ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΗ ΣΗ
ΔΛΛΑΓΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ "ΣΑΓΜΑΣΟ
ΠΤΡΟΒΟΛΙΣΩΝ" ΠΟΤ ΔΚΓΟΘΗΚΑΝ ΣΙ 11 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1828
"Ημεύξεηε Κύξηνη όηη ε Κπβέξλεζε επηζπκεί λα απαξηίζεη ην πθηζηάκελν ζρέδην ηνπ
ηαθηηθνύ ζώκαηνο θαη όηη έιαβε όια ηα κέηξα δηα ησλ νπνίσλ ειπίδεη λα θζάζεη εηο
ηνλ ζθνπόλ ηνύηνλ.
Δελ αγλνήηε επίζεο νηη απνβιέπεη ηδηαηηέξσο εηο ην λα ηαθηνπνηήζεη ην ππξνβνιηθόλ
κέξνο θαη όηη επί ηνύησ επηζπκεί λα θαηαζηήζεη επσθειή ηα κέζα ηα νπνία δύλαληαη
λα ηεο πξνζθέξνπλ νη λένη λαύηαη ηεο 3/4δξαο, ησλ Πεηζώλ θαη ησλ Ψαξξηαλώλ,
νίηηλεο θαηά ην παξόλ επξίζθνληαη αξγνί.
Τνύηνπ ράξηλ ζαο δεηώ ζρέδηνλ δηαηάγκαηνο πξνο ζύζηαζηλ ελόο ηάγκαηνο
θαλνληέξσλ επί ησλ εθεμήο βάζεσλ.
Τν Τάγκα ηνύην ζέιεη ζύγθεηζζαη θαηά ηνλ ήδε ππάξρνληα θαλνληζκό ηνπ ηαθηηθνύ
ζώκαηνο δειαδή από έμη ιόρνπο.
Παο ιόρνο ζέιεη πεξηιακβάλεη εθαηό αλζξώπνπο θαηά ηνλ εθεμήο θαηάινγνλ:
Σηξαηηώηαη

83

Επηινρίαη

1

Λνρίαη

1

Δεθαλείο

8

Τπκπαληζηαί

2

Απιεηήο

1

Λνραγνί

1

Υπνινραγόο α'

1

Υπνινραγόο β'

2

όινη

100

Η πξώηε ηάμηο ησλ αμησκαηηθώλ (l' etat major) ηνύηνπ ηνπ Τάγκαηνο ζέιεη ζύγθηζζαη
από έλα Ταγκαηάξρε
από έλα πξώηνλ ππνδηνηθεηήλ
από έλα ππαζπηζηήλ ππαμησκαηηθόλ
από έλα θαηαιπκαηίαλ
από δύν ζηηηζηάο
από έλα Ιεξέα
από έλα Ιαηξόλ
Δηα λα επηηαρπλζεί ν ζρεκαηηζκόο ηνύηνπ ηνπ Τάγκαηνο, νη δύν ιόρνη ησλ ήδε όλησλ
Καλνληέξσλ εηο ην ηαθηηθό ζώκα ζέινπλ ζρεκαηίζεη ηελ πξώηελ βάζηλ ηνπ.

Ο κηζζόο ησλ αμησκαηηθώλ ζέιεη ήζζαη όκνηνο κε εθείλνλ ησλ ζσκάησλ κε θάπνηαλ
πξνζζήθελ ήηηο δίδεηαη ζπλήζσο εηο ηνπο αμησκαηηθνύο ηνπ είδνπο ηνύηνπ θαη ε
νπνία εκπνξεί λα ήλαη 1/5 ή 1/4 πεξηζζόηεξνλ.
Η ζηξαηνινγία αύηε ζέιεη ζύγθηζζαη από εζεινληάο απ'όιελ ηελ επηθξάηεηαλ. Με
όια ηαύηα πξνζθαινύληαη ηδηαηηέξσο εηο ηαύηελ ηελ δνύιεπζηλ νη λένη λαύηαη ηεο
3/4δξαο, ησλ Πεηζώλ θαη ησλ Ψαξξηαλώλ.
Οη ζηξαηηώηαη ζέινπλ ιακβάλε ελ ηαΐλη (κία κεξίδα ςσκηνύ), είθνζη παξάδεο
ζηηεξέζηνλ θαη δύν ηάιιεξα κεληαίνλ κηζζόλ.
Οη δε ππαμησκαηηθνί ηνπο νπνίνπο ζέινπλ εθιέγε θαη'αλαινγίαλ ησλ εηο ηελ κάζεζηλ
πξνόδσλ ησλ, ζέινπλ ιακβάλεη ην απηό ζηηεξέζηνλ, ην απηό ηαΐλη θαη ηξία ηάιιεξα
κηζζόλ.
Ιδηαίηεξν δηάηαγκα ζέιεη πξνζδηνξίζεη ηελ ελδπκαζία ηνύηνπ ηνπ Τάγκαηνο ε νπνία
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λεζησηώλ.
Οη εηο ηνύην ην ζώκα θαηαγξαθόκελνη Καλνληέξνη ζέινπλ ζπκθσλήζεη λα δνπιεύνπλ
ηέζζεξαο ρξόλνπο. Με όινλ ηνύην ζέινπλ απνιακβάλνπλ ην πξνλόκηνλ κηάο
δηαθνπήο θαζ' έθαζηνλ ρξόλνλ ε νπνία θαηά ηαο πεξηζηάζεηο ζέιεη ήζζαη από
ηέζζεξαο έσο εμ κήλαο, ελ δηαζηήκαηη ησλ νπνίσλ ζέινπλ ιακβάλεη ην ήκηζπ ηνπ
κηζζνύ ησλ, έρνληεο θαη ηελ άδεηαλ λα εκβαίλσζηλ εηο δνύιεπζηλ λαπηηθήλ, είηε
εκπνξηθήλ είηε πνιεκηθήλ.
Ιδηαίηεξνο θαλνληζκόο ζέιεη πξνζδηνξίζεη θαηά πνίνλ ηξόπνλ ζέινπλ παξαρσξνύληαη
αη δηαθνπαί θαη πώο ε Κπβέξλεζηο ζέιεη αζθαιίδεζζαη όηη κεηά ηελ δηαθνπήλ απηήλ
ζέινπλ επηζηξέςεη εηο ηα ρξέε ησλ ηελ ηδίαλ εκέξαλ, ηελ νπνίαλ ζέιεη πξνζδηνξίζεη ν
θαλνληζκόο.
Θέιεη γελή πξόηαζηο εηο ηνπο λένπο ησλ θαιώλ νηθνγελεηώλ ησλ εηξεκέλσλ λήζσλ λα
θαηαηαρζνύλ εηο ηνύην ην ζώκα, νίηηλεο ζέινπλ ιακβάλεη θαη' αλαινγίαλ ηνπ αξηζκνύ
ησλ εζεινληώλ όπνπ ήζειε πξνζθέξεη εθάζηε ησλ λήζσλ ηνύησλ, ηνλ βαζκόλ ηνπ
ππνινραγνύ πξώηνπ ή ππνινραγνύ δεπηέξνπ επί ςηιώ ησ νλόκαηη εηο ηνπο ιόρνπο
ηνπ απηνύ ηάγκαηνο.
Έσο νπ απνθηήζσζη ηελ αλαγθαίαλ κάζεζηλ δνπιεύνληεο εηο ην απηό ζώκα, ζέινπλ
ιακβάλεη έλ κέξνο ηνπ παξά ηνλ λόκνλ πξνζδηνξηζζεζνκέλνπ κηζζνύ.
'Οηαλ δε θξηζώζηλ άμηνη ηεο ελ ελεξγεία εθδνπιεύζεσο ηόηε ζέινπλ ιακβάλεη
νιόθιεξνλ ηνλ κηζζόλ ησλ θαη ζέινπλ πξνηηκάζζαη όηαλ ζπκπέζεη πξνβηβαζκόο.
Δελ θξνλεί ε Κπβέξλεζηο όηη αξθνύζηλ όζα είπελ αλσηέξσ πεξί ηεο ππνζέζεσο, πεξί
ηεο νπνίαο πξνζθαιείζζε, Κύξηνη, λα ζθεθζείηε βαζύηεξνπ εηο ζύληαμελ ζρεδίνπ
εληεινύο νξγαληζκνύ. Σεηο ζέιεηε αλαπιεξώζεη ηα ειιείπνληα, κε ηαο εθηεηακέλαο
γλώζεηο, ηαο νπνίαο θαζείο εμ πκώλ έρεη εηο ην εαπηνύ κέξνο πεξί ηαύηεο ηεο ύιεο.
Εθείλν δε πεξί ηνπ νπνίνπ ζαο παξαθαιεί επηκόλσο ε Κπβέξλεζηο είλαη ην λα
θαλνλίζεηε επάλσ εηο ηαθηηθνηάηαο βάζεηο ηελ νηθνλνκίαλ ηνπ ζώκαηνο ηνύηνπ, θαη
επνκέλσο ηνλ έιεγρνλ, εηο ηνλ νπνίνλ απηό πξέπεη λα ππόθεηηαη.

Αθνύ άπαμ απνθαζηζζεί ην πεξί νπ ν ιόγνο Τάγκα, νη δύν ιόρνη ησλ θαλνληέξσλ ηνπ
ηαθηηθνύ ζώκαηνο ηεζέληεο ππό ηελ νδεγίαλ ηνπ δηνξηζζεζνκέλνπ αξρεγνύ ηνπ λένπ
ηάγκαηνο, ζέινπλ κεηαβή εηο Κόξηλζνλ όπνπ απηή ε δύκε απμεζείζα από ηεο
ζηξαηνινγίαο, ζέιεη απνηειέζεη ηελ θξνπξάλ ηνπ ξεζέληνο θξνπξίνπ. Επνκέλσο ε
πόιηο αύηε ζέιεη θαηαζηαζεί πόιηο ηεο δηδαζθαιίαο, ην δε Τάγκα ησλ θαλνληέξσλ
εθηόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αλαγνκέλεο εηο ην είδνο ηνπ ζέιεη γπκλαζηεί επίζεο θαη εηο
ην ηνπθέθη, θαη εηο ηαο πεξηζηξνθάο ηνπ πεδηθνύ, όζνλ είλαη αλαγθαίν εηο ηνπο
θαλνληέξνπο νίηηλεο ελ ώξα ρξείαο, ρξεσζηνύλ λα είλαη εηο θαηάζηαζηλ λα
ππεξαζπίδνπζη ηα θαλόληα.
Τνηνπηνηξόπσο κνξθώζαληεο ην ξεζέλ ζρέδην ηνπ δηαηάγκαηνο όζνλ δύλαζζε
ηαρύηεξνλ, ζέιεηε δώζεη, Κύξηνη, λέαλ απόδεημηλ ηνπ δήινπ ζαο πξνο ηνύηνλ ηνλ
ηόπνλ.
Επθηαίνλ είλαη ώζηε ην ηάγκα ηνύην λα εληδξπζζή εηο ηελ Κόξηλζνλ ηελ πξώηελ ηνπ
εξρνκέλνπ Σεπηεκβξίνπ.
Τέινο πάλησλ ζέιεηε απαξηίζεη ηελ εξγαζία ζαο δίδνληεο ζπλνπηηθόλ ινγαξηαζκόλ
ησλ εμόδσλ ηα νπνία είλαη αλαγθαία λα θάκε ε Κπβέξλεζηο δηα ηελ ζύζηαζηλ θαη
ζπληήξεζηλ ηνύηνπ ηνπ Τάγκαηνο.
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