
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. 
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Καθ’ όσον δ’ άφορδ τά ανατολικά, οί μηχανικοί φαίνεται ότι 
δέν ώφελήδησαν ποσώς έκ τών φυσικών πλεονεκτημάτων τοΰ 
έδάφους. Έζήτησαν είς την κατασκευήν την κανονικήν καί 
κυκλικήν χάραζιν, έν ω τουναντίον έπρεπε νά ζητησουν την 
άκανόνιστον καί εύθύγραμμον όχύρωσιν.

Ή  άρχή, είς ην έβασίσθησαν ώς πρδς την κατασκευήν τών 
προς άνατολάς δχυρώσεων, τους υπεβαλεν εις δαπανας υπερ- 
βαλλούσας. 'Η ύπεράσπισις τών νέων φρουρίων βασίζεται έπί 
τοΰ πυροβολικοΰ. Ώ ς μέγιστον μήκος τής έξωτερικής πλευράς 
έδόθησαν 150 βήμ. (δΟΟ1*). Ή  έκτέλεσις δέ τών έργασιών 
έγένετο μετά τής λεπτομερείας έκείνης καί άκριβείας, τής χα- 

ρακτηριζούσης τήν Γερμανικήν φυλήν. Καί περ τά άπό τάς 
άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος συντελεσθέντα φρούρια κατε- 
σκευάσδησαν έπί τή βάσει νέων κανόνων, αντικειμένων όλως 
τοΐς ύπό τών αρχαίων έπιστημόνων χαραχδεΐσι (ώς λόγου 
χάριν τά φρούρια τοΰ 'Ρήνου, κατασκευασδέντα κατά τό Γερ

μανικόν σύστημα, οπερ έτι εΤναι υπο δοκιμασίαν, ώς καί τά 
νεωστί κατασκιυασβέντα έπί τή βάσει κανόνων μή παραδε
κτών υφ’ όλων τών τακτικών), έν τούτοις είναι άναμφισβή- 
τητον, ότι τά μεγάλα ταΰτα φρούρια έχουν πραγματικήν α

ξίαν καί δά προσφε'ρουν έν δέοντι μεγίστας υπηρεσίας ώς έκ 
τής σπουδαιότητος τής δέσεώς των καί τών έν αύτοΐς γενο- 

μένων σημαντικών έργων.

Τ Ε Λ Ο Σ.

ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ (* ) .

Σ τρατιω τικά , συμ β ά ντα  μ α κ ρ ά ν  τώ ν Π α ρ ισ ίω ν  χατά  

τό ν  Σ επ τέμ β ρ ιο ν  χα ί ’Ο κτώ βριον μ ή να .

Διαλαβόντες άχρες ώρας περί τών πέριξ τών Παρισίων 
στρατιωτικών συμβάντων άποκλειστικώς, δφείλομεν ήδη διά 
τό αυτό χρονικόν διάστημα νά στρέψωμεν τό βλέμμα ημών έπί 
τής λοιπής Γαλλίας, καί ίδωμεν τά κατ’ αυτήν.

Είπομεν άλλαχοΰ, ότι μετά τήν καταστροφήν τοΰ Sedan 
ή Γαλλία έμεινεν έρημος στρατοΰ τακτικοΰ. Καί όμως δέν 

ΰπετάγη, άλλά προσπάδειαι κατεβλήδησαν, όπως όργανισδί 
ό τόπος στρατιωτικώς καί οί πολΐται δράττοντες τά όπλα 
διαφιλονεικήσωσι τοΐς Γερμανοΐς τήν τύχην.

Τωόντι άπό τής έποχής έκείνης ηρξατο νέος άγών, δ άγών 
τοΰ ένοπλου πολίτου κατά τοΰ έχθροΰ τής πατρίδος. Ούτως 
ώργανίσδησαν ένοπλα σώματα πρός άνατολάς κατά τήν ’Αλ
σατίαν, άποτελοΰντα τόν ανατολικόν γαλλικόν στρατόν, πρός 
βο^αν ηρξατο ή μόρφωσις τοΰ στρατοΰ τοΰΒο^α, πρός δυ- 
σμάς έστρατολογεΐτο ό στρατός τής Βρετανίας, νοτίως δέ 
τών Παρισίων έλάμβανε τήν γέννησιν ό στρατός τοΰ Λείγηρος.

Συνεπώς πρός τήν τοπικήν άντίστασιν ήναγκάσθησαν καί
οί Γερμανοί, έκ τών δυνατόν διαθεσίμων δυνάμεων των, νάόρ-
γανισωσι καί ουτοι τάς δυνάμεις αύτών. "Οπως δέ δυνηδώ-
μεν νά κατανοήσωμεν τά γεγονότα, άνάγκη διαιρέσεως τών 
έργασιών κατά τόπους.

(*) ’lot φυλλάδιον ΙΑ', σελ. 80.



-J 00 Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

Κ ατά στάσ ις τών x vx Jo jtivu v  γαΛΛιχών φρουρίων.

’Αμέσως μετά την καταστροφήν του Sedan το παρακείμε
νον φρούριον Molmedy προσεκλήδη νά παραδοδή, άρνηδείσης 
δέ τής φρουράς έβομβαρδίσδη έπί ματαίω την 5. Σεπτεμβρίου 
ώς καί τήν 12. τοΰ ίδιου μηνάς. Τό φρούριον τοΰτο άνδίσταται 
καδ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ Σεπτεμβρίου καί ’Οκτωβρίου.

Ή  Thionville, άπομονωδεΐσα διά τοΰ περιορισμοΰ τοΰ 
Bazaine, καί περ ίσχυρώς κυκλωμένη, αντέχει έπί το αυτό 
χρονικόν διάστημα.

'II άπο τής πρώτης προς Παρισίους πορείας τοΰ πρίγκι- 
πος διαδόχου τής Πρωσσίας πολιορκουμένη Toul παραδίδε- 
ται τήν 23. Σεπτεμβρίου, τήν δέ 27. τοΰ αύτοΰ πίπτει είς 
χειρας των Γερμανών το Στρασβοΰργον. Τήν 10. Σεπτεμ
βρίου πίπτει είς χειρας τών Γερμανών ή Laon, τήν δέ 12. 
’Οκτωβρίου άρχεται ή τακτική πολιορκία καί τής Verdun* 
•/j δέ άπό τά τέλη τοΰ Σεπτεμβρίου δριστικώς άποκέκλεισμένη 
Soissons παραδίδεται τήν 1 6 .’Οκτωβρίου. Ή  τήν 16. ’Οκτω
βρίου πολιορκηδεΐσα Schelstadt περιέρχεται είς χεΓρας τών 

Γερμανών τήν 24. τοΰ αύτοΰ. Τέλος τήν 28. ’Οκτωβρίου 
πρώτον ήδη εισέρχεται είς Metz στρατός έχδρικός διά τής 
παραδόσεως τοΰ μόνου στρατοΰ, έφ’ ω έκαυχατο ή Γαλλία (1).

Ούτως ή Γαλλία άλληλοοιαδόχως έστερήδη τών άνατολι- 

κών φρουρίων αυτής, τό δέ χείοιστον, έφ’ οσον οϊ γερμανικοί 
στρατοί ιζλευδεροΰντο άπό του άσχολεΐσδαί πέριξ τούτων, 
έλάμβανον νέας διευθύνσεις πρός πραγματοποίησιν νέων ς·ρα- 
τιωτικών επιχειρήσεων, έπιβαλλομένων αύτοΐς έκ τών περι-

(4) Περί Laon, Soissons, Toul, Strasbourg, Scbelsladt κ α ι Metz te l

■to τρίτον άρθρον* περί τών λοιπών δε ούίΐν γράφομεν, χαθέοον ώς litI 
τό πολί» αΐ πολιορκίϊΐ ούοίν Ιδιαίτερον παρουιιάζο«3ΐ.

στάσεων, ενώ οι Γάλλοι μετα τών φρουρίων αυτών έστεροΰντο 
χαί του τακτού αυτών στρατοΰ.

Κ ίνητα ί γερμανιχαΐ φά.ίαγγες.

"Ενεκεν τής έξεγέρσεως τοΰ γαλλικού λαοΰ καί τών περι
πλοκών, είς ας ύπεκειντο αί γερμανικαί δυνάμεις αί επιφορ
τισμένοι τήν άσφάλειαν τών συγκοινωνιών, περί τά τέλη τοΰ 
Σεπτεμβρίου μηνός άπεσπάσδησαν άπό τής κυκλούσης τούς 
Παρισίους δυνάμεως μικραί τινες φάλαγγες, αΓτινες έλαβον 
εντολήν τό διατρέχειν τά πέριξ τών συγκοινωνιών, καδαρί- 
ζειν τόν τόπον, διασκορπίζει-/ τούς δπλοφόρους. Ούτως άνα- 
γράφεται μικρός τ ις  αγών τήν 23. Σεπτεμβρίου, συνεπεία 
τοΰ όποιου οί Γερμανοί κατέλαβον τήν Montereau, έτερος δέ 
τήν 25. τοΰ ίδίου πλησίον τής Nangis παρά τήν Nogent- 
sur-Seine, καδ’ ους κίνηταί φάλαγγες Βυρτεμβέργων έπο~ 
λέμησαν καί ένίκησαν άδροίσματα κινητών έδνοφυλά/ων Γάλ
λων καί τοΐς έκυρίευον εν πυροβόλον, κ*ί μίαν μυδροβόλον, συ- 
νελάμβανον δέ καί αιχμαλώτους τινάς.

Κίνηταί τοιαΰται φάλαγγες διαρκώς διατηρούνται έν τώ 
μέλλοντι, ουδ’ αναγράφονται τά εργα των εφεξής ώς μή έ’χον- 
τα άξίαν στρατιωτικήν.

ΑυτιχαΙ έΛαρχίαι- 

Ό  κατά τήν σύστασιν τής δημοκρατίας γενικός άστυνόμος 
τών Παρισίων έξέρχεται δι’άεροδρόμονος τής πόλεως ταύτης, 
έπανακάμύας άπό τήν είς Ισπανίαν άκαρπον μετάβασιν αύ
τοΰ, αναλαμβάνει τήν όργάνωσιν τών στρατιωτικών δυνά
μεων τών δυτικών γαλλικών επαρχιών, ύπό τό όνομα «στρα
τός τής Βρετανίας», περιλαμβάνω'/ τούς χινητούς καί μή τοι- 
τούτους έδνοφύλακας, κβί τά έλεύδερα σώματα τών F in iste- 
re , Morbiham, C0tes-du-Nord, Ile-et-V ilaiue χαί Loire



Inferieure, εχει δέ ό K eratry άπάσας τάς λοιπάς εξουσίας, 
ίξαρτώμενος άπό μόνου του ύπουργοΰ τών στρατιωτικών. Αί 
δυνάμεις αυται δέν δίδουσι σημεία ζωής I f  ολον τον Σεπτε'μ- 
βριον καί ’Οκτώβριον μήνα ή μικράς τινας συγκρούσεις άτά- 
κτων σωμάτων. Οί Πρώσσοι, βαίνοντες πρός την διεύθυνσιν 
ταυτην κατά τήν Evreux, καταλαμβάνουσι τήν 8. ’Οκτωβρίου 
τήν Pacy-sur-E ure καί τήν Vernon, ην καταλείπουσι κα
τόπιν.

Βόρειαι έπαρχίαι·

Οί Γερμανοί βαίνουσι πρός βο^ραν καί προσπ^δουσι νά 
κυριευσωσι τήν S l Quentin τήν 8 ’Οκτωβρίου, ην υπερασπί
ζεται ό νομάρχης τής Aisne, Anatole de la  Forge καί 
αποκρούει αυτούς. ’Ιδού περιγραφή ΙΙρώσσου περί τής υποδέ- 

σεως ταύτης·
«Μικτόν τι σώμα, συγκείμενον ες αποσπασμάτων του 53ου συντάγ

ματος, ου αποτελώ μέρος, ix τριών ίλών τοΰ 14ου συντάγματος τών 

οΰσσάρων, ex τινων λόχων τοΰ 61ου χαί 22ου πρωσσικοΰ συντάγματος 

καί Ικ μιας κανονοστοιχίας, Ιν συνόλφ 1,500  άνδρες, ύπό τάς διατα- 
γας τοΰ αντιστράτηγου Σμίθ, διετάχθησαν νά καθάρωσι τον νομόν τοΰ 

Aisne Ικ τών αυτόθι σχηματισθέντων άτάκτων σωμάτων. Τή 4 ’Οκτω

βρίου συνεκρούσθημεν παρά τό Βερδέϊλ μετά στίφους Ικ 500  περίπου 

άνδρών, οπερ ταχέως διεσκορπίαθη, χαταλιπόν είς χεΐρας ήμών 36  

αιχμαλώτους. ’Από τής τέταρτης άχρι τής όγδοης ’Οκτωβρίου Ιξηκο- 
λουθήσαμεν προβαίνοντες παρά τήν διώρυγα τοΰ Oise, συλλέγοντες 

τροοάςκαί μή άπαντώντες ούδαμοΰ σπουδαίαν άντίςασιν. Τή 8  ’Οκτω
βρίου άπό πρωίας διέβημεν Ιπί στρατιωτικής γέφυρας τήν διώρυγα, 
οπως καταλάοωμεν τήν . βιομηχανον πόλιν Saint Quentin, ενθα, κατά 

τό λέγειν τών αιχμαλώτων, Ισ/ηματίζετο σώμά τι Ιξ εθελοντών. Ή 

ώραία λιωοόρος, ή άγουσα πρός τήν πόλιν, ήτο πολλαχοΰ χατεσκαμ- 
μέιη και πεπραγμένη διά κορμών δένδρων. Τούτου ενεκεν ή πορεία 

ήμών άνεχαιτίσθη Ιπί μίαν περίπου ώραν άλλ’ Ιν τούτω τώ μεταξύ 

ό στρατηγός Σμίθ άπεστειλεν είς τήν πόλιν 15  ουσιάρους, οπως Γδω-

σιν αν ΰπήρχον Ιχθρικά στρατεύματα καί προσκαλέσωσι τόν δήμαρχον 
τόν νομάρχην είς παράδοσιν.
» Ημισειαν περίπου ωραν μακράν τής πόλεως οΐ οΰσσάροι, συναντη- 

θεντες μετ Ινόπλων πολιτών και πυροβοληθέντες υπ' αύτών, ήναγκά- 

σθησαν νά δποχωρήσωσιν. Ό  στρατηγός Σμίθ διέταξε πάραυτα τό ιπ 
πικόν νά περικύκλωσή μακρόθεν τήν πόλιν. Μία μόνη ίλη  εμεινε μεθ’ ή 

μών. Προβαίνοντες Ιν παρατάει καί Ιπερειδόμενοι διά μέν τής δεξιάς 

ήμών πτέρυγος Ιπί τής διώρυγος, διά δέ τής άριστεράς Ιπί μ ιας τά 
φρου, ευρομεν ενώπιον ημών στίφος ένοπλον, συμποσούμενον είς εξ 
περίπου χιλιάδας άνδρών, Ιξ ών άλλοι μέν (οί μεταβατικοί Ιθνοφύλα- 
χες) εφερον στολας, άλλοι δε πολιτικά Ινδύματα καί Ιργατικούς χιτώ,- 
νας· είχον δέ καί κανόνιά τινα, ατινα Ιχαιρέτισαν ήμάς βροντωδώς. 
Παρά πάσαν προσδοκίαν, τό στίφος εκείνο ά»τ!στη είς τήν πρώτην 

ήμών προσβολήν· καί οτε δέ ή ήμετέρα κανονοστοιχία, προχωρήσασα, 

Ηρξατο άραιοΰσα τας τάξεις του, δέν δπεχώρησε. Μετά τους πρώτους 

πυροβολισμούς, διετάχθημεν νά προχωρήσωμεν Ιν ησυχία, χωρίς νά 

πυροβολώμεν καί μετά τής λόγχης προτεταμένης. Ά λ λ ’ οί Γάλλοι Ιθε- 
λονταί ηρξαντο εξερευγόμενοι καθ’ ήμών πΰρ φονικόν. Ή διά τής λόγ
χης Ιφοδος ήμών άπέτυχεν Ιλεεινώς. Έν άλλαις λέξεσιν, άπεκρούσθη- 
μεν μετά ζημίας. Ουδέποτε άχρι τοΰδε είδον τους Γάλλους άγωνιζομέ- 
νους μετά παρομοίας αταραξίας καί Ιπιμονής. Δίς ετι άπεπειράθημεν 

Ιφόδους, άλλά δίς ήναγκάσθημεν νά δποχωρήσωμεν, άχρις ου τέλος ό 

Ιχθρός, Ιννοήσας τήν ήμετέραν αδυναμίαν, Ιπετέθη καθ’ ήμών καί μας 

άπέχρουσε πρός τήν διώρυγα. Έκ τής δεινής Ικείνης θέσεως έσωσαν 

ήμάς οί Ούσσίροι, οιτινες κατώρθωσαν νά είσελάσωσι βορειόθεν είς τ ό 

προάστειον "1λ, αύτόθι ομως άπήντησαν οδοφράγματα. Πάραυτα άπε- 
ς-άλη αυτόθι είς επικουρίαν τό 6 Ιον σύνταγμα, καί ήμεΐς δ'αύτο'ι Ιπετέ- 

θημεν Ικ νέου, Ινώ ταυτοχρόνως ό στρατηγός Σμίθ, παρατάξας τήν 

κανονοστοιχίαν πρός τά δεξιά τοΰ Ιχθροΰ, ηρξατο Ιπιρ^ίπτων κατ’ αύτοΰ 

φοβεράν χάλαζαν σφαιρών, ήτις ήνάγκασε τούς Γάλλους νά ύποχωρή- 

σωσι. Τότε ήμεΐς ήδυνήθημεν νά προχωρήσωμεν καί νά καταλάβωμεν 

τας πρώτας οικίας τοΰ προαστείου ’Ίλ καί τά οδοφράγματα, άτι να οί 
Γάλλοι ύπερήσπισαν άριστα. Τότε Ηρξατο φοβερά σφαγή Ιξ έκαστου 

παραθύρου, Ις έκάστης οπής επέρ^ιπτον καθ’ ήμών λίθους, ή μάς Ιπυ- 

ροβόλουν. Ήγωνίσθημεν μετά μανίας, άλλ’ είς μάτην ! Ή αριθμητική



τοΰ έχθροΰ υπέροχη ΰπήρξεν ό ήμέτερος όλεθρός. Ο5. Οδσσάροι επαθον 

δεινές ά-ωλε'ας και έκ τών τριών ίλών μόλις περιεσώθη μία. 06χί|τ- 

τον Ι'παΟε και το 6 Ιον σύνταγμα, άγωνισΟεν παρα την διώρυγα καί 
έπιτεθέν κατα τών οδοφραγμάτων. Φαντάσθητε μετα ποιας αισχύνης 

ήναγκισθημεν, μετα έξάωρον μάχην, να δποχωρήσωμεν ήττηθίντες 

ούχι ύπό στρατιωτών, άλλ’ υπό ένοπλων πολιτών. Το προάστειον έπυρ* 

πολήθη. Καίπερ έπενεγκόντες είς τον εχθρόν δείνας ζημίας, άπωλέσα- 
μεν ημείς αΰτοι 365  νεκρούς καί τραυματίας. Ύπεχωρησαμεν είς 

Λαφερ (laFcre)».

Μετά την αποτυχίαν ταύτην οί Γερμανοί φέρονται έπ ί δύο 

φάλαγγας προς Amiens άγοντες, καί καταλαμβάνουσι μετά 
πεισματώδεις άνχιστάσεις την μέν 13 ’Οκτωβρίου την Bre- 
teu il, τήν δέ 17 τοΰ ίδιου τήν Mondidier.

ϊή ν  21 ’Οκτωβρίου το γερμανικόν σώμα άνακάμπτον επι
στρέφει προς Sl Guentin, ην ήδη καταλαμβάνει κατόπιν δλι- 
γοχρονίου κανονοβολισμοΰ, καί μέρος μέν παραμένει έκεΐσε, 

μέρος δέ λαμβάνει τήν προς Amiens. Έτέρα τέλος φάλαγξ 
φαίνεται βαίνουσα προς Rouen, κανονοβολεΐ δέ εκ του αντί
περα τοΰ Σηκουάνα τήν Vernon.

Κατά τήν αυτήν εποχήν οί κυκλοΰντες τήν la Fere αίρουσι 
τήν πολιορκίαν αυτής.

Τέλος έτι βορειότερον δργανίζεται Ιτέρα άντίστασις ή τής 
L ille . Τήν δργάνωσιν τών δυνάμεων τούτων άνέλαβεν ό στρα
τηγός Βοΰρβαρχης· ουιος, ένώ διετέλει ώς άρχηγος τής αύτο- 
κρατορικής φρουράς, κεκλεισμένης ύπό τόν Bazaine είς Metz, 
έςήλδεν έκεΐδεν διά τρόπου είσετι κατέχοντος δέσιν ρωμαντικήν. 
’Ιδού έν συντάμω τί έκοινοποιήδη περί τής ύποδέσεως ταΰτης. 
Άγνωστός τις μεταβάς είς ’Αγγλίαν παρά τή πεπτωκυία 

αύτοκρατείρα, έπλησίασε τον ήγεμονοπαιδα, έσχετίσδη μετ’ αύ
τοΰ καί ελαβε δώρον, έπί τή έπιμόνω αιτήσει του, άντίτυ- 
πον τής φωτογραφικής τοΰ παιδός είκόνος. Έκεϊθεν έπο-

ρεύδη παρά τώ Φριδερίκω Καρόλω, τώ άποκλείον.ι τό Metz, 
ος-ις, άγνως·ον έπί τίνι συμβάσει, τω έπέτρεψε νά έλδη είς κοι
νωνίαν μετά τοΰ Bazaine· Αέγεται οτι δ άγνωστος έπαρου- 
σιάσδη προς τόν στρατάρχην τήν 24 Σεπτεμβρίου ώς άπεσταλ- 
μένος τής αΰτοκρατείρας, έπιδεικνύων τήν φωτογραφίαν τοΰ 
πρίγκιπος υπογεγραμμένη-; παρά τοΰίδίου, ην εφερεν ώς άνα- 
γνώρισιν αύτοκρατορικής εμπιστοσύνης. Ουτος έγνως-οποίησε, 
ώς λέγεται, τω Bazaine, κατ’ έντολήν τής αΰτοκρατείρας, οτι 
ανάγκη νά ποοευδή πρός αυτήν είτε δ Κ ανροβέρ,είτε ό Βούρβαχης 
διά λόγους ολως ίδιους καί έμπιστευτικους. Τοΰ Κ ανροβέρ ό'ντος 
πληγωμένου, δ κλήρος επεσεν είς τόν Βούρβαχην, οστις ίπ- 
ποτικώς φερόμενος, καίπερ έν τω άδήλω, έδέχδη, καί, τη συγ-· 
καταδέσει τών Πρώσσων, έξήλδε τήν 2G. ’Οκτωβρίου καί 
έπορεύδη διά τοΰ Βελγίου είς ’Αγγλίαν μόνος, διότι δ έξα- 
γαγών αυτόν έγένετο άφαντος.

"Οτεδς-ρατηγός έπαρουσιάτδη είς τήν αϋτοκράτειραν, έμαδεν 
υπ’ αυτής οτι έγένετο παίγνιον μυς-ηριώδους ένεργείας, καί οτι 
αυτή τούλάγ ιστόν ούδέν έμήνυσε. Μένεα πνέων ό Βούρβαχης, 
παρεκάλεσε δερμώςδιά τοΰ ’Αγγλικού ύπουργείου νά τώ έπιτραπή 
νάείσέλδη πάλιν είς Metz, καί μετά τινας ημέρας τώ έδόδη άπάν- 
τησίς ότι ή έπιδυμία αΰτοΰ έγένετο δεκτή. Έπανακάμπτων διά 
τοΰ Βελγίου >$ φδάσας τά Βελγογαλλικά δρια, έγνωστοποίησε 
τώ Φρεδερίκω Καρόλω τήν άφιξίν του, αίτούμενος προπεμ
πτήριον παραδόΕως ομως ελαβεν άπάντησιν, οτι θέλει τώ 
δοδή τοιοΰτον, άφοΰ πρώτον παρουσιασδή είς τόν γερμανόν άρ- 

χιστράτηγον. Γ0  Βούρβαχης καί οτε έξήλδε τοΰ Metz άπέ- 
φυγε πασαν πρός τούς Γερμανούς συγκοινωνίαν, καί ήδη 
άπήντησεν άρνοόμενος. Βλέπων δε δτι δέν τώ έχορηγεϊτο ή 
ΰποσχεδείτα άδεια, μετέβη καί έπαρουσιάσδη τήν 14. ’Οκτω
βρίου είς τήν έν Tours τοπικήν γαλλικήν Κυβερνησιν, είς ην



είκτοτε αφιέρωσε τας στρατιωτιχάς αύτοΰ ένεργείας, λαβών, 
ώς άνω είρηται, την άποστολήν του όργανώσαι είς L ille  τήν 
τοπικήν άντίστασιν. Μή τυχόν τοΰ Bazaine χουρασθέντος και 

ετοιμαζόμενου νά παραδοθή, δ Βούρβαχης ητο έμπόδιον και 
εφευρέδη το μυθιστόρημα τοΰτο, οπως τον παραμερίσωσιν ; 
Τό μέλλον άποκριδήσεται διά τής ιστορίας.

Τά κατά τ dr στρατόν τοΰ Αείγηρος·

'Ο προς νότον τών Παρισίων όργανιζόμενος στρατός τοΰ 
Αείγηρος, έφ’ ου στηρίζονται αί έλπίδες τής Γαλλίας διά τήν 
άρσιν της πολιορκίας τών Παρισίων, άρχεται δίδων σημεϊα 
ζωής έν αρχή τοΰ ’Οκτωβρίου μηνός. Τωόντι ό στρατός ου- 
τος έλαβε τήν έπί τά πρόσω πορείαν, άλλ’ άντί νά μείνη συγ
κεντρωμένος καί πορευδή έπί το αύτό τήν πρός Παρισίους 
όδόν, υπέπεσεν εις τό σφάλμα τής υποδιαιρέσεως, καί μέρος 

μέν έκδραμόν άνωδι τής Αύρηλίας έβάδισε τήν πρός Chartres, 
μέρος δέ, τό κέντρον, τήν πρός Etampes, τό δέ δεξιόν τήν 
πρός Pithiviers. Ή  ύποδιαίρεσις αΰτη στρατοΰ ουχί πολυα- 
ρίδμου, ώς έπί τό πλείστον δέ έκ νεοσυλλέκτων συγκροτουμέ- 
νου, δέν ήδΰνατο ή νά φέρη κακά αποτελέσματα.

Μετά τινας συμπλοκάς τήν 4. καί 5. ’Οκτωβρίου παρά 

τήν Monfort καί Maiutenon ή φάλαγξ ή κατά τά μέρη τής 
Chartres έργαζομένη προσεβλήδη σπουδαιότερον τήν 10. 

’Οκτωβρίου είς Cherisy παρά τήν Dreux, καδ’ ην συμπλο
κήν έκάη μέρος ταύτης ώς καί τά χωρία Chaville, Bres- 
sant καί Messang^re. Καί άν μέν οί Γερμανοί δέν κατή- 
γανον νίκην έπιφανή, ούχ ηττον ομως ήνάγκασαν τούς Γάλ
λου; νά άποχωρήσωσι παρά τον ποταμόν Eure. ’Αφ’ ετέρου 
ή κεντρική γαλλική φάλαγξ, ή πρός τήν Etampes λαβοΰσα 
όδόν, έδιδε σημεία ζωής άπό της 4. ’Οκτωβρίου δι’ ένεργη- 
τικής κατοπτεύσεως, ην άπό Cheyilly ένήργει πρός Toury

δ στρατηγός Reyan, καί καδ’ ην κατελάμβανεν αγέλην τινά 
βοών καί προβάτων, άνεγνώριζε δέ τήν κατά τά μέρη έκεΐνα 
γερμανικήν δύναμιν υπό τόν Βαυαρόν στρατηγόν Von-der- 
Tann, ητις εΤχε λάβει διαταγήν νά πορευδή πρός νότον καί 
ενεργήση, εί δυνατόν, τήν κυρίευσιν τής Αύρηλίας έπί τοΰ 

Αείγηρος, ητις ητο τό κέντρον τών ένεργειών τοΰ στρατοΰ τοΰ 
Αείγηρος, άρξαμένου νά δίδη ανησυχίας είς τούς Γερμανούς 
διά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων.

Οί Γερμανοί έπολέμουν λοιπόν τό μέν δεξιόν αύτών τήν 

άριστεράν τών Γάλλων παρά τήν Chartres, καί εμπόδιζαν 
τήν έπί τά πρόσω πορείαν, τό ο άριστερόν των, καταλαβόν 
τήν Montargis, άνεχαίτιζε τήν πρός P ithivier γαλλικήν 
φάλαγγα, ητις έσταμάτα, οπως μή κυκλωδή, περιμένουσα 
τήν τύχην τοΰ κέντρου, Γνα συνδυάση τάς κινήσεις αυτής. 
Τέλος τήν 9. ’Οκτωβρίου τό κέντρον τών Γερμανών, έκ τοΰ 
πρώτου βαυαρικοΰ σώματος καί μιας μεραρχίας ίππικοΰ, συ- 
νήντα τό κέντρον τών Γάλλων περί τάς 10,000, έν οίς 6 
τάγματα Ζουάβων τής ’Αφρικής, κατά τό χωρίον A rgenville, 
καί τό ήνάγκαζεν εις υποχώρησιν, καταλαβόν όλόκληρον λό
χον έλευδέρου σώματος άπομονωδέντα.

Οί Γάλλοι όπισδοχωρήσαντες περιέμενον τόν έχδρόν τήν 
επαύριον είς A rtenay, δυο ώρας μακράν τής Αύρηλίας, πρός 
βορράν, πλησίον μεγάλου δάσους, παρατεινομένου μέχρι τής 
πόλεως ταύτης. Τήν πρωίαν, ώραν 9 1/2, ή γαλλική τα
ξιαρχία υπό τόν Longereau καί τινες λόχοι κυνηγών, προ- 
σβληδέντες ήναγκάσδησαν νά χλίνωσι, καί τό χωρίον έχυ- 
ριεύθη υπό τών Γερμανών. Ό  έκεΐ προσδραμών στρατηγός 
Royean μετά πέντε συνταγμάτων, τεσσάρων ταγμάτων καί 
μιας κανονοστοιχίας, άντιστάς μέχρι τής 2 1/2 μ. μ., ήναγ- 
κάσθη νά υποχώρηση είς τό παρακείμενον δάσος. Έ  μάχη



αυτη υπήρξε κρίσιμος. Οί Γάλλοι, εκτός τών φονευμένων, 
άπώλεσαν 1000 αιχμαλώτους καί 3 πυροβόλα.

Την δ’ επαύριον, 11. Νοεμβρίου, δ στρατηγός Von-der- 
Tann, προχωρών έτέ μάλλον πρός νότον, έφυγάδευσε τους 
Γάλλους άπό τοΰ δάσους, ήνάγκασεν αυτούς νά διαβώσιν άπό 
της άριστεράς βχδης τοΰ Λείγηρος, καί κατέλαβε την Αύρη- 
λίαν, σημεΐον σπουδαιότατο?, καθόσον διά τής κατοχής ταύ- 
της έξησφαλίζοντο τά νώτα τών πρός νότον πολιορκούντων 
τους Παρισίους.

Αί δυνάμεις τοΰ Von der-Tann άνέβαινον εις πλέον τών 
4 0 ,000 , συνέκειντο δέ έκ 13 ταγμάτων Βαυαρών καί 17 
Πρώσσων, έκ 2 μεραρχιών ίππικ«ΰ καί 120 πυροβόλων.

Μετά τήν κατοχήν τής Αύρηλίας δ άποχωρήσας γαλλικός 
στρατός τοΰ Λείγηρος δέν δίδει έφ’ ολον τόν ’Οκτώβριον η 
ελάχιστα σημεία ζωής, δ δέ βαυαρός στρατηγός, παραμένων 
έκεϊδι, κατέκλυσε τήν κοιλάδα τοΰ Λείγηρος διά τοΰ ίππικοΰ 
αύτοΰ πρός έπισιτισμόν τοΰ τε στρατοΰ αύτοΰ καί τών περί 

τής Παρισίους.
Κατόπιν τών γεγονότων τούτων έτέρα γερμανική φάλαγξ 

έκυρίευσε καί κατέκαυσε τήν 18 ’Οκτωβρίου τήν Chateaudun, 
επιδεικνυόμενου οΰτω κινήματος η κατ’εύδεΐαν πρός τήν Tours 
ί  πρός le Mans καί Argens’ έγκαταλιπόντες δέ τήν Cha- 
teaudun διευδύνδησαν πρός Chartres, ην κατέσχον τήν 2 I 
’Οκτωβρίου. Ά λλ ’ επειδή δ Keratry, έπί κεφαλής δ ,000 έκ 
·»οΰ νεοσχηματίζομένου ύπ’ αύτοΰ στρατοΰ τής Βρετανίας εί- 
βήρχετο καί κατελάμβανεν έν τώ μεταξύ έκ νέου τήν Cha- 
Iteaudun, δ είς Chartres γερμανός στρατηγός W ittich  σιε- 
τάχδη νά καταλίπη τήν Chartres καί έπανεκαμψεν είς 
Chateaudun, οπου καί έκ Βερσαλλιών άπεστάλησαν επί
σης δυνάμεις (17η μεραρχία)· κατόπιν φόβος έγεννήδη μή

οί καταλαβόντες τήν πόλιν ταύτην Γάλλοι ωσι έμπροσδοφυ- 
λακή τοΰ τής Βρετανίας στρατοΰ, βαίνοντας καί τούτου πρός 
άρσιν τής πολιορκίας τών Παρισίων. Τά κατόπιν ομως άπε- 
δειξαν ότι δ στρατός ουτος καίτοι δργανιζόμενος δέν προβαί
νει κατά τήν μόρφωσιν.

Τά κατά τόν άνατοΛιχόν στρατόν·
Μετά τήν παράδοσιν τοΰ Στρασβούργου, γενομένην τ?ί 27 

Σεπτεμβρίου, οί πολιορκηταί, καταλιπόντες φρουράν είς τήν 
κυριευδεΐσαν πόλιν, διηρέδησαν δίχα, καί οί μέν έβάδισαν έπί 
τοΐς Βόσγοις πρός διασκόρπισιν τών έφοπλιζομένων έκεΐσε, οί 
δέ κατήλθον τήν ’Αλσατίαν.

Οί είς τά Βόσγια είσελδόντες ευρον ουχί σμικράν άντίς-ασιν. 
Την 6 ’Οκτωβρίου έγένετο μάχη μεταξύ llaon καί Bruyeres, 
καδ’ ην οί Γάλλοι (εκθέσεις γαλλικαί) έτήρησαν τάς δέσεις 
των έναντίον 8— 10 χιλιάδων Βαδαίων. Κατά γερμανικήν 
ομως εκδεσιν τήν αύτήν ημέραν οί Βαδαΐοι κατενίκησαν τούς 
Γάλλους πλησίον τής S l Remy καί Nompatelitze μετ’ άγώνα 
διαοκέσαντα άπό τής 9 πρωινής ώρας μέχρι τής 5 τής εσπέ
ρας, καί οτι άπωλέσδησαν 410  Γάλλοι, G00 δέ συνεληφδη- 
σαν αιχμάλωτοι (1).

Οί Γάλλοι μετά τόν άγώνα τούτον $ τόν κατά τήν 11 ’Οκτω
βρίου παρά τήν Remiremont άπεχώρησαν πρός τήν Ramber- 
V iiliers, οί δέ Βαδαΐοι κατήλβον πρός τήν Epinal, ην^κατέ- 
λαβον τήν 1 2 ’Οκτωβρίου, οΰσαν πρωτεύουσαν τοΰ νομοΰ τών 
Βοσγίων. Ά φ ’ ετέρου σώμα έτερον διευδύνετο τήν 18 ’Οκτω
βρίου καί επολιόρκει τήν Schelstadt, ην έκυρίευσε, παραδο- 
δεΐσαν τήν 24 ’Οκτωβρίου. Ή  κατοχή τοΰ σημείου τούτου, έπι- 
σκοποΰντος τά στενά τών Βοσγίων καί τοΰ σιδηροδρόμου, 
οστις άπό τής ’Αλσατίας διευδύνεται διά τής S l Marie πρός

( 1 ) ' Ρ ίπτων τις το βλέμμα έπί τοΰ χάρτου, πείθεται οτι πρόκειται 

περί μιας καί τής αύτής μάχης· διότι πράγματι μετάξι» Baon καί 
BrnyJres, άπεχοόσας άλλήλων περί τας 2 ί  ώρας, κεΐται ή St Bemy 

καί παρ’ αΰτήν ή έτέρα πόλις, ή Nombatelilze.



Luneville χαί Nansy, έχει μεγάλην επιρροήν ύπέρ τών Γερ
μανών, οετινες εφεξής κατά τήν παρα^ρήνιον χώραν ?χουσί 
νά κυριεύσωσι μόνον τήν Ν. Brisack καί την Belfort, αληθές 
περικεχαρακωμένον στρατόπεδον, καλύπτον τήν διά τοΰ άνω 
'Ρήνου πρός Lyon διά τής Vesoul καί Dijon άγουσαν.

Ένω δέ ήρχοντο αί έργασίαι τών Βαδαίων έπί τών Βο- 
σγίων, έτέρα φάλαγξ έπλησίαζε τήν Ν. B risack, καί κανονο- 
βολοΰσα αυτήν τήν 1 ’Οκτωβρίου κατέκαυσε μέρος αυτής. Τά 
δέ κατά τό τέλος Σεπτεμβρίου καταλαβόντα τήν Mulhouse 
στρατεύματα έγκατέλιπον αυτήν καί έπορεύοντο πρός τήν 
A ltkirch , χατελαμβάνετο δέ τήν 5 ’Οκτωβρίου ή Colmar.

Τά γερμανικά στρατεύματα μετά τήν κατάληψιν τής Epi- 
nal κατέλαβον τήν 18 ’Οκτωβρίου τήν Vesoul, σημεΐον δια- 
σταυρώσεως τών σιδηροδρόμων M ulhouse-Paris καί Nancy- 
Lyon.

Επειδή δε αι τών Γερμανών κινήσεις υποδεικνύουν πορείαν 
πρός νότον, τά γαλλικά στρατεύματα Ιτοιμάζονται νά διαφι- 
λονεικήσωσι τήν διά τής Dijon πρός Lyon πορείαν £ ό μέν 
αρχηγός τοΰ ανατολικού γαλλικού ς-ρατοΰ ς-ρατηγός Cambriels 
συσπειροΰται κατά τά μέρη τής Dijon καί Besancon, δ δέ Γαρι- 
6 άλδης κατά τήν D61e όργανίζων τά άτακτα αύτοΰ σώ
ματα (1).

Πραγματικώς ό W erder μετά τήν κατάληψιν τής Vesoul 
έτράπη πρός Dijon. Είς τά πέριξ ταύτης έλαβον χώραν συμ- 
πλοκαι τινες·  ̂ τήν μέν 20 ’Οκτωβρίου ήττήθη ό Cambriels 
μεταξύ Rioz καί Etuz, κειμένων μεταξύ τών Vovey καί 
Cossey βορειότερον, και ύπεχώρει πέραν τοΰ ποταμού Ouguey 
τήν Besancon, τήν δ’ επαύριον, 21 ’Οκτωβρίου, έσυγκρο- 
τεΐτο έτερος άγών πρός τό Chatillon-le-Duc, καθ’ ον οί 
Γάλλο: διετήρησαν τάς θέσεις αύτών. Τέλος τήν 27 Ό κτω-

(<) Ό  Γαριβάλδης, άφιχθεΐ? τήν 7  ’Οκτωβρίου είς Μασσαλίαν καί 
τήν 8  ε’ς Tours, έλαβε τήν κατά τάς άνατολικάς γαλλιχας Ιπαρχίας 
άνωτίραν ο'.οίχησιν τών ασύντακτων σωμάτων, καί τώ Ιπετράπη ή 
μόροωσις δσων πλείστων το'.οΰτων.

βριου οί Γερμανοί ύπεστησαν ίτταν μεταξύ Besancon καί 
M ontibilliard, κατά τήν γαλλικήν έ'κθεσιν, ένω κατά τήν 
γερμανικήν, τήν αύτήν ήμέραν ήττώντο οί Γάλλοι παρά τήν 
Gray πλησίον τής Dijon, άπολέσαντες 410  στρατιώτας καί 
15 αξιωματικούς.

"Οπως άν η, ή περαιτέρω πρός νότον πορεία τών Γερμανών 
δέν έσταμάτησε. Τήν 26 ’Οκτωβρίου τό μέγα αύτών σώμα 
έξήλθε τής Vesoul, τήν δέ 30 ’Οκτωβρίου εφθασε παρά τήν 
Dijon, ην οί Γάλλοι προσδραμόντες άπό τής προτεραίας προ- 
σεπάθησαν νά διατηρήσωσιν. ’Αγών σπουδαίος συνήφθη έ'ξωθι 
τής πόλεως, διαρκέσας άπό τής 9 πρωϊνής μέχρι τής 5 μ. μ, 
κατά τά υψώματα Appolinaire, ατινα έκυριεύθησαν ύπό τών 
Γερμανών, καί ηρξατο πρός τήν νύκτα δ βομβαρδισμός κατά 
τής πόλεως, ητις καί παρεδόθη ύπό τοΰ δημάρχου τήν 3 ί  
’Οκτωβρίου, άφ’ου προηγουμένως δ Γάλλος διοικητής άπεχώ- 
ρησε πρός Besancon καί Belfort, οπως καλύψη τά σημεία 
ταΰτα. ’Ιδού τί γράφει περί τής μάχης ταύτης έπισήμως δ 
W erder είς τήν πρός τόν Μέγαν Δοΰκα τής Βάδεν επίσημον 
εκθεσίντου τήν εσπέραν τής 31 ’Οκτωβρίου.

«Ό  άντιστράτηγος Beyer μέ τάς ταξιαρχίας τοΰ πρίγκι
πας Γουλλιέλμου καί K ellervillers κατέλαβον τήν Dijon 
μετά ζωηρόν άγώνα.

»"Οτε τήν 29 ’Οκτωβρίου διαταγή άνωτέρα διέταξε τήν 
ύποχώρησιν πρός Vesoul, εμαθον διά κατοπτεύσεως, οτι ή 
Dijon ητο ελεύθερα γαλλικοΰ στρατοΰ καί δ στρατηγός Beyer 
έ'λαβεν έ π ε ιτ α  τήν διαταγήν νά καταλάβη αύτήν.

»Τήν νύκτα τής 30 ’Οκτωβρίου οί Γάλλοι είσήλθον εις 
Dijon διά τριών δδών, καί άντέταττον τοις Γερμανοΐς εμπρός 
πεισματώδη άντίστασιν. 5 τάγματα ύπό τόν πρίγκιπα Γου- 
λιέλμον, ύποστηριζόμενα ύπό 6 κανονοστοιχιών, έκυρίευσαν τά 
υψώματα St Appolinaire. Τό σύνταγμα τών γρεναδιέρων 
κατέλαβε τά προάστεια τής Dijon. Εις τήν ελευσ:ν τής νυκτός 
ή πόλις έκαιε.

» Τήν νύκτα ό εχθρός άπεσύρθη.



» Σήμερον η δημαρχία παρέδωκε την πόλιν.
»Τό 1 ον σύνταγμα τών γρεναδιέρων εσχε 200, g τό 2ον σύν

ταγμα τών γρεναδιερών τοΰ Β. της Πρωσσίας 50 πληγωμέ
νους καί φονευμένους.

»Αί ζημιαι τών Γάλλων πλείω».
Τοιαύτη έν συντόμω ή κατάστασις τών πραγμάτων κατά 

τά τέλη του ’Οκτωβρίου μηνός. 'Ο μέν ανατολικός στρατός 
μάχεται κατά τά μέρη εκείνα πρός κάλυψιν τών δδών της 
Lyon, δ Βόρειος κατά την Amiens και Rouen, καθ’ ών 
τείνουσιν οί Γερμανοί οπως άποκόψωσι πασαν πρός Παρι
σίους συγκοινωνίαν ετι βορειότερον συγκροτείται στρατός παρά 
την L ille , καί δυτικώς δ της Βρετανίας. Αί λοιπαί γαλλικαί 
δυνάμεις εύρισκονται εις τά μηκέτι άλωδέντα μικρά καί με
γάλα γαλλικά φρούρια. Τέλος ό ήττηδείς στρατός τοΰ Αείγη- 
ρος άναδιοργανοΰται.

’Εάν δέ τις μελετήση υπό γενικωτέραν κλίμακα τά μακράν 
τών Παρισίων στρατιωτικά έργα, παρατηρεί, οτι οί Γάλλοι 
διά της μορφώσεως τών νέων αυτών στρατών προσπαδοΰσι νά 
βαδίσωσι τήν πρός Παρισίους δδόν πρός άρσιν της πολιορκίας 
αυτών, οί δέ Γερμανοί, κατέχοντες τήν φρουράν τής μεγαλοπό- 
λεως ταύτης υπό φυλακήν, περιβάλλουσι τάς επιχειρήσεις αυ
τών δι’ εξωτερικών άπομέμακρυσμένων γραμμών, τεινουσών 
νά ματαιώσωσι τάς προσπαδείας τών περί ών είρηται νέων 
γαλλικών στρατών, πολεμοΰντες αυτούς είς ’Αλσατίαν, εις 
βο^ραν καί δυσμάς. Οί έπιβοηδητικοί λοιπόν ουτοι της Γαλ
λίας στρατοί, οπως φδάσωσιν εις Παρισίους καί δέσωσι τούς 
πολιορκητάς αύτών είς αμηχανίαν, άνάκγη οχι μόνον νά νι- 
κήσωσι τούς ώς είπειν προφύλακας αύτών Γερμανούς έξωτε- 
ρικούς στρατούς, αλλά βεβαίως νά τούς κατατροπώσωσιν εν
τελώς καί παραμερήσωσιν αυτούς, άνοίγοντες είς εαυτούς ουτω 
έλευδεραν πρός Παρισίους δδόν.

”Εγραφον κατά μήνα Νοέμβριον 1870.
Β . I. Β Α Λ Τ ΙΚ Ο Σ .

Π Ε ΡΙ Μ Α Χ Η Σ .

(έκ τοϋ περί τοϋ γαλλικοϋ στρατοΰ του 18 6 7  συγγράμματος 

τοϋ στρατηγού Τροσσοΰ)

Ή  μάχη, Ιν τη πραγματικότητι αυτής, είναι δραμα συγ
κινητικόν, οπερ συνταράσσει βαδέως τήν άνδρωπίνην ψυχήν 
καί τήν ύποτάσσει, δπότε μάλιστα τυγχάνει προετοιμασμένη 
ουσα ύπό γενναίων αίσδημάτων, ύπό τής άνατροφής καί ύπό 
της εξεως προς δοκιμασίας πολυπληδεϊς, ποικίλας καί Απροό
πτους. Αί δοκιμασίαι, είς ας ύπόκεινται οί μέ δίοίκησιν περί— 
βεβλημένοι άξιωματικοί, μετ’ άναλόγου εύδύνης, κατά τόν 
διάφορον αύτών βαδμόν, διαφέρουσιν έκείνων, ύφ’ ών τό πλή
θος τών μαχητών προσβάλλεται, πλήν πάντες λαμβάνουσι τό 
εαυτών μέρος, καί τό βαρότερον Ανήκει φυσίκδς είς τόν αρ
χηγόν.

’Απέναντι τών δοκιμασιών τούτων οί άνδρωποι πλεΐστον δια- 
φέρουσι μεταξύ των. Συχνάκις δέ συμβαίνει νά ωσι λίαν διά
φοροι καί πρός εαυτούς, συγκριτικώς πρός ο,τι ιζσαν έν άλλαις 
μάχαις- καί τοΰτο έκ τοΰ οτι ή δραστηριότης, ή δρμή, ή αν
δρεία καί αυτή ή αγχίνοια Ιχουσι τάς εύμενείς ή δυσμενείς 
αύτών ήμέρας. Οίκογενειακαί ή συμφερόντων μέριμναι, ή ήΟι- 
κή ί  ή υγιεινή κατάστασις, ή υπερβολή ψύχους ή θάλπους, 

δ κόπος, ή πείνα, ή δίψα, έπι^εάζουσιν άκαταμαχήτως τάς 
διαθέσεις, μεδ’ ών έκαστος παρευρίσκεται έν τη πάλη. Γνω
στόν Ιστιν, οτι εις τούς πολέμους τής πρώτης αύτοκρατορίας 
έποίουν διάκρισιν μεταξύ τής άνδρείας, τοΰ αύτοκρα'τορος πα
ρόντος, καί τής άνδρείας, τοΰ αύτοκρα'τορος άπόντος, στρατη- 
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