
Μελετών τις τάς στρατιωτικάς επιχειρήσεις κατά τόν αύ-  

στροπρωσσικόν πόλεμον του 1 8 6 6 , συνάγει τάς έξης παρα* 

τηρήσεις εις τον τρόπον του μάχεσδαι του πρωσσικοΰ πεζι

κού, οπερ εδωκεν άρορμήν άναδιοργανισμου των κανονισμών 

άσκήσεως τοϋ πεζικού τών άλλων επικρατειών, κατά τό μάλ

λον η ηττον παραδεχομε'νων τάς υπό του πρωσσικοΰ πεζικού 

διατυπωθείσας άρχα'ς.
*Η νε'α τακτική του πρωσσικοΰ πεζικού συγκεΦαλαιουται 

επί τών έξης.

Α· 'Ο t r  παρατάζει άγών·

Σώμα στρατιωτικόν πρωσσικόν, οίαδήποτε καί άν η ή 36- 

ναμις αΰτοΰ, π*ρουσιάζεται πάντοτε πρός τόν έχθρόν κατά 

την αυτήν τά ς ιν  διότι είναι διηρημένον άμεταβλητως εις κρία 

τμήματα, την πρωζοπορείαν, το xipcor η το μέγα  τοΰ σώ

ματος καί την εφεδρείαν (I’ avan tg ard e , le gros et la  

reserne). Διά της λέξεως πρωτοπορείας ή εμπροσθοφυλα

κής οι Πρώσσοι δεν έννοοΰσι το μικρόν σώμα, οπερ έρ ΐίλει νά 
ήναι ό προόπτης της πορείας (καθόσον, έννοητέον καί τούτο, 

υπάρχει παρ’αυτοΤς υπό την επωνυμίαν vo rh u t $ vorirupp), 

ίλ λ ά  τά στρατεύματα, άτινα έ^είλουσι ν’ άρχίσωσι τόν αγώνα 

και υποστώσι τάς πρώτας αΰτοΰ συνεπείας. "Εκαστον τών 

τμημάτων τούτων εΤναΛ συνήθως τεταγμέν»ν εις δύο γραμμάς, 

συνεπώς πρός αρχήν τινα γενικήν παρ’ αύτοΐς παραδεδεγμέ

νη;, κατά την όποιαν παν στράτευμα μικρόν η μέγα> εν σύν- 
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ταγμα, παραδείγματος χάριν, λαμβάνει διά τήν έν μάχη Ββ. 

ράταξιν διάταξιν τουλάχιστον επί δυο γραμμών, καί εί δυνα

τόν έπί τριών, ών ή τρίτη γραμμή ενίοτε Εκπροσωπείται ύρ’έ- 

νος τάγματος η καί μέρους τινός τάγματος. Ί Ι  αρχή αΰτη 

εφαρμόζεται 'διαρκώς καί είς «ΰτάς της ειρήνης τάς άσκησεις.

Εις μίαν μεραρχίαν πεζικού η πρωτοπορεία συνήθως συγ

κροτείται υπο 3 η 4 ταγμάτων, λαμβανομένων συχνότατα έκ 

διαρόρων συνταγμάτων, ύπό μιας ή δυο κανονοστοιχιών, καί 
υπό ενός συντάγματος ή μέρους συντάγματος του ιππικού. 

Διοικεΐται δέ υφ’ ενός στρατηγοΰ η καί απλώς ανώτερου άξιω. 

ματικου έπ’ αΰτώ τούτω ώρισμένου. Τό αυτό υπάρχει καί 
οια την εφεδρείαν, συνήθως-κατά τόν αυτόν τρόπον καταρτι- 

ι,ομ.νην, μόνον οε το κύριον του σώματος μένει ύπό τάς άμε

σους διαταγάς τοΰ διοικητοΰ τής μεραρχίας. Έκ τούτου επε- 

ται, οτι ή φυσική σύνδεσις τής μεραρχίας (η τοΰ σώματος 

στρατοΰ) καταστρερεται, και τό πλεΐστον τών διοικητών Εξέρ

χονται τών ρυσικών αύτών διοικήσεων* πολλάκις μάλιστα  

συμβαίνει ό εις τών στρατηγών, τών διοικοίΛτων τάς ταξιαρ

χ ία ς, νά μη έχη διοίκησιν απ’ ευθείας. Τό τοιουτον ραίνεται 

λ ία ; παράοοξον, προ πάντων προκειμενου περί άνδρώπων τό
σον μεδοοικών, οιοι οί Πρώσσοι.

II πρωτοπορεία, κατά τό πρωσσικόν σύστημα, ύρίσταται 

τούς μεγαλύτερους αγώνας τής ημέρας, καί επομένως συνε

πάγεται είς έαυτήν καί τάς μεγαλητέρας καταστροράς. ίΜή, 

οπως οιανέμωνται ές ισου αί καταστροραί αυται χαί αί τιμαί 

τοΰ συμμετεχειν τοΰ πυρός, χορηγοΰσιν αυτή τό άναλογοΰν 

αύτοΓς μέρος τά συντάγματα ; Έν τοιαύτη περιπτώσει είναι 

ζητημα δικαιοσύνης ύπο την έποψιν τής φιλοτιμίας καί ίσό- 

τητος, ύπο την εποψιν τής αριθμητικής δυνάμεως τών σωμά

των. Η 5μι> είναι μάλλον λόγος κοινωνικός η πολιτικός και

ούχί στρατιωτικός ; Τωόντι γινώσκομεν, ότι έν Πρωσσία 

έκαστον σώμα στρατολογεΐται διαρκώς είς την αυτήν τοπικήν 

περιρέρειαν, καί εννοεί τις ότι καταστροραί μεγάλαι, ας υρί- 

σταται έν μόνον σύνταγμα, δύνανται νά γείνωσιν έπαισδηταί 

κατά σκληρόν τροπον, καδοσον προσβαλλουσιν ιοιω^ μια/ και

μόνην έπαρχίαν.
Ό π ω ς καί άν έχη τό πράγμα περί τών άσυνήδων τούτων 

μορρώσεων τής πρωτοπορείας, έν γεγονός προκύπτει σταδε- 

ρώς, εΤναι δέ, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, ί  σκοπός, όπως ού- 

νηται αΰτη νά έργασθή ιδία, και εντελώς διαφέρει τοΰ προο
ρισμού τής τών Γάλλων Εμπροσθοφυλακής. Ή αποστολή αυ

τής συνίσταται τωόντι ούχ̂ ί μόνον όπως κάμη εναρξιν τοΰ 

άγώνος, άλλά καί όπως τόν συντηρήση όσον περισσότερον χρό

νον τη έπιτρέπουσιν αί προσπάδειαι αυτής, εστω καί μέχρι 

τελευταίου δρίου, έάν ώσιν ύπερβολικαί. Διότι οί Πρώσσοι 

έχουν ώς κανόνα γενικόν τό ρέρειν είς συμπλοκήν ταυτοχρο- 

νως όσον οΤόν τε όλιγωτέρας δυνάμεις, ζητοΰντες παρ έκάστης 

τό μέγιστον τής ένεργείας αυτών.
Λοιπόν,'προκειμένης πάλης πρός σώμα πρωσσικόν, θελε  ̂

τό εΰρει τις διηρημένον είς τρία τμήματα οιακεκριμενα, ών 

έκαστον δύναται νά πολεμήσΐ) μεμονωμένως· είναι οέ έσχημα- 

τισμένον έκαστον ίδια μάλλον κατά βάθος η κατα πλάτος, 

καθόσον πρόκειται νά έργασθή μάλλον κατά διαδοχήν, καί 

ούχί κατά τό ταυτόχρονον τών ενεργειών αύτοΰ. II υποοιαί- 

ρεσις αΰτη είναι συνέπεια συστήματος κατ αρχήν παραδε

δεγμένου, όπερ καθίστα τήν κάθετον τάξιν.
Οΰτως έσχηματισμένων τών φαλαγγών, βλέπόμεν τους 

Πρώσσους συνήθως αναλαμβάνοντας τήν έπίθεσιν. II πρώτη 

γραμμή τής πρωτοπορείας, πάντοτε έσχηματισμενη είς φά
λαγγας κατά λόχους, βαίνει πρός τόν εχθρόν εχουσα τους
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6 8  τροπος T or μ λ χ ε ς θ α ι τογ

«χρβδολβσΐάς αυτής έμπροσβεν του μετώπου, είς τά διαμβσ* 

ή καί φαλαγγηδόν ίπισδεν τών πτερύγων. ’Εν πάση περι- 

πτωσει ή γραμμή αυτή πρέπει νά σταματήση, άμα φία'ση εις 

καλήν από του έχδροΰ άπόστασιν καί άφή3η έν πρώτοις νά 

εργασδώσιν ί ί  άκροβολισταί. Ουτοι φέρονται 4 0 0  βήματα έμ. 

προσδεν τών ταγμάτων, άκολουδουμενοι υπό λόχων ή διμοε- 

ριών μέ στίχους συνεπτυγμένους, χρησιμευόντων ώς ς-ήριγμα, 
καί καλυπτόμενοι όσον κάλλιον δύνανται υπό τών έδαφικών 

ανωμαλιών άρχονται του πυρός. Όφείλουσι πρώτον νά κατορ- 

δώσωσι τήν ύποχώρησιν τών έχδριχών Ακροβολιστών, εϊτα Βί 

διά πρώτης ίφόδοι» νά ζητήσωσι νά έκδιώξωσι τό έχδριχόν 

στράτευμα άπό τής πρώτης αύτοΰ γραμμής. ’Εάν δέν τό 

κατορδώσωσιν, ή φροντίς αΰτη μεταβαίνει εις τούς λόχους μέ 

τούς συνεπτυγμένους στοίχους· ουτοι οέ άνακαλοΰσι τούς ά*ρ0. 

βολιστας εις τά διάμεσέ, φέρονται μ ε ΐ’ αυτών επί τά έμπρός, 

σϊαματώσιν, όταν φδάσωσιν εις 3 0 0 — 4 0 0  βήματα άπό του 

έχδρου, καί έκτελοϋσι εν ή καί πλείονα ίδρόα πυρά, 

εις τα  οποία συμμετέχουσι καί οί άκροβολισταί. ’Εάν τά 

πυράταυτα δέσωσι τόν έχδρόν εις-φυγήν, μόνοι οί ακρο- 
βολισταί καταοιώκουσιν αυτόν εάν όμως άνδίσταται, ή 

Ιαν αυτός ό έχβρό; βαίνη κατ’ αύτών, οί λό χ ίι έκίελο’ ΰσι 
το κατά Οέλήσιν πυρ, οπερ τήν σήμερον είναι τό τα-/ύ 

πυρ (Schnell-feuer), ή καί έφορμώσι κατ’ αύτοΰ διά τής 

λόγχης, φωνουντες τό πολεμικόν ο ν^ ά ,  μέχρις ο5 δοδή τό 
παραγγελμα d J r .  ’Εάν ή προσβολή άπωδισδή, οί ακροβο
λιστε ί φέρονται δρομαίως έπί τά εμπρός, καί φροντίζουσι νά 
καλύψωσι τήν ύποχώρησιν τών λόχων, οΓτινες μεταβαίνουσι 
καί λαμβάνουσι δεσιν πολύ οπισδεν, προσδιωρισμένην προηγου- 
μενως. Ή δευτέρα γραμμή, ^σχηματισμένη έκ ταγμάτων* εις 
οικλην φάλαγγα, βαίνει τότε έπί τά έμπρός καί επαναλαμβά
νει τήν προσβολήν, κατά τάς αύτάς apyας.

ΠΡΩΣΣ1Κ 0 Ϊ  ΠΕΖΙΚΟν. 6 !)

Τοιαύτη είναι ή βεωρία τής μάχης του πεζι/οΰ τών ΙΙρώσ- 

5ων, εννοείται όμως, ότι εις τήν έκτέλ*σιν τά πράγματα δίν

συαβαίνουσιν πάντοτε ούτως.
Τά έπιδετιχά κινήματα τής πρωτοπορείας έκτελοΰνται γε

νικώς μετά μεγάλης ζωηρότητος, αλλά ταυτοχρόνως ούδέν 

μέσον παραμελεΐται πρός φύλαξιν τών πλευρών καί των συγ- 

κοινωνιών· συνήδως περί τούτου μέριμνα τό κύριον σωμα διά 

ταγμάτων ή λόχων έπί τούτω άπεσπασμένων έπί δέσεων κα
ταλλήλων. Οί Πρώσσοι στρατηγοί ευχαριστούνται είς τας 

κατά τών πτερύγων του έχδροΰ προσβολάς, και είναι ένδερ- 
μοι διασώται τών ύπερφαλαγγιστικών κινήσεων, σπανίως δε 

φαίνονται προσβάλλοντες τό κεντρον. Εν γένει δύναταί »ις να 

βεβαιώση, ότι άπαντες οί Πρώσσοι άξιωματικοί ποιούνται 
λίαν κατάλληλον χρήσιν τών δυνάμεων αύτών, καί ότι έννοοΰσι 

λίαν καλώς τό έδαφος. At δύο αυται Ιδιότητες πλέον ή άπας 

άνεπλήρωσαν παρ’ αύτοΤς τήν κατ’ άριδμούς σχετικήν σμικρό- 

τητα. Α ί προσβολαί συχνότατα ένεργοΰνται κατά φάλαγγας 

λόχων μέ άκροβολιστάς είς τά διάμεσα- άλλ’ όταν { έχδρός 

ηναι δυνατός καί φαίνεται σταδερός, καί παρουσιάν,ηται ή 

ανάγκη μεγάλου κτυπήματος, έκαστον τάγμα σχηματίζεται 

είς φάλαγγα προσβολής, καί ή γραμμή δλόκληρος βαίνει ουτω 

κατά του έχδροΰ, μέ σημαίας άναπεπταμένας είς τόν ηχον της 

μουσικής καί τών τυμπάνων. Οι Πρώσσοι αξιωματικοί κα- 

τορδοΰσιν, ώς φαίνεται, νά πείδωσι τούς στρατιώτας αυτών 

νά μή πυροβολώσιν ούδ’ άπαξ κατά τήν διάρκειαν τοΰ δρόμου 

των, όπερ άναμφιβόλως άφίνει είς την τνροσβολ-τ,ν όλην τή/ 

ίσχύν της καί όλην τήν ένότητα τής ωδησεως.
ΙΙροκειμένου περί άμύνης, οι Πρώσσοι αφίνουσι τό/ έχδρ-·' 

πάντοτε νά πλησιάζη βήματα 3 0 0  μέχρι 4 0 0 ,  όπως τόν δ.- 

-/δώσι δΓένός ή δύο γενικών καί έπί παοαγγέλματι πυρών, εις



τά  οποία παρακολουθεί, έάν καθίς·αται άναγκαίον, το ταχύ πυρ, 

ουτινος το αποτέλεσμα εϊναι καταστρεπτικόν. Θέσεις έκλεγό- 
μεναι μετά «ρροντίδος, μεγάλη τών άνδρών προσοχή εις την 

φωνήν τών προϊσταμένων αυτών, καί μεγίστη άταραξία είς το 

πΰρ,' συντελεί σφόδρα είς την επιτυχίαν τοϋ τρόπου τούτου της 

άμ&νης. Ευρίσκομεν μάλιστα τρεις περιστάσεις, είς τάς όποιας 

οί Πρώσσοι, οπως δώσωσιν είς τό πυρ αυτών τό μέγιστον τής 

ίσχύος αύτοΰ, έτέθησαν είς τέσσαρας ζυγούς, ών οί δύο πρώ

τοι γονατιστοί, οί δύο όπίσθοι ορθοί, καί οί τέσσαρες ταυτο- 
χρόνως πυροβολοΰντες.

ΟΕ Πρώσσοι σπανίως κατά την ύπερα'σπισιν θέσεων έγκα- 

θιστώνται έντός τών οικιών. Διανέμουσιν έν αύταις έπιδεξίους 

τινάς είς τό πυρ, οΓτινες, τιθέμενοι είς τά παράθυρα, έχουσι 

παραγγελίαν νά σκοπεύωσι κυρίως τούς προϊσταμένους τών 

εχθρών, τό δέ κύριον σώμα τών υπερασπιστών συγκεντροΰται 

είς τά άκρα τοΰ χωρίου, είς τούς κήπους,· όπισθεν τών φρα
κτών καί τών τοίχων, εχοντες λόχους τινάς κατά φάλαγγα  

είς τά πλευρά, καί εφεδρείαν τινά είς τό κέντρον τής θέσεως, 

καί πρό πάντων είς τήν πλατείαν, έάν ύπάρχη τοιαύτη αρ

κούντως μεγάλη. Τό σύστημα τοΰτο φαίνεται προτιμότερον του 

τών Αυστριακών, οπερ συνίσταται είς τήν προφύλαξιν τών 

υπερασπιστών έντός τών κτιρίων οΰτω συσσωρεύονται οί άν- 

δρες έν αύτοις, στενοχωροΰνται άμοιβαίως, διαφεύγουσι τήν 

έπιτήρησιν καί διεύθυνσιν τών αρχηγών, είς δέ τήν Αποτυχίαν 

συνήθως περικυκλοΰνται καί αιχμαλωτίζονται. Κ αί αύτή ή 

εκστρατεία τοΰ 1 S 5 9  είς Ιταλίαν παρουσιάζει πολλά τοιαΰτα 
παραδείγματα.

Κ ατά τούς έντός δάσους αγώνας οί Πρώσσοι εισέρχονται έν 

αύτώ συνήθως κατά φάλαγγας λόχων, άλλ’ έάν οί κυματισμοί 

τοΰ έοάβου; διαλύωσι τήν τακτικήν διάιαξιν, μάχονται διε-

σκορπισμένοι καί άνευ διακρίσεως σοίματος. Ό  άγων οϋτος 
είναι οόχί άγων γραμμής, άλλ’ ένέργεια ακροβολιστών διη- 

ρημένων είς μεγάλας συμμορίας. Είς τοιοΰτον αγώνα παρα

τηρεί τις οτι οί Πρώσσοι φροντίζουσι νά έξοικονομώσι μικράς 

εφεδρείας. Έάν τμήμά τι υποφέρη ύπό τοΰ έχθροΰ οΰτως, 

ώστε νά μή δύναται ν’ άντιτάξη άντίστασιν τελεσφόρον, τό 

άποσύρωσι τοΰ πυρός- έκ πολλών δέ τοιούτων λειψάνων συ- 

νχθροιζομένων σχηματίζουσιν ουλαμούς συμμιγείς, φυλασσό
μενους είς μέρος προφυλαγμένον, έπειτα δε τούς είσάγουσιν 

έκ νέου είς τό δάσος, όπόταν, άπωθισθέντων άλλων στρατευ

μάτων, κρίνηται άναγκαία νέα τις προσπάθεια.

ΦάΛαγγες Λόχων (Colonnes de CompagnieJ.

Πάσα διοίκησις, έκτεταμένη ή καί περιωρισμένη, έχει είς 

τά δμματα τών Πρώσσων μεγάλην ηθικήν σημασίαν· ό δέ 

έξασκών αυτήν είναι διατεθειμένος νά μεγαλοποιή καθ’ εαυτόν 

ούχί δέ 'καί νά σμικρύνη τήν σπουδαιότητα αύτής· θεωρεί δέ 

ώς τό πρώτον τών χρεών αύτοΰ τό νά φανή άξιος τής άπο- . 

στολής του. Αί ίδέαι τής στρατιωτικής ιεραρχίας άλλως τε 

καί τής ύπακοής ένυπάρχουσιν εις τό αίσθημα τοΰ έθνους καί 

συντελοΰσιν είς τήν έπαύξησιν τής γοητείας, ην έξασκοΰσιν 

οι προϊστάμενοι έπί τών ύποδεεστέρων αυτών. "Επειτα αί π α

ραδόσεις τοΰ μεγάλου Φριδερίκου είναι πάντοτε πρό οφθαλμών, 

καί έκαστος Πρώσσος άξιωματικός άποβλέπη ιδίως είς τό νά 

δειχθη άξιος κληρονόμος παρελθόντος τόσον ένδοξου. Τ ά δέ 

σπουδαία αποτελέσματα, πλέον ή άπαξ άποκτηθέντα διά μέσων 

σχετικώςάνισχύρων, δέν διέφυγον τήν προσοχήν τών άνδρών, 

οΓτινες είναι επικεφαλής τοΰ Πρωσσικοΰ στρατοΰ. Είδον ουτοι 

είς ταΰτα νέαν καθιέρωσιν τής άληθείας ταύτης, οτι δηλ. είς 

τόν πόλεμον ή τόλμη καί τό έγκαιρον συ'/νάκις νικώσι τόν 

άριθμον, καί ούδενος έφείσθησαν τρόπου, οπως πληρώσι τής



ίδε'ας ταύτης τό πνεύμα τών αξιωματικών αυτώ ν οί δέ Αξιω

ματικοί Πρώσσοι φαίνεται ότι έντελώς χατενόησαν αυτήν, 
χαι έδειξαν, χαδ’ όλην την διάρκειαν της τελευταίας εκστρα

τείας, μεγάλην άπόφασιν καί απεριόριστον εις εαυτούς πεποί- 

Οησιν.
Α ί ίδέαι αυται έφερον έν Πρωσσία τον όργανισμόν τών λό

χω ν είς δύναμίν άσυνήδη (2όΟ άνδρας εις εμπόλεμον κατά- 

στασιν), καί έδωκαν γέννησιν είς τάς φάλαγγας τών λόχων, 

δοκιμασδείσας τώ 1 8 4 3 ,  καί δριστικώς είσαχδεισας είς τούς 

κανονισμούς τώ 1 8 4 7 .

Τό Πρωσσικόν τάγμα συγκροτείται έκ 4  λόχων, ών έκα

στος διαιρείται είς δυο ουλαμούς. Ό  λόχος λοιπόν παρουσιά

ζει τό τέταρτον του τάγματος καί αντιστοιχεί πρός την διλο- 

χ ίαν (division) του Γαλλικού τάγματος. Έ φ’ όλον τό τάγμα  

ci άνδρες διατίθενται είς τρεις ζυγούς, ών δ τρίτος προώρι- 
σται νά έκτελη τήν υπηρεσίαν τών ακροβολιστών.

Διά τόν σχηματισμόν είς φάλαγγας τών λόχων έκαστος 

λόχος διατίθεται είς φάλαγγα κατ’ ουλαμούς οΰτως- ό 1ος 

καί δ 2ος λόχος έπί τών 2ων αύτών ουλαμών, δ δε 3ος καί 
ο 4ος έπί τών 1ων. Είς έκαστον δέ λόχον οί 3οι ζυγοί τών 

δύο ουλαμών ένουνται καί συγκροτουσιν ενα 3ον ουλαμόν, 

όστις τοποθετείται είς τήν ούράν της φάλαγγος, της έκ του λό
χου προκυπτούσης.

"Ολοιοί ουλαμοί εύρίσκονται ούτως έσχηματισμένοι είς δύο 

ζυγούς, καί τό τάγμα παρουσιάζει τήν τάξιν, ήτις έμφαίνειαι 

διά του κάτωθεν σχήματος, τουτέστιν εις τό κέντρον δύο λό

χοι συγκεκολληαενοι, οχηματίζοντες διπλήν φάλαγγα, είς δέ 

τάς πτέρυγας άνά εΤς λόχος είς φάλαγγα κατ’ ουλαμούς. Τά  

διαστήματα μεταξύ τής κεντρικής διπλής, φάλαγγος x*i ιώ ν  

είς τάς πτέρυγας φαλαγγών μεταβάλλονται κατά τάς άνάγ-

κας τής ώρας· δέν ύπερβαίνουσι δέ κατά γενικόν χανόνα τά  

δΟ -ΙΟ ο'βήμ*™ . Τά διαστήματα ταΰτα λαμβάνονται έν τώ

βαδισματι.·
4ο; λόχος 3ος λόχος 2ος λόχος 4 ος λόχος

Ένίοτε, προκειμένου νά λάβη τό τάγμα διάταξιν κλιμα
κίων αί φάλαγγες τών λόχων σχηματίζονται είς έκαστον αυ

τών έπί του αύτου ούλαμου ως έξης 
4ος λόχος 3ος λόχος 2ος λόχος <οΐ

Έ  τελευταία αΰτη διάταξις εΤναι έν χρήσει δλιγώτβρον 

τ^ς πρώτης, ητις είναι καί ή τής μάχης διάταξις.
Α ί φάλαγγες τών λόχων είναι ούχι μετασχηματισμός προς 

ελιγμόν, άλλά έγκαινιάζουσι σύστημα ολόκληρον τακτικής, 

γαραχτήοος έντελώς διακεκριμένου, ουτινος ή θεμελιώδης αρχη 

είναι ή επομένη· «δτι Λόχος 250  Πρώσσων, ΰ ω θούμ ενο ς  

ύηό Πρωσσου Λοχαγόν, πρέπει rd  ηαράγν άποτεΛεσματα 
άντιστο ιχοϋντα  πρός τόν παραγόμενον παρ άΛΛοις στρα- 
τοΐς ύπό τάγμ ατος» . Τό δέμα τούτο, καί περ πατριωτικόν, 

εΤναι όμως συζητησιμον καθ’ όλας τάς άλλας έπόύεις.^ Είναι 

άληθές ότι πολλάχις έπέτυχεν είς τήν τελευταίαν έκστρα- 

τείαν, δέν ε"πεται όμως καί ότι πρέπει νά υποστήρ ιζα«ι

χαθ’ δλοκληρίαν ώς άληδες.
Οί Πρώσσοι έχουσι λοιπόν δύο τακτικάς μονάδας, ήτοι το

τάγμ α , £*ερ καί είναι πάντοτε κατ’ αρχήν, χαί τόν Λόχον,

όστις κατέστη πράγματι μονάς τακτική. Συνεπείς είς εχυτους,



εοωκαν είς τούς λοχαγούς (1 )  μεγίστην άνεξαρτησίαν 'ένερ- 

γειας· ουτοι δέ έδέχθησαν τη ν  ευθύνην μετά της ίξουσ ΐας  
καί είργάσθησαν πανταχοΰ είς τάς μ ά χ α ς συμφώνως πρός 

τον γενικόν σκοπόν, μή περιμε'νοντες μ ίτ ε  προκαλοΰντες δ ια- 

ταγάς τών άμέσως προϊσταμένων αυτών. Ή  ένέργεια δέ τών 

προϊσταμένων τούτων, ήτοι τών συνταγματαρχώ ν καί τών τ α γ 

ματαρχών,έξηλείφθη είς τάς περισσοτέρας περις-άσεις.’/?*- 

.Ιαις Μ ξεσ ιν , εις τόν Πρωσσικόν στρατόν ΕΞ ATOM 12 ΑΝ 

ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, χορηγούντες αύτώ ώς κύριον μοχΛόν την 
ομιχροτέραν δυναμικήν μονάδα.

’Ιδού ή συχνοτέρα είκών του πεδίου μ ά χ η ς διά τό Πρωσ- 

σικόν πεζικόν. Πολλαί προσβολαί μερικαί, ενεργούμεναι ύπό 

ταγμ άτω ν, ήμ ιταγμάτω ν, λόχων μεμονωμένων ή άνά δυο συσ

σωματωμένων, ολίγη φαινομένη ένότης μεταξύ τών κ ινημ ά 

τω ν τούτων ώς πρός τόν χρύνον καί τό διάς-ημα, σπανίως είς  

ελιγμός, περιλαμβάνων πλέον τών δύο ταγμ άτω ν, ιδού, κ α -  

θ {μ ά ς , 5 γενικός χαρακτήρ τών ενεργειών τούτων έκ μέρους 

τώ ν Πρώσσων. Ό τα ν  τό σχέδιον της προσβολής αυτών δ ια-' 

γράρηται καθαρώτερον, στηρίζεται, ώ ς έπί τό πολύ, είς τόν 

σχηματισμόν πλειόνων φαλαγγώ ν διεστηκυιών, μεμονωμένων 

πρός άλλήλας, άναχωρουσών πολύ μακρόθεν, καί πορευομέ- 

νων κατ’ ευθείαν πρός τά  διάφορα σημεία τών εχθρικών θέ

σεων, χω ρίς νά ύπαρξη ούδεμία προγενεστέρα συγκεντρωτική 

δ ιάταξις, εις ην νά λάβωσι μέρος.

Οσον επικίνδυνος καί άν δύναται νά καταστή εις π λε ί-  

στας περιστάσεις ό τρόπος ουτος τοΰ μάχεσθαι, οί Πρώσσοι 

έκθειάζουσιν αυτόν υπερβαλλόντως, καί έχουσι σχεδόν άπόλυ-'

(1) Είς τήν Πρωβσίαν ό βαθμός του λοχαγού περιλαμδάνίται μ .- 
τα£ΰ -ιών άνωτέρων άς'.ωματ’.κών. Β. 1 Β

τον εμπιστοσύνην είς τάς φάλαγγας τών λόχω ν, ων είναι η 

συνέπεια.
Α ί φάλαγγες τών λόχω ν, λέγουσιν οί Πρώσσοι,προσφέρον· 

τα ι θαυμασίως εις τό σύστημα τώ ν νεωτέρων μαχώ ν, αιτινες  

συ'/νότατα λαμβάνουσι χώραν πέριξ θέσεων, ένθα έν ταγμα  

είναι ύποχρεωμενον νά διασκορπισθή κα ί διαφύγη ουτω τήν  

διεύθυνσιν τοΰ άρχηγοΰ αύτοΰ, ενώ τά τμήματα ταΰτα  των  

2 0 0  — 2 5 0  άνδρών είναι εύκινητό-τερα, ταυτοχρονως δε καί 

άρκούντο>ς ισχυρά πρός έκπλήρωσιν εντολής δεδομένης. Με- 

τέχουσι ταυτοχρόνως τών πλεονεκτημάτων τής φάλαγγος και 

τής ανεπτυγμένης τάξεως· δ ύναντα ι— αυξανόμενων κατα βου- 

λησιν τών μεταξύ τών λόχων διαστημάτων— νά παρουσια- 

σωσι μεγαλητέραν εκτασιν τής ύπό τοΰ έν παρατάξει τά γ μ α 

τος καταλαμβονομένης και άναπτύσσονται ταχ έω ς, διότι ή 

άνάπ τυξ ις  γ ίνετα ι ταυτοχρόνως καί ύπό τών τεσσάρων λόχω ν. 

Προσφέρουσιν έλάσσονα πρός βολήν σκοπόν είς τό πυροβολι

κόν ή έν τάγμα  συμπαγές. Α ί φάλαγγες τώ ν λόχων δύνανται, 

έκαστη ιδία, νά σχηματίσω σιν έν τάχ ει μικρόν τετράγωνον’ 

συμμορφοΰνται δέ εύκόλως πρός ολας τά ς  έδαφικας μορφας 

καί έκαστον αύτών εχει άκροβολιστάς όλως έτοιμους, χω ρ ίς  

νά ένοχληθή ό οργανισμός τοΰ τάγματος· τέλος εύκολύνουσι 

τ ’ άποσπάσματα τόν μεμονωμένον άγώ να καί τόν σ χ η μ ατι

σμόν μικρών εφεδρειών. Ή  ύπό τώ ν Πρώσσων έκθείασις τώ/ 

πλεονεκτημάτων καί ιδιοτήτων του σχηματισμού τούτου είναι 

μεγάλη, οί Γάλλοι ομως φρονοΰσι (άνευ δοκιμασίας), οτι τά  

τάγμ ατα , διατιθέμενα είς φάλαγγας με οΐϊσττ,μαχα ά/α..χυ 

ξεω ς, διαρκώς ·ηοη παρ’ αύχοϊς συσταινόμενβ, κατέχουσι τό 

■πλεΐστον τών άνω έκτεθέντων πλεονεκτημάτων, και άφ’ εΜ - 

ρου δέν φέρουσι τό μέγα ελάττω μα τής μέχρι υπ-ρ^ολτς 

ωθούμενης παρά τοίς Πρώσσοις ύποοιαιρε^ίως.



ΆΧα’ Ιάν ταΰχα φρονώσιν οί Γάλλοι, οί Πρώσσοι όμως 

βιωροΰτι τάς φάλαγγας τών λόχων ώς ού'σας τελευχαΐον της 

τακχικής λόγον. Έπιμένουσι λοιπόν όχι «ή ίκανότης αίίτη, το 

*ν* γίνώσκωσι νά καδισχώσι τήν μάχην σειράν μικρών άγώ - 

?νων μερικών καί τοπικών, χορηγεί αύιοΐς άγαδήν υπεροχήν, 
^χαί οτι εις χαύχην όφείλουσι κατά με'γα μέρος τάς νίκας αύ- 

»τώ ν» — Π;οσδέχουσι δε οτι «ή τακτική αυτή άπαΐτει προη- 

ργουμίνην επιστημονικήν έκπαίδευσιν, γενικήν τε καϊ σχρα- 

χτιωχικήν, η τις έξοικειοΐ τόν αξιωματικόν μέ τάς μεγάλα; 

»τοΰ πολέμου καταστάσεις, καί χ°ρηγεΐ αύτώ μετά ταΰτα  

»χήν χαχεΐαν και στιγμιαίων άπόφασιν. Οί διοΐκηταϊ τών λό- 

>χ«ν είναι οΰσιωδώς γυμνασμε'νοι καί ουνειδισμε'νοι είς τό 

ίλαμβάνειν μέρος είς τά σχέδια του αρχηγού αυτών, καί άνευ 

♦ οιαχαγής, άμα άφικόμενοι είς τό δέατρον της πάλης.— Διά 

?Τίϋς Πρώσσους, έοαφος κεκομμένον καί κεκαλυμμένον δέν 

«θεωρείται ώς κακόν, τό όποιον οφείλει τις ν’ άπορεΰγη— εξ 

»εναντίας άναζηχεΐται τό χοιοΰχον έ'δαφος, καί δέν μάχεται 

»χό Πρωσσιχόν πεζικόν είς άνοικχόν έδαφος, είμή οτε δέν δύ· 
*ν*χ*ΐ άλλως νά πράξη. Έντεΰδεν προκύπτουσιν αγώνες θε- 

»ϊϊ«ιν, εις τους οποίους έντελώς προσφέρεται ή κάδετος Πρωσ· 
» ιιχ ή  διάταξις.

»'Η κάδεχο; ταχτική χαί τό σύστημα τών κατά δέσεις 

» ίγ ω γ ω ν  δεν άι:α ιτουσιν απολύτως τήν ύποδιαίρεσιν είς οά -  

♦>λ«γγας λόχων· μάλιστα όμολογητέον οτι ή μεγάλη ύποδι- 

»*ιρεσις αυτη, όταν αί περιστάσεις καχανχώσι μή εΰνοϊκαί καί 

»Sev υπάρχωσι πλέον εφεδρεία!, υπό τήν προστασίαν τών όποί- 

itoy δύνανχαι οί άνδρες νά συγκεντρωδώσι, δυνατόν-νά έχωσι 

ΙΛΪλλον ουσαρεςους συνεπείας· άλλ ’ α ί Πρωσσικαί τακτικα ί 

»βζεις χάς παρηγαγον, έν γένει δέ ευρον οί Πρώσσοι είς τήν 

ϊυπ ο δ ια ί:ε? ιν  τούτην πολλάς ώ φελείας». (Ά π ά ντη σ ις  είς τόν

συνταγματάρχην Κ. Πισάνην.— ’Άρδρον τής στρατιωτικής 

του Βερολίνου έφημερίδος, Νοέμβριος 18 6 8 )
ΙΙραγματικώς, εξαιρέσει όλιγίσχων περιστάσεων πορείας 

υπό γραμμών ταγμάτων πλήρεων, είς όλας τάς λοιπάς πε

ριστάσεις ό μερικός άγων υπερίσχυσεν. "Εκαστος λόχος έμά- 

γετο κατά τό 1 8 6 6  δι’ εαυτόν, (ιπάΥΖΌΤε r e l r u r  πρός rd r  

ι>άντor ζαχζιχόκ ύκοπογ xctl μή x cp iji iy u r  ό ιαζαγας A rw  

'χζίρας.'»
Ίδοΰ τι γράφει περί τούτου στρατιωτικός Πρωσσος’ « Εξε- 

»τάζω ντις  τάς μάχας του 1 8 6 6 ,  όπως συναγαγη ενα χοινον 

^χαρακτήρα, προσβάλλεται υποφαινομένου, οπερ παρουσία* 

»ζεχαι είς όλας αύτάς, είναι δέ τοΰτο ή έκτακτος άνάπχυξις 

»χοΰ μετώπου πρός βλάβην του βάδους. Τωόντι, ολον τό 

»στράτευμα συνεχωνεύετο είς μίαν γραμμήν μακράν και λε* 

»πτήν, ή άλλως διεχωρίζετο είς τμήματα μεμονωμένα, μα-  

»χόμενον έκαστον ιδία. Πανταχου καταδεικνύεται ή τάσις 

»χοΰ έκτείνειν τάς πτέρυγας πρός ύπερφαλάγγισιν του έχδροΰ. 

»Ουδεις πλέον λόγος περί διατηρήσεως τής αρχικής της μά-  

ϊγ η ς  παρατάξεως. Τά διάφορα τμήματα αναμιγνύονται ά· 

»φ’ εαυτών, ή συχνάκις αναμιγνύονται ύπό τοΰ αγώνος, κα ι 

«ενίοτε πριν ή άρχίση ό αγών. Τά αποσπάσματα και αι με- 

»γάλαι διαιρέσεις τών σωμάτων στρατοΰ εΤναι συνχεδειμεναί 

» κοιτά τρόπον όλως διάφορον καί κατά τάς μάλλον έχερογε- 

»νεΐς άργάς. Γ0  αγών διατηρείται σχεδόν απολύτως δια φα- 

»λάγγων λόχων, σπανίως δέ καί δι’ ήμιταγμάτων. II τακτική 

»χούχων τών φαλάγγων τών λόχων ίίυνίσΐαται είς τό πρ&ά- 

»γειν πολλάς ακροβολιστών συστάοεις, ολίγον κατ’ όλίγον δέ 

«και αυτά τά υποστηρίγματα αύτών παρασύρονται καί άνα- 

» πτύσσονται. Οϋτω ίδοΰ όίπασα ή πρώτη γραμμή διεσκορ- 

«πισμένη καί παριστώσα τήν στάσιν ορδής άτάκτου ίππιχοΰ.



»'Η δεύτερα γραμμή, ητις εμεινε κατ’ άρχάς είς πυκνήν τά - 

»ξιν, φροντίζει νά έλθη και αΰτη, οσον οΤόν τε ταχύτερον, εις 

»τό ΰψος τής πρώτης· πρώτον μέν οπως λάβϊ] μέρος είς τόν 

«αγώνα, έπειτα δέ, διότι αριθμός μέγας σφαιρών καί όβουζίων, 
«προωρισμένων διά τήν πρώτην γραμμήν, διέρχονται άνω 

»τής κεφαλής ταύτης, καί έρχόμεναι προσβάλλουσι έκείνην. 

»Ύ πό τών βλημάτων τούτων πάσχει ή δεύτερα γραμμή τό- 

»σον μάλλον, διότι εΤναι συμπεπυκνωμένη· ύφίσταται δέ.τούτο 

»μετά μεγάλης άνυπομονησίας, καδόσον δέν εχει τήν πυρε- 

»τώδη ένέργειαν του άγώνος, οστις φέρει τήν αμνημοσύνην 

»τοΰ κινδύνου. Ή μάζα λοιπόν τών λόχων τής δευτέρας γραμ-- 

»μής βιάζει αΰτη ή ιδία τήν είσοδόν της είς τήν πρώτην γραμ- 
»μην, και έπειδη συνήδως πρός τό μέρος τών πτερύγων εύ- 

»ρισκεται πλειότερος ελεύθερος χώρος, εκεί καί τό πλεΐστον 

» αυτών προβαίνει καί συνέχεται. Συχνάκις καί αΰτή ή έφε— 

»δρεια άπολήγει είς ίο  μετέχειν τής ελξεως, καί έντός όλί- 

»γου δεν μένει τίποτε όπισθεν, ή τό μένον είναι λίαν άδύνα- 

»τον, ώστε δέν πληροΰται δ σκοπός τής εφεδρείας. Πραγμα- 

^τιχώς, ο.Ιος ό άγω ν τώ ν όνο πρώτων γραμμών δεν ε ίνα ι 

"π,Ιεον η σειρά α γώ νω ν, οΐ'ς αριθμός τ ις  διοικητών Λόχων 
* ύποστηριζονσι χατα τον ίχθρον, οστις ε ίνα ι απέναντι 

Μαντών. Οί άνώτεροι άξιωματικοί δέν δύνανται ν’ άκολου- 

»θησωσιν έφιπποι τάς υποδιαιρέσεις ταύτας, αΓτινες βαίνουσι 

»προς τά πρόσω, οιερχομεναι έφ’ όλων τών έδαφικών άνω- 

»μαλιών· επομενως είναι υποχρεωμένοι νά άφιππεύσωσι καί 

»ακολουδησωσι πεζή οιονδήποτε τυχωσι λόχον του συντάγ- 

»ματος ?] ταγματος αυτών* καί ελλείψει διοικήσεως του όλου 

»τοΰ στρατεύματος αυτών, καί όπως μή σταυρώσωσι τάς 

» χ φ « ς ,  διο’.κουσι τόν λόχον τούτον. Καί αύτοί οί στρατηγοί 
«συχνάκις είς τό αύτό καταντώσι.»

Φαίνεται τωόντι ότι οΰτως ελαβον χώραν τά πράγματα. 

Ό  Πρώσσος αξιωματικός, συγγοαφεύς του βιβλίου, οθεν έλή- 

φδησαν οί στίχοι ουτοι, έλαβε μέρος δ ίδιος είς τήν εκστρα
τείαν του 18 6 6 · καί ομως δέν είναι κατά τών φαλαγγών τών 

λόχων· καίτοι δέ ή ειλικρίνεια αύτοΰ τώ άπέσυρε τήν έξομο- 

λόγησιν ταύτην, δέν κακίζει ομως κατά τής τάσεως τής εθνι

κής τακτικής, άλλ’ άπλώς έπιδυμεΐ νά σύρη τήν προσοχήν 

τών συμπατριωτών αύτοΰ έπί τών δύο καί μόνων ελαττωμα

τικών μερών, ατινα, κατ’ αΰτόν, παρουσιάζει τό σύστημα 

τοΰτο τοΰ μάχεσδαι· είναι δέ τοΰτο πρώτον, οτι ή γενική οι- 
εύδυνσις τών.κινήσεων διαφεύγει τάς χεΐρας τών αρχηγών, 

καί δεύτερον, οτι αί έφεδρεϊαι έκλείπουσι διά τής ταυτοχρόνου 

ένεργείας όλων τών υποδιαιρέσεων.
Ό  Πρώσσος συγγραφεύς δέν αποκρύπτει, ότι είς τοΰτο 

ύπάρ·/ει κίνδυνος σοβαρός, καί οτι έαν δ αντίπαλος £ιφδή εξ 

άπροόπτου καί μέ δυνάμεις συγκεντρωμένος έπί τίνος ση

μείου άδυνάτου τής γραμμής τής μάχης, έχει μεγίστην πιθα

νότητα πρός διάρρηξιν αύτής, καί έλάχιστον κόπον πρός κα- 

τανίκησιν όλων τών τμημάτων τούτων, άτινα μάχονται μεμο- 

νωμένως καί άνευ ένότητος. 'Ο ίδιος μνημονεύει την Λαγγεν- 

σάλτσαν καί 'Γραουτενάου (Langensaltza, Trautenau) ως 

αποδείξεις ύποστηριζούσας τό δέμα τοΰτο.

Β ' άχρο6ο.1ισταί.

Α ί πρωσσικαι δδηγίαι διά τήν ύπηρεσίαν τών ακροβολι

στών είναι συντομώταται* δέν περιλαμβανουσςν, ούτως ειπειν, 

κανόνας σταθερούς, καί ή θεωρία τών κινήσεων δεικνύεται έν 

αύτοΐς λίαν γενικώς. Έ ξ εναντίας όμως συνιστώσι μετ επι

μονής τήν τήρησιν αρχών αναγκαίων είς έν πολεμώ εφαρμο

γήν, ήτοι τό από τοΰ έδάφους ώφελεΐσθαι — τήν καλήν τών όπλων



χρήσιν —  τήν άμοιβαίαν τών ακροβολιστών ύποστήριξιν__

τήν μιγίστην προσοχήν εις το παράγγελμα τοΰ διοικητοΰ —  

τα μεταξύ τών άνδρών διαστήματα δέν άναρέρονται είς τά 

παραγγέλματα· κατ’ άρχήν πρέπει νά μή ύπερβαίνωσι τά έξ 

βήματα, τοΰτο ομως έξαρταται προ πάντων άπό τής ρύσεως 

τοΰ εδάρους. Α ί αναπτύξεις δέν γίνονται κατά τρόπον γενικόν 

χαι αόριστον, άλλά πάντοτε κατά συστάδας, τουτέστι κατά 

τμήματα τουλάχιστον έκ 1 2  άνδρών, έκάστης διευδυνομένης 

up ένός υπαξιωματικοΰ· καί οταν ακόμη ολος δ λό'/ος άνα- 

πτυσσηται, έκαστος ύπαξιωματικός διατηρεί έν τη γραμμή τήν 

κατ ευδεΓαν οιοικησιν της συστάοος αύτοΰ. Ά νά  μέσον τών 

οιαρορων τούτων τμημάτων άρίεταί πάντοτε διάστημά τι άρ- 
κετόν, οπως μή συγχεωνται.

Γοΰτο ολίγον διαρέρει τοΰ συστήματος τής κατ’ ένωμο- 

τίας άναπτυςεως, υζο δοκιμήν οιατελοΰντος ήδη έν Γαλ
λία.

Ως οί I άλλοι, καί οι ΙΤρώσσοι άκροβολισταί πλαγιάζουσιν, 

οταν το εόαρος δέν παρουσιάζη άλλην προρύλαξιν. Αίρνιδίως 

έρορμώντος κατ αύτών εχδρικοΰ ίππικοΰ, σχηματίζουσι περί 

τά στηρίγματα αυτών, ή και αναμεταξύ των, μικράς συσπει

ρώσεις, συμπεπηγμενας καί άκανονίστους ( συνισταμε’νας οσον 

o:sv τε έκ τμημάτων), καλουμένας Knocud.

Α ί προμνημονευδεΐσαι όδηγίαι πραγματεύονται ιδιαζόντως 

περι τοΰ πυρος· οι άνδρες πρεπει νά πυροβολώσιν μόνον όταν 

έχωσι την ήδικήν πεποίδησιν οτι δύνανται νά έπιτύχωσι τόν 

σκοπον, επομενως ουδέποτε έξ άποστάσεως πλέον τών 2 0 0  

βημάτων, έάν πρό/.ηται περί έχδροΰ μεμονωμένου, ουδέ πλέον 

τών 5 0 0  βημάτων έάν περί στρατεύματος έχβρικοΰ. Εις 

γραμμήν έχβρών ακροβολιστών ορείλουσι νά σκοπεύωσι κατά 

προΐίμησ-ν τ ΐύ ς  άρχηγους ώς καί τούς σαλπιγκτάς-— εις χα-

νονοστοιχίαν τοποτεδειμενην, τους ύπηρίτας πυροίολιστάς—  

είς κανονοστοιχιαν έν πορεία, τα υπο^υγια χλ. κλ.
Σπουδάζων τις τήν λεπτομέρειαν τών άγώνων, έρείλει 

ν’ άναγνωρίση, οτι οί Πρώσσοι άκροβολισταί έδεντο ίν γένει 

τά διδάγματα ταΰτα είς έραρμογήν μετά μεγάλης έπιτυχίας. 

Ούτως είς τήν τελευταίαν περίοδον τής Σαδόβας, πλησίον τής 

Λίπα (Lipa), δέκα τηλεβόλα αύστριακά πίπτουσιν είς χειρας 

τών Πρώσσων, διότι τά ύποζύγια αυτών Ιρονεύδησαν μακρό- 

δεν σχεδόν ύπό μόνης ένωμοτιας τινός άχροβολιστων, τών του* 

ριχιορόρων τής Φρουράς. Ή έπίσημος άρήγησις τής εκστρα

τείας τοΰ 18G 6 παρουσιάζει οσα πλεΐστα τοιαΰτα· έβεβαιώθη 

ότι έκ τών 1 1 3  τηλεβόλων, τών κυριευδέντων άπό τών Αύς-ρια- 

χών κατά τήν διάρκειαν τής μάχης, 1 0 8  έκυρίευσε τοπεζιχον, 

καί σχεδόν άπαντα τά έλαβον άκροβολισταί, οΓτινες έδειξαν 

άληδή πρός τοΰτο μανίαν, άξίαν νά γίνηται περί αύτής λόγος. 

Τό πρός τοΰτο σύστημα ητο πάντοτε τό αύτό· ένέδρευον, έρδ- 

νευον μακρόδεν διά τοΰ τουρεκίου ύπηρέτας τε καί υποζύγια, 

έπειτα δέ έρώρμων μέ τήν λόγχην προτεταμένην κατά τής 

κανονοστοιχίας, ί τ ι ς  έγκαταλιμπχνομένη ώς έπί τό πολύ άπό 

τοΰ έκ πεζικοΰ συγκειμένου υποστηρίγματος αύτής καί στερού

μενη πολλάκις τών τριών τετάρτων τών Γππων αύτής, καδί- 

στατο λεία εύκολος πρός αρπαγήν. Καλή ταχτική προπάν

των είς Σαδόβαν, ένδα τόαύστριαχόν πυροβολιχόν ητο καί πο- 

λυάριδμον καί χαλώς ύπηρετούμενον, έπερερε οε εις τους 

Πρώσσους σχληράς ζημίας· πρέπει όμως νά προσδέσωμεν ότι 
ή ήρωϊκή άροσίωσις τοΰ πυροβολικου τούτου, οπερ, οπως 

προστατεύση τήν υποχώρησιν, έμυδροβολει μέχρι τής τελευ

ταίας στιγμής εις 5 0  βήματα πολλάκις άπό τών ίχδρικών 

ραλάγγω ν, ηύκόλυνε πολύ την τόλμην ταύτην τών Πρώσσων.

Ή  πρωσσική διήγησις άναρίρει πληδύν άλλων παραδειγμά-
ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 8. Φ ΪΑ . Τ. Β\ G.



των, ένθα οί άκροβολισταΐ πρβσέφερον μ,εγίστας υπηρεσίας. Οί 

ύπολοχαγοί, διοικηταί των ανεπτυγμένων διμοιριών, έδειξαν 

μεγάλην πρωτοβουλίαν, εκαμον παρατόλμους έπί τά έμπρός 

προχωρήσεις, συνήθως άποτελεσματικάς.

Έν συνάψει, δ πρωσσικός στρατός έκαμε μεγίστην χρήσιν 

τών ακροβολιστών, καί υπό γενικήν εποψιν μετ’ έπιτυχίας α

ποδεδειγμένης. Οί άκροβολισταΐ ουτοι έδείχθησαν κατά τάς  

περιστάσεις φρόνιμοι η τολμηροί, καλυπτόμενοι δεξιώτατα διά 

τών έδαφικών ανωμαλιών, καί έφορμώντες άφ’ ετέρου εύθύ- 

μως, οτε τό άπήτει ή περίστασις.

Τό πΰρ αύτών προύξένησε μεγίστας φθοράς είς τόν εχ

θρόν. Περί τής εις τά πυρά έκπαιδεύσεως μεγάλως φροντίζου- 

ffiv οί Πρώσσοι, καί ώς πρός τοΰτο οί Πρώσσοι αξιωματικοί 

έχουσι μέγα δίκαιον, διότι οι καρποί τοιουτων προσπαθειών—  

πρέπει νά τό αναγνώριση πας τ ις— συλλέγονται άφθόνως έπί 

τοΰ πεδίου τής μάχης.

Τετράγωνα.

Τό ζήτημα τών τετραγώνων του πεζικού υπήρξε τό άντι- 

κείμενον άπειρων αντιφάσεων, άλλα, ώς φαίνεται, ©ύδ’ ,είς 

τήν έκστρατείαν τοΰ 1 8 6 6 , ώς χαί είς τάς προηγουμέ- 

νας, δέν έλαβε τήν όριστικήν αύτοΰ λΰσιν. Έ καστος τών κυ- 

ριωοεστέρων έμπολέμων στρατών (πρωσσικός, αυστριακός, 

βαυαρικός) εΤχεν ιππικόν αρκετόν· αί δέ προσβολαί υπήρξαν 

συχνάί ίππικοΰ καθ’ ίππικου, ή ίππικοΰ κατά πεζικού, άλη- 

θώς μέν μάλλον κατά τμήματα καί οΰχί κατά πλήθος, άλλά 

συνήθως μετά ζέσεως. Εναντίον τών προσβολών τούτων βλέ- 

πομεν πεζιχόν παραδεχόμενον παν είδος σχηματισμού, άρχό- 

μενοι από τής Λαγγενσάλτσα (Langensaltza), ενθα οι ΙΤρώσ- 

σοι έδέξαντο τήν ε“φοδον τών Άνοβεοιανών μέχρι 'Ροκεϊνίτζ

(Rokeinitz), ένθα οί Αυστριακοί έσχημάτισαν τό τελευταιον 

τετράγωνον της εκστρατείας. Πολλά τών τετραγώνων τού

των έμειναν άνέπαφα, τινά δέ διεσπάσθησαν· συντόμως δ’ ει- 

πεΐν τά αποτελέσματα είναι τοσοΰτον διάφορα, ώστε από του 

παραλληλισμού αυτών δέν δύναταί τις νά παραγάγη ούδέν 

συμπέρασμα θετικόν.
Εις τόν στρατόν τών Πρώσ σων, παρετηρήθη τό εξής γεγο

νός, οτι, εξαιρέσει τή ς Λαγγενσάλτσα, ενθα ό συνταγματάρχης 

Βά^ρις (desBarres) έσύναξεν άνδρας έξ όλων τών σωμάτων καί 

έσχημάτισε φάλαγγα πυκνήν, παρουσιάζουσαν μέτωπον προς 

όλα τά μέρη, δέν εΰρίσκομεν είς τήν πρωσσικήν επίσημον 

διήγησιν ουδέ άπαξ σχηματίζοντας τους Πρώσσους τετράγωνον 

κανονικόν. Ή  διήγησις αΰτη φέρει σφραγίδα άδιαφιλονείχητον 

αλήθειας, έκτίθησι δέ και αϋτάς τάς έλαχίστας συγκρούσεις 

μετά φροντίδος λεπτομερεστάτης" όθεν δφείλομεν νά πιστεύσω- 

μεν αυτήν, όταν παρουσιάζη ήμΐν τό πρωσσικόν πεζικόν απω

θούν διαρκώς έν τάξει ανεπτυγμένη τάς έφόδους του εχθρικού 

ίππικου. Μεταφέρομεν δυο μόνα παραδείγματα έξ όσων έν 

αυτή εύρίσκονται. Είς Γ ίτσχιν (Gitscliin), εις τήν εναρξιν 

μάλιστα της εκστρατείας, εν τάγμα φαλαγγηδόν τεταγμε'νον 

προσβάλλεται όπισθεν υπό εξ ίλών τής εφίππου μεραρχίας 

Έδελσχέϊμ (Edelshcim). Ή  περίστασις έφαίνετο έκ τών άρ- 
μοδιωτέρων άναμφιβόλως πρός σ·/ηματισμόν τετραγώνου* καί 

όμως δέν έγένετο ούτως. Ή  ουραία ύποδιαίρεσις έκαμε με- 

ταβο.Ιήν’ ή προτελευταία έτάχθη μέτωπον οπ>αθεν είς .τα- 

ρ ά τα & ν διά ήμιστροφης· οί άκροβολισταΐ συνήχθησαν ορο- 

μαίως εί; τήν έπέκτασιν τής γραμμής, της οΰτω πως σχηματι- 

σθεισης υπό τών δυο τελευταίων τούτων ούλαμών, έπειτα ή 

γραμμή αΰτη, πλήρης cu?a καί οΰτω συγκροτηΟεΐσα, απ ώ θη 

σε διά ταχυβόλου πυρός τήν κατά κλιμάκια  έφοδο ν τών Αύστρια-



κών ιππέων, ών έφ ονεύθησαν 5 0  άνδρες χαί πλήθος ίππων. 

Είς Σαδόβαν, μετά τήν κυρίευσιν του Χλούμ, τέσσαρες λόχοι, 

άνήκοντες είς διάφορα συντάγματα τής φρουράς καί συνενω- 

δεντες στιγμιαίως διά τών κυματισμών τής μάχης, αναπτύσ

σονται πρός υποδοχήν τής εφόδου ταξιαρχίας Αυστριακών 

θωρακοφόρων, άρχονται τοΰ πυρός αυτών σχεδόν είς 2 0 0  

βήματα, καί έκτελοΰσιν αύτό μετά τοιαύτης ακρίβειας, ώστε 

οί θωρακοφόροι στρέφουσι τά νώτα καί δέν έπανακάμπουσιν, 
άφήσαντες 2 0 0  άνδρας έπί τοΰ πεδίου.

Τό τετράγωνον τών Πρώσσων, τό διά τοΰ κανονισμού τών 

ασκήσεων περιγραφόμενον, μορφοΰται διά τής πρός άλλήλας 

προσεγγίσεως τών υποδιαιρέσεων είς άπόστασιν ζυγοΰ* έπομέ- 

νως είναι όγκος σχεδόν πλήρης, έν ω μόνον τό τέταρτον τών 

άνδρών δύνανται νά πυροβολήσωσι· ούδέν λοιπόν θαΰμα αν 

οί Πρώσσοι έποιήσαντο αύτοΰ σπανίαν χρήσιν. Λίαν φρόνιμοι, 

οπως μή παραλύσωσιν ουτω τόν κυριωδέστερον βοηθόν αυτών, 

τό πΰρ, έπροτίμησαν πάντοτε τήν έν παρατάξει δια'ταξιν, ί τ ι ς  

άφινεν είς τά οπλα αυτών όλην τήν ελευθερίαν ένεργείας. 
Φρονοΰμεν οτι τό παράδειγμα αύτοΰ είναι καλόν πρός μιμη- 

σιν, καί ότι άπό τοΰδε, έξαιρέσει περιστάσεων όλως έξαιρε- 

τικών, στράτευμα πεζικόν, ώπλισμε'νον διά τών νέων τουφε- 

κίων, δφείλει νά έ'χη άρκοΰσαν είς έαυτό εμπιστοσύνην, όπως 

περιμένη έν άνεπτυγμένη τάξει έφοδον ίππικοΰ, καί ότι θέλει 

εχει τάς αύτάς πιθανότητας πρός άπώθησιν αύτής, όσας και 

άν παρεδεχετο σχηματισμόν σύνθετον (πλήρες ή κενόν τετρά

γωνον), έκθετοντα τούς άνδρας μάλλον παντός άλλου σχήμα* 

τ:σμοΰ είς τό πΰρ τών τηλεβόλων, χαί στεροΰντα αύτό γενικώς 

τών τριών τετάρτων τοΰ όλου πυρός αύτοΰ.

Συμπέρασμα.

Τό πρωσσικόν πεζικόν έμάχετο σχεδόν άποκλειστικώς κα
τά  φάλαγγας λόχου. Έφρόντισε ν’ άναλάβι) τήν έπίθεσιν όσον 

«υχνότερον αδύνατο, ένεργοΰν έπί τών πτερύγων τοΰ έχδροΰ 

μάλλον ή προσβάλλον τάς θέσεις κατά μέτωπον.

Α ί προσβολαί υπήρξαν ώς έπί τό πολύ μέραm l, διό χαί 

•στερούντο συνδέσμου καί γενικής διευθύνσεως· έξηγόρασαν 

όμως τήν ίλλειψ ιν ταύτην διά μεγάλης κατά τήν έκτέλεσιν 

ζέσεως.
Κ ατά τήν άμυναν τό πρωσσικόν πεζικόν άνεπτύσσετο, έπε- 

ρίμενε τόν εχθρόν πλησιαζοντα μέχρι 3 0 0  ή 4 0 0  βημάτων, 

ίπειτα ένήργει πυρά γενικά καί ταυτόχρονα έπί παραγγέλματι, 

τό δέ ταχυβόλον πΰρ έπεφυλάσσετο διά τάς έκτάκτους περιστά

σεις. Δέν έσχηματίζετο είς τετράγωνα, άλλ’ άπωθει τάς  

προσβολάς τοΰ ίππικοΰ έν τάξει άνεπτυγμένη διά γενικών 

ταυτοχρόνων πυρών ή δια τοΰ ταχυβολου πυρος, επιφυλασσό

μενου τούτου μέχρι τής τελευταίας στιγμής.
Έ ν συνόψει ή τακτιπή έργασία τοΰ πρωσσικοΰ πεζικοΰ δυ- 

ναται νά χαρακτηρισθή διά τών κυριωδών χαρακτηριστικών, 

ήτοι τοΰ τμηματισμοΰ τοΰ άχοτεΜσματος
τοΰ πυρός' έπιδεξίως δέ έκαμε χρήσιν τοΰ τελευταίου μέ

σου. Ώ ς πρός τό πρώτον ομως, τό όποιον άνήκει ιδιαίτατα 

είς τό πρωσσικόν πεζικόν, φαίνεται ήμΐν στηριζόμενον τοΰτο 

έπί άρχής έσφαλμένης. Είναι άληθές, ότι διεγείρει την ατο

μικήν πρωτοβουλίαν έπωφελώς, συχνότατα όμως έπί βλάβη 

τής ένότητος τής ένεργείας. Τό τοιοΰτον είναι καταχρησις, 

άφ’ ί ς  εχθρός, διατηρών κάλλιον τά τμήματα είς χεΐρας αύ

τοΰ, δύναται νά έπωφεληθή. Τ ινές έν Πρωσσία φαίνονται έν· 

νοοΰντες τό έλαττωματικόν τοΰ συστήματος τούτου, άλλά τό
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π λίθος οιατηρεί τήν προκατάληψιν αύτοΰ διά σύστημα, εις 

τό όποιον αποδίδει μέρος τών έπιτυχιών του. Εντεύθεν έπε· 

ται μεγάλη κατάχρησις τής χρήσεως τών φαλαγγών λόχου, 

οπιρ μεθ' όλα τά μερικά ώφελήματα παρουσιάζει τό σοβα

ρόν ελάττωμα του εϊσάγειν εις την γραμμήν χό άσύ^απτον, 
και επομενως τήν αταξίαν.

Ή Γαλλική παράταξις πρός μάχην, στηριζομένη επί τής 

υπό τών Γάλλων τακτικής μονάδος, του τάγματος,θεωρείται προ- 

τιμοτερα, διότι προσφιρεται θαυμασίως είς όλους τους συνδυα
σμούς του πεδίου τής μάχης, η'τοι εις τούς Ιλιγμούς, τήν ε- 

πίθεσιν καί τήν άμυναν. Καθ’ όλην τήν έκτασιν ευκίνητον, ε ί-  

κολον εις τήν άνάπτυξιν, όπως και εις τήν έν φάλαγγι πύ- 

κνωσιν, το γαλλικόν τάγμα ευρίσκεται πάντοτε καί πανταχοΰ 

εις τάς χείρας τοΰ άρχηγοΰ αύτοΰ· τοΰτο δέ είναι συνθήκη α 

ναγκαία δι’ επ ιτυχίας διαρκείς καί πλήρεις. Έ χοντες ύπ’ ο- 

ψιν τά αποτελέσματα τά τόσον αξιοσημείωτα, άτινα έπή- 

τά γαλλικά στρατεύματα εις τούς σκληρούς πολέμους 

τη , Κριμαίας, τής Ιταλίας ή τής Α λγερίας, καί τά όποία 

προήγαγον έπί τοσοΰτον τήν ύπεροχήν των γαλλικών στρατευ- 
ματων, οι Πρώσσοι ήθέλησαν νά δώσωσιν εις τόν στρατόν αύ

τών τήν εύκινησίαν, τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν καί τήν τόλ- 

μΊ', άτινα καθ όλους τούς χρόνους υπήρξαν ιδιαίτερον χα -  

ρακτηρις-ικόν τοΰ Γάλλου ς-ρατιώιου. Άγνοοΰμεν άν οί Πρώσ- 

c οι έν τη άπομιμήσει ύπερέβησαν τούς Γάλλους· οί τελευταίοι 

όμως οβιίλουσι νά τείνωσιν ετι μάλλον είς τήν τελειοποίησιν 

του πυρος, οπως επωφεληθώσιν από τών πλεονεκτημάτων τοΰ 

ν»ου αυτών τουφεκιου, και όπως άναπτυξωσιν είς τά συντάγ
ματα αυτών τήν ψυχρότητα καί τήν έν τη τάξει σταθερότητα, 

α ί*α /καιας προς συμπληρωσίν τών φυσικών ιδιοτήτων τοΰ 
Γάλλου στρατιώτου.

ΤΟ ΙΠΠΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟΝ TOY 1 SG6.

Προκιιμένου περί τής ένεργείας τοΰ ίππικοΰ κατά τόν α υ -  

c-ροπρωσσικόν πόλεμον του 1 8  6 6 ,  δέν ευρίσκει τ ις  ότιο ί Π ρ ώ ί-  

σοι είσήγαγον νέον σύστημα τοΰ μάχεσθα ι, ώς έγένετο δια το 

πεζικόν α ύτώ ν , άλλ’ έπίσης ούδ’ οί Αυστριακοί· όπως δ’ αν η, 

Οέλομεν διεξέλθει συντόμως τάς τοΰ ίππ ικοΰ ένεργείας άμφο- 

τέρων τών άντιμαχομένων, καί

α) κατά τήν εκστρατείαν τοΰ Λννοΰέρου-

Γνωοίζομεν ότι ό 'Αννοδεοιανος στρατός προκαταληφθ=.ι, 

^ναγκάσθη ν’ άποσυρθή ταχ έω ς είς Γ οτίγγην, όπως συγκεν

τρωθώ καί κινητοποιηθη.
Οί ίπποι έλειπον, καί μόλις κατωρθωθη ό σχηματισμός  

τώ ν συνταγμάτω ν πρός 7 0 - 8 0  ίππους κατ’ ίλην. Ο ύτως 

ίμορφώθησαν τό όλον 2 4  ί’λα ι, άντιστοιχοΰσαι προς το 1 /8 

τή ς  όλης τοΰ στρατού δυνάμεως. Τό ιππικόν τοΰ Πρωσσικοΰ 

οτρατοΰ κατά τοΰ 'Αννοβερου και τής Εσσης ( Α^.ας) συ'- 

κειτο από 2 2  ίλας («τοι τό 1/6 τής δυνάμεως), έκάστη ; περί-

λαμβανούσης 8 0 — 9 0  ίππους.
Κατά τόνΆννοβεριανόν τοΰτον πόλεμον παρετηρήθη, ότι είς 

Βερολΐνον αί κινήσεις τών 'Αννοβεριανών έγινώσκοντο κάλ- 

λιον διά τών κατασκόπων ή διά τών κατασκοπεύσεων του 

ίππικοΰ αυτών, αίτινες τόσον κακά ένηργοΰντο, ώστε ένω την 2 2 

’ Ιουνίου έξεκένωσαν οί Πρώσσοι τήν Έ ϊσεναχ (Eisenach), π α -  

θόμενοι είς τάς πληροφορίας, ότι ό εχθρός έπεζητιι να οια-



φυγη εια τής Γόδας (Gotha), τήν αύτήν ήμέραν α[ 

ποι Άννοδιριαναί περιπολίαι ευρον τήν Έ ϊσενάχ έλευδέραν 

θεωρείται  ̂δέ ίδη βέβαιον, ότι άν, έπί τή dvapopa τής περι

πολίας ταύτης, δ βασιλεύς Γεώργιος επωφελείτο, ήδύνατο διά 

« 3  σημείου τούτου νά βαδίση τήν σιδηρόστρωτον του Κοβούρ- 

γου χαΐ ένωθή μέ τούς Βαυαρούς, δπερ ήθελεν Ανυπερθέτως 

τόν σώσει κατόπιν τής άνάγκης νά συνθηκολογήση κατάμονος.

’Ακολούθως, ώς γνως-όν,τήν 27  Ιουνίου, ε'λαβε χώραν ή με
ταξύ Αννοβίριανών χαί του Πρώσσου στρατηγοΰ Φλίες (de 

Fh£s) μάχη είς Ααγγενσάλτσαν (Langensalza), χαδ’ $ν τό 

Πρωσσικόν ιππικόν, συνις-άμενον έχ τριών ίλών, έμενεν άπλώς

ώς στήριγμα τοΰ πυροβολιχοΰ, μηδέν ετερον λαβόν μέρος είς 
τήν μάχην.

Οί Άννοβεριανοι εΤχον h  τή μάχη ταύτη 1 3  ϊλας (ών 7 

δέν ίλαβον μέρος, άνατεδείσης αύτοις άλλης υπηρεσίας), πρός 

2έ 7 άλλας τής έφεδρείας. Τό 'Αννοβεριανόν ίππ ικόν,κακώ ς  

διευθυνθέν, δέν ήδυνήδη νά πέραση τόν ποταμόν Ούνστρούττ 

(Unstrutt), όπως λάβη μέρος είς τήν κατά τών Πρώσσων έπίθε- 
σιν, έςαφέσει ίλω ν3 1/2 τών δραγόνων (Cambridge) έκ τής τα

ξιαρχίας τοΰ D evaux, οΓτινες ήδυνήδησαν νά διέλδωσι τόν πο

ταμόν είς Ναγελστάδην (Nagelsladt) καί νά παραταχθώσιν 

απέναντι τοΰ δεξιού χέρατος τών Πρώσσων. Δίατάξαντος του 

στρατηγού Πρωσσου Φλίες τήν ύποχώρησιν χατά τό τέλος 

τής ημέρας, τό Άννοβεριανόν τοΰτο ιππικόν έφώρμησε πρός 

καταδιωξιν τών τελευταίων ταγμάτων, ατινα, όπως άντιστώσιν, 

Σχημάτισαν δύο τετράγωνα, ών τό εν έδιοικεΓτο ύπό τοΰ άν- 

τισυνταγματάρχου Β ά^ες (des Barres).

Έ ν τώ μεταξύ τούτω ή εφεδρεία τοΰ 'Αννοβεριανοΰ ίππ ι- 

κοΰ (3 ίλαι τοΰ σώματος τής φρουράς καί 4  θωρακοφόρων τής 

άρουρας) διήλθον καί ουτοι δ:ά τδν γεφυρών τοΰ M erxleben

,όν ποταμόν καί έτάχδησαν είς δύο γραμμάς, ητοι 3 ιλαι τοΰ 

σώματος τής φρουράς είς In* γ ρ « Μ ^  άνεπτυγμένην, 3  δέ ιλαι 

θωρακοφόρων είς 2αν γραμμήν κατά φάλαγγα.
Τό σύνταγμα τών δραγόνων (Cambridge) ήρξατο της 

προσβολής κατά τοΰ τετραγώνου του Barres, αί δέ φοουραί 

Ιπετίθησαν κατά τοΰ ετέρου τετραγώνου, χω ρίς νά δυνηδωσι 

νά τό διασπάσωσιν. Έ ν τώ μεταξύ οί δωρακοφόροι τής φρου

ράς παρετάχθησαν καί οϋτοι καί έφώρμησαν κατά του τετρα

γώνου τοΰ B arres, δυνηδέντων ιππέων τινών μόνον νά είσ- 

χωρήσωσιν έν αύτώ. Τέλος τό τετράγωνον τούτο ένέδωκεν είς 

τρίτην προσβολήν τών θωρακοφόρων (2 ίλών) και άπεχωρησεν

έγχαταλιπόν πολλούς αιχμάλωτους.
Έ κ τής διηγήσεως ταύτης δέν παράγεται ούδέν νεώτερον

είς τήν τακτικήν τοΰ ίππικοΰ, άποδεικνύεται ομως έναργώς, 

ότι τό ιππικόν δύναται κάλλ-.στα νά πολεμήση κατά τοΰ πε- 

ζικοΰ, καίπερ κατέχοντας τούτου τό καταςρεπτικόν νέον όπλον 

του, πρό πάντων δέ, όταν διά τοΰ πυροβολικοΰ προπαρασκευά- 

ζηται ή τοΰ ίππικοΰ ε'φοδος, όπερ δέν ίπραξαν οί Άννοβερια- 

νοί έν τή μάχη ταυτη.

β) χατά τι\γ έχστρατεία ϊ τής Β οη ιια ς .

Γνωστόν ύπάρχει ότι ό όλος Πρωσσικός στρατός, διαιρού

μενος είς Ιην καί 2αν στρατιάν και τήν τοΰ Έ λβα (τοΰ Ά λ ·  

βιος), συνεκειτο έχ 2 8 0 ,0 0 0  άνδρών, έξ ών περι τας 29  

ίππικοΰ, ητοι τό 1/10 τοΰ όλου.
Έ ν τή 1η στρατιά ίλαι 4 1 ,  άποτελουσαι 2 μεραρχίας (ών 

ή 2α  καί 3η ταξιαρχία έκ 2 καί 3 συνταγμάτων), εύρίσκοντο 

ύπό τάς διαταγάς τοΰ πρίγχιπος ’Αλβέρτου.
Γ1Ι 2α στρατιά εΤχε μίαν μεραρχίαν G συνταγμάτων, η:ο:

3  ταξιαρχιών.



Η έφε&ρεία τοΰ ίππικοΰ τής'στρατιας του Έλδα'συνέχειτβ 
Ικ 3  συνταγμάτων.

Περιπλέον παρ’ έχάστη πρωσσιχή του πεζικού μεραρχία 

διαρχώς υπήρχε, ώς πάντοτε υπάρχει, προσχεκολλημένον εν 
σύνταγμα ίππικου.

Ό  Αύστροσαξωνικός στρατός, έν 5λω 2 7 0 ,0 0 0  πολεμι
στών, ν!ρί0μει περί τάς 2 8 ,0 0 0  ίππικου, ήτοι και ένταΰθα'τό 
1/ 10  τοΰ ολου.

Το Αυστριακόν ιππικόν διηρεΓτο είς μεραρχίας ανεξαρτή

τους, δυο μέν τοΰ έλαφροΰ (δραγόνοι καί ούσσάροι)— την μέν έκ 

3 , τήν δε έκ 2 ταξιαρχιώ ν—  ων έχάστη έκ δυο συνταγμάτων, 

δυο δέ τοΰ έφεδρου ίππικου (Θωρακοφόροι καί ούλάνοι), έκ δύ5 
ταξιαρχιών πρός 3  συντάγματα έκάστης.

 ̂ Ή  άναλογία λοιπόν τοΰ ίππικοΰ ητο ή αυτή εις έκάτερα 

τα διαμαχόμνα με'ρη, διέφερεν ομως ή διανομή, καθόσον οί 

Πρώσσοι εΤχον παραδεχθή μάλλον τήν τοΰ ίππικοΰ ταυτό

χρονον πάλην μετά τών λοιπών σω μάτω ν οΰτως, ένώπαρ’ αϋ- 
« ι ς  έκ τής διανομής τοΰ ίπππικοΰ είς τά σώματα  παρα- 

τηρείται αναλογία μ ιας ίλης πρός 3  τάγματα, παρά τοΐς 
ΑΰστριακοΓς ή άναλογία ητο 1 πρός 7.

Ε ίς τάς κινήσεις τής στρατιας τοΰ Έ λβα καί τής 1ης 

στρατιας τών Πρώσσων, κατά τήν έπί τοΰ Έ λβα συγκέντρω- 
σίν των, δεν παρουσιάζεται άξιόντι προσοχής άφορών τό ιππι
κόν· ιστέον ομως, ότι ει’ς τήν αρχήν τών κινήσεων ή 4η τα 

ξιαρχία του Πρωσσικοΰ ίππικοΰ Οπό τόν Βισμάρκ, έπεφορτι- 
σθεΐσα νά διατηρήση τήν μεταξύ τών δύω στρατιών συγκοι
νωνίαν, χατώπτευσε δρομαίως όλην τήν περί τήν Βώτσεν 

(Bautzen) χώραν, στραφεΐσα εΤτα μέχρι Δρέσδης. Αΰτη διέ- 
τ^εξε 3 0  γερμ. μ ίλια είς 4 ημέρας.

Την 24  Ιουνίου είσήλασαν και αί δύο στρατιαί εις Βοημίαν.

ΤΙ πρωτοπορεία τοΰ πρίγκιπος Φριδερίκου Καρόλου άπήντηιε 

μόνον περιπολίας Αύστριαχάς τοΰ ελαφρού ίππικοΰ, έπιφορ- 
τισμένας νά προσκοπεύωσι τόν στρατηγόν C lara-G allas, χαί 

συνεπλάκη μετ’ αύτών. Έ ν τή συμπλοκή ταύτη παρετηρήθη 

ή μεγίστη ζέσις, μεθ’ ί ς  έπετίθεντο άλλήλοις τά άντίπαλα 

ιππικά σώματα. Ή 4η ίλη τοΰ 6ου συντάγματος τών ούλά-·> 

νων (Πρώσσων) έβάδιζεν εμπρός τής μεραρχίας Χόρν, εις b  
τό σύνταγμα τοΰτο ητο προσχεκολλημένον. "Αμα ή μνημο

νευόμενη ίλη εΤδεν έρχομένας καθ’ εαυτής δύο έχθρικάς ιλας 

ούσάρων (licttenstein), έφώρμησε κατ’ αύτών άκατασχετως. 
Τά δύο άντίπαλα μέρη συνεκρούσθησαν, άντιπαρήλθον τό εν 

τό έτερον, μεταστραφέντα δέ άμφότερα έφώρμησαν πρός αλ-  

ληλα μετά μεγάλης ζέσεως. Οι Αύστριακοΐ ούσάροι έσφαλον 

μή τηρήσαντες εφεδρείαν τέλος του Πρωσσικοΰ πεζικού πλη- 

σια'σαντος οί Αύστριακοΐ ένέδωκαν.
Ούδέν έτερον άξιον μνείας υπάρχει έταΰθα.
’Από τοΰ μέρους ομως τής Σιλεσίας, οθεν έξηρχοντο τά 

σώματα τής 2ας στρατιας, παρατηρεΓται οτι τό ιππικόν λαμ

βάνει ενεργόν μέρος είς ολας τάς επιχειρήσεις, αίτινες προη
γούνται τής έπί τόν Έ λβαν συγκεντρώσεως. Γινώσκομεν την 

πορείαν τής στρατιας ταύτης. "Ωφειλεν αΰτη νά εισελάση εις 

Βοημίαν διά τριών οδών, τής Trautenau, τής Brauuau  

καί τής Nachod. Τό Πρωσσικόν ιππικόν έξεπλήρωσε καλώς 

τό γρέος αύτου είς τάς κατοπτεύσεις έφ’ ολων των δδών, 

διά δέ τών κατοπτεύσεων τούτων άπεδείχθη βτι τα σπουδαία 

ταΰτα στενά δέν κατελήφθησαν υπό τών Αυστριακών, βπερ

μένει άνεξήγητον είσέτί.
Είς T raulcnau τό 2ον σύνταγμα τών δραγόνων, προσκβλ- 

λημένον είς τήν Ιτ,ν τοΰ πεζικοΰ μεραρχίαν, επιτίθεται κατά 

τών Αύιτρίακών δραγόνων, ων αί προφυλακαί δπερασπι,ον-



tat τον ποτχμόν Aupa, χαί τοΰ; άναγχάζουσι νά οπισδοδρο- 

μησωσι ίπισδεν τής T rautenau, διερχόμενοι τήν πόλιν κατά 

μήκος· δυο δέ τών ίλών, ή 3η καί ή 5η, τους καταδιώκουσι, 

καί οΰτω tv τή εξοΟω τής πόλεως εύρίσχονται απέναντι τοΰ 

Αύστριακοΰ συντάγματος παρατεταγμένου. Ά ν ε υ  δισταγμοΰ 

αί δύο Πρωσσικαί Γλαι τάττονται είς κλιμάκια καί προσβάλ- 

λουσιν, ένώ δ ίλαρχος Hagen, δίελΟών άλλαχοΰ τον Aupa 

μέ ίτε'ραν ίλην, έπαπειλεΓ το πλευρον τών Αυστριακών. Μετά 

πάλην τών ίκπε'ων σώμα προς σώμα οί Αυστριακοί δραγόνοι 

ώπισδοχώρησαν, οί δέ Πρώσσοι τούς κατεδίωξαν, οΓτινες ομως 

παρασυρδέντες πολύ ενχασαν πλείστους άνδρας. Ή μάχη £μει- 

νιν, ώς γνωστόν, υπέρ τών Αυστριακών τήν δ’ $τταν ταύ
την οί Πρώσσοι έξηγόρασαν τήν επαύριον διά της Βασιλικής 
φρουράς είς Soor.

Απο το μέρος τής Ναχοδ οί Αυστριακοί έπίσης κακώς έφυ- 

λαχδησαν. Οί αντίπαλοί των ευρον άπλας περιπολίας ίππικοΰ, 
καί κατέλαβον τήνπόλιν %ήν 2 6  ’Ιουνίου, κειμε'νην είς τό άκρον 
στενωποΰ 8  χιλιομέτρων.

Τήν έπαυριον δ Πρώσσος στρατηγός Loenenfell, διοικών 

την πρωτοπορείαν καί εχων μόνας δύο ίλας μεραρχικάς, 

προίβη· αμα δε ε:ίε τόν έχδρόν, δέν έδίστασε νά τόν προσ- 

£άλη, καί σταματήσας αυτόν νά δώση καιρόν είς τόδον Πρωσ

σικόν σώμα νά προφδάση άπό τήςστενωποΰ· προσέβαλε λοιπόν 

διατών όλιγωντου ιππέων εν δλόκληρον σύνταγμα Αυστριακών 

θωραχοφορων, ους διεξήλθον οί Πρώσσοι ύπος·άντεςπολλάς ζη 

μιάς. Η παλη ητο ανισος, έπέτυχεν ομως οπερ έπεζήτει α 
ποτέλεσμα, τό νά δώση δηλ. καιρόν είς τό πεζικόν νά έξέλδη τής 

στενωπού καί παραταχδή, ώς επίσης καί τό μεραρχικόν ιππ ι
κόν δλόκληρον (το Ιον σύνταγμα τών ουλάνων καίτό 8ον τών 

δραγόνων). Κατόπιν τό ιππικόν τοΰτο έσχηματίσδη είς W i -

ΠΟΑΕΜΟΝ TOV 1806. 9 Ϊ

sukon· οΰτως οί μέν ουλάνοι είς τό δεξιόν κατά φάλαγγας ίλών 

είς δύο γραμμάς, οί δέ δραγόνοι είς τό αριστερόν, έκάστης 

ίλης τών τελευταίων σχηματισδείσης είς φάλαγγα κατ’ ουλα

μόν, καί προσέβαλε τό αύτοκρατορικόν σύνταγμα τοΰ Φερδι- 

νάνδου, άποτελοΰν τήν πρώτην γραμμήν, ένώ οί δραγόνοι ίπ ι-  

πτον μεδ’ ολης τών Γππων τής ταχύτητος κατά τοΰ δεξιού 

κέρατος, καί μάλιστα μία αύτών ίλη τους προσεβαλε καί έκ 

τών δπισδεν. Οί ουλάνοι δέν έπέτυχον είς τήν έφοδον αύτώ ν  

προσβληδέντες δέ άφ’ ετέρου και ουτοι κατα πλευρον υπο τής ιλης, 

τής προσκεκολλημένης είς τήν Αυστριακήν ταξιαρχία* Rossen- 

m ig, έκινδύνευον, άν δέν έπήρχετο είς βοηδειαν αύτών έτερχ 

ίλη, κρατούμενη έπί τούτω παρατηρητικη έπι τής δδίΰ τής 

Σκάλιτς. Τέλος τό Αύστριακόν ιππικόν ήναγκάσδη νά ύπο- 

χωρήση, έπιτυχόντων τών Πρώσσων δραγόνων την κατα το 

πλευρον έκείνων προσβολήν.
Έν γένει μέχρι τής μάχης τής Σαδόβας δέν φαίνεται με

γάλη τις τοΰ Πρωσσικοΰ ίππικοΰ ενέργεια, εκτός τής τών κα· 

τοπτεύσεων καί τών προφυλακών, καλώς τελούμενων παρ αυ- 

τοΰ, καί δεικνύοντος πανταχοΰ νοημοσύνην, τόλμην καί 

μεγίστην δρμήν, καλώς άναγνωριζοντος τας στενωπούς και 

συντρέχοντος διά ^ωμαλέας προσβολής τά αλλα οπλα, και 

όπου τυχόν εύρίσκετο είς μικροτερον άριδμόν- τοΰ άντιπάλου.

γ) κατά τήκ/ιάχη*' τής Σαδόβας-

Κατά τήν μάχην τής Σαδόβας δ Αυστριακός στρατός κα- 

τεΐχεν έκτεταμένην καμπήν γραμμήν, έπί εδάφους λιαν ανω

μάλου, κεκομμένου ύπό χαραδρών, δασών καί πολλώνχωρίων, 

τό δέ γειτνιάζον τής Βιστρίτσης (Bistritz) καί τοΰ Έ λβ*  

πρός νότον ητο λίαν ελώδες. Εντεύθεν τό εοαφος δλον ίχο ά-



κατάλληλον εις τό ιππικόν, εξαίρεσε! τοΰ προς το μέρος της 

Τροτίγκας (Trotinka).
Μέρος τοΰ Αύστριακδΰ ίππικοΰ διετέθη έμπρός τοΰ μετώπου 

πρός υποδοχήν τών προφυλακών, μέ διαταγήν νά μεταβή είχα 

όπισθεν, άμα τής μάχης άρξαμένης, καί διατεθή ώς έξής* 

ή 1η μεραρχία τοΰ έλαφροΰ είς έρεδρείαντών Σαξώνων, όπισθεν 

τοΰ άριστεροΰ τοΰ στρατοΰ έπί τής Πριμ (Prim) καί τής Πρό- 
βλους (Problus)· η 2α μεραρχία είς τό δεξιόν κέρας τοΰ 

στρατοΰ έπί τής Φοτίγκας. Δύο ουλαμοί τοΰ 6ου τών ουλάνων 

εΤχον άποσπασθή είς Sminitz (Σμίνιτς), ενώ ή μεραρχία τών 

βύλάνων ώρειλε νά τεθή όπισθεν τής Λ ίπας (Lipe)· τέλος ή 

μεγάλη εφεδρεία τοΰ ίππικοΰ ί5το συγκεντρωμένη είς τό υψος 

τοΰ Σβέτι (Sveti), ή 1η καί 3η μεραρχία είς S ve ti, ή 2α είς 

Briza, είς τά άντίπΐραν τής όδοΰ από Σαδόβας είς Κ α ι- 

νιγκρέτζ.

Ούτε είς ίππεύς έστάλη, όπως έπιτηρή τήν ερχόμενον στρα
τιάν τοΰ πρίγκιπος διαδόχου.

Είς τόν Πρωσσικόν στρατόν τό μεραρχικόν ιππικόν διετέθη 

χάλλιον· προεσκόπευσε τήν πορείαν τής ς-ρατιας τοΰ Έ λβα, καί 

έπί τής 1ης ς-ρατιας έτάχθη ώς ύπος-ηριγμα έπί τοΰ πεδίου τής 

μάχης μέ μέρος τών ανεξαρτήτων σωμάτων τοΰ ίππικοΰ, ή έχρη- 

σίμευσεν ώς σύνδεσμος μεραρχιών τινων τοΰ πεζικοΰ. Οΰτω τό 

δον σύνταγμα τών ούλάνων διαρκώς προήσπιζε τάς κινήσεις 

τής μεραρχίας Χόρν (Horn), φερόμενον πρώτον μέν είς Δούβ 

(Dub), έπειτα είς Σαδόβαν, όπισθεν τοΰ ομωνύμου δάσους. 

Ή ταξιαρχία τοΰ βαρέος ίππικοΰ τοΰ Γόλτζ (Goltz), άπε- 

σπάσθη μέ τό σύνταγ-μα τών ούσσάρων Βλοΰχερ καί έτέθη 

είς την άκραν τοΰ δάσους Ιωαννισχόρ (Johanishof). Ή  με

ραρχία τοΰ στρατηγοΰ Bism ark ύπερησπίζετο τό αριστερόν 

πλευρόν τοΰ στρατηγοΰ Φραγκίσκου, συνδε'σασα ταύτην την

μεραρ’/ίαν μέ τήν τοΰ Χόρν. Τέλος ή μεγάλη ερεορεία τοΰ 

ίππικοΰ $το είς Σοΰχαν (Sucha), υπό τόν πρίγκιπα ’Α λ 

βέρτον.
Ά λ λ ’ όμως, η τε μεγάλη Πρωσσιχή έρεδρεία τοΰ ίππ ικοΰ, 

υπό τόν ’Αλβέρτον, ώ ς καί ή τώ ν λύστρ ιακώ ν, δέν ήδυνηθη- 

σαν νά λάβωσιν ένεργόν μέρος κατά τήν μάχην διά τήν έπί τ* 

αύτό μεγάλην σωρείαν ίππ ικοΰ, πρό πάντων έπί έδάρους άκχ-  

ταλλήλου, οΐον ητο τό τοΰ πεδίου τής μάχης.

Τό λοιπόν ιππικόν όμως έλαβε κατά τό μάλλον ϋττον 

μέρος ενεργητικόν. Ούτω τοΰ Πρώσσου σρατηγοΰ Χιλλερ 

χυριεύσαντος τό Χλούμ καί τό Νεδελίτζ, βλέπομεν τήν Ιην  

μεραρχίαν τοΰ ίππικοΰ τής έρεδρείαςτών Αύστριακών βαίνου- 

σαν είς διπλήν φάλαγγα κατά ταξιαρχίας πρός τούς πρόπο- 

δας τών υπό τοΰ έχθροΰ κυριευθέντων ύψωμάτων. Εν τή θεα 

αύτών τό Πρωσσικόν πεζικόν έστρεψε μέτωπον πρός αυτούς, 

καί τούς έδέχθη είς άπόστασιν 2 0 0  βημάτων διά πυρος κα- 

καστρεπτ’.κοΰ· τότε αί επί κεραλής ιλαι εστραρησαν έπί τας 

έπερχομένας καί τάς παρέσυραν πρός τό Ααγγεγχορ (L an- 

genhof). Ά λλαχοΰ πάλιν τοΰ πεοίου τής μάχης, προς 

τό ύψος τοΰ Λοχενίτζ, ή μικτή ταξιαρχία τοΰ Πρωσσικοΰ 

ίππικοΰ, υπό τόν Βιχμάνν (Vichmann), θέλουσα νά έπιτεθή 

κατά τοΰ έχθρικοΰ ίππικοΰ καί λησμονήσασα νά κατοπτέυσα 

τήν τοποθεσίαν, εύρέθη αί'ρνης άποχωριζομενη από τουτου 

διά χαράδρας, όπερ έπηνεγκε μεγίστην τοϊς Πρώσσοις ατα

ξίαν, τινές δέ ούσσάροι, κατα^θάσαντες νά τήν ύπερβώσι, 

συνελήρθησαν η έξι^ίσθησαν. Έν τουτοις άλλοι ουσσαροι 

έστάθησαν εύτυ·/έστεροι εί; Benatek (Βενατεκ), όπου μια ίλη 

αύτών κατώρθωσε νά καταθέση τά οπλα ολοκληρον Αυστρια

κόν τάγμα, καθ’ ου έπετέθη.
Κατά τήν ύποχώρησιν όμω; τών Αυστριακών το ιππικόν



αυτών προσέφερε μεγίστας υπηρεσίας, προελδόν έμπροσθεν τοΰ 

Βοσνίτζ, οπως υπεράσπιση τό γενικόν κίνημα τοΰ στρατοΰ. Τό 

πρωσσικόν ιππικόν έξ έναντίας, μή δυνηδέν νά υπερπήδησή 

τήν Βιστρίτσαν ή κατά τάς γέφυρας τής Σαδόβας και τοΰΣο- 

βετίτζ (Sovelitz), κατέφθανε τμηματικώς, συνήντα διαβάσεις 

πεπληρωμε'νας καί ήνωχλεΐτο εις τήν πορείαν αύτοΰ υπό τοΰ 

πλήθους τών πεζών καί τοΰ πυροβολικοΰ. Μόλις κατώρΟωσε 

νά συγκρουσθή μέ τό αυστριακόν ιππικόν μεταξύ Ααγεγχόφ 

καί 'Ροσβερίτζ, ώς καί είς 'Ροσνιτζ, καί ή πάλη υπήρξε σφο

δρά, άλλά τά πρωσσικά τοΰ ίππικοΰ συντα'γματα ησαν τόσον 

ανακατωμένα, ώστε δέν ήδυνήθησαν νά προσβάλλωσιν έν μάζα 

τόν εχθρόν· διό καί δέν άπήλαυσαν σπουδαία αποτελέσματα. 

Οί Αυστριακοί τουναντίον ίππεΐς έφέρθησαν λαμπρώς.

Τό ιππικόν τοΰ πρίγκιπος διαδόχου τής Πρωσσίας μόλις 

έπρόφδασεν έπί τοΰ πεδίου τής μά'/ης τό εσπέρας, τήν 6 ώραν, 

ότε ή μάχη είχε κερδηθή.

δ) συνέχεια τώ ν  επιχειρήσεων μέχρι Βιέννης*

Την επαύριον τής μάχης τής Σαδόβας μέρος τοΰ Πρωσσι- 

κου ίππικοΰ διεταχθη να ίχνηλατήση τόν εχθρόν. Μετάξι» 

άλλων ή μεραρχία τοΰ Χάρτμανν (Hartmann) διευθύνθη πρός 

Παρδουβίτζ (Parduvitz) πρός κατόπτευσιν τής πορείας τών 

Αυστριακών καί συλλογήν λείας καί αιχμαλώτων. Εύρεθέν- 

τοςτοΰκατας·ρώματος τής γεφύρας ταύτης τής σιδηρος·ρώτου ά· 

φηρημένου, τής δέ γεφύρας τοΰ "Ελβα παραδεδομένης είς τάς φλό

γας, ό στρατηγός Χάρτμανν, ώςάληδής στρατηγός πρωτοπο
ρ ία ς ,  συνέλεξε τό χρειώδες δλικόν, έφρόντισε περί τής έπα- 

νορδωσεως τών συγκοινωνιών τούτων, συνέλεξε καί μετεβί- 

βασε τώ άρχηγώ τοΰ 5ου II ρωσσικοΰ σώματος άπάσας τάς 

πληροφορίας, αιτινες ήδύναντο νά τώ ώσι χρήσιμοι. Τήν 5ην

Ιουλίου τό ιππικόν τοΰ Χάρτμανν ήδυνήδη νά διελδη τό ν'Ε λ
βαν, καί τήν αΰτήν ήμέραν ή ταξ’αρχία Βούγκ (W u n k) τόν 

διήρχετοείς τινα πόρον πρό τής Παρδουβίτζ. ’Από τής στιγ
μής ταύτης τά ιππικά ταΰτα σώματα δένέπαύσαντο π ίτώ ντα  

τά ίχνη το ΰέ ’/δροΰ καί έ’σχρν τήν καλήν τύχην νά βυλλά- 

βωοι ταχυδρόμον Αύστρίακόν, έντός τοΰ δισακίου τοΰ όποιου 

εύρέ δησαν άπασαι αί διαταγαί καί οί πίνακες πορείας, διευ- 

Ουνόμενα ύπό τοΰ στρατάρχου Βενεδεκ πρός τά διάφορα σώμα

τα τοΰ στρατοΰ τών Αυστριακών.

Πορευομένων κατόπιν τών Πρώσσων πρός τήν Βιέννην, ό 

βασιλικός Πρώσσος πρίγκιψ συνεκρότησε τήν μάχην τοΰ Του- 

βιτσχάου (Tubitsliau), έ'νδα κατά πρώτον ή 4η Ιλη τοΰ 10ου 

συντάγματος τών Πρώσσων ουλάνων συνηνιήθη με τήν προ

φυλακήν τοΰ Βενεδέκ, οστις ηρχιζε ιήν πρός νότον πορείαν 

αύτοΰ. Τό 8ον σώμα τοΰ στρατάρχου τούτου, είς δύο μεγά

λας φάλαγγας, έβάδιζεν είς τό ΰψος τοΰ Αούβ (Dub)· πάραυτα 

λοιπόν ή ΙΤρωσσική μεραρχία τοΰ Χάρτμανν παρετάχδη είς 

τήν ίρις-εράνπτέρυγα τής πεζήςταξιαρχίας Μαλότκι(Μ»1θΐ1\ί), 

έχουσα άπέναντι αύτής μίαν Αυστριακήν κανονοστοιχιαν 2 0  

πυροβόλων. Ό  άγων ίρξατο πάραυτα· διαρκουντος δέ αύτοΰ, 

άφ’ όλα τά σημεία έβολιδοσκοπήδη ό ποταμός Βλάττα (B lat- 

ta), όστις έχώριζε τό Πρωσσικόν ιππικόν άπό τοΰ πυροβολι- 

κοΰ τών Αυστριακών αΰδωρεί τοΰτο τόν διέβη ταυτοχρόνως 
είς διάφορα σημεία, έφορμών κατά τοΰ Αύστριακοΰ πυροβολι- 
κοΰ, μή έχοντος υποστήριγμα. Τό Ιον τών δωρακοφόρων 
έρορμα κατά μέτωπον τής κανονοστοιχίας ταύτης, ένώ τό 5ον 
τών δωρακοφόρων στρέψαν, έπιπίπτει κατ’ αύτής κατά πλευ
ράν καί κυριεύει 1 8  πυροβόλα, χάρις είς τήν άπατην, εις ην  

ύπέπεσαν οι έχδροί πυροβολισταΐ, οΓτινες, παρατηροΰντες την 
λευκήν στολήν τών Πρώσσων θωρακοφόρων, τούς έξελαβον 
ώς Αυστριακούς, καί παρίμειναν όπου εύρίσκοντο.

ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡ Α’Γ. 8. ΦΥΛ. Τ. Β'. 7.



Ή Γουβιτσχάν ήλώδη υπό τών ΙΤ^ώσσων, ο ίδ ’ Αυστριακοί 

έξηκολοΰθουν τήν πρός Οΰλμιτζ υποχώρησιν αυτών. Ό  Χάρτ- 

μανν ήκολοΰδησε το εργον αυτοΰ- διήλδεν άνευ άντιστάσεως 

τόν Β ϊξβα (Becswa) παρά τήν Δελάβονιτζ (Delavonitz), καί 

μετά τήν διάβασιν συνήψε σκληρόν αγώνα κατά στρατεύματος 

ύποστηριζοντος μακράν σειράν αμαξών. Ό  Χα'ρτμανν πάραυτα 

ανέπτυξε τό ιππικόν αυτοΰ είς δυο γραμμάς, ενώ τό πυροβο
λικόν του ήρξατο τοΰ πυρός. Ή  πρώτη τοΰ ίππικοΰ γραμμή 

προύχώρησε διαδοχικώς κατ’ ίλας εναντίον σωρείας πεζών, 

οίτινες έσχηματίζοντο έν μεγάλη αταξία είς τετράγωνα, καί 
άρήρπασε πλέον τών 3 0 0  αίχμαλοίτων και πολλάς άμαξας. 

Ά λ λ ’ όμως ή δεύτερα γραμμή, άναγκασδεΐσα καί αυτη νά 

έ'λδη είς συμπλοκήν, υπεχρεώθη νά οπισθοχώρηση απέναντι 

πεζικοΰ συγκροτηΟέντος είς τετράγωνον, προρυλττόμενον υπό 

χαράδρας τινός. Κατά τήν έποχήν ταυτην δυο Αυστριακά 

συντάγματα θωρακοφόρων καί τέσσαρα ουσάρων έπήλδον επί 

τοΰ πεδίου της συμπλοκής από Πρεράν (Preran)· 5 δέ στρα

τηγός Χάρτμανν συνέταξεν έκ νέου τό ιππικόν αυτοΰ καί έδεσε 

τούς ούσσάρους αυτοΰ κατά τοΰ Αΰστριακοΰ ίππικοΰ, οίτινες 

όμως κατόπιν αίματηροΰ άγώνος ήναγκάσδησαν νά ένδώσωσί.

*) 'Επιχειρήσεις τοΰ Πρωσσικοΰ στρατοΰ τοΰ Μ  s ir  ου 

χατά τον Ίου χαί 8ου ύμοσπογδιαχοΰ σώματος 

( B avap u r χαί Λοιπών).

Τό ιππικόν τοΰ 7ου καί 8ου όμοσπονδικοΰ σώματος ανέ

πτυξε βεβαίως ανδρείαν ί'σηνπρός τήν τών Πρώσσων, άλλ’ όμο- 

λογουμένως άπεδείχδη πολύ κατοίτερον τούτου καδ’ όλας τάς 

μικράς έπιχειρήσεις τής έν έκ στρατέ ία υπηρεσίας έπί το- 

σοΰτον^ ώστε, καδά λέγεται υπό αΰτόπτου, παρημέλει τάς 

κατοπτευτείς πλησίον τοΰ έχδροΰ. Οΰτω κατά τήν μάχην τοΰ
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Κίσσιγγεν (Kissingen) οί Πρώσσοι, ών ήγνοοΰντο αί κινή

σεις, έπήλδον ενθα δέν έπεριμένοντο, καί ερερον κατά τήν μ ά 

χην πλείονας ή όσους ήλπίζετο άνδρας. Κρίνομεν καλόν νά 

μνημονευσωμεν προσέτι τόν πανικόν, ον υπέστη τό σώμα τοΰ ίπ- 

πικοΰ τοΰ πρίγκιπος Τ άξις (de Tascis). Τοΰτο διευδύνετο 

από Φοΰλδας (Fulda) πρός Χουνρελδ (Hunfeld), χωρίς νά 

προσκοπευηται, έν μέσω στενωπών καί δασών, άτινα έμελλι 

νά διέλδη. Οί θωρακοφόροι ησαν έπί κεραλ^ς, βαδίζοντες ώς 

ει έπρόκειτο περί πορείας δι’ αλλαγήν ρρουρας, οτε αίρνης 

πάραυτα έπεσαν έπί τήν πρωτοπορείαν τ ίς  Πρωσσικής μεραρ- 

*/ίας τοΰ Βέγερ (Beger). Ύποδεχδέντες οί δωρακορόροι διά 

χαλάζης βλημάτων τουρεκίωντε καί πυροβόλων, εστρεψαν 

τους χαλινούς κατατρομαγμένοι, παρασυροντες είς τήν ρυγήν 

των παν ό,τι όπισθεν ευρίσκετο· ιππείς μάλιστα περίτρομοι 

έδεάδησαν διατρέξαντες πλέον τών 2 0  λευγών, καί μή στα· 

ματήσαντες ή ότε ερθασαν είς Σχβεϊνροΰρτ (Schw einfurt) 

καί είς Βυρτσβουργ. Ό  πανικός ουτος έπέρερεν έξ άπελ- 

πισίας τήν αυτοκτονίαν τοΰ συνταγματάρχου Πέχεμανν 

(Pechemann).

Άνακεραλαιοΰντες όσα περί τών έπιχειρήσεων τοΰ ίππικοΰ 

κατά τόν γερμανικόν πόλεμον τοΰ 1 8 6 6  έγράψαμεν έκ πηγών 

λίαν καλώς πληρορορημένων, έπιπροσδέτομεν ό,τι άναρέρου- 

σιν αυται. Τό ιππικόν προσέρερε μεγάλας έν γένεε υπηρεσίας 

ι ίς  τάς προσκοπευσεις, τάς κατοπτεύσεις καί τάς κατά μέρη 

συμπλοκάς, δέν ευρίσκει τις ομως ή δυο μόνα παραδείγματα 

τής χρήσεως τοΰ πλήθους τοΰ ίππικοΰ, ήτοι είς τήν μάχην τής 

Ααγγεσάλτσας καί τής Σαδόβας.

Είς Ααγγεσάλτσαν, ώς εί’δομεν, σπουδαίως ιίργάσθη τό 

Άννοβεριανόν ιππικόν. *Αν δέ αί έπιτυχίαι αυτοΰ δέν υπήρξαν 

μεγαλήτεραι, άποδοτέον τοΰτο είς την κρίσιμον θέσιν, ίν $



εύρίσκιτο ό Άννρβεριανός στρατός, οίφ’ ης καί έπήλδιν ή m -  

Οηχολόγησις αύτοΰ.

Έν Σαδόβα, έξαιρέσεί τών μνημονευδεισών μερικών εργα

σιών τοΰ μεραρχικοΰ ίππικοΰ τών Πρώσσων, η εφεδρεία τοΰ 

ίππικοΰ τών τε Αυστριακών καί τών Πρώσσων δέν έλαβε μέ- 

ρος ένεργόν ή κατά την καταδίωξιν τών μέν καί τήν ύποχώ- 

ρησιν τών 3ε'. Το ίππικόν μάλιστα τοΰ βασιλικού πρίγκιπος 

τής Πρωσσίας δέν έφάνη καν κατά την μάχην ταύτην.

Οί σπουδαίωί μελετησαντες τάς έπιχειρήσεις τοΰ ίππικοΰ 

καθ’ ολην τί-,ν περίοδον ταύτην δέν ευρον, ώς έν άρχή είπομεν, 

ούδεμίαν παραλλαγήν είς τάς μέχρι τοΰδε γνωστάς θεμελιώ

δεις βάσεις τής τακτικής τοΰ ίππικοΰ, έκτος άν παραδεχτή 

τις οτι έν γνιόσει άπέφευγον οί άντιμαχόμενοι τάς συγκρού

σεις μεγάλων ίππικών δυνάμεων, περιορίζοντες τάς ένεργείας 

τοΰ ίππικοΰ είς τάς μικράς επιχειρήσεις.

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΠΣΣΙΚΟΣ ΙΙΟΛΕΜΟΣ.

ΑΓΘΡΟΝ ΠΡβΤΟΚ.

'Υ γ,'ο τον τίτλον τοΰτον δέν έννοοΰμεν οτι Οε'λομεν διαγρά

ψει ακριβώς καί υπό την καδαράν στρατιωτικήν έ’ποψιν τόν 

ήδη άρξάμενον πόλεμον, ονή Γαλλία έκήρυξε κατά τής Πρωσ

σίας, καθόσον πρός τοΰτο απαιτούνται έκδέσεις στρατιωτικοί 

καί λεπτομέρεια! τών κινήσεων τών στρατών τών άντιμαχο- 

μένων, αΓτινες παρεμποδίσδησαν υπό τών σχετικών κυβερνή

σει.)'/ ζρός τό συμφέρον τής στρατιωτικής υπηρεσίας.

’Ε ιΐίίη ς  δέν Ιννοΰμεν οτι θέλομεν διαβιβάζει Wa συν- 

δρίμηταΐς ημών, καδόσον ό τηλέγραφος έν άκαρεί μεταβιβά

ζει καί είς Ε λλάδα τά γινόμενα, άτινα, διά τών παμπόλλων 

έφημερίδων τοΰ τόπου καί διά τών ώς άλλη χάλαζα έπίσκηπτόν- 

των έκτακτων παραρτημάτων, αΰδωρεί τοΓςπασιν άνακοινόΰν- 

t w  Ιπομένως καδίσταταί ολως περιττόν δ "Ε.ΙΑητ Σ τρ α τ ιώ 
τη·: νά έπιπροσθέση καί αυτός to έκτακτον αύτοΰ παράρτημα, 
2 ιχερ θέλει d /τιστοιχεί μέ σταγόνα ΰδατος έντός ώκεανοΰ, 

καίούδόλο>ς ήθελεν έχει σημασίαν, προκειμένου άπλώς καί κα- 

δαρώς περί μεταβιβάσεως ξηρδς είδοποΐήσίως γεγονότος τ ί

νος πολεμικού, γνωστοΰ ήδη γενομένου διά 1ών άλλων έφη- 

μερίδων και εκτάκτων παραρτημάτων.

Ο ΰχ ίττο ν όμως, καβό στρατιωτικόν περιοδικόν σύγ

γραμμα, α"ΕΛΑηΥ Στρατιώτης  δένδύναται νά διατηρήίη σ ιω 
πήν, περίμένων μετά τό πέρας τοΰ πολέμου τήν καδαράν ιστο

ρικήν καί στρατιωτικήν δ ιήγηϊΐν τών συμβαμάτων. Τούτου 

ένεκα δέλομεν φροντίσει περιληπχικώς ν’ άναφέρωμεν διά δια

δοχικών άρθρων τά συμβαινοντα, έπιφυλαττόμβνοι έν καιρώ 

νά έπανέλδωμεν εις τήν άκριβεστέραν καί έμπεριστατωμένην £/.- 

δίσιν τώνγιγνομένων, πιδανόν δέ ένίοτε κ ΐ ί  νά έχδίδωμεν ίν  τώ  

μέσω φυλλάδιον τοΰ "Ε.Ι.Ιηνος Στρατιώτου, οπως άφηγηδώ- 

μεν ό,τι έμπερισχαχωμένως καταφδάση εις Ε λλάδα έκ τών 

τοΰ πολέμου.

ΦαινομΙνη α ίτ ια  τοΰ χο.Μμον·

Ή  Ισπανία , άποβαλοΰσα άπό τριών ή ίη  ετών τήν έπί τοΰ 

δρόνου αύτής καδημένην ’Ισαβέλλαν καί πολλούς έπιζιτήσασα 

οπως καχαστήση αυτούς βασιλείς αύτής, έλάμβανε διαρκώς 

αρνητικήν άπάντησιν.

Ε ίναι άληδές oxt ή κατοχή τοΰ Ίσπκνικβΰ δρόνβυ έχει τι



ί ο  ακανθώδες, ούχ ηττον ομως δέν ήδυναντο ο; πάντες ν’ ά- 

διαρορήσωσιν είς την πρόσκλησιν τοΰ καθεξαι τον θρόνον τής 

Κ ζστιλλιας, αν μη επ,μβάσεις ξεναι δέν έπειθον τούς προσ

κεκλημένους οτι η είς το βασιλικόν αξίωμα προαγωγή αύτών 

ίμ ιλλε νά τοΐς γέννηση δυσκολίας ούχί σμικράς είς τάς μετά 

τής Γαλλίας, όμορου οΰσης, σχέσεις αύτών. Τούντεΰθεν δέν 

σράλλει τις ίσως πιστεύων ότι ολαι αί αρνήσεις χυρίαν άρορ- 

μην ειχον τήν ίμαεσον καί μυστικήν παρέμβασιν τής Γαλλι

κής διπλωματίας. Η Γαλλία δέν ήδύ^ατο αύτοκρατορουμένη 

υπο τοΰ Ναπολεοντος νά ιδη είς τον 'Ισπανικόν θρόνον τόν 

υίόν τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου ώς χαί τήν ’Ιταλίαν έπηρεά- 

ζουσαν τήν Ίβηρικήν χερσόνησον διά τής προταθείσης βασι
λείας τοΰ πρίγκιπος Θωμα. Ό  πρώην βασιλεύς τής Πορτο- 

γαλλίας Φερδινάνδος, πατήρ τοΰ σήμερον έν αυτή βασιλεύον

τος, αδύνατο ίσως νά ηναι τό καταλληλότερον είς τήν Γαλ
λίαν προσωπον, αλλ ομως ουτος, οτε πέρυσι προσεκλήθη έπί 

τόν 'Ισπανικόν θρόνον, ήρνήθη νά καταλάβη αύτόν, προτιμή- 

σας αντι τής κοπιώοους και ουσκολου οιοικησεως τοΰ 'Ισπα

νικού λαοΰ τήν ηοεμον καί αναπαυτικήν τοΰ ιδιώτου ζωήν, 

νυμρευθείς αμέσως μετά τήν άρνησιν ίδιώτιδα, ην έπροτίμησε· 

άλλως τε ό θρόνος δέν ήδύνατο νά τώ διεγείρη τήν φιλαυτίαν, 
διότι θρόνον είχε και τόν έχασε.

Αν λοιπον ο πρώην βασιλεύς τής Πορτογαλλίας έδεχετο 

τοτε το Ισπανικόν στέμμα, ούδεμία αδύνατο πρός τό παρόν 

τουλα'χιστον νά παρουσιασθή εύλογορανής άρορμή πολέμου 

μεταξύ Γαλλίας και Πρωσσίας· λεγομεν εύλογορανής, διότι 

ή από τοΰ I 8 6 0  κολοσσιαία άνάπτυξις τής Πρωσσίας, ητις 

Οεσπο,ει τής Βορείου Γερμανικής ομοσπονδίας καί apysi τών 

στρατιωτικών ουναμεων τής Νοτίου Γερμανίας διά συνθηκών 

ιοιαιτε'ρων, οιηγειοεν, ως εικός, καιτοι αργά, τήν προσοχήν

τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, ί ι ι ς  πιθανώς το 186G ήίυνατο 

μέν νά εύχαριστηθή βλέπουσα τήν ταπείνωσιν τής Αύστρίας, 
ήδύνατο ομως ίσως χαί νά παρέμβη, οπως μή τοσοΰτον άνα- 

πτυχθή ή υπεροχή τής Πρωσσίας. Ά ν  έκρραζώμεθα μετά 

δισταγμοΰ περί τοΰ αντικειμένου τούτου, τό πράττομεν, διότι 

οί ρρονοΰντες οτι ενχουσι τήν ίκανόντητα νά είσδύωσιν είς τά 

ένδόμυχα τής Γαλλικής πολιτικής, έξερράσθησαν οτι ό αύτο- 

χρατωρ, έπιθυμήσας νά μάθη τά τής στρατιωτικής τής Γ αλ
λίας καταστάσεως έν τή έποχή εκείνη, ίκουσε παρά τοΰ τότε 

υπουργοΰ τών στρατιωτικών, οτι η Γαλλία ητο Ανέτοιμος είς 

ηό.Ιεμον κατά τής Πρωσσίας. νΑρα ή Πρωσσία άνεγνωρίζε- 

το πλέον μεγάλη καί ισχυρά, καί πραγματικώς ώς τοιαύτη 

ίξετιμηθη υπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως· διότι μετά μεγί

στης ρροντίδος χαι σπουδής έμελετηθησαν αι βάσεις τοΰ ς·?®· 

τιωτικοΰ αύτής έργανισμοΰ και δ ίοιαιτερος τροπος τοΰ μα- 

χεσθαι τοΰ πεζικοΰ αύτής.
Εντεύθεν τήν Ιην Φεβρουάριου 1 8 6 8  δ νέος στρατιωτι

κός νόμος τής Γαλλίας, οπως διά τής συγκροτήσεως τής κ ι
νητής έθνορυλαχής καί τοΰ μονίμου στρατοΰ κατορθώση αΰτη 

ν’ άντιμετρηθή είς τάς κολοσσιαίας δυνάμεις, ας διεχειρίζετο 

Ικτοτε δ αργών τής Βορείου Γερμανικής ομοσπονδίας, δ βα

σιλεύς τής Πρωσσίας. Ά τυ χ ώ ς  δ νόμος ουτος δέν έτεθη 

πράγματι είς ένέργειαν, καί άπλώς μονον υπέοειξε δυνάμεις 

δυναμένας νά ΰπάρξωσι.
Έντεΰθεν ή τρ ο π ο πο ίη σ ιςτώ ν ελιγμών καί αύτών τών ς-οι- 

χειωδών άσκήσιων τοΰ γαλλικού πεζικοΰ, άναλογως τή ρα- 

νείση κατά τόν Αύστροπρωσσικον πόλεμόν τοΰ 1 8 6 6  νεα 
Πρωσσιχή τοΰ πεζικού τακτική, ητις έρηρμόσθη μέν τοτε 

ύπό τών Πρώσσων, ή δ’ έπί τό στρατιωτικό» μελλουσα έχθε- 

η ς  τοΰ παρόντος πολέμου θέλει αποδείξει έν κ«ιρώ, άν ϊεν



ίχροΛοποιήθη χαί πάλιν υπό των Πρώσσων, όπως ρερη είς 

αμηχανίαν τούς Γάλλους στρατηγού; καί αξιωματικούς, θεω- 

ροΰντα; έαυτού; καλώς άπομιμησαμένους τοΰ; Πρώσσου;.

Έ κ τούτου 8$ καί ή άντικατάστασι; του οπλου τοΰ πεζι

κού έν Γαλλία διά τή ; παραδοχή; τοΰ οπλου τοΰ Chassep0t 

(Σασεπώ), θιωρουμενου έν τοί; πολυγοίνοι; το ΐ; Γαλλικοί; 

ανώτερου τοΰ τοΰ Δρε'ϊζα, δι’ ου είναι ώπλισμένβι οί Πρώσ- 
βοι, καθόσον ι ΐ ;  τά ; ασκήσει; πβριτηρήθη ότι τό μέν Γ αλλι

κόν πυροβολεί ένδεκάκι; ανά έκαστον λεπχόν, Απαιτουμένων 

πε'νχι κι νησιών διά τήν γέμωσιν καί έκπυρσοκρότησιν ούτοΰ, 

τό δέ Πρωσσικόν πυροβολεί έξάκι; κατά λεπτόν, έχον Ανάγκην 

•ξ  κινήσεων έπί τό αύτό. Ό  παραλληλισμό; ουτο; έννοητέον 

οιι δέν ίχ ι ι  τόσην αξίαν, καθόσον έξαρχαται άπό τή ; ικανό- 

τητο; τοΰ Ανίρό;, Αρ’ ιχε'ρου δέ διεγείρει πολύ τόν άνδρα ι ί ;  

τήν καταδαπάνοσιν τών πολεμιροδίων. Σημειωχεον προσέτι, 

οχι τά ταχυβόλα οπλα άρμόζουσι μάλλον ι ί ;  χαρακτήρα; ή

ρεμους καί Αναμένοντα; τόν εχθρόν ή ε ΐ; τού; έμρορουμενου; 

ύ/νό Ακράτητου δρμή; καί ενθουσιασμού· είναι, άλλω ; ιίπεΓν, 
βπλα Αμύνη;, καί τοιαΰτα τά βλέπομεν καί ε ί;  τόν Αύστρο- 

πρωσσικόν πόλεμον, καθ’ ον οί Πρώσσοι σχεδόν αείποτε έδε'- 
χοντο τόν εχθρόν.

Ε κτός τούτου ή Γαλλία είργάσθη έπί πολύ ι ΐ ;  τήν μόρ— 

ρωσιν τών μυδροβόλων αυχή; (m itrailleuses), ατινα είσί σύστη

μα μικρών ρορηχών πυροβόλων, διά μηχανισμού ταυτοχρόνως 

έκπυρσοχροτούντων καί έκβαλλ-όνχων σραίρα; παμπόλλα;, 

λίαν καταστρεπτικά μηχανήμαχα. Τοιαΰτα δμ»ς καί παρά 

το ΐ; λοιποί; έθνεσιν ούτε άγνωσχα ησαν, ούχε έλλείπουσι χοΐ; 

Πρωσοι;. Ή πεΐρα θΐλει αποδείξει τήν υπεροχήν.

Τούτων απάντων γινομίνων, ή Γαλλία δικαίω ; έθεώρησεν 

εαυτήν . αν ςύχί «νωτεραν κα ιά  τάς ύλικάς δυνάμεις τή ;

Π ρωίσίας, τουλάχ ιστον ίσην. Υ πέρ Ικαχ^ρα; τών δυνάμεων 

τούτων δέν έμενεν ή 6 εθνικό; χαρακτήρ, ή ρ^ .κη  «νδρΐ* 

τών λαών καί ή τών στρατηγών πραγματική ικανότης.
Δέν έμενε λοιπόν τή Γαλλία, ώς εν αρχή τοΰ λόγου ειπο- 

αεν, ή ή εύλογορανής Αρορμή, όπως Αντιμετρηθή τή Π?ωτ- 

σία’ καί αΰτη εύρέθη, άμα ήκούσθη δτι δ Α3ελ? ό; τοΰ εν 

'Ρουμανία ήγεμονεύονχο; Καρόλου Λεοπόλδο; δ Χοε/„όλερ>, 

προσκληθεί; ύαό τοΰ τήν Ισπανίαν πραγμαχικώς διαχειρι- 

ζοαένου Πριμ νά δεχθή,τό Ισπανικόν στέμμα, έδίξατο τήν 

υποψηριόχητα , μέλλουσαν όμως ν’ άναγνωρισθή ύπο των 

'Ισπανικών Β ο υ λ ώ ν  καί νά έπικυρωθή διά καθολική; ψηρο- 

*ορί«; ύπό τοΰ Ίσπανικοΰ λαοΰ, δχινα ίκ  προοιμίων κατε-

νοοΰντο ώ ; γενησομινα. ^
'Η ύπό Πρώσσου κατοχή τοΰ 'Ισπανικού στέμματος ηχο

βεβαίως θανάσιμον κτύπημα κατά τής Γαλλίας, μελλουσης

νά ε·/η γείτονα ισχυρόν καί άντιρρονοΰντα πρός τε βοόρα; και

«νατολάς διά τής Γερμανίας, καί πρό; νότον διά τή ; ρυσικως

τότι τή Πρωσσία εύνοούσης ή καί συμμάχου Ισπανίας. Ο
*π 1 τών ίξω τιρ ικώ ν υπουργός τής Γ αλλ ία ; Γραμμών, αναγ-

γ ίλλω ν τήν 2 5 .  ’Ιουνίου τήν Αποδοχήν τής ύποψηριοχητος

εις τό Νομοθετικόν σώμα, προσεθηκεν, ω ς ε.κος, οχι ή Γαλ-

λ ’β ούδέποτε θ ’ ά ν ε ίχ ιτο  ξένη  δ υνα μ ά  v Α ν α β ιβ ά σ ε ι ς  τόν

'Ισπανικόν θρόνον ίδιον πρίγκιπα, προσβάλλουσα οΰτω την

τιαήν καί τήν Αξιοπρέπειαν τής Γαλλίας, δ δέ πρωθυπουργός

Ό λιβιέ ποοσέθηκιν, οτι, έάν καταστή Αναγκαίος δ πόλεμός,

ή Γαλλία θέλε» τόν Α-αλάβει. Ό  έν Παρισίοι; Αντιπρόσωπό;

τής Π ρωίσίας, άκούσας τά λεγάμενα, έπορεύθη παραχρήμ«

ε ί; τό ύπουργεϊον, καί, αίχη^μενος πλατυτέρα; έ ξ ^ ε κ ,
ήκουσεν αχό στόματος τώ ν Γάλλωι* ύπουογών, 3χΐ 4  Γαλλία

ί χ ε ι  σταθεράν απόρασιν νά  κηρύξη πόλεμον κατά  τή ς Π ?ω σ -



αίας, Ιάν δ βασιλεύς Γουλίέλμος έπιτρέψη τω πρίγκιπι Χοεν- 

ζόλερν νά δεχθή τό 'Ισπανικόν στέμμα, καί πάραυτα άπήλ- 

θεν είς -Γερμανίαν, οπως ανακοίνωση είς τήν Κυβέρνησίν του 
τήν άπόφασιν ταΰτην.

Ταυτοχρόνως δ έν Βερολίνω Γάλλος πρεσβευτής κόμης 

Βενεδέτης έπορεύΟη πρός τόν έν Ems διατρίβοντα βασιλέα 

τής Πρωσσίας, οπως τω καθυποβάλη τό προφορικόν τεΛε- 

σίγραφον  του αύτοκράτορος Ναπολέοντος. Ό  βασιλεύς τής 

Πρωσσίας έπί μάτην ήγωνίσθη νά κα.ταπραάνη τήν μή περαι

τέρω κατ’ αύτοΰ έξαφθεΐσαν Γαλλικήν Κυβέρνησίν, είπών ότι 

ουδόλως ενέχεται είς τήν υποψηφιότητα του Χοενζόλερν· ταυ

τοχρόνως δέ, εΐτε έξ Εδίας προαιρέσεως είτε κατά προτροπήν 

τής Πρωσσικής Κυβερνήσεως, δ Χοενζόλερν άπέσυρε δι’ έπ ι- 

στολής του πρός τόν στρατηγόν Πριμ τήν είς τόν 'Ισπανικόν 

θρόνον υποψηφιότητα, καί έκήρυξε δημοσία ότι έπραξε τούτο, 

Γνα μή γείνη παραίτιος καταστρεπτικού πολέμου μεταξύ Γαλ

λίας καί Πρωσσίας. Ά λ λ ’ όμως τούτο δέν ήρκεσε τή Γαλλία:, 
ητις προσαπήτησε νά ύποσχεθή δ βασιλεύς τής Πρωσσίας ότι, 

καί άνανεουμένης εις τό μέλλον τής ύποψηφιότητος, ή καί 

βασιλεύοντος έν Ισπανία  του Χοενζόλερν, Θέλει τόν άποκη- 

ρυξει. Εντεύθεν πολλοί έπείσθησαν, ότι άπλή πρόφασις ησαν 

τά πάντα καί έπεζητεΐτο υπό τοΰ Ναπολέοντος δείνωσις τώνπραγ- 

ματωνόπως μή καταλήξη ή ύπόθεσις είρηνικώς· διό καίάπεποι- 

ήθη τας φιλοφρονας μεσολαβήσεις φιλιών Κυβερνήσεων, απ’ άρ· 

χής έκφρασθεισών κατά τής ύποψηφιότητος τοΰ Χοενζόλερν.

Είς τήν νέαν ταύτην άπαίτησιν τής Γαλλίας δ βασιλεύς 

τής Πρωσσίας άπηξίωσε ν’ άπαντήση, χα1 ήρνήθη νά  ύεχθτ\ 

τόν Β ενεύ ίτη ν , μηνύσας αύτώ διά τίνος υπασπιστοΰ του τούς 

ιστορικήν αξίαν πλέον κατέχοντας λόγους, ότι <5 βασι.Ιενς 

της Πρωσσίας ovdiv π .ίίο ν  εχει νά  tint) τω  πρεσβευτή τής

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 1 0 7

Γ*1Μ * c (1/ ·3  Ί » Μ ·  Ή  ¥ « <
μ ί-οος , ί ς  Γ αλλ ία ς ί>! a W 4 « 3  « λ ίρ ο » ,  » ·  * · " * ’ "

B . . . W  .· s' " 5 i , “
· , ώ * ε  * Ϊ / Ι 4  W K  - ΐ ν  Si 3/ 15 1 . * .

M  Λ  Γ α λ λ ικ ΐς  K A p t o W  «= * ·  *“
Ν φ ο β ιτα ό »  ™ l*“ * δ ια * ίρ »ξ ΐ! « Λ ι μ » ,  ? α ιι»  ·χ»«·

„  ή ,  ,*> «»(<¥ Β* » 8ί"!
μνημονευθέντας λογους.

Τά ίχϊ rijc *&(«« « ·  - » % « . / « » · .  r* ·
τώ ν  ίχθροκρΛ^.ΐ-ών·

'II Γ αλλ ία , κηρύττουσα τόν κατά τής Πρωσσίας πόλεμον, 

ήδύνατο νά έΧπίση τό μέν ότι τά  κ α τ α λ η φ θ ε ί  κράτη τής

Βορείου Γερμανίας διά τής έν Πράγα συνθήκης του 18 6 6  
ήθελον δυσφορεϊ έπί τή σημερινή αύτών καταστασει και ηθιλον 

γεννήσει πράγματα τη Πρωσσία άμα τοΰ πολέμου άρχομενου,

,ό  δέ οτι τό Βάδεν, ή Βυρτεμβέργη καί ή Βαυαρία, συνοεο- 

μ ε ν α ι  δι’ Ιδιαιτέρας πρός τήν Βόρειον Γερμανικήν ομοσπον

δίαν συνθήκης, ήθελον διαρρήξ» αύτήν, καί h  μή ^ηρυττοντο  

κατά τής Π ρωσσίας, τούλάχιστον ήθελον μένει ουδετερα. Αλ- 

λ ’ όμως ή Γ α λλ ία  έψεύσθη είς όλας της ταυτας τας ..ροσδο 

χίας, διότι οί πάντες, έμφορ.ύμενοι ύπό τοΰ έθνικοΰ γερμανι

κού αισθήματος, συνηνώθησαν μετά τής Πρωσσίας κ α ι διε-

θεσαν τάς στρατιωτικάς αύτών δυνάμεις υπέρ ««*■«■ Ul“ ’ 
άντί Πρωσσικοΰ πολέμου εϋρεν άπέναντί αύτής ή Γ αλλία  πο-

λεμον Γερμανικόν. ,
Π ραγματικώς δ καθ’ άπασαν τήν Γερμανίαν ενθουσιασμός

δέν έπιδέχεται περιγραφήν. Ο ί Γερμανοί ενθ υμ ο ύντο τα  επί

Ναπολέοντος τοΰ Α/ παθήματα καί τάς τα.»-ΐ'ώσ»ις ϊ ί  ^

τρίδος αυτώ ν οί ίθελονταί συέρίουσΐ πανταχό8»ν, και ολον



ίο  έθνος έξηγέρδη, άλλ’ άφ' Ιτέρου καί οί Γάλλοι, ενθυμού

μενοι την δόξαν τών πατέρων αυτών, την ήτταν του Βαρτιλώ 

καί τήν χατά το 1 8 1 4  καί 1 8 1 5  είς Παρισίους «σέλασιν 

τών Πρώσσων, δέν καδυστεροΰσι εις τόν ένδουσιασμόν αυτών. 

Μία μόνη παρατηρεΐται έν όλοις διαφορά, χαί αΰτη καθ’ ημας 

δυνατόν νά έχη αποτελέσματα. Οί Γερμανοί τείνουσιν είς τήν 

έ/οτητα τήν εθνικήν, και αυτη επι τοσοΰτον επηρεάζει, ώστε 

παραδοξως οί κατα το 1 8 6 6  υπό τών Πρώσσων ήττηδέντες 

οΰδέν ένδυμοΰνται τούτων, άλλά τούς άναγνωρίζουσιν άρχη- 

γους των χαί τοΓς προσφερουσι τό αιμά των. Οί Γάλλοι έξ 

έναντίας, καδά φρονουμεν, δέν εΤναι μακράν τής κοινωνικής 

θεσ.ω ; είς ί ν  εύρέθη ή Γαλλία τώ 1 8 1 4  καί 1 8 1 5 ’ παρα- 

συρόμενοι δέ οί έχδροί τής δυναστείας του Ναπολέοντος του 

Γ.' δέν φαίνονται θέλοντες τόν πόλεμον εθνικόν, άλλ’ άπλώς 

ουναστικόν. Ή  παρατήρησις αΰτη είναι σπουδαία, τό δέ μέλ
λον βέλει μδς φωτίσει.

Νομίζομεν δίκαιον νά περιλάβωμεν ενταύθα όσα έκ τών

λεχδέ/των ήγραφέντων κατέχουσι δέσιν δικαίως είς τήν ιστο
ρίαν τοΰ πολέμου τούτου.

Ό  βασιλεύς τής Ποωσσίας, επανερχόμενος άπό Έ μ ς  εις

Βερολΐνον, άπήντησε τά εξής είς τινα προσφώνησίν τοΰ δημο
τικού συμβουλίου τοΰ Βερολίνου*

«Δενείμαι έγώ τοΰ πολέμου 6 αίτιος· τό γινώσχει 6 θ εό ς !

»επρεπε ν’ άποκρουσω τήν γενομένην μοι πρόκλησιν................

* ...............  χαλαπαΐ θυσίαι άπαιτοΰνται υπό τοΰ λαοΰ μου.
» Εχαχοσυνηδίσαμιν, εΰχόλως πρότερον νιχήσαντες εις δύο 

»ευτυχείς πολέμους. Τοΰ τρίτου τούτου δέν Θ’ άπαλλαγώμεν 

»οιά μικρών δυσιών ήςεύρω όμως τί έχω νά προσδοκώ παρά 

»τοΰ στρατοΰ καί παρά τών σπευδόντων εις τάς σημαίας. Τό 
» όργανο·/ εΤναι όξυ καί κοπΐερόν ή επιτυχία έγκειται έν ταίς 
»/.*?« τοΰ θ εο ΰ ...................... ,

Τήν 7/19 ’Ιουλίου έγένετο ίναρξις τών συνεδριάσεων τής 

Βουλής τής Βορείου Γερμανικής δμοσπονδίας, 6 δέ βασιλεύς

άνήγγειλε τόν έπόμενον λόγον
< Έ ντιμοι κύριοι βουλευταί τής βορείου γερμανικής ΓΟμο- 

σπονδίας ! *Οτ« κατά τήν τελευταίαν σύνοδον ίχαιρέτισα υμας 

ένταΰδα έν όνόματι τών δμοσπόνδων κυβερνήσεων, μετά φαι

δράς ευγνωμοσύνης ώμολόγησα 2τι θεία συνάρσει δέν άπέτυ- 

γ  ον αί έμαί προσπάδειαι, οπως έπαρκέσωείς τάς άνάγχας τοΰ 

πολιτισμού διά τής άποσοβήσεως παντός κινδυνβυ διαταρά- 

ξεως τής ειρήνης. Έ άν όμως πολεμικαΐ άπ ιιλα ί καί πολεμικοί 

κίνδυνοι έπιβάλωσιν είς τάς έμοσπόνδους κυβερνήσεις τό χα- 

δήχον νά προσκαλέσωσιν ύμας είς έκτακτον συνεδρίασίν, ζωη- 

ροτάτη θά έγερθή έν ύμίν, ώς περ έν έμοί, ή πεποίθηβις ότι 
ή Βόρειος γερμανική 'Ομοσπονδία έμόχδησε νά πλειοποιηση 

τήν ένοπλον δύναμιν τοΰ γερμανικού έθνους ούχί πρός βλά

βην, άλλά πρός κραταιάν ύποστήριξιν τής καδόλου ειρήνης, καί 

ότι προσχαλοΰντες σήμερον ήμείς την εθνικήν ταύτην δυναμι/ 

πρός υπεράσπισιν τής ήμετέρας άνεξαρτησίας, ύπαχούομεν 

άπλώς είς τήν έντολήν τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος. Η 

ισπανική γερμανοΰ πριγκιπος υποψηφιοτης, ης η τε έμφανισις 

καί ή άρσις ύπήρξεν έξ ί'σου άλλοτρία είς τάς έμοσπόνδους 

κυβερνήσεις, καί ητις τοσοΰτον μόνον διέφερε τή γερμανική 

'Ομοσπονδία, καθ’ όσον ή κυβέρνησις έχείνου τοΰ φιλιού ημΐν 

έθνους ήλπιζεν οτι δά έξησφαλίζετο τή πολυπάθει χώρα μί*  

τακτική καί ειρηνόφιλος κυβέρνησις, παρέσχε τή κυβερνήσει 

τοΰ αύτοκράτορος τών Γάλλων την προφασιν ου μονον ί/α 

διά τρόπου πρό πολλοΰ άγνωστου τή διπλωματική συγκοινω
νία προβάλη είς τό μέσον την περίστασιν τοΰ πολέμου, α λ-  

λ’ ινα, καί μετά τήν άρσιν τής προφάσεως, τηρηση τήν τοΰ πο

λέμου π;ρ!ττασ’./ μετ’ έκείνης τής περιφρονήσεως'τοΰ οικαιώ-
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μάτος των λαών έπί τάς ευλογίας τοΰ πολέμου, τής όποιας 

άνάλογα παραδείγματα παρέχει ή ίττορία τών πρότερον δυνα

στών της Γαλλίας. Έ άν ή Γερμανία σιωπηλώς ύπέμεινε κα
τά τάς πρότερον έκατονταετηρίδας τοιαύτας παραβιάζεις του 

δικαιώματος καί τής τιμής της, τάς ύπέμεινε διά μονον τόν 

λόγον ότι έν τώ ίδίω αυτής διαμελισμώ δέν έγίνωσκεν όπόσον 

ίτο  ισχυρά'. Σήμερον όμως, οπότε ό τής διανοητικής καί τής 

δικαιολογικής ένώσεως δεσμός, όν περ ήρξαντο νά πλέκωσιν οί 

υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνες, συνδέει τά γερμανικά φΰλα 

οσω μακροχρονιωτερον, τοσούτω και σφιγκτότερον σήμερον, 

όποτε η έξόπλισις τής Γερμανίας ούδέν προσφέρει τω έχδρώ 

£ήγμα, ή Γερμανία φέρει έν έαυτή τήν Οέλητιν άμα και τήν 

δύναμιν του άποκροΰσαι τήν ανανεουμένην γαλλικήν βιαιοπρα

γίαν. Ούχί μεγαλοφροσύνη έμδάλλει είς τό στόμα μου τούς 

λόγους τούτους. Καί έγώ καί αί ομόσπονδοι κυβερνήσεις ένερ- 

γοΰμεν έν πλήρει πεποιδήσει ότι νίκη καί ηττα άπόκεινται έν 

τή χ ιιρ ί του διέποντος τάς μα'χας. Έ ν καδαρα διανοία άνε- 

μετρήσαμεν τήν ένώπιον β ιο ΰ  καί άνθρώπων. ευθύνην έκείνου, 

όστις είς καταστρεπτικούς πολέμους ώθεΤ δύο μεγάλους καί 
ειρηνοφίλους λαούς έν τη καρδία τής Ευρώπης. Άμφότεροι οί 

λαοί, ό,τ* γερμανικός καί 5 γαλλικός, έξ ίσου άπολαύοντες 

καί ποδοΰντες τάς ευλογίας τοΰ χριστιανικού πολιτισμού καί 

τής αύξανομένης ευημερίας, εΤναι προωρισμένοι είς άγώνα 

σωτηριωδέστερον ή τόν αιματηρόν άγώνα τών όπλων. Ά λ -  

λ ’ όμως οί τής Γαλλίας δυνάσται ένόησαν νά έκμεταλλευδώσι 
τήν εύλογον μέν, άλλ’ εύερέδιστον αύτοσυναίσδησιν του μεγά
λου γείτονος ήμ?ν λαοΰ διά τής προμεμελετημένης τών πραγ- 

ματων διαστροφής υπέρ τών προσωπικών αύτών συμφερόντων 

καί παδών. Οσω μάλλον αι όμόσπονδοι κυβερνήσεις συναι

σθάνονται ότι έπραξαν παν ό,τι ύπηγόρευεν ή τιμή καί ή άξιο-

πρίπεια ίνα τηρήσωσι τή Ευρώπη τάς εύλογίας τοΰ πολέμου, 
όσω δέ μάλλον άναμφισβήτητ· ν τοΐς πασιν αποβαίνει ότι διά 

τής βίας ετεδη ήμΐν τό ξίφος έν ταΐς χερσί, μετά τοσούτω 

μείζονος πεποιδήσίως, έρειδόμενοι είς τήν ομόρρονα δελησίν 

τώ> βορείων καί τών νοτίων κυβερνήσεων, άποτεινόμεδα είς 

τήν φιλοπατρίαν καί έΟελοθυσίαν τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ, προσ- 

καλοΰντες αυτόν νά ύπιρασπίση τήν τιμήν καί τήν άξιοπρέ- 

πειάν του. Κατά τό παραδειγμα τών πατέρων ήαών 6ά άγων:· 

σδώμεν ύπέο τής ελευθερίας καί τοΰ δικαίου ήμών εναντίον 

τής βιαιότητος ξένων καταχτητών έν τούτω δέ τώ αγών:, 

έν ω ούδένα άλλον έπιζητοΰμεν σκοπόν ή νά έξασφαλίσωμεν 

διαρκώς τήν ειρήνην τής Ευρώπης, έσται ό Θεός μεδ ήμών, 

ώς ητο καί μετά τών πατέρων ήμών.»
Μετά τόν βασιλικόν λόγον δ Πρώσσος πρωδυπουργός Β ί- 

σμαρκ υπέβαλε τήν πολεμικήν διακήρυξιν τής Γαλλίας, έχου- 

σαν ουτω-
« 'Ο ύποφαινόμενος έπιτετραμμένος τής Γαλλίας, έκτελών 

τάς έπιταγάς τής κυβερνήσεώς του, λαμβάνει τήν τιμήν νά 

άγγείλη τά επόμενα τή Ά .  Έ ξ. τώ έπί τών έξωτερικών υ

πουργώ τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής Πρωσσίας. Ή  κυβέρ- 

νησις τής Α. Μ. τοΰ Αύτοκράτορος τών Γάλλων, δεωροΰσα 

τό σχέδιον τοΰ άνυψώσαι πρώσσον ήγεμονόπαιδα έπί τόν ι

σπανικόν δρόνον ώς σχέδιον προβεβουλευαένον κατά τής άσφα 

λείας τής γαλλικής έπικρατείας, ήναγκάσδη ν’ απαίτηση πα
ρά τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής Πρωσσίας Γνα ύποσχεδή 

ότι δέν δά συμβή τό τοιοΰτον τή αυτοΰ συγκαταδεσει. Επειοη 

ή Α. Μ. δ βασιλεύς τής Πρωσσίας ιίρνήδη νά δώση τήν δια- 

δεβαίωσιν ταύτην, απ’ εναντίας δέ έδήλωσε τώ πρεσβευτή τής 

Α. Μ. τοΰ Α ύτ. τών Γάλλων, ότι καί διά ταύτην καί διά 

παίαν άλλην μέλλουταν περίπτωσιν επιφυλάσσεται νά συμ-
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ξ,ουλευδή τοΐς καιροί:, ή αύτοχρατορική κυβέρνησις άνεκάλυ- 

ψεν έν τή βασιλική ταύτη δηλώσει χρύφιον σκοπόν άτειλοΰντα 

τήν Γαλλίαν χαί τήν καθόλου ισορροπίαν τής Ευρώπης. ΊΙ  

δήλωσις αΰτη χατέστη δεινότερα διά της είς τά Ανακτοβούλια 

έπισταλείσης είοήσεως, οτι ήρνήθη νά δεχθή τόν πρεσβευτήν 

του Αύτοκράτορος καί νά πραγματευθή μετ’ αύτοΰ οίανδήποτε 

άλλην έξήγησιν. Τούτου ενεκεν ή γαλλική κυβέρνησις ίνόμισε 

καθήκον της νά φροντιση άνυπερθέτως περί τή ; ύπερασπισεως 

τής τιμής καί τών προσβεβλημένων συμφερόντων της, άποφα- 

σίσασα δέ νά μετέλθη πρός τόν σκοπόν τοϋτον πα'ντα τά υπό 

τής θέσεως ταύτης χορηγούμενα με'τρα, ύπολαμβα'νει έαυτήν 

άπό τοΰδε ώς εμπόλεμον τή Πρωσσία. Δέξασθε κτλ.

»Βερολΐνον, 1 9  ’Ιουλίου. L e S o u r d . e

Κατόπιν ο βασιλεύς τής Ιίρωσοίας έξέδοτο τήν Ιπομένην 

διαταγήν περί εκτάκτου γενικής δεήσεως, Οέλων διά ταύτης 

άφ’ ενός μέν νά διεγείρη τόν δρησκευτικόν ζήλον τοΰ λαοΰ, 

άφ’ έτέρου δέ ν’ άποδείξη, οτι μόνος ό Θεός διαδε'τει τά πάν
τα, καταδικάζων τήν υπεροψίαν·

«Συνεπεία αυθαιρέτου έπιθέσεως ήναγκάσδην νά έλκύσω 

τό ξίφος, Γνα τήν άποκρούσω μεδ’ όλων τών μέσων οσα iyct 

πρόχειρα η Γερμανία. ’ Ενώπιον Θεοΰ καί άνδρώπων ήσυχον 

έχω τήν συνείδησίν μου ότι ούδαμώς προεκάλεσα έγώ τήν έπί- 

δεσιν. Ούδένα αισθάνομαι συνειδήσεως έλεγχον περί τής αρ

χής τοΰ πολέμου τούτου καί περί τής δικαιοσύνης τοΰ ήμε- 

τε'ρου άγώνος ενώπιον τοΰ Θεοΰ. Ό  άγών είναι δεινός καί 

οεινάς δά έπιβάλη θυσίας είς τόν λαόν μου καί είς ολην τήν 

I ερμανίαν. Αποδυομαι όμως είς αυτόν άνατείνων τό βλέμμα 

πρός τον παντεποπτην θεόν καί επικαλούμενος τήν πανσδενή 

βοήθειαν του. Καί τώρα οφείλω νά δοξολογήσω τον Κύριον, 

ότι, άμα τω πρωτω άκουσματι τοΰ πολέμου, εν.μόνον αίσθημα
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ήλεκτρισι πάσας τάς γερμάνικάς καρδίας, τό τής άγανακτή- 

« ω ς  έπί -Λ προσβολή χ αί τό τής άκλονήτου πεποιθήσεως OTt 

ό θεός δά χορηγήση τήν νίκην τοΐς δικαίοις. Ό  λαός μου 

έν τω νΰν άγώνι θά ?ναι μετ’ έμοΰ ώς ητο άλλοτε μετά τοΰ 

μακαρίτου πατρός μου. θ ά  προσφέρτη μετ’ έμοΰ πάσας τάς θυ

σίας, όπως άποδώση τοΐς λαοΐς τήν ειρήνην. Έ κ παιδικής ηλι

κίας έδιδάχδην ότι τά πάντα έγκεινται έν τή χειρί τοΰ θεοΰ. 

Έ π ί τόν Θεόν πέποιδα, ποοσκαλών καί τόν λαόν νά έχη τήν 

αυτήν πρός τόν θεόν πεποίθησιν. Γόνυ κλίνω ένώπιον τοΰ 

θεοΰ συνειδώς τήν άπειρον εύσπλαγχνίαν του, καί είμί βέβαιος 

οτιτό  αυτό μετ’ έμοΰ δά πράξωσιν οί υπήκοοί μου χαί οί ίμο- 

γενεΐς. 'Ορίζω νά τελεσδή τή 2 7  ίουλίου έν πάσαις ταΐς έχ- 

κλησίαις γενική δέησις καί ίερα ακολουδια καί να διακοπώσιν 

αί έργασίαι, καθ’ όσον τό Ιπιτρέπει ή άνάγκη τών καιρών. Έ π ί. 

σης όρίζω καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ πολέμου έν πάσαις ταΐς 

άκολουθίαις νά γίνηται δέησις πρός τόν θεόν οπως έδηγήση 

ήμας είς τήν νίκην, χορηγήση ημΐν τήν θείαν χάριτα, φωτίση 

ήμδς νά προσενεχδώμεν ώς χριστιανοί καί πρός αυτούς τούς 

ήμετέρους εχθρούς, καί μας χειραγωγήση είς ειρήνην διαρ

κώς έξασοαλίζουσαν τήν τιμήν καί τήν άνεξαρτησίαν τής 

Γερμανίας».
Ιδού έξ άλλου καί ή προκήρυξις τοΰ Ναπολέοντος πρός

τόν Γαλλικόν λαόν·
« Γ ά λ λ ο ι ! Έ ντώ  βίω τών έδνώνύπάρχουσι σ τ ιγμ α ίέπ ί-  

δημοι, καθ’ ας ή εθνική τιμή, βιαίως εξερεθιζόμενη, επιβάλ

λει εαυτήν ώς δύναμις ακαταγώνιστος, δεσπόζει απάντων τών 

συμφερόντων καί μόνη αναλαμβάνει εις τάς χεΐρας της την 

διεύδυνσιν τών τυχών τής πατριδος. Μια τών τοιουτων ορι

στικών ώοών έσήμανεν ήδη είς τήν Γαλλίαν. Η Πρωσσία, 

πρός καί έπί τοΰ πολέμου τοΰ 1 8 6 6  καί ΰστερον οιετρε-
ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 8. Φ ΪΑ . Τ. Β'. 8.



φομεν διαλλακτικότατα φρονήματα, οϋδαμώς έξετίμησ; τήν 

ήμετέραν εΰμένειαν και μακροθυμίαν. Όλισθήσασα είς τήν 

δδόν τών βιαίων εισβολών, έξύπνισεν άπάσας τάς δυσπιστίας, 

ύπεχρεωσε πάντας νά ποιήσωσιν ΰπερβολικάς έξοπλίσεις, ά-  

•πέδειξε τήν Ευρώπην στρατόπεδον, έν ώ έμβασιλεύουσιν ή ά- 

βεβαιότης καί δ φόβος τής επαύριον. Πρόσφατον συμβεβηκός 

άπεχάλυύε το άσταθές τών έδνικών σχέσεων και κατέδειξεν 

όλην τήν σπουδαιότητα τής θέσεως. ’Απέναντι τών νέων τής 

Πρωσσίας αξιώ σεω ν,' ήκούσθησαν μέν τά ήμέτερα παράπονα, 

άλλ’ ή Πρωσσία τά διεξέφυγε και άπέβλεψε προς αυτά μετά 

περίφρονήσεως. Σφοδράν έπί τούτω άγανάκτησιν ησδανδη δ 

τόπος ήμών και παραχρήμα ή τοΰ πολέμου κραυγή άντήχησεν 

άπό τής μιας άκρας τής Γαλλίας μέχρι τής άλλης. Ούδέν 

πλέον . υπολείπεται ήμΐν ή νά διαπιστευδώμεν τάς ήμετέρας 

τύχας εις τήν κρίσιν τών όπλων. Δέν έπιχειροΰμεν πόλεμον 

κατά τής Γερμανίας, ης σεβόμεδα τήν ανεξαρτησίαν. Εύχόμεδα 

τουναντίον ίνα οί τήν μεγάλην γερμανικήν έδνότητα άπαρ- 
τίζοντες λαοί δ'.αδέσωσιν έλευδέρως τά τής τύχης των. Η 

μείς άξιοΰμεν άπλώς νά παγιωδή τάξις πραγμάτων έγγυώ- 

μένη περί τής ήμετέρας άσφαλείας καί έξασφαλίζουσα το μέλ

λον. θέλομεν νά διενεργήσωμεν ειρήνην διαρκή, βασιζομένην 

ίπ ί τών άληδινών συμφερόντων τών λαών καί καταπαύουσαν 

αμφίβολον δέσιν, είς ην άπαντα τά έδνη δαπανώσι τάς προσό

δους των ίνα εξοπλίζονται κατ’ άλλήλων. Ή  ένδοξος ση

μαία, ήν πάλιν άνυψοΰμεν κατά τών προκαλοΰντων ήμας, ε ί

ναι αυτή εκείνη, ήτις πανταχόσ» τής Ευρώπης μετεκόμισε 

τάς έκπολιτευτικάς ιδέας τής μεγάλης ήμών έπαναστάσεως. 

Αΰτη παριστάνει τάς αυτάς «ρχάς, θά έμπνευση δέ τά αΰτά 

αισθήματα. Γ  άλλοι! ’Αναλαμβάνω τήν οδηγίαν τ cu ίσχυροΰ ς-ρα- 

τοΰ, εμφορούμενος Οπό τής αγάπης καί τοΰ καδήχοντος προς την

πατρίδα. Ό  στρατός σύνοιδεν όπόσον είναι άξιος. ΕΤδεν εις τά 

τέσσαρα μέρη του κόσμου τήν νίκην άκολουδήσασαν εις τά  

βήματά του. Συμπαραλαμβάνω τόν υιόν μου, καίπερ όντα 

νέον γινώσκει όποια καθήκοντα τώ έπιβάλλει τό έαυτοΰ 6- 

νομα. Σεμνύνεται όχι θά συμμετάσχη τών κίνδυνων άπό κοι- 

νοΰ μετά τών άγωνιζομένων υπέρ τής πατρίδος. Εύλογήσαι 

ό Θεός τάς προσπαθείας ήμών. Λαός μέγας ύπερασπίζων δ ί

καιον άγώνα είναι αήττητος. Ν α π ο λ έ ω ν . »
’ Επίσης ιδού ή άπάντησις του Ναπολέοντος είς τήν προβ- 

φοίνησιν, ?,ν τώ εκαμεν δ πρόεδρος του Νομοθετικού σώματος, 

παρόντων τών μελών αύτοΰ έν τώ Κεραμεικώ-

«Κ ατά τήν παραμονήν τής πρός τόν στρατόν άπελεύσεώς 

μου τά μέγιστα χαίρω δυνάμενος νά ευχαριστήσω υμΐν έπί 

τώ  φιλοπάτριδι ζήλω, μεδ’ ου ύπεστηρίξατε τήν κυβέρνησίν 

μου. Νόμιμος είναι δ πόλεμος δ γενόμενος τή συγκαταδέσει 

τοΰ τόπου καί τή έπιδοκιμασία τών άντιπρσσώπων του. Ό ρ- 

θώς ποιοΰντες αναφέρετε τό λόγιον τοΰ Μοντεσκΰ, ότι «αλη
θής τοΰ πολέμου αίτιος είναι οΰχί ό κηρύττων αυτόν, άλλ’ δ 

άποοεικνύς αυτόν άναγκαΐον». Έπράξαμεν παν τό έφ’ ήμΐν 

όπως τόν άποσοβήσωμεν· δύναμαι δέ νά ειπω ότι σΰμπαν τό 

Ιθνος έν άνυποκρίτω ένθουσιασμώ υπαγορεύει τάς αποφάσεις 

ήμών. ’Απερχόμενος είς τόν στρατόν διαπιστεύομαι υμΐν τήν 

αύτοχράτειραν, ητις, έάν δεήση, θά προσχαλέση περί Ιαυτήν 

ύμας. Έ πίσταται καί αυτη νά έπιτελέση θα^οΰσα τό καθήκον 

2πιρ τή έπιβάλλει ή δεσις της. Παραλαμβάνω τόν υιόν μου, 

όστις έν τώ μέσω τοΰ στρατοΰ δά μα7)η νά ύπηρετή τήν π α 

τρίδα του. Ά μ ετάθετο ν έχω βουλήν νά έπιδιώξω δραστηρίως 

τήν διαπιστευθίΐσάν μοι εντολήν. Πέποιθα έπί τήν έπιτυχίαν 

τών ήμετέρων όπλων, γινώσχων ότι όπισθεν έμοΰ ίσταται όρ

θιος όλη ή Γαλλία χαί ότι ό θ : ί ς  Οά την προστατεύση.»
8*



Ίδοΰ κ?ί Ιτέρα προχήρυξις, ί (ν έξέδοτο δ βασιλεύς τής 
Πρωσσίας τή» 13/25 Ιουλίου·

«Κατά τον προχείμενον άγώνα Οπερ τής τιμής καί τής 

Ανεξαρτησίας τής Γερμανίας, έχ πασών τών φολών τής γερ

μανικής πατρίδας χαί έκ πάντων, τών κύκλων τοΰ γερμανικοί 

λαοΰ, έντεΰθεν καί έκεϊθεν τής δαλάσσης, τοσαΰτα έλαβον Α

κραιφνούς Αφοσκάσεως καί έθελοθυ?ίας προς τήν κοινήν πα

τρίδα δείγματα παρά κοινοτήτων, σωματείων, συλλόγων καί 

ιδιωτών, ώςτε Απαραίτητον συναισθάνομαι Ανάγκην νά μαρ

τυρήσω δημοσία την δμοφροσύνην ταύτην του γερμανικοί? 

πνεύματος, καί είς τήν εκφρασιν τής βασιλικής μου ευχαρι

στίας νά προσδέσω τήν διαβεβαίωσι* οτι εις τον γερμανικόν 

λαόν αποδίδω πίστιν αντί πίστεως, $ν προτίθεμαι νά τηρήσω 

αλώβητον. Ή  πρός τήν κοινήν πατρίδα αγάπη, ή δμόθυμος 

άνάστασις τών γερμανικών φυλών και τών ήγεμόνων των 

συμπεριέλαβεν έν έαυτη καί συνδιήλλαξε πάσας τάς διαφοράς 

καί τάς Αντιθέσεις· ήνωμένη δέ, ώς ουδέποτε πρότερον, ή 

Γερμανία θά ευρη έν τή δμοφροσύνη της καί έν τώ δικαίω 

της τήν έγγύησιν» οτι ό μέν πόλεμος θά τή πορίσια ειρήνην 

διαρκή,, έκ δέ τοΰ αίματοφύρτου σπόρου θά Αναβλαστήση δ 

παρά τοΰ Θεοΰ εΰλογημένσς καρπός τής γερμανικής ελευθε
ρίας καί ένότητος».

’Επίσης ίδοΰ καί άλλη προκήρυξις τοΰ βασιλε'ως τής Πρω

σίας πρός τόν στρατόν κατά τήν 22 . ’Ιουλίου (3  Αύγουστου)·

« Σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι !  Ή  Γερμανία όλόκληρας, έμπνεομένη ύ-  

φ’ ενός καί τοΰ αύτοΰ αισθήματος, ήγε'ρθη είς τά οπλα κατά 

γείτονος, όστις αίφνιδίως έπέδραμε καθ’ ήμών διά πολέμου, 

δν έκήρυξε διά λόγους ματαίους. Πρόκειται περί άμύνης τής 

απειλούμενης πατρίδος καί τής τιμής ήμών. Σήμερον Αναλαμ

βάνω τήν αρχηγίαν παντός τοΰ στρατοΰ τής Γερμανίας, κα:

πλήρης πεποιθήσεως άρχομαι Αγώνος, h  Αλλοτε Ινδόξω{ ό- 

πεστήριξα μεθ’ υμών υπό τάς «ύτάς περιστάσεις. Μετ’ έμοδ 

σύμπασα ή πατρίς πλήρης έλπίδος άτενίζει πρός ύμας. Είθε 

δ "Γψιστος προστατεύσαι τόν δίκαιον ήμών άγώνα!
»Γ ο υ  λ t έ λ  μ ο ς.»

Σημειωτέον τέλος, οτι, γενομένης τής διακηρύξεως τοΰ πο

λέμου καί άρχομένων τών στρατιωτικών κινήσεων έκατέρω- 

θεν, δ Ναπολέων ήδύνατο καί πάλιν νά σταματήσ^ καί νά 

κρατήση υπέρ έαυτοΰ καί τής Γαλλίας τό γόητρον τοΰ θαμβούς 

«ύΐώ ν. Οί διέποντες τά τής 'Ισπανίας, θέλοντες νά μή παρε- 

ξηγηθώσιν ώς όργανα τής Πρωσσίαξ, ευθύς μεΐα  ΐήν Λαραί- 

τησιν τοΰ Λέίπόλδου Χοενζόλίρν από τής ύποψηφιότητος τοΰ 

Ίσπανικοΰ θρόνου, ΐον προίέφεραν έκ νέόυ πρός τον πέρυ- 

div ίρνηθέντα αύτόν Φερδίνάνδον, πρώην τής Πορτόγαλλίας 

βασιλέα, οϋτινος Ανωτέρω έμνήσθημεν· ουτος δέ, όπως προσ- 

φέρη τάς Ατομικάς αύτοΰ ύπηρεσίας, άπεδέχθή ίή ν  ύπ ίψ ή -  

φιότητα. Ή  Ισπ α ν ία  τό Ανήγγειλε τή Γαλλία, /αί α ί φίλιαι 

δυνάμέίς παρέστν)σάν τώ  Νάπολέοντι ότι, τούτου ^ενομένου, ή 

Γαλλία ικανοποιείται καί έκλείπει πασα Αφορμή πραγματική 

πρός πόλεμον. Ά λ λ ’ δ Ναπολέων δέν ήκώυσε τάς παραστά
σεις, διότι, ώ ί  εύλόγωί έξηγεϊται, τό παν ητο πρόφασις, ό

πως άντιμετρηθώσιν αί δυνάμεις.

Α ί δυνάμεις ϊώ ν  ίμ πο .Ιψ ο ίν κρατών.

Περί τών στρατιωτικών δυνάμεων τής Βορείου δμοσπονδίας 

νομίζομεν καλόν νά παραπέμψωμεν διά τάς λεπτομερείας τούς 

Αναγνώστας ήμών είς τό άρθρον τό καταχωρισθέν έν τώ "Ε .Ι■ 

Αηνι Στρατιώτη  (ΐδέ τόμ. Β/ φυλλάδιον τής 15 . ’Ιουλίου, 

σελ. 49). Ούχ ^ττον όμως σημειοΰμεν ένταΰθα συνοπτιχώς, 

ότι δ στρατός οΐίτος δύναται νά διαιρεθώ ώς Ιξής·



Π εζικόν.—  α) μόνιμος στρατός. 5 2 0 ,3 5 8

β) επιφυλακή (Landwehr) 1 4 3 ,9 2 4

Ί  λ \ ' < 6 0 4 ,2 8 2Ιπ π ικό ν .—  α) μόνιμός στρατός . . . .  6 9 ,4 0 3

β) έπιφυλακή.... 1 0 ,2 0 8

7 9 ,6 1  ί
ΠνροβοΛικόν. * · “ · · · · · · · · . · · . , *  1 0 2  2 3 1
Σ καπανείς. .......   : . . .  2 4  1 5 0

όλικώς 8 7 0 ,2 7 4
Ή  Πρωσσία λέγεται ότι εχει 2 ,3 0 6  όπισθογεμή πεδινά 

πυροβολα, 1 ,5 7 5 ,6 0 0  βελονωτά τουφέκια, καί πλείστας κα- 

ραβίνας. Λέγεται προσέτι οτι ή Πρωσσία εχει νέα πυροβόλα, 

ων το άποτελεσμα έξαισιον καί καταπληκτικόν. Κατά τά έν 

Μαγουνδια γενόμενα πειράματα τών μικρών τούτων Sch ra- 

pnelle, διασκορπίζουν^ ταυτα έφάπαζ 3 6 0  σφαίρας τουφε- 

κιου, αΓτινες έκπυρσοκροτουσιν έν τώ άέρι εΐ'ς τινα άπόστασιν 

μετά πλείστης άκριβείας. Έ χ ε ι πρός τούτοις πυροβόλα πο- 

λύκανα (C anoas-revolver) καταστρεπτικώτατα, δι’ δν ώ -  

*ανεί διά συνεχούς βροχής σφαιρών προσβάλλεται δλόκληρος 

« ιρ ά  άνδρων, άπό της μ ια ; πτέρυγος έως τής έτερας.
Η Νότιος 1 ερμανία δυναται νά προσφέρη

π ίζ(κ^   1 8 1 ,0 0 0
‘ππ!κον    1 6 ,0 0 0

πϋ?δβολι/·έ ν   ...................................   1 9 ,0 0 0
σκαπανείς καί μ η χ α ν ικ ό ν ..........................  3  5 0 0

όλικώς 2 1 9 ,5 0 0  

 ̂ Έ ν Γ αλλί? δ στ?ατ°« έ γ κ ε ιτα ι έκ του κυρίως στρατο3 
(διηρημένου ε?ς τόν ύπό τάς σημαίας ΧΛ\ τήν έφεδρείαν) κ*ί 

θνητής Ιδνοϊυλακή:. Έν έκείνω ύπηρετουσιν οί λαχόντες

κλήρου καί συμπληρώσαντες το 2 1 . ετος τής ηλικίας (5 ετη 

υπό τάς σημαίας, 4 έν τή Ιφεδρεία), έν τη έδνοφ^.ακή οε 

πάντες οί μή λαχόντες του κλήρου έκ τής ετησίου στρατολο 

γικής κλάσεως, ‘ύποχρεούμενοι είς 5  ετών υπηρεσίαν. Η 

έδνοφυλακή κατά τόν νόμον τής 1 . Φεβρουάριου 1 8 6 8  συμ

πράττει μέ τόν τακτικόν στρατόν, ύπερασπίζουσα τα φρούρια, 
τάς άκτάς καί τά σύνορα του κ£άτους, καί έπιτηρεΐ τήν τάξιν 

έν τώ έσωτερικώ. Οΰτω κατά τόν είρημένον νόμον ή Γαλλική 

Κυβέρνησις έμελέτα ν’ άναβιβάση τόν στρατόν μέν τόν τακτι

κόν είς 8 0 0 ,0 0 0 ,  τήν δέ κινητήν έΟνοφυλακήν είς 5 6 0 , έν 

όλω 1 ,3 6 0 ,0 0 0 ·  άλλ’ -ομως δέν έσχε καίρόν ούδ’-απαξ να 

προσκαλέση τήν κινητήν έδνοφυλακήν υπό τά οπλα· ώστε βε
βαίως θεωρείται άσυγκρίτως κατώτερα τής τής Γερμανίας.

"Οπως δ’ άν η, ή Γαλλία δυναται νά βεωρηδή ώς εχουσα

τόν £ξής στρατόν
ΠεΓ.ιχόν.—  «) κυρίως στρατός   .....................  4 7 1 ,5 8 6

β) κινητή εθνοφυλακή . . . . . . .  5 0 8 ,8 0 0

9 8 0 ,3 8 6

W , - ..................   75’7U
ΠνροβοΛιχόν·— ...................................................  9 0 ,8 4 7

Μ ηχανικόν·—   ...............................................  ̂^
όλικώς 1 , 1 5 8 ,8 1 5

Κ αί αυται μέν είναι, κατά τό μάλλον ή ηττον άκριβεΐς, 

αί δυνάμεις τών άντιμαχομένων· ίδωμεν δέ ήδη πως διατε- 

λουσι διηρημέναι διά τάς έπιχειρήσεις του πολέμου.
Ό  εμπόλεμος Γαλλικός στρατός έν άρχή ύπάρχει οΰτω

πως διηρημένος· . ■
Σώμα πρώτον, ύπό τόν στρατάρχην Μάκ-Μαώνα. Αρ

χηγός έπιτελείου ό στρατηγός Colson (έφονευθη). _υ/.στα.*. 

έκ τών επομένων μεραρχιών



1) τής τοΰ στρατηγού Ducrot, απαρτιζόμενης έκ τών συν
ταγμάτων 18ου, 96ου, 45ου καί 74ου τής γραμμής καί too 
13ου τάγματος των ευζώνων.

2) τής τοΰ στρατηγοί Douay (Abel) ("ρονευθεντος # ,) ,  
περιλαμβανουσης τά συντάγματα 50ον χαί 78ον τής γραμ
μής, τά Ιον τών ζουάβων, το Ιον τών έλαρρών καί τά 16ον 
τα'γμα τών ευζώνων.

3) τής τοΰ στρατηγοί R aou lt (άπολυΟβντβς), συγκείμενης 

U  τών συνταγμάτων 36ου καί 4ου τής γραμμής, τοΰ 2ου 

τών ζουάβων, του 2ου τών έλαρρών καί του 8 ου τάγματος 
τών ευζώνων.

4) τής μεραρχίας του στρατηγοί De Lartigue, απαρτιζό
μενης έκ τών συνταγμ. 56ου καί 87ου τής γραμμής, του 3ου 

τών ζουάβων, του 3 ου τών έλαρρών καί τοΰ 1 ου τών ευζώνων.

5) τής μεραρχίας του Σπιτικού, υπό τον ς-ρατηγόν D uhes- 

m e, περιλαμβανουσης τα συντάγματα 3ον τών ουσσάρων, 

Ι ΐ ο ν  τών ευζώνων, 2 ον καί 6 ον τών λογχορόρων, 1 0 ον τών 

διμαχών, 8 ον καί 9ον τών δωρακορόρων.

Σώμα dsvzepor, υπο τον στρατηγόν Frossard, οιδάτκα- 

λον τοΰ διαδόχου, εχοντα άρχηγέν τοΰ έπιτελείου τον ς-ρατηγόν 

Saget. Τό σώμα τούτο άπαρτίζουσιν αί έπο'μεναι μεραοχίαι*
1) μεραρχία του στρατηγού Verge, συγκείμενη έκ τών 

συνταγμάτων τής γραμμή; 32ου, 55ου, 76ου καί 77ου καί 
τοΰ 3ου τάγματος τών ευζώνων.

2 ) μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ B ataille, περιλαμβάνουν τά 

συντάγματα τής γραμμής 8 ον, 23ον, 6 6 ον καί 67ον καί τό 
1 2ον τάγμα τών ευζώνων.

3 )  μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ De Laveaucoupel, περιλαμ- 
βάνουτα τά συντάγματα τής γραμμής 2ον, 64ον, 24cy χαί 
κ*ί 4Qov, χαί τό ΙΟον τα'γμα τών ευζώνων.

4) μεραργία τοΰ ίππικοΰ, υπό τόν στρατηγόν Lichtin, α 

παρτιζόμενη έκ τών συνταγμάτων 7ου χαί 12ου τών διμαχών, 

καί τοΰ 4 ου καί 8 ου τάγματος τών έρίππων ευζώνων.
Σώμα rp ito r , υπό τόν στρατάρχην Bazaine, εχοντα αρ

χηγόν τοΰ έπιτελείου του τόν στρατηγόν Mcnequc. Τό σωμχ

τοΰτο άπαρτίζουσι
1) ή μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ M ontaudon, έκ τώ ; συν

ταγμάτων τής γραμμής 51ου, 62ου, 81ου  καί 95ου, καί έκ.

τοΰ 18ου τάγματος τών ευζώνων.
2) ή μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ Castagny, έκ τών συνταγ

μάτων τής γραμμής 19ου, 41ου, 69ου καί 90ου, και έκ του

15ου τάγματος τών πεζών ευζώνων.
3) ή μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ M etmann, έκ τών συνταγ

μάτων τής γραμμής 7ου, 29ου, 59ου καί 71ου, καί έκ τοΰ

7ου τάγματος τών ευζώνων.
4 ) η μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ Decacn, κ̂ τών συνταγμά

των τής γραμμής 44ου, 60οΰ, 80οΰ καί 85ου, και τοΰ 11ου> 

συντάγματος τών ευζώνων.
5) η ιππική μεραρχία υπό τόν στρατηγόν De Cleram - 

bault, έκτ ών συνταγμάτων 2ου, 3ου καί 10ου τών εύζωνων, 

2ου καί 4ου τών διμαχών, 5ου καί 8 ου τών δωρακορόρων.

Σώμα τέιαρτον, υπό τόν στρατηγόν de Lam irault, ϊ· 

χοντα αρχηγόν τοΰ έπιτελείου τόν στρατηγόν Osmonl' περι

λαμβάνει τάς £πομένας μεραρχίας·
1 ) την τοΰ στρατηγοΰ Do Cissey, έκ τών συνταγματων 

τής γραμμής 1ου, 6ου, 57ου, 73ου καί τοΰ 20οΰ τάγματος 

τών ευζώνων.
2) τήν τοΰ στρατηγοΰ Rose, έκ τών συνταγμάτων τής 

γραμμής 13ου, 43ου, 64ου καί 98ου, χ#ί έκ του 5ου τάγ

ματος τών ευζώνων.



3) την ίου στρατηγού Do Lorencey, έκ τών συνταγμά
των τής γραμμής 15ου, 33ου, 54ου χαί 05ου, χαί ex τοΰ 5ου 

τάγματος τών ώζώνων.

- 4) τήν ιππικήν μεραρχίαν τοΰ στρατηγοΰ Legrand, έκ 

τίον συνταγμάτων 2ου καί 7ου τών εΰζώνων καί 3ου καί, 
1 1 ου τών διμαχών.

• Σώμα πέμπτον, ύπό τάν στρατηγόν De F ailly , έχοντα 

αρχηγόν τοΰ έπιτελείου τον στρατηγόν Besson- άπαρτίζουσι 
τοΰτο αί έξής μεραρχίαι-

• 1) ή τοΰ στρατηγοΰ Goze, ex τών συνταγμάτων τής γραμ

μής 11ου, 46ου, 61ου, 8 6 ου, καί τοΰ 4ου τάγματος τών 
ίυζώνων.

2 ) ή τοΰ στρατηγοΰ De Γ Abadie d’ A yd rien , εκ τών 

συνταγμάτων τής γραμμής 49ου, 84ου, 8 8 ου, 97ου, καί τοΰ 

14ου τάγματος τών εΰζώνων.

3) ή τοΰ στρατηγοΰ Guyot de Lespart, ex τών συνταγ

μάτων τής γραμμής 17ου, 27ου, 30oD, 6 8 ου, καί τοΰ 19ου  

τάγματος τών εΰζώνων.

4) ή ιππική μεραρχία ύπό τόν στρατηγόν Brahaut, έκ 

τών συνταγμάτων 5ου τών ούσσάρων, 12ου τών εΰζώνων, 3ου 
καί 5ου τών λογχοφόρων.

Σώμα εχτον, ύπό τόν στρατάρχην Κανφοδε'ρ· άπαρτίζουσι 
τοΰτο αί μεραρχίαι

1) ή τοΰ στρατηγοΰ T ixier, έκ τών συνταγμάτων τής 

γραμμής 4ου, 10ου, 12ου καί ΙΟΟοΰ, καί τοΰ 9ου τών εύ- 
ζώνω ν.

2) ί  τοΰ στρατηγοΰ Bisson, έχ τών συνταγμάτων τής 

γραμμής 9ου, 14ου, 20οΰ καί 31ου. - '·

3) η τοΰ στρατηγοΰ Lafond do V illieres, έκ τών συν
ταγμάτων τής γραμμής 75ου, 91ου, 93ου καί 94ου.

4) ή τοΰ στρατηγοΰ M artim prey, ex τών συνταγμάτων 

τής γραμμής 25ου, 26ου, 28ου καί 70οΰ.

5 ) ή ιππική μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ De Salignac de 

F in elon , έκ τοΰ 1ου τών ούσσάρων, του 6 ου .τών ευζώνων, 

τοΰ 1ου καί 7ου τών λογχοφόρων, καί τοΰ 5ου καί 6 ου τών 

θωρακοφόρων.

Σώμα 'έβδομον, ύπό τόν στρατηγόν Douay (Felix), i -  

χοντα αρχηγόν τοΰ επιτελείου τόν στρατηγόν Benson. Τό 

σώμα τοΰτο συγκροτοΰίιν αί έξής μεραρχίαι·

1 ) ή τοΰ στρατηγοΰ Conseil-D um esnil, ex' τών συνταγ

μάτων τήςγραμμής 3ου, 21ου, 47ου καί 99ου, καί τοΰ 17ου  

τά/ματος τών εΰζώνων.

2) ή τοΰ στρατηγοΰ Liebert, έκ τών συνταγμάτων τής 

γραμμής 5όυ, 37ου, 53ου καί 89ου, καί τοΰ 6 ου τάγματος 

τών εΰζώνων.
3) ή τοΰ στρατηγοΰ Dumont, έχ τών συνταγμάτων τής 

γραμμής 52ου, 79ου, 82  καί 83 .
4) ή ιππική μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ Am eil, περιεχουσα 

τό 4ον τών ούσσάρων, τό 4ον καί 8 ον τών λογχοφόρων, τό 6 ον 

τών ούσσάρων καί τό 6 ον τών οιμαχών.
Την ιππικήν εφεδρείαν άπαρτίζουσι τρεις μεραρχίαι, ων η 

μέν περιλαμβάνει τό 4ον τών εΰζώνων τής ’Αφρικής, ή οέ τό 

Ιον, 2ον, 3ον καί 4ον τών Θωρακοφόρων, καί ή τρίτη τό Ιον 

καί 9ον τών διμαχών καί τό 7ον καί ΙΟον τών Οωρακοφορων.

Τήν εφεδρείαν, άπαρτίζουσαν όγδοον σώμα χαί περιλαμ- 
βάνουσαν τήν αΰτοχρατορικήν φρουράν, διοικ;ΐ ό στρατηγός. 

Βουροαχης, εχων άρ·/ηγον τών έπιτελών τόν στρατηγόν D au- 

vergne. Το σώμα τοΰτο άπαρτίζουσιν αί έ;ής μεραρ^αι-

α) ή τοΰ οτρατηγτΰ D eligny, έκ τοΰ ίου καί 2ου τών ευ-'· 

ζώνων καί τοΰ 3ου καί 4 τών έλαφρών.



6) ή τοΰ στρατηγοΰ Picard έκ τοΰ Ιου τών έπιλέκτων 

ζουάβων καί τοΰ 2ou χαι 3ου τών επίλεκτων.

γ) ή τοΰ στρατηγοΰ D csvaux, απαρτιζόμενη έξ ίππικοΰ. 

Ά τυ χ ώ ς  μας έλλείπουσιν αί διατάξεις τοΰ Γαλλικοΰ στρα
τοΰ, εΤναι όμως γνωστόν, οτι δ Μακμαών μέ τό ύπ’ αυτόν 

σώμα, £χων τό στραταρχείον αυτοΰ έν Στρασβοΰργω, ίπρό- 

κείτο νά είσβάλη είς Βάδεν, έπιτηρών τήν 'Ρηνικήν Βαυαρίαν, 

ό δέ Φροσσάρ προηγείτο τής κατά τήν 'Ρηνικήν Πρωσσίαν 

μελετωμένης εισβολής. Γενικός αρχηγός τοΰ στρατοΰ ην αυ

τός ό Ναπολέων, εχων τό γενικόν στραταρχείον είς Metz καί 

αρχηγόν τών γενικών επιτελών τόν Λεβέρ. Τά διάρορα Γαλ

λικά σώματα ησαν διατεθειμένα όπισθεν τών μνημονευθέντων 

μέχρι Metz καί Chalons κατά τήν έναρξιν τών εχθροπραξιών. 

‘ Ισως δέν σράλλει τις έπικρίνων ότι, προκειμένης εισβολής 

κατά τής 'Ρηνικής Πρωσσίας, 'Ρηνικής Βαυαρίας καί Βάδεν, 

δέν συνετάχθη ό Γαλλικός επιθετικός στρατός είς τρεις συμ

παγείς στρατιάς.

Ό  εμπόλεμος Γερμανικός στρατός, όστις, έξαιρε'σει τοΰ 

στρατοΰ τοΰ Βάδεν, τής Βυρτεμβέργης καί τής Βαυαρίας, 

συγκροτείται έκ 1 2  Πρωσσικών σωμάτων (ενός τών Έσσών 

καί ετέρου τών Σαξώνων), ών έκαστον συγκροτείται έκ δυο 

μεραρχιών (έκάστης δυνάμεως 15 ,0 0 0 ) , καί έχει έπί κερα- 
λής ώς αρχιστράτηγον τόν βασιλέα τής Πρωσσίας, καί άρ- 

χηγόν τοΰ γενικοΰ έπιτελείου τόν στρατηγόν Μόλτκε, είναι 

παρατεταγμένος χλιμακηδόν άπό τής Βορείου θαλάσσης μέ
χρι τών ’'Αλπεων ώς εξής·

Ό  πρώτος στρατός, υπό τόν δοΰκα Μεκλεμβουργου, έκ 

τοΰ Ιο»σώ ματος, υπό τόν Μαντάϋρελ, καί τοΰ 5ου, υπό τόν 

Κ ιρ ίά χ , σταθμεΰων εις τάς επαρχίας τοΰ Βρανδεμβουργου 

καί τής Πομερανίας, ένομάζεται ΰτατοΛιχός. Ό  δεύτερος

στρατός, ό καί Βόρειος άποκαλουμενος, άρορα ιίς  άμυνα* 

τής άπό τή ; 'Ολλανδίας μέχρι τής Λανίας εκτεινόμενη; *«* 

ραλίας τής Βορείου Γερμανίας, σΰγκειται δέ έκ τοΰ 10ου σώ- 

ματος, υπό τόν στρατηγόν Εόϊχτ-'Ρέετς, καί έκ 3  μεραρ

χ ιώ ν τής έπιρυλακής, τό ολον 6πό τάς διαταγάς του Φαλκε- 

στάϊν. ‘Ο τρίτος στρατός, δ υπό τόν στρατηγόν ΈρβάΟ Βί· 

τεμρελδ, συγκείμενος έκ τοΰ 8 ου, υπό τόν στρατηγόν Ζορ- 

στρόβ, τών 3  μεραρχιών έπιρυλακής, είναι έντεταλμενας 

τήν υπεράσπισή τών υπό τών ποταμών Έ μ ς  καί Βεσερ βρε- 

χομένων χωρών, καί χρείας τυχοΰσης χρησιμεύει *ίς έρε- 

δρείαν τής δεξιάς πτέρυγος τής παρά τόν 'Ρήνον μεγάλης 

στρατιας.
Ή  στρατιά αυτη, τεταγμένη κατά μέτωπον τών Γάλλων, 

διήρηται είς τρία στρατόπεδα, συναποτελοΰντα τρεις στρα

τούς, άπ’ «λλήλων μέν κεχωρισμένους, έν ανάγκη όμως 
δυναμένους ν’ άποτελέσωσι μίαν καί μόνην έπί του Ρηνοα 

στρατιάν. Τής δεξιάς πτέρυγος τής παρά τόν 'Ρήνον άρχει & 

στρατηγός Στέϊνμετς, συγκροτούμενης υπό τοΰ 9ου σώμα
τος (Μανστάϊν), τοΰ 11ου (Πλόνσκη;) καί 2  μεραρχιώ» 

έπιρυλακής. Τό κέντρον συνίσταται έκ τής βασιλικής ρρουρας 

(πρίγκιψ τής Βυρτεμβέργης), τοΰ 2ου σώματος (Φρανσέκη), τοΰ 

3ου (’Αλβενσλέβεν Α),του 4ου υπό τόν Άλβενσλέβεν Β ,τοΰ 8 ο* 

υπό τόν Γέβεν, *,έκ τοΰ 12ου υπό τόν διάδοχον τοΰ Σαξωνικο* 

θρόνου* αρχηγός αυτοΰ είναι δ πρίγκιψ Φρεδερΐκος Κάρολος. 

Τής δέ άρις-ερας πτέρυγος, άποτελουμένης υπό'του 6 ου σο>ματος 

(Τυμπλέγκ) καί τών στρατών τής Βαυαρίας, Βυρτεμβέργης καί 
Βάδεν, προίσταται δ πρίγκιψ διάδοχος τοΰ Πρωσσικοΰ θρόνου.

Περί τών προϊσταμένων Γάλλων καί Πρώσσων στρατηγών

ίδοΰ τί άναγινώσκομεν
«Ό  γαλλικός σ:ρατός ουδέποτε ΰπήρ;£ν άμοιρο; ανδρείων



καί ευφυών στρατηγών επί τής γαλλικής' μάλιστα έπαναστβί- 

*εως καί τή ; πρώτη; αυτοκρατορίας πολλοί άπό δεκανέων 

πρβεβιδάσθησαν βαθμηδόν είς τήν δέσιν στραταργών. Μ έγα; 

τούτων διδάσκαλος άπεδείχδη δ Βοναπάρτης, άξιος του μεγά
λου Φρειδερίκου διάδοχος. Ό  Ναπολέων Γ'. δέν εχει τά στοα- 

τηγικά του Θείου του πλεονεκτήματα. Κατά τήν έν Χάμ αί- 

μαλωσίαν του συνέταξε πραγματείας τινάς περί στρατηγική;· 

αυτοκράτωρ ών διέπρεψεν ώς θεωρητικός καί ιστοριογράφος. 

Έ ν Μαγέντα όλίγου δεΐν έκινδύνευεν, άν μή προσήρχετο είς 

βοήθειαν αυτου ο Μακμαων. 'Ως τώ 1 8 5 9 ,  οΰτω καί νΰν δ 

Ναπολέων θά ηναι ίσως άπλοΰς τών μαχών θεατής. Έκλι* 

πόντων τών στραταρχών Πελισσιέ, Νιέλ, Σαίν 'Ρινιώ κλπ., ο 
στρατός τής Γαλλίας στρέφει τό βλέμμα προς άλλους αρχη
γούς, ών επισημότατοι εΤναι οί εξής·

• ·Μ άχμαών, δοΰξ Μαγέντας, στρατάρχης τής' Γαλλίας, 
γενικός διοικητης τής Αλγερίας. Είναι όμήλιξ τώ Ναπολέοντι, 
αγων τώ 62  έτος- διέπρεψεν έν άπάσαις ταΓς στρατείαι; είς 

Αλγερίαν και ιοίως εν τή αλωσει τής Κωνσταντίνης κατά τό 

18 . ε“τος τή ; ηλικία ; του. Αυτό; κατέκτησε τήν κλείδα τή ; 

Σεβαστουπόλεως τόν πύργον τοΰ Μαλακώφ. Κατά τήν έν 

Μαγέντα μάχην έπετάχυνε τό αίσιον τέλο; τη ;, έπιπεσών έκ 

του πλαγίου κατά τών Αυστριακών, ώ ; έπραξεν έν Σαδόβα δ 

οευτερο; Πρωσσικο; στρατό;. Έν Σολφερίνω διεκρίθη έπίσης 

αγωνισαμενος άπο του κέντρου. Συνεταξε δέ καί πολλάς άξιο- 

λόγους πραγματείας περί στρατηγικής.

'»yle6e^, τεως υπουργός έπί τών στρατιωτικών καί στρα

τάρχης τής Γαλλίας, άγων τό 0 1 . έτος· ηρξατο τοΰ σταδίου 

του ώς αξιωματικός τοΰ πυροβολικοΰ-τώ 1 8 3 7 — 1 8 4 1  έδρε

ψε πολλάς δάφνας έ ν ’Αλγερία- τώ 1 8 5 4  καί 1 8 5 9  ίτο  άο-' 

χηγό; των επιτελών τοΰ πυροβολικοΰ έν Κριμαία καί έν Ίτα

λία. Τώ 1 8 6 8  έγένετο άρχηγός τοΰ στρατοπέδου έν Σ ιαλώ ν  

ητο φίλο; έπιστήθιο; τοΰ στρατάρχου Νιελ, παρ’ ου καί συνε- 

®τάθη τώ αύτοκράτορι ώς διάδοχός του. Σήμερον εΤναι αρχη
γός τών γενικών επιτελών τής παρά τόν 'Ρήνον στρατιάς.

στρατάρχης -τής Γαλλίας, άγων τό 5 9 .  έτος. 

Γενναιότατος καί ατρόμητο; μαχητή; άπεδείχΟη ουτος έν 

’Αλγερία, έν 'Ισπανία κατά τών Καρλιστών όρεινών καί έν Σε- 

βαστουπόλει. Ά π ό  τοΰ 1 8 6 3 — 18 0 7  ηρξεν έν Μεξικώ. II 

πρό; τόν άτυχή αΰτοκράτορα Μαξιμιλιανόν διαγωγή του δέν 

είναι ακηλίδωτο;. Είναι δέ άλλο; ΙΙελισσιε κατά τό άγριον 

καί απότομον.
T>Ka.rpo6tp, στρατάρχης τής Γαλλίας, άγων τό 6 1  έτος* 

έξεπαιδεύδη ώς οι λοιποί έν Α λγερ ία . Τ ή 2. Δεκεμβρίου 1 8 5 1  

άποκατέστησε τήν ειρήνην έν Παρισίοις και προεβιβασθη εις 

βαθμόν στρατηγοΰ. Έ ν Κριμαία συνετέλεσε πολύ είς τήν 

νίκην τών συμμάχων παρά τόν ποταμόν Ά λμ α ν . Τώ 1 8 5 9  

οιέπρεψεν έν ’Ιταλία, ηρισεν ομως προς τον Νιελ, προς ον ήρ- 

νήδη έν Σολφερίνω βοήθειαν, συνδιηλλάγη δ’ αύτώ ύστερον 

κατά προτροπήν τοΰ Ναπολέοντος, οστις τόν άγαπα περιπα- 

θώς δι’ ην εσχε παρ’ αΰτοΰ ύποστήριξιν έν τώ πολιτικώ τολ- 

μήματι.
«Baraguay d’Hilliers, στρατάρχης οΰχΐ έκ τών πρώτων 

τώ 1 8 5 4  έστάλη είς τήν Βαλτικήν καί έκυρίευσε τήν Βομαρ- 

σούνδ- τώ 1 8 0 3  έγένετο στρατοπεδάρχης έν Σιαλών.

»Τροσον, διάσημος στρατηγός, ου τίνος τό πόνημα «ό γ α λ 

λικός στρατός έν ετει 1 8 0 7 »  έξεδόθη έως τής σήμερον δκτά- 

κις καί δεκάκις. 'Γπήρξε μέλος τής έπιτροπής ήν συνεστησεν 

ό Ναπολέων πρός άναδιοργάνωσιν τοΰ στρατοΰ. U στρατός 

τόν λατρεύει ώς τι ύπέρ άνθρωπον, άλλ’ ή κυβέρνησις υπο· 

πτεΰϊί αυτόν ώς οπαδόν τής Αΰρηλιανή;·δυναστεία;.



»Ό  Φροσάρ διβπρεψεν έν Κριμαία ώς στρατηγός τουμη

χανικο ί, δ F a illy , δ Βονρβαχης, δ Λ αμιρώ , δ ' ί ΐτ ιμ ά ρ ,  δ 

Λ εβρύγ, ήνδραγάδησαν έπανειλημμένως έν Κριμαία χαί έν 

Ιτα λ ία . Ό  F ailly  eTvat αυτός έκεΐνος, οστις τω 1 8 6 7  έμή- 

νυσε το παροιμιώδες ήδη λόγιο ν «τά ήμέτερα τουφέκια Σα- 

σεπω ποιοίσι θαύματα», οπερ οι Ιταλοί ούδεποτε 6ά λησμο- 
νήσωσιν.

» Ά λλά  καί ή Πρωσσίαδέν έχει ^ττον εμπείρους ς-ρατηλά- 

τας. ’Αρχηγός τής έν τω  μέσω 'Ρήνω στρατιας έν τω  γαλ- 

λοπρωσσικώ πολεμώ είναι δ το ί βασιλέως Γουλιέλμου άνεψιός 

πρΐγκιψ· Φρειδερίκος ΚάροΛος, άπό το ί 1 8 6 1  στρατηγός 

το ί ιππ ικοί, ι’σοβάδμιος τω πρίγκιπι διαδό*/ω καί τρία έτη 

πρεσβυτερος τούτοι». Ά γ ε ι  τό 4 2 . έτος· ήγωνίσατο τω  1 8 4 9  

εν Βαόενν τώ 1 8 6 4  έν τω γερμανοδανικώ πολεμώ καί εν Σα- 

οοοα τό 1 8 6 6 . ΙΙρο πολλών ετών έσποόδασε τάς ιδιότητας 

το ί γαλλικο ί στρατοί, έκδούς τώ 1 8 6 0  πραγματείαν περί 
το ί τρόπου καδ’ Βν πολεμοίσιν οί Γάλλοι.

*> Ο πρίγχιψ- όιάόοχος, Φρειδερίκος Γουλιέλμος, ν ίν  αρ
χιστράτηγος το ί νοτίου γερμανικοί στρατοί, συνεπολέμησε 

τόν γερμανοδανικόν πόλεμον του 1 8 6 4  καί ητο άρχηγός του 

δευτέρου στρατοί τώ 1 8 6 6 ,  δι’ ου έπήλδεν ή κρίσιμος έκβα- 
σις της έν Σαδόβα μάχης.

»Έ κ τών άλλων στρατιωτικών συμβούλων το ί βασιλέως 

μνήμης άξιοι εν τοις πρώτοις είναι οι άλλήλους συμπληροίν- 

τες στρατηγοί ΜόΛτκε καί Pour· Ό  Μόλτκε (έβοομηκοντού- 

της τήν η λ ικ ίαν) , άρχηγός του γενικοί έπιτελείου, εΤναι δ 

προηιστος τών στρατηγών ό συλλαμβάνων τά σχέδια τών 

εργασιών* δ δέ έπίσης γηραιός 'Ρούν προσφέρει, ώς υπουργός 

έπί τών στρατιωτικών, τήν έμψυχον καί άψυχον υλην πρός 

έκτέλεσιν εκείνων. Τό κατά τό 1 8 6 6  πολεμικόν σχέδιον του

Μόλτκ* νψωσαν μέν οί Πρώσσοι μ*χρις ουρανοί, κατέ^ριναν 

δέ οί άλλοδαποί καί ιδίως οί Γάλλοι. Οί μέν ισχυρίζονται etc 

μεγάλη στρατηγική ίδέα ύπήοξεν $ ιδία το ί συνενώσαι έν τώ  

αύστριαχώ έδάρεί τούς δύο χωριστούς ρτρατούς πρό το ί με

τώπου τοδ έχδροΰ *ίς κοινήν καί δριστικήν εργασίαν. Οί δέ 

διατείνονται 3τι ή κατόρδωσις τοΰ σχεδίου Ιπέτυχε παρ’ άξίαν, 

h  δέ άπετύγχανεν, ώς γινόμενον έναντίον τών κανόνων τής 

«τρατηγικής, Οά έπετάχυνε τήν καταστροφήν άμφοτερων τών 

χε^ωρισμίνων στρατών. Ά ξ ιο ς  καί δραστήριος στρατηγός ε ί

ναι χαί i  Στιϊνμετς, άγων τό 7 3 . ίτος. Έκκαιδεχαέτης ών 

έτάχδη ίν·τώ Πρωσσικώ στρατώ, έπολεμησε τους υπερ τής 

άνεξαρτησιας πολέμους καί ελαβ* τό παρασημον τοΰ Σίδηροί 
Σταυροί. Τώ 1 8 4 8  διέπρεψεν ίν  Σλέσβιγ* βραδύτερον άνηγο- 

ρεύδη διευδυντής του πολεμικού σχολείου τών ευγενών και 

αρχηγός το ί πέμπτου σώματος. Τώ 1,866 ηρξατο ριίσιως τής 

επταημέρου στρατείας· έν Ναχώδ, Σκαλιτς καί Σουϊνσεδελ 

ελαβε τήν έπωνυμίαν «γεροντολέων Στέϊνιτς». Ό  γενναίος 

πρεσβύτης, είςόνέπιφυλάσσεται ίσως δ τίτλος ς-ρατάρχου, εχει 

δραστηριότητα μεγίστην, καταπληκτικήν άφοβίαν, ψυχρότητα 

και δρμητικότητα δαυμαστήν έν τη άκμή μάλιστα τής μάχης.

»Ό  στρατηγός το ί πεζικοΰ καί άρχηγός τοΰ ογδόου ρηνι- 

χοΰ σώματος Βιτεμφέλδ ώδήγει τώ 1 8 6 6  τάς παρά τον Αλ* 

6ιν δυνάμεις. 'Α γει τό 7 4 . Ιτος· συνεπολέμησε τούς υπέρ τής 

Ιλευδερίας πολέμους καί διέπρεψε τώ 1 8 6 4  έν τη άλώσει τής 

Ά λσεν. Έ κ τών άλλων Πρώσσων στρατηγών αςιοι μνείας 

χατ’ έξοχήν εΤναι δ Γέβεν καί δ Φαλκενστάϊν, άμφότεροι άρι- 

στεύσαντες έπί τοΰ 1 8 6 6  καί ήδη έξάρχοντες ισχυρών ουνά- 

μεων, δ μέν Γέβεν παρά τάς Πρωσσικάς έπαρχιας το ί Ρή

νου, δ δέ Φαλκενστάϊν έν τη βορειω Γερμανία, τή υπό τών 

Γαλλικών στόλων έπαπειλουμένη».
ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. δ. Φ ΪΆ . Γ. Β'.



Ό  αύτοκοα’τωρ Ναπολέων εστησ» τό στραταρχεΓον αύτοΰ 

είς Μέτς, όπου και άφίκετο μετά τοΰ υίοΰ αύτοΰ τήν 16/28  

’Ιουλίου, και έξέδοτο εκεΐδεν προκήρυξιν είς τον στρατόν, χαί 
τάδε πρός τοϊς άλλοις περιέχουσαν·

«’Αναλαμβάνω τήν αρχηγίαν, όπως υπερασπίσω τήν τιμήν 

»καί τό έδαφος της πατρίδος· θά πολεμήσητε πρός ένα τών 

»άριστων στρατών της Ευρώπης, άλλά καί έτεροι στρατοί 

»ουχι εκείνου υποδεεστεροι δέν ήδυνηθησαν ν’ άντιστώσι είς 

»τήν καρτεροψυχίαν υμών. Ό  πόλεμος θά εΤναι μαχρός καί 

»έπιπονος, άλλ’ αί χαρτερικαί προσπάθειαι τών στρατιωτών 

»τής ’Αφρικής, της Κριμαίας, τής Κ ίνας, τής ’Ιταλίας χαί 

»τοϋ Μεξικού θα καταβάλωσι παν κώλυμα. Οίανδήποτε καί 

»άν τραπώμεν δδόν, εκτός τών ήμετέρων συνόρων θά άπαν- 

«τήσωμεν τά ένδοξα ίχνη τών πατέρων μας. Έ κ τής νίκης 

• ημών κρε'μαται ή τύχη τής ελευθερίας καί τοΰ πολιτισμοΰ.»

Ο οε βασιλεύς τής Πρωσσίας εστησε τό στραταρχεΓον 

αύτοΰ είς Φραγκφόρτην επί τοΰ Μείνου ποταμοΰ.

"E rap tic  τώ ν  έχθροπρα^ών.

Ό  Γαλλικός στρατός διετέθη οΰτω1 τό μέν 2 ον σώμα ύπό 

TovFrossard άπέναντι τής'Ρηνιχής Πρωσσίας, παρά τόν πο

ταμόν Saare, τό δέ Ιον ύπό τόν M ac-M ahon απέναντι τοΰ 

'Ρήνου είς Strasbourg καί τά πέριξ, φυλάττον. ταυτοχρόνως 

τον ποταμόν L auter (Λάουτερ), τόν χωρίζοντα τήν 'Ρη- 

νικήν Βαυαρίαν άπό τάς παρα^ηνιους Γαλλικάς επαρχίας. 

Τά λοιπά σώματα κατέλαβον θέσεις όπισθεν χλιμακηδόν μέ

χρι T hionville καί Metz, ή δ’ εφεδρεία ε’μενεν εις Chalons. 

Α ί έτοιμασίαι ομως τών Γάλλων έγένοντο κάπως άργά, τών 

Πρωσσων λαβόντων καιρόν νά συγκεντρώσωσι κολοσσιαίας

δυνάμεις παρά τόν 'Ρήνον, τό Παλατινχτον χαί τήν Τηνιχήν 
‘\

Πρωσσίαν, βάσιν έχόντων αυτόν τόν 'Ρήνον άπό Coblenz, 
M ayence, M anheime, καί νοτιώτερον μέχρι κάτωθι τοδ 

Στρασβούργου.
Έ άν δώσωμεν πίστιν είς τάς τηλεγραφιχάς ειδήσεις, ή 

πρώτη σφαίρα έν τω πολέμω τούτω έ^ίφθη τήν 15/27 ’Ιου

λίου. Τήν πρωίαν ταύτην γαλλικόν απόσπασμα έκ τοΰ στρα

τοΰ, τοΰ παρατεταγμένου όπισθεν τής άριστεράς όχθης τοΰ 

ποταμοΰ Saare (1), καθ’ ά μέρη χωρίζει άπό τήν Γαλλίαν τήν 

παραρ^ήνιον Πρωσσίκήν έπαρχίαν, συνιστάμενον έκ 3  λόχων 

καί 8 Θ ιππέων, προήλασεν έκ τής Γαλλικής χώμης I‘ o r-  

bach (πόλεως Γαλ. 4  λ. Β. Α. τής Saareguem ine) είς τό 

πρωσσικόν χωρίον B elkliggen, όπου προσεβαλε Πρωσσικην

(1 )Ό  ποταμός Saare ή Saar άρχεται άπό τών Vosges δρέων(προερ- 
χομένων άπό τών δρέων Jura) και fee', άπό νότον προ; βορ^άν' διέρχβ- 
ται δε παρά τήν γαλλικήν πδλιν Saarebourg, και Ιζίρχεται τής Γαλλίας 
ανωθι τοϋ Saareguemine, άιροΰ δίχβϊ| τόν Blies. 'Ο ποταμός ουτος δέ- 
χ«ται τόν Erlach, δστι; διέρχεται άπό τήν Deux-Ponts, πρωτεύουσαν 
τής 'Ρηνιχή; Βαυαρίας, ουτος δε τόν Schwolb, διερχόμενον παρά τό 
Bitche,  μικρόν γαλλικόν δχυρόν φρούριον, καλΰπτον τήν είσοδον τών 
Vosges καί δπερασπιζόμενον δπό ίσχυρωτάτη; άχροπόλεω;. 'Ο Saar 
δνωθι τής Saareguemine (πόλεως Γαλ. έπί τοΰ Saare, 3 λ. άπό τοΰ 
Saarebruck καί 20 λ . άπό Mels) ρέει παραλληλως τών συνόρων τής 
Γαλλίας καί τής 'Ρηνικής Πρωσσίας, διέρχεται δέ παρα τήν Saare
bruck (πάλιν Πρωσ. έπί τοΰ Saare, 4 λ . Δ. τής Phallsbourg και 20 
Ν Α. τής Metz), ποτίζει τήν Saareluis κα'ι χύνεται εις τον Moselle 
παρά τήν Tr6res. 'Η Saareluis έκτίσθη δπό Λουδοβίκου τοΰ 1Δ'., εΤ
ναι δε φροΰριον δχυρώιατον, εργον τοΰ Vanban, οπερ άφαιρεθεν τοΐς
1 άλλοις ΙδόΟη τοις Πρώσσοις κατά τό V815’ οθεν και μένει ανοικτόν 

όλον το γαλλικόν εδαοος άπό τών Vosges καί τοϋ Moselle. Τό καλλι- 
τιρον μέρος τοΰ £οΰ τοΰ ποταμοΰ Saare καί τό έπιβάλλον αυτώ φρο.*- 
ριον Saareluis είσίν είς χεΐρα; τών Πρώσσων, διό μένουσιν άνευ τοπική; 

προουλαςεω; απαντα τά γαλλικά σύνορα άπό Si iasbourg καί Meti.



συνοδίαν, άλλ’ άποκρουσδέν άπεσύρδη άφήσαν νεκρούς 1 άξιω- 

μβτικόν καί δ στρατιώτας.

Τήν δ’ Επαύριον (16/28) ελαβε χώραν κατά τά άυτά σχε
δόν μέρη ετέρα συμπλοκή παρά την γέφυραν Rembeim «ί; 

τά περίχωρα τής Saargem unde, μεταξύ λογχοφόρων καί 

μηχανικών Πρώσσων καί Βαυαρών καί τοΰ Γαλλικού πεζι

κού, καβ’ ην ύπεχώρησαν οί Γάλλοι, άφέντες ενα νεκρόν. Οί 
Αντίπαλοι £σχον δυο τραυματισδέντας.

“Α ν ένεγράψαμεν τάς συμπλοκάς ταύτας Ινταΰ&α, δέν έν- 

νοοΰμεν δτι δυνάμεδα νά άναγράψωμεν άπάσας τάς τυχαίας  

συμπλοκάς, αίτινες ούδέ καν μνημονεύονται’ το έπράξαμεν 

μόνον οπως άποδώσωμεν τόν φόρον ήμών είς τούς πρώτους 

πεσόντας έν τώ γιγαντια ίω  τούτω πολέμω.

Ό  πραγματικός όμως άγων ήρξατο τήν 2 1 . Ίουλίοο£(2. 

Αύγουστου) διά της μάχης παρά τήν Saarbruck (πόλιν άνοι· 

κτήν Πρωσσικήν παρά τήν δεξιάν δχδην τοΰ Saare). Κ ατά  

τήν μάχην ταύτην τό υπό τόν Frossard δεύτερον Γαλλικόν 

σώμα εξεδίωξε τούς κατέχοντας αυτήν Πρώσσους καί εκυ"* 

ρίευσεν αυτήν, άρχομένης οΰτω τής έπί τής'Ρηνικής Πρωσ- 

σίας έπιδιτικής έπιχειρήσεως τών Γάλλων. Ό  Λυτοκράτωρ 

και ό αύτοχρατορικός πρίγκιψ έπήλδον είς τήν μάχην ταύτην. 

Ιδού ή περί αύτής Επίσημος πρός τόν αύτοκράτορα Εχδεσις 

τοΰ αντιστράτηγου Frossard·
«Πρός τόν αύτοκράτορα.

»Μ ε γ « λ ε ι ό τ α τ ε !

» Εχω τήν τιμήν νά δώσω λόγον τή Υ. Μ. τών σήμερον 

τελεσδεισών κινήσεων ύπό τοΰ 2 ου στρατιωτίκοΰ σώματος, 

συμφώνως πρός τά ; διαταγάς Α ύτής «ρός κατάληψιν τών 

θίσεων, αίτινε; έπί τοΰ άριστ·ροΰ S'/δης τοΰ Saar επιβλε- 

πουσι τών υψωμάτων τοΰ Saarbruck.

»Ή μεραρχία B ataille, τοΰ δεξιού αυτής στηριζομένου 

υπό τής μεραρχίας Laveaucoupel καί μιας κανονοστοιχίας 

τοΰ 12ου τής Εφεδρείας, τοΰ άρις-εροΰ δ* αύτής ύπό τής πρώ

της ταξιαρχίας τής μεραρχίας V e rg i καί τής δευτίρας κα· 
νονοστοιχίας τοΰ 12ου, Εσχημάτιζε τήν Ιην γραμμήν.

»Ό  ς-ρατηγός Bastoul, Ες-ρατοπεδευμένος είς Speicheren  

καί Επιφορτισμένος νά διευδύνη τό κίνημα τοΰ δεξιοΰ, ίλαβε 

διαταγήν νά πέμψη δύο τάγματα, οπως καταλάβη τό χωρίον 

Sa in t-A rn u a l καί κατόπιν τά Επιβλέποντα αύτό υψώματα, 

Ενψ τό λοιπόν τής. ταξιαρχίας αύτοΰ καταβαϊνον είς τήν φά- 

ραγγα, τήν κειμένην προ τοΰ Speicheren, ώφειλε νά προσ- 

6άλη κατά μέτωπον τάς δέσεις, αίτινες εύρίσκοντο πρός δεξιά 

τής ίδοΰ άπό JForbach πρός Saarebruck.
»Ή άλλη ταξιαρχία τής μεραρχίας B ataille είχε σκοπόν 

(objectif) τήν δέσιν τήν λεγομένην τοΰ πεδίου τής μάχης, 

προεσκοπεΐτο δέ ύπό 3 ίλών τοΰ 5ου τών κυνηγών τοΰ ίπ- 

πικβΰ (ή εύζώνων).
«Τέλος έ συνταγματάρχης de F erron  τοΰ 4ου τών κυ

νηγών, μέ μίοιν ίλην τοΰ συντάγματος του καί δύο τάγματα  

τής 1ης ταξιαρχίας τής μεραρχίας V erge, ώφειλ* νά προ· 

δάλη κατόπτευσιν μέχρι G ersw eiller, οπως συνδέση τά κ ι

νήματα τοΰ 2ου σώματος μετά τοΰ στρατάρχου Bazaine.

»Τά στρατεύματα Εξήλθον τών καταυλισμών αυτών με

ταξύ 9 — 1 0  ώρας. Ό  συνταγματάρχης Thibauhin, Επιφορ

τισμένος μέ 2  τάγματα τοΰ συντάγματος του τήν έπίδε»ιν 

πρός τό Sain t-A rn u al, εύρε τό χωρίον τοΰτο ισχυρώς κα· 

τεχόμενον καί ύπερασπιζόμενον ύπό δυνατών κανονοστοιχ^ιών, 

Οεμένων έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμοΰ Saar.

«Πρός άντιπολέμησιν τοΰ πυροβολικοΰ τούτου ό στρατηγός 

Micheler, ουτινος ή ταξιαρχία ίλδε νά σΐηρίξη τό κίνημα



του στρατηγού Bastoul, (προχώρησε μέ μίαν κανονοστοιχίαν 

τοΰ 15ου συντάγματος, ητις καί έπιτυχώς έπάλαισε κατά τοδ 

Πρωσσικοΰ πυροβολιχοΰ.

» ' ϊ  ποστηριζόμενος υπό ενός τάγματος, τοΰ 4 (?οδ τής 

γραμμής, χαί υπό λόχου τοΰ μηχανίχοΰ τής 3 ης μεραρχίας» 

βοηδοΰμενος υπό τοΰ κινήματος περιστροφής τοΰ συνταγμα

τάρχου Mangin, οστις με τό υπόλοιπον τοΰ 67ου καί μέ τό 

6 6 ον κατήρχετο πρός τά αριστερά, δ άντισυνταγματάρχης 

Thibaudin ήδυνήδη νά κυριεύση τό χωρίον τοΰ S a in t-A r-  

nual καί τό καταλάβη διά τοΰ τα'γματος τοΰ 40οδ χαί του 

λόχου τοΰ μηχανικοΰ. Κατόπιν τά τάγματα τοδ 67ου έπλη- 

σίασαν μετά μεγάλης δρμής τάς χλιτυας τών λόφων τοδ 

Sain t-A rn u a l καί έγκατεστάδησαν είς την κορυφήν (cou- 

ronnem ent), απέναντι τοΰ Saarbruck.

»Τό 6 6 ον μέ οχι δλιγωτέραν αποφασιστικότητα έκυρίευσε 

τα υψώματα μέχρι τοΰ πεδίου τών Ασκήσεων, διαδοχικώς έκ- 

διώκον τόν εχθρόν άπό τών διαφόρων δέσεών του.

»Τήν αυτήν στιγμήν δ στρατηγός B alaille εφερε δρομαίως 

τήν πρώτην αΰτοΰ ταξιαρχίαν έπί τών κλιτυων Αριστερά τής 

δδοΰ τοΰ Saarbruck , συνδέων τήν κίνησιν τής 2ας αυτοΰ τα
ξιαρχίας δι’ ενός τάγματος, τοΰ 23ου.

ϊΒαδιζων κατά τάγματα ανεπτυγμένα, καλυπτόμενα ύπό 

παμπόλλων Ακροβολιστών, τά τάγματα τοΰ 23ου καί τοΰ 8 ου 

τής γραμμής Αποφασιςικώς έκυρίευσαν τάς διαφόρους φάραγ- 

γας, αΓτινες χόπτουσι τόν τόσον δυσκολον καί συνδενδρον 

τοΰτον τόπον. Έ ν  τάγμα τοΰ 8 ου τής γραμμής, είσ- 

δΰον διά μέσου τών δένδρων, ήκολοΰΟησε τήν σιδηρόστρωτον 

μέχρι τοΰ υψους τοΰ χωρίου T rotrany, οπου συνηνώδη μέ 

τά λοιπά τάγματα τοΰ συντάγματος, καί έφώρμησαν έμοΰ 

επί τοΰ πεδίου τών Ασκήσεων άπό τοΰ δεξιού αυτοΰ.

»Φ0άσας έπί τά υψώματα έ στρατηγός Bataille έθετα 

μίαν τών κανονοστοιχιών του έμπροσδεν τών γραμμών τοΰ 

6 6 ου καί μίαν άλλην έπί τοΰ πεδίου τών ασκήσεων, οπως 

χτυπήση τόν σταδμόν καί σβΰση τό πΰρ τοΰ έχδρικοΰ πυρο- 

βολικοΰ, οπερ έλαβε δέσιν αριστερά τοδ Saarbruck. Τοΰτο 

δέν ήδυνήδη ν’ ανδέξη εις τό πΰρ τοΰ ήμετέρου καί ήναγκά- 

σδη ν’ άπομαχρυνδη πλέον όπίσω.
•Ή  χανονοστοιχία τών 12  τής εφεδρείας ηλδί, τη έμή 

διαταγή, νά υποστήριξή τό πΰρ τής κανονοστοιχίας τής έπι 
τοΰ πεδίου τών ασκήσεων, καί τελευταίον ή χανονοστοιχία 

τών μυδροβόλων (m itrailleuses) ( 1) τής 2 ας μεραρχίας έφερε 

μεγάλην αταξίαν έν τώ μέσω τών φαλάγγων τοΰ έχδρικοΰ 

πιζικοδ, άποχωροΰντος άπό τής πόλεως.
«Κ ατά  τόν αγώνα τοΰτον τοΰ πυροβολικοΰ τα στρατεύ

ματα ήδυνήδησαν νά ζητωκραυγήσωσι τήν Α. Μ. τόν αΰτο- 

κράτορα καί τόν αύτοκρατορικόν πρίγκιπα έπί τοΰ αυτοΰ 

εδάφους, cOeν έξέβαλον τόν έχδρόν.
»Αί κινήσεις τοΰ πεζικοΰ έλαβον τελείαν συνδρομήν έκ μέ

ρους τοδ 5 ου συντάγματος τών κυνηγών υπο τας διαταγάς 

τοΰ συνταγματάρχου Sereville . Αί ίλαι, βοηδούμεναι υπο 

ακροβολιστών τοΰ πεζικοΰ, ίχνηλάτουν ολας τάς τοΰ εδάφους 

πτυχάς καί έπέβαινον ταχέως έπί τών χορυφών, οδεν ήδΰ- 

ναντο νά έπιδείξωσι (signaler) τόν έχδρόν.
»Τό 1 2ον τάγμα τών κυνηγών καί έ λόχος τοΰ μηχανι- 

κοδ τής 2 ας μεραρχίας συνεκρότουν τήν εφεδρείαν τοΰ στρα-

(<) Τό Ttuj. τών μυδροβόλων, τεβέντων ι'ις ίνέργίΐαν τό πρώτον έν 

•tri ittfiitaati ταΰττι, δπήρζε κ»τα*ληχτι*6ν. *Έν ι?ρω?σικόν ταγμα, 
χ ιθ ’ ου έζεχενώθησαν, Ι®κορπ!βθη δπό τής έχπλτ,ξίω;. Ο Ναπολέων 
είχε τόσην ζηλοτυπίαν «ίς το νέο» τοΰτο μηχάνημα, ώ ίτ ί  αί φερου- 
βαι αύτό αμαςαι τό Εφερον Ιζενδεδυμενον, οπω; μή γνωσΟ?,.



τηγοΰ Bataille* ήνώβησαν δέ μέ τά στρατβδματ* τή ; 1 ης 
ταξιαρχίας έπι τοΰ πεδίου τών ασκήσεων.

»Ή  1 η ταξιαρχία τοΰ στρατηγοΰ Verg<*, σχηματίζουσα 

δεοτέραν γραμμήν, έμεινε διαρκώς 4 0 0 — 5 0 0  μέτρα δπισβεν

■tii; ίη ς  γραμμής, έπωρελουμένη νά καλυρδη διά τών έδαβι- 
ρικών άνωμαλιών.

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 1 Π

»Αί άναροραί, αί άχρις ώρας διαβιβασδεΐσαι πρός με, μοί 

δεικνυουσι τάς έπομένας ζημίας...................... ..........................

»'Γά στρατεύματα μένουσιν επί τοΰ άλωδίντος έδάρους.

»Ό  αριθμός τών ζημιών ημών, ώς την στιγμήν ταύτην 

μανδάνω, άνέρχεΐαι είς 6 ρονευμένους καί 6 7  πληγωμένους».

υΛέχδητε, Μεγαλειότατε, τήν έκρρασιν τοΰ βαδέος μου 
σεβασμού.

»Ό  άντιστρατηγοί, διοικητής τοΰ αΰτοκρατοριχοΰ 
πρίγκιπος και άρχηγός τοΰ 2ου σώματος,

^ F r o s s a r d . »
Κ αί ενΐαΟΟα μέν οί Γάλλοι ένίκησαν, ή τΰχη ομως τών 

3πλων τους βστρεψε τά νώτα εις τόν στρατόν τον προωρισμέ- 

7ον νά είσβάλη είς τό Παλατινάτον καί τό Βάδεν.

Το Παλατινάτον διαχωρίζεται άπό της Παρα^ρηνίου Γαλ

λίας διά τοΰ ποταμοΰ L auter, παρά τήν δεξιάν οχδην τοΰ 

οποίου κεΐται ή Γαλλική μικρά πόλις W eissem bourg (1).

(S) Ό  Lauter κατέρχεται τών ο ρ ίω ν  Vosges, άφίνει εις τα δεξιά τήν 
Pirmasem, ενδα ελαβε χώραν μάχη τφ  1793, νικηθέντων τών Γάλ
λων ΰπίι τών Πρώσσων, £έει άπο δυσμών προς άνατολας, tlotp^8Tat 
εις τήν Γαλλίαν, ποτίζει τήν Weissembourg, δπερασπιζομένην Sub 
όπλου τείχους καί περίφημον δια τας δχυρωτικας γραμμας, αίτινες 
Εκτείνονται παρα τον Lauter μέχρι τής εις τον 'Ρήνον Ιμβολής βϋτοϋ. 
Αϊ γραμμαι αυται, κυριευβίϊ*αι τώ 4793 ΰπο τών Αΰατ^ακών, Ικυ- 
ριεΰβησαν πάλιν ΰπδ τοΰ Hor.be μετά  τήν μάχην της Geiiberg. 'Ο 
Lauter απολήγει κάτωθι τής Lautembourg, άνηχοΰσης εις τή ν ’Ρηνι
κήν Βαυαρίαν.

'Ο Lauter, ο Moder ?j Motter, κατερχόμενος καί ουτος άπο τών 
Vosges, χ*ί ό III άπί> το» Jura, άνήκουσιν εις τήν Γαλλίαν, Ή λ ε
κάνη αύτών αποτελεί τήν άρχαίαν ’Αλσαχίαν (Alsace)· είναι δε τίπος



Ένταδθα συνεχροτήδη Ιτέρα μάχη, καθ’ ην ένιχήθησαν οί 

Γάλλοι. Ίδου τι περί αυτής άναγινώσχομεν·

« Ο.εκ τής .άλώ?εως .ιών. υψωμάτων της πόλεως Σααρ- 

βρουκ ένδουσιασμός τών Γάλλων ολίγον χρόνον διήρκεσε. 

Μετά παρέλιυσιν 4 8  ωρών, τη πρωία δηλαδή της 23/4 αύ- 

γουατου, δ. ύπό τον πρίγκιπα διάδοχον .της Πρωσσίας στρα

τός είσέβαλεν έκ της 'Ρηνικής Βαυαρίας είς την γαλλικήν 

επαρχίαν ’Αλσατίαν, ητις μετά τής Λοραίνης αποτελεί, ώς 

γνωστόν, τάς δύο γερμανικάς επαρχίας τής γαλλικής αυτο

κρατορίας. Νοτιοδυτικώς τής Τ ηνικής Βαυαρίας χείται ί  

διά τοδ ποταμοδ Λάουτερ άποτελουμένη οχυρά γραμμή, ητις 

από τής μικρας πόλεως Βαισεμβοΰργ άρχομένη διήκει εις 

Ααουτεμβοδργον. Οί Γάλλοι στρατηγοί, ούδεμίαν, ώς φαίνε

ται, ύποπτεόσαντες έντευβεν σπουδαίαν επίδεσιν, άφήκαν είς 

τήν οιάκρισιν τοδ έχδροδ τάς παρά τόν Αάουτερ ισγυράς δέ

σεις. Καί ομως τό Βαϊσεμβοδργον χείται οΰ'/ί μακράν τοδ 

Στρασοοΰργου, οπου τό ύπό τόν στρατάρχην Μακμαών πρώ
τον στρατιωτικόν σώμα (0 0 ,0 0 0 ) άπετέλει τήν δεξιάν πτέ

ρυγα τοδ όλου γαλλικοδ στρατοδ. Μόλις έπ’ εσχάτων ένόησαν 

οί Γάλλοι οτι ή δια τοδ Βαισεμβούργου επιδρομή τοδ γερμα- 

νιχοδ στρατοδ ήδυνατο νά άποβή αύτοίς λίαν επικίνδυνος, δια- 

χοπτουσα τήν μετά τοδ κέντρου άμεσον συγκοινωνίαν τής δε

ξιάς πτέρυγος. Εστάλη λοιπόν κατεσπευσμένως είς Βαϊσεμ- 

βουργον ή πρώτη μεραρχία τοδ σώματος Μακμαών, ύπό τόν 

στρατηγόν Δουαί καί τους ύποστρατήγους Μονμαρί καί Πελ- 

λέ. Η μεραρχία αυτη (1 2 ,0 0 0 )  συνέκειτο έχ στρατευμάτων 

νεωστι άφικομένων έκ τής ’Αφρικής, έν οΤς τό πρώτον σύν- 

ταγμα τών Ζουάβων χαί τό πρώτον τών εγχωρίων άκροβολι-

στρατιωτικώτατος καί καθίσταται στρατιωτικόν ΐ^υοότατον ούνορον
*ΐς τήν Γαλλίαν.

στών (Τοδρκοι). Ό  Ολιγάριθμος ουτος στρατός, λόγω ίσως 

ύπερβολικής πεποιδήσεως πρός τό ακαταμάχητο·/ τής δυνά- 

μεως αύτοδ, δέν έκρινεν άναγκαίον νάλάβη 'τά  άπαιτουμενα 

προφυλαχτικά μέτρα. Γερμανικός στρατός, άφανώς πως προε- 

λάσας, έπετέβη κατ’ αύτοδ άπροσδοκήτως. Οι Βαυαροί, ύπό 

τήν διοίχησιν τοδ στρατηγοδ Βόδμερ, προκατήρξαντο τής έπι- 

θέσεως, εΤτα δέ οί ΙΙρώσσοι ύπό τούς στρατηγούς 'Ραιμβάβεν 

χαί Σμίδ. Οί άφρικανοί στρατιώται έπολέμησαν ώς λεοντες· 
οί Ζουάβοι ιδίως καί οί Τοδρκοι έπέπεσον κατά τών Γερμα

νών διά τών μαχαιρών, άλλά περικυκλωδέντες, κατεκόπησαν 

οί πλείστοι ή παρεδόδησαν. Ό  γενναίος στρατηγός Δουαί έφο- 

νεύδη ηγούμενος ενός τάγματος ακροβολιστών, ή, κατ’ άλλους, 

έγένετο αύτόχειρ, άφ’ οτου είδε τόν εχθρόν δριαμβεύοντα. 

Ε πίσης έπληγώδη καί ό ύποστράτηγοςΜονμαρι. Είναι.άληθες 

5τι δλίγαι χιλιάδες γάλλων ς·ρατιωτών άντές·ησάν έπί πολλας 

ώρας είς τήν άκατάσχετον Ιπίδεσιν άλληλοδιαδόχων ταγμα- 

των, άλλ’ έπί τέλους οί Γερμανοί κατέλαβον έξ έφόδου τάς 

όρεινάς δέσεις τής γαλλικής μεραρχίας καί ήνάγκασαν αυτήν 

νά διασκορπισδή ενθεν κάκεΐδεν. Αί σκηναί χαί αί άποσκευαί 

τών Γάλλων, εν πυροβόλον, 8 0 0  αιχμάλωτοι, πολυάριθμα 

όπλα περιήλδον είς χείρας τών νικητών. Έχ τών Γάλλων 

έφονεύδησαν ή έπληγώδησαν ύπέρ τούς τρισχ_ιλίους άνδρας, 

έκ δέ τών Γερμανών περί τούς δισχιλίους, μεταξύ δ’ αύτών 

πεντακόσιοι έμειναν νεκροί, οί δέ λοιποί ύπέστησαν βαρέα ή 

ελαφρά τραύματα. Ό  στρατηγός Κ ίρχβαχ, άρχηγός τοδ 

πέμπτου πρωσσιχου σώματος, έπληγώδη έλαφρώς έν τή πα
λάμη. Ή προίτη αΰτη πρωσσιχή νίκη προεκάλεσε καθ’ άπα- 

σαν τήν Ευρώπην βαδυτάτην αισδησιν. Παράτολμος, άλλ’ ε 

πιτυχής εισβολή, ήτις, ώς έκ τής απρονοησίας ή τής άνικα-



την κα.τα»τρορήν τής ίχλεκτοτέρας μερίδος τοΰ γαλλικού 

cipesaD ! —  Ό  D ouai ητο εις τών άριστων στρατηγών τής 

Γαλλίας, χαί »7χε διαπρέψει ίν  τη ’Αρρική $ ίν  τώ Μ εξικώ.»

Την αύτήν ημέραν τής 4 . Αύγουστου ό βασιλικός πρίγχιψ 

καί διάδοχος τοΰ Πρωσσικοΰ θρόνου, διατελών ίν  τη Π αλατι- 

νάτω ('Ρηνική Βαυαρία), έξέδοτο την έπομένην διαταγήν πρό 

τής μάχης·

•  Στρατιώται τοΰ τρίτου στρατοΰ! Άναγορευδείςύποτοΰ βα· 

σιλ ίω ς άρχηγός τοΰ τρίτου στρατοΰ χαιρετίζω τους Πρώσσους, 

βαυαρούς, Βυρτεμδεργαίους χαί Βαδινούς στρατούς. Σεμνύνο

μαι καί χαίρω προελαύνων κατά τοΰ έχδροΰ ώς άρχηγός 

τών άπανταχόδεν της γερμανικής πατρίδος ηνωμένων υιών 

υπέρ τοΰ χοινοΰ ίθνίκοΰ άγώνος* υπέρ τής γερμανικής τιμής. 

Αντεξερχόμεδα είς μέγαν καί -διινόν άγώνα, άλλ’ ίχονχ ις  

βυνείδησιν τοΰ ήμεχέρου δικαίου καί πεποίδησιν εις τήν άν- 

δρείαν, τήν καρτερίαν καί τήν πειδαρχίαν σας, δέν άμριβάλλο- 

μεν περί τής νίκης. “Α ς  ίγκαρχερήσωμεν λοιπόν ώς πιστοί 

συναδληταί, οπως τ^ δεία συνάρσει άναπετάσωμεν τάς σημαίας 

ήμών είς νέας νίκας υπέρ τής δόξης καί τής ειρήνης τής ήνω- 

μένης Γερμανίας».

Οί Πρώσσοι, μεταβαλόντες ούτως άπό άμυντικής είς επι
θετικήν τήν δέσιν αύτών, απέδειξαν ούχί σμικράν στρατηγι

κήν ικανότητα. Ή  κοιλάς, ην περιχρίει ό Saare j i  M osalle, 
εις ον 6 πρώτος χύνεται, χωρίζεται άπό τοΰ Παλατινάτου 

('Ρηνικής Βαυαρίας) διά τών ορέων V osges, άτινα καταλή- 

γουσι παρά τόν 'Ρήνον, σχεδόν άντιχρΰ τής M ayance. Νι- 

κησάντωντών Γάλλων ε ίς Saalu ruck  καί σκοπούντων νά προ- 

6ώσι διά τής Treves εις τόν 'Ρήνον, άπέναντι τής M ayence, 

ηθελον οια τών στενωπών τών Vosges συγκοινωνεί μετά τών 

σωμάτων αύτών. αχινα ίτοίμάζοντο νά προελάσωσιν έντος

τοΰ Παλατινάτου, καί άπαντες έμοΰ ουτοι ηθελον πορασταθή 

άπέναντι τών Πρώσσων έπί τής άριστερας τοΰ 'Ρήνου γραμ- 

μής, μ»ταξΰ Coblenz, M ayence, Manchaim. Έ άν ίξ  εναν

τίας κατωρδοΰτο ή παρεμπόδισις τής ί ίς  τό Παλατινάτον εισ

βολής τών Γάλλων, αί ίπ ιτυχ ία ι αύτών έπί τής κοιλάδος 

Saare-M osella, οίαιδήποτε καί άν ίσα ν, καδ’ ήμας, ήδελον 

θέσει εις κίνδυνον τόν νικηρόρον Γαλλικόν στρατόν, μεμονω- 

μένως προχωροΰντα καί δυναμενον ν’ άποκοπή ίκ  τών οπι- 

εθεν, καί επομένως, καί νικηταί οί Γ άλλοι (ίκτός άν ένικων 

νίκην άπορασιστικήν), 'τδϊλον ύποχρεωδή νά σταθώσιν ή καί 

νά ύποχωρήσωσι.
Τώ δντι μετά τήν μάχην τοΰ W eissem bourg οί Γερμα

νοί άπό τε τής 'Ρηνικής Βαυαρίας καί τής 'Ρηνικής Πρωσ- 

είας άνέλαβον τήν έπίθεσιν κατά τοΰ Ιου καί τοΰ 2 ου γαλλι- 

κοΰ σώματος· καί τό μέν πρώτον ένίκησαν παρά τό χωρίον 

W o rth , τό δέ 2ον παρά τό Saarb ru ck . Ίδοΰ τί περί τής 

πρώτης άναγινώσκομεν

«Τη πρωία τής 24/5 Αΰγ. 6 ύπό τόν πρίγκιπα διάδοχον 

ς-ρατός, έγκαταλιπών τήν γραμμήντοΰ Βαϊσεμβούργου, ές-ρά- 
ρη πρός τό νοτιοδυτικόν μέρος, μεταξύ Στρα-σβούγου j  Νανσύ. 

*0 στρατάρχης Μακμαών εΤχε πρό της έν Βαϊσεμβούργο» 

μάχης τό στραταρχείον του ίν  τή όχυρα πόλει Στρασβούργω· 

μετά τό δυστύχημα ομως τοΰ στρατηγοΰ Δουαί έ ξ ΐλ θ ϊ -παρα- 

χρήμα κατά τοΰ είσβαλόντος έχδροΰ. Τό σώμα του Μακ

μαών συνέκειτο κατ’ άρχάς έκ τεσσάρων μεραρχιών υπό -τούς 

στρατηγούς Δυκρώ, Δουαί, Ραούλ καί Λαρτίγκ- μετά τ ί ν  

διάλυσιν ομως τής ύπό τόν Δουαί μοίρας— σημειωτέο* δέ έν- 

\αΰθα, πρός άπορυγήν παρανοήσεως, οτι ό άποθανών ς·ρ*τη- 

γός Δουαί είναι άδελρός τοΰ άρ·/ηγίΰ τοΰ 7ου σώματος, όπίρ 

δέν κατηρτίϊδη είσέτι —  άπεληρδησαν εις τόν Μακμαών τρεις



μόνον μεραρχίαι πεζικοΰ χαί μία ίππιζοΰ, επομένως ολος δ 

τήν δεξιάν πτέρυγα των Γάλλων συναπαρτίζων στρατός δέν 

υπερέβαινί τούς πίντηχοντακισχιλίίυς άνδρας, έν ω οί Γερ

μανοί συνεποσοΰντο τουλάχιστον είς έχατονταζισχιλίους, μή 

συμπεριλαμοονομένης..τής κατά πόδα παραζολουθοΰσης έφε- 

δρείας. Ά πορον ποδεν δρμηθείς ό τοσοΰτον έπί στρατηγιζη 

έμπειρία. διαπρέψας γάλλος στρατάρχης, άπεφάσισε νά έπ ι- 

χειρήση έπιθεσιν υπέρ το μέτρον παρακεκινδυνευμένην ζατά  

τοΰ προελαύνοντος έχθροΰ. Ή  έπίθεσις αΰτη έγένετο μετά 

μεσημβρίαν τής 25/6 αύγούστου, παρά τά άλσατιζά χωρία 

Βέρδ, Φροσβάϊλερ ζαί 'Ραιχσόφεν, άπέχοντα άλλήλων τέσ- 

σαρας λεύγας. Ή μάχη, άρξαμένη τη 3. μ. μ . ,  έληξε τήν 

έβδόμην. Εϊναι δέ ή πρώτη έζ του συστάδην ζαί κρίσιμος 

μάχη, έπειδή εκατέρωθεν έπολέμησαν περί τάς 1 5  μυριάδας 

άνδρών. Τήν αριθμητικήν ύπεροχήν εΤχον άναντι^ήτω ς οί 
Γερμανοί, άλλά το παράδοξον εΤναι πώς ό Μαζμαών, ζαίπερ 

εχων έλιγωτέρας δυνάμεις, ού μόνον δέν άπέφυγε τήν μάχην, 

ου μόνον δέν έφρόντισε. νά παρενόχληση τήν έπί τά πρόσω 

πορείαν τών αντιπάλων δι’ επιτυχών λοξοδρομιών, άλλά άν- 

τεπεξήλθεν είς προϋπάντησιν τοΰ γερμανιζοΰ στρατοΰ, ώσανεί 
ήγνόει τάς κολοσσιαίας αύτοΰ φαλάγγας. Ε γγύς  τοΰ χωρίου 

Βέρδ ύπέστησαν οί Γάλλοι φοβεράν ?;τταν, αφέντες έπί του 

πεδίου τής μάχης 3 6  πυροβόλα, G μυδροβόλα (έζ τών πολυ

θρύλητων έζείνων τοΰ Ναπολέοντος πολεμιζών μηχανών !) , 

2 σημαίας, 6 ,000  αιχμαλώτους, δύο αμαξοστοιχίας πλήρεις 

πολεμεφοδίων ζαί τροφών, άπάσας σχεδόν τάς σζηνάς των 

ζαΐ δ ίζαζισχιλιους άνδρας, φονευδέντας ζα ί πληγωδέντας. 

Τά λείψανα τοΰ γαλλιζοΰ στρατοΰ ζετεδιώχδησαν μέχρις 

ίζανής άποστάσεως ύπό τοΰ γερμανιζοΰ ίππιζοΰ, φαίνεται δέ 

ότι ζατά τήν ορμητικήν ταύτην ζαταδρομήν περιήλβον εϊς

χείρας τών νικητών τά πυροβίλα ζαί οί αιχμάλωτοι. Κατά  

τήν λαμπράν ταύτην νίκην ήρίστευσεν'δ καί έπί τοΰ 1 8 6 6  

άριστεύσας πρώσσος στατηγός Βόζε, περικυκλώσας διά στρα

τηγήματος τήν Ιτέραν τών πτερύγων τοΰ γαλλικού στρατοΰ 

χαί πληγωθείς βαρέως ζαθ’ ήν στιγμήν, προεξάρχων τοΰ 1 1 ου 

σώματος, διέσπα τάς έχδριζάς φάλαγγας. "Οτι οί Γάλλοι, 
μεδ’ ολην τήν άριδμητιζήν αύτών άσδένειαν, προζατήρξαντο 

τής προσβολής, είναι εναργής άπόδειξις τοΰ άφδίτου αύτών 

ήρωϊσμοΰ· άλλ’ ή ζατά τήν μάχην συμπεριφορά τών Γάλλων 

στρατηγών άπεζάλυψεν ότι ή μεγαλοψυχία ζαί δ ηρωισμός 

οΰδέν ώφελοΰσιν, έάν μή διέπωνται ύπό τής έπιστήμης. Δύο 

γάλλοι ς-ρατηγοί, δ 'Ραούλ, αρχηγός τής δευτέρας μεραρχίας, 

ζαί δ Κολσών, αρχηγός τοΰ επιτελείου τοΰ πρώτου σώματος, 
έ'πεσον ένδόξως.

Περί ταύτης ιδού πώς έζθέτει τά πράγματα πρός τόν Αύ- 

τοκράτορα δ στρατάρχης Μάκ Μ αών 

«L avern ie , 7. Αύγούστου.

»Έ χ ω  τήν τιμήν νά ύποβάλω τή Ύμετέρα Μεγαλειότητι, 
ότι τή 7η Αύγούστου τό Ιον σώμα τοΰ στρατοΰ, άφοΰ ύπε- 

χρεώθη νά εκκενώση τήν πόλιν τής W issem bourg πρός τόν 

σκοπόν τοΰ νά καλύψη τήν σιδηράν δδόν τήν άπό Strasbourg  

εις Bitche άγουσαν καί τάς δδούς τών χυριωτερων συγκοι

νωνιών, αΐτινες συνενοΰσι τάς άνατολιζάς πρός τάς δυτιζάς 

ύπωρείας τών Vosges, χατειχε τάς άκολούθους τοποθεσίας.

»Ή 1 η μεραρχία ητο τοποθετημένη τό δεξιόν πρός τό έμ

προσθεν τής Freischofferi, έπιστηριζόμενον έφ’ ενός δάσους, 

όπερ καλύπτει τό χωρίον τοΰτο. Αυτη άπέσπασε δύο λόχους 

είς N eanviller ζαί ένα είς Jaegerslhal.

»'Η 3η μεραρχία κατείχε μετά τής πρώτης της ταξιαρχίας 

οχύρωμά τι, οπερ άποσπαται άπό τής F reischw iller καί πε-



ρατοΰται εις αιχμήν πρός τό Guesdofff· ή 2α ταξιαρχία ές-ή- 

ριζ* τό Αριστερόν τ ι ς  είς την F reischw iller, καί τό δε

ξιόν της είς τό χωρίον τής Elsashausen.
»Ή 4η μεραρχία έσχημάτιζε γραμμήν ήπλωμένην πρός τό 

δεξιόν τής 3ης μεραρχίας· ή 1η της ταξιαρχία, άντιμετωπί* 

ζουσα είς tiunstadt, καί ή 2α της άντιχρΰ τοΰ χωρίου Mars- 

broun, δπερ δέν ήδυνήθη νά καταλάβη ενεκα έλλείψεως ικα

νών δυνάμεων. Ή  μεραρχία Dumesnil του 7ου σώματός, 

ητις είχε συνενωθώ μετ’ έμοΰ την 6ην τής πρωίας, ητο το

ποθετημένη όπισθεν τής 4ης μεραρχίας.

»’Εν έρεδρεία εύρίσκοντο ή 2α  μεραρχία, τοποθετημένη 

όπισθεν τής 2 ας ταξιαρχ ίας τής 3ης μεραρχίας, καί ή 1 η τα

ξιαρχία τής 4ης. Τέλος άπώτερον εύρίσκετο ή ταξιαρχία τοΰ 

ελαρροΰ ίππιχοΰ υπό τάς διαταγάς τοΰ στρατηγοΰ de L e-  

pteuil, καί ή μεραρχία τών θωρακοφόρων τοΰ στρατηγοΰ de 

Bounemains' ή μοίρα τοΰ ίππικοΰ M ichel, υπό τάς διατα- 

γάς τοΰ στρατηγοΰ Duchesne, ητο τοποθετημένη είς την 

δεξιάν πτέρυγα τής 4ης μεραρχίας.

»Τήν έβδόμην ώραν τής πρωίας ό εχθρός έπαρουσιάσθη 

έμπροσθεν τών ύψημάτων τής Guesdorff, καί ηρξατο την 

μάχην διά κανονοβολισμοΰ, άκολουθηθεντος ταχέως υπό ζωη- 

ροΰ πυρός τών ακροβολιστών εναντίον τής 1ης καί 3ης με

ραρχίας. Ή  προσβολή αΰτη ύπήρξεν αρκετά ζωηρά, ώστε 

ύπεχρέωσε τήν Ιην μεραρχίαν νά κάμη αλλαγήν μετώ

που' πρός τά έμπρος έπί τής δεξιάς της πτέρυγος, όπως 

έμποδίση τόν έ*/θρόν νά ύπερραλαγγίση τήν γενικήν το- 

ποθέτησιν.
«’Ολίγον τι άργότερον ηΰξησε σπουοαιως τόν αριθμόν τών 

κανονοστοιχιών του, και άνοιξε τό πΰρ έπί τοΰ κέντρου τών 

τοποθεσιών, ά ; κατείχομεν έπί τής δεξιά; όχθης τοΰ Sauer-

bach· Ή δεύτερα αΰτη έπίδειξις ίτο  ψευδής προσβολή, ητις 

ζωηρώς άπεχροΰσθη.
»ΙΙερί τήν μεσημβρίαν δ έχθρός ανήγγειλε τήν προσβολήν 

του κατά τοΰ δεξιοΰ μας. Στίρη Ακροβολιστών, ύποστηριζό- 

μενα ύπό πολυαρίθμων σωμάτων πεζιχοΰ χαί προστατευόμενα 

ύπό 6 0  κανονιών, τοποθετημε'νων έπί τών υψωμάτων τοΰ 

Gunstadt, ώρμησαν έπί τής 4ης μεραρχίας καί έπί τής 2ας 

ταξιαρχίας, αίτινες κατεϊχον τό χωρίον Elsashausen.

«Εναντίον τών ισχυρών έπιθετικών έπιστρορών, πολλάκις 

έπαναληρθεισών, έναντίον τών πυρών τοΰ πυροβολικοΰ, πολ» 

καλώς διευθυνομένων, χαί πολλών λαμπρών προσβολών τών 

θωρακοφόρων, ή δεξιά μας έξετοπίσθη μετά πολλάς ώρας άν- 

τιστάσεω ς πεισματώδους. *Ητο τετάρτη ώρα.

«Διέταξα τήν ύποχώρησιν. Αΰτη έπροστατεΰθη υπό τής 

1 ης καί 3ης μεραρχίας, αίτινες έρέρθησαν καλώς καί έπέ- 

τρεψαν είς τά άλλα στρατεύματα ν’ άποχωρήσωσι, χω ρίς νά 

θορυβηθώσι σπουδαίως, Ή όπισθοχώρησις έξετελέσθη έπί τής 

Saverne διά τής N iederbrou, οπου ή μεραρχία Gugot de 

Lespart τοΰ 5ου σώματος, ητις κατέρθασε τήν στιγμήν έχει- 

νην, έτοποθετήθη, καί δεν άπεμαχρΰνθη πρό της β α θ ιία ζ  

ννκτός.

«Έσωχλείστως διευθύνω τή Ύμετέρα Μεγαλειότητι τά  

ένόματα τών φονευθέντων, πληγωθέντων χαί άπολεσθε'ντων 

Αξιωματικών. Ό  κατάλογος ουτος είναι άτελής, καί θά σας 

άποστείλω, άμα προμηθευθώ, τέλειον.

«Δέχθητε κτλ. ’

»Ό  στρατάρχης 

» (ΰπογεγρ.) Mac-Mahon.
Τή επαύριον (7. Αύγουστου) οί Πρώσσοι έκυρίευσαν τήν 

Haguenau, ύχυρωμένην γαλλικήν πόλιν έπί τοΰ Μίττερ 
ΕΛΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 8 . Φ ΪΛ . Τ. IV. 10 .



ποταμού, παρά τώ δμωνύμί-ί μεγάλω δάσει χαί προς «ρχτον 

τοΰ Στρασβούργου 7 λεύγας, χαί κειμένων μ ιταξύ τούτου χαί 

•τής W eissem bourg, τήν Forbach, πολίχνην γαλ. έπί τών 

γαλλοπρωσσιχών συνόρων, 4  λ. ΒΑ. τής Saargem ine, οπου 

ι ϊχ ε  στήσμ ίο  στραταρχιΐον αύτοΰ δ Frossard, καί τή·> 

.Saargem unde, πολίχνην γαλλικήν έν τή συρροή τοΰ Blies καί 
Saare, προς άνατολάς τοΰ Metz 2 0  λ.

Ούτως δ πρίγκιψ διάδοχος τής Πρωσσίας έματαίωσε πα- 

σαν έπιχείρησιν κατά τοΰ Παλατινάτου καί αύτοΰ τοΰ Βάοεν. 

, Έ νφ  δέ δ πρίγκιψ διάδοχος ένίκα οΰιω τόν Μάκ-Μαών, 

,έ  Πρωσσικός στρατός, 5 έν τή 'Ρ ινική Πρωσσίι* έξεοίωκε 

τον φροσ?άρ άπό των περί το Saarbrouck θέσεων (ας είχε 

κυριεύσει τήν 2 . Αύγούστου) καί ήνάγχαζεν αύτόν είς ύποχώ- 

ρησιν έντός του γαλλικοζ* έδα'ρους πρός τό Μετς, Περί τής 

μάχης ταύτης, γενομένης έπίσης τήν 7. Αύγουστου, ιδού τί 
άναγινώσκομεν 

« Αυθημερόν (τή πρωία τής 24/5), σχεδόν αυθωρεί, συνήφθη 

αιματηρά μάχη παρά τάς ίχ θα ς  τοΰ Σάαρ, έν τή άριστερί 

πτέρυγ» τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ. Κ αθ’ όλα τά φαινόμενα τό 

στρατηγικόν σχιδιον τοΰ μεγαλοροΰς Μόλτκε άρορα είς τήν 

καταστροφήν τών δύο πτερύγων τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ, εΤτα 

δε εις τήν άπό κοινού κατά του κέντρου έπίθεσίν. Τήν 

δευτΐραν Αύγούστου τό ύπό τόν στρατηγόν Φροσάρ σώμα 

εκυριευσεν αντί ασήμαντων θυσιών τά υψώματα του Σάαρβρβυχ, 
Εκ τών άξιολο'γων εκείνων τοποθεσιών οί Γάλλοι ήδύναντο 

εγκαίρως προχωροΰντες νά διακόψωσι τήν συγκοινωνίαν τής 

βορείου καί τής μέσης στρατιας καί παρεμποδίσωσιν έπί τέ

λους τήν ενωσιν αύτών επ’ αύτοΰ τοΰ γερμανικοΰ έοάρους. 

Ά λλ ' έν ω δ πρίγκιψ διάδοχος, διά τής άλώσεως τής γραμ

μής τοΰ Βαϊτίμβουργου *»ί τής θριαμβευτικής αυτοΰ προε-

λάσεως, κατιστρεφε τήν δεξιάν πτέρυγα καί ήπείλει την μετά 

τών νοτιοανατολικών επαρχιών συγκοινωνίαν τών Παρισίων, 

οί έν Σάαρβρουκ Γάλλοι μετά κρατιρόν άγώνα, άπό μεσημ

βρίας μέχρι τής Ιβδδμης έσπιρινής ώρας δίαρκέσαντα ; 
ϊξναγκάζοντο νά έπανακάμψωσιν είς τά Γαλλικά σύνορα. Η 

μάχη υπήρξεν αιματηρά’ τρεις γερμανίκαί μεραρχίαι, 6κό 

τήν άρχηγίαν τών στρατηγών Στυπνάγιλ, Βαρνεκώρ καί 

Κάμεκε, έπετέθησαν άλληλοδιαδόχως εξ έροδου χατά τών 

γαλλικών θέσεων- τών Γάλλων ίξρχεν ό Φροίάρ, τών δί 

Πρώσσων δ στρατηγός Γέβεν, άρχηγός τοΰ δγδοΟυ σώματος. 

Οί Γάλλοι άντέστησαν γενναίως έπί πολλάς ώρας· άλλ έπί 

τέλους δ στρατηγός Κάμεκε, άπείλήσας την γραμμήν τής 

άποχωρήσεως τών γαλλικών μεραρχιών, ήνάγκασεν αύτάς 

νά στραφώσιν είς τά όπίσω. 'Εκατερωθεν έπεσΰν ουκ ίλ ιγο ι 

ci Γερμανοί λέγουσιν βτι άπώλεσαν περί τούς δισχιλιους άν

δρας, έν οΤς £να στρατηγόν καί πολλούς ανώτερους άξιωμα- 

τικούς* ^χμαλώτευσαν 2μως δισχιλιους Γάλλους, προς δέ 

τούτοις τάς σκηνάς καί τάς άποσκευάς του υπό τόν Φροσάρ 

σώματος. Κατεδίωξαν δέ τόν έχθρόν έντός τών γαλλικών συ

νόρων, οπου κίτέλαβον τάς κώ μα; Φίρβαχ καί Σαινταβώλ, 
άρ’ ών άρχονται αί είς τό κεντρικόν στραταρχείον (Μέτς) 

άγουσαι δδοί.»
Ά π ό  τής 4. Αύγούστου λοιπόν μέχρι τή? 7. τρείς νίκαι 

Πρωσσιχαί,παρά τό W eisem bourg, Vorth και Saarbrouck  

μετέτρεψαν δλοσχερώς τά πράγματα. Οί Γάλλοι, οί μέλ

λοντες νά ρθάσωσι καί διέλθωσι τον Ρήνο» διά τής xciXa- 

δος Saare-M oselle, διά τής 'Ρηνικής Βαυαρίας (Π α λα τ ινά - 

του) και διά τοΰ Στρασβούργου, έπαπειλοΰντες τήν Βάδεν, 

διαχωριζομένην άπό τής Γαλλίας δι’ αύτοΰ του Ρήνου, οι 

Γάλλοι, ών fi στρατιωτική δόςα 2ιά τών διοΐρχών αύτών νι-



/ών έπλήρου απ’ αιώνων τήν Ιστορίαν, οί Γάλλοι, μή πρβ- 
©δάσαντες οΰδέ βήμα νά προβώσι κατά τοΰ ίχδρικοΰ ίδάρους, 

ίξαιρέσει ίν  αρχή (2 . Αύγουστου) τοΰ Saarbrouck, ιύρ ί- 

σχονται ίν  τή άνάγχη νά καλύψωσι την χρός Παρισίους όδόν, 

συγχεντρούμενοι είς τήν γραμμήν T hiorville , Metz, Nancy, 

χαί κατεχοντες πάντοτε τό Στρασβοΰργον, όπερ ό ί·/δρός, 

ίάν προχω ρήη, έρείλει νά πολιορχήση, άρίνων χατ’ αύτοΰ 

ίπιτηρητιχόν σώμα,

’Ιδού αί κάκισται συνέπειαι τή ; ίπ ί μόνου τοΰ χάρτου ίγ -  

γραοείσης Γαλλικής κινητής ίδνορυλακής, ^τις ίψηρίσδη διά 

τοΰ νόμου τής 1. Φεβρουάριου 1 8 6 8 ,  άλλ’ ούδίποτε προσε- 
κλήδη, ροβουμένου τοΰ Ναπολέοντος τους ίσωτερικούς περι

σπασμούς* ίνώ , άν αΰτη ίτο  έτοιμος, ή Γαλλία δυνατό  νά 

παράσχη 1 ,3 5 0 ,0 0 0  άνδρών,

Ό  Πρωσσικός στρατός συγχεντροΰται ίπ ί τοΰ Saare πο

ταμού, έτοιμαζόμενος νά προβή κατά τών είς άμυναν ίτοιμα- 

ζομένων Γάλλων χαί συγκεντρουμένων παρά το Metz. Ό  βα

σιλεύς τής Πρωσσίας άπό τής Φραγκρόρτης μετήνεγκε το 

στραταρχείον αυτοΰ είς K aiserlautern  (πόλιν τοΰ Παλατι- 

νάτου), 6 οέ αύτοκράτωρ τών Γάλλων, άποδέμενος τήν άρχι« 

στρατηγίαν είς χεΐρας τοΰ στρατάρχου Bazaine, μετέβη εις 

το στραταρχείον τούτου εν Μέτς, οθεν ίξέδοτο τήν έπομένην 

προκήρυςιν πρός τό γαλλικόν έδνος, καλώς καταδειχνύουσαν 

τήν δεινήν τών πραγμάτων δέσιν, εις ην περιήλδεν ή Γαλλία  

ένεκα τών προσγενομένων άποτυ·/ιών.
Ίδοΰ ή προχήρυξις αΰτη·

« Μέτς, Κυριακή, 7. Αύγούστου, 8 . ώρα χαί 3 0  λ. πρωία.

» Γ ά λ λ ο ι ! Οπως ύποστηριχβώμεν Ινταΰδα, άνάγκη οί 
ΙΙαρισιοι καί ή Γαλλία νά καταβάλωσ: μεγαλας προσπαδείας 

πατριωτισμού. Έ νταΰία  δέν εξέλιπον οΰτε ή αταραξία ο ΰ«  ή

ίμπιστοσύνη· ό στρατάρχης Μακ-Μαών μετά τήν μάχην τοΰ 

F leischveille r (1) υπεχο>ρη« καλύπτων τήνόδόν τοΰ Nancy. 
Τό ύπό τόν στρατηγόν Frossaid στρατιωχικόν σώμα ίσχυ-  

ρώς προσεβλήΟη, Λαμβάνονται μέτρα δραστήρια. Ό  ήμέτε- 
ρος άρχηγός τών ίπιτελών εΤναι είς τούς έμπροσδορύλακας.

Ν α π ο λ έ ω  ν.» 

Ταυτοχρόνως ή πόλις τών Ιίαρισίων έχηρύχδη είς κατά- 

ίτασ ιν  πολιορκίας, ώς καί οί νομοί τής Γαλλίας οί πρός t i  

ίμπόλεμον μέρος. Ε πίσης προσεκλήδησαν είς τά όπλα όλοι 

ei Γάλλοι μέχρι τής ήλικίας τών 4 0  ετώ ν καί οί μέν άνω 

τών 3 0  διά τήν καδϊστηκυιαν εδνορυλακήν πρός ρύλαξιν τών 

πόλεων καί ρρουρίων, οί δέ κάτω τών 3 0  ετών δια ίν ισ χ υ ιιν  

τοΰ ίνεργοΰ στρατοΰ.
Τήν δ’ αυτήν ήμέραν (7. Αύγούστου) ίξέδοτο ίκ  τοΰ Κερα- 

μιιχοΰ ή αύτοκράτειρα Ευγενία τήν εξής προκήρυξιν πρός το 

Γαλλικόν έ'δνος·
« Γ ά λ λ ο ι !  Ή αρχή τοΰ πολέμου δέν άπέβη ήμΐν ξΰνοϊ- 

κή. Ό  στρατός ήμών ύπέστη αποτυχίαν. "Ας ρανώμεν άπτόη-.- 

τοι ίν  τή άποτυχία ταύτη, καί άς σπεύσωμεν νά τήνέπανορ^· 
δώσωμεν. Ά ς  μή ύπάρχη μεταξύ ήμών είμή tv μόνον κόμ

μα, τό τής Γαλλίας, μία μόνη σημαία, ή τής εδνικής τιμής. 

"Ερχομαι ίν  τώ μέσω ήμών, πιστή είς τήν άποστολήν μου 

καί είς τό καδήκόν μου· δέλετε μέ ιδει πρώτην είς τόν κίνδυ

νον, όπως ύπερασπίσω τήν σημαίαν τής πατρίδος. Έξορκίζω  

πάντας τούς άγαδούς πολίτας νά διατηρήσωσι τήν τάξιν. Τό 

νά διαταράττη τις αύτήν, εΤ/αι τό αύτό ώς νά συνομόση μετα 

τών ίχδρών μας. ®

(I) Οί Γερμανοί άπεχάλεααν τήν μ^/ην ταύτι,ν «μ^χηντοΰ W jtlh ,

ώ ; γινομίνϊ,ν imafcu βϋτών των μ££ων. Τοΰτο ~Μ.ά/·ι ;  ouuCiivst.



1 5 0  0  ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

Τό δέ Γαλλικόν ύπουργεΓον έτοιχοχόλλησεν άπανταχοδ 

τής Γαλλία? κατά τήν 8 . Αύγουστου τήν άκόλουθον διακήρυ- 
ξίν τον, σύμφωνον πρός τάς περιπετείας τής ώρας·

« Γ ά λ λ ο ι !  ΈμεΓς είπομεν πάσαν τήν άλήθειαν είς 

υμάς S’ Εναπόκειται νά έπιτελέσητε τό υμέτερον καθήκον. Μια 

φωνή άκουσθήτω άπό τοΰ στήθους παντός Γάλλου άπό τοΰ 

ίνός μέχρι τοΰ άλλου άκρου τής Γαλλίας. Ό  λαός σόμπας 

έγερθήτω φρυάττων καί υποστηριξάτω τόν μεγαν άγώνα. Ό  

στρατός ημών δεν ήττήθη· έμφορείται πάντοτ* υπό τοΰ α ύ-  

τοΰ άτρομήτου πνεύματος· υποστηρίξωμεν αυτόν, καί *ίς τήν 
«ροσκαίρως εύπραγοΰσαν Θραουτητα άντιτάξωμίν τήν σταθε

ρότητα, τήν καταβάλλουσαν καί τήν ειμαρμένην. Καταφυγω- 

μ ιν είς ήμας αυτούς, οι δέ καθ’ ήμών έπιτεθέντες άς προσ- 

χροάσωσιν εις τείχος ανθρωπίνων σιηθών, ώς κατά τό 1 7 9 2 ,  

ώς έν Σεβαστουπόλει. At δυστυχίαι άποβήτωσαν σχολείο ν 

τών νικών ημών. Τό νά άμφιβάλη τις καί έπί μίαν καν ς-εγ- 

μήν περί τής σωτηρίας τής πατρίδος, μάλιστα δέ νά μή συν- 

τελε’ση είς τοΰτο, εΤναι έγκλημα. ’Εμπρός λοιπόν, έμπρός ! 

'ϊ"μεϊς δέ, κάτοικοι τών κεντρικών, βορείων καί μεσημβρινών 

έπαρχιών, έφ’ οδς έπ ίκειτ«  τό βάρος τοΰ πολέμου, δρα’μετε 

έμοθύμως είς βοήθειαν τώ/ έ» ταΓς άνατολικαΓς έπαρχίαις ά- 

δελφων υμών. Ή  Γαλλία, μία έν τα ΐς νίκαις, συνδεθήτω h i  

μάλλον έν ταΓς δυσπραγίαις. Είθε δ Θεός ευλογήίαι τά οπλα 

ήμών.»

Περατοΰντες ένταΰθζ τό πρώτον ήμών άρθρον περί του Γαλ- 

λοπρωσσικοΰ πολέμου, τοΰτο μόνον ήδη παρατηροΰμεν, ότι άπό 

τής 8 . Αυγοός-ου (ν) ή σκηνή ήλλαξε, καί πρόκειται νά ίδωμεν

Ο ΓΑΛΛΟΙΙΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 1 5 1

λοι, όπως άποκρούσωσι τους προβαίνοντας Πρώσιους (1). 

Αύγουστου 1. (13). Β. I. «ΑΛΤΙΚΟΣ.

(1) Καθίσταμαι άνεξτ,γητος τψόντι ή απόφασή το ί Ναπ»λέοντοί, 
έπιαπεΰϊαντος ίτΧ  τοσοΰτον τήν κτ’ρυςιν τοΰ πολέμου πριν §  δυνη- 
Ori νά έτοιμάστι στρατίιν άριΟμητικώς άντίξιον τοΰ Γερμαν«οϋ καί 
-ραγματικώς. Έ άν αί πληροιρορίαι ωσιν ακριβείς, ό κατά τών Γ ϊ»- 
μανών γαλλικές στρατός ειχεν είς άνδρας ώς έξης·

Ιον σώμα (Μακμαών) 60,000
2ον > (Φροσσάρ) 40,000
3ον > (Βαζαΐν) 50,000
4ον » (Λαμιρώ) 40,000
5ον » (Δεφαιλίι) 40,000
6ον > (Κανροβέρ) 80,000
7ον » (ΔουαΙ) 40,000

Αϋτοιιρατορική φρουρά (Βούρβαχης) 36,000

386,000
αφ ων ο£ον νά άιραιρεθώαιν at ουνάμεις τοΰ 6ου καί 7ου σώματος 
μτ,ττω τό-.t ίντελώς ώργινισμένων· ώστε κυρίως έμπόλεμοι γαλλιχαΐ 
ουνβμεις ηααν, άρχομίνων τών εχθροπραξιών, μόλις 260 ,000  Ιναντίον 
τουλάχιστον 400,000 Γερμανών τής πρώ τη ; γραμμής, ήτοι Ιπ\ 
τοΰ ’ Ρτ’νου.



ΟΛΙΓΑ 11ΕΡΙ ΜΤΛΡΟΒΟΛΩΝ 

( l e s  m i t r a i l l e u s e s ) .

1 εδϊντων τών μυδροβόλων εν ένεργεία εις τον παρόντα γαλ-  

λοπρωσσικόν πόλεμόν, άναρέρομεν όλίγα τινά περί αυτών, 

παρατηροΰντες 2τι έν όλη τη Ευρώπη σχεδόν ύπάρχουσι τοι- 

αΰτα οπλα, διαρέροντα μόνον κατά τό παρ’ έκάστης κυβερνη- 

α ιω ς παραδεχδεν σύστημα. Τό τής Γαλλίας δέν ητο γνωστόν, 

χρυπτόμενον καί μέχρις αύτοΰ του πεδίου τής μάχης, δπου 

κατά πρώτον έρηρμόσδησαν ταΰτα (τή 2. Αύγουστου έν Saar

bruck)· ηδη δέ κυριευβέντων τινών κατά τήν μα^ην του 

W o rth , βεβαίως δά γενή γνωστόν καί τό σύστημα τοΰτο.

Η M itrailleuse άνηκει είς τό σύστημα τών πολλαπλών 

πυροβολων, ή δ’ ιδέα τούτων είναι αρχαία, καί ύπάρχουσ: 

άπανταχοΰ τοιαΰτα πρότυπα όρειχάλκινα. Τ ινά  τούτων κεΓν- 

ται πέριξ κεντρικού πυροβόλου, άλλα κλιμακωδώς, άλλα  

όριζοντίως άπαντα (1 ).

Τό πρώτον έν Α γ γ λ ία  βραβευδέν τώ 1 6 9 3  είναι τό τοΰ 

Jam es Austin καί Francis Ball. ’Ήδη, έπανελδούσης τής 

ίίεα ς τών πολλαπλών πυροβόλων, τό πρώτον έν ’Α γγλ ία  βρα- 

βευθέν τώ 1 8 5 4  εΤναι τό τοΰ F . S. Thomas. Τώ 1 8 5 8  5 

Charles Shaw  έρεΰρε τό νέον μυδροβόλον (m itrailleuse), 

a οδ τίνος αί κάναι δύνανται νά πληρωδώσι καί χενωδώσι ς-ρε-

(1) Εν τω όπλοίτασιψ τοΰ Ναυπλίου κα ίίο ω ς ν τ .ά ρ γ ι ι ,

«ν τοιοΰτον. Συνισταται άπό εξ, $ν ί ίν  οιρίλλωμεν, μιχρα πυροβόλα, 
βυνίεδεμένα οπιββεν και ταυτοχρόνων |3άλλοντ*, κοινωνουσων τών 
ίπώ ν αύτών ί·.ά τίνος αύλακος.

ρόμεναι, καί τό όποιον δύνατάι νά μετβχειρισθή τις ώς έκ

περιστρορής (revolver).»
‘Έκτοτε έπολλαπλασιάσΑησαν τά  πρότυπα, δυ'νάμενα νά 

διακριδώσιν εις δύο· τά μ&ν έκπέμποντα τά βλήματά των ολα 

όμοΰ ί  κατά διαδοχικάς συμπυροκροτ^σεις (salves), τά δέ 

κινούμενα διαδοχικών Κ αί τά μέν πρώτα έκληδησαν πυρο

βόλα συμπυρεκκροτοΰντα (Canons a sa lves), τά δέ μυδρο- 

βίλα (mitrailieuses). Τώ 1 8 6 7  ό στρατηγός τοΰ Γαλλικού 

πυροβολικού D aulle έπαρουσίασεν εν πρότυπον canon a salve  

•ίιεριεργότατον. Τ1Ιτο πυροβόλον έξ όρειχάλκου, πλήρούμενον 

άπό τοΰ πυδμένος καί συνιστάμενον άπό εν κεντρικόν κανόνιον 

όλκής σχεδόν 2 δακτ., πέριξ δ’ αύτοΰ, έντός τοΰ αύτου με

τάλλου, εύρίσκοντο διατρυπημένα 12  άλλα κανόνια, βάλλον- 

τα συνηδεις σραίρας τουρεκίου. "Απαντα ?)σαν ραβδωτα. Ε ι-  

σαχδέντων τών βλημάτων καί τών ρυσεκίων, ή πυριτοδόχη 

(le tonnerre) έκλειετο διά τίνος τεμαχίου όρειχα'λκου έπι- 

πέδου, έ'χοντος αδλακας άκτινοειδώς, ή δ’ έμπρόσδιος αύτοΰ 

Ιπιράνεια ητο ούτως, ώστε ή εκκρηξις τοΰ κεντρικοΰ ρυσε- 

κίου ηναπτε τά λοιπά. Τό κεντρικόν ήνάπτετο διά συστήματος 

έκπυρσοκροτικοΰ ί  διά τρι^έκκαύματος.
Ε πίσης υπάρχει τό μυδροβόλον τοΰ A gar καί Claxtotx 

καί άλλα, πρός δέ καί τό τοΰ Montigny, δοκιμασδέν έν Γαλ- 

λία τώ 1 8 6 9 .
Ή  m itrailleilse M ontigny, ητις διά δύο βραχιόνων κρα

τείται έπί έλαρροΰ κιλλίβαντος πεδινοΰ, συνίσταται άπό τριά

κοντα καί έπτά χαλυβικοΰς σωλήνας, ραβδωτούς μικραξ όλ- 

κής, τεθειμένους τόν ενα παρά τόν άλλον ούτως, ώστε άποτε· 

λοΰσι κύλινδρον, 8ν κρατεί στερεώς λαβίς σιδηρά, εσωδι μέν 

κυκλική, εξωδεν δέ έχουσα σχήμα έξαπλεύρου πρίσματος. Ή

λαβίς αυτη απολήγει οπισδεν είς είδος περιδέσμου (etrier),
11



ουτινος αί πλευραί χρησιμεύουσιν εις το νά θέτωσι διαδοχι- 
κώς έν Θέσει τους κινητούς σύσσωμους πυΟμε’νας (les blocs 

de cu lasse), οΓτινες περιλαμβάνουσι τά πολεμερόδια, καί έν 

οις ύπάρχουσι πρός τοΰτο έγκεχαραγμένοι 3 7  θάλαμοι ρυσε-, 

κίων (chambres a cartouche). Εις έκαστον τών θαλάμων 

τούτων υπάρχει μικρά τις πλατίνη, ητις, όταν έργάζηται ή 

μηχανή, χρησιμεύει εις τά νά πυροκροτή έκαστον φυσέκιον. 

Ε ις στρόφαλος (noanivelle), τεθειμένος όπισθεν τοΰ όλου πυ

ροβόλου καί έν τη έκτάσει αύτοΰ, έπιτρε'πει νά κρατηθώσιν ή 

έλευθερωθώσι (engager ou degager) οί σύσσωμοι πυθμε'νες, 

καθ’ όσον έξαντλοΰνται τά πολεμερόδια αυτών* δι’ ευφυούς 

δε' τίνος μηχανίσμοΰ καί τινων ανταλλαγών δύναταί τις  

κατά θέλησιν νά παραγάγη πυρά κατά συμπυρεκκροτήσεις 

(salves), η νά κενώση τους 3 7  σωλήνας διαδοχικώς τό εν κα

τόπιν τοΰ άλλου. Τά ρυσέκια εΤναι κεντρικής άναρλέξεως, α 

πορρίπτονται δέ μηχανικώς μετά την έκπυρσοκρότησιν. Τέλος 

τό σκοπευτικόν αύτών σύστημα έπιτρέπεί τό πυροβολεΐν κα- 

θ όλας τάς διευθύνσεις. Λέγεται ότι είς μόνος άνθρωπος δύνα- 

ται να κένωση δεκάκις εν τοιοΰτο μυδροβόλον, ήτοι νά πα-  

ραγαγη έν όλω 3 7 0  πυρά έντός ενός τής ώρας λεπτοΰ· ραί

νεται όμως ότι χρειάζονται 5  άνδρες, όπως άραιρώσι τους 

κινουμένους πυθμένας καί θέτωσιν άλλους πλήρεις.

Η Γαλλία εχει πλέον τών 1 0 0 0  μυδροβόλων ώργανισμέ- 

νων εις κανονοστοιχίας, έξ οκτώ μυδροβόλων έκάστην τάς 

εκρυπτεν όμως (ώς ανωτέρω είπομεν) μέχρι τής είς τόν πό

λεμον έραρμογής. Λέγεται ότι διαρέρουσιν ολίγον άπό τά μυ- 

δροβόλα, άτινα περιεγράψαμεν, ητοι τά τοΰ M onligny.

Οί Αυστριακοί έπίσης έχουσι μυδροβόλα, καί οι ’Αμερι
κανοί καί οί Πρώσσοι, καί όλα σχεδόν τά κράτη, διαρόρων 
συστημάτων, ολίγον άλλήλων διαρερόντων.

ΒΑΘΜΙΛΙΑ ΣΤΡΑΤΜΥΓΙΚΙΙ TU2 ΙΙΙΊΙΣΪΙΑΣ 

ΛΝΑΠΤΤΕΙΣ.

Είς τό άρΟρον ημών, τό έπιγραρέν στρατιωτιχα ι πΑήρο- 

ψορίαι περί Πρωσσίας, ό αναγνώστης είδιν όποια τις ή σή
μερον στρατιωτική μόρρωσις τής Πρωσσίας καί τής καθ’ όλου 

Γερμανίας. ’Ήδη νομίζομεν οτι δέν δυσαρεστοΰμεν, άν είπομεν 

τινα έν συντομία περί τής βαθμιαίας στρατιωτικής τών Πρωσ- 

σων άναπτύξεως, άρ’ ί ς  έποχής ήρξατο νά ύπάρχη καί ραί- 

νηται κάπως τό κράτος τοΰτο, έξ ών έναργώς καταραίνεται, 

ότι ή έν άρχή χαραχθεΐσα πολιτική τών έν Πρωσσία αρχόν
των, οχι μόνον δέν παρεξέκλινεν οΰδ’ έπί μίαν καν στιγμήν, 

άλλ’ αείποτε ίτο  ή βάσις τών σκέψεων καί ένεργειών τών 

κατά καιρούς διευθυνόντων τά Πρωσσικά. Ή άρχή αΰτη εΤ

ναι καταρανής· στρατιωτιωτιχη προαγωγή τοΰ τόπου, ίψ  ο- 

cor Ισχύει (καί άτυχώς διαρκώς θά ισχύει) τό d lxa io r τοΰ 

ΐσχυροτέρου·
Έ ν Brantem bourg, άρχέγονον εστίαν τής νΰν Πρωσσίας, 

τά πρώτα μόνιμα στρατεύματα ύπήρξαν οί ρύλακες τών ρρου- 

ρίων (les gardes des forleresses, ών οί τοΰ K iislrin  κατά 

τό 1 5 4 4  καί οί τοΰ Έλεκτοριχοΰ σώματος ρύλακες [les gar

des du corps electoraux], ών πρώτοι υπήρξαν τω 1 5 7 1  οί 

εύγενεΐς ίππόται).
ΕΑΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 9. ΦΥΑ. Τ. Β.' 12
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