
λησεν. 'Οπωσδήποτε όμως ο: άναγκα ια ι πρός βομβαρδισμόν 

προετοιμασίαί καί ή αναγκαία  διά τούτοι» κυρίευσις σημείων 

τινών ή καί φρουρίων εξωτερικών χρήζει χρόνου καί ένεργείας 

ούχ ί σμικρας. Τωόντι, εκτός της άναπτύξεως τοΰ πολιορ- 

κουμένου τείχους καί τής ανωμαλίας τοΰ έδάφους, οί Παρί* 

σιοι κεΐνται πολύ μακράν τής Γερμανίας, άπειρος δέ ή δυσκο

λ ία  τής μεταφορας μεγάλου άριθμοΰ πολιορκητικών πυροβό

λων διά τών έφβαρμένων όδών, διά τών κατεστραμμένων γε

φυρών, έν καιρώ χειμώνος, βροχής καί ψύ·/ους· άλλω ς τε ό 

χρόνος επαυξάνεται, διότι, όπως έχη δ βομβαρδισμός άποτέ- 

λεσμα καί καταστή δυνατός, άνα'γκη νά σιοιπήσωσιν α ί επ ί

σης ίσχυραί κανονοστοιχ ία ι τών πολιορκο υμένων.

’Ιδού λοιπόν καί δ βομβαρδισμός, άν οϋχί αδύνατος, τούλά- 
χιστόν δυσκατόρΟωτος, χρονοτριβήν ούχί σμικοάν άπαιτών 
καί αμφίβολος είς τά αποτελέσματα του. ’Απέναντι όμως 
όλων τών δυσκολιών, ας δ βομβαρδισμός, ή εξ άπήνης αλωσις 
καί ή προσβολή καθ’ ώρισμένου σημείυ τοΰ τείχους τώνΠαρί- 
σίων παρουσκίζουσι, τό εύχερέστερον δι’ οίονδήποτε πολιορκη
τήν τών Παρισίων είναι ό άπλοΰς αποκλεισμός αυτών, δ ά- 
ποκόπτων τήν πόλιν άπό τών συγκοινωνιών αυτής πρός τήν 
λοιπήν Γαλλίαν, δ θαττον ή βράδιον έπιφέρων τόν λιμόν, 
συνέπεια τοΰ οποίου είναι ή έξέγερσις τών πλήΟεων καί ή 
αναγκαστική παράδοσις. Τοιοΰτον λέγεται τό σχέδιον τοΰ γερ- 
μανικοΰ επιτελείου, δυνάμενον ν’ άποτύχη μόνον, εάν στρατός 
γαλλικός εξωθεν ερχόμενος λύση τήν πολιορκίαν, ή έσωθι 
μορφουμενος κατορθώση νά διασπάση τάς έχθρικάς γραμμάς. 
Μετά τήν περιγραφήν τών όγυρωτιχών μέσων τών Παρισίων 
καί τών περί ενδεχόμενης άλώσεως αυτών, καιρός νά μετα- 
βώμεν είς τήν έκθεσιν τών στρατιωτικών επιχειρήσεων τών 
Γερμανών άπό τής παραδόσεως τοΰ Sedan. (ακολουθεί)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΙΧΛΝΙΚ.ΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΠΡΩΣΣΙΑ, I
ΠΑΡΑ.

CHEYDT, capitainc du genie,

μϊταφρασθεν ίκ  τοΰ Γαλλικού 

δπο θ .  ΚΟΪΡΟΪΣΟΠΟΓΛΟΊΓ, ΰπολοχαγοϋ τοΰ μηχανικού.

Τό μηχανικόν έν Πρωσσία σύγκειται Ιον έκ τοΰ,έπιτε- 
λείου τοΰ μηχανικοΰ, 2ον έκ μιας διλοχιας σκαπανέων τής 
Β. φρουράς (pionniers), 3ον έξ όκτω διλοχιών σκαπανέων 
τής γραμμής, καί 4ον έκ δυο λόχων σκαπανέων τής έφε- 
δρείας. Γ0  προϊστάμενος τοΰ σώματος, στρατηγός ών, φέ
ρει τον τίτλον γεν ικόc ίηιθεωρητής τοΰ μηχαν ικοΰ , τών 
φρουρίων xal των σκαπανέων, πρός δέκαί γνωματεύει παρά 
τώ υπουργώ τών στρατιωτικών καί διά τήν έν γένει υπηρε
σίαν τοΰ στρατοΰ. 'Ο υπουργός διευθύνει τά τοΰ μηχανικού 
διά τοΰ έν τώ υπουργείω μηχανικοΰ τμήματος, παρ’ ω δύο ά- 
νώτεροι αξιωματικοί καί δύο λοχαγοί είσίν έπιφορτισμένοι τά 
διάφορα άντίκείμενα τής υπηρεσίας ταύτης και τήν τών αν
τικειμένων τούτων μετά τοΰ ύπουργοΰ έξέτασιν.

Διά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας τοΰ μηχανικοΰ διηρέθη 
η έπικράτεια είς τρία μεγάλα διαμερίσματα.

Τό Ιον άποτελεΐται έκ τής έπαρχίας τής Πρωσσίας, Πο- 
μερανίας, τοΰ Βρανδεμβούργου καί τής έπαρχίας ΙΙόζεν.

Τό 2ον έκ τής Σιλεσίας καί τής έπαρχίας Σαξωνιας καί
Τό 3ον έκ τής Βισφαλίας καί τών Παρα^ηνίων έπαρχιων.
Τά διαμερίσματα ταΰτα έπικαλούμενα έπιθεωρήσεις τοΰ 

μηχανικοΰ, διευθύνει εις στρατηγός, ίπιθεωρητής τοΰ μ η χ α -  
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γιχοϋ· £χ«. δέ τήν άνωτάτην έπίβλεψιν τών φρουρίων καί 
τών έκτελουμένων στρατιωτικών έργων, ώς έπίσης και τών 
ς-ρατευμάτων τοΰ μηχανικοΰ τών έν τη περιφερεία αΰτοΰ ς·αδ- 
μευόντων. 'Ωσαύτως ύποδιήρεσαν τάς έπιδεωρήσεις τοΰ μη- 

χανικοΰ εις ίπ ιθεωρήσειϊ των φρουρίων καί εις έπιθεωρή- 
σ ιις  τών σκαπανέων· Τούτων εκάστη διοικειται ιδία δψ’ ε
νός συνταγματάρχου ή άντισυνταγματάρχου τοΰ μηχανικού, 
οστις υπό την έποπτείαν τοΰ έπιδεωρητοΰ τοΰ μηχανικοΰ έκ- 
τελεΐ την υπηρεσίαν τών φρουρίων ή τών στρατευμάτων τοΰ 
μηγανικοΰ. Διηρεσαν τά φρούρια εις έπτά Επιθεωρήσεις οχυ
ρωμάτων·, καί τάς έννέα διλοχίας σκαπανέων εις τρεις επ ι
θεωρήσεις σκαπανέων, άνά 3 διλοχίας Ικάστην.

Ή  διαίρεσις τών έπιδεωρησεων μετά τών εδρών τών Επι
θεωρητών τοΰ μηχανικοΰ καί τών φρουρίων, ατινα ένδιαλαμ- 
βάνονται εις Ικάστην τών έπιδεωρησεων, εχει ώς άκολούδως*

Ιη Έπιδεώρησις τοΰ μηχανικοΰ έν Βερολίνω.
1η Έπιδεώρησις τών φρουρίων Κοενισπέργ (Koengisberg), 

Πιλλώ (P illau), Βογέν (Bogen), Γρωντέντζ (Craudentz), 
Τορν (Thorn), Μαριενπούργ (M arienpourg).

2α Έπιδεώρησις τών φρουρίων Δαντσιγ (Dantsig), Κολ- 
μπέργα (Colperg), Στεττίν (Stettin), Σβαϊνεμοΰνδ (Sveine- 
munde), Στραλσοΰνδ (Stralsund).

7η Έπιδεώρησις τών φρουρίων Σπανδώ (Spandau), Κου- 

στρίν (Custrin), Πόσεν (Posen).
1η. Έπιδεώρησις τών σκαπανέων.— Έπιδεώρησις σκαπα

νέων φρουράς — 1η καί 2α διλοχία σκαπανέων της γραμμής.
11α Έπιδεώρησις τοΰ μηχανικοΰ εις Βρεσλώ (Breslau).
3η. Έπιδεώρησις τών φρουρίων Νέϊσσε (Neisse), Γλογκω 

(Clogau), ΣχβαίοουΙτζ (Schweiduitz), Γλάτζ (Glatz), Κόσελ 

(Cosel).

4η. Έπιδεώρησις τών σκαπανέων Μαγδεμπούργ (Mag- 
debourg), Βιτεμπέργ (W iltem perg), Τοργώ (Torgau), 
Έρφοΰρτ (Erfurt).

2α Έπιδεώρησις σκαπανέων. —  3η, 5η καί 6η έπιδεώ- 
ρησις σκαπανέων.

III. Έπιδεώρησις τοΰ μηχανικοΰ Κοβλέντζ (Coblentz)· 
5η έπιδεώρησις τών φρουρίων Κομβλέντζ (Coblentz), Σαρε- 
λουι (Sarrelu is), Μαγιάνς ^Magence), Λουξεμποΰργ (1) 
(Luxembourg).

6η Επιδεώρησις τών φρουρίων Κολονία (Cologne), Βά- 
σελ (W asel), Μίνδεν (Minden).

3η Έπιδεώρησις τών σκαπανέων—4η, 7η, καί 8η διλο- 
χία σκαπανέων καί δύο λόνοι εφεδρείας.

Το μηχανικόν έν Πρωσσία έκτελεϊ άποκλειστικώς απαντα 
τά στρατιωτικά έργα. Ουτω ούχί μόνον κατασκευάζει τά έργα 
τής Οχυρωτικής, πυριταποδήκας, νοσοκομεία, στρατώνας, φυ- 
λακάς κτλ., αλλά καί τά χυτήρια, κκψυλοποιεΐα, πυριτουργεΐα, 
οπλοποιεία καί οπλοστάσια. Προκειμένου δέ περί κατασκευής 
στρατώνων πολυτελών (οΤοι οί τ?ΰ Βερολίνου καί τοΰ Pot- 
sdamz), προσλαμβάνονται πολιτικοί αρχιτέκτονες. Έ ν τοι
αύτη περιπτώσει άνώτατον συμβούλιον μηχανικών, Ιδρεΰον 
εν Βερολίνω, έφορα καί συντάττει τά διαγράμματα.

Εις έκαστον τών έν ταίς έπιδεωρησεσι τοΰ μηχανικοΰ 
φρουρίων υπάρχει εις μηχανικός τής πλατε ίας  (P lazin- 
geniers), ταγματάρχης η λοχαγός, εχων ύπο τάς διαταγάς

(1) Ή κυβέρνησι; διέταζε την κατεδάφισιν τών οχυρώσεων τής 

Ζοκλιέρ καί τής Σιλπερβέργ (Silberperg). Κατά τήν περίστασιν ταύ
την Ιχαμε «ολλας δοκιμάς με τά  £αβδιοτά πυροβόλα, μεταχειρισθεΐιχ 
βϊμβακοπυρ(τιδ« διά τάς υπονόμους,
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■sou ύποδεεστέρους άξιωματικούς τοΰ αύτοΰ σώματος καί Επι
φορτισμένος τήν συντήρησήν τών Οχυρωμάτων, τών στρατιω- 
κών κτιρίων και τών θολωτών στρατώνων, τών άντεχόντων 
εις τάς βόμβας καί άποτελούντων μέρος τών δχυρωμάτων.

ΟΣ προσκεκολλημένοι άξιωματικοί έν τη υπηρεσία τών 
φρουρίων είσίν επιφορτισμένοι τήν μελέτην καί τήν σύνταξιν 
τών διαγραμμάτων τών κατασκευασθησομένων ίργων. 'Οσά
κις δέ τά διαγράμματα άφορώσι τήν κατασκευήν κτιρίων τοΰ 
πυροβολικού, νοσοκομείων, φυλακών κ λ π ., όφείλουσι νά 
ουνεννοώνται μετά τών αρμοδίων άξιωματικών τοΰ πυροβολι
κού καί μετά τών Επιμελητών, οικονομικών υπαλλήλων καί 
τών τοπικών αρχών δ δέ υπουργός, πριν ή άποφανθή, συμ
βουλεύεται τάς Επιτροπάς, τάς συγκροτηθησομένας έκ τών 
τμημάτων τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών καί τοΰ στρα
τιωτικού διαμερίσματος. Τά συνταττόμενα διαγράμματα παρά 
τών προϊσταμένων τοΰ μηχανικοΰ Εξελεγχόμενα άποστέλλον- 
ται παρά τοΰ έπιθεωρητού τών φρουρίων είς τους Επιθεωρη- 
τάς τού μηχανικοΰ, οίτινες μετά προηγουμένην έρευναν 
σημειοΰντες τάς έπί τούτων παρατηρήσεις των τά διευθύνουν 
απ’ ευθείας εις τον υπουργόν , οστις άποφαίνεται μετά 
προηγουμένην συνεννόησιν τοΰ γενικού έπιθεωρητού τοΰ μη

χανικού.
Ή  έκτέλεσις τών ίργων γίνεται άποκλειστικώς δι’ Εργο

λαβίας. Προσέτι τό μηχανικόν εΤναι έπιφορτισμένον μέ τήν 
Εφαρμογήν τών νόμων της στρατιωτικής δουλείας· δέν εχουσι 
δέ παραδεχθή είσίτι ώρισμένην ζώνην μεθορίων, αλλά έκα
στη τών Οχυρώσεων έχει δουλείαν, αί δέ ζώναι τής δουλείας 
δρίζονται ώς άκολούθως*

1η ζώνη 500 βήματα (335 μ.), £νθα επιτρέπεται ή άνέ- 
γερσις παραπηγμάτων έκ σανίδων καί κουφωμάτων.

2α ζώνη 800 βήματα (525 μ.), έ'νθα έκτός των ανω
τέρω Επιτρέπεται κοί ή κατασκευή παραπηγμάτων έκ δοκών.

3η ζώνη 1300 βήματα (870  μ.), ένθα επιτρέπονται οι
κοδομά! παντός είδους" διά πασαν ομως κατασκευήν άπαι- 
τεΐται έγγραφον, Si’ ου νά υποβάλληται ύπό τινας ορούς δ 
οικοδομών είς τήν στρατιωτικήν αρχήν. Ή  κυβέρνησις Επι- 
φυλάττεται τοΰ δικαιώματος έπί τής τελευταίας ζώνης τής 
διευθύνσεως τών δδών έν γένει καί τοΰ προσδιορισμού τής 
άποστάσεως μεταξύ τών οικιών. Ήδη δέ πρόκειται νά μετα£- 
ρυθμισθή δ νόμος τής στρατιωτικής δουλείας έπί τών ζωνών, 
Εκτεινόμενης μέχρι 3 ,000  βημάτων.

Τά μή καθαρώς στρατιωτικά εργα (μικτά) κανονίζονται 
εκαστοτε δι επιτροπών, διοριζομένων παρά τοΰ ύπουργοΰ τοΰ 
πολέμου. Άναλόγως δέ τής σπουδαιότητος αυτών δ ύπουργός 
Αντιπροσωπεύεται παρά τοΰ προϊσταμένου τοΰ μηχανικού, 
παρά του επιθεωρητού τών Οχυρωμάτων ή παρά τοΰ Επιθεω- 
ρητοΰ τού μηχανικού. At δε λοιπαί άργά'ι, παρά τών διευ
θυντών των η των άντιπροσωπων αυτών. At έπιτροπαί αυται 
συντάττουν αποφάσεις, αίτινες άκολούθως ‘ υποβάλλονται ύπό 
τήν έγκρισιν τών αρμοδίων ύπουργών.

Τό μηχανικόν σώμα έν Πρωσσία εΤναι Εντελώς άιίηλλαγ- 
μενον άπό τάς έπισκευάς τών στρατώνων (casernement), 
Επασχολούμενον μόνον είς τήν συντήρησιν τών στρατώ
νων, τών άποτελούντων μέρος τών Οχυρώσεων. Ειδική τις 

Επιτροπή, Επικαλουμένη Α ιαχείρ ισ ις τών ιρρονρών, Ενασχο- 
λεΐται είς τήν συντήρησιν καί είς τάς μικράς Επισκευάς τών 
στρατώνων, ιπποστασίων, σιδηρουργείων, φυλακείων, στρατιω
τικών φυλακών, ιπποδρομίων, κτλ., χορηγεί τά σκεύη τών 
στρατωνων και τήν κλινοστρωμνήν, παραδίδει είς τά διά
φορα σώματα τά προσδιορισθίντα οικήματα' των, παραλαμόά-



vtt αυτά κατά την άναχώρησίν των έπί τη βάσει πρωτοκόλλων.
II Λ ιαχείρ ισις τώ ν φρουρών εϊναι ύπό τάς διαταγάς τοΰ 

επιμελητηρίου, όπερ έξήρτηται έκ τής Κεντρικής στραιιωτικής 
οικονομικής διαχειρίσεως. Έν Πρωσσία διά την οίκησιν τών 
άνδρών έντός τών στρατώνων γίνεται χρήσις μικρών θαλά- 

μων, χωοητικότητος δώδεκα άνδρών κατά μέσον όρον. Οί δέ 
θάλαμοι ουτοι εχουσι τήν είσοδόν των έπί γενικού προδόμου 

εις τρόπον, ώς-ε δέν συγκοινωνοΰσι μεταξύ των. Οί άξιωματι- 
κοί εχουσιν έν αύτοΐς προς συσσίτισιν ιδιαίτερα δώματα, συγ
κείμενα έξ £νος εστιατορίου, ενός μαγειρείου, μιας άποθήκης 
χαί ενός θαλάμου μαγείρου. 'Γπάρχουσι δε έντός τών ς·ρατώ- 
νων χαί ετερα ς-ρατιωτικά κτίρια διά τους αξιωματικούς, είς 
α δέν έπιτρε'πεται ή διαμονή εγγάμων αξιωματικών.

Αί κλίναι έπακουμβώσιν έπί τών τοίχων τών Θαλάμων, τά 
δέ σκεύη τών άνδρών τίθενται έντός μικρών ιματιοθηκών άνω
θεν τών κλινών. Ή  διάταξις αΰτη τέρπει μέν τήν ορασιν, αλλά 
δεν επιτρέπει τήν εΰκολον έπιθεοίρησιν τών σκευών καί συντελεί 
συνάμα είς τήν έντός αυτών έμρώλευσιν διαφόρων ζωϋρίων.

Τά ιπποστάσια είσί διά δύο σειράς ίππων έστραμμένων 
πρός τόν τοίχον (croupe a croupe), τά δέ χορτοστάσια είσί 
σιοηρα, αί οε οάτναι, ώς συνήθως κατασκευάζονται, σχήματος 
τραπεζοειδούς, σιδηραΐ καί άποκεχωοισμέναι.

Λογίζουν ΙβΟ*1 πλάτος δι’ έκαστον ίππον έν τοΐς ίππο- 
στασίοις.

Εις τά νεα Οχυρώματα τής Πρωσσιας, τά έκ τοιγοποιίας, 
τα στρατιωτιχα κτίρια χρησιμεύουσι ταυτο·/ρόνως καί διά 
τήν ύπεράσπισιν τών στρατευμάτων. Γ0  γενικός πρόδομος 
αυτών, δι ου είσερχονται εις ολους τούς θαλάμους, κεΐται 
πρός τό μέρος τής προσόψεως του κτιρίου, ητις πρός άμυναν 
ίς-ί κυρίως. Οί ς-ρ*τώνες βυτοι έχουσιν έν γβνει πλάτος έσω-

τερικόν 15^,20, είσί δ’ απαντες θολωτοί διά τάς βόμβας. 
Έκαστος δέ τών θαλάμων χωρεΐ κατά μέσον όρον δεκαέξ 

άνδρας.
Οί προϋπολογισμοί τών έργασιών τοΰ μηχανικοΰ ύπό τώνά- 

ξιωματικών τοΰ μηχανικοΰ έκτελοΰηαι τή συμπράξει καί τών 

ίπ ΐ  τών οχυρώσεων γραμματέων· Οί τελευταίοι ουτοι εισί 
στρατιωτικοί υπάλληλοι, ώς οί έν Γαλλία καλούμενοι έπι· 
στάται τοΰ μηχανικοΰ· διορίζονται δέ παρά τοΰ ύπουργοΰ 
Ιπί τη βάσει έξετάσεων έκ των ύπαξιωματικών τών σκα
πανέων, τών έχόντων έννεαετή υπηρεσίαν, άντιστοιχοΰντες μέ 
υπολοχαγόν δευτέρας τάξεως. Είς γραμματευς οχυρωμάτων 
υπάρχει είς έκαστον φρούριον. Έκτος τούτων παρ’ έκάστω 
προϊσταμένω τοΰ μηχανικοΰ υπάρχει ταξις τις υπάλληλων, 
καλούμενων όχυρωματοφυ.Ιάχων (w allm eisler), λαμβανο- 
μένων έπίσης έκ τών έχόντων έννεαετή δπηρεσίαν ύπαξιωμα- 
τίκών τών σκαπανέων* άλλ’ ουτοι δεν παραιτοΰνται τής ς·ρα" 
τιωτικης υπηρεσίας, καί ρέρουσι τά χαρακτηριστικά σημεία 
τοΰ έπιλοχίου. Οί τελευταίοι ουτοι, περί τους 100, είσί βοη
θοί τών αξιωματικών τοΰ μηχανικοΰ διά τήν έπίβλεψιν τών 
έργων, καί ένεργοΰν ύπό τάς διαταγάς των τήν παραλαβήν 
καί καταμέτρησιν τοΰ ύλικοΰ. Ή  έξέλεγξις τών δαπανών τοΰ 
μηγανικοΰ υποβάλλεται είς τήν έξέλεγξιν τών επιθεωρητών 
τών φρουρίων, μεθ’ b  είς τήν τών έπιμελητηρίων, καί τέλος 
έπικυροΰται παρά τοΰ γραφείου τοΰ χεντριχοΰ Λογιστηρίου· 
Αι δαπάναι τής συντηρησεως καί έπυκευής τών Οχυρώσεων 
τών κτιρίων τοΰ πυροβολικοΰ καί τών οικημάτων τής υπηρε
σίας τών αξιωματικών τοΰ πυροβολικοΰ καί μηχανικοΰ πλη- 
ρόνονται έκ τών χρημάτων τοΰ ταμείου τής προιχοόοτή- 
σεως, άποτελουμένης έκ τών ψη^ιζομένων έτησίων δαπανών 
διά την συντηρησιν έκαστου ©ρουρίου. Τοΰ ταμείου τού



του έφορα δ φρούραρχος· δλαι δέ αί έκτακτοι έργασίαι πλη- 
ρόνονται έκ τών χρημάτων έχτάχτου ταμείου, ουτινος δια- 
τάκτης είναι δ προϊστάμενος τοΰ μηχανικοΰ. Οικονομικοί 
υπάλληλοι διαχειρίζονται τά ταμεία ταΰτα. Ή  οικονομική 
διαχείρισις τών φρουρών πληρόνει απ’ ευθείας εκ τών έτη- 
σίων εξόδων τάς πρός επισκευήν καί συντήρησιν τών υπό 
τήν δικαιοδοσίαν της στρατιωτικών κτιρίων δαπάνας. Δίς τοΰ 
έτους, κατά τήνάνοιξιν χαί τό φβινόπωρον, 0ί  έπιθεωρηταί z&r 
φρουρίων έπιδεωροΟσι τάς έργασίας καί τάφρούρια τής περι- 

φερείας των, οί δέ έπ ιθεωρηταί τοϋ μ η χ α η χ ο ϋ  έπιδεωροΰν 
όίπαξ τοΰ έτους. Ό  γ ε η χ ό ς  Ιπιθεωρητής τοϋ σώματος έπι- 
»κέπτεται κατ’ έτος μέν τά σημαντικώτερα τών φρουρίων, 
χατά διετίαν δέ απαντα τά φρούρια τοΰ Κράτους.

Σ τρατεύματα  τοΰ Μ ηχαηχοϋ.

Οι λόχοι τών ύπονομοποιών καί γεφυροποιών ησαν επί 
πολύν χρόνον καθ’ ολοκληρίαν κεχωρισμένοι έν Πρωσσία. 
Μέχρι τοΰ 1742 οί γεφυροποιοί ησαν προσηρτημε'νοι είς 
τήν υπηρεσίαν τοΰ πυροβολικού. Κατά τήν εποχήν ταύτην δ 
Φριδερΐκος II. ήνωσε τά σώματα ταΰτα καί έσχημάτισεν Γδιον 
σύνταγμα, άλλ’ ή ένωσις αΰτη δέν παρέσχε τά προσδοκώμεν^ 
άποτελεσματα. Επομένως, διαλυδέντος τοΰ συντάγματος κ» 
το 1758, οίργάνισαν έκ νέου λόχους ύπονομοποιών καί γε
φυροποιών. Κατά δέ το 1775 οί γεφυροποιοί πάλιν ήνώδη- 
σαν μέ τό πυροβολικόν καί διέμειναν ύπό τάς τάξεις αύτοΰ 
μέχρι τοΰ 1810, οτε ώργάνισαν τούς σκαπανείς καί τούς η· 
νωσαν μέ τούς ύπονομοποιούς χαί γεφυροποιούς πρός σχήμα- 
τΐ7[Χον οχοματος, οπερ εχτοτε (ρερει ίο ονομα σ&μα cxajtayicoy, 

yHor] υπαρχουσιν εννέα otXoy ίαι σκαπανέων, ών ή μία ά- 
νηχει εις την Β. φρουράν, αί δέ λοιπαί οκτώ είναι προσκε-

χολλημέναι είς τά σώματα τοΰ στρατοΰ. Έκτος δέ τών ανω
τέρω διλοχιών, τό μηχανικόν έχει προσέτι δύο Λόχους σχα - 
παν ιώ ν  τής έψεδ ρείας (1), οιτινες άποτελοΰν μέρος του έν 
τοΐς δμοσπονδιακοϊς φρουρίοις τοΰ Λουξεμβούργου καί τής Μα- 
γιεντίας διαμένοντος στρατοΰ. Ιδού τά μέρη, ένδα εδρεύουν τά 
ανωτέρω σώματα
σκαπανείς τής Β. φρουράς έν Βερολίνω.
1. διλοχία σκαπανέων είς Δαντζίκ (Dantziq).
2 . S » είς Στεττέν (S letiin ).
3. » » » Μαγδεμβοΰργον (Magdebourg).
4. Β » »  Έρφούρτ (Erfourt).
5. » »  β  Κλογκώ (Clogau).
6 . # »  »  Νεϊσέ (Naisse).
7. » β  β Κολονίαν (Cologne).
8 . » »  «  Κοβλεντίαν (Coblentz).
1 . λόχος έφεδρείας είς Λουξεμβοΰργον (Leaxem bourg).
2 . Β β Μαγιεντίαν (Magence).

Έκάστη διλοχία σκαπανέων σύγκειται έκ δύο λόχων έν
ειρήνη· έν πολέμω δέ όργανίζο»ν τρίτον λόχον έγχαταθήχης,
χρησιμεύοντα πρός παρασκευήν τών προωρισμένων νά συμ- 
πληρώσωσι τάς διλοχίας, τάς προσκεκολλημένας είς τά 
σώματα τοΰ στρατού, σκαπανέων.

Ό  λόχος διαιρείται είς τρία μέρη, τό πρώτον τών ύπονομο- 
ποιών, τό δεύτερον τών σκαπανέων, καί τό τρίτον τών γεφυρο
ποιών, κατ’ αναλογίαν δέ οί σκαπανείς είσί διπλάσιοι τών γεφυ
ροποιών καί ύπονομοποιών. ’Ιδού δποία εΤναι ή άριδμητική δύνα- 
μις έκάστου λόχου.

(1) Δέν πρέπει τις νά συγχέιτ, τους οΰο τούτους λόχους τής ίο*- 
ίρείας, οίτινες άποτελοΰν τήν διλοχίαν τών σκαπανέων, όνομαζομέντ,ν 

ί'.λοχίαν τής Ιφεορείας, μέ τούς λόχους τής έγζαταΟτ/.τ,ς ( '■* compa- 
gni«s de depit}-
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Ή  διλοχία της Βασιλικής φρουράς διοιχείται μόνον πα
ρ’ Ινος ταγματάρχου, άπασαι δέ αί λο^παι διλοχίαι παρ’ ενός 
λοχαγού I τάξεως, οίτινες έχουσιν ένα ύπολοχαγόν 2ας 
τάξεως, Ικπληροΰντα τά καθήκοντα του δπασπιστοΰ, καί ενα 
υπαξιωματικόν, τά τοΰ γραμματε’ως. Ουτω ή αριθμητική δύ- 
ναμις μιας διλοχίας τών σκαπανέων εΤναι 
έν ειρήνη αξιωματικοί 8 , άνδρες 251.
έν πολεμώ » 10, » 451·

Κατά τήν αριθμητικήν δύναμιν οί Μ χοι τής έγχαταθήχης 
είναι καθ’ δλοκληρίαν όμοιοι μέ τους του πολέμου· οί δέ Μ -  

τής ίφεδρείας είσίν άριθμτ,τΐκώς ίσο: μέ έκαστον λόχον 
των έν ειρήνη διλοχιών, ήτοι 3 αξιωματικοί καί 125 άνδρες.

Σήμερον τό μηχανικόν της Πρωσσιας έν πολεμώ
άποτελείται έξ άνδρών 6 ,334
έάν προσθεσωμεν καί τους σκαπανείς τής εθνοφρουράς 
(Laudw eher; άνδρας 1 ,400

ή όλη δύναμις είναι 7 ,734 .

) Έν Π ρω ία!*  « άρχισκαπϊνεΰί θεω ρ είτα ι ώς δπαξιω μ ατιχός.

μή συμπεριλαμβανομένων τών Αξιωματικών. Ή  αναλογία δέ 

τοΰ μηχανικοΰ ώς πρός τό πεζικόν είναι 1 πρός 35 . Διά τής 
άναδιοργανώσεως τοΰ ς-ρατοΰ σκοπεύουν νά αυξήσουν έπαισθη- 
τώς τήν δύναμιν τοΰ μηχανικοΰ. Ούτως έκαστη διλοχια θα 
μετασχηματισδή είς τάγμα σκαπανέων, συγκείμενον έκ τριών 
λόγων έν καιρώ πολέμου καί ένός Λόχου τής έγχαταθήχης' 
Συνεπώς ή δύναμις τών ταγμάτων θά άποτελείται 
έκ 3 λό·/ων πολέμου, ήτοι αξιωματικών 14 καί άνδρών 676 
έξ 1 λόχου έγκαταθήκης, ήτοι » 4 καί άνδρών 226

Τό όλον αξιωματικοί 18, άνδρες 902· 
ουτω ή ολική δύναμις τών σκαπανέων θά ανέρχεται είς 9 ,000  
περίπου. Είς έκάστην πόλιν, ένθα σταθμεύουσιν αί διλοχίαι 
τών σκαπανέων, ταΐς παραχωρείται ανάλογος έκτασις γής 

πρός πρακτικήν έκπαίδευσιν είς τά έργα τοΰ μηχανικοΰ. Τα 
έργα ταΰτα περιορίζονται κατ’ έτος είς έργα προσβολής, κατά 
διετίαν δέ ή τριετίαν πολλαί διλοχίαι ένούμεναι έκτελοΰν έρ
γα πολιορκίας μάλλον εκτεταμένα, είς α λαμβάνει μέρος 
καί τό πυροβολικόν, ένίοτε δέ καί τό πεζικόν καί τό ίππίκαν, 
δσάκις πρόκειται νά γίνωσιν ελιγμοί πολλών σωμάτων στρα
τού. Κατά τάς έποχάς ταύτας ώρισμένος αριθμός σκαπα
νέων έκ τών κατοικούντων είς τόν αυτόν τόπον έφεδρων καί 
άνηκόντων είς τάς διλοχίας τών σκαπανέων ανακαλείται είς 
τά όπλα έπί 15 ημέρας. Οί άνδρες δέ ουτοι άπαρτίζουσιν 
ίδιον σώμα, μή συγχωνευόμενον κατά τό διάστημα αυτό μέ 
τούς λοιπούς σκαπανείς. Πρός έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου τούτου 
τής πολιορκίας δπλίζουν τά μέτωπα, ατινα θά προσβληθώσι, 
κάμνουσι κανονοθυρίδας, κατασκευάζουν τάφρους, κανονος-άσια, 
καί έν γενει άπαντα τά έργα τοΰ μηχανικοΰ. ’ Αν καί έν έκάς-ω 
λόχω δπάρχει ίδιον τμήμα τών δπονομοποιών, σκαπανέων καί 

γεφυροποιών, μολα ταΰτα ή πρακτική j  θεωρητική έκπαίδευσις



τών άνδρών τής διλοχία; γίνεται όμοία πρός απαντα;· σημειω- 
τέον δέ οτι έκαστον είδος έργασίας ένεργειται ύπό του. ειδικού 
τμήματος, έπιβοηθούντων καί τών λοιπών τμημάτων. Ώ ς πρός 
τήν τοποθέτησιν τών γεφυρών δέν διακρίνουν έν Πρωσσία τάς 
γέφυρας μέ μόνιμα ή πρόσκαιρα υποστηρίγματα. Τό μηχανι
κόν, οπερ είναι έπιφορτισμένον έν γένει τήν δι’ όδών καί πα
ρόχθιων άναχωμάτων (digues) συγκοινωνίαν, ενεργεί καί 
τάς διά τών ελωδών μερών, ποταμών μικρών καί μεγάλων, 
συγκοινωνίας, κατασκευάζον έν άνάγκη τάς άπαιτουμένας γέ
φυρας.

Τό υλικόν, δπερ χρησιμεύει είς τάς έργασίας μιας διλοχίας 
τών σκαπανέων, καί τό τών περιβόλων εκστρατείας, καί τό 
τών γεφυροποιών, συμπεριλαμβανομε'νων καί τών άποσκευών 
ζεύξεως, διατηρείται (έντός Εδίου κτιρίου, έν τώ τόπω, ένθα 
διαμένει ή διλοχία, καί υπό τήν έπίβλεψιν μιας επιτροπής: έκ 
τών άξιωματικών αυτής.

Ή  Πρωσσία δέν έχει ειδικόν όπλοστάσιον διά τήν προμή
θειαν τών άναγκαιούντων Ιργαλείων είς τήν υπηρεσίαν του 
μηχανικού. Τό υλικόν του μηχανικού κατασκευάζεται έν με
γάλη ποσότητι είς εργοστάσια ιδιωτικά. Αί αμαξαι τοϋ περι
βόλου τών γεφυρών κατασκευάζονται υπό του πυροβολικοί.

Έκάστη διλοχία σκαπανε'ων έ'χει εν παρασκεύασμα  γ ε 
φυρών καί εν υλικόν γεφυρών τής πρωτοπορείας, έκαστον 
τών οποίων άκολουθεΐ ένα λόχον τής διλοχίας. Τό σύστημα 
δε τών γεφυρών τής πρωτοπορείας σύγκειται

άπό 6 άμάξας μονοζύγους, πλήρεις υποβάθρων γεφυρών 
(chevalets-B irago).

άπό 4 γεφυροσκάφια ξύλινα,
άπό 2 άμάξας τής άγγαρείας,

άπό 1 άμαξαν διά τά σκεύη τών άξιωματικών μέ δυο ίπ 
πους. Τό δλον 13 άμαξαι.

Τό μέγα παρασκεύασμα γεφυρών ένδιαλαμβάνει 
32 άμάξας μέ γεφυροσκάφια ξύλινα, συρόμενα; έκάστην έξ 

6 Γππων,
2 άμάξας μέ μίαν πεδοκάμινον,
1 αμαξαν άνθράκων καί σιδήρων έκ τεσσάρων Γππων,
2 άμάξας μεταφορας ύλικου,
2 άμάξας ζευγιτών άγγαρείας μέ 4 Γππους,
1 αμαξαν διά τά σκεύη τών άξιωματικών μέ 2 ίππους. Τό 

ολον 41 άμάξας.
Τό άπόσπασμα τών ζευγιτών, οπερ χορηγεί τούς Γππους πρός 

μεταφοράν j  οδηγίαν τών γεφυροσκευασμάτων, σύγκειται έξ 
1 άξιωματικοΰ,
1 έπιλοχίου,
5,’ ύπαξιωματικών,

1 χειρούργου,
1 κτηνιάτρου,

119 ζευγιτών. Τό ίλον 128. Προσέτι έξ 
8 Γππων έκστρατείας 

230  Γππων ζεύξεως,
8 Γππων έτοιμων πρός υπηρεσίαν. Τό ολον 246 . 

Έκάστη άμαξα του γεφυροσκαφίου φέρει εν γεφυροσκάφιον 
ξύλινον, 6 στρωτήρας γέφυρας, 20 διπλοσανίδας καί μίαν 
άγκυραν μετά τών άναγκαίων έξαρτημάτων.

Έ ν ταΐς πλησίον τών φρουρίων 'Ρήνου καί Βιστούλα άπο- 
θήκαις υπάρχει μέγας άριθμός γεφυρών ξυλίνων πρός διάβα- 
σιν τών ποταμών. Τό ξύλινον γεφυροσκάφιον πρέπει ν’ άν- 
τικατασταθή είς τά παρασκευάσματα διά γεφυροσκαφίου Ιχ, 
φύλλου σιδήρου.



Το παρασκεύασμα, οπερ έξεθέσαμεν, χρησιμεύει είς τήν 
σύστασιν γερύρας 180^ περίπου μήκους·έπί 4^ πλάτος. Το 
προσωπικόν καί υλικόν αύτοΰ είναι οβτω διατεθειμένον, ώστε 
δύναται ευκόλως νά ύποδιαιρεθή είς τέσσαρα τμήματα προς 
γερυρωσιν ποταμών έκ 35— 40!1 πλάτους.

Αί διλοχίαι τών σκαπανε'ων ύπόκεινται είς τήν γενικήν δι- 
οίκησιν τών σωμάτων του στρατού, ών μέρος άποτελουσι· 
καθ’ όσον δέ άφορα τήν θεωρητικήν καί πρακτικήν ειδικήν έκ- 
παίδευσιν τοΰ όπλου, αι διλοχίαι είσίν υπό τάς διαταγάς τών 3 
έπιθεωρητών τών σκαπανε'ων. Οί έπιθεωρηταί ουτοι, ώνεκας-ος 
επιτηρεί καί διευθύνει τρεις διλοχίας, έπιθεωροΰν τά στρατεύ
ματα ταΰτα δίς τοΰ έτους, τήν άνο'ξιν καί τό φθινόπωρον.

Ή  Πρωσσία δέν κέκτηται τά ανεκτίμητα σχολεία τοΰ πο
λέμου τής ’Αλγερίας καί τοΰ Καύκασού, ώς ή Γαλλία. Πρό 

τεσσαρακονταετίας σχεδόν δέν έκαμε πόλεμον ( 1). Επομένως 
τήν έ'λλειψιν ταύτην άναπληροΐ διά συνεχών στρατιωτικών Α
σκήσεων. Οίίτω οί σκαπανείς έπασχολοΰντκι είς τήν γερύρωσιν 
ποταμών πρός διάβασιν σωμάτων στο&τοΰ, κατασκευάζουν 
οχυρώματα κτλ. Τάς όχυρώσεις διατηροΰν έν άρίστη κατα- 
στάσει. Τό υλικόν τοΰ πολέμου διατηρείται μετ’ έπιμελείας, 
καί πάντοτε είναι έτοιμον διά πασαν κίνησιν τοΰ στρατοΰ. Αί 
άνάγκαι τής υπηρεσίας προβλέπονται μέ πολλήν ακρίβειαν· 
Ά λλ ’ ό ίργανισμός τών σκαπανέων στερείται τής άπαιτου- 
μένης ένότητςς καί τής εντελούς έκπαιδεύσεως.

Αί διλοχίαι τών σκαπανέαν είσί λίαν άπομεμονωμέναι, ή 
δέ δύναμις αυτών είναι σχετικώς μικρά πρός πλήρη έπασχό- 
λησιν είς τήν πρακτικήν έκπαίδευσιν τοΰ όπλου. Ούτως, αντί 
νά έχω σι ν υλικόν πλήρες καί συγκεντρωμένον έπί ενός ή δύο 
έκτάσεων άσκήσεως, εχουσιν έννέα εκτάσεις διακεκριμένες

(1) Σ. Μ. Ό  συγγραβεύς εγραψε κατίι τό I860 .

φυσικώς καί πολύ άτελεΐς, όπως άπορύγωσι μεγάλας δα- 
πάνας. Ά ν  καί πολλάκις ενοΰνται προσκαίρως πολλαί διλο- 
χίαι πρός έκτέλεσιν εργασιών σπουδαιότερων, στεροΰνται όμως 
τής πείρας, ητις άποκταται έκ τής έκτελέσεως μεγάλων ερ
γασιών δι’ ύλίκοΰ πλήρους, διά τής συγκεντρώσεως μεγάλου 
άριθμοΰ άνδρών, ένθα αναπτύσσεται ώς έγγιστα δ αυτός ζή
λος έν τώ στρατω, οίος έν πολεμώ, καί προσέτι διά τής έ- 

λευθέρας συζητήσεως υπό άριθμοΰ μεγαλητέρου άξιωματικών 
ίγ  όλων τών Αντικειμένων τής υπηρεσίας.

Ή  μόνιμος συγκέντρωσίς ώρισμε'νου άριθμοΰ διλοχιών θέλει
έπιρέρει τήν διοργάνωση» διά τούς ύπαξιωματικούς καί στρα-
τιώτας καλών σχολείων. Αί δέ δαπάναι ή'θελον περιορισθή,
χαί θά ήδύναντο ουτω νάΦιαθεσωσι πλειότερα ποσά είς τήν
έκπαίδευσιν ταύτην, καθ’ όσον έπί τώ αύτώ πεδίω άσκήσεως
θέλει μετάσχει μεγαλύτερος άριθμός άτόμων.

(επεται συνέχεια)

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

(συνέχεια) (1)

"Εργα στρατιωτικά, χατά Σεπτέμβριον χα ί Ό χτύβρ ιον·

Πορεία τών Γερμανών κατα τών Παρισίων καί κυκλωσις τής πολεως 
ταύτης.— Συγκρούσεις μέχρι τής 19  Σεπτεμβρίου.

Ή  τρίτη καί τετάρτη γερμανική στρατιά, καταλιποΰσαι 
τήν Sedan τήν 5 Σεπτεμβρίου, έτράπησαν διά διακεκριμένων 
όδών τήν πρός Παρισίους· καί ή μεν ήκολούθησε τήν κοιλάδα

( 1) ’lie  προηγοΰμενον ©υλλάί'.ον.



τ η ς  Aisne χαί κατόπιν τήν της Oise καί της Ourcque, η

δε τήν κοιλάδα τοΰ Marne (δεξιάν καί άριστεράν όχθην) ώς 
καί τήν του Σηκουα'να.

Ουτω βλέπει τις τάς στρατιάς ταύτας άπό Sedan βαι- 
νούσας διά Rheteil πρός Soissons (1), ίνώ ταυτοχρόνως δυ
νάμεις υπό τόν με'γαν δοΰκα τοΰ Μεκλεμβούργου, άποσπα- 
σθεΐσαι Ολίγον βορειοδυτικώς καί προσκαλέσασαι τήν φρουράν 
τής Laon, κατέσχον τήν άκρόπολιν ταύτης διά συνθήκης τήν 
10 Σεπτεμβρίου (2). Αί γερμανικαί φάλαγγες, παρελαύνου- 
σαι τήν Soissons, στρέφονται πρός νότον είς V illers-Cat- 
terres, έκεΐθεν δέ μέρος μέν βαίνει πρός τούς Παρισίους διά 
Crepy, N anteuil, P lessis, Dumartin, μέρος δέ διά Crepy, 
M arceuil, M eaux.

Έ τιραι φάλαγγες κατέρχονται πρός νότον διά Rheteil, 
Reims, Epernay, καί έκεΐθεν, λαμβάνουσαι τήν πρός δυσμάς 
δδόν, διέρχονται διά Chateau-Thierry, L a Ferte-sous-Jou- 
arre  πρός M eaux, ενώ άλλαι άπό Sedan πρός Vouziers, 
Chalons* έκείθεν δέ, διαβασαι πρός τήν άριστεράν τοΰ Marne 
2χθην, κατέβησαν πρός τήν δεξιάν όχθην τοΰ Σηκουάνα εις 
Nogent-sur-Seine, καί τότε μέν έβάδισε διά τής M ontereau 
πρός Melun, τό δέ διά Nangis, Comte-Rovert.

Ουτω τήν 16. Σεπτεμβρίου αί γερμανικαί δυνάμεις εύρέ- 
θησαν είς M eaux καί Melun, άφοΰ τήν μέν 13. Σεπτεμβρίου 
έλαβε χώραν άγών παρά τήν M ontereau μεταξύ ουλάνων 
καί έλευθέρων σκοπευτών, τήν δέ 14. Σεπτεμβρίου έτερος με
ταξύ Melun καί Comte-Robert· έπίσης μικραί τινες συγ
κρούσεις έλαβον χώραν καί άλλαχοΰ.

(1) Τα περί πολιορκίας και παραδόσεω; τή ; Soissons ιο ί είς τό τρΐ* 
τον»ήμών α·θρον.

(2) Ίβέ ία  καβίκαστα περί Laon εις τό τρίτον ήμών άρΟρον.

Έ ν τούτοις άπό τής 15. Σεπτεμβρίου δ Trochy διέταξεν, 
όπως εφεξής ούδε'ις έξέρχηται τών Παρισίων άνευ ειδικής 
άδειας· παρήγγειλε δέ ταυτοχρόνως τήν έξοδον αρκούντως 
πολυαρίθμων σωμάτων, οπως άπαντήσωσι τόν έχθρόν καί 
διαφιλονεικήσωσιν αύτώ τήν πρόοδον ένετείλατο πρός τούχοις 
τήν είς τόν άέρα άνατίναξιν τών γεφυρών, οπερ ομως άπλήν 
μόνον χρονοτριβήν έπροξένησε καί ούδέν έτερον είς τήν τών 
Γερμανών πορείαν. Πραγματικώς τήν 16. Σεπτεμβρίου σώ
ματα γερμανικά έφθασαν είς τά περίχωρα τών Παρισίων με
ταξύ Creteuil καί N euilly, τό δ’ ιππικόν αυτών, περί τάς 
3 8 ,000 , κατέκλυσεν ολην τήν περί τούς Παρισίους πεδιάδα.

Τήν 17. Σεπτεμβρίου ή μεραρχία τοΰ Exee (13ου σώ
ματος) έξήλθε τών γραμμών αυτής έμπροσθεν τών Vincdn- 
nes (Βιγγέναι) πρός κατόπτευσιν έχθρικών φαλάγγων, όφθει- 

σών πρός Choisy-le-Roi. Ό  στρατηγός Y inoy συνώδευσε τήν 
έπιχείρησιν επήλθε δέ συμπλοκή παρά τήν Creteuil.

Οί συμπλακέντες Γερμανοί άπετέλουν τήν Οπισθοφυλακήν 
(3 — 4,000) σώματος διευθυνομένου άπό C hoisy-le-llo i πρός 
τάς Βερσαλλίας, παρακάμπτοντας τάς θέσεις τοΰ Chatillon 
καί C lam art, οπερ άπό τής προτεραίας (16. Σεπτεμβρίου) έβε- 
6αιώθη ύπό τοΰ στρατηγοΰ Ducrot, ένεργήσαντος κατόπτευσιν 
ιππικήν, ένω κατείχε τάς άνω μνημονευθείσας θέσεις διά τεσ
σάρων μεραρχιών πεζικοΰ, ανεπτυγμένων άπό τών ύψωμά* 
των τής V ille ju if μέχρι τών τής Meudon.

Τήν 18. Σεπτεμβρίου έλαβε χώραν άλλος άγών παρά τήν 
Clamart. Πρός τήν 5. ώραν είς τό βάθος τής πεδιάδος τοΰ 
C lam art παρετάχδησαν σώματά τινα γαλλικά, προσβαλόντ* 
τά δάση, ένθα ύπωπτεύοντο τήν υπαρξιν τοΰ έχθροϋ· άλλ’ οί 
Γάλλοι ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι πρός Chatillon, ου- 
τινος ή περιβολή κατελήφθη ύπό τοΰ eyθροϋ. Είς τόν άγώνα 
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τούτον υπερήσππιν ούχί ολίγον τους Γάλλους i i  πυροβολι

κόν του φρουρίου Ivry.
'Γην αυτήν ήμέραν ίλαβον χώραν καί ίτ ιρ κ  μιχραί συμ-

πλοχαί προς Meudon καί Bicetre.
Τίλος τήν 19. Σεπτεμβρίου συνήπτετο άληδής μάχη κατά 

τά υψώματα της Y ille ju if, Suva, μή έγκαίρως οχυρωδέντα, 
ίζήτησαν νά κρατήσωίΐν οί Γάλλοι, ώς λίαν έπικυνδΰνου ου- 
οης τής υπό τών cy Ορών κατοχής αυτών. Κατά ταύτην ήτ- 
τηδέντων τών Γάλλων καί άναγκασδέντων εν μέρει μέν είς 
πλήρη υποχώρησιν, £ν μερει δέ καί είς άτακτον ουγήν, συνε- 
πληρώδη ή κυκλωσις τών Παρισίων. Τά τής μάχης ταΰτης ίοιύ 
πώς ελαβον χώραν κατά γερμανικήν διήγησιν.

«Τ-ή 18 . το δεύτερον σώμα τοΰ βαυαρικού στρατοΰ προσετάχθη νά 
ίνωθή μετά τοΰ πρίγκηπος διαδόχου οσον Ινήν τάχιον. Τή πρωία τής 

ίπαύριον τό σώμα, όρμτ40εν έκ θ ιν ίς , έξηκολούθησεν άδιαλείπτως τήν 

•πορείαν του άνά μέσον έγκαταλελειμμένων κωμών, κατηρειπωμένων 

ναών καί πολυαρίθμων οικιών πυρπολημένων’ τή  δέ 11 1/2 ώρα ό 

προϊστάμενος τών προφυλακών λοχαγό; Σλέγελ εδωκε σημεΐον οτι ό 

έχθρός έφαίνετο πρός βορ£αν τοΰ Χάϋ, Κατασκοπησας παραχρήμα ό 

στρατηγός Χάρτμαν ευρεν οτι ό Εχθρός ί’στατο παρά τό Βιλεγίφ, οπως, 

έκεϊθεν διαμφισβητήση ήμΐν τήν διάοασιν τοΰ Σηκουάνα. Πλησίον τοΰ 

XaU ύ έχθρός περιωρίσθη εις τινας τουφεκισμούς καί κατέλιπεν ακο

λούθως τό φρούριον, οπερ, είρησθω έν παρόδψ, παρεΐχεν αυτί) θέσιν 

έξαίρετον. Περί τήν 1. ώραν μ. u. ό στρατηγός Βάθερ μετά τής τρί

της μεραρχίας άπηντησε προ τοΰ Γιλεγέφ δύο περίπου μεραρχίας γαλ
λικός. *0 Βάθερ Ιπέπεσε μετά μεγίστης ορμής- άλλ’ οί Γάλλοι, μεθ’ δ- 
λον το σφοδρόν πΰρ, δέν δπεχώρηταν ούδέ σπιθαμήν, χατώρθωσαν μ ά 
λιστα νά άναγκάσωσιν είς δποχώρησιν τό κέντρον τής τρίτης μεραρ
χίας καί νά προελάσωσι διά μέσου αύτοΰ μετ’ άπροσδοκητου πυρός μ υ

δροβόλων, ώστε άπέκρουσαν τήν άριστεράν τών Βαυαρών πτέρυγα πρός 

τόν Σηκουάναν. Ό  τήν δεξιάν πτέρυγα οδηγών στρατηγός Χάρτμαν 

Ιζτ’τησε μέν νά δπερίιτερυγίστι τήν θίοιν τών Γάλλων, άλλ’ άπέστη 

τού σκοπού μαδύν τήν όπισΟο/ώρησιν τής τρίτης βαυαρικής μερ*ρ*

χίας, ην Ιδέησε νά δποίτηρίξη διά τής τετάρτης. Κινησας δεξιώς τό 

μέτωπον χαί έπιχειρησας αίβίαν Ιπίθεσιν, Ιχώρησεν έπί τά πρδσω μετά 

τής μεραρχίας του καί άπέκοψε τήν κατά τής άριστερας βαυαρικής 
πτέρυγος μαχομένην γαλλικήν μεραρχίαν, καθ’ ήν περίπτωσιν περιήλ- 

θον εις χεΐρας ήμών περί τούς 700  αιχμαλώτους. 05 Γάλλοι, μή οντες 

παρεσκευασμένοι *!ς τοιαύτην έπίθετιν, προσβληίέντες δέ καί έκ τών 

νώτων δπό τών πρός τό νοτιοανατολικόν τοΰ Βιλεγέφ βαυαρικών κα- 

νονοστοιχιών, έστράφησαν δρομαίως όπισθεν τής χώμης,τής κειμένης 

πέραν τοΰ Σηκουάνα. Διά τής κινησεως τοΰ μετώπου ό στρατηγός Βά

θερ κατέστησε τώ ίχθρώ δυσχερεστάτην τήν τοΰ Σηκουάνα διάβασιν, 

διαλύσας τήν ήμίσειαν τής άριστερας αύτοΰ πτέρυγος καί στησας έπί 

τής ίχθης τήν πρός βοηθέ·.αν δραμοΰσαν ήμίσειαν κανονιοστοιχίαν. 
Κατά δυστυχίαν οί Γάλλοι εΤχον προχωρήσει έπί πολύ, ώστε μόλις 

έβλάβησαν αί τελευταΐαι φάλαγγες Ιμποο.σθεΐσαι άπό τοΰ άνατινάξαι 
είς τόν αέρα τάς δύο γεφύρας. Α ί εδρεθεισαι ύπό τάς γέφυρας ΰπόνο· 
μοι κατεοτράφησαν, τό δεύτερον δέ βαυαρικόν σώμα διέόη έπ’ αύτών 

χαταδιώκον τούς Γάλλους. "Εν περίπου μίλιον μακράν άπό τής όχθης 

τοΰ ποταμού οί Γάλλοι, Ινισχυθέντες τότε ύπό μιας μεραρχίας τοΰ 

σώματος τοΰ Βινοά καί στηριζόμενοι εις τι άρτίως άνεγηγερμενον προ- 

τείχ ισμα, έστράφησαν κατά τών Βαυαρών κατεπυροβόλουν τά ςγρα μ -  

μάς τής μάχης άπό τών δψωμάτων τοΰ Σώ, άλλά ματαίως, Ιπε.δή αί 
σφαΐραι δέν ϊπιπτον μακράν. Ενταύθα ή μάχη άπέβη ζωηρά* τρις 

«ροσεπάθησαν οί ΒαυαροΙ νά κυριεύσωσιν έξ έφόδου τά χαρακώματα, 

άλλ’ έκάστοτε άπεκρούσθηοαν μετά φθοράς, εως ού τή 4 1/2 ώρα προη- 

λασε τό πέμπτον σώμα τοΰ πρωσσικοΰ στρατοΰ, πλησίον δέ τοΰ Φον- 
τεναί ό στρατηγός Τείνχάβεν έπεπεσεν άμέσως κατά τής άρ:στερας 

τών Γάλλων πλ.ευρας. Μετά ζωηρόν άγώνα ό στρατηγός Βινοά άπε- 
χρούσθη μετά τών μεραρχιών του πρός τό φρούριον Μοντρούζ, δπου Ικ 
νέου προσεπάθησε νά άντιστή πρός ήμάς· άλλ’ έπί ματαίω έξηντλει 
τάς δυνάμεις του. *0 στρατηγός Χόφμαν, προχωρησας μετά τής προ

φυλακής τοΰ έκτου σώματος τοΰ πρωσσικοΰ στρατού άπό τοΰ ήμι/.αύ- 
στου δάσους τοΰ Κλαμάρ, Ιπετέθη εις τά νώτα τών Γάλλων τούτων, 
οίτινες καί δπό τών ήμετέρων διωκόμενοι, εφυγον όπισθεν τών οχυρω

μάτων. Ό  πρίγκηψ διάδοχος μετά τοΰ Εκτου σώματος ένεφανίσθη έν 

τώ τ.είίιρ τής μάχης τή  7 . τής εσπέρας. "Επεσον καί Ιιραυματίσβη-



σαν itifi τούς 700' πλείστας ζημίας επαΟε τό δεύτερον σώμα τώ» 
Βαυαρών. Έν τοΐς ύπό τών Βαυαρών άλωθεΐσι προτειχίσμασιν εδρέθη- 

οαν 7  πυροβόλα !ς  ών τα  δυο άχρηστα· ^χμαλωτεύσαμεν δέ υπέρ τούς 

χιλίους, ών οί πλεϊστοι ησαν έΟελονταί». (έχ τής Κ λ ι ι  ο ϋς)

Τά πρό T&r Π αρισίω τ άπό τής κνκ.Ιώσιως avzoir μ έχρ ι 
παραύόαω ς τοΰ Metz, ϊμ ο ι άπό  r//c 19 σεπτεμβρίου 

μέχρι· τέΛονς τοΰ όχτωβρίου.
Την μέν 20  7βρίου έλαβε χώραν άγών μεταξύ 2 ,000  

περίπου Γάλλων καί δυνάμεως εχθρική; πολυπληθεστέρας 
έπί τοΰ Οροπεδίου τοΰ Long ju ineau  μεταξύ Dourdan 
καί τής γραμμής τής O rsay, ου το αποτέλεσμα ητο υπέρ 
τών Γάλλων, καίτοι άνευ σημασίας τινός.

Την 21 . σεπτεμβρίου οί Πρώσσοι κατέλαβον τό Saint- 
Cloud. Ά λ λ ’ έπειδή ή κατά τήν 19. σεπτεμβρίου κυρίευσις 
τών υψωμάτων τής V ille ju if έστενοχώρει τήν νοτιαίαν άμυν- 
τικήν τών Παρισίων γραμμήν, οί Παρισινοί έπεχείρησαν τήν 
άνάκτησιν αύτών, οπερ χαί χατωρθώθη τήν'23 σεπτεμβρίου. 
Τωόντι τήν ήμε'ραν ταύτην άπό πρωίας έλάμβανε χώραν ούχι 
σμικρός άγών, καταλήξας υπέρ τών Γάλλων. Καί ό μέν 
στρατηγός Mandhuy έκυρίευσε τά υψώματα τοΰ V ille ju if, 
ατινα έκτοτε έμειναν έρ’ όλην τήν πολιορκίαν είς χεΐρας τών 
Γάλλων ίσχυρώς όχυρωθέντα, ένω δ υποναύαρχος Saisset 
έβάδισεν είς άντιπερισπασμόν κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ χωρίου 
Bourget καί έξεδίωξε τούς Πρώσσους άπό Draney, δ δέ 
στρατηγός Belenon έξεδίωκε ταυτοχρόνως αυτούς άπό τό 
χωρίον P ierrefite.

Τήν 29. σεπτεμβρίου έλαβε χώραν νε'ος άγών πρός τούς 
Παρισίους. Οί Πρώσσοι ιζθέλησαν νά καταλάβωσι περιβολήν 
τινα στέφουσαν τά υψη Sevres-Bellevue, ύπερασπιζομέ«ην 
ύπό μιχρας γαλλιχής δυνάμως καί άτελή είσε'χι ουσαν άπέ- 
τυχον όμως, δ^τι άπό πρωίας έπιδραμών δ στρατηγός Du

crot μέ δύο μεραρχίας διήλθε τήν γέρυραν τής Sevres, διαί- 
ρέσας δέ δίχα τάς δυνάμεις αύτοΰ, τό μέν αύτών ώθησεν είς 
συνδρομήν τών ρρουρούντων τήν περιβολήν, τό δ’ έπεμψε περί 
τόν παράδεισον τοΰ S l Cloud, όπως καταλάβωσι τά νώτα 
τοΰ έχθροΰ. Ή  έγκαιρος ένέργεια τοΰ Ducrot καί ή μεσολά- 
£ησις τών τηλεβόλων τοΰ M ont-Valerien έματαίωσαν τήν 
έπιχείρησιν τών Πρώσσων.

Ά λλ ’ ή επιτυχία αΰτη τών Γάλλων έτιμωρήθη, διότι !ν -  
θα^ρυνθέντες ύπό ταύτης προσέβαλον τήν 30 Σεπτεμβρίου τό 
Gov πρωσσιχόν σώμα κατά τάς θέσεις L ’ Hay, Chevilly, 
T iiia is μετά πολλών δυνάμεων, ενώ άρ’ ετέρου τρία τα’γματα 
έπετίθεντο κατά τοΰ 5ου σώματος, έτέρα δέ ταξιαρχία ένήρ- 
γει έπίδειξίν τινα κατά τοΰ 11ου πρωσσικοΰ σώματος. Τό 
άποτέλεσμα τών προσβολών τούτων έκτος τής ηττης ησαν 
200 Γα’λλοι αιχμάλωτοι καί 1 ,200 πληγωμένοι καί ρονευ- 
μένοι, έν ο!ς καί δ στρατηγός Guilhem.

Τοιαΰται συντόμως αί παρά τούς Παρισίους στρατιωτικαί 
έπιχειρήσεις κατά τόν Σεπτέμβριον μήνα, κατά τά τέλη τοΰ 
δποίου αί ενώπιον τών Παρισίων γερμανικαί δυνα'μεις διατε- 
λοΰσιν ώδέ πως. Πρός νότον καί νοτιοδυτικώς τών Παρισίων 
υπό τόν Βασιλικόν πρίγκιπα τό 5ον, 6ον καί 11 ον Προοσσιχά 
σώματα, τό Ιον καί 2ον Βαυαρικόν, οί Βυρτεμβέργιοι χαί 
τέσσαρες μεραρχίαι ίππικοΰ. Έ ν ολω 200 ,000 . Πρός βο(5- 
ραν καί άνατολάς ύπό τόν πρίγκιπα τής Σαξωνίας ή πρωσ- 

σική Βασιλική φρουρά, τό 4ον καί 12ον πρωσσικόν σώμα καί 
δύο μεραρχίαι ίππικοΰ, έν όλο» 100,000  άνδρών.

Καί τοιαΰται μέν είναι αί περί τούς Παρισίους στρατιωτικαί 
έπιχειρήσεις, καί αί δυσκολίαι, ας παρουσιάζει ή έχπόρθησις 
αυτών· σημειωτέον ομως, ότι οί Γερμανοί τόσον καλώς περίέ- 
κλεισαν τήν μεγαλόπολιν ταύτην, ώστε άπεξένωσαν αύτήν



πάσης έξωτερικής συγκοινωνίας, ή δέ μεταξύ ταύτης και τ ις  
λοιπής Γαλλίας συνεννόησις, μή δυναμένη νά ύπάρςη οια τών 
συνήθων μέσων, ένεπιστεύθη είς νέον ολως σύστημα, το τών 
περιστερών, τών άεροδρομόνων, ών τήν περιγραφήν καί τά 
διάφορα ταξείδια πολύ συνιστώμεν είς τήν άνάγνωσιν τών φ ί
λων τοΰ νεωτερισμού, τής επιμονής καί τής καρτερίας, καθο- 
σον ή άεροδρομία άνεπτύχθη ήδη έπί τοσοΰτον, ώστε μετά 
πραγματικού τρόμου καί έκπλήξεως άναγινώσκει τις οχι μο
νόν περί τής άπλής τόλμης τών έν αύτοΐς άφιερουμενων τα
χυδρόμων, άλλα καί περί πολεμικών αψιμαχιών μεταξύ άε- 
ροδρομόνων γερμανικών καί γαλλικών, έπιζητουμένων άλλή- 
λους καί άμοιβαίως πυροβολουμένων, πρός δέ καί ύπό τοΰ 
στρατού τουφεκιζομενων καί διά τοΰ πυροβόλου κατακορυφως 
έστημένου προσβαλλομένων. Ταΰτα ένδεικνύουσιν,οτι έντός ουχι 

μακοοΰ χρόνου ό πόλεμος, δ μέχρι τοΰδε έπί τής ξηρας καί 
τής θαλάσσης περιοριζόμενος, θέλει μετατεθή καί είς τό» άέ- 
ρα, ά©’ ου έπί τής γής θέλουσι καταπίπτει οι νεκροί καί 
πληγωμένοι, ώς μέχρι τοΰδε κατεκλίνοντο έπί τοΰ έδάφους ή 
κατεβυθίζοντο είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης.

Μεταβαίνομεν ήοη είς τά κατά τόν ’Οκτώβριον μήνα περί 
τούς Παρισίους διαπραχθέντα. Έ νω  οί Γερμανοί άποκλειουσι 

τούς Παρισίους καί έλπίζουσι νά κυριεύσωσι τήν μεγαλόπο- 
λιν διά τής πείνης, δεν παραμελοΰσι ταυτοχρόνως καί τά 
έ’ργα, τά δυνάμενα νά συντελέσωσι πρός τόν βομβαρδισμόν 
αύτής. Καί είναι μέν άληθές, οτι δι’ έλλειψιν άρκοΰντος πο
λιορκητικού πυροβολικοΰ δέν δύνανται πρός καιρόν ούοέν νά 
πράξωσι, καταγίνονται ομως είς τήν μεταφοράν τών πο
λιορκητικών πυροβόλων, τών συντελεσα'ντων είς την έκπο- 
λιόρκησιν τοΰ Στρασβούργου, καί άλλων έκ διαφόρων τής 

Γερμανίας μερών, έπισκευάζοντες τόν άπό Kehl διά τοΰ

Στρασβούργου πρός Παρισίους σιδηρόδρομον διά τό τα-/ύ καί 
ασφαλές τής μεταφορ2ς· μέχρι δέ τοΰ τέλους τής πρώτης 
δεκαημερίας τοΰ ’Οκτωβρίου ποοέβησαν εις τήν κατασκευήν 
πολλών κανονοστασίων έπί διαφόρων υψωμάτων, άφ’ ών 
χρώμενοι τά τοΰ νέου αυτών συστήματος πυροβόλα έλπίζουσι 
νά δυνηθώσι νά μεταβιβάσωσι τό πυρ αύτών μέχρις έντός τών 
Παρισίων, καθόσον, γινομένου υπολογισμού, συνάγεται οτι 
έκ τών κανονοστασίων τών έπί τών υψωμάτων μεταξύ S e
vres, S ‘ Cloud καί B oug ira l δύνανται ν’ άπειληθώσι τά 
Ήλίσια πεδία, ή μεγάλη λεωφόρος (Γ avenne) τής αΰτοκρα- 
τείρας, καί ή γειτ*νία τοΰ Haassmann. ’Από δέ τών έπί 
τής όίοΰ τοΰ Chatillon ή τοΰ δάσους τού C lam art δύναν- 
ται ν’ άπειληθώσι τό παλάιιον τής Βιομηχανίας, τό Βουλευ- 
τήριον, τό Πάνθιον, τό οριον (la barriere) τής ’Ιταλίας. Άπο 
δέ τής Bellevue άπειλεΐιαι τό οριον τής Boule, ή πλατεΓα 
τής Όμονοίας, τό Νομισματοκοπίαν, τό Αουξερμβοΰργον καί 
τό Gentilly. Άπό δέ τοΰ Argenteuil καί τοΰ Moulin do la 
Tour όβούζια δύνανται ν’ άποσταλώσι μέχρι τοΰ θριαμβευ
τικού τόξου τοΰ άστέρος, τής Termes, τής Balignolles. Βε
βαίως, έάν οί ύπολογισμοί ουτοι ηναι άκριβεΐς, καί έάν οι 
Παρισινοί δέν όκνήσοισι ν’ άντιτάξωσιν αύτοΐς άξιόμαχον πυ
ροβολικόν, τό γερμανικόν πΰρ θέλει έργασθή άρκούντως έν
τός τής πόλεως, καίπερ πλείστου χώρου Παρισινού μίνον- 
τος άνενοχλήτου ( 1).

Καί ομως άχρι τής ώρας ουδέ εν κανόνιον έτοποΟ-τήθη 
έπί τών άνεγειρομένων προμαχώνων τών Γερμανών, ούδ’ έ^-

(t) Τά κατόπιν άπέίί.ξαν, ότι οί ύπολογισμοί τΰ ν  Γίομανών υπήρ

ξαν ακριβείς, καί δτι οΰίεν οχυρωτικόν σύστημα ίύναται νά βσφα- 

λ'·®Γι χώρον τινά έπέναντ·. τής προόδου τών φυσικομαθηματικών Ιπι- 

βτημών, τών τοσοΰτον προαγουσών τά υλικά τοΰ πολέμου μία*.



ρίφδη μία χάν βόμβα, καίπερ άπό τεσσάρων εβδομάδων τής 
πόλεως πολιορκουμένης. Αυτοί δέ οί Γερμανοί άναγνωρίζου- 
σιν ότι ή άμυνα όσημέραι καθίσταται μάλλον τελεσφόρος, 
έπεκτεινομένων τών οχυρωμάτων και ισχυρότερων όσημέραι 
καδισταμένων. Τωόντι ό Trochy έπέστησε τήν προσοχήν αύ
τοΰ προ; νότον των Παρισίων, ένθα τά έξ άρχής ασθενέστερα 
τών λοιπών φρούρια Vauves καί M onlrouges ητο άνάγκη 
νά προσαποκτήσωσι καί ϊσχύν. Μεταξύ Vauves και Chatil- 
lon ήγέρδη νέον οχύρωμα, καί είς τοιοΰτον μετεβλήδη μέγα τ{ 
περίφραγμα έκεΐ πλησίον κείμενον. Ό  ένώπιον δέ του μεγά
λου φρουρίου Bicetre προμάχων του V ille ju if τελειοποιηθείς 
δεσπόζει τάς εμπρός κοιλάδας, άποστέλλων τάς σφαίρας τοι> 
μέχρι Sceaux. Ουτω άπο Vauves μέχρι B icelre έγένετο νέα 
σειρά όχυρωμάτων γαλλικών εκτεινόμενη μέχρι τοΰ Σηκουάνα.

Ά λλ ’ εάν άναγράρωνται ένταΰδα λεπτομερειαί τινες τοιού- 
τομ είδους άνακοινωδείσαι, σημειωτέον ότι καί πρός τάς λοι- 
πάς διευθύνσεις ή τοπική άμυνα έπηυξάνετο καί έπεκτείνετο 
πρός τά έξω, άνεγειρομένων νέων όχυρωμάτων, όπου οί πολι- 
ορκούμενοι κατορδοΰν νά έγκαδίς·ανται διαρκώς άπομακρύνον- 
τες τούς πολιορκητάς διά τοΰ μέσου τούτου όσον πλειον άπ& 

τοΰ κέντρου.

Έ ν τούτω τώ μεταξύ δ μέν βασιλεύς τής Πρωσσίας, όπως- 
ιύρίσκηται πλησιέστερον τών πέριξ τών Παρισίων στρατιωτι
κών επιχειρήσεων μετέφερε τήν 7 ’Οκτωβρίου τό στραταρ- 
χεΐον αύτοΰ άπό Ferrieres, όπου εύρίσκετο, είς Βερσαλλίας, 
ό δέ Gambetta τήν 8 ’Οκτωβρίου έξήρχετο τών Παρυίων έπί 
άεροδρόμονος καί κατεπιπτεν είς Amiens, 29εν αμέσως διευ- 
δύνετο είς Tours, όπως άναλάβη τήν αρχηγίαν τής έκεΐ το
πικής Κυβερνήσεως καί συστηματοποιήσω τήν γενικήν τής 
^αλλίας άμυναν.

Ά λ λ ’ οί Παρισινοί δέν άφήχαν τούς πολιορκητάς άνενο- 
χλήτους’ διό τήν 7. ’Οκτωβρίου άγγέλλεται έξοδος τοΰ στρα

τηγού Ducrot κατά τά μεταξύ τοΰ M ont-Valerien καί St 
Cloud, άποτελεσμα τής όποιας ητο ή έκεϊθεν άπομάκρυνσις 
τών Πρώσσων, τήν δέ 10. ’Οκτωβρίου έπήρχετο συμπλοκή 
πρός τό μέρος τών περιβολών Boissieres, Montrail καί Noisy, 
τήν δέ 11. ’Οκτωβρίου κατόπτευσίς τις άσήμαντος· άλλά τήν 
13. ’Οκτωβρίου έγένετο έξοδος λίαν σπουδαία, ην τά πρωσ- 
σΐκά φύλλα έπί πολλάς ήμέρας έπέμενον άρνούμενα, καί περ 
τοΰ. όριστικοΰ άποτελε'σματος ύπό τό ζήτημα κατοχής δέ
σεων διατελε'σαντος άρνητιχοΰ ώς πρός τούς Γάλλους, άπε- 
κρνπτετο όμως, φαίνεται,, διά τό δά^ος, όπερ ή παρισινή 
φρουρά επεοειξε και δια τόν άριδμόν τών παδόντων Γερμα
νών, διότι έκ μεν τών Γάλλων αί άπώλειαι υπήρξαν έλάyι- 
σται, έκ δέ τών αντιπάλων πλέον τών 1200 είς πληγωμένους 
καί φονευμένους, δι’ οΰς καί ητήδη καί παρεχωρήδ/j ύπό τοΰ 
Trochy πεντάωρος άνακωχή τήν έπαυριον κατά τά μέρη 
ταΰτα. Πρόκειται περί τής έπιδετικής κατοπτεύσεως, ην διέ- 
ταξεν ό Trochy πρός νότον τών Παρισίων, οπως βεβαιωδή 
αν οι Πρώσσοι πραγματικώς έπεσώρευσαν πρός τά μέρη 
ταΰτα δυνάμεις μεγάλος έπί σκοπώ άντιστάσεως καί έπΐ- 
δεσεως κατά γαλλικών σωμάτων, δυναμένων νά έλδωσιν άπό 
Αΰρηλίας (Orleans), όπου ητοιμάζετο ό Γαλλικός στρατός 
τοΰ Λείγηρος, τεκνον τής νεας Γαλλίας, έφ’ ου έπιπτον τά 
βλέμματα απάντων τών Γάλλων. ’Ιδού ή περί αύτής επίση
μος γαλλική έκδεσις.

*  ̂παρχουσων πλγ,ροφορ'.ών οτι κατα τας τελευταία; ταυτας ήμέρ ας 
Ινεργοΰνται σπουδαΐαι κινήσεις έχθρικα'^ ό άρχηγός άπεφάσισεν οπως 

ένεργτ,Θϋι τήν πρωίαν ταύτην (13 Όκτωδ.) χβτόπτευσις ϋηό τής με
ραρχίας Blanchard τοΰ 13  ιώματας, Ι/.τεινομένη inb τών θέσεων τοΰ 
Issj 2ε;ια μέχρι έχείνων τοΰ Cachav άριατερά.



» 'Ο  σ τρ α τη γο ί Blanchard διέθεσε τά  σ τρ α τεύμ α τα  του εις τρ ε ις  φ ά 

λ α γ γ α ς  ή  τοΰ δεξιοΰ δ φ ε ιλ ε  νά Ινεργήση κ α τά  τή ν  δ ιεύθυνσιν τοΰ Cla* 

mart, ή  τοΰ κέντρου πρός τό Chatillon, ή  δέ τοΰ άριστεροδ πρός xoBagneux. 

Α ί κ ινή σε ις  α ύ τα ι, ύπ οστηρ ιζόμ ενα ι δ ια  τοΰ δ ιαρκοΰ; πυρός τώ ν  

φρουσίων τοΰ M ontrouge, τοΰ Vauves κ α ί Issy, έξετελέσθησαν μ ε τά  π ολ

λ ή ς  τάξεω ς κ α ι ζω ηό τ η τ ο ς .

» Ό  κυβερνήτης επεμψε τόν στρατηγόν Schmits, γενικόν ίπιτελάρ- 

y ην, κατά τό δεξιόν τών θέσεων, οπως παρακολούθηση τό σύνολον τών 

κινήσεων. 'Ο στρατηγός Vinoy, άρχ^γός τοΰ 43ου σώματος, διεθεσϊ 

τάς Ιφεδρείας αύτοΰ όπισθεν τοΰ φρουρίου τοΰ Montrouge. Τό χωρίον 

Baguenx ήλώθη υπό τών κινητών έθνοφυλάκων τοΰ d e la C 6 le -d ’- 0 r ,  ών 

ή διαγωγή, δίς Ιπαινεθεΐσα, ύπήρξε λαμπρά· ό διοικητής αυτών 

D am p ierrc  επετεν ένδόξως ΙτΑ κεφαλής τοΰ σώματος αΰτοΰ.
» Οί να ΰ τα ι τοΰ ιορουρίου Montrouge, ελαβον μέρος, άπ οτελέσαντες  

τή ν  έφεδρείαν, μ ε τ ’ άςιοσημειώ του εύσ τα θε ία ς  κ α τά  τή ν  ύποχώ ρησιν  

τής ίρ ισ τερ ά ς. Έ ν τ ψ  κέντρφ  τ ά  γ α λ λ ικ ά  στρ α τεύμ α τα , βαδίζοντα μ ε 

τα ξύ  τώ ν  οικιών χοΰ Chatillon, ή λω σ α ν , σχεδόν άνευ ζη μ ιώ ν, δύο οδο

φ ρ ά γ μ α τα  κ α ί έπροχώ ρησαν μ έχρ ι τής έ κ κ λη σ ία ς  κ α ί τή ς  όδοΰ τή ς  

ένούσης τό Chatillon μ ετά  τοΰ Clamart.

» Μ εταξύ τώ ν δύο τούτω ν σημείω ν ά νεπ τύχθησαν δύο τ ά γ μ α τα , προ- 

β αίνο ντα  ύπ ό  τό εχθρικόν πΰρ, μ έχρ ι τώ ν  αμ π ελώ νω ν, ο ίτινες φθανουσι 

μ έχρ ι τοΰ λιθοτομείου' Έ κεΐθεν άνττ’λλα ξα ν  τό πΰρ με τους έχθρικούς 

άκροβολιστάς, ευρισκομένους όπισθεν στηθα ίου τινός έπ ί τή ς  κορυφής 

τοΰ οροπεδίου τοΰ Chatillon.

> Λύο πρωσσικαί κανονοστοιχίαι άπεκαλύφθησαν ταχέως ή μεν 

παρά τόν αγγλικόν πύργον (la Tour a Γ Anglais), η δε προς το Chatillon. 

Τό πΰρ αύτών έσβέσθη διαδοχικώς ύπό τω ν πυροβόλων του Vauves κ α ί 

Issy. Τήν υτιγμήν ταύτην τά πρωσσικά πλήθη έφάνησαν έπί τών κο

ρυφών τοΰ όροπέδου, άποκαλυπτόμίνα ούτως ιίς τό πΰρ τοΰ πυροβολι* 

κοΰ καί τών φρουρίων.
»’Αφοΰ έπέτυχίν ό σκοπός τής κατοπτίύσεως, παρηγγέλθη ή ύπο- 

χώρησις, ήτις έξετελέσθη κάλλιστα ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατηγού 

Blanchard, ουτινος αί καλαί διατάξεις ήσφάλισαν τήν Ιπιτυχίαν τής 

κατοπτεύσϊως ταύτης πρός τό μέρος τοΰ Clamart. Οί Γ άλλοι κατελαβον 
τό ό·/ύρωμα τοΰ Moulin de-Pierre, ό δε τουφεκισμός άντηλλαγη είς τό

σημεΐον τοΰτο, άπό τοΰ όποιου ό Ιχθρός δεν έδυνήθη νά τούς απώθηση.
»Αί ζημία·, κ.τ.λ »

Έ κ τής επίσημου ταύτης έκδε'σεως τοΰ στρατηγοί) Chmits 
χαι Trochy συνάγεται καδαρώς οτι ή επιτυχία τής χατοπτεΰ- 
σεως ήδελεν εχει καί άλλας δετίκάς συνεπείας υπέρ τών Γάλ
λων, άν μή ή αριστερά αύιων πτε'ρυξ ήναγκάζετο υπό ισχυρών 
δυνάμεων γίρμανικών νά κατα λίπη ταχυτερον τό χωρίον 
Bagneux, είς ο είσέδυσαν οί Γάλλοι. Τωόντι είς τό σημεΐον 
τοΰτο ή πάλη υπήρξε ζωηρατάτη· άναγινώσχομεν δέ είς γερ
μανικήν εκδεσιν περί τών κατά τό Bagneux τάδε·

«Ή κυρία προσπάθεια τοΰ έχθροΰ (τών Γάλλων) διευθύνετο κατά τό 

Bagneux. Κατ’ άρχάς ό Βαυαρός στρατηγός Βέργερ, εχων τό στρατη- 
γεΐόν του εις Άντόνυ (Antony), δίν ήκουσεενεκεν τής άπό πρωίας έζρα- 

γείσης θυέλλης, τόν κρότον τών τηλεβόλων. "Οτε ομως άνηγγέλθη οτι 

ο έχθρος επιχειρεί έξοδον, έλαβεν εΰθύς τά κατάλληλα μέτρα, καί δια- 

τάξας ναπαραταχθή ή ύπ’ αύτόν μεραρχία ώς εί; μάχην, έ'σπευσεν αυ

τοπροσώπως εις τό προσβληθέν σημεΐον. Ταυτοχρόνως εδραξε τά δπλα 

και ή ΙΙηπρωσαική μεραρχία. Κατ’ άρχάς οί Γάλλοι προσέβαλλον 
διά δύο ταγμάτων είς τό χωρίον Βούργ, άλλ’ ήτο προσποίησις.

» Ενώπιον τοΰ φρουρίου Moutrou^o έξησκοΰντο άπό πρωίας τάγμα

τα τινα τής έθνοφυλακής τών ϊ άλλωνf ούδεμίαν έμπνεύσαντα ύπό- 
νοιαν είς τάς βαυαρικά; προφυλακάς. Αίφνης τά τάγματα ταΰτα, ϋπο- 
στηριζόμενα ύπό τοΰ πυρός τοΰ φρουρίου, όρμώσι κατά τοΰ Chatillon καί 
τοΰ Bagneux. Αί βαυαρικαί προφυλακαί ήναγκάσθηταν νά ύποχωρή- 

σο>σι πρός την διεύθυνσιν τοΰ Sceaux, οί δέ Γάλλοι, χαταλαβόντες τά  

χενωθέντα χωρία, ήρξαντο κατασκευάζοντες οδοφράγματα καίκαταδιώ- 
κ ο ν τ ίς  ταυτοχρόνως τούς ύποχωροΰντας Βαυαρούς. Έ ν τούτω τώ μεταξύ 

ο άντις·ράτηγος Μαίλλιγγερ, έλθών είς βοϊ'θειαν τών προφυλακών, έλαβε 

μέτρα πρός άνάκτησιν τών άπολεσθεισών θέσεων. Ή συμπλοκή ύπήρξε 

μακρα καί πεισματώδης, άπολήξασα εις λογχομαχίαν τών τε Γάλλων 

καί τών Γερμανών, μετά γενναιότητος καί πεισμονής άγωνισθέντων. ’Α λ- 

λ Ιπί τέλους οί Βαυαροί, μ·τά πολύν κόπον καί μεγάλας ζημίας, έμει

ναν κύριοι τών θέσεων, άποχωρησάντων τών Γάλλων άπαντα/ό^εν π:& 
τής 6 ώρας μ . μ.»



Αί πρός νότον τών Παρισίων έργασίαι έχουσι μεγίστην τήν
σπουδαιότητα, διότι τείνουσι νά συνδέσωσι τήν πρωτεύουσαν μέ 
τήν Αύρηλίαν· έκδέτήςφροντίδος,ηνοί Πρώσσοι καταβάλλουν νά 
συγκεντρώσουν δυνάμεις νοτίως τών Παρισίων καίνάόχυρωδώσι 
πλησίον τοΰ Choisy, δύναται τις νά κρίνη τήν μεγάλην ση
μασίαν, ην άποδίδουσιν εις τήν κατοχήν της γραμμής προς 
Orleans, όπως τήν διαφιλονεικήσωσιν ένεργητικώς. Αί δέσεις 
τοΰChatillon, Bagneux, Chevilly, φαίνονται αναγκαιότατοι 
τοΐς Γαλλοις, όπως δυνηβώσι νά διώξωσι τούς Γερμανούς 
άπό τοΰ στρατηγικού τούτου σημείου. ’Εάν οί Γάλλοι δυνη- 
Οώσι νά κατασταδώσιν έκεΐ, δά δύνανται ν’ άντιμετωπίσωσι 
κατά πάσης έπιδετικής κινήσεως τοΰ έχδροΰ, καί δέν δά 
εχωσι νά φοβηδώσι κυκλικόν κίνημα τών Πρώσσων, διότι 
τότε ουτοι δά κεΐνται (έάν τό πράξωσι) μεταξύ τών πυλών 

τών ορουρίων καί τοΰ στρατοΰ.
Τά φρούρια Montrouge, Vauves καί Issy, άπέχοντα άλ- 

λήλων 1 ,500— 3,500 μέτρα, άποτελοΰσιν ύπεράσπισιν σπου- 
δαιοτάτην άλλα έπισκοποΰνται ύπό τών πέριξ ύψωμάτων, 
£κερ έπέτρεψε τοϊς ΓΙρώσσοις νά καταλάβωσι γραμμήν διερ- 
χομένην διά Bagneux, Chatillon καί C lam art, 5 άπέχου- 
σαν άνωδι τών ορουρίων 1 ,4 0 0 — 1,900 μέτρα. Οί Πρώσ- 
σοι λοιπόν κεΐνται έκτός πλήρους βολής, διότι ή Bagneux 
Απέχει 1,900** τοΰ φρουρίου Montrouge, ή Chatillon 1 ,100 
τοΰ φρουρίου Vauves, ή Clamart 1 ,900 άπό τοΰ φρουρίου 

Issy καί Vauves.

’Εντός το5 χρονικοΰ τούτου διαστήματος (1 — 13 ’Οκτω
βρίου) τά άμυντήρια εργα προύχώρουν καί τό μέν πυροβολι
κόν τοΰ M ont-Valerien έκαδάρισε τά πέριξ είς μεγάλην πε
ρίμετρον καί κατέστρεύε τά άπέναντι έγηγερμένα πρωσσικά κα- 

νονοστάσια, έκδιώξαν τούς Πρώσσους άπό τών άρχικών αυ

τών δέσεων μέχρι τοΰ Bueil κα ίBougival> χωρίων κειμένων 
άπωτέρω πρός δυσμάς· άτυχώς όμως όβούζιάτινα (13 ’Οκτω
βρίου), έπιτυχόντα τό άνάκτορον τοΰ S* Cloud, έπυρπόλησαν 
τήν άριστεράν πτέρυγα καί τήν αΐδουσαν τής τιμής. Τά δέ 
πυρά τών φρουρίων τοΰ S l Denis έκαδάριζαν τάς χερσονήσους 
de Grenevilliers, δέσιν έκ τών σπουδαιότερων διά τήν άμυναν 
τών Παρισίων, άποτελουμένην άπό τής καμπής, ην δ Σηκουά
νας σχηματίζει παρά τό S l-l)en is , καί ε'στελλον τάς σφαί
ρας αύτών μέχρι τοΰ χωρίου Carriere, Ν Δ τοΰ A rgenteuil, 
καί έπυρπόλουν οικίας τινάς, ένώ ταυτοχρόνως τά πρός τά άνα-. 

τολικά τών Παρισίων πυρά έκαδάριζον τόν τόπον μέχρι 
Bondy καί Champigny. Ούτως ή περίμετρος τής άμύνης έξε- 
τείνετο έπαισδητώς, έδυσχέραινε δέ ε'τι μάλλον ή πολιορκη
τική άποστολή τών γερμανικών στρατευμάτων.

Τήν 15. ’Οκτωβρίου έλάμβανον χώραν έ'τεραι συμπλοκαί 
ούχί μέν μεγάλης σημασίας, καταδεικνύουσαι όμως τήν έπαύ- 
ξησιν .τοΰ θάρρους τών πολιορκουμένων. Ιδού ή περί τών έρ
γων τής ημέρας ταύτης επίσημος γαλλική έκδεσις.

«Ένώ μυριορ; άνδρών βυνέλεγε τού; καρπόύς τή ; γής Ιφ’ έλη; τής 

■πεδιάδος τής Bondy καί τά πέριξ τής Bobigny υπό τήν προστασίαν τών 

Κιν. τοΰ Φινιστερ καί τοΰ Βορ^ά καί τοΰ ναυτικοΰ πεζιχοΰ και τοΰ 
τής γραμμής, τί> πυροβολικόν τοΰ Romainville έοίωκε τούς Γερμανούς 

τής έπαύλεως Gran ley. ’A®’ Ιτέρου το πυρβολικόν τοΰ Kosny Ικράτει 

τον έχθρόν Ιν τώ γω ρ ίφ  Rainey, τό δέ τοΰ Noisy τον έκεραυνοβδλει είς 

τόκε/αρακωμένον οτρατόπεδον τής γέφυρας de la houvrelle καί Ιν τγ| 
Maison-Criso. Οί άνιχνευταΐ τοΰ Σηκουάνα, Επωφελούμενοι τοΰ ά'νωδι 

πυρος, έςήλθον τοΰ χωρίου Bondy καί ήνοιξαν ζωηρόν τουφεκισμόν μέ τους 

Γερμανούς, κεχρυμμένους είς τό άντίθετον τής διώρυγος Γ Ourcque. 

'Ολίγοι ναΰται, προβάντες είς 500 μ. άπό τοΰ έχΟροΰ, έκοψαν εικοσάδα 

δένδρων, κρυπτόντων άπό τών προμαχώνων τήν θέσιν τοΰ περιχεχαρα· 
χωμένου τούτου πρωσ. στρατοπέδου.»

Τήν 16 ’Οκτωβρίου εΤδε τό φώς εις Παρισίους έκδείίς



τοΰ Trochy λίαν «τεταμένη, δι’ ης έκτίδησιν ουτος την κα- 
τάσχασιν, έν  ̂ευρε τού; Παρισίους καί εί; ην αύχός ουτος τί} 
συνδρομή τών κατοίκων παρήγαγε την άμυναν αύτών, κατα- 
στάσης τής πόλεως, κατά τό λε'γειν αυτού, άπορδήχου, ύπό· 
(Γ/εται δ’ εν χή έκδέσει του ταύχη όχι ενχος όλιγίσχου χρό
νου ή κατάστασις τής φρουράς τών Παρισίων άπό αμυντι
κής θέλει προσλάβει 8ψιν έπιδετικήν. Μεταδαίνων δέ είς 
τά υλικά τού πολέμου, καί άπαριδμών τά £ργα, έπιπροσδέ- 
τει ότι έσχήδησαν άνω τών 2 ,140  πυροβόλων άξιομάχων 
πρός άμυναν τών τειχών, ότι άνχί 10 βολών, ας ευρε δι’ έ'κα- 
σχον πυροβόλον, ταύχα δύνανχαι νά διαδε'χωσι πλέον τών 400  
— 500, καί ότι τό άποδεματικόν τής πυρίτιδος άπό 540,000  
προηχδη εις τρία εκατομμύρια· επιλέγει δέ, ότι καδ’ £κά- 
στην εβδομάδα οί κατασκευασταί παραδίδουσι άνά μίαν κανο- 
νοστοιχιαν πυροβόλων πεδινών καί 25 μυδροβόλων, προς δέ 

άνά 2 έκατομ. φυσεκίων.
Την 17. ’Οκτωβρίου έλαβε χώραν μικρά έ'ξοδος καί άνευ 

σημασίας πρός τήν γέφυραν τού Argenteuil Τήν δέ νύκτα 
τής 17 πρός τ ή ν  18 ’Οκτωβρίου οί Πρώσσοι έπετέδησαν πρός 
νότον τών Παρισίων, σκοπούντες νά κατασχρέψωσι τά γαλλικά 
τής προσεγγίσεως εργα, έφ’ ών άπό πολλών ήμερων ήσχολούντο 

Γάλλοι έργάται, όπως τεδώσιν έκεϊκανονοστοιχίαι δέσεως,σκο

πούντες νά προσβάλωσιν έκ τών όζισβεν τά χωρία Γ H ay 
καί Chevilly, κατεχόμενα ύπό τών Πρώσσων. Έζήλδον λοι
πόν οί Πρώσσοι άπό τής 8 έσπερινής ώρας άπό τοΰ όροπεδίου 
τοΰ Chatillon καί διευδύνδησαν διά τών κλιτύων πρός Ba

gneux καί Clamart.
Τό φρούριον Vauves έπηγρύπνει ναι διεύδυνί κατ’ αύτών 

ίβούζιά τινα, είς α άπεκρίδη πάραυτα ζωηρός τουφεκισμός 

άπό τών οικιών τού Bourg-Ia— Reine καί Bagneux, άρχό-

μενο; καί ίπεκτεινόμενος μέχρι τών γαλλικών προφυλακών, 
αιτινες φυλάττουσι τά ; περιβολά; τών H autes-Bruyeres καί 
τά ; δέσει; d’Arceuil j  Cachao. Αίγαλλικαί προφυλα/.αί έδοκί- 
μασαν τό πΰρ τών Γερμανών έπί δύο ώρα;. Τό φρούριον Mon

trouge καί B icetre άπό τή ; άρχής μετέσχον τού άγώνος, έκ- 
οφενδονίζοντα σφαίρας κατά τού B ourg-la-R eine καί έπί τών 
γειτνιαζουσών αύτό γραμμών, είς α ; δ έχδρός έφϊίνετο συγκεν- 
τρωδείς. Ά πασαι αί προσπάδειαι τών Πρώσσων άπέτυχον, διό 
καί ήναγκάσδησαν ν’ άποσυρδώσιν εις τάς θέσεις αύτών, τό 
Bagneux καί Chatillou. Τήν δ’ επαύριον (18 ’Οκτωβρίου) δ 
Turchy, θέλων νά δημιουργήση νέαν τάξιν πραγμάτων έν τώ 
στρατω, τήν δι’ έπαίνου έπαξίου αμοιβήν τοΰ άγωνισχοΰ, πρό 
πολλοΰ λησμονηδϊΐσαν >; πεπτωκυΐαν εις ακολασίαν τών δια- 
χειριζομένων τό δικαίωμα τοΰ άπονέμειν τόν έπαινον, έξέδωκε 
τήν παρά πόδας διαταγήν αύτοΰ πρός άπανχας τούς ύπ’ αύτόν 
στρατηγούς, ναυάρχου; καί λοιπούς προϊς-αμένους τοΰ στραχοΰ 
καί τών έδνοφυλάκων. ΤΙ διαταγή αΰτη φέρει χαρακτήρα πρω
τότυπον καί είναι άξία άπομιμήσεως παρ’ όλοις τοΐς στρα- 
τοΐς. Ιδού ή διαταγή αυτη·

«18.  ’Οκτωβρίου. 
ϊ  Πρός άπάσας ί α ;  στρατιωτικά; άρχάς.

»Είμαι άπολύτω; αποφασισμένο; να κάμω νά παύίω σι τά παλαι* 

λάθη, τά πηγάζοντα άπό τοΰ πολέμου τής ’Αφρικής, καθ’ α μετά πα- 

οαν συμπλοκήν μνημονεύονται οίάνδραγαθήσαντες ε’ι;  πλήθος όνομάτων 

(έν διαταγή τή ; ήμερα;) άπό τοΰ στρατηγού με'χρι τοΰ τελευταίου στρα · 

τιώτου ν.νέζ. Τό σύστημα τοΰτο έγέννησε τό τετριμμένον ίν  τή τάξει 
τής άρχής, τοΰ αισθήματος καί τών γεγονότων, ατινα ώφειλον νά  

τηρώσι μεγίστην αξίαν είς τούς όφθαλμου; τών στρατευμάτων ώς καί 

τοΰ τόπου, και ατινα είναι ή πραγματική βάσις τής ηθική; καταστά- 
οεως τών στρατών.

» θ ε λ ω  ώ στε κατονόμασίς τ ις  ε ίς  τή ν  δ ια τ α γ ή ν  του στρατού τώ ν  Π α- 

ρ.ο’ων ν ά  ή να ι ά μ ο ιβή  ύπερέχουσα π ά σ α ; τά ς  λ ο ιπ ά ς  άμο ιβάς, κ α ί νά



ζηλεύτ,χαι ύπό τών άνωτάτων άξιωματικών ώς καί ύπό τών κατω τά-

των ύπεραβπιστών τής πρωτευουσης.
.'Εχομεν νά φροντίσωμεν νά εί«λΟτ, εις το πνεΰμα τών άξιω ματι

κών καί τών στρατιωτών η μεγίσχη αυτη ιδέα, ην δέν ήθέλησαν οί 
μονάρχαικαί τήν ή όποιαν δημοκρατία όφείλει να τήν καθιερώστ,, ήτοί 

* "Ο τ ι  μ ό ν η  ή κ ο ι ν ή  γ ν ώ μ η  δ ύ ν α τ α ι  ν ’ ά ν τ α μ ε ι *  

ψτ> £ π α ξ ί ω ς τ ή ν  Ο υ σ ί α ν  τ ή ς  ζ ω ή ς . »
, ’Επί τούτω θέλετε μοί διευθύνει διά τοΰςάγώνας τής 19  καί 30. Σε

πτεμβρίου καί 13. ’Οκτωβρίου κατάλογον 4 0 ονομάτων καιούχί πλείω- 
καί ένθυμήθητε, οτι, αν ή στρατιωτική δημοσία κρίσις δεν έπικυρωση 

μίαν πρός μίαν τάς έκλογάς σας, θά ε*σθε σοβαρώς υπόλογοι Ινώπιόν 

μου, ώς καί προς τήν μέγάλην άρχήν, ην θέλω νά κάμω νά προάρχη.
»Α ί πληροφορίαι υμών εστωσαν δίκαιαι καί άκριβεΐς· ας κατέρχωντα* 

μεγρι τών τελευταίων στρωμάτων τής Ιεραρχίας, και ας Ιξελέγχωνται 
αΰστηρώς. Έ στω  φροντίς τιμής, γενομένη μ'ε τόν χρόνον καί μέ άναγ- 

χαίαν σκέψιν. Τά προηγούμενα πρέπει νά έξαφανίζωνται έμπροσθεν 

τών ιδιαιτέρων τίτλων, οΰς γέννα ο άγων καί προάγουσιν α! περιστά

σεις, ας ύπεχρεούμεθα νά τιμώμεν απέναντι τής πατρίδος καί νά δει- 

κνύωμεν είς τόν στρατόν ώς ένθάρ^υνσιν καί παράδειγμα.
Trochy.

Την 19. ’Οκτωβρίου οί Πρώσσοι έπετέδησαν έκ νέου κατά 
ιώ ν  περί τό φρούριον B icetre χαί τά? περιβολάς τών H au- 
(es-Bruyeres θέσεων, άλλ επι ματακο επολεμησαν απο τής
8 __11 πρωινής χαί άπο τής 1 — 4 εσπερινής ώρας· την δέ
νύχτα τής 19— 20 ’Οκτωβρίου έχ veou ηνώχλησαν τάς γαλ- 

λιχάς προφυλαχάς είς τά αύτα μέρη.
Την 21 ’Οκτωβρίου έλαβε χώραν σπουδαία έξοδος άπο τοδ 

μέρους τοΰ M ont-Valerien, ητις όμως άπέβη χατά τών 

Γάλλων.
’Από τής 7ης πρωινής ώρας τό φρούριον τοΰτο ήρξατο ζωη

ρόν πΰρ, κατευθυνόμενον προς νότον. Προς την ΙΟην ωραν 
δ πυροβολισμός έπαύσατο χατά την διευδυνσιν ταυτην, χαι τό 

φρούριον έξέπεμψίν ίβούζιά τινα προς την οιευθυνσιν τής

Bezons καί του λιθοτομείου τοΰ S l-Denis. Κατά την με
σημβρίαν 25 πεζιχά τάγματα, στηρίζομε να υπό 410  πυρο
βόλων χαί ταξιαρχίας ίππιχοΰ, έξήλθον τών δχυρωμάτων, 
καί φερομένη ή δύναμις αυτη πρός Reuil, ίρξατο τοΰ άγωνος 
πρός τά γερμανικά στρατεύματα, τά πρός Bougival χαί Gar- 
ches, ητοι χατά τής 9ης χαί 10ης μεραρχίας του πεζικού, 
άτινα άπό κοινοΰ μετά τών εφέδρων τής βασιλικής φρουράς, 
άφιχθέντων πρό μικροΰ ενώπιον τών Παρισίων, χαί ύποστη- 
ριζόμενα έκ τής αντίπεραν όχθης τοΰ Σηκουάνα ύπό τοΰ πυρο- 
βολικοΰ τοΰ 4ου σώματος, άπέκρουσαν τάς προσβολάς τών
Γάλλων, οίτινες ύπεχώρησαν διά M ont-Valerien, άφήσαντες 
τοΓς έχδροις δύο πυροβόλα.

Τήν 23 ’Οκτωβρίου ένηργήδη μικρά έξοδος πρός τό Goin- 
v ille , ην άπώδησαν οί έκεΐσε φυλάττοντες Βυρτεμβέργοι.

Τήν 28 ’Οκτωβρίου τάγματά τινα τής φρουράς τών ΙΙα- 
ρισίων, έξορμήσαντα έκ τοΰ φρουρίου S l-Denis, κατώρδωσαν 
νά καταλάβωσι τό χωρίον Bourget, κείμενον πρός άνατολάς 
τούτου, καί νά έκδιώξωσιν έχειθεν τάς πρωσσιχάς προφυλαχάς, 

έγχατασταθέντων έν αδτω τών Γάλλων. ’Αλλά τήν 3 0 ’Οκτω
βρίου ή δεύτερα μεραρχία τής Βασιλικής πρωσσικής φρουράς 
προσέβαλε τούς έν Bourget δχυρωδέντας Γάλλους χαί ανέ
κτησε τάς άπολεσδείσας τήν 28ην θέσεις ού*ί άνευ κόπου. 
Οί Γάλλοι άντέταξαν γενναίαν άντίστασιν, ήναγκάσδησαν ομως 
νά ύποχωρήσωσιν είς S ‘-Denis, άπολεσαντες 1 ,300 είς πλη
γωμένους καί φονευμένους. Οί Πρώσσοι άπώλεσαν 39 άξίω- 
ματικούς καί 449 στρατιώτας.

Έ πί τής έξόδου ταύτης καί τών συμβεβηκότων εις Bour
get κατά τήν 30 ’Οκτωβρίου παραπέμπομεν τόν αναγνώστην 
είς τήν κάτωθι περιγραφήν, ην λίαν φιλοφρόνως έχορήγησεν 
ήμΓν δ εΰπαίδευτος έπιλοχίας τοδ ήμετερου ίππικοΰ Νικόλαος 
’Αντώνοβιτζ, μεταφράσας αυτήν έκ τοΰ Γερμανικοΰ·
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ι ’Ε πεισόδια τοΰ άποχΛιισμοΰ τώτ J Ja p ia lu r .—Μ άχη  
i r  B ou rge t.

, .................... 'Γην προ όλίγων ημερών Ικφρασθεΐσαν Ιπιθυμίαν σου

Ιξετέλεσα. Ά φ ’ ου ελαβον την άδειαν ταρα τοΰ στραταρχείου τοΰ ςρα- 

τοΰ τοΰ Maas, ηρχισα την περιοδείαν μου άπό το M on t-ferm iil, διερχό- 
μενος τό Ί2ον στρατιωτικόν σώμα και τό σώμα τή ; σωματοφυλακής 

μέχρι τοΰ 4ου στρατιωτικού σώματος πρός τήν Margency, Ιν ή διαμένει 
τό στραταρχεΐον τοΰ διαδόχου τής Σαξωνίας. Ή  περιοδεία αΰτη έ'λαβε 

χώραν τήν Κυριακήν τό έσπέρας τής 29. ’Οκτωβρίου, ήτοι τήν αυτήν 

ήμέραν, καθ’ ήν συνεκροτεΐτο ή φρικώδης μάχη 1ν Bourget. Κατα  

τήν 20 . Σεπτεμβρίου τό σύνταγμα τών Ιπιλέκτων τής σωματοφυλα
κής «Βασίλισσα ’Ελισάβετ· Ικυρίευσε τό χωρίον τοΰτο Ιν μ ι?  προσβο
λή άνευ μεγάλων θυσιών. Τό άνωτέρω χωρίον κεΐται παρά τή μεγάλη 

όδώ, τή άγούση άπό Compiegne πρός τους ΙΙαρισίους, άπέχον έκ τού 

•περιτειχίσματος τής πρωτευούσης περί τήν μίαν ώραν καί εν τέταρ
τον, έπομένως κείμννον ύπό τά πυροβόλα αυτής τε και τών φρουρίων, 
ήτοι είναι εις άκρον Ικτεθειμένον είς τά  πυρά τού φρουρίου St Denis, 

τού φρουρίου Aubervilliers και τών πλησίον δχυρωμάτων, καί μολα 

ταΰτα διετηρούντο Ιν αΰτφ αί προφυλακαί τής δευτέρας ταξιαρχίας 

τής σωματοφυλακής. Οί πρόσκοποι αυτών είχον άνεγείρει τάς σκοπιάς 

των εις άπόστασιν τριών χιλιάδων βημάτων πέραν τού Bonrget Ικ 

τών Ιρειπίων τών όλίγων οικιών τής Pont Iblon, παρά τώ fuaxt 

Moree, ενθα ή Ιπ’ αυτού γέφυρα συνδέει τήν Ιπί προχώματος δημοβίαν 

όδόν με τήν πεδιάδα, ήτις ήτο έν μέρει πλημμυρισμένη. Ισχυρόν κα- 

νονοστάσιον, άνεγερθέν Ιπί τής οδού ταύτης, καί περί τά πεντακόσια 

βήματα όπισθεν καί έκατέρωθεν αυτής όχυρώματα καί χαράδραι ήρ- 
κουν οπως ματαιώσωσι πασαν προσπάθειαν τού Ιχθροΰ πρός διάβασιν 

αυτής.
»Τό Bourget, κείμενον Ιν τώ μέσψ τεσσάρων ετι όχυρών θίσεων, τών 

χωρίων Dugny καί Blanc-Mesnil, Drancy καί Courueure, Ιξ ών τα  

μεν κατείχοντο ύπό τών Πρώσσων, τά δέ υπό τών Γ άλλων, καθίστατο 

τό μήλον τής εριδος, ενεκεν τοΰ όποιου καθ’ έκάστην Ιπιπτον ούχί ολί

γα  θύματα, μ ’δλον οτι ή πρωσσική Ιν αύτώ φρουρά ουδέποτε ύπερέβη 

τόν λόχον. Κατά τήν 27 οί Γάλλοι Ιξήλθον Ικ τοΰ φρουρίου A ubervil-

liers Χαί Ικ τών άνω ε’ρημένων χωρίων μετά Ισχυρών δυνάμεων Ιναν- 
τίον τοΰ Bourget, Ιξεδίωξαν τήν ασθενή αύτοΰ φρουράν πρός τό Pont- 

Iblon καί Ιγκατεστάθησαν Ιν τή Ικ φύσεως όχυρ^ ταύτη θέσει , ήτις 

περιβαλλόμενη ύπό τών τοίχων τών κήπων, είς οδς κατεσκεύασαν του- 
φεκίστρας, ειχε μονον τέσσαρας διόδους, άγούσας πρός τήν μεγάλην 

όδόν, ητις, ευρεια καί μεγαλοπρεπής, Ιξετείνετο κατά μήκος τής λεω
φόρου άπό βορία πρός νότον καί πρός τήν παρακειμένην μικράν όδόν, 
παρ η ς  διεκοπτετο πλαγίως. Τάς Ιξόδους ταύτας Ιπροφύλασσον τέσσαρα 

λίθινα διαφράγματα, παρά δέ ταΐς ί ’ισόδοις τής μεγάλης όδοΰ άνηγέρ- 
θησαν πυργοειδή κτίρια. Περί τάς πέντε χιλιάδας πεζικού μετά μιας 

μυδροβολοστοιχίας Ιφύλαττον τήν θέσιν ταύτην, άποτελοΰσαν ουτω εν 

τών εςωτερικών παρισινών οχυρωτικών έργων.

Είς Aulnay μοί διηγούντο στραιιώ ια ι τής σαξωνικής σωματοφυλα
κής, οτι την παρελθοΰσαν νύκτα προ του Bourget ελαβε χώραν πει

σματώδης μάχη. 'Ως δ’ Ιπληροφορήθην άργότερον, !ν τάγμα Ιττιλέ- 
χτων τής σωματοφυλακής «τοΰ Φραγκίσκου» άπεπειράθη νά κυριεύστι 
τό χωρίον, άλλ’ ήναγκάσθη κατόπιν Ιπανειλημμένων προσβολών νά 

όπιβθοχωρήστί, άπολέσαν περί τούς εξήκοντα φονευμένους καί πληγω
μένους, μεδ’ 8 άνέμενον δπως προοβάλωσι τήν σπουδαίαν ταύτην θέσιν 

την Ιπαύριον διά τής πρωσσικης σωματοφυλακής. Μόλις δέ είχον δια- 
νυτει το ημισυ τής οδού άπό Aulnay πρός τήν Gonesse, οπότε τό άνα- 
μενόμενον δραμα έβόα φρικωδώς είς τάς άκοάς μου. Πανταχόθεν ή- 

κουοντο κροτοι πυροβόλων καί δπλων, είς τους όποιους άνταπεκρίνοντο 

ζωηρώς αι ημετεραι κανονοστοιχ'αι. Πάντη άμέτοχος, ήναγκάαθην νά 

προχωρήσω καί πάλιν Ιντός τής δυσαρέστου περιοχής τών βολών* εις 

αποστασιν δε περίπου χιλίων βημάτων ό’πισθέν μου εβλεπον βόμβας 

καί οοιδας Ικρηγνυομένας, καί Ιν τω αναμεταξύ ήκουον τών συριγμών 

τών βολίοων τοΰ πεζικού, διά τών όποιων οι διαμαχόμενοι άντεχαι- 
ρετώντο.

’Έσπευσα τότε πρός τό Montmorency, ενθα διενυκτέρευσα* τήν δ’ ά - 
κόλουθον ήμέραν, ήτοι τήν 30, άφίχθην διά μέσου βροχής καί λασπώ- 
0ους όδοΰ είς Margency. Έκεϊθι εύρον τόν ζωγράφον Bek, όστις μοί 

εδωτε τάς πρώ-ας ειδήσεις περί τής μεγάλης μάχης τής προτε

ραίας, τής σύμβασης προ καί Ιντός τού Bourget. Ή ταραχή μας 

ήτο μεγίστη. Έπρομηθεύθημεν δμα-άν τινα καί άνεχωρήσαμεν Ικεΐ-



βεν τήν χαραυγήν. [Ό  καιρός ητο κάκιστοί, ομίχλη, βροχή, τ'ο παν 

σκοτεινόν πέριξ ημών.

Παρά τή Gonesse συνηνχώμεν ολοκλήρους φάλαγγας αμαξών γεμου- 

οών πληγωμένων Πρώσσων καί Γάλλων- έπίσης συνοδίας χινάς αιχ
μαλώτων διαβαινούσας έμπροσθεν μας. Προ τοΰ £ύακος Moree κβΐ 

πλησίον τών ανω £ηθενχων κανονοσχασίων καί χαραδρών έστάθημεν 

καί έγκατελείψαμεν τήν αμαξαν, ημείς δέ διά μέσου πυκνοιάιης βρο

χής καί ελώδους εδάφους περιχυλιγμένοι έντός χών μανδ»ών μας, έβα- 
δίζαμεν πρός χά Ιμπρός. Έν εΰδίφ καιρψ ή 0έα έϊχαΰθα ήθελεν εΐαθαι 

αξία προσοχής. Ή aro xo Iblon όδός βυθίζεται όμαλώς πρός χήν γέ
φυραν χοϋ Moree καί άναβαίνει πάλιν καχά χόν αύτόν χρόπον έκεϊθεν 

μέχρι χοΰ Bourget. Ό  έκχειλισθείς £ύαξ διαχρέχει χάς άκαλλιεργή- 
τους γαίας ώς πλατύτατος ποχαμός, έν ω χό χωρίον έν εί'δει φρουρίου 

μετά χών υψηλών, έν μερει δέ πυργοειδών, αΰτοϋ κτιρίων, διαγράφεται 
αγριωπόν. Τά νώχα χής δέσεως άποτελοΰσι χά δύο πολύκαυστα υψώ
ματα, τό τοϋ Montmartre καί χό χοΰ Mont Va|jrieu (ύπό χών Γερμα
νών στρατιωτών «Boullerian» έπικληΟέντος)' αριστερά χοΰ Montmartre 

Ιξέχει Ικ χών άναριθμήτων παρισινών οικιών ή  Notre-Dammc, αρισχε· 
ρά δέ τοΰ Balerien, χό θριαμβευτικόν χόξον, καί δεξιά ΰψοΰχαι χο 

St Denis μεχά χοΰ φρουρίου χου. ’Αληθώς πλουοία καί μαγευχική ει« 

κών I Φθάσανχες ε’ις χήν γέφυραν χοΰ Iblon καί άφ ου διηλθομεν χο 

κανονοσχάσιον, είδομεν καθ’ ολας χάς διευθύνσεις τους νεκρούς κειμε» 

νους καχά σωρεία;' είς παν δέ βήμα συνηνχώμεν έιαλέκχους χής σω
ματοφυλακής μετά χειραμαξών, έπί τών όποιων μετεφερον τους ψυ<* 

χροΰς αυτών συντρόφους. Έ πί τής όδοΰ χαύχης έπληροφορήθημεν έχ 

τών έ’χι είς άκραν ήρεθισμένων στρατιωτών έκ τής λυσσώδους μάχης 

περί των y Οεσινών σχραχιωχικών καχορθωμάχων.
«'Ολόκληρος ή δευχερα μεραρχία χής σωματοφυλακής, πυροβολικόν, 

Ιππικόν καί πεζικόν είχε συναθροισθήδιά χήν προσβολήν. Γά συντάγματα 

τοΰ πεζικοΰ, χής Αΰγούστης, χοΰ Φραγκίσκου καί χοΰ ’Αλεξάνδρου, καί 
τό τάγμα χών σκοπευτών τής σωμαχοφυλακής ώδευον είς τρεις φάλαγγας 

Εναντίον χοΰ χωρίου, χό πυροβολικόν Ιπροχώρει είς χό κένχρον, όπισθεν 

τοΰ Iblon, καί χό ιππικόν έκάλυπχε χάς έξωχερικάς πλευράς, Τό πυ
ροβολικόν περί χήν 7 1/2 ώραν ήνοιξε χήν μάχην διά βροχής οβίδων, 
καί πάραυτα Ιξεπυρσοκρότησαν άπαντα τά φρούρια καί όχυρώματβ

τών Γάλλων είς τρόπον, ώστε ή ήμε'ρα αΰτη χής Κυριακής Ιχαιρετή- 
6η υπο πλέον χών εκατόν πυροβόλων. Μετά ήμίσειαν ώραν έπαυσαν at 
ήμέτεραι κανονοσχοιχίαι χοΰ νά πυροβολώσιν, "να μή Ιπιφερωσι βλά
βην εις τας ανεπτυγμένως καχά χοΰ έχθροΰ βαδιζούσας φάλαγγας. 
Μόλον δε χο φρικώδες πΰρ, χό έκπεμπόμενον Ικ τών τ  ο ’υφ εκ ισ τ : ώ ν, πα- 
ραθυρων, στεγών καί πύργων, τά χάγμαχα Ιπροχώρουν, μέ άναπεπτα- 

μένας σημαίας, χών μουσικών παιανιζουσών1 «Ό  σκοπός έν 'Ρήνψ·, 
καί χών διοικηχών χών συνχαγμάχων καί ταγμάτων άκολουθούντων 

πεζών μονον δ’ ο σχραχηγός χής μεραρχίας Buudritzki καί ό διοικητής 

τής ταξιαρχίας συνχαγμαχάρχης Kaultz μετά τών δπασπιστών των ί -  
βαδιζον έφιπποι, χαί ούτως εφΟασαν είς έκαχόν βημάτων άπόσχασιν 

προ χοΰ έχθροΰ. Τόχε οί οχραχιώχαι έρ^ίφθησαν λυσσωδώς καχά χών 

εις πΰρ μεχαβληθεισών έχθρικών θέσεων, καί αί χής Ιφόδου κραυγαί 
Ιμηδένιζον χόν ήχον τών μουσικών.

» Ά λ λ ’ εις μάχην ή χοσαύχη χών σχρατιωχών γεννβιόχης άπένανχι 

τ 01 αυτής ισχυρας θέσεως τοΰ έχθροΰ. Οί φονευμενοι έ’πιπχον σωρηδόν 

προ χών οχυρώμάχων* δέκα δέ βήμαχα πρό τών λιθίνων τοίχων άν£- 
μενον οι στρατιώχαι ψυχρώς ώς έν τελετή τήν διαταγήν τών αρχηγών 

βυτών, οπως σχραφώσι δεξιά καί άρισχερά καί έπιπίσωσι κατά τοΰ 

έχθροΰ έκ τών νώτων. Οί πρός αριστερά χραπένχες ευρον Ιπί χέλους 

πεφραγμένην τινά πύλην, τήν οποίαν ήνοιξαν οί σκαπανείς. Τό προαύ- 

λιον εκυριευθη, αίχήςοίκίας θύραικαχασυνετρίφΟησαν, καί οί σιραχιώχαι 
ξίσεχώρουν έν αυτή. Τότε ηρχισεν ή τών οικιών πάλη. Οί έχΟροί Ικτύ- 

πουν τους άνερχομένους καί «ντεκτυποΰντο, οί δε έν τώ έσωτερικώ ευ
ρισκόμενό'. Γάλλοι έπυροβόλουν ixt καχά τών έπί χής oooul Ή λογ*/η 

καί ό κόπανος εϊργάζοντο ήδη, καί ο!/.ία πρός οικίαν έκυριεύετο, μίχρις 

όχου, κατόπιν τρομερας αίματοχυσίας, απασα ή αριστερά πλευρά τών 

οικιών καί μετά χούτων χό ήμισυ χοΰ χωρίου καχελήφθη,

» Αμέσως παρά τ φ  πρώτω προαυλίφ έφονεύθη ό συνταγματάρχης 

τοΰ συντάγματος «ιής Αΰγούσχης» κόμης Valde.see. Ό  θάνατος xodr 
του άποδιοεται εις προδοσίαν, διότι λέγουσιν, όχι έξ ενός παραθύρου 

εσειον οί Γάλλοι λευκά χειρόμαχχρα, καί δχι πλησιάσας ό συνταγμα- 

τ°ύς περί αυτόν εις χό σημεΐον τοΰ to τής παραδόσεως, Ι'πεσε 
«τύπηθεις υπό χών βλημαχων α υτώ ν t Χαιρετίσατε χήν δυστυχή μου 

σύζυγον !» ησαν αί χελευχαΐαι αύτοΰ λέξεις, όπόχαν είς χάς άγχάλας



τών στρατιωτών του παοίδιδ* τό πνεύμα. Συγχρόνως Ιξήλθεν Ικ τής 

αύτής οικίας μαυροπώγων Γάλλος λοχαγός, δστ’.ς παρεκάλει θερμώς 

νά φεισθώσ*. τής ζωής του, διότι καί αυτός ν./ζ σύζυγον χαί τέκνα.
«Έν ω ή τών οικιών πάλη Ιξηκολούθει, ή κατά τών οχυρωμάτων 

δ’φοδος ήρχισεν |κ νέου υπό τοΰ δευτέρου λόχου τών σκοπευτών καί τοΰ 

δευτέρου τάγματος τοΰ συντάγματος «τής Ίίλισάβετ» ύπό τήν διοίκη- 
σιν τοΰ συνταγματάρχου Zaloiiskovski. ΈνταΰΟα άνεπτύχθη ό τής ση
μαίας Ενθουσιασμός δι’ άπεριγράπτου ατομικής γενναιότητος. Ό  ση
μαιοφόρος καί μετά τοΰτον ό δποδεκανεύς Karfounkenstain, τιμηθέντες 

Ιν αλλαις μάχαις διά τοΰ σιδηρού σταυρού, έπεσαν μέ τήν σημαίαν 

άνά χεΐρας' Ιπειδή δέ Ικλονίζοντο οί μαχηταί ενεκεν τοΰ τρομερού φό
νου, τόν όποιον πλεϊστοι τών αξιωματικών εύρον παρά τά οχυρώματα, 
ο γηραιός στρατηγός Boudrizki, ό διοικών τήν μεραρχίαν, σπεύδει πε
ζός (διότι ό ίππος του είχε φονευθή), δράττει την σημαίαν Ικ τοΰ Ιδά- 
φους διά τής άριστερας, σείων τό ξίφος διά τής δεξιάς, καί Ιφορμά 

άναφωνών’ «στρατιώταιΐ Ιμπρός!». Τότε ούδεμία αργοπορία πλέον’ 
τά όχυρώματα έπεσαν, άλλά μετ’ αυτών καί πλήθος ανορείων νεων, 
μεταξύ τών όποιων καί ό συνταγματάρχης Zalouskovski, ό οδηγός τής 

Ιφόδου ταύτης.

ί ’Έδη ή συμπλοκή διεχύθη είς άπάσας τάς οδούς· τά δέ βλήματα, 

τά Ικ τών οικιών και προαυλίων καί τά Ικ τών πυροβόλων τοΰ πλησίον 

φρουρίου καί τών ύπο/ωρησασών μυδροβόλων, Ιξεσφενδονίζοντο συρί- 
ζοντα ώς μυκώμενος βοριάς είς τάς άκοάς τών νικητών, οΤτινες διά 

τοΰ πελέκεως, τών κόπανων, τών ξιφών καί τών λογχών ηνοιγον τάς 

βίκ!αςι Τνα Ιξαγάγωσι τους άντιπάλους. Κάτωθεν δετών τουφεκιστρών 

*αρεφύλαττον Ιπίλεκτοι διά νά άρπάσωσι τάς κάννας τών οπλών τών 

^>ροβολούντων Γάλλων ή διά νά πυοοβολήσωσιν ή λογχίσωσι κατα  

*ύν εις αύτάς Ιμφανιζομένων. ’ Ιδίως δέ φρικώδης ΰπήρξεν ή πολιορ- 
Wn δύο μεγάλων οικιών πλησίον τής Ικκλησίας, ένθεν οί Γάλλοι Ιπυ- 

ροβόλ ουν λυσσωδώς κατά τών Γερμανών, εως οτου οΐτοι κατώρθωσαν 

τή ί καταστροφήν τών Ουρών, όρμήσαντες είς τό Ισωτερ'.κόν. Τότε ηρ- 
χισε νέα πάλη διά τών μικρών ξιφών, τών κοπάνων καί τών αίματοφύρ- 
των πυγμών, τοΰ αΐματος £εύσαντος ποταμηδόν, οπου δένύπήρχε πλέον 
έλεος. Είς μίαν τών οικιών τούτων ησαν δι’ ά'νΟρακος γεγραμμέναι γερ- 

μανιστί αί λέξεις· «Οί Γερμανοί είναι δειλοί σκύλοι’ φονεύσατέ τους»’

διό πάντες οί Ιν ταΐς οίκίαις ταύταις Γάλλοι κατεσφάγησαν. Είς τους
τοίχους άλλης οικίας ησαν δι’ Ιρυθράς κιμωλίας γαλλιστί Ιπιγραφαί’ 
«δυστυχείς Πρώσοι 1 δέν θά Ιπανίδετε όλο·, τάς γυναίκας σας».

«’Επίσης εις τάς έτέρας οδούς Ικυριεύετο ο’.κία πρός οικίαν, όχι ομως 

διά τοσαύτης άντιστάσεως. Τό γαλλικόν πυροβολικόν τοΰ φρουρίου καί 

τών πέριξ αύτοΰ προχωμάτων Ιπυροβόλει κατά τοΰ χωρίου αδιαφο
ρούν διά τάς βλάβας, τάς όποιας ήδύνατο νά προςενήστ, είς τούς συμ- 

πατριωτας του' τότε δέ μόνον επαυσεν, όπότε είδον πρός βορ^άν τήν 

μακράν φάλαγγα τών αιχμαλώτων καί τάς μυδροοόλους φευγούσας 

καί διευθυνομένας Ικ τοΰ Bourget πρός μεσημβρίαν. Τήν τρίτην ώραν 
μ. μ. ή νίκη ήτο τελεία, άλλά, φεΰ 1 δι’ όποιων θυσιών I

»Έστάθημεν προ τών αιματηρών οχυρωμάτων, άλλ’ όποια φρικώδης 

θέα ! ούχί κατά γραμμάς, άλλά κατά σωρείας είχε £ίψει τούς Ιπιλέ- 

κτους Πρώσσους ό θάνατος ! Πολλοί τούτων εχειντο μέ τό πρόσωπον 

πρός τό Ιλώδες έδαφος, ελκοντες καί συσφίγγοντες τά γόνατα |κ τών 

οδυνών τοΰ θανάτου, άλλοι Ιπί τών νώτων, μέ άνατεταμένους καί ά- 

κινήτους βροχίονας, μέ ΰελώδεις καί είς άκρον Ιξέχόντας οφθαλμούς. 
Είς έκειτο Ικεΐ μέ συμπεπλεγμένους δακτύλους τής μιας εις τούς τής 

έτέρας χειρός, ώς νά προσηύχετο κατά τάς άγριας Ικείνας στιγμάς 

τής Ιφόδου ύπερ τών Ιν τή πατοίδι του προσφιλών ό'ντων, καί έτεροι 
οίκτρώς κατασυντετριμμένοι ή κολοβωμένοι κατά τό είδος έκαστου κτυ
πήματος.

«"Οχι όλιγώτερον φρικώδηθέαν παρίστα τό εσωτερικόν. Ά ναρίθ ;.ητ* 

δπλα έ*άστου είδους Ικάλυπτον πάσαν όδόν, μεταξύ τών οποίων εκιιν- 

το τά πτώματα τών νεκρών, ών οί πλεϊστοι ήσαν φονευμένοι διά λόγ
χης καί κοπάνου είς τρόπον, ώστε πολλάκις έβλεπε τις αίματα μετά 

Ιγκεφάλου κεκολλημένα Ιπί τών τοίχων τών οικιών. Ό  κίνδυνος ομως 

δέν είχεν Ιντελώς παρέλθει, διότι πάντοτε άνεκάλυπτον κεκρυμμένους 

Γάλλους, πολλοί τών όποιων άνΟίσταντο ετι κατά τήν αιχμαλωσίαν 

των. Έγχατελείψαμεν τόν άνεξάλειπτον τής μνήμης μας φρικώδη 

τοΰτον τόπον, άφ’ ού μετά τρεμουσών χειρών καί σπαρασσουαών καρ
διών ίχνογραφήσαμεν δ,τι ήδυνήθημεν.

»Εις όπόσας αλλας σπαραξικαρδίους μάχας δέν παρευρέθην ή δέν 

Ιξφκειώθην μέ τά λυπηρά αύτών Ιπακόλουθα I άλλ’ ουτε είδον, ούτε 

Ιφαντάσθην κατά τήν ήμέραν, ούτε ώνειρεύθην κατά τήν νύκτα τοιαύτην, 
ο?α ή Ιν Bourget.



Ένταΰθα άκοληγουσι τά ς-ρατιωτικά εργα, τά γνωστά έπί 
ΐή ς πολιορκίας τών Παρισίων μέχρι τέλους τοΰ ’Οκτωβρίου. 
Καί ένώ ή άμυνα τών Παρισίων προήγετο ούτως, έπιμόνω 
ένεργεία τής ’Αγγλίας άνενεώθησαν αί προσπάδειαι προς 
συνομολόγησιν άνακωχής, όπως δοδή καιρός είς τόν τόπον 
πρός Ικλογην πληρεξουσίων διά την συγχρότησιν Συνελεύσεως. 
Ό  είς ’Αγγλίαν κατά τά τέλη ’Οκτωβρίου ευρισκόμενος Θιέρς 
έλα'μβανεν έπί τώ σκοπώ τούτω συνεννόησιν μετά τής τοπι
κής έν Tours Κυβερνησεως, καί έκεΐδεν προπεμπτήριον, δι’ου 
είσηρχετο είς Παρισίους, συνεννοείτο μετά τής έκεΐ έδρευού- 
σ-ης Κυβερνησεως τής άμύνης, καί μεταβαίνων είς Βερσαλίας 
συνδιελέγετο περί του αντικειμένου τούτου μετά του Βισμάοκ.

Έ ν τούτω τώ μεταξύ παραδοδέντος τοΰ Mets έπήρχετο Ιν 
Παρισίοις ταραχή δυναμένη νά εχη δλεθριωτάτας συνε- 
πείας. Οί u ltra δημοκρατικοί, διερεδίζοντες τά πλήθη, κα- 
τώρδωσαν συνωμοσίαν κατά τή; Κυβερνησεως, ητις έξε^ράγη 
την νύκτα τής 31 ’Οκτωβρίου, άλλ’ ευτυχώς αύτονυκτί έτε- 
λείωσε, καδεσδείσης τής Κυβερνησεως έδραιότερον έπί τής 
έδρας αυτής. Άναφέροντες τά περί τής σπουδαίας ταύτης 
στάσεοις λυπούμεδα έγκαρδίο>ς, διότι βλέπομεν λαόν μέγαν 
δίδοντα τοις έχθροΐς αΰτοδ όπλα, ένώ πρός καταπολέμησίν τοι> 
ανάγκη γενικοΰ καί ένδέρμου συνασπισμοί.

Έ ν τοϊς έπομένοις δέλομεν έκδέσει τά στρατιωτικά έ'ργα, 
τά λαβόντα χώραν μακράν τών Παρισίων κατά τό αυτό χρο- 
vwov διάστημα, ητοι κατά τόν Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον.

(ακολουθεί)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΠΡΩΣΣΙΑ(
Π λ  Ρλ

CHEYDT, capiiaiae du genie,
μεταφρασθιν Ικ τοΰ Γαλλικού 

υπο θ . ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΰπολοχαγοΰ τοΰ μηχανικού,

Συγχρότησις τοΰ σώματος τοΰ Μ ηχαηχοϋ·

Οί σκαπανείς συλλέγονται έκ ξυλουργών, σιδηρουργών, 
τεκτόνων, ύπονομοποιών, λεμβούχων καί ναυτικών ξυλουργών, 

έκ τών έπαρ'/ιών, ένθα σταθμεύει σώμα στρατοΰ, ου αί δι- 
λοχίαι τών σκαπανέων άποτελοΰν μέρος. Ή  διλοχία τής Β. 
φρουράς συγκροτείται έκ τών υψηλότερων καί ώραιοτερων άν
δρών τοΰ βασιλείου’ έν αυτή δέν καταγράφονται στρατιώται 
υπηρετήσαντες η ύπηρετοΰντες έν τώ στρατώ, ενεκεν τής όλι- 
γο·/ρονίου στρατιωτικής υπηρεσίας, άλλ’ απαρτίζεται έκ πο
λιτών άπ’ ευθείας, ώς-ε η φρουρά αΰτη δέν είναι, ώς έν Γαλλία, 
εφεδρεία έξ αρχαίων καί πεπειραμένων στρατιωτών.

Οί λόχοι τής εφεδρείας εισίν έκ σκαπανέων, άποστελλομένων 

κατ’ έτος έκ τών διλοχιών τών σκαπανέων τής γραμμής.
’Άνδρες έκλεκτοί έξυπηρετήσαντες κατά τόν νόμον, έχοντες 

προσόντα ύπαξιωματικοΰ καί επιθυμοΰντες εισέτι νά ύπηρετή- 
σωσι δύνανται νά καταταχθώσιν έκ νέου δι’ εν μέχρις έξ 

ετών καλούνται δέ συμβάται (capilulants). Οΰτοι δέν ε'χουσι 

τό δικαίωμα τής έπί πληρωμή άνακατατάξεως, διό καί λαμβά- 

νουσιν άνωτέραν ήμερησίαν πληρωμήν. Έν έκάστη οιλοχια 

έπιτρέπουσι μέχρι 32 συμβατών·
Κατά τους κανονισμούς, ό ύπαξιωματικός δύναται νά προα- 

χδή είς τον βαθμόν αξιωματικού, άλλ’ έν τή έ=*ρ|«γ? τοΰτο



δύσκολον καί αδύνατον άποβαίνε!. Ό  ύπαξιωματικός, 5 δυ- 
νάμενος νάύπ·6ληθή εις έξέτασιν διά τον βαθμόν τοΰ άνθυπα- 
σπιστοΰ, δέον νά έχη ηλικίαν ηττονα τών 23 ετών, νά πα- 

ρουσιάση πιστοποιητικό·; τών αξιωματικών, ύφ’ οΰς υπηρέτησε, 

δυνάμει τοΰ οποίου επιτρέπεται αύτώ η έξέτασις. Μετά την δο
κιμασίαν ταύτην οφείλει νά υπηρέτηση είσέτι εξ μήνας ώς 
ύπαξιωματικός εν τώ σώματι, οπως παρουσιασθη ακολούθως 
προς έξέτασιν διά τον βαθμόν του αξιωματικού. Έν τη περι- 
πτώσει ταύτη δ έξετασθησόμενος πρέπει νά ήναι 26 Ιτών τό 
πολύ και νά γίνη δεκτός παρά τών αξιωματικών του σώματος. 

Ώ ς εκ τούτου τό μέλλον του ύπαξιωματικοΰ Ιξήρτηται έκ τών 
προϊσταμένων του.

Οί εκπαιδευθέντες έκ τών νέων (εξαιρούμενων τών έκ τ ίς  

Σχ ολής τών Εύελπίδων) και έπιθυμοΰντες νά καταταχθώσιν 
είς τό σώμα του Μηχανικοΰ, κατατάσσονται ώς έθελονταί 
επί έν έτος έν ηλικία δέκα επτά ετών καλούμενοι έπίδο~ 
f a  ( a v a n t a g e u r s άφοΰ προϋποβληθώσιν εις τάς έξετάσεις 

τοΰ προλύτου η τάς τοΰ άνθυπασπιστοΰ, αίτινες δέν διαφερουσί 

ποσώς. Οί £πίάο£οι ουτοι ύπηρετοΰν είς τούς λό'/ους ώς 
ύπαξιωματικοί, εξαιρούμενοι δε τών αγγαρειών οίκοΰσιν ιδία 
είς δωμάτια ώρισμένα καί έκτελοΰσι τά τοΰ οπλου των έργα 
ύπό την έποπτείαν αξιωματικού πεφορτισμένου την έκπαί- 

δευσιν αύτών. Όσάκις δε χηρεύσουν θέσεις, οί έπ ίδοζοι ου- 
τοι προβιβάζονται άνθυπασπισταί. Τη προτάσει δέ τών αξιω
ματικών τοΰ λόχου των, επικυρωμένη παρά τοΰ έπιθεωρητοΰ 
τών σκαπανέων καί παρά τοΰ γενικού Ιπιθεωρητοΰ τοΰ σώ
ματος, γίνονται δεκτοί είς τό Σχολειον τοΰ Πυροβολικοΰ καί 
Μηχανικού.

ΣχοΑεΐον Πυροβο.Ιιχοΰ και Μ ηχανικοΰ i v  BspoJivi^. 

Κατά τό 1788 συνεστήθη είς Potsdam ’ Ακαδημία Μηχ«-

νικών προς σχηματισμόν ειδικών αξιωματικών τοΰ οπλου 
τούτου* άλλά μετά τήν ενωσιν τώ 1810 τών ύπονομοποιών, 
σκαπανέων καί γεφυροποιών ε ί; ? r  σώμα τών σκαπανέων 
ήθέλησαν νά δώσουν κοινήν τινα έκπαίδευσιν είς τούς αξιωμα

τικούς τοΰ Μηχανικού καί Πυροβολικοΰ, πρός τοΰτο δέ συνέ

στησαν κατά τό 1816 τό ύπαρχον ήδη σχολειον .(die ve- 
re in g te j\ rlille r ie -un d  ingcnieur Schule).

ϊ ό  σχολειον είναι ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τών γενι

κών επιθεωρητών τοΰ Μηχανικοΰ καί Πυροβολικοΰ. Εις στρα
τηγός τοΰ Μηχανικού ή τοΰ Πυροβολικοΰ εναλλάξ διορίζεται 

διοικητής (commiidant) πρός έφαρμογήν τών διαταγμάτων 
καί κανονισμών αύτής. Ό  δέ ύποδιοικητή; είναι συνταγμα

τάρχη; τοΰ σώματο;, εί; ο δέν ανήκει δ διοικητής* είναι δέ 
υπόλογος διά τήν πειδαρχίαν καί τήν οικονομικήν διαχείρισιν 
της Σχολής καί έφορα καί έπί τών σπουδών. Τρεις αξιωμα

τικοί τοΰ Πυροβολικοΰ καί είς τοΰ Μηχανικοΰ είσί παρά τώ 
υποδιοικητή διά τήν έσωτερικήν ύπηρεσίαν της σχολής. Οι 
αξιωματικοί ουτοι επιβλέπουν τούς μαθητάς καί διαχειρίζον

ται τά τής λογιστικής. Οί γενικοί έπιθεωρηταί τών δύο 
οπλών προτείνουσιν ενα λοχαγόν 1ης τάξεως ώς βοηθόν τοΰ 

ύποδιοικητοΰ, ον έν απουσία του άναπληροϊ* εχει δέ ύπό 

τάς διαταγάς του τούς τέσσαρας αξιωματικούς.

'Επιτροπή τών σπονδών, συγκείμενη έκ τοΰ ύποοιοικητου 
τής σ*/ολης ώς προεδρεύοντος, έξ ενός καθηγητοΰ πολιτικοί* 
καί καθηγητών στρατιωτικών, οίς προστίθενται καί αξιωμα

τικοί ανώτεροι τών τεχνικών σωμάτων προτεινόμενοι ύπό τών 

Γ. έπιθεωρητών τών δύο οπλών, είναι πεφορτισμενη νά έπι- 

βλέπη τήν πρόοδον καί νά προτείνη τάς δεούσας τροποποιήσεις.
Τό προσωπικόν τών καθηγητών άποτελείται έκ πολιτών 

και στρατιωτικών. Οί πρώτοι διδάϊκων τήν σειράν τών μα-
3 ”



ίηματικών, χημείαν, φυσικήν κτλ., έ'χοντες βοηθ&ύς ειδι
κούς προγυμνασιάς διά τήν εφαρμογήν.

Αι σπουδαί διαρκούν δύο έτη καί έννέα μήνας. Οι μαθηταί 
άποτελοΰν τρεις διλοχίας διακεκριμένας κατά τάς τρεις τάξεις. 
Οί Ερχόμενοι έκ τών σωμάτων τοΰ ς-ρατοΰ νέοι άπος·έλλονται 
εις το σχολεΐον παρά τών επιθεωρητών τών δύο οπλών, ανή

κουν δέ είς τά σώματά των καί λαμβάνουσι τήν ένδυμασίαν καί 
πληρωμήν αύτών διά του υποδιοικητοΰ τής Σχολής. Οί έκ 
τής Σχολής τώνΕΰελπίδων κατατάσσονται είς τήνδιλοχίαν τών 

ευτεροετών.Οί μαθηταί έν γένει δέν πληρώνουν τήν τροφήν των. 
Τούτων δέ οί πρωτοετείς, οί μή οντες ετι άξιωματικοί, λαμ
βάνουν τόν μισθόν του βαθμού ον εχουσιν, οί δέ λοιποί, οί ον
τες άξιωματικοί, τόν του βαθμού των. Οί πρωτοετείς κατοικούν 

*ίς τήν Σχολήν (η, έν έλλείψει χώρου έν τώ κατας-ήματι, δια— 
μένουσιν άλλαχόθι) καί συσσιτοΰν έν αυτή, οί δέ λοιποί δύ- 

νανται νά διαμε'νωσιν έν τη πόλει. Εισέρχονται είς τήν 
Σχολήν τήν Ιην ’ Οκτωβρίου εκάστου Ιτους. Κατά τούς 
πρώτους έννέα μήνας άσχολοΰνται είς τά θεωρητικά μα
θήματα, κατά τούς τρεις δέ τελευταίους είς τήν έφαρ- 

μογήν.
Αί παραδόσεις γίνονται τήν πρωίαν άπό τής 8ης μέχρι τής 

1 1ης. Δίς τής έβδομάδος μετά τό γεύμα ασκούνται είς 
τήν εφαρμογήν καί στρατιωτικά γυμνάσματα. Οί πρωτοε
τείς άσκουνται άπαξ τής έβδομάδος άπό τής 1ης Νοεμ
βρίου μέχρι τής 1ης ’Απριλίου δύο ώρας είς τήν οπλασκίαν. 
Τά στρατιωτικά γυμνάσια καί η σκοποστοιχία τών πυροβό
λων οπλών είσίν υποχρεωτικά είς ολους τούς μαθητάς.

Τά μαθήματα τοΰ Α/ έτους καταρτίζουσι τούς μαθητάς, 
όπως δυνηθώσι νά ύποστώσι τάς έξετάσεις τοΰ αξιωματικού 
(ας πας Πρώσσος άξιωματικός οφείλει νά υποίτη). Τά μαθή-

ματ* τοΰ Β.' έτους συμπληροΰν τήν έκπαίδευσιν τών μαθη
τών διά τά τεχνικά οπλα. Τά μαθήματα τών δύο πρώτων 
ετών είσί κοινά είς τούς μαθητάς άμφοτέρων τών οπλών μό

νον κατά τό τρίτον έτος ή έκπαίδευσις εΤναι ειδική δι’ έκαστον 
όπλον.

Παραδέχονται κατ’ έτος είς τήν πρώτην διλοχίαν τής Σχο
λής 80 τό πολύ μαθητάς, ών 60 είσί προωρισμένοι διά τό 
πυροβολικόν, οί δέ λοιποί 20 διά τό μηχανικόν. Κατά τό τέ
λος τοΰ 1ου έτους, περί τά μέσα ’Ιουνίου, άρχεται ή πρα
κτική έκπαίδευσις διαρκοΰσα ένα μήνα. Κατόπιν οι μαθηταί 
υποβάλλονται ει$ τάς εξετάσεις τοΰ άξιωματικοΰ ενώπιον 

τής άνωτάτης έξεταστικής έπιτροπής' οί άποτυχόντες μα
θηταί άποστέλλονται είς τά οικεία σώματα. Έν Πρωσσία κα

τ’ έξοχήν είναι παραδεδεγμένον, οτι πας μαθητής δημοσία 

δαπάνη έκπαιδευόμενος οφείλει δι’ έκαστον έτος έκπαιδεύσεως 
νά ύπηρετη δύο έτη' άλλ’ ή υπηρεσία αΰτη δέν υπερβαίνει ποτέ 
τά έννέα έτη. Οί μαθηταί λοιπόν τοΰ ΓΙυροβολικοΰ καί Μη- 
•/ανικοΰ οφείλουν διετή υπηρεσίαν δι’ έκαστον έτος μαθητείας. 

Οί έπιτυχόντες πρωτοετείς είς τάς έξετάσεις τοΰ αξιωματι
κού οφείλουν, οπως εισέλθουν είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Πυρο- 

βολικοΰ καί Μηχανικού, νά γίνωσι δεκτοί παρά τών άξιωμα
τικών τοΰ όπλου των. Συνεπώς ή παραδοχή τών έξετασθέντων 

έξήρτηται έκ τής άποφάσεως τών άξιωματικών. Τά πρακτι
κά τών άποράσεων τούτων άποστέλλονται είς τόν γενικόν έπι- 
θεωρητήν τών οπλών, ουτος δέ ποιείται τήν δέουσαν έκθεσιν 

πρός τόν βασιλέα.
Ό  άριστεύσας μαθητής προβιβάξεται ύπολοχαγός 2ας τά- 

ξεως, μή άνήκων είς τήν δύναμιν τοΰ δώματος, καί άκολου- 
θεΐ τά μαθήματα τοΰ Β'. έτους. Οί άξιωματικοί, οί έξερ- 

χόμενοι έκ τής Σχολής τών Εΰελπιδων καί έπιθυμοΰντες νά



χαταταχθδίιν είς τά τεχνικά όπλα, προτείνονται επίσης καί 
oSxet παρά τών γενικών επιθεωρητών εις τον βασιλέα, οστις 

τοΐς επιτρέπει νά είσέλθουν είς το Σχολεΐον προς έξακολούθη- 

σιν τών μαθημάτων τοΰ Β'. έτους.
Κατά τον ’Ιούλιον τοΰ 2ου έτους οι μαθηταί εξετάζον

ται το πρώτον μέρος τής έδικής έξετάσεως (B erufs-exa- 
jnen) ενώπιον επιτροπής διοριζόμενης εκ τών άρχηγών τών 
δύο κωμάτων τοΰ Πυροβολικοΰ κ«ί Μηχανικοΰ. At εξετάσεις 
αΰται γίνονται έγγράφως. Έ ν Γερμανία παραδέχονται οτι διά 
τών εγγράφων εξετάσεων διακρίνεται μάλλον η ίκανότης τών 
ύπούηιιίων επί τών διαφόρων ζητημάτων ΐής έξετάσεως' spa- 
νοΰσι δε οτι αυται παρέχουσι πλείω έχεγγυα άπο τάς προφορι- 
κάς. Ή  δοκιμασία αυτη συνάδει μέ τον διανοητικόν τοΰ έΌνβυς 

χαρακτήρα. Οί άποτυχόντες μαθηταί άπος-έλλονται είς τά σώ
ματά των, οπου δύνανται νά παραιτηθώσι τών τ ε ' / νικών όπλιον 
η νά προετοιμασθώσι διά νέας εξετάσεις, μεΟ’ ας νά άκο- 

λουθήσωσι κατόπι τά μαθήματα τοϋ 3ου έτους. Είς τό τέλος 
τοΰ τρίτου έτους οι μαθηταί εξετάζονται τό δεύτερον μέρος 
τής ειδικής έξετάσεως. Κατά τήν’νεαν ταύτην δοκιμήν εξετά

ζονται άν κέκτηνται τάς άπαιτουμένας γνώσεις, οπως είσέλ
θουν είς τάς είδικάς υπηρεσίας.

Τά αποτελέσματα τών εξετάσεων τοΰ Β*. καί Γ '. έτους υπο
βάλλονται παρά τής επιτροπής τών εξετάσεων είς τοϋςγενικούς 
έπιθεωρητάς τών δύο όπλων, οι'τινες κανονίζουν έν τοΐς σώμασι 
την σχετικήν τών έπίτυχόντων αρχαιότητα. Οί τελευταίοι βυ- 
τοι λαμβάνουσι τό δίπλωμα τοΰ άξιωματικοΰ κατά δύο έτη 

προχρονολογούμενον, οί δε μη κριΟέντες ικανοί διά τά τεχνικά 
οπλα άποστέλλονται αυθις είς τά σώματά των, ένθα λαμβά
νουσι τόν μισθόν τοΰ αξιωματικού του Πεζικοΰ, μ ίγρ .ζ  ότου 
ζητησωσι νά άλλάξωσι σώμα· δύνανται δ’ εν τούτοις, άν τοΐς
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Im p α"ή, νά άκροασδώσιν άπαξ έτι τών μαθημάτων τοΰ 3ου 

έτους. II θεωρητική έκπαίδευσις τών μαθητών έμπεριλαμβά- 
vtt τά εξής μαθήματα'

Πςωτον free·

Ιον Στοιχειώδη μαδήματα Ηυροβολικοΰ.

2ον Στοιχεία προσκαιρου καί μονίμου οχυρωτικής. Κατα- 
βκευήν όδών καί γεφυρών έν γένεΐ.

3ον Στοιχεία τακτικής.

4ον Άλγεβρα·/, γεωμετρίαν, αναλυτικήν γεωμετρίαν, τρι
γωνομετρίαν εύθύγραμμον.

5ον Γαλλικήν γλώσσαν.

6ον Εσωτερικήν υπηρεσίαν, στρατιωτικήν φιλολογίαν, 
στρατιωτικούς ποινικούς νόμους καί στρατιωτικήν διαδικασίαν.

7ον Στοιχειώδη τοπογραφίαν.
8ον Σχεδιογράφησιν έκ φύσεως.

J e v r i y o r  έτος*

Ιον ’Οργανισμόν τοΰ ΙΙρωσσικοΰ Πυροβολικου και χρήίΐν 
τών πεδινών καί τών τής πολιορκίας πυροβόλων.

2ον ’Οχυρωτικήν τοΰ πεοίου καί πολιορκίας· προσβολήν 
και ύπεράσπισιν φρουρίων καί καταμετρήσεις αυτών.

3ον Ιστορίαν τής πολεμικής τέχνης, οργανισμόν τών στρα
τών κατά τούς διαφόρους αιώνας, παραδείγματα μαχών.

4ον Τριγωνομετρίαν σφαιρικήν, τακτικήν, δυναμικήν καί 
υδροδυναμικήν.

5 ον Φυσικήν.
6ον Μετάφρασιν έκ τοΰ Γαλλικοΰ.
7ον Σχεδιογράφησιν τοϋ ύλικοΰ τοΰ ΙΙυροβολικβΰ, διοομέ- 

νων τών διαστάσεων καί ούχί έξ αντιγραφής.

8ον Σχέδια τοπογραφίας και σιρατιωτικάς αναγνωρίσεις.



9ον Syiota τοΰ ύλικοΰ τοΰ Πυροβολικοΰ (/.eta τής σκια

γραφίας αύτών.
ΙΟον Σχέδια αρχιτεκτονικής, σκηνογραφίας και αρχιτε

κτονικών γλυφών.

11 ον Σχεδιογράφησιν έκ φύσεως.

12ον Παραστατικήν γεωμετρίαν καί σκιαγραφίαν.
Τ ρίτον h o c -  Κοινή έκπαίδευσις.

Ιον Διαφορικόν καί βλοκληρωτικόν υπολογισμόν, μηχανι
κήν καί αναλυτικήν υδραυλικήν.

2ον Χημείαν καί αναλύσεις χημείας.
Ειδική έκπαίδευσις Πυροβολικοΰ.
1 ον 'Ιστορία τοΰ Πυροβολικοΰ, σύστημα Πυροβολικοΰ τών 

ξένων Δυνάμεων, βαλεστικήν, οργανισμόν καί χρήσιν τοΰ ΙΙυί 

ροβολιχοΰ έν γένει.
2ον Ίππιατρικήν,

3ον Καταμέτρησιν τοΰ ύλικοΰ τοΰ Πυροβολικοΰ.

4ον Σχέδια κατασκευής ύλικοΰ τοΰ Πυροβολικοΰ καί κα
τασκευήν τοΰ υλικοΰ τών ξένων στρατών.

Ειδική έκπαίδευσις τοΰ Μηχανικοΰ.

Ιον Εφαρμογήν τών κανόνων της προσβολής g ύπερασπίσεως 
έπί διδόμενων παραδειγμάτων, κατασκευήν αύτών έν γένει.

2ον Γεφυροποιΐαν, θεμελιώσεις ύποβρυχίους, αναχώματα 
(digues), οχετογνώμονας (ecluses) κτλ.

3ον Σχέδια οχυρωτικής προσκαίρου καί μονίμου.
4 ον ’Αντιγραφήν καί αναγωγήν χαρτών.
δον Σχεδιογράμματα μαχών μετά τής τοποθετήσεως τοΰ 

στρατού, σχέδια προσβολής μετά τών χαρακωμάτων καί 
κανονοστασίων.

6ον Σχέδια αρχιτεκτονικών στρατιωτικών κτιρίων καί κα* 
ταμέτρησίν αύτών.

Ή  πρακτική διδασκαλία τών μαθητών έν,διαλαμβάνει*
Ιον Τήν επίσκεψιν τών μαθητών έν τοΐς έργοστασίοις τοΰ 

Πυροβολικοΰ, έν τοις στρατιωτικοΤς μουσείοις καί ταις αίθού- 
σαις τών προτύπων τής οχυρωτικής καί τών πυροβόλων ίπλων, 
κιλλιβάντων, αμαξών, καί τών χυτηρίων τών πυροβόλων, έν 
τοις καταστήμασι τής διατρυπήσεως αύτών, έν τοις μεγάλοις 
ίδιωτικοΐς έργοστασίοις, έν τώ φρουρίω Spandau, έν τοις έρ
γοστασίοις τών οπλών καί πυριταποδήκαις.

2ον Πειράματα χημείας.
3ον Λεπτομερή έξέτασιν πυροβόλων, διευθετών, αμαξών, 

πολεμεφοδίων καί οπλών.
4ον Εφαρμογήν τών διά τήν χρήσιν τών πυροβόλων κανό

νων, άναλόγως τών δέσεων καί κατά τούς κανόνας τής 

ταχτικής.
5ον Λύσιν ζητημάτων έπί τών πολιορκητικών πολέμων, 

μετά έφαρμογής έπί τοΰ φρουρίου Spandau καί τών πέριξ 
αύτοΰ.

6ον Χάραξιν κανονοστασίων καί κατασκευήν Οχυρωμάτων.
7ον Καταμέτρησιν κτιρίων καί πυροβόλων.
8ον ’Επίσκεψιν τοΰ πολυγώνου καί τών έργων τής διλο- 

χίας τών σκαπανέων της Β. φρουράς.

1)ον Στοιχειώδη γυμνάσια τακτικής.

ΙΟον Γεωδεσιακάς έργασίας.
11 ον Σκοποστοιχίαν, σπαθασκίαν καί γυμναστικήν.

Μετά τάς εξετάσεις τοΰ τρίτου έτους οί μαδηταί μεταδαί- 
νουσιν είς τά οικεία σώματα, άναμένοντες τήν τοποθέτησίν 
των. Οί μαδηταί τοΰ Μηχανικοΰ ύπηρετοΰν έν πρώτοις εις 
τάς διλοχίας τών σκαπανέων.

Ό  γενικός έπιδεωρητής διαμοιράζει τούς μαδητάς καί τού; 
αξιωματικούς είς τάς έπιδεωρήσεις τών φρουρίων καί ει;



τήν διλοχίαν τών σκαπανέων. Διά τήν ctXoy ίαν τής Β. φρου

ρά; απαιτείται χαί βασιλική έ'γχρίσις. Το κατάστημα τή; 

Σχολή; κέκτηται προσέτι πλουσίαν βιβλιοθήκην έξ όλων τών 
συγγραμμάτων τών μέχρι τοΰδε έκδοθέντων περί τών επιστη
μών τοΰ ΙΙυροβολικοΰ και Μηχανικοΰ. Έκτος δέ τούτου καί 
αίθιυσαν προτύπων δι’ έκαστον δπλον και έργαστήρια χη 
μεία; και φυσικής. Δαπανώνται δέ κατ’ έτος 60 χιλ. φράγ

κων διά το προσωπικόν τών καθηγητών τή ; σχολή; και το 
Ολικόν τή; έξασκήσεως.

I I ρ ο β ιβ α σ ι ιό ς . '— Σ τ ο .Ι ή '

Ο προβιβασμό; εις τό Μηχανικόν γίνεται κατ’ αρχαιότητα 
δι’ όλους τοΰ; βαθμούς. Τοΰ κανόνος τούτου υπάρχει μόνη 

ή εξής έξαίρεσις, οτι αξιωματικοί τοΰ Μηχανικού δύνανται 
προσκολλοίμενοι εις τό γενικόν Έπιτελειον τοΰ στρατοΰ 
νά προαχθώσι ταχυτερον, κατόπιν δέ νά έπανέλθωσιν εις το 
σώμά των. Διά τοΰ μέσου τούτου αξιωματικός τις δύναται νά 

πρόσκτηση βαθμούς, τους οποίους κατ’ αρχαιότητα δέν ητο 
δυνατόν νά λάβη τόσον ταχέως. Τνα διατηρήται δέ μεταξύ 
τών νέων αξιωματικών η διάθεσις τής σπουδής και νά μή 
τούς άπασχολή μόνον ή συνήθης υπηρεσία, ώστε νά λησμο- 
νώσι τό σύνολον τών γνοίσεων, τών άπαιτουμένων διά την 

μόρφωσιν τών άξιωματικών τοΰ σώματος τούτου, εν Πρωσ

σία ό αξιωματικός, πριν ή προαχθή εις τόν βαθμόν τοΰ λοχα- 
γοΰ άπο ύπολο*/αγοΰ 1ης τάξεως, δέον νά ύποστή τελευταιαν 
έξε'τασίν, μεθ’ ην επιτυγχάνει θέσιν διοικητοΰ είτε έν τοΐς 
φρουρίοις εΐ'τε έν τοΐς σκαπανεΰσιν. Ή  έξέτασις αίίτη διαιρεί
ται εις δύο. Διά τήν πρώτην παραχωρούν εις τούς άξιωμα- 
τικούς προθεσμίαν τετράμηνο·/, όπως έκθέσουν έν έκτάσει εγ
γράφω ς ζητήματα δεδομένα έπί τής ύπερασπίσεως καί προσβο

λής τών φρουρίων καί έπί τή; προσκαιρου καί μονίμου όχυρω-

Ί’κής. Διά ϊέ τήν δευτέραν, τέσσαρα: μόνον ημέρας, οπως 
πραγματευθώσιν επίσης' έγγράφως ζήτημά τι έπί τών πολε
μικών χαρακωμάτων.

Επιτροπή συγκείμενη έξ ενός στρατηγοΰ, δύο συνταγμα- 
ταργών, δύο άντισυνταγματαρχών καί ενός ταγματάρχου, α
πάντων έκ τοΰ σώματος τοΰ Μηχανικοΰ, άποφαίνεται έπί τών 
θεμάτων τών άξιωματικών τούτων. Ό  άποτυχών μετατίθεται 

ύποχρεωτικώς εις τό πεζικόν.
"Ή αριθμητική δύναμις τών άξιωματικών έν Πρωσσίίΐι 

(Uanq-und Q uarlier-L iste) είναι ή εξής.
/’Αντιστράτηγος γενικός έπιθεωρητής........................... 1

^ I > * \£ ΐαπ ιστρατηγος...................... * ...........................................*
3 f » ‘ί/υποστράτηγοι.......................................................................I
B j r  cU3 ισυνταγματαρχαε............................................................... ο

\άντισυνταγματάρχαι.  ............................................5
ταγματάρχαι.....................     . . 22
λοχαγοί 1ης τάξεως ....................................................... 31

λοχαγοί 2ας »  45

λοχαγοί 3ης »   18
υπολοχαγοί 1 η ς»  .........................................................  45
υπολο·/αγοί 2ας » (έξ ών 44 ώς ακόλουθοι). . . .  125

Όλική δύναμις 267. (1)

Είδομεν άνωτέρω οποίας δυσκολίας παοεμβάλλουσιν εις 

τούς ύπαξιωμμτικούς τών σκαπανέων, οίτινες θέλουν νά φίά-

(I) Σ. Μ. Ή δΰναμις τών άξιωματικών ηύςήνθη οια νίου όργανι- 
ϊμ*>ΰ, ώς και τών βνορών. Συν'σταται ίε  ηδη a) Ικ 53 λόχων 7X3- 
πανέων Ιχόντων 6 6 13 ανορ ας Ιν ειρήνη καί 8030 Ιν πολεμφ τοϋ Ινιρ- 

γοΰ στρχτοϋ" β) ix 1 2 λόχων σκ.απανίων τής ΙγκαταΟηκης, Ιχόντων 

2626 άνοιας, και γ) Ικ 3684 σ/απανίων τών ορουρίων.



σουν είς τόν βαθμόν τοΰ άξιωματικοΰ* οθεν δύναται τις vet 

εΐπΐ}, οτι τό σώμα τών αξιωματικών τοΰ Μηχανικοΰ έν ΙΙρωτ 
«τια άποτελειται άποκλειστικώς έκ τών έξερχομένων μαθητών 
τοΰ σχολείου τοΰ Πυροβολικοΰ καί τοΰ Μηχανικοΰ. Αυτοί οι 
μαθηταί, ίνα εισέλθωσιν είς τά τεχνικά οπλα, απαιτείται έγ- 

κρισις τών αξιωματικών τοΰ οπλου των.
'Ο τρόπος ούτος, οστις έν πρώτοις φαίνεται δίδων μεγάλας 

εγγυήσεις άμεροληψίας, οπως είσέρχωνται εις τά επιστημονικά 
οπλα αξιωματικοί δεδοκιμασμένης ίκανότητος καί ανατροφής, 

δύναται έν τούτοις νά έχη σπουδαίας άτελείας, παραγνω- 
ριζομε'νης ενίοτε της ίκανότητος απέναντι της εύνοιας ή τών 
οικογενειακών προνομίων.

Ή  έκπαίδευσις τών αξιωματικών έν Πρωσσί* είναι αξιοση
μείωτος (ires reniarquable) καί μάλλον εντελής καθ’ οσον 
άφορα τήν κατασκευήν φρουρίων και κτιρίων στρατιωτικών η 

κατά τά έν πολεμώ έκτελούμενα εργα παρά τών σκαπανέων.
Ύπό τήν διεύθυνσιν δέ τριών άνωτέρων αξιωματικών τών 

ειδικών οπλών έκδίδεται κατά διμηνίαν άπό τοΰ 1843 έτους 
συλλογή, έπιγραφομένη « ’Αρχεία διά τους αξιωματικούς τοΰ 

Πρωσσικοΰ Πυροβολικοΰ $ Μηχανικού (Archives iiir  die Of- 

ficiere der Koniglich preussischen A rlille ric  undginni- 
eur Corp», διευθυνομένη μετά μεγίστης έπιτυχίας, καί εμ- 

περιέχουσα άξια λόγου άρθρα περί τών διαφόρων κλάδων τής 
υπηρεσίας τών ειδικών οπλών.

Ό  χρόνος τής είς έκαστον βαθμόν υπηρεσίας τών αξιωμα

τικών είναι ώς έγγιστα ό ακόλουθος*
Ύπολοχαγός 2ας τάξεως 8 έτη.
Ύπολοχαγός 1ης » 4 »
Λοχαγός 12 »
Ταγματάρχης 6 »

Άντισυνταγματάρχης 1— 5 μήνας
Συνταγματάρχης 4
Υποστράτηγοι 4

ΣτοΛή. Οί σκαπανείς εχουσι χιτώνα έξ ερέας κυανής όρ- 
φ ής (bleulonee) μετά περιλαίμιου καί παραρραμμάτων (επιγρα
φών) έξ έρέας μαλαίνης, περισκελίδα έξ έρέας τέφρας, έπωμίδια 
ερυθρά, ζωστήρα έκ σκύτους βουβαλειου μετά σπαθιστήρος, 
κρεμαστήρα καί περικεφαλαίαν έκ σκύτους μέ κοσμήματα με
τάλλινα, οπλον μετά λόγχης, φέρουσι δέ έργαλεϊον έχον τό 
σιοηροΰν μέρος ές-ραμμένον πρός τά κάτω καί άνηοτημένον διά 

ταινίας δερμάτινης, τήν δέ λαβίδα τοΰ εργαλείου στηριζομένην 
διά δερμάτινου δέματος έπί τοΰ πλευρού τοΰ σάκκου.

Οί αξιωματικοί έχουν χιτώνα τοΰ αύτοΰ χρώματος, πε- 
ριλαίμιον παρα^ράματα καί άκροχειρίδια έκ βελούδου μελανός 
μέ αργυρα κεντήματα, έπωμίδας έρυθράς περιηργυοωμένας, 

περικεφαλαίαν, ζώνην υπηρεσίας έκ λευκής μετάξης καί με- 
λαίνης μετά θυσάνων αργυρών. Οί ανώτεροι δέ αξιωματικοί 
φέρουσι μαύρην χαίτην έπί τής περικεφαλαίας.

’Οχυρώσεις·

Ή  Πρωσσία διωργάνωσε τό έθνος στρατιωτικώς ούτως, 
ώστε νά βασίζηται έφ’ ολων τών εθνικών δυνάμεων αύτής 

καί νά ηναι κατά τό σύμβολόν της ΐθνος  «V οπ.ίοις (la 
nation en armes), πρός δέ τάς δυνάμεις της ές-ήριξε καίέπί 
τής μάλλον έπιβοηθητικής αμύνης, ήιοι τής τελείας όχυρώ - 
σεως. Ό  εύάριθμος πληθυσμός της, τό άκανόνιστον έ'δαφός 
της διαχωριζόμενο*/ είς δύο μεγάλα μέρη, ό κίνδυνος, ον 
τρέχει, νά περικυκλοΰται κα!)’ ολα τά μεθόρια' της από με- 
γάλας Δυνάμεις, καί ή έ'λλειύις ισχυρών φυσικών θέσεων, 
ώδήγησαν τήν Πρωσσίαν νά κατασκευάση άπό τοΰ 1815 τά 
μεγάλα καί ώραΐ» έργα της, όίτινα έπαξίως τιμώσι τό Πρωσ-



σι κόν Μηχανικόν j  μεταξύ ιών ξένων εθνών. Μάλλον οεαξιο- 

θαύμαστον είναι ον. ώς έκ τής ανατροφής τοΰ έθνους ό προϋ
πολογισμός ήδυνήθη νά άνταποκριθη εις τάς μεγαλας στρα- 

τιωτικάς δαπάνα: χωρίς νά αύξηση τό εθνικόν χρέος (1).
Ή  άρ·/ή "η? Πρωσσίας συνίσταται εις τό ν’ άναπληρώση 

*σον ©ιόν τε τάς ζωτιχάς ουναμεις οια της υλης, ο»στε νά 
κατασταθή ισοδύναμος πρός τάς γειτονευουσας αυτή δυνάμεις.

Ό  Πρωσσικός ς-ρατός, ώργανισμένος ίδιως προς υπερασπι· 
σιν τοΰ τόπου, συγκειται εκ σωμάτων μεγάλων και μονίμων, 
ατινα εδρεύουσι πάντοτε εις τάς αύτάς επαρχίας, ένθα νεοσυλ· 
λεκτοΰνται, καί γυμνάζονται άδιακόπως πρός ύπεράσπισιν τών 

φρουρίων, είς α διαμένουν. Ό  στρατός ούτος, ούτινος τά υλικά 
συμφέροντα είσί τά αυτά με τα τών πολιτών, παρεχει πλήρη 
πεποίθησιν, οτι ίν  ωρα άναγκης θά υπεράσπιση καταλλήλως 
τά φρούρια ταΰτα, καί θέλει πράξει παν ο,τι έν τοιαύταις πε- 

ριστάσεσι δύναται νά κατορθώση ό ηρωισμός της άμύνης καί ή 

ενεργητική καί πατριωτική όίμιλλα τών αστών καί αγροτών.
Πρός έξασφάλισιν τών δυτικών αυτής ορίων εναντίον νεας 

επιδρομής τών στρατών τής Γαλλίας ή Πρωσσια έβελτίωσε 
τά φρούρια τοΰ Sarrelouis καί του Luxem bourg, συνεπλή- 
ρωσε δέ τήν οχυρωσιν τοΰ W esel. Πρός προφύλαξιν δέ τής 
γραμμής του Τήνου μεταξύ του φρουρίου τοΰ Yesel καί τοΰ 
M avence κατεσκεύασε τα σημαντικά φρούρια τής Cologne 
και τοΰ Coblentz μέ τά τών προγεφυρωμάτων τοΰ Deutz 

καί Ebrenbreitslein. Ί Ι  Γερμανική 'Ομοσπονδία έξηκολού- 
θησε τήν γραμμήν ταύτην τής υπερασπίσεως μεγαλΰνουσα 

έτι τό M ayence καί κατασκευάζουσα τό νέον φροΰριον τοΰ 
Uastadt. Φοβούμενη, μή ό Γαλλικός στρατός ύπερβάς τήν

(1) Ka-* to 4820 το Ifivuov y jio ; ττ,ς Πρωιαίας ητο 817 ixe·* 
ΐομμνρι*, χ#τ* 1839 άνίββνιν ε’ς 950,395,560 φ,5.

γραμμήν ταυτην πρός νότον διέλθη τά στενά τοΰ Μαύροι* 
δάσους καί εισελθΐ) είς τάς Σαξωνικάς επαρχίας, ή Πρωσ- 
σία έβελτίωσε καθ’ ολοκληρίαν τό φροΰριον τοΰ Erfurt, οπερ 
εύρίσκεται μεταξύ τών κυριωτέρων διαβάσεων τοΰ δάσους 

Thuringe. Τέλος πρός έξασφάλισιν εισβολής τίνος έκ τής 
’Ολλανδίας μετεσχημάτισε τό φρούριον Mimlen έπί τοΰ 
Veser. Απαντα δέ τά φρούρια τοΰ Elbe, Magdebourg, 
W ittem berg  κα ίTorgau , καί τά τοΰ Oder, S tettie,C ustin , 
Clogau έτροποποιήθησαν έπίσης.

Άφοΰ έκανόνισε τό σύστημα τής υπερασπίσεως της πρός 

τό μέρος τής Γαλλίας, ή Πρωσσία έστρεψε τήν προσο
χήν της πρός έτέραν μεθόριον γραμμήν, ένθα περισσότερη 
κίνδυνοι ήπείλουν αυτήν έν τώ μέλλοντι. "Οθεν έβελτίωσε- τό 
φρούριον Craudentz, άνενέωσε τό Thorn, οπως έχη δύο 
ίσχυρά φρούρια έπί τών έκβολών τοΰ V istule, άκολούθως κα
τασκεύασε τάς σπουδαίας οχυρώσεις τοΰ Posen (1) έπί τής 
W artha . ’Εκ τής θέσεως ταύτης έσχηματισε κέντρον ύπερα- 

σπίσεως τών φρουρίωνΤΙιοΓη-Ο ^Ιπη-Ο ^βυ, καί ουτω έμα- 
ταίωσεπασαν απόπειραν έπανας-άσεως τής αρχαίας Πολωνικής 

ίπαρχίας· απέφυγε δέ προσέτι τάς υπέρογκους δαπάνας, είς ας 
ύπεβάλλετο πρός συντήρησιν μεγάλου σιρατοΰ είς τά μέρη 
ταΰτα έν περιστάσεσι κρισίμοις.

Είς τήν βορείονατολικήν επαρχίαν, τήν μάλλον έκτεβειμε'- 
νην είς τάς έπιδρομάς τής 'Ρωσσίας, ηυξησε τάς οχυρώσεις 
Danlzig καί συνάμα ηρξατο τήν ίχύρωσιν τοΰ ώραίου φρου
ρίου Koenigsberg έπί τοΰ Pregel, καί ούχί μακράν τών 
έκβολών του. Τό Dantzig, Koenigsberg καί Memo], ήδη 
δχυρούμενα, άποτελοΰν τήν βάσιν τής υπερασπίσεως τής Αρ

χαίας Πρωσσικής επαρχίας. Συνεπληρώθη δε τβ σύστημα τουτβ

(4 ) Δ ι*  τ » ς  t y u p w n t?  τοΰ Posen Ι $ « « ά ν η ϊ ί  iO  Ικ * το α μ 5 ο ι«  ep jfy ,



διά της κατασκευής του epsupiou τοΰ Lotzod η Rogen (1).
Επειδή ό Βιστούλας διερχεται κατά (χέγα μέρος έπί 'Ρωσ- 

σικοΰ εδάφους, δέν ήθέλησαν νά λάβουν αυτόν ως γραμμήν 
υπερασπίσεως προς άνατολάς, καθόσον τήν γραμμήν ταύτην 

ευκόλως δύναται νά διέλθη 'Ρωσσικός στρατός· επομένως έγέ
νετο δεκτόν το συς-ημα της υπερασπίσεως, οπερ ς-ηρίζεται έπί 
του Dantzig, έπί τοΰ M arienbourg άσφαλίζον τήν διάβα- 
σιν τοΰ Nogat καί ύπερασπίζον τό Δέλτα τοΰ W is tu la , 
έπί τοΰ Pellau καί Koenigsberg, προς συγκοινωνίαν διά τοΰ 

Frich-H aff, Nehrung καί δίά της θαλάσσης, καί τέλος 
έπί τοΰ Memel, οπερ θά όχυρωθή καί θά συνδεθη μέ το σύ

στημα αυτό διά τοΰ Kurisch-IIalT, Kurish Nehrung καί 

διά θαλασσής.
Προς έξασφάλισιν αυτής κατά θαλασσίας επιδρομής ώχύ- 

ρωσε τό Swiuemumle καί έμεγέθυνε τό Stettin έπί τοΰ 
Oder. Τά δυο ταΰτα Φρούρια μετά τοΰ Stralsund καί τών 
D arani, Usedon, καί W o llin  θά άποτελέσουν σύστημα 
υπερασπίσεως άνάλογον τώ προηγουμένω.

t rr ττ ' ? % 5·' . <N > Λ 'Η Πρωσσία οργανιζει ηδη ναυτικήν ουναμιν, οι ης θα 

άποκατασταθη κυρία της Βαλτικής* οθεν σκέπτεται καί περί 
κατασκευής ναυστάθμου. Τό Dantzig δέν έχει βάθος αρκετόν 
πρός είσπλουν πλοίων συγχρόνως δ’ απειλείται υπό τοΰ 

έχθροΰ, τοΰ ευρισκομένου έπί της άριστερας όχθης τοΰ Βι
στούλα. Τό Swinemunde, προ μικροί» κατασκευασθέν, είναι 
πολύ μικρόν διό ή Κυβέρνησις προτίθεται νά κατασκευάση 
ναύσταθμον εις τήν νήσον Riigen.

Διά κεντρικόν όπλοστάσιον τοΰ πυροβολικοΰ, χυτήρια πυρο
βόλων, έργοστάσια οπλών, καί διά τήν ασφάλειαν έν ώρα κιν

δύνου τών μελών της Β. οικογένειας καί τών αρχείων τοΰ

(4) Α\ Sazivav τον φρουβΓου τοντου βυμποσοΰντβ’. είς I6,COO,OOOif.

Κράτους, πρόκειται νά μεγεθυνη τό Spandau, ίνθα ^δη 
ίρξαντο σπουδαίων μετα^υθμίίεων. Συνάμα πρόκειται νά 
όχυρώση καί τό Βερολΐνον καί νά τό άποκαταστήση διά τών 
Οχυρώσεων τοΰ Breslau κέντρον υπερασπίσεως τοΰ συνόλου 
τών φρουρίων τής Σιλεσίας, συγκροτουμένου άπό τό Cosel, 
Neisse, Clatz, Schweidnitz καί Clogan.

Τοιοΰτον είναι τό συν ολον τών φρουρίων τών κατασκευα- 
σθέντων μετά τους πολέμους τής αυτοκρατορίας. Ή  διαχα'ρα- 
ξις τών οχυρώσεων έγένετο έπί τη βάσει τοΰ συστήματος 

τής Π ο.ίυγωηχής όχυρύσεως ή όχυρύσεως Γερμανικής. Διά 
τήν κατασκευήν τών νέων φρουρίων οί Πρώσσοι Ακολούθησαν 
δυο άρχάς αντιθέτους.

Διά τά φρούρια τής μεθορίου δυτικής γραμμής Cologne 
καί Coblentz έθεώρησαν τά άποκεχωρισμένα φρούρια μάλλον 
σπουδαία τοΰ περιβόλου. Διά τά ανατολικά δέ φρούρια Thorn, 
Posen, Swinemunde, Lotzen καί Koenigsberg έθεώρησαν 
οτι τά μέσα τής άντιστάσεως τής όχυρώσεως δέον νά αυξά
νουν έκ τής περιφερείας πρός τόν κέντρον κατ’ αντίστροφον 
λόγον τών φυσικών καί ηθικών δυνάμεων, έλαττουμένων έν 

τή υποχωρήσει είς τρόπον, ώστε νά διατηρήται άδιακόπως 
κατά τήν υπεράσπισιν ή ισορροπία μεταξύ τής έπιθέσεως καί 
άμΰνης. Διά τά ανατολικά φρούρια έθεώρησαν μάλλον σπου
δαιότερα τά εργα τοΰ περιβόλου, δηλ. τόν πυρήνα τοΰ φρου
ρίου καί τά έξαρτήματα, ή τά άποκεχωρισμένα έργα. Δέν 
έδωκαν ουτω μεγάλην προσοχήν είς τά τής προσβολής, ατινα 
έπιβοηθοϋσιν έπιτυχώς είς τάς ίσχυράς έξόδους· τουναντίον 
δέ έδυνάμωσαν τά τής άμύνης ίσχυροποιήσαντες τό έσωτερι- 
κόν τοΰ περιβόλου.

Κατακρίνουσι τά νέα φρούρια τοΰ 'Ρήνου, Ιδία δέ τό Kologne,

ώς εχοντα έξωτερίκά φρούρια μικρά καί εγγύς τών περιβόλων. 
ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤ. ΦΪΛ. 15. Τ. Γ .' 7
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