
ΑΠΟΜΑΧΟΣ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ.

ΦΤΛΛΑΛΙΟΝ Λ'. (ΑΘ11ΝΗ2Ι, 29  Φεβρυυαρίου \  8 GO.) ΑΡΙΘ. 7

(α) Σ υνέχεια , περ ί το ϋ  π εζικοϋ , π ερ ί ε ύ σ το χ ω ν  

δπΛω ν κ τ λ .

(Ίδε <ρύλ. 5 σελίδχ 10.)

Η βολη και η  ευστοχία τών αυλακωτών οπλών έφθασαν εις 
τον κολοφώνχ και εις τον ανωτατον αύτών ορον · Λοθησεταί 
είσετι μεγάλη τέρα άνάπτυξις είς ιδιότητας, άιτινες ύπερέ- 
χουσι παντος μέ/p t  τοΰδε ύπάρξαντος ; Πολλοί βεβαιοΰσι ταΰτα, 
αλλά ώς προς τή ν βολήν τουλάχιστον ύπάρχε! όρος τις κεχαραγ- 
μένος παρά τής ρύσεως αύτής, ή άνθρωπίνη δηλαδή όρασις, ητις 
μαίνεται οτι παρέχει δυσκολίας άνυπερβλητους.

IV.

οδοιποριώ ν.

Α1· οδοιποριαι αποτελοΰσιν ούσιώδες μέρος τής πολεμικής έπι- 
^~έμης" διαιροΰνται δε είς πορείας επιΟετικάς καί είς πορείας

■·. (*) Η  αςιόλογος αυτη  π ρ α γμ α τε ία , μ ετζιρραζομένη  εκ  τοϋ γ α λ λ ικ ο ί  

Cto τ ο ί ά ν τ ί ϊυ ν - ιγ μ α τ ίρ χ ο υ  τώ ν  γενικώ ν ε π ιτ ε λ ώ ν  κυρίου Έ τ α μ ιν ώ ν -  

Βχατλειοο, διεκοπη  εις το 5 ο ν  (ρυλλον άνζρμόστω ς* δε επα να - 

λαμ θ2·*εται η  εζχκο^ουΟησις αυτής* διό οί ά ναγνώ στα ι π ρ έπ ει νά ζ η -  
τ τ ϊω ι ι  τήν σειράν α ύ τή ς εις τό εϊρι,με'νον φύλλον.
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θέσεοις· τό πρώτον όταν πρόκηται περί έπιθέσεως κατά ΐοΟ 
πολεμίου, το δεύτερον, οταν πρόκηται περί καταλήψεως θέσεωςί 
Αί πορεϊαι τοΰ δευτέρου είδους δέν διαφέρουσι τών τής πρώπί|: 
είμή ώς έκ τής ανάγκης τοΰ όδηγεϊν ένταυτώ καί τάς άποσκεώ 
καί τάς φάλαγγας. Αί κατά παραγωγήν καί αί κατά μέτωπά 
πορεϊαι άποτελοΰσι τούς δύο θεμελιώδεις μηχανισμούς διά τδν 
οποίων προδιατίθενται ή οδηγούνται τά  διάφορα μόρια στρατοί, 
αί φάλαγγές του δηλαδή.

Εις πορείαν κατά μέτωπον ή πρός τό έμπρός, προηγείται 
κάστης φάλαγγος πρωτοπορεία είς ύποχώρησιν δέ επεται oiw 
θοπορεία' άμφότεραι δ’ αυται σχηματίζονται αναλογως τή; «· 
ποστάσεο>ς, έν η ό έχθρός, ή τής φύσεως τοϋ εδάφους.

Κατά τάς κατά παραγωγήν πορείας, αί κεφαλαί καί αί » 
ραί τών φαλάγγων σχηματίζουσι τά  πλευρά τής τάξεως τίβ 
μάχης- ή πρωτοπορεία πρέπει λοιπόν νά διαμοιρασθϊί προ a  
όπισθεν τής φάλαγγος, νά σκεπάση τήν πορείαν της, καί νά π«· 
ματήση επειτα, διά νά καλύψι^ τήν άνάπτυξίν της, προχωροίΚι 
ολίγον πρό τόν εχθρόν. 'Απλαΐ δε περίπολοι παράπλευροι παρ» 
πορεύονται τών φαλάγγων πρός τό μέρος τοΰ έχθροΰ. Έπ! τ* 
που ανοικτού, ή τάξις τής πορείας δέν είναι δύσκολος, άρκεΐvt 
προβαίνωμεν εύτάκτως καί νά άναπτυσσώμεθα ταχέως, ανβ 
έχθρός παρουσιασθί). ’Αλλ’ είς τόπον διακεκομμένον καί πληοιβ | 
του έχθροΰ, ανάγκη νά όδοιπορώμεν λαμβάνοντες όλας ταζ ^ I 
νατάς προφυλάξεις. Τά ελαφρά στρατεύματα άνιχνεύουσι itpot I 
γουμένως τόν τόπον αί δέ στενωποί, διά τών οποίων πρέπει * 
διέλθωσι τά στρατεύματα, προκαταλαμβάνονται κτλ.

’Από τήν φύσιν τοΰ έδάφους έξαρτάται είς πόσας φάλα· 
πρέπει νά διαιρεθή πρός οδοιπορίαν ό στρατός καί τά δώ 
οπλα έξ ών σύγκειται. Γενικώς, ό στρατός πρέπει νά ο 
δινιρημένος είς τόσας φάλαγγας, οσας δύναται νά σχήματά 
χωρίς έν τούτοις νά καταστηθώσιν αυται τόσον αδύνατοι, ω:' 
νά μή έχωσι παγιότητά τινα' πρέπει δέ ν’ άπεχωσι τοο

«στε νά δύνανται έν τούτοις νά ύποστηρίζωνται άμοιβαίως 
(μία ή δύο ήμερων πορεία), νά δύνανται νά όδοιπορώσιν έν ανέ
βει, καί ν’ άναπτύσσωνται ταχέως, 'ΐ ί  οδοιπορική φάλαγς δια- 
τρεχει τούς μεγαλητέρους κινδύνους, οσάκις δέν έχει τόν καιρόν, 
ένεκα αιφνίδιου έμφανίσεως τοΰ πολεμίου, νά παραταχθή έπί 
κατάλληλου θεσεως, πριν ή επιτεθή κατ’ αύτής ό πολέμιος, 
αποφεύγει δε το δυσάρεστον τοΰτο, άποσπώσα έπί κεφαλής, έπ& 
τής ουράς και επι τών πλευρών τμήματα είδοποιοΰντα αύτήν έγ- 
χαιρως περι τών κινημάτων καί περί τών αποστάσεων, είς άς 6 
πολέμιος* τά δε τοιαΰτα άνηκουσι τοϊς έλαφροίς στρατεύμασχσι.

V.

Ilepl θέσεων.

Αί θεσεις, τας οποίας ό στρατός καταλαμβάνει, είναι δύο ει
δών: 1. έκεΐναι, όπου δεν πρόκει rat είμή περί άμύνης τοΰ παρά 
τών στρατευμάτων κατεχομένου διαστήματος, καί 2. έκεΐναι έξ 
ων ο στρατός πρέπει νά παραταχθή διά νά έπιτεθή κατά τοΟ 
έχθροΰ. Συνήθως καταλαμβάνεται θέσις έπί υψωμάτων, καί διότι 
έχεϊθεν βλεπει τις περί έαυτόν, καί διότι παρέχουσι δυσκολίας είς 
τόν εχθρόν.

Αί πτέρυγες καί τά μάλλον έξέχοντα μέρη είναι τ ’ άποφασι- 
στιχα σημεία τών θέσεων: τά μέν τελευταία ώς σημεία ισχυρά, 
χρησιμεύοντα διά τής έξοχής των όπως έκπεμφθώσιν αύτών 
πολλά πυρα κατά του πολεμίου, αί δέ πτέρυγες, ώς σημεία αδύ
νατα, παρ’ ολίγων μόνον πυρών αμυνόμενα, καί παρέχοντα συ
νάμα ευκολίας είς τάς κατά τών πλευρών των επιθέσεις τοΰ πο
λέμιου, άνατρεποντος ούτως αύτάς. Ανάγκη λοιπόν νά ύποστη- 
ριζωνται όσω δυνατόν αί πτέρυγες διά στρατευμάτων καί διά 
πυροβολικοΟ.

Μάλλον ελαττωματικαί θέσεις είναι έκεΐναι τών οποίων αί 
πτερυγες δεν είναι αρκούντως ύπεστηριγμέναι, ή έκτείνονται 
βίς το πεδίον.

Τ
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Μίτρατείας δια τοΛοθετήσεως στρατευμάτων, St’ έγκαταστάσεως 
Οϊοθηκών /τλ , ϊν’ αΛατηθή ό εχθρός ώς πρός τήν πορείαν τών 

’Αν ήμεθα είς κατάστασιν, παραταττόμενοι, ν «?αιρε»,ί ρ . λ λ ο , ^ ώ ν  έργασών. 
άπό "οΰ έχθροΰ το μέσον τοΰ νά κοκλώστι την Βεσίν, .ο.. 2. Αί επιδείξεις, αί μή τόσον ουσιώδες άντικείμενον έχουσαι,
’ ο εν να. φοβηθώμέν τ ι ' τό δέ τοιοΰτον πλεονεκτημα χορί| «τελούμεναι δια μικρών σωμάτων δι’ ών σύρεται ή προσοχή 
ται^ύπό της κλιμακοειδούς τάξεως, δηλαδή υπο τριών, τ£5Μ? το3 πολεμίου πρός τόπον τινα, ύποχρεουμένου ουτω νά δια- 

τμημάτω ν τοποθετημένων τοΰ ενός όπισθεν του λ ^ ισ θ ή  προφύλαξη τόν τόπον τούτον.
ia. έξέχωσι μέν άλληλων άλλ εις αποίΗ 3 . Αί επιδείξεις, πρό καί διαρκούσης τής μάχης, σκοπόν έχου- 

’ oc ρα( να έξαπατγ)9^ ό εχθρός ώς πρός τό αληθές σημεϊον τής έπι-

u «τούτου υ nu/vsr·—■» — < J  0e ιεως ή ώς πρός τό άποφασισθέν είδος τής έπιθέσεως. Πραγμα-
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VI πεντ
είς τρόπον ώστε νά έξέχωσι μεν « λλτ^  -

nac σκεπάζομεν δηλαδή και έξασφαλίζομεν ταχέως άπό αύτών είς τό άληθές σημείον τής έπιθέσεως. Γενικώς
GX.Q'KOv ^  Γ ~  ̂ # » ν  % \ ^

υ άς μας υπαρχουσι τοσαΰται επιδείξεις, οσοι είναι οι δυνατοί συνδυασ-
 ̂ Δύο τρόποι ύπάρχουσι διά νά βιασθή ό εχθρός να εΥ/ / "' μοΙ, άπομακρυνομένου τίνος τής αλήθειας: σκοποτελέστεραι δ' 

δέσιν τινά. 'θ  πρώτος είναι ή έπίθεσις και ή ^δια της ^ ΐΐπ ιδείξεις είναι αί μάλλον πιθαναί.
ft' άποδίωξίς του τρόπος καταλληλότατος, οταν υ π έ ρ . / £ π ιδρομικά σωματίδια έχουσι καί αύτά σκοπόν νά έξαπα-
β βαίω ή διά τοΰ άριθμοΰ ή διά τών έξοχων προτερτρ- Γ-Ι;5ω7ι τ ^ν έχθρόν. Προτίθεται δέ τις δι’ αύτών τ ’ αύτάέν μικρώ
τών στ α-ευμάτων μας, ή διότι ή θέσις τοΰ πολέμιοί οώς διά τών μεγάλων επιδείξεων έν μεγάλω καί ουτω καθίστανται 

, λίαν ωφέλιμοι. Διά νά γείνωσιν άποτελεσματικαί, πρέπει νά
* Υ> δ«·ύτεοος τρόπος συνίσταται είς τό νά τον αποσυρωμ» σύ.,χην_αι άποσπασματίων ίππικοΰ ή ελαφρών στρατευμάτων

u  ~ » 1 .  ,'u»i ^  rtc e icflH H  » ~ ' * > % ~ ' > λ ' %*ποϋηκας κτλ.
IJ OvUTtWUij f %/ ’ ,pA j  ̂ · »

θέσεώς του' διά τών κινήσεων μας, Καταφεύγει οε τις « ' ”Κως άνησυχώσι τάς συγκοινωνίας, άπειλώσι τάς άποθήκαι 
τοΰτο οταν δέν ηναι βέβαιος τής έπιτυχίας δι E' ;-J ,Evt λόγω ό αρχηγός τοιούτου άποσπασμάτος πρέπει νά

? . / »____ *.«*ι/*/ηννιυ. V8. XWjfcL..  ______ ' . . . λ .
να ηναι

6έ>η ν’ άναβάλη μ ά χ η ν  αποφασιστικήν, νΛ *ι" ^ 0χνος> πονηρός καί τολμητίας

,ον έχθρόν,' νά τόν φέρη 'είς θέσιν ελαττωματικήν και 
Α \  . «... ί - .- .™  »«j ίιπεο εαυτου. ι»

ή όταν

έξασφαλίση έτι μάλλον „ . . q

ονομάζονται και επιδείξεις^ αυται ό-  ̂  ̂ ^

ν έπιτυχίαν υπέρ έαυτοΰ. VII.

ilepl τοΰ ζα τά  τά  υρη πο.Ιείϊΐν.
^  « » ό ν  ,χ ο ν τ .  » i  « ξ . » * » ·  ™» ■ .....................................

y j  Ειςτους ορεινούς τοπους, ο πόλεμός συνίσταται γενικώς εις
j ' L rS n o titx a v  σω ματΐ5ί^ά/* ? ^ ε ω ν , καί είς συμπλοκάς ελαφρών στρατευμάτων: ή 

Μ ερί έπ'.οε'.ξεων κα  π ερ ί Ρ r  a(auv* τών κοιλάδων είναι τόσον σφυκτά συνδεδεμένη μέ τήν
Τριώ γ ειδών έπίδείζεΐΐ νπαρχονσι. Β

,. Λί M f c  έ· ιΗ ι * - ·  ω  ™  “ Έ
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τών όρέων, ώστε, δτε το έλαφρόν πεζικόν άποδιωχθή τών όρίΐΛ 
δέν δύναται καί το πολύ τοΰ στρατεύματος νά διατηρηθϊι « 
τήν κοιλάδα, καί τ ’ άνάπαλιν, άν το πολύ τοΰ στρατεύρτ»! 
ηττηθή έν τή κοιλάδι, τότε ύποχρεοΰται καί τό πεζικόν w 
υψωμάτων νά υποχώρηση, διότι τρέχει τόν κίνδυνον ν’ άποχοπ 
τής πρός ύποχώρησιν όδοΰ,

Είς τόν κατά τά όρη πόλεμον τό πλεονέκτημα, τό οποίον ·
> > > ' * > ' ποοσβάλλων εχει επί τοΰ αμυνομενου, συνισταται εις το, οτι

ύψηλά όρη διατέμνονται συνήθως διά πολλών οδών καί κοώι
δων, καί δτι επομένως ό άμυνόμενος είναι ήναγκασμενος νΐΗ
λιγοστεύση τάς δυνάμεις του διά νά φοάξη τήν είσοδον. I
τουναντίον δμως, ό προσβάλλων λάβη θέσιν κεντρικήν
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VII.

συνθέ'σιως στρατού.

Ο στρατός σύγκειται έξ ενός ή περισσοτέρων μεγάλων σω. 
ματων, τοσον πεζικοΰ, οσον ίππικοΰ, έκ παραπετάσματος πυρο
βολικού περιλαμβανοντος διάφορους κανονοστοιχίας, έκ τινοιν πε
ρίβολων εφεδρείας, και εκ μεγάλου περίβολου εχοντος καί γεφυ- 
ροσκευην, τέλος δε εκ λόχων τοΰ μηχανικού καί έξ έφολκίων 
οκεής.

"Αν ή δύναμις τοΰ πεζικοΰ ηναι ώ ς ..........................1.
τότε ή τοΰ ίππικοΰ είναι ώ ς ....................................................1 /5
ή τοΰ πυροβολικού ώςτουναντίον υμωι,, u , ............  . η τοΰ πυροδολικοΰ ώ ς .................................................................1 /8

τήν συμβολήν τών όδών καί τών κοιλάδων, τότε ό υπερασπιξ* } το0 μ η/αν[κο0 ώς . . .  1 /3 0
νος τά  όρη λαμβάνει τήν ύπεροχήν, διότι κύριος &ν νά έκλέξ* j  . τών έφολχ(ων ώ ? ...........................................................1 /β9

« *  ™  « * >  Μ " »  Λ Ι *  “ ” Τ"  "  Μ .  * » « Μ  fa  4  Δ■ , , , , « ■ β ,-v Εκαστη μοίρα στρατοΰ σύγκειται έκ μιας η καί περισσοτέ-
Ιλέ μεγάλα σώματα, άν φροντιση εντούτοις προηγουμένως περιί* α * ο .
r - r 6! , , , , ~ λ- Ρ ΡΡ*ΡΧιων> έκαστη μεραρ/ια εκ 2 η 3 ύπομεραρ/ιών,
τοποθετήσεως άποσπασματιων εις απασας τας προ τ η ς »  < · /  > > χ , /έκαστη υπομ^,ραρχια εκ ουο συνταγματων τουλάχιστον, δυο
του κοιλάδας, είς άπάσας τάς διαβάσεις, αυχένας καί στενωΒ 
διά νά είδοποιήται περί παντός διατρέχοντος,

Γενικώς δέ, ή προσβολή θέσεως είς ορεινόν τόπον πραγρΒ 
ποιείται, έξαποστελλομένων δεζιόΟεν καί άριστερόθεν στράτες 
των έλαφοών, ύποστηριζομένων ύπό τοΰ πεζικοΰ, πρός τά ύψιίρ 
τα , διά ν’άποδιωχθή αύτών ό πολέμιος: έπιτυχόντος τούτου,^; 
τών στρατευμάτων καταδιώκει τόν έχθρόν, μέρος δε κατώι 
βάνει τά υψώματα: άν τό πολύ τοΰ στρατεύματος προχωρί 
τήν κοιλάδα, τότε μόνον έκ τής φύσεως τοΰ εδάφους έκ καί τών 

σεων τών 
ν’ άρχίση, 
πρέπει νά 
έχθροΰ.

κανονοστοιχιας έζ 6 πυροβόλων, καί εις λόχος σκαπανέων είναι 
προσκολλημενα είς έκάστην μεραρχίαν.

IX .

'Λ ρ χ ιχη  παρά τα ζις , μο ΐρα ι σ τρα το ΰ .

ϊποθέτομεν, ώς τοΰτο γίνεται μετ’ επιτυχίας κατά τάς πα
ραδόσεις της οχυρωματικής, δτι δέν έχομεν νά λάβωμεν ποσώς 
ύπ όψιν τά  έδαφικά. °Εχομεν πεδίον τ ι ομαλόν, καί διά ν’ ά-

Οι νεώτεροι μιμούμενοι τούς Ρωμαίους, καί άναμφιβόλως ενε- 
κα αιτιών εκπηγαζουσών τής σκέψεως, διανέμουσι διά τήν μάχην 
το ύλικον τοΰ στρατοΰ είς τοεϊς διάκεκριμένας τάξεις, δπως έ-
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κάστη ένεργηση εις διαφερούσας στιγμάς: αί τάζεις αυται είναι: 
ή πρώτη γραμμή, ης επεται ή δεύτερα, τέλος δ’ ή εφεδρεία, εις 
τήν όποιαν δέν δίδεται τουνομα τρίτης γραμμής, διότι πραγμα
τικές δέν παρουσιάζεται σχεδόν ποτέ είς τάξιν άνεπτυγμένην,

Κατ’ αξίωμα αμετάβλητον, τοΰ οποίου ή παράλειψις ήθε?.εν 
τιμωρηθή αμέσως, εξάγεται πάντοτε έκ τοΰ συνόλου ένός στρα
τού, ώς καί έκ τοΰ άδυνατοτέρου άποσπάσματρς, σώμά τι εφε
δρείας άνάλογον τής δυνάμεως τοΰ στρατοϋ. Ο στρατηγός κρα- 
τεΐ έν ημέρα μάχης τό σώμα τοΰτο ύπό τήν χεΐρά του, άλλ 
έκτος βολής, διά νά μένη δι’ αύτοΰ κύριος τών συμ,βαινοντων, 
καί διά νά διορθοίνη τήν τύχην. Έκαστος έννοεΐ ποσον φρόνιμός 
είναι ή τοιαύτη προφύλαξις δι’ ης διατηρείται μέρος στρατευμά
των, μή συμπλακέν, μέχρι τής τελευταίας περιόδου τής μάχης 
ή σωτηρία τοΰ στρατοϋ κρέμαται άπό αύτά, καί ή ιστορία, ay 
ητο άναγκαϊον νά έπικαλεσδώμεν αύτην, ηθελεν άποδείξει την 
άδιαφιλονείκητον άλήΟειαν, δτι αί έφεδρείαι άποφασίζουσι την τύ
χην τών μαχών, δτι ό στρατηγός γινώσκων νά μεταχει- 
ρισθή αύτάς μάλλον καταλλήλως ( ό τοιοΰτος δέ είναι ό τελευ
ταίος ποιων χρήσιν αύτών), απολαμβάνει άφεύκτως τήν νίκην.

’Αλλ’ ή έφεδρεία δέν ένεργεί μόνον επιθετικώς: δι’ αύτής εξα
σφαλίζονται καί τά πλευρά καί τά οπίσθια τοΰ στρατοϋ: έν α
ποτυχία, ή έφέδρεια καθίσταται είδος προτοιχίσματος καλύπτον- 
τος τήν ύποχώρησιν, ητις ουτω έκτελεΐται έν τάξει χωρίς νά έ- 
ξοκείλη είς φυγήν. Κάποτε δέ συναθροίζονται έκ νέου τά  στρα
τεύματα ύπό τήν προστασίαν της, καί, ώς είς Μαρέγκα, νικώσιν, 
ένω ήσαν ήδη σχεδόν νενικημένα.

Επειδή αί έφεδρείαι είναι τό τελευταϊον καταφύγιον έπί τοΟ 
πεδίου τής μάχης, ανάγκη νά σχηματίζωνται έκ τών έκλεκτο- 
τέοων στρατευμάτων.

Έπίσης ούσιώδες είναι νά κανονισθή καί ή άριθμητική δύνα- 
μις τής έφεδρείας: άν ήτο ύπέρ τό δέον δυνατή, τότε αί τάξεις 
δέν ήθελον είσθαι αρκετά στέρεαί, καί ήθελον στερείσθαι τά μέσα
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οπως καθέξωσι καταλλήλως τόν τόπον: άν δε ητον ύπερ τό δέον 
αδύνατος, τότε ήθελεν είσθαι άπατηλόν τ ι  υποστήριγμα άκα- 
τάλληλον διά τόν προορισμόν του. Είς τό λάθος τοΰτο ύπέπι- 
πτον κατά  πολλά έτη οί νεώτεροι στρατοί, οϊτινες έσχημάτιζον 
τά ς  έφεδρείας των έξ ολίγων μόνον έκλεκ ;ών ίλών: άλλ’ οί 
πολεμοι τής Γαλλικής Δημοκρατίας έδίδαξαν πώς νά καθίσταν

τα ι μάλλον ανάλογοι τών άναγκών τών μαχώ ν. Τήν σήμερον 

slvai γενικώς παραδεδεγμένον, οτι ή έφεδρεία πρέπει νά σύγ- 
κηται, κ α τ’ άνώτατον μεν δρον, έκ τοΰ τρίτου, κατά κατώτατον 
δέ, έκ τοΰ πέμπτου τοΰ συνόλου τοΰ στρατοϋ.

Τα στρατεύματα της δευτέρας γραμμής έχουσι διαφεροντα 
προορισμον, συνιστάμενον είς τό νά χορηγώσιν άμεσον ΰποστή- 
ριξιν εις τούς έν τή  πρώτη γραμμή μαχομένους, νά έμπνέωσιν 
αύτοίς έμπιστοσύνην, νά εύκολύνωσι τή ν  σύναξίν των, ν’ άνα* 
λαμβανωσιν αντ αύτών τήν μάχην. Παρατηρητέον δέ οτι τα  
στρατεύματα  τής δευτέρας γραμμής, καί μ ή  είσέτι μαχομένης, 
παυουσι τοΰ να ηναι είς τήν διάθεσιν τοΰ στρατηγού, ά μ α  τά  
στρατεύματα τής πρώτης γραμμής συμπλακώσί. Καί πραγμα- 
τικώς ηθελεν εισθαι λίαν επικίνδυνον ν’ αφαίρεση τις στρα
τεύ μ α τα  άπο τής δευτέρας γραμμής διά νά φέρη αύτά αλλαχού'· 
το  τοιοΰτον κίνημα ανησυχεί και άποθαρρύνει τά  στρατεύματα 
τή ς πρώτης γραμμής, άφαιρουμένου του στηρίγματος των, ό 
δέ έχθρός εκλαμβάνων αύτό συνήθως ώς ύποχώρησιν, ένθαρρύνε- 

τα ι καί έμψυχοΰται δ ι’ αύτοΰ. 'ϊπ άρχουσ ι μεν περιστάσεις, καθ’ 
ας δύναται τις νά άδυνατίση η νά μετατόπιση τά  έν τώ  δευτέρα 
γραμμή  στρατεύματά του, άλλά πρέπει, η νά έλθωσιν άλλα 

στρατεύματα διά νά καταλάβωσι τήν θέσιν των, η νά ηναι ήδη 
7) πρώτη γραμμή  βέβαια περί τής έπ ιτυχίας της.

Δεν είναι πάντοτε άναγκαία ή άνάπτυξις τής δευτέρας γραμ
μής: εκ τούναντίου προτιμητέον είναι, δταν τό πΰρ τοΰ έχθροΰ 
δεν τήν ένοχλη πολύ, η δταν αί έδαφιχαί ανωμαλίαι έπιτρέπωσι 
να σκεπάζηται δι’ αύτών, νά μέν-yj κατά φάλαγγας μή βαθειας,



είς αποστάσεις άναπτύξεως . .  Ούτω διατεθημένη, είναι μάλλον 
είς κατάστασιν, παρά είς οϊανδήποτε άλλην τάξιν, διά νά διέλθη 
τών γραμμών, και έκτελέση τά έπιθεταά κινήματά της.

"Οταν, ώς ύπεθέσαμεν, ό στρατός κατέχή πεδίον ομαλόν, καί 
δέν έβιάσθη είσέτι ύπό μηδεμιάς περιστάσεως νά ένισχύση μάλ
λον εν σημεϊον η έτερον τής παρατάξεώς του, τότε ή δεύτερα 
γραμμή μένει είς άπόστασιν 3 0 0  περίπου μέτρων όπισθεν τής 
πρώτης, ώστε νά μην ηναι έκτεθημένη είς τόν τουφεκισμόν, καί 
εις τους μύδρους. ’ΐΐΟέλομεν ύποπέσει είς μέγα λάθος, άν άπε- 
μακρύναμεν αύτήν περισσότερον διά νά τήν προφυλάξωμεν άπό 
τας σφαίρας τών κανονιών,διότι ούτω δέν ήθελεν είσθαι πλέον άρ- 
κετά εγγύς ϊνα ύποστηρίξη εγκαίρως και άποτελεσματικώς τήν 
πρώτην γραμμήν.

Δεν κάμνομεν κατά ταΰτα μηδεμίαν διάκρισιν μεταξύ ςρα- 
τευμάτων, μόλον δτι δύνανται νά εύρεθώσι διαφόρων ειδών ςρα- 
τεύματα εις τήν ιδίαν γραμμήν, καίτοι μή έπί τής αύτής συ- 
ζηγίσεως, διότι εϊδομεν ήδη δτι ή άπόστασις αυτη τών 3 0 0  
μέτρων, καί τοι δεδομένη ένεκα διαφερουσών αιτιών εις τε τό 
πεζικόν καί τό ιππικόν, ητο μολοντούτο ή αύτή μεταξύ τών 
γραμμών καί τοΰ μέν καί τοΰ δέ.

‘ϊπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς πρέπει νά έλαττωθη ή με
ταξύ τών γραμμών τοΰ πεζικοΰ άπόστασις, πότε διά νά ώφε- 
ληθώμεν έδαφικοΰ τίνος άνωμαλίας, καί πότε διά νά ύποστη- 
ρίξωμεν έκ τοΰ συνεγγέστερον τήν πρώτην γραμμήν μας- ιδίως 
δέ διά νά έξασφαλίσωμεν τά πλευρά της, εννοείται δτι έπί τής 
κατηφορίας λόφου, ή δευτέρα γραμμή δύναται νά πυκνώση, ά
νευ κακής τίνος συνεχείας, έπί τής πρώτης, μέχρι τοΰ σημείου, 
ενώ τά βλήματα άρχίζουσι νά τήν κτυπώσι.

Η έφεδρεία, δμως εκ τούναντίου, πρέπει νά διατηρήται έκτος 
πάσης βολής κανονιού, μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν άρχιζει νά
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X

Π ιρΙ μ ά χη ς-

'Απαντες οί συνδυασμοί μάχης δύνανται νά συμπεριληφθώσιν 
είς τρία συστήματα: τό πρώτον, άπλώς άμυντικόν, συνίσταται 
νά προσμείνωμεν τόν εχθρόν έν ισχυρά θέσει άνευ άλλου σκο- 
ποΰ είμή νά διατηρηθώμεν έν αυτί)· τό τοιοΰτον σπανίως έπι- 
τυγχάνε ι.

Το δεύτερον σύστημα είναι τούναντίον, εντελώς επιθετικόν; 
συνίσταται δέ νά κτυπήσωμεν τόν εχθρόν, όπου καί άν τόν ά- 
παντησωμεν.

Το δέ τρίτον, τέλος, είναι, τρόπον τινά, μέσος τις δρος με
ταξύ τών άλλων δύο: συνίσταται είς τήν εκλογήν πεδίου μά
χης, άνεγνωρισμένου ώς καταλλήλου ύπό τήν στρατηγικήν ε- 
ποψιν καί ένεκα τών εδαφικών αύτοΰ πλεονεκτημάτων, ϊνα προσ
μείνωμεν έν αύτω τόν εχθρόν, καί έκλέξωμεν κατά τήν ήμέραν 
τής μάχης τήν κατάλληλον στιγμήν διά νά όρμήσωμεν πρώτον 
καί έπιπέσωμεν κατά τοΰ έχθροΰ, έχοντες ύπέρ ήμών όλας τάς 
πιθανότητας τής επιτυχίας, ώς επραξεν ό Ναπολέων είς ’Αού- 
στερλιτς.

Μολονότι είναι δύσκολον νά όρίση τις πότε πρέπει νά γείνη 
χρήσις ή τοΰ μέν η τοΰ δέ τών συστημάτων τούτων, δύναται 

τ ις  νά παραδεχθη τά  έξής ώς γενικούς κανόνας.
1. Με στρατεύματα εμπειροπόλεμα, καί είς τόπον άνοικτόν 

τό μάλλον συμφέρον είναι τό άπολύτως επιθετικόν, προσβάλ- 
λοντες πρώτοι.

2 , Είς εδάφη δυσπρόσιτα, ή φύσει η ενεκα τεχνικών κωλυμάτων, 
καί μέ στρατεύματα εύπειθή, είναι ’ίσως προτιμητέον ν’ άφήσω- 
μεν τόν εχθρόν νά φθάση είς θέσιν κατοπτευθεΐσαν παρ’ ήμών, 
διά νά έπιπέτωμεν έπειτα κατ’ αύτοΰ, όταν τά στρατεύματα 
του ηναι ηδη έξηντλημένα διά τών πρώτων των κόπων.
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Η στρατηγική κατάστααις άμφοτερων τών μερών δύναταί 
Εντούτοις ν’ άποιιτή όπως έπιτεθώμεν άδυστάκτως κατά τής 
δέσεως τού αντιπάλου μας, χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ οψιν μηδεμίαν 

τοπικήν περίστασιν, τοΟτο δέ ΐνα προλάβωμεν, παραδείγματος 
χάριν, την ενωσιν δύο στρατών, ινα έπιπέσωμεν κατά σώματος 
μεμονωμένου πέραν ποταμοϋ κτλ.

Καί εις τάς τρεις κυριωτέρας περιστάσεις ταύτης ι/ τ έ χ ν η  
τοΰ  πολέμου σ υ ν ίσ τα τα ι είς τό νά  συγχεντρώ σω μεν εγκ α ί
ρως και μεταχειρ ισθώ μεν κατα.Ι.ΙήΛως δυνά μεις  σ χ ιχ ιχώ ς  
άνω τέρας ιπ ϊ  άποτε.Ιεσματιχοΰ σημείου τοΰ πεδίου τής 
μ ά χ η ς .

’Επειδή ά π α ιτεΐτα ί τά  έν παρατάξει ςρατεύματα  νά ηναι έν- 
ααυτώ καί ευκίνητα καί στερεά, δέν πρέπει οΰτε νά έκτείνωνται 
ούτε νά έπισωρεύωνται ΰπέρ το δέον. ‘Η ανεπτυγμένη τάζις είναι 
μέν άνίσχυρος, άλλά στρατεύματα ύπέρ τό δέον πυκνά είς τά- 
ζιν παρά πολύ (ίαθείαν είναι κατά  μέρος άχρηστα, διότι μόνη 
■ή κεφαλή αύτών μ ά χετα ι, ή άταςία  εισχωρεί εύκόλως είς αύτήν, 

καί τό πυροβολικόν άηοτελεί φθοράς τρομακτικάς. *Η καλλιτέρα 
θέσις τών εν άμύνη στρατευμάτων είναι, μέρος αύτών νά ηναι έν 
τά ξει άνεπτυγμένη μέρος δέ εις φάλαγγας κατά τά γ μ α ' άλλά τά  
πρός έπίθεσιν ημών κ ατ’άποτελεσματικοΰ σημείου προϊδιωρισμένα 
σώ ματα πρέπει νά ηναι έσχηματισμενα έκ δύο γραμμών τα γμ ά 
τω ν είς φάλαγγα κατά διλοχίαν. 'Η τάξις αύτη είναι στερεω- 
τέρα της έν άνεπτυγμένη γραμμή, τή ς οποίας ό σχηματισμός 

εμποδίζει τήν τόσον άναγκαίαν διά τοιαύτην έπίθεσιν όρμήν? 
κωλύων καί τούς άξιωματικούς τοΰ νά σύρωσι μεθ’ έαυτών τά  
στρατεύματα τω ν.

Είς εδάφη δυσπρόσιτα, είς άμπελώνας, περιφράγματα, κήπους, 
κ τλ . ή άμυντική κατάταςις πρέπει νά σ χη μ α τίζη τα ι διά ταγμά" 
■των άνεππυγμένων καί κεκαλυμμένων ύπό πολλών ούλαμών άκρο” 
βολ ιςώ ν αλλά τά  πρός έπίθεσιν στράτευματα, ώς καί ή εφεδρεία 

πρέπει νά ηναι τεταγμένα  κατά φάλαγγα, έπεμβαινούσης τής?

τελευταίας εγκαίρως μετά τής μεγίστης ζωηρότητος.
Έ π ί άνοικτοΰ εδάφους δυνάμεθα, πρός άμυναν, ν’ άντικατα- 

στήσωμεν τάς άνεπτυγμένας γραμμάς διά ταγμάτων έσχηματι- 
σμένων είς τετράγωνα, καί μάλιστα οταν τό ιππικόν μάς απειλή· 
τά  τοιαΟτα τετράγωνα έζασφαλίζουσι τό πεζικόν, καί σκεπάζουσ5 

τά  έφόλκια τοΰ πυροβολικά!)· εν τούτοις επειδή ή είς τετράγωνα, 
τάζις παρέχει όλιγοτέραν ευκινησίαν καί παρόρμησιν τής έν επι
θετική φάλαγγι,φαίνεται προτημητέα ή τελευταία τάξις, τοσούτω 
μάλλον καθ’ όσον δια καλώς γεγυμνασμένα στρατεύματα άρκεϊ 
άπλή στροφή πρός δεξιά, πρός άριστερα καί τών είς τό κέντρον 
διλοχιών, ΐνα σχηματίση έν τάχει έκαστον τάγμα τό τετρά
γωνόν του.

ΓύΡ Γα.Ι.Ιιχοΰ σ υγγρά μ μ α το ς , Τ0Γ Δεκέμβριον τοΰ  
1 8 5 5  έχδοθέντος)

(”Ε π ο ν τα Ι  τ ιν α  περι πυροβοΛιχον)
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Π ερί έφεορείαί στρατοϋ.

Τήν στιγμήν καθ’ ί ν  γίνεται παρ’ ήμϊν πλεΐστος λόγος 
περί νέου στρατολογικού νόμου, τοΰ οποίου πρώτιστος σκο
πός είναι ό σχηματισμός τής εφεδρείας τοΰ στρατού, περί ής 
έδημοσίευσα πρό τίνος πολλά διά τής έφημερίδος ή Έ  λ π  I ς, 
δε*τής ήδη γενομένης, εστω καί έν μέρει, τής γνώμης τήν 
όποιαν έζέφρασα άλλοτε, νομίζω συμφέρον νά δημοσιεύσω τό 
ΰποβληθέν είς τήν Βουλήν τών αντιπροσώπων τής Πρωσσίας 
σχέδιον νόμου περί νέου στρατιωτικού οργανισμού τοΰ τό 
που εκείνου, καθότι τούτο δύναται νά χρησιμεύσνι ώς όδηγός 
παρ’ ήμϊν.

’ΐδού τό κείμενον τού παρουσιασθέντος τήν 18  Φεβρουάριου 
πρώτου σχεδίου. — οο—

Ν ό μ ο ; π ε ρ ί τή ς  δπ ο χρεώ σ εω ς ε ις  τήν στρατιω τικήν 

υπηρεσ ίαν.

1. ‘II ένοπλος δύναμις στηρίζεται επί τής γενικής



χρέωσε»; εις τήν στρατιωτικήν όπηρεσίαν.
“Απαντε; οί Πρώσσοι από της ηλικία; τών 17 έτών συμ- 

πεπληρωμένων μέ^ρι τών 19 έτών πλήρεων είναι υπόχρεοι 
νά συντελέσωσιν εί; τήν ΰπεράσπίσιν τή ; πατρίδος.

2 . ‘II ένοπλο; δύναμι; σύγκειται έκ τοϋ στρατοΰ, τοϋ 
ναυτικού, και τή ; εθνοφρουρά; (L a n d s tu rm ).

3. ‘Ο στρατό; δαιρεΐται εί; έν ένεργεία στρατόν καί είς 
τήν έθνοφυλακήν (Landwehr)· τό ναυτικόν δέ διαιρείται 
εϊ; έν ένεργεία ναντικόν και εις τήν ναυκραρίαν (ναυτικαί 
κλάσει;). ‘Η έθνοφρουρά περιλαμβάνει ά'παντα; του; εί; τήν 
υπηρεσίαν υποχρεωμένου;, τοΰ; μή άποτελοϋντα; μέρος τοϋ 
στρατοΰ η τοΰ ναυτικού.

‘11 δύναμι; τοΰ στρατού καί τοϋ ναυτικού προσδιορίζεται 
κα τ’ ετο; άναλόγω; τών αναγκών τή ; έπικρατεία;.

4 . ‘Ο έν ένεργεία στρχτό; καί τό έν ένεργεία ναυτικόν εί
ναι πάντοτε ύπό τα  δπλα. Καί ό μέν καί τό δέ είναι προω- 
ρισμένα δπω; μορφοΰται τό έθνος διά τόν πόλεμον.

5 . ‘Η ΰποχρέωσις τής υπηρεσίας είς τόν έν ένεργεία στρα
τόν καί τό έν ένεργεία ναυτικόν άρχεται την 1 ’ίανουαρίου τοϋ 
ίτου ; δι* οΰ οί κληθεντε; εί; τήν υπηρεσίαν άνδρε; συνεπλή- 
ρωσαν τό 2 0  έτο; τής ήλικία; των. ‘H διάρκεια τή ; ύπο- 
χρεώσεω; ταύτη ; είναι οκταετής άπό τή ; ήμέρα; τή ; εί; τήν 
υπηρεσίαν εισόδου.

Κ ατά τά  οκτώ έτη ταΰτα οί άνδρε; θέλουν διαμείνει ύπό 
τήν σημαίαν, οί μέν τοΰ ίππικοΰ τά τέσσαρα πρώτα έτη, οί 
τοΰ πεζικού, τοΰ πυροβολικού, τοΰ μηχανικού καί τοΰ ναυτι- 
κοΰ τά  τρία πρώτα έτη, οι δέ τών ζευγιτών τήν πρώτην ε 
ξαμηνίαν. Διά τά λοιπά ετη άποπέμπονται είς άδειαν έφε- 
δρείας, καθ’ όσον τά ετήσια γυμνάσια, αί άναγκαϊαι ένισχύ- 
σει;, η ή έτοιμασία τοΰ στρατού διά κίνησιν, ή ή συμπλήρω- 
σ ι; τοϋ στόλου δέν άπαιτοΰσι τήν άνάκλησίν των.

Κατά τήν διάρκειαν τής άδειας τ«ύτη; (έρεδρείας) οί ς-par
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τιώ τα ι δεν ανακαλούνται τακτικώ ; είμή δ ί;, οί δέ τοϋ ίτίπι- 
κοϋ μίαν φοράν κατ’ ετο; εί; τά γυμνάσια.

6 . ‘Η έθνοφυλακή καί ή ναυκραρία είσί προωρισμέναι πρό; 
επικουρίαν τοϋ έν ένεργεία στρατού καί τού ναυτικού. ‘Η έθνο
φυλακή δέν καλείται εί; πρώτην γραμμήν είμή πρό; ΰπεράσ- 
πισιν τού τόπου εντός τών ορίων έπιφυλαττόμεθα δ έν του- 
τοις νά κάμωμεν χρήσιν αυτή; τε καί τή ; ναυκραρία; καί 
έκτο; τών ορίων έν καιρώ πολέμου.

‘Η έθνοφυλακή καί ή ναυκραρία καλούνται τακτικώ ; μέν 
διά διατάξεως φερούση; τήν ήμετέραν υπογραφήν, έξαιρετικώς 
δέ, κατά τά ; διά τού νόμου τή ; 4  ’Ιουνίου 1 8 5 1  ώρισμενας 
περιστάσει;, διά δ ιαταγή ; τών στραταρχών.

7. ‘Η είσοδο; εί; τήν έΟνοφυλακήν έπεται τής έζόδου έκ 
τού έν ένεργεία στρατού· ουτω δέ καί έν τώ  ναυτικώ.

‘11 διάρκεια τή ; ύποχρεώσεω; τή ; υπηρεσίας έν τί) έΟνο- 
φυλακί) καί έν τή ναυκραρία είναι ένδεκαετή;’ συντέμνετε δε 
έντούτοι; δΓ έκείνου; ώ ; πρό; τοϋ; οποίου; ήθελε παραταθή 
ύπέρ τήν ηλικίαν των τριάκοντα έννέα έτών.

Οί έπί τών πλείων τή ; έπικρατεία; άνδρες δέν απολύονται 
είμή μετά μήν έπάνοδόν των εί; τινα τών έθνικών λιμένων.

Οί άνδρε; τή ; έθνοφυλακή; καί τή ; ναυκραρία; είναι εν ά
δεια , άν δέν κληθώσινείς τήν ένεργητικήν Οπτρεσίαν ή είς τα 
γυμνάσια.

Δέν καλοϋνται είς τά  γυμνάσια τής έθνοφυλακής καί τής ναυ- 
κραρίας είμή αί πρώται τέσσαρε; κλάσει; <είς τρόπον όπως έ 
καστος τών άποτελούντων μέρος αύτών κληθνί τουλάχιστον 
άπαξ. Τά γυμνάσια δέν γίνονται είμή μίαν φοράν κατ έτος, 
καί δέν θέλουν διαρκέσει, κατά γενικόν κανόνα, είμη όκτω 
ήμέρα;.

S- Οί έχοντες παιδείαν νέοι οΐτινε;, κατά διάρκειαν τή ; 
υπηρεσία; των, θέλουσι νά ένδυθώσι, νά άποσκευασθώσι καί 
νά διατραφώσιν ίδ ία ι; αύτών δαπάναι;, δύνανται, άφοΰ άπο-



δείξωσι κατά τους έν ίσχύϊζ-ρατιωτικούς κανονισμούς τάς γνώ
σεις των, νά σταλώσιν είς άδειαν έφεδρείας μετά ετήσιον υπη
ρεσία ν έν τώ έν ένεργεία στρατώ η τώ έν ένεργεία ναυτικώ' 
τό της υπηρεσίας έτος τοΰτο λογίζεται τοΐς τοιούτοις άντΐ 
τριών έτών, είς δέ τά ιππικόν άντί τεσσάρων έτών υποχρεω
τικής υπηρεσίας, θέλουν ά'έ προτείνεσθαι άναλο'γως τής ίκανο'- 
τητος καί τών ίδιοτήτο>ν αύτών διά τάς θέσεις αξιωματικών 
έν τή έφεδρεία, τη έθνοφυλακή καί τνί εθνοφρουρά.

9 . Οι έν άδεία άνδρες τοΰ στρατοΰ καί τοΰ ναυτικού (έφε- 
δρεία, εθνοφυλακή καί έθνοφρουρά) μενου^ι κατα την άιαρ- 
κ,ειαν τής άδειας των, ύπό τάν στρατιωτικόν έλεγχον, δστις 
έν τούτοις δέν δύναται νά κωλύσνι αύτάν τα τα  τήν έκλογην 
τής διαμονής, ·?ι κατοικίας των έν τώ  έσωτερικώ τοΰ Ιίρατους.

10. Οί ορισμοί τοΰ παρόντος νόμου, οί άποβλέποντες τήν 
διάρκειαν καί τήν ύποχρέωσιν τής υπηρεσίας εις τάς διάφο
ρους κατηγορίας τοΰ στρατοΰ καί τοΰ ναυτικοΰ είναι οι έφαρ- 
μοστέοι μόνον έν καιρώ ειρήνη;. Έ ν καιρώ πολέμου, δέν λαμ - 
βάνονται ύπ’ οψιν είμή αί άνάγκαι τής ύπηρεσιας, άπαντα 
δέ τά  ύπά τά  δπλα σώματα τοΰ στρατοΰ καί τοΰ ναυτικοΰ 
θέλουν συμπληροΰσθαι διά τών νεότερων η μάλλον ηλικιωμέ
νων κλάσεων κατά λόγον τών περιστολών.

1 1 . *Η έθνοορουρά δέν συσσωματοΰται είμή κατά συνέ
πειαν ήμετέρων δ ιαταγώ ν έν περιπτώσει ξένης εισβολής.

II έκτέλεσις τοΰ νόμου τούτου θελει κανονισθή δ ι ειδ ι

κών ορισμών. ------------
Ταΰτα είσί τά  έν Πρωσσία ήδη συζητουμενα, αςια μεγίς·ης 

έκ μέρους ήμών πρεσοχής. Ουτω φροντιζουσι τα  εθν/ι π^ρι 
τοΰ μέλλοντός των. Ουτω έπραξε καί τά Πεδεμόντιον· τά  δ ’ 
αποτελέσματα τοϋ τοιουτοτρόπως σκέπτεσθαι καί ένεργεϊν 
ώς πράς τόν στρατόν ειδομεν έκεΐ πρό τινων μηνών, καί βλέ- 
πομεν είσέτι τήν σήμερον. 1*· ΒΑΣΙΛ11101

Ά ντισ υντα γ. τών Γεν. Επιτελών.'
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.
ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ , τη 2 9  Φεβρουάριου 1 8 6 0 .

Έ γχύκλ. άριθ. 1 6 ,2 3 0

Π ερ ί έξόδων μ ετ α κ ο μ ίσ εω ν

, Πα?^τηρήθη οτι Λολλάκις λόχοι ή μικρότερα αποσπάσματα, 
απερχόμενα άπο μιας εις άλλην φρουράν πρός αλλαγήν, φέρουσι 
μεθ εαυτών τήν κλινοστρωμνήν των καί τά πολεμεφόδια καί άλ
λα σκεύη μή είς άνδρας άνήκοντα, κατά συνέπειαν δέ καί τά  
«π αύτών άντικατασταινόμενα αποσπάσματα είναι ήναγκασμέ- 
να ανζχωροΟντα νά λάβωσι μεθ' έαυτών τά είς χρήσιν των ύ
παρχον, α ομοειδή σκεύη, και ουτω το δημόσιόν επιβαρύνεται μέ 
ε;ο.α μετακομίσεως, ούδόλως ύπό τής ανάγκης υπαγορευόμενα, 
Wl av -ra πρώτα αποσπάσματα δεν έφερον μεθ’ έαυτών τά  περί 
ων ο ο('ος ειόη, ηδυναντο να λαβωσι τα  πρός χρήσιν τών δεύ
τερων υπάρχοντα, καί έπομένως το δημόσιον ν’ άπαλλαχδή άπό 
απκντα τά τής μετακοσμίεως έξοδα.

Επι9υμο0ντες να εμποδισδη του λοιποΟ πάσα ματαία καί πε
ριττή δαπανη, έκρίναμ-ν άναγκαΐον νά έφελκύσωμεν τήν προσο
χήν των Διοικητών τών Σωμάτων είς το άντικείμενον τοΰτο, 
όιατασσοντες νά λάβωσι τήν δέουσαν πρόνοιαν και φροντίδα, ώςε 
οσάκις λοχος η απόσπασμα αναχωρεί πρός άντικατάστασιν άλ- 

ου, να μη φ<.ρη μΐΟ εαυτού ουδεν τών ειρημένων ειδών, έκτος 
, , »ως καΟ οδον αναγκαίων, αλλα να προσλαμβάνη τά
uirarZ0V·7· εις χρήσιν εκείνου, το όποιον μέλλει νά άντικατα- 
στηση.

■ ^βρετηρηθη οτι εις τας ιδίας περιστάσεις λογίζεται
ανα εν^φο ρ.ηγον ζώον δια το Ταμείο ν, τό γραφεϊον,τόν ίματισμύν 
κλ. εν ω εν φορτηγόν ζώον άρκει διά τήν μεταφοράν όλων τού
των. Τά σώματα εχοντα ύπ’ οψιν τήν οικονομίαν τοΟ δημοσίου;

ου/ κανονίζει μετά μεγίστηη φειό'οϋς τ ’ άναγκαιοΰντα διά τ ’ 
αποσπασματα των φορτηγά ζώα.

1



Το Στρατιωτικόν Λογιστήριον παραγγέλλεται ν άπορρίπτη 
είς μάρος τών υπευθύνων πάσαν έκ παραβάσεως τών ανωτέρω ο
ρισμών πηγάζουσαν δαπάνην μετακοσμιεως.

’Αθήνησι, τη 2 7  8βρίου 1 8 5 9 .
' θ  ' Υπουργός 
Δ. ΒΟΤΣΑΡΙΙΣ-

 <

Έ γύκ λ . άριθ. 6 4 3

Π :ρ ι δ ιο χη ρ ή ιεω ς τοϋ  ο π λ ισ μ ο ί.

’Εξ αναφορών τών Σωμάτων και έκ τών αποτελεσμάτων τής 
έπιθεωρήσεως τών οικονομικών επιθεωρητών παρετηρήσαμεν οτι 
λαμβάνουν χώραν πολλαί φθοραί καί άπώλειαι όπλ,ισμοΰ δυσα
νάλογοι προς τον αριθμόν τοΟ Στρατοί) καί πρός τή» ένεργουμε- 
νην υπηρεσίαν. ( <

‘II τοιαύτη κατάστασις δεικνύει μικράν έπιτήρησιν εις τον ο
πλισμόν καί όλίγην ακρίβειαν εις τήν έκτίμησιν τών περιστά
σεων, αΐτινες έδωκαν αφορμήν είς τάς φθοράς ή τάς απώλειας, 
καθόσον έκ τών ιδίων περί διαγραφής όπλισμοϋ είς βάρος τοΰ δη
μοσίου, αναφορών τινων σωμάτων, έξάγομεν ότι δέν ένεργεϊται 
ή άπαιτουμένη αύστηρά έξέτασις καί άκριβής στάθμισ ις τών πε
ριστάσεων, αΐνινες έδωσαν αφορμήν είς τήν φθοράν ή απώλεια* 
μ ιοώ ν όπλισμοϋ καί είσίν αναγκαία  όπως γίνη δήλον, άν αυται 
ήδύναντο νά προληφθώσιν, ή άν ηναι δίκαιον νά φέρτ» τήν ζη
μίαν τό δημόσιον ή το ύπολογον ατομον.

Παρετηρήθη πρός τούτοις είς τάς έπιθεωρήσεις τών Οικονομι
κών επιθεωρητών, ότι πολλά μέρη δπλου καθίστανται άχρηστη 
ειτε φθειρόμενα έκ κακής χρήσεως, είτε θλώμενα κτλ. ΤοΟτο δί 
παρετηρηθη περί συντηρησεως ιδίως εις τά ς ξιφοθηκας.

’Εκ τούτων καταφαίνεται άπροσεξία μέν άπό μέρους τών αν- 
δρών, κακή δ’ έκτίμησις τών περιστάσεων τώ ν φθορών άπο μέ
ρους τών άνωτέρων, καί έν γένει ά τίλ ή ς γνώσις τώ ν περί δια- 
τηρήσεως κανόνων έ*ί του οπλισμοί).

ΚοινοποιοΟντες ταΰτα, παραγγέλλομεν τάς διοικήσεις τών σω-

μάτοιν, πρώτον νά στήσωσι τήν ιδιαιτέραν προσοχήν των, όπω; 
διδάσκεται τακτικώς καί μ ε τ ’ άποτελέσματος ή περί οπλισμού 
διόασκαλία είς τούς ύπ’ αύτάς άνδρας, δεύτερον νά γ ίνητα ι μεθ’ 
αΰστηρο’τητος ή έκτίμησις τώ ν περιστάσεων, αΐτινες δίδουσιν 
αφορμήν εις τάς φθοράς τοΰ όπλισμοϋ καί τρίτον νά εύρίσκηται 
ο οπλισμός διαρκώς είς εντελώς χρήσιμον κατάστασιν.

Ουχ ήττον πρέπει νά δοθή προσοχή είς τάς έπισκευάς τάς 
εκτελουμενας ύπό τών οπλοποιών τών σωμάτων, οπως γίνων -αι 
ίτερεαί καί όμυίαι με τά  πρότυπα.

Αθήνησι, τή 4 5 ’ίανουαρίου I8 6 0 .
Ο 'Τ .-τονργίς  

Α . Β Ο Τ ΣΑ ΡΗ Σ.

Έ γκύκλ. Ά ρ .  8 6 3 .

Περί άποζημιώσεως πορείας τών διοριζόμενων ε:{

■έπιτροπας αξιωματικών.

Οσάκις οί διοριζόμενοι είς έπιτροπάς αξιω ματικοί αναγκά
ζονται προς εκτελεσιν τών έργων τής ε ίιτροπής, είς ήν διωρίσ- 
8/;fav νά κάμνωσιν όδοιπορείας παρεχούσας είς αυτούς δικαίωμα 
εις αποζημίωσιν οδοιπορικών έξόδων, χρεωστοΰσι νά έπισυνάπτω- 
®ιν εις τούς λογαριασμούς των όφειλομένην αύτοΐς άποζημιώ- 
βε<ι>ς πιστοποίησιν παρά τών προέδρων τής επιτροπής έκδιδομέ- 
νην βεβαιοΰσαν τήν άκρίβειάν των είς τόν λογαριασμόν διαλαμ- 
βανομένων οδοιποριών.

Το στρατιωτικόν Λογιστήριον έλεγχον τούς λογαριασμούς τού
τους. διατασσεται να απορρίπτη πάσαν άποζημίωσιν μή ύποστη- 
f  ιζομενην ύπό πιστοποιήσεως, ώς άνωτέρω διατυπωθείσης.

Εν ’Αίήναις τήν 19 ’ίανν. 1860.
‘Ο υπουργός  
Δ. Β Ο Τ Σ Α ΡΗ Σ .



Έ γ κ ύ κ λ .  Ά ρ ιθ .  1 5 4 8 ·

Περί ο.οριβμοΰ Οικονομικού έπιΟεωρητου εις Χαλκιοα.

Έ πί τή προτάξει τοΰ ήμετέρου υπουργού τών Στρατιωτικών 
άπεφασίσαμεν καί διατάττομεν.

‘Ο έπικαταλυματίας 1 ης. τάξεως Λεωνίδας Μάνεσης  ̂ διορί
ζεται οικονομικός επιθεωρητές, εχων έδραν (λεν εϊς Χαλκίδα, κα
θήκον δε την κατά τ.ούς έν ίσχύι κανονισμούς οικονομικήν επι- 
θεώρησιν τών κατά τούς νομούς Φθιώτιδας και Φωκιδος, Ευβοιαζ, 
καί την επαρχίαν Βοιωτίας φρουρούντων στρατιωτικών σωμάτων 
καί καταστημάτων.

'θ  διορισμός ουτος δέν συνεπάγει ούδεμίαν αύξησιν άποδοχών.
Είς τον ήμέτερον ύπουργον τών Στρατιωτικών ανατίθεται H 

έκτέλεσις τοΟ παρόντος διατάγματος.

’Αθηνησι τή 2  Φεβροεαρίου 186 0 .
Ό  ‘Ύ'πηνργός 
Λ. ΒΟΪΣΑΡίΐΣ.

Έ γ κ ΰ λ .  Ά ρ ιθ .  1 5 4 7 .

Π :ρΙ ττροβιβαηχοϋ τοΰ ίλάρχου Ί . Δράκου καί διορισμού αυτοΰ 
ώ ς ΰπαοπιστοΰ τή ς Α . Μ εγαλειότητας.

Προτάσει τοϋ ήμετέρου ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών fe- 
φασίσαμεν καί διατάττομεν.

Προβιβάζομεν μοίραρχον τον ίλαρχον τοΰ ιππικού ήμέτερ 
Διαγγελέα ’ΐω. Δράκον μέ τήν έπιφύλαξιν τής σειράς άρ/α:ν 
τητος τών άρχαιοτέρων ’ίλαρχων, ευύοκοΰντες συναμα νά fo 
ρίσωμεν αύτόν ήμέτερον υπασπιστήν.

Εις τον ήμέτερον ύπουργον τών Στρατιωτικών ανατιθ-.ιιύ 
έκτέλεσις τοΰ παρόντος διατάγματος.

’Αθηνησι, τή 3 Φεβρουάριου 1 8 6 0 .
'*  ' O'T.-rovprcC

Δ. ΒΟΪΣΑΡΙΪΣ·
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Έ γ χ ύ λ . Ά ριθ . 1 5 4 8 .

Περί προβιβασμού τοΰ λοχαγοΰ^τής φάλαγγος Α. Ννταρ5, καί 
διορισμού αύτοΰ ώς επιτίμου ΰπασπίϊτοΰ τής Α. Μεγαλ.

Προτασει τοΰ ήμετερου ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών άπεφα- 
σισαμεν καί διατάττομεν.

Προβιβάζομεν Ταγματάρχην τόν λοχαγόν τής έν ένεργεία 
φαλαγγος ήμέτερον έπίτιμον διαγγελέα ’Ανδρεαν Γίοταραν, εύ- 
δοκοΰντες να διορίσωμεν αυτόν ήμέτερον έπίτιμον υπασπιστήν.

Εις τον ήμετερον ύπουργον τών Στρατιωτικών ανατίθεται ή 
εκτελεσις τοΰ παρόντος διατάγματος.

Αθήνησι τή 3 Φεβρουάριου 186 0 .
Ο Υπουργός  

Δ. BO 1ΣΑΡ21Σ.

Έ γκύκλ. Ά ρ ιθ . 2 0 6 9 .

Π ερί μεταβολών είς το πεζικόν καί τους φρονραρχικοϋς 

Ε π ιτελ ε ίς .

Προτασει τοΰ ημετερου ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών, άπεφα
σίσαμεν καί διατάσσομεν.

’Ονομάζομεν πραγματικόν συνταγματάρχην τόν χαρακτηρισ- 
μενον συνταγματάρχην μ έχρι τοΰδε φρούραρχον Πύλου Φώτιον 
Αγγελιδην, θέτοντες αυτόν είς τούς διαθεσίμους.

Ανακαλοΰμεν εις ενεργειαν τον μέχρ ι τοΰδε εις αργίαν μοί- 
ραρχον τοΰ Ιππικού ’Αντώνιον Πηνιώ, διορίζοντες αύτόν φρού
ραρχον Πύλου.

_ Μεταθετομεν τούς άντισυνταγματάρχας Δημητρών Σπηλιο- 
τοπουλον άπό τό 3ον. τάγμα τών ακροβολιστών είς τό 1ον. 
σύνταγμα τοΰ πεζικοΰ,ώς προσωρινόν διοικητήν αύτοΰ’ τόν Δημή- 
τριον Κυπριανόν άπό τό φρουραρχεΐον Λαμίας είς τό 3ον. σύν
ταγμα  τοΰ πεζικοΰ, ως ύποδιοικητήν πρόεδρον τοΰ οικονομικού 
συμβουλίου- τον Νικόλαόν Χατηοιάδην άπό τό φρουραρχεΐον ΙΥαυ-



ϊτλΐας είς τό της Λαμίας ώς φρούραρχον' τον ταγματαρχών Πα·· 
ρασκευάν Κουρκουμέλην άπό το 1 ον. σύνταγμα τοΰ πεζικοϋ ει$ 
τό 3ον. τάγμα  τών ακροβολιστών, ώς διοικητην αυτοΰ.

Δίορίζομεν προσωρινόν διοικητήν τοΰ 3ου. συνταγματος τοΟ 
πεζικοϋ, τόν άντισυνταγματάρχην τοΟ αύτοΰ συνταγματος 
Γεώργιον Σέχον.

Εις τόν ήμέτερον υπουργόν τών Στρατιωτικών ανατιθετΑι η 
έκτέλεσις τοΰ πα'ρόντος διατάγματος.

Άδήνησι τή 13 Φεβρουάριου 1 8 6 0 . Ο υπουργός
Δ .  Β Ο ' Γ Σ Α Ρ Ι Ι Σ ί

"ΕχΟεσις, άριθ. 2 ,1 3 7 .

Μ εγα .1 ιιό τα τι\

Πρό καιροΰ ήδη προσήχθν, εις τόν πεζόν τ ις  ‘Ιίμετέρας Βασι
λικής Μεγαλειότητος στρατόν ό γαλλικός τών ασκήσεων κανονι
σμός έφ’ άπλνί έπί τοΟ παρόντος δοκιμασία' ό κανονισμός ουτος 
ετέθη ήδη έν ένεργεία κατά τάς άσκήσεις μόνον τοΰ στρατιώτόΰ 
καί ούλαμοΰ, άλλ’ άτελώς πως, ενεκα τής ελλειψεως τοΰ απα- 
ραιτήτως άναγκαίου κανονισμού. Τοΰ κανονισμού τούτου ή έν 
έκτάσει μεταγλώττισις πρό καιροΰ ήδη άρξαμένη, προσεγγίζει 
εις τό τέρμα αυτής' και κατά συνέπειαν ό νέος ουτος κανονισμος 
πρόκειται νά τεθή εις τελείαν ένέργειαν, νά έφαρμοσδνι κατα 
γράμμα, κατά τήν άληθή αύτοΰ έννοιαν, και καθ’ όλα αύτοΰ τά 
(*έρη· έκ τοιαύτης δέ μόνον εφαρμογής δύναται νά προκύψη ά- 
λανθάστως ή πεποίθησις περί τής καταλληλότητας, ή μή, αύτοΰ 
έν τώ ‘Ελληνικώ πεζικώ.

Έπάναγκες ούν Μεγάλειόταΐε, φρονώ, όπως ληφθή μέτρον δυ- 
νάμενον απ’ άρ/ής νά καταστήση τήν έφαρμογήν τοΰ νέου τού
του κανονισμοΰ, κανονικήν καί ομοιόμορφον είς άπαντα τοΰ πε
ζικού τά τάγματα ' ούδέν δ’ άλλο σκοπιμώτερον καί ύπό διαφόρους 
επόψεις λυσιτελέστερον τής εις σμικρόν στρατόπεδον άσκησεως 
κατά τό προσεγγίζον έαρ, συγκεντρώσεως λόχιον τινών έκ τών 
διαφόρων τοΰ πεζικού ταγματων. Οι λοχοϊ ουτοι υπο μιαν και 
τήν αύτήν άνωτέραν έποπτίαν, έπί τινα καιρόν έν τώ στρατοπε-· 
δω ασκούμενοι, έπί τή βάσει τών αρχών τοΰ νεου κανονισμού, ,Βζ

πανερχομενοι είτα είς τά οικεία σώματα άποτελέσουσι τόν τύπον 
τής άσκήσεως αύτών, καί παρέξουσιν ούτως είς αύτά προγυμνα- 
στάς μαθοντας πρακτικώς τά  έν τώ γράμματι τοΰ κανονισμού 
έκτιθέμενα.

Αύτοι καθ εαυτούς οί έκτεθέντες λόγοι είσίν αρκούντως ισχυροί, 
ινα προκαλεσωσι τήν συγκρότησιν στρατοπέδου άσκήσεως, όσον 
ένεστι σμικροΰ έπί τοΰ παρόντος· άλλ’ οί λόγοι ουτοι ένισχυμέ- 
νοι καί άπό άλλους γενικωτέρους καθιστώσιν, άναπόφευκτον τήν 
ανάγκην περιοδικής συγκροτήσεως τοιούτου στρατοπέδου, έν συ- 
νόψει δε οί γενικοί ουτοι λόγοι είσίν οί έφεςεΐς.

Αον. Αν έν Εύρώπη παρά μεγαλητέροις στρατοϊς, ενθα αί 
φρουραί έπί δυνάμεοις έπαρκούσης πρός έκτέλεσιν όλων σχεδόν 
τών καθ ομοίωσιν τοΰ πολέμου άσκήσεων, ή περιοδική συγκρό- 
τησις στρατοπέδων άσκήσεων καθίσταται όσημέραι τών ών ούκ 
ανευ, έν Ελλάδι ή τοιούτων στρατοπέδων συγκρότησις καθίστα
ται τοσούτω πλέον απαραίτητον καθ’ όσον, άφ’ ένός μεν μέρους 
ούδεν εν ταΐς φρουραϊς ,ούδέαύτής τής πρωτευούσης έςαιρουμένης ώς έκ 
τήςσμικρότητος δυνατόν νά γένη, άφ’έτέρου δέ ανάγκη τής άσκή
σεως τών άξιωματικών έν ‘Ελλάδι έστίν άσυγκρίτω τώ λόγω 
μείζων ή έν Εύρώπη' έν στρατοπέδω δέ μόνον, πρός άσκησιν 
συγκροτουμένω, δύναται νά συνέλθη δύναμις άνάλογος έκ τών 
διαφόρων όπλων, ΐνα έκτε^έση άσκήσεις καθ’ όμοίωσιν τοΰ πο
λέμου' κατά τάς άσκήσεις δέ ταύτας καί είς θεωρητικάς τινας ι
δέας έκ μελέτης περί τήν τέχνην τοΰ πολέμου κεκτημένοι άξκυ
ματικοί θελουσιν όπωσοΰν έπιτύχει περιστάσεως πρός έφαρμο
γήν αύτών, καί οί έλάσσον οίδότες θέλουσι προσκτήσει ιδέαν 
τινά ' έντεΰθεν δέ προκύπτει ή άληθής καί πραγματική τών αξιω
ματικών καί τοΰ στρατοΰ βαθμιαία έν γένει άσκησις περί τά  τοΰ 
πολέμου.

Βον. Στρατοπεδευμένοι οί στρατιώται ούχί μόνον άπομακού- 
νονται πρός καιρόν τής οχληράς είς αύτούς κατασταθείσης όμοιο- 
τύπου υπηρεσίας τής φρουράς, άλλά καί μάλλον ευκίνητοι καθί
στανται καί μέ τάς τοΰ πολέμου κακουχίας έξοικειοΰνται.

Γον. Εν στρατοπέδω ή άσκησις ούχί μόνον τελειοτέρα γενι
κότερα, καί όμοιομόρφως έκτελεΐται, άλλά και ταχύτερα' καθ’ 
οσον είς ούδέν άλλο ή εις τά τής άσκήσεως άσχολεϊτα; τό



βτρ&τοπεδευόμενον ίΐράτευμα.
Εντεύθεν προκύπτει ή ευκολία τής εφαρμογής του συστήμα

τος τής επ’άδεία αποστολής μεγάλου άριθμοΰ άνδρών, προς οικο
νομίαν τοΰ δημοσίου πλούτου διευκόλυνσιν τών άνδρών ώς προς 
τάς οίκιακάς αύτών άνάγκας, καί έλάφρυνσιν τής προς στρα
τέ ίαν ύτοχρεώσεως έν γένει.

Δον. ’Επι τέλους ή συμβίωσις είς κοινόν στρατόπεδον διάφο
ρων τμημάτων καί όπλων τοΟ στρατοΰ καί αί ποικίλαι ασκήσεις 
έν αύτω έχουσιν ώς βέβαιον άποτέλεσμα την παγίωσιν τοΟ cpa- 
τιωτικοΟ φρονήματος και τήν συντήρησιν τής ένοτητος εν τώ 
στρατώ, πρός δε και τόν σχηματισμόν επιτηδείου διοικητών με- 
γαλητέρων τμημάτων στρατοΰ, συγκειμένων έκ τών διάφορων 
όπλων.

‘Η τοΰ φθινοπώρου ώρα είναι ή πρός συγκρότησιν στρατοπέδου 
άσκήσεως καταλληλοτέρα. Τήν εποχήν έκείνην επιφυλάσσομαι 
νά υποβάλω τη ύμετέρα Μεγαλειότητι μετά βαθυτάτου σεβασ
μού ειδικήν πρότασιν περί συστηματικής συγκροτήσεως στρατο
πέδου άσκήσεως* ήδη δέ, μή προκειμένου λόγου, είμή άφ’ένός μέν 
μέρους νά γνωσθώσι καί ώρισθώσιν έπ’ ακριβές τά προς στράτευ- 
σιν άναγκαΐα ϊνα παρουσιασθώσι ταΰτα δεόντως μέχρι τής τοΰ 
φθινοποιρου ώρας, άφ’ ετέρου δέ νά εΐσαχθώσιν όμοιομόρφως καί 
κανονικώς είς μέν τό πεζικόν αί άρχαί τών νέων ασκήσεων καί 
ή διδασκαλία τής χρήσεως καί συντηρήσεως τών νέων αυλακω
τών όπλων, είς δέ τό πυροβολικόν ή τής ριπής τών νέων πυροβό
λων, αίτοΰμαι μετά βαθυτάτου σεβασμοΰ όπως ή ύμετέρα βασι
λική Μεγαλειότης εΰδοκήσασα, έγκρίνη*

Τήν εις τό πέριζ τής Πρωτευούσης συγκρότησιν στρατοπέδου 
άσκήσεως, περί τάς άρχάς τοΰ προσεχοΰς μηνός Μαρτίου'

Τήν είς αύτό συγκέντρωσιν οκτώ λόχων έκ τών έκτος τής 
Πρωτευούσης διαφόρων ταγμάτοιν τοΰ πεζικοΰ, πρός καταρτισ
μόν ταγμάτων άσκήσεως, προστιθεμένης μιας κακονοστοιχίας 
πυροβολικού καί μιας ίλης ίππικοΰ.

’Αθήναι, τήν 12 Φεβρουάριου 1 8 6 0 . Ό  ίιπονργύς
Έγκρίνετοι Δ. Β0ΤΣΑΡΙ12.

’Αθήναι, τή 13 Φεβρουάριου 186 0 .
Ο Θ Ω Ν .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Περί τοΰ Ν ομ οσχεδ ίου  τη ς  Ι τ ρ .  λ ο ιυ . νομοθεσίας.

Τή 25  ©εβρουαρίου ήρξατο ή συζήτησές έν τή Γερουσία 
τοϋ νομοσχεδίου τούτου. 'Η ήμέρα αϋτη διήλθεν εις συζητή
σεις άρχής τινός πρό πολλοΰ συζητουμε’νης ύπό διαφόρων νο
μικών τής Ευρώπης, καί πάντοτε άπορριφΟεισης, ώ; άντιβαι- 
νούσης είς τά  συμφέροντα τής τε 'Επικρατείας καί τής πειθαρ
χίας τοϋ στρατοΰ· ή δέ άρχη αυτη είναι δτι τά  ύπό τών ς-ρα- 
τιωτικών πραττόμενα κοινά εγκλήματα νά δικάζωνται ύπό 
τών τακτικών δικαστηρίων, ώς γίνεται έν τή  Χωροφυλακή. 
’Α λλ’ ό σκοπός τών ρητόρων τή ; Γερουσίας ήτο μάλλον ή 
αναβολή, έπί λόγω οτι ή έπιτροπή τής Γερουσίας έπήνεγκε 
πολλάς τροποποιήσεις έπί τού νομοσχεδίου τούτου. 'Ω ; έκ 
τούτου δέ είς τών Γερουσιαστών ήθέλησε νά άποδείξνι τήν α 
τέλειαν τοΰ νομοσχεδίου, άγνοών φαίνεται ό κύριος ούτος δτι 
τώ  1 8 5 6  οί μεγαλύτεροι νομικοί τής Γαλλίας,ύπό τήν προε- 
δρείαν τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών στρατάρχου Μανιάν, 
συνέταζαν τοιοΰτον νομοσχέδιον, ό δεΑύτοκράτωρ Ναπολέων 
ευχαρίστησε τόν υπουργόν του δια τό ε'αίσιον τοϋτο εργον. 
Τό νομοσχέδιον λοιπόν τοϋτο, τό νομιζόμενον ώς τελειότερον 
εργον, είσήχΟη είς τά νομοθετικά σώματα, καί τοιαύτην άλ- 
λοίωσιν έλαβεν,ώστε 6 9  άρθρα αύτοΰ άφη,ρέθησαν* καί μ ’ δλα 
τα ϋτα  ού#?ίς^κατηγόρησεν αύτό' διότι άλλο τά γνωμοδο- 
τεϊν καί άλλο τό νομοθετεΐν.

Τή έπομε'ννι ήμέρα, 2 6  Φεβρουάριου, ήρχισεν ή συζήτησίς 
έπί τής άρχής· πάλιν δέ είς τών γερουσιαστών, λαβών τόν 
λόγον, ηρχισε νά όμιλή περί μαχών καί άνδραγαθιών, περί 
εθνοφυλακής καί έπί τέλους νά καταγγείλν) τόν 'Υπουργόν 
τώ ν στρατιωτικών έπί προσωπικών ζητημάτων, άφορώντων 
διορισμούς καί προβιβασμούς.

’Αλλ' ό κύριος υπουργός τών στρατιωτικών Βότσαρης, λ α 
βών τόν λόγον, άπήντησεν αύτω θαρραλέως καί μέ στρατιω- 
τνκήν εύτολμίαν, διαψεύσας άπάσας τάς περί αύτοΰ ρηθείσας 
καταγγελίας. ’Επί τέλους δέ συγκινηθείς είπε' « Κ αθ’ δσον 
» άφορα, Κύριε γερουσιαστά Χρηστίδη, τήν έθνοφυλακήν, σά; 
s λέγω ό'τι πρό 27 έτών σας γνωρίζω* τετράκις έγείνκτεύπουρ-



» γός, και ουδέποτε έφέρετε νόμον περί εθνοφυλακής' έγώ δέ 
» μόλις επτά ίλήνας ύπουργεύω, και συνέταξα τοιοΰτον νο- 
» μοσ^έδιον. Ε πιθυμώ  λοιπόν παρ’υμών νά ύποςηρίξητε τό - 
» τε  τό παρ’ υμών επιθυμητόν νομοσχέδιόν μου. ’Αλλ’ ένώ 
» ϊδίοις ομμασιν ειδετε τό νομοσχέδιον τοΰτο, καί ένώ γνω- 
» ρίζετε ό'τι μέλη τινά τών νομοθετικών σωμάτων εργάζονται 
5) επ ’ αύτοϋ, σήμερον διά της ομιλία; σας προτίθεσθε νά 
» δείξατε εις τό κοινόν δτι άναγκάζομαι παρ’ υμών νά φέρω 
3) τοιοΰτον νομοσχέδιον, καί ούχί δτι έξ οικείας θελήσεως 
» πράττω  αύτό· τοϋτο δέ πράττετε ϊνα μοΰ άφαιρέσητε ττ,ν 
» τιμήν δτι επιθυμώ νά εκπληρώσω μίαν εθνικήν ευχήν, την 
» όποιαν ούδείς έξεπλήρωσεν άχρι τοΰδε. β

'Ο μετά  τοιαύτης συναισθήσεως, πεποιθήσεως και παρ
ρησίας έκφραζόμενος λόγος τοϋ κυρίου Βότσαρη συνεκίνησεν 
δλρν τό άκροατηριον. Μετά ταϋτα  ή Γερουσία προέβη εις τήν 
ψηφηφορίαν, παρεδέχθη παμψηφε^ την αρχήν τοΰ νομοσχε
δίου· εϊτα  ηρχισεν ή συζητησις εις τά καθέκαστα' μέχρι δέ 
της έπομένης ημέρας, 2 8  Φεβρουάριου, εγένοντο παραδεκτά 4 2  
άρθρα· έν δέ τν) έπομέννι συνεδριάσει μέλλει νά γένν) ή συζή- 
τησις έπ ί τοΰ 4 3  άρθρου, άφορώντος την άρχην: άν δλα τά  
ύπό τών στρατιωτικών πραττόμενα πλημμελήματα καί κα
κουργήματα υπάγονται εϊς τήν άρμοδιότητα τών στρατιωτι
κών δικαστηρίων*

—  Σ ή μερον , 2 9  Φεβρουάριου, έσυζητήθη μ ετά  
π ο λ λ ή ς  σφοδρο'τητος τό 4 3  ά ρ θ ρ ο ν  ά λ λ 1 ό υπουργός  
τώ ν στρατιωτικών Sea τώ ν διαβεβαιώσεων, ά ς  εδω-  
κεν εν τη Γ ερουσία  καί διά τών πατρίω '^ω νκαί φιλε
λευθέρων του εκφράσεων επεισε τήν Γερουσίαν νά  
■παραδεχΟή καί τό π ο λ υ ζή τ η τ ο ν  άρθρον 4 3 .  Ι Ιρ ο σ εχ ώ ς  
έν συνόψει θέλ ομ εν  δημοσιεύσι καί τόν σπουδαίότα-  
τον  τούτον λ ό γ ο ν  τοΰ κυρίου ύπουργοΰ .
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Μ εγαλειότητος τοΰ ρ ^ λ ε ^ · ή  έφαρ 
μ ογή  αύτοΰ.   ^


