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Πρόλογος

Μετά την προδοτική κατάδοση του Ρήγα στην Αυστρια-
κή Αστυνοµία της Τεργέστης από τον τυχάρπαστο Έλληνα
έµπορο, ακολούθησε η σύλληψη, η ανάκριση και τελικά η
παράδοσή του µαζί µε τους επτά Συντρόφους του στον πα-
σά του Βελιγραδίου, όπου και στραγγαλίστηκαν στις 24
Ιουνίου 1798. Με την αποκάλυψη της επαναστατικής κίνη-
σης του Ρήγα και τις εν συνεχεία ανακρίσεις κατασχέθηκαν
τα ευρισκόµενα στο τυπογραφείο και βιβλιοδετείο αντίτυ-
πα του Στρατιωτικού Εγκολπίου, που εξέδωσε ο Ρήγας, και
δυστυχώς καταστράφηκαν. Μέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί
ένα αντίτυπο από την έκδοση εκείνη ή αντίγραφό του. Εί-
ναι στα ζητούµενα της ιστορικής έρευνας. Ό,τι σχετικό γνω-
ρίζουµε για την έκδοση αυτή του Ρήγα, το γνωρίζουµε από
τα έγγραφα, που έφεραν στο φως οι Αιµίλιος Λεγράν και
Κωνσταντίνος Άµαντος το 1891 και 1930 αντίστοιχα και τα
οποία επανεκδώσαµε φωτοµηχανικά µε ευρετήρια το 1996
και 1997.

Έχοντας επανεκδώσει όλα τα διασωθέντα έργα του Ρήγα
και το 2007 ακόµη και σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM), σκε-
φθήκαµε πως θα άξιζε τον κόπο να γνωρίζαµε τουλάχιστον



το περιεχόµενο του βιβλίου του Κεβενχύλλερ, (Kurzer Be-
griff aller militärischen Operationen, Vienna, 1756), το
οποίο µεταφράστηκε στα γαλλικά το 1771 µε τίτλο
Maximes de guerre, και υποθέτουµε ότι αυτό θα χρησιµο-
ποιήθηκε από τον Ρήγα για την ελληνική του έκδοση. Για
το σκοπό αυτό αναζητήθηκε αντίτυπο εκείνης της έκδοσης·
εντοπίστηκε στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ,
από όπου ζητήθηκε αντίγραφο και το οποίο πρόθυµα µας
στάλθηκε. Βέβαια δεν γνωρίζουµε τις παρεµβάσεις του Ρή-
γα, τις οποίες θα είχε κάνει, κατά τη γνωστή συνήθειά του,
όπως και στα άλλα έργα του, προσθήκες, παρατηρήσεις, ση-
µειώσεις. Ας ελπίζουµε πως κάποια στιγµή θα βρεθεί το τυ-
πωθέν στο τυπογραφείο των Σιατιστικών αδελφών Πούλι-
ου Στρατιωτικόν Εγκόλπιον του Ρήγα Βελεστινλή.

Το γαλλικό κείµενο του Κεβενχύλλερ Maximes de guerre
µετέφρασε στα ελληνικά, µετά την σχετική πρότασή µας, ο
καθηγητής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών κ. ∆ηµήτριος Παντελοδήµος, ο οποί-
ος είχε ωστόσο µεταφράσει στα γαλλικά και το Σύνταγµα
του Ρήγα. Επισηµαίνεται πως στο Maximes de guerre πε-
ριέχεται στρατιωτική ορολογία της εποχής του 18ου αιώνα,
που ωστόσο η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε µε τη γνώση και
την πείρα του, µια και έχει εκδώσει το αξιόλογο Γάλλο-ελ-
ληνικό και Ελληνικό-γαλλικό λεξικό. Και από τη θέση εδώ
ευχαριστούµε θερµότατα τον συµπατριώτη καθηγητή κ.
Παντελοδήµο για την αφιλοκερδή προσφορά του στις δρα-
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στηριότητες της Επιστηµονικής µας Εταιρείας.
Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται στον Σεβασµιώτατο

Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσένιο, ο οποίος κατά τις επε-
τειακές εκδηλώσεις, 24 Ιουνίου 2018, για τον µαρτυρικό θά-
νατο του Ρήγα και των Συντρόφων του στους Ιερούς Ναούς
Αγίας Τριάδος και Αγίου Γεωργίου Βιέννης, όπου συµµε-
τείχαµε µε δύο οµιλίες, παρότρυνε τους παρακολουθούντες
Έλληνες να προσφέρουν τον οβολό τους για µια συµβολική
ενίσχυση της έκδοσης του Στρατιωτικού Εγκολπίου.

Ωστόσο, η τωρινή έκδοση του Στρατιωτικού Εγκολπίου
στα ελληνικά πραγµατοποιείται οριστικά µε την ευγενική
υποστήριξη του συµπατριώτη µας κ. Γεωργίου Κίτσιου,
προέδρου της ΕΚΠΟΛ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περι-
φερειακού Συµβούλου Θεσσαλίας, στον οποίο εκφράζονται
οι ευχαριστίες της Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης Φε-
ρών-Βελεστίνου-Ρήγα.

Η έκδοση του Στρατιωτικού Εγκολπίου ευελπιστούµε να
βοηθήσει να γνωρίσουµε το περιεχόµενό του και να κατα-
νοήσουµε τον λόγο για τον οποίο ο Ρήγας διάλεξε να το µε-
ταφράσει και να το εκδώσει. Να αντιληφθούµε τη συµβολή
του στο στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης του, που σχε-
τίζεται µε τον ένοπλο αγώνα εναντίον του δυνάστη για την
απόκτηση της πολυπόθητης ελευθερίας.

Η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει στην αρχή ένα Εισα-
γωγικό κείµενο για το Στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης
του Ρήγα και την ένταξη του Στρατιωτικού Εγκολπίου στην



διαδικασία του ένοπλου αγώνα των σκλαβωµένων Ελλήνων
επαναστατών. Στη συνέχεια περιέχεται αντικριστά το γαλ-
λικό µε το ελληνικό κείµενο του Στρατιωτικού Εγκολπίου
και τέλος έχει συνταχθεί και ένα ευρετήριο του ελληνικού
κειµένου του, που θα είναι βοηθητικό εργαλείο στους ανα-
γνώστες και µελετητές του έργου του Ρήγα Βελεστινλή.

∆ρ. ∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος
Πρόεδρος Επιστηµονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
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Ο τίτλος του βιβλίου Maximes de guerre, Παρίσι 1771, µεταφρασθέν
υπό του Ρήγα µε τίτλο Στρατιωτικόν Εγκόλπιον, Βιέννη 1797.
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Μνηµειακό σύµπλεγµα µε τον στρατάρχη Κεβενχύλλερ στη Βιέννη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης του Ρήγα

Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) είχε ένα συγκροτηµέ-
νο στρατηγικό σχέδιο για την επανάσταση των σκλαβωµένων
της Ελλάδος και γενικότερα του Βαλκανικού χώρου, που βρί-
σκονταν τόσους αιώνες υπό την απολυταρχική εξουσία του
σουλτάνου. Είχε δώσει απάντηση στα ερωτήµατα και διλήµ-
µατα των ηµερών του, πώς θα γίνει η απελευθέρωση της Ελ-
λάδος, µε ποιον τρόπο. Και το στρατηγικό σχέδιο του Ρήγα
διαπιστώνεται αν µελετήσουµε όλο το συγγραφικό έργο του,
αν ερευνήσουµε τα έγγραφα από τα Αρχεία της Βιέννης, τα
σχετικά µε την σύλληψη, ανάκριση, φυλάκιση και θανάτωσή
του, που ήρθαν στο φως, µετά ένα αιώνα και πλέον από το
µαρτύριο του, από τους Εµίλ Λεγκράν, Κων. Άµαντο και
Ντούσαν Πάντελιτς. Αυτό διακρίνεται σε τρία µέρη: α) Στην
προετοιµασία της επανάστασης, β) Στον ένοπλο αγώνα της,
γ). Στο πολιτικό µέρος µετά την επικράτησή της1.

1. ∆ηµ. Καραµπερόπουλου, Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέ-
διο της επανάστασής του, Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-
Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2017.



Προετοιµασία της Επανάστασης

Ο Ρήγας, ως πραγµατικός επαναστάτης, στόχευε πρώτα
να ανυψώσει το ηθικό των σκλαβωµένων, να τους δηµιουρ-
γήσει την επαναστατική διάθεση και πνοή, απαραίτητα στοι-
χεία για να προετοιµασθούν οι σκλαβωµένοι να πάρουν τα
όπλα για τον ξεσηκωµό. Το υψηλό ηθικό των στρατιωτών εί-
ναι απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία ενός πολέµου. Για
το σκοπό του αυτό ο Ρήγας χρησιµοποίησε δύο βασικά στοι-
χεία της επικοινωνίας: α) την εικόνα, µε τα έντυπα και β) τον
ήχο, µε τη µουσική του Θουρίου. Έτσι, χρησιµοποιεί κατάλ-
ληλο εποπτικό υλικό, µε σκοπό να επηρεάσει, να µετατρέψει
τη συµπεριφορά των σκλαβωµένων, να ανυψώσει το ηθικό
τους, να ενισχύσει την ιστορική τους συνείδηση.

Κατά την σηµαντική επαναστατική του χρονιά, το 1797,
ο Ρήγας εκδίδει τα Ολύµπια, στα οποία µνηµονεύει τα αγω-
νίσµατα των Ολυµπιακών αγώνων της αρχαιότητος και πα-
ρατηρεί ότι και στις µέρες του πολλά ολυµπιακά αγωνί-
σµατα διατηρούνται στην Θεσσαλία και σ’ όλη την Ελλά-
δα, θέλοντας έτσι να υπενθυµίσει την ιστορική συνέχεια
των Ελλήνων. Το έργο2 αυτό µε τη συστηµατική έρευνά µας
οριστικά πλέον αποδίδεται στον Ρήγα και όχι σε κάποιο φί-
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2. ∆ηµ. Καραµπερόπουλου, Ο Ρήγας µεταφραστής των Ολυµπίων του
Μεταστάσιο, Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-
Ρήγα, Αθήνα 2001.
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λο του, όπως έχει µέχρι πρόσφατα υποστηριχθεί. Επίσης,
εκδίδει τον Νέο Ανάχαρσι µε πολλές πολιτικοκοινωνικές
παρατηρήσεις, θέλοντας να δείξει την αρχαία δόξα και κλη-
ρονοµιά. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να συνδέσει τον αρ-
χαίο µε τον σύγχρονο Ελληνισµό, τονίζοντας την διαχρονι-
κότητα του και ενισχύοντας την ιστορική µνήµη των σκλα-
βωµένων. Γι’ αυτό εξάλλου δίπλα στα αρχαία τοπωνύµια
βάζει τα αντίστοιχα σύγχρονα τοπωνύµια, Φερές-Βελεστί-
νο, Αίγιο-Βοστίτζα, Λευκάς-Αγία Μαύρα κ.εξ.

Επί πλέον, σε µια εποχή, το 1797, κατά την οποία ο Να-
πολέων Βοναπάρτης εκθειαζόταν ως ελευθερωτής των λα-
ών και τα στρατεύµατά του βρισκότανε δίπλα στην ηπειρω-
τική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά, και αρκετοί Έλληνες (Κο-
ραής, Περραιβός, Μαρτελάος κ.ά.) του έπλεκαν ύµνους, ο
Ρήγας Βελεστινλής δεν γράφει υπέρ του Ναπολέοντα ούτε
µια λέξη, ούτε ένα στίχο. Αντίθετα, τη χρονιά εκείνη, που ο
Ναπολέων βρισκόταν στην Ιταλία και είχε καταλύσει τη Βε-
νετική εξουσία, ο Ρήγας προσφέρει στους σκλαβωµένους,
στους ραγιάδες, για σύµβολο, για πρότυπο αγωνιστικότητας
και αποφασιστικότητας τον Μέγα Αλέξανδρο. Τυπώνει την
εικόνα του, που περιβάλλεται από τους τέσσερις στρατηγούς
του, Αντίγονο, Κάσσανδρο, Πτολεµαίο και Σέλευκο, και τις
παραστάσεις, µε την θριαµβευτική είσοδο του Μ. Αλεξάν-
δρου στην Βαβυλώνα, την φυγή των Περσών στη µάχη του
Γρανικού ποταµού, την οικογένεια του ∆αρείου να προσκυ-
νά τα πόδια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα γράφει και
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τη φράση ότι ο Μ.Αλέξανδρος «εχάλασεν την αυτοκρατορίαν
των Περσών», θέλοντας έτσι συνειρµικά να τους δώσει ένα
µήνυµα, πως θα πρέπει και αυτοί να «χαλάσουν» τη σύγ-
χρονη αυτοκρατορία των Οθωµανών, που τους τυραννεί.

Ο Ρήγας Βελεστινλής χρησιµοποιεί στο στρατηγικό του
σχέδιο και τον ήχο, την µουσική. Γνωρίζει τη δυναµική της,
για να εµψυχώσει τους σκλαβωµένους, να τους εµφυσήσει
την επαναστατική πνοή για τον ξεσηκωµό. Συνθέτει τον
Θούριο. Η λέξη “θούριος” σηµαίνει ορµητικός, πολεµικός
µαινόµενος. Και ο Ρήγας την δανείζεται από τους αρχαίους
συγγραφείς διότι δεν ήταν σε χρήση στην εποχή του. Έκτο-
τε εισάγεται στο νεοελληνικό λεξιλόγιο και γίνεται συνώ-
νυµος µε την επανάσταση. Ο Θούριος είναι µε απλά λόγια
γραµµένος, για να είναι κατανοητός στο λαό. ∆εν χρειάζον-
ται υποσηµειώσεις και επεξηγήσεις, όπως άλλες αξιόλογες
ποιητικές δηµιουργίες της προεπαναστατικής εποχής. Με
χαρακτηριστικές εικόνες διεκτραγωδεί την κατάσταση της
σκλαβιάς και ωθεί τους σκλαβωµένους στον τιτάνιο του πο-
λέµου αγώνα:

Ως πότε παλληκάρια να ζούµεν στα στενά,
µονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούµεν, να βλέπουµεν κλαδιά,
να φεύγαµ’ απ’ τον κόσµον, για την πικρή σκλαβιά;
Να χάνωµεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά µας κι όλους τους συγγενείς;

(Θούριος, στίχ. 1-6).
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Και στη συνέχεια αναφωνεί το απαράµιλλο:
Κάλλιο’ναι µιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή.

Είναι η εµπειρία των σαράντα χρόνων της ζωής του, όταν
έγραφε τον Θούριο.

Ωστόσο, ο Ρήγας στον Θούριό του αναιρεί την επικρα-
τούσα τότε άποψη της ελληνικής διανόησης και ιδιαίτερα
των Φαναριωτών, πως υπηρετώντας τον Σουλτάνο θα γίνει
η άλωση της εξουσίας. Γι’ αυτό και διακηρύσσει:

Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά;
Στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν στη φωτιά.
Βεζύρης, ∆ραγουµάνος, Αφέντης κι αν σταθής,
ο Τύραννος αδίκως σε κάµεις να χαθής.

(Θούριος, στίχ. 9-13).

Και ο Ρήγας φέρνει στη συνέχεια αδιάψευστα παραδείγ-
µατα Ελλήνων, οι οποίοι υπηρέτησαν τον σουλτάνο, για την
κατανόησή της άποψής του, που είναι όπως επισηµαίνει κα-
θρέπτης για να δουν την πραγµατικότητα:

Ο Σούτζος κι ο Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής,
Γκίκας και Μαυρογένης, καθρέπτης είν’ να ιδής.
Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί,
σκοτώθηκαν κι αγάδες µε άδικον σπαθί»,

(Θούριος, στίχ.15-18).
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Στον επαναστατικό του παιάνα, ο Ρήγας συνδύασε ακό-
µη το τραγούδι µε το χορό. Ταιριασµένα µαζί, χορός και
τραγούδι, ωθούν τους σκλαβωµένους στη µέθεξη της επα-
νάστασης. Ο ίδιος άλλωστε στις συγκεντρώσεις των συν-
τρόφων του στα σπίτια της Βιέννης συνήθιζε και τραγού-
δαγε µε την φλογέρα του τον Θούριο και συνάµα χόρευε.
Γράφουν χαρακτηριστικά τα ανακριτικά Βιενναία έγγραφα:
«Κατά τον Σεπτέµβριον του έτους τούτου (του 1797) ο Ρήγας
Βελεστινλής τραγούδησε εν τη οικία του Αργέντη, παρισταµέ-
νου τούτου και του Έλληνος Θεοχάρη, ύµνον ελευθερίας...
και δή χορεύων περί την τράπεζαν».

Ο Ρήγας γνώριζε καλά πως επανάσταση ενάντια στην τυ-
ραννία του σουλτάνου δε γίνεται µε στιχουργήµατα. Μόνο
µε παιάνες, µε επαναστατικά ορµητικά τραγούδια επιτυγ-
χάνεται το ξεσήκωµα του λαού. Πράγµατι, όσοι ραγιάδες
έκτοτε άκουγαν του Ρήγα τον Θούριο νοιώθανε ν’ αλλάζει
για αγώνα και θυσία η ψυχή τους. Ο Κολοκοτρώνης, ο Γέ-
ρος του Μωριά χαρακτηριστικά οµολογεί, «Εφύλαξα πίστιν
εις την παραγγελίαν του Ρήγα, και ο Θεός µε αξίωσεν και
εκρέµασα φούντα εις το Γένος µου, ως στρατιώτης του. Χρυ-
σή φούντα δεν εστόλισε ποτέ το σπαθί µου, όταν έπαιρνα δού-
λευσιν εις ξένα κράτη», ακολουθώντας ο Κολοκοτρώνης κα-
τά γράµµα τη διακήρυξη του Ρήγα,

«Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθή
ή να κρεµάση φούντα για ξένον στο σπαθί»,

(Θούριος, στίχ. 57-58).
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Για να µαθαίνεται εύκολα ο Θούριος και γρήγορα να δια-
δίδεται, ο Ρήγας δεν καταγράφει τη µουσική σηµειολογία,
τις νότες του. Σηµειώνει µονάχα ότι θα τραγουδιέται στον
σκοπό ενός πολύ γνωστού και πλατιά διαδεδοµένου τρα-
γουδιού της εποχής του, στο Μιά προσταγή µεγάλη, που ανα-
φερόταν στα κατορθώµατα του Λάµπρου Κατσώνη (1752-
1794), του οποίου οι αγώνες είχαν αναπτερώσει τις ελπίδες
των Ελλήνων για την πολυπόθητη λευτεριά. Κατ’αυτόν τον
τρόπο ο Θούριος διαδόθηκε σε όλον τον Ελληνικό χώρο.
Έχει βρεθεί σε πέντε παραδοσιακές µουσικές παραλλαγές3,
δηλωτικό πως πλατιά διαδόθηκε, σε διάφορα µέρη του Ελ-
ληνικού χώρου και οι µελωδίες του προσαρµόζονταν στα
µουσικά ιδιώµατα της κάθε περιοχής. Είναι αναρτηµένες
στην Ιστοσελίδα της Επιστηµονικής µας Εταιρείας.

Ο Ρήγας και τον ψυχολογικό παράγοντα χρησιµοποιεί
για να πετύχει τους σκοπούς του. Κάνει χρήση του Όρκου,
που τον ακολουθούν µετέπειτα οι Φιλικοί και οι αγωνιστές
του 1821. Βάζει τους σκλαβωµένους να ορκισθούν στην
απόφασή τους για επανάσταση, µε βαρύ τίµηµα στην αθέ-
τηση του όρκου τους:

3. Ρήγα Βελεστινλή, Θούριος. Παραδοσιακές µουσικές παραλλαγές και
προεπαναστατικές µελωδίες. 200 χρόνια από το µαρτυρικό θάνατο του
Ρήγα Βελεστινλή (1798-1998), Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φε-
ρών-Βελεστίνου-Ρήγα, α΄ έκδ. Αθήνα, Σεπτέµβριος 1997.
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«Κι άν παραβώ τον όρκον, ν’ αστράψ’ ο Ουρανό
και να µε κατακάψη να γένω σαν καπνός»,

(Θούριος, στίχ. 39-40).

Επίσης, έπρεπε να καταρρίψει, ως µύθο, την διάχυτη πε-
ποίθηση ότι τα οθωµανικά στρατεύµατα ήταν ανίκητα, γι’
αυτό και φέρνει το συγκεκριµένο παράδειγµα των
“Γκιρζιανλήδων”, λαός που επαναστάτησε στην περιοχή
της Θράκης. Βροντοφωνεί στον Θούριό του πως ο Σουλτά-
νος δεν είναι τόσο δυνατός, όσο οι σκλαβωµένοι νοµίζουν:

«Ποτέ µην στοχασθήτε πως είναι δυνατός·
καρδιοχτυπά και τρέµει σαν λαγός κι αυτός.
Τριακόσιοι Γκιρζιανλήδες τον έκαµαν να διή
πως δεν µπορεί µε τόπια, µπροστά τους να εβγή»,

(Θούριος, στίχ. 111-114).

Ο Ρήγας, προσέξτε, χρησιµοποιεί τον αριθµό «τριακόσι-
οι» για να παραπέµψει συνειρµικά τους σκλαβωµένους
στην ανδρεία των τριακοσίων του Λεωνίδα.

Ήταν ακόµη ο Ρήγας και πολύ µεθοδικός στο στρατη-
γικό του σχέδιο. Προσπαθεί να ενώσει όλους τους σκλαβω-
µένους λαούς, που βρίσκονταν κάτω από την Οθωµανική
τυραννία, στον αγώνα της επαναστάσεώς του. Η δύναµη εν
τη ενώσει. Γι’ αυτό απευθύνει προσκλητήριο σε όλους τους
λαούς του Βαλκανικού χώρου και αναφωνεί:

«Βουλγάροι κι Αρβανίτες, Αρµένοι και Ρωµιοί,
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αράπηδες και άσπροι, µε µιά κοινή ορµή,
για την Ελευθερίαν να ζώσωµεν σπαθί,
πως είµασθ’ αντρειωµένοι, παντού να ξακουσθή»,

(Θούριος, στίχ. 45-48).

Εξάλλου στα ∆ίκαια του Ανθρώπου, 34ο άρθρο, ο Ρήγας
προσθέτει και το συγκεκριµένο παράδειγµα «Ο Βούλγαρος
πρέπει να κινήται, όταν πάσχη ο Έλλην. Και τούτος πάλιν δι’
εκείνον. Και αµφότεροι δια τον Αλβανόν και Βλάχον».

Στον Θούριό του ο Ρήγας απευθύνει προσκλητήριο στους
Έλληνες που εξ αιτίας της σκλαβιάς ξενιτεύτηκαν. Τους προ-
σκαλεί να επιστρέψουν και να στρατευθούν για την λευθε-
ριά τώρα που η επανάσταση ξεκινά, τονίζοντας ότι ενδοξό-
τερο είναι το να πεθάνει κανείς για την πατρίδα του:

«Όσ’ απ’ την τυραννίαν πήγαν στην ξενιτιά,
στον τόπον τους καθένας ας έλθη τώρα πιά.
Ως πότε οφφικιάλιος, (αξιωµατούχος) σε ξένους βασιλείς;
Έλα να γίνης στύλος δικής σου της φυλής.
Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθή».

(Θούριος, στίχ.49-50, 55-57).

Επί πλέον ο Ρήγας στον Θούριο του τονίζει και των προ-
γόνων την ανδρεία για την ελευθερία, προβάλλοντάς τους
ως παράδειγµα, µε σκοπό οι επαναστατηµένοι ραγιάδες να
τους µιµηθούν:
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«Πώς οι προπάτορές µας ωρµούσαν σαν θεριά
για την ελευθερίαν πηδούσαν στη φωτιά.
Έτζι κ’ ηµείς, αδέλφια, ν’ αρπάξωµεν για µιά
τ’ άρµατα, και να βγούµεν απ’ την πικρή σκλαβιά»,

(Θούριος, στίχ. 116-120).

Στον Θούριό του ο Ρήγας επισηµαίνει µεταξύ των άλλων
και τη θαλάσσια ελληνική δύναµη, ενώ παράλληλα προ-
στάζει τους Έλληνες ναύτες που ήταν στην Τούρκικη αρ-
µάδα να την κάψουν (στίχ. 77-82):

«∆ελφίνια της θαλάσσης, αζδέρια των νησιών,
σαν αστραπή χυθήτε, χτυπάτε τον εχθρόν.
Της Κρήτης και της Νύδρας θαλασσινά πουλιά,
καιρός είν’ της Πατρίδος ν’ ακούστε τη λαλιά.
Κι’ όσ’ είστε στην αρµάδα, σαν άξια παιδιά,
οι Νόµοι σας προστάζουν να βάλετε φωτιά».

Ο Θούριος είχε µεγάλη διάδοση στον Βαλκανικό χώρο.
Κυκλοφορήθηκε σε χειρόγραφη κυρίως µορφή, διότι λίγα
αντίτυπα από την έκδοση του Ρήγα σώθηκαν από την κα-
τάσχεση µετά την προδοσία. Και ξέρουµε πολλά παραδείγ-
µατα από τον αντίκτυπο που είχε ο Θούριος στην ψυχή και
στο ηθικό των σκλαβωµένων. Ο Ρήγας µε τον Θούριό του
και τα επαναστατικά του κείµενα δίνει και ένα άλλο ση-
µαντικό µήνυµα πως η αποτίναξη της τυραννίας και η από-
κτηση της Ελευθερίας θα πρέπει να στηριχθεί στις ντόπιες
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δυνάµεις των σκλαβωµένων, τους οποίους προσκαλεί σε
επανάσταση. Θα είχε στο νου του ο Ρήγας των συµπατριω-
τών του ∆ηµητριέων, οι οποίοι τόνιζαν στη Γεωγραφία Νε-
ωτερική4, που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1791: «Αλίµονο εις
εκείνον οπού δεν ηµπορεί να διαφενδεύση µόνος του την
ελευθερία του».

Στον Θούριό του, όπως και στα άλλα κείµενά του, ο Ρή-
γας δεν απευθύνει καµιά έκκληση για βοήθεια στις µεγάλες
τότε δυνάµεις. Κάτι πρωτόγνωρο για τον Ελληνισµό, που
µέχρι τότε οι σκλαβωµένοι Έλληνες για την απόκτηση της
ελευθερίας τους προσέβλεπαν στις µεγάλες δυνάµεις της
Ανατολής και της ∆ύσης. Και λίγα χρόνια αργότερα, το
1821, οι εµψυχωµένοι από τον Θούριο επαναστάτες ραγιά-
δες αυτήν τη σύσταση του Ρήγα ακολουθούν.

Το Πολιτικό µέρος της Επανάστασης

Το στρατηγικό όµως σχέδιο της επανάστασης του Ρήγα
δεν σταµατούσε στην προετοιµασία και στον ένοπλο αγώ-
να, όπως συνήθως συµβαίνει στις εξεγέρσεις. Ο Ρήγας προ-
χωρούσε και στην εδραίωσή της, στις περιοχές που θα ελευ-
θέρωνε από την Οθωµανική τυραννία, δηµιουργώντας νέο

4. ∆ανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγόριου Κωνσταντά, Γεωγραφία νεωτερική,
επιµέλεια Αικατερίνης Κουµαριανού, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας»,
Αθήνα 2006, σελ. 132.
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πολιτειακό καθεστώς. Ο Ρήγας έδινε µεγάλη σηµασία στο
τι θα γίνει αµέσως µετά τη στρατιωτική νίκη. Πίστευε ότι η
αναρχία είναι µορφή τυραννίας, όπως το τονίζει και στο
Θούριό του (στίχ. 27), «κι αναρχία οµοιάζει τη σκλαβιά».

Για το λόγο αυτό πριν από την αναχώρηση του από τη
Βιέννη για την Ελλάδα ετοίµασε το Σύνταγµά του, ώστε µε-
τά την στρατιωτική νίκη ο ελεύθερος Βαλκανικός χώρος να
διοικηθεί µε ένα συγκεκριµένο δηµοκρατικό Σύνταγµα. Γι’
αυτό λέµε ότι ο Ρήγας ήταν και πολιτικός νους. Μετέφρασε
από τα Γαλλικά το Σύνταγµα του 1793, και το ονόµασε Νέα
Πολιτική ∆ιοίκηση, για να κάνει την αντίθεση στην παλιά
απολυταρχική διοίκηση του σουλτάνου. Περιέχει την Επα-
ναστατική Προκήρυξη, τα ∆ίκαια του Ανθρώπου, το Σύνταγ-
µα και τον Θούριο. Σε µία εποχή σκλαβιάς και τυραννίας ο
Ρήγας είχε την πρόνοια να συντάξει τον πρώτο Καταστατι-
κό Πολιτειακό Χάρτη του Βαλκανικού χώρου. Με την Επα-
ναστατική Προκήρυξη, της οποίας το µεγαλύτερο µέρος εί-
ναι κείµενο του Ρήγα θα διακήρυχνε σε όλα τα έθνη το δί-
καιον της ένοπλης εξέγερσης κατά της τυραννικής εξουσίας
του Σουλτάνου. ∆ηµιουργούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο το δί-
καιον για τη νοµιµότητα του επαναστατικού κινήµατος, για
να έχει την πολιτική αναγνώριση. Είναι µία πολύ σωστή πο-
λιτική ενέργεια, µεθοδευµένη κίνηση για να υποστηρίξει τα
δίκαια του αγώνα των σκλαβωµένων.

Στη Νέα Πολιτική ∆ιοίκηση διακηρύσσονται η ισότητα
των πολιτών έναντι των νόµων, η ατοµική και εθνική ελευ-
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θερία, η ελευθερία έκφρασης των ιδεών, των θρησκευτικών
πεποιθήσεων, των συγκεντρώσεων, η ελευθερία του τύπου,
η ασφάλεια των πολιτών, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, η κα-
τάργηση της δουλείας, η αντίσταση στη βία και αδικία κ.ά.
Ωστόσο, ο Ρήγας πρόσθεσε και πολλά δικά του κείµενα στο
Γαλλικό Σύνταγµα του 1793, το οποίο µετέφρασε και είχε ως
πρότυπο, τα οποία δείχνουν την πρωτοποριακή πολιτική σκέ-
ψη του. Ενδεικτικά µνηµονεύονται η υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση όχι µόνο των αγοριών αλλά και των κοριτσιών (∆ίκαια του
Ανθρώπου, άρθρο 22), διάταξη που για πρώτη φορά καταχω-
ρίζεται σε Σύνταγµα, η στρατιωτική άσκηση των γυναικών,
θεωρούµενος ίσως ως ο εισηγητής της ισότητας ανδρών και
γυναικών στην εποχή του, η προστασία των πολιτών από την
τοκογλυφία, η υπεράσπιση της δηµοκρατίας από εκείνους
που την επιβουλεύονται (∆ίκαια του Ανθρώπου, άρθρο 35), η
κατάργηση της θανατικής ποινής, κ.ά. Ακόµη τονίζει ότι οι
δηµοκρατικοί πολίτες θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στα
κοινά και να υπερασπίζουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς, θε-
ωρώντας την υποχρέωση αυτή «το πλέον ιερόν από όλα τα δί-
καιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του», από
όλες τις υποχρεώσεις τους προς την πατρίδα. Ο Ρήγας προ-
σφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο και ένα σηµαντικό διαχρονικό
µήνυµα, πού είναι επίκαιρο και στις µέρες µας, την ενεργή
συµµετοχή των πολιτών στα Κοινά.

Στη θέση της απολυταρχικής οθωµανικής εξουσίας ο Ρή-
γας θα δηµιουργούσε τη Νέα Πολιτική ∆ιοίκηση, τη νέα τάξη



πραγµάτων στο Βαλκανικό χώρο, µε την εφαρµογή του ∆η-
µοκρατικού Καταστατικού Συντάγµατος και των ∆ικαίων του
Ανθρώπου, θα δηµιουργούσε το δηµοκρατικό του κράτος.
Πρότυπά του ήταν η ∆ηµοκρατία των αρχαίων Αθηνών, η
Γαλλική ∆ηµοκρατία και η δηµοκρατική διοίκηση των Ελλη-
νικών Κοινοτήτων. Γι’ αυτό εξ άλλου και τιµητικά ονοµάζει
το κράτος του «Ελληνική ∆ηµοκρατία». Στήριζε τη νέα πολι-
τική κατάσταση στη δηµοκρατία και όχι στην κληρονοµική
εξουσία. Μετά την επανάσταση θα προκήρυσσε εκλογές για
την ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων, των βουλευτών, που θα
εκλέγονταν αναλογικά από κάθε επαρχία του κράτους του,
όπως αναγράφει και στο Σύνταγµά του, 11ο κ.εξ. άρθρα.

Ο Ρήγας στη Νέα Πολιτική ∆ιοίκηση, τα ∆ίκαια του Αν-
θρώπου, αναγνωρίζει το σεβασµό του κάθε ατόµου και της
κάθε οµάδας στο οραµατιζόµενο κράτους του, δικαιώµατα
στις οµάδες, τις µειονότητες. Όλοι οι συνυπόδουλοι λαοί
«χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και γλώσσης», όπως τονίζει στο
δεύτερο άρθρο του Συντάγµατος, θα απαρτίσουν την αντι-
προσωπευτική πολιτεία του. Χαρακτηριστικά ο καθηγητής
Νικόλαος Πανταζόπουλος5 παρατηρεί ότι «ο Ρήγας προχω-
ρούσε πέρα από τις διακηρύξεις της Γαλλικής Επαναστάσεως,
που αναγνωρίζει πολιτικά και ατοµικά δικαιώµατα στη µονά-

26

5. Νικ. Πανταζόπουλου, Μελετήµατα για τον Ρήγα Βελεστινλή, Επιστη-
µονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998,
σελ. 106.
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δα, τον πολίτη και όχι στην οµάδα δηλαδή στις µειονότητες.
Γινόταν έτσι πρόδροµος της Οικουµενικής ∆ιακηρύξεως των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 1948, η οποία, καθώς είναι
γνωστό, αναγνωρίζει ανθρώπινα δικαιώµατα µε το ίδιο όπως
ο Ρήγας πνεύµα σε µικρές ή µεγάλες οµάδες».

Για την καλή λειτουργία του σχεδιαζόµενου κράτους του,
της «Ελληνικής ∆ηµοκρατίας», ο Ρήγας το διαιρεί σε Επαρ-
χίες και Τοπαρχίες, από τις οποίες θα εκλέγονται µε ψηφο-
φορία οι αντιπρόσωποι για την Βουλή. Καταχωρίζονται πολ-
λά άρθρα για τον τρόπο εκλογής τους από τις Τοπαρχίες και
Επαρχίες, όπως επίσης και ο τρόπος συγκροτήσεως των σχε-
τικών οργάνων του σχεδιαζόµενου κράτους του, το οποίο θα
εκτείνονταν στο χώρο όπου και η οθωµανική εξουσία και στη
Χάρτα καθορίζονται µε την ιδιαίτερη διαγράµµιση τα σύνο-
ρα στο βόρειο τµήµα της, που τα έχουµε για πρώτη φορά πα-
ρουσιάσει6. Για το σκοπό αυτό ο Ρήγας κάθεται και συντάσ-
σει και εκδίδει τους χάρτες του κράτους του, διαιρεµένους σε
τοπαρχίες και τοπαρχίες, Χάρτα της Ελλάδος, Νέα Χάρτα της
Βλαχίας και Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και ετοίµαζε τους
χάρτες των υπολοίπων χωρών, της Βουλγαρίας, της Σερβίας
και Βοσνίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είχε λεπτοµερείς χάρ-
τες για όλο το σχεδιαζόµενο κράτος του, διαιρεµένο σε Επαρ-

6. ∆ηµ.Καραµπερόπουλου, Η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα. Τα πρότυπά
της και νέα στοιχεία, Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελε-
στίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998, σελ. 50.
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χίες και Τοπαρχίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Συντάγµα-
τός του, όπου αναγράφει ότι διαιρείται σε Επαρχίες και Το-
παρχίες «δια την ευκολίαν της διοικήσεως».

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών µας κατά την
επανέκδοσή των χαρτών αυτών και την σύνταξη των ευρε-
τηρίων τεκµηριώθηκε ότι οι χάρτες αυτοί είναι πολιτικοί
χάρτες του σχεδιαζόµενου κράτους του, το οποίο θα δηµι-
ουργούνταν µετά την επικράτησή της επανάστασής του.
Και οι χάρτες έχουν συνάφεια µε τη Νέα Πολιτική ∆ιοίκη-
ση. Ο Ρήγας δεν ήταν επαγγελµατίας χαρτογράφος. Ήταν
επαναστάτης και ενέτασσε την έκδοσή τους στο στρατηγι-
κό του σχέδιο. ∆εν εξέδωσε χάρτες για άλλη περιοχή. Σκο-
πός του ήταν να διεξαχθούν εκλογές για την εκλογή των αν-
τιπροσώπων, των βουλευτών γι’ αυτό και ήθελε τους χάρ-
τες του σχεδιαζόµενου κράτους του.

Το Στρατιωτικό µέρος της Επανάστασης

Ο Ρήγας γνώριζε πολύ καλά πως, εκτός από την ψυχολο-
γική υποστήριξη και την ανύψωση του ηθικού των σκλαβω-
µένων, δίχως την στρατιωτική επιτυχία της σχεδιαζόµενης
επανάστασής του, δεν θα ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί
η πτώση της Οθωµανικής τυραννίας, η απόκτηση της πολυ-
πόθητης ελευθερίας και η δηµιουργία της οραµατιζόµενης
δηµοκρατικής του πολιτείας. Γι’ αυτό το λόγο στο στρατηγι-
κό σχέδιο της επανάστασής του προνόησε για τον ένοπλο
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αγώνα και την στρατιωτική επιτυχία της επανάστασής του,
που περιλάµβανε την στρατιωτική εκπαίδευση των σκλαβω-
µένων και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι, µετά την ιδε-
ολογική και οργανωτική προετοιµασία, ο Ρήγας ήθελε να πε-
ράσει στην άµεση ένοπλη εξέγερση.

Οδηγίες στρατιωτικού περιεχοµένου στον Θούριο.
Από την αρχή της επαναστατικής του δράσης στον Θούριό
του περιλαµβάνει πολλές οδηγίες στρατιωτικού περιεχοµέ-
νου, στοιχεία τα οποία δείχνουν την ικανότητά του για συ-
στηµατική οργάνωση και αποτελεσµατικότητα των ενερ-
γειών του. ∆ίνει οδηγίες για τις χερσαίες και τις ναυτικές ελ-
ληνικές δυνάµεις. Συγκεκριµένα, γνώριζε ότι πολλοί Έλλη-
νες βρίσκονταν σε ξένους στρατούς, ως απλοί στρατιώτες ή
ως αξιωµατικοί. Όπως για παράδειγµα στο Βασίλειο της
Νεαπόλεως7 υπήρχε σύνταγµα µε πολλούς Έλληνες, καθώς
και στο ρωσικό στρατό αρκετοί Έλληνες υπηρετούσαν8. Γι’

7. Η Εφηµερίς, 1797, επιµέλεια Λ. Βρανούση, Αθήνα 1995, τόµ 6, σελ.
540, αναφέρει το «Μακεδονικό στράτευµα» στο Βασίλειο της Νεα-
πόλεως.

8. Κωνστ. Ράδου, «Έλληνες στρατιωτικοί υπό ξένας σηµαίας περί το τέ-
λος της ΙΗ΄ εκατ/ρίδος και τας αρχάς της ΙΘ΄», ∆.Ι.Ε.Ε., τόµ. 7, 1910,
σελ. 183-242.Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµ.
∆΄, Τουρκοκρατία 1669-1812. Οικονοµική άνοδος και φωτισµός του
Γένους, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 588. Nicholas Charles Pappas,
Greeks in Russian Military Service in the late 18th and early 19th cen-
turies, Institute for Balkan Studies, αρ. 219, Θεσσαλονίκη 1991.



αυτό ο Ρήγας καλεί προσκλητήριο να έρθουν στην πατρίδα
και να αγωνιστούν για την ελευθερία της, τονίζοντας το
απαράµιλλο πως είναι ενδοξότερο να πεθάνει κανείς για την
πατρίδα του από το να υπηρετεί του ξένους,

«Και όσοι του πολέµου την τέχνην αγροικούν,
εδώ ας τρέξουν όλοι, Τυράννους να νικούν.

Ως πότ’ οφφικιάλος σε ξένους βασιλείς;
Έλα να γένης στύλος δικής σου της φυλής.
Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθή,
ή να κρεµάση φούντα για ξένον στο σπαθί»,

(Θούριος, στίχ. 51-52, 55-58).

Παράλληλα, ο Ρήγας γνώριζε τη σηµαντική ναυτική δύνα-
µη των Ελλήνων9, η οποία λίγες δεκαετίες πιο πριν είχε αρχί-
σει ραγδαία να αναπτύσσεται. Γι’αυτό και απευθύνεται στους
ναυτικούς και τους προσκαλεί να κτυπήσουν τον εχθρό,

«∆ελφίνια της θαλάσσης, αζδέρια των νησιών,
σαν αστραπή χυθήτε, κτυπάτε τον εχθρόν.
Της Κρήτης και της Νύδρας θαλασσινά πουλιά,
καιρός είν’ της Πατρίδος ν’ ακούστε τη λαλιά»,

(Θούριος, στίχ. 77-80).
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9. Ενδεικτικά βλ. Τζελίνας Χαρλαύτη, Κατερίνας Παπακωνσταντίνου,
Ναυτιλία των Ελλήνων 1700-1821. Ο αιώνας της ακµής πριν από την
Επανάσταση, Κέδρος-Ιόνιο Πανεπιστήµιο, 2013.
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Γνώριζε ακόµη ο Ρήγας ότι ο Σουλτάνος υποχρέωνε τους
σκλάβους Έλληνες των νησιών να στέλνουν τα παλληκάρια
τους για ναύτες στην τούρκικη αρµάδα, στα πολεµικά του
καράβια. Για την βίαιη στρατολόγηση Ελλήνων ναυτών εν-
δεικτικά αναφέρουµε ότι το 1788 από τον Σουλτάνο «Προ-
σετάγη ο Πατριάρχης να εύρη γκεµιτζήδες (=ναύτες) ρωµαί-
ους δύο χιλιάδες· έγινε τούτο µε πολύν αφανισµόν και ζηµίαν
των πτωχών και ταλαιπώρων εγχωρίων χριστιανών». Επί-
σης, τον επόµενο χρόνο, το 1789 «Προσετάγη και εφέτος ο
Πατριάρχης να εύρη 1.800 γκεµιτζήδες χριστιανούς δια δού-
λευσιν του τουρκικού στόλου»10. Γι’ αυτό και βροντοφωνεί
πως µε την κήρυξη της επανάστασής του όλοι αυτοί οι Έλ-
ληνες ναύτες, οι οποίοι υπηρετούν καταναγκαστικά στα κα-
ράβια του Σουλτάνου, να επαναστατήσουν και να τα κά-
ψουν,

«Κι όσ’ είστε στην αρµάδα, σαν άξια παιδιά,
οι Νόµοι σας προστάζουν να βάλετε φωτιά»,

(Θούριος, στίχ. 81-82).

Επίσης, ο Ρήγας προσκαλεί και όλους τους Έλληνες, οι

10. Αθανασίου Κοµνηνού Υψηλάντου, Τα µετά την Άλωσιν, Κωνσταν-
τινούπολη 1870, επανατύπωση Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία,Αθή-
να 1972, σελ. 683 και 707 αντίστοιχα. Βλ. και Εµµ. Γ. Πρωτοψάλ-
τη, «Η επαναστατική κίνησις των Ελλήνων κατά τον δεύτερον επί
Αικατερίνης Β΄ Ρωσοτουρκικόν πόλεµον (1787-1792). Λουδοβίκος
Σωτήρης», ∆.Ι.Ε.Ε., τόµ. 14, 1960, σελ. 49.



οποίοι εξ αιτίας της σκλαβιάς και της τυραννίας ξενιτεύτη-
καν, να έρθουν για να πολεµήσουν. Όλους τους µαζεύει για
τον µεγάλο αγώνα,

«Όσ’ απ’ την Τυραννίαν πήγαν στην ξενιτειά,
στον τόπον του καθένας ας έλθη τώρα πιά»,

(Θούριος, στίχ. 49-50).

Ακόµη, ο Ρήγας ήταν ενήµερος για την άσχηµη πολιτική
κατάσταση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, καθώς και για
τις διασπαστικές τάσεις πολλών πασάδων, οι οποίοι κατ’
αυτόν τον τρόπο αποδυνάµωναν την κεντρική εξουσία της
Οθωµανικής Πύλης. Γι’ αυτό στον Θούριό του µνηµονεύει
όλους εκείνους οι οποίοι εναντιώνονταν στον Σουλτάνο,
όπως τον πασά του Βιδινίου Πασβάντζογλου11 (1758-1807),
τους πασάδες Γκιουρτζή και Προύσια, τους πασάδες του
Χαλεπιού και της Αιγύπτου, όπως επίσης και τον λαό στη
Θράκη Γκιρζιανλήδες. Τονίζουµε ότι στο στρατηγικό σχέ-
διό του ο Ρήγας περιλάµβανε και τον ένοπλο επαναστατικό
αγώνα, για να απαλλαγεί η Ελλάδα από τον Οθωµανικό ζυ-

32

11. Για τον πασά του Βιδινίου Πασβάντζογλου δίνει πολλές πληροφο-
ρίες η Εφηµερίς του 1797, τις οποίες αναλύει ο Λέανδρος Βρανού-
σης στον τόµο Προλεγόµενα της Εφηµερίδος 1797, και ιδιαίτερα στις
σελ. 187-205. Μάλιστα, αναφέρει ότι εκδόθηκε και Βιογραφία του
Πασβανζόγλου το 1800 στην Πέστη της Ουγγαρίας εκ δεκαέξι σελί-
δων, σχετική φωτοτυπία του προµήθευσε η ιστορικός καθηγήτρια
της Σόφιας Nadia Danova.
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γό. Πίστευε ότι δεν αρκούσαν ούτε η «υπεροχή στις γνώ-
σεις» των Ελλήνων, ούτε η «ηθική τελειοποίησή» τους, όπως
υποστήριζαν οι µετριοπαθείς Έλληνες, ο Κοραής, αργότε-
ρα ο Καποδίστριας και άλλοι. Την άποψη του Ρήγα ενστερ-
νίστηκε το 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης12.

Οι διεθνείς συγκυρίες διαφαίνονταν ευνοϊκές τότε που
ο Ρήγας σχεδίαζε να εφαρµόσει το στρατηγικό σχέδιο της
επανάστασής του µε την έναρξη της στρατιωτικής δράσης
εναντίον της Οθωµανικής τυραννίας για την απόκτηση της
ελευθερίας13. Τα Γαλλικά στρατεύµατα του Ναπολέοντα
Βοναπάρτη βρίσκονταν στην Ιταλία, όταν ο Ρήγας τον ∆ε-
κέµβριο του 1797 θα µετέβαινε στην Ελλάδα. Ήδη, είχε κα-
ταλυθεί η Βενετική εξουσία και τα Ιόνια νησιά, το Βου-
θρωτό, η Άρτα, η Πρέβεζα και η Βόνιτσα περιήλθαν στην
πλήρη κυριότητα της Γαλλίας µε τη Συνθήκη του Κάµπο
Φόρµιο στις 18 Οκτωβρίου 1797. Μάλιστα, η Εφηµερίς14

δηµοσιεύει τα άρθρα αυτής της Συνθήκης, εκ των οποίων το
5ο άρθρο αναφέρεται στα Ιόνια Νησιά και τις υπόλοιπες πό-
λεις, οι οποίες περιήλθαν στην εξουσία της Γαλλίας.

12. Γκριγκόρι Αρς, Η Φιλική Εταιρεία στη Ρωσία, Βιβλιοθήκη Κέντρου
Ελληνορωσικών Ερευνών, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2011, σελ. 333.

13. ∆όµνας Βισβίζη-∆οντά, «Η Ευρώπη από τη Συνθήκη του Ιασίου ώς
το Συνέδριο του Βιέννης (1792-1815)», Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµ. ΙΑ΄, Αθήνα 1975, σελ. 366-376.

14. Εφηµερίς, 3 Νοεµβρίου 1797, σελ. 932-943.



Πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε ότι η Εφηµερίς15 των
Σιατιστινών αδελφών Πούλιου πολλές φορές µνηµονεύει
κατά το 1797 τις επιτυχίες του Βοναπάρτη, στοιχείο, το
οποίο δείχνει την περιρρέουσα επαναστατική ατµόσφαιρα
της εποχής, ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά µόνο
θα µνηµονευθεί πως η Εφηµερίς δηµοσιεύει την επιστολή
του Βοναπάρτη προς το «Εκτελεστικόν ∆ιοικητήριον» στο
Παρίσι, στην οποία αναφέρει ότι τα στρατευµατά του υπό
τον στρατηγό Γεντίλη αποβιβάστηκαν στην Κέρκυρα, όπου
«έν άπειρον πλήθος λαού ήτον εις το παραθαλάσσιον δια να
δεχθούν τα στρατεύµατά µας µε κραυγάς αγαλλιάσεως και του
ενθουσιασµού όστις εµψυχώνει τα γένη, όταν επαναλαµβά-
νουν την ελευθερίαν των». Και συνεχίσει να τους ενηµερώ-
νει σχετικά µε την υποδοχή που είχαν από τον λαό, τονίζον-
τας ότι ο «αρχηγός τούτου του λαού ήτον ο [Πρωτο]παπάς, ή
κορυφαίος της θρησκείας του τόπου», ο οποίος µετά την προ-
σφώνηση πρόσφερε στον στρατηγό Γεντίλη το βιβλίο
«Οδύσσεια του Οµήρου». Προσθέτει επί πλέον, ότι «το δέν-
δρον της ελευθερίας είναι εις όλα τα χωρία» και ότι «αυτά τα
πλήθη ελπίζουν ότι µε την υπεράσπισιν του µεγάλου έθνους
[της Γαλλίας] θέλουν εκκαλύψει τας επιστήµας, τας τέχνας
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15. Εφηµερίς, 14 Αυγούστου 1797, σελ. 734-737. Επίσης, βλ. Πασχάλη
Μ. Κιτροµηλίδη, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, ∆ιάττων, Αθήνα 1990, σελ. 19-69, «Η σφυρηλάτηση της
“Επαναστατικής νοοτροπίας”».
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και το εµπόριον οπού έχασαν υπό την τυραννίαν της Ολιγαρ-
χίας». Τέλος, κλείνει το κείµενό του µε την πληροφορία ότι
είχε επιστολή από τον αρχηγό των Μανιατών, «λαός αληθώς
απόγονος των Σπαρτιατών, και οπού κατοικεί την χερσόνη-
σον οπού κείται το ακροτήριον (Μαλαίαν) Ματαπάν», ανα-
φέροντας τον πόθο να δούν τα Γαλλικά πλοία στη Μάνη και
να φανούν επωφελείς «εις κανένα πράγµα τω µεγάλω έθνει»,
συµπληρώνοντας ότι εσωκλείει την επιστολή αυτή του αρ-
χηγού των Μανιατών. Η Εφηµερίς δηµοσιεύει το κείµενο και
αυτής της επιστολής του Ναπολέοντα Βοναπάρτη προς τον
αρχηγό των Μανιατών.

Με την αναγγελία της έναρξης των στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων, ο Ρήγας είχε ετοιµάσει έγκαιρα και την Επαναστα-
τική Προκήρυξη, την οποία θα διαµοίραζε και µε αυτήν θα
αιτιολογούσε το δίκαιον της επαναστάσεως των σκλαβωµέ-
νων. Μια πολύ σωστή κίνηση του Ρήγα, η οποία δείχνει την
πολιτική σκέψη του, πόσο προνοητικός ήταν. Στη Βιέννη εί-
χε τυπώσει παράνοµα την Επαναστατική Προκήρυξη, η οποία
αποτελεί το πρώτο τµήµα των Συνταγµατικών κειµένων του
µε τίτλο Νέα Πολιτική ∆ιοίκησις. Τα αντίτυπα βρίσκονταν στα
κιβώτια, τα οποία είχε στείλει στην Τεργέστη, αλλά κατασχέ-
θηκαν µετά τη προδοσία τον ∆εκέµβριο του 1797 από τον τυ-
χάρπαστο Έλληνα έµπορο, ∆ηµήτριο Οικονόµου.

Το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου της Επαναστατικής
Προκήρυξης είναι κείµενο του Ρήγα, όπως µπορεί κανείς να
δει παράλληλα τα δύο κείµενα, το γαλλικό και εκείνο του



Ρήγα16. ∆ιακατέχεται από συναισθηµατική φόρτιση και πα-
ραθέτει τα επιχειρήµατα µε τα οποία αιτιολογεί γιατί οι
σκλαβωµένοι πήραν τα όπλα για την ελευθερία τους, απο-
δεικνύοντας ότι η Οθωµανική εξουσία έχει εκτραχυνθεί, βα-
σανίζει τους υπηκόους της. Συγκεκριµένα, τονίζει ότι οι κά-
τοικοι του Βαλκανικού χώρου «στενάζουν υπό την δυσφο-
ρωτάτην τυραννίαν του Οθωµανικού βδελυρωτάτου δεσποτι-
σµού», µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη ανασφάλεια για
τη ζωή και τις περιουσίες τους. Χαρακτηριστικά επισηµαί-
νει ότι «κανένας οποιασδήποτε τάξεως και θρησκείας, δεν εί-
ναι σίγουρος µήτε δια την ζωήν του, µήτε δια την τιµήν του,
µήτε δια τα υποστατικά του». Όλοι οι κάτοικοι είναι έρµαια
της βούλησης των κατά τόπους εκπροσώπων του Σουλτά-
νου, οι οποίοι χαίρονται διότι µένουν ατιµώρητοι, «χωρίς
καµµίαν εξέτασιν, χωρίς καµµίαν κρίσιν», χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα να δικαστούν για τις ανοµίες τους. Συνεχίζει να
απαριθµεί τα όσα υποφέρουν οι σκλαβωµένοι από τις θη-
ριωδίες του Σουλτάνου και των πασάδων και όλων των
«αγρίων τοποτηρητών του» και προσωποποιώντας τον Ου-
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16. Λέανδρου Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, Άπαντα Νεοελ-
λήνων Κλασσικών, Αθήνα 1968, τόµ. 2, σελ. 681-683. Απ. ∆ασκα-
λάκη, Το Πολίτευµα του Ρήγα Βελεστινλή, εκδόσεις Ε. Γ. Βαγιονά-
κη, Αθήναι 1976, σελ. 74-76. Πασχ. Κιτροµηλίδη, επιµ., Ρήγα Βε-
λεστινλή, Άπαντα τα Σωζόµενα, τόµος Πέµπτος, Αθήνα 2000, σελ.
33-35 και 119.
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ρανό, τον Ήλιο και τη Γη αναφωνεί,
«- Ουρανέ! εσύ είσαι απροσωπόληπτος µάρτυς των τοιού-
των κακουργηµάτων.
- Ήλιε! εσύ βλέπεις καθηµερινώς τα τοιαύτα θηριώδη τολ-
µήµατα.
- Γη! εσύ ποτίζεσαι αδιακόπως από τα ρείθρα των αθώων
αιµάτων».

Ο Ρήγας διατυµπανίζει, ότι κανένας δεν µπορεί να πεί το
αντίθετο, διότι θα έχει ως µάρτυρα όλη την Κτίσιν, «ήτις
αγλώσσως γογγά δια τους αδίκους ώδε εκχυνοµένους ρύακας
των ανθρωπίνων αιµάτων». ∆είχνει κατ’ αυτόν τον τρόπο
την άθλια κατάσταση των σκλαβωµένων, οι οποίοι υποφέ-
ρουν τα πάνδεινα από την απολυταρχική Οθωµανική εξου-
σία, «από την κακήν και αχρειεστάτην διοίκησιν, από την
στέρησιν καλών νόµων». Γι’ αυτό και αποφάσισε «ο µέχρι
τούδε δυστυχής ούτος λαός» να επαναστατήσει, να πάρει τα
όπλα «ενανδριζόµενος µίαν φορά», να σηκώνει το κεφάλι
του, τον «καταβεβαρηµένον τράχηλόν του», να οπλίσει του
βραχίονές του «µε τα άρµατα της εκδικήσεως και της απελ-
πισίας» και να απαιτήσει «τα ιερά και άµωµα δίκαια, οπού
θεόθεν τω εχαρίσθησαν», δηλαδή που ο ∆ηµιουργός του
έδωσε τα δίκαια, της τιµής, της ελευθερίας, της «σιγουρό-
τητος», για να ζήσει ήσυχα σε αυτόν τον τόπο. Επί πλέον,
όλοι αυτοί οι κάτοικοι θα µπορούν πλέον στη Νέα Πολιτική
∆ιοίκηση, στη δηµοκρατική πολιτεία του, η οποία θα δηµι-
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ουργηθεί, να ελέγχουν τις πράξεις και κινήσεις της ∆ιοική-
σεως, ώστε να έχουν την ελευθερίαν τους, και «να µην αφε-
θώσιν ουδέποτε να καταπατώνται ως σκλάβοι εις το εξής από
την απάνθρωπον τυραννίαν». Να κυβερνώνται πλέον µε κα-
νόνες δικαίου, µε τα ∆ίκαια του Ανθρώπου και µε το Σύν-
ταγµα του.

Στην Επαναστατική Προκήρυξη ο Ρήγας στοιχειοθετεί µε
επιχειρήµατα το δίκαιον της επανάστασής του, για την απε-
λευθέρωση των σκλαβωµένων από την τυραννία του Σουλ-
τάνου και των κατά τόπους εκπροσώπων του, οι οποίοι ως
σκλάβους χρησιµοποιούσαν τους κατοίκους του Βαλκανι-
κού χώρου. ∆εν ήταν µια ανταρσία, ούτε σαν τις διάφορες
εταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες συνεχώς αναφύονταν,
χωρίς όµως ένα σοβαρό σχεδιασµό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ο Ρήγας προσπαθούσε να αποσοβήσει τις κατηγορίες, πως
η επαναστατική του κίνηση είναι καρµποναρική, εταιριστι-
κή, τροµοκρατική δραστηριότητα και τίποτε άλλο, η οποία
δεν έχει σοβαρότητα και σχεδιασµό. Είναι µια πολύ σωστή
και µεθοδευµένη ενέργεια του Ρήγα, η οποία αποδεικνύει
την ειδική στόχευση των ενεργειών του, καθώς επίσης και
την προνοητικότητά του στην εφαρµογή του στρατηγικού
σχεδίου της επανάστασής του.

Για την στρατιωτική εκπαίδευση των ραγιάδων επα-
ναστατών, ο Ρήγας γνώριζε ότι οι εµπειροπόλεµοι πληθυ-
σµοί του ελληνικού χώρου ήταν µόνο οι Μανιάτες, οι Σου-
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λιώτες και οι διάσπαρτοι κλεφταρµατωλοί. Μάλιστα, για
την επαναστατική δράση των Μανιατών η Εφηµερίς17 των
Σιατιστινών αδελφών Πούλιου ανέγραφε την είδηση από
την Μεσόγειο, «Οι Μανιάται, παντοτινοί όντες αποστάται
της Οθωµανικής διοικήσεως, έσυρον και ένα µεγάλον µέρος
του Μωρέως εις την αυτών ελευθερίαν». Γι’ αυτό εξάλλου
στον Θούριό του απευθύνεται σ’ αυτούς εκφράζοντας την
απορία του γιατί παραµένουν αδρανείς,

«Σουλιώτες και Μανιάτες, λιοντάρια ξακουστά,
ως πότε στες σπηλιές σας κοιµάστε σφαλιστά;»,

(Θούριος, στίχ. 63-64).

Επίσης, ο Ρήγας γνώριζε ότι το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού ήταν απαίδευτο στην πολεµική τέχνη. ∆εν επι-
τρέπονταν στους Έλληνες να οπλοφορούν. Μόνο όταν δη-
µιουργήθηκε το πρόβληµα των Αλβανών µετά τα Ορλωφι-
κά, τότε σύµφωνα µε την πληροφορία του Σουηδού ανατο-
λιστή J.J.Björnståhl, ο οποίος κατά την περιοδεία του στη
Θεσσαλία το 1779 παρατηρούσε ότι ο Καπουδάν Πασάς
«...έχει δώσει στους Έλληνες άδεια, να οπλιστούν και να σκο-
τώσουν όσους Αλβανούς συναπαντούν... είναι η πρώτη φορά
στον τόπο αφτό που οι Έλληνες παίρνουν όπλα και σκοτώ-

17. Βλ. την αναστατική επανέκδοση της Εφηµερίδος, 20 Νοεµβρίου
1797, από την Ακαδηµία Αθηνών Κέντρο Μεσαιωνικού και Νέου Ελ-
ληνισµού, επιµ. Λέανδρου Βρανούση, Αθήνα 1995, τόµ. 6, σελ. 1017.



νουν Μουσουλµάνους και βάλθηκαν να επωφεληθούν από
την ελεφθερία αφτή...»18. ∆εν θα ήταν δυνατόν οι επαναστα-
τηµένοι πληθυσµοί των σκλαβωµένων να αντιπαλαίσουν µε
τα εξασκηµένα στρατεύµατα του Σουλτάνου, αν δεν εκπαι-
δεύονταν στη σύγχρονη πολεµική τέχνη. Γι’ αυτόν τον λό-
γο ο Ρήγας είχε προνοήσει, πριν κατέβει στην Ελλάδα, να
µεταφράσει και να εκδώσει ένα βασικό εγχειρίδιο στρατιω-
τικής τέχνης του γνωστού Αυστριακού στρατάρχη Ludwig
Andreas von Kevenhüller19 (1683-1744), το ονοµαζόµενο
Στρατιωτικόν Εγκόλπιον. Θα ήταν βασικό εγχειρίδιο εκπαί-
δευσης των επαναστατών.

Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι εµπειρίες από την έκρηξη
της Επανάστασης του 1821 έδειξαν ότι οι περισσότεροι επα-
ναστάτες τον πρώτο καιρό ήταν άµαθοι στην τέχνη του πο-
λέµου, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται πως «...πολλοί των
προσελθόντων εις την φωνήν της πατρίδος δεν έφερον από
τας εστίας των ειµή τον θρησκευτικόν ενθουσιασµόν και το

40

18. J.J. Björnståhl, Το οδοιπορικό της Θεσσαλίας 1779, µετάφραση, προ-
λεγόµενα, σηµείωσες Μεσεµβρινός, «Τα τετράδια του Ρήγα», Θεσ-
σαλονίκη 1979, σελ. 125.

19. Για τον Kevenhüller βλ. Πολυχρόνη Ε. Ενεπεκίδη, Έκθεσις περί των
τελευταίων ερευνών περί Ρήγα Βελεστινλή. Έγγραφα και ειδήσεις
εξαχθείσαι εκ των αρχείων των πόλεων Βιέννης, Γκρατς και Παρι-
σίων, Ανάτυπον εκ των Πεπραγµένων του Θ΄ ∆ιεθνούς Βυζαντινο-
λογικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, τόµ. Β΄, Αθήναι, Τυπογραφείον
Μυρτίδη, 1955, σελ. 385-403, εδώ στις σελ. 391-396.
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υπέρ της ελευθερίας αίσθηµα...»20. Οµοίως, το 1824 στα Ελ-
ληνικά Χρονικά τονίζεται ότι «...οι Τούρκοι δεν µπόρεσαν να
σβέσουν την επανάστασιν εις την αρχήν της ότε οι Έλληνες
ήσαν άοπλοι και ανίδεοι της πολεµικής επιστήµης...»21.
Εξάλλου, οι µαρτυρίες είναι πολλές και συνοπτικά µνηµο-
νεύονται στο βιβλίο του Απόστολου Βακαλόπουλου, Τα Ελ-
ληνικά Στρατεύµατα του 182122. ∆ιαπιστώνεται ξεκάθαρα
πόσο προνοητικός και ρεαλιστής ήταν ο Ρήγας µε το στρα-
τηγικό του σχέδιο. Σκοπός του Ρήγα ήταν η δηµιουργία τα-
κτικού στρατού, όπως αυτό διαπιστώνεται από τη µετά-
φραση του βιβλίου Στρατιωτικόν Εγκόλπιον του διάσηµου
τότε στρατάρχη Kevenhüller, Maximes du guerre23.

20. Χρήστου Σ. Βυζαντίου, Ιστορία του τακτικού στρατού της Ελλάδος
από της πρώτης συστάσεώς του κατά το 1821 µέχρι του 1832, εν Αθή-
ναις 1837, σελ. 3.

21. Ελληνικά Χρονικά, Μεσολλόγι, 5 Ιανουαρίου 1824, φωτοµηχανική
επανέκδοση Χ. Σπανός και Ν. Νίκας, Αθήνα 1958, αρ. 2, σελ. 2.

22. Απ. Βακαλόπουλου, Τα ελληνικά στρατεύµατα του 1821. Οργάνωση,
ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία, εκδόσεις Καραγιάννη, Θεσσαλονί-
κη 1970, ενδεικτικά βλ. στη σελ. 18, «…οι Έλληνες και προπάντων
οι Πελοποννήσιοι έµπαιναν στον πόλεµο “αυτοσύλλεκτοι” και αγύ-
µναστοι. Καθένας, έχοντας για σύνθηµα την κραυγή “θάνατος στους
Τούρκους”, οπλιζόταν αυθόρµητα µε ό,τι µπορούσε και χτυπούσε
τον πιο κοντινό του εχθρό. Σε όλη την επαναστατηµένη Ελλάδα πα-
ρατηρήθηκε το ίδιο».

23. Από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου έχουµε φωτοαντίγραφο της
γαλλικής µετάφρασης Maximes de guerre του 1771, την οποία πι-
θανότατα ο Ρήγας να χρησιµοποίησε, και έχει µεταφραστεί στα ελ-



∆υστυχώς, δεν έχει βρεθεί µέχρι τώρα αντίτυπο αυτής
της µετάφρασης και έκδοσης, γιατί κατασχέθηκαν από την
Αυστριακή Αστυνοµία αµέσως µετά την προδοσία. Και
όσα ξέρουµε τα γνωρίζουµε κατά κανόνα από τα ανακρι-
τικά έγγραφα των Αιµ. Λεγράν και Κων. Αµάντου. Συγκε-
κριµένα, σηµειώνεται ότι ο Ρήγας έδωσε εντολή στον Χρι-
στόφορον Χατζηβασίλην «όπως ούτος εκτυπώση παρά τω
Πουλίω το υπό του Ρήγα συντεταγµένον και περί στρατιω-
τικών κανόνων πραγµατευόµενον έργον το επιγραφόµενον
“Ο στρατάρχης Κεβενχύλλερ”, παρενείρη δε εις αυτό εν αρ-
χή την Προπαιδείαν µετά των ασµάτων και εκτυπώση εξ αυ-
τών 1000 αντίτυπα όπως διανεµηθώσιν εις τους Έλλη-
νας»24.

Οµοίως και στα έγγραφα του Κων. Αµάντου επισηµαίνε-
ται ότι «Ο Ρήγας ετύπωσεν ολίγον προ του ταξειδίου του παρ’
αυτώ (τω Πουλίω) το υπ’αρ. 4 συνηµµένον έργον, υπό τον τίτ-
λον “Εγκόλπιον”, το οποίον περιέχει τους πολεµικούς κανο-
νισµούς και εξέδωκεν εξ αυτού 1000 αντίτυπα, εκ των οποίων
500 θα ευρίσκοντο ακόµη εις το τυπογραφείον και τα άλλα τό-
σα παρά τω βιβλιοδέτη Cartl προς βιβλιοδέτησιν».
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ληνικά µε σκοπό να το εκδώσουµε µε σχετικό σχολιασµό, ώστε να
γίνει γνωστό το περιεχόµενο του Στρατιωτικού Εγκολπίου.

24. Αιµ. Λεγράν-Σπ. Λάµπρου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστιν-
λή, 1891, επανέκδοση από Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-
Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1996, σελ. 67.
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Στη συνέχεια παρόµοια αναφέρονται ότι «παρά τω Που-
λίω ετυπώθη ακόµη το βιβλίον του Ρήγα “Εγκόλπιον”, το
οποίον περιέχει πολεµικούς κανονισµούς, εις τούτο δε παρε-
νεβλήθη ελληνική µίµησις των σφόδρα επαναστατικών ασµά-
των la Carmagnole και Freut euch des Lebens (χαρήτε την
ζωήν). Ο Πούλιος εδικαιολογήθη ως προς την έκδοσιν τού-
των ότι δεν ανέγνωσεν το χειρόγραφον µε προσοχήν και ότι
επί πλέον εζήτησε και έλαβε το “τυπωθήτω” κατά το ει-
ωθός»25.

Επί πλέον, η στρατιωτική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του διάσηµου ευρωπαίου στρατηγού, θα επιδρούσε
και ψυχολογικά στους σκλαβωµένους, που θα επαναστα-
τούσαν. Θα τόνωνε το ηθικό τους, ότι στον πόλεµο, τον
οποίο θα άρχιζαν, θα ήταν εξασκηµένοι όπως και οι αντί-
παλες στρατιωτικές Οθωµανικές δυνάµεις. Γι’ αυτό και
στον Θούριό του διακηρύσσει πως ένας λαός στη Θράκη
έχει επαναστατήσει εναντίον του Σουλτάνου δηµιουργών-
τας σοβαρά προβλήµατα στην αντιµετώπισή τους, αναφέ-
ροντας, µάλιστα, πως ήταν τριακόσιοι, για να προκαλέσει
τους σχετικούς συνειρµούς στους Έλληνες µε τους τριακό-
σιους του Λεωνίδα,

«Ποτέ µη στοχασθήτε πως είναι δυνατός.
Καρδιοκτυπά και τρέµει σαν το λαγό κι αυτός

25. Κων. Αµάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, 1930, επα-
νέκδοση, Αθήνα 1997, σελ. 165 και 185 αντίστοιχα.



Τριακόσιοι Γκιρτζιαλήδες26 τον έκαµαν το έκαµαν να διή
πως δεν µπορεί µε τοπιά µπροστά τους να εβγή»,

(Θούριος, στίχ. 111-114).

Με την ενέργειά του να µεταφράσει και να εκδώσει το
Στρατιωτικόν Εγκόλπιον, ο Ρήγας αποδεικνύεται προνοητι-
κός και στρατιωτικός νους. Επιβεβαιώνεται περίτρανα και
από όσα γράφει, στα 1806, ο Ανώνυµος ο Έλλην στην Ελ-
ληνική Νοµαρχία του, η οποία ήταν αφιερωµένη στον Ρή-
γα27, για την ανάγκη έκδοσης βιβλίου µε στρατιωτικούς κα-
νόνες. Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι «των αρµάτων η
επιστήµη είναι διεξοδικωτάτη και χρειάζεται έν πόνηµα όχι
µικρόν περί αυτής, δια το οποίον οι νυν Έλληνες µεγάλην
χρείαν έχουσι. Και άµποτες κανένας φιλογενής να το κατορ-
θώση, δια να µάθωσιν όλοι πόσον η τέχνη του πολέµου είναι
µεγάλη»28. Ο συγγραφέας της Ελληνικής Νοµαρχίας δεν
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26. Ενδιαφέρον έχει ότι ο Ρήγας αναφέρει τον αριθµό «τριακόσιοι»
Γκιρτζιαλήδες, ίσως για να δηµιουργήσει συνειρµικούς συλλογι-
σµούς µε τους αγώνες και τη θυσία των τριακοσίων του Λεωνίδα
στις Θερµοπύλες. Για την δράση των Γκιρζιαλήδων γίνεται αναφο-
ρά στην Εφηµερίδα, Βιέννη 1797…, ό.π., σελ. 128 και 351.

27. ∆ηµ. Καραµπερόπουλου, «Τι γνώριζε ο Ανώνυµος συγγραφέας της
“Ελληνικής Νοµαρχίας” για τον Ρήγα Βελεστινλή», Νέα Εστία, τόµ.
175, τεύχ. 1862, Ιούνιος 2014, σελ. 684-693.

28. Ανωνύµου του Έλληνος, Ελληνική Νοµαρχία, ήτοι λόγος περί Ελευ-
θερίας, εν Ιταλία 1806, Φιλολογική αποµνηµόνευση, Κείµενο-σχό-
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γνώριζε ότι ο Ρήγας είχε µεταφράσει το Στρατιωτικόν Εγ-
κόλπιον, διότι όλα τα αντίτυπα, που βρίσκονταν στο τυπο-
γραφείο µετά την προδοσία και σύλληψη του Ρήγα, κατα-
σχέθηκαν και καταστράφηκαν. Και ο Ρήγας ήδη από το
1797, θέλοντας να ξεκινήσει την επανάστασή του, είχε την
προνοητικότητα να µεταφράσει και να εκδώσει το βιβλίο
της στρατιωτικής εκπαίδευσης των σκλαβωµένων επανα-
στατών στην πολεµική τέχνη.

Για τη µεγάλη σηµασία, που έδινε ο Ρήγας στην πολεµι-
κή τέχνη, διαπιστώνεται από όσα ο ίδιος προσθέτει στο 5ο

άρθρο του Συντάγµατός του29, επηρεασµένος ίσως από το
Στρατιωτικόν Εγκόλπιον. Τονίζει ότι όποιος έµαθε ιδιαίτερα
την «τακτικήν πολεµικήν» και επιστρέφει στην πατρίδα του,
αυτός είναι «γενναίος πολίτης, αξιέπαινος κάτοικος και φίλ-
τατος θνητός επί γής εις τους συµπολίτας του». Παρόµοια, τέ-
σερα χρόνια αργότερα και ο Κοραής τόνιζε, «Όσοι είσθε την
ηλικίαν νεώτεροι, προθυµήθητε να µάθετε από τους σοφούς

λια-εισαγωγή Γ. Βαλέτα, Μελετήµατα Ν. Α. Βέη - Μ. Σιγούρου,
Αποσπερίτης, Αθήνα 1982, σελ. 78.

29. Το τµήµα αυτό του άρθρου 5 του Συντάγµατος είναι του ίδιου του
Ρήγα κείµενο, όπως µπορεί κανείς να δει στα κείµενα του Συντάγ-
µατος που έχουν τεθεί παράλληλα γαλλικά-ελληνικά. Βλ. Λ. Βρα-
νούση, Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, Άπαντα Νεοελλήνων Κλασσι-
κών, Αθήνα 1968, τόµ. 2, σελ. 698-699. Απ. ∆ασκαλάκη, Το Πολί-
τευµα του Ρήγα Βελεστινλή, εκδόσεις Ε. Γ. Βαγιονάκη, Αθήναι 1976,
σελ. 88-89. Πασχ. Κιτροµηλίδη, επιµ., Ρήγα Βελεστινλή, Απαντα τα
Σωζόµενα, τόµος Πέµπτος, Αθήνα 2000, σελ. 119-135.



Γάλλους την Τακτικήν, ήγουν την επιστήµην του πολέµου, επι-
στήµην, η οποία πολλαπλασιάζει την φυσικήν δύναµιν, αυξά-
νει το θάρσος και την ανδρείαν, επιστήµην, εις ολίγα λόγια,
αναγκαιοτάτην εις εκείνους, όσοι θέλουσι να ζώσιν ελεύθε-
ροι»30. Επίσης, ας σηµειωθεί, ότι ο Ρήγας στο Σύνταγµά του,
άρθρο 109, καθιερώνει την στρατιωτική εκπαίδευση και
των γυναικών, «Όλοι οι Έλληνες είναι στρατιώται. Όλοι πρέ-
πει να γυµνάζονται εις τα άρµατα και να ρίχνουν εις το ση-
µάδι. Όλοι πρέπει να µανθάνουν την τακτική. Ως και αι Ελ-
ληνίδες βαστούν µιζράκια (τόξα) εις το χέρι, άν δεν είναι επι-
τήδειαι εις το τουφέκι».

Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο είναι εκείνο, το οποίο ο
Ρήγας παραθέτει στο Παράρτηµα του Συντάγµατός του, για
τη χρησιµοποίηση της ξιφολόγχης από τους στρατιώτες,
«΄Ολοι οι Ελληνες στρατιώται έχουν µίαν µπαγιονέταν31 (=ξι-
φολόγχη), την οποίαν φορούν εις την µέσην των ωσάν χαν-
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30. Αδαµάντιου Κοραή, Σάλπισµα πολεµιστήριον, εν Αλεξανδρεία, εκ
της ελληνικής τυπογραφίας Ατροµήτου του Μαραθωνίου, 1801,
φωτοµηχανική επανέκδοση από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευ-
νών/Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1983, σελ. 17.

31. Ο όρος «παγιονέτα» χρησιµοποιείται στην Εφηµερίδα των αδελφών
Πούλιου, Βιέννη 1797, σελ. 18 και 516. Επίσης την αναφέρει και ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα Αποµνηµονεύµατά του, καταγραφή Γ.
Τερτσέτη, επιµέλεια-εισαγωγή Τάσου Βουρνά, εκδόσεις Τ. ∆ρακο-
πούλου, Αθήνα, (χ.χ.), σελ. 170, «Ο Σταµάτης Μήτσας ελαβώθηκε
εις το ποδάρι από µπαγιονέτα».
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τζιάρι, και εν καιρώ ανάγκης ή παρατάξεως την περνούν εις
το τουφέκι». Γνωρίζουµε ότι οι Έλληνες επαναστάτες το
1821 αντιµετώπισαν έντονα την έλλειψη της ξιφολόγχης,
σύµφωνα µε µαρτυρίες, οι οποίες µνηµονεύονται στο βιβλίο
του Απόστολου Βακαλόπουλου32, στο οποίο χαρακτηριστι-
κά τονίζεται πως «Ο αιγυπτιακός τακτικός στρατός έχει τε-
λειότερα όπλα και το πλεονέκτηµα της λόγχης, που την προ-
σάρµοζαν επάνω στο όπλο» και παραπέµπει εις του Φωτά-
κου τα Αποµνηµονεύµατα, (τόµ. 2, σελ. 258), ο οποίος για
µια µάχη έγραφε, «Εν τω µεταξύ έπιασε βροχή... τα όπλα των
Ελλήνων εβράχησαν και έγιναν άχρηστα και τότε πλέον οι τα-
κτικοί Τούρκοι στρατιώται έπεσαν µε τας λόγχας επάνω
των...». Ο Ρήγας είχε επισηµάνει την σηµασία της ξιφολόγ-
χης στην επιτυχία της µάχης, γι’ αυτό και παραθέτει σχετι-
κή παράγραφο στο Παράρτηµα του Συντάγµατός του.

Το επιτελικό σχέδιο του ένοπλου αγώνα

Σχετικά τώρα µε τον στρατιωτικό σχεδιασµό της επανά-
στασης έχει σηµασία να τονίσουµε τα όσα γράφουν τα ανα-
κριτικά έγγραφα. Ο Ρήγας είχε προγραµµατίσει την έκρηξη
της επανάστασής του από τους τότε ένοπλους στρατιωτικούς
ελληνικούς πληθυσµούς, τους Μανιάτες και τους Σουλιώτες,

32. Απ. Βακαλόπουλου, Τα ελληνικά στρατεύµατα…, ό.π., σελ. 190.
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οι οποίοι αποτέλεσαν αργότερα τη ραχοκοκκαλιά της Επα-
νάστασης του 1821. Συγκεκριµένα, µετά την κάθοδό του
στην Ελλάδα θα κατευθυνόταν στη Μάνη και θα προχω-
ρούσε στην επανάσταση της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια,
µε την παράλληλη στρατιωτική εκπαίδευση των επαναστα-
τηµένων Ελλήνων στην πολεµική τέχνη σύµφωνα µε το
Στρατιωτικόν Εγκόλπιον, θα προχωρούσε προς τους Σου-
λιώτες και σα σε τόξο θα συνέχιζε στις υπόλοιπες περιοχές
της Ελλάδος και των άλλων Βαλκανικών λαών. Ήδη ο Θού-
ριός του είχε ευρύτερα διαδοθεί στον ελληνικό χώρο και δο-
νούσε τις καρδιές των σκλαβωµένων για επανάσταση.

Χαρακτηριστική εν προκειµένω είναι η «Έκθεσις της
Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως περί της γενοµένης ανακρίσεως
των φυλακισθέντων Ελλήνων» προς το υπουργείον Αστυνο-
µίας και προς τον αυτοκράτορα της Αυστρίας, για το στρα-
τιωτικό µέρος της επανάστασης του Ρήγα. Επισηµαίνεται
ότι «Ο Ρήγας Βελεστινλής... ανέλαβε το ταξείδι του µόνον µε
την πρόθεσιν να πραγµατοποιήση επανάστασιν δια του σχε-
δίου του, το οποίον συνίστατο εις την απόφασιν να µεταβή εις
Μορέαν προς τους εκεί ανταρτικούς Έλληνας Μανιάτας, να
κερδίση την εµπιστοσύνην των, τη βοηθεία των να ελευθε-
ρώση την χερσόνησον της Πελοποννήσου, τους Μανιάτας να
ενώση µε άλλους επαναστάτας Έλληνας, τους Κακοσουλιώ-
τας λεγοµένους, µε τας ηνωµένας αυτάς δυνάµεις να προχω-
ρήση περαιτέρω προς ανατολάς και έπειτα να ελευθερώση
τας τουρκικάς επαρχίας Μακεδονίαν, Αλβανίαν και κυρίως
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Ελλάδα, και τας άλλας επαρχίας δια της γενικής επαναστά-
σεως τοσούτω ευκολώτερον, καθόσον κατά την γνώµην του
όλοι οι Έλληνες ήσαν ωπλισµένοι, µε τρόφιµα εφωδιασµένοι
και θα ήτο εύκολο να έχουν χρήµατα από πλούσια µοναστή-
ρια»33.

Η επιτελική αυτή τακτική της σχεδιαζόµενης επανάστα-
σης του Ρήγα αποδείχθηκε σωστή µε την επικράτηση, στη
συνέχεια, της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Επικρά-
τησε στην Πελοπόννησο και όχι στην αρχική έναρξή της
στις Παραδουνάβιες περιοχές, τις οποίες ο Ρήγας τις γνώρι-
ζε θαυµάσια, διότι εκεί ζούσε. Ακόµη ένα στοιχείο, το οποίο
δείχνει ότι ο Ρήγας είχε επιτελικές στρατιωτικές ικανότητες
γι’ αυτό και τονίζουµε ότι ήταν και στρατιωτικός νους. Πα-
ράλληλα, θα πρέπει να παρατηρήσουµε τη βασική επιτελι-
κή τακτική την οποία ακολουθεί στον Θούριό του. ∆ιακη-
ρύσσει την αναγκαιότητα ενός αρχηγού, µιας κεντρικής δι-
οίκησης34, βασικό στοιχείο επιτυχίας ενός στρατού, µιας κυ-

33. Κων. Αµάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα
1930, φωτοµηχανική επανέκδοση,Αθήνα 1997, σελ. 155. Παρόµοια
και στη σελ. 179. Επίσης, βλ. Αιµ. Λεγράν-Σπ. Λάµπρου, Ανέκδοτα
έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ µαρτυρησάντων,
Αθήνησιν 1891, φωτοµηχανική επανέκδοση, Αθήνα 1996, (β΄ έκδ.
2000), σελ. 11 και 71.

34. Σηµειώνουµε ότι οµοίως ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας και ο Ιω. Κα-
ποδίστριας τόνιζαν την αναγκαιότητα ύπαρξης Κεντρικής ∆ιοίκη-
σης για την τύχη της Ελλάδος κατά το 1821, βλ. Εµµ. Γ. Πρωτο-



βέρνησης, που θα διοικεί όµως σύµφωνα µε τους Νόµους
και όχι σύµφωνα µε τις ατοµικές επιθυµίες και ορέξεις. Το-
νίζει πως η αναρχία, αποτέλεσµα της µη υπάρξεως κεντρι-
κής διοίκησης, της πολυαρχίας, δηµιουργεί καταστάσεις, οι
οποίες οµοιάζουν µε την σκλαβιά. Συγκεκριµένα ο Ρήγας
τονίζει,

«Συµβούλους προκοµµένους, µε πατριωτισµό,
να βάλωµεν, εις όλα να δίδουν ορισµόν.
Οι Νόµοι νάν’ ο πρώτος και µόνος οδηγός,
και της Πατρίδος ένας να γένη αρχηγός,
Γιατί κ’ η αναρχία οµοιάζει την σκλαβιά»,

(Θούριος, στίχ.23-27).

Επιπροσθέτως, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο Ρήγας στή-
ριζε την επανάστασή του στις ντόπιες, γηγενείς δυνάµεις
των σκλαβωµένων κι όχι στη βοήθεια των µεγάλων ∆υνά-
µεων της εποχής του. Πουθενά στα έργα του, στον Θούριο,
στο Σύνταγµα, ο Ρήγας δεν καταχωρίζει έκκληση στις ξένες
δυνάµεις για βοήθεια. Γνώριζε ότι οι ξένες δυνάµεις ενδια-
φέρονται για τα συµφέροντά τους κι’ όχι για τα συµφέρον-
τα των σκλαβωµένων. Ίσως θα είχε κατά νουν των συµπα-
τριωτών του ∆ηµητριέων τη χαρακτηριστική παρατήρηση,
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ψάλτη, Υποµνήµατα συναφή Ιγνατίου Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας
και Ιω. Καποδιστρίου περί της τύχης της Ελλάδος (1821), ανάτυπον
εκ του τόµου Ξ΄ του περιοδικού Αθηνά, Αθήνα 1956.
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«Αλλοίµονο εις εκείνον οπού δεν ηµπορεί να διαφενδεύση
µόνος του την ελευθερίαν του». Την διατυπώνουν λίγα χρό-
νια πιο πριν στη Γεωγραφία Νεωτερική, την οποία ο Ρήγας
µάλιστα µελετούσε, όπως αποδεικνύεται από την παραποµ-
πή σε αυτήν στον Νέο Ανάχαρσι35. Στο πνεύµα αυτό ο Λόρ-
δος Βύρων, αποκαλούµενος από τον Βίκτωρα Ουγκώ36 «νέ-
ος Ρήγας», διακήρυχνε στους Έλληνες,

«Λογιαριάζετε στους ξένους για τη λευτεριά σας τάχα;
Μά όλοι αυτοί έχουν βασιλιάδες που αγοράζουν και
πουλούν.
Στα παιδιά σας, στα σπαθιά σας τρέξτε, αρπάχτε, εκεί
µονάχα
θέ να βρήτε ελπίδες θάρρους όπου νίκες καρτερούν.
Κι’ ας βιγλούν τα τουρκασκέρια κ’η ψευτιά της φραγ-
κοσύνης
δια να σπάσουν τις ασπίδες κάθε παλληκαροσύνης»37.

35. ∆ανιήλ και Γρηγορίου των ∆ηµητριέων, Γεωγραφία νεωτερική,
Βιέννη 1791, επανέκδοση µε επιµέλεια Αικ. Κουµαριανού, Νέα Ελ-
ληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006, σελ. 132. Ρήγα Βελεστινλή, Νέος
Ανάχαρσις, Βιέννη 1797, σελ. 141, 142 και 148.

36. «Ο Victor Hugo υµνώντας τον Μπάιρον θα τον αποκαλέσει “νέο Ρή-
γα (Byron, nouveau Rhigas)”», Roger Milliex, «Ο Victor Hugo πι-
στός φίλος της Ελλάδος», Ελληνογαλλικά, Αθήνα 1953, σελ. 43.
Λουκίας ∆ρούλια, «Ρήγας, ένας άλλος Τυρταίος στα µάτια του Ευ-
ρωπαϊκού Φιλελληνισµού», Ο Ερανιστής, τόµ. 23, 2001, σελ. 266.

37. Λόρδου Βύρωνος, Τα νησιά της Ελλάδος. Τραγούδια για την Ελλά-
δα, εκδόσεις Μπάϋρον, έκδοση δεύτερη, Αθήνα 1983, σελ. 68.



Η έκδοση του Στρατιωτικού Εγκολπίου από τον Ρήγα

Ο Ρήγας εξέδωσε το 1797 το βιβλίο Στρατιωτικόν Εγ-
κόλπιον38, το οποίο, µετά την προδοσία και την εν συνεχεία
σύλληψή του, κατασχέθηκε πριν ακόµη κυκλοφορήσει,
όταν ακόµη βρίσκονταν στο τυπογραφείο και στο βιβλιοδε-
τείο. Όλα τα αντίτυπα κατασχέθηκαν από την αυστριακή
αστυνοµία και µέχρι σήµερα, δυστυχώς, δεν έχει βρεθεί κά-
ποιο αντίτυπο από την έκδοση αυτή, ή κάποιο αντίγραφο,
όπως έγινε µε το έντυπο Νέα Πολιτική ∆ιοίκησις, της οποί-
ας γνωρίζουµε τρία αντίγραφα39. Ό,τι γνωρίζουµε για το
Στρατιωτικόν Εγκόλπιον, το γνωρίζουµε από τα έγγραφα
των Αυστριακών ανακρίσεων, όπου γίνεται συχνά αναφορά
και ήταν συνηµµένο σε αυτά.
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38. Για το Στρατιωτικόν Εγκόλπιον του Ρήγα βλ. Λέανδρου Βρανούση,
Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών,
Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, Αθήνα 1968, τόµ. 2, σελ. 735-776.
Πολυχρόνη Ενεπεκίδη, Ρήγας-Υψηλάντης-Καποδίστριας. Έρευναι
εις τα αρχεία της Αυστρίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ελλά-
δος, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα, 1965, σελ. 36-43. Πα-
σχάλη Κιτροµηλίδη, «Παράρτηµα, Εγκόλπιον Στρατιωτικόν», στο
Ρήγα Βελεστινλή, Απαντα τα Σωζόµενα. Νέα Πολιτική ∆ιοίκησις…,
Βουλή των Ελλήνων, τόµ. πέµπτος, Αθήνα 2000, σελ. 137-166.
Λουκά Αξελού, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην διαµόρ-
φωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Γ΄ έκδο-
ση, Αθήνα 2012, σελ. 425-442.

39. Λέανδρου Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής -Φεραίος…, ό.π., σελ. 674.
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Συγκεκριµένα, µια πρώτη αναφορά για το Στρατιωτικόν
Εγκόλπιον είναι από την τελική έκθεση των ανακριτών40, η
οποία έχει ως εξής, «...Οµολογεί ο Ρήγας ότι την ενταύθα
(υπό στοιχείον F) συνηµµένην όλως δηµοκρατικήν Κατήχη-
σιν41 µετά των εν αυτή ευρισκοµένων και υπό ελληνικών ιδε-
ών διαπνεοµένων δύο ασµάτων - ων το µεν είναι µίµησις του
γαλλικού La Carmagnole, το δε του γνωστού Freut euch des
Lebens, και εν οις (κατά την υπό στοιχείον G συνηµµένην
γερµανικήν µετάφρασιν) περιέχονται καθ’ όλου ρησικοπίαι
κατά των τυράννων και παρακινείται ο λαός εις αποστασίαν
– ότι ταύτα έλαβε προς αντιγραφήν παρά του εν Πρεβέζη Έλ-
ληνος του καλουµένου Λαυρεντίου Αλιάνδρου· ότι ταύτα τα-
νωτέρω υπό στοιχείων F συνηµµένα έγραψε καθ’ολοκληρίαν
ιδία χειρί, και ότι το αντίγραφον αυτού τούτο παρέδωκε προς
νέαν αντιγραφήν εις τον συνοδοιπόρον εαυτού Χριστόφορον
Χατζη-Βασίλη42 (όστις εξητάσθη ήδη εν Τεργέστη κατά τα υπό
στοιχείον Η Συνηµµένα)· έδωκε δε εις αυτόν την εντολήν,
όπως ούτος εκτυπώση παρά τω Πουλίω το υπό του Ρήγα συν-

40. Αιµ. Λεγράνδ-Σπ. Λάµπρου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστιν-
λή…, ό.π., σελ. 67-69.

41. Ο Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος…, ό.π., σελ.
740, πρόσεξε το γερµανικό κείµενο, το οποίο αναγράφει τον όρο
«Katechismus», γι’ αυτό και το αποδίδει ως «Κατήχηση», ενώ ο Σπ.
Λάµπρος το µεταφράζει «Προπαιδεία».

42. Ο Χριστόφορος Χατζη-Βασίλης και παρακάτω Βασίλης είναι ο Χρι-
στόφορος Περραιβός (1774?-1863).



τεταγµένον και περί στρατιωτικών κανόνων πραγµατευόµε-
νον έργον το επιγραφόµενον Ο στρατάρχης Κεβενχύλλερ, πα-
ρενείρη δε εις αυτό ως συµπλήρωµα43 την Κατήχησιν44 µετά
των ασµάτων, και εκτυπώση εξ αυτών 1.000 αντίτυπα, όπως
διανεµηθώσιν εις τους Έλληνας. Αλλά προσθέτει ο Ρήγας ότι
αγνοεί αν ο Βασίλης εξεπλήρωσε ταύτην του την εντολήν,
επειδή, καθ’ ά λέγει ελησµόνησε να οµιλήση µετ’αυτού περί
τούτου».

Συνεχίζεται η αναφορά στα ανακριτικά έγγραφα για το
έντυπο Στρατιωτικόν Εγκόλπιον, «Επειδή τα κατά τανωτέ-
ρω υπό στοιχείον F συνηµµένα δεν είναι αντίγραφον, αλλ’
ως αποδεικνύεται εκ των εν αυτοίς φαινοµένων διορθώσε-
ων, πρωτότυπον έργον του Ρήγα, και επειδή εκ των γενο-
µένων καταθέσεων ουδέν ασφαλές ηδυνήθη ναποδειχθή
περί της εκτυπώσεως των επαναστατικών τούτων συγγρα-
φών παρά τω Πουλίω, δια ταύτα θεωρητέος ως συντάκτης
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43. Εύστοχα παρατηρεί ο Λ. Βρανούσης ότι στο έντυπο µετά τους στρα-
τιωτικούς κανονισµούς τέθηκε η ∆ηµοκρατική Κητήχηση και τούτο
διότι το γερµανικό κείµενο γράφει «als einen Anhang=σαν ένα πα-
ράρτηµα, συµπλήρωµα, προσθήκη» και ότι από παραδροµή ο Σπ.
Λάµπρος το µεταφράζει «εν αρχή», την οποία ακολούθησε και ο
Πασχ. Κιτροµηλίδης, Ρήγα Βελεστινλή…, ό.π., σελ. 140, όπου επί-
σης αναγράφει τον όρο «Προπαιδεία» του Σπ. Λάµπρου, αντί του
«Κατήχηση» του γερµανικού κειµένου.

44. Στο γερµανικό κείµενο αναγράφεται «den Katechismus», το οποίο
ο Λ. Βρανούσης αποδίδει ως «Κατήχηση» αντί «προπαιδεία» του
Σπ. Λάµπρου.
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των συγγραφών τούτων ο Ρήγας, τόσω µάλλον καθ’ όσον
κατεφάνη εκ των λόγων του ότι ήδη πρότερον εγνώριζεν εκ
στήθους πολλούς στίχους των ειρηµένων ασµάτων, ει και
υποκρίνεται ότι αγνοεί τον συντάξαντα. Η ανωτέρω οµο-
λογία δεν ηδύνατο να διαπιστωθή, επειδή ουδείς των κρα-
τουµένων ωµολόγησεν ότι γνωρίζει τι περί του προκειµέ-
νου...».

Η δεύτερη αναφορά για το Στρατιωτικόν Εγκόλπιον εί-
ναι στην έκθεση του προϊσταµένου της Ανωτάτης Αστυ-
νοµικής ∆ιευθύνσεως σχετικά µε την απολογία του Γ.
Πούλιου45, «...Ο κατηγορούµενος [Γ. Πούλιος] οµολογεί
ακόµη ότι: Ο Ρήγας ετύπωσεν, ολίγον προ του ταξιδίου του,
παρ’ αυτώ το υπ. αρ. 4 συνηµµένον έργον, υπό τον τίτλον
Εγκόλπιον46, το οποίον περιέχει τους πολεµικούς κανονι-
σµούς, και εξέδωκεν εξ αυτού 1.000 αντίτυπα, εκ των οποί-
ων 500 θα ευρίσκοντο ακόµη εις το τυπογραφείον και άλ-
λα τόσα παρά τω βιβλιοδέτη Gartl προς βιβλιοδέτησιν. – Η
οµολογία αύτη επιβεβαιώνεται και δια των λεγοµένων του
Stadler και των ανωτέρω µνηµονευθέντων στοιχειοθετών.
– Επειδή µεταξύ των έργων τούτων παρενεβλήθησαν και

45. Κων. Αµάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα
1930, φωτοµηχανική επανέκδοση, επιµ. ∆ηµ. Καραµπερόπουλου,
µε την προσθήκη ευρετηρίου από την Επιστηµονική Εταιρεία Με-
λέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1997, σελ. 165.

46. Στα έγγραφα αναγράφεται γερµανικά ως Encolpion.



δύο επαναστατικότατα άσµατα, των οποίων το έν έγινε
κατ’αποµίµησιν του γαλλικού La Carmagnole, το δε άλλο
του Freut euch des Lebens καθ’ ελληνικήν διασκευήν, δι’
αυτό εξητάσθη ο κατηγορούµενος και περί αυτών·
αλλ’όµως επροφασίσθη ότι δεν ανέγνωσε το χειρόγραφον
µε προσοχήν· εν τούτοις νοµίζει, όσον ενθυµείται, ότι ταύ-
τα ενεκρίθησαν υπό της λογοκρισίας, τούτο δε επιβεβαίωσε
και ο Stadler. Επειδή εν τούτοις δεν νοείται πώς η λογο-
κρισία δύναται να εγκρίνη την τύπωσιν τοιούτων έργων, δι’
αυτό κατεσχέθησαν επί τόπου, όλα τα υπάρχοντα ακόµη αν-
τίτυπα...».

Επίσης, τα ίδια επαναλαµβάνει ο υπουργός της Αυ-
στριακής Αστυνοµίας Pergen στην «Βραχεία έκθεσις προς
την Αυτού Μεγαλειότητα»47 τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο,
όπου σηµείωνε σχετικά µε το Στρατιωτικόν Εγκόλπιον,
«...Παρά τω Πουλλίω ετυπώθη ακόµη το βιβλίον του Ρήγα
Εγκόλπιον, το οποίον περιέχει πολεµικούς κανονισµούς, εις
τούτο δε παρενεβλήθη ελληνική µίµησις των σφόδρα επανα-
στατικών ασµάτων La Carmagnole και Freut euch des
Lebens (χαρήτε την ζωήν). Ο Πούλιος εδικαιολογήθη ως
προς την έκδοσιν τούτων ότι δεν ανέγνωσε το χειρόγραφον
µε προσοχήν και ότι επί πλέον εζήτησε και έλαβε το τυπωθή-

56

47. Κων.Αµάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή…, ό.π., σελ.
185.
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τω κατά το ειωθός...».
∆ιαπιστώνεται από τις παραπάνω εκθέσεις των εγγρά-

φων της Αυστριακής ανάκρισης ότι ο Ρήγας εξέδωσε στο
τυπογραφείο του Πούλιου το Εγκόλπιον [Στρατιωτικόν], το
έντυπο µε τους στρατιωτικούς κανονισµούς του «Κεβεν-
χύλλερ».

Το πλήρες όνοµα του Αυστριακού στρατάρχη είναι «Lu-
dwig Andreas Graf von Kevenhüller, 1683-1744) και ο τίτ-
λος της γερµανικής έκδοσης, που εκδόθηκε στην Βιέννη το
1743, είναι «Kurtzer Begriff alier militärischen Operationen
sowohl im Feld als Fesrugen aus welchen sich ein erfhrner
Officier gantz leicht ersehen kan, was er in einem zu thun,
im andern aber sich pae cautioniren sole», και απόδοση στα
ελληνικά «Σύνοψις πασών των εν ανοικτώ πεδίω ως και εν
οχυροίς στρατιωτικών επιχειρήσεων, δι ής µανθάνει συνο-
πτικώς ο εν ενεργεία αξιωµατικός πώς να δρα εις την πρώ-
την περίπτωσιν και πώς να προφυλάσσεται κατά την δευτέ-
ραν»48.

Η έκδοση στα γαλλικά έγινε το 1771 στο Παρίσι και µε
τίτλο «Maximes de guerre relatives à la guerre de cam-

48. Πολυχρόνη Ενεπεκίδη, Έκθεσις περί των τελευταίων ερευνών περί
Ρήγα Βελεστινλή. Έγγραφα και ειδήσεις εξαχθείσαι εκ των αρχείων
των πόλεων Βιέννης, Γκράτς και Παρισίων, ανάτυπον εκ των Πε-
πραγµένων του Θ΄ ∆ιεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου Θεσσα-
λονίκης, τόµ. Β΄, Αθήναι 1955, σελ. 390.



pagne, et à celle des sièges» και στα ελληνικά «Γνωµικά πε-
ρί πολέµου σχετικά µε τον εκστρατευτικό και τον πολιορ-
κητικό πόλεµο» τους οποίους ο Ρήγας είχε µεταφράσει, πι-
θανότατα από τη γαλλική έκδοση Maximes de guerre49 του
1771.

Σύµφωνα µε τα Βιενναία έγγραφα το Στρατιωτικόν Εγ-
κόλπιον µετά τους στρατιωτικούς κανονισµούς περιείχε στη
συνέχεια την ∆ηµοκρατική Κατήχηση και τα δύο επαναστα-
τικά τραγούδια, το ένα στον ήχο La Carmagnole και το άλ-
λο στον ήχο του Freut euch des Lebens. Τα τρία τελευταία
κείµενα σε χειρόγραφη µορφή ο Ρήγας τα είχε κατά την
σύλληψή του στην Τεργέστη. Μάλιστα, τα είχε αντιγράψει
και τα είχε δώσει στον Χατζηβασίλη [Περραιβό] για να τα
επιδώσει στο τυπογραφείο του Πούλιου, ώστε να προστε-
θούν µετά τους στρατιωτικούς κανονισµούς.

Επισηµαίνουµε ότι το στοιχείο, που ενόχλησε τον ανα-
κριτή στο τυπωµένο έντυπο δεν ήταν τα κείµενα µε τους
Στρατιωτικούς Κανονισµούς, το Εγκόλπιον, και η ∆ηµο-
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49. Από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Η.Π.Α. έχουµε λάβει φωτο-
τυπία της γαλλικής έκδοσης του Στρατιωτικού Εγκολπίου, Maximes
de guerre, 1771, και µεταφράσθηκε ώστε να εκδοθεί στα ελληνικά µε
σχόλια και ευρετήριο από την Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτη Φε-
ρών-Βελεστίνου-Ρήγα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουµε µία ιδέα του
τι περιείχε το κείµενο, το οποίο απέδωσε στα ελληνικά ο Ρήγας.
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κρατική Κατήχηση50, διότι είχαν ήδη εκδοθεί και κυκλοφο-
ρούσαν τα έντυπα αυτά, αλλά τα δύο σφόδρα επαναστατι-
κά τραγούδια, που περιέχονταν στο έντυπο. Όταν θα βρεθεί
το έντυπο αυτό του Ρήγα, τότε θα γνωρίσουµε το πλήρες πε-
ριεχόµενό του καθώς και τη συµβολή του Ρήγα, κατά τη συ-
νήθειά του, στη διαµόρφωσή του. Ωστόσο, έχει τεκµηριω-
θεί ότι το επαναστατικό τραγούδι στον ήχο της Καρµανιό-
λας ήταν ο Ύµνος Πατριωτικός51, που αρχίζει το «Όλα τα
έθνη πολεµούν...». Ο Περραιβός τον είχε επανεκδώσει το
1798 µαζί µε τον Θούριο και το δικό του Ύµνος στον Μπο-
ναπάρτε52.

Θα πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί η διαφωτιστική και
επαναστατική τακτική του Ρήγα στην έκδοση των δύο τε-
λευταίων εντύπων, της Νέας Πολιτικής ∆ιοικήσεως και του
Στρατιωτικού Εγκολπίου.

Συγκεκριµένα, ο Ρήγας µε τα επαναστατικά του τρα-

50. Την ίδια χρονιά, το 1797, η Κατήχηση είχε εκδοθεί και στα ελληνι-
κά: Κατήχησις ελευθέρου ανθρώπου συντεθείσα µεν εις την γαλλικήν
γλώσσαν παρά του πολυµαθεστάτου Σιαβωσιέρ, µεταφρασθείσα δε
εις την ηµετέραν απλήν διάλεκτον παρά του Α.Κ.Π.(ρεβέτου) προς
κοινήν του φιλτάτου Γένους του χρήσιν, Βενετία, εκδότης Νικόλαος
Γλυκύς, 1797. Βλ. Λέανδρου Βρανούση, Εφηµερίς…1797, τόµ. 5,
Προλογόµενα, σελ. 865-870.

51. Λέανδρου Βρανούση, Ο “Πατριωτικός Ύµνος” του Ρήγα και η ελ-
ληνική “Καρµανιόλα”, Αθήνα 1960.

52. Λέανδρου Βρανούση, Ο “Πατριωτικός Ύµνος” του Ρήγα..., ό.π.
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γούδια φορτίζει τα κείµενα, στα οποία καταχωρίζονται νο-
µικές διατάξεις περί του Συντάγµατός στο πρώτο και στρα-
τιωτικοί κανονισµοί και στοιχειώδεις γνώσεις της πολεµι-
κής τέχνης και της κοινωνικής διαβίωσης στο δεύτερο. Στο
Νέα Πολιτική ∆ιοίκησις προσθέτει τον Θούριο, «Ως πότε
παλληκάρια», ο οποίος θα έπρεπε να τραγουδιέται, όπως ο
ίδιος σηµειώνει, στο τότε πλατιά διαδεδοµένο τραγούδι
Μια προσταγή µεγάλη, που αναφέρονταν στα κατορθώµα-
τα του Λάµπρου Κατσώνη. Στο δεύτερο έντυπο, το Στρα-
τιωτικό Εγκόλπιο, πρόσθεσε τον Ύµνο Πατριωτικό, στον
ήχο της τότε επαναστατικής Καρµανιόλας και το άγνωστο
ακόµη τραγούδι στον ήχο Freut euch des Lebens, το οποίο
εκείνα τα χρόνια, το 1795 µελοποιήθηκε και τραγουδιόταν
πλατιά από τη γερµανική νεολαία. Ο Ρήγας µε προνοητι-
κότητα προωθούσε το επαναστατικό του έργο χρησιµοποι-
ώντας τους µουσικούς ήχους από ευρύτατα διαδεδοµένες
µουσικές συνθέσεις, στοιχείο το οποίο δείχνει πόσο µεθο-
δικός και προνοητικός ήταν για την αποτελεσµατικότητα
του σχεδίου του.

Το στρατιωτικό εγχειρίδιό του 1765 στα ελληνικά

Πριν από την έκδοση του Ρήγα, Στρατιωτικόν Εγκόλπιον,
Βιέννη 1797, στρατιωτικό εγχειρίδιο περί της τέχνης του
πολέµου εκδόθηκε στην Βενετία το 1765 στο τυπογραφείο
του ∆ηµητρίου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων µε τίτλο ∆ιδα-
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σκαλία, ήγουν ερµηνεία της πολεµικής τάξεως και τέχνης53,
από τον Έλληνα αξιωµατικό του ρωσικού στρατού Γεώργιο
Παπαζώλη. Η ∆ιδασκαλία αυτή, επεξηγεί στον τίτλο, πως
«δείχνει τους κανόνας και την µέθοδον της πολεµικής επι-
στήµης, κατά την οποίαν την σήµερον τα στρατεύµατα της Αυ-
τοκρατορικής Μοναρχίας της Ρουσσίας γυµνάζονται εις την
άσκησιν, περιέχουσα την τάξιν, τους βαθµούς, και την άσκη-
σιν, και µικράν ερµηνείαν ου πώς να πορεύονται µερικοί
αξιωµατικοί, διαλαµβάνουσά τε δια όλα τα αναγκαία οπού
µεταχειρίζονται εις ένα στράτευµα, κατά τον νυν τρόπον των
Μοναρχιών της Ευρώπης».

Ο συγγραφέας, όπως δηλώνει στον τίτλο του βιβλίου,
κατάγεται από την Μακεδονία και είναι αξιωµατικός του
Ρωσικού στρατού, «Μακεδών, οφικιάλος της Αρτιλερίας
ευρισκοµένου εις την στρατωτικήν δούλευσιν της Αυγού-
στης Αυτοκρατορίσσης της Μεγάλης Ρουσσίας». Επί πλέ-
ον, επεξηγεί ότι το βιβλίο γράφτηκε σε απλή γλώσσα, «εις
την πεζήν ρωµαίικην φράσιν, χάριν των οµογενών αυτού
Ρωµαίων στρατευµένων υπό την αυτήν Μοναρχίαν». Στην
αρχή του βιβλίου καταχωρίζεται η αφιέρωση από έξι σε-

53. Émile Legrand, Bibliographie Hellénique, ou description raisonnée
des ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, Paris,
1928, τόµ. 2, αρ. 619, σελ. 33-34. Αντίτυπο του βιβλίου βρίσκεται στη
Βιβλιοθήκη της Βουλής, που ευγενικά µας χορηγήθηκε σχετικό PDF
του βιβλίου, εκφράζοντας και από την θέση αυτή θερµές ευχαριστίες.
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λίδες στον Κόµητα Γρηγόριο Ορλώφ (1734-1783), όπου
µεταξύ των άλλων ο συγγραφέας γράφει ότι το έγραψε
«εις την απλήν διάλεκτον του εµού γένους των Ρωµαίων».
Σκοπός του ήταν να γίνει γνωστό ώστε να συµβάλει εις
«µίµησιν των προπατόρων τους», οι οποίοι «εστάθησαν το-
σούτον αξιώτατοι στρατιώται, ώστε οπού σχεδόν έδιδον
παραδείγµατα ανδρείας και κανόνας της πολεµικής εις όλα
τα έθνη».

Και συνεχίζει να διεκτραγωδεί την τωρινή κατάσταση
του Γένους του ευρισκοµένου στην σκλαβιά, «...έχασαν
συµµά εις την ελευθερίαν τους και όλα τα άλλα επαινετά των
προγόνων τους». Με αποτέλεσµα να ασχολούνται πλέον
«εις πραγµατείαις και τέχναις επικερδείς», δια να µπορούν
µε τα χρήµατα «να ηµερώνουν την αγριότητα και θηριότη-
τα των αλλοπίστων Αγαρινών» και επί πλέον να «φυλλάτ-
τουν την ορθόδοξον πίστιν µε τα βαρύτατα δοσίµατα». Και
συµπληρώνει ο συγγραφέας πως οι σκλαβωµένοι συµπα-
τριώτες του δεν ελπίζουν από πουθενά την ελευθερίαν τους
«πάρεξ από το κραταιότατον και οµόπιστον βασίλειον της
Μεγάλης Ρουσσίας», δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ο
συγγραφέας τον πόθο και την αντίληψη περί της απελευ-
θερώσεώς των σκλαβωµένων µε τη βοήθεια της Ορθοδό-
ξου Ρωσίας.

∆εν έχουµε στοιχεία για να υποστηριχθεί ότι ο Ρήγας
γνώριζε την έκδοση αυτή του Παπαζώλη, ο οποίος ασχο-
λείται κυρίως µε την οργάνωση του ρωσικού στρατού, τους
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βαθµούς των αξιωµατικών και όχι µε επιτελικές τακτικές
πολέµου. Και να το γνώριζε, θεωρούµε ότι δεν θα ικανο-
ποιούσε τον σκοπό του Ρήγα, όπως το βιβλίο του Κεβεν-
χύλλερ.

Περιεχόµενο της έκδοσης
Maximes de guerre στα ελληνικά

∆ιαβάζοντας το κείµενο του Στρατιωτικού Εγχειριδίου
του Κεβενχύλλερ παρατηρεί κανείς ότι είναι ευσύνοπτο, πε-
ριεκτικό, σαφές, χωρίς πλατειασµούς και µε συγκεκριµένη
κατανοµή των οδηγιών. Τα στοιχεία αυτά, υποθέτουµε, θα
οδήγησαν τον Ρήγα να το µεταφράσει, για να δοθούν σα-
φείς γνώσεις στους σκλαβωµένους Έλληνες σχετικά µε την
τέχνη του πολέµου.

Στο Πρώτο Μέρος του κειµένου δίνονται συγκεκριµένες
οδηγίες σχετικά µε τον Εκστρατευτικό Πόλεµο. Στην αρχή
αναγράφονται τα «Γενικά αποφθέγµατα» και στη συνέχεια
αναφέρονται οι οδηγίες για τις προετοιµασίες και τις προ-
φυλάξεις, που θα πρέπει να ληφθούν, για τις ετοιµαζόµενες
επιχειρήσεις µε τις προµήθειες του στρατεύµατος. Και πιο
αναλυτικά δίνονται οδηγίες για τις πορείες του στρατεύµα-
τος, την τάξη, τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο της πο-
ρείας του.

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο
στρατοπέδευσης των µονάδων του στρατού, περιγράφον-
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τας τις καλλίτερες θέσεις, που θα πρέπει να καταλαµβά-
νονται, για να είναι ασφαλές το στράτευµα. Για τις µάχες
αφιερώνονται αρκετές σελίδες. Μετά τις γενικές αρχές,
µνηµονεύονται ορισµένοι λόγοι για την αποφυγή µιας µά-
χης, ή για τις περιπτώσεις εξαναγκασµού του εχθρού σε
µάχη.

∆ίνονται µερικοί κανόνες για την διάταξη του στρατού
σε περίπτωση µάχης, καθώς επίσης και για την δεδοµένη
δράση προς µάχη. Στη συνέχεια, µνηµονεύονται οι οδη-
γίες για τους αιφνιδιασµούς του στρατού, τις ενέδρες, τις
υποχωρήσεις, τις συγκρούσεις, τις αψιµαχίες, καθώς και
για τους στρατιωτικούς ελιγµούς, µε τις επιθέσεις και άµυ-
νες.

Το ∆εύτερο Μέρος του Στρατιωτικού Εγκολπίου περι-
λαµβάνει οδηγίες για τον προς πολιορκία πόλεµο, για τις
οχυρές θέσεις και τα κάστρα. Σηµειώνεται ο ανεφοδιασµός
των πολεµικών θέσεων και γενικότερα του στρατεύµατος µε
πολεµοφόδια, τρόφιµα και εργαλεία. Πολλές οδηγίες δί-
νονται για τις προφυλάξεις, που πρέπει να λαµβάνονται για
την ασφάλεια των πολεµικών θέσεων. Για το κλείσιµο και
άνοιγµα των πυλών, για τις διαταγές που πρέπει να δίνονται
και οι ενέργειες, που θα ακολουθούνται στην περίπτωση συ-
ναγερµού. ∆ιεξοδικά γίνεται αναφορά στην επίθεση µε µε-
γάλη στρατιωτική δύναµη, τον τρόπο του αιφνιδιασµού και
την πολιορκία του Φρουρίου.

Το τελευταίο µέρος είναι αφιερωµένο στην άµυνα των
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οχυρών θέσεων. Την αντίδραση στους αιφνιδιασµούς του
αντιπάλου, τον τρόπο άµυνας σε σχεδιαζόµενη πολιορκία
και τη βοήθεια που θα πρέπει τελικά να ζητηθεί, όταν ο
στρατός θα βρίσκεται σε άµυνα.

Μια παρατήρηση: Έχοντας υπόψιν την τακτική του Ρή-
γα να συµπληρώνει µε υποσηµειώσεις και παρατηρήσεις τα
κείµενα που µετέφραζε, υποθέτουµε ότι κάποια συµπλή-
ρωση θα έκανε στο Στρατιωτικό Εγκόλπιο, που εξέδωσε,
για το νέο πολεµικό µέσο, που προσαρµόζονταν στην κάνη
του όπλου, την µπαγιονέτα,(=ξιφολόγχη), που εκείνα τα
χρόνια άρχισε να χρησιµοποιείται στους στρατούς και γι’
αυτό δεν γίνεται αναφορά στο κείµενο του Στρατιωτικού
Εγκολπίου, που είχε εκδοθεί προγενέστερα. Ο Ρήγας γνω-
ρίζει το νέο πολεµικό µέσο, όπως συµπεραίνεται από την
αναφορά, που κάνει στο Παράρτηµα της Νέας Πολιτικής
∆ιοικήσεως, όπου χαρακτηριστικά σηµειώνει: «Όλοι οι Έλ-
ληνες στρατιώται έχουν µιαν µπαγιονέταν, την οποία φο-
ρούν εις την µέσην των ωσάν χαντζιάρι, και εν καιρώ ανάγ-
κης ή παρατάξεως την περνούν εις το τουφέκι των». ∆είγ-
µα κι’ αυτό της συστηµατικής ενηµέρωσής του σχετικά µε
τον ένοπλο αγώνα της επανάστασης του, που προετοίµαζε.
Προσθέτουµε πως ως «παγιονέτα» µνηµονεύεται στο πε-
ριοδικό Εφηµερίς των Σιατιστινών αδελφών Πούλιου,
Βιέννη 1797, σελ. 18 και 516.



Andreas von Kevenhüller

Maximes de Guerre

AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR

Le hasard m’a procuré les Maximes de Guerre de M. le
Maréchal Comte de Kewenhüller. Ce petit Ouvrage parut en
langue allemande pendant l’avant dernière Guerre. Il est
plein de choses; j’ai cru, en le traduisant dans la Langue qui
est devenue, pour ainsi dire, celle de l’Europe, me rendre uti-
le à tous les Militaires en général, et particulièrement à
ceux de la Nation parmi laquelle mon attachement et mes
services m’ont naturalisé.

Ceux qui connaissent l’original me reprocheront peut-
être de m’être écarté de l’ordre qui y est établi; mais je ne
me suis permis ce changement que pour lui donner plus de
clarté, plus de liaison, et le relief qu’il mérite: d’ailleurs j’ose
avancer que ma traduction est exacte, et que je me suis atta-
ché au sens littéral de l’ Auteur plutôt qu’à l’élégance de
l’expression.

Cet Ouvrage doit être regardé avec justice comme un
véritable bréviaire militaire. Il sera de la plus grande utilité
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Andreas von Kevenhüller

Στρατιωτικόν Εγκόλπιον

ΕΙ∆ΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Κατά τύχη έπεσαν στα χέρια µου τα Γνωµικά περί πολέ-
µου του Στρατάρχη κόµη του Kevenhüller. Το µικρό αυτό
σύγγραµµα κυκλοφόρησε στη γερµανική γλώσσα λίγο πριν
τον προτελευταίο πόλεµο. Περιέχει πολλά πράγµατα και θε-
ώρησα πως, µεταφράζοντάς το στη γλώσσα που κατέστη,
τρόπος του λέγειν, η γλώσσα της Ευρώπης, θα ήµουν χρή-
σιµος σε όλους γενικά τους στρατιωτικούς και ιδιαίτερα σ’
εκείνους του Έθνους, στο οποίο µε έχουν πολιτογραφήσει
η αφοσίωσή µου και οι υπηρεσίες µου.

Όσοι γνωρίζουν το πρωτότυπο, θα µε κατηγορήσουν ότι
αποµακρύνθηκα από την κατάταξή του περιεχοµένου του.
Έκανα αυτή την αλλαγή µόνο για να του προσδώσω περισ-
σότερη σαφήνεια, συνοχή και πλαστικότητα που όντως του
αξίζουν: άλλωστε τολµώ να ισχυρισθώ πως η µετάφρασή
µου είναι ακριβής και ότι έµεινα προσηλωµένος περισσό-
τερο στο νόηµα του συγγραφέα και λιγότερο στην κοµψό-
τητα της µετάφρασης.

Αυτό το σύγγραµµα πρέπει να θεωρηθεί αληθώς ως ένα
πρακτικό στρατιωτικό εγκόλπιο. Θα είναι εξαιρετικά χρή-



aux Officiers qui ont déjà acquis les connaissances de leur
métier, et à ceux qui travaillent à en acquérir; enfin il ouvre
le champ le plus vaste aux personnes qui, par état, sont
chargés de l’instruction des jeunes Militaires.

M. le Chevalier de Folard a commenté Polybe. M. le
Comte de Turpin vient de nous donner un Commentaire sur
Montecuculli, Kewenhüller mérite sans doute un pareil hon-
neur. L’entreprise est vaste, et doit m’effrayer; mais mon
zèle pour le service du Roi me donne des forces; et si les
Gens de Guerre instruits veulent bien m’ éclairer et me se-
conder, je ne désespère pas de leur faire avec le temps un
présent digne d’eux. En attendant, je les invite à prévenir
mes désirs. Je me croirai toujours trop heureux, si ma tra-
duction leur fait naître l’envie de perfectionner mon ouvra-
ge, et je leur offre avec plaisir les matériaux que j’ai ras-
semblés, et que je rassemble de toutes parts.

C’est rendre service aux Militaires que de leur faire con-
naître les grands Capitaines de nos jours. Leur exemple les
engage à les imiter. C’est honorer l’humanité que de célébrer
les vertus des Citoyens respectables qui ont bien mérité de
leur patrie. Animé de cet esprit, j’avais formé le projet de
tracer une esquisse de la vie de M. le Maréchal Comte de
Kewenhüller. A cet effet je me suis adressé à sa famille, aux
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σιµο στουςΑξιωµατικούς που έχουν ήδη αποκτήσει τις γνώ-
σεις του επαγγέλµατός τους, και σε όσους επιχειρούν να τις
αποκτήσουν· ανοίγει, τέλος, το δρόµο στα πρόσωπα που εί-
ναι επιφορτισµένα αρµοδίως µε την εκπαίδευση νεαρών
Στρατιωτικών.

Ο Ιππότης ντε Φολάρ σχολίασε τον Πολύβιο. Ο κόµης
ντε Τυρπέν πρόσφατα µας έδωσε σχόλια στον Montecu-
culli, ο Kevenhüller είναι αναµφισβήτητα άξιος παρόµοιας
τιµής. Το εγχείρηµα είναι τεράστιο και πρέπει να µε φοβί-
ζει· ο ζήλος µου για την υπηρεσία του Βασιλιά µου δίνει δύ-
ναµη· και αν οι καταρτισµένοι άνδρες του Πολέµου θελή-
σουν να µε διαφωτίσουν και να µε βοηθήσουν, ευελπιστώ
εν καιρώ να τους προσφέρω ένα δώρο αντάξιό τους. Εν τω
µεταξύ, τους προσκαλώ να ικανοποιήσουν εκ των προτέ-
ρων τις επιθυµίες µου. Θα λογιζόµουν πάντοτε πολύ ευτυ-
χής, εάν η µετάφρασή µου τους παρείχε το κίνητρο να βελ-
τιώσουν το έργο µου και τους προσφέρω µε ευχαρίστηση
το υλικό που έχω συγκεντρώσει και που συγκεντρώνω από
κάθε πλευρά.

Παρέχεται υπηρεσία στους στρατιωτικούς, όταν τους
αποκαλύπτουµε τους µεγάλους ηγήτορες της εποχής µας.
Το παράδειγµά τους προτρέπει να τους µιµηθούν. Τιµούµε
την ανθρωπότητα, όταν προβάλλουµε τις αρετές σεβάσµιων
πολιτών που κατέστησαν άξιοι τη πατρίδας τους. Εµπνεό-
µενος από την ιδέα αυτή, είχα σχεδιάσει να σκιαγραφήσω
τη ζωή του Στρατάρχη κόµη του Kevenhüller. Προς το σκο-



Officiers qui ont servi sous ses orders, je n’en ai rien pu ob-
tenir. Cependant il existe des Mémoires de ce grand homme
qui avait beaucoup écrit: c’est faire un tort irréparable au Pu-
blic que de l’en priver. Il serait surtout à désirer que nous
eussions des détails circonstanciés de la défensive savante
qu’il soutint dans le Trentin contre l’Armée des Alliés, à la
fin de la campagne de 1735, et que nous ne fussions pas
privés des trois belles campagnes pendant lesquelles il a
commandé lesArmées de l’Impératrice-Reine en Bohême et
en Bavière.

Ce grand homme, après avoir fourni la plus belle carrière,
mourut le 26 Janvier 1744, à l’âge de 60 ans. La Cour, l’Au-
triche et l’Armée firent éclater les plus vifs regrets de la
mort, dans un temps où son expérience et ses talents pou-
vaient être de la plus grande utilité. En effet, il posséda
toutes les qualités sublimes d’un grand Général, et emporta
avec justice dans le tombeau, l’admiration de ses Ennemis,
les regrets de ses amis, et la reconnaissance de ses Maîtres.
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πό αυτό απευθύνθηκα στην οικογένειά του, στους αξιωµα-
τικούς που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές του, αλλά δεν είχα
κανένα αποτέλεσµα. Υπάρχουν όµως Αποµνηµονεύµατα
αυτού του µεγάλου άνδρα που ήταν πολυγραφότατος. Θα
αποτελούσε ανεπανόρθωτη αδικία προς το κοινό η απόκρυ-
ψή τους. Θα ήταν κυρίως επιθυµητό να είχαµε τεκµηριω-
µένες λεπτοµέρειες της έξυπνης άµυνας που πρόβαλε στο
Τρεντίνο εναντίον της στρατιάς των Συµµάχων, στο τέλος
των επιχειρήσεων του 1735 και να µη στερηθούµε τις τρεις
ωραίες εκστρατείες, κατά τη διάρκεια των οποίων ήταν επι-
κεφαλής των στρατευµάτων της Αυτοκράτειρας - Βασίλισ-
σας στη Βοηµία και τη Βαυαρία.

Ο µεγάλος αυτός άνδρας, έχοντας διανύσει την πιο λαµ-
πρή σταδιοδροµία, πέθανε στις 26 Ιανουαρίου 1744, σε ηλι-
κία εξήντα ετών. Η Αυλή, η Αυστρία και ο στρατός δοκί-
µασαν τη µεγαλύτερη θλίψη για το θάνατό του σε καιρούς,
κατά τους οποίους η εµπειρία του και οι ικανότητές του µπο-
ρούσαν να είναι εξαιρετικά χρήσιµες. Πράγµατι, διέθετε
όλες τις υψηλές αρετές ενός µεγάλου Στρατηγού και δι-
καίως τον συνόδευσαν στον τάφο του ο θαυµασµός των Εχ-
θρών του, η λύπη των φίλων του και η αναγνώριση Αρχη-
γών του.



MAXIMES DE GUERRE

PA RT I E I

GUERRE DE CAMPAGNE

Maximes générales

1.
Invoquez le Dieu des Armées.

2.
Consultez des gens expérimentés, d’esprit et de confiance.

3.
Ne perdez, ni ne négligez jamais aucune occasion favo-

rable.

4.
Ne confiez des commandements qu’à des hommes de

bonne volonté, et d’une capacité reconnue.

5.
Donnez vos ordres le plus clairement et le plus succinte-

ment qu’il sera possible.
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ΓΝΩΜΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Γενικά αποφθέγµατα

1.
Επικαλεσθείτε τον Θεό των Στρατευµάτων.

2.
Συµβουλευθείτε ανθρώπους έµπειρους, ευφυείς και έµ-

πιστους.

3.
Μην χάνετε και µην αµελείτε ποτέ καµιά ευνοϊκή ευκαι-

ρία.

4.
Να εµπιστεύεσθε την αρχηγία µόνον σε άνδρες καλο-

προαίρετους και εγνωσµένης ικανότητας.

5.
Να δίνετε διαταγές όσο το δυνατόν περισσότερο σαφείς

και σύντοµες.



6.
Observez le secret, la diligence, la disposition et la réso-

lution.

7.
Procurez-vous une connaissance exacte et parfaire du

pays, par la Chorographie, la Topographie, l’Hydrographie.
Que ces connaissances s’étendent sur la fertilité de ce pays,
sur les moeurs, le caractère et les inclinations particulières
de ses habitants, sur les forces de l’ennemi, sur combien de
front il peut marcher et se développer, sur vos propres for-
ces, enfin sur les ressources que vous avez dans les secours
que vous pouvez espérer, soit en troupes, soit en argent.

8.
Si vous vous trouvez dans des circonstances critiques ou

périlleuses, tâchez de conserver votre sang-froid, et ayez
toujours un air serein et tranquille.

9.
Prenez vos précautions, et tâchez de prévenir tout ce qui

peut nuire ou porter obstacle à vos projets.

10.
Faites observer la discipline la plus stricte et la plus

sévère; maintenez vos troupes dans un exercice continuel;
récompensez les bonnes actions, et punissez les mauvaises.
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6.
Τηρείτε το µυστικό, την εγρήγορση, την διάθεση και την

αποφασιστικότητα.

7.
Αποκτήστε ακριβή και πλήρη γνώση του τόπου µέσω

της Χωρογραφίας, της Τοπογραφίας, της Υδρογραφίας. Οι
γνώσεις αυτές να εκτείνονται στη γονιµότητα του εδά-
φους, στα ήθη, στον χαρακτήρα και στις ιδιαίτερες κλίσεις
των κατοίκων του, στις δυνάµεις του εχθρού, σε πόσο µέ-
τωπο µπορούν να βαδίζουν και να αναπτύσσονται, στις δι-
κές σας δυνάµεις, τέλος στους πόρους σας από τις ενισχύ-
σεις που µπορείτε να ελπίζετε είτε σε στρατεύµατα είτε σε
χρήµατα.

8.
Αν βρεθείτε σε περιστάσεις κρίσιµες ή επικίνδυνες, προ-

σπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας, έχοντας πάν-
τοτε ύφος γαλήνιο και ήρεµο.

9.
Να παίρνετε πάντα προφυλάξεις, προσπαθώντας να προ-

λάβετε ό,τι µπορεί να βλάψει ή να εµποδίσει τα σχέδιά σας.

10.
Να επιβάλλετε την πιο σκληρή και αυστηρή πειθαρχία.

Να κρατείτε τα στρατεύµατά σας σε σωστή άσκηση· να αν-
ταµείβετε τις καλές πράξεις και να τιµωρείτε τις κακές.



ARRANGEMENTS, Précautions et Préparatifs

L.Quant à l’Armée

1.
Que votre armée soit:
Composée Proportionnée
1. d’Infanterie…. à celle de l’Ennemi.
2. de Cavalerie… à la nature du Pays.
3. d’Artillerie… aux Troupes et aux Places de guerre
4. de Bagages en aussi petit nombre qu’il est possible.

2.
Postez votre armée, et que les Gardes, qui veillent à sa

sûreté, soient établies de manière qu’elle soit à l’abri de
toute insulte de la part de l’Ennemi.

3.
Rendez la justice avec scrupule et exactitude. Taxez les

Vivandiers et les Marchands. Réglez les poids et les mesu-
res; et ne souffrez aucune marchandise, ni denrée pernici-
euse ou falsifiée.
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Ι. Ως προς το Στρατό

1.
Ο Στρατός σας πρέπει
Να αποτελείται να είναι ανάλογος
1. από Πεζικό µε εκείνον του Εχθρού
2. από Ιππικό µε τη φύση της χώρας
3. από Πυροβολικό µε τα Στρατεύµατα και τις πολεµι-

κές θέσεις
4. από Αποσκευές σε όσο το δυνατόν µικρότερο αριθµό.

2.
Τοποθετείστε τα στρατεύµατά σας και οι φύλακες που

τηρούν την ασφάλεια να εγκατασταθούν κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να προφυλάσσονται από κάθε προσβολή εκ µέρους
του Εχθρού.

3.
Να απονέµετε το δίκαιο µε συνείδηση και ακρίβεια. Να

φορολογείτε τους προµηθευτές τροφίµων και τους εµπό-
ρους. Ρυθµίστε τα σταθµά και τα µέτρα· και µη δεχθείτε κα-
νένα εµπόρευµα ή εδώδιµο επικίνδυνο ή ελαττωµατικό.



4.
Les denrées principales sont: le pain, la viande, les légu-

mes, le ris, l’orge, la farine, le sel, le vin, l’eau-de-vie, le vi-
naigre, la bière, le tabac, l’eau, le foin, l’avoine et la paille.

5.
Ne faites rien délivrer des magasins que sur des quittan-

ces en bonne forme, et suivant l’état effectif des Troupes.

6.
Ayez l’oeil à ce que les Commis des Vivres tiennent des

registres en règle de la recette et de la dépense, et en rendent
un compte exact.

II. Quant aux Provisions

1.
Les Provisions consistent: en Vivres, Munitions, Outils,

Charrois, Ouvriers, Artistes, Guides, Espions.

2.
N’exposez jamais vos Vivres à être coupés, ni enlevés par

l’ennemi; et ayez grande attention de pourvoir constamment
à la sûreté, tant des dépôts que du transport des dépôts au
Camp.
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4.
Τα βασικά προϊόντα είναι τα εξής: ο άρτος, το κρέας, τα

λαχανικά, το ρύζι, το κριθάρι, το αλεύρι, το αλάτι, το κρα-
σί, η ρακή, το ξύδι, η µπύρα, ο καπνός, το νερό, το σανό, η
βρώµη και το άχυρο.

5.
Όλες οι προµήθειες από καταστήµατα να γίνονται µε νό-

µιµες αποδείξεις και σύµφωνα µε την πραγµατική κατά-
σταση των στρατευµάτων.

6.
Να προσέχετε όπως οι υπεύθυνοι των Τροφίµων τηρούν

βιβλία ενήµερα ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες και όπως
αποδίδουν ακριβή λογαριασµό.

ΙΙ. Ως προς τις προµήθειες

1.
Οι προµήθειες συνίστανται: σε Τρόφιµα, Πολεµοφόδια,

Εργαλεία, Κάρα, Εργάτες, Τεχνίτες, Οδηγούς, Κατασκόπους.

2.
Μην εκθέτετε ποτέ τα τρόφιµά σας ώστε να ανακόπτον-

ται και να αρπάζονται από τον εχθρό· και να προσέχετε πο-
λύ για να επιτυγχάνετε την ασφάλεια τόσο των αποθηκών
όσο και της µεταφοράς από τις αποθήκες στο Στρατόπεδο.



3.
Formez vos Magasins dans différents endroits, bien forti-

fiés, et à la proximité de l’Armée; et ayez soin de vous pro-
curer les moyens de les transporter facilement d’un lieu en
un autre, par charroi, par bateaux ou sur des bêtes de somme.

4.
Réglez les Munitions de Guerre suivant la force de l’In-

fanterie, la quantité de l’Artillerie, et le nombre des Sièges
que vous projettez d’entreprendre.

5.
Soyez abondamment pourvu de toutes sortes d’outils et

de matériaux nécessaires, tant pour la construction des ou-
vrages de campagne, que pour celle des ponts, et pour les
différents Arts et Métiers utiles à une Armée.

6.
Que votre charroi soit composé d’une quantité suffisante

de charriots, de bateaux, de chevaux et de bêtes de somme:
elle est indispensablement nécessaire pour le transport de
l’Artillerie, des Vivres et des Bagages.

7.
Ayez pour Artistes, des Ingénieurs, des Artilleurs, des

Bombardiers, des Pétardiers, des Mineurs, des Pontonniers.

80



81

3.
Συγκροτείστε τις Αποθήκες σας σε διαφορετικά µέρη,

καλά οχυρωµένα και κοντά στο Στράτευµα· φροντίστε να
διαθέτετε τα µέσα για την εύκολη µεταφορά των προµηθει-
ών από ένα µέρος σε άλλο, µε κάρα, µε πλοία ή µε ζώα.

4.
Κανονίστε τα πολεµικά εφόδια σύµφωνα µε τη δύναµη

του Πεζικού, την ποσότητα του Πυροβολικού και τον αριθ-
µό των Πολιορκιών, που προτίθεστε να αναλάβετε.

5.
Να είστε αρκούντως εφοδιασµένοι µε κάθε είδους εργα-

λεία και αναγκαία υλικά, τόσο για την κατασκευή αγροτι-
κών έργων, όσο και για εκείνη των γεφυρών, καθώς και τις
διάφορες Τέχνες, που είναι χρήσιµες σε ένα Στράτευµα.

6.
Η µεταφορά να πραγµατοποιείται µε ικανή ποσότητα

αµαξών, µε πλοία, µε άλογα και µε άλλα υποζύγια. Είναι
απαραιτήτως αναγκαία για τη µεταφορά του Πυροβολικού,
των Τροφίµων και των Αποσκευών.

7.
Να έχετε ως Τεχνίτες, Μηχανικούς, Πυροβολητές, Βοµ-

βαρδιστές, Χειριστές κροτίδων, Ναρκοθέτες, Γεφυροποι-



Pour Ouvriers, des Armutiers, des Serruriers, des Maré-
chaux, des Charrons, des Charpentiers, des Menuisiers, des
Maçons, des Boulangers, des Meuniers, des Batteliers.

8.
Ayez des Guides en grande quantité; distribuez- les dans

les différentes parties où ils peuvent être nécessaires, et fai-
tes-les garder bien soigneusement, surtout un jour d’action.

Que tous ces Guides aient une connaissance parfaite et
exacte du pays et des chemins; qu’ils se communiquent et
s’entendent ensemble sur tous les passages, chemins, grands
chemins et traverses.

9.
Ayez de bons Espions; qu’ils soient tous gens de con-

fiance, et qu’ils ne se communissent point les uns les autres
pour ce qu’ils sont.

S’il y en a qui vous sont suspects, supposez quelque
opération, et faites leur en la confidence, afin de voir leur
contenance, et d’éprouver leur fidélité.

Faites courir des bruits, qui soient précisément le con-
traire de ce que nous avez envie de faire.

Lorsque vous formez une entreprise de grande
conséquence, assurez-vous de vos Espions,en vous empa-
rant de leurs personnes, de leurs femmes, de leurs enfants,
de leurs biens, ou par d’autres moyens.
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ούς. Ως Εργάτες, Οπλουργούς, Κλειθροποιούς, Πεταλωτές,
Αµαξοποιούς, Ξυλουργούς, Επιπλοποιούς, Κτίστες, Αρτο-
ποιούς, Μυλωθρούς, Βαρελοποιούς.

8.
Να έχετε Οδηγούς σε µεγάλο αριθµό. Να τους κατανέ-

µετε στα διάφορα µέρη, όπου µπορεί να είναι αναγκαίοι και
να τους διατηρείτε µε µεγάλη φροντίδα, προπαντός σε ηµέ-
ρα δράσης.Αυτοί οι οδηγοί πρέπει να έχουν τέλεια και ακρι-
βή γνώση του τόπου και των οδών· να επικοινωνούν και να
συµφωνούν µεταξύ τους για όλα τα περάσµατα, ανοίγµατα,
µεγάλους δρόµους και διόδους.

9.
Να έχετε καλούς κατασκόπους· να είναι όλοι τους έµπι-

στοι και να µη γνωρίζει ο καθένας την ιδιότητα του άλλου.
Εάν υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι, προφασιστείτε κάποια επι-
χείρηση και ανακοινώστε τους το µυστικό για να διαπιστώ-
στε τη συµπεριφορά τους και να δοκιµάσετε την εµπιστο-
σύνη τους. Να κυκλοφορήσετε τη φήµη, που είναι αντίθετη
από που πραγµατικά έχετε πρόθεση να κάνετε. Όταν σχε-
διάζεται µια επιχείρηση µεγάλης εµβέλειας, να βεβαιωθεί-
τε για τους κατασκόπους σας, κρατώντας ως ενέχυρο τους
ανθρώπους τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα υπάρ-
χοντά τους ή µε άλλα µέσα.



III. Quant aux Opérations

1.
Réglez vos opérations, suivant les forces avec lesquelles

vous pouvez agir, et la nature du Pays où vous voulez por-
ter la Guerre.

Employez l’Infanterie dans les situations resserrées et
coupées, et la Cavalerie dans les pays ouverts et de plaines.

Allez en avant par des Sièges et des Batailles.

2.
Que vos opérations soient toujours conformes aux pro-

jets que vous avez formés, soit que vous agissiez offensive-
ment ou défensivement, soit que vous ayiez pour objet de
secourir un Allié.

3.
Si vous agissez offensivement, soyez supérieur en forces

à l’ennemi; portez la guerre dans son pays; traitez bien
ceux qui se soumettent, mal ceux qui résistent: assurez-
vous des pays conquis, en ôtant aux habitants toute volonté
et tous moyens de révolte.

4.
Si vous agissez défensivement, dans un pays d’une peti-

te étendue, choisissez des Camps et des Postes avantageux:
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ΙΙΙ. Ως προς τις Επιχειρήσεις

1.
Ρυθµίστε τις επιχειρήσεις σας σύµφωνα µε τις δυνάµεις

σας, µε τις οποίες µπορείτε να δράσετε και τη φύση της χώ-
ρας, όπου θέλετε να διεξαγάγετε πόλεµο. Χρησιµοποιείστε
το Πεζικό σε µέρη κλειστά και αποκοµµένα και το Ιππικό σε
τόπους ανοικτούς και σε πεδιάδες. Προχωρήστε µε Πο-
λιορκίες και Μάχες.

2.
Οι Επιχειρήσεις σας να είναι πάντοτε σύµφωνες µε τα

σχέδιά που έχετε κάνει είτε ενεργείτε επιθετικά ή αµυντικά,
είτε έχετε ως αντικείµενο να βοηθήσετε ένα Σύµµαχο.

3.
Εάν ενεργείτε επιθετικά, να υπερέχετε σε δυνάµεις από

τον εχθρό· να µεταφέρετε τον πόλεµο στην ίδια του τη χώ-
ρα· να φέρεστε καλά σε όσους υποτάσσονται, άσχηµα σε
όσους αντιστέκονται: να εξασφαλίζετε την κατοχή των κα-
τακτηµένων χωρών, αφαιρώντας από τους κατοίκους τους
κάθε θέληση και κάθε µέσο επανάστασης.

4.
Εάν ενεργείτε αµυντικά, σε µια µικρής έκτασης χώρας,

επιλέξτε Στράτευµα και Θέσεις προνοµιούχες· να κατέχετε



soyez maître d’une ou de deux bonnes Places; tâchez de ga-
gner du temps, afin de pouvoir vous mettre en état de défen-
se, ou d’attendre des secours; par-là l’Ennemi pourra être
forcé de se retirer, faute de subsistances; ou les Etats voi-
sins prenant ombrage de la supériorité de ses forces, em-
brasseront votre parti.

Dans un Pays vaste, ayez peu, mais de bonnes places, sur
les frontières seulement, aucune dans l’intérieur du pays;
c’est le seul moyen d’empêcher les soulevements.

Gardez-vous bien de donner les Gouvernements à perpétuité,
ni de les rendre héréditaires dans une même famille.

Si l’Ennemi a des Troupes auxiliaires, tâchez d’en aliéner
les esprits.

Si l’Ennemi est trop supérieur, démolissez une partie de
vos Places, renfermez dans les plus importantes tout ce que
vous trouvez dans le plat pays; consumez et brûlez ce que
vous ne pouvez emporter: coupez les Vivres à l’Ennemi, en
distribuant votre Cavalerie dans des lieux fermés, d’où elle
puisse inquiéter et enlever ses fourrages et ses convois.

5.
Si vous allez secourir unAllié, tâchez de vous joindre à lui.
Faites diversion dans le pays de l’Ennemi; et pour vous

assurer de votre Allié, faites-vous donner en dépôt une de
ses Places principales, ou bien de grosses sommes d’argent,
faute d’autres sûretés.
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µία ή δύο καλές θέσεις· προσπαθήστε να κερδίζετε χρόνο
προκειµένου να µπορέσετε να οργανώσετε την άµυνά σας ή
να αναµένετε βοήθεια· έτσι ο Εχθρός θα υποχρεωθεί να υπο-
χωρήσει από έλλειψη πολεµοφοδίων, τα γειτονικά κράτη,
φθονώντας την υπεροχή των δυνάµεών του, θα έλθουν µε το
µέρος σας. Σε µια εκτεταµένη χώρα να έχετε λίγες αλλά κα-
λές Θέσεις, στα σύνορα µόνον και καµία στο εσωτερικό· εί-
ναι ο µόνος τρόπος να αποφύγετε τις εξεγέρσεις. Προσέξτε
καλά να µην εγκαταστήσετε ισόβιες διοικήσεις, ούτε να δώ-
σετε κληρονοµική εξουσία στην ίδια την οικογένεια.

Εάν ο Εχθρός έχει βοηθητικά στρατεύµατα, επιχείρησε
να διαταραχθούν τα πνεύµατά τους. Εάν ο Εχθρός υπερέχει
υπερβολικά, να κατεδαφίσετε ένα µέρος των θέσεών σας
και να κλείσετε στις πιο σηµαντικές ό,τι µπορείτε να βρεί-
τε στην πεδινή χώρα· καταστρέψτε και κάψτε ό,τι δεν µπο-
ρείτε να πάρετε µαζί σας: διακόψτε την προµήθεια Τροφί-
µων στον Εχθρό, κατανέµοντας το Ιππικό σας σε κλειστούς
τόπους, από όπου θα µπορεί να παρακωλύει και να αρπάζει
τις ζωοτροφές και τις αµαξοµεταφορές.

5.
Εάν πηγαίνετε να βοηθήσετε ένα Σύµµαχο, προσπαθήστε

να ενωθείτε µαζί του. Να κάνετε αντιπερισπασµό στη χώρα
του Εχθρού· και για να βεβαιωθείτε για τον Σύµµαχό σας,
να κρατήσετε για εγγύηση µια από τις βασικές θέσεις του ή
πάλι µεγάλα χρηµατικά ποσά, ελλείψει άλλων ασφαλειών.



OPÉRATION ET ACTIONS DE GUERRE.

SAVOIR, Marches, Campements, Logements,
Batailles, Combats, Manœuvres.

MARCHES

I. Quant à l’Ordre

1.
Réglez toutes vos Marches, de manière qu’elles se fas-

sent en peu de temps et par de petits mouvements; et que
vous puissiez vous développer promptement, et vous mettre
en bataille. C’est là le meilleur ordre de marche.

2.
Que tout le monde marche dans l’ordre qui lui est pre-

scrit, sans s’en écarter en quoi que ce soit.

3.
Que les Equipages ne se mêlent point avec les Troupes;

et que les Troupes marchent bien en ordre, et ferrées les unes
sur les autres, assez, pour pouvoir se secourir mutuellement,
et point trop, afin qu’il n’en résulte aucune confusion,
lorsqu’il s’agit de se mettre en bataille.

88



89

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ήτοι

Πορείες, Στρατοπεδεύσεις, Καταλύµατα,
Μάχες, Συγκρούσεις, Ελιγµοί

ΠΟΡΕΙΕΣ

Ι. Ως προς την Τάξη

1.
Ρυθµίστε όλες τις πορείες σας ώστε να πραγµατοποιούν-

ται σε σύντοµο χρόνο και µε µικρές κινήσεις και να µπο-
ρείτε να αναπτύσσεσθε άµεσα και να διεξάγετε µάχη. Αυ-
τός είναι ο καλύτερος τρόπος Πορείας.

2.
Όλοι πρέπει να βαδίζουν µε τάξη, όπως αυτή έχει σχε-

διασθεί, χωρίς ποτέ να παραβιάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο.

3.
Να µην αναµιγνύονται καθόλου τα πληρώµατα µε τα Στρα-

τεύµατα και να βαδίζουν τα Στρατεύµατα µε τάξη και κοντά
τα µεν στα δε, αρκετά κοντά ώστε να µπορούν να αλληλο-
βοηθούνται, όχι όµως υπερβολικά κοντά, για να µη δηµιουρ-
γηθεί καµιά σύγχυση, όταν πρόκειται να ριχθούν στη µάχη.



4.
Que les flancs de la Marche soient couverts par des ri-

vières, des digues, des chaîmes de montagnes, ou d’autres
situations difficiles, suivant la nature du pays où l’on mar-
che, et l’espèce d’Ennemi que l’on a en tête.

5.
Qu’au passage d’un défilé, les premières Troupes atten-

dent celles qui les suivent.

II.Quant au Temps

1.
Si votre Armée est rassemblée, donnez toujours par écrit

l’ordre de Marche; et distribuez-le la veille à cheque corps
de Troupes, c’est-à-dire, à l’Infanterie, à la Cavalerie, à l’Ar-
tillerie et aux Equipages, suivant la disposition que vous
donnez à chacun d’eux.

2.
Avant de vous mettre en marche, envoyez des partis ou des

détachements en campagne, en avant, sur les flancs, et sur les
derrières de la marche, avec ordre de se porter sur les
sommités des hauteurs, pour reconnaître l’Ennemi, en décou-
vrir les embuscades, et en éclairer tous les mouvements.

90



91

4.
Τα πλευρά της Πορείας να καλύπτονται από ποταµούς,

προχώµατα, οροσειρές ή άλλα δυσχερή κωλύµατα σύµφω-
να µε τη φυσική κατάσταση του τόπου, όπου βαδίζουµε και
το είδος του Εχθρού που αντιµετωπίζουµε.

5.
Στο πέρασµα των στενών τα πρώτα Στρατεύµατα πρέπει

να περιµένουν εκείνα που ακολουθούν.

ΙΙ. Ως προς το Χρόνο

1.
Εάν ο Στρατός σας έχει συγκεντρωθεί, δώστε γραπτώς

πάντοτε τη διαταγή της πορείας· να τη διανείµετε την πα-
ραµονή σε κάθε σώµα των Στρατευµάτων, δηλαδή στο Πε-
ζικό, στο Ιππικό, στο Πυροβολικό και στα Πληρώµατα ανά-
λογα µε τη θέση που δίνετε στο καθένα από αυτά.

2.
Πριν ξεκινήσετε την πορεία, να στείλετε οµάδες ή απο-

σπάσµατα ένοπλα στην κορυφή, στα πλάγια και στα µετό-
πισθεν της πορείας, µε διαταγή να φτάσουν επάνω στα υψώ-
µατα για να αναγνωρίσουν τον Εχθρό, να ανακαλύψουν τις
ενέδρες και να εξακριβώσουν όλες τις κινήσεις.



3.
Que votre avant-garde soit composée de Cavalerie, d’In-

fanterie et d’Artillerie; qu’elle s’assemble à l’heure prescri-
te; et que le Maréchal-Général-des-Logis, les Officiers de
l’Etat-Major de l’Armée, le Capitaine des Guides, les
Généraux de jour, les Gardes du Camp et les campements
s’ y trouvent.

4.
Que les grandes Gardes de l’Armée ne quittent leurs po-

stes qu’après que tout sera passé, et se joignent ensuite à l’ar-
rière-garde de l’Armée, ou fassent celle des Equipages.

5.
Si l’Armée est campée derrière des retranchements, fai-

tes ouvrir des passages, afin qu’elle puisse en sortir sur les
plus grands débouchés possibles.

6.
Si vous marchez en été, partez de grand matin, marchez

dans la fraîcheur, et hors des grains.

7.
Si vous marchez en hiver, faites de petites marches, et

ayez grande attention au feu.
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3.
Η εµπροσθοφυλακή σας πρέπει να αποτελείται από Ιππι-

κό, Πεζικό και Πυροβολικό· να συγκεντρώνεται την καθο-
ρισµένη ώρα· στο σηµείο αυτό πρέπει να βρίσκονται ο Αρ-
χιλοχίας του Ιππικού, οι Αξιωµατικοί του Επιτελείου της
Στρατιάς, ο Αρχηγός των Φρουρών, οι Αξιωµατικοί υπηρε-
σίας, οι Φρουροί του στρατοπέδου και των καταλυµάτων.

4.
Οι µόνιµες Φρουρές του Στρατεύµατος δεν εγκαταλεί-

πουν τη θέση τους παρά µόνον όταν όλοι έχουν περάσει και
ενώνονται κατόπιν µε την οπισθοφυλακή ή φρουρούν τα
Συνοδευτικά τµήµατα.

5.
Εάν ο Στρατός έχει στρατοπεδεύσει πίσω από χαρακώ-

µατα, να ανοίξετε περάσµατα, ώστε να µπορεί να εξέλθει
από όσο το δυνατόν περισσότερες διόδους.

6.
Εάν βαδίζετε κατά το θέρος, να ξεκινάτε πολύ πρωί, να

περπατάτε µε τη δροσιά.

7.
Εάν βαδίζετε κατά τον χειµώνα, να κάνετε µικρές πορεί-

ες και να προσέχετε πολύ τη φωτιά.



8.
Si vous marchez de nuit, que vos partis et votre avant-

garde n’aillent point aussi loin en avant, que de jour.
Postez des Soldats dans les endroits où les chemins se

croisent, pour indiquer celui que la tête de la colonne a pris;
donnez l’ordre à votre avant-garde d’attaquer brusquement
tout ce qui se présente devant elle, sans s’amuser à le re-
connaître auparavant.

9.
Si vous marchez sans avoir quelque chose à craindre de

l’Ennemi, faites marcher chaque Régiment, chaque Corps
avec ses Equipages, l’Artillerie avec son escorte ordinaire,
le gros Canon sur des charriots.

10.
Si vous croyez avoir quelque chose à craindre de l’Enne-

mi dans votre marche, renforcez la partie, où il peut vous at-
taquer, de Troupes et d’Artillerie. Faites marcher votre Ar-
tillerie sur les affuts, couvrez vos Equipages de vos Troupes.

11.
Si vous voulez dérober une marche à l’Ennemi, marchez

de nuit, par des bois, des gorges, des défilés, loin des villa-
ges et des maisons; mettez la sourdine aux Trompettes et aux
Tambours. Défendez de faire du feu, et de fumer. Envoyez
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8.
Εάν βαδίζετε τη νύκτα, οι περίπολοι και η εµπροσθοφυ-

λακή σας να µην πηγαίνουν τόσον µακριά µπροστά, όσο κα-
τά τη διάρκεια της ηµέρας. Να τοποθετήσετε στρατιώτες
στις διασταυρώσεις δρόµων για να δείχνουν ποιόν δρόµο πή-
ρε η κεφαλή του σώµατος· να διατάξετε την εµπροσθοφυ-
λακή σας να επιτεθεί µε αιφνιδιασµό σε ό,τι παρουσιάζετε
µπροστά της, χωρίς να χρονοτριβεί για αναγνώριση πρώτα.

9.
Εάν βαδίζετε χωρίς να υπάρχει κάποιος φόβος από τον

Εχθρό για την πορεία σας, να προχωρεί κάθε τάγµα, κάθε
Σώµα µε τους Εξοπλισµούς του, το Πυροβολικό µε τη συ-
νήθη συνοδεία του και το µεγάλο κανόνι επάνω σε αµάξια.

10.
Εάν νοµίζετε ότι διατρέχετε κάποιο κίνδυνο από τον Εχθρό

κατά την πορεία σας, να ενισχύσετε το µέρος όπου µπορεί να
σας επιτεθεί, µε οµάδες στρατού και µε πυροβολικό. ∆ιατάξ-
τε το Πυροβολικό σας να προχωρεί πάνω στους κιλλίβαντες
και καλύψτε τους εξοπλισµούς σας µε τµήµατα στρατού.

11.
Αν θέλετε να κρύψετε µια πορεία από τον Εχθρό, να βα-

δίζετε το βράδυ µέσα σε δάση, φαράγγια, στενωπούς, µα-
κριά από χωριά και σπίτια. Χαµηλώστε τον ήχο στις τροµ-



des détachements de Cavalerie en avant, avec ordre d’exa-
miner, et d’arrêter toutes les personnes qu’ils rencontrent.

Si votre mouement est découvert, prenez différents che-
mins, et faites des contre-marches.

Si c’est un détachement que vous faites sortir d’une Pla-
ce, tenez les portes fermées, et les ponts levés, pendant quel-
que temps, afin qu’aucun espion ne puisse sortir de la Pla-
ce, et donner des avis à l’Ennemi.

12.
Si votre Armée n’est point rassemblée, indiquez par écrit,

et désignez aux Troupes, un rendez-vous général dans la par-
tie vers laquelle vous voulez marcher, et sur le chemin que
vous voulez tenir. Mettez des Espions et des Partis en cam-
pagne. Donnez vos ordres avec beaucoup de secret et de cir-
conspection, afin que l’Ennemi ne puisse être prévenu de
votre rendez-vous, ne s’y porte avant vous, et ne l’occupe
en forces avant que vous y soyez arrivé.
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πέτες και στα τύµπανα. Να απαγορευθεί το άναµµα φωτιάς
και οι καπνοί. Προωθήστε αποσπάσµατα Ιππικού µε διατα-
γή να ερευνήσουν την περιοχή και να συλλάβουν κάθε άτο-
µο που συναντούν.

Εάν η κίνησή σας έχει αποκαλυφθεί να πάρετε διαφορε-
τικούς δρόµους και να κάνετε µεταβολές στην πορεία. Εάν
ένα απόσπασµά σας βγαίνει από µια οχυρή θέση, να έχετε
τις πόρτες κλειστές και τις γέφυρες ανυψωµένες για λίγο
χρόνο σε τρόπο ώστε κανένας κατάσκοπος να µη µπορέσει
να βγει από το Οχυρό και ειδοποιήσει τον Εχθρό.

12.
Εάν το Στράτευµά σας δεν έχει καθόλου συγκεντρωθεί,

υποδείξτε εγγράφως στις Στρατιωτικές Μονάδες σηµείο γε-
νικής συνάθροισης στο µέρος προς το οποίο θέλετε να βα-
δίσετε και στο δρόµο που θέλετε να ακολουθήσετε. Τοπο-
θετείστε κατασκόπους και Περιπόλους στην ύπαιθρο. Οι
διαταγές σας να δίνονται µε άκρα µυστικότητα και περί-
σκεψη, ώστε ο Εχθρός να µην πληροφορηθεί το σηµείο συ-
νάθροισής σας και φθάσει εκεί πριν από εσάς και το κατα-
λάβει µε δυνάµεις πριν φθάσετε εσείς.



III. Quant au Lieu

1.
Dans un Pays ouvert, marchez sur le plus grand front pos-

sible, en bataille, par Corps, par Brigades, par Divisions, sur
le plus grand nombre de colonnes que vous pourrez.

Distribuez vos Equipages en autant de colonnes que les Trou-
pes; et votre Artillerie en autant de colonnes que l’Infanterie.

Marchez surtout de manière que vous puissiez faire face
sur le champ, de quelque côté que l’Ennemi se présente.

2.
Dans un Pays resserré et coupé, ayez égard à la nature des

chemins, à la quantité, et à l’espèce de Troupes; et tâchez
de regagner le temps que les difficultés des chemins peuvent
vous faire perdre, par la bonne disposition de la marche.

Partagez votre Armée en plusieurs Corps; faites- la mar-
cher sur plusieurs colonnes, par différentes routes, et logez-
la en différents endroits.

Si l’Armée doit marcher ensemble, et suivre le même
chemin, donnez le grand chemin à l’Artillerie, et aux Equi-
pages; faites marcher les Troupes des deux côtés du grand
chemin, en faisant ouvrir des passages, combler et applanir
les fossés et les ravins, et bâtir des ponts sur les ruisseaux,
le tout sur le plus grand front possible.

Renforcez votre avant-garde, et votre arrière-garde d’In-
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ΙΙΙ. Ως προς τον τόπο

1.
Σε ανοικτό µέρος να βαδίζετε σε διάταξη µε το όσο δυ-

νατόν µεγαλύτερο µέτωπο µάχης ανά Σώµατα, Ταξιαρχίες,
Μεραρχίες, σε φάλαγγες όσο γίνεται περισσότερες. Να κα-
τανείµετε τα βοηθητικά σώµατα σε τόσες φάλαγγες όσα και
τα στρατεύµατα· το δε Πυροβολικό σας σε τόσες φάλαγγες
όσες και το Πεζικό.

2.
Σε µια τοποθεσία περιορισµένη και απότοµη να προσέ-

χετε τη φύση των δρόµων, το µέγεθος και το είδος των στρα-
τιωτικών µονάδων· προσπαθείτε να κερδίζετε το χρόνο που
οι δυσχέρειες των δρόµων σας αναγκάζουν να χάνετε, µε
την καλή διάταξη της πορείας.

Να διαιρέσετε το στρατό σας σε ορισµένα σώµατα, δια-
τάξτε να βαδίζουν σε περισσότερες φάλαγγες, από διαφο-
ρετικούς δρόµους και να στρατωνίζονται σε διαφορετικά
µέρη.

Εάν ο Στρατός πρέπει να βαδίζει σε συµπαγές σώµα και
να ακολουθεί τον ίδιο δρόµο, παραχωρείστε το µεγαλύτερο
διάδροµο στο Πυροβολικό και στα Σώµατα Υλικού· στις
δύο πλευρές του µεγάλου διαδρόµου να βαδίζουν τα στρα-
τεύµατα, ανοίγοντας περάσµατα, γεµίζοντας και ισιώνοντας



fanterie et d’Artillerie; et arrangez-vous de manière que la
plus grande partie de l’Artillerie, de la Cavalerie, et des
Equipages marche au centre.

Si vous avez des défilés à passer, envoyez-y d’avance de
l’Infanterie pour les occuper; ou postez-y de l’Infanterie,
chemin faisant, jusqu’à ce que les Equipages ayent passé;
ensuite elle se joindra à l’arrière-garde.

Laissez des distances entre les Toupes, afin qu’en cas
d’attaque, la défaite des unes, ne porte point dans les autres
le désordre et la confusion; si vous avez des bois à traverser,
faites-les reconnaître auparavant.

3.
Si vous passez devant une Place; ou un poste de l’Enne-

mi; envoyez d’avance, pour le masque, un Corps de Trou-
pes capable d’en imposer, jusqu’à ce que l’Armée ait passé.

4.
Si vous avez une rivière à passer, placez du canon et de

l’Infanterie sur le bord, construisez votre pont sous la pro-
tection du feu continuel de l’Artillerie et de la Mousquete-
rie; et aussitôt que votre pont sera établi, faites passer de la
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τα χαντάκια και τις χαράδρες, κτίζοντας γέφυρες στους πο-
ταµούς, όλα στο ευρύτερο δυνατόν µέτωπο.

Ενισχύσετε την εµπροσθοφυλακή σας και την οπισθο-
φυλακή σας µε πεζικό και πυροβολικό και φροντίστε ώστε
το µεγαλύτερο µέρος του Πυροβολικού, του Ιππικού και
των σωµάτων υλικού βαδίζουν στο κέντρο.

Εάν είστε υποχρεωµένοι να διαβείτε στενά, στείλτε προ-
ηγουµένως εκεί Πυροβολικό για να τα καταλάβει ή τοποθε-
τείστε εκεί Πεζικό έως ότου περάσουν τα Σώµατα Υλικού·
έπειτα θα ενωθεί µε την οπισθοφυλακή.

Να αφήνετε αποστάσεις µεταξύ των Στρατιωτικών Μονά-
δων, ώστε σε περίπτωση Επίθεσης, η ήττα της µιας να µη φέ-
ρει αταξία και σύγχυση στις άλλες. Αν πρέπει να διασχίσετε
δάση, να ενεργήσετε προηγουµένως αναγνώριση εδάφους.

3.
Εάν περνάτε µπροστά από κάποιο χώρο ή θέση του εχ-

θρού, στείλτε εκεί προηγουµένως ένα σώµα στρατού, ικα-
νό να κρατηθεί στο σηµείο αυτό, έως ότου περάσουν τα
στρατεύµατα.

4.
Αν πρέπει να διαβείτε ένα ποτάµι, να τοποθετήσετε στην

όχθη κανόνι και πυροβολικό, να κατασκευάσετε τη γέφυρά
σας υπό τη συνεχή κάλυψη του Πυροβολικού και των τυ-
φεκιοφόρων. Μόλις ολοκληρωθεί η γέφυρά σας, να διαπε-



Cavalirie, de l’Infanterie, du Canon et des Travailleurs de
l’autre côté, et élevez une tête de pont en forme de redoute;
si ce pont doit subsister pendant quelque temps, faites-le for-
tifier sur l’un et l’autre bord.

IV. Quant à la Manière

1.
Si vous voulez surprendre un Quartier, secourir une Pla-

ce, faire une diversion, n’envoyez point de partis en campa-
gne; marchez par des chemins cachés et détournés, à la fa-
veur d’un brouillard, d’un temps nébuleux, afin que vous ne
soyez pas découvert de loin.

2.
Si vous voulez faire une retraite en présence de l’Enne-

mi, opération très difficile et très dangereuse, employez-y la
plus grande diligence, le plus grand secret, et le plus grand
ordre, afin que vous ne soyez point forcé de combattre.

Commencez votre retraite de nuit, plutôt que de jour;
alors l’Ennemi peut craindre de tomber dans des embusca-
des; mettez les Equipages en marche à l’entrée de la nuit;
l’Armée à minuit, et l’ arrière-garde au point du jour. Lais-
sez tous les feux allumés comme à l’ordinaire, et gardez-
vous bien d’en éteindre aucun. Envoyez en avant de vous un
gros détachement, avec ordre d’amuser et d’arrêter l’Enne-
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ραιωθούν το Ιππικό, το Πεζικό, τα Κανόνια και οι Εργάτες
στην αντίπερα όχθη και να υψώσετε ένα προγεφύρωµα σε
σχήµα οχυρού. Αν αυτή η γέφυρα πρέπει να διατηρηθεί για
κάποιο χρόνο, οχυρώστε την και από τις δύο πλευρές.

IV. Ως προς τον τρόπο

1.
Εάν θέλετε να αιφνιδιάσετε ένα στρατόπεδο, να βοηθήσε-

τε ένα οχυρό, να ενεργήσετε αντιπερισπασµό, µη στέλνετε κα-
θόλου αποσπάσµατα σε διάταξη µάχης· να βαδίζετε σε δρόµο
κρυφούς και αποκοµµένους, µέσα σε οµίχλη, µε συννεφια-
σµένο ουρανό, για να µη σας ανακαλύπτουν από µακριά.

2.
Εάν θέλετε να οπισθοχωρήσετε παρουσία του εχθρού,

επιχείρηση πολύ δύσκολη και εξαιρετικά επικίνδυνη, να
χρησιµοποιήσετε τη µεγαλύτερη ταχύτητα, την απόλυτη
µυστικότητα και την µεγαλύτερη τάξη για να µην αναγκα-
σθείτε καθόλου να δώσετε µάχη.

Αρχίστε οπισθοχώρηση µάλλον το βράδυ παρά την ηµέ-
ρα, οπότε ο εχθρός θα φοβηθεί µήπως πέσει σε ενέδρες. Ας
ξεκινήσουν τα πληρώµατα στο σούρουπο, το στράτευµα τα
µεσάνυχτα και η οπισθοφυλακή περί τη χαραυγή. Αφήστε
αναµµένες τις φωτιές ως συνήθως και να έχετε το νου σας
ώστε καµιά να µη σβύσει. Προωθήστε ένα ισχυρό απόσπα-



mi autant qu’il est possible, pour donner le temps à l’Armée
de gagner pays; que ce détachement prenne en revenant un
autre chemin que celui de l’ancien Camp, ou que celui que
l’Armée a tenu.

3.
Si vous voulez marcher sur un point que l’Ennemi occu-

pe, faites mine de vouloir passer dans un endroit, et en for-
cer le passage, et passez d’un autre côté.

Faites semblant de vous retirer, ou de marcher ailleurs;
retournez ensuite précipitamment sur vos pas, et portez-
vous brusquement sur le point que vous voulez attaquer,
avant que l’Ennemi ne puisse le renforcer.

4.
Si vous voulez marcher avec célérité, laissez vos Equi-

pages en arrière, envoyez la Cavalerie en avant, faites-lui
porter de l’Infanterie en croupe, et attaquez l’Ennemi dans
le moment qu’il s’y attend le moins.
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σµα µε διαταγή να διασκορπίσει και να σταµατήσει τον Εχ-
θρό όσο αυτό είναι δυνατόν για να δώσει χρόνο στο Στρα-
τό να κερδίσει έδαφος· αυτό το απόσπασµα, επιστρέφοντας,
πρέπει να πάρει άλλο δρόµο από εκείνον του παλιού στρα-
τοπέδου ή από εκείνον που χρησιµοποίησε το στράτευµα.

3.
Αν θέλετε να βαδίσετε προς ένα σηµείο που κατέχει ο Εχ-

θρός, να προσποιηθείτε ότι θέλετε να περάσετε σε άλλο µέ-
ρος και παραβιάζοντας το πέρασµα να περάσετε από άλλη
πλευρά. Προσποιηθείτε ότι υποχωρείτε ή ότι βαδίζετε προς
άλλο σηµείο· επιστρέφετε στη συνέχεια µε ταχύτητα και ορ-
µάτε απότοµα στο σηµείο που θέλετε να προσβάλετε πριν ο
Εχθρός κατορθώσει να ενισχυθεί.

4.
Αν θέλετε να βαδίσετε µε ταχύτητα, πρέπει να αφήσετε

πίσω τα πληρώµατα, να στείλετε µπροστά το Ιππικό που θα
µεταφέρει στρατιώτες στα καπούλια των αλόγων και να
πλήξετε τον εχθρό τη στιγµή που δεν το περιµένει.



CAMPS ET LOGEMENTS

I. Manière de camper et de loger
les Troupes

1.
Ayez égard à l’étendue du terrain, et au nombre d’ hom-

mes dont l’armée est composée.
Une trop grande étendue est dangereuse, et difficile à gar-

der et à défendre.
Un terrain trop resserré est incommode; les troupes y sont

les unes sur les autres.
Dès qu’un Camp est établi, que votre première attention

se porte à le faire fortifier par des redoutes, ou par d’autres
retranchements.

2.
Lorsque vous voulez aller camper ou loger quelque part

avec votre Armée, envoyez auparavant des détachements
avec le Maréchal Général des Logis, pour choisir et marquer
le Camp, ou les Logements.

Avant de camper, ou de loger, mettez les troupes en ba-
taille, placez les Gardes, et envoyez des partis en Campa-
gne.

Campez, ou logez-vous de bonne heure, afin que vous
ayiez le temps de bien reconnaître votre poste, de placer vos
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ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ι. Τρόπος στρατοπέδευσης και στρατωνισµού
των µονάδων Στρατού

1.
Να λαµβάνετε υπ’ όψη σας την έκταση του γηπέδου και

τον αριθµό των ανδρών, από τους οποίους αποτελείται το
στράτευµα. Ένας υπερβολικά εκτεταµένος χώρος είναι επι-
κίνδυνος και δύσκολος στο να διατηρείται και να προστα-
τεύεται. Ένας χώρος περιορισµένος είναι άβολος· τα στρα-
τεύµατα είναι το ένα επάνω στο άλλο. Μόλις εγκατασταθεί
ένα στρατόπεδο, η πρώτη φροντίδα είναι να το ενισχύσετε
µε οχυρώµατα ή άλλα χαρακώµατα.

2.
Εάν θέλετε να στρατοπεδεύσετε ή να στρατονίσετε το

Στρατό σας κάπου, πρέπει να στείλετε προηγουµένως απο-
σπάσµατα µε τον Αρχιλοχία, για να επιλέξουν το στρατόπε-
δο ή τα καταλύµατα. Πριν στρατοπεδεύσετε και στρατωνι-
στούν οι µονάδες, να είναι ετοιµοπόλεµες, να τοποθετη-
θούν φρουρές και να σταλούν αποσπάσµατα σε απόσταση
µάχης.

Να στρατοπεδεύσετε και να βρίσκετε καταλύµατα ενω-
ρίς το πρωί, ώστε να έχετε το χρόνο να αναγνωρίζετε µε ευ-



Gardes, de fortifier votre Camp, de l’asseoir, d’aller au fou-
rage, à la paille, au bois, à l’eau, et de découvrir les mouve-
ments de l’Ennemi.

Campez dans un terrain où vous soyiez à portée de l’eau,
du bois, du fourage, et où vous trouviez de l’ombre en été.

Campez dans un terrain commode, où vous puissiez com-
battre avec avantage, et où toutes vos troupes puissent se
soutenir et se secourir les unes les autres.

Campez-vous enfin dans un terrain, qui ne soit dominé
d’aucun côté, d’assez près, pour que vous puissiez être can-
tonné dans votre Camp, et où vous ne puissiez pas être sur-
pris,

3.
Lorsque vous n’avez absolument rien à craindre de l’En-

nemi, vous pouvez cantonner vos troupes dans des Villages,
des Bourgs et des Villes.

Placez alors le quartier général au centre des cantonne-
ments. Désignez un terrain à la proximité du quartier
général, pour y rassembler l’armée au premier ordre, en cas
de besoin.

Que l’Infanterie soit placée sur les débouchés principaux
et sur tous les passages, qu’elle s’y barricade, et s’y retran-
che de toutes les manières.

Que la Cavalerie soit placée derrière l’Infanterie, pour la
soutenir; et qu’elle s’ouvre des passages pour pouvoir sortir
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χέρεια τη θέση σας, να τοποθετείτε τις φρουρές σας, να οχυ-
ρώνετε το στράτευµά σας, να το εδραιώνετε, να εξασφαλί-
ζετε ζωοτροφές, άχυρα, ξύλα, νερό και να αποκαλύπτετε τις
κινήσεις του Εχθρού.

Να στρατοπεδεύετε σε κατάλληλο χώρο, όπου θα έχετε
πλεονέκτηµα να πολεµήστε και όπου τα στρατεύµατά σας
θα µπορούν να στηρίζονται και να αλληλοβοηθούνται.

Να στρατοπεδεύετε, τέλος, σε έδαφος όπου γύρωθεν δεν
υπάρχει κανένα ύψωµα, ώστε να είναι δυνατόν να κανονιο-
βοληθείτε µέσα στο στρατόπεδό σας και όπου δεν θα δια-
τρέχετε τον κίνδυνο να αιφνιδιαστείτε.

3.
Όταν δεν έχετε τίποτε να φοβηθείτε από τον Εχθρό, µπο-

ρείτε να στρατωνίστε τα στρατεύµατά σας σε χωριά, κωµο-
πόλεις και πόλεις. Να τοποθετήσετε το Επιτελείο σας στο
κέντρο των καταυλισµών. Να καθαρίσετε ένα γήπεδο σε
κοντινή απόσταση από το επιτελείο για να συγκεντρώνεται
το στράτευµα µε την πρώτη διαταγή σε περίπτωση ανάγκης.
Το Πεζικό πρέπει να τοποθετηθεί στις βασικές εξόδους και
σε όλα τα περάσµατα, να υψώσει εκεί οδοφράγµατα και να
οχυρωθεί µε κάθε τρόπο.

Το Ιππικό να τοποθετηθεί πίσω από το Πεζικό για να το
υποστηρίζει και να διανοίγει περάσµατα για να µπορεί να
εξέρχεται ευχερώς από α στρατόπεδά του.



aisément de ses quartiers.
Que les toupes se gardent dans leurs cantonnements par

des patrouilles et des partis; et à cet effet désignez tous les
endroits, ou les points où ellles doivent pousser les patrouil-
les et les partis qu’elles doivent envoyer en Campagne.

En cas d’allarme, établissez des signaux de distance en
distance, soit par un certain nombre de coups de canon, soit
par des feux, des fusées, ou de la fumée, pour servir d’aver-
tissement à tous les quartiers.

Pour la sûreté des quartiers, ayez des Gardes, des Senti-
nelles doubles; de jour sur des hauteurs, des arbres, des clo-
chers; de nuit sur toutes les avenues, et principalement dans
les endroits où les chemins se croisent; de manière que les
Sentinelles puissent se voir de jour, et s’entendre la nuit, afin
qu’aucun poste ne puisse être surpris.

Défendez à vos Gardes de Cavalerie de mettre pied à ter-
re, et de laisser approcher qui que ce soit, sans l’avoir arrêté
et reconnu; et ordonnez-leur de se communiquer sans cesse
les unes avec les autres par des patrouilles.

Ordonnez à vos Gardes d’Infanterie, de faire des rondes,
de pousser des patrouilles fréquentes sur tous les chemins; et
dès qu’elles apperçoivent le moindre mouvement de la part
de l’Ennemi, d’en avertir sur le champ, soit en faisant feu, ou
en donnant l’allarme par des signaux établis à cet effet.

Dans un pays plat et ouvert, faites reconnaître fort en
avant de vous, et faites en occuper tous les passages par des
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Τα στρατεύµατα να φρουρούνται από περιπόλους και
αποσπάσµατα. Προς τούτο πρέπει να ορίσετε όλα τα µέρη
και όλα τα σηµεία από όπου πρέπει να περάσουν οι περίπο-
λοι και τα αποσπάσµατα που οφείλουν να τοποθετηθούν σε
διάταξη µάχης.

Σε περίπτωση συναγερµού, ενεργοποιείτε σήµατα από
απόσταση σε απόσταση, είτε µε ορισµένο αριθµό κανονιο-
βολισµών, είτε µε φωτιές, φωτοβολίδες ή καπνό για να χρη-
σιµεύσουν ως προειδοποίηση για όλα τα στρατόπεδα.

Για την ασφάλεια των στρατοπέδων να έχετε Φρουρές,
διπλές περιπόλους· κατά την ηµέρα σε υψώµατα, σε δένδρα,
σε καµπαναριά· κατά τη νύχτα σε όλες τις λεωφόρους και
κυρίως στα σηµεία όπου οι δρόµοι διασταυρώνονται· σε
τρόπο ώστε οι περίπολοι να είναι ορατές την ηµέρα και να
συνεννοούνται τη νύχτα, για να µη µπορεί να αιφνιδιαστεί
κανένα φυλάκιο.

Να απαγορεύσετε στους φρουρούς του Ιππικού να αφιπ-
πεύουν και να αφήνουν να πλησιάζει οποιονδήποτε, χωρίς
να τον σταµατούν και να τον αναγνωρίζουν. Και διατάξτε
τους να επικοινωνούν συνεχώς µεταξύ τους µε περιπολίες.

∆ιατάξτε στους Φρουρούς του Πεζικού να κάνουν περι-
πολίες, να προωθούν συνεχώς περιπόλους σε όλους τους
δρόµους· και µόλις αντιληφθούν την παραµικρή κίνηση εκ
µέρους του εχθρού, να προειδοποιούν αµέσως γι’ αυτό, εί-
τε ανάβοντας φωτιά, είτε σηµαίνοντας συναγερµό µε τα σή-
µατα που έχουν προς τούτο εγκατασταθεί.



Gardes.
Si l’Ennemi a des postes dans la proximité de votre

armée, poussez vos patrouilles jusqu’à ses postes avancés,
même jusqu’aux barrières de ses postes principaux.

Envoyez des Partis et des Espions en Campagne. Que vos
Gardes de Cavalerie soient continuellement aux prises avec
l’Ennemi. Que votre Cavalerie reste sellée. Faites sonner le
boute-selle. Prenez garde au feu.

4.
Lorsque vous avez quelque chose à craindre de l’Enne-

mi, le parti le plus sûr que vous puissiez prendre, est de fai-
re camper votre armée, et alors faites retrancher votre Camp;
et lorsque les retranchements seront achevés, faites dresser
les tentes, ou barraquer l’armée avec de la paille; placez l’ar-
tillerie dans le centre, et mettez quelques pièces de campa-
gne en batterie dans la partie où l’Ennemi peut venir.

Si la rigueur de la saison ne vous permet point de camper
et vous force de cantonner, placez l’Infanterie et l’Artillerie
près du quartier général, et la Cavalerie dans un petit nom-
bre de Villages couverts par l’Infanterie, qui doit se retran-
cher avec des chevaux de frise, des palissades, des charret-
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Σε τοποθεσία επίπεδη και ανοιχτή να γίνει αναγνώριση
πολύ µακριά µπροστά σας και να καταλάβετε µε Φρουρές
σας όλα τα περάσµατα.

Εάν ο Εχθρός έχει οχυρές θέσεις σε κοντινό µέρος από
το στράτευµά σας, προωθήστε τις περιπολίες σας µέχρι τα
προκεχωρηµένα φυλάκιά του, ακόµη και µέχρι τις περιφρά-
ξεις των βασικών θέσεών του.

Στείλτε αποσπάσµατα και κατασκόπους σε εκστρατεία.
Οι σκοπιές του Ιππικού να βρίσκονται πάντοτε σε επαφή µε
τον Εχθρό. Το Ιππικό σας να είναι πάντοτε αρµατωµένο για
µάχη· ο σαλπιγκτής σας να είναι έτοιµος για το σύνθηµα της
εφόδου. Προσέξτε τη φωτιά.

4.
Όταν ανησυχείτε για κάτι εκ µέρους του Εχθρού, αυτό

που πρέπει ασφαλώς να κάνετε είναι να στρατοπεδεύσετε
τις δυνάµεις σας και να ενισχύσετε µε χαρακώµατα το στρα-
τόπεδο σας· κι όταν αποπερατωθούν τα χαρακώµατα, να
στήσετε τις σκηνές ή να κατασκευάσετε αχυροκαλύβες· το-
ποθετείστε το πυροβολικό στο κέντρο και βάλτε µερικά
τµήµατα της πυροβολαρχίας στο µέρος όπου µπορεί να προ-
σεγγίσει ο Εχθρός.

Αν οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες δεν σας επιτρέπουν
παντελώς να στρατοπεδεύσετε και σας υποχρεώνουν να εγ-
κλεισθείτε σε συγκεκριµένο µέρος, τοποθετείστε το Πεζικό
και το Πυροβολικό κοντά στο επιτελείο και το Ιππικό σε µι-



tes, ou se barricader d’ailleurs comme elle pourra.
Si vous craignez d’être attaqué dans vos cantonnements,

prévenez l’Ennemi, soit en allant au-devant de lui, ou en
vous tenant sur vos gardes, et prêt à le recevoir; soit en
vous postant sur son passage, et en vous y trouvant en
battaille avant lui. Cela fait que l’Ennemi ne s’ y attendant
point, se trouve surpris lui-même, se met en désordre, et que
vous pouvez prendre toutes sortes d’avantages sur lui, ou en
l’attaquant brusquement avant qu’il ait le temps de se
reconnaître et de se former, ou en tombant sur son arrière-
garde, s’il prend le parti de se retirer.

5.
Tous les jours, excepté ceux ou vous marchez, faites re-

lever les Gardes, au point, ou au déclin du jour.
Le nombre de ces Gardes doit être réglé suivant la quan-

tité de points que vous avez à garder et à observer.
Il y en a de deux espèces; celles de l’extérieur, et celles

de l’intérieur du Camp. Celles de l’extérieur du Camp doi-
vent être placées sur tous les débouchés par où l’ennemi
peut venir, dans tout point d’où l’on peur découvrir et éclai-
rer ses démarches. Celles de l’intérieur du Camp sont
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κρό αριθµό χωριών που πρέπει να καλύπτονται από το Πε-
ζικό που οφείλει να περιβληθεί µε άγκιστρα, φράχτες, χει-
ράµαξες ή να οχυρωθεί άλλως όπως µπορεί.

Αν έχετε φόβο ότι θα σας επιτεθεί ο Εχθρός στα καλύµ-
µατά σας, προλαµβάνετε τον Εχθρό είτε κινούµενοι µπρο-
στά από αυτόν ή διατηρώντας τις οχυρές θέσεις σας, έτοι-
µοι να τον υποδεχθείτε· είτε τοποθετούµενοι στο πέρασµά
του και ευρισκόµενοι σε θέση µάχης πριν απ’αυτόν. Το απο-
τέλεσµα αυτού είναι πως ο Εχθρός µη αναµένοντας καθό-
λου αυτήν την εξέλιξη, να αιφνιδιαστεί και να πέσει σε ατα-
ξία ώστε σεις να µπορέσετε να αποκτήσετε κάθε πλεονέ-
κτηµα σε βάρος του είτε επιτιθέµενοι ξαφνικά εναντίον του
πριν έχει τον χρόνο να συνέλθει και ανασχηµατισθεί, είτε
πέφτοντας πάνω στην οπισθοφυλακή του, αν αποφασίσει να
οπισθοχωρήσει.

5.
Όλες τις ηµέρες, εκτός εκείνων κατά τις οποίες βαδίζετε,

να αλλάζετε τις σκοπιές στην αυγή ή στο δειλινό.
Ο αριθµός αυτών των Σκοπιών πρέπει να ρυθµίζεται

σύµφωνα µε το πλήθος των σηµείων που πρέπει να φυλά-
ξετε και να διατηρήσετε.

Υπάρχουν δύο ειδών σηµείων: εσωτερικά και εξωτερικά
του Στρατοπέδου. Εκείνα του εξωτερικού που πρέπει να το-
ποθετούνται σε όλες τις διεξόδους από όπου µπορεί να φθά-
σει ο Εχθρός, σε όλα τα σηµεία όπου µπορούµε να αποκα-



placées à l’Artillerie, aux Munitions, aux Vivres, aux Dra-
peaux, et au Quartier général.

Outre ces Gardes, la sûreté d’un Camp consiste encore
dans le mot du guet, le mot de l’ordre, les rondes, les
patrouilles, les partis, les détachements, et les espions.

II. Camps stables

1.
Procurez-vous une provision abondante de vivres et de

munitions de toute espèce.
Prenez les mesures convenables, à ce que ces provisions

puissent être transportées au Camp en sûreté.
Conservez les communications et les Chemins libres

pour les Vivandiers, et les Marchands; et ne permettez point,
que les prises faites sur l’Ennemi, soient vendues ailleurs
que dans le Camp.

2.
Campez de manière que vous n’ayiez aucune place en-

nemie derrière vous.
Aportée de l’eau; de sorte qu’elle soit bonne, et que l’en-

nemi ne puisse ni la couper, ni la gâter.
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λύψουµε και να εξακριβώσουµε τις ενέργειές του. Εκείνα
του εσωτερικού τοποθετούνται στο Πυροβολικό, στα Πο-
λεµοφόδια, στα Τρόφιµα, στις Σηµαίες και στο Γενικό Επι-
τελείο.

Εκτός από αυτές τις Σκοπιές, η ασφάλεια ενός Στρατο-
πέδου έγκειται ακόµη στο σύνθηµα, στις διαταγές, στις επι-
θεωρήσεις, στις περιπολίες, στα αποσπάσµατα και στους
κατασκόπους.

ΙΙ. Αξιόπιστα Στρατόπεδα

1.
Να εξασφαλίσετε άφθονη προµήθεια τροφίµων και πο-

λεµοφοδίων κάθε είδους.
Να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα ώστε αυτές οι προ-

µήθειες να µεταφέρονται µε ασφάλεια στο Στρατόπεδο.
Να διατηρείτε τις επικοινωνίες και τους δρόµους ελεύ-

θερους για τους πωλητές τροφίµων και τους εµπόρους και
να µην επιτρέψετε καθόλου όσα έχουν αναληφθεί από τον
Εχθρό να πωλούνται αλλού εκτός στρατοπέδου.

2.
Να στρατοπεδεύσετε µε τρόπο ώστε να µην έχετε στην

πλάτη σας καµιά εχθρική θέση.
Κοντά σε πηγή, αρκεί να είναι καλό το νερό και ο Εχθρός

να µην µπορεί ούτε να κόψει τη ροή του ούτε να το νοθεύσει.



Aportée du bois; de sorte que vous en ayiez suffisamment
pour brûler, et pour d’autres usages.

A portée des fourages; de sorte qu’il y en ait dans les
champs, ou à la proximité du Camp.

Fouragez d’abord au plus loin en avant de l’armée, et en-
suite à mesure de plus près en plus près. Envoyez des escor-
tes afin que les Fourageurs, ou les convois puissent arriver
en sûreté au Camp, et ne soient point inquiétés par les en-
nemis ou par des partis bleus. N’annoncez jamais d’avance
le jour auquel voulez aller au Fourage, et n’en ayez jamais
de fixe, afin que l’Ennemi n’en soit pas informé.

3.
Campez dans un terrain commode et uni, où il y ait un

bon air, qui ne soit dominé d’aucune part, ni sujet aux inon-
dations, ni aux incendies.

Si votre terrain est coupé de bois épais, faites faire dans
ce bois des coupures, des abattis; entourez-le, campez hors
du bois, ou mettez-y le feu.

Si vous avez des inondations à craindre, faites construire
des digues; détournez les eaux.
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Κοντά σε δάσος, ώστε να έχετε αρκετά ξύλα είτε για φω-
τιά είτε για άλλες χρήσεις.

Κοντά σε παραγωγή σανού, σε τρόπο ώστε να βρίσκεται
στα χωράφια ή πλησίον του Στρατοπέδου.

Να συλλέγετε σανό πρώτα από τα πιο µακρινά σηµεία
µπροστά από το στρατό και στη συνέχεια βαθµιαία από τα
πιο κοντινά. Στείλτε συνοδευτικά σώµατα ώστε οι Συλλέ-
κτες ή τα φορτία σανών να φθάνουν µε ασφάλεια στο στρα-
τόπεδο και να µη διατρέχουν κανένα κίνδυνο από τους εχ-
θρούς ή άλλα αποσπάσµατα. Μην ανακοινώνετε ποτέ εκ
των προτέρων την ηµέρα αποστολής προς προµήθεια σανού
και να µην έχετε ποτέ καθορισµένη ηµέρα, σε τρόπο ώστε
ο Εχθρός να µην είναι ενήµερος.

3.
Να στρατοπεδεύετε σε κατάλληλο και ενιαίο έδαφος,

όπου υπάρχει καθαρός αέρας, χωρίς να δεσπόζεται από κα-
µιά πλευρά και που δεν απειλείται ούτε από πληµµύρες ού-
τε από πυρκαγιές.

Εάν στο γήπεδό σας εισχωρεί δάσος πυκνό, δηµιουργεί-
στε ελεύθερες ζώνες κόβοντας δέντρα· περικυκλώστε το,
στρατοπεδεύστε έξω από το δάσος ή κάψτε το.

Εάν υπάρχει κίνδυνος πληµµυρών, να κατασκευάσετε
αναχώµατα και να αλλάξετε την κατεύθυνση των νερών.



4.
Faites observer la plus grande propreté dans le Camp; et

surtout faites enterrer toutes les immondices.
Faites occuper par des postes tous les environs du Camp,

et principalement les débouchés et les chemins, qui abou-
tissent aux magasins éloignés.

5.
Tâchez, s’il est possible, d’avoir toujours une rivière sur

votre flanc, tant pour faciliter le transport de vos vivres, que
pour vous procurer de l’eau en abondance, pour vous servir
de point d’appui, et pour y jetter les immondices.

Mais alors ayez grande attention à ce que vos ponts ne
puissent être cannonés, ni détruits, ni rom us par des mou-
lins, des arbres, ou des bateaux armés de matières combu-
stibles, que l’Ennemi pourrait faire descendre.

III. Guartiers d’Hiver

1.
En prenant vos quartiers d’hiver, choisissez un Camp

avantageux auprès d’une grande place, et , s’il se peut, au
centre de vos quartiers; et faites - le retrancher.

Logez les troupes dans des lieux fermés, point trop
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4.
Να διατηρείτε τη µεγαλύτερη καθαριότητα στο στρατό-

πεδο και προπαντός να θάβετε όλες τις ακαθαρσίες.
Να καταλάβετε µε φυλάκια όλα τα περίχωρα του Στρα-

τοπέδου και κυρίως τις προσβάσεις και τους δρόµους που
οδηγούν στις πιο αποµακρυσµένες αποθήκες.

5.
Προσπαθήστε, αν είναι δυνατόν να υπάρχει πάντα ένα

ποτάµι πλάι σας, τόσο για να διευκολύνει τη µεταφορά των
τροφίµων σας, όσο για να σας προµηθεύει νερό άφθονο, να
σας χρησιµεύει ως σηµείο στήριξης και για να ρίχνετε σ’αυ-
τό τα απόβλητά σας.

Προσέξτε όµως στην περίπτωση αυτή οι γέφυρές σας να
µην πλήττονται από κανονιοβολισµούς ούτε να καταστρέ-
φονται ή να διαλύονται από µύλους, δέντρα ή πλοία οπλι-
σµένα µε εύφλεκτες ύλες που ο Εχθρός θα µπορούσε να κα-
τεβάσει εκεί.

ΙΙΙ. Χειµερινοί τόποι στρατωνισµού

1.
∆ηµιουργώντας τους χειµερινούς χώρους στρατωνισµού

σας, επιλέξτε ένα προνοµιούχο στρατόπεδο σε ευρύχωρη
έκταση και, αν είναι δυνατόν, στο κέντρο των καταλυµάτων
σας· να περιβληθεί µε χαρακώµατα.



serrées, mais assez près les unes des autres, pour qu’elles
puissent se soutenir, et se secourir promptement.

2.
Couvrez vos quartiers par de bonnes places de guerre, par

une grande rivière, ou par une chaîne de montagnes; et gar-
dez-en tous les débouchés par des postes d’Infanterie et de
Cavalerie.

3.
Que ces postes aient ordre de se communiquer conti-

nuellement par des patrouilles, de convenir entre eux de cer-
tains signaux, pour s’avertir de s’opposer aux partis enne-
mis, de se porter sur les communications de l’Ennemi,
d’éclairer ses mouvements, de lui couper ses vivres, de les
enlever, et de les transporter dans les places.
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Να εγκαταστήσετε τα στρατεύµατα σε κλειστούς χώ-
ρους, όχι πολύ στρυµωγµένα, αλλά αρκετά κοντά το ένα στο
άλλο για να µπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται και να αλ-
ληλοβοηθούνται άµεσα.

2.
Να καλύπτετε τις βάσεις σας µε κατάλληλα πολεµικά

οχυρά, µε µεγάλο ποτάµι ή µε µια οροσειρά· και να φρου-
ρείτε όλες τις διεξόδους µε µονάδες Πεζικού και Ιππικού.

3.
Αυτές οι µονάδες να έχουν τη διαταγή να επικοινωνούν

διαρκώς µεταξύ τους µε περιπόλους, να συµφωνούν από
κοινού για ορισµένα συνθήµατα για να ειδοποιούνται ώστε
να αµύνονται κατά εχθρικών οµάδων, να ενηµερώνονται
για τις επικοινωνίες του Εχθρού, να εξακριβώνουν τις κινή-
σεις του, να του κόβουν τη µεταφορά τροφίµων, να του τα
αρπάξουν και να τα µεταφέρουν στις δικές τους βάσεις.



BATAILLES

I. Maximes générales

1.
Procurez-vous toutes les ressources, dont l’esprit présent,

et le courage sont capables, et que la variété des situations
et des événements peuvent rendre nécessaires.

2.
Employez vos troupes avec avantage, et n’en laissez au-

cune dans l’inaction.

3.
Dans le commencement d’une affaire, attachez-vous à

faire des prisonniers, questionnez - les sur les forces, et les
desseins de l’ennemi, et faites-vous en rendre compte, par
des menaces, ou par des promesses, ou par des bienfaits.

II. Raisons pour donner Bataille

1.
Lorsque vous pouvez compter sur vos troupes, risquez

une bataille pour terminer la guerre.
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ΜΑΧΕΣ

Ι. Γενικές Αρχές

1.
Προµηθευθείτε όλα τα εφόδια για τα οποία ο καθαρός

νους και η τόλµη δύνανται να αποκτήσουν και τα οποία η
ποικιλία των καταστάσεων και των γεγονότων µπορούν να
καταστήσουν αναγκαία.

2.
Χρησιµοποιήστε τα στρατεύµατά σας επωφελώς και µην

αφήσετε κανένα σε απραξία.

3.
Στην αρχή µιας επιχείρησης πολεµικής, ορµήστε να συλ-

λάβετε οµήρους, ανακρίνατέ τους για τις δυνάµεις και τα
σχέδια του εχθρού και εξαναγκάστε τους να αναφέρουν σχε-
τικά, είτε µε απειλές, είτε µε υποσχέσεις, είτε µε ευεργεσίες.

ΙΙ. Λόγοι για τη σύναψη µάχης

1.
Όταν µπορείτε να βασίζεσθε στις δυνάµεις σας, τότε δια-

κινδυνεύστε µια µάχη για να τελειώστε τον πόλεµο.



2.
Vous pouvez donner bataille, lorsque vous avez lieu

d’espérer que vous remporterez une Victoire complète.

3.
Lorsqu’il vous importe de faire lever un siège, ou de se-

courir un corps attaqué par des forces supérieures.

4.
Lorsque vous y serez forcé, faute de subsistances, ou

d’autres choses nécessaires.

5.
Lorsque vous pourrez par là empêcher l’Ennemi d’attirer

à lui de nouvelles forces.

6.
Enfin, lorsque vous pourrez par là gagner sur l’Ennemi

un avantage considérable, soit qu’il présente le flanc dans
une marche, soit qu’il occupe un passage important, ou qu’il
ait partagé son armée en plusieurs corps.

III. Raisons pour éviter les Batailles

1.
Lorsque la perte d’une bataille, peut entraîner des suites

beaucoup plus fâcheuses, que la victoire ne peut procurer
d’avantages réels.
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2.
Μπορείτε να συνάψετε µάχη όταν είστε σε θέση να ελ-

πίζετε ότι θα σηµειώστε ολοκληρωτική νίκη.

3.
Όταν σας συµφέρει να άρετε µια πολιορκία ή να βοηθή-

σετε ένα σώµα που δέχεται επίθεση από ανώτερες δυνάµεις.

4.
Όταν θα εξαναγκαστείτε να το κάνετε από έλλειψη εφο-

δίων και άλλων αναγκαίων πραγµάτων.

5.
Όταν θα µπορείτε έτσι να εµποδίσετε τον Εχθρό να δεχ-

θεί νέες δυνάµεις.

6.
Τέλος, όταν θα µπορείτε έτσι να έχετε ένα πλεονέκτηµα

σηµαντικότατο έναντι του Εχθρού, είτε παρέχει τη δυνατό-
τητα πλαγιοκόπησης, είτε κατέχει ένα σπουδαίο πέρασµα,
είτε έχει κατανείµει το στρατό του σε αρκετά σώµατα.

ΙΙΙ. Λόγοι για να αποφεύγετε τις Μάχες

1.
Όταν η απώλεια µιας µάχης µπορεί να επιφέρει συνέπει-

ες πολύ πιο δυσάρεστες από πραγµατικά πλεονεκτήµατα
της νίκης.



2.
Lorque l’ennemi est supérieur en forces, ou se trouve

dans un poste inexpugnable.

3.
Enfin lorsque vous n’avez pas toutes vos forces ras-

semblées.
D’ailleurs l’ennemi se détruit souvent de lui-même, par

la disette, ou par la désunion entre ses Généraux.

IV. Moyens d’engager l’Ennemi à une Bataille

1.
Assiégez une de ses places importantes; attaquez-le en

marche. Tombez sur lui sans qu’il s’y attende, en l’attaquant
de front, et à dos.

2.
Tâchez de l’attirer dans une embuscade; et à cet effet, fai-

tes semblant de vous retirer, ou de menacer quelque point
intéressant pour lui.

3.
Coupez-lui les vivres; et à cet effet enlevez toutes les sub-

sistances du plat pays, et enfermez-les dans vos places.
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2.
Όταν ο εχθρός είναι ανώτερος σε δυνάµεις ή βρίσκεται

σε απόρθητο µέρος.

3.
Όταν, τέλος, δεν έχετε συγκεντρωµένες όλες σας τις

δυνάµεις. Άλλωστε, ο εχθρός συχνά αυτοκαταστρέφεται
από τη σιτοδεία ή από τη διαφωνία µεταξύ των στρατη-
γών του.

IV. Μέσα εξαναγκασµού του Εχθρού σε µάχη

1.
Πολιορκήστε µια από τις οχυρές θέσεις του· επιτεθείτε

εναντίον του στη διάρκεια της πορείας του. Να πέσετε επά-
νω του, όταν δεν το περιµένει, επιτιθέµενοι κατά µέτωπο και
από τα νώτα του.

2.
Προσπαθήστε να τον οδηγήσετε σε ενέδρα· προς τούτο

προσποιηθείτε ότι δήθεν υποχωρείτε ή ότι απειλείτε ένα ση-
µαντικό γι’ αυτόν σηµείο.

3.
Κόψτε του τα τρόφιµα· προς τούτο να αρπάξετε όλα τα

εφόδια από τη γύρω χώρα και να τα κλείσετε στα δικά σας



Brûlez les champs, pillez le pays, bloquez ou occupez les
principaux passages.

4.
Enfin campez près de l’Ennemi dans un poste avanta-

geux, et fort par la nature, ou fortifié par l’art.

V. Disposition

1.
La poussière, le vent, le soleil, la pluie, sont des choses

auxquelles il faut avoir égard dans une bataille; mais toutes
importantes qu’elles soient, elles sont accidentelles, sujettes
à des variations fréquentes, et dépendent plus du hazard que
de la science.

L’attention principale d’un homme de guerre doit se por-
ter sur la connaissance parfaite, et le choix judicieux de son
terrain, et sur l’art d’en tirer tout le parti imaginable.

2.
Emlpoyez la Cavalerie dans les terrains ouverts et de

plaine.
Employez l’Infanterie dans les terrains coupés et serrés.
Tirez avantage des marais, des ravins. Garnissez-les de

troupes. Cherchez-y des passages, ou faites en ouvrir; et fai-
tes y passer des troupes, pour prévenir, ou surprendre l’en-
nemi dans quelque point.
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στρατόπεδα. Κάψτε τα χωράφια, λεηλατείτε την περιοχή,
σφραγίστε ή έχετε στην κατοχή σας τις κύριες διαβάσεις.

4.
Τέλος, να στρατοπεδεύστε κοντά στον Εχθρό σε προνοµιακό

µέρος και ισχυρό από τη φύση του ή οχυρωµένο µε τεχνικά µέσα.

V. ∆ιάταξη

1.
Η σκόνη, ο άνεµος, ο ήλιος, η βροχή είναι στοιχεία που

πρέπει να υπολογίζει κανείς σε µια µάχη· όσο σηµαντικά
όµως κι αν θεωρούνται, εν τούτοις είναι τυχαία, υποκείµε-
να σε συχνές εναλλαγές και εξαρτώµενα περισσότερο από
την τύχη παρά από την επιστηµονική γνώση.

Η βασική προσοχή ενός στρατιωτικού πρέπει να στηρί-
ζεται στην τέλεια γνώση και τη συνετή επιλογή του εδάφους
του καθώς και στην επιδεξιότητα να εξασφαλίζει στην πε-
ρίπτωση αυτή το µεγαλύτερο όφελος.

2.
Χρησιµοποιείστε το Ιππικό σε ανοικτά εδάφη και στις πεδιάδες.
Χρησιµοποιείστε το Πεζικό σε εδάφη αποκοµµένα και στενά.
Να επωφεληθείτε από τα έλη και τα υψώµατα. Να τα πε-

ριβάλλετε µε φρουρές στρατιωτικές. Να αναζητήσετε εκεί
περάσµατα ή να διανοίξετε αν δεν υπάρχουν και να περά-
σουν από αυτά στρατεύµατα για να προλάβετε ή να αιφνι-
διάσετε τον Εχθρό σε ορισµένο σηµείο.



3.
Arrangez votre ordre de bataille, de manière que l’Infan-

terie puisse renforcer et soutenir la Cavalerie, et qu’il en soit
de même de la Cavalerie à l’égard de l’Infanterie, suivant les
circonstances; que vous puissiez toujours soutenir les corps
qui combattent avec des troupes fraîches, ou avec une bon-
ne réserve; que, lorsque des troupes seront repliées, elles ne
puissent se jetter sur la réserve, la rompre, ou la mettre en
désordre; que les flancs de l’armée soient toujours couverts
et appuyés par un terrain avantageux, par des fortifications,
des chevaux de frises, des bataillons, ou par la Cavalerie.

4.
Employez un nombre juste et suffisant d’Officiers

généraux aux ailes, au corps de bataille, aux deux lignes, et
à la réserve de votre armée.

Que chacun de ces Officiers généraux soit instruit bien
clairement et bien exactement des intentions du Général
en chef, et de ce qu’il doit faire dans la partie où il com-
mande, pour contribuer à la victoire. Que leur attention
principale se porte surtout à rallier promptement, et sur le
champ, les troupes qui pourraient être repoussées ou
rompues.
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3.

Να ρυθµίσετε τη δική σας τάξη µάχης σε τρόπο ώστε το
Πεζικό να µπορεί να ενισχύσει και να στηρίξει το Ιππικό και
να συµβεί το ίδιο µε το Ιππικό απέναντι στο Πεζικό ανάλο-
γα µε τις περιστάσεις· να µπορείτε πάντοτε να υποστηρίζε-
τε τα σώµατα που αγωνίζονται µε νέα στρατεύµατα ή µε γε-
ρές εφεδρείες. Και, όταν στρατεύµατα αναδιπλωθούν, να µη
µπορούν να επιτεθούν στα εφεδρικά σώµατα, να τα δια-
σπάσουν ή να τα οδηγήσουν σε αταξία. Τα πλάγια του στρα-
τεύµατος πρέπει να είναι πάντοτε καλυµµένα και υποστη-
ριζόµενα από προνοµιακό έδαφος, από οχυρώσεις και χα-
ρακώµατα, από λόχους ή από το Ιππικό.

4.
Να τοποθετήσετε ακριβή και ικανοποιητικό αριθµό

Αξιωµατικών στις πτέρυγες, στο σώµα της µάχης, στις δυο
γραµµές και στην εφεδρεία του στρατεύµατος σας.

Καθένας από τους Αξιωµατικούς αυτούς πρέπει να είναι
µε σαφήνεια και µε ακρίβεια ενηµερωµένος για τις προθέ-
σεις του Αρχιστρατήγου και όσα ο ίδιος πρέπει να εκτελέ-
σει στο µέρος όπου διοικεί για να συµβάλει στη νίκη. Η κύ-
ρια προσοχή του συνίσταται πρωτίστως στο να επανενώσει
σταθερά και άµεσα τις δυνάµεις που ενδεχοµένως είχαν
απωθηθεί ή διασπαστεί.



5.
Placez les meilleures troupes sur les ailes de votre

armée.
Laissez une distance au moins de 300 pas entre les deux

lignes, et faites observer cette distance avec la plus grande
exactitude, afin que les troupes de chaque ligne puissent ma-
noeuvrer et agir sans s’embarrasser ni se nuire.

Entremêlez quelque ois l’Infanterie de la seconde ligne,
d’escadrons de Cavalerie ou de Dragons.

Placez la réserve derrière le centre de l’Infanterie, afin
que de là elle soit également à portée de donner du secours
où il en sera besoin. Portez-la sur un des flancs. Faites-lui
faire, par vos intervallles, des charges imprévues sur l’en-
nemi, pour le rompre, ou pour le prendre à dos.

Placez l’Artillerie sur des hauteurs, en pente douce, afin
que ses tirs soient plus rasants que plongeants; et ayez soin
qu’elle soit toujours pourvue d’un nombre suffisant de mu-
nitions, pour que ni elle, ni les troupes ne puissent jamais en
manquer, quelle que soit la chaleur d’une action.

6.
Postez la plus grande partie de votre Cavalerie sur une

aile, lorsque l’autre est assurée par la situation du terrain.
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5.
Να τοποθετήσετε τους καλλίτερους στρατιώτες σας στις

πτέρυγες του στρατού σας.
Αφήστε µια απόσταση τουλάχιστον 300 βηµάτων µετα-

ξύ των δύο γραµµών και κρατείστε αυτή την απόσταση µε
την µεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε τα στρατεύµατα κάθε γραµ-
µής να δύνανται να κινούνται και να ενεργούν χωρίς να εµ-
ποδίζονται ή να ενοχλούνται.

Να διανθήσετε (αναµίξετε) ενίοτε το Πεζικό της δεύτε-
ρης γραµµής µε ίλες Ιππικού ή µε ∆ραγώνους.

Να τοποθετήσετε την εφεδρεία πίσω από το κέντρο του
Πεζικού, ώστε από εκεί να έχει εξίσου τη δυνατότητα να
προσφέρει τη βοήθειά της όπου αυτή χρειασθεί. Βάλτε την
σε µια από τις πλευρές σας. Υποχρεώστε την, µέσα από τα
διαστήµατα σας, να κάνει αιφνιδιαστικές επιθέσεις στον εχ-
θρό, για να τον διασπά ή να προσβάλει τα νώτα του.

Να τοποθετείτε το Πυροβολικό σε υψώµατα µε οµαλή
πλαγιά σε τρόπο ώστε οι βολές να είναι ευθείες και όχι υπό
γωνία, να φροντίζετε δε να είναι εφοδιασµένο µε ικανό
αριθµό πολεµοφοδίων για να µη λείψουν ποτέ ούτε από αυ-
τό ούτε από τα στρατεύµατα, οποιοδήποτε κι αν αν είναι η
ένταση µιας δράσης.

6.
Να οδηγείτε το µεγαλύτερο µέρος του Ιππικού σας σε µια

πτέρυγα, όταν η άλλη έχει ασφάλεια από την κατάσταση του



Ménagez-vous toujours une réserve de troupes d’élite,
pour vous en servir en cas de besoin, et sans être obligé de
rompre les Bataillons et les Escadrons.

Ne confiez la retraite qu’à un Officier Général de la pre-
mière classe.

Enfin, lorsque vous n’avez pas une certaine confiance
dans vos Troupes, disposez-les de manière que tout moyen
et tout espoir de retraite leur soient ôtés; vous les mettez par-
là dans la nécessité de vaincre ou de mourir.

VI. Action

1.
Donnez un mot de ralliement.
Faites placer les Chirurgiens et lesAumôniers derrière les

Régiments, pour avoir soin des blessés.
Encouragez vos Soldats par de bons propos, par l’appa-

rence d’une guerre juste. Animez-les par l’appas de la gloi-
re, de la victoire et du butin; promettez-leur des récompen-
ses et de bons quartiers d’hiver.

2.
Ne changez jamais les ordres, ni les dispositions dont

vous êtes convenu une fois, à moins que les circonstances
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εδάφους.
Να έχετε πάντοτε στη διάθεσή σας µια εφεδρεία επιλέ-

κτων δυνάµεων, για να σας χρησιµεύσει σε περίπτωση
ανάγκης, χωρίς να είστε υποχρεωµένοι να διασπάτε τους
Λόχους και τις Ίλες.

Να µην εµπιστεύεσθε την υποχώρηση παρά µόνον σε
Αξιωµατικό πρώτης τάξης.

Τέλος, όταν δεν έχετε ορισµένη εµπιστοσύνη στα Στρα-
τεύµατά σας, να τα τοποθετήσετε µε τρόπο ώστε να αφαι-
ρεθεί από αυτά κάθε µέσο και κάθε ελπίδα οπισθοχώρησης·
θα τους βάλετε έτσι το δίληµµα να νικήσουν ή να πεθάνουν.

VI. ∆ράση

1.
∆ώστε διαταγή συγκέντρωσης. Να τοποθετήσετε τους

χειρουργούς και του ιερείς πίσω από τις Μονάδες για να
φροντίζουν τους τραυµατίες.

Να εµψυχώνετε τους στρατιώτες σας µε κατάλληλα λό-
για, δηµιουργώντας την αίσθηση ενός πολέµου δικαίου. Να
τους ενθαρρύνετε µε το θέλγητρο της δόξας, της νίκης και
της λείας· να τους υποσχεθείτε ανταµοιβές και καλά χειµε-
ρινά καταλύµατα.

2.
Να µην αλλάξετε ποτέ τις διαταγές ούτε τις διαθέσεις

άπαξ και καταλήξατε σ’ αυτές, τουλάχιστον όταν οι περι-



ne vous y obligent absolument; car ces changements sont su-
jets à entraîner la confusion.

3.
Lorsque vous aurez à faire à un Ennemi supérieur en for-

ces, attaquez-le à l’entrée de la nuit.
Commencez l’action dans la partie où vous croyez être le

plus fort; refusez ou tâtez seulement celle où vous vous croi-
rez le plus faible, soit en profitant d’un terrain avantageux,
ou en faisant montre de Troupes, soit en amusant l’Ennemi
par des escarmouches.

4.
Attaquez l’ennemi surtout lorsqu’il se trouve dans une

mauvaise position.
Commencez l’action par le feu du canon aussitôt que

vous appercevrez l’Ennemi. Ne vous arrêtez point sous le
feu de l’Ennemi, mais attaquez-le aussitôt qu’il commence
à tirer.

N’attendez jamais l’enemmi de pied ferme, à moins que
ce ne soit dans un poste; mais marchez à lui, et attaquez-le
sur le champ dès qu’il s’avance.

Commndez et postez des Tirailleurs exprès, pour ne tirer
que sur les Officiers des Ennemis.

Soutenez à temps, et relevez, par des Troupes fraîches,
celles qui, ayant combattu pendant quelque temps, se trou-
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στάσεις δεν σας υποχρεώνουν απόλυτα για κάτι τέτοιο· για-
τί παρόµοιες αλλαγές είναι ικανές να επιφέρουν σύγχυση.

3.
Όταν έχετε να αντιµετωπίσετε Εχθρό ανώτερο σε δυνά-

µεις, τότε πρέπει να επιτεθείτε κατά το σούρουπο, µόλις αρ-
χίζει να νυχτώνει.

Να αρχίσετε τη δράση στο µέρος όπου πιστεύετε ότι εί-
στε ισχυρότεροι· αρνηθείτε ή απλά βολιδοσκοπήστε αυτό
που θεωρείτε ότι είστε πιο αδύνατοι, είτε επωφελούµενοι
ενός προνοµιακού εχθρού ή κάνοντας επίδειξη Στρατευµά-
των είτε εξαπατώντας τον Εχθρό µε µικροσυµπλοκές.

4.
Επιτεθείτε στον Εχθρό κυρίως όταν βρίσκεται σε δυσχε-

ρή θέση. Αρχίστε τη δράση µε τα πυρά του κανονιού, µόλις
αντιληφθείτε τον Εχθρό. Μη σταµατήσετε καθόλου κάτω
από το εχθρικό πυρ, αλλά κτυπήστε τον αµέσως µόλις αρ-
χίσει να βάλει.

Μην περιµένετε ποτέ τον Εχθρό αδρανείς, εκτός αν βρί-
σκεστε σε στρατόπεδο· βαδίστε αντιθέτως εναντίον του και
κτυπήστε τον αµέσως πριν προχωρήσει.

Να οδηγήσετε στα νότια τους ειδικούς Σκοπευτές για να
πυροβολούν µόνον εναντίον Αξιωµατικών του Εχθρού.

Να υποστηρίζετε εγκαίρως και να αντικαταστήσετε µε
νέα στρατεύµατα εκείνα που έχουν ήδη πολεµήσει επί αρ-
κετό χρόνο και αισθάνονται εξασθενηµένα, για να µπορούν



vent affaiblies, afin qu’elles puissent reprendre haleine.
Ne vous livrez point à l’appas du butin, avant que l’En-

nemi ne soit entièrement défait et mis en fuite.
Prenez peu de prisonniers, pour ne pas en être embar-

rassé.
Dans la poursuite, gardez-vous bien de vous laisser em-

porter trop loin du Corps principal qui poursuit, et ayez
toujours des troupes formées, prêtes et en état de soutenir.

5.
Si vous gagnez la bataille, rendez grâces à Dieu; faites

chanter le Te Deum, enterrez les morts; publiez la victoire.
Profitez de vos avantages, poursuivez l’Ennemi dispersé,

sommez les Places, emparez-vous des principaux débou-
chés du pays, ainsi que de tous les postes qui en empêchent
la communication avec l’Ennemi.

6.
Si vous perdez la bataille, rassemblez vos Troupes, sou-

levez le pays, armez les Paysans, munissez les Places et les
Postes, coupez les bois, faites-y des abattis, inondez le pays,
formez une nouvelle armée, demandez du secours à vos
amis et à vos alliés.
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να αναπνεύσουν λίγο.
Μην ενδίδετε στη σαγήνη της λείας πριν ο Εχθρός ηττη-

θεί ολοσχερώς και τραπεί σε φυγή.
Να συλλάβετε λίγους αιχµαλώτους για να µην δυσχεραί-

νουν τη θέση σας.
Κατά την καταδίωξη να προσέχετε να µην αποµακρυν-

θείτε πολύ από το Κεντρικό Σώµα που καταδιώκει και να
έχετε πάντοτε γυµνασµένα στρατεύµατα, έτοιµα και σε θέ-
ση για ενισχυτικό ρόλο.

5.
Εάν κερδίστε τη µάχη, να απευθύνετε ευχαριστίες προς

τον Θεό· να ψάλετε ∆οξολογία, να ενεργείστε ταφή των νε-
κρών. ∆ηµοσιοποιείστε τη νίκη σας.

Να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήµατά σας, να κατα-
διώξετε τον διασκορπισµένο Εχθρό, να ανακτήσετε τα οχυρά,
να καταλάβετε τις βασικές διεξόδους της περιοχής, όπως και
όλες τις θέσεις που εµποδίζουν την επικοινωνία µε τον Εχθρό.

6.
Αν χάσετε τη µάχη, να ανασυγκροτήσετε τα στρατεύµατά

σας, να ξεσηκώσετε τη χώρα, να οπλίστε τους χωρικούς, να
εφοδιάσετε µε πολεµοφόδια τα οχυρά και τις θέσεις, να κό-
ψετε τα δάση και να δηµιουργήσετε εκεί ξέφωτα, να πληµµυ-
ρήσετε τη χώρα, να συγκροτήσετε νέα στρατιά, να ζητήσετε
βοήθεια από τους φίλους σας και από τους συµµάχους σας.



COMBATS

I. Surprises

1.
On surprend les Gardes et les Fourageurs de l’Ennemi,

surtout lorsque ses Troupes s’abandonment au pillage.

2.
L’on surprend quelquefois l’Ennemi en marche. On l’at-

tend alors près d’un défilé qu’il est obligé de passer; dans
une situation où il ne peut avoir ses Troupes rassemblées, et
où elles ne peuvent se secourir les unes les autres; lorsqu’il
est occupé au passage d’une rivière, lorsqu’il traverse un
bois; dans ce dernier cas on poste des troupes d’Infanterie et
de Cavalerie, qui, après avoir laissé passer une grande par-
tie de l’Armée ennemie, l’attaquent de front, en flanc et à
dos, sans lui donner le temps de se reconnaître et de se for-
mer.

3.
On surprend encore l’Ennemi dans ses quartiers. On l’at-

taque alors pendant la nuit, au point du jour, ou le soir même
qu’il y arrive, avant qu’il ait eu le temps de placer ses Gar-
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ΕΝΟΠΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ι. Αιφνιδιασµοί

1.
Αιφνιδιάζουµε τις φρουρές και τους Προµηθευτές ζωο-

τροφών του Εχθρού, κυρίως όταν τα στρατεύµατα επιδί-
δονται µε τη λεηλασία.

2.
Αιφνιδιάζουµε ενίοτε τον Εχθρό κατά την πορεία του.

Τον αναµένουµε κοντά σε µια στενωπό που είναι υποχρεω-
µένος να διαβεί· σε κατάσταση που δεν µπορεί να έχει συγ-
κεντρωµένα τα στρατεύµατά του, τα οποία δεν είναι δυνα-
τόν µα αλληλοβοηθούνται· όταν είναι απασχοληµένος µε τη
διάβαση ενός ποταµού, όταν διασχίζει ένα δάσος· στην τε-
λευταία περίπτωση τοποθετούµε κοντά µονάδες Πεζικού
και Ιππικού, οι οποίες, αφού αφήσουν να περάσει µεγάλο
µέρος της εχθρικής Στρατιάς, επιτίθενται εναντίον της κα-
τά µέτωπο, από τα πλάγια και τα νώτα της, χωρίς να της δώ-
σει το χρόνο να συνέλθει και να ανασυγκροτηθεί.

3.
Αιφνιδιάζουµε ακόµη τον Εχθρό µέσα στο στρατόπεδό

του. Του επιτιθέµεθα στη διάρκεια της νύχτας, κατά την χα-
ραυγή ή το απόγευµα µάλιστα που θα φθάσει εκεί, πριν έχει



des, de reconnaître ses postes, de faire ses dispositions, de
prendre ses précautions; ou en plein midi, lorsqu’on sait que
ses troupes sont allées au fourage.

4.
Dans toutes ces circonstances, votre première et princi-

pale attention doit se porter à avoir de bons Espions chez
l’Ennemi, afin d’être informé promptement et exactement
de toutes ses démarches, de tous ses desseins et à vous
pourvoir d’une quantité suffisante de voitutes chargées
d’outils, d’agrêts, de ponts et de pétards.

5.
Au reste, procurez-vous une connaissance parfaire du

pays, du terrain et du lieu que vous voulez surprendre; et
tâchez d’être bien instruit de toutes les circonstances relati-
ves à votre objet. Marchez avec beaucoup de secret et de cir-
conspection. Tâchez d’arriver par les derrières ou par les
flancs de l’Ennemi, et, autant qu’il est possible, sans être
aperçu; à cet effet, ne négligez rien pour couper et enlever
ses patrouilles et ses grandes gardes, afin d’empêcher qu’il
ne soit averti, et qu’il ne puisse se rassembler ou joindre
d’autres corps de ses Troupes.
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το χρόνο να εγκαταστήσει τις φρουρές του, να αναγνωρίσει
τις θέσεις και εγκατασταθεί, πριν λάβει προφυλακτικά µέ-
σα· ή το µεσηµέρι, όταν γνωρίζουµε πως τα στρατεύµατά
του έχουν φύγει προς αναζήτηση ζωοτροφών.

4.
Σε όλες αυτές τις περιστάσεις η πρώτη και κυριότερη

έγνοια σας είναι να έχετε καλούς Κατασκόπους στις τάξεις
του Εχθρού, προκειµένου να είστε άµεσα και ακριβώς ενή-
µεροι για όλες τις ενέργειές του, για όλα του τα σχέδια και
να διαθέτετε ικανό αριθµό αµαξών φορτωµένων µε εργα-
λεία, όργανα, συνδέσµους και κροτίδες.

5.
Κατά τα λοιπά να έχετε τέλεια γνώση της περιοχής, του

εδάφους και της τοποθεσίας, όπου θέλετε να ενεργήσετε τον
αιφνιδιασµό· να προσπαθήσετε να γνωρίζετε όλες τις περι-
στάσεις που σχετίζονται µε τον αντικειµενικό σας στόχο. Να
βαδίζετε µε µεγάλη µυστικότητα και προφύλαξη. Να προ-
σπαθείτε να προσεγγίσετε εκ των όπισθεν ή από τα πλάγια
του Εχθρού και όσο είναι δυνατόν, να µη γίνετε αντιληπτοί·
προς το σκοπό αυτό µην αµελήσετε τίποτε που θα βοηθήσει
να ανακόψετε ή να συλλάβετε τις περιπολίες του και τις µε-
γάλες φρουρές του, προκειµένου να µην µπορέσει να ενη-
µερωθεί και να πραγµατοποιήσει συγκέντρωση ή να συ-
ναντήσει άλλα σώµατα του στρατεύµατός του.



6.
Arrivé au point où vous voulez aller, partagez votre

troupe en plusieurs parties, attaquez de tous les côtés en
même temps, et tâchez d’entrer pêle-mêle avec l’Ennemi,
dès que vous l’apercevez.

Par exemple, formez cinq troupes:
Que la première entre pêle-mêle avec l’Ennemi dans le

quartier; qu’elle le pousse l’épée dans les reins jusques sur
la place, en culbutant et chassant ses postes et ses gardes.

Que la deuxième suive la première au galop jusques sur
la place, d’où, si elle n’y trouve point de résistance, elle se
partagera dans toutes les rues, cherchera à prendre le Com-
mandant et les Officiers, entrera dans les maisons, et y met-
tra le feu, s’il est nécessaire.

Que la troisième suive de même la première, mais avec
un peu moins de précipitation que la seconde, bien serrée et
en ordre, jusques sur la place où elle se mettra en bataille,
pour recevoir les prisonniers, et pour la police.

Que la quatrième se porte dans la partie où il y aura le
plus de tumulte.

Que la cinquième reste en dehors, se partage en deux, et
tourne tout autour du lieu pour empêcher que rien ne
s’échappe, et que personne ne se sauve.

Outre ces troupes ayez un poste pour observer la partie
d’où il peut venir du secours à l’Ennemi, et pour vous en
avertir.
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6.
Όταν φτάσετε στο σηµείο που έχετε επιλέξει, µοιράστε

το Στράτευµα σε πολλά µέρη, επιτεθείτε συγχρόνως από
όλα τα µέρη και συγκρουσθείτε φύρδην-µύγδην µε τον Εχ-
θρό µόλις τον αντιληφθείτε.

Για παράδειγµα, σχηµατίστε πέντε οµάδες:
Η πρώτη θα συγκρουσθεί µε τον Εχθρό στο στρατόπεδό

του, θα τον απωθήσει µε το ξίφος µέχρι την πόλη-φρούριο,
ανατρέποντας και εκδιώκοντας τα φυλάκια και τους φρου-
ρούς.

Η δεύτερη θα ακολουθήσει την πρώτη µε γοργό ρυθµό
µέχρι την πόλη-φρούριο από όπου, αν δεν συναντήσει κα-
µιά αντίσταση, θα διασκορπιστεί σε όλους τους δρόµους, θα
επιδιώξει να καταλάβει το ∆ιοικητήριο και να συλλάβει
τους Αξιωµατικούς, θα εισέλθει στις οικίες και θα τις πυρ-
πολήσει αν κριθεί αναγκαίο.

Η Τρίτη θα ακολουθήσει επίσης την πρώτη, µε λιγότερη
όµως ταχύτητα από τη δεύτερη, συντεταγµένα και µε καλή
διάταξη, µέχρι την πόλη-φρούριο, όπου θα είναι σε θέση µά-
χης για να δεχθεί τους οµήρους και λειτουργήσει ως αστυ-
νοµία.

Η τέταρτη θα προχωρήσει στο µέρος όπου υπάρχει η µε-
γαλύτερη αναταραχή.

Η Πέµπτη θα µείνει έξω, θα χωριστεί στα δύο και θα πε-
ριπολεί ολόγυρα του πεδίου των επιχειρήσεων για να εµπο-
δίσει κάθε διαφυγή και διάσωση.



Ces dispositions faites, exécutez votre projet le plus
promptement qu’il vous sera possible; et surtout ne négli-
gez pas d’assurer votre retraite, en occupant un point sur le-
quel vous devez vous retirer, avec un corps de troupes ca-
pable de recevoir et de soutenir celui qui vient de faire
l’expédition.

II. Embuscades

1.
Les Embuscades ont pour objet d’enlever à l’Ennemi des

Convois, des Fourageurs, des Partis, des Patrouilles et des
détachements.

A cet effet on les tend dans des bois, des jardins, derrière
des haies, des ravins, des collines, des maisons, dans des vil-
lages et dans des fonds.

Toute embuscade doit laisser passer devant elle une gran-
de partie de l’Ennemi sans se montrer, et puis sortir de son
poste pour tomber brusquement dessus sans lui donner le
temps de se reconnaître.
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Εκτός από αυτές τις στρατιωτικές µονάδες να έχετε ένα
στρατηγικό σηµείο για να επιτηρείτε το µέρος από όπου
µπορούν να έλθουν βοήθειες προς τον Εχθρό και για να ενη-
µερώνεστε γι’ αυτό.

Μετά τις διευθετήσεις αυτές, εκτελέστε το σχέδιο σας
όσο πιο γρήγορα µπορείτε· και προ παντός µην αµελήσετε
να εξασφαλίσετε την οπισθοχώρησή σας, έχοντας στην κα-
τοχή σας ένα µέρος στο οποίο πρέπει να αποσυρθείτε, µε
ένα στρατιωτικό σώµα ικανό να δεχθεί και να υποστηρίξει
αυτό που προ ολίγου διεξήγαγε την εκστρατεία.

ΙΙ. Ενέδρες

1.
Οι ενέδρες έχουν ως αντικείµενο την αρπαγή από τον Εχ-

θρό των εφοδιασµών, των προµηθευτών ζωοτροφών, ∆ι-
µοιριών, Περιπόλων και Στρατιωτικών Αποσπασµάτων.

Προς το σκοπό αυτό στήνονται µέσα σε δάση, κήπους,
πίσω από φράχτες, υψώµατα, λόφους, σπίτια, µέσα σε χω-
ρία ή στον πυθµένα κοιλοτήτων.

Κάθε ενέδρα οφείλει να αφήσει να περάσει µπροστά της
ένα ικανό µέρος του Εχθρού χωρίς να φαίνεται η ίδια και
έπειτα να βγει από το πόστο της για να πέσει απότοµα επάνω
του χωρίς να του δώσει χρόνο να αντιληφθεί τι συµβαίνει.



2.
On forme quelquefois de doubles et de triples Embusca-

des.
Celles que l’on forme pour attirer l’Ennemi dans quelque

piège, doivent tenir différentes routes, dont personne ne doit
avoir connaissance que celui qui les commande.

3.
Dans tous ces cas, votre première attention doit être de

bien reconnaître le lieu et le terrain où vous voulez placer
l’Embuscade, et de prendre garde que l’Ennemi ne vous y
prévienne.

N’arrivez jamais à ce lieu qu’au moment précis où vous
croyez pouvoir faire votre coup; et ne vous y arrêtez point
trop longtemps, afin que l’Ennemi n’en puisse avoir con-
naissance.

4.
Postez-vous de manière que vous puissiez tomber sur

l’Ennemi de différents côtés à la fois, et vous retirer facile-
ment, au cas que vous soyez découvert, ou que l’Ennemi
vienne trop en force.

Postez des Sentinelles autour de vous, avec ordre d’être
bien sur leurs gardes, et très attentives à découvrir l’Enne-
mi, afin que vous ne soyiez pas surpris vous-même.
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2.
Σχηµατίζουµε ενίοτε διπλές και τριπλές Ενέδρες.
Αυτές που σχηµατίζουµε για να τραβήξουν τον Εχθρό

προς κάποια παγίδα, πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετι-
κούς δρόµους, τους οποίους µόνον αυτός που είναι επικε-
φαλής τους οφείλει να γνωρίζει.

3.
Σε κάθε περίσταση, η πρώτη σας προσοχή συνίσταται

στο να κάνετε καλή αναγνώριση του χώρου και του εδάφους
όπου θέλετε να εγκαταστήσετε την ενέδρα και στη λήψη µέ-
τρων ώστε να µη σας προλαµβάνει ο Εχθρός.

Να φθάνετε στο σηµείο εκείνο µόνο σε συγκεκριµένη
στιγµή κατά την οποία νοµίζετε ότι µπορείτε να στήσετε το
κόλπο σας· µη µείνετε εκεί για πολύ χρόνο, ώστε ο Εχθρός
να µη µπορέσει να έχει ενηµέρωση.

4.
Να έχετε σταθµεύσει σε σηµεία που να µπορείτε να επι-

τεθείτε στον Εχθρό συγχρόνως από διάφορες πλευρές και
να αποσυρθείτε εγκαίρως, σε περίπτωση που αποκαλυφθεί-
τε ή που ο Εχθρός καταφθάσει πιο ενισχυµένος.

Να τοποθετήσετε φρουρές γύρω σας µε τη διαταγή να εί-
ναι σε επιφυλακή και προσεκτικές στο να ανακαλύπτουν
τον Εχθρό, ώστε να µην αιφνιδιαστείτε σεις οι ίδιοι.



5.
Si l’Ennemi n’est point en force, vous pouvez mettre

tout votre détachement en Embuscade, autrement n’embus-
quez qu’une partie de votre troupe, et conservez-en le reste
pour favoriser votre retraite.

III. Retraites

1.
Donnez un point de ralliement à vos Troupes.
Rassemblez votre monde.
Séparez les prisonniers en trois ou quatre parties; placez-

les entre les escadrons, sans armes, sans éperons, et montés
sur de mauvais chevaux.

En cas d’attaque, mettez à couvert le butin et les prison-
niers sous une garde suffisante et proportionnée aux circon-
stances; ou éloignez-les au plus vite, en les faisant partir
d’avance.

2.
Cachez votre perte. Retirez-vous par des chemins où

vous soyez assuré de ne point rencontrer d’ennemi.
Retirez-vous par des bois, des montagnes, des gorges, des

défilés; postez-y des troupes pour les défendre et pour y
arrêter l’Ennemi.
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5.
Εάν ο Εχθρός δεν έχει µεγάλες δυνάµεις, µπορείτε να

βάλλετε στην Ενέδρα όλο το στρατιωτικό σας απόσπασµα,
διαφορετικά θα χρησιµοποιήσετε µέρος του στρατεύµατός
σας και διατηρείστε το υπόλοιπο για να διευκολύνει την
υποχώρησή σας.

ΙΙΙ. Υποχωρήσεις

1.
Ορίσατε ένα σηµείο συγκέντρωσης του Εχθρού. Συγ-

κεντρώστε το δυναµικό σας.
Χωρίστε τους αιχµαλώτους σε τρία ή τέσσερα µέρη, το-

ποθετείστε τους στις ίλες Ιππικού, άοπλους, χωρίς σπιρού-
νια, επάνω σε αδύνατα άλογα.

Σε περίπτωση επίθεσης, να καλύψετε τα λάφυρα και τους
αιχµαλώτους µε φρουρά ικανή και ανάλογη µε τις περιστά-
σεις ή να τους αποµακρύνετε το συντοµότερο, εξαποστέλ-
λοντας τους εκ των προτέρων.

2.
Κρύψτε τις απώλειές σας.Αποσυρθείτε από δρόµους που

σας παρέχουν ασφάλεια ώστε να µη συναντήσετε καθόλου
τον Εχθρό.

Αποσυρθείτε µέσα σε δάση, βουνά, φαράγγια, στενά· το-
ποθετείστε εκεί στρατεύµατα για να τα προστατεύουν και



Lorque vous serez dans des bois ou des gorges, faites son-
ner et battre la marche par plusieurs Trompettes et Tam-
bours, pour faire croire à l’Ennemi qu’ il vous arrive du ren-
fort, et que vous vous êtes mis en état de défense.

3.
Prenez si bien votre temps en vous retirant, que vous puis-

siez vous éloigner promptement de l’Ennemi, autant qu’il
est nécessaire pour qu’il ne puisse plus vous atteindre.

Mais si l’Ennemi vous pousuit avec chaleur, sacrifiez vo-
tre arrière-garde, afin que le reste ait le temps de se retirer.

4.
Si, dans votre retraite, l’avant-garde ennemie vous pour-

suit trop vivement, et s’aventure au point que le reste ne
puisse suivre, postez-vous dans quelque endroit couvert,
dans un terrain avantageux, et attaquez avec vigueur et en
ordre l’Ennemi, qui arrive sur vous faible et en désordre.
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για να ακινητοποιήσουν τον Εχθρό.
Όταν θα βρίσκεστε µέσα σε δάση ή σε χαράδρες, δώστε

το σύνθηµα για πορεία µε αρκετές τροµπέτες και τύµπανα,
για να νοµίσει ο Εχθρός ότι σας έρχεται ενίσχυση και ότι
έχετε οργανωθεί σε θέση άµυνας.

3.
Φροντίστε να έχετε τον κατάλληλο χρόνο κατά την υπο-

χώρησή σας, ώστε να µπορέσετε να αποµακρυνθείτε από
τον Εχθρό εγκαίρως για να µην του είναι δυνατόν να σας
φθάσει.

Αν όµως ο Εχθρός σας καταδιώκει µε θέρµη, θυσιάστε
την οπισθοφυλακή σας, προκειµένου οι υπόλοιποι να έχουν
χρόνο να αποσυρθούν.

4.
Εάν κατά την υποχώρησή σας, η εχθρική εµπροσθοφυ-

λακή σας καταδιώκει έντονα και ριψοκινδυνεύει σε σηµείο
που το υπόλοιπο µέρος δεν µπορεί να ακολουθήσει, να πα-
ραµείνετε σε κάποιο σηµείο καλυµµένο και σε προνοµι-
ούχο έδαφος και να επιτεθείτε µε δύναµη και µε τάξη στον
Εχθρό, που καταφθάνει εναντίον σας αδύναµος και χωρίς
τάξη.



IV. Rencontres

Attaquez brusquement et avec vigueur.
Si vous êtes en force, faites montre de peu de monde,

présentez peu de front, et beaucoup de profondeur; serrez-
vous le plus que vous pourrez, et ne laissez point d’inter-
valles entre vos troupes.

Si au contraire vous êtes faible, faites montre, présentez
un grand front et peu de profondeur, étendez-vous le plus
que vous pourrez, laissez des intervalles entre vos troupes,
faites voir des bataillons, des escadrons; faites entendre des
timbales, des trompettes, des tambours, dans des parties où
vous n’avez point de troupes, et où l’Ennemi ne peut voir.

V. Escarmouches

Faites faire des Escarmouches, pour reconnaître un pays,
une position, un poste; pour examiner les mouvements, la
contenance de l’Ennemi; pour animer et encourager vos pro-
pres troupes, et pour faire des prisonniers, afin d’avoir des
nouvelles.

Relevez souvent vos Escarmoucheurs par des troupes
fraîches, en faisant retirer celles qui ont combattu pendant
quelque temps.

Enfin, ayez grande attention de ne point vous laisser at-
tirer dans quelque embuscade.
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IV. Συγκρούσεις

Επιτεθείτε απότοµα και µε δύναµη.
Αν είστε ισχυροί, δείξτε λίγο κόσµο, παρουσιάστε µικρό

µέτωπο και µεγάλο βάθος· πυκνώστε τις τάξεις σας όσο το
δυνατόν περισσότερο και µην αφήστε καθόλου κενό ανά-
µεσα στους λόχους σας.

Αν αντιθέτως είστε ανίσχυροι, κάνετε επίδειξη, παρουσιά-
στε µεγάλο µέτωπο και µικρό βάθος, απλωθείτε όσο περισ-
σότερο µπορείτε, αφήστε διαστήµατα µεταξύ των δυνάµεών
σας, αφήστε να φαίνονται λόχοι και ίλες· κάντε να ηχήσουν
κύµβαλα, τροµπέτες, τύµπανα σε µέρη που δεν έχετε καθόλου
στρατεύµατα και όπου δεν µπορεί να βλέπει ο Εχθρός.

V. Αψιµαχίες

∆ώστε εντολή να γίνουν Αψιµαχίες για αναγνώριση του
εδάφους, µιας τοποθεσίας, µιας οχυράς θέσης· για να εξε-
τάσετε τις κινήσεις, τη συνοχή του Εχθρού· για να εµψυχώ-
σετε και ενθαρρύνετε τις δικές σας δυνάµεις και να συλλά-
βετε αιχµαλώτους, προκειµένου να έχετε νέες.

Να ανανεώνετε συχνά τους άνδρες των αψιµαχιών µε νέ-
ες δυνάµεις, αποσύροντας όσους έχουν πολεµήσει για µε-
γάλο χρονικό διάστηµα.

Τέλος, να προσέχετε πολύ µήπως σεις οι ίδιοι παρασυρ-
θείτε σε κάποια ενέδρα.



VI. Après les Combats

Reparez la perte des chevaux tués.
Partagez le butin: le dixième appartient au Commandant

du détachement; le reste se partage à proportion de la quan-
tité des rations qui revient à chacun, suivant son grade. Les
prisonniers de marque appartiennent au Général en chef: les
provisions, les munitions, l’artillerie, la caisse militaire, ap-
partiennent au Souverain.
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VI. Μετά τις Μάχες

Να επανορθώσετε την απώλεια των αλόγων που σκοτώ-
θηκαν. Μοιράστε τα λάφυρα: το δέκατο ανήκει στον ∆ιοι-
κητή του αποσπάσµατος· το υπόλοιπο κατανέµετε σε ανα-
λογία µε την ποσότητα των µεριδίων που ανήκει στον κα-
θένα σύµφωνα µε τον βαθµό του. Οι επιφανείς αιχµάλωτοι
ανήκουν στον Αρχιστράτηγο: οι προµήθειες, τα πολεµοφό-
δια, το πυροβολικό, το στρατιωτικό ταµείο ανήκουν στον
Ηγεµόνα.



MANOEUVRES

I. Offensives

1.
Otez à votre Ennemi les moyens de continuer la guerre,

en vous emparant de toutes ses places les plus importantes,
et qui lui sont les plus avantageuses, et en l’enfermant dans
son pays.

Otez-les lui, en dévastant et brûlant les champs, les vil-
les, les villages, les moulins, même en faisant mettre le feu
à son camp par trahison, en corrompant les eaux, barrant les
passages, rompant les chemins, les ponts, faisant des abattis
dans les bois; enfin en lui coupant les vivres, en attaquant
ses fourages avec beaucoup de Cavalerie, pendant que vo-
tre Armée reste en bataille, pour empêcher qu’il ne puisse
envoyer du secours.

2.
Si vous êtes maître de la campagne, partagez voutre

armée en autant de corps que vous pouvez en faire agir en-
semble et en même temps.

Portez la terreur dans le pays; faites paraître votre armée
beaucoup plus forte qu’elle ne l’est en effet, en envoyant de
gros partis sur différents points, ou en faisant courir des
bruits à cet égard.

Levez des contributions, prenez des otages dans les en-
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ

Ι. Επιθέσεις

1.
Να αφαιρέσετε από τον Εχθρό τα µέσα συνέχισης του πο-

λέµου, καταλαµβάνοντας όλες τις πιο σηµαντικές θέσεις
του, οι οποίες του είναι και οι πιο πλεονεκτικές και περιο-
ρίζοντάς τον στην περιοχή του.

Να του τα αφαιρέσετε καταστρέφοντας και πυρπολών-
τας τους αγρούς, τις πόλεις, τα χωρία, τους µύλους, βάζον-
τας ακόµη φωτιά στο στρατόπεδό του µε προδοσία, µολύ-
νοντας τα ύδατα, φράζοντας τα περάσµατα, διαλύοντας
τους δρόµους, τις γέφυρες, δηµιουργώντας ξέφωτα στα δά-
ση· τέλος, στερώντας του τα τρόφιµα και καταστρέφοντας
τις ζωοτροφές µε µεγάλη δύναµη Ιππικού, ενώ το στράτευ-
µά σας παραµένει σε µάχη, για να εµποδίσετε να έχει δυνα-
τότητα να στείλει βοήθεια.

2.
Εάν είστε κυρίαρχοι της υπαίθρου, χωρίστε το Στράτευ-

µά σας σε τόσα σώµατα όσα µπορείτε να θέσετε σε δράση
µαζί και συγχρόνως.

Να σπείρετε τον τρόµο στην περιοχή. Να επιδείξετε τον
στρατό σας πιο ισχυρό από όσο είναι στην πραγµατικότη-
τα, αποστέλλοντας µεγάλα τµήµατα σε διάφορα σηµεία, ή
διαδίδοντας προς τούτο φήµες.

Να συλλάβετε τους προύχοντες της περιοχής, αν σας φαί-



droits que vous ne pouvez garder.
Enlevez les principaux du pays, s’ils vous sont suspects,

en usant avec eux des meilleurs procédés.

3.
Campez près de l’Ennemi, côtoyez ses marches.
Mettez des Garnisons partout, et tâchez de surprendre et

d’enlever les magasins de l’Ennemi.
Campez entre l’ennemi et les points d’où il tire ses vivres,

afin que toute communication avec eux lui soit interceptée.
Faites semblant de craindre l’Ennemi, et retirez-vous de-

vant lui pour l’attirer dans un terrain désavantageux; retour-
nez ensuite sur vos pas, et attaquez-le.

II. Défensives

1.
Changez souvent de position, et choisissez-en toujours de bonnes.

2.
Tenez-vous près de la mer ou près d’une grande rivière,

et fortifiez-vous partout.
3.

Mettez successivement plusieurs partis en campagne,
pour découvir les embuscades, les détachements, et pour
éclairer les mouvements de l’Ennemi.
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νονται ύποπτοι, χρησιµοποιώντας γι’ αυτούς τις καλλίτερες
µεθόδους.

3.
Στρατοπεδεύστε κοντά στον Εχθρό, πλευρίστε την πο-

ρεία των δυνάµεών του.
Τοποθετείστε παντού φρουρές και προσπαθήστε να αιφ-

νιδιάσετε και να κυριεύσετε τις αποθήκες του Εχθρού.
Στρατοπεδεύστε ανάµεσα στον Εχθρό και στα σηµεία

από όπου προµηθεύεται τα τρόφιµά του, σε τρόπο ώστε κά-
θε επικοινωνία µαζί τους να αναχαιτίζεται.

Προσποιηθείτε ότι φοβάστε τον Εχθρό και υποχωρήστε
ενώπιόν του για να τον παρασύρετε σε έδαφος µειονεκτικό
γι’ αυτόν· επιστρέψτε έπειτα στην αρχική σας θέση και επι-
τεθείτε εναντίον του.

ΙΙ. Άµυνες

1.
Αλλάζετε συχνά θέση και επιλέγετε πάντοτε κατάλληλες.

2.
Να µένετε κοντά σε θάλασσα ή κοντά σε ποταµό και οχυ-

ρωθείτε ολόγυρα.
3.

Να στέλνετε διαδοχικά ευάριθµα τµήµατα σε επιχείρη-
ση, για να ανακαλύπτουν τις ενέδρες, τα αποσπάσµατα και
για να εξακριβώνουν τις κινήσεις του Εχθρού.



MAXIMES DE GUERRE. GUERRE DES SIEGES

FORTERESSES

PA RT I E I I

I. Places

1.
Dans un Etat vaste, l’on fortifie les frontières, les débou-

chés, les ports; il faut à cet effet avoir principalement égard
au bon air, à une situation avantageuse pour la défence, et
commode pour le commerce.

2.
Que vos Places de guerre soient donc toutes situées sur

vos frontières, et sur vos débouchés principaux.
Avez assez de troupes pour les défendre, assez d’argent

pour les entretenir, pour payer les troupes, et pour les ap-
provisionner abondamment en vivres, en munitions; et mu-
nissez-les alors d’une garnison suffisante, et capable
d’arrêter l’Ennemi et de l’empêcher de pénértrer dans
l’intérieur de votre pays.
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ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΑΣΤΡΑ

∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

Ι. Οχυρές θέσεις

1.
Σε απέραντη χώρα οχυρώνουµε τα σύνορα, τις διεξό-

δους, τα λιµάνια· πρέπει να προσέχουµε προς τούτο την ποι-
ότητα του αέρα, την προνοµιακή θέση για την άµυνα και την
κατάλληλη για το εµπόριο.

2.
Οι πολεµικές σας θέσεις πρέπει λοιπόν να βρίσκονται

στα σύνορα και στις βασικές διόδους σας.
Να έχετε αρκετά στρατεύµατα για να υπερασπίζεστε αυ-

τές τις θέσεις, αρκετά χρήµατα για να τις συντηρείτε, για να
πληρώνετε τους στρατιώτες και να τους εφοδιάζετε µε
άφθονα τρόφιµα και πολεµοφόδια· και να εγκαταστήσετε
εκεί ικανή φρουρά για να συγκρατεί τον Εχθρό και για να
εµποδίζει να εισχωρεί στο εσωτερικό της χώρας σας.



II. Citadelles

1.
On a des Citadelles dans un pays conquis, où l’on ne

peut pas encore compter sur la fidélité des sujets, afin de les
contenir dans leur devoir.

Sur les frontières, afin que si l’Ennemi se rend maître de
la Place, par surprise ou par trahison, il en soit chassé par la
garnison de la Citadelle.

2.
Le meilleur emplacement des Citadelles est une hauteur

qui domine la Place, une rivière dont on soit maître, et en
général une situation où elles puissent aisément être secou-
rues.

3.
L’essentiel est que les Citadelles ne soient point trop

grandes, afin qu’elles n’exigent pas des garnisons trop con-
sidérables.

Qu’il n’y en ait qu’aux Places dont les habitants sont su-
spects, ou réputes séditieux, ou rebelles à autorité du Sou-
verain, et dans lesquelles il sera indispensable de se servir
de ce moyen pour les contenir dans l’obéissance.
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ΙΙ. Κάστρα

1.
Υπάρχουν Κάστρα σε µια κατακτηµένη χώρα, όπου δεν

µπορούµε να έχουµε ακόµη εµπιστοσύνη στους πολίτες
τους για να τους περιορίζουµε στα καθήκοντά τους.

Στα σύνορα, εάν ο Εχθρός καταστεί κυρίαρχος της Οχυ-
ράς θέσης από αιφνιδιασµό ή από προδοσία, να είναι δυνα-
τόν να εκδιωχθεί από τη Φρουρά του Κάστρου.

2.
Η καλύτερη τοποθεσία των Κάστρων είναι ένα ύψωµα

που δεσπόζει του Στρατοπέδου, ένας ποταµός του οποίου
είµαστε κυρίαρχοι και γενικά ένα µέρος όπου εύκολα µπο-
ρούν να καταφθάνουν βοήθειες.

3.
Ως βασικό γνώρισµα θεωρείται τα Κάστρα να µην είναι

καθόλου υπερβολικά µεγάλα προκειµένου να µη χρειάζον-
ται πολύ σηµαντικές φρουρές.

Να υπάρχουν µόνον σε περιοχές στρατοπεδεύσεως, των
οποίων οι κάτοικοι είναι ύποπτοι ή θεωρούνται ως στασια-
στές, ή ανυπάκουοι στην εξουσία του Ηγεµόνα· σ’αυτές και
µόνον θα κρίνεται αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα που θα
τους υποχρεώσουν σε υπακοή.
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APPROVISIONNEMENTS
DES PLACES DE GUERRE

I. Troupes

1.
Pour mettre une proportion juste dans la quantité de

troupes dont la Garnison d’une Place de guerre doit être
composée, si la Place n’est pas bien grande, comptez au-
tant d’hommes qu’elle a de pas de circonférence: si elle
est vaste, comptez à raison de 200 hommes pour chaque
Bastion.

2.
Pour la Garde ordinaire de la Place, comptez suivant le

nombre des postes, et chaque poste suivant le nombre de
Sentinelles dont vous avez besoin.

Faites la répartition des Officiers à proportion des postes
principaux que vous avez à garder.

3.
Après avoir fait ce calcul, multipliez-le par trois, afin que

le Soldat ait au moins deux nuits franches.
Nota. M.de Vauban compte à raison de 600 hommes

pour chaque Bastion, tant pour la défense que pour la gar-
de ordinaire d’une place.
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ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ι. Στρατεύµατα

1.
Για να έχουµε σωστή αναλογία στην ποσότητα των στρα-

τευµάτων που πρέπει να συνθέτουν το δυναµικό της Φρου-
ράς µιας πολεµικής θέσης, εάν δεν είναι µεγάλη υπερβολι-
κά, να υπολογίσετε τόσους άνδρες, όσα βήµατα αποτελούν
την περιφέρειά της: εάν είναι ευρύτατη, να υπολογίσετε δια-
κόσιους άνδρες ανά Προπύργιο.

2.
Για τη µόνιµη φρουρά του Στρατοπέδου, να υπολογίσε-

τε ανάλογα µε τον αριθµό οχυρωµένων θέσεων και κάθε θέ-
ση ανάλογα µε τον αριθµό των Περιπόλων, τις οποίες έχε-
τε ανάγκη.

Να κάνετε την κατανοµή των Αξιωµατικών ανάλογα µε
τις βασικές οχυρές θέσεις που θέλετε να φυλάξετε.

3.
Αφού πραγµατοποιήσετε αυτόν τον υπολογισµό, να τον

πολλαπλασιάσετε επί τρία, προκειµένου ο Στρατιώτης να
είναι ελεύθερος για δύο νύκτες.

Σηµείωση. Ο κ. de Vauban υπολογίζει ανά 600 άνδρες για
κάθε Προπύργιο, τόσο για την άµυνα όσο και για τη µόνι-
µη φρουρά ενός στρατοπέδου.



II. Munitions

1.
Conservez et ménagez les munitions et les matériaux

dont on les compose, de sorte que vous en ayez pour treize
mois au moins, à raison de dix coups par jour pour chaque
pièce de canon, d’une demi-livre de poudre pour chaque
Soldat, et d’une quantité de balles de calibre proportionnée
à celle de la poudre.

Que dans ce calcul soit comprise la poudre pour les mi-
nes, les grenades, les bombes et les mortiers.

2.
Ayez des armes, des outils de toutes les espèces, et pour

toutes les opérations de Siège imaginables.

3.
Ayez du canon de différentes espèces, de différents cali-

bres, et à différents usages, à raison de pièces de 4 pièces
de chaque espèce par Bastion.

III. Vivres

1.
Conservez et ménagez les Vivres, pourvoyez-en les ma-

gasins pour un an, visitez les magasins deux fois l’année, et
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ΙΙ. Πολεµοφόδια

1.
Να διατηρείτε και να διευθετείτε τα πολεµοφόδια και τα

υλικά που τα συνθέτουν, σε τρόπο ώστε να έχετε τουλάχι-
στον για δεκατρείς µήνες, ήτοι για δέκα κανονιοβολισµούς
ηµερησίως για κάθε κανόνι και να διαθέτετε µισή λίβρα πυ-
ρίτιδας για κάθε στρατιώτη και µια ποσότητα σφαίρες δια-
µετρήµατος ανάλογα µε εκείνη της πυρίτιδος.

Στον υπολογισµό αυτό πρέπει να περιλαµβάνονται η πυρί-
τιδα για τις νάρκες, τις χειροβοµβίδες, τις βόµβες, τους όλµους.

2.
Να έχετε όπλα, εργαλεία κάθε είδους και για όλες τις δυ-

νατές επιχειρήσεις Πολιορκίας.

3.
Να έχετε διαφορετικού είδους κανόνια, διαφόρου διαµε-

τρήµατος και για διάφορες χρήσεις, ανά 4 µονάδες κάθε εί-
δους ανά προπύργιο.

ΙΙΙ. Τρόφιµα

1.
Να διατηρείτε και να διευθετείτε τα τρόφιµα, να εφοδιά-

ζετε µε αυτά τις αποθήκες για ένα χρόνο, να επισκέπτεσθε



remplacez à mesure ce que vous en ôtez.

2.
Ayez dans vos magasins des grains de toute espèce, du

biscuit, du sel, du beurre, du fromage, de la graisse, de l’hui-
le, du lard, de la viande salée et fumée, des oignons, du ta-
bac, du vin, de l’eau-de-vie, du vinaigre, de la bière, des épi-
ceries, du bois de chauffage et de construction, des moulins
à bras et à eau, à vent et à chevaux, de la paille, du foin, de
l’avoine, des habillements, du linge, de la buffleterie, des
souliers, des bas, des guêtres, des bottes, des cuirs.

3.
Ayez enfin des citernes et des puits dont on ne puisse

vous couper les eaux.

IV. Outils

1.
Ayez dans vos arsenaux une provision suffisante de tout

ce qui appartient à l’Artillerie, en canons, affûts, mortiers,
pétards, boulets, bombes et grenades de tout calibre.
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τις αποθήκες δυο φορές ετησίως και να συµπληρώνετε προ-
οδευτικά ό,τι αφαιρείτε από εκεί.

2.
Να έχετε στις αποθήκες σας κάθε είδους δηµητριακά, πα-

ξιµάδια, αλάτι, βούτυρο, τυρί, λίπος, λάδι, λαρδί, παστό και
καπνιστό κρέας, κρεµµύδια, καπνό, κρασί, ρακί, ξύδι, µπύ-
ρα, καρυκεύµατα, ξύλα για θέρµανση και για κατασκευές,
µύλους χειροκίνητους, νερόµυλους, ανεµόµυλους και ιππο-
κίνητους, άχυρα, σανό, βρώµη, ενδύµατα, ασπρόρουχα, δε-
σµούς ανάρτησης όπλων, υποδήµατα, κάλτσες, γκέτες, µπό-
τες, δέρµατα.

3.
Να έχετε, τέλος, δεξαµενές και πηγάδια, µε τα οποία δεν

είναι δυνατόν να σας λείψει το νερό.

IV. Εργαλεία

1.
Να έχετε στα οπλοστάσιά σας αρκετή προµήθεια από

όλα αυτά που ανήκουν στο Πυροβολικό, κανόνια, κιλλί-
βαντες, όλµοι, κροτίδες οβίδες, βόµβες και χειροβοµβίδες
κάθε µεγέθους.



2.
Ayez-en une de mousquets, d’armes à feu, de faulx, de

carcasses, de sacs à terre.

3.
Ayez-en une encore très abondante de plomb, de fer,

d’acier, d’étain, de cuivre, de clous, de caillous, de sable, de
soufre, de salpêtre, de charbon, de matières combustibles,de
sacs de cuir, de pompes à feu, d’agrêts de ponts, de lanternes,
de pots à feu, de palissades, de chevaux de frise, de haches,
de pêles, de pioche, de bêches, de cordes, de mèches, de
charrettes, de brouettes, de gabions, de fascines, de claies, de
pontons de cuivre, de canne et de cuir, de sacs et de tentes.

4.
Ayez enfin, avec tous ces outils et matériaux, les ouvriers

de toute espèce, comme Serruriers, Maréchaux, Charpen-
tiers, et autres.
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2.
Να έχετε µια ποσότητα από τυφέκια (µουσκέτα), πυρο-

βόλα όπλα, κοσιές, σκαλωσιές (βάσεις), σάκκους µε χώµα.

3.
Να έχετε ακόµη άφθονη ποσότητα από µολύβι, σίδηρο,

ατσάλι, κασσίτερο, χαλκό, καρφιά, χαλίκια, άµµο, θειάφι,
νιτρικό κάλιο, κάρβουνο, εύφλεκτες ύλες, δερµάτινους σάκ-
κους, πυροσβεστικές αντλίες, όργανα γεφυρών, φανούς,
στήλες πυρός, φράχτες, µηχανές χαρακωµάτων, τάπες,
σχοινιά, φυτίλια, αµάξια, καροτσάκια, καλαµωτές, χάλκινες
εξέδρες, καλάµια και δέρµατα, σακιά και σκηνές.

4.
Να έχετε, τέλος, µε όλα αυτά τα εργαλεία και υλικά, τε-

χνίτες κάθε είδους, όπως κλειθροποιούς, πεταλωτές, ξυ-
λουργούς και άλλους.



PRÉCAUTIONS POUR LA SÛRETÉ
DES PLACES DE GUERRE

I. Corps-de-Garde

1.
Logez les Troupes dans deux, trois ou quatre quartiers

différents de la ville, le long des remparts, et près des por-
tes.

2.
Etablissez des Corps-de-Garde à toutes les portes, sur la

place d’armes, au centre de la ville, près de la Maison de Vil-
le et du Gouvernement, à l’entrée et à la sortie des eaux, sur
la rivière, s’il y en a une qui traverse la ville, ou qui passe
auprès; au confluent de deux rivières, s’il y en a qui se joi-
gnent auprès d’une Place de guerre; et enfin dans toutes les
parties importantes et faibles d’une ville, et garnissez-les de
palissades.

Posez des Sentinelles sur les remparts à tous les maga-
sins, et dans tous les endroits importants à garder.

3.
Placez des Gardes de Cavalerie dans la campagne, aux

environs de la place, et donnez-leur un mot différent de ce-
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ι. Σώµα Φρουρών

1.
Να εγκαταστήσετε τα Στρατεύµατά σας σε δύο, τρεις ή

τέσσερες διαφορετικούς συνοικισµούς της πόλης, κατά µή-
κος των τειχών και κοντά στις πύλες.

2.
Να τοποθετήσετε Σώµατα Φρουράς σε όλες τις πύλες,

στην αποθήκη των όπλων, στο κέντρο της πόλης, κοντά στα
κτήρια του ∆ηµαρχείου και της Κυβέρνησης, στην είσοδο
και στην έξοδο των υδάτων, επί του ποταµού, εάν υπάρχει
ποταµός που διασχίζει την πόλη ή που ρέει σε κοντινή από-
σταση· στο σηµείο συνάντησης δύο ποταµών· εάν υπάρχουν
δυο ποταµοί που ενώνονται κοντά σε πολεµική θέση· και τέ-
λος σε όλα τα σηµαντικά και ασθενή µέρη µιας πόλης και
να τα περιλάβετε µε φράχτη.

Βάλτε Σκοπιές επάνω στα τείχη, σε όλες τις αποθήκες και
σε όλα τα σηµαντικά προς φύλαξη µέρη.

3.
Να τοποθετήσετε Φρουρές Ιππικού στην ύπαιθρο, στα

περίχωρα της πολεµικής θέσης και να τις δώσετε ένα σύν-



lui que vous donnez aux Gardes de l’intérieur de la Place.

4.
Renforcez les Gardes toutes les fois que vous croirez que

cette précaution puisse devenir nécessaire; mais surtout
toutes les fois qu’il y aura une grande affluence de monde
dans la ville, comme en temps de foire, de vendange, de
récolte; les jours de fêtes, de marchés, d’exécutions publi-
ques; aux grandes fêtes, aux processions.

5.
Quelque compte que vous puissiez faire sur la fidélité des

Bourgeois, ne placez jamais les Gardes bourgeoises que
dans les postes les moins importants et les moins exposés.

6.
Si vous ne pouvez pas faire grand fond sur la fidélité des

Bourgeois, désarmez-les.
Faites publier des bans, par lesquels il leur soit défendu,

sous des peines rigoureuses, d’entretenir aucune correspon-
dance, aucun négoce, ni aucun commerce avec l’Ennemi; de
recevoir, loger et garder dans leurs maisons aucun érranger,
sans le dénoncer et en prévenir le Commandant; de se faire
voir sur les remparts, ou dans les ouvrages; de s’attrouper,
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θηµα διαφορετικό από εκείνο που δίνετε στις Φρουρές του
εσωτερικού της πολεµικής θέσης του στρατοπέδου.

4.
Να ενισχύσετε τις Φρουρές κάθε φορά που θα θεωρείτε

ότι αυτή η πρόνοια είναι αναγκαία· σε κάθε περίπτωση όµως
όταν θα υπάρχει µεγάλη συρροή κόσµου στην πόλη, όπως
σε εποχές εµποροπανήγυρης, τρύγου, συγκοµιδής προϊόν-
των· κατά τις ηµέρες εορτών, αγορών, δηµόσιων εκτελέσε-
ων· κατά τις µεγάλες εορτές και τις λιτανείες.

5.
Όση εµπιστοσύνη κι αν έχετε στους Μεγαλοαστούς, µη

τοποθετείτε ποτέ αστικές Φρουρές παρά µόνον στα φυλά-
κια που είναι τα λιγότερο σηµαντικά και τα λιγότερο εκτε-
θειµένα.

6.
Εάν δεν µπορείτε να βασισθείτε στην πίστη των Μεγα-

λοαστών, τότε να τους αφοπλίσετε.
∆ηµοσιοποιείστε την Αγγελία µε την οποία απαγορεύε-

ται σ’ αυτούς επί αυστηρής ποινής, να διατηρούν οποιαδή-
ποτε επικοινωνία, συναλλαγή, εµπόριο ή συνεννόηση µε
τον Εχθρό· να δέχονται, φιλοξενούν και συντηρούν στα σπί-
τια τους χωρίς να τους καταδίδουν και προειδοποιούν τον
∆ιοικητή· να εµφανίζονται στα τείχη ή στα εργοτάξια· να



de faire des assemblées secrètes, enfin d’aller la nuit dans
les rues sans lumière. Ordonnez-leur, sous les mêmes pei-
nes, d’être retirés dans leurs maisons, tous les soirs à une
heure prescrite, et à la moindre allarme, de mettre des lu-
mières aux fenêtres.

7.
A l’occasion des processions publiques et religieuses, ne

souffrez pas que personne s’y trouve le visage couvert, com-
me il est d’usage dans certaines Confréries. Rien de toutes
ces choses ne doit se pratiquer dans une ville de guerre, sans
la permission et sans la participation du Commandant.

8.
Si enfin la Bourgeoisie se révolte, mettez le feu aux qua-

tre coins et au centre de la ville, et n’épargnez personne.

II. Fermeture et ouverture des Portes

1.
Les Portes d’une ville de guerre doivent se fermer au

coucher et s’ouvrir au lever du soleil.
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σχηµατίζουν οµάδες και να συναθροίζονται κρυφά, τέλος να
βρίσκονται τη νύχτα σε δρόµους χωρίς φωτισµό. ∆ιατάξτε
τους, µε την απειλή των ιδίων ποινών, να περιορίζονται στο
εσωτερικό των σπιτιών τους, κάθε βράδυ κατά την προδια-
γεγραµµένη ώρα και µε τον παραµικρό συναγερµό να βά-
ζουν τα φωτιστικά στα παράθυρα τους.

7.
Στη διάρκεια δηµοσίων παρελάσεων και θρησκευτικών

λιτανειών, να µην επιτρέπετε να βρίσκεται κάποιος εκεί µε
πρόσωπο καλυµµένο, όπως συνηθίζεται σε ορισµένες Συν-
τεχνίες. Τίποτε από όλα αυτά δεν πρέπει να συµβαίνει σε
µια πολεµική πόλη χωρίς την άδεια και τη συµµετοχή του
∆ιοικητή.

8.
Εάν, τέλος, η Αστική τάξη επαναστατήσει, να βάλετε

φωτιά στα τέσσερα σηµεία και στο κέντρο της πόλης και να
µην αφήσετε να σωθεί κανένας.

ΙΙ. Κλείσιµο και Άνοιγµα των Πυλών

1.
Οι Πύλες µιας πολεµικής πόλης πρέπει να κλείνουν µε τη

δύση και να ανοίγουν µε την ανατολή του ηλίου.



Le Major de la Place doit s’y trouver en personne, et
toutes les Gardes doivent être sous les armes.

2.
A l’ouverture des Portes, on commence par ouvrir le gui-

chet, et l’on y fait passer des troupes pour aller à la décou-
verte, et pour battre l’estrade.

3.
A la fermeture, de même qu’à l’ouverture des Portes,

ayez attention de ne jamais laisser entrer beaucoup de mon-
de à la fois, soit à pied ou à cheval ou en voiture, ni aucune
voiture ou chariot, sans avoir examiné ce qu’il y a dedans.

Faites ordonner aux Sentinelles d’arrêter et d’examiner
tout ce qui se présente pour sortir ou pour entrer, et enfin de
demander à tous ceux qui entrent, leurs logements, et de se
faire remettre leurs armes, s’ils en ont.

4.
Les Aubergistes doivent de même examiner et désarmer

tous ceux qui viennent loger chez eux, et en donner tous les
jours une liste au Gouverneur, qui examine ensuite si ces li-
stes s’accordent avec les rapports des Gardes.
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Ο ∆ιοικητής του Στρατοπέδου πρέπει να βρίσκεται εκεί
αυτοπροσώπως και όλοι οι φρουροί πρέπει να είναι ένοπλοι.

2.
Κατά το άνοιγµα των Πυλών, αρχίζουµε ανοίγοντας τη

µικρή πόρτα από όπου οδηγούµε τις στρατιωτικές µονάδες
µε αποστολή να περιδιαβάζουν προς αναγνώριση και διε-
ρεύνηση τους δρόµους.

3.
Στο κλείσιµο όπως και στο άνοιγµα των Πυλών να προ-

σέχετε ώστε να µην αφήσετε να εισέλθει συγχρόνως πολύς
κόσµος είτε πεζοί ή έφιπποι ή σε άµαξες, ούτε καµµιά απο-
λύτως άµαξα ή καρότσι, χωρίς προηγουµένως να ελεγχθεί
το φορτίο τους.

∆ώστε διαταγή στις Φρουρές να σταµατούν και να ελέγ-
χουν οτιδήποτε παρουσιάζεται για να εισέλθει ή εξέλθει και,
τέλος, να ερωτούν όλους όσοι εισέρχονται για τα καταλύ-
µατά τους και να τους υποχρεώνουν να παραδίδουν τα όπλα
τους, αν βέβαια έχουν όπλα.

4.
Οι ιδιοκτήτες Πανδοχείων πρέπει επίσης να ελέγχουν και

να αφοπλίζουν όσους έρχονται για διαµονή στην επιχείρη-
σή τους και να παραδίδουν καθηµερινά κατάλογο των ενοί-
κων στον∆ιοικητή, ο οποίος στη συνέχεια εξετάζει αν οι κα-
τάλογοι αυτοί συµφωνούν µε τις αναφορές των Φρουρών.



5.
Les Portes d’une ville de guerre ne doivent jamais s’ou-

vrir la nuit, à moins que ce ne soit pour un objet de la plus
grande importance, et alors le Gouverneur doit y être
présent.

III. Ordres, Rondes et Patrouilles

1.
Dans une ville de guerre, l’ordre ne doit se donner

qu’après la fermeture des Portes.
Donnez aux Gardes de l’extérieur un mot différent de ce-

lui que vous donnez aux Gardes de l’intérieur de la Place.
Changez le mot toutes les fois que vous serez dans le cas

d’ouvrir les portes pendant la nuit, en cas d’allarme et de
désertion.

2.
Les Rondes doivent être réglées par le Gouverneur de la

Place, suivant les circonstances et ses vues. Le Major de la
Place fait autant de billets qu’il y a de Rondes d’ordonnées,
écrit sur ces billets les noms de ceux qui sont commandés
pour ce genre de service, donne à chacun d’eux son billet,
lequel se transporte à l’heure qui lui est indiquée au Corps-
de-Garde principal, y montre son billet, y reçoit le mot, et
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5.
Οι Πύλες µιας πολεµικής πόλης δεν πρέπει να ανοίγουν

ποτέ στη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για αντι-
κείµενο υψίστης σηµασίας και στην περίπτωση αυτή ο ∆ι-
οικητής οφείλει να είναι παρών.

ΙΙΙ. ∆ιαταγές

1.
Σε µια εµπόλεµη πόλη η διαταγή πρέπει να δίνετε µόνον

µετά το κλείσιµο των Πυλών.
∆ώστε στις Φρουρές του εξωτερικού σύνθηµα διαφορε-

τικό από εκείνο που δίνεται στις Φρουρές του εσωτερικού
του Στρατοπέδου.

Να αλλάζετε το σύνθηµα κάθε φορά που θα είσθε υπο-
χρεωµένοι να ανοίγετε τις Πύλες κατά τη νύχτα, σε περί-
πτωση συναγερµού και λιποταξίας.

2.
Οι περιπολίες πρέπει να ρυθµίζονται από τον Στρατοπε-

δάρχη, ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις εκτιµήσεις του.
Ο Επιτελάρχης εκδίδει τόσα σηµειώµατα όσες και οι διατε-
ταγµένες περιπολίες, γράφει σ’ αυτά τα ονόµατα όσων
έχουν ορισθεί για τέτοιου είδους υπηρεσία, παραδίδει στον
καθένα τα σηµειώµατά του, κι αυτός οφείλει να παρουσια-
σθεί την ώρα που του έχει καθορισθεί στο Σώµα της κυρίας



part de là pour faire sa ronde dans la partie qui lui est pre-
scrite.

Les Rondes ordinaires visitent les Sentinelles le long des
remparts. Les Rondes extraordinaires, qui se font souvent
par le Gouverneur même, visitent non seulement les Senti-
nelles, mais aussi les Corps-de-Gardes, pour examiner s’il y
a du feu et de la lumière, si les Gardes et les Sentinelles sont
alertes, si leurs armes sont en bon état, si les Officiers et les
Soldats sont tous à leur poste, et exacts à leur devoir, si le
mot de l’ordre est exactement le même à tous les Postes, et
tel qu’il a été donné.

3.
Les patrouilles sont prises des Gardes. Elle font leurs

tournées dans l’intérieur de la ville, arrêtent tous ceux qu’ils
rencontrent dans les rues, commettant du désordre, parais-
sant suspects, ou s’y trouvant aux heures défendues ou d’ail-
leurs en défaut, et veillent à ce que tout soit tranquille dans
les cabarets et dans les maisons aux heures ordonnées.
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Φρουράς, όπου επιδεικνύοντας το σηµείωµά του δέχεται
στο σύνθηµα και φεύγει από εκεί για να εκτελέσει την πε-
ριπολία του στην περιοχή που του έχει προκαθορισθεί.

Οι κανονικές περιπολίες επισκέπτονται τα φυλάκια κατά
µήκος των τειχών.

Οι έκτακτες περιπολίες, που οργανώνονται συχνά από
τον ίδιο τον ∆ιοικητή, επισκέπτονται όχι µόνον τα φυλάκια,
αλλά και τα Σώµατα φρουρών, για να εξετάσουν αν υπάρ-
χει φωτιά και φωτισµός, αν οι Φρουροί και τα Φυλάκια βρί-
σκονται σε επιφυλακή, αν τα όπλα τους είναι σε καλή κα-
τάσταση, αν οι Αξιωµατικοί και οι Στρατιώτες βρίσκονται
όλοι στη θέση τους και επιτελούν µε ακρίβεια το καθήκον
τους, αν το σύνθηµα είναι ακριβώς το ίδιο σε όλα τα φυλά-
κια και ίδιο µε εκείνο που είχε δοθεί.

3.
Οι περίπολοι σχηµατίζονται από φρουρούς. Εκτελούν τις

επιθεωρήσεις τους στο εσωτερικό της πόλης, συλλαµβά-
νουν όλους όσους συναντούν στους δρόµους να κάνουν
αταξίες και να φαίνονται ύποπτοι ή να βρίσκονται εκεί κα-
τά τις απαγορευµένες ώρες, και εκτός κανονισµών και να
επιβλέπουν ότι τα πάντα είναι ήσυχα στα καπηλειά και στα
σπίτια κατά τις διατεταγµένες ώρες.



IV. Cas d’allarme

1.
Établissez des signaux à chaque poste, afin que, si quel-

que poste aperçoit un détachement ennemi aux environs de
la Place, il puisse donner un signal qui marque la force du
détachement, le côté d’où il vient, et la quantité de Cavale-
rie qu’il est nécessaire de faire sortir de la Place, et d’en-
voyer à sa rencontre; alors cette Cavalerie doit sortir avec
précaution, et être soutenue par une troupe d’Infanterie
pour la recevoir en cas d’échec.

2.
S’il s’élève du tumulte dans la Place, faites lever les

ponts, fermer les portes, prendre les armes à la Garnison, et
rester les Troupes sous les armes, jusqu’à ce que tout soit
apaisé.

3.
S’il survient un incendie, ne laissez accourir au feu que

les troupes commandées pour s’y porter, les ouvriers avec
les pompes et les outils nécessaires pour éteindre le feu et
pour abattre les maisons voisines, les hommes et les femmes
en état de porter de l’eau.

Renforcez les Gardes, et faites faire des patrouilles con-
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IV. Περίπτωση συναγερµού

1.
Να τοποθετήσετε σήµατα σε κάθε φυλάκιο, ώστε αν κά-

ποιο από αυτά αντιληφθεί ένα εχθρικό απόσπασµα στα πε-
ρίχωρα του Στρατοπέδου να δώσει σήµα που να γνωστο-
ποιεί τη δύναµη του αποσπάσµατος, την πλευρά από την
οποία έρχεται και το πλήθος του Ιππικού που είναι αναγκαίο
να εξέλθει του Στρατοπέδου και να σπεύσει προς συνάντη-
σή του. Το Ιππικό αυτό λοιπόν πρέπει να εξέλθει µε προφύ-
λαξη και να υποστηρίζεται από δύναµη Πεζικού για να υπο-
δεχθεί σε περίπτωση αποτυχίας.

2.
Αν υπάρξει ταραχή στο Στρατόπεδο, υψώστε τις γέφυ-

ρες, κλείστε τις πύλες, πάρτε τα όπλα από τη Στρατιωτική
Μονάδα και διατηρείτε τις ∆υνάµεις ένοπλες µέχρις ότου τα
πάντα να ηρεµήσουν.

3.
Αν συµβεί πυρκαϊά µην αφήσετε να τρέξουν στη φωτιά

παρά µόνον οι επιτετραµµένες προς τούτο στρατιωτικές δυ-
νάµεις, οι εργάτες µε τις αντλίες πυρόσβεσης και τα ανα-
γκαία εργαλεία για το σβύσιµο της φωτιάς και για την κα-
τεδάφιση των γειτονικών σπιτιών, οι άνδρες και οι γυναίκες
που είναι σε θέση να µεταφέρουν νερό.



tinuelles pour empêcher les vols et les désordres.

4.
En cas d’attaque de nuit, le Gouverneur se transporte à la

Garde principale, fait renforcer toutes les Gardes, allumer
des pots à feu dans les ouvrages, et en jetter dans la campa-
gne pour l’éclairer.

Les Troupes qui ont descendu la Garde retournent à leur
ancien poste pour renforcer celles qui y sont.

Les Troupes qui sont commandées pour monter la Garde,
s’assemblent sur la place d’armes.

Les Aubergistes ne laissent sortir aucun Étranger de leurs
maisons.
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Να ενισχύσετε τις Φρουρές και να γίνονται συνεχείς πε-
ριπολίες για να εµποδίζουν τις κλοπές και τις αταξίες.

4.
Σε περίπτωση νυκτερινής επίθεσης, ο ∆ιοικητής µετα-

βαίνει στην κεντρική Φρουρά, ενεργεί ώστε να ενισχυθούν
όλα τα φυλάκια, να ανάψουν δοχεία φωτός σε όλες τις επάλ-
ξεις και να ρίψουν ορισµένα στην ύπαιθρο για να την φωτί-
σουν.

Οι Στρατιωτικές δυνάµεις που ενίσχυσαν την Φρουρά
επιστρέφουν στην προηγούµενη θέση τους για να ενδυνα-
µώσουν εκείνες που βρίσκονται εκεί.

Οι Στρατιωτικές δυνάµεις που έχουν εντολή να πραγµα-
τοποιήσουν σκοπιά, συγκεντρώνονται στο χώρο των όπλων.

Οι ιδιοκτήτες πανδοχείων δια θα αφήσουν κανένα Ξένο
να εξέλθει από τα κτήριά τους.



ATTAQUE DES PLACES

I. Attaque de vive force

Si vous voulez attaquer une Place de vive force, saisissez
le moment où vous serez informé avec certitude que la Gar-
nison est faible, ou qu’il y règne une terreur panique.

Attaquez l’épée à la main de tous les côtés en même
temps, et avec la plus grande vigueur et opiniâtreté.

II. Blocus

1.
Formez le Blocus d’une Place lorsqu’elle est trop

peuplée, lorsqu’il y a disette de vivres, avant que la récolte
soit faite, enfin lorsqu’elle sera remplie de monde, comme
en temps de foire et de procession.

2.
A cet effet, cantonnez les Troupes dans les villages, aux

environs de la Place, et surtout sur les principaux débouchés;
masquez par des postes toutes les portes et sorties de la Pla-
ce, afin que personne ne puisse en sortir ni y entrer.
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ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΩΝ

Ι. Επίθεση µε µεγάλη δύναµη

Εάν θελήσετε να προσβάλετε ένα Στρατόπεδο µε µεγά-
λη δύναµη, επιλέξτε τη στιγµή όταν θα έχετε ενηµερωθεί µε
βεβαιότητα ότι η Φρουρά είναι ανίσχυρη ή ότι βασιλεύει
εκεί φοβερός πανικός.

Να επιτεθείτε µε το ξίφος στο χέρι από όλα τα µέρη συγ-
χρόνως και µε την πιο µεγάλη δύναµη και πείσµα.

ΙΙ. Αποκλεισµός

1.
Να ενεργήσετε τον αποκλεισµό µιας Στρατιωτικής πε-

ριοχής, όταν έχει υπερπληθυσµό, όταν υπάρχει έλλειψη
τροφίµων, πριν συντελεστεί η συγκοµιδή και, τέλος, όταν
θα είναι γεµάτη από κόσµο, όπως σε εποχή εµποροπανήγυ-
ρης ή λιτανείας.

2.
Προς τούτο, να κατασκηνώσουν τα Στρατεύµατα στα χω-

ρία, στα περίχωρα της Στρατιωτικής περιοχής και κυρίως
στις οδικές διεξόδους· να τοποθετήσετε σκοπιές σε όλες τις
πύλες και εξόδους ώστε κανένας να µην µπορεί να εξέλθει
ούτε να εισέλθει.



3.
Construisez des forts ou des redoutes pour assurer vos

communications et vos convois.
Elevez des lignes de circonvallation, avec des redoutes

de distance en distance, qui se défendent mutuellement, à la
portée du canon.

Formez des inondations à l’entour de la Place, ou coupez-
lui l’eau.

Détruisez à coups de canon les ponts et les moulins de la
Place.

4.
Si une rivière traverse la Place, mettez-vous à cheval des-

sus, construisez des ponts pour la communication de vos
quartiers, et des redoutes sur les deux rives.

Barrez la rivière avec des chaînes ou avec un double rang
de pallisades.

Jettez dans l’eau, et fixez-y de grands arbres, dont les
principales branches seront taillées en pointe, et joints par
des crochets de fer, afin d’avoir le temps d’ouvrir les ponts
pour laisser passer tout ce que l’Ennemi pourrait faire de-
scendre, et empêcher par-là que le choc ne brise et ne détrui-
se rien.
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3.
Κτίστε φρούρια και οχυρώµατα για να ασφαλίσετε τις

επικοινωνίες σας και τις εφοδιοποµπές σας.
∆ηµιουργείστε ελικοειδείς γραµµές µε οχυρώµατα ανά

διαστήµατα για να αλληλοϋποστηρίζονται εντός της εµβέ-
λειας του κανονιού.

Σχηµατίστε νεροπληµµύρα γύρω από τη Στρατιωτική πε-
ριοχή ή κόψτε την παροχή νερού προς αυτήν.

Καταστρέψτε µε κανονιοβολισµούς τις γέφυρες και τους
µύλους της Στρατιωτικής περιοχής.

4.
Αν ένας ποταµός διασχίζει την περιοχή, να τοποθετηθεί-

τε και από τις δύο πλευρές, να κατασκευάσετε γέφυρες για
την επικοινωνία των στρατοπέδων σας και των οχυρωµά-
των σας στις δυο όχθες.

Φράξτε τον ποταµό µε αλυσίδες ή µε διπλή σειρά από ξυ-
λόφρακτες.

Ρίξτε µέσα στο νερό και στερεώστε εκεί µεγάλα δένδρα,
των οποίων τα βασικά κλαδιά θα είναι κλαδωµένα µυτερά
και ενωµένα µε σιδερένια άγκιστρα, ώστε να έχετε τον χρό-
νο να ανοίξετε τις γέφυρες για να περάσει οτιδήποτε ο εχ-
θρός θα µπορούσε να κατεβάσει και να εµποδίσετε έτσι να
σπάσει και να καταστραφεί κάτι από τη σύγκρουση.



III. Surprise

1.
Pour prendre une Place par surprise, il faut avoir une con-

naissance exacte et parfaite de la situation, des parties for-
tes et faibles de cette Place, et des chemins que vous devez
tenir pour y arriver, afin de pouvoir juger, s’il convient de
faire marcher vos troupes ensemble, ou de les séparer en
différentes parties.

Lorsque vous formez une telle entreprise, munissez-
vous de tous les outils nécessaires pour son exécution;
ayez-en le double de ce que vous en avez besoin, de chaque
espèce, afin que, s’il y en a qui viennent à manquer, vous en
ayez d’abord d’autres à la place, ou de rechange, et qu’il ne
puisse vous arriver aucun retard ni aucune confusion.

Calculez et combinez votre marche suivant la quantité de
troupes que vous mettez en mouvement, suivant le train que
vous menez à leur suite, et la nature des chemins que vous
avez à suivre.

Faites vos dispositions avant de vous mettre en marche;
donnez-les par écrit à ceux qui doivent agir, et spécifiez-y
les noms de chacun d’eux.

Enfin, ne commandez pour une telle expédition que les
plus braves Soldats, les plus ingambes, les plus intrépides et
les plus déterminés.
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ΙΙΙ. Αιφνιδιασµός

1.
Για να καταλάβετε µια Οχυρή Θέση µε αιφνιδιασµό, πρέ-

πει να έχετε σωστή και τέλεια γνώση της κατάστασης, των
ισχυρών και αδυνάτων σηµείων αυτής της θέσης και των
δρόµων, που πρέπει να κατέχετε για να φτάσετε εκεί, προ-
κειµένου να είσθε σε θέση να κρίνετε αν αρµόζει να προ-
χωράτε µε όλες σας τις δυνάµεις ενωµένες ή να τις χωρίζε-
τε σε διάφορα τµήµατα.

Όταν οργανώνετε µια τέτοια επιχείρηση, να προµηθευ-
θείτε όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκτέλεσή της· να
έχετε εις διπλούν όσα σας είναι απαραίτητα, κάθε είδους,
ώστε σε περίπτωση που σας λείψουν ορισµένα, να έχετε άλ-
λα στη θέση τους ή προς αντικατάσταση και να µην είναι
δυνατόν να σας συµβεί κάποια καθυστέρηση ή σύγχυση.

Να υπολογίσετε και να συνδυάσετε την πορεία σας σύµ-
φωνα µε την ποσότητα των στρατευµάτων που θέτετε σε κί-
νηση, το ρυθµό που ορίζετε στην ακολουθία τους και τη φύ-
ση των δρόµων που πρέπει να ακολουθήσετε.

Οι ρυθµίσεις αυτές να γίνουν πριν την έναρξη της πορείας·
να τις δώσετε εγγράφως σε όσους πρέπει να ενεργήσουν και
να καθορίσετε ειδικά τα ονόµατα του καθενός από αυτούς.

Τέλος, για µια παρόµοια εκστρατεία να επιλέγετε τους
πιο γενναίους, τους πιο ζωηρούς, τους πιο ατρόµητους και
τους πιο αγέρωχους Στρατιώτες.



2.
Entre autres instruments dont on se sert pour exécuter

une telle entreprise, les plus essentiels sont les pétards et les
échelles.

Les échelles doivent être longues, légères et aisées à
porter, garnies en bas de pointes de fer, afin de pouvoir les
fixer en terre; et en haut, d’étoffe rembourrée de laine ou
de crin, afin de pouvoir les appuyer au mur sans faire de
bruit.

3.
On surprend une Place par escalade, lorsque son encein-

te est mauvaise, peu élevée, qu’il s’y trouve des brêches, ou
qu’elle est facile à ouvrir. Escaladez alors dans différents
points en même temps; et pendant qu’une partie de vos
troupes escalade, qu’une autre cherche à entrer dans la Pla-
ce par les embrasures, lorsqu’elles ne sont pas fort élevées,
par les égoûts et par l’entrée des eaux; tâchez d’attirer l’at-
tention et les principales forces de l’Ennemi dans une autre
partie, par une fausse attaque, et faites faire un feu continuel
sur les flancs et les défenses de la place.

Lorsque vous serez dans la Place, employez une partie de
vos troupes aux travaux nécessaires pour vous y maintenir,
une autre partie pour couvrir et soutenir les Travailleurs, une
troisième pour la Garde extérieure de la Place, et pour ob-
server ce qui se passe dans la campagne; une quatrième
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2.
Μεταξύ των εργαλείων που χρησιµοποιούµε για να εκτε-

λέσουµε µια τέτοια επιχείρηση, τα πιο σηµαντικά είναι οι
κροτίδες και οι ανεµόσκαλες. Οι ανεµόσκαλες πρέπει να εί-
ναι µακριές, ελαφρές και εύκολες στη µεταφορά, εφοδια-
σµένες στη βάση µε µεταλλικές αιχµές ώστε να στεριώνον-
ται στο έδαφος· και στο επάνω µέρος µε ύφασµα γεµισµένο
µε µαλλί ή τρίχες ώστε να είναι δυνατόν να στηριχθούν στον
τοίχο χωρίς να προκαλέσουν θόρυβο.

3.
Αιφνιδιάζουµε µια ισχυρή θέση µε αναρρίχηση, όταν το

περιτείχισµά της είναι κακό, ελάχιστα υψηλό, µε σχισµές
ώστε να είναι εύκολο το πέρασµά του. Αναρριχηθείτε σε
διάφορα σηµεία συγχρόνως. Και ενώ µέρος του στρατού
σας πραγµατοποιεί αναρρίχηση, ένα άλλο επιχειρεί να ει-
σέλθει στο φρούριο από τα ανοίγµατα όταν δε βρίσκονται
σε ψηλό σηµείο, από τους υπονόµους και από την είσοδο
των υδάτων· προσπαθήστε να τραβήξετε την προσοχή και
τις κυριώτερες δυνάµεις του Εχθρού σε τελείως διαφορετι-
κό σηµείο µε εικονική επίθεση και ανάψτε φωτιά που θα την
τροφοδοτείτε συνέχεια στις πλαγιές και στις αµυντικές θέ-
σεις του φρουρίου.

Όταν βρεθείτε εντός του φρουρίου, να χρησιµοποιήσετε
τµήµα των στρατευµάτων σας για τα έργα που θα εξασφα-
λίσουν την κατοχή σας, ένα άλλο τµήµα για να καλύπτει και



pour mettre en bataille sur les Places; dispersez le reste dans
les rues pour faire des prisonniers et désarmer les habitants;
partagez les maisons pour le pillage, de manière que les
meilleures échoient de préférence aux troupes qui se seront
le plus distinguées; repartissez le reste au hazard, ou faites-
les tirer au sort par quartier.

4.
On surprend une place par ruse, en profitant de la négli-

gence des Gardes; pour embarrasser les portes avec des voi-
tures, des charrettes, des chariots, pour égorger les Corps-
de-Gardes au moyen des Soldats qui se sont introduits dans
la place en secret, seul à seul, cachés dans des chariots, dans
des bateaux, ou comme déferreurs, ou déguisés en mar-
chands, en prêtres, en femmes, en bourgeois, ou en paysans;
en mettant le feu aux Faubourgs, et pendant que tout le mon-
de accourt pour l’éteindre, on surprend les Gardes des por-
tes et on s’en rend maître.

Ou, lorsqu’on est averti qu’un détachement ennemi doit
rentrer dans la place, on se fait passer pour lui, en se préva-
lant d’un ordre soit-disant intercepté, ou en produisant un
supposé, qui porte de faire sortir une partie de la garnison,
ou d’y faire entrer des troupes fraîches.
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υποστηρίζει τους Εργάτες· ένα τρίτο για την εξωτερική
Φρουρά και για να παρατηρεί οτιδήποτε συµβαίνει στην
ύπαιθρο· τέταρτο τµήµα για να δηµιουργεί ταραχή στο
φρούριο· διασκορπίστε το υπόλοιπο µέρος στους δρόµους
για να συλλάβουν οµήρους και να αφοπλίσουν τους κατοί-
κους. Μοιράστε τα σπίτια για λεηλασία µε τρόπο ώστε τα
καλλίτερα να πέσουν κατά προτίµηση στα στρατεύµατα που
θα διακριθούν ιδιαίτερα· µοιράστε τα υπόλοιπα στην τύχη
ή βάλτε κλήρο ανά συνοικία.

4.
Αιφνιδιάζουµε ένα φρούριο µε τέχνασµα, επωφελούµε-

νοι από την αµέλεια των φρουρών· για να φράξουµε τις πύ-
λες µε οχήµατα, άµαξες, καροτσάκια, για να κόψουµε το
λαιµό των Σωµάτων Φρουράς µε Στρατιώτες που θα έχουν
εισέλθει κρυφά στο φρούριο, ένας προς ένα, κρυµµένοι µέ-
σα σε καρότσες ή µέσα σε πλεούµενα, ή ως αποσυναρµο-
λογητές, ή µεταµφιεσµένοι σε εµπόρους, σε ιερείς, σε γυ-
ναίκες, σε αστούς ή σε χωρικούς· βάζοντας φωτιά στα περί-
χωρα και ενώ όλοι τρέχουν να τη σβήσουν, αιφνιδιάζουµε
τους Φρουρούς των πόλεων και γινόµαστε κυρίαρχοι.

Ή, όταν έχουµε ειδοποιηθεί ότι ένα εχθρικό απόσπασµα
πρέπει να επιστρέψει στο Φρούριο, παρουσιαζόµαστε εµείς
στη θέση του, προβάλλοντας µια δήθεν ληφθείσα καθ’ οδόν
διαταγή ή διατυπώνοντας µια άλλη υποτιθέµενη που ανα-
φέρεται στο να εξέλθει ένα µέρος της Φρουράς ή στο να ει-



Enfin, en faisant montre de drapeaux, d’étendards, de pri-
sonniers, comme si l’on venait de gagner une Bataille, pour
intimider et décourager la Garnison; et en faisant semblant
d’attaquer dans une partie, tandis que l’on tâche de percer
dans une autre.

5.
On surprend enfin une place par trahison, en gagnant avec

de l’argent, ou par des promesses, des Bourgeois, des Sol-
dats, qui ouvrent les portes secrètement, s’assurent des Sen-
tinelles et des Gardes, introduisent des Soldats déguisés, ou-
vrent les prisons, et arment les prisonniers de guerre qui sont
dans la place, et gâtent les vivres et les munitions. Ou l’on
gagne le Commandant même, afin qu’il soutienne une faus-
se attaque, fasse sauter les magasins, comme si cela était ar-
rivé par accident, et rende la Place; ou l’on tâche de mettre
le trouble et la discorde parmi ceux qui commandent.

Mais, si vous voulez vous servir de ces moyens, faites-
vous donner des ôtages, ou d’autres sûretés, afin que vous
ne soyez pas trompé ou trahi vous-même.
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σέλθουν νέες στρατιωτικές δυνάµεις.
Τέλος, επιδεικνύοντας σηµαίες, λάβαρα, αιχµαλώτους,

ως εάν είχαµε κερδίσει µια µάχη, για να φοβίσουµε και απο-
θαρρύνουµε τη Φρουρά· και προσποιούµενοι ότι επιτιθέµε-
θα σε ένα µέρος, ενώ επιχειρούµε να διεισδύσουµε σε άλλο.

5.
Αιφνιδιάζουµε τέλος ένα Φρούριο µε προδοσία, εξαγο-

ράζοντας µε χρήµα ή µε υποσχέσεις Αστούς, Στρατιώτες
που ανοίγουν κρυφά τις Πύλες, εξασφαλίζουν την εµπιστο-
σύνη των Περιπόλων και των Φρουρών, εισάγουν µεταµ-
φιεσµένους στρατιώτες, ανοίγουν τις φυλακές και οπλίζουν
τους αιχµαλώτους πολέµου που βρίσκονται στο φρούριο και
καταστρέφουν τα τρόφιµα και τα πολεµοφόδια, ή παίρνου-
µε µε το µέρος µας ακόµη και τον ∆ιοικητή, προκειµένου να
στηρίξει µια εικονική επίθεση, να ανατινάξει τις πυριτιδα-
ποθήκες, ως αυτό να ήταν ένα ατύχηµα και να παραδώσει
το Φρούριο· ή επιχειρούµε να ενσπείρουµε την ταραχή και
τη διχόνοια µεταξύ των διοικούντων.

Όµως, εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε αυτά τα µέσα, να
σας δώσουν οµήρους και άλλες εξασφαλίσεις, προκειµένου
να µην εξαπατηθείτε ή προδοθείτε σεις οι ίδιοι.



IV. Siège en forme

1.
Servez-vous de tous les stratagèmes que vous puissiez

imaginer.
Faites semblant de menacer une autre Place, et attaquez

celle que vous voulez assiéger, dans le temps qu’elle s’y at-
tend le moins, et avant qu’elle soit pourvue de tout ce qui lui
est nécessaire pour sa défense.

2.
Soyez supérieur en forces à l’Ennemi, ou ayez deux

Armées, l’une d’observation, l’autre pour faire le Siège,
Prenez si bien votre temps et vos mesures, que vous soyez

retranché devant la Place, avant que l’Ennemi ne puisse ar-
river sur vous; et alors, ou tenez-vous dans vos retranche-
ments, ou allez audevant de lui, pour le combattre, ou levez
le Siège à propos.

3.
Soyez muni du véritable plan de la Place, et des provi-

sions en tout genre qui vous sont nécessaires, pendant tout
le temps que vous présumez que le Siège pourra durer.
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IV. Σχεδιασµένη Πολιορκία

1.
Χρησιµοποιείστε όλα τα τεχνάσµατα που µπορείτε να

διανοηθείτε. Προσποιηθείτε ότι απειλείτε ένα άλλο φρού-
ριο και επιτεθείτε σ’ αυτό που προτίθεστε να πολιορκήσετε
κατά τον χρόνο τον ολιγότερο αναµενόµενο και πριν προ-
µηθευθεί όσα του είναι αναγκαία για να αµυνθεί.

2.
Να υπερέχετε σε δυνάµεις του Εχθρού ή να έχετε δυο

Στρατιές, µία επιτήρησης και την άλλη προς διεξαγωγή της
πολιορκίας.

Να έχετε τόση άνεση χρόνου και να λάβετε όλα τα µέ-
τρα, ώστε να είστε καλυµµένοι µπρος από το Φρούριο, πριν
ο Εχθρός µπορέσει να βαδίσει εναντίον σας· και τότε ή να
µείνετε στα χαρακώµατά σας, ή να φθάσετε µπροστά του
για να τον πολεµήσετε ή να άρετε την πολιορκία έγκαιρα.

3.
Να είσθε εφοδιασµένοι µε το ακριβές σχεδιάγραµµα του

Φρουρίου και µε όλες τις κάθε είδους προµήθειες που σας
είναι αναγκαίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου που υπολο-
γίζετε ότι θα διαρκέσει η Πολιορκία.



4.
Investissez la Place de tous les côtés avec la Cavalerie; et

pendant que vous formez l’investissement, faites escarmou-
cher continuellement avec l’Ennemi, afin que vous puissiez
reconnaître la Place avec exactitude.

5.
Mettez l’Armée en Bataille devant la Place, et faites-la

sommer.
Campez l’Armée le plus près de la Place qu’il vous sera

possible, mais hors de la portée du Canon.
Formez autant de Camps, que vous voulez former d’atta-

ques.
Faites construire les lignes de circonvallation et de con-

travallation, enfermez dans ces lignes les parties qui domi-
nent, établissez et assurez toutes vos communications.

6.
Ouvrez la tranchée de nuit, hors de la portée du fusil; à

moins que vous ne puissiez le faire de jour sans courir
beaucoup de risque, à la faveur d’une colline, d’un fond,
d’un ravin, ou de quelque ouvrage que vous auriez fait con-
struire à cet effet.

Ayez grande attention à ce que votre tranchée ne soit
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4.
Ενισχύστε το Φρούριο από όλες τις πλευρές µε το Ιππι-

κό και στη διάρκεια της εγκατάστασης του ιππικού να αψι-
µαχείτε συνεχώς µε τον Εχθρό, προκειµένου να δυνηθείτε
να αναγνωρίσετε το Φρούριο µε ακρίβεια.

5.
Παρατάξτε τη Στρατιά προς µάχη µπροστά από το Φρού-

ριο µε ρητή διαταγή.
Στρατοπεδεύσετε τη Στρατιά όσο πιο κοντά είναι δυνα-

τόν στο Φρούριο, αλλά µακριά από την εµβέλεια του κανο-
νιού.

Σχηµατίστε τόσα στρατόπεδα, όσες επιθέσεις σχεδιάζε-
τε να πραγµατοποιήσετε.

Να κατασκευάσετε γραµµές οχυρών χαρακωµάτων και
να περικλείσετε στις γραµµές αυτές τα µέρη που δεσπόζουν,
να εγκαταστήσετε και να ασφαλίσετε όλες σας τις επικοι-
νωνίες.

6.
Ανοίξτε το χαράκωµα τη νύχτα, εκτός βεληνεκούς του

όπλου· τουλάχιστον αν δεν µπορείτε να το ανοίξετε την ηµέ-
ρα χωρίς να διατρέξετε µεγάλο κίνδυνο, µε τη βοήθεια ενός
λόφου, ενός κοιλώµατος, µιας πλαγιάς ή οποιοδήποτε έργου
που θα µπορούσατε να στήσετε προς τούτο.

Να λάβετε µεγάλη προσοχή ώστε το χαράκωµά σας να



point enfilée, qu’elle soit bien flanquée, que son parapet ait
l’élévation nécessaire; évitez, autant que vous le pourrez, de
la diriger dans un terrain pierreux; qu’elle ait la profondeur
convenable, et qu’en approchant du chemin couvert, le pa-
rapet en soit double et revêtu de fascines.

Employez à sa construction des fascines, des claies, des
gabions et des palissades.

Elevez dans les points principaux des redoutes contre les
sorties.

7.
Constrruisez des batteries pour détruire les défenses de la

Place, et avancez-les à mesure que vous pousserez la tran-
chée en avant.

Si vous rencontrez un terrain élevé, enfoncez-vous; dans
un terrain plat couvrez-vous d’un parapet de terre, de fasci-
nes, de gabions, et de sacs à terre ou à laine.

Battez en brêche, dès que vous serez assez près; et si
vous avez des mines à craindre, faites des puits assez pro-
fonds pour les découvrir.

Tirez sur les clochers, les magasins et les citernes, pour
les détruire.
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µην είναι καθόλου συνεχόµενο, στα πλευρά του οχυρωµέ-
νο, µε παραπέτο αρκετά υψωµένο· να αποφύγετε να το κα-
τευθύνετε, όσο είναι δυνατόν, σε πετρώδες έδαφος· να έχει
το κατάλληλο βάθος και πλησιάζοντας προς τον σκεπασµέ-
νο δρόµο, το παραπέτο να είναι διπλό και καλυµµένο µε
κλαδιά παραλλαγής.

Χρησιµοποιείστε για την κατασκευή δεµατιών παραλλα-
γής καλάµια, φρύγανα και θάµνους για φράχτες.

Να υψώσετε στα κύρια σηµεία οχυρώµατα απέναντι από
τις πύλες.

7.
Να κατασκευάσετε πολυβολεία για να καταστρέψετε τα

αµυντικά σηµεία του Φρουρίου και να τα προωθείτε καθό-
σον θα µετακινείτε το χαράκωµα προς τα εµπρός.

Εάν συναντάτε ένα υπερυψωµένο έδαφος, βυθισθείτε σ’
αυτό. Σε επίπεδο έδαφος καλυφθείτε µε χωµάτινο παραπέ-
τασµα, µε δεµάτια κλαδιών παραλλαγής, µε φρύγανα και µε
σάκκους για χώµα ή για µαλλί.

Να επιτεθείτε µε σφοδρότητα µόλις πλησιάσετε· και ας
υπάρχει φόβος για νάρκες, ανοίξτε βαθιά ορύγµατα για να
τις ανακαλύψετε.

Ρίξτε βόλια στα κωδωνοστάσια, στις αποθήκες και στις
δεξαµενές για να τις καταστρέψετε.



8.
Avancez vers le chemin couvert par la sappe, par des mi-

nes, et moyennant des ponts, s’il y a un avant-fossé; et
lorsque vous vous en serez rendu maître, ayez sous la main
les outils nécessaires, pour vous y loger et vous y maintenir.

9.
Ouvrez la contrescarpe par la sappe; et à cet effet détrui-

sez auparavant les flancs, et les défenses de l’Ennemi.

10.
La meilleure attaque est celle qui se dirige sur la face du

Bastion.
Faites le passage du fossé avec des galeries; sur des ponts

de cuir, de toile, de canne, de cuivre, de tonneaux, de roues;
en desséchant les fossés, en détournant les eaux, moyennant
des pompes ou des digues. Si vous vous servez de galeries,
mettez-les à l’abri des coups de canon du côté où l’Ennemi
peut les battre.

11.
Attachez le Mineur au chemin couvert, au pied du rem-

part, en creusant sous le fossé, et en y faisant des fourneaux
et des galeries.
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8.
Προχωρήστε προς τον καλυµµένο από υποσκάµµατα,

από νάρκες δρόµο και χρησιµοποιώντας γέφυρες, εάν υπάρ-
χει εξωτερική τάφρος· και όταν καταστείτε κυρίαρχοι, να
έχετε στα χέρια σας τα αναγκαία εργαλεία για να εξασφα-
λίσετε καταλύµατα και να διατηρηθείτε στη θέση αυτή.

9.
Ανοίξτε την εξωτερική πλευρά του αναχώµατος και προς

τούτο να καταστρέψετε προηγουµένως τα πλάγια και τα
αµυντικά φυλάκια του Εχθρού.

10.
Η καλλίτερη επίθεση είναι αυτή που γίνεται µετωπικά

στο Φρούριο. ∆ηµιουργείστε πέρασµα της τάφρου µε σή-
ραγγες· πάνω σε γέφυρες από δέρµα, από πανί, από καλά-
µια, από χαλκό, από βαρέλια, από ρόδες· αποστραγγίζοντας
τις τάφρους, αντιστρέφοντας τη ροή των υδάτων, χρησιµο-
ποιώντας αντλίες και αναχώµατα. Εάν χρησιµοποιήσετε σή-
ραγγες, να τις τοποθετήσετε εκτός εµβέλειας κανονιού από
την πλευρά όπου ο Εχθρός µπορεί να τις πλήξει.

11.
Να τοποθετήσετε τον Ναρκοθέτη στον καλυµµένο δρό-

µο, στη βάση του τείχους, σκάπτοντας κάτω από την τάφρο,
δηµιουργώντας εκεί καµίνια και σήραγγες.



12.
Lorsque vous aurez ouvert une brêche par vos mines, ou

par vos batteries, faites-la reconnaître par des Soldats cui-
rassés; et si vous la trouvez praticable, donnez l’assaut à un
signal convenu d’un certain nombre de coups de canon ou
de bombes.

Faites de fausses attaques, en même temps que vous mon-
terez à l’assaut en plusieurs endroits à la fois; attaquez avec
furie, revenez souvent à la charge avec des Troupes fraîches,
et logez-vous sur la brêche dès que vous vous en serez ren-
du maître.

13.
Lorsque vous serez maître de la Place, si vous voulez la

garder, comblez la tranchée et les mines, chassez-en tous les
gens inutiles ou suspects, et munissez-la de toutes les cho-
ses nécessaires. Si vous ne voulez pas la garder, rasez-la. Le
butin appartient aux Soldats. L’Artillerie, les munitions, les
vivres appartiennent au Souverain.
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12.
Όταν θα έχετε ανοίξει µια σχισµή µε τους δυναµίτες σας

ή µε τα πυροβολεία σας, πραγµατοποιείστε την αναγνώρι-
σή τους από θωρακισµένους Στρατιώτες· και εάν τη θεω-
ρείτε χρησιµοποιήσιµη, να κάνετε την έφοδο µε το αρµόδιο
σύνθηµα ενός συγκεκριµένου αριθµού κανονιοβολισµών ή
βοµβών.

Να κάνετε εικονικές επιθέσεις, ενώ συγχρόνως να κάνε-
τε έφοδο σε περισσότερα σηµεία µαζί. Επιτεθείτε µε µένος,
να επανέρχεστε συχνά εναντίον του Εχθρού µε ξεκούραστες
δυνάµεις και να παραµείνετε στο σηµείο της ρωγµής, µόλις
θα έχετε καταστεί κυρίαρχοι.

13.
Όταν θα έχετε κατακτήσει το Φρούριο, εάν θέλετε να το

κρατήσετε, γεµίστε το χαράκωµα και τα ναρκοπέδια, εκ-
διώξτε από εκεί όλα τα άχρηστα ή ύποπτα άτοµα και εφο-
διασθείτε µε όλα τα αναγκαία πράγµατα. Εάν δεν επιθυµεί-
τε να το κρατήσετε, ισοπεδώστε το. Η λεία ανήκει στους
Στρατιώτες. Το Πυροβολικό, τα πολεµοφόδια, τα τρόφιµα
ανήκουν στον Ηγεµόνα.



DÉFENSE DES PLACES

I. Contre l’Attaque de vive force

Ayez une bonne et suffisante Garnison, les armes, les mu-
nitions et les outils nécessaires; une bonne enceinte bien for-
tifiée, bien palissadée et bien fraisée, ou formez d’autres ob-
stacles.

II. Contre le Blocus

Faites prévenir tout le monde, et ordonnez que chacun se
pourvoie de vivres; faites visiter les Magasins, les Couvents,
les maisons des particuliers, et notez ce qui s’y trouve.

Chassez de la ville toutes les bouches inutiles, et faites
brûler aux environs de la Place tout ce que vous n’aurez pas
pu y faire entrer.

III. Contre les Surprises

1.
Soyez sur vos gardes, lorsque vous remarquerez que cer-

taines personnes, qui viennent habituellement en ville, re-
stent tout d’un coup dehors, ou lorsqu’on vous donne de
temps en temps de fausses alertes, pour éprouver votre vi-
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ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ι. Αντεπίθεση µε µεγάλη δύναµη

Να διαθέτετε καλή και επαρκέστατη Φρουρά, τα ανα-
γκαία όπλα, πολεµοφόδια και εργαλεία· κατάλληλο περίβο-
λο καλά οχυρωµένο µε φράχτες και θάµνους, ή δηµιουργεί-
στε άλλα εµπόδια.

ΙΙ. Ενάντια στον Αποκλεισµό

Να ειδοποιήσετε όλο τον κόσµο και διατάξτε όπως ο κα-
θένας προµηθευθεί τρόφιµα· να επισκεφθείτε τα Καταστή-
µατα, τα Μοναστήρια, τις ιδιωτικές κατοικίες και σηµει-
ώστε ό,τι βρίσκεται εκεί.

Να αποµακρύνετε από την πόλη όλα τα άχρηστα στόµα-
τα και να κάψετε στα περίχωρα του Φρουρίου, ό,τι δεν θα
έχετε µπορέσει να µεταφέρετε εντός του Φρουρίου.

ΙΙΙ. Ενάντια στους Αιφνιδιασµούς

1.
Να βρίσκεστε σε επιφυλακή, όταν παρατηρήσετε ότι ορι-

σµένα άτοµα, που συνήθως έρχονται στην πόλη, µένουν
ξαφνικά έξω ή σας δηµιουργούν από καιρού εις καιρόν λά-
θος συναγερµό, για να δοκιµάσουν την ετοιµότητά σας και



gilance et votre contenance.
Envoyez alors des partis et des Espions en campagne; fai-

tes faire des Espions en campagne; faites faire des Patrouil-
les fréquentes autour de votre Place en dehors; postez de la
Cavalerie dans les villages situés sur les débouchés par où
l’Ennemi peut venir; et des Gardes de Cavalerie en avant de
ces Villages.

2.
Si votre enceinte est bonne et élevée, gardez avec soin les

dehors de la Place, ayez des pallissades au milieu des fossés
et le long de l’enceinte, et en hiver faites casser la glace.

Que les fossés de votre Place soient remplis d’eau, ou
qu’il y ait des avant-fossés.

Placez du Canon chargé à cartouche ou à boulets ramés,
sur tous les flancs; munissez-vous de poutres, de pierres, de
matières combustibles sur votre parapet, pour jetter sur
ceux qui cherchent à vous prendre par Escalade.

3.
Si votre enceinte est mauvaise, faites-la réparer autant

qu’il vous sera possible. Etablissez des Corps-de-Gardes des
bois, ou des Caponières dans les fossés, et dans les endroits
qui ne sont point flanqués.

Faites faire des estacades, ou plusieurs rangées de palis-
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τη συνοχή σας.
Να στείλετε τότε αποσπάσµατα και κατασκόπους στην

ύπαιθρο· να έχετε συχνές περιπολίες έξω από την Οχυρή θέ-
ση σας· να εγκαταστήσετε ιππικό στα χωριά που βρίσκον-
ται κοντά σε οδικές αρτηρίες από όπου ο Εχθρός µπορεί να
φθάσει· και φρουρούς του Ιππικού µπροστά από τα χωριά
αυτά.

2.
Εάν ο περίβολός σας είναι καλός και υπερυψωµένος,

φροντίστε να διατηρείτε τα εξωτερικά µέρη του Φρουρίου,
να έχετε φράχτες στο µέσον της τάφρου και κατά µήκος του
περιβόλου και κατά τον χειµώνα να σπάζετε τον πάγο.

Οι τάφροι του Φρουρίου σας να είναι γεµάτες νερό ή να
υπάρχουν πριν από αυτές χαντάκια.

Να τοποθετήσετε Κανόνι οπλισµένο µε φυσίγγια ή οβί-
δες σε όλες τις πλαγιές· εφοδιασθείτε µε δοκούς, πέτρες και
εύφλεκτα υλικά στο ανάχωµά σας για να τα ρίξετε σε όσους
επιχειρήσουν να σας καταλάβουν µε έφοδο αναρρίχησης.

3.
Εάν ο περίβολός σας είναι κακός, να τον επισκευάσετε

όσο σας είναι δυνατόν. Να τοποθετήσετε ξύλινα φυλάκια
και προστατευόµενες διόδους στις στεγνές τάφρους και στα
µέρη που δεν είναι καθόλου οχυρωµένα.

∆ηµιουργείστε αναχώµατα ή κάποιες σειρές από φράχτες



sades, à l’entrée des eaux; et n’y laissez qu’un très petit pas-
sage pour les batteaux, que vous puissiez barrer avec des
chaînes.

Si votre poste est sur une grande rivière, faites rassem-
bler tous les bateaux, en un lieu, et mettez-y une Garde; s’il
est sur la mer, faites-y construire des ouvrages.

4.
Fortifiez les parties faibles de votre poste avec de la ter-

re, ou avec des palissades. Bouchez-en les portes en dedans
avec du fumier, ou couvrez-les en dehors par quelque ou-
vrage. Fermez-en l’entrée avec des barrières, des palissades,
des herses, des orgues, des ponts levis, des chevaux de fri-
se; placez-y du canon chargé à cartouches, et des corps-de-
gardes, et n’en faites jamais qui soient en ligne directe. Ce
sont les moyens de vous précautionner contre le pétard.

5.
Ne souffrez aucune négligence, dans le service, dans les

ordres, et dans la règle que vous avez établie dans votre Pla-
ce.

Faites tirer les Postes au sort. Chassez de votre Place, de
force ou sous quelque prétexte, toutes les personnes qui
vous paraîtront suspectes.
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στην είσοδο των υδάτων· και θα αφήσετε µόνον ένα στενό
πέρασµα για τα πλοία που θα µπορείτε να φράξετε µε αλυ-
σίδες.

Εάν η θέση σας βρίσκεται πάνω σε µεγάλο ποτάµι, να
συγκεντρώσετε όλα τα πλοία σε ένα σηµείο και τοποθετεί-
στε εκεί φρουρά. Εάν είναι παραθαλάσσια, να κατασκευά-
σετε έργα.

4.
Να οχυρώσετε τα αδύναµα σηµεία του Φρουρίου σας µε

χώµα ή µε φράχτες. Να βουλώσετε εσωτερικά τις πύλες µε
κοπριά ή να τις καλύψετε εξωτερικά µε κάποια κατασκευή.
Να κλείσετε την είσοδο µε µπάρες, φράχτες, καταρράκτες,
πυροβολεία, αναδιπλούµενες γέφυρες, ξύλινοι ή µεταλλικοί
ίπποι µε γάντζους. Να τοποθετήσετε εκεί κανόνι οπλισµένο
µε φυσίγγια και φυλάκια και ποτέ να µην κάνετε τίποτε από
αυτά που θα είναι σε ευθεία γραµµή. Αυτά θα είναι τα µέσα
προφύλαξής σας από τις κροτίδες.

5.
Να µην συγχωρείτε καµιά αµέλεια· στην υπηρεσία, στις

διαταγές στον κανόνα που έχετε ορίσει στο Φρούριό σας.
Να ενισχύσετε στο έπακρο τις θέσεις σας. Να εκδιώξετε

από το Φρούριό σας, δια της βίας ή µε κάποιο πρόσχηµα όλα
τα άτοµα που σας φαίνονται ύποπτα.

Να µην εµπιστευθείτε κανένα σηµαντικό Φυλάκιο σε άν-



Ne confiez jamais aucun Poste de grande importance, à
des hommes sur la fidélité desquels vous puissiez avoir des
doutes; faites-les suivre, et épiez toutes leurs démarches.

Séparez les prisonniers, barricadez les prisons, mettez-y
des Gardes, et n’en confiez les clefs qu’à des hommes sûrs.

Promettez de grandes récompenses à celui qui découvri-
ra une conspiration ou une trahison.

Ne confiez les Gouvernements des Places qu’à des per-
sonnes incorruptibles; et ne réunissez jamais sur la même
tête le commandement de la Place, et celui de la Citadelle.

Voilà les moyens de vous précautionner contre la trahi-
son.

IV. Contre un Siège en forme

1.
Faites prêter serment et signer à tous les Chefs des Corps,

et généralement à tous ceux qui, par état, doivent être ap-
pellés au Conseil de Guerre, qu’ils promettent de vivre et de
mourir ensemble, et s’engagent à punir de mort le premier
qui parlera de rendre la Place.

2.
Si votre Garnison est forte, faites des sorties fréquentes

et nombreuses, en différents temps et à différentes heures.
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δρες για την πίστη των οποίων θα µπορούσατε να έχετε αµ-
φιβολίες· να τους παρακολουθείτε και να κατασκοπεύετε
όλες τους τις ενέργειες.

Να χωρίσετε τους φυλακισµένους, να σφραγίσετε τις φυ-
λακές, να τοποθετήσετε εκεί Φρουρούς και να εµπιστευθεί-
τε τα κλειδιά σε έµπιστους άνδρες.

Να υποσχεθείτε µεγάλη αµοιβή σε όποιον ανακαλύψει
συνωµοσία ή προδοσία.

Να εµπιστευθείτε τη ∆ιοίκηση των οχυρών θέσεων σε
αδιάφθορα άτοµα· και µη συγκεντρώνετε ποτέ υπό την ίδια
κεφαλή την διοίκηση του Στρατοπέδου και του Κάστρου.

Αυτά είναι τα µέσα για να προφυλαχθείτε κατά της προ-
δοσίας.

IV. Ενάντια στη σχεδιασµένη Πολιορκία

1.
Να βάλλετε να ορκισθούν και να υπογράψουν όλοι οι Αρ-

χηγοί των Σωµάτων και γενικά όλοι όσοι εκ της θέσεώς τους
πρέπει να καλούνται στο Συµβούλιο του Πολέµου, ότι θα ζουν
και θα πεθαίνουν µαζί και ότι δεσµεύονται να τιµωρούν µε θά-
νατο τον πρώτο, που θα µιλήσει για παράδοση του Φρουρίου.

2.
Αν η Φρουρά σας είναι ισχυρή, να πραγµατοποιείτε συ-

χνές και πολλές εξόδους, σε διαφορετικούς χρόνους και δια-



Mettez-y beucoup de résolution et de vigueur; mais obser-
vez le plus grand secret, et assurez-vous bien de votre re-
traite.

Si votre Garnison est faible, faites peu de sorties.

3.
Les sorties ont pour objet de faire des prisonniers, de

combler la tranchée, d’enclouer le canon, de faire sortir de
la Place, ou entrer dans la Place, des Troupes; elles doivent
donc se faire la plupart du temps la nuit, ou au point du
jour.

Mais en quel temps que ce soit, donnez aux Troupes com-
mandées pour une sortie, un mot du guet, et une marque di-
stinctive, pour se reconnaître entre elles; partagez-les en
différentes parties, qui se soutiennent les unes les autres; et
munissez-les de tous les outils nécessaires pour remplir
l’objet auquel elles sont destinées.

Employez une partie de la Cavalerie, à tourner, et à pren-
dre à dos les Gardes de l’Ennemi; une autre à occuper quel-
que point intéressant, pendant l’action et jusqu’à ce qu’elle
soit finie; une troisième pour donner de fausses allarmes en
différentes parties.

Postez des Gardes aux endoits où vous faites sortir les
Troupes; avec ordre de demander le mot du guet à toutes les
personnes qui reviennent de l’attaque et qui se présentent
pour rentrer dans la Place, afin qu’aucun Espion ne puisse
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φορετικές ώρες· να το κάντε µε µεγάλη αποφασιστικότητα
και δύναµη· να τηρείτε όµως άκρα µυστικότητα και να εξα-
σφαλίζετε την επιστροφή σας.

Εάν η Φρουρά σας είναι αδύναµη, να κάνετε λίγες εξόδους.

3.
Οι έξοδοι έχουν ως αντικείµενο να συλλάβετε αιχµαλώ-

τους, να γεµίσετε το χαράκωµα, να στερεώσετε το κανόνι,
για να βγάλετε από του Φρούριο ή να φέρετε σ’ αυτό Στρα-
τεύµατα· πρέπει ως εκ τούτου να γίνονται τη νύχτα, ή κατά
τα ξηµερώµατα.

Οποιοσδήποτε όµως κι’ αν είναι ο χρόνος, να δώσετε στα
στρατεύµατα που έχουν εντολή να εξέλθουν, ένα σύνθηµα και
ένα διακριτικό σηµάδι για να αναγνωρίζονται µεταξύ τους· να
τα χωρίσετε σε διάφορα τµήµατα που να αλληλοϋποστηρί-
ζονται· και να τα προµηθεύσετε τα αναγκαία εργαλεία για να
εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Χρησιµοποιείστε ένα µέρος του Ιππικού να γυρίζει και
να πλήττει από τα νώτα τις Φρουρές του Εχθρού· ένα δεύ-
τερο να κατέχει κάποιο ενδιαφέρον σηµείο κατά τη διάρκεια
της δράσης και µέχρις ότου αυτή τελειώσει· ένα τρίτο µέ-
ρος για να σηµαίνει εικονικό συναγερµό σε διάφορα σηµεία.

Να τοποθετήσετε Φρουρούς στα σηµεία από τα οποία
εξέρχονται τα στρατεύµατά σας· µε τη διαταγή να ζητούν το
σύνθηµα σε όσους επιστρέφουν από την επίθεση και πα-
ρουσιάζονται για να εισέλθουν στο Φρούριο, ώστε κανένας



s’y glisser,
On encloue les canons avec des clous d’acier, des cail-

lous, ou des pièces de bois.

4.
Faites faire un feu continuel sur les approches, pour in-

quiéter les travailleurs, et détruire les travaux.
Faites des sorties, et des contre-approches; et donnez

souvent de ofsausses allarmes,

5.
Faites des contre-batteries sur des cavaliers, ou d’autres

élévations.
Minez vos batteries extérieures; et faites-les sauter, aussi-

tôt que vous ne pouvez plus les maintenir.

6.
Faites des contre-mines; éventez celles de l’Ennemi, et

ôtez-en la poudre. Minez la contrescarpe, et faites la sauter,
pendant que l’Ennemi travaille à y établir des batteries.

7.
Défendez les fossés; s’ils sont remplis d’eau, en brûlant,

ou en enlevant les matériaux que l’Ennemi y aura jettés
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κατάσκοπος να µη µπορεί να παρεισφρύσει.
Στερεώνουµε τα Κανόνια µε ατσάλινα καρφιά, χαλίκια ή

κοµµάτια ξύλου.

4.
Βάλτε να ανάψουν και να συντηρούν συνεχώς φωτιά σε

κοντινά σηµεία για να τροµάξετε τους Εργάτες και να κα-
ταστρέφετε τα έργα.

Πραγµατοποιείστε εξόδους και αντεπιθέσεις· και να κά-
νετε συχνά εικονικούς συναγερµούς.

5.
∆ηµιουργείστε αντι-πυροβολεία σε προχώµατα ή άλλα

υψώµατα. Ναρκοθετείστε τα εξωτερικά πυροβολεία σας και
ανατινάξτε τα µόλις δεν θα µπορείτε να τα διατηρείτε.

6.
∆ηµιουργείστε αντι-ναρκοπέδια· διαλύστε τα αντίστοιχα

του εχθρού και αφαιρέστε από αυτά την πυρίτιδα. Ναρκοθε-
τείστε την εξωτερική χωµάτινη εξέδρας και ανατινάξτε την,
ενώ ο Εχθρός εργάζεται να εγκαταστήσει εκεί πυροβολεία.

7.
Υπερασπιστείτε τις τάφρους· εάν είναι γεµάτες νερό,

καίοντας ή αφαιρώντας τα υλικά που ο Εχθρός έριξε για να



pour faciliter son passage; s’ils sont secs, en y faisant des
coupures, des traverses, des places d’armes.

Détruisez les galleries de l’Ennemi à coups de canon, en
y jettant des bombes, des grenades, des artifices; avec des
pétards, ou avec des bateaux armés de pièces courtes qui,
faisant un feu continuel sur la galerie, la battent en ruine.

8.
Supposez des lettres, et des Exprès, qui vous annoncent

du secours; répandez-en le bruit, et faites croire qu’il vous
en arrive en effet.

9.
Lorque la brêche sera faite, empêchez que l’Ennemi ne

vienne la reconnaître.
Faites-la réparer, et en escarper le débouché, pendant la

nuit.
Faites-y des fougasses; mettez-y des chasses-trappes, des

planches garnies de clous pointus, des chevaux de frise.
Allumez-y des feux, et ayez-y en même temps toutes sor-

tes d’armes de longueur prêtes au besoin, et du canon chargé
à cartouches.

Aussi-tôt que l’Ennemi aura fait le passage du fossé,
retranchez-vous sur la brêche. Faites-y même plusieurs re-
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διευκολύνει το πέρασµά του· εάν είναι στεγνές, κάνοντας
εκεί τοµές και βάζοντας δοκάρια και φυλάκια.

Καταστρέψτε τις σήραγγες του Εχθρού µε βολές κανονι-
ού, ρίχνοντας εκεί βόµβες, χειροβοµβίδες, πυροτεχνήµατα·
µε κροτίδες ή µε πλοιάρια εξοπλισµένα µε ελαφρά όπλα
που, δηµιουργώντας συνεχή φωτιά στη σήραγγα, την ερει-
πώνουν ολοσχερώς.

8.
Προσποιηθείτε ότι λάβατε γράµµατα και επείγοντα Μη-

νύµατα που σας αναγγέλλουν την άφιξη βοήθειας· να δια-
δώσετε την φήµη και κάνετε να πιστέψουν ότι πράγµατι έρ-
χεται η βοήθεια αυτή.

9.
Όταν γίνει ρωγµή στο πρόχωµα, εµποδίστε τον Εχθρό να

την αντιληφθεί. Επισκευάστε την και κλείστε τη δίοδο στη
διάρκεια της νύχτας.

Κατασκευάστε εκεί ορύγµατα. Βάλτε µέσα παγίδες, σα-
νίδες γεµάτες µε µυτερά καρφιά, ξύλινους ή µεταλλικούς
µηχανισµούς µε γάντζους.

Ανάψτε φωτιές και να έχετε συγχρόνως εκεί κάθε είδους
όπλα έτοιµα για οποιαδήποτε ανάγκη και κανόνι οπλισµένο
µε οβίδες.

Μόλις ο Εχθρός πραγµατοποιήσει τη διάβαση της τά-
φρου, να οχυρωθείτε κοντά στη ρωγµή. ∆ηµιουργείστε µά-



tranchements les uns derrière les autres, un peu éloignés de
l’attaque, et qui ne puissent être ni minés, ni dominés.

10.
Lorsque l’Ennemi tentera de monter à l’assaut, défendez

la brêche avec des Soldats cuirassés.
Partagez vos Troupes en dix parties: employez-en deux

sur la brêche, pour la défendre; placez-en trois derrière les
deux premières, pour les soutenir. Placez-en deux sur le
flanc qui voit la brêche; employez les trois restantes sur le
parapet, des deux côtés de la brêche.

Faites les mêmes dispositions pour la Bourgeoisie, et em-
ployez les uns, pour jeter des pierres et des matières com-
bustibles sur les assaillants; et les autres pour apporter des
munitions et autres choses nécessaires.

11.
Lorsque la Place sera réduite à la dernière extrémité:
Donnez-en avis au Souverain, ou au Général Comman-

dant l’Armée en Chef.
Convenez à cet effet ensemble d’un signal, qui distingue

les avis véritables, d’avec ceux qui ne seront que supposés.
Assemblez un Conseil de guerre, où vous exposerez la si-

tuation actuelle de la Place. Si ceux qui y sont appelés, con-
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λιστα αρκετά οχυρώµατα, το ένα πίσω από το άλλο, λίγο µα-
κριά από την επίθεση και να µη µπορούν ούτε να ναρκοθε-
τούν ή να κατακτηθούν.

10.
Όταν ο Εχθρός επιχειρήσει έφοδο µε αναρρίχηση, να

υπερασπισθούν τη σχισµή θωρακισµένοι στρατιώτες.
Μοιράστε τις δυνάµεις σας σε δέκα µέρη: χρησιµοποιεί-

στε δυο στο σηµείο της ρωγµής για να την υπερασπισθούν·
τοποθετείστε τρία πίσω από τα δύο πρώτα για να τα υπο-
στηρίζουν. Βάλτε δύο στην πλευρά που βλέπει τη ρωγµή·
χρησιµοποιείστε τα τρία υπόλοιπα πάνω στο ανάχωµα, στις
δύο πλευρές της ρωγµής.

Κάντε την ίδια διάταξη για τους πολίτες και χρησιµοποι-
είστε τους µεν για να ρίχνουν πέτρες και εύφλεκτα υλικά
στους επιτιθέµενους· και τους άλλους για να µεταφέρουν
εφόδια και άλλα αναγκαία αντικείµενα.

11.
Όταν το Φρούριο θα έχει φθάσει στο έσχατο όριο:
Ειδοποιείστε γι’ αυτό τον Ηγεµόνα ή τον Γενικό Αρχηγό

του Στρατού.
Συµφωνείστε προς τούτο από κοινού όλοι για ένα σύν-

θηµα που διακρίνει τις πραγµατικές ειδοποιήσεις από εκεί-
νες που είναι µόνον υποτιθέµενες.

Συγκαλέστε ένα πολεµικό συµβούλιο, όπου θα εκθέσετε



sentent tous d’une voix unanime à rendre la Place, faites-
en dresser un procès-verbal, dans lequel soient spécifiés
tous les détails de la défense, et de la perte que vous aurez
faite, les défauts de la Place, en un mot toutes les raisons qui
vous obligent à demander à capituler; et faites signer ce
procès-verbal par tous les Officiers qui composent le Con-
seil de guerre, et par les principaux Bourgeois de la Ville.

Pour traiter et convenir avec l’Ennemi des articles de la
Capitulation, faites arborer le Drapeau blanc, battre la cha-
made, c’est-à-dire, rappeler sur la brêche, ou sur le rempart;
envoyez chez l’Ennemi des Officiers de marque, faites-
vous donner des ôtages de la même qualité, et doublez les
Gardes, pendant tout le temps que dureront les pourparlers.

Le Gouverneur en personne ne doit jamais sortir de la
Place.

12.
La Capitulation la plus avantageuse que vous puissiez

faire, c’est d’obtenir les honneurs de la Guerre; c’est-à-
dire, de sortir par la brêche, avec armes, bagages, et muni-
tions, drapeaux déployés, tambour battant, mêche allumée,
quelques pièces de canon avec une certaine quantité de
coups à tirer pour chaque pièce, un certain nombre de cha-
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την τωρινή κατάσταση του Φρουρίου. Εάν εκείνοι που
έχουν κληθεί σ’αυτό συµφωνούν οµόφωνα να παραδοθεί το
Φρούριο, να συντάξτε πρακτικό, στο οποίο θα εξειδικευ-
θούν όλες οι λεπτοµέρειες της άµυνας και της απώλειας που
θα έχετε υποστεί, τα µειονεκτήµατα του Φρουρίου, µε µια
λέξη όλους τους λόγους που σας υποχρεώνουν να ζητήσετε
συνθηκολόγηση· και να υπογραφεί το πρακτικό από όλους
τους Αξιωµατικούς που συνθέτουν το Συµβούλιο Πολέµου
και από τους εξέχοντες αστούς της Πόλης.

Για να διαπραγµατευθείτε και συµφωνήσετε µε τον Εχ-
θρό τα άρθρα της Συνθηκολόγησης, να υψώσετε τη Λευκή
σηµαία και να ηχήσει η παράδοση στο σηµείο της ρωγµής
ή πάνω στο τείχος. Να στείλετε στον Εχθρό επίλεκτους
Αξιωµατικούς, να δώσετε οµήρους της ίδιας αξίας και να
διπλασιάσετε τις φρουρές σε όλο το χρόνο, που θα διαρκούν
οι συζητήσεις.

Ο ∆ιοικητής δεν οφείλει ποτέ αυτοπροσώπως να εξέλθει
από το Φρούριο.

12.
Η πιο συµφέρουσα Συνθηκολόγηση, που µπορείτε να συ-

νάψετε, είναι να επιτύχετε τις τιµές του Πολέµου· δηλαδή
να εξέλθετε από τη ρωγµή µε τα όπλα, τις αποσκευές και τα
πολεµοφόδια, µε υψωµένες τις σηµαίες, υπό τους ήχους του
τυµπάνου, µε αναµµένη τη δάδα, µε ορισµένα κανόνια και
ένα αριθµό από βόλια για µερικές ριπές για κάθε µονάδα,



riots couverts, des voitures pour transporter les Malades et
les Equipages, une Escorte pour conduire la Garnison à un
certain endroit, par un certain chemin, et dans un certain
temps, le tout spécifié dans la Capitulation, enfin l’échan-
ge des Prisonniers de part et d’autre sans rançon.

Lorque tous les articles de la Capitulation auront été ex-
pliqués bien clairement, et de manière qu’il n’y ait aucune
équivoque, vous garderez les ôtages jusqu’à ce qu’ils aient
été remplis suivant leur véritable teneur.

13.
Lorsque la Garnison sortira de la Place, la moitié de la

Cavalerie aura la tête, les Bagages marcheront au Centre, et
l’Infanterie sera Arrière-Garde, ainsi que les principaux Of-
ficiers, et le Gouverneur sera le dernier de tous. L’Escorte
sera partagée en trois parties, dont l’une sera l’Avant-Gar-
de, l’autre marchera au centre, et la troisième sera l’Arrière-
Garde du tout.

La Garnison étant arrivée à sa destination, l’on renvoie
l’Escorte, et l’on se rend les ôtages de part et d’autre.
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ένα συγκεκριµένο αριθµό σκεπασµένων οχηµάτων, µε άµα-
ξες για τη µεταφορά Ασθενών και Πληρωµάτων, µια συνο-
δεία για να οδηγήσει τη Φρουρά σε ασφαλές µέρος, δια µέ-
σου ασφαλούς οδού και σε ορισµένο χρόνο, τα πάντα εξει-
δικευµένα στη Συνθηκολόγηση, τέλος η ανταλλαγή από τις
δύο πλευρές των Αιχµαλώτων χωρίς λύτρα.

Όταν όλα τα άρθρα της Συνθηκολόγησης θα έχουν εξη-
γηθεί ευκρινώς και µε τρόπο ώστε να µην προκύψει καµιά
αµφιβολία, θα κρατήστε τους αιχµαλώτους µέχρις ότου εκ-
πληρωθούν όλα σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους.

13.
Όταν η Φρουρά εξέλθει από του Φρούριο, το ήµισυ του

Ιππικού θα είναι επικεφαλής, οι Αποσκευές θα βρίσκονται
στο κέντρο και το Πεζικό θα αποτελεί την Οπισθοφυλακή,
όπως και οι βασικοί Αξιωµατικοί, ενώ ο ∆ιοικητής θα είναι
ο τελευταίος όλων. Η συνοδεία θα είναι χωρισµένη σε τρία
µέρη, εκ των οποίων ένα θα είναι η Εµπροσθοφυλακή, το
άλλο θα βαδίζει στο κέντρο και το τρίτο θα είναι η Οπισθο-
φυλακή πάντων.

Μόλις η Φρουρά φθάσει στον προορισµό της, επιστρέ-
φουµε τη συνοδεία και ανταλλάσσουµε τους αιχµαλώτους
από τις δύο πλευρές.



V. Secours

1.
Si vous voulez secourir une Place, ôtez à l’Enneni tout

moyen de subsister; ravagez son pays; attaquez une de ses
propres Places; enfin approvisionnez la vôtre de tout ce qui
lui est nécessaire en Vivres, en Munitions, en Troupes, en
tâchant d’y faire entrer le tout, ou avec un petit nombre de
Troupes, comme par surprise, ou avec toutes vos forces, en
attaquant son Camp, en lui présentant la Bataille d’un côté,
pendant que vous faites entrer le secours d’un autre.

Faites toutes ces expéditions à propos, et avant que l’En-
nemi ne se soit fortifié; et envoyez auparavant dans la Pla-
ce des avis, pour annoncer et publier l’arrivée du secours,
afin de ranimer le courage des assiégés.

2.
Si vous voulez faire entrer du secours dans une Place,

marchez avec le plus grand secret, par les chemins les moins
éclairés, les moins gardés, et les moins défendus.

Distribuez à la Cavalerie, la farine ou la poudre, à raison
de 30 livres par homme, pour les transporter dans la Place
en les portant en croupe.
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V. Βοήθεια

1.
Εάν θέλετε να βοηθήσετε ένα Φρούριο, να αφαιρέσετε

από τον Εχθρό κάθε µέσο διαβίωσής του εκεί· να ρηµάξετε
την περιοχή του· να επιτεθείτε εναντίον µιας από τις δικές
του οχυρωµένες θέσεις· τέλος να εφοδιάσετε τη δική σας µε
όσα είναι απαραίτητα σε τρόφιµα, πολεµοφόδια, στρατιω-
τικές δυνάµεις, επιχειρώντας να βάλετε µέσα τα πάντα, ή µε
µικρό αριθµό ∆υνάµεων, όπως κατά τον αιφνιδιασµό, ή µε
όλες τις δυνάµεις, επιτιθέµενοι στο Στρατόπεδό του, πα-
ρουσιάζοντάς του τη Μάχη από τη µια πλευρά, ενώ από την
άλλη επιτυγχάνετε την είσοδο της βοήθειας.

Να πραγµατοποιήσετε όλες αυτές τις εκστρατείες έγκαι-
ρα και πριν ο Εχθρός οχυρωθεί· και να στείλετε προηγου-
µένως στο Φρούριο ειδήσεις για να ανακοινώσετε και δη-
µοσιοποιήσετε την άφιξη της βοήθειας για να ενδυναµώσε-
τε το θάρρος των πολιορκηµένων.

2.
Εάν θέλετε να οδηγήσετε τη βοήθεια µιας οχυρωµένης

θέσης, να προχωρείτε µε άκρα µυστικότητα, από τους λιγό-
τερο φωτισµένους δρόµους, τους λιγότερο επιτηρούµενους
και τους λιγότερο προστατευµένους.

Να µοιράσετε στο Ιππικό τα άλευρα ή την πυρίτιδα σε
αναλογία 30 λίβρες ανά άνδρα, για να τα µεταφέρουν εντός



Si vous êtes découvert, forcez le passage, après que vous
serez convenu auparavant avec les assiégés, du lieu, de la si-
tuation, de la manière, du signal, du mot pour vous recon-
naître, et qu’ils se seront engagés de faire une sortie vigou-
reuse, et de donner de fausses allarmes en différentes parties
en même temps.

3.
Si vous voulez attaquer le Camp des Assiégeants, à me-

sure que vous en approcherez, faites tirer pendant la nuit plu-
sieurs coups de canon, pour avertir les assiégés que le se-
cours arrive

Attaquez pendant la nuit un quartier, et donnez en même-
temps de fausses allarmes à différents autres.

Choisissez et occupez un poste avantageux, pour com-
mencer le lendemain l’attaque avec d’autant plus de succès.

FIN
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του Φρουρίου, κουβαλώντας τα στα οπίσθια του αλόγου.
Εάν αποκαλυφθείτε, ανοίξτε µε τη βία δρόµο, αφού προ-

ηγουµένως έλθετε σε συµφωνία µε τους πολιορκηµένους
για τον τόπο, την κατάσταση, τον τρόπο, το σύνθηµα και το
παρασύνθηµα για να σας αναγνωρίσουν και να υποχρεω-
θούν να κάνουν γενναία έξοδο και να πραγµατοποιήσουν ει-
κονικούς συναγερµούς σε διαφορετικά σηµεία συγχρόνως.

3.
Εάν θέλετε να επιτεθείτε στο Στρατόπεδο των πολιορκη-

µένων, στο µέτρο που θα πλησιάζετε, να ρίξετε κατά τη νύ-
χτα µερικούς κανονιοβολισµούς για να ειδοποιήσετε του
πολιορκηµένους ότι η βοήθεια καταφθάνει.

Πραγµατοποιείστε επίθεση κατά τη νύχτα εναντίον µιας
συνοικίας και εικονικούς συναγερµούς σε διάφορες άλλες.

Να επιλέξετε και να καταλάβετε µια προνοµιακή θέση
για να επιχειρήσετε την εποµένη την επίθεση µε όσο το δυ-
νατόν µεγαλύτερη επιτυχία.

ΤΕΛΟΣ
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