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ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ,

μ ε τ  ε ν  ε χ  θ ε ΐ ς  ε ι ς  τ η ν  κ α θ '  ή μ ά ς  
'ΐτ.'ο  ΕΤΑΓ. ΧΡΪ2ΑΦΗ,

Ινωμοτάρχου τής έφιππου χωροφυλακής (*).

§ 9 . Κ αι οί λεΐοι δέ χαλινοί είναι καταλληλότεροι τών 

έχόντων Ιζοχάς τοιούτων. Έ άν δέ χαλινώστης τόν ίππον σου 

διά τοιοΰτου χαλινού (δηλ. έ'χοντος έξοχάς), πρέπει διά της 

χαλαρότητος νά τον άποκαθιστας όμοιον μέ τον λείον. Καλόν 

δέ εΤναι νά τον συνειΟίσης νά μένη άκίνητος, μάλιστα δε τόν 

θυμοειδή ίππον, καί νά έγγίζης καί περισσότερα μέρη του, α -  

?’ όσα εγγίζομεν, οταν Οέλωμεν νά καΟίσωμεν άσραλώς

ίπ’ αυτοί».
§ 10 . Πρέπει δέ νά ηξευρωμεν οτι πρέπει νά διοαχΟη ο 

ίππος διά μέν του ποππυσμου (α) νά καΟησυχάζη, διά δέ τοΰ

(*) Συνέχεια, ίδέ το προηγούμενοι φυλλάδιον.
(α) Ποππυσμος είναι ήχος γινδμενος οιά τών χειλόων ουνεαφιγμε- 

νων, όμοιος τώ ήχω τοΰ φιλήματος, ο δέ κλυγμος εΤναι ηχας παραγό- 
μ,ενος Ικ τής συσφίγξεως τής γλώσαης έπι τοΰ ουρανίσκου, όμοιος προί 

τ^ν φωνήν τής πέρδικος.
ΕΛΛΙΙΝ, Σ ΤΡ Λ Τ. ΦΤΛ, Μ Τ/ ΤΟΜ. Ιΐ'. ?



χλυγμοΰ νά κινήται. Κ αί έάν χάνεις έξ αρχής τον συνειθίιη 

διά μέν τοΰ κλυγμοΰ νά πραόνεται, διά δέ τοΰ ποππυσμοΰ νά 

δργίζηται, θέλει μάθει 5 Γππος διά μέν τοΰ ποππυσμοΰ νά 

άνησυχή, διά δέ του κλυγμοΰ νά καθησυχάζη.

§ 1 1 .  Τοιουτοτρόπως λοιπόν πρέπει ούτε πλησίον κραυ

γών, ουτε πλησίον σαλπίγγων μή τε ό ίππεύς νά ραίνεται τε- 

θορυβημένος διά τόν Γππον, μήτε δέ είς τον Γππον νά προσρέ- 
ρη τι προξενούν θόρυβον, άλλ’ όσον τώ είναι δυνατόν νά τον 

καθησυχάζη εν τοις θορύβόις καί νά τώ δίδη καί πρόγευμα 

και δεϊπνον έν αύτοΐς.

§ 12 . Καλλίστη δέ συμβουλή είναι νά κάμνη χρήσίν τις 

εν πολεμώ πολύ θυμοειδοΰς Γππου. Διά δέ τον βλάκα Γππον 
μοί ραίνονται άρκοΰντα νά γράψω νά μεταχειρισθήτις δι’ αύτόν 

τά εναντία εκείνων, όσα έγράψαμεν νά μεταχειρισθη διά τόν 
θυμοειδή Γππον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ϊ .

§ 1. Έάν δέ τις ποτέ θέληση νά κάμη χρήσιν τοΰ πολεμι

στήριου Γππου του καί νά παραστήση αύτόν έν τή ιππασία με- 

γαλοπρεπέστερον καί περιβλεπτότερον, ελκύει τόν έν τώ στό- 
ματι τοΰ Γππου χαλινόν, έγκεντρίζων συγχρόνως καί κτύπων 

αύτόν διά τής μα'στιγος (ατινα πολλοί πράττουσι νομίζοντες 

ότικαθις-ώσιν ουτω τόν Γππον έπιδεικτικώτερον)· πρέπει ν’άπέχΑ 

τοΰ νά κάμνη χρήσιν τών μέσων τούτω ν διότι οί ποιοΰντες αυτά, 
πράττουσι τά εναντία έκείνων, τά όποια ορείλουσι νά πράξωσ!.

§ 2. Διότι έλκΰοντες πρός τά άνω τά στόματα, κάμνουν 

τούς ίππους, αντί νά βλε'πωσιν εμπρός των, νά έκτυρλοΰνται· 
καί πλήττοντες αύτούς διά τών έγκεντρίδων καί τής μάστιγος, 

τούς τρομάζουσιν, ώστε ταράσσονται καί χινδυνεΰουσι. Ταΰτα 

δε είναι έργα τών Γππων τών άπεχθανομένων καθ’ υπερβολή» 

τήν ιππασίαν καί πραττόντων αισχρά καί δχι χαλά.

§ 3 . Έάν δέ τις διδάξη τόν Γππον του νά ίππεΰηται μέ χα- 

λαρωμένον χαλινόν, νά ύψώνη δέ τόν τράχηλον πρός τά άνω, 

άπό δέ τής κεραλής νά τόν κυρτώνη, θά κατορθώση τοιουτο

τρόπως νά κάμνη 6 Γππος έκεΐνα, διά τά όποια καί αβτός εύχα- 

ριστεΐταί καί άγάλλεται.
§ 4 . Άπόδειξις δέ ότι ευχαριστείται είς ταΰτα, είναι τό ότι, 

όταν Ιλθη ό Γππος πλησίον άλλων Γππων, καί μάλιστα ρορ- 
βάδων, τότε υψόνει τόν τράχηλόν του έπάνω καί κρατεί κυρτω- 

μένην τήν χεραλήν, γινόμενος ζωηρότατος· καί τά μέν σκέλη 

άνασηκώνει εύλυγίστως, τήν δέ ουράν υψώνει πρός τά έπάνω.

§ 5. "Οταν λοιπόν τις τόν όδηγή νά πράττη ταΰτα τά σχή

ματα, τά όποια αύτός λαμβάνει οί'κοθεν όταν καλλωπίζεται, 

θέλει άποκαταστήσει αύτόν νά εύχαριστήται είς τήν ιππασίαν 

χαίνά ραίνεται μεγαλοπρεπής καί εύκαμπτος καί περίβλεπτος. 

Πώς δέ νομίζομεν ότι ταΰτα δΰνανται νά έλθωσιν είς πέρας, 

τώρα θέλομεν προσπαθήσει νά διηγηθώμεν.
§ 6. Πρώτον λοιπόν πρέπει νά έ'χη τις δχι όλιγώτερον τών 

δυο χαλινών. Έ κ τούτων δέ 5 μέν είς άς ήναι λεΐος, έχων 

τροχούς εύμεγέθεις (α), δ δέ άλλος νά εχη τούς τροχούς μέν 

μικρούς, αλλά βαρείς, τούς δέ έχίνους (β) όξεϊς, Γνα, όταν λάβη 

τόν χαλινόν (πάρη ’στο ’δόντι), άδημονών έκ τής τραχΰτητος 

τόν άρήση, όταν δέ χαλινωθή διά τοΰ λείου, εΰχαριστηθή έκ 

τής λειότητος αύτοΰ· έκεΐνα δέ τά όποια έμαθε νά πραττη δια 

ίου τραχέος, νά πράξη ταΰτα καί διά τοΰ λείου.
§ 7. Έάν δέ πάλιν χαταρρονήσας τήν λειότητα τοΰ χαλινοΰ

(α) ’Εννοεί τούς 1*1 τών κανόνων τής Ιν^ομίδος δακτυλίους.— (Σ.Μ.)
(£j  Έχΐνος είναι το συνεχον τούς δυο κανόνας κυρτόν μέρος της 

ίν®τομ!δος, τό καί ΙλευΟερία γλώσσης καλοΰμενον, καί όπερ ε»ερεν όοον- 
τ®ς, ?να μή δύναται ο ί"~ος δάκνων τόν χαλινόν νά καθίσταται ακά- 

®*κτος.— (Σ. Μ.)



8 8  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ.

τραβα συχνά χαί αυτόν μεθ’ ορμής, τούτου ένεκα κάμνομεν 

μεγάλους τούς τροχούςτοΰ λείου, όπως άναγκαζόμενος υπ’ αυ
τών νά χάσκη, άφίνη τό στόμιον. Νά κάμνη δέ τόν τοιοΰτον 

χαλινόν χαδώς χαί τόν τραχύν πολυειδή, καί νά συγκλείεται 

καί νά άναχαιτίζη τόν ίππον.

§ 8. Όποιασδηποτε δέ κατασκευής καί άν ώσιν οί χαλινοί, 
πρέπει νά ώσιν υγροί (εύκαμπτοι, εύστροφοι, εύλίγιστοι). Διότι 

τόν μέν σκληρόν άπό οίονδήποτε μέρος  ̂ άν τόν λάβη ο Γππος, 

τόν κρατεί ολον διά τών γνάθων του· καθώς καί τόν δβελίσκον 

άπό οίονδηποτε μέρος χαί άν τόν πιάσν) τις, τόν σηκώνει ολον.

§ 9. Ό  δέ εύκαμπτος κάμνει καδώς ή άλυσις· διότι οποίον 

μέρος αΰτοΰ κρατεί, έκεΐνο μένει καί άχαμπτον, τό δέ άλλο 

σηκώνεται- προσπαθών δέ δ Γππος νά πιάση τό εκ τοΰ στόμα
τός του φεΰγον, άφίνει τοΰ νά κράτη τό ς-ρμιον διά τών γνάθων 

του. "Ενεκεν τούτου λοιπόν κρεμώνται οί είς. τό μέσον τής έν* 

στομίδας δακτύλιοι τών κανόνων, οπως προσπαθών νά συλ- 

λάβΐ] τούτους διά τής γλώσσης καί τών όδόντων, άμελεΐ νά 

συλλαμβάνη τόν χαλινόν διά τών γνάβων του.

§ 1 0 .  Έάν δέ τις άγνοή ποΐον εΤναι τό υγρόν (εύλύγιστον) 

μέρος τοΰ χαλινοΰ, καί ποΐον τό σκληρόν, θέλομεν έξηγησει 

καί τοΰτο. Υ γρός (ευλύγιστος) λοιπόν εΤναι όταν οί άξονες 

(κανόνες) έχουν τάς συναρμογάς εύρείας καί λείας, ώστε νά 

κάμπτωνται εύκόλως· όλα δέ όσα βάλλομεν περί τούς άξονας, 

Ιάν έχουν εύρείας δπάς και δέν ηναι συμπεπυκνωμένα, είναι 
εΰκαμπτότερα.

§ 1 1 .  Έ άν δέ δυσχόλως διέρχωνται, καί διακινώνταί τά 

διάφορα μέρη τοΰ χαλινοΰ, τοΰτο εΤναι όχληρόν. 'Οποιοσδή

ποτε δέ έ'χει τοιοΰτον χαλινόν, πρέπει νά πράξϊ] πάντα τά 

Ιξής, έάν θέλη ν’ άποκαταστήση τόν Γππον του τοιοΰτον, ο Ιον 
τόν προεΐπον.
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 ̂ 12 . Νά τραβα μέν δπίσω τό στόμα του ίππου ουτε 

πολύ δυνατά, ώστε νά άνυψοϊ ύπέρ τό δέον την κεφαλήν, ούτε 

πολύ ίσύχ ω ς, ώστε νά μην αισθάνεται. Έ άν δέ συρομενος δ

πίσω άνυψώνη πολύ τόν αυχένα, πρέπει νά τοΰ οίοωμεν ά 
μέσως τον χαλινόν. Καί κατα τα αλλα όε πρεπει καθώς ο=.; 

παύομεν νά λέγωμεν, έάν θέλη νά ύπηρετήταί τις καλώς, να 

χαρίζεται είς τόν Γππον.
§ 13 . Καί όταν δέ αίσθανθή τόν Γππον εύχαριστούμενον 

καί εις την ύψωσιν τοΰ τράχηλου και εις την ελευθερίαν τοΰ 

χαλινοΰ, τότε δέν πρέπει νά τοΰ δίδη κάμμιαν αφορμήν, ώστε 

νά τόν άναγκάζη νά ύποφέρη, άλλά να τον θωπευη ως θελων 

δήθεν νά τόν σταματηση· διότι τοιουτοτρόπως προβαίνει μετά 

θάρρους είς τούς άνωτέρους βηματισμούς.
§ 14 . Άπόδειξις δέ τοΰ ότι δ Γππος ευχαριστείται να τρεχη 

ταχέως εΤναι τό ότι, όταν διαφυγή, δέν βαοίζει είς βήμα, 
άλλά τρέχει. Διότι τώ εΤναι έμφυτον νά εύχαριστήται είς τόν 

βηματισμόν τοΰτον, εκτός έάν τις τόν άναγκαση νά τρεξη πε* 

ρισσότερον καιρόν τοΰ δέοντος, διότι παν το υπερβολικόν o.t 

ίΤναι εύχάριστον ούτε είς τούς Γππους, ούτε είς τούς άνθρώπους.
§ 15 . Κ αί όταν μέν φερόμενος νά ίππευθή έχΐ) γαΰρον 

σχήμα, θά είναι βεβαίως συνειθισμένος παρ’ ίμ ώ ν  εις την 

πρώτην ιππασίαν έχ τών στροφών να ορμα εις βηματισμέ ■> 

ταχύτερον. Έ άν δέ τις, ενώ μέν δ Γππος του έχει συνειθίσει 

είς τοΰτο, τόν άνακόψη όμως διά τοΰ χαλινοΰ, τόν παρορμηση 

δέ έξ άλλου πρός τά πρόσω, πιεσθείς άφ’ ενός οιά τοΰ χ α λ ι-  

νοΰ, θέλων δέ νάδρμηση έμπρός, άνεγείρεται έπί τών οπισθίων 

*αί προβάλλει μέν τά στηθη, υψώνει δέ τούς έμπροσθίους πό- 

δας δργιζόμενος, τούς άνυψοΐ δε δχι εύλυγίστως· οιοτι οί Γπ- 

woi, όταν όργίζωνται, δέν μεταχειρίζονται εύλυγίστως τά σκέ

λη των.



§ 16 . Έάν δέ τις, οταν ό Γππος ηναι τοιουτοτρόπως εμ

ψυχωμένος, τω άρήση ελεύθερον τόν χαλινόν, τότε έξ εύχα· 

ριστήσεως, διότι ενεκεν τής χαλαρότητος τοΰ στομίου νομί

ζει ότι είναι πάντη έλεύδερος, μέ ύπερήρανον σχήμα, μέ εύ

καμπτα δέ σχέλη βαδίζει ύπερηράνως, μιμούμενος καδ’ δλο- 

κληρίαν τον καλλωπισμόν} τόν όποΓον χα'μνει όταν πλησιάζη 

τάς δηλείας Γππους.

§ 17 . Καί οι βλέποντες δέ τόν τοιοΰτον Γππον, τόν δνομά- 
ζουν ύπερήρανον, γενναΐον, χατα'λληλον δι’ίππασίαν χαί όρμητι- 

χόν καί σοβαρόν, συγχρόνως δέ ότι είναι ευχάριστος καί γλυ
κύς είς τήν δέαν. Καί ταΰτα μέν λοιπόν έώς εδώ εγράψαμεν, 

έάν τις ίπιδυμήση νά κάμη χρήσιν τούτων.

ΚΕΦΑΛΑ JON ΙΑ'.

§ 1. Έάν δέ τις δελήση νά μεταχειρισδή ίππον επιδει
κτικόν και γαΰρον καί λαμπρόν, όλα ταΰτα τά προτερήματα 

δέν εύρίσκονται εις πάντα Γππον, αλλά πρέπει νά υπάρχη είί 
αυτόν χαί γενναιότης ψυχής χαί σώμα ευρωστον.

§ 2. Ό χ ι δέ βεβαίως χαδώς νομίζουσί τινες οτι δ έχων 

εύκαμπτα σκέλη δύναται νά σηκώνη ευκόλως τό σώμά το» 

(δηλ. ν’ άνυψοΰται έπί τών οπισδίων)· τοΰτο δέν έχει ούτως" 

άλλα μάλλον άνυόοΰται όςτις έχει τήν όσρύν εύκαμπτον, βρα
χεία·/ καί δυνατήν (καί δέν έννοοΰμεν τήν πλησίον τής ούρα; 
όσρύν, αλλά τήν ΰπάρχουσαν μεταξύ τών πλευρών χαί τών 

{τχυων πρός τό μέρος τοΰκενεώνος [δηλ. άνωδι τών λαγαρών' 
έννοεΐ τήν κυρίως μέσην τοΰ Γππου])· ουτος ό Γππος δύναται ν* 

ρέρη πολύ εμπρός τά όπίσδια σκέλη υπό τά εμπρόσδια.

§ 3. Έάν λοιπόν τις, όταν δ Γππος ρέρη έμπρός τά δπίσδι* 

σκέλη, τον σΰρη όπισδεν διά τοΰ χαλινού, λυγίζει μέν τά oft'·' 

σδια εις τούς αστραγάλους, υψώνει δέ τό εμπροσδεν μέρος το5

σώματός του· ώστε οί κατέναντι του ίστάμενοι βλέπουσι τήν 

κοιλίαν καί τά αιδοία του. Πρέπει δέ όταν κάμνη ταΰτα, νά 

τοΰ δίδωμεν τόν χαλινόν, διά νά πράττη έκουσίως τά καλλίτε

ρα γυμνάσματα τοΰ Γππου, καί νά ραίνηται κάλλιστος είς τούς 

βλέποντας αύτόν.

§ 4. Eivat όμως μερικοί, οΓτινες διδάσκουσι ταΰτα είς τούς 

Γππους κτυποΰντες αύτούς οί μέν μέ ράβδον υπό τούς αστρα

γάλους, οί δέ προστάσσουν τινά νά τρέχη πλησίον τοΰ Γππου 

καί νά τόν κτυπα μέ ράβδον υπό τούς μηρούς.

§ 5 . Ήμεΐς όμως νομίζομεν, ότι ή καλλίστη τών διδασκα
λιών εΤναι, καδώς πάντοτε λέγομεν, έάν μετά παν δίδαγμα, 

άροΰ δ Γππος πράξη ό,τι ό αναβάτης άπαιτει, έπιτύχη άνα- 

παύσεως παρ’ αύτοΰ.

2 6. Διότι όσα ό Γππος πράττει έξαναγκαζόμενος υπό τής 

βίας, καδώς λέγει καί ό Ζίμων, ούτε τά μανθάνει ούτε καλά 

είναι, ώς δέν είναι καλόν άν άναγκάση τις χορευτήν νά χο-  

ρεύση κεντών καί δέρων αύτόν. Διότι πολύ περισσότερον 5 

τοιαΰτα πάσχων δά κάμη άπρεπή σχήματα ή καλά, είτε άν

θρωπος είναι είτε Γππος· άλλά πρέπει διά σχημάτων εθελου

σίως νά επίδειξη όλα τά ώραιότατα καί τά λαμπρότατα προ- 

τερήματά του.
§ 7 . Έ άν δέ. χαί όταν μέν ίππεύηται, τρέξη έώς ότου 

ίδρώση πολύ, όταν δέ άνυύώνη τό σώμά του καλώς (χάμνει 

οοΰζο), όγρήγορα άριππεύηται καί άποχαλινώνηται, πρέπει 
νά ηξεύρωμεν καλώς, ότι έχουσίως προώδευσεν είς τό ν’ άνυ- 

ψώνρ τόν εαυτόν του.
§ 8. Έ πί τών τοιουτων δέ Γππων ίππεύοντες ζωγραφί

ζονται καί οί θεοί καί οί ηρωες, καί οί καλώς αύτούς μετα- 

χειριζόμενοι άνδρες ραίνονται μεγαλοπρεπείς.

§ 9. Οΰτω δέ καί είναι1 ό άνυψών πολύ εαυτόν Γππος (κά-



μνων σοΰζο) είναι η κακός, η αξιοθαύμαστος η αξιοθέατος, 

ώστε επισύρει τά βλέμματα πάντων, όσοι τον παρατηροΰσι, 
καί νέων καί γερόντων. Ούοείς λοιπόν ούτε Απομακρύνεται 

αυτοί» ούτε παύει τού νά τόν βλέπη μάλιστα, οταν Ιπιδεικνυη 

τήν λαμπρότητά του.
§ 10 . Έ άν δέ ποτε συμβη εί'ς τινα τών Ιχόντων τοιοΰτον 

ίππον νά Ικλεχθή η φύλαρχος η ίππαρχος (α), δέν πρέπει νά 

φροντίζη νά ηναι αυτός μόνος περίβλεπτος, άλλά πολυ πε

ρισσότερον πώς όλοι οί επόμενοι είς αύτόν νά ηναι αξιοθέατοι.
§ 1 1 .  Έάν λοιπόν προπορεύηται (καθώς μάλιστα επαι- 

νοΰσι τούς τοιούτους ίππους) 6 ί'ππος εκείνος, όστις ανυψώνει 

ιό  σώμά του πολύ υψηλά καί πολύ συχνά, καί διαβή Αργα, 

είναι φανερόν ότι καί οί άλλοι ίπποι θά επονται αύτώ είς βήμα. 

Έκ δέ τής τοιαύτης θέας όποια μεγαλοπρέπεια θελει προ- 

κύψει ;
(ακολουθεί)

(α) ’Αρχηγοί τής φυλής ή αρχηγός τοΰ ίππικοΰ. Α ί ΆΟηναι τό πά
λαι οιηρίθησαν παρά τοΰ Κέ/ροπος εις 4 φυλάς, άλλά μετά τήν κα- 
τάργησιν τής βασιλείας καί τής τυραννίδος τών Πεισιστρατιδών, πα
ραλαβών την αρχήν ό Άλκμαιωνίδης Κλεισθένεις, διήρεσε τάς φυλάς 

ι ’ις δέκα, ών τά ονόματα, Κε/.ροπίς, Ίπποβοοντίς ή ΊπποΟωντις, Έρε- 
χθηΐς, Πανδιονίς, Λ ίγηΐς, Οινηΐς, Ά ντιοχ ίς, Ά καμαντις, Αεοντίς και 
Αίαντίς· μεταγενεστέρως δέ προσετέβησαν και ετεραι, ή Άντιγονίς και 
Δημητριάς, αΤτινες είτα μίτονωμάσθησαν ΠτολεμαΊς καί Ά τταλ ίς , καί 
τελευταΐον ή Άνδριανίς. (Παυσαν. βιβλ. Α'. Κεφ. ε')· έκάστη δέ φυλή 

Ιξελεγεν ι'ίιον άρχοντα φύλαρχον, καί διετηρει καί ιλην ίππικοΰ ιδίαν, 
άνθαμιλλόμεναι τίς αυτών νά παρουσιάσω έν Ικστρατεία την ώραιοτέ- 
ραν κατά τε τους άνδρας καί ίππους καί την εύοπλοτέραν ίλην. (Ξε- 

νοφ. Ίππαρχικός Κεφ. Α'. καί Β'.)

ΕΡΕΪΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΝ 

ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (*)

δ π ό

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  Β Ρ Ε Τ Α Ν Ο Υ ,  

ϊρχιπυροτεχνουργοΰ παρα τώ Ιν Ναυπλίψ όπλοστασίω, πτυχιοΰχου τοΰ 

Ιν Βιέννη αΰτοκρατορικοΰ βασιλικοΰ πολυτεχνικοΰ σχολείου κ.τ.λ. 

μεταφρα,σθεΐσα έχ τοΰ γερμαηχον 
υ π ο 

Κ. ΠΟΓΡΝΑΡΑ, 

άνΟυπολοχαγοΰ τοΰ πυροβολικοί.

Καταδειξαντες ουτω τό επικίνδυνον τής χρησεως τών Αν
δεων του θείου, εύκόλως Ιν συναφή μετά τής ατμόσφαιρας όξεΐ- 

δουμενων, Ιπιπροσθέτομεν ότι ή πίεσις τών μιγμάτων εν τοΐς 

πυροτεχνήμασιν Ιξασκεΐ μεγίστην Ιπί τής αυτομάτου αυτών 

άναφλέξεως επήρειαν. Όπόταν ή πίεσις η Ασθενής, τά μόρια 

τών άναμεμιγμένων ύλών περιβάλλονται δι’ ατμοσφαιρικού Αέ- 

Ρ5ί,  οςτις χορηγεί εύχερώς τό όξυγόνον αύτοΰ πρός όξείδω- 

σΐν τών άνθεων του θείου· Ινώ, όπόταν αΰτη η ισχυρά, τά μό- 

pta πλησιάζουσι πλειότερον, ή δέ του Ατμοσφαιρικού Αέρος πο- 

5°της Ιλαττοΰται επαισθητώς, συνελαττουμένης καί τής ποσό- 

ιιίτος τοΰ όξυγόνου. Τούτου ενεκα βλέπομεν μίγματα ίσχυρώς 

^πιεσμένα η στερημένα ατμοσφαιρικοΰ άέρος, ώςπερ οί Αστέ
ρες καί τά λοιπά πυροτεχνήματα, εν οΤς τό οινόπνευμα καί τό 

*ομμι πληροΰσι τά κενά, ότε διετηρηθησαν καλώς Ιπί μακρόν 

Xpovov, ενώ άλλα μίγματα εις μεγάλας ποσότητας η σωρούς, 

οις ή πίεσις ητο Ασήμαντος, η φλόγες κατεσκευασμέναί 
υ* Ανθρώπων Αδαών τής τέχνης, Ανεφλέχθησαν Αργά μέν ί  

^χυτερον, πλήν πάντοτε. Ένγένειδέ δύναταί τις είπεΤν, ότιόσω

(*) Συνέχει*- ίδέ τό προηγοΰμενον φυλλάδιον.
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ή πίεσις τών μιγμάτων αυξάνεται, τοσοΰτον ή άνάρλεξις αυτών 
επέρχεται βραδύτερον.

Το μίγμα πράσινης ρλογός, το ρέρον τό κοινόν θειον, πε
πιεσμένο·/διά πιέσεως 2 (*), διετηρήθη μέχρι τοΰ 1 8 4 8  χωρίς 

ουδολως ν άλλοιωθή, άπό δέ τοΰ έτους τούτου διατηρώ μέ

χρι σήμερον μίγματα χλωρικής ποτάσσης είς έξαίρετον κατά- 
ς-ασιν, άναμριβόλως ενεκα τής ίσχυρας αυτών πιέσεως.

Το υπ’ άριθ. 1 μίγμα πράσινης ρλογός παρουσιάζει τάς αυ- 

τάς ιδιότητας, οίας και τό υπ’ άριθ. 2. Έν τούτοις ραίνεται 

ότι οσον αυξάνει ή ποσότης τοΰ θείου, τοσοΰτον καί τά αίτια 

τής αυτομάτου άναρλέξεως συναυξάνουσιν.

Εφευναι έηϊ ζώ y ερ νθράς (ρ.Ιογός ρι ί y η άτοιν·

Είς αναλογους δοκιμασίας υπεβαλον τα έρυθρας ρλογός μ ίγ

ματα. Γην νιτρικήν στροντιανήν άπεξήραιναν πάντοτε, ώς 

τοΰτο εθίζεται, προ τής χρήσεως αυτής, μολονότι δέ μετεχει- 

ρισθην άνθη τοΰ θείου, ουδέποτε αυτόματος έπήλθεν άνάρλεξις. 

Η οςεια έκεινη οσμη, η κατά τήν άνάμιξιν τών πράσινης ρλο* 

γος αναοεδομενη, δέν άνεδίδετο κατά τήν άνάμιξιν τών μιγμά
των τούτων.

Εκ τών έρυθρας ρλογός τοιούτων μιγμάτων κατεσκεύασα 

ρλογας καί αστέρας, ποσότητά τινα δέ διετήρησα είς ύελίνη» 

φιάλην καί ετέραν είς πυξίδα χαρτίνην, άποτεθείσαν είς τόπον, 
οπου ή τε υγρασία καί θερμοκρασία μετεβάλλοντο συνεχώς-

β (*; Καλοϋσιν εις τήν πυροτεχνίαν πίεσιν τον 

λογον τοΰ υψους, ones κατέχει όγκος μίγματοί 
"  κυβικός ή κυλινδρικός, διαμέτρου ίσης τω υψ-- 
 ̂  ̂ πρισματικός, προς exe'vo, οπιρ καταλαμβί·

Υ vtt 0 “ΰτός όγκος μετά τινα πίεσιν. Ουτω * ’ 
χ. ό όγκος αδγο, οταν ούδολως πιεσθϊ], εχει πίεσιν 0,0" όπόταν πιεσβεΐί 
περιορισθΫ) ε!ς α'β'γδ, εχει τ.ίε-r.v 2 ,0·. εχει τέλος ττίεσιν 4,0, όπότ«ν

Τεσσαρας ή πέντε ώρας άπό τούτου παρετηρησα οτι τό έν τη 

πυξίδι μίγμα τοσοΰτον δγράνθη, ενεκα τής υγροσκοπικότητος 

τής νιτρικής στροντιανής, ώστε κατέστη άχρηστον. Ή έν τή 

ριάλη ποσότης ην ταύτοχρόνως υγρά, αί δέ ρλόγες καί οί άστέ
ρες εΤχον άρκετήν άπορρορήσει υγρασίαν. Ό ταν ύπο τόν ήλιον 

ί  διά διεκθερμαντήρος έξ άμμου (marienbadj έξήραινον 

πάντα ταΰτα, άνεδίδετο όξεΐά τις όσμή, ύγρανθέντα δέ καί πά

λιν καί το δεύτερον ί)δη ξηραινόμενα άνερλέγησαν αυτομά

τως (*). Τά μίγματα ταΰτα, εκτιθέμενα άλληλοδιαδόχως είς 

υγρόν καί ξηρόν άέρα ηλλαζον μέν τήν ύγρομετρικήν αυτών 

χατάστασιν, ουδέποτε ομως εντελώς άπεξηράνθησαν* μετά τινα 

χρόνον αί ρλόγες καί οί άστέρες κατέστησαν ύγροτάτη ζύμη, 
πειραθείς δέ ν’ άποξηράνω ταΰτα, τοσαύτην έχ ρειάσθην θερ
μοκρασίαν, ώστε ταΰτα άνερλέχθησαν. Ή χαρτίνη πυξίς δέν 

έρθάρη. Μετεχειρίσθην τό είς ράβδους τοΰ έμπορίου θειον άντί 

τών άνθέων αΰτοΰ, ύπέβαλλον δέ τά τούτου μίγματα είς τάς 

«ΰτάς δοκιμασίας, καί ενώ άρ’ ένός τό τής ρλογός χ^ρώμα ητο 

επίσης ώραΐον, τήν αυτόματον τούτων άνάολεξιν κατώρθωσα 

ν’ άπορύγω.

Έκ τών άνωτέρω έξάγομεν έπίσης, οτι ή τών έρυθρας ρλο

γός μιγμάτων άνάρλεξις επέρχεται έπίσης έ^εκα τής παρου
σίας τών άνθέων τοΰ θείου, ών τό θειϊκόν όξΰ προσβάλλει τήν 

®τροντιανήν ώς έν τοΐς πράσινης ρλογός μίγμασι τήν βαρείαν.

Εν τή περιπτώσει ομως ταύτη ή προσβολή είναι άσθενεστέρα 

Χαί ή αυτόματος άνάρλεξις επέρχεται βραδύτερον.

Συνήθως ή τών έρυθρας ρλογός μιγμάτων αυτόματος άνά-

περιορισθ^ ε’ς α"β"γδ, -^τοι όπόταν το δψος τοΰ δπ’ αΰτοΰ κατιχομένου 
χώρου χ*ταστ?) το τέταρτον τοΰ άρχικοΰ.

(’) Α’. εοευναι Σγένοντο έπ' τών μιγμάτων άριθ. 1 και 3.
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φλεξις είναι Αδύνατος, διότι ή νιτρική στροντιανή είναι τοσοΰ- 
τον ύγροσκοπική και τοσοΰτον ταχέως Απορροφά μεγίσιας 

υγρασίας ποσότητας, ώστε η προς ανάφλεξιν θερμοκρασία εΤναι 

ανεπαρκής.

Ό  τύπος της λαμβανούσης έν τη περιπτώσει ταύτη χώραν 

χημικής Αλλοιώσεως, δ την αυτόματον τών μιγμα'των τούτων 

Ανάφλεξιν έξηγών, είναι όμοιος τω καταχωρισθέντι εν ταϊς δο· 

κιμασίαις τών πράσινης φλογός μιγμάτων, καταρτίζομεν δ’ αδ· 

τόν Αντικαθιστώντες την ΒΟ, Ν 0 5 διά της ΣτΟ, Ν 0 5, μ̂ ' 

ταβαλλομένης είς Σ τ0 ,Θ 0 3.

’Ερευναι έπ ί τώ ν κυανής φλογός μ ιγμάτων·

Τά τοιαΰτα πυροτεχνικά μίγματα, περιέχοντα θειϊκόν χαλ

κόν έναμμώνιον, αναφλέγονται πα'ντοτε αυτομάτως Ανεξαρ
τήτως του είδους τοΰ εν αΰτοϊς θείου, όπόταν, υγρανθέντ* 

δι’ υδατος ή οινοπνεύματος προς κατασκευήν άστέρων, έκτε· 

θώσιν είς τόν ήλιον η τό πυρ, οπως ταχέως ξηρανθώσιν.
Όσα'κις υγοαινον τά μίγματα ταΰχα, ι^σθανόμην ίσχυράν αμ

μωνίας εκλυσιν" πα'ντοτε δέ περί τό μέσον τής αποξηράνσεω; 

αύχών έπήρχετο ή αυτόματος Ανάφλεξις. Διερύλαξα ποσότΐ)* 

τάς τινας είς φιάλας ή χαρτίνας πυξίδας, έν τ?ϊ περιπτώσει os 

ταύτη ή Ανάφλεξις ητο σπανιωτέρα και βραδύτατα, όπόταν 

έπήλθεν· όντως δέ βλέπει τις ότι τά μίγματα ταυτα Αποσυν

τίθενται βραδέως, διότι βραδέως μεταβάλλουσι τό ώραΐον κυβ- 
νουν αώτων χρώμα είς υποπράσινον, κατακαιόμενα πλέον είί 

τέφραν μάλλον ή κυανήν φλόγα.

Α ί δοκιμαΐ, τάς δποίας έπί τών μιγμάτων τούτων τοΰ δι* 

πλοΰ αλατος τοΰ χαλκοΰ ένήργησα, εΐσίν όλίγαι, διότι τοΰτ® 

οΰ μόνον ταχέως καί ευκόλως Αποσυντίθεται, Αλλά καί διόΚ 

ή χρήσιςαΰτοΰ έν τη πυροιεχνία απαγορεύεται ενεκα τών πολ

λών κίνδυνων τούς όποιους παρουσιάζει. ’Αντί τούτου τοΰ αλα

τος μεταχειρίζονται άλλα τοιαΰτα τοΰ χαλκοΰ, άχινα οΰ μόνον 

“ΐήν αΰτήν εχουσιν έπί τής φλογός επήρειαν, Αλλά καί σταθε

ρά είσίν.

Καί όντως ό τύπος τοΰ διπλοΰ τούτου αλατος είναι

Ν Ϊ 3,Υ 0 ,Θ 0 3 +  ν υ 3, χ ο

άναπτυσσομένης τής Αμμωνίας έλευθεροΰται τό θειϊκόν όξΰ 

μεθ’ υδατος, όπερ προσβάλλει τό όξείδιον χαλκοΰ καί τήν 

χλωρικήν πότασσαν, μεταβάλλον ταύτην είς θειϊκήν πότασσαν 

διά τής έλευθερώσεως χλωρικοΰ οξέος. Τό οξύ τοΰτο Αποσυν
τίθεται είς ύποχλωρικόν όξΰ καί δξυγόνον, ών τό πρώτον Ανα- 
φλέγεται έκ τής Αναπτυσσομένης κατά τάς Αλλοιώσεις ταύτας 

θερμοκρασίας.
'Ο τύπος τών χημικών τούτων συνθέσεων καί Αποσυνθέ

σεων είναι

Ό  θειϊκός 

χαλκός, τόν 

όποιον περι

λαμβάνει τό 

υπ’ Αριθ. 5

1*ιΤμα, ένεργεϊ δξύτατα, μιγνύμενος δέμετά θείου ή τών άνθέων 

®ι»τοΰ καί τής χλωρικής ποτάσσης, Αναφλέγεται κατα την 

ν̂αμιξιν. Τούτου ενεκα οί πυροτεχνουργοί ξηραίνουσιν αΰτόν 

Πρώτον (Αφαιροΰσι δηλ. τό υδωρ κρυσταλλώσεως, όπερ περιε- 

Χ°ι>ίίν είς σημαντικήν ποσότητα, διότι εΤναι Χ 0 ,Θ 0 3+ 5 Υ 0 ) ,  
S ειταποιοΰνται αΰτοΰ χρήσιν μικρόν μετά τήν ξήρανσιν, διότι 
Τ®χέως Ανακτα έκ τής Ατμοσφαίρας τήν υγρασίαν ταύτην και 

*Usx’ αΰτής καί τήν όξεΐαν αΰτοΰ ένέργειαν. Έν συναφή μετά 

Χλωρικής ποτάσσης ών, Αποσυνθέτει αύτήν ταχέως, έλευθε- 

Ρ̂ ομένου τοΰ υποχλωρικοΰ δξέος. Οί έκ τοΰ μίγματος τούτου
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κατασκευαζόμενοι αστέρες άναφλέγονται, όπόταν ή άποξήραν- 

σις αΰτών ήμιτελεσθή. Ή χρήσις τοΰ άλατος τούτου είναι 

άδύνατος, διότι αί ιδιότητες αύτοΰ δέν έπιτρέπουσι την έκτέ- 
λεσιν δοκιμών καταλλήλων προς άνεύρεσιν τοΰ καταλληλο- 

τε'ρου τής χρήσεώς του τρόπου.

Γνώμαι διαφόρων συγγραφέων περί τώ ν  α ιτ ίω ν  

τής αυτομάτου άναψΛίζεως πυροτεχνικών 

μ ιγμ άτω ν.

Δείξαντες μέχρι τοΰδε τά αίτια, ατινα έπιφέρουσι τήν αυ

τόματον άνάολεξίν εκείνων τών πυροτεχνικών μιγμάτων, ατινβ 

περιέχουσι χλωρικήν πότασσαν καί τά όποια καί σήμερον ετι 
μεταχειριζόμεδα, θεωροΰμεν άναγκαίον νά Ικθέσωμεν ωδε τάς 

περί αυτομάτων αναφλέξεων ατελείς ί  έσφαλμένας θεωριαί 
συγγραφέων τινών, το ζήτημα τοΰτο πραγματευθέντων.

Τά αϊτια τών άναφλέξεων τούτων δέν εΤχον γνωσδή μέχρί 

σήμερον, διότι δέν έξετάσδησαν, ώς εδει, υπ’ άνδρών οδ μόνον 
χημικών αλλά καί πυροτεχνουργών άμα. ΤΗτο δέ συνέπεια 

άφοΰ αίερευναι δέν ένηργήθησαν υπό τοιούτων, αί διάφοροι δεω· 

ρίαι τής αυτομάτου τών μιγμάτων άναφλέξεως νά ώσιν ατε
λείς ή έσφαλμεναι· καί όντως.

Α'.

Έν τή πυροτεχνία τοΰ Moritz M eyer (Lehrbuch der Py' 
rotechnikvon Dr Moritz Meyer vorm als Hauptmann in1 

kricgs Ministeriutn. Berlin 1 8 4 0 ) , ητις είναι τό κάλλιστο* 

τής εποχής του έ'ργον, διότι πρώτος ουτος Ιστήριξε καί κατε* 

ταξε τήν πυροτεχνίαν είς τάς έπιστήμας, ούδαμοΰτι περί αύτΟ' 

μάτου άναφλέξεως άναφέρβται, καίτοι τοΰ συγγραφέως χρω' 
μένου εναμμωνίου δειϊκοΰ χαλκοΰ καί δειϊκής ποτάσσης 

κατασκευήν μιγμάτων κυανής φλογός.

Ό  Moritz M eyer οδδαμοΰ παραγγέλλει τήν χρήσιν άνδέων 

τοΰ δείσυ.

Β'.

Έν τή πυροτεχνική χημεία τοΰ Schertzers (Schertzers 

Lehrbuch der M ilitarChim ie. W ien  18 4 0 )  σελ. 2 0 7  άπαν- 

τωνται μίγματα χλωρικής ποτάσσης μετ’ άλλων άναφλεξίμων 

υλων. Ό  συγγραφεΰς λέγει οτι ταΰτα, επειδή ού μόνον διά 

σπίνδήρων ή μετρίας δερμότητος, αλλά πολλάχις $ αυτομάτως 

Αναφλέγονται, δέον νά διατηρώνται μετά μεγίστων προφυ
λάξεων.

Ή γνώμη αΰτη τοΰ συγγραφέως ούδεμιας ώφελείας είς τόν 

πυροτέχνην γίνεται πρόξενος.

Γ\

Έν τώ περί πυροτεχνημάτων χαρας συγγράμματι (Kunst· 

fenerw erkeray von  Uchatins Leutenant der Κ. K . ost 
Artillerie. W ien  18 4 8 )  ευρίσκει τις λεπτομερείς πληροφορίας 

£ΐς τήν τέχνην ταύτην άναγομένας. Τό σύγγραμμα τοΰτο είναι 
ο̂ χάλλιστον έκ τών μέχρι τοΰδε έκδοδέντων. Στηριζόμενον έπί 

των περί κατασκευής τών πυροτεχνικών μιγμάτων δεωριών 

ΐου Moritz M eyer, συνιστα τήν άπό τών άνδέων δείου άπο- 
ποιείται χρήσιν δ συγγραφεΰς πρός παραγωγήν κυανής 

?λογός τοΰ εναμμωνίου δειϊκοΰ χαλκοΰ- έν σελίδι δέ 9 1 γρά-
περί αύτομάτων άναφλέξεων τάδε· « ..............Έ άν ή χ λω -

ρΐκή πότασσα η ακάθαρτος καί περιλαμβάνη τά τής τιτάνου 

“λατα Τ ι, Χ λ ή ΤιΟ, Τ Χλ, μίγνυται δέ μετά θείου καί μά

λιστα κατά μεγάλην ποσότητα, τότε ή θερμοκρασία τοΰ μ ίγ- 

Κϊτος αύξάνεται έπαισθητώς καί αΰτόματος τούτου άνάφλεξις 

έ ρ χ ε τα ι βεβαίως. Ουτω μίγματα χλωρικής ποτάσσης $ θείου 

εν τή αναλογία 4: 1 ,  αποτεθειμένοι είς ύέλινον άγγιϊον Ιρμ^τικώς
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κεκλεισμένον  ̂ |ν χιβωτίω ευρισκόμενον, Ανεφλέγησαν ύπο την 

Ιπήρειαν τής θερμοκρασίας πυραύνου 7 — 8 αφισταμένου πό- 

δας· καί ταυτα μέν παραχρήμα κατεκαίοντο, τά δέ πέριξ τού

των αντικείμενα Απηνθρακοΰντο κατά την έπιφάνειαν »

Παρακατιων προστίθησι· «το μίγμα της χλωρικής ποτάσσΐ]? 

καί τοΰ θείου, ενωθέν μετά σωμάτων χρωματιζόντων την φλόγα 

τής κατακαυσεως αυτου, οΐα είσιν ή στροντιανή, ή βαρεία κ.τ.τ., 

πιεσθέν δ’ 'εν φυσίγγαις ή μεταβληθέν εις Αστέρας, καθίσταται 
«κίνδυνον».

Ο Κ 0! Uchatins σφάλλει τοιαΰτα φρονών, διότι η του έναμ· 

μωνιου θειϊκου χαλκοΰ Αναμιξις έπέφερε πάντοτε την αυτό

ματον τών πυροτεχνικών μιγμάτων Ανάφλεξιν· τά τών κυανών 

μαλιστα φλογών μίγματα εΐσϊ τά έπενεγκόντα τά σπουδαιό
τερα δυστυχήματα είς τά πυροτεχνουργεΐα.

Εαν μέχρι τουδε εσιωπησα καθόσον Αφορά την καθαρότητα 

τής χλωρικής ποτάσσης, επραξε τούτο, διότι η του έμπορίοα 

εΤναι έντελώς καθαρά.

Τό Ίπιφέρον την Ανάφλεξιν τών μιγμάτων τής χλωρικϋί 
ποτάσσης αίτιον εΤναι ή σύγχρονος ταύτης μετά τών λοιπών 

υλών Ανάμιξις. Οί πυροτέχναι δύνανται ν’ Αποφύγωσι τους κίν

δυνους, μιγνυοντες ίδια πρώτον πάσας τάς υλας μίγματός τινοζ 

έντος Αναμιγνυτηρίου μετά σιδηρών σφαιριδίων καί κατόπιν έπί 
τίνος τραπέζης καί διά χειρός συναναμιγνύοντες κεκονιαμένην 

την χλωρικήν πότασσαν. Τοιαύτη μ ίξιςέν Αναμιγνυτηρίω ηθε-

λεν είσθαι Ακατορθωτος, διότι τότε η αυτόματος τοΰ μίγματος 

Ανάφλεξις είναι Αναπόδραστος.

Ιδού, οτι τό κάλλιστον τών συγγραμμάτων ου μόνον ούδέν 

περι αύτομάτων Αναφλέξεων θετικόν καί Ακριβές λέγει, Αλλ’ έξ 

έναντίας επιτάσσει τήν χρήσιν τοΰ τοσοΰτον έπικινδύνου έναμ* 
μωνίου ζειΐκου χαλκού.

Δ'.

Έ ν πλείστοις βιβλίοις έγράφησαν χάριν τών φίλων τής πυ- 

ροτεχνίας ψευδή κατασκευών πυροτεχνημάτων χοφας διδάγ

ματα και έδόθησαν μίγματα ου μόνον έσφαλμένα, άλλά και έπΐ- 

χίνδυνα άμα. Ούδέν τούτων αναφέρει τι περί αύτομάτων Ανα

φλέξεων, τούτου δ’ ενεκα ούδόλως έξετάζω ταΰτα.

Ε'.

Έν τη Ανωνύμω πυροτεχνία (Cours abrege d’artifices, 

publie avec Γ autorisation de M inistere de la Guerre. 

Strassbourg. 18 5 0 )  γέγραπται προς τοΐς άλλοις οτι « . . .  .δ  

Οειϊκός χαλκός άποσυντίθεταιεύκόλως καί τό θειϊκόν δξύ, οπερ 

ούτως έλευθεροΰται, δύναταί μετά τής χλωρικής ποτάσσης έν 

αυναφή ον νά έπιφέρη τήν τοΰ μίγματος Ανάφλεξιν. Άποφεΰ- 

γουσι τό άτοπον τοΰτο, ρίπτοντες έπί τής διαλύσεως τοΰ θειϊ- 

χοΰ χαλκοΰ, θερμής οΰσης, δύω μέρη υγρας Αμμωνίας, 23°  

πυκνότητος Αραιομέτρου, δι' εν θειϊκοΰ χαλκοΰ μέρος, έπανα- 
δέτοντες τήν διάλυσιν έπί τοΰ πυρός μεχρις έλαφρας θερμάν- 
αεως αύτής, εΤτα δ’ άποψυχοντες ταύτην. δΓ Ανακινήσεως του 

ΰγροΰ τη βοηθεία σπαθίδος. 'Ο θειϊκός χαλκός, έναμμωνιωθείς 

ώτω, παρουσιάζεται υπό τήν μορφήν κόνεως λεπτής κυανοΰ 

βαθέος χρωματισμού. Τό βάρος του είναι ίσον τώ τοΰ έν κα- 

ΐεργασία θειϊκοΰ χαλκοΰ· ή Αμμωνία ουδέτεροί τό θειϊκόν όξΰ 

Καί ού μόνον πασα τούτου τοΰ άλατος κακή επήρεια έξαφανί- 
ζεται, άλλά καί δ τής φλογός χρωματισμός καθίσταται ζωη

ρότερος».
Τ ίς ομως δ Αγνοών οτι τά άλας τοΰτο δέν διαμένει έν τη 

«ίτή καταστάσει; Εις τοΰτο άλλος Γάλλος συγγραρεύς άπαντα 

’ϊροσηκόντως, ώς κατωτέρω θέλομεν ίδεΐ.
• Έ ν σελίδι 1 0 6  λέγει, οτι τά θείου άνθη είσϊν επικινδύνου 

Χρήσεως, διότι περιέχουσι πάντοτε θειώδες και θειϊκόν όξύ. 
ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑ Τ. ΦΥΛ. Μ Τ/  ΤΟΜ. Η'. 9
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Ούδαμοΰ άλλοθι αναφέρει τι περί αυτομάτου άναφλέξεως,

μόνον δέ έν σελίδι 1 3 0  γράφει β  Ή  χλωρική πάτασσα,

μετά θειϊκοΰ όξέος χαί καυσίμου ύλης μιγνυομένη, αναφλέγε

ται τη συνδρομή τής ελάχιστης κρούσεως η τριβής.»· ώσπερ 

ομως μέχρι τοΰδε είδομεν, η άνάφλεξις τοΰ τοιούτου μίγμα

τος επέρχεται και άνευ τριβής ίί χρούσεως.

«7/
Έ ν τή πυροτεχνική χημεία (Chimie pyrotechnique, ou 

traite pratique des feux colores, par P. Tessier, Paris, 
18 5 9 ) , ητις υπό χημικήν εξεταζόμενη εποψιν είναι τό κάλ- 

λιστον τών Γαλλικών συγγραμμάτων, άπαντα τις μίγματα κά

κιστα. Περί δέ αυτομάτου άναφλέξεως έν σελίδι 1 2 3  γράφει
« ..............έξ ολων τών μιγμάτων, άτινα έξεδέσαμεν, εν μόνον
ένίοτε Αναφλέγεται αυτομάτως, τό τής χλωρικής ποτάσσης καί 

φωσφόρου δι’ άναπτύξεως δερμότητος καί φωτός. Ά λ λ ’ έν τή 

περιπτώσει ταύτη σώμα ίσχυρώς όξειδοΰν κοινωνεΐ μεδ’ ετέρου 

μεγίστην πρός τό όξυγόνον συγγένειαν εχοντος». Ή  γνώμιι 

αυτη τοΰ Κ . Tessier άποδεικνύει ελλειψιν δοκιμών και πα

ρουσιάζει αύτόν απάτης δΰμα. Έ ν Αονδίνω και Μασσαλία κα· 

τασκευάζουσι πρό πολλών έτών μικρά πυρεία Am phou κα
λούμενα καί πυρεία L ucifer, κυανώς κεχρωματισμένα, ών τό 

πυρφόρον μίγμα συντίθεται έκ φωσφόρου καί χλωρικής πο
τάσσης, έν τούτοις δέ ουδέποτε αυτόματος άνάφλεξις ελαβε 

χώραν. Έ γώ  αυτός χρώμαι έν τοϊς πυροτεχνήμασι χαρδς 

τριβεκκαύματα έκ φωσφόρου καί χλωρικής ποτάσσης πρό 24 

έτών. Ή  κατασκευή τοΰ τοιούτου μίγματος είναι έντελώς ακίν
δυνος. Τοιοΰτον μίγμα καί υπό τόν ίσχυρότατον έκτεδέν ήλιον 

ουδέποτε άναφλέγεται. Έ άν δέ τοΰτο κακώς κατασκευασδή καί 

άναμιγή, μετ’ ού πολύ υγραίνεται καί σχηματίζεται είς δρόμ- 

βους, έκλυομένου υποφωσφορώδους όξέος. Τοιαΰτα μίγματ*

πρεσκευάσθησαν καί κατά μεγάλας ποσότητας, πρός πλή- 

ρωσιν κενών βλημάτων τοΰ πυροβολικοΰ καί πρός εκρηξιν 

τών υπονόμων δαπανηδεΐσαι, ενεκα τών ιδιοτήτων αυτών, έν 

Εολλοΐς όμοιων ταΐς τοΰ κροτικοΰ υδραργύρου, αυτόματος 

δ’ ά»άφλεξις οΰδέποτ’ έπήλδεν.
Πρός όρισμόν τοΰ έκ χλωρικής ποτάσσης καί φωσφόρου 

μίγματος παρατηροΰμεν συμφοίνως πρός τήν δεωρίαν τής 

κατασκευής πυροτεχνικών μιγμάτων, οπως τουτέστι πασα ή 

ίλη μεταβληθή είς άέρια, οτι δέον νά μιγνύωμεν εν άτομον 

χλωρικής ποτάσσης μεθ’ ενός άχόμου φωσφόρου, ητοι

Κ Ο Χ λ Ο 5 -f- ®· ών στοιχειομετρικοί
αριθμοί

«ρέπει δηλαδή νά μίξωμεν 1 5 3 2 ,5  μέρη χλωρικής ποτάσσης 

εις βάρος μετά 4 0 0  μερών φωσφόρου. (ακολουθεί)

ΤΟ ΕΝ ΓΑΑΑΙΑΐ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (*).

’Η άνωτέρα καταγωγή  προέρχεται άπό τής κυβερνήσεως, 
Ί τής αύτοβουλίας τοΰ ύπουργοΰ, ή τών γραφείων αύτοΰ, έγ-  

*ρΐνομένη ύπ’ αύτοΰ, καί ?ς  τηρεΐ τήν εύδύνην. Τά μέτρα τά 

ευθείας ύπό τοΰ ύπουργοΰ λαμβανόμενα ύπήρξαν πάντοτε 

σχεδόν καλά, άποτελέσματα μακρών σκέψεων στρατιωτικού 

“Ρμοδίου, γινώσκοντος δαυμασίως τόν στρατόν καί πλήρους 

ΐ ε̂ών υψηλών. "Οσον άφορα τάς ιδέας τάς έκ τών γραφείων

(*) Συνέχεια καί τέλος· (8* το π^οηγοΰμενον φυλλάδιον.



εξερχομένας, αί καλαί συνήθως είναι α ί Από τών διευθυντών 

προαγόμεναι, γίνωσκόντων τάς ιδέας του ύπουργοΰ η καί δια· 

χρινομένων επί πνεύματι καί πείροι.

Α ί άλλαι ομως της κατηγορίας ταύτης ιδού πώς προκύπτβ· 

σιν. Είς υπάλληλος έρευνα τους φακέλλους, έσκε'πτετο, Ιξέταζε 

τό γράμμα τών κανονισμών καί εκαμνε πρότασίy τ ινα·  Τότε 

τήν υπέβαλε πρός τόν Αρχηγόν τοΰ γραφείου του. Ουτος, πλή- 

ρης εμπιστοσύνης είς τόν ζήλον τοΰ υφισταμένου αύτοΰ, Ιπεί- 

θετο ευκόλως, εΤτα επειθε τόν διευθυντήν τόσω εύκολώτερον, 

καθόσον ουτος μέν ητο νεώτερος Ιν τφ  ύπουργείω, εκείνος δέ 

παλαιότερος. Ή ύπόθεσις έφθανε τόν υπουργόν, οστις Ιλάμ- 
βανε ταύτοχρόνως εκατοντάδα όμοιων, υπέγραφε δέ Αναφερό- 

μενος είς τους διευθυντάς, καθά μ ή έχων καιρόν νά πολυφυλλί.

Έ  κατα'στασις αυτη τών πραγμάτων, άπό τής οποίας δέν 

Ιγίνωσκον πώς νά Ιξέλθωσιν, έδωκεν Αφορμήν εις τήν γέννϊ]- 

σιν, αίσθητώς σοφήν καί ωφέλιμον, τών συμβουλευτικών κθ- 

μητάτων (Comite consulatif). Ταΰτα εδει νά ώσιν ώς συμ
βούλια, προωρισμένα νά άπαλλάττωσι τόν υπουργόν σπουδών, 
ας δέν ήδύνατο νά κάμη μόνος, καί νά τόν φωτίζωσιν Ιπί Αν
τικειμένων άπαιτούντων ειδικήν αρμοδιότητα καί τήν συνδρο

μήν Ανδρών λίαν ειδημόνων τών τεχνικώΜ ζητημα'των. ν£δεί 

νά ώσιν οί φυλακές καί οί κριταί τών έπ ιθυμ ιώ ν, ας και® 

καιρούς Ιξέφραζον οί γενικοί Ιπιθεωρηταί επί παντός άφορών- 
τος τά μεγάλα στρατιωτικά ζητήματα· οί διευθυνταί ησαν o’· 

φυσικοί διάμεσοι μεταξύ ύπουργοΰ καί τών κομητάτων-
Ένόμισαν ουτω οτι διεκρίθη καλώς ή σχέψ ις,^  δ ιεύθυνσή  

ή έκτέλεσις· Τ ί ομως συνέβη ; Τά γραφεία, άτινα έπρεπε ν® 

ώσι μόνον Ικτελεσταί τής θελήσεως τοΰ ύπουργοΰ, φωτιζομ^' 
νης διά τών κομητάτων, δργάνων σκέψεως, συντρεχομένων ύι:3 

τών γενικών Ιπιθεωρητών, ειχον καί ταΰτα τήν μ ά γ ια ν  ν» σ*5'

πτωνται καί τήν θέλησιν νά μή ώσι άπλα όργανα. Ό θενή  θλι

βερά κατα'στασις, περί ης άνω εί'ρηται, Ιχειροτέρευε, διότι ή 

ενέργεια τών κομητάτων δέν καθίστατο αισθητή, ή Ινεργητι- 

χότης αυτών δέν διερεθίζετο, Αλλ’ ήλαττοΰτο, Ινώ άφ’ ετέρου 

ηυςανεν η τών γραφείων.

Ουτω λοιπόν, οτε ηρχετο είς τό ύπουργεΐον ύπόίεσίς τις κα

ταγωγής ύποδεεστέρας ύπό σχήμα Ιπιστολής κυανοσφραγίστου, 
αΐτησις άδειας πρός γάμον, πρός τύπωσιν βιβλίου κ τ λ . . .τό  

σχετικόν γραφεΐον άπεφάσιζεκ. Ά λ λ ’ άν ή ύπόθεσις ητο πο

λύπλοκος καί σημασίας, άν ή εν τώ περιθωρίω έ’κθεσις ητο 

Ιρυθρά, αί βραδύτητες άρχιζαν, πολλάκις δ’ ησαν Ατελεύτητοι, 
πρό πάντων άν ητο Αναγκαία ή συνεργασία άλλου ύπουργείου.

"Οπως κατανοηθη τό περί Αργοπόρου διεξαγωγής τών ύπο- 

θέσεων, λάβωμεν πολύπλόκόν τινα ύπόθεσιν, καί προσπαθήσω- 
μεν νά τήν παρακολουθήσωμεν, δεικνύοντες άπλώς τήν σειράν 

τών εργασιών, ών εχει Ανάγκην.
Ή διαχείρισις τών δημοσίων νομημάτων Ινοικιάζει, Ιπί πα- 

ραδείγματι, είς τήν στρατιωτικήν διαχείρισιν εν τηπόλει Ν. . . 
γήπεδόν τι καί κτίρια, χρησιμεύοντα ώς άποθήκαι ίπποφορ- 

βϊϊς. Κατόπιν, μεταβολών Ιπελθουσών μικρόν κατά μικρόν Ιν 

ΐή συνθέσει τών φρουρών, ή Αναλογία τοΰ ίππικοΰ ύφίσταται 

«λάττωσιν έν τή πόλει Ν . . . .  τό δέ πεζικόν αυξάνεται τόν 

«ριθμόν. Τό πεζικόν στερείται χώρου Απολύτως πρός άσκησιν 

τοΰ Ιν ριπή ρίμματος' ό δέ στρατηγός ό διοικών τήν μεραρ

χίαν, ίδών προσωπικώς τόν ύπουργόν, παραπονεΐται περι του- 

ΐου, καί ό ύπουργός τον προσκαλεΐ προφορικώς νά μελετήση 

ιό δυνατόν γενέσθαι.
Ό  στρατηγός Αφ’ ετέρου όμιλεΐ μετά τοΰ δημάρχου, οστις 

λέγει οτι ή πόλις ευχαρίστως παραχωρεί χώρον κείμενον 

*ίς Αλλ’ ομως ποός τοΰτο επιθυμεί νά λάβη τήν χρήσιν
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τώ ν περί ών άνωθι ό λόγος αποθηκών διά τήν δείνα καί δείνα 

αιτίαν. Ό  στρατηγός αποκρίνεται οτι δ συνδυασμός ουτος τώ 

φαίνεται παραδεκτέος, τόσω μάλλον, οσον ή μόνη ίλη, ητις φρου

ρεί ε ί ς Ν . . .  δύναται νάτοποθετηθη κάλλιον δι’ αυτήν εις X . . .

Ό  στρατηγός απευθύνει πα'ραυτα πρός· τό υπουργεΐον τών 

στρατιωτικών αίτησιν έπί τής υποθέσεως ταύτης.

Ή άναφορά, μετά προσοχής συντεταγμένη έν τοΐς γραφειοι; 

τοΰ επιτελείου αΰτοΰ, διευθύνεται, φθάνει είς τό υπουργείο* 

— στέλλεται είς τό πρωτόκολλον— σφραγίζεται έρυθρώς— πα
ρουσιάζεται είς τόν υπουργόν— διευθύνεται είς τήν διεύθυνσιν 

του Μηχανικοΰ —μελεταται υπό του διευθυντοΰ τοΰ μηχανί- 

κοΰ— πέμπεται είς τό γραφεΐον τοΰ ύλικοΰ— έκεΐ συντάσσετε 

έκθεσις περί αύτής, υποβάλλεται είς τόν έπί τοΰ γραφείου καί 

είς τόν διευθυντήν— Αντιγράφεται, υποβάλλεται είς τήν υπο
γραφήν τοΰ άρχηγοΰ τοΰ γραφείου καί του διευθυντοΰ— πέμ- 
πεια ι είς τήν διεύθυνσιν τής διαχειρίσεως, όπως αυτη γνω

στοποίηση έάν δύναται νά καταλείπη τάς άποθήκας.— Ή διεύ· 
θυνσις τής διαχειρίσεως γράφει προς τόν έπιμελητήν τής με

ραρχίας ζητούσα τήν γνώμην αύτοΰ. — Ουτος αποκρίνεται 

έπραγματοποιήθησαν ήδη συμφωνίαΐ διά νομήν τών ίππων, κ*ί 
δτι τώ είναι Απολύτως αδύνατον νά άπαλλοτριωθή τών άποθ»|· 

χών. — Σημείωσις τής διαχειρίσεως προς τό μηχανικόν, γνω- 
στοποιοΰσα γνώμην συνάδουσαν τής διευθύνσεως τής διαχειρί
σεως. —  Ή  διεύθυνσις τοΰ μηχανικοΰ προετοιμάζει διαταγή» 

κατά τοιαυτην έννοιαν καί παρουσιάζει αυτήν πρός τόν ύπουρ· 

γον οια υπογραφήν. —  Εάν ό ύπουργές, απέναντι τών πληρ®' 

οοριών τούτων, υπογραψη, η ύχόθεσις έπεραιώθη.
Έάν ομως ό ύπουργός έπιμένη καί παραγγέλλη νέαν με

λέτην τής υποθεσεως, και προσκαλή τό μηχανικόν νά Αναζή

τηση οίκημα τι δυνάμενον νά χρησιμεύση ώς αποθήκη, όπως έ*

αύτώ άποτιθεμένης τής νομής μείνωσι κεναί αι περί ων η πο
λυγραφία άποθήκαι, τότε — ή διεύθυνσις τοΰ μηχανικού γρά
φει πρός τόν διευθυντήν τών δχυρωμάτων τής μεραρχίας —ου

τος αποκρίνεται ότι υπάρχει οικοδομή τις, ητις δύναται νά χρη- 
σιμεύση, άλλ’ ότι ό ιδιοκτήτης ζητεί τόσον.—  'Η διεύθυνσις 

τοΰ μηχανικού μελετά έκ νέου τήν ύπόθεσιν, καί εύρίσκουσα 

ότι τό ζητούμενον ένοίκιον είναι πολύ άνώτερον τοΰ ποσοΰ του 

πληρωμένου είς τά νομήματα, στερείται τής αναγκαίας π ιστω- 

σεως. Ταΰτα γνωστοποιεί πρός τόν υπουργόν δ)’ έκθεσεως. 

— Έάν ό ύπουργός ένδώση, ή ϋπόθεσις επεραιώθη.
Έάν ό υπουργός έπιμένη καί διατάσση νά άναζητηθώσι 

τά μέσα, πέμπεται σημείωσις είς τήν γενικήν οικονομικήν τοΰ 

στρατού διαχείρισιν, καί έρωτα μή τυχόν δύναται νά ύποβοη- 

θήση είς τά έξοδα. 'Η γενική οικονομική διαχείρισις άπαντα 

Στι ή χρήσις όλων τών πιστώσεων τοΰ τρέχοντος έτους έπραγ- 

ματοποιήθη, ότι ό προϋπολογισμός τοΰ έπιόντος έτους είναι 
έτοιμος, καί τέλος ότι μόλις μετά εν ή δύο έτη δύναται νά 

γενή έπί τοΰ Αντικειμένου τούτου σκέψις, ότι άλλως τε η δια
λύεις τής ένοικιάσεως μετά τών νομημάτων ενεκεν συμφωνιών 

τίνων, εσεται ύπόθεσις καί δύσκολος καί μακρά.— Τό μηχα

νικόν μετά τάς πληροφορίας ταύτας καί έπί τή βάσει αυτών 

καταστρόνει εκθεσιν σχετικήν πρός τόν υπουργόν. Ο υπουργος, 

Σστις ένδιαφέρεται τά μέγιστα όπως τό πεζικόν άσκηθή είς την 

σκοποβολήν, δεικνύει συνδυασμόν τινα, διά τοΰ οποίου δυνα

τόν νά εύρεθώσι χρήματα.— Ειδοποιείται περί τούτου ή γενική 

διεύθυνσις τών οικονομικών, ήτις υπακούει.— Κατά τό χρονι
κόν τοΰτο διάστημα δυνατόν ό ιδιοκτήτης βαρυνθείς νά περι- 

μένη, νά το ένοικίασεν ήδη είς άλλον· ύποτεθείσθω όμως ότι 

τό οίκημά του μένει είσέτι ελεύθερον.— Ά φ ’ έτέρου έ διοικών 

τήν μεραρχίαν στρατηγός, μή άκούων οΰδέν περί τής ύποθε-



1 0 8  ΤΟ ΕΝ ΓΑΛΛΙ^ ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΟΓ ΠΟΛΕΜΟΓ, 

σεως λεγόμενον, γράφει καί πάλιν προς τον υπουργόν.— Ταυ· 

τοχρόνως έρχεται ή εποχή της αλλαγής τών φρουρών, καί 

έπείδή η διεύθυνσις τοΰ Ιππικοΰ ήσχολήθη έπί σχεδίου αδξή- 

σεως τοΰ ίππικοΰ κατά διαταγήν τοΰ ύπουργοΰ, αί ί'λαι προή· 

χθησαν άπό τεσσάρων εις εξ κατά σύνταγμα. Τό πρώτον γρα
φεΐον τής πρώτης δκυθυνσεως (έν τώ ύπουργείω) καταστρώσαν 

τόν πίνακα τής διανομής, άπέστειλε τρεις ί'λας αντί μιας εις

τήν πόλιν Ν  ώς καί πριν, άντιστρόφως δέ εν τάγμα
πεζικοΰ άντί τριών.— Ό  στρατηγός μεράρχης φθάνει είς Πα- 

ρισίους καί παραπονεΐται κατά τοΰ μέτρου τούτου- άλλ’ αί δια- 

ταγαί τής κινήσεως έδόθησαν ήδη καί κατεστρώθησαν ύπο 

τών υπαλλήλων. Τό λοιπόν τής υποθέσεως ήκολούθησε τόν 

δρόμον του δι’ ών άνω ειρηται μέσων καί άπετελέσθη πλέον—■ 
Τούτων ούτως άποληξάντων, ό ύπουργός συνεπεία ταξειδίου, 

καί μετά μήνας πολλούς ίδών τά πράγματα ίδίοις ομμασί, 

δίδει έπί παραδείγματι διαταγάς οριστικός, οπως γενή νέα 

τών φρουρών κίνησις, καθ’ ήν ή τής πόλεως Ν . . .  . δέον νά 

συγκροτηθή έκ τεσσάρων ταγμάτων πεζικοΰ, τό δέ ιππικόν όπως

άποσταλ?) είς X  Ά λ λ ’ ομως τί έπήλθε ; Ή άποθήκη ί

τών νομημάτων έοόθη είς τήν δημαρχίαν, διά τής οριστική? 

ταύτης θελήσεως τοΰ ύπουργοΰ, άφ’ ετέρου δέ δυνάμει τής προ»)· 
γουμένης κινήσεως τών φρουρών, καθ’η ; παοεπονέθη δ στρατη* 

γός, έχρειάσθησανήδη άποθήκαι  ̂δι’άδρώνένοικίων ένοικιάσθΐ' 
σαν έπί ματαίω. "Οσον άφορα τό γενικόν έπιτελεΐον, οϋδαμως 

ήλαττώθη έπί τοΰ χρειώδους τής διανομής τών στρατευμάτων 

κατά τοΰτον ή κατ’ εκείνον τόν τρόπον.

Έ στω έτερον παράδειγμα περί πνριτοθηχών.

Δέον νά ληφθή ή φυσιγγιοθήκη (la cartuchiere) ή η πα
λάσκα (gihern); δέον νά φέρηται έμπρός ή όπισθεν; Τό γρ*' 

φεΐον τοΰ ίματισμοΰ έπε.Ιήγθη, ώς λέγεται, τής ύποθέσεω;,

χαί ώνομάοθη ήδη επιτροπή περί τούτου. Ή  έπιτροπή ζητεί 
πληροφορίας άπό πολλών συνταγμάτων, καί καταστρόνει εκ- 

θεσιν πρός τόν υπουργόν τών στρατιωτικών, συμπεραίνουσαν 

τήν παραδοχήν τής φυσιγγιοθήκης (cartouchiere), φερομένης 

άπ’ έμπρός. Ή  εκθεσις έρχεται εις τό γραφεΐον τοΰ ίματισμοΰ, 

οπερ άκριβώς ήδη παρήγγειλε τώ Κυρίω Γ · . . .  2 0 ,0 0 0  

παλάσκας, φερτέας άπ’ όπίσω. Ε ξετάζει τήν έκθεσιν καί συμ

περαίνει, ώς είπεΐν, ώς εξής. Επειδή ώς πρός τοιαύτας υπο

θέσεις άνάγκη νά λαμβάνεται ή γνώμη ειδημόνων άνδρών, προ- 
προτείνομεν νά πεμφθη ή εκθεσις τής επιτροπής είς τό κομητά- 

τον τοΰ πεζικοΰ. Ό  ύπΒργός εγκρίνει, τό κομητάτον έξετάζει τό 

ζήτημα καί έκφέρει τήν γνώμην, οτι έν ’Αλγερία είναι προτι

μητέα ή παλάσκα, έν δέ τή Ευρώπη ή φυσιγγιοθήκη. Έ  γνώμη 

ουτη επανέρχεται είς τό γραφεΐον τοΰ ίματισμοΰ, όπερ άποφα- 

®ιζει πάραυτα οτι ή άποσκευή δέον νά ηναι ομοιόμορφος, καί 

οτι υπάρχουσι λόγοι διατηρήσεως τής παλάσκας. Τότε δή τότε 

γνωστοποιεί οτι προμήθειαι μέγισται παρηγγέλθησαν ήδη.
Τό παρελθόν τοΰτο, οπερ μεγάλως έπενήργησεν έπί τοΰ τρό

που, καθ’ ον ήρξατο καί διευθύνθη δ τελευταίος πόλεμος, δύ- 

ναται δέ τις  είπεΐν, καί έπί τοΰ άποτελέσματος αυτοΰ, έφερε 

μεθ’ Ιαυτοΰ τά διδάγματά του, ών έπελήφθη δ νέος Οργανισμός 

τοΰ 1 8 7 1 ,  καθ’ ον τό ύπουργεΐον διηρέθη ώς έξης·

1 ον Γενικόν έπιτελεΐον τοΰ ύπουργοΰ,
2 ον Διεύθυνσις τοΰ προσωπικοΰ,

3 ον » τοΰ υλικοΰ,
4 ον Γενική διεύθυνσις τοΰ ελέγχου καί τής λογιστικότητος 

(du contr61e et de la conptabilite).
Συνεπεία δέ ιδιαιτέρων περιστάσεων ή διαίρεσίς αυτη έτρο- 

ίοποιήθη κατόπιν ώς εξής·

1 ον Γενικόν έπιτελεΐον,



2 ον Διεύδυνσις γενική του προσωπικού,

3 ον » ϊ τοΰ έλέγχου,
4°ν 'Υπηρεσία τοΰ ύλικοΰ τοΰ πυροβολικοί,

5 5< ν » τοΰ μηχανικού,
6 ,ν Ύπηρεσίαι διαχειριστικαί (services administratlifs). 

fH μόρφωσις γενικοΰ επιτελείου εντός του υπουργείου προαγ

γέλλεται λαμπράς συνεπείας. ΤοΟτο πρόκειται νά ηναι παρά 

τω  υπουργώ, έν παντΐ χρόνω, ο,τι δέσν νά ηναι το γενικόν έπι- 
τελεΐον στρατοΰ έν εκστρατεία. Έ ν ώρα πολέμου Αρκεΐ νά κι- 

νητοποιηθη ύποδιπλασιαζόμενον, εάν ηναι ανάγκη, καί θέλει 

εΤσθαι το έργαλεΐον, όπερ μέλλει νά υπηρέτηση τον στρατηγόν 

πρός διοίκησιν τοΰ έν έκστρατεια στρατοΰ, ώς ύπάρχει τό έρ- 
γαλεΐον τοΰ ύπουργοΰ πρός ετοιμασίαν τοΰ στρατοΰ έν ώρα ει

ρήνης, αρκεί νά πραγματοποίηση τάς δεωρητικάς αΰτοΰ ιδέα;· 

Ενθυμούμενοι τάς λέξεις «5 υπουργός δέον νά ηναι ό έρ- 

γατικώτερος τοΰ υπουργείου του», έννοοΰμεν οτι ό υπουργός 

έπρεπεν όλα νά τά σκεφθη, ολα νά τά διατάξη, τά δέ γραφεί* 

του ώφειλον απλώς να συντάττωσι τάς πρός έκτέλεσιν διατα- 
γάς. Ά λ λ ’ έπειδή ό υπουργός δέν δυναται νά συλλαβή πάσαν 

ιοεαν, καί νά διατάξη τό παν, πριν μέν έπελαμβάνοντο τηςορον- 
τίίιος ταυτης τά γραφεία, όπερ κάκιστον· ήδη ομως φυλάσσει 

δ υπουργός δι’ εαυτόν τάς έν συνόλω σκέψεις, δίδει αΰτάς εΐ; 

τό γενικόν αύτοΰ έπιτελειον, όπερ μέλλει νά τάς Αναπτύσσΐ» 

να τάς διατυπώση καί διανείμη τήν έκτέλεσιν μεταξύ τών δι*' 
φορών υπηρεσιών, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έπιτελάρ·/ου. Ου*^ 

οί οιευθυνταί καθίστανται έκτελεσται, ενώ ταύτοχρόνως ε*ν«ι 
καί σύμβουλοι τοΰ ύπουργοΰ.

Εις στρατηγός εΤναι έπί κεφαλής τοΰ γενικοΰ επιτελείο»· 

Δικαιοδοσία αύτοΰ εΤναι 1 5V τό ιδιαίτερον γραφεΐον τοΰ ύπουρ· 

γοΰ (la caltinet de ministre), 2 0V ή πρωτοκόλλησις τών έγ-

γραφών, 3 ον δύο γραφεία, τό μέν πρώτον, ύπο τό δνομα γ ε -  

νιχη άνταχόχρισις, διετηρησε τα καθήκοντα του παλαιού, ητοι 

τήν γενικήν άνταπόκρισιν, τάς κινήσεις τών στρατευμάτων, τάς 

παρασημοφορίας, τά μικτά διατάγματα, τό δέ δεύτερον Απο- 

τελεΐται άπό τό άποταμιευτήριον τοΰ πολέμου. Τά δύο ταΰτα 

γραφεία είναι υπδ τάς διαταγάς Αξιωματικοΰ άρχηγοΰ τής 

ύπηρεσίας (chef de cervice)· άτυχώς διετηρήθη έπί κεφαλής 

τής γενικής Ανταποκρίσεως καί τών στρατευμάτων πάλιν π ο 

λιτικός.
Ε πικεφαλής τοΰ δευτέρου γραφείου είναι συνταγματάρχης. 

Τοΰτο, Ιξαιρέσει δλίγων υπαλλήλων, τών σχεδιαστών, τών 

χαρακτών καί τών έργατών, ών έχει ανάγκην, συγκροτείται 

Απολύτως ύπό Αξιωματικών παντός όπλου. Αυτόδι εύρίσκεται 
πραγματικώς to στρατιωτικόν στοιχεΐον τοΰ ύπουργείου τοΰ 

πολέμου, τό Αληθές γενικόν έπιτελειον.
Τό γραφεΐον τοΰτο είναι επιφορτισμένον τήν διατήρησιν τών 

ιστορικών Αρχείων, τήν σύνδεσιν στρατιωτικών ύπομνημάτων, 

τήν διατήρησιν καί κατασκευήν τών χαρτών, μεδ’ όλων τών 

οχετιζομένων αύτοΐς, τήν διατήρησιν τής πλούσιας στρατιωτι

κής βιβλιοθήκης τής Γαλλίας. Έ ν τώ γραφείο» τούτω ύπάρ- 

χουσι προσκολλημένα τμήματα (section) γαλλικής και ξενι
κής στατιστικής, ή ύπηρεσία τών σιδηροδρόμων, ή ύπηρεσία 

*ών κατοπτεύσεων καί τών πληροφοριών, αι στρατιωτικαί βι- 

βλιοδήκαι καί λέσχαι καί πληδύς δευτερευουσών υπηρεσιών.
Κ ατ’ Ανωμαλίαν Απαντωμένην συχνά εις τάς έποχάςτοΰ με- 

ΐασχηματισμοΰ τό γραφεΐον τοΰτο, όπερ έπρεπε νά ηναι τό Αλη
θές έπιτελειον, έν ω νά έπεξεργάζωντα δεωρητικώς οί οργανι

σμοί και ή πρός πόλεμον προετοιμασία, δεν εχει εισέτι, έν τή 

πραγματικότητι, ούδεμίαν ένέργειαν όσον Αφορά έπι τών κ α 
λούμενων γραφείων τοΰ ύπουργοΰ· ούδέν δύναταί ουτε έπί τών



κινήσεων του στρατβΰ* ούτε έπί τη εκπαιδεύσει τώ» στρατευ
μάτων, οϋίχε επί τών στρατιωτικών σχολείων, οΰτε επί πλη* 

θυος άλλων άντικειμένων, διατηρούμενων είσέτΐ έν τή δίκαιο* 

δοσία τών πολιτικών γραρείων, άτινα ραίνονται ζηλότυπα καί 
έμμένουσίν εις τάς παλαιάς πλάνας.

'Η  ό ιεύθϋνσις τοΰ προσωπικού διαιρείται είς δύο υπηρεσίας 
(service), ών ή μέν έ'χει έπί κεραλής άξιωματιχόν τοΰ πεζι

κού., ή δέ τοδ EittmoD. 'Η  πρώτη ύπηρεσία περιλαμβάνει τρία 

γραρεΐα, ών τό πρώτον εχει τά έπιτελεΐα, τους στρατηγούς, 

τό σώμα τών έ^ΐτελών, τήν διαχείρισιν (administration) είς 

τά σχολεία. Τό δεύτερον γραρεΐον έχει τό πεζικόν, τό δέ τρί
τον τήν νεοσυλλεξίαν. Έ  δεύτερα ύπηρεσία περιλαμβάνει τέσ- 

σαρα γραρέΐα, ίίτοι ιππικόν, πυροβολικόν, μηχανικόν, δίκαιο^ 

σύνην και χωροφυλακήν. Πολιτικοί είναι έπί κεραλής τώ» 
επτά τούτων γραρείων.

Η γεη χή  ύ ιεύθυνσ ις τοΰ έλεγχον  (la direction generale 

da contrdle) περιλαμβάνει εξ γραρεΐα, άτινα διαχειρίζονται» 

τήν προπαρασκευήν του προϋπολογισμού, τήν διαχείρισιν τοΰ 

στρατού, τήν έξίλεγξιν τών λογαριασμών. Είς «ύτήν Ικάστί) 

ύπηρεσία ύποβάλλει τάς άνάγκας της· αϋτη τάς κανονίζει, λέ- 

γουσα τοΰτο μέν δυνατόν, τοΰτο δέ ούχί· καί τέλος τοιαςδε η 

τοίαςδε διαχειρίσεως τρόπος είναι ό καταλληλότερος.

Η ύπηρεσία τον ύλιχοΰ τού πυροβολικού, ώς χαί ή τον 
ιιηχαπχοϋ, έχει έκαστη άνά εν γραρεΐον.

Τέλος αί ύπηρεσίαι διαχειρίσεως (les services adminx- 
stratifs) περιλαμβάνουσι τρία γραρεΐα.

Καί ταΰτα μέν ούτως ώργανίσΟησαν' ή δύναμις ομως τΐ< 

παραδόσεως είναι τόσω μεγάλη, ώστε μ ’ ολον τό λαμπρόν τή$ 

τεθείσης αρχής, γενικόν έπ ιτελεΐον ύιευθύνον  καί γραφεία 

έχτελοΰντα, αί παλαιαί πλάναι ύρίστανται είσέτι καί ή πραγ*
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γατική έργασιμότης ώς είπεΐν δέν μετεβλήθο. Εντεύθεν προ

κύπτει πληθΰς άναπορασίστων αμαλγαμάτων μεταξύ τοΰ πα- 

λαιοΰ καί τοΰ σημερινοΰ οργανισμού. "Απαξ 2μως τελείως 

έραρμοζομένου τοΰ πράγματος, θέλουσιν ύπάρχει έν γενικόν 

έπιτελεΐον, είς ο θέλουσι προσκολλασθαι αξιωματικοί παντός 

οπλου, λαμβάνον τάς διαταγάς τοΰ ύπουργοΰ, μελετών τά  

σχέδια, ύποβάλλον αυτά αύτώ και μετά τήν τοΰ ύπουργοΰ Επι

δοκιμασίαν θέλει δίδει είς τά γραφεία νά ένεργώνται τά έργα 

των διαταγών καί τής γραρής. Έάν ουτω γενή, ούδέν τό κα

κόν, έάν τό προσωπικόν τών γραρείων τοΰ υπουργείου εϊναι 

ολως έκ πολιτών, οίτινες ομως όρείλουσι νά μή έχω σιν ούδε
μίαν ισχύν, ούδεμίαν πρωτοβϋλίαν, νά ώσι δέ οί συντάκται καί 
υπάλληλοι τών αρχηγών τών στρατιωτικών ύπηρεσιών, ών η 

ένωσις καί ή κοινή καί συνδυασμένη ένέργεια θέλει άποτελέσει 

τό άληθές γενικόν έπιτελεΐον. Έ άν ομως μή έπέλθη τοΰτο, ού

δεμίαν έννοοΰμε» γενομένην καλητέρευσιν τών πραγμάτων διά 

τοΰ νέου όργανισμοΰ τοΰ υπουργείου.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΓ1ΡΟΦΟΡΙΑ1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ, 

η τ ο ι

περίληψης τώ ν  έγχνχλίω ν τον έπ ί τώ ν  στρατιωτικών 
ϋπονργείου χατ αΰζοντα Αριθμόν.

Ά ριθ. 62 , Αύγουστου 20 . Περί διαγωνισμού ττροί πληρωσιν 

χηρευοΰσης θέσεως δπογραμματίως στρατοδικείου.

'Ορίζεται ή 2 0  Σεπτεμβρίου ώς ήμε'ρα διαγωνισμού- επι
τρέπεται δέ όπως λάβωσι μέρος καί οί γραρεΐς τών στρατοδι
κείων, καί τοι μή εχοντες άπόδειξιν τής έπί διετία ροιτήσεως 

«ύτών έν τή Νομική Σχολή.
Άριθ. 63, αύγ. 24 . Περι πειθαρχικών ποινών καί τής διαγωγής οπλιτών. 

Παραγγέλλεται οπως τό μέν είδος καί ή διάρκεια τών έπι-
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βαλλόμενων είς τού; δπλίτας πειθαρχικών ποινών δριζηται 

συμφωνως πρός τήν βαρύτητα τοΰ παραπτώματος και την δια
γωγήν τοΰ «τόμου, ή δ’ έκτίμησις τής διαγωγής στηρίζηται 

ακριβώς χαί άπαρεγχλίτως είς τάς εν τώ κανονισμό» διαλαμ- 
έανομενας ύποδιαίρε'σεις.

Άριθ, 64, Αΰγ.  24.  Περί Ιμβάδιυν χακής ποιότητος.
Τό στρατ. νοσοχομεΐον ’Αθηνών κατήγγειλε 3 1 0  ζεύγη έμ- 

βάδων, χορηγηθε'ντα αύτώ, ώς μη συμφώνων μέ το δείγμα. 
Το ύπουργεΐον διευκρίνισαν τούτο έ^διψεν αύτάς είς βάρος 

τών παραλαβουσών αύτάς έπιτροπών.
Άριθ. 6ο, 7βρίου5. Περί μεταβολών κατά τον μήνα Αύγουστον.
Τήν αίτηθεΐσαν αποστρατείαν έλαβον ό λοχαγός τής οικο

νομίας Σπυρίδων Καρέλλης, προβιβασθεις ταγματάρχης, χαί 5 
άνημοίραρχος Χρηστόπουλος Δημήτριος.

Την αίτηθεΐσαν παραίτησιν έλαβεν ό άνθυπασπιστής τοΰ 2 0U 

τών εύζώνων Κωνσταντίνος Κουμουνδοΰρος.
Ά ριθ. 66, 7βοίου 7 . Περί τοΰ περί χαρτοσήμων νόμου.

Κοινοποίησις τοΰ ύπό ^τοιχ. ΥΠΔ7 νόμου περί χαρτοσή

μων, του πρός έχτέλεσιν αύτοΰ βασ. διατάγματος τής 3 0  Αύ- 

γούστου χαί τών παρά τοΰ ύπουργείου τών Οίχονομιχών έχδο- 
θεισών δδηγιών τής 1 2 11! χαί 3 1 Τ,ί Αύγ. ε. ε.

Ά ριθ. 67, 7βρίου 10. Περί διανομή? τών 2500  κληρούχων 
τής άπογραφής τοΰ  έτους 1873.

Άριθ. 68, 7βρίου 1 1. Περί αναβολής διαγωνισμού προς πλήρωσιν 
χηρευοΰτης θέσεως δπογραμματέως στρατοδικείου.

Αναβάλλεται διά τήν 2 0  8βρίου ε. ε.
Άριθ. 69, 7βρίου <2. Περί κλινοσκεπασμάτων καί Ιγχωρίων καππών.

Ζητείται άπό τών άρχών χατάστασις αυτών.
Ά ριθ. 70 , 7 ορίου 13. Περί αιτήσεων άδειών δια τήν Αλλοδαπήν.
Α ί τοιαΰται αιτήσεις δπλιτών δέον νά άναφέρωσι τόν λόγον 

καί νά συνοδεύωνται μέ πιστοποιητιχά τών οίχειων προξενικών 

αρχών τής χώρας, δι’ ην αίτεΐται ή άδεια, περί τής άληθεί«ί 
τοΰ σχοποΰ
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Άριθ. 7 1 ,  7βρίου 15 . Περί ονομασίας λοχαγών πρώτης τάξεως.
Διά τοΰ ύπό τήν αύτήν ήμερομηνίαν βασ. διατάγματος ώνο· 

μάσθησαν λοχαγοί α'. τάξεως οί λοχαγοί β'. τάξεως 

Τοΰ πεζιχοϋ
Καπετανάχης Ιω άννης, Παππανδρέου ’Ιωάννης, Πονηρό-

πουλος Κυριάκος, Σχένδερ ’Ιωάννης, Τσάμης Σπυρίδων, Βελ-

λόπουλος Αθανάσιος, Άντζολϊνος Όδυσσεύς, Ζωγραμαλίδης

’Αθανάσιος χαί Χατζή Ίωάννου Κωνσταντίνος.

Τοΰ μηχαηχοΰ  
Διαμαντίδης Κωνσταντίνος, Μεταξας Νικόλαος χαί Δεσύλ—

λίς Κωνσταντίνος.
Άριθ. 72 , 7βρίου 19 . Περί είσπράξεως καθυστερούντων Ισόδων. 
’Εχτός τής χωροφυλαχής άναλαμβάνουσι τήν συνοδίαν τών

είσπραχτόρων χαί τά μεταβατικά άποσπάσματα.
Άριθ. 73 , 7ορ!ου 25. Π ε ρ ί  προβιβασμού τοΰ ταγματάρχου Γρίβα είς 

τον βαθμόν άντισυνταγματάρχου διά βασ. διατ. τής 28  7βρίου. 
Άριθ. 74 , 7βρίου 26. Περί τοποθετήσεως αξιωματικών καί οπλιτών.

Κοινοποίησις τοΰ έπί τοΰ αύτοΰ ζητήματος Υ. Β. Δ. τής 

25 7βρίου, έχοντος ουτω·
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. κλπ.

»Προτάσει τοΰ ήμετέρου έπί τών στρατιωτικών υπουργοί» 
®*ερασίσαμεν χαί διατάσσομεν.

®*Αρθρ. 1. ’Απαγορεύεται ή τοποθέτησις τών άξιωματιχών 
ίου στρατοΰ πρός έκτέλεσιν τών άκολούθων ύπηρεσιών εντός 

έπαρχίας, έξ ης κατάγονται ή είς ήν έξασκοΰσΐ τά πολι
κ ά  αυτών δικαιώματα, ήτοι

»α) Τής μεταβατικής ύπηρεσίας.
»6) Τής τών ειδικών, προσωρινών ή μονίμων σταθμών.
»γ) Τής έχτελέσεως φρουραρχικών καθηκόντων ή τής διοι* 

*ίσεως μοιραρχ. καί ύπομοιραρχίας.
®δ) Τής ύπηρεσίας τών κατά τάς έκλογάς διοριζόμενων 

^οσπασμάτων.
®ε) Τής ύπηρεσίας τών διευθύνσεων τοΰ μηχανικοΰ. 
»νΑρθρ. 2. ’Απαγορεύεται ή τοποθέτησις ύπαξιωμαπκών 

**ι στρατιωτών παντός οπλου καί τής χωροφυλακής έντός τής
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ίδίας αυτών επαρχίας διά τάς έν τοΐς έδαφίοις α', β', δ', τοΰ 
προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας υπηρεσίας, καί την τώ» 
δημοσίων εισπράξεων.

"Άρθρ. 3. Δέν επιτρέπεται ωσαύτως η είς την φρουράνί 
την μοιραρχίανικαί υπομοιραρχίαν προσκόλλησις αξιωματικών 
καί υπαξιωματκών έντός τής ίδιας αυτών έπαρχίας.

» Είς τόν αύτόν υπουργόν άνατίθεται ή εκτέλεσις του πα
ρόντος διατάγματος.

»Έν Ά θή να ι: τή 2 5  Σεπτεμβρίου 1 8 7 3 .
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ. » Ε . ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ.»

Άριθ. 75, 8βρ!ου 4. Περί δηλώοεως δημοτικότητος 
αξιωματικών καί άνθυπασπιστών.

Πρόσκλησις καταστρώσεως πινάκων επί τοΰ αντικειμένου 
τουτου.
Άριθ. 76, ’Οκτωβρίου 6. Περί μεταβολών κατα τον μήνα Σεπτέμβριον,

Προυβιβάσθησαν είς τήν χωροφυλακήν άνθυπομοίραρχοι οί 

ένωματάρχαι α τάξεως Χρηστός Μοσχοβίτης καί Φώτιος 

Παππαδημητρίου.

Ώνρμάσθησαν λοχαγοί υ! τάξεως οι λοχαγοί β' τάξεως α) 
τοΰ πεζικοΰ Καπετανάκης ’Ιωάννης, Παππανδρέου ’Ιωάννης, 

Πονηρόπουλος Κυριάκος, Σκένδερ ’Ιωάννης, Τσάμης Σπυρί

δων, Βελλόπουλος ’Αθανάσιος, Άντζολΐνος Όδυσσεύς, Ζω* 

γραμαλίδης ’Αθανάσιος, Χατζή Ίωάννου Κωνσταντίνος· 6) 

τοΰ μηχανικοΰ, Μεταξας Νικόλαος, Δεσΰλλας Κωνσταντίνος.

Μετετέθησαν εναλλάξ α) οί λοχαγοί άντεισηγηταί τδν 

στρατοδικείων Βελλόπουλος ’Αθανάσιος τοΰ α' καί Άντζολΐνος 

Όδυσσεύς τοΰ β'- β) οί μοίραρχοι τής χωροφυλακής Φωτο- 
βάσος ’Ιωάννης έκ Φδιώτιδος είς Μεσσηνίαν, Γεώργιος Ζω

γράφος έκ Μεσσηνίας είς Ζάκυνθον, Σπορίδης Δημήτριος ε* 

Ζακυνθου είς Φθιώτιδα.

Τήν αίτηθεΐσαν έχ τοΰ βαθμοΰ του παραίτησίν ελαβεν δ υπο- 

λόχαγός τοΰ πυροβολικοΰ Μωραϊτίνης Κωνσταντίνος.


