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ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΛΔ'. ΑΘΗΝΗΣΙ. 15 . ΟΚΤΩΒΡΙΟΪ.

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΕΔΕΝΙΙ ΜΤΔΡΟΒΟΛΟΣ,

^ τ ο ι

συνοπτική περιγραφή και διαιρεσις τοΰ πυροβόλου 

καί τών πολεμεφοδίων (*).
(1χ τοΰ γερμανικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ.

Τ\ Βάρος τοΰ σωλή ΐος, τον κ ιλλ ίβαντος χαί τοΰ χροσύρτον.

Ό  σωλην της μυδροβόλου ζυγίζει 5 2 0  λίτρας· το δ’ υπό- 
ς-ρωμα (υπόδημα) αυτοΰ, 1 10 ' Ιπομένως αμρότεροι, 6 30  λί- 
τρ α ς= 3 15  χιλιόγραμμα.

Το βάρος τοΰ κιλλίβαντος είναι περί τάς 6 4 0  λίτρας· το δέ 
τών τροχών περί τάς 280· έν ολω 9 2 0  λίτρ. η 4 6 0  χιλιόγραμμα.

Το βάρος τοΰ προσυρτου, κενοΰ δντος καί άνευ τροχών, 
είναι περί τάς 4 3 0  λίτρας. Οί τροχοί του ζυγίζουυιν έπίσης 

280· έπομε'νωί τά δόο όμοΰ άποτελοΰσι 7 10  λίτρας  ̂ 3 5 5  
χιλιόγραμμα. Τό έντελώς έξωπλισμένον πυροβόλον ζυγίζει Ιν 

στρογγυλοί ποσώ 12 5 0  χιλιόγραμμα· οΘεν είναι 50  περίπου

{ * )  Συνίγεια καί τέλοί' ίδε το προηγουμενον φ'Λλάδιον. 
ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΛΤ. ΦΤΛ. ΑΓ/ ΤΟΜ. Τ '. 9



χιλιόγρ· βαρύτερον τοΰ πρωσσικοΰ πυροβόλου τών 4  λϋρών 

καί κατά τι έλαρρότερον τοΰ τών 6 .

.Ζ . Φ υσίγγια χαί φυσιγγιοχιΰώτια·
Το βλήμα, οϋτινος αι διαστάσεις ραίνονται έκ τοΰ 10ου καί 

τό βλίμαηρό *αί μ,ετ* τον πυρο- 1 1ου σχήματος, εΤναι πλή-
βολιομόν (φυσ. μεγϊθουί).

**■—(}--- J
(Σχ .  ΊΟ xod Η . )

ρες, καί ανήκει είς τόσύς-ημα 

τών βεβιασμένων βλημάτων.
Τό σώμα τοΰ βλήματος εί

ναι, ώς αι διαστάσεις δεικνυ- 
ουσιν, απ’ εμπροσδεν έλαρρώς 

κωνικόν, έχον τήν κορυρήν κά
πως ήμισραιροειδή. Είς το 

καίω άκρον τοΰ σώματός του 

ρέρειτό βλήμα, προς τον σκο
πόν ταχείας έκβιάσεως, πλα- 
τεΤαν κοιλότητα, ήτις ταυτο- 
χρόνως χρησιμεύει οπως τό 
βλήμα περιβάλληταί καί σρίγ-

γηται εντός τοΰ έκ .χονδροχάρτου κάλυκος τοΰ Φυσιγγίου, καί 
συνοέηται μετ’ αΰτοΰ περιτυλισσόμενον διά λεπτοΰ σπαγου.

Τά κάτω δύο τρίτα τοΰ σώματος τοΰ βλήματος περιβάλ
λονται διά λεπτοΰ πρασίνου καί παχυνδέντος καναβοχάρτου. 
ΓΗ μεγαλητέρα διάμετρος τοΰ βλήματος άνευ τοΰ χαρτοκάλυ- 
κος τούτου είναι 12 ,8  χιλιοστών· μετροΰμενον δέ μετά τόν 

π’υροβολίσμόν> άνω τοΰ πολυγωνικού σχήματος, είναι πάχους 

13  χιλιοστών. Τό αρχικόν μήκος τοΰ βλήματος, ον 40 χιλιο
στών, έλαττοΰται μετά έπερχομενην διά τοΰ πυροβολισμού 

πιεσιν σχεδόν κατά 4 χιλιοστά. Τό 1 Ιον σχήμα δεικνύει πώς 

τό κυλινδροκωνοειδές βλήμα, καί ιδίως αι αύλακες του, πιέ- 

ςοπαι, καί πώς ή πολυγωνική κάδετος τομή τοΰμυχοΰ έκά-

ίτης χάννης πληροΰται έντελώς πρός βεβιασμενην δίοοον του 
βλήματος εντός τοΰ μυχού τής κάννης.

Τό υλικόν τοΰ βλήματος εΤναι έκ σκληροΰ μολύβδου βάρους 
είδικοΰ 11 ,2 . ΤΙ έτοιμασία γίνεται δι’ έκτυπώσεως.

Ό  κάλυζ τοΰ φυσιγγίου  είναι έκ χονδροχάρτου κατα το 
σύστημα Λαροσέ μετά υποδήματος δρει- ^  .χχον_
χάλκινου. 'Ο έκ χονδροχάρτου κάλυξ ου- i ?oxi fToa (φ. μεγέίου;)· 
τος γίνεται δι’ έπταπλής έπιδιπλώσεως 
τεμαχίου χονδροχάρτου 40  έκατοστών.
Τό συγκεκολλημένον τεμάχιον τοΰ χάρ
του πιέζεται κατά τό σχήμα τούχάλυκος 
χαί περιβάλλεται διά πρασίνου ή κυανοΰ 
χαρτιού. Κατά λάδος πολλάκις άναρέ- 
ρεται οτι τό υλικόν τοΰ κάλυκος εΤναι δερ- 
μάτινον.

Τό κάλυμμα rijc βάσεως τού κάλυ- 
κος τών ρυσιγγίων, ον έξ όρειχάλκου, 
είναι κυλινδρικού σχήματος, ρέρει δέ είς 
τήν βάσιν (ή κεραλήν) αΰτοΰ λεπτόν έ- 
στρογγυλευμένον δακτύλιον ή χείλος. 'Η 
βάσις τοΰ καλύμματος τούτου είναι δια- 
τρυπημένη πρός δεξίωσιν τοΰ έμπυρευμε- 
τορόρου δαλαμου, τοΰ περιλαμβάνοντος 
είς έκαστον ρυσίγγιον τήν έμπυρευτικήν 
συσκευήν.
Κάλυμμα τϊΐς βάϊεω ; τοΰ φυϋίγγ'ου 

(φ υ ϊ. μεγ.)

(Σ χ .  12/)

 Ό έμπυο ευματοφόρος θάλαμος
— zpssife*# '' i είναι έχ τορνευμιενου οοειναλ-. , — . . - — -^ ευμένου όρειχάλ-

<.....16\6 ' χου, καί έχει τό σχήμα έμπυ-
( α χ .  13) ρευτικοΰ πίλου ί  κβψυλίου μέ

χείλος χυρτωμένον. Ή βάσις αΰτοΰ i y n  έπαΐον καί



εξωτερικήν έπιράνεΐαν κυλινδρόμορρον μέ 6 έντετυπωμένα δα- 
’Εμπυ?ίυ|Αθ!τοφορος ©άλαμ,ος κτύλια. Ό  έμπυρευματορόρος δάλααος

( φ υ ο . μ ε γ . )  1
ουτος εντίθεται έκ τών κα'τω είς το κε
νόν ή τήν διάτρησιν τοΰ καλύμματος 
τής βάίεως τοΰ κάλυκος τοΰ ρυσιγ- 

, , , | γιου, το δέ κυρτόν αύτοΰ χ ε ϊλ ίς

l - M -J  I n S i  *e?^Pi'«  ΐίιν έν εί*χώρησί#
a;£. u .  του.

Ή σ::ρε'ωσις τοΰ έμπυρευματορόρου δαλάμου εντός τοΰ έκ 
Πδ|*ϊ χάρτί?9.Ί. (<ρνα. μεγ.) χονδροχάρτου κάλυκος τοΰ βυ-

- ____________ σιγγίου, ώς καί ό κατόπιν στε
ρεός σύνδεσμος τοΰ κάλυκος 

μετά τοΰ Καλύμματος τής βά- 
σεώς του, πραγματοΰται διά βε

βιασμένης εισαγωγής πώματος 

( Σ χ .  1 5 .) χάρτινου Ικ τοΰ πολλα'κις ί)3η
μνημονευθέντος καστανοχρόου χάρτου, μεταξύ τοΰ κα'λυκος 
και τοΰ εις τήν βάσιν αυταΰ, ώς καί προείρηται, έμβεβλημένου 
έμπυρευματορόρου θαλάμου.

ϊ ά  έσωτερικώς έστραμμένα δακτύλια, τά επί τής άνω έπι* 
ρανείας τοΰ έμπυρευματορόρου τούτου δαλα'μου, σταματώσιν 
όπου δει τό παρεισαγίμενον πώμα.

'IIγόμωσις, βάρους 12 γραμμαρίων, συνίσταται άπό 6 κυ·
HeriECjtsvec ζυρίΓ''g/.'jXlv; Διχτετρυπ?<μένο; Λω,αΐς -ανίου (φυί.μεγ.)

«“ « φ
*..... Of,— >

(<?US. |Α«γ ) χάρτινος δίακος 
(<ρυβ. μεγ.)

H R N · ι
V — -12,5-— »*. Κ--95"·"'

Cs* 16.;

-/ο-
«**ί <80

λίνδρους, ών εκ αστός εκ 2 γραμ-

(Σχ. 17.)

'νδρου:, '
μαριών πεπιεσμένων κόκκων πυρι-

τιοος τουρεκίου. Ό  κατώτατος πυριτιδοκύλινδρος χωρίζεται 
άπο τής βάσεως τοΰ έμπυρευματορόρου θαλάμου διά διατε- 
τρυπημενου καστανοχρόου “/αρτίνου δίσκου, όστις πάλιν επι
καλύπτεται διά τεμαχίου πανιού.

Ή πάχνκσ ις  τής κάννης ένε^γεΐται ώς είς τό αγγλικόν ό- 

Π α χ » » Γ ή ρ  (φ υ ιι. μ ε γ .)  πλον Μαρτίνι-Έ£ρίκου(1Μa r l i n i - Ilc-n· 

ry) διά τοΰ ύπό τοΰ Ερρίκου (Henry) 
είς τ* Βοξερ-Ερρίκου (B oxer-llt’U - 
l'v) πολεμερόδια κατά πρώτον δει-

. i ί : χδεντος παχυκυλίνδρου η παχυντή-
ί— I2f? — > 7 - ΐ  , , , .^   ̂ ρος εκ μίξεως στεατος και κτ,ρου,

όστις ε ν τ ί θ ε τ α ι  μ ε τ ο ξ ΰ  τοΰ έμπροσδίου πυριτιδοκυλίνδρου κ α ί

τής βάσεως τοΰ βλήματος εντός τοΰ κάλυκός τοΰ ρυσιγνίου.

Τό μηχάνημα τής άναρλεξεως καί τής ρράξεως τών ρυ»-
Χ<ϊλχουν καψύ>ι<ΐ*

• (9u3· Η·;γ·)
Α κμών 

(φ υ ι. μ εγ .)
Δακτύλιος έκ χόμ- 'Α νζφ 'εχ τ*  
μ εω ς (c ^ e . μ ε γ .) ; φ 6 « ;

(φυσ. μεγ·)

a y  !SJ
)

W  t<7-> IT"* ίb Hfw I
(Σ χ .  S i . )  ( S x - 2 2 . )

(Σ χ . 2 0 .)  (Σχ. 2 3 .)

σιγγίων συνίσταται έξ ενός χάλκινου καψυλλίου άνευ γομώ- 
σεως, έξ ενός άκμονος Ορειχαλκίνου, έξένός δακτυλίου εκ κόμ- 
μεως και μιας άναρλεκτικής ρθοιοος (χαπιού) έκ κρουστικοΰ 

υδραργύρου. Τό χαλκοΰν καψύλλιον έχει τήν διάμετρον καί 
τό ύψος τοΰ όπαίου τοΰ έμπυρευματορόρου δαλάμου, καί χρη
σιμεύει μόνον πρός δεξίωσ:ν τοΰ άκμονος καί τοΰ έκ κόμμεως 

δακτυλίου, πρός δέ ώς ρρακτήρ χατά τής διαρυγής τών αε
ρίων, διά τών οπισδεν έπί τής ρρακτηρίου πλακός. Ιίίς τό 

καψύλλιον λοιπόν τοΰτο έντίδεται δ έκ δύο κυλίνδρων συη-



στάμενος άκμων, ουτινος το κάτω ήμισυ έχει διάμετρον δι
πλάσιάν της τοΰ ετέρου άνω ήμίσεως.

Έ πί τοΰ στενωτέρου κυλίνδρου, τοΰ ένεργοΰνιος ώς βέλος 
αναφλεκτικόν (ώς άπτήρ) έπί τής άναφλεκτικής φδοΐδος, έπι- 
τίΟεταί «Τς όμοιος αυτοΰ έκ κόμμιος δακτύλιος ώς φρακτήρ 

κατά τής φυγής τοΰ άερίου εκ τών οπισδεν. Ό  έκ κόμμιος δα
κτύλιος έχει επίσης καί τον σκοπόν τοΰ νά κράτη άπομεμα- 
κρυσμένον, κατά τάς μεταφοράς, τόν άκμονα άπό τής ανα
φλεκτικής φδοιδος.

Διά νά προμηδευδώσι τά πεπληρωμένα φυσίγγια μέ τό 

μηχάνημα τής άναφλέξεως καί φράξεως αυτών, τίδεται ή έν 
χαρτίω περικλειόμενη αναφλεκτική φδοίς, άπαραλλάκτως ώς 

αί άναφλεκτικαί φδοΐδες τών δαλαμοφόρων πιστολίων, τίθε
ται, λέγομεν, έπί τής βάσεως τοΰ έμπυρευματοφόρου Θαλά
μου, είσπιέζεται δε έν τώ αύτώ δαλα'μω μετά τοΰ άκμονος καί 
τοΰ έκ κόμμιος δακτυλίου, φέρον καψύλλιον η έπικάλυμμα.

Ό  κάλυξ συνδε'εται μετά τοΰ βλήματος άνωδι τής κατά τό 

άνώτερον αΰτοΰ άκρον έγχαραγμής διά τήν κατά τής υγρα
σίας ασφάλειαν διά τίνος παχυνδείσης λωρίδος χάρτου. Ά ντ ί 
ταύτης τής έκ καστανοχρόου χάρτου λωρίδος μεταχειρίζονται 
ενίοτε στενήν λωρίδα έκ λεπτοΰ μεταξωτοΰ. Είς τήν περίστα- 
σιν ταύτην λείπει ή έγχαραγμή ή είς τό άνω άκρον τοΰ έκ 

χονδροχάρτου κάλυκος, καί επομένως ή τούτου στερέωσις 

μετά τοΰ βλήματος, ή, ώς ειρηται, διά δεσίματος γιγνομε'νη.
Ά νάφΛ εζις z&r φυσ ιγγίω ν· Κατά τόν πυροβολισμόν τής 

μυδροβόλου δ κεντητήρ τής έμπυρευτικής πλακός πίπτει διά 

τής διατρήσεως τής φρακτηρίου πλακός, ώς καί τής τής πλα
κός τής έντα'σεως έπί τοΰ είς τό καψύλλιον τοΰ φυσιγγίου 

ευρισκομένου άκμονος. Διά τής κροΰσεως ταύτης ή άκρα αΰ
τοΰ παράγει τήν εκρηξιν τοΰ είς τήν βα'σιν τοΰ έμπυρευματο-

Αττοψίς και διατο^ή κατά ρήχος τοΰ ϋνοιγγίου.

φορου δαλαμου εύρισχομενου εμπυρεύματος. Τό πΰρ τοΰ έμ-

πυρεύμαχος δι
έρχεται διά 

τής οπής τοΰ 
έμπυρευματο- 

φόρου δαλα- 

μου, διά τοΰ 

διατρυπημένο 

χάρτινου δ ί
σκου καί διά 

τοΰ τεμαχίου 

πανιού φδά- 

νει τήν γό- 
μωσιν τοΰ φυ

σιγγίου, χαί 
επιφέρει τήν 

άν-αφλεζιν αυ

τής. Τά αέ
ρια τοΰ έχρη- 
χδέντοςέμπυ- 
ρεύματος πιέ- 
ζουσι τον έκ 

κόμμιος δα
κτύλιον χαδέ·

(Σχ. 24 καί 2ΰ )
τως  ̂ ισχύ - 

ρώς έπί τών 

πλευρών τοΰ 
διϊς·αμέν«χα- 
Αυλλίου ου -



τως, ωστ: δεν δύναται νά διαφυγή πρός τά οπίσω οΰδέν αέριον 

έξω του έμπυρευματοφορου 6αλάμου ουδέ δύναται νά λερωθη ή 

φρακτήριος πλάξ καί δ κεντητήρ του έμπυρέως.

ΠΙΝΑ2 Α.

Τ Ι χοριωτβρα μέτρα καί βάρη τών κυριωτέρων μερών τών φυσιγγίων.

Όνομασία τών μεμονωμένων | 
μερών

Μηκη 
είς χιλιοστά

1 βάρος είςγραμ
ί μάρια.

Το ολον φυσίγγ ιον. 
Το β λή μ α .............

Ό  χάρτινος κάλυξ ..................
*  Κάλυμα ή καλΰπτρα τής βά

σεως .......................................
Χάρτινον π ώ μ α ........................
Έμπυρευματοφίρος θάλαμος.

Καψύλιον....................................

"Ακμων  ......................
Δακτύλιος Ικ κ ίμ ιος................
Ε μπύρευμα...............................
Πεπιεσμένος πυριτιδοκΰλιν- 

δρος.........................................

Παχυντήρ

μήκος ?) | διάμετρος 
υψος |

416 χιλ. 1 45 χιλ.
40 » 12,6—12,8

83 » 45 »
15,5 με

44 > 16,8 νιλ.
11 > 12,5 »
8,8 > 7,5 με

10,6 χιλ.
6,7 » 6,0 μέ

6,4 χιλ.
6,7 s 6 >
3,7 » 6 »
—  » 6,4 »

9,5 » 42,5 »

7 » 12,5 t

75 γραμ. 
με χάρτ.κάλυκα

49.5 γραμ,
5.5 »

3, ,
0,9 »
2,4 »

0,4 »

0,7 ·
0,05 *
0,02 »

G τεμάχια πυρι- 
τιδοκυλίνίρου 

πρ&ς 2 γραμμά- 
ρια=12 γραμ. 

0,5 γραμ.

Η  σνσχευή τώ ν  2 ο φ υσ ιγγ ίω ν  έχάστης συμπυρσοχροτή- 
σεως γίνεται, ως ηοη προηγουμένως έμνήσθημεν, εις είδικάς 

φ υσ ίγγ ι οχιστίόας, κυβικόν έχούσαςτό σχήμα καί κατεσκευα- 
σμενας έκ χονδροχάρτου. Αυται, συμφώνως πρός τάς 25  

κα'ννας και έξ άνάγκης πρός τάς γεμιστηρίους πλάκας, φέ- 
ρουσιν είς τήν βάσιν αυτών πρός δεξίωσιν τών φυσιγγίων 25  

χάρτινα περικαλύμματα, δτινα τηρουσι τήν άπαιτουμένην στε- 
ρέωσιν δι άναλόγως κεκομμένου χάρτινου δίσκου, τεδειμένου 

είς το άνωχερον αυχώ·/ αχρον. Τό άνώτερον άκρον τής κίστης

είναι έξωθεν ένδυναμωμένον διά περιθωρίου έκ λευκοσιδήρου, 
καχά δέ τρεις αυτών πλευράς ύπάρχουσι κεχυρτωμένα έλατή- 
ρια, χρησιμεύοντα ως ώδισχήρια έπί του συρχοϋ καλύμματος 

τής κίστης. Τό έπικάλυμμα φέρει λαβήν, χρησιμεύσυσαν είς 

τήν είς τό κιβώτιον τοΰ προσύρτου εισαγωγήν τής κίστης καί 
τήν έκτούχου έξαγωγήν έπίσης φέρει δηλειάν διά τό άνοιγμα 

τής φυσιγγιοκίστης πρός πλήρωσιν τής γεμιστηρίου πλακος. 
Ή κίστη καί τό έπικάλυμμα εΤναι ένδυναμωμενα διά περι
καλύμματος έκ πρασίνου άλειμμενου πανιού, δι ου προφυλάτ- 

τονται αρκούντως άπο τής υγρασίας.

Πλευρικ»! ά π ο ψ ις  τώ ν  πε«λ»ιρω μ ένω ν χ α ί χ ικλ ε ιο μ ένω ν φ υο ιγγ ιο χ ιβ Γ δ ν  

( 4  j i  φ υ ο ιχ ο υ  μ ε γ έ θ ο υ ς )

Τά 25  φυσίγγια άναγχαίως εντίθενται έν τοΐς περί/.αλύμ- 
μασι τής κίστης μέ τάς βάσεις πρός τά κάτω, ·ηχοι μέ τό 

βλήμα πρός το έπικάλυμμα.



^  ' Ι χα>6της Εργασίας ύπό τεχ ν ιχ ΐ^  ίποψ-ir.
Μένει *3η νά εΓπωμεν έν όλίγοις περί τ ί ;  {„ , ίτ , „ ς έ 

fa -ιας του νέου τούτου ποροβόλο., η’ πς ε!ν«ι τό έξανο'αενον 
ταχυβολίας και της βλητικής αύτοΰ εργασίας.

Περί τής ταχυβολίας τής μυδροβόλου έλέχθη ηδη, οτι είς 

ταχύ πυρ παράγονται 5 συνεκπυρσοκροτήσεις άνά παν της 

ώρας λεπτόν, εις αργόν δέ πυρ συνήθως 3· επομένως παρά- 
γονται κατά λεπτόν 12 5  η 75  πυροβολισμοί.

Έ  βλητική έργασία είναι προϊόν τριών παραγόντων, ητοι 
τής τάσεως (τοΰ τεταμένου) τής τροχιάς, τής ακρίβειας και 
τής κρουστικής δυνάμεως ή ισχύος τών βλημάτων. Ή έπι 

τοΰ πρώτου και τοΰ τρίτου παράγοντος τής βλητικής έργα- 
σίας τής μυδροβόλου κρίσις στηρίζεται, και επομένως πηγά
ζει έκ τής αναλογίας τοΰ βάρους τοΰ βλήματος πρός την 
κάθετον αύτοΰ τομήν καί πρός τό βάρος τήςτε γομώσεως καί 
τοΰ οπλου. ’Εάν παραδεχθώμεν, διά τό άπλοΰν τοΰ υπολογι
σμοί καϊ τό άγνωστον τοΰ άκριβοΰς μέτρου τής καθέτου το
μής τής κάννης (τοΰ μυχοΰ αυτής), κυκλοειδή τήν κάθετον 

τομήν τοΰ κτυπηθέντος καί δοηγηθέντος βλήματος, καί επο
μένως ολκής ακριβώς 13  χιλιοστών, τότε τοΰτο τό βλήμα 

εχει επιφάνειαν τής καθέτου τομής του 13 2 ,6 6 5  τετραγωνι
κών χιλιοστών. Ή αληθής επιφάνεια τής καθέτου τομής τής 

κάννης είναι κατά τι μεγαλητέρα. Εις βλήμα βάρους 49  
γραμμαρίων ή μονάς τής έπιφανείας τής καθέτου αύτοΰ το
μής επιβαρύνεται μέ 0 ,369  γραμμάρια μολύβδου. Τό βάρος 

τής γομώσεως έκ 12  γραμμαρίων παρουσιάζει 24 ,5 3  °/0, 
ϋτοί στρογγύλως 25  °/0 τοΰ βάρους τοΰ βλήματος, ποσότητα 

μεγίστην, ητις άλλως ητο καλή διά τά πρώην σφαιρικά βλή
ματα· ούχ ηττον ομως, λαμβάνοντες ύπ’ 2ύιν τήν άπειρον εύ- 

νοϊκήν άναλογίαν βάρους μεταξύ βλήματος καί όπλου, έν- 

νοοΰμεν τό λυσιτελές τής αύξήσεως τοΰ βάρους τής γομω- 
σεως μέχ,ρι τοΰ άξιοσημεκότου τούτου ποσοΰ, αυξανόμενης 

τής ώφελείας διά τήν ύπερτάτην ένέργειαν τών έπιμήκων βλη
μάτων.



Τδ βάρος του βλήματος, σχετιχώ; πρός τδ βάρος του σω
λήνας τής μυοροβόλου καί τοΰ κιλλίβαντος, φθάνει τήν κο- 
λοσσιαίαν ποσοτητα Γ .15 ,500. Ή αναλογία αΰτη τοΰ βάρους 

είναι 6 2 χ1« μεγαλύτερα τής παραδεδεγμένες είς άπαντα τά 

οπλα τοΰπεζικοΰ, χαί 91«'< μεγαλητέρα τής του πεδινοί! πυ- 
ροβολικοΰ’ ώς γνωστόν δέ, είς μέν τά πρώτα (μικρών δλχων) 
η αναλογία αυτη χατά μέγιστον όρον είναι 1 : 250 , είς δέ τά 
πεδινά πυροβόλα 1 : 170 .

Η σχετιχώς μεγάλη γόμωσις παράγει μεγάλην άργιχτ,ν 
ταχύτητα, ήτις επαυξάνεται έχ τής περιστάσεως, ότι τδ βλήμα 

παριστα υπερβολιχώς μιχράν ποσότητα του βάρους τών όπλων, 
καί επομένως, ώς γνωστόν, διαμερίζει αΰτη έπί τοΰ βλήμα
τος χαί τοΰ όπλου τήν ενεργητικότητα τών αερίων είς άηί>- 
στροφον αναλογίαν τοΰ βάρους αυτών (βλήματος χαί όπλου). 
II οιά τής οχετιχώς μεγάλης γομώσεως παραγομένη χαί διά 
τοΰ οχετιχώς βαρέος όπλου αΰξηνθεΐσα (ώς εί'ρηται) ταγότης 

τοΰ βλήματος εχει ετι μείζονα αξίαν, ητοι μεγάλως επωφε
λείται οια τής εύκολου και σταθερας ύπερνικήσεως τής άντι- 

στάοι,ως τοΰ αερος, συνεπεία τής μεγάλης έπιβαρυνσεως (με
γάλου βάρους) τής μονάδος τής έπιρανείας τής καθέτου το
μής τοΰ βλήματος.

Τό βλήμα αποκτα ουτω μίαν μεγάλην προχωρητικήν κί- 

νησιν· οθεν προκύπτει νά ηναι έτι μάλλον τεταμένη ή τροχιά 

αυτοΰ· προς δέ, έπειοή ή ταχύτης τοΰ βλήματος έλαττοΰται 
κατά τόν δρόμον της δλίγοντι μόνον, συνεπεία τής σταθερας 

ύπερνικήσεως αΰτοΰ κατά τής άντιστάσεως τοΰ άέρος, τδ 

βλήμα αποκτα ταυτοχρονως κρουσιν εντελώς έπαρχοΰσαν, χαί 
είς αυτήν ετι τήν μακροτέραν άπόστασιν τών 3 ,0 0 0  μέτρων, 

καθ ην αυτη ή κρουστική τοΰ βλήματος ίσ·/ϋς συντελεί, όπως 

τοΰτο εισδυη κατά 3 εκατοστά εντός ξΰλου έλάτης.

Ή άπαιτουμένη ακρίβεια τοΰ βλήματος είναι έξησφαλι- 
σμένη πρώτον διά τής εντός τής χάννης ασφαλούς αΰτοΰ δδη- 
γήσεως κατά τήν εντός αυτής ώ θ η σ ιν , οποτε εισχωρεί έντος 

τής ραβδώσεως τής κάννης περί τά 30 χιλιοστά, ήτοι πλέον 

ή τό διπλοΰν τοΰ μήκους τής ολκής του· δεύτερον οέ είναι 
έξησφαλισμένη διά τής άναλόγως ίσχυρας περιστροφής αΰτοΰ 

εντός τών ραβδώσεων κατά τόν πυροβολισμόν.

Θ'. Σνγχρισις Αποτελεσμάτων.

Συγκρίνοντες τά αποτελέσματα τής μυδροβόλου προς τά 

εναντίον αυτής εργασθεντα βελονωτά τουφέκια κατα τον τε 
λευταΤον γαλλογερμανίκδν πόλεμον, παρατηροΰμεν τά εξής:

Καί τά δυο όπλα ώς πρός τήν δλχήν τών βλημάτων συμ- 
φωνοΰσι πρός άλληλα μάλλον ή ή μυδροβόλος πρός τδ γαλλι

κόν σασεπώ (1).
Καί περί μέν τών μυδροβόλων έσημειώσαμεν αλλαχού τά 

χρειώδη, προχειμένου δε περί τών πρωσσίχών βελονωτών 

όπλων, παρατηροΰμεν οτι τδ έπίμηκες αυτών βλήμα £χει δλ- 
κήν 13  χιλιοστών καί βάρος 31 γραμμαρίου. Ή γόμωσις 

περιέχει 4 ,8 — 4,9 γραμμάρια. Τό βάρος τοΰ όπλου μετά 

τής λόγχης είναι 5 ,33  χιλιόγραμμα. ΤΙ μονάς τής έπιφα- 
νείας τής καθέτου τομής τοΰ έπιμήκους μολυβδίνου βλήματος, 
ουσα 14 5 ,3 6  τετραγωνικών χιλιοστών, περιλαμβάνει 0 ,2 1 3  

γραμμάρια μολΰβδου. Ή γόμωσις παρουσιάζει σχεδόν 16  °/0 

τοΰ βάρους τοΰ βλήματος.
Τδ όπλον είναι 161*1{ βαρυτερον τοΰ βλήματος. Συγκοινον- 

τες τους αριθμούς τοΰτους πρός τους σχετικούς τής μυδροβο-

(4) ΛυτίουμεΟα οτ*. στερούμενο*. άσπιλων άρ’.Ομίον δεν ουναμεθα να 
π^ρο'νΐιιζοωμο αύγκρισιν ά π ο 'ελ ε ιμ ίΐω ν  μίΜς'·» μυδροβολου xz1· ΧΟ’-*- 
ςεκ'ου σατετιώ.



λου, παρατηροΰμεν οτι ή μ ίνας τ?ίς επιφανείας τής καθε'του 
τομίίς του βλήματος των μυδροβόλων είναι περίπου 1,7  βα
ρύτερα της του βλήματος των βελονωτών πρωκτικών τουοε- 
κίων. Ή γόμωτις τοΰ ©υτεγγίου l,6 « s  βαρύτερα της τοΰ 
βελονωτοΰ. Γελος η μυδροβόλος, δεωρουμένη καδ’ έκα'στην 
καννην ιδιαιτέρως, δύναται να δεωρηδη βαρεία απέναντι τών 
λοιπών ρορητών οπλών. Ό  άκόλουδος πίναξ εξηγεί καδαρώς 
τοΰτο.
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ΠΙΝΑΒ Γ .
Συγκριτικόν αποτέλεσμα γαλλικής κανονοστοιχιας τών 4 λίτρων, πυ· 

ροβολούσης με όβούζια έναντίον τάγματος Ιν παραταζει, ητις πυρο
βολεί κατα πυροβόλον δίς άνά παν τής ώρας λεπτόν,^ προς μυοροβο- 
λοστοιχίαν, ής έκαστη μυδροβόλος πυροβολεί τρις ανα παν τής ωρας 
λεπτόν.

Άπόστασις | Κανονοστοιχ^α 4 λίτρων \ Μυδροβολοστοιχια

μίτρα
1000
1.500 
2,000
2.500

έπιτυχία
4,80
2 ,70
1,44
0,48

έπ^τυ γ ια  
170 
98
46
47

ΠΙΝΑ3 Λ.
Παραβολή τών άποτελετμάτων τών μέ πολΰβολα πυροβολισμών 

■προς τα τών μυδροβόλων εναντίον σκοποΰ ύψους 1,8 μετρ. 
άνταποκρινομένου εις το υψος τοϋ πεζοΰ.

Άπόστασις Πυροβόλον 4 λίτρων | Μαδροβόλος

μέτρα έπιτυχία έπιτυχ'α
600 5,8 14,5
500 9,4 18,7
40ο 11,7 21,0
300 13.5 25,0

UJNA3 Ε.
Σΰγκρ'.σις μεταξύ 2 κανονοστοιχιών.

Άπόστασις
Κανονοστοιγία 4 λντρών 

6 πυροβόλων
Μυδροβολοστοιχία 

6 μύδρο βόλων

μέτρα έπιτυ·/?α |πιτυ·/!α
600 69,6 261,0
500 11-2,8 336,6
400 140,4 378,0
300 462,0 450,0



πιϊοξ ς.
'Η έπιρ^οή τών στροφών τοΰ στροφάλου τοΰ οριζοντίου σκοπευτι

κοί κοχλίου έπί τής πλευρικής διαοκορπίσεως τών βλημάτων 
τής μυδροβόλου φαίνεται έν τώ έπομένψ πίνακι.

Διασπορά τών βλημάτων
Ά πό ηασις ανευ πλευρικής κινήσεως | με πλευρικήν χίνησιν
300 μέτρα 2 ,00 μέτρα 6,44 μέτρα
400 Β 3,00 τ> 9,03 >
500 > 3,75 » 41,14 •
600 > 4,50 » 43,23
700 > 5,25 D 15,31 >
800 » 6,00 0 23,42 »
900 1 6,75 9 24,54 >

1000 » 7,50 » 29,23 »

1100 > 8,25 1 32,20 »

1200 D 9,00 Χ> 35,12 »

r  r i t s  r r r i r  rs r  m s f t r s

ΟΛΙΓΑ TINA ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ.

«Δυο ποιου καιρούς τοΰ λέγειν, ?) 
περί ών οΤσδα σαφώς, ?) περί ών άναγ- 
καΐον είπεΐν.» (Ίσοκρ. πρός Δημόν.)

Καί τοι πολλοί τών π*ρ’ ήμΐν λογίων στρατιωτικών πολλά 

καί καλά πολλάκις έγραψαν περί τής επί το βέλτίον όργανώ- 
σεως τοΰ στρατοΰ της ήμετέρας πατρίδος, οϋχ ηχτον, βρμη- 
δείς έκτης άνωτέρω παραινέσεως τοΰ Ίσοκράτους, υψώ κάγώ 
την άσδενή μου φωνήν, Γνα ολίγα τινά περί στρατοΰ είϊΐω. Καί 
είναι μέν άληδές, ότι όςτις επιχειρεί νά δεραπεύση νοσοΰντα, 
πρεπει πρό πάντων νά γνωρίζη την φΰσιν της άσδενείας καί 
την κρασιν του άσδενοΰί, καδόσον άλλως αί περί δεραπείας 

τής νοσου συμβουλα: του θέλουν φανή κεφαλής νοσουσης προ

λήψεις καί άληδή πυρετοΰ παραλαληματα, οΰχ ηττον όμως 

καί ό νοσών δέν πρέπει ν’ άκουη την γνώμην πάντων τών τόν 
ιατρόν έπαγγελλομένων, Γνα μή πάδ^ τό παροιμιώδες

Πολλών ιατρών είσοδος μ’ άπώλίσϊν.

fO Μοντεσκωΰ ©ρονεΓ, ότι διά τό συμφέρον τής έλευδερίας 

δ στρατός πρέπει νά ηναι λαός καί νά εχη τά αυτά μέ τόν 

λαόν φρονήματα· προτείνει δ’ έπί τουτω, όπως οί άποτελοΰν- 
τες μέρος τοΰ στρατοΰ έχω σι ν ικανήν περιουσίαν ώς έγγΰη- 

σιν τής καλής του διαγωγής, καί νά στρατολογώνται δΓ εν 

μόνον έτος.

Ο! δυο ουτοι οροί φαίνονται δυσκατόρδωτοι, τουλάχιστον 

κατά τήν σημερινήν κατάστατιν του νεωτέρου κόσμου καί είς 

όπωσοΰν ευρύχωρα κράτη. Τό νά συγ/.ηται στρατός άπό μό
νους κτηματίας, χαιορδουιαι μόνον είς μικρόν έδνος, ώς επί 
παραδείγματι είς τάς άρ^αίας ίλληνικάς πολιτείας τών Ά δη- 

νών καί τής Σπάρτης, καί τοΰτο, διότι οί τοιοΰτοι στρατιώ- 
ται δύνανται συγχρόνως καί νά ύπαχο ύωσι καί νά σχέπτωτ- 

τα ι περί ixaxorjt;·

Ά λ λ ’ είς τά σημερινά έθνη, ένεκεν τής έπί τοσοΰτον άνα- 
πτύξεως τής πολεμικής τέχνης, καταστάσης άληδοΰς επι
στήμης, έν ■?) άπαιτοΰνται είδικαί άχριβεΐς γνώσεις ού μόνον 

διοικητικά!, οίκονομικαί κλπ., άλλά καί έπιστημονικαί καί 
ψυχολογικαί, καί τοΰτο, ινα γνωρίζη δ άρχηγός τό ήδι- 
κόν ποιόν τών υπ’ αυτόν άνδρών, όπως έξάπτη τό στρα
τιωτικόν αυτών φρόνημα, είς τάς σημερινάς, λέγομεν, πε
ριστάσεις καδίσταται άκατόρδωτον διότι σήμερον άπαντα- 
ταΐ τοιαΰτη υπακοή, ώστε οί στρατιώται νά ηναι όργανα πα- 
δητικά καί χωρίς σκέψεις, ί  έν άλλαις λέξεσι νά έμφορών- 
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106 ΟΛΙΓΑ TINA ΠΕΓΙ ΣΤΡΑΤΟΓ,

ται ύπό τοιούτου πνεύματος πειθαρχίας, ώστε είς τάς χεΐρας 

του αρχηγού των να μή $ναι άλλο ή δύναμις, ήτις ήμπορεΐ 
άδιαφόρως να δπηρετήση ή νά καταστρέύη.

Έ  πειθαρχία είναι ή πρώτη βάσιμος άρετή τών άρετών 

ενός πατριωτικού στρατοΰ. 'Ας ηναι στρατός τις, οσον Ινεστι 
γεγυμνασμένος, άς συντίθηταί έκ τών τοΰ έθνους λογάδων, 
έξ ών έκαστος νά εχη τήν φυσικήν ρώμην τοΰ Άχιλλέως, ας 

διοικήται δ’ ύφ’ ενός Ήρακλέους, δταν πειθαρχίαν δέν εχη, 
είναι δ Ασθενέστατος τών στρατών, ό πλέον Ασήμαντος ολων 

και τό παίγνιον τοΰ ΑσΟενεστέρου έχθροΰ, διότι φέρει έν εαυ- 
τώ τό σπέρμα της παντελοΰς διαφθορας και καταστροφές του.

Ούτε ή πληθύς τών στρατιωτών, ουτε τυφλή Ανδρία ύπό· 
σχεταιτήν νίκην.

ΟΕ 'Ρωμαίοι δια τών στρατιωτικών γυμνασίων, διά τών 

πολεμικών έπιστημών καί διά σιδηράς πειθαρχίας ήδυ- 
νήθησαν νά κυριευσωσι τό μεγαλήτερον μέρος τοΰ τότε γνω
στού κόσμου.

Έξετάζοντες μετά προσοχής τά αίτια της καταστροφής 

τοΰ 3έρξου, Μαρδονίου καί Μιθριδάτου, εύρίσκομεν οτι τά 

πολυάριθμά των στρατεύματα κατεστράφησαν μάλλον ενεκεν 

τής έλλείόεως τής πειθαρχίας, ή έκ τής ύπερβαλλούσης Αν- 
δρίας τών νικητών των.

"Αν έκαστος έξεπλήρου Αφ’ Ιαυτοΰ τό καθήκον του, καί αυ
θόρμητος ήκολούθει τήν όδόν τής αρετής καί τής τιμής, οι 
νόμοι, τόσον οι πολιτικοί, καθώς καί οί στρατιωτικοί, θά ησαν 

όλως διόλου περιττοί καί Ανάρμοστοι εις άνδρας,.τών όποιων 

οδηγός τών πράξεων θά ησαν τά θεΐα λόγια τοΰ θεανθρώ
που· «’Αγαπάτε άλλήλους», καί «'Ό σύ μισείς, έτέρω μή 

ποίησης». Ά λλ ’ έπειδή πολλάκις οί άνθρωποι παρεκτρέπον- 
ναι τής ευθείας όδοΰ τών χρεών των, διά τοΰτο έτέθησαν οι

νόμοι, ών τό κύριον μέλλημα είναι ή διατήρησις τής κοινής 

ήσυχίας καί τάξεως· πρός υποστήριξιν δ’ αυτών έσχηματίσθη 

δ στρατός.
Ή  ακριβής πειθαρ'/ία έν τώ στρατώ απαιτεί Απεριόριστον 

ύπακοήν τοΰ υποδεεστέρου εις τάς διαταγάς τοΰ ανώτερου του· 
Πολλάκις ή παραμικρά παρακοή προξενεί πλείονα κακά πα
ρ’ δσα δύναταί τις νά φαντασθή. Ή παρακοή λοιπόν πρέπει 
νά παιδευηται καθ’ όλην τήν αυστηρότητα τοΰ νόμου. Ό  υπο
δεέστερος δέν χρεωστεΐ ποτέ νά κρίνη τήν όρθότητκ τών διδό
μενων διαταγών παρά τοΰ άνωτε’ρου του· τό χρέος του εΤναι 
νά τάς έκτελή. Ενίοτε κατακρίνομεν διαταγήν τινα, τήν 

όποιαν άλλως ήθέλομεν εκθειάσει, άν μας ησαν γνωστοί οί 
όπαγορευσαντες τήν εκδοσιν αυτής λόγοι.

Ά λ λ ’ άν οι υποδεέστεροι χρεωστοΰν νά ώσιν απαθείς κα
θ’ ολην τήν σημασίαν τής λέξεως εις τούς άνωτέρους των, ούχ 

ηττον καί ουτοι χρεωστοΰν νά φέρωνται πρός αυτούς ού
τως, ώστε ή διοίκησίς των νά ηναι πατρική. 'Ο γλυκύς καί 
ήμερος τρόπος πρέπει νά ηναι συνήθης είς αυτούς, καί ν’ άπο- 
φεύγωσιν όσον ένεστι τόν τυραννικόν, όστις οϋδέν καλόν πα
ράγει. Έν |νί λόγω, οί μέν υποδεέστεροι όφείλουσι νά σέβων- 
ται καί τιμώσι τούς Ανώτερους των, ούτοι δέ πάλιν ν’ άγα- 

πώσι τούς υποδεεστέρους των, καί νά φροντίζωσι περί αύτών 
ώς περί τών ιδίων τέκνων. Τοΰτ’ αύτό καί δ κανονισμός 

τής έσωτερικής υπηρεσίας τών σωμάτων ρητώς διατάσσει έν 

τώ III. παραγράφω τών προεισαγωγικών διατάξεων. Γ0  δέ 
Odier έν τώ περί διακρίσεως τών έξουσιών έμβριθεΐ αύτοΰ 

συγγράμματι λέγει: «Ό  Ασκών ύπερτέραν τινά έξουσίαν έπί 
υτών είς αυτόν προσφευγόντων αδυνάτων οφείλει νά ήναι 
»Αμερόληπτος καί ν’ άποδίδη τό δίκαιον είς τόν Αοικούμενον’ 
«διότι, τάναντία πράττω', θέλει είσθαι άδικος, καί θελει δια-



«σπείρει είς τούς δ π’ αυτόν την δυσαρέσκειαν. ’Εκτός δέ τής 

«υπηρεσίας καί τών επιβεβλημένων στρατιωτικών καθηκόντων, 
»οφείλει δ ανώτερος νά προσρέρηται πρός τόν κατώτερον αδ-
«τοΰ ώς προστάτης, σδμβουλος καί ρίλος................... ου μην
» άλλα καί απροσωπόληπτος, φρόνιμος καί ευσταθής ορείλει 
«νά ηναι πας ανώτερος.

«Τών ανωτέρω άρετών τήν άσκησιν όρείλει νά ποιήται 
«περί πολλοΰ ό στρατιωτικός άρχηγός, διότι οΰτω μόνο» δι- 
«καιοΰται έπιβάλλων αΰτάς εις άλλους, Μετά θάρρους δέ 
«λέγω οτι οί άριστοι τών στρατιωτικών κανονισμών καί αί 
«αυστηρότεραι τών διατάξεων δέν άρκοΰσιν, οπως καταναγ- 
«κάσωσι τόν υποδεέστερον εις έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών 

«αυτοΰ καθηκόντων, αν δέν προηγήται αυτής ή παρά τοΰ 

«άνωτερου του έκπλήρωσις τών ηθικών αυτοΰ καθηκόντων.»
Ή έπαξία τών βαθμών απονομή αποτελεί μίαν τών κυ- 

ριωτερων βάσεων τής μορ^ώσεως παντός στρατοΰ καί τής 

τηρήσεως έν αύτώ τής πειθαρχίας. Καί επειδή οί βαθμοί 
ώρίσθησαν ώς γέρας τών στρατιωτικών αρετών, τής ίκανότη- 
τοςκαί τής πολυχρονίου δπηρειίας, οταν άπονέμωνται παρ’ α 
ξίαν εις άτομα μή κεκτημενα τά αναγκαία προσόντα πρός 
προβιβασμόν, γεννούν παράπονα έκ μέρους τών υποδεεστέρων, 
άπνα επιτεινόμενα καθ' Ικάστην παραλύουν τήν πειθαρχίαν, 
άποθα^ρύνουν τόν ζήλον καί τήν πρός τά καλά μάθησιν, καί 
ούτως εισάγουσιν έν τω στρατώ τόν σκώληκα τής διαφθορας, 
καθόσον οί αδικούμενοι, μή δυνάμενοι νά παοαπονεθώσι διά 

τό πρός αΰτοΰς γενόμενον Αδίκημα (τό άναοέρεσθαι κατ’ άνω- 
τέρου θεωρείται ώς έγκλημα), παραπονοΰνται είς τους συστρα- 
τιωτας ή ίσοβάθμους των, ουτοι οε, έν έπιγνώσει τής πρός 
τον παραπανουμενον προσγενομένης αδικίας, δικαιοΰσ! τοΰτον 

χαί χάνουσι παταν πρός τόν άνώτερον ύπόληίιν, τοΰθ’ οπερ

κάμνει, βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον έπιτεινομένων τών παραπό
νων, νά χάση δ άνώτερος πασαν παρά τοΐς δποδεεστεροις 
δπόληψιν, ού μήν αλλά καί έν εύθέτω περιστάσει έπισύρεί εις 
εαυτόν τήν έκδίκησίν των. Διό μεγίστη προσοχή πρεπει να 

καταβάλληται παρά τών άνωτέρων ώς πρός τήν άπονο μην τών 

διαφόρων βαθμών, διότι, άπονεμομένων τούτων δικαίως, γεν- 
ναται ή άμιλλα τής αρετής καί τών καλών έργων· «’Αρετής 

»γάρ αληθινός ούκ έγγίνεται ζήλος, εί μή δι άκρας τοΰ πα- 
»ραδιοόντος εύνοίας καί τιμής» (ίίλουτ. Κάτ. Νεώτ. § 9·).

*Έν τών κυριωτέρων έλατηρίων τής άνυψώσεως τοΰ στρα- 
τιωτικοΰ φρονήματος καί τής γενέσεως καί έπιτάσεως τών 

στρατιωτικών αρετών είναι καί ή μάθησίς. Γνωματεύω οε, 
ότι τά τρόπαια τοΰ Μαραθώνος, τής Σάλαμινος, τών Πλα- 
ταιώ*, ένί λόγω παν ό,τι μέγα καί λαμπρόν κ α τ ώ ρ θ ω σ ί ν  οί 
πρόγονοι ημών, ή:ο άποτέλεσμα τ ώ ν  πρώτων εκείνων τύπων, 
τούς δποίους κατά τον νεαράν αυτών ηλικίαν εΤχον λάβει έκ 
τής επιμελημένης παιδείας καί τής συνεχοΰς άναγνώσεως τών 

'Ομηρικών έπών. Τοΰτο λέγει δ ρήτωρ Αυκοΰργος έν τώ κατά 

Αεοκράτους λόγω, έν § 27' «Τούτων τών έπών (τοΰ Ομή- 
»ρου) άκούοντες, ώ άνδρες, οί πρόγονοι ύμών, καί τά τοιαΰτα 

«τών έργων ζηλοΰντες, οΰτως ετχον προς άρετήν, ώστε ου 

«μόνον ύπέρ τής έαυτών πα 'ρ ίο ς, άλλά καί πάσης Ελλαοος 

»ώς κοινής ήδελον άποθνήσκε:ν». Στοιχεΐον δ άπαραίτητον 

έθεωρεΐτο παρά τοΐς ορχαία; ε ίς  τήν έκπαίδευσιν τών νεων 

ή γνώσις τ ώ ν  'Ομηρικών έπών, ώς μαρτυρεί καί δ Ισοκρά
της έν τώ Πανηγυρικώ, έν § 4 2 ‘ «Οϊμαί δε καί τήν Ομηρου 

»ποίησιν μείζω λαβείν δόξαν, ότι καλώς τούς πολεμήσαντας 

»τοΐς βαρβάροις ένεκωμίασε, καί διά τοΰτο βουληθήναι τους 

«προγόνους ημών έντιμον αύτοΰ ποιήσαι την τέχνην έν τε 

«τοΐς μουσικοΐς άθλοις καί τή πα;δεύσει τών νεωτερων*. Ο
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δέ μέγας καταχτητής τοΰ άρχαίου κόσμου, δ Μέγας ’Αλέξαν
δρος, καί κοιμώμενος έθετε την Ίλιάδα τοΰ Όμηρου υπο το 

προσχεράλαιόν του. Είς τοσοΰτον τιμής καί υπολήψεως είχε 

τον άόμματον ποιητήν, καί είς αυτόν ιδίως καί τον διδάσκα
λόν του Άριστοτέλην ώρειλε το πλεΐστον μέρος της δό- 
ζης ίου.

Εν τών ούχ ηττον συντελεστικών προς μόρρωσιν καλού 

στρατού είναι καί ή απονομή συντάξεων καί αμοιβών είς τους 

έν τή υπηρεσία παθόντας καί σωματιχώς ανικάνους κατα- 

στάντας, ή περίδαλψις τών οικογενειών τών τεθνεώτων καί ή 

συστασις καλώς ώργανισμε'νου λόχου απομάχων, δια τους 

αναπήρους καί άκρωτηριασθέντας. Διότι, τις στρατιωτικός, 
βέβαιος ών περί τής ευγνωμοσύνης τής πατρίδος του, καί ήξεύ- 
ρων έκ τών προτέρων, οτι αύτοΰ θανόντος ή ευγνώμων πα- 

τρίς Οελει περιθάλπει τήν χήραν καί τδ δρρανόν αύτοΰ, έάν 

ηναι έγγαμος, ή άν δχι, τους γηραιούς αύτοΰ γονείς καί τάς 
άοελρας του, τίς, λέγομεν, θέλει διστάσει νά έπιτελέση τδ 

έαυτοΰ καθήκον απέναντι τοΰ έχθροΰ; Βεβαίως ούδείς. Έν 

ταΐς άρχαιαις Άθήναις υπήρy^ τδ Πρυτανείαν, έν ώ έσιτί- 
ζοντο ού μόνον τοΰ πολέμου ανάπηροι, αλλά καί οί οπωσδή
ποτε τήν πατρίδα ώρελήσαντες· δ δέ μέγας Ναπολέων είς 

τήν σύστασιν τοΰ Hotel des Invalides ορείλει ώς έπί τδ 

πολύ τήν σειράν τών νικών έκείνων, τήν καταπλήξασαν τήν 

οικουμένην.

Συνοψιζοντες τά προλεχ^θέντα, λέγομεν, οτι, διά νά κα- 
ταστή δ στρατός μας άξιος τοΰ προορισμού του, δρείλομεν 

πρώτον νά είσαγάγωμεν έν αύτώ ούχί τόν Ηρωσσιχόν, Γαλ
λικόν ή Αύστριακδν διοργανισμδν, αλλά τήν πειθαρχίαν εκεί
νη1̂  τήν περιβάλλουσαν τον άνώτερον διά τοΰ σεβασμού, τής 

ύπολήψεως καί τής τυρλής άροσιώσ-ως τοΰ υποδεεστέρου,
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τδν δέ υποδεέστερον διά τής πατρικής τοΰ ανώτερου άγάπης, 
καί άπονέμοντες αύστηρώς καί δικαίως τούς στρατιωτικούς 

βαθμούς καί τά παράσημα* δεύτερον διά τής συστάσεως σχο
λείων ταγμάτων νά μορρώσωμεν οσον ένεστιν έπί τδ τέλειον 

την τάξιν τών ύπαξιωματιχών, έν ή έγκειται τδ μέλλον καί 
ή δόξα παντδς εύνομουμένου στρατοΰ, προάγοντες καί βρα - 
βευοντες τούς εύμαθεστέρους, καί τρίτον εξασραλίζοντες τδ 

μέλλον των έν τη υπηρεσία παθόντων, δ;’ άπονομής αναλογών 

συντάξεων, συνιστώντες καλώς ώργανισμένον λόχον απομά
χων (α), Γνα ούτως δ στρατιωτικός η άμέριμνος τούλάχιστον 

περί τοΰ, μέλλοντος του, έν ? αν περιπτώσει καταστή άνίκα- 
νος είς τήν ενεργόν υπηρεσίαν άλλως, μόλους τούς καλούς 

έπί τοΰ χάρτου κανονισμούς καί μόλας τάς περί βελτιώσεως 

τοΰ στρατοΰ προσπαθείας, ούδέν άλλο πράττομεν ή ν άντλώ- 
μεν έν τώ πίθω τών Δαναΐδων ή νά κυλίωμεν τον Συσιρειον 

λίθον, όστις καθ’ "Ομηρον (Οδυσ. Λ. 5 9 4 — GOO/

« ................. Σκηριπχόμενος χερσίν χε ποσαίν χέ,

Λααν ά'νω ώθεσκε ποιί λόοον άλλ’ δχε μίλο·.

"Ακρον δπερβαλεειν, χόχ’ άποσχρέψασκε κραχαιίς

(α) ’Ενώ ~ρό χινων ήμερων διεχέλουν χής υπηρεσίας Ιν τώ σχρα- 

τώνι, Ιλΰβη είς ίππος έν χώ σχαΰλω καί συνεπλάκη λυσσωδώς με- 
θ’ Ιχε’ρου χινός. Σπεύσας είς χον σχαΰλον οιέχαςα χοΰς σχαυλοαυλ ακας 
να συλλάβωσι χον λυβένχα καί χον δέσωσιν είς τήν θεσιν χου' παραχη- 
ρών ομως αϋχοΰς δισχάζονχας, χοΰς ώνείδ'.σα ίπ ι οειλια, αλλ εις ες 
αΰχών μοί άπήνχητε* Καλα, κυρ'.ε λο/j.x' χωρα ομως Οεν υπάρχει 
άπομαχία· καί *σα μου σπάστι το άλογο χο ποδάρι μου, υσχερα τι Οχ 

γίνω έγώ ;»
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