
ΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ;

ΦίΛΛΑΔΙΟΝ I'» (ΑΟΗΝΙΙϊΙ, 1 5 ’Απριλίου \  860 ;) ΑΡΙΘ. 1 0;

Τα περί τοΰ Σ τρατοπέδου·

Τέλος πάντων καί το πρό πολλού ίτροωρισμένον στρατόπε- 
άσκιί,2ως <™νεκροτήθη. Καί τά  μέν συνιστώντα αύτό σώ·* 

ματα εισι τα εξη;· 10 λόχοι του πεζικού, ήτοι 2 λόχοι τοΰ 
Α . συντάγματος, 3  τού Β.' συντα'γματος, 2 τού Γ '. 
Συντάγματος, και 1 λόχος έξ έκαστου τάγμ α το ; των άκρο- 
ολιστών, δυο ουλαμοί τού πυροβολικού, είς πεδινός καί εί£ 

όρ.ινο,, μ.ια ιλη τού ιππικού, εί; ούλαμ.ό; τών πυροσβεστών 
καί δύο έ νωμοτίαι τής χωροφυλακής, μία έφιππος καίμία πε- 
ζ/ί. Τά δε προσωπικόν αύτού σύγκειται· αρχηγός τού ςρατοπέ- 
δο,ι, ό διοικητης τής ς·ρατιωτικ·?,ς Σχολής τών Εύελπίδων συν
τάγματα ρχχς κύριος Γεώργιος Καρατζάς, υπασπιστής αυτού ό 
Ο.νολοχαγός τού πεζικού Κ. Αγάθων Βουγιούκας, καθήκοντα 

τ ^ ν γενικών έπιτελών εκπληροϊ ύπολοχαγός τών γε 
νικών έπιτελών κύριο; Βλάσ·/ις Βαλτινός* ό διοικηταί τών δύο 

βχ^ματισθιντων ταγματω ν άσκήσεως διωρίσθησαν, ό διοικη
τής τού Α '. τάγματος τών Ακροβολιστών Κ. Ιωάννης Π α- 
σΧαλ«,, και ό διοικητής του Β . τάγματος τών ακροβολιστώ*

· Μιχ*^λ Τολμιδης· καθήκοντα έπιμ.ελητού τού στρατοπέ-, 
ου εκπληροι ο έπικαταλυματιας κύριος Γεώργιος Μοσχόπου- 
Ί) ι·'3/ίθούμ1νος Οττό δυο λογιστών· δύο ιερείς στρατού έ»·*
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πληρούν τά  θρησκευτικά καθήκοντα, είς δέ ιατρός καί εις δό

κιμος τά  τη ς υγείας.
Συναθοοισθέντων έν τνί πρωτευούσν) απάντω ν τών σωμάτων 

τούτω ν, τίί 9 , τ .  π . περί τήν 10  ώραν Π . Μ. παρήλασαν 
ενώπιον τώ ν ’Ανακτόρων, καί άπήλθον είς τόν προσδιωρισμέ- 
νον τόπον τή ς στρατοπεδεύσεως. 'θ  τόπος ουτος κεΐται είς 
τό  πεδίον τώ ν ’Αχαρνών, δύο περ ίπου σ τά δ ια  εντεύθεν τοϋ 

χωρίου ’Ηρακλείου, παρά την όδόν την άγουσαν άπό Π ατή
σια είς Τ ατό ϊ (α)· είναι δέ ανώμαλος καί χέρσος γ ή , πέριξ τ?,ς 
όποιας υπάρξουν ομαλοί λόφοι, ώ στε τό οτρατόπεδον συνες-ή- 
0η έντός μιας λεκάνης, παρά την όποιαν ρέει ε ί: ρύαξ, εχων 

πόσιμον ύδωρ* α π έχει S i  της πρωτευούσης μίαν περίπου ώρα;.
Ή  στρατοπε'δευσις τώ ν διαφόρων δπλω ν έγένετο έπ ί μιας 

γραμ μ ή ς, έχούσης μέτω πον πρός ’Α νατολάς, καί σχεδόν π α 
ραλλήλου μέ την πρός τό άκρον τοϋ στρατοπέδου άγουσαν 
ποός τ ά  Π ατήσια όδόν. Κ αί τό μέν δεξιόν κατέλαβον οί δέκα 
λόχοι τοΰ πεζικού, ό'πισθεν δέ αύτώ ν, δεξιόθεν, οί πυροσβεσται, 
κα ι «Λετ’ αύτούς οί χωροφύλακες- μ ετά  τό πεζικόν έστρατο- 
πέδευσε τό πυροβολικόν, καί μ ετά  τοΰτο τό ιππ ικόν .

“Α παντα  τ ά  σώ ματα  τα ΰ τα  κατεσκήνωσαν έπ ί τοΰ βά
θους τοΰ στρατοπέδου, κ ατά  τό 3 τμ ή μ α  άρ. 39 τοϋ γαλλι- 
κοϋ κανονισμού είς τά ς εκστρατείας. Λί σκηναϊ είσί δύο ειδών, 
γα λ λ ικ α ί, εσ χά τω ς άποσταλεϊσαι έκ Γ αλλίας καί έχουσαι 

σχήμα  έπίμηκες, καί ά γ γ λ ικ α ί, έχουσαι σχή μ α  κώνου· έκάσττι 
δέ  περιλαμβάνει 1 6  άνδρας.

’Α πέναντι τοΰ στρατοπέδου, είς διακοσίω ν περίπου μέτρων 
άπόστασιν, συνεστήθη κινητός ναός* πέριξ δέ  καί έν τώ  στρα- 
το π έ δ φ  έγκαθιδρύθησαν αί ύπό τοΰ κανονισμένου τής εκστρα

τε ία ς προβλεπομέναι φυλακαί, σκοποί καί π ροόπτα ι.

(α) 'Β; χάρτην τού πίδίου Ά/.αρνών £ντώ3 φυλλάδιο) τόϋ φύλλο» 
τούτου.

Τνί έίϊΐούσ/, ήμεροι, Κυριακή, της 10 ’Απριλίου, ήΑ . Μεγ«-, 
λειότης 6 Βασιλεύς, ένδεδυμένος στολήν στρατηγού τού πε-* 
ζικοϋ,’ μ ετά  τή ς  Α. Μ εγαλειότητας τής Βασιλίσσης, συνο- 
δευμένοι υπό τοϋ υπουργού τώ ν σ τρα τ ιω τικ ώ ν  κα ί τής α~ 
κολουθίας τής Α ύλής, άπήλθον άπό πρω ίας είς τό  σ τρα τό- 
πεδον, ένθα τά  σ τρα τεύμ α τα  ήσαν έσχηματισμένα  είς σχή μ α  

II πέρ ιξ  τής κινητής εκκλησίας, είς ην, μ ετά  τήν έγκαινίασιν 
αυτής ύπό τοΰ μητροπολίτου ΚορίνΟου, έψάλη ή θεία λει-, 
τουργία , είς ήν παρευρέΟησαν καί α ί Λ. Μ εγαλειότητες.

Έ π ε ιτ α  ό σ τρα τός, σχηματισΟείς κ α τ’ ουλαμούς είς apatav  
© άλαγγα, παρήλασεν ενώπιον τώ -j Α. Μ εγαλειοτήτω ν, μ ε τά  
δέ  τοΰτο κ α τέλ α β ε τάς έν στρα τοπέδω  θέσεις του άόπλω ς, 
καί πα ρετά χθη  ενώπιον τώ ν σκηνών. Ί ΐ  δ 1 Α. Μ εγαλειότης 6 

Βασιλεύς τό τε  διήλθεν ό'λον τό στρατόπεδον π εζό ς , ό'λως 
περιχαρής δ ιά  τό Ιρνον τοΰτο. Μ ετά τα ϋ τ α  αί Α. Μ εγα λειό 
τη τες , 6 υπουργός τώ ν στρα τιω τικώ ν, ή βασιλική συνοδία, 
ό διοικητής τοϋ στρατοπέδου καί οί δ ιο ικητα ί τώ ν δύο πε* 

ζικών τα γ μ ά τω ν  τοϋ στρατοπέδου είσήλΟον είς τό έσ τ ια - 
τόριον τών αξιω ματικώ ν, οπερ κεΐτα ι πλ.ησίον τής σκηνής τοΰ 
διοικητοΰ τοϋ στρατοπέδου, ένθα ήτο μ εγαλοπρεπές πρόγευμα 
ήτοιμασμένον ύπό τοΰ υπουργού τώ ν στρα τιω τικ ώ ν , και συνε- 
όαγον. 'ο  υπουργός τώ ν σ τρα τιω τικώ ν προε'πιεν είς τήν τραπε- 
ζαν εις υγείαν τώ ν Α. Μ εγαλειοτήτων, ό δέ Βασιλεύς προέπιεν 

είς υγείαν τοΰ ς·ρ«τοΰ, Αί προπόσεις αύτα ι συνωδεύΟησαν μ ετα  

ζητω κραυγώ ν τώ ν στρα τιω τώ ν .
Μετά δέ  τα ΰ τα  π ά ντα , άναχωρησάντων τώ ν Α. Μεγαλει** 

οτήτω ν, άπαντες οί έν τώ  στρα τοπέδω  Κ Κ . αξιω ματικοί 
έισήλθον είς τό εστιατόοιον καί συνέοαγον, διαμείναντος εκεί 
καί τοϋ υπουργού τω ν  στρατιω τικώ ν, ό'στις μέ τήν συνηΟη 
εύγλω ττίαν του ώ μίλησε π α τρ ίω τικ ώ τα τον  λόγον εις τους 

αξιωματικούς, παριστών τόν σκοπόν τού συστηθέντος στρα

τοπέδου καί τά ώς ει: τούτου ώ ρ^λήματα  είς τό μεγαλείου

—  147 —



της Πατρίδος. Οί λόγΉ ουτοι τοΰ ύπουργρύ τών στρατιωτι
κών, κυρίου Δημητρίου Βότζαρη, ένέπλησαν χαράς καί άγαλλιά- 
σεως πάντας μέχρι ένθουσιασμοΰ.

Καί ταΰτα περί της έγκαθιδρύσεως τοΰ στρατοπέδου τού
του, τό όποιον άπό της Βασιλείας κατά πρώτον ήδη συγ
κροτείται. Ειθε δέ το μικρόν τοΰτο πολεμικόν άπεικόνισμα να 
γένη ό πρόδρομος της έν τώ πεδίω  τοΰ *Αρε«ίς δόξης τοΰ 
Ελληνικού στρατοϋ πρός τό μεγαλεΐον της Πατρίδος καϊ τοϋ 
Ελληνικού Θρόνου. >

Έδύνατο δέ τις νά έπιφε'ρνι παρατηρήσεις τινάς έπ ί τό βέλ- 
τιον τοΰ τοιούτου έργου*· άλλά σκεπτόμενος οτι τό τοιοΰτον 
κατά πρώτον έγένετο, τάς απείρους δυσχερείας, ας άναποφεύ- 
κτως άπήντησεν ό υπουργός τών ς-ρατιωτικών, ένεκα τής έλλεί- 
ψεως παντός αναγκαίου μέσου, καί την μι/.ράν πείραν, νίν ά- 
παντες έ/ομεν περί τοιούτων στρατιωτικών έργων, οφείλει 
νά δοξάζη τόν πανάγαθον θεόν δτι ήξιώθη καί δ έλληνικός 
στρατός τοιούτου λυσιτελοΰς στρατιωτικού έργου. Έ π ί τέλους 
λέγομεν δ τ ι, πεποιθο'τες είς τά  φώτα καί εϊς τήν έν πολέμω 
τοΰ άγώνός μας πείραν τοΰ διοικητοΰ τοΰ στρατοπέδου κυρίου 
συνταγματάρχου Γεωργίου Καρατζά, έλπίζομεν δτι θέλει 
καταβάλει δλην τήν συνήθη δραστηριότητα καί έταμέλειαν αυ
τού ΐνα έςασκήση τόν μικρόν τούτον στρατόν μας εί; τά άληθή 
καί πραγματικά έργα τοΰ πολέμου, έφαρμόζων κατά γράμμα 
■τόν γαλλικόν κανονισμ-όν τής εκστρατείας ένγένει εί; δλας τάς 
έν εκστρατεία υπηρεσίας τοΰ στρατοϋ, ιδίως δέ ώ ; πρός τήν 
εσωτερικήν υπηρεσίαν τοΰ στρατοπέδου, τήν στρατοπέδευσιν 
καί τού; καταλισμούς, τάς κατοπτεύσεις, τά ; παραπομπάς, 
τάς πορείας, καί τήν έξεικόνισιν τών μαχών έπί υποτεθειμένου 
έχθροΰ' έπί τών οποίων αί δ ιδακτικαί ό ίη  γία ι τοΰ άρχηγοΰ 
τούτου, κινοποιούμεναι έκάστοτε είς τήν διαταγήν τοΰ στρατο
πέδου, θέλουν διδάξει δεόντως τούς κυρίους αξιωματικούς 
καί πάντας τού; έν τώ στρατοπέδω, ΐνα έξοικειωθώσι με τήν 
sv εκστρατεία υπηρεσίαν έκαστου αυτών,
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^  'ί. Λ ,β ίτuypao6er έκ τοΰ γα.Μ ικοϋ
—i**' ύ π ό

Α Ρ1ΣΓΕ ΪΑ Ο Γ ΚΟΛΤΟΓΜ Α.
ΰπο .ίοχαγοΰ τοϋ ΛνροβοΛιχοΰ·

( Σ.νίχε'.α, ορα φυλλάδιον Ε ’. )

Τό ζητημα τών έπιμήκεων βλημάτων καί τής καραβίνας, 
ίτο ν  είς λανθάνουσαν κατάστασιν εις τό πυροβολικόν. Ενθυ
μούμαι δτι είς τό Μέτζ, κατά τό 1 8 1 9 , είς συζήτησίν τιν« 
μεταξύ συναδέλφων ύπεστηριζον, ώς αρχήν, οτι τό βέλος ή - 
τον ό τόπο; έπί τοΰ όποιου έτρεπε νά ποοστρέξωσι διά τήν 
κατασκευήν τών στρατιωτικών βλημάτων· Τινέ; έξ αυτών μέ 
παρέπεμ-ψαν είς τούς "Ελληνας καί'Ρωμαίους, άλλά πλεϊςΌΐ ή - 
σαν τή ; γνώμης μ.ου. Πολλάκις έφερον τόν λόγον έπί τοΰ αν
τικειμένου τούτου είς τάς διαφόρους παραδόσεις μου, άλλά 
κυρίως είς τήν 1 ην έκδοσίν αου, περί έκπαιδεύσεως τοΰ πυρο
βολικού, δημοσιευθεΐσαν τώ  1 8 3 7 , υ π ο τρ ίζω  τήν αρχήν ταύ
την, τότε νέαν, οανεϊσαν ώς αΐρεσιν, πρόςτινας τών συναδέλ
φων μου.

Ίίδυνάμ,ην ν’ αναφέρω γεγονότα τινά ϊνα καταδείξω δτι τά 
πυροβολικόν έλαβε μέρος πολύ μεγαλήτερον παρ’ δ ,τι κοινώς 
δέν πιστεύουν είς τάς έσ^άτως εϊτα/θείσας τροποποιήσεις ώς 
πρός τό σύστημα τών δπλων μα :, καί τοΰτο σεβόμενος τάς 
κεκτημένας φήμας, δικαίως άνηκούσας.

Ί ΐ  παραγωγή τών ιδεών μ.ας είναι πράγμα τόσον παράξϊ- 
νον, ώστε είναι δυσκολώτατον είς άνθρωπον χαρακτήρος εύθέος 
και ακεραίου νά εϊπν) : « *11 ιδέα αύτη ανήκει είς έμέ. » Παλ.
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λάκίς ή 8λη ώφελίμου τινός άνακαλύψεως έχορνϊγεΤτο παρ άλ
λ ω ν . ’Α λλ’ ή άξια τή ; εφαρμογή; ανήκει είς εκείνον δστις έ- 
γνώρισε νά ούφεληθή έκ τών μέσων τά όποια ή τύχη  η αί π ε
ριστάσεις τώ  έχορήγησαν.

"θπο)ς καί άν έχη, νομίζω οτι είναιάδύνατον νά παραγνω- 
ρίσωμεν δτι ό κύριος Δελβίγν ΰπήρζεν ό πρώτος ύποκινήσας 
ολας τάς βελτιώσεις, αΐτινες είσήχθησαν διαδοχικώς είς τά 
οοοητά πυροβόλα όπλα, καί ακολούθως είς τό πυροβολικόν ο* 
λων τών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Θέλω αποπερατώσει τήν εκ- 
Οεσιν ταύτήν διά  μιας παρατηρησεως ητις δέν μοϊ (ραίνεται 
άνευ ώφελήματος.

Γενικώς είναι παραδεδεγμένον οτι όλα τά είς τον πόλεμόν 
μεταχειριζόμενα βλήματα πρέπει νά παρουσιάζωσι τόν μεγα- 
λήτερον δυνατόν βαθμόν άπλότητο;. ^Ερχομαι να έςετασω 
έάν ή άρχή αδτη δεν ύπέφερε μεταβολάς τινάς είς τήν εποχήν 
καθ’ ·?,ν εύρισκόμεθα (’Ιούνιος τοΰ 185 9 ).

Είναι γνωστόν ότι τά  τριβοεκαύματα, τά  όποια μεταχειρί
ζονται ηδη ΐνα νά μεταδίδωσι τό πϋρ είς τά  πυροβόλα, είναι 
έφεύρεσις λίαν πολύπλοκος, η τις απαιτεί τήν χρήσιν πολυα
ρίθμων μηχανών καί ήτις διέρχετα ι όγδοήκοντα διαφόρους 
ψείρας πριν άποπερατωθή. Τά καψύλλια, χρησιμεύοντα είς 
τήν πυοοδότησιν τών φορητών πυροβόλων όπλων, υπάγονται 
εΐ; τήν αύτήν παρατήρησιν. Ούδείς μολαταύτα σκέπτεται νά 
έπικρίν/ι τάς άλλαγάς ταύτας, αν καί τά πυροτεχνήματα ταϋ
τ α  είσί σημασίας ό’λως δευτερευούσης, σχετικώς πρός τά βλή
μ α τα , τά  όποια απαρτίζουν άναντιρρήτως τό κυρίως άντικεί- 
μενον τό ένεργοϋν έπί τής ριπής.

Μέ τοιαϋτα αποτελέσματα Οέλων τις νά έξακολουΟ^ να 
κατασκευάζει βλήματα, ώς τ ά  πρό εκατόν έτών, θέλει είσθαι 
λίαν δυσα'ρεστον. ‘II παραδοχή τών έπιμήκεών βλημάτων έ- 
πήλΟε καί μας ήνάνκασε νά έξε'λΟωμεν τής πολυχρονίου έζεως' 
αλλά πρε'πεί) ά/.ολουΟοϋντες τήν νέ^ν'ταύτην όδόν, ν’ άκολου-
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Οώμεν είσέτι τήν παλαιάν αρχήν ·, δέν τό πιστεύω.

‘Οταν ή υπεροχή τοϋ οπλισμού στηρίζεται έπί τής τελειο- 
ποιήσεως τοϋ σχήματος τών σφαιρών ή τής μάλλον η ήττον 
καταλλήλου τοποθετήσεως τοϋ σκοποδείκτου, ή υπεροχή αυ
τή δεν ήθελεν είσθαι είμή λίαν πρόσκαιρος, καί πάραυτα ήθε- 
λεν έξαφανισθή· διότι σήμερον οί νέοι στρατοί εχουσι μεθ’ ε
αυτών π ά ν ό ,τ ι χρειάζεται, είτε διά τήν κατασκευήν σφαιροτύ- 
πων, εϊτε διά τήν άπομίμησιν διαθέσεω; οίασδήποτε τοϋ σκο
ποδείκτου.

’Εντεϋθεν νομίζω δύνανται νά θεσωσιν ώς βάσιν, έναντίον 
τών νέων έπικρατουσών ιδεώ ν

*Οτι, έάν έπιστηρίξωσι τήν υπεροχήν ταύτην, έν μέρει του
λάχιστον, έπί τής χρήσεως νέων όπλων ή νέων βλημάτων, ή 
υπεροχή αΰτη εσεται έπί τοσοϋτον βεβαιοτέρα, όσον τά έν λόγω 
όπλα η βλήματα ήΟελον είΟαι μάλλον πολυσύνθετα και δυ- 
σκολωτέρας κατασκευή;, άπαιτοϋντα τήν χρήσιν πολλών μη
χανών, όποιας ήΟελεν είσθαι αδύνατον ν’ αύτοσχεδιάζωμεν 
κατά τήν διάρκειαν εκστρατείας τινός. Μ’ όλα ταϋτα προσΟε'- 
τω ότι μετά τών τελείων τούτων μέσων πρε'πει νά ΰπάρχωσιν 
άπλούστερα, προωρισμένα ν’ άναπληρώνωσι τά  πρώτα έν έκ* 
στρατεία.

Πριν η έπιληφθώμεν τών ζητημάτων, τά  όποια τό παρόν 
υπόμνημα εχει ώ ; άντικείμενον, θέλω διαλάβει ολίγα τινά έπί 
τών ραβδωτών όπλων, καί έπί τής άρχής τής κατασκευής των 
καί τής κινήσεως τών βλ ιψ άτω ν αύτών.

1 . — Περι τών 'Ραβδώσεων.
Ί ΐ  συνήθη; έλιξ, ώς είναι γνωστόν, είναι μίχ καμπύλη χα 

ραγμένη έφ’ ένός κυλίνδρου, οΰτως ώστε νά κάμνι πάντοτε τήν 
αύτήν γωνίαν με τάς γεννήτριας αύτοϋ. Ί ΐ  άνάπτυξις μιάς ε- 
λικος είναι τρίγωνον ορθογώνιον ΑΒΓ^Σχ. 1),τοϋ όποιου ή βάσις 
ΑΒ είναι ή περιφέρεια τοϋ κυλίνδρου, έπί τοϋ οποίου πρέπει νά 
λ , Ρ*Χ^ί i  ελιξ καί τοϋ όποιου τό ύψος είναι, όπου ή καμπύλη
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βυναπαντα τήν γεννήτριαν, έκτης οποίας αυτη άρχισε (Σχ. 2·)' 
£άν περιτυλίσσωμεν τό ρίγωνον ΛΒΓ έπί τοΰ κυλίνδρου ούτως, 
&ςζ τό ύψος ΑΓ νά συμπέσνι μέ (λίαν άπό τάς γεννήτριας αύτοϋ, 
ή υποτείνουσα Β Γ' χαράττει μίαν έλικα έπί της κυλινδρικής έ-. 

«ιφανείας.
Τό ΰψας ΑΓ καλείται βόμα της ελικος· θέλομεν εΐδεϊ οτι 

γενικώς τάό'πλα επειδή είσι βραχύτερα άπό τό βήμα τής ελικος, 
αί κάνναι δεν εμπεριέχουν είμή μέρος τής καμπύλης ταύτης, 
άλλά τό αποτέλεσμα έπί τοΰ βλήματος μένει πάντοτε τό 
αύτό.

“Απαξ τοΰ βήματος γνωστοΰ δντος, οί ταχύτητες τής πε
ριστροφής καί τής μετατατικής κινήσεως είναι μεταξύ των 
είς λόγον αμετάβλητον.

Τώ δντι, εστω Τ ή αρχική ταχύτης τοΰ κινητοΰ, Η τό ύ
ψος τοΰ βήματος τής ελικος, X  ό άοιΟμός τών στροφών τάς ό
ποιας κάμ.νει ή σφαίρα είς £ν δευτερόλεπτον έζερχομένη Τ«5 
χάννης, θέλομεν έχει,

1 στροφή II 

X  στροφάς Τ
. V γες ου

Τ
Χ = — στροφάς.

II
’Αλλά τής τροφής τοϋ βλήματος ούσης ί'σης τή περιφερεία αύ

τοϋ, παριστάνοντες τήν διάμετρον αϋτοϋ διά Δ, θέλομεν έχει 
πΔ τό μήκος τής περιφερείας τοΰ βλήματος, ήτοι μία ν στρο
φήν κα13

π|Λ

Τήν περιστροφικήν ταχύτη τα  τοϋ κινητοΰ, καί διά λόγον τα? 
χυτήτων τή ; μεταβατική; κινήσεως καί τής περιστροφή;

—  152 —

' ί ΐ  κλίσις τών ραβδώσεων πρέπει νά ηναι είς λόγον με τήν 
γέμισιν τοϋδπλου· έάν ή κλίσις ήτον άρκετά δυνατή, τό βλ ή 
μα ήθελε διέλθει τήν κάνναν ώς είδος σύρτου, άφίνον Ιν μέρος 
τής ύλης του εντός τών ραβδώσεων καί μή άποκτοΰν τήν π ε 
ριστροφικήν κίνησιν.

Διά νά δώσωμεν £ν παράδειγμα τής περιστροφικής τα χύτα 
τος, τήν οποίαν αί σφαΐραι άποκτώσιν είς τά  ραβδ&ιτά ό'πλα, 
λαμβάνομεν τά πιστόλιον τοϋ άξιωμ-ατικοϋ τοΰ ίππικοΰ. Είς 
τά δπλον τοϋτο ή ταχύτης τοΰ σφαιρικοΰ βλήματος είναι άπό 
1 0 0  Ιως 1 2 0  μ.., τό βήμα τής ελικος είναι ο, μ  5 4 , ώστε 
έ'χομεν·

i 20
X  τροφαί = ----------- =222ς·ροφ α ί είς £ν δευτερο'λεπτον.

0 ,5 4
Εις τήν κανονισμένην ταύτην κίνησιν τά οπλον τοϋτο χρε- 

ωστεϊ τήν εντελή ακρίβειαν τοΰ ρίμματος.
Μέ γε'μισιν πολύ δυνατοτέραν, ή σφαίρα δεν ήθελεν υπάγει 

τόσον άκριβώς, θά διετρεχε μ,άλιστα τήν κάνναν χωρίς νά 
περιστραφή.

’Εάν έξοχαί τοΰ βλήμ.ατος εΐχον άρκ:τήν στερεότητα, ώς-ε 
νά μή λαμβάνν] χο>ραν τό τοιοΰτον, τό κινητόν ήθελε δοκι
μάσει τοιαύτην άντίστασιν, ώστε ή κίνησίς του ήθελε τόσον 
βραδυνθή έκτος τριβής, ώστε τά άέρια τής πυρίτιδος, διαφεύ- 
γοντα έν μέρει έκ τής όπής ή συστελλόμενα έκ τή ; άποψυ" 
χράνσεως, δέν ήθελον δώσει είς αύτό είμή αδύνατον ταχύτητα. 
Με έπιμήκεις σφαίρας 5 μ-έχρι 7 διαμέτρου μήκος έκ σιδήρου 
$ έκ μολίβδου, δέν έδυνήθην νά επ ιτύχω  ποτέ είμ.ή ταχύτα 
τος 120  τό πολϋ είς τά δευτερόλεπτον, μάλιστα τά κινητόν



I

τι είναι έν α τ ο ν  νά εΰρωσι κλίσιν τινά τής Ελικος, ητις να ηναι 
τοιαύτη, ώστε με δεδομένην γέμισιν, τό βλήμα νά μη δύνα·· 
τα ι νά εξέρχεται της κάννης, καί νά μη μέν?, σχεδόν ακίνη
τον, ώς ή κιολα'θρα τοϋ ό'πλου.

Καλούνται έλικες παραβολοειδεϊς, έκεϊναι τδ ν  οποίων ή ά - 
νάπτυξις είναι τρίγωνον μικτόγραμμον ΑΒΜΓ, τοϋ οποίου Π 
υποτείνουσα είναι τόξον παραβολής ΠΜΓ, (Σ χ. 3 ). Καμπύλη 
δυναμένη νά θεωρηθεί ώς πολύγωνον μέ απείρους πλευράς) ά - 
πείρως μικράς, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν την παραβολοειδή 
έλικα, ώς (Λ ίαν  έλικα τής όποιας τό βήμα μεταβάλλετα ι έ- 
κάστην στιγμήν, έκ τής κλίσεως τήν οποίαν παρουσιάζει είς 
την γέννησιν της, μέχρι τής τελευταίας κλίσεως τής παρου
σιασμένης είς τήν κορυφήν της, καί επειδή ή εφαπτομένη ε ίί 
μίαν καμπύλην είνκι ή έπέκτασις τοΰ ελάχιστου στοιχείου, τ ό  
όποιον διέρχεται είς τό σημειον τής επαφής, τό κινητόν είς τ° 
σημειον Μ Ιχει τήν αύτήν περιστροφικήν τα χύ τη τα  τ·λν οποίαν 
νίΟελεν έχει εάν διέτρεχε τήν έλικα τήν σχηαατισθεϊσαν έκ 
τής έφαπτομέτης ΜΤ είς τό σημειον Μ, καί κατά συνέπειαν τά 
κινητόν έζερχόμενον τής κάννης, εΰρίσκεται ύπό τάς αύτάςσυν- 
θήκας, εάν διέτρεχε την έκ τής έφα,πτομένης ΓΤ σχηματισθεΐ- 
σαν έλικα, δηλαδή έκ τής τελευταίας εφαπτομένης είς τήν π α - 
ραβολοειδή έλικα.

‘Αλλ’ είναι γνωστόν οτι είς τήν συνήθη παραβολήν έχομεν 
AT= 2  ΑΒ· λοιπόν έάν είς μίαν συνήθη έλικα ή σφαίρα κάμνη 
ν στροφάς έντάς τής κάννης, αυτη δέν θά κάμει είμή τό ήμισυ 
$ ν/2 είς μίαν κάνναν μέ ραβδώσεις παραβολοειδεϊς.

Τά τειχομαχικον τουφέκιον, κατά τά υπόδειγμα τοΰ 1 8 3 1 , 
παρουσιάζει κάνναν τής οποίας τά ραβδωτόν μέρος είναι 1 , μ 
1 9 , έστω I μ, 2 0  έντά; τής οποίας ή σφαίρα κάμνει μ ί
αν καί ήμίσειαν στροφήν περί τόν έαυτόν της, είναι φανερόν 
θτι, έπειδή Α 'Γ = 2  ΑΒ, ή σφαίρα Οά ηναι ύπό τάς αύτάς συν- 
Ο/,κας, έάνεκαμνε τρεις στροφάς περί τόν έαυτόν της είς κάν-

—  1 5 4  —

ναν 1μ , 20  μέ συνήθεις ραβδώσεις, κ*ί επομένως τό τελευ- 
ταϊον βήμα είναι·

1 2 0  μ
------------ = 0 , 4 0

3
"Ωστε έάν ή σφαίρα είχε ταχύτητα 2 5 0  μ  είς τό δευτερό

λεπτον, θά έκαμνεν, έξερχομένη τή ; κάννης
2 5 0  '

------------=  C52 στροφάς
0 ,4 0

περί τόν έαυτόν της είς έ'ν δευτερόλ £7»τον* TOtixu^/iv
υπερμεγέθη περιστροφικήν ταχύτητα  χρεωστεϊται ή αποτυ
χ ία  τοΰ ρίμματος τοΰ οπλου τούτου.

Είς τήν παραβολήν τά  τετράγωνα τών τεταγμένων είναι 
πράς άλληλα, ώς αί άντιστοιχοΰσαι τετμτ,μέναι- οθεν έάν 
τμήσωμεν τήν κάνναν είς το ημισυ τοΰ μηκου της, ή ΛΒ γ ί
νεται τέσσαρας φοράς μικροτέρα(α),ή δέ σφαίρα δέν κάμνει πλέ- 
qv είμή 3 τροφάς έντός κάννης αντιστοιχούσες, καί 3 στροφάς 
(β) τής συνήθους ελικος, έχομεν λοιπόν

3 μ 
— =  Ο,GO

4  μ
4 1 1 =  Ο, 8 0

διά βήμα της άντιστοιχούσης συνήθους ελικος.
Κίς τά  έχτελεσθεντα πειράματα είς Βενσέν έπίτυχον λ α μ 

πρότατα αποτελέσματα με ό'πλον ραβδωμένον με τό βήμα 
τοΰτο. Αί έκπεμφθεΐσαι σφαΐραι εΐχον 3 όλκάς μήκος, καί ού-

2 2
(α) Διότι έχομεν ΑΓ: ΓΙΜ : : ΑΒ : ΠΒ, καί έπειδή ΑΓ =

2 2 ΑΒ
•2Ι1Μ, λοιπόν 4 ΠΜ. ΠΜ::ΛΒ: ΠΒ οθεν ΠΒ «=— (Σ χ . 2 .)

4
(?) διότι to 1 too ί είνα·. 3

4 2 8 2. Μ. Τ.

—  155 —



—  15G —

οεμία ά π έτυ /ε  τοϋ σκοποϋ είς 6 0 0  μ . (1).

Αί παραβολοειδεϊς ραβδώσεις μέ φαίνονται επωφελείς S ii  
τά  πολύ επιμήκη βλήματα. Εννοείται εύκ-όλοος δτι, άφ’ ου 
τό τειχομαχικόν τουφέκιον τοϋ ύποδείγματός τοϋ 1831 πα
ρουσιάζεται έλλειπές, έτι μάλλον έ'ν δπλον μέ ραβδώσεις 
τοιαύτας, ώστε ή σφαίρα νά περιστρέφηται περί τόν έαυτόν 
της τρις πριν ή έξέλθτι τής 7.άννης, ήθελε δώσει άποτελέ- 
σματα πολύ κατώτερα, άν καί μολονότι ή αρχική περιστρο
φική ταχύτης τής σφαίρας ^ναι ή αύτή είς τά  δύο δπλα·

Νομίζω ότι αί παραβολοειδεϊς ραβδώσεις δέν έςετάσθησαν εϊ- 
σέτι καλώς. ’Εκτός τούτου αί ραβδώσεις αυται είσίν έκτελέ- 
σεως δυσκολωτάτης· έτι δέ παρουσιάζουσι τό ελάττωμα νά με- 
ταβάλλωσι τήν κλίσιν, τό όποιον άλλοιοΐ τό σχήμα τών έκ μο- 
λύβδου έξοχων, αϊτινες διέρχονται διά τών ραβδώσεων τούτων" 
μέ φαίνεται λοιπόν έπάναγκες νά μεταβληθ/j τό βάθος τών 
ραβδώσεων ούτως, ώστε νά προχωρή έλαττούμενον άπό τοϋ 
•πυθμένος μέχρι τοΰ στομίου καί ν’ άποπερατοΰνται αυται μέ 
εν μέρος τών συνήθων ραβδώσεων, είς μήκος ίσον μέ τό μήκος 
τής σφαίρας, τέλος νά προσδιορισθίι καλώς ή αρχική περι
στροφική ταχύτης.

Θεωροΰντες τήν συνήθη έλικα ώς ίιεκλιμε'νον επίπεδον, 
ώδηγήθ/σαν, όπως θέσωσι τό βλήμα είς τάς αύτάς περιπτώ 
σεις, εις έκαστον δπλον, ϊνα θέσω^ιν ώς άρχήν, οτι τό βήμα 
τής έλικοςπρέπει νά rjvai άνάλογον μέ τήνόλκήν διά  τά παρό-

(1) Βραχύνωρ,εν τήν κάνναν, καί Ιαν στιλβόσωμεν αύτήν έκ νέου StSc να 
δώσωμεν όλιγώτερον βά3ος είς τάς ^αβδώσεις, το τειχομαγικόν τουφέ
κιον, κατά τό υπόδειγμα τοϋ 1831, ήδύνατο να μετά πολλής α 
κρίβειας μολυβδ.’νους ή σιδηράς σφαίρας 3 εως 4. όλκάς μήκος. AJ 
σιδηραί σφαίραι θέλοον φέρει εις τήν βάσιν των δίσκον άπό κόλλησιν 
μολύβδου καί κασσιτέρου, δ,τι εισερχόμενος εντός τών ραβδώσεων τής 
κάννης θέλει μεταδώσει εί? αύτάς τήν περιστροφικήν ταχύτητα..

I
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μοια βλήματα, άναλογία τήν όποιαν δέν ήθελον ΛαραδεχΟ·^ 
σήμερον.

Ε πειδή  ή δύναμις τής ανατροπής τοΰ κινητού αυξάνει μέ 
τήν μετάξι» άπόστασιν τής κορυφής αύτοΰ καί τοΰ κέντρου 
τής βαρύτητός του, τό κινητόν χοεωστεΐ νά ς-ρέψνι τόσον μ ά λ
λον ταχύτεοον δσον ή άπόστασις αύτη είναι μεγαλητέρα, 
ώστε νά καταργήση τήν δύναμιν τής άνατροπής, διά τής ο
λίγης διάρκειας τής ένεργείας της (1).

Τούναντίον, άν τό κινητόν έχνι στερεότητα τινά  καί τε ί-  
νη νά κινηθή χωρίς ν ’ άνατραπή, ώ ςτό σφαιρικόν βλήμα και 
τό έπίμηκες βλήμα, τοΰ όποιου τό κέντρον της βαρύτητός είναι 
πολύ πλησίον τής κορυφής, δέν Ιχει άνάγκην ή περιστροφική 
κίνησις νά ήνε τόσον ταχεία.

Είς τό ρίμμα ή έντασις τής έκλινούσης δυνάμεως αύξανει 
είς άναλογίαν πολύ μεγαλητέραν ή ή όλκή. Ούτω Π. X, τα 
διατρεχθέντα τόξα μέ τήν αύτήν ταχύ τητα άπό μίαν σφαίραν 
τών 2 4 , κτλ. καί άπό σφαίραν τών 16 ύπό 7, ένισχυμέναι 
μέ τήν αύτήν ταχύτητα , είνε μεταξύ το>ν : : 6 6 .7 5 : 11 .7 5 , 
καταφαίνεται δτι ή άπόστασις τών 100 μ είς τό τουφέκιον 
άνταποκρίνεται είς εκείνην των 5 6 6  μ διά τό κανόνιον. "Οθεν, 
είς 2 0 0  μ είς επιτήδειος σκοπευτής βάλλει 15 έως 2 0  0 )0  
έπί τοΰ σκοποΰ, έν ώ ό έπιτηδειότερος πυροβολιστής δέν θέ
λει επιτύχει τόν ίδιον σκοπόν, παρά μίαν είς τάς χιλ ίας είς 
τήν άπόστασιν τών 1 132 μ , ή όποια άπόςασις διά τό  κανό
νιον τών 2 4  άνταΐίοκρίνετΜ είς εκείνην τών 2 0 0  μ διά  τό 
τουφέκιον τοΰ πεζικοΰ ρίπτον βλήμα σφαιρικόν.

( ’ Λ κ ο . Ι ο ν θ ι ϊ ? )

(α) Κατα τον αύτόν τρόπον, ώς ό στρόβηλος πρέπει νά στρέφε το- 
οον περισσότερον ταχέως, διά νά διατηρήται όρθώς έπί τής κορυφής του, 
δσον αύτη είναι πλέον άνυψωμένη. Εύρισκεται διά τοϋ ΰπολογισμοϋ 
ότι tb κινητόν είναι τόσον όλιγώτερον στερεόν όσον ή κορυφή του ειν?», 
ίπιρ,ηχεατέρα, και όσον το κέντρον τής βαρύτητός εΤναι πλέον απομεμα* 
κρισμένον αύτής, και οτι δια τοιαύτας κορυφάς ή στερεότης έλαιτοΰνταί 
καθ’ όσον τ»μήκος τοΰ κυλινδρικού σώ^ατίς αυξάνει, καί άντιστροφως.



Περί έζασχήσεως τοϋ ίπτίιχον.
( 1Ϊ/. τοΰ γ α λ λ ικ ο ύ ) .

'θ  υπουργό; τών στρατιωτικών, -πρό; βελτίωσιν της άτο* 
μικής ένεργείας τοΰ ίππικοΰ, προύκάλεσε προσωρινόν δ ιά τα γ 
μα. “Ολα τά  έφιππα στρατεύματα διετάχθησαν νά έφαρ- 
μόσωσι τά  μέσα, άτινα έφάνησαν πρόσφορα πρός αυξησιν τ ις  
ατομικής αξίας τοΰ τε ίππέως καί τοΰ ίππου. Λί θεμελιώδεις 
άρχαί της ιππευτικής διδασκαλίας δέν μετεβλήθησαν μένου- 
σιν ώ; έκχνονίσθησαν ύπό τών κανονισμών καί άνεγνωρίσθη- 
σαν ώς επαρκείς ύφ’ ό'λων τών διδασκάλων, τών διδασκόν
των εντε τοϊς σ^ολείοις καί το ΐ; ίπποδρομίοις.

't l  πρόσκαιρος διδασκαλία (οΰτως επιγράφεται τό φυλλά- 
διον) θέλει βελτιωθή Οπό των σωμάτων. Ή  εφαρμογή αύτής 
έπί διαφόρου φύσεως εδαφών, μεθ’ ιππέων κατά τό μάλλον 
καί ηττον νοημόνων καί έπιδεξίων, θέλει επιφέρει άναμφιβό- 
λως μεταβολα'ς τινας εις τό υπουργικόν σχέδιον- ίσως Οά 
άναγνωρίσωσιν ό'τι ό μέγας ϊππος τοΰ ίππικοΰ τής εφεδρείας, 
διά νά φΟάσνι τόν αύτόν σκοπόν, απαιτεί άλλα μέσα η όσα 
άπαιτεϊ ό εύκινητότερος ίππος τοΰ έλαφροΰ ίππικοΰ- ίσως δε 
γίνωσι καί τινες παρατηρήσεις ώς*πρός τήν ιπποσκευήν. ’Αλλ’ 
δλα ταΰτα είσί δευτερεΰοντα ώς πρός τό μέγα πρόβλημα τό 
τεθέν Οπό τοΰ 'ϊπουργοΰ τών Στρατιωτικών γα. είσαχΟωσιΫ. 
είς τό Ιππικόν αί πρόοδοι τοϋ πεζικού.

Κοστίζει είς αξιωματικόν τοΰ ίππικοΰ νά προσφέρω την 
τελευταίαν ταύτην φράσιν, διότι φαίνεται δτι παραδέχεται 
δτι τό ιππικόν μειονεκτεϊ τοΰ πεζικοϋ, πράγμα τό όποιον 
έξοχα πνεύματα, σοβαροί τακτικοί, άνδρες λαβο'ντες μέρος 
εις τους έσχατους πολέμους ισχυρίζονται άρνούμενοι. ’Αμφι- 
βάλλουσι περί της υπεροχής ταύτης τοΰ πεζικοϋ πρός τό ιπ 
πικόν, μέχρις δτου έν τώ πεδίω  τή ; μάχης ή πείρα άποδείξν) 
οτι είς τό ιππικόν ή έκτέλεσις δεν άνταπεκρίθη πρό; τό πα·* 
ράγγελμα.
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Οπωςδήποτε ό στοχασμός τοΰ 'Γπουργοΰ συμφωνεί με τόν 
στοχασμόν παντός καλοϋ αξιωματικού τοΰ ίππικοΰ. 'θ  στα1· 
χασμός οΰτος έμφολευει πρό πολλοϋ εις τάς τάξεις μας, καί 
μετ εύχαριστήσεως έκαστος θά άσχοληθή είς τήν ατομικήν 
ενέργειαν.

Εχρειασθησαν αί έν ’Αφρική έκστρατεϊαι μεθ’ όλων τών 
περιπετειών και τών εμπνεύσεων αύτών* έχρειάσθησαν αρ
χηγοί τολμηροί και ισχυροί δια τό πεζίκόν όπως είσαγάγω- 
«ιν αύτό είς τήν όδόν τής προόδου, καί νά καταστη'σωσι τόν 
πεζόν, ούχί πλέον τυφλόν τροχόν εΰρείας καί πολύπλοκου 
μ/ίχανή;, άλλά πρωτεύοντα πολεμιστήν. Ο πεζός είναι νοη
μών, έπιδεςιος, εύκίνητος, άτρόμητος- μεταχειρίζεται άλλη- 
λοδιαδοχω ; ότε μέν τους πόδας του, ότέ δέ τήν λόγχην καί 
ότε την βολήν του. Πρός τή άγχινοία, τή αύταρκεία καί τή 
πανουργία τοΰ Λραβος εχει και γενναιότητα ιππότου, καί, 
αν ή χρεία τό καλέσνι, καί αύταπάρνησιν μάρτυρος.

ίΐ  ατομική άνδρεια τοϋ I άλλου πεζοΰ διήγειρε τόν θαυ
μασμόν όλου τοϋ κόσμου. 11 έκπλησις ητο τοσαύτη είς τά 
έν τή αλλοδαπή στρατόπεδα, ώστε άνεζήτησαν τά  αίτια  ού- 
χ ι εις τον τροπον τής εκπαιδευσεως ·ή είς τήν υπεροχήν τοΰ 
όπλισμοΰ, άλλ’ είς τόν έθνικόν χαρακτήρα.

Ιιν τουτοις, όσην καί άν άποδώσωμεν σημασίαν είς τόν 
ώραΐον πολεμικόν χαρακτήρα τοΰ γαλλικοϋ έθνους, δέν πρέ
πει να παραγνωρίσωμεν δτι ή πραγματική υπεροχή τοΰ π ε
ζικού οφείλεται είς την φυσικήν καί ηθικήν ατομικήν έκπαί- 
δί,υσιν. Εκαστον στοιχεϊον έχει τήν ίδιαν έαυτοΰ άξίαν έν 
τα ΐς ταςεσιν. Εκεί πολλαπλησιάζεται διά τοϋ άριθμοΰ τών 
άνδρών. Εκτος δε τών τάςεων, έκαστος άν/,ρ συνεισφέρει τό 
καθ λαϊκόν μεγάλους είς τήν έκπλ,ήρωσιν τοϋ κοινοΰ έργου.
^  ®ΡΧν·Υ°! αύτό; εκπλήσσεται έκ τής αοράτου αρμονίας, ή-
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.ις προ ,̂ύ ρεύει είς την άνάπτυζιν στοχασμού τινός, μόλις προ- 
φερομενου έν τω θορύβω τής μά^ης.
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Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν ότι το πεζικόν οφείλει τάς 
προόδους του εί; τήν ατομικήν εργασίαν. Τό ρίμμα έβελτιώ- 
θη είς βαθμόν τοιοΰτον, ώστε νά καθιστα προβληματικάς 
•τάς άρχάς τω ν τα κ τικ ώ ν  ή ευκινησία κατέστη τοιαύτη ώ 
στε ούδεμία θέσις άνθίσταται κατά της έρμης· ή λόγχη ά- 
νατρέπει τους πυροβολιστάς επ’ αύτών τών τηλεβο'λων των* 
αί διώρυγες, οί ποταμοί, τά  οχυρώματα δέν είναι τοϋ λοι
πού εμπόδια.

Δέν διστάζομεν νά βεβαιώσωμεν δτι αν ή ατομική έργα-*· 
σία έπήνεγκε τοιαΰτα άγαθοεργήματα είς τό πεζικόν, δύνα- 
τα ι νά έπενέγκη τεράστια είς τό ιππικόν.

Τό ιππικόν ήμών είναι καλώς έξησϋημένον* πτύσσει καί 
άναπτύσει τάς φάλαγγάς του ταχέως καί έν τάξει. Έ κτελεΐ 
καλώς τάς άλλαγάς μετώπου· προβάλλει χωρίς ν’ άραιοΰταί 
η νά έγκαταλιμπάννι τούς ίππους. ”θ λ α ι αί τακτικα ί κινήσεις 
είσί συν/,δεις είς αύτό, καί ώς πρός τήν τάξιν, κατά τους ε 
λιγμούς τό γαλλικόν ιππικόν υπερέχει* είναι πάντοτε υποχεί
ριον εις τόν αρχηγόν, τοΰ όποιου αί δ ιαταγα ί έκτελοΰνται 
μετά σπανίας ένότητος.

'Ως πρός τό ηθικόν, τό ίππικο'ν μας δέν παραχωρεί τά  πρω
τεία εις άλλο ό'πλον.

Τ ί λοιπόν λ ε ίπ ε ι; Δύο πράγματα1 ή πράξις τοϋ πολέμου 
καί ή ατομική εργασία.

’Από τοΰ 1 8 1 S οt ιππείς τής Ευρώπης δεν ελαβον τό προς- 
ήκον αύτοϊς μέρος εί; τάς μάχας. Έπολέμησαν μέν, άλλά δέν 
παρέστησαν τό στρατηγικόν καί τακτικόν μέρος, δπερ ή 
τέχνη, ή επιστήμη καί αί νέαι γνώσεις διαγράφουσι διά τ£τ 
ιππικόν.

[ά,Χΰ.Ιύυθεϊ^
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Ε Π Ι Ϊ Η Μ Ο Ϊ

ΣΤΡ&ΤΙΠΤΙΚΗ ΕΦΗΚ1ΕΡ1Σ.
Ε Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΑ , τη 15  ’Α πριλίου 1 8 6 0 .

Ά ρ ιθ .  2 4 1 2 .  Έ γ κ ύ κ λ .
Π:ρΙ συντάξεως τών αναφορών άδειων είς άπλοΰν χάρτην 

‘Επειδή αί αιτήσεις άδειών έκ μέρους τώ ν  ΰπαξιωματικών 
καί στρατιωτών γίνονται κατά τοΰς περί ίεραχίας κανόνας έν 
καιρώ τής αναφορά; προφορικώς, αί δέ  προϊστάμενοι αύτών 
άναφέρουσι περί τούτου εγγράφω;, διατάττομεν ό'πως αί το ι- 
αΰται τών στρατιωτικών αρχών άναφοραί νά γίνωνται έπί ά π · 
λοΰ χάρτου.

’Αθήναις, τη  2 0  Φεβρουάριου 1 8 6 0
Ο ΪΛουργλς 

  Δ. ΒΟΤΣΑΡΠΣ.
Ά ρ ιθ .  2 5 5 0 .  Έ γ κ ύ κ λ .

Π ε ρϊ τώ ν έπ ισκοπτομένον  τα  Μ οναστήρια δ/-,μ. υπ ά λλη λω ν.

Έ π ’έγγραφου τής'Ιερας συνύδου, διαβιβασθεντος ήμϊν παρά 
τοΰ 'Υπουργείου τών ’Εκκλησισιαστικών καί τών ’Εσωτερικών, 
πλγιροφορούμεΟα δτι δημόσιοι διαφόρων κλάδων ύπάλληλοι, 
διερχόμενοι έξ υπηρεσίας διά τών διατηρουμένων ευαγών μο- 
ναστηρίων, η μεταβαίνοντες επίτηδες είς αύτά πρός μόνην δ ι-  
ασκέδασιν, ένίοτε καί οίκογενειακώς, έν καιρώ νηστείας άπαι- 
τοΰσι νά παρατίθωνταί αύτοϊς κρέατα καί άλλα εδέσματα έν 
νηστησίμοις ήμέραις άπηγορευμένα, προξενοΰντες οΰτω σκάν- 
δαλον είς τοΰς Μοναχούς·

Διά τοΰτο άπαγορεύομεν εις τοΰς στρατιωτικούς νά έπισκέ- 
πτω ντα ί τάςΜονάς έν νηστισίμοις ήμέραις χάριν διασκεδάσεως, 
ευρισκόμενοι δέ έξ ανάγκης, η χάριν ΰπηοεσίας ή προσκυνήσε- 
ως, έν Μοναστηρίω νηστίσιμον ήμέραν, νά μή άπαιτώσι μηδέν 
ετερον είς βρώσιν η δ,τι οί έκκλησιαστιχ.οΐ κανόνες καί ή πολυ
χρόνιος τών ορθοδόξων χριστιανών συνήθεια έπιτρε'πει.

Έν ’λΟήναις, τνί 25 Φεβρουάριου 1 8 6 0
' θ  ‘Y.-rovpyoc 

  Λ. ΒΟΤΣΛΡΗΣ



Ά ρ ιθ . 4 1 4 1 . Έ γκ ύκ λ .

Περί τοΰ Ιματισμού τών έφιεμένων ΰπαςιωματικώ* καί στρατιωτών.

Λί,ά τής παρούσης έπενθυμίζομεν προ; άκοιβή συμμ<5ρφ&>- 
σιν τήν εγκύκλιον ημών τής 2· ’ίουλιου 1 8 5 3 , ύπ ’ άριθ. 
1 2 ,9 8 1 , καθ’ ην συμφώνως με τάς διατάξεις τοΰ Κανο- 
νισμοΰ τής εσωτερικής υπηρεσίας πρέπει ν’ άφαιρήται έκ τοΰ 
ιματισμού τοΰ άφιεμένου ύπαξιωματικοϋ, μουσίκοΰ η στρα
τιώτου, παν τό στρατιωτικόν επάγγελμα χαρακτήριζαν έπί- 
βλημα.

Έν 'Αθήναις, τήν 21 Μαρτίου 18C0.

Ό  Ύ π ο ν ρ γές  
Δ. Β Ο Τ Σ Α ΡΠ Σ .

Ά ρ ιθ . 4 0 7 2 . Έ γκύκλ.

Περί κεφαλαίων πρός μίσθωσιν αντικαταστατών.

’Τπενθυμίζομεν ύμΐν τάς άπό 2 9 . 7βρίου και 15  8βρίου 
π. ε. ύπ’ άριθ. 1 4 ,4 8 1  καί 1 5 ,2 2 5 · Εγκυκλίους Διαταγάς 
μας, άφορώσας τά  εν τοϊς Ταμείο·, ς τών Σωμάτων παρακα
τατεθειμένα κεφάλαια προς έκμίσθωσιν άντικατας-ταών, καί «· 
παιτοϋμεν τήν κατά γράμμα έκτέλεσιν αύτών.

’Αθήναι, τί) 21  Μαρτίου I 8 6 0 .
‘Ο υπουργός 

Δ. Β Ο Τ Σ Α Ρ Π Σ .

Ά ρ ιθ . 4 4 3 7 .  Έ γκύκλ .

Περί συντάξεως φύλλων άσθενείας.

Παρατηρήσαντες δτι εις τά  φύλλα άσθενείας οί ιατροί τών 
νοσοκομείων καί θεραπευτηρίων συμειοϋσι τυπικώς κατά τήν 
έςοόον τοϋ ασθενούς «εξέρχεται υγιής» καί δ ι ’ ασθενείς α
κόμη, οΐτινε; αδύνατον νά έξήλθον υγιείς, άλλ’ η  άπήλθον έπ’ 
αοεια η άπελύθησαν τών τάξεων τοΰ στρατοϋ, διατάσσομεν ό
πως τοΰ λοιποΰ καταβάλληται μείζων προσοχή εί; τό άντι- 
κειμενον^τοΰτο, καί σημειοϊταί. ακριβώς είς έπί τοΰ φύλλου «-
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σθενεία; άν δ άρρωστος έξήλθεν ύγιής η παρεπέμφθη εϊς τινα 
υγειονομικήν επιτροπήν, ΐνα άπέλθνι έπ’ άδεία ή άπολυθή, κτλ.

’Αθήναι, τήν 28 Μαρτίου 18G 0.

Ό  υπουργός 
  Δ. ΒΟΤΣΑΡΠΣ.

Ά ρ ιθ  4 4 3 8 .  Έ γκ ύλ ..

Περί βιβλίου νεκροτομών.

Έ κ τής έσχάτως γενομένης έπίθεοιρίσεω; ύπό τοΰ α ρ χ ία 
τρου τοΰ στρατοϋ πληροφορούμενοι δτι βιβλίον νεκροψιών δέν 
ύπάρχει εις τινα νοσοκομεία καί θεραπευτήρια, διατάσσομεν 
δπως αμέσως διορθωθί) ή έλλειψις αυτη. “Απαντα τά  νοσοκο
μεία καί θεραπευτήρια οφείλουν τά εχωσι βιβλία νεκροψιών, 
εις 8, άφοϋ άντιγραφη τό φύλλον άσθενείας τοΰ άποβιώσαντος, 
νά προστίθεται λεπτομερώς τό έκρηγνυόμενον τής νεκροτομής 
αϋτοΰ.

Έν ’Αθη'ναις, τήν 28  Μαρτίου 18G0

Ό  Υ πουργός  
  Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

?AptO. 4 4 4 2 . Έ γκύκλ.
Περί κανονισμού στρατοπέδου άσκησεως.

Διά τής παρούσης πέμπομεν ύμΐν έπιτομήν τοΰ κανο
νισμού τής υπηρεσίας τοΰ έν έκστρατεία στρατοϋ, πρός χρή
σιν τοϋ συγκαλεσθέντος στρατοπέδου άσκήσεωί, ΐνα λάβητε 
γνώσιν καί συμμορφωθήτε μέ τάς διατάξει; αύτοΰ.

.Έν ’Αθήναις, τή 29  Μαρτίου 1 8 6 0 .

Ο Υ π ο υ ρ γό ς  
  Δ· ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

ΆρίΟ. 4 5 5 3 . Έ γκύκλ.
Π ερί δ ια γω γή ς τ ή ς  Ιν  δ ιαθεσιμότητι καί αργία  ά ξ ιω μ τ ικ ώ ν

Διά τής παρούσης έπεθυμίζομεν τήν άκριβή τήρησιν το 
άρθρου 37 τοΰ Βασιλ, Δ ιατάγματος τής 26  7βρίου 1 8 5 2  το
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έκτελεοτικοϋ τοϋ περί κζταστάσεως Νόμου, κατά το δποΐον 
ή προ’ίσταμένγ) στρατιωτική άρχή τοΰ τόπου, ένθα έδρεύσωσιν 
οί αξιωματικοί έν άργία η διαθεσιμότνιτι, χρεωστεΐ ν’ άνα- 
φέρη πρός ήμας περί τής διαγωγής αύτών εμπεριστατωμένα); 
καθ' έκάστνιν πρώτην τοΰ μηνός, ιδίως απα ιτείτα ι τοιαύτνι 
λεπτομερής έκθεσις περί τών έν άργία δ ι’ άπολύσεως άπό τής 
θέσεως ευρισκομένων αξιωματικών, καθ’ οσον έπ’ αύτής βασι- 
ίομενον τό Ύπουργεϊον ή τό άνακριτικόν συμβούλιον, θέλει 
καταρτίσει ιδέαν περί τοΰ άν έπανορθώθησαν ή οΰ.

'Η  έν λόγω άρχή εινε τό Φρουραρχεϊον τ, ό έκτελών χρενι 
φρουρα'ρ^ου άποσπαβματάρχνις, καί, έν έλλείψει τούτων, ή χω
ροφυλακή.

'Εκάσττι άρχή θέλει υποβάλλει κατά μήνα μίαν μόνην α
ναφοράν δ ι’ άπαντας τους είς τήν δικαιοδοσίαν τνις διαμένον· 
τας έν άργία καί διαθεσιμότν,τι άξιωματικούς.

’Εν ’Αθήναις, τή  30  Μαρτίου I 8 6 0 .
Ό  υπουργός 

  Δ . Β Ο Τ Σ Α Ρ Η Σ .
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Το Αον Διαρκές Στρατοδικεΐον δ ιά  τής ύπ’ άριθ. 1 0 . άπο- 
φάσεώς του τής 2 6  Μαρτίου κατεδίκασε τόν δεκανέα τοΰ lot) 
Τάγματος τοΰ 1ου Συντάγματος τοϋ Πεζικοϋ Ίωάννην Γεωρ* 
γόπουλον ενεκεν ψευδορκίας είς ένός μηνός φυλάκισιν.

’Αδήνγ,σι, τή 1 ’Απριλίου 1 8 6 0 .

Ά ρ ιθ . 4 9 7 0 . Έ γύκλ . 

Β'. Διάταγμα.
Π ερ ί άνακλτ’σεως ε ίς  τήν  υπηρεσ ίαν.

’Επι τνί προτάσει τοϋ ίμετέρου ύπουργοΰ τών Στρατιω
τικών άνακαλοϋμεν είς ένέργειαν, τόν μέχρι τοΰδε έν άργία 
καταλυματίαν τάγματος 2 κλάσεως Χρήστον Παππάζογλουν, 
διορίζοντες αύτόν είς τό 2 τάγμα  τών ’Ακροβολιστών.

Έν ’Αθ/,ναΐς, τνί 7 ’Απριλίου I8 6 0 .


