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-ΧΡΑΤίΟ^ΚΟΧ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ.

ΦΥΛΑΑΔΙΟΝ Α'. (αΘΙΙΝΠΣΙ, 4 5 Φεβρουάριου 4 8 6 0 .)  ΑΡΙΘ. 6 .

ΠΕΡΙ ΤΟΪ Ε1ΣΛΧΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩ2 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΓΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 

ΑΥΓΟΥ.

Δτ,μοσιεύοντες τό περί δυνάμεως τοϋ σ-ρατοΟ κ«ί περί στρα
τολογίας νομοσχέδιά, νψ ίζομεν έπάναγκες νά δώσωμεν είς το 
κοινόν τάς περί τούτου διασαφήσεις, διότι πολλαί π αρα ινήσ εις 
εγενοντο έπ’ αύτοΟ.

» Αρθ. 1. Η δύναμις του κατά γην στρατοΟ προσδιοοίζεται 
» δια το ετος 1860  είς δέκα χιλιάδας τετρακοσίους άξιωματι- 
» κούς, ύπαξιωματικούς στρατιώτας καί λοιπούς.

,'’ Η ?ύναΡ ί  το° ΝαυτικοΟ προσδιορίζεται διά το έτος 1 8 6 0  
» εις χιλιους διακοσίους τριάκοντα δύω αξιωματικούς, ύπαζιωμα.
» τιχούς, ναύτας καί λοιπούς.

» 'Αρδ. 2. Ί ΐ  Στρατολογία καί Ναυτολογία προσδιοοίζεται 
» δια το ετος 1860  είς τρισχιλίους άνδρας.

» Οι τρισχίλιοι ουτοι άνδρες διανεμηθήσονται κατ’ αναλογίαν 
» τοΟ πληθυσμοί), παρά μέν τών Νομαρχών είς τάς επαρχίας,
» παρα δε των Επάοχων είς τούς Δήμους.

.  'Ape. 8 . Αί έν τοΐς «ρθροις δύω έπί ένδεκα, συμπεριλαμβα- 
» νομενου και τούτου, διατάξεις τοΰ περί Στρατολογίας καί Ναυ
το λ ο γ ία ς Νομού του 1851 έτους ίσχύουσι καί διά τήν 
» στρατολογίαν καί Ναυτολογίαν τοΟ έτους 1 8 6 0 .
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i l  ενιαύσιος στρατολογία παντός Κράτους στηρίζεται είς 8ύ? 
τινά- είς τον περι δυνάμεως τοΟ στρατού νόμον καί είς την ύπ» 
τοΰ νόμου προσδιορισθεΐσαν στρατείαν η θητείαν άμφότερα λοι
πόν ταϋτα κανονίζουσι τον πρός συμπληρωσιν τοΰ στρατού αριθ
μόν κατ’ έτος άπαιτουμένων νεοσυλλέκτων. *Ιΐδη δέ πολύς λόγος 
έγένετο περί τοΰ έν τή Βουλή είσαχθέντος νομοσχεδίου τούτου* 
διότι ό έν αύτώ διαλαμβανόμενος αριθμός ύπερέβαινε τόν τών 
άλλων έτών, τουτέστιν έζητοΰντο 3 ,0 0 0  νεοσύλλεκτοι, ένω κατά 
τό παρελθόν έτος ό αριθμός τών νεοσυλλέκτων δέν ύπερέβαι- 
νε τούς 2 ,1 3 0 , καί ένω ή δύναμις τοΰ στρατοϋ μένει ή 
αύτη. ’Αλλ’ οί λέγοντες ταΰτα, φαίνεται, οτι έλησμόνησαν τόν άπο 
2 9  Μαΐου 1 8 5 9  έκδοΟέντα νόμον, καθ’ όν ό στρατεία ήλαττώθη 
εις τρία έτη, άντί τών τεσσάρων έτών, καί οτι, δυνάμει τοΰ νό
μου τούτου, οί ύπηρετησαντες τρία έτη έν τώ  στρατώ άφιενται, 
ώς καί οί ύπηρετησαντες τά τέσσαρα έτη, ώστε διπλάσιος σχεδόν 
αριθμός άνδρών ές έρχεται κατά τό ένεστώς έτος έκ τοΰ στρατοΟ" 1 
και δτι τούτου ένεκα, έάν κατά τό παρελθόν έτος έζητήθησαν 
2 ,1 3 0  νεοσύλλεκτοι, έπρεπε κατά τό ένεστώς έτος νά ζητηθώ?: 
τουλάχιστον 4 ,000 . ’Οθεν άρχόμεδα έκ της δυνάμεως τοΰ στρα
τού, διότι ές αύτης της δυνάμεως, ώς ε’ίπομεν, πηγάζει καί ή 
κατ’ έτος στρατολογία (α).

*Η κανονισμένη δύναμις τοΰ στρατοϋ μας, ητις, ώς καί έμπροί- 
κτως άπεδείχθη, οτι είναι λίαν ανεπαρκής είς τάς άνάγκας της υπη
ρεσίας τοΰ Κράτους, προσδιωρίσθη είς άνδρ. . . .  10,400.
Ά λ λ ’ έκ τοΰ άριθμοΰ τούτου πρέπει νά άφαιρε- 
θώσιν οί μή έκτελοΰντες καθαράν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν, ώς έξης.

’Απόμαχοι.............................................» 2 3 5
έκτος ένεργείας αξιωματικοί, . . . »  1 3 9

Οί μα,θηταϊ τής σ τ  p a t.  αχοΛής, 
οι λόχοι τών τεχνιτών τοΰ όπλοςασίου,

(α). Ε ίν α ι  φανερόν οτι καθ’ ό’οον ή  στρατεία είνα ι μ ικ ρ ά , κα τα  τοσοίΐ- 

τον ό κ α τ ’ έτος αρ ιθμός τώ ν  νεοσυλλέκτων εΤναι μ εγα λείτερος , ωσιε, 

α ν  κ α τ ’ ετος ήλλαζον ο! στρατιώ τα ι, ειτρεττε να ζ η τ η θ ν σ ι  τοσοΰτοι ο«* I 

ά 'νδρίς ύ π ή ρ χ ο ν  έν  τ φ  στρατί).

*αί τών πυροσβεστών, οί ύπαξιωματι- ; ^

-     .

-οο πυροβολικοΰ καί λοιποί είς διαφό- ' * ·: } J y  >.
*01 τοΰ μηχανικοΰ, οί άποθηκοφύλακες - -,;ί

"Λ {·* j  £ / ' Γ#$·

ρους υπηρεσίας τοΰ στρατοϋ. . . . »  3 0 0  *· ί  i c K  ' Μ
Τόόλον τών μή έκτελούν- _______

Των καθαραν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν » 6 7 4
Προς νουτοις πρεπει να αψαιρέσωμεν ·■-

*αι τήν χωροφυλακήν, ήτις έκτελεΐ 

ασ.υνομικά καί άνακριτικά καθήκοντα » 1 ,6 2 4

»

2 ,2 9 8
Άφαιρουμένων τούτων ολων έκ τής δυ-
ναμεως τοο στρατοϋ.....................................................................

Μενουν διά τήν στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν. .

■εΓ - - * Λ  V  · · ■ · . » ■ . · .  8,102
ουτωνει,>ι 5 6 7  αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένων τών 

Φ ω μ α τα ώ ν τοΰ μηχανικοΰ, τής χωροφυλακής, τών της στρα.

!  'ς σ^ 0λγΐί> τών ΦΡουραρχαών έπιτελών καί τών έν τοϊς 
ιαφοροις στρατιωτικοϊς καταστήμασιν, ώς έν τώ ύπουργείω τών 

στρατιωτικών, επιτροπή ιματισμού κτλ, ώστε μένουν 7 ,5 3 5 ' ύπα-
ςιωματικοι καί στρατιώται διά τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν το* 
Κράτους. '

Της μέν λοιπόν δυνά μεως τοΰ ςρατοΰ όριζομένης είς ανδρας 1 0

; εΐς ΤΤρατιωτηί άναλογεϊ πρός 110  περίπου ψυχάς, ύποτιθε 
μενού τοΰ πληθυσμού τών κατοίκων τής'Ελλάδος είς 1,1 00 - 

00  νυχων. Ούτως ό άριθμός τοΰ στρατοϋ μας ούχί μόνον δέν, 
«να. υπερβολικος, άλλά καί λίαν ευάριθμος, διότι ούδεμία Έ π ,  
χρα .εια εχει στρατόν ελαττον τοΰ ένός τοϊς έκατόν έκτος δέ τού- 
-WO η Ελλάς, ώς έκ τής έκτάσεως τών ανωμάλων μεθορίων της 

άτακτου χυοερνητικού και στρατιωτικού συστήματος τοΰ γει
τονικού Κράτους της, τοΰ άνωμάλου έδάφους της καί άλλων 
πολλών περιστατικών, γνωστών τοϊς πασιν, άναμφιβόλως έπρεπε 
να εχτ) στρατόν τουλάχιστον δύο τοϊς έκατόν, ήτοι διπλάσιον 
WO σημερινού- μ ’ ολον τούτο ή ‘Ελληνική κυβέρνησις πάντοτ5



χεοιωοίσθη είς τόν απολύτως άναγκαιον στρατόν διά τάς χαΜ  
μεοινάς άνάγκας της, ούχί δέ και διά τάς ένδεχομένας πίριί 
στάσεις, διότι ή οικονομική κατά στάσις τής 'Ελλάδος δέν έχε- 
τρεπε τοΰτο*, ούδέ ήθελεν ή κυβέρνησις νά έπασχολήση πλειο* 

τέρους άνδρας έκ τώ ν κατοίκων της εν τώ  στρατώ, ει και επρεπε, 
καί ώφειλε μάλιστα λέγομεν, νά διπλασιάση τον στρατόν της 

μ ’ ολας τάς δυσχερείας ταύτας.
Ά λ λ ’ εΐ καί ουτω περ«ορισμένοι/ οντος τοΰ 'Ελλην.καΰ <-ρατο8; 

απαιτείται άναμφιβόλως νά συμπληοοΰται ο5τος κατ’ έτος διί 
τοΰ νόμου τής άπογραφής, διότι άπαντα τα  σώματα καί οπλ,ατοί) 
ς-ρατοΰ, ούδ αύτής τής χωροφυλακήςσχεδόν(α) εξαιρούμενης, συρ 
πληροΰνται ήδη διά αύτοΰ τοΰ νομού' μονόν δε ο λόχος τών Am. [ 
μάχω ν καί τών Εύελπίδων εξαιρούνται τής κατηγορίας ταύτης.’Α- . 
ρα έκ τών 1 0 ,4 0 0  άνδρών ,άφοΰ έξαιρέσωμεν 3Θ0 καί 686  άξιω-1 
ρατι3ιούς (567  έν ένεργεία καί 110  έν αργία), οί λοιποί 9,41* 
άνδρες θέλουν στρατολογεϊσθαι διά κλήρου. Οταν λοιπόν ό πρό; ι 
c-ρατείαν, χρόνος ορίζεται εις τρτα ετη, απαιτείται τϋ'τριτημοριο' 
αύτών ν’ άλλάσση κατ’ έτος. ’Αρα άπαιτοΰνται κατ’ έτος 3,138 
νεοσύλλεκτοι. ’Εκτός δέ τούτου πρέπει νά προσΰέσωμεν καί τούς I. 
έξυπηρετήσαντας τ ά τ ρ ίκ έ τ η  καί λαβόντες τάς άφεσεις τωνκαίί 
τόν άπό 2 9  Μαΐου 1 8 5 9  νόμον, ών ό αριθμός δέν είναι μικρό;,Β 
Ά ντΐ δέ τούτων όλων, δια τοΰ νομοσχέδιου εζητηθησαν
3 ,0 0 0  νεοσυλλέκτων, έξ ών πρέπει ν! άφαιρεσωμεν πλέον τώ» j 
1 0 0  διά τό ναυτικό'/, το όποιον δεν στρατολ.ογεϊ μεν, αλλ αφ«!· ' 
ροΟνται χάριν αύτοΰ οί δήμοι τής ϊδρας, τώ ν Σπετσών· και το9 
Πόρου, ώς χορηγοΰντες εις τό ναυτικόν ναύτας. Έντεΰθεν το ΰποΐΗ p 
γεΐον τών στρατιωτικών, άντΐ νά ζητήστι πλέον τών 3 ,5 0 0  νεο
συλλέκτων, περιωρίσθη εις 2,90*0 τό πολύ, διότι· αφαχροΰνται,ω; 
εϊπομεν, οί τών ναυτικών νήσων, εχον τήν πιθανότητα οτι ο ελλει- 
πων αριθμός ουτος τών νεοσυλλέκτων θέλει συμπλήρωσή εκ w»
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(α) Kcrit το παρελθόν ετοί πλέον τών 200 στρατιωτών τοΰ πεζιχ» 
μετετεθηβαν ε!; τήν χωροφυλακήν, διότι ή συμπλήρωαις αυτής κ#κΜ 
άδΰνατος δια τής Ιθελουσίου κπατάξεως.

Εθελουσίων κατατάξεων, ιδίως εις τήν χωροφυλακήν, καί έξ orta* 
καταταξεων τινών ύπαξιωματικών. Ά λλ’ έάν ύπολογίση τις τή ’ί 
νεοσυλλεξίαν ταύτην, ήτοι τούς 3 ,000  άνδρας τούτους, θέλει ϊδει 
οτι 366  περίπου ψυχαί άναλογοΰσιν είς ενα νεοσύλλλεκτον, 1 0 δε 
Ηεχρι 12 νεων άπο ηλυ«ας 18-·—24  έτών είς έκαστον νεοσύλλε* 
*τον, διότι, έαν ύποθέσωμεν, κατά φυσικόν λόγον, τά ήμισυ τ ώ ν 
ψυχώνεις ανδρας, θέλουν αναλογισε* 183  άνδρες πάσης ήλικίαν 
εις ενα νεοσύλλεκτον’ κατά δέ τούς περί ηλικίας κανόνας πρέπε4 
να ωσι τέσσαρες νέοι έξ έκάίτης ηλικίας τής στρατολογίας, ήτο' 
τών 18, 19, 20 , 21 , 22 , καί 23 , τό ολον 2 4  νέοι -δι’ ενα τών 
ζητούμενων νεοσυλλέκτων, έάν άφαιρέσωμεν τό ήμισυ αύτών 
είς έξαιρεσεις τοΰ νομού, βεβαίως πρέπει νά έχωμεν 1 0 — 12 
νέους διά εχαστον νεοσύλλεκτον.

Αλλ άφαφειται έκ τής όλομελείας τής ‘Ελληνικής κοινωνίας
καί ουτος; Λέγομεν ούχί, διότι έκτος τών φυσικών θανάτων,
" * » *απαντες οι εςυπηρετοΰντες επανέρχονται εις τας έστιας των, οί
δε μενοντες, ως αντικατασ-ταται, λαμβάνουν τήν θέσιν τών μενον- 
των εις τάς έστίας των κληρούχων.

Αλλ υπάρχει και έτερα αφορμή τών έξενισταμένων κατά 
τοΰ αριθμοΰ τουτου τών νεοσυλλέκτων αύτη δέ είναι ή καθυστέ" 
ρησις πολλών τοιούτων εκ τών Λαρελθόντων έτών. νΙσα, ϊσα ό
μως η άφορμη αυτη είναι ύπέρ τοΰ αίτουμένου άριθμοΰ ύπό τοΰ 
νομοσχεδίου, διότι έκ τούτου εξάγεται οτι, μ ’ ολας τάς προσ- 
Λαθειας της ή κυβέρνησις, ούδέποτε έδυνήθη νά συμπληρώση τόν 
στρατόν της δια τοΰ κατ’ έτος αίτουμένου άριθμοΰ τών νεοσύλ
λεκτων η δε αιτία αυτή έγκειται είς τόν υπάρχοντα Τίερί άπο- 
γραφής νομον ούδ αύτός δέ ό συμπληρωματικός νόμο; τοΰ 
1851 , ο κατ ετος επικαλούμενος, καί ζ/ων δρακοντείους διατά
ξεις, εδυνήθη μέχρι τοΰδε νά έπιφέρη τήν περί τούτου δέου
σαν θεραπείαν, και μαλιστα ήδη κεϊται έν άχρηστία σχεδόν.

Αλλ αρα οποίον συμφέρον εχει ό ύπουργός τών στρατιω
τικών να ζητή πλέον τοΰ δέοντος άνδρας είς τόν στρατόν, άφοΰ 
δια νομού και δια τοΰ προϋπολογισμοΟ προσδιωρίσθη ή δύναμις 
τοΰ στρατοΟ ; Μήπως αν καταταχθώσι-ν είς τόν στρατόν πλέο*
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τοΰ δέοντος άνδρες, δέν θέλει έξαποςείλει αυτούς είς τάς έςίας τον I 
έν άπροσδιορίστίώ άδεία ; η, άν κατορθωθή ή σύλληψις τών δρα- I 
πετών κληρούχων, δέν θέλει άφαιρέσει αύτούς έκ τοΰ έπομένοί) I 
έτους της στρατολογίας ; Ταΰτα πάντα άναμφιβόλως είσί γνωστοί I 
τοΐς πάσι, καί ούδείς τά  αγνοεί, έκτος έάν θέλη νά δημοκοπή, δτι I 
δήθεν υπερασπίζει τά δίκαια τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.

"Οθεν έζ όσα άπεδείξαμεν έμπράκτως ή κατά τό τριτηρ- I 
ριον αλλαγή τοΰ στρατού κατ’ ετος ούδαμώς βλάπτει τά  συ/ζ-φε" I 
ροντα τής κοινωνίας, καί πολύ όλιγώτερον τής γεωργίας, διότι I 
απαντες οί γεωργοί έπανέρχονται εις τάς έστίας των, έκπαιδεο-1 
μένοι όπωσοΰν, ύγειέστεροι καί ρωμαλεώτεροι, άφ’δ,τι ησαν πρό I 
τής κατατάξεώς των.

"ϊνα δε καταδείξωμεν οποία διαφορά υπάρχει μεταξύ τών ι 
ύπό τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών τής 'Ελλάδος καί τή{ I 
Γαλλίας νομοσχεδίων, καταχωρίζομεν ένταΰθα τήν έπομένην γώ- ι 
λικήν εκθεσιν, ώς περίεργον καί ώς πρός τόν αριθμόν τών αί Γου

μένων νεοσυλλέκτων, καί ώς προς τον τρόπον τοϋ άναφέρεσΟιι 
πρός τόν Αύτοκράτορα.

*Εχθισις προς το ν  Α ύτοκράτορα .

«Έν Παρισίοις, τ ϊ| 3 Φεβρουάριου 1 8 6 0 .

«Μ εγαΛ ειότατε  !

5) Συμμόρφως μέ τάς έκφρασθείσας ύπό τής Τ. Μεγάλεwri}· I 
5) τος έπιθυμίας, λαμβάνω τήν τιμήν νά υποβάλω Αύτϊί νορ-1 
)) σχέδιον, ένδιαλαμβάνον δ τ ι ή διά τοϋ άπό 31 Μαΐου 1859 1 
» προσδιορισθεΐσα στρατολογία διά τήν συμπληρωσιν τοϋ στρι-1 
» τοϋ καί τοΰ ναυτικοΰ, έπί τής κλάσεως τοΰ 1 8 5 9 , θέλει έλατ- Ε 
» τωθή άπό 1 4 0 ,0 0 0  άνδρών είς 100 ,0 0 0 .

» Παρακαλώ τήν Τ. Μεγαλειότητα δπως εύδοκηση νά (to1' 
» έπιτρέψη νά ύποβάλω τό νομοσχέδιον τοϋτο ύπ’ όψιν τοΰ 2υμ* t 
» βουλίου τής Έπικρατείας, "να έπομένως είσαχθϊ) είς τά ν ο ρ -; 
» θετικά σώματα κατά την προσεχή σύνοδον. »

α Μένω μέ βαθύτατον σέβας. I

» Τής ϊ  Μεγάλε ιότητοζ 
» ό ευπειθέστατος, ό λίαν άφωσιωμένος δοΰλοξ 

» καί πιστότατος υπήκοος,
» ό στρατάρχης τής Γαλλίας 

« 'ϊπ ουρ γός τών στρατιωτικών. »
« ΡΑΝΔΩΝ.

<ι' Ε γ χ ρ ίν ε τα ι
«ΝλΙΙΟΛΕΙί».

'Εκ τοΰ άριθμοΰ λοιπόν τών αίτουμένων κατ’ ετΟς έν Γαλλία 
"νεοσυλλέκτων, ήτοι εκατόν χιλιάδων νέων. παρατηρεί τις οτι 
«τυγκριτικώς κατά διπλάσιαν, καί έτι πλέον,άπαιτοΰνται κατ’ έτος 
προς συμπληρωσιν τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ* διότι η Γαλλία άριθ. 
μεϊ 40 περίπου εκατομμύρια λαόν, ή δε στρατεία είναι 
επταετής. ’Εάν λοιπόν θέσωμεν τήν'έξής αναλογίαν 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
Γάλλων: 1 0 0 ,000  νεοσυλλέκτων, έπί 7  έ'τη ύπηρετούντων, καί 1 >
100.000  'Ελλήνων, ύπηρετούντων 3 έτη κατά τόν νόμον, έ* 

ξάγεται δτι η 'Ελλάς άναλόγως πρέπει νά ζητήση πλέον τώ ν 
6,400 νέων· καί μ ’ δλα ταϋτα, τό νομοσχέδιον περιωρίσθη είς 
3,000, καί διά αύτών προσέτι ν’ άναπληρώση καί τάς εκ τής 
έλαττώσεως τής στρατείας ελλείψεις. Φρονοΰμεν λοιπόν οτι μ ι- 
κρότερον βάρος δέν έδύνατο νά έπιβληθή είς τόν ‘Ελληνικόν λαόν, 

δστις πάντοτε άγογγύστως πληρώνει τοΰς φόρους του, άρκεΐ ή 
διανομή νά ηναι δίκαια. Άλλά ποϋ ύφίστ».ται αυτη κατά τόν 

ύπάρ/οντα  περί άπογραφής νόμον ; ' ΐ ϊ  μ ία  έξαίρεσις διαδέχεται 
τήν άλλην, ώ ίτ ε  δλον τό βάρον τής στρατολογίας πίπτει επί 
τοΰ πτωχοΰ λαοϋ, καί μάλιστα  αληθώς, ώς παριστάνονται 
τό νομοσχέδιον τούτο έπαχθές, είς τήν κλάσιν τών πτω χώ ν 

γεωργών.
Άλλά μήπως μόνον ή γεωργική τάξις υπάρχει είς τήν ‘Ελλα- 

δα ; διά τ ί τά χα  έκμεταλεύουσιν αύτήν δημοκόποι τινές, φωνασ- 
κοϋντες δτι άπωλέσθη η γεωργία ενεκα τής στρατολογίας ; Φρο

νοΰμεν δτι τοϋτο δέν έχει ουτω. 'ί ΐ  ‘Ελλάς δέν έχει είμή τό 
τέταρτον τών κατοίκων της γεωργούς, άρα, άν, ώς ώρ ίσαμε ν,

2.000  νέοι θέλουν κ7οπρωθή, οί 9 9 7  πρέπει νά ηναι έκ τής



γεωργικής τάξεως, οί δε 2 ,9 2 3  έκ τών άλλων τάξεων. ’Αλλ’ άν 
οι υπερασπιζοντες τα δίκαια τών γεωργών, ένεργοΰντες τάς 
κληρώσεις τών νεοσύλλεκτων, ρίπτουν όλον το βάρος της στρα
τολογίας εις τους πτωχούς καί άπορους γεωργούς, αρα πταίει ό 
περι συμπληρωσ3ως τοΰ στρατού νόμος, η αυτοί ουτοι; *Επρε- 
πεν οι κύριοι οδτοι νά ηναι δικαιότεροι πρός τούς συμπολίτας 
•των γεωργούς, καί νά μή έξαιροΰν πάντα μή γεωργόν. Καί μ’ 
ολα ταΟτα, οί πτωχοί γεωργοί θέλουν έπανέλθει, ώς είπομεν) 
εις τάς έστίας των σώοι καί άβλαβεις.

Άποδείξαντες λοιπόν ότι ή ένεστώσα δόναμις τοΰ στρατοδ 
ούχί μόνον δέν είναι υπερβολική, άλλά καί λίαν σμικρά, καί ότι 
ο περι συμπληρωσεως τοΰ στρατού νοριος δέν εΐναι ύπερβολικός 
αλλ οτι και ουτος είναι μετριότατος, λεγομεν οτι ήγγικεν ή I 
ωρα, καθ ην θελει παυσει το αδικηρια τοΰτο προς τούς γεωργούς I 
και προς παντα πτωχόν δημότην’ διότι το ύπουργεΐον τών I 
στρατιωτικών συνεταςε νομοσχέδιον περί στρατολογίας (άπο- ■ 
γραφής) καί κατέβαλε πασαν προσπάθειαν ώστε νά μή άδικήται 
ο πτωχός λαός, άλλ’ άπαντες ανεξαιρέτως νά ύποφέρωσι τά  βάρη 
τής στρατολογίας· ούτω δε πραγριατικώς θέλει ύπερασπισθή παρ 
αύτοΰ τοΰ νομού ή γεωργική τάξις τής ‘Ελλάδος.

Το λιαν επωφελες εις το ‘Ελληνικόν Κράτος νοριοσχέδιον 
•τοΰτο συζητεΐται ιδιαιτέρως ύπό τών αρμοδίων υπουργών κα'· 
τινων γερουσιαστών καί βουλευτών. ’Ελπίζομεν νά άναγγεί- 
λωμεν την οσον ένεστιν εισαγωγήν αύτοΰ εις τάς Βουλάς- δι’ αύ
τοΰ προς δε θελει επελθει μεγίστη βελτίωσις καί άνακούφισις 
εις τους στρατολογουμένους, διότι, έκτος τής έκπαιδεύσεώςτων έν 
τώ  στρατώ, θέλουν άπέρχεσθαι έν άδεία κατ’ ετος είς τάς έςίας 
των έπί τινας μήνας.

—  88  —

Λ νικδοτα, έκ τών τής έν  Ιτα .Ιία  έχ σ τρ α τ ιία ς .

Φ I Λ  ε \

Με προετρεψας να μεταφράσω έκ τοΰ Γαλλικοΰ στρατιώτη

χοδ Μηνύτορος τάς διατάξεις τοΰ ‘Υπουργοί» των Στρατιωτικών 
τής Γαλλίας, περί τών ύποχρεώσεων, άς οφείλουν νά έκπληρώσω- 
σιν οί εις τό Πολυτεχνικόν σχολεϊον εισερχόμενοι νέοι. Ά ντΐ 
τούτου, προετίμησα νά φέρω είς τήν εφημερίδα σου αλλο τι, ου- 
τινος ή άνάγνωσις με ηλέκτρισε καί άνεπολησεν εις τήν φαντα
σίαν μου τά νεανικά ονειροπολήματα άπερ, ότε κατά πρώτον 
έφερα τό ξίφος, ετρεφον την ΰπαρξίν μου· ταΰτα θέλουν συγκι* 
νήσει έπίσης, ελπίζω, τούς εύτυχεστέρους ήμών νέους άξιωμα- 
τικούς, όργώντας νά δρέψωσι τάς δάφνας, άς κακή μοίρα ύστέ- 
ρησετούς τούς προγενεστέρους αύτών.

»‘0  βαρώνος Κύρ. Άλφρέδος S o m eljk y , λοχαγός εις τό iO av 
σύνταγμα τοΰ πεζικοϋ τής Αυστρίας, έδημοσίευσεν έπεισόδιόν τ* 
της μάχης τοΰ Σολφερίνου, οπερ παριστα, διά τούς στρατιωτι
κούς, δράμα λίαν ένδιαφέρον καί άξιον μιμήσεως.

» Μετά τινα γενναίαν καί ένεργητικωτάτην προσβολήν, ήν 
έξετέλεσε τάγμά τ ι τοΰ ήμετέρου πεζικοϋ, έναντίον δασώδους θέ- 
σεως κατεχομένης ύπό τοΰ έχθροΰ (τών Γάλλων), τό τάγμα 
τοΰτο ήναγκάσθη νά υποχώρηση. Εύρεθείς πλησίον μετά τής δι_ 
λοχίας μου, έπεχείρησα νέαν προσβολήν, πρός τόν σκοπόν νά εμ
ποδίσω τόν εχθρόν νά καταδιώξη τό τάγμα.

»Κατά τήν αυτήν στιγμήν εφθασεν άλλο τάγμα έκ τών ή [/ε
τέρων, καί άμέσως έτέθη εις τάξιν μάχης. Ά λλ’ είς τήν θέσιν, 
εις ήν ήμεθα τοποθετημένοι, προσεβαλλόμεθα καιρίως άπό τά πυρά 
τοΰ έχθροΰ1 διά νά προφυλαχθώμεν δέ έκ τούτων, έκρίναμεν ν«· 
καταφύγωμεν εις τό δάσος' άλλά διά νά μεταβώμεν είς αυτό) 
ητον άνάγκη νά διατρέξωμεν ταχέως λειβάδιον, κείμενον με
ταξύ ήμών καί τοΰ δάσους' έν ω έκάμνομεν τήν κίνησιν τα ύ τη ς 
αίφνης τό πΰρ έσίγησε, καί ισχυρά φάλαγξ έχθρικοΰ ίππικοΰ έ- 
ξήλθε τοΰ δάσους καί έπέπεσεν έναντίον τοΰ δεξιοΰ κέρατο? 
ήμών. Έγώ μέν μόλις έλαβον τόν καιρόν νά σχηματίσω άθροίσ- 
ματά τινα άτακτα, τό δέ ύποχωρήσαν τάγμα καί άλλα τινά 
αποσπάσματα έσχηματίζοντο είς τετράγωνα διά ν’ άντισταθώ- 
μεν άπαντες είς τό εχθρικόν ιππικόν' τρεις κατ’ έπανάληψιν 
έξετέλεσε τοΰτο καλάς προσβολάς; άλλά καί α: τρεις αυται γεν-



ναίως άπεκρούσθησαν.
» Εις τήν τελευταίαν προσβολήν, είς άξιωματικός ωρμήΛ I 

τολμηρώς εναντίον τοΰ τετραγώνου τοΰ τάγματος, άλλά Ιππος 
καί ίππεύς έπεσαν χαμαί εντός τοϋ τετραγώνου' άπό τά γραμ
μάτια. έπισκέψεως, άτινα έφερε μεθ’ έαυτοΰ ό φονευθϊίς, εμΛι 
δτι ου το; ητον ό άνθυπολοχαγός Salignac I’ enelon. Διά τοϋ 
ρήγματος, δπερ ό γενναίος ουτος άξιωματικός ηνοιξεν είς το τε
τράγωνον, εις ετερος άξιωματικός, λοχαγός τοΟ ίδίου σώματος I 
«ίσεπήδησεν εις το τετράγωνον, καί ώρμησε νά δράξη τήν βψ I  
μαίαν, άλλ’ άμέσως διεπεράσθη άπο πολλάς λόγχας, καί τ° | 
£ήγμα έκλείσθη. Λυπούμαι δτι δέν ήδυνήθην νά πληροφορηθώ το | 
τό όνομα τοϋ άνδρείου τούτου"

» *Εξ βήματα μακράν τοΰ μικροΰ άθροίσματος, δπερ έδιοι-[ 
κουν, είδα νά εγείρεται έκ μέσου σωροϋ πτωμάτων, άνθρω-ι- 
πων καί ϊππων άνήρ ώραϊος καί ρωμαλαίος, καί τό πρόσωπό»! 
φέρων καθημαγμένον* άνεγνώρισα έν αύτω αξιωματικόν μ! 
έσπευσα νά τόν κάμω αιχμάλω τον ήτο ουτος ό ταγματαρΜ  1 
co m te  tie la  R o c h e fo u ce au ld , δστις καί ώδήγει τήν προ»., 
βολήν. Μ* έζήτησε τήν άδειαν νά μεταβή πρός άναζήτησιν τών. 
σκευών του, υποσχόμενος, έπί τώ λόγω τής τιμής του, νά επ«*Ι 
νέλθη άμέσως, καί έγχειρίζων μοι συνάμα τό παράσημον τοΰ λε- Ε 
γεώνος τής τιμής, δπερ έφερεν. “Εκαστος εννοεί δτι δέν έδίστ*· Β 
ποσώς νά τώ παραχωρήσω τήν άδειαν. Μόλις ταϋτα έγένοντο» I  
καί μία κανονοστοιχία εχθρική, στηθεΐσα κατέναντι ήμών, (ώ( I  
ήνάγκασε νά έγκαταλείψωμεν τάς θέσεις μας. Τότε έτελείωσε I 
τό εντός τοΰ μεγάλου δράματος τοϋ Σολφερίνόυ παιζομενον ρ |  
κρόν τοϋτο δράμα.

» Μετά παρέλευσιν ήμερων τινών έπληροφορήθην παρά τινο(, ϊ:: 
εις όν εΐχον διηγηθή τά τής αιχμαλωσίας του, δτι ό αΐχμαλωτιί. Ε  
θείς ουτος εύρίσκετο είς Q o’ito . Ουτος επανήλθε κατά τήν ύποί-> 
χεσίν του είς τόν τόπον δπου ήνταμώθημεν, καί μή εύρων με, 
συνωδεύθη παρ’ ένός ήμετέρου στρατιώτου μέχρι τοϋ Qoito' ε
κεί φθάσας έδώρησε τό ώρολόγιόν του είς τόν στρατιώτην, : 
μετέβη ακολούθως είς τό νοσοκομεϊον τής Βερώνης πρός νοστ,-1

λείαν του* εκεί τόν έπεσκέφθην, έγχειρίσας είς αύτόν τό παράση. 
μον του έπι τή αιτήσει του έδωκα αύτω τό όνομά μου. ~Ητο 
δε αρκετά βαρεως πληγωμένος είς τό δεξιόν πλευρόν καί ελα
φρώς είς τήν κεφαλήν, j

Το στρατιωτικόν τοϋτο μικρόν δράμα φέρει έν έαυτώ διαφό
ρους αξιοσημειώτους πράξεις, καί διεγείρει διάφορα γενναία αισθή
ματα. Πρώτον, παριστα ολόκληρον μάχην είς μικρόν, ήτοι τήν 
προσβολήν, τήν ύπεράσπισιν, τήν ύποχώρησιν, τήν μεταξύ τών 
μερών καλήν διάταξιν πρός κοινήν ενέργειαν καί άμοιβαίαν ύπε' 
ρασπισιν, τήν άνάμιξιν τών τριών δπλων, χαί τέλος τήν άπό- 
δειξιν δτι εκείνο δπερ τά δύο δπλα, τό πεζικόν καί ιππικόν, δέν 
χατωρθωσαν, επέτυχε τό πυροβολικόν. Ό  άναγνώστης όίς ένθυ- 
μηθή^οτι είμαι πυροβολιστής, καί έπομένως πρέπει νά ηναι συγ
καταβατικός είς τάς άνθρωπίνους αδυναμίας — . Δεύτερον, πα- 
ρκττα τό τολμηρόν τοΰ ίππέως, δπερ εΐναι τό στοίχε ιόν του, 
Οταν ελθη ή ώρα της ένεργείας του. Τρίτον, παριστα τό ύψος τών 
αισθημάτων, τά όποια ένέπνεον άμφοτέρους τούς’ στρατούς. 0 ‘ 
„U0 ?°νευ®εντες αξιωματικοί τοΰ ίππικοϋ είναι ήοωες άλανθάστως· 
έκαστος αύτών, ορμών κατά τοϋ έχθροΰ, είπε βέβαια καθ’ έαυτόν, 
η νίκην ή θάνατον-̂ ευρον άμφότεροι τόν ένδοξον θάνατον. Ούχ’ 
Πττον τιμά άμφοτέρους τούς δύο άξιωματικούς τών εχθρικών 
στρα ,ευμά .ων. Η μετά ταΰτα διαγωγή αύτών, τόν μέν μή δι- 
στασαντα νά περιποιηθή εύγενέστατα τόν εχθρόν του, πεσόντα 
εις χειρας του, τόν δέ, διότι ό λόγος τοΰ στρατιώτου έθεωοήθη 
‘ερωτερος τής σωτηρίας έαυτοϋ.

, Είπθν άνωτέ?ω π ιΡ1 τή? τόλμης τών δύο αξιωματικών τοΰ 
ιππικοΰ· κατ’ εύτυχή συγκαιρίαν, είς τά αύτό φύλλον τοΰ στρα
τιωτικού Μηνύτορος, άπήντησα νέαν διάταξιν τοϋ υπουργού τών 
Στρατιωτικών τής Γαλλίας, δι’ ής προτίθεται νά τελειοποίηση 
την ατομικήν άξίαν τοΰ ίππέως, διότι άπεδείχθη τρανώς δτι
*υτη ητο παρημελημένη μέχρι τοΰδε καί κατωτέοα εκείνης 
τοϋ πεζοϋ.

luvat παρα πάσι παραδεδεγμένον σήμερον δτι ό πεζός Γάλ
λος είναι δχι μόνον ανώτερος τού ίππέως Γάλλου, συγκρινόμε'



νος εχα^τος προς το ίδιον έαυτοϋ δπλον, άλλά και ανώτερος ολίΜ 
cwv στρατιωτών τών λοιπών Ευρωπαϊκών στρατευμάτων. Tr,v 
ύπεροχην ταύτην άπέκτησεν ώς έκ τής τελειοτερας και εκτενε* 
στέρας αγωγής ην ελαβεν ουτος* προήλθε δ αΰτη εκ τών πολέ
μων τής Αφρικής, καθ’ ους ή ατομική άξία τοϋ στρατιώτου έλαβε 
στάδιον ν’ άναπτυχθή, καί έκ τής προσοχής ητις έδοθη εκτοτε εις 
τήν ατομικήν αγωγήν τοΰ στρατιώτου.

‘Ο ίππεύς ήσκεΐτο μέχρι τής σήμερον εις το να ΐππεύη μονον 
καί εις το νά πράττη, ηνωμένος μετ’ άλλων, τούς διάφορους ελιγ
μούς· άλλ’ ό καλός ίππεύς οφείλει νά γινώσκη νά πηδά χάνδα
κας καί άλλα έμπάδια, νά διέρχηται τούς ποταμούς, να εκτελή 
διαφόρους άσκήσεις έπί του ίππου του, καί να γενη τέλος, κατα 
τήν κοινήν εκφρασιν, εν με τόν 'ίππον του' οφείλει να γνωριζί) 
νά διατηρή καλώς τόν ίππον του, νά τόν προφυλάττη απο 
πληγώνεις κτλ. ΤαΟτα ΐνα όχι μόνον τώ  χρησιμεύωσιν, οταν 
μεμονωμένως ενεργή, άλλά καί ΐνα τον καταστησωσιν ετι χρη. 
σιμώτερον, δταν μετ’ άλλων ενεργή, διότι ή άτομική άξια έκασ
του τών μερών όλου τινός, προσθετει εις την γενικήν και αυ
ξάνει αύτήν, καί τέλος οφείλει νά γινώσκη ταΟτα, διότι η πεποι. 
θ/]σις, ήν έχει τις είς τήν άτομικήν άξιαν του, καθιστά αυτόν 
τολμηρότερον καί γενναίο τερον" την έλλειψιν ταύτην ίδόντες ει? 
τήν Γαλλίαν προέ&εντο τήν άνάπλασιν τοΰ ιππικοΰ, και ταύτην 
έπεχείρησεν ό νΰν υπουργός, marehal Randon.

Δεν άμφιβάλλομεν δτι ή σπουδή τοΰ αντικειμένου τούτου θέ
λει εΐσθαι χρήσιμος καί άρεστή είς τούς αξιωματικούς τοΰ η(*ε- 
τέρου ιππι/ου· περιοριζόμενος νά καταδείξω μονον το πράγμα, 
άφίνω είς τούτους νά τά πραγματευθώσιν, ώς άομοδιωτερους.

Εις περίπατον ευρισκόμενος ημέραν τινά άπηντησαμεν έφιπ
πους νέους τινάς άξιωματικούς τοΰ ίππικοΟ,ΐππάζοντας καί καλ" 
πάζοντας’ εύρεθημεν δέ σύμφωνοι άμφοτεροι όμολογοΟντες οτΐ 
ούτω πρέπει νά διάγωσιν οί άξιωματικοί του ίππικοΟ, ίππεύοντες, 
δηλαδή ίππεύοντες καί άεννάως ίππεύοντες. ΈννοοΟμεν έντεθθεν 
δτι καί ή Κυβέρνησις πρέπει νά ελθη είς βοήθειαν των, χορη
γούσα αύτοΐς τά μέσα τής τοιαύτης αγωγής1 ουτω δε άγοντες)

—  η  —

εστωσαν βέβαιοι δτι είς μέν τόν ηγεμόνα καί τήν πατριόν, 
προετοιμάζουν μεγαλεΐον καί ίσχύν, είς δε εαυτούς δάφνας δόξης* 
δταν έλθη τό πλήρωμα του χρόνου.

Π. Κ0ΡΩΝΑΙ02
yi ν τ ισ υ ν τα γμ α τά ρ χ ι/ς .

Σ κ ΐψ ις  έπί τω ν γυμνασίω ν τοϋ π ιζ ιχο ϋ .

( Εκ τοΰ Γαλλικού.)

Τά ένυπάρχοντα ελαττώματα εις τήν στρατιωτικήν εκπαίδευ. 
σιν τών νεοσυλλέκτων πρό χρόνου έφείλκησαν τήν προσοχήν διά
φορων ώς μόνη δέ θεραπεία τοΰ κακού τούτου έθεωρηθη άναγ. 
καια ή κατά τάς πρώτας δεκαπέντε ημέρας ένασχόλησις αύτών 
εις τάς στοιχειώδεις άρχάς της γυμναστικής. Τό μέτρον τοϋτο 
είναι βεβαίως βελτίωσίς τις, πλήν άνεπαρκής, διότι δι’ αύτοϋ ού- 
δεμια κατά τό μέλλον προβλέπεται μέριμνα περί έξακολουθή- 
σεως ττς άσκησεως ταύτης, καί διότι έχει άνάγκην τροποποιη- 
σεώς τίνος.

*Ας παρατηρήσωμεν τ ί συμβαίνει εις τούς νεοσυλλέκτους άπό 
Της άρχής της κατατάξεως. Παραλείποντες τήν ολοσχερή έξει- 
κονισιν τοϋ οικιακοΟ αύτοϋ βίου, παρατηροΰμεν μόνον δτι έν 
αύτώ είναι απαντες ένδεδυμένοι άναλόγως τής καταστάσεως καί 
Τών μέσων τω ν  άλλά τά  ένδύματά των είναι ανοικτά, εύρεΐα 
και διατηροϋντα έλευθέραν τήν χρήσιν τών μελών καί τών κλει. 
δοσεων των. Αμα δε τή άφίξει των είς τά σώματα, διανέμον
τα ι εις τούς λόχους καί όδηγοϋνται είς τάς άποθήκας ΐνα πραγ- 
ματοποιηθή ή μεταμόρφωσίς των. Τοϊς δίδονται ενδύματα, άτινα 
συστελλουσι το σώμα των περισσότερον παρά τά  ίδια αύτών φο
ρέματα και ασυνείθιστα είς αυτούς* συσφίγγουσι τόν λαιμόν των 
δια περιλαίμιου καί τέλος τούς φορτώνουσι μ ’ δπλον φέρον τήν 
λόγχην.

Ουτω πως μεταμφιεσμένοι, είναι ήδη άρκούντως άλύγιστοι' 
αλλ άδιάφορον, ό νομιζόμενος πολύτιμος καιρός δέν πρέπει νά πα,~



ρέλθη εις μάττ,ν* άρχονται λοιπόν τοΰ σχολείου τοΟ στρατιώτου, 
διά νά ξεμουδιάσουν και ν’ άποκατασταθώσιν όλιγώτερον επί
πλαστοι1 οΰτω πως φακελωμένοι έν τή νέα στολή των, οί νεο- 
σύλλεκτοι έκτελοΰσι τάς άρχάς τοΰ στρατιώτου άοπλοι, έπί τέσ- 
σαρας τουλάχιστον ώρας καθεκώστην Ημέραν, καί τάς κλίσεις 
τής κεφαλής έπί δεξιά, επ αριστερα κ. τ. λ. Εν τοιαυτη λοιπον 
καταστάσει όποιαν δεξιότητα, καί οποίαν διάθεσίν δύνανται νά 
εγωσι κατά τήν άσκησιν ταύτ/,ν, είς ην τά  πάντα δι αυτούς 
είναι ν έα ; Καταστενοχωρημένοι καί συσφιγμένοι εντός τής νεας 
ένδυμασίας των, είναι δυνατόν νά γυμνασθώσι λυσιτελώς ; Ολως 
διαφορετικώτερος τροπος δεν ηθελεν εισθαι αρα αποτελεσματι
κότερος ; Φρονοΰμεν οτι, πρίν η ουτοι τεθώσιν εις την άνευ όπλο» 
θέσιν τοΰ στρατιώτου, νά άκολουθήσωσιν επομένως την σειράν 
των γυμνασίων, είναι άναγκαΐον νά συνειθίσωσι τήν νεαν ένδυμα- 
σίαν των καί τήν μεταβολήν τοϋ βιου των.

Στρατιωτικοί τινες περίπατοι άνευ όπλων καί σκευών θέλουν 
συντελέσει είς τόν σκοπόν τούτον, καθόσον μάλιστα μετά πολυή
μερον οδοιπορίαν είναι πάντοτε έπικίνδυνος ή έντελής ηρεμία· 
Ά λλά δέν πρέπει νά ύποχρεώνται νά βαδίζωσιν έπί τών λεωφό
ρων, κατά τήν διάταξιν τής 3 Νοεμβρίου, διότι τό τοιοΰτον, άντι 
τέρψεως, τοίς προξενεί άθυμίαν- είς πάσαν δέ δίοδον πρέπει νά 
βαδίζωσιν είς δύω ζυγούς, ΐνα δύνανται νά συνομιλώσι, νά γελώαι 
καί νά τραγωδώσι. Προσέτι είς πασαν άνάπαυσιν ήμισείας τούλα- 
χιστόν ώρας, καί είς θέσιν πρόσφορον, πρέπει νά προτρέπωνται είς 
παιγνήδια, εις πηδηματα και τα παρομοια, οπερ θ&λει εισθαι 
καθόλα ώφελιμώτατον. ’Επειδή οί περίπατοι ουτοι θέλουν γίνε- 
σθαι μετά τήν μεσημβρίαν, τήν πρωίαν δύναταί τις νά διδάξη 
αύτούς θεωρητικώς τά  τοΰ όπλισμοΰ.

Μετά τινας τοιαύτης φύσεως οδοιπορίας, ένασχολοϋνται πλέον 
σπουδαίος είς τά  γυμνάσια, τά  όποια τότε δύνανται νά έξακο- 
λουθήσωσι μετά πλείστης έπιτυχίας.

Σ χο .Ιε ΐο ν  τοϋ στρατιώ του.

*Ας έξετάσωμεν ηδη έάν τά  γυμνάσια πρέπει νά ώσιν άκριβωί 
ομοια μέ τά  διαταττόμενα ύπό τοΰ κανονισμοί τών 4 Μάρτιοι)

183 4 . Τά ανωτέρω λεχθέντα μάς καταδεικνύουσιν ηδη ότι κατ’ 
ανάγκην πρέπει νά έκκλίνωμεν έκ τινων διατάξεών του, διότι ή 
πολυχρόνιος πείρα έν τώ στρατώ, καί ιδίως μετά τόν σχηματισ
μόν τών πεζών κυνηγών, άπέδειξεν ότι τροποποιήσεις τινες άπο- 
καθίσταντο άναγκαίαι πρός εφαρμογήν έπί τοΟ χαρακτήρος του 
I άλλου στρατιώτου. Αλλα ουδολως πρεπει νά έγγίσωμεν τας 
οποίας ο κανονισμος εκείνος εθεσεν αρχας, ούδέ τήν σύνταξιν αύ
τοΰ, ητις είναι αληθώς αριστούργημα σαφήνειας καί ακρίβειας' 
επομένως αί τροποποιήσεις αυται περιστραφήσονται είς λεπτομέ
ρειας τινάς καί τόν τρόπον τής έφαρμογής τοϋ κονονισμοΰ αύτοΰ. 
Καθόσον όμως άνάγεται, είς τούς προγυμναστάς, τήν διδασκαλίαν 
τοΟ συντάγματος καί τάς λοιπάς παρατηρήσεις, ό κανονισμοί 
ουτος, θελομεν διατηρήσει καί παρακολουθήσει τόν κανονισμόν 
αύτόν κατά γράμμα.

/7ί/)2 τών κινήσεων ,-τρύ τής ύκΛασκΙας.

Καθά πρό πολλών ήδη έτών γίνεται είς τόν στρατόν, οί νεο
σύλλεκτοι πρεπει να ΰποβαλλωνται είς προπαρασκευαστικά σω
ματικά τινα γυμνάσματα πρόσφορα είς τό ν’ άποκαταστήσωσ( 
μάλλον εύλύγιστα τά μελη τοΰ σώματός των καί νά έξοικειώ- 
σωσιν αύτούς μέ τήν στρατιωτικήν ενδυμασίαν. Τά γυμνάσματα 
δέ ταΰτα διαθέτουσι προσέτι αύτούς κάλλιον είς τήν μετ’ έπιδά- 
σεως έξακολούθησιν τών γυμνασίων.

Γ. ΚΡΟΚΙΔΑΣ.
Ταγματάρχης.
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τής γαΛ .Ιιχής Σ τρ α τ . σ χ ο λ ή ς  το ζ Σ α ιν τ  Σ ίρ .

Αι εν Κριμαία καί 'Ιταλία έκστρατείαι, προαγαγοΰσαι είς τόν 
ανώτερον βαθμόν τής στρατιωτικής ιεραρχίας μέγαν αριθμόν μα
θητών τής στρατιωτικής σχολής τοΰ Σαίντ Σίρ, έλάμπριναν 
εκ νέου το κατάστημα τοΰτο, οπερ ύπήρξεν ένδοξος κοιτΐς 
τοσούτων συγχρόνων ένδοξον/,των, ’Εντενθΐν βλέπομεν πρό



τινων έτών ονόματα νέων ξένων, έπιθυμούντων νά χ ίΐί 
ταχθώσιν οπως άρυσθώσιν έκ τής σχολής του Σαιντ Σίρ την eiru 
στημονικήν έκπαίδευσιν την σχηματίζουσαν την περι τής διοι. 
κήσεως έπιδεξιότητα καί το στρατιωτικόν πνεΟμα, οπερ θερ
μαίνει την καρδίαν και τήν προπαρασκευάζει είς τάς περιπέ
τειας του στρατιωτικού βίου.

Το παρελθόν ετος ό υιός τής Βασιλίσσης Χριστηνης, 2 Πο
λωνοί, 4 Αιγύπτιοι, υιοί αξιωματικών, καί 2  Τούρκοι έγενοντ® 
παραδεκτοί έν τή σχολή ταύτη.

Οΰδεμίαάλλη έξαίρεσις γίνεται είς τούς καταταττομενους εν ή 
σχολή ταύτη ξένους είμή δτι γίνονται παραδεκτοί ανευ εξετά
σεων* υποβάλλονται ομως εϊς τήν αύτήν πειθαρχίαν, δίαιτ», 
ςρατιωτικά γυμνάσια, ανατροφήν καί έν γενει είς ολα τά ειδί 
τής έκπαιδεύσεως. Οί ξένοι ουτοι ομως διαφέρουν κατα τη 
πρόοδον, διότι, μή έχοντες τας προκαταρκτικας γνώσεις, βραδιτ 
νουσιν είς τήν έκμάθησιν τών επιστημονικών μαθημάτων.

' Είς τούς πρό ολίγον γενομένους προβιβασμούς, τρεις ξένοι p  
θηταί διεκρίθησαν έκ τών έξερχομένων έκ τής σχολής τοΟ Σαι« 
Σίρ· ουτοι δε είσίν ό Κ. Έ μμ . Καλλέργης αρχαίου, ύπουργοΟ Ελ» 
ληνός, ό Κ. Μ. Βιβέσκος καί ό Κ. Στίρ μπέης, υίοί ηγεμόνων Ά  

Βλαχίας.
Οί ’Αναγνώσται ένΟυμοΰνται βεβαίως οτι δια προγενεστερϋ 

διατάγματος, δημοσιευθέντος έν τή έφημεριδι ταυτη, ο Κ. i  
βέσκος ώνομάσθη άνθυπολοχαγος εις το Α'. σύνταγμα τών & 
νων, ό δέ αδελφός αύτοϋ έλαβε την τιμήν νά διορισθή τ.ψ 
τώ  έπιτελείω τοϋ στρατάρχου Ρανδων.

» "Εκαστος τών νέων τούτων έπανερχομενος εις ττιν w 
τρίδα του, ΐνα διαδώση τά φώτα άτινα έπεκτησεν εν Γαλ^ 
δέν θέλει άναμφιβόλως λησμονήσει τήν καλήν υποδοχήν ηνΐ*Γ 
λαβεν έν Γαλλία, ούδέ τήν σημαίαν τοΰ Σαιντ Σιρ, ένθα δια- 
πει τό άζίωμα, τούτο « Έκτυαιδευου ινα. νικτι^τίζ· ®

(Έλ: toy Σ Γ β α ^ ώ χ φ ^ ^ ^ ικ ο ϋ  Μ ψύτορος).


