
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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jon  χαί επέκεινα. ’Έκτοτε Θεωρείται δετικώς άποτυχόν το 
σχέδιον τοΰ στρατηγοΰ d’ A ureilles περί έκβιάσεως της προς 
Παρισίους δδοΰ, άρχεται δέ η έραρμογή τοΰ γερμανικού σχε
δίου περί έξωδήσεως αΰτοΰ άπο τών νέων θέσεων του. Πρώ
τος άρχεται τής πραγματοποιήσεως δ μέγας δούξ τοΰ Με
κλεμβούργου. Τώ δντι ουτος διά λίαν παρακεκινδυνευμένης 
πλευρικές πορείας ρίπτεται προς δυσμάς τών Βερσαλλιών ά- 
πέναντι τής Dreux καί εκτοπίζει τήν 17 Νοεμβρίου τοΰς είς 
τά υψώματα τοΰ Cherisy, ΒΑ τής Dreux, ευρισκομένους Κι- 
νιτοΰς τής Bretagne, πριν ή κατορδώση δ γαλλικός στρατός 
τοΰ Λείγηρος νά ένωδή μετ’ αύτών. Ή  νίκη αυτη έστερέωσε 
τήν δέσιν τών Γερμανών, άπήλλαξε πάσης δυσκολίας τό έν 
Βερσαλλίάις στραταρχεΐον, και ύπεχρέωσε τοΰς Γάλλους νά 

τραπώσι πρός δυσμάς κατά τήν le Mans καί Tours.
Τω δντι οί Γερμανοί τήν επαύριον τής παρά τήν Cherisy 

μάχης έπελάβοντο τής καταδιώξεως τών πρός τήν le Maos 
δδευόντων Γάλλων, ισχυρά δ’ αύτώνράλαγξ έ'λαβε δέσιν πλη
σίον τής Bosny, ενδα καί συνεκρούσδησαν πρός τοΰς Γάλ
λους, τό δ' ιππικόν αΰτών ποοήλασε μέχρι τής Bonneval, 
οπερ άποδεικνΰει τόν σκοπόν αΰτών περί πορείας κατά τής le 

Mans, κατελήφδη δέ κατόπιν καί ή έπί τής δδοΰ ταύτης Νο- 
gent-le-Rotrou.

Ούτως ή παρά τήν Cherisy νίκη τοΰ δουκος τοΰ Μεκλεμ
βούργου, ητις έπί τοΰ πεδίου αΰτής δέν εσχε σπουδαία άποτε- 
λέσματα,είχε σπουδαιοτάτας κατά τών Γάλλων τάς συνεπείας, 
διότι άπέκοόε τήν διά τοΰ άριστεροΰ τοΰ στρατοΰ τοΰ Λεί
γηρος προσπάδειαν, όπως ενωδώσι μετά τοΰ είς Bretagne 
δργανίζομένου στρατοΰ ώς καί μέ τό λοιπόν βόρειον τής 
Γαλλίας.

Άπαλλαγέντων ουτω τών Γερμανών παντός κινδύνου άπέ-

ναντι τοΰ δεξιοΰ αύτών, καί ύποδεικνυόντων έπιδετικήν πο
ρείαν κατά τής le Mans ή τής Tours, όπως οΰτως ύπερρα- 
λαγγίσωσι τό αριστερόν τοΰ στρατοΰ τοΰ Λείγηρος, απολεί
πεται ήμΐν νά ίδωμεν τά ύπό τοΰ επίλοιπου τής γραμμής αΰ
τών, ης τό άκρον άριστερόν οδάνει μέχρι τής Montargis.

Ό  γαλλικός τοΰ Λείγηρος στρατός, έκκλίνων τό αριστερόν 
αύτοΰ μετά τήν ήτταν τών Κινητών τής Bretagne έπί τό 
δπισδεν αριστερόν, καλύπτει τήν le Mans καί Tours, τό δέ 
λοιπόν αΰτοΰ διατίδεται κλιμακηδόν έπί γραμμής ώσεί πα 
ραλλήλου τοΰ Λείγηρος, έκτεινομένης άπό Chateaudun διά 

τής Artenay μέχρι τής Neuville, Bois Commun, και L a- 
don, τοΰ δεξιοΰ αΰτοΰ στηριζομένου έπί τοΰ δάσους τής Αύ- 
ρηλίας καί προσέτι καλυπτομένου διά τών δύο διορύγων τής 

Αΰρηλίας καί τής Briane, αίτινες διοχετεύουσαι τά υδατα 
τοΰ λείγηρος συγκοινωνοΰσι μετά τοΰ Σηκουάνα.

Οί Γερμανοί άρ' ετέρου ύπό τόν Φριδερίκον Κάρολον προ- 
βαίνουσι διά τής Yonne ά©’ ενός, άρ’ έτέρου δέ διά τής Eure, 
Eure et Loire, προσπαδήσαντες νά ύπερραλαγγίσωσι τό αρι
στερόν τών Γάλλων μετά τήν ^τταν τής 17 Νοεμβρίου, άλλά 
μή κατορδώσαντες τοΰτο έ"νεκα τής έπιδεξίου πρός τά δπισδεν 
παρεκκλίσεως τοΰ άριστεροΰ τών Γάλλων. 'Οπωσδήποτε οί 
Γερμανοί (Φριδερίκος Κάρολος, έ'χωντό 3ον,9ονκαί 10ον· ου- 
τινος οί είς Toury Βαυαβαροί καί δ Μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμ

βούργου άποτελοΰσιν ώς είπεΐν τό δεξιόν) εύρίσκονται είς 
Sens, P ith iv iers, Toury, Nogent-le-Rotrou, .Mainers, /.αί 
S l Calais, στηριζόμενοι έπί τήν Fontenehleau, Chartres, 
Dreux, Evreaux. Καί διά μέν τής Mainers καί S ' Calais 
ραίνονται άπειλοΰντες ταυτοχρόνως τήν le Mans καί Vend6me 
(οπερ αναγκάζει τοΰς Γάλλους νά κενώσωσι τήν Chateaudun), 

ζητοΰπες, ώς άνω ειρηται, νά ύπερραλχγγίσωιι τό άριστερόν
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τών Γάλλων, κόπτοντες τήν κοινωνίαν μέ τήν Νορμανδία» και 
τό λοιπόν Βορειοδυτικόν τής Γαλλίας· διά δέ του αριστερού 
αύτοΰ, τηρούμενης συγκοινωνίας πρός τό 14ον σώμα τό ύπό 
τόν W erder. άντιμετωπίζουσι τό δεξιόν καί τό κέντρον τοϋ 
στρατοΰ του Λείγηρος, έτοιμοι όπωςπροβώσι κατά τής Αύρη- 
λίας καί Bourges, η καί νά ύπερασπισδώσι κατά πάσης έν- 
δεχομένης απόπειρας τοΰ d’ Aureilles είς διάνοιξιν όδοΰ 

πρός Παρισίους.
Ουτω δυναμεδα είπεΐν, ότι αί ήνωμέναι γερμανικαί δυνάμεις 

υπό τόν μέγαν δοΰκα τοΰ Μεκλεβούργου, τόν Ver-der-Tann 
καί τόν πρίγκιπα Φρεδερίκον Κάρολον άποτελοΰσιν εξωτερικόν 
ημικύκλιον, προκαλύπτον τοΰς πολιορκητάς τών Παρισίων, 
ουτίνος τό μέν δεξιόν άκρον στηρίζεται έπί τής Senouchy 
Dreux, τό δ’ άριστερόν έπι τής Auxeme-M ontargis, προς 
ο μετεκλήδη καί μέρος τής υπό τόν W erder έν Βουργονία 
(Bourgogne) δυνα'μεως, όστις, καί περ άσδενής καδ’ εαυτόν 
καί άντιμετωπίζων τοΰς έν ’Αλσατία καί πρός τήν Dijon 
Γάλλους καί Γαριβαλδινοΰ;, αναγκάζεται νά άποστείλη τήν 
δύναμιν ταύτην τήν επαύριον τή; κατά τήν 19. Νοεμβρίου μά- 
y ης, καδ’ ην ένίκα είς Nuits τόν στρατηγόν Grenier καί 
έκυρίευε τήν πόλιν ταύτην, καί έλαβεν έν τώ μελλοντι δέσιν 
επιφυλακτικήν.

Οί δύο λοιπόν εχθρικοί στρατοί αντιμετωπίζονται καί άνα- 
ζητοΰνται, οδδέν δέ σπουδαΐον ή μικραί τινες άψιμαχίαι προ- 
ουλακών λαμδάνουσι χώραν μέχρι τής 28 Νοεμβρίου κατόπιν 
τής μάχης /rii;Culmiers (9 Νοεμβρίου) καί τής Cherisy (17 

Νοεμβρίου).
β) Άπό rijc 28 Νοεμβρίου εως 5 Δεκεμβρίου (ήτοι μέχρ{ 

τής ύπό τών Γερμανών καταλήψεω; τής Αΰρηλίας).— Ά λλ’ηοη 
ηγγικεν ή ώρα τών έργων. Ή  ορουρά τών Πσρισίων συνεν-
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νοείται με τον στρατόν τοΰ Λείγηρος, οπως, ενώ ουτος προ
βαίνει Γνα διάνοιξη τήν πρός Παρισιού; όδόν, έκείνη δι’ έ- 
ξοδου ισχυρά; έπιληρθή τοΰ δυσκολωτάτου έργου τής δια— 
σπάσεω; τή; γραμμής τών πολιορκητών. Ύπολογιζομέ- 
νου τοΰ χρόνου, ό μέν d ’ Aureilles άρχεται τής έπιδέσεως 
την 28 Νοεμβρίου κατα τοΰ άκρου αριστεροΰ τών Γερμανών, 
Γνα μέ τό κέντρον αύτοΰ προβη τήν ευθείαν διά Etampes πρός 
Παρισίους, η οε ορουρα τών Παρισίων έξερχεται τών φρου
ρίων υπο τόν Ducrot καί διέρχεται τόν Marne τήν 30 Νοεμ
βρίου· έπιτίδεται κατά τών έκεΐσε Σαξώνων καί Βυρτεμβερ- 
γίων, κυριευει χωρία τινα, άλλά σταματα απέναντι τοΰ προσ- 
δραμόντος έχθροΰ, καί είς μάτην περιμείνασα τόν στρατόν 
του Αείγηρο; μέχρι τής 4 Δεκεμβρίου, Αναγκάζεται έν απελ
πισία τή; αποτυχία; νά άναδιαβή έπί τά όπισθεν τόν ποτα
μόν. Ό  στρατός τοΰ Λείγηρος δεν έδυνήδη νά προβή, τά δέ 
κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα στρατιωτικά έργα έπήνεγκον 
τήν υποχώρησιν αΰτοΰ καί τήν ύπό τών Γερμανών έκ νέου 
άνακτησιν τής Αύρηλίας. Καί περί μέν τών έργων τής ρρου- 
ρας τών Παρισίων έν οίκείω τόπω δ λόγος, ηίη δέ άναγρά- 
φομεν τά περί τόν Αείγηρα συμβεβηχότα.

Ό  άρχαγό; τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ d’ Aureilles de P a la 
din, κατόπιν μικρών τινων αψιμαχιών, κατορδώσας νά συγκε- 
τρώση έπιδεξίω; τάς δυνάμει; αύτοΰ προ; τά δεξιά, έπετέδη 
τήν 28 Νοεμβρίου κατά τοΰ 10ου πρωσσικοΰ σώματος, άπο- 
τελοΰντος τήν άριστεράν πτέρυγα τοΰ Φρεδερίκου Καρόλου, 
καί κατέχοντος τά ; περί τήν Montargis δέσεις. Οί Γερμανοί, 
άπολεσαντε; περί τοΰς 1000, έξώσδησαν τών χωρίων Ladon 
καίΜβζίβΓκαί ύπεχώρησαν πρός τήν B eaune-la-R o lande(l),

(1) Ή Beaune.la-RoUnde χ ε ϊ χ ι ι  ίη\ τής σιδηράς όδοΰ τής Mou. 
targis προς Πιριαίους δια τής Malesherbes ΝΑ τής Fonteneblau.
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κατελιπόντες εις χεΐρας των Γάλλων εν πυροβολον και πολ
λούς αιχμαλώτους· άλλ’ έ^εΐ έστησαν. 'II μαχη επανεληφδη 
ζωηρότερον, και οί Γάλλο: ένίχων εκ νέου, άν μή δ Φρεδβ- 
ρίχος Κάρολος εσπευδεν εγκαίρως μετά μεσημβρίαν εις βοη- 

δειαν, καί ήνάγχαζε τους Γάλλους είς υποχώρησίν.
Ή  μάχη αΰτη της Beaune-la-Rolande έσταμάτησε μέν 

τήν έπί τά πρόσω πορείαν τών Γάλλων, δεν εσχεν ομως απο
τελέσματα καταστρεπτικά, ώς έκήρυξαν αυτά οί Γερμανοί, 
διότι δυο ημέρας κατόπιν δ αύτός στρατός τοΰ Αείγηρος ήδυ- 
νήΟη νά λάβη επιτυχίας τινάς κατά τήν άριστεράν αυτοΰ πτέ
ρυγα έπί διαφόρων σημείων κατά τήν Ιην Δεκεμβρίου. Καί 

ομως τάς σμικράς ταύτας επιτυχίας τάς άπώλεσαν οί Γάλ
λοι κατά τήν ήμέραν τής 2 Δεκεμβρίου, δπότε ελαβον χώραν 
δυο συγκρούσεις ευτυχείς υπερ τών Γερμανών, μεταξύ Jan - 
v ille  καί A rtenay, δυτικώς τοΰ πρός Παρισίους σιοηροδρο- 
μου. Αί συγκρούσεις αυται ε!»αι ή μέν πρός Orgeres κατά 
τοΰ 16ου γαλλικοΰ σώματος, ή δέ πρός τήν Poupry κατά 
τοΰ 15ου, καθ’ ας τό μέν πρώτον άπώδησαν οί Γερμανοί πέ

ραν τ ις  Lo igny πρός τήν Term inieres, τό δ’ έτερον μέχρι 
σχεδόν τής Artenay. Διά των δύο τούτων ηττών οί Γάλλοι 
έστερήθησαν μέρους τοΰ εδάφους, οπερ εΤχον κερδίσει τήν 

Ιην Δεκεμβρίου (1).
Ένώ δέ ταΰτα έλάμβανον χώραν, τό κέντρον τοΰ γερμανι-

(1) Ή  Orgeres κ ε ΐτα ι Ιπ ί τή ς  όδοΰ Chateaudun πρός Janville  κ α ί  

Toury, α π έχε ι δέ 20  χ ιλ . ΝΔ τα ύ τη ς , κ α ι σχεδόν άλλο  τόσον ΒΔ. τή ς  

A rtenay

Ή  Loigny κεΐται επί τής όδοΰ τής Αύρηλίας προς τήν Orgeres 4  

χιλ. άπό ταύτης καί είς τό μέσον τοΰ δρόμου τής Terminieres, ην οί 

Γερμανοί κατεΐχον τήν 30 . Νοεμβρίου.

Ή  Poupry εΤναι 3 χιλ. ΔΝ τής Artenay.

νιχοΰ στρατοΰ έχέρδιζε τήν 3 Δεκεμβρίο» τάς είς Chevilly 
καί Chilleur νίχας χατά τών Γάλλων (1).

Κατ’ ειδήσεις γερμανικάς, φαίνεται οτι έν ταΐς πρώταις 
ήμέραις τοΰ Δεκεμβρίου τό έν τώ κέντρω σώμα τοΰ Von-der» 
Tann ύπέστη σπουδαίας ζημίας, καί οτι τοΰτο ήνάγκασε τόν 
Φρεδερΐκον Κάρολον νά παραιτηδη τής ιδέας τοΰ νά προσπα- 
θήση νά υπερφαλαγγίση τάς πτέρυγας τών Γάλλων, οΰτω δέ 
συγκεντρώσας πλείστας δυνάμεις πρός τό κέντρον εδωκε 
τήν κατά τοΰ κέντρου τών Γάλλων προσβολήν εμπροσδεν τοΰ 
δάσους τής Αύρηλίας, ης άποτέλεσμα ύπήρξε μετά τής γενο- 
μενης τήν 3 Δεκεμβρίου μάχης ή κυρίευσις τής Αύρηλίας.

Τήν αυτήν ήμέραν (3 Δεκεμβρίου) δ Φρεδερίχος Κάρολος, 
μή χάνων τόν καιρόν αύτοΰ, έξηκολούδησε συμφώνως μετά 
τοΰ μεγάλου δουκός τοΰ Μεκλεμβούργου τήν έπί τά πρόσω 
επιβετικην αύτοΰ πορείαν· μετ’ άγώνας δέ διημέρους έκυρίευσε 
τόν σταδμόν τής Αύρηλίας καί τό προάστειον τοΰ'Αγίου Ίω -  
άννου, τήν δ’ επαύριον (5 Δεκεμβρίου) κατέλαβε τήν πόλιν 
τής Αύρηλίας, ην κατά τήν προηγουμένην νύκτα έξεκένωσεν 
δ Γάλλος στρατηγός, κατόπιν απειλής τών Γερμανών περί 
βομβαρδισμού τής πόλεως.

Κατά τήν περίστασιν ταύτην έξεδηλώδη παλιμβουλία τις 
τοΰ d’ Aureilles ούχί σπανία, άλλ& Χα'ι περίεργος. Ά ναγ- 
κασδείς διά τών προηγουμένων ηττών τοΰ ύπ’ αύτόν στρατοΰ 
νά παραιτηδη τής έπί τά πρόσω πορείας, ύπεχώρει έν 
πληρεστάτη τάξει, άντιμετωπίζων διαρκώς τόν £y δρόν καί

(1) Καί αί δύο αύται θέσεις είναι έμπροσθεν τοΰ δάσους τής Αύ· 

ρηλίας, άμοιβαίως άλλήλων άπέχουσαι κατα 25  χιλ. Έ  μέν πρώτη 

κεΐται 9 χιλ. νοτίως τής Artenay έπί τοΰ σιδηροδρόμου τής Αύρηλίας 

ή ο’ έτερα απεχει κατα 15  χιλ. τής Pitliiviers Ιπί τής όδοΰ τής πόλεως 
ταύτης πρός τήν Αύρηλίαν.



μαχόμενος κατ’ αΰτοΰ, χαί έράνη χατ’ άρχάς ότι ηβελι νά 
διαριλονεικήση τήν κατοχήν της Αΰρηλίας. Μετά τήν εις Αύ- 
ρηλίαν προσέγγισιν τοΰ έχθροΰ ειδοποίησε τήν είς Tours το
πικήν Κυβέρνησιν, ότι αναγκάζεται νά καταλίπη ταύτην. Ή  
κυβέρνησις το μέν λαμβάνουσα ύπ’ οψιν αυτής τήν ήδικήν 
σπουδαιότητα της απολέμου έγκαταλείψεως τής πόλεως ταυ- 
της, τόδέεχουσα ύπ’οψιν ότι ή περαιτέρω πρόοδος τοΰ έχδρου 
και ή ύπ’ αΰτοΰ διάβασις τοΰ Λείγηρος ήδελεν έχει συνεπείας 
καί δι’αΰτήντήν διαμονήν τής κυβερνησεως έν Tours καί άλ- 
λας στρατιωτιχάς συνεπείας, παρήγγειλεν αΰτώ ότι τόν άφί- 
ν ιι ελεύθερον είς τάς ένεργείας του, καί περ έπιδυμοΰσα 
τήν παντί σδένει ύπεράσπισιν τής Αΰρηλίας. Ό  στρατηγός 
d’ Auveilles, όστις τό πρώτον ειδοποιεί τήν άποχώρησιν, ει
δοποιεί πάλιν ότι έμμενεΐ είς τήν ύπεράσπισιν της πόλεως, καί 
όμως, ένώ πορεύεται πρός τά έκεΐ έκ Tours ό Ganabetta, 
ινα συνεργασδη μετά τοΰ στρατοΰ, 5 d’ A ureilles μεταλλάσ
σει γνώμην, καί υποχωρεί άρίνων έκεΐσε ώς άπλήν όπισδο- 
ρυλακήν του μικράς δυνάμεις, ών ό στρατηγός, ώς άνω είρη- 
ται, ήναγκάσδη νά καταλίπη καί ουτος τήν πόλιν τήν νύκτα 
τής 4 περί τήν 5 Δεκεμβρίου.

Συνεπεία τών διαφόρων τούτων μαχών, μεθ’ άς έπήλδεν 
ή ύπό τών Γερμανών κατάληψις τής Αΰρηλίας καί ή πρός νό
τον ύποχώρησις τοΰ κέντρου καί τοΰ άριστεροΰ τοΰ γαλλικοΰ 
στρατοΰ τοΰ Λείγηρος, τό 18ον χαί 2ον γαλλικόν σώμα, άπο- 
τελοΰντα τό δεξιόν αΰτοΰ, εύρέδησαν άποκεχωρισμένα περί τήν 
M onlargis.

Ίδοΰ ή Πρωσσική επίσημος εκδεσις τών μαχών τούτων
«Ό  γαλλικός στρατός τοϋ Λείγηρος ητο παρατεταγμένος εις μακράν 

εύθεϊαν γραμμήν άπό τοΰ Orgeres άχρι τοϋ Montargis· Ή παράτα?ις 

αυτη έξελέχθη προδήλως, οπως προληαθή ένδεχομένη τις παράκαμψις» 
άλλ’ i f  έτέρου, ό στρατηγός Παλαδίν, διαιρέσας ουτω τάς δυνάμεις

του, ΰπέπεσεν ε’ς ετερον σφάλμα, Τό στρατηγικώς ορθόν σύστημα θά 

ήτον ή δσον ενεστι στενότερα συγκέντρωσις τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ. Τή 

28. νοεμβρίου τό 2ον γαλλικόν σώμα ήττήθη, παρά τό χωρίον Beame- 

la-Rolaude δπό τοΰ 10ου ήμών σώματος (στρατηγός Φοαχτρέτς), τή 

συμπράξει τής 5ης μεραρχίας (στρατηγός Στυλπνάγελ). Ή Ιδωμένη  

αίίτη άπόκρουσις τής έ/θρικής προσβολής ήνάγκασε τή 29. και 30 . 
νοεμβρίου τους Γάλλους νά καλέσωσιν ε’ς επικουρίαν τό 18ον σώμα’ 
ούχ ήττον, κατά τάς δυο έκείνας ημέρας, ήάριστερά ήμώχ πτέρυξ, άπο- 
τελουμένη ΰπό τοΰ 1 0ου σώματος, οΰδεμίαν συνήψεν αξίαν λόγου συμ- 
πλοκήν, έξαιρουμένων μικρών τινων άκροβολισμών.

»Τή 30 νοεμβρίου ό μέγας δοΰξ τοΰ Μεκλεμβούργου, διοικών χήν 

17ην καί 22αν μεραρχίαν καί τό Ιον βαυαρικόν σώμα, ήνώθη μ ιτά  

τής ΰπό τόν αρχιστράτηγον πρίγκιπα Φριδερΐκον Κάρολον δευτέρας 

στρατιάς· τό 9ον δέ σώμα ΰπό τόν στρατηγόν Μανστάϊν μετετέθη πρός 

τά αριστερά, εις pithm ers Τή I. δεκεμβρίου ό μέγας δοΰξ τοΰ Μεκλεμ
βούργου προετίΟετο μεγάλην τινά κατόπτευσιν τής δεξιάς τών Γάλλων 

πτέρυγος, άλλ' ό έχθρός προέλαβεν αυτόν καί προέβη εις ΰπάντησίν του 

έπί τής λεωφόρου τοΰ Chartres. Πάσαν τήν όρμήν τής γαλλικής προσ
βολής ΰπέστη τό πρώτον βαυαρικόν σώμα, άποκρουσΟεν βορειοδυτικώς 

πέραν τοΰ Loigny. ’Εκεΐ εστη ό έχθρός. Ά λ λ ’ ή έπιτυχία, ην κατήγα- 

γεν, ήν έπιτυχία μιας ημέρας Τήν έπαύριον ό μέγας δούξ, συγκεντρώ- 

σας τόν στρατόν του, προσέβαλε τάς ΰπό τών Γάλλων προ μικροΰ κυ- 
ριευθείσας θέσεις. To Loigny άνεκτήθη, οί Γάλλοι άπεκρουσθησαν, ή 

δέ 17η μεραρχία Ιξηκολούθησε τήν καταδίωξιν. Ταυτοχρόνως δυο με- 

ραρχίαι τοΰ 16ου γαλλικοΰ σώματος ώίευσαν έξ ’Αρτεναί πρός βορραν 

καί εφθασαν άχρι Oison καί Spuy. Μαθών τηλεγραφικώς τήν ειδησιν 

ταύτην, ό άρχιστράτηγος πρίγκηψ Φριδερϊκος Κάρολος άπέστειλε πρός 

τά χωρία έκεΐνα τήν 6ην μεραρχίαν τοΰ ίππικοΰ καί τάς προφυλακάς 

τοΰ 9ου σώματος. Ά λ λ ά  πριν ή ετι παραταχΟώσι τά στρατεύματα 

έκεΐνα ε’ς μάχην, οί Γάλλοι ΰπεχώρησαν αύθις έκουαίως πρός τήν Ά ρ -  

τεναί. ’Εν γενει τήν ημέραν έκείνην ό έχθρός έφαίνετο σκοπεύων νά 

προσβάλη τόν στρατόν τοΰ μεγάλου δουκός τοΰ Μεκλεμβούργου, διότι 

καί κατά τήν άριστεράν αΰτοΰ πτέρυγα έτέρα μεραρχία τοΰ 16ου γαλ- 
λικοΰ σώματος προύχώρησεν έξ Ά ρτεναί πέρα τοΰ Poupry έκεΐ ομως 

άπηντησεν εΰσταθή αντίπαλον, τήν ΰπό τόν στρατηγόν Β.ττιχ 22αν με



ραρχίαν. η τ ις , έρμήσασα κατα τών Γάλλων, άπέκρουσεν αύτούς αυΟ'.ς 

άχρι τοΰ Poupry. Ουτω, τή 2  δεκεμβρίου, ό μέγας δοί>ξ προέβη νικη
φόρος είς δύο St «φόρους διευθύνσεις. Ά λ λ ’ ή κυρία τοΰ έχθροΰ δύναμις 

ήτο παρατεταγμένη Ινώπιον τή ; Αύρηλίας' δια τών δεξιών δέ κινήσεων 

τών ήμετέρων σωμάτων, δύο γαλλικά σώματα, τό 1 δον καί τό 2ον, 

εδρισκόμενα παρά τό M o n l a r g i s ,  Ιχωρίσθησαν άπό τοΰ λοιποΰ στρατοΰ, 

έίστις ταυτοχρόνως επαυσε συγχοινωνών καί μετά τών έν τή δυτική 

Γαλλία συνηθροισμένων πολυαριθμοτέρων δυνάμεων. Μετα τας προπα- 

ρασκευαστικάς ταύτας έργασίας άπεφασίσθη νά προσβληθώσι τή 3. 

δεκεμβρίου άπό κοινοΰ α5. ένώπιον τής Αύρηλίας Ιχθρικαί θέσεις.
»Τή 3. δεκεμβρίου, περί τήν έβδόμην πρωινήν ώραν, ό αρχιστράτη

γος άπήλθεν είς τό στρατηγεϊον τοΰ 9ου σώματος" εύθύς δέ μετέπειτα 

ή  18  μεραρχία κατήρξατο τής .προσβολής, Ικυρίευσε τό χωρίον A n a s ,  

κατέλαβε τό ύπό τοΰ έχθροΰ Ικκενωθέν Άρτεναί καί συνεκρότησε, χ ι
λιόμετρά τινα περαιτέρω, παρά τινα μύλον, πεισματώδη συμπλοκήν. 
'Ο Ιχθρός, οχυρωθείς αυτόθι, δπερήσπισε πεισματωδώς την θεσιν κατα  

τοΰ 85ου συντάγματος. Ά λ λ ’ Ι’τι πεισματωδέστερον ήγωνισθησαν οί 
γενναίοι μαχηταί τοΰ 'Ολστάϊν, Ιξώσαντες έπί τέλους τόν Ιχθρον Ικ 

τοΰ ανεμομύλου καί προχωρήσαντες, Ιν μέσΐι) άπαύστου ακροβολιστικής 

μάχης, άχρι τοΰ Chevilly. "Οτε εφθασαν αύτόθι, ό μέγας δούξ τοΰ Μεκ

λεμβούργου εΤχεν ήδη κυριεύσει τό χωρίον Ικεΐνο, οπερ ήν η κλεϊς τοΰ 

δάσους τής Αύρηλίας καί τής δλης Ιχθρικής παρατάξεοις. Τό έσπερας 

τής 3. δεκεμβρίου ή μία άκρα τοΰ δάσους ήτον ήδη είς τας ημετ^ρας 

χεΐρας· ουτω δέ αί τρεις ήμών φάλαγγες εδρίσκοντο σχεοον είς την αυ

τήν γραμμήν, διότι καί τό 3ον ήμών σώμα, καταλαβόν διάφορά ωχυ- 

ρωμένα χωρία, είχε φθάσει άχρι τοΰ χωρίου Τουρύ, οπερ ειχεν οριαθή 

αύτφ δπό τοΰ άρχιστρατήγου ώς τέρμα. ’ Α π ό σ π α σ μ α  τ ι τοΰ 9ου σω 

ματος, οπερ ήθελε νά φθάσΤι είς τήν θέτ.ν V o ie  de C e sa r ,  Ιφθασε μο
νόν άχρι τοΰ χωρίου C ro t te s ,  διότι ό πύργος S a in t - G e r m a in - l e  G ran d  με 

τά λίθινα αύτοΰ τείχη ειχεν οχυρωθή ώς φρούριον. Τό ΙΟον σώμα, πα- 

ραταχθέν είς N euT i l le ,  ειχεν αποκρούσει τόν Ιχθρόν είς τό οάσος.
ιΜετά τά Ικπληκτικώς εύτυχή αποτελέσματα τής ημέρας Ικεινης 

• αρχιστράτηγος Ιπανήλθεν ε’ς Άρτεναί, ενθα είχε στήσει τό στρατη- 
γεΐόν του. Τά στρί-εύματα διενυκτέρευταν είς τάς θέσεις των. Ή νυς 
ήτο παγερά·. Τήν έπαύριον (4 δεκεμβρίου), άπό πρωίας, Ιξηκολουθησεν

ή προσβολή. Τό 9ον σώμα, ού Ιν μέσω άπήλθε, περίτά Ιξημερώματα, 
ο πρίγκηψ Φριδερΐκος Κάρολος, προύχώρησεν Ιναντίον σφοδροΰ πυρός 

Ικ τυΰ δάσους. To Β' τάγμα τοΰ 85ου συντάγματος συνήψε πεισματώ- 

2η μάχην, λόχοι δέ τινες τοΰ Α' τάγματος Ικυρίευσαν έπαύλείς τινάς 

εγγύς τοΰ δάσους. Ό  στρατηγός Βλουμεντάλ, ε’ισορμήσας ε’ις τό δάσος 

άχρι τοΰ λόφου τοΰ Cercottes, προσέβαλεν Ifρωμένως καί μετά μεγά- 

λης γενναιότητος τήν όχυράν εκείνην θέσιν, ήν δπερήσπιζε τό 15ον 

γαλλικόν σώμα. Ή συγκροτηΟεΐσα μάχη δπήρξε πεισματώδης· οί δέ 
Γάλλοι άντέταξαν είς τάς πρωσσικάς Ιφόδους κρατείάν άντίατασιν. 

Ά λ λ ’ αί προσβολαί τών ήμετέρων, ίδιως τής 36ης δπομεραρχίας, ησαν 

τοσοΰτον Ιπίμονοι καί άκάθεκτοι, ώστε Ιπί τέλους ό Ιχθρός παρήτησε 

τας θέσεις του, καταλιπών ε’ς χεΐρας ήμών τά τηλεβόλα τών οχυρω
μάτων τΟυ. 'Η &λωσις τοΰ Cercottes δπήρςε τό λαμπρότατον Ιπεισόδιον 

τής ημέρας Ικεινης, ό καρπός τής άπαραμίλλου διαγωγής τοΰ 9ου σώ

ματος, δπό τόν στρατηγόν Μανστάϊν. Ένώ ή 35η  ταξιαρχία Ιμά- 
χετο εις Cercottes, ή 30η προύχώρει πέρα τοΰ Saint Lie, ενθα 

ευρε τας οοούς διατετρημένας δπό ισχυρών οδοφραγμάτων. Εις τήν 

δεςιαν ημών πτέρυγα, ό μέγας δούξ, προχωρών Ιπί τών λεωφόρων τοΰ 

Chartres και τοΰ Chateaudun, άπέκρουοε βαθμηδόν τόν Ιχθρόν πρός τήν 

Αυρηλιαν. Αυτόθι ευρε καί ή δπό τόν πρίγκηπα ’Αλβέρτον (πατέρα) με- 
ραρχια τοΰ ίππικοΰ εύκαιρίαν νά Ικτελέση λαμπράς τινας Ιφόδους. Εις 

τήν άριςεραν ημο>ν πτέρυγα τό3ον σώμα, μικράν άπαντήσαν άντίςασιν, 
προυχωρησεν Ικ Λουρυ εις Saint Loup. Οΰτω τό εσπέρας τά στρατεύ
ματα ημών ισταντο πρός δυσμάς, πρός βορ^αν καί πρός άνατολάς τής 

Αύρηλίας· είς δετούς Γάλλους μία καί μόνη δπελείπετο όδός πρός υπο- 

χωρησιν, ή πρός νότον, ην καί Ιτράπησαν τήν νύκτα τής 4 πρός τήν 
5 δεκεμβρίου. Τή 4 δεκεμβρίου, περί τά Ιξημερώματα, είσήλασεν είς 

Αύρηλίαν ό μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμβούργου, βραδύτερον δέ τό 9ον καί 
3ον σώμα. Πάραυτα κατελήφθησαν αί δύο Ιπί τοΰ Αείγηρος γέφυραι 

καί άπεστάλη τό ίππικόν μετά τής προφυλακής τοΰ 9ου σώματος 

•πρός καταδίωξιν τοΰ δποχωροΰντος έχθροΰ. Ό  αριθμός τών αιχμαλώ 

των αύξάνει άνά πάσαν ώραν. Τό εσπέρας τής 5 δεκεμβρίου συνεπο- 

σοΰντο είς 16 ,000 . Ούτως άνεκτήθη νικηφόρως δπό τής δευτέρας στρα
τιάς ή Αύρηλία. Περί τήν μεσημβρίαν τής 5. δεκεμβρίου είσήλθεν ώς 

νικητής είς τήν πόλιν ό πρίγκηψ Φριδερΐκος Κάρολος». («Ήμερα»)



γ )  Από τής υπό τώr  Γερμανών χνριεύσεως τής Λνρη- 
Λίας μ έχρ ι τής περί τή>· le Mans ύποχωρήσεως Tur Γά.Ι- 
J u r  (άπό 5. μέχρι τέλους Δεκεμβρίου).— Μετά τήν κυρίευ- 
σιν τής Αΰρηλίας οί Γερμανοί ήκολούθησαν τήν πορείαν αυ

τών εν τη καρδία της Γαλλίας διά τριών όδών. Ή  δεξιά αυ
τών πτέρυξ, υπό τόν μέγαν οοΰκα τοϋ Μεκλεμβούγρου, πα- 
ρηκολούθησετούς Γάλλους χατερχομένους τήν δεξιάν τοΰ Λεί
γηρος ίχ θ η ν  τό κέντρον, συνιστάμενον κυρίως από ιππικόν, 
διελθόν τόν ποταμόν άνωθι τής Αΰρηλίας, προεχώρησεν επί 
τής όδοΰ τής Vierzon- τέλος τό αριστερόν αύτών προήλασε 

κατά τοΰ δεξιοΰ τών Γάλλων.
Ό  μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμβούργου, όδεύων πρός Beaugen- 

cy , άπήντησε πρός δυσμάς τής χωμοπόλεως Meung γαλ
λικόν σώμα συγκείμενον έκ 17 περίπου χιλιάδων άνδρών. Ή  
17η μεραρχία, άποτελοΰσα τήν προφυλακήν τών Γερμανών, 
ηρξατο τής μάχης, άλλά δέν ήδυνήθη νά έκτοπίση τούς Γάλ
λους έκ τών θέσεών των. Ό  μέγας δούξ έκάλεσεν εις επικου
ρίαν τό Ιον Βαυαρικόν σώμα μετά πολυαρίθμου πυροβολικοΰ, 

ή δέ μάχη παρετάθη μετέωρος με'χρις ήλίου δύσεως, δπότε 
οί Γάλλοι ύπεχώρησαν βήμα πρός βήμα, πολλάς τοΐς έχθροΐς 
επενεγκόντες ζημίας. Τήν επαύριον (8 Δεκεμβρίου) ή μάχη 
έπανελήφθη γενικωτέρα. Έκ μέρους μέν τών Γάλλων συμμί- 
τέσχον τό 15ον, 16ον, καί 17ον σώμα, έκ δέ τών Γερμα
νών σύμπασα ή ύπό τόν μέγαν δοΰκα τοΰ Μεκλεμβούργου 
στρατιά. Οί Γάλλοι έπολέμησαν αύθις γενναίως, ούχ ηττον 
ομως ή δεξιά αύτών πτέρυξ ύπεχώρησε, καί ούτως οί 
Γερμανοί ήδυνήθησαν νά καταλαβωσιν άλληλοδιαδόχως τά 
χωρία Cravant, Massar, V illorceaux, καί έπί τέλους τήν 
Beaugency, άλλ’ ή αριστερά τών Γάλλων πτέρυξ, κατέ- 
χουσα τό δάσος Marchenoir, άντέταξεν είς τάς έφό-

δους τών Γερμανών άκατάβλητον άντίστασιν, χαί διετήρησεν 
άχρι τέλους τάς Θέσεις της. Αί εκατέρωθεν άπώλειαι υπήρ
ξαν όδ^νηραί· τό δέ Βαυαρικόν μάλιστα σώμα έδεκατίσθη. Έν 
ταΐς συγκρούσεσι ταύταις οί Γάλλοι άποίλεσαν εκτός τών νε
κρών πλέον τών 1 ,600  αιχμαλώτων καί 6 πυροβόλα. Ή  
μάχη έξηκολούθησε καί τήν επαύριον (9. Δεκεμβρίου), έμει- 
νεν ομως πάλιν αναποφάσιστος· ούχ ηττον ομως οί Γερμανοί 
προύχώρουν άπαύστως, άλλά βήμα πρός βήμα ποτίζοντες τήν 
γήν δι’ άφθονου αίματος. Πεισματωδέστατος ύπήρξεν δ άγων 
είς τό δάσος τοΰ Marchenoir, οπερ έπί τέλους εμεινεν εις 
χεΐρας τών Γερμανών, άλλ’ άφοΰ οί Γάλλοι, οί κατέχοντες 
αύτό, ύπεχοίρησαν έν τάξει. Μετά τήν τριήμερον ταύτην μά

χην ένόμισαν οτι είναι έλεύθεροι νά διοσωσιν είς τοΰς στρα- 
τιώτας μίαν ημέραν άναπαύσεως, οπως συνέλθωσιν δλίγον έκ 
τών κόπων καί τών κακουχιών· άλλ’ οί Γάλλοι δέν άφησαν 
αύτούς ελευθέρους, έπιτεθέντες κατ’ αύτών τήν επαύριον (10 
Δεκεμβρίου). Ούτως δ γαλλικός στρατός άπό πρωίας προσέ
βαλε καρτερικώς τάς γεομανικάς θέσεις, βοηθ;ύμενος ύπό 
άρίστου καί πολυαρίθμου πυροβολικοΰ. Ή  μάχη διήρκεσεν 
άχρις εσπέρας, άλλ’ όμως ουδέτερος τών δύο στρατών ήδυ- 
νήθη νά τρέψη εις φυγήν τόν αντίπαλόν του, ή κάν νά τόν 
άναγκάση είς ύποχώρησιν. "Οτε έπήλθεν ή νύξ χωρίζουσα 
τούς μαχομένους, οί Γάλλοι καί οί Γερμανοί εύρίσκοντο έ'τι 
άντιμέτωποι, ύπετίθετο δέ ότι. τή έπαύριον (11 Δεκεμβρίου) 

έμελλε νά έπαναληφθή ή άλληλοσφαγία. Ά λλ ’ ένώ οί Γερμα
νοί περιέμενον τήν έπαύριοννέαν προσβολήν, δ ύπό τόν Chanzy 
στρατός τών Γάλλων κατέλιπε διά νυχτός τάς ύπ’ αύτοΰ 
χατεχομένας θέσεις, καί κατώρθωσε νά ύποχωρήση άπαοα- 
τήρητος, δ δέ μέγας δούξ τοϋ Μεκλεμβούργου, άπολέσας αί
φνης τοΰ έχθροΰ τά ίχνη, εύρέθη λίαν περιπεπλεγμένος ώς



προς τήν διεύθυνσιν, ην ώρειλε νά τραπη. Πιστεύσας τέλος 
οτι οι Γάλλοι ύπεχώρουν προς Blois, Γνα ύπερασπίσωσι τήν 
είς Tours άγουσα όδόν, διευθύνθη αύτόσε. Ά λλ’, ένω οι Γερ
μανοί είσήρχοντο αμαχητί έν Blois τήν 13 Δεκεμβρίου, δ 
ύπό τόν Chanzy γαλλικός στρατός, στραφείς βορειοδυτικώς, 
ώδευεν έν τάχει καί σχεδόν ανενόχλητος πρός τήν πόλιν 
le Mans (1).

(1) Συνεπείς τής ήττη; τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ, ής αποτέλεσμα υπήρ
ξα ή δπό τών Γερμανών κατάληψις τής^Αύριηλίας (5 Δεκεμβρίου) να ι 
τη ; συστάσεως άνακριτικής έπιτροπής πρός έξέτασιν τών αιτίων τής 

ήττης ταύτης τοΰ στρατηγοΰ d’ Aureilles, δι’ οπερ ουτος παρτ,τήθη τής 
αρχιστρατηγίας, πρός δέ καί συνεπεία τής έξ ολων τούτων καθολικής 

Υποχωρήσεως τοΰ δεξιοΰ τοΰ πρώτου γαλλικοΰ τοΰ Αείγηρος στρατοΰ, 

ή Ιν T o u rs  τοπική γαλλική Κυβέρνησις διήρεσε τόν στ:ατόν τοΰ Λεί- 

γηρος είς δύο διακεκριμένα; στρατιάς· καί τήν μέν Ιην εθετο υπό τόν 

στρατηγόν Βούρβαχην, μετακληΑέντα άπό τοΰ Βοΐ25, τήν δέ 2αν ύπό 

τόν στρατηγόν Chanij.

Ή 1η γαλλική στρατιά συνεκροτήθη έκ τοΰ 18ου σώματος (Βιλ· 

λιότ), τοΰ 19ου (Βϊρ^άλ) καί τοΰ 20ου (Κρουζάτ), ή δέ 2α έκ τοΰ 15ου 

(Palliers), τοΰ 16ου (υποναύαρχος Ζωριγυβφύ), τοΰ 17ου (Κολόμβ) 
καί τοΰ 21ου (Ζωρές).

Τοΰτο μαθων ο Φριδερΐκος Κάρολος, διήρεσε και ουτος τους ίιπ’ αύ* 

τον εις Ουο. Και ό μεν μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμβούργου εσχε τήν διο[— 

κησιν τής 17ης καί 22ας μεραρχίας, τοΰ 1ου Βαυαρικοΰ σώματος καί 

τριών μεραρχιών τοΰ ίππικοΰ, μεθ’ ών καί διεξήλθε τους άγώνας τής 

7, 8, 9 καί 10 Δεκεμβρίου, ό δέ πρίγκιψ Φριδερΐκος Κάρολος έλαβε τήν 

άμεσον διοίκησιν τοΰ 3ου, 9ου καί 10ου πρωσσικοΰ σώματος καί δύο με
ραρχιών τοΰ ίππικοΰ.

Ή τοπική γαλλική κυβέρνησις, κατόπιν τών άποτυχιών τών γαλλι
κών όπλων, καί όπως παράσχω πλείονα ευχέρειαν είς τάς νεοδιωργα- 
νισμενας στρατιας, κατέλιπε τήν άλλως τε έπικΐνδυνον χαταστάσαν 

Tours, μετενεγκοΰσ* τήν έδραν αύτής ετι νοτιαίτερον εις Bordeaux τήν 
9 Δεκεμβρίου.

Καί ταΰτα μέν περί τών κατά τό χρονικόν τούτο διάστημά 
ενεργειών τοΰ αριστερού τών Γερμανών ή τής υπό τόν μέγαν 
δοΰκα του Μεκλεμβούργου στρατιάς. Έν αύτώ δέ τώ μεταξύ 
τό λοιπόν τών Γερμανών υπό τόν Φρεδερΐκον Κάρολον, απο
τελούν τό κέντρον καί αριστερόν τής όλης περί τόν Λείγη
ρα στρατιας αύτών, προύχώρει έπί τά πρόσω’ καί τό μέν 
κέντρον, ώς άνω εΐρηται, διήλθε τόν ποταμόν άνωθι τής Αύ
ρηλίας καί έλαβε τήν διά τής Salbris πρός Vierzon οδόν, έν
θα καί είσήλθε τήν 15 Δεκεμβρίου, έκτοπίσαντες ταυτοχρό

νως τούς Γάλλους άπό Chambort καί M onlliivault, ή δέ 
δεξιά πτε'ρυξ παρηκολούθησε τήν άριστεράν τοΰ πρώην τοΰ 
Αείγηρος στρατοΰ (νΰν δέ 2ας στρατιας υπό τόν Βούρβαχην), 
οστις, ήττηθείς υπό τής πρωτοποοείας τοΰ 3ου σώματος τών 
Γερμανών εις S a lly  καί Jargeau , είτα δέ είς Neuvy (1), 
υποχώρησε καί άρίκετο τήν 8 Δεκεμβρίου εις Briare. Κατα- 
<ρθάσας τέλος δ Βούρβαχης καί άναλαβών τήν αρχηγίαν τής 
1ης στρατιας, ηρξατο τής συγκεντρώσεως αύτής περί τήν 
Bourges, Gien, B riare , διά δέ τών ύπ’ αύτόν αύξουμένων 
διηνεκώς δυνάμεων καθιστά άμρίβολον τήν θέσιν τής ύπό τον 
Φρεδερΐκον Κάρολον δυνάμεως, καί άρ ετερου ο περί την le 
Mans συγκεντρούμενος στρατός ύπό τόν Chanzy μέλλει νά 
κράτηση μετέωρον τόν ύπό τόν μέγαν δουκα τοΰ Μεκλεμβούρ

γου στρατόν, ουτινος έπιτραπείτω ήμΐν νά παρακολουθησωμεν 
τήν πορείαν μετά τήν είς Blois είσοδόν του τήν 31. Δεκεμ

βρίου, περί ης εί'ρηται ήδη.
’Αργά ένόησεν δ μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμβούργου τήν άπα- 

την αυτοΰ· άναστείλας δέ τήν πρός Tours πορείαν του, έτράπη

(1) Ή Neuvy κεΐται ΝΑ τής Αύρηλίας καί άηί'/ει αύτής κατά 15 χ ι
λιόμετρα, οσον καί ή  Salbris πρός Ν. κ»1 κατά Ο χιλιόμ. άπό Gien,



έπίσης βορειοδυτικών, βαδίζων έπί τάιχνη τώνΓοίλλων, μετά 
της οπισθοφυλακής τών οποίων συνεκρούσθησαν αί δυνα'μεις 
αύτοΰ. Κατά τήν πρός le Mans πορείαν δ υπό τόν μέγαν 
δυΰκα του Μεκλεμβούργου στρατός έβαδισε διά τριών δδών· 

καί τό μέν δεξιόν έλαβε τάς άπό Chateaudun όδούς, τό δέ 
κέντρον τάς διά τής Epuisay καί S l Calais, τό δ’ άριστερόν 
διά τοΰ C hateau-llenau lt.

Αί κεντρικαΐ φάλαγγες τών Γερμανών, άρξάμεναι πρώται 
τήν πορείαν των, κατεφθασαν τήν 14ην καί 15ην Δεκεμβρίου 
διά τών ποωτοπορειών αυτών τάς γαλλικάς δπισθοφυλακάς, 
καί συνεκρότησαν ασήμαντους τινάς συμπλοκάς περί τήνΡΓβ- 
deval, τήν δέ 17ην Δεκεμβρίου, χωροΰσαι πάντοτε έπί τά 
πρόσω καί νικήσασαι τοΰς Γάλλους είς ϋΓΟυβΐ,μετά μικράν 
αψιμαχίαν κατέλαβον τό χωρίον Epuisay, προσβαλόν-ες ά- 
παντες τήν 18ην τήν οπισθοφυλακήν τών Γάλλων, αείποτε 
αποχωρούσαν.

’Ενώ δέ ταΰτα διεπράττοντο, ή δεξιά πτέρυξ τών Γερμα
νών, ‘/ωοούσα έπί τά πρόσω, έμάχετο τήν 17ην Δεκεμβρίου, 
καί ένίκα τήν Οπισθοφυλακήν τών Γάλλων είς P uislay καί 
Fonteuelle (1). Ή  αριστερά πτέρυξ τοΰ μεγάλου δουκος τοΰ 

Μεκλεμβούργου μετά πείσμονα άντίστασιν κατέλαβε τήν ΙΟην 
Δεκεμβρίου τήν Vendome· άρξαμένη δέ τήν πορείαν αύτής 

τήν 19ην Δεκεμβρίου καί προελαύνουσα είς τρόπον, ώστε νά 
περιλάβη εντός τής ολης πορείας τοΰ στρατοΰ τό άκρον άρι—

( 1 )  Ή  Drouai κεΐται άνατολικώς τοϋ Chaleandun κατα τήν διευ©υνσιν 

τής le Mans. Ή Epuisay εΤναι χωρίον έπί τής άπό Αΰρηλίας (Orleans) 

«ΰθείας όδοΰ πρός τήν le Mans, 20 χιλ. άπέχον άπό Maree και Frede- 

Tal· η Puislay και Fontenelle είναι χωρία 20  χιλιόμ. δυτικώς τής 

Chateaudun, ή δε Chateau-Renault κεΐται 25  χιλιόμ. νοτίως τής Ycn- 

dfime, ε!.ς τό μέοον τής dito ταύτη; εις Tours όδοΰ.

στερόν τοΰ στρατοΰ τοΰ Chanzy συνήντησε τούς Γάλλους τήν 
22 Δεκεμβρίου είς Monnaie (1), οπου δ στρατηγός Voigts- 
Rhels άπώθησεν αύτούς μέχρι τοΰ Notre-Dame d’ Oe, κεί
μενον σχεδόν είς τό μέσον τής άπό Monnaie είς Tours δ
δοΰ. Τά γερμανικά ταΰτα στρατεύματα άφίκοντο ουτω τήν 
24 Δεκεμβρίου έμπροσθεν τής Tours έπί λόφου έπισκοποΰν- 
τος τήν γέφυραν, τήν ένοΰσαν τήν πόλιν μέ τήν δεξιάν τοΰ 
Λείγηρος 2χθην, άλλ’ ομως δέν κατέλαβον τήν πόλιν, άποσυρ- 
θέντες πρός Chauteau-Renault μετά τινας πυροβολισμούς, 
ριφθέντας πρός έκφόβισιν.

Κατά τόν τρόπον τοΰτον δ μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμβούρ
γου, παρακολουθώ-; τά ίχνη τοΰ ύπό τόν στρατηγόν Chanzy 
στρατοΰ βαίνει πρός τήν le Mans, ένθα δ Γάλλος στρατηγός, 
έξαπατήσας αυτόν τήν ΙΙη ν  Δεκεμβρίου, καταφθάνει τήν 
22αν τοΰ ίδίου μηνός.

Ή  είς le Mans συγκέντρωσις τής 2ας στρατιας ύπό τόν 
Chanzy καί ή περί τήν Bourges τής 1ης ύπό τόν Βούρβα- 
χην είναι άξιόλογον στρατηγικόν έργον, Έκατέρα τών στρα
τιών τούτων, μετροΰσα πολλάς χιλιάδας άνδρών διά τών διη- 
νεκώς άποστελλομένων αύταΐς επικουριών, καθίσταται τό φό- 

βητρον τών γερμανικών δυνάμεων, αίτινες, πρός οίανδήποτε 
καί άν κλίνωσι, καθό έν τώ μεσω σχεδόν ευρισκόμενα’., κιν- 
δυνεύουσι νά καταληφθώσιν έκ τών όπισθεν ύπό τής έτέρας. 
Ή  κατάστασις αυτη, ήκιστα ευνοϊκή τοΐς Πρώσσοις, εΤναι 
τοιαύτη, ώστε μόνον διά δύο μέσων δύνανται ν’ άπαλλαγώσί 
τοΰ διλήμματος' ή πρέπει διά ταχυτάτης κινήσεως δλόκληροςδ 
γερμανικός τοΰ Λείγηρος στρατός συγκεντρούμενος νά δράμη

(1) Monnaie, χωρίον κείμενον Ιπί τής όδοΰ τής VendSme και Cba- 

teau-Rolande, πρός τήν Tours, άπέχον ταΰτης 16 χιλιόμετρα. 
ΕΛΛΗΝ. ΣΤΓΑΤ, ΦΪΛ. ΙΖ/ X. Γ/ 1 3



κατά μιας τών γαλλικών στρατιών, νά την πολεμήση, νά την 
κατασυντρίψη, πριν ή η ετέρα προλάβη νά κινηθή, η όρϊίλει 
νά περιμενη υπο τής τύχης τήν Ικ μιας τών γαλλικών στρα
τιών άπελευδέρωσίν του, ΐνα Ιλευθέρως έργασβή κατά της ί -  
τέρας. "Οπως κατανοηδή το καδ’ ήμας όρδόν τών σκέψέων 
τούτων, αρκεί νά £ίψωμεν βλέμμα έπί του χάρτου, καί θέ- 
λομεν ίδεΐ, οτι το σύνολον τών εμπολέμων δυνάμεων άποτί- 
λεΐ εν Ζ, ουτινος αί δύο κεραλαί άνήκουσι τοΐςΓάλλοις είς 
le Mans καί Bourges, το δέ διάμεσον τοΐς Γερμανοΐς· ση- 
μειωτέον προσέτι, ότι διά τή ; είς le Mans καί Bourges συγ- 
κεντρώσεως τών γαλλικών στρατών προκύπτει κίνδυνος ένδε- 
χομένης πρός Παρισίους γαλλικής επιδρομής, τοΰ μέν Chanzy 
δυναμένου νά προβή. πρός τό δυτικόν, τοΰ δέ Βούρβαχη πρός 
τά νώτα τών πολιορκητών τήςπρωτευούσης τής Γαλλίας. Ένω 
τοΰ γεομανίκοΰ στρατοΰ δ μέν υπό τόν μέγαν δοΰκα τοΰ Με
κλεμβούργου Γσταται αντιμέτωπος τής 2ας στρατιας τών Γάλ
λων, δ δέ ύπό τόν πρίγκιπα Φρεδερΐκον Κάρολον, καταλαβών 
την μεταξύ τών ποταμών Αείγηρος και Cher χωράν, κατε- 
χει δέσεις είς V ierjon, Rom oranlin , M ontrichard, 
Chambort, Blois κ.τ.λ, καί ραίνεται κατ’ άρχάς παραρυλάτ- 
των τάς κινήσεις τής 1ης στρατιας ή καί σκοπεύων νά προβή 
πρός νότον πέραν τής V ierjon' άλλ’ άροΰ, καδ ήμας, διερανη 
ή δέσις τών δύο γαλλικών στρατιών, έξης αδύνατο νά παρα- 
κινδυνεύση η πολιορκία τών Παρισίων, ηλλαξε σχεδιον, και 
επομένως όλος δ γερμανικός στρατός στραρείς έπί τά όπίσω 
ελαβε δέσιν μεταξύ Αείγηρος καί Παρισίων, οίονεί αμυντι
κήν, τοΰ Φρίδερικου Καρόλου μεταρέροντος τό έπιτελεϊον αύ
τοΰ άπό Blois είς Αύρηλίαν. Ούτως δ γερμανικός στρατός, 
καταλαβών δέσεις έκτεινομένας μεταξύ Αύρηλίας, Vend0me 
καί Chartres, εύρίσκεται μεταξύ τής 2ας καί 1ης γαλλικής
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στρατιας, αιτινες έλαβον καί την προσωνυμίαν, ή μέν 2α τοΰ 
Δυτικοΰ στρατοΰ, η δέ 1η τοΰ Άνατολικοΰ. Καί δ μέν Φρε- 
δερίκος Κάρολος μετά τοΰ ύπό τόν μέγαν δοΰκα τοΰ Μεκλεμ
βούργου στρατοΰ υπολογίζει δυνάμεις περί τάς 120,000 
έκ σωμάτων 4 */2, δ δέ ύπό τόν Chanzy καί Βούρβα)^ην 
γαλλικός άριθμεΐ μέ τάς διηνεκώς προσερχομένας επικουρίας 
περί τάς 180 χιλιάδας.

Μετά τινων ήμερών άπραξίαν διαραίνεται σχέδιον τοΰ γαλ- 
λικοΰ στρατοΰ, κυρίως τοΰ υπό τόν Chanzy, περί έπιδετικοΰ 
κινήματος. Τωόντι είς τά τέλη Νοεμβρίου άρχεται ουτος κι
νούμενος άπό δυσμών κατά τοΰ γερμανικοΰ στρατοΰ, συνεπώς 
δέ έπήλδον διαδοχικαί τινες συγκρούσεις, ών τό δετικόν ομως 
αποτέλεσμα ύπήρξε ν ύπέρ τών Γερμανών. Την 31 Δεκεμβρίου 
δ γάλλος στρατηγός Jouffroi μετά μιας μεραρχίας προσέ- 
βαλεν έπί τής άριστερας όχθης τοΰ ποταμοΰ Loire τήν 20ην 
πρωσσικήν μεραρχίαν, καί έκυρίευσε θέσεις τινάς ένώπιον τής 
Vend6me, τήν δέ επαύριον, Ιην Ίανουαρίου, άπόσπασμα 
άτάκτων ιππέων Άλγεριανών προσβαλόν άπέκρουσε παρά τό 
χωρίον Longpere τάς προρυλακάς τών Γερμανών, τή δέ 2 . 
Ιανουαρίου συνεκροτήθησαν ετεραί τινες άσήμαντοι άψιμα·/ίαι, 
άποδίίκνύουσαι ότι οί δύο στρατοί εύρίσκοντο έγγυτατα άλ- 
λήλων.

Ένω δ’οϋτως ή ύπό τόν Chanzy δυτική γαλλική στρατιά, 
καταλιποΰσα τήν le Mans, Ηρξατο κατά μέτωπον τήν προσ
βολήν, ή ύπό τόν Βούρβαχην ανατολική στρατιά ραίνεται νο- 
τιόθεν κινούμενη πρός τήν Αύρηλίαν, τήν δέ 31. Δεκεμβρίου 

απόσπασμα τής μεραρχίας τών Έσσίων (εν σύνταγμα πεζικοΰ, 
εν ίππικοΰ καί μία κανονος-οιχία) συνεκρούσθη παρά τό χωρίον 
Bonny μετά δυνάμεων τοΰ Βούρβαχη. Ί Ι  συμπλοκή αυτη 
ύπήρξεν άναποράσιστος· άτυχώς ομως, ένώ ή κίνησις αΰτη
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έδεωρήδη κατ’ άρχάς επιθετική, ητο πράγματι προφυλακτική, 
βελουσα νά καλύψη tf,v έκ τών πεδίων τοΰ Λείγηρος έσπευ- 
μένην άπομάκρυνσιν τοΰ Βούρβαχη, όστις ητήσατο καί έλαβεν 
άπο τής Κυβερνήσειος απεριόριστον ελευθερίαν ένεργείας· ς-ρα- 
φείς δέ έκ Nevers, όπου εύρίσκετο συγκεντρούμενος, έπορεύε- 
το πρός άνατολάς, οπως προσβάλη έκ τοΰ πλαγίου τόν στρα
τηγόν W erder, ένώ άφ’ έτε'ρου ό Γαριβάλδης καί δ ς-ρατηγός 
Cremer έμελλον νά τόν προσβάλωσι νοτιόθεν. Και περι μέν 
τών εργασιών τοΰ άνατολικοΰ στρατοΰ έν οίκείω τόπω τά κα
θέκαστα, ήδη μεταβαίνομεν εν6α εργάζεται δ υπό τόν Chanzy 

στρατός.
δ) νΗττα τοΰόυτιχοϋ γαΛΛιχυϋ στρατοΰ χα ίχυρ ίευσ ιςτής  

le M ans ύπό τών Γερμανών·— Ο Φρεδερικος Κάρολος, ειτε 
έγκαίρως μαθών τήν πρός τά ανατολικά τής Γαλλίας έσπευμέ· 
νην άνα-/ώρησιν τοΰ Βούρβαχη, είτε διότι έπροτιμησεν, άντι νά 
περιμένη τόν Chanzy, ώς καλήτερον τό νά τόν αντίκρουση, 
άπεφάσισε νά τόν προσβάλη. Ουτω λοιπόν τή 6 . Ίανουαρίου at 
προφυλακαί του, καταλιποΰσαι τήν πόλιν \end0me, συνην- 
τήΟησαν είς Sain t-C yr, εγγύς τοΰ ποταμού Λουάρ, μετά τών 
γαλλικών προφυλακών. Κατ’ άρχάς οί Γάλλοι ύπεχώρησαν, 
βραδυτερον όμως, λαβόντες ίσχυράς έπικουρίας, δυο σώματα 
σχεδόν πλήρη, υπό τοΰς στρατηγούς Κουρτέν και Ζουφρουά, 
κατοίρδωσαν ν’ άνακτήσωσί τινας έκ τών άπολεσΟεισών θέ
σεων. Περί λύχνων άφάς ή μάχη έκυμαίνετο ετι αμφίρροπος. 
Έ νώ είς τήν μίαν πτέρυγα δ στρατηγός Κουρτέν άπέκρουε 
τοΰς Πρώσσους, είς τό έτερον χέρας δ στρατηγός Ζαφρουά 
ήναγκάζετο νά όπενδώση. Τη 7. Ίανουαρίου οί Γερμανοί, 
καίπερ πεισματώδη πανταχοΰ άπαντώντες άντίστασιν, έξηκο· 
λούδησαν χωροΰντες πρός τά πρόσω. Ή  δεξιά αΰτών πτέρυξ 
κατέλαβε τήν πολίχνην Nogent le Kolrou· τό δε κέντρον

(ΙΟον ίώμα έξ Άννοβέρου) καί ή αριστερά πτέρυξ έκυρίευ- 
σαν τά χωρία Sarge, Sav igny καί la  Chartre. Τή 8 . Ί α 
νουαρίου, μετ’ άσημάντους τινάς συμπλοκάς, αι γερμανικαί 
προφυλακαί προΰχώρησαν πέρα τής πολίχνης ■ Saint-Calais. 
Έ ν τούτω τώ μεταξύ δ στρατηγός Chanzy, ύποχωρών έν τά
ξει, προσεπάθει νά συγκεντρώση τάς δυνάμεις του, 5 όλα σώ
ματα, οπως συγκρότηση δρις-ικήν τινα μάχην είς τάς περί τήν 
le Mans δχυράς θέσεις. Καί όντως τή 10. Ίανουαρίου άπό 
πρωίας τά πρός δυσμάς τής le Mans κείμενα χωρία κατές-ησαν 
δέατρον φοβέρας σφαγής. Έκας-ον αΰτών έκυριεύδη πολλάκις 
άλληλοδιαδόχως ύπό τών Γερμανών καί τών Γάλλων. Ilet- 
σματωδεστάτην άντίστασιν άντέταξαν ιδίως οί Γάλλοι είς τό 

ycopiov Change, τό κέντρον τών γαλλικών θέσεων, οπερ ή 
μεραρχία 'Ρίβελ ύπερήσπισεν εξ όλας ώρας κατά τών Αλλε
παλλήλων εφόδων τών Πρώσσων. Τέλος, περί λύχνων άφάς, 
καί ή δέσις αΰτη έκυριεύθη ύπό τών Γερμανών, καί τότε ή 
γαλλική παράταξις ήναγκάσθη νά ύποχωρήση άπό άκρου είς 
άκρον. 1 τηλεβόλον, 3 μυδραλιοβόλοι καί δισχίλιοι αιχμά
λωτοι υπήρξαν τά διά μεγάλων θυσιών άγορασθεντα λάφυρα 
τοΰ νίκητοΰ. Αί γερμανικαί προφυλακαί, καταδιώκουσαι τόν 
υποχωροΰντα Chanzy, εφθασαν έγγΰς τής πόλεως le Mans, είς 
άπόστασιν ένός μόλις μιλίου. Ά λλ ’ δ γαλλικός στρατός, καί 
περ ήττηδείς, δέν εΤχεν άπολέσει τό θάρρος. Τοΰτο άπεδείχδη 
εΰδΰς τήν επαύριον. Τη I I .  Ίανουαρίου, ένώ δ πρίγκηψ Φρι- 
δερίκος Κάρολος ήλπιζε πλέον ότι δέν θ’ άπαντήση σπουδαίαν 
άντίστασιν, ευρεν ενώπιον του σύμπαντα τόν ς-ρατον τοΰ Chan
zy, κατέχοντα τά περίχωρα τής le Mans καί έτοιμον πρός 
νέους άγώνας. Άπό πρωίας συνεκρούσδησαν έκατέρωδεν
180,000 άνδρών. Ό  ύποναύαρχος Ζωρεγυβερΰ, αρχηγός τοΰ 
10ου σώματος, ύπερήσπισε γενναίω; τήν άριστεράν όχθην



τοΰ ποταμίου Iluisnes. Ό  στρατηγός Κολόμβος, άρχηγός 
τοΰ 17ου σώματος, έπολέμησεν εξ ολας ώρας μετ’ άπογνώ- 
σεως επί τοΰ οροπεδίου Άβουρ. Ό  στρατηγός Γουζάρ, διοι- 
χών τους γενναίους έθνορΰλαχας τής Βρετανίας, έπετέθη πολ- 
λακις χατά τών Πρωσσων. Ά λλ ’ άρ’ έτε'ρου είς Chanze δ 
στρατηγός Ζουρρουά, ου τά στρατεύματα ησαν κατάκοπα έχ 
τών προηγουμένων μαχών, ήναγκάσθη νά υποχώρηση, ή δέ 

μεραρχία Roguebrune, χατέχουσα τήν προς το Parigne 
οδόν, χατεχόπη. Έ π ί τέλους τό χωρίον Champagne, Οέσις 
σπουδαιοτάτη, χλείς τής γαλλικής παρατα'ξεως, καί δ πύργος 
τοΰ Arche, έκυριεΰθησαν υπό τών Πρώσσων, καί ή νΰξ ευρε 
τους Γάλλους υποχωροΰντας. Οί Γερμανοί έκυρίευσαν 7 τη
λεβόλα, 4 μυδραλιοβόλους χαί συνέλαβον 5 ,000  αιχμαλώ
τους. Αι απωλειαι τών Γάλλων υπήρξανροβεραί* χαί οί Γερ
μανοί ο δμολογοΰσιν οτι αι ίδιαι αυτών άπώλειαι εΤναι σπου
δαία!.

Αλλά χαιπερ τών Γάλλων άναγκασθέντων είς υποχώρησίν 
άπο τών κατεχομένων παρ’ αυτών δέσεων, καίπερ τοΰ γαλ- 
λιχοΰ σώματος, οπερ ητο μεταξύ Αείγηρος καί L o ir, άποχο- 
πεντος, ή θέσις τών Γάλλων δέν ητο ετι επικίνδυνος· διότι 
περι την le Mans δέν είχον άπολέσει ουδέ σπιθαμήν γής, ή 
οε συγκοινωνία μετά τοΰ άποκοπέντος ήδυνατο αϋδις νά άπο- 
χατασταδή, αν τοΰτο υπεχώρει έπί μικρόν.

Περί λύχνων άράς, οι Πρώσσοι υπεχώρησαν είς τάς αρ
χαίας αυτών δέσεις, καδ’ όλα δέ τά ραινόμενα ή μάχη έμελ
λε νά έπαναληρθή τήν έπαύριον. Ά λ λ ’ δ έχθρός δέν περιέμει- 
νεν έπί τοσοΰτον. Περί μέσας νύκτας οί κάτοικοι τής le Mans 

άρυπνίσθησαν υπό αίρνιδίου κανονοβολισμοΰ. Ίδοΰ τί είχε συμ- 
βή. Ό  έχθρός έπετέθη έξ απροόπτου κατά τών στρα
τευμάτων, ατινα έρρούρουν τά έπί τής άριστερας όχθης τοΰ

Ilu isne υψώματα καί συνέδεον τάς δυο γαλλικάς πτέρυγας. 
Ή  θέσις έκείνη ήτο λίαν έπίκαιρος· κατείχετο δέ υπό έθνορυ- 
λάκων. Ή  σροδρά καί απροσδόκητος προσβολή τοΰ πρωσσικοΰ 
πυροβολικοΰ κατετάραξεν αξιωματικούς τε καί στρατιώτας. 
Οί περίτρομοι άξιοιματικοί καί υπαξιωματικοί οΰδεμίαν ήδυ · 
ναντο νά δώσωσι διαταγήν οί δέ στρατιώται, έγκαταλελειμ- 
μένοι είς εαυτοΰς, δέν έγίνωσκον τί νά πράξωσιν. Άπεράσι- 
σαν λοιπόν νά υποχωρήσωσι καί έ'ρθασαν ρεύγοντες είς τήν 
πόλιν, ένθα έσπειραν τόν τρόμον. Μετά πολύωρον άνάπαυσιν, 
οί ρυγάδες έξήλθον τής πόλεως καί παρετάχθησαν έπί τοΰ 
λόρου τοΰ Α γίου Γεωργίου. Έ ν τούτω τώ μεταξύ έξημέρω- 
σε, τότε δέ άπεδείχθη 2τι ή απώλεια τής θεσεως T u illerie 
^ν ανεπανόρθωτος, καί οτι δ έχθρός ήδυνατο έκεϊθεν νά παρα- 
κάμψΐ) τάς γαλλικάς θέσεις καί νά προσβάλη αυτάς έκ τών 
2πΐσδεν. Συγκροτηθεντος εύδΰς πολεμικοΰ συμβουλίυ, άπερα- 
σίσδη ευδΰς ή ύποχώρησις. Ή  πρωΐα διήλδεν έν μεσω ποι
κίλων συγκινήσεων. Έ νώ τά διάρορα σώματα υπεχώρουν πρός 

δυσμάς τής leM ans, τά βαρέα ναυτικά τηλεβόλα τοΰ Chanzy 
διηΰδυνον ζωηρόν πΰρ κατά τών Πρώσσων καί παρεκώλυον 
ουτω τήν πρός τά πρόσω πορείαν των. Έ ν τή πόλει έπεχρά- 
τει Απερίγραπτος ταραχή. Οί κώδωνες έσήμαινον, ή έδνορυ- 
λαχή συνηθροίζετο, χιλιάδες δέ τραυματιών μετερέροντο είς 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, οπως παρακολουθήσωσι τά υπο- 
χωροΰντα στρατεύματα. Περί τήν μεσημβρίαν έπεσαν έπί τής 

πόλεως αι πρώται έχδρικαί σραιραι· περί τάς 3 δέ μ. μ. άνε- 
χώρησεν έκ le Mans ή τελευταία σιδηροδρομική συνοδία. Έ ν 
τουτω τώ μεταξύ αύται αί δοοί τής πόλεως έγένοντο θεατρον 
μάχης. Οί έθνορύλακες, ύποστηριζόμενοι υπό αποσπάσματος 
τίνος ναυτών, έπετέθησαν διά τής λόγχης κατά τών ΙΙρώσ- 
σων καί έπροξένησαν αύτοΐς μεγάλας ζημίας.



Ό  πανικός ουτος τών έδνοφυλάκων δεωρεΐται και ύπ’ αυ
τοί; του Chanzy ώς ή πρώτη και κυρία αιτία τής κατας-ροφής 
τών σχεδίων αύτοΰ και τής κενώσεως τής le Mans, ην οί 
Γερμανοί κατέλαβον τήν 13. Δεκεμβρίου, ώστε έδεησε καί i t  
ήμερησία διαταγή πρός τόν στρατόν ν’ άναγράύη τό γεγονός, 
οπως έσαεί βε'ρωσι τό στίγμα οί αυτουργοί καί παραίτιοι τής 
δυστυχίας. ’Ιδού ή διαταγή αυτή’

«Μετά τάς Ιν τή κοιλάδι τοΰΟΰΐνου καί παρά τάς οχθας τοΰ Λουάρ, 
“X?1 περιχώρων τής Vendfime, συγκροτηθείσας μάχας καί μετά 

τάς περί τήν πόλιν Ιο Mans επιτυχίας κατά τήν μάχην τής 11 Ιανουά
ριου, οτε άντέστητε άπο άκρου εις ακρον τής ήμετέρας παρατάξεως 

κατα τών ήνωμένων στρατιών τοΰ πρίγκηπος Φριδερίκου Καρόλου καί 
τοϋ μεγάλου δουκος τοΰ Με κλεμβουργου, αισχρά δειλία καί άνεξηγτ,τος 
πανικός φόβος έπήνεγκον αίφνης τήν έγκατάλειψιν σπουδαίων τινών 

δέσεων, διακυβεύσασαν τή ν  άσφάλειαν πάντων. Καί τοι έδόθησαν πά- 

ραυτα αΐ άναγκαΐαι δια ταγαί, δέν έγένετο έντονός τις προσπάθεια πρός 

άνάκτησιν τών άπολεσΟεισών θέσεων* ουτω δε ήναγκάσθημεν να Ικ- 
κενώσωμεν τήν le Mans. Ή Γαλλία Ιχει εςραμμένα τά βλέμματα πρός 

τήν δευτέραν στρατιάν. Μή διστάσητε πλέον. Ό  χειμών είναι δριμύς, 
αϊ κακουχίαι είναι μεγάλαι, αί στερήσεις άπαυστοι. Ά λ λ ’ ή πατρίς 
πάσχει· Ιάν δέ ίιπερτά τη τις προσπάθεια δύναται νά τήν σώστ·,, τίς θά 

ί'.στατΓ); ’’Αλλως τε δέ, μάθετε ότι καί ή ΰμετέρα σωτηρία εγκειτα'· 

έν τή άντιστάσει, οϋχί έν τή υποχωρήσει. Ό  έχθρός θά έπιτεθή κατα 

τών ήμετέρων θέσεων. ’Οφείλετε ν’ άντιτάξητε ευθαρσή άντίστασιν καί 
νά τόν καταστρέψητε. Συσπειρωθήτε περί τους δμετέρους αρχηγούς, καί 

άποδείςατε οτι εισθε πάντοτε οί στρατιώται τοΰ Colmiers, τοΰ Vilepion, 
τοΰ Josnes καί τής Vendome.»

Ή  ηττα τοΰ δυτικοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ έν τή τριημέρω περί 
τη-iileMans μάχη ύπήρξεν όρις-ική καί ανεπανόρθωτος. Μετά 
τήν έκκενωσιν τής le Mans, h ήττηδείς ς-ρατός διηρέδη είς δυο 
μεγάλα τμήματα. Τό πολύ αύτοΰ μέρος, υπό τόν Chanzy, υπο
χωρεί πρός βορραν, πρός τήν πόλιν A lecon1 εν δε σώμα πρός 
δυσμάς, πρός τό Laval. Ό  πρίγκηψ Φριδερίκος Κάρολος κα-

ταδιώκει συντόνως τόν ύποχωροΰντα εχθρόν, μη οίοων αυτω 
καιρόν νά συνέλδη καί ν’ άναδιοργανισδή. Τή 14. Ιανουαρίου, 
ή μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ ΣμίΟ κατεφδασεν είς B arry τήν 
όπισδοφυλακήν τών Γάλλων, συγκειμενην έκ μιας μεραρχίας. 
Μετά μικράν συμπλοκήν οί Γάλλοι έτράπησαν εις φυγήν, 
άπολέσαντες 400 αιχμαλώτους. Τήν αυτήν ημέραν εκυρ«υδη 
σχεδόν αμαχητί τό οχυρόν στρατόπεδον τοΰ Coulie,, ενδα οΐ 
ΙΙρώσσοι ευρον μεγάλην ποσότητα οπλών, πελεμεφοοίων καί 
ζωοτροφιών. Τή 15. καί 1G. Ίανουαρίου ή καταδίωξις εξη- 
κολούδησε μετά ζέσεως· τήν δέ νύκτα τής 1G. Ίανουαρίου η 
προφυλακή τών Γερμανών είσήλασεν είς Ale^on. Έν συνολω, 
άπό τής έ’κτης άχρι τής δεκάτης έκτης Ίανουαρίου περιήλδον 
εις χειρας τών Γερμανών 22 ,0 0 0  άτρωτοι αιχμάλωτοι, 19 
κανόνια, 2 σημαίαι, 1000 άμαξαι πλήρεις προμηδειών καί πο- 
λυάριδμα οπλα καί πολεμεφόδια. Τάς άπωλείας τών Γερμα
νών ύπολογίζουσι τά γερμανικά δελτία είς 177 άξιωματικους 
καί 3203 στρατιώτας. Αί ζημία! αυται είναι μικραί ώς πρός 

τό μεγεδος τής επιτυχίας.
Ά λλ ’ ο Σανζής, καίπερ ήττηδείς, καίπερ άποτυχών τοΰ 

σχεδίου αύτοΰ περί σωτηρίας τών ΙΙαρισίων διά τής άκαρποι» 
εκστρατείας του, ί  τις ήρξατο τήν 31. Δεκεμβρ. καί άπεληξεν 
εις τήν κένωσιν τής le  Mans καί τήν κατόπιν ύπεχώρησιν, οεν 
άπεδα^ύνδη, άλλά στήσας περί τήν 20. Ίανουαρίου 1871 τό 
σ τ ρ α τ η γ ε ίο · ; αύτοΰ είς V itre, άνοργανιζει τόν στρατόν αυτοΰ, 
πρός ον διηνεκώς πε'μπονται νεαι έπικουρίαι, καί αυξανει τό 
πυροβολικόν αύτοΰ. Ά λλ  όμως δεν εμελλε να οοκιμαση ε* 
νέου τήν τύχην τών οπλών, καδοτι οί Παρίσιοι, κατόπιν τή, 
αποτυχίας τής εξόδου τήν 19. Ίανουαρίου καί τής στάσεως 
τής 21ης καί 22ας, ήρξαντο τήν διαπραγμάτευσή τής άνα- 

κωχής, ήτις άπεληξεν είς τήν ειρήνην.



J '  Τ ά χ α τ ά τά  νοτιοανατο.Ιικά της ΓαΑΑίας 
στρατιω τικά  εργα.

Είς τό τέταρτον ήμών άρθρον εί’δομεν, οτι δ στρατός τών 
Βαδαιων, εργαζόμενος εις τήν ’Αλσατίαν, τά Βόσγια καί τούς 
νοτιαιτέρους αυτών νομούς, έξεπολιόρχησε τό Στρασβούργον 
καί#τό Scbelstadt, οτι έκάθαρε τά Βόσγια όρη καί άπέκρουσε 
πρός τήν Besancon τούς Γάλλους, τούς διαφιλονεικήσαντας 
αύτώ τήν πρός νότον πορείαν. 'Γε'λος οτι τήν 31. ’Οκτωβρίου 
κατέλαβον μετά μάχην καί αύτήν τήν Dijon. Καί κατά μέν 
τήν ’Αλσατίαν παρέμείνεν δ στρατηγός Treskow, κατά δέ 
ΐά  μέρη τής Dijon δ άρχηγός τοΰ στρατοΰ (14ον σώμα) 
στρατηγός W erder.

Ό  στρατηγός Treskow, άναλαβών τήν κατοχήν τής ολης 
’Αλσατίας, ώφειλε νά καταλάβη τό φροΰριον Ν. Brisach καί 
τήν Belfort, οπως γενή κύριος αύτής. Ουτω διά τών ύπ’ αυ
τόν τήν 2. Νοεμβρίου ηρξατο έπιθετιχοΰ πυροβολισμοΰ κατά 
τής Ν. Brisach καί τοΰ παρακειμένου μικροΰ φρουρίου (μιας 
τών υπερασπιστριών ταύτης) Mortier, αιτινες τέλος παρεδό- 
θησαν διά συνθήκης, ή μέν Mortier τήν 7. Νοεμβρίου, ή δέ 
ετέρα τήν ΙΟην, έν η ηχμάλώτισαν 5 ,000  άνδρας καί 100 
πυροβόλα· αύτός δέ δ Treskow ώδευσε πρός νότον είς πο
λιορκίαν τής Belfort (1).

11) Το φροΰριον Belfort κεΐται Ιν τ?ί όμωνύμω κλεισώρεια (la trouee 

de Belfort), ητις Ικτείνεται μετάξι) τοΰ Jura καί τ ώ ν  Βοσγίων, δι’ ής 

διέρχονται δλαι at συγκοινωνίαι πρός τήν νότιον Γαλλίαν. Τό φροΰριον 

Belfort καί ή Montbeliard Ιπικρατοΰσι τοΰ χάσματος τούτου. Και ή μέν 

Montbeliard είναι πόλις ανοικτή, Ι'χει δμως Chateau κατίχον σπουδαίαν 

στρατηγικήν θέσιν και καταστάν περίφημον εις τους πολέμους τοΰ δου- 

κός τής ΛωρJaivi-,ς κατά τής Ελβετίας, ή δέ Eelfort είναι πράγματι 
ίσχυρόν περικεχαρικωμένον στρατόπεδον, δυνάμενον νά περιλάβτι μέχρι

Ούτως, καθαρίσας τήν μεταξύ Belfort καί Colmar χ ώ 
ραν μετ’ άγώνας λαβάντας χώραν πρός σκοπευτάς ελευθέ
ρους, ους κατώρθωσε ν’ άπομακρύνη, νικήσας δέ τούς κινη
τούς έθνοφύλακας τήν 2. Νοεμβρίου περί τήν Rovigemont 
καί τήν Betit-M agny (1), ηρξατο τήν κύκλωσιν τής Belfort, 
ητις άπετελέσθη τήν 9. Νοεμβρίου μετά τήν ύπό τών Γερμα
νών κατάληψιν τής M ontbeliard, ί ς  τίνος άμέσως έξώπλι- 
σαν καί ώχύρωσαν καλώς ουτοι τό chateau (2).

Καταλαβόντες τέλος τήν 13. Νοεμβρίου οί Γερμανοί τήν 
lsle-sur-le-D oubs καί τήν Clerval μετά τινας συμπλοκάς 
πρός κινητούς έθνοφύλακας τραπέντας πρός νότον, έμειναν οί 
τήν Belfort περιβαλόντες ελεύθεροι πρός άποτέλεσιν τής πο
λιορκίας αύτής, καθόσον αί γαλλικαί δυνάμεις, ανίσχυροι ου- 
σαι καί πρός τήν Besancon καταφυγοΰσαι, δέν έπαρουσίαζον 
έφεξής σπουδαιον έμπόδιον.

Καί ταΰτα μέν καθόσον άφορα τά κατά τήν ’Αλσατίαν.

τών 50 ,000  άνδρών. Κατά τό 1847  προσέθεντο εις τήν καλώς ώχυ;ω . 
μενην ταύτην θέσιν δύο άποκεχωρισμένα δχυρά la Motte καί la Jo itice , 

καθέτως Ιπί τής άπό Colmar φερομένης όδοΰ’ ϊκτοτε δε ot κυκλικώς 

περιβάλλοντες τό κέντρον τοΰτο λόφοι Ιστέφθησαν μέ έ'τερα μεμονω
μένα εργα.

’Ισχυρά καί Ιπίμονος Ινέργεια τών κατά τήν Belfort στρατιωτικών 

δυνάμεων καί τών κατοίκων αύτής καθιστώσι σπουδαιότατον τό μέροΐ 
τούτο Ιμπόδιον είς Ιχθοικάς Ιπιχειρήσεις, διευθυνομένας άπό τοΰ μέ

ρους Ικείνου κατά τής κεντρικής καί τής νοτίου Γαλλίας.
(1) Τούτων ή μέν πρώτη κεΐται νοτίως τής Messevaux καί ΒΑ τής 

B elfort, ή δ’ Ιτέρα είς τό μέσον τής άπό Belfort είς Altkirch γραμμής, 
άλλ’ ολίγον τι νοτιαίως.

(2) Ο ΰτε τό μ  έ γ  α ρ ο ν, οΰτε ή  ϊ  π  α υ λ  ι ς, ούτε ο π  ύ  ρ γ  ο ς Ικ -  

φράζουσι κα λώ ς  τή ν  σ η μ α σ ία ν  τοΰ Chateau· π ιθανόν ά ρ μ Ά ω τέ ρ α  μ ε-  

τάφρβσις τή ς  λέςεω ς τα ύ τη ς  νά εΤναι π ύ ρ γ ο ς  μ ε σ α ι ω ν ι κ ό ς ·



Πρός δέ τήν κεντρικήν Γαλλίαν, μετά τήν ύπό τών Γερ
μανών κατάληψιν τή ; Dijon (3 1 .’Οκτωβρίου), δΓαριβάλδης, 
έπίσης ανίσχυρος τυγχάνων, παραμένει είς D6Ie, έ'νδα άπε- 
σύρδη μέ'/ρις ύπερμεσοΰντος τοΰ Νοεμβρίου μηνός. Βαινουσών 
δέ κατ’ αΰτοΰ έγδρικών δυνάμεων, καταλείπει καί τήν πόλιν 
ταύτην, ητις καί κατελήφδη ύπό τοΰ έχθροΰ, και αποχωρεί 
είς τό κέντρον τής Γαλλίας, είς Autun, μέ τά ελεύθερα αύ
τοΰ σώματα, άφήσας ουτω τό Ju ra , ένθα ή παρουσία του οΰ- 
τε τήν πρόοοδον τοΰ έχθροΰ ήδύνατο νά σταματήση, οΰτε ήτο 
έ·ρεξής εφικτή ή έκεϊθεν έν τοΐς Βοσγίοις παρεισχώρησις 
αΰτοΰ.

Ά λλά καί ό W erder έπίσης οΰδέν επιχειρεί τό σπουδαΐον, 
οΰϊέ παρακινδυνεύει ύπ’ αΰτοΰ ή πρός Lyon γραμμή μετά 
τήν κατάληψιν τής Dijon καί τής Dole. Καί αΰτός ουτος, 
μή έχων σφοδρά άξιομάχους τάς ύφ’ εαυτόν δυνάμεις, περιο
ρίζεται είς έπιτήρησιν τών Γαριβαλδινών ώς καί τών είς Be- 
san^on. Οΰτω παρέρχεται ολόκληρος δ Νοέμβριος μήν έν 
σχετική απραξία, εξαιρέσει τής πολιορκίας τής Belfort, 
καί πραξικοπήματος τίνος τών Γαριβαλδινών. Ουτοι, ύπό 
τόν υιόν τοΰ Γαριβάλδη B iciotti, πληροφορηδέντες περί τής έν 
Chatillon μικρας γερμανικής δυνάμεως, έφέρδησαν έκεΐσε δι’ 
αιφνίδιου καί μυστικής επιβολής, καί καταλαβόντες έξαπίνης 
τάγμα δλόκληρον Πρώσσων, κατέσφαξαν σχεδόν άπαξάπαν- 
τας. Ένθα^υνδέντες ομως έκ τούτου έπετέδησαν κατά τόν 
ίδιον τρόπον παρά τό χωρίον Pasques κατά τών προφυλακών 
τοΰ 3ου πρωσσικοΰ συντάγματος τήν νύκτα τής 26. Νοεμ
βρίου, άλλ’ άπεκρούσδησαν. Τήν δ’ έπαύριον, 27. Νοεμβρίου, 
μαδών δ W erder οτι αΰτός δ Γαριβάλδης εύρίσκετο κατάτά 
μέρη έκεΐνα (όντα έγγΰς τής Dijon), εσπευσε μετά τριών τα
ξιαρχιών καί δι’ επιτήδειας παρακάμύεως κατέλαβεν είς

Pasques άβοήδητον τήν όπισδοφυλακήν αύτοΰ, διοικουμένην 

ύπό τοΰ αΰτοΰ υίοΰ του B iciotti, καί ούτως ετρεψε τούς Γα- 
ριβαλδινοΰς είς φυγήν, άφήσαντας περί τούς 400  νεκρούς καί 

τραυματίας.
’Επίσης καί κατά τόν μήνα Δεκέμβριον οΰδέν σπουδαΐον 

κατά τά μέρη ταΰτα έγένετο μέχρι τής 19ης τοΰ μηνός τού
του, δπότε έλαβε χώραν ήκατάτήν Nuits μάχη.

Έκ τών είς Lyon μορφουμένων στρατιωτικών σωμάτων 
παραλαβών δ στρατηγός Cremer περί τάς 20 ,000  ώδευσε 
πρός ένίσχυσιν τών κατά τήν Besaneon καί λοιπήν χώραν. 
Κατά τούτου καί τών περί αύτόν συγκεντρωδέντων Γαριβαλ- 
δινών, δδευόντων τήν πρός Dijon άγουσαν, πορευδείς ό W er
der συνηντήδη παρά τήν νοτίως κειμένην Nuits, καί συνήψε 
πεντάωρον πεισματώδη μάχην, καδ’ ην πολλαί μέν αί εκατέ- 
ρωδεν απώλεια:, άλλ’ ή νίκη ύπέρ τών Γερμανών, τών Γάλλων 
άναγκασδέντων νά άποχωρήσωσιν έχεΐδεν τήν νύκτα.

Τήν έπαύριον ομως δ Cremer κατέλαβε τήν Nuits λίαν 
πρωί, κενωδεΐσαν αμαχητί ύπό τών Γερμανών, οίτινες έπα- 
νήλδον είς Dijon. Ταΰτα δε, διότι δ κατά τόν Αείγηρα μα- 
χόμενος πρίγκιψ Φριδερίκος Κάρολος παρήγγειλε νά τώ άπο- 
σταλώσιν ένισχύσεις, οπερ αΰδωρεί έπραξεν δ W erder, καί 

περ αΰτός δ ϊδιος μή άρκούσας μετρών τάς ύπ’ αΰτόν δυ

νάμεις.
Οΰτω παρέρχεται δλόκληρος δ Δεκέμβριος, τών αντιπάλων 

άντιπαραφυλαττομένων μέχρι τής έποχής, καδ’ ήν άρχεται 
ή πρός άνατολάς έκστρατεία τοΰ στρατηγοΰ Βούρβαχη, ο στις 
μετά τήν ήτταν τοΰ d’Aureilles de Palad in , τήν ύπό τών 
Γερμανών κατάληψιν τής Αΰρηλίας καί τήν διχοτόμησιν τοΰ 
στρατοΰ τοΰ Αείγηρος, διωρίσδη αρχηγός μιας τών έκ τούτου 
γεννηδεισών δύο στρατιών (τής 1ης), ητις καί έπωνομάσβη



άνατο.ΐιχη στρατιά , κατ' άντίθεσιν τής ύπό τον στρατηγόν

Σανζ?, δυτικής·
Ό  Βούρβαχης, καθά βλέπει ό αναγνώστης εις τά κατά τον 

Λείγηρα συμβεβηκότα, παρέμενεν έχείσε συγκεντρωμένος μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου είς Bourges, Nevers, Gien, έκεΐθεν δ’ έκ- 
δραμών ηρξατο τήν -ερι ης ό λόγος εκστρατείαν αυτοΰ.

'Εκστρατεία τού στρατηγοΰ Βούρΰαχη.

Έ νω παρά τον Λείγηρα 5 γαλλικός στρατός ήττατο, j  τό 
μέν δεξιόν αΰτοΰ άπεσπατο j  συνεκεντροΰτο περι την Bourges, 
Gien καί Nevers, ετίθετο δέ υπό τάς διαταγάς τοΰ στρατη
γοΰ Βούρβαχη, αί κατά τήν νοτιοανατολικήν Γαλλίαν έθνικαί 
δυνάμεις εμηδενίζοντο, διότι μέρος μέν αύτών άπεκλείοντο είς 
τό φρούριον Belfort, υφιστάμενον ηδη πολιορκίαν, μέρος δέ 

έφέρετο περί τήν Besancon, μή δυνάμενον ν αντιπαραταχδη 
πρός τάς δυνάμεις τοΰ W erder. Ή  ώρα ητο κρίσιμος, πασα 
δέ άπόφασις τής γαλλικής Κυβερνήσεως ήδελε φερει έν απο

τυχία σκληράς τάς συνέπειας.
Τό λοιπόν τοΰ στρατοΰ τοΰ Αείγηρος συνεσπειροΰτο περι 

τήν le Mans, άντιμετωπιζόμενον δπ4 τοΰ μεγάλου οουκός 
τοΰ Μεκλεμβούργου καί τοΰ πρίγκιπος Φριδερικου Κάρολου, 
δστις, βλέπων τάς περί τήν le Mans καί Bourges γαλλικάς 
δυνάμεις, λαμβάνει Θέσιν ώσεί άμυντιχήν μεταςύ τούτων καί 
τών Παρισίων. Ή  έλάττωσις τών κατά τά μερη έκεΐνα γαλ
λικών δυνάμεων χορηγεί τοΐς Γερμανοις ελευθερίαν έπίχει- 
ρήσεων κατά πάσης άπομσνωθείσης στρατιάς. Είναι ομως 
έπίσης αληθές, ότι ή παντελής άπογυμνωσις τής νοτίου Αλ
σατίας Ιπιτρέπει τοΐς Γερμανοΐς νά βαδίσωσιν έλευθέρως πρός 
τό κέντρον τής Γαλλίας καί πορευθώσι κατά τοΰ Lyon, κα
θόσον άπό τής Dijon τά μόνα στρατεύματα, ατινα μέλλουσί

ν’ άπαντήσωσι φράζοντα αύτοΐς τήν όδόν, είναι οί Γαριβαλδι- 
νοι καί ό μιχρός τοΰ Cremer στρατός.

’Απέναντι τοΰ διλήμματος τούτου ό Γαμβέττας δέν έδίστασε 
νά προτιμήση σχεοιον σύμφωνον πρός τόν παράτολμον χαρα

κτήρα καί αυτοΰ καί τοΰ στρατηγοΰ, είς ον άφιέρωσε τήν 
πραγματοποίησίν του. Ό  στρατηγός ουτος ητο δ Βούρβαχης. 
Ουτος λοιπόν αναλαμβάνει νά άναγχάση τούς Γερμανούς νά 
λύσωσι τήν πολιορκίαν τής Belfort, γενόμενος δέ ουτω κύ
ριος τής νοτίου ’Αλσατίας καί τής διά τών Βοσγίων όρέων 
διόδου, μελλει νά βαδίση διά τών πεδιάδων τοΰ Νότου καί 
τής Λω^ραίνης έπί τά έμπρός πρός τήν Nancy, και άπει- 
λήση έχ τοΰ όπισθεν τάς γραμμάς τής μετά της Γερμανίας 
κοινωνίας τοΰ έπιδραμόντος στρατοΰ. Τοιοΰτον λέγεται τό 
σχεοιον τοΰ Γαμβέττα, άν μή έν αύτώ προστεθή, ότι νιχητής 
δ Βούρβαχης ήδύνατο νά μεταφέρη μέρος τοΰ πολέμου έπί του 
μεγάλου οουκάτου τοΰ Βαδεν. Ώραΐον καί μεγαλεπήβολον τό 
σχεοιον, παράτολμον ομως εις τό έπακρον, άν άναμνησθώμεν 
ότι δ Βούρβαχης καί ό Chanzy, έπί τό αύτό συνεργαζόμενοι, 

δύνανται νά χαταβάλωσιν ίσως τόν Φρεδερΐκον Κάρολον, καί 
διά συντόνου πορείας νά φθάσωσιν έντός μικροΰ διαστήματος 
εςωθι τών Παρισίων. Ό  στρατηγός Βούρβαχης κατά τά τέλη 
Δεκεμβρίου διευθύνεται μέ τήν πρώην δεξιάν πτέρυγα του 
στρατοΰ τοΰ Αείγηρος καί τούς λοιπούς νεωστί στρατολογη- 
θεντας, εν βλω μετά δυνάμεως περίπου 90 ,000 , πρός τήν 
νοτιοανατολικήν Γαλλίαν, ίνα ένούμενος μετά τοΰ Γαριβάλδη 

3 τοΰ ς-ρατοΰ τοΰ Lyon, διοικουμένου ύπό τοΰ ς-ρατηγοΰ Bres- 
solles, φέρη τό προσδοκώμενον μέγα χτύπημα κατά τοΰ στρα
τηγοΰ W erder.

Συνεπεία τών επιχειρήσεων τούτων δ στρατηγός Wrerder, 
έν τή σχετική αδυναμία αυτοΰ, προβλέπων τόν κίνδυνον, συγ-



κεντροϊ τάς δυνάμεις αύτοΰ είς προάσπισιν τών πολιορκητών 
του Belfort. Έ πί τώ σκοπώ τούτω άπαρνούμενος τάς προ- 
χεχωρημένας θέσεις του, έκκενόνει τήν Auxerre καί τήν 
Dijon τήν 27. Δεκεμβρίου, είς ην τήν επαύριον είσέρ- 
γεται τήν πρωίαν ή πρωτοπορεία του Γαριβάλδη, αίρει τήν 
πολιορκίαν τής Langres (5 Ίαν.), ?|ς οί πολιορκηταί συνεν
νοούνται μέ τοΰς λοιπούς είς Vesoul, έκτελείλίαν εγκαίρως, 
καί περ έπί εδάφους δυσοάτου καί εις εποχήν σκληροΰ χειμώ- 
νος, τήν στρατηγικήν αύτοΰ κίνησιν ταύτην· εστησε δέ κλιμα- 
κηδόν καθ’ όλον το μήκος τών σιδηροδρομικών γραμμών Ve- 

soul-M ontbelliard τά στρατεύματα αύτοΰ.
Έ ν τω δρεινω καί φύσει ίσχυρώ τόπω τούτω δ W erder 

αναμένει τόν εχθρόν, ένώ ταυτοχρόνως διά τής εκλογής ταύ
της προασπίζει τούς πολιορκητάς τής Belford, πρός οΰς άκω- 
λύτως συγκοινωνεί κατόπιν μικρών αγώνων παρά τήν Delle καί 
Abbervilliers-G roix, οΰς ήγωνίσαντο τήν 1. Ίανουαρίου τινες 
εκ τών ύπ’ αυτόν καί έκ τών περιβαλόντων τό Belfort κατά 
Γάλλων έδνοφυλάκων, ών τινες μάλιστα, περί τούς 200 , κα- 
τέφυγον είς τά Ελβετικά χώματα, οί δ’ έτεροι είς Besaneon.

Ή  παντελής ελλειψις ίππικοΰ, αρμοδίου διά τάς μεμακρυσμέ- 
νας άναγνωρίσεις, συνετέλεσεν ιδίως οπως οίγάλλοι στρατηγοί 
μείνωσιν έν άπολύτω άγνοια τών στρατηγικών κινήσεων τοϋ 
W erder καί τής όσημέραι αύξανούσης δυνάμεως αύτοΰ δι’ έ- 
νισ'/ύσεων πανταχόθεν άποστελλομένων αύτω, αμα έγνωσδη 
η πορεία τοΰ Βούρβαχη, καί περ μυστικώς έν άρχή γενομένη. 
’Αφ’ ετέρου ή σχετική βραδύτης τοΰ γάλλου αρχηγού, προερ
χόμενη τό μέν άπό τής αίσχίστης τών δδών καταστάσεως 
καί τής δριμύτητος τοΰ χειμώνος, τό δέ διά τόν φόβον μη έκ- 
τεδή εις κίνδυνον τό άριστερόν αύτοΰ ένεκα τής μή ταχείας 

έπί τά πρόσω πορείας τοΰ Γαριβάλδη, άφήρεσαν άπό τάς χεί-

ρας τοΰ Βούρβαχη τήν διά τής έξαπίνης προσβολής πιθα- 
νωτάτην έπιτυχίαν.

Οί Γαριβαλδινοί καταλαμβάνουν τήν πρωίαν τής 28. Δε
κεμβρίου διά τής πρωτοπορείας αύτών τήνκενωΟείσαν Dijon, 
καταλαμβάνουν έπίσης καί τήν Sem ur, δέν δύνανται όμως 
νά κωλύσωσι τήν κοινωνίαν τοΰ W erder μετά τών λοιπών 
γερμανικών στρατιών· οδεν δρομαίως άποστέλλονται αύτώ 
οιηνεκώς Ενισχύσεις εκ τοτε τοΰ βο^α και τής δύσεως. Οί 
Γίρμανοί καταλαμβάνουσι τήν Anxerre είς τό κέντρον τής 
Γαλλίας έπί τοΰ όρώδους, οπερ διαχωρίζει τον Υοηηβκαί τούς 
έν τούτω συ^ρέοντχς, άπό τοΰ S a6ne, μένουσι δ’ οΰτω κύριοι 
τών συγκοινωνιών αύτών, καίφράττουσι τήν δίοδον τών Γάλλων 
έπί τής διώρυγος Bourgogne-Armen^on, ^νέπί ματαίω ζη- 
τοΰσιν οί Γαριβαλδινοί νά έκβιάσωσι, καί ήττώνται οί τούτων 
τήν 7ην Ίανουαρίου είς Montbard, μεταξύ Chatillon-sur- 
Seine καί Semur ύπό τοΰ 60ου συντάγματος τών Πρώσσων 
(7ου σώματος). Έ κτο τί οί Γαριβαλδινοί περιορίζονται είς 
Dijon, μικράς έπιχειροΰντες έχδρομάς.

Έ ν τούω τώ μεταξύ δ Βούρβαχης έξακολοΛεί τήν πρός 
άνατολάς πορείαν αύτοΰ. Διέρχεται διά τής Dijon καί Be- 
san^on, διαπορδμεύεται τον Doubs καί Oignon καί κατευ- 
Ούνεται νοτίως τής Vesoul τήν πρός M onlbelliard δδόν. Ό  
W erder, οστις, ώς εί’ρηται, κατέχει δέσεις μεταξύ Vesoul 
καί M onlbelliard, βλέπων τήν πρόοδον τοΰ έχδροΰ καί τόν 
Επικείμενον κίνδυνον, συγκεντρώνει τάς δυνάμεις αύτοΰ ετι 
μάλλον, καί φροντίζει νά προλάβη αυτόν καί φράξη έντελώς 
τήν πρός Belfort άγουσαν. νΗοη τήν 5 Ίανουαρίου συγκρο- 
πίίται άγων προφυλακών είς V illefaux (βορείως τής Kioz, 
ιίς  το μέσον σχεδόν τής άπό Besangon π:ός τήν Vesoul 
έδοδ), τήν δέ 6ην Ίανουαρίου είς Leuvreecy καί Echcnoz, 
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(χωρία 2 λεύγας νοτίως τής Vesoul, τό μέν Ιπί τής όδοο 
Vesoul-Pesme, το δέ Ιπί του σιδηροδρόμου τής Besancon), 

ατινα καί κατέλαβον οί Γερμανοί.
Οί δύο στρατοί παραπορεύονται τοΰ Βούρβαχη τείνοντες τά 

Αριστερόν, ή δέ σύγκρουσις είναι βεβαία. Τωόντι τήν 9 Ία 
νουαρίου συγκροτείται μάχη, ητις άπό μέν τών Γάλλων έλα
βε τό ονομα τοΰ V illersexel, άπό δέ τών Γερμανών τής 

V illaro is.
Ό  ποταμός Oignon, παρά τάς όχθας τοΰ όποιου έλαβον 

χώραν αί συγκρούσεις τοΰ W erder κατά τοΰ πρώην άνατο- 
λικοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ (Garabriels), περί ών είρηται έν τώ 
τετάρτω ήμών άρθρω καί με6’ ας άπώθησε τοΰτον έπί τήν 
Besancon καί Belfort, κόπτει τήν σιδηράν όδόν ^ V e s o u l -  
Belfort παρά τήν L ure, ρέει πρός νότον, εΤτα νοτιοδυτικώς, 
παραλλήλως τής Doubs, καί χύνεται είς τόν Sa0ne μεταξύ 

Gray καί Auxonne.
Είς τό σημεΐον τής τομής τοΰ ποταμού τούτου (Oignon) 

καί τής όδοΰ άπό Vesoul είς M ontbelliard, σχεδόν εις τό 
μέσον τοΰ τετραπλεύρου τοΰ σχηματιζομένου έκ τών τοποθε
σιών M ontbelliard, L ure, Vesoul, Beaum e-les-D am es, 

κεΐται ή V illersexel νοτιοανατολικώς τής Vesoul.
Ό  στρατηγός W erder, άμέσως μετά τάς συμπλοκάς τών 

πρωτοπορειών είς V illefaux  καί Echeroz κενόνει τήν Ve
soul καί άποσύρεται πρός τήν διεύθυνσιν τής M ontbelliard, 
παραπορευόμενος τώ νοτίως αύτοΰ όδεύοντι Βούρβαχει, καί 
φροντίζει νά τόν προλάβη. Οί δύο στρατοί συναντώνται τήν 9 
Ίανουαρίου μεταξύ V illerois (2 λεύγας νοτίως τής Vesoul) 
καί V illersexel· συγκροτείται δέ μάχη καθ’ ολην τήν έ'κτασιν 
ταύτην, καθ’ ην οί Γερμανοί μάχονται καθ’ ολου τοΰ 20ου σώμα
τος τών Γάλλων, ουιινος προσκρούουσι τήν Αριστεράνπλευράν}

χαί τοΰ 18ου, δπερ Αναγκάζεται ν’ άναπτυχθή, χρατοΰσι δέ 
τής V illerois μεθ’ ολας τάς γαλλικάς έπιθέσεις, ενθα χαί 
αίχμαλωτίζουσι περί τούς 500, καταλαμβάνουσι τήν V iller- 
fiexel, όχυροΰνται έν ταΐς οιχίαις αύτής, δέν δύνανται ομως 
»’ άντιστώσι κατά τών όρμητικών προσβολών τών Γάλλων, 
οίτινες κυριεύουν ταύτην τήν νύκτα καί άποβάλλουσι τούς 
Γερμανούς έξ ολων τών οικιών. Αυτός υπάρχει ό λόγος, δι* 

δν άμρότεροι οί διαμαχόμενοι οίκειοποιοΰνται τήν νίκην, διότι 
παρά μέν τήν V illerois οί Γάλλοι άδυνατοΰσι νά κρατήσωοι 
τής θέσεως, καί ώς είπειν ήτταται τό αριστερόν αύτών, παρά 
δέ τήν V illersexel οί Γερμανοί άδυνατοΰσι νά σταματήσωσι 
τήν πορείαν τοΰ δεξιοΰ καί τοΰ κέντρου τών Γάλλων, οιτινες 
κατά τινα γαλλικήν Ικθεσιν τήν νύκτα τής 9— 10 Ίανουα
ρίου κατεΐχον ολας τάς θέσεις, αιτινες έν τή ήμερησία δια
ταγή είχον όρισθή ώς μέλλων σταθμός είς τά διάρορα τοΰ 
στρατοΰ σώματα. Οί Γάλλοι έμειναν κύριοι τών θέσεων V il
lersexel, M aral, M oinay, δέν ήδυνήθησαν ομο>ς καί νά πα- 
ρέμβωσι μεταξύ τοΰ στρατοΰ τοΰ W erder καί Montbelliard 
καί άπωθήσωσιν αύτόν πρός τήν Vesoul, Γνα Ανενόχλητοι βα- 
δίσωσι τήν διά ταύτης είς Belfort άγουσαν τουναντίον δ 
W erder, κύριος ολων τών βορειαιτέρων όδών, δρομαίως οε- 
ρόμενος καί άνευ άγώνος ύπεκρεύγων τήν ΙΟην Ίανουαρίου 
έπί τά πρόσω, είναι εις θέσιν έκ νέου νά οιλονεικήση τήν πρόο
δον τοΰ Βούρβαχη, οστις γενόμενος ηδη κύριος τής Gray και 
τής Vesoul καί τής Lure (ας καί κατέλαβον οί ύπ’ αύτόν τήν 
12 Ίανουαρίου), κενωθείσας ύπό τών Γερμανών, βαινόντων 
πρός τήν Montbelliard, αντί νά βαδίση πρός τήν Belfort καϊ 
προσκρούση τώ W erder, οροντίζοντι νά τώ κλείση τήν όδόν, 
είναι είς θέσιν νά ρ’.ρθή είς τά Βόσγια διά τής Epinal, δέν 
δύναται ομως, ίσως, νά προτίμηση τοΰτο, μή κινδυνεύση ή



γραμμή τών μετά τ ις  νοτίου Γαλλίας συγκοινωνιών αύτδΰ, 
όθεν χαί λαμβάνει τάς συνδρομάς του. Τούτου ομως μή γε- 
νομένου ηδη, μένει έντελώς έλευθέρα ή τών Γερμανών συγ
κοινωνία μετά του W erder, πρός ον διηνεκώς πέμπονται 
έπικουρίαι.

Ό  W erder, μή δυνηδείς νά σταματήση τήν έπί τά πρόσω 
πορείαν τοΰ Βούρβαχη, καί ωφελούμενος έκ τής βραδυπορείας, 
ιίς  ην Αναγκάζεται ουτος διά τό κατάκοπαν τών ήμιγύμνω» 
νεοσύλλεκτων αύτοΰ, διέρχεται μεθ’ όλων τών δυνάμεων του 
βορειαίτερον καί συγκεντροΰται είς τά μεταξύ H evicourt καί 
M ontbelliard' μεταπεμψάμενος δέ όλας τάς λοιπάς δυνάμεις 
άπό τής τελευταίας ταύτης και τοΰ Delies, έκλέγει πρός άν» 
τίατασιν τ« χωρία S l Marie καί A rcey. Τά χωρία ταΰτα 
κεΐνται μεταξύ Ilericourt, M ontbelliard καί F iso ie, είναι 

δέ δέσεις φ6τει δχυραί, είς δέ τήν Arcey εύρίσκανταί είσέτι 
λείψανα ρωμαϊκού στρατοπέδου.

Τήν 13 Ίανουαρίου, προβαίνων ό Βούρβαχης έπί τάπρόσω, 
συνανταιαι έκεΐσε μετά τοΰ έχθροΰ, καί συγκροτείται μάχη σο
βαρά, καθ’ ην οί Γάλλοι κυριεύουσι τά χωρία ταΰτα μετά πά
λην δρυμεΐαν, τ«& W erder άναγκασδέντος είς ύποχώρησα, 
χωρίς ομως καί κατά τήν ήτταν ταύτην νάάποκοπή άπο τ ί »  

μετά τής Belfort κοινωνιών αύτοΰ.
Τήν αυτήν ημέραν τής κατά τήν A rcey μάχης (13 Ί α -  

νουαρίου) συγκροτείται άγων κατά τό χωρίον Heriruoivcourt 
κείμενον 5  */ιλιόμετρα νοτίως τής Montbelliard καί 8 χ ι-  
λιόμ. βορείως τής Blamond, μεταξύ τοΰ άκρου άριστερώΰ 
τών Γερμανών καί τοΰ ά/.ρου δεξιοΰ τών Γάλλων.

Μετά τήν μάχην τής 13 Ίανουαρίου ε ΐ ;  Abcey 5 πάν
τοτε άποχωρών W erder σταματα καί δέχεται τήν άειποτε 
προχωρούσαν γαλλικήν δύναμιν ϊκισδεν τή ; γραμμής τ:υ Li-

saine, ός-ις £έων πρός δυσμάς καί νότον τής Belfort, είς ίόο 
άπ’ αυτής μιλίων άπόστασιν, σχηματίζει μέ τά πέριξ φυσι
κήν όχυρωτάτην άμυντικήν γραμμήν. Ταύτην ό στρατηγός 
W erder, προΐδών πρό πολλοΰ τό δΰσκολον αυτοΰ διά τό ανε
παρκές τών δυνάμεων του, είχε καταστήσει έτι δχυρωτέραν 
διά πρόσκαιρων χαρακωμάτων, έξωπλισμένων διά τηλεβόλων 

μεγάλης δλκής. Ό  W erder μόλις μ«τρ5 40 ,000  μαχητών, 
ένώ 5 Βούρβαχης μετά τών ύπ’ αύτόν χαί τοΰ έκ Lyon προσ- 
δραμόντος ς-ρατηγοΰ Bressolles άναμετροί περί τάς 100,000.

Ήδη παράκειται ή λύσις τοΰ δράματος. Τά άντίπαλα 
στρατεύματα εύρίτκονται, ώς είπεΐν, έξωδι τής Belfort, καί 
ή 5 W erder κατορδόνει νά όπισδοδρομήση τόν Βούρβαγην, 
έπερχόμενον πρός λυσιν τής πολιορκίας, ή δ Βούρβαχης 
έλευδεοόνει τό φρούριον τούτο, καί γίνεται κύριος τής χλειδός 
ταύτης τής νοτίου ’Αλσατίας.

Τήν 15 Ίανουαρίου άπό πρωίας τέσσαρα γαλλικά σώματα 
μετά πολυαρίθμου πυροβολικού έπετέδησαν μεθ’ δρμής κατά 
τών γερμανικών δέσεων, έκτεινομίνων άπό τής Montbelliard 
άχρι C liagey. Ή  μάχη διήρκεσε 6 ώρας· καί έπεσε μέν είς 
χειρας τών Γάλλων ή M ontbelliard, συνεπώς δέ έγένοντο 
κύριοι τοΰ Sarlechateau , Vyans (Yvans), Savoy, B ians, 
Corpurveaux, Conte-IIinant, κειμένων ένιεΰδεν τής άρι- 
στερας τοΰ L isaine δχδης, δέν ήδυνήθησαν όμως μεδ’ ολας 
τής όρμητικάς αύτών προσβολάς νά κατισχύσωσι τοΰ είς Bre- 
v illiers W erder. Τό χωρίον τοΰτο κεΐται πρός βοό^αν τής 
Herieourt, ΝΒ τής Belfort, άφ’ ^ς άπεχει τρεις λεύγας έπί 
τής πρός Besan^on όδοΰ. Τήν 16 Ίανουαρίου ό αγών Επα
ναλαμβάνεται. Τό κέντρον τής Γαλλικής παρατάξεως, άπο- 
τελοΰ; τρία σώματα ύπ’αύτόν τόν Βούρβαχην, τό σώμα Bres
solles τήν δεξιάν πτέρυγα, τό δέ τοΰ Cremer τήν άριστεράν.



Ά λλα , και περ οί Γάλλοι άγωνισδέντες άπό πρωίας άχρις 
έσπέρας, ουδέν κατορδοΰσι. Οί Γερμανοί άπ’ εναντίας, δια- 
βάνχες έπί τήν άριστεράν οχδην τοΰ L isa ine , καταλαμβάνουσί 
τά χωρία Croix καί Delle. Ό  Βούρβαχης, ίδών ότι ουδέν 
έκέρδαινε διά τής κατά μέτωπον προσβολής, άπεράσισε νά 
παρακάμψη διά τής άριστερας του τήν δεξιάν πιε’ρυγα τών 
Γερμανών, οπως τους άπειλήση έκ πλαγίου καί οπισδεν και 
ουτω οιαβάντες οί Γάλλοι τον L isaine περί τό εσπέρας κατα- 
λαμβανουσι το χωριον Frahier· άλλά τήν αυτήν νύκτα τής 

16— 17 Ίανουαρίου ό γερμανός στρατηγός Keller (3η τα
ξιαρχία Βαδαίων) άνακτα τήν F rah ier, καί προσβάλλων εξα
πίνης το επί τής αριστερας του L isaine χωρίον Chenebier, 
γίνεται κύριος πολλών σκευοφυλακίων γαλλικών, αιχμαλωτί
ζει δέ και 400 Γάλλους. Τήν 17 Ίαν. δ Βούρβαχης έπαναλαμ- 
βάνει έκ τρίτου τήν προσβολήν· εις μάχην οί Γάλλοι πολλάκις 
προσβαλλουσιν άπο πρωίας διά χής λόγχης τήν Chagey· είς 
μάχην ερορμώσι καχά της Reihincourt, ην κατακεραυνοβολεΐ 
το γαλλικόν πυροβολικόν είς μάτην επέρχονται είς F rah ier 
λαυροι κατά τοΰ K eller περί τήν 4 μ. μ. διά του άκρου αρι
στερού αυτών, ένω ουτος άνδίσιαχαι καί διατηρεί τάς έαυτοΰ 
δέσεις. Ό  Βούρβαχης δέν ήδυνήδη λοιπόν κατόπιν τών αγώ
νων τούτων νά γενη κύριος τής γραμμής τής L isaine, καί με- 
τατωπιζων τόν W erder νά άποκόψη αυτόν καί καταρδάση είς 
Belfort, ή χέλο ς, άπωθών αύτόν έπί τούς πολιορκητάς τής πό
λεως ταυτης, νά λάβη τήν συνδρομήν τής ρρουράς αύτής, χαί 
άμρόχεροι, οί μεν έ'σωδεν, ό δέ έξωδεν, νάδοίσωσι χελειωχικήν 
μάχην παρά χά τείχη αύτής. Ή  θέσις αύτοΰ είναι κρισιμω- 
ταχη. Καχά χο λεγόμενον γενικόν σ'/εδιον τής εκστρατείας 
ταυτης, ένώ ο γενικός αρχηγός τών Γάλλων μετά τοΰ 
Cremer και Bressolles έβαινε καί προσέβαλλε κατά μέτωπον

τον στρατόν του W erder άπό τής ημέρας τής συναντήσεως
τών άνχιπάλων σχρατών, ό Γαριβάλδης ώφειλε νά παρακάμψη 
Αριστερά διά τών Βοσγίων τόν στρατόν τοΰ W erder καί κα
ταρδάση βορειόδεν παρά τήν Belfort, άραιρών οΰχω πασαν 
γραμμήν υποχωρήσεως είς αύχόν, ουχινος ήίελον κατα

λάβει τά νώτα. Ά λλ’ δ Γαριβάλδης ίτο  ήδη δέσμιος του 
ManteuiTel περί τήν Dijon, ένώ δ Βούρβαχης ούδέν κατορ- 
δοΐ διά τών χατά μέτωπον αγώνων αύτοΰ.

Τήν 18 Ίανουαρίου τό άκρον άριστερόν τών Γερμανών μετά 
πεισματώδη άγώνα έγένονχο κύριοι χοΰ χωρίου Abbevilliers 
παρά χήν Herimoncourt, κατά τό μέσον τής άπό M ontbel
liard  καί Blamont όδοΰ. Έντεΰδεν ήδύνατο νά παρακινδυνεύση 
ή υποχωρητική γραμμή καί ή συγκοινωνία τοΰ Βούρβαχη 

μετά τοΰ νότου.
Ούτως δ Βούρβαχης, μεμονωμένος είς τάς κατά τοΰ W er

der προσπαδείας αύτοΰ, μή δυνηδείς δέ νά έξωδήση αύτόν έκ 
τών δέσεών του, καί κινδυνεύων νά στερηδή καί τάς συγκοι

νωνίας αύτοΰ, ^ W e r d e r  έτοιμαζομένου ν’ άναλάβη τόν επι
θετικόν άγώνα, εΐδεν εαυτόν ήναγκασμένον νά καταλίπη τήν 
ιδέαν τής άπελευδερώσεως τής Belfort, καί έτράπη πρός νό
τον, ύπο·/ωρών έπί τήν Blamont καί τήν P ont-de-R oide? 
τής μέν πρώτης κείμενης 6 λεύγας νοτίως τοΰ Belfort, τής 
δ’ έτέρας 1 λεύγην δυτικώς έκείνης. Ουτω κραχει τήν γραμ
μήν Blamont-M ontbelliard, ην κατέχει καί κατά τήν 19 
Ίανουαρίου. Άρχόμενος τής τοπικής αύτοΰ υποχωρήσεως δ 
Βούρβαγης καί βαρυδυμών, σταματα, καί τήν 21 Ίανουαρίου 
ραίνεται βέλων νά δοκιμάση έκ νέου τήν τύχην δεξιόδεν τής 
Montbelliard· διό καί καταλαμβάνει πρός τόν σκοπόν τοΰτον 
έκ νέου τό χωρίον V illars-les-B lam ont, κείμενον έπίτών έλ- 
βετικών δρίων, άλλά τήν 23 Ίανουαρίου δ W erder διά τών



περιπολιών αύτου, αίτινες φέρονται έπί τάπρόσω κατάτάμε'ρη 

έκεΐνα, καταλαμβάνει έξ έφόδου τά όλίγον άνω?! τής V illars 
χωρία Glay και Roche, καί φράττει επίσης τήν παρά τά 
Βελγικά μεθόρια διάβασιν. Ούτως άμετατρέπτως εφεξής δ 
Βούρβαχης φέρεται πρός νότον ύποχωρών.

Ά λλά δέν είναι μόνη ή πεισματώδης καί επιτυχής άντι- 
στασις τοΰ W erder ή άναγκάζουσα τον Βούρβαχην νά υπο
χώρηση άμετακλήτως. Μία τών έπίσης κυρίων πρός τοΰτο 
αφορμών είναι δ Manteuffel. Άφίνοντες λοιπόν προς στιγμήν 
τον Βούρβαχην έν τη άρςαμένη υποχωρήσει του, σκοποΰντες 
νά έπανελθωμεν είς αυτόν, ίδωμεν τά κατά τον Manteuffel, 
τά μέγιστα επενεργήσαντα έφεξής είς τήν τελείαν καταστρο
φήν τοΰ ανατολικού γαλλικοΰ στρατοΰ.

Ένώ δ Βούρβαχης πορεύεται κατά μετωπον πρός τήν Bel
fort, ην δ W erder μέ τάς όλίγας παρ’ αΰτω δυνάμεις προ»- 
παθεΐ νά προάσπιση, οί παρά τήν Dijon Γαριβαλδινοΐ μέ τάς 
πεμπομένας αύτοίς ενισχύσεις άποτελοΰσι δύναμιν έπίφοβον, 
δυναμένην νά συνιελέση μεγάλως είς έπιτυ·/ίαν τών σκοπών 
τοΰ Βούρβαχη. ΌΓαριβάλδης δύναται νά διεξέλθιι άπό Dijon 
πρός βο^αν, νά στραφή πρός άνατολάς έν τοΐς Βοσγίοις χαϊ 
χαταπέση έκ τών όπισθεν τβΰ πρός τόν Βούρβαγην παλαίον- 
τος W erder έπί της Belfort και λύση τήν πολιορκίαν αύτής 
μεθ’ όλης της έλευθέρας ένεργείας, θέση δέ τόν W erder με
ταξύ τών πυρών αύτοΰ καί τών τοΰ Βούρβαχη, έάν μή ποο- 

λσμβα'νων ό W erder άποχωοήση πρός βοό^αν, άφινων τοΐς 
Γάλλο ις τήν χώραν.

Τό γενικόν γερμανικόν στραταρχεΐον κατεΐδε τόν μέγαν 
τοΰτον κίνδυνον καί έσκέρθη νά τόν προλα'βη. Ένώ πανταγό- 
θ'ν αποστελλονται τω W erder απευθείας έπικουοίαι, παραγ- 
γελλεται συ7πε!ρωσις άξιομάχων δυνάμεων έμπροσθεν τών

Γαριβαλδινών, όπως μηδεν.σωσι πασαν ενδεχομενην κροσπα- 
θειαν αΰτών, διορίζει δέ άρχτ,γόν γενικόν τούτων ώς και τών 
ύπό τόν W erder τόν μέχρι τοΰδε είς τήν βόρειον Γαλλίαν κατά 
τοΰ Faidherbe παλαίοντα Manteuffel, ον έφεξής άντικαθι- 
σια είς τήν αρχηγίαν τής έκεΐ άγωνιζομένης 1ης γερμανικής 

στρατιας δ στρατηγός Gocben.
Ό  νέος άρ·/ηγός τοΰ έπικληθέντος ανατολικού γερμανικού 

στρατοΰ, κατερχόμενος δρομαίως έκ βορρ* μετά ουναμεων, 
διέρχεται τήν ΙΟιιν Ίανουαρίου οια τής A uxerre, Avalion, 
Courtenay, καταφθάνει είς C hatillon-sur-Seine τήν 12 Ια* 

νουαρίου, καί άφινων τόν W erder νά παλαίτ; άντιμετώπως 
χατά τοΰ Βούρβαχη, έπιλαμβανεται κινήσεων στρατηγικών, 
τεινουσών οπως άραιρέση πασαν έλπίοα επιτυχίας είς την 
ύποτιθεμένην καί πρέπουσαν έπΐ τα πρόσω πορείαν τών έν 

Dijon Γαριβαλδινών.
Ή  άπόφασις αΰχη τοΰ Manteuffel έχει στρατηγικωτάτην 

τήν συνέπειαν. Έάν ό Βούρβαχης νικηση τον W erder, μελ- 

λει νά εχη έπί τά νώτα τόν M anteuffel- έάν δε ήττηθή, κιν
δυνεύει ν’ αποκοπή άπό τής νοτίου Γαλλίας, προβαίνοντος τοΟ 
Manteuffel μεταξύ Dijon καί Βούρβαχη, ένώ ταυτοχρονως 
δ τελευταίος ουτος θέλει έχει είς τά νώτα αύτοΰ τόν νικητήν 

του W erder.
Ταΰτα διενήργει δ Manteuffel μέχρι τής εποχής, χαθ’ Ρ,ν 

ηρξατο ή τοΰ Βούρβαχη υποχωρητική κίνησις. Ταύτης οέ χα- 
θαρας διαφανείσης, έπιλαμβάνεται τοΰ στρατηγιχοΰ έργου,· 
όπως άποκόψη αυτόν άπό τής πρός τά νότια τής Γαλλίας 
συγκοινωνίας, καί τόν φέρη είς τήν έσχα’την ίνβ'γκην να κα- 
οοθή, ώς έγένετο είς τόν στρατόν τοΰ Bazaine χαι τοΰ M ac- 
Mahon. ΓΙρός τόν σκοπόν τοΰτον καταλαμβάνει τήν 21 Ία 
νουαρίου μέ άσήμαντον άγώνα τήν D61e· διά τήςκαταλήφεως



δέ ταύτης το μέν κινδυνεύει ή πρόςί^οη υποχωρητική γραμ
μή τών έν Dijon Γαριβαλδινών, τό δέ ή μετά τοΰ υπο-/ω- 
ροΰντος Βούρβαχη κοινωνία αύτών. Τοΰτο δέ πράττων απο
πειράται, άλλ’ είς μάτην? νά τρέψη εις υποχώρησίν τούς Γα- 
ριδαλδινούς διά συνεχών επιδέσεων, λαβουσών -/ώραν τήν 21 , 
22 καί 23 Ίανουαρίου έξωδι τής Dijon διά τοΰ 2ου καί 7ου 
πρωσσικοΰ σώματος. Ιδού έν συντόμω τά κατά τούς άγώνας 
τούτους, οιτινες πολλήν τώ Γαριβάλδη περιεποίησαν τήν τι
μήν, μολονότι δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι 5 Γαριβάλδης 
είναι κυρίως δ άνευ βεβαίας ήδικής εύδύνης παραίτιος τών 
καταστροφών τοΰ Βούρβαχη, μή δυνηδείς νά συγκεντρωδή εγ 
καίρως καί διελάση διά τών Βοσγίων πρός τήν Belfort.

Τήν πρωίαν τής 21ης Ίανουαρίου λόχοι τινές τών Κινη
τών τή ςΑ νεςηοη , έπιφορτισμένοι τήν προφυλακήν τήν καλου- 
μένην la Casquette, ούχί μακράν τής Sain te-Seine-Γ Α- 
b laye, προκατελήφδησαν ύπό πολυαρίδμου πρωσσικοΰ σώμα
τος· ητο ήθη 8η ώρα τής πρωίας. Οί Κινητοί υπεχώρησαν έν 
πληρει αταξία, άπολέσαντες πολλούς. Αιά τής κατοχής τής 
δεσεως ταυτης οί Πρώσσοι διήλδον έλευδέρως τήν άλλως τε 
λίαν έπικίνδυνον στενωπόν, δι’ ης εισέρχεται τις έν τή κοιλάδι 
τή καλούμενη \al-Suzou, κειμένη βορείως τής Dijon καί 
στεφομένη υπό τών χωρίων Talant (ΒΑ τής Dijon 2χιλιό- 

μετρα), Fontaine καί Daix καί H auteville (βορείως τής πό
λεως). Παρά την είσοδον τής κοιλάδος κεΐται τό χωρίον Dar- 
rois, δέσις επισκοπούσα τά πέριξ και άπε^ουσα περί τά 5 
χιλιόμ. άπό τό Talant, ίπερ αντιμετωπίζει καί προσβλέπει 
εξ ανατολών. Τό χωρίον Talant κεΐται έπί ορούς έ'/οντος 
μήκος όλιγώτερον χιλιομέτρου, σχήματος έλλειψοειδοΰς.

Απο του Darrois, ενδα έστησαν πυροβολοστάσια οί Πρώσ- 
σοι, οιεκλαοώδησαν έντός τής κοιλάδος καί κατέλαβον τά χω-

ρία H auteville καί D aix, ώς καί τήν παρά τούτω έπαυλιν
C hangey στήσαντες δέ πυροβολοστασια έπί τών δυο τούτων 
χωρίων, ήρξαντο μετά μεσημβρίαν τής 21ης Ίανουαρίου 
τόν κατά τής Fontaine πυροβολισμόν, ένώ άπό Darrois ί -  
πιπτον έπί τό Talant ώς βροχή τά όβούζια. Οί Γαριβαλδι- 
νοί εΤχον ήδη άντεπεξέλδει άπό Dijon, τά δέ πυροβολοστά-
σια αύτών άπό Fontaine καί Talant άντεπυροβάλουν με
τ’ άσυνήδους εύστο'/ίας τά τών Πρώσσων. Μόλις περί τήν 4 
μ. μ. ήδυνήδησαν οί τουφεκισμοί νά μετάσχωσι τής μάχης, 
δ δέ άγών παρετάδη μέχρι καί αύτοΰ τοΰ μεσονυκτίου ανα
ποφάσιστος, απάντων κατεχόντων τάς δέσεις αύτών. Τό έπί 
τοΰ Talant κανονοστάσιον τά μέγιστα συνετέλεσε διά τήν 
υπέρ τών Γάλλων έπιτυχίαν κατά τήν μάχην ταύτην.

Οί Πρώσσοι καταλαβόντες τό χωρίον D aix εΤχον δεσει έν 
ταΐς οΐκίαις πυροβολιστάς, καί ήνοιξαν τουφεκίστρας. Μία 
ιταλική λεγεών ώρμήσασα κατά τοΰ μέρους τούτου ύπεστη 
σπουδαίας απώλειας. Οί Πρώσσοι ομως δέν ήδυνήδησαν νά 
διατηρήσωσι τήν έπί τοΰ λόφου τοΰ Daix δέσιν αυτών, ήναγ- 
κάζοντο δέ ν’ άλλάσσωσι συχνάκις δέσιν είς τό πυροβολικόν 
αυτών, οπερ έπιτυχώς προσεβάλλετο άπό τε τοΰ Talant καί 
τοΰ Fontaine.

Περί τήν 5ην μ. μ. οί κινητοποιηδέντες παρήλικες (vieux 
garcons), οίτινες κατεΐχον τό αριστερόν τής κατά τοΰ Daix 
έφόδου, άπωδήδησαν υπό τών Πρώσσων, δυνηδέντων έφεξής νά 
προβώσι μέχρι κάτωδι τοΰ υψώματος καί τοΰ κανονοστα- 
σίου τοΰ T alant, άρχομένης τής νυκτός. Έ φ’ ολην τήν νύκτα 
δ λόφος Talant έκυκλώδη μέχρι τής 3ης τής πρωίας υπό 
πρωσσικών φαλάγγων, αιτινες, άν δλίγον άπετόλμων, ήδυναντο 
νά άφαρπάσωσι καί καρφώσωσι τό έπ’ αύτοΰ κανονοστάσιον.

Οΰτω παρήλδεν ή 21η Ίανουαρίου, καδ’ ην έκ μέρους μέν



τών Γάλλων έπολέμησαν πρός βο^ραν ί  νεώτερος τοΰ Γαρι— 
βοίλδη υϊός R icciotli μετά μιας ταξιαρχίας, εχων ώς έφε- 
δρείαν έτέραν υπο τόν Πολωνόν στρατηγόν Rosak-IIaute, 
προς δυσμάς δέ ή μεραρχία M enottis, τοΰ πρεσβυτέρου υίοΰ 
τοΰ Γαριβάλδη.

Τήν έπαύριον (22αν ’ ίανουαρίου) ή μα'χη έπανελήφδη άπό 
πρωίας, άλλά μόνον διά τουφεκισμοί), καθόσον πυκνότατη &- 
μίχλη δέν Ιπέτρεπε τήν τών πυροβόλων σκόπευσίν. Ταΰτα 
μόλις περί τήν ΙΟην π. μ. ήρξαντο μετέχοντα τοΰ άγώνος* 
όστις έγενικεύδη κατόπιν τής μεσημβρίας.

Οί Πρώσσοι προσεπάδησαν νά καταλάβωσιν Ιξ εφόδου τό 
Talant, άλλ’ αί μυδροβόλοι έδέριζαν αυτούς. Τέλος περί ώραν 
4ην μ. μ. οί ΙΙρώσσοι, άπηυδηκότες διά τήν άνέλπιστον αύ- 
τοΐς άντίστασιν, έτράπησαν είς πλήρη υποχώρησίν κατά τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Val-Suzou καί άνωδεν τής M essigny. Τήν 
Ισπέραν οί Γάλλοι ησαν κύριοι τών δασών καί λοιπών πρός 
δυσμάς καί βο^ρα τής Dijon χωρίων, έν οίς καί τά σπου
δαία υψώματα τοΰ Daix καί H auteville.

Ένώ ήδη τήν 22αν Ίανουαρίου ή νίκη έστεψε τάΓσριβαλ- 
δινά όπλα οί ΙΙρώσσοι έτράπησαν μέν είς υποχώρησίν, δέν 
άπέσχον ομως τοΰ σκοπού αύτών. Άποτυχόντες είς τάς 
προσβολάς αύτών δυτικώς καί βορείως, έπελάβοντο τήν έπαύ
ριον, 23 Ίανουαρίου, τών προσβολών έκ τοΰ βορειοανατολικού.

Τήν 23ην Ίανουαρίου, περί ώραν Ιην μ. μ.} τό πυροβο
λικόν τοΰ Talant καί τοΰ 2ρους Chapet ηρξατο κανονοβο- 
λοΰν φάλαγγας πρωσσικάς, αιτινες προύχώρουν κατά τής 
Dijon μεταξύ τοΒ M essigny και Asnieres, παραγκωνίζου- 
«αι τούς άνδισταμένους αύτοΐς. Ένω δέ έφαίνοντο βαίνοντες 
ci Πρώσσοι κατά τής Fontaine, αίφνης ή φάλαγξ έστράφη 
• f ός Pouilly (Ir.i τής πρός τήν Langres όδοΰ τής Dijon,

άπίχον 2 χιλ. άπό ταύτης), έ'νδα ετίρα φάλαγξ πρωσσική εΤ- 
χ̂ εν ίδη Ιγκατασταδή, άποβαλουσα έκεΐδεντούς άνδισταμένους.

Μετ’ άγώνα πυροβολικοΰ τρίωρον οί Γαριβαλδίνοί ώρμησαν 
έπί τήν όδόν τής Langres πρός άνάκτησιν τοΰ Pouilly. Τότβ 
£λαβε χώραν πάλη σφοδροτάτη έν μέσω πυκνοτάτης ομίχλης. 
ΤΠτο ή'δη 4η καί ήμίσεια μ. μ., οτε ηρξατο ό τουφεκισμός. 
Έ π ί ήμίσειαν ώραν ήκούετο άνευ άναπαύλας συνεχής ^ολι
σμός πυρός. Οί Πρώσσοι έπί στιγμήν ύπερισχύσαντες ήδυνή- 
δησαν νά προβώσι προς τήν πόλιν είς άπόστασιν ενός χ ιλιο 
μέτρου άπό τής πύλης τοΰ 'Αγίου Νικολάου, ώστε άπό ταύ
της ήκούοντο τά διδόμενα παραγγέλματα.

Τό παν Ικινδύνευεν, οτε αίφνης, άναρπαγεντες οί Γαριβαλ- 

δινοί διά τής Ιπί τά πρόσω παρωδήσεως ύπό τών αξιωματι
κών, Ιπετέδησαν δα^αλέως κατά τών Γερμανών, οιτινες, 
μή δυνηδέντες ν’ άνδέξωσιν, ίρξαντο ύπαχωροΰντες. Τότε 
Ικυριεύδη δι’ Ιφόαου τό P ou illy , οί δέ Γερμανοί άπε- 
χώρησαν πανταχόδεν. Ούτως εληξεν ή τριήμερος εμπροσδεν 
τής Dijon πάλη, ης τρόπαιον ύπήρξεν ή σημαία τοΰ 61ου 
πρωσσικοΰ συντάγματος, ή μόνη, ην? ώς λέγεται, έκυριευσαν 
ci Γάλλοι είς τόν πολύμηνον αιματηρόν τοΰτον πόλεμον. 
Άφηγηδέντες τά κατά τήν Dijon έργα, έπανερχομεδα ηδη είς 
τά τοΰ Βούρβαχη, μεδ’ ου εφεξής συνδυάζονται αί κινήσεις 
τοΰ Manleuffel καί W en ler. Ό  Βούρβαχης, βραδυπορών έν 
τή ύποχωρήσει αύτοΰ, έστησε τό στραταρχεΐον του είς Rou- 

lans (4 λεύγας ΒΑ. τής Besancon έπί τής πρός Montbelli- 
ard δδοΰ) τήν 27 Ίανουαρίου, ένώ ή πρωτοπορεια τοΰ στρα
τοΰ αύτοΰ κατερχομένη εύρισκετο ηδη παρά τήν Pontarlier, 
όπου τήν 28ην Ίανουαρίου είσήρχετο. Ά λλ ’ έκ τής άσυγγνώ- 
στου βραδυπορείας ταύτης έπωφελήΟησαν σφόδρα οι Γερμα
νοί. Και ένω τό 1 4 »  σώμα ύπό τόν W erder παρακολουθεί



τον ύποχωροΰντα Βούρβαχην, δ M anteuffel, ευθύς μετά την 
είς Dijon άποτυχίαν, δέν πτοεΐται' συναισθανόμενος οέ τον 
κίνδυνον, εις ον έμελλε νά περιπέση, άν δ Βούρβαχης ήνοΰτο 
μέ τον Γαριβάλδην, άφίνει τον τελευταΐον, καί δρομαίως φε- 
ρεται έπί τά εμπρός, οπως καταστρέψη τον Βούρβαχην. Ό -  
μολογουμένως ή κίνησις αΰτη ητο παρακεκινδυνευμενη, Stoxt 
δ Γαριβαλδης ήδύνατο νά τόν παρακολούθηση καί τόν προσ
βάλη άπό τά νώτα. Ά λλ ’ ομως έσώθη, τό μέν, διότι δ Γαρι- 
βάλδης δέν έδραμεν όπισθεν αύτοΰ, τό οέ, διότι δ Βούρβαχης 
δέν έβαινε ταχέως έπί τά πρόσω ύποχωρών. Ό  Manteuffel 
λοιπόν, έλεύθερος είς τάς κινήσεις αύτοΰ καί καταλαβών, ώς 
εΐπομεν άλλαχοΰ, τήν D6le, δι’ ί ς  ήπείλει τήν είς Lyon υπο
χωρητικήν γραμμήν τοΰ Γαριβάλδη (21 Ίανουαρίου), κατα- 
λαμβα'νει τήν Gray, καί κατερχόμενος νοτιοανατολικώς γ ί 
νεται κύριος τοΰ Saint-V it, Quingey, Mouchart, όπου κα
ταλαμβάνεται τήν 26 Ίανουαρίου δ έκεΐσε σιδηροδρομικός 
σταθμός, τέλος τής Salin s , όπου εισέρχεται τήν 28 Ιανουα- 
ρίου (1). Διά τής ύπό τών Γερμανών κατοχής τών σημείων 
τούτων άποχόπτεται άπο.Ιντως ή πρός τό Lyon υποχωρη- 

σις τοΰ Βούρβαχη.
Τοιαΰται ησαν αί θέσεις τών στρατών, ότε έκ Παρισίων 

ήγγέλλετο ή ύπογραρή άνακωχής τοΰ πολέμου.

(1)  ΑΙ θέσεις St. V it, Quingey, Mouchart κ ε ΐντα ι επ', τώ ν οδών τη ς  

Diile itfo? Besanr.on κ α ί Besancon ε!ς Lons-le-Sanier.

Saint-Vit 4 λ. Δ. ct-no Besancon, Quingey ΝΑ. της S l. V it, Mouchard 

3 λ. άπό Quingey, Salins 8 λ. Δ, χής Pontarlier.

Τά κατόπ ιν  τής d r  α χ ωχ ή ς στρατιω τικά  συμβάντα  
είς την άνατο.Ιιχην Γα.Ι.Ιίαν·

Καθ’ ην έποχήν ύπεγράρετο ή άνακωχή έν Βερσαλλίαις, 
-ΐαί περ λίαν κρίσιμος ή κατάστασις τοΰ άνατολικοΰ γαλλικοΰ 
στρατοΰ, δέν ητο όμως άπελπις-ική. Ήδύνατο ακόμη νά ς-ηρι— 
χθη έπί τής Besancon, φρουρίου καλώς ώπλισμένου καί ώχυ- 
ρωμε'νου κατά τά σύστημα τής οχυρώσεως τοΰ Mets καί τής 
Belfort, καί νά ρροντίση νάκατέλθη πρός νότον κατά μήκος τών 
Ελβετικών δρίων, άπορεύγων τήν ύπό τών εχθρών σύσ^ιγξιν. 
ΊΙ άνακωχή, ώς είπομεν, ευρε τάς χεραλάς τής πρωτοπορείας 
τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ τήν 28 Ίανουαρίου είς Pontarlier, τό 
κύριον σώμα είς Rolans, ένώ ή πρωτοπορεία τοΰ Manteuffel 
είχε καταλάβει τήν Salins. Οί δύο λοιπόν στρατοί κατεΐχον 
γραμμάς σχεδόν παραλλήλους, ών ή μέν τών Γερμανών, άνα- 
χωροΰσα άπό S l Vit διά Quingey, Mouchard, άπέληγεν είς 
Salins, ή δέ τών Γάλλων άπό Roulans διά τής Ornans καί 
Villefons είς Pontarlier.

Ά ν  λοιπόν ή άνακωχή ητο γενική, τό παν έτελείονεν έκεΐ. 
Ό  γαλλικός στρατός μέχρι τής έκπνεύσεως ταύτης ήδύνατο 
ή νά παραμένη καί λάβη τά χρειώδη κατά μήκος τής Ελβε
τίας, ή καί νά κατέλθη πρός νότον διά τής αύτής δδοΰ. Ά λλά, 
κατά τάς διατάξεις τής άνακωχής, αΰτη ήρχετο μέν ίσχύουσα 
άπό τής ημέρας τής ύπογραρής (28 Ίανουαρίου) διά μόνους 
τούς Παρισίους, διά τάς λοιπάς έπαρχίας όμως μετά τρεις 
ημέρας· ούδόλως δέ συμπερίελαμβάνετο είς αύτήν δ άνατολι- 
κός γαλλικός στρατός καί οί κατ’ αύτοΰ άγωνιζόμενοι, θεω
ρούμενων έν καταστάσει πολέμου τών νομών, ίγ  οΰς ουτοι 

είργάζοντο. Ή  διάκρίσίς αΰτη εσ·/ εν ολέθρια άποτελέσματα 
είς τόν στρατόν τοΰ Βούρβαχη. Έ νώ ήδη περιεζωνύετο (οπερ



χαί ίπηηγχε την απελπισίαν τοϋ αρχηγού, όστις μη δονομε- 
νος νά ύπορε'ρη τή1* αποτυχίαν έγένετο αύτόχειρ [ 1]), έπήρ- 
χετο καί άλλη δυστυχία. Οί Γερμανοί, λαβόντες Οετι- 
χάς περί τής άνακωχής πλτ.ροφορί»ς καί διαταγάς, έξαχο- 
λουΟοΰσι τά εργα αυτών, άλλ’ αί ρΟάσασαι είς τούς Γάλλους 
πλη,ρορορίαι ησαν ασαφείς' νοαίζοντες δ’ ουτοι την άνακωχήν 
γενικήν, παρημέλησαν τήν σπουδήν, η ν  ώρειλον νά καταβάλ- 
λωσιν, όπως διεκβύγωσι τόν κίνδυνον. Οΰτω οί μέν Γερμανοί 
προύχώρουν καί κατελάμβανον την Chambagnole και απε- 
κοπτον καί αύτήν τήν κατά μήκος τών Ελβετικών ορίων διεκ- 
ουγήν τών Γάλλων, οί δέ Γάλλοι έχαναν τόν καιρόν αύτών 
αίτούμενοι έπί ματαίω 3G ωρών προθεσμίαν, όπως λάβωσι 

σαρεστέρας διαταγάς (2).
Ό  διάδοχος τοϋ Βούρβαχη στρατηγός Clinclicnt, μη δυ- 

νηθείς νά λάβη παρά τοΰ Manteuffel τήν προθεσμίαν τών 
36  ωρών, μή έννοών τούς ύπ’ αυτόν δυναμένους νά έκβιά- 
σωσι τήν πρός νότον πορείαν διά τών Ελβετικών ορίων, 
βλέπων δέ ά=’ ετέρου ότι έκινδύνευε διά τών κινήσεων τοΰ 
W erder νά στερηδή καί τοΰ μονού δυνατοΰ μέσου προς απο- 
ευγήν γενικής καταστροφής καί εις χειρας τών Γερμανών πα- 
ραδόσεως τοΰ στρατοΰ, επροτίμησε νά καταρύγη εις τά Ελ
βετικά χώματα. Ά λ λ ’ ή πρός ταΰτα πορεία οεν εμεινεν ανε
νόχλητος. Τήν 29 καί 30 Ίανουαρίου ή ε μ π ρ ο σ θ ο φ υ λ α κ ή  τοΰ 
Menteuffel κατέ®0ασε τήν οπισθοφυλακήν τώνΓάλλων, κατά

(<() Ό  Βούρβαχης, κενώσας τό Ρεβόλβερ αΰτοΰ, ώς λέγεται, έντος 

•εοΰ οτόματος έςελήφθη άποθανών Ά λλ ' «μως αί πληγαί του δ'εν υπήρ

ξα ν  θανατηφόροι, καί ήδη άνέλαβεν εντελώ; άπ’ αΰτών,
(2) Οί Γερμανοί εσπευδον, οπως αίχμαλωτίσωσι τόν στρατόν του 

Βούρβαχη, καί, ϊ ί  δυνατόν, κυριεύσωσι καί τήν Belfort, ήν έν τοΐς σχε- 
ίίονς αΰτών εμελλβν νά κρατησωσι μβτά τής Υπολοίπου Αλσατίας.

οέ τάς μάχβς τών δύο τούτων ήμερων παρά τό χωρίον Sam - 
bacourt δ στρατός τοΰ Manteuffel έκυρίευσεν έν συνόλω 
10 κανόνια, 7 μυδροβόλα, 2 σημαίας, 6 ,00 0  αιχμαλώτους, 
ίν  οΤς δύο στρατηγούς, τή δέ 1η Φεβρουάριου πρός νότον τής 
Pontarlier συνεκρούοντο οί Γερμανοί πρός εν τών πέντε σω
μάτων τοΰ άνατολικοΰ στρατοΰ, τό μόνον, όπερ κατώρθωσε νά 
διεκρύγη πρός νότον. Τά λοιπά ώδηγήΟησαν επί τών Έλβ« 
τικών χωμάτων, όπου τήν Ιην Φεβρουάριου είδανε καί ύπε- 
γράρετο η εξής σύμβασις περί παραδόσεως αύτοΰ εις τάς ’Ελ
βετικός άρχάς*

«Ό  γαλλικός στρατός, εισερχόμενος εις Ελβετίαν, θά παραίώτ^ ι ί  
Οπλα καί τά πολεμεφόοιά του, δτινα, μετά τό τέλος του πολέμου κα{ 

τήν άπότισιν τών δαπανών, ε!ς ας 6ά καΟυποβάλτι τήν 'Ομοσπονδίαν ή 

διαμονή τοϋ γαλλικοΰ στρατοΰ, θ’ άποδοθώσιν είς τήν Γαλλίαν. Ό  αυ

τός δρος ισχύει καί rcspt τών κανονιών κα ί πολεμεφοδίων τοΰ πυροβο
λικού. Οί άξιωματικοί τηροΰσι τά δπλα καί τάς άποσκευάς των. Πέρί 
τών ίππων θ’ άποφασισ&ή βραδύτερον. Α ί τά τρόφιμα καί τάς άπο

σκευάς φίρουσαι αμαξαι, δμ α  άποφορτωθώτι, θ’ άποσταλώσιν αΰθις 

μετά τών αμαξηλατών εις Γαλλίαν. Τό στρατιωτικόν ταμεΐον θά πα- 

ραδοθή είς τήν έλβετικήν κυβερνηοιν, ητις θά υτολογίση τό έν αύτψ  

ποσόν Απέναντι τών Ιξόοων. Ή  έφ αρμογή τών όρων τούτων γίνεται 
ένώπιον Γάλλων καί Ελβετών άξιωματικών, Ιπί τούτψ εντεταλμένων. 

Έ  'Ομοσπονδία έπιφυλάττεται νά όρίστ) τόν τόπον τής διαμονής τών 

τ ί  άξιωματικών καί στρατιωτών. Είς τό ομοσπονδιακόν συμβούλιον 

Εναπόκειται νά όρίσ^ τάς πρός συμπληρωσιν τής συμβάσεως ταύτης 

άναγκαίας διατάξεις.

Τοιοΰτον τό τέλος τ ιΰ  στρατοΰ τοΰ Boύpβαyη, όστίί άπώ- 
λεσε περί τάς 10 ,000 άνδρών εΐςτάς μετά τοΰ W erder συμ- 
πλοκάς· περί τάς 80 ,000  κατέδεντο τά όπλα είς ’Ελβετίαν, 
οί δέ λοιποί άπώλοντο είς τάς μετά τοΰ Manteuffel συγ
κρούσεις· έκπιπτομένων δε τών διαρυγόν των, ή Γαλλία άπώ- 
λεσε περί τάς 100,000  έν τη παρατόλμω ταύτη εκστρατεία.
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Λέγεται, οτι αί «Οχαί άσ«»5Ϊς δίατ*γαί περί άν«χω'/ής 
»7χαν διαβιβασθή κα.ί ε ί; ιμ  Γβιρίίϊάλδην, otmc ηρξατο βαί- 
»ω·ν χατά τοΰ MontculCel, ate, έπελθούοης τής γνωστοποΓη- 
σιως περί γε^κτ^ς άν»χωχής, εστη, ένω ά Manteuffel προδ- 
χ%ώρει καί α π έκ λε ι ς> έντιλώς τον βτραι®» τοΰ Βούρβαχ·#. OJ- 

ιω ς  ft Γβριβαλδκϊί, μή δυνάμενος εφεξής νά χρησιμίόση, Απε- 
ouo0n τή; D ijon, η* «μίσως κατίλαδον οί Γερμανοί.

7/ παράόοσις τής B el f o r  L

Ή  Belfort είναι τό μόνον φρούριον τής Γαλλίας, οπερ εις 
tav καρό-ντα πόλεμον έτίμησ» τά γαλλικά όπλα, χαί τό οποίον 
δέν παρεδσθη πριν· ή  ύποστή τάς υπό του χανονισμοΰ τών φρου
ρίων διατάξεις, λεγουσας, 2τι δέν έπιτρέπεται σκε'ψις περί 
πβραδόσεως πριν η το φρούριον υποστή μίαν τουλάχιστον 
έφοδον.

Είς. τά χατά τήν ’Αλσατίαν στρατιωτικά. £ργ* ειπομεν ότι 
οί Γερμανοί Απέκλεισα» χατά ιας άρχάς Νοεμβρίου. 1S70 τά 
φροΰριον Belfort, eimvo< έπελάβοντο τής πολιορκίας. Ό  ά- 
ποκλεισμος μέχρι τής 28ης Νοεμβρίου δέν ίτο στενός· διο ή 
φρουρά ηδύνατο νάέξέρχηται καί συγκρούηται προς τούς απο
κλείοντας αυτήν. Κατόπιν ομως ηρξατο ή στενοχώρια.

Γή. 2G Δεκεμβρίου οί Γερμανοί άπεπαράδησαν νά κυρίεύ- 
σωσιν έξ έ̂ οΟου τά προς ο«σμάς τή,ς Belfort άπεσπασμίνα 
φρούρια Hautes-Perches και Basses-Perclies- άλλέ το 
ρήγμα οέν ητ^ ε»ρΰ, ν  δΐ φρουρά μετά μεγάλης" γενναιότατος 
άγωνισδβίσα κατώρδωοε ν'απόκρουση τόν ey0po>, σπουδαίας 
ύποστάντα άπωλείας.

Τήν νύκτα τής 7—8 Ίανου»ρίου· οί Γερμανοί κατέλτβόν 

το χωρΜν Dompanlin, υπο τό π?ρ των Γάλλων χείμενον 
χαί ον σπουδαιον τήν- 0s7tv αντοο. Έ χει ττίτστχντβς· νία

χανονοστοίσια κτυποΰσι χατά μέτωπον το Cheteau τής B e l
fort. Τήν 2 0 — 21 Ίανουαρίου οί Γερμανοί κυριεύουσι τά  

δάση του F a illy  καί Bally, ίσχυρώς ύπό τών Γάλλων κατε- 

χόμενα, ώς καί τό χωρίον Peroas.
”Εκτοτε ή πόλις βομβαρδίζεται ζωηρώς* τό πυρ τών Γερ

μανών διευθύνεται κυρίως κατά τών οικιών καί επισήμων κτι
ρίων, ατινα άπολήγουσιν είς σωρόν ερειπίων, καί δμως ή πό
λις άνδίσταται, 6 δέ κανονοβολισμός εξακολουθείμετά μείζονος 
έντάσεως. Τή 8η Φεβρουάριου, Αφ’ ου προηγουμένως κατε- 
σιγάσθη τό πΰρ τών άπεσπασμένων φρουρίων, περί ών εΐρη- 
ται, ένεργείται δευτέρα κατ’ αύτών έ'φοδος καί κυριεύονται 
ταΰτα. Έκτοτε ή μέλλουσα τύχη τής έγκαταλελειμμένης Bel
fort εΤναι βεβαία, καί τήν 16ην Φεβρουάριου υπογράφεται 
ή περί παραδόσεως αύτής σύμβασις, καδ’ ην ή φρουρά αύτής 
διά τήν έκτακτον γενναιότητα, ην έν τή πολιορκία άπέδειξεν, 
εξέρχεται ολόκληρος (12 χιλιάδες άνδρών) μετά τών όπλων 
χαί αποσκευών έλευθέρα. Τιμή, ης μόνη αυτη ήξιώθη κατά 
τοΰτον τόν δυστυχή είς τήν Γαλλίαν πόλεμον.

(επεται συνέχεια καί τό τέλος τοΰ Ε/ άρθρου).
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