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II ΗΜΕΡΑ TOY ΣΕΛΑΝ.

Π ροοίμιο)·, brtoC.Uxor την  « 'ΙΙμ ίρ α ν  τοΰ Σ εόά ν  
(La journde de Sedan)» ύπό τον στρατηγού  4νχρώ·

Μεταξύ των πολλών συγγραμμάτων, άτινα παρά πολλών 
£ν Γαλλία άνωτέρων τε καί κατωτέρων αξιωματικών έγράοη- 
σαν μετά τήν τελευταίαν μεταξύ Γαλλίας καί Πρωσσίας γ ι
γαντομαχίαν, άξια ούκ έλίγης προσοχής είσί καί τά ύπο δυο 
διακεκριμένων στρατηγών, τών κυρίων Δυκρω καί Βεμπεεν, 
γραρέντα, βάσιν καΘαρώς εχοντα την μεγάλην ίκ  τών α π ο 
τελεσμάτων αυτής μάχην τοΰ Σεδάν.

'Ο στρατηγός Δυκρώ διαιρεί το ύπο την επωνυμίαν II 
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΕΔΑΝ (La journee de Sedan) πόνημα αύ- 
του εις δύο κυρία μέρη, ων το μέν πρώτον, άρχόμενον από 
τής ΰποχωρησεως του Γαλλικού στρατού προς το Σεδάν μετά 
την έν Μουζέν καί Βωμόν άποτυχίαν αύτου, καί περιλαμβά- 
νον την περιγραφήν τής τε μάχης καί πάντων τών κατ’ αυ
τήν την ημέραν γεγονότων, καταλήγει μέχρι τέλους του, εις 
ολον τον κόσμον γνωστού, αλγεινού διά την Γαλλίαν τούτοι) 
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δράματος· το δέ δεύτερον περιλαμβάνει πάντα τά πειστήρια 
έ’γγραφα (pieces a Γ appui), τά άφορώντα το άντικείμενον 
τοΰτο, καί την έντός των όρων της τιμής άποφυγήν τής α ιχ 
μαλωσίας του στρατηγού, μεδ’ ην καί πα'λιν έπολέμησεν ώς 
άρχηγός σώματος κατά την πολιορκίαν των Παρισίων.

Το δέ υπο την επωνυμίαν l e d a r  (Sedan) πόνημα του 
στρατηγοδ Βέμπφεν, γενικώτερον πραγματευόμενον περί των 
αιτίων του κατά τον πόλεμον τούτον άπαρασκεύου της Γαλ
λίας, έξετάζον πολλά πρόσωπα πολιτικά τε καί στρατιωτικά, 
φθάνει επί του Γαλλοπρωσσικοΰ πολέμου, καί καταλήγει εις 
έκτενη διήγησιν της ήττης του Σεδάν μέχρι της στιγμής, 
καθ’ ην ό άτυχης ουτος στρατηγός έπέδετεν, ώς γενικός 
αρχηγός, την υπογραφήν αυτοΰ έν τω πρωτοκόλλω τής 
παραδόσεως του έν Σεδάν περικεκυκλωμένου Γαλλικού 
στρατοί).

θελων δε τις νά μελετήση ξηράν την μάχην του Σεδάν, 
άπηλλαγμένην καί ανεξάρτητον πάντων των λοιπών, των δια- 
φωτιζοντων μέν ώς προς τήν γενικήν έρευναν τοδ πολέμου 
καί τών διαφόρων αιτιών τής κακής αΰτοΰ έκβάσεως, περι- 
πλεκοντων δέ το μερικόν τοΰτο ζήτημα, δέλων, λέγω, νά μά 
6η τί ιιατά την ημέραν ταυτην έγένετο καί τί δυνάμενον γε- 
νέσδαι δεν έγένετο, έπιτυγχάνει τοΰτο, άναγινώσκων τό σύγ
γραμμα του στρατηγού Δυκρώ, καί ιδία τό πρώτον αυτοΰ μέ
ρος, τό καδαρώς περί τής μάχης πραγματευόμενον,

Διο, φρονών ότι η άνάγνωσις του πολεμικού τούτου επεισο
δίου, άλλως τε μη σχοινοτενούς, καί ευχάριστος καί μικράς 
τίνος υπο στρατιωτικήν έποψιν ώφελειας παραγωγός είναι (διά 
τους έχοντας ανάγκην τοιαύτης), πέμπω τήν μεταγλώττισιν 
αυιοΰ έκ του πονήματος του στρατηγού Δυκρώ, έξαιτούμενος 
την προς τυπωσιν έν τη στρατιωτική έφημερίδι εγκρισιν του

άςιοτίμου διευδυντου αυτής. ’ Αν ώς πρός τήν ανωτέρω κρίσιν 
μου άπέτυχον, κακήν πρόδεσιν δεν εΤχον.

’Αλλά πριν ή έξηγήσω τήν κυρίαν αιτίαν τής έκδόσεως τών 
συγγραμμάτων τών άνωτέρω άναφερομένων στρατηγών, τών 
διαπληκτιζομένων καί διαφωνούντων ώς πρός τά έν Σεδάν γ ι 
νόμενα, όφείλω νά είπω ολίγα τινά περί τών δυσκολιών, ας 
άπαντδ τις γράφων έν τή ήμετέρα γλώσση οίονδήποτε στρα
τιωτικόν ζήτημα, ώς πρός τάς όνομασίας τών τεχνικών ορων 
έν γένει, και ιδία τών μερών κατ’ είδος, τών άπαρτιζόντων 
τήν τε σκευήν του πυροβολικοί καί τον οπλισμόν καί τήν 
αποσκευήν όλων τών σωμάτων του στρατού.

Ό  μακαρίτης Χαντζερής, ό φιλόπονος καί σπουδαίος πρός 
τοΰτο αξιωματικός έκεΐνος, ό βυσιάσας ίσως τον εαυτοΰ βιον 
οπως άριρ τάς γεννωμένας δυσκολίας έν τη χρήσει τών καταλ
λήλων λέξεων συμφώνως τοΐς κανόσι τής γλώσσης, παρεσχεν 
ήμίν διά τών βιβλίων αυτοΰ τό μέσον τής θεραπείας τοΰ κα
κού, οπερ όμως δυστυχώς δέν έδεραπευδη, έπειδή, έκτος όλί- 
γων, τών πλείστων όνομασιών ή χρήσις δεν έπεβλήδη έπί τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, τοΰθ’ οπερ ήδελε μικρόν κατά μικρόν 
γεννήσει τήν έξοικείωσιν τών ατόμων μετ’ αυτών, ήθελε δέσει 
φραγμόν εις έκαστον χρώμενον, κατά τό δοκοΰν αΰτώ, ταύτη 
ή έκείνη τη λέξει, ήθελε δώσει ώδησιν εις τήν γλώσσαν διά 
τής άποσκορακίσεως τών ξένων λέξεων, ήθελε τέλος πάντων, 
διά τής καδιερώσεως τής στρατιωτικής, οΰτως είπεΐν, γλώσ
σης, επιφέρει τήν πλήρη συνεννόησιν έν τω στρατώ μεταξύ 
τών ατόμων.

Τών πραγμάτων ούτως έχόντων, έπειδή, άφ’ ενός μέν έςα- 

κολουδών τις νά λέγη z v f ix io v ,  x a rd r to r ,  κανοΥοστο ιχ Ια  
κτλ. καί τάς άλλας έλληνικάς λέξεις τάς άλλο σημαινούσας 

καί άλλο τεθειμένος νά σημαίνωιι, δέν αποφεύγει τον τίτλον



του Κάφρου, τόν παρά του μακαρίτου Χαντζερή συνήδως λε
γόμενον, eta’ ετέρου δέ γραφών τις λέξεις κατά το παρόν άσυ- 
νήβεις, κινδυνεύει νά βλοίψτη κοιτωνοειδή τινα χιτώνα όφδαλ- 
μοΰ ή νά δλάση ακουστικόν τι τύμπανον, ήκολούδησα επί της 
προκειμένης περιπτώσεως την μέσην οδόν.

Τά δέ Γαλλικά όνόματα ά-όμων, ποταμών κτλ. μεταφέρω 
κατά τό δυνατόν ώς Γαλλιστί προρέρονται, εκτός έξαιρέσεών 
τινων, Γνα άποφύγω τόν διδασκαλικόν τύπον, τον παραμορ- 
φοΰντα τά ονόματα καί μετατρέποντα μάλιστα αυτά πολλάκις 
εις άστεΐα. Ίδών παραδείγματος χάριν άλλοτε, δέν ένδυμοΰ- 
μ.αι που, ’'Αγγλου τινός όδοντοΐατροΰ τό ονομα μεταβληδέν 
Ελληνιστί ’Α γάμπεης, Απόρησα πώς ό υπερήφανος ^Αγγλος 
εις Τούρκον μετετράπη, καί έφρόνουν μετά πεποιδήσεως δτι 
διετέλει εις υπηρεσίαν τουρκικήν· δεν ήδυνάμην δέ νά εννοήσω 
τί δ διπλούς ουτος τίτλος του Άγ& καί του Μ πέη  έσήμαινεν.

Επανερχόμενος δ’ έπί τής ουσίας βέλω έν δλιγίστοις διε- 
ξέλδει την υπόδεσιν του Σεδάν, ου τίνος ή αποτυχία έγέννησε 
διαπληκτισμοϋς καί αντεγκλήσεις μεταξύ πολλών, καί ή 
οποία είναι ή βάσις τής διά συγγραμμάτων μονομαχίας 
ταύτης.

Ό  στρατηγός Βέμπφεν, αρχαιότερος ών ολων τών ύπό τάς 
διαταγάς του στρατα'ρχου Μακ-Μαών στρατηγών, πρό δύο 
δέ ημερών έλδών έκ τής ’Αφρικής, εΤγε λάβει μυστικήν τινα 
παρά τοΰ ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών διαταγήν, οπως άνα- 
λάβη την γενικήν διεύδυνσιν τοΰ στρατοΰ, έν ^ περιπτώσει ή
θελε συμβή δυστύχημα' τι εις τόν στρατάρχην. Ό  δέ στρα* 
τα'ρχης Μακ-Μαών, τίς οΐδέ πως, τραυματιζόμενος καί άπο- 
χωρών τής άρχής άνέδετε την γενικήν τοΰ στρατοΰ αρχηγίαν 
εις τόν στρατηγόν Δυκρώ, καίτοι ύπαρχόντων αρχαιοτέρων 
τών στρατηγών Βέμπφεν καί Δουαί (τοΰδ’ 2περ δίδει άφορ-

μήν εις τόν πρώτον νά έπιπροσδέση μίαν ετι έπίκρισιν εις 2- 
σας φέρει κρίσεις έν τώ συγγράμματι αύτοΰ περί τοΰ στρα
τάρχου Μακ-Μαών).

Ό  στρατάρχης λοιπόν Δυκρώ, λαμβάνων τήν γενικήν αρ
χηγίαν, γνωρίζων δέ κάλλιστα τόν τόπον, ώς συγγράψας 
περί συστήματος τίνος ύπερασπίσεως τής Γαλλίας, διέταττε 
τήν ύποχώρησιν τοΰ στρατοΰ εις τά σημεία Φλοάν καί Ίλλύ 
(ορα χάρτας), άφ’ ης γραμμής ήδύνατο, ώς αναπτύσσει, νά 
έξακολουδήση έν άνάγκη τήν ύποχωρητικήν κίνησιν εις τήν 
πρός Μεζιέρ άγουσαν, καί άποφύγη ουτω τήν περικύκλωσιν 
τοΰ στρατοΰ έν Σεδάν καί τά μετά ταΰτα δλιβερά γεγονότα.

'Ο δέ στρατηγός Βέμπφεν, ευρισκόμενος μετά τοΰ 12ου 
σώματος, μαχομένου έν Βαλάν κατά τών Βαυαρών (οίτινες 
εΤχον δυστυχώς διέλδει τόν Μεύσην ποταμόν, εύρόντες σώαν 

τήν έκεϊ γέφυραν), καί φρονών οτι «οφείλε νά Ιπωφεληδη έκ 
τής φαινομε'νης υπεροχής τοΰ 12ου σώματος κατά τών Βαυα
ρών, άνεκήρυττεν εαυτόν δυνάμει τής διαταγής τοΰ υπουργείου 
γενικόν αρχηγόν καί διέταττε τόν στρατηγόν Δυκρώ ν’ άνα- 
ς·είλη τήν οποίαν ίρχισεν ύποχωρητικήν κίνησιν. "Ινα δέ μή 
περιττολογώ, τά πράγματα άπέβησαν καί εις τό όποιον ολος 

δ κόσμος γνωρίζει άποτέλεσμα.
Μένει δέ ηδη εις τήν κρίσιν έκάστου τό δυνατόν ή μή τής 

ύπό τοΰ στρατηγοΰ Δυκρώ διαταχδείσης ύποχωρητικής κινή- 
σεως, ώς καί τό κατορδωτόν ή μή τής διαταχδείσης ύπό τοΰ 
στρατηγοΰ Βέμπφεν διατρυπήσεως πρός τήν διεύδυνσιν τοΰ 
Καρινιάν.

Έ πιστήσας μικράν τινα προσοχήν χάριν μελέτης εις τό 
ζήτημα τοΰτο, δέν διστάζω νά δμολογήσω οτι ή εδκρινής καί 
μεδοδική τώ ν πραγμάτων άνάλυσις τοΰ στρατηγοΰ Δυκρώ, 

τήν άκρίβειαν τής οποίας κατά καδήκον οφείλω νά δώσω



πίστιν, μεέπεισεν, οτι ή διαχαραχθεΐσα εκείνη προς υποχώρη
σή κίνησις ήδύνατο διά μικρας τίνος Ουσίας τών Γάλλων νά 
επιτυχή οπότε μάλιστα ουτοι έπείθοντο oxt ή δδόςτής Με- 
ζιέρ ητο η μόνη σωτηρίας οδός, ητις έχορήγει αύτοΐς τα μέ
σον της αποφυγής τής έντελοΰς περικυκλώσεως, ώς κάλλιστα 
προεΐοεν δ οιατάξας τήν ύποχώρησιν αρχηγός Κ. Δυκρώ.

Δέν μάχεται βεβαίως πρός τήν λογικήν η ιδέα, ότι οι Γάλ
λοι, οί μη είσετι καταβληθέντες ηθικώς (ώς εις τά έσχατα 
τής μάχης εΐς βαθμόν «πιστευτόν), ήδύναντο μετά τής ορμής, 
εστω τής απελπισίας, νά άνατρέψωσι τήν πρωτοπορείαν τοΰ 
11ου γερμανικού σώματος, χαί τά υπό μόνον ίλών τινων επ- 
πικοΰ υποστηριζόμενα 200 τηλεβόλα, ώς έφοβήθη τούτο ό 
στρατηγός Βλουμεντάλ, έν τή οποία μάλιστα περιστάσει ή βα
σιλική Πρωσσική φρουρά ίτο μακράν, χαι δέν είχε διά τής 
ενωσεως αυτής μετά τοΰ 11ου σώματος κλείσει τον κύκλον. 
Δέν ητο βεβαίως ή οδός πλήρης άνδέων, αλλά δέν ητο κ α ιά -  
οιάβατος, ώς μετά ταΰτα κατέστη. Άοίνων τους λοιπούς λό
γους περί τούτου εΐς τήν χρίσιν τοΰ άναγνώσαντος, ταπεινώς 
ε'.οωμι τήν μικράν μου γνώμην ώς πρός τό ζήτημα τής δια- 
τρυπησεως πρός τό μέρος τοΰ Ιναρινιάν.

Ούδείς βεβαίως ούναται κατ’ έμέ ν’ άντείπη, οτι, άν ητο 
κατορθωτόν κατά τήν στιγμήν εκείνην νά συγκεντρωδή δ άπε- 
ριγράπτως τήοε καχεΐσε οιεσπαρμένος Γαλλικός στρατός, άν 
ήίυναντο οί πανταχόδε κατατροπούμενοι χαϊ φύρδην μίγδην 
κρημνιζομενοι πρός τό Σεδάν Γάλλοι νά συνε'λδωσιν εις εαυ

τούς, χαι, άνακαλοΰντες εις τήν μνήμην τό ένδοξον αύτών παρελ
θόν, νά ανακτησωσι κατά τήν φοβεράν ταύτην στιγμήν όλα 
τα αΐσδήματα, οι’ ών άλλοτε νικηφόροι απανταχού μετηνεγθη- 
σαν οι άετοί τής Γαλλίας, ούδείς, έπαναλεγω, δύναται νά άν- 
τείπη, οτι ή. γνώμη τοΰ στρατηγού Βέμπφεν ητο ακατόρθωτος.

Ούδείς επίσης άρνεϊται, οτι τιθέμενος έπι κεφαλής τοΰ ς·ρχ· 
τοΰ αύτοΰ εΤς αύτοκράτωρ ^προκινδυνεύων, δύναται ^τούςέλα- 
*/ίς·συς εύγενών αισθημάτων σπινθήρας εις φλόγας νά μεταβάλη.

Ούδείς κατ’ έμέ τέλος πάντων άρνεϊται, ότι, άν ητο δυνα
τόν τά συντρίμματα τοΰ μαρτυρικώς άγωνίσαμένου Γαλλικού 
στρατοΰ, άποτελοΰντα συμπαγές τείχος καί οδηγούμενα υπό 
τοΰ Γάλλου κυριάρχου, οπωσδήποτε βασιζομενοι» έπι ταϊς 
συμπαθείαις αυτοΰ τοΰ στρατοΰ (οπερ συνήθως μεταξύ ηγεμό
νων καί στρατών συμβαίνει), νά έφορμήσωσι κατά τοΰ έχθροΰ 
μετά τής άποφάσεως νά μή στρέψωσι τά νώτα, ούδείς, έπα- 
ναλέγω, αντιτείνει, οτι 6 γαλλικός στρατός, επί τών πτωμά
των τοΰέγθροΰ βαδίζων, ήδύνατο νά διεξέλθη. Καί ήθελε μέν 
ίσως τό τείχος τοΰτο διασπασθή καί εις κόνιν κατασυντριβή, 
άλλ’ ηδελον πιδανώς έναπομείνει δρύμματά ττνα ζώντα, οπως 
άγγείλωσιν εις τήν Γαλλίαν τό ηρωικόν τών τέκνων αυτής 

άνδραγάδημα !
Ά λλ ’ ησαν αρά γε αί υποδέσεις αυται δυναταί ; Ήούναντο 

γενεσδαι καί δέν έγένοντο ; Ή  ιστορία άς κρίνη.
Κατ’ έμέ ούτε τήν εύγενή τοΰ στρατοΰ Βεμπφεν αποφασιν, 

δυνατήν ύπ’ αύτοΰ δεωρουμενην, δύναταί τις νά χατακρινη, 
ούτε τήν έλαχίστην εις τούς λοιπούς ανδρείους στρατηγούς 
μομφήν όφείλει νά άποδώση. Εις τήν σωτηρίαν τοΰ στρατοΰ, 
εΐς τήν διάσωσιν τής τιμής τώ ν  Γαλλικών οπλών εκάστου, 
αί σκέψεις άπέβλεπον. Έ  δέ στρατιωτική ιστορία θελει κρίνει 

τις εις τάς σκέψεις αύτοΰ ήπατήδη.
Τό άληθές είναι, οτι ή έπιτυχία, στέφουσα τά έργα, καλύ

πτει διά τοΰ πυκνοΰ αύτής πέπλου τάς άσχημίας καί τά σφάλ
ματα, έν ω ή αποτυχία, άδυνατοΰσα διά της διαφανούς αύτής 
καλύπτρας νά έμποδίση τήν είσδυσιν εΐς ταϋτα τοΰ οφθαλμού, 
γέννα τούς διαπληκτισμούς καί τάς αντεγκλήσεις.



Κρίνων δέ τις τό δά^ος τοΰ Γαλλικοΰ στρατοΰ, δέν οφείλει 
νά λησμονήση τους εΰγενεϊς αγώνας καί τά άνδραγαδήματα 
τοΰ πυροβολικοΰ καί των δωρακοφόρων, άτινα αυτός ό Γου- 
λιέλμος έχειροκρότησε καί έφ’ οίς δικαίως έναβρόνεται ή 
Γ αλλία.

Βλασφημει, κατ’ έμέ, δ λε'γων οτι ό Γαλλικός στρατός, ό 
πλύνας διά τοΰ αίματος αυτοΰ τά λάδη τών διευδυνάντων τάς 
τυχας τής Γαλλίας, καί £ιψάντων αυτόν άπαράσκευον καί 
άνίσχυρον εις άνισον πάλην, δέν έξετέλεσε μετ’ άφοσιώσεως τό 
καδήκον αυτοΰ!

Εις μόνον τόν πολυκυμαντον κατά τάς πολιτικάς πεποιδή- 
σεις Άβοΰ έπιτρέπεται νά καλή εις την Σύγχρονον αυτοΰ 
'Ελλάδα (Grece CoDtemporaine) δρασέως καί άσυστόλως 
τούς φυσικούς τής Ελληνικής έπαναστάσεως στρατιώτας δει
λούς. Οϋδείς την δόξαν τών βωμολοχιών καί τής άσυνειδη- 
σίας δρέγεται. Ό  νΰν δημοκράτης Άβοΰ είναι άνίσχορος νά 
άποσπάση έκ τής μνήμης τοΰ Έλληνος τόν Μαιζώνα καί τό 
Ναυαρϊνον.

Όμολογών δέ τις περί τών Γάλλων τά άνωτε'ρω, ουδόλως 
άγνωμονεί, ουδόλως προσκρούει εις τόν όφειλόμενον σεβασμόν 
εις τήν πε'ραν τοΰ 'Ρήνου φυλήν, ηςτινος αί μεγάλαι άρεταί 
^μείβοντο διά τής νίκης. Ή  ίίψωσις έκπλήσσει, ή πτώσις συγ- 
κινεΐ.

Τέλος δέ πάντων ή άποφράς αΰτη διά τήν Γαλλίαν ημέρα 
έ'ληγεν. Ό  δέ Ναπολέων τρίτος, υψών τήν συνδιαλλακτικήν 
σημαίαν έπί τών τειχών τοΰ Σεδάν, παρέδιδε τό ξίφος αυτοΰ 
εις τόν νικητήν.

Τό Σεδάν πίπτον άφήρει τόν τελευταΐον στρατόν τής Γαλ
λίας, καί έβεβαίου έπισήμως τήν άφευκτον ήτταν αυτής. Έν 
Σεδάν ίξέπνεεν ή κυριαρχία τοΰ Ναπολέοντος Γ ', καί διεδέχε-

το αυτήν ή Δημοκρατία. Τό Σεδάν μίαν έ^ιπτεν αυτοκρατο
ρίαν έντεΰδεν τοΰ 'Ρήνου, άλλην δ’ άνήγειρεν έκεΐδεν αύτοΰ. 
Τό Σεδάν, συμπαρασυρον εις τήν πτώσιν αυτοΰ άλληλοδιαδό- 
*/ωςτό Μέτζκαί Στραβοΰργον, παρέδιδεν αιχμάλωτον συμπαν- 
τα τόν Γαλλικόν στρατόν, ή δέ Γαλλία έζητει διά τοΰ φυλετι- 
κοΰ πολέμου νά παρατείνω τάς ημέρας τής άγωνίας αυτής.

Περαίνων δέ τόν λόγον δ συγγραφευς άνερευνα τας α ιιιας 
τής ήττης καί συγκρίνει τους δυο γείτονας λαούς. Μεδ όλου 
τοΰ δάκους καταδεικνυων εις τόν έπιλογον τά ελαττώμα
τα τών συμπατριωτών αυτοΰ, δέν άρνεΐται μέν τα προτερήμα
τα τών άντιπάλων, άλλ’ άγανακτών άπευδυνει αυτοις έπιδ*- 
τα, ατινα δμολογουμένως δέν άνήκουσιν αυτοΐς. Τόν συγγρα
φέα δΰναταί τις κατά τι νά δικαιολογήση, άναλογιζομενος οτι 
δ πατριωτισμός έν τή έξαψει αϋτου είναι ήφαιστειον, μή εξε- 
τάζον όποιους μυδρους μεδ’ ορμής έκτινασσει, οι δέ τής εκρη- 
ξεως υποχδόνιοι μυκηδμοί είσί τής παδουσης πατρίδος οί σπα

ρακτικοί στεναγμοί.
Τελευτών δέ φρονώ οτι δ επίλογος τοΰ συγγραφέως οΰ μό

νον διά τήν Γαλλίαν καί τόν στρατόν αυτής, άλλά δι ολα τά 
έδνη καί πάντα στρατιώτην είναι διδακτικός.

Εΰδαίμονα τά έδνη τά οΰτω πως άνατρεφόμενα! Ευτυχείς 
οί στρατοί, οιτινες, κατανοοΰντες τήν εις τάς τέσσαρας τελευ
ταίας λέξεις τοΰ στρατηγοΰ περιλαμβανομενην μεγαλην αλη- 
δειαν, άσπάζονται αυτήν δλοψυχως καί λατρευουσιν ως αρ- 

δρον τοΰ συμβόλου τής πίστεως αυτών.
Έ ν Παρισίοις τή 30 Σεπτεμβρίου 1872.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ,

άςιωματικος τοΰ πυροβολικοί».

' TJ\i



Προς τους συναδέλφους μου τοΰ 1ου σώμα
τος τοΰ στρατοΰ τοΰ Σίαλών.

Πρός σας, άγαπητοί σύντροφοι, άνατίθημι τάς γραμμάς 
ταύτας.

"Οπως δικαιολογηθώ κατά τών έπενεχδεισών κατ’ έμοΰ 
κατηγοριών, δέν θέλω άλλους κριτάς, η ύμας, οΐτινες μέ εΐδετ» 
ιν  τω εργω.

Μ όνοι δάνασδ» νά έκτιμήσητε, εάν εδειξα ελλειψο προ- 
νοίας, άγρυπνου προσοχής, δραστηριότητος καί άφοσιώσεως

Έπειδή μέ βιάζουσι νά έξέλδω τής έπιφυλάξεως, ην ειχον 
έπιβάλει εΐς έμαυτόν, έπειδή μέ ύποχρεοΰσι νά λαλήσω, έκ- 
τίδημι τά γεγονότα, όποια έξεπληρώδησαν υπό τά 2μματα 
υμών, άφιέμενος εΐς τήν ύμετέραν χρηστότατα καί τιμήν τήν 
φροντίδα νά μέ ύπερασπίσητε.

Έν Βερσαλλίαις, τή 18 Σεπτεμβρίου 1871.
Ό  αρχηγός τοΰ 1ου σώματος τοΰ στρατοΰ τοΰ Σιαλών 

στρατηγός Α. Δ υ κ ρ ώ .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Γράφειν τήν ιστορίαν τήν έπαύριον τών γεγονότων ε!να! 

πάντοτε εργον δύσκολον, καί επιβλαβές μάλλον ή ώφέλιμον.
Πλεΐσται προσωπικότητες αναμιγνύονται έν τή σκηνή, ώς-ε 

νά φοβήταί τις μή προσβάλη αύτάς* πλεΐστα πάδη αναφύον
ται, οίστε νά διστάζη τις μή έπι μάλλον έξεγείρη αύτά.

Διό άπείχομεν μέχρι τής ήμέρας ταύτης νά δημοσιευσω- 
μέν τι έπι τοΰ πολε'μου του 1870 καί 1871. Τό ήμέτερον 
ονομα, άναμιχδέν εν τινι φλογώδει διαμα'χη, γενομένη μεταξύ 
πολλών στρατηγών κατά τήν αιχμαλωσίαν αυτών, δέν κατί- 
σχυσε νά δια κόψη τήν σιωπήν ημών.

’Αλλά σήμερον άνδρωπος επίσημος, δι’ ην κατέχει έν τω

στρατώ  δέσιν, έδημοσίευσεν άρτι ίγκώδη τόμον, έν ω  τινάσσει 
καδ’ ήμών τάς μάλλον βιαίας καί τάς μάλλον άδικους κα

τηγορίας.
Ό  στρατηγός Κ. Βίμπφεν (W impffen) κατηγορεί ήμών
Ιον. "Οτι έδείξαμεν έλλειψιν τιμιότητος, καταχρασδέντες 

τής ήμετέρας έπιρ^οής επί του στρατηγού Τροσύ (Trochu), 
οπως έμποδίσωμεν τήν δημοσίευσιν τής άναφορας αύτοΰ έπι 
τής μα'χης τοΰ Σεδα'ν (I).

2ον. "Οτι διά τών ψευδών κινήσεων έξεδέσαμεν τήν τύχην 
τής ήμέρας καί παρεσκευάσαμεν ουτω τήν δλεδρίαν τοΰ Σε

δάν συμφοράν.
3ον. "Οτι έγκαταλείψαμεν προοίρως τό πεδίον τή; μάχης.
4ον. "Οτι άπεποιήδημεν νά υπακουσωμεν εις τάς διαταγάς 

τοΰ γενικοΰ άρχηγοΰ, οπότε ουτος έπεκαλεΐτο τήν ήμετέραν 
συνδρομήν.

5 ον. "Οτι ύπεχρεώσαμεν τον αύτοκράτορα νά ύψώσι^ τήν 
συνδιαλλακτικήν σημαίαν καί νά παραδοθή.

Είναι δυνατόν νά διατυπώση τις κατά τίνος στρατιώτου, 
κατά τίνος άρχηγοΰ, κατηγορίας βαρυτέρας, μισητοτε'ρας ;

Ή  τιμή ημών, ή τών ήμετέρων τέκνων δέν Ιπιβάλλει ήμΐν 
τό καθήκον νά άποκριθώμεϊ ;

Κάμνομεν δέ τοΰτο ούχΐ μετά πικρίας, ούχί άνερ πόνου. - · 
διότι ή διαφορά αυτη έπιπροσθέτεί εν h i  «Ισχος εΐς ολα τά 
αίσχη, άτινα έπιβαρύνουσιν ημάς.

Ά λλ ’ έρωτώμεν περί αύτοΰ τόν τόπον, Toy στρατόν.. · 
επιτρέπεται νά τηρήσωμεν σ ιγ ή ν ; . . .

(1) Έ ν τοΓς πειστηρίοις έγγράφοις τοΰ συγγράμματος τούτου περιλαμ

βάνεται ή Επιστολή τοΰ στρατηγοΰ Τροσΰ ττρός τόν συγγραφέα, δι’ η ί 

άναφεΐται ή κατηγορία αίΐτη· Ιπίσης δε καί ή περί ης ό λόγος άναοορ* 
τοΰ Βίμκοεν πρός τήν Κυοέρνησιν.



—  Είδε λοιπόν ή εύδύνη τής οίχτρας ταύτης διαμάχης νά 
έπιπέση επί εκείνου, οστις προύκάλεσεν αυτήν, ώς ειπεν αύτό 
δ στρατηγός Βέμπφεν, stium  cu iq u e , τά ίδια έκάστω.

Οί έν τώ στρατω ήμέτεροι συνάδελφοι, άτυχεΐς ύποκριται 
τοΰ φοβεροΰ τούτου δράματος, εχουσιν ήδη τά στοιχεία τής 
κατηγορίας καί τής ύπερασπίσεως.. .

"Ας άποφανβώσιν. . . Ή  κρίσις αυτών θέλει προετοιμάσει 
τήν τής ιστορίας κρίσιν (I).

Έν Βερσαλλίαις τή 18 Σεπτεμβρίου 1871.
στρατηγός Α. Δ υ κ ρ ώ .

Η ΙΙΜΕΡΑ ΤΟΓ ΣΕΛΑΝ.

Μετά τήν βαρειαν αποτυχίαν του 5ου σώματος εις Βωμόν 
{Beaumonl) καί Μουζόν (Mouzon) δ στρατηγός Δυκρώ, 
διοικητής του 1ου σώματος, έλαβε τήν διαταγήν του στρα
τάρχου Μακ-Μαών νά προστατεύση τήν ύποχώρησιν του 
στρατού είτε διά Δουζύ (Douzy), είτε διά Καρινιάν (Ga- 
rignan).

«Δέν δύναμαι, προσέδηκεν δ στρατάρχης εις τόν λοχαγόν 
«Βοσάν (Bossan), υπασπιστήν του στρατηγού Δυκρώ, δέν δύ- 
»ναμαι νά μάδω ακόμη τί δελω πράξει. Όπωςδήποτε, άς ά- 
«ναχωρήση δ αϋτοκράτωρ οσον τάχιον διά Σεδάν.»

Ό  στρατηγός Δυκρώ είχε λοιπόν δύο σημεία νά καταλάβη, 
Δουζύ καί Καρινιάν.

Υ πόθεσ ις  ίποχω ρήσεω ς ίπ ι  τοΰ Μ οντμεδύ  (Montmedy). 

Έάν ένήργουν τήν υπο.χώρησιν διά Καρινιάν, δπως κερδί- 
σωσι τό Μοντμεδύ διά μέσου του Μαργγΰ (M argut), δ στρα-

(1) Ή  πλοκή τών γεγονότων καθ’ ολην τήν περιγραφήν τής μά/ης 
τοΰ Ιεοαν βασίζεται έπΐ τής σειράς των άνω κατηγοριών. Διο f i ριν 
σαφηνε’ας καί εύκρινί'ας δεν παρίλειψα τον πρόλογον του συγγραφέως.

τός, οπως κινηδή, είχε στενήν τινα εδάφους εκτασιν, πλατείαν 
3 εως 5 χιλιομέτρων, δριζομένην πρός βο^ράν μέν παρά τής 
μεθορίου γραμμής, πρός νότον δέ παρά του ποταμού Χιέρ 
(Chiers), τό δέ δεξιόν ημών πλευρόν, άνεπαρκώς προστατευό- 
μενον παρά του ποταμού τούτου, ήτο λίαν τρωτόν.

Ίσχυρώς δέ ήδη κλονισδέντες ύπό τών ήττών τοΰ Βωμόν 
καί Μουζόν, διαρκώς κατατηλεβολούμενοι, ακολουθούμενοι 
βήμα πρός βήμα παρ’ έχδροΰ φοβερού, ον ή επιτυχία παρά- 
τολμον είχε καταστήσει, έπικίνδυνον ήδελεν εΤσδαι νά έπισω- 
ρευδώμεν εις εκτασιν ουτω περιωρισμένην.

Κατωρδοΰμεν νά χερδίσωμεν τό Μοντμεδύ. καί Λονγβύ 
(Longwy) ; Τά μικρά ταυτα φρούρια δέν ήδύναντο ουτε νά 
έφοδιάσωσιν, ούτε νά ύπερασπίσωσιν ήμας, χαί πλέον παρά 
ποτέ ήδέλομεν άπωδηθή πρός τήν μεδόριον γραμμήν.

Ήκολουδοΰμεν τήν πορείαν ημών ; έξηντλημένοι, ήθιχώς 
καταβεβλημένοι, προσεκρούομεν εις 210,000  άνδρας τοΰ πρίγ- 
κιπος Φρεδερίκου Καρόλου (Frederic-Charles), οστις πρό 
μικρού κατελάμβανεν έκ νέου τάς δέσεις, τάς άνδρείως ύπό 
του στρατοΰ τοΰ Μέτζ κατακτηδείσας τήν έσπέραν τής 31 
Αύγούστου.

ΑΣ μάχαι τής δπισδοφυλακής, αι βεβιασμέναι πορεΐαι, ή 
έ'λλειψις εφοδίων, ήδελον καταντήσει ήμας εις 50 ή 60 ,000  
άνδρας. Τί ήδέλομεν άποβή πιεζόμενοι μεταξύ 210 ,000  άν- 
δρών τοΰ πρίγκιπος Φρεδερίκου Καρόλου καί τών 250 ,000  
τοΰ βασιλικοΰ πρίγκιπος ;

Τοιοΰτον άναμφιβόλως ήδελεν είσδαι τό άποτέλεσμα τής 

ύποχωρήσεως διά Καρινιάν πρός τό Μοντμεδύ.

'Υ π όθ εσ ις  ύποχωρήσεως πρός τη ν  Μ εζιερ  (Mezieres).

Υποχωρεί δ στρατός διά Δουζύ, Ζιβόν (Givonne), Ίλλύ 
(Illy) καί Άγίου-Μ άνζ (Saint-M enges) προς Μεζιέρ, ή διά



Φλενιέ (F leigneux) καί 'Ροσεβάλ (Rosseval) προ; 'Ροκροα 
(R ocroy); Ή  μεταξΰ της μεδορίου γραμμής καί τοΰ Μεύ- 
σου (Meuse) ποταμοί έ'κτασις, έπαρκώς έκτεινομένη, επιτρέ
πει αύτώ νά άποσυρδή άνευ μεγάλης αποσκευής (encombre- 
ment). Το στενότερο* μέρος τής έκτάσεως ταύτης τοΰ έδά- 
ρους είναι 5 χιλιόμετρα μεταξύ της χερσονήσου "Ιζ (Iges) 
καί τής μεθορίου γραμμής τοΰ δάσους Μεγάλου Καντόν 
(Grand-Canton). Δέν δύναται δέ τις νά πρόταξη την δυσκο
λίαν τής υπό τά δάση διαβάσεως. Αί οδοί έκεϊσε είσι πολυά
ριθμοι καί γενικώς καλαί, άλλως τε δέ τά ρυσικά εμπόδια είσι 
ταύτά προς το μέρος τοΰ Kaptviav.

’Αντί δέ μόλις νά προστατεύεται υπό του μικρού ποταμού 
Χιέρ, οχυροΰται κατά την άριστεράν πλευράν στερεώς διά 
τοΰ ογκώδους ρεύματος τοΰ Μεύσου.

Τών γερυρών τοΰ Δουζύ έπι τοΰ Χιέρ καί τών Βαζείλ 
(Bazeilles), Δονχερΰ (Donchery) καί Βιλλάρ (V illers), επί 
τοΰ Μεύσου άπαξ καταστρερομένων, άσραλίζεταί τις διά τίνος 
μεγάλης ύπίροχής έπι τοΰ έχδροΰ.

Έ ν Μεζιέρ δύναταί τις νά έροδιασδή, ευρίσκει δέ την έπι- 
κουρίαν τών 30 ,000  άνδρών τοΰ σώματος Βινοδ (Vinoy). 
Έάν άκολουδή τις τήν έαυτοΰ πορείαν,'άντί νά πέση εις τόπον 
κυριευδέντα καί έκδέση εαυτόν νά συντριβή μεταξύ δύο στρα
τών, μένει εις συγκοινωνίαν σταθεράν μετά τών Παρισίων καί 
κερδίζει την νήσον τής Γαλλίας, τό Αινώ (Hainant). Ουτω 
ίέ  καλώς έστηριγμένος επί τών ήμετέρωνί σχυρών ρρουριων 
τοΰ Βορρά, ατινα τό άδιεξίτητον δίκτυον τών διωρύγων ημών 
ααθιστα πάντοτε ροβερά, δύναταίτι ς νά άντιστρέψη μετωπον 
καί νά περιμένη.

νΗδελεν αρα τολμήσει ό έχθρός νά έμπλεχθή μεταξύ Ση
κουάνα (Seine) η Σόμ (Somme), οπως έξακολουθήση τήν

κατ^ιδίωξιν αύτοΰ ; Τοΰτο είναι όλίγον πιθανόν· διότι κατά 
τήν στιγμήν ταύτην ο! Παρίσιοι ώχυροΰντο καί οτρατός έδη- 
μιουργειτο- οδέ Βαζαίν δέν εΤχεν άκόμη προσδληθή1 καί τό 
Στρασβοΰ^γο.ν έκράτει. 'Οπωσδήποτε είχομεν έξαίρετον άμυν- 
τικήν θεσιν. (άκολρυθεΐ).

ΠΕΡΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ.

Ή  ελλειψις τώ)ΐ πρός τροφήν άναγκαίων 
είναι ή κυριωτέρα αιτία τής παραλΰσεως 
τής πειθαρχίας καί ή  άρχή όλων των α 
σθενειών καΟόοον ή πείνα εϊνα·. ή 5ιστο;χω- 
τ ίρχ  μ,άχαιρα.

(Βιγιτζ Πολεμ.. Διδασκαλία)

Μία από τας σπουδαιοτερας ρροντίοας έν τώ στρατώ πρέ
πει να ηναι καί το συσσίτιον, διά τό όποιον καχ’ έξοχήν πρέ

πει νά ρροντίζωμεν, ώστε νά ηναι άρκ.οΰν, πρός χορτασμόν τοΰ 
στρατιώτου, πρόσραΐρν, γεύσιμον καί καθαρόν.

Πρός έπίτευξι,ν δέ τούτου άρρίγχη ΐνα κατα^άλλωμεν με- 
γίστην προσοχήν, δπως οί επιτετραμμένοι τά τής άγορας καί 
προμήθειας τοΰ συσσιτίου ώσιν ,άνδρες έγνωτμένης τιμιότατος 
καί ριλανθρωπίας.

Πριν η έκθέσωμεν τάς περί τοΰ τρόπου τής αγοράς καί 
προμηδείας τών τοΰ συσσιτίου ειδών ίδε’ας μας, τάς σχοπού- 
σας τήν έξασράλισιν τής διαχειρίσεως τών τοΰ συσσιτίου χρη
μάτων, ΐνα μή ύπάρξτ^ έστω καί ή έλαχίστη, υπόνοια περί 
ένδεχομένης καταχρήσεως, έξετάσωμεν επί μικρόν, άν ή 
ώρισμένη καταβολή έκάστου στρατιιότου διά τήν κατασκευήν 
τοΰ συσσιτίου καί ή παρά τοΰ δημοσίου διδόμενη έπιχορή- 
γησις πρός βελτίωσιν αύτοΰ είναι άρκοΰσαι, καί μάλιστα
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8ιά τάς φρουράς ’Αθηνών, Παλαμηδίου, Συρου κ ί ί  Κερ- 
χύρας.

’Ας υποθέσωμεν, ότι εις ένα λόχον φρουροΰντα έν ’Αθη- 

ναις δπάρχουσι συσσιτοΰντες 50 άνδρες, οίτινες καταθέτοντες
άνά λεπτά 22 έ'χαστος φέρουν, · . ......................δρ. 11
εις ας προστιθέμενης τής παρά τοΰ δημοσίου χο
ρηγούμενης έπιχορηγήσεως διά βελτίωσιν άνά
λεπτ. 8 δι’ εχαστον άνδρα.......................................δρ. 4
εξομεν έν ό λο ις ......................................................... δρ. 15

Διά νά παρασχευάσωμεν δέ συσσίτιον διά τούς άνωτε'ρω 50 
άνδρας, εχομεν άνάγκην κρέατος δχ. 7 χαΐ 1/ν  υπολογιζομέ- 
νου άνά 60  δράμια χρέατος δι’ εχαστον άνδρα, ουτινος κρέα
τος έχάστη δχά, τιμώμενη άντί δρ. 1 χαί 24/00, ώς ή μετά 
τοΰ χορηγητοΰ συμφωνία τοΰ δημοσίου, φέρει δρ. 9 ,30  
πρός δέ δρύζης μαχαρονίων όχ. 2 ‘/2 άνά λε>
πτά 80 έχάστη ό χ ά ................................................δρ. 2 ,
υπολογιζομένων 20 δραμίων δρΰζης δι’ έχαστον άν
δρα, προστιδεμένων δέ δι’ αλας, πιπέριονκαίδαδίον
χαί διά πολτόν ντομάτας έτέρων........................λεπτ. 40

εχομεν τό όλον............................................................ δρ. 11 ,70
Διά δέ τό έσπερινόν συσσίτιον, έάν άναλογίσω- 

μεν 15 δράμια τυροΰ (!) δι’ εχαστον άνδρα, έ'χομεν 
άνάγχην τυροΰ όχ. 1 χαί 350  δραμίων, όστις, τ ι
μώμενος πρός δραχμάς 2 χατ’ όχ., φέρει δραχ. 3,75

ώστε η δλική δαπάνη άναβαίνει ε ! ς  °ΡαΧ· 15,45
δηλαδή θά έξοδευσωμεν πλέον τών έσόδων λεπτά 45 , χαί τού
το μεδ’ όλης της δυνατής οικονομίας.

’Ενώ, άν δ αυτός λόχος έφρουρει έν Θήβαις, Λεβαδεια, 
Λαμία, η εις οίανδήποτε άλλην φρουράν της Στερεας η τής 

II ελοποννήσου, ηθελεν έχει έσοδα μέν διά 50 άνδρας συσσι·
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τοΰντας άνά λεπτά 22 έκαστος............................... δρ. 11
τετράλεπτος έπιχορήγησις τοΰ δημοσίου διά βελ-
τίωσιν...............................................................................» 2

τό όλον δραχ. 13

θά έξώδευε δέ διά τήν κατασκευήν τοΰ συσσιτίου όχ. 7 καί 7 2
κρέατος, άνά λεπτά 90 έχάστη............................δρ. 6 ,75
2 1/2 δκ. δρΰζης η μαχαρονίων άνά λεπ. 80 , » 2
άλας, πιπέρι, δαδίον καί ντομάταν λεπτ» 40
όχ. 1 καί 350 δράμια τυροΰ, άνά δρ. 1 ,60 ή δκ. » 3

τό όλον δρ. 12,15

ώστε θά πρόκυψη πίστωσις έκ λεπτών 85.
Τώρα, έρωτώμεν, εΤναι άρκοΰν τό ποσόν τών 60 δραμίων 

κρέατος δι’ εχαστον άνδρα; Ά ν  άφαιρέσωμεν έξ αυτοΰ 20 
δράμια κοκκάλου, μένουν μόνον καθαροΰ κρέατος δράμια 4 0 . 
παραλείπομεν τήν έκ τής έξατμίσεως έλάττωσιν ώστε μέ 40 
δράμια κρέατος, ατίνα μόλις δυνανται νά γίνουν 3 ή 4 βλωμοί, 

eTvat δυνατόν νά χορτασθή δ στρατιώτης; Βεβαίως 5χι* όθεν 
μένει νήστις. Τό αυτό δέ τοΰτο συμβαίνει καί εις τό εσπερι
νόν συσσίτιον, ότε μόλις τώ έπαρκεΐ δ τυρός ον λαμβάνει.

Άποδείξαντες έναργώς καί δι’ άριδμών, ότι τό καταβαλ- 
λόμενον ποσόν πρός τροφήν έχάστου στρατιώτου εΤναι άνεπαρ- 
κές, καί μάλιστα διά τάς φρουράς ’Αδηνών, Σύρου, Κέρκυρας 
καί Παλαμηδίου, όπου έν γένει τά τρόφιμα ευρίσχονται εις 
διηνεκή υπερτίμησιν, έχδέτομεν τήν έπί τοΰ προκειμένου 
γνώμην μας, ευ'/όμενοι όπως ληρδή αΰτη υπ’ οψιν παρά τών 

αρμοδίων.
Καί πρώτον, έπειδή δ μισδός τοΰ στρατιώτου είναι ευτελής 

καί δέν δυναται νά καταδέση ποσόν άνώτερον έχείνου, όπερ 
έτι καί νΰν καταθέτει, νομίζομεν ότι τό δημόσιον πρέπει ν’αυ - 
ξήση τήν παρ’ αΰτοΰ χορηγουμένην έπιχορήγησιν διά βελ-



τίωσιν, διά μέν τάς φρουράς Αθηνών, Σύρου, 'Κέρκυρας χαί 
Παλαμηδίου, από λεπτά 8 εις λεπτά 10 δι’ έκαστον άνδρα 
καθ’ έχάστην,.διά δέ τάς λοιπάς φρουράς από λεπτά 4  είς 
λ ϊπ ΐά  5.

Καί είναι μέν άληθές, οτι έκ τής αύξήσεως τής δαπάνης 
ταύτης θέλει έπέλθει αΰξησις έν τώ προϋπολογισμώ του 
υπουργείου τών Στρατιωτικών έχ Spay. 3 5 ,5 0 0 , διότι, ένώ 
νυν έξοδεύο'μεν διά βελτίωσιν συσσιτίου 8,000  άνδρών πρός 
δραχμάς 14, 60/οθ χατ’ ετβς— .δρ.  116;800  
καί διά διπλήν χορήγησι» συσσιτίου διά τάς φρου- 
ράςι’ λδηνών, Κέρκυρας, Σύρου χαί Παλαμηδίου
1 .000 άνδρών, πρός δραχ. 29 , 20/qo,  δρ. 29 ,200

τό ολον δρ. 146,000  
τόιε Θά έξοδεύσωμεν διά βελτίωσιν συσσιτίου 8 χ ιλιά
δων άνδρών πρός δραχμάς 18, 25/qq κατ’ έτος δι’ έκα
στον....................................................................... . . . 'δ ρ .  145,000
διά διπλήν χορήγησι» συσσιτίου διά τάς φρου
ράς ’Αθηνών^ .Κέρκυρας, Σύρου χαί Παλαμηδίου
1 .000 άνδρών, πρός δρα*/μάς 36 , >50/θ0 * · · ?̂· 36 ,500

τό ολον δρ. 1&Ι,500
’Αλλ’ υπάρχουν εις τόν προϋπολογισμόν ποσά προϋπολο- 

γισδέντα, ώς τά έξοδα τοΰ οτρατωνισμοϋ χαί τής. άποσχευής, 
άτινα ουδέποτε έξαντλοδνται καθ’ όλοχληρίαν, χαί επομένως, 
άν τά ποσά τάΰτα έλαττώθώσιν έν τώ προϋπολογισμέ» καί 
αυξήδή ή δαπάνη τοΰ συσσιτίου, δ προϋπολογισμός τοΰστρα- 
τοΰ δέν θέλει ύπόστή ούδεμίαν αυξησιν εξόδων. Έ ξ άλλου όμως 
μέρους έξομεν τους στρατιωτας μας· χαλώς τρεφομένους, χαί 
κατά συνέπειαν πειδαργοΰντας καί δυναμένους νά ύποστώσι 
πάντα χόπον καί νά έκτελέσωσιν άγογγύστως πασαν έπίπονον 
έργασίαν.

Καδ’ όσον δ’ άφορα τήν άγοράν καί προμήδειαν τών τοΰ 
συσσιτίου ειδών, ·Γνα αυτή ένεργήται έν όλη τή πεφροντισμένη 
έπιμελεία καί οικονομία, και πρός πρέλήψιν ένδεχομένων κα
ταχρήσεων, φρονοϋμεν ότι πρώτον πρέπει νά καταργηθή ή

δπάρχουσα εργολαβία τοΰ κρέατος, διότι ούτως οί σασσιτιάρ-
χαι δύνανται ν’ άποτείνωνται εις διαφόρους κρεωπώλας, καί* 
όπου εΰρωσι τό Χρέας έΰδ.ηνότερον καί χαλητέρας ποιότητας, 
νά προμηδευωνται αύτό- καί οΰτω θέλει έπέλθει μεγάλη οίχο- 
νομία ώς πρός τήν δαπάνην, καί μάλιστα έν τή πρωτευούση, 
όπου ενεχεν τής έκτάσεως τής πόλεως υπάρχουσι χρεωπωλεΐα 
εις τάς διαφόρους συνοικίας, εις α δύναταί τις νά προμηθεύη- 
ται κρέας εΰδηνότερον καί καλητερον τοΰ τής μεγάλης άγορας.

Δεύτερον ή αγορά καί προμήθεια τών τροφίμων χαί ή 
άναγρίφή τής δαπάνης εις τό πρόχειρον φυλλάδιον συσσπίου 
νά ένεργήται παρά τοΰ ουσσιτιάρχου παρόντων τοΰ τε αξιω
ματικού καί τοΰ λοχίου τής πενθημερίας, έπ’ αΰτώ τούτω 
μεΐαδαινόντων εις τ-όν τόπον τής αγοράς μετά τών άναγ- 
χαιουσών άγγαρειών, Γνα ούτως έκλειψη άπαξ διά παντός χαί 
ή ελάχιστη υπόνοια ενδεχόμενης καταχρί,σεως, οί δέ ,συσσ.ι- 
τιάρχαι αποσκορακίζουν οΰτω τόν .π ε ιρασμόν , όςτις θαττον ή 
βροίδιον δύναται νά τους φέρη έπί τοΰ σκίμποδος τοΰ υπο
δίκου.

Τρίτον δέ πρέπει νά δρισθή ^ητώς τό ποσόν τοΰ τε κρέα
τος και τής δρύζης χλπ. ώς χαί τοΰ τυροΰ, όπερ άναλογεΐ 
δι5 έκαστον άνδρα, ώστε οΰτω νά ηναι έγνωσμένη ή βάσις τής 
ήμερησίας δαπάνης δι’ έκαστον άνδρα· νά όρισθώσι δέ άπαρα- 
σαλ-ύιως αί νηστήσιμοι ήμέραι, καθ’ ας έτησίως δά νηστεύω- 
σιν οί άνδρες, όριζομέ^ου ρητώς καί τοΰ ποσοΰ τών άναλο- 
γούντων οσπρίων εκάστω άνδρί χατά τάς ντ^τησίμους ήμε- 
ρας· ή δέπλεονάζουσα πίσιωσις έκ.τών-ημερών τούτων ν’ ανα- 
γράφηται εις τό βιβλίον συσσιτίου έν τή οικεία στήλη, Γνα 
έςοδεύηται αΰτη άναλόγως κατά τάς ημέρας τών Χρίστου· 
γενών, τοΰ νέου έτους, τάς δύο Κ.υριακάς τών άπ5χρέων, τοΰ 
Ευαγγελισμού, τοΰ Πάσχα καί τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου. Έκ δέ τής πιστώσεως ταύτης νά μή δαπαναιαι οΰτε 
λεπτόν δι’ άλλην χρήσιν· κ ί ί  τούτο ύπό .άτομιχήν ευθύνην τών 
αρμοδίων βαθμοφόρων.

Τελευταΐον δέ πρέπει νά μεταβληθω ιιν αι ωραί τής σ ιτ ί-
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σεως τών άνδρών, καθόσον, οπως νΰν εχουσι, το μεν πρωινόν 
συσσίτιον διανέμεται την 9 1/2 η 10 π. μ. ώραν, άναλόγως 
τη ί ώρας τοΰ έτους, το δέ μ. μ., την 3 η 3 1/2· ώστε ένδια- 
στήματι 5 η 6 ωρών δ στρατιώτης τρώγει δίς, με'νει δέ νή- 
στις επι 18 η 19 ωρας· διο και άναγκάζεται δ στρατιώτης 
νά τρωγη ξηρόν τον άρτον του, όςτις οΰτω καταναλίσκεταΕ 
γρηγορώτερον τοΰ συνήθους, και είτα αναγκάζεται νά υπε
ξαιρώ τόν άρτον τών συστρατιωτών του, τουθ’ οπερ μυρία 
άτοπα επιφέρει. Ανάγκη λοιπόν νά διαταχθή έν γένει η δια
νομή τοΰ συσσιτίου διά μέν τούς θερινούς μίνας τήν 10, διά 
οέ τους χειμερινούς τήν 11 π. μ. ώραν, μετά μεσημβρίαν δέ 
τήν 5 ή 6 .

Τά ολίγα ταΰτα έκθε'τοντες επί τοΰ σπουδαίου τούτου αν
τικειμένου, εύχόμεθα όπως άλλοι δώκιμώτεροι ημών συζητή- 
σωσι τοΰτο δοκιμώτερον.

'Εγραρον χατά μήνα Νοέμβριον 1872.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣ, 
λοχίας τοΰ ίππικοΰ.
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Τό ειοος τοΰτο τών βλημάτων έχρησιμοποιήθη ά'/ρίς ώρας 
λίαν περιωρισμένως. Δύναταί τις νά κάμη αύτών χρησιν έν 
τω πολεμώ τών ύπονόμων, έν τοΐς κατά θάλασσαν άγώσι 
και χατα τας προσβολας των ερουριων. Δέον νά σκοπεύη τις 
οπως είσαχθή τό δβίδιον διά τών τηλεβοληθρών εΐς τό ε'νδον 
τών γοργυρών (ύποτειχισμάτων, casemates) καί τών τετοι- 
χισμενων προρυλακτηρίων, έπι τω σκοπώ τοΰ νά παραζαλίση, 
νά πνίξη, ή καί δολητηριάση τούς ύπερασπιστάς.

Επί τουτω δύναταί τις νά κάμη χρησιν τών τε τουρεκίων 
χαι τών τηλεβόλων, δι’ ων νά έκσρενδονισθώσιν είδη πυραύ*
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λων ή βλημάτων τοΰ γένους τών ρωτοβόλων ή χαί τών άνα- 
ρλεκτίκών όβιδίων, γερόντων ένδον αύτών μίγμα ασφυκτικόν· 
Τ ά  τούτωνπεπληρωμένα συνθέσεως δηλητηριώδους δέον, έν τω 
συμρέροντι τών ύπηρετών, νά μή άναρλέγωνται έντός τοΰ μυ- 
χοΰ τοΰ πυροβόλου, άλλα μόνον κατά τήν άριξίν των έπι του 
σκοποΰ.Έντεΰθεν ή ανάγκη πυροσωλήνος κρους-ικοΰ καί γομώ- 
σεως εκρηκτικής, ητις νάέξαπλώνη, όσον οιόν τε, περί τό ση- 
μεΐον τής έκρήξεως τήν εις τήν άναπνοήνέπικίνδυνον σύνθεσιν.

'Γπό τήν τελευταίαν ταύτην £ποψιν δύναταί τις νά χρη
σιμοποίησή άπάσας τάς υλας, αιτινες καιομεναι παράγουσι 
καπνόν πνιγηρόν καί αέρια άνάπνευστα, ως έπι παραδείγματι 
μίγμα θείου η νίτρου μετά πτερών, εςημμενου κερατος, δέρ
ματος εΐς έλάχισια τεμάχια κεκομμένου, πίσσης, βαρής ιπ
ποσκευής, ρητίνης, κολορωνιου, άρσενικοΰ κτλ.

’Από πολλών έτών έγένοντο πειράματα επί του άντικειμέ- 
νου τούτου ώς καί επί διαρόρων συνθεσεων. Ιο αρσενικόν εί
ναι ίσως προτιμητέον, καθοσον ή ουσία αυτη και εις μικραν 
δόσιν έποέρεί τήν στενοχώριαν, τον σκοτισμον, και, εΐς οοσιν 
άνωτέραν, τόν θάνατον. Εΐς τά γενόμενα πειράματα επυρο- 
βόλησαν οικίαν, ένδον τής όποιας ετεθησαν εκατοστυΓαι γα 
τών, σκύλων καί άλλα αντικείμενα, προωρισμένα νά ύποσιώσς 
τήν έπήρειαν τών ατμών τούτων. Φαίνεται οτι το προσωπι
κόν, οπερ υπηρετεί τό όπλον, ύπερερε κατά πολυ μετα τό πϋρ 
διά τής έπ’ αύτοΰ διευθύνσεως ρεύματος άερος, ρερομενου υπό 
τοΰ άνέμου τοΰ από τής οικίας προς τό πυροβολον πνεοντος. 
Αί καπνοβόροι σραΐραι (Smoke balls), δοκιμασθεΐσαι υπο τοΰ 
άγγλικοΰ πυροβολικοΰ, συνίστανται εΐς φυσίγγιον χάρτινον 
μέ πλευρά ισχυρότατα, πεπληρωμένον διά δηλητηριώδους συν
θέσεως, συνισταμένης ώς έπεται·

5 μέρη πυρίτιδος χονδροκόκκου,
1 μέρος νίτρου κεκονιαμένου,
1 */s μέρος de la  bouille συντετριμμένης,
2 μέρη πίσσης σουηδικής,
1 μέρος σ;έατος. .Λ..'..»
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Τά τελευταία δύο στοιχεία άναλύονται δμοΰ εντός σιδηράς 
χύτρας* συσσωματοϋσι δ’ έν αυτή τά έτεροι τρία καλώς με- 
μιγμένα κατά μερίδας διαδοχικάς, συγκινουμένης διαρκώς 
τής ρευστής ύλης βοηθείίχ κοπά-νου, Κατά τήν γέμισιν του 
φυσιγγίου προστίθενται εΐς τήν σύνθεσιν ταύτην 3 με’ρη μίγμα
τος συγκεκροτημενου έξ άνθρακος καί θείου εις ισον βάρος. 
Τό μίγμα τοΰτο εΐσάγεται κατά τον εξής. τρόπον. Έ ν  μέρος 
δτε τό βλήμα έπληρώθη κατά τό τέταρτον από τής πρώ
της συνθέσεως, ετερον μέρος μετά τό δεύτερο.ν τέταρτοί», και 
τό τρίτον κατόπιν τοΰ τρίτου τετάρτου. Γί ί  διάταξις αυτη σκο
πεί τήν παρεμπόδιτιν τοΰ σχηματισμοΰ είδους* σκωρίας, ητις 
έμελλε ν’ άνθίσταται εΐς-τήν καΰσιν, η τέλος σκοπεί τήν ύπο- 
διαί-ρεσιν τής σκωρίας ταύτη-ς.

Αί καπνοβόροι αυται σραΐραι βάλλονται βοήθεια ολμου 
περιέχοντος έλαχίστην γόμωσιν, ε,ίτε εΐς τόν πόλεμον τών 
ύπονόμων, είτε οτε 'θέλει τις νά καλύψη από τοΰ έχθροΰ τήν 
ακριβή τοποθέτησιν θέσεως, ην επιθυμεί νά καταλάβη.

Οί ύπονομοποιοί χρώνται συχνότατα τήν ακόλουθον σύν- 
θεσιν

14 μέρη νίτρου,
6 » θείου,
3 » πυρίτιδος κανονιού,
2 » arsen iare θείου,
2 » περικομμάτων ποδός ίππου.

Ή  σύνθεσις αΰτη μορροΰται εις σραιρίδια διαμέτρου 3 έως 
5 δακτύλων, ατινα, άπαξ αναφλεγόμενα, άναπτύισουσι μεγί- 
στην ποσότητα πνιγηρών αερίων.


