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ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ (1 ) .

'Ρίπτοντες βλέμμα έταστικόν έπί τής καδ’ ήμας έποχής, 

παρατηροΰμεν οτι ζώμεν είς έποχήν γενικής έρεύνης, καί ο ιι 

at νέαι περί πολέμου ίδέαι άπασχολουσι τήν φαντασίαν απάν

των τών άποτελούντων τον στρατιωτικόν κόσμον καί κυριεύου- 

σι τόν νουν αυτών.

Τούντεΰδεν Ινομίσαμεν καλόν νά προσπαδήσωμεν διά τής 

παρούσης μελέτης νά έχδέσωμεν τά καδ’ ημας μέσα ή τόν 

τρόπον τής σπουδή; του νεωτέρου πολέμου, ή δέ μελέτη αυ

τη δελει χρησιμεύσει ταυτοχρόνως είς έξήγησιν τοΰ πώς κα- 

τήντησαν αναγκαίοι καί οί νέοι όργανισμοί, οΰς βλέπομεν 

παρά τοϊς διαφόροις ευρωπαϊκοίς κράτεσι, καί η νέα τακτική, 

ατινα, καί περ είσέτι μετέωρα, οόχ ηττον ομως καδ’ έκα'ς-ην 

προβαίνουσιν είς τήν τελειοποίησίν των.

Έ ξ δπαρχής δυνάμεδα είπειν οτι, υπ’ οψιν λαμβανομένης 

τής σπουδαιότητος τών έπιτευχδέντων η έπιτευχδησομε'νων 

αποτελεσμάτων, ή μόνη μέδοδος, ή πραγματικώς ώρέλιμος 

καί πρόσφορος είς τήν επιστήμην τοΰ πολέμου, μάλλον πάσης 

άλλης επιστήμης, είναι ί  πειραματική μέδοδος, ητις συνίς-α- 

ται είς τήν αποδοχήν τών τετελεσμένων, δεδοκίμασμένων καί 

αποδεδειγμένων έργων. *Η μέδοδος αυτη είναι δπερτέρα ούχί 

μόνον τήςμεδόδου τών εμπνεύσεων, ητις παραδέχεται τήν δείαν 

κρίσιν, ώς είς τήν ιστορίαν τών σταυροφοριών, άλλά καί αΰ-
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τής έτι μάλλον τής μεθόδου τών απλών υποθέσεων, ήτις προ

τιμά πολλάκις ήτταν έπελθουσαν κατά τοΰς κανόνας, αντί 

νίχης, έν ή, κατ’ αυτήν, έμολογειται ή άρνησις ή ή έλλειψις 

τών παραδεδεγμένων αρχών τών Ιλιγμών ή τής πειθαρχίας.

Ά λ λ ’ έάν ή πειραματική μέθοδος φαίνεται σήμερον οϋσα ή 

μάλλον κατάλληλος, άνάγκη ν’ άναγνωρίσωμεν, οτι τά διάφορά 

στάδια, δι’ ο>ν διήλθε το στρατιωτικόν ζήτημα, άπ άρχής τοΰ 

παρόντος αιώνος, τά μάλα έπενήργησαν, οπως φθάση έκεϊ, 

δπου προσπαθοΰσι νά τό δδηγήσωσιν, άπό τοΰ έτους 1 8 6 6 .  
Ά δικος Ιπομένως ή τελεία άπό^ριψις τοΰ παρελθόντος, ουτι- 

νος, άλλως, καίπερ μή θέλοντες, ΰφιστάμεθα τήν έπί^ροιαν· 

άλλως τε, σημειωτέον οτι κατ’ αυτό τοΰτο τό παρελθόν 

αί θεωρίαι, αί ένταΰθα έκτιθησόμεναι έπί τοΰ στρατιω- 

τικοΰ ζητήματος, δΰνανται και πρέπει νά εύχαριστώσι τήν 

φαντασίαν, καίτοι δέν πρέπει νάέκληφθώσιν ώς απόλυτοι, κα

θόσον τά πορίσματα τών έργων τοΰ 1 8 5 9  καί 1 8 6 6 , τοΰ 

1 8 7 0  καί 1 8 7 1  δέν είναι ουτε έπαρκή, ουτε οριστικά'.

Ό  Βολταΐοος είς έν τών συγγραμμάτων αυτοΰ λέγει· «Ή  

μύτη εγενετο οπο>ς κρατή τά δμματοϋάλια», ό δέ Λουδοβίκος 

Άνδρέα Μούϋτζ (Louis Andre Μϋ)Ίζ)προστίθησι· «κατά τήν 

» παρατήρησιν τών γεγονότων καί τήν σπουδήν τών έπιστη- 

» μών υπερίσχυσεν ή συνήθεια, άπό πολλοΰ χρόνου, εις τ ι-  

» νας σοφοΰς νά θεωρώσι τά  αντικείμενα διά μέσου υαλίων 

» έχρωματισμένων, "Εκαστος αυτών εκλέγει τό γρώμα τό 

» άρμόζον αύτώ κατά τήν επιθυμίαν, τήν ιδιοσυγκρασίαν κος 

» τό συμφέρον αυτοΰ· καί οί μέν τούτων φερουσιν δμματοϋά- 

» λια ερυθρά, οί δέ κυανα, οί δέ μελανα'· άλλοι τέλος, οπως 

» συμβιβάσωσι τήν πρόοδον μέ τήν παράδοσιν, φέρουσιν υχλια

» λευκά άλλ’ άτυχώς θαμβά. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή

* θέα καί αυτοΰ τοΰ σφραγιδοψώμου προσκαλει διαπληκτι-

» σμούς. Είναι ερυθρόν, φωνάζει δ είς.— ’Ό χ ι, είναι κυανοΰν,

» λέγει ό άλλος.— Γελοίοι εΐσθε καί οί δυο, έπιλέγει 5 ετε-

» ρος· δέν βλέπετε 2τι είναι μέλαν ! .............ΓΌσον σκέπτον-

» ται, έπί τοσοΰτον καθιστώνται καί έπίμονοι. Μά τόν κοινόν 

» ορθόν λόγον! έάν θέλετε νά συνεννοηθήτε, άφαιρεσατε τά 

» ομματοϋάλιά σας.»

Ή  επιστήμη τοΰ πολέμου δέν κάμνει έξαίρεσιν, διότι ά τυ
χώ ς είς ούδεμίαν άλλην έπιστημην είσχωροΰσιν έπί τοσοΰτον 

το άπρόοπτον, τό συμφέρον, ή φαντασία καί ή ποίησις.
Άοαιρέσωμεν λοιπόν τά όμματοϋάλια ήμών καί ήμέΐς αυ

τοί, οίτινες ομως δέν είμεθα ούδεμιας παρελθούσης σχολής,, 

ουδέ καν έκλεκτικοί, τουτέστιν έκ τών έκλεγόντων τήν καλη- 

τέραν τών θεωριών, ή καί παν δ,τι κάλλιον έν ολαις ταΓς θεω- 

ρίαις. Τούτου γενομένου, ίδώμεν τά πράγματα διά τής πειρα

ματικής μεθόδου, ην πρεσβεύομεν καί ·ητις παραδέχεται τό  

γεγονός ώς έχει, ·ήτοι σχαιον, καί αποκρούει πασαν ύπόθεσιν, 

περιοριζομένη είς τά τετελεσμένα εργα, είς τά πράγματα. Δυ- 

νάμεθα προβήναι πολύ έπί τής όδοΰ ταύτης, καί όφείλομεν 

πραξαι τοΰτο είς έποχήν τόσον θετικήν, οΐα ή ημετέρα.
Ή  τοΰ πολέμου έπιστήμη είναι, ώς είπεΐν, έγκυκλοπαιοική 

καθολική, άπαιτεΐ δέ τήν κατά βάθος σπουδήν όλων σχεδόν 

τών έπιστημών. Ίδώμεν πρώτον πώς δυνάμεθα τάξαι αύτήν 

μεταξύ τών έπιστημών καί άναζητήσωμεν τήν μεταξύ αύτών 

φυσικήν αύτής θέσtv, τουτέστιν ας έρευνήσωμεν τίνος αρχικής 

επιστήμης είναι άναγχαίως ή παραγομένη. ΓΩς γνωστόν, ή 

κατάταξις τών έπις-ημών δέν έννοεΐτήν χρονολογικήν έποχήν, 

καθ’ ην έλαβον αύταί τήν γέννησίν, αλλά τήν τάξιν καθ’ ην δύ- 

ναταί τις νά τάςσπουδάση χρώμενος πρός τοΰτο έκείνας μόνας 

τάς έπις-ήμχς, αί'τινες, δυνάμεναι νά ύπάρχωσιν άνευ παραγομέ- 

νων, έχουσιν ανάγκην μόνων τών έπις-ημών, άφ’ ών παράγοντα!.



Ή  διαδοχική αυτη σπΌυδή εΤναι την σήμερον γενικώς πα

ραδεδεγμένη παρά παντός -πεπαιδευμένου άνδρός, οστις, άνα- 

γίνώσχων, Επιθυμεί άκόμη νά μάθη. Ή πρώτη μεταξύ τών 

επιστημών, ^τις καί άρχεΐται ε?ς έαυτήν, είναι ή Επιστήμη τών 

μαθηματικών  ̂ τά μαθηματικά μεθ’ όλων τών παραγομένων 

αύτών, περίλαμβανομένης τής αστρονομίας καί τής ουρανίου 

μηχανικής. ΓΗ δεύτερα εΤναι ή επιστημη τών φυσικών φαινο- 

νομένων η ή φυσική μεθ’ ολων τών παραγομένων αύτής, ητις 

ομως καί1 δέν δύναται δπάρξαι άνευ τής μαθηματικής. Ή τρί

τη εΤναι ή Επιστήμη τών χημικών φαινομένων ή ή y ημεία 

μεθ’ ολων τών παραγομένων άπ’ αύτής, οσαι χρώνται μόνον 

τήν φυσικήν καί μαθηματικήν. Ή  τετάρτη είναι ή επιστήμη 

τών φαινομένων του βίου ή ή βιο .ΐογία  μεθ’ 2λων τών παρα

γομένων αυτής, τής έπ ιίΐήμ ης τών φαινομένων τοΰ ύλικοΰ 

βίου καί τοΰ ήθικοΰ ή διανοητικού βίου- ή βιολογία  δεν Απο
φεύγει τήν χημείαν, τήν φυσικήν καί τά μαθηματικά. Τέλος 

ή πέμπτη εΤναι ή Επιστήμη τών κοινωνιών ή τών κοινωνικών 

φαινομένων, ΐουτέστιν ή xo irurio .loyla , μεθ’ ολων τών πα

ραγομένων αύτής, πίριλαμβανομένης καί τής πολιτικής. Αυτη 

έχει άνα'γκην ολων τών προηγουμένων Επιστημών, αιτινες δύ· 

νανται ύπάρξαι άνευ αυτής, καίτοι ύφιστάμεναι τήν επί^ροιαν 
αύτής.

Ούδείς βεβαίως θέλει άρνηθή, οτι ή Επιστήμη τοΰ πολέμου 

εΤναι μία τών παραγομένων τής χοιτωηοΛογΙαι:, καθόσον ο 

πόλεμος άποτελεϊ μέρος ολοκληρωτικόν τών φαινομένων τοΰ 

κοινωνικού βίου, υπήρξε δέ πάντοτε σταθμός υποχρεωτικός 

είς τάς κοινωνίας, κατά τάς εποχάς τής γεννήσεως αύτών, 

τής Οργανωτικής αύτών Ενεργείας καί τοΰ Εκπολιτισμού αυ

τών, όπως φθάσωσιν εΤτα είς τήν υλικήν εύδαΐμονίαν διά τής 

άναπτύξεώς τής βιομηχανίας καί τοΰ Εμπορίου. Κ αί πάλιν έν

τή τελευταία ταύτη καταστάσει εύρισκόμεναι αί κοινωνίαι εξα

φανίζονται, εάν ή διανοητική αύτών κατάστασις, αί γνώσεις 

αύτών,. δέν ταις έπαρκώσιν, οπως δυνηθώσι καί πάλιν πολε- 

μήσαι Επωφελώς υπέρ τής ζωής αύτών κατά τοΰ θανάτου, ή 

δέ πάλη αυτη είναι είς τών σταθερών καί ίσχυόν,των νόμων 

τής φύσεως.
Ποαγματικώς πασα κοινωνία γενναται, αναπτύσσεται, καί 

αποθνήσκει κατά τήν μετά τής φύσεως πάλην αύτής. Ώ σαυ·  

τως παν άτομον γενναται, αναπτύσσεται καί άποθνήσκει, ύπο· 

κύπτον είς τούς φυσικούς νόμους. Ουτω καί ή διανοητική 

ζωή τών κοινωνιών, ως καί ή τών ατόμων, διέρχεται διαδο

χικό) ς διά τών τριών καταστάσεων τής γεννήσεως, τής άνα- 

πτύξεως καί τής έκμηδενίσεως. ’Ολίγον από τής γεννήσεως 

αύτών προσβάλλονται ύπό τοΰ παραδόξου τών φαινομένων, 

ατινα κυκλοΰσιν αύτάς καί τά οποία δέν δύνανται Εξηγήσαι 

ή διά τοΰ ύπερανθρώπου καί τής εθελουσίου παραδοχής άνω- 

τέρας τινός ισχύος, άφανοΰς τίνος δυνάμεως* καί διά μέν τάς 

κοινωνίας τοΰτο παράγει τήν θεοκρατικήν κατάστασιν, διά δέ 

τόν άνθρωπον, τήν εις τήν θεότητα πίστιν.

Μετά ταΰτα, αναπτυσσόμενης τής πρός άνάλυσιν τών φαι
νομένων εύκολίας εις τάς κοινωνίας, ώς καί είς τά άτομα, 

τά φαινόμενα παρίστανται όλιγώτερον παράδοξα, αί δέ ύπ?- 

θέσεις, μάλλον ή ηχτον ΐσχυραί, μάλλον ή ηττον πιθαναί, Ε- 

παρκοΰσιν είς τήν φαντασίαν. Είς τάς κοινωνίας ή μεταβα

τική αΰτη κατάστασις είναι Εν γένει στρατιωτική, καί αντι

στοιχεί πρός τήν περίοδον τής άναπτύξεώς· είς δέ τά άτομα 

ή κατάστασις αυτη καλείται κατάστασις φιλοσοφική μεθ’ ολων 

τών χροιών αύτής. Τέλος, άναπτυσσομένης ε'τι μάλλον τής 

πρός άνάλυσιν εύκολίας, τά φαινόμενα ούδόλως Εκθαμβοΰσιν, 

άλλ’ έπεξηγοΰνται, άποδεικνύονται καί παράγονται κατά βού-



λησιν, διότι η πείρα άντικαθιστα την ύπόθεσιν. Είς τήν έπο

χήν ταύτην α ί μέν κοινωνίαι καθίστώνται βιομηχανικοί καί 

έμπορικαί, δ δέ άνθρωπος καθίσταται ακριβής χαί θετικός. Είς 

τήν έποχήν ταύτην τών κοινωνιών και τών ατόμων κατά τους 

αρχαίους χρόνους ή μετά της φύσεως πάλη ητο πάντοτε πλη

σίον τοΰ τελειοΰσθαι- διό αί κοινωνίαι, αιτινες άπό στρατιω τι

κών καθιστώντο βιομηχανικοί καί έμποριχαί, είδον έαυτάς 

κατακτωμένας υπό άλλων βαρβάρων, είσέτι έν τη στρατιω

τική αυτών καταστάσει ευρισκομένων, καί ούτως έξηφανίσθη- 

σαν. Ώ στε έγένετο χρεία νέου πρός έκπολίτευσιν άγώνος. 

Κ αί τήν σήμερον δέ ό άνθρωπος, καί περ καταστάς δριστικώς 

θετικός, δέν κατορθοΐ νά παραπείση όλους τοΰς όμοιους αυ
τοΰ πριν ή άποθάνη.

Δυνάμεθα όμως είπειν μετά τίνος βεβαιότητος, οτι αί του 

μέλλοντος κοινωνίαι ώς καί τά άτομα, έπωφεληθήσονται άπο 

τής πείρας, τής άποκτηθείσης τόσον ακριβά κατά τό παρελ

θόν, χαί οΰτω δέν άφίνουσι νά σβυσθώσι καί άποθάνωσιν, έάν 

ούχί αί σκέψεις καί αί ΐδέαι, τουλάχιστον αί νεώτεραι ανα

καλύψεις. Α ί κοινωνίαι έν γένει, κατά πρώτον θεοκρατικοί, 

καθιστώνται μετά ταΰτα μοναρχικαί καί στρατιωτικοί· άπα- 

σαι δέ εΐχον ή εξουσι τάσεις έλευΟερίους, βιομηχανικάς καί 

έμπορικάς. Ω σαύτως τό άτομον, ύπειχον είς τήν έπίρροιαν 

τής κοινωνίας, έχει τόν νουν έστραμμένον είτε πρός τάς θεο- 

λογικάς ιδέας, είτε πρός τάς φιλοσοφικάς, τέλος δέ καθίστα

ται θετικόν καί δέν παραδέχεται ή τά αποτελέσματα τής 
πείρας.

Ή  περίληψις αυτη τής γενικής διανοητικής καταστάσεως 

ητο αναγκαία, οπως χατανοήσωμεν τί δυνατόν γενέσθαι, τ ί  

δέον γενέσθαι τήν επιστήμην τοΰ πολέμου, χαί τί πράγματί 

κατέστη αΰτη έν τω με'σω τοΰ δαιδάλου τής καταστάσεως τών

πνευμάτων, τών κοινωνιών καί τών ανθρώπων, οίτινες άναγ

χαίως άνήκουσιν όλοι καί ταυτοχρόνως είς διαφόρους βαθμ ί

δας τής κλίμακος τής άνα πτύξεως τών φαινομένων τοΰ ήθ ι- 

κοΰ βίου.
Ή επιστήμη τοΰ πολέμου, ώς ποοείπομεν, είναι μία τών 

παραγομενων τής κοινωνιολογίας ή επιστήμης τών κοινωνιών, 

έχει δέ βοηθούς μέν τήν γεωγραφίαν καί τήν ιστορίαν, κλά

δους δέ τούς οργανισμούς, τήν στρατηγικήν καί τήν τακτικήν. 

Πραγματικώς, άνάγκη ν ’ άκολουθήση τις  συνοπτικώς τάς 

σπουδάς τάς γενομένας είς τήν γεωγραφίαν χαί τήν ιστορίαν, 

όπως άνεύρη τήν έςήγησιν τώ ν εποχών τών τριών διανοητι

κών καταστάσεων, δι* ών διήλθον α ί κοινωνίαι καί τά άτομα, 

όπως φθάσωσιν είς ό,τι κατέστησαν κατά τήν τελευταίαν ταύ

την περίοδον. νΕπειτα άνάγκη νά σπουδάση τις τούς οργανι
σμούς, τήν στρατηγικήν, καί τήν ταχτικήν ώς πρός τάς προό

δους αύτών κατά τάς διαφόρους ταύτας έποχάς, έφαρμόζων 

δριστικώς επ’ αύτών τήν πειραματικήν, ητοι τήν θετικήν μέ

θοδον.
Βεβαίως είναι λίαν δύσκολος ή άνακάλυψις τών μεθόδων 

τής σπουδής τής γεωγραφίας καί τής ιστορίας, αιτινες άν- 

ταποκρίνοντοι είς τάς τρείς καταστάσεις τών ιδεών, ας προ- 

σεποθήσαμεν νά έξηγήσωμεν αλλά προβαίνοντες κατ’ αναλο

γίαν, βλεπομεν τί έ'πραξαν όπως παρουσιάσωσι τάς σπουδάς 

ταύτας υπό επόψεις ούσιωδώς διαφερούσας, χαί αιτινες εύοι- 
σχουσι τήν εφαρμογήν αύτών είς τήν επιστήμην τοΰ πολέμου, 

κατά τούς διαφόρους αύτής κλάδους, ητοι τούς Οργανισμούς, 

τήν στρατηγικήν χαί τήν ταχτικήν.
Καί πρώτον μέν( καθόσον άφορα τήν γεωγραφίαν, συνε- 

πεία τής παραδοχής δυνάμεώς τίνος ύπερτέρας καί παντοδυ

νάμου, έχούσης δυνάμεις έτέρας διαμέσους, έσπούδασαν τήν



ΰπαοξιν τών επικρατείων καί τών πρωτευουσών αυτών, πα

ραδεχόμενοι σύνορα τοιαΰτα, όποια κατέστησαν αί συνθήκαι 

κράτους προς κράτος. Έ πειτα, γενομένης χρησεως της με
θόδου τών ύποδέσεων, έφέρδη εν τώ μέσω η γεωγραφία τών 

εθνοτήτων καί τών μεβορίων τών κληδέντων φυσικών, καί 

τοι, κατά το πλεΐστον, αί δυο αυται υποδέσεις ουδόλως συν

ταυτίζονται καί συνυπάρχουσι. Καίπραγματικώς έκ τών τριών 

συστημάτων, ατινα παρουσιάζονται πρός σπουδήν της γ εω 

γραφίας, βεβαίως τό σύστημα τούτο είναι τό όλιγώτερον φαει

νόν, καί ιδού παράδειγμά τι. Έ άν παραδεχδώμεν, οτι τό φυ

σικόν τής Ιταλ ία ς πρός βο^ραν οριον είναι αί Ά λ π ε ις , διά τί 

τό φυσικόν πρός άνατολάς οριον τής Γαλλίας δέν σημειοΰται 

υπό τών Βοσγίων (les Vosges), η του Μελανός Δάσους (la 

F oret-N oire); Ε πίσης, έάν ό 'Ρήνος ηναι τό φυσικόν πρός 

άνατολάς οριον τής Γαλλίας, διά τί τάχα δ Πάδος (le Ρό) 

δέν είναι τό πρός βο^ραν οριον τής ’Ιταλίας ; Ε ίς ταΰτα ά -  

παντώσι διά τών έδνοτητων, άλλά και ένταΰδα έν ει τις πλεΐ- 

στα οσα ν’ άντινάξη, καί προ πάντων καδίσον λησμονοΰσι 

πάντοτε τάς εθνότητας, ας έν τώ κόλπω αυτών περικλεί- 

ουσι παρά τήν δέλησιν αυτών. Οΰτω δυνάμεδα είπεΐν, οτι ή 

πεΐρα άπέδειςεν ήμΐν, ότι εν καί μόνον μέσον υπάρχει πρός 

κατάληψιν τής γεωγραφίας, δι’ ου καί άπελευθεροΰται ή σπου

δή αυτής έντελώς άπό τών δυο προεκτεθεντων συστημάτων.

ϊ ό  μέσον τούτο είναι ή άπλή καί καδαρά παραδοχή τής 

φυσικής περιγραφής τής γήινου έπιφανείας, ή θεωρία τών λε

κανών καί όροπεδίων μέ τήν άναλλοίωτον επ ίνο ιαν τής υδρο

γραφίας καί τής όρογραφίας, εις τάς όποιας τίποτε δέν δύναν- 

ται νά τροποποιήσωσιν ουτε αί κράτους πρός κράτος συνδή- 

και, οΰτε αί υποδέσεις τών έδνοτητων. Ή τελευταία αΰτη 

μέδοδος έγένετο σχεδόν γενικώς παραδεκτή, καδό πειραμα

τική καί δετική, έφ’ όσον δέν έπέλδωσι γήιναι αναστατώσεις 

έπί τής έπιφανείας τής σφαίρας· πραγματιχώς δέ δύναται τις 

είπεΐν ότι ή μέδοδος αΰτη, έφαρμοζομένη είς τήν γεωγραφίαν, 

είναι μέδοδος θετική ώς πραγμα άνευ άντιλογίας. Ή μέθοδος 

αΰτη είναι ή μόνη, ην σήμερον λαμβάνουσιν ύπ’ οψιν είς τους 

στρατιωτικούς τής έποχής μας συνδυασμούς.
yEtt λεπτότερον καί δυσχερέστεροι υπάρχει ή κατά τήν με

λέτην τής ιστορίας κατάταξις τών αιτιών, αίτινες έγέννησαν 

τούς πολέμους του παρελθόντος. Έ ν τούτοις δύναται τις εί

πεΐν, ότι οί πόλεμοι οί γενόμενοι είς τήν φωνήν του «τό θέλει 
έ θεός», οί θρησκευτικοί πόλεμοι, καί οί προελδόντες άπό έ- 

ξαψιν πολιτικήν ή επαναστατικήν, είναι συνέπεια τής πιέσεως 

ή τής έπι^ροής δυνάμεως καί ισχύος άνωτερας, άνταποκρι- 

νονται δέ είς τήν πρώτην διανοητικήν κατάστασιν τών κοινω

νιών, ήτοι τήν αποόσχοπογ έποχήγ. Ε πίσης οί πόλεμοι οί 

γενόμενοι έπί σκοπώ μεταδόσεως ιδέας τίνος, πρός ωφέλειαν 

ορίων φυσικών ή έδνοτητων έσβεσμένων, είναι πόλεμοι ο ίτι- 

νες είναι συνέπεια τής διανοητικής καταστάσεως, ητις άνωθι 

έχλήδη κατάστασις r tor ύποθέσεωγ καί φιλοσοφική. Τέλος 

οί πόλεμοι, οί γενόμενοι έπί σκοπώ έμποριχώ, ο!ον ό πόλεμος 

διά τό οπιον, ον έπολέμησαν έν Κίνα οί Ά γ γ λ ο ι, οί πόλε

μοι οί προς αυξησιν τοπικήν, έπί τώ σκοπώ ισορροπίας τών 

δυνάμεων, καί τοι τοΰ ύλικοΰ συμφέροντος μή οντος πάντοτε 

χαταφανοΰς, οί πόλεμοι ουτοι δύνανται βεβαίως νά καταταχθώ· 

σιν είς τήν τάξιν τών θεζιχώγ ποΛέμων, οΰς ή πεΐρα άπέδει- 

ξεν ωφελίμους καί Αναγκαίους, έστω καί ύπό μόνην τήν κα- 

θαρώ; αμυντικήν καί συντηρητικήν έποψιν. Καί δύναται τις  

είπεΐν, οτι, ύπό γενικήν έ'ποψιν, τοιαΰται ύπήρξαν αί αίτίαι 

καί αί τάσίΐο τδν τελευταίων πολέμων, έσονται δέ καί « ί τών 

του μέλλοντβς.



'Ο αναγνώστης, οστις ήκολούδησεν ήμας προσεκτικώς, ε- 

νόησε βεβαίως τήν δοξασίαν ημών· τρεις φιλοσοφίαι διαιροΰσι 

τόν κόσμον τών ιδεών, ή θεολογίκή φιλοσοφία, ή μεταφυσική 

φιλοσοφία καί ή θετική φιλοσοφία. Εις εκάστην αΰτών άντα- 

ποκρίνεται ιδιαιτέρα .μέθοδος καί ιδιαίτερον μέσον τής σπου

δής τοΰ κόσμου. Ή επιστήμη τοΰ πολέμου έμελετήθη μέχρι 

τοΰδε, καί ένοήθη μόνον επί τη βάσει τών δύο πρώτων με

θόδων, τήν θεολογικήν καί τήν μεταφυσικήν ηδη σκοποΰμεν 

τήν άπελευθέρωσιν τών θετικών γεγονότων τής επιστήμη; 

τ»ύτης, άτινα διά τής πείρας άνεκαλύφθησαν έν αυτή, καί τήν 

απ’ αυτών συναγωγήν τών συμπερασμάτων} άτινα έπιτρέπου- 

σιν ήμΐν όπως προΐδωμεν ασφαλώς τό σύστημα καί τόν τρό

πον, καθ’ α όφείλομεν έν τώ μέλλοντι νά χρησιμοποιήσωμεν 

τοΰς διά τής πείρας δεδοκιμασμένους καί μεμελετημένους δια

φόρους τής επιστήμης ταυτης κλάδους.

’Εκάμαμεν άχρι τοΰδε χρήσιν της έκφράσεως «επιστήμη 

τοΰ πολέμου» καί οΰχί τέχνη τοΰ πολέμου· τοΰτο δ’ έγένετί 

έν γνώσει, διότι αί έπισιήμαι έχουσι κανόνας γενικοΰς, άπό 

τών όποιων είναι έπικίνδυνον τό άπομακρυνθήναι, ένω ή τέ

χνη δεν έχει κανόνας ή τοΰς χρησιμεύοντας ώς βάσεις, 

άρ’ ών τουναντίον παρετηρήθη ότι αναγκαία ή άπομάκρυν- 

σις, όπως ό τεχνίτης κερδίση έν τη φιλοκαλία, καί Ιπομένως 

επιτυχή. Ά φ ’ ου λοιπόν δ πόλεμος κατέστη έπιστήμη θετική, 

είναι άνάγκη νά άνακαλύψωμεν τοΰς έν αΰτή νόμους τοΰ μέλ

λοντος, καί άπαρνηθώμεν τήν τέχνην, ήν έκαστος στρατηγός 

έπλασε καθ’ δμοίωσιν έαυτοΰ. Όμιλοΰντες περί μεθόδου, ότε 

έπρόκειτο περί γεωγραφίας καί ιστορίας, ήθελήσαμεν νά θέ- 

σωμεν άπλώς διακρίσεις, όπως καταστήσωμεν καταληπτότερον 

πώς κατηντήσαμεν είς τό σύστημα τών ιδεών, αίτινες ηδη κυ- 

ριεύουσι τήν φαντασίαν απάντω ν άλλ’ ήδη, μηδόλως έπανερ-
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 έπί λέξεων νέων καί έπί ατελεύτητων λεπτολογιών,

μεταβαίνομεν σταθερώς εις τό κύριον ζήτημα.

'Οργανισμοί.

Ό  πρώτος κλάδος τής έπιστήμης τοΰ πολέμου είναι οί ορ

γανισμοί- δ δεύτερος είναι ή στρατηγική, ητίς ύφισταται τήν 

έπίρροιαν τών οργανισμών, αλλά δύναται νά υπάρχη άνευ τής 

τακτικής· τέλος δ τρίτος κλάδος είναι ή ταχτική, ουσα συ
νέπεια τών οργανισμών καί τών στρατηγικών επιχειρήσεων' 

ουχ ηττον όμως άναγνωρίζομεν, ότι ή τακτική επηρεάζει 

πραγματικώς εις τοΰς οργανισμούς, καί περ διά τοΰτο μή οϋσα 

κυρία αΰτών αφορμή. Οί τρεις ουτοι κλάδοι τής έπιστήμης 

τοΰ πολέμου παρουσιάζουσιν άπέραντον ενδιαφέρον, όπως με- 

λετηθώσιν υπό τήν πειραματικήν έποψιν τών νόμων, τών οια- 

ταγμάτων χαί τών συνηθειών τών άπό μικροΰ εις τά οιάφορα
Ύ e * *χράχη ίσχυόντων. Οι οργανισμοί είναι δ τροπος τής μορφω- 

σεως τών στρατών.
'Η στρατηγική πραγματεύεται περί τών έπιχειρησεων μ α 

κράν τής θέας, τής παρουσίας, ή και τής γειτνιάσ=.ως τοΰ 

έ'/θροΰ, μετά τήν τών στρατών μόρφωσιν.
Ή  τακτική άοχεται, ότε οί στρατοί λαμβάνουσι διατάξεις, 

έπί τή προσδοκία άγώνος ή βεβαίου ή πιθανού, η καί μόνον 

δυνατου γενέσθαι.
Οί ορισμοί ουτοι έδόθησαν τοσάκις καί υπό άλλων, ώστε 

δέν αναπτύσσομε·/ αυτούς· είναι όμως αναγκαίοι πρός κατα- 

ταξιν τών ιδεών.
Βεβαίως δέν περιμένει τις νά ευρη ένταΰθα την ιστορικήν 

έχθεσιν τών οργανισμών τών στρατών, καί τών μετα ιχημα-  

τυμώ ν αΰτών άπό τών παρελθόντων χρόνων μέχρι τών ημε

ρών ημώ ν τοΰτο κυρίως ανήκει είς πραγματείαν τής πόλε-



μικής τέχνης. Έν τούτοις λέγομεν έν συντόμω, οτι οί οργα

νισμοί τών πληθεων τοΰ Δαρείου καί τών τοΰ Μεσαιώνος, οτι 

ή όργάνωσις τών κατοίκων τής Βενδέης (la Vendee) κατά 

το 1 7 9 3 , τών ’Αράβων τής Άβρικής καί τών Σινών, άνη- 

κουσι πάντες εις τήν αρχικήν ή τήν «πρόσκοπον μεΘοδον. 

ΓΙροσθετομεν οτι οί οργανισμοί τών Ε λλήνων καί τών 'Ρω

μαίων, τοΰ Νασσώ (Nassau), τοΰ Φρεοερίκου καί αυτοί οί τοΰ 

ς-?*τοπέδου τής Βολωνίας (Boulognie), ώς καί οί τών 'Ρώσ- 

σων, είναι συνέπεια σκ έψεων ύποθετικών καί κατας-άσεως θεο

κρατικής η μοναρχικής καί στρατιωτικής τών εθνών. Α ί βά

σεις τών μετασχηματισμών καί τών ελατηρίων αυτών εΤν«! 

την σήμερον δεδοκιμασμέναι υπο τής πείρας καί πράγματα, ©;· 

ρουσι οε ήμας είς νέας γενικάς σκέψεις έπί τής στρατιωτικής 

καταστασεως τών διαρόρων έν Ευρώπη επικρατειών.

Α: τήν σήμερον έπικρατοΰσαι νέαι σκέψεις, προϊόν ουσαι 
τής νεωτέρας πείρας, καθιστώσι βέβαιον, οπερ άλλως τε όλος 

6 κόσμος παραδέχεται, οτι οί έοεξής πόλεμοι γενήσονται, ώζ 

καί οί τελευταίοι, προ πάντων διά συγκρουσεως δυνάμεων 

λίαν σπουδαίων τον αριθμόν. Έπαμένω ς, λαμβανομένου ύπ’ 2· 

ψιν τούτου, παρέπεται σχεδόν ώς α ξ ίω μ α , οτι άναγκαίως οί 

στρατοί δέον νά ώσι πρό παντός άλλου πολυπληθείς, άδιάρο- 

ρον δε άν διατελοΰσιν ουτοι συντεθειμένοι ύπό μισθωτών ξέ
νων— είτε υπό ιθαγενών πληρονομένων διά την κατάταξιν, ί  

καί υπό έθελοντών— είτε άν είναι οί στρατοί απολύτως ιθα

γενείς, αλλά συντεθειμένοι ύπό ανθρώπων βεβιασμένων εί? 

υπηρεσίαν ύποχρεωτικήν— είτε πάλιν άν είναι ιθαγενείς διη* 

ρημένοι εις στρατόν μόνιμον καί έθνορλακήν— είτε άν είναι 

ιθαγενείς καί μή ιθαγενείς, άποτελοΰντες απλώς στρατόν μό" 

νιμον —  είτε τέλος άν είναι όλοι ή σχεδόν ολοι έθνοφύλακες, 

κατά τά εις τά διάοορα κράτη έπικρατοΰϊτα συστήματα ς-ρα-
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τιωτικοΰ όργανισμοΰ. Δεκτοΰ λοιπόν γενομένου τοΰ ώς αξ ίω 
μα παρ’ ήμών αναγραμμένου, οτι $ί στρατοί έπικρατείας τ ί

νος πρέπει νά ώσι πολυπληθείς, δέον νά άναζητησωμεν γενι

κάς τινας άρ^άς, έρ’ ών όβείλει παν Κράτος νά στηρίξη τόν 

στρατιωτικόν αύτοΰ οργανισμόν.

Αί πολυπληθείς αυται στρατιωτικοί δυνάμεις, ας άπαιτοΰ- 

σιν οί νεώτεροι τής έποχής πόλεμοι, έπιρέρουσιν έξ ανάγκης 

έξοδα ύπερβολικά, ούδείς δέ τόπος υποφέρει έπί πολΰν χρόνον 

τοιαύτας δαπάνας άνευ γογγυσμοΰ. Τά έξοδα ταΰτα δεν είναι 

μάλιστα δυνατόν’ νά τά παραχώρηση χώρα τις, έάν μή η Αρ

κούντως πρός τοΰτο πλουσία· αλλά τόπος τις δεν καθίσταται 

πλούσιος ή διά τών έμπορικών καί βιομηχανικών Επιχειρή

σεων, αίτινες άπαιτοΰσι τους βραχίονας, οΰς ταυτοχρόνως άν- 

ταπαιτοΰσιν οί στρατοί. Εντεύθεν λοιπόν επέρχεται δεύτερα 

τις αρχή, κατέχουσα καθ’ ήμας επίσης θέσιν αξιώματος, οτι 

δηλαδή ούδέν Κράτος δύναται νά διατηρή έν> μονίμω καταστά- 

σει τό πλήθος τών στρατιωτικών δυνάμεων, ών έχει χρείαν, 

ένεκα τής φύσεως τών νεωτέρων πολέμων άναγκαίως λοιπόν 

έχρίθη ή άναζήτησις νεωτέρου συστήματος στρατολογίας, δυ- 

ναμένου νά συμβιβάση καί τάς δύο απαιτήσεις. Τό σύ

στημα τοΰτο ύπό γενικήν έποψιν είναι τό ύπό τών Πρωσσων 

κατά πρώτον είσαχθέν διό καί βλέπομεν άπανταχοΰ τάσεις 

πρός τό μ ικτόν σύστημα, οπερ εχει συνεπειαν υποχρεωτικήν 

τήν έλάττωσιν τών άριθμών τοΰ μονίμου στρατοΰ, πρός οφε- 

λος τών άριθμών τών εις ώρισμενας έποχάς έξοπλιζομενων 

πολιτών καί τοΰτο, οπως διατηρηθώσιν ή καί αύςηνθώσιν οί 

γενικοί ουτοι αριθμοί έν συνόλω, ήτοι αί έν γενει έθνίκαί ου- 

νάμεις, καί τοι τών έξόδων τοΰ κράτους σχετικώς έλαττου- 

μένων.
Μ έ-/ ρι τινός έπιστεύετο ότι οί στρατοί οι διά τοΰ μικτοί



συστήματος συγκροτούμενοι χάνουσιν εις ποιότητα ο,τι κερ- 

δαίνουσιν είς άριθμόν, καί οτι χρησιμεύουν μάλλον είς τόν 
αμυντικόν πόλεμον, σπανίως δέ είς τόν έπιθετικόν. Είναι μέν 

αληθές, οτι οι τοιοΰτοι στρατοί είναι καταλληλότατοι είς τόν 

αμυντικόν πόλεμόν, καθοσον δ εξοπλιζόμενος πολίτης γενναίως 

μαχεται υπέρ τών φιλτάτων αυτου έπί του πατρώου εδάφους, 

ουσαρεστως δε φερεται εξω τής πατρίδος αυτου· άπεδεί'/Οη 

ομως εκ τών πραγμάτων, οτι οί μικτοί στρατοί δέν iy  ουσιν 

δλιγωτεραν τήν σταθερότητα χαί τόν ζήλον από τοΰς διαρκείς 

χαί μονίμους στρατούς. Ιίαράδειγμα οί Πρώσσοι λανδβερ 

(έθνοφύλακες) κατά τό 1 8 6 6 ,  καί οί Γερμανοί κατά τό 1870  

καί 1 8 7 1 .

Βεβαίως στρατός μόνιμος πολυπληθής, ίχω ν πολυχρόνιον 

υπηρεσίαν, είναι άπείρως ανώτερος στρατοΰ ισαρίθμου, συγκει. 

μενού εχ στρατιωτών μονίμων καί πολιτών εξοπλιζόμενων 

εκτάκτως· αλλά σκεπτέον έπί όποια αξία χρημάτων διατη

ρείται ο πρώτος τών στρατών τούτων, καί άν δύναταί νά δια- 

τηρηθη στρατός μόνιμος, οιος άπαιτεΐται υπό της φύσεως τών 

νεωτερων πολέμων έξ άλλου ομως ουδέ πρέπει νά ληφθώσιν 

ώς σπουδαία τά περί αυτομάτως μορφουμένων στρατών κατά 

τάς στιγμιαίας πολιτικάς άνάγκας χώρας τίνος. Έ πί παρα

δείγματα πολλά έγράφησαν περί τής κολοσσιαίας πληθύος τών 

αυτομάτων στρατών, οΰ; Ιιταρουσίασεν ό τελευταίος αμερικα

νικός πόλεμος, δέν πρέπει όμως νά λησμονωμεν, οτι οί στρα

τοί ουτοι, πριν η άποτελέσωσιν αληθή στρατόν, έχρειάσθησαν 

τρία πολέμου έτη απλώς οπως μορφωθώσι- κατόπιν δέ, λα- 

βοντες χαρακτήρα στρατοΰ, έχρειάσθησαν ετος ολόκληρον οπως 

νικησωσιν, ενώ εικοσίν ήμέραι ηρκεσαν εις τον μόνιμον γαλλ ι

κόν στρατόν κα ιά  τό 1 8 5 9 ,  δέκα δέ ί,μέραι είς τόν μικτόν 

ποωσσιχόν στρατόν κατά τό 1 8 6 6 ,  είς δέ και μόνος μην έ-
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«/ρείάσθη τοΐς Γερμανοΐς, οπως καταστρέψωσι τώ 1 8 7 0  τόν 

αότοχρατορικόν τής Γαλλίας στρατόν. Ίαΰτα  είναι πραγματι 

αναμφίλεκτα καί θετικά. Ώ ς έχουσι λοιπόν σήμερον τά πράγ

ματα, κράτος τι, έπιθυμοΰν νά κατέχη επίσημον έν τή ευρω

παϊκή ίμηγύρει θέσιν, ίφείλει νά δύναται νά προσφέρη είς θυ
σίαν, η τέλος νά παρουσίαση είς μάχην πλήθος πολύ ένοπλων 

υπηκόων μέ τήν δεδικαιολογημένην έλπίδα έλαχίστης τοΰ πο

λέμου διβρκείας, Ινώ πριν μέ στρατούς ολιγάριθμους ή μια η 

ή άλλη τών δυο διαμαχομένων δυνάμεων έχρειάζετο πολλάκις 

χαί έτη ολόκληρα, οπως υπεράσπιση έαυτήν η νικηση τήν αν

τίπαλόν της, έπιβάλλουσα η υφιστάμενη τόν αυτόν τής ισχύος 

ζυγόν. Τουναντίον τήνσήμερον, προαγομένων έπί ταχύτητίτώ ν 

νεωτερων πολέμων, δύνχτϊί τις νά έλπίζη, οτιτάαύτά  ίρ ις ιχά  

αποτελέσματα δύνανται νά έπιτευχθώσιν άπό μιας καί μονής 

γενικής μάχης, έπιζητουμένης μετά πάσης δυνατής ταχύτη

τάς καί άπό τούς δύο αντιπάλους· καί τοΰτο, διότι οΐ τοσον 

επαυξηνθεντες ς-ρατοί δέν δύνανται έπί πολύν χρόνον νά μετα- 

Χίνώνται. Διά τήν οριστικήν ταύτην μάχην μεγίστην ωφέλειαν 

θέλει ε γ ιι  άπό τής άρχής τών πολεμικών έπιχειρήσεων ή δύ* 

νϊμις ή έξοδεύουσα S j o v  οΐόν τε όλιγώτερον χρόνον πρός συγ- 

χέντρωσιν τών δυνάμεων αυτής, υπερισχύουσα ταυτοχρονως 

£’·ά νικών μερικών κατά τών προσκομμάτων, τά όποια ό εχ

θρός θέλει παρουσιάσει άπέναντι τών προετοιμαστικών έπιχει- 

ρΐσεων αυτής.

Έ ξ όλων τούτων συνάγεται, οτι έν αυτή τή φύσει τών νεω- 

τέρων πολέμων ένυπάρχόυσι δύο τινά άλληλενοετα, στρατοί 

Πολυπληθέστατοι, οΐτιν;ς δέν δύνανται έν ουνολω νά όιατη- 

ρώνται υπό τά οπλα κατά τήν διάρκειαν τής είρηνης, χαί επο
μένως απαραίτητος άνάγχη στρατών μικτών έκ μονίμων ςρα-  

ν.ωτών καί έχ πολιτών, είς ώρισμένας έποχάς έξοπλιζομενων,



καί διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων, οσον ενεστιν όλιγοχρό- 

νιος, οπερ αποκτάται διά κινήσεων τεινουσών προς άποτέλε- 

σιν τοΰ έργου εν μάχη γιγαντιαία.

Είς τον έπί ελαττώσει τοΰ χρόνου της διάρκειας τών νεω- 

τερων πολέμων, έκτος τοΰ πολέμου τοΰ κατά τό 1 8 5 9  καί 

1 8 6 6 ,  δικαίως συγκαταριθμείται καί ό τοΰ 1 8 7 0  γαλλογερ- 

μανικός, καθόσον ό μεταξύ τών υφισταμένων κυβερνήσεων 

πραγματικός πόλεμος δύναται νά θεωρηθή τετελεσμένος έν ένί 

και μόνω μηνί, ήτοι άπό 2. Αύγουστου— 2. Σεπτεμβρίου 

1 8 7 0 ,  ήτοι άπό της ένάρξεως τών έχθρικών έπιχειρήσεων 

μέχρι τ ίς  παραδόσεως τοΰ Ναπολέοντος κατόπιν της μάχης 

τοΰ Σεδάν. Καί παρετάθη μέν έπειτα ό μεταξύ Γερμανών καί 

Γάλλων πόλεμος, έλαβεν όμως χαρακτήρα πολέμου φυλετι

κού, έκαστος δ’ Ιννοεΐ ευκόλως, οτι μεγίστη διαφορά υπάρχει 

μεταξύ τών πολιτικών πολέμων καί τών φυλετικών, επίσης 

δέ καί τών κατακτητικών. Έν γένει οί πολιτικοί πόλεμοι λη- 

γουσιν άμα καταστή καταφανής ή τοΰ ενός τών άντίμαχομέ- 

νων υπεροχή έν όριστικαίς μάχα ις, άλλ’ οί φυλετικοί πόλεμοι, 
ώς καί οί κατακτητικοί πόλεμοι, εξέρχονται τών γενικών κα

νόνων, οΰς δ άνθρωπος δύναται νά στήση· έπεκτείνονται δέ οί 

μέν πρώτοι μέχρις ου έπέλθη γενική άποθά^υνσις ή έκλειψη 

τό πατριωτικόν αίσθημα, οί δ’ έτεροι μέχρις οδ ό έπιδραμών 

κερδήση τήν περί ης μάχεται χώραν, έάν μή άπωθηθή. Ά λ -  

λ ’ έπανέλθωμεν είς τό περί οργανισμού τών στρατιωτικών 

δυνάμεων.

Εί’πομεν καί προηγουμένως, οτι τό ύπέρογκον τών έξόοων 

πρός διατήρησιν δυνάμεων ένοπλων, οίας απαιτεί τό νέον τού 

πολέμου σύστημα, έπιβάλλει τό καθήκον της παραδοχής τού 

μικτοΰ συστήματος, ήτοι τοΰ συστήματος συντηρήσεως στρα

τού μονίμου καί εθνοφρουράς, συγκειμένης έκ πολιτών έκπαι-

δευομένων τά στρατιωτικά έν ώρα ειρήνης. Ή  ιδέα αυτη, είς 

τήν καλώς έννοουμένην έφαρμογήν αύτής, συνεπάγεται τήν 

οίονεί συγχώνευσιν τών δύο τούτων στοιχείων τής δημοσίας 

δυνάμεως, οπερ καί μή νομίση τις οτι είναι δύσκολον, ή οτι ευ

ρίσκει άντίστασιν είς τήν πραγματοποίησιν αύτοΰ’ παρά τοίς 

έθνικοίς μονίμοις στρατοΐς. Οί τής παρούσης έποχής στρατοί 

είναι προϊόν έθνικόν έν ολη τή Εύρώπη, αί δέ έν τοίς κύκλοις 

αύτών ίδέαι δέν διαφέρουσι τών ιδεών τοΰ έθνους, παρ’ ω καί 

στρατολογοΰνται. Κ αί τωόντι παρετηρήθη, οτι άναλόγως τής 

ηθικής καί διανοητικής άναπτύξεώς καί μορφώσεως έθνους 

τινός άλλοιοΰνται καί αι τοΰ ς-ρατοΰ ίδέαι, παρακολουθοΰσαι τάς 

έθνικάς ιδέας, έπηρεαζομένωντών στρατιωτικών ύπό τών εθνι

κών τάσεων τής έποχής ένη ζή τό έθνος, εΐ'τε αυται είναι άπο- 

λύτως στρατιωτικαί, κατακτητικαί καί φιλόδοξοι, είτε στηρί
ζονται έπί τής άναζητήσεως υλικής εύημερίας διά τής άνα- 

πτύξεως τών βιομηχανικών καί τών εμπορικών έπιστημών.

Πραγματικώς, έάν ρίψη τις τό βλέμμα εις τήν Εύρώπην 

άπασαν, παρατηρεί ότι άπό τής έπι^οιας τής κοινής γνώμης 

προκύπτει οτι οί πόλεμοι καθιστώνται τήν σήμερον σπανιώ- 

τεροι, όλιγοδιαρκείς, οτι οί στρατιώται εύρίσκουσιν εύχαρίστη- 

σιν είς τόν έν φρουρά βίον, ότι, μεθ’ ολην τήν πραγματικήν 

άξίαν του, τό καλούμενον πνεΰμα τών ς·ρατ. σωμάτων διαφέρει 

είς τά έπ’ ολίγον άπό τής χώρας έξελθόντα άπ’ εκείνου τών 

σωμάτων, ατινα επανέρχονται άπό έκτεταμένας καί μακρυ- 

νάς έκστρατείας· έπίσης παρατηροΰμεν έν τοις στρατοΐς τής 

έπο-/ής μας, οτι, έάν τό ήμισυ τών στελέχεων τοΰ μονίμου 

στρατοΰ ον φιλόδοξον δνειρεύηται τήν δόξαν καί τά πολεμικά 

έργα, τό έτερον ήμισυ έκπληοοι κάλλίστα το χρέος αυτοΰ, καί 

περ υφιστάμενον Tauwypovt^ την επι^ροιαν τής ηλικίας, τών 

ψυγικών κλίσεων καί τοΰ συμφέροντος. Πάντα ταΰτα είναι
ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. Φ ΪΑ. Κ.Ζ.' ΤΟΜ. Ε .' G



αποτελέσματα των έθνικών τάσεων της εποχής μας· Ιπειδή 

δέ το πνεύμα τών στρατών της έποχής ήμών συνταυτίζεται 

μέ το πνεύμα του έθνους, φυσική συνέπεια υπάρχει οτι, δπλι- 

ζομένου του πολίτου διά τάς έκτακτους τής πατρίδος άνάγκας 

καί είς τά ιΑλιτικά άσκουμένου έν ώρα ειρήνης, οΰδεμίαν δια

φοράν ιδεών δυνάμεθα νά φοβώμεθα μεταξύ τών ιδεών τοΰ 

οπλοφόρου πολίτου και τοΰ μονίμου στρατιώτου. Τδ τοιοΰτον 

είς άλλας έποχάς ητο αδύνατον.

Είναι αληθές, οτι μέχρις ου έπέλθη τελεία συγχώνευσή 

μεταξύ τοΰ παλαιοΰ καί τοΰ νέου συστήματος, ητοι της συν· 

τηρήσεως απολύτως στρατοΰ μονίμου άφ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ 

τ ής άναμίξεως τοΰ μονίμου στρατοΰ μετά τοΰ δπλοφόρου πο

λίτου, θέλει υπάρξει πάλη, αλλά πάλη άνωφελής, διότι, έάν τό 

μικτόν τοΰτο σύστημα έπιτύχη είς τά λοιπά κράτη, ώς έπέ- 

τ υχεν είς την Πρωσσίαν, καί άποδειχθ^ έπαρκοΰν είς τον σκο

πόν, ον προτίθεται ή τοιαύτη όργάνωσις τών νέων ς-ρατών, δύ· 

ναταί τις νά ivat βέβαιος, οτι καί θέλει τόν ύπερβή. Διά τών 

μέχρι τοΰδε λεχθέντων έλπίζομεν οτι άρκούντως κατεδείχθη 

ή έπενέργεια τών νέων ιδεών έπί τών όργανισμών τών στρα
τιωτικών δυνάμεων καί ή ύποχοεωτική, ώς είπεΐν, άλλοίωσις 

αυτών. ’Επίσης, φρονοΰμεν, κατεδείχθη, οτι ή άλλοίωσις αυτη 

τών οργανισμών δέν είναι δύσκολος, αρκεί μόνον τό εθνικόν 

πνεΰμα χώρας τινός νά κατανοη καί άποδέχηται την ανάγκην 

τοιαύτης άλλοιώσεως, ήτις άλλως τε ούδεμίαν φέρει παρενό- 

χλησιν είς τάς κοινωνικάς ασχολίας τοΰ πολίτου, καθόσον πα

ρ’ άπασι τοΐς έθνεσιν, ε'νθα ηοξατο έφαρμοζόμενον τό μικτόν 

σύστημα, μεγίστη έλήφθη πρόνοια, οπως δ πολίτης μη προ- 

σκοπιη εις τάς έργασιας αυτοΰ η εν ώρα μόνον τοΰ πολέμου, 

προσκαλούμενος κατά τήν ειρήνην πρός άσκησιν κατ’ έπο·/άς 
ωρισμένας καί έν ίλαχ ιστω  χρονικώ διαστήματι.

Βεβαιώσαντες τά πράγματα, ών ύφιστάμεθα την έπί^οιαν, 

έζητήσαμεν τήν έξήγησιν καί τήν κατάληψιν α ύτώ ν φρονοΰμεν 

δέ οτι άνεύρομεν τάς τάσεις τής κοινωνικής τροπής, αιτινες 

παρίστανται τήν σήμερον υπό νέας ολας μορφάς. Καί τωοντί 

αί θετικαί δοξασίαι τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος, βοηθούμεναί 

υπό τών μεγάλων προόδων, αιτινες έγένοντο είς τάς βιομηχα- 

νικάς έπιστήμας, ουδόλως δμοιάζουσι πρός τάς δοξασίας τάς 

θεοκρατικάς, τάς πολυθεϊκάς καί τάς στρατιωτικάς, αιτινες 

μέχρι πρό μικροΰ διεΐπον τάς κοινωνίας.
Έ κ πάντων τούτων παρέπεται, οτι ή σπουδή έπί τών ζη

τημάτων τοΰ όργανίσμοΰ τών στρατών εκάστης έπικρατείας 

πρέπει νά στηρίζεται έπί τής ηθικής καταστάσεως τών πνευ

μάτων τοΰ έθνους, έκ τούτων δέ έκεΐνα, είς & αί νέαι ίδέαζ 

οαίνονται ήδη υπερισχύουσαι, δέον νά τείνωσι πρός μόρφωσιν 

χαρακτήρος όλως νέου, ήτοι χαρακτήρος στρατιώτου τοΰ νεω- 

τέρου συστήματος, δστις δικαίως δύναται καί πρέπει νά καλή- 

ια ι ποΜτης στρατιώτης.

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. V

('Ιστορικόν δ ιήγημα)

Ό  διάδοχος τής βασιλείας άνδρείου τινός καί γενναιόφρο- 

νος έθνους, διατελέσαντος αείποτε πιστοΰ τής Γαλλίας συμ- 

μά'/ου, έπεμελεΐτο δ ίδιος τής αγωγής τών τέκνων του, ιδίως 

δέ τής τοΰ πρεσβυτέρου αύτοΰ, προωρισμένου, καθό τοιούτου, 

ν’ άναβή ποτε είς τόν θρόνον τών προγόνων του. Ό  νεανίας 

ουτος, τόν όποιον θέλομεν καλέσει ένταΰθα Έδουάρδον, ητο
6*



εΰέΐδεστατος καί χαριεστατος, τό Ανάστημά του ευστροφον καί 

σύμμετρόν, του δέ ΰφους του ή άπλότης χαί η αξιοπρέπεια 

ένέπνεον σέβας αμα καί αγάπην.

Ή γλυκύτης του βλέμματός του καί ό διαπεραστικός της 

φωνής του ήχος ένέφαινον ψυχήν εΰαίσθητον· ή δέ άπλαστος 

αΰτοΰ φαιδρότής καί α ί ευφυείς Αποκρίσεις Απεκάλυπτον 

πνεΰμα ζωηρόν και Αγαθώτατον χαρακτήρα. Έν ενΐ λόγω τά 

πάντα προεμήνυον, 2τι ό δεκαετής έ'τι τότε Έδουα'ρδος ήθελε 

ποτε κατασταθή ήγεμών τέλειος καί άξιος της Αγάπης του 

λαοΰ, οστις τόν έλάτρευε καί εΤχε χρηστάς περί αυτοΰ ελ
πίδας.

Αλλ δ σεβαστός αΰτοΰ πατήρ, έπιτηρών άδιαλείπτως καί 

ιχνηλατών -αυτόν, οϋ μόνον δέν έθαμβόνετο από τά θαυμαζό- 

μενα ταΰτα προτερήματα τοΰ χαρίεντος εκείνου καί Αγαπη
τού παιδός, Αλλά πολλάκις παρετήρησεν, οτι ή μήτηρ, καί 

μάλιστα ή προμητωρ αΰτοΰ, διέφδειρον, διά της υπερβολικής 

αύτών αγάπης, τά ευτυχή Εκείνα δώρα τής φύσεως. Ό  

Εδουα'ρδος, ακοΰων εαυτόν άκαταπαύστως κολακευόμενον, 
κατήντησε νά πιστευση, οτι είναι δαΰμα εΰφυΐας, καί μετά 

μεγίστης πεποιδήσεως, κατακηλουσης τούς τετυφλωμένους 

υπό τοΰ φίλτρου αύτών προγόνους του, Απεφαίνετο περί παν

τός αντικείμενου, κινών οΰτω την εκστασιν τών αΰλικών, οί- 

τινες έχουν την ολεδριαν συνήθειαν τοΰ νά άπατώσι τούς νέους 

ηγεμόνας τοσοΰτον, ώστε νά τούς παραπείδωσιν, οτι καί αύτά 

τά  γελοία κινήματα των εΤναι μεστά χάριτος, καί αύτά τά 

ελαττώματα των, άρεταί. Κ ατ’ ευτυχίαν τοΰ Έδουάρδου, ό 

πατήρ αΰτοΰ δέν είχεν Ανατραφή έν τη μαλθακότητι καί έν ταις 

ΟωΛείαις ταΧς οικιακαΐς, αίτινες, έκδηλύνουσαι τήν καρδίαν 

καί διαφθείρουσαι τό πνεΰμα τών βασιλοπαίδων, δέν τούς έπί- 

τρεπουσι νά κατασταθώσιν άξιοι τοΰ αΐώνος καί τοΰ προορι*

σμοΰ των. Ό  βασιλόπαις ουτος, τοΰ όποιου σεβόμενος δέν 

Αναφέρω τό ονομα, έγνώρισε καί Αψήφησε τήν έν πολέμοις κα
κουχίαν. Έ ντιμοι ούλαί έστόλιζον τό σεβαστόν αύτοΰ μέτω

πον, καί πρό πάντων μάλιστα έσέβετο τόν γενναΐον άνδρα, τον 

θυσιάζοντα τήν ζωήν αύτοΰ ύπέρ τής δόξης τοΰ βασιλεως του 

καί ύπέρ τής ησυχίας καί εύδαιμονίας τής πατρίδος. Έθεωρει 

δ’ έκαστον στρατιώτην ώς συνάδελφον, εύνοών τά μέγιστα 

καί αΰτόν τόν κατώτατον πολεμιστήν.
y Αλλως έφρόνει ό Έδουάρδος, οστις, βλέπων εαυτόν είς 

τήν αύλήν τοΰ πάππου του περιστοιχούμενον ύπό λογάδων 

σωματοφυλάκων καί τών αρχηγών τοΰ στρατοΰ, δεν έτίμα αυ

τούς είμή αναλόγως τοΰ βαθμοΰ έκάστου.
Δέν Απεκάλυπτε τήν κεφαλήν, είμή οσάκις απήντα ύπος-ρα- 

τηγον απλώς ένευεν αυτήν είς τόν συνταγματάρχην’ μόνον 

διά κινήματος τής χειρος έχαιρέτα τον ίλαρχον· τόν λοχαγον 

καί τόν ύπολο'/αγόν έτίμα μόλις διά τοΰ προστατευτικού α ύ 

τοΰ βλέμματος· ό δέ άπλοΰς στρατιώτης άλλο δέν έφαίνετο 

είς αύτόν, είμή άτομον άσήμαντον, σημειον αφανές και ανα- 

ξιον προσοχής.
Ό  πατήρ αΰτοΰ έσυνείθιζε νά περιάγη πάσαν πρωίαν 

τήν πόλιν πεζός, άνευ συνοδίας καί διακριτικοΰ σημείου, 6ει- 

κνυων είς αύτόν τήν Αεικίνητον εικόνα τοΰ λαοΰ, τοΰ όποιου 

έμελλε ποτε νά βασιλεύση, καί ιδίως τάς διαφόρους τάςεις τοΰ 

πλήθους, τάς Αποτελούσας τήν εθνικήν δμάϋα, την οποίαν εί

ναι απαραίτητον πας βασιλόπαις πρωϊμώτατα νά γνωρισο ν α 

γάπα καί νά προστατεύν]. «Ίδέ, αγαπητέ ΓΕοουαροε, τώ ελε- 
»γεν ό πατήρ του, ίδέ τήν έμπορον εκείνην καδημενην εις το 

«γραφειόν της καί περιεστοιχισμενην από τά χαριεντα αυτής 

»τέκνα" ίδέ τόν τεχνίτην τοΰτον είς τό Ιργαστήριόν του, οστις 

»διευδύνει τραγωδών τήν εργασίαν τών πολυαρίθμων εργατών



»του· ϊοε τον αχθοφόρον αυτόν, τόν καταβεβλημένον μέν ύπο 

»το φορτιον του, φεροντα δέ εις το πρόσωπόν του τήν εικόνα 

»τής εύτυχεστέρας αταραξίας· {δέ εκείνον τόν προμηθευτήν, 

»τόν άνθρακέα, αυτόν τόν ύδροφόρον, προμηθεύοντας προθύ- 

»μως τά αναγκαία εις ολας τάς μικράς οικίας πράγματα.

«Θαύμασε, ως έγω, την ανταλλαγήν αυτήν τών εργασιών 

»καί τών υπηρεσιών, τήν κοινήν αυτήν δραστηριότητα καί ϋ- 

»παρξιν συνηνωμε'νας μέ τήν δημοσίαν τάξιν. Ιδού δ λαός! 

» Ιοού οι άνθρωποι, τών οποίων ή συντήρησις καί ή εύδαιμο- 

»νια είναι ιοιαιτερον οιαπεπιστευμένη παρά του θεοΰ είς τούς 

«βασιλείς. Οι μεγάλοι άποτελοΰσι μέν τόν έλάχιστον άριθ- 

»μον, λαμβάνουσι δέ τάς μεγαλητέρας χάριτας τοΰ άρχον- 

»τος, τον οποίον περικυκλοΰσι· οί ^αδιοΰργοι καί οί κενόδοξοι 
»αναβαινουσι ταχέως ή βραδε'ως τόν τροχόν τής τύχης· άλ- 

»λ ή πολυάριθμος αυτη τάξις, ή ζώσα άπό τής έργασίας της, 

»άρκείται μέ τό ολίγον, άγογγύστως υποφέρει ολας τάς στε

ρ ή σ ε ις , καί ποτέ δέν πλησιάζει είς τόν θρόνον Ό  μο

ν ά ρ χ η ς  λοιπον όφειλει νά τήν πλησιάση, νά μεριμνήση ό 

» ίδιος περί τών συμφερόντων αύτής, καί νά καταστή άξιος 

»τής αγαπης της. Δέν άρκοΰσι, τέκνον μου, είς τήν πατρικήν 

»τοΰ ήγεμόνος καρδίαν οί έν τοΐς εύπρεπισμένοις δόμοις άπη· 

«χούντες έπαινοι* ο,τι μάλιστα πρέπει νά ποθή, είναι ν’ άκού- 

2>ση εΰλογουμενον τό 5νομά του είς τά εργοστάσια, είς τάς κα· 
»λύβας καί τάς άγοράς.»

II ατενής τοΰ Εδουαρδου πρός τοΰς λόγους τούτους Λρο- 

σοχη και η εις το χαριεν αυτου πρόσωπον είκονιζομένη συγ- 

κινησις ήσαν η γλυκυτερα τής φροντίδας τοΰ χρήστου αΰτοΰ 

πατρος ανταμοιβή· αλλά μετ’ ολίγον οί αξιοσημείωτοι ουτοι 

λογοι έξηλείφοντο άπό τήν μνήμην τοΰ νέου βασιλόπαιδος, 

καί ως σκιά ελαφρά ίιεσκεδάζοντο. "Αμα έπανήρχετο είς τά

ανάκτορα, έπανελάμβανε, διά τάς θωπεία; του προπάιορος 

καί τής προμήτορός του καί τάς ύπερβολικάς κολακείας τών 

αύλικών, τήν όλεθρίαν αυτοΰ περιφρονησιν προς πάντα μη κα- 

τέχοντα τόν πρώτον παρ’ αΰτώ βαθμόν, η μη καταγομενον εκ

γένους σεβαστού.
Κατά τινα πρωίαν ό Έδουάρδος ειχε περίελθει μετά τοΰ 

αξιότιμου πατρός του τήν πόλιν καί λάβει παρ αυτοΰ ούσιώ- 

δεις συμβουλάς περί τοΰ τροπου τοΰ οιαγινωσκεΐν και εκτι

μάν τοΰς ανθρώπους, ένώ δε έπανηρχετο, νέος τις στρατιώτης, 

φρουρών είς τήν είσοδον τών ανακτόρων και γνωρίσας αύτούς, 

έπαρουσίασε τό οπλον. Ό  διάδοχος άποκαλύψας τήν κεφα

λήν, άπέδωκεν εις τόν σκοπόν τόν συνήθη χαιρετισμόν ό δέ 

Έδουάρδος διέρχεται πλησίον τοΰ στρατιώτου φέρων τόν π ί

λον έπί τής κεφαλής, καί τόν κυττάζει με υπεροπτικόν ήθος· 
«Πώς δέν χαιρετάς; τώ λέγει έξεστηκώς ό πατήρ του. Α μ- 

μή δέν εΤναι παρ’ άπλοΰς στρατιώτης, άπήντησε μέ περιφρονη

τικόν μειδίαμα ό Έδουάρδος. —  Καί τί πρός τοΰτο, 11α; 

στρατιώτης φέρων τό οπλον του είναι πρεπον νά τιμαται παρά 

τοΰ άρχηγοΰ. —  ’Αλλά, παρατηρήσατε, πάτερ, δεν f/ n  ουοε 

καν τό σημεΐον τοΰ δεκανεως (les galoos le caporal). 

Σκοπέ! φωνάζει μέ βροντώδη φωνήν ό διάδοχος· κράξε τόν 

άξιωματικόν τής φρουράς. *0 άξιωματικός φθάν&ι μ=τ ολί 

γον καί ζητεί τάς διαταγάς τοΰ ήγεμονος. Λοχαγέ, =.πανε- 
λαβεν ό ήγεμών παραδίδων αΰτώ τόν Έδουάρδον, λάβε τόν 

άφρονα τοΰτον νεανίαν, οστις παρεβη τής πειθαρχίας τά καθή

κοντα· σας τόν παραδίδω. Θέλετε τόν φυλάςει υπο κρατησΝ, 

μέχρις ου σας δοθώσι νεώτεραι οιαταγαί μου». Ό  νεανίας 

έρυθρια άπό τήν συγκίνησίν του, οί ώραΐοί του οφθαλμοί πλη - 

ροΰνται δακρύων ζητεΐ νά δικαιολογηθή, άλλ’ ό πατήρ του, 

άποβλέψας πρός αύτόν μέ έργήν, αναχωρεί καί τόν άφίνιι έν



τώ  μεσω τών στρατιωτών τής φρουράς, οΐτινες τον περιστοι

χίζομαι και ζητοΰ/ vac μάθω?: το αίτιον του παραδόξου συμ

βάντος. «Κύριε λοχαγέ» λέγει ό Έδουάρδος μέ σέβας, το ο

ποίον ούδεποτεεΤχε δείξει πρός τοιουτον βαθμόν « επιτρέψατε 

μοι, σας παρακαλώ, νά ανταμώσω τόν πατέρα μου, καί θέλω 

ευκόλως τυχει τής συγγνώμης του. —  Κύριέ μου! άπήντησεν 

ο αξιωματικός, λυπουμαι πολυ μη διινάμενος νά υπακούσω 

την στιγμήν ταυτην εις τήν Τ. Β. Υψηλότητα, άλλ’ ή δια- 

ταγή του αρχηγού μου είναι £ητή χαΐ ιερά.— Ά παγάγετέ με 

άπ εδώ, λοχαγέ, φέρετε με είς τόν πατέρα μου, χαΐ εστε βέ
βαιο, π^ρΐ τής εΰνοίας μου.— νΗθελα εΤμαι ανάξιος αυτής, κύ- 

ft" ^ίυ > αν «χουσιως παρεβαινον ο,τι μέ έπιτάττουσι τό κα
θήκον χαί ή τιμή, ’Ανάγκη νά ύπομείνη ή 'Γμετέρα 'ϊψ η λ ό -  

της, και να διαμεινη μεταξύ ήμών μέχρι νεωτέρας διαταγής, 

θέλομεν προσπαθήσει νά μετριάσωμεν, τό i f  ήμΐν, τήν άη- 
οιαν τής χρατησεώς της». Κ αι ταΰτα είπών, τόν λαμβάνει 

εύλαβώς απο την χεϊρα καί τόν φερει είς τό φυλακεΐον, οπου 

<ι.αντ«.ς οι στρατιώται τον εςεταζουσι καί άπ:υθύνουσι μυρίας 

προς αλλήλους ερωτήσεις, αίτινες τόν ρίπτουσιν είς τήν σχλη- 

ροτέραν αμηχανίαν. Μετ’ όλίγον ό άλλάξας σκοπός, οστις 

μονος έγινωσκε τήν αιτίαν τοΰ πράγματος, τό κοινολογεί πρό
θυμο. ατα είς τούς συντρόφους του, οΓτινες άνυποστόλως θαυ- 

μάζουσι καί έπιδοκιμάζουσι τό αυστηρόν μάθημα, τό δοθέν προ 

ολίγου υπό του διαδόχου είς τόν υιόν του. «Αυτός δεν κατα

φρονεί τον στρατιώτην, ελεγε γηραιός τις σκαπανεύς· είκοσά- 

κις μου εθλιψεν έν τώ πεδίω τής μάχης τήν χείρα, χαί μέ 

ε-ετρεπε πάντοτε νά καπνίζω ενώπιον του». Καί έμενα, ανέ
κραξε·; άλλος αρχαίος λοχίας τών επίλεκτων τινάσσων τήν 

πίπαν του, μέ εφερέ ποτε τραυματισθέντα ύπό σφαίρας είς τόν 

μηρόν πλέον ή διακόσια βήματα έπί τών ώμων του, χαί μέ

διέσωσεν άπό τόν θάνατον.— 7λ  ! εϊπε τρίτος, προθύμως ή9ε* 

λα δώσει τό αΐμά μου πρός διατηρησιν τής ζωής του. . .  ·
Ζήτω ό βασιλικός ήμών διάδοχος ! ανέκραξαν όλοι διά 

μιας. Ζήτω τό πρότυπον τών ανδρείων ! Ζήτω ό πατήρ του 

στρατιώτου!»— Οι δίκαιοι ουτοι ενπαινοι άπέβαινον, ούτως εί- 

πεϊν, πικροτάτη κατάκρισις τής διαγωγής τοΰ Έδουάρδου και 

άμεσος έλεγχος τής περιφρονητικής του διαγωγής πρός τόν 

στρατιώτην, οστις τώ είχε παρουσιάσει τό οπλον. Ματην 6 

αξιωματικός τής φρουράς έπροσπάθει νά διασκεοάση τήν Ολί- 

ψιν του. Ή τύψις τοΰ συνειδότος καί ή ταραχή ηΰξανον του

ναντίον είς τό πρόσωπόν του. Τότε κατά πρώτον έδοχίμαζεν 

οτι ύπάρχουσιν είς τόν βίον τοΰ άνθρώπου περιστάσεις, καθ ας 

είναι ανάγκη νά ύποκύψη είς τήν βίαν, καί οτι εν μονον σφάλ

μα άρκεΐ νά άμαυρώση τήν λαμπρότητα βαθμοΰ καί γένους. 

Όπόσαι σκέψεις έπήλθον σωρηδόν είς τόν νοΰν τοΰ βασιλό-  

παιδος! Οί γηραιοί εκείνοι επίλεκτοι, οΐτινες ήσαν κεκαλυμ- 

μένοι άπό έντιμους ούλάς και επηνουν τοσοΰτον π^ριπαθώς 

τόν πατέρα τοΰ νεανίου ήγεμόνος, υπεδεικνυον εις αυτόν, οτι αι 

μάλλιναι επωμίδες καλύπτουν πολλάκις τήν αυτήν ανΟρωπι- 

νην αξίαν, τήν οποίαν χαι τό μέγα ήγεμονιχόν παράσημον. 

Μίαν ώραν περίπου ητο βεβυθισμένος ό Εϊουάροος είς τη ; 

πολύτιμον ταύτην επιστροφήν $φ’ εαυτόν, οτε έλθών ιπποκό

μος τοΰ πατρός του άνήγγειλεν είς τόν άξιωματιχον, οτι η 

Αύτοΰ Ύψηλότης παραδίδει τόν υιόν της είς τήν οιάκρισι; 

τοΰ παρ’ αύτοΰ περιφρονηθέντος σκοποΰ. Ό  Έόουάρδος, ος·ις 

ε!·/ε νομίσει, οτι ό άνθρωπος εκείνος f^'/ζτο νά τον έλευθε- 

ρώσιι άπό τήν όδυνηράν φυλάκισίν του, έρυθρια χαί χαμηλονει 

τούς έφθαλμούς του, χωρίς νά τώ οιαφυγη ούο ελάχιστης 

άγανακτήσεως σημείον.— Προέβη μετ’ όλίγον προς τόν σκο- 

πήν καί μέ φωνήν χατανυκτικήν, με ήθος πρχον εΤπ« προς αύ-



τόν· Τ ί απαιτείτε παρ’ έμου, φ ίλε; —  αΝά μέ άκολουδήσητε 

αμέσως παρατώ  σεβαστώ πατρί σας», άπεκρίδη ζωηρώς χαί 

μετά συγκινήσεως 6 στρατιώτης, καί τείνων εΰσεβώς προς 

τον Εοουάροον τήν χείρά του, τήν οποίαν εδλιψεν ουτος πε- 

ριπαδεστατα, απήλδε μετ’ αΰτοΰ, συνοδευόμενος καί παρά του 

ιπποκόμου, είς τοΰς δόμους του βασιλικού ήγεμόνος. "Αμα 

εισήλδεν ο στρατιώτης, πίπτει είς τά γόνατα τοΰ αρχηγού 

του, έξαιτουμενος τήν συγγνώμην αμαρτήματος, τό όποιον 

τοσοΰτον άξιοπρεπώς 6 νεανίας άνώρδωσε· «Σήκω, παλληκάρι 

μου, άνεκραξεν ό πατήρ του Έδουάρδου- έδιχαίωσας πληρέ

στατα τας "προσδοκίας μου. Τό γενναίον κίνημά σου σέ καδι- 
στα άξιον ταχέος προβιβασμού. Καί περί μέν τούτου δέλω 

φροντίσει Ιγω* συ δε, τεκνον, προσέδηκε, δλίψας αυτόν είς 

τοΰς βραχίονας του, έλδέ νά άναλάβης τόν βαθμόν, τοΰ 

οποίου κατέστης άξιος διά τής εΰγενοΰς καί κατανυκτιχής με-
τανοιας, τής εις το πρόσωπόν σου έζωγραφημένης..................

Ενδυμοΰ οτι δέν πρεπει νά κρινης τοΰς άνδρώπους άπό τών 

εξωτερικών αυτών σημείων, άλλ’ έτάζων τήν καρδίαν αΰτών. 

Βλεπεις ηδη τι κατορδονει 5 άπλοΰς ουτος στρατιώτης, 

Αυτός και μονος ήουνατο νά επιτυχή τήν yapiv σου.»

ΤΙ συνέβη μετά δέκα n in e  έτη.

Πόλεμός επεκρατει κατα πάσαν τήν Ευρώπην, καί ό μέν 

διάδοχος είχεν άναβή πρό μικρού είς τόν δρόνον, 5 δέ Έδουάρ- 

δος ήτο περιβεβλημένος τοΰ πατρός αΰτοΰ τό σεβαστόν άξίω- 

μα. Ητο δε ηόη είκοσι και ουο ετών, καί, πεπεισμένος οτι τό 

στέμμα, το οποίον εμελλε νά κληρονομήση, δέν καδίσταται 
λαμπρόν καί ασφαλές είμή έπί μετώπου ές·ολισμένου μέ εντί

μους πληγας, ι^ςιώδη, κατ αίτησιν του, τής άρ·^ηγίας τοΰ 

πλωτού σώματος τοΰ ίππικοΰ. Συγκροτείται τότε μάχη μεγά*

λη, καδ’ ην ό νέος διάδοχος διαπρέπεί διά τήν άτρόμητον 

αΰτοΰ ανδρείαν. Είς συμπλοκήν οε τινα, καδ ην ο αρχηγός, 

μεμιγμένος μετά τών στρατιωτών, μάχεται έκ τοΰ συστάδην 

καί δέν εχει άλλο καταφΰγιον, είμή τήν δΰναμιν καί τήν έπι- 

δεξιότητά του, ό Έδουάρδος περικυκλοΰται άπό πολλά έχδρικά 

στίφη, ατινα άπαιτοΰσι παρ’ αΰτοΰ νά κατοδέοη τά οπλα.Ά νδί- 

ς-αται τό πρώτον, άλλ ήδη κινδυνεύει νά πεστ) εις τάς χείράς των, 

οτε αίφνης άπαλλάττεται άπό τόν κατεπείγοντα έχείνον κίνδυνον 

παρά τίνος πολεμιστοΰ, τόν οποίον δέν ήδυνήδη νά διακρίνη εν 

μέσω τών συνέφων τοΰ κονιορτοΰ. Μόλις ομως εφΟασε πληγω 

μένος είς τό νοσοχομείον έπί τών βραχιόνων τών στρατιωτι- 

τών του, καί βλεπει οτι ό άρχηγός αΰτών είναι δ σκοπός 

έκείνος, τόν οποίον άπηξιωσεν άλλοτε να αντιχαιρετηση 

Ό  γενναίος ουτος άνήρ, καταστάς συνταγματάρχης τών δω

ρακοφόρων, είς ους ώφείλετο ή νικη, επεβηκεν ηδη την κορω

νίδα είς τήν υπόληψίν του, διασώσας τόν υιόν τοΰ βασιλεως. 
— Ό  Έδουάρδος, τείνας τάς χείρας είς τόν σωτήρά του, τόν 

αναγορεύει στρατηγόν έν τώ πεδίω τής μάχης, καί ο πρό ολί

γου άσημος έκείνος στρατιώτης, οσχις δέν έφερεν οΰδε τοΰ δε- 

κανέως τό σειρίτιον, δτε περιεφρονήδη παρά τοΰ διαοοχου, 

μειράκιου ετί οντος, ελαβεν άπό τήν χείρα τοΰ ιδίου τόν με
γαλόσταυρον τών παρασήμων τοΰ Κράτους. Ιοσοΰτον είναι 

αληθές, οτι οΰδείς εΤναι άξιος περιφρονήσεως έν τώ στρατω, 

οτι πλείστοι ένδοξοι πελεμισταί ήοξαντο τό στάδιόν των άπό 

άπλοΰ στρατιώτου, καί όρδώς ελεγεν δ βασιλεύς τής Γαλλίας 

Λουδοβίκος δ 1Η', δεικνΰων είς τοΰς μαδητάς τής Σχολής τοΰ 

'Αγίου Κΰρου τήν φαρέτραν ενός έξ αΰτώ ν « Ενταΰδα ευρί-

σκεται ράβδος στρατάρχου.»
( U  τής Ι α  το3 Γ α λ λ ’.κοΰ εις τό Ε λ λη ν ικό ν  μεταιρροσίως)

Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Ιτιιλοχίβς τοΰ ττεζιχοΰ.



ο  ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΠ ΠΛΣΣΑ.

Πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν, λεχθήσονται δέ καί γρα- 

φησονται βεβαίως και άκολούθως περι τής άτομικής περιου

σίας του Οεσποτου τών Ίωαννίνων ’Αλή Πασσα, οΰδείς ομως 

εξ όσων γινωσχομεν παρεστησε τά της κινητής αύτοΰ περιου
σίας ως ο μεταδους ήμίν τάς κάτωθι ταμιακάς πληροφορίας, 

οστις, διατελε’σας εις εμπιστευτιχήν έν τή αυλή τοΰ ήγεμόνος 

έχείνου υπηρεσίαν, καθίσταται τά μα'λα πιστευτός· δέν κρίνο
μεν ο απο σχοποΰ την οημοσίευσιν τών πληροφοριών τούτων.

Π ι ρω  ο σ ία  εις μετρητά πρό τής ποΜορχίας.

1 .0 0 0 .0 0 0  φλωρία Ένετικά πρός

1 3 — 1 6  γρόσια γρ. 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0

8 0 0 .0 0 0  » Ματσάρικα πρός 1 4 .  » 1 1 ,2 0 0 ,0 0 0
8 0 0 .0 0 0  » Ιίολίτιχα » 1 0  » 8 ,0 0 0 ,0 0 0
5 0 0 .0 0 0  » Μεσίριχα » 7 » 3 ,5 0 0 ,0 0 0

5 0 0 .0 0 0  » Τουνεζίνιχα » 1 2  » 6 ,0 0 0 ,0 0 0

4 0 0 .0 0 0  » Μαχμουδιε5ες»25— 28 »  1 1 ,2 0 0 ,0 0 0

5 0 0 .0 0 0  'Ρουμπιέδες » 3  » 1 ,5 0 0 ,0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0  τάλληρα κολών. » 6  » 6 ,0 0 0 ,0 0 0

4 0 0 .0 0 0  τ. Μαρίας Τερέζαςο 5 ’/, » 2 ,2 0 0 ,0 0 0

6 5 ,6 0 0 ,0 0 0

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΑΗ ΠΑΣΑ. 83

μεταφορά................γρ. 6 5 ,6 0 0 ,0 0 0

4 ,0 0 0 ,0 0 0  Μπεσλίκια άργυρα πρός 5  » 5 ,0 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0  Έξηντάρια, εκατο-

ς-άρία, πρός 2 '/2— 3 γρ. 6 0 0 ,0 0 0

1 6 ,0 0 0  Δοΰπιαι τής Ισπανίας, πρός

1 5  κολωνάτα, ήτοι προς 9 0  γρόσ. 1 ,4 4 0 ,0 0 0

ολικόν μετρητών γρ. 7 2 ,6 4 0 ,0 0 0

Στο.Ιισμοι Λ οΜ τψ ο ι■— ’Εκτός τών πολυαρίθμων κατω- 

τέρας σχετικώς άξίας πολυτίμων του σατράπου στολισμών, 

έν τώ θησαυροφυλακίω αΰτοΰ ευρίσκοντο και τά εξής βαρύτιμα.

Μία σπάθη άδαμαντοκόλλητος φέρουΐα πρότυπον τής θεο- 

μήτορος και τοΰ Ίησοΰ Χρίστου, άξίας τό ολον είς γρόσια 

τής εποχής έκείνης γρ. 5 5 ,0 0 0 .
Έ ν  Μπερλάντι, οπερ άνήχεν είς τόν βασιλέα τής Σουη

δίας, άγορασθέν άντί 3 6 ,0 0 0  δλανδιχών φλωρίων, ών έκα

στον τή έπογή εκείνη έτιματο γρόσια 14* Ιπομενως ή δλικη 

άξια άνέβαινεν είς γρ. 5 0 4 ,0 0 0 . Τό μπερλάντι τοΰτο άπο- 

στείλας ό Ά λή ς  είς Πρέβεζαν πρός ’Ιουδαίον τινά άοαμαντο- 
κολλητήν, τό συνέδεσέ μέ ετερα 1 2  μικρότερα μπερλαντια, ών 

έκαστον άξίας 1 0 0 0  κολωνάτων, άγορασθέντα είς Έ νετίαν 

άπό χειρός Μουράτ, ·ίίτοι άξια τών 12  είς τάλληρα 1 2 ,0 0 0 ’ 

επομένως 7 2 ,0 0 0  γρόσια, τοΰ ταλλήρου άντί 6  γροσιων. 

Οΰτω τό έλικόν τής άξίας 5 7 6 ,0 0 0  γρ·
"Ετερος στολισμός τοΰ Ά λή  Πασσα έκ 5  μπερλαντίων, 

ών έ’καστον άξίας 1 5 0 ,0 0 0  γροσίων— Τό δλικόν γρ. 7 5 0 ,0 0 0 .

Τό σΰνολον τών λοιπών άδαμαντων αυτοΰ άπετελει έν 

συνόλω τό όγκώδες ποσόν τών γροσίων 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .

ΣύνοΛογ. Τό σΰνολον τής είς μετρητά, είς άοάμαντας καί 

χρυσά καί άργυρα σκεΰη διάφορα, ών ή καταγραφή καί έχτι-



μησις έγινετο δίς του έτους άπό σαράρηδας, έξετιματο είς

2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  γροσίων, ών ή τιμή αντιστοιχεί μέ τήν της 

δραχμής, υπολογιζομένου τότε τοΰ ταλλήρου είς 6  γρόσια. 

Γοιαυτη ή κολοσσιαία κινητή περιουσία τοΰ σατράπου τών 

Ίωαννίνων, χωρίς νά προσΟέσωμεν τά διάρορα πολύτιμα τοΰ 
ιματισμοΰ κτλ.

Κατά τήν έπικρατήσασαν γνώ μΐιν, δ θησαυρός τοΰ Ά λή  

Πασσά δέν εύρέβη,δπότε ουτος παραδοθείς μετερέρθη είς τό Νησί 

τών Ίωαννίνων, ένθεν καί έλαβε τό τέλος αυτοΰ. Τούτου ενε- 

κεν πολλοί πολλα'κις έπεχείρησαν άνασκαράς, ρρονοΰντες τόν 

πλούτον κεχωσμένον ΐτου. Ό  δίδων ήμΐν τάς πολυτίμους πλη

ροφορίας, διατελέσας υπό τόν Ά λ ή  Πασσαν καί παρ’ αΰτώ 

μέχρι τής είς τό Νησί μεταρορας αυτοΰ, ρρονεΐ οτι τό πλεΐ- 

στον τοΰ χρηματικού είχε καταναλωθή είς μισδούς τών στρα
τιωτών τοΰ Ά λή , είς τάς τών οικογενειών περιβάλψεις· οτι τό 

λοιπόν μέρος τοΰ πλούτου κατιλαβον καί κατέκρυψαν οί πασ- 

σαδες μετά τήν κυριευσιν τών Ίωαννίνων, διαδόσαντες τήν ιδέ

αν τής μή εύρέσεως τών δησαυρών. Φέρεται δέ είς τήν ιδέαν 

ταύτην έκ τοΰ έν γνώσει αΰτοΰ, οτι ό Ά λή ς  μεταβάς είς 

τό Νησί έλαβε μεδ’ εαυτοΰ είς χρήματα μέν εν κιβώτιον μέ 

τό έκατομμύριον τών Ένετικών ρλωρίων, είς άδάμαντας δέ 

καί λοιπούς στολισμούς δύο έτερα κιβώτια.

Τό αύτό πρόσωπόν έδωκεν ήμΐν καί τάς έξής πληροφορίας 

περί τοΰ υπέρογκου τής άξίας πραγμάτων τινών κατά τό διά

στημα τής πολιορκίας τών Ίωαννίνων, ήτις διήρκεσεν άπό 

15 . Αύγούστου 1 8 1 9 — ’Απρίλιον 1 8 2 1 .

Ό  καπνός έ'ρδασεν είς τιμήν 1 ,5 0 0  γροσίων ή δκά 

ό ταμβάκος » » 2 ,0 0 0  » »

τό ρακί » » 3 5 0  » »

τό κρα3ΐ » 1 0  Βενετικά 1 6 0  » »

ή οονις έ'ρδασεν είς 1 0  Βενετικά, ήτοι 1 6 0  γρόσια 

τό αύγόν είς τιμήν Ένετικοΰ, ήτοι 1 6  γρόσια

ή προβατίνα ε ίς ............................  3 5 0  »

τό Γππειον κρέας ε ίς ....................2 5 — 4 0  » ή δκά

Τό βούτυρον, δ τυρός, τό άλευρον καί λοιπά χρειώδη πρός 

συντήρησιν τών πολιορκουμένων ησαν άρθονα· άπόδειξις 2τ; 

καέντος τοΰ παλατιού, συνεκάησαν καί 2 0 ,0 0 0  μπότσαι βου
τύρου.
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