
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).
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Τω 1 6 2 7  ό έλέκτωρ Γεώργιο; Γουλλιέλμος (George G u il

laume) ώργάνωσε σώμα 3 — 4 ,0 0 0  άνδρών, τό διετήρητε 

μονίμως ύπό μισδόν, αύξησα; κατόπιν την δύναμιν αύτου. Τώ  

1 6 3 1  δ αυτό; ένέδυσε πρώτο; έν Ευρώπη τόν στρατόν αύτοΰ 

δμοιομόρρως χυανα. 'Ο διάδοχο; αύτου ευρε μόνιμον στρα
τόν 6 ,000  άνδρών.

Φρεδερΐκος δ Γουλλιέλμος (Frideric Guillaume) έχανό- 

νισε τον στρατού αύτοΰ. Καί τά μέν συντάγματα τοΰ πεζι- 

χοΰ ο^ργανίσβησαν έκ 2 ταγμάτων πρό; 4  λόχου;, ών εχα- 

οτο; 1 5 0  άνδρών (ή διάταξι; ητο επί γραμμών 6 ), τό δέ ίπ - 

πιχόν συνεχροτηθη υπό συνταγμάτων, πρός 3 Γλα;, έξ 1 2 0  

Γππων έχάς-ην· παρετάττετο δέ είς 3  γραμμάς. Τά τιμάρια, αί 
πόλεις, οί τοπικοί χΰχλοι έπλήρωνον εις χρήματα άντι τών άν

δρών, ου; ώρειλον νά ρέρωσιν είς τόν στρατόν, όστις κατ’ αυ

τόν τόν τρόπον συνεκροτεΐτο υπό εκλεκτών ιθαγενών και μισθο
φόρων ξένων.

Πρό της εποχής ταύτης οί αρχηγοί τών σωμάτων έξέλε- 

γον μόνοι των τους αξιωματικούς. Ό  Φρεδερΐκος Γουλλιελ- 

μος έπερύλαξεν εις Ιαυτόν μόνον τήν έκδοσιν τών διπλωμάτων 

αξιωματικών, ύποχρεώσας τούς άπό ξένης γης νά προσλά- 

βωσι τήν έπιτόπιον εθνότητα. Είς τόν καλόν τοΰτον Οργα

νισμόν οφείλονται αί έπιτυχίαι τών ολιγάριθμων στρατευμά

των τοΰ Brandebourg χατά τών Πολωνών, τών Τούρκων, 

τών Γάλλων καί τών Σουηδών.

Ό  Μέγας Έλέκτωρ κατά τον θάνατον αύτοΰ έπί κατοίκων 

1 1 / 2  Ικατομμυρίου άρίχε στρατόν καλώς ώργανισμένον

2 9 ,0 0 0  άνδρών.

Κατά τ ό 1 7 0 1  ό Έλέκτωρ του Rrandebourg, κατόπιν 

υπηρεσιών άς προσηνεγκεν εις τόν αύτοχράτορα τής Γερμανίας 

Αίοπόλδον τόν (Leopold) κατά τών Τούρκων, έλαβε τήν

«διιαν τοΰ μιτασχηματίσαι τό έλεχτοράτον είς βασίλειον της 

Πρωσσίας, λαβών τό όνομα Frederic 1 Γ (Φρεδερΐκος δ Α'.). 

Ουτος συνέταξε τό πεζικόν είς 4  ζυγούς, καταργήσας τά δό- 

ρατα, ατινα έρερε 1/3 τοΰ πεζικοΰ. Γ0  αυτός έσύστησε τήν mi- 

lice, $ς ή δύναμις ήλαττοΰτο έν ειρήνη, ή δ’ έμπόλεμος ίτο
1 0 .0 0 0 , έχουσα άποστολήν οιαν ή σήμερον L andw ebr, τήν 

ύπεράσπισιν τών ρρουρίων, j  ουσα πραγματική έρεδρεία. Κατά 

τόν δάνατον αύτοΰ άρήκε στρατόν 3 0 ,0 0 0  έπι χατοίχων

1 .7 5 0 .0 0 0 . Ό  στρατός ουτος έπολέμησιν ένδόξως κατά τε 

τών Γάλλων χαί των Τούρκων.

Ό  βασιλεύς F rederic-G uillaum e 1 Γ (Φρεδερΐκος Γουλ- 

λιέλμος δ Α'.), διάδοχος αυτοΰ, ήσχολήδη είς σπουδαίας στρα- 

τιωτικάς μετα^υδμίσεις, συγκεραλαιουμένας ώς έξης·

«) 'Ως πρός τήν νεοσυ.ΙΛεΐ.ίαν κατέταττε καί παρά τήν 6t-  

λησιν όσους ευρισκε νέους μεγάλου άναστήματος, έχοντας καί 

τά λοιπά χρειώδη στρατιωτικά πλεονεκτήματα. "Εκαστον σύν
ταγμα ώοίσδη δι’ έκάστην τοπικήν περιφέρειαν (canton)· 

έπειδή δέ άρηρει τούς ρωμαλεωτέρους γεωπόνους, πρός ά ν ιι-  

στάδμισιν τοΰ κακοΰ άπεστέλλοντο ουτοι έπ’ άδεία μετά ύπη- 

ρεσίαν 9 — 1 0  μηνών. Έντεΰδεν έπήγασε νέον σύστημα έρε- 

δρείας, διατηρηδέν μέχρι τοΰ 1 S 0 6 , άνάλογον σχεδόν μέ τό 

ΐδη  έν χρήσει. ’Εν τούτοις δ μισθός τών έπ’ άδεία είς τάς 

εστίας αύτών άπερχομένων κατεβάλλετο είς τούς λοχαγούς, 

υποχρεωμένους νά στρατολογώσιν άνδρας άλλους ώρισμένου 

άριδμοΰ είς τό εξωτερικόν, καί πρός τόν σκοπόν τοΰτον ώρ- 
γανίσδησαν είς πολλάς πόλεις τοΰ έξωτερικοΰ έδραι διαρκείς 

στρατολογίας.

6) Εισησαγεν είς τήν διαχείριτίν παραδειγματικήν τά^ ιν  

καί οικονομίας αναγκα ίας.

γ) Το στρατιωτικόν πνενμα καί ή πειθαρχία  έτηοήθη-
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σαν κατά τρόπον ασυνήθη έως τότε. Έκανονίσθη ό κατ’ αρ

χαιότητα προβιβασμό;, άγνωστος έως τότε έν Ευρώπη.

δ) 'Γπό τήν ταχτικήν k'noif-tv τά πυρά του πεζικού έκτή- 

σαντο ασυνήθη ζωηρότητα· είσήχθη τό ομοιόμορφον βάδισμα, 
και ή παράταξις έκανονίσθη έπί 3 ζυγών. Ό  Φρεδερικος 

Γουλλιελμος κατα τόν θάνατόν του εχχε στρατόν μόνιμον

8 0 ,0 0 0  έπί 2 1/2 εκατομμυρίου ψυχών.

Φρεδερικος ό Β'., έ καί Μ έγα;, έπηύξησε σφόδρα τόν στρα

τόν. Ιΐροσεκόλλητε δυο κανόνια τών 3 είς έκαστον τάγμα. 

Προήγαγε τό ιππικόν (οπερ εως τότε ουδέποτε έπετέθη έν 

μάχη), απαγόρευσα; τοΐ; άρχηγοΐς τό νά περιμένωσι τήν εχ 

θρικήν προσβολήν, καί διατάξας τήν παράταξιν εις 2 ζυγούς.· 

Τ ό πυροβολικόν ηύξήθη έπ’ αύτοΰ καί έτελειοποιήθη, είσα-  

χθέντος τό πρώτον έν Ευρώπη παρά τοΤς ΙΙρώσσοις του 

έφιππου πυροβολικοΰ.

Φρεδερΐκο; ό Μ έγα; παρεδέξατο καί τήν συστασιν ίδιων 

ταγμάτων ελευθέρων διά τόν πόλεμον τών partisans.

Μετά τοΰ; έν Σιλεσία πολέμου; ό θαυμασμός τοΰ κόσμου 

έστράφη πρός τήν Πρωσσιαν, καϊ άπασαι σχεδόν αί Δυνάμεις 

έμιμήθησαν τό στρατιωτικόν πρωσσικόν σύστημα. Ή Γαλλία  

παρεδέξατο τοΰς πρωσσικοΰς κανονισμούς τών άσκήσεων κα[ 

τήν χρήσιν τών ομοιομόρφων στολών. Ό  Φρεδερικος ό Μέγας 

άφήκεν εΐ; τόν διάδοχον αυτοΰ στρατόν 2 0 0 ,0 0 0  άνδρών έπι

5 ,0 0 0 ,0 0 0  κατοίκων.

Ό  Φοεδερίκος Γουλλιελμος ό Β'. ήλάττωσε τοΰς ξένους 

στρατιώτας κατά τό ήμισυ, άντικαταστήσας αΰτού; δι’ ιθα

γενών. Τ ά στρατεύματα αύτοΰ έπολέμησαν πρός τοΰς Γάλ

λου; και τοΰ; Πολωνούς, πολλάκις όμως δυστυχώς. Ή πα- 

λαιά τακτική παρήλθε· ένεκα δέ τοΰ νέου τρόπου, καθ’ ον έμά- 

χ'ντο οι Γάλλοι, είίήχθη επομένως η χρήσις τών φαλα'γ-

γων καί τών άκροβολιστών, καί τό σύστημα τών έπιτοπιων 

αναζητήσεων (ruqusilions). Ουτος άφήκε 2 3 5 ,0 0 0  στρα

τοΰ έπί 8 1/2 έκατομμυρίου ψυχών.
Ό  βασιλεύς Φρεδερικος Γουλλιέλμος ό Γ'. ηύξησε τόν 

στρατόν αύτοΰ διαδοχικώς. Τώ 1 8 0 6  ή δύναμις άνήρχετο είς

2 5 0 .0 0 0 , ήτοι 1 1 0 ,0 0 0  διαρκώς ύπό τάς σημαίας καί 1 4 0  

επ’ άδεία ε ί; τάς εστίας αύτών, υποχρεωμένους νά παρευρί- 

σκωνται ε ί; ώρισμένης έποχής άσκήσει; έτησίως. Αί νίκαι 
ομως Ναπολέοντος τοΰ Α.' κατεβίβασαν τήν αξίαν τοΰ Πρωσ- 

σικοΰ στρατοΰ, όστι; καί κατεστράφη. Ό  στρατηγός Von  

Schancbost έπεφορτίσθη ύπό τοΰ βασιλέω; διοργάνωσιν νέου 

στρατοΰ, οστις καί τό κατώρθωσεν άπό τοΰ 1 8 0 8 — 1 8 1 2 .  Οί 

ξένοι στρατιώται κατηργήθησαν επειδή δέ ό Ναπολέων επέ— 

Ιαλεν ε ί; τήν Πρωσσιαν νά μή διατηρη στρατόν πλείονα τών

4 2 .0 0 0 ,  διά νά έξαπατήσωσιν αύτόν οι Πρώσσοι,παρεδέξαν- 

το τό ύπό τοΰ K rum per προταθέν σύστημα στρατίλογίας. 

Κ ατ’ αύτό άπεστέλλοντο οί νεοσύλλεκτοι επ’ άδεία άμα άπε- 

τελειοΰτο ή στρατιωτική αύτών έκπαίδευσις, καί αντικαθί

σταντο ύπό νέων νεοσυλλέκτων, οΰς επίσης έξεπαίδευον. Ού

τως ένηργεΐτο διπλή στρατολογία διαδοχικώς. Κατά τον 

τρόπον τοΰτον ε ί; τάς άρχάς τοΰ 1 8 1 3  ήδυνήθησαν νά συμ- 

πληρώσωσι τήν δύναμιν τών συνταγμάτων διά τών ήμιμορφω· 

μένων τούτων στρατιωτών, καί μάλιστα ν’ αΰξήσωσι τό όλον 

τής δυνάμεως τοΰ- στρατοΰ.

Οί μεγάλοι πρός τόν Ναπολέοντα άγώνε; έπέβαλον εί; 
τόν λαόν τή ; Πρωσσίας μεγάλα; θυσίας· εντεύθεν ό νόμος τής

17 . Μαρτίου 1 8 1 3 ,  καθ’ ον ύπεχρεοΰντο νά προσέλθωσιν εις 

τά οπλα πάντες οί δυνάμενοι, ό δέ στρατός ουτος ώφειλε νά 

όργανωθή έντός 3 μηνών, όπως προάσπιση τό πατρώον έδα

φος. Ό  αύτοσχέδιος ουτος ς-ρατός συνεκροτεΐτο ύπό ταγμάτων



2 0 9  1/2 καί 17 4  ίλών. Ούτως ή Πρωσσία μετά τοΰ μονί

μου στρατοΰ ήδυνήδη νά παρουσίαση ε ί; τον πόλεμον 3 1 6 ,0 0 0  

πολεμιστών (έκτος τών αξιωματικών) χαί 3 5 ,0 0 0  Γππων.

Ή Π ρω σία  έκτήσατο είς Βατερλώ τήν μεταξύ τών μεγά
λων δυνάμεων δέσιν αύτής. Έ χτοτε παρετήρησεν, οτι ώρειλε 

νά διατηρή στρατόν ήμίσεος εκατομμυρίου ένεκα τής νέας 

ταύτης δέσεως της· άλλ' ομως τά τε οικονομικά αύτής καί ί  

έλάττωσις τοΰ πληδυσμοΰ δέν τή έπετρεπον τοΰτο· οδεν καί 

άπερασίσδη ή έτήσιος στρατολογία νά ηναι 4 0 ,0 0 0  νέων, ή 

δ’ ένεργητική υπηρεσία 3  ετών* επομένως 5 ένεργός στρατός 

1 2 0 ,0 0 0 — 1 4 0 ,0 0 0 ,  τών δέ έπ’ άδεία είς τας εστίας αύτών 

άποχωρούντων, ύποχρεωμένων οντων ν' άνηκωσιν είς τήν ένερ- 

γόν έρεδρεία/, η δύναμις τοΰ στρατοΰ έρδανεν οΰτω τόν άριδ- 

μόν 1 9 0 ,0 0 0 . Τή ελειπον λοιπόν 3 0 0 ,0 0 0  άνδρών, οίτινες 

έν ώρα ειρήνης λαμβανόμενοι ήδελον διαταρα'ξει τήν τε γεωρ

γίαν και τήν βιομηχανίαν. Τότε έσυλλογίσβησαν τήν έπιρυ- 

λαχήν (landwehr) τοΰ 1 8 1 3 .  Ούτως έξεδόθη τώ 1 8 1 4 ,  

τήν 3 Σεπτεμβρίου, δ νόμος, καδ’ ον αί στρατιωτικοί δυνάμεις 

τής Πρωσσίας έμελλον νά στηρίζωνται έπί τών εξής τριών 

βάσεων, ήτοι τοΰ ireργοϋ στρατοΰ, τής ί<ρεύριίας καί τής 

i.Tiyv.taxfjc·
Κατ’ αυτόν τόν νόμον έκαστος Πρώσσος ώρειλε νά ύπηρε- 

τή άπό τοΰ 2 0 — 2 3  έτους έν τώ ενεργώ στρατώ, άπό δέ τοΰ 

2 3 — 2 5  έν τή έρεδρεία· άπό δέ τοΰ 2 5 — 3 2  είς τήν Ιην σειράν 

τής έπιρυλακής· άπό δέ τοΰ 3 2 — 3 9  είς τήν 2 αν σειράν τής 

έπιρυλακής. Έκτος τούτων έκανονίζετο ύ γ εη χ ό ς ecpojrJwfidc 

ή ή πανστρατία (lansturm ), έν η περιελαμβάνοντο ολοι οί 

άπό 1 7 — 4 9  ετών, οί μή άνήχοντες ούτε είς τόν στρατόν ούτε 

είς τήν έπιρυλαχήν.

Τό πεζικόν καί τό ιππικόν τής έπ ιρ υλακή ς συνεκρότουν εί-

2ιχά τάγματα χαί είδικάς ίλας, ήνωμένων χαί τών μέν χαί 
τών δέ είς ειδικά συντάγματα. Τούτων έκαστον μέν τοΰ πε· 

ζικοΰ άπετέλει ταξιαρχίαν μεθ’ ένός συντάγματος τοΰ μονίμου 

στρατοΰ, τά δέ τοΰ ίππικοΰ συνηνοΰντο μέ 2 ή 3  τοΰ ίππικοΰ 

τοΰ μονίμου στρατοΰ.
Ούτως ό στρατός έν έκστρατεία ήδύνατο νά παρουσιάση τά 

τρία ταΰτα στοιχεία, τόν μόνιμον στρατόν, τήν έρεδρείαν καί 

τήν πρώτην σειράν τής έπιρυλακής (1 ), συμποσούμενος έν ολω 

ι ίς  3 4 0 ,0 0 0  άνδρών, άροΰ έξ αυτών άπέσπα 3 0 ,0 0 0 . Έκτος 

τούτων ή κυβέρνησις ήδύνατο νά προμηδευδή 5 0 ,0 0 0  νεο

συλλέκτων ώς ένεργόν έρεδρείαν. Τέλος πρός ρύλαξιν τών 

ρρουρίων μετά τών άνωδι μνημονευδέντων 3 0 ,0 0 0  τοΰ μονί

μου στρατοΰ ύπήρχεν ή δεύτερα σειρά τής έπιρυλακής, δυνά- 

μεως 1 1 0 ,0 0 0  άνδρών (ών ούδέ εΤς άνήρ έτηρεΐτο μονίμως 

ίν  ώρα ειρήνης). Προσδετέα τέλος ή πανστρατία ή δ γενικός 

έροπλίσμός, περί ου ανωτέρω είρηται.

Τοιοΰτος ύπήρξεν δ τελευταίος στρατιωτικός οργανισμός 

ιή ς  Πρωσσίας, διατηρηδείς ύπό τούς βασιλείς Φρεδερίχον 

Γουλλιέλμον τόν IV  καί τόν Δ/, σύστημα άπαιτοΰν μέν έν 

ειρήνη μικράν δυσίαν χρημάτων καί άνδρών, προσρέρον δέ έν 

πολεμώ στρατόν ισχυρόν. Ό  τελευταίος είσήγαγε τά βελω- 

νωτά όπλα.

Και ομως, οτε κατά τά 1 8 4 8 ,  1 8 4 9 ,  1 8 5 0 ,  1 8 5 9 ,  πρβ- 

σεκλήδη είς τά δπλα ή στρατιωτική δύναμις τής Πρωσσίας, 

■παρετηρήδη οτι οί άποτελοΰντες τήν έπιρυλακήν δέν προσερέ- 

ροντο ώς κατά τό 1 8 0 8 — 1 8 1 2 ,  οπότε τοΰ έχδροΰ είσελαύ- 

νοντος έν τή χώρα αύτών, έπρόχειτο νά πολεμήσωσιν ύπέρ τής

(4) Τϊϋτης έν ω:3 ειρ ή νη ς 8ι«τηββ\3ντ» μονίμως μ6ν»ν Χί οτ·λιχη, 
ολω flfpl Ίβ? 3,000 άνορων.
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ανεξαρτησίας της πατρίδος· άφ’ ετέρου, αύξηνθεντος τοΰ πλη
θυσμού τοΰ κράτους, υπήρχε μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ τοΰ 

μονίμου στρατοΰ, μένοντος πάντοτε εις 1 4 0 ,0 0 0 ,  καί της επι

φυλακής. Εντεύθεν ό βασιλεύς Γουλλιέλμος έ Α'. άπεφάσισ» 

κατά το 1 8 5 9  καί 1 8 6 0  την άνοργάνωσιν τών τριών βάσεων, 

i f  ών άπετελεΐτο ή στρατιωτική τής Πρωσσίας δύναμις.

Κ αί πρώτον μέν ή πρώτη σειρά τής επιφυλακής δέν ώφει- 

λε ν’ άποτελή μέρος τοΰ μονίμιυ στρατοΰ, αύξηνθέντος άφ’ £- 

τέρου τοΰ συνόλου τής εφεδρείας, ητις ένετείλατο το μέν νά 

ένισχύη τ ίν  στρατόν τής εκστρατείας, τό δέ νά άναπληροΐ τά 

κενά αυτής, καί ταυτοχρόνως νά συνεργάζηται εις τήν ύπε- 

ράσπισιν τών φρουρίων. Επομένως ή έν εφεδρεία ύπηρισία 

ηύξήνθη είς 4 έτη. Ή  ά. σειρά τής έπιφυλακής συνεκροτειτο 

ύπό τών πολιτών ηλικίας 2 6  — 3 6  ετών, μή άνηκόντων εις 

τανένεγόν στρατόν καί προσκαλούμενων είς τήνύπεράσπισιν τών 

φρουρίων, μετά μέρους τινάς τής εφεδρείας- εν ανάγκη δέ ήδύνα- 

το έπί τώ αύτώ νά προσκαλήται ή δευτέρα σειρά τής έπιφυλακής.

Τοιαΰται αί κατά διαδοχήν μεταβολαί έν τω στρατιωτικώ  

τής Πρωσσίας συστήματι, καί α ί πρόοδοι τών στρατιωτικών 

αύτής δυνάμεων, μέχρις ου διά τής ενώσεως τής Βορείου 

Γερμανίας υπό τόν τίτλον «Βόρειος Γερμανική 'Ομοσπονδία» 

καί τής διά συνθηκών προσαρτήσεως είς ταύτην τών δυνάμεων 

τής Νοτίου Γερμανίας, έπήλθεν ό νέος στρατιωτικός οργα

νισμός μετά τό 1S 6 6 , έν ώ κατηργήθη μόνον ή διπλή σειρά

τής έπιφυλακής, αύξηθέντος άναλόγως τοΰ μονίμου στρατοΰ
•

καί τών εφεδρειών αύτοΰ. Έ ντίΰθεν ή νέα στρατιωτική μόο— 

φωσις, περί ής εγράψαμεν είς τό προγενέστερον ημών άρθρον, 

τό επιγραφεν στρατιω ηχαι .τ.ίηρο^ορίαι nepl Πρωσσίας.

Β. I. ΒΑΛΤΙΝΟΣ.

Β.'

Μίθοδοι μ ηχανιχα ί χαΐ πυροτιχπχα ί.

Τά διάφορα πυραγωγά σχοινιά έ’χουσι τό έλάττωμα νά άλ- 

λοιώνται έκ τής υγρασίας' πρός αποφυγήν δέ τούτου έδοκί- 

μασαν νά τοποθετήσωσι τό παρασκεύασμα άναφλέξεως έντός 

τοΰ κιβωτίου τής πυρίτιδος, θέτοντες αύτό εις ενέργειαν 

τή βοηθεία μηχανισμοΰ, οστις άντικαθίστα τό πυραγωγόν 

ίχοινίον.
Ί Ι  αρχαιότερα εφαρμογή τών μηχανικών μεθόδων πρός 

ανάφλεξίν τών υπονόμων αποδίδεται είς τόν M althas, οστις 

έν τω κατά τό 1 6 3 4  δημοσιευθέντι συγγράμματί του περί τε
χνητών πυρών συμβουλεύει νά τεθή είς τό κιβώτιον πυρίτιδος 

έμπυρεύς εντροχος, οστις νά τίθηται είς ενέργειαν δι’ άλύσου 

άρκετοΰ μήκους, προσκεκολλημένης έπί τοΰ σκανδάλου καί 

εκτεταμένης δεξιώς έντός αύλακος. Τό μέσον τοΰτο έτελειο- 

ποιήθη μέ τάς έπενεχθείσας βελτιώσεις τών φορητών πυρο
βόλων οπλών άλλ’ όμως ή πυρΐτις, κεκλεισμένη έντός τής 

σκάφης τοΰ έμπυρέως, οστις ητο εκτεθειμένος είς υγρά μέρη, 

έπροξένει πολυαρίθμους αποτυχίας· όθεν ό G illot έπρότεινε 

κατα τό 1 8 0 4  τήν χρήσιν μηχανήματος ειδικού, τό όποιον

I*) l ie  τόμον Β.', φυλλάοιον τη ; 1 ϋ . ’Ιουλίου, otAtia 3 —21.



*?χε το προτέρημα νά ?ναι Ιλαχίστης αξίας. Το μηχάνημα 

τοΰτο συνίστατο εκ σφυράς, ης τίνος ή κεφαλή ίτο  έφωδια- 

σμένη μέ φιάλην έξ υέλου πλήρη φωσφόρου. Ή  φιάλη αΰτη 

συγκρουομένη προς σκληρόν σώμα έδραύετο, τό δέ φώσφορον 

είς επαφήν μετά τοΰ άέρος ώφειλε νά άναφλεχδή. 'Γπέδετεν, 

ότι τό φώσφορον, άναβλόον έπί της πυρίτιδος είς έπαφήν μετά 

τοΰ άέρος, άνεφλέγετο πάραυτα. Ή υπόδεσις αυτη είναι 

έσφαλμένη, διότι τό φώσφορον δέν άναφλέγεται ταχε'ως, είμή 

εις Θερμοκρασίαν υψηλήν. ΓίΙ  ιδέα αυτη φαίνεται ότι έξηπά- 

τησε πολλούς υπονομοποιούς, διότι τήν ευρίσκουσιν υίοδετημέ- 

νην άπό τόν Dafoure καί πολλούς άλλους έπισήμους υπονομο

ποιοΰς. "Οπως πραγματοποιηδή ή ίδεα τοΰ G illot, ητο ανάγ
κη νά άντικατασταδή τό φώσφορον διά σώματος δυναμένου νά 

παραγάγη δραστικήν εκρηξιν υπό τήν ένέργειαν τής συγκρου- 

σεως. Ό  B otte καί δ Gingembre συνεβουλευσαν τήν χρήσιν 

μίγματος έκ χλωρικής ποτάσης, νίτρου, δείου καί λυκοποδίου, 
χρησίμων είς την κατασκευήν τής άπτρας τοΰ πυροβολικοΰ, 

γνωστής μέ τό ονομα απτρα R egnier. Ό  Carnot έπρότεινε 

τήν χρήσιν τοΰ άνωτέρω μίγματος είς τήν άνάφλεξιν τβ ν  υπο

νόμων ώς εξής. Τό έκπυρσοκροτικόν μ ίγμα, έγκλειόαενον είς 

φυλλον μολυβδου, έπετίδετο έπί άκμονος εντός τής καμίνου, 

έξε^ρηγνύετο δέ διά τής συγκροΰσεως σφυράς, τιδεμενης είς 

κίνησιν διά τίνος σχοινιού. Καδ’ ην εποχήν δ G illot έπρό- 

τεινε τήν χρήσιν τοΰ φωσφόρου, τω 1 8 0 3 ,  δ H oward άνε- 

κάλυπτεν είς Α γ γ λ ία ν  τόν κροτοΰντα υδράργυρον, όστις μόλις 

κατά τό 1 8 0 7  είσήχδη είς Γαλλίαν, έξ ου έπήγασε τό μετ’ εμ
βόλου οπλον, ουτινος ή χρήσις έγενικεΰδη κατά τό 1 8 1 0 .  Ό  

λοχίας M ahieu έπανήλδεν είς τήν ιδέαν τοΰ Carnot κατά τό 

1 8 2 6 ,  ήτοι κατεσκεύασε μικρόν τι μηχάνημα άπλουστατον, 

συνιστάμενον έκ σφυράς πιιζομένης διά τίνος ελατηρίου, οπερ,

ίπίσης πιεζόμενον διά μοχλοΰ, έσυγχώρει τήν κατάπτωσιν 

τής σφυράς έπί χαλύβδινης τραπέζης, φερουσης τέσσαρας άκ- 

μονας, όμοιους μέ τους τών όπλων, καί έχοντας καψΰλια είς 

συγκοινωνίαν μετά τοΰ εμπυρεύματος τής υπονόμου. Ή  πλα- 

τίνη M ahieu, δοκιμασδεϊσα είς M ontpellier, έδωκεν ευχάρι

στα αποτελέσματα. Διάφορα άλλα τοΰ αύτοΰ είδους μηχανή

ματα έφευρέδησαν διάφοροι δέ συνδυασμοί, βασιζόμενοι είς 

χημικάς αντιδράσεις, έπροτάδησαν πρός άνάφλεξιν τών υπονό

μων. Ε ίς στρατιωτικός -/ειρουργός, Sevullas όνόματι, Γάλλος, 

κατώρδωσε, κατά τό 1 8 2 2 ,  νά κατασκευάση άνδρακα υδρο- 

πυρώδη, ικανόν νά άναφλεχδή έν τή μετά τοΰ ΰδατος επαφή, 
καί έπρότεινε τήν χρήσιν αύτοΰ διά τάς δαλασσιους υπο

νόμους. Κατέδυεν είς τήν έκ πυρίτιδος γόμωσιν σωλήνα ύέλι- 

νον, κλειόμενον ερμητικώς δι’ έπιστομίου πισσωμένου, καί 

πιρικλείονταόλίγην πυριτιδόκονιν καί μίαν στρώσιν υδροπυρώ- 

δους άνδρακος. Βελόνη τ ις  διά προσκρουσεως, παραγομένης 

ίκ  τίνος μηχανήματος, διεπέρα τό έπιστόμιον, δίδουσα δίοδον 

είς τό ϋδωρ, οπερ έπροξένει τήν άνάφλεξιν τής πυρίτιδος διά 

τής δια^ρήξεως τοΰ σωλήνος. Έ ξ αύτοΰ, ώς φαίνεται, παρή- 

χδη ή ιδέα τοΰ νέου βελρνωτοΰ δπ.Ιου·
Ά παντατα ι προσέτι μέ τρόπον έντελέστερον ή αρχή τοΰ 

βελονωτοΰ όπλου, έφαρμοσδεΐσα πρός άνάφλεξιν τών υπονό
μων, έν τώ  κατά τό 1 8 2 5  δημοσιευδέντι συγγράμματι τοΰ 

μηχανικοΰ Legris, μέ τό ονομα Νέα μηχανική τοΰ ηοΛΙμου· 
Ό  έκδοτης τοΰ ανωτέρω συγγράμματος περιγράφει διάφορα 

περίεργα παρασκευάσματα πρός άνάφλεξιν τών υπονόμων, 

στηριζόμενα έπί τής χρήσεως τοΰ έμπυρέως τουφεκίου. Με

ταξύ αύτών παρατηροϋμεν καί τό άκόλουδον φΰσεως διαφό

ρου, οπερ ονομάζει χημ ικόν άστράπτοντα  (fu lguraleur chi— 

mique). Είς τόν πυδμένα σωλήνος τινός, συγκοινωνοΰντος



μετά της γομώσεως, τοποβετορβιν άπτραν έξ ερίου, έ®’ χς ρί- 

πτουσι ολύχταίναν μολύβδου πλήρη δειικοΰ όξέος· είς δετό άνώ- 

τερον μέρος του σωλήνος βελόνη έπεχομένη διά τίνος έλάστρου 

διαπερα τήν φλύκταιναν, υπο την ενέργειαν συγχρούσεώς τ ί
νος, καί διαχέει τό οξύ έπί τής άπτρας, Τό πυρ περιγίνεται 

£κ τής χημικής άντιδράσεως τών δυο σωμάτων. Ε ίς έτερον 

παρασκεύασμα ό Legris άντικαθιστα τήν φλύκταιναν έκ μο

λύβδου δι’ άλλης έξ ύέλου, ην Ολα έ'μβολόν τ ι όλισΟαίνον κατά

μήκος τοΰ σωλήνος. Ό  συνδυασμός ουτος δυναται νά 0;ω -  

ρηθή ώς ή άρχή τοΰ εκκαύματος K allestrom .

Ό  λοχαγός Kallestrom , Σουηδός, έφεΰρε κατά τό 1 8 3 4  

παρασκεύασμά τι, προωρισμένον εϊς τό νά διαδίδη τό πΰρ είς τά 

πυροβόλα και κενά βλήματα, πολύ άπλούστερον τοΰ χημικοΰ 

άστράπΐοντος. Είς τό παρασκεύασμα τοΰτο τό θειϊχόν όξύ 

έκλείετο. έντός σωλήνος έξ ύέλου, χρισμένου έξωτερικώς διά 

στ,αιτος, χλωρικής ποτάσης, και διελαυνομένου έντός σωλή

νος λελευκωμένου σιδήρου, έμπεριέχοντος πυριτιδόκονιν. "Ο

πως άναφλεχδή τό έκκαυμα K allestrom , αρκεί νά συντριβή 

η καμφθή ό λελευκωμένος σίδηρος, πραξις, ητις επιφέρει τήν 

διά^δηξιν τοΰ έξ ύέλου σωλήνος, καί τήν άνάφλεξιν τής πυρι- 

τιδοκόνεως, ενεκεν τής έπαφής τοΰ θειϊκοΰ οξέος μετά τής 
χλωρικής ποτάσης.

Ό, ύπολοχαγός τοΰ Όλλανδικοΰ στρατοΰ Sleuenwaltl 
έ'δειξε τόν τρόπον τής άναφλέξεως τών ύπονόμων διά τοΰ πα

ρασκευάσματος τούτου κατά τό 1835" καί πρός τοΰτο έτο- 

ποθέτει δύο ή τρία εκκαύματα είς οπάς παρασκευασδείσας έπί 

ταΰ κιβωτίου τής πυρίτιδος. Μοχλός τις προσαρταται. έπί τοΰ 

δώματος δι’ ενός τών άκρων του τή βοηβεία πασσάλου τινός, 

νήμα δέ προσαρτώμενον είς τό ετερον άχρον τοΰ μοχλοΰ συγ

χωρεΐ τήν βλίσδησιν αύτοΰ.έπί τοΰ επιπέδου τοΰ πώματος τοΰ

κιβωτίου καί προξενεί τήν σύντριψιν τών άκρων τών έκκαυ* 

μάτων.
Κατά τήν αυτήν έποχήν δ λοχαγός τοΰ πυροβολικοΰ B u r-  

nier, Γάλλος, έφεΰρεν έκκαυμά τι, όνομασδέν τριβέκκαυμα 

B urn ier, στηρίζόμενον έπί χημικής άντιδράσεως, ώςτόπροη- 

γούμενον. Τό τριβέκκαυμα τοΰτο συνίσταται έκ σωλήνος χάρ

τινου, πλήρους σταιτός, χλωρικής ποτάσης καί δειϊκοΰ Αντι

μονίου, ονπερ διαπερα εΤς χλών σχοινιού, οστις ρυτιδοΰται 

τή βοήθεια άλείφατος έκ ξυλοχόλλας καί σμυριδοκόνεως, λήγει 
δέ είς δακτύλιον. ’Ισχυρά ελξις, ένεργουμένη έπί τοΰ δακτυ

λίου τοΰ σχοινιού, αναπτύσσει Θερμότητα διά τής προστριψεώς 

του, ένισχύει τήν χημικήν άντίδρασιν τών δύο σωμάτων, οίτινα- 

συνιστώσι τό σταίς τοΰ έκκαύματος, καί παράγει τό πΰρ (*). 
Τό τριβέκκαυμα έχοησιμοποιήδη πρός άνάφλεξιν τών ύπονό* 

μων κατά τό 1 8 3 4  είς M ontpellier, καί έδωχε καλά αποτε
λέσματα. Έτοποδετειτο τοΰτο έντός τοΰ κιβωτίου τής πυρίτι

δος, ελξις δέ, ένεργουμένη διά τίνος σχοινιού, παρήγε τό πΰρ.

ΤΙ χρήσις τών ανωτέρω παρασκευασμάτων εΤναι λίαν έπι- 

κίνδυνος, Τιδεμένων τούτων έντός τών κιβωτίων τής πυρίτι

δος, ή παραμικρά άνεπιτηδειότης κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ πα- 

ραβύσματος, δπερ έν καιρω πολέμου έκτελεΐται ταχέως, δύνα- 

ται νά προξενήση τήν ελξιν τοΰ σχοινιού, καί επομένως νά 

παραχδή εκρηξις πρόωρος. ’Ιδού διατί έπροτίμησαν τήν διά- 

δοβιν τοΰ πυρός μετά τό πέρας τοΰ παραβύσματος. Ή  άρ- 

χαιοτέρα γνωστή λύσις τοΰ προβλήματος τούτου άποδίδεται 

εις τόν περίφημον Coehorn. Κατά τήν κατασκευήν τοΰ φρου

ρίου B erg-op Zoom (τώ 1 7 0 1 )  έ'δηκεν ουτος ύπό τά πρανή τοΰ 

φρουρίου δαλάμους ύπονόμων έκ τοιχοποιίας, συγκοινωνοΰντας

(*) Τό τριβέκκαυμα τοΰτο, κατα?κ:ναζόμ(νον ολόκληρον ίκ  μ ετίλ*  

λου («βλην * ι ι  τροπτήο), s'vai ίν  χρήαΐ·. ε ί; τό πυροβολικόν.



μετά του άνχικρήμου δι’ έχετών όστρακίνων. Οί Θάλαμοι ου- 

τοι ησαν προωρισμενοι να πληρωδώσιν έν καιρώ πολιορκίας 

ϊ ιά  γομωσεων, τιδεμενων ε’ντός χαρτοφυσιγγίων, όίτινα είσή- 

γονχο οιά χών οχετών. Οπως Οξτυι τ4 πΰρ είς τάς γομώσεις 

ταυχας, μεχεχειρίσδη μικρούς πυραύλους, οίιινες, αναφλεγόμε

νοι εις τήν είσοδον του όχεχοΰ, έδιώκονχο, διά τής άνχιδρά- 

σεως των παραγομένων αερίων επί του εξωτερικού άε'ρος, 

μέχρι τής έτχατιας τών δαλάμων, £νδα ουτοι έκαίοντο όλο- 
τελώς καί ίιεοιδον το πυρ εις τάς γομώσεις. Δύο υπόνομοι 

άνεφλέχδησαν δι’ αύτου τοΰ τρόπου εις Berg-op-Zoom  κατά 

τό 1 7 6 5  μετ’ επιτυχίας· ώνόμαζε δέ τούς πυραύλους τούτους 

Λνραγωγονς πυραύλους·

Ό  λοχαγός τοΰ μηχανικού Esnault έπανέλαβε τήν μέδο- 

ϊον ταύτην κατα τό 1 8 2 1 .  Κατά τήν έκτέλεσιν του παραβύ- 

αμαχοςκαχεσκευαζε διοοον δια τόν πύραυλον έξ αύλακος £yού- 

<της παρειας λείας. Η δύναμις της προβολής τών πυραύλων 

τούτων είναι τοσαυτη^ ώστε 5 ύπολοχαγός W u s l διενοήδη 

κατά το 1 8 4 7  σχέδιον εφαρμογής αύτών πρός άνάφλεξιν ύπο- 

νομων τοποδετημένων εις υγρά έδάφη· καί πρός τοΰτο περιε- 

τυλισσε την γομωσιν δια φυλλου μολυβδινου λίαν λεπτού, οπως 

τήν προφυλάςη εκ τής ύγρασίας, καί κατώρΘωσε μετά πολλάς 

δοκιμασίας, λαβουσας χώρας είς A rnheim , νά διαπεράση τό 

ανωτέρω φυλλον διά πυραυλων φερόντων μικρά καλύμματα 

εκ σιοήρου. Ο ύπολοχαγός Schafer κατά τό 1 8 5 2  κατώρ

δωσε διά τοΰ ίδιου μέσου νά άναφλέξη γομώσεις τοποΘετημί- 

νας είς οαμεζάνας ύελίνους· κατώρδωσαν προσέτι νά διαπε- 

ράσωσιν αγγεία έκ ψαμμίτου, όπλίζοντες μέ σφαίραν τήν κε
φαλήν τοΰ πυραύλου.

Η μεδοίος αύτη ουνατον νά άπλοποιηδή, όταν ό i y ετάς 

παρουσία,η κλίτιν κατιοΰσαν, συμφώνως μέ τήν ένδε:·/δεΐταν

μεδοδον άπό τόν λοχαγόν Eserot κατά τό 1 7 5 0 . Ουτος πρός 

ανατροπήν τής διόδου τών τάφρων διενοήδη νά τοποδετήση είς 

τόν πυδμένα τής τάφρου δοχεία έκ χωνευτοΰ μετάλλου, πλήρη 

πυρίτιδος, συγκοινωνοΰντα μετά τοΰ κρημνοΰ διά σωλήνων 

σιδηρών, καί όίπερ έπλήρου πυρίτιδος έν ανάγκη, ώς τάς ύπο- 

νόμους τοΰ Coehorn. "Οπως διαδώσωσι τό πΰρ, ηρκει νά 

χυλίσωσίν είς τούς σωλήνας σφαίρας έρυδράς.

Τό σύστημα τοΰ E serot είναι ακόμη έν χρήσει είς ’Α γ 

γλίαν πρός άνόρυξιν σκοπέλων, εύρισκομένων κάτωδι τής έπι- 

φανείας τοΰ ΰδατος. Ή  γόμωσις τίθεται έντός σωλήνος λε- 

λευκωμένου σιδήρου, άπολήγοντος είς μικρόν σωλήνα μετάλ- 

λινον, είς ον ^ίπτουσι τεμάχιον έρυδροΰ σιδήρου, οπερ παράγει 
τήν έκρηξιν. Τό αύτό μέσον έφηρμόσδη είς τήν λατομίαν. "Ο

ταν δέλωσι νά δώσωσι τό πΰρ είς όπήν καδέτου ύπονόμου, 

άναρτώσιν είς τό στόμ’.ον τής οπής τής καρφίδος μικρόν τ ι 

καλάμιον πλήρες πυρίτιδος καί φέρον πτερύδιόν τι· άναφλέγουσι 

δέ τό πτερίδιον, καί όταν τοΰτο καή έντελώς, τό καλάμιον π ί

πτει είς τόν πυδμένα τής οπής καί μεταδίδει τό πΰρ είς τήν 

πυρίτιδα. Τό μέσον τοΰτο είναι έν χρή?εί ε'·ί τ® λατομεί* 

τής Plym outh..

Α ί διάφοροι αυται έφευρέσεις έδεωρήδησαν ώς πρόοδοι τής 

τέχνης τοΰ άναφλέγειν τάς ύπονόμους. ΕΤναι φανερόν, ότι είς 

τά ύγρά έδάφη ή χρήσις ενός άπλοΰ σχοινιού είναι προτιμη
τέα τών πυραγωγών σχοινιών, προετοιμαζομένων διά πυρο

τεχνικών παρασκευών, κατά τό μάλλον ή ηττον ύγρομετρικών. 

Τά μηχ ανικά παρασκευάσματα κέκτηνται έπίσης τό προτέ

ρημα τή ; ακαριαίας διαδόσεω; τοΰ πυρός, ητις δύναται είς 

πολλάς περιστάσεις νά δεωρηδή πολυτιμοτάτη, καί ην δέν δυ- 

νάμεδα νά άπολαύσωμεν διά τών πυρεντέρων. Α ί δοκιμασίαι 

τοΰ Bugy «ποδεικνύουσιν, όχι δυνάμεδα νά άποφύγωμεν διά
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τής χρήσεώς των την εισαγωγήν του καπνού εις τά ; στοά; 

κατά μέγα μέρο;. Φυσικώ; δέ άποφεύγομεν τον προερχόμε- 

νον έκ τή ; κατακαύσεω; του πυρεντέρου καπνόν, καί προ; 

τούτοι;, έάν κατά την στιγμήν τή ; έκρήξεω; τή ; ύπονόμου 

κλείσωμεν Ιρμητικώ; τήν αύλακα διά σακκιδίων μεστών έκ 

χώ ματο;, άποφεύγομεν καί τόν καπνόν τόν ώδούμενον ε!; 

τήν αύλακα έκ του δγκου τών χωμάτων, τά οποία καταπί- 

πτουσιν ε ί;  τά ; σχηματιζομένα; χώ να ; τών ύπονόμων.

Δ υστυχώ ; ή πραξι; άποδεικνύει, οτι τά παρασκευάσματα 

ταυτα παράγουσι πλείστα; άποτυχίας κατά τήν έκτέλεσιν. 

Ταΰτα άπαιτοΰσι v i  τοποδετώνται έντό; τώ » αύλάκων τρο- 

χίσκοι, οπως διευκολύνωσι τήν όλίσδησιν τών σχοινιών, ο ίτι- 

νε; όμως, ενεκα τής κακή; ώ ; έπί τό πλειστον κατασκευή; 
των, δέν ένεργοΰσι καλώ ; καί φερουσι τήν αποτυχίαν. Ε ί; 

τά παραβύσματα, άτινα ένεργοΰνται έπί παρουσία του έχδροΰ, 

καί έπομένω; μετά σπουδή; καί μ.ετά μεγάλη; αταξία ;, ή 

άποτυγία είναι βέβαια. Ένεκεν τούτου έγκατέλειύαν τήν χ ρή

σιν τούτων πρό; άνάφλεξιν τών ύπονόμων.

A t μηχανικοί όμω; αυται παρασκευαί εΖσί λίαν άναγκαιαι 

ε ί; τήν κατασκευήν μερικών παρασκευασμάτων, προωρισμέ- 

νων νά παράγωσιν αύτομάτω; τήν διά^ηξιν τών θαλαμών 

ύπονόμων, είτε ύπό τού; πόδα; φαλαγγο; τίνος προσβολή;, 

είτε διά τή ; συγκρούσεω; πλοίου τινό;. Χρησιμευουσι προσέτι 

ώ ; βάσει; τών δαλασσίων ύπονόμων,α; ονομάζουσι Τ pojtUJac·

Οί πυραγωγοί πύραυλοι διεφυλάχδησαν ε ί; τήν άνάφλεξιν 

μερικών ειδικών δαλάμων, τών άνδυπονόμων, φρεάτων, κ.τ λ. 

Ουτοι δέν εχουσι τά ελαττώματα τών προηγουμένων πα

ρασκευασμάτων, άλλ’ όμω; είναι εκτεθειμένοι είς άποτυχίας, 

-διότι ό άήρ, πιεζόμενο; συχνάκι; έντό; τοΰ οχετού, αντενερ
γε ί καί ρίπτει αύτού; έκτο;, πριν έτι φδάσωσιν εί; τό μέρος,

όπου εύρίσκεται ή πυρίτις. "Ενεκεν τούτου προτιμώσι τά πα

ρασκευάσματα τά στηριζόμενα έπί του ηλεκτρισμού, περί ών 

δέλομεν δμιλήίει έν έκΐάσει, ώ ; μάλλον εύχρηστων τήν σή

μερον· δυνάμεδα όμω; νά μεταχειρισδώμεν τού; άνωτε'ρω πυ
ραύλου; πρό; άνάφλεξιν όγκώδου; πυρεντέρου, ου τινο; τυ~ 

χ α ίω ; διεκόπη ή κατάκαυσι;, καί πρό; τούτο εΤναι καλόν νά 

ύπάρχη μεταξύ τοΰ ύλικου τών σχολών τών ταγμάτων.

ΔΙΟΝ. Π. ΝΟΤΑΡΑΣ, 

άνΟυπολ. τοΰ Μηχανικού.

(άκολουδεϊ)
*?*·>·**■

ΈΠΙΑΡΟΜΑΙ ΤΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 1ΠΠΙΚΟΓ ΑΜΨΟΤΕΡΩΝ 

ΤΩΝ ΛΙΑΜ ΑΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Κ ΑΤΑ ΤΟΤ2 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 2  Π 0 Α Ε Μ 0 Ϊ2  ΑΥΤΩΝ (*).

Δ '.

Επιδρομή τοΰ Α νθενωτικόν στρατηγόν Morgan 

εις Τ εννέον χαι Καντονχι.

(Ά τ&  τή ; 4 εω ; τ ή ; 28  ’Ιουλίου 1862.)

Α ί έπιδρομαί, αί λαβοΰσαι χώραν ε ί; τήν κοιλάδα τοΰ 

Μισσισσιπή ποταμοΰ, έξετελέσδησαν έπί κλίμακο; εύρυχω- 

ροτερα; τών προηγουμένων, αιτινε; άνήκουσιν ε ί; τού; άνα- 

τολικου; στρατού; τή ; Βιργινία; καί Μόρυλαντ, ένεργοΰντα; 
μεταξύ τή ; Βασιγκτώνο; καί 'Ρισμόντ.

(*) Ιοέ τομον Β .', φυλλάδιον τ ή ; i ο . ’ Ιουλίου, σελίδα 32 — 41.

ΚΑΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. θ .'  ΦΓΛ. Τ. Β/ 13 .



Τά προς δυσμάς ενωτικά στρατεύματα, κακώς διωργανι- 

σμένα συγκριτικώς πρός τά εις άνατολάς άνδενωτικά, ησαν 

κατά τόν Ιούλιον μήνα τοΰ 1 8 6 2  τά μέν ύπό τάς διαταγάς 

τοϋ (Έν.) G rant, τά δέ ύπό τάς του (Άνδ.) B raxton-B ragg. 
Ό  Ινωτικός στρατός έξετείνετο (1) άπό Φλοράνς διά τής Κο- 

ρίνδου εως την Μ έμφιν απόσπασμα δέ τι τούτων έπολέμει 

άκαταπαύστως έπί τής δεξιάς οχδης τοΰ Μισσισσιπή ποτα

μοί» είς Άρκανοάς, ένώ έτερος στρατός ύπό τόν (Έν.) Buell 

έκρα'τει τής πρό τής Νασβίλλε δέσεως καί μέρος τοΰ Κ αν- 

τοΰχι ποταμοΰ.
Ό  άνδενωτικός στρατός τοΰ B raxton-B ragg έξετείνετο 

άπό Κατανοάγα εως Κνοξβίλλε. Έν τή τελευταία ταύτη πό- 

λει εύρίσκετο δ στρατηγός (Άνδ.) M organ, προωρισμένος είς 

μονομερή ενέργειαν. Ουτος έπί κεφαλής τών έπιδρομέων ιπ

πέων έπρόκειτο ν’ άρχίση τά λαμπρά έκεΐνα άνδραγαδήματα, 

τά όποια μετά ταυτα κατέστησαν τό όνομα αύτοΰ περιάκου- 

στον είς τόν νότον.
Ό  νέος ουτος στρατηγός John Morgan έξήλδε τής Κνοξ

βίλλε τήν 4. ’Ιουλίου έπί κεφαλής 9 0 0  ιππέων και μιας κα

νονοστοιχίας. Τινές τών στρατιωτών του ησαν κακώς ώ πλι-  

σμένοι, έτεροι δέ εντελώς άοπλοι· άλλ’ όδοιπορών ώπλισεν 

αυτούς καδ’ δδόν. Τρέχει κατ’ άρχάς απ’ εύδείας πρός δυ- 

σμάς, καί διερχόμενος διά τινων ενωτικών προφυλακών, προ

καταλαμβάνει μίαν έκ τούτων εις Τομπκισβίλλε. Έκειδεν φέ

ρεται είς Γκλάσκοβ πρός βο^αν, μετά ταΰτα δέ είς Αεμπα- 

νόν, τήν οποίαν έκυρίευσε κατόπιν πολλών άκροβολισμών και 

άφ’ ου διέλυσε δύο γεφύρας τοΰ σιδηροΰ δρόμου άπό Νασβίλλε 

εως Αουϊζαβίλλε.

(1) "Ηϊ Ιί τέλε·. τόν 3ιν π'.να/.χ.

Κ Α Τ Α  ΤΟ ΪΣ ΤΕΛΕΓΤΑΙΟ ΓΣ ΠΟΑΕΜΟΓΣ. 1 7 3  

Είς Λεμπανόν ^χμαλώτισε 6 5  ενωτικούς στρατιώτας καί 

'κατέστρεψε μεγάλην ποσότητα πολεμικού ύλικοΰ καί ζωοτρο

φίας. Πρός δέ κατέλαβε τόν αύτόδι τηλέγραφον διά μέσου τη- 

λεγραφητοΰ τίνος έκ τών ύπ’ αυτόν ύπασπιστών, οστις ε-  

πεμψε πολλά έπίσημα τηλεγραφήματα είς τούς Ε νωτικούς  

στρατηγούς, ιδιαιτέρως δέ είς τόν διοικητήν τής επαρχίας 

είς Λου'ι'ζαβίλλλε, δίδων αύτώ ψευδείς πληροφορίας.

Ώφεληδείς έκ τής πανουργίας ταύτης ό M organ ήδυνήδη 

νά σταδή άρκούντως είς Αεμπανόν,. διά νά όπλίση καί παρα

σκευάσω έκ νέου τόν στρατόν του, καί έφωδιάσδη δι’ άριδμοΰ 

τίνος αμαξών έφεδρείας καί προέβη εις τήν κατασκευήν άλ

λων. Ουτω πως έφωδιασμένος ων έξηκολούδησε τήν πορείαν 

του πρός βο^ραν είς Σπρίγκφιελτ, επειτα είς Μακσβίλλε, 

ίνδα συνεπλάκη άπολέσας τρεις άνδρας.

Τήν έπαύριον εισήλδεν είς Ά^ροτσβούργ, οπου ηγμαλώ - 

τισεν Ε νωτικούς τινας στρατιώτας, μεταξύ τών όποιων καί 

δύο αξιωματικούς· έκεΐδεν δέ τρέχει πάντοτε πρός βο^ραν δι- 

ευδυνύμενος είς Αόρενσβουργ, μετά ταυτα εις Βερσέλλιες, 

άφ’ οϋ άποκατέστησε τό καταστραφέν έπί τοΰ ποταμοΰ Κ αν- 

τοΰκι πορθμεΐον. Οι ύπερασπισταί τής τελευταίας ταύτης πό- 

λεως εΤχον ύποχωρήσει είς Αέξιγκτον. Ό  M organ, ύποδε- 

χδείς καλώς ύπό τοΰ λαοΰ ταύτης, ήρπασε 3 0 0  Γππους τής 

κυβερνήσεως. Ό  δέ τηλεγραφητής, μετά τών εύμετακομίστων 

εργαλείων του, παρεχόντων αύτώ τά μέσα νά δέχηται τά έκτών 

εχθρών στελλόμενα τηλεγραφήματα καί νά τηλεγραφή, συν- 

δεων τήν μηχανήν του μέ τό πρώτον άπαντώμενον τηλεγρα

φικόν σύρμα, τώ έγνωστοποίησεν, οτι ή πόλις Αέξιγκτον έκ 

οεξιών του καί ή Φράγκφορτ έξ εύωνύμων του κατεί'/οντο 

άμφοτεραι ισχυρώ:, καί ότι συνεκεντροΰτο ετι είς αύτάς 

στρατός.



Έχ τή ; πληροφορίας ταύτης 6 Morgan παρητήδη μέν τοΰ 

σχοτϊ&3 να είσέλθη εις τάς πόλεις ταύτας, ούχι ομως καί τοδ 

ν’ άπομακρυνθή πολύ τούτων. *Οθεν βαίνει πάντοτε βόρειό— 

τερον, διέρχεται διά τών δύο τούτων κέντρων, άνατρέπει τον 

utSr.pojv δρόμον, οστις τά συνδέει, καί ρθάνει είς Γκεοργε- 

τόβν, έ’νδα δ λαός τον δέχεται ίν  θριάμβω. Εις τήν πόλιν 

ταύτην διαμένει δύο ήμέρας, οπως καταστρέψη τάς εις τά 

πέριξ αύτής ιδιοκτησίας τής κυβερνήσεως καί άποκόψη τον 

ώραϊον σιδηρόδρομον μεταξύ Παρίς χαί Λεξιγκτόν. Έπρόκειτο 

δέ μετά ταΰτα νά πορευδή κατά τής πόλεως ΙΙαρίς, οπότε 

μανδάνει Sit αυτη ένισχύδη διά στρατευμάτων έλδόντων έκ 
Κινσουνάτης.

Έ ν τή περιπιώσει ταύτν} επραξε κάλλιστα όδεύσας μαχρύ- 

τερον· τρεπόμενος δέ έπί πλέον προς αριστερά, βαδίζει εναντίον 

τής Καντιάνα, δπισδεν τής Παρίς καί επί του σίδηρου δρόμου 

του άπό Αέξιγκτον εις Σινσινάτι κείμενης. Ί Ι  πόλις Κονιιάνα  

χατείχετο ωσαύτως ύπό νέων δυνάμεων. Ό  Morgan προσ

βάλλει τον έχδρόν καί συγκροτεί έκεΐδι τήν μεγαλεπέραν τών 

μαχών του, όπου, μάλλον τυχηρός παρά συνετός, δέν */άνει 

είμή 3 7  άνδρας, έκ τών οποίων 7  ρονευ(υένους. Ουτος δέ 

άντί τούτων αιχμαλωτίζει 4 0 0  Ε νωτικούς καί καταλαμβάνει 

3 0 0  ίππους, έν τοΐ; τής Κυβερνήσεως ύποστασίοις εύρεδέντας· 

πρός δέ συνάζει μεγάλην ποσότητα στρατιωτικού ύλιχοΰ και 

άρδονα έρόδια διά τά στρατόπεδα χαί τά δεραπευτήρια.

Έ κ τή ; Κοντιάνα; έξαπος-έλλει απόσπασμά τι πρός βορραν, 
είς Φαλμούτ, έπιρορτισμένον νά έπιβιβάση διά τήν Συνσινάτι 

τούς εμπόδια παρέχοντας αύτώ αιχμαλώτους, άρ’ ου προη
γουμένως έλαβε τόν λόγον τής τιμής των \ά μή λάβωσι πλέον 

τά όπλα εναντίον του· νομίζων δέ έπί τέλους, οτι ώρειλε νά 

μή προχωρήση πέραν τής δέσεως ταύτης, επανακάμπτει πρός

νότον, καί βαδίζει έναηιον τή; πόλεως Παρίς, ητις πέμπει 
πρός αύτόν άπεσταλμένον τινά γνωστοποιοΰντα τήν υποτα
γήν της.

Τήν πρωίαν τή ; επαύριον διευθύνεται πρός τήν Βΐ'σέστερ* 

£νδα £ρδασε τήν μεσημβρίαν, άρ’ ου ήκροβολίσδη μετά τοΰ 

έχ Λεξιγκτόν προ·/ ωρήσαντος έχδρικοΰ ίππικοΰ. ’Αναπαύεται 

είς Βινσέστερ μέχρι τή ; 4ης ώρας μ. μ., καταστρέρει μ-:ρικάς 

άποδήχα; αύτής, καί άπέρχεται έκεΐδεν διευδυνόμενος πρό; 
τήν 'Ρισμόντ, έν  ̂ άρίχδη περί τό μεσονύκτιον· έσκόπει δέ 

νά διαμείνη έν τή πόλει ταύτη &>χυρούμενος, ίνα άναμένη έπι- 

κουρίας, ιδίως έκ πεζικοΰ, 2τε μανδάνει, οτι προσεβάλλετο 

σπουδαιως έχ τεσσάρων ή πέντε ραλαγγώ ν έχδρικοΰ ίππικοΰ.

Έ γκαταλιμπάνει λοιπόν τήν 'Ρισμόντ, άρ’ ου διεμεινεν έν 

αύτή μίαν καί ήμίσειαν μόνον ημέραν, καί οδεύει πρός νότον 

είς Κράμπ— Όρσάρτ, καί μετά ταυτα είς Σόμερσετ. Ε ις τάς  

δυο ταύτας δέσεις διά τοΰ τηλεγραρητοΰ του παρεκτρέπει όλο- 

τελώς τής άληδοΰς ίδοΰ τούς καταδιώκοντας αύτόν, δίδων 

αύτοΐς ψευδείς πληρορορίας περί τών κινήσεών του, έπ’ όνο - 

ματι δήδεν τοΰ στρατηγοΰ αύτών Boyle, εύρισκομένου τότε 

εις Αουϊζαβίλλε. Ούτως τζδυνήδη νά άναπαυδή έρ’ ολόκληρον 

νύχτα είς Σόμερσετ, έ'νδα χαί κατέστρεψεν, ώς καί είς 

Κ ράμπ—Ό ρσατ, άρκετάς άποδήκας. ’Από Σόμερσετ βαδίζει 
εις Μοντισέλλε, καί έκεΐδεν τήν άντιμεδαύριον, 2 8  ’Ιουλίου, 

εισέρχεται έν τοΐς αύδενωτικοΐ; όροδεσίοι; πρό τή ; Κινοξ- 
βίλλε.

Έ ν διας-ήματι 24  ημερών ό Morgan διέτρεξε δρόμον πλέον 

τών 10 0 0  χιλιομέτρων, εί*·/ωρήσα; 3 0 0  σ-/εδόν y ιλιόαε- 

τρα οπισδεν τοΰ μετώπου τοΰ Έ νωτιχοΰ στρατοΰ τοΰ Buell, 

λαρυραγωγησα; 1 7  πόλεις, a tyμαλω ιίσας 12 0 0  άνδρας τοΰ 

έχδρικοΰ στρατοΰ, οΰ; καί απέλυσε, διασκόρπισα; 1 5 0 0  τοι-



ούτους της πολιτοφυλακής, καί καταστρέψας στρατιωτικάς 

ιδιοκτησίας, γεφύρας, σταθμούς καί αμαξοστοιχίας σίδηρων 

δρόμων, αξίας σχεδόν 4.0 εκατομμυρίων φράγκων. Ουτος δέ 

δι’ όλα ταΰτα δέν άπώλεσεν είμή εκατοντάδα έκ τών ριψοκίν
δυνων συντρόφων του, οΓτινες άντικατεστάΟησαν υπό 4 0 0  

κατόπιν νεοσυλλε'κτων, στρατολογηδέντων πέριξ τοΰ Κ αν- 
τοΰκι ποταμοΰ.

Ε/

Επιδρομή τοΰ 'Ενωτιχοΰ στρατηγοΰ Grienson 
εις τόν Μ ισσισσιπην ποταμόν·

(άπο της 1 7  ’Απριλίου εως τής 2  Μαΐου 18 6 3 )

Περί τά τε'λη ’Απριλίου τοΰ 18G 3 δ στρατηγός (Έν.) 

G rant, άνελδών έκ νέου τόν Μισσισσιπήν ποταμόν, συνέσφιγ- 

γεν έν τη Βισκοβούρ τόν υπό τόν (Άνβ.) Pem berton στρατόν, 

έν ώ ό υπό τάς διαταγα'ς του στρατηγός (Έν.) Sherm an  

άπησχόλει τάς κυριωτέρας άνΘενωτικάς δυνάμεις έπ’ αύτοδ 

τοΰ Θεα'τρου τοΰ πολέμου, υπό τάς διαταγάς ουσας τοΰ στρα

τηγοΰ (ΆνΟ.) Johnston, μεταξύ Ζάζον καί Κα'ντον (1).

Βορειότερον, είς τά πέριξ της Ό λλυ-Σ ειρίγγεις, εύρίσκοντο 

ετεραι τών Ε νω τικώ ν δυνάμεις υπό τόν στρατηγόν Harbut. 

Λΰχη εΤναι ή Οέσις, άφ’ ης έξετελέσδη έπιδρομη τις  τών Ε νω 
τικών, ητις ένέσπειρε τόν φόβον καθ’ άπαντα τόν νότον καί πα

ρεμπόδισε την ύπό τοΰ Johnston μελετωμένην συγκέντρωσιν.

Ή επιδρομή αΰτη, εν τών έξαισιωτέρων κατορθωμάτων τοΰ 

’Αμερικάνικου πολέμου, διετάχΟη ύπό τοΰ στρατηγοΰ G rant 

εις τόν στρατηγόν H arbut καί έξετελέσδη ύπό τοΰ συνταγμα

τάρχου Grierson τής Νέας Ύόρκης.

(I) Ίοε Ιν τέλίι τόν 3d v  πίνακα.

Ουτος μετά τριών συνταγμάτων ίππικοΰ, τοΰ 6 ου, 7ου καί 

12ου, τής Jow a, καί μιας έφιππου κανονιοστοιχίας άνεχώ- 

ρησε την 1 7 η ν ’Απριλίου έκ τής Γκράγγε πρός νότον τής 

Τεννεσί. Τό σώμα τοΰτο διευδύνδη κατ’ άρχάς πρός την πό- 

λιν 'Ρίπλεϊ, τήν όποιαν διήλδε τήν 18η ν, Γνα όδεύση πρός 

τήν Νέαν ’Αλβανίαν, ένδα περίπου διέβη τόν Ταλλαβαρσίν πο

ταμόν. Είς τάς δέσεις ταύτας Άνδενωτικοί τινες στρατιώται 

ηχμαλωτίσδησαν, καί αποσπάσματα έξηκοντίσδησαν δεξιά 

καί αριστερά πρός κατόπτευσιν, έν ω τήν 19ην τό κυριώτε- 

ρον μέρος τοΰ στρατοΰ τής έπιδρομής έπροχώρησε 1 0  χ ιλ ιό 

μετρα πρός νότον τής Ποοντόκ καί κατηυλίσδη έπί τών φυ

τειών μάλιστα άρχηγοΰ τίνος τών έχδρικών λαφυραγωγιών, 

τοΰ λοχαγοΰ W c th e ra ll. Έ ν τώ διαστήματι τών δύο ημε
ρών, 18 η ς  καί 19ης ’Απριλίου, ό Grierson διηνυσε δρόμον

σχεδόν 1 0 0  χιλιομέτρων.
Τήν 2 0  ’Απριλίου τό σώμα, πρό τοΰ νά έξημερώσν;, έτέδη 

είς κίνησιν, άφίνον είς τό στρατόπεδον μικράν τινα φρουράν έκ 

2 0 0  άνδρών καί άριδμόν τινα ρυταγωγουμένων Γππων, έκ 

λεηλασίας προερχομένων, διά τάς άποσκευάς. Ή  φρουρά αΰτη 

ώφειλε νά περιπολή είς τά πέριξ τήν πεδιάδα έπί τινα χρόνον, 

καί κατόπιν νά στραφή όπίσω πρός-τήν Γκράγκε. Τήν ημέ

ραν ταύτην ό Grierson έπροχώρησε σχεδόν 6 0  χιλιόμετρα 

πρός νότον, έως τής Κλέαρ-Σπρίγκς, άποφεύγων τήν Οϋχσον, 

κατεχομένην ίσχυρώς ύπό έχδρικών δυνάμεων.

Τήν 2 1  ην τό πλείστον τοΰ στρατοΰ τής έπιδρομής (δύο 

συντάγματα) έξηκολούδει τήν πορείαν του έν τή ιδία διευδύνσει 

πρός τήν Σταρκοβίλλε, 1 3  χιλιόμετρα, μεσημβρινώτερον ταύ- 

της, ενώ εν σύνταγμα ύπό τόν συνταγματάρχην (Έν.) Hatch 

άπεσπασδη άνατολικώς προς τήν Κολόμπους, μέ τήν έντολήν 

νά καταστρεψη εί δυνατόν τόν σιδηρόδρομον τής Μομπίλε-



"Oi's. Ά λ λ ά  δ πλησ:ον της Όκολόνα συνταγματάρ·/ης 

Hatch (Έν.) πίπτει Ιν τω μέσω άνθενωτικοΰ τίνος στρατο

πέδου, ενδα κατόπιν ζωηρού άκροβολισμοΰ πληγόνεται καί 

συλλαμβάνεται μεθ’ ενός μέρους τοΰ συντάγματος του. Το ύπο- 

λειρθέν με'ρος τούτου τρέπεται τότε προς τά όπίσω, καί κατορ

θώνει μετά παρέλευσιν ήμερων τινων νά είσέλθη είς Γκράγκε.

Τήν 2 2  απόσπασμά τι υπό τόν λοχαγόν (Έν.) Forbes 

άπεστάλη νά ένεργήση έπιδείξεις εναντίον τής Μακόν, καί 

περιπολία! έπερορτίσθησαν νά καταστρέψωσι μεταξύ τής 

Όκολόνα καί Μακόν τόν σιδηροΰν δρόμον καί τά τηλεγραρικά 

σύρματα, εν ω έτερον άπόσπασμα, περιέτρεχεν άνιχνεΰον τήν 

πεδιάδα είς τά πέριξ τής Σταρκσβίλλε, ένθα κατέκαυσε μέγα 

εργοστάσιον υποδημάτων καί ηχμαλώτευσεν ένα καταλυμα- 

τιαν τής Πόρτ— Ουτσον, προνομεύοντα διά τόν στρατόν. Τό 

κυριώτερον μέρος τοΰ έπιδρομικοΰ στρατοΰ έστρατοπέδευσε 1 6  

χιλιόμετρα έκεΐθεν τής Αουϊζαβίλλε, άρ’ ου έξετέλεσεν έπιπο- 

νωτατην πορείαν διά μέσου τών πλημμυρημένων ελών ενεκεν 

τών βροχών τής προτεραίας. Έ ν τούτοις έπνίγη είκοσάς 

ίππων, διατρεξάντων μέγαν κίνδυνον καί τών ιππέων αύτοΰ.

Τήν 2 3  τό σώμα διήλθε τόν Πέαρλ ποταμόν, άρ’ ου έξε- 

διωξε έκεΐθεν απόσπασμά τι έγθρικοΰ ίππικοΰ, καταστρέρον 

κατά τήν στιγμήν έκείνην τήν γέρυραν; Έ κ τοΰ μέρους του

του διευθυνθη πρός τήν Δεκατούρ, έπειτα πρός τήν Νέβτον, 

οπου Ηχμαλώτευσεν 7 5  εχθρούς, δυο σιδηροδρομικός αμαξο

στοιχίας, ζωοτρορίας καί πολεμερόδια. Καί τοΰς μέν άπέ- 

λυσεν, υποσχεθεντας αύτώ ουδετερότητα, τά δέ έπυρπόλησεν.

Γήν 24 . ή πορεία έξηκολούθησε διευθυνομένη πρός τήν 

Γκαρλαντσβίλλε καί πρός τήν ρυτείαν Bender, έπί τής όποιας 

έστρατοπέδευσε τό εσπέρας.

Try 2 5  τό σώμα διέτρεξε μόνα 3 2  χιλιόμετρα, διότι ίπ -

πεΐς τε καί ΐπποι εΤχον άπαυδήσει ενεκεν τών κατεσπευσμένων 

πορειών τών δυο προλαβουσών ημερών· έστρατοπέδευσε δέ έπί 

τή; ρυτείας Dores, 1 3  χιλιόμετρα άνατολικώς τής 'Ραλέγα, 

ένθα ήναγκάσθη ν’ άρήση μεμολωπισμένους τινάς καί ασθενείς 

ύπό τήν σκέπην τής θείας προνοίας.

Τήν 2 6 . δ Grierson διαβαίνει τήν πόλιν 'Ραλέγα, μετέ- 

πειτα διαπερα τόν ποταμόν Στρούγκ είς Βιστερβιλλε, καί στρα

τοπεδεύει πλησίον ταύτης, έπί τής ρυτείας Sm ith, άρ’ οϋ 

διήνυσε 66  χιλιόμετρα.
Τήν 27 . τό σώμα διευθυνθη πρός τήν Γκεοργετόβν— Φε^ρύ, 

Άλτζλεούρστ, καί πρός τόν πόρον τοΰ ποταμοΰ ΙΙεάρλ, ένθοί 

γενναία τις έμπροσθορυλακή έξ έθελοντών, ύπό τόν συνταγ

ματάρχην Prince, σπεύδει άπό πρωίας καί κυριεύει πολλάς 

γερύρας καί πορθμεία, τών δποίων ή καταστρορή θά έπέρερί’ 

μεγάλα έμπόδια είς τήν ράλαγγα. Είς Άλτζεούρστ κατε-
,  * η f Λ

στράρησαν έχθρικαί στρατιωτικαί παραπομπαί έκ ζωοτροριών 

καί πολεμεροδίων είς δέ τόν πόρον τοΰ Πεάρλ δ λοχαγός 

Forbes, δ τή 2 2  πρός τήν Μακόν άποσπασθείς, ήνώθη μετά 

τοΰ κυριωτέρου μέρους τοΰ έπιδρομικοΰ στρατοΰ, εύρεθέντος 

έξ άπροόπτου είς Μακόν, έν τώ μέσω 2 ,0 0 0  περίπου Α νθε 

νωτικών, οΓτινες κατέβαινον τοΰ σιδηροδρόμου. 'Ο λοχαγός 

Forbes προσεκάλεσε τολμηρώς τούς Ανθενωτικούς νά παρα- 

δοθώσι, μετά ταΰτα δέ, κατά τό διάστημα τής διαπραγματεύ- 

σεως ταύτης, κατώρθωσε νά έξαρανισθή άπ’ έμπροσθεν τούτων 

μετά τοΰ άποσπάσματός του, συνισταμένου έκ 3 5  ιππέων.

Τήν 2 8 . τό σώμα βαδίζει πρός τήν Άρΐγκρόδε* έκεΐθεν δέ 

τέσσαρες ίλαι ύπό τόν λοχαγόν T rafton άπεσπάσθησαν προς 

τήν Μπαάλα, οπως καταστρέψωσι τάς σιδηροδρομικές τρο

χιάς· τό δέ έπιλοιπον τοΰ σώματος έστρατοπέδευσε πλησίον 

τής Κούρς, άρ’ ου προηγουμένως ήκροβολίσθο μετά τοΰ έχ -



6ροΰ δι’ δλης της μετά μεσημβρίαν ημέρας, αιχμαλώτισαν καί 

μερικούς έκ τούτων, δόντας ωφελίμους πληροφορίας.

Τήν 29 . ό μέν G rierson φέρεται είς Μπροκάβεν, έπί τοΰ 

άπο Νεαν— Όρλεανς είς Ζάζον άγοντος σιδηροδρόμου· κατα
καίει τον σταθμόν καί τάς άποθήκας αύτου καί α ίγμαλω τί-  

ζει 2 0 0  έχθρούς. r0  δέ λοχαγός Trafton, ενωθείς καθ’ δδόν, 

φερει 3 0  δέσμιους. ΓΗ στρατοπέδευσις διαρκούσης της νυκτος 

έλαβε χώραν 1 0  χιλιόμ. μεσημβρινοανατολικώς τής πόλεως.

Τήν 3 0 . το σώμα τοΰ Μπόγκουν— Σίτο παρέδωκε ταΐς  

φλαιξί γέφυρας, αμαξοστοιχίας καί σταθμούς του σιδηροδρό

μου, έκεϊθενκατηυλίσθη μεσημβρινοδυτικώς τής Σουμμέτ, ένθα 

έπυρπόλησεν είσέτι πολλάς ιδιοκτησίας τής ανθενωτικής κυβερ

νήσεως. ’Όπισθεν δέ τής φάλαγγος άπασαι αί γέφυραι κατε- 

στρέφοντο ύπό τής Οπισθοφυλακής.

Τήν Ιην Μαΐου ή πορεία έξετελέσθη μεσημβρινοδυτικώς, 
δια μέσου τών δασών, έως τής άπο Κλίντονς νΟσκκα άγού— 

σης ίδοΰ. Έ π ί τοΰ μέρους τούτου, πλησίον τής Β άλλς—  

Π οστ—Όφφίσε, υπήρχε ποταμός, ον έδει νά διαβώσιν, ή δέ 

γέφυρα αύτοΰ έφυλάττετο ύφ’ ενός εχθρικού άποσπα'σματος 

έξ εξήκοντα ιππέων. Ή  ένωηκή έμπροσθοφυλακή έπιπίπτεν 

Ιναντίον τούτου* άλλά, προσβληθεΐσα ύπό ζωηροΰ πυρός, υπε- 

χώρησεν. Γ0  άντισυνταγματα'ρχης B lackburn, δστις έδιοίκει, 

έπληγώθη θανασίμως. Ό  δέ συνταγματάρχης Prince, ό 

όποιος διεύθυνε τήν κεφαλήν τής φάλαγγος, διατάττει ν’ άφ ιπ ι. 

πεύσωσιν οί άνδρες καί ν’ άρχίσωσι τόν πυροβολισμόν. Α ί 

καραβίναι καί τά μουσκετόνια ένήργησαν θαυμασίως, ώσαύ- 

τω ς καί τινες πολυβολαί, ριφθείσαι παρά τής κανονοστοιγίας 

τοΰ λοχαγοΰ (Έν.) Sm ith, ή γέφυρα έκαθαρίσθη καί ή 

φάλαγξ διέβη τον ποταμόν, μέρος μέν διχ τής γεφύοας, μέρος 

δέ κολυμβητί, καταδιώκουσα τόν εχθρόν, οστις κατέρυγεν είς

τά δάση. Ή  οδοιπορία έξηκολούθησε μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, 
τήν δέ 10 . τό εσπέρας δ ποταμός Ά μ ίτε  διεπεράσθη κολυμβητί, 

άπόσπασμα δέ τι ’Ανθενωτικόν ήχμαλωτίσθη κοιμώμενον έπί 

τής άντιπέραν όχθης.
Τήν 2. Μαΐου, λίαν πρωί, ή έμπροσθοφυλακή προκατα

λαμβάνει είς Σαίντ— Κρεέ— Μπρίτγκε εν άνθενωτικόν στρα- 

τόπεδον καί κατακαίει αύτό. Μετά στιγμάς δέ τινας 4 0  άνδρες 

τοΰ συντάγματος (Άνθ.) Stenart τοΰ Μισσισσιπή ηχμαλω- 

τίσθησαν μετά τοΰ συνταγματάρχου αυτών. Περί την μεσημ

βρίαν ή φάλαγξ έφθασεν είς τάς έμπροσθοφυλακας τοΰ Ενω- 

τικοΰ στρατηγοΰ A u gur, έμπροσθεν τής Μπατον—  Ρουζ, και 

μετ’ ολίγον είσήλθεν έν τή πρωτευούση τής Λουϊζιανε έν τώ 

μέσω τών ένθουσιωδών άνευφημιών ολων τών Ενωτικών, και 

ίδίως τοΰ λαοΰ.
Ό  στρατηγός G rierson έφθασεν είς τόν λιμένα έν άρμοδίω 

χρόνω· καθότι δ ς-ρατός αύτοΰ ητο πραγματικώς έξηντλημένος· 
κατά δέ τό διάστημα τής πορείας τών δύο τελευταίων νυκτών 

τά  τρία τέταρτα τών άνδρών αύτοΰ έκοιμώντο τρεχοντες επι 

τών ίππων, καί μόνον δ κρότος τών δπλων ήουνατο να έξε* 
γείρη αύτούς τοΰ ύπνου. Έ ν διαστήματι δέ 1 6  ήμερών διέ- 
τρεξε έκτασιν 8 0 0  περίπου χιλιομέτρων, διελθών άπασαν την 

τοΰ Μισσισσιπή έπικράτειαν καί περιελθών δύο έχθρικούς 

στρατούς, τόν τήν Βικσβούργ ύπερασπίζοντα στρατόν και τά 

έπικουρικά τοΰ ύπό τάς διαταγάς τοΰ (Άνθ.) Johncton.

NIK. ΑΝΤΩΝΟΒΙΤΣ,
έπιλοχίας του ίππικου.



ΝΈΑΣ Μ ΕΘΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΑ ΕΜΟΥ (1)
ί»πο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΚΕΡΝΗ,
ταγματάρχου τοΰ πυροβολικού κτλ. κτλ.

Ιδιότητες τοΰ π.Ιήρους, τοΰ χενοΰ χαι τοΰ ήμιπΛήρους 

τετραγύκον.~~νί.Λ\ αρχήν υπάρχει μεγαλητέρα ταχΰτης καί 

άπλότης είςτόν σχηματισμόν τοΰ πλήρους τετραγώνου παρ’ εις 

τόντοΰ κενοΰ- αί περις-ροφικαι κινήσεις διά τόν σγηματισμόντου 

εΤναι όλιγώτεραι. Έ άν ή ελλειψις τής συμμετρίας δΰναται νά 

έκθεση την άμυναν τοΰ κενοΰ τετραγώνου, όλίγαι τινές άνω- 

μαλίαι είς τό σχήμα τοΰ πλήρους τετραγώνου δέν συνεπάγουν 

τό αυτό άτοπον. Έ πί τή υποδέσει οτι δ εχθρός ήδυνηθη νά 

διάσπαση σημείόν τι τοΰ όγκου αΰτοΰ, ή υλική άντίστασίς 

του, ητις βεβαίως έκλονίσθη, δέν έμηδενίσθη έλοσχερώς, ώς 

,η-ίελε συμβή είς τά κενόν τετράγωνον είς παρομοίαν περίστα- 

σιν. Τά ανοίγματα τά σχηματιζόμενα είς τά πλήρη τετρά

γωνα κλειουσιν αμέσως, ή δέ άντικατάστασις τών φονευομέ- 

νων προξενεί κενόν τι εις τό κέντρον τοΰ τετραγώνου, η τήν 

συστολήν αΰχοΰ, μένοντος πάντοτε πλήρους. Τό χενόν τετρά

γωνον άπ’ εναντίας άπαιτεί τήν ΰπαρξιν έσωτερικής εφεδρείας 

πρός άναπλήρωσιν τών κενών, ένίσχυσιν τών αδυνάτων η 

ίσχυρώς προσβεβλημένων σημείων, καί είς περίστασιν, καθ’ ην 

ηθελον εισχωρήσει ίππείς τινες, νά τους φονεΰη.
Έάν έξ οίασδήποτε αιτίας προκΰπτη αταξία, αυτη άπο- 

βαίνει μάλλον επιβλαβής είς τά κενά τετράγωνα παρά είς τά 

πλήρη· άφ’ ετέρου όμως είς τά τελευταία ταΰτα, επειδή οί ά-

(1) Ίδέ τόμον Β φυλλίδιον τή; 15. ’Ιουλίου, σελίδα 44—49.

ξιωματικοΐ συγχέονται είς τό σΰνολον τών άνδρών, δυσχολώ- 
τερον δύνανται ν’ άποκατασχήσωσι τήν τάξρί.

Τό πλήρες τετράγωνον τοΰ αΰτοΰ αριθμού άνδρών, κατέ- 

χον μικροτέραν έκτασιν( είναι εΰκολώχερον νά μεχατίθηται καί 

νά χινήται όπισθεν ανωμαλίας τίνος τοΰ εδάφους παρα τό 

χενόν τετράγωνον.
ΙΙαραδεχόμενοι τήν ΰπεράσπισιν, τήν όποιαν εις τινας περι

στάσεις δΰναται νά παράσχη είς τό ιππικόν, είς τό πυροβο

λικόν κ»ί τά διάφορα οχυρώματα τοΰ στρατοΰ, τό σύστημα μ ι
κρών τετραγώνων, συνδυασμένων μεταξύ τω ν , εΤνχι προτιμο- 

τέρα τής ΰπερασπίσεως, τήν όποιαν θέλει παρ»γάγει τό εσωτε

ρικόν μεγάλου κενοΰ τετραγώνου είς τό κέντρον, μ̂  όλα ταΰτα 

λέγομεν ότι παν μεμονωμένον τετράγωνον πρέπει νά δΰναται 

είς π ϊσαν στιγμήν νά περιλάβη τοΰς τραυματίας, μέχρις 

ότου τά πρός τοΰτο φορεία τοΰς παραλάοωσιν, ώς καί τοΰς 

μουσικοΰς, τυμπανιστάς και τροφοπώλας, καί έν γε'νει πάντας 

τοΰς μή μαχίμους, ουτινος καθυστερεί τό πλήρες τετράγωνον.

Ύ πό τήν αυτήν δΰναμιν τών άνδρών τό πλήρες τετράγω

νον παρουσιάζει όλιγώτερα σημεία προσβολής είς τάςέχθρικάς  

σφαίρας παρά τό κενόν τετράγωνον, όπερ θεωρείται πλεονέ-·. 

κχημα οΰσιώδες· άφ’ Ιτέρου δέ, έπειδή είς τό πλήρες τετράγω

νον δέν δΰνανται όλα τά όπλα νά ένεργήσωσι, παρ’ όταν κα- 

ταφΰγωμεν είς τήν έλαττωματικήν θεωρίαν τής αλλαγής τών 

όπλων χαί τής γονατίσεως τοΰ πρώτου ζυγοΰ, κατά τοΰτο τα 

κενόν τετράγωνον έχει υπεροχήν τών πυρών είς τρόπον, ώστε, 

μ’ όλα τά έν τη φΰσει τοΰ πλήρους τετραγώνου υπάρχοντα 

σπουδαία πλεονεκτήματα, είναι υποδεέστερον τοΰ χενοΰ ΰπα  

την έποψιν τών πυρών, καί τοσοΰτον μάλλον μέ τήν σημερινή* 

τελειοποίησιν τών όπλων.

Τό ημιπλήρες τετράγωνον μετέχει ταυτοχρόνως τοΰ χενοΰ



καί τοΰ πλήρους τετραγώνου, άλλ’ αί ίδιότητές του προσεγ- 
γιζουσι μάλλον είς τάς του πρώτου παρά είς τάς τοΰ δευτέρου.

Ασθενή σημεία τετράγωνον τ ιν ό ς .— Λιάφοροι τρόποι 

τοΰ συνδυάζειν τά  τετράγωνα μεταξύ τω ν .— Θέσις τοϋ πυ ·  

ροΰο.Ιιχοϋ χαΐ ίππιχοΰ πρός εν σύστημα τετραγώ νω ν.— ΕΤ
ναι γνωστόν, οτι α ί γωνίαι τών τετραγώνων παρουσιάζουσι 

τομείς άπυροβλήτους. Ή έλλειψις αΰτη άναπληροΰται διά τών 

πλαγίων πυρών, καί τότε έκαστη γωνία υπερασπίζεται έκ τών 

πυρών δυο μετώπων. Τά πλάγια ομως πυρά σημειωτέον οτι 

δυσκόλως έκτελοΰνται είς την μάχην· ώστε οί πλεΐστοι τών 

τακτικών παραδέχονται οτι τά άσδενέστερα σημεία τοΰ τε
τραγώνου είναι αί γωνίαι. Τινές πάλιν δεωροΰσιν, οτι τοιαΰτα 

εΤναι τά μέσα τών μετώπων, διότι οπισδέν των ύπάρ·/ει με- 

γαλητερον κενόν, καί διότι μόνον κατ’ εύδεϊαν πυρά δύνανται 

νά διευδύνωσι κατά τοΰ έχδροΰ. Γ0  πρώτος λόγος δέν ύφί- 

σταται είς τά πλήρη τετράγωνα, είς δέ τά κενά τετράγωνα 

μένει άνευ αποτελέσματος, έάν υπάρχη έσωτερικώς εφεδρεία 

η μικρά τις  έφεδρεία δπισδεν τοΰ μέσου έκάστου μετώπου. 
’Ενίοτε μετασχηματίζουσι τάς γωνίας τών τετραγώνων είς 

εύδείας γραμμάς διά της τομής αυτών διά επιπέδων καδέτων 

είς τάς διαγώνιους, έπί τών οποίων διαδέτουσι πυροβόλα, 

Ένισχΰουσι δ’ επίσης τάς προεχούσας γωνίας, έπισωρεύον- 

τες έξωτερικώς και κατά την διευΟυνσιν τών δςαγωνίων εκ

λεκτούς άκροβολιστάς, οί’τινες έν ανάγκη δύνανται νά κλίνωσι 

γόνυ καί νά πυροβολώσιν. Ά λ λ ’ οί όροι ουτοι δέν δύνανται 

πάντοτε νά έκπληρωδώσι· τούτου δ’ ενεκα οί πεπειραμένοι ίπ -  

πεΓς προτιμώσι τήν κατά τών γωνιών προσβολήν, καί μάλι

στα οταν αύται στερώνται πυροβολικοΰ. Σημειωτέον δέ, οτι 

δέν εΤναι εΰκολον πάντοτε έξ άποστάσεως οίαςδηποτε νά δια- 

κρινωμεν καδαρώ: τήν γωνίαν τοΰ τετραγώνου, καί επομένως

νά διευδύνωμεν τήν προσβολήν κατά τοΰ άπυροβολητου το- 

μέως. Ή  δυσκολία αυτη αυξάνει, καδόσον ή εκτασις τής γ ω 

νίας εΤναι μικρότερα, δηλ. όσον τό τετράγωνον εΤναι μικρότε- 

ρον, διότι ό όφδαλμος, διακρίνων μετά δυσκολίας τήν άληδή 

διεύδυνσιν τών μικρών τούτων γραμμών, έξ ανάγκης μένεε 

-είς αμφιβολίαν ώς προς τήν δέσιν τοΰ σημείου τής τομής των.

Ό  ασφαλέστερος τρόπος τής ένισχύσεως τών τετραγώνων 

εΤναι νά συνδυάσωμεν αύτά προς άλληλα είς τρόπον, ώστε νά 

πλευροσκοπώνται προς άλληλα. Προς τοΰτο δέ τάσσονται κλ ι-  

μακηδον, λοξώς ή κατ’ άβάκια. Τά κατά 4 5  μοίρας πλάγια  

τετράγωνα ώς πρός τήν γραμμήν τής μάχης ευκόλως τάσ

σονται είς τρόπον, ώστε νά μή προσβάλλωνται μεταξύ των τά  

άνά δύο προκείμενα. Τό σύστημα τοΰτο τής αναπτυξεως τών 

τετραγώνων ομοιάζει μέ τόν σχηματισμόν τής τακτικής εις τό 

σύστημα τών διαλειπουσών γραμμών καί τών γραμμών μέ διά· 

μεσα, συγκείμενα έκ τετραγώνων περιβολών.

Είς τό ανώμαλον καί διακεκομμένον έδαφος ή πλαγιότης 

τών τετραγώνων δέν δύναται νά έφαρμοσδη ακριβώς ως έπϊ 

δμαλοΰ έδάφους, οπου δύναται νά σχηματισδή τάχιστα και 
μετά γεωμετρικής σ'/εδόν ακρίβειας. Ά λ λ ’ έάν άφ’ ενός αί 

τοπογραφικαί αυται άνωμαλίαι έλαττοΰσι τήν ίσχύν τοΰ πλευ- 

ροσκοπήματος, άφ’ έτέρου καδιστώσι δυσκολωτέρας τάς προσ- 

βολάς τοΰ ίππικοΰ.
Ό  σχηματισμός τών κλιμακηδόν τασσόμενων τετραγώνων 

έκτελεΐται βραδύτερον ή δ τών λοξών. Διά νά ηναι οέ αποτε

λεσματική ή πλαγιοφύλαξες, δέν πρέπει ν’ άπεχωσι πολυ με

ταξύ των, δ δέ πρός τοΰτο ελιγμός άπαιτεΐ μεγίστην άκρί- 

βειαν είς τήν έκτέλεσιν, διότι άρκεΐ εν μέτωπον τοΰ τετραγώ

νου νά παρεκτραπή κατ’ έλάχιστον τής καθέτου, ώστε νά 

παράσχη σπουδαία ατοπήματα. II κατ' άβάκια τάξις (la



disposition en echiquer) σχηματίζεται εύκολώτερον, άλλ’ ή 

πλαγιοφύλαξις αποβαίνει δυσχερεστέρα, καί όσον μικρά είναι 

τά τετράγωνα, τόσον διατρέχουσι κίνδυνον ν’ άλληλοσφαγώσι.

Είς τοΰ; διαφόρους τούτους συνδυασμούς τών τετραγώνων 

τα πυροβόλα τάσσονται ή είς τάς γωνίας, μέ τά κιβώτια εις 

τό εσωτερικόν, η έξωτρριχώς επί τών διαγωνίων, μεταξύ δύο 

συνακολουθών τετραγοίνων. Τό ιππικόν έπίσης δύναται νά 

λάβη θέσιν μεταξύ τών τετραγώνων ύπό την ύπεράσπισιν τών 

διασταυρουμε'νων πυρών, τά όποια βεβαίως θέλει φροντίσει νά 

μη καλύπτη. Είς τήν θε'σιν ταύτην θε'λει περιμένει τήν κατάλ
ληλον στιγμήν νά έπιτεθή κατά τοΰ εχθρικού ιππικού, τεθέν- 

τος είς αταξίαν έκ τών πυρών τοΰ πεζικοΰ. Ούτω τοποθετη

θεί εύρίσκεται ετοιμότερον, παρ’ άν κατέφευγεν έντός τοΰ κέν

τρου μεγάλου τετραγώνου, έξ ου δέν δύναται νά έξέλθη τό
σον ταχέως.

"Άμυνα τω ν  τετραγώ νω ν .—  Ε κ τ α σ ις  τω ν διαφόρων αυ
τώ ν πυρών-— Ή κυρία ισχύς τών τετραγώνων συνίς-αται είς τά 

πυρά των, ή δέ λόγχη είναι τό έσχατον καταφύγιο·/. Είναι ζήτημα 

είσέτι άν το τετράγωνον πρέπει νά μεταχειρίζηται τά διά 

τοΰ παραγγέλματος πυρά ή τά κατά θέλησιν, καί άν πρέπει 
ν’ άρχίση τόν τουφεκισμόν έκ τοΰ πλησίον ή μακρόθεν. Τά 

διά τοΰ παραγγέλματος πυρά άπαιτοΰσιν έκ μέρους τών 

άνδρών μεγίστην προσοχήν, ητις αποβαίνει δύσκολος έν τώ 

μέσω τών συγκινήσεων τής μάχης. ΊΙ φωνή τοΰ αρχηγού, κα- 

ταπνιγομένη έκ τοΰ κρότου τών πυροβόλων καί τής κλαγγής 

τών όπλων, δύναται νά μή άκουσθή καθαρώς ύπό τών άνδρών. 

Ό  στρατιώτης διατρέχει τόν κίνδυνον νά συγχύση δύο σύγ

χρονα παραγγέλματα. Έάν δ διατάττων αξιωματικός φονευ- 

θή καί δέν ήθελεν άναπληρωθή αμέσως, τά πυρά διακόπτον

ται. Έ κ πείρας είναι γνωστόν, οτι πέραν τών δύο ή τριών

συγγρόνων πυροβολισμών, ή αυστηρότερα πειθαρχία δέν δύ- 

ναται νά έμποδίση τά πυρά ταυτα νά μετατραπώσιν είς πυρά 

κατά θέλησιν, όταν μάλιστα οί άνδρες ίν α ι κράσεως νευρικής 

και άκαθέκτου, οίοι οί Γάλλοι. Τά πυρά κατά ζυγούς άπαι- 

τοΰσι μεγαλητέραν αταραξίαν καί ψυχρόν αίμα παρά τά 

πυρά όλων τών ζυγών συγχρόνως· άλλ’ έάν φαίνωνται ότι 

παράγουσι δλιγώτερα πυρά, εχουσ,ιν όμως τό πολύτιμον πλεο

νέκτημα νά ύπάρχη ε ί; πάσαν στιγμήν μέρος τών όπλων 

πεπληρωμένον.
Τά σύγχρονα πυρά έν γένει δέν έκτελοΰντα μετ’ ευστο

χ ίας, διότι ό στρατιώτη; αίφνιδίως διαταττόμενος, δέν δύνα- 
ται πάντοτε νά σκόπευση καί νά κανονίση τό ύψόμετρόν του. 

'II δυσκολία τής έκτιμήσεως τή ; άποστάσεω; αποβαίνει με- 

γαλητερα, όταν ή προσβολή εκτελήται παρά ίππικοΰ. Έ άν  

άφ’ ενός ή έκτίμησι; αυτη γίνηται εύκολωτέρα όσον τό ιππ ι

κόν πλησιάζει, ή δέ χωρίζουσα αύτό άφ’ ημών άπόστασίς 

ελαττοΰται, άφ’ ετέρου όμως, όσον ή ταχύτης τών προκεχω- 

ρημένων ίλών αυξάνει διαδοχικώς, ή δυσκολία τής έγκαιρο/ 

στιγμής τοΰ προστάγματος αυξάνει.

Τά διά τοΰ παραγγέλματος πυρά προξενοΰσι διά τής έχ- 

πυρσοκροτήσεώς των τρόμον είς τούς ίππους καί τούς διαθέ- 

τουσι νά τρέξωσιν, έν ώ έξ εναντίας ευκόλως συνειθίζουσιν 

είς τό μονότονον πΰρ τών στοίχων. 'Ο τελευταίος ουτος τρό

πος εΤναι κατάλληλος είς τά νεοσύλλεκτα στρατεύματα.
Τά κατά βούλησιν πυρά έπιτρέπουσιν είς τον στρατιώτην 

νά γεμίζη τό όπλον του άταράχως καί ούχί έσπευσμένως καί 

κατά τούς διαγραφομένους κανονισμού;· προσέτι δέν εΤναι 

γνωστόν άν ή κανονική πλήρωσις τοΰ όπλου εχει έπι^οήν 

έπί τή ; ευστοχία;. Ό  στρατιώτη;, μή έπασχολών τήν προ

σοχήν του είς τό νά περιμένη τό πρόσταγμα, σκοπεύει μέολην
ΕΑΑΗΝ. ΣΤ ΡΑ Τ. 9. ΦΥΛ. Τ. Β/ 14



του τήν ευκολίαν. Δυστυχώς οσον ολίγον καί άν παρατεινηταί 

το πυρ, δ καπνός καλύπτει τό μέτωπον, σκοτίζει την ορασιν τών 

τουφεκιζόντων, καί τοΐς καλύπτει τόν εχθρόν. ΕΤναι αληθές οτ5 
δ σφοδρός άνεμος άποδιώκει τον καπνόν όπισθεν τών ζυγών, 

αλλά κατά τήν ήμέραν της μάχης δέν εΤναί τις ελεύθερος νά 

τοποθετηθή απέναντι του ανέμου. Είς τι τετράγωνον προσβαλ- 

λόμενον ύπό ίππικοΰ δ καπνός δ προερχόμενος άπό τών πυ
ρών τών στοίχων ένός τών μετώπων, κατά του δποίου δύνα- 

ται νά διευθύνηται ψευδής προσβολή, δΰναται νά έμποδίση 

νά διακρίνη τις εγκαίρως τήν κατά τάς γωνίας προσβολήν.

Τά κατά βούλησιν πυρά συντελούν είς τήν σπατάλην τών 

πολεμεφοδίων. Τό άτοπον τούτο άρκετά ήδη σπουδαΐον καί οτί 
δ στρατιώτης μόνος του κατασκευάζει τάς πυριτοβολάς του, 

οπου ευρη πυρίτιδα καί μόλυβδον, άποβαίνει έτι σπουδαιότε
ρο·/ είς τά οπισθογεμή οπλα, τών όποιων ή πυριτοβολή εΤναί 
πολύπλοκος καί κατασκευάζεται βοηθεία μηχανών καί δα

πάνης σχετικώς υπερτέρας, καί επομένως δέν δύνανται νάκα- 

τασκευασθώσι είμή είς ειδικά καταστήματα. Ή ευκολία τής 

πληρώσεως τών νέων οπλών ευκολύνει τήν πρός τήν σπατά
λην τάσιν, καί μόνη βάσιμος καί αυστηρά ανατροφή του στρα

τιώτου είς τάς φρουράς τόν έξασκεϊ νά υπερνίκα τόν εαυτόν 

του καί νά περιστέλλη τήν άνευ σκέψεως καί φειδοΰς μετρίαν 

δαπάνην τών πολεμεφοδίων κατά τήν μάχην. Ά ν  είς μίαν 

περίσιασιν ένίκησε στρατός τις διά τής άφθονου χρήσεως τών 

πολεμεφοδίων, ύπάρχουσιν έξ εναντίας εκατόν άλλα παρα

δείγματα, καθ’ α ή έξάντλησις αυτών εξέθεσε στρατούς δλο- 
κλήρους.

Η έκτίμησις τών μακρών αποστάσεων απαιτεί μεγαλειτέ- 

ραν ακρίβειαν παρ’ ή τών μικρώ ν άφ’ ετέρου ή δυσκολία νά 

έκτιμώνται αί αποστάσεις αυξάνει μέν τήν άπομάκρυνσιν τοΰ

σκοπού, είτε δι’ απλής δράσεως ή έκτίμησις γίνεται, είτε διά 

τής '/ ρήσεως δργάνων, ο’ α τό στddior (Stadius), τό στάδιό- 

μετper, τό τη.Ιεμετpix0r δίοπτρον χ τ .Ι ,  διά τών δποίων 

τά σφάλματα έν γένει αυξάνουν είς τά τετράγωνα τών απο

στάσεων, καί τά δποία δέν άνταποκρίνονται είς τάς πρακτικάς 

άνάγκας του πολέμου. Τό βάλλειν είς ρεγάλας άποστάσεις καί 

σήμερον, μεθ’ ολην τήν τελειοποίησιν τών οπλών, θεωρείται 

λίαν «βέβαιον. Τό έν πελεμω πεζικόν, τό ποιούν χρήσιν τών 

πυρών του είς τοιαυτας μεγάλας αποστάσεις, θέλει παραγά- 

γεί μάλλον θόρυβον καί καπνόν παρά καταστροφήν του έχ- 

Οροΰ. Τό έθνος έκεΐνο, οπερ πρώτον θέλει χορηγήσει είς έκα

στον στρατιώτην σταδιόμετρον ευχρηστον καί προσκεκολλη- 

μένον στερεώς είς τό όπλον ώς τό ύψόμετρον, άπλουν, όλι- 

γοδάπανον καί ακρίβειας ίκανής διά τάς μεγίστας άποστάσεις, 

θέλει ώφεληθή μεγάλως, καί επομένως θέλει άσφαλίσει τήν 

υπεροχήν αυτοΰ είς τό πεδίον τής μάχης.

Ά ν  άρχίζη τις τόν πυροβολισμόν είς μεγάλην άπόστασιν, 

θά έκκενώση πρόωρα τήν πυριτοθήκην του καί θά στερηθή πυ- 

ριτοβολών κατά τήν κρίσιμον στιγμήν. Πυκνόν νέφος καπνοΰ 

άκαταπαύστως θέλει καλύπτει τό μέτωπόν του καί κατασταί- 

νει τούς ίππεϊς τολμηρούς καί περιφρονητάς έχθροΰ, δστις διά 

τοΰ περικαλύμματος τούτου θέλει νά καλύψη εαυτόν. Έ ξ  

έναντίας ή ήθική έντύπωσις, ή προξενουμένη εις τό προσβάλ- 

λον ιππικόν έκ τής ψυχρότητος καί σιγής τοΰ πεζικοΰ, τό 

δποϊον άταράχως περιμένει τήν προσέγγισιν τοΰ έχθροΰ, χ ω 

ρίς νά πυροβολήση, ένίοτε ητο τοιαύτη, ώστε ν’ άποτύχη ή 

προσβολή χωρίς τό πεζικόν καν νά πυροβολήση.

Έ άν δ πυροβολισμός άρχίση πολλά πλησίον, οί άνδρες οί 

μάλλον συγκινούμενοι καί άδεξιώτεροι δέν θέλουσιν αποτυγ

χάνει. Έκαστη δέ βολή θέλει επιτύχει είτε ίππέα είτε ίπ-ον,
14*



ίσω ς δέ ζαί άμφότερα. "Οταν το ίππιζόν πλησιάση παρά 

πολύ, ζαθ’ ην στιγμήν έκτελεΐται δ κατ’ αυτοΰ πυροβολισμέ;, 
οί ίπποι ε ί; τήν μεγάλην όρμήν των δέν θέλουν σταματήσει 

εύθΰ;, διότι οί ιππείς δέν έχουν τον άπαιτουμενον καιρόν να 

κρατήσο>σι τοΰς χαλινοΰς, νά ζα'μωσι μεταβολήν ζα ί νά υπο- 

χωρησωσι. Ερεθισμένοι έζ τοΰ πόνου οί ίπποι, όσοι έπληγώ- 

θησαν θανασίμως, άφίνονται ε ί; άζάδεζτον δρμήν ζαί ρίπτονται 

τυφλώς έπί τών λογχών, πρό τών όποιων πίπτουσιν, άν μά- 

λιστα ή άπόστασις τοΰ πυροβολισμοΰ ητο ζαλώ ; υπελογισμέ- 

νη. Ένταΰθα προστρεχομεν διά την οριστικήν λύσιν τοΰ προ

βλήματος τών καταλλήλων πυρών τών τετραγώνων είς τά ; 

σοφά ;γνώ μ α; έκλεκτικοΰ τινο;, όστι; έζλέγει έξεζάς-ου είδους 

πυροβολισμοΰ τά πραζτιζά πλεονεζτήματα, άποόόίπτων τά 

ατοπήματα, ϊ ό  πεζιζόν προσβαλλόμενον παρά τοΰ ίππιζοΰ 

οφείλει ν’ άρχίση τά πυρά του είς 2 0 0  μέτρα (άπόστασιν 

τής φυσιζής σζοποβολής τοΰ Γαλλιζοΰ οπλου, προτΰπου τοΰ' 

1 8 6 6 ) διά ζαθολιζοΰ πυρός (salre), έκτελεσθησομένου είς 

τό πρόσταγμα τοΰ άρχηγοΰ. Εύθΰς μετά τοΰτο θέλει παρα

κολουθήσει τό πΰρ στοίχων ζατά βοΰλησιν ε ί; τρόπον, ώστε 

χατά τό διάστημα τών 4 0  δευτερολέπτων, τών άναγζαιουντων 

ε ί; τό ιππικόν νά διατρέξη ζαί φθάση είς τάς λόγ'/ας, τά  

οπισθογεμή οπλα θέλουν ζαύσει τουλάχιστον 4  πυριτοβολάς. 

"Οθεν έζ τών 4 0 0  βολών βεβαίως αί 2 0 0  σφαιραι θέλουσιν 

επιτύχει έξ ενός λόχου 10 0  άνδρών καθ’ ένό; μετώπου 5 0  

ιππέων, έάν παραδεχθώμεν τάς νεωτάτα; δόκιμά; τών νέων 

όπλων τόσον έν Γαλλία, όσον και έν τή αλλοδαπή.

Έ ζ τών έζτεθέντων παραδεχόμεθα ώ ; ζαλήτερον ε ί; ayt ι
ματισμόν τών τετραγώνων τό μιζρόν ζενόν τετράγωνον, τό 

όποιον νά έχη καί τινα εφεδρείαν. Έ ξ όλων δέ τών συνδυα

σμών τά λοξά τετράγωνα είναι προτιμότερα- περί δέ τή ; το-

ποθετήσεω; τοΰ πυροβολικοΰ ζα ί ίππικοΰ αί προγενείτερας 

θεωρίαι μένουσιν αί αυταί μέ μικρά; τινας τροποποιήσεις.

ΠΕΡΙ Τ Ο ϊ Π ΚΛΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙ1ΣΕΩΣ 

ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΝ 

ΤΟΥ 1 8 6 6 .

ύπο
ΑΡ. ΚΟΝΤΟΥΜΑ,

λοχαγού ιώ ν Γεν. ’Επιτελών.

(?* τοΰ γαλλικού.)

MEPOS ΠΡΩΤΟΝ (*).

Σύστημα ΓφιΰωβάΛ ( G ribeauvalJ.

Ό  στρατηγό; Γριβωβάλ έπέμφθη κατά τόν επταετή πόλε
μον ε ί; τήν Αυστρίαν, ενθα έλαβε μέρο; ε ί; τήν διοίκησιν τόΰ 

πυροβολικοΰ τής δυνα'μεως ταύτη ;, υπό τά ; διαταγά; τοΰ 

πρίγζιπο; Λιχτενστάιν (Lichtenstein). Ό  Γριβωβάλ ητο 

άνήρ μεγάλη; άγχ ινο ία;, έκτεταμένων γνώσεων καί πνεύμα- 

το ; δογανιστικοΰ. Έ ξεπλάγη έζ τών βελτιώσεων, τά ; όποια; 

οί Πρώσσοι εφερον ε ί; τό ύλιζόν των, καί τά ; όποιας οί Α υ
στριακοί έμιμήδησαν έν μέρει’ όθεν, άμα έπέστρεψεν ε ί; 

Γαλλίαν, ένησχολήθη νά ζαδιδρυση σύστημα τοΰ πεδινοΰ πυ- 

ροβολιζοΰ, βασιζόμενο; έπί τών προσφάτων προόδων τοΰ

’JSi τέμον Β', φυλλάί'.ον τής 45 Ίουλίβυ, ςϊλίδα 2 2 —32.



οπλου τούτου ^άνατρεπων δλας τας πρώτας ιδέας. Έ ν πρώτοις 

παρεδέχδη οτι, επειδή το πεδινόν πυροβολικόν ητο προωρισμέ- 

νον νά βάλλη κατά στρατευμάτων, ν’ άνατρέπη τά έκ γαιών 

δχυρώματα, νά καταστρέφω τοίχους καί έμπόδια μικρας 

σπουδαιότητος, καθίστατο εις την σύνδεσιν των πυροβόλων 

άνωφελής ή εισαγωγή πυροβόλων δλκής μεγαλητέρας της 

τών 1 2 , και εκτοτε έπρότεινεν οτι δέν πρέπει νά άκολουδώσι 

τά στρατεύματα άλλα πυροβόλα είμή τά τών 1 2 , τών 8 

καί 4. Έδεσεν ώς αρχήν, οτι, έπειδή τά πεδινά πυροβόλα 

δέν βάλλουσι διά φατνωμάτων, δυνατόν νά έλαττωδή τό μή - 

κος αυτών, καί Ιπομένως τό βάρος. Διά νά έλαττώση τό 

Αποτέλεσμα της δπισδοδρομήσεως, περιώρισε τό γέμισμα είς 

τό τρίτον του βάρους της σφαίρας· ίνα μή άπόλλυται δέ ή 

δύναμις της πυρίτιδος, περιώρισεν είς τό έλάχιστον τό *διά· 
κενόν τοΰ βλήματος. Τό πρώτον, άπό της άρχής τών πυρο

βόλων οπλών, αί προτάσεις αυται ησαν αιτία σπουδαίων πει

ραμάτων, άτινα έξηκολούδησαν έπί πολλά ετη, καί τά οποία 

προεκάλεσαν σφοδράς συζητήσεις. Οί ύπερασπισταί τοΰ συ

στήματος Βαλιέρου ήρνοΰντο τά πλεονεκτήματα τοΰ νέου πυ- 

ροβολικοΰ, έπικαλούμενοι τάς ενδόξους άναμνήσεις. Παραδε

κτόν γενόμενον τώ 1 7 6 5  τό σύστημα Γριβωβάλ, έγκατελεί- 

®δη τώ 1 7 7 2 , έγένετο δέ παραδεκτόν έκ νέου τώ 1 7 7 4 ,  καί 

οτε δ ένδοξο ς ουτος πυροβολιστής ώνομάσδη πρώτος γενικός 

έπιδεωρητής τώ 1 7 7 6 , ήδυνήδη νά συμπληρώση διά λεπτο
μερών βελτιώσεων έ’ργον, τοΰ οποίου ή σπουδαιότης καί ή 
διάρκεια κατέστησαν τό δνομα αυτοΰ περίφημον διά παντός. 
Τό 1 7 8 6 , τήν παραμονήν τών πολιτικών συμβάντων, ατινα 
έμελλον νά άνοιξωσιν εκτεταμένη·/ σειράν πολέμων, πίνακες 
της κατασκευής 2λων τών μερών τοΰ υλικοΰ κατηρτίσδησαν, 
ή ευκινησία καί ή άπλότης, αποτελέσματα της δμοιότητος, 
προσεκτήδηταν είς τό γαλλικόν πεδινόν πυροβολικόν.

Τό πεδινόν πυροβολικόν, τοΰ συστήματος Γριβωβάλ, π ε ρ ι

λάμβανε κανόνια τών 12  καί τών 8 διά τόν περίβολον τοΰ 

πυροβολικοΰ, καί κανόνια τών 4  διά τά πυροβόλα τών συν

ταγμάτων. Πάντα ταΰτα τά πυροβόλα είχον μήκος 1 7  δλ- 

χών, βάρος δέ 15 0 κ ις  περιλαμβάνον τό βάρος τής σφαίρας. 

’Οβιδοβόλα τών 6  δακτύλων ( 16  εκατοστών), μήκους 4  δλ- 

κών καί ήμισείας καί βάρους 3 2 5  χιλιόγραμμων, προσιτε. 

Οησαν είς τά πυροβόλα τοΰ περιβόλου μέ μεταβλητάς άνα- 

λογίας* επειδή δέ πειράματα κατέδειξαν οτι αί Γαλλικαί βολι- 

δοδήκαι έκ μολυβδινων σφαιρών καί αί σταφυλαί δέν εΤχον οΰτε 

βολήν ουτε ώφέλιμον άποτέλεσμα, καί οτι αί βολιδοδήκαι τών άλ’ 

λων κρατών ησαν πολύ υπέρτεραι, παρεδέχδησαν δήκας έκ πε- 

ταλείου σιδηροΰ, περιεχούσας σφαίρας έκ χυτοΰ σιδήρου.

Οί κιλλίβαντες, κατάσκευαζόμενοι έπί προτύπου ομοιομόρ

φου, δέν διέφερον πολυ τών προηγουμένως γενομένων δεκτών· 

προέλαβονδέτάςέκ τής αϋξήσεως τής δπισδοδρομήσεως δυσχε- 

ρείας διά σιδηρωμάτων καλώς προσηρμοσμένων. Ό  άγκών 

τών τοίχων (πλευρών) ηύξήδη, οπως έπιτραπή, ώστε οί τρο

χοί τοΰ προολκαίου νά ώσιν υψηλότεροι, καί οίίτω νά έλατ

τωδή ή έ'λξις. Μία κίστη τοΰ κιλλίβαντος εφερε μέρος πολεμε

φοδίων. Μία αρμογή, σχηματισδείσα οπισδεν τών αρμογών 

τών στροφαλίγγων (βραγιόνων), προωρισμένη διά τό £ίμμα, 

έπέτρεπε νά έκτοπίζηται τό πυροβόλον κατά τάς οδοιπορίας, 

καί νά φέρηται είς δέσιν, είς ην έκουραζεν έλιγοίτερον τούς 

ΰποζυγίους ίππους. Ή  άμφιζυγίς άντικατεστάδη διά τοΰ ρυ- 

μοΰ, καί οί ίπποι έζευγνύοντο είς δύο σειράς. Τέλος ή άμαξα, 

■ητις £φερε τό πυροβόλον, ήδύνατο νά κινηβή άφίνουσα τά δύο 

έφόλκια άποκέχωρισμένα διά τοΰ προσχοινώματος, οπερ ίτβ  

σχοινίον προωρισμένον νά τά συνδέη είς τάς κινήσεις έπί τοΰ 

πεδίου τής μ^χης. 'Έν νέον κιβώτιον, οέρον τά γεμίσματα



έτοιμα, ήδύνατο νά παρακολουδή τά πυροβόλα είς τάς Soot— 

πορίας. Οί σίδηροι άξονες αντικατέστησαν γενικώς τους ξυ-  
λίνους.

Δύο βελτιώσεις μεγίστης σπουδαιότητος έγε’νοντο παραδε- 

κταί διά το ρίμμα τών κανονιών. Ό  σκοπευτικός κοχλίας 

άντικατέστησε τον σκοπευτικόν σφήνα, καί υψόμετρα προσηρ- 

μόσδησαν είς τήν ταινίαν του πυδμένος. "Εως τότε, μ’ ολην 

τήν πρόοδον τών επιστημών, εΤχον έσφαλμένας ιδέας περί 

τών τροχιώ ν ένόμιζον οτι βλήμα τι βαλλόμενον μέ με'γα γέ

μισμα καταγράφει γραμμήν ακριβώς εύΰεΐαν, καδ’ εν με'γα 

με'ρος του δρόμου του. Μεταξύ τής άποστάσεως, κ α ί’ ην 

έ'φδανίτό βλήμα σχεδόν όριζοντίως, καίέκείνης καδ’ηνέ'φδανεν 

5τε έβαλλον έξ υπερβολής (a loutevolee), έκανόνιζον τήνκλίσιν 

του πυροβόλου δι’ εμπειρικών μέσων.’ Τό διηρημένον υψόμε- 

τρον έπέτρεψε νά έξετασδή σπουδαίως ό δρόμος του βλήμα

τος είς τάς διαφόρους αποστάσεις καί νά συνταχδώσι πίνακες 
τοΰ ρίμματος.

Ί Ι  σκευαγωγία έμενεν ώς καί ή αρχαία, το δέ προωρι- 
σμένον σχοινίον διά τοΰς ελιγμούς τών πυροβόλων υπό τό 

έχδρικόν πΰρ, άντικατεστάδη διά τών σειραδίων, δι’ ών ένήο- 

γουν οί πυροβολισταί καί οί πεζοί στρατιώται. ’Αλλά μέχρι 

τοΰ 1SOO, εποχής, καδ’ ην ώργα'νισαν στρατιωτικώς τους 

ζευγίτας, δέν εΤχον πυροβολικόν πράγματι ευκίνητον.

Τό έφιππον πυροβολικόν χρονολογείται έν Γαλλία άπό τοΰ 

1 7 9 1 .  Οί πρώτοι λόχοι έσχηματίσδησαν έξ ιππέων καί πυ- 

ροβολιστών, οΐτινες έμάνδανον άμοιβχίως τήν ιππασίαν καί 

τήν υπηρεσίαν τών πυροβόλων. Τό προσωπικόν τοΰ πυροβολι- 

κοΰ καί τό υλικόν έτροποποιήδησαν ταυτοχρόνως. ’Αντί νά 

προσκολλώσι συντάγματα εϊς τάς μοίρας τοΰ πυροβολικού

σαν λόχους, έκ τών όποιων έκαστος υπηρετεί μίαν κανονο* 

στοιχίαν τών G τής αυτής δλκής πάντοτε. Καί οτε τό 1 7 9 3  

παρεδέχδησαν τάς μεραρχίας, προσεκόλλησαν είς έκάστην 

μεραρχίαν τό άνάλογον πυροβολικόν.
Κατά τοΰς πρώτους πολέμους τής δημοκρατίας τό πυρο

βολικόν τοΰτο ποοσέφερε μεγάλας υπηρεσίας. Οί πίνακες τής 

κατασκευής, οΓτινες κατηρτίσδησαν μετά μεγίστης άκριβείας, 

εκαμον ώστε νά κατασκευάζηται τό υλικόν ομοιόμορφον. Ή  

ελάττωσις τοΰ βάρους τών κανονιών έπέτρεψε νά έφοδιάζων- 

ται μέ πυροβολικόν τά στρατεύματα προχείρως. Ό  άριδμ-ός 

τώ ν κανονιών δά ητο μεγας, άν δέν ήναγκάζοντο νά λάβωσιν 

ΰπ’ οψιν τήν μικράν ίσχΰν τών πεζών στρατευμάτων, άτινα  

έσχηματίζοντο έκ μεγάλων στρατολογιών, καί τά δποΐα, άν 

καί ησαν πλήρη ένδουσιασμοΰ κα ίάξ ία ς είς τάς συμπλοκάς τών 

άκροβολιστών, αίτινες ησαν συχνόταται κατά τήν έποχήν 

ταΰτην, οΰχ ηττον ομως ητο άνάγκη νά ύποστηρίζωνται, διά 

νά· άνδίστανται είς τάς μεδοίικάς προσβολάς τών έχδρικών 

στρατευμάτων.
Τά φορητά όπλα δέν υπέστησαν μέχρι τοΰδε μεγάλας με- 

ταβολάς* τό μήκος μόνον τών καννών τών τουφεκίων ήλάτ- 

τωσαν κατά δυο δακτύλους, αύξήσαντες κατά τοσοΰτον τό 

τής βαϋοννίδος.

Οί πόλεμοι τής ΰπατείας καί τής αυτοκρατορίας ηνοιξαν 

νέαν περίοδον είς τό γαλλικόν πεδινόν πυροβολικόν. Τό υλικόν 

δέν ύπές-η μεγάλας τροποποιήσεις. Τό ψήφισμα τοΰ 1 1ου έτους, 

εκτός τινων λεπτομερών μεταβολών, περιωρίζετο ν’ άντικατας-ή- 

ση, διά τε τό έ'φιππον πυροβολικόν καί τάς μεραρχίας, τά κανό

νια τών G διά τών κανονιών τών S καί 4 , έκ τών όποιων τά 

μέν δέν είναι τόσον ευκίνητα, τά δέόχι τόσον ισχυρά. Τό αύτο 

ψήφισμα είσήγαγε τό δβιδοβόλον τοΰ πεδίου τών 2 4 , καλού*



καλούμενον ουτω, διότι ή δλκή αύτοΰ εΤναι ή αύτή μέ τήν τοΰ 

κανονιού της αύτής δλκής.

Ή  εποχή αΰτη είναι αξιοσημείωτος ύπό τήν έποψιν της χρή- 

σεως τοΰ πυροβολικοΰ, ην Ναπολε'ων δ πρώτος είσήγαγεν. Ό  

με'γας ουτος στρατηγός, οστις Ανενέωσε τήν τέχνην τοΰ πολέμου 

και έπαγίωσε τοΰς κανόνας τής νε'ας τακτικής, δέν ήμέλησεν 

*σχυροΰ οπλου, τοΰ δποίου έξετίμα τήν δίκαίαν αξίαν. "Οτε 

είς το δεύτερον μέρος Θέλομεν έκθέσει τούς δεκτούς γενομένους 

κανόνας διά τήν χρήσιν τοΰ πεδινοΰ πυροβολικοΰ, θέλομεν 

ζητήσει ιδίως εϊς τάς μάχας τής βασιλείας του παραδείγματα 

τών γενικώς παραδεκτών γενομένων σήμερον κανόνων.

(Ακολουθεί)

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΠΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 

ΤΙ1Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1 8 6 5 .

υπο τής A. Υ. τοϋ πρίγκιπος ΖοανβΙλλ (*).

ΑΪΓΟΤΣΤΟΣ 1868.

Κατέστησαν )οιπόν τον μέγαν τοΰτον αποκλεισμόν όλων 

τών Ακτών τών μεσημβρινών άπό τής Σχεζαπήκης (Chesa

peake) μέχρι τοΰ 'Ρίο-γράντε (R io-graade), είς τά σύνορα 

τοΰ Μεξικού. ’Αρκεί· νά ^ίψη τις τοΰς όρθαλμούς έπί γεωγρα- 

ρίκοΰ τίνος χάρτου, όπως ίδη δποία μεγίστη υποχρέωσις ίτο  

ή πραγματική τοΰ αποκλεισμού αύτοΰ διατήρησις έπί τών έπΐ- 

κινδύνων ακτών τών Καρολινών, έπί τών άβαθών τής Φλω- 

ρίδος, κατά μήκος τών Bayous τής Αουϊζιάνης, χειμώνα' τε

( ) 15* τόμον Β.', cu/.Aa'oiov της 45  Ίουλίου1 αελ!2 a 6 0 —64.

καί θέρος, έν μέσω τοΰ κίτρινου πυρετοΰ καί τών Ανέμων τής 

κακής έπο'/ής τοΰ έτους, καί τοΰτο έπί τέσσαρα σχεδόν £τη. 

Μό νοι οί αριθμοί δύνανται νά είπωσιν δπόσοι άνδρες έχρεια'- 

ζοντο διά νά ρυλα'ξωτι τόσον έκτεταμένας Ακτάς. Τόν ’Ια
νουάριον 1 8 6 5  τό ναυτικόν τών Ηνωμένων πολιτειών ήρίθμει 

6 7 1  πλοΐα, ών 4 4 0  ώπλισμένα, τά πλεΐστα έν χρήσει είς 

τόν αποκλεισμόν, Κατά τό προηγούμενο-; ετος ( 1 8 6 4 )  4 0  

πλοΐα έχάθησαν, ήτοι 2 8  άπό πολεμικών συμβεβηκότων, 5  

άπό έτέρων, και μόνον 7 άπό ναυαγίων. "Οταν συλλογισθή 

τις τόν κίνδυνον τοΰ διαρκοΰς τούτου πλοΰ παρά Ακτάς π. χ . 

οΤαι αί τών δύο Καρολινών, είς τά πέριξ τοΰ Ακρωτηρίου 

Χαττέρας (Hatteras) καί τής Χαρλεστών (Charleston), όπου 

αί προσπάθειαι τών δρομέων τών διασχιζόντων τόν Αποκλει

σμόν ησαν έν=ργητικοίταται, ό αριθμός ουτος τών επτά ναυα

γίων έπί ολόκληρον ετος είναι εύγλωττότατος καί παράγει 

δίκαιον έπαινον είς τήν ναυτικήν δεξιότητα τών Αξιωματικών 

καί τών πληρωμα'των τών ’Αμερικανών. Λιατεθείσης απαξ  

τής γραμμής τών πλοίων, σχεδόν απάντων ατμοκίνητων, 

κατά μήκος τής παραλίας, δ Αποκλεισμός κατέστη, ώ ς εί- 

πεΐν, Αδιάσχιστος, έκτος είς δύο ή τρία σημεία είδικώς εδ- 

νοηθέντα ύπό τής ρύσεως ώς πρός τοιαύτας επιχειρήσεις. 

Τοιαΰτα ησαν ή Καρλεστών χαί ή Ούϊλμιγκτών (W ilmin
gton) έπί τής Ακτής τών Καρολινών, καί ή Μοδίλη (Mobi
le) είς τόν Μίξικανικόν κόλπον. Ά λ λ ά  καί είς αύτά  ταΰτ*  

τά σημεία δέν ήδύνατό τις νά έλπίζκρ νά είσέλθη ή νύκτωρ 

καί διά Ατμοκίνητων πλοΰ ταχυτερου. Ουτω λοιπόν τήν νύ

κτα ό Ακταιωρός ώρειλε νά τά καταδιώκη έν όλη αύτοΰ τη 

ταχύτητι έν μέσω τών Αμμωδών καί ύράλων, αρ’ ών είναι 

πλήρης ή παραλία αυτη. Είς πάσαν προσπάθειαν οίουοήποτϊ 
ορομέως διενεργοΰντος τήν έκβίασιν τοΰ Αποκλεισμού ύπτρ-



χον πάντοτε σοβαροί κίνδυνοι νά οπίρνικηδώσι δι’ αποτέλε

σμα αείποτε λίαν άβέβαιον. Καίπερ τοΰ στόλου τοϋ διατη

ρούντο; τον άποχλεισμον συλλαβόντο; ή καταστρέψαντος περί 

τά Ικατον εβδομήκοντα τούτων τών b lockader runners, 

διήρχετο πάλιν άτιμωρητεί αρκετό; αριθμό;· δύναταί τ ι ;  ομω; 
έξ άλλου είπεΐν, οτι ε ί; τοΰ; καθ’ ήμ δ ; χρόνου;, με τά ; ευ
κολία; ά ; χορηγεί ή χρησι; τών ατμοκίνητων, καί τά υπερ

βολικά κέρδη, άτινα γεν ιζώ ; παρουσιάζει ή έκβίασι; του 

αποκλεισμού, καί αύτό το κάλλιστα ώργανισμένον ναυτικόν 

δέν δυναται νά καταστήσω τον αποκλεισμόν έντελώ; άδιάσγ ι 
στόν.

Ίοοΰ πώς συνέβαινον τά πρα'γματα ενώπιον τή ; Ούϊλμιγ- 

κτώνο; καί Καρλεστώνο;, τοΰ; δύω λιμένα; έ'νδα ό b locka

de-running έσχε πλείονα ενεργητικότητα καί έπιτυχίαν. Το 

παράτολμον τοΰτο εμπόριον ητο έντελώ; είς χεΐρας τών 'Ά γ 
γλων, παρήγαγε δέ έν αρχή μεγάλα κέρδη, άλλά καί έπη- 

νεγκε πρό; τό τέλος τοΰ πολέμου πολλάς καταστροφάς. 

"Οπως ομως καί άν εχη τά πραγμα, άναμφισβητήτως έδω- 

κεν ίσχυράν ώΟησιν είς τήν βιομηχανίαν τών ναυτικών κατα

σκευών έν Α γ γ λ ία . Ό  διατρέχων τήν Κλύδην (Clyde) είς 

τά πέριξ τή ; Γλα'σγωβ (Glasgow) κατά τό έαρ τοΰ 1 8 6 4  

ήδυνατο νά ϊδη τά ; δχδας τοΰ ποταμοΰ κεκαλυμμένα; ύιτό 

πλοίων κατασκευαζομένων, σχήματο; καί θέα; σχεδόν δμοιο- 

μόρφου. Τά πλοΐα ταυτα ησαν πάντοτε σιδηρά ή χαλύβδινα 

δαυμασίας λεπτότητος σχημάτων, μηχαναί δέ έντροχοι με

γίστης δυνάμεως έχορήγουν αυτοί; ταχυτήτα; έκτάκτου;.

Ό  χρωματισμό; τών πλοίων τούτων ητο στακτό;, οπως 

καδιστώνται όλιγώτερον ορατά τήν νύκτα, δύο δέ βραχεΐαι 

καπνοοόχοι ύύοΰντο μόναι άνωθι τοΰ καταστρώματο;. Δέν 

ύπήρχον οΰ'τε Ιστοί, οΰτε έξαρτισμοί· έ'σωδι δέ οΰδεμία διευ-

δέτησις, ούδέν μέρο; πρό; κατάλυμα, ούδέν τέλος δυνάμενον 

νά προσδέση, έστω καί τό έλάχιστον βάρος ε ί; ο,τι ητο άπ:ο- 

λύτω ; άναγκαΐον καί ωφέλιμον, ήτοι τοΰ; άνβρακα; καί τά 

φορτίον. Τά πλοΐα ταΰτα, διοικούμενα καί πληρούμενα υπό 

άνδρών αποφασιστικών, οΰ; τό κέρδο; ύπερβαλλουσών αμοι

βών έσυρε κατά πληδη, μετέβαινον άπό τή ; ’Α γ γ λ ία ; ε ί; τά ; 

Βερμούδα; (Bermoudes) ή ε ί; Νασσάου (Nassau), έν Βα- 

χάμάς (Bahamas), δύο αγγλικά ; αποικία;, εύρισκομένας 

είς καταλλήλου; άποστάσει; άπό τή; Αμερικανική; παρα

λίας. Έ κεΐ έλάμβανον τό φορτίον αύτών φερόμενον ύπό πλοίων 

κοινών τοΰ έμπορίου· φορτωδεντα άπαξ, άνεχώρουν εΰδέως 

πρός τόν λιμένα ουτινος ηδελον νά έκβιάσωσι την είσοδον, 

κανονίζοντα τήν ταγύτητα αύτών έπί τώ σκοπώ να φδασω- 

σιν είς ωραν νυκτός άσέληνον, έ'μπροσδεν τής πρώτης γραμ

μής τών καταδρομέων, καδόσον ή φυλακή ένηργεΐτο διά πλειό- 

νων ζωνών πολεμικών πλοίων, ών τά μέν έν πελάγει, άλλα 

μάλλον ένδον, καί τέλος τά τελευταία εις αΰτάς τάς άρχάς 

τών διόδων. Συνήδως άπαντε; οί καταδρομείς ουτοι ίσα ν  

Αγκυροβολημένοι, άλλ’ εΤχον τήν άγκυραν έτοίμην, όπως τήν 

άνασύρωσιν ε ί; τ ινα ; στίγμα';- διετέλουν δέ διαρκώ; ε ί; τόν 

ατμόν. "Αμα έφαίνετο είς δρομεΰς, έτίδεντο είς καταδίωξίν 

του, γνωστοποιοΰντε; τήν παρουσίαν αύτου διά πυροβολισμών 

καί σημάτων. Ά π α σ α  τότε ή φυλάττουσα μοΐρα ήτο έπί πο· 

δος καί έξυπνος, ώ ; ή πληδΰ; τών κυνηγετικών σκύλων απέ

ναντι τοΰ κυνηγίου. Ε ί; έκαστον πλοΐον έφρόντιζον πώ ; νά 

κόύωσι τόν δρόμον τοΰ λαδρεμπόρου. ’Ενίοτε έπετύγχανον* 

ενίοτε ομω;, αΰτό; ουτος δ εκβιαστή; τοΰ αποκλεισμού κα- 

τώρδου νά είσέλδττ ε ί; τον λιμένα. Τό συνεχέστερον, οτε ου

το; παρετηρεΐτο έγκαίρω;, δέν ήδύνατο νά διαφυγή τήν κα- 

ταδ:ωξιν? ή ριπτόμεν;; είς τήν ξηρά/. Τό πλήρωμα τότι έγ -



χαταλιμπάνον το πλοΐον, συνήθως έξήρχετο είς τήν ακτήν 

ίπ ί  τών λέμβων αύτοΰ. Οί Έ νωτικοί τότε περιέμενον τήν 

πρωίαν, είτε διά νά δοκιμάσοισι νά πελαγώσωσι πάλιν το 

πλοίον, άν τούτο ήχο δυνατόν, είτε διά νά τό καταστρέψωσι 

πυροβολοΰντες κατ’ αύτοΰ, άν ητο πολύ χωσμένον ή πολλά 

πλησίον τών έχδρικών χανονοστασίων. Ή  καλητέρα τύχη  

του δρομέως ητο τό νά μή τόν ίδη τις ποσώς, οπερ και συ- 

νέβαΐνεν ένίοτε κατά τάς σκοτεινοτάτας νύκτας· άλλ’ ομως, 

ο,τι χαί άν διήρχετο,’ ητο άπλή σταγών ΰδατος είς ωκεανόν 

διά τους Άνδενωτικοΰς, πανταχοΰ χεκλεισμένους έν τώ άπε- 

ράντω τούτω άποχλεισμώ. Έλάμβανον μέν κανόνια τινα, κα-  

ραβίνας, στρατιωτιχάς ενδυμασίας, σανδάλια, φάρμακα, καφφέ 

χα ί άλας, άλλ’ είς σμιχροτάτας ποσότητας· μόλις ομως έξήρ

χετο έλάχιστον ποσόν βάμβακος καί καπνού, ών τινων ή εξα

γ ω γ ή , άν ητο κατορδωτή, ήθελε τοις φέρει θησαυρούς, δι’ ών 

ίθελον έχει έδελοντάς πρός πλήρωσιν τών κενών, άτινα ήνοί- 

γοντο είς τάς  τάξεις αυτώ ν ηδελον έ'χει τόν σίδηρον πρός 

επισκευήν τών σιδηροστρώτων αυτών όδών ηδελον εχει τέ

λος, ά ν ΐί σμικροΰ άριδμοΰ πλοίων, ολόκληρον στόλον δωρη- 

κτών ή μή, όπως δι’ αυτών μεταβαίνοντες ληιζωσι τήν Νέαν 

Ύόρκην καί χατακαύσωσι τήν Βοστώνα. Ό  άποχλεισμός 

λοιπόν προσέφερεν υπηρεσίαν άπειρον, άναγκαιοτάτην.

Διά τοΰτο οί Νότιοι άνεζήτουν άπαντα τά πρός διάλυσίν 

του άποχλεισμοϋ μέσα, καί εντός έλίγου έγένετο γνωστόν 

οτι χατεσκεύαζον εντός τών ποταμών αυτών πλοία νέου είδους, 

προωρισμένα νά πολεμήσωσι χαί διασχορπίσωσι τάς ναυτικάς 

μοίρας, αίτινες περιέβαλον τάς άκτάς αύτών. Τ ά πλοία ταΰτα, 

«τινα έφάνησαν διαδοχιχώς έκ πολλών σημείων τής παρα

λίας τών Άνδενωτικών, ησαν χατεσχευασμένα άπαντα έπί τών

Ταΰτα ησαν διαρχώς πλοία, ών ό τοίχος καί τό κατάστρωμα 

ησαν τεδωρακίσμένα, καί μόλις έξέχοντα τοΰ ΰδατος. Έ π ί 

τοΰ καταστρώματος έτίδετο εΤδος τυμπάνου σιδηροΰ, ουτινος 

οί τοίχοι διετέλουν κεκλιμένοι πρός τό κέντρον. Έ ν τη κόγχη 

τοΰ πλοίου ευρίσχοντο ή μηχανή μέ ένα ή πλείονας έλικας, 

αί προμήδειαι καί τά ενδιαιτήματα. Έ ν τώ τυμπάνω εύρί- 

σκοντο τό πυροβολοστάσιον, ή καπνοδόχη, δ τροχός τοΰ πη

δαλίου. Τέσσαρα ή εξ κανόνια έν γένει ^αβδωτά, έκ χυτοσι

δήρου, 7 — 9 δακτύλων (σύστημα Brooks), βάλλοντα βλή

ματα κυλινδρικά βάρους 1 0 0 — 1 5 0 , άπετέλουν τόν έξοπλι- 

σμόν. Τρία χανόνια ήδύναντο νά βάλλωσιν εΰδέως έπί τά έμ- 

πρός, τρία άλλα έπί τά όπίσω, δύο πλευριχώς. Α ι πυροβολή- 

θραι έκλείοντο κατά βουλησιν διά παμμεγέδων σιδηρών 

πλακών. Τέλος έμπρός ευρίσκετο αιχμή τις άποτελοΰσα κριόν, 

ώστε είς άρμοδίαν περίπτωσιν μετεχειρίζοντο αυτό τά ίδιον 

πλοΐον ώς βλήμα έναντίον τοΰ έχδρικοΰ πλοίου. Τά ram s (λέ- 

ξις  άγγλική σημαίνουσα τόν κριόν) ταΰτα, οΤς διατηροΰμεν 

τό όνομα ύφ’ ο εΤναι έν ’Αμερική γνωστά, ησαν τρομεραί 

πολεμικαί μηχαναί, καί αμα έγνώσδη παρά τοις Βορείοις η 

έμφάνισίς των, είργάσδησαν όπως γεννήσωσιν άλλο τι άξιον 

πρός άνταγωνισμόν. Έντεΰδεν έγεννήθη τά πολεμικόν μηχά

νημα, τό γνωστόν υπό τό όνομα M onitor. Κ αί ταΰτα έπί- 

σης, ώς τά ram s, ησαν πλοία εχοντα τά πλευρά τεδωρακι- 

κισμένα, μέ κατάστρωμα κεκαλυμμένον υπό σιδήρου καί χδα- 

μαλά. Ή μεταξύ αυτών διαφορά ήτο, ότι ό Μονίτωρ εφερε 

μόνα δύο περοβόλα κεκλεισμένα εντός σιδηροΰ πυργίσκου, ου- 

τίνος δ τοίχος είχε πάχος ένδεκα δακτύλων, καί ότι έστρέ- 

φετο δλόσωμος, παρουσιάζων τά στόμια τών δύο κανονιών 

καδ’ ην ηθελέ τις διεύθυνσιν, άπαραλλάκτως ώς είς τάς σι- 

δηροστρώτους οδούς έπιχειρεΐται ή τών αμαξών έπί τοΰ αύ-



τοΰ σημείου στροφή. Τά δύο πυροβόλα δέν ησαν ραβδωτά" 

καί τό μέν διαμέτρου 1 5  δακτύλων βάλλει βλήματα βάρους 

4 0 0  λιτρών μέ γέμωσιν πυρίτιδος 3 5 — 6 0  λίτρων, τό δέ 

διαμέτρου μόνον 11  δάχτυλων. (ακολουθεί)

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

ΛΡΘΡΟΝ ΛΕΓ'ΧΕΡΟΝ ( 1 ) .

6 —12 Αύγουστου (2).

Έ ν τω πρώτω ήμών άρδρω είδομεν τόν Γαλλικόν στρατόν 

έτοιμον νά έπιχειρήση επιθετικόν κατά της Γερμανίας πόλε

μον. Τό Ιον σώμα (Mac-Malion) κατείχε τάς παρα^ρηνίους 

Γαλλικάς έπαρχίας· μία δέ μεραρχία αύτοΰ εμενεν εντός τοΰ 

Στρασβούργου ώς φρουρά, ητις καί δέν μετέσχε τών συγκροτηδει- 

σών μαχών. Έτέραμερα'ρχία υπό τόν Δουαί (Avel) άπεσπάσδη 

είς W eissem bourk, οπως έπιτηρήση τάς κινήσεις τοΰ έχδροΰ 

έν τώ Παλατινάτω. Τό λοιπόν τοΰ σώματος, υπό τάς αμέ

σους τοΰ Mac-Malion διαταγάς, έπεσκόπει τόν 'Ρήνον.

Είδομεν οτι την 2. Αύγούστου τό 2ον σώμα, υπό τόν F ros

sard, είσελάσαν είς τήν παρα^ρήνιον Πρωσσικήν έπαρχίαν 

έχυρίευσε διά της κατά τήν ήμέραν έκείνην συγκροτηδείσης 

μάχης τήν μικράν πρωσσικήν πόλιν Saarebrouck.

Τό 3ον και 4ον σώμα (Bazain, Ladm irault) ^σαν χ λψ α -

(1) Ίοε τίμον II.', ΐί·υλλάϊ·.ο·» τήί 8 Αύγουστου, σιλίδα 100 —150. 
( ϊ )  Λ', άττλα! ήμιρομτ,ν?*·. έννοοΰντ*'. /.ατά τό νίον ήμίρολόγιον.

κηδόν 2πισδεν τοΰ 2ου. Τ όδον 2πισδεν τούτων, δυνάμενον νά 

συγκοινωνη διά τοΰ σιδηροδρόμου μέ τό Ιον (δ σιδηρόδρομος 

ουτος διέρχεται άπό Mels, Forbacb, Sarrebourg, H a- 

guenau).
’Όπισδεν διετίδεντο τό Gov σώμα (Canrober) είς Cbalons 

καίήαΰτοκρατορική φρουρά (Βούρβαχης), διατελοΰσαεΕς Mets, 

όπου ητο τό στραταρχείον τοΰ αύτοκράτορος.
’Απέναντι αυτών εύρίσκοντο έν τή παρα^ηνιω Πρωσσική 

έπαρχία ή 1η γερμανική στρατιά (Steinmets), ί ς  μέρος έπο- 

λέμησε τήν 2 . Αύγούστου, ή 2α  στρατιά (πρίγκιψ Φρεδε- 

δερΐκος Κάρολος) έν τώ μέσω, και ή 3η στρατιά (Βασιλικός 

πρίγκιψ) έν τω Παλατινάτω.
Έ κ τής τοποδετήσεως ταύτης τών εμπολέμων ς-ρατών δύναταί 

τις  ίσως μή σφάλλων νά συμπεράνη, ότι δ Μάκ Μαών (Ιον σώμα) 

μετά τοΰ 7ου σώματος (Douai Felix) [οπερ έφύλαττε τό 

καλούμενον άνοιγμα τοΰ Belfort, δι’ ου δ έχδρός παρακάμπτων 

τόν'Ρήνον δύναται νά είσελάση έν τη νοτιοανατολική Γαλλία] εΤ- 

χεν ένάρχη αποστολήν έπιτηρητιχήν, καί ότι ή κυρία επιδρομή 

έμελλε νά γενη διά τής κοιλάδος τοΰ M osella, έν τή παραρ- 
£ηνίω ΙΙρωσσία. Τοΰτο δέ είκάζομεν παρατηροΰντες έχεϊσε 

συσσωρευομένας τάς γαλλιχάς δυνάμεις.
Τουναντίον ή συσπείρωσις τών γερμανικών δυνάμεων καί 

ή εντελής έγκατάληψις όλου τοΰ 'Ρήνου άπό Lauterbourg μέ
χρι Bale (Λαουτερβοΰργον, Βασιλεία) έκδηλοΐ ότι οί Πρώσσοι 

δέν ήδέλησαν νά καταδείξωσι τά σχέδιά των, έκράτουν δέ συσ- 

σωματωμένας τάς δυνάμεις αύτών έπί ώρισμένω σκοπώ, ον οί 

Γάλλοι δέν κατενοησαν. Ή  απραξία τών Γάλλων μετά τή» 

2. Αύγουστου, έξηγουμένη έκ τών υστέρων, αφορμήν είχε 

τήν ανάγκην τής συμπληρώσεως τών σωμάτων, καί άποδει- 

κνύει ότι αδίκως έσπευσαν κηρύττοντες τόν πόλεμον καί άρχό-
ΕΑΑΗΝ. Σ Τ ΡΑ Γ. θ /  Φ ϊΛ . Τ. Β/ 15 .



μενοι τών πολεμικών επιχειρήσεων, ένώ ησαν ανέτοιμοι.

"Οπως αν η, οί Πρώσσοι δέν ηργησαν νά άναπτΰξωσι τά 

σχέδιά των εύδΰ; μετά την μάχην τή ; 4. Αύγούστου, καθ ην 

πάντη άνέτοιμον πρό; μάχην καί σχολάζουσαν κατέλαβον καί 

ενίχησαν την υπο τον στρατηγόν Douai (Avel) μεραρχίαν του 

Mac-Mahon ε ί; W cissem b o u rg (l). ’Αμέσως προσεπάΟησαν

(1) Ί δ ώ  πώς κατωτέρω περιγράφεται έπί το δραματικόν ό Ο ρ α 

το ί τοΰ στρατηγοΰ Δ ουαί. *Η διήγησις αΰτη εΤναιτο ώραιότερον μαυ- 

σαλεΐον, οπερ ήδύνατό ποτε στρατιώ τη; να φαντασΟή οτι ηθελον ανε

γείρει έπ ί τοΰ τάφου αΰτοϋ1
α 'Ά μ α  άπολεσΟείσης τής μάχης, σκυθρωπός καί περίλυπος ο στρα

τηγο ί έθεατο άπό τής άκρας δψώματος τα  τελευταία  τή ς μεραρχίας 

του συντάγματα καταβαίνοντα άπο λόφου, άφ’ ου έδεκατευοντο ΰπο τοϋ 

έχθρικοδ πυρός. Έ πραξεν δ,τι ήδώνατο, οπως άποσοοήση τον κίνδυνον. 

Δεν τώ  ΰπελείφΟη πλέον οΰτε εν τάγμα , ουτε είς λοχος' η  μάχη, ην 

άνέλαοεν άπο τής πρω ίας, άπε^όφησεν ο'λας αυτοΰ τας δυνάμεις. Το.ε 

εδωκεν εις τοΰς δπασπιστάς και τοΰς αξιωματικούς του δ ιαταγας, α ι-  

τινες τοΰς διασκεδάζουαι καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, μονος οε καταοαι- 

νει εις τήν διάβασιν τοΰ υψώματος. Φθασας εις τά  κατω  μερη, εςαγει 

πιστόλιον Ικ τοΰ Ιφιππίου κα ι διατρύπα τοΰ ίππου του τήν κεφαλήν, 

ξιφήρης δ ΐ άναβαίνει τον απέναντι άνάντη κρημνόν. Τον άπαντώσι 

στρατιώται άνήκοντες είς διάφορα συντάγματα  κα ί οπλα’ f'-πτονται 
ένώπιόν του και θ ίλουσι νά τόν κριτήαωσι- δέκα άσθμαίνουσαι φωναί 

τόν έρωτώσι ποΐ πορεύεται. «Πρός τόν έχθρόν» άποκρίνεται ό στρατη

γός. ’Εξακολουθεί τήν όδόν του· έκπεπληγμένοι τόν άκολουθοΰσιν οί 

στρατιώται. Ε ίναι ολίγοι κ α ί πηδώσι κύκλφ  αύτοΰ. "Αλλοι προστρέ- 

χουσιν, άναγνωρίζουσι τόν στρατηγόν κ α ί σπεύδουσι να τώ  φραξωσι τήν 

όδόν. Τοΰς άπομακρύνει δι’ άπλοΰ νεύματος κα ί άναβαίνει ΰψηλότερον. 

0 1  αύτοί δε στρατιώται, οί πρό μικροΰ πτοηθεντες έπι τηλικαυτη ηρωική 

ευψυχία, τόν μιμούνται καί άναρ3ιχώνται, καίοντες τα τελευτα ία  φυσ^- 

χιά  των. Έ ν τούτοις οοβερόν πΰρ διήρκει έπ ί τής ά'κρας τοΰ λόφου κα ι 

κατεφόνευε τοΰς γενναίους, οΰς ηλέκτριζε τό παράδειγμα του στωικοΰ 

καί άτιράχου στρατηγού των. Τοΰς καταφΟάνουιι και άλλοι άποπ;·.-

ν’ άπομονώσωσι τον Μακμαών καί νά έκβιάσωσι τήν έπί την 

Γαλλίαν επιδρομήν διά τή ; κοιλάδο; M oselle, ακριβώς εκεΐ-

ραθέντες τήν έσχάτην άπόπειραν· άλλ’ ό στρατηγός διά τής άκμής τοϋ 

ξίφους δεικνύων αΰτοΐς τήν κορυφήν τοϋ λόφου, άνανεύει διά τής κεφα

λής καί εξακολουθεί τήν δεινήν άνάβασιν. Οί άνθρωποι πίπτουοιν άνά 

παν βήμα καί πανταχόθεν. Αυτός μόνος προβαίνει άβλαβης, Ι’χων 

υψηλόν τό μέτωπον καί σπινθηροβολοΰντας τοΰς οφθαλμούς, καί διέρ

χετα ι σωροΰς άνδρών καταβεβλημένων υπό τών μύδρων. Α ίφνης "στα- 

τα ι καί ταλαντεύεται. Προστρέχει ό μόνος άπό τών σφαιρών περισωΟείς 

στρατιώτης. Ό  στρατηγός Δουαί π ίπτει νεκρός. Ό πόταν τοιοΰτοι άν- 

δρες π ίπτω σιν έπί τοΰ πατρίου έδάφους, ό νεκρός των γέννα ήρωας».

’Επίσης ώραΐον καί γόνιμον μάθημα  είναι τό έπεισόδιον τής ση

μ α ίας  τοΰ 74ου γαλλικοϋ συντάγματος. Φονευθέντος τοΰ σημαιοφόρου 

τοϋ συντάγματος, ή σημαία παραλαμβάνεται μή καταπίπτουσα άλλη- 

λοδιαδόχως ΰπό 2 0  άνδρών, έκάστοτε φονευομένου τοΰ προηγουμένου· 

μόλις Ιπ ιζή  κ α ί διατηρεί οΰτήν ό 2 1 .  "Οτε δε ή  κατακερματισθεϊσα  

γαλλική  μεραρχία αναγκάζεται νά υποχώρηση, απασαι α ί σημαΐα ι 

τών δεκατισθέντων συνταγμάτω ν συναθροίζονται κα ί σώζονται είς εν 

δέμα. Ώραΐον, άλλ’ έν ταΰτώ  θλιβερόν θέαμα.

Τα ηρωικά παραδείγματα ουδέποτε ελε ιψαν,κα ί πρό πάντων άπό τόν 

γαλλικόν στρατόν. Κ ατά  τήν αυτήν μάχην τοΰ Weissembourg μνημο

νεύεται ή  έξοχος άνδρία, ή  μετ’ έπιμονής άκατονομάστου αύταπάρνη- 

σις τοΰ συνταγματάρχου τοϋ ίππ ικοΰ d’ Espouilles, μόλις ά’γοντος τό 

40ον ετος.Ουτος, θελων νά δώση καιρόν εις τά συντάγματα τής μεραρ

χ ία ς  Δουαί νά συνέλθωσι κατά  τήν αίφνιδίαν τών Γερμανών έπίθεσιν, 

έτέθη έπί κεφαλής τοϋ συντάγματος του, καί προσέβαλε τόν εχθρόν 

δ έ κ α  κ α ί  ε π τ ά κ ι ς  άλλεπαλλήλως. Κ ατά  τήν 47ην έφοδον τό 

σύνταγμά του έμέτρα μόνους 30  άνδρας' άλλ ’ ό ηρωικός συνταγμα-  

ταρ/ης, κεκαλυμμένος ύπό πληγών, έφορμα έπί κεφαλής αύτών ετι 

£παξ κρατών τήν σπάθην είς τάς χεΐρας.

Έ κ τής έκθέσεως τής προς περίθαλψιν τών τραυματιών Διεθνούς 

εταιρίας συνάγεται, ότι έν τή  μάχη  ταύτη  έφονεύθησαν Γερμανοί 3 ,3 7 0  

τοΰ πεζ’κοϋ, G44 τοΰ ίππικοΰ, 2 4 7  τοϋ πυροβολικοΰ. ΈτραυματίσΟη-

1 ύ*



θεν, οθεν έπερίμενον τούς Γάλλους. Το πρώτον έπεχει'ρησεν 

ή 3η στρατιά· το δεύτερον η 1η. Δυνάμεις ύπερτεραι καί κα

ταπληκτικοί της 3ης στρατιας κατέστρεψαν τόν Μακμαών 

είς W o r t  (Freischueiller) καί παρ’ ολίγον τον έξηφάνιζον, 

δυνάμεις δέ ούχί εύΐιαταφρόνητοι της 1 ης στρατιας Ανάγκα

σαν τό 2ον σώμα νά υποχώρηση άπό τών κατά τήν 2. Α ύ

γούστου κυριευθεισών θέσεων τοΰ Saarbruck. Αί δυο αυ- 

ται νίκαι τών Πρώσων ελαβον, ώς είπομεν, χωράν την αύ- 

την ημέραν,.την 6 . Αύγούστου.

"Αμα οί Πρώσσοι έκέρδισαν τάς νίκας ταύτας, η φάσιςτών 

πραγμάτων ήλλαξεν. Ή  κατάστασις τής Γαλλίας ως έν πα- 

νοράματι έγεινε τοΤς πασι γνωστή, άθλια ουσα καί ελεεινή. 

Ή  Γαλλία δέν ητο έτοιμος καθ’ ολην της λέξεως τήν ση

μασίαν.
Έ ν άπάση τη Γαλλία αντήχησαν αί άραί κατά τών 

παρακινδυνευσάντων τήν δόξαν τοΰ Γαλλικού ονόματος, καί 

παρ’ όλίγον κατασυνετρίβετο ή δυναστεία ή Ναπολεόντειος, αν 

μή οί Πρώσσοι, σπεύσαντες τήν επιδρομήν αύτών, διερέθι- 

ζον τήν εθνικήν τών Γάλλων φιλοτιμίαν. Φρονοδμεν άδιστά- 

κτως, οτι εΰκολώτερον καί ταχύτερον έκλείετο ή ειρήνη, τών 

Πρώσσων παραμενόντων είς τά γαλλικά σύνορα καί διδόντων 

καιρόν εις τούς έκμαινομένους εχθρούς τοΰ Ναπολέοντος νά 

fi'i/ωσιν αύτον άπό τοΰ θρόνου. Ή  1 αλλία τοτε, έπιρ^ιπτου-

σαν δ'ε έν όλφ 7 ,2 5 0 , ήτοι το δλον τών έκτος μάχης τεΟέντων T«fμ α 

νών κατά τήν μάχην τοΰ Weissembourg ανέρχεται είς 4 1,0 1'2.
Μετά τήν μάχην, κατά  γερμανικά ; πληροφορίας, πολλοί πρωσσικοΐ 

λόχοι έμέτρουν 1 4 0 — 15 0  ρλιγώτερους τής δ-ινάμεως αυτών. Πρώα- 

σοι Αξιωματικοί πληγωμένοι άναγνωρίζουβι το Chassepot άνώτερον τοΰ 

πρωιοικοΰ τουφεχίου, χαί μάλυτα πέραν τώ ν 3 0 0  βημάτων τό κη- 
ρΰττουιι κ α τα σ 'ί επτ·.κώτατον.

ca εις βάρος αύτοΰ παν το κακόν, έσωζε τήν τιμήν αύτής. 

Ο ί Πρώσσοι δμως, μεθύοντες υπό τής νίκης, κυριευόμενοι ύπό 

της ύπερηφανείας, δέν περιέμενον. 'Π έπιδρομή έπήλθε, καί 

έντεΰΟεν ηρξαντο αί κατόπιν δι^δραματισθεΐσαι στρατιωτικαί 

εργασίαι καί έπί τό επακρον έξαφθεΐσαι εθγικαί φιλοτιμιαι, 
α ί σώσασαι τήν αύτοκρατορίαν έπί μικρόν.

Είναι αληθές, οτι έκτοτε αυτη υπάρχει μόνον ένόματι. Οί 

δημοκρατικοί, αφ’ ου πάνθ’ οσα κατ’ αύτής έπεδείξαντο, ήναγ- 

κάσθησαν ενεκα τοΰ Ιθνικοΰ κινδύνου νά ύπενδώσωσιν είς τήν 

φωνήν τής φρονήσεως. Ή  Γαλλία συνεσπειρώθη ούχί περί 

τον αύτοκράτορα μένοντα ονομα κενόν, άλλά περί τήν Ιίυβέρ- 

νησιν. Τό ύπουργεΐον τοΰ Όλλιβιέρου, τό κηρύ.ξαν τόν πόλε

μον, κατεπεσε, τό διεδέχθη δέ το τοΰ κόμητος Παλΐ)ΐάου 

(Comte de Palicaou, due de BJonthanban). Οί Παρίσιοι 
έκηρύχθησαν είς κατάστασιν πολιορκίας καί έτοιμά?θησαν 

προς άντίκρουσιν τοΰ έχθροΰ (1), αρχηγός δέ τής φρουράς διω- 

ρίσθη δ υπό τών άντιθέτων τοΰ Ναπολέοντος προ^αθείς Τρου- 

σύ (Trochy), στρατηγός. Ώνομάσθη έπιτροπή άμύνης τών 

Παρισίων κατ’ άντιστοίχησιν τής ύπό τών δημοκρατικών έπι- 

μόνως προτα^είσης επιτροπής τής σωτηρίας, κατά μίμησιν 

τής μεγάλης γαλλικής έπαναστάσεως, ^τις, άν έπετύγχανεν, 

Ισοδυνάμει πρός τήν κατάργησιν τής αύτοκρατρρίας. Νόμοι 

έπεκυρώθησαν προσκαλοΰντες είς τά οπλα ?ήν έθνοφυλακήν, 

τροποποιηθέντος έν πολλοις καί αντικατασταθέντος τοΰ περί

(1) Ό  διά τοΰ άπό 4  Ά -ρ ιλ 'ο υ  18 4 1  έγερθείς περίβολος τών Πα- 

ρισίων εχει περίμετρον 3 8 ,0 0 0  μέτρων καί 9 4  προμαχώνας μήκους 

4 0 0  μέτρω ν περιβάλλεται δέ ύπό 16  έξωτεριχών μεμονωμένων καί 

κλειστών οχυρωμάτων, ών ό έχθρός ές ανάγκης έ'ρείλει νά κυριιύντ) 

τούλάχιβτον τρία, νά τά  καταστήσει ά μ α χ α , πριν ί, a ρχ ίιη  τάς έργα- 

σ'ας αύτοΰ κατ’ αύτών τών ,Παρισίων.



ταύτη ; νόμου της 1. Φεβρ. 18 6 8 ·  διερεθίσΟη δ πατριωτισμός 

τοΰ Γαλλικού έθνους, καί πρόσκλησι; είς τά οπλα άπεφασί- 

σθη ολων τών άγαμων άπό 2 5  — 3 5  ετών, ολων τών άπο- 

στράτων Αξιωματικών μέχρι; ήλικ ία ; ετών 6 0 , καί απάντων 

τών υγιών στρατηγών πλειστα δέ άσύντακτα η ελεύθερα σώ

ματα (corps^francs) ώργανίσθησαν ύπό τών έχόντων τοπικάς 

επι^ροάς, ένεργοΰντα τόν μικρόν πόλεμον τών partisans.

Βεβαίως, εάν ή Γαλλία δυνηθη νά κερδίση καιρόν, δύναται 

νά οργάνωση στρατούς, οΓτινες έπρεπε νά ώσιν έτοιμοι, καί 

δύναται νά πράξη πολλά'. Θά δυνηθή ομως νά κατανίκηση 

την ορθώς όνομασθεΐσαν Γερμανικήν μετανάστευσίν ; Τό μέλ

λον θέλει άποκριθή. Ή  ιστορία δέν παρουσιάζει δλίγα παρα

δείγματα.

Παρασυρόμενοι ύπό τής ΰλης, μή λησμονήσωμεν οτι δ Να

πολέων, τή επιμονή τών έν τη Βουλϊ) δημοκρατικών, παρη- 

τήΟη τής γενικής στρατηγίας, ητις άνετέθη εις τόν στρατάρ- 

χην Bazaine, τέως άρχηγόν τοΰ 3ου σώματος, ον εκεί" διε- 
δέχθη δ Decaen.

ΕΤναι άληθές, οτι μετά δυσθυμίας έπραξε τούτο δ Ναπο
λέων, οστις ευθύς μετά τάς πρώτας ήττας εΤχεν ονομάσει, τήν 

9. Αύγούστου, τόνΒαζαίν άρχηγόν τοΰ 2 ου, 3ου και 4 ου σώ

ματος. ’Επίσης άπεσύρθη τής θέσεως τοΰ M ajor-G eneral, ητοι 

τοΰ άρχηγοΰτοΰ γενικού επιτελείου, δ στρατάρχη; L eB oeuf.
Μετά τήν γενικήν ταύτην έπιθεώρησιν τών ποαγμάτοίν με- 

ταβαίνομεν έπί τά πολεμικά έργα εύθΰς μετά τάς πρώτας 

γαλλικάς ήττας. ’Αμέσως κατόπιν τούτων τό γαλλικόν στρα- 

ταρχεΐον έσκε'οθη περί άμύνης τοΰ πατρώου έδάφους. Ίδοΰ 

αί νέαι διατάξεις τοΰ γαλλικού ς·ρατοΰ τοΰ άπέναντι τοΰέχθροΰ.

Τό 2 ον, 3ον καί 4 ον σώμα κατέλαβον θέσεις άπό Saint 

Avoid πρό; τό Metz καί περί τήν πόλιν ταύτην.

Το δον ε ί; Sarre-U nion μέ διαταγήν ύποχωρήσεω; πρός 

Nancy.
Τό 6 ον σώμα άπεσπάσθη προσκαίρω; είς Sarrebourg  

πρό; ύποστήριξιν έν άνάγκη τοΰ ύποχωροΰντος 1 ου σώματος 

(Mac Mahon), διευθυνομένου μέ τά λείψανα διά Naucy εί; 

Chalons.
Ή  αΰτοκρατορική φρουρά μεταξύ Mets jP ont-a-M ousson.

Ή  διάταξι; αΰτη τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ ύπεδείκνυεν οτι 
έμελλε νά διαφιλονεικήση τήν γραμμήν τοΰ Moselle, θέλομεν 

ομω; ίδεΐ κατόπιν οτι έγκατέλιπε ταύτην, άμα ήσφ*λίσθη 

δ M ac-M ahon εί; Chalons, οπου Αφίκετο τήν 13 . Αύγούστου.

Α ί γαλλικαί δυνάμεις, αί μέλλουσαι νά διαφιλονεικήσωσι 

το ΐ; Πρώσσοι; τό πατρώον έδαφος, περιορίζονται ε ί; τά μνη- 

μονευθέντα σώματα, εί; ά έάν προσδε'σωμεν καί δύο μεραρχία; 
κατεσπευμένιο; προσκληθείσα; άπό Cherbourg εί; Mets, έν 

ολω αποτελούνται ύπό 2 4  μεραρχιών πεζικοΰ καί 4  μεραρ

χιών ίππικοΰ, ήτοι ύπό 3 0 0 ,0 0 0  άνδρών καί 8 0 0  πυροβόλων. 

Ά λ λ ’ αί δυνάμει; αυται δέν μένουσιν άμέσως ύπό τά ; χεΐρας 

τοΰ Bazaine· διότι μέρος αυτών κρατήσει τήν Chalons. ΕΤναι 

άληθές οτι ή Κυβέρνησις ένεργεΐ τήν σύστασιν ταγμάτων εθνο

φυλακής, πλεΐστοι δέ έθελονταί προσέρχονται ύπό τά ; ση

μα ία ;, άλλ’ ομως καί οί Παρίσιοι έχουσιν άνάγκην οπλο

φόρων, καί ώργανίσθησαν περί τ ά ;  10 0 ,0 0 0  πρός ύποδοχήν 

τή ; προσδοκωμένη; πολιορκία;· ναΰται δέ 8 ,0 0 0  ύπό τόν 

ναύαρχον ])e la  Bonsier L enoury Ανέλαβον τον διαχείρισή  

1 ,6 0 0  πυοοβόλων τοΰ πεοιβόλου αύτών.' ί k
Απέναντι τών ένεργών γαλλικών δυνάμεων ίδοΰ τ ί πα- 

ρουσιάζουσιν οί έπιδραμόντε; Πρώσσοι έν πρώτη γραμμή·

JsF.id π ζ ίρ υζ , ητοι 1η στρατιά, ύπό τόν Steinm ets (Στέϊν- 

μετ;), τό 7ον και 8 ον σώμα, 7 0 ,0 0 0  με 8 0  πυρόβολα. Ουτοι



μετά τήν ύποχώρησιν τών Γάλλων κατέλαβον δέσιν παρά τήν 
Saint Avoid.

Κ ίν τ per, ίτο ι 2 α στρατιά υπό τον πρίγκιπα Frederic  

Charles (Φρεδ. Κάρολον). Αΰτη άποτελεΐται υπο του 1ου, 

2ου, 3ου, 4ου, 6 ου, 9ου, καί 1 2ου σώματος, καί υπο τής βα

σιλικής φρουράς. Έ ν όλω 2 8 8 ,0 0 0  μέ 6 4 0  πυροβόλα. Ουτοι 

όίμα τή πρώτη υποχωρήσει τών Γάλλων διετέδησαν στρέψαντες 

μετωπον κατ’ αδτών παρά τήν Sarreguem ines, έν άμέσω συγ

κοινωνία δντες μετά τής 1 ης στρατιας πρός σύμπραξιν.

Α ριστερά πτέρνζ, ητοι 3η στρατιά, υπό τόν Βασιλικόν 

πρίγκιπα, λαβόντα τήν πρός Nancy όδόν κατόπιν του M ac- 

Mahon. Αΰτη σύγκειται υπό του 5ου και 11ου σώματος τής 

Βορείου ομοσπονδίας, υπό τοΰ 2ου τών Βαυαρών καί ύπό 

τών στρατευμάτων τών Βυρτεμβεργων, τών Έ σσών καί τών 
Βκδαίων. Έ ν ολω 1 7 0 ,0 0 0  μέ 4 0 0  πυροβόλα.

Π οριΐαι τώ ν  έμ,Ύο,Ιψων στρατών μέχρι της 

Υ2 . Αύγούστου.

Κ αί πρώτον περί τής ύπεχωρήσεως του Mac-Mahon. Ου
τος, ήττηθίίς τήν 6 . Αύγούστου καί μόλις σώσας 1 8 ,0 0 0  έκ 

του σώματος αυτοΰ (ουτινος, ώς άνωθι είπομεν, μία μεραρ

χ ία  ύπό τόν αντιστράτηγον U lrich έμενεν ώς φρουρά του 

Strasbourg, δεχδείσα τήν πολιορκίαν), έλαβε τήν οδόν του 

Bitchc κατά μήκος τοΰ σιδηροδρόμου, οστις άπό Haguenau  

οδάνει είς Sarreguem ines καί είς Forbach, παραλλήλως τών 

συνόρων τοΰ Παλατινάτου. ’Αλλά φθάσας είς Niederbroon  

καί είς Reischoffen, έλέξευσεν άριστερά, καί παραπορευίμε- 

νος τούς βραχίονας (contrelorts) τών Βοσγίων όρέων, άοίκετο 

τον πρωίαν τής 7ης εις Saverne, άφοΰ διήλθε διά Ober- 

broon, Ingw iller και B ooxviller. ’Αφορμή τών κινήσεων 

τούτων είναι ή ?ττα τών Γάλλων είς Saarbruck (?ν φαίνε

ται μαδών 6 δούξ τής Μαγέντας καδ’ όοον) και ή έπί τα πρόσω 

κίνησις τοΰ στρατηγοΰ Steinmets πρός την Forbach και 

S ‘ Avoid. Οί γινώσκοντες τον τόπον άποφαίνονται, οτι, άν ό 

στρ2τΰίργτιζ Mac-Mahon ήδελεν εξακολουδησει την προς 

Britche πορείαν αύτοΰ, ήδελε προσκρούσει έπί τόν έχδρόν, 

κύριον ηδη τής Sarreguem ines, τής Sarralbe καί τής 

lloh rb ach , καί τών δδών τών συνδεουσών τα μέρη ταΰτα 

μετά τής ’Αλσατίας. Έ ξέκλινε λοιπόν εγκαίρως πρός τό νο

τιοδυτικόν, καδό μή έχων άλλην πρός ύποχωρησιν γραμμήν, 

καί έκεΐδεν έβάδισε κατ’ εύδεΐαν πρός τήν Nanc.y καί Chalons 

(έ'νδα άφίκετο τήν 13 . Αύγούστου).
*0 βασιλικός πρίγκιψ, άφήσας περί τάς 1 5 ,0 0 0  Βυρ- 

τεμβέργων καί Βαδαίων ύπό τόν στρατηγόν B eyer, ον κατό

πιν άντικατέστησεν δ Βέρδερ, πρός πολιορκίαν τοΰ Στρασβούρ

γου, κατεδίωξε τόν στρατάρχην μέχρις Ingw iller, συλλαβών 

επί τής δδοΰ αύτοΰ πλέον τών 6 ,0 0 0  αίχμαλωτων, έκτος 

τών κατά τήν μάχην είς χεΐρας αύτοΰ περ ιελδόντων 4,000*  

εΤτα διήλδε, φαίνεται, άπό Goetzenbruck, Lemberg 3 R ohr- 

bach διά μέσου τών ορέων, άφήσας δεξιά τήν Bitcbe καί 

αριστερά τήν Phalsbourg (ώς γνωστόν, ταΰτα είναι δύο μ ι

κρά γαλλικά φρούρια, ών τό μέν δεσπόζει μιας τών στενω

πών τών Βοσγίων, καδ’ ά σημεία έγγιζουσι ταΰτα το γερμα

νικόν έδαφος, τό δέ τήν όδόν τήν φέρουσαν άπό Saverne τής 

’Αλσατίας είς Sarrebourg τής Λορ^αίνης). Ή  τολμηρά α·υτη 

πορεία, γενομένη δι’ δδών δύσκολων, εξ αναγκης εχρειαζετο 

ήμέρας τινάς, ένεκα τοΰ πλήδους τοΰ κινούμενου στρατοΰ, 

2δεν άφήκεν έλεύδεοον τόν M ac-M ahon έντήυποχωρήσει α ύ 
τοΰ, άλλ’ ούχ ί ϊτ ο ν  έδωσεν είς τόν πρίγκιπα τό πλεονεκτημα νά 

θέση έν Rohrbach τήν δεξιάν αύτοΰ πτέρυγα είς κοινωνίαν 

μέ τήν άριστεράν τοΰ ολου βορείου στρατοΰ.



Απο της Rohrbach, εξελθουσών τών δυνάμεων το ί βασι

λικού πρίγκιπος άπο τώνΒοσγίων, Αδύνατο ουτος νά κόψη τάς 

συγκοινωνίας του M ac-M abon με το γενικόν στρατηγεΐον 

τών Γάλλων, αν ο στρατάρχης έμενεν εις Saverne (οπερ 

ισως υποτιθέμενος ό διάδοχος ένήργησε τήν πορείαν ταύτην), 

η ν απειλήση κατ ευθείαν τήν Nancy καί νά έξωθίση προς 

τό Mets τά περί ταύτην στρατεύματα· άλλ’, ώς γνωστόν, ό 

Mac-Malion παρεκκλίνας άπέφυγε τόν έπαπειλοΰντα αυτόν 

κίνδυνον. Ό  βασιλικός πρίγκιψ Ακολούθησε τότε τήν είς Πα- 

ρισίους οδόν, έπιτρέψαντος τοΰτο είς αυτόν τοΰ βασιλε'ως, διά 

τής Nancy καί Chalons, εφθασε δέ είς Nancy τήν 1 2 . Αύ
γουστου, αφου προηγουμένως οι υπ’ αύτόν Βαυαροί έκυρίευ* 

σαν τό έπί τής Seille μικρόν φρούριον M arschal, ενθα ευ- 

ρον πολλάς προμήθειας καί 6 0  πυροβόλα.

’Ενώ δ βασιλικός πρίγκιψ ώδευε τήν οδόν.ταύτην, ή^ΐη  

καί 2 α πρωσσική στρατιά, μεθ’ ών έβάδιζεν δ βασιλεύς (ος-ις 

ί ίχ ε  τήν 10 . Αύγούστου μεταφέρει τό στραταρχείον αύτοΰ 

άπο K aiserlautern  είς Sarrebroucli), παρακολούθησαν τάς 

ύπό τόν Bazaine ενεργούς γαλλικάς δυνάμεις άπό Forbacb  

διά τοΰ S l A void  (ενθα τήν 12 . Αύγούστου ην δ βασιλεύς) πρός 

τό Mets, οπου τήν αύτήν 1 2 . Αύγούστου ώφθησαν οί πρόσκο

ποι ΙΙρώσσοι. Τό σχέδιον τοΰ βασιλέως έγίνετο ηδη κατα

φανές. Έσκόπει ν’ άπασχολήση τάς δυνάμεις τοΰ Bazaine, 

καί, ει δυνατόν, νά τάς κράτηση έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ 

M oselle, έμποδίζων ού'τω τήν είς Chalons συνένωσιν τών 

όλων γαλλικών δυνάμεων. Ούτως δ βασιλικός πρίγκιψ, βα- 

οίζων έπί κεφαλής 1 2 0 ,0 0 0  Γερμανών, έμελλε νά εύ^η με- 

μονωμενας τάς εις Chalons γαλλικάς δυνάμεις, νά τάς προσ- 

βάλη, άν περιεμενον, ή καί νά τάς άποφύγη καί φθάση ούτως 

εις ΓΙαοισίους, όντας τότε ανέτοιμους έν ώρα, καθ’ ην ό κα-

λήτερος γαλλικός στρατός εμενεν, ώς ιίπεΐν, περιωρισμενος, 

εί μή κατεστραμμένος, ύπό τής 1ης καί 2 ας πρωσσικής 

στρατιας.
Ό  Bazaine εύρίσκετο είς δυσχερή Οέσιν. "Αν έπορεύετο 

είς Chalons, άδηλον άν ήθελε προφθάσει ή Γαλλία νά έτοι- 

μασθή. Ό  ολος Γαλλικός ένεργός στρατός ήθελεν εύρεθή κα

τόπιν ήττης έκτεθειμένος είς τήν προσβολήν δλοκλήρου τοΰ ' 

γερμανικού στρατοΰ- άλλως τε ή Ιη καί 2 α πρωσ. στρατιά Αρ- 
χοντο κατόπιν αύτοΰ, δ δε βασιλικός πριγκιψ έκράτει την προς 

N ancy δδόν. Ήναγκάσθη λοιπόν νά συγκεντρωθή παρά τό 

Mets, οπου άφίκετο τήν 12 . Αύγούστου· τήν αύτήν δε ημέραν, 
ώς είπομεν, ώφθησαν είς τά περιξ οί Πρώσσοι προσκοποι. 

Ό  Bazaine εΤχε λάβει τήν άπό Forbali καί S l A void  πρός 

Mets δδόν, ην ήκολούθησε καί δ βασιλεύς. Ούτως δ γαλλι

κός στρατός ό ύπό τόν Bazaine ειχε την 1 2 .  Αυγουστου 

κατά μέτωπον τήν Ιην καί 2 αν στρατιάν, ένώ ή 3η άπεκο- 

πτεν ήδη τήν πρός Nancy δδόν. Τουναντίον τήν αύτήν ήμέ- 

ραν ολος δ γερμανικός στρατός άντιμετώπιζε τήν γραμμήν 

M oselle καί είσήρ·/ετο είς Pont-a-M ousson καί Nancy.

’Αφήσωμεν τόν βασιλ. πρίγκιπα έν τή πορεία αύτοΰ πρός 

τήν Chalons, ενθα άφίκετο μέρος τοΰ στρατοΰ αυτοΰ την 23 . 

Αύγούστου, παρελάσαντα τό έπί τής οδοΰ φρουριον lo u l ,  οπερ 

τότε μεν άπλώς έβομβόλησε, κατόπιν ο εθετο κατ αυτοΰ πο

λιορκίαν, καί ίδωμεν τά λαβόντα χωράν μεταξύ Bazaine 

καί τής 1ης καί 2ας στρατιας τών Πρώσσων άπό τής 14  

18 . Αύγούστου.

*Εργα τής ίη ς  χ α ί 2ας στρατιάς.

(1 4  — 1 8  Αυγουστου)

'Ο Bazaine λοιπόν εύρίσκετο μέ τό 2 ον, 3ον καί 4ον σώμα 

καί τήν αύτοκρατορικήν φρουράν περί τό Mets άπό τής 12 . Αύ-



γούστου, κατέχων δέσεις κυκλούσας τόφρούριονκαίπεριμένων 

τον εχθρόν. ΠοΤον τό σχέδιον καί δ σκοπός *αύτοΰ ; Οί 

Πρώσσοι τον υποπτεύονται ώς δέλοντα νά πορευδή όσον τά- 

χιον προς το Chalons διά του Verbun (άφοΰ ή διά τής 

N ancy συγκοινωνία άπεκόπη έκ τής παρουσίας σωμάτων 

τινών τής 3ης στρατιας), οι δέ πολλοί φρονοΰσιν επίσης το 

αυτό, καί κατακρίνεται υπό τινων ώς μή σπεύσας πριν η 

χαταληφδή ή 54ος τής Nancy. Κατόπιν ομως τών μαγών  

τής 14 . 16 . καί 18 . αί περί τοΰ σχεδίου τοΰ Bazaine κρίσεις 

άλλαξαν, τουλάχιστον αί τών Γάλλων.

Ο Bazaine φαίνεται κυριευόμενος ύπό μιας καί μόνης 

?οεας· δελει την μακρυνσιν τοΰ άγώνος, οπως δοδή καιρός 

τοις Γαλλοις να συνελθωσιν άπό τών εντυπώσεων τών πρώ
των αποτυχιώ ν δελει να &ωση καιρόν είς τήν Γαλλίαν νά 

δργανωση στρατούς· να οωση καιρόν νά έτοιμασδώσιν οί 

Παρισιοι διά την πολιορκίαν. Εις τήν ιδέαν ταύτην μας φέρει 

καί το εις τόν θ ιερς αποδιδόμενο ν λόγιον, οτι «άν ό Bazaine 

χατορδωση ν ανΦεξη έπι 6 εβδομάδας, εΤναι ηρως». Τί άλλο 

σημαίνει τοΰτο, η οτι η Γαλλία εΤχεν απόλυτον άνάγκην πρός 

«νοίμασίαν τουλάχιστον εξ εβδομάδων ; ’Αλλ’ έκτος τούτου δ 

Bazaine φαίνεται Υποστρεφόμενος τήν ιδέαν τοΰ νά μέτρηση 

χαί αποφασιση η Γαλλία τήν τύχην αύτής έν μια καί μόνη 

συσσωματουμενων όλων τών δυνάμεων είς Clialons. 

Η $ττα τοΰ όλου στρατοΰ εΤναι ή καταστροφή τής Γαλλίας. 
'Η έγκβρτέρησις δίδει ελπίδας.

Ιοου οιατί οεν έπορεύδη έκεΐ εύδύς μετά τάς πρώτας άποτυ- 

χ ιας  τοΰ Γαλλικού ς-ρατοΰ, αλλά τουναντίον έξελέξατο τό Mets, 
οπως σύρη έπ αυτοΰ τόν βασιλέα, άναλαμβάνων τον περί τό 

Mets αμυντικόν πόλεμόν. Αλλως τε, άν δ Bazaine έσκοπει 

να τραπή τήν πρός τό Chalons δδόν, αδύνατο να πράξη

τοΰτο άπό τής 9ης μέχρι τής 14ης, εΐτε διά τής Nancy, είτε διά 

τής Verdun, έντελώς ανενόχλητος. Ούτως έν δικαιοσύνη δυ· 

ναταί τις μή σφάλλων νά πιστεύση τό λεγόμενον, 2τϊ δ Ba- 

zaime δέν έσκόπει τό τοιοΰτον.
Ά λ λ ’ όμως, άνοΰτως έσκέπτετο δ Bazaine, δ βασιλεύς τής 

Πρωσσίας διά τάς αύτάς ταύτας αίτιας είχε λόγους νά 

επισπεύση, είχεν άνάγκην νά νικήση καί καταστρέψη τήν 

δύναμιν τοΰ Bazaine, πριν ουτος δώση τή Γαλλία καιρόν 

καί'δάρρος, εΤ-/εν άνάγκην νά περιστείλη τόν κύκλον τής 

ένεργείας τοΰ Bazaine, νά τόν άπομονώση, κόπτων τάς πρός 

Chalons καί Verdun κοινωνίας αύτοΰ, καί άπογυμνώση 

όσον τάχιστα τήν Γαλλίαν άπό τοΰ καλητέρου μέρους τοΰ 

ένεργοΰ στρατοΰ αύτής. Οι Παρισιοι οεν ειχον εισετι καταρ

τίσει τόν εξοπλισμόν των καί τήν ετοιμασίαν αύτών. Ο M ac- 

Mahon έν Chalons μέ τά λείψανα τοΰ 1ου σώματος, εν ι-  

σχυόμενος, τοΰ χρόνου παρερχομένου, καί μέ τα έκεΐσε βαδί- 

σαντα 5ον καί 7ον σώμα, οπερ άνεκλήδη άπο B elfort, λαμ- 

δάνων δέ καί άλλας νέας επικουρίας, τ,δύνατο μετ’ ολίγον ίσως 

νά παρουσιάση έμπόδια είς τήν πορείαν τοΰ πρίγκιπος οια- 

δόχου. Ιδού λοιπόν τόσαι αίτίαι έπισπεύδουσαι την κατά τοΰ 

Bazaine ενέργειαν τοΰ βασιλέως διά τής 1ης καί 2ας στρα- 

τΐας, καί ιδού αί άφορμαί τών μαχών τής 14 . 16 . και 1 8 .  

Αύγούστου.
Ά λ λ ’ οίονδήποτε σ*/έδιον καί άν εΤχεν ο Bazaine, οεν τζου— 

νατονά μένη πλέον έπί τής δεξιάς τοΰ Moselle οχδης, τοσω 

μάλλον, όσω, φδάσαντος τοΰ διάδοχου εις Nancy, αί έπι τής 

άρις·ερϊς καί τής δεξτας δγδης τοΰ ποταμοΰ πεοιάοες ηρξαντ» 

πλημμυροΰσαι eyθρικών αποσπασμάτων. Ιό  P ont-a-M ous- 

son κατείχετο ήδη ύπό τοΰ έχδροΰ.
Τούτων ενεκεν ό Bazaine έπεχείρηίε τήν 14 . Αύγουστο»



τήν ύπό τοΰ στρατοΰ αύτοΰ διάβασιν του M oselle πρός βο(5- 

ραν τοΰ Mets, άλλ’ υπο τά πυροβόλα τών εξωτερικών αυτοΰ 
φρουρίων.

Εν τούτοις ο βασιλεύς τής Πρωσσίας, θελων νά κράτηση 

τον Bazaine περί τό Mets, τήν μέν Ιην στρατιάν έπεμύε 

κατ’ εύθεΐαν κατ’ αύτοΰ, τήν δέ 2 αν διέταξε, παρελαύνουσα 

τόν Moselle κατά τήν δεξιάν όχθην, νά διέλθη ταύτην κατά 

τό P ont- a - Mousson, ν’ άναβή έκεΐθεν πρός βο^ραν χα'ι 

κατορθώση νά κράτηση τήν πρός V erdun πορείαν τοΰ Ba

zaine, άν τοιοΰτον τι έσκοπει, καί οΰτω τόν περιορίσωσιν, ώς 
άνωθι είρηται.

Η τοιαύτη πορεία τής 2 ας στρατιας εΤχε και έτερον επί
σης σπουοαΐον σκοπόν. Οΰτω συνεκοινώνει ή 3 η καί 2 α στρα

τιά καί έξεμηδε'νιζον πασαν φροντίδα, ην ηθελον λάβει οί έν 

Chalons νά οράμωσι πρός τόν Bazaine διά τής κοιλάδος 

M oselle-M ouse, άν ποτε ευρισκοντο είς κατάστασιν.

Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον άπασαι αί Πρωσσικαί έπιδρομικαί 

δυνάμεις είσήρχοντο εις τό γαλλικόν έδαφος καί έπροχώρουν 

διαρκώς συνενούμεναι, καί οίονεί σφήν άποχωρίζουσαι τάς 

γαλλικάς δυνάμεις παρά τό Mets καί τό Chalons καί δυνά- 

μεναι ταυτοχρόνως νά έργασθώσιν άφ’ ενός μέν ιδία καθ’ έκα

στου γαλλικού στρατοΰ, έν άνάγκη δέ καί άπασαι όμοΰ. Ή  

περίστασις αΰτη μας ενθυμίζει τό έξης. Μετά τό πέρας του 

πολέμου τοΰ 18G 6 αί κρίσεις ολων τών περί τά στρατιω

τικά άσχολουμένων ησαν σύμφωνοι, οτι οί Πρώσσοι, εΐσελθόν- 

τες είς Βοημίαν μέ στρατιάς δύο, έκ μεμακρυσμένων σημείων 

άναχωρησάσας καί προωρισμένας νά συναντηθώσι παρά τήν 

—αοόοαν, έσφαλον τά μέγιστα είς τούς κανόνας τής στρατη- 1 
γικης, καθόσον ο Βενεδέκ, άν ητο ταχύτερος είς τάς κινήσεις 

αυτοΰ, ήνΰνατο σύσσωμος προχωρών νά καταστρέύη ιδία

έ*άστην πρωσσικήν στρατιάν πριν ή συναντηθώσιν. Οί Πρώσ- 

σοι φαίνονται ήδη άναγνωρίζοντες το ορθόν τής παρατηρη- 

σεως ταύτης, καί ιδού έπιδραμοντες εις εν ολον έπιβάλλουσι 

τοΐς Γα'λλοις τόν διαχωρισμόν τών εαυτών δυνάμεων. Ά λ λ ά  

δύναταί τις είπεΐν, διατί διεχωρίσθησαν οί Γάλλοι είς δύο 

διακεκριμένα ση μ εία ; Μετά τάς πρώτας άποτυχίας τών 

Γαλλικών όπλων καί τήν εκπληκτικήν έντύπωσιν, ην αυται 

έπήνεγκον είς τόν Γαλλικόν λαόν, οντων τών Παρισιων εντε

λώς ανοικτών είς τόν έχθρόν, προτιμότερα πάσης άλλης ητο 

ή θέσις ήν έλαβεν ό Γαλλικός στρατός. Καί δ μέν άξιόμαχος 

ύπό τόν Bazaine ήδύνατο νά κράτηση τόν εχθρόν έπί τινα 

χρόνον, όπως συνελθη ή Γαλλία, έν δε τώ Chalons ήού- 

ναντο νά συγκεντρωθώσι νέαι επικουρίαι και παρουσια- 

σωσι στήθος πρός τόν έχθρόν πριν ή ουτος φθάση άνε- 

νό'/λητος άπέναντι τών Παρισιων. Ούόε δυναταί τις να 

φαντασθη φρόνιμον τήν άμεσον συγκεντρωσιν τών ενερ

γών γαλλικών δυνάμεων περί εν καί μόνον σημεΐον εύθύς 

μετά τάς πρώτας άποτυχίας. ΤΗτο τό αύτό είς μίαν καί μό

νην μάχην νά παιχθή ή τύχη τής Γαλλίας, ένώ ταυτοχρόνως 

σώμα έχθρικόν ήθελεν εισέρχεσθαι έν τή καρδία τής Γαλλίας 

καί προσκαλεΐ τούς Παρισίους νά παραοοθώσι.
Τών Πρωσσιχών τούτων σχεδίων είς ένέργειαν τεθεντων, 

ή 1η στρατιά κατέφθασε τήν διάβασιν τοΰ Bazaine κατά 

τήν 4. ώραν μ. μ. τής 14 . Αύγούστου, καθ’ ην στιγμήν τό 

ημισυ τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ ητο ήδη πέραν του ποταμού, 

παρεμενε δέ έπί τής δεξιάς όχθης τό σώμα τοΰ Frossard, 

τό πλεΐστα παθόν κατά τήν έν Sarrebruck μάχη' τή», Οης 
Αύγούστου, καί μέρος τοΰ σώματος Ladm irault, ουι,ινος ουο 

μεραρ·/ία'. είχον καί αΰται διαβή τον ποταμον.
Οΰτως έλαβε χώραν ή μάχη τής 2/14 Αύγουστου, ητις



έσχε διαφόρους ονομασίας, άλλ’ έπεκράτησεν ή τής έν Vorny, τή< 

οποίας την διήγησιν ευρίσκει ό αναγνώστης κατόπιν ιδιαιτέρως.

Κατά την μάχην ταύτην οί Γάλλοι ώς έπί τό πολύ έπο- 

λέμησαν αμυνόμενοι· διό, κατά τάς γερμανικάς ανακοινώσεις, 

έπαθον σχετικώς πολύ έλάσσονας ζημίας η οί Γερμανοί. Και 
οί μέν πρώτοι λέγεται οτι έ'σχον μόνον περί τους 2 ,5 0 0  είς 

φονευδέντας καί πληγωδέντας, οί δ’ άλλοι είς φονευδέντας 

μέν περί τάς 8 ,0 0 0 , έν ολω δέ περί τάς 3 0 ,0 0 0  έκτος μά

χης, #τοι φονευδέντας, πληγωδέντας καί άγνοουμένους.

Έ ν τή μάχη ταΰτη λέγεται οτι κατεδειχδη καί άνεγνωρι- 

σδη ή τρομακτική καί εκπληκτική τών μυδροβόλων ένέργεια, 

άτινα έ'καμον νά πίπτωσι γραμμαί δλόκληροι έν τάξει καί εύ- 
δυγραμμία ώς είς παράταξιν.

Τήν νίκην τήν άντιποΐοΰνται καί οί δυο άντιμαχόμενοί, 

ουτω δέ καί άνεκοίνωσαν τό πραγμα. Οί μέν Γάλλοι στηρί

ζονται εις τό οτι ύπό τακτικήν εποψιν δέν ήναγκάσδησαν νά 

ύποκύψωσι, προς δέ οτι οί έχδροί αυτών δέν κατώρδωσαν νά 

παρακωλύσωσι το παράπαν τήν διάβασιν τοΰ ποταμού, οιε- 

νεργηδεΐσαν τήν αυτήν νύκτα τής 14  — 15 . Αύγούστου, προς 

δέ, διότι εύδύς μετά τήν μάχην οί Πρώσσοι άπεχώρησαν 

(μετά τό πέρας τής μάχης) είς τά όπισθεν τού πεδίου τής 

μάχης στρατόπεδά των, καί διότι ενεκα τής μεγίστης φθο

ράς, ην οί Πρώσσοι υπέστησαν, ήναγκάσδησαν νά αίτήσωσι 

παρά τής φρουράς του Mets άνακωχήν όλίγων ωρών, κατό

πιν άνανεωθεΓσαν καί διαρκέσασαν έφ’ όλην σχεδόν τήν 15 . 

Αύγούστου, όπως δάύωσι τούς νεκρούς των.

Οί Π ρώσσοι άφ’ ετέρου ισχυρίζονται ότι ένίκησαν τούς 

Γάλλους* οτι, άν μή έπερειδοντο εκείνοι είς τά φρούρια τά  

έςωδι τοΰ Mets, ηδελον άναγκασδή εις πραγματικήν ύποχώ- 

ρησιν, ώς έγκαταλείύαντες μέρος τοΰ πεδίου τής μάχης.

Φρονοΰμεν ότ: έν τή περίπτώσει ταύτη δύναταί τις νά 

παραδε·/θή άμφοτέρων τάς κρίσεις, δι’ άλλον όμως λόγον. Οι 

μέν Γάλλοι κατώρθωσαν ό,τι έπελθόντες οί Γερμανοί έπεδίω- 

ξαν νά έμποδίσωσιν, ητοι τήν διάβασιν τοΰ ποταμοΰ· οί δέ 

Πρώσσοι, καί τοΰτο μή κατορδώσαντες, άπήλαυσαν όμως εμ

μέσως σπουδαΐόν τι, κατώρδωσαν δηλαδή νά άπασχολήσωσι 

τόν Bazaine, νά κρατήσωσι τήν πορείαν αύτοΰ άπό τής άρ- 

χής τής μάχης δι’· όλης τής επομένης νυκτός, καί νά δοδή 

ουτω είς τόν στρατόν τοΰ Φρειδερίκου Καρόλου ικανός χρό

νος νά ένεργήση καί αύτός τήν κατά τήν Pont-a-M ousson  

διάβασιν του καί καταφδάση τον Bazaine περί τήν μεσημ

βρίαν τής 1G. Αύγούστου έπί τής πρός τό Verdun όδοΰ καί 
άντικόψη τήν πορείαν αύτοΰ πρός τά έκεΓ.

Πριν ή προβώμεν ε ίςτά  στρατιωτικά γεγονότα, ας είπωμεν 

δύο λέξεις περί Ναπολέοντος. Ουτος, άποδέμενος τήν άρχις-ρα- 

τηγίαν, έμενε παρά τώ στραταρχείω τοΰ Bazaine έν Mets. 

Άποφασισδείσης τής εξόδου τής υπό τόν Bazaine δυνάμεως, 

έδέησε ν’ άποχωρήση και ουτος έξελδών τήν αύτήν ήμέραν, 

τήν 14 . Αύγούς-ου. Ευρισκομένου δέ αύτοΰ έν τώ χωρίω Lon  

gueviile, έπί τήν άριστεράν όχθην τοΰ Moselle, 12  χιλιόμε

τρα άπέχοντος τοΰ Μβίβ,ηρξατο ή περί ης ό λόγος μάχη. Π α- 

ρέμεινε λοιπόν, όπως πληροφορηθή τά άποτελέσματα. ’E vLon -1 
gueviile (Λογγεβίλλη) μένων ό Ναπολέων, παρ’ έλίγον ή χ -  

μαλωτιζετο (1). "Ενεκα τούτου έτάχυνε τήν πρός V erdun

(1) «Τήν κυριακήν (2/14 Αύγουστου) ό αύτοκράτωρ άπήλθεν Ιχ 
Μέτς etc το χωρίον Αογγεβίλλην καί κατίλυσεν εις τήν επαυλιν τοΰ συν

ταγματάρχου Χενόκ. Οί Πρώσσοι, γνώντες τοΰτο, διενοτ'βησαν ν’ ά~α- 

γάγω σι τον Αΰτοκράτορα.

Τήν νύκτα Ικρύβησαν εις τά  άλση τής Ιπαΰλεω ; τοΰ Φρεσκάτη, τήν 

δε πρωίαν άζεστειλαν εις Αογγεβίλλην διά τής γέφυρας τοΰ σιδηροδρόμου
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δποχώρησίν του, πολλάς κακουχίας ύποστάς, καί άφίκετο διά 

Verdun είς Chalons το εσπέρας τής 17 . Αύγουστου.
Ό  Ναπολέων έγκαταλείπων τό Mets άφήκεν εις τήν φρου

ράν τήν έξης προσφώνησιν, καθέζουσαν, ώς έκ τών έπελθόν- 

των, σελίδα έν τή ιστορία·
«Mets, 14 . Αύγούστου.

»Καταλείπων ύμας οπως αποκρούσω τήν επιδρομήν, εμ

πιστεύομαι είς τόν ύμέτερον πατριωτισμόν τήν ύπεράσπισιν 

τής μεγάλης ταύτης πόλεως. Δέν θά έπιτρέψητε, είμί βέ

βαιος, νά καταστή ό Ιχθρός κύριος του προπυργίου τούτου

μίαν ϊλ η ν  Ο υλάνων, ένώ τό πυροβολικόν των ερ ̂ ιπτε δεξιά χαί αριστερά 

βροχήν σφαιρών, οπως έμποδίση πασαν έπικουρίαν. Ά λ λ ’ έν μέσψ τοϋ 

έχθρικοΰ πυρός οί γάλλοι μηχανικοί κατώρθωσαν ν’ άνατινάξωσι τήν γέ

φυραν τοΰ σιδηροδρόμου· οί δέ Ουλάνοι, άπαντησαντες είς Λογγεβίλλην 

πολυάριθμα στρατεύματα καί βλέποντες τήν ύποχώρησιν αύτών διακε- 

χομμένην, ήναγκάσθησαν νά παραδοθώσιν.

»Έ  προσβολή τών Πρώοσων Ούλάνων ήνάγκασε τόν αύτοκρά- 

τορα νά καταλίπτ) τήν Λογγεβίλλην. Ά νεχώ ρηβ ί λοιπόν συνοδευόμενος 

ύπό ένός λόχου επ ίλεκτω ν τή ς φρουράς καί ύπό δυο συνταγμάτων ελα

φρών ίππέων τής ’Αφρικής.

Ό  αύτοκράτωρ κατεδιώκετο ύπό μ ιας πρωσσικής μεραρχίας, ης προη

γείτο μόνον κατ’ όλίγας ώρας. Ή έμπροσθοφυλακή τών Πρώσσων εΐσηρ- 

χετο δ·.ά τής μ ιας άκρας είς τά  χωρία, ένώ ή οπισθοφυλακή τής αύτοκρατο- 

ρικής ουνοδίας Ιξήρχετο διά τή ς έτέρας. Οί έπίλεκτοι ήναγκάζοντο νά  

παραλαμβάνωσι μεθ’ εαυτών τά  οχ/μα τα, ατινα άπηντων καθ’ όδόν, 

οπως μή χρησιμεύσωσιν εις τόν έχθρόν. Μόλις φθάς είς Βερδύνον δ 

αύτοκράτωρ άπήλθεν είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, συνοδευόμενος 

ύπό τοϋ αύτοκρατορικοϋ πρίγκιπος, ου ή  κατάστασις ένέπνεεν οίκτον. 

Τό πτωχόν παιδίον έφαίνετο έξηντλημένον έκ τοϋ καμάτου καί πάσχον. 

Είς τόν σταθμόν δεν ύπήρχε διαθέσιμος, f, μόνον μ ία  άμαξα τρίτης 

κλάσεως. Είς αύτήν ήναγκάσθη νά είσέλθ^ ό αύτοκράτωρ μετά τοϋ 

υίοϋ tw  καί τν/ων ακολούθων π ’.ων δ» εν ποτηριον οίνου, οπερ τώ  Ιφίρε,

τής Γαλλίας, καί θά ρανήτε έφάμιλλοι τοΰ στρατοί κατά 

τήν αροσίωσιν καί τό θάρρος. Θά τηρήσω εύγνώμονα μνήμην 

τής δεξιώσεως, ην ευρον έντός τών ύμετέρων τειχών, και 

έλπίζω είς καιρούς εύτυχεστέρους νά έπανέλθω καί νά σας 

εύγαριστήσω έπί τή εύγενει ύμών διαγωγή.

»Ν α π ο λ έ ω ν».

’Α ς έπανέλθωμεν ηδη είς τον στρατόν. Ό  Bazaine διέβη, 

ώς ειδομεν, τόν M oselle. Παραδεχόμενοι τήν ιδέαν, η « ς , 

δι’ ους άνερέραμεν λόγους, ύπό στρατιωτικήν εποψιν εΤναι ή 

ορθοτέρα, ότι ό Bazaine δέν έσκόπει νά ρύγη τούς έχθρούς, 

έννοοΰμεν τότε καλώς τήν θέσιν $ν έξελέξατο, ουσαν φύσει 
λίαν όχυράν, κοινωνοΰσαν δέ μέ τήν Verdun διά δύο δδών. 
Τώ δντι τό Mets καί τό V erdun συνενοΰσι δύο σχεδόν πα

ράλληλοι δδοί, διαχωριζόμενοι άπ’ άλλήλων παρά τό χωρίον 

G ravelotte (Γραβελόττη), άπέχον περί τάς 2 ώρας από τοΰ 

Mets ΒΔ. Έν τώ μεταξύ δέ τών δδών τούτων κεΐνται σειραι 

τινες λόφων φύσει όχυρών καί καταλληλότατων είς άμυναν· 

έκεϊθι δέ είναι διεσπαρμένα καί τά χωρία M ars-la-T our 

(Μαρσλατούρ), R ezonville ('Ρεζομβίλλη), Gravelotte (Γρα

βελόττη), Chatel (Σιατέλ), S ‘ M arcel ("Αγιος Μαρκέλλος), 

D oncourt (Δογγούρτ), B erneville (Βερνεβίλλη), Am an- 

v ille  (Άμανβίλλη), S* P rivat (Ά γ ιο ς  Πριβάτ). Κ αί ή μέν

τή  αιτήσει του, 6 σταθμάρχης, άνεχώρηιεν. *Π άναχώρησις έκείνη ήτο 

λυπηροτάτη, 'Ο αύτοκράτωρ έφαίνετο καταβεβλημένος καί κακώς ε-  

χω ν τήν ύγείαν» . (έχ γαλλικώ ν πηγών)

’Ex Verdun ό αύτοκράτωρ διά τοϋ σιδηροδρόμου άφίκετο είς Chalons 

τήν 17 Αύγουστου, ενθα ομως δέν διέμεινε πολλάς ημέρας, κα ί έξελ- 

θών άπήλθε ασθενών εις τ ι χωρίον. Τόν υίόν αύτοΰ κατόπιν επεμψε 

μετά  τής συνοδίας αύτοΰ είς Retbeuil παρά τά  σύνορα τοϋ Βελγίου 

δ·.’ ολας τάς ένδεχομένας συνεπείας. ,



νοτιαία δδός διέρχεται δ ιά τ η ς ίο ι^ ι ιβ γ ί ΐ ΐε ,  G ravclo lte , Re- 

zonville, M ars-la-T our, ή δέ βορειοτέρα διά τής Larry» 

V o ip p y ,B riey .rO Bazaine λοιπόν, καταλαβών τήν νοτιαίαν ό

δόν άφ’ ης ήδύνατο νά προσβληθή, εστρεψε μέτωπον προς νότον, 

ζαί ανέπτυξε τάς δυνάμεις αύτοΰ άπό M ars-la-T our (τό δεξιόν) 

μέχρι G ravelo lte (τό άριστερόν), ζαί έπερίμενε τόν ε-/ Θρόν 

έν δέσει λίαν αμυντική καί συγκοινωνούση πρός τό Mets.

Έ άν ομως ύποτεθή οτι δ Bazaine έσκόπει νά μεταβή εις 

Verdun, μένει ζήτημα έκζρεμές, οπερ βεβαίως θέλει ζαθαρί- 

σει ή ίς-ορία τοΰ πολέμου τούτου, άν δ Bazaine, δέλων νά με

ταβή πρός τήν Verdun, άπέχουσαν ήμέρας πορείαν άπό G ra-  

vellotte, ητο εις κατάστασιν νά τό πράξη ευθύς τήν 15 . Αύ· 

γούστου, μετά τήν πλήρη άποπεράτωσιν τής διαβα'σεως του 

ποταμοΰ ολου τοΰ στρατοΰ αύτοΰ ζαί τών άποσκευών του 

ζαι λοιπών εφοδίων. Είναι άληθές οτι τήν 1 5 . Αύγούστου 

ή 1 η πρωσσιζή στρατιά, δδεύσασα παρά τήν δεξιάν τοϋ 

M oselle όχθην ζα ί ύπερβάσα βορειότερος διήλθε τόν πο

ταμόν (μέρος αύτής) πέραν τής G ravelotte, μα'λιστα δέ καί 

άνησύχησεν αύθημερόν τήν οπισθοφυλακήν τοΰ Bazaine διά μι- 

χροΰτίνος άγώνος, άναγκάσασα αυτόν νά σταματήση· άλλ’ ομως 

μετ’ έπιμονής λέγεται (είναι δέ πιστευτόν καί φρόνιμον), οτι ό 

Bazaine δέν προύτίθετο νά πορευθη είς Verdun, άλλ’ οτι Επί

τηδες έξελέξατο τήν φύσει όχυράν θέσιν, τήν μεταξύ ζα ί έπί 

τών μνημονευθέντων χωρίων, οπως δεχθή τήν προσβολήν 

παρά τώ  Mets, έν θέσει άμυντική, έν η φαίνεται τά μα'λα 

δόκιμος νά άπασχολη τόν έχθρόν, μέχρις ού μορφωθή έν 

Chalons αξιόμαχος δύναμις, μεθ’ ης κατόπιν νά συνδυάση 

τάς κινήσεις καί έπιχειρήσεις αύτοΰ, έτοιμασθώσι δέ ταυτο

χρόνως οί Παρίσιοι. Έ νώ άν ήκολούθει τή,ν πρός Verdun ό
δόν, συνάγετα; έκ τών ύστερων, οτι δέν έπρόφθανε τήν πόλιν

ταύτην πρό τής έπελεύσεως τής 2 ας στρατιάς, μελλούσης 

ίσως νά προφθάση αύτόν κατά τό άριστερόν πλευρόν έν πο

ρεία καί νά τόν άναγκάση νά δεχθή μάχην έν θέσει ακαταλ

λήλων.
Οιοσδήποτ’ άν η δ λόγος τής κατά τό μέρος έκεϊνο στά

σεως αύτοΰ, δ Bazaine έξελέξατο λαμπράν άμυντικήν θέσιν* 

εύρίσκετο οΰτω μεταξύ τής 1ης στρατιάς, κατερχομενης βο- 

ρείόθεν μετά τήν διάβασιν τοΰ ποταμοΰ, και τής 2 ας, έρχομε- 

νης πρός αύτόν νοτιώτερον. Ήδυνατο λοιπον να πολεμησή 

ιδία πρός ίκάστην, άν είχε καιρόν. Οΰτως α ί διατάξεις τοΰ 

στρατοΰ αύτοΰ υπήρξαν τοιαΰται, ωστε ήδυνατο να περιμεινη 

τόν Steinmets άφ’ ενός, καί τόν Φρεδερικον Κάρολον άφ’ ε 

τέρου, συγκοινωνών διαρκώς μετά τοΰ Metz, οθεν ελαμβανε 

καί έπικουρίας καί προμήθειας.
Έ ν τοιαύτη διατάξει διατελοΰντος τοΰ Bazaine, συνεχρο- 

τήθη ή μάχη τής 1 6 . Αύγούστου, ή κληθεΐσα τής M ars-la- 

tour (Μαρς-λα-τούρ), καθ’ ην οί Γάλλοι, περί τάς 1 2 0 ,0 0 0 ,  

ώς λέγεται, έπολέμησαν κατά τής 1 ης καί 2 ας στρατιάς, ών 

ομως μόνον περί τάς 1 5 0 ,0 0 0  έλαβον μέρος ενεργητικόν. Ό  

’Αλβενσλάβεν, έπί κεφαλής τοΰ 3ου σώματος, άποτελών τήν 

έμπροσθοφυλακήν τοΰ Φρεδερίκου Καρόλου, συνήντησε τήν εμ

προσθοφυλακήν τών Γάλλων κατά τήν M ars-la -tou r, καί 

προσέβαλεν άμέσως τήν δεξιάν αύτών πτέρυγα, παρατα- 

ξάντων σχεδόν άπάσας τάς δυνάμεις των μέχρι Sain te-  

M arie. Οΰτως ήρξατο η μάχη, παρ’ ολίγον δέ κατεσυντρίβε- 

το ουτος, άν μή έπρόφθανεν δ Φρεδερικος Κάρολος με μέρος 

τών ύπ’ αύτόν, καί ηρχετο πρώτον μέν τής κατά τής δεξιάς 

τών Γάλλων προσβολής, κατόπιν δέ καί τής κατά τοΰ κέν

τρου, οτε άφίκετο δ ύπόλοιπος στρατός αύτοΰ περί τήν Re- 

zonville.



Έ  μάχη αΰτη, την διήγησιν ευρίσκει ό αναγνώστης χα- 

τόπιν, Ιδία εκτεθειμένων, ού5έν Θετικόν αποτέλεσμα έπήνεγκε, 

ί ιό  καί την αντιποιούνται εκάτεροι οί διαμαχόμενοι. ΕΤναι 
όμω ; αληθές, οτι συνεπεία της μάχης ταύτη ; τής 1 6 .  

Αύγουστου οι μέν ΙΙρώσσοι άπέκοψαν την συγκοινωνίαν 

τών Γάλλων πρός τό Verdun διά τής όδου G ravelotte- 

M ars-la-T our, τοις εμενεν ομως ετερα οδός ανοικτή πρός τό 

V erdun διά συγκοινωνίαν, έν άνάγκη δέ καί δι’ ύποχώρησιν. 

Έ  οδός αΰτη ητο ή βορειοτέρα, διά τής B riey διερχομένη.

Τούτου ένεκα ή σύγκρουσις, διακοπεΐσα τήν 17 . Αύγου

στου, οπως συνέλθωσιν οί δυο στρατοί άπό τών καταστρεπτι

κών συνεπειών τής μάχης ταύτης, έπανελήοθη τήν 1 8 . Α ύ

γουστου ο αγών καί συνεχροτήθη ή μάχη ή έπικληθεισα τής 

R ozenville, καθ’ ην έπολέμησαν ολόκληρος ή 1 η καί 2α 

Πρωσσική στρατιά κατά του Bazaine περί τά αύτά σχεδόν 

με'ρη, ένθα έγένετο ή μάχη τής 16 . Αύγούστου. Τής μάχης  

τή ; 18 . ευρίσκει δ αναγνώστης τήν διήγησιν κατόπιν, ιδία καί 
βύτήν έκτεθειμένην.

Οί Γάλλοι κατεϊχον τά χωρία Sa in t-P riva t, B erneville, 
G iavelo lte  και τα μεταξύ, όπισθεν ο αυτών εΤχον τά έξω* 

τερικά τοΰ Mets φρούρια P lappaville  (Π λαππαβίλλη) καί 

Saint Quentin ( Αγ. Κουεντιος), αί δέ δυνάμει; αύτών δέν 
υπερέβαινον τά ; 1 8 0 ,0 0 0 , συγκροτούμενοι ύπό τών σω
μάτων Κανροβέρ, Δεκαέν, Λαμ-ρώ, Φροσσάρ, καί τής 

αυτοκρατορίκής φρουράς. Η δύναμις τών Γερμανών^ τών 

μετασχόντων τής μάχης, συνίστατο είς 2 2 0  —  2 5 0 ,0 0 0 .  

II κλεις τών γαλλικών θεσεων ήτο τό χωρίον S a in t-P ri

vat, δθεν ήδύναντο νά ύποχωρήσωσι βορειοδυτικώς πρός 

τό Briey καί στραρώσι έκεΓθεν πρός Verdun. THto λοι

πόν άνάγκη καί ή οδός αΰτη ν’ αποκοπή, διότι σκοπός

τών Πρώσσων ητο ν’ άποκλεισωσιν είς τους Γάλλους πασαν 

έλπίδα ΰποχωρήσεως πρός V erdun νά τοΤς άφαιρέσωσι 

πάσας τάς περί τό Mets θέσεις, καί νά τούς άναγκάσωσι νά 

χαταφύγωσιν είς τό φρουριον τοΰ Mets- διο και απασας τας  

προσπαθείας αύτών κατέβαλον πρός κυρίευσιν τοΰ Saint 

P riva t, οπερ καί έκυρίευσαν, κατεχόμενον άπό τής δεξιάς 

τών Γάλλων πτέρυγος.
Τήν νίκην καί πάλιν άντιποιοΰνται έκάτεροι οί άντιμαχό- 

μενοι. Οί Πρώσσοι έκερδισαν τό στρατηγικόν αποτέλεσμα νά 

παρακωλύσωσι τήν πρός Verdun πορείαν τών Γάλλων, έπι- 

σης δέ καί ύπό τακτικήν έποψιν φαίνεται ότι κατελαβον θε- 

σεις διαμοισβητηθείσας μετ’ έπιμονή; ύπό τοΰ έχθροΰ. Οί 

Γάλλοι ομως τιθέασιν ύπό συζήτησιν τά τακτικά ταΰτα πλεο

νεκτήματα, καί δέν σφάλλουσι λεγοντες οτι οεν απεκλει- 

σθησαν τότε είς Mets, καθ’ όσον άπό τής αυτής νυκτος (τής

18 . μέχρι τής 19 .) έξηκολούθησαν κοινωνοΰντες μετα τής 

λοιπής Γαλλίας διά τής όδοΰ τοΰ M ontmedy (πολεως κείμε
νης βορείω; πρός τά Βελγικά μεθόρια) και λαμβάνοντες έκεΓ

θεν τάς προμήθεια; αύτών. Αί ε ί; τά ; μ άχ α ; τή ; 4/16, καί 

τή ; 6/18 άπώλειαι άμφοτέρων ύπήρξαν τόσον μεγαλαι, ωστε 

ύφ’ 5λου τοΰ κόσμου άπεκλήθησαν άληθεΐ; έκατομβαι (1 ).
9

(1) ΑΙ άπο τής άρχήί της έκστρατείας είς τας μάχας απωλειαι τών 

ΙΙρώσαων, άνακοινωθείιαι ί>πό τής πρός περίθαλψιν τών τραυματιώ ν  

διεθνούς έπιτροπής, εχουσιν ουτω μέχρι τής μάχης τη ; 6/18. Α υγου- 

στου, περιλαμβανόμενης καί ταύτης·

Έφονεΰθησαν ε£ στρατηγοί, Ιτραυματίσθηταν δέ ενδεκ® κατ» το 
μάλλον ήττον βαρεως.

Έ ν  Β ι σ σ ε μ β ο ό ρ γ ω .  —  Έφονεΰθησαν έχ τοΰ πεζικοΰ 2 3 7 0  

άνδρες, έκ τού ίππικοΰ 6 4 5 , έκ τοΰ πυροβολ. 2 4 7 .

Έ τραυματίσθηααν έχ τών τριών στρατών, 7 ,2 -jO άνδρες. Τό όλο* 

1 1 5 1 2 .



Ό  Bazaine λοιπον μέχρι της ημέρας εκείνης μόνος, κα

τάμονος, άντετάχθη καθ’ ολων σχεδόν τών Γερμανικών δυ-

Ε ν  Ρ ε ι σ χ ο ο ι ρ ε  ν. Εφονευθησαν καί έγένοντο άφαντοι Ικ τοϋ 

•πεζικοΰ 9 4 6 3  ανδρες, εκ τοϋ ίππικοΰ 231 <5, U  Χ0ΰ πυροβολικοΰ 39 0 .

Έ τραυματίσθησαν 1κ τώ» τριών στρατών 4 4 ,5 0 7 . ’Εν συνόλω 
26 ,4  44  ανδρες.

Ε ν  Φ ο ρ β ά χ , κ α ι Σ π ί χ ε ρ ε ν .  —  Έφονεΰθησαν κα ί εγειναν 

άφαντοι έκ τοϋ πεζικοΰ 4 3 8 7 2  ανδρες, έκ τοϋ ίππικοΰ 2 5 1 0 ,  έκ τοϋ 
πυροβολικοΰ 40 79 .

Έ τραυματίσθησαν έκ τών τριών στρατών 2 3 ,0 4 0  ανδρες (οί π λε ΐ-  

στοι βαρέως, έξω ν δπερ τους τρισχιλίους δπεστησαν χειρουργικήν έγ- 

χείρησιν). Έ ν συνόλω ανδρες 4 0 ,5 0 1 .

Κ ατα  την πρός τον Μοσέλλαν πορείαν αύτοΰ ο γερμανικοί στρατός 

προσεβληθη ύπό δυσεντερίας, άπολέσας έντός τεσσάρων ήμερων υπέρ 

τουί τρισχιλίους ανδοας, έμειναν δέ ύπέρ τοΰς δισχιλίους έν τοΐς νοσο- 

κομειοις, παραπηγμασιν, ίδ ιω τικα ϊς  οίκίαις κτλ. το δλον 5 0 ,0 0 0  ανδρες

Ε ν  Β ο ρ ν υ .— Α ί κατα  τήν μάχην ταύτην άπώ λεια ιτώ ν Πρώσσων 

λογίζονται ώς εξής· έιρονεΰθησαν καί έγένοντο αραντοι έκ τοϋ πεζικοΰ 

1 0 3 4 0  ανδρες, έκ τοΰ ίππικοΰ 2 9 0 0 , έκ τοϋ πυροβολικοΰ 3 2 0 , Γερ
μανοί έθελονταί 1 9 2 .

Έ τραυματίσθησαν έκ τώ ν τριών στρατών 4 3 ,3 2 0 . Έν συνόλψ  
3 7 ,8 7 2  ανδρες.

Έ ν τα ΐς  μετέπειτα μάχαις τής Γραβελόττης, Βιονβίλλης,'Ρεζομβίλ- 

λης κτλ. οί Πρώσσο* ύπέστησαν τάς εξής απώλειας· έφονεΰθησαν, έγέ

νοντο άφαντοι ή ήχμαλωτίσθησαν έκ τοϋ πεζικοΰ 2 2 3 6 2  ανδρες, έκ 

τοϋ ίππικοΰ 5 2 0 7 , Γερμανοί έθελονταί 4 5 0 .

Έ τραυματίσθησαν έκ τών τριών στρατών 9 ,5 0 0 . Έ ν συνόλω 
3 7 ,5 4 9  ανδρες.

Το σύνολο ν τών πρωσσικών Απωλειών συμποσοϋται είς 4 5 7 ,7 7 8  

νεκρούς, τραυματίας, ασθενείς καί αιχμαλώτους.

Γών οε Γ άλλων αί απώλεια·. έπίσης σπουδαιόταται.ήσαν, άλλά αχε ■ 

τικώς εις φονευθέντας καί πληγωθέντας όλιγώτερ αι. Δέν είναι είσέτι 

ά/.ρ.&ώς γνωστά·., άιεύ/.τως ομως θά ύπερβαίνουσι τάς έν γένει α π ώ 
λειας ένεκα τοϋ πλήθους τών α ιχμαλώτων.

νάμεων (της 1 ης καί 2 ας στρατιας), ήνάγκασε την 3ην στρα

τιάν νά μη σπεύδη τήν πρός Chalons πορείαν αυτής, καδόσον 

αΰτη δέν ήδύνατο νά προβή, του Bazaine οντος ελευθέρου 

πρός τό Berdun-Chalons, έδωκε καιρόν τή Γαλλία άπό τής 

7__18 . Αύγούστου νά έτοιμασθη πρός άμυναν. Οΰδείς αμε

ρόληπτος δύναται νά διαριλονεικήση τήν δεξιότητα ταύτην τοΰ 

Γάλλου αρχιστρατήγου, καί νά μή θαυμάση, ούτως είπεΐν, 

τήν τέχνην, δΓ ης έπωρελεϊτο έκ τής παρά τό Mels θέσεως 

αύτοΰ, λαμβάνοντος τοΰτο άξονα τών περιστρορών του. Ουτω 

κατώρθωσε νά μή άποτελεσθή αμέσως τό σχέδιον τοΰ βασι- 

λέως νά τόν άποκλείση έντός τών τειχών τοΰ Mets, καί ήδυ- 

νηθη νά κράτηση άπάσας τάς πέριξ δέσεις καί τήν διά τοΰ 

Montmedy συγκοινωνίαν. Ί σ ω ς  τοΰτο έοωκεν αύτώ τό δι

καίωμα νά λέγη οτι δέν ένικήθη, καί πραγματικώς έχει δί

καιον, ώς επίσης καί οί ΙΙρώσσοι, διά μόνον τόν λόγον, ότι 
τώ άπέκοψαν τάς πρός τό V erdun άμεσους συγκοινωνίας. 

Ά λ λ ’ όμως δέν δύναταί τις ν’ άρνηθή, οτι ή μονομερής αυτη 

ενέργεια τών ύπό τόν Bazaine έξήντλει τάς δυνάμεις αύτοΰ, 

καί, άν μή έλαμβάνετο πρόνοια, ήδύνατο καί ν’ άποκλεισθη 

-/άνων καί τήν τελευταίαν διά τοΰ Montmedy συγκοινωνίαν, 

οπερ καί έπήλδε. Τά κατόπιν γενόμενα δέλουσι μας ρωτίσει. 

Ά λ λ ά  πριν ή προβώμεν εις τήν άρήγησιν ταύτην, μή λησμο- 

νώμεν ότι ύπεσχέδημεν τήν κατ’ ίοίαν εκδεσιν τών μαχών τής 

2/ 14, 4/1G καί G/18 Αύγούστου.

Ή  ir  Borny μάχη.

(κατά τήν 2/14 Αύγουστου)

Μετά τάς πρώτας άποτυγίας τοΰ γαλλικού στρατοΰ οί 

Γάλλοι οί ύπό τόν Bazaine, όνομασδέντα κατ’ άρχάς άρχη- 

γόν τοΰ 2ο·), 3ου καί 4ου σώματος, (οπισθοχώρησαν όπισθεν



5 2 8  Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 

τοΰ S lA vold , έπί τής γωνίας ην σχηματίζει, εις τόν άνώμα- 

λον τούτον καί συ»δε»δρον τόπον, η γαλλική Nied καί ή γερ
μανική Nied.

Οί δέ Πρώσσοι (ή 1η χαί 2α στρατιά) έλαβον δέσιν εμ- 

«ροσδεν τής S l Avoid, σχηματίζοντες, ώς είπεΐν, ρόμβον, 

βριζόμενο» άνατολικώς άπό S ‘ A void , δυτικώς, ήτοι πρός 

την Mets, διά της Corcelles-Chassy, βορείως διά τής Bou- 
la y  καί της δδοΰ της Saarlouis, νοτίως τέλος διά τής F ou l- 

quenoont, Hemy, Adaincourt.
Ά λ λ ’ ό Bazaine δέν έμεινε» έν τη δέσει ταύτη, επειδή ητο 

δυνατόν κατόπιν νά κυκλωδή, καί όπισδοχωρών πα'ντοτε έ» 

τάξει, κατόπι» αψιμαχιών τινω» τώ» προφυλακών, άφίκετο 

ίξω δ ι του Mets (12 . Αύγουστου), ενδα καί παρέλαβε τήν γε
νικήν στρατηγίαν άπό του αύτοκράτορος.

Ο Bazaine, έλδων είς τό ώχυρωμένον στρατόπεδον του 

Mets και τών περιξ αυτου μεμονωμενων φρουρίων έπί τής 

δεξιάς οχδης, κατελαβε δεσεις, ων ή κυριωτέρα καί σπουδαιό

τερα, οιά το σημεΐο» έφ’ ου κεΐται, ητο ή του Borny, μικρού 

χωρίου, κειμένου κατά τήν διασταύρωσιν τής δδοΰ τοΰ B ou - 

Jay και τοΰ S l Avoid καί Forbach, οδεν ηδύνατο νά έ’λδη 

ο έχδρος. Πραγματικώς οί Πρώσσοι (ή 1η στρατιά, μεδ’ ης 

συνεβαδιζε και δ βασιλεύς) άφιχδέντες έστρατοπέδευσαν α 

πέναντι τών Γάλλων εις ικανήν άπόστασιν, κατά τάς δέσεις 

N oisseville, M ontoy καί Coigny.

Είπομεν άλλαχόδι τούς λόγους, δι’ ους δ Bazaine άπεφά- 
σισε να διαβη τόν M oselle, οπερ καί έγένετο τήν 14 . Α ύ

γουστου. Κατά τήν 4ην ώραν μ. μ. τό ήμισυ τοΰ γαλλιχοΰ 

στρατοΰ εΤχεν ήδη διέλδει τόν ποταμόν, έμεινε δέ ώς όπισδο- 

ουλακή, τό σώμα τοΰ Decaen, μέλλον νά διέλδη διά τής 

πολεως, χαί μέρος τοΰ σώματος τοΰ Ladm irault, οπερ ώ -

φειλε νά ύπερβή τήν πολι» καχα το βόρειο» μ-ρος, οι δ» 

στρατιώται αύτοΰ εΤχο» ήδη άρχίσ ει νάκατέρχωνται διά τής 

χαράδρας της V alliere , οτε οί Πρώσσοι έπετέδησαν κατά τών 

Γάλλων. Φαίνεται οτι σκοπός αύτών ητο, εί δυνατόν, νά πα- 

ρέμβωσι μεταξύ τοΰ όλου στρατοΰ τοΰ Bazaine καί τοΰ M oselle 

καί άποκόψωσιν αύτόν· δέν έπρόφδασαν ομως, διότι, ως ε ί

πομεν, μέρος μόνον έμεινε» έπί τής δεξιάς όχθης. Τό υποχω- 

ροΰ» σώμα τοΰ Δεκαέν έστη, καί αντιμετώπισαν τον εχδρον 

ηρξατο τής μάχης. ’Επανήλθο» τάχιστα όσοι τοΰ σώματος 

τούτου είχον προβή, επίσης δέ καί τό κατά τή» μάχη» τοΰ 

Saarbrouk πολλά παδό» σώμα τοΰ l· rossard. II μ^χ^ 

ηρξατο, καί δ πυροβολισμός τώ» τηλεβολω» εξεταΟη ε» μια 

στιγμή άπό V alliere μέχρι Grigy οιά τοΰ Borny, εις εκτα- 

σι» σχεδρ» 2 λευγώ».
Οί πρώτο» προσβαλόντες Πρώσσοι ησαν ή ταξιαρχία Golts, 

τώ» δέ Γάλλω» έπιστρεψά»των, ώς άνωδι είοηται, καί με- 

τασχόντων τοΰ άγώνος, ελαβο» μέρος και αι μεpαρχιαtί K a -  

m eke καί W ran g e l, έπιτεδεΐσαι κατά τοΰ άρ-.στεροΰ τώ» 

Γ  άλλω».
’Ε» γένει οί Γάλλοι έπολέμησαν άπό δέσεων αμυντικών, 

άλλ’, ένδίδοντες είς τόν διαρκώς αύξάνοντα έχδρικόνάριδμόν, 

ήναγκάσδησαν νά τραβηχδώσι πρός τά έξωτερικά φρούρια.

’Ενώ ταΰτα έλάμβανον χωράν, δ Ladm irault απο το βό

ρειόν μέρος, διά περιστροφής λιαν επιοεξίου, παρ δλιγον συ- 

νέτριβε τήν πρωτοπορεία» τοΰ 7ου σώματος τώ» Πρωσσων, 

ητις καί ηρξατο τής μάχης, άν μή δ στρατηγός M anteuffel, 

αρχών τής εφεδρείας, δέν έφερε ταυτηνολοκληρον σχεδόν κατά 

τοΰ Ladm irault, άναγκασδέντος νά σταματήση.
’’Οπισδε» τής V allieres υπάρχει τό εξωτερικό» φρούριο» 

S* Ju lien , οπερ οί Πρώσσοι έγίνωσκο»· φαίνεται όμως, ώς



εικάζεται, ότι ήγνόουν την ΰπαρξιν του φρουρίου Guelen, 
κειμένου οπισδεν του Borny.

Είπομεν οτι οι Γάλλοι άπεχώρουν εν τάξει, οί δέ Πρώσσοτ 

ενδίδοντες εις την όρμήν των, παρεσύροντο έπί τά εμπρός, 

χωρίς νά τό έννοή?ωσι, καί εύρέδησαν παρά τό ορού - 

ριον S* Ju lien , οπερ ήδέλησαν ν’ άποφύγωσιν, (άλλά τούτο 

χωρίς νά περιμείνη, ηρξατο πυροβολεϊν. Οί Πρώσσοι, οπως 

άποφύγωσι τούτο, καί, ώς είπομεν, άγνοοΰντες ίσως τήν ΰπαρ· 

ξιν τοΰ S l Guelen έτράπησαν πρός τούτο έτι μάλλον χωρίς 

νά δελωσι· τούτο δέ τοΰς κατεμυδροβόλησε δι’ όλων αΰτο,ϋ 

τών πυροβόλων. Τό γεγονός τούτο, ώς εϊκός, τοΰς κατετάρα- 
ξεν, έπελθον έξ άπήνης, καί αντί ν’ άπομακρυνδώσιν αύτοΰ, 

δι’ έσφαλμένου τινός κινήματος έφέρδησαν έτι μάλλον πρός 

αύτό. Ίδοΰ δ λόγος δι’ ον παρά τά φρούρια ταΰτα,,όλως ά -  

καταλλήλως φερθείς δ πρω σικός στρατός, έπαδε μεγίστας 

ζημίας καί ήναγκάσδη ν’ άποσυρδί] είς τά όπίσω.

Ό  Βαζαϊν, άμα ηρξατο η συμπλοκή, έπανήλδεν άπό 

τής άριστερας όχδης τοΰ Μοσελλα καί διηύδυνε τήν μάχην. ’Εν 

μια τινι στιγμή εύρίσκετο έπί μεμονωμένου σημείου μεδ’ ενός 

καί μόνου συντάγματος. Τοΰτο παρατηρήσαντες οί Πρώσσοι, 

άδ ρόοι έπέπεσον κατ’ αύτοΰ. Τότε έπήλδέ τ ι άπευκταΐον καί 

τρομερόν καί πρωτοφανές, διότι καί πρωτοφανής ητο ή α

φορμή. Τό σύνταγμα τοΰτο έφάνη κλονούμενον καί οίονεί είς 

δυο άποχωριζόμενον, δπισδεν δέ τοΰ κενοΰ τούτου έφάνησαν 

1 2  μυδροβόλα. Ή άποκληδεΐσα άπαισία αύτών φωνή ήχού- 

σδη, οί δέ περιτυγχάνοντες ή καί έπιμένοντες Πρώσσοι επι- 

ττον κατά γραμμάς καί έν πλήρει τάξει, ώσεί έπί πεδίου 

άσχήσεως εύρίσκοντο τοποθετημένοι. Οΰτω κατεστράφησαν 

δύο πλήρη συντάγματα αύτών.

Ή  μάχη αΰτη, ην έδεώντο άπό τών τειχών καί ιίδυνήδη-

σαν καλώς νά παρακολουδήσωσι τήν πορείαν καί τάς φάσεις 

αύτής, φαίνεται οΰτω πως διανύσασα τό στάδιόν της. 'Ηρξατο 

διά πυροβολισμού διαρκέσαντος άπό της 4 —5 ώρας. Είτα 

τά πυροβόλα έπαύσαντο, άρξαμένων τών μυδροβόλων καί 

τών τουφεκισμών μέχρι τής 6. ώρας· ότε κατέστη κοινός 

όλων δμοΰ τών δανατηφόρων όπλων δ αγών, διαρκέσας μέχρι 

της 8. ώρας, λεπ. 3 5 ,  όπότε άπεσύρδησαν είς τά δπίσω οι 

Πρώσσοι, άλλά δέν κατεδιώχδησαν.
’Εν τή μάχΐ) ταύτη έκ μέν τών Πρώσσων φαίνονται λα -  

βόντα μέρος όλον τό 7ον καί 6ον σώμα, όλον τό Ιον και άπο- 

σπάματά τινα τοΰ 9ου σώματος (2α στρατιά), άτινα έτυχον 

έγγύς- έκ δέ τών Γάλλων τό τοΰ Δεκαέν καί Λαμιρώ (ουτι- 

νος δύο μεραρχίαι περάσασαι τόν ποταμόν πρότερον, δέν έλα- 

βον μέρος), καί τό τοΰ Φροσσάρ, μετροΰν όλίγας δυνάμεις.

Ή  παρά τά φρούρια πορεία τών Πρώσσων έστάδη αφορμή 

νά στερηδώσιν ουτοι πολλούς. Ό  παρουσιασδείς άξιωματικός, 

όπως ζητήση άνακωχήν πρός ταφήν τών νεκρών, έρωτηθείς 

είπεν, ότι έφονεύδησαν περί τάς 8 ,0 0 0 , έτραυματιιδησαν δέ 
πλεΐστοι (λέγεται ότι τό όλον τών έκτος μάχης Πρώσσων 

άνέρχεται περί τάς 3 0 ,0 0 0 ). Οί Γάλλοι, μαχόμενοι όπισδεν 

χαρακωμάτων ώς έπί τό πολύ καί καλυφδέντες άφ’ ετέρου 

ύπό τών φρουρίων, παρ’ α δέν ήδύναντο νά παραμένωσιν οί 

Πρώσσοι ουδέ νά βλάύωσιν αύτούς, έσχον, ώς λέγεται, περί 

τάς 2 ,5 0 0  έν όλω εκτός μάχης, είς φονευδέντας καί πλη- 

γωδέντας.

II χατά τήν  4//6 Αύγουστον μάχη τής Μ άρς-.Ιά-Τονρ  

(Mars-la-Tour).
*0 Bazaine (Βαζαίν), διελδών τόν Moselle (Μοζέλλα), 

κατέλαβε θέσεις έπί τής πρός τό Βερδύν (Verdun) νοτιαίας



δδοΰ, έπεκταδείς άπό τη ; Γραβελόττης (Gravelotte) διά τή ; 

'Ρεζομβίλλης (Rezonville) καί Βιομβίλλης (Vionville) μέ

χρι τή ; Μάρς-λά-Τούρ (M ars-la-Tour), καί βορειότερον 

μέχρι τή ; Δογγούρτ (Doncourt), έκτάσεως μεγάλη; καί φυ- 

σικώς εκ τών μάλλον οχυρών, έπαυξηδείσης τή ; ι^υρότητός 

τη ; κατά διάφορα σημεία, καί προ πάντων ε ΐ; Γραβελόττην, 

διά τή ; τέχνη;. Έ κ τών έργων τούτων συνάγει τ ι ;  οτι δ Ba

zaine, κατέχων τήν πρό; Verdun όδόν, δέν ενόει άπλώς 

καί καθαρώ; νά διαφύγη τόν έχδρόν, άλλ’ άπλώ ; έξέτεινε 

τά ; ένεργεία; αύτοΰ. Ά ν  ό Bazaine, ώ ; ισχυρίζονται οί 

Πρώσσοι, ητο έν πορεία άπλή πρό; τό Verdun, τούτο δέν 

συμβιβάζεται μέ όσα άναγινώσκονται ε ΐ; τά παρ’ αυτών τού

των γραφέντα, οτι δ έχδρό; έπερίμενε τήν προσβολήν, και 

δι’ αυτό έξελέξατο καί ώχύρωσε τάς φύσει οχυρά; δέσεις. 

Αν ο Bazaine εσκοπει απλήν διέξοδον προς τήν Verdun  

δέν έννοοΰμεν διατί ώς κλείδα τοϋ πεδίου τής μάχης έξελέ

ξατο και ήγωνίσδη νά διατηρήση τήν G ravelotte, ουσαν έπί 

τής ουράς τής όλη; πρός τό Verdun πορεία; αυτοΰ, ένώ έξ 

εναντίας, φέρων άπάσα; τά ; δυνάμεις του πρός τήν κεφαλήν, 

ητοι προς το M ars-la -T ou r, ηουνατο να διαφυγή, έστω καί 
δεωρούμενος άποχωρών, δηλαδή ηττώμενος. Ή μεγάλη 

λοιπόν έ'κτασις, ην ανέλαβε νά ύπερασπιαη, μας άγει εις τό 

συμπέρασμα ότι ούδολω; ενόει τότε νά έγκαταλείψη τό Metz 

εις τήν φυλακήν τής φρουράς αύτοΰ μόνης· πιδανόν όμως νά 

έπεδυμει, καί ωφειλε βεβαίως νά τό έπιδυμή, νά διατηρήση 

ανοικτήν τήν διά τής νοτιαία; δδοΰ συγκοινωνίαν μέ τήν 

Verdun.

Είπομεν άλλαχοΰ, ότι αί απ’ ευδείας πρός τό Verdun 

συγκοινωνιαι τοΰ Metz εΤναι δύο, ή μέν διά τοΰ M ars-la- 

fo u r, η οε η διά τοΰ Briey. Ά ν  λοιπόν άποκλειστικώς έπε-

δυμει νά διαφυγή τόν έχδρόν, ήδύνατο νά λάβη τήν βορειοτέ- 
ραν, ητις, οΰσα μάλλον άπομεμακρυσμένη τοΰ έκ τοΰ νότοι> 

ερχομένου έχδροΰ (2α στρατιά), τω έδιδε καιρόν νά διαφύγη 

ίύκολώτερον, άφίνων έπί τής νοτιαίας δδοΰ μέρος τι τώ νυπ ’ αΰ. 
τόν πρός έπασχόλησιν, άν έπήρχετο δ έχδρός, όπερ ενμελλι 

νά χρησιμεύση καί ώς πλαγιοφυλακή.
"Οπως δ’ άν η, δ μέν γαλλικός στρατό; κατείχε τήν άπό 

G ravelotte μέχρι M ars-la-T our γραμμήν, εχων ώς πλα

γιοφυλακήν ή ώς έμπροσδοφυλακην το σώμα του Φροσσαρ 

(Frossard), παρά τό χωριον Gorze (Γορζε), κείμενον νοτιω- 

τερον τής δδοΰ ταύτης, ήτοι πρός τόν έχδρόν.
Ή  2α πρωσσική στρατιά είχε διαβή τόν M oselle παρά τό 

Pont-a-M ousson, καί άνήρχετο πρός βο^ραν έπί σκοπώ νά 

κόψη τήν πρός τό V erdun πορείαν τοΰ Bazaine (έ'στω άλλως 

τήν συγκο ινω νία ν). Ή πρωτοπορεία τής στρατιας ταύτης άπε· 

τελείτο ύπό τοΰ 3ου σώματος, όπερ έπορεύετο κατεσπευσμέ- 

νως, βαδίσαν τήν 3/15 δλόκληρον τήν ήμέραν καί τήν νύκτα 

μέγρι τοϋ μεσονυκτίου· άναπαυδεν ο επι 4 ωρας, εξεκινησε 

τήν 4/16 περί τά έξημερώματα, καί προβάν άχρί τοΰ χωρίου 

Gorze, ειδεν έκεΐδεν τά ; γαλλικά; προφυλακάς, οπισδεν τών 

όποιων διεκρίνετο τό γαλλικόν στρατόπεδον.

Ό  άρχηγός τοΰ 3ου σώματος τών Πρώσσων στρατηγός 

Άλβενσλέβεν, μηδόλως διστάσας, έπεχείρησε τήν κατά τών 

Γάλλων προσβολήν, τό μέν κατά μέτωπον, τό δέ πέμψας δυ

νάμεις αριστερά κατά τό δεξιόν τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ πρός

τό M ars-la-T our.
Πρός τοΰτο διέθετο τήν 5ην μεραρχίαν ύπό τόν στρατηγόν 

Στυλπνάγελ, τήν 6ην ύπό τόν Βουδεμβρόκ μέ τό πυροβολι

κόν τοϋ σώματος ύπό τόν συνταγματάρχην Δρέσκην, καί τήν 

6 ην μεραργίαν τοϋ ίππικοΰ ύπό τόν δοΰ/.α τοΰ Μεκλεμβούρ-



γου Γουλλιέλμον, άρήσας τό έτερον τών δυνάμεών του εις τήν 

δεξιάν αύτοΰ πτέρυγα προς άντίστασιν κατά τοΰ Frossard καί 

τοΰ είς βοήθειαν αύτοΰ σπεύσαντος Ladm irauld, όστις άπέ- 

κρουσεν οΰτω τήν πεισματώδη τών Πρώσσων προσβολήν.

Ή  δεξιά τώνΓάλλων φαίνεται ύπενδίδουσα είς τους Πρώσ

σους· συγκεντρωθε'ντων δέ τών Γάλλων προς τήν Rezon- 

villc , όπου συνεκεντρώθη καί μέγατοΰ πυροβολικοΰ αυτών μέ- 

ρος, παραταχθέν έπίτών μεταξύ V ionville καί Rezonville 

λόρων, έγένετο προσπάθεια πρός διάσπασιν τοΰ έχδροΰ 

κατά τό κέντρον αύτοΰ. Ή  μάχη, άρξαμένη περί τήν 7ην 

πρωινήν, κατές-η λίαν σροδρά περί τήν ΙΙην ώραν, δπότε ήδέ- 
σις τών Πρώσσων κατέστη δεινή. Ό  στρατηγός ’Αλβενσλέ- 

βξν παρετήρησεν ότι, άν μή τω έπήρχετο ταχεία συνδρομή, 

οι Γάλλοι έξεμηδένιζον έλόχληρον τό σώμά του· τότε λέγεται, 

οτι προχωρήσας εις τό μέτωπο? τής παρατάξεως, ανέκραξε 

βροντωδώς· «Π αιδιά! άποδείξατε ότι εΤσθε γενναίοι στρατιώ* 

ται. Κατά τήν στιγμήν ταύτην πρόκειται νά σώσητε τήν τιμήν 

τοΰ στρατοΰ. Μή έπιτρέψητε ν’ άποκτήση δ εχθρός ουτε σπι

θαμήν τοΰ εδάφους, όπερ έποτίσθη διά τοΰ αίματος τών συ
στρατιωτών σας. Πρώσσοι! εμπρός.' Ζήτω ό β α σ ιλ ε ύ ς !»  

Τότε δ αγών κατέστη λυσσώδης εκατέρωθεν, οί δέ Πρώσσοι 

δέν ήδυνήδησαν ν’ άνθέξωσι καί ύπενέδωκαν.

Ούτως έξηκολούδησεν ό άγών· πολλάκις τό αύτό έ'οαρος 

αμφοτέρωθεν κατεσχέθη, ότε περί τήν 3ην ώραν μ. μ. έράνη 

έρχόμενος δ Φρεδερΐκος Κάρολος μέ τό ΙΟον σώμα (Ά ννο- 

€εριανοϊ) υπό τόν στρατηγόν Φοάχτ-'Ρέτς, καθ’ ών άντετά- 

χδη ή αύτοκρατορική ορουρά, άγωνισθεΐσα έπαξίως της πα

λαιός τοΰ ονόματος τούτου φήμης, καί μεραρχ^αι τινές του 

8 ου καί του 9ου. "Αμα ήλθεν ουτος έπί τοΰ πεδίου της μά

χ η ς  καί άνέλαβε τήν αρχηγίαν, προσβάλλει τήν δεξιάν τών

Γάλλων πτέρυγα καί τήν βιάζει, άλλ’ όμως νέαι αυτοϊς έπήρ- 

χοντο δυνάμεις, καί δ άγών κατέστη σπουδαιότατος, πρό 

πάντων δέ κατά τήν δεξιάν τών Γερμανών πτέρυγα, καθ’ ην 

οί Βαντεμβούργιοι ησαν έξηντλημένοι καί ύπενέδιδον, ότε τοΓς 

έπήλθε συνδρομή τής 16ης καί 23ης μεραρχίας. Οΰτω διέ- 

κειντο τά πράγματα μέχρι τής 7 . ώρας, ότε προύχώρησε τό 

πρωσσικόν πυροβολικόν κατά του γαλλικοΰ. Ό  Φρεδερΐκος 

Κάρολος μετά τήν κατά τής δεξιάς τών Γάλλων προσβολήν 

προσέβαλε τό κέντρον αυτών. Ό  στρατηγός Δέρεγα, ύποστη- 

ριζόμενος ύπό πολυαρίθμων κανονοστοιχιών, προσπαθεί νά 

διασπάση τό κέντρον τών Γάλλων, άλλά πίπτει κτυπηθείς 

ταυτοχρόνως ύπό 6  σραιρών, επίσης δέ καί δ διαδεχθείς 

αύτόν γάνει έκ βόμβας τόν βραχίονα καί τόν δεξιόν μηρόν.

Έν τούτω τώ μεταξύ σύνταγμα Ούλάνων παρ’ ολίγον 

συνελάμβανε τόν στρατα’ρχην Bazaine, κυκλώσαν τήν συνο- 

δίαν αύτοΰ, ώστε μόλις διεσώθη διά τής ήρωϊκής τών περί 

αύτόν άντιστάσεως.
Ή  μάχη διήρκεσε μέχρι τής 8. μ. μ. ώρας, τών Γάλλων 

άποσυρθέντων, άπό τών προκεχωρημένων αύτών θέσεων. Ού

τως έπετεύχδη δ σκοπός τοΰ πρωσσικοΰ στρατοΰ, ον έπρο- 

τίθετο, ή διά τής νοτιαίας δδοΰ συγκοινωνία τών Γάλλων 

άπε^όπη.
Ή  μάχη αΰτη, διαρκέσασα 1 2  όλας ώρας, ύπήρξεν αίμα- 

τωδεστάτη, οί δέ περιγράροντες τά επεισόδια ταύτης τήν ώ -  

νόμασαν λουτρόν αίματος (1). Δέν σφάλλει τις ύπολογίζων

(1) Τό 24ον γερμανικόν σύνταγμα άπώλετε 47  αξιωματικούς, 1 4 0 0  

στρατιωτας, τό 64ον 4 1  άςωματικον και 4 00 0  στρατιώτας. Έ κ τοΰ 

4 2ου έμειναν 2  λόχοι κα ι 8  αξιωματικοί. ΕΙ; τό 64ον καί 24ον ύ-ολο- 

χαγοι διώκουν τάγμα . Εις τό 12ον δύο άνθυπολοχαγοι ηγαγον ολό

κληρον τάγμα.
ΕΛΛΗΝ. 2Τ Ρ Α Τ · 9. Φ ΪΛ. Τ. Β'. 17 .



τάς έκατέρωδεν ζημίας είς 3 0 ,0 0 0  δι’ έκαστον τών στρατών 

εις φονευμένους καί πληγωμένους. Οί Πρώσσοι συνέλαβον

2 ,0 0 0  αιχμαλώτους, έκυρίευσαν 2  σημαίας καί 7 κανόνια.

Έ ν τη μάχη ταύτη έλαβον μέρος έκ τών Γάλλων τό σώμα 

του Frossard, Decaen, Canrobert, Ladm irault καί ή αύ- 

τοχρατορική φρουρά* λέγεται δέ οτι ή δύναμις αυτών ητο 

περί τάς 1 2 0 ,0 0 0 ,  καί έπολε'μησαν καδ’ όλης της 2ας  

στρατιας διαδοχικώς, λαβούσης μέρος έν τη μα'χη δυνα'μεως 

πλέον τών 2 0 0 ,0 0 0 .

Τήν νίκην περιέργως πως την αντιποιούνται άμφότερα 

τά διαμαχόμενα μέρη. Οί Πρώσσοι, έπιμένοντες ότι ό Bazai

ne έπορεύετο προς V erdun καί έμποδίσδη διά τής περί ης 

ό λόγος μα'χης έκ τής πορείας ταύτης, άναγκασδείς υπ’ αυ

τών νά καταλείψη προκεχωρημένας τινάς δέσεις, άνακηρύτ- 

τουσιν έαυτούς νικήτας. Οί Γάλλοι άφ’ ετέρου δέν όμολογοϋ- 
σιν ήτταν ώς μή εντελώς άποκρουσδέντες άπό του συνόλου 
τών παρ’ αυτών κατεχομένων δέσεων, ώς εχοντες τήν Ιτέραν 

πρός τήν Verdun καί δι’ αυτής πρός τήν Γαλλίαν συγκοι

νωνίαν έλευδέραν κ.τ.λ.

Τό βέβαιον είναι, ότι τό άποτέλεσμα τής μάχης ταύτης ε- 

μεινεν ατελές καί άμφί^ροπον διό καί εχρειάσδη μάχη έτέρα, 

ητις ελαβε χώραν τήν 6/18.

Μ άχη χ α τά τη γ  6 . ( 1 8 . )  Αύγουστον, έπιχ.Ιη&εΐσα 

τ ι'ις  Ρίζομ6ί.Ι.Ιης.

(B a la ille  de'Rezpm villeJ

Μετά τήν μάχην τής 4. (16) Αύγούστου, ητις δέν έληξεν 

εις ούδέν οριστικόν άποτέλεσμα, οί μέν Πρώσσοι διήνυσαν τήν 

17 . Αύγούστου, οπως συγκεντρώσωσιτά στρατεύματα τής 1ης  

καί 2ας ς^ατιας διά σπουδαιοτέραν σύγκρουσιν, ό δέ Bazaine,

κρατών διά του αριστερού αύτοΰ τήν Gravelotte, εφδανε 

μέχρι Sa in t-P rivat διά τής Berneville, κατέχων ταυτο

χρόνως τά μεταξύ αύτών δάση, καί έχων δπισδεν τά έπί τής 

οριστεράς τοϋ Moselle δχδης έξωτερικά τοϋ Mets φρούρια 

Plappeville καί Saint-Quentin* ώχύρωσε δέ διά τής τέχνης 

όσον πλεΐστον τάς φύσει ίχυράς ταύτας δέσεις. Έ  διεύδυνσις 

τής γαλλικής γραμμής ητο τοιαύτη, ώστε άπό τής S* P riva t 

ήδύναντο νά συγκοινωνώσι βορειότερον διά τής B riey μέ τό 
Verdun.

Ό  σκοπός τών Πρώσσων ητο ν’ άποκόψωσι τοΐς Γάλλοις 

καί τήν όδόν ταύτην καί τούς άποκλείσωσιν δριστικώς έν Μέτς* 

έλαβον δέ μέρος έν τη μάχη ταύτη ολόκληρος σγεδόν ή 1η 

στρατιά καί ή 2α, πλέον τών 2 5 0 ,0 0 0  Γερμανών, κατά τών 

γνωστών δυνάμεων τοΰ Bazaine, τζτοι τοΰ σώματος τοΰ Καν- 

ροβέρ, τοΰ Δεκαέν, τοΰ Λαμιρώ, τοΰ Φροσσάρ καί τής αύτο- 

κρατορικής φρουράς, ούδόλως δυναμένων νά ύπερβαίνωσι τάς

1 5 0 ,0 0 0  άνδρών.

Τόν σκοπόν τοΰτον έπιδιώκοντες οί Πρώσσοι συνεκέντρω- 

σαν τό πλεΐστον τών ένεργειών αύτών διά τοΰ άριστεροΰ κατά 

τής δεξιάς τών Γάλλων πρός τό S* Privat· συγκεντοώσαν- 

τες δ’ έκεΐδι τό μέγα μέρος τών δυνάμεων αύτών, άφηκαν 

μόνα τρία σώματα, όπως άποτελέσωσι τό κέντρον καί τό δε

ξιόν αύτών.

Ή μάχη ηρξατο περί μεσημβρίαν, περί δέ τήν 4. μ. μ. 

οί Γάλλοι έγκατέλιπον τό S l P rivat, όπερ έκυρίευσεν ή βα

σιλική φρουρά τών Πρώσσων, ένώ ταυτοχρόνως ή Berneville  

έκυριεύετο ύπό τοϋ 9ου σώματος. Οί Γάλλοι, πολλάχις άνα- 

κτήσαντες τά ύπό τών Πρώσσων κυριευόμενα έδάφη, ^ναγ- 

κάσδησαν έπί τέλους νά ύποχωοήσωσι παρά τώ κεχαρακω- 

μένω στρατοπέδω τοΰ Diets. Ουτω περί τήν 9. μ. μ. έπεραι-
17* '



ώθη ή μάχη αυτη, έν η υπολογίζονται εξ έκαστοu ιώ ν άντι- 

μαχομένων 4 0 — 5 0 ,0 0 0  οί έκτος μάχης τεθέντες καί φο- 

νευθέντες.
Έ ν τή μα’χη ταύτη επεσαν πλεΐστοι οσοι τών εύκλεεστέ- 

ρων γερμανικών οικογενειών.

Ίδοΰ πώς συντόμως περιγραφεται η μα'χη αυτη ύπο τοΰ 

βασιλε'ως της Πρωσσίας προς τήν βασίλισσαν

«'Ρεζομβίλ, ( 7 ) 1 9  Αύγουστου.

»Χθές κατηγα'γομεν πάλιν νέαν νίκην, ης αί συνε'πειαι είναι 

έ'τι ανυπολόγιστοι. Ά πο πρωίας τό δωδέκατον σώμα, ή βασι
λική φρουρά καί τό εννατον σώμα προεχώρησαν έπί τής μετα

ξύ Μέτς καί Βερδύνου βόρειας δδοΰ άχρι τοΰ Saint-M arcel 

και τοΰ D oncourt, παρακολουδούμενα ύπό τοΰ τρίτου καί 
δέκατου σώματος, ένώ τό δεύτερον, τό έβδομον καί τό 

όγδοον σώμα έμειναν είς 'Ρεζομβίλ. "Οτε τά σώματα έ- 

κεΐνα έφθασαν δι’ έδάφους δασώδους άχρι τοΰ B erneville  

χαΐ τοΰ Saint Privat, ηρχισαν τήν προσβολήν κατά τοΰ χωρίου 

Gravelotte, ούχί ομως μετά ζωηρότητος, οπως δώσωσι και

ρόν είς τό εννατον σώμα νά παραχάμψη τήν όχυράν δεσεν 

A m anvillers-C hater άχρι τής λεωφόρου τοΰ Μέτς, τοΰ- 

6’ οπερ κατωρδώδη περί τήν τετάρτην ώραν. 'Ο εχθρός άντέ- 

ταξεν ημΐν είς τά δα'ση πεισματώδη άντίστασιν ούτως, ώστε τά 

ήμέτερα στρατεύματα έπροχώρουν βραδέως. To Saint P rivat 

έκυριεύδη ύπό τής φρουράς, τό Berneville ύπό τοΰ 9ου σώ 

ματος. Τότε άνεμίχδη είς τήν μάχην τό 12ον σώμα (οί Σά- 

ξωνες) καί τό πυροβολικόν τοΰ τρίτου σώματος. Τό -/ωριον 

G ravelotte καί τά έκατέρωδεν αύτοΰ δάση έκυριεύβησαν καί 

διετηρήδησαν μετά μεγάλων άπωλειών ύπό στρατευμάτων τοΰ 

7ου καί 8ου σώματος. "Οπως προσβληδώσιν έτε απαξ τά ύ- 

ποχωροΰντα εχθρικά στρατεύματα, διετάχδη περί δύσιν ήλιου

νέα πρός τά πρόσω πορεία, πέραν τής Gravelotte. Ά λ λ ά  τό 

πΰρ τοΰ έχδροΰ, ώχυρωμένου δπισδεν προχωμάτων, ^το το- 

σοΰτον φοβερόν, ώστε τό δεύτερον σώμα, φδάσαν κατ’ έκείνην 

τήν στιγμήν, ^ναγχάσθη νά προσβάλη τόν έχδρόν διά τής λόγ
χης. Οΰτω δ’ έκυρίευσε καί διετήρησε τήν όχυράν έκείνην 

θέσιν. Περί τήν δγδόην καί ήμίσειαν ώραν τής έσπέρας έσί- 

γησε βαδμηδόν τό πΰρ. Κατά τήν τελευταίαν προσβολήν δέν 

έλειψαν και δι’ εμέ αί ίστορικαί βόμβαι τής Σαδόβας, έξ ών 

τήν φοράν ταύτην μέ άπεμάχρυνεν δ υπουργός τών στρατιω

τικών 'Ρούν. Πάντα τά στρατεύματα, ατινα είδον, μέ έγαιρέ- 

τισαν δι’ ένδουσιωδών έπευφημιών. Οί ήμέτεροι διέπραξαν Θαύ

ματα άνδρείας έναντίον έχδροΰ έπίσης γενναίου, υπερασπιζο- 

μένου τό πεδίον βήμα πρός βήμα καί έπεχειρήσαντος έπα- 

νειλημμένας προσβολάς, αΓτινες ομως άπεχρουοντο Ιχάστοτε. 

ΙΙοία έσται ή τύχη τοΰ έχδροΰ, άποκρουσθέντος είς τό παρά 

τό φρούριον Μέτς λίαν έχυρόν στρατόπεδον, δέν δύναται τις 

έ’τι νά όριση. Φοβοΰμαι καί νά έρωτήσω περί τών ήμετέρων 

άπωλειών αποφεύγω δέ ν’ άριθμήσω ονόματα, διότι άναφέρον- 

ται πάμπολλοι γνωστοί, ών τινες ίσως άνευ λόγου. Τό σύν

ταγμά σου έπολέμησεν άριστα. Ό  Βαλδερσέ έτραυματίσθη βα- 

ρέως, άλλ’, ώς λέγουσιν, ούχί θανασίμως. ’Ήθελα νά διανυ- 

κτερεύσω έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, άλλ’ έπί τέλους ευρέθη 

εν δωμάτιον, ένθα άναπαυομαι έπί τοΰ βασιλιχοΰ φορείου· μή 

ίχ ω ν δε μετ’ έμοΰ τάς άποσκευάς μου, φέρω πρό τριάκοντα 

ώρδν τήν στρατιωτικήν μου στολήν. Ευχαριστώ τόν Θεόν, 

οστις έδωρήσατο ήμΐν τήν νίκην.

»Γ ο υ λ t έ λ μ ο ς».

Σ  νμπέρ ασμα.

Διά τής μάχης ταύτης τής 6 ,( 1 8 .)  Αύγουστου οί Πρωσ-



σοι άπεκοψαν πασαν κατ’ εύδεΐαν συγκοινωνίαν τοΰ Bazaine 

προς ti^Verdun, δέν άπέμεινε δέ αύτώ είμή η γραμμή, ητις 

παρά την Thiom ville διερχομένη κοινωνεΐ διά τής M ont- 

medy, χειμε'νης παρά τά Βελγικά όρια· οθεν άπο τής αυτής 

νυκτός ( 18 — 19) έλαβε τάς προμήθειας αυτοΰ. Ά λ λ ’ ή 

γραμμή αΰτη, καταλήγουσα είς Reims, είναι καδαρώς περιφε

ρική γραμμή, κατε'χοντος τοΰ έχδροΰ τόντομέα ολόκληρον καί 

δυναμενου εις διάφορα τής πορείας σημεία νά έπέλδη έν δυνα'μει.

Τα κατόπιν έπελδόντα δελουσι μας πληροφορήσει ότι ό 

Bazaine, δόσας τη Γαλλία καιρόν νά έτοιμασδή, έστερήδη 

τής ελευθερίας τών ενεργειών αυτοΰ ενεκα τής μή αποστολής 

σώματος δυναμενου νά τον συντρέξη. Καί τωόντι δύναταί τις 

είπεΐν, ότι κατόπιν τής μάχης τής 6 . (18 .) Αύγούς-ου δ Ba

zaine έμεινε σχεδόν κεκλεισμε'νος. Ό  Γερμανικός στρατός 

σύμπας εύρίσκετο μεταξύ τοΰ Mac-Mahon και Bazaine, 

τοΰ μέν πρώτου εύρισκομε'νου είς Chalons καί έκεΐ ένισχυο- 

μένου, τοΰ δέ δευτέρου, όπου τόν άφήσαμεν. Κ αί επειδή έν 

τη εποχή ταύτη οί Παρισιοι εΐχον αποτελειώσει τόν εξοπλι

σμόν αύτών καί Ιτοιμάσδησαν είς πολιορκίαν, δυνα'μεδα εί-  

πείν, οτι δ γαλλικός στρατός κατείχε κατά τήν έποχήν ταύ

την τρία διακεκριμένα σημεία αρκούντως ισχυρά'. Ό  Γερμα

νικός στρατός, δέλων νά όδεύση πρός Παρισίους, ώφειλε κατά 

πρώτον νά καταλίπη τό τρίτον τουλάχιστον αύτοΰ πρός πε
ριορισμόν τοΰ Bazaine, ώφειλε ν’ άφήση τό έτερον τρίτον α 

πέναντι τοΰ Chalons, διότι, άν άπέφευγε τοΰτο, ή έν αύτώ 

δύναμις τοΰ Mac-Mahon, ύπολογιζομένη είς 1 5 0 ,  κατ’ άλ

λους δέ είς 1 2 0 ,0 0 0 , μένουσα έλευδέρα είς τάς κινήσεις αύ

τής, ηδελεν έπιτεδή κατά τών νώτων τής πρός Παρισίους 

δδευούσης πρωσσικής στρατιας.

Είναι άληδες ότι οί Πρώσσοι, άφίνοντες φρουράν κατά

τοΰ Bazaine άποκλείουσαν αύτόν, ήδύναντο μέ τά 2/3 τής 

δυνάμεως αύτών νά έπιτεδώσι κατά τών Γάλλων τών έν τώ  

στρατοπέδω τοΰ Chalons εύρισκομένων, άλλ’ άφοΰ δέν κα

τέκοψαν τόν Bazaine, ούδέν τεκμηριοΐ ότι ηδελον πράξει 

πλείονα κατά τοΰ M ac-M ahon, μένοντος έν Chalons, καί 
επομένως ηδελον άναγκασδή, υπερτεροΰντες τυχόν ν’ άφήσωσι 

καί παρ’ αύτώ μεγάλας δυνάμεις, ώς καί παρά τώ Bazaine. 

Οΰτω κατά τάς ήμετέρας κρίσεις ή έν τρισί σημείοις συγκέν- 

τρωσις τών γαλλικών δυνάμεων, μή ουσα άπολύτως καλή, 

άλλ’ έπιβληδεΐσα έκ τών περιστάσεων ενεκα τής πρώτης ά

ποτυχίας καί τοΰ άνετοίμου τών Παρισίων, ητο 2χι μόνον 

υποφερτή, άλλά καί αρκούντως καλή, καί δυναμένη νά έκ- 
βιάση τήν υποδιαίρεση» τών Πρωσσικών δυνάμεων έννοοΰμεν 

δ’ αύτήν σ/ετικώς καλήν, έκλαμβάνοντες ταύτην καδαρώς 

υπό τήν αμυντικήν έποψιν.

ΕΚ Θ ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ.

Παρά τά μέχρι τοΰδε έκτεδέντα καί έκ διαφόρων πηγών 

κριτικώς συναρμολογηδέντα διά τά άπό τής έναρξεως τών 

έχδροπραξιών στρατιωτικά έργα μέχρι τέλους τής μάχης 

τής 6 . (18.) Αύγούστου, νομίζομεν καλόν τυχόντες νά φέρωμεν 

είς γνώσιν τών άναγνωστών ήμών τάς κατά τό αύτό χρονι
κόν διάστημα έπισήμους πρωσσικάς έκδέσεις, δημοσιευδείσας 

έν τώ στρατιωτικώ πρωσσικώ Μ ηνύτορι, *®ι έχουσας επεται-

Επίσημοι στρατιωτικαί εκθέσεις.
I.

Κινητοποίησις τοΰ γςρμαν· στρατοΰ μετά τ!/ν όιαχήρνζιν 

τοΰ ποΜμον.— Κ ατάζασ ις τώ ν  μεθορίων χατά τ η ν ζ  ιγμην  

ταύτην— ΚατάΛηψις τον Saarebruck ύπό τώ ν  Γά.ΙΑων·

Ή Γαλλική κυβίρνητ.ζ, προκαλέσασα τόν τόλεμον κατα τρόπον



άνήκουσταν έν τή  Ιστορία, ήκολούθησε την διακήρυξίν της (15  Ιουλίου) 

διά τρόπων στρατιωτικών έχόντων τον αύτόν χαρακτήρα βια ίας Ικ- 

κεντρικάτητος, οΓον καί ή  πολίτικη τής αυτοκρατορίας. Έρ^ιψεν είς 

τά  μεθόρια ήμών μετά σπουδής άπαραδειγματίστου δλον τον στρατόν 

αύτής τόν Ιν ειρήνη διατηρούμενον. At γερμανικαί χώραι τής άριστερας 

“Χθ'ίί τοΰ 'Ρήνου εύρεθησαν Ιπαπειλούμεναι ύπό πλέον τών 1 0 0 ,0 0 0  

άνδρών έν στιγμή, καθ’ ήν ούδϊ εν τών ήμετέρων συνταγμάτων εΐχεν 

είσέτι καταλείπει το μέρος ενθα έφρούρει. Κ ατά τάς περιστάσεις λο ι

πόν ταύτας ό έχθρός είχε προτεραιότητα μεγίστην, δι’ ην δεν άδιαφό- 

ρησαν οΐ έν Γερμανί^· κατέστη δε ή προτεραιότης αυτη εύκολος διά 

τοΰ σιδηροδρομικού δικτύου, διά τών ύπερβολικών διαιρέσεων τών α 

νατολικών επαρχιών, καί πρό πάντων διά τών διαρκών στρατοπέ

δων αύτοΰ. ’Εν Πρωσσία ή κατάστασις δεν ητο  τόσον εύνοϊκή, 

ήδύναντο ομως νά φέρωσιν εις τά  μεθόρια στρατεύματα καταστά-  

σεως ειρήνης, άλλ’ έπροτίμησαν άλλο σύστημα. Τωόντι, τά  άπο- 

επάσματα, έξερχόμενα έξ απροόπτου άπό τών φρουρών αύτών, ήδύ

ναντο νά τύχωσι στιγμ ιαίων επιτυχιών, άλλά δεν ησαν ώργανισμένα  

*!ς τρόπον, ώστε νά δποφέρωσι κακά σοβαρού πολέμου. "Ο,τι ήθελον 

τυχόν κερδίσει Ιν τή  πρώτη στιγμή, ήδύναντο νά τό πληρώσωσι σκλη- 

ρώς κατόπιν,

Ευρον λοιπόν π.-οτιμότερον νά προετοιμάσωσι τά  στρατεύματα είς 

τόν πόλεμόν κατά τρόπον κανονικόν, χωρίς διά τοΰτο νά άπαρνηθώσι 

τάς έλπίδας τοΰ προασπ'σαι τό γερμανικόν έδαφος τή  βοηθεί^ τών μή  

σπουδαίων δυτικών Ιπαρχιών. ’Εν τούτοις, αν ό εχθρός εσχεν ένεργόν 

πρωτοβουλίαν, δέν ήδυνάμεθα νά τώ  άντιτάςωμεν άντίστασιν τελεσφό

ρον, καί νά τόν έμποδίσωμεν νά ζήση είς βάρος επαρχιών τινων έκ 

τώ ν ήμετέρων.

Ούτως at γερμανικαί δυνάμεις έμειναν εις τάς φρουράς των άχρι 

τής στιγμής, καθ’ ήν Ιτοιμάιθησαν δι’ έπιχείρησιν. Έ  πραςις αΰτη  

έπέφερεν ήδη τούς καρπούς της. Ό  γαλλικός στρατός, συγκεντρωθείς 

έν σπουδή καί άνευ σχεδίου, ευρε στρατεύματα είς τά  μεθόρια, αν κα ί 

δέν ήσαν ταΰτα  ή άπλα ΐ καί ανίσχυροι φρουρά!. Ά π α τη θ ε ίς  έκ τού

του, οεν κατωρθωσε τουλάχιστον νά ζήση είς βάρος ημών. Πρός δε, 

περαιωθέντος του οργανισμού ήμών, at γαλλικα ί δυνάμεις δέν ήδυνή- 

θησαν νά διατηρηθώσιν έπί τών μεθορίων, Έ γκατίλιπον τήν γραμμήν

ταύτην κα ί ύπεχώρησαν. Δυνάμεθα ν’ άντιτάςωμεν είς τάς γαλλικάς  

χίμαιρας τό άπλούστατον τοΰτο γεγονος. At πρωσσικαι φαλαγγβς 

πλησιάζουσι τόν Saare, καί πάραυτα ο γαλλικός στρατός παραιτε ΐτα ι 

τής ύπερασπίσεως τής γραμμής ταύτης.
Είναι γνωστόν, οτι τήν αύτήν ημέραν, καθ’ ήν είς Βερολϊνον Ιοοθη 

ή διαταγή τής κινητοποιήσεως, τό πολύ (Ιο gros) τοΰ γαλλικού στρα

τοΰ έσείσθη κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ Saaro, καί ιδ ίως τοΰ Saarebruck» 

Ή πόλις αΰτη δέν είχε Φρουράν παρ’ εν τάγμα τοϋ 40ου συντάγματος κ α ι 

3 ιλας τοϋ 7ου τών ούλάνων. Τό άποσύραι τά  στρατεύματα τα ΰτα , 

ήτο ίσον τώ  άνοίξαι τώ  εχθροί μερίδα ούχί σμικράν τής άριστερας τοϋ 

'Ρήνου όχθης. Έγινώσκετο καλώς ό κίνδυνος ον διέτρεχεν ή δράξ αΰτη  

τών ανδρείων, άλλ’ έπρόκειτο νά δπερτερήσωμεν τών άντιπάλων ήμών, 

καί νά μή άφήσωμεν νά διακοπώσιν οί Ιξοπλισμοί. 'Ο σκοπος ουτος 

έςεπληρώθη ύπό τοΰ άποσπάσματος τοϋ Saarebruck με ανεκφραστον 

ένεργητικότητα, καί καρτερίαν άνωτέραν παντός Ιπαίνου, ένώ απεστελ- 

λοντο άλλοι τινές λόχοι νά ύπερασπίσωσι τάς διαβάσεις τοϋ Saare. Γε

γονός άνήκουστον είς τά  χρονικά τοϋ πολέμου. Τό άπτόητον τοΰτο α 

πόσπασμα διεσκέδασε (a term en ecbcc) έπ ι δεκαπεντε ημέρας ολο

κλήρους μεραρχίας τοϋ έχθρικοΰ στρατοΰ.
Ε ίς τούς οφθαλμούς τών Γάλλων τό απόσπασμα τούτο Ιλάμβανβ  

καθ’ έκάστην διαστάσεις μεγάλας, ώστε εφθασαν να το Ικτιμησωσιν 

είς 20  χ ιλιάδας άνδρών. Έ κάστη ήμέρα  έσημειοΰτο Οια συμπλοκών 

περιπολιών, αΤτινες εις τά έχθρικά δελτία καθίστανται πραςεις Ινοια- 

φέρουσαι καί σπουδαία’.. Ή  Πρωσσία ομως δεν ηουνατο ουΟ ω φ ε ιλ *  

νά διαψεύση τάς γελοίας ταύτας (ces rodomontades) έγκαυχήσεις. Δ ιά  

νά φανερωθή ή άλήθεια, έπρεπε νά εί’πωμεν, οτι ό Ιχθρός δέν εΤχεν άπέ- 

ναντί του ή έν τάγμα  καί 3  ιλας- πάραυτα ήθελον τό μάθει είς Παρισίους, 

και τό άνίσχυρον άπόσπασμα τοΰ Saarebruck ήθελε κατασυντριβή ύπο δυ

νάμεων άνωτέρων,

'Ό τε ό τηλέγραφος έγνωστσποίησεν δτι ή φρουρά τοΰ Saarebruck 

ήτο απέναντι δύο γαλλικών σωμάτων, ό αρχιστράτηγος ήθέλησε να  

τήν άποσύρη, τό ίω  μ ϊλλον, δσω αί έτοιμασίαι ήμών ήσαν Ιν τώ  τε -  

λειούσθαι· άλλ’ ό φρούραρχος τής θέσεως, ό άντ·.συνταγματάρχης ί® 

P resiel, ήτήσατο νά μέν η είς τήν θέσιν ταύτην της τιμ ής, τροστιθέ- 

μενος- t'H στάσις τών Γάλλων δεικνύει δτι μας φοβούνται». Οδτω



τω  παρεχωρήθη ή αίτηθεΐσα αδεια μεθ’ δσης πλείστης εύχαριστήσεως, 

καθόσον ζήδύναντο ήδη να «έμψω σι δυο τά γμ α τα  είς βοήθειαν του, 

κ α ί διότι δυο μ ίλ ’.α όπισθεν ησαν στρατεύματα έτοιμα να καλύψω σι 

τήν δποχώρησιν τοΰ Ικτεθειμένου αποσπάσματος.

Τοιαΰται είναι αληθώς at συνθήκαι, καθ’ ας ό γαλλικός στρατός 

ίχέρδισεν ΰπ ’ οψιν τοΰ αύτοκράτορος και τοΰ υιού του ο,τι ώνόμασαν είς 

Παρ'.σίους «μεγάλην νίκην τοΰ Sarrebruck.»

II.

Μ άχη ( combat)  τοΰ IVissrmbourg.

(πρώτη εχθεσις)

Ό  βασιλικός πρίγκιψ Ιξήλθε τής Landau τήν 5 . ώραν 1/4 τής  

πρωίας· άφίκετο δέ τήν 9  1/4 Ιπ ί τοΰ θεάτρου τών έργων, οπου ήρ- 

ξατο τό πΰρ, και Ιτέθη μετά τοΰ στρατηγοΰ Blumenlbal και τής ακο

λουθίας αύτοΰ Ιπί τών υψωμάτων ΒΑ τής Yissemboarg. Έχείθεν 
διηύθυνε τήν πάλην.

Οί Βαυαροί Ιπάλαιον δεξιά -ής όδοΰ άπό Bcrg-Zabern είς Wissem- 

bourg, εχοντες εμπροσΟεν των τόν Ιχθρόν κλεισμένον Ιν τή  πόλει ή 

περιχεχαρακωμένον Ιπί τών λ ίαν υψηλών υψωμάτων, τών κειμένων 
κ ατά  τά  ΝΔ.

Οί Πρώσσοι εΐχον τοποθετηθή άριστερά, Ιπ ί τοΰ ανωμάλου Ιδάοους 

τοΰ W indhof, τοΰ προσχλίνοντος κατά τό μέρος τής πόλεως καί χωρι- 

βμένου άπό τής όδοΰ ύπό τίνος (ίύακος 1 0 — 1 2  ποδών πλάτους. Ή  

γραμμή τής Ιπιχειρήσεως αύτών ητο διπλή. Ώ φειλον άφ ’ ενός ν’ άρ- 

χίσωσι τό πΰρ πρός τήν πόλιν κατά τό κέντρον, καί άφ’ ετέρου νά 

κατασχωσι τά  υψώ ματα τοΰ Geisdorf, τά  Ικτεινόμενα πρός άνατολάς 

τής W issembourg άπό τής Altstadt.

Έ κ εΐ άπεφασίσθη ή ημέρα, Ικεΐ Ιχαρακώθη ό Ιχθρός βοηθούμενος 

ί»πο κατακεκομμένου Ιδάφους, θέσας τά  Ικλεκτά αύτοΰ στρατεύματα, 

τούς Τούρκους του. Έ *εΐ Ιπίσης διεκρίθη τόσον λαμπρώς τό σύνταγμα  

τών γρεναδιέρων τοΰ βασιλέως. Μή πυροβολήσαν ούδ’ Ιφάπαξ, Ιφώρ- 

μησε τοΰτο διά τής λόγχης κατά  τοΰ γαλλικού πεζικοΰ. Ή  συμπλοκή 

υπήρξε τρομερά. Τό μαρτυρεί ή  θέα τοΰ πεδίου τής μάχης. Τό σύν

τα γμ α  τοΰ βασιλέως εχασεν 2 2  αξιωματικούς, ών οί 1 0  φονευμένοι.

Τό 58ον σύνταγμα, ουτινος ή  έφοδος ύπήρξεν Ιπίσης ορμητική, εσχε 

5  άξιωματιχούς φονευμένους καί 10  πληγωμένους.

Κ ατά τήν 1/2 ώρ. μ . μ. άνεχώρησε πρός νότον, Ινώ τά ήμέτερα 

στρατεύματα είσήρχοντο Ιν τή  πόλε'., ή ς πολλαί οίχίαι Ιχαίοντο. Τήν 

1 1/2 μ . μ .ό  βασιλικός πρίγκιψ άφίκετο επί τών υψω μάτω ν τοΰ G eis- 

bcrg. Έ χαιρετήθη διά τών ζονηοοτέρων άνευφηιιιών, καί εσπευσε νά 

πληροφορηθή περί τών πληγωμένων καί τών φονευμένων. Τό στρα- 

ταρχεΐον διήλθε τήν νύκτα είς Schweigbofen, άπέχον εν χιλιόμετρον 

άπό τής κυριευθείσης πόλεως.

Τό άποτέλεσμα τής ήμέρας ταύτης είναι Ικ τών λαμπροτέρων· δυ- 

νάμεθα νά τό εΐπωμεν άνευ υπερβολής. Ό  Ιχθρός κατείχε θέσεις 

δψηλοτέρας· έχει είχε τά  καλήτερα στρατεύματά του, ώς καί τά  νέα 

του οπλα, ατινα, αν τόν ήκουέτις, εμελλον νά τώ  άσφαλίσωσι τή ν  

νίκην. Ώ ς πρός τοΰτο λοιπόν ή άπό τής πλάνης εξαγωγή του υπήρξε 

πλήρης. 'II κανονοστοιχία τών μυδροβόλων αύτοΰ, ύπηρετουμένη ύπό  

τών Τούρκων, δέν Ιπυροβόλητεν ή μόνον τρις, χωρίς νά μας Ιπιφέρη 

ούδέν καχόν. ’Εντός ολίγου άπό τής άρχής τής πάλης, πρωσσικόν 

όβούζιον Ιθλάσθη Ιπ ί τής μυδροβολοστοιχίας ταύτης, Ιχρήμνισε τάς  

μυδροβόλους κ α ί κατεκερμάτισε τούς ύπηρέτας. Τότε ό Ιχθρός έκρινε 

καλόν ν’ άποχωρήση μέ τάς διαβολιχάς αύτοΰ μηχανάς, οπως μή  

τάς άφήση είς χεΐρας ήμών.

"Οσον άφορα τούς Τ ο ύ  ρ κ ο υ ς, οί στρατιώται ήμώ ν τούς Ιδέ- 

χθηααν ψυχρώ τώ  αί,ματι ώς πάν αλλο σώμα. Ή χμαλωτίσαμεν άρ- 

κετούς έξ αύτών.

III.

Μάχη ( bataille)  τοΰ W oerlli ( 6 .  Αύγούστου)·

Ή  τρίτη στρατιά συνήψε χθες δευτέραν μάχην, πεισματωδεστέραν 

καί αίματηροτέραν, άλλά καί λαμπροτέραν καί όριστικωτέραν τής Ιν 

Βαΐσσεμβούργω. Πασαι αί κατά  τήν (24) 5  αύγούστου ληφθείσαι ειδή

σεις άνήγγελλον άπό κοινοΰ οτι ό στρατάρχης Μάκ-Μαών συνεκέντρου 

τά  στρατεύματά του Ιπί τών πρός δυσμάς τοΰ Βερτ υψω μάτω ν, κ α ί οτι



έλάμβανεν άπαύστως διά τοΰ σιδηροδρόμου νέας Ιπικουρίας. Τούτου 

ενεκεν άπεφασισθη να μεταβληθή ή παράταξις τοΰ γερμανικού στρατοΰ, 

και το μέν δεύτερον βαυαρικόν καί πέμπτον πρωσσικόν αώμα έμειναν 

είς Λέμβαχ, το δέ ενδέκατον πρωσσικόν σώμα έστράφη προς τα  δεξιά 

και έστρατοπεδευσεν είς Χέλσλοχ, εχον προσκόπους προς το Σάουερ, 

ένφ  το πρώτον βαυαρικόν σώμα προύχώρησεν έκ Λόψεν καί Λαμβερσ- 

λόχ Ή  μεραρχία τοΰ ίππικοΰ έμεινε παρα τό Σένεβουργ* τό δε σώμα  

τοΰ Βέρδερ (άποτελούμενον U  Βυρτεμβεργίων καί Βαδαίων) έβάδισε 

προς τό Ραϊμερσβίλερ, εχον προσκόπους πρός τό δα'σος τοΰ Χαγενα'ου.

Πέραν του Σα'ουερ εί'δομεν την νύκτα τά πολυάριθμα πυρά τοΰ 

Εχθρικού στρατοπέδου. Έ  γαλλική προφυλακή ί'στατο έπί τών πρός 

δυσμας του Σα'ουερ υψωμάτων, άντικρΰ τοΰ Βέρτ χαί τοΰ Γουνστέτ. 

Περί τα εξημερώματα (25/6 αύγούστου) ήρξαντο μικροί άχροβολισμο!, 

οίτινες παρεκίνησαν τάς πρωσσικάς προφυλαχάς ν ’ άποστείλωσιν εν 

τάγμα εις Βερτ. Περί τήν όγδόην ώραν ήκούσαμεν σφοδρόν πυροβολι

σμόν προς τα δεξιά, οπου είχον τοποθετηθή τα βαυαρικά στρατεύματα. 

Η περιστασις δ αυτη καί τό πΰρ, οπερ διηύΟυνεν ό εχθρός κατά τοϋ 

Βερτ, ήνάγκασεν ή μ ϊς  νά παρατάξωμεν έπί τών πρός δυσμάς τοϋ Βέρτ 

λόφων σύμπαν τό πυροβολικόν τοϋ πέμπτου σώματος, οπως άνακου- 

φ'.σθώσιν ο! Βαυαροί. Μετ’ ολίγον τό πέμπτον σώμα διετάχθη νά δ ια- 

Χ %  την προσβολήν, διότι τήν κατά τοΰ συγκεντρωμένου έχθροϋ μάχην  

δέν έ'πρεπε ν ’ άρχίσωμεν, π ρ ιν  ή άφιχθώσιν είς τό πεδίον πάντα τά  

σώματα. Τό δπό τόν στρατηγόν Χάρτμαν δεύτερον βαυαρικόν σώμα  

ήναγχάσθη περί την 7  3/4, Ι’νεκεν τοΰ ίσχυροΰ πυρός τοϋ έχθροϋ, νά 

διατάξτι τήν τετάρτην μεραρχίαν τοΰ στρατηγού Βότμερ νά προχωρήσΐ) 

μετά πεισματώδη άγώνα άχρι τοϋ 'Ρεσβίλερ χαί νά παραταχθή έχει, 

εχουσα έστραμμένον τό μέτωπον πρός νότον Περί τήν 10 1/2 ή βαυα

ρική &κεινη μεραρχία ελαβε χατα λάθος παρά τοΰ πέμπτου σώματος 

την διαταγήν νά διακόψη έπίτης τήν μάχην καί ν’ αποχώρηση πρός 

τό Λάγγεν Σουτσβαχ. Οΰτω; ό έχθρός, αισθανθείς τήν άριστεράν αδτοϋ 

πτέρυγα έλευθέραν, έστρεψε πάραυτα πάσας αδτοΰ τάς δυνάμεις κατά  

»οΰ ε:ς Βέρτ παρατιταγμένου πέμπτου σώματος, ένισχυόμενος ά π α ύ-  

•τω ς διά νέων έπικουριών, ας εφερ-ν ό σιδηρόδρομος. Ίδόν τοΰτο, πλη-  

^οφοprflcv ο̂  ταυτοχρόνως περί τήν ένδεκάτην ώραν οτι κα ί τό ένδέ- 

Χβτον βώμα ήρξατο όδεΰον πρός τό Γούνςτετ, τό πέμπτον σώμα ο - Ι 

φάσισε ν’ άρχίση τήν έπίθεσ.ν, δπως καταβάλη, εΐ δυνατόν, τόν έχθρόν 

πριν συγχεντρώση πάσας αδτοϋ τά ς  δυνάμεις. Κατ' άρχάς ύρμησεν ή 

εικοστή ταξιαρχία, *ρό< «  Έ λσ.σχάουζεν κ«1 Φρεσβίλερ· παρη- 

Χολούθησε δ’ αύτήν κατά  πόδας καί ή  19 η  ταξιαρχία. Οί Γάλλοι 

άντέστησαν μετ’ άσυνήθους πεισμονής· τό δέ πΰρ αύτών ήτο όντως 

φθοροποιόν. Ή δεκάτη μεραρχία, χαίπε? μετά μεγίστης πολεμήσασα 

γενναιότητος, δέν χατώρθωσε νά χατισχύση τής άντιστάσεως τοΰ έχ- 

Οροϋ. Έ π ί τέλους χαί ή έννάτη μεραρχία ήναγκάσθη νά παρακολου- 

θ/,στ! τήν δ εκάτη ν ουτω δέ σύμπαν τό πέμπτον σώμα εΰρέθη περιπε- 

■πλεγμένον είς πεισματωδέστατον άγώνα κατά  τών πρός δυσμάς του 

Βέρτ λόφων.
Ούτως έχόντων τών πραγμάτω ν, τό δπό τόν στρατηγόν Τάν πρώ- 

«ον βαυαρικόν σώμα διετάχθη περί τήν 1 1/2 νά π ρ ο χ ω ρ ώ  οτι τ ά -  

χιον χαί νά παρεισδύσ^ι μεταξδ τοΰ δευτέρου βαυαριχοΰ σώματος, μ α -  

χομένου παρά τό Λάγγεν Σούτσβαχ, κα ί τοΰ πέμπτου πρωσσιχοϋ 

σώματος, μαχομένου παρά τό Βέρτ, ένώ άφ' έτερου τό Ινδέχατον πρωσ- 

οιχόν σώμα ’έμελλε νά προβή έν πάση σπουδή πρός τό Φρεσβίλερ, ή 

δέ βυρτεμβεργική μεραρχία πρός τό Γούνστετ. Ή  μεραρχία τώ ν Β α

δαίων έμεινεν είς Σαουερβούργ.
Περί τήν 2αν ώραν ή μάχη  κατέστη άπό αχρου είς άκρον τ ή ; ήμε- 

τέρας γραμμής ζωηροτάτη. Ίό  πέμπτον σώμα έμαχετο παρά τό Βέρτ, 

τό ένδέκατον παρά τό Έλσασχάουζεν. 'Ο έχθρός άντέταξε παρά τό 

Φρεσβίλερ καί τά παρακείμενα 'ύψη άντίστασιν πεισματωδεστάτην. Τό 

πρώτον βαυαρικόν σώμα έ’φθασε μέν παρά τό Γερσδόρφ, άλλά δέν 

συνεπλάκη σπουδαίως είς μάχην, το δε δεύτερον βαυαρικόν σώμα η -  

ναγκάσθη ν’ άντικαταστήση τά έξηντλημένα στρατεύματα τής μεραρ

χ ίας τοΰ Βότμερ, ατινα συμμετέσχόν τής πεισματώδους μάχης τής  

πρωίας, διά τής μεραρ·/ίας τοΰ Βάλτερ. Ή βυρτεμβεργική μεραρχία 

έπληοίασε πρός τό Γούνστετ’ περί τήν 2 .  t i  μ . μ. διετάχθη να διευ— 

Ουνθή πρός τό 'Ραϊσχόοεν, όπως άποκόψη τήν υποχωρησιν τοΰ έχθροϋ, 

ένώ τό πρώτον βαυαρικόν σώμα έπετεθη κατα τοΰ Φρεοβιλερ και τών 

έγγΰς άμπελώνων, όπως έκδιώξη έκεΐθεν τόν έχθρόν. Λιεταξυ τής οευ- 

τέρας κα ί τής τρίτης ώρας ό έχθρός έιιεχείρησε μετά νωπών έκάστοτε 

στρατευμάτων κα ί μετά μεγάλης πάντοτε όρμής καί γενναιοτητο; 

ιαφόρυς επιθέσεις κ ατά  τοΰ πέμπτου καί ενδεκάτου σώματος. Π ϊ-



σαι όμως αυται οί προββολαί άπεκρούσθησαν μετ’ άξιοθαυμάστοο καρ

τερίας. Η Ιπιθεσις τοΰ πέμπτου κα ί ένδεκάτου σώματος κατά  τοΰ  

Φρεσβίλερ εμεινεν έπί τινα χρόνον μετέωρος, αχρις ού τέλος αί μετά  

περιφανούς γενναιότητος Ικτελεσθεΐσαι έφοδοι τοΰ πρώτου βαυαριχοΰ 

σώματος έχ τοΰ Γερσδόρφ χ α ίτη ς  πρώτης ταξιαρχίας τών Βυρτεμβεργίων 

Ικ τής ακρας αριστερας πτέρυγος άπεφάσισαν τήν έκβασιν τής μάχης

Οί Γάλλοι έπεχείρησαν τότε διά τοΰ ίππικοΰ α ΰ ιώ ν  μεγάλην έοο- 

δον κατά τοΰ πέμπτου καί ένδεκάτου σώματος, ιδίως δέ κατά  τοΰ πυ

ροβολικού, άλλα τα στρατεύματα ήμών άπέκρουσαν τήν προσβολήν 

μετα μεγάλης ηρεμίας. Το πυροβολικόν άντέστη πυροβολοΰν καί Ιπέ- 

φερεν εις τον Ιχθρον μεγάλας ζημ ίας. Μετά τήν άποτυχοΰσαν ταύτην 

έπίθεσιν ό έχθρός έξεκένωσε περί τήν 4  μ. μ. τό Φρεσβίλερ χαί άπε- 

χώρησε διά τών όρέων πρός τό Βίτς. Τό ιππικόν πάντω ν τών σωμά
των τόν κατεδίωξεν.

Πάντα τά συμμετασχόντα τής μάχης στρατεύματα διήλθον τήν 

νύχτα Ιπ ί τοΰ πεδίου τής μάχης. Κ αί οί Πρώσσοι χα ί οί Βαυαροί κα ί 

οί Βυρτεμβεργιοι ηγωνίσθησαν μετά μεγίστης γενναιότητος καί καρ

τερίας. Α ί απω λειαι ημών είναι μεγάλα ι- δέν δυνάμεΟα όμως έτι νά 

τας ύπολογίσωμεν. Ό  στρατηγός Βόζε έτραυματίσθη βαρέως. Τά 

τρόπαια ήμών συνίστανται εις δύο σημαίας, 3 0  τηλεβόλα, 6  μυδράλιο, 

βολους και 5 ,0 0 0  αιχμάλωτους μή τε τραυματισμένους.

Τά υπό τήν αρχηγίαν τοΰ στρατάρχου Μάκ-Μαών συμμετασχόντα  

τής μάχης γαλλικά στρατεύματα απετελοΰντο έκ τοΰ πρώτου σώματος 

και έκ τής οευτέρας καί τρίτης μεραρχίας τοΰ έκτου σώματος. Συνε- 

λάοομεν αιχμαλώτους σχεδόν έχ, πάντων τών συνταγμάτων τοΰ πεζι- 

κοΰ, δμα οέ και έχ του 4ου συντάγματος τών θωρακοφόρων καί έκ τοΰ 

5ου συντάγματος τών δραγόνων. (I)

(1) ΕΤναι ήθη όμολογούμενον, οτι ο Mac Mahon ΙδέχΟη xtjv jjlo£^tv 

1 4 0 ,0 0 0  Γερμανών μέ μόνας 3 5 ,0 0 0 , καθ’ όσον μ ία  μεραρχία αύτοΰ  

κατεστραφη εις Weissembourg, έτέρα δέ διετέλει ώς φρουρά έν Στρα- 

σβούργφ. Ε ίναι άληθές ότι έδραμον έκ τοΰ 5ου σώματος είς έπικουρίαν, 

άλλά παρανοήσαντες δέν προ«ησαν μέχρΐ τοΰ πεδίου τής μάχης· 

οπωσδήποτε ήσφάλησαν αυτόν κατά τήν δποχώρησιν ίσως.

Ο σ τ -α .αρχής, αποφασισας τέλος νά έγκαταλίπιτ, τό πεδίον τής

IV.

Μ άχη ( combat)  τοΰ Spicheren (S aa rb ru ck , F o rb ach ).
(χατά τήν 6· Αύγούστου)

Τήν πρωίαν τής 6 . Αύγούστου τό7ον σώμα τοΰ στρατοΰ προηγαγεν 

τά ς  πρωτοπωρείας αύτοΰ μέχρι τοΰ Hercbenbach, άπέχον 1 1/4 γερμ. 

μιλίου πρός τό ΒΛ τοΰ Sarrebru ck . Α ί προφυλακαί αύτοΰ έξετεί- 

νοντο μέχρι τοΰ Sarre . Τήν προηγουμένην νύκτα ό Ιχθρός (οί 

Γάλλοι) είχε κενώσει τάς θέσεις αύτοΰ Ιπ ί τοΰ πεδίου τών άσκή - 

σεων τοΰ Sarrebruck.

μάχης, όπως δυνηθϊ| νά μεταφέρω τά  λείψανα τώνμεραρχιών αύτοΰ, 

εύαριθμίτερα ή ταξιαρχίας, παραγγέλλει τήν κατά  τής Ιχθρικής πρω

τοπορείας προσβολήν ένός συντάγματος θωρακοφόρων. Οί σιοηροΐ ου- 

τοι ά'νδρες γινώσκουσιν ότι πορεύοντες πρός τόν θάνατον. ΤΗτο η πρώτη 

φορά καθ’ ην προσέβαλλον διότι ούδαμοΰ, άπό τής μάχης τοΰ Β α- 

τερλώ, έφάνησαν θωρακοφόροι Γάλλοι έπί πεοιου μάχης’ αλλ ένθυ- 

μοΰνται τ ί έπραξαν οί πατέρες αύτών, και πάραυτα ανανεοΰσι τας π α -  

ροιμιώδεις προσβολάς τής χωστήν όδοΰ τοΰ Honaii.

Μεθ’ όλας τάς κανονοστοιχίας, μεθ’ όλα τά  πρω ισ ικά  μυδροβόλα, 

μεθ’ όλην τήν φύρδην μίγδην κατάστασιν άνδρών τε καί ίππω ν, ο ι-  

τινες έπιπτον, οί θωρακοφόροι φθάνουσι τό μέτωπον τώ ν πρωσσικών 

συνταγμάτων, τά θραύουσι, τά  συντρίβουσι, προβαίνουσι πάντοτε έμ -  

πρός· ή  δέ πρωσσική πρωτοπορεί* κλονισθεΐσα οπισθοδρομεί, άλλ’ ε- 

τερα τά γμ α τα  πολυαριθμότερα προστρέχουσιν εις τους Πρώσσους, οιτινες 

δέν βαδίζουσι, καί τότε οί άπομένοντες Γάλλοι θωρακοφοροι χανΟνται 

έν τώ  μέj(i) άνεμοστροβίλου έχθρών. Το 1ον σώμα εσχεν ουτω ανοι

κτήν τήν όδόν αύτοΰ έπ ί μ ίαν ώ ραν τώ  έχρειαζετο ετι μ ια  ω Ρα , 

όπως άποτελειώστι τήν ύποχώρησίν του. Ό  στρατάρχης εΤχεν ύπό χε ΐ- 

ρας εν σύνταγμα κυνηγών* Ιπροκειτο περί της σωτήριας ολοκλήρου 

στρατοΰ· κάμνει νεΰμα· το σύνταγμα άναχωρεΐ, κ α ί οί κυνηγοί Ιπα- 

ναλαμβάνουσι τά  παρά τώ ν θωρακοφόρων τελεσθέντα άνδραγαθηματα. 

Κ αί ουτοι άνοίγουσι φρικαλέον ίη γμ α  Ιν τώ  πρωασικώ στρατώ1 όθεν 

ή γαλλική στρατιά γενομένη κυρία τής όδοΰ, είςτό ά'κρον τής οποίας ευ- 

ρίσχετο ό λοιπός τής Γ α λλ ία ; στρατός, έσώθη, άλλ’ οί κυνηγοί έμ ε ι

ναν νεκροί. (έκ πηγής γαλλικής)



Προς τήν μεσημβρίαν ή μεραρχία τοΰ Ιππικοΰ τοΰ στρατηγού 

Khcniboben διήλθε την πόλιν. Δύο ί'λαι συνεκρότουν την πρωτοπορείαν 

βύτής. Καθ’ ην όμως στιγμήν άφίκοντο είς τό δψηλότερον σημεϊον τοΰ 

πεδίου τών ασκήσεων καί ήδυνήθησαν νά θεαθώσιν άπο τους .ευρισκομέ

νους πρός νότον, Ιγένοντο δεκτοί διά τουφεκισμού ’διευθυνομένου άπό 

τών δψωμάτων τοΰ Spickeria.

Τό πεδίον τών άσκήσεων Ιπίκειται βαθείας τινός κοιλάδος, ητις  

Εκτείνεται πρός τήν Fotbach καί τό Spickeren. ’Εκ τοΰ έτέρου μέ

ρους περιβάλλεται δπό τίνος αποτόμου κα ί κατά μέρος συνδένδρου δψώ- 

ματος, οπερ λαμβάνει τό όνομά του άπό τοΰ τελευταίου τούτου χωρίου. 

Οί λόφοι οδτοι, δψούμενοι σχεδόν καθέτως πολλάς εκατοντάδας ποδών 

ά'νωθι τή ς κοιλάδος, άποτελοΰσι φυσικόν οχύρωμα, οπερ, όπως κατα-  

στή άπυρθητον, δέν εΐχεν άνάγκην ούδεμιας τής τέχνης συνδρομής.

Ώ ς άλλοι προμαχώνες οί βραχίονες (1 s contre forts) Ικτείνονται 

πρός τήν κοιλάδα, τήν Ιξουσιάζουσι πανταχόθεν, καί παρουσιάζουσι διά 

τήν άμυναν τήν ίσχυροτέραν τοποθεσίαν, ήν δύναταί τις νά φαντασθή.

Α ξιω ματικο ί γάλλοι α ιχμάλωτοι ώμολόγησαν ότι έμειδίασαν έπί

ιδέα προσβολής πρωσσ.κής κατά  τοΰ φυσικού τούτου οχυρώματος. 

Ούδέ είς, Ικ τών τού 2ου γαλ. σώματος, άμφιέβαλλεν ότι ή Ιπίθεσις 

κατά  τών δψωμάτων τού Spickeren εμελλε νά φέρη τόν πλήρη όλε- 

θρον τών προαβαλλόντων.

Μεταξύ μεσημβρίας κα ί τής πρώτης μ. μ. ώρας ή 14 η  μεραρχία 

έφ ίκετο  είς Sarrebru ck. Προβασα πάραυτα πρός νότον άπήντησεν ισ χ υ

ρόν Ιχθρικόν άπόσπααμα Ιντός τής κοιλάδυς, μεταξύ Saarebruck καί 

Sp ickeren , καί ηρξατο προχωρούσα. Έ ν τω  μεταξύ τούτω ό στρατηγός 

Fiossard (1 ) , όστις άπέαυρε μέρος τών στρατευμάτων του καθ’ ήν 

στιγμήν έφθανον οί Πρώσσοι, παρήγγειλε μετατροπήν καί κατέλαβε  

&Ά νεου τα  υψη του Spickeren δι* ολου του δπ’ αύτόν σώματος· Μία 

V-cPa P/Ja τ°ΰ 3°υ γαλλικού σώματος άφίχετο Ιγχαίρως, όπως τόν δπο- 
στηρίξη,

(1) Ολαι οι ανταποχρίίεις περι τις μχχχς ομολ8γουσιν, on ο Frossard 
μόλις αφιχετο τ-ήν δ. μ. μ. εν τΐ μίχτ,, χαί δέν διεψεΰίβτισαν εΐβέτι. Ό  
οτρατίίγίς εχατΐ!γορτ;0η on διεσχέδαζε πίνων μπίραν, ένω οί άνδρες αΰ;οΰ 
•φίνεΰοντο ώ; ΐρ«ες.

'II 14η  μεραρχία Ιμάχετο κατ’ άρχάς πρός Ιχθρον πολυπληθέστε- 

ρον. ΤΗτο λοιπόν όλως ανωφελές νά περιορισθή ή προσβολή μόνον κατά  

μέτωπον τής γαλλικής γραμμής. "Οθεν ό στρατηγός Ivamacke, συγ

χρόνως μέ τήν προσβολήν τοΰ μετώπου, Ιδοκίμασε νά περιβάλτι (to u r, 

ner) τήν άριστεράν τού έχθροΰ άπό τοΰ Stirin g , άλλά τά πέντε ΐά γ μ α -  

τα , Srttva ήδυνήθη νά μεταχειρισθή πρός τοΰτο, ησαν λίαν άνίσχυρα 

εις τό νά δυνηθώσι νά καταβάλωσι τόν Ιχθρόν διό καί άπεκρούσθησαν 

δπό τών Γάλλων αί δύο κατά  τοΰ αριστερού αύτών προσβολαί.

Κ ατά  τήν 3  μ. μ. όλα τά  ςρατεύματα  τής μεραρχίας ήσαν εις τό πΰρ, 

καί ή πάλη καταστάσα ζωηροτάτη ελαβε σπουδαιότατον χαρακτήρα.

Ταχέως ό κρότος τών πυροβόλων εσυρε πολλά άλλα πρωσσικά 

αποσπάσματα. Ή  μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ Von Sarnekow εφθασε πρώ

τη  είς τό πεδίον τής μάχης- δύο δέ τώ ν κανονοστοιχιών αύτής ήλθον 

ταχέως πρός δποστήριξιν τών παλαιόντων συντρόφων των. Ταχέως 

τους ήχολούθησε τό 40ον τοΰ πεζικοΰ δπό-τόν συνταγματάρχην Hey 

καί τρεις ιλα ι τοΰ 9ου τών Οδσσάρων.

Κ ατά  τήν στιγμήν ταύτην Ιθεάθη ή πρωτοπορεία τής 3ης μεραρχίας 

Ιπί τοΰ υψώματος τοΰ Vinlerberg.

'Ο στρατηγός Slulpnagel, ούτινος ή  πρωτοπορεία Ιστάθη τήν ιδίαν 

π ιω ία ν  εις Slullspach, διετάχθη δπ& τοΰ στρατηγοΰ Von A hensleben  

νά βαδίσ-T) πρός τόν κρότον τοΰ πυροβόλου μεθ’ όλης τή ς μεραρχίας αΰ- 

τοΰ. Δύο κανονοστοιχίαι εσπευδον Ιπ ί τής μεγάλης όδοΰ. Τό πεζικόν 

άπεστάλη κατά μέρος διά τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ N eunkiriben εις S a r . 

rebruck.

Σχεδόν περί τήν 3 . 1/2 μ . μ . ή μεραρχία Kam acke ελαβεν άρκοΰ- 

σαν ένίσχυσιν, όπως βοηθηθή, ό δέ στρατηγός Von Goeben, όστις άνε- 

λάμβανε τήν άρχηγίαν, κατέβαλεν έντονον προσπάθειαν κατά  τοΰ μ ε 

τώπου τοΰ Ιχθροΰ. Τό κύριον σημεϊον (ob jeclif) τής προσβολής ταύτης  

ήτο τό σύνδενδρον μέρος τών κλίσεων τής Ιχθρικής θέσεως. Τό 40ον 

σύνταγμα, δποστηρι£όμενον δεξιά δπό στρατευμάτων τής 14η ς μεραρ

χίας, καί άριστερά άπό τέσσαρα τά γμ α τα  τής 3ης, προσέβαλε τήν θέ- 

σιν. Τ άγματά τ ινα  τής 5ης κα ί 16ης μεραρχίας ήσαν Ιν Ιφεδρεία.

Ή προσβολή δπήρξεν ευτυχής. Τό δάσος Ικυριεύθη κα ί ό έχθρός 

άπωθήθη. Ε πωφελούμενα άπό τών Ιπ ιτυχιών κα ί Ιξακολο.<θοΰντα την 

άναρ^ίχησιν τώ ν κλιτύων, τά  στρατεύματα ήμών Ιξεδίωξαν τοΰς Γάλ-
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λους μέχρι τοϋ ά'χρου τοϋ δάσους. ’Εκεί οί Γάλλοι έστάδησαν, καί 

συνδυάζοντες τα τρία οπλα έδοκίμασαν δια νέας προσβολή? ν ’ άνακτή- 

σωσι το έδαφος· άλλα το ήμέτερον πεζικόν δεν έπειράχθη έξ αυτής. 

Την στιγμήν ταύτην το πυροβολικόν τής 5ης μεραρχίας έπέτυχεν εις 

τολμηράν τ ινα  έπιχείρησιν.

Δύο κανονοστοιχίαι άνε^ιχήσαντο κυριολεκτικώς είς τήν κορυφήν 

τών λόφων τοϋ Spekeren , διά τίνος στενωποΰ και σχεδόν κατακορύ- 

αου. Τή συνδρομή τούτων άπωθίσθη νέα τοϋ έχθροϋ έφοδος. Προσβολή 

άλλη πλευρική, διευθυνθεΐσα κατα  τής άριστερας ή|Λον, προς τό μέ

ρος τοϋ Alslingen καί τοΰ Spikeren  (χωρίου), άπέτυχεν έγκαίρως διά τ ι -  

νων έν εφεδρεία ταγμάτω ν τής 5ης μεραρχίας.

Ό  αγων, οστις διτ'ρκεσεν ώρας τινάς μεθ ’ δπερβαλλούσης έπιμο- 

νής έκατέρωδεν, περιήλθεν εις τόν άνώτατον δρον τής ορμής. Έ τ ι ά 

παξ ό έχθρός, διαρκώς ανώτερος τόν άριθμόν, συνήθροισεν δλας αδτοϋ 

τά ς  δυνάμεις διά μεγάλην καί ορμητικήν προσβολήν. Α υτη  ήτο ή τρίτη, 

άφ’ ής κατείχομεν τό δάσος· άλλ’ ώς κ α ί αί προηγούμεναι δπήρξε σύν

τομος ένεκα τής άκλονήτου ηρεμίας τοΰ πεζικοΰ κα ί τοΰ ίππικοΰ ήμών.

'Ως τά  κύματα, άτινα  συγκρούονται καί- θραύονται έναντίον βρά

χου, τά  έχΟρικά τά γμ α τα  διεθλάσθησαν δπό τών άνδρείων ήμών στρα

τευμάτων. Μετά τήν τελευτα ίαν ταύτην αποτυχίαν ό έχθρός έτράπη  

δρομαίως είς δποχώρησιν. 5 2  γαλλικά  τά γμ α τα  μέ τό πυροβολικόν 

ολοκλήρου σώματος, κατέχοντα θέσιν άπρόσβλητον, ήττήθησαν ουτω  

δπό 2 7  ταγμάτω ν πρωσσικών, δποστηριζομένων μόνον δπό τοΰ πυ

ροβολικού μ ιας μεραρχίας. Ύπήρξεν αληθώς λαμπρά νίκη. Είχομεν 

καθ’ ήμώ ν τόν άριθμόν, τά  πυροβόλα, τό έδαφος, χαί ομως ένικήσαμεν.

Ή  ταχέω ς έπελθοΰσα νδξ συνετέλεσε τά  μέγιστα είς τήν δποχώ- 

ρησιν τοϋ έχθροϋ. 'Ό πως καλύψη τήν έπί τά  όπίσω πορείαν αδτοϋ ό 

έχθρός κατέλαβε θεσεις έπί τών λόφων, οιτινες περιβάλλουσι τό πεδίον 

τών άσκήσεων πρός τό νότιον μέρος· έκεΐθεν δ' έπί πολύν χρόνον έπυ- 

ροβόλει διαρκώς, άλλ’ άνευ βλάβης. .

Τό έδαφος ήτο λίαν δύσκολον, ώστε δέν ήδύνατο τό ιππικόν νά  

λάβη μέρος έν τή  πάλη. Καί όμως οί καρποί τής νίκης δπήρξαν με

γάλοι. Τό δπό τόν Frossard σώμα άπεθαρ(ίύνθη έντελώς καί διεσκορ- 

π ίσ θη . Π άμπολλαι άμαςαι προμηθειών καί ειδών ίματισμοΰ έδείκνυον 

τόν δρόμον, δν ήκολοόθησαν είς τήν κατεσπευμένην ουγήν των. Τά

δάση ησαν πλήρη στρατευμάτω ν άργοπορούντων ( I r a in a r il ',  άτινα έ-  

πλανώντο άνευ σκοποΰ, καί μεγάλη ποσότης προμηθειών παντός ε ί

δους περιήλθον είς χεΐρας ήμώ ν.
’Ενώ ή μά χ η  έλύσσα έπί τών δψω μάτω ν τοΰ Spickeren, ή 13 η  μ ε . 

ραρχία διεπέρα τήν Saaro είς W erden, κατελάμβανε τήν Forbach, 

κατεΐχεν έκτεταμένας άποθήκας ζωοτροφιών καί ίματισμοΰ, καί ήνάγ- 

καζεν οΰτω τόν στρατηγόν Frossard, ούτινος ή δποχώρησις έκαλύπτετο 

δπό δύο μεραρχιών τοΰ στρατάρχου Bazaine, έπ’ αύτώ  τούτψ έλθου- 

σών, νά διευθυνθη κατά  τά  νοτιοδυτικά, καί άφήση έλευθέραν τήν όδόν 

τοΰ Avoid ('Αγ. Αϋόλδου).
Α ί ζημ ία ι δπήρςαν σοβαρώταται έκατέρωθεν. Ή 3η μεραρχία έσχε 

2 3 0  φονευμένους κ α ί 1 ,8 0 0  πληγωμένους. Τό 12ον πεζικόν σύνταγμα  

3 2  άξιωματικοδς καί 8 0 0  άνδρας πληγωμένους καί φονευμένους· τό 

δέ 40ον, 8ον, 48ον, 39ον κα ί τό 74ον δπέφερον έτι μάλλον. ’Επίσης 

καί αί κανονοστοιχίαι δπέστησαν τρομεράς ζημίας.

Ό  αριθμός τών πληγωμένων κα ί φονευμένων τοϋ έχθροϋ εΤναι του

λάχιστον ίσος μέ τοδς ήμετέρους. Οί αιχμάλωτοι οί μή πληγωμένοι, 

οί πεσόντες είς χεΐρας ήμών, δπερβαίνουσιν ήδη τάς 2 ,0 0 0 , αυξανόμε

νοι καθ’ ώραν. ’Εκυριεύσαμεν ώσαύτως 4 0  έφόλκια (ponton) καί τάς  

σκηνάς τοϋ στρατοπέδου.?

IV (1).

Μάχη ( b ata ille ) ύπό τό Metz (  t 8. Αύγουστου)·

Α ί μάχαι τής 14η ς, τής 16η ς καί τής 18ης Αύγουστου διατελοΰ- 

σιν είς στενήν άλληλουχίαν πρός άλλήλας. Ό  μέγας έχθρικός στρα

τός, μετά τήν ήτταν τής έμπροσθοφυλακής του παρά τό Σαρβρύκεν 

κ α ί τήν έντελή άποσύνθεσιν τής δπό τόν στρατάρχην Μάκ-Μαών δε

ξιάς του πτέρυγος, ήναγκάσθη νά δποχωρήση πρός τόν Μοζέλαν. Τό 

φρούριον Θ ιομβίλ καί τό μέγα φρούριον τού Μέτς μετά τοϋ πέριξ.οχυ

ρού στρατοπέδου καθιστώσι τήν άμυντικήν έκείνην γραμμήν ίσχυροτα- 

την, Έ  κατά  μέτωπον προσβολή παρεΐχεν έπομένως μεγάλας δυσχε-

, (1)'ΐπό τό ίτοιχεΐον V. είναι εκθεαις δεύτερα τϋς μίχΊ» τοδ Woerth
χάιτως έχτενεοτίρα τις ixa τό στοιχ«ιον III.



ρείας. Τούτου ενεκεν α ί γερμανικα! στρατια ι διηυθύνθησαν νοτιώτερον 

τοΰ Μέτς, οπως διαβώσιν έκεΐθεν τον Μοζέλαν καί σπεύσωσιν έπειτα  

εις άναζήτηβιν τοΰ έχθροΰ. Ή πορεία τοσοΰτον πολυαρίθμου στρατοΰ, 

παρουιπάζοντος μέτωπον λ ίαν έκτεταμένον, έπρεπε νά εκτελεσθή μετά  

■κλειστής περισκέψεως. Προς τον σκοπόν τοΰτον διετά/θη ή πρώτη 

στρατιά νά προστατεύστ) την πορείαν τών ήμετέρων. Έ π ί στιγμήν ό 

έχθρός έφάνη αποφασισμένος νά δεχθή τήν μάχην έπ! τής δεξιάς 

όχθης τοΰ Μοζέλα, λαμβάνω·; θέσιν ’ισχυράν έπ! τής γαλλικής Nied. 

πάραυτα δέ έκεϊναι τών μεραρχιών τής 2ας στρατιας (πρίγκιψ Φρε

δερΐκος Κάρολος), α ίτινες εδρίσκοντο άπομεμακρυσμέναι, έπλησίασαν 

πρός τήν πρώτην, οπως έν ανάγκη παράσχωσιν αυτή  βοήθειαν. ’Εν 

τούτω τώ  μετάξι) τά  λοιπά σώματα τής δευτε'ρας στρατιας διέβησαν 

τόν Μοζέλαν. Ό  Θρ5»ς, ΐδών τότε οτι έτρεχε κίνδυνον νά χάση  

πάσαν μετά τών Παρισίων συγκοινωνίαν, ήναγκάσθη νά έκκενώση 

τήν δεξιάν όχθην, διότι δέν έτόλμα ν’ άναλάβτι τήν έπίθεσιν κατά  τών  

παρ’ ήμών έκτελουμένων κινήσεων. Ή  προφυλακή τής πρώτης στρα

τιά ς , προβασα μέχρι τοΰ έχθροΰ κα! παρατηρησασα έγκαίρως τό σ γέ -  

διον αύτοΰ τοΰτο, έπετέθη τ ή  1 4 η  Αύγουστου κατά  τής έχθρικής 

οπισθοφυλακής, η τις  εΰρέθη έσπρωγμένη έπι τών έν πορεία φαλάγγων  

τοΰ κυρίου (gros) μέρους τοΰ στρατοΰ αύτοΰ. "Οθεν πρός δποστήριξιν α ύ

τής οί Γάλλοι ήναγκάσθηοαν νά άνταλλάξωσι μέτωπον εις τ ινας  

τών μεραρχιών των. ’Εκ μέρους ήμώ ν τής μάχης συμμετέ- 

σχον τό πρώτον και τό έβδομον σώμα καί τ ινα  αποσπάσματα τοΰ έν- 

νάτου σώματος, ατινα  εδρέθησαν πλησίον. Έ π ι τέλους ό έχθρός άπε- 

κρούσθη και κατεδιώχθη άχρι βολής τών κανονιών τών φρουρίων, ατινα  

εΰρίσκονται έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Moselle, έμπροσθεν τοΰ M els. Τό 

μέγιστον τής συμπλοκής ταύτης αποτέλεσμα ΰπήρξεν ή  βραδΰτης, ήν

ύπέστη ή δποχώρησις τοΰ έχθροΰ. Τό κέρδος τοΰτο ήδυνάμεθα νά έκ- 
μεταλλευθώμεν έποιφελέστατα.

Δυο όδοι αγουσιν έκ Μέτς εις Βερδύνον. Δ ιά τών όδών έκείνων ήν 

ήναγκασμένος νά διέλθη ό γαλλικός στρατός, όπως δποχωρήση πρός 

τούς Παρισίους. Τά σώματα τής 2α ς  στρατιάς, άτινα ειχον ήδη διαβή  

τόν Μοζέλαν, άπεστάλησαν πάραυτα έν σπουδή πρός τά  πρόσω, όπως 

καταλάβω σι τήν νοτιωτεραν τώ ν δύο έκείνων οδών κα! άναχαιτίσωσιν, - 
εΐ δυνατόν, τόν ΰποχωροΰντα εχθρόν. Ή  σπουδαία αΰτη έντολή έξε-

πληρώβη κατά  τρόπον ανυπέρβλητον δι’ αίματηρας, άλλά νικηφόρου 

μάχης, δηλ. τής κατά  τήν 16  Αύγούστου. Ή πέμπτη μεραρχία ύπό 

τόν στρατηγόν Στυλπνάγελ προσέβαλε τό σώμα τοΰ Φροσσάρ, καλύ- 

πτον τά πλάγια  τοΰ έχθροΰ’ βαθμηδόν δέ ήναγκάσθη νά συμμετάσχη  

τής μάχης σύμπασα σχεδόν ή  έχθρική στρατιά. Έ κ μέρους τών 

ΙΙρώσσων άνεμίχθησαν είς τόν άγώνα α! λοιπά! μεραοχίαι τοΰ τρίτου 

σώματος, τό δέκατον σώμα, εν σύνταγμα τοΰ έννάτου σώματος κα! 

μία ταξιαρχία τοΰ όγδοου. Τήν διεύθυνσιν τής μάχης άνέλαβεν ό 

πρίγκιψ Φρεδερΐκος Κάρολος. Α !. κατ’ άρχάς κατακτηθεΐσαι θέσεις διε- 

τηοήΟησαν έπ! δώδεκα δλας ώρας νικηφόρως, ή νοτία οδός πρός τό 

Βερδύνον κατελήφθη κα! ή  διά τής όδοΰ έκείνης δποχώρησις τοΰ έχ- 

θροΰ πρός τούς Παρισίους κατέστη άδύνατος. Τά ήμέτερ ι στρατεύ

μα τα  έπολέμησαν αύτόχρημα ήρωϊκώς. Α ί άπώ λειαι ήμών δπήρξαν 

μεγάλαι, άλλ’ αί τοΰ έχθροΰ άσυγκρίτψ τώ  λόγω μείζονες, ώς δύναταί 

τ ις  νά πεισθή έξ αύτοψίας, έπισκεπτδμενος τό πεδίον τή ς μάχης. 

Τρεις ok&i ήμέραι παρήλθον, αχρις ού τελειώση ό ένταφιασμός τών 

νεκρών Γάλλων. Ή Αύτοκρατορική Ιδίως φρουρά δπέστη μεγάλας 

ζημίας, ώς τοΰτο καταφαίνεται άπό τοΰ υπερβαλλόντως μεγίστου άριθ- 

μοΰ τών πτωμάτων τοΰ έκλεκτοΰ τούτου σώματος.

Τήν ήμέραν τής 17ης Αύγούστου έχρησιμοποίησαν οί Πρώσσοι, 

οπως γεφυρώσωσιν είς διάφορα μέρη, τόν Μοζέλαν κα! μεταφ-ρωσιν 

έπ! τής άριστερας αύτοΰ όχθης κα! τά  λοιπά σώματα, ένώ ταυτοχρό- 

νως τό 'ιππικόν έπετήρει τά  κινήματα τοΰ έχθροΰ. Στερηθείς τής νο- 

τείας όδοΰ ό γαλλικός στρατός, ήδύνατο άκόμη νά δοκιμάστι τήν όπο- 

χώρησιν διά τής βόρειας όδοΰ, ή  κα! διά μεγάλων περιστροφών, γε- 

νομένων κατά διεύθυνσιν ετι βορειοτέραν. Τοιαύτη πορεία έπαρου- 

σίαζε μεγάλους κινδύνους· κα! όμως ητο δυνατόν νά έπιχειρισθή ώς τό 

μόνον σωτηρίας μέσον έν καταστάσει έκτάκτφ, διότι άλλως ό γα λλ ι

κός στρατός εύρίσκετο αποχωρισμένος άπό τών Παρισίων ώς κα! άπό  

παντός είδους βοήθειας. Τήν έπαύριον (6|18) κατέστη δυνατή ή συγ- 

κρότησις τής οριστικής μάχης. Ό  έχθρός εΰρέθη ήναγκασμένος ή ν α '  

ποπειραθή διά τής βόρειας όδοΰ τήν δποχώρησιν, ή, άναγνωρίζων τό 

δυσχερές τής τοιαύτης άποπείρας, νά πολεμήση πρό τών όχυρωμάτων 

τοΰ Μέτς, κα! εχων τά  νώτα έστραμμένα πρός τήν Γερμανίαν. “Α λλη  
υπεκφυγή δέν δπήρχε. Τήν πρωίαν τής δεκάτης όγδοης Αύγούστου ή



■πρώτη στρατιά τό μέν έβδομον σώμα παρέταξε πρός νότον τοΰ χωρίου 

Γραβελόττης, τό δέ όγδοον σώμα μετά τής πρώτης μεραρχίας τοϋ ίπ π ι-  

κοϋ πρός νότον τοΰ χωρίου 'Ροζεμβίλης. Τό πρώτον σώμα καί ή  τρίτη  

μεραρχία του ίππικοΰ ειχον μείνει έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Μοζέλα, 

Ινώπιον τοΰ Μέτς. Έ  κυρία έντολή τής πρώτης στρατιάς ητο να 

κάλυψή κα ί προστατεύσω τάς κινήσεις τής δευτέρας στρατιας, η τις , 

συνδεομένη διά τής άριστερας αδτης πτέρυγος μετα τής πρώτης στρα

τιάς, ώδευ! κλιμακηδόν, οπως καταλάβη τήν μεταξύ Μέτς καί Βερδύνου 

οδόν. Τό δωδέκατον σώμα ώδευσεν έκ Mars-la-Tour πρός τό Ζαρνδ, ή  βα

σιλική φρουρά μετά τής Α . Μ. τοΰ Βασιλε’ως παρέμενεν έπί τοΰ τήν  

προτεραίαν κυριευθέντος έδάφους, εως ου ή προκεχωρημένη ώρα δέν έπέ- 

τρεπε πλέον νά περιμείνη τ ις  κίνημά τ ι έχθρικόν, τό δέ εννατον σώμα  

προΰχώρησε μεταξύ M ars-la-Tour καί Y io n fille . Τά τρία ταΰτα  σώ

μ α τα  άπετέλουν τήν πρώτην γραμμήν. Έ άν κατελάμβανον τάς δπο- 

δειχθείσας θέσεις, οί Πρώσσοι θά καθίσταντο  κύριοι κ α ί τής βόρειας 

όδοΰ. Σαςωνιχόν καί πρωσσικόν ίππικόν προεπορεύοντο κατοπτεύοντα.Τοϋ 

έχθροϋ μή συναντηθέντος καθ’ όδόν, κατέστη προφανές δτι άπεφάσισε 

νά  δεχθή τήν μάχην πρό τών όχυρωμάτων τοΰ Μέτς. 'Επομένως τά  

μνησθεντα τρ ία  σώ ματα ήναγκάσθησαν νά  κλίνωσι πρός τά  δεξιά, 

οπως καί αί δύο ήμώ ν στρατιαί προσβάλωσιν άπό κοινοΰ τόν έχθρόν. 

Έ ν δευτέρςι γραμμή ειποντο τό δέκατον κα ί τό τρίτον σώμα, ώς έσχάτη  

δ’ έφεδρεία τό όδεΰον ετι δεύτερον σώμα, διαβάν τήν λεωφόρον δυτικώς 

τής Bezonvilie, ώδευσε πρός τήν επαυλιν Gaulre πρός βορ^άν τοΰ St 

M arcel. Περί τήν 1 0  4/2 π. μ . ό έχθρός έθεάθη κατέχων τά  πρό τοϋ 
Μέτς υψώματα.

'Η δεύτερα στρατιά διετάχθη τότε νά  έκτελέση τήν πρός τά  δεξιά 

καμπήν, κ α ί διατηροΰσα διά τής δεξιάς αυτής πτέρυγος τήν μετά τής  

πρώτης στρατιάς συγκοινωνίαν νά διευθύνη τήν άριστεράν αυτής πτέ

ρυγα καί τό κέντρον πρός τήν Βερνεβίλλην καί τό Έ μαμβιλέρ. 'Η γενική  

προσβολή δέν έπρεπε ν ’ άρχίση, πρίν ή έκτελεσθώσιν έντελώς α ί κ ι

νήσεις αυται καί καταστή ουτω δυνατόν νά προσβληθή ό έχθρός ου 

μόνον κατά μετωπον, άλλά κδιί έκ πλαγίου. Τό εννατον σώ μα  συνε- 

κρούσθη πρώτον μετά τώ ν προφυλακών τοΰ έχθ»οϋ. Περί τήν μ εσημ

βρίαν κρότος πυροβολισμών έκ Βερνεβίλ άνήγγειλεν ότι αυτόθι έξερ^άγη 
ήοη ή μάχη . Έ ν τούτφ  τώ  μεταξύ ή  πρώτη στρατιά διετάχθη νά  έπα-

σχολή διά τοΰ πυροβολικοΰ της τόν άντιμέτωπον έχθρόν, άναχωρήσασα 

άπό Pont.fc-Mousson τήν 2α ν  τής πρωίας, οπως πορευθή είς Buii& rese 

'Ο έχθρός άνταπίδιδε τό ήμέτερον πΰρ διά πολυαρίθμων κανονοστοιχιών. 

Έ ν μέτω  τοϋ κρότου τών τηλεβόλων διεκρίνετο δ άλλόκοτος τών μ υ 

δραλιοβόλων θόρυβος. Μετά δέ τήν δευτέραν ώραν κ α ί την τρ ίτην μ .  

μ . άνεμίχθη είς τήν μάχην τό πεζικόν ολίγον πρό τής 1η ς  ώρας ηρξατο 

καλώς δποτρεφόμενος κανονοβολισμός καί καλώ ς διευθυνόμενος κατά  

τών υψωμάτων τοΰ Point du-jour· ταχέως δ’ άπεδείχθη, δτι ό έχθρός 

κατείχε διά πασών αδτοϋ τών δυνάμεων τά  δψώ ματα, δτινα παρατεί- 

νονται άπό τής έπαύλεως Sainte M arie aux Chines καί S t A il, διά 

μέσου τοϋ δάσους τής Cusse άχρι τής διασταυρώσεως τώ ν οδών εις 

Point da jo a r . Ή  θέσις ήτο φύσει όχυρωτάτη· είχε δέ καταστή  

ετι ισχυρότερα δι’ οχυρωματικών έργων καί κλιμακηδόν διατεταγμένων 

χαρακωμάτων. Έ νιαχοΰ τά δπό τών έχθρών κατεχόμενα βουνά εΤχον 

προσλάβει οψιν άληθοΰς φρουρίου. 'Π κατά τών δψωμάτων τούτων 

προσβολή δέν ήδύνατο νά τελεσθή πρίν ϊ, ό άρχιστράτηγος άποτελειώση 

δύσκολον έ'ργον, δηλ. λάβη τά  μέτρα αδτοΰ, δπως δλα τά ήμέτερα 

στρατεύματα κατασταβώσιν έτοιμα νά πολεμήσωσι καί πρός βορ^άν 

δσον καί πρός νότον. ’Α λλά  δέν έπρεπε νά Ινεργηθή τίποτε κ ατά  τήν  

τελευταίαν ταύτην διεύθυνσιν, ε’μή μετά τήν πρόσκτησιν τής βεβαιό- 

τητος οτι ό έχθρός παρητήθη τής δποχωρητικής αδτοϋ πορείας. Οΰτω  

δέν ήτο δυνατόν νά τελεσθή έντελώς κίνησις δυναμένη νά περικαλύψη 

τήν δεξιάν τοϋ έχθροϋ πτέρυγα, καί εΐοομεν Ιαυτους ήναγκασμένους νά  

προσβάλωμεν κατά μετωπον τάς τρομεράς ταύτας τοποθεσίας. Ή μάχη  

δπήρξεν είς διάφορα σημεία μακρά κ α ί άμφίρίοπος. Εις τήν άκραν 

άριστεράν ήμών πτέρυγα ήγωνίζοντο οί Σάξωνες καί ή  βασιλική φρουρά, 

κατά  πρώτον μέν πλησίον τή ς Sainle-M arie au i-C h in cs, έπειτα δέ ό π ι

σθεν τοϋ σημείου τούτου, έπ ί τώ ν κρημνωδών κλιτύων τοϋ S a in t-Pri. 

Tat-la Montagne, τέλος δέ έν αύτώ  τούτω τώ  χωρίω κ α ί έν έκείνω τοϋ 

Roncou rt. Δεξιά τών θέσεων τούτων πρός τό μέρος τοΰ Sain t-A il καί 
πέραν τή ς Habonville, είς τά  δάση τής· Cusse καί τής VemeTille 

μέχρι τή ; βορείου όδοΰ, ητις άπό Mets ά'γει εις Vordun, ή πάληέκρατεΐτο  

δπό αποσπασμάτων τής φρουράς καί τοΰ 9ου σώματος. — Είς τήν  

Gravelotte, έντός τοϋ δάσους τοϋ Vauz μέχρι τοϋ M oselle, διά τοΰ 7ου 

καί τοϋ 8ου σώματος.— Έ π ί τή ς ίτ ίρ α ς  όχθης τοϋ Mozelle μ ία  τ α 



ξιαρχία τοΰ Ίου σώματος εύρίσκετο συμπεπλεγμένη Ιπίσης είς τον 

άγώ να.— Τέλος αποσπάσματα τ'.να τοΰ 3ου κα! 10ου σώματος (κυ- 

ριώχερον πυροβολικόν) μετεΐχον τοΰ άγώνος.

Έ κ μέρους τών Ιχθρών, τής μάχης συμμ:τέσχε σύμπας σχεδόν ό 

γαλλικός στρατός, κα! αυτά  τά  στρατεύματα, ατινα  κατ’ άρχάς εΐχον 

όρισθή πρός αποβάσεις εις τα  παράλια, Ιξαιρουμένων μόνον τών μη  

ευρισκομένων εις Μέτς σωμάτων τοΰ Μάκ-Μαών κα! τοΰ μεγίστου 

μέρους τοΰ σώματος τοΰ Φαλλύ.

Χάρις είς την ανυπέρβλητον αυτών άνδρείαν, τα  στρατεύματα ήμών 

κατώρθωσαν, περ! λύχνω ν άφάς, νά Ικπορθήσωσι τάς Ιχθρικας θέσεις 

κα! ν’ άποκρούσωσιν άπό άκρου είς άκρον τόν Ιχθρόν. Είς τήν οριστικήν 

εκβασιν τής μάχης συνετέλεσε μεγάλως τό δεύτερον σώμα, οπερ, 

όοεΰον άπό τής δευτέρας πρωινής ώρας, άφίχΟη Ιγκαίρως είς τήν όρι- 

σΟεΐσαν Οέσιν, κ α ! Ινίκα πρός τήν δεξιάν πτέρυγα.

Ή μά χ η  επαυσε περ! τήν 8  1/2 μ. μ ., προϊούσης ηοη τής νυκτός. 

Τήν αυτήν νύκτα τά  άποκρουσθέντα εχθρικά σώματα είσήλΟον είς τό 

περ! τό Μέτς οχυρόν στρατόπεδον. Ά λ λ ά  πολυάριθμοι τραυματία ι κα! 

διεσκορπισμένα είς αποσπάσματα περιεπλανώντο έτι έπ! τοΰ πεδίου τής  

μάχης. Ό  βασιλεύς, διευθύνων κατά τάς τελευταίας ώρας τήν μάχην  

Ικ τοΰ λόφου τής Γραβελότης, έ'στησε τό στρατηγεΐάν του είς 'Ρεζομ- 

βίλλην.

Α ί άπώλειαι, ώς είκός, εν το ιαύτη  μ^χ^Ι, υπήρξαν βεβαίως δειναί. 

’Ά χ ρ ι τοΰδε δέν δύνανται να όρισθώσιν ούτε κατα  προσέγγισιν, ώς 

Ιπίσης ούτε ό άριθμός τώ ν α ιχμαλώ τω ν καί άλλων τροπαίων. Ά λ λ α  

τών τελευταίων τού:ων ό άριθμός δέν υπήρξε μέγας, διότι ή γειτνία- 

σις τοΰ φρουρίου Ικώλυσε τήν καταδίωξιν. Ή μάχη  τής δεκάτης όγδοης 

Αύγούστου ϋπήρχεν ή συμπλήρωσις τών περ! τό Μέτς στρατηγικών 

ήμών κινήσεων άποτέλεσμα δ’ αΰτοΰ ΰπήρξεν ό άποκλειαμός τοΰ κ υ 

ρίου Ιχθρικοΰ στρατοΰ. Λ ίαν εύρρόσυνον γεγονδς είναι οτι, κατα τήν  

ήμέραν Ικείνην Ιπεσφραγίσθη δι’ α?ματος ή αδελφική συμμαχία τών 

Πρώσσων, τών Σαξώνων κα! τών Έ σ’αίων.

Ό  «Πρωσσικός Μηνύτωρ» περιλαμβάνει τά επόμενα δύο 

σχέδια, παριστάνοντα τάς σχετικάς θε'σεις τών δύο στρατών 

πρό τή ; μ άχη ; κα! μετά τήν μάχην της 18 . Αύγουστου.
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Όόοι χοιναι Ποταμός

Τά άπο τής 19— 5 0 . Αύγουστου.

Ο Γερμανικές στρατός μ„ ά  τάς αεγάλας ζημίας, 5ς δπέ- 

« η ,  έτοίμως άνεπληρωσε τά κενά αύτοΰ, καί «δη άφίκοντο 

εκ Γερμανίας τά σώματα της Σιλεσίας, τής Πομερανίας, πρός

δέ καί μεραρχίαι τινές επιφυλακής (Landwehr). Ό  όλος ου

τος στρατός διωργανίσδη έκ νε'ου ώς ακολούθως·

1η στρατιά (Στέϊνμετς), το 1 ον, 7ον καί δον σώμα, ή 3η 

μεραρ'/ία επιφυλακής καί τρεις μεραρχίαι ιππικού· έν όλω 

110,000.
2 α στρατιά (Φρεδερικος Κα'ρολος), το 2 ον, 3ον, 9ον καί 

1 Οον σώμα, ή μεραρχία τής Έ σσης, η 1η μεραρχία έπιφυ

λακής καί μία έτέρα ιππικού· έν όλω 1 5 0  — 1 6 0 ,0 0 0 .

3η στρατιά (διάδοχος τής Πρωσσίας), τά στρατεύματα 

τών Βυρτεμβέργων και τών Βαυαρών, πρός δέ τά πρωσσικά 

σώματα 5ον, 6 ον καί 1 1  ον, καί η 3η μεραρχία ιππικοί» 

Πρώ σσων έν όλω 1 8 0 ,0 0 0 .
4η στρατιά αρτισύστατος υπό τόν βασιλικόν πρίγκιπα τής 

Σαξωνίας μέ στρατεύματα νεωστί έλδόντα, είς α προσεκολ- 

ληδησαν τά πρωσσικά σώματα 4ον καί 12ον καί ή βασιλική 

φρουρά· έν ολω 8 0 ,0 0 0 .

Έάν δέ προσδέσωμεν τάς παρά τό Στρασβούργον γερμα- 

νικάς δυνάμεις, αΓτινες πολιορκοΰσιν αυτό, άποτελούμεναι 

ύπό τών μεραρχιών τών Βαδαίων, τών Βυρτεμβέργων, καί 

ενός πρωσσικοΰ σώματος ύπό τόν αρχηγόν τής πολιορκίας 

αντιστράτηγον Βέρδερ, έχομεν πληρη την εικόνα τών έπί τοΰ 

γαλλικού έδάφους γερμανικών δυνάμεων. Σημειωτεον δέ ταυ

τοχρόνως (ώς άνεφε'ραμεν άλλαχοΰ) οτι διετάχδη ή συγκρό- 

τησις τριών ετέρων στρατιών έν Γερμανία, τής μέν έν Γλο· 
γώ τής Σιλεσίας ύπό τόν στρατηγόν Λέβενφιλς, τής δέ εις 

Βερολΐνον ύπό τον στρατηγόν Γαστε'ϊ'', καί τής τρίτης τοΰ 

Ρήνου ύπό τόν Δοΰκα τοΰ Μεκλεμβούργου. Αί στρατιαί αυται 

είναι έν τώ όργανίζεσδαι.

Καί rj μέν 1η καί 2α στρατιά τών Γερμανών έμεινε παρά 

τώ Βαζαίν, επιτηρούσα αύτόν, όπως μη άπομακρυνδη άπό



τών πέριξ τοΰ Μέτς, καί κρατούσα αύτόν άπομεμονωμένον (1). 

'II δέ τρίτη καί τέταρτη στρατιά έλαβον τήν προς Παρισίους 

οδόν. Μή τις ομως νομίση οτι αί στρατιαί αυχαι τών Γερμα

νών ένεργοΰσιν όλως μεμονωμένως, διότι καί συμπράττουσι 

καί έν άνάγκη σώματα της μιας στιγμ ια ίος τίθενται είς τήν 

διάδεσιν τής άλλης στρατιας.

Α ί ενεργοί δυνάμεις τών Γάλλων άφ’ ετέρου, αί μέν ύπό 

τον Bazaine έμενον παρά τώ κεχαρακωμένω στρατοπέδω 

του Mets, μηδεμίαν λαβοΰσαι έπικουρίαν, α ί δέ ύπό τόν Mac- 

Mahon (2 ον, 5ον, 7ον καί 1 2 ον σώμα) είς Chalons μέχρι 

τής 2 0  Αύγουστου. Τέλος οί Παρισιοι κατώρθωσαν ήδη άπάσας 

τάς πρός άμυναν ετοιμασίας αυτών, έάν δέ δοδή πίστις, ή έν 

αυτοΐς οπλοφόρος δύναμις άνέρχεται είς 200 ,0 0 0  άνδρών, 

ών το πολΰ έξ έδνοφυλάκων, οί δέ λοιποί έκ του τακτικού 

στρατοΰ, έν οις τό 13ον σώμα υπό τόν V inoy. Ε ίς.τάς δυ

νάμεις ταύτας δέον νά προσδέσωμεν τάς τών διαφόρων φρου

ρίων φρουράς, καί ούτως εξομεν τήν όλην τών Γάλλων ένο
πλον δύναμιν.

Τών Παρισίων Ιτοίμων γενομένων, καί ό Mac-Mahon 

εμεινεν ελεύθερος πρός διαχείρισιν τής ύπ’ αυτόν δυνάμεως. 

Ουτος ήδύνατο βεβαίως νά παραμένη είς Chalons, διότι, έφ’ό- 

σον έ'μενεν εκεΓ, ή πρός Παρισίους οδός δέν ύπήρχεν ανοικτή

(^) Τά γερμανικά στρατεύματα τα  περ! το Mels, κατά τινα άνα- 
χοίνωσιν, κατεΐχον τήν 2 3  Αύγουστου τας έςής θέσεις·

Το 1ον σώμα (Μ αντάίφελ) έπ ! τής δεξιάς όχθης τού Moselle.

Το 12ον (Σάξωνες) έπ ! τής άριστερας όχθης· προς νότον δε τοΰ 

12ου έστρατοπέδευσεν ή βασιλική φρουρά, κα ! όπισθεν ταύτης το 9ον 

σώμα, όποστηριζόμενον υπό τοΰ 7ου κα ! 8ου, α τ ινα  μένουσιν έπ ! τοΰ 

στρατοπέδου τής μ άγη ς τής 1(5 Αύγουστου. Τό 3ον κα! 10ον επ ! τή ί 

πρός Παρισίους όδοΰ. Τό 2ον έγγύτατα τών Γάλλων.

καί άερουρητος, ήδΰνατο δέ νά παρακώλυση τήν πρόοδον 

τών Γερμανών διά μάχης έπιβεβλημένης είς αυτούς παρά τώ  

κεγαρακωμένω τοΰ Chalons στρατοπέδω, ούτινος τό έδαφος 

ύπήργε γνωστότατον τοις τε στρατιώταις καί τοϊς άξιωμα- 

τικοϊς άιτασι· καί τέλος, άν οί Πρώσσοι έσχόπουν ν’ άφήσω- 

σιν αύτόν δπισδέν των, ώς έποαξαν καί είς τόν Bazaine, 

ώφειλον ουτοι νά περιπτΰξωσι καί τοΰτον διά δυνάμεως πολύ 

τής αύτοΰ ίσχυροτέρας, γινώσκοντες ότι αί ύπό τόν M ac- 

Mahon δέν ησαν ποτέ κατώτεραι τοΰ άριδμοΰ τών 1 1 0 —

1 2 0 , 0 0 0  άνδρών.
’Εν τοιαύτη περιπτώσει, καδ’ ήν 2G0— 2 7 0 ,0 0 0  έμενον 

ήδη απέναντι τοΰ Bazaine, άγνοοΰμεν, τή άληδεία, διά τίνος 

μαγικού άριδμοΰ ήδύναντο οί Γερμανοί νά φανώσιν άπέναντι 

τών Παρισίων, όπως πολιορκήσωσιν αύτούς, έκτος άν έπρό- 

κειτο περί στρατιωτικού περιπάτου, οστις άμα τή εμφανίσει 

αύτών άπέναντι τών τειχών τής μεγαλοπόλεως έμελλε νά 

φέρη τήν άμαχητί παράδοσιν αύτής.
Ά λλά  καί άν ύποτεδή ότι ύπό πολλάς στρατιωτικάς έπόψείς 

τό κεχαρακωμένον ς-ρατόπεδον τοΰ Chalons έδεωρήδη ίσως 

άκατάλληλον πρός περαιτέρω διαμονήν τών Γάλλων, πάλιν 

έπρεπε νά έκλεχδή έτερον σημεϊον καταλληλότερον. Τοιαΰται 

αί πολλ ών σκέψεις περί τοΰ Mac-Mahon.

’Εν τοΰτοις ουτος έγκατέλιπε τό Chalons τήν 20 . Αύγού

στου καί μετέβη είς Beims (είς Τήμους).
Έλδόντος τοΰ Mac-Mahon είς Beims, λέγεται ότι εί- 

σέτι δέν ήτο άπεφασισμένον τό όριστικόν σχέδιον τών επ ιχει

ρήσεων αύτοΰ· άνέγνωμεν μάλιστα, ότι έκει ών άπεφάσισε νά 

πορευδή είς Epernay, έπί τής δδοΰ τής άπό Chalons είς 

Παρισίους, ϊνα  διαφιλονεικήση έκεΐ τώ  βασιλικώ τής Πρωσ

σίας πρίγχιπι τήν πρός Παρισίους πορείαν, καί, άν ήττατο, νά



μεταβή υποχωρών είς Παρισίους, και αύξηση οΰτω σπουδαίως 

τάς προς άντίστασίν δυνάμεις. Διατί δ M ac-M ahon δέν επρα· 

ξε τοΰτο ; εΤχεν έξ ύπαρχής ώρισμένον το σχέδιον αυτοΰ άλ

λως ; Τοΰτο ή ιστορία θέλει το είπει, έάν ποτε εϊπη την πραγ

ματικήν αλήθειαν, καί ούχί τήν ώς έκ τών άποτελεσμάτων. 

Ό π ω ς άν η, άνέγνωμέν που, ότι δ Mac-M ahon, διατελών 

εις Reims, έξέδοτο μάλιστα προς τά σώματα διαταγάς διά τήν 

προς Epernay πορείαν, άλλ’ ένώ αίδ ιαταγαΐ αυταιέτοιμάζοντο, 

γραμματοκομιστής τοΰ Bazaine παρουσιασθεΐς τώ ένεχείρι- 

σεν επιστολήν τοΰ στρατάρχου τούτου, και ότι, άμα άνέγνω 

τήν επιστολήν ταύτην, ή χαρά διεχύθη έπί τοΰ προσώπου αύ- 

τοΰ, ότι παραυτίκα, άναστείλας τάς περί ών δ λόγος δια- 

ταγάς, άντήλλαξεν αύτάς προς Ιτε'ρας, δι’ ών παρηγγέλθη- 

σαν τά σώματα νά βαδίσωσι προς βο^ραν. Εύχόμεθα το τοι- 

οΰτον νά η άληθές, καθότι τότε εξηγείται το παράτολμον τοΰ 

κινήματος αύτοΰ, ύπαγορευθέν ύπο τής προτάσεω; τοΰ Bazaine, 

ΰεωροΰντος τοΰτο ώς δυνάμενον νά έπιφέρη τήν καταστροφήν τών 

κυκλούντων τό M etzπρωσσικών σωμάτων. Α ί κατόπιν γενόμε- 

ναι άποκαλύψεις καταδείκνύουσιν ότι δ Mac-Mahon είργά- 

σθη συνεπεία συνεννοήσεως μετά τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιω
τικών καί έν γνώσει τοΰ Bazaine, όπερ ουδόλως αποκρούει 

τά άνωθι έκτεθέντα. Οΰτω δ Mac-Mahon άνέλαβε τήν 23 . 

Αύγούστου τήν προς βο^ραν πορείαν αύτοΰ. Ή  πορεία αΰτη 

χαί προ τών έπισυμβασών μαχών έθεωρήθη έν Παρισίοις καί 

άλλαχοΰ ύπο καθαράν στρατιωτικήν εποψιν λίαν τολμηρά καί 

λίαν ριψοκίνδυνος. Έπρόκειτο άπό Reims, άνερχόμενος πρός 

βο^ραν διά τής Bethel καί Sedan, νά βαδίιη πρός άνατολάς 

παραλλήλως τών Βελγικών δριων μέχρι M ontmedy, καί έκεΐθεν 

κατερχόμενος πρός νότον νά θέση μεταξύ έαυτοΰ καί τοΰ Bazaine 

τούς πρωσσικούς στρατούς, τούς παραφυλάγοντας τό Metz.

ΤΙ πορεία αΰτη δύναται νά συγκριθή πρός περιοδείαν έπί τής 

περιφερείας ημιελλείψεως, ί ς  δ μικρός άξων κατέχεται υπό 

εχθρών, ώς καί δλόκ λήρος δ χώρος αύτής. Οΰτως δ M ac- 

Mahon ύπέκειτο πάντοτε εις τόν κίνδυνον νά καταφθασθη 

είς εν οίονδήποτε σημεΐον τής ήμιπεριφερείας ταύτης πρίν η 

κατορθώση νά συνεργασθή μετά τοΰ Bazaine κατά τών αύ

τών εχθρικών στρατευμάτων.
Κ αί όμως έπίστευσεν, ώς φαίνεται, ότι δύναται νά ένερ- 

γηθη ή πορεία αΰτη κεκαλυμμένη καί αόρατος, διότι άλλως, 

έάν πρός στιγμήν ύποτεθή ότι έτέθη άπαξ καν είς τήν πλά

στιγγα ή μετά τοΰ έχθροϋ συνάντησις, τότε κρίμα ότι δέν 

έβάδισε φανερώς πρός τό Verdun, άποπειρώμενος οΰτω τήν 

διά τής βίας δίοδον αύτοΰ πρός τό Mets διά τής συντομωτέ- 
ρας δδοΰ. Έν τοιαύτη κάν περιπτώσει, ύπερβέοαιος ών ότι 

έμελλε νά συναντηθη μετά τοΰ έχθροϋ, ·ηθελε πορεύεσθαι 

έτοιμότατος πρός μάχην. Ήπατήθη άρά γε έκ τής γνώσεως 

ότι ή 3η καί 4 η πρωσσική στρατιά έπορεύοντο πρός Παρι- 
σίους, ών ή οδός τοΐς έμεινεν άνοικτή καθ’ όλην τής λέξεω* 

τήν σημασίαν ; καί ότι οί λοιποί τών έχθρών εύρίσκοντο συ

σπειρωμένοι περί τόν Bazaine, καί επομένως δέν έδύναντο 

νά τώ  διαφιλονεικήτωσι τήν όδόν ; Ίσω ς· άλλά τότε ώφειλε 

νά σπεύση νά τρέξη όλως έλεύθερος καί άνευ άποσκευών. Α ί

άποσκευαί τόν παρηνώχλησαν, ίσως δέ καί άλλοι λόγοι,
 ̂ * 

οιότι παραδόξως παρατηρεΐται έπί τοΰ χάρτου, ότι άπό
Reims είς Beaumont, οπου κατά πρώτον συνηντήθη μετά 

τών έχθρών (30. Αύγούστου), έχρειάσθη 6 όλας ήμε'ρας (1),

(<) Λέγ εται ώ ς θετικόν, ότι ό αύτοκράτωρ, παρακολουθών τόν 

Μακ-Μαων άπό τό Σ ιαλών, ευθύς ώς Ιπληροφορτ'Οη οτι ή  στρατιά τοΰ 

οιαοόχοu τής Πρωσσίας ώοευε πρός τους Παρισίους, τόν διέταςε ν’ ά- 

ναστείλ*) πάσαν πρός βορράν πορείαν, κα ί νά ίρ?’ ij.fi είς τήν πρωτεύον·



πορεία 6s τοσον μακροχρόνιος δέν ήδύνατο νά μένη κρυρη. 

Εν τουτω τω μεταξύ η 3η και 4η Πρωσσική στρατιά, μετά 

την μάχην τής 18 . Αύγουστου, ανελαβον την προς Παρισίους 

oiov. Ο βασιλικός τής Πρωσσίας πρίγκιψ, ηγούμενος μέρους 

τής 3ης στρατιας, άροΰ παρέμεινε μεταξύ Nancy καί Com- 

m ercy μέχρι τής αποπερατωσεως τών εργασιών τής 1 ης 

καί 2 ας παρά το Mets, εςηκολουδησεν όδεύων προς ουσμάς, 

κ,διερχόμενος διά Vaucouleury, G ontrecourt, Jo inville -sur- 

M arne, D ouferant καί B rienne-le-C hateau, κατέκλυζεν 

οΰτω τον χώρον τον μεταξύ τών ποταμών M arne καί Aube 

και έκρατει ουτω την ακραν αριστεραν του στρατού. Ουτος διά 

τής πορείας αυτοΰ ταυτας έραινετο άπορεύγων την παρά τό 
Chalons γαλλικήν δύναμιν.

"Ετερα πρωσσικά στρατεύματα, μεδ’ ών συνεβάδιζεν ο βα

σιλεύς, έπορεύοντο άπο Pont-a-M ousson διά S l Michel, 

Com mercy, B ar-le-D uc, S l Dizier, V itry-Ie-Francais, 
καί διευδύνοντο τήν διά Chalons καί Epernay πρός Παρι- 

σιους οδόν. Ταυτοχρόνως δέ δ βασιλικές πρίγχιψ τής Σα- 

ξωνιας, οστις ηγείτο τής 4ης στρατιας, άποτυχών παρά τώ

σαν πρύς δπεράσπισιν τής αύτοκρατείρας· οτι ό Μάκ-Μαών δέν ήθέ- 

λησε μέν νά ύπακούση, δεν άνέλαβίν ομως τήν ευθύνην τής αντιλο

γίας, και ειοοποίησε περί τουτου τον πρωθυπουργόν κα ί υπουργόν τών 

στρατιωτικών Παλικάω, οστις τόν δμταςε να προοή είς τήν Ικπλη - 

ρωσιν τοΰ σχεδίου αύτοΰ εναντίον τής γνώμης τοΰ αύτοκράτορος. Έ π ι-  

προστίΟεται δέ, οτι η αύτοκράτειρα έκαμε παραστάσεις τω  πρωθυ- 

, που?Τ*Ρ. ΙπΊμένουσα νά έπανακάμψη εις Παρισίους ό Μακ-Μαών, ύπε- 

χρεώθη δέ είς τήν σ ιωπήν, άπειλήσαντος τοΰ Παλικάω, οτι θέλει άνα- 

φερθή ε·.ς τήν Βουλήν, Ιξαιτούμενος νά συγκεντρωθή εις '/εϊρας αύτοΰ 

απασα ή Ιξουσία, καί Ικμηδενισθή όριστικώς ή αύτοκρατορία. Έ ξ δλων 

τούτων Ιπήλθεν αργοπορία είς τάς κινήσεις τοΰ Μάκ-Μαών πλέον τών 

2 4  ώρών, ών έκαστη βεβαίως ητο αξίας δισεκατομμυρίων.

Verdun είς τήν πρόσκλησιν του νάπαραοοδή τούτο, αρήκε μέρος 

τής δυνάμεως του παρ’ αυτω προς πολιορκίαν, και οιευΟυνδη 

είς τήν προς Beims οδόν, άποτελών οΰτω τήν δεξιάν των προς 

Παρισίους συσσώμως, οΰτως είπειν, πορευομένων σωμάτων 

τής 3ης καί 4 ης στρατιας εις τρεϊς κεχωρισμενας γραμμας.
’Ενώ τά στρατεύματα ταΰτα εβαινον οΰτω κατά Παρισίων, 

ετερα τρία σώματα τής 1 ης καί 2 ας στρατιάς, αίτινες ς,μενον 

παρά τώ Mets άποσπασδέντα τοΰ αποκλεισμού, άνεκαμ- 

πτον παρά τά μεθόρια του Βελγίου καί παρεπορεύοντβ τήν 

σιδηρόστρωτον, τήν ενοΰσαν τήν Thionville μέ το Longuyon,

Montmedy καί Sedan.
Οΰτως εΤχεν ή διάταξις τών Πρωσσων, οτε ο i\!ac-Ma- 

hon, άρήσας τό Chalons καί κατόπιν τήν Beims, έπορεύετο 

προς βορράν. Οί Πρώσσοι (3η καί 4η στρατιά), μαδόντες 

τήν πορείαν ταύτην τοΰ Mac-Mahon, έστησαν τήν προς Π α

ρισίους πορείαν των και έτράπησαν προς βο^αν κατόπιν 

αύτοΰ. Καί ο μέν διάδοχος τής Πρωσσίας, ενώ έβάοιζε τήν 

προς Fere-Cham pinoire, ητοι τήν εκ τής δέσεως αύτοΰ κα

τ ’ εύδεΐαν πρός Παρισίους, μαδών τήν έγκατάλειψιν τοΰ Cha

lons (γενομένην τήν 20 . Αύγουστου), ανέστειλε την πορείαν αυ

τοΰ, έλόξευσε πρός V itry-le-F ran cais, καί έτράπη τήν πρός 

Bethel), μέ μέρος τών ύπ’ αυτόν και τον βασιλέα, ενώ ο— 

πισδεν αύτοΰ στρατεύματά του είσηρχοντο ταυτοχρονως (26. 

Αύγούστου) εις Chalons καί είς V itry (οπερ, μικρόν ον ορού- 

ριον καί μή άντισταδέν, παρεδόδη). ’Εν αύτώ ευρον οί Πρώσσοι 

μόνον 3 0 0  έδνορύλακας καί 15  κανόνια.
Ταυτοχρόνως ή 4η πρωσσική στρατιά, ερχόμενη απο \ er- 

dun διά τής C rois-au-B ois, Grand Pre καί M onthois, 

εστράοη επίσης έπί δεξιά, ητοι πρός βορρϊν, καί έλα£ε την 

διά Vouzieres καί Mezieres καί Sedan οδόν, άοίνουσα δε- 
ΕΑΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 9. ΦΓΛ. Τ. Β.' 19 .



ξιά αύτών την Dun χαί πορευομένη προς Beaumont. Αΰτη 

ή 4ο στρατιά, άποτελοΰσα, ώς είπομεν, το δεξιόν τών ολων 

σωμάτων τών πρός Παρυίους πορευομένων, εύρέθη φυσικώς 

διά τής έπί δεξιά κλίσεως και τής πρός Beaumont πορείας 

αύτής ή πλησιεστε'ρα κατόπιν τοϋ Mac-Mahon καί τής οπι

σθοφυλακής αύτοΰ, ην άπετε'λει τό 5ον γαλλικόν σώμα ύπό 
τον στρατηγόν de Failly .

Λέγεται οτι δ Mac-M ahon, πληροφορηθείς τήν έκ 

Thionville διά Montmedy πορείαν τοΰ Steinmets μετά τών 

έκ τής πολιορκίας τοΰ Mets άποσπασθεισών δυνάμεων, έ- 

σπευδεν όπως συναντηδη καί πολεμήση κατ’ αυτοΰ μεμονω

μένου, οτε μαδών την κατόπισδεν αύτοΰ προσέγγισιν τής 

στρατιας τοΰ βασιλικού πρίγκιπος τής Σαξωνίας καί την ό

πισθεν ταύτης έσπευσμένην πορείαν τοΰ διαδόχου τής Πρωσ
σίας, εύρέθη είς την άνάγκην νά ς-αματήση την έπί τά πρόσω 

πορείαν αυτοΰ έν στιγμή, καδ’ ην η μέν οπισθοφυλακή του 

εύρίσκετο παρά τό Beaumont, αυτός δέ (29. Αύγούστου) είχε 

οιαβή τόν Meuse καί διετέλει παρά την Carignan. Ούτως 

εξηγείται σαφώς, διατί στρέψας τά νώτα πρός τά Βελγικά 

σύνορα καί άζουμβησας έπί τοΰ φρουρίου τοΰ Sedan τά οπί
σθια αύτοΰ, παρε'μεινεν, Γνα πολεμηση καθ’ όλων τούτων τών 

πρωσσικών δυνάμεων, συμποσουμένων είς 2 5 0 ,0 0 0 , ένώ 

«ύτός δέν έμέτρα πλέον τών 1 1 0 — 12 0 ,0 0 0  καί κατά τινας
1 5 0 ,0 0 0 .

7/ τριήμερος μάχη.

(30  Αύγουστου μέχρι 1 .  Σεπτεμβρίου)

Ι'.ιοομεν οτι, ένώ δ Mac-Mahon έπορεύετο την πρός 

M ontmedy οοον? οι Πρώσσοι, έννοήσαντες τόν σκοπόν αύτοΰ 

(I), έτράπησαν κατόπιν αύτοΰ, καί πρώτη μέν ήκολούθει αύ-

(I) Ως λ ίγετα ι, μόλις τήν 26 Αύγούστου Ιπείϊθησαν Ιν τω π ρω ϊ-

ιόν κατά νώτα η 4η στρατιά, ταύτην δέ σπεύδουσα παρηκο- 

λούθει ή 3η. Ταυτοχρόνως στρατεύματα τών παρά τό Mets 

«ποσπασθέντων έφέροντο κατά τοΰ Mac-Mahon.

Την 28 . Αύγούστου ή προφυλακή τής 4ης στρατιας άνευρε 

τόν έπί τά πρόσω κινούμενον γαλλικόν στρατόν, καί έπήλθε 

μικρά συμπλοκή μεταξύ ταύτης καί τής Οπισθοφυλακής τοΰ

γαλλικοΰ στρατοΰ παρά τήν Begancy, μεταξύ Vouzieres
%

καί Stenay, κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ Montmedy. Ούτως εκ- 

τοτε ητο βέβαιον, ότι οί δύο στρατοί εμελλον νά συγκρου- 

σθώσι, τοΰ Mac-Mahon μή εύτυχήσαντος νά διαφύγη τήν 

προσοχήν τών αντιπάλων του.
Ουτος μέ τό λοιπόν τοΰ στρατοΰ αύτοΰ φαίνεται διελδών 

τόν ποταμόν Meuse κατά τήν νύκτα τής 2 9 — 3 0  Αύγ. καί 

έκταθείς μέχρι Carignan, ένώ ή οπισθοφυλακή αύτοΰ, άποτε- 

λουμένη ύπό τοΰ 5ου σώματος (de Failly), εμεινεν είς τήν 

άριστεράν όχθην τοΰ ποταμοΰ, καλύπτουσα τήν διάβασιν καί 

κατέχουσα τά δάση τοΰ M ont-Dieu καί τά ΰψη τοΰ Store 

παρά τό Beaumont.
Έ ν τή θέσει ταύτη κατελήφθη δ στρατηγός de F a illy  ύπό 

τοΰ βασιλικού πρίγκιπος τής Σαξωνίας, καί έ'λαβε χώραν 

ή μάχη τής 30 . Αύγούστου, ή κληθεΐσα «μάχη τοΰ Beau

mont» (Βωμόν), καθ’ ην αδυνατών ν’ άντιστή ύπεχώρησε δρο- 

μαίως. Ταυτοχρόνως ετερα στρατεύματα έπετίθεντο κατά 

τών είς Carignan γαλλικών δυνάμεων έπί τής δεξιάς όχθης 

τοΰ Meuse. Ή  μάχη λοιπόν έλαβε χώραν καί έπί τών δύο 

οχθών τοΰ Meuse. Ή  δρομαία ύποχώρησις τοΰ de F a illy  

άπεκάλυπτε τά όπίσθια τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ. Τούτου ενεκεν

σικώ στραταρχείφ περί τώ ν σ/οπών τοΰ Μακ-Μχώνος- καί, αν δώσω- 

μεν τίστιν εις τα λεγάμενα, ΙπληροφορηΟησαν τα περί τούτου <£τΐο 

τας ακριτομυθίας τών Παρισιανών Ιοημερίδων τό πρώτον.



ό Mac-Mahon, άπελπισθείς περί της περαιτέρω προς Mels 

πορείας αύτοΰ, έσκέρδη νά καταλάβη βέσιν, οπως άντιστη 

είς τάς έχβρικάς δυνάμεις. Οΰτω μέρος τών δυνάμεων αύτοΰ 

έπανέκαμψε διαβάν τόν ποταμόν έκ νέου, καί έκάλυψε τό 

Sedan κατά την νύκτα της 3 0 — 3 1 . Αύγούστου, στηριζόμε- 

νον είς Douchery, έπί τοΰ Meuse, δύο χιλιόμετρα έμπρο- 

σδεν τοΰ Sedan.

Την 3 1 . Αύγούστου οί Πρώσσοι, διαβάντες έπίσης τόν 

Meuse, ήρξαντο της κατά τοΰ Mac-Mahon έπιδέσεως 

άπ’ αύτής τής αύγής, άποτελοΰντος τούτου τρίγωνον στηρίζον 

τήν δεξιάν πτέρυγα είς Douchery, τήν άριστεράν είς Douzy, 

καί τό κέντρον άποκεχωρημένον όπίσω πρός τό φρούριον 

Sedan. Έν τη μάχη ταύτΐ) οί Γάλλοι, πολεμοΰντες μετά 

λύσσης, έφαίνοντο μέχρι προκεχωρημένης τής ώρας νικηταί, 

άλλ’ όμως ήδη είσήρχετο είς τόν άγώνα περί τήν 3. μ. μ. 

νέα πρωσσικά στρατεύματα. Πιεζόμενος ούτως δ M ac-M a- 

lion υπό δυνάμεων έχδρικών υπερδιπλάσιων, ήναγκάσδη 

νά υποχώρηση καί καταφύγη πρός τό εσπέρας υπό τούς 

ποομαχώνας τοΰ άσδενοΰς φρουρίου τοΰ Sedan. Ή  μάχη 

αΰτη τής 3 1 .  Αύγούστου έκλήδη «μάχη τοΰ Boncourt»  

(Τογγούρ).

Τήν δέ έπομένην ήμέραν (1. Σεπτεμβρίου) όλος ό γερμανι

κός στρατός τής 3ης καί 4ης στρατιας, μεδ’ ου ήνώδη καί δ 

βασιλεύς, άγων δύο νέα σώματα, έν όλω άποτελούμενος ύπο 

1 0  σωμάτων δυνάμεως 2 4 0 ,0 0 0  άνδρών, ηρξατο τής έκτά- 

κτου μάχης τοΰ Sedan (Σεδάν), καδ’ ην, άποκόψας καί κατα- 

συντρίψας τόν γαλλικόν στρατόν, άνδρείως καί καρτερικώς 

μαχεσάμενον, περιέσριγξεν αύτόν ώς άλλος κρίκος περί τήν 

πόλιν τοΰ Sedan, κατορδώσας νά ένώση είς έν τήν άριστεράν 

καί τήν δεξιάν αύτοΰ πτέρυγα. Ό  Γαλλικός στρατός έξωλο-

0  ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 2 7 1

Ορεύδη. Μέρος αύτοΰ κατέρυγεν είς τά πλησίον Βελγικά 

όρια, όπου καί παρεδόδησαν είς τούς Βέλγους (ουτοι κατά 

πληροφορίας αύδεντικάς ησαν 3 ,0 00), μέρος δ’ άπέδανε τόν 

ήρωικόν τών μαρτύρων δάνατον υπέρ πατρίδος ή ήχμαλωτί- 

σδησαν κατά τήν μάχην, 8 3  δέ χιλιάδες κατέρυγον έντός τοΰ 

ypoupiou τοΰ Σεδάν, έν οΤς υπήρχε καί δ αύτοκράτωρ.

Τήν μάχην ταύτην έκ μέρους τών Γάλλων διεύδυνεν δ 

στρατηγός W im pfen (τοΰ Mac-Mahon πληγωδέντος διά 

τεμαχίου όβουζίου τήν 7ην τής πρωίας ώραν), έλδών άπό 

Παρισίων πρός άντικατάστασιν του de Failly , πικρώς κα- 

τηγορηδέντος κατόπιν τής μάχης τοΰ Voerth, ότι δέν συ

νέδραμε τόν Mac-Mahon, καί ύποβλεπομένου ύπό τοΰ στρα

τοΰ όλου.

Ιδού ή δίήγησις τών μαχών τούτων τής 30 . καί 3 1 . Α ύ

γούστου καί 1. Σεπτεμβρίου, αίτινες δύνανται νά δεωρηδώσι 

μία καί μόνη τριήμερος μάχη· καί τά μέν προεόρτια ήρξαντο 

τήν 30 . Αύγούστου, ή δέ λήξις τήν 1. Σεπτεμβρίου.

Μ άχη της Beaumont ( Βωμόν).

(30 . Αύγούστου)

Παρά τήν κώμην Βωμόν, κειμένην έπί τής άριστερας ο- 

χδης τοΰ Μώσα (Meuse) διεδραματίσδη τή 1 8[ 30  αύγούστου ή 

πρώτη πραξις τής υπό τά τείχη τοΰ Σεδάν άποτελεσδείσης τρα

γωδίας. Τη πρωΐα τής 18/30 οί πρόσκοποι τής γαλλικής προ
φυλακής, συνισταμένης έκ τοΰ ύπό τόν στρατηγόν Δεραιλΰ 

σώματος, έπεχείρησαν κατασκόπησιν, όπως άνακαλύύωσι τάς 

τοποδεσίας τοΰ έχδροΰ. Οι Γερμανοί ύπό τήν διοίκησιν τοΰ 

διαδόχου τοΰ Σαξονικοΰ θρόνου, ησαν κεκρυμμένοι είς τά δάση. 

Οί λογχοφόροι τής βασιλικής πρωσσικής fpουράς έπέπεσον



κατα της οεξιάς πλευράς τών Γάλλων χαΐ άπεπειράθησαν νά 

την ΰπερπτερυγίσωσι-, καθάπερ επραξαν καί εις πάσας 

τάς προλαβοΰσας μάχας. Ή έφοδος τοΰ ίππικοΰ δέν έπέτυχεν, 

επειδή οί Γάλλοι κατώρδωσαν εγκαίρως νά προσέλδωσιν εϊς 

βοήθειαν της απειλούμενης προφυλακής των. Τότε προσήλθεν 

εις το πεδίον τής μάχης καί το γερμανικόν πεζικόν, καί ή 

μαχη κατέστη γενική καδ άπασαν τήν γραμμήν. Τό πέμπτον 

γαλλικόν σώμα ηγωνισθη μ^χρι μεσημβρίας έπιτυχώς, εως ου 

αφικοντο οΰο σώματα, το 4ον πρωσ. καί τό 1 2 ον σαξονικόν. 

άτινα ήνάγκασαν τοΰς Γάλλους ν’ άποσυρδώσιν είς Βωμόν, 

ου τίνος κατελαοον τα υψώματα καί ήδυνήθησαν διά τοΰ πυρο- 

βολικοΰ νά παρεμποοισωσι την έπί τά πρόσω πορείαν τών 

ΙΙρώσσων. Ό  πρίγκιψ τής Σαξονίας έπεχείρησεν άλληλοδια- 

δοχους φαλαγγηδόν επιδέσεις κατά τών υψωμάτων, αΓτινες 

απ;.τυχον, οιοτι τά γαλλικά μυδροβόλα έξηκόντιζον άδιάλει- 

πτον δανατηφόρον πΰρ κατά τών επιτιθεμένων. Ή έπί πολλάς 

ώρας αμφίρροπος μάχη έκριθη διά τής έπελεΰσεως τοΰ πρώ

του (υπό τόν στρατηγόν Τάν) βαυαρικοΰ σώματος, οπερ προσέ

βαλε την Οιξιαν πτέρυγα των 1 άλλων. Ό  βαυαρος στρατηγός 

Βάλθ^ρ, μετά οεκαπεντακισχιλιων άνδρών, περικυκλώσας τό 

ο^ξιον κεράς τής γαλλικής παρατάξεως, άπήλασεν αυτό έκ 

τών υψωμάτων, ουτω δε περί τήν πέμπτην εσπερινήν ώραν 

όλος ο γαλλικός στρατός, καταπεπονημένος καί άπηυδηκώς, 

έπανελαβε τήν προς το Σεδάν ΰποχώρησιν αυτοΰ, ητις άπέβη 

πολλαχοΰ λίαν όουνηρά, ώς έκ τών άκαταπαύστων έφόδων 

τοΰ παρακολουθοΰντος γερμανικού ίππικοΰ. Κατά τήν αίματη- 

ράν ταύτην μάχην έπεσαν εκατέρωθεν υπέρ τάς 10 ,00 0  άν- 

ορών. Κατά τά γερμανικά δελτία, έκ τών Γάλλων έθανατώ- 

θησαν καί επληγώδησαν περί τοΰς πεντακισγιλίους, ή·/μα- 

λωτευδησαν υπέρ τοΰς έξαχισχιλίοος, ήλώδησαν δέ είκοσι πυ

ροβόλα καί εξ μυδροβόλα. Οί Γερμανοί δμολογοΰσιν ότι άπώ- 

λεσαν περί τοΰς τρισχιλίους· δμολογοΰσι δε προσέτι οτι ησαν 

άσυγκρίτω τώ λόγω πολυαριδμότεροι τών Γάλλων· ουτοι δεν 

ήρίδμουν πλείονας τών τριακοντακισχιλιων (τουτεστι ουο με

ραρχίας τοΰ 5 ου σώματος, καί μίαν τοΰ πρώτου), έν ω έκ τών 

Γερμανών έπολέμησαν τό4ον τό 12ον καί τό πρώτον σώμα τών 

Βαυαρών.

Μ άχη τής Roncourt ( Ρωγγοΰρ).

(31 . Αύγούστου )

Τή υστεραία δ άγων έπανελήφδη παρά τήν οεςιάν οχδην 

τοΰ Μώσα, έγγΰς τών κωμυδρίων 'Ρωγγοΰρ καί Βαζαίλ. Ό  

στρατάρχης Μακμαών, μετά τοΰ εβδόμου σώματος (υπό τόν 

στρατηγόν Δουαί) καί μέρους τοΰ δωδεκάτου (υπό τόνΛεβρΰν), 

έδραμεν είς βοήθειαν τοΰ έν'Ρωγγοΰρ έστρατοπεδευμένου πέμ

πτου σώματος, όπερ, μεθ’ όλην τήν κανονικήν οώτοΰ ΰποχώ- 

ρησιν, διέτρε'/ε κίνδυνον νά έξολοθρευθή υπο τοΰ υπέρογκου 

πλήδους τών πολεμίων. Έ  μάχη ηρξατο πάλιν σφοδρότατα 

έκάτερος τών διαμαχομενων άπωλεσε και ανεκτησατο οιαοο- 

χικώ ς τάς δέσεις του. Οί Γάλλοι έπεχειρησαν την πρωτην 

έπίδεσιν έπιτυχώς καί κατώρδωσαν ν απελάσωσι μέχρι τίνος 

άποστάσεως τόν γερμανικόν στρατόν. Ήγωνι,οντο ογοοηκον- 

τακισχίλιοι Γάλλοι έναντίον πεντεκαίδεκα μυριάδων Γερμανών. 

Τό γαλλικόν πεζικόν άπεπειράδη άλλεπαλληλους εφοδους, ων 

αί πλεΐσται άπέβησαν μάταιαι ενεκα τής άσυγκρίτω τώ λόγω 

άνωτέρας δυνάμεως τοΰ γερμανίκοΰ πυροβολικοΰ. Καί αΰτό 

δε τό γαλλικόν ιππικόν, τό άπό τής αρχής τοΰ πολέμου υπο
δεέστερον τοΰ πρωσσικοΰ άναδειχδέν, προεξενησε μεγιστην 

φδοράν εις τά εχθρικά συντάγματα. ΊΙ μα·/.1! απεληγεν 

ίσως ΰπερ τών Γάλλων, άν μή μετά μεσημβρίαν προσήρχοντο



εις το πεοίον τή; μάχης νέα σώματα έχ τής τρίτης στρατιάς, 
ης προεξαρχει ο πρίγκιψ διάδοχος τής Πρωσσίας.

.Ερ όσον ο Μακμαών ειχεν απέναντι αυτοΰ τά δύο σώματα 

τής υπό τόν πρίγκιπα τής Σαξονίας τετα'ρτης στρατιάς και 

τά πρώτον βαυαρικόν σώμα, ήδύνατο ν’ άποκρούση τήν έπί- 

δεσιν, και Γσως έπι τέλους, έλαύνων άνά μέσον τών εχθρικών 

φαλαγγών, θά διέπραττε τήν μετά τοΰ Βαζαίν σωτήριον ένω- 

σιν. Αν το κίνημα τοΰ Γάλλου στρατάρχου έγίνετο π.ό 2 4  

ωρών, βεβαίως έπετύγχανε· τότε ό στρατός τοΰ πρίγκιπος 

τής Πρωσσίας θά ερθανεν ει’ς τάς οχθας τοΰ Μώσα κατόπιν 

εορτής, δηλαδή καθ’ ον χρόνον ό μέν Μακμαών θά προσέβαλλε 

τά νώτα, ό δε Βαζαίν τό μέτωπον τών πρό τοΰ Μέτς περί- 

κεχαρακωμενων σωμάτων τοΰ Στάϊνμετς καί τοΰ Φρειδερί

κου Καρόλου. Ή  ευθύνη δέ τής άπαισίας ταύτης καθυ- 
στερησεως, έξ ης προ έκυψε μετά ταΰτα ό όλεθρός τοΰ γα λ 

λικού στρατοΰ καί τής αύτοκρατορικής δυναστείας, ούδαμώς 

άποκειται είς τόν δυστυχή στρατάρχην Μακμαών.

Ούτως άπεβη ου μόνον ανέφικτος ή ε ις Μέτς προέλασις 

τοΰ Μακμαών, αλλά καί λίαν επικίνδυνος ή είς ασφαλές χ ω -  

ρ.̂ > υ..οχωρησις του υπ αυτόν στρατοΰ. 'Aπαvταyόθεv πιε- 

ζόμενος καί καταδιωκόμενος υπό τριάκοντα ώς έγγιστα μυ
ριάδων Γερμανών, δ Μακμαών υπεχώρησε τή έσπέρα υπό 

τοΰς προμαχώνας του μικρού καί άσθενεστάτου φρουρίου 

Σεδάν (παρά τά σύνορα τοΰ Βελγίου). Τριάκοντα πυροβόλα, 

ο.καπεντακισχίλιοι αιχμάλωτοι, τρεις ή τέσσαρες σημαΐαι πε- 
ριήλθον εις χεΐρας τών νικητών.

(Έκ τής Κλειοΰς)

Μ άχη τοΰ Sedan (Σ εδ ά ν ) (1  )·

(1 . Σεπτεμβρίου)

«Ό  αριθμό; τών Πρωσσικών στρατευμάτων, τών λαβόν- 

των μέρος, ητο, κατά τό λέγειν του στρατηγοΰ Μόλτκε,

2 4 0 ,0 0 0 , δ τών Γάλλων 1 0 0 ,0 0 0 . Γνωρίζομε» οτι τήν τρί- 

την δ Μάκ Μαών εΤχε μεθ’ έαυτοΰ 1 2 0 ,0 0 0  άνδρών, η'τοι 

τέσσαρα σώματα, τό ίδ’.κόν του, τό τοΰ στρατηγοΰ F ailly , ήδη 

υπό τοΰ στρατηγοΰ Lebrun διοικοΰμενον,τό τοΰ F elix  Douay 

καί τό τέταρτον) τό τών Gardes M obiles’ δ Mac-Mahon ητο 

πληγωμένος, δ δέ στρατηγός W im pfen ελαβε την αρχι

στρατηγίαν.
«Είναι περιττόν νά προσθέσω ότι αρχιστράτηγος τοΰ Π{ωσ- 

σικοΰ στρατοΰ ήτο δ Μόλτκε μέ τόν βασιλικόν πρίγκιπα και 

τόν πρίγκιπα ’Αλβέρτον τή ; Σαξωνίας ύπό τάς αμέσους δια- 
ταγάςτου. Σχεδόν έλάχιστοι έγένοντο ελιγμοί, δ Πρωσσικός, 

Σαξωνικός καί Βαυαρικός στρατός έσχημάτισαν ημισέληνον 

πέριξ τής πόλεως, τά δύο κέρατα τής οποίας εβλεπον προς τά 

Βελγικά μεθόρια. Περί τήν μεσημβρίαν ή ήμισέληνος μετεβλήθη 

εις κύκλον. Ή ενωσις τών είς τά αριστερά Πρώσσων μετά τών 

έίς τά δεξιά Σαξώνων έλαβε χώραν έπι την προς τήν Βουϊλ- 

λών άγουσαν δδόν, οΰχί μακράν τή ; La Chapelle. Ο κύκλος 

ουτος άπό στιγμής εις στιγμήν έσμικρυνετο, μεχρις °του η 

περιιρέρειά του έφήύατο τών χαρακωματων τοΰ ιοιου Σ^οά ,̂

σφιγγών αΰτό έντός εαυτοΰ.
«Τπεράνω τοΰ Σεδάν είναι τό δάσος τής Γκαρένης, καί εις

(1) Ή  διήγησις αΰτη τής μάχης τής 1ης Σεπτεμβρίου παρετέθη α υ 

τολεξεί ώς εΰρομεν αύτήν Ιν τή  ’Αθηναϊκή «Εφημέριέ- τών Συ,ητη- 

σεων», Ιγράφη δε άπο τόν Ιν τή  μάχτ> ταύττ> παραβταΟεντα ανταπο

κριτήν τής ’Αγγλικής Ιφημερίδος Pall Mall, διατελοΰντα παρα τω βα- 

σιλεϊ τής Πρωασίας.



τά προαστεια, μεταςυ τουτου τοΰ δάσους χαί τής πόλεως, ητο 

ό Γαλλικός στρατός είς πυκνόν σώμα. Εις τό ανατολικόν μέ
ρος της πολεως εστι πεοιον μικρόν τριών ή τεσσάρων μιλιών, 

άπολήγον εις μικρόν γήλοφον, έφ’ ου ησαν γαλλικαί χανονιο- 

στοιχίαι. Οπισθεν τούτων ησαν δαση π^κνά, κατα μετωπον 

τών όποιων παρετάχθη δ διάδοχο; της Σαξωνίας μέ τους 

—αςωνας του. Οπισθεν τών Σαζωνων παρετάχθη ώς εφεδρεία 

η σωματοφυλακή τών Πρωσσων, όπως άποκρούση τών Γ ά λ 

λων τήν ΰποχώρησιν πρός τό Καρινιάν καί Μοντμεδύ. Μεταξύ 

τών Σαξώνων καί ήμών, μεσημβινοανατολικώς του Σεδάν, έπί 

τών ουο δχΟών του Meuse, ησαν τά Βαυαρικά σώματα, τά 

πλευρά τών οποίων ήγγιζον τόν λόφον ήμών.

Η κυρία μάχη ηρξατο τήν 6ην ώραν τής πρωίας. Πρό 

τής 1 1 . 1/2 αί σφ*ΐραι και αί βόμβαι έ'φερον παρ’ ημΐν τόν ό

λεθρον. Κατα την 1 1 . 1/2 το οιστοιχον πυρ τών όπισθεν του 

Σεοάν Γάλλων ητο τρομερόν. Δέν ητο ή συνεχής βρόμος καί 

κεραυνός τών mitrailleuses και τουφεκίων, τά όποια θανατη- 

φόρον ποοσήνεγκον όλεθρον είς τά Βχυαρί/.ά καί Σαξωνικά 
σώματα.

Ο Αμερικανός στρατηγός Σ/ριδαν ίστάμενος παρ’ έμοί, μέ' 

ειπεν οτι πωποτε οεν ενθυμείται νά εΤδεν ή ή/.ουσε τοιαύτην 

ευστοχον καί οιαρκή ένεργειαν πυροβόλων! Τό έδαφος ετρεμεν 

υπο τους ποδας ημώ ν τήν 1 2 . ώραν Πρωσσική κανονιοστοι

χ ία  έκ πυροβόλων εξ, έπί τής τεθραυσμένης άύίδος της γέφυ

ρας του Meuse, παρά την \ illete, τεθεΐσα, ήουνήθη νά σιω- 

πηση ουο τών Γαλλικών κανονιοστοιχιών παρά τό χωρίον
Floing.

Δοκα λεπτά μετά ταΰτα το Γαλλικόν πεζικόν, μή ύποστηρι- 

ν,ομενον πλέον ύπο του πυροβολικοΰ, ήναγκάσθη νά έγκατα- 

λείψη τό χωρίον Floing, χαί τότε έλαβε χώραν ή ενωσις

τών Σαξώνων καί Πρώσσων όπισθεν τοΰ Σεδάν, καί έσχημα- 

τίσθη δ είρημένος κύκλος. Ά πό τής στιγμής ταύτης τό άπο
τέλεσμα τής μάχης έγένετο καταφανές· οί Γάλλοι περιεκυ- 
χλώθησαν. Τήν 1 2ην καί 2 5  λεπτά έμείναμεν έκπληκτοι 

ίδόντες στίφη γαλλικοΰ πεζικοΰ ύποχω ροΰντος έπί τοΰ λόφο u 

τοΰ μεταξύ Floing καί Σεδάν, καί μίαν πρωσσικήν κανονιο
στοιχίαν έπί τοΰ μετώπου τοΰ Αγιου Μενξ (Menges) Oc.pl— 

ζουσαν τούς ουλαμούς των. Περι την 12ην και 50  λεπτά ο 

στρατηγός ΓΡόον προσείλκυσε τή|>.προσοχήνμας έπι ενος ετε- 

ρου σώματος γαλλικοΰ ύποχωροΰντος δρομαίως πρός τό Σεδαν.

»Ό  στρατηγός Σέριδαν, δ τον στιγμήν ταύτην μέ τάς διό
πτρας μου βλέπων, εΐπεν· «ιδού καί έτερον ύποχωροΰν σώμα, 

λ,αβόν τήν δδόν τήν άγουσαν έκ τής Bazeilles προς το οασος 

τής Γκαρενης». νΕσπευδον τωόντι προς βοήθειαν τοΰ στρατοΰ 

τοΰ άμυνομένου υπέρ τής έπικαιροτάτης θε'σεως τοΰ βορειοα

νατολικού μέρους τής πόλεως.
»Κατά τήν 12ην καί 55  λεπτά αί γαλλικαί κανονιοστοιχία: 

αί είς τάς εισόδους τοΰ δάσους ήνοιξαν όλέθριον κανονοβολισμον 

κατά τοΰ 3ου σώματος τών Πρώσσων, τοΰ έφορμώντος έπι 

τοΰ βορειοδυτικού γηλόφου τής Γκαρενης, όπως κυριευση την 

κλείδα τής πλευράς ταύτης. Τήν 1 ην καί 5 λεπτά ετερα κανο

νιοστοιχία γαλλική παρά τό δάσος ήνοιςε το πΰρ αυτής κατά 

τών Πρώσσων καί τούς ήνάγκασε να κυματισθώσιν, αχ ρ̂ις οτου 

έφώρμησαν άποφασιστικώς. Συντόμως είδομεν τους Πρωσσους 

άκροβολιστάς έπί τής κορυφής τοΰ λόφου τής 1 καρενης, αλλά 

τόσον ολίγοι ησαν, ώστε δ ’Αμερικανός στρατηγός Σεριοαν έ- 

ξεφώνησεν «Οί πτωχοί είναι ολίγοι- ποτέ δεν θά στερεωθώ- 

σιν έκεΐ απέναντι τόσων Γάλλων». Έ  προμαντεία τοΰ στρα

τηγοΰ ήλήθευσεν. Οί Γάλλοι τούς ήνάγκασαν νά υποχωρήσουν 

πρός τά κάτω, άλλ’ ήδη ήρχοντο τά έπίλοιπα σώματα πρό;



επικουρίαν των, χαί όμοΰ άπαντες έπανήλθον ραγδαιότεροι έν. 

τό ; πέντε λεπτών έπί του υψώματος τούτου, πλήν πάντοτε 

υποδεέστεροι τών Γάλλων κατά τόν αριθμόν. «Ουρανέ! οί 

θωρακοφόροι οί Γάλλοι ετοιμάζονται νά έπιτεθώσιν έπί τού

των» εκραξεν ό στρατηγός Σέριδαν. Τωόντι οί θωρακοφόροι 

οί Γάλλοι μέ τοΰς λάμποντας είς τόν σεπτεμβριανόν ήλιον 

δώρακας καί τά κράνη έπεπεσαν κατά τούτων. Οί Πρώσσοι 

πώποτε δεν σχηματίζονται εις τετράγωνα· οθεν τοΰς έδέ-/θη- 

σαν δι’ ένός ταχυτάτου πιιρίς είς άπόστασιν 1 00  υίαρδών, 

γεμιζοντες και πυροβολοΰντες όσον ήδύναντο τά/ιστα. Έ κα-  

τοστυιαι ίπ,των καί άνδρών έξηπλώθησαν νεκροί καί ήναγκά- 

σθησαν νά υποχωρήσωσι ταχύτερα η ότε ηλθον. Μόλις οί θω- 

ρακοφοροι έστρεψαν χαλινόν, καί οί τολμηροί Πρώσσοι έ^ρί- 

φθησαν όπισθεν των προς καταοιωξιν. Τοιουτον πραγμα άχρι 

τοΰ νυν είναι άγνωστον εις τά χρονικά τοΰ πολέμου, τό πε

ζικόν νά καταδιώςη τό ιππικόν. Τότε τό γαλλικόν πεζικόν 

επαρουσιασθη και επετεθη κατα τοΰ πρωσσικοΰ· τοΰτο τό έπε- 

ρίμενεν άταράχως έν μεσω τρομεροΰ πυρός τών γαλλικών 

Σασσεπώ μεχρις 1 0 0  γιαρδών άπόστασιν. Πλήν τώρα έ

πεμπε και αυτοΰ τοιαυτην μολυβδίνην χάλαζαν, ώ ίτε  τό πε

ζικόν ηκολούθησε τάχιστα τά βήματα τοΰ ίππικοΰ, καί έπέ- 

στρεψεν εις την θεσιν άφ’ ης έφοιρμησε, δηλ. όπισθεν περι- 

τειχίσματος 6 0 0  υιαροών προς τό Σεδάν. Γ0  μέγ*ς καί κύ

ριος σκοπός τών Πρώσσων έπληρωθη. Ένεδρονίσδησαν έπί 

τοΰ λόφου τούτου τής Γκαρένης. «.Θά λάβη χώραν τοΰ "Αδου 

η συμπλοκή επι τοΰ λόρου τούτου», είπεν ο Σΐ’ριδαν, οστις 

διηνεκώς έβλεπε μέ τήν διόπτραν. Την 1. 1/2 οί καραβινοφό- 

ροι ίππ^ις ήλθον τωρα ν’ άποδιωξουν τοΰς Πρώσσους, πλήν η 

ίοία τυχη τους έπηκολουδησεν. Ή ζημία των υπήρξεν έτι 

μ ιΐ,ω ν, καθοσον ο: Πρώσσοι τώρα ηΰτύχησαν νά φέρωσι δύο

τηλεβόλα έπί τοΰ λόφου τών τεσσάρων λιτρών. ’Ακατανόητόν 

τι πρέπει νά συνέβη είς τό πεζικόν τό γαλλικόν, οπερ, αν m  
πολυαρφότερον, ένταυθα έδειξε μεγίστην άπραξίαν. Πάλιν οί 

θωρακοφόροι έπανήλθον τήν φοράν ταύτην όρμητικώτεροι, οπως 

κυριεύσωσι τά δύο πυροβόλα. Πριν ομως προσεγγίσωσι 200  

γιάρδας, οί Πρώσσοι έσχημάτισαν γραμμήν, καί αφοΰ τοίς έ- 

πέτρεψαν νά πλησιάσουν έως πεντήκοντα γιάρδας, έξεκένωσαν 

τοιαύτην χάλαζαν σφαιρών κατ’ αύτών, ώστε σχεόον ολόκλη

ρον τό μέτωπον τοΰ ίππικοΰ τούτου κατεστραφη καί έφραςε 

τήν πορείαν τών λοιπών μέ τά σώματα τών τε ίππων καί ιπ

πέων. Μετά τήν τελευταίαν ταύτην έπίΟεσιν, ή ΐίς  ητο τόσον 

δυστυχής, οσον καί ήρωϊκή, τό πεζικόν το γαλλικόν υπεχω- 

ρησεν όπισθεν πρός τό Σεδάν, καί σμήνη Πρώσσων έκάλυψαν 

πανταχόδεν τόν λόφον τής Γκαρένης, οστις έφαίνετο ώς ύψού- 

μενος ύπεράνω τοΰ εδάφους.
'Ο Σεριδάν μέ είπεν· «Πώποτε δέν είδον τοιαύτην άνόη- 

τον και ματαίαν έπίδεσιν εΤναι άληδής δολοφονία.»
Τών Πρώσσων ζητησάντων νά καταδιώξουν τό γαλλικόν 

πεζικόν, τό ιππικόν τών Γάλλων αίφνης έστρΐψατο καί απελ- 

πιστικώς έτι μίαν φοράν έπετεδη κατά τούτων· πλην ματαιως! 

Α ί ήμέραι τής δια^ρήξεως τών τετραγώνων οέν υπάρχουν σή

μερον πλέον καί τό παραδοξότερον πάντων, οι Γάλλοι έπι τοΰ 

τόπου τούτου δέν εΤχον ούτε πυροβολα ουτε μυοροβολα. II το- 

ποδεσία αΰτη ητο ή σπουδαιοτέρα πασών g άξία τών δυσιώντών 

οιαμα·/ομένων μερών. Κατά τήν στιγμήν ταυτην τής θανατη

φόρου συμπλοκής άλλη οΰχ ηττον σοβαρά έλάμβανε χώραν, 

καί ίσως μάλλον καταστρεπτική είς τοΰς Βαυαροΰς, η όσον 

ύπήρξεν έκείνη κατά τών Γάλλων. Αν ειχον ανάγκην μιας 

μυδροβόλου έπί τοΰ λόφου τής Γκαρέννης, εΤχον άνάγκην δύο 

έπί τών οχθών τοΰ Bazeilles. Πλέον τής μιας ώρας ένταΰθα



ήκούετο συνεχής κεραυνός πυροβολικών, καί ot Βαυαροί α

ξιωματικοί εΤπόν μοι, όχι ή ζημία τών συνταγμάτων αυτών 

είναι φοβερωτάτη. Ή  μυδροβόλος ήνοιξεν απίστευτα κενά καί 

χάσματα εις τάς φάλαγγάς των. Περί την 2. καί πέντε λεπτά 

οί Γάλλοι έγκατέλιπον όλως διόλου τον μεταξύ Τόρσης καί 

Σεδάν λόφον, καί κατέφυγον πρός το προάστειον του Καράλ, 

μικρόν τι έκτος τών παραπετασμάτων της πόλεως. «Τώρα 

έχασαν οί Γάλλοι την μάχην, εΤπεν ό Σέριδαν.» Σχεδόν συγ

χρόνως ήρχισε το πυρ των νά κοπάζη, ώς άν ηχούσαν τοΰς 

λόγους τούτους, καθ’ όλας τάς γραμμάς των.

Ο κόμης Βισμάρκ ευρε τότε την ευκαιρίαν νά πλησιάση 

τοΰς Ά γγλο υς  καί Αμερικανούς φίλους του καί άνταλλάξη 

τινάς λεξεις. «Ειπον προς τον υπουργόν τοΰ πολέμου τοΰ 

Βελγίου, εΤπεν ό κόμης, οτι αν ό βελγικός στρατός άφοπλίση 

τους Γάλλους, τους διαβαίνοντας την όροθετικήν γραμμήν, 0ά 

σεβασθώ τήν ουδετερότητα- άν τουναντίον, πάραυτα θά τοΰς 

άκολουθήσωμεν μετά τοΰ στρατοΰ μας, καθόσον οί Γάλλοι 
πρώτοι παρεβίασαν τό βελγικόν έδαρος. Προσήγγισα τά βελ

γικά μεθόρια νά ίδω τί έκεΐ τρέχει* καί ομολογώ οτι δ βελγι

κός στρατός δεν εμποιεί μεγάλτν έντυπωσιν διά τοΰ άρειμα- 

νιου αυ:οΰ, της πειθαρχίας καί τοΰ ζήλου του."Οτε φοροΰν τά 

ψαροχροα έπανωφόριά των, δύναται τις νά ίδη μικρόν τοΰ

τον πλήν ά^ευ τών επανοροριων των, μόλις τις διακρίνει τον 

στρατιώτην». Ήρώτησα τήν εξοχότητά του, άν έρρόνει ότι 5 

Ναπολέων εύρίσκετο έντός τοΰ Σεδάν «Ώ  ! ό χ ι! ό Ναπολέων 

δεν είναι ρρόνιμος άνθρωπος, άπεκριθη, πλήν οχι καί τόσον 

ανόητος, ώστε νά καταρύγη έντός τοΰ Σεδάν». Πρώτην ροοάν 

ό κόμης έλανθάσθη.

Περί την 2. 4 5  λεπτά ό βασιλεύς Γουλλιέλμος προσήγγισε

λοι ετοιμάζονται νά θοαύσουν τόν κύκλον ακριβώς κάτωθεν 

τών ποδών μας, κατά μέτωπον τοΰ 2ου σώματος τών Βαυα- 

ρδν. Τήν τετάρτην ώραν ό Σέριδαν μέ είπεν, ότι ό Ναπο

λέων ητο έντός τοΰ Σεδάν, πλήν ουδείς τό έπίστευσεν.
Τήν 4ην έμάχοντο άπελπιστικώς διά τόν άπόχρημνον λό- 

οον. τον άνωθι της Βαζέλ. Ά ν  ουτος έξεπορθεϊτο, τό Σεδάνι *
ήθελε κεραυνοβολτ,θή πανταχόθεν. Τό έξέχον τοΰτο έδαφος 

έπεσεν είς τήν κατοχήν τών Πρώσσων κατά τήν 4ην καί 4 0  

λεπτά, καί έκ τής στιγμής ταύτης δέν ύπήρχεν ούτε σκιά αμ

φιβολίας περί τής τύχης τοΰ Σεδάν.
Περί τήν πέμπτην ώραν αίφνης έγένετο παΰσις τοΰ πυρο

βολισμού πανταγόθεν. Έπίπτομεν είς πλεΐστα συμπεράσματα, 

όποια ή αιτία τής παύσεως ταυτης. Δυνασαι να ραντασθής 

τήν άπορίαν μας, όταν έντός πέντε λεπτών ίόωμεν αξιωματι

κόν Γάλλον συνοδευόμενον ύπό δυο Ούλανων με ττ,ν λευκήν 

σημαίαν τής ανακωχής- ητο Γάλλος συνταγματάρχης, όστις 

έστέλλετο νά διαπραγματευθή τούς όρους τής παραδοσεως. 

Μετά σύντομον συμβούλιον τοΰ βασιλέως καί τοΰ στρατηγοΰ 

Μόλτκεή άπάντησις, ητις έδόθη πρός τοΰτον, ητο οτι οιά τοι- 

οΰτον σπουδαιότατον ζήτημα τής παραδοσεως 8 0 ,0 0 0  ανορών 

έπρεπε νά πέμψωσιν αξιωματικόν βαθμοΰ ανώτερου. Ό -  

ρείλεις νά είπης είς τον ρρούραρχον τοΰ Σεδάν, οτι θά πα· 

ραδοθώσιν άνευ συμφωνιών* καί άν δεν πέμψωσιν έντός μιας 

ώρας άπάντησιν, πάραυτα θ’ άρχίσωμεν πάλιν τό πΰρ. ΙΙτο 

G. 1/2, ότε αιρνης υψηλή ρωνή ήγέρθη έκ τών μελών πάντων 

τοΰ έπιτελείου τοΰ βασιλέοις τής Πρωσσίας* «Der K aiser ist 

da», καί πάραυτα εν ήδυρωνότερον ούρα! Ό  Ναπολέων ητο 

έντός τοΰ Σεδάν. Μετά δέκα λεπτά έράνη δ στρατηγός 

Beilles, κομίζων επιστολήν πρός τόν βασιλέα. Προ- 

σεγγίζοντος τούτου τοΰ διαγγελέως, τό μικρόν αποσπά-



σμα τών θωρακοφόρων καί δραγόνων, οπερ ητο πλησίον 

μας παρετάχθη εις γραμμήν μικρόν τι όπισθεν τοΰ βα- 

σιλέως. Ό  βασιλεύς έπροχοίρησε δέκα γιάρδας καί υπεδέ- 

χθη τον στρατηγόν κομιστήν επιστολής τοΰ Ναπολέοντος πρός 

τόν Γουλλιέλμον. ’Ιδού οι ϊδιοί του λόγοι· «N epouvant pas 

m ourir a la  tele de mon armee, je  viens raetlre raon 

epee aux pieds de votre M ajeste.» Μετά τήν παραλαβήν 

τής πάντας έκπληξάσης ταύτης επιστολής έγένετο συμβούλιον 

υπό τοΰ διαδόχου, όστις είχε φθάσει τότε ενταύθα, τοΰ Β ισ- 

μάρκ, Μόλτκε, ΓΡόον καί τοΰ βασιλέως. Ό  βασιλεύς έκά- 

θησεν έπί σκίμποδος καί εγραψεν έφ’ έτέρου κρατουμένου ύπό 

δύο υπασπιστών πρός τόν Ναπολέοντα, παρακαλών τοΰτον νά 

έλθη τήν επαύριον τήν πρωίαν είς τό Ventres. «Σέ συγχαίρω 

εγκαρδίως, κόμη, εΤπεν 6 στρατηγός Σέριδαν πρός τόν Β ί- 

σμαρκ, ενώ ό βασιλεύς έγραφε τήν άπάντησιν. Συγκρίνω τήν 

τοΰ Ναπολέοντος παραδοσιν πρός εκείνην τοΰ στρατηγοΰ Λή 

(Lee) εις τό Appom atox Courthouse.» Τής σειράς μου 

ούσης νά σοίγξω τήν χεΐρα τοΰ κόμητος, προσέθεσα· «οφεί

λετε νά ήσθε λίαν υπερήφανοι ότι τόσον συνετελέσατε είς τήν 

νίκην ταύτην.» «"Οχι, όχι, φίλτατέ μοι κύριε, άπεκρίθη* δέν 

είμαι στρατηγός, καί κατά συνέπειαν δέν έ’-/ω τίποτε νά δώσω 

καί λάβω μέ τά κέρδη μιας μάχης. Ά λ λ ’ είμαι υπερήφανος 

μόνον διά τοΰτο, ότι οί Βαυαροί, οί Σαξονες καί Βιτεμβέργιοι 

οχι μόνον είναι μεθ’ ήμών, αλλά τόσον συμμερίζονται τήν ση

μερινήν δόξαν. Δέν νομίζω οχι οι κύριοι Γάλλοι τοΰ λοιποΰ 

θέλουσι λέγει, ότι οί μεσημβρινοί Γερμανοί δέν θά πολεμήσουν 

διά τήν κοινήν ήμών πατρίδα.» Ήρώτησα τήν εξοχότητά του, 

άν ό νέος Λουδοβίκος ήχμαλωτίσθη μέ τόν πατέρα του’ «ού- 

δείς γινώσκει, άπεκρίθη.» Ό ταν ό βασιλεύς έτελείωσε τήν 

επιστολήν, ένεχείρησε ταύτην πρός τόν στρατηγόν 'Ρέιλ, ά-

σκεπή ίσιάμενον και φε'ροντα είς τό στήθος τά Ιταλ ικά  καί 

τής Κριμαίας ’Αγγλογαλλικά παράσημα. Τήν 7ην καί 4 0  λ. 
ό στρατηγός άπήλθε παρακολουθούμενος ύπό τών Ουλάνων.

Ό  ανταποκριτής τής Ιφημερίδος ταύτης προσθέτει καί 
έτέρας λεπτομερείας έκ τοΰ πεδίου τής μάχης, έξ ου γίνεται 

καταφανές οτι 5 λόφος τής Γκαρένης είς τήν μάχην ταύτην 

ητο ο,τι ό λόφος δ άποφασίσας τήν μάχην τοΰ ’Αουστερλίτζ 

μετά τή ν  άποδίωξιν τοΰ ’Αρχιδουκός Κο)νσταντίνου, οστις μέ 

τό ΓΡωσσικόν πυροβολικόν πρό τής μάχης τόν κατείχε.

’Ιδού δέ πώς περιγράφει τήν ίδιαν μάχην τοΰ Sedan (τής
1. Σεπτεμβρίου) δ Γάλλος συνταγματάρχης Β  , μετα-
σχών αύτής καί σωθείς*

«Τό πϊδίον τής μάχης, οπερ κατά τήν 1. Σεπτεμβρίου υπήρξε μάρ- 

τυς μιας τών τρομερωτίρων μαχών τών νεωτέρων χρόνων, είναι γλώ σ

σα στενή κα ι μακρά μεταξύ τών Βελγικών συνόρων πρός βορ^αν, τών 

όχθών τών ποταμών Chiers καί Meuse πρός νότον, τοΰ Carignan πρός 

άνατολάς, τοΰ Ssdan Ιν τ φ  κέντρφ, τοΰ M eziires καί Charleville πρός 

πρός δυσμάς.

» Ή  Γαλλία πρός το μέρος τοΰτο χωρίζεται άπό τοΰ παλαιού δου

κάτου τοΰ Βουϊλλόν (Bouillon), άποτελοΰντος άπό τοΰ 1813 Ιπαρχίαν 

Βελγικήν, διά σειράς λόφων καλυπτομένων ύπό τοΰ δάσους τών ’Αρ- 

οενών. Γο δάσος τοΰτο είναι διτιρημένον εις δρκμους (bois) φέροντας 

ιδιαίτερα ΰνόματα. Άρχόμενοι άπ ’ ανατολών, άνωΟι τοΰ Carignan, 

οπως ελΟωμεν μέχρι τής M eziires, εχομεν πρώτον τόν δρυμόν τοΰ Ponr- 

ru, είτα τόν τοΰ Francheval, τόν τοΰ D as-dcs-Loups, τούς δρυ

μούς τοΰ Daigny, τοΰ Sedan, τοΰ Grand Canlon, καί τέλος τοΰς τοΰ 

Conde καί M azarin, άντιμετωπίζοντας τήν Mezi^res.

Οί λόφοι, οδς καλύπτουσιν οί δρυμοί ουτοι, προσκλίνουσιν ήρέμα 

πρός τήν Chiers, εΐτα πρός τόν Meuse μετά τήν συμβολήν τώ ν ποτα

μώ ν τούτων. Πολλοί £ύακες τών βουνών, Ιρχόμενοι άπό τοΰς δρυμούς, 

σχηματίζουσιν έπί τώ ν κλιτύων τών λόφων τούτων είδη αύλακίων, μι · 

κρών άβαΟών λα ιμώ ν, απάντων τήν αύτήν έχόντων διεύθυνσιν άπό 

τοΰ βορ^α, ενθα υπάρχει το όρος, πρός νότον, ενθα υπάρχει ό ποταμός.
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,Εν έκάστη μικρά κοιλάδι κρύπτονται Ιν ή δυο χωρία κείμενα παρά 

τό £εΐθρον, μύλοι καί Ιργοστάσια. Οί λοφίσκοι οί χωρίζοντες αυτά 

ά π ’ άλλήλων άποτελοΰσιν, ώς ε’ιπε ΐν , τόσους βραχίονας (contre forts), 

συνδένδρους κατα την κορυφήν τοϋ δάσους τώ ν  Ά ρδεννών. 'Έκαστον 

fsiOpov φέρει το όνομα τοΰ δρυμοΰ, οθεν εξέρχεται. Ούτως ό £ύαξ τοϋ 

P ou rce, άρχόμενος άπό τοΰ δρυμοΰ P ou rce| χύνεται είς τόν Chiers· |πί- 

σης καί ό f υαξ τοϋ Francheval, χυνόμενος εις Chiers- ώσαύτως δε άνω - 

Οι τοϋ Sedan χύνεται εις τόν Meuse ό ρύαξ τοϋ F lo in g , άρχόμενος άπό 

τοϋ ομωνύμου δρυμοΰ.

ίΚ άτω θ ι τής γραμμής τών χωρίων, δτινα κεΐντα ι κατά τό μέσον 

■πρός τό άκρον τών δρυμών, εδρίσκονται Ιν τή  κοιλάδι παρά τάς οχθας 
τοϋ Chiers καί τοΰ Meuse τά έπισημότερα τούτων. Κατά τό ανατολι

κόν, κάτωθι τοϋ Sedan, πρός τό Carignan, εδρίοκεται τό Douzy, π α 

λαιόν χωρίον τοΰ 12ου α’ιώνος· τέσσαρα χιλιόμετρα κάτωθι τούτου, 

παρά τήν συμβολήν τοΰ Chiers καί Meuse, κεΐται τό Bazeilles, μεγάλη 

κωμόπολις, ενθα ό Turenne διήλθε τήν νεότητά του' τέλος είς αύτάς 

τάς πύλας τοΰ Sedan εΰρηται τό προάστειον Balan , ούτινος α ί τελευ- 

τα ΐα ι οίκίαι θίγουαι τό πρανές τοΰ φρουρίου. νΑνωθι τοΰ Sedan κεΐτας 

χωρίον σπουδαϊον διά τήν θέσιν αδτοΰ. Τοΰτο είναι τό Floing, |*xt- 

σμένον μετά τοϋ χωριδίου Cazal ένθεν καί Ινθεν τής όχθης τοϋ Meuse, 

τοΰ τελευταίου φθάνοντος πρός τάς πύλας τοΰ Sedan ίυτ ικώ ς τοΰ φρου

ρίου τούτου. Τέλος έντελώς πρός δυσμάς τοΰ Sedan ευρηται τό μέγα 

κα ί ώραΐον χωρίον Douchery, με γέφυραν έπί τοΰ Meuse. Ή  κατοχή 

τών διαφόρων τούτων χωρίων δπήρξεν ό σκοπός τών αγώνων τής 1ης 

Σεπτεμβρίου, καί δεν μένουσι πλέον ή Ιρείπ ια  είσέτι καπνίζοντοι καί 

καταιματωμένα τών χωρίων τούτων κα ί τών κωμών, ατινα άπετέλουν 

τόν στολισμόν τοϋ Sedan.

» Ή  διάταξις τώ ν στρατευμάτων τήν πέμπτην (1 . Σεπτεμβρίου), 

κατά τήν αυγήν, ητο ή εξής. Τό Βαυαρικόν σώμα ύπό τόν στρατηγόν 

Tann κατείχε τό ανατολικόν άκρον τοΰ πεδίου τής μάχης· εΐχον δέ τό 

κέντρον αύτών μετάξι» τοΰ χωρίου τοΰ Douzy, οπερ κατεΐχον, καί τοϋ 

χωρίου Bazeilles.T o  άριστερόν των έστηρίζετο μέχρι τού ποταμοΰ Chiers 

κα ί έδέαποζε τήν συμβολήν τοΰ ποταμοΰ τούτου καί τοΰ M euse. Τά 

υψώ ματα ανωθι τοϋ Douzy καί τοϋ Bazeilles κατείχοντο ύπό τού Σα- 

ξωνικοϋ σώματος ύπό τόν τρ ίγκ .τα  τής Σαξωνίας. Ουτοι εξετείνοντο

μέχρι τοϋ άκρου τοϋ δρυμοΰ τοΰ Daigny. Έμπροσθεν τούτων καί π λη - 

σιέστερον τοϋ Sedan εύρίσκετο, παράτό μικρόν χωρίον τής G ironne, ή 

πρωσσική βασιλική φρουρά. Πρός τήν δυτικήν ά/.ραν τοΰ πεδίου τής- 

μάχης, κάτωθι τοΰ Sedan, τά  υψώματα τά δεσπόζοντα τήν κοιλάδα 

τοϋ Meuso κατείχοντο ύπό τοΰ 5ου καί 11ου σώματος' Ικράτουν τήν 

κορυφήν λοφίσκου, κάτωθι τοΰ οποίου 0έει ό £ύαξ τοΰ Floing, |ν μέρει 

κεκρυμμένοι καί καλυπτόμενοι Ιντός τοϋ δρυμοΰ τοΰ Grand Canton, 

πλησίον τών χωρίων τοΰ Sain t M enges ή τοϋ Fleigneux.

»Τό σώμα τών Βυρτεμβέργων κατείχε τό Douchery, εχον έντολήν 

νά έμποδίστι τά γαλλικά στρατεύματα, δτινα ήδύναντο τυχόν νά ελθω- 

σιν άπό τό μέρος τής M eziSres, οπως ένωθώσι μετά τώ ν τοΰ Mac Ma· 

chon. Οί Πρώσσοι, πληροφο ρηθέντες περί τής πορείας τοϋ στρατηγοΰ 

Vinoy, έφοβοϋντο μή καταφθάση διαρκούσης τής π ά λη ς . Οί Βυρτεμ- 

βέργαι ήσαν έπιφοοτισμένοι νά τόν σταματήσωσι. Ή  ίππ ική  μεραρ

χ ία  τοϋ Stalberg ήτο διατεθειμένη έν τή  πεδιάδι τοΰ Douchery.

» Μ έχ ρι τοΰδε λόγος έγένετο άπολύτως περί τής δεξιάς τοΰ Meuse 

όχθης. Τά δψώματα τής άριστερας όχθης κατείχοντο έπίσης ύπό Βαυα- 
ρών- έπ ί τών δψωμάτων δέ τούτων εμεινε καθ’ ολην τήν ημέραν ό 

βασιλεύς τής Πρωσσίας· άλλά τά στρατεύματα ταΰτα τά  έπί τής άρι

στερας όχθης δέν ελαβον ουδόλως μέρος εις τόν άγώνα ' διό καί άρκού- 

μεθα μόνον νά σημειώσωμεν τήν παρουσίαν αδτών.

»Ό  Mac Machon, οστις κατά τάς ημέρας τής 29 , 30  καί 31 έπ ά - 

λαιε διαρκώς κα ί δέν έδιοίκει πλέον ή στρατεύματα έξηντλημένα άπό 

τοϋ κόπου, έστήριζε τό κέντρον αδτοΰ έπ ί τοΰ Sedan, τό δέ δεξιόν α ΰ- 

τοϋ ήτο πρός τήν Bazeilles, καί ώφειλε νά άντιμετωπίζτι τους Βαυαρούς. 

Τό κέντρον κατείχε θέσιν έπ ί λοφίσκου δεσπόζοντος τήν κοιλάδα τής 

G ironne καί καλυπτομένου δπό μικροϋ δρυμοΰ, καλουμένου τής G i- 

vonnc. Τέλος κατά  μήκος τής όδοΰ, άπό Sedan πρός τήν Βελγικήν, ή 

αριστερά πτέρυξ Ικάλυπτε τά δψώματα τοΰ Hy, δτινα είναι άντικρί» 

τώ ν τοϋ Floing.

»Τό σχίδιον τοϋ στρατηγοΰ Moltko ήτο νά κλείστι τους Γάλλους έν- 

τος τοϋ Sedan, περιστελλόμενου οσον οίόν τε τοϋ κύκλου, δν έσχημά- 

τισε πέριξ αυτών. Δέν δπήρξε καιρός άρκετός, οπως καταληφθώσι τά 

υψώματα τοϋ δάσους τών Ά ρδεννών, καί οί δρυμοί οί δεσπόζοντες τάς 
κοιλάδας τ ίϋ  O ners καί τοϋ Meuse. Οϊ Σάςωνις κα ί ή φρουρά, κε/ρυμ-



μενοι εντός "ών δρυμών τούτων, ώφειλον νά  κατέλΟωσι, νά κυριεύσωσι 

τά μικρά χωρία καί £ίψωσι τά γαλλικά τάγματα εϊτε είς τον M euse, 

ούτινος τήν άριστεράν όχθην Ιφύλαττον οί Βαυαροί, είτε Ιντός τοΰ 

Sedan, ενθα οεν ηδυναντο ν’ άνθέξωσιν Ιπ ί πολύ. Οί Βαυαροί ώφειλον 

νά χλεισωσι τήν όδον εις τά γαλλικά στρατεύματα, καθ’ ην περίστα- 

σ·.ν επειρώντο να διαφυγωσι προς το Moutmedy διά τής κοιλάδος τοΰ 

Chiers. Ο στρατηγός Mollke Ιφύλαττε, διά τήν στιγμ ήν καθ’ ήν ή μά

χη  ήθελεν αρχίσει, έκτακτόν τι άξιον νά Ιπιφέρτι τήν νίκην εις τούς 
Πρώσσους.

ϊΤ η ν  πρωίαν τής 1ης Σεπτεμβρίου το πεδίον τής μάχης Ικαλύπτε- 
το υπο ομίχλης πυκνής, εΰνοϊ/.ής είς τους Πρώσσους, καθό καλυπτού- 
σης τά κινήματα των.

» Ο αριθμός τών εις τήν μάχην λαβόντων μΙρος έκατέρωθεν δέν εΤ

ναι εισ^τι ακριοώς γνωστός· δύναταί τις ομως νά Ικτιμήστ, τάς μεν 

γαλλικάς ουναμεις εις 130,000, τάς δε γερμανικάς τούλάχιστον είς 

300 ,000 . "Οσον άφορα τό πυροβολικόν, οί Γάλλοι είχον, κατ’ αύτάς τάς 

7Γ;ωσσικάς Ιφημερίδας, μόνα 180 κανόνια τοΰ πεδίου, καί τά 150 τοΰ 
φρουρίου τοΰ Sedan.

»Κ ατα τήν ό. ώραν τής πρωίας οί Βαυαροί ήρξαντο τοΰ πυρός 

κατα τής οεξιας πτέρυγος τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ· εΤχον δέ διαταγήν νά 

περιμείνωσιν, οπως άρξωνται τής μ άχ ης κατά τό με’ρος τοΰτο, μέχρις 

ου τά Σαςωνικα σώματα, τά  λαμβάνοντα θέσεις Ι π ί τών υψωμάτων, 

φθααωσιν ε;ς τάς ώρισμένας αύτοΐς θέσεις τοΰ άγώνος. Ό  στρατηγός 

Tann ήΈο ανυπόμονος ν’ άρχισ») τήν πάλην- φαίνετα ι οτι Ιφοβεΐτο μή 

προληφΟή άπό τόν Mac-Machon, ούτινος τό σχέδιον ητο, ώς εικάζετα ι, 

νά Ικβιάστι τήν γραμμήν εις τό σημεϊον τοΰτο, ν ’ άνακτήσϊΐ τό Cari- 

gnan? Ιγκαταλειφθεν τήν προτεραίαν,καί νάφΟάστ) είς M ontm edy.'OrcoK 

καί &ν έχη τό πράγμα, ή προσβολή τών Βαυαρών ηρξατο δμα τή 

πρωία πρό τής ώρισμένης στιγμής.

» ’0  Ναπολέων ίππευσε τήν 6ην ώραν κα! 6 πήγε πρός τήν Bezeillcs, 

ενθα ητο ήδη ό Mac-M achon. Ζωηρότατος πυροβολισμός ηρξατο μεταξύ 

τοΰ Βαυαρικού κα ! τοΰ γαλλκοΰ πυροβολικού. Π;ρί τήν 7ην ώραν, δια- 

σ< ε;α ιθε!ιη ς τής ομίχλης, είδον οί Γάλλοι οτι μέχρι τής ςιγμής Ι/.εί- 

νης άντεμαχοντο πρός μόνου; τούς Βαυαρούς παρά τάς έχθας τοΰ 
Cuicrs· παρετήρησαν δε τάς πρωσσικά; γραμμάς άναπτυσσομένας είς

τό άριστερον αύτών, Ιπί τών δψωμάτων των δεσποζοντων τας θ έσ ε ις

των κα! κλειούσα; τό δυνατόν Ινδεχομένης ύποχωρήσεως προς την 

Βελγικήν. *Η ήμέρα ήρχισε, κ α !  ήδη ή απλή θέα τού πεδίου τής μ ά 

χης καί τών παρά τοΰ Ιχθροΰ κατεχομένων υψωμάτων Ιμαρτυρουν οτι 

εΤχεν δπέρ έαυτοΰ τό πλεονέκτημα δυνάμεων πολύ άνωτέρων τών γα λ 

λικών. ’ Ακριβώς αύτήν ταύτην τήν στιγμήν, καθ’ ήν ήτο χρεία δλης 

τής δυνάμεως τού άποφασιστικοΰ κα! τοΰ τολμηοοΰ τοΰ χαρακτήρας του 

ίρατάρχου Mac-Mahon, Ιπληγώθη ό δούξ τής Μαγέντας άρκούντως σοβα- 

ρώς,ώςε Ιαρίθη άναγκαΐον νάτόνφέρωσι μακράν τοΰ πεδίου τής μάχης. 
’Ελλείψει τοΰ στρατάρχου ή άρχηγία μετέβαινε δίκαιώματι εις τον 
στρατηγόν Ducrot. Ό  στρατηγός ΛΥίιηρΓΓβη Ιπαρουσίασε φάκελλον I · 

σφραγισμένον, οστις τώ  εδιδε τήν άρχηγίαν. Τελευταία αυτη ιτραξις 

τής προσωπική; κυβερνήσεως.
*0 σταρτηγός W im pffen, διατελίον Ιν ,Αλγεοίοιf ειδοποιήθη τηλε- 

γραφικώς νά μεταβή είς Παρισίους, ίνα  Ικεΐθεν Ιλθων λάβη την διοί- 

κησιν τοΰ 5ου σώματος τοΰ στρατοΰ τοΰ 'Ρήνου. ’ Ιϋ,πεβιβασθη εις το 
πρώτον άτμόπλοιον Ιξ Oran, καί ταξειδεύων νύκτα καί ημέραν άφίκετο 

τήν πρωίαν τής 28  ης είς Παρισίους. Διήλθε σχεδόν ολόκληρον τήν η μ έ

ραν συνδιασκεπτόμενος μετά τοΰ στρατηγοΰ Παλικάου, κα ! άνεχώρησεν 

Ιν σπουδή είς Ciiarleville. "Εφθασεν ε ί; τόν ςρατόν τήν 30ην καίπαρευ- 

ρέθη είς τήν μάχην τή ; 3 I. 'Ό τε τήν 1 ην Σεπτεμβρίου ελαβε τήν άρ - 

χιστρατηγίαν, δέν είχε μεγάλας Ιλπίδας, κα! ήδη προέβλεπε τήν συν- 

θηκολόγησιν, ητις έμελλε τό αύτό έσπέοας νά καταστή αναγκαία, κα! 

ΙξερεΟίζετο Ιπ ί τή ιδέα, δτι τό όνομά του έμελλε νά μένη συνδεδεμενον 

είς τήν άνάμνησιν ή ττη ;.

»Έ νώ  ο στρατηγό; W im pffen, ΰπο τήν επίρ^οιαν τώ ν πικρών σκΙ- 

ψ·ών του άνελάμβανε τήν άρχηγίαν τοΰ στρατοΰ, οί Βαυαροί, Ιπο>φε- 

λούμενοι Ικ τής ταραχής ήν ϋφερεν είς τάς τάξεις τοΰ γαλλικοΰ στρα

τοΰ ή πλήγωσις στρατάρχου Mac-Mahon, γενομένη Ιν άκαρε! γ νω 

στή είς δλον τόν στρατόν, Ιβάδισαν Ιπ ί τά πρόσω, κα ! κατέλαβον τα 

περιξ τοΰ -χωρίου Bazeilles.

• Μέρος τών Ιφεδρειών τών Βαυαρών ήτο, ώς Ιρ^εθη, Ιπ ί τής άρι- 

στερας δχθη; τοΰ Meuse, άλλά συνεκοινώνει μετ’ αύτών διά τών γεφυ

ρών τοΰ Douzy, ήτ0ι διά τη ; λιθόκτιστου γέφυρας, i f  ής διέρχεται ή 

οδό; τοΰ Mouzon, κα! τ ή ; γερύρα; τοΰ σιδηροστρώτου, ητις φέρει άπο



M eziires ε . ;  M els, ην γέφυραν οί Αξιωματικοί τοϋ μηχανικού Ιφρ ίντ ι- 

σαν μεν να υπονομευσωσιν, άλλ’ Ιλησμόνησαν την προτεραίαν ν* άνα- 

τιναξωσιν αυτήν εις τόν άέρα Ιν τν) σπουδή της δποχωρήσεω;. Οί 

Βαυαροί, Ιπωφελουμενοι Ικ τοΰ σφάλματος τούτου, καθ’ οσον Ικέρδιζον 

ϊδαφος, Ινισχυοντο διά νω πώ ν στρατευμάτων, δ τινα , διερχόμενα τόν 

Chiers εις Douzy, δπεστήριζον τό συμπεπλεγμένον κύριον αδτών οώμα. 

Εντός ολίγου ο! Βαυαροί ευρον ετερον στήριγμα καί τους Σάξωνας, 

ων τα σώματα Ικ τών δψωμάτων, ε’νβχ κατεστάθησαν, ήρξαντο νά 

πληρώσι σφαιρών καί όβουζίων τό πλευρον τώ ν γαλλικών στρατευ
μάτω ν. .

» Ητο μόλις 9η ώρα, ή δ’ ήμερα μόλις ήρχετο, καί ήδη τό άποτε- 

λεσμα ητο, ώς ειπεϊν, άναμφίβολον. Τότε, κατά τό λεγειν Ιφημερίδων 

τινών, Ναπολέων ό τρίτος ελαβε μέρο; είς τινα φάλαγγα -προσβολής, 

διακήρυξα; οτι μάχεται ά π λ ώ ; ώς τυχα ίο ; στρατιώτης, καί Ιβάδισε 
κατά τών Βαυαρών.

® Αλλα το πυροβολικον τεθειμένον Ιπ ι τώ ν δψωμάτων, ά'νωθι τής 

άπό Sedan ε[ς Montmedy όδοΰ, Ιπροξένε; φρικαλέας καταστροφάς. Τά 

όβούζια και αί σφαΓραι επιπτον ώς βροχή πέριξ εκείνου, ό'ττις ήτο ε ΐ- 

σετι «αύτοκράτωρ». "Εν όβούζιον Ιθλάσθη πλησίον αδτοΰ κα ί τόν Ικά - 
λυψε με καπνόν καί κόνιν .

»Οι αξιωματικοί τοΰ Ιπιτελείου του, οιτινες τόν εΤχον κα τά  καθήκον 

ακολουθήσει, Ιπέμενον ν’ άποσυρθή· Ικεΐνος δ’ Ινέδωκε, καί περί τήν 

10. ωραν εισήλθεν εις Sedan ούχί άπό τή ; πύλης τοΰ Montmedy, άλλά 

άπό τής πύλης τών Παρισίων, άφ’ ου περιες·ράφη τό φρούριον. Κατ’αλ- 

λους μαρτυρας,ο Ναπολέωνεσχε πραγματικώς τήν άπόφασιν νά θυσιά- 

ττΐν ζω ην ι δι ην όεν ωφειλεν Ιφεξή; νά φροντίζ^· προΰχώρησε λοιπόν 

πρό; εν τών μάλλον Ικτεθειμ ίνων μερώνεις τά όβούζια καί του; μύδρους, 

άλλά φθάσας είς άπόστασιν 200  βημάτων άπό τοΰ σημείου τούτου, 

Ιστάθη, φαίνεται, δους ά/.ρόατιν είς τάς συμβουλάς καί τάς παρακλή-

•c i; τής ακολουθίας αδτοΰ, καί στρεψών τόν χαλινόν τοΰ ίππου του εί- 
■ήλθεν εις Sedan.

«Μ ετά την άποχώρησιν τοΰ Ναπολε'οντος δπήρξε προς στιγμήν Ιλ- 
τις. Ό  στρατηγός Wimpffen ΕΤχ5 τοποθετήσει πεζούς Ιντό; τώ ν 

οικιών τοΰ Bazeilles καί πυροβολικόν είς διάφορα τοΰ χωρίου σημεία. Ί1 

δυστυχή; κώμη Ιχρησίμιυεν, ούτως είπεΐν, ώ ς πρόχωμα, ώς περιβολή.

Οί κάτοικοι αυτή ; Ελαβον μέρος ε ΐ ; τήν δπεράσπισιν' τουφεκισμό; 

δέ ζωηρότατος έπέφερεν είς τοδς Βαυαροδς ζημίας μεγάλας. Τό πεζόν 

ναυτικόν προσήνεγκεν Ικεΐ λαμ πρ ά ; δπηρεσίας. Ή  καλή αϋτοΰ π ε ι

θαρχία, ή άκρίβεια τή ; βολή; αύτοΰ, τό τολμηρόν αδτοΰ Ιθαυμά- 

σθησαν δπό τών Ιχθρών στρατηγών. Έ π ί στιγμήν άπεχώρησαν οί 

Βαυαροί, καί τρεΤ; μεραρχίαι, αίτινες Ιπάλαιον άπό τή ; 4 η ; πρω ινή ; 

ώ ρα ;, ήρξαντο άποχωροΰσαι πρό; Douzy. Ταυτοχρόνω; τό κέντρον τών 

Γάλλων Ιξετέλει Ινεργητικωτάτην προσβολήν, οπω ; άποδιώξτι του; Σά- 
ξω να ; άπό τών δψωμάτων, δτινα κατεΐχον, καί οθεν διεύθυνον Ιφ’ όλα 

τά μέρη τ ή ; κο ιλάδο ;,τά  παρά τών Γάλλων κατεχόμενα, τρομερά Ιπ ι-  

σκήπτοντα πυρά. Ή  προσπάθεια δπήρξε θαυμαστή· οί λόφοι, !φ ’ ών 

ήσαν Ιστρατοπεδευμένα τά σαξωνικά σώματα καί ή πρωσσική φρουρά, 

ήσαν κρημνώδη, καί τήν κορυφήν εΤχον σύνδενδρον. Ούδεν ομω; Εμπό

δισε τοδ; άνδρείου; στρατιώτα;· άνερ^ιχήσαντο ε ί;  τ ά ; θέσει; τα ύτα ; 

μετά τόλμη; Οαυμασία;. Τήν Ιπαύριον ό ανταποκριτή; τοΰ Χρόνου, 

διατρέχων τό μέρο; τοΰτο τοΰ πεδίου τή ; μ ά χ η ;, ευρισκε τά ί'χνη π ά 
λ η ; ά ληθώ ; δπερανθρώπου.

ί ΤΠτο 11. ώρα, καί άόριστό; τ ι ;  Ι λ π ΐ; συνεκράτει τήν Ινεργητικό- 

τητα τών γαλλικών οπλών. Ώ ;  ε ί; Βατερλώ Ιπερίμενον τόν Grouchy, 

άνά πάσαν στιγμήν κατά τήν σκληράν ταύτην πρωίαν τή ; 1η; Σε

πτεμβρίου Ιφαντάζοντο οτι έμελλε νά ελΟτ, ό Bazaine, καί ήθελε κτυ- 

πήσει Ικ τών όπισθεν τά ; θέσεις τώ ν Βαυαρών, καί ανοίξει τήν πρό; 

τό Mets όδόν. "Αλλοι δπελόγιζον, οτι ο Vinoy ήδύνατο νά ελθη άπό 

M ezieres. Αί προσδοκίαι αυται δέν Ιμελλον νά διαρκέσωσιν. Ό  στρα

τηγό ; Moltkc Ιπεφύλαττε το ΐ; Γάλλοι; Ικπληκτικόν τ ι στρατήγημα, 

ό’μοιον μέ τήν προσέλευσιν τοΰ Βλοΰχερ Ιπ ί τοΰ πεδίου τ ή ; μ άχ η ; Ιν 
Βατί^λώ. Ε πωφελούμενο; Ικ τή ; πρω ινή ; ομ ίχλη ; ό βασιλικό; πρ ίγ- 

χ ιψ , χωρ ίς νά τόν Γδωσιν οί Γάλλοι άξιωματικοί, διήλθε τόν M euse, 

κάτωθι τοΰ Douchery, καί διά πορεία; συντόνου, άναρ^ιχώμενο; τ ά ; 

κλ ιτύα ;, α 'ίτινε; δεσπόζουσι κάτωθι τοΰ Sedan τήν άριστεράν όχθην 

τοΰ M euse, εφθασεν οπω ; άποπερατώστι τήν κύκλωσιν τοΰ φρουρίου 

τοΰ Sedan καί τών στρατευμάτων, δτινα εΤχον σπρωχθή κάτωθι τών 

οχυρωμάτων τή ; πόλεω ; ταύτη ;.

»Τήν μεσημβρίαν ή Ιπ ιτυχ ία  τή ; Ιπιδεξίου καί τολμηρά; ταύτη ; 

Ιπιχείοησεω ; ήτο γεγονό;. ’Α π ’ ανατολών μέχρι δυσμών, δπασα ή κο»



ρυφή των δψωμάτων τών δεσποζόντων το Sedan άπο τοΰ βορ£α ητο 

κεκαλυμμένη δπό συνεχούς γραμμής Εχθρικών σωμάτων καί Ιπεστέ- 

<ρετο δια τρομεροΰ πυροβολικοΰ.

«Βορείως τοΰ Sedan ποος άνατολάς δψοΰται λόφος, ουτινος αί δυ

τικά ! κλιτύες κατέρχονται μέχρι τοΰ Meuse. Ί ]  κορυφή τοΰ λόφου τού

του αποτελεί οροπέδιον μόλις Ικτάσεως χιλιομέτρου, το δέ όπισθεν μ έ 

ρος πρός δυσμάς αποτελεί μικράν κοιλάδα, καλουμένην Ιο Font de G i- 

vonne. Το οροπέδιον τοΰτο είναι τό τοΰ Floing.

»Τό Floing eTvai χωρίον είκοσάδος οικιών, δίδον τό ονομά του ε’ις τό 

οροπέδιον. Τό ύψωμα τοΰτο α π έχ ει 12 — 1300 άπό Sedan· φθάνει δέ 

τ ις  είς αυτό, χω ρ ίς να φανή άπό τοΰ φρουρίου, δι’ όδοΰ άκολουθού·σης 

τήν όχθην τοΰ Meuse κάτω θι τοΰ Sedan; 'Ο  ποταμός Meuse περιγρά

φει μεταξύ Sedan καί Douchery μ έγα  άγκιοτρον, οπερ άκολουΟεΐ περι· 

γραφικώς οδός Ιπ α ρχια κή , φέρουσα άπό Sedan είς V rig n e-au -B o is . Έ - 

κεΐθεν λοιπόν ό βασιλικός πρίγκ'ψ ,καλυπτόμενος ώ ς δια παραπετάσμα τος 

δπό τών Βυρτεμβεργικών στρατευμάτων καί τοΰ ίππικοΰ τοΰ Stolberg , 

έστρατοπεδευμένων είς Douchery, άνέβη έπί τών δψωμάτων τοΰ Floing.

»"Οτε οί Γάλλοι ςρατηγοί είδον τήν ά'φιξιν τοΰ βασιλικού πρίγκιπος 

επί τών δψωμάτων τούτων, Ινόησαν οτι αντί πάσης θυσίας ώφειλον 

να κατακτήσωσι τήν πολύτιμον ταύτην Οέσιν. Διέθεσαν άπέναντι τοΰ 

Floing συντάγματά τινα τοΰ πεζικοΰ, εί'ς τινα δέ μυχόν, είς τό άκρο ν 

τοΰ όποιου £εει ό μικρός ρύαξ F lo in g , εθεντο ίλας θωρακοφόρων.

»Οί Πρώσσοι, αμα δπερέβησαν τό Floiug, άνεπτύχθησαν άκροβο- 

λιστικώς. Οί άκροβολισταΐ ουτοι ηρξαντο τοΰ πυρός· οί δέ Γάλλοι ε- 

πραξαν τό αυτό δια πυρός τουφεκίου ζωηροτάτου κα ί καλώς διευΟυνο- 

μένου. Οί Πρώσσοι στρατιώται επιπτον, άλλοι δέ ερχόμενοι Ιλάμβα- 

νον τας θέσεις αυτών. Πάραυτα οί θωρακοφόροι Γάλλοι Ικλονίσ^τ,σαν, 

καί ήρξαντο Ιν τελεία τάξει ν ’ άναρ^ιχώνται είς τό οροπέδιον τοΰ 

Floing Ικ τοΰ όπισθεν.

»Οί Πρώσσοι Ιξεθαμβηθησαν άπό τήν προσβολήν τα ύ τη ν  οσοι δέ 

τούτων δέν είχον είσέτ1. καταλάβει θέσιν Ιπ ί τοΰ οροπεδίου, κατήλθον 

δρομαίως είς τάς οικίας τοΰ χωρίου Floing· καί δσοι ησαν ήοη άνε- 

πτυγμένοι Ιπ ί τοΰ οροπεδίου, έσαρώθηοαν δπό τώ ν θωρακοφόρων. Τό 

υψοιμα Ικαθαρίσθη κυρ.ολεκτικώς. Δυστυχώς ομως οί θωρακοφόροι δέν 

περιωρίοθησαν μόνον είς τοΰτο, άλλ’ δπερβάντες τό άκρον τοΰ οροπεδίου

κατέβησαν καί ουτοι πρός τό χωο(ον Floin g, κείμενον κατά τό μέσον, 

καί περιεπλέχθησαν είς τους κήπους τους περιβάλλοντας τοΰτο. Τό κ ί

νημα τοΰτο ητο ή συνεπής καταστροφή αυτών.

» Τό πρυ>σσικόν πεζικόν, κεκρυμμένον είς τοΰς κήπους τούτους,όπισθεν 

τών φρακτών καί μικρών τοίχων, ^ρξατο κατά τών γαλλικών ίλών 

■πυρός εύθυβόλου, ταχέως Ιξολοθρεύοντος αδτάς· δθεν ήθέλησαν αυται 

ν ’άποχωρήσωσιν, άλλ’ οί ϊπποι, φουσκωμένοι Ικ τής Ιφόδου, άναγκαζό- 

μενοι νά άνέλΟωσι τάς κλιτύας, άς ώς είπομεν, ειχον κατέλΟει κατά 

τό ήμισυ, δέν ήδυνήθησαν νά προφυλάξωσι τοΰς δυστυχείς θωρακοφό

ρους άπό τών πρωσσικών κτυπημάτων. Οί ΙΙρώσσοι πεζοί Ιιοώρμησαν 

τότε, διήλθον Ιπί τών σωμάτων τών ί'ππων, καί Ιπ ί τών θωρακοφό

ρων, άφιππευμένων, πεσμένων, πληγωμένων, θνησκόντων, καί οΰτω ή 

γραμμή αυτών έστεψε δεύτερον ηδη τό οροπέδιον Ιπ ί τινας στιγμάς. 

*0 τουφεκισμός Ιπανελήφθη έκ μέρους τώ ν Γάλλων μετά ζωηρότητος. 

Ο! Πρώσσοι άκροβολισταΐ Ιταράχθησαν κάπως Ικ τών Ικπυρσοκροτη- 

σ εω ν  οτε δ’ Ι'παυε τό πΰρ·, δεύτερα έφοδος θωρακοφόρων, θαυμασίως 

τελεσθεΐσα, τοΰς κατέφθασεν Ικ νέου. Προσεπάθησαν νά σχηματισθώσιν 

είς τετράγωνον, δέν κατέφθασα» ομως ν ’ άποτελειώσωσι τήν κίνησιν 

ταύτην, καί μέγας αυτών άριθμός έ’πεσε σπαθισθέντες δπό τών Γ άλ

λων θωρακοφόρων. Ό πισθεν τώ ν άκροβολιστών Ιπροχώρει, εις κανο· 

νικήν τάξιν, τό πολυ τοΰ πρωσσικοΰ πεζικοΰ. Έ νφ  είς τά έμπροσθεν οί 

άκροβολισταΐ Ισταμάτων Ιπί στιγμήν, Ιπ ί θυσία τής ζωής αδτών, 

τήν προσβολήν τών θωρακοφόρων, οί Πρώσσοι πεζοί Ισχηματίζοντο είς 

γραμμήν μάχης. Α ί ί'λαι, καθ’ ην στιγμήν Ιπροχώρουν Ιν τάχει τών 

ί'ππων αδτών κατά τής γραμμής ταύτης, Ιγένοντο δεκτοί είς άπόστα- 

σιν 200  μέτρων δπό τρομεροΰ τουφεκισμοΰ, περικαλύψαντος αυτούς 

δπό καπνοΰ. Οί στερεοί καί τολμηροί ίππεΐς  έβάδισαν Ιπ ί τά πρόσω, 

άλλά τό Ιχθρικόν πΰρ τους κατεστρεψεν. Έμπροσθεν τοΰ θανατηφόρου 

τούτου πεζικοΰ δψώθη σωρός ίππω ν λευκών καί στακτών, πεσμένων 

καί α’ματοφύρτων, σωρός νεκρών καί άποθνησκόντων ιππέων. Ε ίναι 

άδύνατον, λέγει άνταποκριτής τις τοΰ Χρόνου, μάρτυς τής σκηνής ια ύ -  

της, νά Γδη τ ις  τελειοτέραν καταστροφήν δπερηφανοτέρου ίππικοΰ.

»Αί προσπάθειαι τών Γάλλων ιππέων δέν Ιξηντληθησαν είσέτι" ίδοΰ 

πάλιν δεύτερον σώμα ιππέων Ιλαφρών, Ιξήλθε τοΰ μυχοΰ τοΰ Floing 

ώς κεραυνός άπό πυκνοΰ νέφους. Έπροχώρησαν άργά άργά, άλλά δέν ή -
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σαν ώς οί θωρακοφόροι, οιτινες Επιπτον επ’ αυτών τών γραμμών τώ ν  

βαϋονίδων. Οί ίπποι τών λογχοφόρων καί τών Ουσάρων έκάλυψαν τό 

Εδαφος πολύ πρίν ή φθάσωσιν εις τάς έχθρικάς τάξεις. Λυτοί οί άςιω- 

ματικοί Ετρεχον τολμηρώς μέχρι τών γραμμών τοϋ πρωσσικοΰ πεζικοΰ, 

ένθα τοΰς κατέστρεφεν ό θάνατος. Μία συνεκπυρσοκρότησις έκάλυψε μέ 

καπνόν τό πλευρόν τών Πρώσσων, οί δέ τελευταίοι Γάλλοι ιππείς έπε

σαν. Πάραυτα οί Πρώσσοι προεχώρησαν, κατεπάτησαν μέ τοΰς πόδας 

τοΰς σωρού; τούτους τών τε άνδρών καί τών "ππων, κα ί προσέβαλαν τό 

γαλλικόν πεζικόν, όπερ καλυπτόμενον όπισθεν προχώματος, άπε<ρίθη 

διά συνεχούς πυρος.
«Μέχρι τοΰδε ή  πάλη υπήρχε μεταξύ τοϋ πρωσσικοΰ πεζικοΰ καί 

τοΰ γαλλικοΰ πεζικοΰ καί ίππικοΰ. Ή  πλάστιγξ εζ,λινεν υπέρ τών Γ άλ

λων πάντοτε. Τότε οί Πρώσσοι έπλησίασαν μίαν κανονοστοιχίαν, την 

έτοποθέτησαν, καί εΰθΰς μετά τάς πρώτας βολάς αί γαλλικα ί γρ α μ - 

μ α ί, α ιτινες μέχρι τής στιγμής ταύτης άντέσχον ίσχυρώς, ήρξαντο 

κλονιζόμεναι. ’Ά ν  τό γαλλικόν πεζικόν είχε πυροβόλα τινά  πρός ύπο- 

ςηριξιν, ήθελεν έπ ί πολύ άνθέξει* άνευ ομως τής τοιαύτης ΰποςηρίξεως 

ώφελε νά ένδώση. Ή  δποχώρησις έγένετο κ ατ ’ άρχάς έν τάξει. "Οτε 

όμως οί Πρώσσοι, πάντοτε προχωροΰντες, άφίκοντο έντός βολής πρός 

τόν δρόμον τής Givonne, οστις δεσπόζει τόν μυχόν αύτής, έστάθησαν 

έπί τ ινα  στιγμήν ενεκεν θανατηφόρων πυροβολισμών τών γαλλικών 

στρατευμάτων, ατινα  ήσαν κεκρυμμένα έν τ φ  δρυμώ τούτω. Ά λ λ ά  

■πάραυτα τά  γαλλικά συντάγματα , έξηντλημένα, υπερφαλαγγισμένα, 

έννοοΰντα οτι έμάχοντο κατά δυνάμεων άσυγκρίτως άνωτέρων, άνευ 

■πυροβολικοΰ, πρός δέ κα ί άνευ φυσεκίων, έσώθησαν είς τούς δρυμούς 

καί αριθμός τις  Εφθασε διά μέσου τούτων είς τά  βελγικά μεθόρια, Ενθα 

κατίθεντο τά  οπλα.
»Ό  βασιλικός πρίγκιψ κατά τήν 2 . 1/2, μετά πάλην ώρών 3  κα ί 

1/2, ήτο κύριος τοΰ όροπεδίου τοΰ Floing, τοΰ δρυμοΰ τής G arenue, καί 

Εκτοτε είχε πραγματικώς έν χερσί τήν κλείδα τών θέσεων, ενθα ΰπε- 

χώρει έ γαλλικός στρατός.

«Μία κοιλάς, ητις έπ’ αύτό τό φρούριον τοΰ Sedan φθάνει, κοιλάς 

είς τό βάθος τής όποιας διέρχεται ή  οδός, ή  άπό τής Γ αλλίας είς τήν 

Βελγικήν άγουσα, κα ί ενθα εϋρηται τό μικρόν χωρίον τής Givoune, 

υπήρξε τό σημεΐον, ενθα ή  στρατιά τοϋ πρώσσου βασιλικού πρίγκιπος

άφ’ ένός καί τά σαξωνικά καί βαυαρικά σώματα άφ ’ Ιτέρου, τά  π α -  

λαίοντα πρός άνατολάς τοϋ Sedan, ηρξατο τήν ενωσιν αδτών. Έ θεντο 

είς τόν μυχόν Givonnc πολυαρίθμους κανονοστοιχίας, a f-ινες , δπε- 

ρασπιζόμεναι δεξιόθεν κα ί αριστερόθεν, ήρξαντο διευθύνουσαι σφαίρας 

κ α ί δβούζια τόσον έντός αύτής τής πόλεως τοϋ Sedan, οσον καί έπί 

τοϋ προαστείου Balan? ενθα τά  γαλλικά στρατεύματα άντεΐχον είσέτι.

» Ά μ α  έκυριεύθη δπό τών Πρώοσον τό Balan μετ’ άπελπισμένην τών 

Γάλλων δπεράσπισιν, -έπήλθεν άμέσως τό «ό σώζων σωζέτω έαυτόν» 

πρός τήν πόλιν Sedan. Οί στρατιώται κατεπάτουν άλλήλους π αλα ί-  

οντες οπως είσέλθωσιν είς τήν πόλιν. Οί ίππεΐς ά’,ριππεύοντες προ- 

σεπάθουν ν’ άνοίξωσιν δρόμον δι’ αδτών τών οχυρωμάτων, όλισθαί- 

νοντες έπί τοΰ άντικρήμνου, Ετεροι δέ εϊσώρμων διά τών όρσοθυρών (ρο- 

teru es). Θωρακοφόροι έρ£ίπτοντο μ ετ’ αύτών τών ίππω ν είς τάς τ ά 

φρους συντριβομένων κνημών τε κ αί ώμοπλατών τών ίππων· άνδρες 

άνερ^ιχώντο οί μέν έπί τών δέ· άξιωματικοί παντός βαθμοϋ, συνταγμα- 

τάρχαι καί στρατηγοί άκόμη, ών δέν ήδύνατό τ ις  νά μή άναγνωρίζη 

τήν στολήν, εδρίσκοντο έν τώ  συρφετώ τούτω. Ό πισθεν ήρχοντο κανό

νια  με τούς βαρείς κ ιλλίβαντας καί τούς ισχυρούς ίππους αύτών, έ/.- 

βιάζοντα την πορείαν αδτών έν τ φ  μέσψ τοΰ πλήθους, πληγόνοντα καί 

συντρίβοντα τούς φεύγοντας πεζούς.

» Ως έπιμετρον δέ τής συγχύσεως καί τής φρίκης αί πρωσσικαί κα-  

νονοστοιχιαι προεβησαν τότε έντός βολής κανονιού, καί αί βόμβα', 

ήρξαντο νά π ίπτωσιν έν τώ  μέσω τών φευγόντων σωρών. Έ πί τών 

έπαλξεων εύρίσκετο ή έθνοφυλακή δπηρετοΰσα τά  κανόνια τοΰ φρου

ρίου, και άπεκρινετο κατά  τό μάλλον καί ηττον έπιτυχώς είς τά ς  πλη- 

σιεστέρας πρωσσικάς κανονοστοιχίας.

»Είς άνταποκριτής τοϋ Dailly News, οστις παρίστατο είς τήν σκηνήν 

ταυτην, περιέγραψεν ό'λας τάς περιπετείας. Έ ν τή  πόλει ήρξαντο νά 

πιπτω σι βόμβαι- είς πολλάς μ'.κράς οδούς εδρίσκοντο σειραί κ ιβωτίων 

πληρεων πυρίτιδος, μή δυναμένων ο’ τε νά προχωρήσωσιν ουτε νά 

όπισθοχωρήσωσι· τόσον ή μεγάλη οδός ήτο πλήρης. Ό  αύτοκράτωρ 

άνεοη έπι τοΰ "ππου του, Εμεινεν έπί τής πλατείας τοϋ Turenne, ά λ

λ tv οβουζιον επεσεν δπό τόν ίππον αύτοΰ, καί έκραγέν έφόνευσε τόν 

ίππον στρατηγοΰ συνοδεύοντος αύτόν.

» Από τής στιγμής ταύτης ή μάχη  ήχο άπολύτως χαμένη.



ϊ ’Αφοΰ άπωλέσθη πασα Ιλπίς, συνεκροτήθη πολεμικόν συμβούλιο’̂  

■προεδρεύοντας -τοΰ Ναπολέοντος, έν ω συνεζητήθη τό ζήτημα τής πα- 

ραδόσεως. Το δημοτικόν συμβούλων τής πόλεως ήτησατο νά μή Ικτε- 

θή ή πόλις ε ί; ανωφελή βομβαρδισμόν. Πάντες οί είς τό συμβούλιον 

παραστάντες στρατηγοί Ιψήφισαν υπέρ τής παραδόσεως· δύο μόνον 

άντέστησαν, οί στρατηγοί Pelle καί Ecllemare. Τήν στιγμήν ταύτην ο 

στρατηγός Βίμπφεν εσχεν ορμήν άληθοΰς άπελπισίας, χαί ήθέλησε 

ν’ άποπειραΟή Ισχάτην τινά δοκιμήν, όπως σώσ^ τόν στρατόν άπό τοΰ 

βαρύνοντο; αύτόν αίσχους. Τά Ιν Σεδάν συνωΟούμενα στρατεύματα π α -  

ρεϊχον τό θέαμα τ ή ; άποθαρρύνσεω;. Έ ξηντλημένοι, άπεθαμμένοι Ικ 

τή ; πείνης καί Ικ τοΰ κόπου, πεπληρωμένοι έκ τής δυσπιστίας, ήν Ιμ- 

πνέει τώ  στρατιώτη ή άνικανότη; τών άρχηγών του, άνευ πολεμεφο

δίων, οί στρατιώται ήρνοΰντο πάντα  άγώνα. Ό  στρατηγός Βίμπφεν, 

άπευθυνόμενο; πρό; αύτοΰ;, τοΰ; Ιξώρκισε νά δοκιμάσωσιν δπαξ έτι. 

οΖήτω ή Γ αλλία» , έφώνησεν' «Ιμπρός!». Είς ολίγους δμω; ή φωνή  

αύτοΰ ήν εύπρόσδεκτο;. Θέλων Ικ παντό; τρόπου νά Ιμπνεύση τήν πε- 

ποίθησιν, Ιφώνει- «Ό  Βαζαίν κατέλαβε τά νώτα τών Πρώσσων . . . .  

Είναι δυνατόν ακόμη νά νικήσωμεν, ή ας άποθάνωμεν ! . .  . κ Α ί σάλ* 

πιγγες ήχουν πανταχόθεν. ’Αξιωματικοί παντός βαθμοΰ, ούλαμοί δια

φόρων συνταγμάτων, συνεσπειρώθησαν περί τόν Β ίμπΐιεν. Περί τοΰς 

όκτακισχιλίους Ιτάχθησαν υπό τάς διαταγάς τοΰ άρχιστρατήγου. 'Π 

κρεμαστή γέφυρα κατεβιβάσθη, μετά δυσκολίας δ’ άπεκρούσθη τό πλή

θος τών φυγάδων, οί’τννες έσπευδον ζητοΰντε; τήν σωτηρίαν των εις 

τήν πόλιν. Διέβησαν. Οί Πρώσσοι κατεΐχον τό Balau, κατέλαβαν δέ 

πάσας τά ς  οικίας, καί άπό τών παραθύρων Ιπυροβόλουν κατά τών Γ άλ

λων. Ούδέν ομως άνεχαίτισε τόν Βίμπφεν· αί σφαΐραι βροχηδόν έπιπτον 

περί αύτόν. 'Η εκκλησία τοΰ προαστείου, πλήρης έχθρών καί τάς στέ

ρεας Ούρας της κεκλεισμένας έχουσα, ήν ώσεί περιβολή. C ! στρατιώ - 

τα ι δεν Ιδύναντο νά Ικβάλωσι τόν l y θιόν, έδεκατίζοντο δ’ ύπό τών 

σφαιρών του. Ό  Βίμποεν προσεκάλεσεν ένα αξιωματικόν τών κυνηγών 

τής ’Αφρικής, τόν Κ. Guivoye, όστις τόν ήκολούθει ώς υπασπιστής Ιν 

τή  άπελπιστική ταύτη προσπαθεία, κα ί τόν διέταξε νά μεταβή καί οέρη 

δύο πυροβόλα, δπω; καταρίίψη τά ; θύρας. Τά κανόνια έφθασζν, α ί  

πύλαι ήνεώχθησαν, καί 2 0 0  Πρώσσοι ήχμαλωτίσθησαν Ιν τή Ικκλη- 

σία, Ό  Β ίμπφεν έπεμψε τοΰ; αιχμαλώτου; αμέσως είς τήν πόλιν,

οπως Ιμπνεύση θάρίο;. Έ τοιμάζετο δέ νά προχωρήση, καί, άφοΰ Ικ- 

κενώση τό προάστειον, νά χωρήση πρό; τό Bazeilles, οτε αίφνης ε.δο- 

ποιήθη, οτι έπί τών τειχών τής Σεδάν Ιστήθη ή λευκή σημαία. '1 πε- 

χρεώθη λοιπόν νά σταματήση. Έ πανέκαμψεν είς Σεδάν, μετέβη παρά 

τω  αύτοκράτορι, άπηύθυνε πρός αύτόν πικροτάτα; μομφάς, Ιπιστρεψας 

δ’ είς τόν οικόν του έστειλε πρός τόν Ναπολέοντα Γ.' τήν παραίτησίν 

του. Ί Ι ν  έκτη ώρα τής έσπέρας. Ό  αύτοκράτωρ άπήντησε πρός τόν 

Βίμπφεν διά τή ; επομένης Ιπισταλής- «Λεν δύνασθε νά όώσητε την 

ϊπαραίτησ ίν σας, ότε πρόκειται νά σωθή ο στρατός δι έντιμου συνθη- 

οκης. Δέν δέχομαι τήν παραίτησίν σας. Δ ι’ όλη; τή ; ήμερα; έςεπλη- 

» 5ωσας τό καθήκον σου- πράξον αύτό καί ήδη. Προσφέρεις ουτω υπ η 

ρ εσ ία ν  είς τήν πατρίδα. Ό  βασιλεύς τής Πρωσσίας Ιοε/θη τη ν  ανα- 

ικω χήν καί αναμένω τάς προτάσεις του. Πίστευσον είς τήν φιλίαν μου.» 

Πολλοί στρατηγοί άπήλθον παρά τώ  Βίμπφεν μετά τής επιστολή;, Ιπ ι-  

μένοντες ν’ άποσύρη τήν παραίτησίν του καί νά συναίνεση νά οιαπραγ- 

ματευθή τήν παράδοσιν. Ένέδωκε.
ο’Εν τούτω τω  μεταξύ πολλοί C?ατηγοί, ό Douai, Caslelnau, Vaubert 

de Genlis μετέβαινον είς τό πρωσσικόν στρατηγεΐον. Ε ί; απεσταλμέ

νο; τοΰ βασιλέως, ό άντισυνταγματάρχης τοΰ γεν. έπιτελείου Bronsart, 

τοΰς συνήντησε. Μετέβαινεν ε ί; Sedan νά προσκαλέση τόν στρατόν καί 

τό φρούριον νά παραδοθώιιν, Ιπαπειλών νυκτερινόν βομβαρδισμόν Ιν 

πειρπτώσει άρνήσεως. Τόν είσήγαγον εί; τό φρούριον, Ικεΐνος δε Ιζή- 

τησε νά όμιλήση είς τόν αρχιστράτηγον, άλλά τόν έφερον πρός τόν α ύ -  

τοκράτορα. Ό  κύριο; Bronsarl έμεινε έκθαμβο;. Ο! Πρώσσοι άφ’ ένος 

ήγνόουν οτι ό αύτοκράτωρ ητο ε ί; τό Sedan, αύτό; δέ ό ίδιος Ιθαυμα- 

ζεν οτι ό αύτοκράτωρ άρχιεστρατήγει. Ό  αύτοκράτωρ τόν ήρώτησε τον 

σκοπόν τής άποστολής του" «ήλθον νά προσκαλέσω τόν στρατόν και το 

φρούριον νά παραδοθώσιν» άπεκρίθη ό Bronsart.

» '0  αύτοκράτωρ άπήντησε τότε, ότι τό πραγμα δεν τον απεολεπεν, 

οτι άρχηγός ητο ό Wimpfien, λαβών τήν άρχηγίαν εύθΰς ώ ; Ιπληγωθη 

ό Mac-Malion, δτι τέλο; έμελλε νά γράψη ε ί; τόν βασιλέα Ιπιστολήν, 

ήν ήθελε κομίσει ό στρατηγό; Reillc. Ό  συνταγματάρχη; Bronsart 

άνεχώρησε πάραυτα- οΰτο; δ’ ^πληροφόρησε τον βασιλέα Γουλλιέλμον, 

οτι ό Ναπολέων ό τρίτος ητο αιχμάλωτός του. Μετά τινας στιγμάς  

άφίκετο ο στρατηγό; Reillc· ό δε βασιλεύς δεν τόν είχεν ίοεί άπό του



φθινοπώρου του 18 6 7 , έποχή; καθ’ ην ό αξιωματικοί οΰτο;, κατα  την 

ε ΐ; Παρισιού; τότε διαμονήν τοΰ βασιλέω ;, είχε προσκολληθή ε ΐ; τήν 

υπηρεσίαν αύτοΰ. Ό  Reille φθάσα; παρα τώ  βασιλεΤ άφίππευσε και 

τ .αρέδωκε τω  Γουλλιέλμω τήν έπιστολήν τοΰ Ναπολέοντο;, λέγων or. 

δεν εΐχεν άλλην αποστολήν. Ό  βασιλεύς ε ίπ εν  «ζητώ ώ ; πρώτην συν- 

»θη*ην ό στρατό; νά καταθέστι τα οπλα», έπειτα ήνοιξε τήν επιστολήν.

Ηρχετο αϋτη άπο τούτων τΰ>ν λέξεων- «μή δυνηθεί; να φονευθώ έπί 

κεφαλή; τών στρατευμάτων μου, καταθέτω  το ξίφος μου ε ΐ; τοΰ; πό- 

οα; τή ; ') μετέρα; Μεγαλειότητο;» (1). Ό  βασιλεύ; άπήντησεν ουτω· 

«οικτειρω έπαναβλέπων τήν 'Γμετέραν Μεγαλειότητα ε ΐ; το ιαύτα ; πε- 

ριστασει; και δέχομαι το ξίφο; υμ ώ ν» .

» Ο αριθμό; τών Γάλλων α ιχμαλώ τω ν, κατά τόν έπίσημον πρωσ- 

σικον π ίνακα, άνερχεται ε ΐ; 1 0 8 ,0 0 0  άνδρών· 2 5 ,0 0 0  (ραίνονται ή χ -  

μαλωτισμένοι κατα  τήν μάχην· 7 9 ,0 0 0  περιελήφθησαν ε ΐ; τήν συνθή

κην τή ; παραδόαεω;, πρό; δέ και 4 ,0 0 0  άξιωματικών.

ι  Λεγεται οτι ευρον 1 4 ,0 0 0  πληγωμένου;, 1 8 0  κανόνια πεδίου, 7 0  

μυδροβολου;, και 15 0  τηλεβόλα φρουρίου, πρό; δέ καί 1 0 ,0 0 0  ίπ π ου;.

Ο αριθμό; τών ε ί; Βελγικήν καταφυγόντων στρατιωτών λέγεται δτι 
είναι 3 ,0 0 0 .

» Απο τών άριθμών τούτων πρέπει ν ’ άφαιρεθώσι, πρό; τιμήν τοΰ 

γαλλικοΰ ονόματο;, τά άνδρεΐα στρατεύματα, α τινα  διεςήλθον κινδυ- 

νευοντα τήν ζωήν των. ’Απέναντι τή ; θλίψεω ; τή ; συνθηκολογήσεω;' 

πολλά συντάγματα ιππέων, εν σύνταγμα ζουάβων, πολλαι κανονοστοι- 

χ ια ι πυροβολικοΰ, διεξέφυγον τήν καταστροφήν, διανοίγοντε; τά ; πρωσ- 

σ ικα ; γρ αμ μ ά ; βοήθεια τοΰ νυκτερινοΰ σκότου;. ΆπεφασΙσμένα νά 

φονευθώσιν ή νά καταλάβωσι τήν πρό; τοΰ; Παρισιού; όδόν, τά  τά γ 

μ ατα  ταΰτα Ιπανέφερον ε ΐ; τήν πατρίδα των τά  ένδοξα λείψανά των. 

ΚιΟε να μ α ; συνδράμωσι διά τοΰ παραδείγματο; αυτών ε ί; τό νά κ α -  

ταπολεμήσωμεν τήν έναντιουμένην τύχην, κ α ιν ά  μ α ; διδάξωσιν απαν- 

τ α ; οτι ουδέποτε πρέπει ν ’ άπελπίζηταί τ ι; ,  δταν πρόκηται περί ύπε- 

ρασπίσεω; τή ; πατρίδο;, άπεφασισμένο; ών ε ΐ; πάσαν θυσίαν, οπω; 
σωστι τήν ανεξαρτησίαν αύτοΰ. ,

»Ό  συνταγματάρχη; R .  . .»

(1) ’Αλλον εΰρίβχεται τβ γν ίιιο ν  «εις χεΐρας.»

Ά ναγνόντε; έν τώ 78 4 . άριδμω τ ί ;  «Ή μερα;» μετα'βρα- 

σιν επισήμου Π ρωσιική; έκθεσεω; περί τη ; έν Σε8άν τριη

μέρου μά'/η;, άλλη; έπιαήμου ωσαύτως Γ α λ λ ικ ί; έκΟε'- 

σεω;, καταχωρίζομεν καί ταΰτα; αυτολεξεί ώ ; έπεται· 

(Ε π ίση μ ο ; πρωσσική εκθεσι;)

Ή  βραδυπορία τοΰ κυρίου γαλλικοΰ στρατοΰ έπέτρεψεν ε ΐ; τ ά ;  γερ

μ ανικά ; σ τρατιά ; ν ’ άποκόψωσι δ·.ά τών μαχών τ ή ; 14 , 16  καί 1 8  

Αύγούςου τήν πρό; τού; Παρισίους ΰποχώρησιν του καί ν ’ άποκλείσωσιν 

αύτόν είς Μέτς. Ο ύχ  ήττον ομω; ού μικρόν μέρο; τοΰ εχθρικού στρατοΰ 

εμενεν ετι Ιλεύθερον. Δ ιά τή ; έν Βέρτ μ ά χ η ; τά  έν ’Α λσατία  παρατε- 

ταγμένα  σώματα τοΰ Μάκ-Μαών καί τοΰ Δουαί ώ ; καί τό ε ΐ; βοήθειάν 

των άποσταλέν σώμα τοΰ Φαλλύ εΐχον χωρισθή άπό τοΰ κυρίου ςρατοΰ^ 

καί καταδιωκόμενα ύπό τής τρ ίτη ; γερμανική; στρατιά; ήναγκάσΟησαν 

νά ύποχωρήσωσιν ε ί; Σαλών, οπου ήνώθησαν μετά τοϋ άρτισυστάτου 

12ου σώματος ύπό τόν Λεβρέν. Έ ν Παρισίοι; ό στρατηγό; Βινουά I- 

σχημάτιζεν έτερον σώμα, τό δέκατον τρίτον. ΑΙ άποθήκαι τοΰ Σαλών 

παρεΐχον ε ΐ; τού; Γάλλου; άφθονα μέσα, οπω; έπανορθώσωσι τ ά ;  

ζη μ ία ; των καί συμπληρώσωσι τόν έξοπλισμόν τών άρτισυατάτων σω

μάτων. ’Αρχηγό; τή ; δευτέρα; τα ύτη ; γαλλ ική ; στρατιά ;, ήν παρη-  

κολούθει ό αύτοκράτωρ, διωρίσΟη ό στρατάρχη; Μάκ-Μαών. Έ ν τούτοι; 

καί τά  πρωσσικά στρατεύματα ήρξαντο τήν πρό; τά πρόσω πορείαν. 

Πλήν τ ή ; ύπό τόν βασιλικόν πρίγκ ιπα τή ; 1]ρωσσία; τρ ίτη ; στρατιά;, 

είχε σχηματισθή ύπό τόν βασιλικόν πρίγκιπα τ ή ; Σαξωνία; έτέρα, 

τετάρτη στρατιά, άποτελουμένη έκ τή ; βασιλική; φρουρά;, τοΰ τετάρ

του πρωσσικοΰ σώματο; καί τών Σαξώνων (12ον σώμα). Α ί δύο αύται 

στρατιαί έτράπησαν παραλλήλω ; τήν πρό; τούς Παρισίους όδόν. Έ π ί 

τ ινα  χρόνον ήλπίζετο δτι ό Μάκ-Μαών εμελλε νά δεχθή τήν μάχην  

ε ί; Σαλών. ’Α λλά  τ ή  2 5  αύγούστου οί γερμανικοί στρατοί ελαβον τήν 

πρώτην εΐδησιν δτι ό Μάκ-Μαών έξεκένωσε τό αύτόσε στρατόπεδον καί 

διευθύνετο πρός τό 'Ρέμς. Έ κτοτε δ’ εγεννήθη ή ύπόνοια δτι ό γά λ— 

λος στρατάρχης έοκόπευε νά παρεισδύστι μεταξύ τών βελγικών συνόρων 

καί τής δεξιάς πτέρυγος τοϋ βασιλιχοΰ πρίγκιπος τής Σαξωνίας κα ί 

νά λύστ) τόν άποχλεισμόν τοϋ Μέτς. Ή  απόπειρα αΰτη ήτο βεβαίω; 

λίαν τολμηρά καί σχεδόν απεγνωσμένη. Ούχ ήττον οί γερμανικοί cpa·.



τοί ελαβον τ*  κατάλληλα μ ίτρα . 'Η προς το Σαλών -πορεία άνεστάλη 

χ α ί εύθΰς άπό τής 26ης Αύγουστου ή τρίτη χα ί τέταρτη στρατιά, συγ- 

κείμεναι όμοΰ έξ 8  1/2 σώματος μετέβαλον παράταξιν καί έστράφη- 

οαν προς βορ^άν. 'Η φύσις τοΰ δασώδους έδάφους καθίστα τήν καί άλ

λως δυσχερή ταύτην κίνησιν ετι δυσχερεστέραν.

»Οί ήγέται τοΰ γερμανικού στρατού, αμα ένόησαν το σχίδιον τοΰ 

Μάκ-Μαών, άπεφάσισαν νά φράξωσιν αύτώ ταυτοχρύνως καί τήν πρός 

τό Μέτς πορείαν καί τήν πρός τους Παρισίους δποχώρησιν. Δυνάμεις 

ϊΐχον πρός τοΰτο επαρκείς, διότι ό στρατός του Μάκ-Μαών, μή δυνηθείς 

νά συνενωθή μετά τοΰ σώματος τοΰ Βινουά, ήρίθμει Ιν συνόλφ 12 0  

χιλιάδας άνδρών περίπου. Ά λ λ ’ ή μεγάλη δυσκολία ητο πάντοτε ή έγ

καιρος άφιξις τώ ν διαφόρων γερμανικών σωμάτων έκ μεγάλης άπο- 

στάσεως. Τή 29  αύγούστου τά γαλλικά  στρατεύματα εδρίσκοντο Ιπ ί 

τών δύο όδών, αίτινες άγουσιν έκ Le Cliei.c είς Steucy. ’Α λλά τήν 

αυτήν έκείνην ημέραν καί τά  γερμανικά στρατεύματα έξετείνοντο άπό 

τοΰ Grandpre άχρι τοΰ S len a y  ol δέ Σάξωνες, οΐτινες άπετέλουν τήν 

έμπροσθ'φυλακήν, προσβαλόντες παρά τ ψ  Νουάρ τήν γαλλικήν έμ- 

προσθοφυλακήν, έκώλυσαν τήν πρός τά πρόσω πορείαν της. Έ κτοτε ό 

γαλλικός στρατός εΰρέθη ήναγκασμένος νά δεχθή τήν μάχην, καί μ ά 

χην κρίσιμον, διότι, έν περιπτώαει ήττης, θά ήναγκάζετο νά δποχω- 

ρήστ, πρός τά  βελγικά σύνορα. Τό ζήτημα ητο μόνον, αίν ό Μάκ Μαών 

θά έτόλμα νά δεχθή τήν μάχην έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Μώοα, 

ή άν 6ά δπεχώρει πρός τήν δεξιάν ο/θην, οπου ήδύνατο νά εί>ρτι ε- 

ρεισμα τό φρούριον Σεδάν. ’Επροτίμησε τό δεύτερον, καί ήδη τή  3 0 ή  

Αύγούστου ό γαλλικός στρατό; ηρξατο νά διαβαίντι τόν ποταμόν έκ 

τής άριστερας όχθης είς τήν δεξιάν. Ά λ λ ’ ένω έτελεΐτο ή διάοασις, ή 

στρατιά τοΰ βασ*λικοΰ πρίγκιπος τής Σαξωνίας, έπιτεθεΐσα έξ άπροό- 

•πτου, παρά τό Βωμόν, κατά τής δεξιάς πτέρυγος τών Γάλλων, έξε- 

δίωξεν αύτήν έκ τών όχυρών θέσεων, ας κατείχε, καί τήν ήνάγκασε νά 

ί ια β ή  έν άταξία τόν Μώσαν παρα τό Μουζών* 30  τηλεβόλα και 5 0 0 0  

α ιχμάλω τοι δπήρξαν τά  τρόπαια τών Γερμανών. Τής είς Βωμόν μ ά 

χης συμμετίσχε καί μ ία μεραρχία, ταυτοχρόνως δ’ ετερα στρατιωτικά  

Αποσπάσματα τοΰ 1ου βαυαρικού σώματος, προαοαλίντα τήν όπιοΟο- 

φυλακήν τής δεξιάς πτέρυγος τών Γάλλων, ένω διέβαινε τόν ποταμόν 

παρά τό Bazeilles, έτρεψαν αύτήν εις φυγήν.

Ή  μάχη τής 30ης Αύγούστου παρεσκεύασε τήν καταστροφήν τοϋ 

βορείου γαλλικοΰ στρατοΰ. Τήν αύτήν εσπέραν ό έχθρός,* μετά ζωηρόν 

κανονοδολισμόν, ήναγκάσθη νά Ικκενώστ^ κ α ί τό Μουζών" την αύτην  

δέ νύκτα ή στρατιά τοΰ βασιλικού πρίγκιπος τή ; Σαξωνίας, διαβάσα  

τόν ποταμόν, ηρξατο όδεύουσα πρό; τό Καρινιάν καί τό Σεδάν. Έ κ τών 

σωμάτων τή ; 3 η ; ςρατ’.α ; τό μ ;ν  1ον βαυαρικόν ωοευσε πρό; τό 'Ρ εμ ιλ- 

λΰ, τό δέ 1 Ιον πρωσσικόν διετάχθη νά σταθή έπί τή ; αριστερά; οχθη; 

τοΰ Μώσα καί νά στρατοπεδίύστι άντικρΰ τή ; Δονσερύ, μ ικρά; πολί

χνης έπί τής αντίπεραν όχθης. Τό 5ον πρωσσικόν σώμα παρηκολούθει 

τό 1 1 ον, τό δέ 2ον βαυαρικόν τό 1ον. Οί Βυρτεμβέργιοι προύχώρησαν 

έπίσης έκ Βενδρέσσης πρός τόν Μώσαν. Ούτως ή 3η  στρατιά έχώρει 

ήμικυκλοειδώς πρός τό Σεδάν, ενθα είχε συγκέντρωσή ό γαλλικός στρα

τό ;. Σκοπός ήμών ητο ν’ άποκλείσωμεν έντελώς τόν εχθρόν καί νά 

τόν άναγχάσωμεν ή νά παραδοθή, ή νά καταφύγτ, είς τό Βέλγιον. Έ ν 

τή  δεύτερα ταύττ) περιπτώσει τά  γερμανικά σώματα εΐχον διαταχθή  

νά καταδιώξωσι τόν έχθρόν χαί πέραν τών Βελγικών συνόρων, έάν οί 

Βέλγοι δέν ά,ώπλ'.ζον ευθύς τοΰς φυγάδας.

Ή 3 Ιη Αύγούστου παρήλθεν άνευ σπουδαίας τινός συμπλοκής. 

Μόνον παρά τό Ί ’εμιλλΰ τό 1ον βαυαρικόν σώμα, συναντήσαν τόν έ

χθρόν, έοίασεν αύτόν, μετά πολύωρον πυροβολισμόν, νά υποχώρηση. 

Τά λοιπά σώματα έξετέλεσαν έγχαίρως τάς δποδειχθείσας αύτοΐ; κ ι

νήσεις, καί ουτω τήν νύκτα τής 3 I ης Αύγούστου ή 3η  στρατιά ήτο 

ετοίμη να γεφυρώστ, τόν Μώσαν καί νά προσβάλτι τον έπί τή ; αντί

περαν όχθης έστρατοπεδευμένον έχθρόν. Έ κ τής 4ης δέ ςρατιάς άλλα  

μεν σώματα εΐχον ήδη διαβή τόν ποταμόν, άλλα δ’ ήταν έτοιμα νά  

τόν διαβώσι.

Κ ατ’ άρχάς έπρόκειτο νά συγκροτηθή ή κρίσιμος μάχη τή  2α  Σε

πτεμβρίου, όπως ή ύπό τόν πρίγκιπα τής Σαξωνίας ςρατιά λάβΐ) κα ι

ρόν ν’ άναπαυθή όλίγας ώρας καί συνέλθτι έκ τών συνεχών καί έπιπό- 

νων πορειών. Ά λ λ ά  τή  3 Iri Αύγούστου τήν δ μ. μ., τοΰ βασιλέως 

συγκροτησαντος πολεμικόν συμβούλιον μετά τοΰ πρίγκιπος διαδόχου 

και τών στρατηγών Μόλτχε καί Βλουμεντάλ, άπεφασίσθη, όπως ή 

κατά  τοΰ έχθρικοΰ στρατοΰ προσβολή άργίστι εύθύς τήν έπαύριον π ά -  

ραυτα δ έσταλησαν εις τούς διαφόρους σωματάρχας αί άναγκαϊα ι 
ί'.αταγαί.

EAAH.V. ΣΤ ΡΑ Τ. 9. ΦΥΛ. Τ. Β’. 22



Ό  Γαλλικός στοίχος, άποτελούμενος Ικ τών σωμάτων τοΰ M ix  

Μ αύν, τοϋ Φαλλδ, τοΰ Κανροβέρ (;), τοΰ Δουαί καί τοΰ Λεβρέν, εΤχεν 

ώς κέντρον τής παρατάξεώς του τό Σεδάν Ιξέτεινε δέ τήν μέν άρι

στεράν αδτοΰ πτέρυγα άχρι τής Givonne, τήν δέ δεξιάν πρός τό Με- 

ζ'.έρ. Τό Σεδάν κεΐται είς μ ίαν τών ώραιοτάτων θέσεων τής κοιλάδας 

τοΰ Μώσα καί περικυκλοΰται δπό σειράς δενίροσ/.επών λόφων. Πυκνή 

ομίχλη περιεκάλυπτεν άπό πρωίας τήν κοιλάδα καί τοΰς λόφους. Ά λ 

λά, περί τήν 7  1/2, ό ήλιος διέσχισε τά νέφη καί βαθμηδόν ό καύ- 

ςών κατέστη πνιγηρός. Eifti** μετά τήν πέμπτην ώραν ή στρατιά τοΰ 

πρίγκιπος τής Σαξωνίας ηρξατο έ/.τελοϋσα τάς δποδεδειγμένας αύτϊ) 

κινήσεις· περί τήν Ι'κτην δέ καί ήμίσειαν ζωηρόν πΰρ άνήγγειλεν δτι ή 

δεξιά πτέρυξ τών Γερμανών συνεπλάκη ηδη μετά τής άριστερας Τοΰ 

έχθροϋ πτερυγος, κατεχούσης λίαν όχυράς θέσεις Ιπί τών λόοων' ένώ 

δ’ αυτόθι ή μάχη  εμενεν έπί μ ίαν ώραν μετέωρος, ή άριστερά ήμών 

πτέρυξ ηρξατο παρακάμπτουσα τήν γαλλικήν παράταξιν. [Περί τήν 9 1 / 4  

τό ένδέκατον σώμα, δπερ προεπορεύετο τών πρός τόν σκοπόν τοΰτον ό- 

ρισθίντων σωμάτων, συνεκροΰσθη μετά τών Γάλλων 0 1  αυτόθι άντη- 

χήσαντες κανονοβολισμοί δπήρξαν τό σύνθημα, δπερ άνέμενον οί Σά- 

ξωνες, οπως ΙπιτεΟώσι κατά τοΰ έχθροϋ μετά πάσης αύτών τής ορμής. 

"Ηδη είς τι να μέρη ή άριστερά πτέρυξ τών Γάλλων ειχεν αρχίσει νά δ- 

ποχωρή προς τους δπισθεν κειμένους λόφους, άλλά καί έ/.εΐ περιέμενε 

τοδς δποχωροΰντας ή σιδηρά περίπτυςις τών δύο πρωσσικών σωμάτων, 

δτινα εΤχον ήδη παρακάμψει τάς γαλλικάς θέσεις.

Είς άλλα ομως μέρη, καί Ιδίως εις τό χωρίον Ygf« καί ε’ις τήν πε

διάδα, ητις Ιξαπλτ,ΰ’ΐα ι  μεταξύ τών λό ;ω ν καί τοΰ Σεδάν, ό άγων δ- 

πήρξεν αυτόχρημα άπεγνωσμένος· έπειδή δέ τοΰς Γάλλους επίεζε πρό 

πάντω ν τό ήμέτερον πυροβολικόν, αποφάσισαν ν’ άναθέσοισι τήν κινδυ- 

νωδεστάτην εντολήν εις τό ιππικόν των, διατάξαντες αυτό νά έφορμήση 

έκ πλαγίου κατά τών κανονοστοιχιών. Κ αί όντως, τό γαλλικόν ιππικόν 

έπεχείρησε δύο λαμπρά; Ιφόδους. Συντάγματα τινα, ίδίο>ς οί Casscurs 

d’ A frtque, έπεδείξαντο θαυμασίαν γενναιότητα. Ά λ λ ά  τό γαλλικόν 

πεζικόν άπέκαμε ταχύτερον. 'Ήδη προ τής μεσημβρίας ό αριθμός τών 

παραδιδομένων άνευ άντιστάσεως ήτο μέγας. Έ ν τούτω τώ  μεταξύ τό 

πέμπτον σώμα διήνυσε τήν μακράν αδτοΰ πορείαν άχρι τοΰ σημείου, 

ενθα λήγει ή σειρά τών δασωδών λόφων, Έ/.εΐ συνεκροτηθη λίαν πει*

σματώδης μάχη  κατά  διαφόρων άποσπασμά-.ων τών 5 γαλλικών σω

μάτων ατινα  προσεχθούν νά δποχωρήσωσι πρός τάς Άρδέννας. Ά λ λ ά  

καί εκεί ό αγών έκλινεν δπερ ήμών. Περί τήν 12  1/2 τό στραταρχώ ν  

Γλαβε τήν είδησιν δτι τό γαλλικόν πυροβολικόν τής Ιφεδρείας, οπερ 

παρέταξεν ό αύτοκράτωρ κατά  τοΰ πέμπτου σώματος, άπεκρούοθη, και 

δτι μόνον διεσπαρμένα τινά  άποσπάσματα πεζικοΰ κατώρθωσαν να δια- 

φύγωσιν είς Βέλγιον. Ά φ ο ϋ  ο'ύτως άπεκόπη είς τοός Γάλλους ή πρός

τά  δπισθεν δποχώρησις, ηρχιοε *ατ“ WJ_
τρου. Περί τήν 1 ώραν μ  μ. αί κανονοστοιχίαι τής δεξ.άς καί της α 

ριστερές ήμών πτέρυγος είχον τοσοΰτον προχωρήσει πρός άλλήλας, ω- 

οτε τό πΰρ των σχεδόν διεσταυροΰτο. Λαμπρόν θέαμα ήτο προ πάντων 

ή  ταχεία καί ακάθεκτος πρός τά πρόσω πορεία της βασιλικής φρουράς 

ητις είχε παραταχθή <1ς τήν άριστεράν ήμών πτέρυγα. Έ κ της ταχείας 

προόδου τοΰ καπνοΰ διέκρινέ τις δτι τό Ικλεκτόν εκείνο σώμα προδχώρει 

άπαύστως. Ε π ίσης τελεσφόρως ήγωνίσθησαν οί Βαυαροί, κυριεύσαντες, 

μετά πεισματώδη άντίστασιν τών Γάλλων, τά  Ιγγδς τοΰ Σεδάν χωρία 

B azeilles καί Balan. Είς τό τελευταΐον τοΰτο μέρος χαράδρα τις έουσχε- 

ρανε μεγάλως τάς κινήσεις τών Βαυαρών. Έ κεΐθεν αί βαυαρικαι κανο- 

νοστοιχίαι Ιμυδροβόλησαν καί ένέπρησαν κα ί τό χωρίον Y ile u e , άναγ- 

κάσαντες τό αύτόσε παρατεταγμένον γαλλικόν πυροβολικόν νά δποχω- 

ρήση. Έ κτοτε τό 5  καί ενδέκατον πρωσσικόν σώμα ήδύναντο να προ- 

•χωρήσωσιν άκωλύτως άχρι τών τειχών τοϋ Σεδάν. 'Ο έχθρός έφευγε 

πανταχόθεν στιφηδον πρός το φοουριον, αφινων εις χε.ρα.. ημών Tk 

π αι*  καί στίφη δλα αιχμαλώτων, δτινα έκ τοΰ δάσους άπεστέλλοντο 

Ιν τάξει είς τό στρατόπεδον. Περί τήν 2  μ. μ. ό γερμανικός στρατός 

άπετέλει Ενθεν καί ε,θεν τοϋ Σεδάν διπλήν παράλληλον, ητις, ώς άν- 

θρώπινον τείχος, απέκλειε τά  λείψανα τοΰ γαλλικού στρατού. Ί α  π,ρ·ς 

χωρία Ικαίοντο ετι' άλλ’ ό κρότος τών τηλεβόλων είχε σιγ/,σει. «Μ ε

γάλη νίκη! β τάς δύο ταύτας λεςει; έμηνυσϊ, π ιρ . την + μ. μ. ό πρ ( 

κ ιψ  διάδοχος είς τόν βασιλέα' μετά μικρόν ο-, συνοοευομ-*.'·. δπο 

δουκός τοΰ Κοοούργου καί άλλων πριγκ.πων και σ .ρ α .Γ,'ώ*, ηλθ. 

αυτοπροσώπως εί: έπίσκβψιν τοΰ βασιλεως. Περί τήν 5  μ. μ  . μ 1, 

πετασθιίσης ετι έπί τών τειχών τοϋ Σεδάν τής λευκής σημαίας τϊ,ς 

π α:α ;όσεω ;, δ.ετά/θη ό βομβαρδισμό;· μετά τρία όε τεεαρτα τή ; i>)pis 

έξερ^άγη ή πρώτη πυρκαϊά



T on ό Ι'/βρος άπεφάσισε Μα συνθηκολογήσω- εύθΰς δέ μετέπειτα ά- 
νηγγελβη οτι έν τω  φρουρίω εύρίσκετο χαΐ ό αύτοκράτωρ. Το γεγονός 

τούτο άπεόεικνυε καταφανώ ; οτι Ιπί τών πεδιάδων τοΰ Σεδάν ού μόνον 

χατεστραφη έντελώς το μεγιστον μέρος τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ, άλλά  

καί άπεφασυθη όριστικώς Ιν δωδεκαώρψ μάχτι ή νικηφόρος εκβασι; 

τοΰ γαλλοπρωσσιχοΰ πολέμου.

(Ε π ίσημο; γαλλική εκθεσις)

Κ ατα  την νυχτβ τής 3 1 . Αύγουστου κα! κατά την πρωίαν τής 

πρώτης Σεπτεμβρίου, τό Ιον, Ο ο ν ( 7ον κα! 12  ο ν γαλλιχόν σώμα, ά- 

ναγχασθεντα νά ύποχωρήσωσιν εις Βωμόν, παρετάχθησαν πρός βορ- 

£αν τοΰ Σεδαν κα! κατελαβον, παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Μώσα, τάς  

εξής θεσεις. Εις την άριστεράν πτέρυγα τό 12ον σώμα (ύπό τόν στρα

τηγόν Λεβρεν), απέχον τοΰ Σεδάν τρία χιλιόμετρα, κατείχε τά χωρία  

Moncelle, Platinerie κα! Peiite-Moncelle, Ιφρούρει τήν |κ Μεζιέρ είς 

Μοντμεου όδον κα! ύπερησπιζε τόν σιδηρόδρομον. Είς τό χέντρον τό Ιον 

σώμα (δπο τον στρατηγόν Δυκρό) κατείχε τά  υψώ ματα  τοΰ Δαινύ, μ ε

ταξύ τή ς Petite Moncelle καί τής Givonne, τό δε 5ον σώμα (ύΐϊό τόν 

στρατηγόν Βίμπφεν, φθαντα τήν προτεραίαν τή ς μάχης κα! άναλα- 

βοντα την αρχηγίαν τή 3 1 .  Αύγουστου) ήτο τεταγμίνον Ιπ! τών ύψω- 

ματων τής Givonne και |πι τοΰ παλαιοΰ όχυροΰ στρατοπέδου, οπερ 

κεΐτα ι αυτοσε. Την δεξιάν πτέρυγα άπετέλει τό έβδομον σώμα (ύπό 

τόν στρατηγόν Δουα!), έκτεινόμενον άπό τοΰ Floing ά'χρι τοΰ Illy. Π2- 

σαι αυτα ι α! θεσεις, παρακάμπτουσαι καμπυλοεδώ ; τό Σεδάν, άπεΐ- 

χον αυτοΰ κατα μέσον ορον 4 χιλιόμετρα κα! κατε'χον ε/.τασιν 5  χ ι
λιομέτρων.

Ίη ν  αυτήν Ι/.εινην νύκτα (31. Αύγουστου) και ό πρωσσιχός στρα- 

τος ήρςατο τασσομενος άντιχρύ τοΰ Σεδάν, Ιπ! τής άριστερας όχθης 

τοΰ Μωσα, και καταλαμβάνω ν διά τών πολυαρίθμων αύτοΰ κανονο- 

στοιχιών τά  υψώ ματα τοΰ 'Ρεμιλλύ κα! τοΰ Βαδελιγκούρ, δεσπόζον

τα  νοτιοθεν τής πολεως τοΰ Σεδάν κα! τοΰ γεύματος τού Μώσα.

Π παραταξις του γαλλικοΰ στρατοΰ κατελιπε μεταξύ τοΰ 1ου κα! 

τοΰ 7ου σώματος κενόν τι. Τό κενόν Ικεΐ/ο διετάχθη νά πλήρωση μ ία  

υπομεραρχ.α τοΰ οου σώματος, ύπό τόν στρατηγόν Cousan de F o n ta n - 

8e*. Ε'.ς την υπομεραρχίαν τοΰ στρατηγοΰ Ά β α ττο ύτση  άνετέθη ή φν*

λαξις τοΰ στρατοπέδου, ενθα ύπήρχον αί κανονοστοιχίαι τής Ιφε?ρείας·

μ ία  δ’ε ά'λλη ύπομεραρχία. εύρ'.σκομένη έτι είς Σεδάν, διετάχθη νά  

καταλάβη τό Κ αζάλ, οπως ένώστι τό 5ον σώμα μετά τοΰ 7ου κα! 

χρησιμίΰστι αύτοϊς ώς έφεδρεία.
Τή 1 . Σεπτεμβρίου, περ! τά  Ιξημερώματα, ο πρωσσικος στρατός ήο- 

ξατο τής μάχης, προσβαλύν τό 1 -ον σώμα, την άριστεράν πτέρυγα τοΰ 

γαλλικοΰ στρατοΰ' βαθμηδόν δ’ ή  μάχη  έξετάθη άχρι τών θέσεων τοΰ 

■πρώτου σώματος, κατέχοντος τό κέντρον. Ή συμπλοκή Οιηρχει ετι 

άμφίρ^οπος, οτε, περ! τήν 7 π . μ ., ό στρατάρχης Μάκ-Μαών, τραυ- 

ματισθεις βαρέως, ήναγκάσθη ν ’ άναθέση τήν άρχηγίαν είς τόν στρα

τηγόν Δυκρό. Ό  στρατηγό; Βίμπφεν ήτο ό άρχαιότερος τών τεσσάρων 

σωματαρχών· έπομένως κατά  νόμον είς αύτόν άνήκεν ή άρχηγια. Κ α! 

ομως μόλις περί τήν όγδόην ώραν εμαθεν ότι Ο Μακ-Μαών Ιτραυμα- 

τίσθη. Ά χ ρ ι  τής στιγμής Ικείνης τήν άρχηγίαν Ιξήσκησεν ό στρατη' 

γός Δυκρό.
Περ! τήν 9  ώραν ό στρατηγός Βίμπφεν, ίδών τό 1ον σώμα οπισθο

δρομούν προφανώς πρός τό δάσος τ ή ; Carenne, απίστησε και έλαβε π α

ρά τοΰ στρατηγοΰ Δυκρό τήν άρχηγίαν. Σκοπός τοΰ στρατηγού Δυκρό 

ήτο νά ύποχωρήση πρός τό Illy, ά/.ραν δεξιάν πτέρυγα τοΰ ήμετέρου 

στρατοΰ. Έ ν τοότοις τό 1ον σώ μα, άντ! νά έξακολουθήστ» ύποχωροΰν 

■πρός τήν διεύθυνσιν Ιχείνην, μετέβαλε «αράταξιν κα! έφάνη πλησιά- 

ζον πρός τό οχυρόν στρατόπεδον. ΓΗ ύποχωρησις αυτη προς τά  δεξιά 

ήδύνατο νά χαταστή λ ίαν έπικίνδυνος, διότι οί Πρώσσοι ειχον εις την 

α/.ραν άριστεράν αύτών πτέρυγα πολυάριθμα στρατεύματα, καθ ων θα 

Ιρίίπτετο τό κέντρον κα! ή  δεξιά πτέρυξ τών I άλλων. Αλλως τε δέ, 

τά  στρατεύματα τοΰ 12ου χα ! τοΰ 1ου σώματος, ήδη καταχοπα εκ 

τής πάλης τής προτεραίας, θά ησαν ήναγκασμένα νά διατρέξωσι 5 —1) 

χιλιόμετρα δι’ οδών λ ίαν δυσβάτων. Ό  στρατηγός Βίμπφεν, αμα άνέ- 

λαβε τήν άρχιστρατηγίαν, άνεγνώρισε τό έπικίνδυνον τοΰ κινήματος 

τούτου. Διέταξε λοιπόν, τό Ιον σώμα νά Ιπανέλθτι είς τας προτέρας 

αύτοΰ θέσεις κα! Ινίσχυσεν αύτό διά μ ια ; ύπομεραρχία; Ικ τοΰ π ίμ -  

■πτου σώματο;. Ή πρό; τό Μεζιέρ ύποχώρησις ήτο λ ίαν δυσχερής, 

διότι ό έχθρό; κατίΐχ εν ήδη διά δυνάμεων άνά πασαν στιγμήν Ινυσχυο- 

μένων τήν άπό Σεδάν ε ί; Μεζιέρ οδόν. Ό  στρατηγό; Βίμπφεν απε- 

οάσισε λοιπόν νά διατηρήστι τάς θέσεις του κα! νά συγκρότηση μόνον



«μυντικην μάχην. "Αλλως τε οε άχρι τής στιγμή* έ/.ε!νης ό άγων δέν 

ητο δυσμενή; ε ί; ημάς.

Περι τήν μεσημβρίαν ό ά^'/ηγος τοΰ 7ου σώματο; έξεδήλωσεν α νη 

συχίαν τ·.να περί τ ή :  τύχης τών στρατευμάτων, ατινα κατεΐχον τό 

οάσο; τή ; Garenne καί ήσαν εκτεθειμένα ε ΐ; πΰρ φονικόν. Πάραυτα ό 

στρατηγό; Βίμπφεν ένίσχυσεν αυτά διά τινω ν συνταγμάτων και κανο- 

■νοστοιχιών τοϋ 2ου καί τοϋ 1ου σώματος. Ταυτοχρόνως άπήλθεν α ύ-  

τοσε και εν μερο; τή ; ημετερα; έ*εδρεία; ύπό αύτόν τόν αρχιστράτη

γον, οστι;, αμα εφθασε, παρετηρησε τωόντι οτι τά πρωσσικά όβούζια 

έθέριζον ιροβερώ; τ ά ; ήμετέρα; τάξει;. ΤΗτο άδύνατον ν’ άντιστή τ ι ;  

κατά  το ιαύτη; βροχή; σφαιρών. Κ ατ’ άρχά; άπεπειράθη ν’ άντιτάξη  

κατα του έχθρικοΰ πυροβολικού τρεΐ; κανονοστοιχίας. Ά λ λ ’ αί κανονο- 

στοιχίαι έ/.εΐναι, εντό; δέκα μόνον λεπτών τή ; ώρα;, περιήλθον ε ΐ; ατα

ξίαν καί ήναγκάσΟησαν νά δποχωρήσωσιν. Τό ιππικόν διετάχθη νά 

ζήτηση σκέπην όπισθεν ένό; δάσου;· τό δε πεζικόν μετά  πολλή; 

δυσκολία; κατώρθωσε νά δ ιίτηρήοη τά ; θέσει; του.

Μετά μικρόν καί ό στρατηγό; Δουαί άνήγγιιλεν Ικ τή ; δεξιά; π τ ί-  

ρυγο; οτι δεν ήούνατο ν’ άντιστή έπι πλέον, διότι σόμπαν τό πρωσσι
κόν πυροβολικόν συνε/.έντρωσε τό πΰρ του έπι τοΰ όροπεδίου, δπερ ηύ- 

λάκωνον πανταχόθεν αί σ^αΐραι. Ό  γενναίο; σρατηγό; άνήγγειλε ταυ-  

τοχρονως ott και η π^ος το Ίλλύ υπαχώρησις κατέστη ενεκεν τών tco- 

λυαρίθμων δυνάμεων, α ; άντέτασσεν ό έχΟρό;, άδύνατο;. Είς τήν άρι

στεράν πτέρυγα τό 12ον σώμα έμάχετο έπ ιτυχώ ;. Ό  δέ στρατηγό; 

Βιμπφεν, θέλων νά έπωφεληθΫ| τών έπιτυχιών τοϋ 12ου σώματο;, οπω; 

σωση δι έρ^ωμένη; επιθεσεω; καί τήν δεξιάν πτέρυγα κ α ί £ίψη εν μέ-  

ρο; τοϋ έχθρικοΰ στρατοΰ είς τόν Μώσαν, άπέστειλεν ε ΐ; βοήθειαν τοΰ 

στρατηγοΰ Λεορέν παντα τά  διαθέσιμα αποσπάσματα τοϋ 1ου καί 

τοΰ 5ου σώματο;. Δ ιά τοΰ κινήματος τούτου ά αρχιστράτηγο; ήλπιζε 

νά  οιασπαση τήν έχθρικήν παράταξιν πρό; τήν διεύθυνσιν τοΰ Καρι- 

νιαν καί ν’ άνο'ξτι ε ΐ;  τόν στρατόν του τήν πρό; τό Μοντμεδΰ όδό*. 

Πρό; τόν σκοπόν τοΰτον άπηύΟυνε περί τήν 3 . 1/2 μ. μ. ε ΐ; τόν αϋτο- 

κράτορα, ευρισκόμενον τότε ε ΐ; Σεδάν, επιστολήν, δι’ ή ;  τόν προσεχά- 

λει νά τεθή έν μέσω τόν στρατευμάτων, ατινα  θά Ιθεώρουν τιμ ήν των 

ν’ άνοίξωσιν αύτώ  δρόμον. Ά λ λ ’ ά αύτοκράτωρ δέν ήλθεν. Ούχ ή ι ΓΟν 

ό στρατηγό; Βίμπφεν, διατάξα; τήν έπίθεσιν. κατώρθωσε ν’ άποκρούιτ,

δ-.ά τοϋ 12 . σώματος τόν έχθρόν. Ά τ υ χ ώ ;  τό 1ον και τό 7ον σώμα, 

μείναντα |πί τοΰ όροπεδίου, δ*ω ; άποτελώσι τήν έφεορείαν, προσε- 

βλήΟησαν ύπό άνωτέρων δυνάμεων, καί ού μόνον δέν ήδυνηθηβαν νά  

ύποβοηθήσωσι τ ά ;  ε’πιθετικάς κινήσει; τοΰ 12ου σώματο;, άλλ’ ολίγον 

κατ’ ολίγον άπεχρούσθησαν πρό; τό Σεδάν καί ήναγκάσθησαν νά π α -  

ραταχΟώσιν ύπό τά κανόνια τού φρουρίου. "Εν μάλιστα μερο; εισηλθε 

καί έντός τ ι ς  πόλεω;, ή ;  αί πύλαι εΤχον άοεθή έξ άβουλί*; άνοικταί.

Ό  ά ίχ ιστράτηγο; μετά τού έπιτελείου του, τεθεί; τοτε έμπρό; τών 

στρατευμάτων, ατινα δέν ιΤχβν ύποχωρήσει πρό; τήν πόλιν, ώρμησεν έπ ί 

τά  ’ίχνη τοΰ στρατηγοΰ Λε^'ρεν καί άνερ^ιχήθη έπί τ ώ ν  ύψ ω μάτ*ν, α τ ι-  

να δεσπόζουσι τή ; όδοΰ τή ; Givonne. 'II όδό; έκείνη, ήν διατέμνουσ-. 

πολλαχού φραγαί, δλση, τε ίχη , ήτο λ ίαν δύσβατο;, τουΟ’ οπερ ήνάγ- 

κασε τό στράτευμα νά τραπή πρό; τά  δεξιά, πρό; τό μέρο; τή ; π ύ 

λη ; τοΰ Βαλάν. ΤΙ1τον ώσεΐ τετάρτη ώρα. "Ισω; τό κίνημα του στρα

τηγού Λεβρέν, ΰποοτηρ'.ζόμενον δεξ'.ώ;, Οά έπετύγχανεν έτι, άλλά κατά  

τήν στιγμήν Κ είνην ε ί;  ά ξ ιω μ ατύό ς, άποσταλεί; ύπό τοϋ αύτοκράτο- 

ρο;, ένεχείρισεν ε ί; τόν άρχιστράτηγον έπυτολήν, δι’ ή ; ό αύτο*ράτωρ 

άνήγγβιλεν αύτώ δτι άνεπέτασεν έπι τών επάλξεων τοϋ Σεδαν τήν  

λευκήν σημαίαν, οτι έπομένω; όιφειλε νά παύση τό πϋρ καί νά έπι- 

λη^Οή διαπραγματεύσεων μετά τοΰ έχθροϋ. Ό  στρατηγός Ηίμπφβν ήο- 

νήθη δια^ήδην. Ά λ λ ’ ό αύτοκράτωρ άνενέωσε τήν πρόσκληο·.ν. Ό  

στρατηγό; Βίμπιρεν ήρνήΟη καί πάλιν, και α ντι να παύση τό πΰρ, ά ..ε- 

φάσισε ν’ «ποπειραΟή τελευταίαν καί άπεγνωσμένην άπόπειραν. ΙΙρός 

τόν σκοπόν τοΰτον εΐσήλβεν εΐ; τήν πολιν, οπω; συνάθροιση περι εαυ

τόν τά αύτόθι ευρισκόμενα οτρατευμ,ατα. Ηλπιζε νά τά επαναφερη 

ε ΐ; τήν μάχην, νά έν.βχύβη δι’ αύτών τόν στρατηγόν Λεβρεν, νά οια- 

σχίση τήν άριστεράν πτέρυγα τών Πρωσσο>ν και ν άνοιξή την προ; *ό 

Μοντμεδύ όδόν.
Ά τ υ χ ώ ;  ομω; τά στρατεύματα ήσαν κατάκοπα, κεκορεσμένα κ ιν

δύνων, εξηντλημένα έκ τριημέρου μάχηί, «κ συνεχών πορειών καί ε/. 

τ ή ;  έλλείψεω ; τροφίμων. Μή συναισθανόμενοι τόν κίνδυνον, si; όν ^ ε

τίθεντο συσσωρευόμενοι έν πόλει άνυπερασπιστω. οι πλεΐστοι τών στρα* 

τιωτών ήρνήΟησαν νά έξέλθωσι τών τειχών. Δισχίλιοι μονόν άνδρε; η* 

κολούθησαν τόν αρχηγόν καί ύπήκουσαν ε ί; τό γενναΐον πρόσταγμα του. 

Λ ύτώ ν τήν άρ/ηγίαν άν ίλα βώ ν ό στρατηγό; Βίμπφεν, εςεδιωςε τόν



Ιχθρόν |κ τοΰ Βαλάν κα! άνέκτησ» τό χωρίον ΙκεΓνο. Έ βνοφύλακες τ ι-  

νες καί τινες γενναίοι κάτοικοι τοΰ Ιεδάν εΤχον ένωθή οϊκειοθελώς μετά  

τών δισχιλίων έκείνων Ιθελοντών.

Τό Ιπεισόδιον εκείνο υπήρξε τό τέλο; τής μάχης. Ο! itep! τόν στρα

τηγόν Βίμπφεν στρατιώται -ησαν τοσοΰτον ολιγάριθμοι, ώστε δεν ήδύ- 

νατο να διασχίβτι Si’ αύτών τόν Ιχθρόν Μή δυνάμενος νά ένωθή μετά  

τοΰ 12. σο'ιματος, άπεφάσισε περί τήν 6. μ. μ . νά Ιπανέλθη είς Ιεδάν. 

Ή  πόλις ήτο πλήρης κ ιβωτίων, άμαςών, ί'ππων, τραυματιών, στρα-* 

τ ιω τώ ν πάντων τών οπλών. Η κυκλοφορία ήτο αδύνατος* μ ία  προς-* 

βολη τών ΙΙρώασων ή σύντομός τις βομβαρδισμός ήρκει, οπως κατα- 

οτραφώσι τά πάντα Η θικώς οί στρατιώται ησαν λ ίαν άποτεθαρίυμένοι* 

άλλως τε δέ ο στρατηγός Ιπείσθη μετ’ οδύνης ότι τά  τρόφιμα δέν ε- 

πήρκουν ή διά μίαν μόνην ήμε’ραν, κα! ότι τά πολεμεφόδια εΤχον έςαν- 

τληθή Εύθύς, μετά τους πρώτους χανονοβολισμοϋς, α! άμαξοατοιχίαι, 

αί φέρουσαι τροφάς και πολεμεφόδια εΐχον υποχωρήσει πρός τό Μεζιέρ.

Οΰτως εΐχον τά πράγματα, ότε ό στρατηγός Βίμποεν, άποοτείλας 

είς τόν αύτοκράτορα τήν παραίτησίν του, ελαβε παρ’ αύτοΰ Ιπιστολήν, 

δι’ ής τόν ίκέτευε νά διατηρήσω τήν άρχηγίαν καί ν ’ άπέλθΓ, πρός τόν 

στρατηγόν Μόλτκε, όπως διαπραγματευθή περ! συνθηκολογίας. Εύθΰς 

Ικ τών πρώτων λέςεων ό Γάλλος αρχιστράτηγος ίπείσθη ότι ό άρχηγός 

τοΰ πρωσσικοΰ έπιτελείου εγίνωσκεν άριστα τήν άπαισίαν θέσιν τοΰ 

γαλλικού στρατοΰ. Και όντως ό κόμης Μόλτκε, καίπερ άποδίδων πλή

ρη δικαιοσύνην είς τήν άπαράμι/λον γενναιότητα τών ήμετέρων στρα

τευμάτων, καίπερ άνομολογών ότι 65  — 7 0  χιλιάδες Γάλλων Ιπολέμη- 

σαν κατά 2 5 0  χιλιάδων ΙχΘρών, καίπερ βεβαιών, ότι περ! τό τέλος 

τής μάχης άφίχθη νέος πρωοσικός στρατός ες 8 0  χιλιάδων άνδρών, 

ίιεκήρυςε παρρησία ότι ήθελε σπουδαίας εγγυήσεις, καί οτι άπήτει νά 

παραδοθή ό γαλλικός στρατός αιχμάλωτος.

Ό  στρατηγός Βίμπφεν δέν ήθέλησε νά δεχθή κα! άνεχώρησεν ε ΐ-  

δοποιήθη όμως ότι τήν επαύριον, κατά  τήν 9. π  μ. άν άχρι τής στιγ

μής εκείνης δέν ύπεγράφετο ή σύμβασις, θά διετάσσετο ό βομβαρδισμός 

τής πόλεως. Τή 2 . Σεπτεμβρίου περ! τά Ιςημερώματα ό στρατηγός 

Βίμπφεν συνεκάλ-σε τού; διαφόρους σωματάρχας καί στρατηγούς εις 

πολιμικόν συμβούλιον* άφου δ’ ΰπεδείχΟησαν οί πόροι τής πόλεως, τό 

5Γ»ον τών τροφών κα! τών πολεμεφοδίων, τό πολεμικόν συμβούλιον

■ Ι τ π ίΜ  μ ια  -ωνή ότι ή  μετά τοΰ Ιχθροΰ διαπραγμάτευσής κατέστη  
άναπόοευκτος. Πάραυτα συνετάχθη τό πρωτόκολλον της συνεοριασε„ς_ 
κατά τήν 9 . δέ π. μ . ό άρχιστράτηγος άπήλθεν εις το στρατηγείου .ου 
κόμητος Μόλτκε κα ! ίπ ίτυ χ ε  παρ’ αύτοΰ ορούς οπωσουν η π ιο -ρ ο υ ς

τών κατ’ ορχάς ΰποίε.χθέντων. ,,  . , ,
Ευκόλως έννοεί πάς τις  μετα π ο ί ο υ  σπαραγμού καρδιάς * « * » " * »  

ό στρατηγός Βίμστ^εν τήν άπαισίαν σύμβασιν ’Α *λ «ρά γ .  η Γαλλία  
ό στρατός, οί «υμπολεμιατα! τοΰ γενναίου χαι άτυχους σ τ ρ α τ ο ύ  θα 

ίχτιμήσω σι δεόντως τήν σκληράν άνάγχην, είς ην θ α  κ?
νωσι μ ε τ ά  τ ή ς  δεούσης. Ιπ ιε ινείας πράξιν, ής ανευ ί Ο - 4 ο χΑ ιαδε, 
γενναίων στρατιωτών 0ά κατεδικάζοντο είς βέοαιον θάνατον; > ^
‘ 'Ό τ ι άφορά τόν στρατηγόν Β ίμπφεν άτομικώς, ανηγγειλεν εις τον 
στρατηγόν Μόλτχε ότι ήν άπεφασισμένος _νά μή χωριστ, την τύχην  

του άπό τής τύχης τών λοιπών συστρατιωτών του.

'Η  παράδοσις ν ον Ιεδ α ?·

Ό  αύτοκράτωρ, οστις πα^κολούθει τόν στρατόν του Mac- 
Mahon, παρευρεΟείς είς τήν μάχην τής, 3 0 .  ε ί ς  B e a u m o n t  

xai εχειθεν αρθ^μερον μεταβ^ς εί; Carignan, ο λζύ,  ̂ c. 
είς Σεδάν, ήναγκάσθη, ώς είοαμεν, νά αποχώρησή εις την 
πόλιν ταύτην κατά την μάχην τής 1. Σεπτεμβρίου, αφου ί*ο- 
λούΟησεν έπ’ αρκετήν ώραν τάς φάσεις αυτής και ειοε  ̂πρός 
τό εσπέρας οτι η περαιτέρω άντίστα«ς ητο καί περιττή και 
ματαία. Έ νω άπεοασίσΟη η παράδοσις, δ δέ W im pffen ε,,ε- 
τέλει τό τελευταΐον απελπιστικόν κίνημα είς Balan, η λευκή 

σημαία ύψώθη έπί τών επάλξεων τοΰ Σεδάν.
Τήν 8έ πρωίαν τής έπαύριον' δ αύτοκράτωρ, συνοδευο'μενος 

καί δ*’ άλλων στρατηγών καί αύτοΰ τοΰ W im pffen , μετε-η 
είς τό στραταρχείον τών Πρώσσων, ένθα δ W im pffen μετα 
τοΰ Μόλτκε συζητήσαντες ύπέγραψαν τήν περι παραοοσεως 

συνθήκην, ης τό κείμενον έχεt ουτω*
« 1. Ό  ύπό τήν αρχ ιστρατηγίαν τοΰ στρατηγού Β.μπφεν 

στρατός παραδιδεται αιχμάλωτος, ά?’ οΐ άπε/λείτΟη έν Σε- 

δάν ύπό άνωτέρων δυνάμεω ν.
>, 2. Χάρις τη καρτεροψύχω άμύνη τοΰ γαλλικού τούτον 

στρατοΰ, άρίνονιαι ελεύθερο', άπαντες οι στρατηγοί καί ά ,.ω
ΕΛΛΗΝ. ΣΤ ΡΑ Τ. 9. ΦΥΛ. Τ . Β·' 2 3 *



ματικοι, άφ ου δώσωσιν Ιγγρα'φως λ<5γον τιμής, οτι, μέχρι 
τέλους του πολέμου, δεν θα λαβωσι πλέον τά οπλα κατά τής 
Γερμανίας και κατ ουδενα τροπον θά άντενεργήσωσι προς τά 
συμφε'ροντα αύτής. Οί αξιωματικοί, οί άναδεχόμενοι την υπο
χρέωσή ταύτην, διατηροΰσι τά οπλα καί παραλαμβάνουσί 
τάς άποσκευάς των.

» 3. Ά π α ντα  τά όπλα καί τό πολεμικόν υλικόν, ήτοι ση- 
μαιαι, πυροβολα, πολεμερόδια κτλ. παραδίδονται είς τοΰς 
γερμανοΰς έπιτρόπους.

» 4. Το φρούριον Σεδάν παραδίδεται, όπως έχει, έντός 
τής 2. Σεπτεμβρίου εις τόν βασιλέα τής Πρωσσίας.

» 5. Οί άξιωματικοί, οί μη άναδεχόμενοι την έν τω 2. άρ- 
θρω περιεχομένην υποχρέωσιν, αφοπλίζονται καί παραδιδον- 
ται κατά τήν στρατιωτικήν τάξιν.

»Έγράφη έν Φρενουα, τη 2 . Σεπτεμβρίου 1 8 7 0 .
» 3 Ι ό λ τ κ ε . — Κόμης Β ίμ π φ ε ν .  »

Κοινοποιών τήν συνθήκην ταύτην δ W im pfeu πρός τόν 
στρατόν τόν έν Sedan, συνώδευσεν αΰτήν μέ τήν εξής ήμε- 
ρησίαν δ ιαταγήν

« Σ τρατιώτα ι !
»Χθές έπολεμήσαμεν κατά δυνάμεων πολΰ άνωτέρων. Ά π ό  

τής πρωίας μέχρι τής νυκτός άντέσιητε καρτεροψύγως είς 
τόν έχθρόν, καύσαντες καί τό τελευταΐον φυσέκιον. Ά ποκα-  
μόντες έκ τοΰ άγώνος τούτου, δέν ήδυνήθητε ν’ άπαντήσητε 
εις την κλήσιν, ην έποίησαν οί ύμέτεροι στρατηγοί καί ά ξ ιω -  
ματικοι, οπως διά τής όδοΰ τοΰ Μοντμεδΰ άποπειραθώμεν νά 
φθασωμεν είς βοήθειαν τοΰ στρατάρχου Β ϊζα ίν. Δισχίλιοί 
μονόν ανδρες ήόυνήθησαν νά συνενωθώσιν, όπως έπιχειρήσωσί 
την έσχάτην ταύτην προσπάθειαν· ήναγκάσθησαν όμως νά 
παραμείνωσιν είς τό χωρίον Βαλάν, είτα δέ νά έπιστρέψωσιν 
είς Σεδάν, ε'νθα δ υμέτερος στρατηγός έβεβαιώθη μετά λύπης, 
οτι δέν υπήρχον ουτε πολεμεφόδια, ούτε ζωοτροφίαι. Δέν εϊναι 
δυνατόν νά ύπερασπίσωμεν τό φρούριον, διότι ή θέσις αυτοΰ 
το καθίστα όλως ανίκανον ν’ άντιστή είς τό πολυάριθμον καί

φοβερόν πυροβολικόν τοΰ έχθροϋ. Ό  έντός τών τειχών της 
πόλεως συνηθροισμένος στρατός ούτε νά έξέλθη δυναται, ουτε 
νά ύπερασπισθή- ενεκα τής έλλειψεως τών εφοδίων, δια τε τον 
στρατόν καί τοΰς κατοίκους, ή^αγκάσθην δυστυχώς νά έλθω είς 
διαπραγματεύσεις πρός τόν έχθρόν. Απεστειλα χθές είς τό 
πρωσσικόν στραταρχεΐον κήρυκα, έχοντα πλήρη έξουσίαν 
παρά τοΰ αΰτοκράιορος, άλλά δεν ήόυνηθην νά προβώ επί 
τοσοΰτον, ώστε νά δεχθώ τοΰς επιβληθεντας μοι ορούς. Μόνον 
τή πρωία τής σήμερον, άπειληθείσης καθ’ ήμών βομβολή- 
σεως, είς ην δέν ήδυνάμεθα κατ’ ουδενα τροπον ν απαντη- 
σωμεν, άπεπειράθην νέα διαβήματα και ετυχον ορων, δι ων 
άπεφύγομεν, κατά τό δυνατόν, τας άτιμωτικας διατυπώσεις, 
ας τά έθιμα τοΰ πολέμου επιβαλλουσι σχεδόν πάντοτε εν 
τοιαύταις περιστάσεσιν. Οΰδεν αλλο λειπεται η Γ ν , αξιω ματι
κοί καί στρατιώται, ή νά ύποσιώμεν μετ’ ανοχής τάς συνε- 
πείας τών αναγκών, καθ’ ών οΰδείς στρατός δύναται νά πα
λαίση, έννοώ τήν έλλειψιν ζωοτροφιών καί πολεμεφοδίων. Εχω  
τουλάχιστον τήν παραμυθίαν, ότι άποφεύγομεν ούτως ανω
φελή σφαγήν, καί ότι φυλχττομεν τή πατρίδι στρατιώτας 
ίκανοΰς νά παράσχωσιν αύτή έν τώ μελλοντι καλάς και λαμ- 
πράς υπηρεσίας. Ό  αρχιστράτηγος Β ί μ π φ ε ν » (1).

Τήν επαύριον (3. Σεπτεμβρίου) ό αυτοκρατωρ και ή αυτο- 
κρατορική αύτοΰ συνοοια, συγκείμενη εκ 5 2  ατόμων, απήλθε 
διά τής Βελγικής είς τόν τόπον, ον ώρισεν αύτώ είς διαμο
νήν ό βασιλεύς τής Πρωσσίας. Ουτος δε είναι ή παρά την 
Γερμανικήν πόλιν Κάσσελ (Casscl), επι τής δεςιας τοΰ Ρ ή 
νου όχθης, έπαυλις τοΰ W illheln ishoh e (Βιλλιαμσχοε), έν 
η περί τάς άρχάς τοΰ καθ'ημάς αίώνος κατώκει δ Ιερώ νυ
μος Βοναπάρτης, πατήρ τοΰ σήμερον πρίγκιπος Ναπολέοντος,

( 1 ) Ό  στρατηγός Vinoy, οστις Ιστάλη άπό Παριαίων έπί κεφαλής 

τοΰ νεωστ'ι καταρτισθέντος 13ου σώματος, όπως ένωΟή με τον MaJ- 

Mahon, μαΟών καδ’ όοόν τα  α τυχήματα  καί τήν καταιτροφήν, ίσωβη  

ίπ ανα κά μ ψ α ς εις Παρισίους με τοΰς ΰπ ’ αΰτον.



® b o u i l l o n

MUNO

S M m i / '  iE  κ ? * ? * #
^  u y ·  <mII/ONNE

\ ^ v  * c /  *[/illers . C er NAv*
^NCHEVAL

» s \
HeMILLY

"ALiCOORT·;,

Boic -Liti - 
o r

MonTD'EYC- '- .  S to h he  ( f s iim

β O K M T p** £ $% .  % ■

,·χ „  ί γ , , , ί , , ί , , ’,
^ασιΑ^α τή ; Β εισραλιας.

I I t i io r  r//c μ άχη ς i f  Σεόάτ.

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ· 3 1 1
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Bouillon =  Βουιλόν βϊνοηηβ:=Γιοόννγ>
Μ ιι no =  Μ Ονο
Grande H aye—  Μεγάλη Χάγη 
Belgique =  Βιλγίχή 
La  Chapelle =  Ax Σαίτέλλη 
Sedan =  Σεδάν 
Francheval =  Φρανοεοάλ 
C h en  r i v . =  S ’icc ποτ.
Brevilljr =  BpfCtXXu 
Carignan =  Kaptviav 
Vaux =  Βώ
Meuse Π. =  ό Μεύοτ»; nor. 
Le JPon t Mange =  ή γέφυρα Μάγ- 
γης

Rem illy  =  'ΡείΑίλλύ 
Raur.ourl =  'Ρωκοΰρ 
Mouzou —  Μουζών

Villers Gernau *ΒιΧλ»ρς Γερνώ 
Balan =  Βαλάν
Fond de Givonue =  Μυχδ; τ9ΐ;
Γιβόννης (

Don/y =  Δονου 
Ha zeille =  Βιζίΐ'.λη 
Vouck =  Be-γ 
Slenay =* Στεναυ 
Beaumont =  Βωμών 
Defile dc I* Argonne =  Σηνωπές 

τίΐς 'Αργ'ίντ,ς 
Bois des Dames =  Δάοος τών Κυ
ρίων =  δέ δάχ 

Slonne =  Στόννε 
Bois de Mont Dien =  Δάσος «ρους 
του θ(θύ =  Μονδ'.έ·

* Εξοδος του Bazaine.

( 3 1. Αύγούστου)

Έ νω ό M ac-M ahon έπολέμει τόν έσχατον τ ις  απελπι
σίας άγώνα, ό στρατάρχης Bazaine, είτε διότι ή 3 1 .  Α ύ 
γούστου εΤχεν όρισθή μεταξύ αύτών ώς ήμε'ρα πάλης, είτε 
διότι άπελπίσθη έπί τή προσδοκία, έξετέλεσε την έξοδον αύ
τοΰ μεδ’ όλων τών δυνάμεών του, οπως έκβιάση την δίοδον 
μετάξι) τών έγθρών κατά τήν πρός M ontiucdy διεύθυνσιν.

Ή τεραστία αυτη σύγκρουσις διηρκεσεν 3G όλας ώρας* 
άλλά μεθ’ όλον τόν ηρωισμόν αύτοΰ, ΟαυμασΟεντα καί ύ
π’ αύτών τών Πρώσσων, δέν ήδυνήθη νά διασπάση τόν άπο - 
κλεισμόν, καί ήναγκάσθη νά έπιστρε'ψη είς τά παρά τό Mels 
χαρακώματα αύτοΰ. Ή  έξοδος αΰτη, αποτελούσα ίδιαν καί 
σπουδαιοτάτον εν τή ιστορία μάχην, ιδού πώς διαγράφεται 
ύπό τής «Επίσημου έφημερίδος# τοΰ Βερολίνου, κληθεϊσα 
«μάχη τοΰ Mets».

«Κατά τάς τελευταίας ήμε'ρας τοΰ Αύγούστου ό αποκλει
σμός τών Γάλλων εις Μέτς ύπό τών γερμανικών στρατευμά
των τοΰ πρίγκιπος Φριδερίκου Καρόλου κατε'στη γεγονός τε- 
τελεσμένον καί τοι δέ ή περί τό φρούριον ζώνη καθίστατο 
όσημί'ραι στενότερα καί ισχυρότερα, ό εχθρός, άπό τής 19 .



Αυγουστου, ουοεν απεπειραδη κίνημα, οπως κωλύση η δια- 
σπάση τον αποκλεισμόν καί επιτυχή την έν τω πεδ’ίω συνέ- 
νωσίν του μετά των στρατευμάτων του Μάκ-Μαών. ”Εκ τίνος 
υψώματος, κείμενου ένωπιον τοΰ φρουρίου, ήδυνάμεδα διά 
τοϋ τηλεσκοπίου νά διακρίνωμεν τάς κινήσεις τών έν τώ  
ρρουρίω Γάλλων. Ή (19.) 3 1 . Αύγούστου ην ή ήμε'οα, ην 
ειχεν έκλεξει δ στρατάρχης Βαζαίν, οπως έπιτεδή έντόνως 
κατα τών γερμανικών γραμμών. Α ί προσπάδειαί’του διηυ- 
δύνδησαν κατά τών επί της δεξιάς οχδης τοΰ Μοζέλα ήμε- 
τερων θέσεων, αί'τινες ησαν καί αί άσδενέστεραι. Ή μάχη 
ίρξαι,ο απο πρωίας, αλλ αυτήν την φοράν τάς οχυράς δέσεις 
κατεΐχον οι Γερμανοί, οι δέ Γάλλοι ησαν οί προσβάλλοντες. 
Η ημέρα εκείνη απέδειξε τι αδύνατο νά κατορδώση ή έρμη 

των. Καί περ έπανειλημμενως έπιτεδέντες, ούδέν κατώρδω- 
sav. Τό εσπερας της 3 1 . Αύγουστου οί Γερμανοί κατεΐχον 
τάς αύτάς δέσεις, άς κατεΐχον καί τήν πρωίαν. Κ α ίτ ο ιή  
μάχη διήρκεσεν άπο πρωίας ά’χρις εσπέρας, σχεδόν άνευ 
®&αχο<*?5ς, γ.7.1 οι Γάλλοι είχον λίαν υπερτέρας δυνάμεις, οί 
γενναίοι υιοί της ανατολικής Πρωσσίας δέν ύπεχώρησαν ο’υιε  
βήμα. Εν τώ αγών. έκείνω έκλεισδη πρό πάντων τό πρώτον 
σώμα (ανατολική Πρωσσία) και ή μεραρχία Κοΰμμερ, συγ- 

^ vo?pou?&v· Κρίνων τις έκ τής επιμονής καί έκ 
των ουνάμεων, μεδ ών δ έχδρός έπεχείρησε νά διασπάση 
τόν αποκλεισμόν, ήδύνατο ευκόλως νά μαντεύση δτι τήν επαύ
ριον δά έπανελάμβανε τήν απόπειραν, ίσως μετά μείζονος ετι 
ίρμής. Τούτου ενεκεν ή A. Υ. δ πρίγκιψ Φρεδερικος Κάρολος, 
οιευδύνας από πρωίας άχρις εσπέράς τήν μάχην, διέταξε τό 
εσπέρας τό εννατον σώμα νά διαβή τόν Μοζέλαν, οπως ένι- 
σχυση τάς ε..ι τής ώεξιας οχδης δεσεις, άμα δέ νά προνω- 
ρήση καί τό οέκατον σώμα ώς έφεδρεία. Ά λ λ ’ οί Γάλλοι δέν 
περιέμίϊνον αχρι τής πρωίας τής πρώτης σεπτεμβρίου· άπελ- 
πισδεντ^ς οε νά επιτυχωσι διά τής βιας} έποιήσαντο χρήσιν 
του ίολου. Δ;ατάξαντες το εσπερας τούς σαλπιγχτάς των νά 
σαλπίσωσι τό ήμέτερον πρόσταγμα κ α τ α δ έ σ α τ ε  ο π λ α ,  
ώρμησαν, περί τήν μίαν μετά τό μεσονύκτιον κατά τών ήμε- 
TiPwv̂  προφυλακών διά τής λόγχης, έπετέδησαν κατά τής 
φρουράς καί τών χαρακωμάτων τοΰ R etonfay καί F lanville , 
κατελαδον τά δύο έκεΐνα χωρία καί προύχώρησαν άχρι τοΰ 
N oisseville καί τοΰ Servigny. Ά ν  αί δέσεις έκεΐνκι', καί 
προ πάντων τό Retonfay, έμενον είς χεΐρας τοΰ έχδροΰ, υπήρ-

ί ι  αέγας φόβος μή κατορδώση τό σχέδιόν του καί διάσπαση 
τήν ήμετέραν ζώνην. Πρός άποφυγήν του κινδύνου τούτου ό 
άρχηγός τοΰ πρώτου σώματος στρατηγός Μαντάϋφελ, κατα- 
λιπών τήν άμυναν, άνέλαβε, κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής 
πρώτης σεπτεμβρίου, τήν κατά τοΰ έχδροΰ έπίδεσιν· μετ’ ού 
πολύ δ’ ήδυνήδη νά άναγγείλη είς τόν πρίγκιπα Φρεδερΐκον 
Κάρολον, δτι δ έχδρός έξε^ιώχδη τοΰ R etonfay ύπό τών 
ΙΙρώσσων, μαχομένων διά τών λογχών καί τών ακτηριδων. 
Τήν ένδοξον ταύτην ε'ναρξιν τής μάχης παρηκολούδησαν έτι 
μείζονες έπιτυχίαι. To N oisseville καί τό Servigny έκυρι- 
εύδησαν αυδις ύπό τών γερμανικών στρατευμάτων. '11 εικοστή 
δγδόη μεραρχία τοΰ πεζικοΰ ύπό τόν στρατηγόν Σμέλιγκ έκυ- 
ρίευσε τό Φλαμβίλ, ή δέ δεκάτη δγδόη μεραρχία ύπό τόν 
στρατηγόν Βράγγελ προέβη έπιτυχώς άχρι τοΰ Chemille. Αί 
αλλεπάλληλοι έφοδοι τοΰ έχδροΰ χατά τοΰ χωρίου F a illy  ά -  
πεκρούσδησαν νικηφόρως. Περί τήν 4. μ. μ. τά γερμανικά 
στρατεύματα εΤχον ανακτήσει πάσας αύτών τάς δέσεις, οί δέ 
Γάλλοι εΤχον άποκρουσδή εις το φρούριον. Εκ τοΰ προμνη- 
σδέντος λόφου ήίυνάμεδα νά ίδωμεν οτι, ένώ ή έξοδος τοΰ 
έχδροΰ έκ τοΰ φρουρίου καί η παράταξίς του είς μάχην έγε- 
νοντο έν πλήρει τάξει, ή ύποχώρησίς του έγένετο έν άκρα α 
ταξία. Τό νικηφόρον τοΰτο πέρας τής μάχης οφείλεται κυρίως 
είς τά μέτρα τοΰ αρχιστρατήγου, ούχ ηττον ομως καί εις τήν 
έντονον πρωτοβουλίαν τών διαφόρων αρχηγών, είς τήν δτέ μέν 
πεισματώδη άμυναν, δτέ δέ άνυπόστατον ορμήν τών στρατευ
μάτων, πρό πάντων δέ είς τήν ενέργειαν τοΰ πυροβολικοΰ. Αί 
άπώλειαι τών Γάλλων είναι μείζονες η αί τών 1 ερμανών. Η 
μάχη διήρκεσε 3 6  δλας ώρας. Ό  πρίγκιψ Φρεδερικος 
λος μετά τοΰ μεγάλου δουκός τοΰ Όλδεμβουργου καί  ̂ τής α-  
κολουδίας του άπήλδεν αύτοπροσώπως είς τό πεδίον, οπως έ- 
πιτηρήση τήν έκτέλεσιν τών υπ αυτοΰ ληφδεντων μέτρων.»

01 Πρώσσοι έΛεύβεροι πρός Παρισίους-

Οί Πρώσσοι, έξαφανίσαντες διά τοΰ πυρός καί τής α ιχμα
λωσίας τόν στρατόν τοΰ M ac-M ahon, έν τη τριημέρω μάχη 
παρά τώ Σεδάν (30 , 3 1 . Αύγούστου καί 1. Σεπτεμβρίου), 
περιορίσαντες ταυτοχρόνως τόν στρατόν τοΰ Bazaine μετά τή/ 
άκαρπον έξοδον αύτοΰ τήν 3 1 .  Αύγουστου, έμειναν έντελώς 
έλεύδεροι είς τήν πρός Παρισίους πορείαν των, διό καί ευθύς 
μετά τήν παράδοσιν τοΰ στρατοΰ τοΰ Σεδάν (2. Σεπτεμβρίου)



έτοάι:η?αν τήν πρός τά έκεΐσε οδόν ή 3η καί 4η στρατιά υπό 
τοΰς βασιλικούς πρίγκιπας της Πρωσσίας καί της Σαξωνίας.

Α ντίσ τα σ ις  τω ν  Γ ά .ί.ΐω ν.
Ίδοΰ τά σημεία, ατινα διατελοΰσιν έν άντιστάσει προφανεϊ, 

μή δυνηθέντων είσετι τών Πρώσσων νά πράξωσί τι αποτε
λεσματικόν κατ’ αυτών.

Mets, Στρασβούργον, Palsbourg, Bitche, Toul, Verdun, 
M ontm edy. Έ κ τών εν τη προγενεστέρα τών τελευταίων 
συμβάντων πορεία τώνΠροισσων παρεδόθησαν αύτοις τό φρού- 
pisv M archal καΐτό V itry · έν δέ τή πορεία αύτών πρός Πα
ρισίους, παρουσιασθέντων τών Πρώσσων έμπροσθεν τής Laon, 
δ φρούραρχος ταύττ,ς παρέδωκε τό φρούριον κατόπιν άπειλών 
βομβαρδισμού τήν 1 1 .  Σεπτεμβρίου. Ώ ς γνωστόν, ένω κατε- 
λήφθη ή άκρόπολις, άνετινάχθη είς τόν αέρα ή πυριταποθήκη, 
φονεύσασα καί πληγώσασα ούχί ολίγους. Τά γεγονός τούτο 
έξετιμήθη έν τή πρώτη στιγμή ώς προδοσία, οπερ αδύνατον, 
διότι και αγενές καί άνευ σπουδαίου αποτελέσματος ητο.

Εις τό άκρον τοΰ δρόμου τών Πρώσσων κείνται οί Παρί- 
σιοι, ώχυρωμένοι καί περιμένοντες τόν έχθρόν (I).

’Λ ναχήρυζις τής δημοκρατίας.
Γενομένης έν Παρισίοις γνωστής τής παραδόσεως χαί α ιχ 

μαλωσίας τοΰ Ναπολέοντος, έκηρύχθη ή πτώσις τής αύτοκρα- 
τορίας, καί ή άνακήρυξις τής δημοκρατίας, καί συνέστη προ
σωρινή κυβέρνησις, ης πρόεδρος ώνομάσθη ό «pyηγός τών 
έν Παρισίοις στρατιωτικών δυνάμεων στρατηγός Trouchy.

Πρός στιγμήν έπιστεύθη, οτι οί Πρώσσοι ήθελον στήσει 
τήν έπί τά πρόσω πορείαν αύτών, χαί ηθελον διαπραγματευθή 
τήν ειρήνην, άφοΰ έν αρχή τοΰ πολέμου πατήσας ο βασιλεύς 
τό γαλλικόν έδαφος έπροκήρυξεν είς τόν γαλλικόν λαόν, οτι 
δέν πολεμεΐ τούς Γάλλους καί τήν Γαλλίαν, άλλά τόν Ναπο- 
λέοντα, επομένως, άφοΰ ουτος έπεσε, καί μάλιστα ήχμαλω - 
τίσθη, έξέλιπε καί ή τοΰ πολέμου άφορμή· άλλ’ ομως ούχ 
οΰτως έοοξεν αύτώ κατόπιν, διό καί περιμένεται ή έναρξις τής 
πολιορκίας τών Παρισίων.

2 0 .  Σ επ τεμ β ρ ίο υ . Β. I. ΒΑΛΤΙΝΟΣ.

(1) ’Ενώ το παρόν SfOpov ητο ε’ί  τά  Ttitevrp.a, Ιγνώσιθη ή 8ta συν- 
θτ,/ης παο^ϊοσις τ  ϋ Στραοβοΰργου κα! ή  χυρίίυτι< τοΰ Montmedy, κα!
εττΐβεοα’.ωΰη η δ'.αδοθεΓαα κυρίευαις του ΤυιιΙ,




	Tomos 2 1
	Tomos 2 2
	Tomos 2 3
	Tomos 2 4
	Tomos 2 5
	Tomos 2 6
	Tomos 2 7
	Tomos 2 8
	Tomos 2 9
	Tomos 2 10
	Tomos 2 11
	Tomos 2 12
	Tomos 2 13
	Tomos 2 14
	Tomos 2 15
	Tomos 2 16
	Tomos 2 17
	Tomos 2 18
	Tomos 2 19
	Tomos 2 20
	Tomos 2 21
	Tomos 2 22
	Tomos 2 23
	Tomos 2 24
	Tomos 2 25
	Tomos 2 26
	Tomos 2 27
	Tomos 2 28
	Tomos 2 29
	Tomos 2 30
	Tomos 2 31
	Tomos 2 32
	Tomos 2 33
	Tomos 2 34
	Tomos 2 35
	Tomos 2 36
	Tomos 2 37
	Tomos 2 38
	Tomos 2 39
	Tomos 2 40
	Tomos 2 41
	Tomos 2 42
	Tomos 2 43
	Tomos 2 44
	Tomos 2 45
	Tomos 2 46
	Tomos 2 47
	Tomos 2 48
	Tomos 2 49
	Tomos 2 50
	Tomos 2 51
	Tomos 2 52
	Tomos 2 53
	Tomos 2 54
	Tomos 2 55
	Tomos 2 56
	Tomos 2 57
	Tomos 2 58
	Tomos 2 59
	Tomos 2 60
	Tomos 2 61
	Tomos 2 62
	Tomos 2 63
	Tomos 2 64
	Tomos 2 65
	Tomos 2 66
	Tomos 2 67
	Tomos 2 68
	Tomos 2 69
	Tomos 2 70
	Tomos 2 71
	Tomos 2 72
	Tomos 2 73
	Tomos 2 74
	Tomos 2 75
	Tomos 2 76
	Tomos 2 77
	Tomos 2 78
	Tomos 2 79
	Tomos 2 80
	Tomos 2 81
	Tomos 2 82
	Tomos 2 83

