
» 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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γών τινων, καί οτι ή πεποίδησις τών στρατιωτών εν ταΐς αυ- 
ταΐς περιπτώσεσιν έκραταιοΰτο η έξησδένει. Έ ν τελεί, μεγά- 
λαι άποτυχίαι, ων τά ήδικά αποτελέσματα εΤναι επίφοβα, διότι 
γενικεύονται καϊ εκτείνονται έφ’ ολου τοΰ κόσμου, εμβαλλουσι, 
μετά της αμφιβολίας, τήν χαυνότητα έν τώ πνευματί, ενίοτε 
δέ και έν αϋταϊς ταϊς προσπαδείαις τών στρατευμάτων (1).

Συγκεφαλαιόνω τάς παρατηρήσεις ταύτας λέγων, οτι οΰδείς 
αρχηγός, καί είς εκατόν μάχας άν έδοκιμάσδη, δύναται άνευ 
υπερβολής νά διισχυρισδή απολύτως, οτι πάντοτε κατείχε τε
λείως καί άνελλειπώς τήν πρός το διευδυνειν ικανότητα αύτοΰ, 
ουδέ μαχητής τις δύναται νά βεβαίωση, οτι δμοιάζει πάν
τοτε πρός εαυτόν, και οτι μένει πάντοτε υπεράνω τών έντυ- 
πώσεων, ύφ’ ων δύναται νά καταληφδη. Ή  έμή δέ γνώμη, τήν

(1) 'Οποία διάφορά, μεθ’ οσα και αν Ιλέχθησαν ή Ιγράφησαν, μετά

ξι) τοΰ γαλλικού στρατού κατά τάς περίφημους Ικστρατείας τοΰ 1 8 0 5 —  

4809  (AusterliU , Iena, Eylau, Friedland, W agram 1, και τοΰ γαλλικοΰ 

στρατοΰ, κοπιωδώς άναδιοργανισθέντος, μετά τήν καταστρεπτικήν Ιπι- 

χείρησιν κατά τής 'Ρωσσίας, δια τήν Ικστρατείαν τοΰ 18 1 3  ! Ή στε- 

ρεότης τοΰ οργάνου, τά μέγιστα ΙλαττωΟεΐσα, δέν εδρίσκετο πλέον Ιν 

άρμονί<? μέ τήν Ικτασιν τών σχεδίων, μεινάντιον τών αύτών. Ή στρα

τιωτική φιλοσοφία, τής οποία; προσπαθώ Ιν τώ  βιβλίψ τοΰτψ .νά κατα
δείξω τούς κανδνας, ήδΰνατο Ικτοτε νά προείπ^ τήν άναποδράστως θλι- 

βεράν εκβασιν διά τά γαλλικά οπλα, αν καί λαμπρώς διαφιλονεικηθεϊ- 

σαν, τής μεγάλης έκείνης πάλης. Α ί άποτυχίαι ήμών, τοΰ 18 13  μέ
χρι τοΰ 18 15 , Ιξηγοΰνται εύκολώτερον διά τής τών πνευμάτων κατα- 

στάσεως Ιν τφ  στρατφ παρά διά στρατηγικών και τακτικών συζητή

σεων καί δι’ δπονοιών προδοσίας.
Ή Ικστρατεία τής Σαδόβας παρέχει δπ’ αυτήν τήν εποψιν παρά

δειγμα Ιπαισθητότερον. Μέγα ηθικόν αποτέλεσμα, συνέπεια ον μεγάλης 

άποτυχίας, ήρκεσεν όπως Ικμηδενίσ^ τάς προσπαθείας ολοκλήρου αν
δρείου σιρατοΰ, πολυπληθούς είσέτι καί σεβαστού, καί τάς ελπίδας πά

σας τοΰ έθνους καί τής κυβερνήσεως αυτού.

δποίαν έξέφρασα ήδη καί αλλαχού, εΤναι οτι, μεταξύ πασών 
•τών αρετών τοΰ πολεμιστοΰ, έκείντ, ήτις μαρτυρεί καταφανέ- 
στερον περί τής δυνάμεως τοΰ χαρακτήρός του καί περί τής 
άληδοΰς ανδρείας του, εΤναι ή μετριοφροσύνη.

Έ ξ άλλου ή μάχη εξάπτει τόν πατριωτισμόν, τό δά^ρος, 
τήν άφοσίοισιν καί τήν φιλοδοξίαν. "Απασαι αύται αί αιτίας 
αί βεβαίως έξεγερτικαί, καί έκεΐναι, άς προανέφερον ώς δυνα- 
μένας νά προξενήσωσι τήν κατάπτωσιν, καταλαμβάνουν τά 
πνεύματα καί τά άγουσι διαφόρως. Φαίνεται, οτι διά τής έντά- 
σεως ώς καί διά τής διαφοράς τών αΐσδημάτων, τών συγκι
νήσεων, τών συμφερόντων, τών παδών, τά όποια προκαλεΐ ή 
προσδοκία τής κρίσεως, δύναταί τις έκ τών προτέρων νά κρί- 
νη περί τοΰ μεγέδους αύτής.

Ή  τών πνευμάτων αΰτη διατάραξις, πεφροντυμένως συγ- 
κρατουμένη, μένει ύπολανδάνουσα κατά τήν διάρκειαν τών πρδ 
τής μάχης έκτελουμένων κινήσεων· όπόταν δέ 5 στρατός φδά- 
ση περί τήν ζώνην εκείνην, έν  ̂ δ συριγμός τών πρώτων βλη
μάτων, τών βαλλομένων μακρόδεν καί οντων σχεδόν άβλαβων, 
δά ειδοποίηση, οτι δ κίνδυνος δέν εΤ/αι μακράν, τότε αί εντυ
πώσεις του δέν διαδηλοΰνται είμή διά τής έπικρατήσεως βα- 
δείας σιγής. Αυτη εΤναι ή πρόσφορος στιγμή είς τούς διθ{- 
κοΰντας, όπως ένεργήσωσιν έπί τοΰ πνεύματος τών γαλλικών 

ς-ρατευμάτων, πρός α δέον νά έμφανισδώσι μετά προσώπου γα- 
ληνιαίου καί νά άποτείνωσι δι’ ήχηρας φωνής λόγους ένδου- 
σιώδεις. Έν τοιαύταίς στιγμαϊς έ αύτοκράτωρ Ναπολέων πα- 
ρελαύνων προ τών τάξεων, έτοιμων πρός συμπλοκήν, ευρί- 
σκε λέξεις ήλεκτριζούσας τόν στρατιώτην «Εμπρός! Ή  Γαλ
λία σας βλέπει!» (1).

(1) ’Εκστρατεία τοΰ 18 13 .— Ό  αύτοκράτωρ, περί τ!> τέλος τοΰ στα
δίου του, Ιπανήλθεν εις τάς στρατιωτικας εςεις τής νεότητός του καί
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Αυτη εΤναι έπίσης ή κατάλληλος ώρα τοΰ νά έλίσωσιν, 
■ήτοι τοΰ νά σχηματισβώσι τακτικώς άναλόγως τής φύσεως 
τοΰ έδάφους, τών τοΰ έχθροΰ κινήσεων καί τών περιστάσεων, 
διότι τά στρατεύματα εύρισκονται είσέτι έξ δλοκλήρου ύπό 
την τών στρατηγών των εξουσίαν, έπ’ αύτών προσκολλώσι 
τούς δφδαλμούς, έξ αύτών άναμένουσι τά πάντα, καί ύπα- 
κούουσι σιωπηλώς εις τάς προσταγάς των. Μια είσέτι στιγ
μή, και ή φωνή των, ώς καίπασα προς διοίκησιν φωνή, θέλει 

καταπνιγή ύπό τής θυέλλης τής μάχης. Το πυροβολον πλη
σιάζει καί βροντά· δ τουφεκισμός έκρηγνύεται· τά βλήματα 
διε'ρχονται διαπερώντα τάς τάξεις· αί βολίδες δίκην βροχής 
κατερχόμεναι φονεύουσι και πληγώνουσι* κύματα πολυβολών, 
έμφαινόμενα έπί τοΰ έδάφους διά τών κανονικών άνυψωσεων 
πυκνοΰ κονιορτοΰ, βαινουσιν Ιποστρακιστικώς πρός τάς τά
ξεις, τάς προσβαλλουσι και τάς άνατρε'πουσιν. ΓΗ άτμοσφαϊ- 
ρα συνταράσσηται ύπο χιλίων κρότων ύποκώφων και ήχηρών 
άναμίξ. Το έδαφος καλύπτεται ύπο νεκρών, ύπο άποδνησκόν- 

των, οίτινες έκπνέουσι μετ’ απερίγραπτων σπασμών, και υπο 
πληγωμένων, οίτινες συρόμενοι έπιμόχθως ζητοΰσι ν’ άσφα- 
λισδώσι διά τών φρακτών, τών τάφρων, ή τών περιβόλων κατά 
τών ποδών τών ίππων καί τών τροχών τών βχημάτων του 
πυροβολικοΰ. Πανταχοΰ σωροί οπλών, καλυμμάτων, γυλιών* 
πανταχοΰ ίπποι έκτάδην κείμενοι η περιπλανώμενοι έντρομοι 
άνευ αναβατών, άναγγέλλοντες είς το ακίνητον μενον πεζικον 
οτι ή έφοδος μέλλει νά διέλθη παρ’ αύτώ. Στρατιώται συναγ
μένοι, πάντοτε πλεϊον τοΰ δέοντος (1), πέριξ τών πληγωμένων

*1ς την όλως προσωπικόν χαρακτήρα εχουσαν μ-eiSt τών στρατευμάτων 

συνάφειαν του κατά τά ετη 1796 , 1797 , 1 /98, 1800  (έκστρατειαι 
d’Arcole et da Biioli, d’Egvpte, de Marengo).

(1) Όπόταν, άναφορικώς ώς προς τήν μάχην, τά στρατεύματα δέν

άξιωματικών αύτών, μεταφέρουσιν αυτούς έπί τά όπίσω άνα- 
ζητοΰντες την έρυδράν σημαίαν τών νοσοφορείων καί αίτοΰν- 
τες βοήθειαν. 'Ομάδες άνδρών άσύντακτοι ύποστασαι μεγά- 
λας άπωλείας, λειπομαχοΰσι καί τήν κεφαλήν τεταραγμένην 
εχουσαι, άναγγέλλουσιν οτι άκολουδοΰνται παρά τοΰ έχδροΰ* 
οτι ύί συστρατιώταί των πάντες άπέδανον, 3τι το παν άπωλέ- 
σδη. Έτεραι ομάδες συντεταγμέναι, έκ τών εφεδρειών προερ
χόμενα!, άντιτάσσονται είς τάς πρώτας χαί μεταδιδουσιν αύ- 
ταις τήν ίδιαν αύτών ζέσιν καί έμπιστοσύνην· άπαντες δέ τότ* 
σπευδουσιν έπί τά πρόσω, παροτρυνόμενοι άμοιβαίως πρός 
άποφασίστικήν έπίδεσιν.

Ω ! σεΓς πάντες οί κυβερνώντες καί διοικοΰντες, οίτινες 
υπήρξατε αύτόπται μάρτυρες τών απερίγραπτων αύτών κρί
σεων, δμολογησατε, φρονείτε οτι έν τή στιγμή ταύτη το δέ' 
λεαρ τής δόξης διά τινας, το τών αμοιβών δι’ άλλους, ηδελεν 
άρκέσει όπως υποστήριξή τάς καρδίας, ύποκειμένας είς παρο- 
μοιας δοκιμασίας; Ούχι· τοΐς άναγκαιοϊ εύγενέστερον έλατή- 
ριον τοΐς άναγκαιοΐ τό υψηλόν αίσδημα τοΰ καδήκοντος καί 
τής δυσίας. Τούτου δε ύπάρχοντος, οικεία βουλήσει, βαδί- 
ζουσι άποφασιστικώς καί άξιοπρεπώς πρός συνάντησιν τοΰ

ωσι δεόντως προητοιμασμένα, όπόταν ταΰτα Iλ τών προτερων δέν ώσι 

πεπεισμενα όπό τής έξής ιδέας, ότι «τό βεβαιότερον μέσον τοΰ δπηρι- 
τήσαι τους πληγωμένους εΤναι τό νικήσαι τόν έχθρόν, καθότι Ιν απο

τυχία θέλουσι θυσιασθή οίκτρώς», παρατηρεΐται έκτακτος αριθμός cpa- 

τιωτών £ιπτάμενος έπ’ αυτών, ιν* τους μεταφέρη, Ιναντίον τών απα

γορευτικών προς τοΰτο κανονισμών, *0 αριθμός τών μαχητών ενεκεν 
τούτου έλαττοΰται Ιπαισθητώς, οπερ προξενεί μεγίστην αταξίαν. Έν 
τφ  φαινομένω τούτω ένυπάρχει αίσθημά τι φυσικόν και λίαν έπαινε- 
τόν, τό συνδράμαι τόν πάσχοντα, Ινυπάρχει ομως καί έτερον έπίσης 

φυσικόν πλην ολιγωτερον Ιπαινετον, το άποφυγεΤν τόν θάνατον, προκα- 

λύπτον τήν δποχώρησιν ταύτην διά τοΰ καλύμματος τής αγαθοεργίας.



1 1 8  ΠΕΡΙ ΜΑΧΗΣ.

♦ανάτου. Καί μεταξύ πάντων φαίνονται γαληνιαΐοι έκεΐνοι, 

όσοι πιστεύουσιν είς μέλλουσαν ζωήν.

Έ ν τώ μέσω τοΰ χάους τούτου, του άποτελουμένου έκ 
τοιαύτης συγχύσεως καί άποσυνθέσεως, αί προσωπικότητες, 
αί καί τήν ύψηλοτέραν θέσιν κατέχουσαι, εξαφανίζονται. Τά 
στρατεύματα δέν διακρίνουσι πλέον τούς άρχηγούς των, έκεΐ- 
νοι δέ δέν βλέπουσι τά εαυτών στρατεύματα, εΐμή ώς εν όλον 
θορυβώδες καίσυγκεχυμένον. Οί τάς διαταγα’ςτων μεταδίδον- 
τες άξιωματικοί δέν φθάνουσιν άπαντες όπου δεΐ, ουδέ επα
νέρχονται άπαντες οθεν άπήλθον. “Αλλοι μέν τούτων έφονεύ- 
θησαν, άλλοι δέ έπληγώθησαν ή συνελήφθησαν, καί άλλοι άπε- 
πλανήθησαν. Αί ειδήσεις έλλείπουσιν άν δ’ ώσιν άφθονοι, αί 
μάλλον ασύμφοροι καί άποθα^υντικαί ύπερισχύουσι τών ευνοϊ

κών, ιδίως δ’δπόταν έπεκτείνεται ήμα’χη καί ή εκβασις αύτής 
•ηναι αβέβαια. Οί νέοι αξιωματικοί, άπειροι καί ευπαθείς ον- 
τες, καθίστανται έν τήπεριπτώσειταύτη αληθώς άνοικονόμητοι. 
Ό μέν είς σπεύδει τεταραγμένος άγγέλλων ότιτό δεξιόν κέρας 
ενδίδει, άλλος οτι τό κέντρον απειλείται ύπό φοβέρας θυέλ- 
λης ιππικού· καί άλλος, ότι τό αριστερόν ύπερεφαλαγγίσθη. Ου- 
τοι δ’ άπαντες εΤναι ή ήχώ τών αιτήσεων τών μερικών άρχη- 
γών, οί'τινες, μή Απασχολούμενοι είμή περί Ιαυτών, καί μή 

βλέποντες ποσώς τάς άνάγκας του όλου, αίτοΰσιν έπικουρίας. 
Έάν δ αρχηγός παρασυρθή έκ τών πρώτων έντυπώσεων τών 
προκ*λουμένων έκ τών παρατηρήσεων καί ειδήσεων τών δια
διδόμενων πέριξ αύτοΰ, αί έφεδρεΐαι άπασαι θέλουσι βαδίσει 
προ τής ώρας, κατά δέ τήν κρίσιμον στιγμήν θέλει είσθαι άφω- 
πλισμένος. "Οθεν δφείλει νά τηρήται απαθής, σπουδάζων, κρί
νων καί άναμένων λα'μψιν τινα, Γνα διευκρίνιση τά σκότη ταΰ
τα, ή στιγμιαΐον κατευνασμόν της πάλης, αποτέλεσμα άρχο- 
μένης τοΰ έχθροΰ ύποχωρήσεως, ή ετέρων περιστάσεων. Τότε

διατρέχει τάς γραμμάς, έπαναφέρει τήν τάξιν, διατάσσει τά 
δέοντα, αναλαμβάνει έπί τέλους προσωπικώς τήν διοίκησιν καί 
έξακολουθεϊ τήν μάχην.

Ουτω, τής κρίσεως διαρκούσης, τά στρατεύματα ίθελον 
εΤσθαι σχεδόν έγκαταλελειμμένα είς έαυτά, άν δέν ύπεστηρί- 
ζοντο, ένεθο^ρύνοντο, ώδηγοΰντο παρά τών αξιωματικών, 
παρά τών ύπαξιωματικών, καί έν γένει παρά τοΰ συνόλου τών 
βαθμοφόρων, τών ένεργούντων εΐτε έν ταΐς τάξεσιν είτε περί 
αύτάς. Έ ν ταύτη τΐ) περιπτώσει άποδεικνύεται έναργέστατα 
ή σπουδαιότης τών βαθμοφόρων, κατά τό φαινόμενον τοσοΰ
τον μικρά, πράγματι δέ μεγίστη. Ή  είς τήν υπηρεσίαν άνά- 
μιξις, αί έ'ξεις τοΰ στρατιωτικού βίου καί τοΰ κοινοΰ καθή
κοντος, δημιουργοΰσι μεταξύ αύτών καί τοΰ στρατιώτου πο
λύτιμον σύνδεσμον. Ή  φωνή των τώ εΤναι γνωστή, είς δέ τά 
νεύματά των ευκόλως υπακούει· ουτοι είσίν οί κηδεμόνες του, 
ουτοι είσίν οί διδάσκαλοί του· άν δέ τώ έδίδαξαν νάτούςέκτιμα 
κ α ί  νά έμπιστεύηται έπί τής έμπειρίας των, τούς ακολουθεί έν 
τοΐςκινδύ/οις καίούδέποτε χωρίζει τήν τύχην του άπό τής έδι- 
κής των. Οί βαθμοφόροι είσίν ή ισχύς τοΰ στρατοΰ, ή ηθική 
δέ καί ειδική αύτών έκπαίδευσις, άναφορικώς πρός τόν πόλεμον, 
ώφειλε νά ηναι ή διηνεκής φροντίς τών στρατηγών, τών άλη- 
Οώς άξίων καί ικανών τοΰ πληρώσαι τήν αποστολήν των παρά 
τοΐς στρατοΐς.

θεωρώ ωφέλιμον τό έκθέσαι ένταυθα παρατηρήσεις τινάς, 
ας συνέλεξα μετά πολλής επιμονής καί φροντίδος, καί αιτινες 
άπαρτίζουσιν ένδιαφέρουσαν μελέτην ς-ρατιωτικής ψυχολογίας.

Έν τοΐς στρατοΐς, περί πολέμου προκειμένου, πλεϊστοι ύπό 
τοΰ ήρωϊσμοΰ τοΰ έπαγγέλματος παρασυρόμενοι, όστις εΤναι 
λίαν ζωηρός, άποκτώσι, συχνάκις άνεπαισθήτως, φυσιογνω
μίαν, έξεις, γλώσσαν όλως ίδιάζουσαν. Έ ν άλλαις λέξεσι,



παρίστώσΐν ολον it  σχεδόν τεχνιχόν, οπερ έξαφανίζεται άνα- 
ποφεύκτως διαρκούσης τής μάχης, άντικαθιστάμενον ύπό τοδ 
άληθοΰς υφους, τοϋ χαρακτηρίζοντος φυσικώς έκαστον άτομον. 
Έ ν τξ αύτη περιπτώσει οί σταθεροί και αληθώς γενναίοι άν
θρωποι δεικνύουσιν άριδηλως την αρετήν εκείνην, ην ή κοινή 
στρατιωτική γνώμη ουδέποτε παραγνωρίζει. Έ νώ βλέπει τις 
τούς συνήθως περί πολέμου λαλοΰντας καί τολμηρούς εις λό
γους νά βυθίζωνται έν τη μάχη εις βαθεΐαν καί καταπληκτι
κήν σιωπήν, τους δέ θρασυδείλους, τούς έν ειρήνη εύκόλως 
σύροντας το ξίφος, οίτινες έχουσιν αποκτήσει θεωρητικήν, 
ούτως είπεΐν, φήμην γενναιότητος, νά ώσι καταφανώς καί βα- 
θέως τεταραγμένοι, τινάς δέ ανικάνους νά άποκρύψωσι τάς 
συγκινήσεις των χαί νά περιστείλωσιν αύτάς, τούς βλέπει έξα- 
φανιζομένους έπονειδίστως διαρκούσης της συμπλοκής. Έ τε- 
ρβι, άν καί κυριευμένοι ύπο αξιολύπητοι» ταραχής, τήν συγκρα- 
τοΰσι μέν διά του ισχυρού των χαρακτήρος, πλήν δέν βλέπουσιν 

ούδέν, δέν άκοάουσιν ούδένδέν δύνανται νά συγκεντρώσωσι τάς 
ιδέας των, 5$άποκαθίστανται ανίκανοι τόσον είς το νά δδηγώσιν, 

όσον καί εις το νά δδηγώνται. Άνθρωποι τούναντίον απαθείς, 
γλυκείς, συχνάκις εκλαμβανόμενοι ώς δειλοί έν ταΐς φρουραΐς, 
φανεροΰσι θά^ος ελκυστικόν, καί χρησιμεύουσιν ώς το κάλ- 
λιστον παράδειγμα- ετεροι, απερίσκεπτοι θεωρούμενοι καί ώς 
άκριτοι κεφαλαί, δίδουσι το παράδειγμα άπροσδοκήτου ψυ- 
χρότητος, κρίσεως καί διοικητικής ίκανότητος· έν γένει ή 
μάχη εΤναι άλάνθαστον κριτίριον, είναι η Λυδία λίθος, ητις πα
ρέχει φυσικώς, καί ώς είπεΐν άκουσίως, τήν ακριβή έκτίμησιν 
τής στρατιωτικής άνδρείας τών πολεμιστών καί των ειδικών 
αύτών πλεονεκτημάτων.

Καί ηδη εύνόητον καθίσταί το οτι, άφ’ ης έποχής ύπάρ- 
χουσι στρατοί, άπαντώνται φιλίαι, τών όποιων ή σταθερότης

χατέστη παροιμιαχή. Καί βεβαίως δ δεσμός, δ συνδεθείς μετα
ξύ δύο άνθρώπων γνωρισθέντων καί μαθόντων νά έκτιμώνται 
διά τής αμοιβαίας έν πολεμώ συνδρομής, έν τώ μέσω τώ» 
κινδύνων καί τών συγκινήσεων τής μάχης, είναι δ ίσχυρότε? 
ρος πάντων τών γνωστών δεσμών. Δέν ύπάρχει ίσως συγγέ

νεια στενωτέρα τής συνδεδεμένης έπί του πεδίου τής μάχης.
Μετά τήν μάχην, διά τίνος περιέργου έπιστροφής, οί πλει- 

στοι τών έπιζησάντων έπανέρχονται βϊθμιαίως είς τήν πρώ- 
την συνήθη αύτών κατάστασιν, χωρίς νά φαίνωνται ώς έ'χον- 
τες γνώσιν τών έπ’ αύτών έπελθουσών μεταβολών διαρκούσης 
τής κρίσεως. Νέον θέαμα τότε παρέχεται εις τόν φιλόσοφον 
παρατηρητήν. Έκαστος, άναλόγως τής θέσεως, $ν κατέχει, 
προσπαθεί νά έλκύση πρός έαυτόν τά ώφέλη τής έπιτυχίας, ή 
νά άπομακρύνη τάς εύθύνας τής άποτυχίας. Ό  έγωϊσμός, ή 
υπερηφάνεια, ή φιλοδοξία, έπιλαμβάνονται ένεργειών, αίτινες 
δέν εΤναι πάντοτε ειλικρινείς ούτε άξιέπαινοι. Εύρίσκονται μα
κράν τών συγκινήσεων τής μάχης, ένθα, ώς προεΐπον, πασα 
προσποίησις έκλείπει άναγκαίως, καί ένθα ύπηρέτουν μεγάλα 
γενικά συμφέροντα. ”ΙΙδη μάχονται διά συμφέροντα άτομικά. 
Πλεϊστοι επιτήδειοι, καταλαμβάνοντες θέσιν τινά έν τοΐς δελ- 
τίοις ή έν ταΐς άμοιβαΐς, παρουσιάζονται μετά τοϋ προσωπείου 
τής άπάτης ένώπιον τοΰ κοινοΰ καί προσπαθιΰσι νά άπολαύ- 
σωσί τι έκ τής εύνοιας του. Οΰτω δπόσα άμφίβολα κατορθώ
ματα δέν έτυχον τοΰ κοινού έπαίνου ! Όπόσαι δέ πράξεις άλη- 
θοΰς άνδρείας καί άφοσιώσεως δέν μένουσιν άγνοούμεναι η 

αναγνωρίζονται πολύ αργά, διότι οί αύτουργοί των δέν τάς 
διεσάλπισαν ή τάς έπλήρωσαν διά τής ίδιας των ζωής, cr.tρ 
συχνότατα συμβαίνει, ή καί διά καιριών πληγών, αίτινες τούς 
κρατοΰσι μακράν (1 ,!

(1) Έθαύμβτα πάντοτε, χ ϊτ ϊ το ιτάο·.ον τοϋ ιτρατιωτ'.χοΰ μου βίου,



Ταΰτα πάντα συχνάκις τά εΤδον, καί πάντοτε μοί έπρο- 
ξένησαν δλίψιν. Τοιαύτη είναι η του πολέμου έκμετάλλευσις, 
έν  ̂ οί νεκροί χαί πληγωμένοι έξαφανίζονται, οι μετριόφρονες 
£χουσιν άδικον, ένω οί έπιζώντες, οί παρόντες καί οί δράσεις 
έχουσι δίκαιον.

Γνωστόν έστω, οτι δέν ομιλώ είμή περί τών ατυχών άν- 
δρώπων τών άνηκόντων είς το πληδος, καί ουχί περί τών 
στρατιωτικών έξοχοτήτων, αιτινες δέν λησμονοΰνται έν ούδε- 
μια περιστάσει. Πλήν εΤπον αρκετά περί τούτου, οπως άπο- 
δείξω όπόσον μέγα καδήκον εΐναι διά την διοίκησιν το νά 
άναζητήση καί εξακρίβωση την αλήθειαν έν τώ μέσω τής τοι- 
αύτης συγχύσεως τών Φιλοδοξιών καί τών απαιτήσεων. Καί 
ομως δέν παρέχονται συνήδως είς τούς στρατηγούς μετά την 
μα'χην, είμή «boat τινές διά την σπουδαίαν ταύτην έργασίαν, 
ητις ηθελεν άπαΐτησει πολλάς ήμέρας αναζητήσεων, αντιφα
τικών πληροφοριών καί εξετάσεων. Τούτο εΤναι σφάλμα, οπερ 
οίκτείρω, καί έναντίον του όποιου, καδ’ οσον ήδυνηδην, πάν
τοτε έξηγέρδην. Έ ν πολέμω αναγνωρίζεται ή ισχύς του άξιώ- 
ματος τούτου, οπερ έξέφερον ηδη, άποβλέπων είς τά έργα τής 
ειρήνης «ή τών στρατών ήδική κατάστασις έξαρτάται αμέσως 
έκ τής έπι^ροής, ην προξενοΰσιν έπί τοΰ πνεύματος τοΰ στρα- 

τιωτικοΰ πλήδους αί παρεχόμενα! άμοιβαί καί έκ τής έκτι- 
μήσεως, ας περί αύτών κάμνεί». Έ ξ άλλου, έν τώ μέσω τών 
αδικιών η τών αποπλανήσεων τών άνδρώπων καί τής τύχης, 

η άλήδεια καί οί τίμιοι άνδρωποι ευρίσκουσι τάς ίσχυράς έκεί- 
νας παραμυδίας, ας ή πρόνοια, έκτος τοΰ αίσδήματος τής 
έκπληρώσεως τοΰ καδήκοντος, έπιφυλάσσει διά τήν κραταίω-

αο προτέρημα τών ανθρώπων Ικείνων, οιτινες άποδιδράσκουσι κατα τήν 

στιγμήν τοΰ κινδύνου, καί πάντοτε χωρ'ς να έκδέτωσι τήν ΰπόληψίν 

των. (Στρατιωτικαί αναμνήσεις τοΰ 18 0 4 — 1814) Στρ. de Fezensac.

σιν τών ψυχών. Ή  άλήδεια βαδίζει είς τά πλήθη πολύ βρα- 
δύτερον τής πλάνης, πλήν βαίνει πάντοτε καί βαίνει στερεώς. 
Εγείρεται δ’ αΰτη έκδικητική έναντίον τών έκμεταλλευτών 
τοΰ πολέμου, καί αίφνης έν τώ μέσω τοΰ στρατιωτικοΰ των 
σταδίου άπογυμνοΐ αύτούς ενώπιον τών όμοιων των, ένώπιον 
τών κατωτέρων των, τής ήδικής έκείνης αύδεντίας, άνευ τής 
όποιας, είς τόν στρατόν, τό δίκαιον άποβαίνει λίαν άνίσχυρον.

(μετάφρασις έκ τοΰ γαλλικού)

!>π'ο Ν. ΑΝΤΩΝΟΒΓΓΣ,

δπολοχαγου τών γενικών Επιτελών.

ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ Τ Ο ϊ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΙ’

ΕΝ ΤΗ! ΜΑΧΗ! ΤΙ1Σ MARS-LA-TOUn.

Κατά τό 1866 τό πρωσσικόν ίππικόν, στενώς ον συνδεδε- 
μένον μετά τοΰ πεζικοΰ καί πυροβολικοΰ, άρκεϊτο είς περίωρι- 
σμένον κύκλον ένεργείας. Ά λλά κατά τό 1870 ή τοΰ ίππικοΟ 
ένέργεια προωρίσδη δι’ εύρύτερον στάδιον, καί ούτως ή ίκανό- 
της αύτοΰ κατά τάς τελευταίας περιστάσεις άνεφάνη λαμπρώς. 
Μετά έκτάκτου εύτολμίας καί έπιδεξιότητος τό ιππικόν έξετέ- 
λεσε τό μέρος του είς τόν μικρόν πόλεμον, καί συχνότατα, εις 
άπόστασιν πολλών μιλίων προπορευόμενον τοΰ κυρίου στρατοΰ, 
έκάλυπτε τάς εργασίας αύτοΰ καί τόν διευκόλυνεν είς τό νά 
προκαταλαμβάνη τόν i y  δρόν διά κινήσεων άπροσδοκήτων. 
Έπίσης τό ιππικόν δ:εκ:ίδη καί είς τάς μεγάλας μάχας,
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ιδίως δέ είς τήν μοΐχην τής M ars-Ia-Tour, έν η ήγωνίσθη- 
σαν οί Γερμανοί ιππείς μετά μεγίστης άφοβίας καί σπουδαίων 
θυσιών. Τά τολμηρά κατορθώματα τοΰ ίππικοΰ τούτου κατά 
τήν ρηθεϊσαν μάχην, είς τής όποιας τήν νίκην συνετέλεσε διά 
της λεοντείου άνδρείας του, είσίν άξια όλως ιδιαιτέρας τιμής.

Το 3ον στρατιωτικόν σώμα, περί το εσπέρας τής 15. Αΰ- 
γούστου, διέβη τόν ποταμόν Mosel, καί τήν 16. έξηκολού- 
θησε τήν πορείαν του διευθυνόμενον έκ Gorge προς M ars-la- 
Tour. Τήν 9. ώραν π. μ. εφθασεν ή 6η μεραρχία τοΰ ιππ ι
κού, διοικουμένη ύπό τοΰ πρίγκιπος Vilhelm τοΰ Μεκλεμ- 
βούργου, είς τι όροπέδιον, διακοπτόμενον ύπό διαφόρων φυσι
κών έμποδίων, έπί τοΰ όποιου οί Γάλλοι εΤχον καταλάβει τά 
χωρία V ionville καί F lav igny ώς καί τά δυτικά αύτοΰ υψώ
ματα. Ή  δέ 5η τοΰ ίππικοΰ μεραρχία ύπό τόν στρατηγόν βα
ρόνον Rheinbaben, εν τέταρτον τής ώρας άργότερον, εσπευ- 
δεν έκ Pourioeux έπί τής Trouville μετά τών τεσσα'ρων 
αύτής κανοστοιχιών, ίνα καταλάβη θέσιν τινά δυτικώς τής 
V ionville. Τήν 10. ώραν ή 6η μεραρχία τοΰ πεζικοΰ προ
σέβαλε καί έκυρίευσε τά ύπό τών Γάλλων κατεχόμενα υψώ
ματα ώς καί τά δύο ανωτέρω ρηθέντα χωρία, έν ω ή 5η άπε- 
οιωκε τόν απέναντι αυτής ιστάμενον έ·/δρόν. Μέχρι τής έλεύ- 
σεως καί τών λοιπών σωμάτων πρός υποστήριξη» τοΰ άγώνος 
τό 3ον σώμα διετήρει πεισματωδώς τάς κυριευδείσας δέσεις 
διά τής συνεργείας τών δύο μεραρχιών τοΰ ίππικοΰ, αί όποΐαι 
κατά τήν 1. ώραν μ. μ. διήλδον δεξιά τοΰ F lav igny, διευ· 
δυνόμεναι πρός τήν μεγάλην όδόν, καί έξετέλεσαν προσβολήν 
ένανπον τοΰ γαλλικού πεζικοΰ, ίνα έμποδίσωσι τήν πρός τά 
πρόσω αΰτοΰ πορείαν. Αί ^ηδεΐσαι μεραρχίαι έπανήλθον ύπο- 
στασαι μεγάλας απώλειας, ή δέ ταξιαρχία Barby, συνιστα- 
μενη έκ τοΰ 4ου συντάγματος τών θωρακοφόρων, τοΰ 13ου τών

λογχιστών καί τοΰ 19ου Όλδενβουργικοΰ τών δραγόνων, ελαβι 
δέσιν παρά τή άριστερα πτέρυγι, οπως έξαπατήση τόν έχδρόν 
ώς πρός τόν αριθμόν τών προσβαλλόντων. Έ ν τώ άναμεταξύ 
ομως τούτω ή τών Γερμανών δέσις κατέστη λίαν σοβαρά, διό
τι, έν ώ ή 6η μεραρχία τοΰ πεζικοΰ έπροχώρει ιίσδύσασα είς 
τό δάσος βορείως τοΰ V ionville, έφδασεν ή είδησις οτι ίσχυ- 
ραί έχδρικαί δυνάμεις εύρίσκοντο πλησίον ετοιμαι νά άναβώσι 
τό δροπέδιον, καί επομένως νά έπιπέσωσιν έπί τά νώτα τής 
άριστερας πτέρυγος. Έν τή στιγμή δέ ταυτη δέν ?σαν »ίμή 
πέντε μόνα τάγματα διαθέσιμα· οΰχ ηττον μα'χη σφοδρά συ- 
νήφθη, κατά τήν όποιαν τό γαλλικόν πυροβολικόν (οπισθοχώ
ρησε άπολέσαν εν πυροβόλον, καί έ'λαβε νέαν θέσιν άνατολι- 
κώς έπί τοΰ όροπεδίου. "Χίδη πρό πάντων οι Γερμανοί εΤχον 
ανάγκην νά κερδίσωσι χρόνον, μέχρις όχου φθάσωσιν αί Ικ 
πεζικοΰ έπικουρίαι, πρός δέ νά κυριεύσωσι κατάλληλον έδα
φος, καθ’ οσον άλλως ητο κίνδυνος μήπως οί διά τοσούτων 
θυσιών καί κόπων κυριεύσαντες τάς θέσεις ταύτας Βρανδυν- 
βοΰργοι έκδιωχθώσιν αύτών ύπό τοΰ ένισχυθέντος έχθροΰ. Μία 
προσβολή τοΰ ίππικοΰ ώφειλε νά παράσχη πάντα ταΰτα' οθεν 
ό στρατηγός Bredov λαμβάνει διαταγήν νά προσβάλη τό κέν
τρον τοΰ έχθροΰ διά τοΰ 7ου συντάγματος τών θωρακοφορων 
καί τοΰ 6ου τών λογχιστών. Ή  θέα ητο μεγαλοπρεπής, οτε 
έβλεπε τις τάς σωρείας τών ατρόμητων τούτων ιππέων νά 
προσβάλωσι τόν έχθρόν κατά φάλαγγας. Κανονοστοιχία τις 

έξ έκτώ πυροβόλων έχαιρέτισε τά πλησιάζοντα συντάγματα 
διά φρικώδους βροχής όβίδων καί πολυβόλων, έν ώ έκ δεξιών 
προσεβάλλοντο ύπό τοΰ πυρός τοΰ πεζικοΰ· ιππείς δέ καί ίπ 
ποι έπιπτον, πλήν οί έφορμώντες άκαταπαύστως έπροχώρουν. 
Μόνον αύτόπτης τοΰ δράματος τούτου δύναται νά παραστηση 
αυτό πιστώς. Τό 7ον τών θωρακοφόρων (ύπό τών Γάλλων
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«λευκοί θωρακοφόροι toDBismark» ονομαζόμενοι), διοικούμε- 
νον ύπό του άνδρείου κόμητος Shmetov, καί οί λογχισταί 
ύπό τοΰ συνταγματάρχου Dollen, έ^ίφθησαν μετά κραυγών 
κατά τών πΰρ «κβαλόντων πυροβόλων, ών οί ύπηρέται κατε- 
σφάγησαν καί τά πυροβόλα έκυριεύθησαν. Τότε άντεπεξήλθεν 
έχθρικόν ίππικόν εκ δωρακοφόρων, άλλά καί τοΰτο άποκρου- 

σθέν κατεδιώχθη, ή δέ χειρ τοΰ φέροντος τήν εχθρικήν ση
μαίαν γάλλου άξιωματικοΰ άπεκόπη καί τό τρόπαιον έπεσε 
χαμαί. νΗδη κατόπιν νικηφόρου άγώνος άρχίζει ή τών άν- 
δρείων γερμανών ιππέων καταστροφή. Στίφη έχδρικοΰ πεζι- 
κοΟ, ώπλισμένα διά Chassepot, θέτουσι τους γενναίους τού
τους μαχητάς μεταξύ δύο πυρών. Αί άπώλειαι, τάς όποιας 
έπέφερε τό άκατάπαυστον .τοΰτο πΰρ, ησαν τρομεραί. Ή  ύπό 
τοΰ στρατηγού Bredov διοικουμένη αΰτη ταξιαρχία, άφ’ ου 
έκυρίευσε τήν κανονοστοιχίαν καί κατεδίωξε τό ίππιχόν, επι
πίπτει κατά τοΰ πεζικοΰ, οί άνδρες δ’ αυτής κατακόπτοντες 
καί καταπατοΰντες παν τό άντιτασσόμενον, ιδίως δέ οι λογ- 
χισταί λογχίζοντες τους καταδιωκομένους θωρακοφόρους κα1 
πεζούς στρατιώτας, έξέρχονται νικηταί, άφ’ ου κατώρδωσαν 
νά διασπάσωσι τάς πρώτας γραμμάς αΰτοΰ. Τήν νικηφόρον 
ταύτην έπιστροφήν των ούδείς Γάλλος έτόλμησε νά κατα
δίωξη. Πλέον ομως τοΰ ήμίσεος τών συνταγμάτων εμεινεν 
έπί τοΰ πεδίου τής μάχη ;. Ή  αίτηθεΐσα παρ’ αυτών Ουσία 
ητο μεγίστη, άλλ’ ένδοξον τό αποτέλεσμα. Ή  προχώρησις 
τοΰ έχθροΰ έματαιώδη, αί δέ άπώλειαι αύτοΰ ησαν ούχί όλι- 
γώτεραι τοΰ νικητοΰ.

Έπίσης καί τό Ιον σύνταγμα τών δραγόνων τής σωματο
φυλακής ευρε ευκαιρίαν νά άναδειχθη. ’Αμφότερα τά συντάγ
ματα τών δραγόνων τής σωματοφυλακής, ύπό τήν διοίκησιν 
τοΰ κόμητος Brandenbourg, διεμοΐράσδησαν τήν 16. Αΰ-
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γούστου είς τό ΙΟον σώμα. Τό 2ον σύνταγμα διετάχδη νά κα- 
λύπτη τήν προχώοησιν τοΰ πυροβολικοΰ, τό δέ Ιον έλαβε δια. 
ταγήν νά έπιτεθή κατά τοΰ πολυαρίθμου έχδρικοΰ πεζικού, 
έκ τοΰ οποίου είς άκρον ύπεφερε τό πρωσσικόν πεζικόν. Αυ
τός ό ίδιος κόμης Brandenbourg έτέθη έπί κεφαλής τοΰ 
συντάγματος τούτου, τό όποιον, άφ’ ου περιήλθεν δλόκληρον 
τήν M ars-la-Tour, έσχηματίσθη είς φάλαγγας κατ’ ίλας. Το 
έδαφος ητο λίαν άκατάλληλον διά τήν προχώρησιν τών δρα
γόνων, οιτινες, άναγκαζόμενοι νά μεταβάλλωσι πολλάκις σχη
ματισμόν, παρενοχλούμενοι δέ συγχρόνως καί υπό σφοδροδ 
πυροβολισμοΰ, έχώρουν διά μεγάλου διποδισμοΰ, έχοντες τήν 
τετάρτην ίλην ώς έφεδρείαν, καί ουτω έξετέλεσαν τήν προσ
βολήν. Οι προσβάλλοντες δραγόνοι τής σωματοφυλακής έπέ- 
πεσον μετά τής πολεμικής κραυγής κατά τοΰ πεπυκνωμένου 
έχθρικοΰ πεζικοΰ, έν ώ τοΰτο διά καταστρεπτικοΰ πυρός τών 
Chassepot, μυδροβόλων καί πολυβόλων, ε^ιπτεν αυτούς κατά 
σωρείας. Είς τήν όρμήν ομως τής προσβολής ταύτης ούδέν 
ήδύνατο νά άντιταχθ^. Τό πλειστον μέρος τοΰ συντάγματος 
ήλθεν είς χεΐρας μετά τοΰ έχθροΰ, είσχωρήσαν είς τάς τάξεις 
του. Οί άνδρεΐοι ιππείς έπαθον φρικώδεις ζημίας. Τά λείψα

να τοΰ συντάγματος τούτου ώδήγει οπίσω έκ τοΰ πεδίου τής 
μάχης ό ίλαρχος κρίγκιψ Ilohenzollern. Έ κ 19 Αξιωμα
τικών οί 13 έφονεύθησαν καί έπληγώθησαν. Τό δύσκολον 
ομως πρόβλημα έλύδη ένδόξως.

Θέλομεν μνημονεύσει ένταυδα καί έτέραν ένδοξον πρδξιν 
τοΰ γερμανικού ίππικοΰ είς τήν μάχην τής M ars-la-Tour. 
Μακρύτερον καί δεξιά τής μεραρχίας τοΰ ίππικοΰ Rhain» 
baben περιήλδε τήν M ars-la-Tour ή ταξιαρχία Barby, συ· 
νισταμενη έκ τών συνταγμάτων 13ου τών δραγόνων καί 10ου 
τών ουσάρων, καί έπέπεσον κατά πέντε συνταγμάτων έχθρι-
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χοΰ ίππικοΰ θωρακοφόρων τής αύτοκρατορικής φ ρουρας, Κατά 

τήν ε/δοξον ταύτην συμπλοκήν τά γαλλικά συντάγματα διβ- 
σκορπίσδησαν και κατεκόπησαν ανηλεώς. Έπίσης προς τά 
Ισπέρας, δπότε ή μάχη έπλησίαζε πρός τό τέλος της καί δ 
Ιχδρος διά τελευταίαν φοράν προετοιμάζετο δι’ έπίθεσιν, αί 
μεραρχίαι τοΰ ίππικοΰ ένήργησαν τοσοΰτον δραστηρίως, ώστε 

ουτος άπεκρούσθη και όλοτελώς κατεδιώχθη. Κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην τό σύνταγμα Ziethen καί τό 16ον τών ούσά- 
ρων πλεΐσΐα διέσπασαν τετράγωνα. (Ικ τοΰ γερμανικοΰ)

διώΝ. ΛΝΤΩΝΟΒΙΤΣ,
έπιλοχίου τοΰ ίππικοΰ.

Ο ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

ΑΡΘΡΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

(άπο τοΰ Νοεμβρίου μηνος μέχρι τέλους ΐοΰ πολέμου)

Α .' Γ ενικ ή  ίπ ιϋ ίώ ρη σ ις.

Είς τό τέταρτον ήμώνάρθρον έξετάσαμεν τήν πολιτικήν τής 
Γαλλίας κατάστασιν άπό τής εν Sedan ηττης καί τά στρα

τιωτικά γεγονότα, τά λαβόντα. χώραν κατά τόν Σεπτέμβριον 
καί ’Οκτώβριον μήνα, ατινα ένεκα τής διαφόρου υλης ήναγκά- 
σθημεν νά ύποδιαιρέσωμεν· καί πρώτον μέν διελάβομεν ίδια 
περί τής πολιορκίας τοΰ Στρασβούργου καί Mets, ώς καί άλ
λων φρουρίων, περιελθόντων εν τώ χρονικω τούτω διαστήματι 
ίς χεΐρας τών Πρώσσων δεύτερον δέ ηριθμήσαμεν όσα έγνω- 
στοποιήθησαν, άφορώντα τήν πολιορκίαν τών Παρισίων, καί

τέλος ξ α ν τ έ ς  τό βλέμμα έπί τούς ένεργούς. στρατούς, εί’δο- 
μεν τά λαβόντα χώραν χατά τήν Βίρε[5ν Γαλλ(, ν \  ^
δυσμάς τών Παρισίων, χ*ί |πί tiv Λείγτρα ^  ^

περιξ, προς δέ καί κατά τήν νοτιανατολικήν Γαλλίαν.

Εϊς τό τέλος τοΰ άρθρου εκείνου (ίδέ Παρισιανά) είδομεν, 
οτι, αμα έγνώσΘη ή παράδοσις του Bazaine καί ή U 
τούτου καταληψις τοΰ J ie ts  ύπό τών Γερμανών, δ Θιέρς με- 
τέβη παρά τώ Βισμάρχ πρός διαπραγμάτευσή άναχωχής 
καθιστάμενης *δη άναγκαίας, καθόσον οί ένεργοι τών Γερμα
νών στρατοί, έν δεύτερα εξωτερική γραμμή ένεργοΰντες, πα
ρέλυσαν άπάσας τάς ενεργείας τών Γάλλων, όπως συντρέξωσ, 
τούς έν Παρισίοις πολιορκουμένους. Τωόντι δ μέν στρατηγός 

Von-der-Tann ειχεν^οη καταλάβει άπό τής 11. ’Οκτωβρίου 
τήν Αύρηλίαν, παραλύσας τόν γαλλικόν στρατόν τοΰ Λείγη
ρος, έφ’ ον πρό πάντων ηλπιζον οί Π=φίσιοι, δ δέ στρατηγός 
W erder, έλεύθερος είς τάς κινήσεις αύτοΰ μετά τήν κατάλη- 
ψιν τοΰ Στρασβούργου, κατελάμβανεν δλόκληρον τήν χώραν 
τών Βοσγίων καί τής ’Αλσατίας, άπωθών τούς κατά τά μέρη 
έκεΐνα άγωνιζομένους Γάλλους περί τό φρούριον τής Besanron 
καί Belfort, οί δέ εργαζόμενοι χατά τήν Βόρειον Γαλλίαν* έ- 
κυρυυον τήν S ‘ Quentin, έπολιόρκουν τήν la  F£re, καί ε’τε ι. 
νον πρός τήν Am iens. Έ ν συνόλω είπεΐν, « ί γερμανικοί ίπ ι-  
τυχιαι^ χατά τά τέλη ’Οκτωβρίου μηνές εΤχον άπομακρύνει 
όσον οΤόν τε τάς έξωθεν γαλλιχάς προσπαθείας άπό τοΰ κέν
τρου, ένώ άφ’ έτεροι) οί έν Παριοίοις Γάλλοι, χαίπερ ήρωΐ- 

κώς άνθισταμένοι, δεν ίδύναντο, ώς^ε&ές, αύτοί καί μόνο» 
να λυσωσι τήν πολιορκίαν.

Έν τώ παρόντι πέμπτω καί τελευταίω ήμών α'ρθρω θέλο- 
μεν διαλάβέι περί τών κατόπιν γεγονότων μέχρι τήςλήξεως 
του πολέμου, ον δέν κατώρδωσε νά σταματηση ό Θ:έρς χατά 
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τάς περί Ανακωχής διαπραγματεύσεις αύτοΰ. ’Ιδού τί συνέβη. 
Ό  Θιέρς, διαπραγματευόμενος τήν ανακωχήν, εδετο, κατά 
διαταγήν τής κυβερνήσεως τής έδνικής άμύνης, τούς ίξής ό
ρους, έφ’ ους αδύνατο νά στηριχδή ή ανακωχή"

Ιον διάρκειαν ταύτης τουλάχιστον έπί 2 5 τζμέρας·
2ον έπισιτισμό/ τών Παρισίων κατά τήν διάρκειαν τής 

ανακωχής·

3ον δικαίωμα ψήφου, κατά τάς ίνεργηδησομένας Ικλογάς 
πληρεξουσίων διά τήν συγκροτηδησομένην συνέλευσιν προς πα
ραδοχήν ή μή παραδοχήν τής ειρήνης, έπεκτεινόμενον έφ’ ό
λων τών κατοίκων απάντων των νομών, συμπεριλαμβανομένης 
καί τής ’Αλσατίας καί Λωραίνης, έποφδαλμιωμένας υπό τών 
Γερμανών προς κατακράτησιν. Ά λλ ’, έπειδη οι μέν λοιποί 
όροι έγένοντο δεκτοί, Απεκρούσδη όμως ό σπουδαιότερος, ήτοι 
δ έπισιτισμός τών Παρισίων, ή κυβερνησις της έδνικής αμυ- 
νης ένετείλατο τώ Θιέρς νά διακόψη πασαν περαιτέρω συζή- 
τησιν 5 καταλίπη το πρωσικόν στραταρχεΐον, όπερ καί έγένετο 
τή 6η Νοεμβρίου, καίπερ τοΰ Βίσμαρκ ύπισχνουμένου σιω
πηλήν Ανακωχήν έχδροπραξιών έκ μέρους τών Γερμανών έπί 
τό αύτό χρονικόν διάστημα, όπως διενεργηδώσιν αί έκλογαί 
τών πληρεξουσίων καί καταρτισδή ή συνέλευσις.

Έκτοτε τό παν περιμένεται Από τής τύχης τών οπλών, 
κατά δέ τόν Λείγηρα, τήν Βόρειον Γαλλίαν καί τήν νο- 
τιανατολικήν, διαδραματίζονται έργα στρατιωτικό μεγά
λης στρατιωτικής αξίας, ένω οί Παρίσιοι, τρώγοντες 
μετά μεγίστης φειδοΰς τον άπομειναντα αυτοϊς άρτον, αν- 
δίστανται γενναίως κατά τών πολιορκουντων αύτους. Κατά 
τόν μήνα Νοέμβριον δ γαλλικός του Αείγηρος στρατός Ανορ- 
γανωδείς Ανακτα τήν Αΰρηλιαν την ΙΟην Νοεμβρίου, αφοΰ 

τήν 9ην ένίκησε τόν Y o n -der-lan n  εις Coulmiers καί τόν

αναγκάζει είς υποχώρησίν. Ά τυχώς δ d’ Aureilles δεν έπω- 
φελεΐται τής νίκης, δ δέ Von-der-Tann ενισχύεται διά τοΰ 
μεγάλου δουκός τοΰ Μεκλεμβούργου, όστις τήν 1/ην Νοεμ
βρίου νικα καί βιάζει είς υποχώρησίν τό αριστερόν τών Γάλ
λων παρά τήν Dreux, όδεν ηδύναντο ν’ Απειλήσωσι τό γερμα
νικόν έν Βερσαλλίαις γενικόν στραταρχεΐον. Έν τουτω τώ 
μεταξύ δ πρώην πολιορκητικός τοΰ Mets στρατός τών Γερ
μανών υποδιαιρείται καί λαμβάνει μέρος είς τάς ένεργητικάς 
επιχειρήσεις- καί δ μέν Manteuffel βαίνει πρός τήν Βόρειον 
Γαλλίαν, Αφοΰ ένδυναμόνει τους πολιορκητάς τών κατά τήν 

βορειοανατολικήν Γαλλίαν φρουρίων, δ δέ πρίγκιψ Φριοερίκος 
Κάρολος δρομαίος κατέρχεται παρά τόν Λείγηρα, ένω ίτ ι -  
ραι δυνάμεις ένισχύουσι τόν κατά τήν νοτιοανατολικήν Γαλ
λίαν W erder.

Κατά τά τέλη Νοεμβρίου, συστηματοποιηθείσης ίδη τής 
φρουρχς τών Παρισίων κατόπιν συνεννοήσεως τοΰ Trocliy 
καί τοΰ d’A ureilles, Αναλαμβάνεται η Αμφοτέρωθεν κατά 
τών Γερμανών έπίδεσις. Τήν 30. Νοεμβρίου 100 ,000  Πα
ρισινών υπό τόν Ducrot έξέρχονται τών Παρισίων, κυριεύουσί 
πέραν τοΰ Marne δεσεις τινάς τών Γερμανών και απειλοΰσι 
τήν διάρρηξιν τής πολιορκητικής γραμμής, Αναγκάζονται 
όμως νά έπανέλδωσιν άπρακτοι είς Παρισίους τήν 4. Δεκεμ
βρίου, μή ήττηδέντες, Αλλά διότι δ μέλλων νά βαδίση είς συ- 
νάντησίν των στρατηγός dA ure illes , Αρχόμενος τών έπι·/ει- 
ρήσεών του τήν 28. Δεκεμβρίου, Αναχαιτίζεται είς Beaume 
ύπό τοΰ Φρεδερίκου Καρόλου, καί ένταΰδεν άρχιται σειρά μα 
χών και Αγωνων, οιτινες απεληξαν εις τήν έκ νέου κατάληψιν 
τής Αυρηλιας (5 . Δεκεμβρίου) ύπό τών Γερμανών, είς τήν 
διάσπασιν τής γραμμής τοΰ στρατοΰ τοΰ Αείγηρος καί τήν έξ 
Ανάγκης είς δύο διακεκριμένας στρατιάς ύποδιαίρεσιν τοΰ
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στρατοΰ τούτου. Καί ή μέν μία στρατιά υπο τον στρατηγόν 
Chanzy βαίνει ύποχωροΰσα χαί προασπίζεται τήν le Mans' 
προσχτήσασα δέ νέας δυνάμεις, ετοιμαζεται είς νέας έπιδετι- 
χάς προς ΙΙαρισίους έπιχειρήσεις, ή δ’ ετέρα υπό τόν Βούρ. 
βαχην συσπειρωδεισα παραμένει περί τήν Bourges, Gien 
καί Nevers. Ή  δέσις τών δυο οτρατιών τούτων κρατεί" με
τέωρον τόν Φρεδερίκον Κάρολον καί τόν μέγαν δοΰκα τοΰ 
Μεκλεμβούργου.

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα δ είς τήν Βόρειον Γαλ
λίαν Manteuffel εκβιάζει τόν Βόρειον Γαλλικόν στρατόν νά 
κένωση τήν Amiens, ην καί καταλαμβάνει τήν 29. Νοεμβρίου 
κατόπιν της ήττης τών Γάλλων είς Moreil (27. Νοεμβρίου)· 
βαίνων δέ πρός δυσμάς καταλαμβάνει τήν Rouen (6. Δεκεμ
βρίου) καί τήν έπί τής θαλάσσης Dieppe (9. Δεκεμβρ.), απει
λεί δέ καί τήν Havre. Ά λλ ’, ένω δ Manteuffel εργάζεται 
πρός δυσμάς, δ νέος αρχηγός τοΰ Βορείου γαλλικοΰ στρατοΰ 
στρατηγός Faidherbe άνοργανίζει τόν στρατόν αύτοΰ καί ανα
λαμβάνει τήν προς νότον πορείαν βαίνων δέ άνατολικώς τής 
Amiens άπειλεΐ νά κατέλδη είς Παρισίους. Καί ομως εγκαί
ρως προλαβών δ είς Amiens δρομαίως έπανελδών Manteuffel 

προσφέρει αύτώ μάχην (23. Δεκεμβρίου) είς Pont-N oyelles, 
καθ’ ην, καίπερ ύπό τήν τακτικήν εποψιν νικηταί οι Γάλλοι, 
δέν δύνανται ομως ν’ άκολουδήσωσι τήν πρός νότον πορείαν των, 
καί άποσύρονται έκ νέου πρός βοόραν. Είς τήν πρός νότον πο- 
ρείαντοΰ Faidherbe συμπίπτει ή έν Παρισίοις έπίσης σπουδαία 
έξοδος τής 21. Δεκεμβρίου πρός τά βορειοανατολικά, δπόθιν 
φαίνονται οί Παρισινοί αποπειρώμενοι νά δώσωσι τάς χεΐρας 
είς τόν λίαν μακράν εύρισκόμενον Βόρειον γαλλικόν στρατόν.

Ουτω περί τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου παρίσταται σχεδόν πλή- 
ο·: καί τετελεσμένο·/ άογιχόν τι σ·/έδιον τοΰ πρωσσικοΰ επι

τελείου. Τό σχέδιον τοΰτο μετά τήν συνδήκην τοΰ Sedan συ- 
νίστατο είς τό νά χαραχδώσι πέριξ τών Παρισίων δύο κύκλοι 
περιβολής, δ μέν ύπ’ αυτά τά τείχη τής γαλλικής πρωτευού- 
σης διά τήν κύκλωσιν καί προσβολήν αύτής, δ δ’ έτερος κ ύ 
κλος έν έξωτερική άποστάσει, οπως έμποδίζωνται οί έν ταΐς 
έπαργίαις μορφούμενοι γαλλικοί στρατοί νά πορευθώσιν είς 
βοήθειαν τής πρωτευούσης. Ό  δεύτερος ουτος κύκλος κατά 
τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου είναι σχεδόν πλήρης. Άναχωροΰν 
άπό τής Thionville καί τοΰ Metz διέρχεται άπό τοΰ Mont- 
medy, Sedan, Laon καί Soissons, la F£re, Amiens, 
Rouen, D reux, Chartres καί Nogent-le-Rotrou, Yen- 
d6me, Blois, Orleans, Sens, Troyes, Chaumont, B e- 
soul, Mulhouse, Neuf-Brisacb, Scbletstad καί S tras
bourg. ’Επί τής άπεράντου γραμμής ταύτης εύρίσκονται δια- 
τεδειμένα σώματα στρατοΰ, διαφόρου δυνάμεως κατά τάς κα- 
τεχομένας θέσεις καί τήν πρόβλεψιν γαλλικής έπιδέσεως. 
"Ολα τά σώματα ταΰτα διατελοΰσιν έν διαρκεΐ κοινωνία, όφεί- 
λοντα έν ώρα κινδύνου νά συγκεντρώνται έπί τών απειλούμε
νων σημείων, οιτως άποκλείσωσι τήν διάβασιν παντός γαλλι
κού στρατοΰ, τείνοντος νά έλθη είς βοήθειαν τών Παρισίων. 
Τοΰτο και συνέβη ήδη. "Οταν μετά τήν μάχην τής Coulmiers 
έκινδύνευσεν ή θέσις τοΰ στρατηγοΰ Von-der-Tann, δ πρίγ- 
χιψ Φρεδερίχος Κάρολος, έλθών ήδη άπό Mets είς Troyes, 
εδραμε παραυτίχα είς βοήθειαν αύτοΰ. Έπίσης είς τήν βό
ρειον Γαλλίαν, ένω δ Manteuffel έχυρίευε τήν Rouen καί 
είργάζετο παρά τήν θάλασσαν, ήδυνήδη ουτος τάχιστα νά οπι- 
σδοπορήση έπί τήν Amiens καί φράξη τήν πρός νότον πορείαν 

τοΰ στρατηγοΰ Faidherbe διά τής μάχης έν Pont-N oyel
les. Ούτως οί Γερμανοί διά τής κοινωνίας τών εν τή δεύτερα 
περιβολή σωμάτων δύνανται τάχιστα νά παρουσιάσωσιν έπί



σημείου απειλούμενου δόναμιν τουλάχιστον 100— 150 χ ι
λιάδων άνδρών.

Α ί γερμανικαΐ δυνάμεις, οί έργαζόμεναι έπί του δευτέρου 
τουτου κύκλου, εΤναι ήδη διηρημέναι είς τέσσαρας στρατιάς. 
Ή 1η είς τον βο^ραν ύπο τον Manteuffel εκτείνεται άπό της 
Mezieres, ην πολιορκεί, είς Rouen, ην κατέχει, καί συγκοι
νωνεί πρός τήν στρατιάν της δύσεως διά τής Nantes καί 
Dreux. Προς δυσμάς είναι ή στρατιά του μεγάλου δουκος 
του Μεκλεμβούργου. Είς το κέντρον, νοτίως τών Παρισίων, 
ίσταται δ Φρεδερίκος Κάρολος, συνδεόμενος μετά τοΰ μεγά
λου δουκος τοΰ Μεκλεμβούργου διά τοΰ σώματος τοΰ στρα- 
τηγοΰ Von-der-Tann, όπερ καταλαμβάνει έκ νέου τήν Or
leans. Τέλος προς άνατολάς εύρίσκεται ή στρατιά τοΰ W er
der, διηρημένη έμπροσθεν τής Belfort και έπί τήν Bourgo
gne. Ό  W erder κοινωνεΐ μετά τοΰ Φρεδερίκου Καρόλου διά 
τής κοιλάδος τής Yonne. Οΰτως έ'χουιι τά πράγματα κατά 
τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου, καθ’ όσον άφορα τούς γερμανικούς 
στρατούς, ένώ άπέναντι αυτών ύφίσταται δ στρατός του Βο^- 
ρα καί ό τοΰ Λείγηρος, αποχωρισμένος είς δύο, τόν τοΰ 
Clianzy καί Βούρβαγη, ών μόνοι ουτοι δύνανται νά συνδυά- 
σωσι τάς ένεργείας απέναντι τοΰ μεγάλου δουκος τοΰ Μεκ- 
λεμβούργβυ καί τοΰ πρίγκιπος Φρεδερίκου Καρόλου, ένώ ό 
ό Faidherbe μένει άπολύτως μόνος κατά τοΰ Manteuffel, 
κατά δέ τοΰ W erder μικραί τινες γαλλικαί δυνάμεις είσί παρά 
τήν Besanron, απέναντι δέ τής Dijon δ Γαριβάλδης μέ τούς 
ίθελοντάς αύτοΰ, ην  ̂καταλαμβάνει ουτος τήν 28 Δεκεμβρίου.

Ό  ’Ιανουάριος μήν άρχεται μέ νέας έπιΟετικάς έπιχειρή- 
σεις έκ μέρους τών Γάλλων. Ό  υπό τόν Faidherbe βόρειος 

γαλλικός στρατός άνοργανωΟείς πορεύεται έπί τά πρόσω, αλλά 
τήν 2. καί 3. Ίανουαρίου, καί περ μή ήττηΟείς είς Bapaum e,

αναγκάζεται είς ύποχώρησιν, καταστρέφεται δέ τήν 19ην Ία -  
νουαρίου έξωθι τής S l Quentin, καί αναγκάζεται νά προσ- 
φύγη ύπό τά βόρεια τής Γαλλίας Φρούρια. Ή  μάχη αΰτη συμ
πίπτει μέ τήν απελπιστικήν τών Παρισινών εξοδον. Έ ν τώ 
αύτώ χρονικω διαστήματι ή παρά τήν le Mans στρατιά τοΰ 
Clianzy άποπειραται νά διασπάση τήν απέναντι αύτής γερ
μανικήν στρατιάν, άλλ’ ήτταται καί καταλείπει τήν πόλιν (11 
Ίανουαρίου), προσφεύγει δέ όπως άνοργανωΟή ετι μακρότε- 
ρον πρός δυσμάς, ένώ ή ύπό τόν Βούρβαχτιν στρατιά, ένισχυ- 
δεΐσα καί λαβοΰσα τόν τίτλον ά ΐα το .ΐιχ ός  στρατός, έπιλαμ- 
βάνεται τής παρακεκινδυνευμένης έκστρατείας, όπως λύση τήν 
πολιορκίαν τής Belfort, καί ή βαδίση έκεϊθεν πρός βο^αν, 
οπως άποκόψη τάς μετά τής Γερμανίας συγκοινωνίας τοΰ 
έχθροΰ, ή καί μεταφέρη τόν πόλεμον είς τήν Βάδην. Ά λλ ’ δ 
W erder τόν προλαμβάνει, κενόν ει τήν Dijon, τήν Cray, τήν 
Vesoul, μάχεται κατ’ αύτοΰ τήν 9 Ίανουαρίου παρά τήν 
V illersexel, τώ διαφιλονεικεΐ τήν πορείαν είς A rsey καί S1 
M arie (τήν 13 Ίανουαρίου), καί ύπερασπίζεται μετ’ άπαρα- 
μίλλου γενναιότητος τήν γραμμήν τής L isaine εξωθι τοΰ Bel
fort είς τάς αίματηράς μάχας τής 15, 16 καί 17 Ίανουαρίου. 
Ουτω ναυαγεί δ Βούρβαχης καί οπισθοχωρεί, καθ’ ην έπο- 
χήν δ M anteuffel, άπασχολήσας τήν 21 , 22 . καί 23 . Ί α 
νουαρίου τόν έν Dijon Γαριβάλδην, καταλαμβάνει τάς πρός 
Lyon καί έν γένει πρός νότον ύποχωρητικάς γραμμάς τοΰ 

άνατολίκοΰ στρατοΰ. Τοΰτο δέ συμπίπτει (28 Ίανουαρίου) 
μέ τήν ύπογραφήν τής άνακωχής, ην οί έν Παρισίοις άναγκά- 
ζονται νά αίτήσωσι τήν 23 Ίανουαρίου, κατόπιν τής άποτυ- 
χ ίας τής άπελπιστικής έξόδου τής 19 Ίανουαρίου, καί έν 
πλήρει γνώσει τής καταστάσεως τών στρατών τοΰ Faidherbe, 
τοΰ Clianzy καί τοΰ Βούρβαχη, όστις έν τή απελπισία



τής Οέσεως, είς ην ευρίσχεται, άποπειρδται αύτοκτονίαν.

ΙΙραγματικώς ή περαιτέρω άντίστασις ητο άδυνατος έφε- 
ξής, έάν μη, συμπασαή Γαλλία ώς είς άνηρ, χατά μέρος ά- 
φιεμένων τών διαιρέσεων, δέν άνελάμβανε την διεκδίκησιν τής 
σωτηρίας αυτής, διαιωνίζουσα τον πόλεμον μέχρι τής τοΰ 
ξένου άπελάσεως η τής παντελούς υπ’ αύτοΰ κατακτήσεως 
τής χώρας.

Ά λ λ ’ οί ηρωικοί χρόνοι τής Γαλλίας έκρύβησαν, μόνος δέ 
εΤς Γαμβέττας δέν ήδύνατο νά κατασφάξη 750 ,000  Γερμα
νών, πατούντων το γαλλικόν έδαφος καί έ-/όντων έτερον ς·?®- 
τόν, τόν ημισυν τουλάχιστον τούτου, έτοιμον είς έπικουρίαν, 
οί δέ Παρίσιοι δέν ήδύναντο ν’ άνθέξωσιν έπί πλέον έλλείψει 
άπολύτω τροφών σημειωτέον δέ, οτι καί άπαντα τά κατά 
την βορειοανατολικήν Γαλλίαν φρούρια είχον διαδοχικώς κα- 
ταπέσει (1).

Ή  ανακωχή ύπογραφεισα ΐσχυεν άπό τής 28  Ίαν. δια

(1) Ή Verdun παρεδόΟη την 9 Νοεμβρίου—ή Phalsbourg την 13  Δε
κεμβρίου — ή Montmedy την 14  Δεκεμβρίου —  ή M eziires τήν 2  Ί α -  

νουαρ. —  ή Rocroy τήν 3 Ίανουαρ. — Τέλος, άρξαμένων τών περί 

ανακωχής διαπραγματεύσεων, παρεδόΟη ή Longwy τήν 2 5  Ίανουα- 
ρίου, κατόπιν δέ καί ή κατα τήν νοτιοανατολικήν Γαλλίαν Langres. 

Περί τών έκπολιορκήσεων τών φρουρίων τούτων οΰδένα έ'τερον ποιού- 
μεΟα λόγον, καθόσον αί πολιορκίαι αύτών οΰδέν ιδιαίτερον παριστώσιν 

?) τήν γενναίαν τών φρουρών άντίστασιν εις τον βάρβαρον βομβαρδι

σμόν. Μόνον ή  Verdun παρεδόβη αδίκως κατόπιν γενναίας και νικη

φόρου έξόοου* λέγεται οτι, Ιρωτηθεΐς ό στρατηγός διοικητής ύπό τών 

Πρώσσων, άττεκρ'θη δτ'. μετα τήν παράδοσιν τοΰ Mets δέν ένόει τόν 

λόγον τής περαιτέρω Ιςακολουθήτεω; τοΰ πολέμου. "Ολων τών φρου
ρίων τούτων αΐ φρουραϊ καί τό δλικόν τοΰ πολέμου περιήλβον είς χεΓρας 

τών πολεμίων. Μόνη ή μικρά Eilcho άντέστη έφ’ όλον τόν πόλεμον.

τούς Παρισίους, μετά δέ τρεις ήμέρας διά τάς έπαρ·/ίας· έξη- 
ροΰντο δέ ταύτης οί νομοί C0te-d’or, Ilau te-Saone, Doubs 
χαί H aut-Rhin , έν οίς ήγωνίζοντο ό Γαριβάλδης (έν Dijon) 
χαί δ ανατολικός στρατός, διότι οί Πρώσσοι, έποφθαλμιώντες 
τήν Αλσατίαν ολόκληρον, έπεζήτουν τήν άλωσιν τής έτι άνθι- 
σταμένης Belfort ώς καί τήν αιχμαλωσίαν του υπό του VVer- 
der 3$ Manteuffel περιζωσθέντος γαλλικού άνατολικοΰ ς·ρα- 
τοΰ, ουτινος ομως περί τάς 80 ,000  ήδυνήθησαν νά καταφύ- 
γωσιν εις τά ’Ελβετικά χώματα τήν Ιην Φεβρουάριου.

Ούτως άπέληξεν δ πόλεμος, ον Ηρξατο μέν ή ιδέα τής αύ- 
τοσυντηρήσεως, ταυτοχρόνως δέ καί ή άπρονοησία του Ναπο- 
λέοντος, διετήρησε δέ έπί μήνας πολλούς δ ήρωϊσμός τών Πα
ρισίων καί ό άκα'ματος Γαμβέττας, έπέρανε δέ ή παντελής 
ελλειψις πατριωτισμού έν τω συνόλω τοΰ Γαλλικοΰ λαοΰ.

Μετά τήν κεφαλαιώδη καί λίαν παριληπτικήν άφηγησιν 
τών άπό τοΰ Νοεμβρίου γεγονότων μεταβαίνομεν ^δη είς τάς 
λεπτομερείας, άναγράφοντες ταύτας διαδογικώς, όπως έδημο- 
οΐεύθησαν κατά τά ιδιαιτέρα καί μερικά τοΰ πολέμου θέατρα.

Μ'. Τά χατά την Βόρειον T a J J ia v  στρατιω τικά  έργα.

( Ά π ό  τοΰ μηνός Νοεμβρίου μέχρι τέλους τοΰ πολέμου)

Άπό τών τελευταίων συμβάντων, περί ών ειρηται έν τω 
τετάρτω ήμών άρθρω περί τοΰ γαλλοπρωσσικοΰ πολέμου, ή 
στρατιωτική τών μερών τούτων κατάστασις δέν παρουσιάζει 
τι νε'ον άξιον προσοχής μέχρις ύπερμεσοΰνιος τοΰ Νοεμ
βρίου. Ά λλ ’ εκτοτε αί στρατιωτικαί κινήσεις τοΰ έκ Metz έπί 
κεφαλής τής 1ης γερμανικής στρατιάς έρχομένου στρα
τηγό ΰ Manteuffel προδηλοΰσιν επιχειρήσεις καί κατά τοΰ 
Βορείου γαλλικού στρατοΰ, ον όργανίζει μέν δ Βούρβαχης, με- 
τακαλειιαι ομως περί τήν 22 Νοεμβρίου, προσκληθείς εις
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την διοίκησιν τοΰ 18ου σώματος μετά την παραίτησιν τοΰ 
Keratry, δυσαρεστηθέντος χατά τοΰ δικτατοροΰντος Gam- 

betta.

Τόν Βούρβαχην διεδέχθη κατόπιν είς την αρχηγίαν τοΰ 
Βορείου γαλλικού στρατοΰ δ Faidherbe.

Αί κινήσεις αΰται τών γερμανικών στρατευμάτων, όίτινα 
ά ϊό της 19 Νοεμβρίου διήλθον διά τής Chauny πρός τήν 
Ham καί Noyon, ένώ ετεραι φάλαγγες έρχονται διά R o- 
croy, Mezieres, liam b ra i, St. Quentin, Terniers, la  
Fere, προδήλως άποδεικνύουσι τόν σκοπόν τοΰ άποκόψαι πα- 
σαν προσπάθειαν τοΰ Βορείου γαλλικοΰ στρατοΰ, νά κατέλ- 
θη καί συντρέξη εις τήν λύσιν της πολιορκίας τών Παρισίων. 
Ό  γερμανικός οΰιος στρατός προώρισται νά ένεργήση κατά 
τοΰ Βο(5ρα, τής Somrae καί τής Νορμανδίας, λαμβάνων ώς 

στρατιωτικούς σκοπούς τήν Amiens καί τήν Rouen.

Τωόντι μετά προκαταρκτικάς τινας ένεργείας δ γαλλι
κός στρατός κατείχε τήν Amiens καί τό περί αυτήν κε- 
χαρακωμένον στρατόπεδον βλέπων δέ προσεγγίζοντα αύτώ 
έξ ανατολών καί νότου τόν γερμανικόν στρριτόν, ησθάνθη εαυ
τόν κινδυνεύοντα ν’ άποκλεισθή εις Amiens, πριν ή είσετε 
καλώς όργανωθή. Εντεύθεν άπεφάσισε τήν ύποχώρησιν, 
καί, οπως καιαστήση ταύτην εύχερεστε'ραν καί παρακωλύση 
άνενόχλητον τοΰ έχθροΰ πορείαν, έδέχθη διά μέρους τοΰ 
στρατοΰ του μάχην έξωθι τής Amiens. Ή  μάχη αΰτη έλαβε 
χώραν τήν 27 Νοεμβρίου. Ή  γαλλική γραμμή τοΰ ολου στρα
τοΰ, ύπολογιζομένου είς 2 5 — 30 χιλιάδας, έξετείνετο έξ ανα
τολών τής Amiens πρός νότον αυτής· ή μέν αριστερά έστη- 

ρίζετο έπί τήν V illers-Bretonneux, έπί τοΰ σιδηροδρόμου 

Am iens-Reim s, ή δέ δεξιά εις Boves καί Durv, χωρία

κείμενα τό μέν έπί τής πρός Breteuil όδοΰ, τό δέ έπί τής 
πρός τήν Clermont.

Ά φ ’ ετέρου δ γερμανικός στρατός, συγκείμενος έκ τοΰ 1ου 
καί 8ου σώματος, κατείχε θέσιν παράλληλον, ης τό κέντρον 
ιίς  M oreuil, άπέχον μίλια 2 1/2 τής Amiens, έπί τής όδοΰ 
Amiens-Compiegne, i f  ΐ,ς καί έκάλεσαν τήν μάχην. Οί 
Γάλλοι, καί περ γενναίως άγωνισθέντες καί καρτερικώς, ήττή· 
θησαν ομως, ύποχωρησάσης τής άριστερας καί τοΰ κέντρου, 
καί μόνον είς Dury διετήρησαν άχρίς έσπέρας τάς θέσεις 
αύτών.

Τήν αύτήν εσπέραν οι Γάλλοι εκουσίως παρήτησαν τάς είς 
Dury τηρηθεισας θέσεις των, καί ύπεχώρησαν έκενώθη δέ 
τήν αύτήν νύκτα (28— 29 Νοεμβρίου) ή Amiens, ην τήν 
έπαύριον κατέλαβε τό ύπό τον Goeben σώμα, τήν δέ 30 
Νοεμβρίου κατελήφθη καί ή άκρίπολις αύτής, φονευθέντος τοΰ 
φρουράρχου καί παραδοθείσης τής έν αυτή φρουράς.

Τήν αύτήν ήμέραν (28 Νοεμβρίου) έσυνθηκολόγησεν ή la 
Fere μετά διήμερον βομβαρδισμόν, έν η οί Γερμανοί έλαβον 
1000 αιχμαλώτους καί 70 πυροβόλα. Γ0  Βόρειος γαλλικός 
στρατός, κενώσας τήν Amiens, ύπεχώρησεν έν καλή τάξει, 
γωρίς νά καταδιωχθή ύπό τοΰ Manteuffel, κατά τήν διεύ- 
θυνσιν Doulens καί Arras. Έν τή νεα ταύτη τοποθετήσει 
αύτοΰ, έρειδόμενος έπί τών βορείων φρουρίων, άρκούντως 
ασφαλών, ηρξατο άνοργανώσεως.

Έ ν τούτω τώ μεταξό οί Γερμανοί έξήλθον τής Am iens, 
μή φοβούμενοι νέαν γαλλικήν έπίθεσιν, καί έβάδισαν πρός 
δυσμάς. Οΰτω δέ είς τάς άρχάς τοΰ Δεκεμβρίου δ γερμανικός 
στρατός τοΰ Βο^ρα κατακλύζει τήν βόρειον δυτικήν παραλίαν, 
καί τήν 6 Δεκεμβρίου στρατεύματα γερμανικά εισέρχονται είς 
Rouen, ένώ ετεραι φάλαγγες αύτών άπό τής 2 Δεκεμβρίου



ιΐσήλασαν εις Abbeville, προχωρβΰσι δ’ άλλαι πρός τήν 
Doulens. Τήν 9 Δεκεμβρίου κατελήφθή καί ή έπί τής θα
λάσσης Dieppe, απειλείται δέ καί ή Havre υπό ισχυρών δυ
νάμεων, καί περ άρκούντως ισχυρά οΰσα· ούχ ήττον ομως 
ουδέν κατ’ αΰτής επιχειρεί ό Manteuffel, μάλιστα δέ Πρώσ- 
σοι, άποπειραδέντες νά προσεγγίσωσι τήν άπέναντι τής Havre 
Ιπί τής άριττερας τοΰ ποταμοΰ όχθης Honfleur, άπεσύρθη- 
σαν άμα σώμα γαλλικόν, ούχί τοΰ βορείου στρατοΰ, άλλ’ έκ 
τών έπί τής άριστερας τοΰ Σηκουάνα εργαζομένων, προσδρα- 
μόν κατέλαβε θέσεις περί τήν Pont I’Evegne.

Τήν 9 Δεκεμβρίου άφίκετο εις L ille  έπί άεροδρόμονος είς 
υπασπιστής τοΰ έν Παρισίοις Trochy· συνεννοηθείς δέ μετά 
τών έκεΐ αρχών, υπέδειξε τήν άνάγκην σπουδαίας ένεργείας 
έκ μέρους τοΰ βορείου στρατοΰ, καί πραγματικώς είσηκού- 
σδη· δ δέ στρατός ουτος, οστις έν τώ μεταξύ άνέκτησε τό 
θάρρος αύτοΰ, προήλασεν έπί τά πρόσω, πορευθείς πρός St 
Quentin καί liana, οπερ καί κατέλαβεν αιχμαλωτίσας τήν 
έκεΐσε μικράν γερμανικήν φρουράν. Προελάσας άπό ταΰτης 

μέ'/ρι τής la  Fere, οπου έπεφάνη τήν 12 Δεκεμβρίου, έστράφη 
πρός τήν Amiens· καταφθάσας δέ δλόκληρος παρά τήν πόλιν 
ταΰτην τήν 17 Δεκεμβρίου καί στήσας τό στρατηγεΐον εις 
Corbie, ώθησε τάς προφυλακάς του μέχρι τοΰ Roye καί 
Mondidier, ένώ ϊσχυραί γερμανικαί δυνάμεις φαίνονται εις 
Chauny καί Clermont (1).

Τό θά^ος τοΰτο τοΰ υπό τόν Faidherbe γαλλικοΰ στρα-

(1)  Corbie Είναι ό ά. σταθμό; Ιπΐ τοϋ βιοηροξρόμου τοϋ BoppS. Mon
didier καί Roye είναι Ιτ& τώ ν  άπο Amiens προς ConpiegDe και Noyon 
όοών. Chauny ε ίνα ι Ιπΐ τή ; αυτή; ί . ε ^θυνσϊω;, ολίγον ίε ξ ια  τή ; Noyon. 
Clermont, 15  χιλιόμ. άπό τή; Creil. Ham, 20  -/ιλιόμ. ΒΑ της Roye.

τοΰ, ον οί Γερμανοί ένόμιζον έντελώς παραλυδέντα άπό τής 
είς Moreil μάχης τής 27 Νοεμβρίου, ήνάγκασε τόν M an- 
teuffel νά μεταβάλη σχέδιον.

Εγκαταλιπων ουτος τό σχέδιον αυτοΰ περί πολιορκίας τής 
Havre, στρε^εται μεθ ολων τών παρ’ αυτώ δυνάμεων έχ 
δυσμών πρός άνατολάς, καί καταφθάνει εις Amiens, οπως 
αντιμετώπιση τόν εχθρόν, ένώ ταυτοχρόνως συγκεντροΰνται 
δυνάμεις περί τήν Mondidier καί Clermont, οπως παρακω- 
λύσωσι τήν πρός Παρισίους κατάβασιν τοΰ Faidherbe. Ένώ 
δέ ταΰτα διενεργοΰνται, αί παρά τά δυτικά παράλια άπομεί- 
νασαι γερμανικαί δυνάμεις άνέρχονται τήν παραλίαν. Αί στρα· 
τηγικώταται κινήσεις αυται τοΰ υπό τόν στρατηγόν M an
teuffel στρατοΰ, δι’ ών δ Faidherbe κινδυνεύει νά περικλει- 
σδή εις δίκτυον έξ ανατολών καί δυσμών, ένώ ταυτοχρόνως 
δ Manteuffel τόν αντιμετωπίζει παρά τήν Amiens, φέρουσί 
τόν γάλλον στρατηγόν εις τήν άπόλυτον άνάγκην νά προτί
μηση εν τών δυο, ή τήν υποχώρησιν καί τοποθέτησιν τοδ 

υπ’ αυτόν στρατοΰ μεταξύ L ille , Arras καί τών άλλων κατά 
τό μέρος εκείνο έχυρών θέσεων, ή νά δοκιμάση τήν τύχην 
τών οπλών, οπερ καί έπροτίμησε. ’Ήδη τήν 20 Δεκεμβρίου 
γερμανικόν άποσπ«σμα έκ 2 ,500  άνδρών, έξελθόν άπό τής 
Amiens, συγκρούεται πρός δύο τάγματα τής γαλλικής με
ραρχίας, τής ύπό τόν Paulze d’Yvoy.

Τή 23 Δεκεμβρίου οί ύπό τόν Manteuffel καί Faidherbo 
στρατοί εύρέθησαν άντιμέτωποι. Αί θέσεις, είς ας δ Faidherbe 
άνεμεινε τήν προσβολήν τών Γερμανών, ησαν άριστα έκλελεγ— 
μέναι, τά στρατεύματά του παρατεταγμένα έπί τής άριστε.ας 
όχθης τών ποταμών Ila lln et καί Somme, κατεΐχον σειράν 
οχυρών καί έν μέρει δενδροσκεπών λόφων. Ή  μάχη ήρξατο 
περί τήν 11 π. μ., διαρκέσασα άχρι τής 6 μ. μ. Πολλά χ ω 



ρία έκυριεύδησαν άλληλοδιαδόχως ύπό τε τών Πρώσσων χαί 
τών Γάλλων περί δέ τήν 5ην μ. μ. οί Γάλλοι, υποστηριγ
μένοι υπο τοΰ ίσγυροΰ πυροβολικοΰ των, κατωρδωσαν νά κυ- 
ριεύσωσι διά τής λόγχης τά μάλλον Αμφισβητούμενα χωρία.

Ή  έπελδοΰσα νύξ έπέρανε τήν μάχην, άμφότεροι δέ διήλ- 
0ον αύτήν χρατοΰντες τάς άρχικάς αύτών δέσεις (1). Ή  
μάχη αΰτη φέρει τήν έπωνυμίαν «μάχη της Pont-N oyelles», 
ητις κεΐται ΒΑ τής Amiens, καί ύπήρξεν ή κλείς τών γαλ

λικών δέσεων.
Τήν νίκην άντιποιοΰνται άμφότεροι οί διαμαχόμενοι· ό μέν 

Faidherbe, διότι έφ’ ολην τήν ήμέραν έκράτησε τάς έαυτοΰ 
θέσεις απέναντι τοΰ έπιτεδέντος έχδροΰ, παραμείνας δέ έκεΐσε 
μέχρι τής 2 ώρας μ. μ. τής έπαύριον (24 Δεκεμβρίου), καί 
μηδόλως ύπό τοΰ έχδροΰ ένοχληδείς, άπεσύρδη διά νά κατα- 
σκηνώση μεταξύ Corbie καί Albert, τοΰ Manteuffel μή 
δυνηδέντος ν’ άναλάβη τήν καταδίωξιν είμή τήν έπαύριον, δη
λαδή τήν 25 Δεκεμβρίου.

Ό  δέ Manteuffel άφ’ ετέρου οίκειοποιεΐται τήν νίκην διά 
τιναάριδμόν συλληφθέντων αιχμαλώτων καί διά τήν έπελδοΰσαν

(1) Ό,βασιλεύς της Πρωσσίας, σχετίζων τήν μάχην της Pont-Noyel* 

les (23 Δεκεμβρίου) μέ τήν έξοδον τών Παρισινών (24 Δεκεμβρίου) 
κ α ί συνδυάζων αύτάς, φρονεί οτι ή έξοδος I κείνη Ιγενετο ύπό τοΰ Trocby 

Ιπί τή έλπίδι συναντήσεως μέ τον Faidherbe, υποτιθέμενον οτι έβαινε 

πρός Παρισίους, ώς συνέβη καί είς τήν εξοδον τοΰ D»ucrot (30 Νοεμ- 

βίρου), προκειμένης συναντήσεως μέ τον d’ Aureilles. Ό  βασιλείς κα
τακρίνει τόν Trocby Ιπί τοΰτω, ώς όντα έν πλήρει άγνοια οτι ό Faid

herbe, ΐν α  καταφθάση ?ξωθι τών Παρισίων, ώφειλε να διελθτ  ̂ έφ’ ολην 

δευτέραν γραμμήν γερμανικών στρατευμάτων, κατεχόντων τα πέριξ 

της Beauvais, Clermont, Compicgne, Soissons, άφ’ ου προηγουμένως κα
τανίκηση τόν αντιμετωπίζονται αύτόν στρατηγόν Manteuffel.

υποχώρησίν τών Γάλλων. Τό βέβαιον είναι, οτι, αν ύπό τά 
τής τακτικής φαινόμενα οι Γάλλοι δέν ήττήδησαν, ή στρατη
γική νίκη εμεινεν είς χεΐρας τών Γερμανών, τοΰ Faidherbe 
παραιτηδέντος τοΰ σχεδίου αύτοΰ περί καθόδου είς Παρισίους, 
καί άναγκασθέντος είς ύποχώρησιν έπί τό βορειαίτερον.

’Ιδού ή περί τής μάχης ταύτης έπίσημος έ'κθεσις τοΰ 
Faidherbe·

«Ό  στρατός είχε προ δυο ημερών κατασκηνώσει έν Corbie καί τοΓς 

χωρίοις τοΐς Ικτεινομένοις κατά μήκος τής άριστεράς όχθης μικροΰ τ ί 

νος £υακος όνομαζομένου Ilalluc, χυνομένου είς τόν Somme είς Daours. 

ΕΤχεν Ικλέξει διά πεδίον μάχης τά ύψώματα τά ΰπερκείμενα τής άρι
στεράς όχθης, άφίνων τήν φροντίδα οπως διέλθτι τήν κοιλάδα εις τόν 

έχθρόν, δστις έρχόμενο; έξ Amiens ώφειλε νά πλησιάση αυτήν έξερχό- 
μενος τής δεξιάς όχθης.

»Ό  στρατηγός Faidherbe είχε παραγγείλει είς τά στρατεύματα νά 

μή άντιτάξωσιν ή μικράν τινα άντίστασιν Ιν τοΐς χωρίοις μετά άχρο- 
βολιστών, καί νά φερθώσιν άμέσως Ιπί τών δεσποζουσών θέσεων πρός 

τά όπισθεν. ‘Η διαταγή αΰτη έξετελέαθη κατά γράμμα, καί κατά τήν 

14ην ώραν οί δυο στρατοί εύρίσκοντο άντιμέτωποι, χωριζόμενοι διά τ ί

νος κοιλάδος ευθείας μέν, άλλά έλώδους, καί έκανονοβολοΰντο ΰπε- 

ράνω τών οικιών μεταχειριζόμενοι έκάτεροι 70  ε'ως 80  πυροβόλα. Οί 
άκροβολιςαί τοΰ έχθροΰ, είσδΰσαντε; έν τοΐς χωρίοις, άντήλλασσον ώσαΰ· 
τως τουφεκισμούς μετά τών ήμετέρων.

«Κατά τήν τρίτην ώραν καί ήμίσειαν, τοΰ πυρός τοΰ πυροβολικοΰ 

Ιλαττωθέντοςέκατέρωθεν, έδόθη διαταγή είς τό ήμέτερον πεζικόν Ιφ’ ό

λης τής γραμμής νά βαδίση Ιπί τόν Ιχθρόν, οπως άποκροΰσι> αυτόν Ικ 

τών χωρίων πρός τάς όπισθεν θέσεις. Ή διαταγή αΰτη Ιξετελέσθη 

μετά μεγάλης ζωηρότητος καί σφοδρότητος. Είς τό δκρον τής άριστε- 

ρας ή μεραρχία Mulac Ικυρίευσε τό Daours καί Vocquemonl, ή μεραρ
χία Bessol Ικυρίευσε τήν Ponlnoyelles καί G u errieu i. Ή μεραρχία Ro

din τών Ιθνοφυλάκων είσήλθεν είς τό χωρίον Eehancourl. Τέλος ή με
ραρχία Dcrroja είς τό δεξιόν Ικυρίευσεν Ιξ έφόίο.ι τά ytopia Bavelin- 

eourt καί Prehcncourt, καταδιώκουσα τόν έχθρόν πολύ πορ^ωτέρω 
αύτών.



«Κατά τήν πέμπχην ώραν ή ίπ ιτυχ ία  ητο πανταχοΰ έντελης' άλ- 

λ’ έπελθούοης χής νυκχός, δέν ίι=κρίνοντο πλέον οί φίλοι τών ΙχΟρών, 
και οί Πρώσσοι έπωφεληθησαν τής περιστάσίως ταύτης καί χοΰ έπελ- 

θόντος Ιξ αύτής δισταγμού, οπως έπανεισέλθωσιν ανευ άγώνος εις Da. 
ours, Guerrieux καί Behancouft. Τα ήμέτερα στρατεύματα καταλα- 

βόντα Ιχ νέου ολας τάς θέσεις αυτών της προτεραίας διήλθον έπ’ αδ. 

•cSW τήν νύκτα καί Εμειναν άκόμη καί τήν έπαύριον μέ'/ρι τής δευτε- 
ρας ώρας μετά μεσημβρίαν, οπως ιοωσιν, ’άν ο έχθρος θα άπεπειράτο 

νά έπαναλάβη τήν μάγην, οπερ δεν επραζεν. Έπιβεβαιωσας ουτω την 

νίκην του, ό στρατός μετέβη νά χ.ατασκηνώση μεταξύ Cordie καί Albert.

#Γά νέα ημών στρατεύματα ΰπέφερον πολΰ έκ τής δριμύτητος χήί 
έποχής καί τών άναποφεύκτων έν τοιαύταις περιστασεσι στερήσεων. 

Ο διανεμηθείς αύτοϊς έν τώ πεδίω τής μάχης άρτος ητο πεπηγώς καί 
έπομένως αβρωτος. Α ί άπώλειαι δύνανται νά ΰπολογισΟώσι κατά 

προσέγγισιν είς 200  νεκρούς καί 10 0 0  1200  πληγωμένους, το πλεΐ-

στον ελαφρώς.
ϊ ’Αγνοοϋμεν τάς τοϋ έχθροΰ, δν το ήμέτερον πυροβολικόν, έντελώς 

έξυπηρετηΟέν, καί τό σφοδρόν πΰρ τών άχροβολιστών μας σπουοαίως 

έβλαψαν. Αιχμάλωτοι καί πληγωμένοι Ι'μεινον εις χεΐράς μας. 'Ημέ
ρα'. τινές άναπαύσεως έν καλοΐς καταλύμασι θά χορηγηθώσιν ε’ις χόν 

στρατόν τοΰ Βορρά.
»Ό  αντιστράτηγος, αρχηγός τοΰ 

Βορείου στρατοΰ, 
FAIDHERBE»

Μ ετά τήν μάχην του Pont-N oyelles, περί ης έπραγμα- 
τεύθημεν, ό στρατηγός Faidherbe, υποχωρήσας προς βί^ραν, 
έφερε τόν στρατόν μεταξύ Arras καί Douai, οπως δώση ή
μερων τινων άνα'παυσιν εις τούς στρατιώτας του καί περί- 
μεινη είς τάς τοποθεσίας τής Scarpe, ας έσκόπευε νά χρη
σιμοποιήσω, τήν προσβολήν τοΰ έχθροΰ, πρσελαύνοντος πρός 
βο^ραν. Τωόντι έν τούτω τω μεταξύ οί υπό τόν Manteuffel 
βαίνοντες έπί τά πρόσω ήκολούθησαν τήν γραμμήν A rras, 
καί κατέλαβον τήν Albert (25 Δεκεμβρίου) μετά δέ ταΰτα 
τήν Bapaume (29 Δεκεμβρίου)· ένώ δέ τό κύριον αυτών σώμα

εύρίσκεται είς Albert καί είς Achiet, και οι δρομείς αύτοΰ 
φαίνονται μέχρι τής Boisleux, 4 χιλιόμ. άπεχούσης τής 
Arras, κεφαλαι φαλαγγών σημαίνονται κατά τήν διεύθυνσιν 
τής Douai καί είς Masnieres παρά τήν Cambrai. Ουτω 
καταφαίνεται, οτι σκοπός τοΰ Manteuffel εΤναι νά ύπερφα
λαγγίση τήν Αριστερόν των Θέσεων τοΰ στρατοΰ τοΰ Faidherbe 
καί άποκόψη τάς συγκοινωνίας αύτοΰ. ’Αλλά, καί περ τοΰ 
Manteuffel έκφε'ροντος τάς κατοπτεύσεις αύτοΰ τόσον έγγύς 
τών γαλλικών θέσεων, δέν φαίνεται ομως άποτολμών ουτος 
νά έχτεθ?) κατά τοΰ στρατηγοΰ Faidherbe σώμα πρός σώμα. 
Βλέπων άφ’ έτέρου ό γάλλος στρατηγός τόν εχθρόν είς θέσιν 
άκρως έπιφυλακτικήν, καλώς δ’ ενδυναμωθείς, εφοδιάζει τούς 
άνδρας μέ τριών ήμερών ζωοτροφίας, καί προάγει τούς ύπ’αύ- 
τόν εύθέως κατά τών ύπό τών Πρώσων κατεχομένων θέσεων.

Τήν ΒΟ Δεκεμβρίου ώθησεν ώς προφυλακήν τήν μεραρχίαν 
Lacointe τοΰ 23ου σώματος, κατόπιν δέ προήλασεν ό ίδιος, 
καί στηρίζων τήν άριστεράν αύτοΰ έπί τήν Scarpe πρός τήν 
Roeux, διηύθυνε τήν δεξιάν είς τό υψος τής Beaum etz-les- 
Loges, οπως καλύπτη τήν Arras. Ουτω το μέτωπον τοΰ 
γαλλικοΰ στρατοΰ κατείχε γραμμήν έλαφρώς κοίλην έμπρο
σθεν τής πόλεως ταύτης. Άφοΰ δέ δ Faidherbe προήγαγε 
έτι μάλλον τήν έπί τά πρόσω κίνησιν ταύτην, μετέβη αύ- 
τοπροσωπως πρός Achiet-le-G rand έπί τώ σκοπώ νά δια— 
χείρισθη έκεϊθεν τόν στρατόν του, έπί τή προσδοκία γενικής 
προσβολής τής πρωσσικών δυνάμεων. Οί Πρώσσοι εΤχον ώς 
κέντρον ένεργείας αύτών τήν Bapaume κ ϊί κατεΓχον τήν 
Achiet, E rv illiers, Behagnies, Sapignies καί ε"τερα' τινα 
χωρία πρός άνατολάς τής σιδηροστρώτου δδοΰ. Ή  Bapaume 
κεΐται έπί τών στρατιωτικής δδοΰ άπό Arras είς Cambrai 
κατά τήν συνα'ντησιν τής στρατιωτικής δδοΰ άπό Arras είς
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Peronne, ακριβώς κατά την όρδήν γωνίαν τοΰ τριγώνου 
Arras-Bapaume-Cambrai. Βαίνοντες ουτω οι Γάλλοι πρός 
συνάντησιν τοΰ έχθροΰ, ευρον αύτόν την 2 Ίανουαρίου 1871 
έπί τής γραμμής Courcelles-Erviiliers, ενθα και συνεκρο- 
τηδη έφ’ ολων τών προμνημονευδέντων σημείων άγών αιμα
τηρός, διαρκέσας άπό τής 10ης πρωίας μέχρι τής έσπέρας, 
καδ’ ον οί Γάλλοι έκυρίευσαν την A chiet, Behagnies καί 
τήν Sapignies. Οί Γάλλοι είχον μόνον 18 πυροβόλα απέ
ναντι 40  πρωσσικών οδεν και έξηγοΰνται αί σπουδαΐαι αύτών 
άπώλειαι, ας ομως πλουσίως άνταπέδωκαν κατά τών Πρώσ
σων αί διά τής λόγχης γαλλικαι επιδέσεις. Οί δύο στρατοί 
διήλδον τήν νύκτα τής 2 — 3 Ίανουαρίου έπί τών δέσεων, ας 
τυχαίως κατεΐχον, οτε έπήλδε τό σκότος. Τήν έπαύριον (3 
Ίανουαρίου) μέ τό φώς τής σελήνης ηρξατο εκατέρωθεν ό κα- 
νονοβολισμός, καί 5 άγών έγενικεύδη πάραυτα έφ’ ολην τήν 
γραμ μ ήν άπό F avrcu il είς Bapaume. Κατά τό μέσον τής 
ημέρας, μετά άγώνα τοΰ πυροβολικοΰ, διετάχδη έκ τοΰ 
γαλλικού επιτελείου ή έφοδος· προσβολή δέ διά τής λόγχης 
μανιώδης καί άσπλαγχνος έξεδίωξε διαδοχικώς τούς Πρώσ- 
σους έξ ολων τών σημείων, ατινα κατεΐχον είσέτι. Τήν 6ην 
εσπερινήν ό άγών είχε περαιωδή, τών Πρώσσων όλοσχερώς 
ήττηδέντων μεδ’ ολας τάς άντΐ(5ρήσεις τοΰ στρατηγοΰ Man- 

teuflel.
Ιδού ή περί τών μαχών τούτων, αιτινες άπό κοινοΰ φέρουσε 

τό ονομα «μάχη τής B apaum e», έπίσημος έκδεσις τοΰ άρ- 

χηγοΰ τοΰ Βορείου γαλλικοΰ στρατοΰ·
«Την 1ην ’Ιανουάριου δ βόρειος στρατός, Ιξελθών τών γραμμών τής 

Scarpe, ενθα ό πρωσσικός στρατός δέν Ιτόλμα νά τον προσβάλτ·,, ελα- 

βεν Ιπισταθμίαν έμπροσθεν της Arras. Τήν 2  Ίανουαρίου Ιπορεύθη 

προς τάς Ιπισταθμίας, ας ό εχθρός είχε περί τήν Bapaume, 'U δευ-

τέρα ταξιαρχία τής πρώτης μεραρχίας τοΤ 22ου σώματος Ικυρίευσε 

τά χωρία Acliiet-le-Grand καί Beaucoiirt. 'Η πρώτη μεραρχία τοΰ 23ου 

σώματος, μεθ’ δλους τους ηρωισμούς αυτής, άπέτυχε κατά τήν προσβο

λήν τοΰ χωρίου Behagnier, άλλ’ όμως οί Πρώσσοι, βλεπόντες έαυτοΰς 

υπερφαλαγγιζομένους διά τής δφ’ ήμών κατοχής τής Achiet-le-Grand, 

Ιξεκένωσαν κατά τήν νύκτα καί τήν Behagnier.

»Τήν 3ην Ίανουαρίου κατά τήν αυγήν ή μάχη άνενεώθη 1<ρ’ ολην 

Έήν γραμμήν. Ή πρώτη μεραρχία τοΰ 23ου σώματος ήλωσε τά χωρία 

Sapignier καί Fauvcuil, δποστηριζομένη Αριστερόθεν δπό τής μεραρ
χίας τών κινητοποιηθέντων Ιθνο'-ρυλάκων ή δέ δεύτερα μεραρχία τοΰ 

22ου σώματος είσήλασε μετά σφοδράν πάλην εις τό χωρίον Jcfa illers, 

οπερ ήτο έμπροσθεν τοΰ κέντρου τής μάχης, καί Ικυρίευσε τάς όπισθεν 

πρωσσικάς θέσεις, Ινεργητ'.κώτατα ύπερασπισθείσας, ώς καί τό χωρίον 
d'AT*snes-le«-Bapaume.

*'Η πρώτη μεραρχία τοΰ 22ου σώματος Ικυρίευσε ταυτοχρόνως τήν 

G rm llers καί τήν Ligny-Thillon. Τήν Οην έσπερινήν ώραν είχον ά π α -  

διώξει τους Πρώσσους άφ'  ολου τοΰ πεδίου τής μάχης, κεκαλυμμένου 

όντος δπό τών νεκρών αυτών. Πολυάριθμοι ΙΙρώσσοι τραυματίαι εμει- 

νον εις χεΐρας ήμών Ιν τοΐς χωρίοις, ενθα Ιγένετο ό άγών, ώς καί Α
ριθμός τις αιχμαλώτων.

»Λόχοι τινές, παρασυρθέντες άπό τής όρμής των, εισήλασαν άνεν
διαταγής Ιν τοΐς προαστείοις τής πόλεως Bapaume, ενθα οί Πρώσσοι ή -
σαν ώχυρωμένοι είς οικίας· Ιπειδή ομως δέν ήτο Ιν σχεδίω ή κατάλη.

ψις τής πόλεως ταύτης, κινδυνευούσης ουτω νά καταστροφή, οί λόχοι 
ουτοι άνεκλήθησαν νύκτωρ.

»Αί άπώλειαι τών Πρώσσων κατά τάς δύο ημέρας δπήρξαν υπερβο
λικο ί’ αί ήμέτεραι σοβαραί. >

Ό  στρατηγός M anteuffel, διαφιλονεικών τά τών ήμερών
τούτων, στηρίζεται έπί τής άντιστάσεως τής ταξιαρχίας
Strusberg πρός τήν άποτυχοΰσαν έπίδεσιντών Γάλλων κατά
τής Savignies τήν 2 Ίανουαρίου, καί έπί τής διατηρήσεως
τής Bapaume ύπό τοΰ στρατηγοΰ Goeger (15η μεραρχία)
κατά τών είσηλασάντων Γάλλων τήν 3 Ίανουαρίου, ατινα 
ομως δέν άποκρούει 5 Faidherbe.



Καί, όμως, καίπερ νικηταΐ οί Γάλλοι, δέν δύνανται νά 
προβώσιν, άλλ’ άποσύρονται έκ νέου πp i; βο^δν, είς την Ar
ras χαί Douai στηριζόμενοι, καί έπισταδμευουσι μετάξι» 
Adinfer καί B oyelly , τών έμπροσθεν χωρίων έντελώς ον- 

των κατεστραμμένων.
Ά λλ’ άν δ βόρειος γαλλικός στρατός άποσύρεται καί δέν 

δύναται ν’ άναλάβΐ) τάς Επιχειρήσεις πριν η έντελώς άνορ- 
γανωδή, δ γερμανικός στρατός, δ κατ’ αύτοΰ Εργαζόμενος, 
έπίσης δέν είναι είς δέσιν νά έπιχειρήση τι κατ’ αύτοΰ, ούδέ 
προβαίνει είς συνάντησίν του. Τής 1ης γερμανικής στρατιας 
προισταται ήδη δ στρατηγδς Goeben, χαδ’ όσον δ στρατη
γός Manteuffel μετετέδη άπό ταύτης τής αρχηγίας είς την 
τών στρατευμάτων, άτινα εργάζονται κατά τήν άνατολικήν 
πλευράν τής Γαλλίας πρός τήν Belfort, Dijon κ.τ.λ., ενδα 
δ Γαριβάλδης καί δ έκεΐ δραμών Βούρβαχης τείνουσι πρός 

διάλυσιν τής πολιορκίας τής Belfort.
Ή  κατάστασις του στρατοΰ τοΰ Faidherbe, άν μή άρί- 

στη, δέν εΤναι ομως αφ’ ετερου κακη, Ουτος, οω>ας εις τους 
ύπ ’ αυτόν άνάπαυσίν τινα καί άνοργανωδείς, συναισθάνεται 
τών Παρισίων τήν δυσκολον δέσιν δδεν μετ’ άνάπαυλαν ήμε
ρων τινων, άρχεται νέων επιχειρήσεων κατά τής 1ης γερμα

νικής στρατιας, αίτινες ομως τήν φοράν ταύτην έντελώς άπέ- 

τυχον.
ΙΙροτιδεμενος δ Faidherbe νά βαδίση πρός Παρισίοΐίς, 

ων έσκόπει νά ύποβοηδήση τήν εξοδον, έπορεΰδη άπό τής 16 
Ίανουαρίου κατά διευδυνσιν νοτιανατολικήν, όπως παρακάμ- 
ύη τόν άπέναντί του στρατόν καί άπειλήση τήν γραμμήν τής 
la  Fere, Chauny, Noyon, Compiegne. Έ ν τή πορεία αυ
τοΰ ταΰτη όμως συνεκρούσδη έμπροσδεν τής S l Quentin 
μετά τοΰ όλου τών πρωί σι κών δυνάμεων, αίτινες έδραμον

κατ’ αύτοΰ άπό Reims, Laon, la  Fere, Ham, Peronne (1), 
άπό Παρισίους, άπό Amiens, καί τέλος άπό τής Νορμαν- 
διας. Απέναντι τών κολοσσιαίων γερμανικών δυνάμεων δέν 
τίδυνήδη ν’ άντιστή δ βόρειος γαλλικός στρατός, ουτινος αί 
τέσσαρες μεραρχίαι μόλις ήρίδμουν έν ολω 25 χιλιάδας άν
δρών. Ή  δύναμις αυτη, συγκρουσδεισα τήν 17ην, καί τέλος 
τήν 19 Ίανουαρίου, ύπέστη ήτταν δλοσχερή, δφειλομένην κυ
ρίως είς τό όλως άκοινώνητον τών δύο σωμάτων, άφωνδς-ρα· 
τός συνέκειτο αποχωρισμένος εί; δύο διά τής διώρυγος Crozat. 
Ούτως δ Faidherbe εύρέδη έπί τέλους είς τήν άνάγκην νά πα- 
ραιτηδί) τής αγαπητής αύτώ ιδέας νά συντρέξη τούς Παρι
σίους, καί ήναγκάσδη νά υποχώρηση πρός βο^ραν έτι άπαξ.

Ιδού ή διήγησις τών μαχών τούτων·
«Τήν πρωίαν τής 47ης Ίανουαρίου ό βόρειος γαλλικός στρατός κα- 

τέλιπε τας έπισταθμίας αΰτοΰ, οπως διευΟυνβϊ) έπί τήν Orviliers καί 

Mizi^res sur Oise. Ή 2α ταξιαρχία τοΰ 22ου σώματος άφίχετο η ίη  εις 

Roupy, όπότε άπτ’ντησε τας πρωσσικας προφυλακές. ’Έστη έπί τής ό
δοΰ, δπως δώστ) είς τό λοιπόν τοΰ στρατοΰ καί ταςάποσκευάς τόνάναγ- 
καϊον χρόνον να καταφθάσωσιν.

>Έν τούτω τώ μεταξύ ή ταξιαρχία Focrsler, ητις είχε φθάσει εις 

VauT, προσεβληθη βιαίως ύπό τών Πρώσσων, δποβοηθουμίνων 6πό 

μιας κανονοστοιχίας τών 12. Ή Ι'λλε-.ψις ίππικοΰ, οπερ εΰρίσκειο εις 

St Queutin, δεν έπέτρεπε την έπαρκή της ταξιαρχίας ταύτης άπό μα
κράν προφύλαξιν, καθόσον οί μόνοι αύτοΐς πλαγιοφύλακες ησαν πεζοί. 
ΈντεΰΟίν προέκυψεκαί ή έξ άπτ'νης κατ’ αΰ:ής έπίθεσις. Καί ομως τό 

σώμα τοΰτο, οπερ οί Πρώσσοι προσέβαλον άπό τής 40ης 4;2τήςπρο>ίας, 
α ν τ ίσ τ η  ισχυρώς μ^χρι τής 3 1/2 μ. μ. Τό 43ον σύνταγμα τής γραμ
μής δπίστη τήν προσβολήν μόνον έπί τινα χρόνον, χωρίς να κατα- 

βληβή, είτα δέ τό συνέτρεξε τό 20ον σύνταγμα τών πεζών κυνηγών. 

Τοιαύτη ν,ωηρα άντιστασις βεβαίως δέν ήδύνατο να ύπαρξη άνευ απω
λειών, και τό γενναΐον τούτο σύνταγμα μετα τήν συμπλοκήν ήρίθμει 
•ί αξιω ματικού* χ α ι τ:ερι χους εκ ίχον ά ν ^ α ;  έκχοζ ixayr .̂

V*) Τό φρούριον Peronne είχε παραδοβή έν τώ μεταξύ τούτω.



•Οί κινητοί ^Ονοφυλακες τοΰ Gard προσεβληθησαν υπο του έχΟοικοΰ 

Ιππικοΰ, και δεν ηδυντ,θησαν ν* άνθεςωσιν, άλλ* οΐ κινητοί έΟνοφύλακες 

τή ς  Seine-et-M arne αντεχουσ ι Ψ^χρψ τω  aVjxaxt χ α τά  τής έφόδου, κ α ί 

δπεχρέωσαν τό ιπ π ικόν νά  δποχω ρήση.

ϊΜ εθ  ολην τη ν  β ια ιό τη τα  κ α ί τό άνέλπ ιστον τή ς  προσβολής, ή  1η  

τα ξ ια ρ χ ία , κ α ιπ ερ  μ η  βοηθηθεΐσα δπό τή ς  2 α ς  τα ξ ια ρ χ ία ς , η τ ις  εμενεν 

έπ ί τής όδοΰ τή ς  Roupy άναμένουσα, έξηκολοΰθησε τή ν  πορείαν της έπ ί 

τ ά  πρόσω, κ α ί ήδυνήθη ν ά φ θ ά σ η  «U M iiiercs-sur-Oise κ α ί Sery-les-Me- 

zi6res. Ο έχθρος λοιπον δεν κατωοθωσε νά  σ τα μ α τή σ ρ  τή ν  πορείαν τή ς  

μεραρχίας τ α ύ τη ς , ην έδιοίκει ό στρατηγός Bessol.

»Το 23ον σώμα, άκοΰον τόν κρότον τών τηλεβόλων, εδραμεν έπ’αύ- 
τον, νόμισαν σπουδαίαν συγκρουσιν, άλλ* άφίκετο πρός τά μέρη τοΰ 

\ au x, οποτε η 1η ταξιαρχία ητο ήδη εις Serancourt. Αί φάλαγγες 

αύται δραμοΰσαι ουτω πρός ένίσχυσιν δπέφεραν πολύ έν τώ δρόμο,) καί 
ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσιν άμάξας τινάς.

»'Η πρώτη αΰτη ημέρα δπήρξε τό προοίμιον τής μεγάλης μάχης 
τής 19  Ίανουαρίου.

»Τήν 19ην Ίανουαρ. τό23ον σώμα εδρίσκετο παρά τήν St Quentin, 

τής μέν πρώτης μεραρχίας έπισταθμευούσης περί τήν Neuville καί 

.Gauchy, τής δέ δευτέρας μεραρχίας εις Grugis καί C astes. Οί Πρώσ- 
σοι, άναλαοόντες τήν έπίθεσιν, προσέβαλον πρώτον τήν Castres, γεν- 

ναίως δπερασπισΟεΐσαν δπό τής ταξιαρχίας Gislin, καί περ τοΰ έδάφους 

εΰνοΐκοΰ οντος τοΐς Πρώοσσις, οιτινες ησαν κύριοι τών περιβαλλόντων 

τό χωρίον δ]·ωμάτων.

« ’Ολίγον μετά ταΰτα προσεβλήθη έπίσης ή Grugis, ένώ ταυτοχρόνως

τό τηλεβόλον έβρόντα πρός τό μέρος τή ς  Savy, ενθα έπορεόθη δρο-

μαίως τό 23ον σώμα ολόκληρον, στηρίζον τήν άριστεράν του έπί τής 
διώρυγος.

»Ή μεραρχία Deroja, καί περ μή προσβληθεΐσα εισέτι, έπορεόθη είς 

τά υψώματα, ενθα κεΐται ό μύλος Παντάνεμος (Tout-Yeut), καί εις 
τάς όφρϋς τοΰ Raulieu, στηρίζουσα έπίσης τήν δεξιάν έπί τής διώ
ρυγος· άλλ’ άνεπαισθήτως, ένώ ή μεραρχία liessol (22ον οώμα) άνείρ- 

πετο έπί τών βράχων όπισθεν, αί φάλαγγες τοΰ στρατηγοΰ Deroja (23ον 

οώμα) ερρεπον έπί τά αριστερά καί άφίκοντο εις τό υψος τής Neuville 

καί Mesnil Saiut-I.aurent.

»'Η γραμμή τής μάχης έξετείνετο ουτω άπό τής Ilalmont, Savy, 

G ru gis,τόν μόλον Tout-VentjRaulieu-la-N enville μ έχ ρ ·. τής Μesnil Sain t- 

Laurent. Δυστυχώς ώς πρός τά γαλλικά οπλα, τό 23ον σώμα έχωρί- 
ζετο άπό τοΰ 22ου διά τής διώρυγος Crozat, περί τήν όποιαν δπαρχου- 
σιν άπρόσβατα ελη, ώστε ήτο αδύνατον νά κοινωνήσωσι χωρίς μεγά

λης διά τής Saint-Qucntin περιστροφής.
»Περί τήν 10 ώραν π. μ. έστάλη παραγγελία εις τόν στρατηγόν 

Gislin νά καταλίπη τό χωρίον Castres, διά νά άνέλθ^ έπί τα δψωματα. 
Κατά τήν αύτήν στιγμήν ό στρατηγός Deroja προσεβαλλετο έφ ολην 

τήν γραμμήν αδτοΰ, τήν δέ έφοδον δπεστήριζον σφοδραί τοΰ πυροβολι
κού συγκροτήσεις. Οί Πρώσσοι άκροβολισταί, κατερχόμενοι άπό τάς ό- 
φρΰς τοΰ Itancourt, έφώρμησαν κατά τών Γάλλων μετά τοσαότης τόλ
μης, ώστε ουτοι κατ’ άρχάς δέν έπίστευον οτι έπλησίαζον έχθροί, 

καί αφησαν νά πλησιάσωσιν είς διακοσίων βημάτων άπόστασιν, φόβω 

άπάτης- αμα ομως έβεβαιώθησαν, οτι έπρόκειτο περί έχθρών, πΰρ κα
λώς ύποτρεφόμενον έδέχθη τούς Πρώσσους άκροβολιστάς, τούς έσταμά- 

τησε παραυτίκα, καί τούς ήνάγκασε νά άποχωρήσωσι μετά ταχυτητος 

μεγαλειτέρας κατά τήν φυγήν έκείνης, μεθ’ ής η:χοντο κατά τήν προσ
βολήν. Α ί τών Προ ’σσων άπώλειαι δπήρξαν μέγισται τήν στιγμήν έκεί- 
νην, διότι τό έδαφος κυριολεκτικώς ήτο έστρωμένον δπό τών νεκρών αύτών.

ίΟ ί Γερμανοί τότε προήλασαν άθρόα τά τάγματα αδτών. Ό  στρα
τηγός Bessol, πρός άναχαίτισιν τής προσβολής ταυτης, προήγαγεμίαν κα- 

νονοστοιχίαν τών 4, ητις ομως δπήρξεν άνεπαρκής καί παραυτίκα κα- 

τεαυντρίβη δπό τοΰ συγκλίνοντος πυρός πλειόνων πρωσσικών κανονο- 
στοιχιών, αντικατέστη ομως πάραυτα δι’ έτερας τών 12, ητις και ά- 

μέσως ηρξατο άναγκάζουσα τάς πρωσσικάςκανονοςοιχ’ας νά άραιώσωσι 
τό πΰρ αύτών. ’Αλλά νέα τις κανονοστοιχία, άποσταλεΐσα είς ένίσχυσιν 
τών Πρώσσων, ήνάγκασε τούς Γάλλους ν ’ αλλάξωσι θεσιν* και ένω ο 

στρατηγός Bessol έπίβλεπε καί διεΰθυνεν αύτός ό ίδιος τάς κινήσεις, 
έτραυματίσθη σοβαρώς κατά τήν γαστέρα δπό τμήματος οβουζίου.

»'Η μεραρχία Deroja κατείχε διά τών άκροβολιστών αύτής οφρΰς 
λίαν δψυλάς, οθεν έμπόδιζε τήν τοΰ έχθροΰ προσπέλασιν. Μία κανονο 

στοιχία τών 8  ήτο τοποθετημένη είς τήν θέσιν τήν καλουμένην la Mai" 

son de Raulieu, καί διετήοησεν έφ’ ολον τόν άγώνα τήν έπί τών γερμα
νικών κανονοστοιχιών δπεροχήν αδτής.



»Περί την 2 . μ. μ. ολόκληρος ή πρ ωσσική γραμμή ώπισθοδρόμει 
άπίναντι τοϋ 22ου σώματος· άλλα τι) 23ον επασχε σφόδρα καί εχα- 
νεν έδαφος. Ό  στρατηγός Faidherbe παρήγγειλεν εις τινα τάγματα τοϋ 
τοΰ 22ου σώματος νά οράμωσ'.ν είς βοήθειαν του 23ου, άλλα δέν έπρό- 
φΟασαν, διότι το σώμα τοΰτο ΰπε’κυψε καί ΰπεχώρησίν. ΤΗτο ηδη ώσεί 
2 —3 ώρα μ. μ.

»Ίό 22ον σώμα, κατά τήν ώραν ταύτην, ε ιχ ί  προβή πολύ έπί τά 
πρόσω, ώστε ή γραμμή αΰτοΰ, αποτελούσα τόξον κύκλου, έκτβινόμενον 
i f ' οοον το σώμα προύχώρει, καθίστατο έπικίνδυνος, καθόσον ούτως ή 
γραμμή αύτη έγίνετο άπολύτως λεπτή. Ό  δέ κίνδυνος ήτο έπί τοσοΰ- 
τον σοβαρδς, καθ’ δσον τά γαλλικά στρατεύματα τής έφεδρείας ησαν 
ίλιγάριθμα, ό δ’ έχθρδς είχε συγκεντρώσει τάς δυνάμεις του (ακτίνες 
άλλως τε ήσαν πολυαριθμότεραι) είς τρία ή τέσσαρα σημεία, εις φάλαγ
γας συνεπτυγμένος, μέ τάς όποιας ήδύνατο, έν ώρισμένη στιγμή, νά 
διαρ^ήζ-r, τήν λεπτυνθεϊσαν γαλλικήν γραμμήν έπί οίουδήποτε σημείου 
και αν έξέλεγεν. Αύτδ τοΰτο και έπήλθε.

» Ορος τήν 3  1/2 μ. μ. οί κινητοί έθνοφύλακες ήρξαντο ύποχωροΰν» 
τες. Κατωρθώθη ομως νά τούς συγκεντρώσωσιν όπισθεν τοΰ θεραπευ
τηρίου τοΰ Cauchy, καί εθίντο αυτούς έπί μιας γραμμής μετά τών έν 

ίφεδρεία ζουάβων τοΰ Βορ^ά, μέ τήν άποστολήν νά προστατεύσωσι 
τήν ΰποχώρησιν.

»Ά πέναντι τής μεραρχίας Deroja, ισχυρά πρωσσική φάλαγξ έφρόν- 
τιζε νά έκτελέση περιστροφικήν κίνησιν έπί τήν άριστεράν πτέρυγα τοΰ 
γαλλικοΰ στρατοΰ, άλλά κανονοατοιχία τις τών 8, δπό τάς διαταγάς 
τοΰ Montebello, τήν έσταμάτησε διά τοΰ ταχέος καί άκριβοΰς πυρος αυ
τής, έπενεγκοΰσα αύτή μεγάλας άπωλείας.

»Τήν 4 μ. μ. οί Γάλλοι κατεΐχον άπάσας τάςθέσεις αύτών, καί τάς 
ύπερασπίζοντο μάλιστα μετά ζωηρας ένεργητικότητος, δτε αίφνης τοΐς 
έδόθη ή διαταγή προς ΰποχώρησιν, συνεπεία τής αδυναμίας, εις ήν 
εΰρίσκετο ή μεραρχία I’aul/e d’ lνoy ν’ άντιστή προς τάς έχθρικάς προ- 
σπαθείας. Ί άγματά τινα τοΰ 22ου σώματος έπροστάτευσαν τήν ΰπο- 
χώρησιν, γενομένην έν άρχή μετά μεγίστης τάξεως, κατά τάγματα  
πυκνά, καί τάς κανονιοστοιχίας έν τοΐς διαμέσοις είς τάς κανονισμένας 
αύτών θέσεις· άλλ’ ομως έντδς ολίγου αί πρωοσικαί κανονοστοιχίαι έπα- 
ρουσιάσθησαν έπί τών υψηλών δφρύων, αίτινες έδέσποζον τάς γαλλικάς 
θέσεις, καί έπυροβόλησαν κατά τών Γ άλλων κατά £ιπήν μακροτάτην. 
Α ί γαλλικαί φάλαγγες έτάχυναν έν πρώτοις το βήμα, δπως άπομα- 
κρυνθώσι τής βολής τών γερμανικών τηλεβόλων, άλλά το άποτέλεσμα 
τοΰ πυρος ητο τοιοΰτον, ώστε οί Γάλλοι ήναγκάσθησαν ν’ άναλάβωσι 
πάραυτα το δρομαΐον βήμα, δπως δυνηθώσι νά άνασχηματισθώση» αί 
γραμμαί των ετι μακρύτερον. Τοΰτο κατωρθώθη, ούχί δμω; 5νευ αίσθη-

τών ζημιών. "Ολα τά στρατεύματα διήλθον διά τής St Quentin ύπό 
τδ πρωσσικόν πΰρ, δπερ έβομβάρδιζε τήν πόλιν, καταστρέφον τάς στί-  
γας καί έπιζητοΰν τήν άνάφλεξιν τών οικημάτων. Ή  νύξ έκόπασε τήν 
τήν καταδίωξιν.»

Οί ΓΙρώσσοι ευρον εντός τής πόλεως S l Quentin 2 ,000 
Γάλλους πληγωμένους· εάν δέ προστεδώσιν 9 ,000  υγιείς, 
οΰς συνέλαβον αιχμαλώτους, καί οι κατά τήν μάχην φονευ- 
μένοί καί τραυματισμένοι Γ άλλοι, συνάγεται οτι αί άπώλειαΐ 
του βορείου στρατοΰ ανέρχονται είς 15 περίπου χιλιάδας. 
Έ κ τών Γερμανών έιρονευδησαν καί έτραυματίσδησαν ουχι 
δλίγοι, έλαβον δέ μέρος εις τήν μάχην, έκτος τής πρώτης 
στρατιας, καί τά στρατεύματα τοΰ Σάξονος στρατηγοΰ 
Lippe.

Ό  στρατηγός Faidherbe έν τη καταδιώξει αΰτοΰ ύπότών 
Πρώσσων δέν ήδελησε νά μείνη έντος τής πόλεως S‘ Quen
tin , το μέν, ίνα μή ύποστή πολιορκίαν άποκλειόμενος έκεΐσε, 
το δέ, Γνα μή πάδη άοίκως ή πόλις ύπό τοΰ βομβαρδισμοΰ· 
διελδών δ’ αυτήν, ώς άνω είρηται, συνεκέντρωσε τους Os' εαυ
τόν οπισδεν τής πόλεως, καί επωφελούμενος τής άναπαύλας, 
ην δ έγδρός τω έχορήγει, άπεσύρδη προς βορραν επί τήν 
Cambrai καί Valenciennes (I). Ό  αρχηγός τής 1ης γερ
μανικής στρατιας, έξελδών κατόπιν τής Sl Quentin, ηρξατο 
τής πρός βορραν πορείας αΰτοΰ, πρός καταδίωξιν τών Γάλ
λω ν  στάς δέ έπί μικρόν τήν 22 Ίανουαρίου απέναντι τοΰ 
Cambrai, προσεκάλεσε τήν φρουράν τής άκροπόλεως νά πα- 
ραδώση τήν πόλιν έπί απειλή βομβαρδισμοΰ, δέν προέβη ομως 
είς τό βήμα τοΰτο.

Έ ν τούτω τώ μεταξύ δ γαλλικός στρατός, άποσυρδείς 
πρός βορραν, έστησε τό στραταρχείον αύτοΰ έν L ille , τά δέ 
στρατεύματα έπεστάδμευσαν εις Cambrai, A rras, καί D oaai, 
άνοργανιζόμενα ύπό τήν ένεργόν σροντίδα τοΰ στρατηγοΰ αύ·

(1) Ή Cambrai εχει άκρόπολιν ίσχυράν, ή δέ Valcnviennes είναι 
(pcojpiov 1ης τάξεως. Α ί δύο αύται θέσεις συνδέονται δίά συστήματος 
όχυρώσεων ΰπερασπιζουσών τά βόρεια σύνορα.



τών Faidherbe· άλλ’ ομως έπελθούσης της άνακωχής τοΰ 
πολέμου (28 Ίανουαρίου), τά πράγματα έμειναν ώς είχον.

Ό  στρατηγός Faidherbe άπό L ille  έγραψε την έξης επί
σημον έκθεσιν περί τών τελευταίων γεγονότων

«Κατανοών τήν ανάγκην τοΰ βαδίσαι έπί τά πρόσω, οπως 
ευκολύνω τήν έξοδον είς τόν στρατόν τών Παρισίων, έφερον 
τόν στρατόν μου, άπό τής 16ης, πρός τά ΝΑ, ΐνα παρακάμ- 
ψω τόν απέναντι μου στρατόν καί άπειλήσω τήν γραμμήν τής 
la  Fere, Chauny, Noyon, Compiegne. Ίίμην βέβαιος, οτι 
έμελλον νά σύρω επ’ εμοί δυνάμεις καταστρεπτικάς, άλλ’ ύ- 
πάρχουσι περιστάσεις, καδ’ ας οφείλει τις νά προσφέρηται 
δυσία.

«'Εμπροσθεν τής S l Quentin προσέκρουσα τά στίφη τών 
πρωσσικών στρατευμάτων, έλδόντων άπό Reim s, Laon, la  
F ere, Ham, Peronne, άπό Παρισίους, Amiens καί Νορ- 
μανδίαν.

»Ώ ς τηλεγραφικώς έγνωστοποιήδη, ό βόρειος στρατός α
πέδειξε τήν μεγαλητέραν άνδρείαν, καί έτήρησεν άπολύτως 
μέχρι τής εσπέρας τάς δέσεις αυτοί», αίτινες ησαν κάλλισται' 
άλλά τότε ή διαρκής άφιξις νεοχμών στρατευμάτων τοΰ έχδροΰ 
καί ή έξάντλησις τών δυνάμεων τών ήμετέρων κατέστησαν 
άναγκαίαν τήν διαταγήν τής έπί τήν Cambrai υποχωρήσεως.

»Τό σώμα τοΰ στρατηγοΰ Lecointe διευδΰνδη έπί τής 
όδοΰ τοΰ Cateau, τό τοΰ στρατηγοΰ Paulze d’ Ivoy έπί τής 
όδοΰ τοΰ Catelef, έπειτα μετά τοΰ ίππικοΰ έλαβον διάμεσόν 
τ'.να όδόν, ητις διέρχεται τήν Monbrechain.

«Δύο κεφαλαί φαλάγγων πρωσσικών είσήλδον τότε είς S* 
Quentin, ή μέν διά τής όδοΰ τής la  Fere, ή δέ διά τής τών 
ΙΙαρισίων. *

Ό  έχδρός ήσχολήδη νά συνάξη Ιον τούς πληγωμένους, 
2ον τους πολυαρίθμους άνδρας, οΓτινες υπό διαφόρους προ
φάσεις είχον μείνει έν τή πόλει, ένώ ώφειλον νά ώσιν είς τήν 
έν μάχη δέσιν αυτών ολους τους δυστυνεΐς, οιτινες, κατά
κοποι έκ τής καμάτου καί πάσχοντες υπό τής πείνης μετά

τεσσάρων ημερών πορείαν σύντονον καί δύο ίμερων άγώνας, 
δέν ήδύναντο νά μεδέξωσιν είς υποχώρησίν ένδεκα λευγών έν 
τώ βορβόρω διά νυκτός κατεψυγμένης καί σκοτεινής· 3ον 
τέλος τινάς τών άνδρείων στρατιωτών, οίτινες άφιεροΰντο εις 
τήν όπισδοφυλακήν πρός υπεράσπισιν τής υποχωρήσεως.

»Έ κ τούτω ν άποτελοΰνται όλα τά τρόπαιά τω ν  δέν ήχ- 
μαλώτισαν ούδένα έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, καί μετεφέρα- 
μεν άλωβήτους τάς δώδεκα μεραρχικάς κανονοστοιχίας ήμών 
ώς καί τάς τρεις έφεδρικάς.

«Αί τέσσαρες ήμών μεραρχίαι μετά εξ εβδομάδων έπιχει- 
ρήσεις καί άγώνας ήλαττ&ίδησαν είς G— 7,000 άνδρών έκά- 
στη, ώστε δέν είχαμεν παρά μόλις 25 ,000  πολεμις·ών είς τήν 
μάχην τής S l Quentin.

»Ή  πρώτη γερμανική στρατιά, ένίσχυδεΐσα ύπό πολλών 
σωμάτων, έμέτρα τουλάχιστον διπλάσιον άριδμόν.

«Καί ομως μεδ’ ολας τάς άποτυχίας, ελπίζω οτι δ Βό
ρειος στρατός θέλει δυνηδή ν’ άποδείξη έντός ολίγων ημερών, 
οτι καί τήν φοράν ταύτην δέν κατέστη άνίκανος.

«Έ ν L ille , 23 Ίανουαρίου.
»Ό στρατηγός, αρχηγός τοΰ Βορείου στρατοΰ,

« F a i d h e r b e . »

Γ Τ ά  περί τόν Λ είγηρα στρατιω τικά εργα·
(άπό τοΰ Νοεμβρίου μέχρις τέλους τοΰ πολέμου)

α)  Μ έχρι τής 28. Νοεμβρίου. — Μετά τήν ύπό τών 
Γερμανών κυρίευσιν τής Αύρηλίας καί τήν κατοχήν αύτής ύπό 
τών Βαυαρών δ γαλλικός στρατός τοΰ Αείγηρος, περί ου έ- 
γράψαμεν έν τώ τετάρτω ήμών άρδρω, έπί πολύ ούδέ καν 
άκούεται. Ούχ ηττον όμως ό στρατός ουτος άνοργανίζεται, 
καί κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Νοεμβρίου μηνός άνα- 
λααβάνει τήν επιθετικήν αύτοΰ πορείαν. Ό  στρατός ουτος κυ
ρίαν άποστολήν εχει νά δράμη πρός βοήδειαν τής πρωτευού- 
σης, τοΰθ’ οπερ βεβαίως δέν κατορθοΰται, άν μή ήττηθείς δ 
Von-der-Tann διάνοιξη τήν πρός Παρισίους όδο» τοΐςΓάλλοις.



Έ πί τω σκοπώ τούτω ό όπισθεν τοΰ Αείγηρος γαλλικός 
στρατός έπιλαμβάνεται της κυκλο)σεως τοΰ είς Αύρηλίαν 
Βαυαρικού σώματος, ουτινος άπό τίνος άπέστησαν 36ο π α 
ρ’ αύτώ ουσαι πρωσσικαί μεραρχίαι. Ό  στρατηγός des Pal— 
lieres, ευρισκόμενος είς Argent καί είς A ubigny-V ille, πο
ρεύεται διά της Gien νά καταλάβη τούς Βαυαρούς Ικ τοΰ 
δεξιού, ένω ό λοιπός στρατός, δπό τόν γενικόν άρχηγόν d’Au
reilles, έκκίνών καί διερχόμενος τον Αείγηρα είς Beaugency 
καταλαμβάνει έπί τά δεξιά καί τά νώτα τό δάσος τοΰ M ar- 
chenoir. Έκεΐθεν δέ έκδραμών συνάντα είς τά χωρία τά πέ
ριξ τοΰ Goulmiers τόν εχθρόν την 9 Νοεμβρίου· νικα αυτόν 
καί τόν βιάζει νά κενοίση τήν Αύρηλίαν καί άποσυρθ?) είς 
Toury, οπως καλύψη τήν πρός Παρισίους πρόοδον τοΰ στρα
τοΰ τοΰ Αείγηρος. Έ κεΐ στάς καλεΐ είς συνδρομήν αύτοΰ τούς 
συμμάχους· τω άποστέλλονται δέ έκ Βερσαλλιών καί τών πε- 
ριξ τών Παρισίων δ μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμβούργου με τήν 
17ην καί 22αν μεραρχίαν καί δ πρίγκιψ ’Αλβέρτος μεθ’ ίπ - 
πικοΰ καί άλλων στρατευμάτων.

!Ιδού ή επίσημος γαλλική εκθεσις της έν Coulmiers μά- 
χης (9 Νοεμβρίου), ητις δικαίως αναπτέρωσε τάς έλπίδας 
τών Γάλλων, έ'μεινεν όμως ολως άκαρπος διά τό άναπορά- 
σιστον τών Γάλλων άρχηγών.

Επίσημος 6χ8ε5ίς του άρχηγοΰ τοΰ στρατού το3 Αείγηρος περ! τ ις  
έν Coulmiires μ*χη;, συγχροτηβείοης τήν 9 Νοεμβρίου.

«Κύριε υπουργέ !
» Λαμβάνω τήν τιμήν να διευθύνω ύμΐν τήν εκθεσιν Ιπί τής έν Coul- 

rriiires μάχης, συγκροτηθείσης κατα τήν 9 Νοεμβρίου.
ί ’Από τοΰ τέλους τοΰ 8βρ!ου εΤχεν άποφασισΟή, κατόπιν πολεμικού 

συμβουλίου συγκροτηθέντος είς Tours, τό νά δοκιμασθή συνδυασμένη τις 
έπιχείρησις πρός άνάκτησιν τής Αύρηλίας, και νά γενή ή έπίθεσις, 
άπό μέν τοΰ δυτικοΰ διά τών δυνάμεων τών άπ’ ευθείας υπό τάς δια- 
ταγάς μου, άπό δέ τοΰ άνατολικοΰ, διά τών δυνάμεων τοΰ στρατηγοΰ 
des Palliercs, απάντων ένεργούντων έπί τής δεξιάς τοΰ Αείγηρος ο/θης.

«Διάφοροι περιστάσεις, έπελΟοΰσαι Ιν αυτή τή  στιγμή τής έναρ- 
ξεως τής πρός συγκέντρωσιν κινησεως, δέν έπέτρεψαν τήν άμεσον έφαρ- 
μογήν τοΰ σχεδίου τούτου.

ϊΤήν 5  τό Ισπέρας άπεφασίοθη, κατά τάς οδηγίας, ας επεμψεν ο 
υπουργός τοΰ πολέμου, ή έκτέλεσις τής έπιχειρήσεως, καί ό στρατηγός 
des Failures, ευρισκόμενος ε’ις Argent καί εις Aubigny-Ville, ελαβε τήν 
διαταγήν ν’ άναχωρήστι τήν έπαύριον (6), οπως διευθυνθή διά τής Gien 
καί τοΰ Αύρηλιανοΰ δάσους έπί τής Αύρηλίας, άφιεμένης αύτφ πλή
ρους έλευΟερίας κινησεως, οπως φθάση τό εσπέρας τής 10  ή τήν πρωίαν 
τής 4 4, κατά τάς περιστάσεις.

»'Έν λοιπόν τών στρατευμάτων μου, ό'περ εδρίσκετο τοποθετημένον 
Ιπί τήν δεξιάν καί τά νώτα τοΰ δάσους τής Marchenoir, άπό τής Mer 
μέχρι τής Vievy-le-Raye, δέν ώφειλε νά προβή Ιπί τά πρόσω ή τήν 8, 
οπως δώση τώ στρατηγώ des Pallieres τόν καιρόν νά Ινεργήσνι τήν κ ί- 
νησίν του.

■ Τήν πρωίαν τής 8ης ό στρατός κατέλαβε τάς έξής θέσεις. Οί στρα
τηγοί Martineau καί Peitavin Ιτοποθετήθησαν μεταξύ Messas καί le Cha
teau du Coudray· ό στρατηγός Chanzy μεταξύ le Condray καί Ouzouer- 
le-Marche' δ στρατηγός Reyau μέ τό ίππικόν είς Prenouvellon καί Se-  
rouville- τό δέ στραταρχεΐον είς Poisly.

»Ή διαταγή τής πορείας διά τήν έπαύριον ελεγεν, οτι μερϊς τών 
στρατευμάτων τοΰ στρατηγοΰ Martineau ώφειλε μεταβασα νά λάβη θέσιν 
μεταξύ Bardor είς τά δεξιά, καί le Chateau de la Touane ε!ς τά &(<■- 
στερά· οτι ό στρατηγός Peitavin ώφειλε νά κυριεύση διαδοχικώς τήν 
Baccon, τήν Renardiero καί τήν G rand-Lus, όπως ακολούθως τείνει τήν 
χεΐρα τή δεξιοί τοΰ στρατηγοΰ Chanzy, Ιπί τφ  σκοπώ τοΰ προσβαλλεΐν 
τό χωρίον Coulmiires, ενθα, κατά τάς πληροφορίας ήμών, ό εχθρός ήτο 
Ισχυρώς ώχυρωμένος.

»Έ  τοΰ πυροβολικοΰ μου Ιφεδρεία καί ό στρατηγός Dariis, μέ τά  
Ιφεδριακά αύτοΰ τάγματα, ώφειλον νά δποστηρίξωσι τό κίνημα τοΰτο.

»Ό  στρατηγός Chanzy ώφειλε νά έκτελέση διά τής CharsonvilIe> 
Epieds καί Gemigny, περιστροφικήν τινα κίνησιν, στηριζόμενος έπί τό 
άριστερόν διά τοΰ ίππικοΰ τοΰ στρατηγοΰ Reyau, δστις εΤχεν οδηγίας 
νά φροντίση νά δπερκεράση, οσον οΐόν τε, τόν έχθρόν διά τής δεξιάς αδ- 
τοΰ. Οί έλεύθεροι σκοπευταί τών Παρισίων, δπό τάς διαταγάς τοΰ άν- 
τισυνταγματάρχου Lipowski, είχον διεταχθή νά στηρίξωσι κατά τό Αρι
στερόν τήν κίνησιν τοΰ ίππικοΰ.

ϊΤήν 9ην, άπό τής 8ης πρωινής ώρας δπαντα τά  στρατεύματα έτέ- 
θησαν ε!ς κίνησιν, άφοΰ Ιγευμάτισαν.

«Τότμήμα τών στρατευμάτων τοΰ στρατηγοΰ Martineau, όρισθέν ν& 
Ιργασθή κατά τό δεξιόν, έξετέλεσε τήν κίνησιν του χωρίς ν’ άπαντήση 
τόν Ιχθρόν.

»Τό ήμισυ τών δυνάμεων τών δπό τόν στρατηγόν Peitavin, όποστη- 
ριζομενον δπό τοΰ Ιφεδρικοΰ πυροβολικού, Ικυρίευσε κατά πρώτον το



χωρίον Baceon, καί διευθύνθη κατόπιν Ιπί τό χωρίον τοΰ ποταμοϋ καί 
le Chateau-de-la Eernadiire, ϋνθα ό Ιχθρος ήτο ίσχυρώς Ιγκατεστημέ- 
νος Ιν δλαις ταΐς τοΰ χωρίου οίκίαις, ώς έν τώ παραδείσω.

»Έ θέσις αίΐτη, ζωηρώς προσβληΟεϊσα ΰπό 3 ταγμάτων, τοϋ 6ου 
τάγματος τών εΰζώνων τής πορείας, ένός τάγματος τοΰ 1 ΰου συντάγμα
τος τής γραμμής, καί ένός τοΰ 33ου τής πορείας, Ικυριεύθη μεθ’ δλας 
τάς προσπαθείας τοΰ έχθροΰ, οπως διατηρηθή έν αυτή. Είς τήν προσ
βολήν ταύτην, διευθυνθείσαν ΰπό τοΰ στρατηγοΰ Peitavin προσωπικώς, 
δστις δέν ήδύνατο να ΰποστηριχθή ή λίαν δυσκόλως υπό τοΰ πυροβο- 
λικοΰ, καθόσον οί άκροβολισταί ήμών κατεϊχον μέρος τι τοΰ χωρίου, 
τά στρατεύματα ήμών ανέπτυξαν ζέσιν άξιοσημείωτον.

»Τό έτερον ήμισυ τών στρατευμάτων τοΰ στρατηγοΰ Peitavin Ιφέ- 
ρετο έπί τά πρόσω, Ινώ ή βέσις τής Bernadiire είχε κυοιευθή· κατα
λαμβάνει τήν le Chateau dii Grand-Lns, χωρίς νά ευρτ) άντίστασιν, καί 
£φερε τό άριοτερόν αΰτοΰ έπί το χωρίον Coulmiires.

»Έπί τήν άριστεράν τά στρατεύματα τοΰ στρατηγοΰ Barry ώδευον 
διά τοΰ Champdry, καί Villarceau, οπερ ήτο τό κέντρον τής εχθρικής 
γραμμής καί κατείχετο ισχυρότατα. Σταματήσαντα έν τή πορεία των 
4'νεκα τοΰ πρωσσικοΰ πυροβολικοΰ, δέν ήδυνήθησαν ν’ άφιχθώσιν ή περί 
τήν δευτέραν καί ήμίσειαν ώραν είς Coulmifres, απέναντι τής όποιας 
εύρίσκοντο ήδη οί άκροβολισταί τοΰ στρατηγοΰ Peitavin.

» 0 ί άκροβολισταί ουτοι, μεθ’ ών ήνώθησαν οί άκροβολισταί τοΰ ςρα- 
τηγοΰ Barry, Ιρ^ιφθησαν Ιν δρομαίω βήματι κραυγάζοντες τό «Ζήτω ή 
Γαλλία» είς τούς κήπους καί τό δάσος, δτινα κεΐνται νοτίως τής Coul- 

mieres, είσεχώρησαν Ιν αΰταϊς μεθ’ δλην τήν μανιώδη τοΰ έχθροΰ άντί- 
στασιν, άλλ’ ομοις δέν κατώρΟωσαν νά γείνωσι κύριοι τοΰ χωρίου. Ό  
Ιχθρός, δστις ήτο Ικεΐ ώχυρωμένος, καί ειχε συναθροίσει μέγα μέρος 
τών δυνάμεων του ώς καί τοΰ πυροβολικοΰ του, κατέβαλε τάς μεγα- 
λτ)τέρας προσπαθείας, δπως διατηρηθή έν αύτώ, έπί τώ σκοπώ τοΰ 
προασπίσαι τήν ΰποχώρησιν τών στρατευμάτων τής άριστεράς οΐΰτοϋ, 
ητις Ικινδύνευσεν ετι μάλλον, καθόσον ή έπί τά πρόσω πορεία ήμών 
ετι μάλλον ετονίζετο.

>Γ1ρός καταστολήν τής άντιστάσεως ταύτης ό άρχιστράτηγος προ- 
σεκάλεσε τόν στρατηγόν Daries καί τό εφεδρον περοβολικόν. Τοΰτο Ινε* 
κατέστη είς τό ΰψωμα τοΰ Grand-Lus, καί μετά πΰρ σφοδρότατον 
πλέον τής ήμισείας ώρας άπεστόμωσε τάς Ιχθρικάς κανονοστοιχίας. 
Τήν στιγμήν ταύτην οί άκροβολισταί, ΰποστηριζόμενοι ΰπό τινων ταγ
μάτων τοΰ στρατηγοΰ Barry καί οδηγούμενοι ΰπό τοΰ στρατηγοΰ προ
σωπικώς, Ιπανέλαβον τήν !π ί τά πρόσω πορείαν αΰτών, καί είσεχώ
ρησαν Ιντός τοΰ χωρίου, οθεν άπεδίωςαν τόν εχθρόν περί τήν τετάρτην 
ώραν τής εσπέρας.

«Κατά τήν προσβολήν ταύτην τά στρατεύματα τοΰ στρατηγοΰ Barry, 
τό 7ον τάγμα εύζώνων πορείας, τό 3 Ιον σύνταγμα τοΰ πεζικοΰ πορείας 
καί τό 22ον σύνταγμα τών κινητών (τής Dordogne) Ιπεδείξαντο πολλήν 
!σχ ΰν καί Ινεργειαν.

«’Αριστερόθεν τοΰ στρατηγοΰ Barry, μέρος τών στρατευμάτων τοϋ  

ΰποναυάρχου Jaurreguiberry, προσκοπούμενον κατά τήν πορείαν του 

δπό τών Ιλευθέρων σκοπευτών τοΰ ταγματάρχου Lienard, διήλθον τήν 
Charsouville καί τήν Epieds καί άφίκοντο εμπροσΟεν τής Cheminiers, 
δπου ΰπεδέχθησαν διά βροχής όβουζίων. Άναπτύξαντα τότε τους άκρο- 

βολιστάς αΰτών, εθεντο είς ένέργειαν τάς κανονιοστοιχίας των, καί Ιξη- 
κολούθησαν τήν πορείαν των Ιπιλαμβανόμενοι πυρός τουφεκίου.

»Ή πάλη, ήν έ’σχον τά στρατεύματα ταΰτα, ΰπήρξε τόσω μάλλον 
σοβαρά, καθόσον ήσαν Ιπί πολύν χρόνον ΙκτίΟειμένα οΰχί μόνον είς τά  
πυρά τά έκ τής Saint Siegismond καί τής Geminy, ατινα χωρία ήσαν 
κατά μέτωπον αΰτών, άλλά καί είς τά πυρά τής Coulmiires καί τής Ro- 

sieres, 5 τινα δέν εσυρον είσέτι τήν προσοχήν τοΰ στρατηγοΰ Barry. ΤΗτο 
ήδη ώσεί ώρα δεύτερα καί ήμίσεια. Τήν στιγμήν ταύτην ό στρατηγός 
Reyau ειδοποίησε τόν στρατηγόν Chanzy, οτι τό ίππικόν ΰπέστη σοβα- 
ράν άντίστασιν, οτι τό πυροβολικόν αΰτοΰ εσχε πολλάς άπωλείας εις τε  

ανδρας καί ίππους, δτι δέν είχε πολεμεφόδια, καί δτι ήτο  ΰποχρεωμέ- 
νος νά ΰποχωρήσ^.

«Πρός άποφυγήν κινήσεως περιστροφικής, ήν ό Ιχθρός ήδύνατο νά 
δοκιμάσει ένεκα τής ΰποχωρήσεως ταύτης, ό στρατηγός Chanzy, δστις 
κατά τήν ήμέοαν ταύτην απέδειξε da coup d V il καί αποφασιστικότητα, 
Ι’φερεν Ιπί τά πρόσω τήν Ιφεδρείαν του κατά τήν διεύθυνσιν τής Saint 
Sigismond, ΰποστηρίζων αύτήν διά τοΰ ΰπολοίπου τοΰ Ιφέδρου πυροβο- 
λικοΰ αΰτοΰ.

•Ό  υποναύαρχος Jaurreguiberry είχε κατορθώσει νά καταλάβη τό 
χωρίον de Champ δι’ ένός τάγματος τοΰ 31ου, άλλά μόλις φθάσαν τοΰτο 
■προσεβλήθη ΰπό πυροβολικοΰ καί πεζικών φαλάγγων, αίτινες είσήρχοντο 
Ιν τή γραμμή, καί ήναγκάαΟη νά εγκαταλείψτι τό χωρίον. Ή Ινεργητική 
δμως θέλησις τοΰ ΰποναύαρχου κατωρΟωσε νά μάς διατηρήστι είς τάς 
θέσεις ήμών μέχρι τής τετάρτης καί ήμισείας, οπότε ή άφιξις μιας 
κανονοστοιχίας τών 12  κατωρθωσε νά ΰπερισχύση κατά τοΰ Ιχθρικοΰ 
πυροβολικοΰ.

ι  Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα τό 37ον πορείας καί τό 33ον 
τών κινητών ΰπέστησαν τά πάνδεινα.

»Τήν οην ώραν, άπαντα τά στρατεύματα τοϋ ναυάρχου Jaurregui
berry Ιφέρθησαν Ιπί τά πρόσω, και Ικυρίευσαν, βήματι δρομαίω, τά 
χωρία Champ καί Ormetean.

»Μετά τήν κατάληψιν τών χωρίων τούτων, ών τό τελευταΐον ήτο



ιτεφροντισμένως τετουφεχηθρωμένον καί θαυμασίως πρός άμυναν ^δια- 
τεθειμένον, ό Ιχθρος έν πλήρει δποχωρησει χατεδιώχθη, I f ’ οσον εφεγ- 
γε, οια του πυρος του πυροβολικοΰ ημών.

»Έν περιλήψει, κατα τήν ημέραν τής 9ης I κυρίευσα μεν ολας τας 
θέσεις τοΰ έχθροΰ, οστις, κατα τήν ομολογίαν Βαυαρών αξιωματικών 
αιχμαλώτων, ‘πρέπει νά δπέστη μεγάλα; απώλειας. Έπολεμήσαμεν 
κατά τοΰ Ιου βαυαρικοΰ σώματος, βοηθουμένου δπό πυροβολικοΰ καί 
ίππικοΰ πρωσσικοΰ.

»'Η ήμερα αυτη εσχεν αποτέλεσμα το ν ’ άναγκασθϊ| ό έχθρός νά  
κενώστ) όχι μόνον ολας τάς όχυρωθείσας θέσεις, ας κατείχεν όπισθεν 
τής M au v e  καί τά περίχωρα τής Αύρηλίας, αλλα και νά έγκαταλιπρ 
μετά σπουδής τήν πόλιν ταύτην, οπως δποχωρήστι προς τ ή ν Α ι-tenay διά 
διά τής Saint-Peravy καί Patay, καταλείπων ε!ς χεΐρας ήμών πλέον 
τώ ν  8 ,0 0 0  αιχμαλώτων, μή περιλαμβανομένων τών πληγωμένων.

„'Η βροχή καί ή χιών, αιτινες κατέπιπτον έφ’ ολην τήν νύκτα καί 
τήν έπαύριον, καί αιτινες Κφθειραν τας οδούς, κατέστησαν αδύνατον την 
καταδίωξιν, ητις βεβαίως ήίύνατο νά χορηγήση ήμΐν πλείονα. Μεθ’ο- 
),ας δμως τάς δυσκολίας ταυτας κατοπτευσίς τις, προοάσα μέχρι τής 
Saint R eravy, κατέσχε δύο τηλεβόλα, παραπομπήν τινα πολεμεφοδίων 
καί έκατοντάδα αιχμαλώτων, ών πέντε αξιωματικοί.

» '0  στρατηγός P alliires, ουτινος ή προς τήν Αύρηλίαν πορεία j i r e -  
λογίσθη Ιπί μακροτέραν άντίστασιν τοΰ Ιχθροΰ, έβάδισεν έπί 14  ώρας, 
κατά τήν ήμέραν τής 9ης, πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ κρότου τών πυρο
βόλων, καί με ολας τάς προσπαθείας του, αί κειραλαί τών ιραλάγγων 
αΰτοΰ άφίκοντο τήν νύκτα μόλις μέχρι τής Chevilly.

»Τά στρατεύματα ήμών τής γραμμής και οί κοινητοι ημών, οιτινες 
ϊβλεπον τό πΰρ πρώτον τ(οη, εσχον θαυμασιαν ζέσιν και σταθερότητα.

»Τό πυροβολικόν κατέστη άξιον μεγάλων έπαινων- διότι, και περ 
υποστάν μεγάλας άπωλείας, διεύθυνε τό πΰρ καί έκινεΐτο έν τώ μ ΐα φ  
χαλάζης βλημάτων μετ’ άξιοσημειώτου ακρίβειας καί τόλμης.

»Αί ήμέτεραι τής ήμέρας ταύτης άπώλειαι ησαν περί τους 1 ,3 0 0  
είς φονευμένους καί πληγωμένους.

,'Ο συνταγματάρχης de Foulonge του 31ου πορείας έφονευθη»
»'0  αντιστράτηγος Ressayre, διο ικητής τοΰ ίπ π ικο ΰ  τοΰ 16ου σ ώ μ α -  

μ α το ς , έπ λη γώ θη  δπό τεμ α χ ίο υ  έβουζιου,
ίΣτεροΰμαι, κύριε δπουργε, λεξεων, οπως έπαινεσω την ζωηρότητα, 

ήν έπεδείξατο κατά τήν ήμέραν ταύτην ολόκληρος ο στρατός· μακρο- 
τάτη δέ σημείωσις ήθελεν άποτελεσθή, άν άνέφερον άπαντα τά διαβι- 
βασθέντα μοι ώς λαβόντα χώραν εργα γενναιότητος καί άιροσιώσεως. 
Συνιστώ δμως είς τήν δμετέραν πρόνοιαν τάς πρός άμοιοήν αιτήσεις, 
ας λαμβάνω τήν τιμήν νά δποβάλω δμΐν, άπάσας στηριζομένας έπί 
ανδραγαθημάτων τελεσθέντων κατά τήν τροκειμένην τιερί-τωσιν.

»*0 ’Αρχηγός τοΰ στρατοΰ τοΰ Αείγηρος 
»D ’ AureHes.»

(ακολουθεί)

ΑΡΘΡΟΙΊ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Γ. Τά περί τόν  Λ είγηρα στρατιω τικά  εργα.

(άπό τοΰ Νοεμβρίου μέχρις τέλους τοΰ πολέμου)

(συνέχεια)

Πραγματίκώς, άν δ d’Aureilles δέν έπτοεϊτο ουτος ό βίος 
άπό τής νίκης αυτοΰ, έπροχώρει δ’ αμέσως κατά του tK Toury 
Von-der-Tann, ήττημένου οντος, δεύτερα νίκη γαλλική, 
λίαν πιθανή ουσα, ήνοιγε τήν προς Παρισίους όδόν πριν ή 
προρθάση συνδρομή τις τοΐς Βαυαροΐς, μάχη δέ διδόμενη τότε 
προς τους πολιορκητάς τών Παρισίων, βοηθουμένη διά βε- 
βαίας γενικής εξοοου τής ρρουρας τής πόλεως ταυτης, άναμ- 
ρίσοητητως ερερεν αγαΟα τοΓς Γαλλοις αποτελέσματα.

Ά τυχώ ς δέν έγένετο ούτως. Οί Γάλλοι, έπ’ δλίγον προ- 
βάντες μετά τήν κατοχήν τής Αύρηλίας, έστησαν καί ώχυρώ- 
Οησαν είς τάς παρ’ αυτήν κατειλημμένος Οε'σεις, ώσει άνε'με- 
νον του έχθροΰ τήν επάνοδον, έδόθη δ’ ουτω καιρός εις τόν 
μεγαν δοΰκα τοΰ Μεκλεμβούργου νά καταρθάση καί δοΰς τήν 
χεΓρα τω Von-der-Tann ν’ αντιμετώπιση μετ’ αΰτοΰ τούς 
Γάλλους άπό Toury μέχρις άπεναντι τής Dreux, ένθα υπήρ- 
χον Κινητοί έκ τοΰ νεοσχηματιζομένου έν Bretagne γαλλικοΰ 
ς·ρατοΰ, ταυτοχρονως οε κατερθασε διά τής Troyes καί Seus 
ό τό Mets έκπολιορκήσας Φρεδερίκος Κάρολος, λαμβάνω» 

θεσιν ουτικώς τοΰ Von-der-Tann καί τείνων τήν άριστεράν 
αυτου τω W erder. Ούτως ανενόχλητοι οι Γερμανοί άτιετέ· 
λεσαν ημικύκλιον απο δυσμων των Βερσαλλιών ίλέχρι τής Di-
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