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ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩΙ ΚΛΤΛ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

(Μειάορασις έκ τοΰ γαλλικού)

Είς τήν μάχην της ΊΓιβεριάδος χαΐ τήν πτώσιν τοΰ βασι
λείου τής Ιερουσαλήμ λήγει πραγματικώς ή γαλλική επί τής 
Συρίας κυριαρχία, αί δέ κατόπιν σταυροφορίαι δέν έσχον 
σκοπόν τήν άνάκτησιν τής άγιας πόλεως, άλλ’ άπλώς τήν 
έκδίκησιν τοΰ έν ’Ανατολή περιυβριζομένου ονόματος τοΰ χρι
στιανού* ^σαν δ’ αυται μάλλον έκδρομαί στρατιωτίκαί, καί 

επομένως διαβατικοί.
Οί βα'ρβαροι, οίτινες άλλοτε ηλΟον οπως καταλάβωσι τήν 

'Ρώμην, περιεφρόνησαν τήν αίωνίαν ταύτην πόλιν, καί έγκα- 
τεστάΟησαν ολίγον κατ’ δλίγον έν τή γλυκεία Άκουϊτανία. 
Τοΰτ’ αυτό διεπράξαντο καί οί Γάλλοι οί μεταβάντες πρός 
άνάκτησιν τής 'Ιερουσαλήμ. Έντός ολίγου έλησμονήΟη ή άγία 
πόλις διά τήν βαΟΰπλουτον Κωνσταντινούπολιν. Οί σταυρο
φόροι οί έπιστρέφοντες άπό τής Συρίας συνηντήΟησαν είς τάς 
έλληνικάς Οαλάσσας μετά τών σταυροφόρων, οίτινες μετέβαινον 
είς τήν αγίαν χώραν ούτως άπαντες έλησμόνησαν τόν σκοπόν 
τής εκδρομής, καί πριν η καλώς συνεννοηδώσιν, έσταμάτησαν 
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«ίς τήν Κωνσταντινούπολή, καί έμειναν έκεΤ. Τοιουτοτρόπως 
έλαβε χώραν ή αυτοσχέδιος κυριαρχία αυτή, έάν έπιτραπη νά 
κληδη τοιαύτη τις. "Ομοιόν τι έγένετο πρό πολλοΰ χρόνου έν 
Σικελία. Οί Νορμανδοΐ τοΰ κόμητος de Dreux, Επανερχόμε
νοι οίχαδε άπό τής είς τήν αγίαν χώραν προσκυνήσεως, 
άπήντησαν είς τήν δδόν των τήν Σικελίαν, κάλλιον δ’ είπεϊν 
προσέκρουσαν έκεΐ. Έπειδή δέ δ τότε βασιλεύων ήγεμών του 
Παλέρμου 3το είς ρήξιν με τούς Σαρακηνούς, οί Νορμανδοΐ 
ένόμισαν οτι πράττουσιν έργον άγαδόν, διετιδέμενοι υπέρ αύ- 
τοΰ’ άλλ’ όμως, άρ’ ου έδιωξαν τους απίστους, οί Νορμανδοΐ 
έπελάδοντο Ιαυτούς έν τή γη ταύτ^ έπί αιώνας. Τοιαύτη 
ύπήρξεν ή αρχή τής μακρας Άγγεβινίου κυριαρχίας έπί τοΰ 
βασιλείου τής Νεαπόλεως.

Μόλις ή ©ραγγική έπιδρομή ευρε τήν Κωνσταντινούπολή 
ώς σημεΐον προσορμήσεως, καί πάραυτα διεχύδη είς τά πέριξ 
ώς χείμαρρος, δλάσας τά ύδατορράγματα. Έξεχύδη είς τήν 
Θεσσαλονίκην (Μακεδονίαν), εΐς τήν Πελοπόννησον, είς τήν 
Στερεάν Ελλάδα, τάς Κυκλάδας, τάς Ίονίους νήσους.

'Ημέραν τινά συνήχδησαν προσκλήσει Ερρίκου τοΰ αύτο- 
κράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως είς τον άπέραντον λειμώνα 
τοΰ Σαβεννίκου, έν Μακεδονία, άπαντες οί γάλλοι αρχηγοί, 
έριπποι, μέ τό χράνος έπί τής κεραλής, ρέροντες πανοπλίας 
άπας·ραπτούσας είς τόν "Ηλιον. Έκεϊ έγένετο ή διανομή μεταξύ 
τών Μ ιγά .ίω ν  B a p u rw r  όλων τών περί τάς έλληνικάς δαλάσ- 
σας γενομένων καταχτήσεων.

Τό αύτοκρατορικόν άξίωμα έμεινεν είς τόν οΤχον τής Φλάν
δρας* ή νήσος τής Κΰπρου, είς τούς Λουζινιαίους· ή νήσος 
Κρήτη καί τό βασίλειον τής Μακεδονίας, από τοΰ Αίμου 
μέχρι τοΰ Όλυμπου, έπεσεν είς κλήρον τών Μομρεράττων* 
τέλος ή ηγεμονία τής Ά χαίας ή τοΰ Μορέως, εΐς τους Βιλ-

λεβαρδουΐνους, τούς έκ Καμπανίας, μετά τών Κυκλάδων καί 
Ίονίων νήσων.

"Απαντα τά ήγεμονικά ταΰτα τιμάρια έξηρτώντο, τουλά
χιστον δνόματί, άπό τής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινου
πόλεως, ητις διήρκεσε μόνον πεντήκοντα καί έννέα έτη, χά 
ρις είς τά έλαττώματα τής τιμαριωτικής ταΰτης δμοσπον- 
δίας, ήτις έπήνεγκε προηγουμένως τήν πτώσιν τοΰ βασιλείου 
τής Ιερουσαλήμ. Ά λλ ’ άς περιορισδώμεν είς τά τοΰ Μορέως, 
οπερ υπάρχει τό κύριον τής παρούσης δέμα.

Οί μεγάλοι βαρώνοι τοΰ Μορέως ησαν δώδεκα, ώς οί "Ελ
ληνες βασιλείς, οίτινες άνεγνώριζον τήν κυριαρχίαν τοΰ 
Άγαμέμνονος, άρχοντος τών βασιλέων. ΤΗσαν άπαντες ίσοι, 
δηλαδή έκαστος έν τή χώρα αυτοΰ, καί δι* αυτήν ταύτην εί
χε τό δικαίωμα μεμονωμένου πολέμου, άπαραλλάκτως ώς οί 
βασιλείς τοΰ 'Ομήρου τό εΤχον ό εΤς άπένανη τοΰ ετέρου. Ή  
έπικυριαρχική έξουσία τοΰ Βιλλεβαρδουίνου έπί τών μεγάλων 
βαρώνων ητο άπλή καί κατ’ έπιράνειαν, ώς καί αί τοΰ Ά γ α 
μέμνονος έπί τών μεγάλων αρχόντων τής παλαιας Ελλάδος. 
Ό  Άχιλλεύς, δ μέγας βαρώνος, ώς είπεΐν, τοΰ Σπερχειού 
καί τής Φδιώτιδος, ούδόλως έδυσκολεύετο νά είπη τάς άλη- 
δείας αυτοΰ, καί κάπως λίαν άποτόμως, πρός τόν βασιλέα τών 
βασιλέων. Συνεκάλει μάλιστα οίκοδεν τό στρατιωτικόν συμβού· 
λιον, οπως άπορασίση έπί τής αύδάδους διαγωγής τοΰ υίοΰ τοΰ 
Άτρέως. Ούτως έπραττον συχνά οί Γάλλοι βαρώνοι τοΰ Μο
ρέως κατά τών έπικυριάρχων αύτών άρχόντων τοΰ Μιστρα, 
■ήτοι τών Βιλλεβαρδουίνων. Οί μεγάλοι ουτοι τιμαριώται έπο- 
λέμουν μάλιστα πρός άλλήλους ώς άρχοντες ανεξάρτητοι.

Ά λλ ’ ιδού ή πορεία τής γαλλικής έν Έλλάδι κατοχής. 
’Ιδού ή αγέρωχος Θεσσαλία μέ τά υψηλά δροπέδια έστεμμένα 
ύκό έβδομήκοντα πέντε πλουσίων πόλεων, ή εχουσα ήχόεντα



τά δάση χαί τούς χρεμετιώντας ίππους. Έκειθεν έπήλθον 
άπασαι αί έπιδρομαί, αίτινες έπαπείλησαν κατ’ άρχάς τήν άρ- 
χαίαν έλληνικήν ομοσπονδίαν, ώς καί κατόπιν τήν γαλλιχήν 
τής Ά χαΐας. ^Οπισδεν τής Θεσσαλίας ήσαν οί Κένταυροι καί 
οί τούτων άπόγονοι, οί Θράκες, έπί τών ομηρικών χρόνων, οί 
Οϋνοι έπί τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας· έπί τής γαλλικής 
κατοχής ήσαν οί Βούλγαροι χαί οί Τούρκοι του Βαγιαζίτου. 
Κατέλδωμεν άπο τής Θεσσαλίας έπί τής χοιλάδος τοΰ Σπερ^ 
χειοΰ μέ τούς ξανθούς γαιολόφους καί τάς χλοεράς άκτάς, 
ων δ δεΤος Πυ^ρίδους εΐχε τήν φύλαξιν κατά τών Κένταυρων, 
ώς δ Λεωνίδας κατά τών Περσών είς τάς Θερμοπύλας. Πά
σαν τήν χώραν ταύτην χατεΐχεν δ Μαρκίζος τής Βοδονίτσης, 
δ έπικυρίαρχος τής ψύχρας Δωδώνης.

ΙΙαραλληλισδώμεν. Είμεδα είς τήν έξοδον τής στενωποΰ 
τών Θερμοπυλών, είς τήν έσωτερικήν κοιλάδα τής Δωρίδος, 
ενδα δ ώραΐος Κηφισσός ρέει όφιοειδώς μεταξύ τών δυο αυτοΰ 
ακτών, πληρεων άνδοστολιστων δαφνών· είμεδα έντος πλήρους 
κόσμου δμηρικοΰ, είς τό κέντρον τής αρχαίας Σχερεας Έλλά- 
οος. Ο Κολπος τής Κορίνθου πρός νότον καί δυσμάς ήμών 
μας χωρίζει από τής ΙΙελοποννήσου· όπισθεν ήμών, καί έπί 
τής αύτής βορείου όχδης είναι ή παλαιά Ήπειρος, ή ορώδης 
Ηπειρος, χωρα τοΰ Πυ^ρου, υιοΰ τοΰ Ά χιλλέως, ώς καί αί 
ελικοειοεϊς ακταί τής Ακαρνανίας. Κατεργόμεθα τάς γλυ
κείας κλιτυας τής καλλισκίου Καλλιδρόμης καί τάς αποτό
μους πλευράς του δείου Πχρνασσοΰ, άιρίνοντες τόν Πίνδον 
οπισδεν ημών, ως και τον Άρακινδον, όδεν διαφεύγει έν τω 
μεσω τής ’Ακαρνανίας δ θορυβώδης ’Αχελώος. Πλησίον ήμών 
είναι τό Τροφώνειον άντρον, ενδα έφυλάσσονιο τά μυστήρια 
τοΰ Διός. Έμπροσθεν καί δεξιά ημών, είς τό βάθος τοΰ χόλ 
που τοΰ χωρίζοντος ήμας από τής Πελοποννήσου, είναι ή

Βοιωτία μέ τά πολλά αυτής ποίμνια καί τά περίφημα γαλα
κτερά της* άοιστερα ήμών κεΐχαι η Λοχρις, ηςτίνος ο Αίας ο 
τοΰ Όϊλέως ώδήγησε τους ορεινούς τοΰ Κνήμιδος είς τήν πο
λιορκίαν τής Τρωάδος. Παραπορευόμεθα τάς ελώδεις άκτάς 
τής Κωπαΐδος, ην δ Κηφισσος ποτίζει με τα ύδατα αυτου, 
άφοΰ διήλθε τάς περίφημους πεδιάδας τής Χαιρωνείας, ένθα 
έπαίχθη ή τύχη τής Ελλάδος κατά Φιλίππου τοΰ τής Μακε
δονίας. Ένταΰθα, είς αυχας τας οχθας τής Κωπαιοος, απε- 
ναντι τών χιονοσκεπών κορυφών τοΰ ΓΙαρνασσοΰ καί τής δι
πλής τοΰ Έλιχώνος κορυφής, έθραυσθη, κατά τα 1310 ή 
ανωφελής ανδρεία τών Γάλλων ιπποτών κατά τών μακρόδεν, 
άλλ’ ασφαλώς ριπτομένων βελών τών Καταλανών, ους ο Γάλ
λος δούξ τών Αθηνών άπηςιωσε να οεχδή εις την υπηρεσίαν 

αύτοΰ.
Ά πασαί αί χώραι αυται, ών έμνήοθημεν, έξηρτώντο από 

τής άρχονχίας (seigneurie) τής Ποδονίτσης.
Έάν, άναχωροΰντες από τούς πρόποδας τοΰ Κνήμιδος, χω - 

ρώμεν έπί τά πρόσω, άφίνοντες τάς άποκρήμνους όχδας τοΰ 
Βοαγρίου, φδάνομεν πάραυτα απέναντι πορδμοΰ, ενδα άπω- 
λέσδη δ στόλος τών Ελλήνων έπανακάμπτων από Τρωάδος, 
ώς αναφέρει δ γέρων Νεστωρ εν τή Οουσσεια. Εις τ αντί
περα τοΰ πορθμοΰ τούτου φαίνονται αι καρποφοροι καί κατω- 
κημέναι άκταί τής Εύβοιας και τα κυανά αυτής ορ/), ολίγο/ 
δέ κάτωδι αί συνεχόμεναι νήσοι, αι τροφοοοτριαι του Kyζ_ΐλ- 
λέως, αί Κυκλάδες, ο.Ι τόσον προσφιλείς εις τας δυγατέρας 
τοΰ Λυκομήδους, κοίτίς τοΰ Πυρ^ου.

Στρέψωμεν τά νώτα πρός τήν Εύβοιαν, και οιευδυνδώμεν 
διά τής Αττικής πρός τόν Κορίνδιον ίσδμόν. Ίοου το Θηβαϊ- 
κόν πεδίον καί οί τραγικοί τής Ιίαδμίας λοφοι. Κλ'.μα ζωηρό- 
τερον καί θερμότερον μας περιβάλλει’ είναι ο τοπος τής



Ελαίας, προσφιλούς τη Άδηνα, τοΰ μύρτου καί τής λαβαντί* 
8ος, αφιερωμένων εΐς τον ’Απόλλωνα. At ζωογόνοι εΰωδίαι 
τοΰ 'Γμηττοΰ, Ενδα περιπτερυγίζουσιν αί μέλισσαι, φδάνουσι 
με'χρις ήμών. Ιδού το Πεντελικόν καί ή κοιλάς του Μαρα- 
δώνος, ό τάφος τών Περσών· μακρύτερα τό Σούνιον άχρον, 
ενδα έσκέπτετο- ό Πλατών Εστραμμένος πρός την ήχόεσσαν 
βάλασσαν. ’Ανερχόμεδα τον Πάρνηδα, ενδα πλεονάζουσιν οί 
χείμα^οι* άπό δέ τοΰ υψους τοΰ Κιδαιρώνος, ενδα ή ’Αντι
γόνη ώδήγησε τόν Οίδίπουν τυφλόν καί χατηραμένον, δυνά- 
μεδα τέλος νά ίδωμεν τάς Άδήνας, την άδάνατον, τήν ένδο
ξον μητρόπολιν τή ς Στερεας 'Ελλάδος, ώς εις τό αντίπερα 
τοΰ ίσδμοΰ ή Σπάρτη ητο ή μητρόπολις τής Πελοποννήσου.

Είς τούς ομηρικούς χρόνους 6 Μενεσδεύς ώδήγησε τούς 
Άδηναίους είς τήν πολιορκίαν τήςΤρωάδος. Λιά τί ό Γάλλος 
διάδοχός του, ό άρχων Βριέννης, δούξ τών ’Αδηνών, δέν εσχε 
τήν στρατιωτικήν Επιστήμην καί φρόνησιν τοΰ Μενεσδέως ! 
’ Αν εΤχεν οΰτω, δέν έξετίδετο παρ’ αύτοΰ τό βαρύ ιππικόν 
του είς τά άπατηλά έ'λη τής Κωπαΐδος κατά τών ευκινήτων 
τοξοτών τών Καταλανών στιφών.

Ή  ’Αττική καί τό πλεϊστον τής Στερεας 'Ελλάδος υπήρξε 
τιμάριον τών ισχυρών βαρώνων τής 'Ρόχης (de la  Roche), 
μετά δέ ταΰτα τοΰ οίκου τής Βριέννης.

Ό  υπερήφανος καί άνυπότακτος άρχων τών ’Αδηνών Γούης 
τής 'Ρόχης (Guy de la  Roche), υιός καί διάδοχος τοΰ πρώ
του βαρωνου, άπεφάσισε νά δραύση τήν υπηκοότητα, ητις τόν 
συνέδεε με τον ηγεμόνα τοΰ Μορέως, ήτοι τοΰ Βιλλεβαρ- 
δουινου. ’ Ητο άνανέωσις τής αιωνίου άντιζηλίας δύο 'Ελλήνων, 
ους χωρίζει ίσδμός. 'Ο Γούης παρέσυρεν είς τήν αποστασίαν 
αυτοΰ τον Μαρκεζον τής Βοδονίτσης άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ 
τόν μέγαν βαρώνον τής Καρυταίνης, τόν άρχοντα τής Βριέρης

(Sire de Briere), έξάδελφον τοΰ άρχοντος τοΰ Μορεως, οστις 
καί έφερε μεδ’ εαυτοΰ τούς πολεμικούς λαούς τής Τσακωνιάς 
(νυν Κυνουρίας) καί τής ’Αρκαδίας. Ουτος ό geoffroy de 
Briere ητο δ Άχιλλεύς τής κατακτήσεως, τά δέ χρονικά τής 
εποχής βρίδουσιν άπό τών Επιχειρήσεων αύτοΰ. Μόνος, χατά- 
μονος διήρχετο έφιππος τήν Τσακωνίαν, Επέστρεφε δέ είς τόν 
έχυρόν αύτοΰ πύργον τής Καρυταίνης, δώσας πλείονα πάντοτε 
τών οσα Ελάμβανε κτυπήματα.

Τό λαμπρότερον λοιπόν ιππικόν τοΰ Μορέως ώρισεν ως 
βημεΐον συναδροίσεως Εν ’Αττική, είς τούς πρόποδας τοΰ 
δρους Καρύδι, επί τής άπό Μεγάρων είς τάς εύτειχίστους 
Θήβας άγούσης, δπως άποδοδή είς τήν χ«ράν τής μάχης.

Γουλιέλμος δ Βιλλαρδουϊνος, οστις άναλαμβάνει ήδη κατο
χήν τής ηγεμονίας αύτοΰ, δέν ήργοπόρησε ποσώς" έφερε με
τ’ εαυτοΰ τόν άρχοντα τοΰ Νεϋλλύ (N eully), τόν στρατάρχην 
αύτοΰ, καταβάντα άπό τοΰ πύργου του, τής Πασσαβας, οστις 
Επεκράτει τής άνυποτάκτου Μάνης.

Ούδέποτε ή 'Ελλάς είδε παρομοίαν ιπποδρομίαν. ’Ενίκησε 
τότε δ Γουλιέλμος Βιλλαρδουϊνος, οστις δλίγα κατόπιν Ετη 
επεσεν αιχμάλωτος είς χεϊρας τών Βυζαντινών, χαί τοΐς παρέ- 
δωκεν είς Εξαγοράν αύτοΰ τήν πρωτεύουσάν του, τόν Μιστραν. 
Ά λλ ’ άφήσωμεν τάς διηγήσεις τών Εμφυλίων πολέμων τών 
μεγάλων β*ρώνων τοΰ Μορέως, οιτινες Εμελλον να διαρκεσωσι 
περί τά τριακόσια Ετη, ήτοι μεχρις ου έπήνεγκον τήν τελείαν 
πτώσιν τής γαλλικής κατοχής, καί ίδωμεν Εν τή Πελοπον- 
νήσω τήν περιγραφήν τών γαλλικών κτήσεων. Η περιγραφή 
αυτή μεγάλωςχρήσιμος ύπάρχει δια τους άναγνο>στας τήςλιαν 
περιέργου ιστορίας τής Εποχής Εκείνης. (άκολουδεΐ)



ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ TOT ΜΟΙΝΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΜΑΚ (1 ) .

Ή  Φόρτ-Μονρόεν είναι κανονική τις άκρόπολις εκ λίθων 
κατασκευασμένη είς την μεσημβρινήν άκραν τής χερσονήσου 
τής Βιργινίας, και έ'μεινεν από τής „ένάρξεως του πολέμου 
είς χεϊρας τής κυβερνήσεως τών Ενωτικών. Τό φρούριον 
τοΰτο, διασταυροΰν τά πυρά αυτοΰ μέ τά ετέρου φρουρίου 
καλουμένου 'Ριπράπς (les Ripraps), έκτισμένου έπί πεποιη- 
μένου βράχου, επιβλέπει τήν δίοδον, ή'τις από τής θαλάσσης 
φέρει είς Χαμπτόν-'Ροάδς (Hampton-Roads), καί έκειθεν 
είς 'Ριχμώνδην διά τοΰ ποταμοΰ Ζέϊμς (Jam es-R iver), η 
κάλλιον διά τοΰ ποταμοΰ Ελισάβετ (E lisabeth-river) είς 
Νορφόλκ (Norfolk), δπου ευρίσκετο ο Μεριμα'κ. Είς τά εσω
τερικά ταΰτα υδατα έλαβον χώραν αί δύο ναυτικαί Επιχειρή
σεις, περί τών οποίων τόσον ζωηρώς προησχολήθη ή γενική 
προσοχή, καί αίτινες εσχον έπί τής τύχης τοΰ στρατοΰ τοΰ 
Ποτομάκ τόσον σοβαράν επιρροήν, ώστε δέν Οεωροΰμεν ακα
τάλληλον ίσως νάδώσωμεν αύταις Οέσιν έν τή διηγήσει ταυτη.

Δέν θέλω κάμει τήν περιγραφήν τοΰ Μεριμάκ, τόν όποιον 
γνωρίζει ό κόσμος ολος· υπενθυμίζω μόνον, οτι ητο παλαιά 
καί μεγάλη «ρρεγάς Ιλικοκίνητος, κομμένη μέχρι τής έπιφα
νείας τών υδάτων καί καλυφθείσα μέ στέγην σιδηράν δλίγον 
κεκλιμένην, οπως συντελή είς τόν άποστρακισμόν τών βλη
μάτων. Είς τήν στέγην ταυτην είχον άνοιχθή θυρίδες τινές

(1) Έ κτου γαλλικού συγγράμματος: «Τεασαρας μήνας παρα τω 
ϊττρατω τοΰ Ποτομακ» ΰπο τοΰ πρίγκιπος τοΰ Ζοαμβίλλ.

διά κανόνια τοΰ Άρμστρώγγ τών 100 καί άλλων τινών πυ
ροβόλων τής μεγαλητέρας ολκής. Τά έμπρόσθιον ητο ώπλι- 
σμένον μέ σιδηρουν έ'μβολον, ώς τό τών παλαιών γαλερών. 
Τήν 8 Μαρτίου ό Μεριμάκ, συνοδευόμενος υπό πολλών κα
νονιοφόρων θωρηκτών, εξέρχεται τοΰ ποταμοΰ ’Ελισάβετ καί 
διευθύνεται κατ’ ευθείαν πρός τήν είσοδον τοΰ Ζειμς-Τίβα 
(Jam es-R iver), δπου ησαν ήραγμέναι δύο παλαιαί ίστιοφόροι 
φεργάδες τοΰ Ενωτικού στόλου, ή Cumberland καί ή Con
gress. Καί αί δύο βάλλουσι δι’ ολου τοΰ πυροβολικοΰ αυτών 
έναντίον τοΰ άπροσδοκήτου έχθροΰ, οστις πλησιάζει· άλλά τό 
πΰρ τοΰτο είναι άνευ αποτελέσματος· δλα τά βλήματα άπο- 
στρακίζονται έπί τοΰ στεγάσματος. Ό  Μεριμάκ ακολουθεί 
ήρέμως τόν δρόμον αυτοΰ, καί έρχόμενος, μέ ταχύτητα τεσ
σάρων ή πέντε κόμβων, εισδύει τό έμβολον αύτοΰ έντός τοΰ 
πλευροΰ τής Cumberland. Πραγμα παράδοξον! το κτύπημα 
τοΰτο υπήρξε λίαν γλυκύ· μόλις τό ησθάνθησαν οι έπί τοΰ Με
ριμάκ· άλλ’ ηρκεσε νά προσβάλη θανατηφόρως τήν Ένωτικήν 
φρεγάδα. Τήν είδον μεγαλοπρεπώς βυθιζομένην, θάπτουσαν 
μεΟ’ έαυτής διακοσίους άνδρας τοΰ πληρώματος της, οίτινες 
μέχρι τής τελευταίας στιγμής υπηρέτουν άκόμη τό άνίσχυρον 
πυροβολικόν των. Θέαμα μέγα καί ένδοξον! ’Αλλά είς τήν 
δλεθρίαν ταυτην προσβολήν ό Μεριμάκ έθλασε τό εμβολον αυ
τοΰ. Δι’ αυτήν αρα τήν αιτίαν δέν έφρόντισε νά βυθίση έπίσης 
τήν Congress ; Οίοσδήποτε καί άν υπήρξεν ό λόγος, περιω- 
ρίσθη εις μονομαχίαν τοΰ πυροβολικοΰ μετά τής φρεγάδος 
ταύτης, μή δυνηθείσης ν’ άνθέξη έπί πολύ. Πληρωθεΐσα φο- 
νευμένων καί άποθνησκόντων, ύψωσε τά ίστία αυτής, έπεσεν 
είς τήν ξηράν, κατεβίβασε τήν σημαίαν αυτής καί έκάη. Θέ- 
λοντές νά αίχμαλωτίσωσι μέρος τοΰ πληρώματος οί ναΰτβι 
τοΰ Μεριμάκ, έξετέθησαν εις τό πΰρ τουφεκίων άπό τής πα-



ραλίας ερχόμενον, και σραίρά τις έκτύπησε τόν άνδρεΐον καί 
ικανόν πλοίαρχον αύτοΰ, τόν Κ. Βούχαναν (Buchanan).

Κατά τον χρόνον τοΰτον ολόκληρος ό Ένωτικός στολίσκος, 
συνηγμένος εΐς Χάμπτον ΊΡόαδς, έκίνησεν οπως βοηδήση τούς 
ατυχείς αύτοΰ συντρόφους τοΰ Jam es-R iv e r  άλλ’ δ ς-ολίσκος 
ουτος ολίγην βοήδειαν ήδύνατο νά προσρέρη. Συνέκειτο υπό 
τριών φρεγάδων, ών μία μόνη (ό Minesota, έν καταστάσει 
οπως υπηρέτηση κάπως) ητο ρρεγάς έλικοκίνητος, τών αυ
τών μέ τόν Μεριμάκ διαστάσεων, άλλ’ άσκεπής. Αίάλλαιδύο, 
ό Roanoke, Ιπίσης έλικοκίνητος, άλλ’ ητις έχασε τόν ιστόν 
αυτής, καί ό "Αγιος Λαυρέντιος, παλαιά ίστιορόρος, ησαν 
καλαί μόνον εΐς τό νά καταστραρώσι.

Και αί δυο, μετά άγώνας άκα'ρπους, οπως μεταβώσιν έπί 
τοΰ τόπου τής ναυμαχίας, καί μετά παρεκτροπα'ς τινας είς 

έπανήδλον άπρακτοι είς τό δρμητήριον αυτών. Ό  
Μιννεσότα, οστις ήδύνατο νά έχη έπιτυχίας τινάς κατά τοΰ 
Μεριμάκ, ούχί διά τοΰ πυροβολικοΰ αυτοΰ, άλλ’ έπωρελού- 
μενος έκ τής άνωτέρας αύτοΰ ταχυτητος, οπως προσκρούση 
καί δοκιμάση νά τόν βυδίση διά τοΰ κτυπήματος, εΐχεν άνάγ- 
χην βάδους πρός πλοΰν εξ ποδών υδατος πλέον η 5 Μεριμάκ, 
καί έδιοικεΐτο πολύ κακώς, αμα οτε είχε μόνον ενός ποδός 
υδωρ υπό τήν τρόπιδα. Διό καί δέν ηργησε νά έξοκείλη είς δέ- 
σιν τινά, όπου έτρεχε τόν μεγαλητερον κίνδυνον. Ούδεμία άμ- 
ριβολία ότι, άν τήν στιγμήν έκείνην τής ήμέρας ΐρχετο νά 
τον προσβάλη δ Μεριμάκ, ήδελεν ίγ ζ ι  τήν τύχην τοΰ Cum
berland καί τοΰ Congress. Ό  Μεριμάκ, βεβαίως πρός 
ίκανοποίησιν τής πληγής του κυβερνήτου αύτοΰ, έ'μεινεν οπου 
εύρίσκετο, καί έκανονοβόλει τό στρατόπεδον καί τά κανονοστά- 
σια τοΰ Νιρυπόρτ Νιούς (Newporte News), οδεν έ^ίρδη 
ή σραϊρα, ητις τόν έπλήγωσεν έπειτα εΐσήλδεν είς Νορρόλκ

(Norfolk) κατά τήν νύκτα, πιδανόν σκοπεύων ν’ άποτελειώση 
τήν έπαύριον τό έργον τής καταστροφής. Άλλά τήν νύκτα 
ήλδεν ό Μονιτώρ.

"Εγω άνάγκην νά μοι συγχωρήσωσιν ένταΰδα τήν απλοϊ
κήν σύγκρισιν, ^ς δέλω κα'μει χρήσιν, διά νά παραστήσω είς 
τά δμματα τοΰ αναγνώστου τό έκτακτον τοΰτο πλοΐον. Ού- 
δεις άγνοεΐ τά τής Σαβαυδίας βισκότα, τά 2ντα κυλινδρικά 
καί κεκαλυμμένα υπό κρούστας σοκολα'τας, καί ατινα είναι ϊν  
τών κυριωτέρων στολισμών τών ζακχαροπλαστείων ήμών.

Φαντασδήτω τις λοιπόν τό ζακχαρικόν τοΰτο τεδειμένον 
έπί τίνος πινακίου μακροΰ, καί δέλει εχει ακριβή ιδέαν τής 
έξωτερικής δεας τοΰ Μονιτώρ. Τό Σαβαύδιον ζακχαρωτόν εί
ναι πύργος σίδηρους, διαπερώμενος υπό δύο άνοιγμα'των, 
δι’ ών διέρχονται τά στόμια τών δύο υπερβαλλόντως μεγάλων 
αύτοΰ κανονιών (’). Ό  πύργος ουτος έχει τήν ιδιότητα νά 
στρέρηται δι’ ένός εύρυεστάτου διαχειρισμοΰ, ώστε νά διευ- 
δύνι; τό πυροβολικόν του έπί οίουδήποτε σημείου τοΰ δρίζον- 
τος. Τό μακρόν πινάκιον, έρ’ ου εκειτο τό ζακχαρωτόν, είναι 
εΤδος καλύμματος τεδειμένου έπί τοΰ σκάρους έν τή έπιρανεία 
τής δαλάσσης, περιλαμβάνον τήν μηχανήν, τήν κατοικίαν τοΰ 
πληρώματος, τάς προμηδείας, καί τοΰ δποίου ή μετατόπισις υ· 
πορέρει τό παν. Μακρόδεν δέν βλέπει τις ή τόν πύργον, καί δ 
κολυμβών ουτος πύργος, δέας τοσοΰτον νεορανοΰς, ήτο τό πρώ
τον πραγμα, οπερ παρετήρησεν δ Μεριμάκ καί οί σύντροροί 
του, οτε, τήν πρωίαν τής 6 μαρτίου, έπανήλδον νά δωσωσι τδ

(1) Άφ* ής1πο·/ής ή Α. Γ. άγραφε ταΰτα, χατεβχευάσθηοαν ίν  Εύ- 
fclmri ούχί ολίγα τοιαΰτα πλοία, καί έν Έλλάδι εχομεν. ’Αλλ δμως 
ουτε ό ουγγραφεύς Ιν xyj νέα iy.Sοαει αδτοΟ Ιν6μι&ε καλόν να διαγράψω 
τίις γράμμα; ταυτας οΰιι ήμεΐ; έπρίξαμεν τοΰτο. Ε. Μ.



τελευταΐον κτύπημα καχά του Μιννεσόχα, πάντοτε έξοκέλλοντος, 
καί όπως ένεργήσωσι καί άλλας καταστρο^άς. Τά δύοέχθρικά 
πλοΐα, ό Jaraes-tow n καί ό York-town, προέβησαν πρώτα 
προς τον Μονιτώρ μέ εκείνην την πάντοτε δειλήν περιέργειαν, 
ην χρώνται οί κύνες, οπως πλησιάσωσιν άγνωστόν τι ζώον. 
Δέν έπερίμενον πολύ. Δύο άστραπαί έξήλθον άπό τοΰ πύρ
γοι», Ακολουθούμενοι ύπό τοΰ συριγμοΰ δύο βλημάτων τών 
120. Δέν έχρειάσδη περισσότερον οπως οί δύο κατοπτευταί 
άπομακρυνδώσιν οπισθοδρομοΰντες τό ταχύτερον. Ό  Μεριμάκ 
άνεγνώρισε παραυχίκα ποιον άντίπαλον είχε, καί έφέρθη άν- 
δρείως Απέναντι τοΰ άντιπάλου τούτου, ον δέν έπερίμενε νά 
συνάντηση. Τόχε ήοξατο ή μονομαχία, περί ης τοσαυτα έλέ- 
χδησαν, καί ητις προώρισται, φαίνεται, νά διενεργησί) μεγά
λην έπανάστασιν είς τήν ναυτικήν τέχνην. Έ κ πρώτης αφε
τηρίας οΕ δύο παλαισταί ηθάνθησαν οτι ώφειλον νά πολεμηθώ- 
σιν έκ του πλησίον· άλλά καί είς άπόστασιν ολίγων μέτρων 
Απ’ άλλήλων άπέχοντες έφαίνοντο επίσης άτρωτοι. Τά βλήματα 
έποστρακίζοντο ή καί έδλώντο, χωρίς άλλο τι νά πράττωσίν 
ή μόνον ν’ άφίνωσι μικράς έντυπώσεις. Βλήματα στρογγύλα 
τών 120 , βλήματα κωνικά τών 100 , βλήματα τοΰ Άρμ- 
στρώγγ, είς ούδέν συνετέλουν. 'Ο Μερικάμ τότε, δέλων νά 
έπωφεληθη έκ του μεγάλου αύτοΰ δγκου, έζήτησε νά βυθίση 
τόν αντίπαλον αύτοΰ έπιπίπτων κατ’ αύτοΰ πλευρικώς, άλλά 
δέν ήδύνατο νά λάβη ορμήν. Ό  Μονιτώρ, σμικρότατος τό μή
κος, εύκινητότατος, εύκολώτατος είς τόν ελιγμόν, τώ προσε- 
κολλατο, έστρέφετο περί αύτόν, άπέφευγε τά κτυπήματα του 
μετά ταχύτητος, ην δέν ήδύνατο νά έ'χη ο Μεριμάκ ενεκα τοΰ 
ύπερβάλλοντος μήκους αύτοΰ. Ούδέν περίεργότερον τοΰ παρα- 
τηρεΐν τούς δύο Αντιπάλους άναλαμβάνοντας τήν κυκλοτερή 
στροφήν ό εις περί τόν έτερον, τοδ Μονιτώρος περιγρα'φοντος

τόν έσωτερικον κύκλον, g τούς δύο προσεκχικώς Αναζητοΰντας 
τό Αδύνατον μέρος τοΰ έχδροΰ, οπως παραυτίκα έκεΐ έκκε- 
νώσωσιν εν τών παμμεγέδων βλημάτων αύτών. «Στοχασδήτε, 
μοί έλεγεν είςμάρτυς αϋτόπτης, τήνπυγμομαχίαντοΰ Heenan 
καί τοΰ Tom Sayers !» Ί ΐ  πάλη διήρκεσεν ουτω, άνευ φαι
νομένων άποτελεσμάτων, έπί πολλάς ώρας.

"Απαξ μόνον ό Μεριμάκ καχώρδωσε νά κτυπήση διά τής 
πρώρας του τό πλευρόν τοΰ Μονιτώρ· αλλ’ ουτος περίεσχράφη 
εύδύς μετά τό κτύπημα ώς ξύλινος υδροφόρος πλέων, καί μ ι
κρά τις άμυχή, μείνασα έπί τοΰ τοίχου αύτοΰ, ύπήρξεν ή μόνη 
βλάβη ή άπό τής τρομερας ταύτης προσβολής γενομένη. Ή  
άπαύδησις τών δύο άντιπάλων έδετο τέλος είς τήν πάλην. Οί 
Άνδενωτικοί είσήλδον είς Μορφόλκ, καί δ Μονιτώρ έμεινε 
κύριος τοΰ πεδίου. Γ0  Μιννεσότα καί άπας δ στολίσκος τοΰ 
Χάμπτον'Ρόαδς έσώδησαν. Ό  πυγμαίος άντέστη καλώς κατά 
τοΰ γίγαντος. Έμενε τό νά ίδη τις άν ούχος ήδελε κάμει άλ
λην έπιχείρησιν, δπότε τό στοίχημα ήδελεν είσδαι έρεδιστικώ- 
τερον, οτ£, Αντί νά ζητη τήν καταστροφήν ενός ή δύο πολε
μικών πλοίων, θά έπρόκειτο ν’ άντισταδη είς τήν Αποβίβασιν 
ολοκλήρου στρατοΰ έπιδρομικοΰ.

Τούτων συμβαινόντων Αφίχδην είς Φορτ-Μονρόϋ. Πάραυτα 
δ όρμος έκαλύφδη ύπό πλοίων προσερχομένων είτε άπό ’Αλε
ξάνδρειας, είτε άπό Άνναπόλεως (Annapolis) φορτωμένων 
τών μέν στρατιώτας, τών δέ ίππους, πυροβόλα, ύλικόν παν
τός είδους. Ενίοτε ήρίδμουν ήγκυροβολημένας £ν τώ πελάγει 
πολλάς πλοίων εκατοντάδας, καί μεταξύ τούτων είκοσι ή εί- 
κοσιπέντε μεγάλα άτμοκίνητα φορτηγά, περιμένοντα τήν άρ- 
μοδίαν στιγμήν νά έλθωσι παρά τήν ακτήν, διά νά άποδέ- 
σωσι 15 ή 20 ,000  άνδρών ους έφερον. Φαντασθήτω τις τήν 
τρομεράν καταστροφήν, ητις έμελλε νά έπακολουδήση, άν δ



Μεριμάκ εφαίνετο αίφνης εν τώ μέσω τής πυκνής ταύτης πλη- 
0ύο<ς τών πλοίων, χτυπών τά μέν μετά τά δέ, χαΐ βυδίζων 
τά ανθρώπων ταΰια δοχεία, 50ε.ν ούοέν ήούνατο νά διαφύγη

τά κτυπήματα του ! Υπήρξαν διά τάς Ένωτικάς αρχάς, ναυ- 
τικάς τε και στρατιωτικάς, ήμέραι τίνές τής ζωηροτέρας αγω
νίας. Όσάκις παρετηρεΐτο καπνός άνωθεν τών δένδρων, ατινα 
έκάλυπτον την είσοδον του ποταμοί; Έλισσάβετ, ή καρδία ϊ -  
παλλεν δρμητικώς· άλλ’ δ Μεριμάκ δέν ηρχετο· άφησε νά 
τελειώση άνεμποδίστως ή άποβίβασις τοΰ στρατοΰ.

Διά τί δέν ήλθε ;
Δέν ηλδε, διότι άπό τής είς Νορτφόρτ δε'σεως αύτοΰ, ev 

καταστάσει διαρκοΰς απειλής, άπήλαυε την ώραν ταύτην, άνευ 
κινδύνου, δύο αποτελέσματα ίσης σπουδαιότητος. Καί πρώτον 
μέν παρελυεν είς Χάμπτον-'Ρόαδς τάς ναυτικάς δυνάμεις συ- 
νηδροισμένας, οπως συντελέσωσι μετά τοΰ στρατοΰ τής ξη- 
ράς εις την προσβολήν τοΰ Ύορκ-Τόουν (York Toun)· δεύ
τερον δέ, καί τοΰτο ητο τό κυριώτερον, έστε'ρει τόν Ενωτικό» 
στρατόν ολων τών πλεονεκτημάτων, άτινα ή κατοχή τοΰ Ζε'ΐμς 
'Ρίβερ (Jam es-R iver) ήδελε τω εξασφαλίσει διά εκστρα
τείαν, ης ή βάσις ητο ή 'Ριχμόνδη.

Βεβαίως άν δ Μεριμάκ χατηρχετο είς Χάμπτον ’Ρόαδς 
καί κατέστρεφεν έκεΐ τόν στόλον, έκέρδαινεν έπιιυχίαν άπέ- 
ραντον άλλ’ ομως δέν 6ά ύπήρχον υπέρ αύτοΰ άπασαι τής έ -  

πιτυχίας αί πιδανότητες· δ Μεριμάκ έν πρώτοις ηδελεν ευρει 
έμπροσδε’ν του τόν Μονιτώρ. Μόνος πρός. μόνον δέν τόν εφο- 
βεΐτο· τό πυροβολικόν τοΰ Μονιτώρ ύπήρξεν άνίσχυρον κατά 
τοΰ άμυντηρίου αύτοΰ έφοπλισμοΰ, καί ηδελε πάλιν τοιοΰτον 
υπάρξει· άλλ’ άν δ Μεριμάκ δέν κατώρδωσεν είς τήν πρώτην 
συνάντησιν νά βυδίση τόν Μονιτώρ προσβαλών αύτόν, έλαβε 
ία μέτρα του διά νά rjvat εύτυχέστερος άλλοτε. Τό μέσον 
τοΰτο ητο ύποδαλάσσιον εμβολον, έκ σίδηρου σφυρηλατημένου, 
μήκους δέκα ποδών, δι’ ου άπταίστως ηδελεν έγγίσει κάτωβι 
τοΰ καλύμματος τό κύριον σκάφος τοΰ Μονιτώρος, ό'περ ύπό



τήν βαλασσίαν έπιροίνειαν καί άνευ τοιχίσματος προφυλακτι- 
κοΰ, άφεύκτως έβυδίζετο, αμα τό ΰδωρ ηρχίζε νά είσδύη.

II ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΕΔΑΝ (*).

Σ υζή τησ ις  μ ετα ζΰ  τώ ν σ τρατηγώ ν  Βέμπφεν χα ϊ Λυχρώ.

Πάραυτα δ στρατηγός Δυκρώ άνεχώρησε προς άναζή- 
τησιν τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν καί προσπελάζων αύτώ λέγει· 
«Δέν έρχομαι νά διαμφισβητήσω υμΐν τήν αρχηγίαν, καίτοι 
«άνατεδεΐσάν μοι παρά τοΰ στρατα'ρχου Μακ-Μαών καί επι- 
βκυρωδεΐσαν παρά τοΰ αύτοκράτορος. Δέν είναι της παρούσης 
«στιγμής νά έγείρωμεν δμοίας συγκρούσεις. Είμί έτοιμος νά 
«συνδράμω ύμας ολαις δυνάμεσιν. Ά λλ ’ Επιτρέψατε μοι νά 
«σας παρατηρήσω, οτι διατελώ έπι παρουσία τών Πρωσσων 
«πρό δυο περίπου μηνών, οτι κάλλιαν υμών γνωρίζω τον τρό- 
»πον τής ένεργείας αυτών, οτι έμελέτησα τήν τοποθεσίαν, τό 
«έδαφος, καί, κατ’ εμέ, εΤναι προρανές οτι ό έχΟρός είναι ε- 
«τοιμος νά κινηθη, οπως ύπερφαλαγγήση ιζμας. Τό εΐδον 
®ϊδίοις δμμασι, g ιδού ή επιβολή.τοΰ δημα'ρχου Βιλλέρ-Σερναΐ 
«άναγγέλλουσα τήν διάθεσιν τών εχθρικών στρατευμάτων Από 
«τής πρωίας ταύτης, ούδεμίαν δύναται ν’ άφήση αμφιβολίαν. 
» ’Εν ονόματι τής σωτηρίας τοΰ στρατοΰ σας έξορκίζω νά ά- 
«φήσητε νά εξακολούθηση ή πρός ύποχώρησιν κίνησις· έντός 
»δύο ωρών δέν θέλει εΤσθαι πλέον καιρός.»

(*) Συνεχεία" ίδ’ε το προηγούμενον φυλλίδιον.

Σ ρατηγός Βέμπφεν .— «Διατί Θέλετε νά μάχεσθε έν ύπο- 
»χωρήσει, όπόταν ό Λεβρέν έ'χη τήν υπεροχήν; Δέν είναι 
»άληθές; προσέθηκεν έπερωτών τόν στρατηγόν τοΰτον έκεΐ ευ

ρισκόμενον. Δέν είναι αληθές, Λεβρέν, οτι έχετε τήν ύπε- 
«ροχήν;»

Ό  στρατηγός Λεβρέν άπεκρίδη κατά τό πνεΰμα τοΰ στρα
τηγοΰ Βέμπφεν, και λέγει οτι ήδύνατό τις νά περιμένη, οπως 
«ρχίση τήν ύποχώρησιν, άν μεταγενέστεροι περιστάσεις ήδελον 
καταδείξει τήν αναγκαιότητα αύτής.

Βέμπφεν .— «Μάλιστα, έ'χομεν μόνον ιππικόν οπισδεν ή- 
»μών’ δεν ύπάρχει λόγος νά άνησυχώμεν περί τούτου. Ό  
«στρατηγός Δουαί θέλει αναχαιτίσει αύτό.

«Τό καθ’ ήμας, άς ένώσωμεν τάς προσπαδείας ημών, ο- 
«πως κατακερματισωμεν ο,τι είναι πρό τοΰ Λεβρέν».

Λνχρώ. — «Ά λλά ποΰ θέλετε νά βαδίζη τό πεζικόν τοΰτο, 
«οπερ άπό τής πρωίας ταύτης διέρχεται διά Φραγχεβάλ καί 
«Βιλλέρ-Σερναΐ, εάν δέν βαδίζη πρός τό Ί λ λύ ;»

Β έμπφεν .— «Ίλλύ ; Τί έστιν Ί λ λύ ;»
Λυχρώ.— «*Α, δέν γνωρίζετε τί είναι Ί λ λ ύ ; *Α λοιπόν! 

παρατηρήσατε.»
Καί άνοίξας χάρτην έπί τής άστράβης τής σέλλης αύτοΰ 

ιτροσέθηκε· «Βλέπετε τόν αγκώνα αύτόν τοΰ Μεύσου, οστις 
«διευθύνεται πρός βο^ραν καί άφίνει μόνον στενήν τινα 
«εκτασιν μεταξύ τοΰ ποταμοΰ καί τής πρός τό Βελγιον μεθο- 
«ρίου γραμμής; Τό μόνον ύπαρχον έκεΐσημείον διαβάσεως εΤ- 
«ναι τό Ίλλύ ! "Αν ό εχθρός κυριεύση τοΰτο, άπωλέσθημεν. #

Ό  στρατηγός Βέμπφεν ήξίωσε νά £ίψη μόλις εν βλέμμα 
έπί τοΰ χάρτου. «Μάλιστα, μάλιστα, ολαταΰτα έχουσι κάλ- 
«λιστα· άλλά κατά τήν στιγμήν ό Λεβρέν εχει τήν ύπεροχην· 
«πρέπει έξ αύτής νά ώφεληδώμεν. Δεν εχομεν άνάγ/ην ύπο-
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»χωρησεως, άλλά νίκης ! — Ά ,  εχετε άνάγκην νίκης ; Αί 
«λοιπόν, θέλομεν εΤσθαι λίαν εύτυχεΐς, έάν δυνάμεθα νά ύπο- 
»χωρησωμεν τοΰτο τδ έσπέρας!»

Καί κεντησας τον ίππον δ στρατηγός Δυκρώ άνεχώρησεν 
έν καλπασμω σκόδρα λυπηθείς (la mort dans 1’ ame).

'Ο στρατηγός /Ιυχρώ επαναφέρει τά  στρατεύματα, 

αύτοΰ πρός τά  πρόσω.

θελων δέ μολοντούτο νά έκτελέση μέχρις έσχατων, ώς 
στρατιώτης, τό έπάγγελμα αυτοΰ, διατάσσει συμρώνως τή 
ληφθείση διαταγή νά καταβώσιν έκ νέου αί δυο μεραρχίαι τοΰ 
Πελλέ καί Αέριλλερ μέρος τών δέσεων, ί γ ’ ών είχον άναρρι- 
χηδή δλίγας στιγμάς πρότερον, εΤτα πορεύεται μέχρι τοΰ δά- 
σους τής Καρέν, ινα ίδη πώς έ®υλάσσετο. Έκεϊ δέ βλέπει 
όρθαλμορανώς οτι τά τήν φροντίδα ταύτην άναλαβόντα στρα
τεύματα λίαν κακώς έξεπληρουνν αύτήν, καί 5τι πολύ μάλλον 
προαπησχολοΰντο νά τεδώσιν υπό στέγην, εισχωροΰντα εις τό 
πυκνόν τοΰ δάσους, ή νά έπαγρυπνώσιν έπί τών συμβαινόντων 
πρός την βόρειον άχραν.

Βλέπων δέ οτι δ στρατηγός, οστις ίρχεν αύτών, ειχεν ά- 
ριππεύσει καί ιστατο πρός τήν νότιον πλευράν, παρετήρησεν 
αύτώ ξηρώς, οτι ή παρουσία αΰτοΰ ηδελεν είσθαι μάλλον ώρέ· 
λιμός πρός βο^ράν, τουτέστι πρός τό μέρος τοΰ Ιχδροΰ.

Ο αύτοχράτωρ φ οβε ίτα ι μ η  ό στρατός ύπεα<ραλαγγηβϊ}.

Ί ΐτο  τότε δέκατη καί ήμίσεια οίρα. Ό  δέ αύτοκρα'τωρ, ο- 
στις εΤχεν ένδώσει είς τούς λόγους τοΰ άρχηγοΰ τοΰ I ου σώ
ματος, εΐχεν, ώς βεβαιοΰται, ιδεΐ μετ’ άνησυχίας τήν άντικα- 
τάστασιν τοΰ στρατηγοί» τούτου διά τοΰ στρατηγού Βέμπρεν, 
ερχομένου ν’ άλλάξη ακόμη μίαν Φοράν τήν διάταξιν τής μ*'

χης. Πληρης αγωνίας δέλει νά δράμη πρός τά δεσπόζοντα ύψώ
ματα, ΐνα ΐδη αύτοπροσώπως. Έν ώ δέ διήρχετο τό βάδος 
τής ZtSov, άξιωματικός τις τοΰ ψιλοΰ πεζικού (chasseurs 
a pied) πλησιάζων ζωηρώς πρός αύτόν (1),

«Μεγαλεώτατε, λέγει, κατα'γομαι έκ τοΰ τόπου· γνωρίζω 
«αύτόν εντελώς. Έάν άρήσωμεν τόν έχδρόννά κάμψη τό Ίλλύ, 
«άπωλέσθημεν.»

' ϊ ’πό τήν Ιντύπωσιν δ’ άκόμη τών λόγων τούτων δ αύτο- 
κράτωρ συναντα τόν στρατηγόν Βέμπρεν καί μεταβιβάζει αύ
τώ τά είρημένα.

« ’ Ας μή άνησυχη ή Ύμετέρα Μεγαλειότης! έντός δύο ώ- 
»ρών δέλω εχει αυτούς έ^ριμμένους έν τώ Μεύση» εΤπεν αύ- 
τφ δ Βέμπρεν.

«Είδε, ψιθυρίζει στρατηγός τις έκ τής άκολουδίας, νά μή 
«ρΐρδώμεν ήμεΐς έκεϊ.»

Όλος δ κόσμος έβλεπε τόν κίνδυνον. Μόνος δ γενικός 
«ρχηγός έραίνετο άμριβάλλων περί αύτοΰ.

Τ ήν ένδεχάτην ώραν άχούεται έχ τοΰ μέρους τοΰ Φ λοάν 

xal ΦΛενιε ή τη .Ιεΰολία  (canonnade).

Περί τήν ένδεκάτην ώραν βιαία τηλεβολία ήκούετο πρός 
τήν διεύδυνσιν κατ’ άρχάς μέν τοΰ Φλοάν, εΤτα δέ τοΰ Φλενιέ. 
Πάντοτε πρός τό μέρος τοΰτο ωτακουστών δ στρατηγός Δυ- 
Χρώ, πέμπει αξιωματικόν τινα πρός τόν στρατηγόν Δουαί, 
οπως λάβη ειδήσεις. Μετά εν τέταρτον τής ώρας, τοΰ θορύβου 
τοΰ τηλεβόλου έπί μάλλον καί μάλλον αύξάνοντος, πλήρης 
όγωνίας τρέχει καλπάζων πρός τό ύψωμα τοΰ Ίλλύ.

(4) ’Επιστολή τοΰ στρατηγού Παζόλ, ΰπαιπιστοΰ τοΰ aixoxfi- 
Χορος.



Τό 7 ον σώμα ίσχνρώ ς χ ρον ίζετα ι.

Έ ν ω έπορεύετο προς την διεύθυνσιν ταυτην, Αναχαιτίζεται 
ύπό χειμάρρου Ανθρώπων και ίππων. Πεζικόν, ιππικόν, πυρο
βολικόν, τά πάντα κρημνίζονται φύρδην μίγδην· μάτην ζητεί 
ν’ Αναστείλη το πλημμύρισμα τοΰτο. Ούδείς Ακούει αυτόν. 
Πάντες φεύγουσιν. Έν αύτη δέ τη στιγμή παρατηρεί κατά 
μήκος τοΰ δάσους της Καρέν σύνταγμά τι Θωρακοφόρων, οπερ 
έβάδιζε μέν έν τροχασμώ, Αλλ’ έν τάξει. Τρέχει προς αύτό, 
έξορκιζει τόν Αρχηγόν αύτοΰ νά σταθη καί διατηρήση στιγμάς 
τινας τήν θέσιν. «Έντος στιγμής Θέλω φέρει ύμΐν έπικου- 
ρίαν ο τώ λέγει καί διευθύνεται δι’ όλης της ταχύτητος τοΰ ίπ 
που αύτοΰ προς άναζήτησιν τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν. Ευρίσκει 
δ’ αύτόν προς νότον τοΰ δάσους της Καρέν.

«Τά συμβάντα, απερ Ανήγγελλον ύμΐν, λέγει αύτώ, προή- 
»-/θησαν ταχύτερον παρ’ όσον έσκεπτόμην. Ό  εχθρός προσβάλ- 
»λει τό 3<1ωμα τοΰ Ίλλύ. Ό  Δουαί σφόδρα κλονίζεται. Αί 
«στιγμαί είσί πολύτιμοί Σπεύσατε νά πέμψητε επικουρίας, 
»άν θέλετε νά διατηρήσητε τήν θέσιν ταύτην.»

Βέμπφεν-— «Α'ί λοιπόν, έπιφορτίσθητε δι’ αύτοΰ, Ινώσατε 
»όσα στρατεύματα θέλετε εΰρει παντός όπλου, καί κρατήσα- 
»τε καλώς τό μέρος έκεΐνο, έν ώ εγώ θέλω φροντίζει περί τοΰ 
» 12ου σώματος.»

Κατά. τη ν  σ τ ιγ μ ή ν  ταύ τη ν  ό στρατηγός Βέμπφεν  
δέν δ ια νο ε ίτ α ι νά  δ ια τρυπήση  πρός τό Κ α ρ ιν ιά ν '  

σκοπε ί μόνον  νά  δ ιατηρηθή έν τα ϊς  θέσεσιν-
"Οταν τήν πρωίαν ό στρατηγός Βέμπφεν εΤχε λάβει τήν αρ

χηγίαν, ήδύνατο νά κάμη αύτόν νά έλπίζη νίκην έπί τίνος έ- 
χθροΰ τεθειμένου έν μ ε ιονεκ τ ικα ϊς  δ ια τά ζ εσ ιν ,  ώς τό έγραφα 
πρός τον στρατηγόν Δυκρώ- άπαξ δέ τών Βαυαρών «ριφθέν-
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των έν τώ Μεύση», έσκόπει νάέπανέλθη έπί τών προσβαλλόν- 
των, πρός τήν άλλην πλευράν τοΰ Σεδάν τεθειμένων.

’Αλλά καθ’ ην στιγμήν διέταττε νά έγκαρτερησωσι καλώς 
εις Ιλλύ, έν ω αύτός έπεφορτίζετο διά τοΰ 12ου σώματος, κα- 
τεχοντος τήν Μονσέλ καί Βαλάν, είχε τότε παραιτηθή τής 
νίκης αυτοΰ· δέν έσκόπει δέ πλέον νά ρίψη τούς Βαυαρούς έν 
τώ υδατι. ΓΙλπιζε μόνον νά διατηρηθή έν ταίς θέσεσιν αύτοΰ, 
καί ουδόλως διενοεΐτο νά έπιχειρήση άνοιγμα πρός τό Καρι- 
νιαν. Τούλάχισιον ούδέ λέξιν περί αύτοΰ είπε πρός τόν στρα
τηγόν Δυκρώ, εχοντα τά νώτα έστραμμένα πρός τά Καρινιάν, 
έπειδή έπορεύετο είς τό Ίλλύ. Τουλάχιστον ώφειλε νά είδο- 
ποιηθη περί έκείνου, οπερ ό γενικός Αρχηγός έσκόπει κατά 
τήν πλευράν ταύτην νά πράξη.

'Αν δ’ δ στρατηγός Βέμπφεν είχε περί αύτοΰ λαλήσει αύτώ, 
ηθελεν, ώς έκ τών Ανωτέρω είρημένων λόγων, ένεργώς δια - 
μαρτυρηΘή κατά τοΰ δυνατοΰ τής κινήσεως ταύτης.

Συμφώνως δέ ταΓς ληφΘείσαις διαταγαΐς δ στρατηγός Δυ
κρώ δίδει διαταγήν εις τόν στρατηγόν Φορζώ (Forgeot) νά 
όδηγήση έπί τοΰ οροπεδίου τοΰ εχοντος μέτωπον πρός Φλε- 
νιέ καί Φλοάν όσον πυροβολικόν διαθέσιμον έμενε. Διατάσσει 
δέ διά τοΰ συνταγματάρχου 'Ροβέρ ν’ αναβώσιν έκ νέου αί 
μεραρχίαι Παλλέ καί Λέριλλερ, καί πέμπει νά ζητήση οσον 
διαθέσιμον ιππικόν μένει. Τάς διαφόρους δέ ταύτας διαταγάς 
έοωκεν έν όνόματι τοΰ στρατηγοΰ Βέμπφεν, όπως Αποβύγη 
τούς δισταγμούς.

Τ ά σ ά μ α τα  Ίον κ α ι i o v  δέν δ ύ να ν τα ι νά δ ιατηρηθώ σι 
μ εταξύ  Φ.Ιοάν κα ι Ί.ΙΛν.

"Ολη ή βορειοδυτική πλευρά τοΰ πεδίου τής μάχης μεταξύ 
Φλοάν καί Ίλλύ έκτυπατο έπί 12 ώρας διά καταπληκτικού



πυράς πυροβολικοΰ. Τό Γερμανικόν πεζικόν δέν έφάνη ακόμη, 
άλλ’ εις μίαν ώραν η μεγάλη κυκλοτερής κίνησις τοΰ 11 ου 
καί 5ου σώματος διά τοΰ Βρίν έν τώ Δάσει (B rigne-aux- 
Bois) ώς καί εκείνη του σώματος της Β. φρουράς διά Βιλ- 
λέρ-Σερναί καί Φλενιέ είναι ήδη καθαρώτατα ^σχεδιασμένη. 
Έ πί τοΰ ήμετέρου στρατοΰ προχωροΰσιν είς βαθεις 2γκους τά 
τάγματα τοΰ 11ου σώματος, στηριζομένου υπό τίνος κλά
σματος τοΰ 5ου. Πρέπει δέ ν’ άναχαιτίσωμεν αυτά.

' ΐίρω ϊχή  τοΰ ίΛκιχοΰ άφοσίωσις.

Ό  στρατηγός Δυκρώ καλεΐ τόν στρατηγόν Μαργγερίτ, οστις 
εύρίσκετο μετά της 1ης μεραρχίας τοΰ έφεδρου ιππικού πρός 
τό ύψωμα τοΰ Ίλλύ. 'Οδηγεί δ’ αυτόν αύτοπροσώπως καί βα- 
δίζων κατά μήκος τών έπι της κορυφογραμμής έγκατεστημέ- 
μένων πυρβολαρχιών μεταξύ τοΰ δάσους της Καρέν καί Φλοάν, 
διε'ρχεται αύτά, καί λέγει πρός αυτόν· «Θέλετε προσβάλει 
«κατά κλιμάκια πρός τό Αριστερόν ήμών. Άφοΰ σαρώσητε 
»ο,τι έμπροσθεν ήμών κεΐται, θέλετε στραφή δεξιά καί θέλετε 
»λάβει κατά πλευράν πασαν τήν έχθρικήν γραμμήν». Γ0  δια
κεκριμένος ουτος στρατηγός, πορευόμενος εμπρός μετά τοΰ 
εαυτοΰ επιτελείου πρός άναγνώρισιν τοΰ εδάφους, τραυματί
ζεται θανατηφόρως. Πολλοί δέ τών άξιωματικών αύτοΰ πί- 
πτουσι νεκροί πέριξ αύτοΰ. Ό  στρατηγός Γγαλιφφέ (Galiffet) 
λαμβάνει τήν διεύθυνσιν τής μεραρχίας· μέρος δέ τής μεραρ
χίας Σαλινιάκ Φενελόν προσήλθε καί ετοιμάζεται έπίσης νά 
λάβη ενεργητικόν έν τη πάλη μέρος.

Οί ανδρείοι δ’ ουτοι ιππείς, άξιωματικοί καί στρατηγοί έπί 
κεφαλής, τινάσσονται έμπρός δι’ ολης τής ταχύτητος τών εαυ
τών ίππων. Εναντίον δέ βροχής βολίδων καί χαλάζης (mi- 
tra ille) ή πρώτη εχθρική γραμμή σπαθίζεται καί διασκορπί

ζεται· μετά τής αύτής δέ σφοδρότητος προσβάλλουσι τήν δευ- 
τέραν γραμμήν, άλλ’ άδυνατοΰσι νά συντρίψωσιν αύτήν. Τά 
Πρωσσικά τάγματα άναπτυχθέντα έν τώ κέντρω καί σχημα- 
τισθέντα έν τετραγώνω έπί τάς πτέρυγας, ρίπτουσιν αύτούς 
κατά γής διά καλώς διευθυνομενων πυρών. Άποκρουσθεΐσαι 
αί ί'λαι έπανακάμπτουσι πρός τά όπίσω, άνασχηματίζονται 
καί κρημνίζονται έκ νέου, ποιουσο» ουτω συνεχή προσβολήν. 
Ό  βασιλεύς Γουλιέλμος, οστις άπό τοΰ υψους τών ύψωμάτων 

τοΰ Φρενοα παρι'στατο είς τό θέαμα τοΰτο, δέν ήδυνήθη νά 
εμποδισθη τοΰ νά χειροκροτήση καί άναφωνήση" «*Ω τούς 
άνδρείους!» ( 1)

Πρό δύο αιώνων οχι μακράν τοΰ πεδίου τούτου τής μάχης 
τοΰ Σεδάν είς άλλος Γουλιέλμος, μή δυνάμενος ν’ άποσπάση 
ήμών τήν νίκην, μανιώδης δέ έκ τής ύπό τό πυρ τοΰ πυροβο
λικού αύτοΰ άταραξίας τών ήμετέρων ίλών, εΤχεν άναφωνήσει 
«Ώ  τό αΰθαδες έθνος!» (Σενέφ, 11 Αύγουστου 1674),

Φεΰ! τήν φοράν ταύτην ή επιτυχία δέν ητο άμφίβολος, καί 
ό Γουλιέλμος τοΰ Σεδάν ήδύνατο ν’ άναφωνήση, χωρίς νά έ- 
λαττώση τήν δόξαν αύτοΰ- «"Ω τούς άνδρείους!»

Π αρουσία ώραία τοΰ πυροβολικού·

Τό πυροβολικόν δέν δεικνύεται ^ττον τοΰ ιππικού θαυμα
στόν. Δραμοΰσαι έν πάση σπουδή δύο πυρβολαρχίαι τής έφε
δρείας έντός στιγμών τινων, συνετρίβησαν είς κόνιν διά τοΰ 
πυρός 50 έχθρικών τηλεβόλων. Πάραυτα δ’ άλλαι άντικαθι- 
στώσιν αύτάς, λαμβάνουσι κρείττονας διατάξεις καί άποκρί- 
vovTat ένεργώς. Έ πί τινα δέ χρόνον κατορθοΰσι νά προσελ- 
κύσωσιν έφ’ εαυτών πάσας τάς ένεργείας τοΰ έχθρίκοΰ πυρο-

(<) ΣΣ. Διήγησις γενομένη μετά τίνος ημέρας παρα τοϋ βαοιλικοΰ 
πρίγκιπος πρός τον στρατηγόν Δυχρώ.



βολικού, οπερ επιτρέπει είς τε τό ιππικόν καί τό πεζικόν νά 
δοκιμάσωσι τελευταΐόν τινα αγώνα.

Ά λλ ’ ανεξαρτήτως της ήμετέρας αληθούς Αδυναμίας και 
τής υποοεεστερας ημών δέσεως πρός τε την βολήν καί τό ρίμ- 
μα (tir et portee), δ σχηματισμός τοΰ εδάφους διά τοΰ κυ- 
κλοτεροΰς αύτοΰ σχήματος είναι ήμΐν ετι μειονεκτικός. Τά 
πυρά ήμών εϊσίν άποκλίνοντα, έν ώ ό έχδρός, κατέχων γραμ
μήν περιγεγραμμένην τη ήμετέρα, έχει συγκλίνοντα όλα αυτοΰ 
τά πυρά. Τά βλήματα έρχονται έν ταύτώ έκ τοΰ μετώπου, 
έκ δεξιών καί έξ Αριστερών. Μετ’ ολίγον ή δέσις είναι πλέον 

Ανυπεράσπιστος· οί κιλλίβαντες συντρίβονται, πολλαΐ κιβωτό- 
φόροι (caissons) Ανατινάσσονται έν ταύτώ, και αί πυρβολαρ- 
χίαι, έγκαταλιμπάνουσαι μέρος τής σκευής αυτών, αποσυ- 
ρονται.

Ο στρατηγός Jvxpu> αποπε ιράτα ι νά  συμπαρασύρη  
μεθ ' έαυτοΰ τό π εζ ικόν.

Έν ώ τό πυροβολικόν καί ιππικόν έτέλουν τους εΰγενεΐς 
αύτών Αγώνας, δ στρατηγός Δυκρώ, έπί κεφαλής τοΰ έπιτε- 
λείου αύτοΰ, έζήτει νά συμπαρασύρη τάγματά τινα, η κλά
σματα τάγματος, άτινα ήδυνήδη περί εαυτόν νά συναγάγη. 
Άλλά τά Από πρωίας εις τό πΰρ πλέον τών 400  τηλεβόλων 
έκτεδειμένα ταΰτα τάγματα, φερόμενα δτέ μέν εμπρός, δτέ 
δ’ όπίσω, Αδυνατοΰντα ν’ Ανταποκριθώσιν εύδέως πρός Αόρα
τον έχδρόν, καλΰπτοντα αύτά διά βλημάτων, βλέποντα τέλος 
εαυτα πανταχόδεν περικεκυκλωμένα, ούδ’ δρμήν, ουτ’ ενέρ
γειαν πλέον εΤχον. (Ακολουθεί)


