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Κ ΑΝΡΟ ΒΕΡ.

(L c m arceh al C anroberl).
Εκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπό . . . .
6 πρώην ανώτατος διοικητής τοΰ εν Κριμαία στρατοΰ έγεννήβη κατα το ετος 1 8 0 9 εις την επαρχίαν τοΰ Λώ (Lot), καί
δχι μακράν τοΰ χωρίου είς ο είδε τδ φως ό Μυράτος (M ural).
Είσελθών εις την στρατιωτικήν σχολήν τοΰ Σαίντ-Σύρ (Sain tSir) κατά τδ 1 8 2 6 , έξήλθε ταύτης κατά τδ φΟινόπωρον τοΟ
1 8 2 8 , ώς ΰπολοχαγός τοΟ 4 7 συντ. τής γραμ., καί άνεχώρησε
κα τά

τδ 1 8 3 5 είς Αφρικήν με τον βαθμόν τοΰ ύπολοχαγοΰ.

Εις την επαρχίαν τής Οράν, δπου τδ σύνταγμά του έστάθμευεν,
ελαβε μέρος είς δλας τάς έπιχειρησεις, αΐτινες, ΰπδτούς ςρατηγοΰς
Κλωζελ (C lausel) Αρλάνζ (<Γ A rlan lies) και Λετάνζ (Letang),
ελ«βον χώραν κατά τοΰ Αβδέλ-Καδέρ (A b d -el-K ad er) καί ών
αί έπιτυχίαι έπι τής Μ άλτας (M alta) παρείχον δυσχερείς έργα
σίας είς τδν Γαλλικόν ςρατόν. Είς την κατά Μασκαρα (M ascara)
στράτευσιν ό Οπολοχαγός Κανροβέρ έφείλκυσεν είς έαυτδν κατά
πρώτον την προσοχήν τών άνωτέρων αξιωματικών,

καί διε-

κρίΟη είς τήν έκπόρθησιν τής Τλέμσαν (T lem cen ), ώς καί
τή μάχη τής Τάφνας (Tafna) καί
συμπλοκαί.

Ωνωμάσθη δέ κ ατά

έν

πανταχοΰ δπου έγένοντο

την τοΰ

1837

άνοιξιν λο44
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χαγός. Κ ατά την έφοδον τής Κωνσταντίνας εσχε την τιμήν να
πληγοθή παρά τω ήρωϊκώ συνταγματάρχη Κόμβε (Com bes),
.

οστ-ς κτυπ^θεις

θανασιμως επε της αυτής ρωγμής, έξεπνεε

V μαρτύρων την άνδρείαν του κα'ι συνίστα αύτόν εις τόν στρατάρI* χην Βαλιε (V alie) ως αξιωματικόν εχοντα μέλλον.
όνομασθείς Ιππότης τής Λεγεώνος τής Τιμής, έπεφορτίσθη
κ α τα το 1 8 3 9 την δύσκολον εντολήν νά σχηματίση μ ; τούς
νομάδας τής Καβέρας (Cabrera), τους έπί τοΰ Γαλλικοΰ έδά
φους καταφυγόντας, εν τά γ μ α διά τήν ξενικήν λεγεώνα. Έχρησίμευσεν πολύ

εϊς

τό

στρατόπεδον τοΟ

Σαίντ-όμέρ

πρός

διδασκαλίαν τών αξιωματικώ ν τώ ν έλαφρών στρατευμάτων, ην
ό ίδιος δούξ τοΟ όρλεάνς είχε λάβει ύπό τήν προσωπικήν του
διεύθυνσήν. Το 4841 έπανήλθεν εις Αλγερίαν, καί έκ τοϋ δεκάτου τάγματος τώ ν πεζών κυνηγών (ch asseu rs a pieds) μετέβη πάραυτα ώς διοικητής τάγματος εις τό 1 5 σύνταγμα τοΰ
έλαφροϋ πεζικοϋ. Τά δείγματα τής ανδρείας του κ α τ’ έκείνας
τάς στρατεύσεις

δεν

ήδύναντο

παρά

νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν

εις Βέχλ (B ehl) άντέσχε με διακοσίους πεντήκοντα

κυνηγούς

κ ατά τριών χιλιάδων έχΟρών κα'ι έμάχετο έπί οκτώ μήνας κα
τ ά τών Καβύλων, χωρίς ουδέποτε νά μέτρηση τόν άριθμόν τών
αντιπάλων του.

Συνταγματάρχης τό 1 8 4 8 , έτέΟη έπί κεφαλής

τής ξενικής λεγεώνος μεθ’ ης έπολέμησε κατά τών ορεινών τοΰ
Ωρες (A ures) καί ήχμαλώ τισε τόν Α χμέτ Μπέην. ’Εν πολέμω
είς άγαθός καί γενναίος άρχηγός, βοηθούμενος ύπό στρατιωτών
ανδρείων, καθίσταται 5 έκατόγχειρος γίγας τοΰ μύθου καί ό δα
μαστής τοΰ κινδύνου. 0 Συνταγματάρχης Κανροβέρ εγεινε πρό
πάντω ν αξιοπαρατήρητος διά τής έτοιμότητος του πνεύματος
εις τας κρίσιμους περιστάσεις. II ακολουθος σειρά διηγουμένη
ύπό τοΰ Κ. ΓΙετρου δέ Καστελάνου (Μ. P erre de C astellane)
δύναται -νά παράσχή ιδέαν τινά.
« Τώ 1 8 4 8 έγένετο συνταγματάρχης τών Ζουάβων, μετέβαινε δε έκ τής θεσεως τοΰ Ωμάλ εί; τήν Ζ αάτηχα (d A u m a le

a Zaateha),

ΐνα λάβη μέρος είς τήν

ύπήρχεν έντός

πολιορκίαν,

ίΐ χολέρα

τής φάλαγγος του, καί κατά τήν πορείαν τήν

έδεκάτιζε- έπροχώοοον μ ετά πολλοΰ κόπου, καί άπαντα τά ζώα
ησαν

πεφορτωμένα

θανασίμως.

Κ ατά

τήν πλέον

δυσχερή

στιγμήν, τόν ειδοποίησαν οτι νομαδικαί φυλαί τής Μεσημβρίας
διετίΟεντο νά τόν προσβάλλωσιν. Επρεπε πρό παντός ν’άποφύγη
τή ν σύγκρουσιν, καθ’ όσον μέσα μετα φοράς διά τούς πληγω μέ
νους έλειπον. Ο συνταγματάρχης

πάραυτα λαμβάνει τάς τής

μάχης διατάξεις· επειτα βαδίζει μόνος πρός τούς Νομάδας μετά
τοΰ διερμηνέως του καί κάμνει διά τούτου ν’ άχουσθώσιν οί λόγοι
ουτοι.
« Α'. Σείς μάθετε οτι φέρω μ ετ’ έμοΰ τόν λιμόν, έάν δέν
άφήσητε νά διέλΟω έγώ τε καί οί ήμέτεροι, τόν ρίπτω έφ’ ύμών.»
« Οί Αραβες, οιτινες πρό τινων ημερών ήκολούθουν τήν φά
λα γγα,

βλέποντες τούς νεωστί άνορυχθέντας τάφους, κατεκυ-

ριεύθησαν ύπό φρίκης,

δέν έτόλμησαν

νά προσβάλλωσι καί

άφήκαν αύτόν νά διέλθη. »
Κ ατά τό 1 8 5 0 ό πρόεδρος Ναπολέων έκάλεσεν είς Παρισίους
τον στρατηγόν Κανροβέρ*

έδωκεν εις αύτόν κ α τ’ άρχάς τήν

διοίκησιν ταξιαρχίας (brigade) τινός πεζικοΟ, έ'πειτα ώνώμασεν αύτόν ύπασπιστήν του, θέσιν ήν ουτος κατείχε κατά τό π ο 
λιτικόν τόλμημα, καί ήν ακολούθως διετήρησε γενόμενος άντιστράτηγος (gen eral de d v isio n .)
Κ ατά τόν πόλεμον τής Κριμαίας, ό στρατηγός Κανροβερ
περιεβλήθη τήν διοίκησιν τής πρώτης τοΰ πεζικοϋ μεραρχίας,
καί ώς τοιοΟτος μετέσχε τών πρώτων μαχών.

Μετά τόν θά

νατον τοΰ στρατάρχου Σαίντ-Αρνώ (S ain t-A rn aud )

άνεδέχθη

ώς κληρονομιάν τήν ύπερτάτην διεύθυνσιν τής πολιορκίας τής
Σεβαστουπόλεως, ητις περιήλΟεν εις αύτόν. Αργότερον δυσκολίαι
καί διαφωνία!, περί ών δέν επιτρέπεται ήμΐν νά ένασχοληθώμεν,
έμπόδιζον τάς έργασίας, καί ό στρατηγός Κανροβέρ προσέφερε τήν παραίτησίν του, καί παρωρμήθη είς αυταπάρνησήν τοιαύ-
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την, ώσίε ήθέλησεν αύτδς δστις την παραμονήν διώκει ώς άρ-

τών πεζών κυνηγών καί τεσσάρων συνταγμάτων ελαφρών, έγέ-

χηγδ^ νά υπηρέτησή ύπό τάς διαταγάς τοΰ διαδόχου του στρα-

νετο είς τδ πεδίον τοΰ Αρεως. έφ’ οδ ένοπλος αΰτη παρετάχθη.

τηνοΟ Πελισσιέρου (P elissier).
%^

ϊά

στρατεύματα, ών ή εύ-

Ο στρατάρχης Ααμδύ διέτρεξε τδ μέτωπον τών γραμμών

ζωία υπήρξε πάντοτε κύριον αύτοΰ μέλημα, τά στρατεύματα

διαδοχικώς, έγχειρίζων εις έκαστον σώμα τήν οΐκείαν σημαίαν.

ταΰτα τον ελατρευον η δε παρουσία του πανταχοΰ έχαιρετατο

Η παράδοσις αΰτη ΰπεδέχθη διά ζωηρότατων ζητωκραυγών. Μετα

υπο ακαταπαυςων ε7τευζργ)(χισεων. Την 2 6 Ιουλίου τηλεγράφημα

τήν παράδοσιν παρελήφθησαν αί παλαιαί, καί έκομισθησαν επι-

του ύπουργοΰ τών στρατιωτικών έκάλεσεν αύτον

νά έπανέλθη

μελώς εις τήν οικίαν τοΰ γενικοΰ διοικητοΰ τής αύτοκρατορικής

Γαλλίαν, οπως έκεϊ τύχη περιποιήσεως τής υγείας του.

φρουράς R eg n a u lt d e sa in -J e a n -d ’ A n g e ly , δπως άποτεθώ-

εις

τηλεγράφημα τοΰτο, ό σρατηγδς άπεκρίθη δτι λόγοι

σιν εις τά άνάκτορα τοΟ ΚεραμεικοΟ, κατα την καθιερωμενην

υγείας δεν ήδύναντο ΰπδ οίανδήποτε πρόφασιν νά βιάσωσιν αύ

συνήθειαν διά τάς σημαίας άπάντων τών σωμάτων τής αύτο

τον να εγκαταλείψη την θέσιν του εις τοιαύτην στιγμήν’ ό τη

κρατορικής φρουράς.
Προσετέθησαν εις τάς νέας σημαίας τά ονόματα τής ΜΑ-

Είς τδ

λέγραφος άνήγγειλεν αύτδ έκ νέου, καί την φοράν ταύτην μετεβιβαζε διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος.
Ο στρατηγός Κανροβέρ άνεχώρησεν έκ
Αυγουστου

ΓΕΝΤΑΣ καί τοΟ ΣΟΑΦΕΡΙΝΟΤ. Τα ράκη, τά έκ τής μετάξης
τών άρχαίων σημαιών, μελανόν άποκτήσαντα χρώμα, καί σχι-

Κριμαίας τήν 8

σθέντα έν τοϊς πεδίοις

οπως ελθη εις Γαλλίαν, οπου τδν άνέμενεν, ώς

τής μάχης

ούδέν παρέχουσιν

ήμϊν

στοιχεϊον πρδς περιγραφήν.
21 Σ ε κ τ ψ 6 ( ίο υ . Εχορηγήθησαν παράσημα καί νομισματό-

και κατα το παρελθόν ή εμπιστοσύνη τοΰ ήγεμόνος, δστις δια
δοχικής τον προηγαγεν εις τά άξιώματα τοΰ στρατάρχου, τοΰ
Εις τδν μόλις περατωθεντα διά τής συνθήκης τής Βιλλαφράγ-

σημα εις διαφόρους στρατιωτικούς.
Ηρξατο ή άλλαγή τών σωμάτων τών διαφόρων φρουρών κα!

κας πόλεμον ο στραταρχης Κανροβέρ έδιοίκει τδ τρίτον σώμα
τοΰ στρατοϋ.

τοΟ στρατοπέδου τοΟ Σιαλων.
Τήν 2. Μ. Μ. είς τήν δενδροστοιχιαν, τήν λεγομένην τών Α 

γερουσιαστοΰ και τοΰ πρέσβεως εις Σουηδ(αν.

κακιών, τοΰ δάσους τής Βουλώνης, ο στρατηγός Μελινε, παρεδωκεν είς τδ 1 · καί τδ 2· σύνταγμα τών επίλεκτων τής φρουράς
νέας σημαίας, δπως άντικαταστήσωσι τάς παλαιάς, αιτινες κα-

Ε Ι Δ Η 2 ΈI 2.
Έ χ της Γ αΛ .Ιίκης έφημερίδος

τήντησαν ράκη είς τάς δύο ένδόξους έκστρατείας, καθ’ας έλαβον

L a p resse.

μέρος τά δύο ταΰτα συντάγμασα.
0 στρατάρχης ί’α.νδών, ύπουργος τών στρατιωτικών, επιθυμών

2 0 Σεπτεμβρίου 1 8 6 1 .
εδημοσίευσε διάταγμα έπιφέρον

νά εκτίμηση δι’ ιδίας παρατηρήσεως τάς άναγκαίας μεταβολάς

αυξησιν τριών πυροβολοστοιχιών καί ένος λόχου ζευγητών είς

πρδς άναδιοργανισμδν τοΰ στρατιωτικοΰ σχολείου τοΰ Σαίντ-Συρ

τδ Σύνταγμα τοΰ ναυτικοΰ πυροβολικοΟ καί τών άποικιών.

έπεσκέφθη (ούχί έπισήμως) τδ κατάστημα, άκολουθούμενος ύπο

Ο Μυνητωρ

τοΰ στολου

τριών στρατηγώ ν ύπεδεχθησαν δε τοΰτον οί διευθυνται τών

Η παράδοσις τών σημαιών εις τήν 1 ταξιαρχίαν τοΰ πεζικοΟ

διαφόρων κλάδων

τής αύτοκρατορικής φρουράς, ήτις σύγκειται έξ ένδς τάγματος

J

μετά τών άξιωματικών τοΰ μηχανικοΰ τής
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διευθύνσεις τών Βερσαλλιών. Παρεμεινε τέσσαρας ολοκλήρους

II Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ ΙΣ Μ Ε Ν Η Φ Ρ Ε Γ Α Τ Α , II Δ Ο Ξ Α .

ώρας, έξετάζων τά πάντα μετά πλείστης λεπτομερείας, αύθωρεί
διέταξε βελτιώσεις τινάς, άς έπακολουθήσωσι βεβαίως άλλαι
έτι σπουδαιότεραι.
2 2 Σ επτεμβ ρ ίου. Η κατά Μεξικοΰ εκστρατεία άπεφασίσθη,
ΐδούδέ τ ί ό O ario esp a g n o l (έφημερίς) γράφει.
Ο πεμφθησομενος εις την νήσον Κούβαν στρατός μ ετά τοΰ

Το πρώτον τεθωρακισμένον

άτμόπλουν ερόίφθη είς την θά-

λα^σαν.
Π λ ο ιο ν ώ ρ α ιό τ α τ ο ν

77

όψις του έχει τ ι έπίσημον

16

[Λ ε τ ρ ω ν (Λ ύ κ ο υ ς x a c

Ε λ α τ ο ύ ς . II δ ο

διά την ακρίβειαν τών γραμμών καί

έκεΐσε ύπάρχοντος συμποσοθήσεται είς 4 ,0 0 0 άνδρας. ΓΙ ναυτική

διά τόν όγκον τοΰ σιδηροΰ θώρακος,
Είς υψος 1 ,**■· 8 2 ύπεράνω τής έπ-.φανείας τοΰ υδατος παρου

μοίρα συντεθήσεται εκ δώδεκα πλοίων, άτινα όλα όμοΰ έχωσι

σιάζει πυροβολοστοιχίαν [a n e b a tte rie ) 3 4 πυροβόλων μ ε γ ί

3 0 0 πυροβόλα, προστεθησονται δ’ είς ταύτην άκολούθως δύο

στης ολικής, έπί μέν τής πρώρας φερει δύο πυροβόλα μεγάλης

δρόμωνες (corvettes) καί τά άναγκαιοΰντα πλοΐα μεταφορας.

ολικής, έπί δέ τής πρύμνης σιδηροΰν προτοίχωμα έξασφαλίζον

II διεύθυνσις τών στρατευμάτων τής ξηρας, ώς καί τά τής άπο-

κατά τήν συμπλοκήν τήν θεσιν τοΰ πλοιάρχου.

βάσεως, άνετέθησαν είς τόν στρατηγόν ΙΙρίμ.

ό έπί τώ ν ναυ

0 έξοπλισμός περιωρισμένος είς μόνην τήν μεγάλην

καπνο

τικών υπουργός έκδώσει τάς αναγκαίας διαταγάς ώ ςε ό γενικός

δόχον τής μηχανής, προτίθησιν οτι τό πλοΐον ουδόλως προόριςαι

λιμενάρχης τοΟ νομοΰ τών Γαδείρων νά ναυλώση εμπορικά ά τ-

νά άπομακρύνηται τών ήμετερων λιμένων, άλλ οτι κατ^σκευ-

μοπλοια ύπό Ισπανικήν σημαίαν, ίνα μεταφέρωσι τόν στρατόν.

άσθη όπως υπηρέτη είς τάς θαλασσας, ενθα είς τό

Ο πεμφθησομενος αριθμός τών πλοίων τοΰ στρατοΰ της άποβάσς,ως, πρός δε και το όνομα τοΰ άρχηγοΰ, έξαλείφουσιν πασαν
αμφιβολίαν, και πειθουσιν ήμας οτι, τό μυστυκοσυμβούλιον τής

έξής έπιλυ-

θήσονται αί μ εγάλαι διαφοραι τής Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Τρις ή φρεγάτα έπλευσε'

δυνάμεθα δέ ηδη είπεΐν ότι ένδό-

Μαδρίτης, προτίθεται σπουδαίαν κατά τοΰ Μεξικού έκστρατείαν.

ξως ηϋδοκίμησεν.
ΐΐν γαλήνη ή φρεγάτα αύτη διασχίζει το υδωρ άνευ κλονι

2 3 . Σ επτεμβρίου. Απόσπασμα τοΰ μηχανικοΰ τής φρουράς

σμού, καί ούτως είπεΐν άνευ κυματώσεως, καταδεικνύουσα ουτω

άφιχθη έκ Βερσαλλιών είς τό φρούριον M on t-V a lerien · έτεθη
τών αξιωματικών τοΰ μηχανικοΰ, έφ’ όσον

πόσον τό σχήμα αύτής είναι εντελες.
Η τα^ύτης ταύτης μετρηθεΐσα επι σταθερας βασεως οκτω

διαρκέσει ή ψευδοπολιορκια, ητις έκτελεσθήσεται είς τά πέριξ

χιλιομέτρων έφθασεν είς 1 3 κόμβους καί Y i0 (θαλασσια ^ μίλια

τοΰ φρουρίου. Αί προκαταρκτικαί έργασίαι τής προσβολής τών

uoeuds), ητοι τό έπακρον τής ταχυπλοΐας .πολεμικών πλοίων.

ύπό τά ς διαταγάς

μονίμων οχυρώσεων διευθύνονται ύπό τών άξιωματικών τής
μεραρχίας τοΰ μηχανικοΰ τής φρουράς.
ίίρξα/ .ο χΟ^ς, διαρκο,σοσι δε ισως επι οκτώ η δέκα ημέρας.

Είς δεκάωρον έκδρομήν διέτρεξε κατά

μέσον όρον δώδεκα

κόμβους καί τριάκοντα εν εκατοστόν (κόμβου)
ίίραν διά μεγίστης θεομάνσεως, καί ενδεκα κόμοους όιά τοΰ
ήμίσεος ταύτης.
(
t
Εν τρικυμία επλευσεν έπίσης κάλλιστα, διακοπτουσα όρθια

-==»■

” S 3-ess.

τό μέν κΰμα διά μαλακής επαφής, τό δ’ έγκάοσιον και τό ή μ ιεγκάρσιον διά κανονικωτάτΓ,ς

κυλινδήσεως.
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Το πρόγραμμα τοΰ μηχανικοΰ έξεπληρώθη εντελώς ύπό τή ν

ιδού άναφαινόμενον νεον θαλασσιον στοιχεΐον πολλώ επιφοοε—

εύρυτάτην εποψιν και άκριβέστατα, δπερ υπερβαλλόντως τιμα

ρώτερον, δπερ αύτο μονον το τεθωρακισμενον ατμ4πλουν

τήν δεινότητά του και δεικνύει την ακρίβειαν τοΰ

πνεύματος,

τα ι νά άψηφίση στολον ατμοπλοιων, ουτινος τας περιφανείς δο-

το ασφαλές τοϋ προορατικοί), και επομενως τήν έμπιστοσύνην ην
οφείλει ΐνα άπονείμη αύτώ ή πατρίς.

κιμάς έξεθέσαμεν.
Νεον δθεν ανοίγεται πάλιν στάδιον εις το πολεμικον ναυτι

Ηδη εζηγεϊται πώς απετολμησε ν αναλαβγ] τήν εύθηνην τής

κόν, διότι ηδη

ουνχ-

στόλος ού μόνον δύναται νά προοβάλη τά ξύ

κατασκευής πολλών πλοίων, κατά τύπον δλως νέον, μή άναμέ-

λινα φρούρια, άλλά καί

νων τήν δοκιμήν του πρώτου

τούτων, αί δε περί παρατόλμου

τάς καλλίστας τών παραλίων οχυρωσεων. Ούδεν υπάρχει πλέον

άπευθυνθασαι αύτώ επικρίσεις, έπαναπίπτουσιν ηδη έπ’ αύτών
τούτων τών προπετών έπικριτών.

φρούριον έκ γρανίτου δυναμενον ν α ν τυ ττι εις τα καταστρε*

Τώ 1 8 5 0 δ Ν α π ο λέω ν

ήγαγε τδ πολεμικόν ναυτικδν είς

νέαν φάσιν, έπεξέτεινε τδν προορισμόν του· άσφαλίζον είς τδ έξης
τήν συνδρομήν τούτου είς τδν στρατδν τής ξηράς, δπως συνο
δεύει τά ς παραπομπάς τών στρατευμάτων, προασπίζη τάς άποβάσεις, καταφΟάνη έν καιρώ εχθρικόν τινα

στόλον

πτικά άποτελέσματα τοΰ νεου συστήματος
μερόν τοΰτο πυροβολικον ύπο το εχθρικόν πΰρ.
ένί λόγω έπήλθε ριζικός άνατροπεύς

του τούς ένδοξους σταθμούς τής Μαγέντας καί τοΰ Σολφερίνου,
ό έξ άτμοπλοων στόλος τοΰ ναυάρχου H o m a in -O e sfo sse s παρέπλεεν εϊς τά ΰδατα τής Βενετίας, δπως

τοΰ προορισμοϋ τώ ν

ναυτικών δυνάμεων.
M on iteu r de la F lu tte.

π άντα έν ώρισμενω χρόνω, ωστε νά δύναται νά υπηρέτη άνευ
αργοπορίας τούς στρατηγικούς συνδυασμούς.
στρατδς τής ξηρας άφινεν ώς ίχνη τής διά Λομβαρδίας πορείας

του πυροοολικοϋ,

τά δ’ ήμέτερα τεθωρακισμένα πλοΐα θέλουσι μεταφερει τδ τρο

τα ΰτα δέ

Οΰτω κατά τήν τελευταίαν έκστρατείαν τής Ιταλίας, ένώ ό

άπδ τοΰδε άτιμωρητί νά περιφρόνηση

-w*«se«e«—-----ΣύνΟεσις του. ατμοσφαιρικού

άέρος και άνεμ ισμος.

0 άήρ περιέχει κ α τ’ όγκον 21 μερη οξυγονου και 7 9 άζωτου
βαρύνει ύπδ 0 ° θερμοκρασίαν 1 χιλιόγραμμον, 2 9 3 έκαστον κυ

έξασφαλίστ) είς τδ

βικόν μέτρον ΰπδ θλίψιν Ο,!'· 70· ύπδ ίσον όγκον είνο-,ι τδ V tos »

πρώτον σημεΐον, δι’ άποβάσεως ετέρου σώματος στρατού, δπερ

τοΰ βάρους ΰδατος άπεσταγμενου υπο την αύτήν θερμοκρασίαν.

ώφ;ιλε νά καταλάβη τούς Αύστριακούς έκ τών νώτων.

Εις άνθρωπος απορροφά διά τής εισπνοής κατά μέσον όρον 3 I

Καί κατά τον προηγηθεντα χρόνον; κατά τά συμβάντα

τοϋ

λίτρας οξυγόνου καθ’ ώραν, δπερ ίσοδυναμεΐ με 1 53 λίτρας άε-

Ευςεινου Πόντου, δ Ν α π ο λέω ν διέπλευσε κατά πρώτον τδν Ε λ

ρος άτμοσφαιρικοΟ, ίσοΰται σχεδόν με δύο κυβικά μέτρα (1 0 0 0

λήσποντον, ένώ δ Αγγλικός στόλος, άναχαιτισθεΐς ύπδ έναντίων

λ ι τ = 1 . Κ.. μ ) καθ’ημέραν διά 1 2 ώρας, καί έπειδή δεν όφεί-

άνεμων, έμενε κατά τήν είσοδον τοΰ στενοΟ ατυχής μάρτυς
τής ήμετέρας έπιτυχίας.

λωμεν νά καταναλίσκωμεν παρά τδ

^ II Α γγλία συνεκινήθη, καί πάραυτα τά νεώριά της
λύφθησαν έξ άτμοπλοίων μεγίστης
είσήλθε μεθ’ ήμάς είς

/

τήν

τοΰ είς ώρισμένον διά

στημα περιεχομένου άέρος, δπως μή άποβή ή αναπνοή βεβια

κατεκα-

σμένη, άπαιτεΐτα ι νά έμπεριέχωνται 8 . κυβ. μίτρα, και ινα μ η

ταχύτητος. Μόλις δ’ αΰτη-

προξενηθη ή έλαχίστη αδιαθεσία είς ενα μονον άνθρωπον κα τά

όδών ταύτην

τής προόδου, καί

τδ διάστημα 1 2 ωρών.

—
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Εάν εις θάλαμον οΐουδηποτε μεγέθους θελωμεν ώστε ή άνα-

πορεΐαι, δπως έγένοντο, είναι περίπατοι

άνευ αποτελέσματος.

νεωσις τοΰ άέρος νά γίνεται με άλεπάλληλόν τινα τρόπον, ποέ-

Ητο δυνατόν έν τούτοις

πει, πρός ύποτροφήν τής αναπνοής ένός μόνου άνθρώπου, ή ε ι

έξετελοϋντο μετά

νά ώφεληθή έξ αύτών τό

σαγωγή και έξοδος ϊνα η υπό την άναλογίαν μιας λίτρας πλέον

ώφελείας ού μόνον ώς πρός την έκπαίδευσιν,

V ,o κατά λεπτόν, 6 6 0 λίτρας καθ’ ώραν, η 7 ,9 2 0 λίτρας κατά
1 2 ωρας (περίπου 8 κυβ. μέτρα).

τήν άνάπτυξιν τής νοημοσύνης και τών φυσικών δυνάμεων τών

νοημοσύνης,

πεζικόν, άν

ίίθελον γίνει αυται

πρόξενοί

άλλά και ώς προς

νέων στρατιωτών μας. Α, άντί νά οδοιπορώσι μηχανικώς κα τα

Αρα διά τό ήμερονύκτιον άπαιτοϋνται 1 6 κυβ. μέτοα,

παραγωγήν, άκολουθοΰντες τά άκρα τής όδοΰ, ώφειλον νά πο-

ΣΗΜ. Καθ’ άπαντα τά πεπολιτισμένα έθνη ό ρηθείς δρος

ρεύωνται κατά φάλαγγα, μ ε τ’ εμπροσθοφυλακής και οπισθοφυ

λαμβάνεται πάντοτε ύπ’ δψιν διά την κατασκευήν Νοσοκομείων,
Στρατώνων και Φυλακών.

λακής, προφυλαττόμενοι ώς έπί παρουσία τοΰ έχθροΰ. Συνεχώς

£ * τον ύπ ο μ νη μ α τίο ν τώ ν ό ^ ω α . τώ ν r e r .

πλαγιοφύλακας Αν παρουσιάζοντο έμπόδια άμαξών, ήθελον βα

ijtiT t.iu r

τϊ/ς

Γ α λ λ ία ς '

ν.το . . .

ήθελον άπαντα εις τά π λά για

οδούς, και ήθελον αποστελλει

δίζει στοιχηδόν ή ήθελον έλαττονει το μέτωπον τών τμημ άτω ν
τής φάλαγγος, καί τάνάπαλιν (1).
Η φάλαγξ ήθελεν οδεύει συνηθέστερον έπί στενών όδών, έπι·
άνωμάλου έδάφους και διά δασών, ήθελον κατοπτεύει τούς ςε -

Π αρατηρήσεις επι της έκπαιΒεύσεως και

νωπούς, καί άκολούθως ήθελον διαβαίνει αύτούς οσον το δυνατόν

τώ ν ε λ ιγ μ ώ ν τοΰ πεζικοΰ.

μ ετά τών έν χρήσει έν πολέμω

Ε κ τον Γ α λ λ ικ ό ν , ΰ.τό γοΟ ά ν θ ν π ο γο χ α γ ο ϋ τον

σθα.1 ό στρατός τόν τρόπον τής προσβολής τών δασών, τών σ τε
νών, τών γεφυρών κτλ"

πιί,ικον χνρίον Γ . Μ ονσκίδον.

προφυλάξεων. 110ελ ε διδασκε-

εις καταλληλον εποχην ηθελ.ε περα

τούς ποταμούς διά τών πόρων, καί ταΰτα ως επι παρουσία τ ; δ
έχθροΰ. Οταν δ’ ευρισ/.ε γήν χέρσον, ήθελε καθιστα έπισταθμίαν

I.
Ο στρατιωτικός Θεατής τοϋ παρελθόντος Δεκεμβρίου καί ’ΐα-

μετά τών πρωτοφυλακών καί τών προφυλακών.

περί τής έκπαιδεύσεως

1J διδασκαλία αΰτη εύχαριστεΐ τόν στρατιώτην, ώς διακό-

και τών ελιγμών τοΰ πεζικοΰ, ων τινες έν τούτοις είσίν άξιαι

πτουσα τήν μονοτονίαν τών άσκήσεων- καί τοι δε έπίπονος ούσα,

συζητησεως. Ιΐριν δμως άρχίσωμεν, άς μας έπιτραπή νά κάμω-

διατηρεί τήν υγείαν του.

νουαο’,ου περιεχει εξαίρετους

αρχάς

μεν σκεψεις τινάς ώς προς την έργασίαν, ητις πρέπει

νά ηναι

υποχρεωτική δια το οπλον τοϋτο διά νά κατασταθή ικανόν νά
μεταβαινη εν παντι καιρώ καί εύθύς εις την έν έκστοατεία καταστασιν.
Το πεζ·.κον δεν είναι έν γένει πρόπαρεσκευασμενον έν καιρώ
ειρηνης δια την εν πολέμω κατάστασιν- δεν είναι συνειθισμένον
να ΰποφερη τάς κακουχίας

τής εκστρατείας. Αί στρατιωτικα'ι

(1) ’Επορεύθημεν μακρυνάς πορείας, καί έσχηματ:ζομεν φά
εφθανον είς τον
σταθμόν όλιγώτερον κουρασμένοι. Εκαστος εχει γείτονα δεξιόΟεν καί άριςερόθεν μεθ’ού δύναται να ομιλή. Γίνεται μεν Οορυβος,
άλλά σπανίως μενουν όπίσω στρατιώ ται- ένώ κατά πα ραγω γή ν
οί άνδρες, μή έ'χοντες συντρόφους νά όμιλώσι, καταλάμεανοντα ι υπό πλέξεως καί κουράζονται ταχέως.
λ α γ γ α , οσάκις ητο δυνατόν, οί δε στρατιώται
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0 στρατιώτης, διαιτώμενος ώς έπί το πολύ έν τω στρατών!,
συνειθίζει να γίνεται οκνηρός. Ά ποζωοΰται

κινήσεις του, οπερ είναι άναγκαιότατον

είς εκστρατείαν.

ό στρατιώτης έκ

Οί στρατιώται πρέπει νά γνωρίζωσι τάς άσκήσεις τοΰ πεδι-

τών θεωριών, καλών μέν άλλά πολύ συνεχώς έπαναλαμβανομέ-

νοΰ πυροβολικοΰ καί τοΰ φρουρίου, όχι διά νά γίνωσι πυροβολιςαί,

νων εν τοϊς θαλαμοις. 6 χειμων ΰπεραρκεΐ διά την έργασίαν

άλλά νά προετοιμασθώσιν ώφέλιμοι έπίκουροι.

ταυτην, ωστε δί,ν πρεπει να θυσιαζωνται
νανται νά έξέλθωσι τοΰ στρατώνας.

τάς στρατιωτικάς πορείας, και πρεπει να διατασσωνται εις πορεί

αί ήμέραι καδ’ άς δύ-

Προς αναπτυξιν τής ευκινησίας των οί στρατιώται πρεπει νά

Είς τάς μεγάλας φρουράς όλα τά όπλα πρέπει νά ένώνται είς
αν, ώς άν έγίνετο αΰτη παρουσία τοΰ εχθροΰ.

νά διδάσκονται την λογχομαχίαν, ιδίως μετεχειριζο'μενοι πα-

Είς μέρη όπου εύρίσκεται σχολεϊον μηχανικοΰ, οταν αι παρα

λαιά τουφέκια μ ετά λόγχης έζ έλαστικοΰ. Οί ύπαξιωματικοί

δόσεις διακόπτωνται, τό πεζικόν πρέπει νά μανθάνη τήν προσ

ηθελον μάθει ταχέω ς το γυμνάσιον τοΰτο, καί ηθελον προγυμνά

βολήν και τήν ύπεράσπισιν τών ορυγμάτων έν νυκτί και έν ημέ

ζει τους νεοσυλλέκτους, οιτινες ακολούθως ήθελαν
σ α ι.

ρα, καθ’ ον τροπον διαγραφει

τελειοποιεί

Μ έτζ. Μετά τήν έργασίαν ταύτην, ητις δύναται νά τροποποιη-

Αι ασκήσεις αυται, ενούμεναι μ ετά της γυμναστικής, πρέπει
να προηγώνται τής οπλασκίας* αυται καθιστώσιν

ο στρατηγός M a rc j- M o iig e εις

αυτούς έπι-

θή διά τής πείρας, προπαρασκευαζεται πεζικόν έτοιμον να εκστρατεύση πάντοτε, καί νά ύπερνικήση τας κακουχίας.

δεξιους, το δε τουφεκιον δεν θά ηναι είς αύτούς οχληρόν βάρος,
οταν αρχισωσι το δεύτερον
τιώτου.

μέρος τών άσκήσεων

II.

τοΰ στρα

Δεκαπεντε ημ,εραι αρκοΟσι δία τε την γυμναστικήν κχί την

Φαίνεται ότι ζητοΰν νά καταστήσωσι τό πεζικόν εύκινητο-

αξιωματικός

τερον, άλλά πρέπει νά προσεχωσιν ωστε να μη περιπεσωσιν είς

πρέπει νά άπαιτη ώστε πας νεοσύλλεκτος πρέπει νά διέλθη όλους

υπερβολήν Κ αλή καί τα κ τικ ή έκπαίδευσις άρκεΐ νά καταστήση

τούς βαθμούς, πριν ή

λογχο μ α χία ν

άλλ’ ό διευθύνων τήν έκπαιδευσιν

γένη δεκτός είς τάς ασκήσεις τοΰ στρα

τ ά τά γ μ α τα ευκίνητα είς τούς έλιγμούς, χωρίς να τα εξάντληση

τιώτου' άλλως ή εξις και ή αδιαφορία θά ματαιώσωσι τόν σκο

είς μακρούς τροχασμούς, οιτινες φερουσι την αταξίαν. Αξιωμα

πόν, άν δεν έξακολουθήται ή βαθμιαία αυτη πρόοδος. Ο ί έξα-

τικοί καί στρατιώ ται Γάλλοι επιθυμούν να εχωσιν ελευθερίαν

κολουθοΰντες μετα ζήλου τάς άσκήσεις νοήμονες άνδρες ποέπει

είς τάς κινήσεις των και να διαφευγωσι την εξουσίαν τών αρχη

ο-ον τό δυνατόν νά σ χη μ α τίζο ντα ι είς ουλαμόν πρότυπον, διά

γ ώ ν ή όρμητικότης ήμών δύναται να κα τα σ τή κινδυνώδης επι

να μη εμ,ποόιζωνται υπ) τών

παρουσία τοΰ έχθροΰ.

οκνηρών και

τών ανεπιτήδειων.

Ο ουλαμος ουτος κινεί την αμιλλαν, κ αί πάντες θέλουν ν’ άποτελέσουν μέρος αύτοΰ.
Σπουδαία βελτίωσις, συνισταμενη

εις το πλάτος τών ένδυ-

μ.ατων, πρεπει να επενεχθη εις τ.ην στολήν, οιαδήποτε
ηναι αυτη. ό στρατιώτης
δια . f]v π α ρ α τ α ζ ίν

και άν

ενδύεται φιλάρεσκος, είναι αληθές,

αλ?, υποφερει, δεν είναι έ?^εύθ:ρος είς τάς

Δια σταθερας

θελησεως οι τε παλαιοί

στατιώ ται καί οί νεοσύλλεκτοι θά λαβωσιν

εκπαιδευσιν νεαν,

τής όποιας αί τροποποιήσεις είναι άνεπαίσθητοι, καί διατελουσιν
ήδη έν ένεργεία παρά τοϊς καλώς διοικουμενοις σωμ,ασι

κα τα

τό τέλος τών έτησίων άσκήσεων.
Αι παρά τοΐς τάγμασι τών ακροβολιστών ασκήσεις τοΰ στρα
τιώτου, τροποποιούμενα’, κατά τ ι

ώς προς τάς λεπτομέρεια?;

—

—
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και μ ετά σπανιωτέρου τροχάδην βήματος, μας φαίνονται κάλ-

αΰτη είναι πολύ παραμελημένη· πρέπει νά έπ.έλθϊΐ ταχεία θερα

λιστα δια το πεζικόν, καθ’ δσον αυται πάρεχουσι το πλεονέκτη

πεία, καθιστωμένου υπολόγου τοΟ λοχαγοΰ. Αν λόχος τις είναι

μα τής μεταθέσεως άνδρών έκ τοΟ πεζικοΟ εις τούς

άκροβολι-

χεστέρα θεωρία ή πρδξις, μέχρις ότου φθάση τούς λοιπούς. Β ιά

στάς καί τάνάπαλιν.
ϊ ο λοζόν βήμα είναι παράλογον, ή έπί δεζιά η επ’ αριστερά
κλισις η ή προσαγωγή τοΰ έτέρου τών ώμων πρέπει νά ηναι ό
ΖητοΟσιν έλλόγως την κατάργησιν τοΟ κ ατά

γη ς S p u , τοΰ

Χαταδιβάστε α ρ /ι, καί τοΟ νπο μά.Ιην ίίρ(ΐ· Εις τινα τών σω
μ ά τω ν μεταβαίνουσιν έκ τοΟ έπ ι β ρ α γ ίο ν ο ς είς τό

έ π ' ω/ιοο

α ρ /ι, χωρίς προηγουμένως νά έπανέλθωσιν είς τό φ έρ ’τε αρ/ι,
II ονοματολογία τοΟ οπλου πρέπει νά διδάσκηται μεταξύ τών
ωρών τής γυμναστικής καί τής λογχομαχίας· διαλυομένου τοΟ
οπλον, μανθάνουσιν εύκολώτερον τά μέρη διά την έφαρμογήν
Διά νά διδάξη κάλλιον την μεταχείρισιν τοΟ όπλου

ό προ

γυμναστής, πρέπει νά τοποθετήται 7 — 8 βήματα πρό τής κλά
σεως. Εκτελεΐ μόνος του βραδέως

τάς κινήσεις, καί περιμένει

είς τήν θέσιν ταύτην νά τάς έπαναλάβωσιν οί νεοσύλλεκτοι· όσοι
εχουσι πρό οφθαλμών των τό παράδειγμα.

Επιθυμητόν ητο νά γίνεται σπανιώτερον τ ό ί /c θήκην Λ ό γχη
είς τό ί’<ρ’ υπΛον γ ό γ χ η . Αί κινήσεις

αυται φθείρουσι καί την

Πολλάκις φθείρεται ό λογχοδέτης* ή

σπανίως πρέπει νά μένη έφ’ όπλου, εξαιρέσει τών

τό ηθικόν τοΟ στρατιώτου ηθελεν είσθαι μεγαλήτερον,

ουτος δε ηθελεν έννοεΐ κάλλιον τήν ίσχύν του είς δεδομένην
στιγμήν.
Η θεωρία τοϋ ρίμματος πρέπει νά διδάσκηται είς τάς βροχηράς
■ημέρας είς τούς θαλάμους,

όλου τοϋ έτους, άν έγίνετο κ ατά λόχον ή κατά τμ ή μ α τα λό
χου. Διά νά κινήσωσι τήν άμιλλαν τών λόχων, έπρεπε νά γνωστοποιώσι τίνες έπέτυχον κάλλιον, καί ν’ άπαλλάττω σιν αυτούς
ίΐ έπί σκοπόν ριπή, άντί νά γίνεται

σηνήθως έπί όριζοντείου

έδάφους, έπρεπε νά το π ο θ ετή τα ι ό σκοπός

καί υψηλά καί χ α 

μηλά.

τάς δέ λοιπάς είς

νονται περισσότερον είς τήν ζύγησιν τών άκροβολιστών, παρά
είς τό νά τοΐς δείζωσι πώς νά ένεδρεύωσι κρυπτώμενοι. ΠαραμελοΟσι νά τούς διδάξωσι νά γνωρίσωσι τά έδαφικά εμπόδια,
είς ά δύνανται

νά προφυλαχθώσιν άπό τών βολών τοΟ έχθροΰ

καί έζ ών δύνανται νά προξενήσωσιν αύτώ πολλήν ζημίαν.
Είς τούς ελιγμούς πολλών τα γ μ ά τ ων πρέπει νά έζηγώνται αί
κινήσεις τών ακροβολιστών, αιτινες πρεπει να καλυπτωσι τους
έλλιγμούς έκάστου τ ά γ μ α τ ο ς .

Κ α τα τοϋτο μενομεν πολυ ο-

πίσω, όχι ώς πρός τήν νοημοσύνην, ά λ λ ’ ώς πρός τήν πράζιν. Ο

δ’ επισκευή αύτοΟ φθείρει τό οπλον.
σκοπών·

νά καταγίνωσι δι'

όμολογητέον ότι είς τάς πρός άκροβολισμόν ασκήσεις κ α τα γί

αύτών είς τάς ασκήσεις.

κάνναν καί τήν λόγχην.

τελευταίους μήνας τοϋ έτους, ένώ ήδύναντο

γυμνασίων τινών.

όπερ είναι άνωφελές περίπλοκη.

II λόγχη

ζονται πολύ είς τά πυρά μέ πυριτοβολάς, καί φαίνεται ότι έπι*
θυμοΟν νά τάς καύσωσι μίαν ώραν προτήτερα. Τοΰτο προέρχεται
έκ τοΟ ότι δέν άφιεροΟσι διά τήν (5ιπήν είμή τούς δύο ή τρεις

μόνος τρόπος.

δέν ένόησαν καλώς,

ώπισθοδρομημένος, σημειοΰται, καί επιβάλλεται είς αύτόν συνε-

τήν αυλήν

τοΟ

στρατώνος, όπου ή έπιτήρησις είναι εύκολωτέρα. Η διδασκαλία

διοικών γραμμήν άκροβολιστών πρέπει νά βλεπη τούς εκτελου.
μένους ελιγμούς καί έζ αύτών νά κανο νίζη τά ς κινήσεις του, χ ω 
ρίς νά ηναι άνάγκη νά τώ είπωσι δεζιά ή αριστερα.
Αι άσκήσεις ούλαμοΟ τώ ν τ α γ μ άτων τών ακροβολιστών, τροποποίούμεναι ώς πρός τόν τροχάδην βηματισ μον

και ώς προς

τινας λεπτομερείας, μας φαίνονται εφαρμόσιμοι εις πεζικόν π α ν
τός είδους.

—
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κειται ε(ς τον ημετερον χαρακτήρα, άλλά πρέπει νά γνωρΚωμϊν
-ω ς να την κανονίζωμεν.
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