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, ^ ί ζ ®ν ’  ? α ίν ε τ α ι> * Κ ·  « τ .  τά  π αρα γγέλμα τα  τώ ν
ασκήσεων τών μικρότερων τμ η μ ά τω ν είναι άσχετα  πρός τ ά  τών 

ασκήσεων τών μεγαλητέρω ν, οίον τ ά  τοϋ ούλαμοΰ πρός τ ά  τοΰ 

τά  τοΰ λόχου πρό; τ ά  του τά γμ α το ς , τούτου πρός τ ά  

των πολλών τα γμ ά τω ν ηνωμένων, ένόμισε παράλογα τ ά  παραγ

γέλματα Πυρ ούλαμοΰ, Πυρ λόχου καί Πΰρ τά γμ α τος , άτινα , έν ώ 

σημαίνουν ότι έκαστος ουλαμός, έκαστος λόχος, έ'καστον τ ά γ μ α  

όφείλουσι νά πυροβολήσωσι κ α τά  σειράν τινα  καί ταύτοχρόνως, 

εκφωνούνται πρός ένα ουλαμόν, έ'να λόχον, gv τ ά γ μ α ’ ϊνα <ίε ώσιν 

έλλογα κατά τήν ΐ^έαν του ταύτην,εγραψεν αύτά  ώ ; έξης· Πΰρ 

οΛαμέ! Πΰρ λόχε! Πΰρ τ ά γ μ α ! Πρός άπό^ειξιν £έ δτι οΰτω γρα

μμένα είναι καί εύσύντακτα,προσέθηκε τά£ε«-;ίτοι σΰ,ώ ούλαμέ, 

«ρες η εξαπόστειλον πυρ’ καθώς, λόγου χάριν λέγομεν συνήθως 

Τά ^ ντο μ ο ν , Γεώ ργιε, άρτον, τοΰτ έ'στι Γεώ ργι», ίό ς  μοι 

«ρτον.» Εν &ε τώ  σχολείω τοΰ τά γμ α τος  καί έν τώ  τώ ν μ ετα κ ι

νήσεων κα· μ ετα σ χη μ ατισμώ ν πρός μάχην (e v o lu t io n  tie l ig iu y ,

( ) Ϊλεχ* της έπίίημου ΰλης έβρά£υνε μέχρι τοΰδε ri δημοβίευ^ις τοδ i f .  
ν̂ υ τούτου.
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£νθα γίνεται άσκησις πολλών λόχων καί πολλών ταγμάτων, έ
γραψε Πυρ κατά λόχον καί Πυρ κατά τάγμα. Συνέταξεν αρα άνο- 
μοίως τά  αύτά παραγγέλματα, διότι ή άσκησις τών μικρών ταγ
μάτων γίνεται μ.αλλον πρός τόν σκοπόν της ένώσεώς των μετ’ 
άλλων, καί σχηματισμόν δυνάμεως μαχίμου. Ό  ουλαμός δέν 
ασκείται ΐνα πολεμήσνι μεμονωμένος, οίίτε ό λόχος, άλλά ηνω
μένοι μ ετ’ άλλων πολλών- τό δέ τάγμα  καί μεμ-ονωμένον καί 
ήνωμένον. 'Γά παραγγέλματα δθεν τούτων είσι τοιαϋτα οία δύ- 
νανται νά χρησιμεύσωσιν άνευ παραμικράς άλλοιώσεως είς τά; 
ασκήσεις των μ ετ’ άλλων όμοιων τμημάτων άπαρτιζόντων ουτω 
δύναμιν μάχιμον. "Ενεκα τούτου τά  παραγγέλμ.ατα Πϋρ ούλα- 
μοϋ, Πϋρ λόχου καί Πϋρ τάγματος, καί τοι εκφωνούμενα πρό; ένα 
ουλαμόν, έ'να λόχον £ν τάγμα , έπειδή θέλουσι χρησιμεύσει it* 
τήν ενωσίν των μ ε τ ’ άλλων, δέν είναι παράλογα, ώς τά  ύπέλα- 
βεν ό Κ. λοχαγός.

Μή παρατηρήσας τήν τοιαύτην τών παραγγελμ-άτων σχέϊΐν, 
ύπέπεσεν είς έτερα λάθη μεγαλήτερα" διότι, νομίσας περιττόν έν 
τώ  σχολείω τοϋ τάγματος τό μετά τό Πϋρ τάγμ,ατος δεύτερον 
παράγγελμα, άφηρεσαν αύτό, ώς καί έν τώ  σχολείω τοϋ στρατκό- 
του τό ουλαμός, καί έγραψε 1) Πϋρ τάγμα" 2 ) καί 3) Έτοίμως 
’πλόν, 4) Έ π ί σκοπόν κτλ. άντί τών έν τε τώ έλληνικώ καί τώ 
γαλλίκώ κανονισμώ παραγγελμάτων' 1) Πϋρ τάγματος, 2) Τάγ
μ α ,3) 'Ά ρμ,4) Σκοπός κ τλ .1 )Ρ β ιιβ  de b a ta illo n ,2 )  Bataillon,
3) A rm e , 4) J o u e  κτλ. Ένα» έν τώ σχολείω τών άσκήσεων 
πολλών ταγμ.άτων ηνωμένων, μετά τήν έκφώνησιν τών γενικών 
παραγγελμάτων 1) Πϋρ τάγμ.ατος, 2 ) ’Αρχίσατε πϋρ,έπαναλαμ- 
βανομένων ύπό τών διοικητικών τών ταγμάτων, έκαστος τούτων 
οφείλει νά έκφωνήσν] τά  έν τώ  σ/ολείω τοϋ τάγματος ώρισμένα 
είς έκτέλεσιν τοϋ είδους τούτου τών πυρών παραγγέλματα, εν 
οΐς υπάρχει τό παράγγελμα ΐάγμ.α , άναγκαιότατον οπως έκφω- 
νήται πρό τών παραγγελμάτων Άρμ. κτλ. πρός έκαστον τάγμα 
υπό τοϋ άμεσου διοικητοϋ του, ΐνα προσέςωσι ταϋτα μετά την
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έκφώνησιν τών γενικών πραγελμ,άτων είς τήν ιδιαιτέραν τών έκ- 
τελεστικών έκφώνησιν. Έάν λοιπόν φαίνεται περιττόν έν τώ 
σχολείω τοϋ τάγματος τό δεύτερον παράγγελμα, γίνεται κατα
φανής ή ανάγκη αύτοΰ έν τνί ένώσει πολλών ταγμάτω ν’ άλλά 
καί άνευ τούτου είναι άναγκαιότατον καί έν αύτώ τώ  σγολείω  
τοϋ τάγμ,ατος διά τήν συνέχειαν τοΰ πυρός, οιον 1) Τάγμα, 2 ) 
Σκοπός, 3) Πϋρ, 4 ) Γεμίσατε, διότι πάντοτε πρό ένός έκτελε- 
βτικοΰ παραγγέλματος είναι άναγκαία ή έκφώνησις ένός προει
δοποιητικού, έτι δέ μάλλον πρό τοϋ Σκοπός, δπως ωσιν έτοιμοι 
άπαντες νά ένεργήσωσιν άνευ δισταγμοΰ τά έκτελεστικόν τοϋτο 
παράγγελμα, ούχί έν τώ  πεδίω τών άσκήσεων, άλλ’ έν τώ πε- 
ίίω τής μάχης, ενθα κατά τήν έκτέλεσιν ιδίως τών πυρών ή 
προσοχή τοΰ στρατιιυτου πανταχόθεν διασπάται, ή δέ ψυχή του 
ανησυχεί. Ή  έξάλειψις άρα τοΰ παραγγέλματος Τάγμα είναι λά
θος μέγα, ώς είναι λάθος μ.έγα, έκ τής αύτής αιτίας προερχόμε- 
νον, ή μετάθεσις τών παραγγελμάτων Ούλαμάς, Λόχος, Τάγμα, 
τρό τών παραγγελμάτων Πϋρ στοίχων, καί Πΰρ μονόζυγον, έν 
ώ καί έν τώ έλληνικώ καί τώ γαλλικω κανονισμ,ώ έπονταΓ καί 
έ* μέν τής μεταθέσεως τοϋ Ουλαμός καί τοΰ Λόχος προκύπτει 
μόνον ή κατά διαφόρους τρόπους σύνταξις τών όμοιων παραγ
γελμάτων, καθιστώσα αύτά ένεκα τής ποικιλίας ταύτης δυσμα- 
βη καί δυσμνημόνευτα" άλλά τό παράγγελμα Τάγμ.α άναποφεύ- 
κτως πρέπει νά έ'πηται διά νά προηγήται άμ,έσως πρό τοΰ έκτε- 
λεστικοΰ παραγέλματος Ά ρμ . Ό  δέ λόγος είναι ό αύτός δν εί- 
πον ανωτέρω περί τοΰ Πϋρ τάγματος" δτι ηνωμένων πολλών 
ταγμάτων μετά τήν έκφώνησιν τοϋ γενικοΰ παραγγέλματος, 
Πΰρ στοίχων, ή Πϋρ μονόζυγον, τοϋ άρχηγοϋ τοΰ στρατοΰ, οί 
οιοικηταί τών ταγμάτων έπαναλαμβάνουν τοΰτο καί προσθέτουν 
τα έξής. 1) Τάγμα, 2 ) Άρμ." μετά δέ τό δεύτερον γενικόν πα - 
Ρ«γγελμ.α Αρχίσατε πΰρ, δπερ ωσαύτως έπαναλαμβάνρυσι, 
έκφωνοΰν τά  διά τά μονόζυγον πΰρ έπόμενα παραγγέλ
ματα. Είναι άρα άναγκαΐον νά μένη οπού είναι έν τώ κανο-
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νισμώ, ήτοι πρό τοΰ Ά ρμ  καί ούχί πρό τοΰ Πΰρ στοίχων ή Πΰρ 
μονόζυγον' δ ι’ 8ν δέ λόγον είναι άναγκαΐον να έπεται δια τον 
αύτόν είναι πάντνι περιττόν νά προηγήται' διότι, πρό της έ/.- 
φώνήσεως τών παραγγελμάτων τούτων, ή προσοχή τών άνδρων 
ανακαλείται δ ι’ άλλων προηγουμένων παοαγγελματων, ή διά 
τοΰ ήχου τών οργάνων. Τό δέ περιττόν έν τοΐς παραγγέλμασι, 
καί μάλιστα οία είσ'ι τά  της έκτελεσεως τών πυρών, είναι σφαλ- 
μα μέγα. Λιά τ ί δέ νομίσας άναγκαΐον νά προηγήται πρό των 
παραγγελμάτων τούτων, δέν μετέθεσεν αύτο ωσαύτως πρό τοΰ 
παραγγέλματος Πΰρ τάγματος, άλλά το άφτ,ρεσεν ως περιττόν, 
γράψας 1) Πΰρ τάγμα! 2 ) καί ο) Έτοίμως πλον! κ.τ.λ; 
Τίνος ενεκα δε τό άφησεν έν τώ  Σχολειω τοΰ στρατιώτου, γρα- 
ύας 1) ΠΰρΟύλαμέ! 2) Ουλαμέ! 3) Έτοίμως —  ’πλόν! κ.τ.λ.

'Ο Κ. λο/αγός προσέθηκεν, ΐνα μή φαίνηται ίσως τό παράγ
γελμα άσύντακτον, κατά τοΰτο δέ έπέστησεν ιδίως τήν προσο
χήν του, συντάσσων τά  παραγγέλματα, τό  'Ετοίμως πρό τον 
Πλόν, ύπονοουμένου βεβαίως τοΰ Σχές, ώς καί τήν έπί πρ<ίθεσιν 
πρό τοΰ Σκοπός* άλλ’ έπειδή είναι άπαραιτήτως άναγκαί* ί  
έκφώνησις τών όνομασιών Ούλαμός, Λόχος, Ταγμα προ τοΰ Αρμ, 
ή προσθ'ήκη τοΰ 'Ετοίμως έν τνί τοιαύτη πεοιστάσει, οια η εκ· 
τέλεσις πυρών κατά ιππικοΰ προσβάλλοντος, παρατείνει τά 
παραγγέλματα ταΰτα έπικινδύνως. Παραδόξως δέ νομίζει άση- 
μαντον τήν βραχύτητα ενθα είναι αναγκαιότατη, ένώ κατα 
τήν σύνταξιν τών παραγγελμάτων τής όπλασκίας καί ήκρωτη- 
ρίασε τάς λέξεις, τνί παραγγελτική άδεία, χάριν περιττής ί  
μάλλον επιβλαβούς βραχύτητας' όπως δέ είς τόσα ά'λλα παραγ
γέλματα υπονοεί λέξεις, καί μάλιστα φράσεις ολοκλήρους προς 
κατάρτισιν τής έννοίας, δ ιατί δέν έγκρίνει νά ΰπονοήται κ*ι 
είς τό Πλόν ή λέξις Ήτοίμασον ; Θέλει ίσως είπη ότι έκαμε 
τάς προσθήκας ταύτας σαφήνειας χάριν, τήν οποίαν νομίζει 
άναγκαιοτέραν τής βραχύτητος είς ταύτην τήν περιστασιν, ο.ε 
-ή ασάφεια δύναται νά έχη ολέθρια αποτελέσματα. Ά λλ  άπαντω
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ότι έκαστος καί μή εχων πείραν στρατιωτικήν δύναται νά συυ.- 
περάνγ;, ότι έάν έκ τής έλλείψεως τής λέξεως Έτοίμως ή της 
έ π ί προθεσεως προέκυπτεν άσάφεια, οί λαβόντες τήν επικίν
δυνον ταύτην πείραν ήΟελον σκεφθή περί τής άναπληρώσεως 
τής έλλείψεως ταύτης, τούτου δέ μή γενομένου, είναι άπο/ρών- 
τως σαφή άμφότερα τά  παραγγέλματα, καί ό'τι βραχύτητος 
ύπάρχει μάλλον ανάγκη.

Μεταθεσας δε οΰτω τά  παραγγέλματα ταΰτα, προσθεσας 
'/.αί άφαιρέσας λεξεις δεν δι-όρθωσεν ό Κ. λοχαγός τόν ελληνικόν 
κανονισμόν, άλλ αύτόν τόν γαλλικόν, διότι είχεν ενώπιον του 
το γαλλικόν κείμενον, και όμως θελει διϊσχυρισθή καί ένταϋθα 
δι’ όμοιων ή παραπλήσιων έπινοημάτων, ώς καί άλλαχοϋ, ούδό- 
λοις λεπτών, ήκιστα δε οικείων είς συζητήσεις δημοσία γινό
μενες, οτι, άλλοιό,-ων ούτω τά παραγγέλματα ταΰτα, δέν διορ- 
θονει τάν γαλλικόν κανονισμόν, άλλά μεθερμηνεύει αυτόν κατά 
τόν ιδιωτισμόν τής ελληνικής γλώσοης, ούχί δέ ώς οί άπαίδευ- 
τοι συντάκται τοΰ ελληνικού κανονισμού αυτολεξεί. Έκαστος 
ομως κα; ά'νευ τών προηγουμένων παρατηρήσεων μου δύναται 
νά κρίνγ) έάν τά  γαλλικά παραγγέλματα, οία 1) F eu e do 
deux rangs, 2) P ejton , ή tta la illon  κ. τ . λ. δέν άλ- 
λασσωσιν έννοιαν μή αυτολεξεί μεθερμηνευόμενα, ή μάλ
λον μή τηρουμένης τής αύτής τάξεως, άλλά μετατιθέμενα 
παραδόξως κατά τάν έξής τρόπον 1) Λόχος ή Τάγμα, 2 ) Πΰρ 
στοίχων, άντί τών 1) Πΰρ στοίχων, 2 ) Λόχος ή Τάγμα. Προ
σέτι έάν τά  Ά ρ μ  καί Σίίοπός ηναι άσαφή καί ασύντακτα άνευ 
τοΰ Ε τ  ο ί μ  ω ς καί τής έ π  ί, επεται νά γνχι τοιαΰτα καί τά  
γαλλικά Arm e καί Jo u e , διότι δέν συγχωρεΐται είς τάν γ α λ 
λιστί διαλεγόμενον, ή γράφοντα νά μή προσθέσν) τό A pprelez  
‘•ρό τοΰ A rm e και το JLji προ του Jouo, καί ομως άφτιρέθη- 
σαν ενταύθα διά τήν βραχύτητα, μολονότι ή λέξις Joue είναι 
μονοσύλλαβος, ή δέ προσθήκη τοΰ En ήθελε τήν κάμει δυσύλ- 
λϊβιν ό όε λοχαγός τό δυσσόλλαβον Σκοπός έκαμε τετρά-
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σύλλαβον τή  προσθήκη, τής έ π ι ,  μη θελήσας νά ύπονοήται ή 
πρόθεσις αυτη ενταύθα, ώς έν τώ παραγγέλματι Αωδεκαχρόνω 
καί τετραχρόνω ή έν, ενθα οΰτε αναγκαία είναι ή τοιαύτη βρα- 
χύτης. Ά λ λ ’ ΐσως είπή ό Κ. Λοχαγός δτι κατά τούς κανόνας τής 
γραμματικής επιτρέπεται νά ύπονοήται ή έν ούχί δέ και ή έπί. 
Ά λ λ ’ έάν δέν εΰρίσκηται παράδειγμα τοιοΰτον ούδε παρα τω 
Όμήρω, αυτη ή περίστασις δύναται νά δικαιολογησνι την χρί- 
σιν τής παραγγελματικής άδειας,ητις αρμόζει αύτώ ώς ή ποιη
τική άδεια τω  έξόχω ποιητή, ή δέ ρητορικη τω  έςοχω ροτορι.

Συνέταξεν άρα τά  παραγγέλματα ό Κ.. Λοχαγός, μη τηριίτ*? 
οΰτε τήν θέσιν ην έχουν έν τω γαλ.λικώ κανονισμώ, ουτε τ/ινβρ* 
χύ τη τα ,οχ ι διότι ούτως έπρεπε νά συνταχθώσιν Ελληνιστί,διότι 
ούδεμίαν έχει ένταΰθα χώραν ό ιδιωτισμός τής γλωσσης,ώ; δεν 
έχει οΰτε έν τω παραγγέλματι Κεφαλή δεξιά αύτολεςει μ-εΟερ- 
μηνευθέν έκτου tete a droite,T/iv άλλοίωσιν τοϋ οποίου εις Βλέψον 
έπί δεξιά κατέκρινον, κατά δέ τής κατακρίσεως ταυτης ~o\h 
έλάλησεν ό Κ. Λοχαγός έν τινι έφημερίδι, καί προσέτι ε ίπ ε τ α δ ε  

«πρός τό εΐσαγωγεΐν τάς διατάξεις, δέον ΐνα μεθερμηνεύαμε» 
τά  συγγράμματα τών έθνών έκείνων είς τήν ήμετέραν γλώσσαν 
κατά τήν ιδίαν αύτών . φύσιν καί ούχί κατα λεξιν, διότι ως ft* 
σίγνωστον, πάσα γλώσσα εχει ιδιωτισμούς και φράσεις, 
εύλόγως ήδύνατο νά εΐπνι ό Κ. Λοχαγός, καί τάς πάνυ σκεπτικά; 
καί λεπτάς φράσεις του νά έπισωρεύση, έάν π . χ .  τό γα λλ ικ ό ν 

παράγγελμα Jo u e  ήθελεν εΰρει έν τώ  κανονισμώ μεθερρνευο- 
μενον Παρειάν καί ούχί Σκοπόν. Ά λλα  το tete adi oite δέν ει»® 
ιδιωτισμός τής γλώσσης, έπομένως μεταγλωττιζόμενον Κεφα
λή δίξιά  δέν άλλάσσει έννοιαν , άλλα Βλεψον δεξιά γρ*?°!χε 
νον. Αέν πρέπει δθεν ν’ άμφιβάλη τις δτι συνεταξε τά παραγ 
γέλματα ταϋτα, μή τηρήσας οΰτε* τήν θεσιν ήν εχουσιν έν .» 
γαλλικω κανονισμώ, ούτε τήν βραχύτητα, όχι διότι ούτως έ 
μιζεν δτι έπρεπε νά συνταχθώσιν έλληνιστί, άλλα διότι υ 
λαβεν αύτά καί γαλλιστί κακώς συντεταγμένα και aViJ με 4
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δου.^Αέν ομολογεί δέ ταϋτα ήναγκασμένο; ων νά συνομολογήση 
οτι δέν επιτρέπεται κατά τήν φαντασίαν έκαστου ή άλλοίωσις 
τών παραγγελματων, ώς μιας ανθοδέσμης, άφοϋ μάλιστα μετά 
τοσαυτης πεποιθήσεως καί μετά τοσούτου θάρρους άπαντα είς 
την παρατηρησιν ταυτην έρωτών «τίνα τών συγγραφέων άνέ- 
γνωσα άπαγορεύοντα τήν άλλοίωσιν.« Ά λ λ ’ ή άπάντησις είναι 
πρόχειρός, ότι ούδείς ήδύνατο νά φαντασθή δτι ήθελέ τις συλ- 
λάβει τήν παράδοξον ταύτην ιδέαν’ ούδέ ό Κ. Λοχαγός ήθελεν 
υποδέσει είς το μεγα τοϋτο λάθος δχι μόνον άντεισάγων τά  
τών αρχαίων παραγγέλματα, οίωδήποτε τρόπω δυνηΟή, άντΐ 
τών έν χρησει, άλλά καί μεταποιών ταϋτα λίαν παραδόξως 
χαί άκαταλληλως, έάν δέν κατείχετο ύπό τοϋ σφοδροϋ πόθου 
τα'  έξελληνίσαι, ώς λέγει, τά  τοϋ κανονισμού παραγγέλματα, 
δ«ίτι ήθελε κατανοήσει όποια τά  έκ τούτου άτοπα, καί προ
σέτι δτι καλώς κεινται ταϋτα.'Ο  Κ. .Λοχαγός ήθελε βεβαίως κα
τακρίνει τούς συντάκτας τών έν χρήσει παραγγελμάτων, έάν αύ- 
τολεξεί μεθερμηνεύοντες τά γαλλικόν παράγγελμα Feuede deux  
R u g s’ ηθελον γράψει Πΰρ δίζυγον καί ούχί Πΰρ στοίχων, διότι 
ουτω; έκφράζεται σαφέστερον τά παράγγελμα, καί προσέτι δεν 
συμπίπτει μέ τό έτερον παράγγελμα Πΰρ μονόζυγον, ώς ευκό
λως δύναται νά παρατηρήστι έκαστος είς τά  άντιστοιχοϋντα 
γαλλικά παραγγέλματα, δχι βεβαίως κατά τόν αύτόν βαθμόν, 
και όμως δέν μετεβλήθησαν άλλά μένουν οία ησαν. Ίνα  πεισθή 
δε τις ότι δεν πρεπει νά άλλοιώνται τά  παραγγέλματα ταϋτα, 
υπαρχουν λόγοι Ικανοί καί πλείονες παρ’ δσους εί/εν ό πρώτος 
νομ.οβετης τών Αθηναίων ινα μη όρίσν; ποινήν κατά τής πα 
τροκτονίας, διότι ή πράςις αυτη είναι ώς έπί τά πολύ άποκύησις 

μια; καί μόνης ψυχής ν) κεφαλής νοσούσης, ή δέ παραδοχή τής 
αλλοιώσεω; τών παραγγελμάτων δέν έξαρτάται έκ τής φαντα
ρίας ενός καί μόνου ατόμου, έπομένως είναι καί μάλλον απί
θανος.

- μεταθέσεις αύται καί παραλήψεις καί αί κατά διάφορον
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τρόπον συντάξεις τών όμοιων παραγγελμάτων, τάς οποία; ό Κ. 
Λοχαγός έκαμε μή ακολουθών τό γαλλικόν κείμενον, δπερ είχεν 
ύπ’ ό'ψιν του, άλλά κα τ’ αρέσκειαν, και τήν έννοιαν έάν δέν 
ή'Οελον μεταβάλει τοσούτον, ώστε νά καταστήσωσιν αύτά πάνττ, 
άχρηστα, έχουν τό μέγα ελάττωμα τής άμεθοδίας προκυπτοΰ- 
σνις έκ τής ποικίλης συντάξεως τών όμ-οίων παραγγελμάτων έν 
τοΐς άνομίοις τμη'μασιν, ή'τις καθιστά αύτά δυσνόητα καί δυσ- 
μνημονευτα" καί είς μέν τόν συντάκτην αύτών δέν φαίνονται 
βεβαίως τοιαΰτα, άλλ’ οφείλει νά μή έ'χτι τοσαύτην μετριοφρο
σύνην ώστε νά μέτρα τοΰς άλλους μέ τόν πή /υν τής εύφυία; του, 
νά πιστεύν) δέ δτι υπάρχουν καί ά'λλοι, ώς ό γράφων ταϋτα, 
ουσμαθεΐς, μάλιστα δέ δταν πρόκηται, όχι ώς οί Γερμανοί έθε
λονταί νά μ.άθωσι μόνον, άλλά καί ν’ άπομάθωσι τά  εύμέθοδα 
καί εύληπτα, άντί τών δύσληπτων καί δυσμνημονεύτων ώ; 
αμέθοδων" άλλά καί τοιαΰτα έάν δέν ησαν τά  άντεισαγόμενα 
είναι άχρηστα ώς ελλιπή" διότι δπως μετά τά  παραγγέλματα 

Πΰρ Ούλαμ,οϋ, Πΰρ Λόχου καί Πΰρ ήμιτάγματος είναι 
αναγκαία νά έπωνται ούχί δέ νά προηγώνται πρό αύτών τά 
παραγγέλματα Ούλαμός, Λόχος καί ΊΙμ ίτα γμ α , διότι ή προσο
χή  τών τμημάτων, ώς προεϊπον, προσηλοΰται δι άλλων προη
γουμένων παραγγελμάτων, ωσαύτως είναι αναγκαιότατα νά 
επωνται καί είς τά  παραγγέλματα Πΰρ στοίχων καί Πΰρ μονό- 
ζυγον" εθεσεν οθεν ό Κ. Λοχαγός τό παράγγελμα έκεΐ όποΰ είναι 
περιττόν, άφαιρέσα; αύτό έκ τοΰ τόπου ένθα είναι άναγκαιό- 
T5tT°v. (’Ακολουθεί)."

Τι να t a t  tv  χα τέχο νσ ιν  i r  τω στρατώ  οί ΐαΥ'ροϊ 

παρά το ΐς  διαφόροις εθνεσι.

Σήμερον, δτε ασαφείς θεωρούνται οί ορισμοί τοΰ Β. Διατάγ- 
ματο; τής 18  7βρίου 1 8 3 7 , τοΰ δίδοντος είς τοϋ; στρατιωτι
κούς Ιατρούς τόν αύτόν έκεΐνον βαθμόν, ον έχουσι καί οί 
άςιωματικοί τής γραμμ.ής, είς μέν τόν Άρχιϊατρόν τών Έ π ι
τελών τόν βαθμ.όν τοΰ άντισυνταγματάρχου, είς τούς ιατρούς 
τών έπιτελών τόν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου, είς τού; ιατρούς 
συντάγματος τόν βαθμόν τοΰ λοχαγοΰ κ. τ . λ ., άμφισβητοΰνται 
δέ τά προνόμια, δσα άναγκαίω; συνεπάγεται ή κτήσις βαθμού, 
καί πρόκειται ίσως ή νά σαφηνισθή τό Διάταγμα, άν άσαφέ; 
ήναι, ή διά νέου Διατάγμ.ατος νά όρισθνί ή θέσις, -/‘ν έχουσιν έν 
τώ στρατώ οί ύγειονομικοί αξιωματικοί, δέν νομίζομεν ά'καιρον 
νά παραθέσωμεν ένταΰθα ώς συντομώτατα έκ τοϋ παρά τοΐς 
διαφόροις έθνεσιν όργανισμοΰ τοΰ σώμ-ατος τών υγειονομικών 
αξιωματικών τό άφορών τήν ύπόθεσιν ταύτην μέρος, πρός φω τι
σμόν τών τυχόν μή έχόντων προχείρου; τού; οργανισμούς τού
τους συναδέλφων ήμών.

Άρςόμεθα δέ άπό τή ; Γαλλία;, διότι τά  μάλιστα έν ιδιαι
τέρα.; συζητήσεσιν ήμφισβητήθη, οτι έκεΐ οί ιατροί κέκτηνται 
βαθμόν στρατιωτικόν. Τή; Γαλλία; δημοκρατουμένης, ό νΰν 
Αύτοκοάτωρ, τότε δέ Πρόεδρο; τή ; Δημοκρατία;, έξέδοτο τό 
άπό 25 Μαρτίου 1 8 5 2  οργανικόν διάταγμα τοϋ υγειονομικού 
σώματος τοϋ στρατοΰ, ού περ τό τρίτον ά'ρθρον έχει οΰτω ;'
* II ίεραρχίαί τών στρατιωτικών ιατρών περιλαμ.βάνει τούς 
έςή; βαθμ,ούς* ιατρό; έπιθεωρητή;, άρχίατρος 1 καί 2  τάξεω ;, 
ιατρό; συντάγματο; κ .τ.λ . . . .  Ή  ιεραρχία αυτη άποτελεΐ 
τάξιν διακεκριμένην καί ούδεμίαν συνεπάγει έζομοίω σιν πρύς  
τους βαθμούς της κυρίως Μ γομένης στρατιω τικής ιεραρχίας. 
Τοΰ άρθρου τούτου οί ορισμοί είσί σαφέστατοι. Τά πράγμα', α 
είχον ούτως, δτε έπρόκειτο νά δημοσιευθή ό 2τρ«τιωτ·...ο;
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Ποινικό; Νόμος τοΰ 1 8 5 7 ' επειδή δέ έν αύτώ ύπήρχεν άρθρον 
τ ι, τό 1 3 , εχον οΰτω; « ’Επί δίκης κατ’ έπιμελητοϋ, ιατρόν, 
φαρμακοποιού, οικονομικού αξιωματικού, κτηνιάτρου Απαντάς 
άλλου έξομοιουμένου μέ στρατιωτικούς, τό στρατοδικεΐον συγ
κροτείται συμφώνως πρός τό άρθρον 1 0 κατά τ  ον βαθμόν,Λρυς 
dr ά ν τισ ζο ιχε ΐ ή τά ζ ις  τοΰ κατηγορούμενον.η  Καί έπειδή 
κατά τό ανωτέρω διάταγμα της 2 3  Μαρτίου 1 8 5 2  άντιστοί- 
χησις τάξεων ούδεμία ύπήρχεν, έκρίθη απαραίτητος ή πρό το5 
νόμου εκδοσις διατάγματος, κανονίζοντας την αντιστοιχίαν ταύ
την. Τό διάταγμα τοΰτο φέρει ημερομηνίαν 1 8  ’Ιουλίου 1857 
καί έχει οΰτως.

« "Άρθρ. 1. 'Οσάκις πρόκειται νά δικασ&νί υπό τών στρα
τοδικείων επιμελητής, Ιατρός, φαρμακοποιός................τό στρα
τοδικείο-; συγκροτείται συμφώνως πρός τόν συνημμένον τω πα
ρόν τ ι δ ιατάγμ ατι πίνακα.»

« Άρθρ. 2 . 'Η αντιστοιχία τών βαθμών καί τάξεων, ή παρε
πομένη έκ τοΰ έν τώ προηγουμένω άρθρω μνημονευομένου πίνα
κος, είναι όλως ειδική διά την ένώπιον τών στρατοδικείων διχα
στικήν ενέργειαν, καί κ α τ’ ούδέν τροποποιεί ύπό τάς άλλα; 
επόψεις τάς καταστάσεις τών διαφόρων τούτων έξομοιουμένων, 
οΐαι είσίν αυται σχετικώς κανονισμέναι διά τών έν ΐσχύϊ δια
ταγμάτω ν, αποφάσεων καί κανονισμών.» “Ωστε καί τοΰτο 
έπιβεβαιοΐ, δτι οί ιατροί βαθμόν αξιωματικού δέν είχον, όια 
τοΰτο καί στολήν δλως διάφορον τής τών αξιωματικών εφερον.

Ά λλά  τήν τοιαύτην έν τώ  στρατώ θέσιν δυσαρέστως λίαν 
άνείχοντο οί Γάλλοι ιατροί, καί ιδού τίνι τρόπω περί ταύτης εςε- 
φράζοντο. «'Η  έν τοΐς συντάγμασι διαβίωσις είναι έπαχθεστατη 
δ ιά  πάντα ανεξαρτήτου χαρακτήρας ιατρόν, σεβόμενον έαυτον 
καί συναισθανόμενο'/ τήν ιδίαν άξίαν, διότι έκτίθησιν αύτόν 
είς αναρίθμητους ταπεινώσεις, είς άπαύστους τής φιλαυτία; 
αύτοΰ προσβολάς. Είς τό σύνταγμα, ό'που παν άτομον, οίαδη- 
ποτε καί αν /να ι ή σημασία αύτοΰ, έχει θέσιν ώρισμενην και
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πάντοτε άνάλογβν πρός τήν άξίαν καί τήν βαρύτητα αύτοΰ, 
ένθα έκάστω άπονέμεται σεβασμός, ανάλογος τών έκδουλεύσεων 
και τής ατομικής αύτοΰ άξίας, μόνος ό ιατρός δέν έχει θέσιν 
ώρισμένην" καί άν που ό κανονισμός ώρισε θέσιν, ή θέσις 
αύτη, πρέπει νά τό εί'πωμεν, είναι θέσις ταπεινοΰσα ήμάς' διότι 
τί άλλο ή ταπείνωσις είναι δ ι’ ένα ιατρόν συντάγματος, άριθ- 
μοΰντα μακρά ετη ύπηρεσίας, παρασχόντα πολυάριθμα δείγ
ματα παιδείας καί άφοσιώσεως καί έκ τούτου δικαιούμενον είς 
σεβασμόν, νά παρουσιάζηται είς τόν στρατηγόν μετά τόν λο
χαγόν, μετά τούς άνθυπολοχαγούς, μ ετ’ αύτούς τούς σημαιο
φόρους; Καί ό'μως ειμεθα στρατιωτικοί" οί κάματοι καί οί 
κίνδυνοι τοΰ πολέμου είναι κοινοί ήμϊν καί τοΐς άλλοις άξιω- 
ματικοΐς. Τίς δ ’ έν τώ στρατώ δαπανά τόν πλεΐστον χρόνον 
υπέρ τών στρατιωτών ; τίς είναι συνεχέστερον έν μέσω αύτών; 
Άφ’ ής στιγμής άφιχθή είς τά σώμα ό νεοσύλλεκτος, μέχρι τής 
ημέρας καθ’ ην άφίεται, έν τοΐς Νοσοκομείοις, έν τοϊς πεδίοις 
τής μάχης, έν τοΐς θεραπευτηρίοις, κατά παν αύτοΰ βήμα έν 
τω στρατιωτικώ σταδίω τίνα μάλλον άπαντα; τόν ιατρόν. Μή 
λησμονώμεν δέ, ότι ό έν τώ σώματι ιατρός έχει έν τνί υπηρε
σία πλείονα σχέσιν πρός τόν ύγιά στρατιώτην ή πρός τόν νο- 
σοΰντα" ό πάσχων, έ'χων άνάγκην συνδρομής, περιποιείται τόν 
ιατρόν’ άλλ’ είς παν σώμα, ώς γνωστόν, ύπάρχει ή τάξις τών 
άβελτέρων στρατιωτών’ ό οκνηρός στρατιώτης, θέλων νά ύπεκ- 
φύγνι τήν ύπηρεσίαν’ ούδέν άλλο μέσον έχει η νά προσποιηθή τό*/ 
ασθενή’ άν έν τη  έπισκέψει ό ιατρός διαψεύση τούς μετά κυνι- 
κής πολλάκι; άναιδείας ύποστηριζομένους ισχυρισμούς τοΰ 
στρατιώτου, ούτος, προβλέπων τήν ύπό τοΰ λοχαγού τιμωρίαν, 
καθίσταται αύθάδης πρός τάν ιατρόν’ άν δ ’ ούτος έξαιτηθή τήν 
τιμωρίαν εκείνου, ή επιβαλλόμενη ποινή είναι τοσοϋτον έλαφρά, 
άστε καταντά διά τόν έξαιτούμενον ταύτην ταπείνωσις μάλ
λον ή ίκανοποίησις. Παρά τώ στρατιώτη σημασίαν εχει μόννι 
ή έπωμίς, μόνος ό χαιρετισμός, δν οφείλει ν’ άπονείμη’ δ,τ*·



λοιμόν ζητοΰμεν, είναι εξωτερικά διακριτικά σημεία, συνεπα
γόμενα τόν σεβασμόν, εί; 8ν δικαιούμεθα' ό στρατιώτη; αδια
φορεί άν ό ιατρό; συντάγματο; έχ·/ι μισθόν καί σύνταξιν ταγ
ματάρχου' άνώτερον αξιωματικόν θέλει θεωρήσει αϋτόν, όταν 
τω παρουσιάσ·/] οπλον.

Τοιαύτα καί τούτοι; παραπλήσια ησαν τά  πανταχόθεν απευ
θυνόμενα ει; τήν Γαλλικήν Ιίυβέρνησιν ύπό τών ιατρών παρά
πονα, ά'τινα έπήνεγκον τέλο; τό ποθούμ.ενον αποτέλεσμα" 
διότι ή Κυβέρνησι;, πεισθεΐσα περί τοϋ δικαίου τών παραπό
νων τούτων, έξέδοτο τό άπό 1 7  Ιουνίου 1 8 6 0  Α. διάταγμα, 
δ ι’ ού, έξομοιοϋσα τού; βαθμού; τών ιατρών πρό; τού; των 
λοιπών άξιωματικών, κατήργησεν, όσον άφορα αύτού;, καί τό 
διάταγμα τή ; 18  ’Ιουλίου 1 8 5 7 , τό κανόνιζαν τήν ειδικήν 
σύνθεσιν τών στρατοδικείων. ’Αλλ’ ιδού αύτολεξεί -τό διά
ταγμα.

« ’Άρθρ. 1 . Οί βαθμ.οί τών δύο τμημάτων τοΰ ύγειονομικοϋ 
σώματο; τοΰ στρατοΰ έξομ-οιοΰνται πρό; τού; βαθμού; τή ; στρα
τιω τική; ίερϋρχία; ώ; έξη;.

’Ε π ιθ εω ρητή; =  'Υ π ο σ τρ ά τη γο ;

’Αρχίατρο; 1η; τάξεω; =  Συνταγματάρχης
τ> 2α ; )> =  Άντισυνταγματάρχης κ.τ,λ. . . .

'II άφομ,οιωσι; αυτη κατ' ούδέν μ,εταβάλλει τήν έκτέλεσιν τή; 
ύγεινομικής ύπηρ&σίας, οία ώρίσθη διά τοΰ Λιατάγμ.ατο; 
τή ; 2 3  Μαρτίου 1 8 5 2 .

«Ά ρθρ. 2 . Οί όρισμ.ο'ι τοΰ διατάγματα; τή ; 18 Ιου
λίου 1 8 5 7 , όρίζοντο; τήν σύνθεσιν τών στρατοδικείων, καταρ- 
γοΰνται, δσον άφορα τους υγειονομικούς αξιωματικούς" ή δέ 
σύνθεσι; τών στρατοδικείων, προκειμένη; δίκη; κατά τών άςι- 
ωματικών τούτων, θέλει γίνεσθαι κατά τήν τάξιν τή ; εςομοι- 
ώσεω;, συμφώνω; πρό; τού; όρισμ.ούς τοΰ έπομένου τώ άρθρ. 10 
τοΰ Στρ. Ποιν. . Νόμ.ου πίνακας.»

Κ α ί τ α ΰ τ α  μ.έν έν Γ α λ λ ία .
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Εν Πρωσία  οί ιατροί ά π ο τελ ο ΰ σ ιν  ιδιον σώ μ α , ύπό  τήν  

διοίκησιν τοΰ Γενικού Α ρ χ ιά τ ρ ο υ  . . .  Η  στολή τώ ν ιατρών 
uvai απαράλλακτος ώς ή τώ ν λο ιπώ ν τον στρατοΰ (ιδιωμα
τικών, ών κ ίκ τη ντα ι ουτοι τό ν  α ν τίσ το ιχο ν  βαθμόν.

Εί  Α υσ τρ ία  οί υγειονομικοί άξιωμ.ατικοί άπολαύονσι τώ ν  
αντών τιμώ ν, ών καί οί άλλοι αξιωματικοί, οί εχοντε; τόν 
αύτόν αντίστοιχον βαθμ.όν, φέρουν τη ν  αυτήν σ τολή ν  καί 
άπολαύουσι τή ; αύτη; συντάξεως αποστρατείας (1).

Τοσαύτη δ ’ είναι ή ταύτότης είς τά  διάφορα Κράτη, ώ -τε 
περιττόν κρίνομεν νά παραθέσωμεν άλλα παραδείγμ.ατα δευ- 
τερευόντων στρατών. Ά λ λ ’ ελθωμεν έπί τήν Α γγλίαν , τήν 
δυναμ,ιν ταύτην, ήτις ούδένα τών έαυτής θεσμών μ.εταβάλλει, 
ίν μή πρότερον ύπό μ.ακρας καί βεβαίας πείρας διδαχθΐ) τό 
πλ/·,μμ.ελες αυτοΰ. II αγγλική Κυβέρνησις, ύπό πείρας, δ ι’ 
ακαταλόγιστων ζημιών άποκτηθείση; έν τώ Κριμαϊκώ πολεμώ, 
βεβαιωθεΐσα περί τής άτελείας τών στρατιωτικών αύτής οργα
νισμών, συνέστ/ίσεν ειδικήν επιτροπήν, ϊνα, σκεφθεϊσα ώρίμως, 
προτείνη τάς άναγκαίας βελτιώσεις. Τής έπιτροπής ταύτης 
εργον είναι ό διά τοΰ Διατάγματος τής 1 8βρίου 1 8 5 8  καθιε
ρωθείς οργανισμός τοΰ σώματος τών στρατιωτικών ιατρών. Τόν 
τελειότατον τοϋτον όργανισμ.όν θέλομεν προσεχώς δημοσιεύσει 
ολόκληρόν έν τώ Άπομ.άχω" σήμ.ερον δέ παραθέτομ.εν ενταύθα 
τ’ άφορώντα τό προκείμενον ζήτημα άρθρα.

κ Άρθρ. 1 6/^Οί σχετικοί βαθμοί τών ιατρών τοΰ 'ΙΙμ,ετέρου- 
στρατοΰ έσονται οί έξής’ ό χειρουργικός βοηθός Συντάγματος 
Υι τών Έπιτελών Νοσοκομείου εσεται ύπολοχαγός άπό τής ήμ.έ- 
ρας τοΰ διορισμού αυτοΰ" μετά §ξ δέ έτών ύπηρεσίαν μ,ετά 
πλήρεων αποδοχών θέλει έχει τόν σχετικόν βαθμ.όν ταΰ λο /α - 
γοΰ. 'Ο χειρουργό; Συντάγματο; η τών Έπιτελών θέλει εχει 
τόν βαθμόν τοΰ άντίσυνταγμ.ατάρχου, άλλά θέλει θεωρείσθαι

(1) Revue des arinees de terre el do mer.



ώς ό νεώτερος τών φερόντων τόν βαθμόν τούτον, διοικούνΐων 
δέ σώμα αξιωματικών. Ό  Έπιθεωρητης. . . .  Ο Γενικός Επι
θεωρητής τών Νοσοκομείων θέλει εχει βαθμόν Υποστράτηγου 
άπό τής ημέρας τοϋ προβιβασμ,οΰ αύτοΰ' μ,ετά δέ τριών έτών 
ύπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω, η όταν διορισθνί εΐ; μοίραν 
στρατευομένην, θέλει έχει τάξιν αντιστράτηγου.»

«Άρθρ. 17 . Οί σχετικοί ούτοι βαθμοί συνεπάγονται άπαντα 
τά  πρωτεία (p reseances) καί άπαντα τά  πλεονεκτήματα, όσα 
κέκτηνται, οί αντίστοιχοι βαθμοί τών μαχίμων αξιωματικών 
(πλ'Λ,ν τής προεδρείας τών στρατοδικείων' διότι ή ήμετέρα βου
λή σις καί έφεσις είναι, όπως έν τοϊς στρατοδικείοις xpoedptif 
πάντοτε ό αρχαιότερος μάχιμος άξιωματικός) καί θέλουν χρη
σιμεύει ώς βάσις διά τήν έκλογήν τών στρατιωτικών καταλυ
μάτων, διά τόν προσδιορισμόν τής άποζημ-ιώσεως ένοικίου, τοϋ 
άριθμοΰ τών υπηρετών, τοΰ άριθμοΰ τών ιππονομών, τών μερί
δων καυσοξύλων κτλ.»

«Άρθρον 2 3 . Οί υγειονομικοί άξιωμ.ατικοί θέλουσιν άπολαύίΐ 
δικαιωματικώς τών αύτών τιμών, ών οί άλλοι σχετικώς ίσόβα- 
θμοι άξιωματικοί τοΰ ήμ-ετέρου στρατοΰ.»

Τών άρθρων τούτων αί διατάξεις είναι, φρονοΰμεν, σαφείς και 
ούδενός χρνίζουσι σχολίου. Ά λ λ ’ Ϊνα τό μέγα Αγγλικόν έθνος 
άποφασίσν) νά θεώρηση τους στρατ. ιατρούς ώς αυτόχρημα μάχι
μους αξιωματικούς καί παράσχν) αύτοΐς άπαντα τά  έκείνων προ
νόμια, έλαβε βεβαίως ύπ’ οψιν τούς μεγίστους κινδύνους, είς ου; 
εΐναι εκτεθειμένος ό στρατιωτικός ιατρός, τόν μ.έγαν βαθμόν 
αύταπαρνήσεως καί γενναιοψυχίας, 8ν πρέπει νά έχη ούτος και 
κατενόησεν, ότι ΐνα ύπάρχωσιν έν τω στρατώ τοιοϋτοι άνδρες, 
ανάγκη πάσα η το νά περιβληθώσι μέ τιμάς άνταξίας τών αρε
τών αύτών. Εκπληκτική τνί άληθεία είναι ή πληθύς τών στρ. 
ιατρών, όσοι καταλύουσι τόν βίον είς τάς έκστρατείας" άπιστευ- 
τον σχεδόν καταντά, οτι κατά τόν Κριμ,αϊκόν πόλεμόν, επι 
ίσου άριθμοΰ, ή αναλογία τών φονευθέντων καί θανοντων είναι
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7 ιατρών πρός 1 αξιωματικόν!! Ά λ λ ’άν τις σκεφθή ώριμώτερον,' 
θέλει κατίδει, ότι ό στρατ. ιατρός είναι ό κατ’ εξοχήν είς κιν
δύνους έκτεθειμένος, είναι ό κατ’ άνάγκην άντιτασσόμ,ενος πρός 
άπάσας τάς συμφοράς, όσαι προσβάλλουσι τόν στρατόν. Τήν ήμέ- 
ραν τής μάχης ολιγωρεί τόν θάνατον ώς πας άλλος' παρίσταται 
δέ είς τό πολυθόρυβον τής μάχης δράμα, οΰτε ύπό τοΰ παραγ
γέλματος καί τοΰ παραδείγμ.ατος τοΰ άρχηγοΰ παροτρυνόμενος 
ώ; ό μάχιμ.ος, οΰτε ύπό τής όρμής τής πάλης καί τής έκ τής 
πυρίτιδος μέθης παραφερόμενος, άλλ’ άτάραχος, έν τνί σκότιζα- 
[ΐεννι ύπό τοϋ καπνοϋ εκείνη άτμοσφαίρα, ό'που, συρίττουσαι^ 
κατά πάσαν διεύθυνσιν διασταυροϋίιν άλλήλας αί σφαΐραι, 
δπου τυφλή βολίς ούδόλως διακρίνει άπό τοΰ πολεμίου τόν 
ρστην τοΰ Ασκληπιού, ό ιατρός, σώζων άλλους, άπόλλυ- 
ται πολλάκις αύτός. Καί άν μή φονευθή, κατά την σοβαράν 
«είνην στιγμήν, καθ’ ην πάντες συνταράσσονται, είς μόνον 
τόν ιατρόν ούδ’ αύτή ή συγκίνησις συγχωρεϊται’ ή χείρ του 
πρέπει νά ηναι άτρεμής, ή κρίσις ταχεία καί άσφαλής 
ως έν τώ σπουδαστηρίω αύτοϋ. Αί οίμωγαί τών τραυματιών, 
τών οβίδων αί έκρήξεις ούδόλως ταράττουσιν αύτόν’ πανταχό- 
θεν άπελπιστικαί θνησαλέων φωναί έπικαλοΰνται τήν αρωγήν 
του, αύτός δέ μετά τής αύτής προθυμίας καί άφοσιώσεως πετά  
απο τοΰ πτωχού στρατιώτου πρός τόν ισχυρόν στρατηγόν, άπό 
τοϋ τραυματίου όμοεθνοΰς πρός τόν ήμιθανή πολέμιον. Βλέπει 
πρό τών ποδών αύτοΰ συστρατιώτας άναπήρους, φίλους ψυχορρα- 
γοϋντας, καί ό'μως οφείλει νά καταπνίξη είς τής ψυχής αύτοΰ τά  
βάθη πάσαν συγκίνησιν,διότι κατά τήν θλιβεράν έκείνην ς-ιγμήν 
καθ’ ην μόνος ό ιατρός δύναται νά έμπνεύση θάρρος είς τούς ά- 
πηλπισμ,ένους, ό οφθαλμός αύτοϋ πρέπει νά ήναι άδακρυς. Μετά 
τό πέρας τής μάχης ό κίνδυνος έξακολουθεϊ καί έτι μείζων καθί- 
Ταται διά τόν ιατρόν. Τά νοσοκομ.εϊα πληροΰνται τραυματιών, 
μιάσματα έκεΐ άναπτύσσονται,τάχιον η βράδιον ποικίλαι ένσκή- 
πτουσιν έπιδημίαι’ οί διηνεκείς κάματοι, αί παντοειδείς στερήσεις,
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ν) έπιρροητώνκαθ έκάς·ην άνανεουμένων θλιβερών έντυπώβεώνπα- 
ραλύουσι τά  ελατήρια της ζωής' ό ιατρός νοσεί... τότε δέ γοργό; 
κ α τ’ αύτοΰ επιπ ίπτει ό θάνατος καί εκδικείται τόν αύθάδη θνη
τόν, όστις δ ι’ ό'λου τοϋ βίου αντιτασσόμενος πρό; αύτόν, άπέ- 
σπασε πολλάκις άπό τών γαμψών αύτοϋ ονύχων εκλεκτήν λείαν. 
Καί άντί πάντων τούτων τ ί απολαμβάνει ό ιατρός; ’Άν ευ
γνώμων ή Γαλλία ηγειρεν είς τόν Λαρέύον άνδριάντα, έν ώ πα- 
ρίσταται ούτος διά τοϋ ποδό; σταματών σφαίραν, σύμβολον 
τοϋ θανάτου" άν ό Ναπολέων, μετά τήν έν EJylau μάχην, άπο- 
σπάσα; άπό τοϋ ίδίου στήθους τόν σταυρόν τής τιμής έξτίρτνχιε 
τοϋτον εί; τό στήθος τοϋ"'Β·ό(ϊΟΜζΙ) χ ό ^ ι  άλλοι, άνήκοντε; si; 
τό μακρόν μαρτυρολογίαν τών στρ. ιατρών δεν περιερρόννίίαν 
έπίσης τόν θάνατον, καί ομως δέν έσχόν τήν τύχην τοϋ Be- 
co u rt! πόσοι δέν έσταμάτησαν διά τοϋ ποδός τήν σφαίραν, καί 
ομως. ούδέποτε θέλει έγερθή δ ι’ αύτού; μνημεΐον! πόσοι τέλος 
δέν έχάθησαν, χωρίς ούδέ μνήμης καν εύγνώμονος ν’ άξιώση αυ
τούς ή κοινωνία, είς ην αφειδώς προσήνεγκον τού; θησαυρού; τή; 
έπιστήμη; καί τή ; φιλανθρωπία; αύτών!! Μετά ταϋτα πάντα 
ίύνατα ί τ ι ;  σπουδαίω; νά ίσχυρισθη, ό'τι μικρόν αντάλλαγμα 
παρέχουσιν οί στρ. ιατροί εί; τήν πολιτείαν άντί τή ; τιμή; καί 
τοΰ βαθμού, μέ τόν όποιον αυτη τού; περιβάλλει.

Π . I. ΣΟΥΤΣΟΣ.

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α .
Τη 25  Λεκεμβρίου ό άρτίω; προβιβασθει; ύπολοχαγό; τοϋ 

πυροβολικού τάγματο; Νικόλαο; Κ λίμακα; άπεβίωσε μετά πο- 
λυώδυνον ασθένειαν εί; τό άνθο; τή ; ηλικία; καί τοϋ στρατιωτι
κού σταδίου του' τη δέ έπιούση έτάφη μεθ’ ολων τών στρατιω- 
κικών τιμών. Πολλοί έπιτάφιοι λόγ^ίξ«^ω.ν,ηθησαν περί τούτοι»' 
άπαντε; δέ έθρηνησαν τόν θάνατόν '*<$&&&,' ot συνάδελφοι 
καί οί μμαθηταί του.
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