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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΩΝ 

υπό M oran d icrc ;
ά ρ χ ψ η χ αη κ ο ΰ  των γεφυροποιών, 

μίχαφρασθέν ί κ  του γαλλικού 

ΰπ?>
ι. μ α ρ κ ο π ο γ λ ο γ ,

ΰπολοχαγοδ τοδ μιηχανιχοΰ.

Κατά το 1856 το υπουργεϊον των Δημοσίων έργων σονε- 
λεξε πολλάς στατιστικός πληροφορίας περί τής κατασκευές 
των σιδηροδρόμων, καί δι’ αυτών ήβέλησέ νά έξαγάγη την 
μέσην δαπάνην τής κατά χιλώμετρον κατασκευής αυτών. Ά λ- 
λ’ έρρόντισε νά παρατηρήση κατά πρώτον, οτι ητο λίαν δύσκο
λος δ προσδιορισμός τής μέσης δαπάνης έπί τοιουτων έργων, 
ενεκεν τής μεγάλης ποικιλίας των υποχρεώσεων, υ<ρ’ώνταΰτα 
κατεσκευάσδησαν, τής σημαντικότητος των τόπων, δι’ ών 
διήλβον, τής τοπογραφικής καταστάσεως τοΰ διασχισδέντος 
έδάρους καί τής ύποτιδεμένης έκτάσεως των εργασιών (trafic) 
τής όδοδ. Συνάμα δέ Ιπρόσδεσεν, οτι αί δαπάνα', τής πρώτης 
άποκαταστάσεως τής όδου αΰξάνουσιν είσέτι μετά την έναρξιν 
τής έκμεταλλεύσεώς της, καδόσον αναπτύσσονται αί έργα- 
σίαι της.

Τό δλικον μήκος των 6δών, οπερ κατά τήν εποχήν εκείνην 
έξεμεταλλευετο,ηιο.................................................. 4975 χιλιόμ.

Ήδυνήβησαν νά έξαχριβώσωσι τά ; γενο- 
μένας δαπάνας διά.................................................. 4063 χιλιόμ.

Ώστε ή έξαχδεϊσα κατά χιλιόμετρο·/ μέ
ση δαπάνη ητο........................................................  392 ,739  φράγ.

ΕΛΛΗΝ. - Γ Ι ’AT. Φ ΙΛ. 13. Τ. Γ.' 1.



Έχ τών 4063 χιλιομ. δδοΰ άαήρεσαν κατά πρώτον τά πέ- 
ριξ των Ιίαρισίων μέρη, τά εντός άχτΐνος 35 χιλιομέτρων, 
καί 67α άλλα, δι’ α ώς έκ των ιδιαιτέρων περις-άσεων έδαπ«- 
νήβησαν ποσά λίαν σημαντικά. Touttka λ. χ . ησαν τά διά 
μεγάλων πόλεων διερχόμενα, τά πολυάριθμα εργοστάσια, αί 
μεγάλαι υπόγειοι διαβάσεις (souterrains) καί αί μβγάλαι 
όδογέρυραι (viaducs).

Τό σΰνολον των εξαιρετικών τούτων οδών, αίτινες περιε- 
λάμβανον την από Avignon εις Μασαλλίαν, τά τμήματα τής 
Rouen, της Havre, καί πολλά άλλα τμήματα μεταξύ Πα- 
ρισίων καί Λυώνης, άπετέλουν μήχος 1 ,890 χιλιομέτρων, δΓ α 
η μέση δαπάνη κατά χιλιόμετρο άνωθεν εις 506 ,419  ®ράγ- 
κα. Μετά ταυτα έξητάσδησαν μετά μεγίστης προσοχής οί λοι
ποί σιδηρόδρομοι, τουτέστι 1716 χιλιόμετρα μέ διπλήν όδόν (a 
double voie) καί 457 χιλιόμετρα μέ μονήν, όπως έξαχδώσι' 
οι αυτών, όσον το δυνατόν, κατά προσέγγισιν αι μέσαι κατά 
χιλιόμετρόν οαπάναι, αί εις τόν κατωτέρω πίνακα έμρερόμεναι*

Φ υ σ ι ς  τ ώ ν  δ α π α ν ώ ν .
Σιδηρό
δρομοι 

μέ διπλήνr "ι /οοον.

Σιδηρό
δρομοι 

μέ μονήν
όδόν.

■Γενικά ενξοδα............................................
Αγορά γα ιων.. ........................................
Χωματισμοί καί τεχνητά ερ γα ...........
Οσοι σιον,ραΐ καί παρεμπίπτοντα (ac-

cessoires)..............................................
Σταδμοί 5 παpαpτήματα(dependences) 
Διάοοροι δαπάνα ι...........................

φράγκα
16,486
30 ,718
89 ,390

120,700
14,000
10,418

φράγκα
11,399
30,718;
75,905|

65 ,850 !
10,000
10,1037

'Σΰνολον...............................
Κινητόν υλικόν (m ateriel rou lan t).. .

Το ολον . · · « . ,

281,712
4S.OOO

203,975;
24 ,000

329,712 227,975

ι»

ΚΑΤΑΣΚΕΓ0Σ ΣΙΛΙ1ΡΟΛΡΟΜΩΝ. 5

Ά π ό  της εποχής ταυτης ηδυνήδησαν νά κατασκευάσωσιν 

ίδους τινας λίαν οίκονομιχώς. Πολλοί έξβπλάγησαν διά τάς  

διαφοράς, άλλοι συνέλαοον τάς λαμπροτέρας ελπίδας διά τόν 

πολλαπλασιασμόν των σιδηροδρόμων, και άλλοι εσχε^Οηιαν 

ότι διά τάς δευτ^ρευουσας οοους επρεπε να εγκαταλει^δίΐ το 

πλάτος 1 ιλ,4 4 > καί νά γ ί /tj παραδεκτόν τό πλάτος I 11 ή τό 

πολύ 1,10.
βέλομεν ζητήσει νά διευχρινίσωμεν τάς ιδέας ο;ς πρός τό 

άντικείμενον τούτο, καταδειχνυοντες τάς κυρίας αιτίας τώ 

διαγορών.
’Εν πρώτοις άντιγρά^ομεν ενταύθα τάς λίαν όρδάς παρα

τηρήσεις, τάς όποιας ό συναοελ^ος μας Marchal επαρουσια- 
σεν έσ'/άτως, καθόσον άρορχ τό ζήτημα των λεωρόρων 

(route) καί δημοτικών όδών.
Ή  δαπάνη όλων τών μερών, λέγει, μιας καί τής αυτής 

λεωφόρου ή μιας καί τής αυτής όδοΰ απέχει πολύ τοΰ νά ηναι 
ή αυτή. Εις τήν πεδιάδα, οτε δέν υπάρχει ούδέν έμπόδιον νά 
υπερπηδηδή, οΰδεμία δέ πόλις ή χωριον νά οιασχισδή, τ> 
τιμή εΤνε μικρά, οίονδήποτε καί ά»  ̂ τό είδος τής όδου. Ά λ -  
λ’, οταν πρόκηται ν’ άναβώμεν κλίσεις άποτομους,ναεξορυςω- 
μεν βράχους, νά διαβώμεν ποταμούς, νά διέλδωμεν πόλεις, 
κωμοπόλεις, ή χωρία, τότε άμεσως τά εςοδα αυξάνουσίν 
έπαισδητώς. Ά λλά ,τ ί κάμνουν είςολας τάς περις-άσεις; Άρί- 
νουν εις βάρος τής κυρίας όδοΰ τά δια τα χυρια έμποοια εςο- 
δα, καί αί κατωτέρας τάξεως οδοί ένοΰνταί ταΰτη, πρό ή 
μετά τήν υ π ε ρ π ή δ η σ ιν  τών εμποδίων, εις τροπον, ώστε νά 
ώρεληδώσιν έκ τών γενομένων δαπανών πρός υπερπηΟησιν 
αυτών. Οϋτως αί έκαρχιακαί οδοί ένοΰνταί μ.ε τάς αύτοκρα- 
τορικάς, αί οδοί τής μεγάλης συγκοινωνίας μέ τάς επαρχια
κά;, αί όδοί κοινού συμφέροντος μέ τά ; 6δο';ς τής μεγάλης



συγκοινωνίας κτλ. Ούδέν λογικώτερον τούτου' καί ενταύθα 
(ανεξαρτήτως τών διαφορών τοΰ πλάτους καί τοΰ πάγους 
των οδοστρωμάτων) υπάρχει ή έξήγησις των διαφορών τής 
τιμής των διαφόρου τάξεως δδών συγκοινωνίας.

Βεβαίως αί παρατηρήτεις αυται εφαρμόζονται χατά μεί- 
ζονα λόγον είς τήν κατασκευήν των σιδηροδρόμων. Αί μεγά
λα! σιδηροδρομικαί γραμμαί κατ’ ανάγκην ύπερεπήδησαν όλα 
τά εμπόδια, οίαδήποτε καί αν υπήρξαν. Αί δευτερεύουσαι 
γραμμαί συχνά ώφελήδησαν έκ των πρώτων, όπως άποφύ- 
γωσιν όμοια έμπόδια, και οί τριτεύοντες κλάδοι χρεωστοΰσιν, 
έφ’ όσον τούτο δυνατόν, νά τίθενται επί εύκολων εδαφών:

Διά τήν από Tours εις Bordeaux οδόν, όπου αί άνάγ- 
και τής έχμεταλλεύσεως σπουδαίως άπητουν μικράς κλίσεις, 
τά έ’ξωδεν τής Tours 7 πρώτα χιλιόμετρα άπητησαν, διά 
τούς χωματισμούς και τά τεχνητά έργα, δαπάνην κατά χ ι-
λιόμετρον...............................................................φΛ 490 ,000

Τά κανόπιν 7 χιλιόμετρα είς τήν κοιλάδα

Indre ..................................................................  » 074 ,000
Ένω τά κατόπιν 14 χιλιόμετρα έστοί-

χισαν μόνον....................................................... » 58 ,000
Τά έν τή κοιλάδι Vienne 15 χιλιόμετρα

έστοίχισαν . · · .................................................  » 22 ,736
Καί 22 χιλιόμετρα είς τήν κοιλάδα

Clain Ιστοίχισαν.............................................. » 38 ,049

Αί δευτερεύουσαι οδοί, αίτινες νυν θά ενωδώσι μετά τής 
μεγάλης αρτηρίας από Παρισίους εις Bordeaux, δά κατα- 
σχευασδώσι με κλίσεις δυνατωτε'ρας, καί δά έπωφεληδώ- 
σιν έκ τών κατασκευασδέντων έργων διά τάς δυσκόλους 
διαβάσεις.

Είναι λοιπόν εντελώς αδύνατον νά δρισδώσιν έκ τών προ-

τέρων αί κατά χιλιόμιτρον δαπάναι τών νέων οδών, αίτινες 
δά κατασκευασδώσι, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών κατά χιλιό- 
μετρον μέσων δαπανών τών δδών, τών κατασκευασδευών 
προηγουμένως. ΕΤνε απολύτως άναγκαΐον νά γνωρίση τις κατά 
πρώτον τήν τοπογραφικήν κατάστασιν τοΰ τόπου καί τάς 
συνδήκας τής έκμεταλλεύσεως (trafic), καί τότε νά ζητήση 
όδόν τινα κατασκευασδεΓσαν υπό άναλόγους περιστάσεις, ώστε 
εξ αυτής νά σπουδάση τάς δαπάνας. ’Εκ τών συλλεχδεισών 
πληροφοριών έξ ένός μεγάλου άριδμοΰ δδών, κατασκευασδει- 
σών κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους, πιστεύομεν ότι 
δύνανται νά έκτιμήσωσιν οΰτω τάς κατά χιλιόμερον μέσας δα
πάνας τής πρώτης άποκαταστάσεως κοινού τίνος σιδηρο
δρόμου μέ μονήν όδόν, άλλά μέ έδαφος άγορασδέν διά διπλήν 
όδόν.

§ Ι . ’Γοο ' π ε δ ον  τ ϊ ι {  ό ο ο 0.
α) Σπουδαι χαι γενιχά ε ζ ο δ α ................................................
6) ’ Αγορά τοΰ εδάφ ιο ;....................................  .  . .  .
γ ) ΧωμαΓ!υ|Α5! χαι τεχνητά έργα (βυ]Λπεριλα|Α?ανομε'νων 

τών οίχιών τών φυλάχων, τών μετατοπιοθειοών οδών χαί
τ ι ς  ύποοτηρίξεως τών χ λ ίιεω ν ;...............................................

δ) ΙΙοοόν εις λογαριαομόν χαι το'χο? χατά τήν διάρχειαν
τών ϊρ γ ω ν .........................................................................

§ 2 .  Ό δ ο ί, ο τ α θ μ ο ι  χ α ΐ δ ι ά φ ο ρ α .
φρ. φρ.

*) Oioc οιδηρά μ ΐ ροίοδους (rails) τών 36 χιλιογρ.
δι’ 1 μ . ό δ ο ΰ ..............................................  . ·

Αμμωοις (ballaslage) 2μ ,50 πρός 4. tpp. .  . . _
Όδοί τών σταβμών χαι τ ι ς  ΰπκιρεο. θμ ,25 πρός 40  φρ. 
Μεταλλαγαί χαι διαβταυρώοεις τών όδών, ϊτρεφο’με- 

vat όίαχοι (plaques tournanlesj χαι διάφορα

>
30hΙΟ'·4

4

54
Ή τοι δι* εν χιλιομετρον όίου . · · · .

ς·) Σταθμό*, συμπεριλαμβανομένων τών είς τάς κεφαλάς 
τ*ίς όίοΟ καταστημάτων και τοΟ άναλογοΟντος μέρους
Των κοινών καταστημάτων  ................................   · .

ζ ί  Προμ^Γ,α υδατος, isrot βημάτων, πιριφράγματα κτλ. 
τϊ) Ποοον *ί, λογάρι χσμόν και τόκοι κατά την δ’.άρκίιαν 

τών ϊργων . ...............................................

*£ν ουνολω.
§ 3 , Κινητόν ΰ λ « · ν ..................................

ΑαΓ,ϊ,η χατά χιλιο'μετρον

φράγχα φρίγχ* 
10,000 
20,000 ί

95,000

18,000/

140000

54.000\

20,000 ; 90,000 
7,000

9,000·'
230000
23000

235000



θέλομεν παρουσιάσει παρατηρήσεις τ ι συντόμους h i  
τών διαφόρων άρθρων τη ; ανωτέρω υπολεπτομεοείας.

α) Σ πονδα ίχα ί γεν ιχά  ίζοδα.·— Πας τις γνωρίζει σήμερον 
όπόσον ενδιαφέρει ή ακριβής έξέτασις τοΰ εδάφους, δι’ ί ς  
έςασφαλίι,εται η καλή έχτελεσις τών έργων. Διά τάς οι
κονομίας, τάς οποίας ηθελέ τις ζητήσει νά χάμη επί του πρώ
του τουτου άρθρου, συχνάχις ήθελε μεταμεληθή.

β) Αγορά τοΰ έόάφονς. —  Αί δαπάναι διά τάς αγοράς 
ταυτας μεγάλως μεταβάλλονται, άναλόγως τής «ξίας καί τής 
όιαίρεσεως του έοάφους, του είδους τής καλλυργείας, καί 
αναλόγως τοΰ τρόπου, μεδ’ ου δ’ άγορασθώσι τά εδάφη 
ταΰτα.

Η άμεσος επέμβασις τών Οημων δΰναταί νά παραγάγη 

πλεονεκτήματα λίαν πραγματικά, καί νά ώθήση τούς ίδιο- 
κτήτας νά κα'μωσί τινας θυσίας, καθόσον πάντοτε διά τής άπο- 
καταστάσεως τοΰ σιδηροδρόμου ευρίσκουσιν ωφέλειαν τινα, 
άναλογοΰσαν προς την γενομε'νην θυσίαν.

γ) Χ ω ματισμο ί χα ί τεχνητά  εργα. — Ή  ε?ς το άρ- 
θρον τοΰτο αναγόμενη δαπάνη εΤνε οΰσιωδώς μεταβλητή 
καί οπως έλαττωθη οσον τό δίνατον πλειότερον, ανάγκη 
πασα η σπουοή τοΰ τόπου νά γίνη μετά τής μεγαλητέρας 
προσοχής.

°) 1 υχος χαζά την δ ιαρχειαν των έργων.— Επειδή μέ
χρι σήμερον οι μέτοχοι ήθέλησαν νά λαμβάνωσι τους τόκους 
από της ίξμε'ρας, καθ’ flv κατέθεσαν τά χρήματά των, 3έν 
πρέπει νά λησμονήσωμεν τό νά φέρωμεν το κονδΰλιον τοΰτο 
εις τά προβλεπόμενα έξοδα, κατά τοσοΰτον μάλλον, καθόσον 
ή ενεργεί* τών τόκων θά ενεργή λίαν κανονικώς μέ-/st τής 
ημέρας, καθ’ ην αί εισπράξεις τής όδοΰ θά ωσιν άρκοΰσαι, 

,ε νά καλυύωσιν όλα τά έςοδα τής έκμεταλλευσεως, συγ-

γρόνως. δε τον τόκον καί το χρεωλΰσιον όλων τών κεφαλαίων

τών είς τήν έπιχείρησιν διατεδέντων.

ε) Σ ιδηρά ύδός.—'Τό άρθρβν τοΰτο εΤνε όλίγον μεταβλη
τόν, αλλά πολλάκις παρουσιάζουσι διαφορετικάς εκτιμήσεις, 
εΓτε διότι δεν συμπεριλαμβάνουν τά αϋτά πράγματα, είτε 
διότι λησμονοΰί! διάφορα άλλα. Είς την προηγουμένην υπο- 
λεπτομίρειαν έπροσπαθήσαμεν να. χαταστησωμεν έκαστον μέ
ρος καταφανές, καί οΰχως έπροσδιορίσαμεν τήν τιμήν ένος 
μέτρου μήκους όδοΰ, υπολογιζοντες τά υλικά με τάς σημερ.- 
νάς τιμάς, χαί με τήν μεταφοράν αύτών επί τοΰ τοπου τής 

χρήσεώς των.
Παρεδέχδημεν σιδηράς ράβδους τών 3G χιλιόγραμμων, 

διότι πρό παντός άλλου είς τον σιδηρόδρομον άναγκαΐον εστί 

νά l·/ ωμεν τήν σιδηρδν οοον στερεαν, η οε οικονομία ω , προ, 

τό άντίχείμενον τοΰτο ήθελεν ε;σθ«ι μεγάλη άπατη (1). Γην 

άμμωσιν (ballast) ύπελογίσαμεν είς τρόπον, ώστε νά εχω μεν  

διαρκώς καλήν τινα όδόν. Κατόπιν οια τάς οο:υς τών σταθ

μών καί τής υπηρεσίας υπελογισαμεν οι έκαστον μ-τρον μη-  

κους σιδηροδρόμου I 11, 2 5  σιδηράς όδοΰ.

ς·) Σ τα θ μ ο ί -— 'Η κατά χιλιόμετρον δαπάνη τών σταθμών 

μεταβάλλεται πολί», άναλόγως τή< φυσεως καί τοΰ αριθμού 

τών κατασκευασθησομένων καταστημάτων, τοΰ μήκους τής, 

όδοΰ καί τής αναλογίας, καθ’ ήν εισέρχονται οι κοινοί σταθ

μοί είς τους κλάδους τών οδών (clieiuins d cm b ran clic-  

m ent). Τοΰτ’ αυτό υπάρχει είς τά ς  σχεν.κάς οαπανας τής 

προμήθειας τοΰ ϋδατος καί τών ιστών τών σημαιώ ν.

Ώ ς  πρός τοίις τόκους κατά τήν διάρκειαν τών έργων,

(1) Σ. ί  μ. Είς τό λάθος τοΰτο &ικπ««εν ή H*'.fi«to3 σιδτ,ροοίομου

«πΐ> Άθτ,νών εις lhtp*ia.



ύπενθυμίζομεν τά ; παρατηρείς τάς ε1ς τ > §, .  ,  ^
β=.ισας οια το αύτό άντικειμενον.

Έ »  Λ α ; ,  χ „ ί ί „ ,  i ? i f i  l i ;  s ,4 , ώ{

”  " X " 1”  fPT«. « ί » ί  ού«1ο 8ώ ; μ . , . α , ή ς«ς «»»«ζ» α,χβ,, 8%t, ίηαΜ. '
« {  Τ · . φ . . « ;  Μ  8 . y f „ ,  „ 8 , p a t f y „ a ,

Δ ε ϊ ξ ι ς  τ ώ ν  ό 3 ώω ν.
5-sr<
a

Δαπάναι κ α ιά  χ ιΧ

Χωματι
σμοί.

Τεχντιτά 
εργα συμ 
περιλαμ- 
βανομε- 

νωντώνβ!
χιών Γων 
φυλάκων

| Αττβ P o it ie r s  
T ou rs  
N a n tes  
S a ven ay  
A uray

Hochelle . ,
» Mans . .  .  
* Sl Nazaire . . 
» ChiU -auIin .
” N a p o leon v illo  .n  J  « ^ ap o io o n v ill 

C hateau lin  ,  L an d ern eau  .  . 
" r e lig n i  » T ou rs $ .*  Τ?)ς

* * * * * *  V endflm e ·
B o u rg es  ,  M ou tlu fon  .
M o u ilu jo u  » L im o g e , . .  .
"Joutlucon  » M ou lins . . . .
M au ze „ A ig r e fe u ille  *αί
1  .* * · 5tt  R o c h e lle .
O r lea n s  „ T o a rs  .
T o “ f« » P o iiie r s  ' .  .

,  Ρ ·π ·  · Lyon  . . . .
I  » A v ig n o n  » M arseille  .  .
£,Βελγίχοι οιόγιρόίρομ,οι 

Kupturtpo· άγγλιχοί βιθτ·,ρο3ρ0μ0ι

Χα
158
94
62

247
s i
52

202
100
139

88

4?
115
112
38}
126
559

1360

φράγκα
59,076 
51,330 
69,416 
68 154 
37,661 

104,879

49,086
42,515
77,398

122,737

25,949
33,843
79,837

φράγκα I φ ράγκα  
27,045 86,121 
41,058 92, "88)
62,8*1
49,759
38,470

134,236

35,060
15,054
47,715
31,013

2,570 
54,051 

101,199 
η 
9

132,277!
117,913

76,131
239,115

84,146;
57,869|

125,113
153,815

2*5,515
87,894

181,036
198,203
332,778,
95,000

320,000»η « , „ .  .
, 05εν «  ‘ νωτέρω έξάγεται, δ«  άν επρόχειτο > 

ε ν = ;  κΑαδου μ ί χ ρ ο υ  μ ή χ 3 ϋ ς ,  ε ί ;  x i j : o y  λ ( α ν  &  # {

r e,^ W w **ν % ων ' δ, δ row e.
vta; iav ευνοίχας, αν δέν έπρόχειτο νά χατασχευασβϋ ούοέν

\  " Γ  ^  άελθδν ΐ1 « ? εν των ά κρ ^ , ίνεο
« ίη ρ ω ν ίο ώ ν  σταθμά (voies de garage), ^όνανχο, χαί περ
οιατηρουντες χαλην τινα κοινήν 5osv νά χ-»-»,

, ' UOvV> ν α  χ < * τ α σ χ ε υ α σ ω σ ι  τ ό ν
« ο η ρ , δ ? ο μ 9 ν  μ ε  τ ι μ ά ς  σ χ ε τ ι χ ώ ς  λ ί α ν  μ . χ ρ ά ς .

Ή  άπαιτουμένη δαπάνη διά την κατασκευήν τοΰ ισοπεδου 
(plate-forme) τής όδου Ιξαρταται, ώ ; το είπομεν, έχ τής 
τοπογραφία; τοΰ τόπου καί τών κλίσεων, α ; δυνανται να 

,παραδεχθώσιν. Ή  κυρίως λεγομένη δδό; είναι τό ένδιαρερον 
ιδίως άντιχείμενον, χαί δε'ον αμέσως νά χατασκευασδΐ κα
λώς, ή δέ εκ τϊίς τοιαυτης κατασκευές προχΰψουσα δαπανη 
δέν 6ά ηνε υπερβολική.

’Αλλά καθόσον άφορα τους σταθμούς μετά τών κτιρίων 
καί παραρτημα'των των, τάς οδούς τών σταθμών (voies de 
garage), τούς στρεφόμενους δίσκους (plaques tournantes), 
τήν προμήθειαν τοΰ ΰδατος (alim entation), τά έργοστάσια 
κτλ. ώς εις καθε πράγμα, ουτω χαί εδώ πρέπει τις νά πλη· 
ρώση 5,τι επιθυμεί ν’ άποκτήση. Καί εις τούς οικονομικούς 
σιδηροδρόμους, τούς πολλακις παρουσιασθεντας εις τινας 
τόπους, σχεδόν τά πάντα παρελείφθησαν.

Οι Βελγικοί σιδηρόδρομοι μας παρουσιάζουσιν εν καταρα- 
νέστατον παράδειγμα τών συνεπειών, αιτινες έκ τούτου δΰναν- 
ται νά προχύψωσιν. Πραγματικώς ή κατά χιλιόμετρον δαπά
νη τών 71 χιλιομέτρων, ατινα υπίρχον κατά τό 1836, δέν 
άνήρχετο εις πλείονα τών 72 ,276 φράγκων. Άλλά, καθόσον 
ή έκμετάλλευσις άνεπτύσσετο, έδέησε νά συμπληοωθώσι δια— 
δοχιχώς αί πρώται κατασκευαί εις τρόπον, ώστε ή κατά χ ι-  
λιόμετρον δαπάνη ηύξησε ταχέως, και ό ακόλουθος πίν«ξ 
δεικνύει τήν πορείαν τών διαδοχικών αύτών αυξήσεων διά τό 
σύνολον τών όδών, αΓτινες έμειναν κτήμα τοΰ Κράτους.



Έ  τ η.
!

’Αριθμός τών 
έκμεταλλευομένο>ν 

χιλιομέτρων.

Δαπάναι δίαδο- 
χ ικ β ί κατά
χ ιλιόμετρον.

| 1 S 3 6 ...........
y ιλιόμετρα 

........... .7 1  .'..................... 7 0  2 7 6
1 8 3 7 ........... ................ 1 4 4 .................. . . 2*>(» 3 ‘> 1
1 8 3 8 ........... ................ 2 5 7 ............
1 8 3  9 ........
1 8 4  0 .......

• • • • • • • 3 0 0 . · · · · · · . . . 1 5 2 , 7 6 5

ί 1 8 4 1 ...........
; 1 8 4 2 ...........

................ 3 8 2 ..................

................ 4 3 8 . . . .
. . . 1 9 7 , 8 5 5

9  I S  « θ ' »

i 1 S 4 3 ........... . .  2 4 7  4 3 ‘>
1 1 8 4 4  ...........

1 8 4 5 ...........
1 8 5 0 ...........

1 8 6 0 ...........
I 1 8 6 2 ...........

Έξετάσαντες τάς δαπάνα;, ας απαιτεί ί  κατασκευή σιδη
ροδρόμου μέ όδόν πλάτους 1^,44, ίδωμεν όποια έ'σονται τά 
αποτελέσματα της παραδοχές μία; σιδηράς ράβδου έ λαορο·· 
τέρας ·? μιας όδου 1^,10 πλάτους μόνον.

Πρός τον σκοπόν τούτον παραΟέτομεν κατωτέρω τάς  

λεπτομερείς δαπάνας διαφόρων όδών, παραδεχόμενοι διά τά 
υλικά τάς τρέχουσας τιμάς ϊπ ι του τόπου τής χρήσεώς των. 
Διά τών υπολεπτομερειών τούτων ευκολον εΤνε νά έννοήση τις 
τά ; οικονομίας, τάς όποια; δυνάμεδα νά πραγμίίτοποίήσωμεν 
χάμνοντες χρήσιν έλαοροτέρων σιδηρών ράβδοιν, η μίαν μικρά* 

όδόν πλάτους Ι^,ΙΟ.

Ουτω ή /.ατά μέτρον μήκους έπελευσομένη οικονομία εί; 
τινα μεγάλην όδόν θά είναι

μέ σιδηρά; ράβδους τών 30 χιλιογράμμων, ορ.
13, χιλιόγρ. σιδήρου, πρός ορ. 0 ,2 2 ......................  = 2,86
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μέ σιδηράς ράβδους τών 25 χιλιόγραμμων, cp. ,

23 χΐιλιογρ. σίδηρου, πρός ορ. 0 ,2 2 .........................  = 5 ,0 6

Καί επειδή Οά ηναι αναγζαϊον νά εχωμεν τον αυτόν αριθ
μόν δοκών (traverses) και την αύτήν ποσότητα άμμωσεως, 
οπω; παρασ'/ώμεν είς τήν όδόν άρκουσαν ευστάθειαν, νομι- 
ζομεν οτι είναι προτιμότερον νά μεταχειριζώμεΘα πάντοτε ου- 

νατάς σιδηράς ράβδους.

I ά η λ ω σ ι ς  τών α ν τ ι κ ε ίμ ε ν ω ν . 1»Ό - Ο
Η

% V,

ΗΗ Χ

Ά ζ ία
•Ρ j -ΡX I «

Ι 7< 
rL I *°

t i?~<ΗΙ
° οζ ζο-F »*
r -

Ι!§ 1. Όδός ουνι̂ ς μ& f&doublo chain-1 
ΚΙ pignon) σιδηράς ράοίουςβ μ. μήκους. 1 χΛ. φράγκα φ ράγ. 9?άγ.

■ΙΣιδ̂ ρα! ράβδοι εχουσαι βάρος 36χ,50 
■Ι άνά μβτρον μτχους 73,00 220,00 » 16,00
| 'Αμφ».οέταΐ (eclisses , ύν τό ζεύγος ζυ· 
1 γ ίζε ι9χ ,50  . . . .Ί/δ (19χ ,50} 
Ι|Περόναι τών άμφιδετών ζυγίζουσ-χι έ«ά-
I  3ττ> Οχ,5 0 ......................4/6 (4χ,00)
||Προσχεφ*λίδια έκ χυτοσι^ο^υ εχοντα
II βάρος έκαστον 9χ. 4/6 (44) (9χ ,00 '. 
||Γόμφοί, ζυγίζοντες έκαστος Οχ,28 
1 4/&(2Η) , 0 χ ,2 8 . ................................

3,20

0,70

21,00

1,30

240.00

380.00

175.00

280.00

0,77

0,27

3,68

0,36

5,33

1. ■
ΙίΣφίινες ξ ύ λ ι ν α ι ....................4/6 (44) 2 1/3 0 / 0 0,25)
1 Δοκοί, βυμπεριλαμβανομίντις τ?)ς μετα- 
1 φοράς καί ποοιτοιμασίας αυτών 4 /6 (7) 1 1 ]6 7,00 ι 8,20
I Προτταρασκευή τών δοκών διά τττν το- 
1 ποθέττίβιν τών προσιεφαλιδίων (sa* 
| botage) και κατά στοίχον -οτ:ο6έτ*}3ΐ; 
| αυτών (reo^emenl)............... » » » 0,20
| Λιαν(μγ) τών υλικών τ9ίς όδοΰ είς τούς 
{[ διαφόρους πριβολους . . . · · · • » » 1,4"
| Γοηο8έτη3ΐ< τών όδών, συμττεριλαμβα- 
I νομίνων τών διαφόρων μεταφορών έπ 
1 Ταύτών τών ό δ ώ ν ........................... » )

I ”
1,8Γ

,! . 131,0( 3300,
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Δ ή λ ω σ ις  τ ώ ν  α ν τ ι κ ε ιμ έ ν ω ν .
Κ**-βο
a

V
u ΟΚ)'β5 *

Α ξ ί α
iL<5 > 0. 0 >- ο «Ο « ‘Ο
> g 

r~

-ΒX
ΐ

ι 'ΡX
·<-Ο

χιλ. φράγχα φράγ. φράγ.

73,00 222,00 Μ 46,00

3,20 240,00 0,77

0,70 380,00 0,27 1,93
2,20 280,00 0,62

1,00 270,00 0,27
1,00 7,00 7,00 8,40
1]6 8,40 1,40)

» » » 4,47

Μ » » 1,«0

29,60 2960^

33,00
I
280,00 » 8,25

5 4]3 0,10 0,83

1χ,11 400,00 0,48 4,27

0,32 900,00 0,29

1 1]3 4,80 • 2,00
Μ 1» 0,86

» η Μ 4,40

13,48 1318

1000,

§ 2 . Όδός βυνήθτ,ς βιδτ,ράς ράβδους
τουουοτήματος Vignole, 6^ μήχους. 

Σιδνιραι £άδδο’. εχουσαι βάρος 36χ50 
| άνά μέτρον μήκους . . , 
’Αμφιδέται, ων τό ζεΟγος ζυγίζει 
! 9χ,50 . . .  . . . 1]6 (Ι9χ,00}
Περόναι των άμφιδετών ζυγίζουααι έ-
| χ ία  τη  Οχ,50  . .  .  Ί J6 ( 4^ ,00  y 
ίΣιδήρΙα χυρτά (cram pon s' ζυγ ίζο ντα  

έχαοτον Οχ,4 0 . 4 J6  3 χ ,0 0 ; (0 / ,4 0 y 
Έ φ ιπ π ια  άρμογ?)ς ζυγ ίζο ντα  εχαστον

3 * . 0 0 ..................................* ]6  (θχ,ΟΟ
Δοχοί ΰυνΜ ιΐζ . . . . . . .  .
Δοχοί τών α ρ μ ο γώ ν ..............................
Διανομή τω ν  ΰλΐχών τ ι ς  όδο5 εις τούς
διαοόρΐυς περιόο’λ ο υ ς .....................

ιΤοποΟέτνιοις τώ ν όδών, βυμπεριλιιμβα 
νομένων τώ ν διαφόρων μεταφορών 
έπ ’ αΰτώ ν τώ ν ό δ ώ ν ...............................

Τό ολον . . . .

§ 3 . Όδός τοΒ M ondalazac με πλάτος 
4,10 χαί με οιδτιράς ράοδους 

5μ μυχούς.
Ιιδνιραΐ ράόδοι ζυγίζουοαι 16/,SO άνά
μέτρον μήχοος .  ..........................

Σίίήρ ια  χυρτά (cram pousj πλάτους
Ομ,ΊΟ.................................................................

‘Αμφιδέται, ων τό ζεΟγος ζυγίζει 
2χ,80 . . . . . .  1 ]8 (8 Χ,60)

Περόναι τών άμφιδετών, αί 4 όμοΟ ζο· 
γίζουααι 0/.8 J .  . . 1]5 (1χ,60; 

Δοχοί μήκους 1,60 άπέχουοαι μεταξύ 
των χατά 0μ,78 . . . . . . .

Μεταφορά τών ϋλΐχών .  .  .  ,  .  . 
Τοποβέτηοις τών ό δ ώ ν ............................

Το ολον·. . . .

Εις τά ανωτέρω πρέπει τ ’.ς νάπροοΟε'. 
οη δε’ εχαοτον μέτρον μήκους· 2μ,50 
άαμώαεως, άτίνα έν τ?| θέσει των μέ 
μίαν μέοτιν τιμήν 4  φρ. θ’ άπαιτή- 
ίουν περίπου Οιπάνην . . . •ι
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Καί επειδή ή στερεότης της δδου έξαρταται ουσιωδώς έχ 
τής άμμώσεως (ballast), ολίγον δύναταί τις νά οίχονομήση, 
έχ τοΰ άρθρου τούτου καί δι’ αΰτ ήν ακόμη την μίκράν όδόν 
οτε αΰτη προώρισται διά την μεταφοράν τών επιβατών.

Ά ν  έγένετο χρ ίε ις  της όδοΰ τών 1,10 πρός μόνον τον 
σκοπόν τοΰ νά έλαττωθή χατά 0 ,40  τό πλάτος τοΰ ίσοπέδου 
(plate-fo rme) τής όδοΰ καί τής άμμώσεως, βεβαίως η προσ- 
γιγνομένη οικονομία ήδελεν εΤσΘαι λίαν μιχρά. ’Αλλά συνή
θως, οταν παραδέχωνται τήν όδόν ταύτην, συγχρόνοις παραδέ

χονται αχτίνας λίαν μιχράς, κατωτέρας τών ΙΟΟ*4, καί έν τοι· 
αύιη περιπτώσει εις τόπον λίαν άνοίμαλον δύνανται ν’ άκο- 

λουθήσωσιν άπάσας τάς κυματώσεις τών κοιλάδων εις τρόπον, 
ώστε νά έλαττωδώσιν ούσιωδώς τά έ'ρνα τοΰ ίσοπέδου τής 
όδοΰ.

’Αλλά αί όδοί αυται, αίτινες τίδενται εκτός τοΰ σιδηροδρο- 
μιχοΰ δικτύου, άρμόζουσιν είδικώς εις τάς μικράς βιομηχα
νικές γραμμάς.

Ουτω π. χ . ό σιδηρόδρομος τής Mondalazac, μήκους 7 
χιλιομέτρων, κατεσκευάσδη διά τήν μεταφοράν τοΰ μεταλλεύ
ματος τοΰ σιδήρου τής Lagarde· άρχεται δέ από Monda

lazac καί λήγει εις τόν σταδμόν Salles-la-Source έπί τής 
γραμμής τοΰ Rodez, παρουσιάζων μέγαν αριθμόν καμπύλών 

ΙΟΟ1* άκτΐνος, τριών 75|Α, μιας 601* καί μιας 401*.
Κατά τους τελευταίους χρόνους κατεσκεύασαν εις τόν 

νομόν τοΰ Βο^α ένα μικρόν σιδηρόδρομον, "ουτινος αί αμαξο
στοιχία! (trains) είσδύουσι μέχρι τών κτιρίων εκάστου ση
μαντικού άγροτικοΰ κτήματος καί μεταρέρουσι τά κοκκινο
γούλια. Ο σιδηρόδρομος ουτος αναπτύσσεται, καθόσον αυξά
νει καί ή καλλιέργεια τών κοκκινογουλίων.

Αί σιοηραι ράβδοι ε(σί τοποθετημένα! σγεδον εις τήν έπι-
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φάνειαν τοΰ εδάφους, ί  δέ δαπάνη τής κατασκευής τής  όδοΰ
•

ταΰτης εΤνε λίαν ρ.ιχρ·ζ, /.αί οί ίδιοατήται ενεγράφησαν ώς 
μέτοχοι μετά μεγάλης προθυμίας, καθόσον γνωρίζουσι «ά 
λως, οτι Φέλουσι κερδίζει περισσότερον παρά άν έτόκιζον 
τά χρήματά των. Ή  έπιχείρησις αΰτη παρουσιάζει α
κόμη ίξαίρετόν τι παράδειγμα βιομ-ηχανικοΰ σιδηροδρό- 
μου {*).

Ώ ς παράδειγμα τών δυσχερειών, ας δυνατόν νά γεννήση 
σιδηρόδρομος έξ άρχής κατασκευαστείς άτελώς, δύναταί τις 
ν’ άναφερί} τά διατρε'ξαντα εις τον σιδηρόδρομον Saiot-E lo i.

Ή  Εταιρία τών ανθρακωρυχείων -του Saint-E loi κατε- 
σκεύασε κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους σιδηρόδρο
μον μήκους 1 1 χιλιομέτρων, προωρι-σμένον είς την υπηρεσίαν 
τών μεταλλείων, καί μολαταύτα έ'χοντα όδόν πλ. 1 ,44. Τό 
της παραχωρησεως διάταγμα τής 22 ’Οκτωβρίου 1862 ύπε- 
χρέου τήν 'Εταιρίαν νά έγκαταστήση επί τής βδοδ ταΰτης, 
της ένουμένης μέ την όδόν από Commentry είς Gannat, 
δημοσίαν τινά υπηρεσίαν διά τήν μεταφοράν τών έμπορευμάτων 

>$τών επιβατών, αμα ήχρησιμότης τής υπηρεσίας ταΰτης ^θε- 
λεν έπισήμως βεβαιωθή. Τά γενικά Επαρχιακά Συμβούλια, 
τά είς τήν προκειμένην περίστασιν ένδιαφερόμενα, εσπευσαν νά 
ζητήσωσι τήν εφαρμογήν της κοινής ταΰτης υπηρεσίας μετά 
τοσαΰτης επιμονής, ώστε. ή κυβέρνησις ΐζναγκάσΟη νά διατάξη 
τούτο άμέσως. ’Αλλά παρατηροΰμεν είς τό νομοσχέδιον, τό 
παρουσιασθέν εις τάς Βουλάς τήν 1. Μαιου 1868, οτι ή 
εταιρία τών μεταλλείων του Sain-E lo i, άφοΰ έδαπάνησε με-

(*) Ηιστεΰομεν οτι τοιαΰται άρχαι θα Ιπεκρ άττραν καί i'i£  τήν χά · 
potξιν τοΰ σιδηροδρόμου, ον έπεχείρησεν ή Ε ταιρία Rom |ν Ααυρίω διά 

τήν μεταφοράν των σκωριών και μεταλλευμάτων, και ή γενική μεταλ
λευτική Ε ταιρία  εν Κ ύμ$ δια τήν μεταφοράν των γαιανθράκων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΚΕϊΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ. 1 7

γάλα χρηματικά ποσά, ΰπερβαίνοντα ίίπασαν αυτής τήν πρό- 
βλεψιν, δέν εΰρίσκεται είς κατάστασιν νά κάμη τάς συμπλη- 
ρωματικάς δαπάνας, τάς όποιας άπαιτεΐ ή υπηρεσία τών 
πραγματειών καί Ιπιβατών, καί προσφέρεται νά παραχώρηση 
παντελώς είς τήν επικράτειαν άντί ένός εκατομμυρίου φράγ
κων τήν όδόν, δΓ ην έδαπάνησεν 1 ,700 ,000 .

Έ ν συντόμω πιστεύομεν, οτι οί βιομηχανικοί σιδηρόδρο
μοι δύνανται νά κατασκευασθώίι μέ όδόν μιχροϋ πλάτους, ο
σάκις είσί προωρισμένοι είς ειδικήν τινα μεταφοράν, καί δέν 
πρόκειται κατόπιν ν’ άποτελέσωσι μέρος τών κοινών όδών.

Έν τοιαύτη περιπτώσει δύνανται νά μεταχειρισΟώσι καμ- 
πύλας μικράς άκτΐνος, νά τους κατασκευάσωσι λίαν ταχέως 
καί νά περιορισθώσιν είς τό απολύτως άναγκαΐον.

Ά λλ’ άπ’ εναντίας, άν ηθελον νά κατασκευάσωσιν όδόν, 
ητις κατόπιν νά χρησιμεύση διά τήν μεταφοράν έμπορευμά
των καί έπιβατών, έν τοιαύτη περιπτώσει είναι άνάγκη νά γ ί-  
νη ή όδός στερεά καί νά ^ναι καλώς χαραγμένη. 'Οδέπεριο
ρισμός τοΰ πλάτους τής όδου κατά 0 ,40  δέν ήθελε παρουσιά
σει οικονομίαν άντιστοιχοΰσαν πρός τάς άναφυομένας δυσχε- 
ρείας καί τήν χρήσιν είδικοΰ ΰλικοΰ διά ταύτην.

"Οθεν νομίζομεν, οτι έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά γ ί-  
νηται χρήσις τής κοινής όδοΰ μέ πλάτος 1^,44.

Καί επειδή αί έλαφραί σιδηραΐ ράβδοι παρέχουσι προσέτι 
αρκετά μικράν οικονομίαν, διότι αί δοκοί, έφ’ ών θά έπακουμβώ- 
σι, θά ώσι κατά τοσοΰτον μάλλον πλησιέστερον, καθόσον αί ρά
βδοι έλαφρότεραι, πιστεύομεν ωσαύτως, οτι εΤνε συμφερώτερον 
νά μεταχειριζώμεθα ράβδους λίαν δυνατάς, τουτέστι τάς κοι
νώς σήμερον παραδεχθείσας, αίτινες ζυγίζουσι 36 χιλιόγραμ
μα άνά παν μέτρον μήκους. ’Εάν δέν πρέπη νά ζητήσωμεν 
οικονομίας διά τήν σιδηράν όδόν, ητις απαρτίζει αυτήν τήν ί -
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3όν, τουναντίον πρέπει νά προσπαθησωμεν νά κάμωμεν τά απο
λύτως άναγκαΐα, καθόσον άφορα τά παραρτήματα τής όδοΰ, 
προσέ'/ οντες όμως μεγάλως νά προβλέψωμεν παν το διά τάς 
μελλούτας άνάγκας άπαιτούμενον, Οΰτω διά τους σταθμούς 
πρε'πει ν’ άναζητησωμεν τάς θέσεις έκείνας, έφ’ ών νά δυνά- 
μεθα νά Ικταθώμεν διαδοχικώς. Θά ηναι χρησιμώτατον ν’ά- 
ποκτήσωμεν ευθύς έξ άρχής μεγάλας εκτάσεις γαιών, καί τό 
παν δέον νά διατεθή άναλόγως τών προσδοκωμένων εις το 
μέλλον εργασιών τής όδοΰ. Ά λλ ’ έν τη άρχη δέον νά κατα- 
σκευασθώσι μόνον αί όδοί τής υπηρεσίας, καί τά κτίρια τά 
άπαιτούμενα από τής πρώτης ήμέρας τής έκμεταλλεύσεως. 
Έ πί τέλους θέλομεν προσθέσει, ότι, άν θέλωσι ν’ αποκτήσω71 
την άμεσον κατασκευήν μεγάλου άριθμοΰ δευτερευόντων σι
δηροδρόμων, είναι απολύτως άναγκαΐον, ώστε οί ένδιαφερό- 
μενοι νά έγγραφώσι μέτοχοι χωρίς ν’ άπ»ιτησωσι προώρως 
τόκους, διότι οί τόκοι ουτοι, λαμβανόμενοι έξ αύτοΰ τοΰ κε
φαλαίου καθ’ ολην την διάρκειαν τής κατασκευής καί τής άνε- 
παρκείας τών εισπράξεων, δύνανται οδσιωδώς ν’ αύξήσωσι 
τάς δαπάνας τής πρώτης Ιγκαταστάσεως, καί δύνανται μά
λιστα νά έπιφέρωσι τήν καταστροφήν καί αυτών ακόμη τών 
επιχειρήσεων, πρό πάντων άν, καθ’ οσον αί εισπράξεις αύξά· 
νουσιν, ώσιν υποχρεωμένοι είσέτι νά δαπανησωσι μεγάλας πο-> 
σότητας πρός συμιτλήρωσιν τής όδοΰ, καί διά νά καταστήσω- 
σιν αύτήν καί τούς σταθμούς της εις σχέσιν άνάλογον μέ 
τάς αύξανομένας εργασίας.

Οί ενδιαφερόμενοι εις τήν κατασκευήν σιδηροδρόμου τίνος 
πρεπει νά σκεφθώσιν, ότι ή αυξησις τών εισοδημάτων των τοϊς 
έίτιτρεπει νά Ουσιάσωσι τούς τόκους τών ποσών, τά όποία 
άφιεροΰσι πρός βελτίωσιν τοΰ ΐδίου αύτών συμφέροντος. Ουτω 
πράττει τό Κράτος, ου τίνος ό προϋπολογισμός περιλαμβάνει

ολους τούς κλάδους τής δημοσίου περιουσίας, καί οί ίδιοκτή- 
ται τοΰ νομοΰ τοΰ Βορρά, οίτινες συ>»έτεΐνον εις τήν κατα
σκευήν τοΰ μικροΰ βιομηχανικοΰ σιδηροδρόμου, περί ου προη
γουμένως ώμιλήσαμεν, καί ουτινος ή άνάπτυξις φαίνεται β*ί- 
νουσα ταχέως πρός τά πρόσω.

'Εγραφον ίν  Άθηναις.

I. ΜΑΡΚΟΠΟΥΑΟΣ,
ΰπολοχαγος τοΰ μηχανικοί.

Ο Γ Α Α Α 0 Π ΡΩ Σ Σ ΙΚ 0 2  Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι 

ΑΓΘΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

(μην Σεπτέμβριος και ’Οκτώβριος.)

Εις τό τρίτον ίμώ ν άρθρον Ιπραγματεύθημεν άποκλειστι- 
χώς περί τών μέχρι τέλους τοΰ ’Οκτωβρίου κυριευθέντων γαλ
λικών φρουρίων, άποσπάσαντες, ώς είπεΐν, τήν υλην ταύτην 
από τοΰ συνόλου τών κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα πολε
μικών επιχειρήσεων.

’Ήδη, Επανερχόμενοι άπό τάς κατας·ροφάς τοΰ Sedan, θέ
λομεν προσπαθήσει, καί περ δυσκόλου καθισταμένου τοΰ πράγ
ματος, νά παρακολουθησωμεν εν συνόλω τόν πόλεμον, άνα- 

γράφοντες έκ τών καθέκαστα τά φαινόμενα άξια προσοχής.

Γ ε ρ μ α ν ι κ ό ς  a t p a z o c  i r  Γ α Λ . Ι ί φ *

’Αλλαχού κατεδείξαμεν καί τό στρατιωτικόν σύστημα τής 
Βορείου γερμανικής ομοσπονδίας καί τάς δυνάμεις αύτής τε 
καί τής ΙΝοτίου Γερμανίας. Ήδη μετά τά συμβάντα τοΰ Sedan
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ιδού πώς διατίθενται οί έν τή Γαλλία γερμανικοί στρατοί. Το 
Ιον, 7ον, 8ον, 9ον καί ΙΟον πρωσσικόν σώμα άποκλείου- 
σι τον Bazaine περί τό Metz, άποτελοΰντα εν όλω 2 1 0 —
240 ,000  άνδρών. 'Γπο τον W erder πολιορκοΰιι τό Στρα
σβούργον περί τάς 48,000· 18,000 πολιορκοΰσι την Toul καί 
άλλαι σχεδόν τόσαι άποκλείουσιν ή πολιορκοΰσι την Thion- 
v ille , Montmedy, B ilche, Phalsbourg και άλλα τινά 
γαλλικά μέρη- τό 13ον πρωσσικόν σώμα, δύο μεραρχίαι επι
φυλακής, 6 ,000  Ιππείς, έν ολω περί τάς 46 ,000  άνδρών, 
εΤναι αφιερωμένοι είς την πρός την Γερμανίαν συγκοινωνίαν 
καί την ασφάλειαν τών παραπομπών τέλος υπό μέν τόν Βα
σιλικόν πρίγκιπα τής Πρωσσίας τό 5ον, 6 ον, 1 Ιον πρωσ
σικόν σώμα, τό Ιον καί 2ον Βαυαρικόν, οί Βυρτεμβέργοι καί 
τέσσαρες έφιπποι μεραρχίαι, έν ολω περί τάς 200,000  άν
δρών, υπό δέ τόν Βασιλικόν τής Σαξωνίας πρίγκιπα ή 
πρωσσική φρουρά, τό 4ον καί 1 2ον πρωσσικόν σώμα καί δύο 
έφιπποι μεραρχίαι, έν ολω περί τάς ΙΟΟ,ΟΟΟ,.ητοι ή 3η καί 
4η γερμανική στρατιά, μένουσι πάντες ελεύθεροι διά στρατιω- 
τικάς τοΰ πεδίου έπιχειρήσεις, άναλαμβάνουσι δέ τήν πρός 
Παρισίους πορείαν. Ά λλά πριν ή παρακολουδήσωμεν ταύτας, 
ανάγκη νά ίδωμεν τήν κατάστασιν τής Γαλλίας καί αυτών 
τών Παρισίων μετά τήν παράδοσιν τοΰ Sedan καί τήν α ιχ
μαλωσίαν τοΰ αυτοκράτορος.

Κ ατάστασ ις  τιJc Γα.Ι-Ιίας £r γ ίνε ι.

"Αμα έγνώσθη εις Παρισίους ή αιχμαλωσία τοΰ αΰτοκρά- 
τορος, ή δέ δημοκρατία άνεκηρύχδη, ή Κυβέρνησις τοΰ τόπου 
περιήλΘεν είς χειρας νέας. Ή  νέα Κυβέρνησις, όπως άπαλ- 
λάξη έαυτήν τής κατηγορίας ότι έσφετερίσδη τήν έξουσίαν έν 
χαιροΐς άνωμάλοις, ώχυρώδη έν τώ εύγενεΐ τίτλω «Κυβε'ρ-

νησις τής εθνικής άμύνης», δποδείκνύουσα ότι θέλει κατα
θέσει τήν έξουσίαν, αμα ή τοΰ τόπου άμυνα άποτελεσθή, συνέλ- 
0η δέ τό έθνος πρός άπόφασιν τοΰ μέλλοντος αύτοΰ. Έκ 
τών μελών αυτής τά κυριώτερα πρόσωπα, ώς γνωστόν, εΤναι 5 
έπί τής αυτοκρατορίας διορισθείς αρχηγός τής φρουράς τών 
Παρισίων στρατηγός Trochy, όστις άνεκηρύχθη καί πρόε
δρος, δ Favre, άναλαβων τό ύπουργεΐον τών Εξωτερικών, 
καί δ Gambetta τό τών Εσωτερικών. Ή  νέα Κυβέρνησις 
ευρε τήν Γαλλίαν είς τά λοίσδια. Ούδαμοΰ πλέον στρατός ένερ- 
γός- αί μόναι δυνάμεις αυτής εύρίσκοντο άποκεκλεισμέναι είς 
Metz καί τά λοιπά πολιορκημένα φρούρια, μόνος δέ δ Vinoy 
μέ 25 ,000  στρατοΰ, εύτυχήσας νά μάθη τήν καταστροφήν 
τοΰ M ac-Mahon, ενώ έπορεύετο πρός αυτόν από Παρισίων, 
ήδυνήθη ώς έκ θαύματος νά έπανακάμψη εις τήν πρωτεύου
σαν. Έάν είς τούτους προσθέσωμεν τούς ναύτας, οίτινες έγ· 
κατέλιπον τά εις τόν πόλεμον τοΰτον άχρηστα πλοΐα, τούς 
στρατιωτιχώς ώργανισμένους τελωνοφύλακας, δασοφύλακας 
καί πυροσβέστας, μετά λύπης παρατηροΰμεν οτι έν όλη τη 
Γαλλία μόλις 60— 80,000 άπέμειναν μαχηταί έλεύΟεροι.

Ά λλ ’ έκτός τής παντελοΰς καταστροφής τών ένεργών δυ
νάμεων τής Γαλλίας ή τής έγκλείσεως αυτών έντός ή καί πε- 
ριξ φρουρίων υπό τοΰ έχθροΰ παραφυλαττομενων, ή νέα γαλλική 
Κυβέρνησις εύρέθη πάγγυμνος από πυροβολικόν τοΰ πεδίου, 
άπό ιππικόν, καί, τό κυριωδέστερον, από υλικόν πυροβολικου 
καί πεζικοΰ, διότι τά μέν κατελήφβησαν υπό τοΰ έγθροΰ, τά 
δέ εύρίσκοντο είς Metz ή είς μέρη, όθεν δέν ήδύναντο νά έξελ- 
θωσιν.

Ή  άπογύμνωσις αυτη τούς πάντας ηδελεν αποθαρρύνει· 
εΤναι δέ παντός έπαίνου άξιοι οί νέοι τής Γαλλίας κυβερνήτα[ 
διά τάς σκέψεις καί ένεργείας των πρός άναπλήρωσιν τών



ελλείψεων.τούτων. 'Ο πόλεμος έιχε φδάσει ήδη εις το ση- 
μεΐον εκείνο, καδ’ ο από πολλών ετών έν Εύρώπΐ) έληγεν δ 
ενεργός δηλαδή στρατός είχε νικηδή ή σφαλισδή άνευ έλπί- 
δος εξωτερικές συνδρομές. 'Απανταχού έν όμοίαις περιστά- 
σεσιν έπήλδεν ή ανακωχή, ή προεόρτιος τής σταδερας ειρήνης 
μέ τάς υπό του νικητοΰ έπιβαλλομένας συνδήκας· άλλ’ ο,τΐ 
καδεστηκυϊαι κυβερνήσεις, υπέρ έαυτώνμεριμνώσαι, πράττουσι, 
δέν επιτρέπεται εις τά έδνη καί τάς έδνικάς κυβερνήσεις. Ό  
πόλεμος από πολίτικου δύναται βεβζίως νά μεταβληθή εις ε
θνικόν, οι δ’ εθνικοί πόλεμοι δέν διαφερουσι πολύ τών εθνικών 
επαναστάσεων, Αί ητται δύνανται νά δίδωσι καί νε'ας δυνά

μεις. Ό  Trocliy, ό Favro και 6 Gambetta ελαβον ταΰτα 
ύπ’ οψιν, καί είργάσδησαν συνεπώς. Έν αρχή ησαν κατά τοΰ 
πολέμου, διότι έστηρίζετο επί βάσεων αδίκων* ήδέλησαν λοι
πόν τήν ειρήνην, άλλ’ ειρήνην ούδεμίαν προσάπτουσαν τή Γαλ- 
λία μομφήν. Ό  Ναπολέων ήδίκησε τήν Γερμανίαν· δ Γουλιέλ- 
μος άρχόμενος τοΰ πολέμου έκήρυξεν οτι μάχεται κατά της 
αυτοκρατορίας καί οϋχίκατά τής Γαλλίας. Ό  Ναπολέων έπε- 
σεν, ό πόλεμος άρα δέν είχεν έν τώ μέλλοντι σκοπόν. Οί νέοι τής 
Γαλλίας κυβερνήται παρεδέχοντο άπλήν χρηματικήν άποζημίω- 
σιν τών εξόδων, εις ά 5 Ναπολέων υπέβαλε τήν Γερμανίαν, ήρ- 
νοΰντο όμως άποφασιστικώς νά παραχωρήσωσι σπιδαμήν γαλ
λικής χώρας η ορούριόν τι. ’ Αν επί τοιούτων βάσεων συνωμο- 
λογείτο ή ειρήνη, ούδεμίαν ηθικήν προσβολήν έπασχεν ή Γαλ 
λία, διότι ή Γαλλία ήρνεΐτο τόν αΰτοκρατορικόν πόλεμον· άν 
Εμως αί διηνεκείς νΐκαι καί ό έγωϊσμός παρέσυρον τόν Γου- 
λιέλμον, άν ή όρεξις τών κατακτήσεων τόν ώδει εις έξακο- 
λούδησιν πολέμου έν τώ μέλλοντι μή στηριζομένου εις τό δί
καιον, οί Γάλλοι έτίδεντο εις ην μοίραν εύρίοκετο ή Γερμανία 
έν άρχη τοΰ πολέμου, ό δέ Γουλιέλμος άνελάμβανε τήν Φέσιν

τοΰ 'Νζπολέοντος. ’Από τήν άρχήν ταύτην όρμώμενοι άπέστει- 
λαν αμέσως τόν Θιέρς εις τά μυστικοσυμβούλια τοΰ Λονδίνου, 
της ΓΙετρουπόλεως, τής Βιέννης καί Φλωρεντίας, οπως ένερ- 
γήση μεσιτείας πρός άποκατάσιασιν τής ειρήνης, καϊ, εί δυ
νατόν, οπως διασπάση τόν σύνδεσμον τής οΰόετερύτητος·, ον 
έγέννησεν ή ζηλότυπος ’Αγγλία. ’Ενώ δέ εις μάτην ό Θιέρς 
διέτρεχε τήν Ευρώπην κρούων τάς θύρας τών Αυλών, εις μά
την καί ό ’Ιούλιος Φάβρε ηρχετο τήν 20 Σεπτεμβρίου εις 
ιδιαιτέραν συνέντευξιν έν M eaux μετά x o 'j Βίσμαρκ, προσπα- 
θών νά έπιτύχη τήν συνομολόγησιν ανακωχής, οπως δοθή 
τή Γαλλία ό αναγκαίος χρόνος εις έκλογήν πληρεξουσίων πρός 
συγκρότηοιν Συνελεύσεως, ήτις ηδελεν έχει τό δικαίωμα ν’ ά- 
ποφασίση περί τής τύχης τής χώρας τόσω μάλλον, καδ’ ό
σον καί ό Βίσμαρκ διεκήρυττεν ότι, τής γαλλικής Κυβερνή- 
σεως μή νομίμως δεωρουμενης κατηρτισμένης, ούδέν δριστί- 
κόν μετ' αϋτής δύναται νά λάοη μετρ ον, και οτι επομένως ά- 
νάγκη νά καταληφθώσιν οί ΙΙαρίσιοι, Γνα έν αϋτοϊς ύπογραφή 
ή ειρήνη μετά τήν συγκρότησιν κυβερνήσεως τύπω νομίμου.

Ά λλ ’ ότε ό Φάβρε μετέβη τήν 20 Σεπτεμβρίου εις F cr- 
riere πρός έντάμωσιν τοΰ Βίσμαρκ, ή/.ουσε παρ’ αύτοΰ, οτι 
τότε μόνον δύναται νά συνομολογηθή ανακωχή, οταν ή Κυ- 
βερνησις τής Γαλλίας παραδεχθή ώς προκαταρκτικούς ορούς 
ειρήνης τήν παράδοσιν τής ’Αλσατίας καί μεγίστου τής Λω- 
ραίνης τμήματος, άσφαλιζομένης τής έν τώ κατόπιν παραχω- 
ρήσεως διά τής άμεσου παραδόσεως τοΰ Στρασβούργου, τοΰ, 
Τούλ, τής Σοασσών. Καί έπειδή ή συνελευσις έμελλε νά συνέλ- 
θη εις Παρισίους, έξήτει τήν κατοχήν τοΰ Mont Valerien, 
έπισκοποΰντος τήν πόλιν ταύτην. Ό  Φάβρε ώς είκός δέν ή- 
δύνατο νά παραδεχθή ορούς έκ προοιμίων καταδικάζοντας τήν 
Γαλλίαν εις παραχώρησιν χ<όρας, τήν δέ 21 Σεπτεμβρίου ά-



πήντησί τώ Βίσμαρκ το αδύνατον τής συνομολογήσεως άνα- 
χωχής έπί όρων τοιούτων καί ούτως έναυάγησεν ή απόπειρα 
αυτη τής συνδιαλλαγής. Τοΰ γεγονότος τούτου φυσική συνέ
πεια ητο, οτι ώς έν αρχή δικαίως κατηγορήθη ό Ναπολέων 
ώς άρχόμενος αδίκως τοΰ πολέμου κατά τής Γερμανίας, ουτω 
από τής στιγμής ταύιης δικαίως κατηγορείται ή Πρωσσία Inc 
αδικία και σκοπώ κατακτητικώ.

Ά λλ ’ ενώ είργάζοντο πρός άπόκτησιν τής ειρήνης, είργά
ζοντο καί πρός τόν πόλεμον. Διά προκηρύξεων φλογερών, διά 
προσπαθειών ανεκτίμητων έφρόντισαν τό μέν όπως δ εχθρός 
μή ευρη τούς Παρισίους γυμνούς, τό δέ οπως έξοπλίσωσι τό 
έθνος. Καί είναι μέν αληθές, οτι ή αύ:ή φροντίς κατεβλήθη 
από τοΰ αύτοκρατορικοΰ υπουργείου τοΰ Palicao, από τής 
πρώτης είς W oerth καταστροφής τοΰ Mac-Mahon, άνεπτυ- 
χθη όμως κατόπιν μετ’ άπαραδειγματίστου δραστηριότητος. 
Ό  Trochy διέταξεν άπανταχοΰ, όθεν έμελλε νά διέρχηται ό 
έχθρός, αί μικραί γαλλικοί δυνα'μεις ν’ άποχωρώσι πρός Π α
ρισίους, προπορευομένων τών πολιτικών, δικαστικών, ταχυ
δρομικών καί λοιπών άρχών, καί νά καταστρέφωνται αί γέ- 
φυραι καί δδοί. Πϊρήγγειλεν, οπως άπανταχόθεν δρα’μωσιν 
όσοι ουνανται οπλοφόροι πρός τήν άπειλουμένην πρωτεύουσαν, 
ητις ητο δ σκοπός (I’objeclif) τοΰ έχθροΰ. Καί ιδού, ότε ου- 
τος, ώς θέλομεν ίδεΐ, άφίχετο εξωθι τών Παρισίων, δποϊαι αί 
έντός αυτών γαλλικαί δυνα'μεις, αί σταματήσασαι τόν έσπευ- 
σμένον θρίαμβον τών Γερμανών.

100.000  μεταβατικοί ή κινητοί έθνοφύλακες (gardes mo
biles), προσελθόντες άπό τών επαρχιών.

15 ,000  μεταβατικοί έθνοφύλακες τών Παρισίων.
130 .000  Παρισιανοί έθνοφύλακες χαθεστηκώτες (gardes 

s^dentaires).

50 .000  στρατός τακτικός, ναΰται, πυροβολισταί κτλ.
10.000  έθελονταί.

Έ ν όλω περί τάς 300 ,000  άνδρών δπλοφόρων. Ταυτο- 
χρόνως δέ είς τήν λοιπήν Γαλλίαν ώργανίζοντο δυνάμεις παν
τοειδείς, λίαν μέν βραδέως δι’ ελλειψιν μέσων καί όπλων, άρ- 
κοΰσαι όμως όπως οί Γάλλοι έννοήσωσιν ότι δ πόλεμος εξα
κολουθεί, καί ότι ή Κυβέρνησις δέν εννοεί νά παραδώση τόν 
τόπον σιοηροδέσμιον τώ Γουλιέλμω. 'Απανταχού λοιπόν ίρ- 
ξαντο μορφούμενοι έθνοφύλακες, σώματα άσύντακτα ή έλεύ- 
θερα (corps francs), ελεύθεροι σκοπευταί (franc-tireurs), 
δρομείς (courreurs), κτλ. σώματα βεβαίως ανέτοιμα καί α
νίσχυρα ν’ άντιμετωπίσωσι τόν νικηφόρον γερμανικόν στρατόν, 
δυνάμενα όμως νά έκπαιδευθώσι καί μορφωθώσιν είς τό πΰρ, 
άν ή πόλις τών Παρισίων κατώρθου νά έμποδίση πρός καιρόν 
τόν εχθρόν, χαί άνθισταμένη δώση τή Γαλλία καιρόν. Καί 
πραγματικώς, ό,τι ή αυτοκρατορία δέν κατώρθωσεν έτοιμα- 
ζομένη από 20 ήδη ενιαυτών, ώς έκ θαύματος τό κατώρθω- 
σαν οί νέοι κυβερνήται από τής καταστροφής τοΰ Sedan (1 
Σεπτεμβρίου) μέχρι τής ενώπιον τών Παρισίων άφίξεως τών 
Γερμανών (17 Σεπτεμβρίου)· κατόρθωσαν δηλαδή νά διεγεί- 
ρωσι τό σύστημα τής τοπικής άντιστα'σεως. ’Αληθώς δέ έντός 
ολίγου ηρξατο συγκροτούμενος δ κληθείς στρατός τοΰ Λεί- 
γηρος (de la  Loire), δ στρατός τής Βρεττανίας, δ στρα
τός τοΰ Βο^ρά* κατά δέ τό Βόσγιον ορος ήρχισαν νά συναθροί- 
ζωνται σώματα άσύντακτα, τεθέντα υπό τόν Γαριβάλδην, δρα- 
μόντα υπέρ τής δημοκρατίας. "Ολα ταΰτα 3φείλονται είς τόν ά- 
κάματον ζήλον τής νέας Κυβερνήσεως, έσωτερικώς περισπω- 
σμένης ύπό τών αξιώσεων τών καλουμένων ipvtfpcur. Καί 
εάν ποτε συμβή νά ύποκύψη ή Γαλλία ύπό τό βάρος τής Ιχ- 
θρικής κατοχής, βεβαίως δ πρός τούς κυβερνώντας αύτήν έ



παινος δέν δύναται νά μειωδή τό παράπαν, διότι είργασΟησαν 
ό,τι ητο δυνατόν, δημιουργοΰντες τά πάντα έξ ύπαρχής.

Τέλος, έπαπειλουμένης της πρωτευούσης, έκρίδη άναγκαιον 
νά συστηδή έςω ταΰτης, εις Τούρ, άντιπροσωπί* Κυβερνη
τική, και άπεστάλησαν έκείσε τά γραφεία των διαφόρων υ
πουργείων καί μέλη τινά τής Κυβερνήσεως, όπως έν όνόματι 
ταυτης οιευδυνωσι τά τής Γαλλίας και άναλάβωσι την εν γέ- 
νει άμυναν τής '/ώρας.

Στρατιω τική τών Π αρισίων χατΰστασ ις  
ύπό γενικήν enorfriy.

Οι κατά τής Γαλλίας έπιδρομικοί πόλεμοι απέδειξαν, ότι 
μόνον διά τής κυριεύσεως τών Παρισίων δύναται ν’ άποκτηδή 
ή ειρήνη· όδεν ό θιέρς τώ 1841, πρωθυπουργός τοΰ βασι- 
λεως Λουοοβίκου Φίλιππου, Οελων ν’ άσφαλιση εις τό μέλλον 
την πρωτεύουσαν, κατώρδωσε καί έλαβε τήν άδειαν τής ό'/υ- 
ρώσεως τών Παρισίων.

Ί Ι  όχύρωσις αυτη άναγκαίως ώφειλε νά στηριχδή έπΐ τής 
ίοεας, ότι οι Παρίσιοι όχι μόνον δεν έπρεπε νά διατελώσιν α 
νοικτοί είς τήν έχδρικήν έπίδεσιν, αλλά καί νά δύνανται ν’ ά- 
σφαλίζωσι τούς πέριξ αύτών κατοικημένους τόπους, προφυ- 
λαττοντες ταυτοχρονως τήν κυρίαν πόλιν άπο παντός κινδύ
νου πολεμικού, ήτοι -άπο τοΰ βομβαρδισμού. Τό τοιοΰτον κα- 
τωρθώδη, σχετικώς πρός τήν τότε γνωστήν βολήν τών πυρο
βόλων καί όλμων, σιηριχδείσης τής ίχυρώσεως είς τό συνε
χ ή  ι ΐ ί  πολεως τείχος καί είς τά έξωτερικώς μεμονωμένα 
φρούρια. Διά τοΰ συστήματος τούτου, έκτεινομένης τής αμυν
τικής περιοερείας, συνεπεκτεινετο ετι μάλλον καί ή περιφέρεια 
τής κυκλώσεως, απομακρυνόμενων συνεπώς άπο τοΰ κέντρου 
τή ; πολεως τών αποτελεσμάτων τής πολιορκίας. Βεβαίως οί 
τότε γενόμενο: υπολογισμοί περί βολής πυροβόλων δέν άρ-

κουτί καθ’ ολην τήν εκτασιν τήν σήμερον, ότε αυτη ελαβεν 
άπ’ εσχάτων τεραστίαν άνάπτυξιν ούχ ηττον όμως τό ύλικόν 
τής ίχυρώσεως σύμπλεγμα, απόρροια τών εξωτερικών ανω
μαλιών τοΰ εδάφους, ύπάρχει τοιοΰτον, οϊον αι μεγαλήτεραι 
δυσχέρειαι πόλεώς τίνος ήούναντο να απαιτησωσίν.

Ή  αρχική αϋτη όχύρωσις τών Ι Ι α ρ ισ ίω ν  εχει ώδέ πως*
Τό εσωτερικόν τείχος τών Παρισίων συγκροτείται ύπό όδοΰ 

στρατιωτικής, τείχους, τάορου, πρανούς· μετρει οε ούχί όλι- 
γώτερα τών 94 μετώπων. "Οπως καιανοήση τις τήν τοιαύ- 
την άνάπτυξιν, άρκεϊ νά γινώσκη ότι τό Melz, εν τών όχυ- 
ρωτέρων τής Γαλλίας φρουρίων, περιλαμβάνει μονον 20 με- 

τι>)πα.
Ώ ς γνωστόν, S ποταμός Σηκουάνας (la Seine) διέρχεται 

τού; Παρισίους από τό μεσημβρινοαναιολικόν καί διευθύνεται 
εξωδι αύτοΰ άπό τοΰ νοτιοδυτικού, περιγράφων εντός τής πό- 
λεως καμπύλην, χωρίζουσαν ταύτην είς δύο όλως άνισα μερη. 
Ό  ποταμός, έξερχόμενος τής πόλεως, αναστρέφει τήν διεύ- 
θυνσίν του πρός τό βορειανατολικόν περιφερικώς μέχρι πλη
σίον τοΰ S l Denis, έκεΐδεν δέ πάλιν κάμπτων πρός δυσμάς 
μέχρι τοΰ Epinai, άναστρέρεται έ/. νέου νοτίως καί απομα

κρύνεται.
fII διά τοΰ ποταμοΰ άνισος ύποδιαίρεσις τής πολεως φυσι- 

κώς άνίσως ύποδιαιρεΐ καί τό συνεχές όχύρωμα τών Παρι
σίων. Έ π ί τοΰ νοτίου τμήματος, ήτοι τοΰ πρός τήν άριστεράν 
oy  δην τοΰ Σηκουάνα, μετρώνται 2G προμαχώνες. Τό τείχος 
0fpyεται από τής δυτικής άκρας τοΰ παραοεισου (pare) τοΰ 
Eercy (Βερσύ) καί εκτείνεται ευθέως έως είς Geutilly (Γεν- 
τιλλύ)· έκεΐ συστρέφεται είς σχήμα πετάλου, εΤτα πάλιν βαί
νει εύδέως μέχρι τοΰ Montrouge (Μοντρούγη), κάμπτει, καί 
εΐτα εύδέως βαίνει μέχρι τοΰ Σηκουάνα απέναντι τοΰ μέσου



τοΰ Point-du-jour ( ), έγκλείων οΰτω ίντό;
τά προάστεια A usterlits (Άουστερλιτς), le Pelit-G entilly 
(τό μικρόν Γενχιλλύ), le Petit-.Moutrouge (τήν μιχράν Μον- 
τρούγην), Vaugirard (τό Βωγιράρδ) καί Grenelle (Γρε-
νέλλην).

Περί τά χίλια σχεδόν με'τρ* ετι έμπρός άρχεται τό τείχος 
τής δεξιάς οχβης. Π εριλαβόν τό Po in t-du-jour, διέρχεται 
τότε παρά τό δάσος τής Βουλώνης (le bois de Boulogne) 
μ«χρι *ήί Sab leville (ή Σαπλεβίλλη), σχηματίζει έσωχήν εις 
τήν πύλην Maillot (Μαλιό), έπειτα κάμπτεται έως τοΰ μέ
σου τής γωνίας της σχηματιζομένης διά τής λεωφόρου του 
C lichy (Κλισχύ) καί τής λεωφόρου de S l Ouen (σαίν-Ούέν). 
’Από τοΰ σημείου τούτου ακολουθεί εύδεΐαν γραμμήν μέχρι 
της διώρυγος τοΰ S l Denis (σαίντ-Δενί)· έκεΐ δέ στρέφετα1 
πρός τά νοτιοανατολικά, καί φδάσαν εις τήν διώρυγα τής 
Οΰρκ (de l'Ourcq) κατέρχεται άπό βο^ρά πρός νότον. Εις 
τους λειμώνας Saint-G ervais (σαίντ-Γερβαί) δύο τών μετώ
πων αύτοΰ λαμβάνουσι τήν άπό δυσμών πρός άνατολάς διεύ- 
δυνσιν, $ν όμως καταλείπει τό τείχος απέναντι τής Rom ain- 

ville ('Ρωμαινβίλλη) καί κατέρχεται ευθέως μέχρι τής Saint- 
Mande (σαίντ-Μανδέ)· έκεΐδεν αποτελεί καμπήν καί βαίνει 
μέχρι τοΰ Σηκουάνα ακριβώς απέναντι τοΰ σημείου, οδεν άρ- 
χεται τό τείχος τής άριστεράς οχδης.

Ή  δεξιά οχδη περιέχει 68 μέτωπα, περικλείοντα έντός τών 
τειχών τά προάστεια Point-du-jour, Auteuil (Ώτέϊλ), Pas- 
sy (Πασσύ), les Ternes (οί Τέρνοι), les Batignolles (Βα- 
τινιόλ), Montmartre (Μομμάρτρ), la Chapelle (ή Σχαπέλ- 
λη), la V illette (ή Βιλλέττη), Bellev ille (Βελλεβίλλη), Me- 
nilmontant (Μενιλμοντάν), la  grande-Pinte (γραν-Πέντ), 
Bercy. Σημειωτέο-; οτι τούτων ό γήλοφος Montmartre έχει

&ψος 394 ποδών, δ τοΰ Bellev ille υψος 311 ποδών, £τι οέ 
χαμηλότερος είναι δ τής Menil-montant.

Τό συνεχές τοΰτο οχύρωμα άφίνει δίοδον εις.όλας τάς δδούς.
Ή  ισχύς αύτοΰ, μεγίστη καδ’ έαυτήν, έπαυξάνεται διά τών 

άπεσπασμένων φρουρίων, ατινα ήγέρδησαν περί τήν πρωτεύου

σαν καί έξασφαλίζουσι τά έξωδι κατοικημένα χωρία ή κώ · 
μας ούχί δλιγωτέρας τών 40 , έν οις διαπρέπουσιν ή Sl Denis, 
ή N euilly, ή Carbevoie, ή Pateaux, ή C lichy, ή Boulo
gne, ή S l Cloud, ή Sevres, ή Arcueil, ή Cory, Charren- 
ten, Vincennes, Montreuil, Pantin, Aubervilliers.

Τά μεμονωμένα ταΰτα καί προκεχωρημένα φρούρια είναι 16 
τόν αριθμόν· όπως δέ δώσωμεν ιδέαν τινά όσον οΐόν τε ακριβή 
περί αυτών, διαιροΰμεν τό σύνολον εις τρία μέρη.

Α )  Γ ρ α μ μ ή  f l o p p e i o a r a r o J i x t ' i ·

Ή  S. Denis, προ; άρκτον τής Μονμάρτρης, είναι άναμφιλέκτως τό 

κυριώτατον σημεϊον τών έςωτερικών οχυρωμάτων. *Η πόλις αΰτη μόνη 

περιβάλλεται παρά τριών μεγάλων φρουρίων. Αριστερά καί πλησιέ- 
στατα τοΰ εις Enghien καί εις Μονμορανσή φέροντος σιδηροδρόμου, ό
πισθεν τής εισροής τής διώρυγος S. Denis εις τόν Σηκουάναν, κεΐται τό 

φροΰριον τής Briche. Πρός άρκτον καί !κ  τοΰ ετέρου μέρους τοΰ μικροΰ 

ποταμοΰ Rcuillon κεΐται τό φροΰριον τής Double couronne du Nord, και 
ΜΑ τό φροΰριον τής Est. Τα τρία ταΰτα σημεία ε’σί συνδεδεμένα άλ- 

λήΧοι; δια προχωμάτων καί τάφρων, πληοουμένων ΰδατος ευκόλως, 

προστατευόμενα δε υπό τής περιβολής τοΰ Stains. Οίΐτω ή S. Denis μό

νη δΰναται νά θεωρηθή ώς ιρρούριον ί'διον. Εϊς άπόστασιν 4400  βημά
των ΝΑ τοΰ φρουρίου τής Est, καί έπομένως έγγΰτερον τών Παρισίων, 

κεΐται έν τή πεδιάδι τό φροΰριον Aubervilliers, έν μέσο) δέ τών δύο διό

δων ό φέρων εις Soissons σιδηρόδρομος, καί όπισθεν τής γραμμής τα υ
τής ή διώρυξ τοΰ Ά γ .  Διονυσίου. Τό I/. τής σκαφής τής διώρυγος έςα- 
χΟέν χώμα σχηματίζει είδός τι σ τη θα ίου  (p a rap e t) ώχυρωμένου διά τριών 

περίβολων. Εις άπόστασιν 4 ,200  βημάτων έτέρωθεν τής διώρυγος τής 

O arcq χαί τοΰ σιδηροδρόμου τής Στρισοοΰργης, ίπ ί τής έπεκτάσιως τοΰ



υψώματος της Βελλεβίλλης διά τοΰ Παντεν, φαίνεται τί> αρούριον της 

Romanville. Ί ό φρούριον τοΰτο δέν κεΐται έπέκεινα τών 1800  βημάτων
άπό τοΰ κυρίου τείχους τής γραμμής τής άμύνης. Σειρά χαρακωμάτων 

Εκτείνεται άπό τοϋ φρουρίου προς τήν διώρυγα τής Ourcq, ένψ Ιτέρω- 

Οεν δύο περιβολαί προατατεύουσι τήν διάβασιν αυτής. Μακρότερον, προς 

άνατολας και προς άρκτον, πάντοτε επ’, τοΰ εξωτερικού μέρους τής αΰ- 

τής γραμμής τών λόφων καί σχε3όν παραλλήλως τώ σιδηροδρόμω τής 

Μουλούζης, και τών οχυρωματικών έργων, ατινα συνδέονται άλλήλοις 

δι’ όδοΰ λιθοστρώτου, και εις άπόστασιν σχεδόν Γσην, έρχονται τό <ppcu- 
p'.ov Noisy (3 ,j0 0  βήματα), τό φρούριον τοΰ Uosny (3,200 βήματα) καί 

τό φρούριον τοΰ Nogent (3,800 βήματα). Αυτόθι περατοΰται ή σειρά 

τών λόφων, ή παρά τήν Βιλλεβίλλην άρχοιιένη και δια κλίσεως· απο
τόμου σχεδόν καταβαίνουσα πρός τόν Μάρνον. Μεταξύ τών προσημειω- 
Οέντων φρουρίων κεΐνται, είς μικρά διαστήματα, αί περιβολαί τοΰ Noisy, 

τής Monlivui), τής Boisiire καί τοΰ Fontenay. Ό  Μάρνος, έκατόν βη- 

μάτοιν εύρος έχων αυτόθι, σχηματίζει φυσικόν άμυντήριον εργον, οπερ 

Ιτι μάλλον όχυρώτερον έγένετο δια χαρακώματος 2 ,8 0 0  ποδών, σχη- 

ματιζομένου έκ στηθαίου καί τάφρων, καλύπτοντας δέ τόν ισθμόν τοϋ 

Saint Maur, όπου γέφυρα ζευγνύει τόν Μάρνον. Τά δύο άκρα του χα

ρακώματος προφυλάσσονται παρά τών περιβολών τής Faisanderie καί 
τής G raville . Αυτόθεν διέρχεται ό σιδηρόδρομος ό άπό Βιγκεννών εις 

Yarcnne. Πάντα τά οχυρωματικά εργα ταΰτα Ιν ήμικυκλίω περιοάλ- 

λουσι το φρούριον τών Βιγ/.εννών, οπου κεΐται τό κύριον όπλοστάσιον 

τών Παρισίων καί ού τό μέγα πεδίον τών γυμνασίων τοΰ πυροβολικοΰ 

φθάνει πρός νότον μέχρι τοΰ Μάρνου. ’Επί τής έτέρας όχθης τοΰ πο- 

ταμοΰ τούτου, έν τώ τριγώνω, τώ σχηματιζομένω διά τής ένώσεως τοΰ 

Σηκουανα καί τοΰ Μάρνου, παρά τήν A lfo rt, πρός τά δεξιά τυΰ σιδη- 

ροορομου τής Λυώνης, κεΐται τό φρούριον τοΰ Charenton, οπερ περατοΐ 
τήν πρώτην γραμμήν τής άμύνης. Τό δ’ αϋξάνον ετι μάλλον τήν δύνα- 
μιν αύτοΰ εΤναι, οτι ή έσωτερική περιοολή, περικυκλουμένη παρά τών 

οχυρωμάτων, παρέχει εύκολον τήν μεταποίησιν αΰτής εις περικεχαρα- 
κωμενον στρατόπεοον, ίν ω 20 0 ,0 0 0  άνδρες δύνανται άνέτως νά στρα- 
τοπεδεύσωίΐ.

Β)  J eu rep a  γραμμή τ) μεσημβρινή·

Κατέναντι τοΰ Φρουρίου Σαραντών και είς άπόστασιν 4 ,000  βημά
των, έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ Σηκουάνα, ά’ρχεται ή μεσημβρινή α 

μυντική γραμμή, μετά τοΰ δεσπόζοντος τής πεδιάδος φρουρίου τοΰ 

Ίβρΰ. Κατ’ εϋθεΐαν γραμμήν άπό τοΰ Est, πρός δυσμάς, τά φρούρια Βί- 

cilre, Monlroiige, Vanres, καί Issy επονται, άπέχοντα άπ’ άλλήλων έ
καστον. ώτ=ί 3 ,000  βήματα. Τό τελευταΐον φρούριον έγήγερται είς ύ 
ψωμα 50 ποδών δπέρ τόν Σηκουάναν. Μέσον αύτών διέρχονται οί σι

δηρόδρομοι τοΰ Limours καί τών Βερσαλλιών (έπί τής αριστεράς όχθης). 
Τά τρία τελευταία σημεία προστατεύονται, άπό τής εισαγωγής τών ρα
βδωτών κανονιών, ατινα ήσαν άγνωστα κατά τήν έποχήν τής ο’κοδο- 

βομής τών φρουρίων τούτων, παρά τών δψωμάτων τοΰ Bagneux καί 

τοΰ Meudon.

Γ ) Γραμμή δυτική-

Ή γραμμή αΰτη είναι φύσει οχυρά, διότι ό Σηκουάνας, ρίων ίχ 
βορ^ά πρός τά βορειοανατολικά, διευθύνεται πρός τήν S. Denis, δια- 

βαίνο)ν διά Σαίν Κλοΰ, Βουλώνης, Sursenes, P uteaut, Coarbe*oie (c?a- 

τώνα), Neuilly, Κλισΰ καί s · Ouen, κειμένων έπί τών δύο οχθών τοΰ 

ποταμοΰ. Μέσον τούτων καί τής πόλεως κεΐται τό περιώνυμον οασος 

τής Boulogne. ’Επί τής γραμμής ταύτης πέντε γέφυραι ζευγνύουσι τον 

Σηκουάναν, καί παρά τόν σταθμόν τών A sn iir fs , έπι τής αριστερας ό

χθης, συνενοΰνται οί σιδηρόδρομοι, οί έρχόμενοι άπο Dieppe, Νορμαν- 

δίας, 'Αγίου Γερμανοΰ καί Βερσαλλιών (δεξιάς όχθης), όπω; άπό κοι- 
νοΰ διέλθωσι καί έπί εΰρείας γεψύρας τόν ποταμόν. "Εν μόνον φρού
ριον, άλλά τό μέγιστον καί βτερεώτατον πάντων, τό φρούριον Mont V a .  

lerien , ώκοδομημένον έπί υψώματος 4 1 5  ποδών υπέρ τήν έπιφάνειαν 

τοΰ Σηκουάνα, καί δθεν φαίνεται ολη ή πόλις τών Παρισίων, δεσπόζει 

πάσης τής πεδιάδος ταύτης. Λιθόστρωτος όδος συνδεει τό ΜονβαΛεριεν 

μετά τοΰ δάσους τής βουλώνης, διά τής γεούρας τής Suresncs. Τό σπου
δαιότατο'/ καί τόσω καλώς τοποθετημένον φρούριον τοΰ Μονβαλαριέν 

άπέχει άπό τοΰ S. Denis, τοΰ Ιγγυτέρου αΰτώ, 10 ,500  βήμ. ή'οι σχε

δόν έν μίλλιον καί 3/4, άπό δε τοΰ Ίσσΰ 10 ,000  βήματα, ήτοι περί 

τό tv μίλλιον. Έν τώ μέρει τούτω υπάρχει μέγ* κενόν i l f  τό σύστημ*



τή ς  άμύνης. Ή άπό 8  Αύγούστου ε/.θε3ΐς τοΰ 2τι\ τών σ τρ ατιω τικώ ν  

δπουργοΰ φαίνεται, οτι άναφέρεται εΙ« τήν Ιλλειψιν αΰτην. ’Εν τή Ικ- 

Οέσει ταύττ, λέγεται, οτι τό ειδικόν κομητάτον τοΰ έξοπλισμοΰ τών οχυ
ρωμάτων τών ΙΙαρισίων έβεβαίωσε τήν ΰπαρξιν φασμάτων σπουδαίων 

ί ν  τή γραμμή τή? άμύνης, άλλ’ οτι άμέσως θ’ άρχίση ή Ικτέλεσις έρ
γων τινών, ών τα σχέδια ένε/.ρίθησαν ηδη. 'Η «Εσπέρα* κ α ί ή «Συν
ταγματική» υπήρξαν άρκετα αθυρόστομοι, ό’τως ΰποδείζωσι τά σπου
δ α ία  χάσματα ταΰτα, καί οτι ΰπήρχον πρός τήν κοιλάδα τοΰ' Κάτω  

Σηκουάνα, πρ^σθέντες, οτι «μέγα οικοδόμημα έγείρεται μέσον τοΰ «Μον- 
«βαλεριέν καί τών πλευρών τοΰ Meudon, οπερ θά δεσπόζει τών κοιλά- 

«δων τής Σέορ καί τής Ville-A rray ώς μέρος δέ πρός άνέγερσιν τούτου 

• έξελέχθη τό Montreloui.j *Η θέσις αΰτη κεΐται αμέσως κατέναντι τοΰ 
σταθμοΰ τοΰ Σαινκλοΰ.

Ουτω άφίχθημεν ε’ις τό τέρμα τής σειράς τών οχυρωμάτων. *Η μεί- 

ζων άπόστασις είναι ή μεταςΰ του Μονβάλεριέν καί τοΰ φρουρίου τοΰ 

Nogenf ακολουθεί δέ αρκετά άκριβώς τήν παράλληλον καί εχει μήκος 

27 ,000  βημάτων ?, 2  μιλίων καί 2/4, Ινώ κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ 

μεσημβρινού ή μείζων άπόστασις άπό S. Denis καί τοΰ φρουρίου Β ι-  

σέτρ είναι 20 ,000  βημάτων, ϊ) 2  μιλίων. Ή γραμμή τής περιφερείας, 
ήένοΰσα τά εςω φρούρια, εχει εκτασιν 7  μιλίων καί 4] 10 ζ  12 ώρών 

πορείαν καί 1/3. Πάντα τά έςωτερικά φρούρια εχουσι προμαχώνας, έπί 
πλέον δέ τά φρούρια Νοαζΰ, 'Ρονΰ καί Nogenl εχουσιν οχυρώματα 

μετά κερατίων. Α ί όφρύες καί αί άντόφρυες ε’ισίν ’ισοϋψείς ταΐς τών ο
χυρωμάτων τής πόλεως τών Παρισίων. 'Οδοί κεκαλυμμέναι μετά τά
φροι κτιστών καί πυριταποθηχών, δεδοχιμασμένων κατά τών βομβών, 

ευρτ,νται πανταχοΰ. Ιίάντα τά φρούρια κοινωνοΰσι πρός ά’λληλα χαί πρός 

τους Παριοίους διά τηλεγράφου.

Τοιαυτη ή άρχική όχυρωσίς τών Παρισίων, ετι μάλλον ό
μως έπαυξηδεΐσα χαί διηνεκώς τελειοποιούμενη άπό τής άρ- 
χής τών ήττων του γαλλικού στρατού, ήτοι άπο τής έποχής 
τής 8 Αύγουστου.

Καθ’ όσον άρορα τήν τών πυροβόλων δχύρωσιν, έν αρχή 
«ΰτη υπελογίσδη ώδέ πως. Charrenton διά 70 πυροβόλων,

Vincennes διά 117 (τοΰτο, ώς γνωστόν, δέν αποτελεί μέ
ρος τής κυρίας καλούμενης όχυρώσεως των Παρισίων, έδεω- 
ρεΐτο δέ μάλιστα και ασύμφορος ή συντήρησίς του, διό χαί λέ
γεται οτι άπεσΰρδησ«ν χαί τά δι’ αυτό ώρισμέ/α πυροβόλα), 

Nogent διά 55, Rosny διά 56 , Noisy-la-Sec διά 57, Ro- 
m ainville διά 49, Aabcrvilliers διά 66 , Est εις S l Denis 
διά 38, Double Couronne εις S l Denis διά 52, la  Brichc 
εις S l Denis διά 61 , Mont Valerien διά 79, Issy διά 64, 
Vannes διά 45, Montrouge διά 43 , Bicetre διά 60, Ivry 
διά 70, κ*ί ΐΐνα  ολίγα διά τάς περιβολάς τής Grenelle και 
τής Jo inv ille , έν όλο» 982 , ών 135 όλμοι καί λιθοβόλα. Το 
συνε-/!ς τείχος ητο ώπλισμένον διά 1226 πυροβόλων* άλλ’ ή 
apy ιχή αΰτη διάδεσις υπερέβη διαδοχιχώς, υπερδιπλασιασδεϊ- 
σα. Εις πλεΐστα μ έ^  έτέδησαν πυροβόλα των νέων ολκών ού
τως εις Montniantre καί αλλαχού έτέδησαν πυροβόλα βάλ- 
λοντα εις άπόστασιν 8,000  μέτρων, δι’ α έχρειάσδησαν, όπως 
τά συρωσιν, 12 Γππους, διά νά τά άναβιβάσωσι δέ, 24 (1).

(Ί) Α ί μεσαΐαι αποστάσεις τών έξωτερικών φρουρίων άπό τοΰ συνε

χούς τής πόλεως τών Παρισίων τείχους έχουσιν ουτω*
μιετρα.
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» Issy ” 9 ,2 00
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Καί τοιαύτη μέν υπάρχει ή κατά το σχέδιον τής δγυρώ- 
σεως του 1841 άμυνα τών ΙΙαρισίων, καθ’ ην η γραμμή τών 
μεμονωμένων Οχυρωμάτων κατέχει ούχί δλιγωτέραν τών 60 
χιλιομέτρων, ήτοι τών 15 λευγών, περιφέρειαν πέριξ τών Πα
ρισίων. 'Η γραμμή αΰτη, κατά τήν κρίσιν άνδρών του έργου, 
ηδελεν εΐσθαι απρόσιτος, οί δέ Παρίσιοι αδύνατον νά κύκλω 
Οώσι ποτέ (etre investi), άν έν τώ άρχικώ σχεδίω ένηργοΰντο 
τά εξής έργα, ατινα πιδανόν τότε νά παρημελήδησαν ένεκα 
τής μή τόσον εκτεταμένης βολής τών πυροβόλων τής έποχής 
εκείνης, άλλ’ όμως εύδύς έν αρχή τοΰ πολέμου ώφειλον νά 
τά άνεγείρωσιν. Ώ ς έργα τοιαΰτα δεωροΰνται Ιον ή περιβολή 
τής Cenevilliers (Γενεβιλλιέρ) προς άμυναν τής καμπής τοΰ 
Σηκουάνα μεταξύ Asmeres (Άσμέρε) καί A rgenteuil (Άρ- 
γαντέλι)' 2ον αί περιβολαί τοΰ M onlretout (Μοντρετοΰ) 
περί το St Cloud, $ at Brimborion (Βριμβόριον) j  τών 
B ruyeres (αί Βρυγέραι) πλησίον τών Sevres, ώς g ή περιβολή 

τοΰ Chateau du Meudon, αιτινες τέσσαρες περιβολαί ήδελον 
κτυπα τά υψώματα j  τάς κοιλάδάς, ας το ορούριον τοΰ Mont-Va- 
lerien δέν δύναται νά ©δάση, καί ένθα δ εχθρός κεκρυμμένος εις 
τά δάση (ατινα ά ιυχώς καί έν τή παρούση ώρα δέν άπεκόπη- 
σαν) έν άνέσεί δύναται νά όχυρωδ?)· 3ον τέλος αί περιβολαί τοΰ 

Chatillon καί desHautes-Bruy^nes, προς συμπλήρωσιν τής 
άμύνης τών φρουρίων Issy καί Vannes.

Τά έργα ταΰτα ώς λίαν χρειώδη έπεχειρίσδησαν έπ’ έσχα
των, άλλ’ όμως, άν έπιτρέπηται ήμΐν νά προδράμωμεν έπί 
τής έκδέσεως τών προ τών Παρισίων λαβόντων χώραν, δέν 
εΤχον άποτελεσδή καθ’ $ν έποχήν δ έχδρος άφίκετο προ τής 
πό λεως, καί τινα έξ αυτών ήμιτελή περιήλδον είς χεΐρας 
αυτών.

Ό  Trocby διήρεσε τό συνεχές ορούριον τών Παρισίων καί

αυτήν τήν πόλιν εις έννέα τομείς, προσκλίνοντας ώς εις κέν
τρα προς το Λοΰβρον καί τό Δημαρχεΐον, δεμενος έκαστον 
τομέα ύπό τήν έπιτήρησίν είδικοΰ άρχηγοΰ. Οί εξ τών τομέων 
(άριδ. 1 έως 6) κεΐνται έπί τής δεξιάς όχθης, οί δ’ έτεροι 
τρεις (7, 8 , καί 9) έπί τής άριστεράς τοΰ Σηκουάνα. Εις έκα
στον τούτων άνταποκρίνεται τμήμα τής περιο-/ής τής πόλεως, 
περιλαμβάνον 10 έως 12 προμαχώνας. Εις έκάστην δέ τών 
εξήκοντα πυλών τής πόλεως, αίιινες άπασαι είναι ώπλισμέναι 
μέ κίνητάς γεφύρας καί φυλάσσονται ασφαλώς, έτέδησαν τρί- 
βολοι, ισπανικοί ίπποι, λυκότρυπες, πάσσαλοι, καί παντός 
είδους έμπόδια, ύπενδυμίζοντα τούς παλαιούς πολέμους· 
τάς δέ πέριξ τών γεφυρών εισόδους ^σφάλισαν έτι μάλλον 
δι’ υπονόμων καί τορπιλλών, δι’ απειρίας εύφλάκτων δλών, 
υπογείως κεκρυμμένων καί άναφλεκτέων δι’ ηλεκτρικού σπιν- 
δήρος. Διά δέ τήν νυκτερινήν τοΰ έχδροΰ προσέγγισιν ές-ή- 
δησαν άπανταχοΰ φάροι, φως ηλεκτρικόν, όπως προοίδηται ή 
πορεία αύτοΰ· έτέδησαν δέ καί άντλίαι πλήρεις πετρελαίου, 
απως πλησιάζοντος τούτου πρός τό τείχος (έν π-ριπτώσει 
ρήγματος ή εφόδου) άνατινάσσωσιν αυται εις άπόστασιν 50 
μέτρων φλόγα άνδρωποκτόνον, ή'τις καίει καί εις διπλάσιάν 
έτι έκεΐδεν άπόστασιν.

Εινα: άληδές, ό:ι δ Trocby ύπερέβη πάντα μέχρι τοΰδε 
διά τήν άνάπτυξιν τών άμυντηρίων μέσων, ατινα έγεννησ: 
συμπληρώσας έτι μάλλον τήν γενικήν οχύρωσιν δι’ έργων εξω
τερικών, όσα έφάνησαν άναγκαϊα. Άλλά καί δ ποταμός δέν 
έλησμονήδη, καί ιδού καί έν τούτω τώ Σηκουάνα καί τώ Μάρ
νη ύπάρχουσι κανονιοφόροι, όπως συντελώσιν εις τήν άμυναν. 
Έχοντες άνά χεΐρας περιγραφήν μιας τούτων, δέν κρίνομεν 
άπό σκοποΰ νά τήν καταχωρίσωμεν ένταΰδα. Ί ί  κανονιο
φόρος αΰτη βυθίζεται όλιγώτερον τοΰ μέτρου, φέρει έπί τής



πρωρϋς χαί τής πρύμνης πυροβόλον ναυτικόν μεγάλης όλ- 
χής, δεξιά δέ χαί αριστερά άνά μίαν μυδροβόλον. Εΐχοσιπέντε 
τουφεχιστραι διά Σασσεπώ εΤναι ήνεωγμέναι επί έχάστης τών 
παρειών τοΰ τοίχου τοΰ πλοίου, οί δέ σκοπευταί είναι ησφχ- 
λισμενο*. Ό  έχ χα'λυβος θώραξ έδοκιμάσθη απέναντι τών με
γαλύτερων δλχών τοΰ πεδινοΰ πυροβολιχοΰ. Ή  κανονιοφόρος 
κινείται διά διπλοΰ έλιχος χαϊ φέρει εμπρός ευφυέστατο·/ σύ
στημα άλεξιτόρπιλλον (chasse-torpille).

Οί άναγνώσται ημών καλώς έννοοΰτιν οτι, δίδοντες περι
γραφήν τών όχυρώσεων τών Παρισίων, δέν φρονοΰμεν οτι πε- 
ριεγράψαμεν τά τής αμυντικής αυτών καταστασεως ειμή 

κα6’ όσον άφορα τό γενικόν τής άμύνης σχέδιο*/, καί Sxs- 
ουδολως οιελάβομεν δ,τι ενηργη&η πρός συμπλήρωσιν καί έ- 
πεκτασιν τοΰ σχεδίου τούτου υπό τήν ενεργητικήν καί δρα- 
στηρίαν έποπτείαν τοΰ στρατηγοΰ Trochy, οστις έξέτεινε τήν 
άμυναν είς βαθμόν καταπληκτικόν, όμολογούμενον καί ύπ’ αυ
τών τών εχθρών, οΓτινες, βαίνοντες κατά τής γαλλικής πρω- 
τευουσης, ούδεποτε έφαντάζοντο νά εΰρωσιν απέναντι των τό
σον κολοσσιαΐον έμπόδιον πρός έκπόρθησιν.

Καί τοιαύτη μέν ύπάρχει ή υλική κατα’στασις τής άμύνης 
τών Παρισίων· ηδη συγγνωστόν νά άναμνήσωμεν καί ήμεΐς 
τά υπό χρειττόνων ημών γραφέντα περί τής θέσεως τοΰ ζητή
ματος τής ενδεχόμενης άλώσεως αυτών. Τά πρός τοΰτο μέσα 
είναι ο αποκλεισμος, ό βομβαρδισμός, ή έξ άπήνης έφοδος, 
η προσβολή καθ’ (.ορισμένου σημείου καί ή τούτου κυρίευσις, 
τέλος δ λιμός. Έξετα'σωμεν ιδία έκασιον τών μέσων τούτων, 
και ίοωμεν δποια ιδέα έπεκρα'τησε παρά τοΐς Γερμανοΐς, οΐ- 
τινες τοσον καλώς γινώσκουσι τά τής Γαλλίας.

Κατά τούτους, ή ιστορία διδάσκει ότι πόλεμος κατά τής 
Γαλλίας εις Παρισίους μόνον δύναται νά περατωθή, υπαγο
ρευόμενης τής ειρήνης έντός τής πρωτευούσης ταύτης.

Βεβαίως τά πάντα ήθελον είσθαι άουνατα, υπ οστηρ ιγμ έ

νων τών Παρισίων έξωθεν διά στρατοΰ αξιομαχου, ένεργοΰν- 

τος είτε πρός διάλυσιν τής πολιορκίας παρα τους Παρισίους, 

είτε μεταξύ τών έξωτερικώς μεμονωμένων φρουρίων προς πα- 

ρεμπόδισιν τής προόδου ταύτης. ’ Αλλά ή παράοοσις τοΰ στρα

τοΰ τοΰ M ac-M ahon, καί ή άπομόνωσις τοΰ στρατοΰ τοΰ Ba- 

zaine άφήκαν τούς ΙΙαρισιους απολύτως εις την εαυτών τ ύ 

χην, εάν μή καταρτισθή στρατός νεος και αξιόμαχος,αντεχω ν  

κατά τών προσπαθειών τών Γερμανών τοΰ νά παρακωλυσωσι 

τήν διοργάνωσίν του καί τήν πρός Π αρισιού; προοοον του. 

’Α λλά , κα ί άπομονωθείσης οΰτω τή ; φρουράς τών Π αρισίων, 

ή άμυνα παρουσιάζει πηγάς ηθ ικά ; καί υλ ικ ά ; μεγίστας, α ί

τινες, χρησιμοποιούμενοι ύπό άρχηγοΰ ένεργητικοΰ, οίος άπο- 

δεικνύεται δ T ro chy , καί τιθέμεναι ύπό τήν ώθησιν μοναοι- 

κής θελήσεως, καθιστώσι τήν άποστολήν τώ ν πρό τών Παρι

σ ίων γερμανικών στρατών έκ τών δυσχερεστέρων άφ ολας, ο- 

σαι έπεβλήθησαν ποτέ είς στρατόν έν τη ιστορία τοΰ πολέμου.

Οί ΙΙαρίσιοι δέον νά θεωρηθώσιν ούχ ι ώς απλοΰν φρούριον, 

άλλ ’ ώς άπέραντον ώ'/υρωμενον πεδιον μ ά χ η ς , ουτινος ολαι αι

έξοδοι καλύπτονται διά προκεχωρημένω* φρουρίων, ων π λ .ΐς α
• ’ * S'i'f ουσιτήν σπουδαιότητα όλως μεμανωμενων φρουρίων, τινα  οε,

ώς τό τοΰ M on t-V a lerieu  και τό φρούριον τοΰ S a in l-D en is , 

είναι τρομερώτερα πλείστων τοιούτων. Ηροσθετεον οε, οτι, ως 

χαί άλλαχοΰ ειπομεν, ή γραμμή τοΰ έσωτερικοΰ ή συνεχοΰ; 

τείχους παρουσιάζει περίμετρον επτά λευγώ ν, ή δέ γραμμή  

τών εξωτερικών ορουριων δώοεκα, καί οτι η ριπή τών πυροβό

λων τούτων άπομακρύνει τον πολιορχητην έπι περ’.φερειας οε- 

καοκτώ λευγών διά τήν πρώτην γραμμήν τής κυκλώσεως.

Κ ύκλω σ ις λοιπόν ύπό τήν γνωστήν εκφρασιν δεν ούνατατ 

νά γεν-ή, καθόσον άπ’χιτε’. πβοσωπι/.ον, κατά τοΰ; γενομενους



ύπολογισμούς, περί τό έκατομμύριον άνδρών επομένως αδύνα
τον νά πραγματοποίηση, διότι αί διαθέσιμοι τών Γερμανών δυ
νάμεις δέν υπερβαίνουν, τας 3 0 0 —350 χιλιάδας άνδρών, το 
δέ περί τούς Παρισίους έδαφος έλαττοϊ μεγάλως τήν άξίαν 
τοΰ άριθμοΰ τούτου, ον λίαν άνώμαλον, κεκομμένον υπό όδών 
καί ύδάτων, καί κεκαλυμμένον υπό κήπων καί μεγάλων 
κωμών.

Μή οΰσης λοιπόν δυνατής τής κυκλώσεως υπό τήν πολιορ
κητικήν τής λέξεως σημασίαν, οί Παρίσιοι δυνατόν ν’ άπο- 
κλεισθώσι μόνον καί κοπώσιν αί μετά τοΰ εξωτερικού συγ- 
κοινωνίαι αυτών εκ τούτου δέ θά έπέλδει ή άπομόνωσις 
τής πόλεως ταύτης, αλλά δέν θέλει έπιδρα εις έτερόν τι 
είμή είς τήν κατανάλωσιν τών προμηδειών της. 'Επομέ
νως τό μέλλον τών Παρισίων έξαρταται άπό τοΰ ποσοΰ τών 
τροφών, ας περιέχουσι, εάν μή, ώς εί'πομεν ήδη, στρατός εξω- 
θεν ενεργών διασπάση τήν πολιορκίαν καί τροφοδοτήσω τήν 
πόλιν, Ά λ λ ’ έν τή άγνοια τών Παρισιανών μέσων, άτι να δυ
νατόν νά συντηρήσωσι τήν πόλιν έπί πολΰν χρόνον, έξετα- 
στέον τό ζήτημα τοΰ βομβαρδισμού καί τά λοιπά.

Στρατός πολιορκών τους Παρισίους καί θέλων νά συντό
μευση τον χρόνον τής άλώσεως αυτών, δφείλει τωόντι νά σκε- 
φδή περί ετέρου μέσου. 'II έξ άπήνης άλωσις τόσον έκτετα- 
μίνου χώρου δέν δύναται νά εΐσέλθη εις ούδενός τήν διάνοιαν 
μενουσι; άρα ή δραστήρια έπίδεσις καδ’ ώρισμενου σημείου 
καί ό βομβαρδισμός.

Βεβαίως πόλις μετρώσα περίμετρον πέντε μιλλίων παρου
σιάζει σημεία τινά αδύνατα, καί τοιοΰτον έδεωρήδη υπό τινων 

τό εξωτερικόν φροΰριον d 'A ubervilliers, έγερδέν μεταξύ τής 
όοοΰ τοΰ Metz καί τής L ille , κείμενον άνατολικώς έπί 
τής πεδιάδος καί Ιχον δεξιόδεν μέν εις άπόστασιν 2,000

μέτρων τό φροΰριον τοΰ Rom ainville, άριστερόΟεν δέ εις ά- 
πόστασιν 4,000  μέτρων τό άνατολικόν τών φρουρίων τοΰ 
Saint-Denis. Ή  κατοχή τούτου ήδελε παρουσιάζει ρωγμήν
6,000 μέτρων καί άφίνει άνοικτόν πρός τόν έχδρόν τό κυρτόν 
τμήμα τοΰ συνεχοΰς τείχους, τό εμπροσδεν τής V illette.

Κατ’ άλλους, έπροτιμάτο τό Saint-D enis, όπερ κυριευό- 
μενον ήδελεν άνοίγει τον δρόμον πρός τήν M ontmartre, χω 
ρίς δ πολιορκητής νά έκτίθηται εις τά κατά πλευράν και κα- 
τόπισδεν πυρά τών εξωτερικών φρουρίων.Άλλ’ ίνα κυριευθώσ: 
τά περί ών δ λόγος, άνάγκη τακτικής πολιορκίας καί οΰχί 
σμικράς άπωλείας χρόνου τε και άνδρών. Ύποτεδείσθω όμως 
οτι έγένετο τοΰτο· τότε, καί μόνον τότε, επέρχεται ή στιγμή 
τής έπιχειρήσεως πρός κυρίευσιν τοΰ άπέναντι ώρισμενου ση
μείου τοΰ συνεχοΰς τεί^ους τής πολεως. "Οπως κατορθωθη 
τοΰτο, ή κάλλιον οπως δοκιμασθη τοΰτο, άνάγκη δ έχθρός 
ν’ άποφασίση εις σφαγεϊον πολλάς μυριάδας άνδρών, συγκρα- 
τών τοΰ πολιορκουμένου τήν προσοχήν ταυτοχρόνως πρός 
πλειστα όσα σημεία. Ή  άπόφασις όμως πρός τοιαύτην έπι— 
χείρησιν είναι λίαν σπουδαία καί σοβαρά, διότι έπιχειρών τό 
τοιοΰτον ρίπτει τόν περί τών όλων κύβον, καθόσον ή κατά 
πολλάς πιδανότητας αποτυχία βεβαίως έπιφέρει τήν λύσιν 

τής πολιορκίας.
Απέναντι τής παρατόλμου ταύτης έπιχειρήσεως βεβαίως 

προτιμητέα ή περί βομβαρδισμού σκέψις. Διαφιλονεικειται, άν 
βορβαρδισμός δύναται νά ύπάρξη πλήρης κατά τής μεγαλο- 
πόλεως ταύτης, επικρατεί δέ ή ιδέα ότι τοιαύτη άπόπειρα εσε- 
ται άπλώς μερική, καί έν τοιαύτη περιπτώσει άμφίβολον άν 
ή κοινώς καταπληκτική αύτου πίεσις δύναται νά έχη άποτε- 
λέσματα έπί τοΰ ήδικοΰ τών κατοίκων τών Παρισίων, ά- 
φοΰ είς άλλας πόλεις, ώς εις Σεβαστούπολή, εις ούδέν ώφέ-



λησεν. 'Οπωσδήποτε όμως ο: άναγκα ια ι πρός βομβαρδισμόν 

προετοιμασίαί καί ή αναγκαία  διά τούτοι» κυρίευσις σημείων 

τινών ή καί φρουρίων εξωτερικών χρήζει χρόνου καί ένεργείας 

ούχ ί σμικρας. Τωόντι, εκτός της άναπτύξεως τοΰ πολιορ- 

κουμένου τείχους καί τής ανωμαλίας τοΰ έδάφους, οί Παρί* 

σιοι κεΐνται πολύ μακράν τής Γερμανίας, άπειρος δέ ή δυσκο

λ ία  τής μεταφορας μεγάλου άριθμοΰ πολιορκητικών πυροβό

λων διά τών έφβαρμένων όδών, διά τών κατεστραμμένων γε

φυρών, έν καιρώ χειμώνος, βροχής καί ψύ·/ους· άλλω ς τε ό 

χρόνος επαυξάνεται, διότι, όπως έχη δ βομβαρδισμός άποτέ- 

λεσμα καί καταστή δυνατός, άνα'γκη νά σιοιπήσωσιν α ί επ ί

σης ίσχυραί κανονοστοιχ ία ι τών πολιορκο υμένων.

’Ιδού λοιπόν καί δ βομβαρδισμός, άν οϋχί αδύνατος, τούλά- 
χιστόν δυσκατόρΟωτος, χρονοτριβήν ούχί σμικοάν άπαιτών 
καί αμφίβολος είς τά αποτελέσματα του. ’Απέναντι όμως 
όλων τών δυσκολιών, ας δ βομβαρδισμός, ή εξ άπήνης αλωσις 
καί ή προσβολή καθ’ ώρισμένου σημείυ τοΰ τείχους τώνΠαρί- 
σίων παρουσκίζουσι, τό εύχερέστερον δι’ οίονδήποτε πολιορκη
τήν τών Παρισίων είναι ό άπλοΰς αποκλεισμός αυτών, δ ά- 
ποκόπτων τήν πόλιν άπό τών συγκοινωνιών αυτής πρός τήν 
λοιπήν Γαλλίαν, δ θαττον ή βράδιον έπιφέρων τόν λιμόν, 
συνέπεια τοΰ οποίου είναι ή έξέγερσις τών πλήΟεων καί ή 
αναγκαστική παράδοσις. Τοιοΰτον λέγεται τό σχέδιον τοΰ γερ- 
μανικοΰ επιτελείου, δυνάμενον ν’ άποτύχη μόνον, εάν στρατός 
γαλλικός εξωθεν ερχόμενος λύση τήν πολιορκίαν, ή έσωθι 
μορφουμενος κατορθώση νά διασπάση τάς έχθρικάς γραμμάς. 
Μετά τήν περιγραφήν τών όγυρωτιχών μέσων τών Παρισίων 
καί τών περί ενδεχόμενης άλώσεως αυτών, καιρός νά μετα- 
βώμεν είς τήν έκθεσιν τών στρατιωτικών επιχειρήσεων τών 
Γερμανών άπό τής παραδόσεως τοΰ Sedan. (ακολουθεί)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΙΧΛΝΙΚ.ΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΠΡΩΣΣΙΑ, I
ΠΑΡΑ.

CHEYDT, capitainc du genie,

μϊταφρασθεν ίκ  τοΰ Γαλλικού 

δπο θ .  ΚΟΪΡΟΪΣΟΠΟΓΛΟΊΓ, ΰπολοχαγοϋ τοΰ μηχανικού.

Τό μηχανικόν έν Πρωσσία σύγκειται Ιον έκ τοΰ,έπιτε- 
λείου τοΰ μηχανικοΰ, 2ον έκ μιας διλοχιας σκαπανέων τής 
Β. φρουράς (pionniers), 3ον έξ όκτω διλοχιών σκαπανέων 
τής γραμμής, καί 4ον έκ δυο λόχων σκαπανέων τής έφε- 
δρείας. Γ0  προϊστάμενος τοΰ σώματος, στρατηγός ών, φέ
ρει τον τίτλον γεν ικόc ίηιθεωρητής τοΰ μηχαν ικοΰ , τών 
φρουρίων xal των σκαπανέων, πρός δέκαί γνωματεύει παρά 
τώ υπουργώ τών στρατιωτικών καί διά τήν έν γένει υπηρε
σίαν τοΰ στρατοΰ. 'Ο υπουργός διευθύνει τά τοΰ μηχανικού 
διά τοΰ έν τώ υπουργείω μηχανικοΰ τμήματος, παρ’ ω δύο ά- 
νώτεροι αξιωματικοί καί δύο λοχαγοί είσίν έπιφορτισμένοι τά 
διάφορα άντίκείμενα τής υπηρεσίας ταύτης και τήν τών αν
τικειμένων τούτων μετά τοΰ ύπουργοΰ έξέτασιν.

Διά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας τοΰ μηχανικοΰ διηρέθη 
η έπικράτεια είς τρία μεγάλα διαμερίσματα.

Τό Ιον άποτελεΐται έκ τής έπαρχίας τής Πρωσσίας, Πο- 
μερανίας, τοΰ Βρανδεμβούργου καί τής έπαρχίας ΙΙόζεν.

Τό 2ον έκ τής Σιλεσίας καί τής έπαρχίας Σαξωνιας καί
Τό 3ον έκ τής Βισφαλίας καί τών Παρα^ηνίων έπαρχιων.
Τά διαμερίσματα ταΰτα έπικαλούμενα έπιθεωρήσεις τοΰ 

μηχανικοΰ, διευθύνει εις στρατηγός, ίπιθεωρητής τοΰ μ η χ α -  
ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΥΛ. 1*^ Τ. Γ.' 5
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