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ΞΕΝ0ΦΩΝΤ02 ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ,

{ΐ ε τ ε r  ε χ  θ  ε I ς ε ΐ ς  τ η r  κ α θ' ή  μ α ς  
Ίπό ΕΤΑΓ. ΧΡΤΣνΦΗ,

Ενωμοτάρχου τή ί Ιφίπττου χωροφυλακή;.

ΚΕΙΆΛΑΙΟΐΊ λ'.

5 1. Έπειδή, ενεχεν της πολυχρονίου περί τήν ιππασίαν 
β&χολιας [/.ας νομίζομεν, οτι έγενόμεΟα έμπειροι.τής ιππικής, 
δελομεν νά χαταστήσωμεν γνωστά χαΐ εΐς τους νεωτε'ρους 
τών ριλων μας έχεΐνα τά μέσα, ατινα νομίζομεν, oxt είσι τά 
ορθότατα ώς προς τήν χαλήν μεταχείρισιν τών ίππων. Συνέ- 
Υραψε μεν καί ό Σίμοιν (α) περί ιππικής, οστις άνέΟηκε fcai 
tav εν τώ έν ΆΟήναις Έλευσινιω (β) χαλχοΰν ίππον, είς τό 
§*0ρον τοΰ οποίου έξετΰπωσε χαί τά έργα του, ημείς ομως,

(*) 'υγγραφεΰ; ’Αθηναίο;, γρ ίψ α ; πραγματείαν περί ιππική ; τέ- 
Χνή; μή σωζομένϊ-,ν. Σ. Μ.

Ψ )  Ν α ό ;τή ; Δήμητρο; έν ΆΟ ήναι;, οπου ετελοϋντο τ*  μ·>ρα 
Υ'ψενα Έλευσίν.α κ α - i  μήνα Φϊ6ρουα'ρ·.ον i r . i a του ετου;, εΰρισκΰμε- 

νο; υπ'-. τήν «νατολικήν πλευράν τής Άκροπό/.yi);. Σ. Μ.
K.UUJN 2ΤΡΤ , Φ ΪΛ , M B.' TOM. Ζ'. 1 2
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εις όσα συμπίπτει νά εχωμεν την αυτήν γνώμην μ’ έκεΐνον, 
δέν δέλομεν τά εξαλείψει άπό τά ίδικά μας, άλλά μέ περισ- 
σοτέραν εύχαρίστησιν δέλομεν τά παραδώσει εϊς τοΰ; φίλους 
μα ;, καδόσον νομίζομεν ότι οΰτω γινόμεδα άξιοπιστότεροι, 
επειδή και εκείνο; γνωματεύει τά αύτά μέ ήμας, ών μάλιοτα 
άνεγνωρισμένος ώ ; είδήμων τή; ιππικής. "Οσα δέ παρελειψεν 
έκεΐνο; ν’ άναρέρη, ταΰτα δέλομεν προσπαδήσει νά καταστή- 
σωμεν ήμεΐ; γνωστά'.

Πρώτον δέ δέλομεν γράψει, π ώ ; είναι δυνατόν ν’ άπατηδή 
τ ι ;  όλιγώτερον ε ΐ; τά ; ίππωνεία;. Λοιπόν του μέν άδαμά- 
στου ετι πώλου πρέπει βεβαίως νά δοκιμάζη τ ι; πρώτον το 
σώμα, καδόσον ό μή ετι ίππευδείς δέν παρέχει άκριβή τεκμή
ρια τή; γενναιότητό; του.

§ 2. Καί τή άληδεία έκ μέν του σώματο; λέγομεν, ότι 
πρώτον πρέπει νάπαρατηρή τις τοΰς πόδας' διότι, καδω; κα
τ’ οΰδέν ώρελεΐ, έάν μιας οικίας τά μέν άνω μέρη ώσι κάλλι- 
στα, τά δέ θεμέλια σεσηπότα, τοιουτοτρόπως καί δ πολεμιστή
ριο; Γππο; εΤναι άνωρελής έάν εχη ολα μέν τά λοιπά μελη 
καλά, είναι δε κακόπου;· καδόσον είς ούδέν δυναται τ ι; να 
μεταχειρισδη τά άγαδά του προτερήματα.

§ 3. Τοΰ; πόδα; δέ δύναταί τ ι ; νά δοκιμαση παρατηρών 
πρώτον τοΰ; όνυχας· διότι οί εχοντες χονδρούς όνυχας ίπ
ποι πολύ διαρέρουσι τών έχόντων τοιούτου; λεπτού; είς την 
ταχύτητα τών ποδών. νΕπειτα οΰτε τοΰτο δεν πρεπει να σ= 
λανδάνη, έάν δηλαδή αί όπλαί τόσον αί έμπρόσδιαι ώ ; και α1 
οπίσδιαΐ είσί καλαΐ ή έλαττωματικαί καί έάν είναι χαμηλοί- επει
δή τών υψηλών δπλών ή καλούμενη χελιδών (μαγ.ά) άπέχε· 
πολΰ άπό τό εδαρο;, οί δ’ εχοντες χαμηλά; δπλάς ίπποι 
βαδίζουσι καί μέ τό σκληρόν καί μέ τό μαλακόν μέρος του 

ώς οί £αιβόποδες άνδρωποι- καί άπό τόν κρότον »·>
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λέγει ό Σίμων, διακρίνονται οί έχοντε; καλοΰ; πόδας, καί λέ
γει καλώ;* διότι ή κοίλη όπλή κροτεί έπί τοΰ δαπέδου ώ ; 
χύμβαλον.

§ 4. ’Επειδή δέ ήρχίσαμεν άπό τό μέρος τοΰτο, εξ αύτοΰ 
©ελομεν άναβή καί εις τό άλλο σώμα τοΰ ίππου. Πρέπει λοι- 
πον καί τά άνωτε'ρω μέν τών οπλών, κατωτέρω δέ τώνκυνη- 

πόδων (πουλάκια) ευρισκόμενα δστα νά μήν ήναι μήτε πολύ 
όρδά, ώς τής αίγός, καδόσον μή όντα εύλίγιστα κουράζουσι 
τόν αναβάτην καί συγκαίονται πολύ τά τοιαΰτα σκέλη, άλ- 
λ’ οΰτε πάλιν πρέπει νά ήναι χαμηλά τά ος-α ταΰτα, διότι μα- 
δώσι καί ξεσχίζονται οί κυνήποδες (κτυποΰν "στό π:ΰσι), έάν 
ό ίππος διαβαίνη είτε έν μέσω βώλων είτε έν μέσω λίδων.

^ 5. Και τών κνημών δε τά όστα πρέπει νά ηναι παγέα, 
διότι ταΰτα εΤναι τά στηρίγματα τοΰ σώματος- νά μήν έχωσι 
δέ φλέβας καί σάρκας παχείας- εί δέ μή, όταν ό τοιοΰ- 
τος ίππος ίππεύηται t i c  σκληρά έδάρη, αυιαι πληροΰνται 
Χατ ανάγκην έξ αίματος, καί επέρχεται φλεγμονή είς τά 
σκέλη (γίνεσδαι κιρσόν ή κρισσόν τόν ίππον, Γαλλισ. varice), 
Χαί παχύνονται μέν τά σκέλη, άλλ’ υπό τό δέρμα σχηματί
ζονται άποστήματα. Χαλαρωδέντος δέ τοΰ δέρματος, χαλα- 
ροΰται καί δ άστράγαλος (περόνη), καί οΰτως άποβαίνει πολ- 
λάκίς χωλός δ ίππος.

§ 6 . Καί έαν δέ βαδίζων δ πώλος κάμπτει εύλυγίστω; 
(ύγρώ;) τά γόνατα, δελεις εικάσει έκ τούτου, οτι, καί όταν ίπ - 
πευδή δα έχη εύλύγιστα τά σκέλη. Καδόσον άπαντες προϊ
όντος τοΰ χρονου κάμπτουν μέ περισσοτέραν εύλυγισίαν τά 
γόνατα. Οι έχοντες δε εύλύγιστα σκέλη ίπποι εύδοκιμοΰσι- 
χαί δικαίως, διότι οί τοιοΰτοι ουτε σκονδάπτουσιν, άλλ’ ουτε 
Χ«ΐ κουράζονται, ώς οί έχοντες σκληρά σκέλη.

% 7. Και οι ύπό τάς ώμοπλχ'τας δέ μηροί (πήχεις, ώλέ-
12*
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ναι, οί εμπρόσθιοι πόδες) έάν ηναι παχεϊς, ραίνονται ισχυρό
τεροι καί πλε'ον ευπρεπείς ώς οί τοΰ άνδρός. Καί το στερνόν 
(στήθος) έάν ηναι πλατύτερον, ραίνονται τά σκέλη καί ώραιό- 
τερα καί ισχυρότερα, ρέρονται δέ έναλλάξ έπί πολϋν χρόνον,

2 8 . Άπό δέ τοΰ στέρνου ό μέν τράχηλος (αύχήν) αύτοΰ 
νά μή έκτείνηται έμπρός ώς τοΰ κάπρου, άλλά νά ύψοΰται 
ορθός κατακορύρως ώς τοΰ άλέκτορος, νά ηναι δέ εύκαμπτος 
κατά τήν κλείδωσιν. Γ1Ι δέ κεραλή νά ηναι όστώδης, έχουσα 
καί συνεσταλμένην σιαγώνα. Τοιουτοτρόπως, έάν μέ* ό τρά
χηλος ευρίσκηται προ τοΰ αναβάτου, τό βλέμμα τοΰ ίππου 0ά 
βλέπη τά πρό ποδών του, πολύ δέ όλιγώτερον θά δύναταί νά 
σέ στενόχωρη ό έχων τοιοΰτον σχήμα ίππος, όσον ορμητικές 
καί άν ηναι, διότι οί ίπποι προσπαθούν νά όρμήσουν βιαίως 
έμπρός, όχι κάμπτοντες τόν τράχηλον καί τήν κεραλήν, άλ
λ’ έχοντες αύιά τεταμένα.

§ 9· έπει νά παρατηρή δε τις καί έάν άμρότεραι αί 
γνάθοι τοΰ ίππου είναι άπαλαί ή σκληραί, ή ποία έκ τών δύο 
είναι τοιαύτη’ διότι συνήθως οί ανόμοιας τάς γνάθους έχοντες 
γίνονται έτερόγναθοι (3ηλ. εχουσι τήν μίαν τών δύω γνάθων 
εύαισθητοτέραν ή σκληροτέραν της άλλης'. Ά λλ ’ έάν εχη εξέ
χοντας τούς όρθαλμούς, ραίνεται έξυπνότερος τοΰ έχοντος 
τούτους εΐσέχοντας, καί βλέπει μακρότερον.

§ ΙΟ. Καί οί έχοντες δέ ανοικτούς ρώθωνας οχι μόνον 
άναπνέουσι καλήτερον τών έχόντων τούτους στενούς, άλλ’ οί 
τοιοΰτοι είναι καί ταχύτεροι, διότι, όταν τις ίππος όργίζηταί 
κατ’ άλλου ίππου, ή όταν ίππευόμενος καθίσταται ακάθεκτος, 
εύρύνει πολύ περισσότερον τούς ρώδωνάς του.

§ 11. Καί τή αλήθεια, έάν εχη μεγάλην κορυρήν, μικρά 
δέ ώτα, ή κεραλή ραίνεται άςιοπρεπεστέρα. Πρόςοέ τό υψη
λόν άκρωμιον παρέχει εις τόν αναβάτην άσραλέστερον κά-
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θισμα, καί τό σώμα τοΰ ίππέως προσαρμόζεται καλλίτέρον 
έπί τοΰ ίππου. Έ π ί δέ τών έχόντων διπλήν τήν όσρύν (πλα
τείαν μέσην) κάθηταί τις μαλακώτερον παρά έπί τών έχόντων 
τοιαύτην άπλήν (στενήν), καί είς τήν θεωρίαν δέ οί τοιοΰτοι 
ίπποι είναι πλέον ευχάριστοι.

 ̂ 12. Και οί έχοντες δέ στενοτέραν μέν τήν πλευράν πρός 
τήν ράχην, πλέον έξογκουμένην δέ πρός τήν κοιλίαν, εχουσι 
καί καλλίτερον κάθισμα, καί ισχυρότεροι εΐναι καί καλήτερον 
τρέρονται. Οί δέ εχοντες πλατείαν μέν όσρύν, άλλά κοντήν, 
δύνανται νά ύψώνωσιν εύκολώτερον τούς έμπροσθίους πόδας 
καί νά ρέρωσιν έμπρός τούς οπισθίους, τοιουτοτρόπως δέ ραί
νεται καί ό κενεών (τά λαγαρά, Τουρκιστί μπότ— γερί) μι
κρότερος, διότι, οταν ηναι μεγάλος, έν μέρει μέν άσχημίζεί 
τόν ίππον, έν μέρει δέ τόν καθιστα άσθενέστερον καί δυσχί- 
νητότερον.

§ 13. Καί τά ισχία δέ (οί γόμροι) πρέπει νά ηναι καί 
πλατέα καί εύσαρκα, διά νά ηναι άρμόζοντα μέ τάς πλευράς 
καί τά στέρνα (στήθη)· έάν δέ ηναι ολα στερεά, κάμνουν τόν 
ίππον νά έχη καί έλαρρότερον καί ταχύτερον βάδισμα.

 ̂ 14. Έάν δέ έχη τούς μηρούς τούς υπό τήν ουράν (κυ
ρίως μηροί, πρός διαστολήν τών έμπροσθίων, οΰς ώνόμασε μη
ρούς υπό τάς ώμοπλάτας) διαχωρισμένους διά πλατείας γραμ
μής, τότε δύναταί νά ψέρη τά όπίσθια σκέλη πολύ έμπρός υπό 
*ήν κοιλίαν, τοΰτο δέ πράττων θά έχη ταχυτέραν καί δυνα- 
ΐωτέραν τήν ύπόβασιν (α), και ή ιππασία του δέ καί όλα τά

(α) Ύπόβασιν έννοεΐ το -/αμηλωμα, τό όποιον εκαμνεν ό ίππος, ινα 

δεχθϊι τόν αναβάτην, καθόσον, μή κάμνοντες χρτ,«ιν αναβολέων, άνε- 

πήδων ΙπΙ τοίις "ππους άπό τής γης, συνηθίζοντες «ύτοός να χαμηλώ- 

νωβιν ολίγον. Σ.Μ.
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λοιπά προτερήματα του θα ηναι καλητερα άγ' ο,τι πρέπει νά 
ηναι. Δΰνασαι δέ νά έννοήσης τούτο και ex τών ανθρώπων, 
διότι, ο;αν θέλουν νά σηκώσουν τι άπό τής γής, πράττουσι 
τοΰτο άνοίγοντες μάλλον τά σκέλη των ή χλείοντες αΰτά.

§ 15. Και τοΰ; ορχεις δέ δέν πρέπει δ Γππος νά έχη με
γάλου;· τοΰτο όμως δέν δύναταί τ ι ; νά το ιδη είς τον πώλον. 
Και δια του; κάτωθεν δε τών μηρών αστραγάλου; η κνήμας 
και κυνηποοα; και οπλα; λεγομεν τά αΰτά, οσα ειπομεν περί 
τών έμπροσθεν.

§ 16. θ :λ ω  γράψει δέ καί έκ τίνων σημείων δύναταί τ ι ;  
ν απατηθη ολιγωτερον ώ ; προ; τό ανάστημα, διότι ό πώλος, 
οστις, άμα αρχίση ν’ άναπτύσσηται, Ιχει τά ; κνήμας ύψη- 
λας, ουτος θελει κάμει μεγα άναστημα. Καθόσον, προϊόντος 
τοΰ χρόνου, ολων τών τετραπόδων at μέν κνήμαι δέν αναπτύσ
σονται πολυ, διά να ijvat ομως σύμμετρον καί το λοιπόν σώ
μα, συναυξάνεται μέ αΰτά;.

^ 17. Δοκιμάζοντε; λοιπόν τοιουτοτρόπω; το είδο; τών 
πώλων, νομίζομεν καθ’ ήμα; αΰτού;, οτι δύναταί τ ι; νά έπι- 
τύχη τοιοΰτον εχοντα και καλού; πόδα; και δυνατόν καί ευ- 
σαρχον και καλοσχηματισμένον και καλοΰ άναστήματο;. Έάν 
δε τίνες αναπτυσσόμενοι μεταβάλλωνται, οΰχ ^ττον πρέπει νά 
έκλεγωμεν εν πεποιθησει τοΰ; έχοντα; τά προ^ρηθέντα προτε
ρήματα, διότι πολλοί, ενώ κατ’ «ρχά; ένομίιθησαν άχρηστοι, 
απεβησαν κατόπιν εύχρηστοι, ενώ άλλοι, νομισθέντες εύχρη
στοι, άπέβησαν άχρηστοι. (ακολουθεί)

Ο στρατηγός Λνχρώ ά ιρ ιχνε ϊτα ι ύκο τά 

τ ε ίχ η  της άχροπόλεας.

Ύπερφαλαγγηθεί; πανταχόθεν και ακολουθών εν άποστα- 
σει τον χείμαρρον τούτον τών φυγαδων, δ στρατηγό; Δυκρω 
άφικνειται ύπό τά τείχη τή;άκροπόλεω;. 'Οδηγούμενοι δέ υπο 
τοΰ Κ.Δεβόρ (Debord),λoχαγoΰ ΰπασπιστοΰ τοΰ 74ου φθάνει, 
διά μέσου δαιδάλου δρομ’ισκων και κήπων ει; την σκεπαστήν 
τοΰ φρουρίου οδόν. Ό  νέο; καί ενεργητικό; ουτος αξιωματι
κό;, προσκεκολλημένο; εις τό γενικόν επιτελεΐον τοΰ 1ου σω- 
ματο; άπό τή; πρωία;, προσηνεγκε τά ; μεγαλειτερα; υπηρε
σ ία ;. Γεννηθεί; έν Σεδάν, εγνώριζεν ώς ακούραστος κυνη
γός την έλαχίστην τοΰ εδάφους πτυχήν και τήν έλαχιστην 
στενωπόν. Ουτος δέ είπε πρός τόν στρατηγόν, οτι δ οδος του 
όρους είναι λίαν διαβατή, καί οτι άπαν τό πρός βο^αν τοΰ 
Ίλλύ καί Α γίου Μάνζ δάσος ητο τετρυπημένον υπό έξαι- 
ρέτων δημοτικών οδών, δι’ ών δ στρατός ήδύνατο νά υποχώ
ρηση πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Βο^α, gv η περιπτώσεί ηθελεν 

αποκοπή ή δδός ( 1).
Ά φιχθείς ύπό τά τείχη τοΰ Σεδάν δ στρατηγός Δυκρώ, 

ήγνόει δλοτελώς ποιοι ησαν οί πόροι αύτοΰ. Έγνώριζε μόνον,

(*) Συνέχεια- ΐοε προηγούμενον φυλλάδιον.
(4 )  Σ. Σ. Μ ίγα μέρος τοΰ 3ou τών Ζουάβων, μη λαβον την διατα

γήν τοΰ να διακόψτι τήν Υποχωρητικήν κίνησιν, τήν διαταχθεϊσαν δπύ 
τοΰ στρατηγοΰ Δυκρώ, ΙςηκολοΰΟησε τήν πρός Βορίάν πορείαν αύτοΰ *αι 

άφίκετο δια τών δασών Ιν 'Ροκροα.



μελετησας εΐδικώς τό σύστημα (1) της ύπερασπίϊεως της Γαλ
λίας, on η πόλις βυτη, κατατασσομένη ώς Ejyupiv φρούριον, 
ητο ευάλωτος, ως καί πάντα τά ήμέτερα φρούρια τά άπό της 
εποχής τοΰ Βωμπάν, οτε τόμέγιστον ρίμμα (porlee) τοΰ τη
λεβόλου ητο από 50U μέχρις COO μέτρων ! Ά λλ’ ιήγνόει έάν 
ητο έφωπλισμένη, έάν εμπεριείχε τροφάς καί πολεμεφόδια, καί 
έάν ειχον κατασκευάσει εξωτερικά τινα έργα, δυνάμενα νά πα- 
ρασχωσι στέγην εΐς στρατό» ύποχωροΰντα. Έλδών βραδύ
τατα εν τω πεδίω τής μάχης, δένήδυνήδη την 31 ’ιν το εσπέ
ρας νά συγκοινωνηση μετά του στρατάρχου Μάκ Μαών, ΐνα 
λαβη τάς διαταγάς αυτοΰ και γνωρίση τάς εαυτοΰ προδέιεις. 
Καθ’ $ν δέ στιγμήν, τήν πρωίαν τής Ι 115, συνήπτετο ή μάχη 
ουδεμ'.αν παρά τοΰ γενικοΰ Αρχηγείου λαβών οδηγίαν, ήγνόει 
δλοτελώς, άν ό στρατάρχης προύτίδετο νά διαμείνη, νά συνάψη 
μάχην, ή νά μάχηται πρός Μεζιέρ ύποχωρών. Έ ν τοίς οροις 
δέ τούτόις είχε λάβει τήν Αρχηγίαν.

"Οτε δε ό στρατηγός κατέβαινεν έν τη τάφρω τής Ακροπό- 
λεως, έν6α ευρε πολλούς στρατηγούς, εΐς τών αγγελιοφόρων 
αύτοΰ Αξιωματικών Ανεφώνησεν «ή λευκή σημαία Ανυψώδη. 
Ή  συνδιαλλακτική αρά γε σημαία εΤναι;—Δέν εΤναι δυνατόν, 
λεγει δ ς·ρατηγός· είναι μάλλον σημαία νοσοκομείου, τής όποιας 
δ έρυδρός σταυρός έξηλείφδη ύπό τής βρο'/ής.»

Άφικνούμενος έν τή κρυπτή δύρα τοΰ προπυργίου, δ στρα
τηγός Δυκρώ μεγάλως έδυσκολεύδη ν’ Ανοιξη έαυτώ διάβασιν 
οια μέσου τών δνησκοντων^ τών τραυματιών και τών φύρδην 
μιγδην ύπό τήν στέγην ταύτην συνηδροισμένων φυγάδων, ώς 
έκρηγνυμενων τών δβίδων έντός τών τάφρων.

Εχστομών δέ έν τη αύλή τής Αχροπόλεως δ στρατηγός Δυ»

(I )  Σ. Σ .  Σύστημα ΰπερασπίσεω? τή? Γαλλία? δπο Α .  Δυκρώ.

χρώ είδε τόν στρατηγόν Δεζάν (Dejean). Μετέβη πρός αυτόν, 
χαΐ αμφότεροι περιήλδον τά τείχη, οπως ίδωσιν, έάν ητο δυνα
τόν νά έπιχειρήσωσι πλαστήν τινα Αντίστασιν.

Τό φρούριον τοΰτο τοΰ Σεδάν, όπερ πολλήν είχε τήν στρα
τηγικήν αύτοΰ σπουδαιότητα, επειδή, ένουμενον μετα τών ΙΙα- 
ρισίων διά Μεζιέρ καί τής διαχλαδώσεως τοΰ Ίρσόν (Ilirson), 
ητο τό μόνον μέσον τοΰ Ανεφοδιασμοΰ στρατοΰ χωροΰντος διά 
τοΰ βορείου μέρους προς τό Μέτζ, μόλις προύφυλάσσετο κατα 
τίνος τολμήματος· ούτε δέ τροφάς, ούτε έφόδια, ουτ’ ούοενος 
είδους χορηγίας εΤχε. Τηλεβόλα τινα εΤχον 30 γεμίσματα 
(coups a lirer), άλλα δέ 6, άλλά τό πλειστον έδεΐτο μαχτρων 

(ecouvillons).
Έν τούτοις οί στρατηγοί Δυκρώ καί Δεζάν έδεσαν στρατι- 

ώτας τινάς έπι τών βωρακίων καί είς τας σκεπαστάς δδούς" 
ήδΐκώς δέ βεβαρημένοι, Αποτεδαρρυμένοι οί άνδρωποι ουτοι, 
έγχατελίμπανον τήν Οέσιν αύτών, αμα τις έμαχρύνετο Από 
τούτων. Αί επιπλήξεις, αί Απειλαι ησαν Ανίσχυροι έπί τών 
καταβεβλημένων τούτων ψυχών.

Περί δέ τήν τρίτην καί ήμίσειαν ώραν δ στρατηγός Δυκρώ 
αποφασίζει νά διέλδη τήν πόλιν, οπως συγκοινωνηση μετά τοΰ 
γενικοΰ Αρχηγοΰ. Έν η δέ στιγμή εΐσήρχετο έν τή Ακροπόλει, 
Αξιωματικός τις Αγγελιοφόρος τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν έφερεν 
αΰτώ τήν διαταγήν νά δδηγήση όσα στρατεύματα ήδελε δυνηδή 
πρός τήν διεύδυνσιν τοΰ Βαλάν, καί νά συνδράμΐ} είς τινα από
πειραν διόδου πρός τό Καρανιάνκαί Μοντμεδύ.

Παρά τήν έντελή αύτοΰ έλλειψιν έμπιστοσύνης εΐς τήν έκ- 
δασιν τοιαύτης έπι·/ειρήσεως, δ στρατηγός προφανώς ώρειλε 
>ά ύπακοΰση· Αλλ’ ητο μόνος, οΰδέ μάλιστα τήν συνοδίαν αύ- 
tcD εΐχε πλέον.

Δέν έζήτει τό πρόσωπον αΰτοΰ δ στρατηγός Βέμπφεν, Αλλά



τό Ιον σώμα, ή τουλάχιστον μέρος, έν ώ μεραρχίαι, μοΐραι,. 
συντάγματα, στρατεύματα παντός όπλου, τά πάντα συνε- 
τρίβησαν.

«Ούδέν εχω πλε'ον μετ’ έμοΰ, λέγει δ στρατηγός Δυκρώ 
»εΐς τον αγγελιοφόρον αξιωματικόν· Θέλω είσέλθει είς τό φρού- 
spiov, ΐνα ίδω άν η δυνατόν νά συνενώσω ς-ρατεύματά τινα.»

Έν τώ έσωτερι/.ώ δέ τοΰ Σεδάν τό θέαμα η to άπερίγρα- 
πτον αί όδοΐ, αί πλατειαι, αί θύραι ησαν πλήρεις όχημάτων, 
αμαξών, τηλεβόλων, ολης της αποσκευής καί τών λειψάνων 
στρατοΰ κατατροπωθέντος. 'Ομάδες στρατιωτών άνευ έφετρί- 
δων (furils), άνευ σάκκων, έτρεχον άεννάως καί έ^ρίπτοντ» 
έν ταΐς οΐκίαις και τοΐς ναοΐς. Είς τάς θύρας τής πόλεως κα- 
τεσυντρίβετό τις. Πολλοί δυστυχείς άπωλέσθησαν ποδοπατού- 
μενοι* διά μέσου δέ τής πληθύος ταύτης ίππεΤς διέτρεχον 
δρομαίως καί κιβωτοφόροι αμαξαι ηρχοντο έν καλπασμώ, χα· 
ράττουσαι δρόμον έν μέσω τών πεφοβισμένων τούτων στιβάδων.

Άνθρωποι δέ τινες διαφυλάξαντες ίχνος ένεργείας έχρησι- 
μοποίουν αύτήν μόνον νά κατηγορώσι καί νά καταρώνταί· 
«Έπροδόθημεν, έκραύγαζον, έπωλήθημεν παρά τών προδο
τών καί τών άτιμων! »

Ούδέν προφανώς ήδύνατό τις νά ένεργήση μετά τοιούτω» 
άνθρώπων· ό δέ στρατηγός Δυκρώ μετέβαινεν είς τό έπαρχεΐον, 
ενδα έ’μενεν ό αύτοκράτωρ.

Σ ονέντευζ ις  τοΰ αύτοχράτορος μ ε τά  τον  

στρατηγοΰ  Λνχρώ·

Ό  Ναπολέων τρίτος δέν είχε την ψυχράν καί απαθή έκείνην 
βψιν, ην ολος δ κόσμος γνωρίζει. Αί σκληραί συγκινήσεις, 
αίτινες έτάρασσον αυτόν, παρετηροΰντο έπί τής οψεως αΰτοΰ, 
έν τ^ όποια ^το έγκεχαραγμένη θλιψις βαδεία.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΤ ΣΕΔΑΝ. 1 5ο

Ά μ α είδε τόν στρατηγόν, λέγει αύτώ, οτι ζωηρώς έλύπη- 
σεν αυτόν δ παρά τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών διορισμός 
τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν ώς άρχηγοΰ, άλλ’άποφασίσας κατ’ ου- 
δέν ν’ άνθίσταται είς τάς έκ Παρισίων έρχομένας άποφάσεις, 
δέν ήδέλησε ν’ άντιταχδή εΐς αυτόν. «Έ ν τούτοις, πρσσέθηκε, 
μόνη ή υποχωρητική ήμών κίνησις ήδύνατο νά σώση ήμας. » 
ΕΤτα, Εκτεινόμενος έπί τών προγενεστέρων τοΰ πολέμου γεγο* 
νότων, προσέθηκεν, «Αί προαισθήσεις υμών ώς πρός τάς προ- 
«θέσεις τής Πρωσσίας, ο,τι μοί είχατε εΐπεΐ περί τών στρατιω
τικώ ν  αύτής δυνάμεων καί περί τοΰ σμικροΰ τών μέσων άτινα 
«ήθέλομεν άντιτάξει αύτή, πάντα ήσαν αληθή. "Ωφειλον νά 
οδώσω μείζονα προσοχήν είς τάς πληροφορίας καί συμβουλάς 
ύμών» (I ) .

Σ.Σ. (1 ) ’Αρχηγό; τή ; 6 η ; στρατιωτική; μεραρχία; έν Στρασβούρ

γε ό στρατηγό; Δυκρώ, έγίνωσκε κάλλιστα δ,τι συνέβαινεν έν τή  αλ-

*9 τοΰ 'Ρήνου πλευρά. Διό έν πολλα ι; έκθέσειιν, Ιπ ιστολα ΐ;, σχεδιο- 

γραφήμασι κτλ. διέγραψε καθαρώ; τήν πολιτικήν κα ί τα ; τάσεις τή ; 

Πρωσσία;, καταδείξα; τόν Ινεργόν α υτή ; στρατόν, τας πολεμ ικά; αύτή ; 

*?οπαρασ/.ευά;, έπιτρεποΰσα; αυτή να θέστι πάραυτα έν παρατάξει 

600,000 άνδρών, έντελώ ; κατηρτισμένων, έφωδιασμένων, ώργανι- 

«μένων μετά δέ τ ινα ; έβδομάδα; 900 ,000  άνδρών, αριθμόν καταπλη

κτικόν, δυνάμενον μάλιστα να ίιψωθή ε ί; 1 ,1 0 0 ,0 0 0 ' έν ώ  έν Γαλλία 

δεν ήδΰναντο κατά του; 6πολογισμοΰς τοΰ στρατηγοΰ νά ένωσωσι πλέον 

των 200 ή 250 ,0 0 0  άνδρών ε ί;  τρεΐ; εβδομάδα;. «Μ ετά τ ά ;  πρώ τα ; 

τής πορεία; ημέρας, λέγει Εν τινι τών έκθέσεων αΰτοΰ, δέν θέλομεν 
λοιπόν άφιχθή έπί τών πεδίων τής μ ά χ η ; τή ; Γερμανία; μετά πλειο- 

τερων τών 150 ,000  άνδρών». Ό  άριθμό; ουτο; είναι τό άκριβες κατα

φατικόν τών ήμετέρων πολεμιστών έπί τώ ν πεδίων τ ή ;  μ ά χ η ; Φρε- 

°χβιλλέρ (F rechw illcr), Σπίκερεν (Spickeren) καί Μέτζ.

Ό  στρατηγό; εΐχεν έπ ίση ; καταδείξει τό άνεπαρκέ; κα ί τό άσθενές 
τ°ν ήμετέρου άμυντικοΰ συστήματο;. ’Ήθελε τρία μεγάλα υπερασπί

ζ ω ;  κέντρα, Λάν (Lati), Σιαλόν (ChAIons) καί Λ&νγγρ (Langres)>



Μετά τοιούτους τινάς λόγους ό αΰτοκράτωρ έσιώπησεν. 'Η 
βαδεία πέριξ τοΰ κυρίαρχοι» βασιλεύουσα σιγή ετι μάλλον 

- έπαισδητόν τον έξω Θόρυβον καδίστα. Ό  αήρ μετεβάλλετο είς 
■πυρ· αί όβίδες πίπτουσαι έπί τών στεγών συμπαρέσυρον τε
μάχια τοίχου, όίχινα μετά πατάγου καχέπιπχον επί του λιθο
στρώτου τών όδών* ή διάρ^ηξις τών βλημάτων άνεμίγνυχο 
μετά τής βροντής 600 τηλεβόλων, καταπληκτική τηλεβολία, 
ητις ήκούσδη μέχρι τών εμπροσδεν τοΰ Μέτζ ύπό τοΰ πρίγ- 
κιπος Φριδερίκου Καρόλου.

«Δέν καταλαμβάνω, λέγει ό αυτοκράτωρ πρός τόν στρατη- 
»γόν Δυκρώ, διά τί ό έχδρός έξακολουδει τό πΰρ· ύψωσα 
»τήν συνδιαλλακτικήν σημαίαν. ’Ελπίζω νά τύχω συνεντεύ- 
»ξεως μετά τοΰ βασιλέως της Πρωσσίας. Θέλω αρά γε εχει 
»ορούς πλεονεκτικούς διά τόν στρατόν;»

«Δέν βασίζομαι πολύ, άπεκρίδη ό στρατηγός, έπί τής γεν- 
ναιοψυχίας τών ήμε-χέρων αντιπάλων· τήν νύκτα δυνάμεδα νά 
δοκιμάσωμεν εξοδον, ο

συνδεδεμένα μετά τών Μαρισίων καί ηνωμένα άλλήλρις δια σιδηρο

δρομικών δικτύων. Γά απέραντα ταΰτα περικεχαρακο>μένα στρατόπεδ* 
ωφειλον να ύποστηρίζωνται άμοιέαίως καί νά ίσχυροποιώνται δπ’ άλλη* 

λων. "Ολα τα φρούρια εΤχον Ικπέσει τής τάξεως αύτών, Ιξαιρέσει τοΰ 

Μετζ, Στρασβούργου, Βελφορ, ατινα ώφειλον νά χρησιμεύσωσιν ήμΐν 
διά τήν έπίθεσιν. 'Γπο άμυντικήν εποψιν, ϊλεγεν ό στρατηγός, το 

Στρασβούργον δέν δυναται ν ’ άντιστϊ) 8  ημέρας (έάν πλέον τοΰ μηνος 
άντέτχεν, οφείλεται είς τήν ένεργητικότητα καί τον πατριωτισμόν τών 
ανδρείων αύτοΰ κατοίκων).

Ο ύίεμία τώ ν συμβουλών τοΰ στρατηγοΰ Δυκρώ είσηκοΰσθη. Πολλ* 

μεγάλα πρόσωπα τής αυλής καί τοΰ υπουργείου τών σ τ ρ α τ ιω τ ικ ώ ν  

ϊδράξαντο μάλιστα, έκ τής άγρυπνου προσοχής τοΰ άρχηγοΰ τής 6η< 
στρατιωτικής μεραρχίας, δπλον κατ’ αύτοΰ, λέγοντα οτι έξηγειρε «  
εύερέθιστον τοΰ ποΟοΰντος τήν ειρήνην κόμματος καί ένέσπειρε τήν ά- 
νησυχίαν είς τούς παραρ^ηνείους λαούς.

Ή  Αύτοΰ Μεγαλειότης παρετήρησεν, οτι ύρίστατο τοιαύτη 
άταξία, τοιαύτη έν τή πόλει έπισώρευσις, ότι τά στρατεύματα 
άλλωςτε ησαν τοσούτω ήδικώς καταβεβλημένα, ώς-ε δέν ύπήρχεν 
ή ελάχιστη έλπίς πρός επιτυχίαν. « ’Απόπειρα τοιούτου είδους, 
προσέδηκεν, είς ανωφελή αίματος χύσιν ήδελε καταλήξει.»

Ό  αύτοκράτωρ καί τινες αξιωματικοί τής άκολουδίας αύ· 
του ήδελον δυνηδή ίσως ενεκα τής νυκτός νά διεκφύγωσιν, 
αλλά τότε δέν ήδελε πλέον διανοηδή περί σωτηρίας στρατοΰ. 
Περικεκυκλωμένος, περιωρισμένος ό στρατός, ητο άμετακλή- 
τως αιχμάλωτος.

Ή  ιστορία θέλει άπορανδή, καί δέλει είπεί, άν, έναντίον 
τών στρατιωτικών νόμων, ό III. Ναπολέων ώφειλε διά φυγής, 
ίπ ινα  βεβαιότατα ήδελε τις νομίσει κατορδωτήν, νά χωρίση 
τήν τύχην αύτοΰ άπό τής τοΰ στρατοΰ, ή έάν ώφειλε συμμε- 
χασχωνχών κινδύνων, νάσυμμεχάσχη καί τής δυστυχίας αυτοΰ.

Ά λλω ς τε δέ, επειδή ό βασιλεύς τής ΙΙρωσσίας διεκήρυξεν 
οτι έπολέμει καχά τοΰ αύτοκράτορος καί ούχί κατά τής Γαλ
λίας, αί-/μαλωχιζομένου χοΰ αύτοκράτορος. ό πόλεμος ώφειλε 
νά παύση ( 1).

’Εν χούχοις ή τηλεβολία, μακράν τοΰ νά έλαχχωδή, «ναδι- 
*λασιάζεχαι άπό λεπχοΰ είς λεπχόν. Τά πΰρ διασπείρεχαι 
πανχαγόσε. Γυναίκες, τέκνα κτυπώμενα πίπτουσιν. II §ιε- 
6»ής σημαία δέν προστατεύει πλέον χούς τραυματίας, οϊχινες 
«ΐιίν έπισεσωρευμένοι έν χώ μεγάλω στραχώνι καί ένχός χών 
είς νοσοκομεία μεχαποιηδεισών οικιών. Πεπιεσμένοι πρός τά

(1) Σ. Σ. Ή  ϊίέα  αΰτη ήχο λίαν διακεχυμένη έν τώ Γερμανικώ 
°τ?ατώ. «Ό  βασιλεύς Γουλιελμος, έλεγον οι στρατιώται, έκτελεΐ τάς 
Χποσχέσεις «δτοΰ. ΤπεσγίΟη νά Ιπαναφέρη ήμας ςίκαδε, άφοΰ κατ*· 
®άλο>μεν τόν αύτοκράτορα »



τείχη, συνηθροισμένοι έντός τών τάφρων, στρατιώται καί 
αξιωματικοί προσβάλλονται· δύο στρατηγοί ούτωσί τόν θάνα
τον εύρίσκουσι.

ϊ ό  έπαρχείον δέν εμεινεν άθιχτον- οβίδες διαρρήγνυνται άνά 
πασαν στιγμήν εν τε τω κήπω καί έν τη αύλή.

«Ά λλά , λέγει δ αυτοκράτωρ, πρέπει έντελώς νά παύση τό 
«πΰρ. Γράψατε εκεί·» εΤπε στρεφόμενος πρός τόν στρατηγόν 
Δυκρώ, καί ύποδεικνύων αύτώ τήν τράπεζαν παρά τη δποία 
έχάθητο.

α'Η συνδιαλλακτική σημαία ύψώθη, αί διαπραγματεύσεις 
«άρχονται μετά του εχθρού, τό πυρ πρέπει νά παύση καθ’ 8- 
#λην τήν γραμμήν.» Έ πειτα, έπειδή δ στρατηγός έ'βλεπε τόν 
αύτοχράτορα, ουτος αποτείνεται πρός αυτόν «Τώρα υπογρά
ψατε». « νΩ! οχι, Μεγαλειότατε- δέν δύναμαι νά υπογράψω. 
«Έ π ί τίνι τίτλω ^θελον υπογράψει; Είμί αρχηγός του 1οι» 
«σώματος. Ό  στρατηγός Βέμπφεν είναι γενικός αρχηγός.—- 
«“Εχετε δίκαιον· άλλά δέν γνωρίζω που είναι δ στρατηγός 
«Βέμπφεν· πρέπει τις νά ύπογράψη. — Διατάξατε νά ύπο- 
«γραφή παρά του αρχηγού τοΰ έπιτελείου αύτοΰ ή παρά τοΰ 
«αρχαιοτέρου μεραρχίας στρατηγού, δποίος είναι δ στρατηγός 
«Δουαί.— Μάλιστα, άπ:κρίθη δ αυτοκράτωρ· είπέτε νά ύπο- 
«γραφή παρά τοΰ άρχηγοΰ τοΰ επιτελείου.»

Ό  στρατηγός Δυκρώ έξήλθε καί μετεβίβασε τάς διαταγάς 
τοΰ αύτοκράτορος είς τον συνταγματάρχην Τοβέρ· ουτος 2έ 
έζήτησε τόν στρατηγόν Φώρ, καί εύρών αυτόν έν τη άκροπό- 
λει, τώ άνεκοίνωσε τήν έπιθυμίαν τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος.

«Πρό ολίγου διέταξα νά καταβιβασθή ή λευκή σημαία· δέν 
«δύναμαι νά υπογράψω διαταγήν τοιαύτην.»

M ata la  απόπε ιρα  τώ ν στρατηγώ τ Βέμπφεν xal Λεβρέν 

εΐς τή ν  πύ.Ιην τοΰ Βα.Ιάν.

Ό  συνταγματάρχης 'Ροβέρ είοήλθεν έν τώ φρουρίω μετά 
τοΰ στρατηγοΰ Φώρ, καί ήλθε νά δώοη λόγον είς τόν στρα
τηγόν Δυκρώ. Έ ν ω δ’ ώμίλεΐ αύτώ, δ στρατηγός Λεβρέν 
έξήλθεν έκ τοΰ αύτοκράτορος καί έγνωστοποίησεν, οτι μετέ- 
βαινε πρός τόν εχθρόν ώς Απεσταλμένος. Τότε δέ συναντήσας 
τόν γενικόν αρχηγόν δ άνδρείος ουτος στρατηγός, έκαμε με
τ’ αύτοΰ τήν έπίδειξιν εκείνην πρός τήν κώμην Βαλάν, περί ης 
δ στρατηγός Βέμπφεν τοσούτω μέγαν θόρυβον έκαμε.

«Ά λλά , λέγει δ στρατηγός Λεβρέν έν τή επιστολή αύτοΰ 
»ιής 20 δκτωβρίου 1870 ( 1), ουτε 200  μέτρων Ικτασιν εΐ- 
«χομεν διατρέξει, ουτε είχομεν φθάσει είς τήν έξοδον τής 
»κώμης (πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Καρινιάν), 2τε δ γενικός 
«αρχηγός ρίπτων βλέμμα πρός τά δπίσω, καί βεβαιούμενος 
»8τι δέν ήκολουθούμεθα, εστρεφε χαλινόν, διακηρύττων μοι 
»2τι δέν ήδύνατο πλέον νά έπιμένη, καί μέ διέταττε νά έκτ«- 
•λέσω τήν ύποχώρησιν πρός τό Σεδάν.»

Ο στρατηγός  J u x p u  απ οπ ο ιε ίτα ι νά  όεχϋρ  

την  ά ρ χ η γ ία ν  τοΰ στρατοΰ.
Περί τήν 6 ώραν δ αύτοκράτωρ προσεκάλεσε τον στρατη

γόν Δυκρώ νά εΐκη αύτώ οπως λάβη τήν άρχηγίαν, ώς δόν- 

*ος τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν τήν παραίτησιν αύτοΰ.
Ό  στρατηγός έδήλωσεν είς τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα, οτι, 

εν ω σημείω εύρίσκοντο τά πράγματα, δέν ήδύνατο νά δεχθη 
«ϋτήν. Ό  στρατηγός Βέμπφεν τήν πρωίαν, οίκειοποιηθείς τήν 
τιμήν τοΰ νά διευθύνη τά εργα, δέν είχε τό δικαίωμα νά έξαιρή

(I) - .  Σ. [1όντ,;ΐ2 τοΰ στ ;ϊτη γοΰ  DqiTtftv, βελί; 2 81 .



έαυΐόν χώροι, οτε κακώς άπέβησαν. "Αλλως τε εις τόν στρα
τηγόν Δουαί, 2ντα τόν άρχαιότερον μεραρχίας ς-ρατηγόν, άνή· 

κεν ή νέα άρχηγία.
Ό  στρατηγός Δουαί έμελλε νά δεχδη, δπόταν, παρατηρή

σεων γενομένων υπό τοΰ φίλου αΰτοϋ, τοΰ στρατηγοΰ Λεβρέν, 
έςήρεσεν εαυτόν έπίσης χαί κατέθηκεν οτι ό στρατηγός Βέμπ
φεν ώφειλε νά διευθύνη μέχρι τέλους.

Λ ογομαχ ία  μ ετα ξύ  τώ ν στρα τηγώ ν  J v x p u  κα ι Βέμπφεν·

Ό  αΰτοκράτωρ έ'πεμψε νά ζητήση τόν στρατηγόν Βέμπφεν. 
Ί ΐτο  δέ όγδόη περίπου όίρα, οτε ουτος άφίκετο.

Ό  στρατηγός Δυκρώ έκάδητο εν τινι γωνία χαλυφΟείς υπό 
τών πολλών προσώπων της ακολουθίας.

Γ0  στρατηγός Βέμπφεν εισέρχεται μετά στόμφου (1 )· άνυ- 
ύών δέ τοΰς βραχίονας πρός τόν ουρανόν χαί βαοίζων μεγά- 
λοις βήμασι, «Μεγαλειότατε, αναφωνεί, έάν άπώλεσα τήν 
«μάχην, έάν ήττήθην, δέν έξετελέσδησαν αί διαταγαί μου· οί 
r στρατηγοί υμών άπεποιήδησαν νά μοί ύπακούσωσιν».

Είς τάς λέξεις ταύτας ό στρατηγός Δυκρώ εγείρεται ώς 
διά τίνος έλατηρίου χινηδείς, καί διά πηδήματος τίδεται έναντι 
τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν· «Τ ί λέγετε, αναφωνεί, καί τίς άπε· 
»ποιήδη νά ύπακούση ύμΐν ; Τίνα αίνίττεσδε; ’Εμέ; ’Αλλοι- 
»μονον! αί διαταγαί υμών χάλλιστα έξετελέσδησαν. Έάν 
«υπέστημεν φριχώδη συμφοράν, φρικωδεστέραν παντός ο,τι 
ϊήδυνήθη τις νά ονειρευδή, είς τήν παράορονα υμών άλαζο* 
»νείαν όφείλομεν αύτήν. Ύμεΐς μόνος εΤσθε ταύτης ύπεύθονος,

(I) ’Οκτώ ί) δέκα πρόσωπα εί^ίσκοντο έν τϊ) αίδούστ,, έν. οίς ό αρ

χηγός τοΰ γινικοΰ έπιτελείου Φώρ· πάντες οέ ίύναντα ι να ε”πωσι ιτο'* 

μετάξι) ταύτης τής ϊ ιη γ τ ,ΐ ίω ς  καί τής τοΰ οτραττ,γοΰ Βέμποεν εΤνα1. ή 

μάλλον σύμφωνος τϊ|*λτ/)=ία.

«διότι, άν δέν είχετε άναστείλει τήν ύποχωρητικήν χίνησιν 
»παρά τάς ενστάσεις μου, ήδέλομεν είσδαι τώρα εν άσφαλεία 
»έν Μεζιέρ, η τουλάχιστον εκτός τών προσβολών τοΰ έχθροΰ!»

Έ πί μικρόν δ’ έκπλαγείς καί Θορυβηθείς ύπό της τραχείας 
ταύτης άποστροφής του στρατηγοΰ, ον Ικεΐ οντα δέν έγνώρι- 
ζεν, δ στρατηγός Βέμπφεν λέγει* «Αί λοιπόν, επειδή είμί ανί
κανος, χατά μείζονα λόγον δέν διατηρώ τήν αρχηγίαν.»

Δ υχ  ρ ώ. «Άπητήσατε ώς δικαίωμα τήν αρχηγίαν τήν 
πρωίαν ταύτην, οταν έσκέπτεσδε οτι ύπηρχε τιμή καί οοελος
νά έξασκήσητε αύτήν· δέν σας Αμφισβήτησα αύτήν.................δ-
πότε ϊσως ητο άμφισβητήσιμος. Άλλ* έν τη ώρα ταύτη δέν δύ· 
νασδε πλέον νά άποποιηδήτε αύτήν. Ύμεΐς μόνος ίφείλετε νά 
έπιβαρυνδήτε διά τής αισχύνης τής παραδόσεως!»

Ό  στρατηγός Δυχρώ ητο λίαν εξημμένος, δ δέ αύτοχράτωρ 
χαί τά περιστοιχοΰντα αύτόν πρόσωπα παρενετέδησαν, οπως 
χαδησυχάσωσιν αύτόν. Μετά τό έπεισόδιον τοΰτο δ αρχηγός 
τοΰ 1ου σώματος άπεσύρδη, δ δέ στρατηγός Βέμπφεν, δεχθείς 
τας οδηγίας τής Α. Μεγαλειότητος, μετέβη είς τό Γερμανικόν 
γενιχόν άρχηγεΐον.

Ό  στρατηγός κ. Βέμπφεν εγραψε τήν διήγησιν τής συνεν- 
“εύξεως αύτοΰ μετά τοΰ Γερμανικού επιτελείου περί τοΰ αντι
κειμένου τής παραδόσεως" δίδομεν δέ τήν ήμετέραν, ητις πη
γάζει έξ άνδρώπου, είς ου τίνος τήν τιμιότητα καί ειλικρί
νειαν εχομεν πλήρη εμπιστοσύνην. Συνάδει δ’ άλλως τε πολύ 
μάλλον εκείνης τοΰ στρατηγοΰ πρός τάς διηγήσεις, αίτινες 
εγενοντο, τήν επαύριον τοΰ θλιβερού τούτου συμβεβηκότος, 
*αρα τών αξιωματικών τών ύπό τάς διαταγάς ήμών τεθειμέ
νων, καί τών όποιων δ λόγος κατά συνέπειαν ένεδύετο σχεδόν 
επίσημον χαρακτήρα. Επειδή δ’ έθηκαν ήμας είς τήν δλιβε- 
ρ«ν αναγκαιότητα τοΰ νά γράψωμεν προοίρως τήν σελίδα ταυ-
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•1G2 Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΓ ΣΕΔΑΝ.

την τής ίστορίας, πρέπει αΰτη νά η πλήρης, χαί νά περιλαμ- 
βάνη παν ο,τι δύναταί νά χρησιμεύση πρός διδασκαλίαν ιών 
τε ήμετέρων συγχρόνων καί τών τέκνων ήμών.

'Α πόσπασμα ύπομγήματος , ύοθ ίγτος  ( / )  ύπό τοΰ λοχαγού  

Ορσέ (O r c e l )  τοΰ i o v  zu>r d vp a x oyop u r .

«Εΐσήχθημεν τότε πα'ντες εν τινι αιθούση ίσογείω, ένθα πε· 
ρίεμείναμεν τούλα'χιστον δέκα λεπτά τόν άνθρωπον, οστις 
ώρειλε νά δηλώση ήμίντήν θέλησιν τοΰ βασιλε'ως Γουλιέλμο.

»Ό  στρατηγός Μόλτκε είσήλθε συνοδευόμενος υπό το3 
κόμητος κ. Βισμάρκ, του στρατηγού Βλουμεντάλ καί τινων 
Αξιωματικών. Μετά χαιρετισμόν αρκούντως γενικόν, ήρώτησε 
τόν στρατηγόν Βέμπρεν έάν είχε πληρεξουσιότητα· μετά τήν 
έπιβεβαιωτικήν δ’ άπα'ντησιν αΰτου, έζήτησε τήν έξακρίβω- 
σιν αυτής, οπερ καί έγένετο. 'Ο στρατηγός Βέμπρεν έπα- 
ρουσίαζεν ακολούθως τον στρατηγόν Καστελνώ καί τόν στρα
τηγόν Φώρ. Τοΰ στρατηγοΰ Μόλτκε ζητήσαντος τότε ποΓος 
ητο ό χαρακτήρ τών δύο τούτων στρατηγών, ό στρατηγός 
Φώρ Απεκρίθη ότι εΤχεν έλθει ώς αρχηγός τοΰ επιτελείου τοΰ 
στρατα'ρχου Μάκ Μαών, οπως συνοδεύση τόν στρατηγόνΒέμπ- 
ρεν, άλλ’ άνευ οΰδενός επισήμου χαρακτήρος, ό δέ στρατηγός 
Καστελνώ εΐπεν οτι ηρχετο νά μεταβίβαση προφορικήν τινα 
επίσημον Ανακοίνωσιν έκ μέρους τοΰ αύτοκράτορος, Αλλ’ όΐι 
ή διακοίνωσις αΰτη ούδεμίαν εΤγεν ωφελιμότητα πρό τοΰ τέ
λους τής συνδιαλέξεως, έν τή όποια άλλως τε ούδεμίαν αρ
μοδιότητα εΤχεν, οπως λάβη μέρος. Ό  στρατηγός τότε Μόλτκε 
ώνόμασεν εΐς τόν στρατηγόν Βέμποεν, δεικνύων αυτούς δ;*

(<) Σ. Σ .  ΊΙ θ'.ήγγ,τ.{ t ' j -.t, όυν«\αχθη h  ϊτεττΓνφ1 (Si t ' l l i l l )
\ήί » ίχ ;»αλω »ίϊ;.

τής ‘/ειρός, τόν κόμητα κ. Βισμάρκ καί τόν στρατηγόν Βλου
μεντάλ, καί έκάθησαν.

»Εΐμεθα δέ τεθειμένοι ώδέ πως· εΐς μίαν μέν τών πλευρών 
τής έν τώ κέντρω τής αιθούσης τετραγώνου τραπέζης μετά 
τάπητος έρυθροΰ ό στρατηγός Μόλτκε ε'/ων αριστερόθεν μεν 
αύτοΰ τόν κ. Βισμάρκ, δεξιόθεν δέ τόν στρατηγόν Βλουμεν
τάλ, έκ δέ τής αντιθέτου πλευράς τής τραπέζης ητο ό μέν 
οτρατηγός Βέμπρεν μόνος έμπρός, όπισθεν δ’ αύτοΰ σχεδόν 
εν τή σκια οί στρατηγοί Καστελνώ καί Φώρ καί οί λοιποί 
Γάλλοι αξιωματικοί· ύπήρχον δέ σύν τούτοις έν τη αιθούση 
επτά ή οκτώ Πρώσσοι Αξιωματικοί, ών δ εΐς διά σημείου τοΰ 
ϊτρατηγοΰ Βλουμεντάλ έτέθη παρά τή έσιία, έρ’ ης έστηρίχθη, 
ΐνα γράρη πάντα τά λεγόμενα.

Ά ρ’ ου δέ έκάθησαν, έβασίλευσεν έπί στιγμήν σιωπή, καί 
ίϊθάνετό τις οτι ό στρατηγός Βέμπρεν έδυσκολεύετο ν’ Αρχίση 
τήν συνομιλίαν, Αλλά μένοντος απαθοΰς τοΰ στρατηγοΰ Μόλτ- 

απεράσισε ν’ Αρχίση.
• Έπεθύμουν, λέγει, νά γνωρίσω τούς πρός παράδοσιν 5- 

Ρ5κς, ους ή Α. Μεγαλειότης, ό βασιλεύς τής Πρωσσίας, προ- 
^θεται νά χορηγήση ύμϊν. Είσι λίαν άπλοι, Απήντησεν ό στρα- 
1Ίγός Μόλτκε. Γ0  στρατός δλόκληρος αιχμαλωτίζεται με
δ οπλών καί Αποσκευής· θέλουσι δ’ Αρεθή τοις Αξιωματικοΐς 
15 εαυτών οπλα, ώς μαρτυρία ύπολήψεως διά τό θάρρος αύ- 
*4», Αλλά θέλουσιν είσθαι αίχμα’λωτοι πολέμου ώς δ ς-ρατός.»

«Οί οροί ουτοι είσί λίαν σκληροί, στρατηγέ, έπανέλαβεν δ 
‘ ’ 'ρατηγός Βέμπρεν, καί μοί οαίνεται, διά τό θά^ος ού
ριου δ Γαλλικός στρατός Αξίζει χρείττονος τούτου.»



1 6 4  Β  ΗΜΕΡΑ TOV ΣΕΛΑΝ:

«Δέν ήδελε οtr/ηδή νά τύχη παραδόσεως έπί τοϊς άκολού- 

βοις οροί;;
«Ή&ελον παραχώσει ύμςν το φρούριον καί το πυροβολικόν 

«αύτοΐι. Ήδέλετε άοήσει τον στρατόν ν’ άιτοσυρδή μετά τών 
«όπλων, τής αποσκευής καί των σημαιών αυτοΰ, έπί τφ όρω 
«τοΰ νά μη ύπηρετησωστ πλέον κατά τ?» πόλεμον τούτον κατά 
«τής Πρωσσία;· ό αύτοκράτωρ καί οι στρατηγοί ηδελον έγ- 
«γυηδή διά τόν στρατόν, καί οί αξιωματικοί ήδίλον έγγοηδί 
«προσωπικώς τε καί έγγράβως έπί τοΓς αύτοΐς Spot;, επειτ* 
ν>δέ 6 στρατός ουτος ηδελεν δδηγηδή είς τι τής Γαλλίας μέρος 
«Ιρίζόμενών ύπο τής Πρωσσίας έν τή παραδόσει, η έν Άλγε- 
«ρία, ινα μένη έκεΐ μέχρι τέλους τής ειρήνης.»

Καί ποοσέδηκεν άλλας τινάς άναπτύξείς τοΰ αύτοΰ πνεύ
ματος, ραινόμενος οτ» έδεώρει την ειρήνην έγγίζουσαν1 άλλ’ 5 
στρατηγός Μόλτκε έμεινεν αδυσώπητος, καί εύηρεστήθη ν’ ί -  
παντηση οτι κατ’ ούδέν ήδύνατο νά μεταβάλη τούς ορούς. '0 
στρατηγός Βέμπρεν άπηύδυνε νέας ένστάσεις, καί κατ’ άρχ«ί 
έπεκαλέσδη τάς συμπαδείας, ας ή προσωπική αύτοΰ δέσις ή3ι>· 
νατο νά έμπνευση είς τόν στρατηγόν Μόλτκε. «Φθάνω, Ι’λεγβ, 
«προ δύο (2) f,μερών έκ τής Άορικής, έκ τοΰ βάθους τή? 
«έρημου, εΤχον μέχρι τοΰδε στρατιωτικήν ύπόληψιν άνεπίλη· 
«πτον, καί έν τω άμα μοί δίδεται άρχηγία έν τω μέσω τή{ 

«μά·/ης, καί εύρίσκομαι όλεθρίως υποχρεωμένος νά προσκολ- 

«λί,σω τό δνομα'μου εις παράδοσιν αλγεινήν, ης τίνος εϊμ1 
«οΰτω βεβιασμένος νά ρέρω έπί τών νώτων ολην την εύθι>" 
«νην, χωρίς νά Ιτοιμάσω εγώ αύτός τήν μάχην, ηςτινος έπ*' 

υκολούδημα είναι ή παράδοσις αΰτη. Ύ μεΐς, οστις εΐσδε γ*' 
«νΐκός άξιωματικός ώς έγώ, ίφείλετε νά έννοήσητε ολην τΐΐν 
«πικρίαν τής δέσεώς μου κρεΐττον παντός άλλου. Είναι δέ 3ι>* 
«νατόν ύμΐν νά μετριάσητε δι’ έμέ τήν πικρίαν ταύτην, χορΧ'

«γών μοι έντιμοτέρους όρους. Διά τί δέντόκάμνετε; Γνωρίζω 
«καλώς, προσέδηκεν, οτι ή μεγαλειτέρα αιτία τής έντελοΰς ή- 
»μών συμρορας ύπήρξεν η πτώσις άπό τής άρχής τής ημέρας 
«τοΰ ανδρείου στρατάρχου, τοΰ άρχηγοΰντος πρό έμοΰ" δέν 
«ΐ,δελεν εΤσδαι ίσως νικητής, άλλ’ ήθελί δυνηδή τουλάχιστον 
»νά έκτελέση ύποχώρησιν ευτυχή κτλ. κτλ. Τό έπ’ έμοί, έάν 
«διεύδυνον έκ τής προτεραίας, δέν θέλω νά είπω ότι ήδελον 
«ενεργήσει κάλλιον τοΰ στρατάρχου Μάκ-Μαών καί κερδίσει 
«τήν μάχην, άλλ’ ηδελον παρασκευάσει τήν ύποχώρησιν, ή 
«χούλάχιστον, γνωρίζω* κάλλιον τά ήμέτερα στρατεύματα, ή- 
»Οελον κατορθώσει νά ενώσω αύτά είς ύπέρτατον αγώνα, ό- 
«πως ανοίξω δίοδον. ’Αντί δέ τούτου μοί έπιβάλλεχάι ή άρ- 
»χηγία έν τώ μέσω μάλιστα τής μάχης, χωρίς ουτε τήν το- 
οποθεσίαν, ούτε τάς θέσεις τών στρατευμάτων μου νά γνω
ρίζω, άλλά καί μεδ όλα ταΰτα ηθελον ίσως κατορδώσει δια- 
«τρύπησίν τινα, ή νά μάχωμαι ύποχωρών άνευ προσωπικού 
«τίνος έπεισοδίου, οπερ έστίν άλλως τε άνωιιελές νά άναβέρω.» 
(Τοΰτο ητο άναμριβόλως υπαινιγμός τής συγχύσεως τών δια
ταγών, ητις παρήχθη έκ τοΰ ότι τήν πρωίαν δ στρατάρχης 
Μακ-Μαών εΤχεν αναθέσει τήν αρχηγίαν είς τόν στρατηγόν 
Δυκρώ, οστις εΤχεν έξασκήσει αύτήν μέχρι τής στιγμής [οε- 
*άτης τής πρωΐας], καθ’ ην ό στρατηγός Βέμπρεν τήν άπη- 
“̂ σε δυνάμει επιστολής τοΰ ύπουργοΰ, ην έρερεν).

Ό  στρατηγός Βέμπρεν έξηκολούδτ,σεν είσέτι έπί τοΰ αύ
τοΰ δέματος, άλλά παρατηρών ότι ό στρατηγός Μόλτκε έραί- 
ν«το ολίγον καμπτόμενος έκ τής προσωπικής ταύτης δικηγο- 
f ι*ς, έλαβε τόνον ολίγον ζωηρότερον « νΑλλως τε, λέγει, 
«ϊάν δέν δύνασδε νά μοί χορηγήσητε κρείττονας ορούς, δεν 
* δύναμαι νά δεχθώ, ους θέλετε νά μοί έπιβάλητε· βελω κά- 
»μ «  πρόσκλησιν είς τόν στρατόν μου, είς τήν τιμήν αύτοΰ, καί



» θέλω κατορθώσει νά έκτελέσω διατρύπησίντίνα, η θέλω ύπε- 
«ρασπισθή έν Σεδάν.» (Όμολογητέον, ότι ούδ’ αύτός ουτβς 
εραίνετο έ'χων πεποίθησή ε ί; όσα έλεγεν.)

Ό  στρατηγός Μόλτκε διέκοψε τότε αυτόν «Έ χ ω , λέγει, 
χμεγίς-ην ύπόληψιν είς ύμας, εκτιμώ την θέσιν υμών, καί λο- 
»ποΰμαι ούδέν δυνάμενος νά πράξω τών οσα ζητείτε· άλλά 

juts νά δοκιμάσητε έξοδον είναι τοσούτω ύμΐν αδύνατον, όσω 
»τό νά ύπερασπισθήτε έν Σεδάν. Βεβαίως έχετε στρατεύματα, 
»ατινα εΐσί πραγματικώς εξαίρετα· τά εκλεκτά πεζικά σώ- 
»ματα ύμών (ένόει άναμριβόλως τούς ζουάβους, τούς ψιλούς, 
-»Τουρκώ καί πεζικόν τού ναυτικού) είσί διακεκριμένα, τό 
«ιππικόν ύμών παράτολμον καί άτρόμητον, τό δέ πυροβολικό/ 
ϊθαυμάσιον, καί προύξένησεν ήμϊν μεγάλην βλάβην, βλάβην 
»μεγίστην άλλά μέγα μέρος τοΰ ύμετέρου πεζικού είναι ήθι- 
»κώς παραλελυμένον συνελάβομεν δέ σήμερον πλέον τών
« 20,000  αιχμαλώτους, ούχί τραυματίας...................................

»Δέν έναπολείπεται δ’ ύμΐν κατά τό παρόν πλέον των 80 
«χιλιάδων άνδρών. ’Εν τοιαύτη δέ καταστάσει δέν θέλετε δυ- 
»νηθη νά διατρυπήσητε τάς ημετέρας γραμμάς, διότι μάθετε, 
*οτι έχω ακόμη πέριξ ύμών έπί του παρόντος 240 ,000  άν- 
»δρας καί 500 τηλεβόλα, ών 300 εΐσίν ήδη έν θέσει νά βά- 
»λωσιν έπί τοΰ Σεδάν. Τά δ’ άλλα 200 θέλουσιν εισθαι έν 
»τοιαύ:η αύριον κατά τήν Ανατολήν της ημέρας. Έάν θέλετε 
»νά βεβαιωθήτε, δύναμαι νά διατάξω νά όδηγήσωσί τινα τών 
ίύμετέρων αξιωματικών είς τάς διαοόρους παρά τών ήμετέ- 
»ρων στρατευμάτων κατεχομένας θέσεις, καί θέλει μαρτυρή- 
ϊσ ε ι  περί τής ακρίβειας τών όσων λέγω. Ή  δέ έν Σεδάν άμυνα 

·»ύμών είναι επίσης δλως αδύνατος ύμΐν· έχετε μόνον 43 
*ώίών τροβάς, καί δέν έχετε πλέον έβόδια».

ϊΚρούων «έ τότε Sia'scpev χορδήν ό στρατηγός Βέμπρεν

ιπανέλαβε διά τρόπου πλαγίου· «Φρονώ οτι συνάδεί πρός τό 
•συμρερον ύμών, ύπό πολιτικήν μάλιστα έποψιν, νά γορηγή- 
•σητε ήμίν παράδοσιν έντιμον, ^ςτινος δικαιούται ό στρατός, 
«ουτινος έχω τήν τιμήν νά άρχηγεύω. Μέλλετε νά κλείσητε 
•τήν εϊρήνην, καί άναμριβόλως επιθυμείτε νά τό πράξητε με- 
•τ’ ολίγον· πλέον παντός άλλου τό Γαλλικόν έθνος εΤναι γενναι
όψυχον καί ίπποιικόν, καί συνεπώς εύαίσθητον εις τήν οποίαν 
•οεικνύουσιναύτώ γενναιοψυχίαν, καί εΰγνωμον δι’ οπερ έχουσι 
»πρός αύτό σέβας. Έάν χορηγήσητε ήμΐν ορούς δυναμένους νά
• κολακεύσωσ: τήν φιλοτιμίαν τοΰ στρατοΰ, ό τόπος έκ τούτου 
•θέλει έπίσης κολακευθή· τοΰτο δέ θέλει ελαττώσει ένώπιον 
»τοΰ έθνους τήν πικρίαν τής ήττης αύτοΰ, καί ή ύπό τοιού- 
Ηους οιωνούς κλεισμένη ειρήνη θέλει άποβή διαρκής· διότι ή 
•γενναία ύμών συμπεριφορά θέλει ανοίξει τήν Ούραν πρός έπά- 
•νοδον εΐς αισθήματα άμοιβαίως ριλικά, όποΐα όρείλουσι νά 
^υριστανται μεταξύ δύο μεγάλων γειτόνων έθνών καί όποΐα 
‘όρείλετε νά έπιθυμήτε αύτά.

«Έμμένοντες έξ έναντίας έντός αύστηρών μέτρων ώς πρός 
•ίμας, θέλετε διερεθίσειέξ όίπαντος τήν όργήν καί τό μΐσος έν 
•τή καρδία απάντων τών στρατιωτών· ή δε οιλοτιμία τοΰ έ- 
•Ονους ολοκλήρου θέλει δεενώς προσβληθή, καθόσον συνδέεται 
•άλληλεγγύως μετά τοΰ εαυτοΰ στρατοΰ, καί θέλει αΐσθανθή 
•τάς αύτάς μετ’ εκείνου συγκινήσεις· θέλετε δ’ ουτω αρυπνίσει 
‘ολας τάς κακάς ροπάς, τάς άποκοιμηθείσας ύπό τής προόδοου 
»ϊο3 πολ:τισμοΰ, καί θέλετε διακινδυνεύσει νά άναρλέξητε πό
• λ ί μ ο ν ατελεύτητο/ μεταξύ Γαλλίας καί ΓΙοωσσίας».

(ακολουθεί)
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