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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΕΔΙΝΗ ΜΥΛΡΟΒΟΛΟΣ,

ή  X ο t

συνοπτική περιγραφή καί διαιρεσις τοΰ πυροβόλου 

καί των πολεμεφοδίων (*).
(εκ τοΰ γερμανικού)

ΚΕίΑΛΑΙΟΝ ΔΕΪΤΕΡΟΝ.

Τ ΐ  Ό  προς yp af.ir  γραχτήριος μηχανισμός 
η ό ψραχζηρ (φράχτης).

Ό  (ρραχτήριος μηχανισμός ί  δ ψραχτήρ δδιογειται όριζον- 
τίως μεταξύ των ολκών, περί ων άλλοθι έγενετο λόγος, των 

έμπροσθεν τοΰ πυδμένος του όρείχαλχίνου τ ίς  μυδροβολου πε
ριτυλίγματος, ένχος δυο έντομών κινείται δε Ιπι τά πρόσω 

μέχρι τ ίς  γεμιστιιρίου πλακος, καί επί τά δπισδεν, χατά τί]ν 

έπέχτασιν τοΰ άξονος τουολου σωλήνος τής μυδροβόλου, δι’ ε
νός εις τον πυθμένα τούτου προσχεκολλημένου φρακτηρίου κο- 

y λίου, οστις φέρει καί μέγαν στρόφαλον.
Όφρακτηρ συγκροτείται εκ δύο κυρίων μερών είσί δέταΰτα

1) ί  ψραχτήριος χ Μ ξ  μ^« τ ί ί  πλακος τής έντάσεως,

(*) Συνέχεια Ι ίΙ  ίο «ροηγουμενον φυλλάδιον.
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2) ο ijtjivptvc ή ή ίμπυριυτιψη π.Ιάζ, ήπς περιλαμβά- 
νει τον είδικώς πρός άνάρλεξιν μηχανισμόν.

ΊΙ φραχτήριος π .ΐά ζ  εχει τριπλοΰν σκοπόν- 
α) Ό  ορακτήριος μηχανισμός, εντελώς έπί τά πρόσω στε- 

ρεούμενος, πιέζεται*έπ! την οπίσθιον έπιράνειαν της γεμιστη- 
ρίου πλακός, κατεχούσης θέσιν πυθμένος, καί χρησιμεύει οΰ- 
τω κατά την εκρηξίν της γομώσεως των φυσιγγίων είς τάς 
βάσεις αΐιτών; τούτων ώς επιφάνεια ύποστηρίζουσα, ήτοι ώς 
ό πυμθμήν μυχοΰ κάννης.

β) Χρησιμεύει προσέτι εις τά εμπρόσθια τών κεντητηρων 
(κεντητήρια βέλη— βέλη κοουστήρια) του μηχανισμού τοΰ 
έμπυρέως ώς σωΑήν όΰηγός, άπαραλλα'κτως ώς ό βελονο
σωλην διά την βελώνην τών βελονορόρων τουρεκίων.

γ) Τέλος χρησιμεύει είς την παραλαβήν καί δδηγίαν τής 
πΑαχός τής έντάσεως, δι’ ης ή έντατήριος δύναμις τών σπει- 
ροειδών ελατηρίων τοΰ έμπυρευτικοΰ μηχανισμού η έμπυρέως 
αναπτύσσεται, παραμένει έν τη καταστάσει ταύτη, καί έν τη 
ώρισμένη πρός πυροβόλησιν ώρα έκτυλίσσεται, άλλως δ’ εί- 
πεΐν γενναται, στερεοποιείται, ενεργεί.

Πλευρική άποψις τ9ίς γεμιστηρίου πλακός (Α}, τ^ς φρακττ,ρίου πλαχό; (Β) 
και τ^ίς έμπυρευτίχ^ς πλαχός (Γ)* ΐ\ οδηγός ττίς γεμιατ-ηρίου πλαχό:, ν στα
ματά Γ?ίρες τ$ς φραχτηρίου πλαχο'ς.

(ΣΧ· 1.)

(ΣΧ· 3).

Η  ψραχτήριος πΑ άζ  συνίσταται Ιπομένως έκ δύο μερών, 
ατινα συνδέονται πρός άλληλα διά πλακός έκ ψευδαργύρου, 
•ήτις ύπα'ρχεί στερεωμένη έπί της άνωτέρας αυτών έπιρανείας 

διά κοχλιών. Ή πλάξ αυτη η τελευταία στερεοΰται άνωθι 

τοΰ σώματος τής ρρακτηρίου πλακός διά τών άκρων αυτής 

άγκυστροειδώς διατεθειμένων· ουχω δ’ έ’χουσα ένεργεΐ τήν του 

ρρακτηρίου μηχανισμού όδήγησιν έπί τών άνω έπιρανειών 

τών δύο ολκών κατά τήν έπί τά ποόσω ή τήν όπισθεν διεύ-k
θυνσιν αύτου. Τό έμπρόσθιον μέρος τής ρρακτηρίου πλακός 
περιλαμβάνει 25  διατρήσεις, συμπιπτούσας κατά τήν έπέκτα-

3*

Κατά μϊΐκος τομή τοΟ βωλϊίνος, τ9}ς γεμιστηρίου πλαχό?, τ9)ς φραχτηρίου 

πλακός χαί τ?5ς πλαχός τοΰ ίμ:τυρέως μετά τοΰ εμπυρευτιχοΰ μηχανισμού· 

η έμβολα $ οδηγοί* i πλάξ τ55ς έντάσεως* Κ μικρός στρο'φαλος διά τήν άνά- 

φλιξιν· Ο χεντητ?)ρις $ κτυπώντα έμβολα.



civ μέ τούς άξονα; τών μυχών τών 2 5  καννών. Αί διάμε
τροι ιών διατρήσεων τούτων συμφωνοΰσι μέ τά ; του λεπτού 

μέρους, ητοι του πρώτου τρίτου του μήκου;, Ιν άλλαις λέξεσι 
του Ιμπροσθίου τμήματος τών κεντητήρων (κρουστήρων).

Ή φρακτήριο; πλάξ φέρει κατά πλευράς επί την Ιμπρό- 
σθιον αύτή; Ιπιφάνειαν, δι’ ?ς άχουμβα Ιπί τήν γεμιστήριον 

πλα'κα, κατά τό μέσον του ΰύους, δυο άγκυστροειδεΐς Ιξοχά;, 

άπεχούσα; άπ’ άλλήλων χατά τό πλάτος τής γεμις·ηρίου πλα
κάς, Ιν α ι; τοποθετούνται τά ταύτη; πτερύγια κατά τήν το- 
ποδέτησιν αυτή; έπί τή; μυδροβόλου. Διά του σύνδεσμοι*, τού
του τών πτερυγίων τής γεμιστηρίου πλακό; μετά τών Ιξο- 
χών, περί ών ό λόγο;, τή; φρακτηρίου πλακό;, άποτελειται 
ή ταυτόχρονο; Ιπί τά πρόσω καί οπίσω κίνησι; τή; γεμιστή· 
ρίου πλακό; καί τών λοιπών μερών τοΰ φρακτήρο;.

ϊ ό  οπίσθιον μέρο; τή; φρακτηρίου πλακό; είναι κοίλω; 
Ισχαμμένον πρό; δεξίωσιν τή; πλαχό; τή; Ιντάσεω;, ήτι;
ωθείται συρόμενη Ιντό; του κενοΰ τούτου εξ αριστερών πρό; 
δεξιά.

Άναλόγω; τή; Ιμπροσδίου επιφανεία; τή ; φρακτηρίου
πλακό; τό Ισκαμμένον οπίσθιον αυτή; φέρει Ιπίση; 25 δια—
τρήσει;, ών ομω; αί διάμετροι, μεγαλήτεραι οΰσαι, συμφω-

νοΰσι πρό; τά ; τοΰ δευτέρου τρίτου, ητοι τοΰ μέσου τών
κεντητηρων ή τοΰ ξυστοΰ αύτών.

Ή φρακτήριο; πλάξ φέρει ε ί; τά οπίσθια αυτή; 4  σταμα-
τητήρα;, οΐτινε; περιορίζουσι τήν Ιπί τά οπίσω πορείαν τή;
πλακό; μεταξύ τών όλκών τοΰ όρειχαλκίνου περιτυλίγματος
τής μυδροβόλου, οταν αυτή σπρώχνηται Ιπί τόν πυθμένα η 
τό έπίσθιον τοΰ ολου σωλήνος (1).

(1) Ό  οχοπος τής κυχασκευτ,ς χαύχης καθίσταται γνωστός Ιν χω 
κ5»αλαί<ρ ϊϋπηρέχηιις τοΰ πυροβόλου».

Τών σταματητήρων τούτων οι δύο κατώτεροι φέρουσι 

δύο ρινομόρφου; προσαυξήσει; ή Ιξοχά;, μέχρι τών όποιων 

μόνη ή εμπυρευτική πλάξ δύναταί νά φερθή, φερομένη Ιπί τά 

όπίσω. Έπί τή; δεξιά; δέ καί τή ; άριστερα; Ιπιφανεία; εύ·· 
ρίσκονται δύο πρισματιχαί εξοχα!, αιτινε; όρίζουσι τήν όδή- 
γησιν τή; φρακτηρίου πλακό; κατά τήν κίνησιν αύτή; ε ΐ; 
τά ; οριζοντίου; έντομά; τών Ισωτερικών Ιπιφανειών τών δύο 
ολκών τοΰ όρειχαλκίνου περιτυλίγματα; τή ; μυδροβόλου.

Ή κάτω επιφάνεια, ητοι ή βάσι; τή; δλη; φρακτηρίου πλα
κό;, πρό; Ιλάττωσιν τή; τριβή; αύτή; Ιπί τοΰ κάτω μέρου; 
τοΰ δρειχαλκίνου περιτυλίγματο; τή ; μυδροβόλου, άφ’ ού σύ

ρεται, φέρει κοιλότητά τινα.
Ή π .Ιάζ τής έστάσεως ή ή ίντατήριος πλάξ είναι Ικ 

χάλυβο;, εχει σχήμα τετραγωνικόν, ολίγον πάχο; καί είς 

πέντε παραλλήλου; πρό; άλλήλα; καί δριζοντίου; γραμμά;, 
σύστημα διατρήσεων διαφόρων διαμέτρων, τουτέστιν ε ί; έκά- 
στην τών δριζοντίων γραμμών φέρει 5 μεγάλα; διατρήσει;, 
οίτινε; συνέγονται πρό; άλλήλα; δι’ άλλων στενωτέρων δια
τρήσεων, ητοι διά σχισμάδων (σχήμα 4 , 5 ,  6 , 7).

Αί μεγάλαι διατρήσει;, 25  Ιν δλω τόν αριθμόν, εχουσι μέ- 
γεθο; ίσον πρό; τό πάχο; τοΰ μεσαίου τμήματο; τών κεντη- 
τήρων, αί δέ ταύτα; συνδέουσαι άνά 5  συμφωνοΰσι πρό; τό 

πάχο; τοΰ Ιμπροσδίου τρίτου τών κεντητηρων.
Τό μήκο; τών μεγαλειτέρων καί στενωτέρων διατρήσεων 

είναι διάφορον, διά δέ τή; διαφορά; ταύτη; τοΰ μήκου; έκα
στη; οίύτών ορίζεται ή σειρά, καθ’ $ν έκάστη τών μεμονωμέ
νων καννών τή ; μυδροβόλου ερχεται ε ί; πυροβολισμόν, ίτο ι 
πυροβολεί, εν άλλοι; λόγοις όρίζουσι τήν σειράν, καθ’ $ν έ
καστος τών κεντητήρων κτυπα Ιπι τοΰ σχετικού φυσιγγίου 

καί συντελεί πρό; άνάφλεξιν αύτοΰ.



Μεταξύ της τρίτης καί της τέταρτης γραμμής τών £ηθει- 
σών διατρήσεων εύρισκεται μία σχίσμας οδηγός, χρησιμεύου- 
σα είς πάσσαλον τινα, διά τοΰ δποίου περιορίζεται ή κινη- 
σις της πλακός της έντάσεως πρός άμφοτέρας τάς διευθύν
σεις, συμφώνως πρός τόν σκοπόν αυτής.

Εις τό δεξιόν μέρος τής πλακός τής έντάσεως υπάρχει 
κοχλίας άτρακτοειδής, εισερχόμενος εις τό πάχος τής πλα- 
κός. ’Επί τοΰ όμαλοΰ η μη κοχλιωτοΰ τής ατράκτου, έ'ξωθι 
τοΰ δεξιοΰ μέρους τής μυδροβόλου, εισχωρεί διά οπής ώοει- 
δοΰς είς τήν δλκόν τοΰ όρειχαλκίνου περικαλύμματος τής 

μυδροβόλου μικρός τις στρόφαλος, στερεούμενος διά περόνης 
εΐσαγομένης άνωθεν. Διά τής στρορής τοΰ στροφάλου τούτου 

η άτρακτος λαμβάνει προχωρητικήν μόνον κίνησιν τοιαύτην, 
ώστε ή πλάξ τής έντάσεως δύναται νά κινηδή μόνον έπί τά 

δεξιά καί έπί τά αριστερά. Ουιως ή στροφή τοΰ στροφάλου 
παράγει μόνην τήν πρός εντασιν τών έμπυρευτικών ελατηρίων 

καί πρός πυροβόλημα τής μυδροβόλου άναγκαίαν πλευρικήν 

κίνησιν τής πλακός τής έντάσεως, εντός τοΰ κοιλώματος τοΰ 

οπισθίου μέρους τής ρρακτηρίου πλακός, και έπίφέρουσα ουτω 

τήν πρός πυροβόλημα άναγκαίαν εντασιν, συντήρησιν καί άπό- 
λυσιν τής ώθούσης δυνάμεως τοΰ έμπυρέως.

Ή έμπυρευτιχή πΛάζ ή ό έμπυρεύς σύγκειται έπίσης έκ 
δύο κυρίων μερών

1) ’Εκ τής κίστης μετά τών θαλαμίσκων διά τούς 25  ει
δικούς μικρούς έμπυρείς, ητοι τούς κενιητήρας (κεντητήρια 

έμβολα) μετά τών σπείροειδών έλατηρίων αυτών.
2) Έκ μιας τήν κίστην ταύτην έπικαλυπτούσης πλακός, 

ηιις περιορίζει τήν κίνησιν τών μικρών η ειδικών έμπυρέων.
Είς τήν βάσιν Ικάστου τών 25 θαλαμίσκων τής κίστης τοΰ 

έμπυρέως εΤναι έντιθιιμένος σωλήν πρός υποδοχήν τοΰ ίπ ι-
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σθίου ή παχυτέρου τμήματος τών κεντητήρων Εμβόλων. Ή 

διάμετρος έκάστου θαλαμίσκου συμφωνεί μέ τήν τοΰ συνδέσμου, 
τοΰ ένοΰντος το μεσαΐον καί το δπίσθιον τμήμα τοΰ κεντητη- 
ρίου εμβόλου (ίδέ σχ. 13).

'Η  πΛάξ ή έπιχαΛύπτουσα τήν κίστην τοΰ έμπυρέως φέ
ρει 2 5  διατρήσεις, αΐτινες συμφωνοΰσι προς το πάχος τοΰ 

συνδέσμου και τήν κωνικήν προσαΰξησιν τοΰ μεσαίου τμήμα
τος τών κεντητήρων Εμβόλων.

Ή κίστη τοΰ Εμπυρέως φέρει κατά το δεξιόν καί το αρι
στερήν Εξωτερικόν αυτής δυο τετραγωνικάς προσαυξήσεις, αι- 
τινες εισέρχονται είς τάς δυο Εντομάς, τάς έπί τών Εσωτερι
κών πλευρών τών όλκών τοΰ όρειχαλκίνου περικαλύμματος 
τής μυδροβόλου.

Ή βάσις τής κίστης φέρει, ώς καί ή φρακτήριος πλάξ, 
περί ί ς  είπομεν, κοιλότητα πρός Ελάττωσιν τής τριβής κατά 
τήν όδήγησιν αυτής έν τώ όρειχαλκίνω περικαλυμματι τής 
μυδροβόλου.

Ή κίστη τοΰ έμπυρέως προς όδήγησιν αυτής έπί τών όλ
κών έπακουμβα έπ’ αυτών ώς ή φρακτήριος πλάξ διά τής άνω- 
τέρας αυτής Επιφανείας.

Ο έζοχΛισμός τής έμπυρευτιχής π.ίαχός, ητοι τοΰ έμπυ
ρέως μετά τών ειδικών ή μικρών έμπυρέων, ένεργεΐται ώς 
ακολούθως.

Εντός έκαστου θαλαμίσκου τής ανοικτής κίστης καί με
τάξι» τών πλευρών αύτοϋ καί έκαστου όδηγοΰ σωλ,ήνος τοΰ 

Οπισθίου τρίτου τοΰ σχετικοΰ κεντητήρος έμβόλου Εντίθεται 
στερεώς άνά εν σπειρβειδές Ελατήριον (κοχλιόμορφα συνήθη 

Ελατήρια, Επικαλούμενα μυρμηκοελατήρια). Μετά ταΰτα τά 

«εντητήρια έμβολα είσάγονται είς τούς θαλαμίσκους καί τους 

«ίηγβύς σωλήνας, συμπιεζομένων συνάμα ολίγον τών Ελατή -
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ρίων άνωθι δέ τοΰ μεσαίου τρίτου ή τμήματος τών 25 κεν
τητήρων Εμβόλων Επιτίθεται καί στερεοΰται ή τήν κίστην τοΰ 

Εμπυρέως έπικαλυπτουσα πλάξ. Ή φυσική Ελαστική δύναμις 

τών είς τήν βάσιν τών θαλαμίσκων καί τόν σύνδεσμον τών 

κεντητήρων εμβόλων στηριζομένων σπειροειδών έλατηρίων 

ώθεΐ τά έμβολα ταΰτα είς τάς περί ών έγένετο λόγος όπάς 

τής τήν κίστην τοΰ Εμπυρέως έπικαλυπτουσης πλακός.
Τό Εξωτερικόν τής βάσεως ή τοΰ πυθμένος τής κίστης τοΰ 

Εμπυρέως φέρει κοιλότητά τινα κατά τόν άξονα τοΰ δλου συ
στήματος, πρός υποδοχήν τής κεφαλής τοΰ πρός φράξιν κοχλίου 

(ίδέ σχήμα 3), δς-ις διατελει Εκεΐ <7ερεωμένος διά τίνος περόνης.

Τά κεντητήρια εμΰο.Ια ή οί κεντητήοες έχουσιν, ώς πολ- 
λάκις ελάβομεν αφορμήν νά είπωμεν, εν Εμπρόσθιον τμήμα 

λεπτόν, ενμεσαΐον τμήμα διπλοϋν σχεδόν τό πάχος άπό τοΰ 

πρώτου, καί εν τρίτον έπίσθιον έτι παχύτερον· χρώμενοι δέ δι’ 
έκαστον τμήμα τήν Επωνυμίαν ξυστός, δυνάμεθα νά είπωμεν 

δτι έχουσιν έμπρόσθιοτ, μεσαΐον καί δχίαθιογ ζνστόν. Οί 
τρεΤς οϋτοι ξυστοί Εχουσι τό αΰτό μήκος, οί δέ μεσαίοι καί 
δπίσθιοι ένοΰνται πρός άλλήλους διά συνδέσμου ή κεφαλής καί 
κωνικής τίνος προσαυξήσεως. Επίσης διά συνδέσμου ένοΰται 
ό μεσαίος πρός τόν Εμπρόσθιον. Ό  Εμπρόσθιος ξυστός, οστις 

έχει πάχος 2 ,5  χιλιοστών καί τό άχρον αΰτοΰ στρογγυλον, 

εΤναι τό ιδίως κροΰον ή άναφλέγον βέλος ή έμβολον όθεν δυ
νατόν νά έπικληθή είδικώς κρουστής. Ό  μεσαίος ξυστός 

έχει, ώς εΐ’ρηται, είς τό Εμπρόσθιον αΰτοΰ άκρον περιφερικήν 

τινα προσαΰξησιν ή Εξόγκωσιν πρός Ελάττωσιν τής τριβής κατά 

τήν όδήγησιν αΰτοΰ Εντός τής φρακτηρίου πλακός· Επίσης τό 

έπίσθιον άκρον τοΰ οπισθίου ξυστοϋ φέρει Ενίσχυσίν τινα πρός 
Ελάττωσιν τής τριβής κατά τήν όδήγησιν «ΰτοΰ Εντός τοΰ όδη- 

γοΰντος αυτό σωλήνος (σχήμα 8).



Ή τέχνη χαί δ τρόπος τής ταυτοχρόνου 
ένεργείβς καί της συν*ρμογής τών διαφόρων 
μερών του έμπυρευτικοΰ μη·/ανισμοΰ καταφαί
νεται είς το Ιπόμενον κε*άλαιον το περί έξυπη- 
ρετήσεως της μυδροβόλου.

II συναρμογή η σνντοποθέτησις τον ίμχυ· 
ριντιχοΰ μηχανήματος η τοϋ έμπυρέως ένερ- 
γείται ώς εξής.

Ή έμπυρευτική πλάξ ώθεϊται προς τούς 
σταματητήρας τής ©ρακτηρίου πλακός, 5$ τότε 
τά ρινόμοοφα βέλη η έμβολα συσρίγγονται έπί 
τήν δπίσθιον έπιράνειαν τής φρακτηρίου πλα
κός ούτως, ώς·ε τά δυο μέρη του έμπυρευτικοΰ 
μηχανήματος, ητοι ή έμπυρευτική πλάξ καί ή 
ορακτήριος πλάξ, συνενοΰνται πρός άλληλα κι- 
νητώς. 'II έμπυρευτική πλάξ έχει έπί τής άνω 
αυτής έπιρανείας Ααΰην όμοίαν μέτήν τής γε- 
μιστηρίου πλακός. Ό  σύνδεσμος τοΰ πρός ρρά- 
ξιν χοχλιού μετά του πυθμένος τής έμπυρευ- 
τικής πλακός γίνεται διά τής περί ης εΓρηται 
περόνης μετά τήν τοποθέτησιν τής ρρακτηρίου 
πλακός καί τήςέμπυρευτικής πλακός έπί τών 
ολκών του όοειχαλκίνου περικαλύμματος τής 
μυδροβόλου. (ακολουθεί)
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ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΙΑΣ,

ΗΤΟΙ

ΤΗΣ ΡΩΜΟΪΝΙΑΣ. (*)

(Ιλ τοΰ γίομανίχοΰ)

Ε'. Τά διάφορα είδη οπ ίω ν καί σωμάτων.
Ιον Έπιτελεϊον τοΰ στρ*τοΰ.

Τούτο διαιρείται εις ‘2 τμήματα,ητοι 
Τό γενιχόν ίπιτε.Ιεΐον (στρατηγεΐον) καί τό σώμα τών 

γενικών επιτελών- Τό πρώτον συγκροτείται παρά τών πρός 
ένα'σκησιν τής διοικήσεως τών σωμα'των τοΰ στρατοΰ ώρισμέ- 
νων αντιστράτηγων καί υποστρατήγων, τό δέ τελευταΐον παρά 

άξιωματικών τών γενικών έπιτελών, τών γερόντων βαθμόν 

συνταγματάρχου μέχρι λοχαγοΰ συμπεριλαμβανομένου. Οί 
άξιωματικοί τών γενικών έπιτελών ένασκοΰιΐ τήν υπηρεσίαν 

αυτών παρά τώ υπουργείω τοΰ πολέμου, έν τώ έν αύτώ έπι- 
στημονικώ γραφείω, καί παρά ταΐς ύψηλοτέραις διοικήσεσι 
καί άρχαϊς.

Ή όργανική δύναμις τοΰ στρατηγείου άποτελεΐται έκ 4  

άντιστρατήγων καί 8 υποστρατήγων’ ή δέ τοΰ σώματος τών 

γενικών έπιτελών, έκ 2 συνταγματαρχών, 2 άντισυνταγμα- 
ταρ'/ών, 6 ταγματαρχών καί 12  λοχαγών, έν ολω 22 άξιω
ματικών. Έ  δύναμις αΰτη έν πολέμω καί κατά τάς zspi'-ά- 
σεις δύ'.αται ν’ αϋξηνθή.

Ιδιαίτερον σώμα γενικών επιτελών έκ 2 ουνχαγματαρχών, 
2 άντισυνταγματαρχών, 2 ταγματαρχών καί 4 λοχαγών έχ-

(*)  Συνέχειοι· ίδε το προηγοΰμενον φυλλάίιον.



πληροί τήν υπηρεσίαν τών υπασπιστών παρά τώ προσώπω 
τοΰ άρχοντος ήγεμόνος.

2ον Ιίεζιχον και κυντ,γοί.

"Εκαστον τών 8 συνταγμάτων τοΰ πεζικού περιλαμβάνει 
ϊ ο  i ju rs J tto r  τοΰ συντάγματος,

1 Λόχον άποΜ μων (αμάχων),
3 τάγματα τής γραμμής έκ 4 λόχων, καί το στέλεχος 

ήμίσεος 4ου τάγματος σταθμού (dep0t), όπερ τελευταΐον εί
ναι υπό τάς διαταγάς τοΰ άρχαιοτέρου λοχαγοΰ τοΰ συν
τάγματος.

Τό έπιτεΛείον τοΰ συντάγματος διαιρείται είς άνώτιρον 

καί κατώτερον ίπ ιτεΛεΐον. Είς τό πρώτον άνήκουσιν·
1 συνταγματάρχης*

1 άντισυνταγματάρχης·

3 ταγματάρχαι διοικηταί ταγμάτων·
18  λοχαγοί, έξ ών εις ώς διαχειριστής τοΰ χρηματικοΰ (τα

μίας) καί ό ετερος έπί τοΰ ιματισμού, Οί λοιποί 16  διοικοΰσι 
τους λόχους-

16  υπολοχαγοί (αξιωματικοί λόχων)·
28  άνδυπολοχαγοί (24 διά τά τάγματα τής γραμμής, 4  

διά τά στελέχη τών ταγμάτων τών σταθμών)·

J άνθυπολοχαγός ώς σημαιοφόρος·
1 ύπολοχαγός ώς βοηθός τοΰ ταμίου·
1 ιατρός συντάγματος 2ας κλάσεως* 

ί  » τάγματος 1ης »
2  ιατροί » 2ας »
1 αρχιμουσικός·
1 πρεσβύτεοος.

’Εν όλω 75 πρόσωπα, ών 66 μάχιμοι.

Ε ίς τό κατώτερον I jta tM to r  άνήκουσιν

1 ΰποχειροΰργος·
1 υποφαρμακοποιός·
4  άνδυπασπισταί (είς τήν τάξιν τών ύπαξιωματικών)·

1 τυμπανισιής συντάγματος·
5  δεκανείς (σαλπίγκται σκαπανείς)·

12  όχυρωματοποιοί (σκαπανείς τοΰ πεζικού)·
1 υπαρχιμουσικός·
30  μουσικοί 1ης 2ας καί 3ης κλάσεως.
Έν όλω 64  άτομα, ών 13  έμπόλεμα·
Ό  μή μάχιμος λόχος συγκροτείται έξ 65  υπαξιωματι- 

κών καί στρατιωτών (γραοέων, σπαδομάχων, όπλοποιών, 
δπλοδιορδωτών, χειρωνάκτων κ.τ.λ.).

Διά τους Λόχους τών 3 ταγμάτων υπάρχουσιν οί έξη;·
1 έπιλοχίας (έπί τών λογαριασμών)·

8 λοχίαι·
1 όδηγός (Fiihrcr)·
1 δεκανεύς δδηγός·

16  δεκανείς·
2 τυμπανισταί·
2 σαλπιγκταί·
2 0 0 —2 5 0  στρατιώται (έν ειρήνη 1 0 0 — 120).
'Η  ίμπόΛεμος κατάστασις τοΰ Λόχου συγκροτείται επομέ

νως έκ 5 αξιωματικών καί 2 8 1  άνδρός· ή του τάγματος έκ 
1 12 6  άνδρών. Τό σύνταγμα άριθμεΐ 3 07 9  μαχίμους.

Τό στέλεχος τοΰ σταδμεύοντος τάγματος (Balaillon de- 

ρόΐ) περιλαμβάνει τους εξής·

4  έπιλοχίας·
16  λοχίας·

4  οδηγούς (Fuhrer)·
4 δεκανείς οδηγούς'
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32 δεχανεϊς"
4  τυμπανιστάς- 
4 σαλπιγκτάς·
Έν ολω 64 μαχίμους.

Τό σύνταγμα κατά τούς οργανισμούς οφείλει νά συγκροτή- 
ται έν ειρήνη έξ 69  αξιωματικών, 8 στρατιωτικών υπαλλήλων, 
20 0 7  άνδρών. Έν ολω ή δύναμις αύτοΰ 20 84  ατόμων, ων 
19 4 3  μάχιμοι μέ II ίππους.

Τό σύνολον τών 8 συνταγμάτων του πεζικού άνέρχεται έν 

πολέμω εις 2 4 ,632  άνδοας· οτε δέ τά 8 στάθμου τάγματα 

φέρονται είς εμπόλεμον κατάστασιν, άναβαίνει τό πεζικόν τόν 
αριθμόν 3 2 ,0 0 0  άνδρων.

Τό τάγμα τών κυνηγών εχε{ όργανικώς έν καταστάσει ει
ρήνης 22  αξιωματικούς, 4  στρατιωτικούς υπαλλήλους, 644 
όπλίτας. Έν ολω 6 7 0  κεφαλάς.

Τά 4  τάγματα τών κυνηγών εΤναι δυνάμεως έν μεν ειρήνη 

2 ,6 8 0  άνδρών, έν δέ πολέμω περί τάς 4 ,000.
Ή δύναμις τοΰ πεζικοΰ έν πολέμω είναι 36 ,000  ανδρες.

3ον Ταχτιχόγ ΐππ ιχόν χαί δοροΰάντζοι.

Τό ιππικόν άποτελεΐται έκ 3 συνταγμάτων τακτικών (1) 

(ουλάνων, έφιππων κυνηγών καί δοροβάντζων τής γραμμής), 

πρός δέ έκ 30 ίλών δοροβάντζων, οίτινες άποτελοΰσιν 8 μοί
ρας, ών εκάστη αριθμεί 2— 5 ίλας.

α) Τακτικόν Ιππικόν.

"Εκαστον τών τριών τακτικών τοΰ ίπττικοΰ σ υ ν τ α γ μ ά τ ω ν  

άποτελοΰσιν οί εξής·

To ijia e .le io r  τον συντάγματος'

(1) Έκτόζ τούτων ύφίστατα·. μ[α πρότυποί Λ η (ττρόϊ ixxalS fj- 
α:ν) με υταδ=:αν οΰναμιν έκ 4 β ιω μ ατικώ ν, 2 i  ανοχών, 28 ι-πποιν.
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1 άχο.1ου0ία μη μ α χ ίμ ω ν'
4 HJac και 1 πτί.Ιιχος ί.Ιης σταθμοΰ' 
τό άνώτερον έπιτελεϊον συντάγματος ίππικοΰ, ητοι 

1 συνταγματάρχης- 
1 άντισυνταγματάρχης·
7 ίλαρχοι (5 διοικ. ίλών, 1 ταμίας, 1 επί τοΰ ιματισμού)'

9 υπίλαρχοι·
11  άνθυπίλαρχοι, ών 1 σημαιφόρος καί έτερος βοηθός τοΰ 

ταμία'
1 ιατρός συντάγματος- 
1 » μοίρας-
1 κτηνίατρος συντάγματος"
1 κτηνίατρος μοίρας (?ιλαρ·/ίας)·
1 άρχιμουσικός-
1 πρεσβύτερος·
τό κατώτερον έπιτελεϊον συντάγματος, ήτοι

2 ύποχειροΰργοι·
2 ύποκτηνίατροι·
1 ύποφαρμακοποιός-
2 ύπαξιωματικοί άνθυπασπισταί·
1 άρχισαλπιγκτής-

1 δεκανεύς σαλπιγκτής.
1 ύπαρχιμουσικός·

2 4  μουσικοί-
Τό άνώτερον καί κατώτερον έπιτελεΐον του συντάγματος 

αριθμεί έν ολω 69 κεφαλάς καί 33 μαχίμους.
Ή  μή μά'/ιμος ακολουθία συγκροτείται έξ 1 1  λοχιών, 1 0

δεκανέων, 35 ίππων.
Έν ολω 56  άνδρών (όπλοδιορθωτών, χειρωνάκτων, νοσο

κόμων κ.τ.λ.).
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Έκαστη μάχιμος ίλη περιλαμβάνει 
1 έπιλοχίαν (επί τών λογαριασμών)·
8 λοχίας*
1 οδηγόν (Fiihrer)*
1 οδηγόν δεκανέα·

16  δεκανείς*
4  σαλπιγκτάς*
4  πεταλωτάς*

1 2 0  στρατιώτας.
Έν ολω 155  κεραλάς, ών 15 0  μάχιμοι. Τό στέλεχος 

ίλης στάθμου άριθμεί 17  βαθμολόγους καί στρατιώτας.
Επομένως η έν είρηνη δυναμις συντάγματος ίππικοΰ έκ 4 

ίλών συνίσταται έζ 7 4 5  άνδρών μέ 672  ίππους (μαχίμους 
63 3 )’ η δ’ έμπόλεμος αύτου δύναμις είναι έκ 10 3 3  ιππέων. 
Τό συνολον του τακτικού ιππικού αριθμεί 3099  Ιππείς* έάν 

δέ αίπεμπτέαι ίλαι φέρονται είς πορείαν, άριθμεί 367 5  ιππείς.

6) Το σώμα τών δοροβάντζων.

Όργανικώς τούτο συγκροτείται έξ 8 μοιρών (υπό τάς δια- 
ταγάς έπιλάρχων, ΐτο ι μοιράρχων καθ’ ημας), έν ολω άποτε- 
λουσών 30 ίλας.

Έκάστης ίλης τό προσωπικόν ίχ ε ι ώς έξης*
1 διοικητής ίλης (ίλαρχος)·
1  υπίλαρχος·
2 ανθυπίλαρχοι*

1 έπιλοχίας έπί τών λογαριασμών·
8 λοχίαι- 

18  δεκανείς·
6 σαλπίγκται·

3 7 1  δοροβάντζοι.
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Επομένως ή ίλη όρείλει νά συνίσταται εκ 4 0 8  ιππέων.
Ή δυναμις τών ίλών τών δοροβάντζων κανονίζεται έκ της 

άπαριθμήσεως τών κατοίκων της τοπικής περιφερείας, οθεν 

προάγονται. Τό προσωπικόν τών άξιωματικών εΤναι ίσον είς 
άπάσας· ώς πρός την έμπόλεμον ομως κατάστασιν τινές τών 

προειρημένων αριθμών συγκετρουντα· έντευθεν δέ τό σώμα 

τών δοροβάντζων έν πολέμω συγκροτείται έκ 12 ,0 0 0  Ιππέων, 

ιατά δέ τόν άνω οργανισμόν φέρεται είς 12 ,2 4 8  ιππείς.

Αον Πυροβολικόν.

Τό πυροβολικόν συγκροτείται
α) έκ του έπιτελείον τοΰ πυροβολικού καί του λόχου τών 

ίεχνηών του πυροβολικοί;·

β) έκ τών συνταγμάτω ν τοΰ πεδινού πυροβολικού.
Α) Τό έπιτεΛείον του πυροβολικου περιλαμβάνει

1 συνταγματάρχην

1 άντισυνταγματάρχην*
1 ταγματάρχην*
2  λοχαγούς*
4  διευθυντάς τών τεχνιτών του πυροβολικου·
24 Meister (άρχηεχνίτας).
Τό έπιτελείον του πυροβολικου διοικεί καί κυβέρνα τά ερ

γοστάσια πρός κατασκευήν καί έπισκευήν τών οπλών.
Τό στέλεχος του λόχου τών τεχνιτών του πυροβολικου, 

οπερ, δι’ άνδρών προσλαμβανόμενων έκ τών συνταγμάτων του 

πυροβολικου, δΰναται έν ανάγκη ν’ αυξηνθη, περιλαμβάνει όρ
γανικώς τους έξης·

1 λοχαγόν*

1 υπολοχαγόν
2 άνθυπολοχαγούς·
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1 έπιλοχίαν’

8 λοχία<·
2 όδηγοάς- 

10  δεκανείς·
2 0  τεχνίτας·

2 σαλπιγκτάς·
12 0  «υροβολιστάς.

Έν £λω άνηκουσιν είς το έπιτελείβν του «υροβολικοΰ 9 

αξιωματικοί, 28 στρατιωτικοί υπάλληλοι καί 16 3  άνδρες.
Β) Τά συντάγματα του πεδινού πυροβολικοί» άποτελοΰσιν 

έκαστον όργανικώς οί έξης·

Τό έχ ιτε.ΐεΐον τοϋ συντάγματος'

Είς οΰ.Ιαμός μη μ αχ ίμ ω ν άνδρών"

8 χανονοστ ο ιχ ία ι εξ 6 πυροβόλων·
Έ ν τμήμα ζευγ ιτώ ν  (ήμιλαρχία)·
Είς .Ιόχος γεφυροποιών.
Τό άνώτερον έπιτελείον του συντάγματος τοΰ πυροβολικού 

άποτελοΰσιν
1 συνταγματάρχης·
1 αντισυνταγματικής·
2 ταγματάρχαι·
1 ταμίας (λοχαγός)·
1 έπί τοΰ ίματισμοΰ αξιωματικός (λοχαγός).
8 δυικ^ταί κανονοστοιχιών (λοχαγοί)·
8 ύπολοχαγοί·
1 βοηθός ιαμίου (άνθυπολοχαγός)·
1 σημαιοφόρος (άνθυπολοχαγός)·

16  άνθυπολοχαγοί·
1 ιατρός συντάγματος- 
1 ιατρός μοίρας·

1 κτηνίατρος·
1 Αρχιμουσικός·

1 πρεσβύτερος.
Έν ολω 45  άτομα, ών 37  μάχιμα.

Τό κατώτερον έπιτελείον σοντάγμ. πυροβολικοί άποτελοΰσι
2 δποχειροΰργοι·
2  υποκτηνίατροΓ

1 υποραρμακοποιός·
2  ΰπαξιωματικοί άνθυπασπισταί·
1 έπιλοχίας·

2  λοχίαι·
1 άρχισαλπιγκτης·
1 υπαρχιμουσικός*

2 6  μουσικοί.
Έν ολω 38 άτομα, ών 6 μάχιμοι.

Ό  μή μάχιμος οϋΛαμος συγκροτείται έκ 58 βαθμολογώ* 
καί στρατιωτών (χειρωνάκτων).

Τό προσωπικόν τών άνδρών μιας κανονοστοιχίας είναι 
1 έπιλοχιας·
8 λοχίαι·
1 Fiihrer (οδηγός)*
1 δεκανεϋς δδηγός*

1 2  δεκανείς·
6  πυροτεχνίται*

4 0  πυροβολισταί υπηρέται πυροβόλων 

5 0  πυροβολισταί άγωγείς·
2 σαλπιγκταί·
4  σιδηρουργοί καί άμαξουργοί- 
2 σαγματοποιοί·
2  πεταλωταί.



Ή δυναμις ένος συντάγματος πυροβολικου περιλαμβάνει 
εν είρηνη 50  αξιωματικούς καί στρατιωτικούς υπάλληλους, 
1 1 2 0  άνδρας καί 809  ίππους.

Έν πολέμω ό άριθμός τών υπηρετών πυροβόλων δι’ εκά- 
στην κανονιοστοιχίαν άνυψουται είς 62 , δ δέ τών άγωγέων 

πυροβολιστών είς 94 , τών δέ Γππων ζεύξεως είς 140 . Έ ν  

σύνταγμα λοιπόν περιλαμβάνει 15 3 9  μαχίμους, 13 6 9  ίπ
πους καί 48  πυροβόλα· δύο δέ συντάγματα άνευ τμήματος 

ζευγιτών καί άνευ λόχου γεφυροποιών περιλαμβάνουσι 3 0 78  
άνδρας, 2 7 8 9  ίππους καί 96  πυροβόλα (1).

Το στέλεχος τοΰ τμήματος τών ζευγιτών (ίμιλαρχίας) άπο- 
τιλοΰσιν έν είρηνη οί εξής’

1 ύπολοχαγός·
1 έπιλοχίας·
2 λοχίαι*
1 οδηγός· * .
4  δεκανείς*

2 σαλπίγκται"
1 σαγματοποιός·
2  σελοποιοί*

6 0  ζευγΐται.
Έν όλω 1 αξιωματικός, 73 άνδρες, G4 ίπποι· εν πο

λεμώ έπαυξάνεται κατ’ ανάγκην.

Τό στέλεχος λόχου γεφυροποιών είναι
1 λοχαγός·
1 ύπολοχαγός·
2 άνδυπολοχαγοί·

(1) Το πυροβολικόν έχε·, χαλύβδινα οπισθογεμή πρωσσικοΰ συστή
ματος πυροβέλα τών 4 και 6 λίτρων, είσαχθέντα άπό τοΰ 1869 υπό 
Πρώσσων αξιωματικών.

1 έπιλοχίας*
6 λοχίαι*
1 δδηγός*
6 δεκανείς*

12  Meister (άρχιτεχνΐται)·

2 σαλπισταί'
8 0  στρατιώται.

Έ ν όλω 4  αξιωματικοί, 10 8  άνδρες* έν πολέμω 4 αξιω 

ματικοί καί 16 8  άνδρες.
Έν έμποΜμω χαταστάσει τά δύο συντάγματα τοΰ πεδινού 

πυροβολικού περιλαμβάνουσι, συγκαταλεγόμενων τών ζευγιτών 

καί τών γεφυροποιών, 3 5 7 0  άνδρας, 28 6 6  ίππους καί 96  

πυροβόλα. (άκολουδεΐ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΩΝ (α). 

δπό Μ. ΑΝΤΩΝ0Β1ΤΣ,
λοχιγοΰ των Γενικών έπτελών.

Τό σώμα τών Γενικών έπιτελών, ουτινος καί αύτή η ανάγ

κη τ ί ς  ύπάρξεως αμφισβητείται έν Έ λλάδι, θεωρείται υπο 

πασών τών κυβερνήσεων και τών περί τά στρατιωτικά ασχο- 

ληδέντων συγγραφέων ώς απαραίτητον συμπλήρωμα τών

(α) ’ Επειδή πρό πολλοΰ πολλά λέγονται καί σχεδιάζονται περι του 
σώματος τών Γεν. έπιτελών, συνέλαβα τήν ιδέαν νά συντάςω τό παρόν 
δπόμνημα, δι’ ού, φρονώ, Ις ένος μεν αρκούντως σαφηνίζεται ή έν τώ 
στρατώ πρέπουσα θέσις τοΰ σώματος τούτου, ά<ρ’ έτέρου δε, οτι διά τοΰ 
προτεινομένου νέου αΰτοΰ όργανισμοΰ τό σώμα τών Γεν. Ιπιτελών δυ- 
ναται Ιν τώ μέλλοντι νά κατασταθή Ιπί μάλλον άξιον τοΰ προορισμοδ



στρατών δία τας ποικίλας και έξοχους υπηρεσίας, ας παρέχει 
είτε έν πολέμω είτε έν ειρήνη.

Στρατός άνευ Γεν. έπιτελειου στρατιωτικής διακεκριμένης 
ικανοτητος και ποικίλων γνωσεων, ομοιάζει τυφλώ μή εχοντι 
οδηγόν. Έντευδεν και ό στρατηγός Tliiebault γράφει, οτι <5 
“ΡΧ̂ Ύ0? το  ̂ επιτελείου Ουναται νά προξενήση διά της ίκανό- 
τητος του τό μεγιστον καλόν, διά δέ τής απειρίας του τό μέ- 
γιστον κακόν* ό δέ συνταγματάρχης Rouore, οτι τά έπιτε- 
λεία είσι τά κέντρα, έζ ών οι στρατηγοί διευδύνουσι τάς ς·ρα- 
τιωτικας επιχειρήσεις· εν οε τώ κατα τό παρελθόν έτος έκδο- 
δεντι συγγράμματι υπό τίνος Γερμανού στρατηγού, ίσως τοΰ 

ΛΙολτκε κατα τήν γνώμην τών Γάλλων, άναφέρονται τά επό
μενα' « L etal-m ajor represente done, en quelque sorle, 
le principe intellectuel de l’annee eleve a sa plus haute 

puissance, et si, comme nous 1 avons dit, le ministere de 

la  guerre forge et acere les traits, 1 etat-major les lance 
et les dirige ».

Ή  έν πολέμω υπηρεσία τών Γεν. επιτελών είναι σπουδαιό
τερα τής εν ειρηνη· η δεύτερα ομως είναι, ούτως είπείν, ή 
τής πρώτης παραγωγός.

Οδεν δια την καλήν εν πολεμώ διεξαγωγήν τών διαφόρων 

προβεσεων θεόν οί αξιωματικοί του σώματος τών Γεν. έπιτε
λών νά έπασχολώνται έν ειρήνη εις υπηρεσίας παρασκευαζού-

του καί τών προσδοκιών τοΰ τόπου. "Οπως ο’ άπο6ώ σαφε'στερος εις 
τους δελοντας είλικρινώς καί ανευ προκαταληψεως v i πεισΟώσι περί 
τοΰ ορθού η μη των ίοεών μου, δ:ν προσεφυγα εις γενικότητας καί <£ο- 
(ΐιστιας, ά'λλ’ Ιπεληφθην τοΰ ζητηματος αοιττάχτως μεθ’ δλης τής δυ

νατής λεπτομεροΰς αναλυτικότατος. Έ κ τής αυτής π ?οδεσεως όρμώμε- 
νος διετυπωσα χαί τ ις  περί νεου όργανιαμοΰ ίοεας μου ΰτζ'ο μοοφήν 
διατάγματος. Μ. ΑΝΤΩΝΟΒ1ΤΣ.

σ«ς αυτούς εις τάς πολυπληδεΐς καί σπουδαίας, ας είσί προω- 
ρισμένοι νά έχτελώσιν έν πολέμω, τάς άνακεφαλαιουμένας είς 

τά εξής·
Ιον Είς τήν υπηρεσίαν τών γραφείων, έν η ανάγονται τα 

περί κινήσεως και τής οικονομίας τοΰ στρατοΰ, τα τής αστυνο
μίας καί τής Αλληλογραφίας, τά τών γεωγραφικών καί τών 

στατιστικών πληροφοριών τής έχδρικής χωράς, τάτοΰ δργα- 
νισμοΰ τοΰ έχδρικοΰ στρατοΰ, ή σύνταξις τών πολεμικών σχε

δίων, κτλ.
2ον Είς τήν κατά τάς πορείας ύπτ,ρεσίαν, περιλαμίανου- 

σαν τάς αναγνωρίσεις τοΰ έδάφους, τών συγκοινωνιών, τών 

μέσων τής μεταφοράς κτλ., τήν έκλογήν τών πρός κατασκευήν 

γεφυρών, πρός στρατοπέδευα ιν ή καταύλισιν δεσεων, κτλ.
3ο? Είς τήν έν τοις στρατοπέδοις καί ταϊς έπισταΟμίαις, 

ένοιαλαμβάνουσαν τήν έπίβλεύιν τών φυλακών, τών νοσοκο
μείων καί τών διαφόρων άποδηκών, τήν υπηρεσίαν τών προ

φυλακών κτλ.
4 ον Είς τήν πρό τών μαχών υπηρεσίαν, άπαρτιζομένην έκ 

τών αναγνωρίσεων τών υπο τών πολέμιων κατ~χομ=.νω  ̂ δέ
σεων, πληροφοριών περί τής δυνάμεως,τής διαδεσεως καί τών 

κινήσεων τοΰ έ·/δροΰ, έκ τών ανακρίσεων τών συλλαμβανομέ- 

νων αιχμαλώτων, τών αυτομόλων, κτλ.
5ον Είς τήν κατά τήν μάχην, συνισταμένην είς τή* μετα- 

βίβασιν διαταγών, είς τήν έπίβλεψιν τής έφαρμογής τόΰ σχε
δίου τής μάχης, τής έκτελέσεως τών πολιορκιτικών έρ

γων, κτλ.
6ον Είς τήν μετά τήν μάχην υπηρεσίαν, διαλαμβανουσαν 

τήν συγκέντρωσιν τών στρατών, τήν περίδαλψιν τών πληγω

μένων, κτλ.
Έπί τή βάσει τών άνω έκτεδέντων καί σχετικώς μέ τόν



τροπον, καδ ον ένεργείται έν Έλλάδι ή υπηρεσία δυνάμει τών 

ίσχυουσών οιαταξεων, οί αξιωματικοί τών Γεν. επιτελών δέον 
κατ’ έμήν γνώμην νά κατέχωσι τάς κάτωδι Θέσε!;.

Ύπουργεΐον στρατιω τικών.

Τ μ ή μ α  τ ώ ν  π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν .

1 άντίσυνταγματάρχης, τμηματάρχης,
1 λοχαγός, εισηγητής,
1 ύπολοχαγός, εισηγητής.
Είς οϋδεμίαν άλλην δέσιν αξιωματικός τις ευρίσκει πλειο- 

τέραν και ποικιλωτεραν υλην διοικητικής υπηρεσίας, οσον έν 

τώ προσωπικω, καί ούδαμοΰ δύναται νά προετοιμασδή τιςάρ- 

μοοιωτερον εις τήν Ιν πολεμώ διοίκησιν ενός μεγάλου σώμα
τος· εαν δε ή Οέσις αυτη κατέχηται καί υπό αξιωματικών 

επιστημόνων (οΐοι βεβαίως είναι οί τών Γεν. έπιτελών), ενδέχε
ται ή υπηρεσία δι’ αυτών νά βελτιωδή.

Τ μ ή μ α  τ ή ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .

1 ταγματάρχης, τμηματάρχης,

1 λοχαγός, εισηγητής.
Έν τη δέσει ταύτη οί αξιωματικοί τών Γεν. επιτελών άπο- 

κτώσι τάς απαραιτήτους εις αυτούς γνώσεις τής στρατιωτικής 

ποινικής νομο9εσίας, και έν γένει τής έν τώ Κρατεί ίσχυού- 
σης, καί άποκαδίστανται έν τοΐς έπιτελείοις ύπηρετοΰντες, 
ιδίως έν πολεμώ, αρμόδιοι σύμβουλοι τών αρχηγών έπί αν
τικειμένων, άφ’ ων πρωτίστως έξαρταται ή τοΰ στρατοΰ πει
θαρχία καί ή καδόλου διοίκησις.

Δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ ι ς .

1 λοχαγός.

Γο γραφειον τοΰτο, έν ω συγκεντροΰται απασα ή τών

λοιπών γραφείων υπηρεσία, αποβαίνει άνεξαντλητος πηγη ποι
κίλων γνώσεων, ό δέ έκ τής δέσεως ταύτης έξερχόμενος αξιω
ματικός, μετ’ άρκοΰσαν έν αύτή διαμονήν, δύναται νά ειπη οτι 
γνωρίζει τόν μηχανισμόν τής διοικήσεως ένος σώματος συγ- 

κεκροτημένου έκ διαφόρων οπλών· όπως ομως μη προσκοπτη 

ή ύπηρεσία τοΰ γραφείου τούτου, δέον ό διευδυνων αυτο αξιω

ματικός νά κέκτηται άρκοΰντα στοιχεία ικανοτητος.

' Υ π α σ π ι σ τ ή ς  τ ο ΰ  ύ π ο υ ρ γ ο ΰ .

1 λοχαγός.
Είς χήν Θέιιν ταυτην δ άζιο)(χατικος των Γεν. επιτελών 

πραγματικώς δέν πρόκειται νά άποκτήση γνώσεις έπί τής υπη
ρεσίας, αλλά τουναντίον, διά τών φώτων αυτοΰ, τής πείρας 

καί τής γνώσεως τής υπηρεσίας απάντων τών κλάδων, νά 

έκπλϊΐροΐ έπιτυχώς τά αναγόμενα είς τόν προορισμόν της δε- 
σεως ταύτης σπουδαία καί ποικίλα καδήκοντα.

Στρατοδικεία- 
Β α σ ι λ ι κ ο ί  ε π ί τ ρ ο π ο ι .

2 ταγματάρχαι.

Β α σ ι λ ι κ ο ί  ά ν τ ε π ί τ ρ ο π ο ι .

2 λοχαγοί.
Είς τάς ύπηρεσίας ταύτας οί αξιωματικοί τών Γεν. έπιτε

λών ού μόνον άποκτώσι ποικίλας νομικάς γνώσεις, άναγκαιού- 
σας αύτοϊς τά μέγιστα έν πολέμοις, αλλά καί τήν εξιν τοΰ 

λέγειν καί τοΰ συζητεΐν έπί δύσκολων καί λεπτών ζητημά
των, οπερ μέγιστον έστί πλεονέκτημα, ιδίως είς αξιωματικούς 

προωρισμένους είς πλειστας περιστάσεις, καί μαλιστα έν πο
λέμιο, ίνα άντιπροσωπεύωσι τούς αρχηγούς καί συζητώσι 
πρός ικανούς αντιπάλους περι ζητημάτων, ες ο>ν εςαρτώνται 

πολλάκις μέγιστα εθνικά συμφέροντα.



Ά  ν τ e t <s η γ η τ α ί.
2 λοχαγοί.

Διά τής υπηρεσίας ταυτης οί αξιωματικοί τών Γεν. επι
τελών άποκτώσι την εξιν τοΰ εξίχνιαζε:ν την αλήθειαν χαί 
έξάγειν αυτήν καί έκ τών δυστροπωτέρων ανθρώπων, οπερ 

ουσιωδέστατο1/, Ισως δέ χαϊ απαραίτητον, είς αξιωματικούς 

προωρισμενους έν πολέμω εις τάς στρατιωτικάς αναγνωρί
σεις, αίτινες κάλλιστα δΰνανται νά μεθερμηνευθώσι μέ τάς 

έν πολεμώ ανακρίσεις, διότι κατά μεγα μέρος τί άλλο είναι 
αί αναγνωρίσεις, ιΐμη ανακρίσεις, έκ τής έπιτυχίας τών ο
ποίων έξαρτώνται πολλάκις αί τύχαι τών στρατών; Έκτος δέ 
τουτου, ένεκεν τών συχνοτα’των έκδρομών πρός έκτέλεσιν ανα
κρίσεων, οι αξιοιματίκοΐ τών Γεν. έπιτελών 6ά δυνανται, ού
τως ειπεΐν, ανεξοδως και άνεπαισθήτως οχι μόνον νά γνω- 

ρι,ωσιν ακριβώς και λεπτομερώς τόν τόπον υπό τοπογραρι- 
κην έποψιν, άλλα και νά σπουδάζωσιν αυτόν ύρ1 δλας τάς 
επόψεις.

Σ τρατιωτικόν σχο.Ιίϊον.

Κ α θ η γ η τ ή ς  τ ή ς  π ο λ ε μ ι κ ή ς  τ έ χ ν η ς .
1 λοχαγός η ύπολοχαγός.

Κ α θ η γ η τ ή ς  τ ώ ν  κ α τ α μ ε τ ρ ή σ ε ω ν .
1 λοχαγός ή ύπολοχαγός.
Είναι δλως περιττόν νά απόδειξη τις κατά πόσον αρμόζει 

να άνατεθή ή οιδασκαλια τών μαθημάτων τούτων εις Αξιω
ματικούς τών Γεν. επιτελών και πόσον ουτοι έντεΰθεν ώρε- 
λοΰνται.

Στράτευμα·

Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς .

1 συνταγματάρχης, επιθεωρητής.

2 λοχαγοί ύπασπισταί (δυο βνϊων τών επιθεωρητών).

Ή θεσις τοΰ έπιθεωρητοΰ στρατοΰ είναι τό άρμοδιώτερον 
καί τό άποτελεσματικώτερον μέσον τοΰ κρϊναι λεπτομερώς τον 

Οργανισμόν καί τάς καλάς η κακάς ίοιοτητας ενος στρατού, 
τά έλαττώματα η προτερήματα αυτοΰ, καί τάς άνάγκας του, 
χαί επομένως τό μόνον μέσον τοΰ προετοιμάσει καλόν αρχη
γόν έπιτελείου (οστις είναι ή κινητικη ουναμις τής στρατιω- 
τΐχής μηχανής) ώς καί έμπειρον αρχηγόν στρατοΰ.

Ούδεμία άλλη ένασχόλησις έχει γενίκωτέραν αποστολήν, 

χαί επομένως αρμόζει περισσότερον είς αξιωματικούς ιών 
Γεν. έπιτελών, όρείλοντας νά έχωσι γνώσιν τών γενικών υπη
ρεσιών τοΰ στρατοΰ, όσον ή είς τας επιθεωρήσεις αναγόμενη.

Οί ύπασπισταί τών επιθεωρητών είσίν Αναγκασμένοι νά 

ωσιν ένήμεροι τών γυμνασίων όλων τών οπλών, τών κανονι
σμών τής εσωτερικής υπηρεσίας όλων τών σωμα’των, να γ ι-  

νώσκωσι τάς οΐκονομικάς διατάξεις, καί νά μελετώσι τόν 

στρατιωτικόν οργανισμόν τοΰ κράτους· διά δε τών επιθεωρή
σεων γνωρίζουσι τάς πραγματικάς άνάγκας τοΰ στρατοΰ καί 
τάς άπαιχουμένας βελτιώσεις, έννοοΰσι τά ηθικά πλεονεκτή
ματα ή μειονεκτήματα αυτοΰ, καί έπί τέλους μανθανουσι 

τόν τόπον ύρ’ όλας τάς έποψεις.
Έτερον σπουδαίον πλεονέκτημα παρεπόμενον έντεΰθεν εί

ναι τοΰτο. Οί Αξιωματικοί τών Γεν. έπιτελών, μή άνήκοντες 
είς ούδέν έκ τών έπιθεωρουμένων σωμάτων, εύρίσκονται, ου- 
τως είπεΤν, είς οΰδετέραν θέσιν ώς πρός αυτά, και επομένως 

ύπάρχουσι περισσότερα έχέγγυα άμεροληψίας κατά τάς επι
θεωρήσεις, καί μάλιστα έπί προσωπικών αντικειμένων.

Φρονραρχεϊον Ά θ η νΰ τ .

1 ταγματάρχης, ύπορρούραρχος·
1 λοχαγός, υπασπιστής.
Αί θέσεις αυται παρέχουσιν ίΐς  τούς αξιωματικούς τών



Γ*ν, έπιτελών σχεοον την αυτήν ώρελειαν, υπό στρατιωτικήν
έποψιν, οίαν καί αί τών υπασπιστών τών επιθεωρητών· πλήν
οε τουτου χαί ή υπηρεσία του φρουραρχείου τούτου ώς έκ της
έπισημοτητος αΰτοΰ δειται άξιωματικών ποικίλας έχόνχων 
γνώσεις.

'Αρχηγεία στρατοΰ.

Αί θέσεις τών αρχηγών τών επιτελείων, τών υπασπιστών 

τών αρχηγών και τών αξιωματικών του επιτελείου, ώς έκ τοΰ 

προορισμοΰ αυτών, άναμφισβητήτως άρμόζουσιν είς άξιωμα- 
κοΰς τών Γεν. επιτελών.

Απασαι αι μνημονευθείσαι θεσεις δεν πρόκειται ήδη νά 

οργανωθώσιν, αλλ υπάρχουσι προ πολλοΰ, θεωρουμεναι Απα
ραίτητοι Οιά τήν εν ειρηνη καλήν καί δμαλήν διοίκησίν παντός 

τακτικοΰ στρατοΰ· ή οιαφοοά μόνον είναι, ότι αντί νά κατέ- 
χωνται παρ αξιωματικών τών Γεν. επιτελών, οίτινες, ώς έν 
ταίς οίκείαις θεσεσιν άπεδείχθη, σπουδαίως θέλουσιν α>®ελεΓ- 
σθαι και την υπηρεσίαν βελτιοι, κατέχονται υπ’ αξιωματι
κών ανηκοντων εις αλλα οπλα και σώματα, καίτοι πολλάκις 

αςιωμαχικοι των Γεν. επιτελών μενουσιν εντελώς αργοί. Έκ 

τούτου δέ επέρχεται καί το άτοπον οτι, έάν έπέλθη καιρός 

νά ένεργηση δ στρατός κατά έξωτερικοΰ αντιπάλου, και κα- 
τ ανάγκην της υπηρεσίας σταλώσιν οί αξιωματικοί τών διά
φορων σωμάτων να καθεξωσι διαφόρους θέσεις έν τοΐς οίκείοις 

οπλοΐί, αναποφευκτως ουχοι θέλουσιν υστερήσει μεγάλως 

εις τάς απαιτήσεις τής υπηρεσίας, ώς άπομαθόντες ενεκεν της 

απουσίας των έκ τών τάξεων εκείνα, εις α έδει νά βελτιών- 
ται· οί οέ τών Γεν. επιτελών, διοριζόμενοι είς τά επιτελεία 

προς διεύθυνσιν τής γενικής υπηρεσίας, ούδέν ή σχεδόν οΰδέν 

θα γνωριζωσιν. Ας μή λησμονώμεν δέ, οτι τοιούτου είδους 
ατοπήματα δέν άποβαίνουσιν επιζήμια μόνον είς τά άτομα»

αλλά παραβλάπτουσι μεγάλως καί τά γενικά συμφέροντα.
Τό αληθές τών άνω έκτεθέντων άπεδείχθη σαφέστατα διά 

διαφόρων υπομνημάτων, δημοσιευθεντων εσχάτως, καί εκυ- 
ρώθη διά τοΰ τελευταίου Γαλλοπρωσσικοΰ πολέμου.

'Η έν ειρήνη ένασχόλησις τών αξιωματικών τών 1 εν. έπι
τελών είς τάς ύπηρεσίας, τάς άναγομενας είς τάς μνημονευ- 
θείσας θέσεις, δέν έχει μόνον το καλόν αποτελεσμα να παρα- 
σκευάζη τούτους διά τήν γενικήν διοικησιν τοΰ στρατοΰ έν 

πολέμω, αλλά καί έτερον, έπίσης σπουδαιον, νά έμποδίζη τήν 
καταστρεπτικήν επιθυμίαν τών άξιωματικών τών διαφόρων 

οπλών (καί μάλιστα τών ίκανωτέρων) νά έγκαταλείπωσι τήν 

μά·^ιμον υπηρεσίαν και νά εισερχωνται είς τα γραφεία έπί 
πολλά έτη, άποβάλλοντες ουτω τάς ε'ξεις τοΰ στρατιωτικοΰ 

βίου καί άποκτώντες άλλας έπιβλαβεϊς. Οστις και ελαχι- 
στην ιδέαν περί στρατιωτικών έχει, δύναται νά έννοήση τί 
συμβαίνει, όπόταν άτομα άλλων οπλών, εισερχόμενα εις τά 

γραφεία λοχίαι ή άνθυπολοχαγοί, έξερχωνται τούτων καί διο- 
ρίζωνται είς τόν στρατόν ώς λοχαγοί ή ταγματάρχαι, πολλά
κις καί ώς σωματάρχαι, καί όποιαι έλλειψεις επέρχονται είς 

τήν κεντρικήν υπηρεσίαν, δπόταν ατομα, πολυετώς υπηρετη- 
σαντα έν αυτή καί μορφωθέντα καλώς, απομακρύνονται ταύ- 
της ενεκα τών διαφόρων μεταβολών, τών έπερχομενων υπο- 
γρεωτικώς κατά τους π ε ρ ί  προβιβασμών καί καταστάσεως τών 

άξιωματικών νόμους.
Είναι αληθές, οτι δέν είναι άναγκαϊον νά κατέχωσιν ολας 

τάς γενικάς θέσεις οι αξιωματικοί τών Γεν. έπιτελών. Του
ναντίον συμφέρει τινάς τούτων (καί δέν υπολείπονται δλίγαι, 
οΐον αί έν τώ τμήματι τών προσωπικών τοΰ υπουργείου, έν 

τοΐς στρατοδικείοις, έν τοΐς φρουραρχείοις, έν τώ στρ. σχο

λείο) κτλ.) νά καχαλαμβάνωσιν «ξιωμαχικοΐ μή άνηχονχε;



εις τους Γεν. έπιτελείς, οπως ουτοί μορφώνται έπί τό γβνι—
κωτερδν και Αποκδθιστανται ικανοί οι* υψηλότερον προορισμόν.

Μέχρι τοΰοε έγενετο λόγος περί τών συντελουσών υπηρε
σιών νά καταστήσωσι τόν αξιωματικόν τών Γεν. έπιτελών 

ικανόν βοηθόν παντός διοικουντος στρατόν ·ί?η δε ον νά λη- 
φθώσίν υπ οψιν και τα περί ειδικών τινων υπηρεσιών τών 

«ξιωματικών τών Γεν. έπιτελών, οΤον τά περί της σπουδής 

Τών οργανισμών τών στρατών τών διαφόρων ξένων κρατών, 
τής παρ’ αυτών παραδεδεγμένης στοιχειώδους τακτικής, των 

οιαφορων κανονισμών καί θεσμών, τ ις  μελε’της της στρατιω
τικής ιστορίας, τής συλλογής στατιστικών καί γεωγραφικών 

πληροφοριών, καί τής συντάξεως στρατιωτικών τοπογραφιών 

χαρτών, καί τής στρατιωτικής τής χώρας ιστορίας.
Αι σπουδαιαι αυται καί πολυάριθμοι υπηρεσία!, αί Αναπο- 

φευκτως Αναγκαίαι, άνηχουσαι δε εις τους αξιωματικούς των 

Γεν. έπιτελών, δεν είναι δυνατόν νά έπιτελεσθώσιν έπιτυχώς 

και καταλλήλως ει’μη διά τής συστάσεως αρχηγείου τών Γεν. 
επιτελών, συγκειμε'νου εξ 1 συνταγματαοχου Αρχηγού,

1 Αντισυνταγματάρχου, ύπαρχηγοΰ,
3  ταγματαρχών,

4  λοχαγών (ών εις υπασπιστής), και
C ύπολοχαγών.

Γα ανωτέρω εκτεθεντα, η παρ’ ίμών παντελής ελλείψις 

στρατιωτικών και στατιστικών πληροφοριών περί του τόπου 
μας, και προ πάντων περι του τής ομόρου y ώρας, καί ή 

στερησις πληροφοριών περί τών όργανισμών τοΰ στρατού καί 
τών δυνάμεων αυτής, Αρκοΰσι νά καταδείξωσι την πληθύν καί 
την σπουδαιότητα τών έργων, είς δ θέλει ένασχοληθή τό άρ· 
χηγείον τοΰτο, πρός συντηρησιν του όποιου Απαιτείται μικρά 
χρηματικη δαπανη, ευκόλως δυναμένη νά οίκονομηθη άλλο-
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θεν, διά καταλλήλου τροποποιησεως τοΰ <5ργανισμοΰ σωμάτων 

τινών, άνευ έλαχίστης τής υπηρεσίας βλάβης.
Ή συστασις τοΰ Αρχηγείου τών Γεν. έπιτελών παρεχει 

καί τό μέγα πλεονέκτημα, 3τι Αντί νά Αποσπώνταί εκα^τοτε 

αξιωματικοί έκ τής τακτικής υπηρεσίας πρός συμπληρωσιν 

τοΰ προσωπικού του έπιτελείου τών αρχηγείων τοΰ στρατοΰ, 
ευκόλως θά λσμβάνωνται έκ τούτου οί Απαιτούμενοι αξιωμα

τικοί, άνευ Ανωμαλίας καί έμποδίων τής λοιπής υπηρεσίας 

τοΰ στρατοΰ, ώς καί οί πεμπόμενοι εις έκτακτους Αποστολάς 
$ ύί διοριζόμενοι, ενεκεν τυχόν έξαιρετικής ειδικής ίκανότη- 
τος είς όίλλας υπηρεσίας ί| οι Αντικαθιστώντες τους κατ ανάγ
κην λαμβανομένους, δια τους ρηθέντας σκοπούς, Αξιωματι
κούς τών Γεν. έπιτελών, τούς υπηρετοΰντάς εις έργανικάς 
έν τώ στρατώ θεσεις.

Έν τέλει είς τό ουτω συγκεκροτημένον άρχηγείον τών 

Γεν.· έπιτελών θά δύναται ί  κυβέρνησις, προσκολλώσά έκτά- 
κτως καί οσάκις τό Απαιτοΰσιν αί περιστάσεις καί άνάγκαι 
του στρατοΰ, Αξιωματίκύς έκ τών διαφόρων οπλών, νά άπαρ- 
τίζη εύχερώς έπιτροπην κατάλληλον πρός λύσιν διάφορων 
σπουδαίων στρατιωτικών ζητημάτων.

Έπί τη βάσει τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων δ οργανισμός 

του σώματος τών Γεν. έπιτελών δέον να τροποποιηθή ώς εξής-

Ό  ργατκτμός τον ούματος τώ ν  Γεν, εχιτε.Ι&ν· 
Ά ρθρ. 1. Ή οργανική δύναμις τοΰ σώματος τών Γεν. 

έ π ιτ ε λ ώ ν  ορίζεται είς τριάκοντα καί πέντε Αξιωματικούς, ων 

οί 12  Ανώτεροι, οί δέ λοιποί κατώτεροι, καταμεριζομίνους, 

κατά βαθμόν, ώς εξής·
2 συνταγματάρχας·
2 άντισυνταγματάρχας·

7 ταγματάρχας-



16  λοχαγούς ά. τάξεως·
8 ύπολοχαγους.

Άρθρ. 2. 'Ιδρύεται αρχηγειον των Γεν. επιτελών, οπωί 
έν αύτώ συλλέγωνται καί μελετώνται οργανισμοί τών στρα

τών τών ξένων επικρατειών, στατιστικοί πληροφορίαι καί γεω
γραφικοί πίνακες, συντάσσωνται και σπουδάζωνταιοί στρατιω
τικοί τής χώρας ήμών και της ομόρου χαρται, έκπαιδεύων- 
ται άρμοδίως οί είς το σώμα τών Γεν. έπιτελών μετατιθέμε
νοι ύπολοχαγοί καί λαμβάνωνται οί άπαιτούμενοι αξιωματι
κοί προς καταρτισμόν τών επιτελείων τών αρχηγείων στρα
τού, οί πεμπόμενοι είς διαφόρους άποστολάς ή διοριζόμενοι 
είς άλλας υπηρεσίας, καί οί άντικαδιστώντες τούς άλλοδεν 

λαμβανομένους αξιωματικούς τών Γεν. έπιτελών διά την έκ· 
πληρωσιν τών ύπηρεσιών τούτων.

Άρθρ. 3. Οί αξιωματικοί τών Γεν. έπιτελών διορίζονται 
είς τάς έξης γενικάς όργανικάς Θέσεις έν τώ στρατώ. 

α) Ιίαρά τώ ύπουργείω τών στρατιωτικών·

Εις άντισυνταγματα'ρχης, διευθυντής του τμήματος τών προ
σωπικών.

Εις λοχαγός καί είς ύπολοχαγός, είσηγηταί παρά τώ αύτώ 
τμηματι.

Είς ταγματάρχης, διευδυντής τοΰ τμήματος τών δικα
στικών.

Εις λοχαγός, εισηγητής αυτοΰ.

Εις λοχαγος, υπασπιστής τοΰ ύπουργοΰ.

Εις λοχαγος, διευθυντής τοΰ γραφείου τής διεκπεραιώσεως. 
β) Παρά τοΓς στρατοδίκείοις· 

δύω ταγματάρχαι, Βασιλ. επίτροποι.

Δυω λοχαγοί, άντεπίτροποι, καί δύω λοχαγοί, είσηγηταί. 
γ) Ιίαρά τοίς φρουραρχείοις-

EU ταγματα'ρχης, υποφρούραρχος ’Αθηνών.
Είς λο·/αγός, υπασπιστής τοΰ φρουράρχου ’Αθηνών, 
δ) Είς τό στρατιωτικόν σχολεΐον·
Ε ις λοχαγός ή ύπολοχαγός, καθηγητής τής πολεμικής 

τέχνης.
Είς λοχαγός η ύπολοχαγός, καθηγητής τών καταμετρήσεων, 
ε) Παρά ταϊς έπιθεωρήσεσι τοΰ στρατοΰ·
Είς συνταγματάρχης, έπιδεωρητης.
Αύω λ&7 αγοί, ύπασπισταί (τών 2 κεκανονισμένων έπιδεω- 

ρητών).
νΑρθρ. 4. Οί αρχηγοί τών έπιτελείων τών άρχηγείων 

στρατοΰ, οί ύπασπισταί τών αρχηγών καί οί συγκροτοΰντες 
τό έπιτελείον αξιωματικοί, οσάκις ιδρύονται αρχηγεία, λαμ- 
βάνονται έκ τών αξιωματικών τοΰ σώματος τών Γ. έπιτελών.

"Αρθο. 5. Αί έν τοΐς προηγουμένοις άρθροις 2, 3 καί 4  
μνημονευόμενα! ύπηρεσίαι διαχειρίζονται άποκλειστικώς υπό 
τών αξιωματικών τοΰ σώματος τών Γεν. έπιτελών έλλείψει 
ομως τοιούτων δύνανται αυται νά άνατεθώσι προσωρινώς και 
είς άξιωματιχούς ετέρων όπλων ή σωμάτων. Έκ τών άξιω- 
ματιχων τούιων οί διοριζομενοι εις τα επιτελεία τών αρχη 
γείων στρατοΰ λαμβάνουσι τόν τίτλον τοΰ διαγγελέως.

'Αρθρ. 6. Οί άξιωματικοί τών Γεν. έπιτελών πεμπονται 
είς τήν άλλοδαπήν διά στρατιωτικήν ειδικήν ύπηρεσίαν, οσά
κις ή ανάγκη τό καλέση, ή καί διά διπλωματικός άποστολας.

Άρθρ. 7. Οί αξιωματικοί τών Γεν. έπιτελών δύνανται νά 
άποσπασθώσι παρά τώ έπί τών έξωτερικών υπουργείο), ίνα 
γρησιμεύσωσιν ώς ακόλουθοι Πρεσβειών κτλ. ως καί παρά 
τοΐς άλλοις ύπουργείοις πρός διεύθυνσιν ειδικής τίνος υπη
ρεσίας.

'Αρθρ. 8. Οί άνώτεροι αξιωματικοί τών Γεν. έπιτελών 
δύνανται νά διορισθώσιν έν έκστρατεία παρά τών αρχηγών 
τοΰ στρατοΰ πρός έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τοΰ βαδμοΰ 
αυτών είς τό πεζικόν καί ιππικόν, έκτάχτως δέ καί οι ωρι- 
σμένην ύπηρεσίαν ν’ άναλάβωσι καί τήν διοίκησίν προσωρίνοΰ 
σχρατοΰ, άναλόγως τοΰ βαθμοΰ ον κεκτηνταΐ.
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Αρθρ. 9. Το σώμα τών Γεν. έπιτελών συμπληροΰταί διά 
μεταθεσεως ύπολοχαγών τοΰ πεζικού,· ίππικοΰ, πυροβολικοί) 
χαί μηχανικοί» νεωτέρων κατά τήν άρχαίότήτα τών έν τώ σώ- 
ματι τών Γεν. έπιτελών ύπηρετούντων, χαί οΐτινες, οντες τε- 
λειοδιδακτοι στρατιωτικοί τίνος σγολείου, διήνυσαν εν ετός 
τουλάχιστον' είς τον βαθμόν του υπολοχαγοί».

Μεταξύ τούτων προτιμώνται οί ύπηρετήσαντες έπί δυο 
πληρη έτη ως αξιωματικοί έν τοΐς σώμασι τοΰ στρατού, οί 
διατελεσαντες ώς ύπασπισταί έν τοΐς σώμασιν τοΐς στρα- 
τιωτικοΐς καταστήμασι τουλάχιστον εν πλήρες έτος, οί γινώ- 
σκοντες ξε'νας γλώσσας ί  τουλάχιστον τήν Γαλλικήν, χαί οί 
οιακρινομενοι έπί στρατιωτικώ φρονήματι, ζήλ(θ περί τήν υπη
ρεσίαν, ιππευτική ίκανότητι, ισχυρά άντιλήψει χαί εύχερεία 
περι τάς σχεδιάσεις χαί είς τήν σύνταξιν εύληπτων χαί συν
τόμων έκθέσεων.

Απαντες οί κεκτημένοι τά ώρισμένα έν τώ ά. έδαφίω το3 
παροντος άρθρου προσόντα έν εκάστω σώματι ή οπλω στρα
τού προτεινοντάι παρά τών' έπιθεωρητών, έγγραφόμενοι είς 
ίοιον πίνακα (υποψηφίων μεταθέσεως είς τούς Γεν. έπιτε- 
λεΐς), χατατασσόμενοι κατά σειράν ίκανότητος, βασιζομένην 
καί έπί του βαθμού, είς ον κέκτηνται τάς έν τώ β\ έδαφίω 
μνημονευομένας ιδιότητάς.

Εκ τών απαξ έγγεγραμμενων έν τώ πίνοϊκι τών υποψηφίων 
μεταθέσεως είς τους Γεν. έπιΐελεΐς ουρείς δύναται νά δια
γραφή δι’ ούδένα λόγον. 'Ωσαύτως δέν έπιτρέπεται χαί νά έγ
γραφή τις έκ τών μή έν αύτώ συμπεριληφθέντών παρά τών 
έπιθεωρητών.

Οσάκις πρόκειται νά πληοωθώσι χηρεύουσαι θέσεις ujm-  
λοχαγών εις το σώμα τών Γεν. έπιτελών, ό υπουργός τών 
στρατιωτικών συγκροτεί έπιτροπήν έξ άνωτέρων αξιωματικών 
του σώματος τουτου, προεδρευομένην ύπό του ί^ η γ ο υ , ητις 
υποοαλλει τους έγγεγραμμένδυς έν τώ πί>»Λκι υποψηφίων 
μεταθεσεως είς έξετάσείς έπί ειδικών Αντικειμένων, δρισθη- 
σομενων οι ιδιαίτερου Β. διατάγματος. ΤΙ ’Επιτροπή συντάσ
σω έπι τή βάσει τών εξετάσεων πίνακα, διαλαμβάνοντα τούς

κεκτημένους τά πρός μετάθεσιν προσόντα καί παρέχοντας 
έχεγγυα οτι θέλουσιν εύδοκιμήσει είς τήν νέαν ύπηρεσίαν, 
παρ’ η θέλουσι κληθή νά ύπηρετήσωσιν, υποβάλλει δέ τοΰτον 
είς τό. ύπουργεΐον. 'Ο υπουργός έκλέγει έκ τούτων όσους καί 
οίουσδήποτε νομίση καταλληλοτέρους διά τήν υπηρεσίαν τοΰ 
σώματος τοΰ Γεν. έπιτελών*

'Αρθρ. 10 . Οί ύπολοχαγοί, αμα μετατεδώσιν είς τούς Γεν. 
έ π ι τ ε λ ε ί ς , .  προσκολλώνται ύποχρεωτικώς καί αμέσως ύπό τοΰ 
ύπουργ. τών Στρατιωτικών, πρός άσκησιν, είς τά σώματα τοΰ 
ς-ρατοΰ ώς έξής, μένοντες πάντοτε· παρά τή έδρα τοΰ σώματος.

Οί έκ τοΰ πυροβολικού προερχόμενοι προσκολλώνται πρώ
τον έπί εν. έτος είς τό πεζικόν, ακολούθως δι επί εν ωσαύτως 
έτος εις τό ιππικόν.

Οί έκ τοΰ μηχανικοί κατά πρώτον έπί εν έτος είς τό 
ιππικόν, ακολούθως έπί μιαν εξαμηνίαν είς το πεζικόν, 
χαί τέλο,ς, είς τό πυροβολικόν έπί ίσον χρόνον.

Οί έκ τοΰ πεζικοΰ κατά πρώτον έπί εν έτος είς τό ιππικόν, 
καί ακολούθως είς τό πυροβολικόν έπί εν ωσαύτως έτος.

Οί έκ τοΰ ίππικοΰ έπί εν έτος είς τό πεζικόν, καί ακολού
θως είς τό πυροβολικόν έπί ίσον χρόνον.

Οί τοιοΰτοι έκτελοΰσι καθήκοντα τοΰ βαθμού των εν τινι 
ίλη ή λόχω κατά τό πρώτον έτος καί τήν πρώτην εξαμηνίαν 
τοΰ δευτέρου, κατά δέ τήν δεύτερα  ̂ άσκοΰνται είς τά καθή
κοντα τοΰ λοχαγού ή τοΰ ίλαρχου. Ό  πρός προσκόλλησιν εις 
τά διάφορα σώματα δρισθείς χρόνος διά τούς ύπολοχαγούς 
τών Γεν. έπιτελών δέον νά διανύηται συνεχώς, μή λογιζομέ- 
νου ώς τοιουτου τοΰ παρ’ αυτών δαπανωμένου έν άδείαις.

Οί μή διατελέσαντες πρό τής μεταθέσεως των είς τούς έπι- 
τελεΐς ώς ύπασπισταί είς τά σώματα ή στρατιωτικά κατα
στήματα τοΰ στρατοΰ έκτελοΰσι κατά τήν Ιην εξαμηνίαν τοΰ 
ε. έτους τής έξασκήσεώς των τά καθήκοντα ύπασπιστοΰ πα
ρ’ ω σώματι τυγχάνουσιν ύπηρετοΰντες.

Οί παρά τοΐς σώμασι προσκεκολλημένοι ύπολοχαγοί τών 
Γεν. έπιτελών έκτελοΰσι και πασαν άτομικήν άσκησιν, άναγ- 
καίαν πρός έντελή αυτών μόρφωσιν.



Οι έπιδεωρηταί του στρατού χατά τά; έπιδεωρησεις άνα- 
φερουσιν εν ταΐς έκδεσεσιν αυτών καί ιδιαιτέρως περί των τυ
χόν εις τά σώματα ύπηρετούντων ύπολοχαχών των Γεν. επι
τελών, και προτεινουσιν, ίποταν νομιζωσι τούτο άναγκαίον, 
την παρα'τασιν της έξασκησεως αξιωματικού τίνος, ητις δέν 
δύναται νά ύπερβη τούς εξ μήνας.

Οϋδείς των μετατιθεμένων υπολοχαγών εις τούς Γεν. επι
τελείς προβιβάζεται λοχαγός, α> δεν έξετέλεσεν άπα'σας τάς 
υποχρεώσεις, τάς άναφερομένας έν τώ άρδρω τούτω.

Ιής εκπαιοευσεως ταυτης πεοαιωδεισης, οι υπολοχαγοί 
ουτοι διορίζονται ύποχρεωτικώς εις τό άρχηγείον των Γεν. 
έπιτελών, Εργαζόμενοι παρ’ αύτώ επί δύο ολόκληρα καί συ
νεχή έτη, καί άν έν τώ μεταξύ τούτω προβιβασδώσι, διδασκό- 
μενοι έν ταύτώ καί τά εις την υπηρεσίαν τοΰ σώματος τών Γεν. 
έπιτελών αναγόμενα ειδικά μαδήματα δεωρητιχώς καί πρα- 
κτικώς, κατά τά βρισδησόμενα έν ίδίω διατάγματι. Ουτοί 
λαμβάνουσι μέρος καί εις τά ένιαύσια γυμνάσια τών διαφό
ρων όπλων.

Έκ τών λοχαγών και δπολοχαγών τούτων ούδεις διορίζε
ται εις άλλην υπηρεσίαν, έξαιρουμένων τών έν τώ 6? άρθρω 
μνημονευόμενων, πριν η έκπληρώση τάς διαφόρους υποχρεώ^ 
σεις, τάς διαλαμβανομένας έν τώ παρόντι άρθρω- μόνον δέ έν 
ωρα πολέμου τό τοιουτον δύναται νά μη τηρηθή.

νΑρθρ. 1 1 . Αι χηρεύουσαι δέσεις λοχαγών χαι άνωτέρων 
αξιωματικών του σώματος τών Γεν. έπιτελών πληροΰνται μό
νον διά προβιβασμού τών αξιωματικών του σώματος τούτου, 
καί οΰος,ποτε οια μεταδεσεως η προβιβασμού αξιωματικών 
άνηκόντων εις έτερον σώμα ή δπλον.

Αρδρ. 12 . Οι τάς έν τώ 7 “ άρδρω κατανομαζομένας υ
πηρεσίας έκτελουντες αξιωματικοί τών Γεν. έπιτελών δέν λο-· 
γίζονται ως αν ιό ντες εις την οργανικήν δύναμιν του σώμα
τος, την όριζομένην ύπό του 12  άρθρου.


