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II ΓΑΛΛΙΚΗ  ΠΕΔΙΝΟ ΜΥΔΡΟΒΟΛΟΣ,

■Jj χ ο t
συνοπτική περιγραφή καί διαιρεσις του πυροβόλου 

και των πολεμεφοδίων (*).
(έκ τοΰ γερμανικού)

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 

d !  'Τπηρέτησις τής μν9ρο6όΛον.

Είς εντελώς άνοικτδν μηχανισμόν, καθ’ ον ή πλάξ της έν- 
τάσεως ευρίσκεται άριστερά, ίτο ι είς την εξωτερικήν αυτής 
6έσιν, την κ«ΐ ώς άρχικήν (ρυσικήν) αυτής 0εωρουμένην, ή 

γέμισις καί η πυροβόλησις της μυδροβόλου ένεργεΐται ώς ακο
λούθως.

Ιον. Τοποθέΐησις τής jn  φυσ ίγγ ια  πεπΛηρωμίπίς γεμ ι
στηρών πΛαχός κατακορύρως, μεταξύ τών ολκών του όρει- 
χαλκίνου περικαλύμματος τής μυδροβόλου, επί τών £ινομόρ- 
<ρων πτερυγίων, τών εύρισκομε’νων Ιπί τής μετωπίου έπιρα- 

■ νείας τής ρρακτηρίου πλακός.

(*) Συνεχεία' ίδε το προηγούμενον φυλλάίιον.
ΕΛΛΙ1Ν ΣΤΡΑΤ. ΦΪΛ. ΛΓ/ ΤΟΜ. Τ '.



2ον. Στροφή τον πρός φράζικ  (φρακτηρίου) κοχλίου *ίς 
6 στροφάς.

Διά τών κινήσεων τούτων ή γεμιστήοιος πλάξ πιέζεται έπί 
τών όπισδίων τών σωλήνων (καννών). Τά προεξέχοντα μέρη 

τών φυσιγγίων, καί μάλιστα τά βλήματα, εισέρχονται εις τους 

άντιστοιχοΰντας σωλήνας. Ή  φρακτήριος πλάξ συσφίγγετα{ 
Ιπι την γεμιστήριον πλάκα.

Διά ιώ ν πρώτων στροφών τής στροφάλου κινείται αφ* εαυ- 
τής έπί τά πρόσω έπί τών 4  σταματητηρων τής φρακτηρίου 

πλακός ή έξωπλισμένη έμπυρευτική πλάξ.
Κατά την κίνησιν ταύτην άκουμβοΰσιν εΰδύς οί μεσαίοι 

ξυστοί, ή, κάλλιον είπεϊν, οί ώμοι (αί προσαυξήσεις) τών κεν· 
τητηρίων έμβόλων (τών κεντητηρων, κτυπητηρων) είς τάς σχ ι
σμάδας του συστήματος τών διατρήσεων τής πλακος τής έν- 
τάσεως, Ινώ οί λεπτότεροι, ητοι οί έμπρόσδιοι ξυστοί (οί άπτή- 
ρες), εΤναι ήδη εισηγμένοι εντός τών διατρήσεων τής φρακτη
ρίου πλακός. Έξακολουδουσης τής στροφής τοΰ πρός φράξιν 
κοχλίου, ύπερνικαται η έλαστικότης τώνσπειροειδών ελατη
ρίων, ενώ τά είς τήν πλάκα τής έντάσεως σταματώντα κεν- 
τητηρια έμβολα εΐσάγονται ετι βαδΰτερον έντός τών Θαλαμί
σκων τής άλλως τε ετι έπί τά πρόσω κινηδείσης έμπυρευτικής 
πλακός, καί συμπιέζουσι τά σπειροειοή έλατηρια διά τών κε
φαλών αυτών.

Ή έλαστική δΰναμις τών σπειροειδών έλατηρίων αναπτύσ
σεται ουτω, καί τηρείται έν τή αναπτύξει της ταύτη διά τής 

σταδερας δέσεως του πρός φράξιν κοχλίου.
Έξακολουδουσης τής στροφής, μέχρι σταματήσεως τοΰ 

στροφάλου, ή φρακτήριος πλάξ καί ή γεμισχήριος πλάξ συμ
πιέζονται, κατά τόν άνωδι σημειωδέντα τρόπον, έπί τον σω
λήνα τής μυδροβόλου μετά τής έμπυρευτικής πλακός. 'Γούτων

γενομένων, Ιτελεσδη ηδη ή στερεά φράξις, καί δ έμπειρευτικός 

μηχανισμός έτάδη. Ή μυδροβόλος έγεμίσδη, καί εΤναι έτοι
μος είς πυροβολισμόν.

3ον. Σκόπευσις κατά διεύδυνσιν κορυφαίαν καί πλευρικήν· 
4ον. ΠνροβάΙησις τής μυδροβόλου διά στροφών 2, 5.
Ή μικρά στρόφαλος, η είς τό δεξιόν τοΰ σωλήνος τής μυ

δροβόλου, στρέφεται έπί τά πρόσω, καί ούτως ή πλάξ τής έν
τάσεως κινείται ολίγον κατ’ ολίγον πρός τά δεξιά. "Αμα ί  

προσαΰξησις (δ ώμος) τοΰ μεσαίου ξυστοΰ τοΰ πρώτου κεντη- 
τηρίου έμβόλου στερηδή δεξιά τοΰ έρείσματός του έπί τής 
σχισμάδος είς τήν άνωτάτην σειράν τών διατρήσεων τής πλα
κός τής έντάσεως, παραυτίκα απολύεται ή, ώς προηγουμένως 

εΐρηται, τεταμένη παραμε'νουσα έλαστική δΰναμις τών ύπ’ αυ
τής συμπιεζομένων σπειροειδών έλατηρίων. Ή έλαστική αΰτη 

δΰναμις ώδεΐ τότε βιαίως έπί τά πρόσω τό κεντητήριον £μβο-* 
λον, ενώ δ μεσαίος ξυστός διέρχεται διά τής τή σχισμάδι 
συνεχόμενης μεγαλητέρας διατρήσεως τής πλακός τής έντά
σεως, μέχρις ου ή κωνική προσαύξησις καί δ σύνδεσμος 
αυτοΰ σταματήση είς τάς άνταποκρινομένας διατρήσεις τής 
έπικαλυπτηρίου πλακός τής Θήκης τοΰ έμπυρέως.

Συνέπεια ταύτης τής έπί πρόσω βιαίας ώδήσεως δ έμπρό- 
σδιος ξυστός (δ κυρίως άπτήρ) τοΰ κεντητηρίου έμβόλου δια- 
περα εντελώς τήν φρακτήριον πλάκα. Τό μήκος τοΰ άπτήρος 

(έμπροσδίου ξυστοΰ) ύπελογίσδη τοσοΰτον, ώστε διαπερα δλό- 
κληρον τήν φρακτήριον πλάκα, κρούει (κτυπα) τόν άκμονα, 
τόν είς τήν βάσιν τοΰ φυσιγγίου, δστις άκμων φέρει είς έκρη- 
ξιν τό έμπύρευμα τό ευρισκόμενον πρό αυτοΰ είς τήν βάσιν ή 

πυδμε'να τοΰ διά τό έμπύρευμα Θαλαμίσκου. Διά τής περαι
τέρω στροφής τής μικρας στροφάλου, οδεν παράγεται ή Ιπί 
μδλλον πρός δεξιά χίνησις τής πλακός τής έντάσεως, οί μ ι-
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σαΐοι ξυστοί τών λοιπών κεντητηρίων έμβόλων, συνεπεία τής 

διαρορας τοΰ μεγέδους τών σχετικών αΰτοΐς σ'/ισμάδων καί 
μεγαλητέρων διατρήσεων, οί μέν κατόπιν τών δέ, ιδία έκα
στος, χάνουσι τό άκουμβισμα απώ ν, καθ’ ον περί τοΰ πρώτου 

έλέχδη τρόπον, καί ουτω ρδάνουσιν, οπως έπιρέρωσι τήν πυ- 

ροβόλησιν τών άνταποκρινομένων αύτοΐς καννών. "Ως λοιπόν 

έν τοΐς προηγούμενοι; έσημειώδη, αί κάνναι δέν πυροβολοΰσι 

καδ’ ην ευρίσκονται διατεθειμένοι σειράν, άλλ’ ή σειρά αδτη 
ωρισδη κατόπιν δοκιμών ούτως, ώστε νά παρα’γηταί μεγαλη- 
τέρα τοΰ πυροβολήματος σχετιχή έντέλεια. Έπί παραδείγ- 
ματι, αί υπερκείμεναι πέντε κάνναι, χαδ’ ας άνταποχρίνονται 
αί διατρήσεις της πλακός της έντάσεως, αί είς τήν πρώτην 

άνω όριζόντειον γραμμήν, άριδμουμεναι έχ δεξιών πρός άρι- 
στερά, έρχονται είς πυροβολισμόν ώς έρεξής 1, 3, 5, 2, 4, 
ητοι το πυροβολημα οέν γίνεται διαδοχικώς χαδ’ ?jv κεΓνται αί 
κάνναι άριδμητικήν σειράν.

II πλάξ τής έντάσεως αποτελεί εν τών σπουδαιοτέρων με
ρών τοΰ έμπυρευτικοΰ μηχανισμοΰ, διό καί είναι έπιμελέστατα 
κατεσκευασμένη καί έπεξειργασμένη.

Τό 4 ον σχήμα παριστα τήν κατασκευήν τής πλαχός τής έν
τάσεως, προ πάντων δέ παρουσιάζει τά διάρορα μήκη τών 

σχισμάδων χαί τών μεγαλητέρων διατρήσεων ή οπών· δεικνύει 
πώς τό κεντητήριονέμβολοντής 12ης πυροβολήσεως διήλδε διά 

τής πλακος τής έντάσεως, ητοι πώς δ ώμος (ή προσαυξησις) 
τοΰ μεσαίον ξυστοΰτοΰ κεντητηρίουέμβόλουάπώλεσετό εαυτοΰ 
στήριγμα. Τά κεντητήρια έμβολα 1 — 11  άπώλεσαν επίσης 
άπαντα τά στηρίγματά των, χαί προΰχώρησαν μάλλον ή 
τον εντός τών μεγαλητέρων διατρήσεων τής πλαχός τής έν
τάσεως. Τ ά κεντητήρια έμβολα 13 — 25 τηροΰσι τουναντίον 

άπαντα τάς έπακουμβήσεις αυτών, ητοι στηρίζονται εισέτι έπί

τής αρχής τών μεγαλητέρων διατρήσεων, τουτέστιν έπί τών 
σχισμάδων.

Τά σχήματα 5, G, 7 παρίστάνουσι τοΰτο καδαρώς, ιδίως 

δέ τήν όοόν, ην, κατά τήν εις τάς μυδροβόλους καλουμένην 

αλληλουχίαν τοΰ πυροβολήματος, άκολουδοΰσιν έκαστον τών 
κεντητηρίων έμβόλων.

5) ’’Α νοιγμα τοΰ φραχττ/ρος ι ΐς  6 στροφάς τοΰ στροφά- 
Jov. —  Μετά τό πυροβόλημα ό μέγας στρόραλος τοΰ ρρακτη- 
ρίου κοχλίου αντιστρέφεται έπί τά όπίσω· έντεΰδεν δέ όλόκλη- 
ρος ό ρραχτήριος μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
γεμιστηρίου πλακός, κινείται ή σύρεται έπί τά όπίσω. Α'. 
πρώται στροραί τοΰ στροράλου χινοΰσι λοιπόν μόνην τήν έμ- 
πυρευτικήν πλάκα έπί τών σταματητήρων πρός τά όπίσω μέ
χρι τών προεξοχών αυτών. Ούτως οί μεσαίοι ξυστοί τών κεν
τητηρίων έμβόλων εξέρχονται δλοχλήρως έξω τής μηκέτι κι- 
νηδείσης ρρακτηρίου πλακός, καί συνάμα έξω τής έπίσης 

ακινήτου μεινάσης πλακός τής έντάσεως. Μόνον διά· ταύτης 
τής μεμονωμένης κινήσεως τής έμπυρευτιχής πλαχός έπί τών 
σταματητήρων είναι δυτατή, δι’ επόμενον συμπυροβολισμόν, ή 

άπαιτουμενη άνανέωσις τής άναπτύξεως καί τής εις τοιαΰτην 

κατάστασιν συντηρήσεως τής ώδοόσης δυνάμεως τοΰ έμπυρευ- 
τικοΰ μηχανισμού. Περαιτέρω ς·ρορή τοΰ ρρακτηρίου κσχλίου, 
άροΰ ή έμπυρευτική πλάξ έστη πρός τάς προεξοχάς τών 
σταματητήρων, ρέρει τήν γεμιστήριον πλάκα καί τήν ρρακτή- 
ριον πλάκα έπί τοσοΰτον όπίσω, εως ου οί σταματητήρες ουτοι 
έπακουμβήσωσιν έπί τον πυδμένα τοΰ όρειχαλκίνου τής μυ
δροβόλου περικαλύμματος* ουτω; ολόκληρος ό μηχανισμός 

σταματα σταδερώς έκεϊ. 'II πλάξ τής έντάσεως σπρώχνεται 
ήοη διά τής όπισδοδρομικής στρορής τοΰ μικροΰ στροράλου 

τόσον αριστερά, ώστε αναλαμβάνει τήν άρχικήν αυτής δέσιν



πρό των μεσαίων ξυστών τών κεντητηρίων έμβόλων έπομένως 

ταΰτα κατά νεαν προχωρητικήν στροφήν τοΰ φρακτηρίου κο
χλίου ευρίσκουσι πάλιν στήριγμα έπί τών σχισμάδων, έπί 
σκοπώ έντάσεως τών σπειροειδών έλατηρίων οδεν προκύπτει 
η αναπτυξις καί ή έν τοιαύτη καταστάσει διατήρησις της ώ- 
δούσης δυνάμεως.

II γεμιστηριος πλάξ μετά τών κενών καλύκων τών φυ
σιγγίων άφαιρεϊται καί αντικαθίσταται δι’ έτερας πεπληρω- 
μίνης, καί ούτως εφεξής.

Τό άνοιγμα τοΰ φρακτήρος άπαιτεί 4 δευτερόλεπτα· ή επ’ ά- 
ριστερά ωδησις τής πλακός τής έντάσεως 1 ,5  δευτερολέπτου.

Η φρ^ξις τοΰ μηχανισμοΰ απαιτεί 6 δευτερόλεπτα, καί τέλος 

η έπι δεξιά στροφή τοΰ μικροΰ στροφάλου πρός τε'λεσιν ταχέος 
πυροβοληματος 1,5  δευτερόλεπτου. Ανευ λοιπόν τής τοπο- 
δετησεως τής μυδροβόλου μία συνεκπυρσοκρότησις όλων τών 
25  καννών είς ταχύ πυρ απαιτεί κατά μέσον όρον 12  δευ
τερόλεπτα.

Η υψωσις τοΰ σωλήνος εις τάς μυδροβόλους ένεργεϊται 
κατά δύο τρόπους.

1) Εάν ή άποστασις τοΰ σκοποΰ ήναι γνωστή , γίνεται 
χρήσις τοΰ διά τήν άπόστασιν ταύτην υψομέτρου (διά τής 

δίοπτρας, περι ης έλεχδη), ώς είδισται έν αρχή τοΰ πυρός.

2) Διά τας αγνώςους άπος·άσεις τίθεται εις ένέργειαν ή διά 

τάς μεσαίας αποστάσεις όοχψή ύιά  τοΰ σχοχευτιχοΰ χο
χλιού. Τό πΰρ έν τή περιπτώσει ταύτη ά'ρχεται σκοπίμως μέ 

υψομετρον πάντοτε κατά τι βραχυτέρας άποστάσεο>ς εκείνης, 
καδ ην έξετιμήδη ότι απέχει 5 σκοπός. ’Εάν ή πρώτη συ- 
νεκπυρσοκροτησις οείξη, ότι τό βλήμα έπεσεν έντεΰθεν τοΰ 

σκοποΰ, τοτε οιά τάς έπομένας πυροβολήσεις δεν μεταβάλλε
ται το υψόμετρον, αλλά μόνον 5 στρόφαλος τοΰ κατακορύφου

σκοπευτικοί κοχλίου στρέφεται πρός τά κάτω κατά τό ’/< τής 

περιφερικής αΰτοΰ στροφής' τοΰτο δέ πράττεται διαδοχικώς, 
μέ·/ρις ου ό αρχηγός τής κανονοστοιχίας πεισδή περί τής 

πραγματικής τοΰ σκοποΰ άποστάσεως διά τών δοκιμών τού
των, καί τότε τίδεται είς ενέργειαν ό ύπό στοιχεΐον Ιον έκ- 
τεδείς άνωδι τρόπος του σκοπεύειν. Ό  τρόπος ουτος τοΰ σκο- 
πεύειν άφορα μόνον σκοπόν ακίνητον. ΙΙέραν τών 13 0 0  μέ
τρων δέν δυνάμεδα νά σκοπεΰσωμεν διά δοκιμών, διότι έπι 
στροφή */« παράγεται διαφορά άποστάσεως βολής περί τά 100  

μέτρα.
Παρεχτρο.νη δέν λαμβάνει χώραν ή από 9 0 0  μέτρων. 

"Οπως κατορδώσωμεν όιασποράν τών βλημάτων, προς 

μεγαλητερον τοΰ πυροβοληματος αποτελεσμα, οιοομεν μιαν 

πλήρη στροφήν τοΰ όριζοντείου σκοπευτικοΰ κοχλίου, αλλά 

πρέπει νά προσεχωμεν, ώστε αι ουο αυται κινήσεις, ητοι 

στροφή τοΰ στροφάλου προς πυροβολημα και στροφή του ίρ ι-  

ζοντίου σκοπευτι/.οΰ κοχλίου πρός διασποράν τών βλημάτων, 

νά ένεργώνται ταυτοχρόνως.
Ή πείρα άπέδειξεν, ότι αι μυδροβόλοι δέον νά μή ένεργώσι 

μεμονωμένα!, αλλά κατ’ έλάχιστον άνά G, όπως παράγωσι 

ένέργειαν έπιδυμητήν.

Ε·' Κ ι.Ι.Ιίΰας, προσύρ της, αμαζα πολεμ εφοδίων·

Ό  χ ιΜ β α ς  (ίδε σχ. 9) ανήκει είς τό μεταποιημένον τοΰ 
κορμοΰ γαλλικόν σύστημα. Ό πρώην πλήρης μονόκορμος κιλ- 
λίβας άνεπληρώδη διά δύο παραπλεύρως τεδειμένων διπλάκων, 
συνενουμένων είς ά/.τηριδα, φερουσαν δακτύλιον επιβιβασεως. 
Τά δύο μικρά πλευρά τοΰ κιλλίβαντος διετηρήδησαν είς τό σύ
στημα τοΰτο ώς καί πριν, έπίσης δέ καί ό σίδηρους άξων ό 
σκοπευτικός κοχλίας τών γαλλικών μυδροβόλων συνίσταται



ν λ - ν
(ώς και οί νέοι πρωσσικοί σκοπευτικοί κοχλίαι), έπί τώ σκοπώ 
ταχείας μεταβάσεως εξ ύψηλοτέρων είς χαμηλοτέρας υψώ
σεις, έκ μιας εσωτερικής καί Ιτέρας εξωτερικής άτράκτου με
τ’ άντιδέτως διακειμένων στροφύγγων. Ή εσωτερική άτρακτος 

συνδέεται κινητώς μέ τό υπόδημα (υπόστρωμα) του κιλλίβαν
τος. Ή εξωτερική άτρακτος, φέρουσα τροχόν στροφάλου, στρέ
φεται εντός τοΰ έπί τών πλευρών τοΰ κιλλίβαντος κινητώς 

κεχωσμένου δήλεως χοχλιού. Οί τρο-/οι, διαμέτρου 1 ,4 4  

μετρ., εχουσιν 7 σώστρα καί 14  ακτίνας. Τό μετατρόχιον 
εΤναι 1 , 1 4  μετρ. Ό  σωλήν τής μυδροβόλου δέν περιέ'/ει βρα
χίονας, άλλ’ είς σύνδεσμον τοΰ σωλήνος μετά τοΰ κιλλίβαντος 

χρησιμεύει υπόδημα τι βρειχάλκινον, φέρον βραχίονας καί 
μετά τοΰ σκοπευτικοΰ κοχλίου κινητώς συνδεόμενον.

Ό  σωλήν συνδεεται μετά τοΰ υποδήματος τουτου, κινούμε
νο; όμως έπ’ αυτοΰ όριζοντίως δι’ ενός κατακορύφου γόμφου1
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ευρισκομένου προ τοΰ μεσαίου μήκους τοΰ ορειχαλκίνου περι
καλύμματος τής μυδροβόλου. Εις τό οπίσθιον άκρον τοΰ υπο
δήματος καί είς τό αριστερόν τούτου μέρος είναι οριζόντιος 
κοχλίας, φέρων στρόφαλον τροχοειδή καί κομβίον. Ό  κοχλίας 

ουτος εισέρχεται εντός προ σαυξήσεως, εύρισκομένης είς τά 

κάτω οπίσθια τοΰ ορειχαλκίνου περικαλύμματος τής μυδρο
βόλου, καί φερούσης στρόφυγγας δήλεως κοχλίου. Διά τοΰ κο
χλίου τούτου κατορδοΰται ή έπί τοΰ ύποδήματος έριζόντιος 

τοΰ σωλήνος τής μυδροβόλου κίνησις. ΊΙ διάταξις βυτη 

χρησιμεύει, ώς έπί παραδείγματι, είς τά ελβετικά πεδινά πυ
ροβόλα πρός ακριβή καί ταγεΐαν πλευρικήν τοΰ σωλήνος κί- 
νησιν. Επίσης, επειδή διά τής δικτάξεως ταύτης ό σωλήν 
δύναται κατά τό πυροβόλημα νά κίνηδή δεξιά ή αριστερά 

πλευρικώς, πας τις έννοεΐ, ότι δύναται, πρός πλείονα επιτυ
χίαν βολής, νά έπέλδη έ'κτασις τοΰ τόξου τοΰ τομίως τής δια- 
σκορπίσεως τών βλημάτων, αμα έπιτηδείως διαχειριοδί τις 

τόν εν λόγω κο*/λίαν.
Προ τών έπί τής άκτηρίδος ευρισκομένων άμυντηρίων κατά 

τών τροχών πλακών ευρίσκονται εκατέρωθεν τά άλλαχοΰ μνη- 
μονευδέντα άγκιστρα, πρός κρέμασιν τών μετά φυσιγγίων πε- 
πληρωμένων εφεδρικών γεμιστηρίων πλακών, έπακουμβουσών 

κατά τό διάστημα τής ύπηρετήσεως τής μυδροόόλου έπί τών 
πλευρών τοϋ κιλλίβαντος διά τών οδηγών έμβόλων.

Έπί τοΰ ούραίου περικαλύμματος τής άκτηρίδος καί πρό 

τής JaCijc διευθύπτεως αυτής εύρίσκεται, ακριβώς είς τήν 

επέκτασιν τών δύο πλευρών τοΰ κορμοΰ τοΰ κιλλίβαντος, μη
χάνημά τι χρησιμεΰον πρός άπομάκρυνσιν τών κενών καλύ- 
χων τών κενωδέντων φυσιγγίων άπό τής γεμιστηρίου πλαχός. 
Τό μηχάνημα τοΰτο καλείται κενωτήρ.

Ό  κενωτήρ ουτος συνίσταται έξ 25 βελών, διατεθειμένων



άναλόγως τών διατρήσεων τής γεμιστηρίου πλακός. Εμπρός 
και οπισδεν τών βελών τούτων, κατά τήν διευΟυνσιν του με
γάλου άξονος τοΰ κιλλίβαντος, ιστανται δύο κορυφαΐαι πλευ- 
ραί, αιτίνες φέρουσιν άνά μίαν εγκοπήν δδηγόν διά τάς άν- 
ταποκρινομένας προσαυξήσεις (έξοχάς) της γεμιστηρίου πλα
κός. Εις τήν έμπροσδίαν τών περί ών δ λόγος πλευρών υπάρ
χει μοχλός γιγγλυμωδώς τεθειμένος, οστις περιβάλλει άμ- 
φοτέρας τάς πλευράς ταύτας, καί οστις δύναται νά έπανα- 
στραφή έπί τά ε’μπρός καί έπί τά οπίσω.

ΓΙροκειμένου νά κενωδή ή γεμιστήριος πλάξ από τών κε
νών καλύκων τών φυσιγγίων, άνοίγεται δ μοχλός πρός τό 

άνοιγμα τής μυδροβόλου, ' ί ΐ  γεμιστήριος πλάξ άνατίδεται έπί 
του μηχανήματος (τό ανοικτόν άκρον, ητοι τό στόμιον τών 
καλύκων τών φυσιγγίων πρός τά κάτω) μέ τάς έξοχάς αυτής 
ιίσαγομένας έντός τών έγκοπών, τών εις τάς πλευράς τοΰ 

μηχανήματος. Τούτου γενομένου, ή πλάξ βυδίζεται διά τών 
έγκοπών έπί τών πλευρών τοΰ μηχανήματος, έως ου τά 25  

βέλη τοΰ κενωτήρος έπικαδίσωσιν έπί τών 25  κενών καλύκων 

τών φυσιγγίων τής γεμιστηρίου πλακός. Ό  ηδη παρά τήν ου
ράν τής άκτηρίδος άνυψωδείς περονόμορφος μοχλός ΐσταται 
με τά δύο αύτοΰ πλευρά έπί τής γεμιστηρίου πλακός.

Σφιγγομένου τότε τοΰ μοχλοΰ, ή γεμιστήριος πλάξ οδη
γείται πρός τά κάτω καδε'τως τοΰ μήκους τών βελών έπί 
τοσοΰτον, ώστε οί κενοί κάλυκες τών φυσιγγίων, έν οις είσά- 
γονται τά άντιστοιχοΰντα βέλη τοΰ κενωτήρος, έξέρχονται 
τής γεμιστηρίου πλακός καί μένουσι κρεμάμενοι έπί τών βε
λών. Κατόπιν άναστρέφεται δ μο'/λός έπί τά πρόσω> καί ή 

γεμιστήριος πλάξ έξέρχεται έξω τώ» πλευρών τοΰ κενωτήρος, 
δπότε οι κενοί κάλυκες τών φυσιγγίων, έλεύδεροι οντες, πί> 
πτουσι κατά πλευράν.

Διά τήν μεταφοράν τής μυδροβόλου απαν τό μηχάνημα τοΰ 
κενωτήρος καλύπτεται δι’ ενός κιβωτίου ανεστραμμένου, οπερ 

άλλως, κατά τήν διάρκειαν τής ύπερετήσεως τής μυδροβόλου 

χρησιμεύει διά τό γέμισμα τής γεμιστηρίου πλακός, ώς άλλη 
γεμις-ήριος τράπεζα, περί άλλοτε έγένετο λόγος (ί’δε σχ. 9).

Είς τό δεξιόν πλευρόν τοΰ κορμοΰ τοΰ κιλλίβαντος, ώς καί 
έπί τοΰ άξονος, μεταξύ τών πλευρών τοΰ κιλλίβαντος καί τών 

τροχών, εύρίσκονται άνά εν σιδηροΰν κιβώιιον διά τάς έφεδρι- 
κάς πλάκας καί διά τά λοιπά χρειώδη τής μυδροβόλου.

Ό  κιλλίβας φέρει τροχοπέδην μετά πεδίλου· δ χροσύρτηΐι 

μετά τών κιβωτίων προσύρτου, έχει τροχούς ισοϋψείς μέ τούς 

τοΰ κιλλίβαντος· δ σύνδεσμος τοΰ κιλλίβαντος, καί τοΰ προ
σύρτου ένεργεϊται δι’ άγκιστρου καί δακτυλίου. Τό κιβοίτιον 

τοΰ προσύρτου έχει ένδον 9  ύποδιαιρέσεις, είς Ικάστην τών 
όποιων είσάγονται 9 φυσιγγοκιβώτια, τεθειμένα τό εν έπί τοΰ 

δέ άνά τρία. Οΰτω έκαστον κιβώτιον προσύρτου δέχεται 81  

ρυσιγγοκιβώτιον, ών έκαστον περιλαμβάνει 2 5  φυσίγγια, επο

μένως τό ολον 2 0 2 5  φυσίγγια.
A t άμαζαι τώ ν  jto .ltji εφοδίων τών μυδροβολοστοιχιών 

είναι κατεσκευασμέναι κατά τά παραδεδεγμένα είς τό άνεξάρ- 
τητον σύστημα τοΰ γαλλικοΰ πεδινοΰ πυροβολικού. Ό  προσύρ- 
της τής άμάξης τών πολεμεφοδίων εΤναι δ αύτός ώς δ τοΰ 

κιλλίβαντος. Ή οπισδία αμαξα φέρει δύο κιβώτια πελεμεφο- 
δίων καί ενα τροχόν άντικαταστάσεως, φερόμενον έπί τροχο- 
κράτου οπισδεν τοΰ τελευταίου κιβωτίου πολεμεφοδίων. Ό  

σύνδεσμος τής όπισδίου καί τής έμπροσδίου άμάξης άποτε- 
λειται επίσης ώς είς τήν γαλλικήν φοράν τοΰ προσύρτου διά 

μέσου αγκίστρου προσύρτου καί δακτυλίου προσύρτου.
Καί ένταΰδα δ προσύρτης καί ή ίπισδία αμαξα έχουσι 

τροχούς υψηλούς.



Τά τρία κιβώτια της άμαξης πολεμεφοδίων περιέχουν 
3 X 2 0 2 5 = 6 0 7 5  φυσίγγια. (ακολουθεί)
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ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΙΑΣ,

ΗΤΟΙ

ΤΗΣ ΡΩ Μ Ο ΥΝΙ ΑΣ (*)
(£* τοΰ γερμανιχοΰ)

Ε'. Τά διάφορα είδη ΰπ.Ιων και σωμάτων.

5ον Σώμα τοΰ μηχανικού.
Τό σώμα τοΰ μηχανικού διαιρείται είς το έηιτε.Ιεΐον τοϋ 

ιιηχανικοΰ *αί είς το στράτευμα τοΰ μηχανικού.

α) ’Επιτελεΐον τοΰ μηχανικοΰ.
Το επιτελεΐον τοΰ μηχανικοΰ αριθμεί

1 συνταγματάρχην η άντισυνταγματάρχην,
2 ταγματάρχας,
6 λοχαγούς,

4 άρχιτεχνίτας, όχυρωποιούς, έπιστάτας περιβόλου 1ης 
κλάσεως.

4  όμοιους 2ας κλάσεως.
16  έπιστάτας κτιρίων.

Έν ολω 9 άξιοιματικοΰς καί 24 ανδρας. Το Προσωπικόν 
τοΰτο, κατά τάς όργανικάς διατάξεις, δύναται εν πολέμω νά 
διπλασιασδή.

(*) Συνέχεια' ΐ5έ τό προηγοΰμενον φυλλάϊιον.
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β) σρτάτευμα τοΰ μηχανικοΰ.

Τοΰτο συνίσταται έκ δύω ταγμάτων τοΰ μηχανικοΰ, ών 

έκαστον άποτελεΐται
1) Έκ τοΰ έπ ιτεΜ ου τάγματος (1 ταγματάρχου ώς διοι- 

κητοΰ, 1 λοχαγοΰ ώς αντικαταστάτου αύτοΰ, 1 ύπασπιστοΰ).

2) Έκ τής μή μαχίμου ακολουθίας.
3) Έκ 4 λόχων.
Είς τό ΙκιτεΧειον τάγματος άνήκουσιν, έκτός τών μνημο- 

νευδε'ντων 3 προσώπων,
4  λοχαγοί,
6 ύπολοχαγοί (1 ταμίας, 1 επί τοΰ ίματισμοΰ, 4  είς τούς 

λόχους),
9 άνδυπολοχαγοί (1 αύτών σημαιοφόρος, οί δέ λοιποί είς 

τούς λόχους),
1 ιατρός τάγματος,
1 πρεσβύτερος.
Πρός δέ είς τό κατώτερον έπιτελεΐον υπολογίζονται 

1  υπίατρος,
1  ύποφαρμακοποιός,
1 άνδυπασπιστής.
1  λοχίας (σαλπιστής τάγματος),

1  δεκανεύς.
Έν ολω 28  άτομα, ών 21 μάχιμα.
Ή μή μάχιμος άκολουδία συνίσταται έκ 51 ύπαξίωματί- 

κών καί στρατιωτών (χειρωνακτών κτλ).

"Εκαστος τών 4  λόχων όριδμεΐ 
\ έπιλοχίαν,
8  λοχίας,
I t «\ Γοοηγον,

16  δεκανείς,
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4  σαλπιγκτάς,
12 0  στρατιώτας.

Έν ολω 15 0  άνδρας, ών 14 9  μάχιμοι* οθεν εν τάγμα 

μηχανιχοδ αριθμεί έκ ειρήνη μέν 679 άτομα, ών 6 17  μά
χιμοι’ {> ποΑέμω δέ, δπόταν δ αριθμός τών αξιωματικών 

κατά λόχον αύξάνη κατά ένα, ώς καί δ τών στρατιωτών άπό 

1 2 0  εις 250 , αριθμεί (έκαστον τάγμα) 12 0 3  άτομα, ών 
1 1 4 1  μάχιμα.

Τά έν έκστρατεία λοιπόν στρατεύματα τού μηχανικού φδά- 
νουσιν είς τον αριθμόν 22 8 2  μαχίμων.

6οκ Ζ ιυγ ϊτα ι.

Έν ειρήνη κατά τούς οργανισμούς πρέπει νά ώσι 4 ϊλαι 
ζευγιτών, ών έκαστη αριθμεί

1 ταγματάρχην διοικητήν,
1 ίλαρχον,
1 υπίλαρχον,
1 ανθυπίλαρχον,
1 υπίατρον,
1 ύποκτηνίατρον,
1 έπιλοχίαν,
6 λοχίας,
1 δδηγόν,

12  δεκανείς,

4 σιδηρουργούς καί αμαξοποιούς,
2 πεταλωτάς,
2 σαλπιγκτάς,

12 0  στρατιώτας ζευγίτας.

Το σύνολον λοιπόν του σώματος τών ζευγιτών πρέπει έκ 
ίΐρψ·)) νά άριδμη 63 6  άνδρας καί 7 6 4  ίππου;· i r  ποΜμφ δέ
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Επαυξάνεται κατά τάς περισ:άσεις τό προσωπικόν τών τε ίπ

πων καί τών άνδρών.

7 or K JdSoi Ιδιαίτεροι·

Κλάδος ύγείας— χωροφυλακή, πυροσβέσται, σώμα 

τών άξιωματικών επιτρόπων, στολίσκος, 
α) Κλάδος δγείας.

Τό προσωπικόν τοΰ στρατιωτικού τ ίς  ύγείας κλάδου Επι

τηρείται καί διοικεΐται ύφ’ ένός γενικού έπιδεωρητοδ.
Τό προσωπικόν τοΰτο συγκροτείται έκ τών έξης·

6 αρχιάτρων (καδ’ ήμας επιάτρων),
8  ιατρών συντάγματος (καδ’ ήμας ιατρών),

2 5  » τάγματος (καδ’ ήμας ύπιάτρων),
14  ύπιάτρων (καδ’ ήμας άνδυπιάτρων),

4  φαρμακοποιών συντάγματος (φαρμακοποιών),
9 β τάγματος (ύποφαρμακοποιών),
1 κτηνίατρου συντάγματος (κτηνιάτρου),
2 κτηνιάτρων μοίρας (ύποκτηνιάτρων),
4  ύποκτηνιάτρων (άνδυποκτηνιάτρων).

Έν ολω έξ 74 ατόμων.
Ό  Λόχος ύγείας άριδμει, κατά τούς καταστατικούς οργα

νισμούς, 4  άξιωματικούς, 286  άνδρας· άλλ’ ή πραγματική 

δύναμις αύτοΰ κανονίζεται έκάστοτε κατά τάς άναφαινομενας 

περιστάσεις.
β) Χωροφυλακή.

Αΰτη συνίσταται έκ 5 U & r καί 2 ·1όχ<ύκ' έκάστη επαρ

χ ία ς  Μη συνίσταται όργανικώς έκ 3  άξιωματικών, 13 0  άν
δρών καί 109  ίππων, Ή είς τήν πρωτεύουσαν Βουκουρέστιον 

ιλη περιλαμβάνει 3 άξιωματικούς, 1 6 5  άνδρας καί 1 4 9  

ίππους.



'Η εν ειρήνη δύναμις τών 5 ίλών φθάνει επομένως είς 700  
άνδρας καί 576  Γππους.

"Έκαστος λόχος συνίσταται έκ 3 αξιωματικών καί 100  
άνδρών. Το ολον λοιπόν της χωροφυλακής ανέρχεται είς 200  

άνδρας πεζούς καί 576  ιππείς.
Ή δΰναμις τών ίλών και τών λόχων αυξάνεται η έλατ- 

τοΰται κατά τάς άνάγκας.

γ ) Πυροσβεσται.

Τό στρατιωτικώς ώργανισμένον σώμα τών πυροσβεστών 
αποτελεί

έν Βουκουρεστίω 1 τάγμα (666 άνδρες),
έν Ίασσίω 1 μοϊρα (24S άνδρες).

£ν ολω ή δΰναμις τοΰ σώματος ανέρχεται είς 9 14  άνδρας. 

δ) Σώμα τών άξ’.ωματικών έπιτρόπων (1).

Γοΰτο αριθμεί σχεδόν 70 άξιωματικούς.

ε') Στολίσκος.

Το προσωπικόν τοΰ στολίσκου αποτελεί ειδικόν σώμα μέ 

την επωνυμίαν «πλήρωμα τοΰ στολίσκου». Τοΰτο υποδιαιρεί
ται είς τό ίπετελεΐον  καί είς 2 λόχους. Τό μέν πρώτον συ- 
νισταται έξ 1 άντιπλοιάρχου ή πλωτάρχου ώς διοικητοΰ. τοΰ 

σιολου κα: τών 3 λοχαγών, οί δέ λόχοι έκ 3 αξιωματικών 
και SO άνδρών δ πρώτος λόχος είναι συγκεκροτημένος έκ 

ναυτών καί πυροβολιστών, δ δέ δεύτερος έκ μηχανικών καί 
χειρωνάκτων.

Τό ό'λον τοΰ τακτικοΰ προσωπικού φέρεται κατά τόν προϋ
πολογισμόν τοΰ 1869  είς 223  κεφαλάς.

Το πλήρωμα λαμβάνεται έκ τών παραδουναβίων έπαρ
χω ν.

(1) Officiers d’administration.

Ό  στολίσκος άριθμεί 2 άτμόπλοια και 6 κανονοφόρους.
Είς Γαλάζιον εύρίσκεται ναύσταθμος.

8 or 'Οροφνλαχή·

*Η πρός ύπεράσπισιν τών μεθορίων δροφυλακή συνίσταταί

έκ 16  ταγμάτω ν  πρός 4  λοχοος.
Τό σώμα τοΰτο συμπληροΰται ύπό τών κατοίκων τών με

θορίων έπαρχιών, αιτινες είς πλάτος 30  χιλιομέτρων περι- 
βάλλουσιν δλόκληρον τήν χώραν τ ις  ήγεμονίας.

Οί μεθόριοι κάτοικοι ύποχρεοΰνται είς τήν φυλακήν καί 
ύπεράσπισιν τών μεθορίων τής χώρας.

Οί άξιωματικοί καί άνδρες τοΰ σώματος τής δροφυλακής 

ύπόκεινται είς τά στρατοδικεία τά διά τον μόνιμον στρατόν 

μ’ όλα ταΰτα οί άνδρες δικάζονται διά τά έν τή ύπηρεσί^ 

πλημμελήματα καί κακουργήματα ύπό μικτής δικαστικής έπι- 
τροπής. Κατά τής άποφάσεως ταύτης δύναται νά γεντ$ ίκ -  
κλησις είς τό στρατιωτικόν άναθεωρητικόν συμβούλιον.

Ώ ς είς τούς δοροβάντζους, οΰτω καί είς τής όροφυλακής 

τά τάγματα μόνη ή δΰναμις τών κατά τάγμα άξιωματικών 

είναι ή αύτή. Ή τών άνδρών τών ταγμάτων είναι διάφορος, 
καί κυρίως έξαρταται άπό τοΰ μεγέθους τοΰ άντιστοιχου δια
μερίσματος τής χώρας. Είς τό επόμενον δείγμα καταδεικνύι- 
ται ή σχετική διανομή τών άνδρών καί άρίθμησις τοΰ όλο» 

τής δυνάμεως τοΰ σώματος τής δροφυλακής.
Έ ν τάγμα δροφυλακής άριθμεί έν ειρήνη 

1 ταγματάρχην (διοικητήν),

4 λοχαγούς,
4 ύπολοχαγούς,
1 άνθυπολοχαγόν (ύπασπιστήν τάγματος),
8 άνθυπολοχαγούς,

ΕΛΛΠΝ ΣΤΡχ. ΦϊΛ. ΛΓ.' TOM. <7 . S
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4 έπιλοχίας,
24 λοχίας, J
4 8  δεκανείς,
4 8  τυμπανιστάς, και σαλπιγκτάς,

1 1 7 7  δροφύλακας στρατιώτας.

Έν ολω 13 1 9  κεφαλάς. Έν πολέμω ομως, δπότε δ άριΟ- 
μός τών δροφυλάκων κατά τάγμα ύψοΰται είς 20 0 0 , ή δύνα· 
μίς τών άνδρών ίδΰ τάγματος άριδμει 2 14 2 .

Εντεύθεν σώμα τής δροφυλακής i r  είρήγι) συγκροτείται 
έξ 2 1 ,1 0 4  άνδρών, l r  jto.Ujup δέ έκ 3 4 ,2 7 2 .

9or Αημοστρατιά.

Ή ^ουμανική δημοστρατιά ώργανίσθη διά τοΰ νόμου τοΰ 

18 6 8 , διαιρείται δέ είς 3 κλα'σεις.
Έκαστη περιφέρεια οφείλει κατ’ έλάχιστον νά προσφέρη εν 

τάγμα.
Ή δημοστρατιά συνίσταται έν ειρηνη έκ τοΰ εχ-ιτεΛείον 

καί τβΰ στελέχους 30  ταγμάτων.

α) ’Επιτελεΐον τής δημοστρατιας.

Τό επιτιΑεΐογ τής δημοστρατιας (έπίτης καλουμενον και 
γενικόν επιτελεΐον τής δημοστρατιας), είς ο έναπόκειται ή έ- 

πίθεώρησις και έπαγρύπνησις περί τής στρατιωτικής μορφώ- 
σ««ς οχι μόνον ΐής δημοστρατιας, άλλα καί τών δοροβάντζων 

καί των όροφυλάκων, ανήκει είς τό διαρκές προσωπικόν τής 

πρώτης, καί συνίσταται, άναφορικώς πρός τόν άριθμόν τών to- 
παρχιακών μεραρχιών, έκ τών εξής·

4  συνταγματαρχών,
4  άντισυνταγματαρχών,
4 λοχαγών,

4 κατωτέρων άξιωματικών,
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2 4  υπαξιωματικών, 
οιτινες πάντες άπολαμβάνουσι τάς άποδοχάς ώς καί τούς 

άντιστοίχους αύτοϊς βαθμούς τοΰ μονίμου στρατοΰ.
Τό προσωπικόν τοΰ έπιτελείου τής δημοστρατιάς άποτελιΐ 

μέρος τών 4  διαρκών τοπαρχιακών μεραρχιών.

2) T3c τάγματα τής δημοστρατιας.

Ά ν  καί τό όργανικόν καταστατικόν τοΰ 1 8 6 8  μνημονεύει 

την μόρφωσιν πνροΰοΛιχοϋ τής δημοστρατιας, μολαταΰτα 
άχρις ώρας τό οπλον τοΰτο δέν έμορφώθη. Ή δημοστρατιά 

πρόςτδ παρόν συγκροτείται, σχετικώς πρός την τοπικήν διαί- 
ρεσιν, έκ 30  ταγμάτων πρός 6 λόχους.

Οί άξιωματικοί καί οί άνδρες τοΰ στελέχους τών ταγμά
των τής δημοστρατιας, οΓτινες άπολαμβάνουσι μισθόν καί άπο
δοχάς ώς οί άξιωματικοί καί άνδρες τοΰ μονίμου στρατοΰ, 
έ'χουσι την πρόνοιαν νά δδηγώσι (διοικώσι) τά άτομα, τά 

άνηκοντα είς τό τάγμα, νά έκδίδωσι, την πρόσκλησιν πρός 

οπλασκίαν καί τελευταιον, νά έπαγρυπνώσι καί μεριμνώσι διά 

την έν ταΐς άποθηκαις έγκατάστασιν καί φύλαξιν τών όπλων, 
χαί νά λαμβάνωσι μέρος είς τάς έτησίως συγκαλουμένας 

δικαστικάς έπιτροπάς.

Τό στέλεχος ενός τάγματος δημοστρατιας έκ λόχων 6 συ- 
νίσταται όργανικώς ώς εξής·

'Α ξιωματικο ί. —  1 ταγματάρχης, 6 λοχαγοί, ί  ύπολο- 
γαγός, 1 άνθυπολοχαγός, άποτελοΰντες τό έπιτελεϊον τοδ 

τάγματος.
’’Α νδρ ες.—  6 έπιλοχίαι, 9 λοχίαι, 6 δεκανείς, 12  τυμ- 

πανισταί καί σαλπιγκταί.
Έν ολω έκ 42  προσώπων, ητοι διά 30 τάγματα παράγον- 

ται 1 2 6 0  κεφαλαί. Είς τάς έπισημους, διά τοΰ »τρατιωτικο5

Κ



προϋπολογισμού τοΰ 1869, γενομένα; καταστάσει; φέρονται ώ ; 
πραγματική δύναμι; τών 30  στελέχεων τών ταγμάτων τή; 
δημοστρατιά; μό,οι 8 0 0  άνδρε;, οστι; Αριθμό; διά τήν 

περιστασιν ταυτην ευκρινιζεται, καδόσον τότε 6 οργανισμό; τή ; 
δημοστρατιά; δέν ήχο έντελώ; πραγματοποιημένο;.

Επονται αι κυριωτεραι διατάξει; τών οργανικών κατα
στατικών άναφορικώ; πρό; τήν δημοστρατιάν.

ΙΙρο; ασχησιν και έκπαιδευσιν προσκαλείται ή δημοστρα- 
τια έτησιως, όλοκληρο; ή τμηματικώ;? εί; ώρισμένα; έποχά;· 
ή κυβερνησι; εχει ομω; το δικαίωμα νά διατάσση και ε ί; μή 
ώρισμένα; έποχά; συναθροίσει;.

Αι περιοδικαι οπλασκήσει; λαμβάνουσι χώραν εί; δλα; τά ; 
πόλει; και χωρία τή; ηγεμονία; έναλλάξ καδ’ έβδομάδα. Ή  

ήμερα και ωρα προσδιορίζονται υπό τών σχετικών διοικητών 

ταγμάτων καί διοικητών λόχων. AS ασκήσει; αυται δέον νά 

μή υπερβαίνωσι τά ; 2 ώρα; κατά τήν διάρκειαν, χβί νά λαμ· 
βάνωσι χώραν μόνον κατά μικρά τμήματα καί λόχου;, καϊ μό
νον κατ’ έξαίρεσιν κατά τάγματα.

Αί ανώτερα; ταξεω; ασκήσει; όφειλουσι νά μή υπερβαίνωσι 
τήν διάρκειαν τών 15  ημερών και νά ε’κτελώνται εί; εποχήν 

πάντοτε, καδ ην ή εργασία τών γεωργών κατ’ έλάχιστον νά 

υποφερτ). Ει; πασαν έξω τών σχετικών δημοστρατιωτικών πε
ριφερειών συγκέντρωσιν διαρχεία; πλέον τών 4 8  ώρών το 

προσωπιχόν τή; δημοστρατιά; απολαμβάνει τά; αποζημιώσει; 
ή πλήρωμά?, τά; χορηγουμένα; εί; τοΰ; έν τώ μονίμω στρα- 
τφ ίμοιοβάδμου; αΰτών.

Εξαιρεσει τών προσώπων, τών άνηκόντων εί; τά διαρκή 

στελέχη, έκαστο; άνήρ δύναται κατά βούλησιν ν’ άλλάξη τήν 
διαμονήν αυτοΰ, διδόμενο; άνεμποδίστω; εί; τά συμφέροντα 
του είτε έντό; είτε έκτο; τοΰ κράτου;· άλλ* ομω; όφείλει νά

γνωστοποιή πάντοτε τήν νέαν αυτοΰ διαμονήν πρός τον προϊστά
μενον αύτώ διοικητήν λόχου.

Τό προσωπικόν τή; δημοστρατιά; δύναται, κατ’ άπο- 
φασιν τοΰ κοινωτικοΰ συμβουλίου, ει; τινα; περιστάσεις (εν 
ώρισμένη σειρά) νά προσκληδή είς ύ π η ρ ε σ ί α ν  ένοπλου φρου

ρά; εί; διάρκειαν 24 ώρών ένδον τή; χοινότητος.
Ώ ς εί; τήν πο.Ιιτοστρατιάν, είς η ν  άνηκουσιν οί κάτοικοι 

τών πόλεων από ηλικίας 3 6 — 50 έιών, δύναται εν μέρος 

τών νεωτέρων έπί έτος δλόκληρον (άπο 3 6 — 45 ετών) να 

προσκαλήται είς τούς μεγαλειτέρους ελιγμούς, καί κατα πε
ριστάσεις, έν όμοίω χρονικώ διαστήμιτι, νά καταλέγωνται έν 

τώ τακτικώ στρατω.

iOor ΠοΜτοστρατιά (πολιτοφυλακή) 

και πανστρατιά  (έδνεγερσία).

Ώ ς πρό; τόν δεσμόν τή; πολιτοστρατια; έλλείπουσι νεώ- 
τερα διδόμενα- έντευδεν δέ ή όργάνωσις οΰτής δέν έπραγμα- 
τοποιήδη είσέτι. Προηγουμένως ΰπήρχον τάγματα πολιτοστρα- 
τιας μόνον εί; τά; μεγαΛ^τερας πόλεις, εν α·.; η πρέπουσα 

διάταξις δέν υπήρξε πανταχοΰ' είς Βου/.ουρέστιον όμως καί 
Ίάσιον ένηργοΰντο ασκήσεις κατά τά τελευταία έτη (πρό πάν
των τήν μετά μεσημβρίαν τών Κυριακών καί εορτών ώραν) 
ύπό τήν διοίκησιν αξιωματικών τοΰ τακτικού στρατοΰ, ένθα οί 
πολιτοστρατιώται έπαρουσιάζοντο με τά; ιδιωτικός αυτών εν

δυμασία;.
Διά τήν εθνεγερσίαν δέν υπαρχουσιν εν ειρήνη στελέχη.. 

Οί εί; τήν εθνεγερσίαν (Landsturm) κατατεταγμένοι δένυπό- 
κεινται έν ειρήνη εί; ούδεμίαν υπηρεσίαν, ουδέ προσκαλούνται 

είς ασκήσει; στρατιωτικά;.
Ό  προορισμό; τοΰ Οεσμοΰ τούτου είναι ή διατήρησι; τής
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ταςεως είς τάς επαρχίας καί τούς δήμους, όπόταν το κύριον 

των έξωπλισμένων (του στρατού) τής χώρας έκστρατεύη εναν
τίον έχδροΰ εξωτερικού.

Η εθνεγερσία δργανι,εται καί παρασκευάζεται κατά τήν 
εναρξιν τής γενικής κινητοποιήσεως.

Τά άτομα, τά άνήκοντα είς τήν εθνεγερσίαν £ καλώς £χοντα 

σωματικώς, δυνανται, κατα τον vouov, είς καταπειγούσας περι
στάσεις, νά παρεισαχδώσιν είς τά τάγματα τής δημοστρατιας.

Τά οπλα και τα πολεμεροοια παραδίδονται υπό τής κυβερ- 
νησοως εις τα ατομα τα άνηχοντα είς τήν έθ/εγερσίαν, άτινα 

και μονα άρ εαυτών συντηροΰσι τόν ιματισμόν των έν πρώτη 
προσκλήσει.

Ιο έν Ιασιω Στρατιωτικόν ΣχοΑεΐον μορρόνει νέους δια 
την θέσιν αξιωματικών του ιππικού καί τοΰ πεζικοΰ' τμήμα 

6ε xt ί*ετ* σΧ,®λήί ταυτης ήνωμένον χρησιμεύει διά τήν 
μόρρωσιν άξιωματικών τών γενικών έπιτελών, τοΰ μη·/ανι- 
κοΰ καί τοΰ πυροβολικοΰ.

Το καταστημα είναι υπο την διεύθυνσιν ενός άντισυνταγμα- 
ταρχου, ον συντρεχουσίν 1 ταγματάρχης ώς υποδιευθυντής, 
1 λοχαγος ως διοίχητης του λοχου, 1 ύπολοχαγός ώς τα
μίας και έπι του ιματισμοΰ, 2 άντιγραρεις. Τά προσωπικόν 

τής έκπχιοευσεως άποτελεΐται έξ 22  καθηγητών, ό δέ τών 
μαδητών έξ 120 .

Εις τα στρατιωτικα σώματα υπάρχουσι διά τά τρία τοΰ 

στρατοΰ οπλα σχολεία (εις 2 κλάσεις) πρός μόρρωσιν ύπα-  

βιωματικών' οτι δε τά σχολεία ταΰτα διευθύνονται σκοπίμως 

εις πασαν υπόδεσις αποδειχνύει τό γεγονός, ότι τό σώμα τών 

υπαξιωματικών τοΰ ΓΡουμουνικοΰ στρατοΰ συνίσταται έκ 

στοιχείων μορρωμενων έπαξιως τών έμπιστευομε’νων αύτοις 
καδηκόντων.
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Είς τούς δργανικούς νόμους τοΰ έτους 18 6 8  εύρίσκεταί 
ή διάταξις, όπως έπιτευχθή δ σκοπός τής είς τά κοινά έπαρ- 
χιακά σχολεία στρατιωτικής μορφώσεως τών νεων. Επί τώ 
σκοπώ τούτω άξιωματικοί τοΰ μονίμου στρατοΰ, τών δορο- 
βάντζων καί τής δρορυλακής άποσπώνται είς τά έπαρχίακα 

σγολεΐα, πρός μετάδοσιν τών στρατιωτικών γνώσεων, ώς δι

δάσκαλοι.

C .  Άνωτάτη έπιθεωρησις τών στρατευμάτων 

έν ε ι ρ ή ν η  καί έν ποΜμω.

Ή χινητοποίησις δλοκλήρου τοΰ στρατοΰ, ή μέρους αύτοΰ, 
συμβαίνει, κατά παραχώρησιν τών νομοθετικών σωμάτων, εις 

κατεπειγούσας δε περιστάσεις έπίσης κατόπιν άπορασεως τοΰ 

υπουργικοΰ συμβουλίου, διά ήγεμονιχον διατάγματος·
Είς τήν τελευταίαν περίστασιν ή κυβέρνησις ύποχρεοΰται 

νά συγκαλέση έντός τριών εβδομάδων τά νομοθετικά σώματα 

χαί νομιμοποίηση τάς ληρδείσας αποβάσεις.
Κατά τάς διατάξεις τών όργανικών νόμων επιτρεπεται εις 

περίστασιν πολέμου, έκτος τοΰ τακτιχοΰ στρατοΰ καί τών σω
μάτων τών δοροβάνζων καί τής δρορυλακής, »ά κινητοποιηδή 

ή πολιτοστρατιά καί ή εθνεγερσία· έπίσης δέ δύναται δ τακτι
κός στρατός, έάν τοιοΰτόν τι καταστή άναγκαϊον, νά ένισχυδή 

διά τής πολιτοστρατιας (έκ πολιτοστρατιωτών ηλικίας 36  — 

4 5  έτών).
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ΔΕΤΤΕΡΟΚ.

Πλκίρωσις τών στρατευμάτων.

Λ'.'Υποχρίωσις πρός ςρατείαν, χρόνος υπηρεσίας,άπογραφή.

Ή πληρωσις του μονίμου στρατοΰ καί τών λοιζών σχημα

τισμών τ?ς ένοπλου δυνάμεως ένεργεϊται δι’ άπογραρης καί 

εθελουσίου κατατα'ςεως.
"Απαντες οί διά xr,v στρατιωτικήν υπηρεσίαν ρυσικώς καί 

τήΘικώς ίκανοι υπήκοοι τών ήνωμένων ήγιμοηών  είναι υπο- 

χρεοι πρός στρατείαν από ηλικίας 17 , ιδίως δέ άπό των 2 0  

μέχρι τών 5 0  ετών.
Έντος του χρονικού τοΰτου διαστήματος έκαστος δυνάμε- 

νος δπλορορεϊν ύποχρεουται εις στρατείαν άπό 2 0 — 2 7  ετών 

είς τόν μόνιμον στρατόν, εις τους δοροβάντζους η ζΐς την όρο - 

ρυλακην, καί μετά τό 27ον της ηλικίας έτος μέχρι τοΰ 36  

είς την δημοστρατιάν μέν οι κάτοικοι τών κοινοτήτων, είς την 

πολιτοστρατιάν δέ οί κάτοικοι τών πόλεων. Εκείνοι, οΓτινες δεν 

κατετάχδησαν είς τά άνω μνημονευδέντα, άνηκουσιν επίσης 

άπό 2 8 — 3 6  έτών είς τά τάγματα της δημοστρατιας.

Είς την έβ/εγερσίατ άνηκουσιν δλοι οί νέοι άπό 1 7 — 20  

ετών· επίσης δέ οί λοιποί ηλικίας 3 6 — 5 0  έτών, οιτινες υπη

ρέτησαν είτε είς τόν μόνιμον στρατόν καί τά σώματα τών δο- 
ροβάνζων καί της όρορυλακης, είτε είς τήν δημοστρατιάν η 

την πολιτοστρατιάν.
Ή  έτησία δΰναμις τών άπογρχρομένων εΤναι μεταςΰ 1 3 —  

1 7 ,0 0 0  άνδρών.
Τό σΰνολον τών ΰποχρεουμένων είς κληρωσιν διά τόν μό

νιμόν στρατόν και τό σώμα τών δοροβάνζων διανέμεται έξ 

ίσου είς απαντα της χώρας τά τμήματα- εξαιρούνται ομως



at κοινότατες α{ ρβμ,εΟόριοι εις πλάτος 30  χιλιομέτρων, 
ων οι κάτοικοι πληρουσι το σώμα τ ις  όρο©υλακής.

Εις το σώμα τώ ν δοροβάττσωτ κατατάττονται έκ τοΰ 
άριδμοΰ τών κληρωδέντων νέων εκείνοι, οΐτινες έ'/ουσt τά ολι
κά μεσα νά προμηδευδώσι τους διά τήν υπηρεσίαν ταύτην 
άναγκαιους αύτοΐς ίππους.

Η είς το σώμα τώ γ  δοροβάκζων διάρκεια υπηρεσίας ε ί
ναι 7 ετών, αλλ’ ομως οί διά το σώμα τούτο βριζόμενοι νέοί 
μόνον τό 4ον του χρόνου τουτου διανΰωσι πράγματι έν τή υπη
ρεσία ταύτη.

Ιό σώμα τής όροφνΑαχής άποτελειται έξ απάντων τών 
νέων ηλικίας 2 0 — 27 έτών, τών δυναμε’νων όπλοφορεΐν, κα- 

τοίκων οε τών μεθορίων κοινοτήτων. Ή διάρκεια τής υπηρε
σίας είναι επίσης έπταετης, άλλ’ ομως καϊ ένταυδα ύφιστα- 
.«ι, ως και παρά τοΐς δοροβάνζοις, τό σύστημα τών του χρό
νου παραχωρήσεων.

Οι κάτοικοι τών μεδοριων και οί δοροβάνζοι μετά τό 27ον 
έ»ος τής ήλικιας των κατατασσονται είς τήν δημοστρατιάν.

Η δημοστρατιά διαιρείται κατά τήν ηλικίαν είς τούς οι
κογενειακούς συνδέσμους τών έν αυτή τεταγμένων άνδρών είς 
3 διακρίσεις.

Η 1η συνίσταται εξ ολων τών άνυμφων νέων καί τών ά- 
τέκνων χηρευοντων· ή 2α έξ όλων τών νυμφευμένων μέν, άλ
λ άτεκνων άνΟρών· η 3η έξ ολων τών νυμφευμένων καί χη- 
ρευμενων τέκνα έχόντων.

Ο: άνδρες τής δημοστρατιας ολων τών διακρίσεων διανέ
μονται εις τά αυτά σώματα τής δημοστρατιας, άλλ’ όμως ή 

έν αύτοΐς προσκλησις άρχεται πάντοτε άπό τούς τής 1ης 
διακρίσεως.

“Απαντες οί νέοι, οΐτινες διήλδον τό 20όν έτος τής ήλι-

Χίας των ή είσήλδον είς αύτό, προσκαλούνται κατ’ έτος είς 

κλήρωσιν.
Οί πρώτοι αριθμοί, μέχρι τής πληρώσεως τοΰ νομίμου 

αριθμού τής έτησίου στρατολογίας, διανέμονται είς τόν μό
νιμον στρατόν ή είς τό σώμα τών δοροβάνζων, οί δε λοιποί

είς τήν δημοστρατιάν.
Ή νόμιμος υπηρεσία έν τώ μονιμω στρατώ περιλαμβάνει 

7 έτη, ών 3 είς τήν ένεργητικήν υπηρεσίαν καί 4 έτη είς τήν 
εφεδρείαν. Είς έκαστον στρατιώτην έν τοΰτοις έπιτρεπεταί 
μετά παρελδουσαν τριετή ένεργητικήν υπηρεσίαν τό δικαίωμα, 
οπως υπηρέτηση καί πάλιν δύο ή πλείονας ανακατατάξεις, 
αρκεί νά έχη πρός τούτο τά χρειωίη φυσικά καί ήδικα προ

σόντα.
Οί νέοι, οίτινες κατά τό 18ον, 19ον ή 20όν ετος τής ηλι

κίας αυτών (ήτοι προ τής άφίξεως τής έποχής τής προς υπο
χρεωτικήν κατάταξιν ηλικίας) εκουσίως άναλαμβάνουσιν άπό 

ίδιων έξόδων νά ύπηρετήσωσι, ώς έθελονται μονοετείς, έν τώ 

μονίμω στρατώ πρός έκμάθησιν τής στρατιωτικής υπηρεσίας, 
έλευδερουνται τής κληρώσεως κατά τό 20όν έτος, καί μετά 

μονοετή έν τώ στρατώ παρουσίαν καταταττονται εις τήν οη- 

μοστρατιάν.
Έ  itpedpsia τ=ϋ μέν τακτικού στρατού διατελεΐ είς τας 

εστίας αυτής ή υπό τάς σημαίας, καθόσον ό τακτικός 

στρατός διατελεΐ είς κατάστασιν ειρήνης ή είς καταστασιν 

πολέμου. Έν περιπτώσει πολέμου καί κατά τάς ένοεχο- 
μένας άνάγκας δυνανται ή όροφυλακή , οί δοροβανζοι, ή 

πολιτοστρατιά καί ή έδνεγερσία, ολόκληροι ή έν μέρει, να 

κινητοποιηδώσι. Κατά τόν νόμον οί πολιτοστρατιώται, η 
λικίας 3 6 — 45 έτών, ενουνται κατά τήν διάρκειαν του πο

λέμου μετά του τακτικού στρατού.



Β .' ΑποτεΛίσματα τής άπογραφής χαί σύγχρισις ταύτη,; 

με την όΜχήν χατάστασικ τοΰ στρατοΰ χαί τοΰ 

λΛηθυσμοΰ τής χώρας.

Έπί τοΰ πληδυσμοΰ έκ 4 ,6 0 5 ,5 10  ψυχών εισέρχονται 
ίτησίως περί τάς 4 2 ,0 0 0  νεανιών είς τήν προς στρατιάν fi. 

ποχρεωσιν ηλικίαν. Είς την κατά νίμον άπογραρήν έλαμβά- 
νοντο απ’ αύτών κατά τά τελευταία έτη Χατά μ£'σον όρον 
15 ,0 0 0 , η'τοι 0 ,3 2 5  0/0 του πληδυσμοΰ.

Λαμβανομένης δπ’ δψιν της περίπτώσεως ό τ ε ,  U  τών άτό- 

μων των άνηκόντων εις τά σώματα τών δοροβάνζων καί τής 
φ υ λ α κ ή ς ,  μένε:, |, ε^ νης> |y τ? ^  ^

« ν  όρον μόνον το τέταρτον του όλου άριδμοΰ τοΰ δΓ αύτά 

ώρισμένου, προκύκτουοι πρός άρίδμησιν της ύποχρεωτικής 

καταστάσεως τοΰ όλου τής μαχίμου δυνάμεως τής 'Ρουμα- 
οι αχολουδοι άριβ̂ Λοί’

ΠΙΝΑ2 ΤΠΟ 2Τ0ΙΧ  β

| Ι ίπ ιτελεία  κα ι στρατιω - 
τ ιω τ ικ ά  σώματα

Κατάστασις υ π ο χ ρ εω τ ι κ ή .

J v  εφηντ) |ν πολεμώ

ικεντρικη £ιεύθυνσις καί
^π.μελητηριον.............

πεζικον..........................
κυνηγοί.............................
^ιππικόν.............................
πυροβολικον  ...........
στρατ μηχανικού . . . .  
προσωπικόν οικονομίας 
δγίίαί, Ctuyuai.. .

χωρ οφυλϊ/ή...........
ιπυροσ&έσται...........
οροφυλακή ................
δοροβάνζοι..................
δη|Αθοτρατι&............

'1πποι άνδρες | "r.r.oi Πορβτηρι5«ις

I ββροισις.

8 2  
<6 6 7 2  
2.680 
2 , 2 3 5  
2 . 3 4 0  
4 , 3 5 8

9 2 6
9 0 6
9 1 4

8 , 5 0 0
3 , 0 3 0

8 9 0
Π»λίχη

88

2,0 <6 
4 , 6 ( 8

7 6 4
7 0 5

3 , 0 3 0

4 3 2  (*)

2 9 , 4 5 2  | 8 8  (;Ί
4 , 7 6 0  
3 , 4 9 2  ( 
3 , 5 7 0  ί 
2 , 2 8 2

1 , 5 0 0  (2; 
9 0 6 ;  
9 4 4  ; 

3 4 , 0 0 0 ;  
4 2 , 2 4 8  
3 0 , 0 0 0

3 . 2 1 6
2,866

70ο

1 2 , 3 0 0

4 0 , 5 3 3 1 8 - 2 2 1 1 3 0 , 0 0 0  | 1 9 , 4 7 5

{*) π ιθανή δύναμι; 
καθόσον £ν tost 
πολε’μου το £πι· 
μελητηριον αύ;ά· 
νετα ι κ α τ ’ ανάγ
κην.

(2)π ιθα νή  δύναμΚ 
καθοσον το εις ν  
οργανικά κατα
σ τατικά  σημείου* 
μενονίπαυζανετζ* 
κ α τ ’ άνάγκην.
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Ή μηκέτί δργανωδεισα πολιτοστρατιά καί ή έδνεγερσί* 
δέν περιελήρδησαν είς την άπαρίδμησιν ταύτην. Ή δύσκολος 

κατάστασις τών οικονομικών τής 'Ρουμανίας aptvet άρ’ ετέ
ρου, σχετικώς πρός τά άνω έκτεδεντα, νά γενναται, ώς πρός 

τόν άναρερόμενον άριδμόν τής εμπολέμου καταστάσεως, άμ- 

ριβολία, άν ή Κυβε'ρνησις δά είναι είς κατάστασιν εντός 6- 

λίγων έτών νά έτοιμάση καί συντηρήση στρατιωτικήν δύναμιν 

τ«σον μεγάλην.
Ή αναλογία τών υπό τάς σημαίας ευρισκομένων άτόμων 

πρός τόν δλιχόν άριδμόν τών κατοίκων εύρίσκεται, σχετικώς 

πρός τόν άνωδι άριδμόν τής Ιν ειρηνη καταστάσεως, ώς 1;: 
1 1 ,6 , ητοι 88  άτομα έπί ταΐς 10 0 0  ψυχαΐς τοΰ πληδυσμοΰ. 
Έν πολέμω όμως είναι ώς 1::37?4. Ή έμπόλεμος κατάστα- 
σις τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ, συμπεριλαμβανομένων τών σωμά
των τής δρορυλακής, καί τών δοροβάντσων, καί τής δημο- 

στρατιας ρδάνει περί τά 2 ,6  Ο/ο τ0“ πληδυσμοΰ.
Έάν λάβωμεν υπ’ οψιν τά 2j ' i  τοΰ σώματος τής δρορυλα

κής καί τών δοροβάνζων, συνηνωμένα μετά τοΰ τακτικοΰ ς-ρα. 

τοΰ ώς στρατιάν έπιχειρήσεωκ, έν εκστρατεία άποστελλο- 
μένων κατ’ έχδροΰ έξωτερικοΰ, δ άριδμός αυτής ταύτης ανέρ
χεται είς 75 ,0 00  άνδρών, δηλ. 1,6  θ/θ τοΰ όλου πληθυ- 
σμοΰ. Διά τήν ένδεχομένην υπεράσπισιν τής χώρας δι’ άντι- 
καταστάσεως έν τώ στρατώ δύναται είς τοιαύτην περίστασιν 

τό σύνολον τοΰ ίργανισμοΰ (άνευ άπαριδμήσεως τής πολιτο- 
στρατιας καί τής έδνεγερσίας) έ«  περί τάς 4 5 ,0 0 0  άνδρών 

νά έκστρατεύσωσι.

Γ*. Οχ.Ια χαί πο.Ιεμ εφόδια.

Τό πεζιχόκ  τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ (πεζικόν και κυνηγοί) 

ρέρουσι μέρος μέν όπλα όπισθογεμή, συστήματος του Π ί«-
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βοδυ (Peabody), μέρος δέ βελονωτοί. Έ ξ άμφοτέρων τών 

δυω τούτων συστημάτων είναι η5η 2 5 ,0 0 0  δεδομένα· 50  δέ 
έως 6 0 ,0 0 0  οπλα άρχαιοτέρου συστήματος (ώς έρί τό πολύ 
Μινιε) μεταβάλλονται είς βελονωτά. Οί όροφυλακες εΤναι ώ- 
πλισμενοι προς το παρόν μέ τουφέκια του Μινιέ ραβδωτά.

Ιο  ταχτικόν ιππ ικό ν  φέρει λόγχας, σπάδας και καραβί- 
νας βέλονωτάς. Μέρος τών δοροβάνζων φέρει έπίσης τοιαύτας.

Ιο  πυροβολικόν φέρει πυροβόλα τών 4  καί 6 λιτρών έκ 

χυτοχάλυβος, όπισθογεμή του πρωσσικοΰ συστήματος.

Α . Μ ισθοί καί προβλέπεις.

Οι μισδοι τών αξιωματικών ύψώθησαν κατά τόν χειμώνα 

του 1 8 6 8 — 69, καί είναι ηδη οί έξης· σημειωτέον δέ, οτι 
*!ναι οι αυτοί εις όλα τά οπλα.

ΠΙΝΑ3 ΪΠΟ ΣΤΟΙΧ. Γ .

Μισθοί κ.τ.λ.

Β α θ μ ο ί
έτιόβιοι ά- 
ποδοχαίείς 

φ'.ορίνια 
άργυρα

evotxtov
ε'.ςφιορίν.
άργυρά

μερίδες
ίππονομής

αρχηγός στρατοΰ..................
αντιστράτηγος, υποστράτηγος
συνταγμ ατάρχη ς..................
άντισυνταγαατάρνης.............

8 ,4 3 2
5 ,3 2 8
4 ,2 6 2
3 ,1 9 2
2 , 1 2 4
1 ,4 8 8

9 8 4
7 5 6

άνά 4  
3  
2

τανίΑατάρνης. ....................... 1

Xovayoc................................. 3 4 5
2 8 8
2 8 8

Λ. 1 ............................... · ·
υπολοναγές............................
άνθυπολο·/αγός....................

Εκαστον ατομον τοΰ προσωπικού τών στρατιωτών καί 
ύπαξιωματικών λαμβάνει μισδόν, τροφήν, άρτον, ιματισμόν. 

Ο ήμερούσιος μ ισθός είναι είς τά τρία οπλα διάφορος.

Ή έπβμένη διαφορά υπάρχει μεταξύ τοΰ μισδοΰ τών άνωτέ- 
ρων ύπαξιωματικών καί τών στρατιωτών τών διαφόρων οπλών.

οπλα
άνώτατον έλάχιστον

μισδός τοΐς μετρητοΐς είς κρέϊισερ {
πεζικόν 24 3 — 8
ιππικόν 2 8 — 8 5

πυροβολικόν 2 8 — 8 5 - 7  |

Τελευταϊαι παρατηρήσεις.

Ύπό γενικήν έποψιν οί'Ρουμάνοι είναι επιδέξιοι, ευφυείς, 
πονηροί, καί δύνανται έπομένως εδκόλως νά μορφωδώσιν εις 

στρατιώτας εύχρηστους.
Πραγματικώς τά 'Ρουμανικά στρατεύματα κάμνουσι διά 

τής στάσεως καί τής θεωρίας αυτών, ιδίως ομως διά τής 

έπωφελοΰς ενεργητικότητας των, εύνοϊκήν έντύπωσιν. Τό 
στρατιωτικόν ομως πνεΰμα καί ή πρός στρατείαν μόρφωσις 

τών στρατευμάτων ύπολείπουσιν είσέτι έπ’ άρκετά.
ΟΙ τοΰ τακτικού πεζοί ασκούνται καί βαδίζουσι, ιδία είς 

μικρά σώματα, εύκινήτως καί καλώς. Οί αυτοί έκτελοΰσι 
χαλώς συχνά άνωτέρους ελιγμούς.

Τό ιππ ικόν  έχει μεσαίους ίππους, είναι δέ καλώς ώπλι- 

σμένον καί άπεσκευασμένον* ιππεύει καί έλιγμοδρομει μέ αρ

κετήν εύκολίαν.
Όλιγώτερον καλώς έχει άπό τοΰ πεζικού καί τοΰ ίππικοΰ 

τό πυροβολικόν, ουτινος ή μόρφωσις δέν προήχδη άρκούντως.
Ot όροφύλακες διά τήν έκτεταμένην ύπηρεσίαν των συνη- 

δίζουσιν είς παντός είδους κόπους καί στερήσεις, καί τηροΰν- 
ται είς αύστηράν πειδαρχίαν.

Οί δοροβάνζοι, οιτινες άποτελοΰνται άποκλειστικώς άπό 

τών πρός Γππευσιν έπιτηδείων κατοίκων τών περιχώρων, σχη-



ματιζουσιν, άπαραλλάκτως ώς οΐ Καζάκοι, εδχρηστότατον 
στρατόν, ώς έλαφρδ καί προς ασφάλειαν καλόν ιππικόν.

Το κατώτερον προσωπικόν τοΰ 'Ρουμανικου στρατού, καί 
έν αδτώ προ πάντων το σώμα τών υπαξιωματικών, περιλαμ- 
οανει αναμφιβολως ήδικώς χαλά στοιχεία. Τό σώμα τών 

αξιωματικών ομως είναι οχι μόνον διαμεμερισμένον εις πο
λιτικά κομααιβ, αλλά καί εις στρατιωτικάς έπιστημονιχάς 

γνώσεις εν μερει οΰχί αρκούντως μορφωμε'νον. 'Ως ουσιώδες 

στήριγμα του στρατιωτικού πνεύματος έν τώ 'Ρουμανιχώ 
στρατώ οεον νά δεωρηδώσιν οι ικανοί αδτοΰ δπαξιωματιχοί, 
δπο τους οποίους έμορφώδη ειδικόν πνεύμα σώματος. ΓΗ εδ- 
νοϊκη έπηρεια τοΰ σώματος τών υπαξιωματικών επί τών άν-

δρών είναι άνεγνωρισμε'νιτ, σχεδόν εις ολα τά στρατιωτικά 
σώματα.


