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II ΗΜΕΡΑ TOT ΣΕΛΑΝ (*)·

Το’.οΰτον άναμρ’.βόλως χθελεν εΤσΟαι τό αποτέλεσμα ύπ3- 
χωρήσεως πρός βορραν διά Δουζύ, Ίλλΰ, Φλενι| κτλ.

Δέν υπήρχε λοιπόν πρός τοΰτο δισταγμός.
Διό ό στρατηγός Δυκρώ έγνω νά προστατεύση τήν ύποχώ- 

ρησιν διά Δουζύ.
Πέμπει δέ εις τάς μεραρχίας (divisions) lr,v καί 3ην τοΰ 

Α' σώματος Βόλο καί Αεριλλέρ (W olf et Lheriller) τήν 
διαταγήν νά μένωσίν εν Δουζύ, καί νά έζανέλΘωσιν εκεί έν 

πα’ση σπουδή, έν ή περιπτώσει ηδελον έχει προσπεράσει, χαί 
νά έδρεύσωσιν έκεΐ μονίμως, όπως προστατεύσωσι τήν ύπο- 
χώρησιν τοΰ στρατοΰ. Έν τούτοις, όπως συμμοοοωδή ακρι
βώς πρός τάς διαταγάς τοΰ στρατάρχου, έτοποΟέτησε τάς δύο 
άλλας αυτοΰ μοίρας έν Καρινιάν επί τών υψωμάτων, ατινα 
«νυψοΰνται μεταξύ τής πόλεως ταύτης καί Βλανύ (B lagny).

Τών διατάξεων δέ τούτων ληοθεισών, δ στρατηγός συνο-

I*) Γυνέχΐ'.α’ ί ϊε το προηγοΰμενυν ουλλάίιον.
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δευόμενος υπό τοΰ ύπασπιστοΰ αυτου λοχαγού Βοσάν, μετα
βαίνει παρά τω αύτοκράτορι και αναγγέλλει αύτώ τήν νέαν 
τοΰ ήμετέρου στρατού έν Μουζόν άποτυχίαν. Ό  αύτοκράτωρ 
δέν ήθελε νά δώση πίστιν εις τούτο, καί διέταξε τόν λοχαγόν 
Βοσάν νά έπαναλάβη πολλάκις τήν διήγησιν τών συμβάντων, 
ων μάρτυς υπήρξε· λίαν δέ ζωηρώς συγκινηθείς εΤπεν έπα- 
νειλημμένως : «Ά λλ ’ είναι αδύνατον τοΰτο ! αί θέσεις ήμών 
ησαν έξαίσιαι!»  Συμμόρφως δέ τή διαταγή τοΰ στρατα'ρχου 
δ στρατηγός παρεκάλεσε τόν αύτοκράτορα νά μεταβή εΐς Σε
δάν διά τοΰ σιδηροδρόμου. Ή  Α. Μεγαλειότης έδήλωσεν ότι 
έβουλετο νά μένη μετά τοΰ σώματος, οπερ ήθελε καλύψει τήν 
ύποχώρησίν. 'Ο δέ στρατηγός παρετήρησεν αύτω, οτι ή πα
ρουσία αύτοΰ τε καί τής ακολουθίας αύτοΰ ηθελεν επαυξήσει 
έπι πολύ τάς τοσοΰτον ήδη μεγάλας δυσκολίας τής υποχωρη
τικής πορείας. Ό  αύτοκράτωρ έπανήρχετο πάντοτε εΐς τήν 
πρώτην αύτοΰ ιδέαν, καί μεθ’ δλας αύτοΰ τάς ενστάσεις ό αρ
χηγός τοΰ 1ου σώματος, μή δυνηθείς νά τύχη άπορασιστικής 
τίνος άπαντήσεως, άπεσύρθη· μετά τινας δέ μόλις ώρας εμα- 
θεν οτι ή Αύτοΰ Μεγαλειότης μετέβη διά τοΰ σιδηροδρόμου 
εις Σεδάν.

Ο στρατηγός Λαμβάνει τά ς  πρός πορε ίαν  δ ια τά ζε ις  
αύτοΰ. — ΈπιστοΛη πρός τό ν  σ τρατηγόν  

Μ αργγερ ίτ  (M arggeritte).

Κατά δέ τήν νύκτα δ στρατηγός Δουκρώ δεν έλαβε μέν 
διαταγήν, άλλά πεισθείς οτι ή ύποχώρησις ήθελε γείνει πρός 
βορραν, έλαβε τά αναγκαία μέτρα, διατάττων νά βαδίσωσιν 
ή αποσκευή (les bagages) καί αί διοικητικοί ύπηρεσιαι πρός 
τήν διεύθυνσιν τής Ζιβόν καί Ίλλύ, καί ώριζεν εις τό έπιμε- 
λητήριον νά έτοιμάση τροράς έπι τοΰ σημείου τούτου· άκολού- 
θω ; δέ, μετά τήν δπαγόρευσιν τής διαταγής τής πορείας διά

τήν πρωίαν τής επαύριον 31 Αύγούστου, έγραψε πρ*ς τόν 
στρατηγόν Μαργγερίτ, έστρατοπεδευμένον οντα μετά τής τοΰ 
ίππι/.οΰ μεραρχίας αύτοΰ άντικρύ τοΰ Βλανύ (B lagny) επί 
τής άριστερας όχθης τοΰ Χιέρ,

« ’Αγαπητέ μοι Μαργγερίτ! Τά συμβάντα τά διατρέξαντα 
»έντός τής ημέρας έν Μουζόν κατέστησαν δυσκολωτάτην τήν 
»θέσιν ήμών. Δέν δίδω ύμΐν διαταγάς, άλλ’ άπλήν συμβοο- 
»λήν (1). Ευρίσκω ύμας λίαν άκροσραλή επί τής άριστερας 
»οχθης τοΰ Χιέρ, καί ρρονώ ότι κρεΐττον ήθελεν εΐοθαι νά 
«έπανέλθητε έπι τής δεξιάς όχθης, όπως στρατοπεδεύσητ* έπι 
»τής άλλης πλευράς τοΰ Καρινιάν, ένθα ύπάρχει κατάλληλον 
«δάπεδον. Σκοπώ νά αναχωρήσω «ύριον τήν πρωίαν, όπως 
«διευθυνθώ πρός τό Σεδάν, ούχί διά τής δδοΰ τής κοιλάδος, 
»ή ιις δέν μοί φαίνεται άσραλής, ένεκα τής γειτνιάσεως τοΰ 
»έχθροΰ, καί ήτις άλλωςτε είναι περραγμένη ύρ’ αμαξών και 
«αποσκευής, άλλά διά τής δδοΰ τοΰ ορούς τής διερχομένης 

»0 ^ v(hv(O snes), Μεζεγκούρ (Mezincourt),IIoupu (Pouru- 
»au-Bois) τοΰ έν τώ δάσει, Φραγχεβάλ (Francheval), Βιλ- 
»λέρ-Σερναί (W illers-C ernay), Ζιβόν καί Ίλλύ. Δύνασθε 
»νά βαδίιητε παραλλήλως έμοί, μεταξύ τής μεγάλης δδοΰ 
• καί τής δδοΰ τοΰ ορούς* καθ’ ας δέ συνέλεξα πληρορορίας, 
»τό έδαρος είναι λίαν διαβατόν ύπό τοΰ ύμετέρου ίππικοΰ. 
»Θέλομεν δέ βαδίσει έκ συμρώνου, έτοιμοι νά ύποστηριχθώ- 
»μεν άμοιβαίως, καί θέλομεν δμοΰ στρατοπεδεύσει έν Ίλλύ, 
»ένθα έσόμεθα σ*/εδόν έν ασφαλεία καί έν θέσει νά δεχθώμεν 
»τάς διαταγάς τοΰ στρατάρχου.

»Ό  πολύ αγαπών ύμας 
«στρατηγός Δ υ κ ρ ώ » .

(1) Σ. Σ. 'Η μεραρχία τοΰ Μαργγερίτ δεν άτιβτελϊΐ μέρος του 1ον> 
σώματος.



28 Η ΗΜΕΡΑ TOV ΣΕΔΑΝ.

'Ο στρατηγός Μιργγερίτ άπήντησε1 
«Στρατηγέ μου ! συμμερίζομαι πληρέστατα τάς κρίσεις δ

ήμων περί τ ις  σοβαρότητος της δέσεως· δίλω αμέσως άκο- 
«λουδήσει τήν συμβουλήν υμών καί επανελθεί έπί τής δεξιάς 
«οχδης τοΰ Χιέρ, οπως καταυλισδώ έπί τής άλλης πλευράς 
«τοΰ Καρινιάν. Αΰριον τήν πρωΐιν θέλω άκολουδήσει το δ- 

» ποϊον μοί ένδεικνύετε διάγραμμα, οπως μεταβώ εις Ίλλΰ, 
«καί δέλω τεδή ύπό τάς διαταγάς υμών.

»Πιστεΰσατε κτλ. « Μ α ρ γ γ ε ρ ί τ » .

Μ η Λαθών όιαταγ!/ν ό στρατηγός Λονχρώ 
γράφει τώ σ τρα τάρχη  Μ αχ-Μ αών.

Ίήν πρωίαν τής επαύριον 31 Αΰγοΰστου δ άρ'/ηγός τοΰ 
πρώτου σώματος, οΰδεμίαν λαβών είδησιν έκ τοΰ γενικοΰ Αρ
χηγείου, λαμβάνει τάς προς πορείαν διατάξεις αύτοΰ καί γρά
φει πρός τόν στρατάρχην τόν άνώτϊτον άρχηγόν·

« Κύριε στρατάρχα ! είναι δγδόη τής πρωίας ώρα· οΰοέν 
«βλέπω νά ©αίνηται έπί τής έκ Μουζόν εις Καρινιάν δδοΰ. 
«Συμπεραίνω έκ τούτου δτι ή 'Γμετερα έξογότης έξετέλεσε 
»τήν υποχωρησιν αΰτής διά Δουζύ. Μέλλω λοιπόν ν’ αρχίσω 
»τήν κίνησίν μου, καί επειδή ή τής κοιλάδος μεγάλη οδός μοί 
«ραίνεται ολίγον άσραλής, δέλω λάβει τήν τοΰ ορούς δδόν διά 
» Οσν, Μεζεγκοΰρ, Πουρύ τοΰ έν τώ δάσει, Φραγ·/εβάλ, Βιλ- 
«λέρ-Σερναι, Ζιβον και Ίλλυ. Έκεΐ δέ σκοπώ νά καταυλισδώ.

»Καδ’ ολοκληρίαν εις τάς ύμετέρας διαταγάς, εχω τήν 
«τιμήν νά ώ κτλ. « Δ υ κ ρ ώ » .

Υποχώ ρησ ις  τοΰ  7 ου σώματος·
Γαυτοχρόνως δέ δ στρατηγός προειδοποιεί τάς μεραρχίας 

Ιην και 3ην, μενουσας ε’ν Δουζΰ, νά έπανακάμψωσιν, άπαξ 
τοΰ στρατοΰ υποχωρησαντος, πρός Φραγχεβάλ, ενδα ηδελεν 
έλδει νά ενωδή μετ’ αυτών. ’Αλλά πριν ή τάς πρίρδάση ή δ:α-

ταγή αΰτη, οί στρατηγοί Βόλ<ρ καί Ααρίλλέρ έλαβον παρά 
τοΰ στρατάρχου, κατά τήν εις Δουζύ διάβασιν αύτοΰ, τήν δια
ταγήν νά μεταβώσι κατ’ εΰδείαν εις Σεδάν.

Ή  δέ τής ΰποχωρήσεως κίνησις ήρχισεν εις Καρινιάν παρά 
τής 2ας μοίρας καί ήκολουδήδη παρά τής 4ης. Το πυροβο
λικόν έβάδιζεν έπί τής δδοΰ εις τό ΰψος τών μεραρχιών, τό 
δέ ιππικόν άριστερόδεν τής δδοΰ τοΰ ορούς μετά πολυαρίδμων 
προσκόπων άνιχνευόντων τήν δδόν. Οΰτω δέ διά μόνου τοΰ 
«έπ’ άριστερά» εύρίσκετό τις έν μάχη κλιμακηδόν.

Καδ’ ολον τό κατά τήν δδόν χρονικόν διάστημα δέν έπαυσε 
βασιλεύουσα ή μάλλον εντελής τάξις.

ΆμεΛεια πρός ά ν α τ ίν α ζ ιν  τώ ν έπ ί τοΰ Μ εύσου 
χα ί τοΰ Χ ιέρ γεφυρών.

Άριχδεις περί τήν μεσημβρίαν εις Βραγχεβάλ, δ στρατη
γός Δυκρώ έσταμάτησεν έκ τής αποσκευής καί τών περιβόλων 
τοΰ 5ου καί 12ου σώματος, άτινα έν άποστάσει κατατηλεβο- 
λοΰμενα έρρίρδησαν δεξιά έπί τών υψωμάτων.

Εντός τής πρωίας το 12ον σώμα, οπερ είχε διέλδει έν 
Δουζύ τόν Χιέρ, ήρχετο έπί τής Βαζείλ καί άπώδει τούς 
Βαυαρούς άποπειρωμένους νά διαβώσι τόν Μευσην. Δυστυχώς 
δέ ή γέφυρα τοΰ Δουζύ, έγκαταλειοδεΐσα ώς έκ τής ληρδει- 
σης διαταγής, δέν είχε καταστραρή, καί δ έχδρός τήν διέβαι- 
νεν άνευ προσκόμματος.

Ή  γέ?υρα τής Βαζείλ, καίτοι άνακτηδεΐσα ύπό τοΰ 12ου 

σώματος, δέν διεσπάσδη, ταύτόν δέ συνέβη καί ώς πρός τήν 
τοΰ Δουχερύ, At άμέλείαι δ’ αυτϊΐ £μελλον σκληρώς ν’ άπο- 

τιδώσιν.
Ό  στρατηγός Δυκρώ, βλεπων έκ τών υψωμάτων τής Φραγ

χεβάλ τόν έ'/δρόν προχωροΰντα διά τοΰ Δουζύ, διετέδη, οπως



τον δεχθή έν τη περιπτώσει, καθ’ ην ήθελε δοκιμάσει προσ
βολήν, άλλ’ ούδεμιας γενομένης επιθετικής έπιδείξεως, άνε- 
λάμβανεν έν ιή αύτη προτε'ρα τάξει την πορείαν αύτοΰ έπι της 
Ίλλύ, περιβαλλόμϊνος διά νέων προφυλάξεων κατά την οπι
σθοφυλακήν.

Λ ιαταγη τοΰ στρατάρχου  xal γ ε η χ ο ΰ  άρχηγοΰ  
πρός έπάνοδον  εις Σ εδάν .

Αί οχλαγγες τοΰ πριότου (1ου) σώματος άνεραίνοντο έπι 
τών υψωμάτων τοΰ Βιλλέρ Σερναι, ότε η ακόλουθος διαταγή 
ενεχείριζετο εις τον στρατηγόν διά τοΰ άνχισυνταγματα^ ου 
Βροα (Broye), ύπασπιστοΰ τοΰ στρατάρχου.

«Αγαπητέ μοι στρατηγέ! Σας έπεμψα τήν διαταγήν (1) 
»v i μεταβήτε από Καρινιάν εις Σεδάν καί ούδόλως εις Με- 
»ζιέρ, ένθα ούδόλως προύτιθέμην νά μεταβώ. Ίοών ταύτην 
»τήν πρωίαν τόν στρατηγόν Βολρ, ένόμιζον ύμας έν Σεδάν. 
«Ά μ α  τη λήψει της παρούσης, παρακαλώ ύμας νά λάβητε 
»τάς διατάξεις, όπως άριχθήτε εντός τής εσπέρας εις Σεδάν 
»πρός τό ανατολικόν μέρος· θέλετε δέ τεθή εις τό αριστερόν 
»τοΰ 12ου σώματος πλησίον τής Βαζείλ, μεταξύ Βαλάν καί 
«Βαζείλ. Πέμψατέ μοι προηγουμένως τόν αρχηγόν τοΰ γενι- 
»κοΰ ύμών επιτελείου, όπως αναγνώριση τήν θέσιν ταύιην.

«Δέξασθε κτλ. »Μ ά κ - Μ α ώ ν ».

Περί Σ εδά ν  xal τω ν περ ιχώ ρω ν αύτοΰ.

Ή  έξ είκοσι χιλιάοων ψυχών μικρά πόλις τοΰ Σεδάν κεί- 
ται επι τής οεξιας όχθης τοΰ Μεύσου- τό δε προάστειον τοΰ

(1) Σ. ~. Η όιαταγη αυχη οεν Ιλγ^φθη υπό τοΰ στρατηγοΰ τοΰ 
άρχηγοΰ τοΰ 1ου σώματος, δ ιτις οέν Ιλαβεν άλλας οδηγίας τοΰ στρα- 
ιάρ,χου, παρ’ ο®«ς μέτηνεγκεν βύχω έντος τής ημέρας τής 30ής ό λο- 
χ*γος Βοσάν.

Τορσύ προεκτείνει αυτήν πρός δυσμάς. Πρός άνατολάς δέ άνυ- 
ψοΰται τό Γηραιόν Στρατόπεδον (Vieux-Camps) επί τίνος 
υύους (242 μέτρων), δεσπόζοντος δλοτελώς τής αρχαίας πό- 
λεως.

Έάν τις ρίψη τό βλέμμα έπι τής περικυκλούσης πεδιάδος, 
βλέπει άπό 'Ρεμιλλύ (Remilly) εΐς Ί ζ  (Iges) έκτεταμένην 
κοιλάδα, ης τίνος τά υψηλότατα σημεία είσίν έπι μέν τής δυ
τικής κλιτύος τά ύψώματα τοΰ Νοαγέρ (Noyers), τοΰ Βα- 
δελεγκούρ (W adelincourt) καί τής νΙζ* έπι δέ τής ανατολι
κής κλιτύος οί λόροι τής Μικρας Μονσέλ (Petite-M oncelle), 
τοΰ Βιλλάρ Σερνάϊ, τά δασώδη ύψώματα τής Καρέν (la Ca- 
renne), τό ύψωμα τής Ίλλύ (Calvaire d’llly ) , τά όροπέδια 
τοΰ Φλοάν (Floing) και τοΰ Α γίου Μάνζ. Εΐς τό βάθος 
ρέει έλικοειδώς ό Μεύσης κατά γενικήν τινα διεύθυνσιν από 
τοΰ νοτιοανατολικοΰ μέρους πρός τό βορειοδυτικόν. 'Ο ποτα
μός άρικνούμενος εΐς "Ιζ άλλάσσει άποτόμως διεύθυνσιν· τρέ
χει 1500 μέτρων έκτασιν άπό άνατολών πρός δυσμάς, χαΐ 
έπειτα άναβοκαταβαίνει άποτόμως πρός νότον μέχρι τών πε
ριχώρων τοΰ Δουχερύ (Doucbery).

'Ο Μαίανδρος (Meandre) ουτος περίγράρει τήν χερσόνη
σον τής Ί ζ ,  ήτίς προχωρεί δίκην αιχμής πρός τά δάση τής 
Φαλιζέτ (Falizett) καί τοΰ Μεγάλου Καντόν, ορίου τοΰ Γαλ
λικού έδάρους.

Πρός βο^ραν δ’ άνυψοΰνται τά δασώδη ύψώματα, διά μέ
σου τών οποίων διέρχεται ή μεθόριος ήμών γραμμή κατά τινα 
γενικήν διεύθυνσιν από δυσμών πρός άνατολάς.

Θεωρών τις τον χάρτην, βλέπει ότι ή μεθόριος γραμμή 
σχηματίζει μετά τής προηγουμένως περιγραρείσης κοιλάδος 
εύρύχωρον -/ώνην, ηςτινος τό στενούμενον μέρος εύρίσχεται με

ταξύ τής χερσονήσου Ιζ καί τοΰ δάσους τοΰ Μεγάλου Καντόν.



Στρατός τις λοιπόν, έμβαίνων εις τήν εκτασιν τούτην χαί βα- 
δίζων προς βοόραν (τοΰτο ητο, ώς είδομεν, ή μόνη όδός 
σωτηρίας), ώρειλε νά καταβάλη όλας αύτοΰ τάς προσπαθεί?;, 
όπως κάμψη όσον οιόν τε τά-/ιον τήν a tyμήν τής Ί ζ . Τό 
άληδές δέ τοΰτο διά στρατόν άχρωτήριον τών τρικυμιών ύπερ- 
πηδών τις έςηπλοΰτο, άνέπνεεν.

Τουτου λοιπόν ενεκεν 5 στρατηγός Δυκρώ, θέλων εν πάση 
σπουδή νά κερδιση έδαρος, έπορεύετο έπί τής Ίλλύ. Ούδεμίαν 
δϊ μέχρι τοΰδε λ*βώ/ διαταγήν, ύπελόγιζε νά ευρη όλα τά 
σώματα κατηυλισμένα μεταξύ Ίλλύ, Φλοάν, 'Αγίου Μάνζκαί 
Φλωνιέ, δεσιν δαυμασίαν, da’ ης δυσκόλως ήδέλομεν έκτοπι- 
σδή. Τέλος πάντων ή ύποχώρησις ητο ήμΐν βεβαιωμένη.

Τ ι ηθε.Ιε συμ6ή, ά ν  ό στρατός ένεχαθ ίπτατο εις τάς  
θέσεις τής I.LIv, ΦΑοαν χα ί ’Αγίου Μ άνζ.

Γποδεσωμεν ότι τήν πρωίαν τής 1ης 7βρίου ό ήμέτερος 
στρατός, άρίνωνμίαν μοίραν (brigade) έν Σεδάν καί τώ Γη- 
ραιω στοατοπέδω, ένεκαδίστατο κατά τόνδε τόν τρόπον.

Τό δεξιόν μέν έπί τών υψωμάτων τοΰ Φλοάν καί τοΰ Α γίου 
Μάνζ, δεσπόζον τής μεγάλης όδοΰ τής Μεζιέρ διά τοΰ Βρίν 
πρός τά Δάση (Vrigne-aux-Bois)· τό δέ αριστερόν εις Ίλλύ 
καί Φλενιέ, δεσπόζον τής άνω κοιλάδος τής Ζιβόν.

Ιίρός τό κε'ντρον δέ καί τό δεξιόν ημών τό πυροβολικόν 
τοΰ Σεδάν, σαρόνον απαν τό όροπέδιον τής Καρέν, καδίστα αδύ
νατον έχ τής πλευράς ταύτης πασαν προσβολήν. Εινομεν λοι

πόν νά ροβηδώμεν μόνον τάς κινήσεις τάς στρερομένας διά τής 
Βρίν πρός τό δάσος χαί διά τής Ζιβόν. ’Αλλά δέν ει'μεδα τότε 

έν τώ χέντρω τής διαγραρείσης παρά τοΰ έ'/δροΰ περιρερείας· 
ει'μεΟα δέ μάλιστα έπ’ αυτής τής περιρερείας· ήδυνάμεδα μέν 
νά ποισΰληδώμεν έ”ί τών πλευρών υμών, άλλ’ ίχ ι νά κατα-
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ληοδώμεν άντιστρόρως, καί είχομεν νά άποκρούσωμεν μόνον 
δύο τεμάχια στρατοΰ μεμονωμένα, κινούμενα δέ μακράν τοΰ 
κέντρου αυτών καί εις δέσεις μειονεκτικάς.

Τώ οντι τό άκρον αριστερόν τοΰ έχδροΰ, κεχωρισμένον τοΰ 
λοιποΰ στρατοΰ διά τοΰ Μεύσου και τής χερσονήσου Ί ζ ,  άρι- 
κνεΐτο ύπό τό πΰρ τών υψωμάτων τοΰ 'Αγίου Μάνζ, ένθα τό 
δεξιόν ημών ητο έγκατεστημένον καί έν έντελεΐ συγκοινωνία 
μετά τοΰ κέντρου καί τοΰ άριστεροΰ τοΰ ήμετέρου στρατοΰ.

Δεν ήδέλομεν έπιτύχει νά άπωΟήσωμεν τό κλάσμα τοΰτο 
τής άριστερας εχθρικής πτέρυγος, πραγμα αρκούντως πιθα
νόν ώς έκ τής κατά τήν στιγμήν ταύτην αριθμητικής ημών 
υπεροχής; Τάοπισδεν ημών ευρισκόμενα δάση παρεΐχον ήμΐν 
ου μόνον στέγην, άλλ’ όδόν ύποχωρήσεως έξησραλισμένην, χά 

ρις εις τάς πολυαρίθμους καί έξαιρέτους δημοτικάς καί δασο- 
νομικάς οδούς, αΐτινες διασχίζουσιν αύτά.

Τό δέ δεξιόν τοΰ έχδρικοΰ στρατοΰ, έρχόμενον νά προσβάλη 
ήμας έκ τοΰ μέρους τής Ίλλύ, πόίρω άπεΐχεν έπίσης τοΰ νά 
εύρεδη εις σημεϊον ευνοϊκόν.

"Οπως περικυκλώση ήμας εις Ίλλύ καί Φλανιε, ητο ύπο- 
χρεωμένον, διαβαινον απαξ τήν οδόν τοΰ Βουγιόν (Bullion) 
νά εισέλθη έν τώ λαιμώ τής ’Άνω Ζιβόν (Haule-Givonne) 
(Ααμόν καί τεχνουργεΐον Σαλαμόν.) Κεχωρισμένον τοΰ κέν
τρου αύτοΰ, όπερ τό τηλεβόλον τοΰ Σεδάν έκράτει ακίνητον, 
βεβιασμένον νά παρουσιάση ήμΐν τήν πλευράν κατά μήκος τής 
κορυρογραμμής μεταξύ Ίλλύ καί Ζιβόν, έκτεδειμένον έν τη χα
ράδρα, οΰση σ'/εδόν έν εύδεία γραμμή εις χατά μήκος πΰρ, 
ήδελε λίαν πιδανώς άποχρουσδή. Έ πί τέλους, ώς ήδη έλε- 
χδη, έμεινον ήμΐν τά δάση ώς τελευταία σωτηρίας έλπίς.

Τοιαΰται ησαν αί δυναταί τροπαΐ, έν η περιπτώσει ήθελε 

τις καταλάβει τήν θέσιν τής Ίλλύ· αλλά μένων έν Σεδάν ένε-



κλείετο I'/ τω κέντρω της περιρερείας, ην ό έχθρός ώρειλε νά 
διαγράψη, άνευ της δυνατής έλπίδος νά έξέλθη έκεΐθεν. άν ά- 
ρίνεν αυτήν νά κλεισθή όλοτελώς.

Ο στρατηγός Λονχρώ π α λ ιν δ ρ ο μ ε ί .τρός τό  Σεδάν·

"Οδεν μετ’ αληθούς άπελπισίας β στρατηγός, συμμορρού- 

μενος ταίς S:bcταγαϊς του στρατάρχου, παλινδρομεί προς το 
Σεδάν.

«Δίωρων τοσοΰτον καλώς τόν κίνδυνον, λέγει εν τινι έπι- 
»στολή πρός τινα ρίλον αυτοΰ άπευβυνομένη, ώστε υπακούω 
»μετά λύσσης.»

Ουσης δέ της όδοΰ από Ζιβόν εΐς Βαζείλ ρρικτώς βεβαρυ- 
μένης, τά τελευταία τοΰ 1ου σώματος στρατεύματα άρίχθη- 
σαν τήν ένδεκάτην καί ήμίσειαν ώραν διά σκοτεινής νυκτός. 
Λίαν δ’ ανήσυχος, βαθέως αγωνιών, ό στρατηγός Δουκρώ, 
άροΰ έπεσκε'ρδη τίύς καταυλισμούς αύτοΰ, έξηπλώδη κατά 
γης παρά τη πυρα τοΰ 1ου τών Ζουάβων καί άνέμεινε τήν 
ημέραν.

Π εριγραφή τοΰ πεδ ίου τής μ ά χ η ς  τοΰ Σ εδάν.

Τό πεδίον τής μάχης, έ.ρ’ ου έμελλε νά άπορασισθή ή τύ
χη τοΰ ήμετέρου τόπου, συμπεριελήρδη μεταξύ τοΰ ρύακος τοΰ 
Φλοάν, τής δεξιάς όχθης τοΰ Μεύσου, καί τοΰ ρύακος τής 
Ζιβόν εν είδει εύρυχώρου όρδογωνίου τριγώνου, ουτινος ή τής 
Ζιβόν χαράδρα ήδελε παραστήσει τήν υποτείνουσαν. Κείμενον 
δέ σχεδόν έν τω μέσω τής 'υπό τοΰ Μεύσου σχηματιζομένης 
πλευράς τό Σεδάν, δεσπόζεται υπό τών λόρων τών διαχωρι- 
ζόντων τό Φλοάν καί τήν Ζιβόν. Τά υψώματα ταΰτα, μή όν
τα ούτως απόκρημνα ώς τά επί τής άριστερας οχδης τοΰ Μεύ
σου ευρισκόμενα, εΐσί μάλλον διατετμημένα, πλέον ανώμαλα. 
Αί κορυραί καί τά πλευρά αυτών καλύπτονται υπό δάσους,

ούχί μέν έξ όλοκλήρων δασών, άλλ’ ύπό δεσμίδων από 20 
μέχρι 30 στρεμμάτων μετ’ άδένδρων μερών χλοηρόρων επί 

τών κλιτύων.
Τό μάλλον πυκνόν δάσος εινε τό τής Γκαρέν (Garenne)· 

κατέχει δέ τό ύψηλότατον σημεΐον (293 μέτρων) καί εκτείνε

ται από νότου πρός βορραν.
Εις δέ τά άκρα τής πόλεως, τά τεί-/η τοΰ περιρράγματος, 

οί κήποι, οί ρραγμοί, αριθμός τις οικιών συνδεόμενων μετ’ ε 
κείνων τοΰ βάδους τής Ζιβόν (Fond-de-Givonne), κάμνουσιν 
έκ τοΰ μέρους τούτου πρός νότον τοΰ Γηραιοΰ Στρατοπέδου 
αληθή δαίδαλον. Λίαν δέ δύσκολον ήθελεν εΤσθαι νά καταστη 
τις κύριος αύτοΰ, παρά στερεών στρατευμάτων ύπερασπιζομέ- 
νου, άλλ’ άντιστρόρως, όταν σώματα άποκρουσθέντα καί έν ά- 
ταξία έρ·/ωνται νά ζητήσωσιν έκεϊ στέγην, θέλει καταστή αδύ
νατον νά συνάθροιση τις αυτά έκ νέου καί νά τά σχηματίση.

Τά δέ δύο υψηλότατα σημεία τοΰ πεδίου τής μάχης κείν- 
ται τό εν Λ τ ’ ευθείαν άνω τής Ζιβόν (293 μέτρων), τό δέ 
άλλο εις τό ύψωμα τής Ίλλύ (276 μέτρα).

’Εκ τοΰ σημειωθέντος σημείου 293 μέτρων τό έδαρος κα- 
ταβαίνει διά κλιτύων λίαν αποτόμων επί τής Ζιβόν Δαινύ καί 
τής Μονσέλ. Άνυψοΰται δέ έκ τής άλλης πλευράς συνδεόμε- 
νον διά κλιτύων αρκούντως γλυκειών πρός τά ύψώματα τής 
Μικρας Μονσέλ (293 μέτρων), άρ’ όπου δεσπόζει τις καθ’ ο
λοκληρίαν τής από Βαζείλ εις Δουζύ όδοΰ.

Τοΰ υψώματος τής Ίλλύ τό έδαφος βαίνει χαμηλούμενον 
έπι τής Ίλλύ καί Φλοάν, καί άνυψοΰται διά τίνος μεταβολής 
τοΰ έδάρους άρκούντως έπαισθητής έπι τοΰ Φλενιε (264 μέ
τρα) καί Άγιου Μάνζ (2G0 μέτρα).

Κατ’ ευθείαν άνω τοΰ Σεδάν κείται τό Γηραιόν Στρατόπε- 
δον (242 μέτρων)· δεσπόζει δέ πρός μεσημβρίαν μέν τοΰ βά-
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θους τη; Ζιβόν καί τής Μονσέλ, βορειοδυτικώς δέ τοΰ υψώμα- 

ματος τοΰ Καζάλ (Cazal) (215 μέτρων.)

J ia z a t.iq  τω ν σωμάτων χατά  την  άνατοΛήν της ήμέρας.

’Από τής τέταρτης καί ήμισείας ώρας τής πρωίας ό έρε- 
τρισμός (fusilade) (1) αντηχεί προς την διεύθυνσιν της Βα
ζείλ. Τά στρατεύματα λαμβάνουσι τά οπλα πυκνής οΰσης όμί- 
χλης* μικρόν δέ κατά μικρόν γιγνομένης ημέρας καί τής δμί- 
χλης διασκεδαζομενης, δύναταί τις νά διακρίνη τάς θέσεις αύτών.

Το 12ον σώμα (Αεμπρέν, Lebrun), δεξιά πτέρυξ, κατέχει 
τάς κώμας τοΰ Βαλάν, Βαζείλ, την Μονσέλ καί τήν Πλατινερί.

Τό 7ον σώμα Δουαί (Douay), άριστερά πτέρυξ, εκτείνεται 
από Φλοάν μεχρις Ίλλύ.

Τό Ιον σώμα (Δυκρώ, Ducrot), κέντρον, συνδέει τάς δύο 
πτέρυγας διά Ζιβόν καί Δαινύ. 'Η μεραρχία τοΰ Ααρτίγγ 
(Lartigue) διέρχεται τήν Ζιβόν κατά τήν τελευταίαν ταύτην 
κώμην καί διευθύνεται συγκλίνουσα έναντι τοΰ δα'σους Σεβα- 

λιέ (Chevalier).
Τά λείψανα τοΰ 5 έν έρεδρεία κατέχουσι τήν πόλιν καί τό 

Γηραιόν στρατόπεδον. (άκολουθεί)

Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1871.
(Έκ τοΰ Γαλλικοί)

Έ ξ όλων τών ευρωπαϊκών στρατών 5 στρατός τής ’Αγ
γλίας είναι τή σήμερον 5 μόνος απολύτως στρατολιγούμενος 
διά τής εθελουσίου κατατάξεως. Ή  ύπερβάλλουσα συγκίνησίς,

(1 ) ΣΜ. Κατά Χαντζερήν Ιφετρ·.ϊμος=ιυ®εκιβμος, ΧϊΙ ΙφετρΙς= 
οπλον (fusiI) == -ευφεκ·.ον, οπερ ίεον άπορ^ιοβήνχι.
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ή παραγ θεΐσα έν ’Αγγλία έκ τών άξιομνημονεύτων πολέμων, 
ών τέως ή ήπειρος υπήρξε τό θέατρον, πολέμων σχόντων α
ποτελέσματα ετι μάλλον‘ταχέα, έτι μάλλον θαυμαστά, καθό
σον αί άντιμετωπισθεΐσαι στρατιαί περιελάμβανον έν ολω τάς 
ζώσας δυνάμεις τών έμπολέμων επικρατειών, ή συγκίνησίς 

αΰτη, λέγομεν, δέν ήδυνήθη νά ύπερισχύση τοΰ σεβασμοΰ καί 
ώς εΐπειν τής λατρείας τοΰ αγγλικού έθνους ίΐς  τήν ατομικήν 
ελευθερίαν. Ί1 άποδειχθεισα άνοίγκη τών κολοσσιαίων δυνά
μεων δέν ήδυνήθη νά κατορθώση τήν παραδοχήν τής άπογρα- 
ρής καί τής υποχρεωτικής στρατείοις. Αί έκτεταμέναι καί εμ
παθείς συζητήσεις, ας παρήγαγεν ή έξέτασις τοΰ ζητήματος 
τούτου, πριν ή απόληξη εΐς τήν άπόρριψιν τών δύο τούτων 
συς-ημάτων, έπιτρέπουσι τό συμπε'ρασμα, οτι η εθελούσιος κα- 
τάταξις μέλλει νά μένη επί πολύν χρόνον ακόμη δ μόνος τρό
πος τής νεοσυλλεξίας έν τω άγγλικω στρατω. Επομένως δύ
ναταί τις ν’ άποδεχθή μετά βεβαιότητος, οτι τό προσωπεΐον 
τής ’Αγγλίας μένει εντεύθεν πολύ δευτερεΰον εΐς δλας τάς 
περίπλοκός τής Ευρώπης, καθόσον τό στρατιωτικόν βάρος, 
οπερ δύναταί νά ρίψη Ιν τη πάλη, έ’σεται σ'/ετικώς μάλλον 
έπι μάλλον περιωρισμένον εί καί ούδέν πραγματικώς έπιτρέ- 
πει τό άμριβάλλειν περί τοΰ έθνικοΰ πατριωτισμού πρός άνχί- 
στασιν κατ’ έπιδρομής, είναι ρυσικόν ομως τό παραδεχθήναι 
οτι δέν δύναταί νά έπηρεάση αρκούντως τήν αριθμητικήν δύ- 
ναμιν είς πεοίπτωσιν πολέμου ήπειρωτικοΰ, όπως άλλοιώση 
λίαν αίσθητώς τάς στρατιωτικός πηγάς τής χώρας υπό τήν 
επιθετικήν εποψιν. Τό γλίσχρον τών πηγών τού·»ων, καταδε- 
οικασμένων νά μένωσι στασίμως έν ώ χρόνω αί τών λοιπών 
έπικρατειών τής Ευρώπης αναπτύσσονται καί πολλαπλασιά- 
ζονται, καταδει-/θήσεται έκ τής συντόμου έκθέσεως τής συν- 

θετεως καί τοΰ ίργανισμοΰ τοΰ αγγλικού στρατοΰ.



'Ο άγγλικός στρατό; περιλαμβάνει στρατόν ενεργόν καί 
έρεδρείαν. Ή  τελευταία υποδιαιρείται έν εαυτή εις δύο τμή
ματα -/αρακτήρος εντελώς διαρόρου·’τό μέν, το καί δυνάμενον 
νά προσκληθή πρός υπηρεσίαν εις το έξωτερικόν, αποτε
λεί οΰτω την έρεδρείαν στρατοΰ σταλησομένου τυχόν έπί της 
ηπείρου, το δέ, ούδεμίαν προσρέρον τούτω συνδρομήν, καδό- 
σον δέν δύναται νά χρησιμοποιηδή η εις τό εσωτερικόν, 
μέλλει νά συνεργασδή άμυντικώς μετά της m ilice, τής yeo
m anry καί τοΰ σώματος τών έδελοντών. Αί δυνάμεις αί συγ- 
κροτοΰσαι τόν αγγλικόν στρατόν δύνανται λοιπόν νά θεωρηδώ- 
σιν ώς άποτελοΰσαι δυο ομάδας αϊσδητώς διακεκριμένας, α'. 
τόν ενεργόν στρατόν καί τήν Ιην κλάσιν τής εφεδρείας, δυνάμεις 
ζώσας τής χώρας έν περιπτώσει πολέμου επί τής ηπείρου* 
6'. τάς δυνάμεις, τάς μονομερώς προωρισμένας πρός άμυναν 
τής χώρας, αίτινες περιλαμβάνουσι τήν 2αν κλάσιν τής εφε
δρείας, τήν m ilice, τήν yeom anry καί τούς έδελοντάς.

Αον έ^εργός στρατός. Έ ν  τών χαρακτηριστικών τοΰ άγ- 
γλικοΰ στρατοΰ είναι τό διττόν καί σχεδόν διπλότυπον τής 
εξουσίας τής έπί τοΰ στρατοΰ ένεργουμένης άρ’ ενός μέν ύπό 
τοΰ ύπουργοΰ τοΰ πολέμου διά παν χό άρορών τήν διαχείρι- 
σιν, τόν οργανισμόν καί τόν προϋπολογισμόν, dp’ Ιτερου δέ 
ύπό τοΰ άρχηγοΰ τοΰ στρατοΰ διά παν τό σχετιζόμενον πρός 
τήν πραγματικήν αρχηγίαν, τήν πειδαρχίαν, τάς ασκήσεις, 
τάς έπιδεωρήσεις καί τάς όνοματώσεις, εΐ καί αί τελευταίαι 
εξελέγχονται ύπό τοΰ ύπουργοΰ. Τό σύστημα τοΰτο εχει τούς 
ύπέρ καί κατά, άλλ’ όμως αναντίρρητος δίδει χώραν εις πε- 
ριπλοκάς, εις βραδύτητας καί έξοδα δυσκόλως άπορευγόμενα.

'Γπό τήν στρατιωτικήν έποψιν τό βασιλείαν είναι διηρημε- 
νον εις τοπικά τμήματα ή μεγάλα αρχηγεία. Οί στρατηγοί, 
οι περιβεβλημενοι τό αξίωμα τών αρχηγείων τούτων, είναι ή

διάμεσος αργή μεταξύ τοΰ γενικοΰ άρχηγβΰ τοΰ όλου στρα
τοΰ καί τών στρατευμάτων, άτινα σταδμεύουσιν εντός τής πε
ριρερείας αύτών.

Ύπό τήν έποόιν τής νεοσυλλεξίας ή ’Αγγλία διαιρείται 
επίσης εις τμήματα (district), έκαστον τών οποίων περιλαμ
βάνει αριθμόν τινα υποδιαιρέσεων. Εις γενικός επιθεωρητής 
στρατηγός είναι άρχηγός τής υπηρεσίας· έπί κεραλής δέ τοΰ 
τμήματος εύρίσκεται εις επιθεωρητής βαδμοΰ συνταγματάρ
χου ή άντισυνταγματάρχου* εις μαγιόρος (ταγματάρχης), εις 
λοχαγός ή εις ύπολοχαγός, κατά τήν σημασίαν τής περιρε
ρείας, διευδύνων τήν υπηρεσίαν εντός τής ύποδιαιρέσεως. Α
πλοί νεοσύλλεκτοι λοχίαι, άπεσπασμένοι τών συνταγμάτων 
των, πραγματοποιοΰσι, διά λογαριασμόν τών συνταγμά
των αύτών, κατατάξεις εις τά μέρη τά ήττονος σημασίας. Τά 
συντάγματα τέλος δέχονται επίσης αύτά ταΰτα κατατάξεις εις 
τό έπιτελείον τοΰ σώματος άπευδυνομένας. Οί κατατασσόμενοι 
δέν θεωροΰνται δρι-στικώς δεκτοί ή μετά τήν παραδοχήν αύ
τών ύπό τοΰ διοικητοΰ τοΰ σώματος. Δέον νά εχωσιν ήλικιαν 
17 έως 25 ετών καί νά συγκεντρώσι τάς συνθήκας ίκανότητος 
καί ηθικής. Λαμβάνουσι σάκκον πλήρη καί χρηματικήν αμοι
βήν· ή άμοιβή, όριζομένη ύπό τοΰ ύπουργοΰ, διήλθε, κατά 
τάς περιστάσεις, μεταξύ τών ορίων τών 25 καί τών 250 
ρράγκων. Έ  κατάταξις είναι έπί 12 ετη, άνευ όιακρίσεως 
σώματος ή όπλου, ύπό τόν τίτλον γενικής ύπηρεσίας, καί τάσ
σονται όριστικώς έντινι συντάγματι, έντός τών δεκαπέντε μη
νών, οΐτινες έπονται· μετά δέ τήν κατάταξιν αύτών έντωσώματι 
τούτω συμπληροΰσιν ολον τόν χρόνον τής ύπηρεσίας των. "Αμα 
είσέλθωσιν εις τό 12ον έτος τής ύπηρεσίας αύτών, δύνανται νά 
λάβωσι τήν άδειαν άνακατατάξεως έπί νέαν περίοδον εννεαετή. 

Εις τήν λήξιν τών είκοσι και ενός έτους τής ύπηρεί’ίας, «τινα



διανύονται καθ’ ολοκληρίαν υπό τάς σημαίας, ό στρατιωτικός 
άρίεται μέ δικαίωμα συντάξεως αποστρατείας, έκτος άν έκ
φραση τήν επιθυμίαν τοΰ έξακολουθήσαι τή» υπηρεσίαν, καθ’ ην 
περίπτωσιν μένει έλεύθερος νά λάβη τήν άποστρατείαν αυτοΰ, 
όταν το θέληση, αίτούμενος ταύτην έκ των προτε’ρων τρεις 
μήνας.

To .-teCixor περιλαμβάνει 3 συντάγματα τής ρρουρας καί 
110 τής γραμμής, μή περιλαμβανόμενων 4 συνταγμάτων τών 
άποιχιών, ώς καί εκείνων τής εταιρίας τών Ινδιών, άτινα δέν 
είναι κατάλληλα νά υπηρετήσωσιν ή είς τάς ’Ινδίας, και άτινα 
επομένως δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άποτελοΰντα μέρος 

τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ. Ή  παρατηρησις αυτη άποβλέπεί ά
παντα τά όπλα.

Τά συντάγματα συγκροτοΰνται ώς έπεται·

Φρουρά (7 τάγματα).

1 σύνταγμα γρεναδιέρων πρός 3 τάγματα.
2 ετερα συντάγματα προς 2 τάγματα.
Τά 7 ταΰτα τάγματα άποτελοΰσι μίαν ταξιαρχίαν διοικου- 

μένην υπό στρατηγού μαγιόρου (αντιστράτηγου). Οί άξιωμα- 
τικοΐ τής ρρουρας εχουσι τήν αυτήν σειράν, ην οί αξιωματι
κοί τής γραμμής τοΰ άμέσως άνωτέρου βαθμού.

Γ ραμμή  (141 τάγματα).

109 συντάγματα και ή ταξιαρχία τών κυνηγών (vifles), 
ήτοι τά 25 πρώτα συντάγματα προς 2 τάγμ., ήτοι 50 τάγ.

Τό 60όν καί ή ταξιαρ·/ία τών κυνηγών προς 4 
τάγματα..................................................................................  S »

Τά λοιπά 83 συντάγματα πρός 1 τάγμα................. 83 »

141 »
'Απαντα τά τάγματα συγκροτοΰνται εκ 10 λόχων.
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Τό έπιτελεΐον τοΰ τάγματος περιλαμβάνει 7 άξιωματικοΰς, 
1 συνταγματάρχην, 1 άντισυνταγματάρχην, 2 μαγιόρους (ταγ
ματάρχου βαθμός), 1 ταμίαν (πολίτην υπάλληλον σειράς λο- 
χαγοΰ), 1 υπασπιστήν σειράς υπολοχαγοΰ, 1 έπι τοΰ ύλικοΰ 
σειράς υπολοχαγοΰ. "Εκαστος λόχος δισικεΐται υπό 1 λοχα- 
γοΰ, 1 υπολοχαγοΰ καί 1 enscigne (ε“στω άνθυπασπιστοΰ)· 
οθεν τό ολον τών τοΰ τάγματος αξιωματικών 37. Ί ΐ  δύνα- 
μις τοΰ τάγματος, μεταβλητή κατά τήν βούλησιν τοΰ ύπουρ- 
γοΰ, είναι ήδη, είς τό έσωτερικόν, 50  ύπαξιωματικοί, 20 
τυμπανισταΐ, 40 δεκανείς, 4G0 στρατιώται ή 607 στρατιω
τικοί παντός βαθμοΰ, τών αξιωματικών συμπεριλαμβανομένων. 
Είς τό έξωτερικόν ή δύναμις ανέρχεται είς 1 ,032.

Έκ τών 148 ταγμάτων, άτινα άποτελοΰσι τό αγγλικόν 
πεζικόν, μέγας άριθμός ύπηρετοΰσιν είς τάς Ινδίας· δέν δύ- 
νανται ομως ν’ άραιρεθώσιν άπό τοΰ ολου υπό τήν εποψίν 
πολέμου ήπειρωτικοΰ, τής ’Αγγλίας άποδειξάσης, κατά τήν 
εκστρατείαν τής Άβυσσινίας, οτι δύναταί άτιμωρητί νά κε- 
νώση τάς κτήσεις της έν Ινδία αριθμού τίνος συνταγμάτων 
τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ έκείσε ρρουρούντων.

Το ίπ π ιχ ό ν  περιλαμβάνει τρία συντάγματα τής ρρουρας, 
άποτελοΰντα ταξιαρχίαν, καί 28 συνιάγματα τής γραμμής, 
άτινα ύποδιαιροΰνταί έν έαυτοϊς είς 4 βαρέος ίππικοΰ, 1 1 ίπ- 
πικοΰ τής γραμμής καί 13 έλαρροΰ ίππικοΰ. "Απαντα τά 
συντάγματα έ'χουσιν 7 ουλαμούς (peloton), ών ό εΐς άποτε- 
λεί τόν σταθμόν (depot), ο:ε τό σύνταγμα καλείται νά ύπη- 
ρετήση είς τό εξωτερικόν. 'Γόέπιτελείον τοΰ συντάγματος περι
λαμβάνει 8 άξιωματικοΰς, ήιοι 1 συνταγματάρχην, 1 άντι- 
συνταγματάρχην, 1 μαγιόρον (ταγματάρχην, μοίραρχον), 1 
ταμίαν, 1 υπασπιστήν, 1 προγυμναστήν (ecuycr), 1 επί τοΰ 

ΰλικοΰ, 1 κτηνίατρον.
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"Εκαστος ουλαμός διοικεΐται ύπό 1 λοχαγού (ίλαρχου), 1 
υπιλάρχου, 1 άνβυπιλάρχου (cornette). ’Εντεύθεν τό ολον 
τών Αξιωματικών τοΰ συντάγματος 29.

Ή  δύναμις τών άνδρών εΤναι τήν σήμερον 45S, ήτοι 40 
υπαξιωματικοί, 4 πεταλωταί, 7 σαλπιγκταί, 21 δεκανείς, 9 
χειρώνακτες πεταλωταί, 2 σελοποιοί, 1 άστραβοποιός (άστρά- 
βη, ancon, Χαντσερής) καί 274 ίππεΐς.

Τό πυροβοΛ ιχόν έν συνόλω φέρει τό ονομα «Βασιλικόν 
σύνταγμα τοΰ πυροβολικού». Τό σύνταγμα περιλαμβάνει 31 
ταξιαρχίαν, ήτοι C ταξιαρχίας τοΰ εφίππου πυροβολικού, 9 
τοΰ πεδινού πυροβολικού, 13 πυροβολικού φρουρίων καί πο
λιορκίας, 3 πυροβολικού μικτού πεδίου και φρουρίων. Περι
λαμβάνει έκτος τούτου 1 ταξιαρχίαν σταΘμοΰ (dep0t), είς ην 
Ινοΰνται αί κανονοστοιχίαι σταΟμοΰ τών ταξιαρχιών τοΰ πυρο
βολικού τών εις τάς Ινδίας σταλεισών (1,441 άνδρας, ώ ν56  
αξιωματικοί), καί 1 ταξιαρχίαν τών παραλίων, διανεμημένην 
είς τά έρύματα (fort) καί τάς κανονοστοιχίας, δυνάμεως 
1 ,542 άνδρών, ών 28 αξιωματικοί. Έκάστη ταξιαρχία περι
λαμβάνει 5 έως 10 κανονοστοιχίας, συχνότερον δέ 8 . Αί 
έφιπποι κανονοστοιχίαι καί αί τοΰ πεδίου έ'χουσιν άμεταβλή- 
τως 6 πυροβόλα, έκαστον έζευγμένον πρός G ίππους. Έ κά- 
στη κανονοστοιχία διοικεΐται ύπό 2 λοχαγών καί 2 ύπολο- 
χαγών. Τό έπιτελείον μιας ταξιαρχίας συγκροτείται έξ 9 
αξιωματικών. Τό ολον τής αριθμητικής δυνάμεως τοΰ πυρο
βολικού ανέρχεται είς 30 περίπου χιλιάδας άνδρών, ών 

1 ,300— 1,400 άξιωματικοί. (ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΛΥιΝΑΜΙΤΙΑΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ.

Ή  συνήθης δυναμΐτις, ή εν τώ έμπορίω ευρισκόμενη και 
ήτις χρησιμοποιείται έν μεγάλη άφθονία άπό πολλοΰ ίδη είς 
τά λατομεία καί τά δημόσια έργα έν Γερμανία, έν Βελγίω, 
έν Σουηδία καί έν ταϊς Άμερικανικαϊς τοΰ Βο^ρα πολιτείαις, 
μόλις ητο γνωστή έν Γαλλία κατά τάς άρχάς τής πολιορκίας 
τών Ιίαρισίων. Καί τοι τής υπεροχής τής εκρηκτικής ταύτης 
ούσίας, ύπό τήν εποψιν τής άσφαλείας, τής οικονομίας καί 
τής ταχύτητος τοΰ άποτελέσματος άναγνωριζομε'νης πληρέ
στατο καί μή ύπό άμφιβολίας τιθεμένης έν Γαλλία, ή γαλ
λική τότε κυβέρνησις, ηπς έχει τό μονοπωλεΐον τής κατα
σκευής καί τής πωλήσεως τής πυρίτιδος τοΰ πολέμου καί τών 
υπονόμων, ήρνήΟη νά άναλάβη τήν κατασκευήν τής δυναμίτι- 
δο:, ή τούλάχιστον νά τήν παραχωρήσ»; είς τήν κοινήν βιο
μηχανίαν.

Ά μ α  ομως διεΐδον τάς καλάς ύπηρεσίας, ας ή πυρΐτις 
αυτη ήδύνατο νά παραγάγη είς τήν άμυναν τών Παρισίων διά 
τήν γέμισιν τών κενών βλημάτων, τήν άφαίρεσιν τών παρα- 
κωλυμάτων, τήν καταστροφήν τών τεχνικών έργων καί τών 
βαρέων τηλεβόλων, τήν κρήμνισιν τών δένδρων, τήν πλήρωσίν 
τών τορπίλλών κ.τ.λ., προέβησαν είς τόν σπουδήν τών καλη- 
τέρων μέσων τής προετοιμασίας τής δυναμίτιδος και τήν δο
κιμασίαν τής χρήσεως αυτής, ών άποτέλεσμα ύπήρξεν ή άπό- 
φασις τοΰ νά ληφδώσι τά κατάλληλα μέτρα τής έν μεγάλη 

ποσότητι κατασκευής αύτής.
Καί συνέστησαν μέν δύο εργοστάσια έπί τώ σκοπώ τουτω,



άνεζητησαν δέ τήν γλυκεοίνην είς άπαντα τά κατασκευαστη- 
ρια τών κηρίων καί τών άλειμματοκηρίων, έπρομηθεύθησαν 
τά οξέα έν μεγάλη ποσότητι· άλλά μετά δυσκολίας κατωρ- 
θώθη η εΰρεσις τών υλών, τών προωρισμένων είς τήν άπο^ρό- 
ρησιν τής νιτρογλυκερίνης. Ό  Νοβέλ (Nobel) χραται πρός 
τόν σκοπόν τούτον γήν πυρολίθώδη, πυρώδη, προερχομένην 
από τών κογχυλίων, καί τής όποιας στρώμα εΰρηται έν Γερ
μανία εις τό Oberobe τής ’Ανόδερ· άλλ’ ητο πα'ντως αδύνα
τον νά προμήθευθώσι την ύλην ταύτην κατ’ εκείνην τήν στιγ* 
μην, επομένως ήναγκάιΟησαν ν’ άνερευνήσωσι περί ουσίας 
άξίας είς άντικατα'στασιν αυτής.

Έδοκιμάσθη η κοπανισμένη δίπυρος κέραμος (το τουβλον), 
το τριπόλιον, ό ξύλινος άνθραξ,ή μαγνήσια, ό γύψος, ή αιθάλη 
καί πολλά άλλα σώματα, άλλ’ οϋδέν τούτων κέκτηται είς τό
σον μέγαν βαθμόν τήν ιδιότητα ν’ άπορ^ορα τήν νιτρογλυκερί
νην, ουδέ κατέχει τάς χαρακτηριστικός ιδιότητας, τάς άπαι- 
τουμενας διά τήν παραγωγήν τής δυναμίτιδος.

Μετά δοκιμάς πολλάς καί συχνάκις άκα'ρπους έδοκιμα'σθη 
η τερρα του ανθρακος τοΰ ISogbead. Ό  άνθραξ ουτος είναι 
εν χρήσει είς μεγάλην ποσότητα διά τήν κατασκευήν αερίου 
λαμπροτατου, καί άρίνει ώς υπόλοιπον τής κατακαύσεώς του 
τέροαν λευκήν, γλυκυτάτην, καί ητις είναι μίγμα γής πυρολι- 
θωοους και αργίλου. Ουτω τέλος ή τέρρα αΰτη μετά ρροντί- 
δος καθαρισμένη, συντετριμμένη καί κονιοποιημένη έχρημα'- 
τιτεν ώς βοίτις διά τήν παραγωγήν τής δυναμίτιδος. ΕΤναι δέ 
επιδεκτική ν’ άπορρορα διπλήν τοΰ βα'ρους αυτής γλυκερί
νην, χωρίς νά στερήται τήν κοκκώδη άποψιν αυτής, ή τό πολύ 
μεταβαλλομένη έλαρρώς πως ζύμην.

Ο τροπος τής κατασκευής τής νιτρογλυκερίνης συνίσταται 
ε:ς το έργάζεσθαι τήν γλυκερίνην διά τοΰ νιτρικού οξέος, κα-

0’ ην άντίδρασις 3 μερών οξέος άντιχαθίσταται διά 3 μερών 

ΰδατος.
ϊ ό  ΰδωρ εξωθείται διαδοχικώς μετά τήν έκάστοτε μόρρω- 

σίν του, βοήθεια τοΰ συγκεντρωμένου θειϊκοΰ όξέος. Έντεΰ- 
θεν επεται ότι είς τήν πραξιν κατεργάζονται επί τής γλυκε
ρίνης μίγμα τών δύο οξέων. Τό υίγμα τοΰτο χύνεται εντός 
καψυλίου σιδηροϋ σμαλτωμένου 5 τεθειμένου έντός πηλίνου αγ
γείου πλήρους ψυχροΰ ΰδατος. Ή  γλυκερίνη, περιεχομένη έν
τός δοχείου διατεθειμένου άνωθι τοΰ πηλίνου άγγείου, φέρε
ται έν λεπτοτάιω ρεύματι, κατά τήν αναλογίαν σχεδόν i j 4o\ii 

έντός τοΰ καψυλίου διά μέσου κρουνοΰ ύελίνου. ΊΙ συνάρεια 
αυτής μετά τών οξέων αναπτύσσει ποσότητα θερμότητος ύπ;ρ* 
βάλλουσαν, ητις δέον ν’ άπορρορηθή παραυτίκα, Γνα μή, διά 
υψώσεως τής θερμοκρασίας, ή νιτρογλυκερίνη μόλις μορρω- 

θείτα άποσυντεθή καί έπιρέρη έκρηξιν.
Κατόπιν ώρειλον νά ίροσέξωσιν, όπως ή θερμοκρασία τοΰ 

μίγματος του όξέος καί τής γλυκερίνης διατηρήται σταθερώς 
κάτωθι τών 20°, καί, όπως ρθασωσιν είς τό αποτέλεσμα τοΰτο 
μετ’ έπαρκούσης άκριβείας, έκαμον χρησιν θερμομέτρων ήλε- 
κρικών διατα'ξεως εύρυεστα'της. Έντός έκαστου καψυλίου 
έβυθίζετο εν θερμόμετρον άερορόρον, συνιστάμενον υπό σραί- 
ρας πλήρους άέρος, συγκεκολλημένης πρός σωλήνα, έν ώ έκΐ- 
νειτο δείχτης υδραργύρου.

Έσημειώθη έπι τοΰ σωλήνος εν σημεΐον διαβροχής, οπερ 
ό υδράργυρος ώρειλε νά μή ύπερβαίνη, καί είς τό σημεΐον 
τοΰτο ηταν διατεθειμένοι οί δύο ήλεκροδόται μιας ήλεκτροστοι- 
χίας. Ί Ι  περίμετρος εμενεν ανοικτή, μέχρις ου ό υδράργυρος 
κατήντα είς συνάρειαν μετά τών δύο άκρων τών ηλεκτροδο
τώ*. Είς τήν στιγμήν ταύτην ή περίμετρος έκλείετο καί τό 
£εΰμα έΟετεν είς κίνησίν κωδωνίσκον, έν ω ταυτοχρονως έ-
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συγχώρει νά έγγράρηται έπί πλακός τίνος βαθμός τις Αντα- 
ποκρίνόμενος πρός τήν Θερμοκρασίαν τοΰ καψυλίου. "Οπως 
έπανέλθη ή Θερμοκρασία κάτω τών 20°, κατέρογον είς διά
φορα μέσα' πότε μέν διέκοπτον τήν χύσιν τής γλυκερίνης, 
πότε δέ ανενέονον τό ΰδωρ τών ψηκτικών πηλίνων αγγείων ή 
έ(5ριπτον έν αύτοΐς πάγον. "Αν τά μέσα ταΰτα ησαν ανίσχυρα 

καί ή αποσύνθεσις τής γλυκερίνης ^το άρίυκτος, ήρκει νά 
άναστρέρωσι τό καψύλιον εντός τών Αγγείων, όπερ ένηργεΐτο 
διά μέσου τινός μηχανικού άπλουστάτου. Έκτος τούτων ητο 
απαραίτητον τό κινεΐν, κατά τήν διάρκειαν τής Αντιδράσεως, 
τό μίγμα του όξέος καί τής γλυκερίνης. Πρός τοΰτο Ιχρώντο 
είτε κινητήρας φέροντας πτερά ξύλινα καί κινουμένους διά συ
στήματος κίνήσεως τών ωρολογίων, ή καί φύσσης, ήτις μετέ
διδε ^εΰμα Αέρος διά μέσου τοΰ ύγροΰ.

Ά μ α  τής άντιδράσεως περαιωΘείσης, τό περιεχόμενον τοΰ 
καψυλίου έχύνετο έντός τοΰ υδατος. Ή  νιτρογλυκερίνη, ένεκα 
τής δασύτητος αυτής, ουσης 1, 6 , ήνοΰτο εις τόν πυθμένα 
τοΰ αγγείου, έχωρίζειο από τοΰ υδατος δι’ απλής μεταγγί- 
σεως. Κατόπιν έπλύνετο διά διαλύσεως αλκαλικής, μέχρις ου 
5 χάρτης δοκιμασίας δέν θά έπαρουσίαζεν έρεξής άντίδρασιν 
έξέος. ϊοΰτο εΤναι κυριώδους σημασίας, διότι, άν ή ουσία διε- 
τήρει ακόμη οξύ, διετήρει αυτόματον καί στιγμιαίαν έκρηξιν. 
ΠεραιωΘείσης τής έργασίας ταύτης, δέν υπολείπεται ή νά Ανα- 
μιχθή τό έλαιον μετά τής άπο^ρορητικής κόνεως, οπερ γίνε

ται άνευ δυσκολίας καί άπλούστατα. Ή  κονιοποιηθεΐσα υλη 
διατίθεται έπί πλακός μολυβοίνης, ρερούσης χείλη όλίγον 
υψωμένα’ χύνεται δ’ έν αυτή ή ην θελομεν ποσότης νιτρο
γλυκερίνης. Τό μίγμα άνακινεϊται μέ ύέλινον πτύον, μέχρις ου 
καταστή έντελώς ομογενές. Τέλος ή δυναμΐτις οΰτω παρα- 
σκευασθεΐσα κλείεται εις κίστας έκ ψευδαργύρου.
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Μόλις περί τά τέλη Νοεμβρίου τά δύο έργοστάσια, περί ών 
άνωιέρω είρηται, έντελώς κατηρτισμένα, εύρέθησαν είς θέσιν 
νά παρέχωσι παραγωγήν τακτικήν. Παρήγον δέ καθ’ Ικάστην 
ημέραν ποσότητα 3 30  χιλιογράμμων δυναμίτιδος, άντιστοι- 
γοΰσαν πρός 2 ,200  χιλιόγραμμα πυρίτιδος υπονόμου κοινής. 
Έπειτα τό ζήτημα εΐσήλθεν εις νέαν ράσιν. Ή  δυναμΐτις 
περιήλθεν είς τάς χεΐρας άξιωματικοΰ τοΰ πυροβολικοΰ καί 
τοΰ μηχανικοΰ, έγένοντο δέ πολυπληθείς δοκιμαί πρός σπου
δήν τών ιδιοτήτων τής πυρίτιδος ταύτης καί Αναζήτησις τών 
έραρμογών, ών εΤναι έπιδεκτική ύπό τήν σρατιωτικήν έποψιν. 
Ή  δυναμΐτις απαιτεί είδικάς συνθήκας, οπως έπιρέρη εκρη- 
ξιν. Άναρλεγομένη Απ’ ευθείας, καταναλίσκεται βραδέως. Ή  
κροΰσις ούδεμίαν έπ’ αυτής φέρει ενέργειαν δέν ύπήρχον δ’ έ- 
τερα μέσα πρός διενέργησιν έκρήξεοις ή τό άναρλέξαι τήν ΰλην 
διά καψυλίου πεπληρωμένου έξ ΐσχυρας ποσότητος έκπυρσο- 
κροτικοΰ ύδραργύρου, εις ον δίδεται τό πΰρ είτε διά σπινθήρος 
ήλεκτρικοΰ, είτε, ώς ειθισται, διά πυροσηλήνος ή πυρεκκαύ- 
ματος· είναι όμως ουσιώδες νά προσέχωμεν, όπως οί σπινΘή- 
ρες οί διαχυνόμενοι ύπό τοΰ πυροσωλή*ος μή πίπτωσιν έπί 

τής δυναμίτιδος, καθ’ ήν περίπτωσιν αΰτη ήθελε καταστή άνευ 
Αποτελέσματος καί καταντήσει είς τέρραν, χωρίς νά κάμη 
έκρηξιν.

ΤΙολλαί δοκιμαί έγένοντο έπί τής γεμίσεως τών κενών βλη
μάτων διά τής δυναμίτιδος. Παρετηρήθη ότι βόμβαι συνήθεις, 
πληρούμεναι ύπό τοΰ σώματος τούτου, δύνανται νά έκσρενδο- 
νισθώσι χωρίς νά δια^ρηχθώσιν υπό τήν ενέργειαν τής ς-ιγμιαίας 
κρούσεως τής πυρίτιδος. Άνεγνωρίσθη επίσης, ότι αναμιγνυο- 
μένου τοΰ */4 τής συνήθους γομώσεως πυρίτιδος μέ τό αντι
στοιχούν υπόλοιπον τοΰ βάρους αύτοΰ ύπό δυναμίτιδος, παρή· 
γοντο Αποτελέσματα καταστρεπτικότερα κατά τοΰ εχθρού,
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δια^ηγνυομένης τής βόμβας είς μεγαλή.τερον αριθμόν τμημά
των, φερομένων χαί τούτων εις μεγαλητέραν άπόστασιν. Βόμ
βα 82 χιλ. χαΐ 500, γεμιοθείσα με 600 γραμμάρια δυναμί
τιδος και διαρραγεισα ύπό ςυλινον στέγασμα, άπέστειλε τά τμή
ματα αυτής είς άπόστασιν 500 μέτρων. Έτέρα με γόμωσιν 
άνωτέραν μετεσγηματίσθη είς σμιχρότατα τεμάχια. Μεθ’ ολα 
τά πλεονεκτήματα τής έφαρμογής ταυτης τής δυναμίτιδος 
έμειναν είς τάς δοκιμάς ταύτας, και δεν κατέφυγον είς αυτήν 
η οτε ή προμήθεια τής κοινής πυρίτιδος έξηντλήθη.

’ Αν έγίνετο δοκιμή γεμίτεως τών κοινών βλημάτων διά 
τής δυναμίτιδος μετά σπουδής βαθυιέρας, βεβαίως έπηρχοντο 
σπουδαία αποτελέσματα. Τωόντι, εάν ή γόμωσις παρουσιάζη- 
ται υπό σμικρότερον όγκον, τό χενόν τοΰ βλήματος δυναται 
νά έλαττωθή, χαί εντεύθεν συνάγεται οτι τό πανάγιον δυναται 
νά έχη ολκήν σμικροτέραν, καίτοι έκσρενδονίζον βλήματα τοΰ 
αΰτοΰ βάρους, διατηροΰν τήν-αυτήν βολήν χαΐ έπιτελοΰν τά αυ
τά τής καταστροφής αποτελέσματα. Τέλος αί συνήθειαι τής 
έλαττώσεως τής ολκής τοΰ πυροβόλου έμελλον νά φθάτωσι, 
τηρουμένης σταθερός τής γομώσεως τής πυρίτιδος, είς τό 

έλαττώσαι, έν αναλογία άξιοτημειώτω, τήν διάμετρον τοΰ κα
νονιού χαι τό πάχος τών χειλέων, επομένως είς τό έλαφρώσαι 

τό πυροβόλον, οπερ είναι ενδιαφέροντος ανώτερου είς τό πεδι
νόν πυροβολικόν. (ακολουθεί)


