
τών τριακοντα Μονιχορων, ου; αι Ήνωμέναι ΠολιτεΓαι £cycv 

έν πελάγει κατά την διάρκειαν τοΰ πολέμου, είς χαι μόνος 

έχάβη άπό τό έχθριχόν πΰρ, ό K eakak. Ά λ λ ’ όμως ουτος, 

καί τοι φερων τό ονομα Μονίτορ, είχε θώρακα κατά τό ήμισυ 

τοΰ πάχους τοΰ τών άλλων, τοΰ άληδοΰς τύπου, και δέν ή- 

δυνήδη ν’ άνδέςη εις τά κανόνια τών 1 5 0  καί 2 0 0 , αριστουρ

γημάτων της άγγλικής βιομηχανίας, άτινα εύρίσκοντο έπί 

τών οχυρωμάτων της Καρλεστώνης. Δυο άλλοι Μονίτορ 

έχάδησαν διά της έκρηξεως τορπιλώ ν η υποβρυχίων κανο- 

νοστασίων, περί ών ποιησόμεδα λόγον έντός ολίγου. Τέλος 

δυο, περιλαμβανομένου τοΰ σκαπανέως τής οικογένειας ταύ- 

της, τοΰ πρώτου Μονίτορ, κατεποντίσθησαν είς τό πέλαγος. 

Τά δυο ταΰτα ναυάγια έχρησίμευσαν νά διαδοθή ή γνώμη, οτι 

οί μονίτορ ησαν πλοία άποτυχόντα, άνάξια πρός πλοΰν, 

άπλη φαντασία τοΰ τυχοδιωκτικού πνεύματος τών ’Αμερικα

νών, Αλλ ομως ουίεν τουτου ακριβές. Οι δυο καταποντισδέν- 
τες μονίτορ ησαν οί πρώτοι κατασκευασΟέντες, καί ε!'/ον ά- 

τελείας έν τη λεπτομερεία τής κατασκευής, αίτινες διωρδώδη- 

σαν εις τοΰς διαδόχους αύτών. Έχτοτε ό στόλος τών Μονιτόρ 

επλευσεν άνευ συμβάντος τινός άπό τοΰ Ώχεανοΰ, έν τω  

κολπω τοΰ Μεξικοΰ, καί τό μάλλον άξιοσημείωτον, κατά την 

προσβολήν τής Ούϊλμιγκώνης, έδέχδη εύχερώς τρομερόν άνε

μον άγκυροβολημένος ών έν πελάγει, είς τό ΰψος τοΰ άκρωτη- 
ρίου Φεάρ (Fear), οστις ήνάγχασε ν’ άποπλεύσωσι καί πελα- 
γίσωσι πλειστα τών μεγάλων πλοίων τοΰ στόλου. Μή δυσφη- 
μώμεν τοΰς Μονίτορ, διότι είναι άντίζαλοι άξιοι σοβαράς 
σχεψεως. Βεβαίως δέν Οελουσι διενεργήσει τοΰς πλοΰς, οΰς 
δύνανται νά κάμωσινη Cloire καί τό Σουλφερΐνον, ούδέθέλουσι 
προσφέρει τό αύτό είδος ύπηοεσίας, άλλ’ έπί τών άβαΟών ’Α
μερικανικών άχτών ουτοι εΤναι μέσα ύπ-ρασπίσεως λίαν εύ- 
ρυώς έπινοηΟέντα καί ισχυρότατα. (ακολουθεί)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ..(*)

A ray.htiic, τώ ν  ύπονόμων διά τοΰ δι έπιρροίας 

ήΛεχτρισμοΰ.

Τό άποτέλεσμα τών διαφόρων παρασκευασμάτων, απερ 

περιεγράψαμεν, βασίζεται έπί τής θερμάνσεως τοΰ μεταξύ 

τών δύο πόλων στήλης τινός παρεμβαλλομένου σύρματος· εΤ

χον δέ σχεδόν παραιτηθή νά χρησιμοποιήσωσι τοΰς σπινθή
ρας, οΰς ήδύναντο νά λάβωσι διά τής στατικής ηλεκτρικής, 

διότι παρετήρησαν, ότι οι σπινθήρες ουτοι παράγουσι μικράν 

θερμότητα, χαί ότι ή ταχύτης των, ητις έκτιμαται είς εν 

εκατοντακισμυριοστόν τοΰ δευτερολέπτου, δέν άρχει όπως 

άναφλέξη τήν πυρίτιδα, άπαιτοΰσαν σπινδήρα διαρκείας 3/00 

τοΰ δευτερολέπτου τούλάχιστον. Έ κ τύχης έπανέλαβον τήν 

σπουδήν τής μεθόδου ταύτης τών άναφλέξεων τών ύπονόμων, 

ην άλλοτε έσυμβούλευσαν, ώς είπομεν.

«Κατά τάς πρώτας δοκιμάς, είς ας υπεβλήθη κατά τό 

» 1 8 5 1  τό καλώδιον τοΰ άπό D ouvres είς Calais τηλεγράφου, 

»ό κατασκευάσας αύτό Κ. Statham  παρετήρησε διακοπήν συ- 

*νεχείας είς μέρος τι τοΰ καλωδίου. Έ ξετάζων δ’ αύτό μετ’ έ- 

»πιστασίας είς τό σημεΐον τοΰτο, παρετηρησε μετ εκπληξεως, 

»ότι, ότε ή στήλη ετίθετο είς ενέργειαν πρός έκτέλεσιν τηλε- 

»γραφικών σημείων, σπινδήρες διήρχοντο οιαοοχικώς και 

»λίαν βραδέως έκ τοΰ σημείου, ενθα ή gutta-percha ειχεν

(*) Ίοε προηγούμενον φυλλίδιον. Τα άναφερόμενα σχήματα περι
λαμβάνονται εΐ? ενα πίνακα Ιν τω τέλει προσαρτώμενον.

ΕΛΛΙΙΝ. ΣΤΡΑΤ. 1 1 .  ΦΥΛ. Τ. Β.' 27



«άφαιρεδή χατά μέρος. Το φυσικόν τούτο φαινόμενον ητο 

»όλως άνώμαλον· διότι, ΐνα παραγάγη τις σπινδήρας μεταξύ 

»τών δύο άχρων του άγωγοΰ, πρέπει νά μεταχειρισδή ρεύ- 

»ματα ίσχυρας έντάσεως, καί επομένως άσυμμέτρως προς 

»τά άδύνατα Βολταϊκά ρεύματα, άτινα διατρέχουν τά σύρ- 

»ματα τών τηλεγράφων. Άνερευνών υπό ποίας περιστάσεις 

»οί σπινθήρες ουτοι ένεφανίζοντο, παρετήρησεν οτι ουτοι 

»προήρχοντο έκ τοΰ οτι τό έκ χαλκοΰ σύρμα, μολονότι άπες-ε- 

»ρεΐτο·τοΰ έκ gutta-percha περιτυλίγματός του, διεφύλαττεν 

»έν τούτοις μερικάς υποτυπώσεις ^ττον άγωγούς τής ήλεκ- 

κτρίκής. Έ κ τής δδοΰ ταύτης οί σπινδήρες ήδύναντο νά δια— 

«δοδώσι καί πληδυνδώσιν ώς έκεΐναι, ας χορηγεί ή ηλεκτρική 

«μηχανή. Αί υποτυπώσεις αυται δέν ?σαν άλλο τι, είμή έλα- 

»φραί κηλίδες δειούχου χαλκοΰ, σώματος άγωγοΰ τής ήλεκ- 

»τρ«κής. Αυται παρήχδησαν έκ τής παραταδείσης έπαφής τοΰ 
»χαλκοΰ μετά τής βειωμένης gntta-pereha».

Καλόν είναι νά παρατηρησωμεν, δτι, κατά τά πειράματα 

ταΰτα, τό καλώδιον ητο βυδισμένον, καί οτι οί σπινθήρες, 

αντί νά διατηρήσωσι τό κυανόλευκον χρώμα τών κοινών 

σπινδήρων, διεχρινοντο προσέτι διά χρώματος άκτινοβόλου, 

όπερ ένεδείκνυε μεγαλειτέραν διαδερμαντικήν δύναμιν. Ή  

παρατήρησις αΰτη ένέπνευσεν είς τόν Κ. Stathara τήν ιδέαν 

νά χρησιμοποιήση τήν ιδιότητα ταύτην πρός άνάφλεξιν τών 

ύπονόμων, κατασκευάζων πυροδότην κατά τόν εξής τρόπον.

«Λαμβανομεν, λέγει δ F iguier, τεμάχιον σύρματος χ α λ-  

βκίνου κεκαλυμμένου μέ gutta-percha, καί έκβάλλομεν τήν 

»gutta-percha, ήτις καλύπτει αύτό. Εις τόν έκ gutta-per- 

ocha σωλήνα τοΰτον, οστις φυλάττει είς τήν έσωτερικήν αύ- 

»τοΰ έπιφάνειαν μόρια δειούχου χαλκοΰ, προωρισμένα νά βοη- 

»5ήσωσι τήν μετάβασιν τών σπινθήρων, άνοιγομεν οιά ψαλι-

»δίου μικράν τινα όπήν, καί είσάγομεν άκολούδως είς τό πι- 
• ριτύλιγμα τά  δύο άκρα τοΰ συρματίνου άγωγοΰ, άφινοντες 

«μεταξύ τών άκρων άπόστασιν 2 — 3  ύποχιλ. Έ ν τέλει δέ 

«πληροΰμεν τό έν τω μεταξύ διάστημα διά κροτοΰντος ύδραρ- 

»γύρου, όπως ιΰκολύνωμεν τήν άνάφλεξιν» (σχ. 2 0 ).

Τήν ήμέραν τής καδιδρύσεως τοΰ ύποβρυχίου τηλεγράφου 

άπό D uvrais είς Calais (4 0  χιλιομέτρων) ό Κ. Statham  

έλαβε τήν ευκαιρίαν νά ύποβάλη τόν άνω πυροδότην είς δο

κιμασίαν. Διά 2 0  στηλών έκ δώδεκα στοιχείων κατώρδωσεν 

ι ίς  Calais νά δώση τό πΰρ είς πυροβόλον ευρισκόμενον έπι

τών προμαχώνων τοΰ Duvres.
Τό ανωτέρω πείραμα έπανέφερε τήν προσοχήν είς τήν Αρ

χικήν ιδέαν τής χρήσεως τής στατικής ήλεχτρικής πρός άνά- 
φλεξιν τών ύπονόμων. Κατά τόν συλλογισμόν τοΰ Statbana, 

δ φωτοηλεκτρικός πυροδότης δέν διέφερε τοΰ δερμοηλεκτρικοΰ. 

Ό  δειοΰχος χαλκός άντικαδίστα τό έκ πλατίνης σύρμα. "Οδεν 

έπενόησε διά τήν έφαομογήν αύτοΰ στήλην τινά προτύπου 

ιδιαιτέρου, ητις όμως δέν έδωκεν ευχάριστα άποτελέσματα, 
Δέν έβράδυναν ν’ άναγνωρίσωσιν, οτι τό φαινόμενον έφ’ ου 

έβασίζοντο αί ιδιότητες τοΰ πυροδότου τούτου, συνίστα ένα 

τών ιδιαιτέρων χαρακτήρων τής δι’ έπιρ^οίας ηλεκτρικής. Ή  

σπουδαία αΰτη άνακάλυψις, όφειλομένη είς τόν περίφημον 

φυσικόν νΑγγλον F arad ay, ένέπνευσεν είς τόν συνταγμα

τάρχην Ισπανόν Don G regorio  Verdu τήν ιδέαν ν’ άντι- 

χαταστήση τήν στήλην διά τοΰ ήλεκτρομαγνητικοΰ παρασκευά

σματος τοΰ R uhm korff, όπερ έτέδη είς χρήσιν καί έν Έ λ -  

λάδ ιε ίς  τό στρατόπεδον τοΰ Μονομμάτι τώ 1 8 6 8 .
"Ας ύπενδυμίσωμεν έν συντομω τά αίτια τής άναπτύξεως

τής ηλεκτρικής έν τώ παρασκευάσματι τούτω. Γνωρίζομεν

οτι, οταν δύο ρευματοφόροι μονωδεντες τεδώσι πολλά πλη-
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σιον μβταξύ των, έάν δι’ ένός τούτων διέλθη £εΰμα στήλης 

τίνος, οπερ καλείται £εΰμα επαγωγόν, παράγεται άκαριαίως 

είς το έτερον ^εΰμα ήλεκτρικον, δνομαζόμενον ρεΰμα εκπομ

πής. Το φαινόμενον τοΰτο δηλοΰται, οσάκις διακόψωιιν ή ά- 

ποκαταστησωσι το επαγωγόν ρεΰμα. Είς τήν πρώτην περί— 

στασιν το £εΰμα εκπομπής εΤναι τής αυτής διευθύνσεως μέ 

το επαγωγόν, ητοι κατ’ ευθείαν, είς δέ τήν δευτέραν περί- 

στασιν αντίθετου διευθύνσε6)ς, ήτοι άντίστροφον.

Οπως παραγα'γωμεν ρεΰμα εκπομπής ίσχυράς έντάσεως, 
τοποθετοΰμεν τοΰς ^ευματοφόρους έν σχήματι ελίκων ομο

κέντρων εις τροπον, ώστε νά σχηματισδή είς άτρακτος. ’Εάν 

προς τουτοις ή επαγωγός ελιξ περιτυλίσσηται έπί σιδήρου 

λεπτοΰ, ουτος μαγνητίζεται ή ου, όταν το επαγωγόν £εΰμα 

άποκαθίσταται, και τό αποτέλεσμά του εΤναι ή αυξησις έντά- 

σεως τοΰ ρεύματος εκπομπής. ’Επίσης εν τεμάχιον σιδήρου, 
περιτυλισσόμενον δΓ άγωγοΰ σύρματος, παράγει γεύματα 

ήλεκτρικά έπί τοΰ σύρματος τής ατράκτου, οταν ή μαγνητική 

του κατάστασις ■ αύξάνη ή έλαττοΰται διά τής αΰξουμένης η 

μειουμένης έπι^οής τίνος μαγνήτου, πλησιάζοντος ή άπομα- 

κρυνομένου.

Ό τε ό μαγνητισμός αναπτύσσεται (αυξάνει) τό £εΰμα τοΰ 

σύρματος εΤναι αντίστροφον, δηλ. αντίθετον εκείνου, όπερ ήδύ- 

νατο νά δωση είς τον σίδηρον ή πόλωσις, ην λαμβάνει διά 

τής ένεργείας τοΰ μαγνήτου. Ό τε 5 μαγνητισμός άπόλλυται 

(έλαττοΰται), τό ρεΰμα εΤναι ευθύ* έπί τέλους δέ, έάν ή μ α

γνητική κατάστασις τοΰ σιδήρου μένη σταθερά, παν £εΰμα 
παύει. . *

Τά έπαγωγά ρεύματα τά προσδιοριζόμενα έκ τών μαγνη

τών είναι τής ιδίας φύσεως μέ τά Βολταϊκά* παράγουσι τά 

αύτά φαινόμενα έπαγωγής, οταν οι ρευματοφόροι ηναι ές-ραμ-

μένοί έν σχήματι ελικος, καί κυρίως τό φαινόμενον τής αμοι

βαίας έπενεργείας τών σπειρών, πρός αύξησιν τής έντα'σεως, 

όπερ γίνεται καταφανές, καθ’ ην στιγμήν διακόψωμεν τά 

έπαγωγά ρεύματα.

'ΐΙ.Ιεχτρομαγνητιχον παρασκεύασμα R u lim ko rff.

Τά ήμέτερον ήλεκτρομαγνητικόν παρασκεύασμα παρίστα- 

τα ι διά τών σχ. 2 1 ,  2 2 ,  2 3 , 24 , 2G.
Είς τό κέντρον τοΰ ατράκτου Α υπάρχει δέσμη τις Α, μή

κους 0^ ,22 καί διαμέτρου 0^ ,03 (σχ. 2 1 ) , άπαρτιζομένη έκ 

συρμάτων σιδήρου διαμέτρου 2 ύποχιλ. Ή  δέσμη αΰτη κ α 

λύπτεται διά μετάξης βερνικωμένης, έπί δέ τής μονωτικής 

ταύτης στρώσεως, περιτυλίσσεται τά έπαγωγόν σύρμα, συγ

κείμενον έκ σύρματος χάλκινου ένός ύποχιλ. διαμέτρου, σχη- 

ματίζον μίαν μόνην σειράν σφαιρών· τό σύρμα έκπομπής, έπί- 

σης έκ χαλκοΰ διαμέτρου 1 j 3 τοΰ ύποχιλ. καί άρκετοΰ μή
κους, όπως συγκροτήση 2 0  τουλάχιστον σειράς σπειρών, πε

ρίπου 1 0 ,0 0 0  περιστροφάς. Τά δύο ταΰτα σύρματα μονοΰν- 

ται διά μετάξης χρισμένης μέ αραβικόν κόμμι ή άσφαλτον. 

Το ύποστήριγμα τοΰ ατράκτου, συγκείμενον έκ δύο ύελινων 

δίσκων Υ Υ , φίρόντων είς τά μέσον αύτών γλυφήν τινα γ, 
στερεοΰται καθέτως έπί τής βάσεως διά συρμάτων τιθεμένων 

έντός τών γλυφών, και στερεουμένων είς τό έσωτερικόν τής 

βάσεως.
Τό έπαγωγόν £εΰμα διευθύνεται διά τοΰ σύρματος Π (σχ. 

23 ) είς έπήν τινα α, στερεοΰται δέ διά τοΰ κοχλιδιού κ· έν- 

τεΰθεν διά τοΰ έλαστικοΰ χάλκινου έλάσματος Ε είς ε, ση · 

μεΐον έπαφής αύτοΰ μετά τοΰ συγκοινωνοΰ Σ, καί έξ αύτοΰ 

διά τοΰ κοχλίου μ είς τόν έξ Ορειχάλκου έρθοστάτην Ο- έκ δέ 

τοΰ Ο, διά τοΰ σύρματος σ, συνδεομένου είς τό έσωτερικόν τής



βάσεως δια τίνος σύρματος ππ' μετά του ορθοστάτου, είσε’ρ- 

χεται είς τόν άτρακτον, περιτρέχει τό χονδρόν σύρμα, ένερ- 

γοΰν δι’ έπ φ ο ία ς  έπί του λεπτού, καί έξέρχεται δια τοΰ άλ

λου σύρματος σ'. Άκολούδως άναβαίνει είς τόν στηλισχον Κ 

(σχ 2 2 ), καί διά τής ελικος είς σρυρίον σιδηροΰν άμ ρ $ο π ο ν  

Μ, καταβαίνει τόν έτερον στηλίσκον Κ', οστις τά οδηγεί είς τόν 

έμπροσδιον ορδοστάτην θ ' ,  δΓ αΰτοΰ είς τόν συγκοινωνάν Σ, 

έκ δέ τοΰ συγκοινωνοΰ διά τοΰ κοχλίου μ' είς τήν άπήν β, καί 
καί επομενως είς τόν αρνητικόν πόλον τής στήλης 11'.

Γνωρίζοντες οτι το £εδμα όπερ διέρχεται τό χονδρόν σύρμα 

ενεργεί δι’ έπι^ροίας μόνον οταν άποκαταστήσωμεν ή διακό- 

ψωμ./ αυτο, π^-πει να το οιακοπτωμεν κατά πασαν στιγμήν. 

Η διακοπή αΰτοΰ Επιτυγχάνεται διά τοΰ ίμρ ι^όπου σρυ- 

ριου Μ. Τωόντι είς τό κέντρον τοΰ άτράκτου υπάρχει δέσμη 

τις έκ χάλκινων συρμάτων, σχηματίζουσα κύλινδρον όλιγον τι 
μακρύτερον τοΰ άτράκτου. Ή δέσμη αΰτη μαγνητίζεται άμα τό 

ρ ΰμ α  διέλδη τό χονδρόν σύρμα τοΰ άτράκτου, και ε"λ/.ει τά 

σρρίον Μ· άλλ: άμα η έπαρή μεταξύ Μ 5 Ν παύση, τό £εΰμα 

διακόπτεται, τό μαγνήτισμα τοΰ σρυριου παύει, καί τό σρυ- 

ρ:ον πίπτει- άκολούδως διέρχεται έκ νέου, καί ί  ίδια σειρά 

τών φαινομένων επαναλαμβάνεται είς τρόπον, ώστε τά σρυρίον 

ταλαντεύεται μετά μεγίστης ταχύτητος.

Κ*δ’ οσον τά £εΰμα τής στήλης διέρχεται διά διακοπών το 

χονδρόν σύρμα του άτράκτου, ρεΰμα εκπομπής άλληλοδιαδό- 
χω ς εΰδΰ καί άντίστρορον παράγεται είς τά λεπτόν σύρμα 

εις εκαστην διακοπήν. Τοΰ λεπτοΰ σύρματος μονωδέντος έν- 

τελως, τόρευμα εκπομπής άποκτα έντασιν λίανίσχυράν* ήδ’ εν- 

τασίς αυτη έπαυξάνεται δι’ έπιπροσδέσεως ένάς πυκνωτου είς 

το επαγωγόν σύρμα, συγκείμενον έκ ρύλλων κασσιτέρου. Τά 

ρυλλα ταυτα, ίνβύμενα έπι τών δύο έπιρανειών ταινίας μετα-

ξίνης (tafetas), άλειρομένης μέ *όμμι, σχηματίζουσι του; 
δύο δπλισμοΰς αύτοΰ. Ό  εις τούτων, δ δετικός, συγκοινωνώ  

μέ τό σύρμα σ', δ δέ ε'τερος, δ άρνητικός, διά τοΰ β μέ τήν 
στήλην.

Σ υγχοντω χός .—  Ό  συγχοινω νάς,2^ ; χρ»1«μ» * 1 είς το νά 

διακόψη ή άποκατασιήση τό £εΰμα (σχ. 2 3 , 24),^ είναι δλό- 

κληρος έκ χαλκοΰ, έκτος τοΰ κυλίνδρου ρ, οστις είναι έκ πυ- 

ξου. Είς τάς δύο πλευράς ύπάρχουσιν, ώς είδομεν, δύο χ ά λ -  

κιναι έπαραϊ ε, έ, συνδεόμεναι μετά τών άπών α, β.

Τά £εΰμα, φδάνον είς α, άναβαίνει είςε, καί έντεΰβεν ?ιά τοΰ 

κοχλίου μ είς τόν δρδοστάτην Ο, καί διά τοΰ σύρματος ππ' εις 

τόν ά:ρα*τον· άκολούδως έπανέρχεται διά τοΰ σ είς τον στη- 

λίσκον Κ, οστις συγκοινωνεί μέ τό σρυρίον Μ, καί έντευδεν 

διευθύνεται διά τοΰ κοχλίου μ' είς τό έ, καταβαίνει είς τά β 

καί είς τήν στήλην διά τοΰ σύρματος II. Έάν δια του κομ

βίου Τ στρέύωμεν τόν συγκοινωνάν κατά 9 0 ° , τά ελαστικά 

χάλκινα έλάσματα έράπτονται τοΰ έκ πύξου κυλίνδρου, και 

επομένως τά ρεΰμα διακόπτεται.

"Οταν τά έδαρος ε ί; τά δποΐον έργαζόμεδα ηναι καλός ά- 

γωγάς τής ήλεκτρικής, ώς σιδηροειδές, ελώδες, άνδρα/ωδές, 

δυνάμεδα νά παραλείψωμεν τό σύρμα ύποστρορής, κλειοντε; 

τάν ^ευματορόρον διά τοΰ εδάφους· άλλ’ έάν ένεργώμεν εις ξη

ρόν έδαρος, λιδώδες, είναι αδύνατον ν’ άναρλέξιομεν τόν πυ- 

^οδότην, όταν ό ρευματορόρος δέν ?ν«ι καδ’ ολην του την ά- 

νάπτυξιν μεταλλικός. Δυνάμεδα ομω; ν’ άποκαταστήσωμεν 

το έδαρος αγωγόν τής ήλεκτρικής, βρέχοντες αύτο με υίωο.

’Αγωγός- —  Ή  δι’ έπιόροίας ήλεκτρική, εχουσα μεγίστην 

έντα σ ιν , ήδελεν άπολεσδή δια τών αγωγών, άν ουτοι δεν έμο- 

νοΰντο έντελώς· βδεν τοΰς καλύπτουσι διά περιτυλίγματος εξ



έλαστικοΰ κόμμεος. Ή  διάμετρος του χάλκινου σύρματος εΤ
ναι 1 ύποχιλιόμετρον.

Πυροδότης. Ο πυροδότης εΤναι τροποποίησις του πυρο
δότου Statham· συνίσταται έξ ένός κυλίνδρου έξ έλαστικοΰ 

κόμμεος (σχ. 25), οστις ρερει ενδοδεν σύρμα τι χάλκινον λ, 

οιαμετρου 1/2 ύποχιλιομέτρου. Το σύρμα τούτο συγκοινωνεί 
με καψυλλιον τιθέμενον εϊς το εν τών άκρων α του έξ έλα- 

στικοΰ κόμμεως σωλήνος αβ· πρός δέ δ κύλινδρος περιτυλίσ- 

σεται σπειροειδώς διά σύρματος κασσίτερου της ιδίας διαμέ

τρου, και τό όλον ρέρει περιτύλιγμά τι έν>gutta-percha, 
οπερ πληρουται πυρίτιδος.

Λ ρήσις του ή.ίεκτρομαγνητικοΰ παρασκευάσματος τοΰ 
R uhm kerff διά την ά νά γ Μ ζιν  τώ ν  ύπονόμων.

Προπαρασκευή τής ή.Ιεκτρικής συστο ιχ ίας τοΰ R un -  
sen.— Έντός τών πηλίνων άγγείων τίβενται οί έκ ψευδαργύρου 

κύλινδροι και τά πορώδη αγγεία, έντός τών δποίων τοποθε- 
τεΓται εν τεμάχιον άνθρακος (coke).

Εκαστον πορώδες άγγεΐον πληρουται διά διαλύσεως διτ- 

τοχρω μικίς ποτάσσης (διάλυσον 1 0 0  γραμ. διττοχρωμικής 

πο.άσσης έντος μιας λίτρας θερμοΰ ΰδατος, καί έπί·/υσον 

1 0 0  γρ*μ. δειϊκου οξέος), έκαστον δε πηλινον άγγεΐον, ενδα 

κειιαι ο ψευδάργυρος, πληρουται ΰδατος, περιέχοντος 1/20 
θειϊκοΰ οξέος.

Κατόπιν συσρίγγονται οι αγωγοί τοΰ άνδρακος πρός τόν 

ψευδάργυρον, άρου προηγουμένως καθαρισθώσιν έπιμελώς, 

ενδα ή επαρη γίγνεται. Τοιουτοτρόπως μένει έλεύδερος δ 

πρώτος αγωγός του ψευδαργύρου καί δ τελευταίος του άν

δρακος, οίτινες διευδύνονται προς τάς δύο οπάς α, β, τάς εύ- 

ρισκομενας έμπροσθεν του κιβωτίου (σχ. 26), έν ω εϊσί συ~

σκευασμένα τά ζεύγη, καί στερεουνται διά τών κοχλιδίων κ.

Τό ήλεκτρικόν £εΰμα άποκαδίσταται, αμα στραρή καταλ

λήλως δ συγκοινωνός, καί αμέσως θόρυβος ακούεται, καί 

σπινδήρες ραίνονται είς τόν κοχλίαν Ν, όστις, στρερομενος 

δεξιά η αριστερά, κανονίζει την αποτελεσματικήν ένεργειαν 

τοΰ ατράκτου. Τούτων οΰτως έχόντων, έπί τοΰ κοχλιδιού γ  

(— πόλος) προσαρταται σύρμα, όπερ διευθύνεται εις την γην, 

καί βρέχεται τό έδαρος, έπί δέ τοΰ ετέρου δ (+ πόλος), ετε- 

ρον σύρμα ρέρον είς τό άκρον αύτοΰ τό μαχαίριον Μ' οΰτω 

τό παρασκεύασμά: εΤναι έτοιμον νά δώση τό πΰρ εις όσας ίη -  

ποτε υπονόμους συνάμα, η διαδοχικώς κατά βούλησιν (είς 

όσας λεπίδας ρέρει τό άβάκιον Α).
Π  ροπαρασκευη καί τοποθέτησις τοΰ άγωγοΰ σύρματος καί 

τώ ν  πυροδοτών.— Προκειμένου νά δοδή πΰρ είς πολλούς ύ-  

πονόμους συνάμα, τό έν τών άκρων τοΰ άγωγοΰ σύρματος περί-

τυλίσσεται είς τά κομβία ε, ε', ε". τοΰ αβακος Α, τό δε

έπίλοιπον έκτυλίσσεται κατά γης, ί  καλύπτεται, καί διευ

θύνεται πέριξ τών ύπονόμων είς άπόστασιν 2 0 — 3 0  μέτρων 

άπ’ αύτών (σχ. 26)· έντευθεν κοινωνεΐ διά λεπτοτέρου σύρ

ματος μετά της υπονόμου. Τό πρός τήν ύπόνομον άκρον του 

λεπτοτέρου σύρματος κοινωνεΐ μετά τοΰ κιβωτίου, ένθα ή πυ- 

ρΐτις καί δ πυροδότης ευρισκονται.
Ό  πυροδότης ρέρει, ώς είδομεν, δύο σύρματα· τό εν τού

των, τό χάλχινον, κοινωνεΐ απ’ εύδείας μετά τοΰ άκρου του 

λεπτοΰ σύρματος, τό δέ έτερον μετά ετέρου σύρματος μήκους 

2 — 3 μέτρων, όπερ βυθίζεται έντός-ύγροΰ έδάρους (άν ί  ά- 

νάρλεξις πρόκηται νά γείνη έντός τοΰ ΰδατος, τοτε τό σύρμα 

τοΰτο μένει έλεύδερον έντός τοΰ ΰοατος [σχ. 27]).

Προκειμένου διαδοχικώς νά γενη ή άνάρλεξις των ύπο

νόμων, τό;ε δι’ έκαστον αύτών άπαιτειται ιοιον σύρμα, το δ-



ποιον σανδεεται απ’ ευθείας προς εν τών κομβίων τοδ αβακίου 
(σχ. 2 8 ).

Πρό τής χρήσεως του παρασκευάσματος Ανάγκη νά καθα- 

ρισθϊι έπιμελώς διά σμυριδοζόνεως ή χαραγή, εντός της ό

ποιας στρέρεται δ μοχλός τοΰ σρυρίου, οπως ή κίνησις αΰτοΰ 

εδκολυνθή· πρός τούτοις τά άκρα τών Αγωγών, τά στερεούμε- 

να διά τών κοχλιδίων, νά ^ινίζωνται συνεχώς, αί δέ όπαΐ,εν

τός τώ ν οποίων εισέρχονται, νά τρίβονται διά σμύριδος. ’Α

νάγκη προσέτι νά κανονισθη καταλλήλως ή μεταξύ σρυρίου 

καί δέσμης Απόστασις, διότι, έάν αΰτη ηνα··. πολύ μικρά, αί 

διακοπαΐ τ-ou επαγωγού ρεύματος ηθελον εισθαι τόσον συνε
χείς, ώστε τό ρ=ΰμα εκπομπής δέν θά δύναται νά Αναπτυχθη 

έντελώς εν εναντία: δέ περιπτώσει, άν αί διακοπαΐ δέν ηναι Αρ

κούντως συνεχείς, θέλει έπέλθει έλάττωσις της έντάσεως του 

ρεύματος εκπομπής* οθεν ύπα'ρχει δρος τις  διά τήν άπόστασιν 

ταύτην. Ή  πραξις Αποδείκνυσιν οτι, όιε η Απόστασις αΰτη

εΤναι , 5 — Ι 1*0* ,57 , τυγχβνομεν σπινθήρων μεγάλης
λάμύεως.

Είς ’Αγγλίαν μεταχειρίζονται τό ήλεκτρομαγνητικόν παρα

σκεύασμα τοΰ YVeatstone καί πυροδότην τοΰ Abel, είς δέ 

τήν Αυστρίαν έπροτίμησαν τό μετ’ Ακαριαίας κινήσεως παρα

σκεύασμα τοΰ M arkus, καί πυροδότην τροποποίησίν τινα τοΰ 

πυροδόιου Statbam , π^οταθεϊσαν ύπό τοΰ συνταγματάρχου 

Baron d' Ebner.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 111.

Σ ύγκρ ισ ιςμεταζν τής δυναμικής και τής δι έπιρροίας ηλεκ

τρικής, καθόσον ά<ρορΰ τήν εφαρμογήν αύτώ ν διά τήν άνά- 
ιρΛεζιν τώ ν  ύπονόμων. —  Τό προτιμότερον παρασκεύασμα 

πρός παραγωγήν γεύματος ήλεκτρικοΰ μιχρας έντάσεως εΤ-

ναι ή διαλείπουσα στήλη τοΰ λοχαγοΰ Barisien. Έν μόνον 

στοιχεΐον Αρκεϊ διά τάς ανα'γκας μιας στρατείας. Διά τινα£ 

περιστάσεις, δι’ ας άπαιτεΰα ι μεγαλειτέρα ισχύς, άρκοΰσα 

έ’σεται ή συστοιχία τής A rras.

Ή  μηχανή τοΰ R um korf, κατασκευής δυσκόλου καί λε- 

πτοτάτης εργασίας, δέν είναι Αρκούντως στερεά, όπως άνθέξη 

tv πολεμώ· πρός δέ, δέν απορεύγομεν καί τήν χρήσιν τής 

στήλης. Ό  στρατάρχης V aillant είς ε'κθεσίν του πρός τήν Α 

καδημίαν έλεγε περί τοΰ παρασκευάσματος τούτου* « Ά π α ι-  

» τει διά τήν προπαρασκευήν του τεχνίτη ν επίσης εΤναι Απί- 

» θανον, οτι εν τοιοΰτον παρασκεύασμα δύναται νά ύποστή τάς 

«δοκιμασίας μιας στρατείας». Ή αυτή κατηγορία δύναται 

νά άποδοθί καί εις τά παρασκευάσματα τοΰ W eatstone καί 
M arkus. Έ κ τών ανωτέρω έξάγεται ότι, ώς πρός τήν απλό

τητα, τήν προπαρασκευήν καί Αξίαν, ή δυναμική ήλεκτρική 

είναι προτιμητέα τής δι’ έπι^ροιας. Τής αρχής ταύτης τεθεί- 

σης, άς συμπληρώσωμεν τήν σύγκρισιν τών δύο τούτων ειδών 

ήλεκτρικής διά τής έξετα'σεως τών ιδιαιτέρων αύτών χαρα

κτήρων.
Τής δι’ έπι^οίας ηλεκτρικής οΰσης μεγίστης έντάσεως, δ 

ύπονομοποιός Απαντα μεγίστας δυσκολίας, όπως έμποδίση τάς 

Απώλειας, αϊτινες τείνωσι νά παραχθώσι· οθεν ύποχρεοΰται 
νά μ'ΐαχειρισθή αγωγούς μονωτικούς. Τό έξ ελαστικού κόμ- 

μεως περιτύλιγμα, ουτινος ποιείται χρήσιν πρός μόνωσιν τών 

μετάλλινων τούτων συρμάτων, χάνει τήν μονωτικήν αύτοΰ ιδιό

τητα μετά παραταθεΐσαν διαμονήν έντός τοΰ ΰδατος ή ύγροΰ 

έδάρους, καί επομένως δέν έμποδίζει τήν Απώλειαν ταύτη ν . 

Έ ξ άλλου μέρους Αμυχή τις  είς τό περιτύλιγμα τοΰτο αρκεΐ 

όπως οι Αγωγοί συγκοινωνήσωσι μετά τοΰ έδάρους. Συνήθως 

ενεκεν τούτου δ ^ευματορόρος χάνει τήν μόνωσιν του, καί τό



ηλεκτρικόν ρευστόν άπόλλυται εις τοέδ αρος, πριν ext ρθάση 

εις τόν πυροδότην. Έ ν'τελεί, έάν ή δι’ έπ ι^οίας ηλεκτρική 

έπιτρέπη τήν παράλειψιν του σύρματος ύποστρορής, όρείλομεν 

έν τούτοις νά μεταχειριζώμεθα ρευματορόρους όλως μεταλ

λικούς, πρός επιτυχίαν βεβαίων αποτελεσμάτων.

Ή δυναμική ηλεκτρική δέν απαιτεί τήν μόνωσιν τών άγω - 

γώ ν( δι’ ών διέρχεται* ουτοι εΤναι μεγαλειτε'ρας διαμέτρου, 

άλλά μικρας δαπα'νης, μή εχοντες άνάγκην τοΰ έξ έλαστικοΰ 

κόμμεως περιτυλίγματος. Τά πλεονεκτήματα ταΰτα άντις-αΟ- 

μοΰνται διά τών άκολούθων έλαττωμάτων. Τό σύρμα ύποστρο

ρής δέν παραλείπεται έν ούδεμια περιπτώσει, ή δέ άπόστασις 

άναρλέξεως ένός πυροδότου είναι μικρότερα. Ά λ λ ’ έάν παρα- 

τηρήσωμεν, οτι δ θερμοηλεκτρικός πυροδότης, δι’ ενός καί μό
νου στοιχείου δύναται νά άναρλεχδη εις άπόστασιν άρκοΰσαν 

διά τάς άνάγχας μιας στρατείας, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν 

τήν δυναμικήν ηλεκτρικήν ώς χρησιμωτε'ραν. Καί έπί τή ύπο· 
δέσει, οτι ή δυναμική ηλεκτρική μιας έντάσεως ηδελεν εΤσδαι 

έλαττωματική ώς πρός τήν άπόστασιν τής άναφλέξεως μιας 

καμίνου, δυνάμεθα νά έλπίσωμεν, ότι τό έλάττωμα τοΰτο δελει 

έξαλειρθή διά τής έρευρέσεως στήλης ένεργητικωτέρας, καί 

πυροδότου μεγαλειτε'ρας αίσθητιχότητος.

Άναμένοντες τήν άποπλήρωσιν τής προόδου ταύτης, νομί- 

ζομεν ότι συμρε'ρει διά τάς συνήθεις έραρμογάς νά περιορισθώ- 

μεν είς τήν χρήσιν τών άπλουστε'ρων καί εύκαταληπτοτέρων 

εις τόν στρατιώτην παρασκευασμάτων.

Μεταξύ τούτων καταλληλότερα είναι

α) Ή  διαλείπουσα στήλη τοΰ λοχαγού Barisien.
6) Ή  στήλη τοΰ ύπολοχαγοΰ Dupont, καί ή συστοιχία 

τής σχολής τής A rras

Ούδαμώς όμως έννοοΰμεν ότι πρέπει νά προγράύωμεν τά

δυσμεταχείριστα παρασκευάσματα, διότι ταΰτα δύνανται νά

χρησιμεύσωσιν είς πολλάς περιστάσεις, ώς π. χ . είς πειράμα

τα τοΰ πυροβολικού καί διά τήν άνάρλεξιν τών θαλασσίων 

ύπονόμων.
Λ. Κ Ο Τ Λ ΡΑΣ ,

άνδυπολοχαγό; τοΰ Μηχανικοΰ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΜΝΟΓ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙ ΤΙ1Σ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΛΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΝ 

ΤΟΥ 1 8 6 6  (*)·

δπό ΑΡ. ΚΟΝΤΟΥΜΑ, λοχαγού ιώ ν  Γεν. ’Επιτελών.

(Ικ τοΰ γαλλικοΰ).

Μ ΕΡΟΣ Δ Ε ΪΤ Ε Ρ Ο Χ

«Τό πυροβολικόν είναι εν τών απαραιτήτων μερών τοΰ ό- 

»λου. Στρατός τις, ή οώμα στρατοΰ, συγκροτείται έκ πεζι- 

»κοΰ, ίππικοΰ καί πυροβολικοΰ είς άκριβεΐς άναλογίας* άλλά 

κτά όπλα ταΰτα οεν δύνανται ν’ άντικατασταθώσι τό h  διά 

*τοΰ άλλου». (Έχειρίδιον τοΰ πυροβολικού, ύπό τοΰ πρίγκι- 

πος Ναπολέοντος Λουδοβίκου Βοναπάρτου, ε'κδοσιςτοΰ 1 8 3 6 ) .

Τω οντι έν έπιθέσει τό άπομεμονωμένον πεζικόν δεν δελει 

δυνηθή, ενεκα τής προόδου τών ρορητών πυροβόλων οπλών, 
νά προσβάλη κατά μέτωπον, ε'στω καί είς ε'δαρος ελεύθερον, 

άλλο πεζικόν ήνωμένον μετά τών δύο άλλων όπλων· και μα- 

λιστα αν τό πεζικόν τοΰτο ηναι ώχυρωμένον, ή ύπερασπίζη- 
ται άπό έμπόδια καί σκεπαστήρια. Έ χ ω ν νά διατρέξη πεντα

κόσια ή έξακόσια μέτρα ύπό ταχύ καί άποτελεσματικόν πΰρ

(*) Ίδε προηγοΰμενον ο υλ λ ίίιο ν .



οτρατός τ ις , όσον ανδρείο; καί άν ηναι, θέλει ύποστή μεγά

λ α ; ζ.ημί»ί, καί πιθανόν OsXst χάσει τό ήδικόν αύτοΰ, πρίν 

έλδη ε ί;  συμπλοκήν έ* τοΰ σοσταδην.

Είς τήν άμυναν το πεζικόν δύναται βεβαίως ν’ άνθέςκρ πε
ρισσότερον, άλλ’ 5χ ι άνευ μεγάλων ζημιών· χαί έπί τέλους 

0έλει άναγχασδη νά υποχώρηση, καί τότε το ιππικόν καί τό 

έφιππον πυροβολικόν τοΰ έχδροΰ Θέλει έκτελέσει πάραυτα προ
σβολήν πραγματικώς καταστρεπτικήν.

Τό ίππιχόν δέν έχτελεΐ πυρά, μα'χεται δε μόνον διά τών 

άγχεμάχων όπλων. Έπιτιδέμενον, πρίν τό πυροβολικόν προε- 

τοιμάση τήν έπίδεσίν του, καδ’ ίκανοΰ πεζικοΰ, έτοιμου νά 

δεχδή τήν προσβολήν του, υπάρχει μεγίστη πιδανότης νά δε- 

κατισδή καί ν’ άπωδισδή, χωρίς νά δυνηδή νά πλησιάση τόν 
έχδρόν.

Τέλος τό πυροβολικόν είναι κατ’ εξοχήν όπλον άρετήριον 

ισχυρόν· δέν δυναται όμως ουτε νά υπεράσπιση αρκούντως 

έαυτό, ούτε νά βαδίση μόνον του. Στερούμενον τής ύποστηρί- 

ξεως τών άλλων όπλων, αμέσως Θέλει υποχωρήσει, διά νά 

μή καταληρδή. Έ άν τά πλευρά του ηναι κεκυκλωμένα άπο 

στερεά εμπόδια χαί δεν ένασχολήται διά τήν άμυναν, δύναται 

νά διατηρηδ^ έπί πολύ· άλλά, προσβληδέν άπό στρατεύματα 

αποφασισμένα, θέλει πέσει άναπαρεύκτως είς τήν εξουσίαν των.

Σκοπός τοϋ πεόινοΰ πυηοβοίικοϋ.

Τό πυροβολικόν, τό προωρισμένον ν’ άκολουδή τά στρατεύ
ματα έπί τών πεδίων τών μαχών, καλείται πεδινόν πυροβολι

κόν. Αι ύπηρεσίαι, τάς όποιας δύναται νά προσρέρη, εΤναι πο
λυάριθμοι καί ποικίλαι. Τοΰτο τό πυροβολικόν άρχίζει τήν 

μάχην βάλλον έπί όλων τών σημείων της έ'/δρικής παρατά- 

ξεως. Τιδέ μενον έπί τοΰ μετώπου τής παρατάξεως, δέτει διά 

τής έκτάσεως τών πυρών του τόν στρατηγόν τοΰ έχδροΰ εις

αβεβαιότητα περί τοΰ άληδοΰς σημείου τής προσβολής. Διατη
ρεί τήν μάγην εις αποστάσεις, ένδα δέν δύνανται νά ρδάσωσι 

τά ρορητά πυροβόλα όπλα· καλύπτει τούς ελιγμούς τών άλ

λων στρατευμάτων· προετοιμάζει τήν μάχην τοΰ ίππικοΰ καί 

πεζικοΰ· ύπολογίζει τάς έπιδετικάς κινήσεις- προστατεύει τάς 

υποχωρήσεις, και άνανεόνει τήν μάχην· ευκολύνει τήν διάβα- 

σιν τών ποταμών καί συντρέχει ίσχυρώς τήν προσβολήν καί 

ύπεράσπισίν τών χωρίων, τών δέσεων καί τών ώχυρωμένων 

στρατοπέδων. Ένεργοΰν καδ’ ομάδας έπί τόπου κρίσιμοι) 

διασπά τήν έχδρικήν παράταξιν, καί δύναται ν’ άπορασίση 

τήν νίκην. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον μετεχειρίζετο αύτό κατά 

προτίμησιν Ναπολέων ό Α'. εις τούς μεγάλους πολέμους τής 

αυτοκρατορίας, ότε οί στρατοί ηύξήνδησαν μεγάλως.
Έ  δύναμις τοΰ πεδινοΰ πυροβολικοΰ, σχετικώς ώς πρός 

τά  άλλα όπλα, μεταβάλλεται κατά τάς περιστάσεις. Έ  ρύσις 

τοΰ έδάρους, έπί τοΰ οποίου δά γίνωσίν αί κινήσεις, ή σύνδε- 

σις τών προσβληδησομένων στρατευμάτων, ή δύναμις έχείνων, 

άτινα άποτελοΰν τόν στρατόν, δ σκοπός τού πολέμου, εΤναι τό 

σα στοιχεία έπιδρώντα είς τήν αναλογίαν τών πυροβόλων. 

Εις τήν Γαλλίαν ή αναλογία αΰτη ίτο  λίαν εύματάβλητος· 

παρεδέχοντο κατά μέσον όρον, ότι είς τάς συνήθεις περιστά

σεις πρέπει νά ύπάρχωσι δύο πυροβόλα εις τούς χιλίους άν

δρας, άλλ’ είς τά λοιπά κράτη ή αναλογία αυτη ητο πάντοτε 

μεγαλειτέρα.
Κατ’ αρχήν τό σύνολον τών πυροβόλων διαμοιράζεται ώς 

εξής. Τά δύο τρίτα είς τάς μεραρχίας (τό δέ πυροβολικόν τοΰ

το πρέπει ν’ άκολουδή παντοΰ τά πεζά στρατεύματα ή τό Ιπ
πικόν, είς α είναι προσχεκολλημένον)· τό δ’ έτερον τρίτον άνή- 

κει είς τήν έρεδρείαν, σκοπός τοΰ δποίου είναι νά ένδυναμόνη 

έν ανάγκη τά σημεία, είς ά τό πυροβολικόν τών μεραρχιών



είναι Ανίσχυραν, η νά συντρέχη είς τάς μεγάλας κινήσεις τό 

πυροβολικόν, τό ώρισμένον ύπο τοΰ γενικού αρχηγού. Τά δύο 

τρίτα τοΰ πυροβολικοΰ της εφεδρείας ανήκουν είς τάς Εφεδρείας 

τών σωμάτων τοΰ στρατοΰ, καί το εν τρίτον είς τήν γενικήν 
εφεδρείαν.

Είς τους τελευταίους πολέμους, άρ’ ου υπελογίσθη κατά 

τήν δΰναμιν τοΰ έν ένεργεία στρατοΰ ό αριθμός τών πυροβόλων, 

τά όποια ενπρεπε νά προσαρτηθώσιν είς αύτόν, έδόδησαν είς έ- 

κάστην μεραρχίαν πεζικού δύο κανονοστοιχίαι έκ πυροβόλων 

ες, καί μία είς εκαστην μεραρχίαν τοΰ ίππικοΰ· διεμοίρασαν δέ 

τά επίλοιπα είς τά σώματα τοΰ στρατοΰ καί είς τήν γενικήν 

Εφεδρείαν κατά τήν παραδεχθεΐσαν αναλογίαν δυο πρός εν.

ΠνροβοΛιχόν τώ ν  μεραρχιών.

Τό προσαρτώμενον πυροβολικόν είς τάς μεραρχίας σύγκει- 

ται γενικώς άπό έποχομέναςκανονος-οιχίας ή πυροβολος-οιχίας 

ές αυλακωτών κανονιών τών 4 τοΰ πεδίου. Αί κανονος-οιχίαι 
αυται εχουσιν ευκινησίαν μεγαλειτέραν τής δεουσης, όπως ά-  

κολουθώσι παντού τάς κινήσεις τών στρατευμάτων, τά όποια 

πρόκειται να υποστηρίξωσι. Δύνανται μάλιστα συχνότατα νά 

μεταφερδωσι μέ τάχος άπό εν σημειον είς άλλο τοΰ μετώπου 
τής μάχης.

Ε φιππον πνρο6οΜχόν.

Οταν οί Ιλιγμοί άπαιτώσι ταχύτητα σύντοντον, αν πρε'- 

πει, παραδείγματος χάριν, νά ύπερκερωδη ή εχθρική παρά- 

ταξις, εκ συμφώνου δέ μέ τό ιππικόν ν’ Απειληδώπ τά πλευ

ρά, αί εποχούμενοι κανονοστοιχίαι δέν είναι πλέον δεόντως 

ευκίνητοι. Οί κλονισμοί, τοΰς όποιους θέλουν δοκιμάζει οί πυ- 
ροβολις-αι έπί τών κακών δδών, θέλουν εΤσθαι σφοδρότατοι, ώς-ε 

δέν θά δυνηδώσι νά τοΰς υποφέρωσιν έπί πολύ, καί επομένως 

δέλουσιν είρεθή είς δεσιν όχι τόσον κατάλληλον πρός έκτέλεσι·/

παλών πυρών. Οί ΰποζύγιοι ίπποι, έπιβεβαρημενοι μέ το βά
ρος τών υπηρετών, θέλουν κουρασθή ταχύτερον άπό τοΰς τοΰ 

έφιππου πυροβολικού," πρός δέ, εις τοΰς ταχεϊς έλιγμοΰς, είς τήν 

προσβολήν τών πλευρών, ους δύναται νά έπιχειρηση το ιππικόν, 

τό πυροβολικόν, τό δποΐον πρέπει νά τό υποστήριξη, θέλει £χ« 

μέγα πλεονέκτημα, άν οί δπηρέται ηναι έφιπποι. Γό έφιππον 

πυροβολικόν, διά νά έλαττώση τόν άριθμόν τών ' αμαξών, δύ- 

ναται νά Αφήση τάς βληταγωγοΰς όπισθεν καί νά φέρη κατά 

τον άγώνα τά πυροβόλα μόνα, διαθέτου μάλιστα ολους τους 

ύπηρέτας καί 44  βολάς δι’ έκαστον πυρόβολον. Ή  εποχούμε

νη χανονοστοιχία τοΰναντίον, εάν άφηση τάς βληταγωγοΰς 

της όπισθεν, θέλει εΤσθαι υποχρεωμένη νά πορευηται βάδην, 
η νά στερηθή τοΰς υπηρέτας, οϊτινες δέν θέλουν ευρει θέσιν ίπ ί 

τών κιστών τών προολκαιων.
Α ί κανονοστοιχίαι τοΰ εφίππου πυροβολικοΰ, προωρισμεναι 

νά έλαύνωσι μέ τό ιππικόν, σύγκεινται έξ αύλαχωτών κανο

νιών τών 4 τοΰ πεόιου.

JIvpoCoAixdv έφεδρον.

Είς τήν έφεδρείαν δπολογίζουσι συνήθως ίσον άριδμόν κα- 

νονοστοιχιών τών 1 2  καϊ κανονοστοιχιών τών 4' καί αί μεν 

τών 1 2  υπηρετούνται άπό έποχοΰμενον πυροβολικόν, α ι δε 

τών 4  τό εν μέρος άπό έφιππον, καί τό έτερον μέρος άπό έ- 

ποχοΰμενον πυροβολικον.
Έάν προβλέπηται οτι δ στρατός πρόκειται νά πορευδή Ιπί 

χώρας Ανωμάλου, άντικαθιστώσιν είς τήν έφεδρείαν τινας κα

νονοστοιχίας τών 4  διά κανονοστοιχιών ορειβατικών τών 4  

«ΰλακωτών.

θ ίσ ις  τοϋ πνροΰο.ίιχον εις τη ν  έν μάχη παραταζιν .

Ή  πρός μάχην παράταξις στρατοΰ τίνος έςαρταται έκ τοΰ 

έδάφους, έφ’ ου συντάττεται* άλλ’ όποιαοήποτε καί άν ηναι ή 
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διάταξις αΰτη, τά στρατεύματα, άτινα απαρτίζουν αυτήν, γ ι-  

νιχώς τίθενται είς τρεϊς τάξεις.

Ή πρόταξις αναπτύσσεται καθολοκληρίαν η εν μέρει, κατα 

τους σκοπούς του γενικού αρχηγού, το έδαρος καί τάς πε

ριστάσεις. Ή  έπίταξις μένει συνήθως κατά ράλαγγας, έκτος 

τής περιστασεως, καθ’ ην υπορερει πολύ άπο τά πυρά του 

έχθρίκοΰ πυροβολικού. Ή έρεδρεία σύγκειται έκ τών στρα

τευμάτων αυτής καί συγκεντροΰται είς θέσεις, τών όποιων 

αί έξοοοι είναι εύκολοι, η δ’ εκλογή αύτών έξαρταται έκ 

τών προθεσεων τοΰ αρχηγού. Τό πυροβολικόν τής προτά- 

ξεως αναπτύσσεται έμπροσθεν τών μεγάλων διαστημάτων, 
δηλαδή είς τάς πτέρυγας τής μεραρχίας. Ποοκαλυπτόμε- 

νον κατ’ άρχάς άπό στρατιώτας ή άπό άνωμαλίας τοΰ έδά- 

ρους, ρερεται, διά ν’ άρχίση τό πΰρ αύτοΰ, έμπροσθεν τής τά -  

ξεως, υπερβαΐνον αυτήν 200  μέτρα τό πολύ, διά νά μή προσ- 

βληθή απο τά πλευρά εκ τών πυρών τοΰ πεζικοΰ, τό όλιγώτε- 

ρον δε 6 0  μέτρα, διά νά δύναται νά ρυλάττη τά πλευρά τής 

τάξεως, καί διά νά μή έπιρέρη έκρηξις βληταγωγοΰ τίνος μεγά- 

λ,α ουστυχηματα είς τα πλησίον στρατεύματα. Ή διάταξις 

αυτη δέν είναι οριστική, διότι ενεκα τής ευκινησίας του τό πυ- 

ροβολικον δεν είναι πλέον, ώς άλλοτε, ήναγκασμένον νά κατέ- 

χη ωρισμενην θεσιν. Δΰναται τοΰτο νά ρερθή έτι μάλλον έμ- 

πρός, είς τό ΰψος τής τάξεως τών άκροβολιστών, παραδείγ

ματος χαριν, εάν έν τή θεσει ταυτη εύρίσκηται είς εύνοϊχωτέρας 

συνθήκας τοΰ ρίμματος. Δύναται έπίσης νά τοποθετηθή τό π υ

ροβολικόν είς τά ένδιάμεσα τών ύπομεραρχιών, ή καί είς τά 

τών συνταγμάτων’ άλλ’ ή διάταξις αΰτη, έάν δέν έπιβάλλητα! 

ικ  τών περιστάσεων και εαν οεν ηναι προαπορασισμένη, συμ- 

πληρόνουσα τά ένδιάμεσα ταΰτα, άναγκάζει νά τμηθώσι τά  

γείτονα τάγματα είς βαθειας ράλαγγας, οπερ έκθε'τει ταυτα

είς τό πΰρ τοΰ έχθρικοΰ πυροβολικού. Δέν εΤναι ομως προ- 

τίμότερον καί νά άναπτυχθώσι ταΰτα όπισθεν τής κανονοστοι- 

χ ίας, διότι ήθελον εύρεθή έπί τής διαβάσεως τών βλημάτων 

τών διευθυνομένων κατ’ αύτής. Δυνάμεθα δέ ενεκα τοΰ σχη

ματισμού τού έδάρους, νά ύποδιαιρέσωμεν τήν κανονοστοιχίαν 

χαί είςήμικανονοστοιχίας, ή καί είς ουλαμούς, μή απαιτούσαν 

οΰτω μεγάλα ένδιάμεσα. Ή  διαίρεσις ομως αΰτη τών πυρών 

εΤναι έπιβλαβής είς τήν ίσχύν καί ένέργειαν τοΰ ρίμματος, διό 

πρέπει πάντοτε νά άπορεύγωμεν τήν διάταξιν τοΰ πυροβολι

κού είς μεμονωμένα πυροβόλα, ατινα θέλουν σπαταλήσει τα  

πολεμερόδια, χωρίς νά παρασχώσιν ώρέλιμα άποτελέσματα.

'Οσάκις εΤναι δυνατόν, τοποθετούνται αί κανονοστοιχίαι 

τών μεραρχιών είς τάς πτέρυγας τής μεραρχίας χωρίς νά 

ύποδιαιρεθώσιν.
Τό πυροβολικόν τής έπιτάξεως λαμβάνει θέσεις άναλόγως 

τών κανονοστοιχιών τής προτάξεως. 'Γπεκρεύγει οσον τό 

δυνατόν τά ομματα τού έχθροΰ, καί άναπτύσσεται, οπως πα- 

ρουσιάζη ολιγώτερα σημεία είς τάς άποτυχούσας βολάς.
Α ί κανονοστοιχίαι τής έρεδρείας τίθενται συνήθως είς τρί- 

την τάξιν είς τό αύτο υψος των άλλων στρατευμάτων της έ- 

ρεδρείας, έσχηματισμένην είς πυκνάς ράλαγγας, μέ μέτωπον 

μιας ή δύο κανονοστοιχιών, είς θέσεις απροσβλήτους ύπό τών 

ί'/θρικών βολών. Τινές έξ αύτών δύνανται νά σταλώσιν, ο

πως καταλάβωσι πρότερον σημεία τινά τής παρατάςεως, τών 

δποίων ή διατήρησις δύναται νά εχη έπι^ροήν έπί τοΰ τελικού

αποτελέσματος.
Θίσεις τοΰ χνροθο.Ιίχοΰ lie  την χατά ψα,ΙαγγΛ Tciftt.
Ε ίς τήν κατά οάλαγγα τάξιν τό πυροβολικόν ιώ ν  μεραρ

χιώ ν παρακολουθεί τά στρατεύματα τής μεραρχίας του. Εάν

•si εδαρος το έπιτρέπη, βαδίζει είς τά πλευρά τής ράλαγγος
2S*



άνεπτυγμίνον. Έ άν ίνα ι δυνατόν, εις έπιδετικήν χίνητιν δυ- 
ναται νά βαδίζη μία κανονοίτόιχία εις το ΰψος τής κεραλής 

έχάστης δπομεραρχίας. Έ άν τό έ^αρος ίνά ι άσύμρορον* χε- 

χαλομμενόν άπό έμπόδια, καί δέν έπιτρέπη νά προχωρή έ'ξω- 

δεν των οδών, έκαστη κανονοστώίχία, προσκοπευομένη <$πό 
άκροβδλις-άς καί υπος-ηριζομένη <2πό ενα ή δύο λόχους, προη
γείται των Φαλαγγών της μεραρχίας της. Τό πεζικον, έλεύ- 
6έρον εις τάς κινήσεις του, έχει καιρόν νά συνενωδη καί νά 

έϊοιμασδη καθ’ ον χρόνον το πυροβολικόν όρχίζει την μά·/ην.

ΕχΛογη τοΰ ίόάφους.
«Καλόν είναι, ώστε αί κάνόνόστοιχίαι νά έπι'κηνται τή 

«πεδιάδι καί νά μ^ καλυπτωνται μήτε δεξιά, μήτε Αριστερά 

«εις τρόπον, ωστε τά πυρά αυτών νά δΰνανται νά διευδύνων- 

«ται χαδ’ ολας τάς διευδυνσεις.» (Πολεμικά δόγματα του 
Α'. Ναπίλεοντος.)

Α ί χαλλίτεραι δέσεις είναι έκεΓναι, εννδα το έ'δαρος έμπρο- 
σδεν της κανΟνο»τοιχίας είναι έπίπεδον καί όλίγον κεκλιμέ- 

νον προς τον έχδρόν. "Οταν ημεδα ήναγκασμένοι νά καταλά- 

βωμεν υψώματα, των όποιων αί κατωρέρειαι δέν ραίνονται 
χαλώ ;, πρεπει οσον οΐίν τε νά προσβάλλωνται οί πρόποδες 

ύπ’ άλλων κανονοστοιχιών. Πρε'πει νά έπω?ελώμεδά ε’κ των 

έμποδιων, ατινα δυνανται νά σταματησωσι τάς φάλαγγας τής 

χροσοολής του έχδρου, η νά οϋδετερώνωσι τά άλματα των 

βλημάτων, οΤα είναι τά ελη, αί τα'ρροι, τά φράγματα η δά- 

μνοι. Έ άν ή Οέσις, ?,ν χατεχομεν, ηναι όροπέδιον ή δέν δυ- 

ναμεδα να ώφεληδώμεν πολύ, τότε τοποδετουμεν τά πυροβόλα 

Ολίγον οΑισδεν της κορυφής εις τρόπον, ώστε νά χάμωμε* 

φυσικόν προπέτασμα, καί νά μή παρουσιάζωνται d ;  τον έχ- 

χρον ε?μή μόνα τά στόματα των πυροβόλων, χωρίς νά παδ- 

σωμεν νά τον άναχαλ6τ;τωμεν χαδ’ όλοχληρίαν. Α ί βληταγω-

γοί, τά προόλχαια, οί ίπποι ιώ ν δπτρετών, τιθέμενοι εις τήν 

αντίθετον του έχδρου κατωφέρειαν, ίπισδεν της κανονοστοι- 
γ ία ς ,  εδρίσκονται φυσικώς έν ασφαλεία από τά πυρά. Είναι 

ώφέλιμον ώστε τό έδαφος όπισθεν ν’ «νυψουται πό^ωδεν, 

διότι τότε τά πυροβόλα καί οί άνδρες δέν Αποχωρίζονται καί 

παρουσιάζουσι σκοπόν ολιγώτεοον δεατόν. Πρέπει ν’ άποφευ- 

γωμεν τό πετρώδες έδαφος, 5περ καΟιστα τό ρίμμα άβέβαιον 

ένεκα τής διαφοράς τοϋ υψους τών σημείων της στηριξεως 

τών τροχών, καί διότι έν αύτώ εχομεν νά φοβώμεδα τα συν

τρίμματα τών λίθων, τά όποια έκπέμπουσι τά έχδρικα βλή

ματα.
Έ άν δποχρεοδταί τό πυροβολικόν νά καταλάβη δεσιν τινα, 

ί τ ι ς  δέν είναι προσιτή ά*ό ολα τά μέρη, πρέπει «ρ* πάντων 

νά σχηματίση εξόδους εμπροσδεν καί οπισδεν.
"Ολαι ομως αί σκέψεις αυταί εξαφανίζονται συχνάκις εκ

της ανάγκης του νά μή βλάπτηται ή γενική διάταξις των

στρατευμάτων καί του νά συντελη τό πυροβολικόν οσον οΐό /

τε ΐνεργητικώς καδ’ ολον τό διάστημα τής μάχης.
(ακολουθεί)



ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ TO 18G 5.

uni Α. Γ. τοΰ πρίγκιπος Ζοαμβίλλ (*).

Α λλ επανελδωμεν εις το άνδενωτιχόν ram , οπερ άρήσα- 
μεν έξερχόμενον των στενών τής Σαυάννας. Τοΰτο συνωδεύετο 

υπό δύο ατμοκίνητων πλήρεων περίεργων, συνωβουμένων, 

οπως παρας-αδώσι βεβαίως εις τήν κατας-ροφήν της Yankees, 

άλλ’ ω ν ή  έλπ ί; έμελλε νά ματαιω θή. Δύο μονίτορες, τε- 

δειμενοι ως σκοποί καί παρατηρήσαντες τό ram , άπήρον πα- 

ραυτικα οπως πλεύσωσιν εις συνάντησιν αύτοΰ. Ό  πρώτος τού

των, δ W eehaw ken , κυδερνώμενος ύπότοΰ πλοίαρχου R od 
gers, λαμβάνει μόνος μέρος εις τον άγώνα. Χ ω ρίς νά ψροντίση 

περί τής φαινομένης υπέροχης του κολοσσιαίου άντιπάλου αύ- 

του, ουδέ περί του ύπό του έχδρου κατά αύτοΰ έκτοξευομένου 

πυρος με τα ραβδωτά κανόνια των 7 δακτύλων, δ W e eh a w 

ken εις άπόστασιν 3 0 0  μέτρων έκσρενδονίζει εν βλήμα κα

νονιού 1 5  δακτύλων, οδτινος τά άποτελέσματα ίσα ν  τρομερά. 

Κ αιπερ του βλήματος τούτου προσβαλόντος ύπό γωνίαν όξεΐαν 

τον τοίχον του ram , πάχους σιδηροΰ μέν 4 , ξυλίνου δέ 18  δα- 

χτύλων, καίπερ του τοίχου τούτου εχοντος κλίσιν 2 9  μοιρών, 

τοσαυτη ητο ή ορμή τοΰ κτύπου, ώστε σίδηρός τε καί ξύλον 

διαπεράσδησαν, πολλοί άνδρες έοονεύδησαν ή έπληγώδησαν, τεσ
σαράκοντα δέ άνεστρα'ρησαν έκ τής δονήσεως. Πάντοτε προς 

τα πρόσω βαίνων 6 W eeh aw ken  βάλλει τρία άλλα βλήματα, 

ω» τα αποτελέσματα ησαν επίσης καταστρεπτικά· ητοιμάζετο 

oe να εςακολουδηση, οτε ό αντίπαλος αΰτου παρεδόδη μετά δε-

(*) Ίο* τίμον Β'. ουλ. τή ; 13 ’Οκτωβρίου, σβλίδβ 352—334.
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καπέντε μόνων λεπτών άγώνα, έγκαταλείπων την νίκην είς τό 

σμικρότερον πλοϊον καί τό μεγαλήτερον πυρόβολον.

' Είδομεν δύο των τρομερών τούτων ram s, οΰινες δέν εΤναι 

είς το Ιξή ; έπίφοβοι, χάρις είς τούς μονίτορας· άλλ’ όμως 

κατεσκευάζετο ετερος τρίτος, προορισμένος νά ενεργεί) ύπό 

συνδήκας έξαίρετικάς, οίτινος το στάδιον παρουσιάζεται ίν-

διαρέρον, όπως τό άκολουθήσωμεν.
Κατά μήκος τών παραλίων τής Βορείου Καρολίνας ύπάρ- 

χει άμμωτή, όπισθεν της οποίας εύρίσκεται άληθής εσωτερική 

θάλασσα πλέον τών πεντήκοντα λευγών, μόνη γνωστή με τό 

όνομα A lberm ale-Sound καί Pam lico-Sound. Ή  θάλασ

σα αυτη διά πολλών βραχιόνων εισχωρεί εις τα ; γα ιας, εις 

τό βάθος δέ τών βραχιόνων τούτων υπάοχουσι ποταμοί, παρα 

τάς ο·/0ας τών οποίων ησαν έγκατεστημέναι πόλεις συνδεο- 

μεναΐ διά σιδηροστρώτων πρός όλα τά μέρη τής Συμπολιτείας. 

'II έσωτερική αυτη θάλασσα κοινωνεϊ μετά τοΰ μεγάλου ’Ωκεα

νού διά πολλών διόδων, διασχιζουσών τήν άμμωτήν γλώσσαν, 

πεοί ης ανωτέρω έ^ έθη ,άλλ’ αί δίοδοι αϋται εΐναιπολύ άβαθεΐς, 

καί δέχονται μέν ενα δρομέα του αποκλεισμού ή μίαν κανο

νιοφόρον, άλλ’ όμως ουδέ μονίτωρ δύναται νά ^ιψοκινδυνεύση 

έν αΰταΐς. Έ νταΰθα λοιπόν ύπήρχον i f  ενός μέν μέγιστα 

φυσικά ώφέλη διά τό λαθρεμπορίαν, i f  έτέρου δέ δυσκολία» 

παντοειδείς διά τήν περιστολήν αΰτου. Ούτως άπ’ αΰχής της 

άρχής τοΰ πολέμου οίΈ νω τικοί κατέλαβον, μετά πολλούς ά- 

γώνας, έκείνας τών διόδων, αΐτινες ήδύναντο νά κρατώνται καί 
υπερασπίζωνταί* είσήγαγον δέ είς τήν ένδον θάλασσαν στολί

σκον, όστις, βόηθούμενος ύπό σώματος στρατού, εΤχε σφαλίσει 

είς τό λαθρεμπόριον τήν μεγίττην ταύτην εκτασιν.

Οι ’Ανθενωτικοί άφ’ έτέρου ίσ α ν  λίαν ζηλότυποι Γνα άπαλ- 

λαγώσι τής δχληρας ταύτης γειτονίας, κ α ί  επωφελούμενοι ίχ



του αδυνάτου τής έκ μέρους των ένωτικών χρήσεως τών δωρη- 

κτων αυτών πλοίων, ώς μή δυναμένων νά διέλδωσι, κατεσκεύα- 

σαν είς ενα τών ποταμών τούτων, τον 'Ροανόκ (Roanoke), ενα 

ram , κληδεντα Άλβερμάλ (Γ A lbcrm ale), της αυτής οικο

γένειας μέ τους δυο άλλους, περί ών είρηται, έφ’ ου καί πλείστας 

οσας ελπίδας έστήριζον. Κατά τόν ’Απρίλιον μήνα του 1 8 6 4  

έτους ό Άλβερμάλ παρουσιάζεται καί άρχεται τοΰ σταδίου 

αύτοΰ προσβάλλων δύο κανονιοφόρους, αΐτινες συνέτρεχον εις 

τήν ύπεράσπίσιν Ινωτικοΰ τίνος στάθμου, καλουμε'νου Πλυμοΰθ 

(1 1\ mouth), πολιορκουμενου τότε υπό τών ανθενωτικών δυνά
μεων, ο ο υποπλοίαρχος Φλοΰσσερ (FJusers), δστις έδιοίκει 
τάς δύο ταύτας κανονιοφόρους, δέν άποδειλια επί τή θέα του 

τρομερού αντιπάλου αύτοΰ, καί δέν διστάζει, μέόλην τήν άδυ- 

ναμίαν του, νά βαδίσ*ο κατ’ αΰτου.

Α ί ούο αυται κανονιοφόροι είναι μέν έκ τών μάλλον άνι- 

σχυοων ο^ιγματων, φερουσιν όμως δυνατόν πυροβολικόν, κα

νόνια ραβοωτά τών 10 0  καί κανόνια λεΐα τών 1 1  δακτύ

λων. Ισως το πυροβολικον τοΰτο, χρώμενον πλησιέστατα, κα- 

τορΟώση νά συντρίψη το στέγασμα του ram. Περιορίζεται 
λοιπόν έκ προνοίας είς τό νά σύνδεση τά δύο αύτου πλοία έπί 

σκοπώ, εάν ή μηχανή τοΰ Ινός χαλάση, νά δύναται νά κινήσΐ} 

καί τά δύο πλοία ή μηχανή τοϋ ετέρου.

Τούτου γενομένου, ό Φλοΰσσερ φέρεται κατά τοΰ εχθροί» 

οι ολου τοΰ ατμοΰ, οπως μεινη όσον οίόν τε ολιγώτερον ypo- 

νον εκτεθειμένος εις τό πυρ αύτου. Οί δύο άντίπαλοι ίπ ιπ ί-  

>. .ουσιν ό είς κατά τοΰ άλλου* ή δέ σύγκρουσις εΤναί τόσον 

ορμητική, ώστε ό Southfield, το εν τών δύο gun-boats  

διαπεραται- αί άλύσεις, α ί συνδέουσαι αυτό μετά τοΰ συ»- 

τρόφου του, δια^ηγνύονται, καί βυθίζεται ίφ ίνω ν μόνον το 

έτερον, τον Miami, έν τη πρός τον αντίπαλον πάλη. Είς μά-

την οί επί τής κανονιοφόρου προσπαΟοΰσι νά τουφεκισωσι τους 

’Ανθενωτικούς πυροβολιστάς διά τών φατνωμάτων, ατινα δυ- 

νανται καί διά χειρός νά ψαύσωσι, άλλ’ όμως ταΰτα μένουσι 
διαρκώς κεκλεισμένα. Είς μάχην δ α ν δ ρ ε ί ο ς  Φλοΰσσερ προσπαθεί 

νά κένωση τά κανόνια αύτοΰ έγγίζον επτι τοΰ στεγάσματος 

■ιρΰ Άλβερμάλ· τά βλήματα έποσχρακίζουσιν έπΐ τής κεκλι

μένης έπιφανείας τοΰ έχθρίκοΰ πλοίου, συντρίβονται και 

επανέρχονται τεμαχηδόν εναντίον τοΰ ίδιου αύτοΰ πληρώ

ματος. Αυτός ουτος τέλος φονεύεται κατ’ αυτόν τόν τρόπον, δ 

δέ Miami είναι αρκούντως ευτυχής διαφυγών, χωρίς νά κα- 

ταστραφή, άγώνα τόσον άνόμοιον. Τό ΠλυμοΰΘ, σΟερηΟεν τοϋ 

θαλασσίου στηρίγματος αύτοΰ, έκυριεύθη ύπό τών σταοΐα- 

σχών. Ήμέραι τινές παρέρχονται, καί το ράμ παρουσιάζεται 
είς εχερον σημεΐον τής εσωτερικής θαλάσσης, συνοδευόμενον 

υπό πολλών σκευαγωγών ατμοπλοίων, φερόντων στρατεύ

ματα, άχινα μελετώσι βεβαίως νέαν τινά έπιχ«ίρησιν. Συναντα- 

ται ύπό τεσσάρων ενωτικών κανονιοφόρων, ελαφρών ξύλινων 

πλοίων, διαπεραστών καί ύπ αύτοΰ τοϋ μάλλον άνισχύρου 

πυροβολικοΰ· δύο όμως εξ αΰχών είναι πλοία άρκούντως με

γάλης διαστάσεως, γνωστά μέ τό ονομα double-enders (δι- 

τροπίδων), διότι εχουσι εν πηδάλιον εμπρός καί ετερον όπίσω, 

καί δύνανται νά πλέωσιν είς τάς στενάς οιοοους, χωρίς νά 

εχωσιν ανάγκην νά στραφώσι.

Τά πλοΐα ταΰτα εΤναι τροχοφόρα, καίπερ δέ φεροντα δώ

δεκα πυροβόλα μεγάλης όλκής, βυθίζονται όλίγιστον, άνθι- 

στάμενα άρκούντως καλά εις τήν θάλασσαν, καί είναι 1 ,000  

τόννων. Α ί τέσσαρες κανονιοφόροι βαίνουσι γενναίως κατα 

τοϋ Άλβερμάλ, κινούμεναι μόνον ούτως, ώστε ν’ άποφύγωσι 

τα κτυπήματα τοΰ κριοϋ αΰτου. Ώ ς συνήθως, τά βλήματα 

τών Έ νωχ’.χών ε’ποστρακίζουσιν επί τοΰ στεγάσματος αυτοΰ*
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Τότε δοκιμάζουσιν έτερον μέσον καταστρορής. Ό  Sassacus 

(ό Σάσσακος), μία τών διτροπίδων κανονιοφόρων, λαμβάνει 

ολην τοιχ τήν ορμήν (Γ elan), καί ερχόμενος προσβάλλει 

το ράμ εις το πλευρόν. Τούτο δε πλαγιάζει έν με'ρει δπό 

το κτύπημα, τό δέ υδωρ ανέρχεται είς τό κατάστρωμά του. 

Ό  Σάσσακος ακολουθεί βαίνων δι’ όλου του άτμοΰ, καί κρα

τε ί ουτω τον άντίπαλόν του ώς υπό τά γόνατα αύτου, ο

πότε εν πυροβόλημα του ράμ τον διαπερα από του Ινός εις 

τό έτερον άκρον καί εισχωρεί εις τόν λέβητα αύτοΰ, όθεν 

διαχύνονται κύματα άτμοΰ καί ζέοντος υδατος, ατινα πλη- 

μυροΰσι τό πλήρωμα. Ή  προσβολή ούτως άπέτυχεν, άλ- 

λ ’ ομως καί αυτό τό ράμ αναγκάζεται εις δποχώρησιν. Έ -  

γνώσθη κατόπιν, δτι πολλά βλήματα διεπέρασαν τον θώρακα 

αύτοΰ, καί ότι αί δονήσεις τών κτύπων, ους έλαβεν, ΐ$σαν αρ

κούντως ισχυρά!, ώστε καί έσβυσαν ολα τά ρώτα του, καί ότι 

εδρέθησαν οί επ’ αύτοΰ εις πλήρες σκότος, καί έπομένως εις 

πλήρη σύγχυσιν. ’ Αν α ί Ινωτικαί κανονιοφόροι εΤχον ισ χ υ 

ρότερο·; πυροβολικόν, βάλλον μεγαλήτερα βλήματα μέ μεγα- 

λητέραν γόμωσιν, πιθανόν ό Άβερμάλ νά έλάμβανε τήν τύ

χην του Ά τλάντα , καίπερ τών αντιπάλων αύτοΰ οντων άθω- 
ρακίστων.

Άναγκαΐονόμως καθίστατο νά έλευθερωθώσιν από τοΰ τρο

μερού τούτου πλοίου, on ηθελον οΰχί μόνον νά μή άνοίχθή έκ 

νέου ή εσωτερική αυτη θάλασσα της Βορείου Καρολίνης εις τούς 

δρομεΓς τοΰ άποκλεισμοΰ, αλλά καί τόν ενωτικόν στρατόν, 

τόν κατέχοντα τό ανατολικόν μέρος τής πολιτείας ταύτης, νά 

σώσωσι ώς ς-ερούμενον τών μέσων, ατινα έδέχετο από θαλάσσης 

καί έπομένως ήναγκασμένονεις ύποχώρησιν. Εις νέος υποπλοίαρ

χος, καλούμενος C ashing (Κούσιγγ), άνέλαβε τήν έπιχεί- 

ρησιν ταύτην. Κατεσκεύασαν εις Κέαν Ύόρκην μικρόν τι ά τ-

μόπλοιον διαστάσεως μ ιας άκατου (chaloupe), εις τά εμπρός 

της οποίας εύρίσκετο ισχυρόν άκόντιον (perche) κινητόν, ρέ- 

ρον ειςτό άκρον τορπίλλην, μηχάνημα ομοΐον τοΰ εις τόν στρα

τόν ρηξιπύλου (petard). Διαχειριζόμενός τις έκ τοΰ πλοίου 

τό εν τών άκρων τοΰ άκοντίου, ήδύνατο νά τοποθετήση τή ν 

τορπίλλην όπου άν ήθελε διά τοΰ έτέρου άκρου, διά κτύπου δέ 

τριβεκκαύματός τίνος νά διενεργήσω τήν έκκρηξιν. Νύκτα τ ι-  

νά λοιπόν σκοτεινήν δ δποπλοίαρχος Cushing άνέπλευσε τόν  

ποταμόν 'Ρωανόκ, όπου εδρισκετο τό ράμ, καί τό παρετή- 

ρησε προσδεδεμένον εις αιμασιάν τινα, δπό τήν διπλήν προστα' 

σίαν κανονοστοιχίας πυροβολικοΰ άπό τής ξηρας καί πλωτοΰ 

ζεύγματος δοκών άπό τής θαλάσσης, κυκλοΰντος αυτό είς

άπόστασιν τριάκοντα βημάτων,
Ό  ενωτικός υποπλοίαρχος, άνακαλυρθείς πάραυτα, υπεδε- 

χθη διά τρομεροΰ τουρεκισμοΰ, καί κατετρυπήθησαν τά ενδύ

ματα αύτοΰ· δέν σταματα όμως διά τόσον μικρόν πραγμα, 

άλλ’ ώθεΐ δι’ ολου τοΰ άτμοΰ τό πλοΓον αύτοΰ, όπερ άναβαίνεί 

έπί τοΰ πλωτοΰ ζεύγματος. Διαχειρισάμενος τότε μόνος τόν 

μοχλόν τής τορπίλλης, τήν διαθέτει δπό τό πλευρόν τοΰ ράμ 

καί σύρει τό σκάνδαλον. Πάραυτα επέρχεται ρρικώδης έκρη- 

ξις. Τό Ινωτικόν πλοΐον καταπλακόνεται μέ στήλην υδατος 

καί ταυτοχρόνως λαμβάνει κτύπον πυροβόλου άπό δεκαπέντε 

βημάτων, όστις καί τό συντρίβει· άλλ’ όμως τήν αυτήν στιγ

μήν βυθίζεται καί τό ράμ, δ δέ υποπλοίαρχος, ος-ις έσώθη κο- 

λυμβητί μέ μέρος τοΰ πληρώματος του, έρθασε τέλος διά τοΰ 

δά σους τόν Ινωτικόν στόλον (1). Α ί ευχαριστία! τοΰ Κογγρέσου

(1) Ή  έπιχείρη^ς αυτη , έπαναφίρουσα είς τήν μνημην μας τούς 
■πυρπολητάς τοΰ ΐεροΰ ήμών άγώνος,μαςπαρηγορεΐ οτι, δοθείσης ευκαι

ρ ίας, τα  τέκνα αυτών θέλουσι φανή αντάξια τώ ν πατέρων αυτών, καί 
δτι κα ί ταΰτα θέλουοι περίϊροντ,ϊει τα θωεηκτά ώ ς Ικεΐνοι τ3ι κα τά - 
φρακτα. Β. Β.



υπήρξαν ή άμοιβή τήςεύφυοΰς καί γενναίας ταύτης έπιχειρήσεως, 

άμοιβή εύτακτος, ήτις δέν έδόδη ή είς μόνους crdcxa αξιω μα

τικούς του ναυτικου καθ’ 2λην την τοϋ πολέμ,ου διάρκειαν, καί 

τής οποίας το αποτέλεσμα υπήρξε προβιβασμός, ον είς πάσαν 

άλλην περίστασιν πρέπει νά περιμένη τις κατ’ αρχαιότητα.

Ή  χρήσις τών τορπιλλών τούτων, είτε τάς διαθέτει τ ις  

μεταξύ δυο ύδάτων είς τάς διόδους, ας όφείλουσι νά διέλΟωοι 

τά έχδρικά πλοΐα, εί'τε μεταβαίνων τις τολμηρώς, ώς 5 ύπο- 

ποπλοίαρχος Cushing, τάς προσκολλα είς τά πλευρά τοϋ 

πλοίου, σύρει σπουδαίως την προσοχήν. Τό μέσον τ*·ϋτο τοϋ 

πολέμου είναι νέον, όλεγοδάπανον και οπλον τοϋ άδυνάτου 

κατά τοϋ ίσχυροϋ. ΤΙ ναυτική ιστορία τοϋ Άμερικανικοϋ πο

λέμου βρίθει έπεισοδίων, συμβάντων ένεκα τοϋ θανατηφόρου 

τούτου νεωτερισμοϋ. ΙΤρό πάντων ο! ’Ανθενωτικοί έποιήσαντο 

συχνήν αυτών χρήσιν. 'Έσπειραν κατά χιλιάδας τάς τορπίλ- 

λας εντός τών ποταμών αυτών καί είς τάς διόδους τών λι

μένων αυτών, προηγουμένως περιορισδείσας υπό πλωτών 

ζευγμάτων. ’Από τής διπλής ταύτης ύπερασπίσεως προέκυ- 

πτεν ή ανάγκη είς τόν εχθρόν νάπροσπαδή νάάφαιρέση τάζευγ- 

ματαταϋτα, τεθειμένα πάντοτε έκεΐ, οπου διες·αυροΰντο τά πυρά 

πλήθους κανονοστασίων, ώπλισμένων μέ κανόνια παμμεγίστης 

δυνάμεως, ή νά εφόρμηση διάμεσου αυλακος, έν τή όποία αό
ρατοι τορπίλλαι ήδύναντο νά έκρηχΟώσιν άνά παν βήμα. Είναι 

άνάγκη νά προσΟέσωμεν, οτι ούδέν φρικτότερον εν τώ κόσμω 

από τοΰ κινδύνου τούιου, αδυνάτου προβλέψεως, από τοΰ ο

ποίου έπαπειλεΐταί τις άνά πασαν στιγμήν, ώς έπαπειλεΐταί 

ή φάλαγξ τής εφόδου έκ τής υπονόμου, τής κεκρυμμένης 

ύπό τούς πόδας αυτής. Τά έκβιάζειν τάς διόδους, τό προσβάλ- 

λειν κανονοστάσια καί βχυρά μέρη, όπου ή έπισιήμη τοΰ μη- 

χανικοΰ καί τό Ιφευρετικόν πνεΰμα τοΰ πυροβολιστοΰ έξήν-

τλησαν ολας αυτών τάς πηγάς, τοΰτο πλειστάκις υπήρξε πα ί-  

γνιον είς τούς ’Αμερικανούς ναύτας. Τό προεγνώριζον, καί ί -  

βλεπον είς όποιους κινδύνους έξετίδεντο, άλλ’ αί υποβρύχιοι 

έμρράξεις πολλάκις έσταμάτησαν τούς άνδρειοτέρους. Ά ν α γ ι-  

νώσ/.ων τάς έκΟέσεις τών Έ νωτικών άξιωματικών, βλέπω 

δέκα πλοΐα πολεμικά, έκτος πλείστων σκευοφόρων άτμοπλοιων, 

κατεστραμμένα υπό τών τορπιλλών. Έ κτοΰ άριΟμοΰ τούτου τών 

δέκα τά εννέα έχάδησαν ύπό σταθερών τορπιλλών, άνωθι τών 

δποίων διήρχοντο. Τό δέκατον εΤναι δ πολεμικός δρόμων 

Χουσατονίκ, οπερ, πλοΐον ετερον τορπιλλοφόρον, δμοιον μέ τό 

υποπλοιάρχου Cushing, έζήτησε καί κατέστρεψεν έν πλήρει 

πελάγει. Περί τούτων Οέλομεν είπεΐ λέξεις τινάς.
Έ ν γένει αί τορπίλλαι συνέκειντο άπό κιβωτίου τινός έλα- 

φροΰ έκ μετάλλου, έν ώ ετίθετο γέμισες μεταβλητή 10 0  μέ

χρι 2 ,0 0 0  λίτρων πυρίτιδος· έκρατοΰντο δέ πόδας τινάς κά

τωθι τής έπιφανείας τής θαλάσσης διά σχοινιού φέροντος βά

ρος τι, καί έκυμάτιζον οΰτω ύποβρυχίως. Ή  έκρηξις ένηρ- 

γεϊτο διά μέσων διαφόρων πότε μέν διά τής κρούσεως, ητις  

έπέφερε τήν διά^ηξιν σωλήνος τινός καί τήν διάχυσιν ύγροϋ 

έπιφέροντος χημικήν άνάφλεξιν, πότε δέ διά τίνος σκανδάλου, 

Επερ επιπτεν ή διά τής κρούσεως ή διά σχοινιού, πότε τέλος 

δι’ ήλεκτρικοΰ σύρματος, συγκοινωνοϋντος μέ τήν ξηράν, καί 

είς τό δποΐον έδιδε τόν σπινθήρα κεκρυμμένος παρατηρητής, 

καθ’ ην στιγμήν τό πλοιον εύρίσκετο είς ώρισμένην ευΟυγραμ- 

μίαν. Τά πολεμικά τεχνάσματα, οΤς έχρήσαντο διά τάς τορ- 

πίλλας, έπολλαπλασιάσδησαν έπαπείρως. 'Έν τών καλητέρων 

έξετελέσθη επί στολίσκου τινός άναπλέοντος τόν Ύαζοο-'Ρίβα  

(Yazoo-R iver), όπως συνεργασδή μέ τόν στραιόν τοΰ Σέρ- 

μαν.Έ ίς στροφήν τινα τοΰ ποταμοΰ οί Έ νωτικοί ναυτικοί πα- 

ρετήρησαν γραμμήν τινα υπόπτων σημαντηρών, οΓϊΐνες έδεί-



χνυον τάς κεραλάς αυτών έξω του υδατος. Έσπευσαν λοιπόν 

νά στήσωσι τά πλοΐα, οπως έκπέμψωσι πυροβολισμούς τινας 

κατ’ αυτών, καί τους καταστρέψωσι ί  τους έξαλείψω σιν άλ

λ ’ £νώ ήτοιμάζοντο διά ταυτα καί τά πλοία έπήγαινον ε'νβιν 

χαι ένθεν, χωρίς νά προχωρώσι, βλέπουσι πάραυτα το θωρη- 

χτόν Καιρόν, οπερ άπετέλει μέρος τής έχς-ρατείας, νά βυδ ίζη . 

ται εις τά υδατα χαι νά χάνεται. Οί σημαντήρες, περί ων εί'- 

ρηται, ήταν άπλοΰν ρόόητρον, προωρισμένον εις τό νά κράτηση 

τους Έ νωτικούς έχεΓ, οπού εύρίσχοντο αί αληθείς τορπίλλαι, 

καί οώσωσιν οΰιω καιρόν, οπως τάςάναρλέξωσιν οί τούτο επι
φορτισμένο,. ' (άκ0λ0ϋθεΓ)

Ο ΓΑΛΑΟΠ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

ΑΡΘΡΟΝ ΤΡΙΤΟΝ (* ).

Α ί συνέπειαι τής παραδόσεως του Σεδάν Υπήρξαν ρυσικώ- 

ταται. II αιχμαλωσία τοΰ αΰτοχράτορος χαί η χαταστρορή 

του μόνου στρατοΰ, οστις, έλεύθερος εις τάς χ ά σ ε ις  αύτοΰ, 

ηουνατο να έργασθή υπέρ τής αυτοκρατορίας, ενλυσε τάς δεδε- 

μενας χειρας τών κατά τοΰ Ναπολέοντος. Ούτως ή δημοκρα

τία άνηγέρθη έπί τών ερειπίων τής Ναπολεοντείου δυνας-είας. 

Τα έρείπια ταύτης διασπαρέντα παραγέμισαν τάς οδούς, ώ ς-  

τε ή οημοχρατια δέν ευρεν έδαρος ανοικτόν καί σταδερόν, ό

πως πατώσα καί άναπτύσσουσα τά μέλη αυτής άναπτύξη τό 

2λον ανδρικόν αύτής ανάστημα. Δ ιά  τοΰτο βλέπομεν ταύτην 

παλαίουσανέσωτεριχώςπρός τάσεις ηχις-α καδαρώς δημοκρα- 
τικας, χαί πρός άλλας βεβαίως τόν θάνατον αυτής έπιζητούσας.

1*) ”151 φυλλάοιον Θ'.

ΊΙμεΐς δέν δυνάμεθα ούδέ χώρον εχομεν να χαταχωρι- 

σωμεν τά καθέκαστα τής ήΟικής καί υλικής ταυτης πάλης* 

άλλως τε ή Αποστολή ημών είναι στρατιωτική· διό χαί ρί· 

πτομεν έπιτροχάδην τό βλέμμα μόνον εις τά στρατιωτικα του 

πολέμου έργα· νομίζομεν έν τούτοις οτι δέν άπατώμεθα ρρο- 

νοΰντες οτι, άν ποτε καθαροί οημοκραται οιεποαξαν αμάρ

τημά τι, τό έπραξαν βεβαίως οί διενεργήσαντες τήν δημο- 

χρατιχήν παλινόρθωσιν έν Γαλλία εις εποχήν, καθ ην, μει- 

νασα ή Γαλλία κατάμονος εις τόν κολοσσιαιον αγώνα, εις ον 

τήν ένέβαλεν δ Ναπολέων, Υποδειχθείς κακός διπλωμάτης 

καί κακός στρατηγός, είχεν ανάγκην συμμάχων. Οϋδείς δέ 

πολιτικώς σκεπτόμενος αδύνατό ποτε νά πιστεύση, οτι οί βα

σιλείς τής Ευρώπης ηθελον πολεμήσει υπέρ πολιτεύματος, S- 

περ εμελλε, θαττον ή βράδιον, νά έπηρεάση τά τής ίσοσταθ-

μίας τών θρόνων αυτών.
Τά μετά τήν ύπόδεσιν τοΰ Σεδάν στρατιωτικά έργα δύναν-

ται νά συγκεραλαιωθώσιν ώδε πω ς- 

Ιον Άπομόνωσις τοΰ Βαζαίν.
2ον Έκπολιόρχησις ρρουρίων άνθισταμένων.

3ον Πορεία κατά Παρισίων καί αποκλεισμός αυτών.

4 ον Περιοδεία τών Γερμανών εντός τής Γαλλίας.
Τωόντι δ Γερμανικός στρατός, έλεύθερος ηοη άπό τής ητ- 

της τοΰ Μάχ Μαών εις τήν πρός Παρισίους πορείαν αύτοΰ, 

δύναται νά θεωρηθή επιτετραμμένος τό μεν ε ί; τά τούς Πα

ρισίους άρορώντα, άνατεθέντα δέ ε!ς τήν στρατιάν τήν ύπό 

τόν βασιλικόν πρίγκιπα τής Πρωσσίας καί εις τήν ύπο τον 

πρίγκιπα τής Σαξωνίας, ητοι εις τήν άλλως κληθεϊσαν 3ην και 

4 ην στρατιάν, τό δέεις τά άρορώντα το Μετς, νί^οι .^αποκλει 

σμόν τοΰ ύπό τόν Βαζαίν στρατοΰ, ον άνέλαβον εις εν ένω- 

δεΐσαι ή 1η καί 2α  στρατιά ύπο ^όν πρίγκιπα Φρειδερίκον



Κάρολον, μετά τήν εκ τής δέσεως τοΰ διοικητοΰ τής 1ης  

στρατιάς άπομάκρυνσιν του Στάϊνμετς, ήτις αποδίδεται είς δια

μάχην πρός τόν Μόλτκε, πρός δέ είς τήν πολιορκίαν τών 

φρουρίων, Suva ετυχον επί τής όδοΰ τών Γερμανικών στρα- 

τευμα'των, καί είς άλλας του πολέμου επιχειρήσεις έπί τοΰ 

γαλλικοΰ εδάφους. Άφίνοντες είς άλλο άρθρον τά περί Ι ίαρ ι-  

σιων, ώς καί τάς λοιπάς στρατιωτικάς επιχειρήσεις τοΰ ς-ρα- 

τοϋ, δέλομεν διελδει έν τώ παρόντι τά  άρορώντα τά πολιορ- 

κηδέντα καί τ ’ άναγκασδέν:α εις παράδοσιν φρούρια μέχρι τέ 
λους τοΰ ’Οκτωβρίου μηνός.

Παράόοσις της Laon ( 1 ) .

'Ο στρατηγός V inoy επί κεφαλής σώματος 2 5 ,0 0 0  καί 
πλέον, άμα έ’μαΟε τήν παράδοσιν τοΰ Sedan, πρός 8 έπο- 

ρεύ.το από Παρισίων είς ένίσχυιν τοΰ M ac-M ahon, έτράπη 

,£πί τά όπίσω καί άφίκετο είς Laon, οδεν άνεχώρησε τήν 
πρωίαν τής G Σεπτεμβρίου.

Τήν αυτήν ήμέραν πρός τήν 6  μ. μ. 3 0  ουλάνοι έπαρου- 

οιάσδησαν είς τήν πόλιν τής Laon, καί προσβληΟέντες υπό 

τής φρουράς, άπήλΟον αίχμαλωτισΘέντων 3. Τήν επαύριον 

(7 Σεπτεμβρίου), ώραν επίσης 6  μ. μ., έπαρουσιάσδησαν 3  ού- 

λάνοι, ηδη ώς κηρυκες- καί οί μέν δύο παρεμειναν είς τούς πρό- 

ποδας τοΰ ύψους, ό δέ τρίτος προσελδών έζήτησε νά δμιλήση 

πρός τάς άρχάς καί τόν φρούραρχον τής άκροπόλεως. Μέ

(1}·Η  Laon κεΐτα ι έπ ί οροπεδίου, και ιδ ιαιτέρως έπ ί λόφου αύτοΰ,
ύψους 4 0  μέτρων, δεσπόζοντος τάς όδοΰς τής Soissons χα ί Reims

(Σοασιόν και 'Ρημοί), 'Η πόλις αυτη, υπερασπίζεται δπο άκροπόλεως.

'Γπήρξε κατά το 181 4 άποθηκη τών συμμοί'/ων, καθ ϊξάντω ν αυτή ν

αχωλυτως, καθ’ ων ό Ναπολέων Αος εις μάτην ήγωνίσΟη όπως τήν

άνακτηστι δια τριημέρου μάχης. Ή  Laon ιίν α ι πρωτεύουσα τοϋ νΟμοϋ 
τής Aisne,

δεμένους λοιπόν τούς όφδαλμούς είσήχδη είς τε τήν πόλιν καί 

τήν άκρόπολιν, οπου κατ’ άνωτέραν διαταγήν άπήτησε τήν 

παράδοσιν, δπότε τώ έδόδη άπάντησις, ο.τι ένεκα τοΰ βαδμοΰ 

του ούδέν μετ’ αύτοΰ ηδύναντο νά συνεργασδώσι, καί ουτω 

άπήλδε.
Τήν έπομένην ομως ήμέραν (8  Σεπτεμβρίου) έφάνησαν 

δλίγον £ξωδι τής πόλεως περί τούς 6 0 0 ,  άφ’ ών άπεσπά- 

σδησαν τέσσαρες, εν ο!ς καί είς άντισυνταγματάρχης, οίτινες 

έπλησίασαν, καί 5 έπί κεφαλής ι5τήσατσ νά ίδη τάς άρχάς.
'Ο άντισυνταγματάρχης είσήχδη μέ τάς αύτάς προφυλάξεις 

είς τήν πόλιν καί τήν άκρόπολιν· καί αί μέν άρχαί τής πό

λεως, αίσδανόμεναι τό άδύνατον τής «ντιστάσεως, ήσπάζοντο 

τήν παράδοσιν, ην ομως ηρνειτο δ φρούραρχος· οδεν καίό Γερ

μανός αξιωματικός άπήλβεν άπρακτος, άπειλήσας βομβαρδι

σμόν τής πόλεως.
’Αλλά τήν αυτήν νύκτα τηλεγράφημα Ικ Παρισίων φδά- 

σαν έλεγε* «'// άχρόποΜς μ η  ονσα ε ις κατάστασή  Α ντιστά

σεως όφεί.Ιει παραδοθήναο». Επομένως τήν επαύριον (9 Σε

πτεμβρίου), ώραν 8  π. μ ., άπήλδον πρός τούς Πρώσσους δύο 

άξιωματικοΐ Γάλλοι τής εθνοφυλακής καί παρέδωκαν τήν πό

λιν, περί δέ τήν μεσημβρίαν 1 0 0 0  Πρώσσοι καί πολλοί αξιω 

ματικοί εισήλδον έν αυτή, οί δέ πλεΐστοι άνέβησαν είς τήν 

άκρόπολιν. Καδ’ ην δέ στιγμήν έξήρχετο ή γαλλική φρουρά, 

τρομερά έκπυρσοκρότησις, προελδοΰσα έκ τής πυριταποδήκης 

έφόνευσε 5 0  στρατιώτας καί 300  έδνοφύλακας,- έπλήγωσε 

δέ καί πολλούς, έν οίς και τόν πρίγκιπα τοϋ Μεκλεμβούργου 

Γουλιέλμον. Τό γεγονός τοΰτο παρ’ ολίγον νά καταλογισδή 

είς βάρος τοϋ φρουράρχου, καί περ έλαφρώς πληγωθέντος 

καί αύτοΰ. Κ α ί ουτος μέν μετά μεγίστης δυσκολίας άπελύδη 

τής κατ’ αύτοΰ έγερδείσης υποψίας ώς έργασδέντος τά τής 
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άνατινάξεως τ?,ς πυριταποΘήκης, άτυχώς όμως ή γερμανική 

μήνις μηδόλως πραϋνΟεΐσα εστράφη κατά τοΰ νομάρχου, ός-ις, 

συλληφδείς και δικασΘείς ύπό στρατιωτικού συμβουλίου, κα- 

τεδικάσΘη εις Θάνατον, άλλ’ έτροποποιήΘη κατόπιν υπό τοΰ 

βασιλέως της Πρωσσίας η θανατική ποινή είς δεσμά. Ό  άτυ

χης ουτος άπεστάλη εις Γερμανίαν πρός άπότισιν της ποι
νής του.

Περί την 3 ώραν μ. μ. σώμαΠρωσσικόν περί τάς 2 0 ,0 0 0  
έλΘόν έστρατοπέδευσε περί την πόλιν.

Παράόοσις τής Toul.

Ώ ς γνωστόν, άπό τής πρώτης πρός Chalons καί Παρι- 

σίους πορείας τής 3ης Ιίρωσσικής στρατιας, ήτις άνεκόπη διά 

τοΰ κινήματος τοΰ M ac-M ahon, οπερ άπέληξεν είς την κα

ταστροφήν τοΰ Sedan, ή Toul διετέλει πολιορκημένη υπό δυ
νάμεων εχθρικών 1 8 ,0 0 0 . ΆνΘισταμένης ηρωϊκώς τής μ ΐ-  

χρας αυτής φρουράς, η πόλις έβομβαρδίσΘη πολλάκις, άλλα  

τό πυροβολικόν τοΰ φρουρίου άπήντησεν εύστόχως εις τόν 

βομβαρδισμόν τοΰ έχΘροΰ. Ή  ηρωϊκή άντίστασις τής φρου

ράς τής Toul, μόλις άποτελουμένης έκ 3 ,0 0 0  μαχητών, 

διήγειρε τόν θαυμασμόν τών Γάλλων, η δέ Κυβε'ρνησις διά 

ιτράξεώς της έκήρυξε τήν πόλιν άνταξίαν τής πατρίδος τήν 

7. Σεπτεμβρίου. Τήν 1 2  Σεπτεμβρίου άντέκρουσε σπουδαίως 

έπιΘεσιν τών πολιορκητών, ών κατέστρεψεν άρκετάς κανονο- 

στοιχίας. Ά λ λ ’ οσον άντεϊχεν ή ηρωϊκή αυτη φρουρά, επί 
τοσοΰτον ηύξανεν ή επιμονή τών πολιορκητών, στησάντων 8 0  

πυροβόλα μεγάλης όλκής. Μετά τόν τελευταΐον ομως βομβαρ

δισμόν (23  Σεπτεμβρίου) καί τό είς τά  τείχη αύτής άνοιχΟέν 

ρήγμα, καδιστών εύκολον τήν έφοδον, α ί πολιτικαί άρχαί 
■παρεκάλεσαν τόν φρούραρχον ταγματάρχην Ilu ck  νά ένδώση, 
καί ουτω τήν αυτήν ήμε'ραν (23  Σεπτεμβρίου), ώραν 4  μ. μ.,

ίστήΘη επί τών επάλξεων ή λευκή σημαία, άφοΰ ήδη τό πο
λιορκητικόν πΰρ είχε κατασιγάσει τό πΰρ τής άμυνης.

Ata τής συνθήκης τής παραδόσεως περιήλΟον εις χεΓρας τών 

πολιορκητών 1 0 9  αξιωματικοί αιχμάλωτοι, 2 ,2 2 4  ςφατιώ ται, 

1 2 0  Γπποι, μία σημαία, 1 9 7  κανόνια φρουρίου, 3 ,0 0 0  τουφέ

κια, 3 ,0 0 0  σπάΟαι, 5 0 0  Θώρακες, καί πολλά πολεμεφόδια.

Ίδοΰ τό κείμενον τής συνθήκης·

«Μεταξύ τών ύποσημειουμένων, συνταγματάρχου, άρχηγοΰ 

τοΰ επιτελείου K reu sky, παριστώνιος τήν Α . Γ. τόν μέγαν 

δοΰκα τοΰ Μεκλεμβούργου Σβεριν, διοικητοΰ τοΰ 13ου  

σώματος τοΰ ΓΙρωσσικοΰ στρατοΰ, καί τοΰ γενικοΰ διοικητοΰ 

τοΰ φρουρίου τής Toul ταγματάρχου Ilu ck , έσυμφωνήΟη ή 

επομένη σύμβασις.

ΆρΘ. 1. Τό φρούριον τής Toul μεθ’ όλου τοΰ πολεμικού 

ύλικοΰ, οπερ περιέχει, Θέλει παραδοΘή είς τήν A. Υ. τόν μέ

γαν δοΰκα τοΰ Μεκλεμβούργου Σχβέριν.

"ΑρΟ. 2. Ή  φρουρά κηρύσσεται αιχμάλωτος τοΰ πολέμου, 

έπίσης καί τά λοιπά σώματα, στρατιωτικά τε καί μή, ατινα 

έ'λαβον τά όπλα κατά τήν διάρκειαν τής ύπερασπίσεως τοΰ 

φρουρίου, εξαιρέσει τών κινητών καί λοιπών έθνοφυλακών τών 

έκ κατοίκων τής Toul συγκεκροτημένων.
’ΆρΘ. 3 . Ααμβανομένης ύπ’ οόιν τής ηρωικής άντιστάσεως 

τοΰ φρουρίου εναντίον δυνάμεων πολύ άνωτέρων, οί αξιω μα

τικοί καί λοιποί ισότιμοι αύτών ύπάλληλοι Θέλουσι μένει 

έλεύΘεροι, αρκεί νά δώσωσιν έγγράφως τόν λόγον τής τιμής 

των, ότι δέν Θά φέρωσι τά οπλα κατά τής Πρωσσίας μέχρι 

τέλους τοΰ πολέμου, ούδέ Θά ένοχλήσωσιν αύτήν τό παράπαν 

είς τά συμφέροντά της. Οί αξιωματικοί οί εις ταΰτα συγκα

τα νεμ ένο ι διατηρήσουσι τά όπλα, τούς ίππους καί λοιπά



Ά ρ θ . 4. "Αμα τη υπογραφή της παρούσης συμβάσεως ή 

φρουρά όδηγηθήσετχι έπί τοΰ πρανούς, έμπροσθεν τής πύ
λης τής Γαλλίας.

Ά ρ θ . 5. Ή  καταγραφή του πολεμικού ύλικοΰ, άποτελου- 

μένου άπό σημαίας, οπλα, ίππους, κιβώτια πολεμεφοδίων καί 

είδη οπλισμού, πρέπει νά παραδοθή τήν αυτήν ταύτην εσπέ

ραν εις τον μηχανικόν Πρώσσον ταγματάρχην Schumann.
Ά ρ θ . 7. Συνομολογεΐται, οτι, έάν έπελθη καταστροφή τις  

όμοια τής έν Laon, ολόκληρος ή φρουρά μένει εις τήν διά- 

κρισιν τής Α . Γ. του μεγάλου δουκός του Μεκλεμβούργου 
Σχβεριν.

Ά ρ θ . 7. Οί στρατιωτικοί ιατροί, άνευ έξαιρέσεως, οφεί

λουν νά έξακολουθήσωσι τάς υπέρ τών πληγωμένων φροντί
δας αυτών.

Εγ=.νετο εν Toul τήν 23 . Σεπτεμβρίου, ώραν εσπερινήν 7 .

K reuscky-IIuck.»

Παράδοσή τοΰ Στρασβούργον.

Μή προτιδέμενοι μήτε Ιποποιΐαν νάσυγγράψωμεν, μήτε τήν 

ιστορίαν τής πολιορκίας έν δλη τ  ̂ λεπτομερεία νά έκδε'σωμεν, 

τό μέν διά τήν Ανικανότητα ημών, τό δέ διά τήν ελλειψιν τών 

πρός τοΰτο άναγκαίων στοιχείων, περιοριζόμεδα εϊς δσα τών 

πολεμικών ε”ργων δημοσιευδε'ντα περιήλδον εις γνώσιν ημών.

Μετά τήν εις Βέρδ καταστροφήν τσυ 1ου γαλλικού σώμα

τος τό φρουριον του Στραβούργου εμεινεν απολύτως εις τήν 

τύχην αύτοΰ. Ουτω τήν 1 Ιην Αύγουστου τά  τών Βαδαίων 

στρατεύματα, έν ολω άποτελοΰντα ομώνυμον μεραρ-/ίαν ύπό 

τόν στρατηγόν V eyer, πεμφδεντα έ'στησαν απέναντι τής πό- 

λεως, καί οΰτω ίρξατο ή κατ’ αύτής κύκλωσις, αφού προσ

κληθείς δ φρούραρχος στρατηγός Ούλρίχ ^ονήθη τήν παρά-

δοσιν, καί κατελήφδησαν δλοι οί σιδηρόδρομοι καί αί λοιπαί 
γραμμαί τής συγκοινωνίας μετά τής λοιπής Γαλλίας. 'Η 

πρώτη σύγκρουσις έγένετο ΐήν 13ην Αυγούστου, προσοα- 
λόντων τών Βαδαίων τά έργα τής ύπερασπίσεως εις τρία διά

φορα μέρη. Τήν 15ην Αύγούστου ή κύκλωσις τοΰ φρουρίου 

έγένετο στενωτέρα, τήν δέ 16ην Αύγουστου δ εν τώ φρουριω 

συνταγματάρχης Chassat ένήργησεν έξοδον άποτυχοΰσαν. 

Τήν 17ην βόμβαί έρρίφδησαν άπό τής δεξιάς τοΰ 'Ρήνου ο- 

χδης παρά τώ Kelli, έντεΰδεν ο αρχομενοι καί οί Γάλλοι 

κατεβόμβησαν τήν άφρακτον ταύτην πόλιν.

'II κατάστασις αΰτη έξηκολούδησε μέχρι τής 17ης Α ύ

γούστου, οπότε τα πολιορκητικά στρατεύματα ηυξηνδησαν και 

άπετέλεσαν σώμα στρατοΰ διά τής εις πολιορκίαν προσελεύ- 

σεως τής 1 ης μεραρχίας τής έφεδρείας, τής μεραρχίας τής 

επιφυλακής τής πρωσσικής φρουράς, καί τοΰ περίβολου τοΰ 

πολιορκητικού πυροβολικού. Τό πολιορκητικόν τοΰτο σώμα 

έτέδη ύπό τάς διαταγάς τοΰ πρώσσου στρατηγού W e rd cr.

Ή φρουρά τοΰ Στρασβούργου άπετελεΐτο ύπό 1 1 ,0 0 0  πο

λεμιστών, ήτοι στρατιωτών τής γραμμής, πυροβολικοΰ, κινη

τής καί μή κινητής έδνοφυλακής.
Γνωστόν οτι τό Στρασβούργον συγκατελεγετο μεταξύ τών 

Ισχυρότερων φρουρίων τής Γαλλίας καί αύτής τής Ευρώπης. 
Τό Στρασβούργον κεϊται εν χιλιόμετρον έντεΰδεν τής άριστε- 

ρας ο-/θης τοΰ Τήνου, παρά τήν συμβολήν τοΰ ποταμού Ιλλ, 

οστις τήν διαπερα εις πλείστους βραχίονας, είναι δε πρω

τεύουσα παλαιά τής ’Αλσατίας (Γ Alsace), καί σήμερον τοΰ 

νομού του Κάτω 'Ρήνου καί τής 6ης γαλλικής στρατιωτικής 

τοπικής διαιρέσεως, μέ στρατιωτικόν γυμνάσιον, όπλοστάσιον, 

χυτήριον κανονιών, σχολεΐον πυροβολικού, κτλ. πρός δε περι

λαμβάνει 8 2 ,0 0 0  κατοίκων. Τό Στρασβούργον είναι το κέν-



τρον τής άμύνης τών 'Ρηνικών γαλλικών δρίων, ή δέ άκρό- 

πολις αύτοΰ συγκροτείται έκ πέντε προμαχώνων, ών τά έξω· 

τερικά έργα εκτείνονται μέχρις ενός τών βραχιόνων τοΰ 'Ρή

νου, το δέ αμυντικόν αυτής σύστημα συμπληροΰται δι’ ύδατο- 

φραγμοΰ (ecluse), δι’ ου δύναται να πλημμυρίση τα πέριξ.
Τό Σταρσβοΰργον ητο πόλις έλευδέρα αύτοκρατορική έπι 

πλέον τών οκτώ αίοίνων, έκυριεύδη δέ τώ 1C 81 ύπό Λουδο

βίκου τοΰ ΙΔ'. διά προδοσίας, καί συνεχωνεύδη είς τήν Γαλ

λίαν. Είναι πατρίς τοΰ Κλέβερ. ’Απέναντι αυτής κεΐται έπί 

τής δεξιάς τοΰ 'Ρήνου όχθης ή Kelli (Κέλ), κοινωνοΰσα διά 

γεφύρας, ήτις πόλις είχεν ώχυρωδή ύπό Βωβάν (Vauban), 

καί παρεχωρήδη τοΐς Βαδαίοις διά τής συνδήκης τοΰ R is- 

Avyck ('Ρίσβικ)· εκυριεΰδη υπό τών Γάλλων τώ 1 7 0 3 , 1 7 3 3 ,  

1 7 9 3  καί 1 7 9 6 ,  καί έπολιορκήδη ύπ’ αύτών τώ 1 7 9 7 . Τήν 

σήμερον τά τείχη αύτής εΤναι καδηρημένα.

Τό φρούριο·/ τοΰ Στρασβούργου κατεσκευάσδη ύπό τοΰ 

Speke (Σπέκε), ένισχύδη δέ υπερβαλλόντως ύπό τοΰ Β ωβάν 

κατά τήν έναρξιν τής πολιορκίας εύρισκετο εις καλλίστην κα- 

τάστασιν, απειρία δέ πολεμεφοδίων καί πυροβολικοΰ ύπέσχετο 

ζωηροτάτην άντίστασιν. ΙΙαρετηρήδη ομως, ότι οί Γάλλοι 

δέν έδεντο είς ενέργειαν τάς νεωτέρας άρχάς τής τέχνης τοΰ 

όχυροΰν τά φρούρια, προ πάντων δέ ούδέν έ'πραξαν οπως πε- 

ριβάλωσι τά φρούρια δι’ έξωτερικών άπεσπασμένων οχυρω

μάτων, ΐνα κατά τήν προσβολήν ύπό πολιορκητών μή μένω- 

σιν οί κάτοικοι έκτεδειμένοι αμέσως είς όλους τούς τής πο
λιορκίας κινδύνους.

’Απέναντι τοΰ έλαττώματος τούτου καί τοΰ πλήδους τών 

ιδιωτών κατοίκων, στερουμένων ήσφαλισμένων φυλακτηρίων, 

έπίσν.υσαν οί ΙΙρώσσοι ότι σπουδαία απειλή βομβαρδισμοΰ 

έμελλε νά ύποχρεώση τούς κατοίκους νά βιάσωσι τόν φρού-

papyov είς συνδηκολόγησιν· διά τοΰ μέσου δέ τούτου ήλπισαν 

οτι ήδύναντο νά κυριεύσωσι τό Στρασβούργον έν δλίγαις ιζμε— 

ραις καί άνευ πολύ μεγάλων δυσιών, ενώ τακτική πολιορκία, 

έκτος τοΰ χρόνου, έμελλε νά έπιφέρη καί μεγάλας εκατέρω

θεν δυ ιίας.
’Από τών σκέψεων τούτων δρμώμενοι οί Πρώσσοι προσε· 

κάλεσαν τόν στρατηγόν Ούλρίχ έπανειλημμένως τήν 24ην 

Αύγουστου είς συνδηκολόγησιν έπί απειλή βομβαρδισμοΰ, άλ* 

λ ’ at προσκλήσεις αυται έμειναν άνευ αποτελέσματος. Ε π ο 
μένως οί Πρώσσοι ηρξαντο τοΰ πυρός αύτών κατά τής πό

λεως, διευδύνοντες αύτό κυρίως έπί τών στρατώνων, τών ο

πλοστασίων, καί άλλων έδνικών κτιρ ίω ν άλλ’ ομως έκτος 

τούτων πλεϊσται οσαι καταστροφαί έπήλδον καί είς τάς Εδιω- 

τικάς οικίας φυσική συνεπεία τοΰ βομβαρδισμού, είς ον οί πε- 

πολιτισμένοι λαοί προσφεύγουσι χα'ριν φιλανθρωπίας, άφίνον

τες τοΐς βαρβάροις λαοΐς άλλα μέσα μηκέτι γνωστά πρός 

άπόοειξιν τής βαρβαρότητας αυτών, καί περιοριζόμενοι έν τ^ 

εύγενεία τών πεπολιτισμένων νέων ιδεών είς τήν καταστροφήν 

τοΰ παντός!
Α ί φρικιάσεις αί έκ τοΰ βομβαρδισμοΰ καί αί καταστροφαί, 

ας ουτος έπήνεγκεν έπί λαοΰ ήσύχου καί αόπλου, έπί τής 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας καί τών έπισήμων τής πόλεως κτιρίων, 

διήγειραν τά εύγενή αίσδήματα τοΰ έν τή πόλει ιεράρχου, ος- 

τΐς  ένόμισεν ότι ή παρέμβασις τής δρησκείας ήδύνατο νά εύρη 

ή'/ώ είς τάς άκοάς τών άνοιξάντων τούς ναούς αύτών πρός 

προσευχήν άπ’ αύτής^τοΰ πολέμου τής ένάρξεως.

Έ πί τή προτάσει τοΰ αρχιεπισκόπου ό φρούραρχος διέταξε 

τήν παΰσιν τοΰ άπό τοΰ φρουρίου πυρός, καί έδειξε τοΐς πο- 

λιορκηταΐς τήν έπιδυμίαν τής συνεννοήσεως. Πραγματικώς ό 

βομβαρδισμός, όστις ήκολούδει άπό τής 2 4 η ς  Αύγούστου μέ



χρι της 26ης, έσταμάτησεν έπί τέσσαρας ώοας. 'Ο άρ·/ιεπι» 

σκοπος έξήλδε τοΰ φρουρίου, καί μετενεχδείς εις τό στραταρ- 

χεΐον τών πολιορκητών ήτήσατο εν όνόματι τής Θρησκείας, 

της φιλανδρωπίας καί αυτοΰ τοΰ στρατιωτικοΰ έθίμου, τήν 

παΰσιν της επιδεσεως κατα τών άπολέμων καί τών ιδιωτικών 

ίοιοκτησιών, καί τόν περιορισμόν τοΰ πολε'μου κατά τοΰ φρου
ρίου καί τών φρουρούντων αυτό πολεμιστών. Οί πολιορκοΰντες 

άπήντησαν ότι, πολεμοΰντες ύπέρ της ελευθερίας τών πολι
τών και τής άποκαταστάσεως ειρήνης διαρκοΰς καί μονίμου, 

δέν ήδυναντο νά παραιτηδώσιν οΰδενός μέσου, δυναμένου νά 

παραγαγη τό ποδούμενον αποτέλεσμα, παρέπεμψαν δέ τόν 

αρχιεπίσκοπον πρός τόν φρούραρχον, Γνα προσκαλέση αυτόν 

'ά ποραοοδή οσον τάχιστα, 2πως μή κατακαυση τά πάντα 

καί τούς πάντας τό πΰρ τοΰ Ά δου, άρνηδέντες ταυτοχρόνως 

την εςοδον τοΰ άοπλου λαοΰ, καδότι, ώς εΤπον, εις τά δεινά 

τούτου ήλπιζον τήν παράδοσιν. Ώ ς είκός, άποτυχών ό άρχιε· 
πισκοπος παρά τοΐς δυνατοΐς δεραπεΰσαι τό κακόν, «πέτυχε 

χαί παρά τώ στρατηγώ Ούλρίχ απλώς ύπερασπιζομένω.

Αποτυχούσης τής μεσολαβήσεως ταύτης, 6 βομβαρδισμός 

έπανελήφδη μέχρι τής 27ης Αύγούστου. Ά λ λ ’ έπειδή μέχρι 

τή-, ημέρας εκείνης ci κάτοικοι τοΰ Στρασβούργου δέν συνέτρε

ξαν τούς Πρώσσους, μή οιενεργήσαντες κατά τής φρουράς 

μηδεμίαν περί παραδόσεως έπίδειξιν, ό δέ φρούραρχος έξηκο- 

λούδει διαρκώς άποκρούων τάς τών πολιορκητών προσκλήσεις 

συνδηκολογησεως, άπεφασίσδη ή παΰσις τοΰ διαρκούς βομ- 

βαροισμοΰ, διότι ένεκα τής ε’κτάσεως τής πόλεως (κατ’ έπίση- 
μ-ιν πρωσσικην εκδεσιν) όεν ηδυνήδησαν νά κατακαύσωσι καί 

καταχρημνισωσι πολλά ιδιωτικά κτίρια. Άπεφάσισα ν δένά 

προβώσιν εις τακτικήν πολιορκίαν, καί κατώρδωσαν έν τώ  

μ»τα,,ύ να συλλεξωσι τά έπαρκοΰντα προς τοΰτο μέσα.

Α ί φυσικαί συνέπειαι τοΰ βομβαρδίσμοΰ υπήρξαν τρομεραί, 

χλεΐσται δ’ οσαι διηγήσεις περί τοΰ άντικειμένου τούτου κατα- 

σπαράττουσι τήν ψυχήν τοΰ άναγνώστου καί γεννώσιν α ΐϊδη- 

ματα δαυμασμοΰ υπέρ τών άοπλων κατοίκων τής πολεως και 

τών έν αυτή συσσωρευδέντων κατοίκων τών περιχώρων, οταν 

άναλογισδή τις, οτι όλα ταΰτα ένηργοΰντο έπί τώ άπλω και 
καδαρώ σκοπώ τοΰ άπελευδερώσαι τούς την καταγωγήν Γερ

μανούς τούτους κατοίκους τής ’Αλσατίας άπό τών όνύχων 

τής έπ’ αύτών δεσποζούσης Γαλλίας ! Ά π ό  τής γερμανικής 

καί πατριωτικής ταύτης ιδέας όρμωμένη γερμανική τις έπί- 

σημος ε"κδεσις, ήτις εύρίσκεται ύπ’ δψιν ήμών, ίοού τί περί

τοΰ αντικειμένου τούτου άναφερει·
«Αόγοι στρατιωτικοί μεγίστης σημασίας έπήνεγκον τόν 

βομβαρδιομόν τής πόλεως, πραξιν μή σπανίαν έν τή ιστορία 

τών πολιορκιών, παρατηροΰμεν δέ, ώς πρός τό ζήτημα τούτο, 

οτι δ άρ·/ηγός τοΰ πολιοοκητικοΰ στρατοΰ, διά τών δίηγιων 

αύτοΰ, εχει τήν άδειαν νά κάμη χρήσιν δλων τών μέσων, 

ατινα ήδελε νομίσει κατάλληλα, άνευ έπεμβάσεως ούδεμιας

άλλης έξουσίας.
»Οί κάτοικοι λοιπόν δέν πρέπει νά παραπονεδώσιν ή κατά 

τής αλαζονείας καί τής τυφλής έμπιστοσυνης αυτών έπί τή 

νίκη, άν δέν είδοποιήδησαν έγκαίρως περί τοΰ κινδύνου, όστις 

τούς ήπείλει· ή δέ γνώμη τών πεπλανημένων πλήδεων, άτινα 

δέν έολεπον εις τά στρατεύματα τά βαίνοντα πρός τήν πολιν 

η πυρπολιστάς καί δολοφόνους, ύπήρξεν άφορμή, ωστε καί αυ

τοί οί κάτοικοι τών περιχώρων, μ"/νρΐ τοΰ IlagueDau, νά 

καταφύγωσιν εις Στρασβούργον με τάς οικογένειας καί τά 

έπιπλά των,»
Αί έκ τοΰ βομβαρδιτμοΰ καταστροφαί υπήρξαν ανυπολόγι

στοι. Ή  βιβλιοδήκη, ή περιέχουσ* 1 5 0 ,0 0 0  τομιυς, εκτι-



σμενη απο τοΰ έτους 1 2 5 4 , έγινε παρανάλωμα του πυρός, 

οπερ κατεκαυσε πολυτίμους θησαυρούς τών φοίτων καί της 

επιστήμης. Ευτυχώς αί βλάβαι του παλαιού επίσης καί σε
βαστού κτιρίου τής γερμανικής τέχνης, ητ5{ της μητροπό- 

λεως, ύπήρξεν ούχί μεγάλαι, περιοριζόμεναι είς την κατά- 

καυσιν τής στέγης του δόλου, σωθέντος του σπουδαίου ώρο- 

λογίου, οπερ έσχεν ώς μόνην βλάβην την θλάσιν μιας ύέλου.

Οφειλομεν ομως νά όμολογήσωμεν, οτι ό βασιλεύς τής 

Πρωσσίας, πληροφορηδείς τάς βλάβας τάς εκ του βομβαρδι

σμού, επεταξε, καίτοι άογά, τήν αποχήν άπδ παντδς κτιρίου 
σπουδαίας σημασίας.

Αλλ έκτος τών κτιρίων, ύπέστησαν ούχί σμικράς βλά

βας καί τά οχυρώματα. Τήν 2 5  Αύγουστου ή δεξιά πτέρυξ 

τής άκροπόλεως ητο είς φλόγας, το δ’ δπλοστάσιον κατεστρά- 
οη χαδ’ ολοκληρίαν, μέχρι δέ τής 3 1  Αύγουστου ή πρώτη 

γραμμή τών οχυρωμάτων εΤχεν ύποστη σημαντικάς βλάβας, 

τδ οε πυρ τών Βαδαίων κατέστρεψε τό ύδατόφραγμα.

II τής κοινωνίας συγκίνησις διά τά παθήματα τών άο'πλων 

κατοίκων του Στρασβούργου υπήρξε μεγάλη· άπειρον δέ σε

βασμόν διεγείρει ή αύτοπροαίρετος συνδρομή, ή άπδ τής Έ λ- 

β-τίαςπροελδοΰσα. Πραγματικώς επιτροπή Ελβετών, παρου- 

σιασδεισα εις το στραταρχεϊον τών πολιορκητών, κατώρδωσε 

καί έλαοε τήν άοειαν, οπως άπδ τής 3 0  Αύγούστου άνοίγη- 

ται έπί ημίσειαν ώραν μια του φρουρίου δρσοδύρα (poterne), 

όπως έξέρχωνται γυναίκες καί παιόία· εννοεί δέ πας τις, οτι 
ί  συγκατάβασις αΰτη έκανονίσΟη οϋτως, ώστε νά μη δυνη- 
Οώσιν οί παντες νά έπωβεληδώσιν αμέσως.

Ά λ λ ’ άν μετά τήν 2 7  Αύγούστου έπαύσατο η διά του βομ
βαρδισμού πλήρης καταστροφή τής πόλεως, τδ σύστημα τα 

γ κ ή ς  πολιορκίας δέν έπέφερεν ηττονας βλάβας, άλλα τού-

λάχ ιστόν μάλλον δεδικαιολογημενας, καδδ συνεπειας καδα-

ράς τής πολιορκίας.
Λέγεται ότι τοιαΰται ύπήρχον αί καταστροφαί, ώστε οί

πλεϊστοι τών κατοίκων έστερήδησαν σκέπης καί κατέφυγον 

εις κρυπτήν τινα, εύρεΟεΐσαν κάτωθι έγκαταλελειμμενου παρεκ
κλησίου, ύπογείως βαίνοντες έπί άρκετά χιλιόμετρα.

Κ ατά τήν νύκτα τής 29η ς  προς τήν 30ήν Αύγούστου ή· 

νοί'/Οηή πρώτη παράλληλος ενάντιον τοΰ νοτιοουτικοΰ μετώ
που τών δχυρω μ άτω ν είς άπόστασιν G 00— 8 0 0  βημάτων 

άπδ τούτων, καί τήν νύκτα τής 3 1 η ς  Αύγούστου έγένετο δ 

χάνδαξ συγκοινωνίας. Τήν Ιπομένην νύκτα έπερατώδη ή 2α  

παράλληλος είς άπόστασιν 3 0 0 — 4 0 0  βημάτων άπδ τών 

δχυρωμάτων, τήν αύτήν δέ νύκτα οί πολιορκοΰντες είργάσδη- 
σαν είς τήν έγκατάστασιν των πολιορκητικών κανονοστασίων. 

Τ ά  εκτεταμένα ταΰτα έργα έτελέσδησαν αληθώς έν όλιγοχρονίω 

διαστήματι, ύπδ τδ πΰρ τών πολυαρίθμων πυροβόλων καί όπλων 

τών πολιορκουμένων καί έν άντιστασει ζωηρών αύτών εξοοων, 

ών σπουδαιοτέρα ύπήρξεν ή τής πρωίας τής 2ας Σεπτεμ

βρίου έναντίον τών δύο πτερύγων τών πρωσσικών θεσεων, α ι-  

τινες άπεχρούσδησαν ένεργητικώς, ή μέν κατά τής αριστερας 

πτέρυγος ύπδ τοΰ 3θοΰ συντάγματος τής γραμμής, η οε κατά 
τής δεξιάς ύπό τοΰ 2ου τών Βαδαίων επίλεκτων.

Μέχρι τής 9ης Σεπτεμβρίου τό πρωσσικον πυροβολικόν ί -  

θετο είς κανονοστάσια απέναντι τοΰ μετώπου τής προσοολής 

98  £αβδωτά πυροβόλα χαί 4 0  όλμους, τό δέ πΰρ τών κανο

νοστασίων τούτων έσβυσε σχεδόν εντελώς τό τών παραπετα

σμάτων. 'Ωσαύτως δέ τό πολιορκητικόν πυροβολικόν τών Β α

δαίων διηύδυνε σπουδαΐον πΰρ άπό τής Κέλ διά 3 2  ραβοω- 
τών πυροβόλων καί 8 όλμων έναντίον τής άκροπόλεως, ητις 
άλλως ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς τελευταϊον καταφύγιον της 

φοουοάς μετα την χυριευσιν .η , *.-Λιω,.



Κατά τά ;  νύκτας της 9ης καί 1 1 η ς  Σεπτεμβρίου αί προ
σεγγίσεις (approches) της 3ης παράλληλου καί κατά την 

νύκτα τής 1 1 ης προς την 12 ην αύτοΰ αυτή ή παράλληλλος, 
έξετελέσδησαν κατά μέγα με'ρος.

Ό  στρατηγός Ούλρίχ, άμα εμαδε τήν πτώσιν του Σεδάν, 
είχε προτείνει τοΐς πολιορκηταϊς συνδηκολόγησιν έντιμον διά 

τήν φρουράν, άλλ’ οί παρ’ αύτοΰ προταθέντες οροι έζόδου ένο

πλου άπε^ρίρδησαν. Τήν δέ 1 1  Σεπτεμβρίου πληγωθείς, καί 

προβλέπων τάς συνεπείας τής άντιστάσεως, προέτεινεν εις 

τούς κατοίκους ν’ άποφανδώσι περί παραδόσεως διά ψηφοφο
ρίας, ήτις όμοδύμως ύπήρξεν αποφατική.

Ούτως ή μέν πολιορκία έςηκολούδησε συνοδευομένη μέ τάς 

συνεχείς αύτής καταστροφάς, ό δέ στρατηγός, βλέπων τό 

άκατα'σχετον τής γνώμης τών πολιτών, όφείλων δ’ άφ’ ετέρου 

νά σκεφδη έπί τών ένδεχομένων νά συμβώσι, συνήλδεν έν κρύ

πτω εις συμβούλων μετά τής δημοτικής αρχής καί τοΰ νο

μάρχου, καί παρεδέξαντο παμψηφεί νά παραδοδη ή πόλις 

καί άποφύγη τάς συνεπείας τής έξ εφόδου άλώσεως, αμα τό 

άνοιγόμενον ρήγμα εις τό προσβαλλόμενον μέτωπον ήδελον κα- 
ταστή βατόν.

Έ ν τούτοις τήν 20ήν Σεπτεμβρίου έκυριεύετο ύπό τών Γερ
μανών ή ύπ’ άριδ. 5 3  ημισέληνος καί τά εργα τά πολιορ

κητικά εοαίνον ταχέως, ένώ άφ’ ετέρου τό πΰρ τών πολιορ- 
κουμένων έσβέννυτο καδ’ ημέραν έτι μάλλον.

Ο ύιω  τήν 26 . Σεπτεμβρίου δ στρατηγός Ούλρίχ έκήρυξεν 

οτι τό £ήγμα κατέστη βατόν, καί ότι μόλις δύναται ν’ άνδέξη 

τό πολύ έπί δύο έτι ημέρας, ούοέποτε δέ πλέον τής28ης Σεπτεμ
βρίου. Τό συμβούλιον, άκοΰσαν τόν στρατηγόν, παρεδέξατο 

όμοφώνως τήν παράοοσιν, άμα ούτος κρίνη αυτήν αναγκαίαν.

'ΌΒιν τήν 2 7  Σεπτεμβρίου, ένώ τό πΰρ τών πολιορκουμέ-

νων άπήντα εις τό πΰρ τών πολιορκητών, αίφνης σιωπηλώς 

διήλδε τά πλήδη ή υπόκωφος φήμη ότι προώρισται περί παρα

δόσεως. Τό άκουσμα τοΰτο οί γενναίοι καί δαυμαστοί κάτοι
κοι τοΰ Στρασβούργου τό έδέχδησαν μετά περιφρονήσεως αμα 

καί άπελπιοίας, ούδ’ ήδελον νά τά πιστεύσωσιν, ότε περί 

5 ην ώραν μ. μ. ύψίόδη ή λευκή τής παραδόσεως σημαία.
Οί όροι τής συνδηκολογήσεως συνεζητήδησαν τήν αυτήν 

εσπέραν, καί ή συνδήκη τής παραδόσεως, ύπό τούς αύτούς 

όρους καδ’ οΰς παρεδόδη καί δ στρατός τοΰ Σεδάν, υπεγράφη 

μόλις περί τήν 2 αν ώραν μετά τό μεσονύκτιον, ήτοι τήν 

πρωίαν τής 28ης. Κατά τήν συνδήκην, ή πόλις ώρειλε νά 

παραδοδη τήν πρωίαν, ώραν 8ην, άροΰ προηγουμένως κατε- 

λήρδησαν αί έξωτερίκαί δέσεις καί αί πύλαι. Πραγματικώς 

ουτω καί έγένετο, τήν δέ ώρισμένην ώραν ή ρρουρά έξήρχετο 

τής πόλεως καταδέτουσα τά όπλα, ών πλεΐστα όσα οί στρα- 

τιώται έπί παρουσία τών Γερμανών κατεσύντριύαν έν τή α

πελπισία αύτών. Ίδοΰ ή περί παραδόσεως συνδήκη.

Κείμενον τής συνθηκολογήσω; τοΰ Στοαιοο'ίιγου.

«Ό  πρώσσος αντιστράτηγος de W e rd er, διοικών τόν πο

λιορκητικόν στρατόν έμπροσδεν τοΰ Στρασβούργου, αιτήσει τοΰ 

αντιστράτηγου U lrich, διοικητοΰ τοΰ Στρασβούργου, καί ύπ’ο- 

ψΐν ληρδείσης τής ηρωικής άμύνης τοΰ ρρουρίου, συγκατα- 

τεδείς εις τήν διακοπήν τών έχδροπραξιών, συνερώνησε μετά 

τοΰ διοικητοΰ τοΰ Στρασβούργου τήν έπομένην συνδηκολόγησιν.

Ά ρ δ . 1 . Τήν 8 η» ώραν τής πρωίας, τής 28ης Σεπτεμ

βρίου 1 8 7 0 ,  δ αντιστράτηγος U lrich θέλει κενώσει τήνάκρό- 

πολιν καί τάς στρατιωτικάς θέσεις τής πλατείας Άουστερ- 

λ « : ,  Φίχερ καί Έδνικής πλατείας, αίτινες πάραυτα δέλουσι 

καταληρδή ύπό τών γερμανικών στρατευμάτων.
Ά ρδ . 2. Τήν 11  ην ώραν τής αύτής ημέρας ή γαλλική



φρουροί, περιλαμβανόμενης τής κινητής καί μη κινητής εθνο

φυλακής, θέλει έξέλθει του φρουρίου διά τής Ε θνικής πύλης, 

βαδίζουσα μεταξύ τής ημισελήνου (άριθ. 4 4 ) καί τής περι- 

βολής (άριθ. 37), όπου Θέλει καταθέσει τά όπλα.

νΑρΘ. 3. Τά στρατεύματα τής γραμμής καί τής κινητής . 
εθνοφυλακής θέλουσιν εΤσΟαι αιχμάλωτοι πολέμου, καί θέ- 

λουσι βαδίσει πάραυτα μέ τά σκεΰη αυτών. Ή  εθνοφυλακή 

καί οί ελεύθεροι σκοπευταί θέλουσι τάνάπαλιν εΤσθαι ελεύ

θεροι, καί δφείλουτι νά καταδέσωσι τά όπλα αυτών είς τό 

δημαρχεΐον ποό τής 1 1ης ώρας Ό  κατάλογος τών αξιωμα

τικών τών στρατευμάτων τούιων Θέλει παραδοδή τήν αυτήν 

ώραν πρός τόν στρατηγόν W erd er.

Ά ρ δ . 4. Οί αξιωματικοί καί οί υπάλληλοι οι ισότιμοι μέ 

αξιωματικούς, δύνανται νά έκλέξωσι κατά βούλησιν τόν τόπον 

τής διαμονής των, άμ.α ύπογράψωσιν, έπί τώ λόγω τής τ ι

μής των, τήν έπισυναπτομένην ύπόσχεσιν. Οί αξιωματικοί οί 

μή δέλοντες νά ύπογράψωσι τήν διατετυπωμένην ύπόσχεσιν, 

μένουσιν αιχμάλωτοι πολέμου καί όδηγηθήσονται είς τήν Γερ

μανίαν. "Απαντες οί Γάλλοι ιατροί δέλουσιν εξακολουθήσει 
τήν υπηρεσίαν των μέχρι νεωτέρας διαταγής.

ΥΑρδ. 5. Ό  αντιστράτηγος Ulrich υποχρεουται, οίμα γ ι 
νόμενης τής παραδόσεως τών όπλων, νά διατάξη τήν παρά 

τών υπαλλήλων παράδοσιν τοΰ στρατιωτικοΰ καί τοΰ δημο
σίου ταμείου. Οί αξιωματικοί καί οί υπάλληλοι οί έπί τούτω 

έπιφορτισδησόμενοι έκατέρωδεν, δέλουσιν εύρεδή τήν 28ην 

κατά τήν μεσημβρίαν έπί τής πλατείας Βρόγλι (Broglie) 
τοΰ Στρασβούργου.

Ή συνδηκολόγησις αυτη ύπογραφήσεται ύπό τών εφεξής 
Επιτετραμμένων.

Έκ μέρους τών Γερμανών, άντισυνταγματάρχης Leszczyn-

ski, αρχηγός τοΰ επιτελείου τοΰ πολιορκητικοΰ σώματος, 

καί έ κόμης Ilenckel de D onnersm ark, λοχαγός.

Έ κ μέρους τών Γάλλο>ν, δ συνταγματάρχης Ducasse, διοι

κητής τοΰ Στρασβούργου, καί ό άντισυνταγματάρχης Mangin, 

ύποδιευδυντής τοΰ πυροβολικού.

Άνεγνώσδη, ένεκρίδη καί ύπεγράφη.
Leszczynski— Ilenckel de Donnersmark, 

Ducasse— Mangin.
Ό  γραμματεύς βαρών Laroche. 

Έγκρίνεται, έν Mundolsheim, 2 8  Σεπτεμβρίου 1 8 7 0 .
V . W e rd er, αντιστράτηγος.»

Οί Γερμανοί ευρον έν Στρασβούργο» 1 ,0 7 0  πυροβόλα, οί 

δέ παραδοδέντες ησαν 1 1 ,0 0 0  στρατός τακτικός καί κινητοί 

έδνοφύλακες, πρός δέ 6 ,000  άπλοι έδνοφύλακες.
Διά τί παρεδόδη ό Ούλρίχ ; Διά τί στρατός 1 7 ,0 0 0  οπλι

τών δέν έδοκίμασε καί τήν τελευταίαν άντίστασιν έναντίον τής 

πρώτης κάν έφόδου; Διά τί ό στρατηγός, εχων νά παλαίση έναν

τίον 4 0 — 4 5 ,0 0 0  έχδρών, δέν άντεπεξήλδε, καί άνοίγων 

τόν δρόμον έν μέσω χειμάρρου εχθρικού αίματος καί άδελφι- 

κοΰ δέν έ'φερεν είς τήν δεινοπαδοΰσαν Γαλλίαν ολίγους καν 

στρατιώτας ; Διά τί δέν έτάφη ύπό τά έρείπια τοΰ φρουρίου, 

ΐνα πιστευδή ό,τι έν αρχή έ'λεγε τοΐς πολιορκηταΐς, ότι θέλει 

πολεμήσει έν όσω τώ μένει είς μόνος στρατιώτης, μία μόνη 

πυοιτοβολή; Διά τί δέν έμιμήδη τόν άοπλο» τοΰ Στρασβούρ

γου λαόν, οστις άδημονών είδε τήν λευκήν σημαίαν είς τά 

τείχη τής πόλεως τής πατρίδος αύτοΰ; Διότι, φαίνεται, είναι 

πεπρωμένον νά μένη ώς εργον σπάνιον, ώς έργον ηρώων έν τή 

ιστορία τών έθνών, ή έ’ξοοος τής φρουράς τοΰ Μεσολογγίου, 
η άνατίναξ’.ς τοΰ Άρκαδίου. Οί Γερμανοί άπώλεσαν είς πλη

γωμένου; καί φονευμένους καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής πο



λιορκίας τοΰ Στρασβούργου 9 0 0  άνδρας, έν οίς 43  άξιωμα- 

ματικοΰς. Πόσον εύδηνά ήγόρασαν τήν προς Γερμανίαν σπου- 
δαίαν ταύτην γαλλικήν κλείδα ! ! !

Παράάοσις τής Soissons ( 1).

Την 7ην Σεπτεμβρίου η "πρωτοπορεία τών κατά τών Πα- 

ρισίων άπό Σεδάν πορευομένων Γερμανών έ? άνη πλησίον της 

Soissons, μέχρι οε τής 1 1 η ς  ηύξανον τόν αριθμόν οί μέλ

λοντες νά πολιορκησωσιν αύτήν, άφοΰ προσκληδεΐσα ε?ς παρά- 
οοσιν άμεσον, ήρνήδη νά πράξη τοΰτο.

Εκτοτε ηρξατο ή πολιορκία του φρουρίου, διαρκέσασα έν 

ολω τρεις έβδομάδας, έφ’ ης πολλαί μέν έλαβον χώραν έξο

δοι καί αίματηραί μάλιστα, οώχ όλίγα δέ ύπέστη καί ή πόλις 

κατά τόν τετραήμερον τελευταΐον βομβαρδισμόν, έπενεγκόντα 
καί τήν παράδοσιν κατά τήν 16ην ’Οκτωβρίου.

ΟΕ πολιορκηταΐ, εχοντες επί κεφαλής αύτών τόν με'γαν 

δοΰκα του Μεκλεμβούργου καί άποτελούμενοι υπό μεραρχίας 

επιφυλακής καί πολλά πυροβόλα, έγένοντο διά τής παραδό

σεως της Soissons κύριοι 4 ,0 0 0  ένόπλων εκ του στρατοΰ 

καί της έδνοφυλακής, ή δέ γερμανική έπιδρομή έχέρδησε διά 

τής κυριεύσεως τής πολεως ταύτης καί ετέραν σιδηροδρομικήν 

γραμμήν συγκοινωνίας πρός τήν Γερμανίαν.

 ̂ (1) Ή Soissons (Σοασαον), βρεχομε'νη δπ'ο τοΰ A isnc, είναι ττόλ·.ς 

«ίρχαιοτάτη, περίφημος i i i  τήν μάχην τοΰ έτους 4&6, καθ’ ην ό Clovis 

Ινίχησε τον S j.g r iu s  (Συάγρον). Ή θέσις τής Soissons είναι σ τ ρ α τ η γ έ  

τή ς  ύψηλοτέρας σημασίας εις τήν εςοοον τής μεγάλης Βορείου όδοΰ 

προς τούς Παρισίους. Έπολιορκήθη τρίς τω  1 8 1 4 ,  ή δέ συνΟηκολέγη- 

οις βύτής έπηνεγχε τήν καταστροφήν Ναπολε’οντος τοΰ Α'., οστις είχε 

σκρωςει μεταςυ τής Soissons καί τοΰ στρατοΰ αίιτοΰ τον στρατόν τοΰ 

Βλΰχερ. Σήμερον ή πόλις αΰτη ε ινχ ι τα χ τ ικ ύ ς  ώ^υρωμένη.

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 4 0 3

Παράύοσις τής Schelesladl.

Ή  Schelestadt,e φρουριον όχυρωδέν υπό τοΰ V auban, 

περικείμενον ύπό τΓυ Ί λ λ  έν ’Αλσατία, καί ύπερασπιζόμε- 

νον τήν στενωπόν τής Sainte-M arie-aux-M ines, πολιορκη- 

δέν υπό τμήματος τοΰ στρατοΰ, οστις έξεπολιόρκησε το Στρα

σβούργον, καί δειξαν κατ’ άρχάς έπιδυμίαν Αντιστάσεως, πα- 

ρεδόδη έπίσης τοϊς Γερμανοϊς. Έ  πολιορκία αυτου διηρκησεν 

άπό τής 18η ς  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  2 4 η ς ’Οκτωβρίου, δπότε παραδο- 

δεντος τοΰ φρουρίου έκέρδισαν οι Γερμανοί 2 ,4 0 0  α ιχμαλώ 

τους καί 12 0  πυροβόλα, καί άφέδη αΰτοΐς οΰτω έλευδέρα η 

πρός τήν B elfort (Βελφορτ) πορεία.

'Ο ΰχοχ.Ιεισμος χαι ή τταράδοσις τοΰ Mels.
Ό  δέλων νά έκδέσΐ) τό σύνολον τών στρατιωτικών περι 

τό Μέτς έργων, χαϊ νά φέρη τήν δέουσαν κρίσιν εις τα τής 

παραδόσεως αύτοΰ, δέον νά έχη άνά χεΐρας τό ήμερολόγιον 

τών επιτελείων τών δυο άντιμαχομένων στρατών καί κατα- 

τάξη τά έργα καί τά συμβάντα, καδαρίζων αύτά άπό τοΰ 

Ιγωϊσμοΰ καί τής κακώς εννοούμενης έδνιχής φιλοτιμίας. 

Τοΰτο δέλει πράξει κατόπιν δ ιστοριογράφος, ημείς δ’ έξ αναγ-  

κης περιοριζόμεδα άντλοΰντες εκ τής πηγής τών μέχρι τοΰδε 

διά τοΰ τύπου δοδεισών ήμιν είοησεων.
Ό  Bazaine, άποτυχών εις τήν έπιχείρησιν αύτοΰ τής 3 1η ς  

Αύγουστου μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου νά διάρρηξη τάς γερμα- 

νικάς γραμμάς, ΐνα δράμη εις βοήδειαν τοΰ M ac-M ahon, 

εύρέδη άποκεκλεισμένος άπό πάσης τής λοιπής Γαλλίας ύπό 

τοΰ πρίγκιπος Φρειδερίκου Καρόλου, ήτοΓ υπό τής 1ης χαΐ 
2ας στρατιάς, εν εφεξής άποτελουσας μετά την απομακρυνσιν 

τοΰ άρχηγοΰ τής 1ης στρατιάς στρατηγοΰ Sleinm ets.
Ό  Φρειδερίκος Κάρολος, κατανοών τόν μέγαν κίνδυνον 

ΕΑΛΗΝ ΣΤΡΑ'Γ. 1 1 .  Φ ΪΛ . Τ. Β/ 3 0



ιή ς  έπιθέσεως κατά τόπου τόσον ίσχυρώς ώχυρωμένου, οΤον 
•to Mets, καί τό δΰσκολον της διά τακτικής πολιορκίας ταχείας  

άλώσεως αύτοΰ^ θεωρών άφ’ Ιτέρου άρκοΰσαν επιτυχίαν είς 

τούς στρατιωτικούς τών Γερμανών σκοπούς τήν άπομόνωσιν 

τοΰ μόνου άξιομάχου γαλλικού στρατού, περιωρίσθη είς ά -  

πλοΰν αποκλεισμόν, δυνάμενον, θαττον η βράδιον, νά έπιφέρη 

τήν παράδοσιν διά τοΰ λιμού, άν μή ή Γαλλία, κατορδοΰσα 

συγκρότησιν στρατού νέου καί ισχυρού, διέλυε δι’ αΰτου τόν 

αποκλεισμόν, η άν μή ό Bazainc διά τών προσπαθειών του 

κατώρδου νά διεξέλθη διά τών γραμμών του γερμανικού ς·ρα- 
τοΰ. Ε ίς τήν τοποθέτηιιν τοΰ ς-ρατοΰ τοΰ άποκλεισμοΰ παρα- 

τηρεΐται οΰχί σμικρά περίνοια. Τωόντι, έφ’ όσον μεν ύφίστατο 

ό ς-ρατός τοΰ M ac-M ahon, ή τοποδέτησις αυτη ητο τοιαύτη, 

ώς-ε τά  γερμανικά όπλα νά παρεμποδίσωσι πασαν έπιχείρησιν 

τοΰ Bazaine πρός τά δυτικά καί τά βόρεια, δυναμένην νά 

έπενε'γκη τήν συνένωσιν τούτου μετά τοΰ Mac-M ahon. Μετά 

τήν καταστροφήν ομως τοΰ Sedan ή προσοχή τοΰ Φρειδερί

κου Καρόλου έστράφη πρός τά μεσημβρινά καί ανατολικά, μή 

εκεΐθεν ό Bazaine επιχείρηση πορείαν πρός τό Στρασβοΰργον, 

ϊνα λύση τήν τούτου πολιορκίαν. Τέλος, μετά τήν έκπολιόρ- 

κησιν τούτου, δ Φρειδερίκος Κάρολος, κατανοών ότι πάσα 

έπιχείρησις τοΰ Bazaine πρός τάς διευδύνσεις ταύτας ηδελεν 

εΤσδαι στρατηγική πλάνη, εστρεψεν έκ νέου πρός βο^ραν τήν 

προσοχήν του, μή έκεϊδεν δ Bazaine δελήσας διαφύγη είς 

χώραν ούδετέραν, ή καί μή πορευδή πρός T hionville ή 
M ontm edy.

Τό κυρίως φροΰριον τοΰ Mels ένεπιστεύδη δ Bazaine είς 

τήν νεωστί διοογανισδεΐσαν έδνοφυλακήν τής πόλεως, δ δέ 

κύριος στρατός αύτοΰ έστρατοπέδευεν εξωδι, μεταξύ τών με

μονωμένων φρουρίων, ών τήν φρούρησιν επίσης εξυπηρετεί

άνεγείρας καί νέα οχυρώματα, όπου ταΰτα έκρίδησαν αναγκαία.

Έ ξελέγχων τις τδ στρατιωτικόν σχέδιον τοΰ Bazaine, 

παρατηρεί οτι άφ’ τ)ς £χασε τήν ελπίδα συνδρομής διά τής 

παραδόσεως τοΰ Sedan, δ σκοπός αύτοΰ περιωρίσθη είς οσον 

οΐόν τε χρονιωτέραν διαμονήν είς τάς δέσεις αύτοΰ, Γνα διά 

τοΰ μέσου τούτου συγκρατή παρ’ εαυτω τάς πλέον τών 200  

χ ιλ . δυνάμεις τών άποκλειόντων αύτόν Γερμανών, καί άνέ- 

μενε τήν συνδρομήν τής Γαλλίας. Φαίνεται δέ πρός τοΰτο 

επηρεαζόμενος ύπό τής ιδέας, οτι πεισματώδης έπιχείρησις 

πρός διέξοδον δέν ήδύνατο έπιτυγχάνουσα νά έ'χη μεγα'λας 

τάς στρατιωτικάς συνεπεία; υπέρ τής Γαλλίας, διότι καί 

πλήδος Λολΰ ηδελεν αφήσει έπί τοΰ εδάφους, καί πρός Πα- 

ρισίους ή άλλαχοΰ δέν δά αδύνατο νά καταφδάση σύσσωμος, 

εχων κατά πόδας αύτοΰ ς-ρατόν μέγαν γερμανικόν καί τάςέπαρ· 

χ ίας, άφ’ ών ώφειλε νά διέλδη, καταπεπληρωμένας έχδρών. 

'Ότι δέ άπό τής ιδέας ταΰτης φαίνεται έμπνεόμενος, συνάγεται 

καί άπό διαταγής τίνος τής ημέρας πρός τούς ύπ’ αυτόν, ίν  

η ένεγράφησαν τά Ιξής* «Τό πρώτον, οπερ οφείλει τις νά 

πράξη διά σταδεράν καί μακράν άμυναν, είναι τό ν’ άνησυχή 

τόν εχθρόν, ώς πράττουσιν οί ταυρομάχοι μέ τόν έν τώ στα- 

δίω ταΰρον, ητοι νά προσβάλλη αΰτόν είς ολα τά μέρη παν- 

ταχόδεν μέ φάλαγγας έλαφράς, αίτινες εύκόλως ΰποχωροΰ- 

σαι νά συμπτύσσωνται ύπό τά πυροβόλα τών φρουρίων, άσφα- 

λιζόμεναι οΰτω κατά παντελοΰς απώλειας. Ή  μέδοδος αυτη 

τής έπιδετικής άναγνωρίσεως (reconnaissance affencive), 

κατά τόν Vauban, £χει τό πλεονέκτημα τής διαγνώσεως τής 

δυνάμεως καί τής δέσεως τοΰ l y θροΰ, τής αρπαγής τών προ

μηθειών καί τών πυροβόλων αύτοΰ, διατηρεί δέ είς τά στρα

τεύματα τό καλόν θάρρος, τήν εΰκολον λήθην τών αηδιών τοΰ
30*



τε πολέμου καί τής απομονώ νω ;, καδιστα δέ δυνατήν τή» 
«ύστηροτέραν πειδαρχίαν* ( 1 ).

Ά λ λ ’ ή τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων δέν ηδύνατο νά 

παραταδή άνευ ύπάρξεως άρκούντων πολεμεροδίων καί άρδό- 

νου ύλικοΰ τροροδοσίας. Κ α ι άποδεικνύεται μέν εναργέστατα 

οτι τά πολεμερόδια ύπήρχον έν Mets μάλλον ή αρδονα, κα

θόσον όμως άρορα τάς ζωοτρορίας, ραίνεται έξ άρχής το 

χotvov κρέας σπανίζον, έγένετο δέ αμέσως χρήσις κρέατος 

ιππειου, οπερ άληδώς περί τάς τελευταίας ημέρας του ’Οκτω

βρίου ίρξατο καί τούτο σπανίζον, μένει δέ άνεξακρίβωτον ει- 
σετι έπί πόσον χρόνον ήδυναντο περί τάς 2 3 0 ,0 0 0  κατοίκων 

και στρατιωτών άποκεκλεισμένων νά τροροδοτώνται διά του 

ξηρού άρτου καί τών ξηρών καρπών καί οσπρίων, άτινα δέ» 

παρουσιάζονται σπανίζοντα, εξαιρέσει της παντελούς έλλεί- 

ύεως αλατος. Μελετών τις  τάς πληρορορίας περί τών στρα

τιωτικών έργων κατά τό διάστημα του άποκλεισμου, παρα
τηρεί

1) Οτι οί Γερμανοί άπέκρουσαν πάσαν ιδέαν περί κυριεύ- 

σεως του Mets εξ έρόδου ί  καί διά τακτικής πολιορκίας, 

φοβούμενοι Ουσίας ύπερμεγέδεις, ας έν τή άμριβολί* τής έπι- 
τυχ ίας δεν ήθέλησαν ν’ άπορασίσωσιν.

2) * 0 u  οί Γερμανοί είς μόνην τήν δι’ έλλειψιν τροφών 
παράδοσιν έστήριζον τάς έλπίδας αυτών.

3) Οτι ο Bazaine, διαρκώς ένοχλών τόν έχθρόν δι’ έξό-
οων, ούδεποτε έπραξε τούτο έπί τή ιδέα τής δια^ήξεως του

σίδηρου περί αυτόν κρίκου, άλλ’ απλώς πρός έπασχόλησιν

του στρατιωτικού πνεύματος, πρός προμήθειαν νομής καί τά  
τοιαυτα.

(1) "Εν τοιοΰτον ?γγ?αφ ,ν «ΰρον ο* Π ρώσ,,ι in !  τ ΐνο; Γάλλου, a !y -  
μαλωτιβθιντο ; .1 ',- η ν*  τών |ξ«ίων. ’ *

4) "Οτι πολυχρόνιος άντίστασις τών περί τό Mets γα λ

λικών όπλων Ιμελλε νά ί γ ν  μεγίστην έπι^ροήν έπί τής τύχης 

του πολέμου έν γένει, η *<*<■ τά μέγιστα νά έπηρεάση τα τής 

ειρήνης.
Α ί περί τά στρατιωτικά έργα πληρορορίαι συνουιζονται 

ώόε πως.
Μετά τήν ήρωϊκήν, άλλ* άποτυχουσαν άπόπειοαν του Ba

zaine (31 Αύγουστου ε~ως 1 Σεπτεμβρίου) οί μεταξύ αύτοΰ 

καί τών άποκλειόντων αύτον Γερμανών αγώνες έξηκολουθη- 

σαν, άλλ’ ύπό μιχροτέρας διαστάσεις, τήν 2 αν, 3ην και 4ην 

Σεπτεμβρίου, δπότε τό γαλλικόν μηχανικόν κατώρθωσε ν’ άνα- 

τ-.νάξη είς τόν άερα ^ογα τινα πολιορκητικά ύπό του έχδροϋ

έγερθέντα.
Τήν 9ην Σεπτεμβρίου οί Γερμανοί, προσβιλόντες τό έπι 

τής άριστερας του M osselle όχδης μεμονωμένον φρούριον 

S l Quentin, ύπέστησαν μεγίστας ζημίας, *αί οί ίδιοι δεν το 

άπέκρυψαν, όμολογήσαντες οτι δεκατρία αύτών συνταγματα 

έκρεουργήθησαν, ένεκα τής στρατηγικής άπατης, εις ην υπ-.- 

πεσαν, άρεθεντες ύπό τών Γάλλων νά πλησιάσωσι πολύ τό 

ρρούριον, ώστε καί νά κολακευβώσιν έπί τή έξ έρόδου άλω -

σει αύτοΰ.
Τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου ό Bazaine ένήργησεν εξοδον σπου- 

δσίαν κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ Pont-a-M onsson, καθ’ %ν οί 

Γάλλοι, έπιτεθέντες ζωηρώς ^αίρνιδίως, έπήνεγκαν σπουδαίο* 

τάτας είς τούς έχθρούς ζημίας, προπάντων δ’είς τρία τών έκειθ: 

άγωνισαμένων συνταγμάτων τής έπιρυλακής (Landwehr).

Οί Γερμανοί, στήσαντες είς δέσεις καταλλήλους το βαρυ 

αύτών πυροβολικόν, ήδυνηθησαν ν’ άνοίξωσιν άπό τής 1 2 ης 

Σεπτεαβρίου τόν τακτικόν πυροβολισμόν κατα τώ ; ί,ωτ^ρΐ 

jrών φρουρίων τοΰ Mets.
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προσεπάδησαν νά διαταράξωσι τήν γραμμήν τών πολιορκη

τών. Ή προσβολή αΰτη άπεκρούσδη χυρίως υπό τών στρα- 
τευμα'των του σώματος της ανατολικής Πρωσσίας, του Β ετ- 

φαλιανοΰ καί της μεραρχίας K um m er, τη συνδρομή του πυ
ροβολικού, .οπερ είχον οί Γερμανοί επί τών υψωμάτων προ 

του Chieullcs, V an y, F a lly , Servigny.
Τήν 27ην Σεπτεμβρίου έγένετο ετέρα έξοδος, ουτω π ω ; 

υπό Γερμανού περιγραρομένη·

«Ή  έξοδος τής 27ης Σεπτεμβρίου έσκόπει τήν αρπαγήν 

μεγάλων προμηδειών, συνηδροισμένων εις Courcelles, ώ ;  

καί τών βοείων άγελών, αίτινε; έ'βοσκον εις τους πε'ριξ λειμώ 

νας. Οί πλεϊστοι τών Γάλλων στρατιωτών ερερον μεδ’ εαυ
τών μέγαν κενόν σάκχον καί σχοινία. Τό σχέδιον ητο πραγ- 

ματικώς καλώ ; έσχεδιασμε'νον, οί δέ κάτοικοι του χωρίου 

Feltre έχρησίμευσαν αυτοΐ; ώς κατάσκοποι, δίδοντες σημεΐον 

διά λευκών σημαιών, έπλήρωσαν όμως τό εργον των διά τής 

κατόπιν υπό τών Γερμανών κατακαύσεως του χωρίου αυτών.
»Ή  έξοδος έγένετο άμέσω; καί αίρνιδίως· τό γαλλικόν 

σώμα, οπερ συνέκειτο έκ 1 0 ,0 0 0 , έ^ριρδη κατά τών γερμα

νικών γραμμών μετά ρώμης, καί μόλις άπεκρουσθη διά τή ; 

ηρωϊκή; προσπαδεία; τών ς-ρατιωτών τοΰ 13ου, 15ου, 53ου, 

55ου καί 74ου τή ; γραμμής καί τοΰ 7ου τών κυνηγών.

»Οί Γάλλοι έρώρμησαν δπισδεν τών φρουρίων εις τρεΐ; με

ραρχία; μετά πολλών πεδινών κανονοστοιχιών, σιδηροδρομική 

δέ αμαξοστοιχία, έξελδοΰαα τοΰ Mets, έπορεύδη μέχρι τοΰ 

F eltre, οπου καί άπεβίβασεν ου; ερερε στρατιώτα;. Τό γερ

μανικόν πυροβολικόν, διατεδειμένον ε ί; μακράν γραμμήν έπί 

τών υψωμάτων μεταξύ M ercy-le-IIaut καί Laguenexy, 

επέρερε μεγάλα; το ΐ; Γάλλοι; ζημία;· τά όβούζια κοτε^ρι - 

πτον ολοκλήρου; ζυγού;. To M ercy-le-Ilau t έκυριεΰδη το



πρώτον ύπό τών Γάλλων, άλλ’ έξεπορθήβη κατόπιν ύττό τών 

I ερμανων. Οι Γάλλοι πρότήςάναχωρησεώς των κατέκαυσαν τό 

£κεΓ μεγάρων, ηχμαλώτισαν δέ πολλούς ex τοΰ 5 3 ου λίαν προκε- 

χωρηχότας, καί κατώρδωσαν νά παραλάοωσι καί βόας τινάς.»

Ε πίσης μνημονεύεται ξ̂οδο'ς τις τής 28ης Σεπτεμβρίου, 

χαδ ην οί Γάλλοι, πλησιάσαντες σιωπηλώς τό ΙΟον τάγμα  

των κυνηγών, ηχμαλώτισαν 26ο αΰτου λόχους- άν δέ δέν εν- 
τρεχεν εις βοήδειαν κανονοστοιχία τις, συνελαμβάνετο δλό- 

χληρον τό τάγμα· άλλα και τήν 29ην καί 30ήν Σεπτεμβρίου 

έγε’νοντο άλλαι έξοδοι, καθ’ άς έχατέρωδεν έπήλδον ούχί σμι- 
χραί ζημίαι.

Ά μ α  εγνώσδη η παράδοσις του Στρασβούργου είς τό στρα- 

ταρχεΐον του άποκλείοντος τό Mets γερμανικού ορατού, έγνω- 

σιοποιηδη τούτο πάραυτα πρός τόν στρατάρχην Bazaine. 

Κ αί ενόσω μέν διετηρειτο τό Στρασβούργον, δέν ήδύνατο ου- 

τος νά παραιτηδή τής ιδέας του διασχίσαι τάς γερμανικάς 

γραμμας πρός νότον, ινα συντρέξη τήν φρουράν του Στρα

σβούργου, αλλά, τούτου παραδοδε'ντος, έξέλιπε καί πασα α 

φορμή προσπαδείας πρός τό μέρος τούτο. Έ ξ έναντίας, είτε 

προς ικανοποίησιν τής στρατιωτικής τιμής, είτε χαί έπ* 

σκοπώ διασχίσεως τών γερμανικών γραμμών, δ Bazaine εκ- 

τοτε μόνον προς τήν T hionville ήδυνατο νά ε’ργασδή, ώς καί 

εσχηματίσδη ή περί τούτου ιδέα άπό τινων κινημάτων αύτου. 

Ώ ς Ικ τούτου ί  γερμανικός στρατός Ααβεν άλλας διατάξεις 

τήν 1 ην Οκτωβρίου, διό καί έπήγασε διαχωρισμός τις  του 

στρατού του άποκλεισμοΰ. Ό  Bazaioe, εύχόλως παρατηρήσας 

ο:ι η κατοχή τών δέσεων παρά τήν άριστεράν δχδην του 

M oselle ήδυνάτησεν, έπωρελήδη εκ τούτου νά (5ίψη τή επαύ
ριον (2 Ο/.τωβρίου) πρός τό μέρος τούτο τό έχλεχτόν τοΰ 
στρατού του, fva κερδίση νίκην είκολαν.

Τήν πρωίαν τής 2ας ’Οκτωβρίου άπώδησε τάς προφυλα- 

κάς τής μεραρχίας R um m er καί προσεπάδησε νά καταλάβη 

τό χωρίον St Bemy. Ή  επιφυλακή τοΰ Rum m er, καί ιδίως 

τά  τάγματα Freystadt καί Nentomyce, ένισχυίμενα ύπό 

τοΰ 6 ου τών κυνηγών, άντεστησαν εύσταβώς.
Αί έπανειλη’-ψέναι έφοδοι τών Γάλλων κατα του S Rem y  

άπωδήδησαν ύπό τής έπιφυλακής. Ό  αγών, οστις κατ αρ- 
χάς ητο άπλή συμπλοκή πεζικού, μετεβλήδη είς άγώνα π υ 

ροβολικού, τό δε S t Rem y ε'μεινεν είς τούς Γερμανούς. Έν 

τώ άγώνι τούτω ή γερμανική μεραρχία Rum m er κατεκαυσε 

τά χωρία M u lly-les-M ets, καί N ouilly, κατέστρεψε δέ 

καί γέφυραν τινα έπί τοΰ M oselle υπο τών Γάλλων ς·ηδιϊσαν.

Τό πλεΐστον τών επιχειρήσεων τοΰ Bazaine τείνει πρός 

μεγέδυνσιν τής περ-.φερείας τής κατοχής αύτου, έπί τώ σκοπώ 

τοΰ νά δύνηται εύχερώς νά προνομεδηται διά τά έν τή έξου- 

σία αύτοΰ κτήνη, οί δέ Πρώσσοι διαφιλονεικοΰσι τοΰτο κατα- 

καίονιες τά χωρία, τά περιεχοντα είσετι προμήθειας, ούχ η τ-  

τον ομως καί δ Bazaine, ότε δυναται, άνταποδίδει τά ίδια.

Τήν δέ 7ην ’Οκτωβρίου ενλαβε χώραν έτέρα έξοδος, ?ς  τήν 

■περιγραφήν έρανιζόμεδα άπό τοΰ πρσωσικοΰ Μηνύτορος.

«Τήν 7. ’Οκτωβρίου, ώραν 1 , 2 0 ' μ. μ· ΐϊχυρα ι έχδριχα; 

φάλαγγες προύχώρησαν πρός τήν άριστεράν όχθην τοΰ Mo

selle κατά τών προφυλακών τής μεραρχίας Ram m er.
»Α ί φάλαγγες διευδύνθησαν προς την Bellevue, S Rem y, 

les Grandes Tapes, les Petites Tapes (Βελλευή, Σαίντ 

'Ρεμύ, Μεγάλαι Ταπαί, Μικραι Τ «π α ί),α ς κατεΐχον αί προ- 

φυλακαί τής μεραρχίας τή ς  έπιφυλακής.
β Α ί φάλαγγες ήκολουδοΰντο ύπό έφεδρειών πεζικού μ* 2  

ή 3 κα/ονοστοιχίας μέχρι πέραν τοΰ Maison Rouge (spu- 

δροοίχου =  Μαιζόν'Ρούζ). Μετά πείσμονα συμπλοκήν ή έμ-



προσδοφυλακή τής γερμανικές επιφυλακής ήναγχάσδη νά 

χαταλιπΐ} τά χωρία ταΰτα καί νά υποχώρηση. Ή το 3η μ. μ. 

 ̂ »Ά λλ* αί κανονοστοιχίαι τής μεραρχίας Kum m er έπί 

της αριστερας όχθης, ώς καί κανονοστοιχίαι τινές τοΰ 1 0 ου 

σώματος καί τής μεραρχίας K raatz είς τάς θέσεις A rgan cy  

(’Αργανσυ),: Olgy (Ό λγύ), M alroy (Μαλροά), έπί τής δε- 
ξιας όχθης, ένήργησαν τελεσφόρον πυροβολισμόν καθ’ ολων 

τών γαλλικών δυνάμεων, καί κατ’ έκείνων άκόμη των έρχο- 

μενων εις δευτε'ραν γραμμήν. Παρετηρήδη τότε εν τή γαλλική 

έφεορεια όπισθοδρομική τις κίνησις, καί νέα γαλλική έπίθεσις 

στρατευμάτων νωπών πέραν τών Peti tes Tapes γενομένη 
άπεκρούσδη.·

» Οπως έπιτεδή δραστηρίως 5 στρατηγός διοικητής τοΰ 

1 0 ου πρωσσικϊυ σώματος von Voigts-RIieetz, είχεν εν 

τή αρχή τοΰ άγώνος φέρει τήν 38ην·πεζικήν ταξιαρχίαν, 

ύπό τόν στρατηγόν W ed ell, άπό τής δεξιάς 5χ0ης πρός’ τήν 
Am elange (Άμελάγγην).

»Περί την 4ην ώραν οί Πρώσσοι έπετέθησαν, οπως άνα- 
κτησωσι τας γραμμάς τών προφυλακών, ας εΤχον άπολέσει. 

Εις πρωτην γραμμήν ητο ή μεραρχία τής έπιφυλακής (ς-ρατη- 

γος Senden), 2  τάγματα τοΰ 19ου συντάγματος δεξιά, 2 

τάγματα τοΰ 57ου συντάγματος τής ταξιαρχίας W ed ell άρι- 

στερα, εις οευτέραν γραμμήν ησαν τά λοιπά τμήματα τής συν

θέτου ταξιαρχίας (στρατηγός von Blakensee) καί τής τα -  
ξιαρχίας W edell.

»Ό  στρατηγός von A lvensleben II, έπί τή είδήσει, $ν 

ελαβε κατά τήν 2 αν ωραν, οτι ό Kum m er προσεβλήθη, άπέ- 

σπασε παραυτα τήν 9ην ταξιαρχίαν καί δυο κανονοστοιχίας 
πρός N orroy (Νο^ίοδ).

» Η ταξιαρχία προσεχώρησεν, έκυρίευσε τό δάσος τοΰ

W oip p y , κατεχόμενον ύπό τών Γάλλων, ώς καί τά μικρά 

δάση, τά κείμενα πρός βο^ραν, καί επαυλίν τινα παρά τήν 

Bellevue. Ή  προσβολή αυτη ελαβε χώραν ταυτοχρόνως με 

τήν έπιθετικήν ένέργειαν, περί ης ανωτέρω ό λόγος, τήν διευ- 

δυνθεΐσαν κατά μέιωπον πρός τήν B ellevue, S l R em y, P e- 

tites Tapes, Grands Tapes καί Franclocliam ps.
«Περί τό τέλος τής ημέρας αί δέσεις αυται ησαν πρωσ-

σικ«ί.
»Α ί έπανειλημμέναι έφοδοι τών Γάλλων πρός νεαν άνά- 

κτησιν άπεκρούσθησαν: Αί πρωσσικαί προσβολαί έσταμάτησαν, 

ένώ λόχοι τινές τοΰ 81ου καί 19ου συντάγματος εύρίσκοντο 

είσέτι κατά τήν 7ην ώραν μ. μ. είς τό Landonehamps, οτε 

οί Πρώσσοι έβεβαιώδησαν ότι οί Γάλλοι εΤχον συγκεντρώσει 

εκεί μεγάλας δυνάμεις, καί ουτω παρητήθησαν τής καταλή- 

ψεως τοΰ χωρίου τούτου, ευκόλως υπερασπιζόμενου και κυ- 

χλουμένου ύπό τάφρων, καί ίσχυρώς ύπό τών Γάλλων κατε- 

χομένου.
» 0 ί  Γάλλοι, ένώ έφέροντο κατά τής μ;ρ*ρχία< K u m ' 

m er, άνέπτυξαν ταυτοχρόνως έπί τής οεξιας οχδης, κα,ά  

τής γραμμής M altroy-C barly, 2 κανονοοτοιχίας καί πεζι- 

κόν δέν ένήργησαν ομως έτερόν τι κατά τοΰ μέρους τούτου, 

άφοΰ ή κανονοσταιχία τοΰ 1 0 ου πρωσσικοΰ σώματος, τεθεί- 

μένη είς Charly, ήνάγκασε τας γαλλικάς κανονοστοιχίας να

υποχωρήσωσιν.
«Κατά μέιωπον του 1ου πρωσσικοΰ σώματος τό γαλλικόν

πεζικόν άνεπτύχδη περί τήν 2 αν μ. μ. ώραν πλησίον τής f i 
lers 1’ Orme. Ό  έλιγμός οΖχος ώς καί ή συμπλοκή, ί τ ι ς  

άνεπτΰσσετο μετά τής μεραρχίας Kummer, ήνάγκασαν^τόν 

στρατηγόν M anteuffel νά υποπτευΟή διά τό Ιον σώμα, οπερ 

καί διέταξε νά καταλάβη καταλλήλους δέσεκ:  ;



»Ό  στρατηγός Manteuffel έλαβε άπό τήν A. Υ. τόν άρ· 

χιστράτηγον, περί τήν 3ην ώραν μ. μ ., διά τοΰ τηλέγραφοι» 

διαταγήν νά στηρίξη τό ΙΟον σώμα, καί ν’ άρήση μίαν με

ραρχίαν διαθέσιμον διά τήν συμπλοκήν τή ; άριστερα; όχθης.

Συνεπώς ή 2 α ταξιαρχία μέ τό 3ον δωρακορόρον διηυΟύνΟη 
πρός Charly.

»Ό  αγών έπί του μετώπου του 1 ου σώματος κατ’ άρχάς 

εσ'/.ε χ αρ*χτ?!ρα άπλώς επιδεικτικόν, άλλ’ άργότερον ζωηρό

τατη συμπλοκή ακροβολιστών άνεπτυχδη έπί τοΰ μετώπου 
άπό V illers Γ Orme εις Ponilly.

»Α ί δέκα κανονοστοιχίαι ε ί; τήν δε'σιν Failly-M ontoy  

έμπόδισαν τό γαλλικόν πεζικόν νά προβή περαιτέρω. Έ ν 

τούτω τώ μεταξΰ το 7ον πρωσσικόν σώμα παρετάχθη, καί 

ήδΰνατο νά λαβη μέρος εις τόν αγώνα μετά 4 κανονοστοιχιών, 
κομισδεισών πλησίον τοΰ MoDtoy. Τήν 6ην ώραν ό αγών 
έπαΰσατο εις τό μέτωπον τοΰ 1 ου σώματος.

^»Α ί πρωσσικαί ζημ-at, κατ’ άκριβή έξέλεγξιν, άνηλβον εις 
G5 άξιωματικού; καί 1 ,6 5 5  στρατιώτας.

• Έ πί τής άριστερας όχθης οί Γάλλοι παρέταξαν περί τά ;
20 ,0 0 0  ανδρών, έν οϊς τάς δύο μεραρχίας τής ρρουρας.

» 0 ί  Γ άλλοι έσκόπουν, ραίνεται, διά τής άπροόπτου καί

ένεργοΰ ταύτης έξόδου, μετά δυνάμεων μεγάλων, νά ρέρωσι

τάς προρυλακάς αυτών εις τά παρά τών Πρώσσων κατεχό- 
μενα μερη καί νά προνομεύσωσιν.

» Γο τελευταΐον συνάγεται άπό τόν μέγαν άριδμόν αμαξών

(400) καί ρορτηγών, αΓτινες παρηκολούθουν τόν έχδρόν πέ
ραν τών όχυρών μερών.

» II προσπάθεια αΰτη έναυάγησε, καί αί έπιτυχίαι, α ;  
ίσχον οί Γάλλοι έν τή αρχή τοΰ άγώνος, έμηδενίσβησαν κα

τόπιν διά τή ; ένεργοΰ έπιθέσεω; τών Πρώσσων, όδεν καί 
βύδ»μοΰ έκέρδϋ^ν χώρον, ν

•
Α ί μεγάλαι δοκιμασίαι, ε ί; α ;  οί Γάλλοι ένέβαλλον τοΰ; 

Γερμανού;, έγένοντο ήμέραν τή ημέρα λιαν επαισδηταί ε ί; τον 

στρατόν τοΰ αποκλεισμού, έσχηματίσθη δέ πεποίθησι; ε ί; τά ; 
τάξε ι; τών Γερμανών αξιωματικών, οτι ε ι; μάτην καταναλι- 

σκεται ή πυρΓτις, ώ ; μή δυναμενη; τή ; αλωσεω; να επιτευ- 
y θη άλλως, ή διά τή ; πείνη;· άνέγνωμεν μάλιστα γ νώ μ α ;, 

οτι συμρερώτερον ητο άν άριετο ο Bazaine ελευδαρο; νά οιε- 

ξέλθη, δπω; έν τώ πεδίω προσβαλλόμενο; κατασβντριβή. Ση- 

μειωτέον δέ δτι, άν τυχόν μνημονεύωνται ίοία έξοδοί τινε ;, ά ;  

άνερέραμεν, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν, ότι αί συγκρούσει; 

έν μικρότερα διαστάσει ύπήρχον διαρκείς, καθό ρυσική συ

νέπεια τής θέσεω; δύο άξιομάχων στρατιών, άλλήλας επι- 
βλεπουσών καί προσπαθουσών νά βλάψωσιν ή μέν τήν δέ. 

Έ τ ι δέ μάλλον εις τοΰτο συνετέλει ή ανάγκη τών Γάλλων τοΰ 

νά έξέρχωνται ε ίςτά  πέριξ πεδία καί προνομεύωνται χόρτον, 

ουτινο; τήν προμήθειαν έπί πολύ ησθάνοντο διά τούς ίππους· 
μνημονεύεται μάλιστα, δτι έγενετο και χρήσις πυροβολικοΰ 

έντός αμαξοστοιχίας σιδηροδρομικής, οπως δια τών πυρών 

αύτοΰ προρυλάττη τούς προνομεΐς άπό τοΰ έχδρικοΰ πυροβο- 

λικοΰ.
Κατόπιν τής σπουδαίας ταύτης έξοδοι», ί τ ι ς  εξετιμηδη ως 

άλλη άπόπειρα πρός διαρυγήν, δέν μνημονεύεται έτέρα έπί- 

σης σπουδαία. Μετά ταύτην ούδέν ετερον υπάρχει ή ή πα- 

ράδοσις τοΰ Mets τήν 27ην ’Οκτωβρίου.
’Ανακεραλαιοΰντες τά έ’ργα τοΰ Bazaine, παρατηροΰμ-.ν 

δτι μετά τάς μάχας τής 14η ς, 16ης καί 18ης Αύγουστου 

άπεμονώδη. Τήν 26ην καί τήν 3 1η ν Αυγουστου ε ί; μάτη> 

έπειράδη νά διάσχιση τά ; γερμανικά; γραμμά;, και οτι άπο 

τή ; 1η ; Σεπτεμβρίου μέχρι τή ; παραδοσεω; τοΰ Mets πολ

λά ; μέν διενήργησεν έξόδου; καί προσβολά;' κατά τοΰ άπο-



•
κλείοντος αυτόν στρατού, ουδέποτε δέ συνεκέντρωσε τό όλον 

τών δυνάμεων του πρός διαφυγήν φαίνεται δέ ότι άπό τών 

μέσων του Σεπτεμβρίου ό αποκλεισμός κατέστη τόσον στενός, 

ώστε επαύσατο ολοσχερώς η οι άγγελιαφόρων εξωτερική 

συνεννόησις τοΰ γαλλικού στρατού, έμεινε δέ μόνη ή διά 

τών άεροδρομώνων, ών δ πρώτος κατέπεσε τήν 2 4  Σεπτεμ

βρίου είς N eufchateau έπί τοΐς Βοσγίοις, φέρων 6  7 0 0 0
έπιστολών. *

Διά τής πτώσεως τοΰ Mets περιήλδον είς χεΐρας τών 

Γερμανών 1 7 3 ,0 0 0  αιχμάλωτοι, ών υγιείς 1 5 0  χιλιάδες, 

3  στραταρχαι, 0 ,0 0 0  αξιωματικοί, 4 ,0 0 0  πολιορκητικά πυ

ροβόλα, G0 0  τοΰ πεδίου, 2 0 0  μυδροβόλα, 2 0 0 ,0 0 0  σασ- 

σεπώ, 5 3  σημαΐαι καί τό ταμεΐον τοΰ στρατοΰ τοΰ 'Ρήνου 

με 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκα. Τ ί ήνάγκασε τόν Bazaine νά πα- 

ραδώση τόσον σπουδαίας δυνάμεις είς τόν έχδρόν; Διά τ ί κα- 
τηγορεΐται υπο τοΰ Γαμβεττα ώς προδότης και ώς τοιοΰτος 

παρά πλείστων λοιδορείται; Διά τί δέν έπειράδη διέξοδον διά 

τών γερμανικών γραμμών, οπως σώση τή Γαλλία μέρος καν 

τών δυνάμεων τούτων; Ήδυνατο νά πράξη τοΰτο, τών Γερ

μανών απ αρχής τοΰ Σεπτεμβίρου περικεχαρακωμένων δντων 

εις απάσας τας έπισφαλεΐς δέσεις ; 'Ο στρατός ήδυνατο νά 

έιεςελδη άνευ Γππων πρός μεταφοράν τών πυροβόλων, καί 
άνευ Γππων διά τους ίππεΐς ; Έξοδος μόνων πεζών ήδυνατο 

να τελεσφόρηση απέναντι έχδροΰ τά πάντα έγοντος ; Διά τς 

δέν παρέμεινεν είσέτι άποκεκλεισμένος; Διά πόσον χρόνον 

ειχε τροφάς; Είναι θετικόν, ότι ό άρτος εξε’λιπεν, οτι τών 

Γππων άποθνησκόντων τής πείνης (καδό μόλις 3 0 0  δράμια 

πιτύρων λαμβανόντων ώς τροφήν καθ’ έκάστην), τό κρέας αύ

τών δέν ήδυνατο πλέον νά χρησιμευη είς τόν στρατόν ; Έ νέ- 

εις εισηγήσεις βοναπαρτικάς ; Διά τι τότε τόσον αίμα

άδίκως έχυβη κατά τας διαφόρους εξόδους ; Δια τί τοΰτο ; 

Διά τ ί τό άλλο ; ’Ιδού ζητήματα, άτινα φρονοΰμεν οτι δέον 

ν’ άφήση τις νά τά έπιλύση δ χρόνος· άλλως τε, εάν ο οιοικών 

τήν έξω Γαλλίαν Γαμβέττας καταγγέλλει τόν Bazaine διά 

γραφικοΰ καλάμου ώς προδότην, δ πρόεορος τής κυβερνησεως 

•τής έδνικής άμύνης καί άρχων τών Ιίαρισίων στρατηγός 

Trouchy, έχων όλως εναντίαν τοΰ Γαμβεττα γνώμην, άνήγ- 

γειλε τήν παράδοσιν τοΰ Mets λεγων τά εξής
«Ή  Κυβέρνησις έμαδε τή* λυπηράν ειδησιν περί τής παρα- 

δόσεως τοΰ Mets. *0 στρατάρχης Bazaine (Βαζαίν) καί δ 

στρατός του έδεησε νά παραδοδωσι μετα πολλάς ήρωίκας 

απόπειρας, ών τήν συνέχειαν κατέστησεν αδύνατον ή έλλειψις 

τροφών καί πολεμεφοδίων. Αυτοί είναι αιχμάλωτοι πολέμου. 

Τοιαΰτη άπαισία έκβασις τριμήνου άγώνος δά έμποιήση μέν 

άλγεινοτάτην έντύπωσιν πανταχοΰ τής Γαλλίας, δέν δά κα. 

ταβάλη ομως τό ήμέτερον θάρρος. Ή  πόλις τών Παρισίων 

έύγνωμονοΰσα τοΐς άνδρείοις στρατιώταις και τοΐς γενναίοι? 

κατοίκοις, τοΐς μέχρις εσχάτων ύπερ τής πατρίοος άγωνισα- 

μενοις, θά φανή αξία αύτών. Θά ένδα^ρυνδή υπό τοΰ παρα

δείγματος των καί ύπό τής έλπίδος τοΰ έκοικήσαι αύτουςο.

’Ιδού ο,τι ήδυνήδημεν νά διευκρινήσωμεν είς τήν ύπόΟεσιν 

τής παραδόσεως τοΰ Mets.
Μετά τήν σπουδαίαν, άλλ’ άποτυχοΰσαν έξοδον τής 7ης 

’Οκτωβρίου, ήτοι τήν 8ην Οκτωβρίου, κατ επιταγήν τοΰ Ba* 

zaine, οί αρχηγοί τών στρατιωτικών σωμάτων ανήγγειλαν 

είς τούς στρατηγούς τών μεραρχιών, ότι δ στρατός είχε τρο
φάς έπί 8 είσέτι ήμέρας, ελαττουμενου τοΰ σιτηρεσίου εις .ο 

τριτημόριον, καί ότι ή πόλις είχε τροφάς οιά Οεκα ημέρας.
Γενικής έκδηλώσεως γενομένης, όπως οι’ ελλειψιν τροφών 

παραδοθή ό περί τό Mets γαλλικός στρατός έπί τώ όρω



ν’ άπέλθη μετά των οπλών χαί σκευών αύτοΰ εις τι με'ρ^· 

τής Γαλλίας, μη λαμβανων έρεξής μέρος εις τον πόλεμον 

τούτον, έξακολουθοΰντος ομως του Mets τήν άμυναν, άπε· 

σχαλη τη 1 1 Οκτωβρίου είς Βερσαλλίαν ο στρατηγός B oyer 

(Βοαγε) υπο του Bazaine μέ τοιαυτην τίνά πρότασιν πρός 

τόν βασιλέα τής Πρωσσίας. Τήν Ιδην ’Οκτωβρίου ό στρα

τηγός Boyer, επανελθων εις Mets, ανήγγειλε τά άπαράδε- 

κτον τής υπό τοιν Ηρωσσων άναγνωρίσεως τής κυβερνήσεως 

τής έδνικής άμύνης καί τήν συγκατάδεσιν τούτων, οπως δια- 

πραγματευδώσι πρός τήν έκπτωτον άντιβασιλείαν τής έκπτω

του αυτοκρατορίας· ώστε ό Bazaine έπεμψεν εις ’Α γγλίαν  

αμέσως τόν Boyer, οπως πείση τήν αύτοκράτειραν ν’ άνα- 

λαβη τήν διαπραγμα'τευσιν έπί τοΓς δροις τούτοις· άλλα τήν 

5 η ι εσπερινή, ώραν τής 24ης ’Οκτωβρίου άνηγγε'λδη τοΐς 

στρατηγοΐς τών μεραρχιών υπό τοΰ γενικού στραταρ-/είου 

διά τών αρχηγών τών σωμάτων ή άρνησις τής αύτοχρατείρας 

νά μεθεςη εις τάς διαπραγματεύσεις.

s t.'t αυτήν ήμεραν (24. ’Οκτωβρίου) ό στρατηγός C lian- 

gain ier (Σαγκαρνιέ) έπορευδη πρός τόν πρίγκιπα Φρειδερί

κον Κάρολον, Γνα τώ προτείνη εκχλησιν είς τούς πρώην βου- 
λευτάς πρός έκλογήν νέας κυβερνήσεως, εις τήν υπό τής 

Γαλλίας δέ άναγνώρισιν αύτής έμελλε νά έργασδή ό στρατός 

τοΰ Bazaine, άλλ’ δ πρώσσος πρίγχιψ άπέρριψε και τήν πρό- 

τασ ι; ταύτην την ο επαύριον και τήν έπομένην συνεζητήδη- 

σαν οί δροι τής γενομένης £δη παραδόσεως, και τήν 27ην  

υπεγράρη το περί ταύτης πρωτόκολλον.

ΙΤρός τιμήν τών κατοίκων τοΰ Mets χρεωστοΰμεν νά μνη- 

μονεύσωμεν, δτι άμα τή 25η  ’Οκτωβρίου έγνώσδη έν τή βό

λεϊ οτι έ.^ιμά,,εται συνδηκολόγησις περί παραδόσεως, έγέ- 

νετο επίσημος τών πολιτικών αρχών τής πόλεως διαδήλωσις

κατά τής άπορα'σεως ταύτης τοΰ Bazaine και περί ηρωικής 

μέ'/ρις έσχα'των άντιστάσεως τής rcagOirov ταυτης πολεως, 

καί άναρορά σχετική έπεδόθη ύπό τοΰ δημαρχείου πρός τόν 

φρούραρχον, καί εκκλησις τής έδνορυλακής πρός τόν στρατόν· 

άλλ’ άπαντα ταΰτα δέν παρηλλαξαν τά πραγματα.

Ιδού οί περί παραδόσεως δροι-
«Μεταξύ τών ύπογεγραμμένων, τοΰ άρχηγοΰ τοΰ έπιτελείου 

τοΰ έν τώ Metz γαλλικοΰ στρατοΰ, καί τοΰ άρχηγοΰ τοΰ έπι

τελείου τοΰ πρό τοΰ Metz πρωσσικοΰ στρατοΰ, αμροτερων 

έφωδιασμενων μέ άπόλυτον πληρεξουσιότητα ύπό τή ςΑ .Ε .  

τοΰ στρατάρχου Bazaine, γενίκοΰ διοικητοΰ, καί τής Α.Β.Γ. 

τοΰ πρίγκιπος Φρειδερίκου Κάρολου τής Προ>σσιας, αρχιστρα

τήγου, συνωμολογήδη ή άκολουδος συμβασις.
"Αρθρ. 1. Ό  ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατάρχου Bazaine 

γαλλικός στρατός είναι αιχμάλωτος πολέμου.

"Αρδρ. 2. Τά ρρούριον καί ή πόλις τοΰ Metz μεδ’ δλων 

τών φρουρίων, τό υλικόν τοΰ πολέμου, τά  έρόδια παντός εί- 

δους καί πδν δ,τι είναι ίδιοκτηοία τοΰ Κράτους δέλουσι παρα- 

δοδή εις τόν πρωσσικον στρατόν, εν η ευρισκονται καταστασ^ε 

κατά τήν ύπογραρήν τής παρουσης συμβασεο)ς.
Τό Σάββατον, 29 . ’Οκτωβρίου, κατά τήν μεσημβρίαν, τά  

ρρούρια τοΰ Saint-Q uentin, P iappevillc, Saint-Ju lien , 

Queuleu καί S a in t-P rivat καδώς καί ή πύλη Mozellc (δδός 

τοΰ Στρασβούργου), δέλουσι παραδοδη εις τά πρωσσικα στρα

τεύματα.
Τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας τής ιδίας ημέρας αξιωμα

τικοί τοΰ πυροοολικοΰ καί τοΰ μηχανικοΰ μετα τινων υπαςιω . 
ματικών δέλουσι γίνει δεκτοί έν τοΐς μνημονευδεΐσι ρρουρίοις, 

όπως καταλάβωσι τάς πυραταποθήκας καί έκκενώσωσι τάς 

υπονόμους.
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yApOp. 3. Τά όπλα καδώς καί όλον το υλικόν τοΰ στρατοΰ, 

συνιστάμενον είς οημαίας, αετούς, ττυρο€όλα, μυδροβόλα, ίπ

πους, κιβώτια τοΰ πολε'μου, άποσκευάς τοΰ στρατοΰ, τροφάς 

κτλ. δέλουσιν άφεδή έν Metz και τοΐς φρουρίοις εις στρατιω- 

τικάς έπιτροπάς, δρισδησομένας ύπό τοΰ στρατάρχου Bazaine, 

οπως παραδοδώσιν αμέσως είς τους Πρώσσους επιτρόπους. 

Τά στρατεύματα άνευ όπλων δά έδηγηθώπ τεταγμένα κατά  

τά συντάγματα η σώματα αυτών καί κατά στρατιωτικήν τά- 

ξιν, είς τους τόπους, οίτινες δέλουσιν ύποδειχθή αύτοΐς δι’έκα- 

στον σώμα. Οί άξιωματικοί δέλουσιν είσέλθει τότε έλευθέοως 

είς τό έσωτερικόν τοΰ περιχαρακωμένου στρατοπέδου ή είς 

Metz ύπό τόν όρον τοΰ νά δώσωσι τόν λόγον της τιμής αύτών 

οπ δέν δέλουσιν έγκαταλίπει τό φρούριον άνευ τής διαταγής 

τοΰ πρώσσου διοιχητοΰ.

Τά στρατεύματα δά δδηγηθώσι τότε ύπό τών ύπαξιωμα- 

τικών των είς τάς δέσεις τών καταυλισμών. Οί στρατίώται δά 

διατηρήσωσι τους σάκκους, τά σκεύη αύτών και τά μέσα τής 

κατασκηνώσεως (σκηνάς, σκεπάσματα, σκεύη κλπ.).

"Αρθρ. 4. Πάντες οί ς-ρ*τηγοί καί αξιωματικοί, καδώς καί 

οί στρατιωτικοί ύπάλληλοι, οί Ιχοντε< βαθμόν αξιωματικού, 

οίτινες θά δώσωσι τόν λόγον τής τιμής των έγγράφως νά μή 

φέρωσι τά  όπλα κατά τής Γερμανίας, καί νά μή ένεργήσωσι 

δι’οϋδενός άλλου τρόπου κατά τών συμφερόντων αυτής μέχρι 

τέλους τοΰ παρόντος πολέμου, δέν δέλουσι γίνει αιχμάλωτοι 

τοΰ πολέμου’ οί αξιωματικοί καί ύπάλληλοι, οίτινες θέλουσι 

παραδεχδή τον ορον τοΰτον, δέλουσι διατηρήσει τά όπλα αύτών 
καί τά σκεύη τά άνήκοντα αύτοΐς προσωπικώς.

Πρός άναγνώρισιν τίίςάνδρείας, $ν έπέδειξαν κατά τήν διάρ

κειαν τής εκστρατείας τά στρατεύματα τοΰ στρατοΰ καί τής 

φρουράς, επιτρέπεται είς τούς αξιωματικούς, οίτινες δά προ-

τιμήσωσι τήν αιχμαλωσίαν, νά φέρωσι μεδ' έαυτών τα ξιφη, 

καδώς καί παν ο,τι προσωπικώς άνήκει>ύτοϊς.
"Αρθρ. 5 . Οί στρατιω τικο ί ιατροί άνευ έξαιρεσεως δέλουσι 

μείνει όπως περιθαλψωσι τούς πληγωμένους· τά δικαιώματα 

αΰτών εσονται τά τής συνδήχης τής Γενεύης. Τά αύτά ισχύουν 

καί διά τό προσωπικόν τών νοσοκομείων.
νΑρδρ. 6 . Ζητήματα λεπτομερείας, άφορώντα κυρίως^τα 

συμφέροντα τής πόλεως, έκανονίσδησαν έν τώ συνημμένω ωδε 

παραρτήματι, οπερ θέλει έχει τήν αυτήν ίσχύν ώς το παρόν 

πρωτόκολλον.
"Αρθρ. 7. Παν αρθρον, οπερ δυνατόν νά παρουσ ίας ty?»-  

βολίας, θέλει έρμηνευθή πρός δφελος του Γαλλικού στρατού. 
Ένένετο έν τώ Πύργω τοΰ Frescaty 27  ’Οκτωβρίου 18 7 0 .

'Γπογεγρ. L. JA R B A S .— STIE11LE.»

Ιδού καί ή ήμερηοία διαταγή τοΰ Bazaine πρός τόν στρα- 

τόν τοΰ Τήνου ολίγον πρό τής παραδόσεως, ώς και ή κατό

πιν ταύτης διαταγή του Φρειδερίκου Καρόλου προς τον Γερ

μανικόν στρατόν
«Ήττηδέντες ύπό τοΰ λιμοΰ, άναγκαζόμεθα νά ύποταγώμεν

είς τού; νόμους τοΰ πολέμου καί νά κη?υχθώμεν α ιχμάλω το ί 

Τήν αυτήν τύχην έπαθον κατά διάφορους έποχάς τής στρα^ 

τιωτικής ημών ιστορίας άνδρεΐοι στρατοί, δδηγούμενοι ύπό τοδ 

Μασένα, του Κλέβερ, τοΰ Γουδιών Σαίν Σύρ. Ή  τυχη αυτη 

οϋίαμώς ωχραίνει τήν στρατιωτικήν τιμήν, άφοΰ σείς επετελε- 

σατε τό καθήκον σας μέχρι τών έσχάτων έρίων τής άνθρωπι- 

νης δυνάμεως. Πάσα μέν κατεβλήθη προσπάθεια όπως άποσο- 

βηδή το'.οΰτο τέλος, άλλ'έπί ματαίω. Ή  άπίπειρα τοΰ οια^- 

ρήξαι τήν έ χ δ ρ ι κ ή ν  γραμμήν, μεδ όλην την άνορεία/ σας κ 

τόν θάνατον χιλιάδων έξ ύμών, δυναμένων νά ύπηοετησωίΐν 

είσέτι τήν πατρίδα, δα έματαιοΰτο, συνεπεία τοΰδπλισμου και



ίω ν  φοβερών δυνάμεων, αΓτινες φυλάττουσι χαι ύποστηρίζουσι 

έζείνην την γραμμήν· ή εκβασις 6ά ητο δυσχερεστάτη. Ά ς η -  

μεδα αξιοπρεπείς έν τη δυστυχία- άς σεβασδώμεν τούς συγκυ- 

ρωδέντας έντιμους ορούς, έάν δελωμεν νά τύχωμεν ης εσμέν 

άξιοι ύπολήψεως. Κηδόμενοί τοΰ άγαδοΰ ονόματος τοΰ στρατοΰ 

τούτου άς άποφευγωμεν πασαν πραξιν έλλείψεως πειδαρχίας, 

λ. χ . την καταστροφήν οπλών καί πολεμεφοδίων διότι, κατά 

τά  πολεμικά έδιμα, τά φρούρια καί τά όπλα παραδοδήσονται 

τη Γαλλία αμα τη συνυπογράφω της ειρήνης. Καταλείπων 

την άρχιστρατηγίαν, ευχαριστώ τοΐς στρατηγοΐς, τοΐς άξιω- 

ματικοΐς καί τοΐς στρατιώταις, έπί τη τιμ ία  υποστηρίξει των, 

έπί τη περιφανεΐ ανδρεία των έν ταΐς μα'χαις, έπί τη καρτερία 

των έν ταΐς στερήσεσι. Μετά συντετριμμένης καρδίας χωρίζο

μαι άφ’ υμών. (υπογ.) ΒΑΖΑΙΝ.»

«Στρατιώται της πρώτης καί δευτε'ρας στρατιας!

Μετά πολλάς μα'χας, δ ύφ’ ήμών ήττηδείς έχδρος ήναγ- 

κα'σδη ν’ άποκλεισδή εις Μέτς· ό δέ άποκλεισμός διήρκεσεν 

7 0  όλας ημέρας, ών α ί πλεϊσται ηΰξησαν τήν τιμήν καί δόξαν 

τών ύμετερων συνταγμα'των, οϋδεμία δ’ έμείωσεν αύτα'ς. Εις 

τον γενναΐον έχδρον δέν αφήσατε άλλην διέξοδον, ή τήν κατά- 

Οεσιν τών όπλων. Καί ή ώρα αΰτη επέστη.

Σήμερον τέλος δ στρατός έκεΐνος, ό άριστος στρατός τής 

Γαλλίας, άριδμών έτι 1 7 3 ,0 0 0  άνδρών, πέντε όλα σώματα, 

εν οΤς καί ή αΰτοκρατορική φρουρά, μετά 3  στραταρχών τής 

Γαλλίας, 5 0  στρατηγών καί 6 ,0 0 0  αξιωματικών, έσυνδηκολό- 

γησε· μετ’ αύτοΰ δ’ έκυριεύδη καί τό Μέτς, τότέω ς άπόρδητον.

Μετά τοΰ προπυργίου τούτου, οπερ άποδίδομεν εϊς τήν Γερ

μανίαν, περιήλδον εις χεΐρας τοΰ νικητοΰ αναρίθμητα τηλε
βόλα όπλα καί πολεμεφόδια.

Τήν αίματηράν ταύτην δάφνην εδρέψατε διά τής γενναιότη- 

τος υμών, κατά τήν διήμερον μάχην τής Νουασσεβίλλης (3 1  

— 1 Σεπτεμβρίου) καί κατά τάς λοιπάς περί τό Μέτς μα'χας, 

αίτίνες είναι πολυαριδμότεραί η τά πε'ριξ χωρία, έξ ών έπω- 

νομάσδησαν.
Άνομολογώ ασμένως καίεύγνωμόνως τήν ύμετέραν γενναι

ότητα, άλλ’ ούχί ταύτην μόνον. νΕτι πολυτιμότερα χαρίσματα 

δεωρώ τήν ύμετέραν ύπακοήν καί καρτερίαν, τήν εύδυμίαν καί 

τήν άφοσίωσιν εν ταΐς κακουχίαις. Τά προσόντα ταΰτα δια- 

κρίνουσι τόν άγαδόν στρατιώτην.
ΜΙ σημερινή μεγάλη καί άξιομνημόνευτος ήμερα παρεσκευά- 

σδη διά τών μχγ ών, άς ήγωνίιδημεν, πριν ή άποκλεισδη τό 

Μέτς, μετ’ αύτοΰ άναχωρησα'ντων σωμάτιον και διά πάν
των τών πολυτίμων ημών συντρόφων, όσοι ευρον τόν δάνατον 

έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, ή ύπέκυψαν είς τάς κακουχίας. 

Είς ταΰτα πάντα δφείλομεν τό μέγα έ'ργον, οπερ σήμερον συν 

Θεώ συνεπληρώδη καί δι’ ου έδραύσδη ή δύν^μις τής Γαλλίας. 

Ή  σημασία τοΰ σημερινοΰ συμβάντος είναι άνυπολόγιστος. 

' ϊμ ε ΐ  ; δέ, στρατιώται, οίτινες έπί τώ σκοπώ τούτω ήνώδητε 

έν Μέτς ύπό τάς διαταγάς μου, μετ’ ί ύ  πολύ δ’ άναλάβητε άλ- 
λοδι νέα διάφορα έργα.

Άποχαιρετών τούς στρατηγούς, αξιωματικούς καί στρατιώ· 

τας τής πρώτης στρατιας καί τής μεραρχίας Κοΰμμερ, εύχο

μαι αύτοΐς επιτυχίαν καί εϊς τάς μελλούσας έπιχειρήσεις.
Ό  στρατηγός τοΰ ίππικοΰ 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ » 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή λύσις τοΰ δράματος τοΰ Μέτς και η 
καταστροφή τού γαλλικού τοΰ 'Pf/.oJ στρατοΰ.

1 Νοεμβρίου 1 S 7 0 .
Β. ΒΑΛΤΙΚΟΣ.
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Περί z&r χαταστςκπτιχων (d o ur.

Ί ηλεβόλα, πυρϊτις, σφαΐραι σιδηραΐ καί μολύβδιναι εΤναι 
τά κυριώτερα καταστρεπτικά μέσα εν τώ πολεμώ. Διά νά 

έπέλθη δέ ε'τι μεγ*λητέρα καταστροφή, γεμίζονται αί σφαΐραι 

με εμπρηστικά; υλας, μέ έκπυρσοκροτικόν υδράργυρον, μέ 

νιτρογλυκερίνην, διά νά δ ια^αγώ σι, τά δέ δια^αγέντα τμή

ματα επί μχ/.ρών αποστασεων να έχσφενδονισδώσι πρός νέα; 

καταστροφάς. Αλλαι σφαιραι έχ χάλυβος διαπερώσι τόν θώ 

ρακα τών θωρηκτών πλοίων* είναι δ’ αυται έπιμήκεις, λη- 

γουσαι ε ι; ο ;υ, κοιλαι καί πεπληρωμέναι έκ καυσίμων υλών, 

αι'τινε;, άναφλεχδ-ΐσπ μετά τήν τη ; σφαίρα; εΐσδυσίν ε ΐ; τά 

ξύλινα σκάφη τών πλοίων, προκαλοΰσι τήν τοΰ πλοίου πυρπό- 

λησιν καθότι εκ τών τοιουτων πχνταχόδεν δι’ οπών τετρυπη- 

μένων σφαιρών εξέρχεται άπειρον πλήδο; φλογών προ; κατά- 

καυσιν τών καυσίμων σωμάτων, ή δέ φλέξΐ; γίνεται διά ευκί
νητου κόρφους, κρουοντο; το ευφλεκτον μίγμα.

Έπενοήδησαν καί κατασκευάζονται σφαΐραι μολυβδιναι 

Ιμπεριέχουσαι φώσφορον, α ιτινε;, διαθλασδεΐσαι έπί σκληρών 

σωμάτων ο:ά τή ; έπιορα'σεω; τή ; ατμόσφαιρα; υπό τοΰ καιο- 

μενου φώσφορου προκαλοΰσι τήν καΰσιν τών καυσίμων υλών.

Γοιαΰται φωσφοροΰχοι σφαΐραι δίδονται κυρίω; ε ΐ;  τοΰ; 
σκβπευτά;, όιά νά τά ; ριπτωσιν έπί τών μέ πολεμεφόδια, πε- 

πληρωμενων άμαξώ/, οιοτι, άφ’ου δλασδώσι καί έ'λδη δ έγκε- 

κλιίσμενο; φώσφορο; ε ί; επαφήν μετά τοΰ άτμοσφαιρικοΰ αέ

ρ ι ; ,  αναφλέγονται και φλέγουσι τά έμπεριεχόμενα πολεμεφό-

δια δι’έκπυρσοκροτήσεω; καί μεγάλη; καταστροφής τών πλη

σίον ευρισκομένων αντικειμένων ώστε αί σφαΐραι αυται εΤναι 

φρικώδε; καταστρεπτικόν μέσον.
'II πρδ τίνων χρόνων έπινοηθεΐσα και έφαρμοζομένη νιτρο

γλυκερίνη είναι μέσον καταστρεπτικώτατον προ; καταστροφήν 

κτιρίων, γεφυρών, σιδηροδρόμων, ύφαλων, φρουρίων, καί διά 

τοΰτο εκλήδη £ηςέλαιον (spaengoel). Τό καλουμενον Φαι- 

νιανον πΰρ είναι, ώς φαίνεται, διάλυσι; τοΰ φωσφόρου εις 

τον καλουμενον δειοΰχον άνδρακα, καί τό διάλυμα τοΰτο εχει 

το περίεργον ιδίωμα οτι σώματα βραχέντα δι’ αΰτοΰ φλέγον

ται άφ’ εαυτών διά τή ; έπιδράσεω; τής ατμόσφαιρα;. Κ α ί 

το πετρέλαιον δΰναται νά συντελέση προ; καταστροφήν καί 
καΰσιν τών Αγκυροβολημένων πλοίων, εάν τοΰτο είς μεγάλην 

ποσότητα έπιχυδ'ή μ,εταξΰ τών πλοίων τούτων έπί τοΰ δαλασ- 

σίου ΰδατο; καί άκολουδω; φλεχδή. Πάραυτα εΰρίσκονται τά 

πλοία εν τώ μέσω τών φλογών καί καίονται. Άναφέρουσιν 

έπίση; περί λογχών, έχουσών ύπεράνω τή ; α ιχ μ ή ; των ετε- 

ρον λεπτόν σιδηροΰν κάλυμμα, καί άναμεταξύ αΰτοΰ φώσφορον. 
Μετά τήν εΐσδυσίν τή ; λόγχη ;, διαμένει τό κάλυμμα έντό; 

τοΰ σώματος, έν ω είσέδυσε, καί άρχεται ή τοΰ φωσφόρου καΰ- 

βΐ;* ταΰτα ομω; έπ ιτυχώ ; δέν εφαρμόζονται. Επίση; ή προ 

χρόνων άνακαλυφδεΐσα βαμβακοπυρΐτις εΤναι μέσον καταστρε

πτικόν, καδό έχουσα ίσχυροτέραν δΰναμιν τής συνήδου; πυ- 

ρίτιδο;. Έ πίση ; έπενοήδη ή λευκή καλουμένη πυρΐτι;, ητις 

e/ει ΐσγυροτέραν τή ; συνήδου; πυρίτιδο; δυναμιν επειδή όμως 

δι’ αυτής τά οπλα εύκολώτερον φδείρονται, δέν εφηρμόσδη 

είσέτι.
"Απαντα ταΰτα τά έπινοηδέντα μέσα είναι καταστρεπτικά, 

εφαρμοζόμενα σήμερον πρός καταστροφήν τών πολυδαπανων 

και πολυχρονίων έργων τής ειρήνης καί τοΰ ίδίου άνδρωπίνου



γένους. Εΐδ» νά εκλείψτη τοΰ λοιποΰ ό βροτολοιγός βάρβαρος 

πόλεμος καί νά διαμείνωσι ταΰτα χά έπινοήμαχα του άνδρώ- 

που εϊς άχρησχίαν διά πανχός.
•5* λ 9Δ. Λ α ν ο ε ρ ε ρ.
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Κατασκευή τής Αευχής πυρίτιδος·

’ Επειδή καχά χοΰς νεωχέρους χρόνους γίνεχαι πολΰς λόγος 

περί λευκής πυρίτιδος, έχοΰσης άνωτε'ραν δύναμιν της συνό

δους πυρίτιδος, κοινοποιοΰμεν την αναλογίαν καί τά ονόματα 

των διαφόρων αλάτων, τά όποια χρησιμευουσι πρός σΰνδεσιν 

αύτής· 1 μέρος κρυσταλ&>με'νου σιδηροκυανιουχου καλίου, 

1 μέρος λευκής ζακχάρεως καί 2 μέρη χλωρικής ποχάσσης 

εΤναι χά συσχαχικά χαύχης χής λευκής πυρίτιδος. Έ καστη  

ουσία κοπανίζεται χωριστά, καί εϊς λειοχάτην κατάσχασιν 
συμμιγνύονται ακριβώς διά ξυλίνης μαχαίρας.

Τέλος δΰναται διά συμμίξεως μεδ’ ΰδατος νά μεταβληδή 
κατά τόν διά την πυρίτιδα έν χρησει τρόπον εϊς κοκκώδη κα- 

τα'στασιν. Ή λευκή αΰχη πυρΐχις εχει πολλά πλεονεκτήματα 

ώς πρός τήν άνωχέραν Ικσρεσδονιστικήν δυναμιν, εχει ομως 

καί σπουδαϊον έλάχτωμα, οτι χά οπλα όξειδόνονται ταχύτερα 
καί έ'χουσιν ανάγκην έπιμελες-έρου καί ουχνοτέρου καδαρισμοΰ, 
διά νά μή ρδαρώσι ταχέως έ'νεκα τής μεγάλης έπί τοΰ σιδή

ρου όξίΐδωσίμου ένεργείας του χλωρικου κάλεως.
Μ  1  t 5»δ . Λ α ν ο ε ρ ε ρ .




	Tomos 2 1
	Tomos 2 2
	Tomos 2 3
	Tomos 2 4
	Tomos 2 5
	Tomos 2 6
	Tomos 2 7
	Tomos 2 8
	Tomos 2 9
	Tomos 2 10
	Tomos 2 11
	Tomos 2 12
	Tomos 2 13
	Tomos 2 14
	Tomos 2 15
	Tomos 2 16
	Tomos 2 17
	Tomos 2 18
	Tomos 2 19
	Tomos 2 20
	Tomos 2 21
	Tomos 2 22
	Tomos 2 23
	Tomos 2 24
	Tomos 2 25
	Tomos 2 26
	Tomos 2 27
	Tomos 2 28
	Tomos 2 29
	Tomos 2 30
	Tomos 2 31
	Tomos 2 32
	Tomos 2 33
	Tomos 2 34
	Tomos 2 35
	Tomos 2 36
	Tomos 2 37
	Tomos 2 38

