
βαρύ καί δυσκίνητον, ητο ομως φοβερόν κατά της σιδηρόφρα
κτου μεσαιωνικής χωροφυλακής, ή οποία έν πρώτοις δέν 

ηδΰνατο νά έννοηση πώς εις μηδαμινός άνθρωπος, άνευ θώ- 
ρακος καί λοιπών Αμυντηρίων οπλών, είχε τήν τόλμην νά 

ρίπτη εις άπόστασίν πολλών εκατοντάδων βημάτων κατά εύ- 
γενών ιπποτών, καταφρονουντων πάντα μή φέροντα όμοιους 
τίτλους καί οπλισμόν άλλ’ ομως τό φαινόμενον τοΰτο ένήρ- 

γει εις τρόπον, ώστε ή πρός πόλεμον κλίσις των νά έλαττοΰ- 
ται, διότι ζώντες βίον οκνηρόν δέν έδείκνυον τήν έλαχίστην 

προθυμίαν νά οίκειωθώσι μέ τήν νέαν διδασκαλίαν τών 

οπλών. (ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ Κ Α Ι ΤΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ i 

ΠΑΣΙ1Σ ΛΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (* ).

’ Αλλά Κυβέρνησις, οΓα ή παρασταθεϊσα, ‘.αρμόζει εις λαέ» 

νοήμονα καί ένεργητικόν, ύψηλόφρονα, γενναΐον καί φιλοτιμον, 
καί συναισθανόμενον, ώς έκ τών προγενεστέρων του, υψηλόν 

προορισμόν; Λέγων δέ ταΰτα,μηδείς δς νομίση οτιπαρέλκομαι 
δπέ τυφλοΰ πατριωτισμού, ·η τής έν χρήσει παρ’ ημΐν Αγυρ- 
τείας. Δέν μέ λανθάνουσι τά έλαττώματά μας, καί τά γνωρίζω 

κάλλιον παντός ξένου μισέλληνος. Δέν θεωρώ τόν Ιϊλληνα 
παντάπασιν εύάγωγον, οπως τόν θελουσί τινες δημοκοποΰντες, 
ή καί μή τυχόντες τής εύκαιρίας νά συναισθανθώσι, κατά 

σΰγκρισιν, τήν σημασίαν τής λέξεως. Γνωρίζω οτι αι Αντιλή
ψεις του καί τά αίσθήματά του δέν είναι είσέτι άποχρωντως 

κανονισμένα, καί ώς έκ τουτου γίνεται κάποτε παρανάλωμα 
^αδιώτερον καί αύτών τών μάλλον Αμβλυνοων έθνών, κατα- 
φανεστάτης άγυρτείας. Ά λ λ ’ ούδείς έχων φρενας δυνατοί 
ν’ άποκαλέση τόν "Ελληνα μικρίψυχον, Αφιλότιμον ή βαρυκέ- 

φαλον.
"Ωστε δέν είναι μικραί τινες υλικαΐ θυσίαι, οπως τινές φρο- 

νοΰσιν, αΓτινες θά υπογρεώσωσι τόν "Ελληνα νά παλινδρόμηση 

εις τήν Ανθρωπίνην αυτοΰ πρόοδον. Τοΰτο δε Αποδεικνυεται έναρ- 
γώς έκ τής Απαραδειγμάτιστου καρτερικότητος, μεθ προ 

αιώνων παλαίει κατά τής δυσμενοΰς αύτώ ειμαρμενης, καί 
μεθ’ ί ς  υποφέρει καταστροφάς Απαράμιλλους έν τή ιστορία,

(*) “lot προηγούμΛνον φυλλά?ιον.
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χωρίς νά μιταβάλη την γόνιμον αύτοΰ φύσιν, της οποίας τάς 

ύψηλάς Εμπνεύσεις παρακολουδεΐ ή Ανδρωπότης.
Ά π ο  τού 18 6 2 , έποχής καδ’ ην το Ελληνικόν κράτος 

έξήλδε της νωδρότητός του, προσπαδήσαν ν’ άνυψώση την 

πολιτικήν αυτού υπαρξιν, τά έτήσια έ;σοδα δέν συνεψηφί- 
σδησαν ούδέποτε μέ τά έτήσια έξοδα. Κατ’ Αρχάς έκα- 
λύπτοντο διά περισσευμάτων προγενεστέρων χρήσεων, έως 

ου κατά το 1 8 6 6  το πρόσφατον δημόσιον χρέος Ανέβαινε, 
καδ’ οσον ένδυμοΰμαι, εις είκοσι έκατομμύρια δραχμών· ή δέ 
έκδεσις τού υπουργού τών Οικονομικών εις τήν τελευταίαν 

βουλευτικήν σύνοδον αναφέρει, οτι τό έκ διαφόρων δανείων 

υφιστάμενον χρέος τού δημοσίου, εκτός τού εξωτερικού χρέους, 
τού πηγάζοντος Ικ τού υπολοίπου τοΰ δανείου 'Ροσχίλτ καί 
έκ τών προκαταβολών τών τριών Δυνάμεων, Ανέργεται τήν 

σήμερον είς δραχμών 6 3 ,0 0 0 ,0 00 · ώστε παρατηρεί τις δπόσα 

ίκατομμύρια έξωδεύδησαν πλειότερα τών οσα είσεπράχδη- 
σαν. Ά λ λ ’ ή άμεσος αυτη δαπάνη ηδελεν εΤσδαι έλαχίστη, 
άν δέν ύπήρχεν ή ώς έκ τής έκρύδμου καταστάσεως τών 

πραγμάτων έμμεσος ζημία, τήν οποίαν, άν καί δέν δύναταί 
τις νά υπολογίση Ακριβώς, φαντάζεται ομως μετά φρίκης. 
Ή  τής κοινής πίστεως καταστροφή, ή Απωδήσασα τά κεφά
λαια, καί ή έλάττωσις τής παραγωγικής έργασίας, περιώρι- 
σαν τήν παραγωγικήν ένέργειαν καί τά έξ αύτής κέρδη, ενώ 

άφ’ ετέρου δ λαός γενναίως έπεβαρύνετο μέ δυσίας έκουσίας. 
Τ ό  νά ύποδέση τις έκαστον άτομον ζημιούμενον, κατά μέ
σον ορον, άνά 20  λεπτά τήν ημέραν, δέν εΤναι πολύ. Κ αί έν 

τούτοις οΰτω πως ή δλική ζημία τής 'Ελλάδος φδάνει κατ’ έ
τος τά 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  δραχμών. "Ωστε, εάν άναβιβάση τις 

τήν δλικήν τοΰ έθνους ζημίαν, άμεσον καί έμμεσον, έν δια- 
στήματ: επτά ετών, εις μόνον 7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  δραχμών,

ί«ρεα> -2-ολεσδέισών, κατανοεί το μέγεθος αύτής.
Τοιαΰται δέ φρικωοεν, τήν 'Ελλάδα καί τόν Ελληνι

σμόν Ουσίαι i 6ά συνέβαινον, άν έκυβερνώ^ο» ποοσηκόντως, 
άν αί κατά καιρούς Κυβερνήσεις είχον τήν ικανότητα κα* 
τόν καιρόν νά δδηγήσωσι βαδμιαίως καί έπιτυχώς το εδνος 
είς τήν Απολαβήν τών προδέσεών του ; Καί βεβαίως ή συν-

Κ»5.ί . ( , . .» ί  8£» Μ « -

σοΰτον. , , „
Ά λλα  τί ήδύνατό τις νά έλπίση Από Κυβερνήσεων ΑτεΛώς

χ α τ η ρ τ ι σ μ έ ν ω ν ,  Ανισχύρων καί τής έσχάτης Ανάγκης, * «  
έποαένως άνευ ύλικής καί « δικής ι σ χ ύ ο ς , Υποχρεωμένων, δια 

νά ύπάρχωσιν, ούχί μένον νά δ η μ ο κ ο π ώ σ ιν ,  Αλλά και να 

έκτίθενται έξ Ανάγκης εις κινήματα πάρωρα καί άπροχεδια- 
σ τα ; Ούτω, περιστοιχιζομένη ύπό δυσχερείων έσωτερικών 

καί εξωτερικών Ανυπερβλήτων, πιεζομένη ύπό ένδουσιω- 
δους μέν καί πατριωτικής, Αλλ’ Απρομελετήτου κοινής γνώ
μης, ητο επόμενον προγενεστέρα τις κυβέρνησις νά παρασυρ- 
Οή, διά νά ύπάρξη· οδεν, Απομακρυνδεΐσα πάσης ώρισμένης 

καί Αναπόφευκτου προκαταρκτικής ένεργείας, περιεπεσενεις 

σπασμωδικάς κινήσεις, καί παρ’ ολίγον έ^ιπτεν ή 'Ελλάς

τον 7cspi των όλων χυβον.
Ά λλ ’ οταν λέγωμεν οτι αιτία είναι ή κατά καιρούς Κυοερνη- 

σις,δέν έννοοΰμεν οτι τά διευδύνοντα αυτήν πρόσωπα πταίουσι* 

διότι έκεΐνα έξετέλεσαν, έφ’οσον ήδυνήδησαν, τήν εθνικήν έπιδυ- 
μίαν, καί γενναίως μετά τοΰ εδνους των έξετεδησαν, οσάκις πρε-
ποντό έ φ α ν τ ά σ θ η σ α ν .Π τ α ί ε ιή ειμαρμένη τοΰ εδνους, ήτις ωρί;

σε νά πάθη, διά νά μάδη, καί δέν παρήγαγε πρότερον φωνήν 

Αρκούντως έπιτακτικήν, δυναμένην ν’ Αναχαίτιση πορείαν πα
τριωτικήν μέν, Αλλ’ έν τη φύσει τών πραγμάτων έπιζήμιον. 

Χηαειωτέον δέ, οτι σκανίως ή άντίληψις τοΰ όρδοΰ και εις*4 *



ία  κοινότερα πράγματα προηγείται τής αίσθ*'-'-'1»· Ώστ* 
ϊύναταί τις νά είπη οτι ή Κυβν"·'·’4? ίέν ί το ° καθ’ αυτό αί
τιος τοΰ γ η - '3·) αΛΛ ί  έλλειψι; καλής καί ισχυρά; Κυβερ
νήσεων, ~αί διά τήν ελλειψιν ταύτην είμεθα πάντες υπεύθυνοι, 
θέλοντε; ευρυθμα συμβεβηκότα, ητοι καλήν Κυβέρνησιν, ανευ 

πόρων, καί περιφανή κατορθώματα άνευ καλής Κυβερνησεως.
OOiV είναι καιρός να έ;χβλεόωμεν εις τάς απαιτήσεις τής 

νυν πολιτικής καί κοινωνικής ήμών θέσεως, νά έξετάσωμεν 

χαί όρίσωμεν, βασιζόμενοι είς την μέχρι τουδε πεΓραν, την 

άπαιτουμενην δαπάνην διά πρόσφορον πρός έκτέλεσιν τών 
αναγκών καί προθεσεων ήμών Κυβέρνησιν, καί μετά ταΰτα 

νά έξετάσωμεν άν δυνάμεθα καί τίνι τρόπω δυνάμεθα νά πο- 
ρισθώμεν άζημίως η καί όλιγώτερον έπιζημίως τά πρός κα- 
τάρτισιν αυτής μέσα.

Α ί προθέσεις μας, περί ών ηδη ώμιλησαμεν καί έ®’ ών 

μέχρι τοΰοε οϋσιωδώς άπετύχαμεν, έλαττούμεναι μόνον κατά 

ττ;ν Μ εγά.Ιην ΐόέαν, άντικαθισταμένην υπό τής 'Υ ψηλής  

iJdac, μ®ί φαίνονται μάλλον παρα ποτε άναγκαστικαί. Πρό 

τοΰ Κρητικοΰ άγώνος ή ένέργεια τής Κυβερνησεως μας ^δυ
νατό κάπως να περιορισθή. Έζώμεν πρός τά ευρωπαϊκά 

κράτη έν είδει χαϊδευμένου καί υπό κηδεμονίαν τέκνου· ή αυ
τονομία τοΰ κράτους ητο ^σφαλισμένη, έσωτεοικώς δέ ή 

προοοος δεν ητο τοσοΰτον κατεπείγουσα. Σήμερον ομως ή 

πολίτικη ήμών θέσις μετεβληθη όλοσχερώς, άφ’ ης προσε- 
βληθημεν κατά πρόσωπον υπό τής Τουρκίας καί άφ’ ης ή 

Ευρώπη είς την έν Παρισιοις συνδιάσκεψιν τοΰ 18 6 8  μας 

έθεωρησεν ανηλικας, ήμεϊς δέ άφ’ ετέρου άπητησαμεν την oil 
κ^ίαν ημι» θεσιν, καθο ανεξαρτητον κράτος, κηρύξαντες παν- 

δημως τήν έπί τοΰ μέλλοντος άκατάβλητον έλπίδα ημών. 
Επομένως αναποδράστως απαιτείται

ά. Έ  τάχιστη έσωτερική ήμών προαγωγή έπί τών προ«- 

δευμένων καί έκπολιτευτικών βάσεων, &; παρεδεχθημεν μεν,

έφαρμόζομεν δέ κακώς.
6/ ’Αμυντικά κατά θάλασσαν χαί ξηράν μέτρα προ; εςα-

σφάλισιν τιμή; καί ανεξαρτησίας.
ί'Γπάρχει Έλλην, μή ίννοών τό κατεπεϊγον τών άπαιτή- 

σεων τούτων, καί ότι ή βάσις τής έκτελέσεως αύτων εισί τα 
οικονομικά; Οΰχί βέβαια· αλλά πλεΐστοι νομίζουσιν, ότι 
τά οικονομικά θά τά διορθώσι; ή Κυβέρνησις, καί ουχι τό 

πραγματικόν, ίτ ι  τήν Κυβέρνησιν θά διορθώσωσι τά οικονο
μικά. Δέν ευρισκόμεθα εις περίστασιν, καθ’ ην εύπορος Κυ- 

βέρνησι; σπαταλά, αλλά είς τήν περίστασιν, καθ’ b  ί  Κυβέρ- 
νησις άποζώσα, οΰδέν δύναται νά έπιχειρηση, 4 άσημάντου;

τροποποιήσει; ελάχιστη; αξία;.
Ούδεμία μοί φαίνεται άνάγκη Ίπποκράτου;, ίνα διάγνωση 

οτι η ασθένεια τή; Κυβερνήσεω; έγκειται κυρίω; εί; τον ορ
γανισμόν καί ούχί εί; τά όργανα, ών αι ελλείψεις είσίν απο
τελέσματα τή ; λυμφατική; έν γένει καταστάσεω;. Πάσχει 

•άπό άναργυρίαν άδυνατεϊ νά έκπληρώση τά καθήκοντά τη;, 
ίτο ι τά ; άπαΐτησεί; μα;, έχει ανάγκην τονική; θεραπεία;, 
πριν Ιπ ιγ  ειρήσωμεν τήν οργανικήν· εχει αναγκην πόρων.

Τούτου τεθέντο;, ά ; ίδωμεν έπί τινι σκοπώ πρεπει νά 

χορηγηθώσι τά μέσα ταΰτα χαί πόθεν πρέπει νά χορηγη- 

θώσιν.
Έν πρώτοι; πρέπει νά δώσωμεν τά μέσα υπερ τή; αςιο- 

πρεποΰ; Κυβερνητική; ύπάρξεω;, ητοι τή ; τών υπάλληλων, 
πληρόνοντε; αΰτοΰ; γενναίω; καί σύμφωνα με τό πνεΰμα καί 

τά ; άνάγκα; τή; εποχή;, ίχοντε; ύπ’ οψιν, οτι τό τιμολογιον 

ανθρώπων τε και πραγμάτων οΰσιωθο>; διαφερει τοΰ πρό 

τριακονταετία;· άφ’ Ιτέρου δυνάμεθ* νά άπα'.τησωμεν πλειο-
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τέραν καί καλλιτέραν έργασίαν, καί πιθανόν καί την έλάττωσιν 

τοΰάριδμοΰ των υπηρετών, όπου δυναται τό τοιοΰτοννάπραγ- 
ματοποιηδή άνευ βλάβης τής υπηρεσίας.

Κατά την ίοέαν μου πρέπει νά δρισδή εις τό εσωτερικόν ιξ 
μισθοδοσία ώς ακολούθως·

δρ. δρ.
Ανώτατοι υπάλληλοι κατ’ έτος από 18 ,0 0 0  έως 2 5 ,0 0 0  

ανώτεροι » » 1 2 ,0 0 0  » 18 ,0 0 0
μέσοι » » 3 ,6 0 0  » 6 ,0 0 0
κατώτεροι * » 700  » 3 ,0 0 0

Εις δέ το εξωτερικόν άναλόγως του βαδμοΰ καί του μέρους, 
Ό  προσδιορισμός ουτος έγένετο καί έπί τ?ί βάσει ήδικών 

λόγων.

Δεύτερον νά παραχωρησωμεν με'σα εις την Κυβέρνησιν, 0- 

πως άσφαλίση τό κράτος έσωτεριχώς χαί έξωτερικώς δι’ άρ- 
κοΰσης στρατιωτικής καί ναυτικής δυνάμεως αμυντικών καί 
πολεμικών μέτρων, καί προσκτησεως υλικοΰ του πολέμου.

Τρίτον νά παραχωρησωμεν τά μέσα διά την υπό τής Κα.· 
βερνίυεώς μας προσανάχτησιν τής δημοσίας πίστεως, τακτό 

ποιούσης καί έξασφαλιζουσης ώς πρός τους δανειστάς τά ε
θνικά ίμών χρέη.

Τέταρτον νά παραχωρησωμεν τά μέσα εις την Κυβέρνησή, 
οπως επιχείρηση αναπόφευκτα τινα δημόσια έργα, καί έμψυ- 
χώση βιομη-/ανικάς τινας επιχειρήσεις τής πρώτης ανάγκης.

Εννοείται δέ, οτι τό σΰνολον τοΰ Κυβερνητικοί καταρτι
σμού πρέπει νά βασίζηται έπί τής αύστηροτέρας οικονομίας, 
έφ’ όσον αυτη δΰναται άβλαβώς νά ποαγματοποιηδή.

ΙΙαραλείπων τάς περί τών λεπτομερειών συζητησεις, νομί- 
ζω ότι πεντηκοντα περίπου εκατομμύρια δραχμών, διηρημέ-

^  ώς άκολοΟθως, είσίν έπί « δ  παρόντος 
«λην ικανά νά κ α τ α ρ τ ίσ ω σ ι  καλΐν Κυβέρνησιν 

Εσωτερικών
. 4 ,5 0 0 ,0 0 0  
. 4 ,0 0 0 ,0 0 0  

. 2 ,000,000 

. 1 ,5 0 0 ,0 0 0  
3 0 ,0 0 0 ,0 0 0  

. 1 ,5 0 0 ,0 0 0  
. 5 ,0 0 0 ,0 0 0

12,000,000

Δ η μ ο σ ίω ν  έ ρ γ ω ν )  .  · · ·

Δικαιοσύνης · · · ' *
’ Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ώ ν  κ α ί  Παιδείας.
Σ τ ρ α τ ιω τ ι κ ώ ν  κ α ί  Ναυτικών. .

’Εξωτερικών . . . · · '
Οικονομικών..............................
Χρέος Εσωτερικόν \ 

Χρέος έξωτερικόν j  

Συντάξεις
Βασιλικός οΤκος /
Έξοδα Βουλής I
θυσία διά παλαιά χρέη)

50^500,000

•Η ”  δ“ ·
ζ ,  ότι τά  « Λ  « * «  » »  * «  W P T " .  « λλ“  “ f 1” ” 1*

κόντως την Κυβέρνησιν μας εν τω δριζοντι

L  *  » * -  « -  r  T L . ;
, ρ« ν μ « ,ώ ! δρίων ,4  «Ρ  Μ  ^

άκριβέστερον. Μοι φαίνεται μ <· ι οα_-0.
i« f6o X ™  Λ  & «(*«< « ! ?α-

Ό  αναγνώστης βεβαίως π α ρ ε τ η ρ η σ ε ν ,  οτι ο ν ,  _
-ν ~ '  ρ έ λ )  ίΐααα 16 ,5 0 0 ,0 0 0  ϊραχμων,τών δαπανών πίνας οιοει ελλειμμ* >
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ύπολογιζομένων τών νΰν έσόδων εις 3 4 ,0 0 0 ,0 0 0  δραχμ. 
"Ωστε απαιτείται, άφοΰ ηδη προσδκορίσθησαν τά άναγκαΐα έ
ξοδα προς συντήρησιν καλής Κυβερνησεως, νά ίδωμεν το ού- 
σιωδέσνερον, όπόθεν το κράτος δύναται νά πορισθή τό ύπερ- 
βάλλον τής σημερινής είσπράξεω; ποσόν τών 1 6 ,5 0 0 ,0 0 0 ,  
χωρίς νά έπιβαρυνθή σφόδρα αΐσΟαντικώς η έπιζημίως δ λαός· 
τό δ’ εύάρεστον εΤναι, οτι ή ευρεσις τοΰ ποσοΰ τούτου θελει 
χρησιμεύσει συγχρόνως ώς ελατήριον προαγωγής τοΰ έθνικοΰ 

πλούτου.
Ά λλά  καί θυσία αίσθαντική αν ύπήρχεν, επρεπε παντί 

σθένει νά πραγματοποιηθή· άλλως ή άμεσος ζημία θά ητο 
τοσοΰτον μεγάλη, ώστε ταχέως θά έπέφερε τήν τοΰ κράτους 

άποσύνθεσιν· εννοείται πάντοτε κατά τήν περίστασιν καθ’ ην 

αί απαιτήσεις ήμών δεν θά μετεβάλλοντο.
Τρεις εν γένει διακεκριμένοι τρόποι ύπάρχουσιν, ινα ή Κυ- 

βέρνησι; κράτους τινός πορισθή νομίμως τά αναγκαία πρός 
συντήρησιν αυτής μέσα·

ά. διά τής άπαλλοτριώσεως εθνική; περιουσία;·

6/ διά δανείων
γ.' διά τή; επιβολή; φόρων.
Ουδέ ή άπαλλοτρίωσι; τή; δημοσία; περιουσίας, ουδέ τά 

δάνεια δύνανται νά χορηγήσωσι σήμερον έπιτυχώ; εί; τό Ε λ 
ληνικόν κράτο; τά άναγκαΐα.

Ή άπαλλοτρίωσι; περιουσία; άκανονίστου αξίας και συμ- 
πτωματικής, μή δυναμένη; νά πραγματοποιηθή είμή βαθμη
δόν, εΤναι άσημάντου είσπράξεω;.

Τό δέ δάνειον θά ήτο άρκετά πρόσφορον, καθ’ οσον ή 'Ελ
λά ; έ'/ει μέλλον καί ήδύναντο νά καλύπτωνται κατά καιρόν 

τά δανεισθέντα ποσά διά μικροτάτη; καί ανεπαίσθητου αϋΕή- 
σεω; φόρων, έπαρκούντων είς τήν άπότισιν τοΰ τόκου τών

δανείων. Ά λ λ ’ ή σημερινή κατάστασις τών πραγμάτων απο
κλείει τό μέσον τοΰτο. Έν πρώτο;; ή έλλειψις τή ; δημοσίου 

πίστεω; καθιστα δυσχερέστατον καί λίαν έπιζήμιον, άν οΰχί 
άδύνατον, τό δάνειον, δεύτερον ή χρήσι; τών δανείων απαιτεί 
εμπειρον και μάλλον κανονισμένην διαχείρεσιν. Έφ’ οσον τά 

δάνεια χορηγούνται άμέσω; ε ί; ούσιώδει; δόσει;, περιστοιχί
ζονται ύπό ίσχυροτάτων έλξεων, καί επειδή δέν έπιβαρύνου- 
σιν άπ’ ευθεία; τό κοινόν, οί διαχειρισταί δύνανται πολύ εύ- 
χολώτερον νά παρεκτραπώσιν.

"Οθεν μένει πρό; εΰρεσιν χρηματικών πόρων τό διά τών 
φόρων μέσον.

Ά λλα  και οι φόροι διαιρούνται ε ί; αμέσου; καί εμμέσους.
νΑμέσοι μέν λέγονται εκείνοι, οίτινες έπιπίπτουσι κατ’ ευ

θείαν έπί έσχηματισμένης ήδη περιουσίας, κεφαλαίου ή καί 
εισοδήματος, καί άφαιροΰσι μέρος αυτής υπέρ τοΰ δημοσίου.

Έμμεσοι δέ, οί έπί καταναλώσεων ή παραγωγικών έν τή 

κοινωνία πράξεων, κατά τό μάλλον ή ηττον έκτεταμένης χρή- 
σεως, έπιβαλλόμενοι φόροι, δι’ όποιουδήποτε τρόπου, ή θίγον— 

τες τό κατανάλωμα εν τινι σημείω τής παραγωγικής αΰτοΰ 
κινήσεως, ή καί διά τή ; αποκλειστική; έκμεταλλεύσεω; αΰτοΰ 

ύπό τινο; προνομιούχου εργολαβίας, γενικώτερον διά τίνος μο
νοπώλια;.

Βεβαίω; ή ίσχύουσα έν Έλλάδι φορολογία δέν είναι τό ύ- 

πόδειγμα καλώς μεμελετημένης φορολογίας, άλλ’ οΰχ ηττον 

ή άπότομο; αύτή; άντίκατάστασι; είναι λίαν επιζήμιο;, καί 
είς περίστασιν καθ’ ην δ άντικαθιστών φορολογικός τρόπος ή- 

θελεν εΤσθαι πολύ έντελεστερο;. Δέν πρόκειται ομως σήμερον 

περί τοιαύτη; διορθώσεως, άπαιτούση; πολΰν χρόνον, ώς μή 

δυναμένη; νά πραγματοποιηθή είμή βαθμηδόν, άλλά περί έ- 
ρεύνη;, άν ή Ε λλά ; έχει διαθέσιμόν τι κεοάλαΐίν, ά©’ οΰ νά



δυνηθώμεν άβλαβώς νά πορισθώμεν το άναγκαιοΰν ήμιν ί ίσ ιΐ ι  
ποσόν των 16 ,5 0 0 ,0 0 0 , τουλάχιστον προς τελειοποίησιν τοΰ 

κυβερνητικού ημών συστήματος καί συντήρησιν προσρόρου κυ- 

βερνήσεως.
Προς τούτο λ έγω, οτι ολίγοι Ευρωπαϊκοί λαοί εχουσι το- 

σαύτην έκτασιν γης εις την διάθεσίν των, οσην δ λαός τοΰ 
Ελληνικού Βασιλείου’ ολίγοι είσί τοσοΰτον άρμοδίως προς 

βιομηχανίαν τοποθετημένοι καί όλίγιστοι οί έχοντες ενεκα 

τής ευκρασίας τοΰ κλίματος πλειότερον καί ραδιώτερον έργά- 
σιμον y ρόνον, άλλ’ έργαζομενοι ολιγωτερον. Εν Ελλαδι ουχι 
γεωπεινία (pauperisme), άλλ’ ουδέ πενία κυριολεκτικώς υ 
πάρχει εις τάς κατωτέρας τής κοινωνίας τάξεις. Γή άφθονος 
καί θάλασσα εκτεταμένη, συνδυαζόμεναι με τάς μικρά; ώς 

έκ τοΰ κλίματος άνάγκα;, παρέχουσι τήν ευκολίαν είς έκα
στον κάτοικον άπολαύοντα υγείας, ύπάρξεως σχεδόν συβαρι- 
τ.κής. 'II άνωτάτη τάξις μόνη είναι ή ύπορέρουσα στερήσεις 

ουσιώδεις εν τω κύκλω τής ύπάρξεώς της. Έν τοΰτοις ούδείί 
προσεπάθησεν άχρι τοΰδε ή προσπαθεί νά τήν ύποβοηθήση είς 

τήν άναπόρευκτον υπέρ τοΰ κοινοΰ συμρέροντος άνάπτυξιν 

της, ενώ ή τάξις αΰτη εκπροσωπεί το έθνος, αΰτη προπορευο- 
μένη τό καθοδηγεί πρός πάσαν αυτοΰ άνάπτυξιν, αΰτη πολι- 
τίζει τά ήθη, έξευγενίζει τούς τρόπους, προάγει τό ευ ζήν, 
καί επομένως τάς ωραίας τέχνας καί τήν βιομηχανίαν, εν 
ίν ί λόγω πολίζει τόν τόπον.

Ά λ λ ’ ή τάξις αΰτη εΤναι σχετικώς μικρά καί άπορος, καί 
σχεδόν δεν δύναται νά ληρθή ύπ’ οψιν έπί ρορολογικών συν
δυασμών, έξ ών μάλιστα σχετικώς δέν επιβαρύνεται όλίγον. 
Έν Έλλάδι θεωροΰσιν ώς ρόρους πολυτελείας τους έπί τό 

κοινότερον της ξένης βιομηχανίας ρόρους, ητοι τήν έπί τών 

ιΐδών, ίτ ινα , άν καί δέν χειροτεχνοΰνται είς τόν τόπον,

Είσίν έν τούτσις τής πρώτης άνάγκης διά τήν τάξιν ταύτην.

Τό πλήθος ομως τών κατοίκων διάκειται είς πάντη διάρο- 
ρον θέσιν, καί κυρίως ή κατωτε'ρα τάξις· είναι δέ τοιαύτη, 
ώστε τινές ύπέρ πατρίδος Ουσίαι ούχί μόνον δέν καταβιβά- 
ζουσι τήν ΰπαρξιν της, άλλ’ άπ’ έναντίας ενεκα τής ιδιοσυγ
κρασίας της θέλουσι παροτρύνει τήν έργατικότητά της καί 
αυξήσει τάχιστα τούς πόρους της καί τήν εύζωιαν της.

Έάν ή άνωτέρω παρατήρησις, οτι δ λαός τής Ελλάδος 

σχετικώς ώς πρός τούς άλλους τής Ευρώπης λαούς έργάζε- 
ται όλίγον, καί οτι εχει μέσα καί κλίμα πρός ραδιωτέραν 
και έκτενεστεραν, άν θελη, έργασίαν, είναι όρθή, καί νομίζω 

οτι ούδείς δύναται ν’ άναιρέση τοΰτο, δ Έλλην έχει τό σπου
δαιότερο·/ κεράλαιον σχετικώς πρός τούς έν Εύρώπη λαού; 
είς ρορολογίαν.

’Ας ύποθεσωμεν, οτι εν έκατομμύριον άνθροίπων αύξάνου- 
σιν έκαστος τήν εργασίαν του κατά ήμίσειαν ώραν τό ημερο
νύκτιο·/· γενναται άμέσως έθνικόν κεράλαιον 5 0 0 ,0 0 0  ώρών 

έργασίμων ύπολογίζοντες τήν έργάσιμον έν Έλλάδι ήμέραν 
είς 10  ώρας, έχομεν, κατά μέσον ορον, 5 0 ,0 0 0  ήμέρας έρ- 
γασίμους, ητοι 10 0 ,0 0 0  δραχμών τήν ημέραν, λογίζοντε; 
πρός δύο δραχμάς τήν άξίαν τή; έργασίμου ημέρας. Έάν 
ύποθέσωμεν τό έτος συγκείμενον έκ 3 00  μόνον έργασίμων 

ημερών, γενναται έτήσιον κεράλαιον 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0  δραχμών.
Ά λ λ ’ ή έργασία αΰτη, έραρμοζομένη έπί παραγωγικών 

μηχανημάτων, οΓα ή γή καί ή θάλασσα, δαψιλώς χορηγού
μενων έν Έλλάδι ύπό τής ρύσεως τών πραγμάτων, θά έπι- 
ρέρη άσυγκρίτω τώ λόγω μεγαλήτερα εισοδήματα· ώστε κα
τά τήν ιδέαν μου μετ’ ού πολύ θά δύναται τοΰτο μόνον νά 

επαρκή άρθόνως πρός ολοσχερή συντήρησιν τής Κυβερνήσεως.
Τήν θεωρίαν ταύτην υπέδειξα, μόνον Γνα καταδείξω τήν



δύναμιν τοΰ κεφαλαίου, ην κατεχει ή Ελλάς χαί δυναται να 

πραγματοποίηση, δπόταν θέληση $ οποταν αναγκασθή.
’Εάν λοιπόν ύπάρχη τρόπος ν’ αύξηϊη τις την εργατικό

τητα τοΰ λαοΰ έπί έλάχιστον ίσως, ουχί πλειοτερον τών 6 
η 8 λεπτών τής ώρας κατά το ήμερονύκτιον, το Απαιτοϋμε- 
νον ποσον προς συμπλήρωσιν τών Αναγκαίων δια την Κυβερ- 
νηίΐ? πόρων εύρέθη, ή δέ δια^ρυθμισις τών οικονομικών καί 
επομένως ή βελτίωσή τής Κυβερνήσεως τάχιστα δέλουσι 
πληρώσει το έ'θ/ος πλουσιοπάροχος διά την άνεπαίσδητον 

ταύτην δυσίαν του.
Ά λ λ ’ αί κοινωνιολογικοί πράξεις δέν είναι άσχετοι· αί αί- 

™αι και τά αποτελέσματα διαδέχονται άλληλα, η έκ τών 

ίισιέρω.ν ενέργεια είναι συχνότατη έν τη πολιτική. Οΰτω ή 

πβινή, άποτέλισμα δυσάρεστον κακής καταστάσεως, γίνεται 

αιτία εύγαρίστου μεταβολής, ητοι καλής καταστάσεως. Ενε
κα τούτου επιβάλλεται συχνότατα καί πρόσφορόν τι είδος 

ποινής προ τοΰ πταίσματος, ώς π. χ . καί αΰτη ή λεξις το 

δεικνύει- παιδεύω τους νέους, διά νά καταστήσω αύτούς αγα- 
βούς. Οΰτω έπι τοΰ προκειμένου, διά νά αύξησωμεν την ερ
γατικότητα τοΰ λαοΰ προς αύξησιν άναπόδραστον τών οημο- 
σίων πόρων καϊ τής ευημερίας αύτοΰ τοΰ ΐδίου, δελομεν ίοεΐ 
οτι, εάν αύξησωμεν προσφυώς τούς δημοσίους πόρους, ή έρ- 
γατικότης τοΰ λαοΰ αύξάνει Αφ’ έαυτής κατ’ άναγκην. Ιο  

παν ητο νά έννοησωμεν βτι εχομέν τι νά το αύξησωμεν έπω-

Οί άμεσοι φόροι, ώς ανωτέρω είδομεν, έπιπίπτουσι κατά 

τής ιδιοκτησίας, άφαιροΰντες έκ τών κεκτημένων πάντες δέ γνω- 
ρίζομεν, οτι αύτή καδ’ έαυτήν είναι λίαν άσδενής έν Έλλαδι 
ή ιδιοκτησία, έ'νεκα τής καταστάσεως τών πνευμάτων καί τών 

πραγμάτων ουσα δέήοη αρκούντως έπιβεβαρημένη, εάν έπιβα-

ρυνδή προσέτι, χάνει πασαν αξίαν, Αποθαρρύνει τούς κτηματίας 

δλοτελώς, καί δελει έπιφέρει τά ίλεθριώτερα αποτελέσματα 

ώς προς την πλουτις·ικήν προαγωγήν τοΰ εδνους. Τουναντίον 

ή κυρία ημών μέριμνα πρέπει νά ηναι ή στερέωσις τής ιδιο
κτησίας καί η απαλλαγή αύτής έκ τών σκωλήκων, οίτινες ιήν 

καταβιβρωσκουσι. Πρόκειται νά κρατύνωμεν ύπέρ τοΰ εδνους 

τά πλουτιστικά έχέγγυα, ούχί δέ καί νά τό παραλύσωμεν.
’Ενώ οι έμμεσοι φόροι, περιεσ*εμμένως έπιβαλλόμενοι, ώς 

προς τό ποσέν καί ώς πρός τόν ήκιστα όχληρον τής εΕσπρά- 
ξεως τρόπον, νομοθετούμενοι δέ άλληλοδιαδόχως, ώστε νά 
μή διαταραχθή αμέσως ή ισορροπία τής παραγωγικής κινή- 
σεως, Επιβάλλονται Ανεπαισθήτως καί διαχέονται γαληνιαίως 

έφ’ άπάσης τής κοινωνίας, το άμεσον αποτέλεσμά των είναι 
ή κατά τι ύπερτίμησις ειδών τινων τής πρώτης Ανάγκης ή 

τών καθ’ εξιν χρησιμωτέρων, έφ’ ών ό φόρος έπεβλήθη, καί 
ή Αναζωπύρωσις τοΰ εργατικού καί έπιχειρηματικοΰ πνεύ
ματος* καθότι πας τις, Αντί νά καταβιβάση τήν προτέραν αυ
τοΰ ΰπαρξιν, προτιμά νά κοπιά^η ολίγον πλειοτερον, δπόταν 

δύναται άβλαβώς νά τό πράξη. Πρός τούτοις ό τρόπος ουτος 

τοΰ φορολογεϊν περιορίζει καί τήν κυβέρνησιν αυτός καθ’ εαυ
τόν εις τά νενομισμένα, ητοι, έάν ύπέρ τό δέον αύξηση τόν 

φόρον καταναλώματός τίνος, ή κατανάλωσίς του έλαττοΰταί 
Αμέσως, καί επομένως καί ή είσπραξις τής κυβερνήσεως.

Άτόπως δέ ύποστηρίζουσί τινες οτι τό βάρος τής τοιαύ- 
της φορολογίας πίπτει όλοσχερώς έπί τών έργατικών τά
ξεων, ητοι έπί τών πτωχοτέρων. Τό βάρος διανέμεται εις 

άπάσας τής κοινωνίας τάς τάξεις, καί τοΰτο είναι καί τό δί
καιον καί τό συμφέρον βεβαίως, άν ή φορολογία αυτη έπέ- 
πιπτεν ώς ή σιτοδεία, τό Αποτέλεσμα ήθελεν εΤσθαι ή έ'κπτω· 
σις τής έκμισθοίσεως τών εργατών Αλλ’ εΤναι πασ;γνωστ»ν,



δτι ή βαθμιαία καί άποχρώσα ύπερτίμησις ιών κοινών χα* 

ταναλοίσεων υπερτιμά άναλόγως καί την έκμίσθωσιν καθότι, 
έάν αυτη έξήρτηται έκ τής Αναλογίας του διαθεσίμου πρός 

έκμισθωτικήν έργασιαν κεφαλαίου καί τής αφθονίας η έλλεί- 
ύεως τής προσφερομένης έργασίας, έξηρτηται συνάμα καί έχ 
τής τιμής τών κοινών καταναλώσεων, σχετικώς μέ τάς βιω- 

τικάς έξεις τής έργατικής τάξεως τής χώρας. Έ  άκρίβεια 

πασαν άλλην τάξιν δύναται μάλλον νά έπιβαρύνη έν Έλλάδι 
$ την εργατικήν, ητις δύναται νά κανονίση πάντοτε υπέρ εαυ- 
τής την θέσιν της· ουσα σχετικώς ολιγάριθμος, εχουσα στά- 
διον ένεργείας εΰρύτατον είς δπασαν τήν ’Ανατολήν, έξεις δε 

ουδόλως σκιατροφικάς, έπομένως έπι^επής προς αποδημίαν, 
δυναμένη δ’ ένεκα του κλίματος νά ύποστή μακροχρόνιο» 

άεργίαν, δαμάζει υπέρ έαυτής τους κεφαλαιούχους. Ό  δέ 
λαός τής Ελλάδος έν γένει δέν είναι έξ έχείνων, οϊτινες έξ 

ανοησίας ή έξ ολιγωρίας άναδέχονται βάρη τμηματικά. Νο- 
ήμων καί δραστήριος, τάχιστα διανέμει έπί τοΰ ολου τά βά
ρη του μέ τόν εύλογώτερον τρόπον.

Τά βάρη δέ ταΰτα άπαιτεϊται συγχρόνως νά ήναι φορητά 

καί εύλογα, καί τότε ή δικαία σχέσις τοΰ κεφαλαίου πρός 
τήν έργασίαν κανονίζεται αυτομάτοις, τό δέ βάρος φέρεται 
ανεποασδήτως, ένώ ή διά τής χοινής Ουσίας προερχομένη 

ωφέλεια ένεργεΤ έπί τό σύνολον τοσοΰτον έπαισθητώς, ώστε 

ουχι μόνον νά μή δύναταί τις νά όνομάση μετ’ ου πολυ το 

βάρος Ουσίαν, αλλά καί νά έπιφέρη νέας προθέσεις καί νέαν 

Επιχειρήσεων διάθεσιν.
Λ ί ίδέαι αυται είσί πρακτικαί, καί σήμερον πειραματικώς 

χαταφανεΤς καί παραδεδεγμεναι υπο τών μάλλον πεφωτισμέ

νων έθνών. Έ  ’Αγγλία, ή Γαλλία, ή ’Αμερική χαί τά πλει- 
ρτα τής Γερμκνίας κράτη, όφείλουσι κυρίως τήν εχτασιν τή;

βιομηχανίας αυτών είς τους εμμέσους φόρους, οίτινες Ανέ
πτυξαν τό έπιχειρηματικόν καί τό φίλεργον τοΰ λαοΰ αΰτών.

Οί προϋπολογισμοί τών διαφόρων τούτων χωρών δεικνύ- 
ουσιν έναργώς, οτι ή βάσις τοΰ φορολογικού αυτών συστήμα
τος είσΐν οί έμμεσοι φόροι. Έν ’Αγγλία μάλιστζ καί έν ’Α 
μερική, έκτός τινων απηρχαιωμένων, νέοι άμεσοι φόροι δέ» 

έπεβλήθησαν είμή είς έκτακτους τής πατρίδος άνάγκας, καί 
τοΰτο ώς έπί τό πολύ προσωρινώς.

Μάτην, όπως άλλοτε οί φυσιοχράται υπέρ τοΰ έγγειου φό
ρου, νΰν οι οπαδοί τοΰ άναλογικοΰ φόρου, ή'τοι τής φορολο
γίας άναλόγως τοΰ εισοδήματος έκάστου, Οεωροΰσιν αυτόν 

ώς βάσιν πάσης καλής φορολογίας, ώς στηριζομένης δήθεν 

έπί τοΰ δικαίου. Τό δίκαιον εΤναι ηθική συναίσθησις, ούγί 
δέ καί άριθμητική. Τή δικαιοσύνη έν τη υψηλή αυτής απο
στολή οΰ παρέπονται αδικήματα· άλλως δέν είναι τοιαύτη. 
Έάν δ έχων τό πολύ εισόδημα ώφελή τήν κοινωνίαν, δ δέ 
έχων τό όλίγον τήν βλάπτει, ί δίκαιον είναι νά άφαιρώνται 
πλειότερ^ έκ τών ωφελίμων ή έκ τών επιζήμιων ; Δέν λέγω 

ότι δέν ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ ας δύναται τις έπιτυχώς 

νά προστρέξη είς τό είδος τοΰτο τής φορολογίας, άλλ’ έπ’ ού- 
δενί λόγω πρέπει νά τεΟή ώς κανών απόλυτος τής καλής 

φορολογίας, όπως τό έκρινε καί παρεδε'χθη ή βιομηχανική 

σχολή. Τό πλουτολογικόν σύμπλεγμα τής κοινωνικής ύπάρ
ξεως έχει κίνησιν ίδιάζουσαν, όριζομένην ύπό νόμων, οΓτινες 
ουδόλως υποτάσσονται, είς άρχάς ή. όρους άλλοτρίους τής 

έαυτών φύσεως. Ή άρχή τής έμπορικής ισοζυγίας (Balance 

du commerce) δέν ητο άδικος. Έ  προσπάθεια εκάστης 

κυβερνήσεως τοΰ νά πλουτίση τόν λαόν αυτής, κατακρατοΰσα 

τόν χρυσόν καί τόν άργυρον, ήτοι τό χρήμα εντός τοΰ κρά
τους, ητο έν έαυτή δικαία, οπότε έπρεσβεύετο ότι 5 πλοΰτος



ήτο to Έν τουτοις οι προς τον σκοπον τούτον θεσμοί
μας φαίνονται σήμερον άδικοι καί απονενοημένοι, διότι έκο- 
πάνιζον, ούτως είπεΐν, έπιζημιως αέρα, μη έννοησαντες το 

εύκαταληπτότατον τοΰτο καδ’ ήμας πλουτολογικον αξίωμα, 
ότι παν άντίκείμενον εχον ανταλλακτικήν αξίαν είναι χρήμ<* 

ή πλοΰτος, όπως το χρήμα.
Έν τούτοις έδέησε νά ύποστώσιν έδνη τινα καταστροφας, 

δια ν’ άπολήξωσιν εις το αντίστροφον επι τοΰ δίκαιοί) συμπέ
ρασμα, οτι τό δίκαιον συνίσταται εις την ελευδεραν ανταλλα
γήν, διότι τό προηγούμενον δίκαιον ίτο  έπιζημιον, κατα 

πλουτολογικήν φύσιν, καί επομένως δίκαιον άοικοΰν. Οδεν 

ιίς  τοιαύτης φύσεως ζητήματα δίκαιον είναι το γενικόν συμ

φέρον.
Ή επιστήμη δέν ώρισεν είσέτι τήν καθ’ εαυτό τοΰ φοροι» 

φύσιν. Τοΰτο μόνον γνωρίζομεν, ότι δ φορος είναι αναγκαΐον 

κακόν, *!ναι τρόπον τινά μία άναγκαία κοινωνική άφαιμαξις, 
ης αί συνέπειαι μεταδίδονται εις άπαν τό σώμα, επομενως 

πρέπει νά έπιγίγνηται όχι μόνον μετά μεγίστης διακρίσεως, 

αλλά καί έπί προσφόρου μέρους. Καί μ’ όλον ότι ή καρδία 

περιέχει τό πλείστον τοΰ σώματος αίμα, μ’ όλον τοΰτο οΰδείς 

ιατρός έφαντοίσδη νά τό έξαγάγη έκεϊθεν.
Κτήσις καί παραγωγή είσίν αναπόφευκτα τοΰ πλούτου 

ιδιώματα, όπως αί διαστα'σεις είσίν άναγκαΐαι εις τό σώμα, 
ή δέ Κυβέρνησις μηχανισμός αναγκαίος διά τήν κτήσιν επομέ
νως ουδόλως αΰτη πρπει νά ηναι άντιπαραγωγική· άλλως πα

ρεκβαίνει τής υπαρκτικής χροδέσεώς της. Υποχρεωμένη ώς 

έκ τής φύσεώς της νά ζή έκ τής παραγωγής, πρέπει νά τήν 

έκμεταλλεύηται έπί τοσοΰτον, Ιφ’ όσον ή παραγωγή τό Ανέχε
ται- όδεν δύναται νά έκμυζα έπί πάσης παραγωγικής κινήσεως, 

φθάνει μόνον νά μή όπισδοδρομήση αυτήν ή τάς μετ’ αυτής

συνδεομένας παραγωγικάς κινήσεις· ή δέ γενική τής παρα
γωγής κίνησις ισορροπεί άφ’ έαυτής, καδ’ ώρισμένους ίδιους 
πλουτολογικούς νόμους , καί τό ύπέρ έαυτής άφαιρεδέν 

ώστε ή τέχνη τοΰ έπιβάλλοντος τούς φόρους συνίσταται εις 

τό νά έννοη κατά τίνων παραγωγικών κινήσεων πρέπει νά 
έπιτεδη, πόσον νά έπιτεδή καί τίνι τρόπω.

Ό  αναγκαζόμενος νά έπιβάλη φόρους έν Έλλάδι πρέπει 
κατ’ έμήν ιδέαν νά σκεφθη οΰτω. Έν τη χώρα ταύτη ή κτή
σις εΤναι άσθενεστάτη· παν άπ’ ευθείας βάρος τήν καθιστα 

ετι άσδενεστέραν άπ’ εναντίας τό παραγωγικόν πνεύμα άκ- 
μαΐον, ενώ ή εργασία ατελής καί ολίγη· όδεν έν τώ ίσχυρώ 

καί δυσκαταβλήτω τούτω πνεύματι πρέπει νά ζητήσωμεν τούς 

άναποφεύκτους πόρους. Παροξυνόμενον δέ τοΰτο ύπό τίνος, 
ουδόλως καταβάλλεται, έφ’ όσον έχει μέσον πρόχειρον Αντι
στάσεως, κεφα'λαιον ουσιώδες, τήν εργασίαν άτελώς είσέτι 
έκμεταλλευομένην.

rO τρόπος δέ τοΰ παροτρύνειν τό παραγωγικόν πνεΰμα εί
ναι ή μεμετρημεεη αύξησις τών αναγκών τοΰ πλήδους, τε- 
χνευομένη διά τών εμμέσων φόρων, οιτινες, κατά φυσικόν 

λόγον καί κατά πειραματικήν άπόδειξιν, εχουσι τήν τοιαύ- 
την ιδιότητα.

Ένεκα τούτου μόνη δυσκολία παρουσιάζεται ή εκλογή τοΰ 

φορολογηδησομένου καταναλώματος καί τοΰ ώφελιμωτέρου 
εις τήν Ελλάδα τρόπου τής φορολογίας του. Πρός τοΰτο 

απαιτείται καποια ειοική έρευνα, καί εί δυνατόν επιτόπιος· 
άλλος υποδείγματα υπαρ^ου^ιν άφθονα εις τάς φορολογίας 

τών άλλων εθνών. Εφελκύω απλώς τήν προσο*/ήν έπί τών 
έπομένων έ?δ<5ν.

Ο καπνός είναι καταναλωμα έκ τών μάλλον οορολογη- 
τέων, ών μεγίστης χρησεως, ούχί ομως καί απαραιτήτου·
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υποβαλλόμενος λοιπόν ύπό την άμεσον τής Κυβερνησεως Επι

στασίαν (regio) χρησιμεύει καί ώς μέσον περιθάλψεως Απο- 
μα'χων τής υπηρεσίας. Γ0  χα'ρτης του γραψίματος εΤναι 
πολλής χ^ήσεως, καί δύναται τις νά εί'πη καί καταχρήσεως 

έν Έλλάδι· τά ξένα πανικά έπίσης* εχουσί δέ Αμφότερα 

την άξίαν νά φορολογώνται είς τά τελωνεία- ώστε ή είσπρα- 
ξις τοΰ φόρου εΤναι δμαλή και ανεπαίσθητος. Το εριον (μαλ
λί) Εκτεταμένης χρησεως χαί εύχερους φορολογίας, ύπερτι- 
μώσης μετρίως τό είδος, ώς έπιβαρυνούσης συγχρόνως κατά 

τι τό κρέας και τόν τυρόν. Λαχεΐον κατά μίμησιν του έν 

Πρωσσία, ου τίνος ή καταβολή δύναται νά δρισθή είς έθνικάς 

γαίας. Φόρος τις πάτριος διά τους έξω ομογενείς, ους δύ* 

ναταί τις νά διαίρεση είς τρεις ή τέσσαρας τάξεις· έκάστου 

ομογενούς δυναμένου νά έγγραφή είς ην βούλεται τάξιν. Ή 

φιλοτιμία εΤναι άρκοδν έλατήριον δικαίας κατατάξεως. Σχε- 
πτόμενος δέ τις προσεκτικώς έπί του Αντικειμένου τούτου, 
δέλει έπετύχει καί άλλα είδη έπίσης κατάλληλα.

Ή Ασυδοσία ύπήρξεν άνέκαδεν ίσχυρόν δόλωμα, έχμεταλ- 
λευδέν έκ περισσού ύπό τής άγυρτείας χαί του Απολυτισμοΰ* 

άλλ’ οί δούλοι λαοί μόνοι άς τέρπωνται, δσάκις Ανακουφί
ζονται άπό τινα ύλικά βάρη, καί άς καταρώνται τούς έπιβα- 
ρύνοντας αυτούς μέ νέα. Είς τά ελεύθερα ομως κράτη, ένθα 

ό λαός δεσπόζει, έρευνα δ βιος τάς δημοσίας αύτου Ανάγ- 
κας καί καδυποβάλλει αύτός εαυτόν είς την Απαιτουμένην 
υπέρ έχείνων ύλικήν δυσίαν, έφ’ οσον έννοεί, οτι αδτη είναι 
αναπόφευκτος προκαταβολή υπέρ τής δημοσίας καί ιδιωτικής 

προόδου, επομένως ύπέρ του έδνικοΰ μεγαλείου.
’Αλλά διαφορετικά δμιλουσι ξένοι τίνές καλοθεληταί μας. 

Πρό ς τί, μας λέγουσι, νά συντηρήτε Κυβέρνησιν είς σας πο- 
λυδάπανον καί ώς εκ τής χαταστάσεώς της μάτην άπο^ο-

ΠΑΣΗΪ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΟΡΑΓΜΑΤΩΚ. gg

φώσαν τόν ίδρωτά σας ; Τίς ή άνάγκη στρατού, στόλου, πο- 
λεμεφοδίων κλ. ; Πρός τίνα δύνασδε νά άντιπαραταχδήτε ; 
Ποιον ευρωπαϊκόν κράτος δά καταπολεμήσητε ; Τίνα ανάγ
κην έχετε αντιπροσωπείας είς τά ξένα ; Δέν άρκοΰσιν άρα 

πρός κανονισμόν των ασήμαντων πολιτικών καί έμπορικών 

συμφερόντων σας οί παρ’ ύμϊν Αντιπρόσωποί μας; Πιστεύ- 
σατέ μας, εύχαριστηδήτε μέ κάποιαν έσωτερικήν αυτονομίαν, 
καί μή ζητήτε πολιτικήν υπαρξιν, $ς εΐσΟε ολως Ανάξιοι. 
Σας διαβεβαιουμεν μάλιστα, οτι ήδέλετε διάγει πολύ ευδαι- 
μονέστερον ύπό κοινωτικήν τινα υπαρξιν, ft τό πολύ ύπό τ ι-  

νας εύδηνάς καί ταπεινάς μικροηγεμονίας. Τό άροτρον, τό 

παλαμάριον καί ή σκεπάρνη, ιδού ή πραγματική υμών εύη- 
μερία. Βιοΰτε ώς φρόνιμοι ύπηρέται τής βιομηχανικής καI 

Εμπορικής, κάποτε και τής πολιτικής, ένεργείας μας, καί μή 

σκιαμαχήτε είς μάτην, καθότι τό μεγαλεΐον του αίώνος Αν
τιπροσωπεύεται ηδη έπαξίως. Έργάζεσδε Αφανώς υπέρ 

αύτου, Απέχοντες προσπαδειών, αίτινες ούχί μόνον σας ζη- 

μίουσιν, αλλά καί σας καδιστώσι γελοίους.
Καί έν τούτοις τοιαύτη είναι ή έλξις τής Αφορολογησίας, 

ώστε δυστυχώς δέν εΤναι σπάνιοι οί σαγηνευόμενοι.
Έάν λοιπόν αί ίδέαι, ας έν τή δμιλία ταύτη συνοπτικώς 

έξεδεσα, γείνωσι δεκταί ύπό τοΰ κοινού, δ φορολόγος εύρίσκε- 
ται είς τήν ευτυχή αύτω περίστασιν, καδ’ ην ή τέχνη του δ*ν 
παρέχει ούδεμίαν συνειδήσεως τύψιν, άλλ’ έκ τούναντίου Απο
βαίνει διττώς λυσιτελής, καί διά τής αυτής βολής Αποκτείνει, 

ούτως είπεΐν, δύο τρυγόνας, προάγων τήν έργατικότητα καί 
στηρίζων τήν Κυβέρνησιν.

Έάν ομως τό κοινόν πρόκηται νά μή έγκρίνι  ̂ τάς ιδέας 

ταύτας, βεβαίως δέν είμαι είς δέσιν ν’ Αποκριδώ ώς δ Γαλι

λαίος με το j i  o.lor τοΰτο χ ιη ϊ ΐα ι ,  Αλλά θά περιορισθώ
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έν τη σμικρότητι μου εις τήν επομένην άνακεφαλαίωσιν.
Το άτομον, ώς καί το έθνος, διορθώνει τά οικονομικοί του, 

νξτοι ρυθμίζει τήν υπαρξίν του, οταν έχη νά δαπανά άναλό- 
γως τών αναγκών καί άπαιτήσεών του. Εις περίστασιν κα

θ’ ην αί απαιτήσεις του άπαιτοΰσι πλειότερα τών οσα χραται 
μέσων, ή πρέπει νά καταβιβάση αύτάς, ή νά αύξηση τά μέσα 

του- άλλως τά οικονομικοί του εις αιώνα τον απαντα δέν 

©ρθοποδίζουσιν, ή διευθυνσις τών ύποθέσεών του ούχί μόνον 

Οά ηναι άθλία, αλλά καί καθ’ εκάστην θά χειροτερεύη. Καί 
ή 'Ελλάς άδύνατον ν’ άποφύγη τήν τοιαύτην κατά φύσιν υπη
ρετικήν άπαίτησιν. ’Επειδή δέ πρεσβεύω οτι δέν πρέπει νά 
ταπεινώση τάς Απαιτήσεις αύτής, προσέτρεξα εις τήν ευρεσιν 

τών μέσων μέ τρόπον, οστις, κατ’ αύτενεργόν αυτοΰ συνέ
πειαν, θέλει άφ’ ενός συντελέσει εις τήν υλικήν αύτής πρόο
δον, ενώ άφ’ ετέρου, εδραιουμένης τής Κυβερνήσεώς της, θέ
λει θέσει τό άναπόφευκτον θεμέλιον πάσης μελλούσης προα
γωγής.

Οί κοινωνικοί καρκίνοι, οί έπαπειλοΰντες σήμερον τήν υ- 

παρξιν τοΰ κρα'τους, θέλουσιν έκλείψει ενώπιον ίσχύοντος 

αντιπάλου, ή δέ έπί τό εύστοχώτερον τροποποίησις τοΰ κυ- 

βερνητικοΰ ήμών συστήματος, ΐνα λείψωσιν άηδίαι τινες, δύ- 
ναται νά πραγματοποιηθή άνευ δυσκολίας, καί ουτω νά προσ- 
κτήσωμεν καί ημείς τήν αληθή ελευθερίαν, τήν έπί τοΰ καθή
κοντος καί τής δικαιοσύνης βασιζομένην.

’Εντός δλίγων έτών, εάν θέλωμεν, ή κατάστασίς μας δύ- 
ναται ν’ άποβή άξιόζηλος έν τη ’Ανατολή, καί νά μή παρέχη 

εις τόν πεπολιτισμένον κόσμον άφορμάς ίδιοτελών μέν, άλλά 

συχνάκις δικαίων κατακρίσεων. Χαράσσοντες καί βασίζοντες 

έπί έφϊκτών πραγμάτων τήν πορείαν, ην θέλομεν ακολουθεί 
άπαρεγκλίτως μεθ’ υπομονής κχί φρονήσεως, έν δέ τή πο-

ρει'α ταύτη ώφελούμενοι, άναλόγως τής θέσεώς μας καί τών 

περιστάσεων, πολπικώς, παραδεχόμεθα μέν τετριμμένην, 
άλλ’ άσφαλή οδόν, έφ’ ης έβάδισαν τά κράτη, άτινα έφείλκυ- 
σαν τήν προσοχήν τοΰ κόσμου. ’Ιδού ή Πρωσσία, ητις έξ 

ουτιδανής καί άσημάντου δρισαρχηγίας (margravrat) (*) 
τοΰ Βρονδεβούργου, διά τής υπομονής καί τής φρονήσεως 

τών άρχηγών αύτής καί τοΰ λαοΰ της, εν διαστήματι τεσσά
ρων καί ήμίσεος αίώνος, κατώρθωσεν εύημεροΰσα νά διαλάμ- 
πη σήμερον μεταξύ τών μεγάλων πεπολιτισμένων έθνών, καί 
νά δεσπόζη άπάσης τής κεντρικής Ευρώπης.

"Οθεν άποπερατών λέγω, οτι ή διόρθωσις τών πραγμάτων 

είναι ή τακτοποίησις τών οικονομικών, ώς βάσις πάσης κυ

βερνητικής τακτοποιήσεως. ΤΙ τακτοποίησις τής Κυβερνή
σεως θά συνεπιφέρη τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν ασφά

λειαν, καί τήν γενικήν ύπόληψιν. ΤΙ δημοσία ασφάλεια θά 

αύξήση τήν παραγωγήν, καί θά γεννήση πολισμόν καί πλού
τον, οστις πραγματοποιεί καί όνειρα. Ά λ λ ’ ή διόρθωσις τών 

οικονομικών δέν γίνεται εις ην εύρισκόμεθα θέσιν, είμή διά 

χρημάτων. Τά δέ χρήματα δέν εύρίσκονται προσηκόντως, 
είμή δι’ έμμεσων φόρων· ώστε ή αφετηρία πάσης διορθώσεως 

πραγμάτων είναι κατ’ έμέ οί έμμεσοι φόροι.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΙΙΣ.

(*) Τουρκιστί Δ ερβεναγϊλ’κιον.
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δχολοχαγοΰ τοΰ «υοοβολικοΰ κα ι χαΟηγητοΰ Ι ί  τϊ) Στρατ. Σ^οΧή. (*)

Όσον δ’ άφορ£ τά τουφέκια τής περιόδου ταύτης, άπαντώ- 
μεν αυτά βαρέα, δύσχρηστα καί κατασκευή; λίαν άτέχνου. 
Γενικώς μετεχειρίζοντο τά άρκοβούζια· έν δέ τή αρχή τοΰ 

16ου αίώνος έλογιζοντο 1 0 0  προ; χίλια ακόντια. Οί πλέον 

Αξιοσημείωτοι συγγράφεις τής εποχής ταύτης ησαν 6 Κομ- 
μΐνος έπί Λουδοβίκου 9ου και ό Μακιαβέλης έπί Λουδοβί
κου 1 1ου.

J e v τέρα περίοδος. Ή περίοδος αΰτη άρχεται περί τά 

μέσα τοΰ 16ου αίώνος,δπότε τά πυροβόλα όπλα έτελειοποιήδη- 
ααν έπί τοσοΰτον, ώστε άποκατεστάθησαν φορητά'. Επειδή 

ομως είσέτι δέν ΐ$σαν εΐμή πυροβόλα οπλα, διετηρήθησαν καί 
όπλα τινά άγχέμαχα, καί διά τοΰτο παρατηροΰμεν ώς ίδιον 

χαρακτήρα τών οπλών τής εποχής έκείνης τά μουσκετσνια 
καί τά ακόντια.

Τό άρκοβούζιον τής προηγούμενης έποχής άντικατεστάθη 

διά τοΰ μουσκετονίου (la bandouliere), διά τή; πυριτοθήκης. 
Κατά συνέπειαν τών διαδοχικών τούτων τελειοποιήσεων τών 

όπλων ή βαρεία τότε τής έποχής τακτική έπρεπε νά μετα- 
βληθή, καί οΰτω το πεζικον ήναγκα'σθη νά ελάττωση τα βά- 

θος τών ταγμάτων του. Πρώτος ό Nasseau καί ό Γουστά-

(*) ”Ι«ϊ ~:οηγου’Λΐνον ψυλλάδ'.ον·

6ος Άδόλφος ένόησαν τό μέγα αποτέλεσμα τοΰ πυρά; τοΰ 

πεζικοΰ καί π ρ ο σ ε π α 'θ η σ α ν  νά όπλίσωσιν αύτό καταλληλότε- 
ρ»ν καί νά τό κατας-ήσωσιν ευκίνητον. Κατά τήν έπν/ήν ταύ
την Έ ^ϊκος ό 2ο; σχηματίζει τά συντάγματα (regiments), 
£ δέ Γουστάβος Άδόλφος, τάς ύπομοιραρχία; (brigades), 
α ; μετά ταΰτα ό Τουρέννο; εισάγει εί; Γαλλίαν. Τό ιππικόν 

έγκαταλείπει πρός καιρόν τά άγχέμαχα όπλα, ίνα όπλισθή 

μέ πυροβόλα, άλλά πάλιν έπανέρχεται είς τάς αληθείς άρχάς 

του, προσβάλλον διά τοΰ ξίφους.
Τρίτη περίοδοι:. Ή περίοδο; αΰτη, ϋ τ ι; και περίοδο; νέα 

χαλεΐται, άργεται άπό τοΰ 18ου αίώνο;, εποχή; τή; εφευ- 
ρέσεω; τή ; λόγχη; καί τή; έγκαταλιίψεως τών α κ ο ν τ ίω ν ,  

καί’ $ν τά όπλα έλάμβανον τό σημερινόν σχήμα. Ή περίοδος 
αΰτη περιλαμβάνει τά τέλη τή; βασίλεια; Αουοοβίκου 14βυ 

καί 15ου, τής γαλλική; δημοκρατία; καί αυτοκρατορία; μέ
χρι τοΰ 18 66 . Ά ν  τήν σήμερον συγγραφείς τ ι; έπιχειρήση 

νά σύγγράψη τήν Ιστορίαν τοΰ πολέμου, άναγκαιως δά προ— 

σθέση καί τετάρτην περίοδον, περιλαμβάνουσαν τήν εκστρα

τείαν τή; Πρωσσίας κατά τό 1866· διότι ή νεα αΰτη περίο
δος έινε, οΰτως εϊπειν, περίοδος τής Αναγεννήσεως τής πο
λεμική; επιστήμης, καθ’ ην άπασα ή Εύρωπη μετέβαλεν οπλι
σμόν, τακτικήν καί στρατιωτικόν οργανισμόν.

Κατά τήν τρίτην περίοδον χρονολογείται ή έκ τών πυκνών 

τάξεων είς τάς νέας γραμμάς μετάβασις. Μετά τήν έφευρε- 
σιν τής λόγγης άπαν τό πεζικον ώπλίσδη όμοιομοροως μέ 

τά τουφέκια. Ή έφεύρεσις ομω; αΰτη έπέφίρε βραδέω; τά 

Αποτελέσματά τη;, διότι κατ’ άρχά; περιωρίσθησαν μόνον 

εί; τό νά έλαττώσωσι τβ βαθο; τών ζυγών, όιΟοντε; οΰτω; 
είς τήν γραμμήν τοΰ πυρός μεγαλειτέραν έκτασιν. II τακτική 

τοΰ πεζικοΰ έβαδιζεν οΰτω μέχρι τή ; εποχής τοΰ Φριδερικου



τοΰ μεγάλου. Έ πί τοΰ μονάρχου τούτου έγεννήθη ή νέα τα 
κτική, καί έξ αύτοΰ χρονολογείται ή τακτική μέθοδος, $ς 

•ποιοδντες μνείαν οί Πρώσσοι κατά τον ΐ9ον αιώνα παρεδέ- 
χθησαν ·ος κυρίαν δύναμιν τοΰ πεζικοΰ τήν ευστοχίαν καί τα- 

•/ύτητα τοΰ πυρός του. Κατά τήν άνάβασιν τοΰ Φριδερίκου 
εις τον θρόνον ή μέθοδος αΰτη έπί ολον ημισυν αιώνα εύρί- 
σκετο υπό συζήτησιν, μέχρις ου ό μονα'ρχης ουτος έθεσεν εις 

τήν μέθοδον ταύτην κανόνας θετικούς. Κατά τήν ί,μέραν τής 

μάχης τοΰ Molvitz έμοίνθανεν οτι ή κυρία δόναμις τοΰ πεζι
κού εινε ή εύστογία καί ή ταχύτης ιώ ν  πυρών του. Έκτοτε 
το πεζικόν κατέστη το πρώτον οπλον τών μαχών. Εις τον 

ΦριδερΓκον δφείλεται ή έπί δύο γραμμών παραλλήλων παρά- 

ταξις τοΰ πεζικού, καί ή στήριξις αύτοΰ ούχί πλέον εις τήν 

συμπύκνωσή τών στοίχων, άλλ’ εις τήν ευκινησίαν κα ίάνά-  
πτυξιν τοΰ μετώπου αυτών.

Τά κυρία στρατιωτικά συμβεβηκότα της περιόδου ταύτης 

είσί τά έξης. Α ί έκστρατεΓαι περί τά τέλη τής βασιλείας τοΰ 

Λουδοβίκου 14ου, αί τοΰ Naurice de Saxe, τοΰ Φριδερίκου, 
τής δημοκρατίας, ιής αυτοκρατορίας, τής Κριμαίας καί τής 

’Ιταλίας. Τά δυο μεγάλα στρατιωτικά όνόματα, τά δεσπόζον
τα τήν περίοδον ταύτην, εΤνε τοΰ Φριδερίκου καί τοΰ Ναπο- 
λέοντος, κατόπιν έρχονται τοΰ Villars, τοΰ Prince Eugene, 
τοΰ Marechal du Saxe, τών κυριωτέρων στρατηγών τοΰ 

Φριδερίκου, τοΰ άρχιδουκός Καρόλου, τοΰ Σουβαρώφ, τοΰ 

Iloche Jourdan, Pichegru, Kleber, Lecourbe, Moreau, 
καί τών άλλων στρατηγών τής δτ,μοκρατίχς, τών στραταρ
χών τής αυτοκρατορίας Massena, Ney, Soult, Davoust, 
Lannes.

Τετάρτη περίοδος. Είδομεν ότι κατά τον τελευταΐον αιώνα 

ή πολεμική επιστήμη δέν ύπέστη μεγάλας τροποποιήσεις* τό

τουφέκιον μόνον τοΰ πεζικοΰ έτελειοποιεϊτο βαθμηδόν, μέ- 
χρις ου κατά τά τελευταία έτη έκτήσατο έκτασιν βολής μεί- 

ζονα τών 12 0 0  μ· καί ακρίβειαν ρίμματος μεγάλην. Ένεκα 

τής τελειοποιήσεως ταύτης τό πυροβολικόν ήλαττοΰτο τής 

δυνα'μεώς του, καθότι έν καιρώ μάχης οί πυροβολισταί ύπέ- 
φερον θανασίμως έκ τοΰ πυρός τοΰ πεζικοΰ τής γραμμής, καί 
ιδίως τών ακροβολιστών. Έγεννήθη λοιπόν τό ζήτημα τής 

τελειοποιήσεως τοΰ πυροβολικοΰ, μάλιστα δέ μετά τήν εκ
στρατείαν τής Κριμαίας οί Γάλλοι έθεώρησαν τήν ανάγκην 

ταυτην ώς άναπόοευκτον. Πλεΐστα έκτοτε συστήματα ραβδω
τών πυροβόλων έπροτάθησαν, μέχρις ου δυο έν Ευρώπη έπε- 
κράτησαν, τό Γαλλικόν καί τό Ιίρωσσικόν ραβδωτόν σύστημα.

Ένώ δέ ή Γαλλία κατά τό 18 5 9  κατεγίνετο εις τό νά με- 
ταβάλΐ) τό σύστημα τοΰ πυροβολικοΰ αύτής, ερχεται ή έχστρα- 
τεία τής ’Ιταλίας (1), ήτις ύπό ταχτικήν καί στρατηγικήν 

έ'ποψιν εΤνεή μάλλον έλλιπής έκστρατεία τοΰαίώνος. Ούχ ητ- 
τον ομως οι Γάλλοι έκέρδισαν τόν σκοπόν τοΰ πολέμου, άν 

καί όφείλεται μάλλον εις τήν άνδρίαν καί τό όρμητιχόν αύ
τών, εις τήν παντελή ανικανότητα τοΰ στρατηγού Γχιουλάη, 
εις τήν πρωτοβουλίαν τοΰ αύτοκράτορος τής Αυστρίας, καί 
εις τό διέπον τότε τήν Αύστρίαν πολιτικόν καί στρατιωτικόν 

σύστημα.
Μετά δέ τήν έκστρατείαν τής ’Ιταλίας πρώτος ό στρατάρ

χης τής Γαλλίας Mac-Mahon, διαγνούς τά μεγάλα τακτικά 

καί στρατηγικά σφάλματα τής έκστρατείας ταύτης, έπεχεί· 
ρησε τήν συγγραφήν τών νεωτέρων ιδεών, τής πολεμικής έπι-

(4) Έ ν τϊ) έκστρατεία ταύτ») οί Γάλλοι εβερον μ,εΟ’ έαυτών 30 £α- 
βδωτας κανονοστοιχίας τών 4.



στημικ, α ; μετά ταΰτα έφήρμοσε χατά το 18 6 5  διοιχών τό 
έν Chalon στρατόπεδον.

Οτε ομως ή Γαλλία ήρχιζε νά τροποποιή τήν πολεμικήν 

έπιστήμην καί νά έννοή δτι ή έπιστημη αυτή δστέρει των 

αναγκών τοΰ αίώνος, ή Πρωσσία έπεράτου τό εργον τοΰτο* 

Οίο'τι ή Πρωσσία, πιστή είς τάς παραδόσεις τοΰ Φριδερίκου, δ 

δποΓος κατά τήν ήμέραν της μάχης τοΰ Molvitz έμάνθανεν 

ότι ή κυρία δύναμις τοΰ πεζικοΰ εΤνε ή ευστοχία χαί ή τα- 

χυτης των πυρών αΰτοΰ, πιστή, λέγω, εις τάς παραδόσεις 

ταΰτας παρεδε'χετο κατά τδ 1848  τά δπισθογεμή τουφέκια 

χαί έτροποποίει τήν τακτικήν αυτής. Ό τε δέ ή Ευρώπη ώπλί- 

ζετο με ^αβδωτά πυροβόλα, ώπλίζετο καί αΰτη μέ ίδιον σύ

στημα. Ή  Πρωσσία ομως δέν ^ρκέσδη είς τάς τροποποιήσεις 
ταυτας* ένόει, οτι ή πολεμική επιστήμη όφείλει νά βαδίση μέ 

το πνεΰμα καί τάς άνάγκας τοΰ αίώνος. Ό τε απασα ή Εύ- 
ρωπη, χαί ιδίως ,τά όμορα αυτής εχθρικά έθνη, διεχωρίζοντο 

δια σιδηροδρόμων, έφρόνει οτι οί σιδηρόδ.ομοι ουτοι θά έ'χωσι 
μεγάλη* έπι^οήν έπί τών στρατηγικών έπιχειρήσεων· έ'τι δέ 
είς πρώτον έκραγέντα πόλεμον, καθ’ δν όλαι αί κινήσεις τών 

στρατευμάτων θά έκτελώνται διά σιδηροδρόμων, καθ’ ον δ 
ς-ρατιώτης φερων οπλον, τοΰ όποιου ή ταχύτης τοΰ πυρός εΤνε 
μεγάλη, καθ’ ον δ πυροβολιστής βάλλει επέκεινα τών 4 0 0 0  

μέτρων, ένόει οτι δέν ήρκει πλέον νά μεταβιβάζονται αί δια- 
ταγαί τδν κυρίων σωμάτων διά ταχυδρόμων καί διαγγελέων. 
Ε ίττρ γ ε  λοιπόν τήν τηλίγραφικήν τέχνην πρό ετών έν τή 

πολεμική επιστήμη «αί ώργάνωσε πρός τοΰτο στρατιωτικά 

σώματα φορητών τηλεγράφων, δπως δΓ αυτών έν πολέμω 

κοινωνώσι τά κυρία δώματα. Τέλος τήν φωτογραφίαν, τήν 

γελοίαν ταυτην τής κομψότητος τέχνην, είσήγαγεν έν τή πο
λεμική επιστήμη καί άπήτει έκ τών αξιωματικών τοΰ πυρο-

βολικοΰ, μηχανικοΰ χαί γεν. έπιτελών, έξερχομένων τής Στρ. 
Σ·/ολής, νά γινώσκωσιν έντελώς τήν φωτογραφικήν τέχνην, 
ώστε ύπό το ένδυμα τοΰ πολίτου καί τό έπάγγελμα τοΰ φω
τογράφου νά περιτρέχωσιν έν ειρήνη τάς έχθρικάς ομόρους 

ίπαρχίας, έκτελοΰντες στρατιωτικάς Αναγνωρίσεις.
Ή τόσον δέ είκολος καί ταχεία διεξαγωγή τών πολεμι

κ ώ ν  έπιχειρήσεων τής τελευταίας έκστρατείας όφειλεται σπου-

δαίως είς τό σώμα τών γεν. έπιτελών, δπερ έγνώριζε στρα- 
τιωτιχώς τόν εχθρικόν τόπον σπιθαμήν πρός σπιθαμήν.

Άφοΰ ή Πρωσσία έμελέτησε, συνεζήτησε καί έφήρμοσε τά 

ζητήματα ταΰτα μέχρι τοΰ 18 6 6 , εισβάλλει έν άκαρεί είς 

Βοεμίαν, συνάπτει δύο μάχας, νικα κατά κράτος τους Α υ 
στριακούς, καί οΰτω εντός δύο περίπου μηνών, ή Πρωσσία 

κερδίζει τον πολίτιχον α υ ιή ζ  cxotcov.

Ποΐα δέ τά Αποτελέσματα τής έκστρατείας ταυτης έπί τών

στρατών τής Εύρωπης;
Ή Πρωσσία διά τής ·*στρατείας τοΰ 1 8 6 6  έξηγαγε τήν 

Ευρώπην έκ τοΰ σκότους, εις δ εύρίσκετο, καθ’ όσον αφόρα 

τήν πολεμικήν έπιστήμην, καί ήνάγχασεν αυτήν, χαί ιδίως τήν 

Γαλλίαν, τό κατ’ έξοχήν στρατιωτικόν τοΰτο έθνος κατά τόν 

τελευταιον αιώνα, τόν αναμορφωτήν, οΰτως είπεΐν, και διδά
σκαλον τών στρατών, ήνάγκασε, λεγω, τήν Γαλλίαν νά μετα- 
βάλη οπλισμόν, τ α κ τ ι κ ή ν ,  στρατιωτικόν οργανισμόν, καί τέλος

νά ειταγάγη καί αυτήν τήν τέχνην τής φωτογραφίας εις το 

σχολεΐον τοΰ Metz, ην πρό έτών οι ΙΙρώσσοι είσήγαγον.



ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ Κ ΑΤΑ ΓΙΙΝ ΛΥΝΑΜΕΩΝ 

Τ11Σ ΕΑΑΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΪΤΩ Ν .

Α/

Πολλοί πολλάκις έπελήφθησαν ύποθεσεως λιαν'ένδιαφερού- 
σης πάντα πολίτην, τήν πρόοδον τής Ελλάδος έκ παντός τρό
που έπιζητοΰντα. Πάντες οι γράφοντες υπό μιας καί τής 

αυτής ώρμήθησαν βεβαίως ιδέας —  πως ή Ελλάς, ή εντός 

τών στενών αυτής ορίων υπό του σάρακος κατατρυχομένη, ού- 
ναται να καταστή ίκανη πρός κληρονομιάν τής γής τών πατέ
ρων ημών.

Και παντες μεν το αυτο έπιδιωκουσ^ αμφιβάλλω ομως άν 

τα προτεινόμενα μέσα εΤναι τά προσφορώτερα, καθ’ οσον πολ- 
λάκις τά μέσα άπομακρύνουσιν ημας πολύ τοΰ σκοπού. Τοΰ- 
.ο άαεδοτεον εις ουδεν έτερον ή εις τό οτι, υπό φιλοπατρίας 

φερομενοι καί, ώς είπεΐν, μεθυσκόμενοι, δέν έχομεν τόν νοΰν 

ελεύθερον, οπως ψυχρω τώ αίματι έρευνήσωμεν τά τής θέ- 

σεως ήμ<3ν, καί ταύτην καλώς διαγιγνώσκοντες έπιζητήσω- 
μεν τήν θεραπείαν.

Μεταξύ τοσουτων και τοσουτων ασχολούμενων περί τοΰ 

μέλλ·ντος τής πατρίδος, βεβαίως τόλμη μεγάλη θέλει θεω

ρητή ή προσθήκη τοΰ όνόματός μου. Ά λ λ ’ οταν τις δέν εννη
w f ι < λ, / w
έτερον τι ανα χειρας, πιστεύω οτι τώ είναι συγκεχωρημένη 

ή προς τό μέλλον τής πατρίδος του προσοχή— τόσω μάλλον, 
καθ όσον ουδέ εις τό κεφάλαιον τών εξόδων τοΰ προϋπολο

γισμού τοΰ Κράτους έπιπροσθέτει τι, ουδέ τινα άλλον παρα

βλάπτει ή εαυτόν κοπιώντα καί γράφοντα. Ά λ λ ω ς  τε καί δ 
γράφων πολλάκις καθίσταται, έπί τινας ήμέρας, δ ήρως τών 

εφημερίδων, οπερ, καί περ έπιθυμών υπό φιλαυτίας, αμφιβάλ

λω οτι θέλω τό κατορθώσει.
Αοιπόν τί μέχρι τοΰδε άνέγνωμεν περί τοΰ θέματος, οπερ 

πάντας έπασχολεϊ; —  καί άν λέγωμεν οτι παντας έπασχο- 
λεΐ, μή τό πιστεύσετε, διότι ούτε πάντας, ουτε επι παντί και
ρώ καί γρόνω έπασχολεϊ ημας" το εσημειωσα δε μονον χαρι> 

γραφικής έμφάσεως. Ή περί τής προοδου τής πατρίοος 

έπασyόλησtς δέν κατατριόγει τόν χρόνον ημών, ον έ’χομεν 

τρόπον νά έξοδεύωμεν εις τόσα άλλα. Είναι αληθές οτι έρ- 
γονται στιγμαί, καθ’ άς ήλεκτρικος τις αγωγός κοινωνει μέ 

τήν καρδίαν ημών, καί τότε τή αλήθεια μας ηλεκτρίζει καλά, 
καλά— αλλά μήπως καί τά πτώματα δέν κινοΰνται οιά τοΰ 

μεταδιδόμενου εις τούς μΰς αύτών ήλεκτρικοΰ ρευστοΰ; Γου- 
του δ’ έκλείποντος, τό πτώμα μενει παλιν ακίνητον και αορα- 

νές— μή καί ή Ε λλάς εΤναι πτώμα;
Ή Ε λλάς βεβαίως δέν δύναται νά θεωρηθή πτώμα, διότι 

περιλαμβάνει κατοίκους περί τό εν καί ήμισυ εκατομμυριον 

— l·/ει στρατόν καί ναυτικόν—  έχει εμποριον έχει σωμα 
πολιτικόν τήν Βουλήν— έχει υπουργεία —  έχει δημοσιογρα

φίαν.
Ή Ε λλάς δέν εΤναι πτώμα, διότι, ώς άνωτερω έρρεθη, 

πολλάκις περί τής προόδου αύτής πολλά γράφονται. Ίοου οε 
ή περίληψις τών περί τοΰ σπουδαίου τούτου θέματος γραφό

μενων.
Κ,αί πρώτον μέν άκουομεν συμβουλας και παραιν=.σ&ις, 

οτι χαριν τής προόδου τής πατρίοος οφείλομεν να οιαλυσω- 
μεν τόν υφιστάμενον μόνιμον ς·ρατον καί ν αρκεσθώμεν εις τι- 

να; -/ωροφύλακας. Ή καλή αΰτη συμβουλή δίδεται ήμΐν, ώς



«πί τά πολύ, από ξένους στενούς ήμών φίλους, έπαναλαμβα'· 
νεται δέ χαί από ήμας τους ίδιους ένίοτε, οπως φανώμεν 

αρεστοί τοΐς φίλοις ήμών τούτοις. ’'Αλλοι πάλιν λέγουσιν οτι 
πρέπει νά μιμηθώμεν τήν Ελβετίαν, ήτις δέν έχει ούτε y ω 
ροφύλακας, καί δπλίσωμεν τόν λαόν· τούτου δέ όπλιζομένου, 
οτι λύεται τό ανατολικόν ζήτημα. "Οταν όμως έρωτώνται που 

ευρωμεν τά ο π λα ; άπαντώσι— Τά όπλα θέλουσιν Αγορασθή 
από τό κεφάλκιον τών έν γένει έξόδων τοΰ ύπο«ργείαυ τών 

στρατιωτικών.

Τινες ενθυμούμενοι τον θεμιστοκλέα, περί ου Ανέγνωσαν 

άπαξ καί μόνον έν τη νεότητι αύτών, χραυγάζουσι, πλοία, 
πλοΐα καί ούδέν έτερον.— Ά ν  είχομεν πλοία, έκλείομεν τούς 

Τούρκους έντός της ΙΙροποντίδος.— ’Εάν -δέ έρωτήσητε αυ
τούς, που δυνάμεθα νά ευρωμεν τά πλοία; στρέφουσι τεχνηέν
τως πως τήν κεφαλήν, προσποιούμενοι ότι δέν Ακούουσι.—  

Ά λλο ι, πάλιν μή παίζοντες, αλλά λίαν σπουδάζοντες, φω- 
νάζουσι, τό μέλλον τής Ελλάδος έξαρταται από τών χρημά
των— καί ύπενθυμίζουσιν ήμΐν τό του ΔημοσΟένους «δει, δει 
χρημάτων, ώ άνδρες Αθηναίοι». ’Εάν δέ τις έρωτήση αύ
τούς, που εύρίσκονται τά χρήματα; αποκρίνονται, εις τά κι
βώτια τών όμογενών.

Καί ταΰτα ουτοι λέγουσι καί γράφουσι, καί άλλα πολλά 

άλλοι, έφ’ ών στηριζόμενοι φρονοΰσιν ότι δυνάμεθα νά έλπί- 
σωμεν οτι θελει κτισθή το μέλλον τής 'Ελλάδος· καθότι, άς 

το δμολογησωμεν , θελομεν τό κτιριον οπως ύπ’ αύτό Ανα- 
παυθώμεν, δέν έφροντίσαμεν όμως ουδέποτε ουτε περί θεμε
λίων, ούτε περί άσβεστου καί λοιπών y ρειωδών. ΓΗ καταλλη
λότερα αφετηρία, αφ ης ορμωμενος δυναταί τις νά κανονίση 

τάς περί τοΰ σπουδαίου τούτου αντικειμένου ιδέας αύτοΰ, εΤναι, 
καθ ημας, η σπ:υοη τών στρατιωτικών ημών ώς σήμερον
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Ιη ουσι. Διά τής σπουδής ταύτης εύρίσκομεν δποΐαι εΤναι αί 
στρατιωτικοί ήμών δυνάμεις καί τό έπί τοΰ κράτους χρημα
τικόν βάρος αύτών— έντεΰθεν αποκαλύπτεται καθαρώς άν δ 

στρατός ουτος έπαρκεΐ εις τάς καθημερινός τοΰ Κράτους , 
άνάγκας καί εις τήν έξ αύτής τής ιστορίας αύτοΰ έπιβαλλο- 
μένην πολιτικήν —  τούτου δέ γενομένου καί ύπ’ ίψ ιν έχον- 
τες τούς σκοπούς, οΰς όφείλομεν νά έπιδιώκωμεν, δυνάμεθα 
εύκολώτερον νά ευρωμεν οποίων καί δπόσων δυνάμεων έχο
μεν ανάγκην, καί πώς άρμοδιώτερον Αποκτώνται αυται.

Καί πρώτον μέν περί τών στρατιωτικών ήμών ώς έίχουσιν.

Β/

Π ΐξ ϊ τοΰ στρατιωτιχοΰ της 'Ε.Ι.Ιάδος συστήματος.

Τό σύνολον τών άφορώντων τά στρατιωτικά κράτους τινός 

καλείται στρατιωτικόν σύστημα, περιλαμβάνει δέ 
Τόν όργανισμόν τών στρατιωτικών αύτοΰ δυνάμεων,
Τόν τρόπον δι’ ο5 Αποκτώνται αί έθνικαί αυται δυνάμεις, 
Τάς βάσεις έφ’ ών στηρίζεται ή έν τώ στρατώ διαβίωσις, 

•ητοι τά τής καταστάσεως τών Ανδρών—  τά τής προαγωγής 

— τά τής δικαιοσύνης— καί τέλος τά τής δριστικής καί τε
λευταίας έΘνικής Αμοιβής, ητοι τά τής Αποστρατείας.

Ά λλα  θέλων τις νά σπουδάση τά στρατιωτικά Κράτους 

τινός, δφείλει, πρό παντός άλλου, νά γνωρίση τό βάρος, όπερ 

υφίσταται τδ κράτος έκ τής συντηρήσεως τοΰ στρατοΰ, καί 

τήν σγέσιν τών έξόδων τούτων πρός τό σύνολον, έν άλλαις 

λέξεσιν, δφείλει νά έρευνήση τά τής οικονομικής αύτοΰ κατα
στάσεως, ήτις έτησίως παρουσιάζεται εις τήν Βουλήν οιά 

τής πρός όήφισιν εισαγωγής τοΰ προϋπολογισμού τών τε 

εσόδων καί τών έξόδων.



Έ πί τω σκοπώ τούτω ^ίπτοντες βλέμμα έπί του προϋπο- 
γισμοΰ του έτους 18 7 0 , βλέπομεν οτι ό μέν έν γένει προϋ
πολογισμέ; τών έσόδων του Κράτους Ανέρχεται είς το ποσό» 
δραχ. 3 4 ,10 3 ,0 0 0  (1), ό δέ έν γένει προϋπολογισμός τών 

εξόδων εις το ποσόν Spay. 3 3 ,8 8 3 ,5 3 1 .
Ό  προϋπολογισμός τών εσόδων του κράτους πηγάζει έκ 

τών κάτωθι κεφαλαίων

Α'. Άμεσοι γάροι .......................... δραχ. 1 2 ,5 5 5 ,0 0 0
Β'. Έμμεσοι φόροι..........................  » 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0
Γ ' .  Δημόσια καταστήματα..............  »  8 7 9 ,0 0 0
Δ'. Δημόσια νομηματα καί κτήματα. » 3 ,2 3 8 ,0 0 0

Ε'. Εκποιήσεις έθνικών κτημάτων . » 1 ,4 4 0 ,0 0 0
‘Τ'. Διάφορα εισοδήματα.................  » 6 6 4 ,0 0 0
Ζ'. Εκκλησιαστικά εισοδήματα . . .  » 2 7 7 ,0 0 0
Η'. ’Έσοδα κεκλεισμένων χρήσεων . » 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Q'. Καθυστερούμενα τών μέχρι του 

18 5 8  χρήσεων......................................  „ 5 0 ,0 0 0

Τό ολον  δραχ. 3 4 ,10 3 ,0 0 0
Ό  δέ προϋπολογισμός τών εξόδων του Κράτους έπεψηφί- 

σθη, ώς ανωτέρω εί'πομεν, διαιρούμενος ώς εξής·
Α'. Χρέος δημόσιον.

Εξωτερικόν ..δ ρ α χ . 1 ,3 0 0 ,0 0 0  
Εσωτερικόν . . .  » 5 ,3 0 9 ,8 7 0
Συντάξεις . . . .  » 2 ,6 6 6 ,2 8 0

9 ,2 7 6 ,1 5 0

( 1) Ώ ς  βασ ις  τή ς  μ ελέτης μου δπήρςεν α  προταβεϊς προϋπολογι

σ μ ο ί α ιά  το ετος 1 8 / 0  χ α ί έπ ιψ η φ ισ θε ίς  καθ’ ολοκληρίαν ώ ς ε ΐχεν , 

ίκ ιο ς  ελά χ ισ τω ν  διαφορών, ας Ssv ελαοον ύ π ’ οψιν, καΟο μ η  ά λλο ι-  

ουσας ούσ’.ωδώς το σχέοιον.
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μετρ αοορά. . . »  9 ,2 7 6 ,1 5 0
Β/ Βασιλική χορηγία ..............................  1 ,1 2 5 ,0 0 0
Γ7 Έξοδα Βουλής......................  3 8 2 ,0 0 0
Δ.' Γενική υπηρεσία του Κράτους.

Τών Οικονομικών., δραχ. 1 ,0 6 5 ,3 7 0  
Τών Ε ξω τερ ικώ ν.. .  » 8 0 4 ,7 7 7
Τής Δικαιοσύνης . . .  » 2 ,4 3 0 ,3 6 8
Τών Εσωτερικών. . .  » 3 ,5 0 0 ,3 2 1
Τών Εκκλησιαστικών » 1 ,4 9 5 ,9 2 3
Τών Στρατιωτικών.. » 7 ,9 8 3 ,9 9 8
Τών Ναυτικών  » 2 ,1 5 0 ,0 0 0

~  19 ,4 3 0 ,7 5  7

Ε'. Έξοδα διοικησεως καί επιστασίας.. .  2 ,0 3 4 ,0 2 4
ς -'. Διάφοροι πληρωμαί...............................  1 ,6 3 5 ,0 0 0

Έν ολω δραχ. 3 3 ,8 8 3 ,5 3 1
Εντεύθεν εύρίσκομεν τήν σχέσιν έκάστου ειδικού προϋπο

λογισμού εξόδων πρός τόν ολικόν, λαμβανόμενον αντί μονά

δάς, καί Ιχομεν ώς έγγιστα
Δημόσιον χρέος -ίσον ..  ...........   0 ,2 7 3
Βασιλική χορηγία ...................- .........................  0 ,0 3 3
Έξοδα Β ουλής....................................................  0 ,0 1 1
'Γπουργεΐον Οικονομικών....................................  0 ,0 3 1

» Ε ξω τερ ικώ ν  ....................  0 ,0 2 3
» Δικαιοσύνης.....................................  0 ,0 7 1
» Ε σ ω τερ ικ ώ ν .....................   0 ,1 0 3
.» Εκκλησιαστικών......................  0 ,0 4 4
» Στρατιωτικών..................................  0 ,2 3 6
» Ν αυτικών.........................................  0 ,0 6 3

Έξαδα διοικησεως καί έπισχασίας...................... 0 ,0 6 0

Διάφοροι πληρωμαί  ............- .....................  0 ,0 48
0 ,996
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Έκ τής σχετικής ταύτης καταστάσεως τών ειδικών προϋ
πολογισμών τών έξόδων τοΰ Κράτους πρός τόν γενικόν 

προϋπολογισμόν παρατηροΰμεν, οτι δ τοΰ υπουργείου τών 

Στρατιωτικών κατέχει τά 0 ,2 3 6  αύτοΰ· συγκρίνοντες δέ τόν 

προϋπολογισμόν του υπουργείου τών Στρατιωτικών πρός τους 

ειδικούς προϋπολογισμούς τών λοιπών υπουργείων καί λαμ- 

βάνοντες αύτόν τοΰτον αντί βάσεως η μονάδος, βλέπομεν
τήν έπομένην σχέσιν·

Ύπουργεΐον Ε ξω τερικών....................................  0 ,0 9 8

» Δικαιοσύνης........................    0 ,3 0 0
» Εκκλησιαστικών..............................  0 ,1 8 6
» Ε σωτερικών....................................  0 ,4 3 6
» Ν αυτικών.........................................  0 ,2 6 7

» Οικονομικών..................................... 0 ,1 3 1
1 ,4 1 8

"Ήτοι τό σύνολον τών έξόδων όλων δμου τών λοιπών 
υπουργείων έ'χει πρός τά έξοδα τοΰ ύπουργείου τών Στρα
τιωτικών ώς 1 ,4 1 8  : 1 , ήτοι είναι ίσον πρός 1 * ώς έγ
γιστα τών προϋπολογισμών τοΰ ύπουργείου τών Στρατιω
τικών.

Διά τοΰ ποσοΰ τοΰ «πιβαρύνοντος έν τώ προϋπολογισμώ 
τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών πρόκειται νά δεοαπευδώσιν 

όλαι αί ύλικαί άνάγκαι, τάς όποιας συνεπάγει ή συντήρησις 

τοΰ στρατοΰ. Τίς δ’ ουτος ό στρατός και όποΐαι αί άνάγκαι 
αύτοΰ, καταφαίνεται έκ τών επομένων περί τοΰ ίργανισμοΰ 

του παρατηρήσεων.
Α.'

'Οργανισμός τοΰ χατά γη ν  μονίμου στρατού·

Ή δημοσία κατά γήν δύναμις τοΰ Κράτους, ήτοι ό μόνι

μος στρατός διά τό έτος 1S 70  ανέρχεται εις 14 ,0 7 4  άνδοας,

ών Αξιωματικοί ανώτεροι ................  12 1
κατώτεροι    GG3 /S4

Άνδυπασπισταί...................... 20 0
Ύπαξιωματικοι · · · · · · · ·  2 2 0 0
Μουσικοί μέ βαθμόν ύπαξ. . 72
Ύπογραμμ. <ς-ραχοδικ. » 4 ............. 2 ,470 .

Μουσικοί καί σαλπιγκταί μέ
βαδμόν στρατιώτου...................  3 2 1

Ύποδεκαν. καί στρατιώται. 10 ,4 0 7  

Μαδητευόμενοι.....................  4 6 . . . .  10 ,7 7 4 .

14 ,0 3 4 .
Μαδηταί Εύελπιδες τήςστρατ. σχολής.. .  40

'Ολικόν.....................  14 ,0 7 4 .

Ή ολική αυτη δύναμις διανέμεται εις τά επόμενα στοι
χεία, άφ’ ών συγκροτείται ό στρατός,

Πεζικόν,
'Ιππικόν^
Πυροβολικόν, μετά τοΰ 'Οπλοστασίου καί τών εξαρτημά

των αύτοΰ, ήτοι τοΰ πυροτεχνουργείου καί τής εφορείας τοΰ 

ύλικοΰ,
Σώμα τοΰ μηχανικοΰ,
Σκαπανείς τοΰ μηχανικοΰ,
Κεντρική διεύδυνσις τοΰ στρατοΰ, ήτοι ύπουργεΐον τών 

Στρατιωτικών.

Διάφοροι κλάδίΐ υπηρεσίας, ήτοι
1. 'Υπηρεσία παρά τή Α. Μ. τώ Βασιλεΐ,

2. Γενικοί Επιτελείς,
3. ’Αοχηγεΐον Έπτανήσου,
4. Φρουρχεΐα,



5. Καταστήματα ύγείοτς,
6. Οικονομική του στρέτου- έπιδεώρησις,
7. Στρατιωτική δικαιοσύνη»
8. Κεντρική άποδήκη του ίματισριοΰ,
9. Στρατιωτικά αρτοποιεία,

10 . Μετοχικόν ταμεΐον,
1 1 .  Χωροφυλακή,
12 . ’Απόμαχοι,
13 . Στρατιωτική έκπαίδευσις.

Έπιπροστίδενται δέ 
’Αξιωματικοί διαθέσιμοι ή αργοί,
'Υπεράριθμοι άνβυπασπισταί καί

» ύπαξιωματικοί.
"Απαντα ταΰτα τά στοιχεία τοΰ στρατού έπιφέρουσι τάς έν 

τω προυπολογισμώ σημειωβείσας δαπάνας, ας θέλομεν έν λε- 
πτομερεία ίδει κατά τήν έξέτασιν τοΰ οργανισμού τοΰ στρα
τού, δυναμένας νά κβταταχθώσιν είς

Δαπα'νας μισδοΰ —  τροφής —  ίπποφορβής —  ιματισμού-— 

οπλισμού καί πολεμεφοδίων — στρατωνισμού —  ιπποσκευής
—  αποσκευής —  οργάνων καί σαλπίγγων —  στερεών χορη
γήσεων, αΐτινες ανάγονται είς τήν συντήρησιν δπλισμοΰ» C?«' 
τωνισμοΰ, ιπποστασίων καί ιπποσκευής, νεοσυλλέκτων, βρ- 
γάνων καί σαλπίγγων· —  πρός δέ είς δαπάνας καταλύσεως
—  μετακομίσεως καί οδοιποριών —  νοσηλείας —  γραφείων

—  στρατιωτικής δικαιοσύνης.
Ήδη διεξερχόμενοι ιδία έκαστον στοιχεΐον τών τοΰ στρα

τού, ίδωμεν -,i\ έργανισμόν αύτοΰ καί τήν δαπάνην, $ν |~ι- 

βάλλει- αρχόμεθα δέ από τοΰ πεζικοΰ.

Δ .'

Π εζιχό?.

Τό πεζικον συνίσταται 
ο. έκ 10  ταγμάτων πεζικοΰ, 
β.' έκ 4 » εύζώνων.
Είς τήν δύναμιν δέ τοΰ πεζικοΰ υπολογίζεται καί ή ειδική 

μουσική Άδηνών.
Ό  τελευταίος γενικός ίργανισμός τών δέκα ταγμάτων του· 

πεζικού έγένετο διά τοΰ Βασ. Διατάγματος της 18 . 9βριοι* 

1866 . Κατά τόν οργανισμόν τούτον, έκαστον τών ταγμάτων 

περιλαμβάνει εξ λόχους. Διά μεταγενεστέρων δέ πράξεων 

έπήλθον μικραί τινες τροποποιήσεις* ουτω είς τό προσωπικόν 

τοΰ οικονομικού τών ταγμάτων ό άρχήδεν άνδυπασπιστής 

τής οικονομίας, δυνάμει Βασ. Διατάγματος τη 20 . ’Ιούλιοι* 

18 6 8  περί δυνάμεως και τοποθετήσεως τοΰ κλάδον της οι
κονομίας, αντικατέστη δι’ άνδυπολοχαγοΰ τής οικονομίας. 
Έπίσης διά Βασ. Άποφάσεως τής 18 . Ιουλίου 18 6 6  προ- 
σετέθησαν άνά δύο μουσικοί β.' τάξεως είς έκαστον τάγμα, 
όίπερ είχον μόνον ένα, ιδία δέ διά το έν Κέρκυρά ορουροΰν διά 

Β. άποοάσεως τη 7. Φεβρουάριου 18 6 8  Ιγενξ,το ετέρα προσ
θήκη είς τούς μουσικούς ά., β.' καί γ.' τάξειυς, προστεθεντων 

είς έκάστην τάξιν άνά δύο (I).
Έπίσης κατά μέν τό οργανικόν διάταγμα τής 18. 9ορίου 

18 6 6  οί ύπασπισταί τών ταγμάτων στερούνται ίππων, τοΐς 

χορηγούνται δέ ήδη δυνάμει Βασ. άποφάσεως τής 20  Ιο υ 

λίου 18 68 .

(1) Είς τον προϋπολογισμόν οί τοΰ τάγματος τούτου πλεονάζοντες 

μουσικό*, ά ., β .' χαι γ . ' τ ίξ εω ς  ίνεγράφησαν εις τον !3ια'τερον πρ9ϋπο* 

λογισμόν τής ειδικής μουσικής ’Αθηνών.



Τού των ούτως έχόντων, έκαστον τάγμα παριστα την έπο- 
μίνην Οργανικήν δύναμιν, έφ’ ης βασίζεται καί δ προϋπολο
γισμός, οστις διαφέρει μόνον κατά τοΰτο, οτι εγγράφει δι’ έ
καστον τάγμα ανδρας 504  άντΐ τών G84, οΰς Αναφέρει το 

έργανικον διάταγμα της 18  Νοεμβρ. 1866* τούτο δέ, διότι 
κατ’ αύτό τοΰτο τό διάταγμα 18 0  άνδρες δέον νά διατελώσιν 
ίπ ’ άδεια.

Επομένως η δύναμις τοΰ τάγματος, δι’ ην ζητεϊ δαπάνας 
ό προϋπολογισμός, είναι

’Ε π ι τ ε λ ε ί ς
1 Άντισυνταγματάρχης μέ 1 Γππον διοικητής
1 Ταγματάρχης » » υποδιοικητής
1 'Ιπολοχαγός » » υπασπιστής
1 'Υπίατρος.

1 'Υπολοχαγός οικονομίας.
1 Άνδυπολοχαγός »

' Υ π ο τ ε λ ε ί ς
2 Άνδυπασπισταί.
1 ’Αρχιμουσικός.
1 Αοχίας δεσμοφυλαξ.
1 'Οπλοδιορδωτής λοχίας.
1 Δεκανείς σαλπιγκτής.
1 Μουσικός ά ταξεως. (1)
1 » 6/ » (1)
1 » γ .’ » (1)
3 » 8/ »

1 Ύχίδεκανεύς ύποδεϊμοφύλαξ.

0 )  Το χ ίγμ α  το  tppoupouv έν Κερκΰρζ εχει άνα χρεΐς μουσιχους 

<£. β .' και γ . '  τάςεως, προσιΛέντων, ώς ποοείπο;Α£ν, των «λεονβζόν- 

των ί ια  τής Βασ. άπο ιρτεω ς τής 4 Φεβρ. 1868.
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Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  τ ώ ν  G λ ό χ ω ν .
G Λογαγοί διοικηται τών 6 λόχων. Τούτων οί μέν 3 ά. 

τάξεως, οί δ’ έτεροι 3, β. τάξεως.
6 'Υπολοχαγοί.
6 Άνδυπολοχαγοί.
6 ’Επιλοχίαι.
G Αοχίαι σιτισταί.

24 Αοχίαι.
48  Δεκανείς.

6 Σαλπιγκταί ά. τάςεως.

12 » 6/ »
48  υποδεκανείς.

504  στρατιώται.
691 τό ολον.

E vfaro i·

Τά τάγματα τώ ν ευζώνων, τό ολον 4, ώργανισδησαν διά 

Β. διατάγματος τής 19  Φεβρ. 18 6 7 , συγκροτούμενα έκ τών 
έπιτελών καί υποτελών αύτών και έκ 4  λόχων έκαστον.

Κατόπιν διά Β. διατάγματος τής 4 Μαρτίου 18 6 8  διε- 
τάχθη δ σχηματισμός 4 αϋδυπάρκτων λόχων ευζώνων, οιτι- 
νες μετά ταΰτα διά Β. διατάγματος τής 5 Φεβρουάριου 18 6 9  

συνεχωνεύδησαν άνά εΤς εις έκαστον τών Εύζωνικών ταγμά
των, καί επομένως ή δύναμις αυτών προήχδη εις λόχους 5 

άντΐ 4.
Οί 4 άνδυπασπισταί οικονομίας, οΓχινες άνά είς ήριδμοΰν- 

το είς τήν δύναμιν τών 4 αϋδυπάρκτων λόχων, μετεβιβάσδη— 

σαν εις τήν δύναμιν τών ταγμάτο>ν, άτινα αντί ένός φέρουσι 

δύο.
Μετά τήν συγχώνευσιν τών αϋδυπάρκτων λόχων ή δύνα- 

μ:ς έκάστου τάγματος αυξάνει καδ’ ενα λόχον, καί επομένως



κατ’ αναλογίαν εις πάντας τους βαθμολόγους καί τους στρα- 
τιώτας, ών δ αριθμός ανέρχεται είς 530  καί τών οποίων ό 

προϋπολογισμός οέρει παρόντας μόνους 5 10 .
Επομένως ή δύναμις έκαστου τάγματος τών Εϋζώνων 

εχει οΰτω·
1 ’Αντισυνταγματάρχης διοικητής μέ 1 ίππβν.
1 Ταγματάρχης υποδιοικητής (1).
1 Ύπολοχαγός ή ’ΑνΘυπολ. υπασπιστής.
1 'Υπίατρος η ’Ανθυπίατρος.

1 Ύπολοχαγός η ΆνΟυπολοχαγός οικονομίας.

1 Άνδυπασπιστής οικονομίας.
2 ’Ανδυπασπισταί.
1 Λοχίας δεσμοφύλαξ.
1 » όπλοδιορθωτής.
1 δεκανεϋς σαλπιγκτής.
1 Ύποδεκανεΰς ύποδεσμοφυλαξ.
5 Αοχαγσί ά. καί 6/ τάξεως.
5 Ύπολοχαγοί.
5 ’Ανδ«πολοχαγοί.
5 Έπιλοχίαι.
5  Λοχίαι οικονομίας.

2 0  Λοχίοα στρατού, οΰινες προσκαίρως εισίν έπιλοχίαι. 

40  Δεκανείς.
5 Σαλπιγκταί ά. τάξεως.

1 0  » 6/ »
5 1 0  Υποδεκανείς καί στρατιώται κατά τόν προϋπολογι

σμόν. (ακολουθεί)

(1) Κατα τό d f/ j .x .  δργαν. δ ιάταγμα, ό διοικητή; δύναται να ηναι 

ταγμβοί-άρχης, 6 δέ δηνονοίκητής, λο χ αγό ;.

ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ Κ Α ΤΑ ΓΗΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ] 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Τ11Σ ΕΤΙ12ΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ Α ΪΤΩ Ν . (*)

Ειδική Μουσική 'Αθηνών·

Ή μουσική αυτη, δργανισθεισα τελευταΐον διά Βασ. δια
τάγματος της 18 . Νοεμβρ. 18 6 6 , δέν έλαβεν άλλην τροπο- 
ποίησιν, καί έπομένως ώς έχει φέρεται καί είς τόν προϋπο
λογισμόν, ητοι

1 Αρχιμουσικός μέ βαθμόν άνθυπασπιστου.

12  μουσικοί ά. τάξεως » » υπαξιωματικοΰ. (1)
1 2  » β\ » η β » (1)
1 2  »  γ\  »  »  »  »  ( 1)

1 0  » δ'. » » » στρατιώτου.
1 0  » μαδητευόμενοι μέ βαθμόν στρατιώτου.

5 7  τό ολον. «
Άνακεφαλαιουντες τήν του πεζικού δΰναμιν, εχομεν 
διά μέν τά 10  πεζικά τάγματα

2 5 0  αξιωματικούς, ών 20  ανώτεροι,
9 3 0  υπαξιωματικοΰς, ών 20  άνθυπασπισταί,

5 ,7 4 0  στρατιώτας καί τούς τοΰτοις έξομοιουμένους·

6 ,9 2 0  τό ολον μέ δικαίωμα ίππων 30·

(*) ”Ιδε προηγούμενων φυλλοίδιον.

(1 ) Ώ ς προανεφέραμεν, ο! πλεονάζοντες 2  τη ; ά, 6 ', κα ί γ '. τά 

ξεως μουσικοί δεν είναι τη ; ειδ ική ; τών ’Αθηνών μουσικής, άλλα τής 

τοΰ .τάγματος τοΰ εν Κερκύρα φρουροΰντος.

ΕΑΑΙΙΝ. ΣΤΡΑΤ. 2. φ ϊλ . τ . α '. 7
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διά δέ τά 4  τάγματα ευζώνων έχομεν 

80  αξιωματικούς, ών 8 Ανώτεροι,

30 4  υπαξιωματικους, ών 4 άνδυπασπισταί οικονομίας 
καί 8 στρατοΰ,

2 ,10 4  στρατιοίτας καί τους τβύτοις έξομοιουμε'νους·

2 ,488  τό ολον* πρός δέ 4  ίππους.

Είς δέ την ειδικήν μουσικήν τών ’Αθηνών μετροΰμεν
37  υπαξιωματικους,

, *
2 0  στρατιωτας.

Έπομε'νως, συγχωνευοντες εις εν τήν ολικήν πεζήν δύνα- 
μιν, ητοι τά 10  πεζικά τάγματα, τά 4 τών ευζώνων καί τήν 

ειδικήν τών ’Αθηνών μουσικήν, εχομεν προσωπικόν 

3 3 0  άξιωματικούς,
1 ,2 7 1  υπαξιωματικους,
7 ,864  στρατιώτας.

Ή πρός μισθοδοσίαν τοΰ προσωπικοΰ τούτου δαπάνη εχει 
ώς έξης·

α) Δι’ αξιωματικούς  δραχ. 8 1 1 ,6 8 0
’Αφαιρεΐται ή νεν. κράτησις » 32„180

7 7 9 ,5 0 0
β) Δι’ ύπαξιωματικούς . . . .  4 6 6 ,3 13  : 40  

Άφαιροΰνται 
Κράτησις νενομ. 1 , 3 1 3  : 40  I 

Μεταφορά είς Κεφ. .· 1 1 , 3 1 3  : 40
Νοσηλείας.. 1 0 , 0 0 0 : 0 0 '

4 5 5 ,0 0 0
γ) Διά στρατιώτας...................  1 ,5 2 7 ,2 4 6
Μεταφέρονται εις Κεφ. Νοσηλείας 4 0 ,0 0 0

" 1 ,4 8 7 ,2 4 6
Τό ολικόν άθροισμα μισθοΰ δραχ. 2 ,7 2 1 ,7 4 6

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΪΤΩ Ν . §3  

’Εκ μεταφοοας δοαχ. 2 ,7 2 1 ,7 4 6  

Πρός δέ ή παρουσία τών άνδρ. δίδει δικαίωμα

α) είς μερίδας άρτου 3 ,3 18 ,5 8 0 ,  
ύπολογισθείσας πρός λεπτά 24, ήτοι—  δ?*χ· 8 0 2 ,4 16  
β) είς ημέρας καταθέσεως ιματισμού 

2 ,2 4 4 ,0 4 0  ύπολογισθ. πρός λ. 2 0 , ήτοι δρ. 4 9 3 ,7 7 2  
Ή δέ ίπποφορβή τών 34 ίππων παράγει 

μερίδας, ήτοι ημέρας νομής, 1 2 ,4 1 0 , ή'τις, 
ύπολογισθεΐσα πρός δρ. 1 ,2 0 ,φέρει ετησίως δρ. 14 ,8 9 2  

Επομένως τό σύνολον τής μισθοδοσίας, 
άρτοδοσίας, καταθέσεως έπί τοΰ ίματισμοΰ 

καί ίπποφορβής όλων τών πεζών δυνάμεων 

άναβαίνει κατά τό έτος 18 7 0  είς τό πο-
σόν........................................................... δραχ. 4 ,0 3 2 ,8 2 6

Προστιθέμενοι δέ τά χρειώδη έξοδα γρα
φείου, ατινα ύπελογίσθησαν διά μέν τά

10  πεζικά τάγματα ε ί ς  ^?α"/.· 4 ,0 0 0
διά δέ τά 4  τών ευζώνων είς . .  » 1 ,0 0 0

ήτοι τό ολο ν. ............  δρ. 5 ,0 0 0

έχομεν έν συνόλω .................. δρ. 4 ,03 7 ,8 2 6 (1)

Ε\

'Ιππ ικόν-
Τό ιππικόν συγκροτείται έκ μιας καί μόνης ίππαρχίας 

τών άκροβολιστών, ^ήτις ώργανίσθη τελευταΐον δια τοΰ Βασ.

(1 ) Πάντα τά λοιπά έξοδα, τά τε διά το πεζικον και τά  διά τά 
λοιπά όπλα ή σώ μ«τα  στρατοΰ κλάδους στρατοΰ, τά άφορώντα την 

«υντηρηοιν ^ άνανέωσιν ΰλικοΰ, καταχωρίαομεν, ώς Ιχουσιν £ν τω  πρού- 

πολογισμω, ιδία κατ’ είδος, καθ’ δοον άφορώσι το ίιλικδν τοΰ στρατοΰ 

tv γένει, επίσης δ'ε κ α ί άλλα γ ινιχά  έξοδα.
τ



διατάγματος της 18 . 9βρίου 1866 . νΕκτοτε έπήλδον αί επό
μενα! τροποποιήσεις· διά μέν του άπό 20. ’Ιουλίου 1 8 6 8  Βασ. 
διατάγματος περί τοποΟετήσεως τών Αξιωματικών τής οικο
νομίας ό άνδυπασπιστής οικονομίας, ον άναφέρεί τό γενικόν 

οργανικόν διάταγμα, Αντικατέστη δι’ άνδυπολοχαγοΰ τής οι
κονομίας, διά δέ τής Βασ. άποφάσεως τής 18 . ’Ιουλίου 

1S 6 8  προσετέδησαν καί δΰω μουσικοί δ/τάξεως.
Μετά τών τροπολογιών τούτων ή οργανική δύναμις τής 

ιππαρχίας τών άκροβολιστών υπάρχει οΓα φαίνεται έν τώ 

προϋπολογισμοί, ήτοι επιτελείς, υποτελείς καί προσωπικόν 4  
ίλών ώς εξής·

1 Μοίραρχος διοικητής μέ δικαίωμα . .  ίππων 2 

1 » υποδιοικητής » » . .  » 2
1 'Υπίλαρχος υπασπιστής » » . .  » \
1 Έπικτηνίατρος » » . .  » 1
1 'Υπίατρος
1 'Υπολοχαγός οικονομίας.

1 Άνβυπολοχαγός »
2 Άνδυπασπισταΐ » » . .  » 2
1 Δόκιμος κτηνίατρος » » . .  » 1
1 ’Αρχιμουσικός » » . .  » 1
1 Λοχίας δεσμοφΰλαξ
1 Δεκανεϋς σαλπιγκτής » » . .  » 1
1 Μουσικός ά. τάξεως » » . .  » 1
1 » β'. » d » . .  » 1
1 » γ'. » » » . . »  1
3 Μουσικοί δ'. » » » . .  » 3
1 Ύποδεκανεύς δεσμοούλαξ.
4  ^Ιλαρχοι » » . .  » 4
4  Υπίλαρχοι » » . .  » 4
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μέ δικαίωμα . .  ίππων 8
»
»
»
»

»
»
»
»
»
#
»
»
»
»

4
4

12
32

4
8
4
4

32
2 30

8 ’Ανδυπίλαρχοι 
4  Έπιλοχίαι 
4  Αοχίαι οικονομίας 

1 2  Αοχίαι 
3 2  Δεκανείς 

4  Σαλπιγκαί ά. τάξεως
8 » δ'· »
4  Σελοποιοί 
4  Πεταλωταί 

32  ’Εκλεκτοί 
2 8 0  Ίππεΐς, ών 50  άνιπποι* όΟεν »

Ά ρα  ή δυναμις τής ίππαρχίας τών ακροβολιστών παρου

σιάζει
2 3  αξιωματικούς, ών 2 ανώτεροι,
69 ύπξιωματικούς, ών 2 άνδυπασπισταΐ, 1 οοκιμος καί 

εις αρχιμουσικός, καί

328  άνδρας· οδεν εν δλω 420 .
Πρός δέ Γππους αξιωματικών 22, στρατού δέ 345 , έν ολω 

ίππους 367 .
Ή διά τήν ίππαρχίαν δαπάνη έχει ώς εξής*
Μισδοδοσία αξιωματικών ............  6 1 ,2 0 0

Άφαιρ. ή νενομ. χράτησις. . . .  2 ,2 0 0

Μισδοδοσία υπαξιωματικών. . 2 6 ,9 0 6 ,7 0   ̂
Ά φ . ή ν. ζράτησις 9 6 ,7 0  (
Μεταφ. είς νοσηλ. 5 10 ,0 0  Γ

59 ,000

6 0 6 >70  26 ,3 00
Μισδός άνδρών........................  56,566,90\

Άφαιρ. διά κενάς δέσεις 12  Ο/ο 
ήτοι μισδ. 40  άνδρών 6 ,7 16  
Μεταφ. εις νοσηλείαν 1 ,8 5 0 ,9 0

8 ,56 6 ,9 0 ] 4 8 ,0 0 0

Τό ολικόν άδροισμα μισδοδοσίας δραχ. 13 3 ,3 0 0



{Λίταρορας.. .  δραχ. 1 3 3 ,3 0 0
Εχομεν προσέτι ημέρας^παρουσίας 

οιδουσας δικαίωμα άρτου καί καταθέ-

 ............................. 14 3 ,4 4 5
Εκ τούτων δ’̂ ίφαιρουμένων των

ημερών παρουσίας τών έκπιπτομέ- 
» » . 4 0 i » S p S , ...................................................  1 4 6 0 0

_  7  12 8 ,8 4 8
"Οδεν παράγονται έξοδα

12 8 ,8 4 ο  μερίδων άρτου προς 24  λεπτά  3 0 ,9 2 9 ,8 0
12 8 ,8 4 5  ημερών καταΟ. ίματισμ. προς 27 λ. 3 4 ,7 8 8 ,15

Έν Σλω   1 9 9 ,0 1 0 ,9 5
Ίππο?ορβης 367  Γππων, διδούσης

13 3 ,9 5 ο  μερίδας ή ημέρας,προς 1 , 2 0 ..........  1 6 0 ,7 4 6 ,0 0
Έξοδα γ „ * „ ...........................................  3 0 0 ’00

Τό <Λ*Αη ,Β , έξ·2ων...................  3 6 0 ,0 ό 6 ,9 ί

Ε\

-/7Όζ,οβο.Ιίχύν.

1  ο πυροβολικόν συγκροτείται 

εκ του κυρίως πυροβολικοΰ, δπερ αποτελεί εν τάγμα πυ
ροβολικού,

έκ τοΰ οπλοστασίου καί τών εξαρτημάτων αύτοΰ, ητοι τοΰ 

λοχου τών τεχνιτών—  τών εφορειών—  τοΰ πυροτε'/νουρ- 
γείου.

Τ ά γ μ α  π υ ρ ο β ο  λ’ι κ ο ΰ.

Ο τελευταίος γενικός οργανισμός τοΰ τάγματος τοΰ πυρο- 
βολικοΰ εΤναι. 5 διά Βατ. διατάγματος της 18. Νοεμβρίου

1866 . Αί εκτοτε τροπολογία! είναι αί εξής· διά Βασ. Δια
τάγματος της 20. ’Ιουλίου 18 6 8  ό είς τών είς τό οργανικόν 
διάταγμα φερομένων άνθυπασπιστών οικονομίας αντικατέστη 

δι’ άνθυπολοχαγοΰ οικονομίας- πρός δέ προσετέθησαν δύω 

μουσικοί δ', τάξεως διά Βασ. άποφάσεως της 18. ’Ιουλίου 

18 6 8 . "Ωστε αντί ενός ύπάρχουσιν ήδη τρεις τοιοΰτοι.
Ό  προϋπολογισμός φέρει έτέραν άλλοίωσιν, άν ούχί οργα

νικήν, τουλάχιστον χρηματικήν, ήτοι δέν αναφέρει τόν έτερον 

άνθυπασπις-ήν οικονομίας,τόν καδιερούμενονδιάτοΰ Βασ. δια
τάγματος τής 20. ’Ιουλίου 186S , καταβιβάζει δέ είς 5 τους 

τε'/νίτας αμαξοποιούς, επίσης καί τούς σιδηρουργούς, ενώ τό 

οργανικόν διάταγμα, μήπω άλλοιωΟέν, τούς αναφέρει άνά 10.
Επομένως ή όργανική δύναμις τοΰ τάγματος τοΰ -υροβο- 

λικοΰ, συγκροτουμένου έκ τών έπιτελών, υποτελών καί τοΰ 

προσωπικού πέντε λόχων, £χει ώς έξης·
1 ’Αντισυνταγμ. ή Ταγματάρχης διοικητής— ίπποι 2
1 Ταγματάρχης υποδιοικητής’. .................— Γππος 1
1 Ύπολοχβγός υπασπιστής.. . .   ............. — » 1
1 'Υπίατρος.
1 'Υπολοχαγός έπί τοΰύλικοΰ (1).
1 Κτηνίατρος ά. τάξεως.
1 Υπολοχαγός οικονομίας.
1 ΆνΘυπολοχαγός οικονομίας.
1 ’ΑνΘυπασπιστής οικονομίας (2).
2 Άνδυπασπισταί.
1 Αρχιμουσικός.
1 Λοχίας δεσμοφύλαξ.

(1) 'Ο προϋπολογ. δέν τον μνημονεύει.

(2) Ό  ιτροϋπολογ. δεν τον μνημονεΰίΐ.



1 Δεκανεϋς σαλπιγκτής.
1 Μουσικός ά. τάξεως.
1 » β\ »
1 » γ'. »
3 Μουσικοί δ'. »
1 Πυροτεχνίτης ύποδεσμοφύλαξ.
5 Λοχαγοί, ών 3 ά. τάξεως.....................— ί π π ο ι  5
5  Ύ πολοχαγοί..........................................  » 5

1 0  Άνδυπολοχαγοι......................................   »
5 Έπιλοχίαι.
5 Αοχίαι οικονομίας.

2 0  Αοχίαι.
4 0  Δεκανείς.

1 5  Σαλπιγκταί, ών οί 5 α'. τάξεως.
5  Πεταλωταί.

*■ ·'« —

5 Σαγματοποιοί.
1 0  τεχνϊται αμαξοποιοί (1).
1 0  » σιδηρουργοί (1).
4 0  Πυροτεχνΐται.

5 4 0  Πυροβολισταί, ών 10 0  ά. τάξεως.
Πρός δέ τά κτήνη άριδμοΰνται είς 24  αξιωματικών καί 

12 0  στρατού, τό ολον 144 .
"Οδεν τό προσωπικόν τοΰ τάγματος τοΰ πυροβολικού, δι’ ο 

έξαιτοΰνται κατά τόν προϋπολογισμόν δαπάναι, έχει 
27 αξιωματικούς, ών 2 ανώτεροι,
88  ύπαξιωματικούς, ών 2 άνδυπασπισταΐ καί 1 αρχι

μουσικός,
609  στρατιώτας καί άντιστοιχοΰντας αυτοΐς.

724  έν ολω, πρός δέ 14 4  ίππους καί ήμιόνους.

(4) Ως είπομεν, ο προϋπολογισμός κατ ιβ ιβά ζει κα ί τοΰ; μεν και 
τους δέ αντί 10 εις 5 , ανευ προηγούμενης οργανικής άλλοιώσεως.
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Ό  π λ ο σ τ ά σ ι ο ν.
Τό όπλοστάσιον περιλαμβάνει 

τήν διεύδυνσιν αυτοΰ, 
τόν λόχον τών τεχνιτών, 
τάς εφορείας τοΰ ύλικοΰ, 
τό πυριτιδοποιείο^ 

τό πυροτεχνουργεϊον.
Ή διεύδυνσις τοΰ δπλοστασίου διά τοΰ οργανικού διατάγ

ματος τής 18 . Νοεμβρίου 18 6 6  ώργανίσδη ώς εχει, μή επελ- 
δούσης τροποποιήσεώς τίνος. Έν τούτοις δ προϋπολογισμός 

άραιρεΓ τόν υποδιευδυντήν (ταγματάρχην ή λοχαγόν), πρός 

δέ καί τόν σχεδιοφύλακα, οστις προσκαίρως καταργηδεΐς 
έπανηλδε διά Βασ. διατάγματος τής 3 1 . Αύγούστου 18 6 8 . 
Έπίσης δ προϋπολογισμός, κατά τό άπό 20 . ’Ιουλίου 18 6 8  
Βασ. διάταγμα περί δυνάμεως καί τοποδετήσεως τοΰ κλά
δου τής οικονομίας, άντικαδιστα τόν έπί τοΰ ύλικοΰ λοχαγόν 

τοΰ πυροβολικοΰ (τοΰ όργανικοΰ διατάγματος τής 18 . Νοεμ
βρίου 1866) .διά λοχαγοΰ τής οικονομίας.

Έπομένιος η δύναμις τοΰ προσωπικού εχει όργανικώς ώς

ε ξ ή ς -

1 Άντισυνταγματάρχης η ταγμ. διευδυντής— ίππος 1 ( 1 )
1  Ταγματάρχης ή λοχαγός υποδιοικητής—  » 1 ($)
1 Ύπολοχαγός υπασπιστής.
1 'Γπολοχαγός σχεδιοφύλαξ (3).
1 Λοχαγός οικονομίας έπί τοΰ ύλικοΰ.
1  'Γπολοχαγός οικονομίας
2  Άνδυπασπισταΐ οικονομίας.

(1) Ό  προϋπολογισμός δέν χορηγεί νομήν.

(2) 'Ως είπομεν, ό προϋπολογισμός άφαιρεΐ τόν υποδιευθυντήν.

(3 ) Έ π ίοης άιραιρεΐ τόν σχεδιοφΰλακα.



Λ ό χ ο ς  τ ώ ν  τ ε χ ν ι τ ώ ν .
'Ο λόχος τών τεχνιτών, όργανιτδείς τελευταΐον διά του 

Βατ. διατάγματος της 18 . Νοεμβρίου 18 6 6 , δέν έλαβεν ού- 
δεμίαν τροποποίησιν, εις δέ τον προϋπολογιτμόν έγγράφεται 

ουτος άπαραλλάκτως· επομένως παρουτιάζει τό έξης προσω
πικόν

1 Λοχαγός πυροβολικοί.
2 'Ύπολογαγοι »
2 Άνδυπολοχαγοί »
1 Άνδυπασπιστής οικονομίας.
2 Άρχιτεχνΐται ά. τάςεως.
2 » β'. »
1 Έπιλοχίας της υπηρεσίας.
5 Έπιλοχίαι έργοστασιάρχαι.
8 Λοχίαι τεχνΐται.
1 Λοχίας οικονομίας.

10  Δεκανείς.
2 Σαλπιγκαί, ών ό είς ά. τάξεως.

40  Τεχνΐται ά. τάξεως.
4 0  » β'. »
3 6  Μαδηται, ών οί ήμίσεις ά. τάξεως.

Έ ο ο ρ ε ΐ α ι  υ λ ι κ ο ΰ .
Διά τοΰ αύτοΰ όργανικου διατάγματος τό προσωπικόν του 

κατειργασμένου υλικοί» ώρίσβη ώς έχει άνευ τροποποιησεώς 

τίνος. Έν τούτοις ο προϋπολογισμός τόν άνδυπολογαγόν και 
τόν άνδυπασπιστήν τοΰ υλικοΰ τούς ονομάζει τοΰ πυροβολικοΰ. 
"Οπως καί άν εχη, τό προσωπικόν τοΰτο σύγκειται έκ τών
r rεςης·

Ε φ ο ρ ε ί α  κ α τ ε ι ρ γ α σ μ έ ν ο υ  υ λ ι κ ο ΰ .
1 Λοχαγός πυροβολικοΰ.

1 Άνδυπολοχαγός.
1 Άνδυπασπιστής.

Ε φ ο ρ ε ί α  ά κ α τ ε ρ γ ά σ τ ο υ  υ λ ι κ ο ΰ .
Τό προσωπικόν ταύτης μένει οΤον ώρίσδη έν τώ όργανι- 

κώ Β. διατάγματι τής 18 . Νοεμβρίου 1 8 6 6 , άποτελεΐταί δέ 

έκ τών έξης·
1 Λοχαγός.
1 Άνδυπασπιστής. Καί οί δυο τοΰ υλικοΰ τοΰ πυροβο- 

λικοΰ.
Έ φ ο ρ ε ί α ι  δ ι α φ ό ρ ω ν  δ έ σ ε ω ν .

Τό προσωπικόν τών έφορειών τοΰ υλικοΰ Αθηνών, Χαλκι- 

δος, Λαμίας, Λευκάδος, Κέρκυρας, Μεσολογγίου καί Πύλου, 
μένει ώς έχει έν τώ Βασ. Διατάγματι τής 18 . 9βρίου 18 6 6 ,  

ητοι
1 Λοχαγός.
4 Ύπολοχαγοί.
3  Άνδυπολοχαγοί.
8 Έπιλοχίαι.
4  Λοχίαι.
2 Δεκανείς.
1 Πυροτεχνίτης.
Ά παντες ουτοι είναι τοΰ υλικοΰ τοΰ πυροβολικοΰ.

Π υ ρ ι τ ι δ ο π ο ι ε ί ο  ν.
Τ4 προσωπικόν τοΰ πυριτιδοποιείου μένει έν όργανισμώ

οίον υπήρχε διά τοΰ οργανικού διατάγματος, ητοι

1 Λοχαγός τοΰ πυροβολικοΰ.
1 Αρχιτεχνίτης πυριτιδοποιός.

1 Έπιλοχ 
1 Έπιλοχ
1 Λοχίας πυριτιδοποιός J δ δλ{χΛ
1 » ανθρακευς.................)

ιας επιστάτης . . . . )  ^, V [ του υλικου.
ιας νιτρουργος . . .



Ά τυχώ ς ομως to πυριτιδοποιείον τής 'Ελλάδος άνετινά- 
χδη είς τον άέρα, καί επομένως ό προϋπολογισμός ούδένα 

περί του προσωπικοί» αΰτου ποιείται λόγον.

Π ο ρ ο τ,ε χ  ν ο u ρ γ ε ΐο  ν.

Το Βασ. Διάταγμα τής 18 . 9βρίου 18 6 6 , το κανονίζον 

το προσωπικόν του πυροτεχνουργείου, δέν υπέστη οϋδεμίαν 

άχρις ώρας άλλοίωσιν, έν τω προϋπολογισμώ ομως ένεγράοη 

δέσις αρχιτεχνίτου πυροτεχνουργου ιδιώτου (1).
'Επομένως τδ προσωπικον εχει ώς £ξής·
1 Άνδυπολοχαγδς άρχιπυροτεχνουργός.
2 Άνδυπασπισταΐ πυροτεχνουργοί.
1 Αρχιτεχνίτης πυροτεχνουργός ιδιώτης.

1 Έπιλοχίας επιστάτης.
2 Λοχίαι.2 Λοχιαι.............. >
1 Δεκανεϋς........... > πυροτέχναι.
1 Ιΐυοοτεννίτης . . ).(ροτεχνιτης

Επομένως το ολικόν του προσωπικού του πυροβολικοΰ ίχει 
ώς εξής·

αξιωματικών είναι ανώτεροι. .  
Διευδυνσις 'Οπλοστασίου, έν

είς άξκοματ. ανώτερος..........
Λόχος τεχνιτών.................
Έφορεΐαι υλικοί»..................
Πυροτεχνουργειον .

Γενική άδροισις .
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ΚΛΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΥΤΩΝ. 9 3

ΊΙ δέ δαπάνη τοΰ προσωπικού τουτου δρίζεται έν τώ προϋ

πολογισμέ ώς εξής-
Μίσδδς α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν ....................  12 a ,880

Άοαιρεΐται ή νεν. κράτησις 4 ,880
  121,000

Μισδος υπαξιωματικών.. .  7 0 ,4 2 2 ,10
Άοαιρεΐται ή ν. κράτ. 562 ,001 1?42 2 ,10

» οια νοσηλ. 6 0 0 , 1 0 '
------------------  6 9 ,000

Μισδδς άνδρών................. 13 2 ,2 6 8 ,7 0
Άοαιρεΐται διά τυχουσας

κενάς δέσεις 20  έπί τοΐς Ο/ο
ήτοι διά μισθοδοσίαν καί λ.

12 0  άνδρών 2 0 ,4 83 ,8 0 ) οδ ολκ on 
’Επίσης διά νοσ. 3 ,761,4θ|  ’

--------------------- 10 8 ,0 23 ,5 0

Τδ δλικδν άδροισμα μισδ. ^ραχ. 2 9 8 ,0 2 3 ,5 0  

Έχομεν προσέτι έκ του συνόλου τών άν
δρών καί υπαξιωματικών ήμέρας παρουσίας δι-
δούσας δικαίωμα άρτου...................  3 12 ,8 0 5

Αναιρούνται αί τών τυχόν άπόν- 

των 120  άνδρών............................. 4 4 ,5 3 0

Μένουσιν ήμέραι παρουσίας—  2 6 8 ,2 7 5  

'Επομένως 2 6 8 ,2 7 5  μερίδες άρτου προς

λεπτά 24  παράγουσι. . .   .............................  6 4 ,14 6 ,0 0
Πρός δέ ήμέραι παρουσίας 4 4 ,4 0 5  δί-

3 6 2 ,16 9 ,5 0

τολογισμώ, όπω ς δικαιολογούνται, βεβαίως διχβιολογηθηοονται δι !/.- 

δόαεως Β. Δ ιαταγμάτων μεταγενεστέρων, ατινα έπομενως τροποποιη- 

aousi τά Ιν  ί ίχ υ ϊ .



Έκ μεταφορας δραχ. 3 6 2 ,16 9 ,5 0  
δουσαι δικαίωμα είς κατάδεσιν ιματισμού ιπ
πέων πυροβολιστών, προς 2 4  λεπτά,

©έρουσιν έν ο λ ω .................  10 ,6 5 7 ,2 0
2 2 2 ,8 7 0  ημέρα: δίδουσαι δι

καίωμα είς κατάθεσιν ιματι

σμού πεζών πυροβολις·ων, προς 
2 1  λ ε π τό ν ................................. 4 6 ,8 0 2 ,7 0

Το σύνολον καταθέσεως ιματισμού. δραχ. 5 7 ,4 5 9 ,9 0  
ΤπποΦορβή 14 4  ίππων καί ήμιόνων, 

ητοι μερίδες ενός έτους 5 2 ,5 6 0 ,πρός 1 , 2 0 , . .  6 3 ,0 7 2 ,0 0
’'Εξοδα γραφείου πυροβολικοΰ τάγματος καί 

οπλοστασίου.......................................................  1 ,2 0 0 ,0 0

'Ολική δαπάνη...............................  4 8 3 ,9 0 1 ,4 0

(ακολουθεί)

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΤΙΙ ΕΦΙ1ΜΕΡΙΛΙ « LA r.RECE» 

ΚΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜ ΕΝΟΙΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟ Υ 

KOERBER, ΕΛΒΕΤΟΥ,

υπό

ΑΛΕ2ΑΝΔΡ0 Γ Μ. Φ0 Γ5 Τ0 ΓΚΛΗ.

’Ε ζ ίτα σ ις  τώ ν  ύχό τοΰ E d. hcevber αποδιδόμενων 

έ.ίαττωμάτων είς τό δπ.Ιον 'Ρεμ ιγκτώνος.

Σχολιάσωμεν τό πολΰκροτον περί των οπλών 'Ρεμιγκτώνος 

άρθρον τοΰ κ. Kcerber, τό καταχωρισμένον είς τό φυλλον 

τής έν Άθήναις έκδιδομένης γαλλιστί έ©ημερίδος « L a  G r e- 

c e »  τής 3. ’Απριλίου 1869 .
Έν αύτω άναγινώσκονται·
«Nous sommes parfaitement convaiacus que, si cette 

«acquisition (ή κτήσις των όπλων 'Ρεμιγκτώνος) se fait 
«reellement, l’armee et le pays auront a s en repentir 

«plus tard, si toutefois les soldats grecs se trouvejont 
«jamais dans le cas de s’en servir en campagne. Le 

«gouvernement actuel fait done tres bien s’il cherche a

«resilier cette convention Mieux vaux pour le
«pays de payer une indemnite et meine une indemni- 
»te relativement forte que de donner suite a ce con- 
»trat» (1)

(I ) «ΕΙμεθα εντελώς πεπεισμενοι, ο τ ι ,  αν ή αγορά αΰτη τών όπλων 

» 'Ρεμιγκτώνος πραγματοποιηβή, ο,τε στρατός καί ό τόπος θέλουσιν 

»άργότερον μετανοήσει, όψέ ποτέ οί "Ελληνες στρατιώτα’. εδρεθώβιν

*ε’ ς περίστααιν χρησεως αύτών Ιν εκστρατεία. Ή  παρούσα λοιπόν



Κατά πόσον ή γνώμη αΰτη εΐναι όρδή έκαστος ευκόλως 
δύναται νά κρίνη έκ τών επομένων.

Πρός ύποστηριξιν της ιδέας του ταύτης ό κ. Koerber 
καταχωρίζει τά έξης εις τό προμνησβέν άρβρον, έρανιζόμενος 

αύτά, καβά αναφέρει, εκ της έφημερίδος «Le public» τής 

τής Γαλλίας, ύπ’ άριδ. 10 3 , τής 27. Φεβρουάριου 1 8 6 9 ’
«Le fusil Remington sedui par son elegance, par 

»Ja facilite de son maniament, la rapidite du tir etc. 
»Cependant larm e comporte certaines defectuosites qui 
»le rendent impropre a un bon service de guerre. I 0, 
» L e  b o i s  e s t  m e n a c e  d e s  q u e  T o n  v e u t  

»s’ e n  s e r v i r  c o m  m e  a r m e  d e  h a s t »  (1).
Πρός έκτίμηϊ'.ν τοΰ άτόπου τούτου παραβέτομεν τά εξής* 

1°ν απόσπασμα έκ τής άναοορας τής γαλλικής επιτροπής, τής 

έργασθείσης διά τά οπλα "Ρεμιγκτώνος, τά παραγγελδέντα 
ύπό τής Αιγυπτιακής κυβερνησεως·

«Le mode de reunion (τής συναφείας τοΰ κοντακίου 
η μετά τοΰ μηχανισμοΰ και τούτου μετά τοΰ ξυλίνου ύποστη- 
»ρίγματος της κάννης) presente-t-il les garanties de 

»solidite desirable, soit au point de vue de l’usage 

»que l ’on fait quelque fo is  des fusils sur le champ de

«Κυβέρνησις καλώς πράττει Ιπιζητοΰσα την διάλυσιν της συμφωνίας

« τ α ΰ τ η ς .....................................Κάλλιον ό τόπος νά πληρώση άποζημίω-

«σ ίν τ ινα , εστω καί σχετικώς μεγάλην, παρά νά  πραγματοποίησή το 
»συμβόλαιον τοΰτο».

(1) «Τό οπλον ‘Ρεμιγκτώνος άπατά διά τής κομψότητος, διά τοΰ 

«χειρίομοΰ κα ί τή ς  ταχυβολίας του κ .τ .λ . Έ ν τοΰτοις τό οπλον εχει 

«έλλείψεις τινάς, αίτινες τό καδιστώσιν ακατάλληλον έν πολεμώ. Ιον 

»τό κοντάκ-.ον κινδυνεύει, αμα θέληση τ ις  νά μεταχειρ'.σθη αυτό ώς 
•οττνον άγχ ίμαχον».

sbataille pour le transport des blesses, soit au point 
sde vue des alternatives de secheresse et dbumidite

»des climats cbauds ?
»L’on n’a pu itudier ces questions, qui un bien 

»long service pourra seul resoudre; cependant d’apr^s 

»la maniere dont l’arme s’est comportee dans les 

nepreuves a outrance auxquelles nous l ’avons sou- 

»mise, o n  p e u t  a f f i r m e r  qu’elle presente a ce 

«point de vue une grande s ο 1 i d i t  e» (3).
2 0V απόσπασμα, έν μεταφράσει, έκ τής ύπ’ άριθ. 2 4 ,2 6 0  

άναφορας τής έν ’Α γγλία  συσιηδείσης έπί τών οπλών έπι- 

τ^οπής.
«Στερεότης τοΰ κοντακίου (stoch).

«'Έν οπλον έξ εκάστου τών έν διαγωνισμώ συστημάτων 

•έπέμφδη είς τό Β. όπλουργειον Enfield, Γνα έ π ι α τ α μ έ- 
»ν ω ς (carefullg) έξετασθ^ ώς πρός τήν ς-ερεότητα τοΰ κον- 
»τακίου. Ό  διευδυντης τοΰ κατας-ήματος τούτου, ό συνταγμα- 
«τάρχης Dixon, ύπέβαλεν αναφοράν, ης τό περιεχόμενον δέν 

»διεψεύσθη παντάπασιν ύπ’ οΰδενός τών γενομένων πειραμά- 
»των. Έ πί τή^δάσει ταύτης ή έπιτροπή κατατάσσει κατ’ ά-

(3 )  * Ό  τρόπος τοΰ συνδέσμου παρουσιάζει τά  έχέγγυα έπιθυμητης 

«στερεότητος ειτε ύπό τήν εποψιν τής χρήσεως, ώς ένίοτε συμβαίνει, 

»τοΰ τουφεκιού έπ ί τοΰ πεδίου τής μάχης διά τήν τών πληγωμένων 

«μεταφοράν, ειτε υπό τήν εποψιν τής αλληλουχίας, τής ξηρασίας καί 

«τής υγρασίας τώ ν θερμών κλιμάτων ;
»Τάς έρωτήσεις ταύτας δέν κατώρθωσαν νά τά ς  σπουδάσωσι, καθό- 

»σον μόνον διαρκής καί έκτεταμένη δπηρεσία δύναται νά ,,άς λύ ι·  

» ’Εν τούτοις καθ’ δν τρόπον διήλθε τό οπλον τοΰτο τά ; μεγρις ΰ
»λής δοκιμασίας, εις ας δπεβάλαμεν αύτό, δ ύ ν α τ α ι  τ ι ς  ν α ,5 ε-

ϊ  ο α  ι ώ  σ η οτι ώς πρός τοΰτο παρουσιάζει μεγάλην σ τ  ε ρ ε ό τ η τ  α * .

ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 3. Φ ϊΑ . Τ . α ' .  8



βξίαν, ώς πρός την στερεότητα τοΰ κοντακίου, ώς έξης τά δο- 
«κιμα^ομενα όπλα, Ια  επι τής αυτής παραγράφου είσίν ίσό— 
«τιμα.

«Burton 11 (κοντάκιον μονοκόμματον)—  Fosbery (μο
β νοκόμματον).

«Burton I (μονοκόμματο*) —  «Henry (δικόμματον κα-
«λώς ήσφαλισμενον) Remington (δικόμματον, άλλ’ όκό-
« π α ν ο ς  σ τ ε ρ ε ό ς ) ,

»Albini καί Braeudlin (μονοκόμματον). 
sJoslyn (κοντάκιον μονοκόμματον).
«Martini (κοντάκιον έκ δύο τεμαχίων).

«Peabody (κοντάκιον έκ δύο τεμαχίων —  ακατάλληλον δι’ ί>. 
«πηρεσίαν) ».

3 'ν απόσπασμα, έν μεταφράσει, έκΟε'σεως τοΰ Δανοΰ συν
ταγματάρχου Boech, τοΰ παραλαβόντος έν ’Αμερική τά διά 
τήν Δανικήν κυβέρνησιν όπλα.

«Ώς προς τήν ίσχύν Χ5ΰ κοντακίου δέν παρετηρήδησαν ά . 
«τοπήματα κατα τήν υπό τών στρατιωτών '/ρήσιν.

«Κατά τήν μεταφοράν τών οπλών έκ νιας Ύόρκης είς Κο- 
«πενάγην τινές κόπανοι έδλάσδησαν έν τοΐς κιβωτίοις, δπερ 
«αποοοτεον εις την κακήν διαχείρισιν κατά τήν μεταφοράν, 
»ές ης πολλά κιβώτια έβλά^Οησαν υπερβαλλόντως.

«"Οτι ή αμερικανική καρύα δέν εΤναι τοσουτον ίσγυρά, 
«όσον ή γαλλική καί ιταλική, τοΰτο εΤναι γνωστόν άλλα 

«μετά τά γενόμενα παρ’ ήμών πειράματα ουδέμία αμφιβολία 
«οτι παρέχει άρκοΰσαν στερεότητα».

4 3ν απόσπασμα έκ τοΰ Fer. Silas- 

«Le systeme est tel que ce bois est compose de deux 
«pieces : la crosse et le fut proprement dit. 

* Par cc moyen on obtient non settlement une constru-

»ction plus solide mais aussi moins dispendieuse» ( 1 ).
5 ov άπόσπασμα έκ τής ύπ’ άριδ. 2 6 7 0 7  έκβέσεως έτε- 

ρας άγγλικής έπιτροπής (τής συστησάσης τό οπλον Martini-

Ilenry).
«Σ τ ε ρ ε ό τ η ς. ΓΩς πρός τήν στερεότητα άμφότερα τά 

„ συστήματα (δ λόγος περί όπλων) άπαιτοΰσι διηρημενα κον
τά κ ια  (έν άλλαις λέξεσιν έκ δυο μερών), άτινα ή επιτροπή 

«φρονεί στερεώτερα καί άναμφιβόλως εϋδηνοτερα τών μονο- 

»κομμάτων».
6 aV απόσπασμα έκ τοΰ Σουηδικοΰ υπομνήματος· «Le bois

est parfaitement solide» (2 ).
7 5V απόσπασμα έκ τοΰ Όλλανδικοΰ υπομνήματος- «La  

«liaison de l’avant bois et de la crosse a lieu par une 
»boite en fe r  comme il parait d’une maniere tres so- 

rilides (3).
Ίϊπανέλδωμεν είς τά έν τη έφημεριδι «Public» άπαρίΟ- 

μούμενα ατοπήματα. —  ’Ιδού τί άναγινώσκομεν-
«2° La fprmeture peclie du c0 te dela solidite, parce- 

»que la charniere est susceptible de se detraquer» (4).
Τοΰτο άρδην ϊιαψεύΒουσι τά πολυάριθμα καί ποίκιλα πει- 

ράματα, τά έν τώ ύποβληθεντι παρ’ έμοΰ υπομνηματι διαλαμ-

(1) «Τό σό ιτημα είναι τοιοΰτον, ώστε το κοντάκιον τοΰτο σΰγκειται 

ϊάπο  δύο τεμάχια,ήτο ι U  τοϋκοπάνου καί τοΰ ξυστοΰ. Δ ια του τρόπου 
» τούτου αποκτά τις ούχί μόνον κατασκευήν στερεωτ:ραν, άλλά κα ι η ί -  

»ττν δαπανηράν».
(2) «Το κοντάκιο* είναι έντελώς στερ-:ον·.
(3) « Έ  αυνένωσις τοΰ ξυστοΰ κα ί τοΰ κοπάνου κατορθοϋται δια 

«σιδηράς πυξίδος, ώς φαίνεται, κατά τρόπον στερεώτατον».

( i )  «Ή  άπόφραςις σφάλλει ώ ί  προς την στερεότητα, διότι ο γ ιγ -  

ινλυμος ύπόκειται είς -/αλάρωσιν».



βανόμενα (ξύλινα βλήτρα, βλήτρα έκ προθέσεως έσχισμένα, 
βλήτρα κακώς τοποθετημένα κλ. κλ., υπόφραγμα ρινισμένον, 
υπόφραγμα έσχισμένον, παρατεταμένον πυρ).

Τούτο διαψ;ύδουσι καί αί πολλαχοΰ συλλεχθεΓσαι πληρο
φορία!.

Έ ν τώ Δανικώ υπομνήματι άναγινώσκομεν·

«Τά όπλα 'Ρεμιγκτώνος έδοκιμάσθησαν έν μέρει μεμονω- 
»μένως καί έν μέρει κατά ποσότητας, έν χερσί στρατιωτών. 
»Καί μεμονωμένως μέχρι τοΰδε 25  δπλα έπυροβόλησαν άνά 

»50 0 0  φοράς έκαστον, ούδενός Ατοπήματος η δυσκολίας ά- 

»ναφανείσης είς τόν μηχανισμόν του πυθμένος».

Έν τη προμνησθείση έκθέσει του συνταγματάρχου Boech 

άναγινώσκομεν·

«Διά τών οπλών 'Ρεμιγκτώνος πλειότερον του έτους καί 
»δίς έν στρατοπέδω ώπλίσθησαν στρατιώται· έν τουτοις όλί- 
»γισται έπισκευαί άπητήθησαν, καί αυται άσήμαντοι».

Έν τη εκθέσει τ ις  πρώτης αγγλικής έπιτροπής έπί του 

διαγωνισμού άναγινώσκομεν είς τό κεφάλαιον περί « d r u -  

στάσεως τώ ν  δπ.Ιων είς χαχην χ ρ ή σ ιν» , ένθα ό λόγος περί 
δοκιμών διά της άμμου κλ. «Ό  διαχειρισμές ουδενός όπλου 

»(έκ τών δοκιμαζόμενων), έφ’ οσον δ μηχανισμός ?)το κε· 
«κλεισμένος κατά την έπί^ ιψιν της άμμου, έκωλΰθη. 'Ο 

δέ τοΰ Ilen ry , Joslyn καί 'Ρεμιγκτώνος, καί ότε ό μηχα
νισμός ητο ανοικτός ».

Είς δε τό άρθρον περί ίχθέσεως, ενθα άναφέρεται οτι τά 

όπλα έξετέθησαν πλέον τών 14  ημερών είς χιόνα, βροχήν 

κλ. καί μετά παρατεταμένον πυροβολισμόν, μνημονεύεται μέν 

οτι ό μηχανισμός « συνεχώς διεχίύΛΰθη χαί έ ΐήργει μετά με- 

·}ά.1>/ς δυσχο.Ιίας», έπιφέρεται δέ « τούτο τό έ.Ιάττωμα

Λροήρχηο έχ χαχών ιχνριτοβο.Ιών’’» και οεν άποδίοονται ελ
λείψεις στερεότητος.

Είς τό άρθρον «βεβλαμμέναι πυριτοβολαί» άναφέρεται ότι 
ολα τά δοκιμαζόμενα όπλα υπέστησαν ταΰτας τάς δοκιμα- 
»σίας άνευ βλάβης, ό dk μηχανισμός τω ν  ό ϊν  ή νεώ χϋη».

Είς τό άρθρον «γεμ ίσεις ηύζημέναι» αναφερονται τά εξής·
«Τό του 'Ρεμιγκτώνος έθλάσθη κατά τήν δευτέραν βολήν, 

«λαβουσαν χώραν μέγέμισιν διπλάσιάν τής συνήθους καί πυ- 

«ροβολήσαν 3 βλήματα. Ή κάννα καί τό δακτύλιον τής θήκης,
»ενθα αυτη στερεοΰται, έθλάσθησαν.............. 'II ύεξιά πλευρά
»τής θήκης τοΰ μηχανισμοΰ άπεσπασθη».

’’Αξιόν παρατηρήσεως εΤναι οτι μολονότι έθλασθη ουτω 

τό οπλον, πάλιν δ άξων, περί ου αναφέρει ή έφημερις Public, 

δέν έθλάσθη.
Τό συμβάν τοΰτο πρέπει ν’ άποδοθή είς τήν κακήν κατα

σκευήν μετά τά ήδη ένεργηθέντα παρ’ ήμών πειραματα (μέ 

γέμισιν 2  |· φοράν πλέον τής συνήθους καί 1 0  σφαίρας κλ.), 
τά άναφερόμενα είς τό υπόμνημα τοΰ Boech κλ., άτινα παρά 

τοΰ Nagant έπισήμως έξετελέσθησαν (μέ γέμισιν 50  γραμ. καί 

4 0  σφαίρας).
Είς τό γαλλικόν υπόμνημα έμπεριέχονται τά εξής· ale me- 

«canisme est simple, solide et parfaitement sur, le 

»chien ne pouvant . . . .  » (1 ).
Είς τό υπόμνημα τοΰ άρχιδουκός Guillaume άναφερονταί 

τά έξης·
aOn a clos par ce dernier cssais les experiences fai- 

»tes avec le fusil Remington n° 2 , apres avoir eu tire

(4) «Το μηχάνημα είνα ι άπλοΰν, στερεόν και άιφαλέστατον, τής 

DTi j f α ; μή δ υναμ ένη ς ........................ι



»en tout 20G0 coups pendant le tir duquel l’obturateur 

«a constamment fonctione parfaitement bien» (i).
Είς το Σουηδικόν υπόμνημα άναγινώσκονται τά εξής- «Le 

»mecanisron est trop fort et tres facil a maneuvrer, et 
ail fonctionne parfaitement bien, meme apres un tir 

«prolonge (χαί τά έφεξής χωρία τοΰ έν λόγω υπομνήματος 

«είσίν άξια προσεκτικής άναγνώσεως)· «Le chien ne s’est 
»jamais bris^. Les deux axes de rotation sont aussi 
«parfaitement solides» (2 ).

Είς τό ’Ολλανδικόν υπόμνημα έμπεριεχονται τά εξής·
«Le but principal de l ’un et de l ’autre examen 

»etait d’etudier l'influence d’une pression ires forte  

»sur le mecanisme. Les armes resistaient bien a 

»ces experiences. Pour un examen definitif on ju -  

»gea toute-fois necessaire de donner le fusil pen- 
»dant quelques mois dans les mains de troupe ; cet 
«examen a prouve la solidite et la stabilite sufisante 
»de toutes les parties de l ’arme# (3 ).

(1) «Δ ιά  τής τελευταία? ταύτης δοκιμασίας έπεραιώθησαν τά  π ε ι- 

ϊράμ ατα , τά γ ινόμενα με τό τουφέκιον 'Ρεμιγκτώνος, i f .  2 , άφοΰ 

ϊέβλήθησαν εν ολω 2 0 6 0  βαλαί· κατά δέ ταύτας τό δπόφραγμα άντέ-
κ ίλ λ ιβ τα » .

(2 ) «Τό μηχάνημα εΤναι Υπερβαλλόντως ισχυρόν κα ι ευχερές-
«ένεργεΐ δέ κάλλιστα καί μετά διαρκή πυροβολισμόν...................................

ϊ ή  σφϋρα ουδέποτε έΟλάσθη. 01 δύο τής περιστροφής άξονες έπίαης 
«είνα ι στερεώτατο'.ϊ.

(3) « Ό  κύριος σκοπός τής τε μ ιας κα ί τής έτερας έρεύνης ητο τό 

ϊμ ελ ίτήσα ι τήν έπήρειαν θλίψεως ί σ χ υ ρ ο τ ά τ η ς  έπ ί τοΰ μηχανι· 

»σμοΰ. Τό οπλον άνθίστατο καλώς είς τάς δοκιμάς ταύτας· διά έξέ- 

»τασιν ομως οριστικήν έκρίΟη άναγκαΐον νά δοθή τό τουφέκιον έπ ί τ ινα ς

Κ αί εφεξής προστίθενται τά επόμενα' «L’examen du fusil 

«Remington par la houpe a montre que la solidite du 
«mecanisme est tres sa lisfa isan te  et la maneuvre ties

«facile» etc. (1 )
T6  τρίτον άτοπον, οπερ ή ΐφημερίς Public αποδίδει, είναι

το έξής·
«La tige percutante a cause de l’inclinaison du po- 

«stage s’engage parfois dans le culot de la douille, 
«quand le ressort a trop de force, et la rnarcbe du me-

«canisine est entravee» (2 ).
’Επί τοΰ αντικειμένου τούτου ίδοΰ πώς άπαντα δ συνταγ

ματάρχης Boech-
«Ουδέποτε παρετηρηΟη οτι προσεκολλήΟη ή κρουστική βε- 

«λόνη μετά τήν έκπυρσοκρότησιν είς τήν πυριτοβολήν, καί 
«φρονώ οτι ουδέποτε δύναται να συμβή μέ περιφερικήν πυρι- 

«τοβολην»' ταΰτα δέ γράφει, ένω προαναφέρει οτι «άπο τής 

«έποχής ταύτης έπυροβόλησαν περίπου εν έκατομμύριον πυ· 

»ριτοβολών μέ το όπλον 'Ρεμιγκτώνος».
Τά πειράματα τών Γάλλων καί τά πολυάριθμα έν Βελγιω 

γ*νόμενα διά κεντρικών πυριτοβολών δέν μνημονεύουσι τοιοΰ
τον άτοπον. "Ο,τι κατά ταΰτα παρετηρηΟη, είναι δτι «καψύ*

ϊμ ή να ς  είς τάς χεΐρας τώ ν στρατιωτών. Ή  έξέτασις αίίτη απέδειξε 

» τήν στερεότητα κα ί τήν έπιΟυμητήν μονιμότητα ολων τώ ν μερών τοΰ 

»  όπλου».
( ) )  «Ή  δοκιμασία τού οπλου 'Ρεμιγκτώνος διά τής hoiipo.............

ιάπέδειξεν οτι ή  στερεότης τοΰ μηχανηματος εΤναι λ ί α ν  ε ΰ χ ά ρ ι -  

»σ τ ο ς καί ό χειρισμός εΰκολώτατος».
(2) «Ή  κρουστική βελόνη ενεκεν τής κλίσεώς της έμπλέκεται ένίοτε 

»είς τό ΰπόθυμα τοΰ σωλήνος, οταν τό έλατηριον έ'χη ύπερβάλλουσαν 

«δύναμιν, τό δέ μηχάνημα παρακωλύηται».



\ Ο ί  ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ «LA GRECE. 

λια άποσπασδέντα τών πυριτοβολών προσεκολλήδησαν είς την 

κωλάδραν, ηρκει δέ ένίοτε δ δάκτυλος νά τά άποβάλη έκεί- 
δεν, άλλ’ άλλοτε εδεησε νά κρούση ή σφυρά του όπλου έπί 
της κρουστικής βελόνης».

Ά λλα  τούτο καί έάν συμβή, εσται σπα’νιον, μάλιστα άν 

τά καψύλια ηναι καλώς τοποδετημένα είς τήν δέσιν των.
Τε'ταρτον άτοπον μνημονευόμενον παρά της έοημερίδος 

Public είναι τδ έξης·

«La faiblesso du ressort provoque des rates» (1).
Ή δύναμις τοΰ έλατηρίου δέν εΤναι ώρισμένον τι είς τό 

σύστημα 'Ρεμιγκτώνος, άλλά κανονίζεται κατά βούλησιν 

σχετικώς ώς πρός τήν εΰαισδησίαν τών καψυλίων, ώς δρίζε- 
ται καί τό μήκος τ ις  κρουστικής βελόνης καί ή μορφή της 

αιχμής αυτής. “Αλλως τε πλειότεραι τών πέντε χιλιάδων 

βολών ριφδεΐσαι καί μή δοΰσαι έν συνόλω χώραν ή είς δύο 

αποτυχίας άποδεικνύουσι τό άβάσιμον τοΰ άτοπου τούτου. 
Κατά τό Δανικόν υπόμνημα αί άπόλυτοι άποτυχίαι Ανέρχον
ται μόνον είς Τ Γ ^ οό ,  κατά δέ τό Σουηδικόν, είς ΐο δ 'ο .

Ώ ς πέμπτον άτοπον άναφέρεται τό έξης’

«Enfm que les douilles vinssent a se guillotiner, 
»parceque si merne on employait une poudre tant soit 
»peu brisante, la  culasse ferait defaut» (2 ).

Τά ανωτέρω παρατεδέντα χωρία τής άγγλικής έπιτρο
πής έκ τοΰ άρδρου t βεβ.Ιαμμέηιι. πυριτοβοΛαϊ», τά έν Α υ
στρία πειράματα, τά έν Γαλλία καί τά παρ’ ημών ένεργηδέντα

(<) «Ή χαλαρότης τοΰ έλατηρίου πρΟκαλεΐ άποτυχίας*.

(2) «Τέλος οτι οί σωλήνες των φυοεκίων ύζό/.ε'.ντιι είς θλάσ'.ν, κ α -  

«θ’ οιον, καί Sv μετα-^ειριαθώμεν πυρίτιδα οτον οΐόν τε όλίγον Οραυστι- 

»κήν, πάλιν ή  κωλάΟρα θα σφάλλει».

καί ένταΰδα μνημονευδέντα κλ., διαψεύδουσι τήν υπαρξιν τοΰ 

άτοπου.
Τά άληδές άτοπον, σχετιζόμενον μέ τό άναφερόμενον, εΤ

ναι, οτι, έάν πυριτοβολαί δλασδώσιν είςτό χείλος τοΰ φυσεκίου, 
ή εξαγωγή αΰτών έκ τοΰ δαλάμου παρέχει δυσχερείας, άέρια 

δέ διαφεύγουσι, καί ένίοτε φλόξ, γύρωδεν τής κωλάδρας καί 
διά τής κοίτης τής κρουστικής βελόνης, έκδέτουσι τόν βάλ- 

λοντα είς κίνδυνον.
Μετά τά άτοπα ταΰτα ή έφημερίς Public καί δ Κέρβερ 

άναφέρουσιν οτι πολλά κράτη άπέ^ιύαν τό οπλον 'Ρεμιγκτώ- 
νος. Μή δυνάμενος νά παρακολουδήσω συζητήσεις ιστορικάς, 
λόγω έλλείψεως χρόνου, άρκοΰμαι νά έξετάσω τινά, οπως 

έκ τούτων κρίνι̂  τις καί περί τών λοιπών. 'Η έφημερίς Public 

γράφει·
«Le Danemarch regrette de l ’avoir adopte un peu 

sprecipitamment», δ δέ Κέρβερ προσδέτει· «La France en 
»α achete une centaine de fusils Remington, avec le s -  
squels elle a fait de nombreuses essais et depuis long- 

temps il n’en est plus question» (1 ).
'Η πρώτη διαβεβαίωσις τής έφημερίδος διαψεύδεται ύπό 

τοΰ έπισήμου ύπομνήματος τής Δανιμαρκίας, ουτινος απο
σπάσματα μεταφράσας πέμπω είς τό ύπουργεΐον, καί άπό 

τάς προφορικάς έξηγήσεις, ας δ υπουργός τών στρατιωτικών 

στρατηγός 'Ροσλέφ μοί έ’δωκε. 'Η δευτέρα, ή τοΰ Κέρβερ, περί

(1) «Ή  Δ ανία μετανοεί διότι παρεδέξατο αυτό όλίγον Ισπευσμέ-
» ν ω ς .................................Ή  Γαλλία ή γ ό ρ α σ ε ν  Ικατοντάδα τουιρεκίων

»τοΰ 'Ρ εμ ιγκτώ νο ς, δ ι’ ώ ν έντ’ργτ,σε πολυαρίθμους δοκιμβς, κ α ί άπό  

ϊπ ο λ λ ο ΰ  χρόνου δέν γ ίνετα ι περί αύτοΰ πλέον λό γο ς» .



τής Γαλλίας δέν φαίνεται έπιτυχεστέρα, διότι ό υποδιευθυν
τής του τμήματος τοΰ πυροβολικοΰ εν τώ γαλλικώ υπουργείο) 
μέ διεβεβαίωσε προφορικώς μέν, οτι τά μόνα πειράματα, άτινα 

εγένοντο έν Γαλλία διά το οπλον 'Ρεμιγκτώνος, είναι τά διά την 

αιγυπτιακήν κυβέρνησιν εγγράφω; δέ, οτι «aucun nouveau 

» fu s il  ou mousqueton se chargeant par la culasse n’a 

»encore ete adopte pour l’arlillerie et la cavalerie. On 

»a f a it  a  titre d essais dans les ateliers du gouvernement 

»et sans un programm e dtfin i quelques speciments d’ar- 

»raes de ce genre d’apres le systeme 18 6 6  et de Re- 
»mington, mais . . . .  etc.» ( 1 ).

Ό  ειρημένος κύριος Κέρβερ προσθέτει έν τώ ίρθρω, όπερ 

διά βραχέων έξετάζομεν, τά εφεξής είσέτι άτοπα, κατ’ αυτόν 

«non moins important» (2 ) άπό προηγούμενα·

I 51' «II a un recul trop fort» (3 ).

Ή όπισθοδρόμησις, έξαρτωμένη έκ πολλών συνθηκών, οΐον 

τής μορφής του κοντακίου, του βάρους τής πυρίτιδας, τοΰ 

βλήματος κλ. κλ. διά τόν αυτόν μηχανισμόν οπλου, δύναται 
νά μεταβληθή κανονιζομένων άρμοδίως τών είρημένων στοι
χείων έντός ίρίων τάμέγις-α άφις-αμένων. Τό έν Δανία παρα-

(1) «Ουοεν νεον τουφεκιον ^ μουσκετόνιον οπισθογεμές Ιγενιτο εΐ-
!>(ΐετι δεκτόν είς το πυροβολικόν καί τό ιπ π ικ ό ν ............................. κατε-

«σκευάσθησαν δ t ά δ ο κ ι μ ή ν  ε ί ς τ ά Ι ρ γ ο σ τ ά  σ ι  α τ ή ς  Κυ -  

ι ί ε ρ ν η σ ε ω ς  κ α ι α ν ε υ ο ρ ι σ τ ι κ ο ΰ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  δείγ- 

ϊμ α τα  τινα οπλών τοΰ εΐ'δβυς τούτου κατα τό σύστημα του 1866 καί 
ιτοΰ 'Ρεμιγκτώνος, ά λ λ α ..................... ....

(2) « Οχι ίλ ιγώ τίρο ν σπουδαία».

(3) Έ / ε ι ισχυρότατην όπισΟοδρόμησιν».

δ ε γ μ έ ν ο ν  οπλον ' Ρ ε μ ι γ κ τ ώ ν ο ς  ε χ ε ι  μ - . κ ρ ο τ έ ρ α ν  ό π ι σ θ ί δ ρ ό μ η σ ι ν  

ί  τ ό  Β ε λ γ ι κ ό ν  ή  τ ό  τ ο ΰ  Σ α σ σ ε π ώ ,  τ ό  δέ Ε λ λ η ν ι κ ό ν  π ρ ό τ υ π ο ν  

•Τναι ί σ ο ν  ώ ς  έ γ γ ι σ τ α  μ έ  τ ό  Β ε λ γ ι κ ό ν .  Τό Σ ο υ η δ ι κ ό ν  δ π ό ~  

μ ν ή μ α  έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι  ο υ τ ω ’  «Le recul de l ’arme n est pas 

genant» ( 1 ).
2°v «La broche percutante se brise facilement ccqui 

»est arrive au soussigne, clle n’a du reste pas de res- 

»sort et ne se retire pas d elle meme dans son loge- 
»ment, en sorte que le recul de la douille s exeree sui 
»elle et par elle sur le chien, lequel par la force de ce 
iinouvement peut-etre rejete en arriere et ainsi perme- 

y>tre a  la  culasse de s 'o u v rir» (2 ).
Πολυάριθμα πειράματα άπεδειξαν έναργεστατα οτι η κρου

στική βελόνη παρέχει άρκοΰσαν στερεότητα, καί οτι μάλιστα 

τό μήκος αυτής δεν έλαττοΰται καί μετά παρατεταμένον πυρ.
Τινά τών κρατών, τών παραδεχθεντων το οπλον Ρεμιγ- 

χτώνος, προσέθηκαν μικρόν σπειροειδές έλατηριον, χρησιμεΰον 

νά έπαναφέρη τήν βελόνην είς τήν θέσιντης, άλλα ομως, ώς ή 

Δανία κλ., δέν θεωροΰσι τό έλατηριον τοΰτο άναγκαΐον.
Τά λαβόντα χώραν πειράματα απέδειξαν οτ» η ΰπαρ- 

ζις του ελατηρίου δέν έμποδίζει τήν σφήνωσιν τής κρου
στικής βελόνης, έν περιπτώσει καθ’ ην διαδοχικώς διατρυ-

(1) «Ή  όπισΟοδρόμησις τοΰ οπλου δεν είναι Ινοχλητικη».

(2) Ή  κρουστική περόνη θραύεται ευκόλως, οπερ συνεοη εις τον 

ϊΰΛοφαινόμενον· άλλως τε δε στερείται έλατηρίου κα ί δεν άποσύρεται 

»ά ? ’ Ιαυτης ε’ις τήν κοίτην της· ώστε ή όπισΟοχώρησις τοΰ σωλήνος 

«ΙνεργεΓ Ιπ ’ αύτής καί δι’ αύτής έπί τής σφύρας, ήτις δια τής δυνά- 
»μεως τής κινήσεως ταύτης δύναται να fνφθνι επι τα όπισω, και ojtii) 

ίδύνατα ι νά Ιπιφέρη τό άνοιγμα τής κω λ*θρας».



πηδώσι πολλά καψύλια, καί οτι το έμβολον τοΰ κ. Nagaet 
δύναται νά δεραπεύση το ελάττωμα τοΰτο.

Έν τω Σουηδικω υπομνήματι άναγινώσκονται τά έξή ς ·« ίβ  

»percuteur functionne Lien, meme apres un tir prolonge 

»et il ne s’accroche jamais a la cartouche . . . .  Le per- 

»cuteur ait ete arrete par la rouille mais avec un 

»peu de l’huile . . .  » (1). To βέβαιον είναι οτι, διά νά έλ- 
λείψω ϊΐ τά άτοπα ταΰτα καί ή διαφυγή τών αερίων, άνάγκη 

νά γίνηται χρήσις καψυλίων στερεών.

Είς το ’Ολλανδικόν υπόμνημα εκτίθενται τά εξής· «Le per-

»cuteur se meut facilem ent.............. les troupes n’ont
»fait aucune remarque» (2 ).

Ώς πρός τό άτοπον, οτι ή κωΛάθρα άτο ίγει, παραΟετομεν 

τά εξής έκ τής έκδέτεως τοΰ Boech·

«Καί τοι μέχρι τοΰδε τό οπλον 'Ρεμιγκτώνος έπυροβόλησεν 

»εν Ικατομμυριον φοράς, ουδέποτε παρετηρήΟη νά άνοιξη το 
«υπόφραγμα άκουσίως».

Τοΰτο έπικυροΰσι και τά έν Αύττρία πειράματα, καθ’ α 

διά τοΰ υπ’ άρ. 1. όπλου 'Ρεμιγκτώνος, πυροβολήιαντος 20 0 0  

φοράς, έ^ρίφδησαν καί τινες πυριτοβολαί «dont la base avait 

»ete intentionnellement limee, eraillee, afin de pro- 

»duire une rupture . . . .  et de constater ainsi la re a -

(1) « Ό  κρουστής Ινεργεϊ καλώς, καί μετά παρατεταμένον πορο-

ϊβολισμόν, και δέν προσάπτεται ουδέποτε είς τό φυσέκιον  ..................

»Ή  κροΰσις δυνατόν νά σταματηστι διά τής σκωρίας, άλλά με όλίγον 

• ε λ α ιο ν ..................... ο

(2) «Ό  κρουστής κινείται ευκ ό λω ς ...................... οί ά'ν3ρες τοΰ οτρα-

>τοΰ δεν £καμον οΰδεμίαν παρατηοησιν».

fcction qui se produirait sur le mecanisme obturateur.
»  L’obturateur n’a aucunement bouge pendant
»ce tir et est rcsle de meme que le chien dans sa  posi- 

» tion nor m ale» (1 ).
Τά διά τοΰ υπ’ άριδ. 2. 'Ρεμιγκτώνος πειράματα Ιδωκαν 

χώραν είς δμοίαν παρατήρησιν· «L’obturateur est reste 

»ferme pendant le tir de ces coups (δι’ έσχισμένων πυ- 

»ριτοβολών)» (2 ).
Τοΰτο έπιμαρτυρεΐ καί ή έ'κδεσις τής γαλλικής επιτροπής 

μνημονευουσα τάδε· «Le chien ne pouvant atteindre le 
epercuteur qu’en venant se placer sous la culasse mo- 
»bile de maniere a Vimmobiliser. La securite du tireur 

»parait done bien assuree a la condition . . . .  » (3).
Τοΰτο παραδέχεται καί ή έν ’Αγγλία επιτροπή, λέγουσα· 

«"Ολα τά δοκιμαζόμενα οπλα υπεστησαν άβλαβώς τάς δοκι- 

»μασίας ταύτας, τής χωΛάθρας μη άτο ιχθείσης».
Τοΰτο έπεκυρωσαν καί τά έσχάτως παρ’ ημών γενόμενα 

πειράματα.
Τοΰτο τέλος έπιμαρτυρεΐ καί τό Σουηδικόν υπόμνημα, έν ω

(1) «ΤΩν τινων ή βάσις έπίτηδες Ιρ^ινίσθη, έχαλάσθη £πι τώ  σκοπώ

»τοΰ νά  προκαλέστ) θ λά σ ιν ...................... κα ί νά άποδείξτ) οίίτω τήν άν-

ϊτενεργειαν, ητις ήθελε παραχθΐ, έπ ί τοΰ φρακτικοΰ μηχανήματος.

»Τό υπόφραγμα ούδαμώς έκινήθη εις τό ^ίμμα τοΰτο και ε μ ε ι - 

tv  ε ν ώ ς  κ α ί  ή σ <ρ ΰ ρ α ε ί ς  τ ή ν  ά ρ χ ι κ ή ν  α δ τ ο ΰ  Οε-  

»σ ι ν » .

(2) «Τό δπόφραγμα έμεινε κεκλεισμίνον κατά τό £ίμμα τοΰτο».

(3) « ’Επειδή ή σφΰοα δέν δΰναται νά φθάση τόν κρουστήν, κατα - 

ιλαμβάνουσα θέσιν υπό τήν κινητήν κωλάΟραν εις τρόπον ώστε νά τήν 

• καθ.στα άΛίνητον, επεται οτι ή ασφάλεια τοΰ βάλλοντος φαίνεται 

ϊβ εβα ία  υπό τόν δρον . . . . .  . . »
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άναφέρονται ταυτα· «L’obturateur ue s'ouvre jam a is  meme 

»quand on a tire avec des cartouches dechirees avant 

»le tir et le mecanisme n’a pas ete gene» (1 ).
Ό  κύριος Κέρβερ εφεξής αναφέρει τό άκόλουδον ελάττωμα'

eL’extracteur est Ires faible et sc casse aussi facile- 

»ment, surtout si la douilie se faufile entrc l’extra- 

»cteur et la culasse, ce qui arrive tres volontiers et 
»ce qui est arrive a M. le colonel Botzaris en ma pre
se n c e . Dans le cas dont il s'agit la cartouche ne vou· 

»lait ni entrcr dans le tonnerre ni sortir, il fallait em- 
»ployer la baguette et l’extracteur alors s’est brise» (2 ).

Tit ένεργηβέντα πειράματα απέδειξαν ότι ό έξαγωγεϋς 
παρέχει μεγάλην στερεό τη τα, καί ότι δεν ύπόκειτ.αι ί  μόνον, 

υπό έξαιρετικάς συνδηκας, είς δλάσιν.
"On τό φυσέκιον ενίοτε παρατίδε,ται μεταξύ του έξαγω- 

γέως καί της τομής τής κάννης είναι άληδές· τούτο ομως 

συμβαίνει μόνον όταν ό έξαγωγεϋς δέν έχη τάς κανονισμέ
νος διαστάσεις, καί ιδίως όταν ή έξο'/ή του χείλους τής 

πυριχοβολής ηναι μικρότερα τής κανονισμένης. Μέ κανονι- 
κάς πυριτοβολάς τό άτοπον τούτο δέν λαμβάνει yoipav’ διό

(1) «Τό ΰπόφραγμα δέν άνοιγε’, και οτε ά/.όμη βάλλομεν μέ φυ* 

ίσ έκ ια  έσχισμένα πρό τοΰ £ίμματος, καί τό μηχάνημα δέν ΰττίσ-η 

•βλάβην».
(2) « Ό  έξαγωγεϋς είνα ι λίαν άνίσχυρος κα ί θραύεται τόσον εύκό· 

ίλω ς . π :ό  πάντω ν έάν ό σωλήν εΐσχωρή μεταξύ τού έξαγωγέως καί 

»τής κωλάθρας, οπερ συμβαίνει ευκόλως, καί ότερ συνέβη είς τόν άν- 
»τισυνταγματάρχην Κύριον Βότσαρην έπί παρουσία μου. Ε’ις τήν πε- 

ιρ ίστατ.ν ταύτην ιό  Φυσέκιον oute εΐσήρχετο ε!ς τήν πυριτοδόχην, οΰτε 

»νά  έξέλδη ήδύνατο- επομένως ήναγχάσβημίν νά κάμωμεν χρήσιν τοΰ 

»ό&ΕΛοΰ, καί τότε ό έξαγωγεϋς έθλάσθη».

η αγγλική επιτροπή εκφράζεται οΰτως· «Ή έξοχη τινων πυρι- 
τοβολών εύρέδη σμικροτάτη καί έπέτρεπε τώ έξαγωγεΐ νά 
διέλδη επ’ αύτής».

'II γαλλική έπιτροπή, μή ποιούσα μνείαν του άτοπου 

τούτου, περιορίζεται νά άναφέρη οτι η εξαγωγή του σωλήνος 

τοΰ φυσεκίου μετά τό ρίμμα est bien assure et presente 

»tres rarement de dificulles, lorsque la cartouche est 
»graissee exterieurement et meme lorsque la cartou· 
»che resiste a l’extraction la faligue du tireur est tres 
afaible» (1 ).

Ή έξαγωγή άκανονίς-ου πυριτοβολής, μή δυναμένης νά εισ
χώρηση έν τω δαλάμω, πραγματοποιείται διά μικρας κρού-
σεως διά του οβελοΰ.-

Τέλος δ κύριος Κέρβερ αναφέρει οτι «L’entracteur ne 

»rejelte pas la douilie par terre» καί ότι «en dehors 

»de tous ces defauts la qui deja ne manquent pas d’im- 
»portance il ne faut pas perdre de vue la question de 

»la munition et celle des reparations eu campagne. 
»La cartouche Remington est d’une fabrication difi- 
»cile et couteuse etc.» (2 ).

(1) t'H έξαγωγή (τοΰ σωλήνος) είναι βεβαία καί παρουσιάζει σπα- 

«ν ιώ τα τα  δυσκολίας, δταν τό φυσέκιον ήναι έπαλειμμένον έξωτερικώς, 

»κα ί μάλιστα, δταν αύτό άνθίσταται εις τόν έξαγωγέα, ό βάλλων κο- 
»π ιάζει όλιγώτερον».

(2) *Ό  έξαγωγεύς δέν ρίπτει κατά γής τόν σ ω λή να ..................... έκ

τος τών έλαττωμάτων τούτων, άτινα εϊσί σπουδαία, δέν πρέπει νά 

«παραβλέψωμεν τό ζν,-.ημα ιώ ν  πολεμεοοδίων καί τών έπισκευών έν 

»|χβτρατεία ................... Ή  κατασκευή τών φυσεν.ίων 'Ρεμ ιγκτώνος έ ί-
αι οΰσ/.ολος καί δαπανηρά».
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Τό μνησδέν πρό ολίγου χωρίον τής γαλλικής έπιτροπήί 
περί τής έξαγωγής του σωλήνος του φυσεκίου ευρίσκεται εις 

άντίφασιν μέ την διαβεβαίωσιν του χυρίου Κέρβερ. Μικρά 

ΰψωσις του στομίου του όπλου κοιτά τήν στιγμήν, καθ’ ην 

δίδεται ή κροΰσις διά τής δεξιάς χειρός έπί τής κεφαλής 

τοΰ υποφράγματος, καδις-α ευχερή τήν έξαγωγήν αυτής, ιδίως 

έάν ηναι έπαλειμμένη.
Ώ ς πρός τό ζήτημα τών έπισκευών, τά έπίτημα υπομνήμα

τα τής Δανιμαρκίας καί ’Ολλανδίας, καί τά γενόμενα πει
ράματα, ευρίσκονται εις διαφωνίαν μέ τήν γνώμην τοΰ κυρίου 

Κέρβερ. Τό Σουηδικόν υπόμνημα εκφράζεται ουτω περί τοΰ 

αντικειμένου τουτου· «L’entretient de l ’arme et son net- 

utoyage sont beaucoup plus facils que pour le vieux  

»fusil a percussion» (30).
M ένει τό ζήτημα τών πολεμεφοδίων, περί ών έκτεθήσον- 

ται τά δέοντα άλλο τε.
Ταΰτα φρονώ άρκοΰσι νά χαταδείξωσι τό ήμαρτημένον τής 

έπί τοΰ όπλου 'Ρεμιγκτώνος κρίσεως τοΰ Κ. Κέρβερ.

Έν Παρισίοις, τή 5  (ν) Ίανουαρίου 18 7 0 .

Α. Μ . ΦΟΤΝΤΟΥΚΛΗΣ,
λοχαγός τώ ν Γ εν. Έ π ιτελώ ν.

(1) « Έ  συνττ,ρηοις τοΰ οπλου κα\ ή κάθαρβ'.ς έ ιν ί ι  ίύκολωτίρα ί) 

» ϊ . ς  το παλαιόν κρουστόν τουιρέκ'.ον».

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΙ1ΑΞΙΩΜΑ- 

ΤΙΚΩΝ Τ Ο Ϊ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΟΛΗΣ.

Κατά τόν αιώνα τοΰτον τής τεραστίας ήθικής καί υλικής 

προόδου τοΰ κόσμου, ότε ή έπιστημη ένεθρόνισεν έφ’ όλων τών 

κλάδων τών άνΟρωπίνων γνώσεων τήν άπόλυτον αυτής κυ
ριαρχίαν, φυσικώς τοΰτο συνέβη καί έπί τής στρατιωτικής τέ
χνης· έπί τοσοΰτον δέ ή έπιστημη επιδρά έπί τής τέχνης 

ταΰτης σήμερον, ώστε δΰναταί τις ειπεΐν ότι έφεξής τό έθνος 
έκεΐνο, ου ό στρατός δέλει είσδαι έπιστημονικώτερος, αυτό καί 
βέλει νικα.

Ταΰτα έννοήσαντα τά πολιτισμένα κράτη, καταγίνονται ά- 
νενδότως καί άναλόγως τών μέσων των νά διαδώσωσιν όσον 

ενεστι πλατΰτερον τάς σχετικάς έπιστημονικάς γνώσεις έν 
ταις στρατιωτικαΐς τάξεσι.

Πας έθνικός στρατός, έπειδή δέν δύναται βεβαίως νά προη- 
γήται τοΰ έδνους κατά τήν άνάπτυξιν καί τήν μόρφωσιν, 
ουδέ νά παρουσιάζη έξαίρεσιν έν αΰτώ, τό άκολουδεΐ είς τά έν 

γένει καί πρός αυτά συμμορφοΰται· τοΰτο συμβαίνει καί πα
ρ’ ήμΐν χωλαίνοντος τοΰ όλου, και ό στρατός προσκόπτει· τό 

βέβαιον όμως εΤναι, ότι στρατός καί τό ολον ήδύναντο νά 

χωλαίνωσιν ολιγώτερον καί δεραπεύωσι τάς ελλείψεις των 
ταχύτερον.

Παρ’ ήμΐν ή στρατιωτική έπιστήμη δέν έξηπλώδη όπως καί 
οσον έ’δει· άρχήδεν δέ εις δυο κατ’ έξοχήν αντικείμενα ώφεί- 
λομεν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ημών, έπί τής στρατ. 
σχολής τών Εΰελπίδων, ητις είναι παρ’ ήμΐν ή πηγή πάσης 

στρατιωτικής παιδείας, καί έπί τής τάξεως τών ύπαξιωμα- 
τικών, ητις είναι τό φυτοίριον, οΰτως ειπεΐν, τής πλειονότητος 

τών αξιωματικών.
ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 3. ΦΥΑ. Τ . α ' .  !)
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