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ΚΕ1ΆΛΑΙΟΝ β ' .

§  ί .  Νομίζομε» δέ oxt πρέπει νά γρα'ψωμεν καί περί του 

Εως πρέπει νά γυμνοίζη τις τούς πώλους. Επειδή λοιπον είναι 

νομοΟετημένον εις χάς πόλεις ν’ άπαρτίζηται το ιππικόν έκ 

ϊών πλουσιωτέρων (α) καί μετεχόντων 3χ ι δλίγον εις τα τ ις  

δίοΐκησεως των κοινών, νομίζομεν ότι είναι πολύ καλητερον 

’tapa ν’ άτχολώνται οί νέοι είς την έκγύμνασιν των πώλων

(*) Συνεχεία· Ι'ίε το προηγοΰμενον φυλλάδιον.

Σ. Μ. (α) Γνωστόν δτι ό Σόλων διήρεσε τους κατοίκους τή ί Ά τ τ ι-  

εις τέσσαρας τάξεις, α'. Πεντακοσιομεδίμνους, τους Εχοντας 500 
μεδίμνων Ετήσιον πρόσοδον S'. ΊτττεΤς, τούς έχοντας 300 μεδίμνων 

τ̂η®ιον πρόσοδον- γ'. Ζευγίτας, τους κεκτημένους εν ζεΰγος βοών’ και 
^' ®ήτας, τους Ιπι μισθώ ίργαζομενους (ήμεροκαματάρηδες). Τούτου 

λίγε·, ότι εΤναι νενομοΟετημένον το Ιππικήν να σχηματίζεται Ιχ 
^λουσιωτίρων καί μετεχόντων τής δ'.οικησεως των κοινών.
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καί νά τρέχωσιν έφιπποι καδ’ έκάστην, νά έπιμελώνται μάλ

λον περί τής σωματικής των εύρωστίας καί περί όσων ά®ο- 

ρώσι την ιππικήν- οί δέ πρεσβυται ν’ άσχολώνται μάλλον εις 

τά του οίκου, τάς συναναστροράς των φίλων καί εις τά πολι

τικά καί πολεμικά, παρά νά κατατρίβωσι τον καιρόν των περι 

την άνατροοην των πώλων.

§ 2. Ό  γνωρίζων λοιπόν ως εγώ τά περί έκγυμνάσεως των 

πώλων, βεβαίως Θέλει δώσει τον πώλόν του προς έκγυμνασιν. 
Πρέπει λοιπόν, καθώς όταν τις βάλη τον υιον του νά μάδη τέ

χνην τϊνά, συμρωνεΐ τί πρέπει νά γνωριζη κατά την Επιστρο

φήν, καί ουτω τον βάλη νά μάδη την τέχνην. Τούτο εχων 

παράδειγμα ό πωλοδαμαστής πρέπει νά γυμνάζη αΰτους εις 

τά πρέποντα μαδήματα, Ιάν δελη ν άπολαυση τήν ανταμοι

βήν των κόπων του.
§ 3. Πρέπει λοιπόν νά έπιμελώμεδα, ώστε δ πώλος νά ηναι 

ήμερος και χειροήδης καί νά εύχαριστήται εις την πλησίασα 

των άνδρώπων, καί τότε νά τον δίδωμεν πρός έκγυμνασιν είί 

τον πωλοδαμαστήν' τά τοιαΰτα δέ προτερήματα άποκταδ πώ- 
τλος κατ’ οΤκον παρά του ίπποκόμου, εάν εννοήση, ότι η πεΐνϊ, 

ή δίψα καί ή στενοχώρια τω προέρχονται εκ της απομονο)· 

σεως, ενώ τό νά φάγη, νά πίη καί ν’ άπαλλαχδη άπό τά ένο- 

χλοϋντα αυτόν δυναται νά τό άπολαυση παρά των άνδρωπων.

(\ 4. Καί νά έγγίζωνται δέ πρέπει τά μέλη εκείνα τοΰ πω· 
λου, εις τά όποια όταν τον ψηλαφώσιν, οΰτος ευχαριστεί* 

ται. Ταυτα δέ εΤναι τά πλέον δασύτριχα μέρη καί εκείνα τ* 

μέλη, κατά τά δποΐα εάν ένοχλήται υπό τίνος, δεν δυναται β* 

ο' εαυτου ν’ απαλλαχδή του ενοχλουντος.
5. Νά διαταχδη δέ ό ιπποκόμος νά περα αυτόν διά [*5- 

σου πολλών ανθρώπων καί νά τόν συνειδίζη νά βλέπη διάρορ* 

αντικείμενα καί νά τόν συνειδίζη εις διαφόρους κρότους. Έ*

§

τούτων δέ όσα δ πώλος φοβείται δέν πρέπει νά τόν άφίνη νά 

δυσανασχετώ, αλλά καδησυ·/άζων αυτόν, νά τόν διδάσκη ότι 

ταυτα δέν είναι άνυπόρορα. Καί καδ’ όσον μεν άφορα τήν α

νατροπήν των πώλων, είναι, νομίζω, άρκοΰντα εις ιδιώτην.

κ ε φ α λ α ί ο υ  γ ' .

(j I. Ό ια ν  δέ τις πρόχηται ν’ άγοράση ίππον ιππασίας, δέ- 

λομεν γράψει υπομνήματα, άτινα οφείλει νά μάδη ακριβώς, 

οιά νά μ ή άπατηδή εις τήν ίππωνείαν. Πρ ώτον πάντων λοι- 

*όν δέν πρέπει ν’ άπατηδή εις τήν ηλικίαν, διότι δ μη εχων 

χαδ’ ολοκληρίαν τ’ άπαιτουμενα γνωρίσματα τής ηλικίας, καί 

ίας ελπίδας σου διαψεΰδει καί ουτε ευκόλως απαλλάσσεται 

τις αύτου.

§ 2. Όπόταν δέ ή νεότης τοΰ ίππου ηναι φανερά, πρέπει 
Χαί πάλιν νά μή σέ λανδάνη, τό πώς μέν δέχεται τόν χαλινόν 

*ί; τό στόμα, πώς δέ δέχεται περί τά ώτα τήν κορυβαίαν (κε· 
ραλαριοίν). Εις ταυτα δέ δ’ άπατηδη τις ολιγώτερον, έάν κατά 

*ήν στιγμήν τής άγορας χαλινωδή καί άποχαλινωδή ό ίππος 

&πό τάς όψεις του αγοραστού.

§ 3. Έ πειτα πρέπει νά έπιστήση τις τήν προσοχήν του, πώς
Η;
ώ*χεται έπι τών νωτων του δ ίππος τόν αναβάτην διότι πολ

λοί ίπποι προσαγόμενοι ί'να ίππευδώσι, δέν πλησιάζουσι με- 

1 εύχαριστήσεως, έννοοΰντες ότι δ’ άναγκασδώσι νά κοπιά- 
5ωσιν.

§ 4. Ά ξ ιο ν  δέ παρατηρήσεως εΤναι καί τούτο, εάν, άφοΰ 

ι*πευδη, άποχωρίζηται μετ’ εύχαριστήσεως τών άλλων ίππων,

V έαν ίππευδή πλησίον άλλων ίππων ίσταμένων, δέν σέ φέρει 

h  μεσω αυτών. Είναι δέ καί μερικοί, οίτινες ώς έκ τής κα- 

*ή; άνατρορής των Επανέρχονται οίχαοε, άποφεΰγοντες οΰτω 
15 »ά ίππευδώσιν.
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§ 5. Καί τούς IxspογναΟους δέ (τούς έχοντας τήν μίαν 

σιαγώνα εύαισθητοτέραν η σκληροτέραν τής άλλης) δΰναταί 

τις νά έννοήσν? διά τοΰ άπλοΰ βηματισμού (κοινώς γιορδάδα, 

Γαλλιστ. a la greque), καί πολύ περισσότερον διά της με

ταβολής τοΰ βηματισμού κατά τήν ιππασίαν. Διότι πολλοί 

όταν ηναι έτερόγναθοι, δέν έκκινοΰσιν άμέσως, έκτδς εάν πρό- 

κηται νά έπανέλθουν οίκαδε. Πρε'πει όμως νά ·*5ξευρης lay 

άφεθεις δ ίππος εις τάχος (α) (τριποδισμόν), δύναται ν’ άνα- 

λάβη ευκόλως τον πρώτον βηματισμόν, καί εάν θέλει νά έπΐ- 
στρέψη οικαδε.

§ 6. Καλόν δέ είναι νά ηξεΰρη τις καί έάν ανορθωθείς ό 

ίππος υπό κτυπήματος, θέλει επίσης νά υπακουση. Διότι ά- 

ναμφιβόλως είναι άχρηστον πραγμα καί ό απειθής υπηρέτης 

καί τό άπειθές στράτευμα· άλλ’ ό απειθής Γππος είναι όχι μό

νον άχρηστος, αλλά πολλάκίς πράττει ο,τι καί ό προδότης.
§ 7. ’Επειδή δέ έλάοομεν ώς υπόθεσιν τοΰ λόγου μας τήν 

αγοράν ίππου πολεμηστηρίου, πρέπει νά λάβωμεν πείραν όλων 

εκείνων, όσα άπαιτεΐται νά γνωρίζη τις εις τον πόλεμον εϊ- 

ναι δέ τοΰτο τό νά διαπηδα τάφρους, νά υπερπήδα φραγμούς, 
νά τινάζηται μεθ’ ορμής άνωθεν υψωμάτων, χαί έξ αυτών πά

λιν νά πηδα εις χαμηλά· νά τρέχη δέ καί εις ανήφορον καί 
εις κατήφορον καί πλαγίως. Διότι όλα ταΰτα κάμνουσι φανε

ρόν τόν ίππον εάν είναι άνδρειος κατά τήν ψυ·^ήν καί υγιή< 

κατά τό σώμα.
§ S. Δέν πρέπει όμως ν’ άποδοκιμάζωμεν τόν μή δυνάμενον 

νά πράξη καλώς ταΰτα πάντα, διότι πολλοί δέν τά πράττου- 
σιν δχι διότι δέν δΰνανται, αλλά διότι δέν έγυμνάσθησαν διό*

(α) Ίοε τό ιτερί τή; £κγυμνάσεω< των νεοσυλλέκτων ίππων πόνημ* 

τοΰ υπιλάρχου Κ. Γίωργαντδ, tv δποίημειώσει τής 38  σελίίος, περί 
το5 βηματισμού τούτου.
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it, εάν ηναι υγιείς καί δέν ηναι έλατωματικοί, δΰνανται νά 

μάδωσι καί νά πράττωσι ταΰτα πάντα καλώς.
§ 9. ’Από τούς εύπτοήτους (σκιαζάρηδες, Γαλλιστ. om bra- 

geux) φυσικά πρέπει νά προφυλάσσηταί τις, διότι οί καθ’ υ 

περβολήν φοβούμενοι δέν σέ άφίνουν νά βλάψης τούς εχθρούς, 

τόν δέ άναβάτην έβλαψαν πολλακις καί τον ένέβαλον εις δυ- 

σχερείας.

§ 10 . ΙΙρέπει δέ νά φροντίζη τις νά μάδη έντελώς εάν δ 

ίππος του εχει κάνέν ελάττωμα, είτε εναντίον Γππων, είτε 

εναντίον ανθρώπων, καί εάν είναι πρλύ ευαίσθητος (γαργα

λίζεται), οταν τις τόν εγγίζ-ο, διότι οί εχοντες όλα ταΰτα θά 

παράσχωσι δυσχερείας εις τούς κυρίους των.
§ 1 1 .  Πολύ δέ εύκολώτερον δυναταί τις  νά μάδη τά Ιμπότ· 

δια, ατινα αντιτάσσει δ ίππος εις τε τήν χαλινωσιν καί τήν 

ίππευσιν καί εάν αισθάνεται φόβον, έάν όταν δ Γππος ηναι κε» 

κοπιακώς άποπειραθηνά τόν βιάση νά πρά.ξη όσα έπραξε πριν 

ή άφιππευθη. "Οσοι δέ είναι κεκοπιακότες ούχ ηττον όμως 

μετ’ εύχαριστήσεως αρχίζουν έκ νέου νά κοπιάζωσιν, ουτοι 

παρέχουν ικανά τεκμήρια της γενναιότητός των.
§ 12 . Έν συντομία δέ, όστις έχει καλούς πόδας, είναι ή 

συχος καί αρκετά ταχύς, εχει θέλησιν καί δυναται νά ύ-  

ποφέρη κόπους, είναι δέ πολύ ευπειθής, ουτος είναι επόμε

νόν ότι θά ηναι άβλαβέστατος καί σωτηρίας πρόξενος είς τόν 

άναβάτην του κατά τάς πολεμικάς ασκήσεις. Εκείνοι δε οι- 
τινες ή διά τήν βλακίαν των έχουν ανάγκην μεγάλης έλάσεως, 

ή επειδή είναι θυμοειδείς, έχουσιν ανάγκη πολλής θωπείας καί 

περιποιήσεως, άπασχολοΰν τόν άναβάτην καί τώ προξενούν 

δυσαρέσκειας έν ώρα κίνδυνου. (ακολουθεί)



Η ΗΜΕΡΑ ΤΟ Ϊ ΣΕΛΑΝ (*).

Τήν φοράν ταύτην ό Κ. Βισμάρχ άνέλαβε ν’ άπαντήση χα{ 
ίίρξατο ώδέ π ω ; :

«Τά επιχειρήματα υμών, στρατηγέ, φαίνονται μέν έκ πρώ
τ η ς  άφετηρίας σπουδαία, αλλά κατά βάθος εισι μόνον ευ- 

»σχημα, δένδύνανται δέ νά υπόστηρίξωσι συζήτησιν. Έ ν γένει 
»μέν πολύ δλίγον όφείλει νά πιστεύη τις εις τήν εύγνωμοσύ- 

»vttjv, εν μέρει οέ ολοτελώς εις τήν λαοΰ τίνος· δύναταί τις νά 

»πιστεύση εις τήν ευγνωμοσύνην κυριάρχου, καί εν ελλείψει εις 

»τήν της οίκογενείας αύτοΰ· δύναταί τις μάλιστα εις τινας πε- 

»ριστάσεις νά δώση είς τοΰτο εντελή πίστιν, άλλ’ όμως, τό επα

ναλαμβάνω , ούδέν νά πε:ιμένη έκ τής ευγνωμοσύνης £9νους 

»τίνος. Εαν δ Γαλλικός λαός ήτο λαός ως οί λοιποί, εάν εί'/ί 

«μονίμους δεσμούς, αν, ως δ ήμέτερος, είχε τήν λατρείαν καί 
»τον σεβασμόν τών δεσμώ ν αύτου, άν είχε κυρίαργον έγκα- 

»τεστημενον επί του θρόνου διά τρόπου μονίμου, ήδυνάμεθα νά 

»πιστευσωμεν εις τήν ευγνωμοσύνην του αύτοκράτορος καί είς 

ίτη ν  τοΰ υιοΰ αυτου, καί δωσωμεν άξίαν είς τήν εύγνωμοσύ- 
»ντ,ν τούτων" αλλ έν Γαλλία προ δγδοήκοντα ετών αι κυβερ

νή σ ε ις  υπήρξαν τοσουτω όλ’.γον διαρκείς καί τοσούτω έπολ- 

ϊλαπλασιασδησαν, μετεβλήδησαν δέ μετά τοσούτω άλλοκότου 

»ταχυτητος καί τοσουτω έκτος πάσης προνοήσεως, ώστε ούδα- 

»μώς όυναται να βασισθή τις επί τοΰ ύμετέρου τόπου· βασί- 

»^ειν ο ελπίδας επί τής φιλίας Γάλλου κυριάργ ου ήδελεν εΐσδαι, 
»έκ μέρους γειτονος έθνους, πραξις παραφροσύνης, ήθελεν εΐ- 

»σθαι ταυτον, ωσεί ήθελε τις νά οικοδομήση είς τον άέρα.

» Αλλως τε δε ηθελενεΤσθαι παραφροσύνη νά φαντασδή τις, 
»2τι ή Γαλλία ήδύνατο νά συγχώρηση ήμΐν τάς ήμετε'ρας έπΐ-

( ) -υνέ^ ίia κ»’. ιίλο ς1 iSs το π:οτ,γοΰ|*£νον «υλλάέιον.
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*τυχίας* εϊσθελαός εύερεδιστος, φθονερος, ζηλότυπος καί άλα- 

ίζώ ν εις το επακρον. Από ούο αιώνων ή Γαλλία τριακονταχις 

ιέκήρυςε τόν πόλεμον τής Πρωσσίας (επαναλαμβάνει), τής 

»Γερμανίας’ καί αύτήν ταύτην τήν φοράν έκηρύξατε αύτον ήμΐν 

»ώς πάντοτε έκ ζηλοτυπίας, επειδή δεν ήδυνασθε νά συγχωρη- 

ίσητε ημίν τήν ήμετέραν έν Σαδόβα νίκην, g έν τουτοις η Σάδοβα 

«κατ’ ούδέν έβλαψεν υμάς καί ούδόλως ήγγισε τήν 6οξανυμών- 

»άλλ’ έθεωρεΐτε ότι ή νίκη ητο τιμάριον, όπερ μοναοικώς δι 
«ΰμας διεφυλάσσετο, ότι ή δόξα τών οπλών ητο οι υμας μο- 

»νοπώλιον· δέν ήδυνήθητε δέ νά ύποφέρητε παραπλευρως υμΐν 

»εθνος επίσης ισχυρόν ως υμας, δέν ήδυνήθητε νά συγχωρη- 
»σητε ήμΐν τήν Σάδοβαν, ενδα τά συμφέροντα καί ή οόξα υμών 

«ούδόλως ησαν έν κινδύνω. Καί δελετε συγχωρήσει ήμΐν την 

«συμφοράν τοΰ Σεδάν ; Ούδεποτε ! ’Εάν εγενετο τωρα η ειρηνη,

»εντός πέντε, έντός δέκα ετών, αμα ήδελετε ουνηθή, ήθελετε 

»άρχίσει έκ νέου τόν πόλεμον· ιδού δέ απασα ή ευγνωμοσυνη, 

»τήν όποιαν ήδέλομεν αναμένει έκ τοΰ Γαλλικού έδνους ! ! !  

»'Ημεΐς δ’ άφ’ ετέρου είμεδα τουναντίον έθνος έντιμον καί ε ι
ρηνικόν, όπερ ούδέποτε βασανίζει ή έπιθυμια τών κατακτη- 

»σεων, καί τό δποΐον ήθελε ζητεί μόνον νά ζη έν ειρηνη, εαν 

»δέν ήρχεσδε άκαταπαύστως νά έξεγείρητε ήμας οιά τής φιλε- 

*>ρΐδος καί κατακτητικής διαδεσεως υμών. (Δεν ηουνηδην νά 

»έμποδισδώ, άκούων τάς λέξεις ταύτας, τοΰ νά ένθυμηθώ τούς 

^επιτηδείους εκείνους έπίχειρηματίας [faiseurs d affaires], 
»οιτινες, άο’ ου λαφυραγωγήσωσί τινα, κραυγάζουσι ουνατω- 

»τερον έχείνου κλέπτης !) .  ’Αρκεί δέ μέχρι σήμερον πρεπει ή 

»Γαλλία νά τιμωρηθη διά τήν υπερηφάνειαν αυτής, οιά τον
* επιθετικόν καί φιλόδοξον αυτής χαρακτήρα’ θέλομεν νά δυνη- 

®θώμεν τέλος πάντων νά βεβαιωσωμεν την ασφάλειαν τών ημε-

• τέρων τέκνων, καί διά τοΰτο πρέπει να έχω μ εν μεταξύ τής
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«Γαλλίας καί ημών διάχωμα (glacis)· εχομεν ανάγκην έδά- 

»φους, φρουρίων καί δρίων, ατινα νά προασπίζωσιν ήμας κατά 

«πάσης έκ μέρους αύτής προσβολής.»

» '0  δέ ς-ρατηγός Βέμπφεν άπήντησεν εις τον κύριον Βισμαρκ’

«Ή  Ύμετέρα έξο^ότης άπαταται κατά τήν όποιαν φέρει 
«κρίσιν επί τοΰ Γαλλιχοΰ έθνους· θεωρείτε τήν Γαλλίαν, οποί» 

«ήτο έν εχει 1 8 1 5 ,  καί κρίνετε αυτήν κατά τούς στίχους τινώϊ 

«ποιητών ή κατά τά γραφόμενα τινών εφημερίδων. Σήμερον ομωζ 

» οί Γάλλοι διαφέρουσι, χάρις εις τήν ευημερίαν τής Αύτοκρα- 

»τορίας· πάντα τά πνεύματα έστράφησαν εις τάς επιχειρήσεις, 

«εις τά εργα καί τάς τέχνα;· έκαστος δέ ζητεί νά αύξηση τό 

«κεφάλαιον τής περιουσίας καί τών απολαύσεων αυτοΰ, καί 

«αποβλέπει εις τά ίδια αύτοΰ συμφέροντα πολλώ μάλλον ή εις 

«τήν δόξαν. Πάντες είσίν έτοιμοι έν Γαλλία νά προκηρύξωσί 

«τήν άδελφότητα τών λαών. Βλέπετε τήν Α γ γ λ ία ν !  Το παμ- 
«πάλαιον τοΰτο μίσος, όπερ διήρει τήν Γαλλίαν καί τήν Άγ*  

«γλίαν, τί άπέγεινε ; Δέν είναι σήμερον οί Ά γ γ λ ο ι οί καλλι- 

«τεροιήμών φίλοι; Τό αύτό θέλει εισθαι διά τήν Γερμανίαν, έάί 

»οειχθήτε γενναίοι, άν axatpoi αυστηρότητες δένέλδωσι νά έμ- 
«ψυχώσωσιν έσβεσμένα πάΘη.»..................................................

• Τ ήν στιγμήν ταύτην δ Κ. Βισμάρκ άνελαβετόν λόγον· είχε 

οε κάμει κίνημα αμφιβολίας άκούων τοΰ στρατηγού Βάμπφε11 
έγκωμιάζοντος τήν μεταξύ Γαλλίας καί ’Α γγλίας ύφισταμέ- 
νην φιλίαν. «ιΔιακόπτω ύμας ένταΰθα, στρατηγέ- 5χι· ή Γαλ- 

«λία δέν ήλλαξεν βύτη ήθέλησε τον πόλεμον, καί διά νά κο· 

«λακεύση τοΰ λαοΰ τήν μανίαν ταύτην τής δόξης χάριν δυνα- 
«στικοΰ συμφέροντος δ Αΰτοκράτωρ Ναπολέων III προύκάλε- 

»σεν ήμας· γνωρίζομεν καλώς ότι ή υγιής καί έχέφρων τήί 

«Γαλλίας μερίς δέν ώθει προς τον πόλεμον, ύπεδέχθη δέ μβ'

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΓ ΣΕΔΑΝ. H

βλοντοΰτβ τήν Ιδέαν περί αύτοΰ έκουσίως· γνωρίζομεν καλώς, 

«ότι δέν ητο έπίσης δ στρατός δ μάλλον εχθρός ήμών, άλλ’ ότι 

«ή προς τον πόλεμον ώθοΰσα μερίς τής Γαλλίας είναι εκείνη, 
«ητις δημιουργεί καί καταστρέφει τάς κυβερνήσεις. Παρ’ ύμίν 

«δετόν οχλον, ώς καί τούς έφημεριδογράφους (έστηρίχθη επί 

«τής λέξεως ταΰτης), θέλομεν νά τιμωρήσωμεν. ’Ανάγκη δέ 

«διά τοΰτο νά ύπάγωμεν εις Παρισίους. Τ ίς οίδε τί μέλλει γε- 

«νέσθαι ; νΙσως θέλει σχηματισβή παρ’ ύμίν κυβέρνησίς τις εξ 

«εκείνων, αΓτινες ούδέν σέβονται, καί αί δποίαι νομοδετοΰσι 

«κατά τό δοκοΰν αύταίς, ητις δέν δέλει άναγνωρίσει τήν παρά- 

«δοσιν, ην θέλετε υπογράψει διά τόν στρατόν, χαί ητις ισως θέ- 

«λει βιάσει τούς αξιωματικούς νά παραβιάσωσι τάς προς ήμας 

«γενομένας υποσχέσεις, διότι άνευ αμφιβολίας θέλουσιν έπιθυ- 

«μήσει δπωσδήποτε νά ύπερασπισθώσι. Γνωρίζομεν δέ καλώς 

«ότι έν Γαλλία σ·/ηματίζρνται ταχέως στρατιώται, αλλά στρα- 
«τιώται νέοι δέν έ'χουσι τήν αξίαν τών έμπειροπολέμων στρα

τ ιω τώ ν , άλλως τε δέ, ό,τι δέν αυτοσχεδιάζεται, είναι σώμα 

«αξιωματικών, ωσαύτως καίοί ύπαξιωματικρί. Θέλομεντήν εί" 

«ρήνην, άλλ’ ειρήνην διαρκή, καί έφ’ οις όροις εΤπον ήδη υμ ίν  

»διό ανάγκη νά καταστήσωμεν τήν Γαλλίαν άνίσχυρον ν’ άν- 

«τιστ^ προς ήμας. Ή  τύχη τών μαχών παρέδωκ^ν ήμίν τούς 

«έκλεχτοτέρους στρατιοίτας, τούς έκλεκτοτέρους αξιωματικούς 

•τοΰ Γαλλικού στρατού- Οέτειν δ’ αύτούς δωρεάν έν ελευθερία, 
#ίνα έκτεθώμεν νά ίδωμεν αύτούς έκ νέου καθ’ ήμών βαδίζον
τ α ς ,  ήθελεν εΤίθαι παραφροσύνη, ήθελεν εΤσθαι παράτασίς τοΰ 

•πολέμου, χαί τών ήμετέρωνλαών τό συμφέρον προς τοΰτο άν- 

•ιίκε ιτα ι (Έφαίνοντο θεωροΰντες εαυτούς κατά τήν στιγμήν 

*ϊαύτην ώς ήδη κυρίους τής Γαλλίας κατά συνέπειαν τής ήτ· 
*της ήμών). "Οχι, στρατηγέ, όποιονδήποτε καί άν η τό προσ- 

»κολλώμενον εις τήν θέσιν υμών συμφέρον, δσονδήποτε κολα-



«κευτική καί αν η ή την δποίαν εχομεν περί τοΰ ύμετερου στρα* 

»τοΰ γνώμη, δέν δυνάμεδα νά συγκατατεδώμεν εις τήν ύμε- 

«τε'ραν αί'τησιν καί μεταβάλωμεν τούς πρώτου? ορούς, οίτινες 

»εγένοντο υμΐν». «Α': λοιπόν, άνταπήντησε μετ’ άξιοπρεπείας 

»ό στρατηγός Βέμπφεν, μοί είναι έξίσου αδύνατοννά ύπογράύω 

»τοιαύτην παράδοσιν δέλομεν αρχίσει έκ νέου τήν μάχην». 

Ό  στρατηγός Καστελνώ λαμβάνων τότε τόν λόγον λέγει διά 

δις-ακτικής φωνής· «Νομίζω τήν στιγμήν έλδοΰσαν του νά πα- 
«ρενδέσω τήν εντολήν τοΰ Αύτοκράτορος.— Σας άκροώμεδα, 

»ς*ρατηγέ, λέγει ό Κ. Βισμάρκ.— Ό  Αύτοκράτωρ, έξηκολούδη· 
»σεν ό στρατηγός Καστελνώ, μοί έπεφόρτισε νά δηλώσω εις τήν 

»Α. Μεγαλειότητα, τόν βασιλέα της Πρωττίας, ότι είχε πέμ- 

»ψει αύτώ τό εαυτοΰ ξίφος άνευ όρου, καί παρεδίδετο προιω- 

»πικώς εις τήν απόλυτον αύτοΰ διάκρισιν, άλλ’ ότι ούτως ένήρ* 

»γει επί τή έλπίδι, οτι ό βασιλεύς ήύελε καμφθή υπό της το- 

»σούτω εντελούς έγκαταλείψεως, ότι ήδελεν εκτιμήσει αυτήν, 

»καί ότι κατά τήν σκέψιν ταύτην ήδελεν εΰαρεστηδή νά χορη- 

»γήση τώ Ι’αλλιχώ στρατώ παράδοσιν έντιμοτέραν, καί τοιαύ- 
»την, οποίας δικαιούται διά τό θάρρος αύτοΰ».

«"Ολοντοΰτο είναι; ήρώτησενό Κ. Βισμάρκ.— Μάλις·α, άπε- 
»χρίδη ό στρατηγός. — ’Αλλά ποιονεΐναι τό ξί^ος, όπερ παρα· 

»δίδειδ Αΰτοκράτωρ Ναπολε'ων I I I ; Εΐναι τό ξίφος τής Γαλ- 

»λίας, ή τό ίδιον αυτοΰ ξίφος; Έ άν η τό τής Γαλλίας, οι όροι 
ϊδϋνανται κατ’ εξοχήν νά μετριασδώσι, καί ή έντολή υμών ηδε- 

ϊλεν εχεισπ»δαιότατον χαρακτήρα.— «Είναι μόνον τό ξίφος τοΰ 

«Αύτοκράτορος, έπανέλαβεν δ στρατηγός Καστελνώ. — Έν τή 

»περιπτώσει ταύτη, έπανέλαβε μετά σπουδής, καί σχεδόν μετά 

»χαρας, δ στρατηγός Μόλτκε, τοΰτο ουδόλως μεταβάλλει τούς 

» ορούς.» καί προσέδηκεν «Ό  Αΰτοκράτωρ θέλει τυχει παντός,

»οπερ ήδελεν άρέσει αύτώ νάζητήση.» (Μοί ε’φάνη οτι πολύ

δυνατόν νά υπήρξεν έν τω μεταξύ τούτω απόκρυφος τις δια— 

οωνία γνώμης μεταξύ τοΰ Κ. Βισμάρκ καί τοΰ στρατηγού 

Μόλτκε, καί ότι δ μέν πρώτος δέν ήδελεν είσδαι δυσηρεστη- 

μένος κατά βάδος νά παύση τόν πόλεμον, ενώ δ στρατηγός 

έπεθύμει έξ εναντίας νά έξακολουθήση αύτόν.)
d Εις τούς τελευταίους λόγους τοΰ στρατηγού Μόλτκε δ στρα

τηγός Βέμπφεν έπανέλαβε· «Θέλομεν άρχίσει έκ νέου τήν μά- 

«χην.— Ή ανακωχή, άνταπήντησεν δ ς-ρατηγός Μόλτκε, έκ- 

«πνέει αύριον τήν τετάρτην τής πρωίας ώραν. Τήν τετάρτην 

«δέ ώραν ακριβώς δέλω άνοίξει τό πΰρ».
»Είμεθα πάντες όρδιοι καί ειχον διατάξει νά ζητηδώσιν οί 

ίπποι ήμών. Μετά τούς τελευταίους δέ λόγους ούδέ λέξις εΤχε 

προφερθή, ή σιωπή δ’ αυτη ήτο παγετώδης.
υ’Αναλαμβάνων δέ κατά τήν στιγμήν ταύτην τόν λόγον δ 

Κ· Βισμάρκ, λέγει προς τόν στρατηγόν Βέμπφεν «Μάλιστα, 

«στρατηγέ, έχετε άνδρείους καί ηρωικούς στρατιώτας, δέν 

«αμφιβάλλω δέ ότι δέλουσι τελέσει αύριον δαύματα ανδρείας, 
«καί ότι δέλουσι προξενήσει ήμΐν σπουδαίας απώλειας’ άλ-  

«λ’ είς τί ήθελε χρησιμεύσει τοΰτο; Αύριον τό εσπέρας δέν θέ- 
«λετε εΤσθαι έν θέσει κρείττονι τής σήμερον, καί θέλετε εχει 

«μόνον έπί τής συνειδήσεως τό αίμα τών στρατιωτών υμών καί 

«τών ήμετέρων, όπερ θέλετε χύσει άνωφελώς. Έκ στιγμής θυ- 

«μοΰ μή διακόπτετε τήν συνεδρίασιν δ στρατηγός Κ. Μόλτκε 

«θέλει έντελώς πείσει ύμας, τό ελπίζω, ότι δοκιμή άντιστά- 

«σεως ήθελεν είσδαι έκ μέρους υμών παραφροσύνη».

»Έκάδησαν δ’ έκ νέου, καί δ στρατηγός Μόλτκε άνέλαβε

τ®ν λόγον ώς εξής·
«Διαβεβαιώ ύμας έκ νέου, ότι διατρύπησις ούδέποτε θέλει 

«Ουνηθή νά έπιτύ-/η, καί έάν μάλιστα οί στρατοί υμών ήδελον 

»ί'.σθαι εις τάς καλλιτέρας δυνατάς θέσεις- διότι, ανεξαρτήτως



«τής μεγάλης άριδμητικής υπέροχης των άνδρών μοι> καί τοϊ3 

«πυροβολικοΰ μου, κατέχω δέσεις, άφ’ ών δύναμαι νά πυρπο- 

«λήσω τό Σεδάν εντός τινων ωρών. Α ί δέσεις αυται δεσπό- 

«ζουσιν όλων τών έξόδων, διά τών όποιων δύνασδε νά δοκιμά- 

«σητε νά έξέλδητε τοΰ κύκλου, εν δα είσδε έγκεκλεισμένοι, εισί 
»δ’ ούτως ισχυρά!, ώς-$ εΤναι άδύνατον νά άναρπάσητε αΰτάς».

α’ Ω ! δέν είναι τοσούτω ίσχυραί, οσω δέλετε νατό  εί'πητε, 
»αι δέσεις αδται, διέκοψεν 6 ς-ρατηγός Βέμπφεν.— Δέν γνωρί- 

«ι,ετε την τοπογραφίαν τών περίχωρων τοΰ Σεδάν, άνταπήν·’ 

«τησεν ο στρατηγός Μόλτχε, καί ιδού παράδοξος λεπτομέρεια, 

»καί ή όποία ζωγραφίζει καλώς τό άλαζόν καί άσυνεπές έθνος 

«υμών- εις την έναρξιν της εκστρατείας διενείμετε εις όλους 

«υμών τους άξιωματικούς χάρτας τής Γερμανίας, ενώ δέν ει- 

»χετε τό μέσον νά μελετήσητε την γεωγραφίαν του ύμετέρου 

«τόπου, επειδή δέν είχετε τοϋς χάρτας αύτοΰ τοΰ εδάφους ύ- 

»μών. Αι λοιπον ! εγω σας λεγω, οτι αί ήμέτεραι δέσεις είσίν 

«ού μόνον λίαν ίσχυραι, αλλά τρομερά! καί άπόρδητοι.» Ό  

στρατηγός Βεμπφεν ούδέν ευρε νά άποκριδή εις τήν παρέκβασίν 

ταυτην, τής οποίας ηδυνατο να εκτίμηση τήν δύναμιν καί τήν 

αληδειαν. Μετα μιαν δε στιγμήν έπανέλαβε «δέλω έπωφεληδή, 

«στρατηγέ, τής οποίας ευηρεστηδητε νά μοί χορηγήσητε προσ- 
»φοράς εις τήν αρχήν τής συνδιαλέξεως· δέλω πέμψει άξιω- 

«ματικόν τινα νά ίδη τάς τρομεράς ταύτας δέσεις, περί ών μοί 

«όμιλείτε καί έν τη επιστροφή αύτοΰ δέλω ίδει καί λάβε; άπό- 
»®ασιν.»

ο;Ουδ:.να δελετε πεμψει· είναι ανωφελές, άνταπήντησεν ό ς·ρα * 
«τηγός Μόλτκε ξηρώς* δύνασδε νά μέ πιστεύσητε· άλλως τε 

«οέν έχετε πολύν χρονον νά σκεφδήτε, διότι είναι μεσονύκτιον, 
«τήν δέ τετάρτην τής πρωίας ώραν ή ανακωχή εκπνέει, καί 
#ούι=. στιγμήν αναβολής δελω χορηγήσει ύμίν».

«Έν τούτοις, παρετήρησεν ό στρατηγός Βεμπφεν, οτις έγ-  

«κατέλιπεν άλλως τε, χωρίς νά έμμένη πλέον, τό σχέδιον τής 

»έξαχριβώσεως τών δεσεων τοΰ εχδροΰ, έν τουτοις οφείλετε 

»νά έννοήσητε καλώς, οτι άδυνατώ μονος να λαβω τοιαυτην 

ϊάπόφασιν ανάγκη νά συσχεφδώ μετά τών συντρόφων μου·

»αγνοώ δέ ποΰ νά ευρω αύτούς πάντας κατά ταύτην τήν ώ -  

»ραν έν Σεδάν, καί δέλει μοί εισδαι αδύνατον νά δώσω υμίν 

ίάπάντησιν εντός τεσσάρων ωρών. Απαραίτητον λοιπον είναι 

»νά μοί yopηγήσητε παράτασιν άνακωχής.»
«Επειδή δέ ό στρατηγός Μόλτκε πεισμόνως άπεποιειτο, ό 

X. Βίσμαρκ κλίνας προς αυτόν έψιδύρισεν αύτώ εις τό ους λέ

ξεις τινάς, αΐτινες μοί έφάνησαν σημαίνουσαι, ότι ό βασιλεύς 

ίθελεν τήν έννάττ*ν ώ ραν, χαι οτι ετυρετυε να π ερψ ενω *

Ϊΐν αύτόν. Περατωθέντος δέ του έν χαμηλή φωνή διαλόγου 

τούτου, ό στρατηγός Μόλτκε είπε πραγματικώς τώ στρατηγώ 

Β ίμ πφεν, οτι συγκατένευε  νά χορηγηση α ύτω  παρατασ ιν (λέχρι 

ΐήζ έννάτης ώραζ* άλλ* οτι τούτο ήτο το τελευτα ιον optoν.

»Ή συνδιάλεξις σχεδόν έληξε· συνεζήτησαν δ’ ακόμη λε- 

ιττομερείας τινάς· άπήλλαξαν τους Γάλλους στρατιωτας τοΰ νά 

παραδώσωσιν οι ίδιοι τά εαυτών οπλα, καί υπεσχέδησαν 

ν’ άφήσωσι τοις άξιωματικοΐς παν ο,τι ηβελεν άνηκει αυτοΐς, 
όπλα, ίππους κτλ. (βραδύτερον οί τελευταίοι ουτοι όροι δέν έξε- 

πληρώδησαν).
«Έκ τής στιγμής ταύτης έκρινα, οτι ή παράδοσις ειχεν 

«ποφασισδή κατ’ αρχήν παρά τοΰ στρατηγοΰ Βεμπφεν, καί 

οτι ουτος δέν υπέγραφεν αύτήν αμέσως, ινα οικονομηση ευσχη- 

μως τήν υπόδεσιν, καί προσπαδήση ούτω νά ελάττωσή την 

εΟθύνην, υφ’ ης όλεΟρίως έπεβαρύνετο, διαμοιράζων αύτήν 

*ϊτά  το δυνατόν μετά τών άλλων στρατηγών.



1 6  Η ΗΜΕΡΑ Τ<|ΊΓ ΣΕΔΑΝ.

ΣνγχάΑεσις τώ ν  σωματαρχών χαϊ τώ ν  στρατηγών 

μεραρχίας' Λ ιαμαρτύρησις τώ ν  στρατηγών 

Π  ε ΑΛΙ χαί Βε.Ι.Ιεμάρ.

Τήν πρωίαν δέ τής έπαΰριον οί σωματάρχαι (comman

dants de corps d’ armee) καί οί μεραρχίας στρατηγοί (gene· 

rau x  de division) συνεκαλέσθησαν, Γνα λάβωσι γνώσιν τών 
όρων τής παραδόσεως.

Ό  στρατηγός Βελλεμάρ εΤπεν ότι οί όροι ουτοι ήσαν άπα· 
ράδεκτοι, καί ότι έπρεπε νά ΰπερασπιθώσιν έν τω φρουρίω.

’Επί δέ τής παρατηρήσεως τοΰ αρχηγού τών επιτελών, δια· 

κηρύσσοντος ότι εν όλη τή πόλει μιας μόνον ημέρας τροφαί 

υπήρχον, δ στρατηγός Πελλέ έπρότεινεν έξοδον. Ά λ λ ’ ό τα ν  

εμαθον παρά τοΰ επιτελούς τούτου, ότι ό εχθρός έκράτει τών 

δυρών, καί ότι αυτός ουτος τήν πρωίαν εΤχεν άνοίξει τά δια
φράγματα εις τους άπεσταλμένους, οί στρατηγοί Πελλέ καί 

Βελεμάρ ένόησαν, καΘώς οί πάντες, ότι νέα τις πα'λη εις ανω

φελή χιλιάδων άνδρώπων σφαγήν ήδελεκαταλήξει, καί συγκα- 
τετέθησαν εις τήν παράδοσιν.

Ό  αντοχράτωρ παραδιόόμενος αϊχμάΑωτος dkv όύναταί
r a  τύχη συντεύζεως μ ετά  τοΰβασι.Ιέως τής ΠρωσσΙας, 

πρ ιν  η υπογραφή ή παράδοσις.

Ό  αΰτοκράτωρ, όστις το έσπέρας τής προτεραίας ειχεν 

απευθύνει πρός τον βασιλέα τής Πρωσσίας τήν ακόλουθον επι
στολήν: «Καλέ μου αδελφέ, επειδή δέν ήδυνήθην νά άποθάνω 

*έν τώ μέσω τών στρατευμάτων μου, μοί έναπολείπεται νά 

»άποθέσω τό ξίφος μου μεταξύ τών χειρών τής Ύ μ. Μεγα- 

»λειότητος (1)» , εΤχε μεταβή από τής πρωίας, Γνα καταστή

(1) Σ. Μ. Έν τφ  πονήματι τούτψ τοΰ στρατηγού Δυκρώ, ου τίνος η 

καθαρά τοΰ Σεδάν διήγησις εδόθτ, εις τύπωσιν Ιν τϊ) ήμετέρα στρατιω-'.xfl
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αιχμάλωτος· ήλπιζε δέ νά Γδη τόν βασιλέα καί τΰχη όρων 
χρειττόνων διά τόν στρατόν. Ά λ λ ’ εμπόδισαν τήν Αΰτοΰ Με
γαλειότητα νά εΰρεθ^ εις έπαφήν μετά του Γερμανοΰ κυριάρ
χου, πριν ή δ στρατηγός Βέμπφεν άποθέση τήν υπογραφήν 
αΰτοΰ κάτωθεν τοΰ πρωτοκόλλου. Τήν δεκάτην ώραν δ στρα
τηγός άφικνεΐτο έν τώ πρωσσικώ στρατοπέδω, καί τήν ένδε- 
χάτην ώραν τά πάντα ήσαν τετελεσμένα. Στιγμάς δέ τινας 
μετά ταΰτα δ III. Ναπολέων έβλεπε τόν βασιλέα Γουλιέλμον.

’Ενώ δέ έτελεύτα έν τώ Γερμανιχώ γενιχώ έπιτελείω τό 
«παραδείγμάτιστον έν τή ιστορία οίχτρόν τούτο δράμα, οί στρα 
τηγοί καί έπιτελεΐς έν Σεδάν έφιλοτιμοϋντο νά έπαναφέρωσι 
|»ιχράν τινα τάξιν προς τόν ήμέτερον δυστυχή στρατόν καί δια· 
νειμωσιν αύτώ τροφάς τινας.

Συμφώνως δέ ταϊς έλθούσαις διαταγαΐς τοΰ ΙΙρωσσικου έπι-

ί?ημε ρίοι, ουδέ τήν Ιλαχίστην άνευρίσκει ό άναγινώσκων μομφήν κατά  
του πρώην αύτοκράτορος περί τούτου, ώς παραδεχόμενου τοΰ συγγρα- 
<?εως αδύνατον τήν διάσ*/ισιν τοΰ Ιχθροΰ, εν rj ό στρατός εΰρίσκετο 

Χϊταατάσει.
Ο στρατηγός Βέμπφεν πολλαχοΰ έν τω πονήματι αΰτοΰ ποιείται 

μνείαν τοΰ αύτοκράτορος. Ίσχυριζόμενος δέ περί τοΰ δυνατού τής δια- 
τρυπήσεως μετά τήν περικύκλωσιν τού Γαλλικού στρατού έν Σεδάν, 
ίναπτύσοων τάς εύαρέστους διά τέ τήν τόν αΰτοκράτορα και Γαλλίαν 
5“νεπείας τοιούτου τν/ός τολμήματος, καί μεμφόμενος τόν Γάλλον κυ
ρίαρχον μή τεθέντα Ιπι κεφαλής τοΰ στρατού πρός εςοδ ν, ήν έπρότε- 
ν*ν αΰτώ δι’ έπιστολής, και μή μιμηθέντα τό παράδειγμα τού II. 
Ιωάννου καί τού I. Φραγκίσκου, οίτινες διά τών ανδραγαθημάτων αυ
τών |ν όμοια περιπτώσει έμειναν μεγάλοι και ακηλίδωτοι Ιν τοΐς Γαλ- 
Αικοΐς χρονικοϊς, ΐδοΰ τί λέγει εις τό τέλος τοΰ κεφαλαίου τούτου (σ«λΙς 

πονήματος Βέμπφεν «Σεδάν») περί τής παραδόσεως τού ξίφους
ΐ!>ύ III. Ναπολέοντος"

• Ποια ήθελεν εΐσΟαι ή δόςα τού III. Ναπολέοντος, διερχομένου μετά 
του εαυτοΰ στρατού έπΐ τού πτώματος τού έχθρού, ή θνήσκοντος έν τφ  
!*εσφ τών στρατιωτών αύτού, "να μή παραδώστι τό ξίφος τού Σολφερί- 
vw> εις τόν τής ΙΙρωσσίας καλόν αΰτοΰ αδελφόν ;

»Δέν δύναμαι εισέτι νά άναλογισΟώ τήν ΰπερτάτην ταύτην στιγμήν 
,Τις ΰπάρςεως ένός κυριάρχου και. ένός γενικού άρχηγού, χωρίς νά δο- 
'•'■μάσω λύπας. α’ τινες δέν θίλουσιν έν τί) καρδία μου σοεσΟή;).

ΒΑΔΗΝ, ΣΤΡΑΤ. ΦΤΑ. ΜΓ\ ΤΟΜ. » '·  2
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τελείου, τά όπλα άφίνονται έν τή πόλει, έφ’ ών τά στρατεύ
ματα κατεΐχον θέσεων, καί δ στρατός μεταβαίνει, εις τήν 
υπό τοΰ Μεύσου περιστρεφόμενου την κώμην *Ιζ (Iges) σχη- 
ματιζομένην χερσόνησον. Έχει δέ πλέον τών 7 0 ,0 0 0  ανθρώ
πων περιεφράχθησαν επί δεχαπέντε σχεδόν ημέρας επί εδάφους 
βαλτώδους καί καθολοκληρίαν καθύγρου υπό τών χειμα^ροει- 
δών βροχών.

’Από της 4 ΤΙΪ δέ /βρίου ό γενικός αρχηγός, χωρίς πλέον 
νά άνησυχη περί τοΰ στρατού αύτοΰ, άνεχώρησε διά Στουτγάρ- 
δην, άο ου παρεκάλεσε τόν στρατηγόν Μόλτκε νά χορηγήση 
αϋτω τήν άδειαν, οπως όδηγήση καί συμπεριλάβη ατούς δύο
γηραιούς αύτοΰ ίπ π ο υ ς  κτήνη παρήλικα, έλεγε, καί
ανίκανα πρός καλήν τίνα υπηρεσίαν πολέμου.»

Οί λοιποί στρατηγοί ύπήρξαν μάλλον έμφρόντιδες περί τών 
στρατιωτών αυτών.

Ό  δέ αρχηγός τοΰ 1 ου σώματος μετέβη εις Δουχερύ, δπωί 
τύχη παρά τοΰ βασιλικού πρίγκιπος διανομής τροφών, καί 
κανονίση τό ζήτημα τής μεταφοράς τών άξιωματικών. (1)

Έ πί τοΰ αντικειμένου τούτου ήδυνήθη νά λάβη υποσχέσεις 
κενάς, αίτινες μάλιστα άτελώς έξεπληρώθησαν.

Επανερχόμενος εις τό γηραιόν στρατόπεδον τών αίχμαλώ· 
των τής Γραίρ (Glaire), δ στρατηγός ένησχολήθη νά δργανί- 
ση είδος προσωρινής κυβερνήσεως, οπως διευθύνη τάς διάνο· 
μάς, έξητήσατο δέ τήν άδειαν τοΰ Γερμανικοΰ επιτελείου ν« 
διαμείνη έν τώ στρατοπέδω τοΰ Γλαίρ μέχρι τής έντελοΰς έκ· 
κενώσεως. Ήττον εδϊυχής τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν, είδεν 
άποποιούμενον έαυτώ δ,τι έζήτει, καί έλαβε τήν επιτακτικήν 
διαταγήν ν’ άναχωρήση τήν 7 ' έδωκε δέ τον τής τιμής λόγον 
αύτοΰ νά μεταβή τήν 11  ώραν προ μεσημβρίας εις τήν έν 
Μουσόν γέφυραν (Pont a Mousson).

Σ. Σ. (1 ) ’Ενταύθα έγένετο ή άναφερωμένη ανωτέρω συνδ'.άλεςις μετ*' 
ςΰ τών στρατηγών Δυκρώ καί Βλουμεντάλ, καί i v  τ, ήρύσατα έκ το5 
στόματός τοΰ βασιλικού πρίγκιπος τους από τοΰ βαοιλέως οιαφυγόντϊί 
λόγους, βλεποντος τήν προσβολήν τοΰ ήμετέρου Ιππικού,
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Πρό τής ώρισμένης ώρας ίρχετο νά τεθή μεταξύ τών χει- 
ίών τής Γερμανικής εξουσίας.

Εις τινα ποός τόν διευθυντήν τών ΙΙαρισίων επιστολήν, δη- 
μοσιευθεΐσαν έπί τής πολιορκίας, δ στρατηγός έςήγησεν έν λε- 
πτομεοεία, πώς ύπεξέφυγε τήν αιχμαλωσίαν. Ό  όέ κόμης 
Βίσμαρχ ύπεγρεώδη νά κλίνη πρό τών γονάτων καί πρό τών 
ενεργητικών προσκλήσεων τοΰ στρατηγοΰ Δυκρω. Τά δημο
σιευόμενα εγγραοα έν τώ  τέλει τοΰ πονήματος τούτου άποδει- 
χνύουσι πληρέστατα τό δικαίωμα, δπερ εΤχεν δ στρατηγός νά 
πράξη, ως έπραξεν. Περιττόν λοιπόν είναι νά έπανέλδωμεν 

έπί τοΰ έπεισοδίου τουτου.

Πριν η άφήσωμεν τόν κάλαμον, έπιτραπείτω ήμΐν νά φέρω- 
|ΐεν σκέύεις τινάς έπί τών συνεπειών καί τών επακολουθημά
των ύπο·^ωρήσεως μάλλον η ηττον εύτυχοΰς τοΰ στρατοΰ.

Ήδέλομεν καταληξει θρίαμβεύοντες ;
’ Ας τό δμολογήσωμεν ! ! ! αί ήμέτεραι τύχαι, κ α ίιο ι αύ' 

ξανόμεναι, δέν ηθελον κατισχύσει νά κλίνωσι τήν τρυτάνην 
πρός τό μέρος ημών . . . ’Αλλά λίαν βεβαίως ή πάλη ηθε- 
λεν εΤσδαι τοσούτω λυσσώδης, ή νίκη άδρώς άγορασδεΐσα, 
ώστε ουδέποτε οί έyδpσi ημών ηδελον δυνηδή νά έπιβάλωσιν 
ήμΐν τούς ταπεινωτικούς δρους, οΰς σήμερον ύφιστάμεδα.

Αί λύπαι καί αί αντεγκλήσεις κατ’ ούδέν, φεΰ ! δέλουσι με- 
'«βάλει τά τετελεσμένα θλιβερά γεγονότα.............

Είθε μόνον ή ήμετέρα πατρί; νά έπωφεληθή έκ τοΰ σκλη
ρού τούτου μαθήματος.

Έν πρώτοις δ’ δφείλει καλώς νά πεισθή ότι τά δυστυχή
ματα ημών ήδύναντο ν’ άναβληθώσι, νά ώσιν ίττον ταχέα, ή 
ίττον καταθλιπτικά, άλλ’ ότι ησαν αναπόφευκτα.. . .

"Οταν εις δύο γείτονας τόπους, παρά τώ μεν καθιεροΰται 
ίβρχή , οτι άνθρωπός τις διά χρηματικοΰ κεφαλαίου δύναταί 
νά αντικαθίσταται έν τώ στρατώ καί νά παρέχη έαυτώ ζωήν 
είίκολον καί άπηλλαγμένην μόχθων καί κινδύνων. . . .

Παρά τώ δέ, ότι έ'καστος πολίτης έγγαμος ή άγαμος,
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πλούσιος η πένης, οφείλε:, ώ ; προ>την κραξιν τής ζω ή ; αύ
τοΰ ώς ανθρώπου, νά έξασκήταt έν οπλοις, νά έξοικειώτ«! 
ταΐς χακοπαθείαι; χαί νά ύποβάλληται τή πειθαρχία,

Τ ί προκύπτει ;
Οί άνθρωποι τοΰ πρώτου τόπου παρά το ένδοξον αυτών πα

ρελθόν 8έν βραδυνουσι νά έκνευρισθώσιν.............., ασθενείς οε
τόν βραχίονα, καθίστανται ασθενείς την καρδίαν. . .  . έντελώς 
ανίκανοι· εις ούδέν πιστεύουσι. Θ εό;. . . . Πατρί;, μεγαλεία 
χαί δόξα στρατιωτική είσί δι’ αυτούς υποθέσεις. . .  .λέξεις. · 
Έμπαίζουσι τους βαρβάρου; έκείνου;, οΐτινες εις πάντα ταΰ·
τα πιστεύουσιν.............

Πα'ραυτα δέ θέλουοι τραπή είς φυγήν ενώπιον τούτων ! ! . .  
Έν τούτοις όμως ουτοι φιλόπονοι, πεπαιδευμένοι, έμπειρο· 

πόλεμοι, πειθαρχικοί, άλλά ζηλότυποι, φιλαπεχθήμονε;, πλή
ρεις άγεννών καί βαναύσων ορέξεων, ποθοΰσι φλογωδώς την 
πολυτέλειαν καί τόν πλοΰτον, άτινα οί μάταιοι αύτών γείτονες 
μετά πολυτελοΰ; έπιδείξεως έκθέτουσιν. . .  .(1). Άναμένουΐι 
δέ τήν ευνοϊκήν στιγμήν. . . ,  ί'να ριφθώσιν επί τής μεγαλοπρε* 
ποΰ; ταύτης λείας. . .  .Τό μέρος ήτον αύτοις ήσφαλισμένον, 
διότι γινώσκουσιν, ότι, έκτος χιλιάδων τινών γενναιοψύχων και 
ανδρείων άνθρώπων, ου; υπό τούς όγκους αυτών θέλουσι συν
τρίβει, θέλουσιν απαντήσει άδυναμίαν καί ανικανότητα..........

Πάραυτα δ’ δ Γάλλος ουτος, δ φρονών ότι ή ζωή ητο διί· 
δοχή απολαύσεων καί ηδονών, βλέπει τόν οίκοναύτοΰ κυριευο* 
μενον, άφανιζόμενον, διαρπαζόμενον. . .  .χαιόμενον. . . .

Μάτην πειραται πλαστήν τινα ά μ υ ν α ν . . . .δ  αρχαίο; οο· 
τος τοΰ κόσμου διδάσκαλο; δέν γνωρίζει πλέον νά χρατή 
όπλον. . . .ΙΙώ ; ήδύνατο νά γνωρίζη τοΰτο; Τόν χρόνον, 
περ δέν έθυσίασεν ε ΐ; τήν αΰξησιν τή ; περιουσία; καί τών 
ηδονών αύτοΰ, διήλθε χειροκροκτών τού; εύνοουμένου; ai>i°u 
φωνασκού;, τού; διαχηρυσσοντα; τήν άδελφοποίησιν τών εθνών 
καί τών λαών τήν άφόπλισιν. . . .

Σ.Σ.;(·1) Βαγχόυμιος εχ6εσ»ς τοΰ 1807.
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Έάν τώρα θέλωμεν ν’ άναγεννηθώμιν. . . .
Έχομεν, μή τό κρύπτωμεν, πολλά νά πράξωμεν, . . .
"Ας πειθώμεθα έκ πρώτης αφετηρίας, ότι τό αίσθημα τοΰ 

καθήκοντος πρωτεύει τοΰ αισθήματος τοΰ δ ικ α ίο υ . . . .Ά ;  
έκτελώμεν αύστηρώ; τό ημέτερον καθήκον, παν καθήκον ημών 
. .  .Θέλομεν ουτω διορθωθή ώ ; πρό; τήν οκνηρίαν, τήν άμά- 
δειαν, τήν άπειθαρχίαν ήμών, καί τόν ου σμικρόν άριθμόν τών 
Ελαττωμάτων, άτινα καταβιβρώσκουσιν ήμα;.

"Ας δμιλώμεν όλιγώτερον περί τής άντεχδικήσεω;, χαί ά ; 
ίργαζώμεθα πολύ, ίνα τήν χαταστήσωμεν δυνατήν.

Είθε δ’ έν τέλεί τά κόμματα πάντα, άμοιβαίω; συγχωροΰν- 
ta άλλήλοι; τά ; εαυτών πλάνα;, λησμονοΰντα τά ; έαυτών 
ίριδα;, νά δώσωσιν άλλήλοι; τ ιμ ίω ; τήν χείρα προ; άνύψωσιν 
ιή ; προσφιλοΰ; ημών πατρίδο;. . . .  πλέον παρά ποτε αυτή 
ίχει ανάγκην τή ; ύποστηρίξεω; πάντων τών έαυτή; τέκνων.

Μίαν δέ τελευταίαν λέξιν αποτείνω πρό; τόν στρατόν, όστι; 
οιω ένοχο; καί άν ύπήρξεν, ετι μάλλον άδρώς άπέτισε τοΰτο.

’Αλλά δέν αρκεί νά πλύνη έν τώ αίματι τά Ιαυτοΰ λάθη, 
«λλά πρέπει νά μή έπαναλάβη πλέον αυτά . . . .

Είθε έπί τοΰ έμβλήματος ΤΙΜΗ κ α ι  Π ΑΤΡΙΣ. . . έμβλή- 
ματο;, άφ’ ουτινο; δέν έμακρύνθη, νά έπιπροσθέση ΕΡΓΑΣΙΑ  
κ α ι Π Ε ΙΘ Α Ρ Χ ΙΑ !!!

Στρατηγό; Α. ΔΥΚΡΩ.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ, 
ή τ ο ι

περΜ ηψις τ&τ έγχι>xM(or τοΰ in i τω τ στρατιωτικά*' 
ύπονργιίον κατ’ α ν ιό ντα  άριθμόν ( 1 ) .

Άριθ. 40. Matou 22 . Περί άπαγορευσεω? άοειών. 

Πασχούση; τή ; υπηρεσία; διά τή ; άπολύσεω; τών έφε
δρων, απαγορεύεται ή ε ί; στρατιώτα; καί υποδεκανείς χορή- 
Κιίσι; αδειών.
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Άριθ. 41. Μαίου 19. Περί όποβολής καταλόγου Ιγγάμων 
(δπαξιωματικών μ»! συμπεριλ. τών άνθυπασπιατών).

Ζητείται άπό τών σωμάτων δ αριθμός καί η χρονολογία 
τής διαταγής, δι’ ί ς  επετράπη ή άνεγρωρίσθη δ γάμος.

Άριθ· πρ. 10909. Περί συλληψεως χών καθυστερούντων κληρούχων.

Διαταγή διεγερτική τοΰ ζήλου προς τόν σκοπόν τούτον. 

’AptS. πρ. 1 1 7 1 5 ,  Matou 31. Περί δικαιώματος άντικαταστάσεως.

Επιτρέπεται τοΰτο εις τούς λοχίας, δεκανείς, μουσικούς, 
σαλπιγχτάς καϊ τεχνίτας, τους διανύοντας τό πρώτον τή; 
Εφεδρείας ετος καί απαλλασσόμενους τή αιτήσει των τοΰ νά 
υπηρετήσωσιν έν τή ενεργώ υπηρεσία τό ετος τοΰτο τής έφε- 
δρείας των.

Ά ρ ιθ . 42 Matou 31. Περί άπαγορεΰσεως Ικδόσεως 
εισιτηρίων έπί πιστώσει.

Δυνάμει προσκλήσεως τοΰ υπουργείου τών ’Εσωτερικών το 
διευδυντήριον τής έλλ. άτμοπλοϊκής εταιρείας απαγορεύει τήν 
εν τφ  μελλοντι έκδοσιν τοιούτων εισιτηρίων επί πάση προ- 
φάσει.

Ά ριθ. 43. ’ Ιουνίου 4. Μεταβολαί κατά τόν μήνα Μάϊον.

Έτεθη εις διαθεσιμότητα δ άντισυντ. τοΰ ίππικοΰ Κόκχι- 
νος Γερ., έκλεχθείς βουλευτής.

Έλαβεν έχουσίως τήν άπος-ρατείαν δ μοίραρχος τοΰ ίππικοΰ 
Ταμβακόπουλος ’Ιωάννης, προβιβασθείς άντισυνταγματάρχης·

’Απεβίωσεν δ άπόστρατος ταγματάρχης τοΰ πεζικοΰ Ms- 
λιγγός Χρηστός εις Τεργέστην.

Ά ριθ. 43, Ιουνίου 4. Περί συνδρομής πρός κατάσβεσιν πυρκαϊών.

Διατάσσονται αί στρατ. άρχαί, δσάχις καλοΰνται υπό τών 
δασονομιχών αρχών πρός χατάσβεσιν πυρκαϊών, νάπαρέγωΐί 
τήν δεομένην συνδρομήν.

Ά ριθ. 45, Ίουν ίου 8. Περί ειδικού προσωπικού τών φρουραρχείων.

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' χλπ.
« Προτάσει τοΰ Ήμετέρου υπουργοΰ τών Στρατιωτικώ11» 

έχοντες υπ’ έψιν τούς προϋπολογισμούς τοΰ 1 8 7 2  έτους

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ. 2 3

τοΰ ένεστώτος τροποποιοΰμεν τό Ήμέτερον διάταγμα τής 1S  
Νοεμβρίου 1 8 6 6  περί τοΰ ειδικοΰ προσωπικού τών Φρουραρ
χείων ώς εξής:

»Γ0  μέν υποφρούραργος’Αθηνών θέλει εΤσθαι άντίσυνταγ- 
ματάρχης.

»Οί δέ φρούραρχοι Πειραιώς καί Ηαλαμηδίου, ταγμα- 
τάρχαι.

»Είς τόν αυτόν υπουργόν ανατίθεται κλπ. 
ϊ ’Εν Τατοΐω, τή 7 Ιουνίου 18 7 3 .

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
»Ό  υπουργός τών Στρατιωτικών

»Δ. ΓΡΙΒΑΣ.»

Άριθ. 46, Ιουνίου 1 1 . Περί κλητευομένων στρατιωτικών ίν ένίργεί^.

Παραγγέλλονται αί στρατ. άρχαί νά επιδίδωσι τάς χλή- 
σ*ις καί τάκλητήρια, δσάκις πρόκειται νά έμφανισθώσιν εις 
τ& δικαστήρια στρατιωτικοί έν ένεργεία, ούτως, ώστε οι κλη* 
τευόμενοι νά άφικνοΰνται εις τόν πρός ον ορον 24 ωρας πρσ 
τής δίκης, έκτος άν τοΰτο άκατόρθωτον δι’ έλλειψιν συγκοι
νωνίας.
Άριθ. 47, ’Ιουνίου 13- Περί παραβάσεων τών ορων τής πειθαρχίας 

ύπό τοΰ λοχίου Δραίκη.
«’Εκ τών ύποβληθεισών ήμϊν ανακρίσεων καί τής συνοδευ- 

ϊ*’σης αύτάς έκθέσεως έπιβεβαιοΰται ότι δ λοχιας τοΰ ύφ ύ-
τάγματος Γεώργιος Δραίκης συνέταζεν, άντέγραψεν ίοιο- 

χείρως καί άπέστειλε πρός δημοσίευσή διά τοΰ τύπου διατρι- 
ε̂ .ν, δι’ ης ασεβώς φερόμενος σχολιάζει, επικρίνει και κατα
κρίνει τάς διαταγάς τών άνωτέρων του.

«’Επειδή ή διαγωγή αυτη τοΰ είρημένοο λοχιου εινε ασυμ
βίβαστος πρός τό έπάγγελμά του, ώς άντικειμένη πρός τους 
sf°u? τής στρατιωτικής πειθαρχίας, καί επομένως επισύρει 
*«τ’ αύτοΰ τήν παρά τοΰ κανονισμοΰ τής έσωτερικής υπηρε
σίας όριζομένην βαρυτέραν πειθαρχικήν ποινήν, οια ταΰτα, 
ε”χοντες ύπ’ δψιν τά άρθρα 2 1 2  καί 2 1 7  § 2 τοΰ αύτοΰ κα- 
ϊ5νισμοΰ, έπιβάλλομεν αύτώ τήν ποινήν τής έκ τοΰ βαθμοΰ του 
ε/·τ:το)7εως καί τήν εις τήν τάξιν τοΰ στρατιώτου μεταφοράν 
®ύτοΰ, μεταθέτοντες αυτόν συγχρόνως εις τό ΙΟον πεζικόν 
Τ5,·γμα, :να διανύση ώς τοιοΰτος τό υπόλοιπον τής θητεία; του, 
**0ό τυγχάνων αντικαταστάτης κληρωτού, οτε ξε\ει τώ «οθή 
’ΐ τής υπηρεσίας άρεσις.



2 4  ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ.

«Θελετε έχτελέσει τήν παρούσαν συμοώνως πρός τήν § 5 
τοΰ άρθρου 2 1 7  τοΰ μνησθέντος χανονισμοΰ χαί μ α ; αναφέρει. 

β’Αθήνησι τη 13  ’Ιουνίου 18 7 3 » .

Άριθ. 48. ’Ιουνίου 18. Περί |Λεταθέ»εως εις άργίαν.

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' χτλ. 
ιΠροτάσει χοϋ Έμετέρου επί χών στρατιωτικών ΰπουργοΰ 

χαί έχοντες υπ’ δψιν τά άρθρα 5  χαί 6 τοΰ περί χαταστάσεω; 
τών άξιωματιχών νόμου τής 7 Μαρτίου 18 5 1  υπό στοιχεΐον 
ΡΟΗ', τά άρθ. 13  χαί 14  τοΰ Υ. Β. διατάγματος τής 7 ’Ιου
λίου 1 8 6 1 ,  St’ ου τροποποιείται τό πρός έχτέλεσιν τοΰ νόμου 
τοώτου διάταγμα τής 2 6  Σεπτεμβρίου 18 5 2 , χαί την υπό ση
μερινήν ημερομηνίαν υπ’ αριθμόν 12 3 2 4  εχθεσιν τοΰ αύτοΰ 
ύπουργοΰ, στηριζομένην έπί διχαιολογητιχής έκθέσεως έχτάχτου 
είσηγητοΰ άπό 5 μεσοΰντος μηνός χαί τής ΰπ’ άριθ. 1 19 3  
άπό 3 0  ’Απριλίου εε. άνα®ορας τοΰ 1ου ευζωνιχοΰ τάγματος, 
εξ ών προκύπτει άριδήλως οτι ό λοχαγός τοΰ 1ου εύζωνικοΰ 
τάγματος Πέτρος Ίωαννίδης χατεχράτει άδ'.χαιολογήτως έπί 
μήνας ολοκλήρους χρήματα άνήκοντα εις τους οπλ'.τας τοΰ 
υπ’ αυτόν λόχου, χρώμενος αυτών πρός ιδίαν αυτοΰ χρήσιν, 
όχι έδανείσθη παρά σχρατιωτών εναντίον τής άξιοπρεπείας τοΰ 
άξιωμαχικοΰ χρήματα, χαί οτι έν γένει εις τήν έκπλήρωσιν 
τοΰ καθήκοντος αύτοΰ άπέδειξεν οτι δέν εχει τήν περί τό διοι- 
χείν ικανότητα,

«Τίθεμεν αυτόν εις αργίαν διά άπολύσεως άπό τής θέσεωί 
δι’ επιδεκτικήν έπανορθώσεως ανικανότητα περί τό διοικεΐν καί 
Ασυμβίβαστον πρός τό επάγγελμα τοΰ άξιωμαχικοΰ διαγωγήν.

»’Εν Άθήναις τή 17 ’Ιουνίου 18 7 3 . ,
»ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

»Ό  υπουργός τών στρατιωτικών 
» ά .  Γ1ΊΒΑΪ » .


