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Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ .
Μ/] ουναμενος, ένεκα τών πολλώ ν άσχο?^ιών μου και 

της ύπερβαλλουσης δαπάνης τοΰ περιοδικού τούτου φύλ
λου, παυω άπό τοΰοε να ήμαι έκδοτης αύτου· άντ’ έμοΰ 
δέ αναλαμβάνει τήν εκδοσιν αύτοΰ ό πρώην διευθυντή; της 
Εφημέριος τοΰ λτρατοΰ ταγματάρχης Κ. Χρηστός Βυ

ζάντιος, προς ον τοΰ λοιποΰ θέλουν έξαποστέλονται αί 
σύνδρομα», καί αί χρηματικαι εισπράξεις αύτοΰ.

Έ ν Άθήναις, τν) 15 Ίανουαριου 1SG0.

2. Ν. ΙΙΕΤΜΕΖΑΣ 
'Τ χο Λ ο χα γύς  τοϋ Ποροβο.Ιικον.

V ί ί  Ο Μ Μ Η Μ Λ 

Ιϊερι τώ ν Ιυμνασιω ν καί τοΰ Ο ργανισμού τοΰ Πεζικού.

Προς τον ΚνριοΫ Ύ π ο ν ρ γό ν  τώ ν Στρατιω τικώ ν.

Αύο Έπιτροπαί παρ·/·,γγέλθ»ραν ύ-ό τοϋ Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών, ϊνα γνωμοίοτν,σωτι περί τής παραδοχής r, μ.r, τών
I αλλικών I υν.νατιων 'ϊιά τό 'Πμέτερον ΙΙεζικόν, καί περί τοϋ
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μετασχηματισμού τών Συνταγμάτων τοϋ Πεζικού εις Ταγματ* 
ανεξάρτητα, έγνωμοδότησαν, ή μεν οπω; ή τής 3 βορίου ε^ ε. 
ύπ’ άριθ. Ί i ,7 7 7  Έγχύκλιος διαταγή  τοϋ 'Υπουργείου ορίζει, 
ή δέ υπέρ τοϋ μετασχηματισμού τών Συνταγμάτων εις Ί α γ -

ματα άνεξάρτητα. ,
Έ π ί τών γνωμοδοτήσεων τούτων, ό υποφαινόμενος λαμβα

νω τό θάρρος νά έκΟέσω τας εζής σκέψεις μου.

JJtpi Karoriffjiod τών Γυμνασίω ν·

Θεωρών οτι ή άναφερομένη Εγκύκλιος διαταγή τοϋ 'Υπουρ
γείου είναι περιληπτική εκθεσις τής έπί τών Γυμνασίων τοϋ 
Πεζικού διορισθείσης ’Επιτροπής, άς μοί έπιτρατ.ή νά έκφράσω

εναντίαν γνώμην.
Α'. Ώ ς πρός τήν παραδοχήν τοϋ Γαλλικού Κανονισμού τών

Γυμνασίων τών ’Ακροβολιστών.
Β '. Ώ ς πρδς,τήν παραδοχήν τούτου ύπό τόν υπάρχοντά όρ ,α

νισμόν τών Ταγμάτων άπό £ξ Λόχους και
Γ'. Διότι, καί τοι παραδεχομένη ή Ε π ιτροπή  τόν Γαλλικόν 

Κανονισμόν τών Γυμνασίων, διατηρεί τά ; Κλίσεις και τήν 
'Οπλασκίαν τοϋ Βαυαρικού Κανονισμού τών Γυμνασίων.

Τήν γνώμην μου ταύτην ΰπηγορευσαν αί ακόλουθοι σκέ

ψεις μου. ( γ  _ .
Α'. Ή  έπί τοϋ Κανονιομοϋ τών Γυμνασίων του Πε,ικου

πιτροπή, κατά τήν έμήν κρίσιν, δέν ώφειλε νά παραδεχθή διά τό 
ΊΙμέτερον Πεζικόν τά  Γυμνάσια τών έν Γαλλία ’Ακροβολιστών, 
διότι τά  μέν Τάγματα τών Γάλλων ’Ακροβολιστών συγκροτούνται 
έξ άνδρών έπί τούτω έκλελεγμένων, εχουσι δέ πάντη διάφορον προ
ορισμόν τοϋ κοινώς λεγομένου Πεζικού τής Γραμμής, (1° aaterie 
dc L ig n e )  τό δε ήμέτερον Πεζικόν έξ άτόμων άδιαφόρως συγ- 
κροτούμενον, φέ:ει τόν διπλοϋν προορισμόν νά έλιγμή έν πυκνή 
τάξει καί νά μάχηται σποραδικώς. Ά λλ ά  καί τών πραγμάτων οδ- 
τως έχόντών, ηθελον μετά τ ή ς ’Επιτροπής συμφωνήσει, Αν έν τώ 
Γαλλ. Κ α ν ο ν .σ υ ώ  τών Γυμνασίων τών Ακροβολιστών δεν  υπηρ-

y- ' · καί  ύιαιρεσει; φερουσαι τήν σύγχυσιν καί τήν ατα
ξία/ εις τας τάςεις τών Στρατιωτών, όποϊαι είναι ό κατά τε- 
.ραδα, σχηματισμός, 6 διπλασιασμός καί άποδιπλασιασμός τών 
στοίχων, τών δε λοξών πυρών ή αληθής χρήσι;, δύσκολος κα
θιστάμενη δι̂ ’ εδσωμον καί καλώς έξησκτ,μένον Στρατιώτην, δέν 
άπέβαινεν αδύνατος διά τούς πλείστους τών άνδρών τοΰ Ί ίμ ε-  
τέρου Πεζικού.

Τά άτοπήματα ταϋτα διά τούς Γάλλους Άκροβολιστάς, εύσώ- 
μους το πλεϊστον όντας, έν δέ τώ πολέμω σπανίως έκτελοϋντας 
ελιγμούς έν πυκνή τα ;ε ι, η έν τοιαύτη τάξε. ποιοϋντας χρήσιν 
λοςών πυρών, είσί σμικρού λόγου ίσως άξια, (*) άλλά διά τό 'II- 
μέτερον Πεζικόν, συγκροτούμενο-/ όπως έχει, καί προωρισμένον νά 
μάχηται αδιαφορώ; καί έν πυκνή καί έν άραια τάξει, τά  τοι- 
αϋτα ατοπήματα δέν δύνανται ή δυστυχείς νά έχωσι συνεπείας.

Το κατ’έμέ, οΟεν ό Γαλ. Κανονισμός τών Γυμνασίων τών ’Α
κροβολιστών δέν δύναται νά τύχγ) παρά τώ ήμετέρω Ιίεζικώ ε
πιτυχούς έφαρμογής.

Β . Παραδεχθέντος ύπό τής Επιτροπής τοϋ Γαλ. Κανονισμού 
τών Γυμνασίων τών ’Ακροβολιστών ύπό τόν υπάρχοντα οργανισ
μόν τών Ταγμάτων, τά έκ τούτου προσγενόμενα ατοπήματα, 
καΟ ό πρωτοφανή, εισΐ σπουδαία.

Έ π ί τοϋ οργανισμού τοϋ Στρατοϋ βασιζομένων πάντοτε τών 
Κανονισμών τών Γυμνασίων, έπεται ότι Στρατοί διάφορον ό:- 
ΐ'ανι j(j.o/ εχοντ*,, πω,.οτε του; αύτούς Κανονισμούς τών Γυ- 
|i.vaσιων όύνανται νά εχωτιν.

Ο Γαλ. Κανονισμός τών Γυμνασίων τών ’Ακροβολιστών, π:οϋ- 
ποΟέτων τήν σνγκρότησιν τοϋ Τάγματος έξ οκτώ έν γραμμή 
Λόχων, εχόντων έκάστου έπτά ύπαξιωματικούς, καί μή διηθη
μένου εΐ; δύο μέρη, αδύνατον νά έφαρμοσΟή δι i  τά  ήαέτεοα 
Τάγματα τοϋ Πεζικοϋ, συγκροτούμενα άπό £; Λόχους, διαιρου-

( ) Π τελευταία εκστρατεία τής ’Ιταλίας, κατά τήν Γαλλι- 
κτ,ν ’

τετοάδα: σνηματι-rr/ov.

 ,r„  ιταΛίας, κατα την
'-ήν εφημερίδα τών Συζητήσεων, πλημμελη κατέΙειξε τόν κατά
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Έν τέλει διά τής συγχωνεύσεως των δύο Λόχων είς τους ΰ- 
πολείπομένους τέσσαοας, προκύπτει τό ατοπον δτι τά  πλεΐστα 
τών έν γραμμή τμημάτων συγκροτούνται έκ στρατιωτών διαφό
ρων Αόχων καί διοικοΰνται ΰπ ’ Αξιωματικών μή γνωριζόντων 
τους πλείστους τών άνδρών τοΰ Τμήματός τ(ον.

Γ '. Ή  τών Γυμνασίων Επιτροπή, καί τοι παραδεχΟεϊσα τόν 
Γαλ. Κανονισμόν τών Γυμνασίων τών ’Ακροβολιστών, έθεώρησε 
καλόν νά διατήρηση διά τό ήμέτερον Πεζικόν’ τάς Κλίσεις καί 
την 'Οπλασκίαν τοϋ Βαυαρικού Κανονισμού τών Γυμνασίων, ϊνα 
μην υποχρέωση τόν Στρκτόν είς ματαίαν ^οονοτριβήν διά τήν 
έκμάθησιν τή ; Γαλλικής 'Οπλασκίας.

Μολονότι έκ πρώτης οψεως ή γνώμη τής Επιτροπής δύναται 
νά θεωρηθή όρθή ώς πρός τήν οπλασκίαν καί τάς Κλίσεις, π ι 
στεύω όμως, δτι, άπαξ παραδεχΟεϊσα τόν Γαλ. Κανονισμόν τών 
Γυμνασίων τών ’Ακροβολιστών, ώφειλε νά παραδε^θή αυτόν 
δπως έχει, καθ’ δσον ή πρός έκμάθησιν τής Γαλ. 'Οπλασκίας 
μικρά καί άναξία λόγου χρονοτριβή θέλει λάβει χώραν άπαξ 
μόνον διά μόνους τους παλαιούς στρατιώτας, αί δέ κινήσεις τή ς 
'Οπλασκίας πολλάκις σχετίζονται μετά τών λοιπών ασκήσεων - 
οΰτω άνταποκρίνεται ή έπιτροπή είς τά ; προσδοκίας τοϋ ήμετέ- 
ρου Στρατού άναγνωρίσαντας η δη έκ πείρας, τήν ανάγκην παρα
δοχής ενός καί τοΰ αύτοΰ συστήματος Στρατιωτικών Γυμνασίων.

Εις απόδειξή δτι ή έν χρήσει 'Οπλασκία μετά τήν παραδοχήν 
τού Γαλ. Κανονισμού τών Γυμνασίων τώ ν ’Ακροβολιστών θέλει 
εϊσθαι έλαττωματική, άναφέρω έν όλίγοις τά  έξης'

Α'. Τμήμα έχον τά  δπλα έπί τοΰ άριστεροϋ ώμου καί βαδί- 
ζον μέ βήμα γυμναστικόν, έμποδίζεται κατά τό βάδισμά του, 
εκ τών βιαίω; σειομένων ξιφών του, τά  όποια, αν πίπτοντα δέν 
πληγώσω σι τού; φέροντας αΰτά, η τούς όπισθεν ·?| παραπλεύ- 
ρω; βαδίζοντας συστρατιώτα; των, καθίστανται δμω; πολύ ο
χληρά διά τού; φέροντας αύτά, άδιαλείπτως κτυπώντα αύτούς 
κατά τόν μηρόν καί τήν κνήμην, ένώ συγχρόνως ουτω τοΰ Τμή
ματος βαδίζοντας, ό δεξιός πήχυ; τόϋν άνδρών στηριζόμενος 
έπί τοϋ δεξιού πλευρού των όςιζοντίως, παρουσιάζει κατά τό
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βάδισμα τοϋτο κίνησιν όχι κοσμίαν, ώστε κατά τό γυμναστικόν 
βήμα είναι απαραίτητον νά φέρεται τό δπλον επί τοϋ δεξιού ώ
μου, κίνησις ήτις δέν υπάρχει εΐ; τόν Βαυαρικόν Κανονισμόν.

II'. Επειδή  ή θέσις τοϋ f .τι βρα γ ΐο π χ  άρμ, κατά τόν Βαυα
ρικόν Κανονισμόν τών Γυμνασίων στενοχωρεΐ τόν βαδίζοντα 
στρατιώτην, έκρίθη άναγκαϊον, δπως εις τους ελιγμούς τά  έ- 
ξελίσσοντα Τμήματα φέρωσι τά  όπλα έπ’ ώμου, άλλ’ έκλε/πον- 
τος ούτω τού ατοπήματος της Οέσεως ijtl βραχίονος  γεννάταί 
έτεοον, διότι τού μέ τό δπλον έπ’ ώμου έςελίσσοντος Τμήμα
τος άραιοϋνται οί στοίχοι.

Π ιρ ι μ ετα σ χη μ α τισ μ ο ί’ τώ ν Σ υ ν τα γμ ά τω ν  τοΰ Πεζιχοϋ  

είς Τ ά γμ α τα  ανεξάρτητα .

’Επιτροπή προσκληθεΐσα νά γνωμοδοτήσνί έπί τοϋ αντικειμέ
νου τούτου, έκηρύχθη υπέρ τών ανεξαρτήτων Ταγμάτων.

Μην εΐδόντες την περί τούτων εκθεσιν τής Επιτροπής, ύποθέ- 
τομεν δτι λόγοι μόνον ευκολίας στερί τήν  υπηρεσίαν ύπηγόρευσαν 
τήν υπέρ τών ανεξαρτήτων Ταγμάτων άπόφασίν της.

Ά λ λ ’ ί>ττό τόν υπάρχοντα οργανισμόν τών Ταγμάτων, λόγοι 
τοιοϋτο, δύνανται νάύπάρχωσιν; Ήμεΐς φρονοϋντες τ ά  εναντία» 
πιστεύομεν δτι ύπό τόν υπάρχοντα οργανισμόν καί τήν δύναμιν 
τοϋ Στρατοϋ, ή Στρατιωτική έκπαίδευσις τών ανεξαρτήτων 
Ταγμάτων θέλει κατασταθή, αν οχι αδύνατος, τουλάχιστον ά- 
τελ.εστέρα καί βραδύτερα τής ύπαρχούσης, ώς έκτοϋάναπο- 
φεύκτου διαμελισμοϋ τοϋ πλείστου αύτών. Παράδειγμα πρόσ- 
οατον Ιστωσαν τά  Τάγματα τών ’Ακροβολιστών πρός τά  Συν
τάγματα  τοϋ Πεζικού, τά  όποια, εξαιρέσει εκτάκτων περιστά
σεων, εχουσι πάντοτε παρούσαν δύναμιν πολύ μεγαλητέραν τή{ 
τών Ταγμάτων τών Ακροβολιστών καί έκ τούτου ή Στρατιωτι
κή αύτών έκπαίδευσις καθίσταται όπωσοϋν κατορθωτή. Έκτος 
δέ τούτου, δσον όλιγώτερα είναι τά  αυθύπαρκτα Σώματα, το- 
σοϋτον εύχερεστέρα καί ταχυτέρα καθίσταται ή έπί τοϋ συνόλου 
τοϋ δπλου ενέργεια τοϋ 'Υπουργείου καί επίσης εύχερεστέρα 
καί ταχύτερα ή έκτέλεσις τών διαταγών του.

—  55

Τό καθ’ ήμάς οθεν, ό μετασχηματισμός τών Συνταγμάτων 
τοΰ Πεζικού είς Τάγματα ανεξάρτητα, υπό τόν υπάρχοντα 
οργανισμόν καί την νενομισμένην σήμερον δύναμιν τοϋ Πεζικού, 
είναι έλαττωματικός.

Φθασαντες είς τό πέρας τών περί ών πρόκειται στρατιωτι
κών ζητημάτων συλλογισμών μας, άς μάς έπιτραπτ, νά ύπο- 
βαλλωμεν καί ήμεΐς τήν περί τούτων γνώμην μας.

Α . Ά ντί τοΰ, ύπό της τών Γυμνασίων Επιτροπής, παραδεχ- 
Οεντος Γαλ. κανονισμού τών γυμνασίων τών Ακροβολιστών, 
ήμεΐς πιστεύομεν, διά τούς οποίους έξεθέσαμεν ανωτέρω λόγους, 
ότι έπιτυχεστερας εφαρμογής θέλει τύχει διά τό ήμέτερον Πε- 
ζικον ό τελευταίος μεταρρυθμισθείς Γαλ. κανονισμός τών γυ
μνασίων τοϋ Πεζικού (In fan le rie  do lig n e ) μέ μόνην τήν 
προσθήκην τοϋ γυμναστικού βήματος καί τήν παραδοχήν τής 
όπλασκίας τών έν Γαλλία ακροβολιστών. (*)

Β . ίαραδεχομενου τοϋ Γαλ. κανομισμοϋ τών γυμνασίων τοϋ 
Πε,ικοϋ, άναγκη καθ’ ήμάς ύφίσταται απόλυτος, δπως τά  ή- 
μέτερα ταγματα τοϋ Πεζικού όργανισθώσι κατά τό έν Γαλ
λία παρεδεδεγμένον σύστημα (**).

( ) Κατά τήν έν τώ  Γαλλικώ στρατώ όλιγοχρόνιον υπηρε
σίαν μας, ειδαμεν πολλά τών Γαλλικών Συνταγμάτων νά έλι- 
γμώσι μέ βήμα γυμναστικόν. Ε πειδή δέ ήδη πρόκειται νά ό- 
πλισθγί άπαν το Πεζικον δ ι’ αυλακωτών δπλων, ή παραδοχή 
τής όπλασκίας τών Γαλλ.ων ακροβολιστών είναι άπαραίτητος.

(**)’ Οργανισμός τοιοϋτος διά τό ήμέτερον Πεζικόν,τό έφ’ήμΐν, 
θεωρείται και είναι εφικτός καί καθ’ περίστασιν ακόμη, ή ύπό 
πάντων άναγνωριζομένη ανάγκη τής αύξησεως τοϋ στρατοϋ, σχε- 
τικώς πρός τάς καθ’ έκάςΎ,ν άνάγκας τή ς  υπηρεσίας τοϋ Κράτους 
και την στρατιωτικήν του εκπαίδευσιν δέν άναγνωρισθί) δεόντο>ί· 
Λριθμοϋντος σήμερον τού ήμετέρου Πεζικού 54 λόχους, διά τής 
προσθηκης είσέτι δύο λόχων θέλομεν εχει 7 τάγματα  έξ’ οκτώ 
λόχων, τα  όποια άν δέν έπαρκώσι, τό αίτιον βεβαίως δέν θέ
λει προκύπτει έκ τοϋ οργανισμού των.



Γ'. Ή  ΰπαρϊ,ι; Συνταγμάτων διά τό ήμέτερον Πεζικόν, μή 
παρεχόντων τά  όποια παρ’ άπασι το ΐ; Εύρωπαϊκοϊς στρατοϊς 
παρουσιάζουσι πλεονεκτήματα, ελαττωματικών δέ τουναντίον κα- 
θισταμένων διά τό ευάριθμον τοΰ Πεζικοϋ μας καί τοΰ διαμε- 
λισμοϋ αύτοΰ, ώ ; έκ τή ; σχετικώ; μεγάλης έκτάσεως της χώ 
ρας, είναι λόγοι καθ’ ήμάς ισχυροί, ινα κηρυχθώμεν μετά τής 
έπιτροπής υπέρ τών ανεξαρτήτων ταγμάτων.

Δ'. ’Εν έκστρατείαις, έπειδή ή φύσις τοΰ πολέμου υπαγορεύει 
τόν καταλληλότερον σχηματισμόν τών εφεδρειών τών Σωμάτων, ά- 
πέχομεν τοΰ νά φέρωμεν οριστικήν περί τούτου γνώμην, λέγομεν 
δέ έκ περισσού, εί μέν τά  τάγμ ατα  ήναι ανεξάρτητα, νά προστί
θενται εις έ'καστον τούτων δύο λόχοι χρησιμεύοντες ώ; έφε
δρεία αύτοΰ, όπως τά  έν Γαλλία τάγματα τών ακροβολιστών, 
εϊ δέ τά  τάγματα  σχηματίζονται εις Συντάγματα, νά προστί
θεται είς έκαστον τών συνταγμάτων εν τάγμα  ώς εφεδρεία αύ
τοΰ, ό'πως καί είς τό Γαλλικόν Πεζικόν της γραμμής (iffiante- 
r ie  de L ig n e ).

Τούτων ό'πως έχωσι παραδεχομένων, πιστεύομεν ό'τι, τά  
έπί της γνωμοδοτήσεως τών ’Επιτροπών καταδειχθέντα ανω
τέρω ελαττώματα, ένώ έξ ένός όλοτελώς έκλείπωσιν, άφ’ έτέρου 
άνταποκρινυμεθα είς τάς εύχάς τοΰ Στρατού καί τάς προσδο
κίας τοΰ Κυρίου 'Υπουργού, άτρητους καταβάλλοντος κόπους 
περί την βελτίωσιν τών Στρατιωτικών μας πραγμάτων.

Γραφοντες έν έποχίί καθ’ ην ώς πληροφορούμεθα, δτι πρόκειται, 
ριζική μεταρρύθμισι; τοΰ Στρατού, θεωροΰμεν ανάγκην νά περι- 
λάβωμεν έν τώ παρόντι Ύ πομνήματι συνοπτικώς, καί σκέψεις 
τινάς περί τών Ταγμάτων τών ’Ακροβολιστών, περί τοΰ έν 
χρησει Υματίου τοΰ Στρατιώτου τοΰ Πεζικοϋ, περί τοϋ καλύμ
ματος αύτοΰ, καί περί τοΰ σημείου της υπηρεσίας τών Α ξιω 
ματικών τοΰ Πεζικοϋ.

J ltp i τώ ν Τ α γμ ά τω ν  τώ ν ’Λχροόο.ΙιστΆν.

’Εκλείψαντες ηδη, καθ’ ημάς, οί λόγοι οί ύπηγορεύσαντες 'ί
σοι; την έπωνυμ1'αν Τ ά γμ α τα  ’ ΑχροβοΛι(ττών, ώς καί την πρός
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διάκρισιν αύτών άπό τών Ταγμάτων τοϋ Πεζικοϋ, διαφοράν τών 
ιακριτικών . ?ι, στολής των σημείων, θεωροΰμεν άναγκαίαν συ

νέπειαν τήν κατάργησιν τής επωνυμίας ταύτης ώ; καί τή ; διά
φορά; τής στολής των άπό τής τοΰ Πεζικοϋ, καθ’ όσον ούδε- 
μια μεταξύ τούτων καί έκείνων υπάρχει διαφορά, κατά τόν αυ
τόν τρόπον εκατέρων συγκροτουμένων, έχόντων τόν αύτόν οπλι
σμόν, τήν αύτήν αποσκευήν, τά  αύτά Γυμνάσια, καί κατά συ
νέπειαν τόν αύτόν έπιδιωκόντων προορισμόν.

Π ψ  τ°ν Ί μ α τ  Ιου τοΰ Στρατιώτου τοϋ Πεζιχοϋ.
Ά  κα .ά  .ο Ί8 ο 4  έπενεχθεΐσα μεταρρύθμισι; τή ; στολή; τοϋ 

Πε,ικοΰ, ήθελε τύχει μεγαλτιτέρων ωφελημάτων, 4ν, άντΐ τών 
εν χρησει Ίματίου τοΰ Στρατιώτου τοϋ Πεζικού, είσήγετο τό 
μίαν μόνην κατά μέσον τοΰ στήθους εχον σειράν κομβίων ίμάτιον 

κα  ̂ Xfr|,j£t ” αρα τώ  Γαλλικώ και τώ Βαυαρικώ Στρατώ.
Πμεταρόύθμισι; αυτη τού 'Ιματίου καθίσταται έκ τών ών 

ουκ άνευ  ̂ διά τό Πεζικόν, δτε ώ; έν. τή ; άνατεθείση; αύτώ με
ταβατική; υπηρεσία: διατελεΐ εί; συχνά; πορεία;. Τήν ανάγκην 
ταυτην ήμεϊ; πρώτοι άνεγνωρίσαμεν κατά τά ; βραχεία; αέν άλ
λά συντόνου; πορ,ία; μα; έπί τ ·^ 'Οροθετική; Γραμμή;. ‘

Ο .,τρα ,.ώ .η , τοΰ Πε,ικοΰ, φέρων εζωσμένην τήν πυριτοθήκην 
μετά του^ ξίφου; του, όδοιπορών δέ σήμερον εί; έδάφη πολύ 
πλέον ανώμαλα ή ά'λλοτε, ενοχλείται έν ώρα θέρου; άπό τό έν 
χρ/·.σει Ιμάτιον, τό όποιον εκ τού ΐδρώτο; άποβαϊνον στενώτερον 
κατα τό στήθος τώ εμποδίζει τήν εΰκολον αναπνοήν. Τό έλάτ- 
τωμα τούτο, άθεράπευτον έκ πείρα; εί; τό έν χρήσει ίμάτιον, 
έκλεί,.ει^όλοτελώ; εί; τό μίαν μόνην φέρον σειράν κομβίων ίμά
τιον. Έ ς’ ίόιας πείρα; έπείσθημεν, και πας εύκόλω; δύναται νά 
πεισθή, ότι ό Στρατιώτης τού Πεζικού όδοιπορών έν ώρα καύσω- 
νος καί φέρων τά μίαν σειράν κομβίων εχον ίμάτιον, τυγχάνει 
αρκετής άνέσεως, ξεκομβόνων τά  κατά τόν στόμαχον δύο η τρία 
κομjia , „/ώ ϋ,.ο ,ά ,  αυτας περιστάσεις, φέρων τό έν χρήσει Ίμ ά 
τιον, καί έπί τ·?ί υποθέσει ότι τώ  έπιτρέπεται νά ξεκομβώσνι τά 
πλεϊστα κομβία του, στερείται τού ευεργετικού τούτου πλεο
νεκτήματος.
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'II κατά τά Ί 8 ο 2  στρατοπέδευες τοϋ πρώην 3ου Τάγμα 
τος τών ’Ακροβολιστών καί οί κατά καιρούς Στρατιωτικοί π ε 
ρίπατοι απέδειξαν δτι τό «ΰτό τοϋτο συμβαίνει καί διά τους 
•Αξιωματικούς τοϋ Πεζικού, έζωσμένους μ  τό νέον σημεΐον της

υπηρεσίας. -
Μόνον πλεονέκτημα τοϋ έν χρήσει ίματίου είναι, ο-n των

επικαλυμμάτων στήθους ό Στρατιώτης χρώμενος έναλάς, παρου
σιάζει συνήθως τό έμπροσθεν μέρος τοϋ ίματίου του καθαρόν, 
ή δέ ιδέα, ιδέα αληθής διά τους ύπερβορείους μόνον Στρατούς, 
δτι προφυλάττει τό στήθος τοϋ στρατιώτου άπό τήν επιρροήν 
ψύχρας ατμόσφαιρας, τό καθ’ ήμάς, είναι επισφαλής διά την υ
γείαν τού "Ελληνος Στρατιώτου, συνειθισμένου εκ γενετής να 
εχη τό στήθος γυμνόν ώς έκ τής Εθνικής ένδυμασίας του και 
τού θερμού τής Πατρίδος του κλήματος. Τό ανωτέρω οθεν μο- 
νον πλεονέκτημα παραβαλλόμενον ώς πρός τά  όποια συνε,.α,ε^ 
σπουδαία ελαττώματα, άφ’ έτέρου ή ώς έκ τής καταργησεως του 
έν γρήσει Ίματίου προσγενομένη μικρά της οικονομία τού Δη
μοσίου, εΐσί λόγοι, τ  ό έφ’ ήμΐν, άρκούντες, δπως είσαχθΐί εις 
τό 'Ηαέτερον Πεζικόν τό παρά τών Γάλλων Ακροβολιστών φε- 
ρόμενον Ίμάτιον ώς καί τό  ίματίδιον διά τήν οικονομίαν του

στρατιώτου.
Περί τοΰ i r  χ ρ ^ ι  K u iro v .

Χωρίς νά άποδείξωμεν διά μ α κ ρ ώ ν  τό ακατάλληλον τοϋ έν 

νοήσει Κράνου διά τό Ήμέτερον Πεζικόν, άποσιωπωντες «  
τήν έκ τής παραδοχής τούτου είς τόν Στρατόν προσγενομένην ε- 
παισθητήν δαπάνην τού Δημοσίου, περιοριζόμεθα νά ειπωμεν οτι 
ή μέχρι τοϋδε χρήσις του δλως ακατάλληλον καί πολυδαπανον |  
συνάμα κατέδειξεν (*). Τήν κατάργησίν του οθεν συμπας ο 

Στρατός θέλει θεωρήσει μέγα ευεργέτημα._____________

(*) Παρά τοϊς πλείστοις τών Εύρωπαϊκών Στρατών γίνεται : 
νρήσις τοϋ Κράνου έν ειρήνη καί έν τ·? συνήθει ύπηρεσία των 
Πόλεων, έν εκστρατεία δ έ*  έν όδοιπορίαις, η παραδίνονται^ εις 
τάςΣτρατ. άποθή/ας η έγκαταλιμπάνονται είς τού; Στρατώνας. I
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Ά λλ’ ό έν χρήσει σήμερον πίλος τοϋ Στρατιώτου, απόρ
ροια προκύπτων τοϋ Γερμανικού, οφείλει σήμερον νά «πάρχτι, 

, ° Γερμανικό, Κράνος πρό πολλού καταργηθείς άντ’ 
αυτού εϊσήχθη ό Γαλλικό; ; Καθ’ ήμάς, τό τοιοϋτον θεωρείται 
ασυγχώρητον.

, Μία αίτία καί ίσω’· * Ρ ν η , ή ούσιωδώς έπενεργήσασα είς τήν 
αναγκαίαν κατάργησίν τού πρώτου καί τήν εύλογον παραδοχήν 
.ου ευτ ρουητον, τά ώς έκ τού γείσου τοϋ Γερμ. Κράνου γεννώ- 

μενα ελαττώματα, καί τά  ώ; έκ τοΰ γείσου τοϋ  Γαλλικού Κρά- 
ου υπάρχοντά πλεονεκτήματα. Διατ/,ρουμένου δμως, ώ ςμ ή ώ - 

φα .ε, του Γερμανικού πίλου, ούχί μόνον δεν άπηλλάγημεν τών 
οχ ηρων αυτού ελαττωμάτων, τουναντίον αίσθανόυ,εθα αύτά 
οσηυ.έραι οχληρότερα, ώς έκ τής εις τό πεζικόν ανατεθείσης 
μεταβατικής υπηρεσίας.

II θεραπεία τούτων ό'λων είναι, καθ’ ήμάς, εύκολος, είναι 
λογικωτατη, καί καθ’ ήν περίπτωσιν τό 'Τπουρνεΐον τών Στρα
τιωτικών φειδόμενον τοϋ δημοσίου πλούτου καταργήσει έν γ -  
νει τόν Κράνον διά τό Πεζικόν. λέγομεν εύκολος, διότι δύναται, 
οφε ει μαλιστα πρός τό συμφέρον τού Στρατοϋ, νά είσάξη τό  
<τχε ιον του^ Γαλλικού πίλου, παρέχοντος δ,τι δυναταί τις νά 

«.*/! έ- αύτοϋ λεγομεν λογικωτάτην, διότι πρός τ ί  τότε 
^α τα ρ γ -,σ ις  τού Γερμανικού Κράνου καί ή ώ; έκ τη ς  παρα- 

0χης του Γαλλικού Κράνου προσγενηθεΐσα έπαισθητή δαπάνη 
του Δημοσίου καί τών Αξιωματικών τοϋ Στρατοϋ, δτε ό Γερμα
νικός πίλος, απόρροια προκύπτων τού ομωνύμου Κράνου καί 

?  ' V, Ά ε ϊσ .α  τών ελαττωμάτων του, υπάρχει σήυ,εοον 
εν χρησει παρά πάσαν προσδοκίαν ;

Π ερί σημείου υπηρεσίας άιά τους 'Α ^ω α α τιχονς  

τοΰ Πεζιχοϋ.

, ΜεταΡ,5̂ μ ιιδείσης της στολής τού Πεζικού κατά τό 4 8 5 Ί , 
αντικατεστάθη τό, ώς σημεΐον υπηρεσίας τών αξιωματικών τού’
Π, ικου, «εριδέραιον (faausse col) ύπό τής έν χρήσει ζώνης.

,Λκτάογησιν τοϋ πρώτου κ?ι τήν παραδοχήν ’τοϋ δευ



τέρου προχαλέσαντες λόγοι, υπήρξαν, δτι τό με> ...ριδερα 
ώ; έ* τής στιλπνότητος τοΰ έ ; ού σύγκειται μετάλλου, παρου
σιάζει t i t  τάς έγθρικάς βολάς σημεΐον «κοποϋ άρκετα ευπρο- 
σβλητον, έκ δέ της εις b  φέρεται θέσεως, αί ύποτιθέμεναι ε /  
θριχαΐ βολαΐ άποβαίνουσι θανατηφόροι. Αιτιαι 5ε της παρα 
χής της έν χρήσει ζώνης, δέν δυναμεθα νά είκάσωμεν «λλην 
έκτος τών μυρίων έλαττωματων της, $ το ώραΐον αυτής- ^ 

’ \λ λ ά  τοιοΰτοι λόγοι καί τοιαϋται αίτιαι, εισ'ι κα ,μαςεπη 
πτεοόεντα καί ώς τοιαϋτα διά βραχέων θέλομεν καταδε,'ξει, ουόο- 
λως τής λογικής απομακρυνόμενοι, καί έπίτώ·. σμιχρων Στρατιω
τικών γνώσεών μας διευθύνοντες τόν άσθενή κάλαμόν μας. ^

"ίδιος σκοπός τοϋ σημείου τής υπηρεσίας ύπάρχει, καθ’ ήμα:, 
ή κατά τήν υπηρεσίαν τής Φρουράς ά τοϋ Σώματος διάκρισις 
Άξιωαατικου, έπιφορτισμένου ειδικήν τινα τής Φρουράς η του 
Σώματος υπηρεσίαν. Έ ξ αύτοϋ δΟεν τοϋ προορισμού του, της 
χρίσεώς του άποβαινούσης πολλάκις διηνεκούς, αναγκη υφιστατο

όπως τό έν λόγιο στ,μεΐον ύπάρχη πρόσφορον.
Τοιούτου καθ’ υμάς προκύπτοντος τοϋ προορισμού του σημείου 

υπηρεσίας διά τό Πεζικόν, οί προκαλέσαντες τήν καταργησιν 
τοϋ περιδεραίου λόγοι είσί λόγοι ανύπαρκτοι, ώς υποθετοντες 
προορισμόν του τάς μάχας, ένώ παρ’ δπασιτοίς^ Εύρωπαικοις 

Στρατοΐς χρήσις αύτοϋ γίνεται μόνον έν καιρώ ειρηνης.
Καί όντως, κυρίου προορισμοϋ τοϋ Στρατιώτου οντος του πο 

λέμου, ούδόλως αποβαίνει λογικόν, ϊνα οί άποτελοϋντες τον μα- 
χ ό μ ε ν ο ν  Σ τ ρ α τ ό ν  ’Αξιωματικοί, φέρωσι διακριτικόν τ ι σημειον,
εις ούδέν κατά τήν περίστασιν ταύτην συμβάλλον, ώς απαντων

τών μελών τοϋ Στρατοϋ Ενα καί τδν αύτόν σκοπόν επιόιωκόν- 

των, μίαν καί τήν αύτήν υπηρεσίαν ένεργούντων.
•Η έπωνυμία τέλος αύτή Σ ημ ιϊοτ νπηρεσίας, προσδαλλει 

τόν όποιον ήθέλησαν ν’ άποδώσωσιν είς αύτό προορισμον- j  )

(*) Είς τήν τελευταίαν έκστρατείαν τής Κριμαίας ουδενός 
τών διαμαχομένων Στρατών οί αξιωματικοί έφερον σημεία ύπη-1 

εσίας, διότι ξάντες ησαν έν υπηρεσία, πάντες έμάχοντο.

Και τοι αισθανόμενος τά θ έ α τ ρ α  όσα περέ,ει πλουσί* 
^  τιωτική στολή, καί τοι έκ τής έν χρήσει ζώνης άπολαμβά- 

. . μ \ ° ; ^  ,^λ « τ« ϋ τ«  ό',ι τό πολυδάπανον αύτής

Ι $ ' ζ ' '1 Γί; Z? - £lX; κα ίτά  ί ύ ν .Ρ ^ το ν  αύτής, είσί σπου-
«.οι οια παντ« στρατιωτικόν λόγοι, δπως άντικατασταθή Οπό

™ 7 ε?α’·°υ’ Τ° τοϋ όποιου έπιμαοτυρεϊ ή παρά
τοις πλειστοις Εύρωπαικοις στρατοί; χρήσίς του.

, ο " ϊ : τ ; τ ά : ^ εΐί ,αα; ταύτας εί; έ~ ° ^ καδ> χυ°-
I j '  ‘, Υ VU'/1T0u ®Τρ*του άνάπλασις, άς μάς έπιτραπή νά

Γαλλικο'^Γ "  ^  Τ0ν ή·αέΤε?0ν παραδοχήν τοϋ
λλικου λογιστικού συστήματος, καθ’ δσον ή μέχρι τοΰδε χρή-

CV. του υπαρχοντος καί τό Δημόσιον Ταμείον πολλάκις έζη μ Ϊσ ε
ι.α/τας τους εν τώ Στρατώ ύπηρετοϋντας στερεί τών 6-

ιων α ,.α ι.α .α ι νά έχωσιν οικονομικών γνώσεων.

Έν ’Αθήνα»; τήν 24 ΊΟβρίου 1 8 5 9

Α. ΜΛΤΡΟΜΙΧΑΛΙΐν.
Ί  πο,Ιοχαγος τοΰ ΠιΟχοΡ.

A Γ Γ Ε Λ 1 Λ.
Έ ν τ ώ  πρώτω αριθμώ τής παρούσης στρατιωτικής έφηαερίδος

αναγγε οντες την έκδοσίν πονήματος περί πολεμικής τέχνης
επιγραφομενου, έΟεωρήσαμεν αύτό ώς έ'ργον τοϋ εκδότου. Έ -ε ιδή
ομως ο εκδότης δικβεβαίωσεν ήμας ότι εις αύτόν δέ; ανήκει
ειμη η ε ίςτό  ελληνικόν έρμηνεία, τό δέ εργον είνε φιλέλληνος

αλΛΟυ αςιωματικοϋ, γαλλιστί συνταχθέν, ένδίδοντες είς τήν
παρακλησιναύτοϋ, δημοσιεύομεν τούτο πρός γνώ«ν τώ . άναγνω- 
στων η «,ών.



A Y I T  P I A.

Πε ρ ί  α λ λ α γ ή ς  τ η ς  σ τ ο λ ή ς .

Κ ατ’ αύτάς έγένοντο δοκιμαί νέα; στολίς «Λ  άποσκευής εί;

•Λ αυστριακόν πεζικόν* ή βτοΗ  θέλουν διαφέρει-
οδσνωδώ; τών μέχρι τοΰδε έν χρήσει. ’Αντί τοΰ κράνους, προ-

τίθενται νά παραδεχθώσι έ* ^ αΤΟί (chapeUn
di e), £7 οντα τά άκρα άνεστραμμένα, 8ν εφερον οί έθελονται 7ρ«- 
τιώ ται τής Βιέννη;' το σκληρόν περιλαίμιο* αντικαθίσταται δια 
μανδυλίου, τό γιλέκιον διά ύπ ο π το υ  ( καμιζόλας )  έκ λευκου 
β α α β α κ ε ρ ο ϋ  υφάσματος, δστις θέλει φέρεται έπί 4 0-6 τής α- 
ναξηρίδος, αί δέ έπιγειρίδες αύτοΰ θέλουν είσθαι μέχρι της δρα 
xA; (poignet, φούχτας)’ τό ίμάτιον τή ; ^ολ/ί;(tuniquο, σουρτοϋ- 
ν.ον) δεν θέλει φέρεται ένκαιρώ τοϋ θέρους είμή έν μεγάλνι ςολή, 
έν §έ χειμώνι, ύπό τόν μανδύαν’ τοΰτο συνίς-αται έκ λευκου υ
φάσματος κατεσκευασμένου έξ είδους αγγλικού μαλλινοδέρμα- 
τ0 - ( c u i r - la in e  ) καί έπιδεχομένου πλυσίματος, ω ; φέ
ρουν την σήμερον οί αξιωματικοί μόνον. 'II  άναξυρίς είναι στενή 
μέχρι τών ιγνύων (τής κλήσεως τών γονάτων), έκεΐθεν δε πλα- 
τύνεται, ώς ή άναξυρίς τών Ζουάβων (α)’ ή άναξυρίς αυτ-r, εχει 
τέσσαρα θυλάκια διά νά τίθενται πυριτοβολαί καί μικρά τινα 
αναγκαία είς τόν στρατιώτην’ τά  σανδάλια όμοιάζουσι τα  ημυ- 
ποδήματα τοΰ Ουγγρικού πεζικοϋ, άλλά μικρότερα τούτων (ο) 
ό σάκκος αντικατέστη <̂ ιά τινο: [/.ικρά; τ:ηρας ( c a rn a ss i .rc  ), 
ητις δ ι’ ενός ίμάντος (λωρί) φερόμενον έκ τή ; δεξιάς μασχάλη; 
πρός τόν δεξιόν ώμον’ α3τη περιλαμβάνει τέσσαρα υποκάμισα, 
£ν ζεύγος υποδημάτων καί τά  τή ; καθαριότητος. Ζώνη είς τήν 
μέσ-Λ,ν, ητις θυληκώνεται προ; τό άριστερόν μέρος, έφ’ ής μί* 
πυριτοθήκη δερμάτινη σύρεται κατ’ αρέσκειαν δι’ ίνός έ - ί  τού
του ίμάντος καί εμπεριέχει 20  πυριτοβολας’ έκ της ζώνη; ταύ 
της έξαρταται καί ή λογχοθήκη. Είς τό έξη; τό τουφέκιον θέλει

(α) Ώ ς τό τουρκικόν ποτοΰρι, άλλ’ άνευ τών περικνψίδον 
(τοζλουκίων). (β) Ώ :  άργήτικα σανδάλια.

έςαρτάται έκ τού ώμον, ώς καί ό μανδύας, ό'στις διατηρεί τόν 
ηοη σχηματισμόν του.

Ες έκαστου συντάγματος τής φρουράς τής Βιέννης διωρίσθη- 

Τ  6ύ° ά'°σ -ά σ μ α τα , ών έκαστον έσύγκειτο έκ δέκα άνδρών, 
ίνα εκτελέσωσι στρατιωτικούς περιπάτους ύπό τήν έπιτήρησιν 

αφοΓων άςιωίχα.ι,ίών ττρός δοκιμασίαν της νέας ταύτης στολής 
και αποσκευής. *£ν τών άποσπασμάτων τούτων έκοπίασεν ύπέο 
τό οέον, διότι έπιπτε πολλή χ ιώ ν  τοΰτο δέ κατεβασάνισε τούς 
εκλεκτούς στρατιώτας, διατρέξαντας πέντε έως ίξ  λεύγας εί'ς τε 
τήν πεδιάδα καί τά  δρη.

Αί γενόμεναι παρατηρήσεις δέν είναι όλοσχερώς ύπέρ τών 
προταθέντων τροποποιήσεων τούτων, ό π ίλος, τό λαιμοδέτι , 
ο υποοήτης καί ή ζώνη άνεφάνησαν καλά’ ό σάκκος, ό μετα- 
σχηματισθείς έν εΐδει πήρας, δέν παρεδέχθη έξ ύλοαελείας. Οί 
εχοντες πείραν περί τά  τοιαϋτα λέγουν δτι πρέπει νά παραδεχ- 
ωσι σάκκον κατά τά ύπαρχον σχήμα, άλλά μικρότερον καί 

ε αφροτερον, εί δυνατόν, καί νά μή φέρεται είς τά : παρατά
ξεις. Τά άνω μέρος τής αναξυρίδο; έφάνη πολύ πλατύ. Τά λευ
κόν ίμάτιον άπεδοκιμάσΟη, δ ιό τ ι, είτε φέρεται μόνον, είτε 
υπο τον μανδύαν, εύκόλως διαπεράται έκ τοΰ ύδρώτος, καί πο
λύ ούτκολον καθαρίζεται, έπομένως ενεκα τών πολλών πλυ
σιμάτων, τά άποία απαιτεί, χάνει τό σχήμα τό όποιον πρέπει 
να οιατηρήστ) ώ; ένδυμα μεγάλης στολής.

Ά λλά μ ’ όλα ταϋτα δέν ττρέ-ει νά έκλάβη τις τήν νέαν 
ταύτην άποσκ^ήν άλλως είμή ώς δοκίμιον’ άλλά, καί τούτου 
όοθεντος, πρέπει νά θεωρ·7,τ«ι ώς εχον αξίαν τινα, διότι έκ 
τουτου έςάγεται δτι προσπάΟειαι γίνονται μετά τήν κατάργη- 
σιν των παλαιών φενακών, ν’ άντικακασταθώσιν αί διά μόνον 
τας παραταςεις στολαί δι’ εύχρήστου ιματισμού καί άποσκευώνΐ

( Έ κ τής Λύστριακή: Έφημερίδος).'
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΤΠΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Τη 30 τοϋ λήξαντος μηνάς Δεκεμβρίου ό έπί των Στρατιωτι
κών ’Υπουργό; είσήξεν εί: τήν Γερουσίαν τό περί στρατιωτική;

ποινική; νομοθεσία; νομοσχέδιον.
Τό εργον τοϋτο ομοιάζει καθ’ ολα μέ τόν κατά τό Ί 8 ο 7  εκ- 

δοθέντα γαλλικόν στρατιωτικόν ποινικόν Κώδγικα.
Διαιρείται δέ εί; τέσσαρα βιβλία, ήτοι τδ ν  οργανισμόν τών 

στρατιω τικώ ν δικαστηρίων, τη ν  Αρμοδιότητα αύτώ ν , τη ν  ποι
νικήν δικονομίαν και το ν  ποινικόν νόμον. Ταυτα δε πάντα 
είναι σχεδόν απαράλλακτα μέ τήν μέχρι τοϋδε ίσχύουσαν έν 

τώ  στρατώ μα; γαλλικήν νομοθεσίαν.
Ά λ λ ’ ώ; πρό; τόν οργανισμόν τών στρατιωτικών δικαστη

ρίων, τά  πέντε μέλη τοϋ άναθεωριτικοϋ- είναι τακτικά, ητοι μό
νιμα, ένώ μέχρι τοϋδε ητο μόνον ό πρόεδρο;' ά βασιλικό; επίτρο
πο; έκτελβ»'καθήκοντα είσαγγελέω;, ό δέ εισηγητή; έκτελεϊ 
τά  τοϋ ά ακριτοϋ, ώστε ή θέσι; τοϋ νϋν βασιλικού έπιτρόπου 

καταργεϊται.
Ή  άρμοδιότνις είναι ή αύτή, άλλ’ έλα^ε πλειοτέραν έκτασιν.
'Η  ποινική δικονομία έτακτοποήθη, περιλαμβάνει δε όλα; 

τά ; άπαιτουμένα; διατάξει; διά τήν διαδικασίαν.
'Ο ποινικό; νόμο; παραδέχεται και δύο έτέρα; ποινάς, τήν 

στρατιωτικήν καθαίρεσιν καί τήν έν φρουρίω φυλά'/.ισιν δια του; 
αξιωματικού;· αί άλύσσει; κατηργήθησαν, προβλέτ.ει όε καί περί 
πολλών άλλων αξιοποίνων στρατιωτικών πράξεων1 ω; πρό; έί 
τήν έπιμέτρησιν τη ; ποινή;, παραδέχεται τόν μέγιστον καί

έλάχιστον ό'ρον.
Λύται είσίν έν συντόμω αί νέαι διατάξει; τή ; νομοθεσία; ταν- 

•ττι;, κατ’ άλλα δέ σχετίζεται μέ τήν κοινήν ποικήν νομοθεσίαν" 
ένί λόγω τό εργον τοϋτο είναι άξιόλογον καί λίαν έ 'ω φελέ; ει; 
τήν διεξαγωγήν τών ποινικών υποθέσεων, παρέχον απείρου;· εγ- 
γυήσει; εΐ; τόν υπόδικον. Ακολουθώ; θελομεν ομιλήσει -< έκ 

τάσει περί τούτου.

Έγκύκλ. άριθ. Ί 7,9i> i.

Περι εκμισθωσεω; ιδιωτικών κτιρίων.
Διά τή ; ύπ’ άριθ. -18,770 ά-ό  2Ί ’Ιουλίου 185ο εγκυκλίου 

ιαταγής προσδιωρίσθ*] ό όρο:, ό'στι; πρέπει νά τίθηται εΐ; 
παν συμφωνητικόν έκμισθώσείο; ιδιωτικών κτιρίων, άναφορικώ; 
πρό; τα ; βλαβα; ή φθορά; τοϋ κτιρίου, αΐτινε; ένδέ/εται νά 
συ μ&ώσι κατά τήν διάρκειαν τή ; έκμισθώσεω;.

°  °;'0’ ούτο; άσφαλί,ει άποχρώντω; τά  συμφέροντα καί
του ο σμ, οσίου καί τοϋ οικοδεσπότου, καί ομω;' παρετηρήθη,
οτι πολλαί πολλάκι; στρατιωτικαί άρχαί συνομολόγησαν'άπό
μέρους τού ότ,μοσίου συμφωνητικά τοιαϋτα, παρεδέχθν,σαν προσ-
θηκα; τινα; η αίρέσει; ^ασυμβιβάστους πρό; έκεΐνον, οίον ότι,
"ή οικία μ ε  τά τη ν  Λήξιν τής εκμισθώσεως ΰ έ ίίε ι παραδοθή
"εις χ,α.Ιήν η είς >)>■ παρζ,ίήγθη κ α τά σ τα σ ιν" καί άλλα; τοι- 

α υ τ α ς .

Επειδή αί προσθήκαι αύται άντιφάσκουσάι τρόπον τινα εί; 
τον περι ου ο λόγο; όρον, δύνανται νά γεννήσωσιν άπαιτήσει; έκ 
μέρους τοϋ οίκοόεσπότου επιζήμιους εί; τό δημόσιον, δ ιατάτ- 
τομεν απασας τάς στρατιωτικά; άρχά; νά έπιστήσωσι τοϋ λοι
πού συντονω; τήν προσοχήν των είς τά άντικείμενον τοϋτο, ώστε, 
όσακις συνομολογοϋσιν ώ; αντιπρόσωποι τοϋ δημοσίου συμ
φωνία;τοιαύτας, νά μή παραδέχονται σ /ετικώς πρό; τά ; έν- 
όεχομενας βλάβας. καί φθορά; τοϋ έκμισθουμένου κτιρίου ούδε- 
μιαν άλλην αϊρεσιν, παρά τόν διά τή ; μντ,σθείση; 'εγκυκλίου 
οιατυπωθέντα osov.

Πασα εις το^ μέλλον παράβασι; έπάγει ει; τόν υπαίτιον τήν 
ευθύνην τών ενδεχομένων συνεπειών αύτη;.

Άθήνησι, τη I Δεκεμβρίου Ί 8 ϋ 0 .
'Ο 'Υπουργός 

Λ. Β Ο Τ Σ Λ Γ Ι 1 Σ .

ΙΚΗ Ε@Η!ΕΡΪΙ.

τ ι ]  1 5  Ίανουαρίου I 8 6 0 .
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Έγκύλ. άριθ. 4 8 ,2 5 4 .
ΙΙερί επιμισθίου διοικήσεω;.

Διά τοϋ εδαφίου β'. τοϋ §. 4 8 τών ΰπ’ άριθ. 8G96 άπό 4 9 
’Ιουνίου τρ. ε. όδηγιών, έξηγήθη1 σαφώς, δτι τά  -πρωτόκολλα 
παεαδόσεω; είναι έκ τών ών ούκ άνευ δικαιολογητικών εγγρά
φων πρός χορήγησιν τοϋ επιμίσθιου διοικτίσεως το οποίον εκανο- 
νίσθη οιά τοϋ άρθρ. 9 τοϋ περί αύξήσεω; τής μισθοδοσία; τών 
δημοσίων υπάλληλων απο 28 Μαιου τρ. ε. ΙΝομου.

Επειδή δ'μω; στρατιωτικαί τινες άρχαί ύπέβαλον είς τό ύ- 
πουργεϊον αιτήσει; δπιμισθιου τοιουτου, μ'}) στηρί-ομενας ει, 
πρωτόκολλα παραδόσεως, καί ήτήσαντο νά συγχωρηθή ή ελλει- 
Αις αυτη, γνωστοποιοϋμεν καί διά τη ; παρούσης, οτι ή χωρη- 
γησι; επιμισθίου διοικήσεως κατ’ ούύενα λογον δύναται να έπι- 
τραπή άνευ πρωτοκόλλου παραδόσεω; τή ; διοικησ:ω:, καί κατά 
συνέπειαν διατάττομεν άπάσα; τά ; στρατιωτικά; άρχάς, ούτε 
νά συγ·/ωρώσι πληρωμήν τοιούτου επιμισθίου, μή στηριζομένην 
είς πρωτοκολλάν παραδόσεω;, καθόσον ή ευθύνη μένει είς τον υ
πόλογον, ούτε νά ΰποβάλωσιν εις τήν εγκρισιν τοΰ υπουργείου 
παρομοίας αιτήσει;, είς τάς έν ισχύει διατάξεις άντιβαινουσας. 
Πρός τούτοις δέ νά μή έπιτρέπωσι παραδόσεις υπηρεσιών η διοι
κήσεων έπί καλή πίστη, δπερ καί σύγχυσιν εί; τήν υπηρεσίαν φέ
ρει, καί διενέξεις δυσαρέστου; μεταξύ παραδίδοντος και παρα- 
λαμβάνοντος.

Άθήναι, τήν 3 Δεκεμβρίου 4 859
'Ο 'Υπουργός 

Α. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.

Έ γκύκλ. άριθ. 4 8 ,0 8 0 .
Περί τού καταδίκου Κωνστ. Χρυσικοπούλου. 

Κοινοποιοϋμεν 'Τ μ ΰ  πρός γνώσίν Σας, ό'τι τό Β'. Διαρκές 
Στρατοδικεΐον διά τής άπό 27. τοϋ παρελθ. Μηνος υπ άριθ. 
54 . άποφάσεώς του, κατεδίκασε τόν στρατιώτην τοϋ 4ου Λό- 
^ου τοϋ 2ου Τάγματος τοϋ Γ'. Συντάγματος τοϋ Πεζικού Κων
σταντίνον Χρυσοκόπουλον έξ Αίγιου, είς πενταετή ειρκτήν καί 
εί: τήν διά βίου στέρησιν. τών άστυκών καί πολιτικών όικαιω- 
μάτων του, συμφώνως μ ε τ ά  Άρθρα 4G9. §. Ί , Ί 70 , 4 4 ,4 0 9 , 
24 καί 23 τοϋ κοινού Ποινικού Νόμου, ένεκεν άντιστάσεως
κχτα τής Αρχής.

Συνεπεία οθεν τή ; μνησθείση; άποφάσεω; ό μνησθεί; κατά
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δικός μετά τήν έκτισιν τής ποινής του δέν είναι πλέον δεκτό; 
είς τάς τάξεις τοϋ Στρατού.

Άθήναι, τή 4. Δεκεμβρίου 4 859.
Ό  Υπουργός 

Δ. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.

Έγκύκλ. άριθ. 4 8 ,4 4 3 .
Περί συμβαινουσών αταξιών.

Εί καί πολλάκις διαταγαί καί όδηγίαι έξεδόθησαν πρός περι
στολήν διαφόρων αταξιών διαπραττομένων ύπό Στρατιωτικών, 
πληροφορούμεθα δμως έξ επισήμων αναφορών καί έκθέσεων δτι 
άταςίαι τοιαϋται είς διαφόρους φρουράς έξακολουθοϋσι πραττό- 
μεναι, ώς συγκρούσεις μεταξύ συστρατιωτών, έπιθέσει; κατά 
πολιτών, συνοδευόμεναι ένίοτε άπό περιπτώσεις λίαν σπουδαίου 
χαρακτήρος, άπείθειαι πρός άνωτέρους, κλοπαί καί άλλα άτο- 
,.α, παρενοχλοϋντα τους πολίτας, καί δτι τούτων μετέ/ουσιν 
ένιοτε ή τά  ανέχονται καί στρατιωτικοί έ'χοντες καθήκον ίδιον 
νά τά  έμποδίζωσιν, ώς περίπολοι καί σκοποί. Ούτω μάς έγέ- 
νετο εσχάτως αναφορά, ό'τι ένεργουμένων νυκτοκλοπών έγγύτατα 
• ής θέσεως φυλακείων, οθεν οί σκοποί ήδύναντο νά διακρίνωσι 
καί ν’ άκούσωσι τά  διατρέχοντα, είτε έκ προθέσεως, είτε έξ όλι- 
*) ω^ίας, ουδεμιαν οι σκοποί εδοσαν είδοποίησιν, ήτις έξ ένός 
μεν ήθελε προλάβει τό κακόν, έξ άλλου δε συντελέσει είς τήν 
επ αύτοφώρω σύλληψιν τών ενόχων.

"Αν καί δέν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, δτι στρατιώται δύ- 
νανται νά λησμονήσωσιν είς τοιοϋτον βαθμόν τά  ιερά τοϋ σκο
πού καί φύλακος καθήκοντα, ώστε νά δώσωμεν οί' ίδιοι χεϊρα 
βοήθειας είς κακούργους πρός έκτέλεσιν αξιοποίνων πράξεων, ή 
ν’ άδιαφορήσωσιν έκ κακή; προθέσεω;, δτε ώφειλον νά έμποδί- 
σωσι πάσαν κακήν πράξιν ύπό στρατιωτικών ή μή ένεργουαένην, 
άν έπι τέλους, και τουτου δοθέντος, σποραδικαί τοιαϋται πράξεις 
δεν δύνανται να κηλιδωσωσι τον έντιμον τοϋ ορατού y αρακτήρα, 
°ύχ ήττον παρατηροΰμεν δτι ή έπανάληψις όμοίων συμβάντων, 
προξενούσα δυσαρέστου; έντυπώσεις, άρκεϊ ϊνα κλονίστ, τήν πε- 
ποίθησιν, ήν ή κοινωνία δικαιούται νά έχη,είς τήν ένοπλον δύνα- 
μιν, είς ήν κατα μέγα μέρος αυτη άνέθηκε τήν φοούρησιν τής τι- 
Ιι '^ ι τ ή; ιδιοκτησίας καί τής ατομικής ασφαλείας τών πολιτών.

Ίπό την εποψιν ταύτην τά  παρά στρατιωτικών πραττόαενα 
ατοπήματα, ίδιως δε οσα προσβάλλουσι τήν ατομικήν ασφά
λειαν, τήν τιμήν καί τήν ιδιοκτησίαν τοϋ πολίτου, πρέπει νά
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θεωρώνται λίαν σοβαρά, καθ’ ίίσον ταϋτα, έξ ενός μέν έγγίζουσι 
τά  πολυτιμώτερα συμφέροντα τών πολιτών, έξ άλλου δέ τό πο- 
λ,υτιμώτερον τοϋ Στρατού κτήμα, ήτοι τήν τιμήν του καί τήν 
εις τά : στρατιωτικά; άρετάς του πεποίθησιν τή ; κοινωνίας. "0- 
θεν άπαιτοΰμεν άπό τοΰ; Κ. Κ. Σωματάρχα;, φρουράρχους καί 
καί αξιωματικού; οίουδήποτε βαθμοϋ, όχι μόνον νά έξασκώ- 
σιν αύστηροτάτην ίπ ί τή ; διαγωγή; τών υποδεεστέρων έ~α- 
γρύπνησιν, άλλά καί νά φροντίζωσιν, οπω; έμπνεύσωσιν είς αύ- 
τού;, έκτά; τή ; στρό; τά  καθήκοντά των άφοσιώσεω;, καί ζωηρόν 
αίσθημα στρός συντήρησιν τή ; στρατιωτική; τιμή :, vjv ή κακοή- 
θεια ολίγων τινών τείνει νά προσβάλη. Διά τών αισθημάτων 
τούτων άσφαλέστερον, ^  διά παντό; άλλου μέσου, θέλουσι 
παύσει διά παντό; άτοπα άνησυχοΰντα τήν κοινωνίαν καί δυσ- 
φημοΰντα τόν στρατόν, διότι ή μεγάλη όμά; τών καλών καί 
φιλότιμων στρατιωτών θέλει θέσει φραγμόν εΐ; τά ; αταξίας 
τών εύαρίθμων κακοήθων, ο /ι  μόνον μή καλύπτουσα τό αίσχος 
των άπό αίσθημα συναδελφότητο;, άλλά καταγγέλλουσα αύ
τούς ό'που δει, ΐνα μή άναμιγνύωνται άδίκω; καί οί καλοί μετά 
τών κακών εί; τήν κοινήν μομφήν.

Οί Κ. Σωματάρχαι καί άπαντε; οί Κ. Κ. αξιωματικοί θέλουσ: 
θεωρήσει ώς ιερόν καί πρώτιστον καθήκον των ένασχολούμε- 
νοι περί τήν μόρφωσιν τοΰ στρατιώτου νά έμπνέωσιν αύτφ ά- 
διακόπω; τό προεκτεθέν αίσθημα τοϋ καθήκοντο; καί τή ; τιμής' 
πρό; έπίτευξιν τούτου, έκτο; τοΰ ΐδίου αύτών παραδείγματος, 
έχουσι πάμπολλα τά  παρά τοϋ κανονισμοϋ αύτοΐ; χορηγούμενα 
μέσχ, τών οποίων ποιοΰντε; κατάλληλον χρήσιν, καί τόν άνω- 
τέρω σκοπόν Οέλουσιν επιτύχει καί τόν πρό; αύτού; σεβασμόν 
καί τήν αγάπην τών υποδεεστέρων θέλουσιν έφελκύσει. Άλλά 
πρό; τοϋτο δέν άρκεΐ ή κατά το γράμμα τών κανονισμών ο
μοιότυπο; έκτέλεσι; υπηρεσία; ξηρά: καί άψύχου. Τό τοιοΰτον 
εΐδο; τή ; υπηρεσία;, άπομαραΐνον παν υψηλόν φρόνημα καί κα- 
ταβιβάζον τό εύγενέ; τοΰ Στρατιώτου επάγγελμα είς επάγ
γελμα μισθωτού, δύναται μόνον προσκαίρω; νά καλύψνι τήν 
εύθύνην τών ούτω διοικούντών, διότι ή πρώτη έκτακτο; περί- 
στασι; εύρήσει τού; μέν ύπ’ αύτών διοικουμένου; άπροετοιμά- 
στου; πρό; έκτέλεσιν έργων γενναίων καί ένδοξων, τού; δέ 
διοικοΰντα; υποδεεστέρου; τή ; έμπιστοσύνη; τοΰ Μονάρχου καί 
τής Πατρίδο;, καί έπομένω; τού; άφήσει ύπό τό βάρο; εύθύνης 
μεγίστης.

Ά π ’ εναντίας δέ οί μετ’ άφοσιώσεω; αγάπη; καί έπιγνώσίω;

X  * * » .  & » ***** * .  ■»
διά -λα r t- S '*  /'<Χί 7‘ ΤΟν εύΤενί π ?οορισμόν τουv  ^ρατιώ του, τ0 ι0, τ 0 ΐ „/ο ' τε ; ^  * 
ρ-σκ,υασμένους έαυτους, ώ ; καί τά  λοιπά στοιχεία, πρό' ίκ-έλε- 

δυσκόλου έντολή;, θέλουσι φανή

έαυ-οϊ- ffV ? τε ΐχ°ν’ θέλ°υσΐ τήν ύπτ'Ρε5ίαν χ«Λ ετοιμάσειεαυ .οι; σταόιον εύρύτερον. 1

OTnwT1 ’ \  Κ · * -ιωμ«τι*ού;, εΐ; οίανδήποτε βαθμίδα τής
σιν ώς Ctro-' Χα1, άν ναύτην καί μόνην νά έχω-

αισθανόμενό[α̂ ? 1 \ ζ 7 ή ?Λνω? \  Η  ό ' τ ι
-7 -  ™ / , ^  ευθυνγΐν απέναντι τοΰ Μονάιγου

" f " ' 5’ >ι:  «ί
λίγου ζή)ου * ό και Tip !  τού στρατού, ενεκεν ό-
μοοόοου ΐ ’ ρανεΐαί καΐ Λ ί^ «  1* * ^ η τ ο ; ,  οίουδήποτε βαθ- 
άνωτέρω ε κ ^ Τ '  - α ν τ α χ ,ϋ  καί πάντοτε τό
μ*ν έ-οαένω'" ,V γεν,ναΐ° ν τ Ρ"τ ι“ τικόν ?ρόνημά5 καί νά λάβω-
ύ π η 'ε ^ σ ά ν τ Ι ν Τ ^ Α  7  " καί, ”Ρ0αϊ ωΡ 'ν ™ ν καλώςυπηι; . ,σαντων, δεν θελομεν διστάσει ούδέ στιγμήν νά προκαλέ-

πο^λεσ α ά τω  » Π ,Ρ“ ·ίλ f  Τ '  “ ϊ ” ™ ' ° ϊτ ιν ε ;’ ώ ’ έ* ™
^ 2  * ίλ0ν *” * * * *  έπΐβλαβεί> * εΐ; τήν

Αθην/ισι, τ·£ 7 Δεκεμβρίου Ί 859.

'Ο 'Υπουργό; 
Δ. Γ.0ΤΣΑΡΙ1Σ.

Έγκύλ. άριθ. Ί 8 ,425 .

Περί τοϋ καταδίκου Ίππέω ; Ίω. Ηηροϋ.

ύμϊν σαί’ δτι ^  Λ', διαρκέ-
Στρα.οοικειον δια τή ; άπό 4. Τρ. Μ ύ-c’ ά-ιθ i Κ ’ ’ώ- -riii ι , * J r· Μ· υ:ι a;viW. 45. αποφασε-

5 »0J ^0CTwOtX0CC£ TOV ίΤ7ΤΖΖΧ ΤΤ** ~ λ ι ·
Ί τπχ πΓ, >ι, ' _ , ν 4/1ί Ιλγίξ της Μοίρας τοΰ
Ιππικού, Ιωαννην Δηρόν, ε ; Άμφίσσης, είς δεσαά δ ά βίου

συμφωνως μέ τό vAs0oov « ι  ~ ‘ Γ»«;»■· > Λρυρον ^ b o . j .  J . -ou κοινού Ποιν. Νόαου
ει^ τας συνεπειας τών Άοθρων 24 22 ·* ~

Ποιυ « 1 Λ Ζ3. του αυτου. Λομου, ενεκεν ψευδορκίας.
Αθήν7ΐσι, τήν -tΊ Δεκεμβρίου 4 859 .

Ό  'Υπουργός 
Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ'



Έγκύκλ. άριθ. A 8 ,640 .
Περί τοϋ 'Υπομοιράρχου Π. Δημητρίου.

Κοινοποιείται ύμ,ΐν, δτι δυνάμει ύψηλοϋ Βασιλικού διατά
γματος τής 4 Ί . τοϋ ένεστώτος μηνάς, ετεθη εϊς άργιαν δια 
προσκαιρου παύσεως ό υπομοίραρχος τής χωροφυλακής Παντε
λής Δημητρίου, διότι ευρισκόμενος είς τάν δήμον Κυρωνηλαιων 
τής επαρχίας Χαλκίδος, έπί κεφαλής αποσπάσματος έξ άνδρών 
τής Χωροφυλακής και τοϋ Πεζικού, πρός τηρησιν τής ευταξίας, ' 
κατά τήν ενέργειαν τών Βουλευτικών εκλογών, υπεχρεωσε τό
ύπ’ αύτόν Στρατιωτικόν άπόσπασμ.α να ψηφοφορησνι, ενάντιον
τοϋ Νόμου καί ρητών διαταγών τής Κυβερνήσεως, άπαγορευ- 
σασών τήν δπως δήποτε άνάμ.ιξιν τών στρατιωτικών και πο- I  
λιτικών 'Υπαλλήλων εις τάς έκλογάς.

Έν ΆΟήναις, τήν 4 4- Δεκεμβρίου Α 859 .
'Ο 'Υπουργός 

Δ. ΒΟΤΣΛΡΗΣ.

—  62 r  !

Έγκύκλ. άριθ. 4 9 ,276
Περί Τηλεγραφημάτων.

Γνωστοποιείται πρός ΰμας, δτι τό ΰπουργεΐον τών εσωτερικών I 
διευθύνει εις έκαστον ΰπουργεΐον περιοδικώς λογαριασμόν τών ι 
τηλεγραφημάτων καί ζητεί τήν πλερωμήν τής κανονισμένης δι I  
έκαστον τηλεγράφημα δαπάνης. "Οθεν πρός αποφυγήν περιττών 1 
έξόδων εις βάρος τής στρατιωτικής υπηρεσίας, προσκαλοϋνται ά- ί  
πασαι αί στρατιωτικαί άρχαί, δσαι δηλονότι εύρευουσιν εϊς πό- |  
λιν, ένθα υπάρχει τηλέγραφος, νά μή ποιώσι χρήσιν τοϋ μέσοι» Κ 
τούτου πρός διαβίβασιν αιτήσεων παραγγελιών, ίι είοητεων προς I  
τό έπί τών στρατιωτικών ΰπουργεΐον, εϊτε είς άλλας άρχας, ειμη I  
έν περιπτώσει άποδεδειγμένης καί κατεπειγούσης χρείας.

'Οσάκις δ ’ ενεκα τούτου άναγκασθώσι νά καταφύγωσιν ϊίς  τ4 |  
μέσον τής τηλεγραφήσεως, όφείλουσι νά άναφέρωσιν συγχρόνως 
εϊς τό ΰπουργεΐον τόν λόγον, διά τόν όποιον έτηλεγραφησαν και L 
πρός ποίαν άρχήν, άλλως ή δα κάνη Οελει άνατίθεται είς βάρος I  
τοϋ τηλεγραφήσαντος.

Ώ ς κατεπείγουσαι περιστάσεις θεωρούνται, κίνδυνος τής ο τ  |  
μοσίου άσφαλείας, έκτακτα συμβεβηκοτα άφορώντα την ταξιν i 
καί πειθαρχίαν τοϋ στρατοϋ, διατάραιις τής εσωτερικής ήσυχιας I 
καί ευταξίας τών πόλεων καί τά  παρομ,οια οταν το τηλεγρα- 1 
φημα δέν άπαιτη άναγκαίω; άπάντησιν, ό λαμβάνων αύτό δέν

πρέπει νά άπαντά διά τοϋ αύτοϋ μέσου καί τοϋτο χάριν οικονο
μίας.

ΆΟήνησι, τήν 29 Λεκεμ,βρίου < 859 .
'Ο Υπουργός 

Λ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

Έγκύκλ. άριθ. -19,454.

Περί Οικονομικών Επιθεωρήσεων.

Έχοντες ύπ’ οψιν τό άπό -13. ’Οκτωβρίου -(852 υψηλόν 
Βασιλικόν Διαταγμα, προσδιορίζομεν τά στρατιωτικά σώματα 
,και καταστήματα, τα οποία έκαστος τών Οικονομικών Ε πιθεω 
ρητών οφείλει να επιθεώρηση, έντός τού τρζγ  οντος έτους.

Ίον Ό  Οικονομικός Επιθεωρητής Κύριος Έ μμ. Φωτιάδης.
Το Β . Πε,ικον Σύνταγμα, τήν Μοίραν τοϋ Ίππικοϋ, τήνΜοΐ- 

ραν τοϋ Πυροβολικού, Το Ταμεΐον τοϋ Φρουραρχείου ’Αθηνών,
Αρχηγεΐον ~οϋ Μηχανικού, Τά Στρατιωτικόν Νοσοκομ.εΐον 

Αθ/ινών, Την έπιτροπην τοϋ 'Ιματισμοϋ, Τήν Διεύθυνσιν τοϋ 
Μηχανικού ’Αττικοβοιωτίας, Τήν Κεντρικήν φαρμακαποθήκην, 
Τήν Στρατιωτικήν Σχολήν, τόν Λόχον τών Πυροσβεστών, Τάς 
Μοίρας Αττικής και Βοιωτίας, Τήν Κεντρικήν ΰπηρεσίαν τής 
Χωροφυλακής, Τήν Μοιραρχίαν καί τήν Διεύθυνσιν τοϋ Μηχανι
κού Κυκλάδων.

2ον Ό  Οικονομικός Επιθεωρητής Κύριος Π. Βουρνάς.
Τά Γ '. Πεζικόν Σύνταγμα, Τά τάγματα  -Ιον 2ον καί 3ον τών 

’Ακροβολιστών, Τό Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον Λαμίας, Τάς 
Διευθύνσεις τοϋ Μηχανικού καί τάς Μοιραρχίας τών Νομών ’Α
καρνανίας, Φθιώτιδας, Ά χαΐας καί Εύβοιας, Τά έν ΙΙάτραις ά- 
πόσπασμα τοϋ Α'. Πεζικού Συντάγματος, καί τά είς τήν πε:ι- 
φέρειάν του θεραπευτήρια.

3ον Ό  Οικονομικός Επιθεωρητής Κύριος Σ. Κυδωνάκης.
Το Α . Πε,ικον Σύνταγμα, Τά Όπλοστάσιον μετά τοϋ Λό

χου τών Τεχνιτών καί τής Εφορείας τοϋ 'Υλικού, Τό Στρα
τιωτικόν Ταμεΐον Ναυπλίας, Τό Στρατιωτικόν Νοσοκομ.εΐον ’Α- 
κροναυπλιας, Τό Στρατιουτικάν ΙΙοινητήριον, Τάν Λόχον τών 
’Απομάχων, Τό κατά -̂ ήν ’Αργολίδα 'Ιπποφόρβιον, Τάς Διευ
θύνσεις τού Μηχανικού καί τάς Μοιραρχίας τών Νομών, Άργο- 
λιδοκορινθίας, ’Ακαρνανίας, Μεσσηνίας καί Λακωνίας, τόν' είς 
Ναυπλιον Λόχον ής Μοίρας τοϋ Πυροβολικού καί τήν είς ’ Ac-
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γο; Ίλην τοΰ 'Ιππικού, καί τά  εί; την περιφέρειάν του θερα
πευτήρια.

Οί Οικονομικοί ’Επιθεοιρηταί Κύριο; Π. Βουρνάς καί 2. 
Κυδωνάκης, άφοΰ άποπερατώσωσι τάς επιθεωρήσεις τών εί; την 
περιφέρειαν αύτών Μοιραρχιών τη ; χωροφυλακή;, όφείλουν^νά 
πέμψουν άνευ αναβολή; τα ; εκθέσει; των εϊ; τόν ■ Ύπεπιμελη- 
τήν Κ. ’Εμι*. Φωτιάδην, όστις θέλει λάβει γνώσιν αύτών, καί 
άφοΰ ένεργη ;·(ΐ κατόπιν καί την ’Επιθεώρησή τη ; Κεντρική; Οι
κονομική; υπηρεσία; τοΰ Σώμκτο; τή ; Χωροφυλακή;, θέλει υπο
βάλει εί; τό Στρατιωτικόν Λογιστήριον τήν γενικήν εκθεσιν 
τοΰ αποτελέσματος, έκ συμφώνου μέ τόν περί Οικονομικών 
Επιθεωρήσεων κανονισμόν.

’Επίσης ό Οικονομικό; ’Επιθεωρητή; Κ. Π. Βουρνά; θέλει 
πέμψει εί; τον Κ. Σ. Κυδωνάκην τήν ίκΟεσιν τή ; έπιθεωρή- 
σεω; τοΰ εν Πάτραι; αποσπάσματος τοΰ Α'. Πεζικού Συντά
γματος.

Ό  δέ Οικονομικό; ’Επιθεωρητής Κ. Κυδωνάκης, θέλει πέμψει 
εϊ; τόν Οικονομικόν επιθεωρητήν Κ. Φωτιάδην τά ; εκθέσει; τή ; 
Έπιθεωρήσεω; τοΰ έν Ναυπλίω Λόχου τοΰ Πυροβολικού, καί 
τής έν "Αργεί "Ιλη; τοΰ Ίππικοΰ.

’Εκτός τών τακτικών τούτων ’Επιθεωρήσεων, έκαστο; τών 
Οικονομικών έπιθεωρητών οφείλει νά έπιτηρη αύστηρώ; καί νά 
έπιθεωργ έκτάκτω; τήν Οικονομικήν διαχείρισιν τών εϊ; τήν 
περιφέρειάν του στρατιωτικών Σωμάτων καί Καταστημάτων, 
σύμφωνα μέ τά  προδιατεταγμένα.

’Εάν κατά τήν έναρξιν τών έπιθεωρήσεων τούτων ύπάρχωσιν 
έκ τών διαφόρων Σωμάτων καί Λόχων μικρά αποσπάσματα διε
σπαρμένα καί άπομεμακουσμένα, οί Οικονομικοί Έπιθεωρη- 
τα ί, διάλογου; Οικονομία;, θέλουν περιορίσει τήν έπιθεώρι- 
σίν των, εί; μόνα; τά ; έδρα; τών Σωμάτων καί τών άπεσπα- 
σμένων Λόχων.

Καθόσον άφορά τοΰ; άπεσπασμένου; Λόχου;, οσάκις ούτοι 
πρόκειται ν’ άλλάςωσιν συντόμω 
θέλουν επιθεωρεί αύτοΰ; μετά τή 
τοΰ Σώματος.

Άθήνησι τη 4 . Ίανουαρίου 4

ΕΦΗΜΕΡΙΑ '

ίϊ\ , ; 4 % ’r ν τ ι α π κ ο \  π ε ριο δ ικ ό ν  σύ γγραμ μ α»
Vi 1

ΨΆ·’■·*

tON Α'. (ΑΘΗΝΙ15Ι, 34 Ίανουαρίου 4 8 6 0 .)  ΑΡΙΘ. 9. 
Α-  —

V Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Ι1ΕΡΙ ΤΩΝ

ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΑΩΝ ΟΙΙΛΩΝ

ΰπό Μ· ΘΙΡΟΓ, άντίσυνταγμαΐάρχου τοΰ πυροβολικοί.

Μ ίτο γρ α σθ ίr  ex τοϋ γη.ΙΜ χοϋ  

ύ π ό

Α Ρ Ϊ Σ Τ Ε ΐΔ Ο Ι ’ Κ Ο λ Τ Ο Γ Μ Λ ,

ίχο .Ια  f a γον τοΰ T.vpoGo.hxov.

'Όπλα ραβδωτά καλούνται, τά όπλα τών οποίων ή κάννα έ- 
σωτερικώ; φέρει έλικοειδίϊς ^αβδώσει; (αύλάχια), σκοπούσα; νά 
δίδωσιν εί; τό βλήμα περιστροφικήν περί τών άςονά του κίνη- 
σιν. 'Η  κάννα παρουσιάζεται τότε ώ; εϊδό; τ ι  κοχλίου θήλεω; 
πολυστρόφου, ίνθεν τό είσαχθέν βλήμα, δ ι’ ένόί όποιουδήποτε 
μέσου, δεν δύναται νά έκφύγτ) εϊμή στρεφόμενον περί έαυτό, ώς 
στρέφεται ό άρρην κοχλία; εντός θήλεως.

Καλούνται όπλα μέ σωλήνα λειον, έκεϊνα τών άποίοιν τά έν
δον τής χάννης δέν παρουσιάζει μέν ραβδώσεις, υπάρχει δ ’ όσον 
οίόν τε ό σωλήν αύτών μάλιστα λέϊος. Σήμερον τά  όπλα ταΰτα 
πρόκειται νά έγχαταλειφθώσΐ καθολόκληρίαν καί νά άντικαΤ*' 
ϊταθώσι διά τών ίαβδωτών.
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