
Ν '
^  ' 8 ^ 3 .  g S

m

ΕΤΟΣ Δ'. ΤΟΜΟΣ Η'.

ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΜΕ'. ΑΘΙ1ΝΗΣΙ. 15 . ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

M M  i G S g g g  S  5^ 4 ^

ΠΕΡΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΣΣΙΚΟΝ (*).

ΓΙΙ οπισθοφυλακή δέον νά μορφοΰται επί τή προβλέψει εν

δεχόμενης μάχης, οπως καλυπτη τήν υποχώρησιν του ολου, 
*«ι προς τοΰτο δέον νά έπαγρυπνή έπί τήν προχώρησιν του 

εχθρού καί εις τήν καλητέραν διάταξίν, ήτις είναι αναγκαία 

τηρήται. Δέον ν’ άκολουθή το δλον εν γνώσει τών κινή

σεων αΰτοΰ· δφείλει δέ νά δυναται νά έχη τον βαθμόν τής ά -  

παιτουμένης άντιστάσεως κατά ενδεχομένως καταδιώζεως 

ε* μέρους του εχθρού.
Τήν ασφάλειαν κατά τάς πορείας κατορδοΐ τις έπί μάλλον 

*̂ά τής όσον οϊόν τε μακράν έζαπ.Ιώσεως περ ιπολιών Ιπ- 
πιχ,ον μόνον είς εντελώς δύσκολα εδάφη δυναται ν’ άντικα- 

τκστή είς τήν θέσιν τοΰ ίππικοΰ το πεζικόν. Το ιππικόν σπρώ

χνεται έπί τά πρόσω έπί τοσοΰτον, ώστε έν ανάγκη νά ηναι 
ε'ς κατάστασιν εϊτε μόνον του νά υπερνικήση τυχοΰσαν εχ 
θρικήν άντίστασιν, είτε τόν διοικητήν τής εμπροσθοφυλακής 

ν« οΰναται εγκαίρως νά ειδοποίηση, οπως ουτος δυνηθή νά

(*) Σϋνίχιια και τέλος· VJe το προηγούμενον φυλλάοιον.
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λάβη τάς αναγκαίας διατάξεις. Πολλάκις έπί μακράν έξά- 

πλωσιν εφίππων τμημάτων κατά τάς περιστάσεις παραγγέλ- 

λονται νά παρακολουθώσι μικρά πεζικού τμήματα έπί αμα

ξών ώς στηρίγματα· το τοιοΰτο δέ συνισταται σπουδαίως ώς 

το άσφαλέστερον καί τήν δύναμιν τών στρατευμάτων έπί πλεΐ- 
στον φειδόμενον μέσον, επομένως θετέον είς χρήσιν είς ανοι
κτά έδάφη έφ’ ημέραν καί νύκτα.

Κάλλιστον εΤναι τό ιππικόν νά προχωρή τετμημένον έν τ ι 

εμπροσθοφυλακή, δίδον τμήμά τι λίαν εμπρός, διότι τότε κο
πιάζει όλιγώτερον, παρέχει δέ είς το όλον πλείονα ήσυχίαν 

καί ασφάλειαν κατά τήν προχώρησιν, παρ’ όσην έάν βαδίζη 
άδιαιρέτως έπί κεφαλής.

Έ άν πεζικόν υποστήριγμα παρέπηται του ιππικού είς άρ- 

κουσαν άπόστασιν έκ τοΰ πλησίον, τό ιππικόν τότε Ασφαλίζε
ται άπό δπισθίους προσβολάς.

Πρός διατήρησιν τής αίσδήσεως μέ τόν μεμακρυσμένον Ιχ- 

δρόν είναι μεταξύ άλλων σκόπιμον $ r  τμήμα ιππικού ανθύ- 
παρχτον ν’ άκολουθή τόν έχθρόν ανεξαρτήτως τής κινήσεως 

τών ιδίων στρατευμάτων.

Ή  έμπροσδοφυλακή διαιρείται είς τά έξής τμήματα·

1) Τήν κεφαλήν ή τούς προσκόπους (die Spitze) ('),
2) Τήν προφυλακήν (der Vortrupp),

3) Τήν πρωτοπορείαν (die Vorhut) μόνον εις ίσχυράς έμ- 
προσθοφυλακάς.

4) Τήν κυρίως έμπροσδοφυλακήν (die avantgarde).

5)Τούς πλαγιοφύλακας (die ββ ΐΐεη ίπ ιρ ρ ^ τά ς πλαγιοπερί-

(*) ΙΙ'.Οανόν αί παρ’ ημών διδόμενα'. έτωνυμία'. v i μή ώ ϊΐ κατάλλη' 
λοι, άλλα δέν εχομεν άτυχώ; αλλας παραδεδεγμένα;. οί δε Γερμανοί
δίδουίΐν εΐ; ΐα  ττάν-α tSiov όνομα.

πολίας (die seiten-patrullen) μέ τούς πλαγιοδρομείς (die 

seiten laufern).
"Εκαστον τών προμνησδεντων τμημάτων έχει τόν σκοπόν 

νά προμηδεύση είς τό αμέσως κατόπιν αύτοΰ έρχόμενον ίσχυ- 

ρότερον τμήμα πλείονα ασφάλειαν καί καιρόν, οπως δύναταί νά 

τεθή είς κατάστασιν μάχης· έπί τούτου δέ δέον νά τηρηδή 

χαί αμοιβαία άπόστασις.
Ή ταχύτης τών προπορευομένων τμημάτων έξαρταται άπό 

των άχολουδούντων αύτά. Είς ταΰτα τά δεύτερα άπόκειται ή 

Κατήρησις τοΰ συνδέσμου πρός τά έμπρός, ενώ τά προπο* 

ρευόμενα τμήματα διατηροΰσιν άφ’ ετέρου είς γνώσιν τά Ιαυ- 

15ις Ιπόμενα διά μηνύσεων περί παντός συμβαίνοντος.
Συνήδως τής έμπροσδοφυλακής προηγείται αμέσως ή ταύ- 

τΊς προφυλακή, άποτελουμένη έκ τοΰ 1/6 έως 1/3 τής δυνα'- 

Ι̂ εως έκείνης, καί μόνον έξ ενός όπλου συνισταμένη· ίσχυραί 
ψως Ιμπροσδοφυλακαί σχηματιζουσιν άμέσως πρό τοΰ πολλοΰ 

®ΰ:ών πρώτον πρωτοπορείαν, ήτις τότε παρέπεται τής προφυ- 

^Χής. Μικρά, ούχί άνω ενός ούλαμοΰ τοΰ πεζικοΰ ή μιας ήμι- 

λ*ρχίας δυνάμεως, έμπροσδοφυλακή δέν σχηματίζει ούτε προ- 
?Άαχήν, ουτε πρωτοπορείαν, αλλά μόνον κορυφήν (κεφαλήν).

Η κορυφή (die Spitze) άποτελεϊται έκ τριών άνδρών καί 
εν°ί ύπαξιωματικοΰ ή ύποδεκανέως. Τούτων οί 2 άνδρες προ

γεύοντα ι σχεδόν 2 0 0  βήματα, οΓτινες κρατοΰσιν εαυτούς είς 

1ϊον υψος επί άμφοτέρων τών πλευρών τής όδοΰ, καί διασκο- 
^ ’Jsi χό έδαφος άμέσως παρά τήν οδόν κατόπιν δ’ άκολου- 

ο δδηγός τής κορυφής, τοΰτον δέ παρακολουδεΐ δ τρίτος 

S, όστις φροντίζει περί τοΰ συνδέσμου μετά τής προφυλα- 

Μόνον είς έμπροσθοφυλακήν έκ μόνου πεζικοΰ συνιστα- 

Ι*£νΊν οχηματίζουσι τήν κορυφήν £y άρα, γυχτός ή είς κεκα- 

' vll l*iror έδαφος έκ μιας ενωμοτίας. Α



Ή προφυλακή συγκροτείται ώς έπί το πολύ έξ ίνός 5πλοιι, 
χαί κατά κανόνα σχηματίζεται 6?  ενός ούλαμοΰ του ιππικού 
ή τοΰ πεζικοΰ.

Ο οδηγών τήν προφυλακήν μενεί συνήθως παρ’ αυτί τ«ό* 
τη, ουνατβι όμως καί παρά τήν κορυφήν καί πρός παραιό- 

ρησιν φαινομένων σημείων νά μεταβαίνη μή πολΰ άπομαχρ»· 

νομενος. Ων υπόλογος ώς προς τήν διασκοπουμένην οδόν £ «»
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χαλήν αυτής διατήρησιν, δφείλει αρκούντως νά ηναι περί τοΰ- 

:ων πληροφορημενος. 'Υποστηρίζει τήν κορυφήν ιδίως είς κε- 

χαλυμμένον έδαφος καί είς συνάντησιν μέ τόν εχθρόν διά 

προηγμένων περιπολιών, και διασκοπεΐ τάς Ικατέρωθεν κει- 

μένας τοποθεσίας διά περιπολιών έκ της προφυλακής. Α ί τοΰ 

πεζικού περίπολίαι βφείλουσιν ούχί πλέον τών 5 0 0  βημάτων 

άπό τής όδοΰ ν’ άμομακρύνωνται, ή δέ διασκόπευσις είς με- 
γαλητέραν περιφέρειαν ώς και είς διακεκομμένον έδαφος δέον 

νά ένεργώνται διά του ίππικοΰ.
"Ολα τ’ αναγκαία μέτρα δέον κατ’ αρχήν τόσον ταχέως νά 

ιυλλαμβάνωνται καί νά περατώνται, ώστε η διαρκής πρόο

δος τοΰ όλου, άνευ ανάγκης βιαστικής, νά μή έμποδίζηται. 

Άπό ταύτης τής άρχής επίσης προκύπτει, άν δυνατόν, καί 

περίπολίαι ίππικοΰ πρό τής κορυφής τοΰ πεζικοΰ νά κινώνται, 

και επιτρέπεται παρά τήν προφυλακήν τοΰ πεζικοΰ έφιπποι 

άγγελιαφόροι ουδέποτε νά  έλ.Ιείπωσιν.
Έκτος τών τής πορευομένης φάλαγγος άμέσως προπορευο- 

μένων τμημάτων κινοΰνται εκατέρωθεν τών πλευρών τής εμ

προσθοφυλακής ή κατά τάς περιστάσεις έκ τοΰ ενός αυτής μέ
ρους πρός κάλυύιν τών πλευρών πλαγιοφυλακαί (seitentrupp) 

κοί πλευρικαί περίπολίαι (seiten patruHen), αΐτινες, άν δυ

νατόν, πορεύονται έπί όδών παραλλήλων. Αυται κατά κανόνα 

συγκροτοΰνται ές ίππιχοϋ  καί μόνον έζα ιρεηχώς είς πάντω ς  

δνσχο.Ιον έδαφος έκ πεζικοΰ, μένουσι δέ είς ίσον ΰψος πρός 
τήν πρωτοπορείσν καί προφυλακήν, καί μεριμνώσι διά τόν σύν

δεσμον μετά του τελευταίου καί μέ τό πολύ τής έμπροσθοφυ- 

λακής.
At πλαγιοφυλακαί είναι έσχηματισμέναι έκ δυνάμεως 7 2 

£ως 2 ούλαμών, προάγουσιν έπίσης πλευρικώς, ήτοι πρός τά 

ίνξω, κορυφήν (Spitze), άσφαλίζουσιν έαυτά κατά τά ίξωτερικά



των πλευρά διά πλευρικών περιπολιών (seiten patrullen) xat 

πλευροδρομέων (seiten p lankler η seiten laufer).

Α ί Αδυνατώτεραι έμπροσθορυλακαί ή είς όλως Ανοικτόν έδα

φος χωρίζουσιν έπί το πολΰ μόνον πλευρικάς xeptxoMac, ακ
τίνες αριδμουσι 3 εως 12  άνδρας και έξαποστέλλουσιν έξω 
μεμονωμένους πλευροδρομείς.

"Οπου τούτο ραίνεται Αναγκαίον, έπίσης τά πλευρά τί; 

φάλαγγος τής πορείας έν όλη αυτής τή έκ,τάσει ασφαλίζον

ται δι ειοΐκών πλευρικών άποσπασμάτων (F lanker Deta- 

chemente), αχινα τελευταία υποδιαιρούνται έπι'σης τότε εί; 

πλαγιορυλακάς (Seitentrupp), πλευρικά; περιπολίας (Seiten 
patrullen) καί πλαγιοδρομείς (Seitenpl^nker).

Η όπισθοφυλαχή συνίς-αται είς προχωρούσαν ράλαγγα μό
νον έκ τής όπισδοπορείας (Nachtrad) ένός μικρού, έπί τό πολύ 

έξ ίππικοΰ συγκροτουμε'νου, τμήματος, όπερ περιλαμβάνει μίαν 

*ορυρήν, ώς πρός τά λοιπά δέ άσραλίζεται διά περιπολιών. Ή 

όπισδορυλακή είς τινας περιστάσεις έχει άπλουν σκοπόν Αστυ
νομίας τής πορείας.

Η  υποδιαίρεσα; τής οπισθοφυλακής κατά. τήν ύποχώρψ 
σ ιν  κανονίζεται κυρίως κατά τήν πλησιότητα καί τήν διαγω

γήν του έχδροΰ. Έάν ό έχθρός Ακολουδη εις μερικήν Απόστα- 
σιν, τότε έπέρχεται δμοία υποδίαίρεσις εκείνης, περιεγρά- 

ψαμεν περί τής έμπροσδορυλακής κατά τήν έπί τά πρόσω πβ- 

ρείαν, ήχοι είς Nachtrupp, ένίοχε δέ καί Nachhut καί όπισθο- 

χορυρήν (Nachspitze). Είς τινας περιστάσεις καταλείπονταί 
ίπισδεν πλησίον χής όπισδορυλακής έπίσης ισχυρά χμήματ» 

ιππικού, αχινα όφείλουσι νά διατηρώνχαι είς συνάρειαν μετά 

τοΰ έχδροΰ, τόν δέ διοικητήν τής ράλαγγος τής πορείας νά 

χραχώσιν έν γνώσει ώς πρός τάς κινήσει; τοΰ έχδροΰ.

Είς τήν υποχώρησιν ή όπισδορυλακή όρείλει νά καλύπτω

ΠΕΡΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΣΣΙΚΟΝ. 59  

τά πλευρά αυτής είς όσον οΤόν τε πλατυτέραν περιφέρειαν δια 

πλαγιοφυλακών $$ πλευρικών περιπολιών, όπως εγκαίρως λαμ- 

βάνη είδη σιν δι’ έκάστην κάπως σκόπιμον έχδρικήν χινησιν.

Κατά τάς προχωρήσεις διανέμονται είς τήν έμπροσθορυ- 

λακήν, ώς έπίσης είς τήν όπισδορυλακήν κατά τάς δποχωρή- 

αιις, οί αναγκαίοι σκαπανείς διά τήν τών οδών οιόρδωσιν.

ΤΟ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑΙ ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (*).

δ ιεύθυνσ ις ίκτη.

Αυτη περιελάμβανε τήν έπιμέλειαν τοΰ ς-ρατοΰ (latendauce) 

διηρείτο είς πέντε γραρεΐα, εχοντα έπί κεραλής πολίτικους- 

ησαν δέ ταΰτα
1) Μετακομίσεις.
2) Τροφαϊ χαί 3-έρμαΥσις.
3) Νοσοκομεία καί Απόμαχοι- ' ϊπ ό  τό γραρεΐον τούτο Ανή- 

γετο τό προσωπικόν τοΰ ίατρικοΰ κλάδου ώς j  τό των Απομάχων.

4) Ιμ ατ ισμ ός , στρατιωτιχαί χ λ ίνα ι, στρατοπεδεία (cam-

pemart).
5) Μ ισθοί καί επιθεωρήσεις. Είς τό γραρεΐον τοΰτο Απέ- 

xtixo ή πραγμαχοποίησις όλων τών λεπτομερειών τών υπό τοΰ 

Επιμελητηρίου προετοιμασδεισών.

ΛιεύθυΥαις ε6δόμη·

Άποταμιευχηριον του πολέμου (Depot de la Guerre) ). 

Ά λλοτε τό Αποχαμιευτήριον τοΰ πολέμου ειχεν υπό τέν στρα-

(*) Συνέχεια· ϊδε τί» προηγούμενον φυλλάδιον.
(‘ ) Depot de la Guerre, Depot d’ Artillerie, du Genie, de



τηγόν Pelet είδος αυτονομίας καί εργασίαν καί ΰ'παρξιν δ«μ 

κεκριμένην άπό του υπουργείου, ώς συμβαίνει είσε'τt τώρα ώς 

προς το κεντρικόν άποταμιευτηριον (le depot cenlrale) του 

πυροβολικοΰ, του των οχυρώσεων, ώς καί διά το ναυτικόν, τό 

τών χαρτών καί σχεδίων. Έ πί Πελέτου Ικρατεΐτο ωσαύτως εν 

γραφεΐον στρατιωτικών Επιχειρήσεων, καί δικαίως ήδύνατο να 

γράφη ρυτος κατά τό 1 8 4 0 , διευδύνων τώ στρατάρχη Σούλτ 

τό της εκς-ρατείας αύτοΰ σχέδιον, «Έσομαι ύμΐν άλλος υμείς». 

Ή κατασκευή καί ή άπόκτησις χαρτών, ή διατήρησις καί ί  

σπουδή τών αρχείων, προσωπικόν πολυάριθμον αξιωματικών 

σκληρώς καταγινομένων εΐςενργα στατιστικής καί ιστορίας, εδι- 
δον αυτω το προς το λεγειν τοιαΰτα δικαίωμα.

Αλλ ηοη προ τοΰ 1 8 7 0  έτροποποιηδησαν ταΰτα πάντα. 
Είς σοφός ιστοριογράφος διετηρει καί άνίχνευε τά αρχεία διά 

τά ιστορικά έργα. Τό πρώτον γραφεΐον διετηρει είς εαυτό 

είσετι τήν σύνθεσιν τών χαρτών καί έχρατο πρός τοΰτο μό

νον αξιωματικούς, άλλ’ επειδή έκτος τών αξιωματικών τούτων 

(τών επιτελών), ο'ύς ύπεχρέουν νά έργάζωνται απολύτως μόνοι, 
ένώ εις ολα τα λοιπά κράτη προσωπικόν δευτερεΰον έργάζετα! 

ύπό τήν διεύδυνσίν των, συνεπώς δέν χατωρδώδη νά μορφω- 
θώσιν άλλοι πρός τέλεσιν όμοιων έργων.

Λ ιεύθυνσις όγΰύη.

Αυτη άπετελεΐτο ύπότοΰγενικοΰ λογις-ηρίου (la comptabilite 

Generale), επιφορτισμένου τήν συγκέντρωσιν, τήν επιδεώρησιν, 
τόν ελεγχον τών εξόδων πασών τών υπηρεσιών, τήν έξέτασιν 

τών οιαφιλονεικουμενων υποδεσεων, τήν σύνταξιν τών προϋ-

la marine, φρονοϋμεν δώ ιόν προορισμόν αύτών ou καλώς χληθτ>ον- 
σονται άποταμιευτηρια, ί·.ότ·. Ιν αύτοΓς άποτχμιεύεται  ό',-n ή τέχνη κ«!· 
Ι-ιττη'μη παράγουσι χρήσιμον, ί ξ  αύτών S' άντλουσιν ο,τι χρηώίεί.
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πολογισμών, τήν ταξινομίαν τών διαφόρων διαταγμάτων κτλ. 

Ούτως ή διεύδυνσις αυτη ητο οιά τόν στρατόν εν άλλο υπουρ

γείο-/ τών οικονομικών καί εν άλλο Ελεγκτικόν συνέδριον ταυ- 

τοχρόνως, τό α καί ω τοϋ προϋπολογισμού τοΰ πολέμου. Διη- 

ρεΐτο δέ είς επτά γραφεία, ο!ον ’’Ε λεγχον, π ιστώσεις (fonds), 

λογιστικούς υπαλλήλους, λογαριασμόν και υλικόν, συντά- 

£“ <■, Αρχεία, προ ΐκ ισ ιν  τοΰ στρατού και έσωτερικην υπη

ρεσίαν, περί ης έν άρχή εϊρηται.
Έκτος τών άπ’ εύδείας, ώς είπεΐν, ώργανισμένων δια το 

δπβργεΐον διευδύνσεων τούτων, ύπήρχον έπιβοηδητικά τά εξής, 

ών άνεγνωρισδη ή (οφελιμοτης, ητοι
Ή έν τώ ύπουργείω υπηρεσία τής ’Αλγερίας.

Ό  στρατιωτικός κλήρος.
Τό συμβουλευτικόν κομητάτον τών γεν. επιτελών, προωρι- 

ϊμένον νά διευδύνη τήν νεοσυλλεξίαν καί τήν χρήσιν τών αξ ιω 

ματικών τοΰ σώματος τών επιτελών, ως και τάς υψηλά, με 

λέτας καί τήν δεωρητικήν διά πόλεμον προετοιμασίαν, κατα 

τό πνεΰμα τών κανονισμών.
Τά συμβουλευτικόν κομητάτον τής χωροφυλακής,

„ » τοΰ πεζικοΰ,
„ » » ίππικοΰ,
„ » » πυροβολικοΰ,
ν » τών οχυρώσεων,

Τό διαρκές κομητάτον τής διαχειρίσεως,

Τό ιατρικόν συμβούλιον τοΰ στρατοΰ,
Ή άνωτέρα επιτροπή τής προιχίσεως τοΰ στρατοΰ,

Ή ίππιατριχή επιτροπή,
Ή  μικτή επιτροπή τών δημοσίων έργων,

'Η επιτροπή τής άμυνης τών ακτών.
Ειτα αί πρόσκαιροι έπιτροπαί διά τήν σπουδήν σιδηροδρόμωνκτλ.



Έ πί τουτοις προσθετέα Αληδή τινα έπιστημονικά καί βιο- 

μηχανικά καταστήματα. Ουτω το Αποταμιευτηριον του πολέ

μου διά την κατασκευήν τών χαρτών ειχεν άπαντα τά εργα
στήρια τά διά τοιαύτην ε’ργασίαν χρειώδη. Έπίσης καί τό τών 

οχυρωσεων. Τό κεντρικόν Αποταμιευτηριον τοΰ πυροβολικού 

ειχεν ώσαυτως ολα τά έργοστάσια τά χρειώδη εις τήν κατα
σκευήν υλικού, προτύπων κτλ.

Ο όργανισμος ουτος, δεκτός βεβαίως έν ειρήνη, έάν κανο- 

νικώς ενεργή, έξέπεσεν ύπήρξε δέ ολέθριος έν ώρα κινητο- 

ποιησεως καί πολέμου, χάρις είς τήν διατήρησιν ύπερβαλλού- 

σης συγκεντρώσεως έν ταίς λεπτομερείας καί έλλείψεως ένό- 
τητος καί ισχύος κατά τήν διεύδυνσιν.

Ενδυμηθώμεν τι εγραιΐιαμεν άνωδι περί της στρατολογίας 

τών Αρχηγών τών διαφόρων γραφείων καί αυτών ετι τών ύπο- 

οιευδυντών τών διευδύνσεων. Είς ύπάΛΛηΛος (commis) είσήρ- 

χετο εις τό υπουργείον έπιβοηδητικός ύπερα'ριδμος, έπίτιμος- 
συχνάζει εις τήν υπηρεσίαν, έχει ζήλον, είναι καλλιγράφος. 

Κατανοεί τούς κανόνας τοΰ γραφείου, προοδεύει ήρέμα, διότι 

δέον ν’ άνταμειφδη, δέον νά τώ Ανοιχδή δίοδος. Ά λ λ ’ επειδή 

χριοματικαι απολαυαι είναι μικραί, τάς αΰξάνουσιν οί τί

τλοι· ό υπάλληλος ώνομα'ζετο Αρχιϋπάλληλος (principal), 
υπαρχηγός (sonschef), αρχηγός (chef)· οί διευδυνταί Αξιω
ματικοί ηλλασσον, αΰτος ομως μένει, ’Ιδού έπήρεια καδες·ηκυία. 

'Οποία ή επήρεια αυτη καί πώς ένηργείτο ; Τοΰτο τό έν-

νοεί τις, αμα παρακολουδήση τά Γχνη υποδέσεώς τίνος. Φύλ- 
λον χα’ρτου δύναται νά χρησιμεύση ώς μίτος τής ’Αριάδνη; 
εν τώ Λαβυρινδω τούτω. 'Οποίον δύναται νά ηναι τό φύλλον 
τοΰτο τοΰ χάρτου;

Έν τη διαχειρίσει ταύτη τη τόσον έκτεταμένη καί τη τόσω
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περιπλόκω, ε’νδα αί αύταί υποδέσεις επαναλαμβάνονται τόσω 

συχνά, προήχδησαν φυσικώς διάφοροι τύποι, συνεταχβησαν 

πασαι αί γραφαί έπί τοΰ αυτοΰ προτύπου. Οί τύποι είναι οι 

έξης· 1 ον Αί σημειώσεις αί κυκλοφοροϋσαι άπό γραφείου είς 

γραφείον καί καδιστώσαι τήν εσωτερικήν Αλληλογραφίαν. Αί 

σημειώσεις αύται έ'χουσι μεγάλην σημασίαν, ενίοτε Ανωτε- 
ραν τών υπουργικών αποφάσεων, κατά τά γραφεία οδεν προ- 

κύπτουσι. Φέρουσι τήν υπογραφήν τοΰ Αρχηγού τοΰ γραφείου 

καί τήν δεώρησιν τοΰ διευθυντοΰ· 2 ,ν Αί έκδεσεις η σημειώ

σεις αί πρός τόν υπουργόν, ύπογεγραμμέναι υπό τών Αρχη
γών τών υπηρεσιών. Έκδέτουσιν ύπόθεσίν τινα ή δηλοΰσι ση- 

μείόν τι είς τήν προσοχήν τοΰ ύπουργοΰ. Φυλάσσεται περιδώ- 

ριον διά περίληψιν τής έκδέσεως, οπως ό υπουργός δυνηδή 

δι’ αυτής νά περιλάβη Αμέσως τήν υπόδεσιν έν συνόλω. Συμ- 

βουλευόμενός τις τ ’ Αρχεία είς τό ταμιευτήριον τοΰ πολέμου, 

βλέπει οτι αί έκδεσεις αυται έγίνοντο συχνά ύπο τών υπαλ
λήλων, αί δέ περιλήψεις υπό τών Αρχηγών τών Γραφείων διά 

μελάνης έρυδρας. Ό  υπουργός ένέγραφεν έκεΐ τήν Απόφασίν 

του· 3 ον Αί έπιστολαί αί τής υπογραφής τοΰ ύπουργοΰ, α ίτι- 

νες είναι διαταγαί έκτελέσεως- 4 ον Α ί ύπουργικαί έγκύκλιοι, 
αί Αποφάσεις, διατάξεις κτλ., έκτυπούμεναι η μή έν τη έπι- 

σήμω στρατιωτική εφημερίδι* 5 ον Διαταγαί ίδιαίτεραι καί γνω

στοποιήσεις γιγνόμεναι πρός τά διάφορα γραφεία υπό τής 8 

διευδύνσεως. Αί έγκύκλιοι αυται αί σπανίως φέρουσαι τήν 

δπογραφήν τοΰ ύπουργοΰ, Αλλ’ άπλώς τοΰ οιευδυντοΰ καί τών 

Αρχηγών τών γραφείων, εΐχον, έπί τή φαινομενη άπλή γνώμη 

διαταγής, έπισημότητα, άφ’ ής δυσκόλως ήούνατο τις νά δια- 
?ύγη, χαΐ έπενήργουν μετ’ επήρειας πραγματικής επι τής πο

ρείας τών ύποδέσεων.
Έκαστον τών έγγράφων τούτων σχεδιάζεται έπί ειδικού



χάρτου, υποβάλλεται είς τόν άρχηγόν τοΰ γραφείου, άντιγρά- 
φεται υπό γραφέως, υπογράφεται υπό του άρχηγοΰ του γρα

φείου, θεωρείται υπό τοΰ διευδυντοΰ, πρωτοκολλαται, άποστέλ- 
λεται είς τον προς ον δρον. Τό σχέδιον έ'μενεν εις τόν φάκελ- 
λον τΫ5ς ύποδέσεως.

Εκαστη υπόδεσις δυναται νά  γεννι\θΐ\ κατά δυο τρόπους’ 
civat καταγωγής ύποδεεσζέρας ή άνωτέρας·

(άκολουδει)

ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΝ 

ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ
ΰ π ί>

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  Β Ρ Ε Τ Α Ν Ο Υ ,

άρχιπυροτεχνουργού παρα τώ Ιν Ναυπλίψ όπλοστασίω, πτυχιούχου τού 

έν Βιέννη αύτοκρατορικοΰ βασιλικού πολυτεχνικού σχολείου χ.τ.λ, 

μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ γερμανικού 
Οπό 

Ν. ΠΟΓΡΝΑΡΑ, 

άνβυΓολοχαγοΰ του πυροβολικού.

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ.

Καλοΰσιν αυτόματον άνάφλεξιν πυροτεχνικού τίνος μίγμα- 

τος την ανευ πυρος, κρουσεως ή τριβής άνάφλεξιν τοΰ μ ίγμα
τος τούτου (α).

Τω 1 7 8 6  ό Βερδολέττος άνεχάλυπτε τήν χλωρικήν πότασ- 
σαν, ολίγον δ’ ύστερον κατεγίνωσκον οτι αυτη, ήνωμένη με

τ’ οργανικού η άνοργάνου σώματος, αναφλέγεται μετά κρότου,

(α) Ίής αύτοματου άναφλέξεως μίγματός τίνος αιτία εΤναι ή Ιν αύτφ 

αναπτυσσόμενη θερμοκρασία ενεκα της χημικής ένώσεως τών μεμιγ- 
μένων υλών.

τριβομένη η κρουομένη. Ή μεγάλη τοΰ άλατος τουτου τιμή 

χαδίς-α την τε δοκιμασίαν καί τήν χρησίν αύτοΰ άουνατον, έν 

τούτοίς όμως μετά τινα άπό της άνακαλυψεως αυχοΰ ετη καί 

όπόταν μία τούτου λίτρα ( 1 7 6  δράμια) έτιματοάντί 5 0 0 — 5 7 6  

δραχμών, έποιοΰντο αύτοΰ χρήσιν προς κατασκευήν τών εκκαυ

μάτων τοΰ πυροβολικού, άναφλεγομενων τη συνδρομή ς·αγώνος 

Οειϊκοΰ οξέος, ιδίως δέ μετεχειρίζετο τό α λ ις  τοΰτο πρός κα

τασκευήν πυρείων.
Έλάμβανον πρός τοΰτο ξύλου τεμάχια, οΐα σχεδόν τα π α 

ρ’ ήμΐν σήμερον έν χρήσει, ένέβαπτον αύτά είς διαλελυμένον 

Θεΐον, εΐτα δ’ εις υγρόν μίγμα χλωρικής ποτάσσης, άνΟεων 

θείου πεπλυμένων, χινναβάρεως, άραβικού κόμμιος καί υοα- 
τος. Τά πυρεία ταΰτα οπως άναφλεγώσιν εουδίζοντο εν τινι 

μικρά φιάλη, έν τω πυδμένει τής οποίας εύρίσκετο μικρά πο- 
σότης αμιάντου (asbest), βεβρεγμένη διά πυκνοΰ θειϊχοΰ οξέος. 

Ή κατασκευή τών πυρείων τούτων ένηργεΐτο χατά μεγάλας 

ποσότητας· καί μολαταύτα κατά τήν εποχήν εκείνην ούδεποτε 

αυτόματος άνάφλεξις ενλαβε χώραν, καί τοι τής χλωρικής πο

τάσσης λίαν άχαδάρτου ουσης.
Ή  μεγάλη τοΰ αλατος τούτου κατανάλωσις είς τήν κα

τασκευήν τών πυρείων τούτων απητει την αλλαγήν τής προς 

κατασκευήν αύτοΰ έν χρήσει τοτε μεδοδου, ο οέ κ. de Roncer 

έν Βιέννη έφδασεν είς τό εύαρεςΌν τοΰτο άποτελεσμα, και ούτως 

ή τιμή τής χλωρικής ποτάσσης ήλαττώδη εις δώδεκα μονον

κατά λίτραν δραχμάς.
Πολύ πρό τής γενικής τών πυρείων τούτων χρήσεως οί χ η 

μικοί έγίγνωσκον, οτι ή άνδρακικη τίτανος, μαλιστα οέ τα τής 

στροντιανής άλατα, μιγνυόμενα μετά χλωρικής ποτάσσης καί 
δείου καί αναφλεγόμενα, χατεκαίοντο μετά φλογός ζωηρώς έρυ- 

Ορας- ή y ρήσις ομως τών κεχρωματισμένων τούτων φλογών
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?το σπανία, ένεκα τής μεγάλης τιμής τής χλωρικής ποτάσ

σης, σπανίως δ’ έβλεπε τις εν τω δεάτρω την έρυδράν τούτων 

φλόγα. Τά μίγματα ταΰτα κατεσκευάζοντο ύπ’ αυτών τών χη

μικών όλίγας πρό τής χρήσεώς των ώρας, επειδή, ώς ουτοι 
έλεγον,

α .  Ή νιτρική στροντιανή οΰτω ταχε'ως άπορροφα τήν υ

γρασίαν, ώστε ή χρ^σις αύτής επρεπε νά γίνεται αμέσως 
μετά την ξήρανσίν της.

β'. Επειδή ή έπί μακρότερον χρόνον διατήρησις αυτής 

άπήτει μεγίστας προφυλάξεις, ου μόνον διότι ή ελάχιστη 

τριβή ή κροΰσις άνέφλεγεν αυτήν, άλλά καί διότι ένίοτε άνε- 

φλέγετο αυτη αυτομάτως, ένεκα τής εύκολωτάτης άποσυνδέ- 

σεως τής μετ’ αυτής ηνωμένης χλωρικής ποτάσσης.

Τοΰτο εις απαντα τά χημικά αυτών συγγράμματα άναγι- 

νώσκομεν, καί μέλαταΰτα οί κ. ουτοι μίγματα ουτω πλημμελή 

παρέδιδον εις κοινήν χρήσιν, παραγγέλλοντες μάλις-α τήν χρήσιν 

τών τοΰ θείου άνδέων, όπερ καί σήμερον έτι πράττουσί τινες, 
διότι οί χημικοί εκείνοι ουτω παρήγγελλον έν ταΐς έαυτών συν- 

ταγαΐς, άγνοοΰντες τούς κινδύνους τής χρήσεως τούτων.

"Οτε μετά τινα χρόνον ή τιμή τής χλωρικής ποτάσσης 

ήλαττώβη έπαισδητώς, οί ψευδοπυροτέχναι κατεσκεύαζον μ ίγ . 

ματα έρυδρας φλογός, ενώ οί χημικοί άφ’ Ιτέρου άπελάμβα- 
νον άσδενή τινα πρασίνην φλόγα διά τής κατασκευάσεως μ ίγ 

ματος νιτρικής βαρείας, άνδέων θείου καί χλωρικής ποτάσσης.
Κατά τήν έποχήν ταύτην αί αυτόματοι άνα®λέξεις τοσοΰ- 

τον συχνά έλάμβανον χώραν, τά δ’ έκ τούτων δυστυχήματα 

ήσαν ουτω μεγάλα, ώστε οί πυροτεχνουργοί δέν άπεφάσιζον 

πλέον νά κατασκευάζωσι μίγματα πρασίνων φλογών. Έ ν έ'τει 

1 8 4 2  ήκουσα πολλάκις τούτους λέγοντας οτι διά τής συγκα- 

τακαύσεως έρυδρας καί πράσινης φλογός μιγμάτων έπετύγχα-

νον φαινομένων λίαν ευχάριστων τήν οψιν, καί μόλαταΰτα ησαν 

αναγκασμένοι ν’ άποφεύγωσι τήν χρήσιν τούτων £νεκα τής Επι

κινδύνου αυτών ίδιότητος τοΰ αυτομάτως άναφλέγεσδαι. Τά 

πολλά καί άλλεπάλληλα δυστυχήματα τοσοΰτον έπενήργησαν, 

ωστε έν τώ μεγάλω πυροτεχνικώ έργοστασίω τής Βιέννης, 

ιδίως δ’ έν έκείνω τοΰ πυροβολικοΰ, οΰδαμώς έν αρχή μετε- 

χειρίζοντο τά κεχρωματισμένων φλογών μίγματα τής χλω -  

ρικής ποτάσσης (α). Όπόταν όμως ή χρήσις τών κεχρωμα- 

τισμένων τούτων φλογών κατέστη γενική, συνεπώς δέ καί 
τα έργοστάσια ταΰτα έπρεπε νά τάς μεταχειρισδώσιν, όπως 

ίποφύγωσι τά έκ τών αυτομάτων άναφλέξεων προερχόμενα 

δυστυχήματα, ένήργουν τήν κατασκευήν τών μιγμάτων είς 

ίδια έργοστάσια, κεχωρισμένα τών λοιπών κατας-ημάτων. Τά  

λίαν έπισφαλή καί επικίνδυνα ταΰτα τών χημικών μίγματα  

βεγγαλικών φλογών δέν κατειργάζοντο είσέτι κατά μεγάλας 

ποσότητας· ή άνάγκη όμως τής κατασκευής άστέρων, πυρο

τεχνικών κηρίων καί έν γένει μιγμάτων διαφόρου ταχύτητος 

χ*τακαύσεως εΤχεν ήδη καταστή έπαισδητή. Προέβησαν οδεν 

£ιί  τήν κατασκευήν τών πυροτεχνημάτων τούτων, αλλά με- 

^χειρίσδησαν τό κοινόν τοΰ έμπορίου δεΐον άντί τών άνβέων 

*«τοΰ, ούχι όπως άποφύγωσι τάς αυτομάτους αναφλέξεις, τών 

δποίων τά αίτια ησαν ετι άγνωστα, άλλ’ ενεκα τής μικρας αύ- 

Tou άξίας καί τής έν τώ έμπορίω εύκολου αύτοΰ άνευρέσεως.

Απασαι αί ένεργηβεΐσαι κατά τήν έποχήν ταύτην δοκιμαί 
άπολαυήν μιγμάτων κεχρωματισμένης φλογός έδωκαιί

(α) Έν τοΐς έργοστασίοις τούτοις προ τής παραδοχής τών μ ιγμά- 
ϊων τής χλωρικής ποτάσσης κατεσκεΰαζον τοιαΰτα, βάσιν Ι'χοντα το 

ν·ίρον. 'Ο χρωματισμός τής φλογός ητο ασθενέστερο;, ή κατάλληλος

i των διαφόρων φλογών συμπαράθεσις καθίστα την ερυθραν ζωηρο-

•·Ρϊν καί Ιπροξένει εύαρεστον α’ισθησιν.
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τυχαιως εδχάριστα αποτελέσματα' λέγομεν δέ τυ^/αίως, διότι. 

ούδαμώς έστηρίζοντο τότε είς την επιστήμην, ένώ σήμερον 

άναγνωρίζουσι πάντες οτι, fact η τις καλός πυροτεχνουργός, ού 

μόνον την πυροτεχνίαν, άλλα καί τήν χημείαν άμα οοείλει 
τελείως νά γινώσκη, οπως ούτως έκ της γνώσεως τών δια
φόρων ιδιοτήτων τών υλών, τάς οποίας μεταχειρίζεται, κατα- 
νοή τήν άμοιβαίαν αυτών έπήρείαν.

Μετ’ ού πολύ οί ψευδοπυροτέχναι ήρξαντο πλέον νά έργα- 

ζωνται συνεχώς, κατασκευάζοντες κατά μεγάλας ποσότητας 

τά μίγματα ταυτα τών κεχρωματισμένων φλογών, τά δέ δυ

στυχήματα ησαν ένταύτω πλειότερα 5̂ συνηδέστερα. Έ ν Βιέν

νη, Λυών, Παρισίοις, Vincennes, Λονδίνω, Πράγα, Raab, 
Leibach καί σχεδόν έν άπάσαις ταις πόλεσιν, έν αίς τοιοΰτοι 
τεχνιται είργάζοντο, τοσοϋτον έσυνείδισαν είς τά δυστυχήματ» 

ταυτα, ώστε έδεώρουν ταΰτα ώς άναγκαΐόντι κακόν, καί μο
λαταύτα οί τής αυτομάτου τών μιγμάτων άναφλέξεως λόγοι 

ησαν έτι άγνωστοι. Ενίοτε μ ίγμ ατι άνεφλέγετο κατά τήν άνά- 
μιξίν του, ενώ άλλοτε δύω τρεις ή πλειοτέρας μετά τήν άνά- 

μιξιν ώρας· πολλάκις οί έκ τοιούτων μιγμάτων κατασκευα- 

ζόμενοι αστέρες, τεβέντες πρός άποξήρανσιν είτε υπό τόν 

ήλιον είτε έν σκια, άνεφλέγοντο περί τό τέλος της άποξηράν- 

σεως αυτών. Είς Raab άστέρες, πρό πολλοΰ χρόνου έξηραμ- 
μένοι, άνεφλέχδησαν εντός τοΰ καλύμματος πυραύλου, έξ ο5 

έπήλδεν ή άνατροπή τοΰ έργοστασίου. 'Οσάκις δ’ αί κυβερνή

σεις η οί πυροτέχναι ήρώτων τους χημικούς περί τών αιτίων 

τών αυτομάτων τούτων άναφλέξεων, ή άπάντησις, τήν δποίαν 
έλάμβανον, ητο λίαν ανεπαρκής, στηριζομένη έν γένει είς τήν 

εύκολωτάτην άποσύνδεσιν τής χλωρικής ποτάσσης, προερχο' 
μένην έ'νεκα διαφόρων άγνώστων αιτίων.

Επειδή ή έντελής γνώσις τών αιτίων τών αυτομάτων άν«·

ΠΓΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ. 6 9
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φλέξεων τών πυροτεχνικών μιγμάτων είναι άναπόφευκτος εις 

τούς πυροτέχνας, άπό πολλών ήδη ετών έρευνώ ού μόνον οπως 

άνακαλύψω τά αίτια ταΰτα, άλλ’ οπως έν ταύτώ έξεύρω καί 
τάμέσα, δι’ ών δύναταί τις ν’ άποφύγη τάς άναφλέξεις ταύτας.

Ήρξάμην πρός τοΰτο άνερευνών άπό τοΰ 18 4 2 ' ιδού δέ 

όποιας έξετέλεσα δοκιμασίας καί όποια εσχον άποτελέσματα.

Μ ίγμ ατα  αυτομάτως άναψ.Ιεγόμιr a ■

Σπουδαίως έδυσκολεύδην οπως γνωρίσω τάς διαφόρους υλας, 

τών όποιων οί χημικοί καί οί πυροτέχναι έποιοΰντο χρήσιν, 
μάλιστα δέ τήν έποχήν καδ’ ην αί αυτόματοι αυται τών υλών 

Αναφλέξεις έλάμβανον χώραν, έπειδή τάς μέν ύ'λας ώς καί τάς 

διαφόρους αυτών άναλογίας έτήρουν τότε μυστικάς, περί δέ 

τΐς έποχής καί άναφλέξεως αυτών σπανίως ώμίλουν, άγνο- 

οδντες ή άποφεύγοντες νά είπωσιν άν αυτη συνέβαινεν άνα- 
(«γνυομένων τών υλών, ή κατασκευαζομένων τών αστέρων, η 

ιέλος μετά τινα θερμοκρασίας μεταβολήν.

Έν τούτοις μετ’ ού πολύ κατώρδωσα νά μάδω τάς άναλο- 
γίας τών μιγμάτων έκείνων, άτινα αυτομάτως άνεφλέγοντο ’ ), 

**ί ιδού αυται.

Μίγματα φλογός Ιρυθράς.

Άριθ. 1. 2. 3. 4. 5.

Κιτρικής στροντιανής μέρη 60 .3 66.0 57.2 62 .8 60.0

Χλωρικής ποτάσσης >> 12 . 1 6.6 20 .8 7 .0 9 .8

Ανθέων θείου » 18.4 17 .6 20.0 27.8 2 7 .8

θειούχου άντιμωνίου I) 6 .0 C.6 — — —

Ανθρακος ελαφρού > 3.5 3.2 2 .0 — —

^ ά λ η ς  (καπνίας) > — — — 2.4 2 .4

(1) 'Ως βελομεν ίδεί κατωτέρω, ή α’.τία τής αυτομάτου αυτών άνα- 
δεν πρέπει να ζητηθΐ; είς τας άναλογίας τών μιγμάτων τούτων.

ΕΛΛΗΝ, ΣΤΡΛΤ. ΦΥΛ. ΜΕ'. ΤΟΜ. ί ΐ ' .  6
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Ορααίνης.

Άριθ. 1. 2.

Νιτρικής βαρεία; μέρη 5 9 .2 61.1
Χλωρικής ποτάσαης » 20 .1 18 .5
Άνθέων θείου » 20  7 20.4

Κυανής.

Άριθ. I. 2. 3. 4· 5.
Χλωρικής ποτοίασγ,ς μέρη 70 .5  50. 50. 6 0  60.

Θείοι» » 15.6 20. — 20. 20.
ΆνΟέων θείου » — — 12.5 — —
Θειϊκοΰ χαλκοδ Ιναμμωνίου 13.9 30 . 3 7 .5  20 . —
Θειϊκοΰ χαλκοί» !*έρη —  —  — —  —

Καθόσον δ’ άφορα την εποχήν της άναφλέξεως, εμαθον επί
σης π&ρά τών περί τά  τοιαΰτα άσχολουμένων οτι τά πράσι

νης φλογός μίγματα άνεφλέγοντο, οταν ή χλωρική πότασΜ 

άνεμιγνύετο μετά τών ά λλω ν υλώ ν, αίτινες ηδη κεχωρισμένώ! 
καί έκ τών προτέρων εΤχον άναμιχθή. Πολλάχις ή άνάφλεξιί 
έλάμβανε χώραν δεύτεροί τινα λεπτά μετά τήν άνοίμιξιν, άλ
λοτε μετά δύω ή τρεις ημέρας, άλλ’ ενίοτε τοιαύτη άνάφλεξιί 

δέν Ιλάμβανε χώραν. Κατά τήν κατασκευήν τών αστέρων 1 
άνάρλεξις επήρχετο πολλάχις μέν περί το μέσον της άποξΐ· 

ράνσεως, άλλοτε δέ καί πέντε πολλάχις ήμέρας άπό τής κατ«· 
σκευής των.

Το μίγμα τών πρασίνων ρλογών άριθ. 2 , κεκλεισμένον εΐί 
υέλινον άγγεΐον καί καλώς κεκαλυμμένον διά χάρτου, διετ*' 
ρήθη έπί 7 */2 μήνας και είτα άνεφλέχθη αυτομάτως, άγνοεϊ" 

ται ομως άν ή αυτόματος αυτη άνάρλεξις ήδύνατο νά συ(ί  ̂

και μετα πλειοτερον χρόνον, διότι οί πυροτέχναι ουδέποτε ε®* 

τοσοϋτον μακρόν χρόνον διετήρησαν τά εαυτών μίγματα.
Τά μίγματα ερυθρών ρλογών αναφλέγονται συνήθως ό*5 

ταν, ύγρανθέντα διά τής υγρασίας, ην άπο^ορώσίν έκ τή ί *'

τμοσφαίρας έ'νεκα τής υγροσκοπικότητος τής νιτρικής ς·ροντια- 

νής, τίθενται πρός άποξήρανσιν. Οί έκ τούτων αστέρες σπα

νίως άναφλέγονται αυτομάτως· καί διατηρούνται μέν μακρό- 

τατον χρόνον, τοσαύτην ομως άπο^ρορώσιν υγρασίαν, ώς·ε με
ταβάλλονται είς υγρότατον μίγμα, οπερ δέν άναρλέγεται ουδέ 

διά πεπυρωμένου πλέον σώματος. Είς τοιαύτην ευρισκόμενοι 
χατάστασιν άναδίδουσιν όξειαν τινά οσμήν καί άναρλεγονται 

άφεύκτως, εάν τις ήθελε πειραθή ν’ άποξηράνη αυτούς όπως- 

δήποτε.
Οί πυροτεχνουργοί παρετήρησαν οτι τά μίγματα ταΰτα άνα- 

ρλέγονται συχνότερον, όπόταν κατασκευάζωνται κατά μεγάλας 

ποσότητας. Έν τούτοις πλείσται άναφλέξεις διέρυγον τήν προ
σοχήν τών χημικών καί πυροτεχνουργών επειδή δέ Ιν άπου- 

σία τούτων ή νύκτωρ έλάμβανον αυται χώραν, ου μόνον ουδέν 

περί αΰτών Ιγίγνωσκον, άλλ’ ήγνόουν ετι όποιον Ιχ τών μ ιγ 

μάτων άνερλέγη τό πρώτον.
Τά μίγματα τών κυανών ρλογών 1. 2. και 4. αναφλέγον

ται οπόταν κατασκευάζωσιν εκ τούτων αστέρας, ή δέ άνάρλε- 

ζΐς έπέρχεται περί το τέλος τής άποξηράνσεως αυτών. Τό άρ. 
3 άνερλέχθη ποτέ μετά παρέλευσιν δύω ημερών, τό δέ 5  άνε- 

ρλεγετο σχεδόν πάντοτε κατά τήν κατασκευήν άστερων καί 

fiEpt τό τελευταιον τής άποξηράνσεως αυτών στάδιον. Τοσοΰ- 
tov δέ συχναί αναφλέξεις τοΰ μίγματος τούτου έ'λαβον χώραν, 

ώστε ούδείς πλέον κατασκευάζει αυτό, καί μάλιστα μετά τήν 

Καταστροφήν τοΰ εργοστασίου τής Βιέννης, έξ αυτομάτου άνα- 

?λέξεως τοΰ μίγματος τούτου προελθοΰσαν.
Τά λευκών καί κίτρινων φλογών μίγματα, στηριζόμενα Ιπί 

νΐτρΐχής βάσεως, ουδέποτε αυτομάτως άναρλέγονται.

"Οσοι τών πυροτεχνουργών μετεχειρίζοντο τό είς ράβδους 

®ειον τοΰ Ιμπορίου άντί τών άνθέων αύτοΰ, άπέρυγον πολλά-
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κις τάς αύτομάτους αναφλέξεις τών μιγμάτων έρυδρας καί 

πράσινης φλογός, δέν άπέφευγον Ιν τούτοις καί τάς τών κυα

νών, διότι άνεφλέγοντο, ώς £λεγον, ταυτα πάντοτε, άν καί ου

δέποτε έξηκριβώδη άν πράγματι ταυτα ησαν τά άναφλεγέντα 

πρώτα, τοιουτον δέ τι μόνον ύπέδετον.

'Ερευναι έπί τώ ν πράσινης φ.Ιογός μ ιγμάτω ν ( t ) .

Τοιαΰται είσίν αί πληροφορίας τάς οποίας συνέλεξα καί έ- 
φ’ ών έβασίσδην οπως προβώ είς τάς εφεξής έρευνας. Εΰδύς έξ 

αρχής έπίστευσα δτι ή παρουσία τών άνδέων του δείου ητο η 

κυριωτέρα αιτία τής αυτομάτου άναφλέξεως διαφόρων πυρο

τεχνικών μιγμάτων φλογός πράσινης η έρυδρας, την δ’ άνά- 

φλεξιν τών μιγμα'των κυανής φλογός άπέδωκα πάντοτε εις 

την παρουσίαν του δειικοΰ χαλκού, καδαροΰ η έναμμωνίου.

Τό μίγμα, έφ’ ου τάς πρώτας Ιξετέλεσα έρευνας, 5|το τό 

υπ’ άριδ. 2 πράσινης φλογός· ή ποσότης του μίγματος ην κα· 
τεσκευασα ητο μικρότατη· τά άνδη δείου ατινα μετεχειρίσδην 

ησαν τά συνήδως άπαντώμενα είς τό έμπόριον, έπενηργουν δε 
έπί τουκυανου δοκιμαστικού χάρτου ώς τά οξέα χρωματίζοντα 

τούτον έρυδρώς. Έ  νιτρική βαρεία ήτο κεκρυσταλλωμένη είς 

μεγάλα κρυσταλα, καί πιδανώς μέν έκ διαλυσεως λίαν οξει

δωμένης προελθόντα, καθαρά ομως όπωςδηποτε. Ή χλωρική 

πότασσα ητο έπίσης καθαρωτάτη,
Άνεμίγνυον καλώς τήν νιτρικήν βαρείαν μετά τών άνθέων 

θείου έν ύελίνω ίγδίω, προσέτριβον είτα καλώς τήν χλωρικην 

πότασσαν καί άνεμίγνυον ταΰτα διά χειρός έπί τίνος φύλλου 

χάρτου. Κατά τήν άνάμιξιν άνεπτΰσσετο δσμή λίαν όξεΐα καί

(4) Έν τοϊς μίγμαοι τούτοις τα  θειον εισέρχεται υπό μορφήν άν

θέων, άμέοως τιθεμένων έν τω μίγματι *γ, πλυνομένων οιά θερμού 

ϋ3ατος.

ίμοία τή τοΰ ύπονίχρικοΰ έξέος καί τοΰ χλωρίου’ μιαν μετά 

ταΰτα ώραν οίπας ό θάλαμος ητο πεπληρωμένος έκ τής οσμής 

ταύτης· έν τούτοις τότε άνάφλεξις αυτόματος δέν έπήλδεν.

Τό ολίγον τοΰτο μίγμα διετήρησα είς μέρος άσφαλές εντός 

αγγείου άνοικτοΰ· ομοιον δέ μίγμα κατεσκευασα συγχρόνως 

είςποσόν μ ι ίς  λίτρας. Ή  δρυμεια ήδη όσμή άνεπτΰσσετο ζω η

ρότερα κατά τήν άνάμιξιν, παρετηρήδησαν δ’ έπί πλέον υπέ
ρυθροι άτμοί, άδιαλείπτως έπαυξανόμενοι, καί έπί τέλους 

πυκνότατοι άτμοί, έξελδόντε; έκ τοΰ κέντρου καί εκ τίνος τής 

περιφερείας τοΰ μίγματος σημείου, τους οποίους παρευδυς έπη- 
κολούθησεν ή αυτόματος άνάφλεξις (I).

Έπανέλαβον δίς τήν κατασκευήν τοΰ μίγματος τούτου, καί 

δίς ή άνάφλεξις έπήλθεν 1 — 4 μετά τήν άνάμιξιν λεπτά.
Τήν έπομένην έπεσκέφθην τήν ολιγην τοΰ μίγματος ποσό

τητα, τήν οποίαν είχον διαφυλάξει έν τώ ύελινω άγγειω , αλ- 

λ’ ευρον αυτήν κεκαυμένην. Κατεσκευασα κατόπιν ώσεί μίαν 

λίτραν τοΰ μίγματος τούτου, μετεχειρίσθην ομως άντί τών άν

δέων θείου τά είς ράβδους θειον τοΰ εμπορίου, καλώς κοπα- 

νισθέν καί μετά πολλής φροντίδος διασεσηθωμένον (κρησαρι- 
σμένον). ΓΗ άνάμιξ'.ς εΤχεν άποπερατωδή καί ούτε ή όξεΐα οσμή 

οΰτε οί άτμοί παρετηρήδησαν. Τό μίγμα οϋδεμίαν εΐχεν ε’πί 
τοΰ κυανοΰ χάρτου ενέργειαν. ’Εκ τούτου κατεσκευασα άστέρας 

καί φλόγας ποσότητά τίνα διεφύλαξα έν καλώς κεκλεισμένη 

χάρτινη πυξίδι, ην έφύλαξα είς μέρος υγρόν, άλλην δέ τινα πο
ιότητα έκλεισα ερμητικώς έν φιαλιδίω. Τους ήμίσεις των άσχέ- 
ρων έξήρανα ύπό τάν ήλιον, τούς δέ λοιπούς έν σκια ίσχυρώς. 

Μετά μήνα έξετάσας πάντα ταΰτα, ευρον αυτά διατηρούμενα 

έ» ε’ξαιρέχω καταστάσει, μόνον δ’ ή έν τή χαρτίνη πυξίδι πο

Ή άνάμιξις έγίνετο έπί ξύλινης τρατέζης δι4 χ3·.ρός.
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σάτης ήχο υγροχάχη. Αυχη ςηρανθεϊσα υπό τον ήλιον, έπα- 

νήλθεν εις την πρώχην αυχής χατάστασιν χωρίς ν’ άναρλεγη. 

Το τοιοΰτον μίγμα κατακαιόμενον έπαρουσίαζε πάντοτε τάς 

αΰτάς ιδιότητας, όποιας καί το έχον τά άνθη του θείου, καιά- 
μενον είς ώραίαν πρασίνην ρλόγα, μετ’ ί'σης ταχύτητος κατα- 

καύσεως, μή άναρλεγόμενον δ’ αυτομάτως. Τοΰτο δείκνυσιν 

ότι ή παρουσία τών άνθέων τοΰ θείου είναι ή αιτία τής αυτο
μάτου άναρλέξεως τοΰ ύπ’ άριθ. 2 μίγμαχος.

Έπανε'λαβον τήν κατασκευήν χοΰ αΰχοΰ μίγμαχος, μετα- 
χειρισθείς πάλιν τά άνθη τοΰ θείου, άλλ’ ήδη διά θερμού πε- 

πλυμε'να υδαχος.

Έν τοιαύτη καταστάσει τά άνθη θείου ούδεμίαν έπί τοΰ 

κυανοΰ χάρτου έξήσκουν επήρειαν, έξουδεχερωθέντα εντελώς 

διά τής πλύσεως· κατά τήν άνάμιξιν δέ τών υλών άνεδίδετο 

καί πα'λιν ή όξεια εκείνη οσμή.

Κατεσκεύασα επίσης έκ τοΰ μίγμαχος τούτου άστέρας καί 

ρλόγας, διερυλαξα §’ άλλας ποσότητας, ώς προηγουμένωί 
έξετέθη. Μετά έ'να μήνα έξετάσας τήν κατάστασιν τοΰ μ ίγ
ματος είδον, οτι ή μέν έν τη χαρτίνι πυξίδι ποσότης ητο υγρό- 
τάτη, άνέδιδεν όμως δομήν όξεΐαν καί ένήργει όξε'ως πλέον 

έπί τοΰ δοκιμαστικού χάρτου. Ξηρανθεΐσα ή ποσότης αυτί 
καί άναρλεγεισα, έκαίεχο καλώς. Ταύτην έπανέθηκα εις υγρόν 

τόπον. 0 !  αστέρες ούδεμίαν ύπέσχησαν άλλοίωσιν, ή δ’ ε’ν τιο 

ριαλιδίω ποσότης άνέδιδεν άσθενή τινα όξεΐαν οσμήν. Αί ρλό- 
γες δέν ώζων μέν, τό έν αύταΐς μίγμα όμως -/υνόμενον άνε- 

διδε τήν χοιαΰχην όσμήν, Ταΰχα πάνχα διετήρησα δύω είσέιΐ 

μήνας, καί ήδη τό μέν έν ριαλίδι μίγμα, οί άστέρες και α1· 
ρλόγες διετηροΰντο καλώς, τό δ’ έν τή πυξίδι ηχο υγρόν, 

έκαίετο βραδύτερον καί έπενήργει ίσχυρότερον όξέως έπί τοΰ 

χάρτου ή πριν. Τέσσαρας είσέτι μήνας διετήρησα τό μίγμ*
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τοΰτο, άντικαταστήσας τρις έν αύτώ τήν χαρτίνην πυξίδα, 
ίχις σηπωμένη μετεβάλλετο έκάστοτε υπό τήν πίεσιν τών δα

κτύλων είς χόνιν. Τό έν αυτή μίγμα ην υγρότατον, ή έπί 

τοΰ y άρτου ενέργεια αΰτοΰ όξυτάτη- έκτεθέν ύπό τόν ήλιον 

ίνα ξηρανθή, άνερλέχθη αύχομάτως, καί τοι τής θερμοκρασίας 

μετριωτάτης οΰσης. Ή έν τή ριαλίδι ποσότης ητο άσθενώς 

μέν υγρά πλήν ένήργει όξυτατα. Οί άστέρες διετηροΰντο κα

λώς. Έκ τών ρλογών άνεδίδετο οσμή άσθενώς όξεΐα. Τ υ- 

λίξας πέρι-ξ τούτων ταινίαν κυανοΰ χάρτου καί περιτυλίξας 

χαύτας διά κοινοΰ ρύλλου χάρτου, είδον μεθ’ ήμίσειαν ώραν 

τόν δοκιμαστικόν χάρτην χρωματισΟέντα ζωηρώς έρυδρόν.

Ούδεμίαν είχον πλέον άμριβολίαν ότι ή αύτόματος άνά- 

φλεξις έπήρχετο ενεκα τής άναρλέξεως ρλεξίμου τινός άερίου, 

άναρλεγομένου ώς έκ τής άναπτυσσομένης θερμοκρασίας χ η 
μικής τίνος τών μιγνυμένων υλών ένώσεως.

Καί όντως, τά άνθη θειου τοΰ έμπορίου, εί’τε πεπλυμένα 

ώσίν είτε μή, περιέχουσι κατά τό μάλλον καί ηττον θειώδες 

χαί θεϊϊκόν όξύ ( 0 0 2 καί 0 0 3). Τά θειώδες οξύ, λαμβάνον 

εν άτομον οξυγόνου έκ τής ατμόσφαιρας, μεταβάλλεται είς 

θεύκάν όξΰ, καί ουτω πασα ή τοΰ οξέος τούτου ποσότης προσ
βάλλει τήν νιτρικήν βαρείαν (Β α 0 ,Ν 0 5), καί μεταβάλλει ταύ
την εις θειϊκήν βαρείαν (ΒαΟ, Θ 0 3), άπομενούσης ποσότη

τάς τίνος νιτρίκοΰ οξέος (Ν 05), όπερ άποσυνχίθεται είς υπο· 
νιχρώδες όξύ (Ν 02) καί χρία άτομα όξυγόνου- καί τό μέν ύπο- 

νιτρώδες όξύ εκλύεται είς έρυθρούς άτμούς, τά δέ τρία τοΰ 

όξυγόνου άτομα όξυδοΰσι ποσότητά τινα τοΰ θείου, μετα- 

βάλλουσιν είς θειώδες καί θεϊικάν όξύ.
Τοιαύτη τις χημική ενέργεια έξακολουθεΐ, εως ου τό 

δειϊκόν όξύ προσβάλη ποσότητά τινα χλωρικής ποτάσσης 

(Κ θ , Χ λ 0 5) χαί μεταβάλη ταύτην είς θειϊκήν πάτασσα»
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(ΚΟ, 0Ο 3), δτε τά χλωρικόν οξύ ( Χ λ 0 5) έλευθερούμενον, απο
συντίθεται εις υποχλωριχόν όξύ (Χ λ 0 4) χαί άξυγόνον. Τούτων 

τό πρώτον εκπυρσοκροτεί είς θερμοκρασίαν 60° μόνον χαί είναι 

ή τής άναφλέξεως τοΰ μίγματος αιτία, διότι at χημεΐαι αυ- 
ται ενώσεις προάγουσιν είς τοσοΰτον την θερμοκρασίαν τοΰ 

μίγματος.

ΓΗ άνάφλεξις αΰτη δέν συμβαίνει ίπόταν αντί τών άνθέων 

τοΰ δείου μεταχ ειριζώμεθα τό είς ράβδους θείον τοΰ εμπορίου, 
διότι έχ τούτου έλλείπουσι τό τε δειώδες καί δειϊκόν οξύ, καί 

αί έκτεθεισαι ανωτέρω χημεΐαι ένώσεις δέν λαμβάνουσι χώραν.

At τοιαΰται ενώσεις δέν συμβαίνουσιν είς άπαντα τά ση
μεία τοΰ μίγματος, ώς ή τών ερυθρών ατμών έκλυσις δεί- 

κνυσι* άρκεΐ ομως άτομά τινα τοΰ μίγματος τούτου νά ύπο- 

στώσι τοιαύτας μεταβολάς, όπως ολοκλήρου τοΰ μίγματος ί  

αυτόματος άνάφλεξις έπέλθη.

Περί τής μ·χαβολής τής νιτρικής βαρείας είς θειικήν έπεί- 

σθην, διότι, λαβών μέρος τοΰ έν τή φιάλη μίγματος, δπερ 

έπλυνα καλώς διά θερμοΰ ΰδατος καί δαθησα, οπως λάβω μό

νον δεΐον καί θειϊκήν βαρείαν, χαί έξατμήσας αδτά έπί πλακός 

πλαιίνης, εΤδον έπί ταύτης κηλίδα, τήν μεταβολήν ταύτην 

δεικνύουσαν.

Πρός σαΦεστέραν τοΰ Φαινομένου τούτου έξήγησιν προστί-

θεμεν τόν κατω- 

τε'ρω τύπον, δστίς 

δεικνύε» τάς χημ ι
κός ταύτας ενώ

σεις.
(ακολουθεί)

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ,

I ι ε τ ε ν ε χ θ ε ϊ ς  ε ί ς  τ ή r  χ α θ'  ή ji  α ς 
Ύπό ΕΥΑΓ. ΧΡΪΪΑΦΗ,

Ινωμοτα'ρχου τής Ιφ'ππου χωροφυλακής (*).

7. Πρέπει δέ δ ίππεύς νά συνηθίση νά κρατή το ανω 

τών ισχύων (γόμφων) μέρος τοΰ σώματος του εύκαμπτον. 

Διότι τοιουτοτρόπως δυναται ν’ άντεχη περισσότερόν εις τους 

κόπους, καί είτε σύρει τις αυτόν ή τόν ώδεΐ, θά σφαλη άλιγώ- 

τερον είς τάν σκοπόν του.
§ 8. "Οταν δέ τέλος ίππεύση, πρεπει νά συνηθίση τον ίπ 

πον πρώτον μεν νά μένη ακίνητος, έως οτου επάρη επάνω 

του ο,τι τοΰ είναι χρήσιμον, νά ισάση τάς ηνιας και νά λάοη 

τήν λόγχην του, οπως εύκολύνεται καλητερον (α). Επειτα δε 

πιέπει νά κρατή τάν αριστερόν βραχίονα πλησίον τής πλευ

ράς, διότι τοιουτοτρόπως και ό ίππος καταστελλεται ευκόλως 

και ή χειρ εΤναι εγκρατής των ήνιών.
§ 9. Έπαινοΰμεν δέ τάς ίσας ήνίας, αίτινες δέν είναι μήτε 

αδύνατοι, μήτε ολισθηρά!, μήτε χονδραί, διά νά δυναται ή χειρ 

έν ανάγκη νά δέχηται καί κρατή το δόρυ.
§ 10 . "Οταν δέ θέλη νά κάμη τάν ίππον νά προχωρήση, 

πρέπει ν ’ άρχίση τοΰτο είς βήμα, διότι ο βηματισμός ουτος 

eTvott άχαρακτότατος. Έάν δέ δ Γππος κυπτη πολυ τήν *&- 

ίαλήν, πρέπει νά κρατή τάς ηνίας ύψηλότερον (εννοεί την πυγ-

(♦) Συνέχεια, ίίέ  ιιροηγοΟμενον ψυλλάοιον.
(λ) Μή μεταχειριζόμενοι οί dtp/̂ io·. άναβολίϊς, δέν εΤχον κατά <τυνέ- 

Ίειαν ούτε λογχοθηκας, "να ττερεώνωσιν έν αυτούς τήν λόγχην των χα'ι

τήν κραχώα'.ν οθεν εφερον ταΰχην Ιπι χοΰ δεςιοΰ ωμου. -*■ Μ.



μήν προς τό στήθος)· έάν δέ κράτη τήν κεραλήν πολΰ άνυύω- 

μένην, νά κρατή τάς ήνίας χαμηλότερον, διότι τοιουτοτρόπως 

είναι ώραιότερον το σχήμα τοΰ Γππου.

§ 1 1 .  Μετά δέ ταΰτα πρέπει ν’ άρχίση τόν καθ’ αύτό δια- 
τροχασμόν (διποδισμόν, Γαλλ. a Her au  tro t, ίδε Γεωργαντα 

περί έκγυμνα'σεως τών νεοσυλλέκτων Γππων σελ. 36  έν υποση

μειώσει)· διότι τσιουτοτρόπως αρχίζει νά ξεμουδιάζη βαθμη
δόν τό σώμα, καί καταντα εΰχαριστότερον είς τό τάχος (α). 
’Επειδή λοιπόν άπό τόν άριστερόν πόδα αρχίζει τόν [Βηματι

σμόν τοΰτον μέ περισσοτέραν euy αρίστησιν, άπό τοΰτου λοιπόν 

πρέπει ν’ άρχίζη τοιουτοτρόπως· έάν, όπόταν ίππευση, άρχίση 

τόν διποδισμόν μέ τόν δεξιόν πόδα, τότε πρέπει νά τόν κάμη 
νά βαδίση είς τάχος.

§ 12 . Διότι μέλλων νά σηκώση τόν άριστερόν πόδα, έξ αΰτοΰ 

πρέπει ν’ άρχίση· καί οταν πρόκηται νά στραρή πρός τ’ άρΐ- 
στερά, τότε θ’ άρχίση τό άνοιγμα τών σκελών (Γαλ. cbevaler), 

διότι είναι έμρυτον είς τόν ίππον, οταν στρέφεται δεξιά, νά προ- 

βάλλη πρώτον τόν δεξιόν πόδα, όταν δέ άρις-ερά, τόν άρις-ερόν.

§ 13 . Έπαινοΰμεν δέ τό ίππευειν είς βήμα (πέδην}, διότι έν 
αύτώ συνειθίζεται ό ίππος νά στρερεται ένεργοΰντος τοΰ χα- 

λινοΰ επ’ άμροτέρων τών γνάθων. Καλόν δέ εΤναι καί νά με- 
ταβάλληται ή ιππασία, διά νά συνειθίζωνται αί γνάθοι είς έκά- 
στην μεταβολήν βηματισμού νά ένδίδωσιν.

§ 14 . Έπαινοΰμεν δέ τό νά βαδίζη δ Γππος είς βήμα έπι 
εύθείας γραμμή; μάλλον ή έπί κυκλοτεροΰς, διότι τοιουτοτρό
πως ό Γππος επιστρέφει εΰχαριστότερον χορτασθείς έκ τοΰ εΰ-

(α) Ό  συγγραφείς λέγει είς το έπι^αβδοφορεΐν’ ελεγον δ’ οί i f  
•/αϊοι ουτω τόν βηματισμόν Ιχεΐνον του ίππου, καθ’ ον σείοντε; ΰπ£? 
τήν κεφαλήν αύτοΰ $&6δovf τόν έχαμνον νά τρέχτι, ώς κοινώς λίγβμ**> 
’οτά τέσσαρα.— Σ. Μ.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΙΙΣ. 7 9

θέως βηματισμοΰ, καί μελετά συνάμα νά βαδ’ζη εμπρός ορθώς 

καί νά γυρίζη πρός τά όπίσω.
§ 15 . II ρέ πει δέ νά συνηθίζωσι νά σηκώνωσί τι άπό τής 

γής είς τάς στροφάς. Διότι οΰτε εΰκολον είναι είς τόν Γππον, 

ούτε άσραλές είς τόν ιππέα, οταν βαδίζη είς τάχος νά κάμπτη 

τόν Γππον άμέσως, g μάλιστα έπί τραχέος ή όλισθηροΰ έδάρους.

§ 16 . "Οταν λοιπόν θέλη νά έπάρη τι άπό τής γής, πρέπει 

νά πλαγιάζη τόν Γππον όσον τό δυνατόν όλιγώτερον διά τοΰ 

χαλίνοΰ, νά πλαγιάζη δέ και ό ίππεϋς οσον τό δυνατόν όλιγώ

τερον· εί δέ μή, πρέπει νά ήξευρη καλώς, οτι μικρά πρόρασις 

άρχει Γνα £ίψη χαμαί καί αύτόν καί τόν ίππον.
17 . "Οταν δε έκ τής στρορής εΰρεθή ό Γππος επί εύθείας 

γραμμής, πρέπει νά βαδίση τό ταχύτερον επ’ αύτής. Διότι είναι 
φανερόν, ότι έν πολεμώ αί στροραί γίνονται ή διά νά έπιτεθή 

τις κατ’ έχθροΰ, ή διά ν’ άπορυγη αυτόν. Καλόν είναι λοιπόν 

νά μανθάν^ νά στρέφεται ταχέως.
§ 18 . "Οταν δέ νομισης ότι έπί άρκετήν ώραν έγυμνάσθη 

ό Γππος, είναι καλόν μετά τινα παΰσιν νά όρμήσης άμ·'σως είς 

τάχος, είτε έκ τοΰ μέρους όπου Γστανται άλλοι Γπποι, είτε πρός 

τό μέρος τούτων, καί άμα πλησιάτης, νά σταματήσης· σταμα- 

τήσας δέ, νά όρμήσης πάλιν είς τάχος. Διότι είναι πρόδηλον 

οτι έν Ενδεχόμενη περιστάσει θά χάμης χρήσιν τών κινήσεων 

Τούτων.
§ 19 . "Οταν δέ ηναι καιρός ν’ άριππευση, δέν πρέπει ν’ ά- 

?ιππεύη μήτε έν μέσω Γππων, μήτε πλησίον όμάδος άνθρώπων, 

μήτε έξω τοΰ τόπου τοΰ γυμνασίου, άλλ’ έκεΐ όπου άνβγκάζε- 

*«ι ό Γππος νά κοπιάζη, έκεΐ πρέπει χαί νά λαμβάνη άνάπαυσιν.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Η '.

§ 1 Επειδή όμως θά τυχη περίστασις νά τρέξη ό ίππεύς 

Χαί είς κατωρερή μέρη καί είς ορεινά καί είς πλάγια, καί νά



υπερπηδηση τάφρους, καί νά πηδηση έκτος χαρακωμάτων, άλ

λοτε δέ νά πηδηση έκ τών άνω προς τά κάτω, καί δ:’ δλα αυτά 

θέλω διδάξει τί πρέπει νά κάμνη τόσον ό ίππεύς ώς καί ό ίπ

πος. Διότι τοιουτοτρόπως 0ά προξενήσωσι τήν σωτηρίαν ό εις 

είς τον άλλον, καί 0ά ηναι χρησιμώτεροι πρός άλλήλους έν εν
δεχόμενη περιστάσει.

 ̂ 2. Έ άν δέ κανείς νομίζη οτι ταυτολογοΰμεν καί έπανα- 

λαμβάνωμεν τά αυτά, δσα εΐπομεν καί έμπροσθεν, ταΰτα δέν 

εΤναι ταυτολογία. Διότι έμπροσθεν είπομεν, οταν τις θ’ άγοράση 

ίππον, νά προσπαθή νά μάθη έάν ουτος δυναται νά πράττη 

ταΰτα. 'Γοίρα δέ λέγομεν πώς πρέπει νά μεταχειρισθη τόν 
ίππον του διά νά τόν διδάξΐ), καί θέλομεν γράψει πώς πρέ
πει νά τόν διδάξτ..

§ 3. Τόν μέν λοιπόν παντάπασιν άγύμναστον εις τό πη- 

δημα πρέπει νά τόν λάβη άπό τόν άγωγέα καταβιβασμένον 

καί νά προδιαβή αυτός τήν τάφρον, έπειτα πρέπει νά τόν σύρη 

ΐσχυρώς διά νά τήν υπερπηδηση.

 ̂ 4. Έάν δέ δέν θέλη, κρατών τις μάστιγα η ράβδον άς 
τόν κτυπηση ίπισθεν ισχυρότατα, καί τοιουτοτρόπως t a  πη- 
δηση όχι μόνον τήν τάφρον, άλλά πολύ περισσότερον μέρος, 
καί τοΰ λοιποΰ δέν θά έχει ανάγκην νά κτυπηθή, άλλ ’ άπλώί 

μόνον άν ίδη τινά ίστάμενον όπισθεν του θέλει υπερπηδησει.
§ 5. "Οταν δέ συνηθίση τοιουτοτρόπως νά διαπηδα τάς 

τάφρους, πρέπει νά συνηθιση νά τάς πηδα καί ίππευόμενοςι 
πρώτον μ ε ν  τάς μικράς, έπειτα δέ τάς μεγάλας. "Οταν δέ προ· 
κηται νά πηδηση, πρέπει νά τόν κτυπηση διά τής έγκεντρίδος. 
Ωσαύτως δέ, οταν τόν διδάσκη ν’ αναπηδά ΰψη ή νά κατα- 

πηδα τοιαΰτα, πρέπει νά τάν κτυπα διά τής έγκεντρίδος· διότι» 

οταν πράττη ταΰτα πάντα δ ίππος συμμαζεύων τά σώμά του, 
είναι άσφαλέστερον τόσον διά τάν εαυτόν του ώς καί διά τάν

ίππέα, παρά έάν διαπηδών τάφρους, άναπηδών η καταπηδώ'/ 

υψη, πράττει τοΰτο μέ χαλαρωμένα όπίσθια.
•  ̂ 6. Διά νά μαθη δέ νά βαδίζη εις κατοιφερείας, πρέπει 

νά διδαχθή τοΰτο εις μαλακά μέρη, καί τέλος οταν συνηθίση 

είς τοΰτο, μέ πολύ περισσοτέραν εύχαρίστησιν θά τρέχη εις 

χατωφερεΐας παρά εις μέρη όρθια. Έκεΐνο δέ τό όποιον φο

βούνται τινές, οτι είς τά κατωρερή μέρη κινδυνεύουσι ν’ άνοί- 
ξωσιν οί ώμοι τών ίππων, άς μή τό φοβώνται, μαθόντες οτι οι 

Περσαι καί οί Όδρύσαι άνταγωνιζόμενοι είς τά κατωρερή μέρη, 

ούχ ηττον έχουσι τούς ίππους των υγίεΐς ώς καί οί "Ελληνες.
§ 7. Δέν θέλομεν παραλείψει δέ νά εΐπωμεν τά πώς ό ίπ- 

*εΰς πρέπει νά βοηθη τόν ίππον του είς έκαστον έκ τούτων 

των γυμνασμάτων. Πρέπει λοιπόν οταν 5 ίππος άφίνεται εις 

τάχος, δ ίππεύς νά κύπτη δλίγον έμπράς (διότι τοιουτοτρό

πως δυσκόλως θά δυνηθΐ; νά πάρη άπό κάτω τόν ιππέα, ή νά 

τάν άνατινάξη έπάνωθέν του)· όταν δέ θέλει νά τόν σταματηση, 

>α κλίνη δπισθεν δλίγον τό σώμά του, καί τοιουτοτρόπως κου

ράζεται δλιγώτερον.
§ 8. "Οταν δέ πρόκηται νά υπερπηδηση τάφρον, ή οταν 

άναβαίνη άνηφορον, είναι καλόν δ ίππεύς νά κρατή τήν χ α ί

την τοΰ Γππου, διά νά μή βαρύνηται δ ίππος καί άπό τάν χ α 

λινόν καί έκ τοΰ δυσχόλου μέρους. Εις τά κατωρερή δέ μέρη 

*αι δ ίππεύς πρέπει νά κλίνη τά σώμά του όπισθεν, καί νά 

βοηθή τόν Γππον μέ τόν χαλινόν, διά νά μή φερθή μεθ’ δρμής 

£ίς τήν κατωφέρειαν μήτε αυτός μητε δ Γππος.
§ 9. Καλόν δέ εΤναι καί τό νά μή ίππεύη τις πάντοτε είς 

Τούς αυτούς τόπους, καί άλλοτε μέν νά γυμνάζη τόν Γππον 

*πί πολύ, άλλοτε δέ ολίγον, διότι τοιουτοτρόπως δ Γππος δέν 

α,τοστρέφεται ταΰτα, ένώ μισεί τό νά γυμνάζεται πάντοτε είς 

** αυτά γυμνάσματα καί έπί τών αυτών τόπων.



§ 10 . Επειδή δέ πρέπει είς διάφορά έδάφη νά τρέχτη 5 

Γππος ιππευόμενος έν όλη του τη ταχύτητι, καί νά δύναται δ 

ίππεύς νά μεταχειρίζηται καλώς τά όπλα του άπό τοΰ Γππου, 
διά ταΰτα, οπου είναι θέσεις κατάλληλοι καί θηρεύματα, είναι 

άξιόλογος ή μελέτη τής ιππικής έν τη Θήρα, οπου δέ δέν 
υπάρχουν θηρεύματα, είναι καλή άσκησις, έάν δυο ίππεΐς έφιπ
ποι έκ συμφώνου, ό μέν φεύγει τρέχων έπί διαφόρων έδαφών 

καί υποχωρεί μεχαβάλλων τήν λόγχην του όπισθεν1 5 δέ τον 

διώκει εχων έπί τής αιχμής τών ακοντίων του σφαίρας κ«ί 
τήν λόγχην του έπίσης άνεστραμμένην είς τά όπισθεν- καί όπου 

μέν τόν πλησιάζει όσον δύναται νά τον φθάση το άκόντιον (το 

νΰν Τουρκιστί Τζιρίτ), νά τόν κτυπα μέ τά σφαιρωμένα ακόν

τια, οπου δέ τόν πλησιάζει τόσον, οσον νά δύναται νά τόν κτυ- 
πήση διά τής λόγχης, νά τόν κτυπα, συλλαμβοίνων αυτόν.

§ II . Καλόν δέ είναι καί οταν συναντηθώσιν έκ τοΰ πλη
σίον, σύρων κατ’ άρχάς πρός έαυτόν τόν έχθρόν αίφνης, νά 

τόν σπρώξη, διότι τοΰτο έπιφέρει τήν άπό τοΰ Γππου πτώσιν. 
Καλόν δέ είναι καί έάν ό ελκόμενος βιάση τόν Γππον του νά 

τρέξη· διότι, έάν πράξη τοΰτο, θά τώ είναι εύκολώτερον νά £ίώη 

άπό τοΰ Γππου του τόν ε'λκοντα αυτόν, ή νά καταπέση αυτός.
§ 12 . Έάν δέ ποτε εύρίσκωνται είς αντίθετα στρατόπεδα, 

καί τρέχωσίν έφιπποι κατ’ άλλήλων, καί διώκουσι μέν τούς 

έναντίους μέχρι τής πολέμιας φάλαγγος, υποχωροΰσι δέ μέχρι 

τής φιλικής, είναι καλόν καί εδώ νά ηξεύρη τις οτι ένόσω μέν 
είναι πλησίον τών φίλων του, είναι καλόν καί άσφαλές έπι- 

στρεψας νά έπιτεθή μεθ’ όλης τής ταχύτητος τοΰ Γππου του. 
Ό ταν δέ εύρίσκεται πλησίον τοΰ έχθροΰ π.έπει νά κρατή τόν 

ίππον του υποχείριον, διότι τοιουτοτρόπως, καθώς είναι επό

μενον, δύναται τις μάλιστα νά βλάπτη τούς έχθροΰς μή βλα
πτόμενος παρ’ αυτών.
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§ 13 . Είς τούς ανθρώπους μέν έδωσαν οι θεοί τόν λόγον, 
διά νά τόν μεταχειρίζωνται, οταν θέλωσι νά διδάξωσιν άνθρω

πον, τόν δέ Γππον είναι φανερόν ότι δέν δύνασαι νά διδάξης 

μέ λόγον έάν ομως, οταν μέν πράξη ό,τι σΰ θέλεις, τόν πεοι- 
ποιηθής, οταν δέ άπειθοΰνια τόν τιμωρής, τοιουτοτρόπως θέ

λει μάθει νά πράττη έκεΐνο τά όποιον πρέπει.
§ 14 . Καί τοΰτο μέν λέγεται δι’ ολίγων λέξεων, άλλά 

πρέπει νά λαμβάνη χώραν είς όλας τάς ίππικάς ασκήσεις. 

Διότι, έάν δέχηται τον χαλινόν περισσοτέρας φοράς άφ’ οσας 

πρέπεινά γαλινωθή, θά άποβή καλάν δι* αυτόν' καί θά διαπηδα 

δέ τάς τάφρους καί θά υπερπήδα τά ΰψη, καί είς όλα τ ’ άλλα 

θά ένδιδει ευχαρίστως, έάν άναμένη, όπόταν πράξη τα?τα 

πάντα, οτι κατόπιν θά τύχει άναπαύσεως.

ΚΚ1ΆΛΑΙ0Ν θ'.

1. Καί όσα μέν εί'πωμεν είναι τοιαΰτα, ώστε νά μή δυνα- 

ταί τις νά έξαπατηθή ευκόλως άγοράζων ή πώλον ή Γππον, 
μεταχειριζόμενος δ’ αύτόν θέλει τόν χαλάσει όλιγώτερον, μά
λιστα δέ έάν θέλη ν’ απόδειξη οτι έχει ίππον κατέχοντα τά 

προτερήματα τοΰ πολεμιστήριου Γππου. Καιρός δέ είναι ίσως 

νά γράψωμεν καί έάν ποτέ συμβή είς περίστασίν τινα νά με- 

ταχειρισθή Γππον θυμοειδέστερον ή βλακωδέστερον, πώς πρέπει 

νά μεταχειρισθή έκαστον έξ αύτών.
§ 2 . Πρώτον λοιπόν πρέπει νά γνωρίζη τοΰτο, ότι ύπάρ- 

χει καί είς τόν Γππον όρμή, καθώς υπάρχει καί είς τόν όργι- 
ζόμενον άνθρωπον. Καθώς λοιπόν τόν άνθρωπον δέν είναι δυ

νατόν νά τόν έξοργίση τις, έάν δέν τόν εί'πη ή δέν πράξη είς 

αύτόν κακόν, τοιουτοτρόπως καί τόν θυμοειδή Γππον δέν δύ- 

ναταί τις νά τόν κινήση είς όργήν άν δέν τόν ένοχλήση.
(\ 3. Προκειμένου λοιπόν νά ίππευση, πρέπει νά προσπα-



θηση ώστε νά τον ένοχληση πολύ ολίγον, οταν δέ ίππευση, 

πρέπει νά μείνη ακίνητος περισσότερον χρόνον τοΰ πρέποντος, 

νά τόν θέση δέ είς κίνησιν εμπρός δι’ οσον τό δυνατόν ήπιων 

μέσων. 'Επειτα δέ ν’ αρχίση άπό τό βραδυτατον βήμα νά 

προχωρή βαθμηδόν είς τό ταχύτερσν, χαί τοιουτοτρόπως, χ ω 

ρίς νά τό αίσΟανδη ό ίππος, 0ά καταντήση νά ρθάση είς τό 

τάχος.
§ 4 . "Οταν δέ έξαίρνης βιάση τόν θυμοειδή ίππον, τόν τα

ράσσει καθώς ταράσσουσι τόν άνθρωπον τά αίρνίδια xai ορά

ματα χαί ακούσματα καί πατήματα. Πρέπει δέ νά ήξεύρω- 

μεν, οτι τά αίρνίδια προξενοΰσι ταραχήν είς τόν ίππον.
§ 5. ’Εάν δέ, δταν εξόρμηση εν ολι̂  τή ταχΰτητι ό θυμοει

δής ίππος, θέλης νά τόν άνακόψης, δέν πρέπει αίρνιδίως 

νά πράξης τοΰτο, άλλά βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον νά τόν άνα- 

χόπτης διά τοΰ χαλινού, καί νά τάν καταπραόνης βιάζων αυ
τόν νά καθησυγάση.

§ 6. Καί οί μακροί δέ δρόμοι μάλλον η αί συνεχείς περι- 

στροραί πραύνουσι τους ίππους· καί τό βαδίζειν έπί πολύ ήσύ- 

χω ς συντελεί είς τό άποκαθισταν τόν θυμοειδή ίππον υπα- 

κουότερον καί πραον καί δέν τόν διερεθίζει.
§ 7. Έάν δέ τις νομίζη οτι τρέχων είς τάχος επί πολύ 

θά κάμη τάν ίππον ν’ άπαυδήση καί νά πραϋνθή, πράττει τό 

εναντίον έκείνου οπερ πρέπει νά πράξη. Διότι είς τόν τοιοΰτον 

βηματισμόν δ θυμοειδής ίππος τρέχει μέ πολλήν βίαν χαί μέ 

μεγιστην οργήν ώς άνθρωπος ώργισμένος, καί πολλάκις καί 
εαυτόν καί τόν ιππέα εμβάλλει είς μέγιστον κίνδυνον.

§ 8. Πρέπει δέ νά έμποδίζη τις τόν θυμοειδή ίππον νά 
τρέχη είς προσβολήν, καί ν’ άπέχη τοΰ νά παρατρέχη μετ’ άλ
λου ίππου- διότι σχεδόν οί ριλονεικότατοι ίπποι γίνονται καί 
θυμοειδέστατοι. (άκολουθεί)


