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A P IS T m O V ΚΟΝΤΟΤΜΑ.
Ε ις τ ό γαλλικόν περιοδικόν σύγγραμμα, *0 Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό «
α Ρ α τ ή ρ η τ ή ς, πραγματεύεται ό συνταγματάρχης κύριο; Ά ζεμ*ρ περι τοϋ συστήματος τοϋ νεώτέρου πολέμου' πραγματεία
6πω^
**
στρατιωτικό,. >Εκ ταύτης μεταφέρο
υ ν εΚ τήν ήμετέραν γλώσσαν τό περί τ η ; « η ; τή : τέχνης
. υ Γ° ^
1να lh ° στρατιωτικός Ελληνικός λόσμο:, πώ οι τόσον παρ’ δλου τοΰ κόσμου θαυμασμένοι HA παιδεία αξιω
ματικοί Γάλλοι κρίνουσι π*ρί έαυτών, καί τότε Ικαστος έξ ήμών
εν ε,αυτίο *λει γνωρί-τει ποϋ εΰρισκόμεθα. Ί^ού τί λέγει.
"Δέν^ ένησχολήβησαν αρκούντως, μ«ς γράφουσιν έκΠαρισίων,
εκ το ,η τ η ,α περί τοΰ οποίου πραγματεύεσΟε, καί είναι λυ. ^ ο ν ή , α τ « ; παρούσας περιστάσεις, καθ’ Ας εΰρισκόμεΟα ( 4 8
Μαιου Ί 8 ο 0 ), ότε φόβος μή,-ως εΰρί,κονται ολίγοι στρατηγη•ατικοι και τακτικοί είς τάς έν ένεργει'α μεραρχίας μας, μάλιστα
Ρ-: -,υ των ανωτέρων στρατιωτικών. Δ ια τί; — Διότι & ν άναγιωσκουσι και

ό; f a

είς τόν ανδρεΜν στρατόν

KC. Ι νωρι^ομεν μ έγαν άριΟμόν αξιωματικών άγνοούντων μάλιΤ
^ T P W - o v , ών τινών την άνάγνωσιν ό
Τ , Ναπολέων όιεταςε πρός μόροωσιν καλών στρατηγών. »
"ευάομεν ν’ άπαντ^σωμεν δτι &« έχομεν οίίτε τόν σκοπόν
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ζητήματα της στρατηγικής η της υψηλής τακτικής, ώς ήδυνατο

τα σταματούν, νομίζοντα δτι δέν υπάρχει τίπ ο τε πλειότερον νά
μάθωσιν.

τις νά ύποθέση έκ του τίτλου τοϋ συγγραμματίου τούτου καί-

Πας άςιωματικός, πας στρατιωτικός, όσον καί αν γ ολίγον

οΰτε την άπαίτησιν νά πρ.αγματευθώμεν καί νά συζητησωμεν

έκ τών ολίγων λέξεων τάς όποιας έρχόμεθα νά φέρωμεν είς τήν

έκπεπαιδευμενος, αισθάνεται πόσον ή πρακτική αΰτη έπί τοϋ

σημείωσιν. Δέν έ'χομεν άλλον σκοπόν, εϊπομεν ήδη, είμή νά έπ ι-

εδάφους είναι ατελής,

τηρώμεν καί νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τοϋ στρατιωτικοί*

τας γνώσεις επί τής χρήσεως καί τής έφαρμογής τών κινήσεων

κόσμου εις τάς άλλαγάς, α'ίτινες δύνανται νά ώσιν ώφελιμοι και

και τών ελιγμών εις τας διαφόρους ένερνείας τοϋ πολέμου.
Είναι

νά εϊσαχθώσιν εις τήν νεωτέραν τακτικήν.
*Ισως άφίσταται ημών νά όμιλήσωμεν περί τών τοϋ πολέμου,
ό Μοντένιος, τόν όποιον άγαπώμεν νά συμβουλευώμεθα έθεσεν
ημάς είς φόβου θέσιν, καθ’ οσον λέγει*

πόσον είναι ανεπαρκής διά νά δώση

πλάνη νά πιστεύωμεν δτι δύναται νά μάθη τις τού

πολέμου την τέχνην διά τής έξεως καί τής πείρας, άτινα έκτη !
σατο εις μιαν έκστρατείαν χωρίς άλλης σπουδής" χρεία πρός
τόν σκοπόν τούτον άρχών καί μεθόδου.
" Τά αντικείμενα έν πολέμω παρουσιάζονται υπό πολλάς

<■Καλώς ποιεί νά μανθάνη, τις τήν θεωρίαν άπό τους γινώσκον»τας την πράξιν.

μορφας, ούτω διάφορους καί

άνομοίους έκ τής φύσεως τών

τόπων και τών περιστάσεων, ώστε, χωρίς καμμίαν θεωρίαν, είναι

«Αί μόναι καλαί ίστορίαι είσίν, αΐτινες έγράφησαν άπό τους
«ίδιους εκείνους, α'ίτινες έκυβέρνησαν τάς υποθέσεις, η ελαβον
«μέρος εις τό νά τ ά ς διευθύνωσιν η τουλάχιστον εσχον την τυ»χην νά διευθύνωσιν άλλας τοϋ αύτοϋ είδους. ”

σχεδόν αδύνατον να έξαγαγωμεν καρπόν τινα έξ οικείας πεί
ρας, δστις νά μή
τής έμπειρίας

φανΐ) τότε είμή αποτέλεσμα της τύχης, η

» 'Όταν έν ειρήνη ό άξιωματικός, δστις αγαπά τό επ ά γ

Έ ν τούτοι:, καθ’ α γράφουσιν ήμϊν έπί τής αδιαφορίας τών

γελμα του σπουδάσν] καί σχηματίση σειράν άρχών, θέλει τό τε

αξιωματικών ώς πρός τήν έκπαίδευσιν, νομίζομεν ό'τι δέν έξερχό-

ίδη εν καιρώ πολέμου ν’ άναπτυχθώσι σχεδόν αύταί καθ’ έ-

μεθα τοϋ κύκλου ημών, συγχωροϋντες ημάς έπί τοϋ προκειμέ-

αυται, θα τω δειςωσι καθαρώς τήν σ^έσιν τών συμβεβηκό-

νου νά γνωματεύσωμεν.

των με τας αίτιας των, οτι εσεται είς κατάστασιν νά έφαρ-

Έ άν, τώ δντι, έν πολέμω ανήκει εις τόν αξιωματικόν ν’ άναπτύξη τά προτερήματά του, νά κάμη χρήσιν τής ής έκτησατο
έκπαιδεύσεως, καί πραγματοποίηση, τάς άρχάς ταύτας, έν ειρήνη
οφείλει νά καταγίνεται πώς πάντα ταϋτα άποκτησνι.·

Ας ώφε-

μωσνι τους κανόνας εις δλας

τάς περιστάσεις" α'ίτινες ήθε-

λον τού παρουσιασθή κατά πρώτον.
11 Θά αίσθανθή τότε πόσον ή άνδρείά, ή γενναιότης, ή μεγαλόνοια καί ή οξυδέρκεια ήθελον εισθαι άνωφελή καί συ-

λήται λοιπόν τών περιστάσεων, ασχολούμενος εις τό νά μάθτί τον

χνακις αλυσιτελή είς τόν στρατιωτικόν έκεΐνον δστις

δέν ή

άληθή σκοπόν τοϋ επαγγέλματος του, ΐνα έξέλθνι τοΰ περιω-

θελε κάμει καμμιαν σπουδήν τοϋ έπαγγέλματός του. "Ο τον

ρισμένου όρίζοντος, τών μικρών λεπτομερειών, αΐτινες περιοριζουσι

άρχ'Ίγος άμαθης έχει ανδρείαν καί καρτεροψυχίαν, τόσον εκ-

τήν φαντασίαν καί τάς ιδέας, καί ούδαμώς νά συγκεντρώνει έπ ι-

τεθειμενο: καί υποκείμενος έστίν είς άμαρτήν.ατα.

στήμην τόσον έκτεταμένην είς τήν έφαρμογήν τών μικρολογιών

* Θα πεισθνί, τέλος, οτι άνενόοτως ή θεωρία είς τόν πό

τών γυμνασίων έκτελουμένων επί τού πεδίου τοϋ ’Άρεως, και

λεμον δύναται μάλλον νά ύπερέχνι τής πείρας η ή πείρα τή ;
θεωρίας».

τής καθημερινής υπηρεσίας’ δντων μέν τούτων αντικειμένων
απαραιτήτων, έφ’ ών όμως ώς τό πολυ τα περιορισμένα πνεύμα

Αλλα 7:ώ; ν άττοκ,τνί'ΤΥΐ ζις

ττ)ν θεωρίαν ταύτν)ν j ττόθεν
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ν’ άντληση έκπαίδευσιν της οποίας οί κανόνες καί τά άξιώμα-

πος τοϋ πολεμεΐν όέν είναι πλέον ό αύτός, έπομένως λοιπόν

τα είσί τοσοϋτον απροσδιόριστα καί ήκιστα

τά βιολιά τών τακτικών της άρχαιότητος, τά συγγράμματα

βέοαια;

Λς

μήν άπελπιζώμεθα. — Πολλοί συγγραφείς άρχαϊοι καί νεώ-

των Ελλήνω ν καί 'Ρωμαίων είσί περιττά είς τήν έκπαίδευσιν.

τεροι, οΐτινες ήσθάνθησαν την ανάγκην μιας θεωρίας άφήκαν

Οί οπαδοί τών άρχαίων έλεγον είς τό μέρος των. ·— Αί

ήμϊν εξαίρετα συγγράμματα έπί της επιστήμης καί τ?,; τέ

νεώτεραι έφευρέσεις καί αί μεταβολαί είς τά πολίτευμα τών

χνης τοϋ πολέμου. Ό θέλων άςιωματικός νά έκπαιδευθή πρέ

εθνών δέν έπέφερον κυρίως κάμμίαν αλλαγήν είς τά πολεμεΐν,

π ει ν’ άναγνώση, τους συγγραφείς τούτους, νά τούς μελετήση

κατα συνε,.ειαν οί Ελληνες και 'Ρωμαίοι, οί δύο ούτοι ένδο

μετά μεγίστης καί ίσχυράς προσοχής.

ξοι λαοι, ποεπει νά ώσι διδάσκαλοί μας είς ταύτην την τ έ 

-Είναι αληθές οτι

αί άρχαί ύπάρχουσι χωρίς τάξιν, χωρί ς συνέχειαν, συγκεχυ-

χνην, ώς είσίν πρότυπα είς τόσα άλλα είδη.

μέναι φύρδην μίγδην, αί μέν πρός τάς δέ, διεσκορπισμέναι

Οί πρώτοι ήθελον έχει άκόμη σήμερον υπέρ εαυτών τάς άπει

πολλαχού τών συγγραμμάτων των. "Ολοι δέν συμφωνούσιν είς

ρους προόδους τών πυροβόλων όπλων, καί δμως δέν διστάζομεν

τ ά πολλά, πλεΐστοι φαίνονται οντες αισθημάτων αντιθέτων,

νά ειπωμεν ότι άςιωματικός τις δέν θά άποκατασταθνί πραγμα

άλλά μέ πνεύμα μεθοδικόν

νά φέρωσιν εις φως τήν άληθειαν έ ; αύτών τών δλως αντιθέ

τικός ικανός είμη άφ’ ού γνωρίση τούς άρχαίους συγγραφείς καί
σπουδάση τούς νεωτέρους.

των ιδεών.
’Εκ πρώτης άφετηρίας τό πνεϋμα ευρίσκει φορτικόν, λέ

ναι, έάν δύναταί τις νά έκφρασή ούτω, ή πηγή έκ της οποίας

γει ό συγγραφευς της Στρατηγικής (G e n erala), παν το επα-

πηγάζουν δλαι αί στρατιωτικαί γνώσεις. Τώ δντι, έάν ο,τι οί

σχολοϋν αύτό ΐσχυρώς,

παρουσία',ομενον εις αύτο

νεώτεροι έτελειοποίησαν οί άρχαϊοι έφεΰρον, καί είς τά είδος

άντικείμενον σκέψεως καί εργασίας, άλλά παραυτα αί βαθεϊαι

.ούτο ω , και είς όλα τά αλλα, είναι ώφελιμον νά προστρέχωμεν
είς τά πρωτότυπα.

καί εύΟε; έπιτυγχανουν ευκόλως

παν

τό

σκέψεις, αί σπουδαϊαι καί άφτ,ρημέναι ίόεαι, πά^ τό όποιον
δυ-

Ιελος πάντων, άφ’ ού σπουδάσν) άρκούντως, τά εμπεριεχό

ίι πηγ/ι

μενα μαθήματα είς τά δια τά γμ α τα καί τούς κανονισμούς, καί

έφάνη κ α τ’ άρχάς τόσον δυσχερές, τόσον σκληρόν, τόσον
σάρεστον, έλκύει, προσκολλα, θελγει και καθίσταται

τών καθαροτέρων ευχαριστήσεων καί τών πραγματικών ηδονών.
Μ’ όλα τα ύ τ’ άς

Πρέπει ν άρχιση άπο τήν άνάγνωσιν τών άρχαίων, διότι εί

προσέξνι πολύ ό άςιωματικός άπό τοΰ νά

έκτελεσν) είς τό πεδίον τοΰ "Αρεως παν δ,τι τά διδακτικά ταϋτα
συγγραμματα διδασκουσιν έπί τοΰ τρόπου τής εφαρμογής τής

έμμένη είς τάς έπιπολαίους σπουδας, αίτινες τόν άναγκα,ουν

θεωρίας είς τήν πράςιν, καί κάμη έπί τοΰ χάρτου καί έπί τοΰ

νά πιστεύσγ δτι γνωρίζει δ,τι πραγματικώς άγνοεϊ, τό όποιον,

εδάφους άπειρους διαφορετικάς ύποθέσεις, καί τελειοποίηση εν

ώς εύλόγως είπεν είς συγγραφευς, είναι είς βαθμός κατώτερος

τεύθεν τόν οφθαλμόν του καί μάθτι παν δ,τι άνηκει είς έκαστον

της άμαθείας. ·— Τίποτε χείριστον τών ημιμαθών.

βαθμόν, παρευρισκομενος είς μεγάλας συναθροίσεις στρατευμά

Είς τόν τελευταΐον αιώνα, οί καταγινόμενοι στρατιωτικοί

των, και λάοτ, μέρος είς μεγάλα στρατόπεδα έκπαιδεύσεως, δπου

δινιρέθησαν, ώς οί φιλολόγοι, είς δύο στρατόπεδα, είς κατη

πρακτικαι σπουδαί έςετελέσθησαν, τό τε

γόρους καί είς οπαδούς της άρχαιότητος. Οί κατήγοροι τών

h προς τά πρόσω μέγα βήμα, καί ο τι κάτοχος τής στρατιωτιέπιστνψ.ης έγένετο.

άρχαίων ελεγον. — · II έφεύρεσις τής πυρίτιδος καί τών μη
χανών, άτινα υπήρξαν συνέπεια αναγκαία, ήλλαςαν τό π ο λί
τευμα τών Κρατών καί τών στρατών, κατά συνέπειαν, ό τρό

Επειδή

όμως

λέγομεν ό'τι έκαμεν

ή γνώσις τών υψηλών μερών τοϋ πολέμου

μανθάνεται δυσκόλως είς τά διδακτικά συγγράμματα καί κατά

—
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τήν έκτέλεσιν τών ελιγμών, πρέπει άναντιρρνίτως νά προστρέ-

ίίς ενα μόνον συγγραφέα θά κινδυνεύσωσι πλίνώ μίνοι, — άφο-

χωμεν είς τά μεγάλα πρότυπα. Τά πρότυπα ταΰτα εύρίσκονται

«ιούμενοι δέ είς £ν μόνον γεγονός, δύνανται νά χάσωσι πλήθος

είς τά συγγράμματα τοϋ Καίσαρος, τοϋ Μοντεκούκουλλι, τοϋ

διδακτικών περιστάσεων.

Μοντλούκου, καί προπάντων τοϋ Ναπολέοντος, καί τέλος εις

Ά ς ένθυμηθή ό'τι ώς έκ τής γλώσσης δέν ύπάρχουσι ποσώς

τόν βίον τών ένδοξων άνδρών, καί εις τάς ιστορίας τών πολέμων

λέΐεις άκριβώ; συνώνυμοι, οΰτω δέν ύπάρχουσι ποσώς παραδείγ

καί τών μαχών τών μεγάλων στρατηγών.
Διά μιας περιεσκεμμένης σπουδής ό'λων τούτων τώ ν συγγραμ
μάτων, τά όποια άποκατασταίνουν τήν τέχνην τοϋ πολέμου οίκείαν,·— έξομιούμενος μέ τους μεγάλους άντρας τών όποιων άναγινώσ/.ει τάς μεγάλας πράξεις, άποκαθίσταται αντίπαλός των,·—
άναζητών τά μέσα τά όποια ήθελε θέσει είς ενέργειαν έάν έπρό-

μ α τα έντελώς όμοια είς τούς οφθαλμούς πεπαιδευμένου στρατιω
τικού. Άντιπαραβάλλων τά αξιώματα, τά όποια φαίνονται αντί
θετα, δύναται πλέον εύκολώτερον νά συμφωνήσει τά μέν πρός τά
δέ, δύναται ν’ αναγνώριση εύκόλως έκεινα τα όποια δέν είναι
είμή κατ’ επιφάνειαν αληθή άπό τ ’ άληθή.
Αί ίδέαι τάς οποίας ή άνάγνωσις γεννά, ολαι αί σκέψεις τάς

κειτο νά τους πολεμήσω, πλησιάζει νά τούς όμοιάσνι,— έπιμένων

όποιας κάμνουν οί λόγοι τών μεγάλων άνδρών είς τους όποιους

νά εύρνι τήν αιτίαν τών ηττών, φθάνει νά έπιτύχη τους μέν καί

ένέτριψε, πρέπει νά διατηρώνται μετά προσοχής, ολαι αί πράξεις

νά προλάβϊ) τους δέ. Μεταξύ τών άρχαίων μεγάλων στρατηγών
καί τών νεωτέρων δέν εΰρίσκεται είς, ό'στις δέν ύπέπεσεν είς τ ι
λάθος, καί τοϋτο είναι ό μεγαλύτερος καρπός, τόν όποιον δύνατα ι νά έξάξνι έκ τής σπουδής τής ιστορίας, διότι άνεγνωρισμένον σφάλμα, ελεγεν, ό κόμης Σ/ουλαμπούργ, είναι σκόπελος τήν
όποιαν αποφεύγει τις εΰκολώτερον παρά έάν δέν ήκουσε ποσώς
νά λέγωσι πριν περί αύτής.
Τολμώμεν νά τόν βεβαιώσωμεν, έξακολουθεϊ ό συγγραφεύς,
ό'στις μάς δίδει τ ά ; σοφάς ταύτας συμβουλάς, ό'τι πάς στρατιω
τικός καλώ; κατηρτισμένος, ό'στις εκαμε σειράν σπουδών όποιαν
ήρξάμεθα νά τώ καταδείξωμεν, δύναται είς τήν πρώτην έκστρατείαν ν’ άντιπαραταχθνί μ ετ’ έπιτυχίας έναντίον αντιπάλου τ ε 
λείου είς τήν τέχνην τοϋ πολέμου, άλλ’ ιδίως μορφωμένου διά
τής πείρας. Τίς ήθελεν αμφιβάλει ό'τι ό νέος στρατηγός Βοναπάρτη:, πρωτόπειρος είς τήν ’Ιταλίαν, δεν ήτον ήδη άρκούντω;
εκπαιδευμένος, καί νά μή χρεώστη τά κατορθώματά του, τάς
αναρίθμητους έπιτυχίας του τόσον είς τήν κεκτημένην επιστή
μην παρά είς τήν ευφυΐαν μέ τήν όποιαν έπροικίσθη ;
Ά λ λ ’ έκεϊνοι οΐτινες θά σπουδάσωσι τήν τέχνην τοϋ πολέμου

τών οποίων υπήρξε μάρτυς πρέπει νά γνωστοποιώνται. Ούτως
ούδείς εχει τόσην εύκολίαν νά προϊδτί τά πάντα, νά προετοιμάσει
όλα, διότι ούδείς έχει τήν κεφαλήν μέ ΰγιά αξιώματα ^ μέ σπου
δαία παραδείγματα. »
Ταϋτα πάντα καλώς έχουσι διά τόν Γάλλον, Γερμανόν, Ά γ 
γλον κτλ. αξιωματικόν’ άλλ’ ό "Έλλην ΐνα άποκαταστηθή άςιος
τοϋ επαγγέλματος του, πού θέλει εύρει ν’ άναγνώσνι τους στρα
τιωτικούς συγγραφείς ή τά περιοδικά στρατιωτικά συγγράμματα
καί σπουδάσνι τήν στρατιωτικήν τέχνη ν;

Ά ς ύποθέσωμεν ότι

δύναται ν’ άναγνώση τόν βουκυδίδην, Ξενοφώντα, Άρριανόν καί
Πολύβιον' άλλοϋ ποϋ θέλει εΰρει νά σπουδάσνι τούς νεωτέρους
συγγραφείς καί μάθνι τήν τού πολέμου τέχνην ·,
Είναι καΐ30ς πλέον ν’ άναγνωρίσωμεν καί νά συμφωνησωμεν
μέ τόν συγγραφέα ότι είναι πλάνη νά πιστεύωμεν ό'τι δύναται
νά μάΟη τις τήν τοϋ πολέμου τέχνην διά τής έξεως καί τής π εί
ρας, χρέη πρός τόν σκοπόν τούτον σπουδής καί έκπαιδεύσεως.
Πρός έπίτευξιν λοιπόν τούτου είνε άπαραιτήτως άναγκαΐον
νά μεταφέρωμεν είς τήν ήμετέραν γλώσαν τά διδακτικά ταϋτα
συγγράμματα. Ά λ λ ά πώς δύναται νά κατορθωθη ·, τούτο ανήκει

εις τά διάφορα συγγράμματα, άς προσέξωσι νά παραδεχθώσι

εις άλλους, άν έρωτώμεν, δυνάμεθα καί ήμεΐς νά δώσωμεν τήν

μίαν μόνην γνώμην, £ν μόνον παράδειγμα. — ’Εμπιστευόμενο*

ταπεινήν μας γνώμην.

—
Τοϋτο

24 —

—

μ,όνον λέγομεν οτι οί κατά καιρόν

συγγράψαντες ίι

25 —

καταργώνται' άλλ’ άντ’ αύτών σχηματίζονται
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συντάγ

μεταφράσαντες είς την ήμετέραν γλώσσαν τινά έκ τών δ ιδ α κ τι

ματα τής γραμμής' ώστε ή μέν πραγματική δύναμ,ις τοϋ ς-ρα-

κών στρατιωτικών συγγραμμάτων, Κύριοι, ά'χι μόνον δέν ένησχο-

τοϋ ούδολως έπαυξανεται, ό δέ στρατός ανακαινίζεται.

λήθησαν πλέον, άλλά καί οι πλεϊστοι έξ αύτών μετανοημένοί
είσ ί: Διατί το ϋ το ;

Η ύύναμις τών ταγμάτω ν έν καιρώ ειρήνης ώρίσθη είς 5 5 0
ανδρας, ή δε τών μοιρών τοϋ ιππικού εις 4 5 0 ίππους. Έν κ α ι
ρώ πολέμου ή δύναμις τών ταγμάτω ν ώρίζετο εις 8 0 0 ανδρας'
άλλ’ ή στρατεία αύτών έληγε κατά τό 2 6

Δ ΙΟ Ρ Γ Α Ν Ω Π Σ ΤΟ Υ Π Ρ Ω Σ Σ ΪΚ Ο Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ .

των. II γνώμη όμως αύτη
’Επιτροπή συγκειμ.ένη ύπ’ άνωτέρων άςιωματικών
ρού τινός ένησχολήθη εις την

διοργάνωσιν

πρό και

τού Πρωσσικού

ταγμάτω ν, ώς

τινες μ,όνον άπομένουσι πρός τακτό ποίησιν. Κ ατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας έν τούτοις διάφοροι έτερογνωμ.οσύναι άνεφάνησαν
μεταξύ τών μελών τής επιτροπής, ιδίως δε έπί τής διαρκείας
τής ένεργητικής υπηρεσίας, τής όποιας έπροτάνΘη έμ-πρώτοις
2 9 έτους’ άλλ’ ή πρότασις

ητο πρότε-

ρον, εϊς 4 ,0 0 0 ά'νδρας.
Απεφασισθη

προσέτι να σχηματίζωσι

έφεδρ4ίας, έν καιρώ πολέκ,ου, όσοι

« Αί βάσεις τής διοργανώσεως έτέθησαν ήδη’ λεπτομέρεια^

ή έπέκτασις μέχρις ηλικίας τοϋ

στρατηγών τινών δέν ύπερίσχυσε,

καί ούτω εμ.εινεν ή δύναμις τών

στρατού' αί δέ υπό τών ξένων εφημερίδων άναφερόμ,εναι έν
συντόμ,(ι) πράξεις αύτής εϊσίν αί ακόλουθοι.

έτος τής ηλικίας

τ ά τά γμ ατα τής

τών στρατιωτών έχουσιν

ένος μ.ονου έτους ύπηρεσιαν. Έκάστη δέ μεραρχία, κατά τήν
ν-αν τα υ τ;,ν διοργανωσιν, συνισταται έκ τριών ταξιαρχιών πε
ζικού, εκ τεσσάρων συνταγμάτων έκαστη συγκειμένη. Έ ξ αύ„ών δε τών συνταγμάτων

δυο άνήκουσιν εις την γραμρήν καί

εν είς την πολιτοφυλακήν, ήτις συνήθως μέν θέλει μένει έν εφε
δρεία, άλλ’ έν καιρώ άνάγκης συνυπηρετεί' μ.ετά τής γραμ

αύτη δέν ύπερίσχυσε, καί ούτως ή διάρκεια αύτη έπεριορίσθη

μής αδιακρίτως εντός η έκτός τών ορίων, ένώπιον τοϋ έ/θρού,

μέχρι τοϋ 2 7 έτους τής ηλικίας. Τοιουτοτρόπως ά στρατιώτης

εις τό πεδίον τής μάχης καί τέλος

οπού ή άνάγκη

αύτη τό

τοϋ πεζικού εισέρχεται είς τάς τάξεις τοϋ στρατοϋ κατά τό

καλέσει. Θέλουν υπάρχει άρα, έν όλοις, 8 0 συντάγματα τής

2 0 έτος τής ηλικίας του, μένει είς αύτάς ύπ/ιρετών έπί τρία

γραμμής, ητοι 2 4 0 τά γμ α τά έκ χιλίω ν άνδρών έκαστον, καί

έ'τη, καί άκολούθως μεταβαίνει εϊς την έφεδρείαν ( rese rv e
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έν ή διατελεϊ έπί τέσσαρα έτη' μετά δέ τήν λήςιν τής ς·ρατείας του ταύτης μεταβαίνει εις την πολιτοφυλακήν ( la n d W ohrs), όΌεν άπαλάσσεται πάσης ύποχρεώσεως κατά τό

33

ετος τής ηλικίας του.

συντάγματα πολιτοφυλακής, ητοι τά γμ α τα

εκ 4 ,0 0 0 άνδρών έκαστον' τά δλον 3 4 8 ,0 0 0
ζικού, εκτός τών καραβινοφόρων.

4 08 έπίσης

ανδρας τοϋ π ε

Καθόσον άφορα τό ιππικόν, δέν ύπάρχει είσέτι έντελής ομο
γνωμοσύνη έπί τινων λεπτομερειών. Είναι θετικόν έν τούτοις

Ή διάρκεια άρα τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, ήτις μ-έχρι

ότι ή δύναμις τοϋ έλαφρού ιππικού

θέλει έπαυξήσει καί οτι

σήμερον έκτείνετο έπί είκοσι έτη, θέλει περιορισθή εις δεκα-

έκ τών 4 6 συνταγμάτων τή ς γραμμής τού νέου σχηματισμού,

τέσσαρα

οκτω θέλουν άνήκει είς τούς διμάχους' ώστε θέλουν ύπάρχει 4 3

μόνον, κ’ έπομένως οί στρατιώται άπαλλάσσονται

πάσης στρατιωτικής ύποχρεώσεως άπό τοϋ 33

μέχρι τοϋ

40

συντάγματα Ουσάρων καί 4 3 διμ ά χω ν».

έτους τής ηλικίας τω ν' διά δέ τοϋ μέτρου τούτου τ ά 3 6 συν

Γ. Κ.

τά γ μ α τα τής πολιτοφυλακής τής δευτερας τάξεως, συγκείμενα
έκ τών αγόντων τήν μεταξύ τοϋ 33

καί

40

έτους ηλικίαν

\

—

Έ κ τής Α φρικής γράφουσι τή ν 2 8 ’Οκτωβρίου ΐάοέ.

27 —

μενον εις τόν ορίζοντα ύπό τής ποδοβολής τοϋ ύπό τόν στρα
τηγόν Δεσβώ ιππικού, τό όποιον,

« Ό στρατός της ’Αφρικής δύναται νά έγγράψνι είς τάς σ τή '

πρωίας έκινήσαν,

λας της Ιστορίας του νέον ένδοξον ανδραγάθημα' ή δέ χθες ήμέρ#

άκρου τοϋ όρους.

άπό τής

έκτης ώρας τής

ένέσπειρε τόν τρόμον μέχρι τού άποτάτου

θέλει μένει ανεξάλειπτος εις την μνήμην τών Βενί-Σνασέν καί

Μετά πορείαν δύω ώρών, άφίχθημεν είς τήν κοιλάδα τοϋ

θέλει χρησιμεύσει εις αυτούς ώς σπουδαϊον μάθημα. Ή προαιώ

Ούέδ-Τάγμα, εί; τήν κορυφήν τής όποιας ά ρ/εται ό στενωπός

νιος δόξα τοΰ ορούς, εις τό όποιον ούδείς ουδέποτε είσεχώρησε,

τοϋ Άϊν-Ταφουράλτ.

Ένταΰθα ό στρατός έσταμάτησεν, ινα

κατέπεσεν έν μια ήμερα- ήμεϊς δέ κατασκηνοϋμεν έπί του οροπε

ληφθώσι τά πρός τήν έφοδον άπαιτούμενα μέτρα’ οί δέ στρα

δίου Ά ϊν-Ταφουρλάτ, είς 8 ύπόκεινται αί πεδιάδες της Τρίφας

τηγοί ένησχολήθησαν, διά τήν τελευταίαν φοράν καί βραχέως,

καί τών Ά νγγάδ.
Αί κατά την 2 5 έν τώ στρατοπέδω τοϋ Σ εδί-Μ οχαμέτ, ίΐ

είς τήν άναγνώρισιν τών

δυσχερών θέσεων κατά τών όποιων

εμελλον νά όδηγήσωσι τόν στρατόν.

Μερκάμ, ένωθεϊσαι δύο μεραρχίαι τού πεζικού περιελήφθησαν τήν

Τήν δευτέραν ώραν ό αρχηγός εδοσε τό σημεΐον τής έφορμή-

2 6 μετά τής τοϋ ιππικού' αί δέ τήν αύτήν ήμέραν έκδοθεϊσαι

σεως" μετά δέ στιγμάς τινας οί Ζουάβοι άφ’ ένός μέρους καί

διαταγαί περί τής εφόδου κατά τήν αύριον έπροξένησαν μεγίστην

οί Εύζωνοι τοϋ Ί 3 τάγματος άφ’ έτέρου άπεδίωξαν τούς Κ α-

χαράν είς άπαν τά στρατόπεδον καίέπέφερον τήν λήθην τών προη-

βύλας τώ ν πρώτων ύψωΐλάτων τής εισόδου τών στενών. Έ κεϊ-

γηθεισών οδυνηρών σκηνών.

θεν έκτείνετο ύπό τήν ό'ψιν μας, ώς άμφιθέατρον, ολόκληρος ή

Τήν 2 7 , περί τήν ένδεκάτην ώραν έτέθησαν είς κίνησιν αί

ώραία κοιλάς τού Ούέδ-Τάγμα. Έπαρουσιάζοντο έπίσης είς τήν

φάλαγγες, ΐνα καταλάβωσι τά διά τών προόψεων περί τους

ορασίν μας έμπρώτοις άπασαι αί θέσεις κατά ^ών όποιων δι-

πρόποδας προσδιορισθέντα ώς βάσις τής άναβάσεως σημεία.

ευθυνόμεθα, θέσεις φοβεραί,

Αί δύω ταξιαρχίαι τής έφόδου, υπό τόν στρατηγόν Αελινίώ

έστεφανωμέναι

ύπό ράχεως τής

όποιας τά θαμνώδη καί κρημνώδη πλευρά διεχωρίζοντο ύπό

καί ύπό τόν συνταγματάρχην Άρχινάρδ, έβάδιζον παραλλήλως

βαθέων φαράγγων, έπομένως

παρακολουθούμεναι έφ’ ετέρων δύω ταξιαρχιών έπιφυλακής, αΐ-

δένδρων καί ύπό πυκνών φρακτών, φυσική σκέπη τών ύπερα-

τά χωρία περιστοιχούμενα ύπό

τινες ώδηγοϋντο ύπό τών μεράρχων ’Αστερχάζη και 'Τουσουφ.

σπιστών, άπασαι αί ατραποί πεφραγμέναι ύπό τοίχους, ή ύπό

Ό στρατηγός Μερτέμπρεϋ διεύθυνε τό σύνολον τών κινήσεων,

σωρείας ξύλων κ’ άλλων πραγμάτων πρός ένεδραν χρησιμευόν-

αϊτινες παρίστανον θέαμα αληθώς μέγα καί σοβαρόν. Τά δέ

των καί τέλος πάντων τό ό'ρος ολόκληρον, κατε^όμενον ύπό

εχθρικά αποσπάσματα, κλιμακηδόν διατεθειμένα έπί τοϋ όρους,

<τμηνών πεζών Καβυλών, έν τώ μέσω τών όποίο>ν διεκρίνοντο,

ήδύναντο νά θεωρώσιν ώσαύτως τήν άναπτυξιν ολων

εις διάφορα μέρη οί άρχηγοί των έφιπποι.

τών δυνά

μεων μας, διότι ύπό τών ποδών των εφαινοντο επι τή ς πεδιαδος ή όμάς τοϋ πεζικού

Αί δυσκολίαι άρα ήσαν σοβαραί, καθόσον μάλιστα ό έχθρός

καί τοϋ πυροβολικού, αί σκευαί, τα

έφαίνετο διατεθειμένος ν’ άντιταχθή ΐσχυρώς- άλλά τίς ήδύνατο

θεραπευτήρια, έν συνόψει παν ο,τι σύρει μεθ’ εαυτού ϊν σώμα

ν’ άναχαιτίσν, στρατιώτας κυριεύσανταε τό Μαλακώφ, άναβάν-

στρατού" όπισθεν δέ τούτων τό περιχαρακωμα τοΰ Σεδι-Μ ο-

τας τά όρη τού Αιουργούρα καί είσπηδήσαντας εις τάς ΐσχυράς
θέσεις τοΰ Σολφερίνου!

χα μ έτ, ή Μερκάμ, πλήρες ζωοτροφιών καί φρουρούμενον ύπό
χιλιάδος ώς έ'γγιστα άνδρών καί ύπό δύω μοιρών ιππικού, κ’ ε

Αί φάλαγγες τής έφόδου συνεπυκνοΰντο έν τάξει έπί τοϋ

π ί τέλους μακρόθεν πρός τήν Μαλσυΐαν τόν κονιορτόν ύψού-

μικροΰ πεδίου, τό όποιον παριστα τήν χαμηλοτέραν θέσιν τής

*— 2 8 —
κοιλάδος. 'Ο στρατηγός Δελινίω, έπί κεφαλής τοϋ 2. τών Ζουάβων, διευθύνεται κατ’ εύθεΐαν

Ί Ι επιτυχή; εκβασις ήτον ήδη βεβοία, τά δε πυρά τών σκη

πρός τόν στενωπόν, κυριευων

νωμάτων μας έπί τοϋ όροπεδίου τού ’Άίν-Ταφουράλτ, έδηλο-

άλληλοδιαδόχως όσα ενώπιον του άπαντά οχυρώματα, έν <>

ποίουν είς τάς άπωτέ:ας έχθρικά; ή φιλικά; τών ’Αράβων φυλάς

άφ’ ετέρου ό συνταγματάρχης ΆρχινάρΟ καταλαμβανει τά οχυ

δτι τό θεωρούμενον ώς άνάλωτον

ρωμένα τών "Αλ-Τάγμα χωρία, άτ-.να, δεξιόθεν τοϋ στενωποϋ

χετο ηοη υπο του νικητου στρατού μας.

κείαενα, καλ.ύπτουσι τόπου; είς τους οποίου; ή φυσι; έπαλλα-

I

7

πλασίασε τάς δυσχερείας.
Οί Καβύλαι μας ύπεδέχθησαν διά ζωηροτάτου πυροβολισμού*
ά λ λ ’ οί πύραυλοι καί τά όβούζια τοϋ πυροβολικού διεσκορπι-

όρος τοϋ Βενί-Σνασέν κατεί-

Οί Βενί-Σνασέν άπελπίσθησαν* λέγεται δέ οτι σκέπτονται
περί τής παραδοχής τών προτάσεων αΐτινες ένδέχεται νά τοΐς
έπιβληθώσι πρός άποζημίωσιν κ’ ίκανοποίησιν.
Τήν \ Νοεμβρίου γράφουσιν ότι οί Βενί-Σνασέν έσπευσμένως

σαν αύτούς αμέσως* έν ώ δέ αί σφαιραι αύτών, ριπτομεναι μα-

έςν,τησαντο τό ’Α μ α ν . ϊή ν δέ 2 9 τοϋ ’Οκτωβρίου

κρόθεν καθ’ ήυ.ών, δέν ητον πλέον θανατηφόροι,

το Γαλλικόν στρατόπεδον ό κατά κληρονομιάν αρχηγός τού

αί τών κα-

μετέβη είς

^αβίνων μας εύρισκ,ον αύτούς έντό; τών χαραδρών τών βράχων,

ορούς Ίίλ-Χ α τζί-Μ ιμ ο υά

οπού έπειρώντο νά ένεδρεύσωσι.
Τοιαύτη αψιμαχία δυσκόλως περιγράφεται εν λεπτομερεια,

Γάλλου αρχηγού, δυνάμει τών οποίων οί Βενί-Σνασέν καί οί

διότι πρέπει νά έ'εικονισθώσι

μυρία εμπόδια ύπερπηδηθέντα,

φραγμοί έκ πετρών καί κορμών δένδρων κατεόαφισθεντες καί

καί παρεδέχθη τάς προτάσεις τοϋ

σύμμαχοί των ύποχρεοϋνται νά πληρώσωσι 4 0 0 φράγκα καθ’ έ
καστον όπλον* λέγεται δέ ότι μόνον τά όπλα τών Βενί-Σνασέν
μετροϋσι δώδεκα χιλιάδας.

κυριευθέντες, διαβάσεις φραγμών ύπό το πλάγιον πύρ των &νε-

Πρός άνάμνησιν τής εκστρατείας ταύτης, οί Γάλλοι στρατιώ-

δρών καί τόσαι άλλαι δυσχέρειαι έπί έκτάσεως οκτώ χιλιομέ-

τα ι, οιτινες εύθύ; μετά τήν μάχην ήρχησαν νά έργάζωνται εύθύ-

ρων κατά μάκρος καί όκτασίων μέτρων καθ’ ύψος. Καί όμως

μως είς τήν διαχαραζιν δρόμων καί είς άλλ.α εργα, έπεχείρισαν

οί στρατιώταί μας κατεδίωκον τόν έχθρον άπό βράχου είς βρά

την άνέγερσιν πυραμίδος έ~ί τοϋ όροπεδίου εκείνου.

Γ. 1ν.

χον καί άπό χαράδρας είς χαράδραν [λέχρις ό'του, καθ’ ήν σ τιγ
μήν ό στρατηγός 'Τουσούφ έκυρίευε τά χωρία και κατελα’λβανε
τήν ράχην μετ’ άπιστεύτων αγώνων, οί Ζουαβοι άφιχθησαν είς

ΠΕΡΙ Τ11Σ ΓΑΑΛΙΚΙΙΣ ΛΕΞΕΩΣ C A D R E .

τόν στενωπόν, οπού οί Καβύλαι εΐχον προπαρασκευάσει τό τε-

Τινες τών συναδελφών μ α ; φρονούν ό'τι ή γαλλική λέξις c a d r e

λευταΐον έμπόδιον.
Τήν όδόν έτεμον διά τάφρου πλατείας καί βαθύτατης υπέρ-

μ^,ταφρα,εται άκριβώ; όιά τή ; ελληνική; α ρ ιθ μ ό ς * ή γνώμη

ασπιζομένης ύπό φραγμού. Έν ω δε η κεφαλή τής φαλαγγος,

μ ό ς είναι λεζις άρχαϊα κ’ εν χρήσει είς τήν στρατιωτικήν τέχνην.

σταματήσασα ένταϋθα πρός στιγμήν, έφορμούσεν είς τά πρόσω,

αύτη είναι ά;ία συζητήσεω;, διότι, πρός το ΐ; άλλοις, ή λέςις ά ρ 1 0Την λέςιν ca d re, της όποιας ή κυρία σημασία έαφαίνει ^ό

αίφνης έκ τής έπικειμένης άριστερώθεν τοϋ στενωποϋ κρημνώ

περιθωριον είκόνος τίνος ή άλλο τ ι παρόμοιον πράγμα,

μετε-

δους κορυφής άποσπώνται καί πίπτουν έπ’ αυτής όγκωδη τεμά
χιά βράχων, παρασύροντα άνδρας καί ίππους ό στρατηγός

στασιν, είς ήν εύρισκεται στρατιωτικόν τ ι σώμα άνευ στρατιωτών,

Ά στερχάζης παρ’ ολίγον νά συντριβή ΰπο τής άβαλαγχης ταύ

εχον όμως του; άναγκαιοϋντας εί; τόν σχηματισμόν του ά;ιω-

χειρισθησαν οι I άλλοι μεταφορικώς όπως έκφράσω~ι τήν κατά-

της· άλλ’ ούδέν τούτων ήδυνήθη έν τούτοις ν’ άναχαιτήσνι τήν

ματικους κ’ ύπαίιωματικούς. Οί δέ μεταφράσαντες αύτήν διά

ορμήν τών στρατιωτών. Τήν 5 ώραν διήλΟομεν τόν σ τ ε ν ο )" θ ν .

?ής ελληνικής λίςεω; α ρ ιθ μ ό ς , νομίζομεν ότι έπαρακινήθησαν

εί; τοϋτο έκ τινων χωρίων τοΰ Εενοφώντος καί ιδίως

τών

Πρό; τούτοι;, όπως άποδείξωμεν δτι ή λέξι; άριθμό; ούδόλω-

επομένων.
(κύρου άνάβ. Βιβλ. Α, Κε<ρ. Β § 2.) . . . Ενταύθα —ερΗνιζ»

νά έπενθυμίσωμεν εις τούς συναδέλφους μας οτι οί άρχαϊοι πρό

έκφράζει τήν μεταφορικήν σημασίαν τής γαλλικής c a d re , άρκεί

»δτι έκ. τής 'Ελλάδος ήττηθείς τνί μάχη άπεχώρει, λέγεται οι-

γονοί μας δέν είχον στρατόν μόνιμον’ άλλ’ έξησκημένων ό'ντων

»κοδομήσας ταϋτά τε τά βασίλεια καί τήν Κελαινών άκρόπολιν.

απάντων καί έκπαιδευμένων είς τ ά πολεμικά, έν καιρώ άνάγ-

«Ένταϋθα έμεινε Κύρος ημέρας τριάκοντα. . . και έξέτασιν καί

κης συνελλέγοντο στρατοί κ’ έσχηματίζοντο αί τάξεις αύτών,

« ά ρ ιθ μ ό ν τών Ελλήνων έποίησε έν τώ παραδείσφ, καί έγένοντο

είς τάς όποιας πολλάκις οί χρηματίσαντες

»οί σύμπαντες όπλϊται μέν μύριοι καί χίλιοι, πελτασταί δέ

κατετάσσοντο ώ ; άπλ.οϊ στρατιώται καί τό άνάπαλιν. Ά ρα ά-

»άμφί τους δισχ ιλίους.»
(Βιβλ. Γ. Κεφ. Γ. § λ \ Κύρου Παιδείας.)

προϋποθέτει τήν ίίπαρξιν μονίμου στρατού’ άρα οί πρόγονοι ή-

> > . . . . ούτω δέ πρώτον μέν έξώπλισε τήν στρατιάν καί κατέ-

μών, μήν έχοντες τό πράγμα, ούδέ τήν ονομασίαν αύτοϋ εΐχον.

άλλοτε άρχηγοί

δύνατον ήτο νά ύπάρχωσι ca d res σωμάτων, διότι τό τοιοϋτον

«ταξεν ώς ήδύνατο κάλλιστά τε καί άριστα’ έπειτα δε συνεκα-

Τίνι τρόπω λοιπόν δυνάμεθα ήμεΐς σήμερον νά έκφράσωμεν

»λεσε μυριάρχους, καί χιλίαρχους, καί ταξιάρχου;, καί λοχα-

τήν μεταφορικήν σημασίαν τής λέξεως c a d re διά λέξεως έλλη-

»γούς· ούτοι γάρ άπολελυμένοι ήσαν τοϋ καταλέγεσδαι έν τ ο ϊ ς

νικής; Τό νά προστρέχωμεν είς τήν άνεξάντλητον πηγήν τής ω

ι> τ α κ τ ικ ο ί? ά ρ ιθ μ ο ΐς . »

ραίας προπατορικής ήμών γλώσσης, οσάκις ευρισκόμενα είς πα-

Ό Ξενοφών μεταχειρίζεται τήν λέξιν ταύτην, ύπο τήν αύτήν

ρομοίαν άνάγκην είναι βεβαίως

λίαν εύχάριστον.

Τοϋτο δέ

σημασίαν εις διάφορα άλλα μέρνι, οπού ήθελε νά έκφράστι τήν

πράττοντες κ’ έπί τοϋ προκειμένου,

άπλήν καί καθαράν έπαρίθμησιν τών έν ταϊς τάξεσιν άνδρών
ούτω, κατά τό ανωτέρω πρώτον χωρίον, διά μέν τής έςετάσεως

νά άναπληρώσωμεν τήν άνάγκην μ α ς; Φρονούμεν δ τι τό τοιούτον δέν είναι δύσκολον.

άνεγνωρίσθησαν οί όπλϊται καί οί πελασταί, διά δέ τού αριθμού

Ή λέςεις ca d re ήδύνατο νά έκφρασδή άκριβώς δ ιά τής λέ

τό ποσόν αύτών. νΑρα ούδέν άλλο σημαίνει ό αριθμός είμή κα

ξεως σκελετός’ ά λ λ ’ αύτη, δύσφωνος ούσα καί σημαινούσα

δυνάμεθα άρα εύκόλως

θαράν άρίθμησιν. Κ ατά δέ τό δεύτερον χωρίον, ούδεμία, φρονοϋ-

πράγμα άπότροπον, δέν είναι βεβαίως κατάλληλος πρός τούτο.

μεν, υπάρχει αμφιβολία οτι οί μυρίαρχοι, οί χιλίαρχοι, οί τ α ;ι-

*1ί λέξις δμως στέλεχος, εύηχος ούσα καί σημαίνουσα κορμόν

άρχαι καί οί λοχαγοί δέν άπετέλουν μέρος τού αριθμού τών τά 

έτοιμον νά στολισθη ύπό κλάδων, ή ρίζαν έτοιμον νά παράγνι

ξεων τού στρατοϋ, καθόσον μάλιστα άπαντες οί Λατίνοι, οί Ά γ 

κορμόν, δέν είναι άρά γε καταλληλοτέρα πρός μεταφορικήν έκ-

γλοι καί οί Γάλλοι μεταφρασταί τοϋ Ξενοφώντος τήν λέζινταύτην

φρασιν τής μεταφορικής σημασίας τής λέξεως c a d r e ;

μεταφράζουσι πανταχοϋ δια τής λεξεως noU ibre, ητοι άπλου-

Εϊς τήν κρίσιν τών συνάδελφων μας άναθέτοντες τάς σκέψεις

στατον αριθμόν. Τήν δέ έν τώ ανωτέρω δευτέρω χωρίω τελευ-

ταύτας, νομίζομεν δτι δέν ύπάρχει ούδείς λόγος ισχυρός ένε-

ταίαν περικοπήν . . . «έν τοϊς τακτικοΐς άριθμοΐς·» οί μέν Γάλ

κεν τού όποιου ύποχρεούμεθα νά παραλείψωμεν τήν έν χρήσει

λο· καί Ά γ γ λ ο ι μεταφράζουσι διά τοϋ ra n g s, ό δέ σχολιαστής

ούσαν ήόη έν τώ στρατώ λέξιν Στέλεχος, κ’ άντικαταστήσω-

Λατίνος έκφράζει καθαρότατα αύτήν ούτω . . . in o rd iu u m m i-

μεν αύτήν διά τής λέξεως αριθμόν, ήτις, ώς ειπομεν,

lita r iu m n u m e ris, ό'περ αύτολεξί μεταφραζόμενον σημαίνει «έν

άλλο σημαίνει είμή άπλοϋν άριθμόν n o n b re .

τοϊς άριθμοΐς τών στρατιωτικών τάξεων» δηλαλή τ ά ; έπαριθμηθείσας ήδη τάξεις.

-■ 2.

ούδέν

Γ. Κ.

Συμμεριζόμενοι όλοσχερώς τάς έπί τού αντικειμένου

τούτου εξηγήσεις τοϋ συναδέλφου μας Κυρίου Κροκίδα, προσθέ-

E IIIS H M O S
τομδν καί ήμείς το κατωτέρω χωρίο ν τών περί τούτου σ υζητή
σεων τ·?,; Βουλής, έ;ού καταφαίνεται οτι καί έν αύτή τη Βουλή,

ε τ ρ &τ ι μ ί κ η ε φ η μ ε ρ ι ι .

ώς και έν τ?ί Γερουσία, έγένοντο τοιαΰται ίυ ζη τή σ ε< άλλά μ έχρι τής εποχής εκείνης άγνωστον ήτον είς πάντας δτι ή λέςις

ΕΝ ΑΘΒϋΝΑΙΣ,

3 0 Νοεμβρίου 1 8 5 9 .

αριθμός ήθελεν αντικαταστήσει τήν γαλλικήν λέΕιν ca d re. Ύ πήρχεν δμως έν τώ έλληνογαλλικώ λεςικώ τοϋ P la n c h e ή έ;ήγησις αυτη, ί,ν αντέγραψε, φαίνεται, και ό Σκαρλάτος Βυζάντιος
έν τώ έλληνικώ λεςικώ του, άλλ’ ούδείς παρεδέχθη τήν έςήγησιν ταύτην, οτε πρό τίνος καιροΰ έοόΟη ή τοιαύτ/ι σημασία είς
τήν λέ'ΐν ταύτην. ("Ορα πρακτικά τής Βουλής τής Α' Βουλευ
τικής Συνόδου τής Γ ' Περιόδου σελ. 445).
Συνεδρίασις τής 4 0 Ίαννουαρίου 4 8 5 4 .
" Μετά ταϋτα παρετήρησεν έτερος δτι έν τώ άρθρω τούτω
δέν σαφηνίζονται άποχρόντως αί καταστάσεις τή ς ένεργείας καί
διαθεσιμότητος, καθότι ή δευτέρα κατάστασις, ή τής διαθεσιρ.ότητος, συγ^έεται μέ τήν κατάστασιν τής άργίας τήν όριζομένην έν τώ έπομένω 4 άρθρω. Διότι φαίνεται, ό'τι διαθεσιμό
τητα μέν ονομάζει τήν πρόσκαιρον στέρησιν τής Οέσεως, άρ
γίαν δέ τήν διαρκεΓ πραγματικώς δμως δέν είναι αυτη ή κυ
ρία διάκρισις, διότι καί τδν έν άργία ώς καί τόν έν διαθεσιμότη τι δύναται ν’ άνακαλέσνι είς θέσιν ή Κυβέρνησις οπόταν Οέλη. 'Π δέ πραγματική διαστολή φαίνεται έν τώ Γαλλικώ νόμω,
δπου έν ένεργεία θεωρούνται οί en c a d re el en e m p lo ie , ήγουν οί κατατεταγμένοι είς τόν κατάλογον τών αξιωματικών,
καί ευρισκόμενοι είς νομοθετημένη-/ θέσιν- έν διαθεοιμότητι δέ,
οί δντες μέν en c a d re ούχί δμως καί en em jilo ie, ήγουν οί
κατατεταγμένοι μέν, μή ευρισκόμενοι δμως είς θέσιν, ά λ λ ’ οντες
έτοιμοι νά άναπληρώσωσι τούς έλλείψοντας έκ τών έν ένεργεία.
Έν άργία δέ θεωρούνται οί μήτε en c a d re μήτε en e m p lo ie
ήγουν οί μήτε κατεταγμένοι, μήτε είς θέσιν ευρισκόμενοι;

'II

διάκρισις λοιπόν αυτη δέν καταφαίνεται σαφώς είς τόν ήμέτερον νόμον.»

(ακολουθεί)

Επομένως οί είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπαγόμενοι άντικαταστάται δέν πρέπει νά όρκισθώσιν έκ νέου, καθόσον δέν είσϊν υπό
χρεο*. νά διατελέσωσιν έν έφεδρεία, άναδέχονται δέ τήν ύποχρέωσιν, τήν έπιβαλλομένην διά τοϋ 4. άρθρου τοϋ Νόμου.
δ) Οί έςυπηρετήσαντες ήδη ώς καί οί μέχρι τέλους τοϋ
παρόντος έτους έξυπηρετήσοντες άντικαταστάτα·., κληρούχοι
η έθελονταί καλούνται άπαντες δυνάμει τοϋ άρθρου 4 τού
νόμου είς τά όπλα, έν διαστήματι τριών έτών, ήτοι μέχρι
τού 4 8 6 2 έτους συμπεριλαμβανομένου, καθόσον δέν ύπερβαίνουσι τό τεσσαρακοστόν έτος τής ηλικίας τω ν. Οί είς τήν
κατηγορίαν ταύτην υπαγόμενοι δέν άποτελοϋσι μέρος τής
τακτικής έφεδρείας, ήτις σχηματίζεται μετά τό 4 8 6 2 , έ ;
εκείνων μόνον τών άνδρών, κατά τό άρθρ. 3 τοϋ νόμου, οϊτινες υπηρέτησαν μόνον τριετίαν. Ό θεν μόνον οί τριετίαν ύπηρετήσαντες όφείλουσι προ τής ένεργητικής υπηρεσίας άφεσεώς
των νά όρκισθώσιν είς τριετή έφεδρείαν.
ε) Οί συμπληρώσαντες ήδη τετραετή θητείαν, κατά τόν περί
άπογραφής νόμον, άντικαταστάται, κληρούχοι έθελονταί δέν
δύνανται ν’ άναδεχΟώσι μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ περί νέας
θητείας νόμου ύποχρέωσιν αντικαταστάτου, έν δσω διαρκεΐ
ή κατά τό 4 άρθρον τοϋ νόμου τριέτής ύπο^ρέωσις αύτών
ν’ άνακληθώσιν έν άνάγκνι είς τά δπλα, διότι δέν εΐνε δυνα
τόν νά έκπληρώσωσι συγχρόνως δύο υποχρεώσεις. Δύνανται
δμως ν’ άνακαταταχθώσιν έπί τρία έτη, είς τήν ενεργητικήν
υπηρεσίαν, ινα έκπληρώσωσι τήν τριετή ταύτην ύποχρέωσιν
τοϋ.νόμου, έντός τών τάξεων τοϋ στρατού. Μετά δέ τήν ληΕιν τής ύποχρεώσεως τα ύ τη ; είνε έλεύθεροι ν’ άναδεχθώσιν ύποχρέωσιν αντικαταστάτου, άλλά κατά τόν νόμον έπί έ ; ολό
κληρα έτη, ήτοι τρία έν ένεργεία καί τρία έν έφεδρεία.
ν) Οί ορκισθέντες επί έν έτος έπί τή βάσει τού $ 4 τοϋ
άρθρου 4 94 τού κανονισμού τής Εσωτερικής υπηρεσίας τοϋ
Πε,ικοϋ πρό τής δημοσιεύσεως τοϋ νέου περί στρατιωτικής
θητείας Νομού, όφείλουσι νά συμπληρώσωσι τήν έτησίαν ύπη2

—
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ρεσίαν των καί μετά τήν λτί;ιν αύτη:, έάν δέν Οέλωσι νά ·,*.είνώσιν εί; τάς τάξεις τοϋ Στρατοϋ, ώ; 6 έ. παράγραφος τής
παρούσης διαλαμβάνει, υπάγονται εΐ; τάς διατάξει; τοϋ 4.
άρθρου τοϋ νόμου, Ϊνα έκπληρώσωσι την τριετή ΰποχρέωσίν
των ανακαλούμενοι εις τά δπλα έν άνάγκη. Επομένως ό
μνημονευθείς παράγραφος \ τοϋ άρθρου 4 94 τοϋ κανονισμού
τής ύπηρεσία; τοϋ Πεζικού καί οί σχετικοί παράγραφοι τοϋ
περί τούτου άρθρου των κανονισμών της ύπ/;ρεσία; τού Πυ
ροβολικού καί 'Ιππικού, καταργοϋνται ώ; άντιβαίνοντες είς
τον Νόμον.
ζ) Πρός καταρτισμόν τ η ; εφεδρείας, τά σώματα όφείλουσι
νά συντάξώσι χωριστόν αητρώον, εί; 6 θέλουσι σημείο; άπαν
τ α ; τούς έν εφεδρεία μεταβαίνοντα;. ’Έτερον δέ χωριστόν
μητρώον διά τού; ΰπαγομένους είς τό 4 άρΟρον τοϋ Νόμου.

0) Κ ατά τόν νέον περί στρατιωτικής θητείας νόμον ό άριθ*
μός τών άφυπηρετησάντων άνδρών άναγκαίως θέλει εισθαι κα
τ ά τά τρέχον καί τό προσεχές ετος μεγαλύτερος καί έπομένιο; ό πρό; συμπλήρωσιν αύτών. Τά σώματα δ ια τά ττο ν τα ι
νά μας υποβάλλω σι τό πολύ μέχρι τής 4 τοϋ προσεχούς
μηνός ’Οκτωβρίου τού; συνήθεις ετησίους πίνακας τών άφυπηρετησάντων άπό τ ή ; έκτελέσεω; τής παρούσης μέχρι τής 34
Δεκεμβρίου 4 8 6 0 , ϊνα δυνηθώμεν νά ένεργήσωμεν τ ά εΐκότα
περί συμπληρώσεω; τ ή ; δυνάμεως τού Στρατού.
Ά θήνητι, τή 2 9 Αύγουστου 4 85 9.
Ό 'Υπουργός
Λ. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.
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η) Οί συμπληρώσαντες τήν τριετή ενεργητικήν υπηρεσίαν
καί μεταβαίνοντες είς τριετή εφεδρείαν, λαμβάνουσι προσω
ρινήν άφεσιν κατά τόν εσώκλειστον τύπον. Μετά τήν λή;ιν
δέ της δλης έξαετοϋς θητείας των, λαμβάνουσιν οριστικήν
άφεσιν, κατά τόν έσώκλειστον έπ ίr /ις τύπον. Κ ατά συνέπειαν
μεταβάλλεται καί ό τύπο; μητρώου κατά τό εσώκλειστον
σχεδιον. Μέ τοιαύτας δέ άφέσεις καί μητρφα διετάχθη ή έπ ί
τών γραφικών έξόδων έπιτροπή νά σάς έφοδιάση δσον τό δυ~
;ατόν ταχύτερον.

Μ

20 a

Φ Υ Λ Λ Ο Λ

ο Έ π ο χη της
p ^ νεννησεως
k·
s:L !
Vf>
-O <X>
=L
<T
> C8£L

< \o

ρ y
«
4- 2
o i—.O'
?L>
3 : £ *«
X

I*1S-

8-^VP <
Oi
[H

*Av διετέλεσε
προλαβόντος και
πόσον καιρόν είς
Τέκν* τήν στρατιωτικήν
υπηρεσίαν της
Ε λλά δος η άλλον
κράτους, πότε καί.
πώς άπήλθεν.

Έ γγα μ ο ς

Εκστρατεία

Κ ατετάχθη

υ»
3
U)
rL

>
>ζ
ο
U
»to>
>
J
Ο
U
^8
Η
8

>
ο
rL
f
1?
'8
α8
U
ω

ο

ν/>
ο

>
ο
4b
Ό
1*
8
b
rL
ο
;»■

8
ίΐο
>

'8
IrlS

Μετέβτ,
είς εφεδρείαν

’Αφέθη
όριστικώς

3*

Ι

«Ο Μ
Ο
a

Ό

Ο

Ι*

n

Ο—

2L

f-

#τ

Χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά

Λ ι α γ ωγ η

’Ανάστημα
Τρίχες
Μέτωπον
Όφρεϊς
’Οφθαλμοί
'Ρίν
Στόμα
Ι'ένειον
Πώγων
Σχήμα προσώπου
Χρώμα
»
Ιδια ίτερα «τ,μεΐβ.

τη ν

:

:

:

;

*

s

'Η Λ ι ο ί κ η σ ι ς τοΰ-

L

Π α ρ α τ η ρ η σ ε ΐί

M H T F O O r

Του .

—

η

.Έ γκύχλ. άριθ. 1 3 0 6 . t S ^ ^ j ^
Περί άποπερατώσεοις τών κατά τ 1^
εκλογών.
-<S'

Αττικήν βουλευτικών

Κοινοποιείται ΰμϊν ή 'πρός τό φρ’ουραρχεΐον ΆΟν,νών έκδοΟεΐσα
διαταγή υ.χ; πρός γνώσιν σας.
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Άθήνιρσι, τήν 2 Σεπτεμβρίου 4 8 59.
Ό 'Υπουργός
Λ. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.
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ΠεραιωΟεισών χο·η. κατά τήν επαρχίαν ’Α ττικής τών βου
λευτικών εκλογών τής 6. περιόδου έν ήσυχία καί τάξει, άπονέμομ εν μετά πλείστν,ς εΰχαριστήσεως τόν όφειλόμενον έπαι
νον εις τοϋς ςτρατιωτικοΰς παντός βαθμού καί όπλου, τους έν
τή Πρωτευούστι καί λοιποΐς δήμοις τή ς επαρχίας έορεύ
οντας, ιδίως δε είς τήν χωροφυλακήν ώς έξασκοϋσαν ειδικά
καί σπουδαία καθήκοντα κατά τάς βουλευτικάς έκλογάς, διά
τήν έξαίρετον στρατιωτικήν πειθαρχίαν, τόν σεβασμόν, π ρ ό ςτά
πολιτικά δικαιώματα τών πολιτών, καί τόν ζήλον πρός δια τήρησιν τής δημοσίου τάξεως, άτινα κατά τήν περίστασιν
ταύτν,ν ανέπτυξαν, εφελκύσαντες εις τήν στρατιωτικήν δύναμιν τόν σεβασμόν όλων έν γένει τών πολιτών.
Ψεροντες ταϋτα είς γνώσιν τών σωμάτων τοϋ στρατού, τών
είς τάς λοιπά: Ε παρχίας τοϋ Κράτους έ<ίρευοντών, προσκαλοϋμεν καί ταϋτα, όπως άμιλλώμενα πρός τήν φρουράν τή ς πρωτευούσης, εις μέν τό έθνος στερεώσωσιν έτι μάλλον τήν περί τοϋ
•άγνοϋ. στρατιωτικού φρονήματος τοϋ Β. Στρατοϋ πεποίθησίν του,
εις εμέ δέ δώσωσι τήν εϋχάοιστον αφορμήν τοϋ νά πρόκαλέσω
τήν ύπερ τοϋ Β. Στρατού έκφρασιν τής Υ. Βασιλ. εϋαρεσκείας.
Άθτ,ντ,σι, ττ, 22 Σεπτεμβρίου 4 8·)9.
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Έ γ ζύ κ λ . άριθ. 1 2 9 9 4 .
Περί αϋξήσεως τής τιμής τών έκ στρωματζοπάνου
κατεσκευασμ,ενων ειηων.
8
m

^ F F
o ti f
f Ο *ω

Έ π ί ττ, ΰπ’ aptO. 4 294 αναφορά υμών, έγκρίνομεν όπως τοϋ
λοιποϋ τά έκ στρωχατζοπάνου κατασκευά^όν.ενα είδ·/·, όάπτον-

χλωστήν ώς μ έ χ ρ τοΰδε. Διατάττομεν δέ συμφώνω; μέ τήν ύπο»
βληθεΐσαν ήμϊν ό'.ά τής ανωτέρω άναφορας σας διατίμησιν ν’ αύξνίθν) διά τόν λόγον τοΰτον ή μέχρι τοΰδε αξία τών μέν
είς λεπτά τέσσαρα.
Σάκκων διανομές
πέντε,
>>
Άχυρου
πέντε,
»
"Νομής »
τρία.
Σαρκιδίων κριθής
οκτώ καί.
Στρωμμάτ.ων ·. .
δύο.
ΙΙ-.οτκεφάλων

βολίαν υμών, ώς πρός τους άφυπηρετήσοντας άνδρας κατά τά:
έτη 4 8 6 0 , 4 864 καί 4 8 6 2 μόνοι οί έςυπηρετήσαντες καί οί.
μέχρι τέλους τοΰ παρόντος^ έτους έςυπηρετήσοντες, υπάγονται
είς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Θητείας τελευταίου Νό
μου. Οί δέ κατά τά έπόμενα τρία έτη έξυπηρετήσοντες, μεταβαίνουσι,ν άπαντες είς τήν έφεδρείαν, κατά τάς διατάζεις τοΰ
άρθρου 3 τοΰ αύτοΰ Νόμου, καθόσον οΰτος απαιτεί 4 έτη υπη
ρεσίαν συμπεπληρωμένην, ό'πως ύτταχΟή τις είς τήν διά τα 'ΐν τοΰ
4 άρθρου. Οί μή συμπλήρώσαντες δέ τά τέσσαρα μεταβαίνουσιν
είς τήν έφεδρείαν, κατά τό τρίτον άρθρον. Τούτου ενεκα ό κα
ταρτισμός τακτικής έφεδρείας, δέν δύναται νά πραγματοποιηθώ
ξίμή μετά τό 4 8 6 2 . Ά ρ χ ε τ α ι όμως άπό τοΰ προσεχούς έτους.

ΆΟήντ,σι, τή 4 Σεπτεμβρίου 4 8 5 9 .
Ό Υπουργός
Α. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.

Άθήνησι, τή 4 4 Σεπτεμβρίου 4 8 5 9 .
Ό 'Υπουργός
Λ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

Έ γκύκλ. άριθ. 1 3 6 7 1 .
Πεοί δημοσίων εγγράφων άπευθυνομένων πρός ίδιώτας.
Συνεπεία έγγραφου τοΰ 'Υπουργείου τών Έσο>τερικών, δια~
τάττομεν, δπως, οσάκις αί Στρατιωτικοί Ά ρχαΐ έχουσιν αφορμήν,
ν’ άπευθύνωνται έπισήμως διά τοΰ Ταχυδρομείου πρός ίόιώτας,
είτε ϊνα κοινοποιήσωσί τ ι πρός αύτοΰς, είτε ϊνα ζητήσωσι π λ η 
ροφορίαν τινά, μή άποτείνωνται άμεσως πρός κύτους, άλλα.
νά κοινοποιώσιν ό',τι έχουσι νά κοινοποιήσωσιν, f, νά ζητώσι τά ς '
πλτιοοφορί^ς, &ς έχουσιν ανάγκην νά λάβωσι,παρά τών ιδιωτώ ν,
διά τών αρμοδίων υπαλλήλων, τών έόρευόντων έν τοις τόποις
τής διαμονής τών ιδιωτών εκείνων.
Περί «τοΰ μέτρου τούτου έδόθησαν ήδη υπό τής Γενικής
Λιευθύνσεως τών Ταχυδρομείων αί αναγκαία1, διαταγαΐ πρός
τά Ταχυδρομικά Γραφεία τοΰ Κράτους.
Άθήν/,σι, τή 4 4 Σεπτεμβρίου 4 8 5 9 .

t

Β. Διάταγμα άριθ. 1 3 8 2 0 .
Ο Θ Ω Ν κτλ.
Περί τοΰ Λογιστοΰ ’Ιω. Δημητριάδου.
Προτάσει τοΰ ΊΙμετέρου 'Υπουργού, τών Στρατιωτικών άπε~
φασίσαμεν καί διατάττομεν.
Προβιβάζομεν Κ αταλυματίαν β' τάξεως τόν Λογιστήν ά τά 
ξεως Ίωάννην Λημητριάδην.
Είς τόν Έμέτερον 'Υπουργόν τών Στρατιωτικών άνατίθεται
X έκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
Άθήνησι, τ·?ί 4 5 Σεπτεμβρίου 4 8 5 9 .
Ο Θ Ω IV.
Δ. Β ό τ σ α ρ η ς .

Ό 'Υπουργός
Α. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.

Έ γκ ύκ λ. άριθ. 1 4 0 9 2 .
Έ γκύκλ.
άοιθ.
13564.
1
ι
Περί Στρατιωτικής θητείας.
Άπαντώμεν είς τήν ύπ’ άριθ. G 900 άπό 7 τοΰ ενεστώταςμηνός άναφοράν σας, ότι ό $ δ' τής ΰπ’ άριθ. 4 2 7 8 2 άπό 2 9
τήΰ παρελθόντος «,ηνός εγκυκλίου διαταγή: <Λ«ς, λύει τήν αμφ ι

ΓΙερί Στρατιωτικής θη τεία ;.
Πρός πλειοτέραν διασάφησή τής προθεσμίας, ά-ρ’ ής ισχύει ό
άπό 29 Μα:ου ε. ε. Νόμος, περί στρατιωτική.; θητεία-, ώ; καί
πάς άλλος Νόμος δημοσιευόμενος διά τή ; ’Εφημερίδα; τή , Κυβερνήσεως, παραπέμπομεν υμάς κατόπιν τοΰ § ά τής ύπ’ αριθμόν

—
4 2 7 8 3 άπό 2 9 Αύγουστου τρέχοντος έτου; δια τα γή ; μα; εί; τί»
άρθρον 4 τοϋ Άστυκοΰ Ελληνικού Νόμου υπό στοιχ. τ ς α ' τη ;
2 9 ’Οκτωβρίου 4 8 5 6 , δημοσιευθέντο; διά τή ; έφημερίόος τή ;
Κυβερνήσεως υπό τόν αριθμόν 4 5 τής 4 5 Νοεμβρίου 4 8 3 6 με τό
έδάφιον 4 τοϋ άρθρου τούτου θέλουσι συμμορφοϋσθαι αΐ στρατιω τικαί άρχαί ακριβώς.
Καθ’ όσον ο’ άφορα την έκτέλεσιν τοϋ περί θητεία; νέου νό
μου, έπιτρέπομεν χάριν τοΰ ομοιομόρφου νά λάβητε ώ ; δρον
εφαρμογή; αύτοϋ τό 2 έδάφιον τοϋ αύτοϋ άρθρου, όρίζοντος ότι
μετά τεσσαράκοντα ημέρα; από τ ή ; έν τώ Νομαρχείω τής Πρωτευούσης έκαστου Νομοΰ τοιχο/.ολλήτεω;, τοΰ δημοσιεύοντο;
τόν Νόμον φύλλου τής Έφημερίδο; τή ; Κυβερνήσεω;, δεν επιτρέ
πεται ή άπόδειξις, οτι εν τινι δήμο τοϋ Κράτους δέν έδημοσιεύθη ό νόμος. Έ κ δέ τ ή ; ημερομηνίας τής έκθέσεως τής εν τώ
Νομαρχείω τής Πρωτευούσης τοιχοκολλήσεω;, καταχωρουμένης
έν τή Έφημερίδι τ ή ; Κυβερνήσεως, θέλετε πληροφορηθτ, από.
πότε έληζεν ή τεσσαρακονθήμερο; χορηγουμένη, κατά τόν μνησθέντα νόμον, προθεσμία περί τής πλήρου; ΐσχύο; τού διαληφθέντο; νόμου περί στρατιωτική; θητεία;.
Επομένως δλαι αί έντός τής είρημένη; τεσσαρακονθημέρου
προθεσμία; ένεργηθεΐσαι αντικαταστάσεις κληρωτών είσί π α ραδεκταί.
Άθήνησι, τή 2 0 Σεπτεμβρίου 4 8 3 9 .
Ό Υπουργός
Λ. ΒΟΤΣΛΡΙ1Σ,

Έ γκύκλ. άριθ. J 3 8 5 5 .
Περί έπενδύσεω; μανδυών.
Ά πεδείχθη έκ πείρας ότι τό στρωματζόπανον έκ κανάβεως
κατασκευαίόμενον, δέν είναι κατάλληλον δι’ εσώπανον τών μαν
δυών τών ύπαΕιωματικών καί στρατιωτών, διότι ένεκα τή ς π α χύτη τος καί τής άδρύτητο; αύτοϋ, ού μόνον ανωφελές προξενεί
βάρος, άλλά καί διά τής έπί τών ίματίων τριβής ταχύνει τήν
φθοράν αύτών.
Πρός αποφυγήν τών ελαττωμάτων τούτων, διατάσσομεν οποί;
τοϋ λοιπού άντί στρωματζοπάνου εϊς έπένδυσιν τών μανδυών,
γίνεται χρήσις διμίτου βαμβακερού εγχωρίου υφάσματος, ό'περ
ού μόνον δέν φθείρϊΐ τά ίμάτια, άλλά καί τόν μανδύζν καθιστά
έλαφρώτεοον καί ζεστώτερον.

27 —

ΙΙερί προμηθεία; τοιούτου ύφάσματο; θέλομεν λάβει προσέ
χω ; τήν δέουσαν πρόνοιαν.
Κοινοποιούνται δέ ταϋτα πρό; άπάσα; τ ά ; στρατιωτικά; άρχ ά ; πρό; γνώσίν των.
Άθήνησι, τή 22 Σεπτεμβρίου 4& 59.
Ό Υπουργός
Δ. ΒΟ'ΓΣΑΡΗΣ.

Έ γκύκλ. άρ'Ο. 1 3 3 1 5 .
ΙΙερί παραπόνων τοϋ άνθυπολ,οχαγοΰ Έ λ . Μυκωνίου.
Εις τήν αναφοράν υμών τής 4 τοΰ ένεστώτο; μηνό; ύπ’ άριθ.
4 1 2 1 καί 44 39 καί εΐ; τήν ΰποβληΟεΐσαν τοΰ άνθυπολο/αγοΰ
τοΰ 3 Τ άγματο; τών ’Ακροβολιστών Έ λ. Μυκωνίου, δι’ ής έκθέτει, οτι θεωρεί έαυτόν προσβεβλημένον, διότι το Φρουραρχεΐον
δέν παρεδέχθη τήν γνωμοοότησιν τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου
τοΰ ύποίου αύτός ητον Εισηγητή;, άπαντώμεν τά έςής.
α) Κ ατά τόν § 4 2 τοϋ άρθρ. 2 2 2 τοϋ κανονισμού τής εσω
τερικής υπηρεσίας τοϋ πεζικού, αί ανακρίσεις καί ή έπί τοϋ πρω
τοκόλλου γνώμη τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, περί ένοχή; ft\
άθωότητο; τοϋ κατηγορουμένου, έπαρ/οϋσιν ώστε ό Διοικητή;
τοϋ Τάγματο; ή ό Φρούραρχο;, είτε άθώον τόν κατηγορούμενον
νά διακηρύζν) κτλ. ή έάν τό καταγγελθέν παράπτωμα δέν ηναι
ΐδιότητο; τοιαύτη; α ύ τ ο δ ι κ α ί ω ; νά έπιβάλη τήν άνήκουσαν
ποινήν, η νά προκαλέσνι τή ν περί τούτου άνωτέραν εγκρισιν καί
διαταγήν.
β) Κ ατά τόν § 4 4 τοϋ αυτού άρθρου τού μνησθέντας κανο
νισμού ό Διοικητή; Τ άγματο; ·?, ό φρούραχος, ε χ ε ι τ ό κ ύ ρ ο ς
νά τ ρ ο π ο π ο ίη σ η ; κ α τ ά τ ι τήν παρά τοϋ Πειθαρχικού ΣυμβoJλίoυ καταγνωσθεϊσαν ποινήν κτλ.
Συνδυάζοντε; δθεν τού; ανωτέρω δύο παραγράφου;, εί; ού;
έδόθη μέχρι τοϋδε έςήγησις, δτι ό Διοικητής τοϋ Τάγματος η δ
Φρούραρχος, θεωρεί τήν γνώμην τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου,
ούχί ώς υποχρεωτικήν δ ι’ αύτόν, άποφαινόμεθα ώς πρός τήν
περίπτωσιν ταύτην, ότι τό Φρουραρχεΐον τοϋτο έκτιμήσαν τά ;
περιστάσει;, ένήργησεν έντό; τ ή ; αρμοδιότητας του τιμώρησαν
τόν παρά τού Πειθαρχικού Συμβουλίου άθωωθέντα έπιλοχίαν
τοϋ Μηχανικού Α. Ηετρουνάκην μέ τήν μέχρι τοϋδε προφυλάκισίν του.

’■Επειδή ϋμω ς ·}, Iwoiot τών άνω μνησθέντων παραγράφων τ '»
$ 2 2 άρθρου τοϋ κανονισμού της εσωτερικής ύπνιρεσίαςτοϋ Π=.,ικοϋ είναι κατά τ ι ασαφής, διατάττομεν οπως, όσάκις είς το
μέλλον ό Διοικητής τοϋ Τάγματος ή ό Φρούραρχος, σχηματίση
έκ τών ύποβληθέντων εγγράφων κτλ. πεποίθησιν αντίθετον τής
τού Πειθαρχικού Συμβουλίου, νά έπιστρέφ-fl τό Πρωτόκολλον και
τάς ανακρίσεις είς τό ίδιον Συμβούλιον μέ τάς παρατηρήσεις του,
προσκαλών αύτό νά έπιστήσνι τήν προσοχήν του είς τάς παρατηρηθείσας παρ’ αύτοϋ περιστάσεις, καί έάν τό Συμβουλιον έμαέντι είς τήν προτέραν γνώμην του, οφείλει ό Διοικητής Ταγματος \ ό Φρούραρχος νάυποβάλη τό τε πρωτόκολλο ν, τας ανα
κρίσεις καί άπαντα τ ’ άφορώντα την ύπόθεσιν έγγραφα συνωίευμένα μ ετ’ ίδιας αύτών έκθέσεως είς τήν άπόφασ1ν το*
‘Υπουργείου.
Άθήνησι, τη 2 3 Σεπτεμβρίου 4 8 5 9 Ό Υπουργός
Δ. ΕΟΤΣΛΙ’ΗΣ,

Έ γκ ύ χλ . άριθ. 1 4 3 3 4 .
Περί άνακατατάξεως ύπαξιωματικών.
Τινά τών σωαάτων άνήνεγκον ήμϊν, ότι τινές των ύπαξιωμα■τικών, διανύοντες τό τέταρτον τ ή : θητείας αύτών έτος καί λα βόντες τό δικαίωμα άντικαταςάσεως κληρωτών, επί τνι βασει των
περί άντικαταστάσεως μέχρι τοΰδε διατάξεων, μη ποιησαμενοι
δέ χρήσιν τοΰ δικαιώματος τούτου, προτίθενται νά παραιτηθωσιν έν περιπτώσει στερήσεως αύτοϋ.
Προσκαλεΐσθε ό'θεν νά γνωστοποιήσητε τοΐς εις την κατηγο
ρίαν ταύτην εύρισκομένοις καί τοις λοιποϊς ύπό τήν όιοίκησιν
σας, τά άκόλουθα.
>
;
Ή άντικατάστασις έπετρέπετό μέχρι τοϋδε εις πα ντα υπαξιωματικόν, έξυπηρετήσαντα τήν εαυτού θητείαν καί κάτοχον
τών άπαιτουμένων ύπό τοϋ κανονισμού ιδιοτήτων. Έπετρέπετό
δέ εις πάντα τοιοϋτον ή άντικατάστασις καθ’ όσον ό πρό τη;
έκδόσεω: τοϋ άπό 29 Μαιου τρέχοντος έτους περί Θητείας Νο
μού έκπληρώσας τήν έν τώ ένεργω στρατώ Θητείαν είς ούόεμίαν
άλλην ύποχρέωσιν ύπήγετο* ελεύθερος ούτω πάσης προσωπικής
ύποχρεώσεως Αν, ήδύνατο ν’ άναδεχθή έπί μισθώματι τήν προ
σωπικήν ύποχρέωσιν άλλου’ άλλ’ ηδη δτε μετά τίιν εκπληρω,ιΐν

της εν τ φ ενεργώ στρατώ υπηρεσίας, ό ύπαξιωματικός ή στρα
τιώτης υπάγεται καί είς άλλην προσωπικήν ύποχρέωσιν, τήν
παρα του 3 η 4 άρθρου τοϋ νέου νόμου προβλεπομένην, δέν δύνα .αι , εζαίως ανευ προδήλου παραβάσεως τών έν τώ νεω Νόμοι
τεθειμένων ορων, ν’ άναδεχθή έπί μισθώματι τήν 'ύπονρέωσιν
άλλου, εφ’ όσον διαρκει ή ιδία αύτοϋ ύποχρέωσις.
Διά τοΰ νέου περί Θητείας Νόμου, καί τοϋ δ ι’ αύτοϋ είσαχσυστήματος έφεδρείας, ή Κυβέρνησις τής Α. Μ. προέθετο
την επί ευρυτέρων βάσεων όργάνωσιν τού Στρατού. Έν τή εύρύτη τι τ -fc άνοργανώσεως καί έν τ γ αύξήσει τής δυνάμεως τού
^.ρατοϋ ε^κειται τών υπαξιωματικών καί τών ικανών στρατιω
τών το αληθές συμφέρον. Οί έςυπηρετοϋντες δθεν άντΐ ν’ άφεθώσ^
προσωρινώς, μεταβαίνοντες έν έφεδρεία είς τά ς έστίας των, δ ί 
νονται την της έφεδρείας ύποχρέωσιν νά έκπληρώσωσιν έν τώ
εν5·?|ώ στρατώ, έάν τό άληθές αύτών συμφέρον έπιδιώκωσι.
καθόσον εν μέν τή έφεδρεία τό στάδιον αύτών ε“σεται στάσιμον,
εν ω^όιαμενοντες έν τώ ένεργψ στρατώ καί έκπαιδευόμενοι,'αύτοι εσονται οί κατά μέγα μέρος πληρώσοντες τάς έν τώ στρατώ
κένωσησο(Λενας θέσεις.
Οι Κύριοι Διοικηταί τών Σωμάτων παραγγέλλονται νά κοινοποιησωσι ταϋτα εις τούς ύπ’ αύτούς, έπιφέροντες πάσαν άπαιτουμένην διασάφησιν. Τούτου δέ γενομένου, πεποίθαμεν δ τι
εκ των ικανών ύπαξιωματικών καί στρατιωτών οί συναισθανό
μενοι τήν τιμήν τοϋ στρατιωτικού επ α γγ έλ μ α το ς καί κατά
συν.πειαν επιθυμοϋντες τοϋ επαγγέλματος αύτοϋ νά διατοέξωσ,
το σταόιον, θέλουσι καταφρονήσει τό έκ τής μισθώσεως τοϋ
αντικαταστάτου ^ χρηματικόν κέρδος απέναντι τής τελειοτέοας
αι ευσεω, και τ?ίς μελλούσης προοόου των. Οί μή συαιιεριςόμενοι τοϋ αισθήματος αύτοϋ ύπαξιωματικοί δύνανται ‘άδιστακτως, ά'μα έξυπηρετήσαντες τήν ώρισμένην αύτών θητείαν, νά
μεταίωσιν είς τάς έστίας των κατά τόν νόμον. Ουδόλως δέ έπ ι^ 1°ν ι'^ομεθα τ/;ν έκ τοϋ στρατού άπομάκρυνσιν ύπα'ΐω ματικών έστερημένων τοϋ εύγενούς στρατιωτικού Φρονήματος
_ λ “ω?0υντων τ . 'ν ε ν τ ώ στρατώ ύπηρεσίαν ώς άντικείχενον
,°^κο,·ιαί· Τάς θέσεις τών τοιούτων ύπαξιωματικών θέλουσι
η
-λοον s -.αςιως καί πλέον επωφελώς διά τήν ύπηρεσίαν
_ r
^
·ι(ϋ ·α ι, έχοντες ηδη ή άποκτήσοντες τά προσόντα
• Λ υ7^α .ιαματικού, οϊτινες όιά τής άγνής πρός τήν ύπηρεσίαν
_‘ ^
’ων>
*αλής -ων όιαγωγής καί τών λοιπών άπαι,
τ.γοσόν.ων θϊλουσι προσκτήσει καί τό δικαίωμα τ'όϋ
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’KftAfetejuw είς άνώτερον βαθμόν, ώ; άνωτάτην αμοιβήν τήί
καλτ,ί ατομικής υπηρεσίας των έν τώ στρατιό.
Προ: έτίτευξιν του έκτιθέντος σκοπού, ήτοι σχηματισμού κα
λών v:t:r ιωλχτι::ών ττρός άντίκατάστασιν τών τήν προσωρινήν
4φε«ν λαμβανόντων, θέλετε σχηματίσει τάξιν υποψηφίων ύπαξιωαατι/.ών £κ τών ύφ’ ύμάς, τών διακρινομένων έπί νοημοσύνη,,
καλ·?ι διαγωγτί, στρατιωτική φρονήματι καί γνώσει γραμμάτων,
εις την π ρ α κ τικ ά καί θεωρητικήν εκπαί&ευσιν, τών οποίων θέ
λετε καταβάλει μεγίςην έπαγρύπνησιν καί έπιμέλειαν. Τό ύπουργεϊον δέ είναι διατεθειμένόν νά χορηγήσγι ύμΐν δλα τά δυνατά
μέσα καί τάς ευκολίας δπως τό μέτρον τοϋτο φέρτι αίσιον άποτέλεσμα. Εις τό μέτρον τοϋτο σκοποϋμεν νά προσθέσωμεν καί
την σύστασιν άνιοτέρας κεντρικής τών ΰπαξιωματικών σχολής
πρός έκτενεστέραν έκπαίδευσιν εκείνων, οΐτινες ώς έκ τών άνωτέρων των προσόντων ήθελον θεωρηθή κατάλληλοι δ ι’ άνωτέραν

—

—
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μεν να κοινοποιήσατε είς άπαντας τούς ύφ’ ύμάς ά'νδρας καί
ιδίως εις τούς άφυπηρετοϋντας καί μεταβαίνόντας είτε είς εφε
δρείαν, εΐτε εις τριετή ύποχρέωσιν άνακλήσεως είς τά όπλα έν
άναγκϊΐ, κατά τά αρθρα 3 καί 4 τοϋ περί νέας στρατιωτικής θη
τείας Νομού, ότι επιτρέπεται αύτοΐς νά κατατάττω νται είς τό
Σώμα τής Χωροφυλακής, όσοι κέκτηνται τών άπαιτουμένων
προσόντων, ϊνα διανύίωσιν έν τή ύπηρεσία τού Σώματος τούτου
τήν τριετή ύποχρέωσίν των κατά τόν μνησθέντα Νόμον, δτε εινε
ελεύθεροι, εάν δέν θέλωσι ν’ άνακαταταχθώσι, νά λάβωσι τήν όοιστικήν έκ τής υπηρεσίας άφεσίν των.
Άθήνησι, τη 2 9 Σεπτεμβρίου 4 8 5 9 .
'Ο 'Υπουργός
Λ. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.

προαγωγήν.
Άθήνησι, τή 2 4 Σεπτεμβρίου 4 8 5 9 .
Ό 'Υπουργός
Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

15. Διάταγμα άριθ. 1 1 8 9 6 .
Περί κατατάξεων μαθητών είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν.
Ο Θ Ω Ν

χ ΐχ .

ΙΙροτασει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργού τών Στρατιωτικών άπεφασισαμεν καί διατάττομεν.

Έ γκ ύκ λ. άριθ. 1 4 4 8 1 .
Περί κεφαλαίων πρός μίσθωσιν αντικαταστατών.
Διά τ ή : παρούσης άπαγορεύομεν τοϋ νά γείν/ι τοϋ λοιπού
χρήσις, μέχρι νεωτέρας διαταγής ρας, τών έν τοϊς Ταμείοις
αύτών παρακατατιθεμένων κεφαλαίων, προερχομένων έκ τών
καθυστερούντων κληρούχων τών παρελθόντων έτών, μέχρι τοϋ
4 8 5 8 συμπεριλαμβανομένου, πρός έκμίσθωσιν αντικαταστατώ ν.
Ά θήν/,σι, τή 2 9 Σεπτεμβρίου 4 8 59
'Ο 'Υπουργός
Δ. ΒΟΤΣΛΡΙίΣ.

Έ γκύκλ. άριθ. 1 4 4 9 4 .
Περί διανύσεως τοϋ χρόνου τής εφεδρείας εις ττ,ν Χωροφυλακήν.
Σχετικώς μέ τόν § Ε' τής ύπ’ άριθ. 4 2 7 8 2 άπό 2 9 Αύγου
στου τρέχοντος ετου: εγκυκλίου δια τα γή ;
προσκΛιϋ-

^ Κατατασσονται ως μαθηταί είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν οί
εςη; εύόοκιμήσαντε; είς τάς, πρός εισαγωγήν έν τίί Σχολίί, νενομισμένας εξετάσεις
Ε ίς τ ή ν 2 Κ λ ά σ ιν .
Δν,μήτριος Κ α ιρ η ς .................... μέ δίδακτρα δραχμών 4 0 0 0 .
Πανουργίας Πανουργία
)
, ν ϊι
.
Βασίλειος Δροσινοϋ
|
!Αεόιόα*τρ« δραχμών
750.
’Αριστόβουλος Μάνεσης
’j
Κωνς-αντινος Σαπουντζάκης /
Πέτρος Λυκούδης
Νικόλαος Λυσίπου
?

»
με όίόακτρα δραχμών

500.

Νικόλαος Ζορμπάς
Κωνσταντίνος Γαρδικιώτη;
-Νικόλαος Παννάρου
Νικόλαο; Μπόν

, . ,
!ΛεόιΛα/·ΤΡ* δραχμών

2 50.

I
)
(
|

ί)εάί}ιο;ος Αυμπρίζης
Νικόλαος Σχινά;
Κωνσταντίνος Ψαροοήμο;
Κωνσταντίνος Τζίότζη;
'Ο τελευταίος
Ναυτικών.

ως υποτροφοι.

οΰτος ώς υπότροφος τοΰ

‘Υπουργείου τών

Είς τον 'Ηαέτερον 'Υπουργόν τών Στρατιωτικών ανατίθεται η
έκτέλβσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
Άθήννισι, τή 3 ’Οκτωβρίου 4 8 3 9 .
Ο Θ Ω Ν.
Δ. Β ό τ σ α ρ η ς .

Έ γκ ύκ λ. άριθ. 1 4 7 7 7 .
Περί προσαγωγής είς τό Πεζικόν τοΰ Γαλλικού τών ασκήσεων
συστήματος.
Έ νο ντες ύπ’ δψιν τήν άνάγκην της είς τό Πεζικόν παρεισαγωγής συστήματος άσκήσεως έκ τών τελειοτέρων, άκούσαντες
δέ καί τήν περί τούτου γνώμην ειδικής επιτροπής, επ’ αύτώ
τούτω συγκροτηθείσης, ίιατάσσομεν τήν προσωρινώς καί έπί δοκιαασία είς τό Πεζικόν παρεισαγωγήν τοΰ Γαλλικοΰ τών ασκή
σεων συστήματος.
Πρός τόν σκοπόν ούν τοΰτον, καί κατά τήν γνώμην τής έπι
τροπής, διετάςαμεν ήόη τήν μετάφρασιν τοΰ κατά τό 4 8 4 5 έν
Γαλλία έκδοθέντο; κανονισμού ασκήσεων τών Ταγμάτων τών
’ Ακροβολιστών B alaillo n s des c h a sse u rs a pied προστιθε
μένου είς αυτόν τοΰ περιέχοντος τάς ασκήσεις πλειόνων ταγμά
των συμπαρατεταγμένων Γ ' μέρους τοΰ έπίσης Γαλλικοΰ κανόνισρ-οΰ τών άσκήσεων τοΰ έτους 4 834 μεθ’ όλων τών έν Γαλλιί
μέχρι τοΰδε έπενεχθεισών, ή έν τούτω έπενεχΟησομένων τρο
ποποιήσεων.
Κ ατά τήν γνώμην έπίσης τής έπιτροπής διετάξαμεν ό'πω;
κατά τήν μετάφρασιν τών προμνησθέντων κανονισμών έπενεχθώη
μόναι άποκλειστικώς αί έφεςής τροποποιήσεις.
α) Ή είς δύο ουλαμούς ΰπο^αίρεσις τοΰ λόχου, έξομοιον
μένου ούτω μέ τήν Γαλλικήν ίιλοχία ν, κα9’ ό'σον καί ή οργανική
αΰτοΰ έμπόλεμος δύναμις δέν εϊνε κατά πολΰ έλ<&σων τής εμ
πολέμου δυνάμεως τή ; Γαλλικής διλοχίας.

