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ΑΡΘΒΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ (* ) .

Ε ' Τά κατά  ζην π ο ίιο ρ κ ία ν  τών Π αρισίων άπό 
τί.Ιονς Οκτωβρίου μ έχ ρ ι τής άνακωχής.

Έν τω 4 “ ημών άρθρω περί τή ; πολιορκίας τδν llap t- 
7ΐων είδομεν, ότι τήν 31 ’Οκτώβριοι» οί κατά τής κυβερνήσεως 
τής άμύνης φρονοΰντες, επωφελούμενοι τό μέν άπό τοΰ δυστυ
χήματος τής παραδόσεως τοΰ Mets, τό δέ άπό τής διαδοδεί- 
σης ρήμης περί επικείμενης μή εντίμου ειρήνης ύπό του θιέρς, 
είς Βερσαλλίας διαπραγματευομένης, διεπράξαντο στάσιν, 
καθ’ ην έρυλακίσθησαν τά μέλη τής προσωρινής κυβερνησεως, 
άλλ’ όμως άπερυλακϊσθησαν κατόπιν, καί ή νίκη έμεινεν ύπέρ 
αύτής καί τής τάξεως.

"Αμα ή τάξις άποκατεσταθη, δέλουσα νά έδραιώση τήν 
ίσχύν αύτής ή προσωρινή Κυβέρνησις, εθετο είς ψηρορορίαν 
τήν τύχην τν;ς, προκ^ρύξασα τήν Ιην Δεκεμβρίου τά εξής·

«Ή  Κυβέρνησις, θεωρούσα ότι διά τήν έαυτής αξιοπρέ
πειαν καί τήν έλευθέραν ένάσκησιν τής αποστολής αύτής, ητοι 

τής άμύνης, είναι ανάγκη νά γινώσκη άν έξακολουθει νά 
διατηρή τήν Εμπιστοσύνην τοΰ λαοΰ τών Παρισίων, ψηρίζει 
οτι τήν 3 Νοεμβρίου θέλει ενεργηδή ύησορορία έπί τοΰ εξής 
ζητήματος·

«Ο ί κάτοικοι τών Π αρισίων ό ιατηροΰσι, ΝΑΙ, η ΟΧ Ι, 
rac έςοναίας τής Κ υΰ ίρνήαω ς τής ΐθν ικής άμύνη ς ;»

(*) Συ'̂ χεια καί τίλοί τοΰ Ε.' άρθρου- \'Λ  κροηγοΰαενον φυλλόί’.ον.
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Πραγματικώς δέ την δρ:σΘεΐσαν ημέραν έγένετο ή ψηφοφο
ρία, δι’ $ς έστερεώθη ή Κυβέρνησις, λαβοΰσα 557,996  ψή- 
ρους χατά 62 ,638 .

Είδομεν άλλαχοΰ, οτι 5 Trochy μετά μεγάλης επιμονές 
χαί δραστηριότητος ούχί μόνον έρρόντισε περί της διά τών 
χαρακωμάτων υπερασπίσεως τών Παρισίων, άλλά καί οτε 

άνενδότως χατεγίνετο έκγυμνάζων τάς άσυντάκτους ίν τη πό- 
λει δυνάμεις. Ήδη δέ την 6 Νοεμβρίου αί δυνάμεις αυται 
καταρτίζονται στρατιωτιχώς είς τρεις στρατιάς διακεκριμένος, 
ών ή ά. υπο τόν στρατηγόν Θωμαν σύγκειται έκ 266 ταγμά
των μονίμου έθνορυλακής, έν ολω έξ 100,000  άνδρών’ η β'. 

έκ τακτικού στρατοΰ υπό τόν στρατηγόν Ducrot διαιρείται 
εις τρία σώματα υπό τους στρατηγούς Vinoy, R enault και 
E xea, έν δλω έξ 80 ,000  άνδρών·

η γ '., συγκροτουμένη έξ απάντων τών ταγμάτων τής με
ταβατικής έθνορυλακής και τών έθελοντών, διαιρείται εις 17 
ταξιαρχίας, έν όλω 100 ,000 , μένει δέ υπό τάς άμεσους δια- 
ταγάς τοΰ Trochy.

Ή  συστηματοποιησις αΰτη τών έν Παρισίοις δυνάμεων υπο- 

δηλοΐ, οτι ή Κυβέρνησις πρόκειται έρεξής νά κάμη εναρξιν 

επιθετικών κατά τής πολιορκίας έπιχειρήσεων, μή περιοριζο- 
με'νη είς απλήν άμυναν δυνάμεις δέ τοσαΰται τακτοποιημένα:, 
έργαζόμεναι έκ συμρώνου μετά τών άλλαχοΰ τής Γαλλίας 
στρατών, βεβαίως υπόσχονται ευάρεστα άποτελέσματα.

Αί έκ Παρισίων ειδήσεις, αί μέχρι τής 21 Νοεμβρίου, ού- 
δεν σπουδαΐον γεγονός άναρέρουσιν, έκτος άσημάντων αμοι
βαίων κανονοβολισμών καίμικρών συναντήσεων ού·/ ηττον ομως 
τα άντιπολιορκητικά εργα προβαίνουσιν άνενδότως· οΘεν τήν 
10 Νοεμβρίου οί Γάλλοι κατεσκεύασαν περιβολήν 20 πυρο- 
βόλων εις V ille ju if καί Ιτέιαν μεταξύ ταύτης και τοΰ V itry}

περιβαλόντες ταύτας έξωτερικώς διά χανδάκων κατά τό έν 
Σεβαστουπόλει σύστημα, τό τεΐνον πρός άντιπολιόρκησιν τών 

πολιορκητών.
’Εν γένει δέ ή κατάστασις τών πραγμάτων εΤναι τοιαύτη, 

οιαν οι τοΰ γερμανικοΰ στραταρχείου δέν τήν έπερίμενον. Τό 
βέβαιον είναι οτι άπό τής κυχλώσεως (19 Σεπτεμβρίου) οί 
πολιορκημένοι, πλήρεις έμπιστοσύνης είς τόν άρχηγόν αυ
τών, έκαμον μάλιστα όχυρωτικά έργα πρός στερέωσιν τής 
Οέσεώς των, είς πλειστα δέ μέρη τά έργα ταΰτα έξ άμυντι- 
κών, ώς ^σαν έν άρχή, προσλαμβάνουσι χαρακτήρα άπειλη- 
τικόν, προοριζόμενα πρός ύποστήριξιν άπελπισμένης έξόδου, 
ένογλοΰντα δέ ούσιωδώς τάς κοινωνίας καί επιχειρήσεις τών 

πολιορκητών.
Οΰτω πολιορκηταί καί πολιορκημένοι παρατηρούνται άμοι- 

βαίως, οί μέν περιμένοντες τήν ήμε'ραν, καθ’ ην ή πείνα καί 
ή άποθά^ρυνσις άναγκάσουσι τήν πόλιν νά παραδοθή, καθόσον 
είς τόν περιμενόμενον βομβαρδισμόν αυτοί οί Γερμανοί δέν 
άποδίδουσι μεγάλην σημασίαν, ώς μή δυνατόν γενέσθαι τοΰ
τον γενικόν, καί έπομένως μή έπηρεάζοντα τά πλήθη, οί δέ 

πολιορκημένοι ραίνονται ετοιμαζόμενοι διά ζωηράν καί απελ
πιστικήν εξοδον, ην βεβαίως δέν έπιχειροΰσιν, άν μή δυνη- 

θώσι νά συνεργασθώσι μεθ’ ενός τών έ’ξωθι γαλλικών ς-ρατών, 
καί κυρίως μετά τοΰ στρατοΰ τοΰ Αείγηρος, οστις κατόπιν 
τής ύπ’ αύτοΰ άνακτήσεως τής Αύρηλίας ένέπλησεν έλπίδος 
πάντας τούς Γάλλους. Τοΰ στρατοΰ τούτ. υ τήν άνοργανωσιν 

καί πρόοδον ραίνεται καλώς γινώσκων ο Trochy και μετ’ αύ
τοΰ μέλλει νά συνδυάση τάς εργασίας του, τούτου μέν έξορ- 
μώντος κατά τών πολιορκητών, έκείνου δέ είς έπικουρίαν έξω 

θεν προσερχομένου. ’Επί τή προσδοκία τοιαύτης έπιχειρήσεως 
οί Παρισιανοί εύρύνουσι μικρόν κατά jitxpsv τόν κύκλον τής



άμύνης έπί πολλών σημείων, διά κατασκευής κανονοστασίων 
νέων, δπλιζομένων μέ πυροβόλα μεγίστης δλκής καί διά σκα- 
πανικών έργων. Ή  τακτική αυτη εσχε καλάς συνεπείας κυ
ρίως καχά τάς διευθύνσεις τής Creteuil καί Choisy-le-Roi, 
δπόθ,εν δύναται νά ένεργηθή έξοδος, συνδυασμένη μετά τοϋ 
στρατοΰ τής Αΰρηλίας.

'Εξοδος D ucrot.

Τωόντι, ένώ, ώς έν οϊκείω τόπω εΐδομεν, δ στρατός τοΰ 
Λείγηρος ηρχετο τής έπιθετικής αυτοΰ έπιχειρησεως τήν 28 
Νοεμβρίου διά τής έν Beaum e-le-RoIande μάχης (ητις ύ- 
πήρξεν απαρχή τής ηττης τοΰ στρατοΰ τούτου), δ Trochy ηρ
χετο τών προκαταρκτικών εργασιών τής μεγάλης εξόδου τοΰ 

Ducrot.
Οΰτω τήν νύκτα τής 28 πρός τήν 29 καί τήν 30 Νοεμ

βρίου μετά προοιμκόδη κανονοβολισμόν τών νοτιαίων εξωτε
ρικών φρουρίων έγένετο έπιχείρησις εξόδου πρός Choisy-le'· 
Roi καί πρός τό H ay, κατεχόμενον ύπό τοΰ 6ου πρωσσικοΰ 
σώματος (Σιλεσιανοί), Ή  προσβολή έξετελέσθη μετ’ άσυνήθους 
τόλμης καί δρμής, καί οί Γάλλοι ένίκων είς H ay, άν μή δ 
αρχηγός τοΰ σώματος στρατηγός Τυμπλίγκ άντέταττε σπου- 
δαίαν άντίστασιν, άναγκάσας αύτούς νά άπαρνηδώσι τόν σκο
πόν των, ύποχωροΰντες ύπό τό πΰρ τών φρουρίων.

Ά φ ’ ετέρου ομως ή ύπό τοΰ V inoy πρός Choisy-le-Roi 
έξοδος έπέτυχεν, ώς καί ή κατά τήν αύτήν ημέραν πρός 
ραν τελεσδεισα ύπό τοΰ ναυα'ρχου Λορονσιέ λά νουρί, οστις 

έκυρίευε τό πρός άνατολάς τοΰ S l Denis χωρίον Epinal έξ 
εφοοου.

Αί έ'ξοοοι αυται, τείνουσαι νά άπασχολήσωσι τόν έχδρόν, 
ησαν τά προεόρτια τής εξόδου Ducrot.

Τώ δντι τήν νύκτα τής 29 πρός τήν 30 Νοεμβρίου δ στρα- 

τηγός Ducrot, έπί κεφαλής 75 ,000  έξορμήσας άπό τών ανα
τολικών φρουρίων, διήλΘε τόν Marne, καί τήν 30 Νοεμβρίου 
έκυρίευσε τά χωρία Champigny, καί Brie, καί Villifcrs, 
άτιν* έφύλαττον όί Σάξωνές καί Βυρτεμβέργοι, άλλ’ έστερήθη 
τοΰ V illiers τήν#ύτήν έσπέραν. Τήν έπαύριον, 1 Δεκεμβρίου, 
ούδέν έλαβε χώραν ή κινήσεις στρατευμάτων, καί κατόπιν άνα
κωχή πρός ταφήν τών νεκρών καί περίβαλψιν τών τραυμα
τιών. Τήν 2 όμως Δεκεμβρίου οί Γερμανοί έπετέθησαν έκ 
νέου πρός άνάκτησιν τής Brie καί Champigny, άλλ’ εις μά- 
την. Τήν 3 Δεκεμβρίου μεθ’ δλοήμερον ανάπαυλαν οι Γάλλοι 
οΐκειοδελώς καί ανενόχλητοι άπεσύρθησαν τό εσπέρας έπί τά 
οπίσω, διελδόντες τόν M arne, τήν δέ 4 Δεκεμβρίου τά πράγ
ματα έπανήλθον εις τήν προτέραν αύτών κατάστασιν, παραι- 
τηδέντων τών Γάλλων ουτω τής ώφελείας τής έπιχειρησεως 
των καί κρατησάντων μόνον τό όροπέδιον Avron, όπερ έξώ- 
πλισαν μέ πυροβόλα μεγίστης δλκής.

Ήπαλινδρομία TOuDucrot, μή ήττηδέντος, έξηγεΐται κάλ· 

λίστα διά τ«οΰ συνδυασμοΰ τών έξωθι τών Παρισίων πρός τά 
κατά τόν Λείγηρα· φαίνεται δέ ότι ιζναγκάσδη νά πράξη τοΰτο, 
καίπερ άδίκως δρκιιθείς ότι δέν θά έπιστρέψει εις Παρισίους 
η νικητής ή φονευμε'νος, έκ τής κατά τό χρονικόν τοΰτο διάς-ημα 
έλλείψεως ειδήσεων έκ μέρους τοϋ στρατοΰ τοϋ Λείγηρος, 
οστις, άν ένίκα καί προύχώρει, ήθελε δΐαταράξει τούς κατά 
τοΰ Ducrot μαγομενους διά τών πυροβόλων αύτοΰ. Τωόντι 
παραδεκτής γενομένης τής ύποθέσεως ταύτης, ότι δ Ducrot 
έκρινεν ήττηθέντα τόν d’ A ureilles (οπερ καί πράγματι ούτως 
έγένετο), πασα περαιτέρω προσπάθεια αύτοΰ εις ούδέν έτερον 
ηθελεν άπολήξεί, ή εις πλείονα άνωφελή σφαγήν τοΰ στρατοΰ 

αύτοΰ, ώς άριστα "ώ εΤπεν έν τή πρός αύτόν διακηρύξει του.



’Ιδού λεπτομέρειαί τινες τής σπουδαίας, άλλ’ άκαρπου Ιξό- 
ίου τής 30 Νοεμβρίου.

Έχ τοδ αντίπεραν τοΰ ποταμού Marne κατά τά ΝΑ των 
Παρισίων ύπάρχουσίν αί κώμαι Noisy, Brie, V illiers καί 
Gharnpigny. 'Η τών κωμών τούτων κυρίευσις Ιθεωρήθη υπό 
τών Γάλλων στρατηγών τής Παρισιανής Φρουράς αναγκαία, 

καθόσον δ κατέχων αυτάς δύναται νά παραβίαση τήν δεξιάν 
τής πολιορκητικής γραμμής τών νοτιαίων τής πόλεως, καί νά 
συνδεθη άόκνως μετά στρατοΰ έπιβοηθητικοΰ, εξ Αύρηλίας 
Ιρχομένου. Προετοιμασθείσης τής εξόδου διά τής άπασχο- 
λήσεως τοΰ έχθροΰ κατά τε νότον καί βο^αν άπό τής νυκτός 
τής 28 και ερ’ ολην τήν ήμέραν τής 29 Νοεμβρίου, ό στρα
τηγός Ducrot, έπί κεφαλής τής ύπ’ αύτόν στρατιας, έπι- 
βοηθούμενος καί ύπό μέρους έθνορυλακής, ηρξατο τήν νύ
κτα τής 29 πρός τήν 30 Νοεμβρίου τήν διάβαιιν τοΰ iNJarne 
έπί γερυρών επ’ αύτώ τούτω κατασκευασθεισών, Ιπί τή 
προσδοκία ότι τό μέρος τοΰτο εύκόλως ήδύνατο νά τό κατα- 
λάβη, καθόσον οί εκεΐσε φύλακες Σάξωνες καί Βυρτεμβέργοι 
δέν ήρίθμουν Ιν τακτική φρουρά πλέον τών 18 ,000, άρ’ ί ς  
Ιποχής ή 17η πρωσσική μεραρχία, ητις Ιχρησίμευεν ώς επι
φυλακή τών Βυρτεμβέργων, άπήλθε μετά τοΰ μεγάλου δου« 
κός τοΰ Μεκλεμβούργου είς τά παρά τόν Λείγηρα κατόπιν 
τής ήττης τοΰ Von-der-Tan, άποτελοΰσα μετά τής 22ας τάς 
ύπό τόν δοΰκα τοΰτον ΙκεΓ ενεργούσας δυνάμεις.

Τήν 6ην πρωινήν ώραν τής 30 Νοεμβρίου γαλλικόν πεζι
κόν, ίππικόν και πυροβολικόν ήρξαντο κατερχόμενοι άπό τοΰ 
φρουρίου Nogent, έτεροι δέ προήλασαν πρός Cliam pigny έκ 
τοΰ μέρους Ckonnevieres, ij/9α διήλθον τόν Marne Ιπί τών 
Ιπ’ αύτώ τούτω άπό τής προτεραίας στηθεισών γερυρών. Οί 
οΰτως έξελθόντες κατά τών είρημένων θέσεων Γάλλοι συν»-

ποσοΰντο είς 60 χιλιάδας είς τρία σώματα ύπό τόν V inoy, 

Renault καί Exea. Ό  πρίγκιψ τής Σαξωνίας, ευρισκόμε
νος είς Chelles, κώμην ΒΑ τών προμνησθεισών, παρέταξεν 
είς μάχην τούς εκεΐσε παραμενοντας Σαξωνας, άμα ύπώ- 
πτευσε τήν έξοδον έκ τών πυρών τών άπεναντι εξωτερικών 
ρρουρίων καί τοΰ παρά τό δάσος τοΰ Bondy συναθροιζομέ- 

νου γαλλικοΰ στρατοΰ. Ένώ δέ τά γαλλικά στρατεύματα 
προύχώρουν εις τό πεδίον, τά ρρούρια Charenton, Nogent 3 
Rosny, καί τό «ρτίοϊς διάπυροβόλωνμεγάλης ολκής δπλισθέν 
δροπέδιον Avron έκεραυνοβόλουν μακρόθεν τάς τών Σαξώνων  ̂
Βυρτεμβέργων προρυλακάς. Ή  μα'χη προύχώρει, μόλις δέ άλί- 
γον προ τής μεσημβρίας κατερθασαν πρός συνδρομήν τών πο
λιορκητών 3 συντάγματα Σαξώνων καί ίππικόν τών Βυρτεμ
βέργων, καθ’ ην στιγμήν οί Γάλλοι ήτοιμάζοντο προβαίνοντες 
είς τήν κατάληψιν τών περί ών είρηται κωμών. Τό άπό το3 
Nogent καί Mont Avron πΰρ ώς καί τό τών μαχομένων 
Γάλλων ήνάγκασε τούς Σαξωνας καί Βυρτεμβέργους είς ύπο- 
χώρησιν. Ούτως οι Γάλλοι Ικυρίευσαν καί κατέλαβον τήν 

Champigny, Brie καί V illiers ' μεθ’ ολην δέ τής Noisy τήν 
άντίστασιν τά τών Γερμανών δέν εΤχον καλώς. Άλλά πρός 
τήν εσπέραν έπελθών δ ύποστράτηγος Άβενδρώθ καί παρα- 
σύρας τούς Σαξωνας έπέπεσε μανιωδώς κατά τών είς V illiers 

Γάλλων, μετά δέ άγώνα αιματηρόν ήνάγκασεν αύτούς είς ύπο- 
χώρησιν, καί οΰιως έγένετο κύριος τής κώμης ταύτης, Ινώ 

ή Campigny καί ή Brie εμειναν είς χεΐρας τών Γάλλων, 
οίτινες, άρήσαντες φρουράς είς τάς κώμας ταύτας, άπεσύρθη- 
σαν όπισθεν τοΰ Marne. Οΰτως εληξεν ή ήμερα τής 30 
Νοεμβρίου.

Έ νώ δέ οι Γάλλοι ήσύχαζον, οί Γερμανοί άπέστειλαν παν- 
ταχδθεν συνδρομάς πρός τε τήν V illiers καί τήν Noisy* άλλά



Ί) ήμερα τής 1ης Δεκεμβρίου παρήλθεν ήσυχος, έχ ρησίμευσε 
δέ είς ταφήν τών νεκρών καί περιποίησιν τών τραυματιών, 
έφ’ ώ και συνωμολογήθη ολιγόωρος τις άνακωχή.

Ά λλ ’ ί  σύγκρουσις έπανελήφδη τήν 2 Δεκεμβρίου εκ μέ
ρους τών Γερμανών, τών μέν Βυρτεμβέργων έπιφορτισδεντων 
τήν άνάκτησιν τής Champigny, τών 8έ Σαξώνων τής Brie' 
άλλ’ ένώ ουτοι έχώρουν κατά τών δύο τούτων κωμών, οί μέλ
λοντες νά πολεμήσωσι κατά τών εις αύτάς φρβυρβυντων Γάλ
λων, τό πολύ τούτων διαβάν έκ νέου τόν Marne άπό πρωίας 
εβαινον άδρόοι έπί τώ σκοπώ τοΰ καταλαβεΐν καί τάς κώμας 
V illiers (ην κυριεύσαντες τήν 30 Νοεμβρίου απώλειαν τόιε 
αύδημερόν) καί Noisy.

Έκ V illiers εΤχον συγκεντρωδή διά νυκτός, τήν 1— 2 
Δεκεμβρίου, περί τάς 25 χιλιάδας Γερμανών. Τήν δέ 7ην 
πρωινήν ώραν τής 2 Δεκεμβρίου εξώρμησαν έκεΐδεν συντάγ
ματα τινα Σαξώνων έπί της Brie ώς καί έκ τής Noisy. Οί 
Γάλλοι φρουροί έμενον έν ταΐς οΐκίαις καλώς ώχυρωμένοι, 
επανελδοντων δέ τών Σαξώνων, ηρξατο ή μάχη άπό τοΰ ενός 
είς τό έτερον άκρον τής κώμης ταύτης.

Μεταξύ V illiers καί Brie πρός τούς Παριοίους κεΐται ή 
θεσις Jo inv ille , οποθεν οι Γάλλοι εΤχον ζεύξει τόν ποταμόν 
M arne, ώς καί μεταξύ Jo inv ille  καί Nogent, όπερ φρού- 
ριον συνεοεετο ήδη μετά τής πόλεως διά σιδηροδρόμου νεω- 
στί κατασκευασδεντος. ΕΤχον λοιπόν οί Γάλλοι πολλά πλεο
νεκτήματα άντιτασσόμενοι είς τήν άλωσιν τής B rie ' επειδή 
ομως ή έφοδος τών Γερμανών ητο όρμητικωτάτη, τό δέ πυ* 
ροβολικόν τών εξωτερικών φρουρίων ήναγκάζετο διάτήςπροσ- 
χωρησεως τών Γάλλων εις σιωπήν, ώς μή δυνάμενον νά ένο- 
χλήση τούς Γερμανούς, χωρίς νά κτυπήση καί τούς έπί τό 
αΰτο Γάλλους, ο: Σάςωνες προχωροΰντες έκυρίευσαν τήν

Brie, συλλαβόντες αρκετούς οίχμ&λώΐους έκ τής φρουράς.
Ταυτοχρόνως τήν 8ην πρωινήν ώραν οί Βυρτεμβεργοι ει- 

yov έπιτεδή κατά τών εις Champigny Γάλλων τουφεχίζον- 
τες, μετά δέ πολύωρον ίσοπαλή άγώνα, υποχωρησάσης τής 
έκεΐσε γαλλικής φρουράς, ή κώμη αΰτη, $ν οί Βυρτεμβέργοι 
άπώλεσαν τήν 30 Νοεμβρίου, έμεινεν εις χεΐρας αύτών.

Μετά τήν ύπό τών Σαξώνων άλωσιν τής Brie έκί ώραν 
έπαύσατο ή κατά τά μέρη έκείνα μάχη μεθ’ ολον τό κατά τής 
Noisy πΰρ τών γαλλικών προκεχωρημένων οχυρωμάτων, ο
περ έπιπτε κατ’ εύΑεΐαν καί καδετως, άπό δε τής κώμης 
Noisy άχρι τής Champigny έφαίνετο θάλασσα φλογών, 
διότι έκπυρσοκροτοΰντα τά όβούζια κατέκαιον οικίας, καλύ
βας, σκηνάς, δένδρα κ.τ.λ. Έν τοιαύτη σφαιρών χαλάζη συν
τάγματα τινα Σαξώνων προσεπάθησαν νά κόψωσι τήν του 
Marne διάβασιν τών Γάλλων, ερχομένων πρός τάς γέφυρας, 
ένώ άφ’ ετέρου χιλιάδες τούτων περί τάς 20 προεξήρχοντο 
υποκάτωδεν τοΰ Rosny και Nogent, άλλά τό πΰρ τών οχυ
ρωμάτων Ανάγκασε τούς Σάξωνας περί τήν 1 Οην ώραν είς 
δπισδοχώρησιν κατόπιν πολλών άπωλειών. Οΰτως οί Γάλλοι 
έμειναν κύριοι τών γεφυρών καί τών κινήσεων αύτών.

Έν ταΐς συγκρούσεσι τής 2 Δεκεμβρίου τό ιππικόν εκατέ
ρωθεν έμεινεν άργόν διά τό άκατάλληλον τοΰ έδάφους, τών 
δε Γερμανών ώς έπί τό πολύ μόνον τό πεζικόν εϊργάσδη, τοΰ 
πυροβολικοΰ μόλις δυναμένου νά στηδή απέναντι τοΰ πλεονά
ζοντας πυροβολικοΰ τών γαλλικών όχυρωμάτοιν. Οΰτως οί 

Γερμανοί, καί περ μέχρι τής 3ης μ. μ. άγωνιζόμενοι, ούδέν 
κατώρδωσαν περί τάς γεφύρας.

Τόάποτέλεσμα τής άλληλοσφαγίας τής 2 Δεκεμβρ. υπήρξεν 
οτιοί Γάλλοι άπώλεσαν τάς κώμας, άς εΤχον ανακτήσει διά τής 
μάχης τής 30 Νοεμβρίου, διετήρησχν ομως πέραν τοΰ Marne



πλείστας άλλας δέσεις, κατεχομένας πριν οπό τών προΒυλα- 
κών τών Βυρτεμβέργων.

Τήν 3ην Δεχεμβρίου ούδέν έγενετο, τήν δέ νύκτα της 3 — 4 
Δεκεμβρίου, ώς άνωτε'ρω εί'ρηται, ολόκληρος ό υπό τόν Du- 
crot γαλλικός στρατός επανήλθεν ανενόχλητος όπισθεν τοΰ 
M arne, ματαιωδείσης οΰτω τής απόπειρας πρός διά^ρηξιν 
τής πολιορκίας και συγκοινωνίας μετά τοΰ αναμενομένου στρα
τοΰ τοΰ Αείγηρος, όστις κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα ήτ- 
τατο χαί έκένου τήν Αύρηλίαν (I).

Tij επαύριον, ήτοι τήν 5 Δεκεμβρίου, ό αρχηγός τοΰ γερ- 
μανικοΰ επιτελείου στρατηγός Moltke πραγματικώς έκοινο- 
ποίησε τώ Trochy τήν περί τόν Λείγχρα ^τταν τοΰ γαλλικοΰ 
στρατοΰ, έλπίσας, άλλ’ εις μα'την, οτι ή γνώσις τοΰ δυστυ
χήματος τούτου έμελλε νά έπηρεα'ση τούς έν Παρισίοις.

’Ιδού αI άνταλλαγεΐσαι έπιστολαί περί τοΰ υποκείμενο» 
τούτου"

«Έν Βερσαλλίαις, τή 5 Δεκεμβρίου.

«Κρίνω λυσιτελές νά δηλοποιήσω τή Γ. Ε. οτι ό στρατός τοΰ Δεί- 

γηρος ένικήθη χθες Ιγγύς τής πόλεως Αύρηλίας, ην κατέλαβον πάλιν 

τά γερμανικά στρατεύματα. Έάν όμως ή Γ. Ε. νομίσ^ κατάλληλον νά 

Ιξετάστι τά γενόμενα δι’ ένός τών ιδίων αξιωματικών, θά χορηγήσω 

αύτώ προπεμπτήριον άπελεύσεως κα*. Ιπιστροφής.

«Δέξασθε, στρατηγέ, τήν διαβεβαίωσιν τής υψηλής ΰπολήψεως, με- 

6’ ής δποσημίνοΰμαι ταπεινότατος κα! εύπειθής ο’.κέτης

Κ ό μ η ς  Μ ό λ τ χ ε ,  
αρχηγός τοΰ έπιτελε'ου.»

Ό  Trochy άπήντησε τήν έπαύριον ώς εξής*

(1) Κατά τήν έξοδον ταύτην έπληγώθησαν οί στρατηγό! Blauchart 

καί Renault, έξ ών τήν έπομένην άπεβίωσιν ό δεύτερος. Έπιτραπητω  

8’ ήμΐν νά χύσωμεν δάκρυ διά τόν στρατηγόν τοΰτον, χρηματίσαντα 

άρχηγόν μας κατά τό 4833  εις τό παρά τάς Βερσαλλίας Ιν SalorJ 

στρατόπεδον άσκήσεως.

«Έν Παρισίοις, τή 6 Δεκεμβρίου.
»Ή 1*. Ε. Ινόμισεν οτι ητο λυσιτελές νά μο! δηλώση, ότι ό στρατός 

τοΰ Αείγηρος Ινικήθη Ιγγύς τής Αύρηλίας, κα! οτι τήν πόλιν ταύτην 

κατέλαβον τά γερμανικά στρατεύματα. Λαμβάνω τήν τιμήν ν άπαν- 

τήσω οτι ελαβον τήν διακοίνωσιν ταύτην, ην ομως δέν κρίνω άναγ- 

καΐον νά έξετάσω διά τών μέσων, ατινα υπαγορεύει μοι ή Γ. Ε. 
»Δέξασθε κ τ  λ. »Ό  φρούραρχος τών Παρισίων

στρατηγός 
Tro ch y.»

Ή  δέ έν Παρισίοις κυβέρνησις, δημοοιεύσασα έν τή πόλει 
τάς διαμειοδείσας έπιστολάς ταύτας, προσέδηκε τάέξής, άπο* 
δεικνύοντα τό μέν τήν έπιμονήν τής άντιστάσεως τών πολιορ* 
κουμένων, τό δέ τάς προσδοκίας αυτών·

«Ή εί'δησι; αΰτη, ην μανθάνομεν άπό τού έχθροΰ, κα! Ιπ! τή δπο- 

θέσει οτι είναι αληθής, ούίαμώς άφαιρεΐ άφ’ ήμών τό δικαίωμα τοΰ Ιλ- 
πίζειν Ι π ! τό μέγα τής Γαλλίας κίνημα, ητις σπεύδει είς βοήθειαν ή 
μών, ούδέ μεταβάλλει κατ’ ούδέν τάς αποφάσεις κα! τά καθήκοντα 

ήμών, συγκεφαλαιούμενα |ν τή μόντ) ταύττ; λέξει μ ά χ ε σ θ α ι . »

Τήν αύτήν ομως ήμέραν τής έπιστολής τοΰ Moltke άπε- 
στάλη πρός τά έξω δι’ άεροδρόμονος ύπασπιστής τις τοΰ Tro

chy, όστις άεροπορών κατήλδεν είς τά βόρεια μέρη, είσήλδε 
δέ τήν 9 Δεκεμβρίου είς L ille . Ουτος, ενώπιον τών έκεΐ άρ- 
χών καταδείξας τό κατεπεΐγον προσπαδειών πρός άρσιν τής 
πολιορκίας, έδωκεν ώδησιν νέων έκ βο^ρα επιχειρήσεων^ ων 
αύδημερόν ηρξατο ό ύπό τόν Faidherbe γαλλικός στρατός.

Τά κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων άπό τής έξόδου 

τής 30  Νοεμβρίου μέχρι τής 21 Δεκεμβρίου μένουσι στάσιμα, 
και ούδέν άξιον λόγου διεπρα'χβη ή ότι ό γερμανικός στρατός, 
πιεζόμενος άπό τής έν Γερμανία κοινής γνώμης περί βομβαρ- 
δισμοΰ, προετοιμάζει καί έξοπλίζει τάς έπί τώ σκοπώ τούτω 
έγειρομένας κανονοστοιχίας αύτοΰ. Τοΰτο άφ’ ενός, άγ  ετέ
ρου δέ ή έλπίς, ην οί Παρισιανοί εΤ'/ον έπί ταις πράξεσι τοΰ



βορείου γαλλικού στρατοΰ, ΰπήρξεν, ώς φαίνεται, νέα αφορμή 
εξόδου /.ατά τήν 21 Δεκεμβρίου οΰχΐ μέν μετά δυνάμεων τό
σον μεγάλων, οΤαι αί χατά τήν 30 Νοεμβρίου, ούχ ηττον ό
μως άρχουσών έπί τω σχοπώ αΰτών.

Η εςοοος αυτκι έλαβε χωράν έπί τεσσάρων πρός τό ΒΑ 
διαχεχριμένων μερών, ητοι πρός Stains, Bourget, Seyram 
χαί Chelles ( 1)· χαι τάς μέν πρός τά δυο τελευταία προι- 
στατο ό Vinoy, τής δ’ ετέρας ό Ducrot. Ιδού περιληπτικώς 
τά κατά τήν ημέραν ταΰτην.

'’Εξοδος τής % l. JextxGpiov.

Ά π ό  τής 20η ; Δεκεμβρίου το στραταρχείον τών Γερμανών Ι'λαο’εν 
Ικ διαφόρων σκοπιών τήν αγγελίαν, οτι οί σίδηροίρομοι τών Παρισίων 

ησαν εις έκτακτον κίνησιν, και οτι οί Γάλλοι έστησαν σκοπιάς δπό τό 

φρούριον Rosny. Υποπτευόμενοι Ιντεΰθεν οί Γερμανοί κίνημα τών Πά- 
ρισιανών προς τό ΒΑ τής πολιορκίας, παρήγγειλαν τα κατά τα μέ

ρη ταΰτα άπωτέρως ευρισκόμενα στρατεύματα νά πλησιάσωσι τάς 

προφυλακάς των· πραγματικώς δε τήν 9ην πρωινήν ώραν τής 21η ς  

ήσαν ηοη έτοιμα πρός δποδοχήν τών Γ άλλων.

Ά φ’ έτέοου τήν Την τής πρωίας τά Ιξωτερικά φρούρια Nogent, Ro

sny, Noissv, Aubervilliers καί S t Denis ήρξαντο σφοδρού κανονοβολι- 

σμοϋ, ον τινα δπερηύξησαν καί τά άπό τοΰ Mont Avron (2) 2 4  με

γάλης ολκής πυροβόλα, ώς καί πολλαί κανονοστοιχίαι. Ταυτοχρόνως 

οε Ιπι τοΰ μετάξι» Bondy καί Drancy τμήματος τοΰ σιδηροδρόμου πρός 

Soissons διηνεκώς παλινδρομοΰσαι δυο θωρηκταί σιδηροδρομικοί κανο*

(1) Stains ΒΑ τοΰ St Denis.

Bourget Ιπ ί τή ς  όδοΰ τή ς  Flandre.

Sayram  Ά ν .  τή ς  Boarget, είς τό άκρον τοΰ δάσους du Bondy.

Chelles επί τοΰ Άνατολικοΰ σιδηροδρόμου, 10  χιλιόμ. από Loguy, 
είς την κεφαλήν τών συγκοινωνιών τών γερμανικών στρατευμάτων μέ 

την Λωρίαινην καί τάς άποθήκας τών πολεμεφοδίων αύτών.

(-) Οροοϊδιον αμέσως ΒΑ τοΰ Rosny, θεσις λίαν Ιπί<«ιρος.

νοστοιχίαι Ιξερεύγοντο πΰρ καί θάνατον κατά τών άπέναντ·. γερμανι
κών προφυλακών. Μετά τήν προπαρασκευήν ταύτην γαλλικόν πεζικον 

έρμώμενον Ικ τής Coumeuve, Drancy, Grosley, κατηυθύνθησαν κατά τοϋ 

Bourget καί Stains, ατινα μεθ’ δλην τήν τοΰ έχθροΰ άντίστασιν τά Ικυ- 
ρίευσαν, δέν ήδυνήθησαν ομως νά τά διατηρήσωσι, διότι πρός τό έσπέ* 

ρα; Ιπιτεθέντες Ικ τής τά μέρη ταΰτα κατεχούσης Βασιλικής φρουράς, 

τά  κατέλαβον οί Γερμανοί Ικ νέου.
Έ νφ  δέ ό πρός τό βόρειον τοΰτο μέρος άγών δφίστατο, οί Γάλλο·. 

Ιξώρμησαν καί κατά τών φρουρούντων προ; τήν Blanc Menil, Aulnay 

καί Sevran Πρώσσων, ώς καί κατά τών Σαξώνων, τών εν L ivry, Rain

ey καί Gagny- άλλά περί τήν 3ην μ. μ. οί Γάλλοι, σπουδαίω; στη- 
ριζόμενοι δπό τοΰ πυρος τοΰ Mont Avron, Ιπετέθησαν κατά τών Σ αξύ-  

VVV τών ε’ς τό Maison Blanche κ α ί V ille-E vrant (κείμενα Ιπί τής δεξιάς 

όχθης τοΰ Marne), ίτ ιν α  καί Ικυρίευσαν, τά άπώλεσαν ομως Ιν μέστι 
νυκτί Ιπιτεθέντων κατ’ αύτών εξαπίνης τών Σαξωνων.

Ή πρός Chelly καί Neilly έξοδος άπέτυχεν όλοσχερώς. ’Επίσης τήν 

έπαύριον, 22  Δεκεμβρίου, ταξιαρχία γαλλική μέ δύο κανονοστοιχίας 

άπεπειράθη νά προσβάλη Ικ νέου τάς Ιπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Marne 

γερμανικά; θέσεις, άλλ’ άπεκρούσθησαν.
Οί Γάλλοι καί κατά τήν ήμέραν ταύτην τής 21 Δεκεμβρίου οΰδεν 

θετικόν υπέρ αΰτών άποτελεσμα εσχον, άποκρουσΟέντες δέ, έκράτησαν 

θέσεις τινάς, ας πριν Ιπάτουν αί Ιχθρικαί προφυλακαί, καί παρέμειναν 

Ιστρατοπεδευμένοι ΰπό τό πΰρ τών άνατολικών Ιξωτερικών φρουρίων, 

δποδεικνυομένου οΰτω, οτι £έν παρτ,τήθησαν τών κατά τά μέρη ταΰτα  
έπιθετικών αΰτών σκοπών, Ινισχυομένης τή ; ιδέας ταύτης καί δπό τοΰ 

ζωηροΰ πυροβολισμοΰ, ον τά βορειανατολικά φρούρια έξετελεσαν προς 

τήν διεύθυνσιν τοΰ Bourget· άλλ’ ομως ουόέν Ιγενετο, αποσυρθέντων 

των Γάλλων έντελώς.

Ο  βομβαρδισμός τών Π αρισίων.

Ή  μεγάλη επιμονή τών Παρισιανών πρός άντίστασιν, καί 
περ τών είς τά διάφορα τής Γαλλίας σημεία εθνικών στρα
τιών ή τ τ η μ έ ν ω ν ,  πρός δέ ή πίεσις, ην ή έν Γερμανία κοινή 

γνώμη έπενήργει έπί τοΰ γερμανικοΰ στραταρχείοε, έξεβία-



ααν, ώς είπεΐν, τήν περί βομβαρδισμού των Παρισίων άπό-
φασιν αυτοΰ.

Έν Γερμανία έπιστεύδη, οτι, άν διήρκει ή πολιορκία τών 
Παρισίων, τοΰτο ητο ή φυσική συνέπεια τών φιλανθρωπι
κών αίσδημάτων τοΰ γενικοΰ άρχηγοΰ τών Γερμανικών στρα
τών' έδεωρήδη δέ βέβαιον, οτι, άρχομένου τοΰ βομβαρδισμού, 

ό έν τή πρωτευούση τής Γαλλίας ο'χλος, έ'ξαλλος γενόμενος 
άπο τών παδημάτων £κ τε τών φόνων καί τών πυρκαϊών, 
έμελλε νά έξαναστή κατά τής κυβερνήσεως τής έδνικής άμύ
νης καί εκβίαση τήν παράδοσιν, συνέπεια φυσική τοΰ βομβαρ- 
δισμοΰ, έπηρεάζοντος τήν φαντασίαν τοΰ άνβρώπου. Τάπράγ- 
ματα ομως άπέδειξαν 5,τι άλλαχοΰ εΐπομεν, Γ0  βομβαρδι
σμός, καδό μερικός, δέν ήδυνήδη νά έκφοβίση τό πλήδος· άν 

δέ έπήλδον φόνοι και τραύματα ολιγάριθμα, ταΰτα ^σαν μάλ
λον συνέπειαι τής άμεριμνοσύνης καί άδιαφορίας τοΰ πλή
θους, καί περ πλείστων σφαιρών χαιρετισασών πα'μπολλα τής 
πόλεως σημεία.

"Οπως καί άν εχη το πραγμα, οί πολιορκηταί τών Παρι
σίων άπο καιροΰ διηνεκώς ήτοιμαζοντο διά τον ενδεχόμενον 
βομβαρδισμόν, καί συνεσώρευον πυροβόλα καί όλμους διαφό

ρων όλκών, δι’ ών έξώπλιζον τά πολιορκητικά αυτών κανονο- 

στάσια, ατινα άνήγειρον έπί διαφόρων σημείων, κυρίως όμως 
άπέναντι τών άνατολικών καί νοτίων έξωτερικών φρουρίων 
τών Παρισίων, άφ’ ών καί ταΰτα ήδύναντο νά βομβολήσωσι 
καί είς τήν πόλιν νά ρίψωσι τά βλήματα αυτών. Λέγεται δέ, 
ότι τά έπί τω σκοπώ τούτω συλλεχδέντα πυροβόλα άριδμοΰν- 
ται περί τά 1500 όλχής τών 46 , 35, 24 καί 12 λιτρών> καί 
όλμοι γιγα'ντιοι, δι’ ών έμελλον να έκσφενδονίζωνται βλήματα 
η βόμβαι έπιμήκεις, ών ή μέν περιφέρεια έμετρήδη είς 22 εκ., 
τό μήκος 65  ex., τό δέ βάρος 80 χιλιόγραμμα. Τά πυρο

βόλα ταΰτα έμελλον νά ύπηρετώνται υπό 25 ,0 0 0  πιιροβολι- 
στών, είς 750 ,000  δέ άριθμοΰνται τά Ιτοιμασθέντα βλήματα 
διά βομβαρδισμόν επί 18 ημέρας.

Ή  έ;ναρξις τοΰ βομβαρδισμοΰ έγένετο τήν 27 Δεκεμβρίου, 
άρχομένου τοΰ πυρός κατά τοΰ όροπεδίου Mont Avron καί 
τών άνατολικών φρουρίων Rosny, Nogent, Noisy, έκ πο
λιορκητικών κανονοστασίων, Ιτοιμασθέντων είς Naincy, Ga- 
gny, N oisy-le-grand καί Gaurnay.

Τό γερμανικόν πΰρ ύπήρξε τόσον σφοδρόν καί άκριβές κατά 
τοΰ Mont Avron, ώστε τά έπ’ αύτοΰ 24 μεγάλης ολκής, 
πυροβόλα, ατινα οί Γάλλοι ες-ησαν, καταλαβόντες τό όροπέδιον 
τοΰτο μετά τήν έξοδον τής 30  Νοεμβρίου, κατεσιγάσδησαν, 
σιωπήσαντα όλοσχερώς έφ’ ολην τήν ήμέραν τής 28 Δεκεμ
βρίου, τήν δέ νύκτα ταύτης πρός τήν 29 τό όροπέδιον τοΰτο 

έκενώδη ύπό τών Γάλλων, μετά μεγάλης δυσκολίας δυνηδεν- 
των ν’ άποσύρωσι τά πυροβόλα των. Οΰτω τήν πρωίαν τής 
29 Δεκεμβρίου εΤς λόχος Σαξώνων κατέλαβε τό Mont Avron, 
εύρών τά όχυρώματα κατερειπωμένα, τό δ’ όροπέδιον πλήρες 
τεδραυσμενων κιλλιβάντων, όπλων καί πολεμεφοδίων. Οί Σά- 

ξωνες άμα έγένοντο κύριοι τοΰ μέρους τούτου, εξώπλίϊαν 
αυτό.

Έπίσης σπουδαίως ένήργησε τό πΰρ καί κατά τών φρου
ρίων Rosny, Nogent, Noisy, άτινα έπί διημερίαν έσίγησαν, 
μόλις δέ, καί περ άσδενώς, τό Nogent ηρξατο ν’ άποκρίνη- 
ται είς τό έχδρικόν πΰρ τήν 1 Ίανουαρίου.

Ύπελογίσθη, ότι κατά τόν βομβαρδισμόν τής 30 Δεκεμ
βρίου είς διάστημα πέντε ώρών έπεσαν 155 βόμβαι καί 

οβούζια έπί τοΰ ς-ρατώνος τοΰ φρουρίου Rosny, διατρυπήσαντα 
καί αυτά τά ύπόγεια, άσυλον τής φρουράς, νομιζόμενα ώς 
άδιάτρητα· άπό δέ τής 8ης πρωινής μέχρι τής 6ης μ. μ.



έμετρήδησαν, διά ναυτών επ’ αΰτω τούτω όρισθεντων, 2 ,000  
σφαΐραι πεσοΰσαι εντός τοΰ φρουρίου, είς έκαστον λεπτόν τής 
ώρας έκφενδονιζομένων άχριβώς 2 σφαιρών.

Τήν νύκτα της 29 Δεκεμβρίου έπεσαν εντός τοΰ περιβόλου 
χών Παρισίων τά πρώτα βλήματα κατά τάς άνατολικάς συ
νοικίας, άνάψαντα είς τινα μέρη πυρκαϊάς, αμέσως κατασβε- 
οδείσας (1).

Τήν 5ην Ίανουαρίου ίρξατο καί ό κατά τών νοτίων φρου
ρίων βομβαρδισμός, ήτοι κατά τοΰ Issy, Vauves, Montrou
ge, Bictitre, lv ry  καί Charenton· ούχ ηττον δέ ένηργεΐτο 
ουτος καί άπό πασών χών λοιπών θέσεων καχά πάσας τάς 

διευθύνσεις, αμα ήγείροντο νέα πολιορκητικά κανονοστάσια. 
Οΰτω τήν 5ην Ίανουαρίου ή κυβέρνησις της εθνικής άμύνης 
έκρινε καλόν νά προσκαλέση εντός τών Παρισίων τοΰς κατοί
κους χοΰ Rueil καί Nanterre, πολλά πάσχονχας έκ. τοΰ έ- 
γδριχοΰ πυρος.

Έ ν τούτω τώ μεταξύ οι Παρισιανοί δέν ύπνώττουσι, άλλά 
χούνανχίον διενεργοΰσι μικράς εξόδους καχά διάφορα σημεία, 
προοιωνιζουσας έχέραν σημαντικήν καί άποφασισχικήν. Οΰτω 
τήν νύκχαχής 10— 11 Ίανουαρίου» έγένετο επιδρομή κατά τών 

προφυλακών τών είς τά πέριξ τοϋ σιδηροδρόμου Στρασβούργου, 
καδ’ ην οί Γάλλοι, καίπερ κατατουφεχιζόμενοι, όρμήσαντες διά 
τής λόγχης έξήλασαν έκεΐδεν τούς έχδρούς, ύπονομίσαντες 
καί είς τόν άέρα άνατινάξαντες τάς οικίας, έν αις διαμένον- 
τες Πρώσσοι δέν ήθέλησαν νά παραδοθώσι. Έπίσης καί πρός

(1) ’Από τής Ινάρςεως τής πολιορκίας ή Κυβέρνησις παρϊ'γγειλε τοΓς 

οίκοοεσπόταις να διατηρή έκαστος ώριομένην ποσότητα υίατος πρός 
κατάσβεσιν Ενδεχομένων πυρκαίών καί άμμον είς τάς α ΐλάς διά τήν 

έλάττω ιιν τής τυχαίας έκ/ρτ,ξϊως τών Ρημάτων.

Clainart επέτυχε» έτέρα εκδρομή κατά τών έκεΐσε Βαυαρών, 
ών καί τινας ήχμαλώτισαν.

Τήν δέ 13 Ίανουαρίου έγένετο έτέρα έξοδος δύο γαλλικών 
σωμάτων ύπό τόν στρατηγόν Vinoy κατά τοΰ Bourget, κα- 
τεχομένου υπό τής Βασιλικής φρουράς, ένώ ταυτοχρόνως 
ένηργεΐτο έτέρα έξοδος πρός νότον κατά τά μέρη Meudon, 
ένδα τό 11 ον σώμα, καί C lainart, ένδα οί Βαυαροί.

"Απασαι αι έξοδοι αυται, κύριον σκοπόν έχουσαι τό διατη- 
ρεΐν άκμαΐον τό στρατιωτικόν αίσθημα, συνετε'λουν προσέτ{ 
είς παρενόχλησιν τών προσεγγίσεων τοΰ έχθροΰ.

Ά φ ’ ετέρου οί Πρώσσοι είς μάχην άπεπειρώνχο νά κατα- 
λάβωσι χάς παρά τήν llu e il δέσεις, άπωδούμενοι ύπό τής 
έκεΐσε μεταβατικής έδνοφυλακής.

Τήν 14 Ίανουαρίου, άπό δύο ημερών σιγώντων τών νο- 
τιαίων έξωτερικών φρουρίων Issy, Vauves καί M ontrouge, 
νομίσαντες οί Γερμανοί οτι τά φρούρια ταΰτα παθόντα πολυ 
έκ τοΰ βομβαρδισμού έξεκενώδησαν ύπό τών Γάλλων, ήδέλη- 
σαν νά τά καταλάβωσι· Βαυαρικόν ομως άπόσπασμα δελήσαν 
νά καταλάβη τό Issy ευρεν αύτό καλώς φυλαττόμενον καί 
άπεκρούσθη.

'Ρίπτοντες τό βλέμμα έπί τών άνακοινωδέντων συμβάντων 
καδ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ βομβαρδισμοΰ, παρατηροΰμεν οτι 
ύπελογίσδησαν ώσεί 20,000  βλήματα τά καδ’ έκάστην έκ- 
σφενδονιζόμενα, ών καχά μέσον όρον 4 0 0 — 500 (1) επιπχον 
έ'νδον τοΰ περιβόλου χών Παρισίων, καί κυρίως προσέβαλλον 
τό έπί τής άριστερας οχδης τμήμα χής πόλεως, ηχοι τό Μοη- 
trouge, V augirard , G renelle, A uteil, Po int-de-Jour.

Τά σημεία, έφ’ ών κατέπεσαν βόμβαι διατρυπήσασαι οί-

(1) 'Υπήρξαν ήμέραι, καθ’ ας Ιμετργ’Οηααν καί 2 ,000  βλημάτων 
πισόντων είς τήν πόλιν,
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χίας τινάς χαί Ανάψασαι πυρκαϊάς, ησαν καθ’ ολον τόν βομ
βαρδισμόν κατά διαφόρους έποχάς αύτοΰ τά έξής-

'Οδός· Souflot, Vaneau, M adame, Αγίου ’Ιακώβου, 
G ay-Lassac, F aillau tin es, d’ Enfer, des Ecoles, Medar, 
P iete, Mabillon, Mange, de Γ Occident, Transit, Four- 
neaux, ’Αστεροσκοπείου.

Λεωφόρος B reteu il, Port-Royal.
Βλήματα έπίσης προσέβαλον τον ναόν του Ά γ . Σουλπι- 

χίου, τήν Σοοβόννην, τά νοσοκομεία Val-de-Grace και Ρ ΐ- 
tie , τόν του S ‘ Sacrem ant, τά περί τό κατάστημα τών Κω
φαλάλων με’ρη, τόν κήπον του Λουξεμβούργου. Ενικός πίναξ 
μας λέγε:, οτι τήν νύκτα τής 9 — 10 Ίανουαρίου επεσαν βόμ- 
6αι 15 είς τό Μουσεΐον, 8 είς Σορβόννην, 4 είς τό Δίδασκα - 
λεΐον, 2 εις τήν Φαρμακευτικήν Σχολήν, 70 είς τό Λυκειον 
τοΰ μεγάλου Λουδοβίκου, 4  είς τό Λυκειον τοΰ Ναπολέοντος, 
1 είς τό τοΰ Α γίου Λουδοβίκου, 2 είς τό γυμνάσιον S ‘ Bar- 
be, 1 είς τήν Βιβλιοθήκην τής 'Αγίας Γενεβιέβης, ώς άλλη 
δέ χάλαζα έπί τοΰ ’Αστεροσκοπείου, τοΰ Val-de-Grace καί 
τοΰ Πανθέου.

Καί δμως όλη αΰτη ή πληθύς τών βλημάτων, έκτος μερι
κών ζημιών, ας έπήνεγκον, μόλις έφ’ ολην τήν διάρκεαν τοΰ 
βομβαροισμοΰ (ήτοι μέχρι τής 27 ίανουαρίου) εσχον έπί 
τών ανθρώπων τό έξής αποτέλεσμα· έφόνευσαν μέν παιδία 31, 
γυναίκας 23, άνδρας 53· έτραυμάτισαν δέ 36 παιδία, 92 
γυναίκας, 148 άνδρας. Ίνα  δέ κατανοηθή τό άνίσχυρον 
χοΰβομβαρδισμοΰ, παραθέτομεν τά Ακόλουθα αποτελέσματα 
αύτοΰ μέχρι τής 10 Ίανουαρίου έπί τοΰ φρουρίου Nogent 
καί Vaves. Κατά τάς ήμέρας ταύτας τοΰ βομβαροισμοΰ, 
έπεσαν έντός τοΰ Nogent περί τάς 10 ,000 βόμβαι, έμετρή-

καί όμως εις έφονεύθη, δυο δέ έπληγώθησαν. Είς τό φροΰριον 
Vavres έμετρήθησαν είς ώρισμένην εποχήν 600  πεσοΰσαι 
έντός, 10— 12 χιλιάδες έκΐός αΰτοΰ, το δέ αποτέλεσμα ητο
4 φονευμένοι καί 10 τραυματισμένο*.

Δέν Αρνούμεθα ομως, οτι δ βομβαρδισμός θαττον ή βρά- 
διον έμελλε νά έχη αποτελέσματα καί έπί τοΰ ήθικοΰ τών πο
λιτών, άν ή περαιτέρω τής πολιορκίας παράτασις ήδύνατο νά 
χορηγήση τοΐς Γερμανοΐς τήν ευχέρειαν, οπως προσεγγίσωσι 
τό τείχος τής πόλεως διά πλησιεστέρων κανονοστασίων πο
λιορκίας.

Έ ν τούτω τώ μεταξύ, έν τώ μέσω τοΰ πατάγου καί τών 
κρότων τών τηλεβόλων, Απετελέσθη εν τών μεγάλων ιστορι
κών τής Γερμανίας γεγονότων· ώς άλλη δέ ίκανοποίησις έπε- 
τεύχθη ή άνασύστασις τής Γερμανικής αυτοκρατορίας είς τό 

πρόσωπον τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας ώς αΰτοκράτορος. 
Πάντες ένθυμοΰνται, οτι Ναπολέων ό Α/ κατέλυσε τήν Γερ
μανικήν αυτοκρατορίαν είς τό πρόσωπον τοΰ κατόπιν αΰτοκρά
τορος τής Αυστρίας Φραγκίσκου· ήδη μετά παρέλευσιν τόσων 
ένιαυτών ολόκληρος ή Γερμανία έπί τής γαλλικής χώρας καί 
*ίς τά έν Βερσαλλίαις Ανάκτορα Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ/ ικανο
ποίησε αυτή μόνη εαυτήν, καί ίδίαις χερσί τήν 18 Ίανουα
ρίου 1871 παρεδωκε τφ Γουλιέλμω τό αΰτοκρατορικόν αξίω
μα, αφοΰ πρώτον άπέβαλε τοΰ θρόνου Ναπολέοντα τόν τρίτον. 
Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν έπί τά Παρισιανά.

Ό  βομβαρδισμός τών τε εξωτερικών φρουρίων καί τής πό
λεως έξηκολούθει, πασα δέ έλπίς έξωτερικής συνδρομής έξέ- 
λιπεν, Αφοΰ ό μέν στρατός τοΰ Chanzy κατετροπώθη είς le 
Mans,
5 δέ τοΰ Faidherbe είς Saint Quentin,
δ δέ τοΰ Βούρβ«·/η είς την γραμμήν τοΰ L isaue ποταμού.
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’Απέναντι τής παντελοΰς έχλείψεως έλπίδος έξωτερικής 
συνδρομής η πόλις τών Παρισίων, περί έαυτήν καί μόνην ά- 
ποβλέποϋαα, Αποκαλύπτει τάς Αποδήκας τών τροφίμων κε· 
νάς, παντελή τήν ελλειψιν ανθράκων καί ξύλων, τήν δέ τών 
πολεμεφοδίων σπάνιν προσεγγίζουσαν· 2θεν καί Απήτησεν ο,τι 
λαόςκαρτερικός καί γενναίος ήδύνατο έντή έσχατη ταύτη ώρα 
νά έπιθυμηση. Ήθέλησε νά δοκιμάση διά τελευταίας καί Απελ
πιστικής εξόδου τήν διάσπασιν τοΰ περιβάλλοντος αύτήν σίδη
ρου κρίκου τής πολιορκίας καί τήν Απέλευσιν τών δυναμένων 
δπλοφορεΐν, οπως δ εχθρός, μή αισθανόμενος έφεξής Αν
τίστασιν, παραλαβή τήν πόλιν φρουρουμένην υπό μόνων τών 

γυναικών.
Ά λλ ’ ή φωνή αΰτη τοΰ ήρωϊσμοΰ δέν ητο δυνατόν νά εύρη 

ή·/ώ παρά τοις Αρχηγοις, οΓτινες δέν Απετόλμων ν’ άναλοίβω^ 
τήν ευθύνην τής βεβαίας ανθρωποκτονίας απέναντι Αβέβαιου 
αποτελέσματος, ώς καί δ ηδη αύτοκρατωρ τής Γερμανίας, 
ύπό τών αύτών αίτδημάτων όρμώμενος, δέν Απετόλμησεν ούδέ 
κατά τήν Αρχήν τής πολιορκίας νά έχβιάση τήν αλωσιν τών 
Παρισίων διά γενικής καί Απελπιστικής έφόδου. Επομένως, 
κατόπιν πολυπληθών πολεμικών συμβουλίων, οί στρατιωτικοί 

αρχηγοί Απεφάσισαν έξοδον μερικήν μέν, Αλλά καί σημαντι
κήν, ητις καί έλαβε χώραν τήν 19 Ίανουαρίου. Έ ν τή έξοδα» 
ταύτη πρώτον ηδη Αδελφοποιοΰντο έν τώ αΓματι δ στρατός 
καί ή έδνοφυλαχή τών Παρισίων Ατυχώς όμως καί κατά 
ταύτην τήν τελευταίαν στρατιωτικήν έπιχείρησιν τής φρουράς 
τών Παρισίων ή νίκη έμεινε πιστή τοΐς Γερμανοΐς. Άναγρά- 
φομεν ώδε τά κατά τήν επίσημον ταύτην ήμέραν.

'Εξοδος τής 19. ’la ro va p lo v . —  Διαρκούσης τής νυκτός 
τής 18— 19 Ίανουαρίου, παρετηοήδη ύπό τών Γερμανών είς 
τά νοτιοδυτικά καί νότια εξωτερικά τών Παρισίων ορούρια

μιγάλη κίνησις καί συγκεντρωσίς στρατευμάτων, καθίστώσα 
πρόδηλον οτι έσχεδιάζετο έκ μέρους τών Γάλλων μεγάλη τις 
προσβολή κατά τών δέσεων τοΰ 4ου καί 5ου σώματος. Ά μ α  
τούτου Αγγελθέντος πρός τήν πρωίαν τής 19ης Ίανουαρίου, 
πάραυτα ή φρουρά τών Βερσαλλιών διετάχθη νά λάβη τά 
όπλα, δύο δέ συντάγματα έφεδρων τής φρουράς καί μία μ ι- 
ραρχία Βαυαρών έκλήδησαν έν σπουδή έκ Βερσαλλιών είς 

Sceaux  καί B ievres. Πραγματικώς περί τήν 8ην π. μ. οί 
Γάλλοι έξώρμη^αν έκ τών νοτίων καί νοτιοδυτικών αύτών 
δέσεων μετά δυνάμεων ώσεί 100,000 Ανδρών, Ό  γαλλικός 
στρατός δ μετασχών τής έξόδου ταύτης διηρεΐτο είς τρ?Γς με- 
γάλας φάλαγγας, συγκείμενος έκ στρατιωτών τή< γραμμής, 
έπαρχιακών έθνορυλάχων και έθνοφυλάκων τών Παριπων. 
Κατά τό παραδεχθέν σχέοιον ή πρός τό αριστερόν φάλαγξ 
ύπό τόν στρατηγόν Yiooy ώφειλε νά κυριεύση τό οχύρωμα 

Montrelout καί τάς έπαύλεις Beabe, Ποτσοδιβούργου, Άρ- 
μαγγώ καί Τσιμερμάε, ΊΙ κεντριχή φάλαγξ ύπό τόν στοά- 
Τηγβν Bellem ar διευδύνετο κατά τοΰ άνατολικοΰ μέρους τοΰ 
οροπεδίου Bergerie, ή δε πρός τά δεξιά φάλαγξ, ύπό τόν 
στρατηγόν Ducrot, ώφειλε νά προβή πρός δυσμάς τοΰ άλσους 

TouBougival, καί νάπροσβάλη συγχρόνως τό χωρίον Long- 
peyau. Ά λλ ’ έπειδή π ίσα ι αί οδοί ησαν κατειλημμένοι, ή 
δέ έπίθεσις έμελλε ν’ άρχίσΐ) τήν πρωίαν, ή δεξιά ρυτη πτέ· 
ρυξ, ητις ώφειλε νά διατρεξη νύκτωρ οδόν μακρυτέραν τών δύο 

Ιτε'ρων (12 χιλιόμετ.), μόλις κατώρδωσε νά φθάση εις τό όρι- 
οδέν αύτή σημεΐον, οτε ή Αριστερά καί κεντρική φάλαγξ εΤχον 
ηδη Αρχίση τήν προσβολήν.

Ή ήρξατο είς Sevres, παρεξετίδη δέ εις Meudon, 
Carches, S ‘ Cloud, Vaucresson, Malmaijon καί B ougi- 
val κ.τ.λ. ώττε ή ολική έ’κτασις τοΰ πεδίου τής μ«Υης ειχεν



έκτασιν δύο περίπου μιλιών γερμανικών. Οΰτω βαθμηδόν 
ήναγκάσθησαν έκ τών Γερμανών νά μετάσχωσι τής πάλης ή 
9η χαί 10η μεραρχία καί τά συντάγματα 7, 47 , 58 , 59 , 
6 , 46 , 37 , 50. Καί τά μέν πολιορκητικά αΰτών κανονο- 
στάσια άντεπυροβόλουν ζωηρότατα, αί πεδιναί ομως κανο- 
νοστοιχίαι, ώς έκ του άνωμάλου καί δασώδους του έ<άφους, 
χαθίσταντο σχεδόν άχρηστοι. Μετά των έξορμησάντων Γάλ
λων ηνουν τό πΰρ των καί τά έπί τοΰ Mont-Valerien πυρο
βόλα, καθ’ ών άνταπεκρίνοντο τά έν Louveciennes καί S* 
Germain πρωσσικά πολιορκητικά κανονοιτάσια, ένώ τά μ ι- 
ταξύ L acelle καί Bougival έχεραυνοβόλουν τοΰς έκ Kueil 
«ξορμώντας Γάλλους. Μετά μικρό* τό πυρο€ολιχόν τοΰ 4ου 
πρωσσικοΰ σώματος κατώρθωσε νά ιξεύρη θεσιν κατάλλτλον 
και νά άντιμετωπίση εύστόχως τάς γαλλιχάς κανονοστοιχίας.

Κατ’ άρχάς οί Γάλλοι (Vinoy) προσέβαλον τό 5ον πρωσ
σικόν σώμα, οπερ άπέκρουσε τάς έφόοους αΰτών, άλλ’ οί Γάλ
λοι έπανηρχοντο θα^ραλεως, έπενεγκόντες φοβεράς άπωλείας 
προ πάντων είς τοΰς φυλάττοντας τό οχύρωμα Monlretout, 
πρός τά άριστερά τοΰ Sl Cloud, οίτινες άπωθήσαντες πε'ντε 
αλλεπαλλήλους εφόδους, ήναγκάσθησαν έπί τέλους νά τό κα- 
ταλίπωοιν είς χειρας τών Γάλλων περί την ΙΙην ώραν.

Ένώ ό Vinoy έμάχετο οΰτω πρός τό άριστεράν, άφ’ ετε- 
ρου ό Bellemar, φθάσας είς Bergerie, έκυρίευσε τό πρεσβυ- 
τερεϊον, άλλ’ άφοΰ περιεμεινεν είς μάτην ύποστηριξιν παρά 
της δεξιάς πτέρυγος (Du<?rot), μηπω άφιχθείσης είς τήν θέ
σιν αύτής, δι’ οΰς άνωθι είπομεν λόγους, ήναγκάσθη ν’ άπο- 
στείλη μέρος τής έφεδρείας του πρός διατήρησιν τών ύπ’ αΰ
τοΰ κυριευθεισών θέσεων. Τέλος άφίχετο καί η δεξιά πτέρυξ 
(Ducrot) είς τό πεδίον τής μάχης. ΓΗ δεξιά ταΰτης πτέρυξ, 
παρατεταγμένη είς R ueil, έξετέθη είς τό σφοδρότατον πΰρ

τών έπί τής άντίπεραν ίχθης τοΰ Σηκουάνα έχθρικών κανο. 
νοστασίων (πρόκειται περί τών μεταξΰ Lacelle καί Bougi
val πρωσσικών πολιορκητικών κανονοστασίων), καθ’ ών άν- 
τετάχθη τό πυροβολικόν τοΰ Ducrot καί τών οχυρωμάτων 
τοΰ M ont-Valerien.

Ώ ς άνωθι είπομεν, 6 Ducrot ώφειλε νά κ^ριεύση τό χ ω 
ρίον Longbeyau. Παρά την πύλην αΰτοΰ, ένθα 6 έχθρός ητβ 
ώχυρωμένος έντός φραγμών καί οικιών, ή δεξιά τών Γάλλων 
πτέρυξ άπηντησε πεισματωδεστάστην άντίστασιν· πολλάκις 
χαί έπανειλημμενως ό στρατηγός Ducrot ηγαγε τά τάγμα
τα τοΰ ταχτιχοΰ στρατοΰ καί τής εθνοφυλακής εις έφοδον, άλ
λά δέν ήδυνήθη νά προχωρηση. Οΰτως εΤχον τά πράγματα, 
οτε οί Πρώσσοι άντεπετέθησαν περί την 4 . ώραν μ. μ. μετα- 
ταξΰ τής άριστερας τών Γάλλων καί τοΰ κέντρου αΰτών με
τ ’ άκρας σφοδρότητος, καί ήνάγχασαν τά έκεΐσε γαλλικά ς-ρα- 
τεύματα >ά ύπενδώσωσι. Καί έπανήλθον μέν οί Γάλλοι περί 
δύσιν Ήλιου είς νέαν έπίθεσιν, και έχυριεΰθη ΰπ’αΰτών αυθις 
ή κορυφή τοΰ έροπεδίου, ενθα τό όχύρωμα Montretout, ά λ
λά τής νυκτός έπελθούσης καί άδυνατοΰντες οί Γάλλοι ώς έκ 
τούτου νά μεταφερωσι πυροβολικόν καί ώχυρωθώσιν έπί τής 
πρός τόν έχθρόν έκτεθειμένης ταύτης Οέίεως, διά την άνά- 
κτησιν τής όποιας οί Πρώσσοι συνηθροιζον δυνάμεις, οπως 
εΰθΰς την πρωίαν άναλάβωσι νέαν έπίθεσιν, δέν παρέμειναν 
έχεϊσε, διαταχθείσης μετά δωδεκάωρον διαρκή μάχην τής 
ύποχωρήσεως είς τάς μεταξύ τοΰ M ont-Valerien χαιτών 
οικιών Crachard τάφρους. Οΰτως άμφότερα τά άντίπαλα 
στρατεύματα διήλθον τήν νύκτα τής 19— 20 Ίανουαρίου, οί 
μέν Πρώσσοι έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, οί δέ Γάλλοι έπισης 
έξωθι τών φρουρίων, έφ’ ώ καί οί πολιορχηταί έπίστευον τήν 
έπανάληύιν τής μάχης έπί τήν αΰριον. Τήν 20. Ίανουαρίου



ομως έζητήθη υπό του Trochy 48 ωρών άνακωχή πρός ίν -  
ταφιασμόν τών νεκρών, ητις καί τώ έχορηγήθη υπό τοΰ βα- 

οιλικοΰ πρίγκιπος της Πρωσσίας. Ούτως άπέληξε καί ή τι- 
λευταία αΰτη προσπάθεια τ ις  παρισινής φρουράς, καθ’ οί 
μέν Γάλλοι, εκτεθειμένοι είς τό εχθρικόν πυρ, εσχον περί τάς
3 ,000  άνδρών φονευμένων καί τραυματιών, οί δέ Γερμανοί 
μόνους 600. Εκατέρωθεν έλήφθη άρ:θμό; τις αιχμαλώτων.

*-« / 'Ν άνακωχή.

Κατόπιν τϊ5ς άκάρπου εξόδου της 19. Ίανουαρίου ή ίν ΙΙα- 
ρισίοις Κυβέρνησις, συσκεφθεΐσα μετά τών στρατιωτικών άρ- 
χηγών καί ύπ’ όψιν λαβοΰσα οτι έν ολη τή πόλε» δέν εμενεν 
άρτος ή έπί δκτώ είσέτι ημέρας, καθ’ ο διάστημα οΰδέν ήδύ- 
νατο νά έλπίση εξωθεν, έίθετο τό ζήτημα περί νέας άποπεί- 

ρας πρός διά^ηξιν του αποκλεισμού, αίτουμένη την γνώμην 
διαδοχικώς ολων τών άνωτέρων άξιωματικών τής φρουράς. 
Οί πάντες, πεισθέντες έκ τής γενομένης πείρας οτι δέν ήδυ- 
ναντο νά διασπάσωσι την γραμμήν τής πολιορκίας, κατέχου- 
σαν τάς επικαίρους θέσεις δι’ οχυρωμάτων έπίσης άκατα- 
βλητων, ώς ακατάβλητα είς τοΰς Γερμανούς ΰπήρχον τά 
πρόσκαιρα καί μη οχυρώματα τών Γάλλων, άπεφήναντο όμο- 
θυμαδόν οτι δύνανται μέν πάντες προθΰμως νά φονευθώσΐ, 
δέν εχουσιν ομως ούδεμίαν πεποίθησιν περί τής επιτυχίας 
τής έξόδου, ην καί άπέ^ριψαν ώς περιττήν ανθρωποκτονίαν.

Επομένως ή κυβέρνησις έσκεφθη περί διαπραγματεύσεως 
μετά τοΰ εχθρού, ταχύνασα εις τοΰτο ετι μάλλον, καθόσον 
άπό πολλών μέν ημερών πολλοί τών κατοίκων, άπό φιλόπατρι 
αίσθημα παραφερόμενοι, δυσανεσχέτουν κατά τής Κυβερνή- 
σεως, καί ιδίως κατά τοΰ T rod iy , μή δυνηθένιος νά διάλυση 
τήν πολιορκίαν, ένδίοον-ες δέ είς τάς εισηγήσεις τών λησμο-

νούντων τήν παρουσίαν τοΰ έχθροΰ πρός έπίτευξιν φιλοδοξών 
ατομικών σκοπών, άπεφαίνοντο ηδη φανερά περί ανατροπής 
τής Κυβερνησεως ώς άδεξίου.

Ή  δυσμένεια αΰτη ύπερηύξησεν ετι μάλλον μετά τήν άπο-< 
τυχίαν τής έξόδου τής 19. Ίανουαρίου, ώστε τήν εσπέραν 
τής 21 . Ίανουαρίου έγένοντο επιδείξεις, τήν δέ 22. Ίανουα
ρίου καθαρά στάσις, ϋς άποτέλεσμα ^το τό μέν ή άπό τών φυλα
κών τοΰ Mazas έπελευθέρωσις τοΰ Φλωράνς, πρώτου όργάνου 
τής στάσεως τής 31. ’Οκτωβρίου 1871, τό δέ μετά τήν κατά- 
παυσιν τής στάσεως ή όριστική τής κυβερνησεως άπόφασις νά 
προβή άμέσως είς τάς πρός τούς Π ρώσσους διαπραγματεύσεις.

Οΰτω τήν πρωίαν τής 23. Ίανουαρίου ό έπί τών εξωτερι
κών υπουργός Favre άπέστειλε διά κήρυκος είς τάς γερμα- 
νικάς προφυλακάς επιστολάς δυο, τήν μέν πρός τόν Βισμάρκ, 
αίτούμενος συνάντησιν χωρίς νά δρίση τόν σκοπόν, τήν δέ 
πρός τόν παρά τώ πρωσσικώ στραταρχείω νΑγγλον άπες-αλ- 
μένον 'Ρωσσέλ, οπως οδτος διειικολύνη τοΰτο. Τήν αύτήν ε
σπέραν ή άμαξα τοΰ κόμητος Βισμάρκ παρέλαβεν είς Sevres 
τόν Favre καί τόν μετε'φερεν είς Βερσαλλίαν, Ινθα τήν επαύ- 
ρΐον ουτος έίσχε πεντάωρον συνδιάσκε^ιν μετά τοΰ Άρχιχβίγ- 
γελαρίοι> τής Γερμανικής αύτοκρατορίας. Κατά τήν συνέντευ- 
ξιν ταύτην ό Favre έπρότεινε τήν παράδοϊΐν τών Παρισίων 
μέ δικαίωμα ενόπλου έξόδου τής φρουράς, ίτ<ς άποχωοοΰσα 
πέραν τοΰ Λείγηρος ποταμοΰ ν’ άφοπλισθή. ’Αλλ’ ό Βισμάρκ 
άντεπρότεινεν, ότι δέν ήδύνατο νά παραδεχθή άλλην παρά- 
δοσιν διαφέρουσαντής τοδ Metz. ΕΤπεν όμως, l u  δυνατό» νά 
μετριασθώσιν οί οροι, άν άντί συσκέψεως περί μόνων τών Πα
ρισίων, έπεκταθή ή πρόΐασις εις τό ζήτημα τής ειρήνες, ης 
νά προσυζητηθώσι καί παραδεχθώσιν οί οροι{{).

(1J Έν τούτω τω μεταξύ ό στρατηγός Troehv, ό τοο*5τα ο ΐϊνεργτ'-



Ττ,ν έπαύριον, 25. Ίχνουαρίου, χανυχτερινοΰ τόπιν πίλε* 
μικοΰ συμβουλίου 6πό τήν προεδρείαν τοΰ αΰτοχράιορο;, ό Βι- 
σμάρκ άνεκοίνωσε τω Favre τάς βάσεις, έρ’ ών ήδύναχο vi 
διαπραγματευθή ανακωχή τοΰ πολέμου, οπως συγκαλουμέ- 
νης Έθνοσυνελευσεως άπορανθή δι’ αύτής τό γαλλικόν έθνος 
rest ειρήνης ή πολέμου1 έπειδή δέ ή πληρεξουσιότης τοΰ F a
vre δέν ητο άπόλυτος, έπανήλθεν ουτος εις Παρισίους· οθεν 
τήν έπομένην έπέστρεύεν έκ νέου εις Βερσαλλίας, αυτός μέν 
οπως κανονίση μετά τοΰ Βισμάρκ τους περί ειρήνης προκα
ταρκτικούς όρους, οιτινες έμελλον νά προταθώσιν είς το έ'θνος, 
ό δέ συνοδευσας αύτόν στρατηγός Βωρόρη, διοικητής της 
4ης μεραρχίας τής 3ης τών Παρισίων στρατιας, οπως μετά 
τοΰ πρωσσικοΰ έπιτελείου κανονίση τους όρους της ανακωχής. 
Μετά δεινήν δέ προσπάθειαν μόλις κατώρθωσεν δ F avre νά 
τροποποίηση τάς απαιτήσεις τών Γερμανών είς τό νά μείνη 
η ρρουρά τών Παρισίων αιχμάλωτος έντός του περιβόλου 
τών Παρισίων, παραλαμβανομένων τών εξωθι ρρουρίων υπό 
τών Γερμανών, αντί τοΰ νά μετενεχθή αΰτη αιχμάλωτος είς 
Γερμανίαν, χαί είς τό νά μή είσέλθη ό αύτοχράτωρ μετά τοΰ 
στρατού θριαμβευτικώς είς Παρισίους, ώς έπεθύμει, άλλά νά 
έπισκερθΐ) τήν πρωτεύουσαν, μετά τήν παραδοχήν τών προ
καταρκτικών όρων υπό τής Συνελεύσεως, τμήμα τι μικρόν τοΰ 
γερμανικού στρατοΰ. Συζητουμένων τών οοων της ανακωχής, 
•ή'τις παρεχωρήθη έπί τρεις εβδομάδας, έπαυσατο άπό τής 
27. Ίανουαρίου ό βομβαρδισμός τών Παρισίων, όστις δέν 
έπανελήρθη, καθόσον τήν 28. τό έσπε'ρας ύπεγράρη έχατέρω·

οας προς ΰπεράσπισιν τής πόλεως τών Παρισίων, ητις ΰπο μόνης τής 

πείνης ήναγκάσθη να συνθηκολόγησή, κατέθετο την στρατιωτικήν i ρ- 

χήν είς χεΐρας τοΰ στρατηγοΰ Vinoy, διατηρηθείσης αϋτώ τής προί* 

ίρείας τής Κυβιρνηοεως.

6εν ή άναχωχή, τήν δέ πρωίαν τής 29. Ίανουαρίου οί Γερ
μανοί παρέλαβον τά έξωτερικά ρρουρία. Καί οί μέν Σάξωνες 
κατέλαβον τά ανατολικά Nogent, Rosny, Noisy, οί δέ B aja- 
poi τά νότια Charenton, Montrouge, Vauves, τά λοιπά 
δέ πάντα οί Πρώσσοι, ών ή βασιλική ρρουρά κατέλαβε τ4 
M ont-Valerien.

Διά τής άνακωχής ταύτης ώμολογοΰντο έντός τοΰ περιτει
χίσματος τών Παρισίων αιχμάλωτοι Γάλλοι 38 συντάγματα 
πεζικοΰ τής γραμμής, 3 συντάγματα ναυτών, 7 ίππιχοΰ, 40  
συντάγματα έπαρχιωτιχών έθνορυλάκων, τό όλον περί τάς
180,000 καλώς ώργβνισμενου στρατοΰ μετά 400  πεδινών 
πυροβόλων καί μυδροβόλων, πρός δέ 1,500 πυροβόλων ρρου- 
ρίου. Προστιθέμενης δέ καί της έθνορυλακής τών Παρισίων, 
^τις έν αποκρέψει τής ειρήνης έχ μέρους τής συνελευσεως δέν 
ώρειλε νά παρακολούθηση τους αιχμαλώτους είς Γερμανίαν, 
ή ένοπλος δύναμις ή καταθέσασα τά όπλα έν Παρισίοις άνα- 
βαίνει είς 400 ,000  άνδρών.

Ή  άνακωχή έτίθετο είς ένέργειαν αυθημερόν μέν είς Πα
ρισίους, μετά τρεις δέ ημέρας είς ολην τήν λοιπήν Γαλλίαν, 
έξαιρέσει τών νομών C0te-d’-Or, Doubs καί Ju ra , ενθα αί 
πολεμικαι έργασίαι έμελλον νά έξακολουθήσωσι, καθόσον οί 
Γερμανοί, έννοοΰντες νά καταλάβωσι μέρη τής Λω^ραίνης καί 
δλόχληρον τήν ’Αλσατίαν, έπέσπευδον τήν έχπολιόρκησιν 

τής έτι άνθισταμένης Belfort' διό καί τά κατά τά μέρη έχεΐ- 
να έμπόλεμα στρατεύματα άρεθησαν έξω τής άνακωχής. Ίδου 

τό κείμενον τής περί ταυτης συμβάσεως'
«Ό  κόμης Βίσμαρκ, άρχιγραμματεΰς τής γερμανικής 'Ομοσπον

δίας, ένεργών έν ονόματι τής Α. Μ. τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμανίας, 

βασιλέως τής Πρωσσίας, και ό Κ. ’Ιούλιος Φάβρος, έπί τών έξωτερι- 

κών δπουργος τής κυβερνήάεως τής έθνικής άμύνης, ά μ γ ό π ρ ο ι κανονι
κήν Ι’χοντες πληρεξουσιότητα, βπεφάσισαν τα έπ'μενα'



» α) Γενική άνακωχή καθ’ ολην τήν γραμμήν ιώ ν  μεταξύ τοΰ γερ
μανικού κα! τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ έκτελουμένων στρατιωτικών έργα

σιών άρχεται σήμερον μεν χάριν τών Παρισίων, μετά δέ τριήμερον, 
χάριν τών έπαρχιών' ή ανακωχή διαρκεϊ 2 1  ημέραν' άρχεται από 

τής σήμερον και λήγει περι την μεσημβρίαν .τή; 19 φεβρουαρίου, έκτος 

έάν δεήση νά άνανεωθή. 01 έμπόλεμοι στρατό! θά τηρήσωσι τάς αμοι
βαίας θέσεις των, χωρισθησομένας διά γραμμής όροθετικής. Ή γραμ

μή αδτη όρμϊται έκ τοΰ Pont-l’ Ev6que παρά τήν παραλίαν τής Ιπαρ- 

χί*ς Calvados, στρέφεται δε εις Ligniires προς το βορειανατολικόν τής 
έπαρχίας Mayenne, διερχομένη μεταξύ Brionze κα! Fromental. ’Εφα

πτομένη τής M ajenne πλησίον τοΰ Ligniires παρακολουθεί το οριον το 

χωρίζον τήν Ιπαρχίαν ταυτην άπό τής "Ορνης και τής Σάρθης Ι'ως 
τοΰ βορείου μέρους τής Μοράννης, παρατείνεται δέ οΰτως, δστε άφίνει 
«Ις τήν γερμανικήν κατοχήν τάς έπαρχίας τής Σάρθης, τής Iu d re-et-  

Loire, τής Loir-tl-Cher, τής Loirei χα! Yonue εως τής στιγμής ενθα 

«νατολιχώς τής Quarra ks-Tombes συναντώνται α! Ιπαρχίαι Cflte d'Or, 

Nievre κα! Venue. ’Επιφυλάσσονται δέ τά συμβαλλόμενα μέρη νά 

προσδιορίσωσι τίνα διεύθυνσιν θά λάβη ή δροθετική γραμμή άπο τής 

τελευταίας ταύτης στιγμ,ής, δμα έξακριβώσαντα τήν άμοιβαίαν θέσιν 

τών Ιν τοΐς έπαρχίαις Gfite-d’ Or, Doubs κα! Jura έκτελουμένων στρα
τιωτικών έργασιών. ’Εν τοιαύτΓ, περιπτώσει ή γραμμή θά διαχόψη τό 

ύπό τών τριών τούτων έπαρχιών άπαρτιζόμενον χωρίον, άφίνουαα τάς 

μέν βορεινάς Ιπαρχίας είς τήν γερμανικήν κατοχήν, τάς δέ νοτίους είς 

τήν γαλλικήν. Α ί έπαρχίαι τής βορείου Γαλλίας κα! τοΰ Pas de Calais, 

τάφρούρια Ζιδέ κα! Λαγγρές μετά τοΰ περιέχοντος ταΰτα χώρου 10  χ ι
λιομέτρων, κα! ή χερσόνησος Χάβρε εως τής γραμμής τής άχθησομένης 

άπό Έτρετά πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Σαίντ'Ρωμαιν, θάμείνωσιν έκτος 

τής γερμανικής κατοχής. Οί δύο έμπόλεμοι στρατό! κα! ο! οικείοι προ
φυλακές αυτών θά άπομαΧρυνθώσι 40 τουλάχιστον χιλιόμετρα άπό 

τών γραμμών, αιτινες θα χωρίσωσι τάς θέσεις των, 'Εκάτερος τών 

στρατών έπιφυλάσσεται τό δικαίωμα νά έξασκήσ-τ) τήν έξουσίαν έν οίς 

κατέχει χωρίοις κα! Ιφαρμόση οσα αν ο! αρχηγοί του κρίνωσι κατάλ
ληλα πρός τόν σκοπόν τοΰτον μέτρα.

»' Ωσαύτως ή άνακωχή Ιπε*νείνεται Ιπ! τάς κατά θάλασσαν δυνά
μεις άμφοτέρων τών χωρών" ό μεσημβρινός τοΰ Δυγκίρχϊν λαμβάνεται

ώς όροθετική γραμμή* πρός δυσμάς αυτής θά σταθμεύτ) ο στόλος ο 
γαλλικός, πρός άνατολάς δέ θά άναπλεύσωσι τά  πολεμικά γερμανικά 

πλοία, δμα είδοποιηθέντα. Θά άποδοθή ή λεία,δση&ν έκατέρωθεν συ- 
ληθή έν τώ χρόνω τώ μεταξύ τής κυρώσεως τής άνακωχής ταύτης καί 
τής δημοσιεύσεως αυτής- έπίσης θά άνταλλαγώσι κα! οί αιχμάλωτοι, 

δσοι &ν συλληφθώσιν έν ταΐς κατά τόν αυτόν χρόνον μάχαις. Α ί στρα

τιωτικά! έργασίαι έν ταΐς έπαρχίαις Doubs, Jura κα! Cfite d’ Or, κα! ή 

τοΰ Βελφόρτ πολιορκία θά Ιξακολουθήσωσιν άνεξαρτήτως τής άναχω- 

χής, μέχρις οΰ βραδύτερον δρισθή ή διά τών τριών τούτων έπαρχιών 

άχθησομένη όροθετική γραμμή.
» β) Ή άνακωχή προτίθεται νά χορηγήστ-, εις τήν κυβέρνησιν τής 

έθνικής άμύνης τά μέσα, δι’ ών νά συγκαλίση συνέλευσιν έλευθέρως 
μέν έκλεχθησομένην, οφεί)ουσαν δέ ν’ άποφανθή έάν πρέπει νά παρα- 

ταθή ό πόλεμος ή έπ! τίσιν δροις νά συνομολογηθ^ ή ειρήνη. Ή συνέ- 

λευσις θά συνεδρίασή έν Βορδώ, Οί προϊστάμενοι τών γερμανικών 

στρατιών θά διευκολύνωσι κατά τό δυνατόν τήν τε έκλογήν κα! τήν 

σύνοδον τών Βουλευτών.

» γ) 'Η γαλλική στρατιωτική άρχή θά παραδώστι αμέσως τώ γερ- 

μανικώ στρατψ άπαντα τά φρούρια, τά άπαρτίζοντα τήν έξωτερικήν 
τών Παρισίων αμυντικήν γραμμήν μεθ’ δλου τοΰ έν αΰτοίς πολεμικού 

δλικοΰ. Τους μεταξύ τών φρουρίων τούτων και έξωθεν τής άμυντικής 
ταύτης γραμμής κειμένους δήμους κα! τάς οικίας δύναται νά κατέχω 

ό γερμανικός στρατός, εως ο ί διαχαράξωσι νέαν γραμμήν οί στρατιω
τικό! έπίτροποι. Είς άμφοτίρους τούς στρατούς άπαγορεύεται νά είσ/ρ- 
χωνται κα! διατρίβωσιν εις τόν χώρον, τόν μεταξύ τής γραμμής ταύ

της κα! τοΰ έσωτερικοΰ ώχυρωμένου περιβόλου τών Παρισίων. Ό  τρό
πος τή< παραδόσεως τών φρουρίων κα! τής διαχαράξεως τής προμνη- 
μονευθείσης γραμμής θά όρισθή έν ίδιαιτέρφ πρωτοκόλλω, έπισυναφθη- 

σομ&νο) είς τήν ένεστώσαν σύμβασιν.

» δ) Διαρχούσης τής άνακωχής ό γερμανικός στρατός δέν εισέρχεται 
είς Παρισίους.

> ε) Τά πυροβόλα θά άπομακρυνΟώσιν Ικ τοΰ περιβόλου, ο", δε υπο- 
στάται 6ά κομισθώσιν είς τά φρούρια, όίτινα μέλλει νά προσδιορίσω 

είς έπίτροπος τοΰ γερμανικοΰ στρατοΰ.

> ς) Ή φρουρά (στρατιώται τής γραμμής, μεταβατικοί έθνοφύλακε^



και ναΰται) έν τοΐς φρουρίοις καί έν Παρισίοις είναι αιχμάλωτοι πο· 
λέμου, ίλ ή ν  12 ,000  άνδρών χάριν τή ; έσωτερικής δπηρεσίας τής έν 

Παριίίοις στρατιωτικής αρχής. 01 αιχμάλωτοι στρατοί θά καταθίσωσι 

*ά δπλα των, ατινα θα συλλεχθώσιν εις όρισθησομένους τόπους χαϊ θά 
παραδοθώσι 8ι’ έπιτρόπων κατά τά έν τοίς πολέμοις νόμιμα και τον 

κανονισμόν. Οί στρατοί θά μείνωσιν έν τώ έσωτερικώ τής πόλεως χω- 

^ίς νά εχωσιν άδειαν νά δπερβώσι το περιτείχισμα κατά την διάρκειαν 

*:ής ανακωχής. Α ί γαλλιχαί άρχαΐ άναλαμβάνουσι τήν δποχρέωσιν τοΰ 

έπιτηρεΐν δπως πάς άνήρ άνήκων ε’ς τήν μεταβατικήν έθνοφυλαχήν 

καί τον στρατόν διαμένη έν τώ έσωτερικώ τής πόλεως. Οί αξιωματι
κοί τών αιχμαλώτων στρατών θά καταγραφώσιν έν καταλόγω έγχει- 

ρισθησομένψ είς τάς γερμανικάς άρχάς. Ληγούσης τής άνακωχής, δλος 

ό έν Παρισίοις στρατός θά παραδοΟή αιχμάλωτος είς τον γερμανικόν, 
έάν έως τής στιγμής έκείνης μή σ,ινομολογηΟή ή ειρήνη. Οί αιχμά

λωτοι άξιωμαΐικοί θά κρατήσωη τά οπλα των.
» ζ) Ή  έθνοφυλακή θά κράτηση τά  όπλα της- είς αύτήν άνατίθε- 

ται ή τών Παρισίων έπιτηρησις καί ή διατηρησις τής τάξεως. Το αύτό 

Ιοχΰει περί τών χωροφυλάκων καί τών όμοιων τούτοις στρατιωτών, 
τών δπηρετούντων τήν δημοτικήν άρχήν- τοιοΰτοι είναι ή δημοκρατική 

φυλακή, οί τελωνειοφύλακες καί οί πυροσβέ&ται- πάντες δ’ ουτοι δεν 

Οά δπερβώσι τόν άριθμόν 3600  άνδρών. "Απαντα τά  σώματα τών 

έθ*λοντών διαλύονται κατ’ έπιταγήν τής γαλλικής κυβερνησεως.
» η) "Αμα τ?| συνυπογραφΐ) τούδε τοΰ έγγράφου καί προ τής κατα- 

λήψεως τών φρουρίων ό ανώτατος άρχηγός τοϋ γερμανικού στρατοΰ θά 

χορήγηση τοΐς δπό τής γαλλικής κυβερνησεως εί'ς τε τάς έπαρχίας καί 
εις τήν άλλοδαπήν άποσταλησομένοις έπιτρόποις πάσαν διευκόλυνσή, 

Γνα παρασκευάσωσι τήν τροφοδοσίαν τών Παρισίων καί κομίσωσιν εις 

την πόλιν τά χρειώδη.
> θ) Μετά τήν παράδοσιν τών φρουρίων καί τήν άφόπλισιν τοΰ τ* 

περιτειχίσματος καί ΐή ς  φρουράς, ώς ώρίσΟη έν τοΐς άρθροις έ καί 
ή τροφοδοσία τών Παρισίων θά έκτελεσθή άκωλύτως διά τών σιδηρο
δρόμων καί τής θ>λασβ!ας όδοΰ. Α ί τροφαί δεν δύνανται νά ληφθώσιν 

έκ τών τόπων τών κατειλημμένων έκ τού γερμανικού στρατού' ή γα λ
λική κυβέρνησις δποχρεοΰται νά άγοράση τάς τροφάς τάς εύρισκομέ- 
γας έκτος της όροθετικής γραμμής τής κυκλούσης τάς θέσεις τοΰ γερ-

μανικού στρατοΰ, έκτός έάν ό αρχηγός τούτου δώση άδειαν άντίςροφον.

» ι) Ό  βουλόμενος νά έκλίπη τήν πόλιν τών Παρισίων, πρέπει νά 

Εχη κανονικόν διαβϊτηριον παρά τής γαλλικής στρατιωτικής άρχής, 

έπιθεωρούμενον δπό τών γερμανικών προφυλάκων. Τά διαβατήρια καί 
αί έπιθεωρήσεις αυται χορηγούνται νομίμως είς τούς δποψηφίους τών 

έπαρχιών καί είς τά μέλη τής έθνοουνελεύσεως. Ή κυκλοφορία τών 

τοιαύτην άδειαν λαμβανόντων έπιτρέπεται άπό τής 6 πρωινής ώρας 
μέχρι τής 6 έσπερινής.

» ια) Ή πόλις τών Παρισίων θά πληρώση ώς δημοτικόν πολεμικόν
φόρον 2 0 0 ,0 00 ,000  φράγκων. Έ  ποσότης αΰτη θά πληρωθώ πριν ?j 

λήξη ή  πεντεκαιδεκάτη ημέρα τής άνακωχής. Τόν τρόπον τής πληρω
μής θά ορίσει μικτή γαλλογερμανική έπιτροπή.

» ιβ) Διαρκούσης τής άνακωχής δέν θά άποκομισθή ούδέν τών δη
μοσίων κειμηλίων, S τινα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς έχίγγυον τής 
άποδόσεως τοΰ πολεμικού φόρου.

» ιγ) Έ φ’ όσον διαρκεΐ ή άνακωχή απαγορεύεται ή  είς Παρισίους 

εισαγωγή οπλών, πολεμεφοδίων καί άντικειμένων έξυπηρετούντων είς 
πολεμικούς σκοπούς.

» ιδ) Θά ληφθώσι μέτρα πρός άνταλλαγήν απάντων τών αιχμαλώ

των, οδς άπό τής ένάρξεως τοΰ πολέμου συνέλαβεν ό γαλλικός στρατός. 

Έ π ί τφ  σκοπώ τούτω αί γαλλικαί άρχαί θά παραδώσωσιν έν χρόνω 

βραχυτάτψ τοΰς καταλόγους τών γερμανών αιχμαλώτων είς τάς γερ- 
μανικάς στρατιωτικάς άρχάς έν Ά μ ιένς, Λεμάνς, Όρλεάνς καί Βε- 

ζούλ. Ή άπόλυσις τών γερμανών αιχμαλώτων γίνεται έν τοΐς πλησιε- 
οτάτοις όρίοις. Α ί γερμανικαί άρχαί θά άποδώσωσιν είς τάς γαλλικάς 

στρατιωτικός άρχάς ισαρίθμους καί ’ισοβαθμίους γάλλους αιχμαλώτους. 

Ή άνταλλαγή αΰτη ίπεκτείνεται καί έπί τούς αίχμαλωτευθέντας πο- 

λίτας, τούς πλοιάρχους γερμανικών έμπορικών πλοίων καί τούς έν Γερ
μανία κρατουμένους γάλλους αστούς.

> ιε) Μεταξύ Παρισίων χαί τώ* έπαρχιών θά συσταθή ταχυδρομεΐον
δι* έπιστολάς άσφραγίστους, ας θά έπιστίλλη τό έν Βερσαλία στραταρ- 
χεϊον.

» Τό άνωτέρω έγγραφον έκύρωσαν οί δποφαινόμενοι διά τής υπογρα
φής καί τής οφραγΐοος αύτών.

.2 8  Ίανουαρίου <871. Β1ΣΜΛΓΚ, ΦΑΒΡΟΣ.»



«Παράρτημα tic την σύμβασιν της 28 . Ίανουαρίου 4871 .

»“Αρθρον ά.

»Όροθετικα! γραμμα! πρό τών Παρισίων.

> Τάς όροθετικάς γραμμάς σχηματίζουσιν έκ τοΰ γαλλικοΰ μέρους 

τό περιτείχισμα τής πόλεως· Ικ δέ τοΰ γερμανικοΰ
> α) Προς νότον μεν ή γραμμή, ή άπό τοΰ Σηκουάνα άγομένη μέχρι 

τοΰ ΰψους τής έσχατης βορεινής ά’κρας τής νήσου Σαίν Γερμα'ιν, θα 

παρελάστι τό Ίσσύ Κανάλ κα! θα παραταθή μεταξύ τοΰ περιτείχισμα* 

τος και τών φρουρίων Ίσσύ, Βανβρές, Μοντρούζ, Βισέτρ κα'ιΊβρΰ, 
άπέχουσα 500 μέτρα άπό τοΰ μετώπου τών φρουρίων μέχρι τής γω · 

ν ία ς τών όδών, α ιτινες Ικ Παρισίων όίγουσιν ε!ς Port-i l’Anglais καί 
Άλφόρτ.

β) Πρός άνατολάς δέ, άπό τής προμνημονευθείσης τελευταίας στιγ
μής, προχωρεί ή γραμμή διά τής συρροής τοΰ Μάρνα κα! τοΰ Σηκουά
να παρά τα δυτικά κα! τά βόρεια σύνορα τοΰ χωρίου Σαρεντών, οπως 

διαγράψω ημικύκλιον περ! τόν οβελίσκον, στραφή δέ δστερον εις τήν 

«ύλην τοΰ Φοντεναί. ’Έπειτα θα στραφή πρός βορραν εις μίαν στιγ
μήν άπέχουσαν 500 μέτρα, Ικ δυσμών άπό τοΰ φρουρίου 'Ροσνΰ, κα! 

Ικ νότου άπό τών φρουρίων Νουαζΰ κα! 'Ρωμαινβίλ, άκριβώς μέχρι τοΰ 

τόπου, ϊνθα ή όδός τοΰ Παντέν Ιφάπτεται τής όχθης τοΰ όχετοΰ Ουρκ. 

Ή ©ρουρα_τοΰ Βινα'εν σύγκειται Ικ λόχου 200  άνδρών κα! δεν άπολύε- 

ται Ιπ! τής άνακωχής.

» γ) Πρός βορραν, ή γραμμή παρατείνεται μέχρι μιας στιγμής νο- 
τιοδυτικώς τοΰ Ώβερβιλιέρ παρα τό νότιον σΰνορον τής κώμης Έβερ- 
βιλιίρ κα! τοΰ όχετοΰ τοΰ Σα!ν Δενΰ, διακόπτουσα τοΰτον 500  μέτρα 

άπό τής μεσημβρινής χάμψεώς του, περιέχουσα ίσην άπόστασιν πρός 

νότον τών γεφυρών τοΰ όχετοΰ κα! κατ’ ευθείαν Ικτεινομένη εως τοΰ 

Σηκουάνα.

» δ) Πρός δυσμάς, άπό τής στιγμής ενθα ή προϋπαινεχθεΐσα γραμ
μή Ιφαπτομένη τοΰ Σηκουάνα Ικτείνεται πρός τά άνω τοΰ ποταμοϋ 

παρά τήν άριστεράν όχθην μέχρι τοΰ όχετοΰ τοΰ Ίσσΰ. Μικραί τινες 

υπερβάσεις τής όροθετικής ταύτης γραμμής Ιπιτρέπονται είς τους γερ
μανικούς στρατούς καθ’ οσον άπαιτεϊ τοΰτο ή άνάγκη τοΰ έςασοαλίοα·. 

τούς προφύλαχας αύτών.

» "Αρθρον S.'

» Διάβασις τής όροθετικής γραμμής.
» ΟΙ λαμβάνοντες άδειαν νά διαβαίνωσι τάς γερμανικάς προφυλα- 

κάς πρέπει νά διέρχωνται μόνον διά τών όδών τοΰ Καλα!, Λίλλης, 
Μέτς, Στρασβούργου (παρά τήν πύλην Φοντενα!), Βάζελ, Ά ντ ίβ ες ι 

Τουλούς, ’Αριθ. 189 , κα! τελευταΐον διά τών γεφυρών τοΰ Σηκουάνα 

κα! τής άνακαινισθησομένης γεφύρας τοΰ Σέβρ.

» "Αρθρον γ.'

» Παράδοσις τών φρουρίων κα! τών οχυρωμάτων.

» Έ  παράδοσις θά Ικτελεσθή τή 29  Ίανουαρίου άπό τής 40  πρωι
νής ώρας κατά τόν έξης τρόπον. Ό  γαλλικός στρατός θά κενώση τά 

φρούρια κα! τόν Ιζουδετερωθέντα χώρον, καταλείπων Ιν έχάστερ τών 

φρουρίων τόν φρούραρχον, τόν προϊστάμενον τοΰ μηχανικοΰ κα! τοΰ 

πυροβολικοΰ κα! τών προηγουμένων σταθμών. "Αμα τή έκκενώσει 
ένός έκάστου φρουρίου, είς άξιωματικός τοΰ γενιχοΰ γαλλικοΰ έπ ιτϊ-  

λείου πορεύεται πρός τούς γερμανούς προφύλακας, ?να δώση τάς άπαι- 

τηθησομένας διασαφήσεις περ! τοΰ φρουρίου κα! τής άγούσης είς αΰτό 

όδοΰ. Μετά τήν κατάληψιν τών φρουρίων και μετά τάς δοθείσας διασα
φήσεις, δ φρούραρχος, ο! προϊστάμενοι τοΰ μηχανικοΰ, τοΰ πυροβολικοΰ 

κα! τών προηγμένων έργων έρχονται είς Παρισίους πρός τήν φρουράν.

> ’’Αρθρον δ.’

» Παράδοσις τών όπλων κα! τοΰ ύλικοΰ.

» ’Εν διαστήματι 14  ήμερών άπό τής συνυπογραφής τής προκειμέ- 

νης συμβάσεως, τά δπλα, τά πεδινά πυροβόλα, αί σημαΤαι κα! τό ύλι- 

κόν παραδίδονται είς τάς γερμανικάς στρατιωτικάς άρχάς κα! κατατί

θενται ύπό τών γαλλικών άρχών Ιν Σερβάν. Προ τής 4 φεβρουαρίου αί 

γαλλικα! άρχα! θά παραδώαωσιν είς τάς γερμανικάς κατάλογον τών 

οπλών κα! τοΰ ύλικοΰ. Ωσαύτως πρέπει νά άπομαχρυν0ώσι πρό τής 

έποχής ταύτης Ιπ! οί τών προχωμάτων ύποστάται τών πυροβόλων ι.

Ή  Κυβέρνησις τής εθνικής άμύνης ώς μόνην α υ τ ί; δικαιο- 
λόγηοιν διά τήν παραδοχήν τής άνακωχής έξέδοτο τάς έ®ε- 
ξής δύο προκηρύξεις, άρκούντως δικαιολογούσας τήν διαγω
γ ή ν  αύτής*

ΕΛΛΗΝ. ΣΓΡΑΤι ΦΪΑ· ΙΗ.' Τ. Γ . ' 18



Π ρ ώ τ η  π ρ ο χ ή ρ υ ξ ι ς .

«Πολΐται I Έπιχειρρΰμεν νά δηλωσωμεν xrj Γαλλία μετά πόσας 

καί ποίας άποπείρας καί ε’ς τίνα θέσιν περιελΟόντες δπέκυψαν οι Πα- 

ρίσιοι. Ή πολιορκία οιήρκεςεν άπό τής 16  σιπτεμβρίου μέ/pt τής 26 
Ιανουαρίου. 'Εν τω χρόνω τούτιρ, ολίγων διβκοινώσεων έξαιρουμένων, 
Ιμείναμεν άποκεχωρισμένοι τοΰ λριποΰ κόσμου, "Απαντες ol «ρρενες 

κάτοικον ελαβον είς χειρας τά οπλα, ημέρας μεν ασκούμενοι, νυκτός 

δέ φυλάσσοντες Ιν ταΐς προφυλακαις ή έπί τών έπάλξεων. Πρώτον ελ· 

λειψε το άεριόφως, Ι'κτοτε δε ή πόλις &μα τή έσπέρα διετέλει έν οκο·> 

τία· έπειτα έ’λλειψαν τά ξύλα καί οί άνθρακες. ’Απο τοΰ μηνός όκτω- 

βρίου τήν σπάνιν τοΰ βοείου κρέατρς άνεπλήρωσε τό ί'ππειον· άπο της 

1 6  δεκεμβρίου τό ί'ππειον κρέας ΰπήρξεν ή μόνη ήμών τροφή. Έ π ί εξ 

^βδομάδας οί Παρισινοί έτρωγαν καδ’ έκάστην 30  γραμμάρια κρέατος 

ίππείου- άπό τής 18  ίανουαρίου ό άρτος, ου τίνος μόνον τό τριτημόριον 

συνίστατο έκ σίτου, διενέμετο άνά 300  γραμμάρια καθ’ έκάστην. Ή  

θνητότης άπό 1500  δπερέβη τάς 5000  ενεκεν τής εΰφλογίας κ«1 τών 

παντοειδών στερήσεων. Οΰδεμία οικογένεια έμεινεν άπρόσβλητος* δπα- 

σαι έπενθηφόρησαν.'Ένα ίίλον μήνα διήρκεσεν ό βομβαρδισμός, κεραυ- 
νώσας τήν πόλιν Σαίν Δενΰ καί ολόκληρον τήν έπί τής άριστερας τοΰ 

Σηκουάνα όχθης πόλιν τών Παρισίων. Καθ’ ήν στιγμήν έπαύσατο ή 

άντίστασις, έγινώσκομεν δτι οί ήμέτεροι στρατοί, είς τάς ένδοτέρω έ
παρχίας άποκρουσθέντες, δέν ήδύναντο νά σπεύσωσιν είς βοήθειαν ήμών. 

Ό  τών Παρισίων στρατός, έπίκουρον εχων τήν γενναίως άγωνισαμένην 

καί παμπόλλους άνδρείους άπολέσασαν έθνοφυλακήν, άπεπειράθη τή  

49 εξοδον, ή» απαντες άπεκάλεσαν άπεγνωσμένην. Τοιαύτη άπόπειρα 

τοΰ διαρρήξαι τάς φάλαγγας τοΰ έχθροΰ άπέτυχε, δπως θά άπετύγχα- 

vev ό έχθρός αποπειρώμενος νά διάρρηξή τάς ήμετέρας. Μεθ’ ολον τόν 

ζήλον τών έθνοφυλάκων, οίτινες, μόνην τήν ευψυχίαν των σύμβουλον 

ίχοντες, έφάνησαν προθυμότατοι νά έπανέλθωσιν είς τήν μάχην, βδ· 
δίμ'α δπελείπετο ήμ'ν πιθανότης νά διαλύσωμεν τήν πολιορκίαν τών 

Παρισίψν ή νά έκλίπωμεν τήν πρωτεύουσαν άπολύοντες τόν στρατόν 

καί μετασχηματίζοντες αυτόν είς στρατόν έπικουρικόν. Οί στρατηγοί 
δπαντες έγνωμάτευσαν οτι τοιαύτη μεν άπόπειρα θά ήτο απονενοη
μένη, τά δέ Ι'ργα τών Γερμανών, ή πληθδς, τό πυροβολικόν των κα- 

θίοτων άηττήτους τάς φάλαγγας αΰτών- έάν δέ τυχόν διερρηγνύομεν

τάς έχθρικάς τάξεις, θά ηδρίσκομεν κύκλψ έρημίαν τριάκοντα λευγών 

καί 6ά άπεθνήσκομεν ΰπό τής πείνης, ώς μή εχονΐες νά συμπαραλά- 
βωμβν τροφάς έκ τής πρωτευούσης. Τά αύτά έγνωμάτευσαν οί δπό των 

στρατηγών έρωτηθέντες διανομείς τών τροφίμων. Οΰχί άλλως ά(τεκρί- 

ναντο καί οί ένώπιον τών δπουργών καί τών δημάρχων έπερωτηθέντες 

ουνταγμαίάρχαι καί ταγματάρχαι' οι στρατιώται θά ήγοντο οΰχί 
πλίον ιί< νίκην, άλλ’ εις σφαγήν. Καθ’ ήν στιγμήν άπεβάλλομεν πάσαν 

έλπίδα έπικουρίας καί πάσαν πιθανότητα έπιτυχίας, εΐ’χομίν άρτον 

δι’ οκτώ ήμέρας καί ϊππειον κρέας δν’ εν δεκαπενθήμερον, οπότε θά 

έξηντλοΰντο καί οί ίπποι. Ή καταστροφή τών όδών καί τών σιδηρο
δρόμων, ό αποκλεισμός τοΰ Σηκουάνα, ηύξανον τήν άμηχανίαν χαί σή

μερον τρέμομεν, άναλογιζόμενοι οτι έξηντλήθησαν αί τροφαί πρίν φθά- 

σωβιν έξωθεν άλλαι. Ένεκαρτίρήσαμεν 8σΟν ήτο ήμΐν δυνατόν· δέν 

άπεδειλιάσαμεν οΰδ’ ένώπιον τής ετι καί νΰν έπαπειλούσης πιθανότη- 
τος τοΰ ίδεΐν δύο εκατομμύρια πάσχοντα δπό τών τής πείνης δεινών. 

Άνακηρύττομεν δτι οί Παρίαιοι Ιπραξαν δ,τι ήδύνατο νά πράξη πόλις 

πολιορκουμένη. Όμολογοΰμεν δτι οί διά τής άνακωχής σωθέντες κάτοι

κοι έπεδείξαντο μέχρι τέλους θάρρος καί καρτερίαν ήρωϊκήν. Ή Γαλλία, 
άνευρίσκουσα τοΰς Παρισίους μετά πέντε μήνας, δύναται νά καυχαται έπί 

τή  πρωτευούστ! της.Έ παύσαμεν τήν άντίστασιν, παρέδομεν τά φρούρια, 

άφωπλίσαμεν τόν περίβολον' ή φρουρά ήμών είναι αιχμάλωτος' τελοΰ- 
μεν φόρον πολεμικόν 200>000,000. Ά λ λ ’ ό έχθρός δέν εισέρχεται είς 

Παρισίους* άναγνωρίζει τήν άρχήν τής τοΰ λαοΰ κυριαρχίας· άφίνει 

ιίς  τήν έθνοφυλακήν τά δπλα καί τήν σύσταίίν της' άφίνίι άλώβητον 

μία μερίδα τοΰ στρατοΰ τών Παρισίων. Τά ήμεΐερα συντάγματα δια- 

τηροΰσι τάς σημαίας των, οί άξιωματικοί τά ξίφη των- οΰδείς άπάγε- 

ται είς αιχμαλωσίαν έκτος τοΰ περιβόλου. Ουδέποτε φρούριον παρεδόθη 

έπί δροις έπιεικεστέροις· έπετύχομεν δέ τών όρων τούτων, οπότε έξελι- 

πε μέν ό άρτος, κατέστη δέ αδύνατος πάσα βοήθεια. Πρώτη συνέπεια 

τής άνακωχής ε ιτα ι ή διά τής δημοκρατικής κυβερνησεως συγκάλεσις 

συνελεύσεως, μελλούσης κυριαρχικώς ν’ άποφασίσ^ περί πολέμου ή εί- 

ρήνης. Ή αύτοκρατορία δπό τά ; διαφόρους μορφάς της παρείχε τώ 

έχθρώ ευκαιρίαν νά ποιήση εναρξιν τών διαπραγματεύσεων· ή συνέ- 

λευσις έρχεται έν καιρφ, "να ματαίωσή τάς ραδιουργίας κ ϊ ί  διάσωσή 

τήν άρχήν τής Ιθνικής κυριαρχίας, Μ0νή ή Γαλλία ά'Λοφαίίϊ^ περί



τών τυχών τής Γαλλίας· δέον να σπεύσωμεν ή αναβολή, Ιν ή κατα
στήσει νΰν διατελοΰμεν, άποβαίνει λίαν Ιπικίνδυνος, Μετα όκτώ ήμε
ρα; Ικλέγει ή Γαλλία τοΰ; Ιντολοδόχους της· Sc προτιμήσει τους μάλ
λον ριλοπάτριδας, τους μάλλον αφιλοκερδείς κα'ι ακεραίους. Προ πάντων 

έφείλομεν να άναζήσωμεν κα! συνουλώσωμεν τας αίμασσούσας τής πα- 

τρίδος πληγάς. Πεποίθαμεν οτι ή χαθ^μαγμένη και ήρημωμένη αΰτη 

χώρα θα γέννηση σπαρτά κα! άνθρώπους, οτι μετά τοσαυτας δοκιμα

σίας θά Ιπανέλθη ή ευημερία’ άρκεΐ νά Ιπωφεληθώμεν ανυπερθέτως 

δσας Ιχομεν όλίγας ημέρας νά άποκατασταθώμεν κα! συμβουλευθώμεν 

άλλήλοις. Έν ή &ν ημέρα συνεδριάση ή συνέλευσις, ή κυβέρνησις θά 

παραδώστ) αυτή τήν Ιξουσίαν. Κ ατ’ Ικείνην τήν ήμέραν ή Γαλλία, Ιξε- 
τάζουσα έαυτήν, θά νομίση έαυτήν δυστυχή· Ιπωφελουμένη ομως τήν 

Ινέργειαν κα! τήν κυριαρχίαν της, θά συναισθανθή άναγεννωμένην τήν 
πίατιν εις τό μέλλον αυτής μεγαλεΐον.

Τ ρ ο σ ο ΰ ,  Ψ ά β ρ ο ς, I. Σ ι μ ώ ν ,  Π ε λ λ ι τ ά ν ,  

*Α ρ α γ ώ, Γ. Π α ζ £, 1. Φ ι ρ ρ ΰ . »

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ ι ς  δ ε υ τ έ ρ α .

«Γάλλοι ! Ή πόλις τών Παρισίων κατέθετο τά οπλα μίαν ήμέραν 

πριν ή άποθάνη δπό τής πείνης. Είπαν προς αύτήν «>γκαρτέρησον 

όλίγας εβδομάδας κα! θά σε άπελευθερώσωμεν». Ά ντέστη Ιπ! πέντί 
μήνας, άλλά μεθ’ ολας τάς ήρωϊκάς προσπαθείας, αί Ιπαρχίαι δεν ήδυ- 
νήθησαν νά σπεύσωσιν είς βοηθειάν της. 'Γπέστη σκληροτάτας στερή

σεις· εϊδε τόν όλεθρόν, τήν άσθένειαν, τήν Ιξάντλησιν. "Ενα μήνα Ισφαι- 
ροβολείτο δπό τών βομβών, αι τινες Ιφόνευσαν γυναίκας κα! παιδία. 
Ά π ό  εξ έβδομάδων κα! Ιπέκεινα τά είς έκαστον πολίτην διανεμόμενα 

ολίγα γραμμάρια άρτου φαυλοτάτου μόλις Ιξήρκουν νά σώσωσι τους 

άνθρώπους τής λιμοκτονήσεως. Όπότε δέ ή μεγάλη πόλις, δπό άμει- 

λίχτου άνάγκης ήττηθεΐσα, παύει τήν άντίστασιν, ινα μή Ικθή είς τήν 

φοβερωτάτην τών καταστροφών δύο έκατομμύρια κατοίκων όπότε έπω- 
φελεΐται τήν άπολειφθεΐσαν αυτή Ισχάτην δύναμιν, ινα πραγματευθή 

πρός τόν Ιχθρόν, άντ! του παραδοθήναι είς τήν άπόλυτον διάκρισίν του’ 
κατηγορεϊται εξωθεν ή τής έθνικής άμύνης κυβέρνησις ενεκεν άξιοποί- 

νου κουφότητος, καταγγέλλεται κα! άποοοκιμάζεται. Ά ς  κρ’νη ή Γαλ

λία κα! ήμας κα! τούς μέχρι μέν τής χθες μυρία ήμϊν Ιπιδαψιλεύσαν- 
τας δείγματα φιλίας κα! σεβασμού, σήμερον δέ Ιξυβρίζοντας ήμας. Δεν 

θά Ιδεχίμεθα τάς προσβολάς των, Ιάν μή Ιπέβαλλεν ήμΤν ή κυβερνη- 
σις τό καθήκον τοΰ κρατήσαι έν στιβαρα χειρ! εως τής τελευταίας στιγ
μής τό πηδάλιον, 8 ο! τών Παρισίων κάτοικοι διεπιστεύθησαν ήμΤν Ιν 

τώ μέσφ τής θυέλλης. Τό καθήκον τοΰτο θά Ιπιτελέσωμεν. 'Ότε πε^ 

τά τέλη ίανουαρίου έβουλεύθ^μεν ν ’ άπο~ειραθώμεν τάς διαπραγματεύ

σεις, ήτο ήδη λίαν όψε. Κϊχομεν άλευρα διά 10 μόνον ήμέρας, Ιγινώ- 

σκομεν δέ οτι ή τής χώρας Ιρήμωσις καθίστα άκροσφαλέστατον τόν 

Ιπισιτισμόν. Οί σήμερον καθ’ ήμών έξανιστάμενοι άγνοοΰσιν οποίαν ή- 

μεΐς συνησθάνθημεν αμηχανίαν. Έδέησεν δμως νά κρύψωμεν την άπο- 
ρίαν, νά άντεπεξέλθωμεν γενναίως κατά τοΰ Ιχθροΰ, νά φανώμεν οτι 
κα! έτοιμοπόλεμοι ήμεθα κα! ζωοτροφιών ηϋποροΰμεν. ’ Ιδού τί ήθελή- 
σαμεν- Ιν πρώτοις δέν Ιζητήσαμεν νά ο’ικειοποιηθώμεν ούδε εν δικαίω
μα. Είς τήν Γαλλίαν μόνην άπόκειται τό δικαίωμα νά άποφασίση περ! 
τών έαυτής τυχών. Τοΰτο δέ τό δικαίωμα ήμεΐς Ιπεφυλάξαμεν αυτή. 
Μάκρους άγώνας δπέστημεν, 2ως ού άναγνωρισθή ή κυριαρχία της· 
ουτος είναι ό σπουδαιότατος ορος τής ήμετέρας συνθήκης. Έσώσαμεν 

τή Ιθνοφυλακή τήν Ιλευθερίαν της χα! τά δπλα της. Έάν, κα! μεθ’ δ- 
λας ήμών τάς προσπάθειας, δέν ήδυνήθημεν ν’ άπαλλάξο)μεν τόν στρα
τόν κα! τήν μεταβατικήν Ιθνοϊυλακήν άπό τής αύστηρότητος του πο
λέμου, άμφοτέρους εσώσαμεν τουλάχιστον άπό τής είς Γερμανίαν απα
γωγής ή τής περικλείσεως είς ώχυρωμένον στρατόπεδον δπό τάς λόγ- 

χας τοΰ Ιχθροΰ. Όνειδιζόμεθα ώς μή Ιπερωτήσαντες τά μέλη τής Ιν 

Βορδώ κυβερνήσεως- άλλά πώς ήδυνάμεθα νά διαρ^ήξωμεν τόν πάντο- 

θεν περιστοιχίζοντα ήμας σιδηροΰν κύκλον ; Πάσα ήμέρα καθίστα πι- 
θανωτέραν τήν φρικαλέαν καταστροφήν τής λιμοκτονίας' Ιν τούτοις Ιπί 

εξ ήμέρας διημφισβητήσαμεν τόν γώρον τοΐς Ιχθροΐς άνά παν βήμα, εν 

ω ο! τών Παρισίων κάτοικοι ήγνόουν τήν άληθινήν θέσιν των, διότι 
Ι’πρεπε νά τήν άγνοώσι, κα! δμως δπό Ιξάλλου Ινθουσιασμοΰ Ιμφορού- 
μενοι άπήτουν Ιπιμόνως νά άγωνισθώσιν. 'Γπεχωρήσαμεν λοιπόν 

είς τήν άνάγκην τής ειμαρμένης. Πρός συγκάλεσιν τής συνελεύσεως 
συνωμολογήσαμεν άνακωχήν, άφ’ ού πολύ μακράν άφ’ ήμών εΤχον ά- 

ποκρουσθή ο! μέλλοντες νά σπεΰσωσιν εις Ιπικουρίαν στρατοί. Είς μό

νος διατηρείται είσέτι, ώς νομίζομεν τουλάχιστον. 'Η ΠροΜσ'α άπήτη-



σε t V  παράδοσιν τοΰ Βελφέρτ Οΰ μδνον την ήρνήθημεν, άλλα καί lit»·' 
φυλάξαμεν Μ  τινβς ήμέρας τήν Ιλευθερίαν τής ένεργείας, Γνα το προ- 
οτατεύσωμεν. Βραδέως έμάθομεν οσα ήγνοοϋμεν. Διχοτομηθείς ό ςρα- 

τός τοΰ Βούρβαχη ύπο τοΰ γερμανικού στρατού, μεθ' ολον το ή:ωϊκόν 

θά^ος tou, δεν ήδυνήθη ν’ άντίσχη, μ ίϊά  γενναίαν δέ καί άπεγνωσμέ- 

νην πράξιν ήναγκάσθη να μεταβή ε!ς Ελβετίαν. Ή συνθήκη τής 2 8  

ίανουαρίου Ιπομένως ούδέν συμφέρον διεκύβευσε· μόνοι οί Ιίαρίσιοι Ιθυ~ 

σιάσθησαν. Δέν μεμψιμοιροΰσιν. Α ναγνω ρίζουν τήν άνδρείαν τών πόρ- 
£ωθεν άγωνισαμένων ?να τού; ύπερασπίσωσι. Δέν χατηγοροΰσιν ούδ’ ί -  
κείνον, οστις σήμερον υπάρχει τοσοΰτον άδικος καί θρασύς, καί ήθέλησβ 

να έμποδίστι τον προθέμενον vit έλάση είς βοήθειαν τών Παρισίων ςρα- 
τηγον Σανζύ, έπιτάξας αύτφ νά ύποχωρήσι^ όπισθεν τής Μαγέννης. 
Ο ΰχ ί! τά πάντα ησαν άνωφελή' επρεπε νά ύποκύψωμεν. Έ  τιμή ή 
μών σώζεται ομως άκεραία, ούδέ Οά άνεχθώμεν τήν προσβολήν της. 
Προσεκαλέσαμεν τήν Γαλλίαν νά Ικλέξτ; Ιλευθέρω; ουνέλευσιν μέλλου- 
σαν ν’ άποφανθή γνώμην Ιν τή δεινοτάττι κρίσει. Εις ούδένα άναγνωρί- 
ζομεν το δικαίωμα νά έπιβάλτι τή Γαλλία γνώμην τινά είτε περί πο
λέμου εί'ιε περί ειρήνης. Έθνος ύπο ισχυρού έχθροΰ προσβληθέν μάχε

ται μΙχρις Ιοχάτων· πάντοτε ομως κρίνεται κατά τήν ώραν έν $  ή 

«ντίστασις παύεται οδσα δυνατή. Τοιοΰτδν τι θά δηλωστι η χωρα, η σή
μερον Ιπερωτωμένη περι τής τύχης της· Ή θέλησις της, έάν θά Ιπ ι- 

βληθή ώς νόμος άπαράβατος, πρέπει νά ήναι κυριαρχική δήλωσις τής 

έλευθέρας απάντων ψηφοφορίας. Δεν άνεχδμεθα ομως να περιορίσει τις 

αύθαιρέτως τήν ψηφοφορίαν ταύτην. Κ α τεο ά λο μ εντη ν  αυτοκρατορίαν καί 
το σύστημά της· δέν θέλομεν πάλιν νά τόάνακαινίσωμενείσάγοντες διά 

τών άποκλείσεων ήμιεπισήμους ύποψηφιοτητας. Ουδεν ύπάρχει άληθέ- 
στερον ή δτι μεγάλα δ ιεπράχθησαν ά μ α ρ τή μ α τα , έξ ών και οεινόταται 

προέκυψαν εύΟύναι. Ά λ λ ά  τής πατρίδος ή δυστυχία |;αλειφει τά παν- 

τα· άλλως δέ, έάν κ α τεβ ιβαζόμ εθα  είς τήν χαμερπή θέσιν τών κομμα
τικών άνδρών, δπως άπο/.ηρύξωμεν τούς προτέρουςήμών αντίπαλους» θα 

περιηρχόμεθα είς τήν λύπην και elc τό αίσχος τούκαταβαλεΐν Ικε-νους, 

οΐίτινες έθυσίασαν το αίμά των, πολεμήσαντες πλησίον ήμών. Ά ν α μ ι-  

μνησκίμενοι τάς διχονοίας, ev <5 ό έχθρός πατεΐ εισετι το αίματαφυρ- 

τον γαλλικόν έδαφος, θά Ισμιχρύνομεν δ ιά  τής μνησικαχίας το μέγα 

Εργον τή ; άπελευθερώσεως τής πατρίδος. Αί ήμετεραι άρχαι ύπαρχο*»'

»ιν άνώτεραι τοιούτων μέσων. Δέν έπιθυμοϋμεν ίνα τό πρώτον ψήφισμα 
τής δημοκρατικής συνελεύσεως τού 1871 φανή πραξις δυσπιστίας κατά
τών έκλογέων της. Είς τούτους τού; ΙκλογιΓς άνήκει ή κυριαρχία' 8ς τήν 
έξατκήσωσι μετά θάρρους, ή δέ πατρίς θά δυνηθή νά σωθή. Ή κυβέρ
νησή λοιπόν άποδοκιμάζει καϊ άκυροι τό ψήφισμα τής έν ΐίορδύ κυβερι 
νήοεως, προσκαλούσα δπαντας άνεξαιρέτως τούς Γάλλους ίνα Ικλέξω- 
9ΐν οϊους αν κρίνωσιν ίκανωτάτους νά ύπερασπίσωσι τήν Γαλλίαν. Ζη
τώ ή δημοκρατία! ζήτω ή Γαλλία I 

«Παρίσιοι, 4. φεβρουαρίου.

»Τ ρ ο σ οΰ, Φάβρος ,  Φ ε ρ f  D, Γ. Π α ζ έ, Π ε λ λ ε τ ά ν ,  
Π ι κ α ρ, Ά  ρ α γ ώ. *

'Η  ειρήνη.

Συνεπώς προς τήν άνακωχήν διενεργή9ησαν τήν 8»)ν Φε
βρουάριου έκλογαί πληρεξουσίων διά τήν συνέλευσιν, ητις ηρ- 
ξατο τών έργασιών α υ τ ί; εν Bordeaux τήν 12. Φεβρουάριου, 
είς χεΓρας τής όποιας ή κυβέρνησις τής εθνικής άμύνης κατέδετό 
τήν εκτελεστικήν αρχήν, ην ή Συνέλευσις παρέδωκε τώ κυρίω 
0ιερς (Ί biers), οστις απήλδεν είς Βερσαλλίας μετά τοΰ *Ιου- 
λίου Φάβρου καί επιτροπής τής Συνελεύσεως, οπως συζητή- 
ση μετά τοΰ Βισμάρκ τοΰς προεισαγωγικούς τής ειρήνης 2- 
ρους. Έπανελδών ουτος παρά τή Συνελεύσει ύπέβαλεν αύτν] 
τήν 28ην Φεβρουάριου νομοσχέδιον περί κυρώσεως τών προει
σαγωγικών τής ειρήνης ορων, οΰς μετά πλείστης οσης δυ
σκολίας κατώρδωσε νά καταστήση πικροτάτους αντί καδαρώς 
δηλητηριωδών. Κατά τούτους ή Γερμανία αποκτα κυριαρχικά 
δικαιώματα i f  ολης τής ’Αλσατίας εκτός τής Belfort ( 1), 
και επί τοΰ 1/5 τής Λω^ραινης, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ Metz, ή δέ Γαλλία, παρά τήν στε'ρησιν τών πλουσιωτα'των 
τούτων έπαρχιών, ύποχρεοΰιαι νά πληρώση 5 ,000 ,000 ,000  
<ρραγκών εις άποζημίωσιν τοΰ πολέμου, τών Γερμανών δια- 
δοχικώς κενούντων τήν χώραν άνά πασαν πληρωμήν.

ΟΕ άνωθι όροι έγένοντο τήν 1 Μαρτίου 1871 δεκτοί ύπό 
τής ’Εθνικής Συνελεύσεως, καί οΰτως άποκατέστη ή ειρήνη 
μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας· οί δέ Γερμανοί διά μικροΰ

(1) Λεγεται ώς θετικόν, οτι έπιμένοντος τοΰ θιέρς καί Farre t !; τό 
να μη προσβληθή η άξιοπρεπεια τών Παρισίων διά τής Ιν αυτή εισό
δου γερμανικών στρατευμάτων, ό Βισμάρκ άπεκρίθη δτι τό Ιδε'χετο, 3ν 
παρτ-,τεϊτο καί ή γαλλική κυβέρνησις τής Btlfort.



τίνος τμήματος (3 0 ,0 0 0 ) έχαιρέτησαν^ την πρωτεύουσαν τής 
Γαλλίας τί) επαύριον, διαμείναντες μέχρι της 4 . Μαρτίου
είς ώρισμένον σημεΐον. Α , , ,

Ούτως άπέληξεν δ πόλεμος ουτος, αρίθμουντων κατα το
τέλος αυτοΰ τών Γερμανών έπί τοΰ γαλλικοΰ εδαρους τας 
Ιξής δυνάμεις· , ,

I ,  ™ « r .d  έ . B=frf» Γ « %  « «  7 “Τ
Goebeo, 56 τάγματα πεζικοΰ, 56 ιλαι ίππικοιι, 34 χανονο-

"  8 α '« ρ α « ά  εν τη δυτική Γαλλία υπό τόνπρ ίγκ ιπα  Φρι- 
δερίκον Κάρολον, 9 8  τάγματα πεζικού, 13G ιλαι ιππικού,
61 κανονοστοιχία.

3 η στρατιά  περί τους Παρισίους υπο τον αυτοκρατορικον 
τής Γερμανίας πρίγκιπα καί τον βασιλικόν της Πρωσσιας, 
129 τάγματα πεζικοΰ, ο6 ίλα ι, 58  κανονοστοιχιαι.  ̂ (

'  ίη  στρατιά  περί τούς Παρισίους ύποπτον β ««λ ί*ον πρίγ
κιπα τής Σαξωνίας, 93  ταγματα πεζικού, 60 ιλαι, ο »  κα-
V OVGCXOIV  ΙΟί 1· _  « * /  t  \ %

5η στρατιά  έν τή νοτιοανατολική Γαλλία υπο τον στρα
τηγόν M anteuffel, 118  τάγματα πεζικού, 54 ιλα ι, 51 κα-
νονοστοινία. η „ ,

Τ ά πρός φρούρησιν τώ ν  συγκο ινωνιών  27  ταγματα πε
ζικού, 16 ίλαι ίππικοΰ. ,

Τ ώ ν κνριευθέντων φρουρίων κάτοχοι 89 ταγματα πε- 
ζικοΰ, 24  ίλαι ίππικοΰ, 33 κανονοστοιχιαι.  ̂ __

Έ ν ολω 615  τάγματα πεζικοΰ, 400  ιλαι ιππικού, 2 J 0  
κανονοστοιχιαι, ητοι είς άνδρας 7 5 0 ,0 0 0 .

ΤΕΛΟΣ ΤΟ Ϊ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜλΝΙΚΟΪ ΠΟΜΕΜΟΓ.

Έγοαρον κατα μήνα Μάρτιον 1871 .

Β . I .  ΒΑ Λ ΤΙΝ Ο Σ.V.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Γ.' ΤΟΜΟΥ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

ΕΓΪ ΤΩ! ΓΡΙΓΩ! ΤΟΜΩΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ.

Παρατηρήσεις έπί των οικονομικής κατασκευής σιδηροδρό
μω ν , υπό M orandiere, Αρχιμηχανικού τών γεουροποιών 
μεταρρασδέν έκ τοΰ γαλλικοΰ ύπό I. Μαρκοπούλου, ύπο- 
λοχαγοΰ τοΰ μηχανικοΰ, σελίς 3— 19.

Ο γαΛ.Ιοπρωσσικός πόΜμος (αρθρον τε'ταρτον), ύπό Β. Γ 
Βαλτινοΰ, σελίς 19— 4 0 ,5 5 — 80, 99— 112, 128— 
160 (αρθρον πε'μπτον), 161— 211 , 2 13— 252.

Γενική θεωρία τής κινήσεως τω ν β η μ ά τ ω ν  τοΰ πυροβο- 
Μκοΰ κα ί τής άποκΜσεως αύτών έν τή ατμόσφαιρα άνα- 
φοριχώς πρός τούς Άξονας σχήματος κα ί αρχ ικής περ ι
στροφής αύτών, ύπό M artin de Brettes, αξιωματικού 
τοΰ Γαλλικοΰ πυροβολικοΰ καί καθηγητοΰ τών έρηρμοσμέ- 
νων έπιστημών, μεταρρασδεΐσα έκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπό Ν. 
Πουρναρα, άνδυπολοχαγοΰ τοΰ πυροβολικοΰ, σελίς (έν τε'- 
λει έκάστου ρυλλαδιου) 1— 16, 17— 3 2 ,3 3 — 48 4Q 
— 64, 6 5 — 80, 81— 96.

Ο ργανισμός τοΰ μηχαν ικοΰ  σώματος έν Πρωσσια,, παρά 
Cheydt, capitaine de genie, μεταρρασδέν έκ τοΰ γαλ- 
λικοΰ υπό Θ. Κουρουσοπούλου, ύπολοχαγοΰ τοΰμτνανι- 
κοΰ, σελίς 4 3 — 55, 81— 98.

Περί μ άχ η ς  (έκ τοΰ περί τοΰ Γαλλικοΰ στρατού τοΰ 1867
συγγράμματος του στρατηγοΰ Τροσου), ύπό Μάρκου Ά ν-
τωνοβιτς, ύπολοχαγοΰ των Γενικών Επιτελών, σελίς 113 
" 123.

Κ ατορθώματα τοΰ γερμανικού Ιππικοΰ έν τή μ  άγη ziic 
M ars-la-Tour ύπό Νικολάου Άντώνοβιτς, έπιλοχίου τοΰ 
ιππικού, σελίς 1 23— 128. Α


