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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΕΔΙΝΗ ΜΪΔΡΟΒΟΛΟΣ,

ί| τ ο ι

συνοπτική περιγραφή καί διαίρεσες τοΰ πυροβόλου 

καί των πολεμεφοδίων.

(Ιχ τοδ γερμαν’.κοΰ)

ΚΕΦΑ.ΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί μνΰροΰόΛων iy  γ ίνε ι.

Κατά την οια'ρκειαν τοΰ έμρυλιου Αμερικάνικου πολέμου 

έπεδιώχθη άχθεΐσα εις ευτυχές αποτέλεσμα έν ’Αμερική ή 

ίδη καί πρότερον έπιζητηΟεΐσα κατασκευή ταχυβόλων πυρο
βόλων. Κατόπιν της γενικής παραδοχής των ^αβδωτών Οπι
σθογεμών όπλων, και μα'λιστα κατόπιν τής έρευρέσεως των 

άεριορόρων φυσιγγίων, τόσον των έχόντων κα'λυκα έκ χονδρο- 
χα'ρτου, οσον καί των έκ μετάλλου, εξέλιπον κατά τό πλεί- 
στον αί περί την κατασκευήν ταχυβόλων πυροβόλων δυσκολίαι, 
έπεδιώχθη δέ ή τούτων τής νέας ακρίβειας όπλων τελειοποίη*.
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*ις ίο μέν ώς προς την τοΰ πυρός ταχύτητα, τό δέ ως προς 
τό τεταμένον της τροχιάς και προς την κροΰσιν, φροντίς δέ 
κατεβλί,δη, οπως δια των νέων τούτων πυροβόλων έπιτει^Αη 

£ιπη άνωτέρα τής των οπλών τοΰ πεζικού.
Τό νέον τοΰτο είδος των πυροβόλων χαρακτηρίζεται εν τοΐς 

£ξής. ϊ ό  ολον σύστημα παρουσιάζει συνένωσιν 4 — 37, ενίο
τε δέ καί μεχρις 80, ιδιαιτέρων σωλήνων τουφεκίων ολκής 

1 1 —  Ιο εκατοστών η και 2 5 ,4  χιλιοστών, συνδεδεμένων 
προς επιτυχίαν πυρές ταχέος. Οί σωλήνες ουτοι διατελοΰσιν 

άλλοτε μεν ελεύθεροι άπ’ άλληλων, ενούμενοι άπλώς εις κύ
κλον, άλλοτε οέ άποτελοΰσι πλήρες σώμα τετραέδρου στύλου 

κατα την ενωσίν των, οστις περιβάλλεται υπό περιχυλίγματος 

σίδηρου η όρειχαλκίνου οΰτως, ώστε το ολον άποκτα τήν δέσιν 
*νος καί μόνου σωλήνος πυροβόλου.

Εις τας αμερικανικός καί τάς τούτων άναλόγους κατα- 
σκευάς ή γεμιστηριος συσκευή εύρίσκεται στερεωμένη, ενώ οί 

έλεύδεροι σωλήνες στρέφουσι περί κοινόν τινα άξονα· τουναν
τίον τά γαλλικά καί βελγικά πρότυπα παρουσια'ζουσι τάς κάν- 
νας εις σύμπλεγμα καλώς συνδεδεμένον, του πυδμένος αυτών 

άφαιρουμενου καί Ικ νέου άνατιδεμένου εις τήν θέσιν του, κα
τόπιν πυροβολήσεως καί έπί σκοπώ νέου γεμίσματος. Εις τάς 

άμεριχανικάς χατασχευάς χά φυσίγγια οδηγούνται, μεμονωμέ
να διά 7_ειρός η δι’ ειδικών οδηγών φυσιγγίων, μεταβιβαζόμε
να ούτως εντός χωνης γεμιστηρίου τοΰ προς φράξιν καί άνά- 
φλεξιν μηχανισμού' εις οε τα γαλλικά καί βελγικά πρότυπα 

ειδικαί πλάκες γεμιστηριοι, παρεσκευασμέναι διά 2 5 — 37 φυ

σίγγια, χρησιμεύουσι προς γέμισιν του πυροβόλου, άποτελοΰ- 
eat ταυτοχρονω;, ως ειπεΐν, πυδμένα τών σωλήνων, τιδέμεναι 

μεταξύ τών όπισδίων τούτων χαί τών φραχτηρων. Αί γεμιστη- 

ftet αυτά*, πλάκες αφαιρουνται κατόπιν του πυροβολισμοί? κ ΐί

άντικαδιστώνται δι’ έτέρων, πεπληρωμένων μέ φυσίγγια έπί 
σκοπώ νέου πυροβοληματος.

Ή διαφορά αυτή τοΰ μηχανισμού παράγει εις τά αμερικα
νικά πρότυπα πΰρ συνεχές, ενώ αί γαλλικαι και βελγιχαί μυ- 

δροβόλοι παράγουσι μόνον πυρά σύσσωμα ( συνεχηιιρσοχρο- 

τήσεις) έξ 25— 37 βολών, μεταξύ τών οποίων χρειάζονται 
άνάπαυλαι προς άρσιν τών κενωδεισών καί τοποδέτησίν τών 

έκ νέου πληρωδεισών γεμιστηρίων πλακών.
Οί προς φράξιν καί άνάφλεξιν μηχανισμοί έπί τώ σκοπώ 

τοΰ φράττειν καί άνοίγειν κινούνται διά μοχλοΰ η κοχλιου επί 
τά πρόσω καί έπί τά όπίσω κατά ττ,ν διεύδυνσιν τοΰ σωλή
νος τοΰ πυροβόλου, ό δέ πυροβολισμός (ή.αναφλεςι;) ένεργεϊται 
διά τής περιστροφής στροφάλου κείμενου επι τά Οεξια αυτοΰ. 
Ή άνάφλεξις τών 4 — 37 μεμονωμένων φυσιγγίων έπακολου- 
6εΐ ouyi ταυτόχρονος, αλλά διαδοχική, V δε ταχύτεροι διά
δοχη κταται διά τής ταχυτέρας τοΰ στροφάλου στροφής. Η 

σειρά, χαδ’ ην αί κάνναι τοΰ όλου συστήματος (κα£’ 2 άποτε- 
λοΰσιν, ώς άνωδι εί’ιτομεν, στερεόν σύνδεσμον) κενοΰνται, έκα
στη ιοία, κατά τόν πυροβολισμον, είναι διάφορος· οιατίδεται 
δέ τοιαύτη η σειρά συνεπεια δοκιμών, Γνα έπιτυγχανηται τό 

σχεχικώς χαλήτερον αποτέλεσμα.
'Η μέχρι τοΰδε εν χρησει μεγίστη γόμωσις τών πυροβο- 

λων τούτων είναι 21 γραμμάριον πυριτιοος εις βλήμα βάρους 

240 γραμμαρίων ή δέ ελάχιστη γομωσις είναι 5 γρ®{*· 

βλήμα μολύβδινον βάρους 37 ,3  γρ^μ.
Περί όπισδοδρομησεω; τών πυροβόλων και εις τάδυο ταυτα 

συστήματα ούδεμίαν μνείαν ποιουμεδα.
Οί σωλήνες τίθενται έπί κιλλιβάντων, ουτοι οί προς μ»τα- 

φοράν εχουσι προσύρτας. Τό ύποζύγιον έκαστου πυροβόλου 

άποτελεΐται εκ 4 —6 ίππων.



Τα πολεμεφόδια σύγκεινται εξ αέριορόρων φυσιγγίων μέ 

καλυκα εκ χονδροχα’ρτου ή μετάλλου του συστήματος Le 

faucheux, και εις τάς δύο περιστάσεις μέ κεντρικήν άνά- 
ρλεξιν.

Τά πυροβολα ταΰτα δέον νά συγκεντρώσιν εις έαυτά ύπο 

την μηχανικην έποψιν το ύπερτερον της ταχυβολίας μικρού 

τίνος πεζικού αποσπάσματος καλώς ώπλισμένου και καλώς 

Ασκημένου* οεν επεται ομως έντεΰθεν οτι πρέπει νά συνα- 
γοιγωμεν το συμπε'ρασμα, οτι το μεμονωμένον πυροβόλον μυ- 
οροβόλος δύναται ν’ άντικαταστήση τόν αριθμόν των πεζών 

ανδρών, οιτινες εις ϊ'σην άπόστασιν παράγουσι τά αυτά μέ 
ικεΐνο άποτελε'σματα.

Τά πυροβολα ταΰτα ©ε’ρουσιν ώς έπι το πολύ το ονομα χα- 

rd rta  τοϋ πεζιχοΰ , παρίστανται ομως έπίσης  ̂ μέ το ονομα 

$s60J6tp, ή xa rd rta  ίπαταΑηηζιχά, ή βΛηματοβό.Ιοι, ή μι>- 
δροβόΛοι.

II αμερικανική κατασκευή έκ του έφευρετοϋ αδτής Γάτ- 

λιγγ (Gatling), τοϋ από Ίνδιανουπόλεως, φέρει το ονο- 

μ* χ vpoGdJor τοϋ ΓατΛίγγου. Τοϋ συστήματος τούτου 
τα τής μικρας ολκής είσηχΟησαν ήδη έν ’Αγγλία. Το βελγι

κόν πρότυπόν κατεσκευασθη υπο τοΰ Χριστόφου και Μοντι- 

Υνυ (Christoph, Montigny), καλείται δέ μν$ ρο6όΑος τοϋ 
M oYTiyri.

Γό γαλλικόν πυροβόλον, έκ τοΰ τόπου τής κατασκευής του 

Μεδών, επικαλείται μνροβόΛος τοϋ M edur, ή κατά τόν κα
νονισμόν ΒοΑιδοβόΑοκ (La milraileuse de Meudon, le 
canon a balles). Η τετρασώληνος μυδροβόλος τών Βαυα- 
ρών κατεσκευάσθη εις τά έργοστάσιον τοϋ Άουσβούργου υπο 

τοΰ μηχανικού Φελοτ (Feldt) καί ύπεστη τήν έν πυρί δοκιμήν 
αυτής κατα τον γαλλογερμανικόν πόλεμον.

ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Η γα,ΚΙιχη μνδ ρο6<5Λος.

(la mitrailleuse de Meudon le canon a balles).

σωλήν, κιλλίβας, εξοπλισμοί.

A ! ΣωΛήν.

Γ0  σωλήν τής γαλλικής μυδροδόλου αποτελεΐται εζ είκοσι 
πέντε ιδιαίτερων όπλοσωλήνων (καννών) τών μέν περί κοί 
παρά τους δέ συγκεκολλημενων, ώστε ν άποτελώσιν εν συνο- 
λον περιβάλλεται δέ διά χυτοΰ δρειχαλκίνου ή σιδηροϋ πε
ρικαλύμματος ή μανδύου (ίδέ σχ. 9). Γό περικάλυμμά τοΰ- 
το απολήγει όπισθεν εις δυο ολκούς, οερουσας πυθμένα καί 
διατελούσας κάτωθι κεκλεισμένας. Αυται χρησιμεοουσιν εις 

δδήγησιν τοΰ προς γεμισιν και τοΰ προς οράζ'.ν μηχα^ηματος. 
Προς μεταφοράν ό οίονεί ουτος θαλαμος μετά τών προειρη
μένων μηγανισμών κλείεται δμοΰ διά κυρτοΰ επικαλύμματος.



Ο σωλην παρουσιάζει οΰτω τη» μορφήν καί το μέγεθος 

ίου όρειχαλχίνου σωλήνος του πρώην πεδινού πυροβόλου, πλήν 

ίμως άνευ βραχιόνων, λαβών καί βάλανον τοΰ πυδμένος. ΓΗ 
ιξωτερική διάμετρο; του σωλήνος είναι 18 0  χ ιλ1*, τό δέ μη. 
χος 1 4 1 8  χιλ*\

Εκάστη τών μεμονωμε'νων καννών, αίτινες συναποτελοΰσι 
τόν ολον σωλήνα τη; μυδροβόλου, είναι κατεσκευασμένη άπό 

γερμανικού χυτοχάλυβος, έχει δέ κάθετον έξωρικήν τομήν πά
χους 22 χιλιοστών, μήκος δε 945 χιλ>\ Έν τή Ινώσει αυτών 

άποτελοΰσι προφανώς όγκον χυτοχάλυβος ορατόν μόνον κατά 

τα στόμια και τά όπίσδιαάκρα τών μεμονωμενων τούτων όπλο- 
νωληνων ή καννών.

Αί κάνναι δέν εχουσι τό κοινώς παραοεδεγμένον σύστημα 
^αβοωσεων, άλλά περιλαμβάνουσι ^αβδώσεις πολυγωνικάς συ- 
«χηματος W hitw orth  τοιαύτας, ώστε ή κάθετος τομή του 

μυχού παρουσιάζει μορφήν Εγγεγραμμένου κανονικού δεκα- 
πλεύρου ίντός του κοίλου κυλίνδρου του μυχοΰ (ιδέ σχ. 11). 
Έπισης κατά τήν τακτοποίησιν τών αϋλάκων απομακρύνεται 
τής συνήθους κατασκευής, Ιν $ ή κάννη, ώς εις τά γαλλικά 

τηλεβόλα μεγάλης όλκής συνήθως, είναι ηύλακωμένη άνωθεν 
ix. οιξιών προς τ’ αριστερά.

Σημείωτιον έν παρόδω, οτι εκτός τών μυδροβόλων τοΰ πε- 

ίιβυ υπάρχουσι καί έτερος τοΰ φρουρίου, περί ών έν συνόύει 
άναοέρομεν τά έξης.

Αυται διακρίνονται τών λοιπών κατά τό μέγεθος καί τόν 

ίριδμόν τών καννών, ή κάλλιον τών μυχών, καθόσον αυται 
δεν είναι κάνναι ειδικοί. "Οπως κατανοηθη τό πράγμα, φαν- 
τάσθητε πλήρη καί ουχί κενόν σωλήνα οβιδοβόλου τών 12  

λίτρων όρειχαλκίνου παλαιού σχεδίου. ’Αντί, όπως άποτελε-
ιιυχος διαμέτρου 5 ,2  δακτύλων, νά διατρήσωσι τόν σω

λήνα τούτον, άποτελοΰντα ηδη άπλοΰν ογκον έκ χυτοχάλυβος, 
Ιχουσι διατρυπημένους 80 όπλομυχοΰς, έκαστου τών δποίων ή 

ολκή είναι 13  χιλιοστά. Τοιαΰτα εΐναι τά τόν τρόμον έμ- 
πνέοντα πυροβόλα ταΰτα- άλλ’ ηδη έπι τοΰ προκειμενου.

Ή σκοπευτική γραμμή τής μυδροβολου τοΰ πεοίου κανονί
ζεται διά διόπτρας, προσκεκολλημένης έπί τοΰ πλατυζωσμα- 
τος τοΰ πυδμένος καί λαμβανουσης δέσιν κορυφαίαν κατά τήν 

σκόπευσιν, εΐ $ πλαγιαζομέντ,ς δριζοντιως (ϊδέσχ.ϋ). Η οιόπ- 
τρα αΰτη, χρησιμεύουσα ώς ύψόμετρον, φερετ εγκοπήν (σκο- 
ποχαραγμήν). Τό έτερον σημεΐον, έφ’ ου διερχεται ή σκοπευ
τική γραμμή, είναι στόχαστρον φακοειδές, στερεώς κείμενον 

έπί τοΰ ένδυναμώματος τής κεφαλής τοΰ εξ ορειχάλκου πε

ρικαλύμματος τοΰ ολου σωλήνος.
Μέχρι τής άποττάσεως 5 00  μέτρων η σκοπευτική γραμ

μή διευδύνεται άνωδι τής οριζοντείου δέσεως τής διόπτρας 
καί τοΰ στοχάστρου. Ή ύποδιαίρεσις τής διόπτρας επαρκεΐ 

εις άπόσταιιν §ολής 6 0 0 — 13 0 0  μέτρων.
Έκτος τής ώς άνωΟι σκοπευτικής διευθύνσεως υπάρχει 

καί έτέρα βραχείας σκοπογραμμής, ης τό στόχαστρον κεΐται 
εις τό μέσον τοΰ μήκους τοΰ σωλήνος· είναι δέ αυτη χαραγ
μένη ώς καί τό στόχαστρον της, τοποδετημένον εις το δεξιόν 

τοΰ σωλήνος, καί χρησιμεύει εις τάς μεγαλητερας αποστάσεις 

βολή; μέχρι 300 0  μέτρων, καίπερ υπό γενικόν κανόνα τής 

μυδροβόλου πέραν τών 2500  μέτρων μόνον κατ’ έξαιρεσιν

τιδεμένης έν χρήσεΐ.
Ή  περί ης ο λόγος έτέρα σκοπευτική γραμμή χρησιμεύει 

Ιν ανάγκη ώς εφεδρική, δπότε γίνεται χρήσις προσδέτου εφε

δρικού έπιδεματος ή ύψομετρου.
' Αί μυδροβόλοι πεδίου ώς καί τά λοιπά πυροβόλα αναγνω

ρίζονται δΓ όνομάτων στρατηγών ή τοΰ τόπου τής κατασκευής



«ύτών, φέρουσι δέ άριδμόν καί τά συνήδη πολεμικά εμβλή
ματα, ώς καί το έτος τής χύσεως αδτών.

Β '. IJJdf, γεμιστήριος.
Μεταξύ τοΰ προς ©ράξιν μη-/ανισμοΰ καί τών όπισδίων 

άκρων τών καννών παρεντίθεται, ώς προηγουμένως έλέγδη, 
2t’ έκαστον τής μυδροβόλου πυροβόλημα εν άπλοΰν καί ιδιόρ

ρυθμον διάμεσον μέλος· είναι δέ τού
το πλάξ γαλΰβδινος κοσκινοειδώς 

διατετρυπτμένη, ητις καί καλείται 

πΛάζ γεμιστήριος (σχήμα 1 )· φέρει 
αίίτη 25 Ο πας, αϊτινες έκ τών έμ
προσθεν μέν άνταποκρίνονται προς 
τάς παρατάσεις τών μυχών τών 

(Σχ. 1). καννών, όπισδεν δέ προς τά επισκο
πώ άναφλέξεως βέλη. Αί όπαί αυτής, 25  τόν άριδμόν, χρησι- 
μεύουσι δι’ άλλα τόσα φυσίγγια πλήρη πεπιεσμένης πυρίτιδος, 
σφαιριοφόρα, μέ κάλυκα έκ χονδροχάρτου ή μετάλλου.

Ή πλάξ αΰτη τίδεται λοιπόν άπαραλλάκτως ώς ό φρακτήρ 

πυροβόλου συστήματος Άρμστρόγγ έπί κατακορύφου επιπέ
δου καδέτως του άξονος του σωλήνος διά δυο έντομών, και 
πιέζεται στερεώς μεταξύ του όπισδίου άκρου τών καννών καί 
του προς <ρράξιν μη-/ανισμοΰ, όδηγουμένη όριζοντίως. Έπί 

τώ σκοπώ τοΰ είσάγεσδαι καί λαμβάνειν θέσιν πρός γέμισιν, 
ώς καί έπί τώ σκοπώ τοΰ έξάγεσΟαι μετά τό πυροβόλημα, 
φέρει η πλάξ λαβήν, καί είναι αρκούντως έλαφρά πρός δια- 
χειρισμόν. Χάριν τής τα·/υβολίας υπάρχουσι παρ’ έκάστω 

πυροβολώ πλείονες ομοιαι πλάκες· έπομένως προετοιμάζονται 
πλεΐσται γομώσεις έξ 25  πυριτοβολών έκάστη.

Είς πΰρ ταχύ, δυνατόν νά παράγωνται κατά μείζονα λό
γον 5 συνεκπυρσοκροτησεις, ητοι νά ρίπτω/ται κατά λεπτόν

τής ώρας 125  βλήματα, εις σύνηδες δέ η άργόν πΰρ μόνο»

3, ητοι 75 βλήματα.
Αί γεμιστήριοι πλάκες έ'χουσι σχήμα τετραγωνικόν καί 

πάχος περίπου 7 Ικατοστών, φέρουσι δέ κατά δύο άντιδέτους 

πλευράς πτερύγια η έξοχάς, άτινα κατά τήν τοποδέτησιν τής 

πλακός πρός γέμισιν τής μυδροβόλου έντίδενται έκ τών 
άνω έπί δύο άλλων αγκιστροειδών πτερυγίων ή εξοχών, 

προσκεκολλημένων έπί τής έμπροσδίου έπιφανείας τής φρα- 
κτηρίου πλακός, τής οπισδεν τής γεμιστηρίου πλακός ευ
ρισκόμενης. Οΰτως άποτελεΐται σύνδεσμος τών δύο τούτων 

μηχανισμών, τών έν συνόλω φραττόντων τό κενόν τό μεταξύ 

τών όπισδίων άκρων τών καννών καί τοΰ ώς πυδμένος τής 

μυδροβόλου χρησιμεύοντας τμήματος τοΰ έρειχαλκίνου αυτής 

περικαλύμματος.
Εις τό μέσον έκάστης τών 4  πλευρών τής έμπροσδίου έπι- 

φανείας τής γεμιστηρίου πλακός υπάρχουσι προσκεκολλημένα 

4  εμβο.Ια καλούμενα όόηγοί, άτινα είσχωροΰσιν εις 4 άντα- 
ποκρινομένας όπάς τοΰ όρειχαλκίνου τής μυδροβόλου περικα
λύμματος, κειμε'νας έπί τάς 4  πλευράς τοΰ όπισδίου μέρους 
τοΰ σωλήνος αυτής· καί τοΰτο, δτε ή γεμιστήριος πλάξ ώδει· 
ται έπί τά πρόσω διά τοΰ πρός φράξιν μηχανισμοΰ. Κατά 

τήν περίσιασιν ταύτην, τά κατά τι τής γεμιστηρίου πλακός 

προεχοντο άκρα τών βλημάτων τών φυσιγγίων εϊσάγονται είς 

τάς εις έ κ α σ τ ο ν  αύτών άνταποκρινομένας χάννα;. Ό  σκοπός 
τών έμβόλων τούτων (Γδε σχήμα 2 καί 3) είναι τριπλοΰς·

\)  AxAoHr γέμισμα τϊ}ς γεμιστηρίου πΑαχός. Προς γ ί-  
μίσιν τής πλακός διά φυσιγγίων τίδεται αυτη (τά έμβολα 

πρός τά κάτω) έφ’ ενός σίδηρου κιβωτίου, έπ’ αϋτώ τούτω 

ύπάρχοντος καί χρησιμεύοντος ώς τις γεμιστήριος τράπεζα. 
Τότε τό άναλόγως τών διαστάσεων τής γεμιστηρίου πλακός



χατεσχευασμένον καί φυσιγγιοφόρον κιβώτιον, οπερ φέρει κά
λυμμα συρτόν, χίδεχαι έπί τής γεμιστηρίου πλακάς ώς 

ίχε ι κεκαλυμμένον, και άποσύρεται τό συρτόν κάλυμμά, έν 

τώ άμα δέ 25  φυσίγγια χοΰ κιβωχίου πίπχουσι διά χών κεφα

λών χών βλημάχων εις χάς 25  άνταποκρινομενας οκάς χής 

γ*μιστηρί«υ πλακός, χαί κρεμώνχαι έν αϋχη από χών χειλέων 
τών κεφαλών χών βλημάχων.

2 )  Συντήρησις τών φυσιγγίω ν τώ ν πεπ.ίηρωιιένων γ ι-  
μιστιιρίων π./αχών εφεδρείας. Ή πεπληρωμένη έφεδρική 

γ ψ υ ιή ρ ιο ς  π λά ; κρέμαται εις χά δεξιά ή τ’ αριστερά χής 

ακχ»;ρίδο; x&C κιλλίββνχος εις έπ’ αΰχώ χούχω υπάρχοντα άγ

κιστρα. Έ ν τή καταστάσει χαύτη οί προέχοντες οδηγοί, ήτοι 

τά περί ών ό λόγος έμβολα, προρυλάχιουσι χά όλιγώχερον αΰ- 

χών προεχονχα φυσίγγια, κυρίως δε τά βλήμαχα από τής 

ώς έκ τή ; προστριβής φδορας, μέχρι τής '/ρήσεως αυτών.

5 )  Λσφα.Ιης γή ιισ ις  των πυροβόλων. "Αμα διά τής 

ί  τροφής χοΰ μεγάλου κοχλίου χοΰ φρακχήρος ό πρός φράξιν 

μηχανισμός κίνηση έπί χά πρόσω, καχά χήν έπέκ-ϊσιν χοΰ 

«ωλήνος χής μυδροβόλου g χήν γεμισχήριον πλάκα, πάραυχα 

τά περί ών δ λόγος έμβολα, ήτοι οί οδηγοί, καδό προεχονχα, 

ιίσέρχονχαι πρώτα εϊς χάς άνχαποκρίνομένας αΰχοις κοιλότη

τας χοΰ δρει·/»λκίνου χής μυδροβόλου περικαλύμματος, καί 

βΰχω προετοιμάζουσιν άσφαλεστάτην χήν είσ-/οίρησιν χών 2 5  

φυσιγγίων, άτινα φέρει ή γεμισχηριος πλάξ, ένχός τών μυχών 

τών δι’ έκαστον χουχων άνχαποκρινομένων καννών.

Αί κεφαλαΐ τών δδηγών εμβόλων, έπί σκοπώ έλαχχώ- 

σεως τής τριβής κατά τήν είσοδόν των έν τώ όρειχαλχίνω χής 

μυδροβόλου περιχυλίγμαχι, είναι κάπως έξωγκωμέναι ή πα- 
χύτεραι. (ακολουθεί)

t r j  r r r r r r r  r j s n

ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΗΓΕΜΟΝΙΩΝ 

ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΙΑΣ,

ΗΤΟΙ

ΤΗΣ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ.
(έκ χοΰ γερμανικού)

Ε ι σ α γ ω γ ή .

Ή ενωσις τών μέχρι τοΰ έτους 18 5 8  κεχωρισμένων Ηγε
μονιών χής Μολδαβίας και χής Βλαχίας άπετελέσδη μεν διά 

τής έκλογής τοΰ Κουζα εις χήν Οέσιν ήγεμόνος (Όσποδάρου) 
αμφοτέρων τών ηγεμονιών, άνεγνωρίσδη δέ έκτοτε τόσον υπό 

τής Τ. Πύλης, όσον καί ύπό τών λοιπών δυνάμεων.
Ή πολιτική κατάσχασις καί σύνχαξις τών ήνωμένων ηγε

μονιών χής Μολδαβίας χαί Βλαχίας σχηρίζεχαι έπί χοΰ δργα- 
νικοΰ κανονισμοΰ χοΰ έτους 18 5 0 , τής Συμβάσεως χής 7/19 

’Απριλίου 18 5 8 , χαί έπί τοΰ Συνχάγμαχος χής 3 0  ’Ιουνίου 

18GG.
Αί ήνωμέναι ήγεμονίαι είναι όνομαστικώς υποτελείς τής 

Τουρκίϊς, εις χήν οποίαν πληρό/ουσι φόρον έτήσιον 4 εκατομ

μύρια γροσίων, ών 1 ‘/2 έκατομ. έπιβαρύνοοσι χήν Μολδα

βίαν, χό δ’ ύπόλβιπβν χήν Βλαχίαν. Διά χοΰ φίρου τούτου ή 
Πύλη παρητήΟη χών πρώην έπί κατοχή δικαιωμάτων αυτής.

Ό  καχά χό έτος I8G6 — ούχϊ άνευ ξένης συνδρομής —— 

Ιχλεχθ.-.ίς ηγεμών Κάρολος Χοενζόλλεν-Σιγμάριγγεν έξασκεΐ 
τή συμπράξει υπευθύνου υπουργείου τήν έχχελεσχιχήν έξου- 
σίαν, καί μοιραζεται χήν νομοθετικήν μετά δύο εκλεγόμενων 

Βουλών, ηχοι χής Γερουσίας καί τής Βουλής.
At στραχιωτιχαί δυνάμεις τής Μολδαβίας χαΐ τή ; Βλα



χίας, συνεπεία τών διατάξεων τών Πρωτοκόλλων καί βοη- 
βεία της εις τάς χώρας έγγυουμένης οΰδετερότητος (περιορι- 
ζόμεναι έτι πρό μιχροΰ εις ολίγον άριθμόν καί απολύτως εις 
τήν έχτελεσιν τής των φρουρών υπηρεσίας) συνεχωνεύθησαν 

μετά τήν ενωσιν τών ήγεμονιών εις ενα 'Ρωμουνικόν στρα
τόν, καί διά τής έχδόσεως του νόμου τής 1 1  ’Ιουλίου 1868  

εχτοτε ώργανίσθησαν και ηύξήνδησαν* ώστε ή χώρα ηδη πα
ρατάσσει, άναλόγως του πληδυσμοΰ τών κατοίκων, άξιον λό
γου στρατόν, όστις έν ανάγκη δύναται νά στράτευση καί εξω 
της χώρας.

Μετά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον έχρησίμευον οί γαλλικοί ς-ρα- 
τιωτικοί κανονισμοί ώς παράδειγμα διά τόν οργανισμόν τών 

στρατιωτικών τής Μολδοβλαχίας· από δέ τής κατά τόν Ιού

λιον 1868  έπελδούσης άναμορφώσεως του ρωμουνικοΰ στρα
τού είναι έν χρήσει έκτοτε σχεδόν άποκλειστικώς αί πρωσσικαί 
διατάξεις, ας ό ήγεμών Κάρολος φροντίζει νά είσαγάγη κα
θ’ ολοκληρίαν.

Αί ηνωμέναι ήγεμονίαι άποτελοΰσιν έπιφάνειαν 2 ,2 0 4  τε
τραγωνικών μιλίων γεωγραφικών, καί άριδμοΰσι κατά τά 

άνώτατα στατιστικά διδόμενα 4 ,6 0 5 ,5 10  κατοίκους.
Τά κατά τό έτος 18 7 1  εισοδήματα τοΰ χράτους άναβαί- 

νουσιν εις 3 2 ,2 7 0 ,40 0  φιορίνια, τά δέ έξοδα εις 35 ,920 ,960 . 
έ*τεΰδεν προκύπτει έλλειμμα 3 ,6 5 0 ,5 6 0  φιορ.

ΠΡΩΤΟΝ.

’Οργανισμός τοΰ στρατού έν ειρην/) καί έν πολέμω.

Α% Κύρια στοιχεία τής ird jtJov όυνάμεως·

Τήν ένοπλον τής 'Ρουμανίας δύναμιν άποτελοΰσι, κατά τάς 

έργανικάς διατάξεις τβΰ έτους 18 6 8 ,
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Μόνιμος στρατός μετά irpeSpelac·

Αοροβάντσοι (Dorobanzen) (1) καί ύροφύΛαχις.

Αημοστρατιά. (Miliz).
ΈθνοφυΛαχη (Garde nationale).
Ε θνεγερσ ία  ή πανστρατιά χαί στοΜσχος τοΰ Δουνάβεως.
ΙΙας 'Ρουμάνος δυνάμενος φέρειν οπλα εΤναι υπόχρεως είς 

ιιτρατείαν από της ηλικίας τών 20  έτών εως 50  ώς εξής·

Εις τον μόνιμον στρατόν, εις τοϋς Αοροβάντσους χαι τή* 

ύροφοΛαχήν από έτών 2 0 —27.
Εις τήν δημοστρατιάν από 2 7 — 36 έτών, απαντες οί 

όπηρετήσαντες έν τώ στρατώ τά προηγούμενα έτη, ώς χαί οί 

λοιποί άπό 2 0 — 36 έτών.
Εις τήν έθνοφυΑαχην οί κάτοικοι τών πόλεων άπό 3 6 —  

50 έτών.
Εις τήν εθνεγερσίαν απαντες άνεξαιρε'τως οί νέοι ήλικίας 

17— 20  έτών, ώς έπίσης παν άτομον δυνάμενον φέρειν όπλα, 
οπερ δέν είναι κατατεταγμένον εις οΰδεμίαν τών μνησδεισών 
τάξεων.

Β . Ά νώ τα τα ι στρατιωτιχαΐ άρχαί·

1ον ’Ανώτατο? αρχηγός.

Ή άνωτάτη αρχηγία τής ένοπλου δυνάμεως άνήκει εις τόν 

ήγεμόνα* ουτος δέ, δυνάμει τών διά τοΰ συντάγματος χορη
γούμενων αυτώ προνομίων, απονέμει ολους τους βαθμούς έν 

τώ στρατώ.
2ον Το δκουργείον τοϋ πολέμου (Ιν Βουχουρεστίω).

Ό  υπουργός τοΰ πολέμου κυβέρνα, έν όνόματι τοΰ ήγεμό-

(4) 01 Δοροβάντσο;, οιτινες Ιν ειρήνη Ικτελοΰσι τήν δπηρισίαντής 
χωροφυλακής, είναι πολυδάπανον Ιλαφρον Ιππικήν, δπερ έν πολέμω συγ
καταλέγεται μετα τοΰ Ινεργοϋντος στρατοΰ.



νος, ολας τάς υποθέσεις τοΰ στρατοΰ, συμφώνως προς τούς 
κιιμένους νόμους.

Τό δπουργεΐον τοΰ πολέμου φέρει όνομασίαν «Κ εηριχ ίι 
ό ιαχείρ ισ ις»  καί διαιρείται είς 4 τμήματα.

Τό προσωπικόν αΰτοΰ είναι

1 υπουργός τοΰ πολέμου.
1 γενικός διευθυντής.
4  διεκπεραιωταΐ (ή διευθυνταί γραφείων), 

άξιωματικοι ■) 4  τμηματάρχαι 1ης κλάσεως.
6 » 2ας »
6 είσηγηται 1ης »
6 » 2ας »

ύπάλληλοι ί 4 *Ρ®«*βλλ.«αί καί άρχειοφύλακες.
(οΟ αντιγραφεις 1ης και 2ας κλασεως.

Έν ολω τό προσωπικόν ανέρχεται είς 6 0 — 70 άτομα’ δύ-
ναται δέ κατά τάς περιστάσεις, συμφώνως πρός τόν προϋπο!
λογισμόν, νά υψωθή ή καί νά έλαττωθη.

3ον Tc στρατιωτικόν επιμεληττ^ιον,

Το διά τά ταμεία, διά την πρόβλεψιν τών τροφίμων, διά τήν 
του υλικοΰ παραγωγήν καί τήν έξέλεγξιν τών λογαριασμών νο· 
μοθετημένον έπιμελητήριον, έξαρταται άμε'σως άπό τοΰ υπουρ

γείου τοΰ πολέμου. Ίδοϋ τό προσωπικόν αύτοΰ·

!2 έπιμεληταί.
2 ύπεπιμεληταί 1ης κλάσεως.

4  * 2ας »
8 βοηθοί 1ης »

12  » 2ας »
Έν ολω 28 άτομα.
Έν ώρα πολέμου τό προσωπικόν τοΰ στρατιωτικοΰ έπιμε- 

λητηρίου κατά τάς άνάγκας αυξάνεται, καί κατά τήν κινητό- 
ποίησιν προμηθεύεται μέ ίππους, καί αδτών τών βοηθών Ι ί ί  
κλάσεως συμπεριλαμβανομένων.
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4ον Τοπαρχιακαι διαικήσίΐς.
(Ιδε τήν «τοτηκήν και τακτικήν iitoSiaipsoiv τοϋ στρατοΰ»)

Γ . Στρατιωτική ιεραρχία·
Είς τό ρουμανικόν στρατιωτικόν προσωπικόν ύπάρχουσιν οί 

εξής βαθμοί ιεραρχίας-
ίον Ορότωπα τών διαφίρων στρατιωτικών τάξεων.

’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί .
α) Στρατηγεϊον.

αντιστράτηγος, υποστράτηγος, 
β) Ά  ζίΜματιχοΙ έπιτε.Ιΰς.

συνταγματάρχης, άντι^υνταγματάρχ-ης, ταγματάρχης,
γ) Λοχαγός.
δ) ϋπο.Ιοχαγύς> άτθυχο.Ιοχαγός. 

ε) Ε ΐσηγηταΐ
γενικός εισηγητής (άντισυνταγματάρχης)
ταγματάρχης »
λοχαγός »
υπολοχαγός »
άνθυπολοχαγός »

Ύ  π α ξ ι ω μ α  τ ι κ ο ί,
Έπιλοχίας (φέρων διάφορον όνομασίαν καθ’ οπλον). 
Αοχίας (φέρων καθ’ οπλον διάφορον ονομασίαν).
Όδηγός (Fiihrer).
Δεκανεύς οδηγός.
Δεκανεύς.
Τυμπανιστής συντάγματος καί τάγματος (σαλπιγκτής). 

yA ν δ ρ ε ς.
Στρατιώται τών διαφόρων οπλών, στρατιωτικοί μουσικοί 

(τυμπανιστής, σαλπιγκτής, κτλ. οΰςοΰδείς βαθμός συνοδεύει), 
νοσοκόμοι.
σρατιωτιωτικοί χειρώνακτες. 
πεταλωταί.
υπηρέται αξιωματικών κτλ.

ΕΑΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΪΛ. ΛΑ.' ΤΟΜ. <Γ.' 2
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2ον Στρατιωτικοί υπάλληλοι.

’Ι α τ ρ ι κ ό ς  κ λ ά δ ο ς ,  
γενικός τής υγείας έπιθεωρητής. 
άρχιατρός Ι”5 καί 2*! κλάσεως. 
ιατρός συντάγματος 1 η? καί 2 α! κλάσεως. 
ιατρός τάγματος I 1?5 καί 2 α{ » (1).
υπίατρος.
χειροΰργος καί υποχειροΰργος.
φαρμακοποιός συντάγμ. καί τάγματ. Ι ”1' καί 2ας κλάσεως. 
κτηνίατρος συντάγματος καί μοίρας Ι ”1 καί 2°? κλάσεως.

Κ λ ά δ ο ς  Ε π ι μ ε λ η τ η ρ ί ο υ .
Επιμελητής.
υπεπιμελητής l r,t καί 2α! κλάσεως 
βοηθός I 715 καί 2*{ »
επίτροπος 1 η: καί 2*; ®
πρεσβϋτερος (ίερεύς). 
αρχιμουσικός, υπαρχιμουσικός κ.τ.λ.

d !  Τοπική χαί ταχτιχη όιαίρεσις τοΰ στρατού έν ειρήνη.
Τοπική διαίρεσις, διοίκησις καί έπιθεώρηοις.

Α ί ήνωμέναι ήγεμονίαι εΤναι διηρημέναι είς 4  στρατιωτι- 
χάς περιφερείας, τήν του Βουκουρεστίου, Ίασίου, Κραϊόβας 
καί Γαλαζίου, καθ’ας οί είς τάς τέσσαραςμνημονευθείσας πό
λεις ευρισκόμενοι διοικηταί μεραρχιών εΤναι επιφορτισμένοι 
έν ώρα ειρήνης τήν διοίκησιν, τήν κυβέρνησιν, τήν έκπαίδευ- 
σιν, τήν διαχείρισιν τής πειθαρχίας καί τήν φροντίδα τής δια
τροφής έπί όλων των είς τήν περιφέρειάν των διανεμημένων 
στρατευμάτων καί καταστημάτων. Αί μεραρχίας έχουσιν έν 
ειρήνη τήν σταθεράν αυτών διαμονήν είς τάς πόλεις έκείνας, 
καί είναι ώς εΐπεΐν στρατιωτικαί τοπικαί άρχαί.

(1) Είς τάς ονομασίας τών διαφόρων βαθμών Ιμείναμεν εις το κεί
μενον καί δίν παραλληλίσαμεν αΰτους πρός τάς ήμετερας προσωνυ
μίας, αιτινες άλλως είναι ήμΐν^γνωσταϊ, καδ!> προ μικρού μεταπαιη- 
βιΐσαι.
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πεζικόν

, γ «. '
1 σύνταγμα πει,ου,
1 » εφίππου1

πυροβολικοΰ

’Ανάλογος οργανισμός τών δυνάμεων περιλαμβάνει τόν είς 
4  μεραρχίας (έκαστη έκ 2 ταξιαρχιών) έσχηματισμένον στρα
τόν, συγκροτούμενον ώς επεταΓ

(' 8 συντάγματα τοΰ πεζικοΰ έκ 3 ταγμάτων 
καί */a τοΰ στελέχους τάγματος σχαθμοΰ
(dep0t).

1 λόχος πειθαρχικός.
4  τάγματα κυνηγών έκ 4  λόχων.

3  συντάγματα ίππικοΰ [λογχοφόροι, έφιπποι, 
κυνηγοί καί Δοροβάντσοι τής γραμμής] 
έκ 4  ίλών τής γραμμής καί μιας σταθμοΰ 
(dep0t).

"Εκαστον έξ 8 κανονο- 
στοιχιών (έξ 6 πυροβό
λων], ενός λόχου γεφυ
ροποιών j  ενός τμήματ. 
(ήμιλαρχίας) ζευγιτών

2  τάγματα μηχανικού έκ 4  λόγων.
1 λόχος χειρωνάκτων.

4  ίλαι.
( 2 λόχοι.
I 5  ίλαι.

1 λόχος (νοσοκόμων).
1 */8 τάγμα. Ουτοι είναι μορφωμένοι ώς 

στρατός μόνιμος καί άνανεοΰνται διά νεο- 
συλλεξίας.

*Η διανομή τών συνταγμάτων τοΰ μονίμου στρατού εις τάς 
μεραρχικάς περιφερείας ένεργειται κατά τάς τοπικάς καί πο- 
λιτικάς περιστάσεις, καί εντεύθεν προκύπτει άνομοιότης κατά

τήν διανομήν αυτών.
Τό σώμα τώ ν JopoCiy-τσων συγκροτείται όργανικώς έκ 

τόσων ίλών, οσας παράγει έκάστη τοπική περιφέρεια, έξαιρε- 
τΐκώς εις τινας περιφερείας, έκτελοΰσιν ουτοι τήν υπηρεσίαν 
τών έφιππων χωροφυλάκων. Τό σώμα τοΰτο άποτελεΐται έκ 

3 0  ίλων.

ιππικόν |

πυροβολικόν |

μηχανικόν j 
ζευγΐται 

χωροφυλακή 

ς-ρατ. υγείας

πυροσβεσται



Τύ σώμα, τής όροφν.Ιαχής αποτελεί 16  τάγματα εκ 4 
loytov.

Ή δημοστςιατιά αποτελεί 30  τάγματα εξ G λό-/ων.
Είς ιάς ανωτέρω μνημονευΟείσας τοπικάς της χώρας διαι

ρέσεις ε·.ναι, έχιρς των στρατευμάτων τοΰ τακτικού στρατού, 
έπιτης διηρημεναι αί 8 μεραρχία! τοΰ σώματος των Δοροβάν- 
τσων, άνήκουσαι

είς την A'1" η 1η καί 2α μεραρχία των Δοροβάντσων.
» » Β αν η 3 ” » 4 '1
» » Γην » 5 η β 6η
» » Δην ο 7η » 8η

Ί α  τάγματα της δρο?υλακης υπόκεινται είς τάς οι’ αύτα 
ταΰτα νομοθετούν ένας έπιθεωρήσας, ών η πρώτη εχει την 
έδραν αυτής είς ΓΙιάτρα, ή δέ δεύτερα είς Γαλάζιον.

 ̂ Έν γενει ώς προς τήν διαμοίρασιν των στρατευμάτων έν 
ειρήνη παρατηρητέον, οτι το πλειστον αύτων μένουσιν είς τά 
σχετικά αϋτοις τμήματα της ηγεμονίας.

2. £V jtoJcjjoj.

Έν πολεμώ καί εις μεγαλητέρας συγκεντρώσεις εν ώρα 
ειρήνης άποτελεΓ ο τακτικός στρατός ομοιομόρφους μεραρχίας’ 
ών έκάστη περιλαμβάνει * ’ ’

2 ταξιαρχίας πεζικού.
1 ταξιαρχίαν ίππιχου.
V, ταξιαρχίαν μεχρις 1 συντάγματος πυροβολικοί?.
1 ταγμα σκαπανέων και τάς άνταποκρινομε'νας αυτοΓς έ- 

οεδρικάς έτοιμασίας.

Έκάστη ταξιαρχία πεζικού περιλαμβάνει 2 συντάγματα 
πει,ικου εκ 3 ταγμάτων, καί 1 τάγμα κυνηγών. ’£■/ 5^ω
7 τ“ϊί*ατ*· (*κολου0ει)


