρας έποχής, ήτοι απειροπληθούς, Οενόυναται ναχαρα-,η 

έπί μ ια ς  χαίμόνηςδιευθύνσεως τήν πορείαν εκατομμυρίου οπλι

τών, άλλ’ όμως οφείλει χαί δύναται νά προσεξη, ω σιε το συ- 

νολον τών στρατηγικών πορειών νά συνδυασθή οΰτω διά της 

εφαρμογής τών κανόνων τής πρακτικής στρατηγικής, ωστε να 

μή έπαναληφθώσι τά λάθη τών Πρώσων τοΰ 1 8 6 6 ,  λάθη 

προκύψαντα έκ τοΰ ότι έκαστος τών ιδιαιτέρων αρχηγών έ- 

νήργει ιδία καί ούχί έν συνδυασμώ πρός τούς λοιπούς.
’Επειδή δέ πρόκειται περί Πρώσσων, έάν ρίψωμεν τό βλέμ

μα έπί τοΰ τελευταίου γαλλο-γερμανιχοΰ πολέμου, βλέπομε  

τούς Πρώσσους καλώς έπωφεληθεντας από τής πείρας τοΰ 

1 8 6 6 . Είς τούτον τόν πόλεμον τό σύνολον τών δυνάμεων αύ

τών εργάζεται έπί τώ αύτώ, καίπερ εις στρατιάς κεχωρισμέ- 

νων, Αί στρατιαί αυται έν τή πεπειραμένη χειρί τοΰ Μόλτκε 

κατέχουσι θέσιν ταγματων βαινονιων εις το σημεΐον τής συγ- 

χεντρώσεως. Οΰτω σύσσωμο; δ γερμανικός στραχος είσερχε- 

ται έπί τοΰ γαλλικού εδάφους, καί πλαγιοφυλαττομενης τής 

1ης καί 2ας σιρατιας ύπό τής 3ης προβαίνουσιν αυται χαΐ 

άπομονονουσι τά διάφορα γαλλικα σώματα τα εις Metz χατα- 

φυγόντα. Τούτου γενομένου, ή 3η στρατιά έκτελεϊ πορείαν έπι 

τά  πρόσω πράγματι επικίνδυνον, άν δ εις Chalons M ac-M a- 

lion ήούνατο ν’ άντεπεξέλθη, άλλ’ όμως δεν παύει ή 3η στρα

τιά οΰσα διά τής νέας 4ης εις συνάφειαν μειά  τής 1ης χαί 

2ας· είς τοΰ;ο δε καί έφείλεΓαι η καταστροφή τοΰ Sedan.



Κ αί άλλαχοΰ μέν ειπομβν καί τά πράγματα το απέδειξαν, 
ότι στρατοί τόσον πολυπληθείς, οσον οί της σήμερον, μη δυνά- 

μενοι έπί πολύν χρόνον νά τηρώνται υπό τά οπλ*, δέον νά 

προσπαθώσι νά λύωσι τάς διαφοράς τών έπικρατειών έν μια 

καί μόνη μά'/η, όποιαν και εί’δομεν τω 1S 6 6 . Ή  μάχη έκεί- 

νη δέν δΰναται νά εχη ώς πεδίον περιωρισμένον τι μέρος, υπό 

τήν έπίβλεψιν τοΰ άοχηγοΰ κείμενον, καθόσον δέν εΤναι απλή 

τις κοινή μάχη, άλλά το σΰνολον πολλών διακεκριμένων μέν, 

συγχρόνων δέ καί οίονεί συνεχομένων μαχών, λαμβανουσών 

χώραν έπί σημείων πολΰ άκ άλλήλων άφεστηκότων, έκλε- 

λεγμέΚον ομως συνεπεία εργασιών όλως στρατηγικών.

Ή  ιδέα τών χρειωδών στρατηγικών εργασιών, προκειμένου 

περί προετοιμασίας τοιαύτης γιγαντείου μάχης, βεβαίως καί 

δικαίως εκπλήττει τόν άνθρωπον, άλλ’ επίσης ετι μάλλον πρέ

πει νά σταματήση ό νους ημών, άναλογιζομένων τάς άπειρους 

δυσκολίας, ας άπαντα, καί ομως οφείλει νά υπερπηδήση, ή 

οικονομική τοΰ πολυπληθοΰς στρατοΰ διαχείρισις. Τη άληθεία 

δύναταί τις  είπειν ότι τά στρατεύματα θέλουσιν έχει τόν άρε- 

κοΰντα καιρόν, όπως άποθάνωσι τ ίς  πείνης, κατά τάς ταχείας 

αυτών πορείας, έάν ώσι υποχρεωμένα ν* περιμένωσι τακτι-

κάς διανομάς, δλίγας μόνον ώρας μένοντα ήσυχα είς πάντα 
σταθμόν.

Καί βεβαίως ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο, εκπληττόμενος τις 

αδύνατο μέχρι τής παραμονής τοΰ τελευταίου γολλογερμανι- 

κοΰ πολέμου, νά παρηγορηθή διά μόνης τής σκέψεως ότι οί 

στρατοί ώφειλον νά όδηγηθώσιν έν ταις περιστάσεσι ταύταις 

απ’ αυτής τής ίστ«ρίας, καί συλλογισθώσι πρός στιγμήν, ότι 
ή οικονομική δια'/είρισις τών έπιδραμόντων Κίμβρων καί 

Τευτόνων ητ9 βεβαίως άπλουστάτη, ώς καί ή τοΰ ’Αττίλα, 

τοΰ Γεγγισ-Χ «ν (Gengis-Kan) καί τοΰ Ταμερλάνου, και ότι

ουδόλως παρεκωλύθησαν ουτοι υπό ταύτης είς τάς κατακτή

σεις αΰτώ ν άλλ’ ήδη εχοντες ΰπ’ οψιν ημών τάς απειροπλη

θείς γερμανικάς φάλαγγας, αιτινες κατεπάτησαν τό γαλλικόν 

έδαιρος, παρέμειναν επ’ αυτοΰ εμπόλεμοι επτά όλους μήνας, χ ω 
ρίς νάπεινάσωσι, y ωρΐς νάδιψάσωσιν, εχοντες όλατά χρειώδη 

ούτοΐς, δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι ό άνθρωπος έν τη προόδω 

αΰτοΰ δέν προχωρεί έπί εν καί μόνον σημεϊον, άλλ’ ότι ή κατά 

σημεΐόν τι προόοος συνυπάρχει μεθ’ όλων τών πρός ταύτην 

άναγκαίων προόδων. Ουτω ίκανότης διοικήσεως ενός Εκατομ

μυρίου δπλιτών δέν δύναταί νά υπάρξη καί γενή έν τώ  κόσμω 

καταφανής, έάν μή ϊυνυπάρχη καί ίκανότης διαχειριστική 

πρός διατροφήν καί συντήρησιν τοιούτου στρατοΰ.

ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΙ1ΑΕΒΟΑΟΝ RODMAN.

Κατά τόν καταστρεπτικόν ’Αμερικανικόν πόλεμον δέν πα- 

ρήρχετο ήμέρα, καθ’ ήν νά μή έγίνετο σπουδαία τ ις  άνακάλυ- 

ψις. Οί ’Αμερικανοί, είς ούδέν άλλο άφορώντες ή είς τόν ά-· 
μοιβαΐον αυτών όλεθρον, κατεγίνοντο άκαμάτως είς τήν άνεύ- 

ρεσιν νέων καταστρεπτικών μέσων δυστυχώς δέ ή έπιτυχία  

εστεφεν αείποτε τάς προσπαθείας των.
Τό τηλεβόλον Rodman ('Ροδμάν) συνηγορεί εύγλώττως 

ΰπέρ τών λεγομένων μας· εΤναι δέ τό καταστρεπτικώτερον 

καί μάλλον βροτολοιγόν όργανον, οπερ ήδύνατο νά έρευρεθή.

At δοκιμαί τοΰ περί ου δ λόγος τηλεβόλου, έν α ις παρή-



σαν χιλιάδες διατών, επί τούτω μεταβάντες είς Νέαν 'Γόρ- 
κην, έγένογτο είς το φρούριον Ά μ ιλτο ν , 8  μίλια τής ρηδει- 

σης πόλεως άπέχον.

Το πρώτον έγεμίσδη δι’ 6 0  λιτρών πυρίτιδος καί βόμβας 

1 0 0 0  λιτρών βάρους" κατηναλώδη δέ ήμίσεια όλη ώρα δι* 

την έργασίαν τής γομώσεως. 'II γραμμή τοΰ ρίμματος όμως 

έσχημάτιζε κλίσιν, καί ώς έκ τούτοι» ή σφαίρα έπεσεν είς τό 

3δωρ εις 1/4 τοΰ μιλίου άπόστασιν, χοροπηδήσασα πολλάκις 
έν «ύτώ.

Είς το δεύτερον γέμισμα έδιπλασιάσδη ή γόμωσις καί 

ετέθη σφαίρα 1 0 8 0  λιτρών, ούχί άνευ πολλοΰ κόπου, ώς ίχ 

τής έλλειψεως τών χρειωδών. Τό τηλεβόλον ύψώθη μέ κλί- 

σιν 25  βαδμών, καί ή σφαίρα έξεσφενδονίσθη μέ καταπλη
κτικόν πάταγον, διατρέξασα τήν άπόστασιν τριών μιλίων.

Τό κανόνιον Rodman ζυγίζει άνευ τών κοσμημάτων αύ

τοΰ 1 1 6 ,4 9 7  λίτρας. Εχει μήκος 2 4  ποδών, τακτικήν γό- 

μωσιν 1 0 0  λιτρών καί δλκήν συνήδη λιτρών 10 0 0 .

(Έκ τοΰ Ίταλικοΰ)

Α. Λ1ΒΑΘΗΝ0Π0ΤΛ0Σ, 

■πρώην έπιλοχίας.

Ή  στρατηγική προετοιμάζει τά μεγάλα κτυπήματα, δέν 

δυνάμεθα όμως ώς έκ τούτου νά ίδρύσωμεν αύτήν είς επιστή

μην κυρίαν καί ανεξάρτητον, διότι εχει απόλυτον ανάγκην 

βοηθοΰ τίνος, ουτος δέ είναι ή τακτική, ητις. καί τήν συμπλη- 

foi. Χωρίς αύτής ή στρατηγική είναι μηδέν, άνευ έννοιας καί 

άνευ σκοποΰ. Ό  Φριδερίκος είχε τόίον σμικρόν τό αίσθημα 

τής πειραματικής στρατηγικής, ώστε εις τήν πρώτην αύτοΰ 

μάχην τής Μολβίτζ άφήκε σχεδόν έδελουσίως τούς Αυστρια
κούς νά λάβωσι δέσιν έπί τών νώτων αύτοΰ· και ομως ήου- 

νήδη νά νικήση, ώς ένίκησε καί Κάρολος ό Η/ είς Φορνοΰ 

(Fornoue). Ή  πειραματική ή θετική στρατηγική όλίγον έν- 

διαφέρεται είς τάς-παραδεδεγμένας έκφράσεις, σημεία στρα

τηγικά— γραμμαί στρατηγτκαι— βάσεις επιχειρήσεων— μέτω

πον έπιχειρήσεων— γραμμαί τών έπιχειρήσεων άπλαί, διπλαί, 

πολλαπλαΐ —  πορείαι στρατηγικαί κατά μέτωπον, πλευρικαί, 

όπισδοχωρητικαί, έπιδετικαΐ, άμυντικαί (Ίδέ περί όλων τούτων 

τόν Ζομινί [Jomini] έν τή πραγματεία αύτοΰ περί τών μεγάλων 

τοΰ πολέμου έπιχειρήσεων). ΙΙραγματικώς ή σπουδή τής υπο
θετικής ή μεταφυσικήςς-ρατηγικής δέν είναιτης δυνάμεως όλου 

τοΰ κόσμου. Πρόςκατάληψιν αύτής .ανάγκη νά προετοιμασθη τις

(1) Σχιτίζεται μ,έ τα αρΟρον το καταχωρ'.βΟίν είς.τό ΚΖ.’ φΛλάοιον 

με Ιπιγοαφήν «Είοαγωγή tU τήν επιστήμην τοΰ νεωχϊρου πολίτου 
και ιιερι οργανισμού τών νεωιέρων ο τρατών».
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