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Η Ε Α Α Η Ν 0 Σ Ε Ρ Β Ι Κ 1  Σ Υ Μ Μ Α Χ ΙΑ
I I I .

Τδ κείμενον τής συνθήκης μεταςύ * Ελλάδος καί Σερβίας, 
ή όποία ύπεγρα'φη τήν 19. Μαίου 1913  ύπό αντιπροσώπων 
τών δύο κρατών έν Θεσσαλονίκη εχει ώς έξής :

Αί Α. Μ. οί Βασιλείς 'Ελλάδος καί Σερβίας Θεωροΰντες 
καθήκον αύτών δπως έπαγρυπνοΰν έπί τής άσφαλείας τών 
λαών των καί τής ήσυχίας τών κρατών αύτών, πρός τούτοις 
δε έν tig έπιθυμία των δπως έξασφαλίσουν μίαν διαρκή είρήνην 
έν τη Βαλκανική, Θεωροΰντες δτι τό καλύτερον μέσον εΤναι νά 
σονοε&ώσι διά μιας στενής αμυντικής συμμαχίας άπεφάσισαν 
νά κλείσουν συμμαχίαν είρήνης, φιλίας καί άμοιβαίας προστα
σίας. ύποχρεούμενοι άμοιβαίως δπως μή δώσουν έπιθετικόν χα
ρακτήρα είς τήν καθαρώς αμυντικήν αύτήν συμφωνίαν, καί πρός 
τοΰτο διώρισαν ώς άντιπροσώπους αύτών: (’ Ακολουθούν τά 
ονόματα καί οί τίτλο·, τών άντιπροσώπων άμβοτερων τών κυ
βερνήσεων) οί όποιοι κτλ. συνεφώνησαν έπί τών έξής άποφά- 
σεων :

1. Άμφότεραι αί συμβαλλόμεναι μερίδες έγγυώνται άμοι- 
βαίως τάς κτήσεις άλλήλων καί αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν, 
έν περίτττώσει .καθ’ ήν δλως άνελπίστως τό ετερον τών δύο 
κρατών ήθελε προσβληθή χωρίς νά προϋπάρχω πρόκλησίς τις 
έκ μέρους του, νά ελθωσιν είς άμοιβαίαν βοήθειαν δι δλων 
τών μαχίμων αύτών δυνάμεων καί νά μήν κλείσουν κατόπιν . 
είρήνην παρά μόνον άπό κοινού καί κατόπιν κοινής συμφωνίας.

2. Άμφότερα τά συμβαλλόμενα μέρη θεωροΰντα ώς ζω
τικόν συμφέρον διά τά έαυτών κράτη δπως ούδεμία άλλη όύ- 
ναμις είσχιυρήση μεταξύ τών ίδιων αύτών κτήσεων άνατολικίις 
τοΰ Άξιοΰ, δηλοποιοΰν δτι, θά άλληλοβοηθηθώσιν άμοιβαίως 
δπως 'Ελλάς καί Σερβία αποκτήσουν κοινά σύνορα. (Ακολουθεί 
καθορισμός τών συνόρων τά όποια είναι τά σημερινά γεωγρα
φικά σύνορα τών δύο κρατών.)

4. Άμφότεραι αί συμβαλλόμεναι μερίδες εύρίσκονται σύμ
φωνοι έπί τοΰ σημείου, δτι τά έλληνοβουλγαρικά καί σερβο
βουλγαρικά σύνορα θά χαραχθώσιν συμφώνως τής αρχής τής 
πραγματικής κατοχής καί τής ισορροπίας μεταξύ τών τριών 
κρατών ώς έξής: (Ακολουθούν λεπτομέρειαι τοΰ καθορισμού 
τών συνόρων.)

5. ’ Εν περιπτώσει καθ’ ήν θά προέκυπτε ρήξις μετά της 
Βουλγαρίας διά τά ζητήματα τοΰ καθορισμού τών άναφερθέν- 
των συνόρων, καί έν η περιπτώσει πάσα διακανόνισις φιλικψ 
τφ  τρόπω Θά ήτο άδύνατος, άμφότεραι αί διαμαχόμεναι μερί

δες έπιφυλάσσονται νά προτείνουν άπό κοινοΰ καί κατόπιν κοι
νής συμφωνίας είς τήν Βουλγαρίαν δπως ύ~οβληθη ή ρήξις 
είς τήν μεσολάβησιν ή τήν κρίσιν τών κυβερνητών τής Τριπλής 
Συνεννοήσεως ή είς τούς αρχηγούς τών λοιπών Δυνάμεων. ’ Εν 
η περιπτώσει ή Βουλγαρία θά ήρνεΐτο νά παραδεχθτ] τόν τρό
πον αύτόν τής ειρηνικής συνδιαλλαγής καί θά έλάμβανεν απει
λητικήν στάσιν άπέναντι ένός τών δύο κρατών, δπως έπιβάλη 
διά τής βίας τάς άπαιτήσεις της, άμφότεραι αί συμβαλλόμενα1 
μερίδες αναλαμβάνουν έπισήμως τήν ύποχρέωσιν νά προσέλθουν 
είς άμοιβαίαν βοήθειαν δι δλων αύτών τών δυνάμεων καί νά 
μή κλείσουν έπειτα είρήνην παρά άπό κοινού καί κατόπιν κοι
νής συμφωνίας.

6. ('Ορίζει τήν σύναψιν μιας συμπληρωματικής στρατιω
τικής συνθήκης).

7. (Άφορα παραχωρήσεις έμπορικο-οίκονομικοΰ χαρα 
κτήρος πρός τήν Σερβίαν έν Θεσσαλονίκη).

8. (* Αφορα αύξησιν τών στρατιωτικών δυνάμεων ' Ελλά 
δος καί Σερβίας).

9. (Άφορα έμπορικάς των σχέσεις).
10. (Καθορίζει τό έγκυρον καί δεκαετή διάρκειαν τής 

συνθήκης).
11 . και τελευταΐον. (Καθορίζει άπόλυτον μυστικότητα έγ

γράφου συνθήκης καί ζήτημα έπικυρώσεως αύτής). Έπονται η
μερομηνία καί ύπογραφαί.

*

'Η συμπληρωματική στρατιωτική συνθήκη, ήτις φέρει τήν 
ιδίαν ήμερομηνίαν έχει ώς έξής :

Άρθρον 1. Έν περιπτώσει έκρήξεως πολέμου μεταξύ ενός 
τών δύο συμμάχων κρατών, της Ελλάδος δηλ. καί Σερβίας, 
καί μιας τρίτης δυνάμεως, ύπό τούς έν τη μεταξύ ' Ελλάδος 
καί Σερβίας συναφθείση συμμαχική συνθήκη καθοριζομένους δ
ρους, ή έν περιπτώσει αιφνίδιας έπιθέσεως τοΰ βουλγαρικού 
στρατοΰ διά σημαντικών δυνάμεων— δηλ. τούλάχιστον δύο με
ραρχιών—έναντίον τού ελληνικού ή σερβικοΰ στρατού, τά δυο 
κράτη. Ελλάς καί Σερβία, ύποχρεοΰνται άμοιβαίως νά υποστη
ρίξουν άλληλα στρατιωτικώς, ήτοι ή μεν ' Ελλάς δι δλων αυ
τής τών κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν δυνάμεων, ή δέ Σερ
βία δι ' δλων' τών κατά ξηράν δυνάμεών της.

Άρθρ. 2. Ά μ α  τή ένάρξει τών έχθροπραξιών, όποιανδή- 
ποτε στιγμήν και άν ήθελον άρχίσει αύται, ύποχρεοΰνται νά πα" 
ρατάξωσιν ή μέν * Ελλάς στρατόν 90 000 άνδρών μεταξύ τοΰ 
Παγγαίου, Θεσσαλονίκης καί Γουμένιτσας, ή δέ Σερβία στρατόν 
150 000 άνδρών είς τάς περιοχάς Γευγελής, Βελάς, Κουμαν*-



βου χαί Πφότ. Προς τούτοις ύποχρεούται ή 'Ελλάς νά εχη 
τον στόλον της εις το Αίγαΐον έτοιμον προς δράσιν.

"Αρθρ. 3. Τά δυο κράτη αναλαμβάνουν νά μεταφέρουν είς 
την πολεμικήν ζώνην το υπόλοιπον τών (Στρατιωτικών των δυνά
μεων, μόλις μείνουν αύται διαθέσιμοι.

Άρθρ. 4. ' Η έλάττωσις τών είς άρθρ. 2. αναγραφόμενων 
δυνάμεων ειτε διά ενισχύσεων είτε δι’ αποστολής στρατιωτικών 
δυνάμεων άλλαχόσε έπιτρέπεται μόνον κατόπιν γραπτής συμφω
νίας τών γενικών έπιτελείων τών δύο συμμαχικών στράτευμά" 
των. Έάν δμως ή Ελλάς, ύπδ τούς έν άρθρψ 1. άναγραφο- 
μένους δρους, θά εύρίσκετο είς τήν ανάγκην νά άμυνθη έναν
τίον άλλης τίνος δυνάμεως έκτος τής Βουλγαρίας, θά προσέλθη 
τότε είς βοήθειαν τής Σερβίας προσβαλλομένης ύπδ τής Βουλ. 
γαρίας, δι άριθμοΰ δυνάμεων, δ δποΐος θά κανονισθη κατόπιν 
κοινής συμφωνίας και έν δεδομένη περιστάσει ύπδ τών δύο γε
νικών έπιτελείων, άναλόγως τής στρατιωτικής καταστάσεως καί 
λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής άσφαλείας τοΰ έδάφους τοΰ έλληνι- 
κοΰ κράτους.

Έν άντιθέτψ περιπτώσει, έάν δηλ. ή Σερβία εύρίσκετα1 
έν άνάγκη νά άμυνθη έναντίον έπιθέσεως άλλης τινδς δυνάμε
ως έκτδς τής Βουλγαρίας, θά προσέλθη είς άμεοον βοήθειαν 
τής Ελλάδος, προσβαλλομένης ύπδ τής Βουλγαρίας, δί άριθ
μοΰ δυνάμεων, ή όποία θά κανονισθη κατόπιν κοινής συμφωνί
ας και έν δεδομένη περιστάσει ύπδ τών δύο γενικών έπιτελεί
ων, άναλόγως τής στρατιωτικής καταστάσεως καί λαμβανομένης 
ύπ’ δψιν τής άσφαλείας τοΰ έδάφους τοΰ Σερβικοΰ Κράτους.

Άρθρ. 5. ’ Εν περιπτώσει καθ’ ήν μία τών συμβαλλόμενων 
μερίδων κηρύςη τδν πόλεμον πρδς την Βουλγαρίαν ή πρδς άλ
λην τινά δύναμιν άνευ προηγουμένης συμφωνίας καί χωρίς τήν 
συγκατάθεσιν τής έτέρας μερίδος, αυτη άπαλλάσσεται τών υπο
χρεώσεων αίτινες τής έπιβάλλονται ύπδ τών άρθρ. 1 καί 2 
τής παρούσης συνθήκης. Έν τούτοις, θά δφείλη νά κρατήση 
φιλικήν ουδετερότητα απέναντι τής συμμάχου της καθ’ ολην 
τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου καί θά ύποχρεοΰται να κινητοποίη
ση άμέσως, ή μέν Ελλάς τουλάχιστον 40.000 άνδρας, ή δέ 
Σερβία τουλάχιστον 50.000 έπί τοΰ ίδιου της έδάφους, δπως 
ύπερασπίσουν τήν ουδετερότητά των καί ώς έκ τούτου καί τήν 
έλευθερίαν τών κινήσεων τοΰ συμμάχου στρατού.

’Άρθρ. 6. ( Αφορα σχέδιον έκστρατείας άπδ κοινού, εν 
περιπτώσει πολέαου πρδς τήν Βουλγαρίαν).

Άρθρ. 7. (Άφορφ ζήτημα καταλήψεως καί διανομής 
βουλγαρικών χωρών.)

Ά ρθρ. 8. (Άφορα ύποστήριςιν ένδς στρατοΰ ύπδ τοΰ άλ
λου έν περιπτώσει πολέμου πρδς τήν Βουλγαρίαν).

Ά ρθρ. 9. ( Αφορα ζήτημα ανακωχής).
"Αρθρ. 10. ( Αφορα ζήτημα μεταφοράς, διατροφής κτλ. 

έ/.άστου τών στρατευμάτων έπί συμμαχικού έδάφους).
Ά ρθρ. 11 . (Άφορα ζήτημα διανομής λαφύρων).
Ά ρθρ. 12. καί 13. (Καθορίζει διάρκειαν συνθήκης).
"Επονται ήμερομηνία καί ύ-ογραφαί.

*
Αύτά είναι τά έπίσημα κείμενα τών δύο έγγράφων, έπί 

. τη βάσει τών όποιων θά έξετάσωμεν είς τδ προσεχές, έάν ή
' Ελλάς έπρόδωσεν ή δχι τήν σύμμαχόν της, μολονότι διά μή
προκατειλημμένους ανθρώπους παρόμοιον ζήτημα ούτε μπορεί 
νά ύπάρχη, επειτα άπδ την σαφήνειαν μέ τήν δποίαν όμιλεϊ
τδ δεύτερον ίδίως έγγραφον.

Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΛΛΑΣ
Ή  «Έφημερίς τής Κολωνίας» έδημοσίευσεν δπδ τδν α

νωτέρω τίτλον τδ κάτωθι άρθρον, τδ δποΐον άνεδημοσίευσε καί 
ή ένταΰθα έκδιδομένη «Γκέρλιτσερ Νάχριχτεν» είς τδ φυλλον 
της τής παρελθούσης Κυριακής: ·

Άπδ τδν κύκλον τών αναγνωστών μας γράφουσιν ήμΐν τά 
έξής: ' Ως φαίνεται άπδ νεωτέρας ειδήσεις, πιθανόν έντδς ολίγου 
νά άκούσωμεν νέαν κήρυξιν πολέμου—τήν φοράν αύτήν άπδ τήν 
Ελλάδα. Δέν είναι δρθδν νά σκεφθώμεν άπδ τώρα, τί θά 
είπωμεν έν τοιαύτη περιπτώσε»;—Παράξενος έρώτησις! ακούω νά 
λέγουν. Καί φοβούμαι, δτι, έάν ή έρώτησις αυτη φθάση είς τά 
ώτα τής κυβερνήσεως, ή άπάντησις δέν θά ειναί άλλη παρά: 
τί Θά είπωμεν: Τί άλλο δά παρά δτι ή ' Ελλάς μας έκήρυξε τδν 
πόλεμον;! Πραγματικώς δμως: Έπραξεν ή 'Ελλάς τοΰτο;—Έάν 
θέλωμεν νά παραδεχθώμεν χωρίς άντίρρησιν ιστορίαν, ή δποία 
γίνεται άπδ τήν Άντάντ δπέρ τής Άντάντ,—τότε ναι; Έάν θε- 
ωροΰμεν ώς Ελλάδα δ,τι θεωρεί ή Άντάντ ώς τοιαύτην — τότε 
ναι. ’ Εάν καί ήμεΐς παραδεχώμεθα ώς «βασιλέα», ώς «πρω
θυπουργόν» κλπ. τά ανδρείκελα, τά όποΐα έτοποθέτησεν έκεΐ 
έσχάτως ή Άντάντ—τότε ναι. Ά λλά διατί νά παραδεχθώ
μεν αύτά;—Σάν τί φιλοφρονήσεις εΐδομεν άπδ τήν Άνιάντ διά 
νά τής συμπεριφερθώμεν τόσον φιλοφρόνως;!

Αί δηλώσεις, μέ τάς δποίας δ νέος άρχικαγγελάριος (δ 
χ. Μιχαέλις Σ. Σ.) παρουσιάσθη είς τδ Ράϊχσταγ, δίδουσι πολ
λάς έλπίδας διά διάφορα ζητήματα. Δέν αληθεύει δμως τδ 
αύτδ καί διά τήν στροφήν, μέ τήν δποίαν έκφράζει τήν λύπην 
του, δτι καί ή Ελλάς είσήλθε πλέον είς τδ στρατόπεδον τών 
έχθρών μας. * Η στροφή αυτη έμπνέεται άπδ έκείνην, τήν ίσως 
πολύ γερμανικήν, άλλά έν πάση περιπτώσει όλίγον πολιτικήν 
προθυμίαν, νά θεωρώμεν ώς αυτονόητα γεγονότα, τά όττοΐα 
ούδέ κατ’ έλάχιστον είναι τοιαΰτα, — άπδ τήν παλαιάν μας προ
θυμίαν νά δειχνύωμεν με καλύτερον ένδιαφέρον διά τάς πράξεις 
καί τάς διαθέσε'ς τών έχθρών, παρά διά τούς πόθους καί τάς 
προσδοκίας τών φίλων. Πόσον Θά ηύχαρίστησεν ίσως ή στροφή 
αυτη τούς άρχηγούς τών μηχανορραφιών είς Λονδΐνον, Παρίσι- 
ους κλπ! Πόσον θά έ'Θλιψε τούναντίον ίσως τούς ίλληνας αξιω
ματικούς, οί όποιοι έπέταξαν τδ ξίφος των πρδ τών ποδών τοΰ 
νέου καθεστώτος! Πόσον θά εθλιψε τήν «Ελληνικήν Ένωσιν 
τής Ελβετίας», τής δποίας ή τελευταία έπίκλησις προστασίας 
καί διαμαρτυρίας ούδεμιάς άλλης προσοχής ετυχε — έάν δέν μέ 
άπατα ή μνήμη, καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν δυσκόλως μέ 
άπατα— παρά τής «Βορειογερμανικής Γενικής Έφημερίδος» 
καί τού Ράϊχσταγ, παρά μόνον δτι ελαβον γνώσιν αύτής!

"Αν δποθέσωμεν, δτι κατελαμβάνομεν καί τδ τελευταΐον 
ύπόλοιπον τοΰ Βελγίου καί άπεφασίζαμεν, νά προσφέρωμεν τδ 
στέμμα είς τινα παρ’ ήμών ώς κατάλληλον νομιζόμενον πρίγ- 
κηπα, νά σχηματίσωμεν βελγικήν κυβέρνησιν άπδ εύνοϊκώς πρδς 
ήμας διακειμένους Βέλγους καί τότε νά έπιβάλωμεν είς αύτδ 
χατά πρώτον νά «διακόψη τάς σχέσεις» πρδς τήν Άντάντ, κα
τόπιν δέ νά χηρύξη τδν πόλεμον έναντίον αύτής — τότε θά ή* 
κούομεν άπδ τδ Λονδΐνον, τούς Παρισίους κλπ. μόνον παράπο
να, δτι τδ Βέλγιον έκήρυξε τδν πόλεμον έναντίον τής Αγγλίας, 
Γαλλίας κλπ.; — άσφαλώς δχ ι! "Ο,τι θά ήκουομεν, θά ήσαν 
νέαι ύβρεις διά τήν νέαν βάρβαρον πραξιν εναντίον τής δυστυ- 
χοΰς, πιστής [χώρας, θά ήσαν άσφαλεΐς διαβεβαιώσεις, δτι δ 
νέος βασιλεύς, οί νέοι δπουργοί μέ δλας τάς δηλώσεις των δέν 
λαμβάνονται δπ’ δψει δπδ τής Άντάντ, δτι διατηροΰσιν αναλ
λοίωτα τά αισθήματα πρδς τδν έξόριστον βασιλέα καί τούς περί 
αύτδν χαί δτι θά προσπαθήσωσιν άκόμη περισσότερον παρά.

προτερον, νά δυνηθώσι νά έπιστρέψωσιν είς αύτούς δσον τδ δυ
νατόν ταχύτερον τήν χώραν των. Καί δλα αύτά θά ήσαν πολι- 
τικώς καθ’ δλοκληρίαν δρθά ! Καί ένεκα τούτου επρεπεν— είς 
τήν περίπτωσιν τής ' Ελλάδος— καί ήμεΐς νά σκεπτώμεθα καί νά 
λέγωμεν δλα αύτά ! Διότι ή άναλογία φαίνεται πλήρης, καί μό
νον δέν κατενοήθη δυστυχώς άρκετά παρ’ ήμών, ή, καί άν 
συνέβη τοΰτο, δέν έτονίσθη άρκετά παρ’ ήμών, δτι οί Γάλλοι 
καί οί "Αγγλοι ύπέταξαν τήν ' Ελλάδα, δτι τήν κατέκτησαν καθ’
δλους τούς κανόνας τής τέχνης δι’ έμπολέμων μέσων —  κατά
πρώτον διά τοΰ είδικώς άγγλικοΰ πολεμικοΰ μέτρου, τοΰ απο
κλεισμού καί τής πείνης, κατόπιν διά εισβολής στρατιωτικών 
σωμάτων !

Καί άνεγνώσαμεν μέν βραδύτερον περί άπομακρύνσεως τοΰ 
στρατοΰ κατοχής καί δέν πρέπει νά άρνηθώμεν, δτι ή άνταν- 
τική αΰτη είδησις δέν ήτο καθ’ ολοκληρίαν ψευδής, δτι ήτο ά- 
ληθής διά μέρος τι τοΰ στρατοΰ έκεινου. Ά λλά  καί άν άκόμη
ούδέ είς Άγγλος, ούδέ είς Γάλλος εύρίσκεται πλέον έπί αττι
κού έδάφους—τί ώφελεΐ τοΰτο ; Δύναται είς άπολυθείς κατάδι
κος, ό δποΐος γνωρίζει, δτι μέ τήν παραμικράν μή προδιαγε- 
γραμμένην είς αυτόν κίνησή θά δοκιμάση πάλιν τάς χειροπέ- 
Οας του—δύναται νά θεωρηθη ώς έλεύθερος άνθρωπος; !— 
’Όχι, δι’ αύτό δέν ύπάρχει άμφιβολία : ή γεωγραφική Ελλάς 
δέν είναι σήμερον άλλο τι άπό μίαν άνταντικήν έπαρχίαν, διοι- 
κουμενην ύπό ύπαλλήλων τής Άντάντ—δπωσδήποτε καί άν 
δνομάζωνται ουτοι—καί ώς έκ τούτου άνίκανος διά άνεξάρτη- 
τον, διεθνή πολιτικήν, δπως θά ήτο ή ’Ιρλανδία ή τό Άλγέ- 
ριον ή αί Ίνδίαι. Καί άν τώρα δ Βενιζέλος άρέσκεται είς έ
νεργείας και δηλώσεις τοιαύτας. όποΐαι άρμόζουσι μόνον είς 
αντιπρόσωπόν ανεξαρτήτου κράτους, έάν διακόπτη τάς σχέσεις 
πρός ήμας ή μάς κηρύσση καί τόν πόλεμον, πρέπει νά τοΰ 
δώσουν νά έννοήση, δτι αύτά είναι ιδιωτικοί ένέργειαι, κεναί 
χειρονομίαί, αί όποΐαι ούδεμίαν σημασίαν έχουν δι’ ήμας. 'Ως 
αντιπρόσωπόν τής έπισήμου ' Ελλάδος, τοΰ ελληνικού κράτους 
αναγνωριζομεν μόνον τόν βασιλέα Κωνσταντίνον, τδν πραγματι
κόν άντιπροσωπον της, (ό δποΐος δέν παρητήθη, διότι δέν λαμ- 
βάνομεν καθ’ δλοκληρίαν ύπ’ δψει τήν έξαναγκαστικήν παραί- 
τησίν του !) Είς αύτόν. καί μόνον είς αύτόν, λέγομεν δ,τι εχο- 
μεν να είπωμεν πρός τήν ' Ελλάδα, καί τό όποιον <ατά τήν 
παροΰσαν στιγμήν δέν δύναται νά είναι άλλο τι παρά δτι, έ- 
πειδή ή βαρεία τύχη, ή δποία έπληξεν αύτόν καί τόν πιστώς 
πρός αύτόν διακείμενον λαόν του, είναι εργον τοΰ αυτού κατα- 
δυναστευτοΰ, δ δποΐος έπέβαλεν καί είς τάς κεντρικάς δυνάμεις 
τόν φοβερώτατον τών πολέμων, διά τής κατακτήσεως τής Ε λ
λάδος στερεώνεται δριστικώς ή συνοχή τών έλληνικών καί τών 
ίδικών μας συμφερόντων αί κεντρικαί δυνάμεις έχουσιν άκόμη 
ενα σημαντικόν καί δΓ δλων τών δυνάμεων έπιδιωχθησόμενον 
πολεμικόν σκοπόν: τήν άπελευθέρωσιν τοΰ έλληνικοϋ έδάφους 
καί τήν έκ νέου ένωσιν τών τέκνων της μετά τοΰ άληθοΰς βα- 
σιλεως των !

__________  (Αύριον ή συνέχεια.)

ΜΜΚ0ΙΗΤ1 ΤΟΪ Η !
M U M !  Μ Ν Η Μ Η '

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 5. Νοεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Είς τήν Φλάνδραν κατόπιν αδιαφανούς καιρού ή ένέργεια 

πυροβολικού έγένετο ζωηρά μόλις τήν έσπέραν, ίδίως είς τήν 
κοίτην τοΰ ' Τζέρ. Κατά τήν νύκτα διηυθύνετο έκεΐ καί έπί τοΰ

πολεμικού πεδίου μεταξύ τοΰ δάσους Χουτούλστ καί τής διώ
ρυγος Κομίν — ' Τπέρν ίσχυρόν πΰρ ένοχλήσεως. Πολλάκις έπε
τέθησαν άγγλικά τμήματα άναγνωρίσεως, τά όποΐα πανταχοΰ 
άπεκρούσθησαν.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς ή μαχητική ένέργεια ήτο γενι
κώς άσθενής λόγω όμίχλης.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Ούδέν ^μαντικόν γεγονός.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Κατόπιν πολυημέρου, καί χθές διαρκεσάσης προπαρασκευ

ής ισχυρού πυρός μεταξύ Άξιοΰ καί λίμνης τής Δοϊράνης έπε
τέθησαν άγγλικά τάγματα νοτίως τού Στογιάκοβο. 'Η έπίθεσις 
των κατεβλήθη πρό τών βουλγαρικών θέσεων χωρίς νά '̂ έρη 
άποτέλεσμά τι καί μετά πολλών άπωλειών.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Γερμανικαί καί αύστροουγγρικαί μεραρχίαι διέβησαν μαχό- 

μεναι τόν μέσον Ταγγλιαμέντο καί έξακολουθοΰσι τήν προέλα- 
σίν των.

Άπό τάς έκεΐ ήττηθείσας ίταλικάς ταξιαρχίας συνελήφθη
σαν 6000 αιχμάλωτοι καί έκυριεύθη άριθμός τις πυροβόλων.

''W.T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η Μ Γ Γ Ρ Ι Κ Ο Ν  Μ Μ Ο Η Ν
Β ι έ ν ν η ,  4. Νοεμβρίου.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Ή  μαχητική ένέργεια είς τόν Ταγγλιαμέντο αυξάνει. Ή 

πολεμική κατάστασις μόλις σήμερον έπιτρέπει έπισκόπησιν τών 
κατορθωμάτων τών συμμαχικών στρατευμάτων τής στρατιάς 
τού στρατηγοΰ τοΰ πεζικού Άλφρέδρου Κράους καί τών άρχη- 
γών των. ' Η κατάληψις τοΰ 2 600 μέτρων υψους οροπεδίου 
Κάνιν καί τοΰ 1 668 μέτρων υψους Στόλ, ή άκράτητος προέ- 
λασις έντός τών άγριων καί στερούμενων όδών όρέων νοτίως 
τής κοιλάδος τοΰ Φελλα, τήν δποίαν ούτε ό έχθρός, ούτε ή 
κακοκαιρία ήδυνήθησαν νά έπιοραδύνωσι, ή κατάληψις τής Ρε- 
ζιούττα καί τοΰ ώχυρωμένου στρατοπέδου τής Γκεμίνα - Ξόππο 
έξασφαλίζουσιν είς τά ορεσίβια έκεΐνα στρατεύματα, μεταξύ τών 
όποιων τά συντάγματα πεζικοδ ύπ’ άριθ. 14 καί 59, οί αύτο- 
κρατορικοί εύζωνοι τοΰ Τιρόλου, τά Σταϊρικά συντάγματα σκο
πευτών ύπ’ άριθ. 3 καί 26 καί οί αύτοκρατορικοί σκοπευταί, 
νέαν ένδοξον σελίδα είς τήν ιστορίαν τοΰ μεγίστου έξ δλων τών 
πολέμων.

’ Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν  κ α ι  ’Α λ β α ν ί α
’ Αμετάβλητον.

(W.T.B.) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
(Ν.) Βερολινον, 3. Νοεμβρίου. 'Η «Β. Ζ. άμ Μίτταγ» 

πληροφορείται έκ Κοπεγχάγης τά έξής : ' Η «Πολίτικεν» πλη
ροφορείται έξ Αθηνών, δτι ό βασιλεύς Αλέξανδρος, όμιλών 
πρός τούς αξιωματικούς τών Παραπη-; μάτων τοΰ πεζικού, είπε 
μεταξύ άλλων : Σάς συνιστώ, νά άφιερώσητε δλην σας τήν δύ
ναμη» είς τήν ύπηρεσίαν καί νά μή άπασχολήσθε με τήν πολι
τικήν. Έργάζεσθε, ίνα ειμεθα δσον τό δυνατόν ταχύτερον Ιτοί"

24/6 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  
ΤΡΙΤΗ

Ά ρ έ θ α  μ ά ρ τ υ ρ ο ς



μοι διά πόλεμον χαί δυνηθώμεν νά καταστρέψωμεν τούς έχ
θρούς μας Βουλγάρους.

Ή  έ π ί δ ρ α σ ι ς  τ ώ ν  Ι τ α λ ι κ ώ ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν  
δ ι ά  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α

(Ζ.) Ζυρίχη, 4. Νοεμβρίου. ’ Εν 'Ελλάδι παρακολουθοΰσι 
μετά έξαιρετικοΰ ενδιαφέροντος τά έν ’ Ιταλία στρατιωτικά γεγο
νότα. Οί έν 'Ελβετία έξωρισμενοι "Ελληνες άναμένουσιν άπδ τήν 
έν Ρώμη διαμονήν τοΰ Βενιζέλου άμεσον καί σπουδαίαν έπί- 
δρασιν έπί τής περαιτέρω τύχης τοΰ έλληνικοΰ κράτους. Πιθα
νώς οί ’ Ιταλοί θά άναγκασθώσι, νά άποσύρωσι τδν στρατόν
των άπδ τήν ’ Αλβανίαν. Οί κύκλοι δμως ουτοι ύποθέτουσιν,
οτι οί σύμμαχοι σκέπτονται ήδη νά ένισχύσωσι τδν ιταλικόν
στρατόν διά τάχιστης άποστολής τμημάτων τοΰ στρατοΰ|τοΰ
Σαρρά'ίγ. Ωσαύτως καί είς τήν Ιταλίαν ύπάρχουσιν άκόμη 
ιταλικά τμήματα, είς τήν χρησιμοποίησιν τών όποιων στρέφον
ται ήδη τά βλέμματα τοΰ ίταλικοΰ έπιτελείου.

Ά φ ’ ετέρου ό Σαρράϊγ δύναταί τότε μόνον ν’ άποστείλη 
ενισχύσεις είς τήν ’ Ιταλίαν, δταν είναι βέβαιος περί τής ευμε
νούς ουδετερότητας καί μάλιστα περί ένδεχομενης ύποστηρίξεως 
έκ μέρους τής Ελλάδος. Ύπάρχουσιν δμως σημεία, δτι τελευ
ταίως ήλαττώθησαν πάλιν πολύ αί συμπάθεια1, τής 'Ελλάδος 
υπέρ τής Άντάντ. Ή  ελλειψις τροφίμων έν ' Ελλάδι δέν ήλατ- 
τώθη, διότι ή Άντάντ εφοδιάζει πολύ ανελλιπώς αύτήν. 'Ο Βε' 
νιζέλος έκλήθη τώρα είς Ρώμην, ινα δώση πληροφορίας περί 
τής σημερινής έμπιστοσύνης πρδς τδν έλληνικδν λαόν, καί ιδίως 
ινα άπαντήση είς τδ έρώτημα, έάν ακριβώς κατά τήν παρού
σαν στιγμήν δέν θά ήδύνατο ό έλληνικδς λαδς νά δβκιμάση, 
νά άπαλλαγή τής καθυποτάξεώς του υπδ τής Άντάντ καί νά 
άποκτήση πάλιν τήν κυριαρχίαν είς τήν χώραν του.

Σ. Σ. "Ωστε ό κ. Βενιζέλος έκλήθη είς Ρώμην καί Πα
ρισίους, διά νά πληροφορήση τούς άνταντικούς κύκλους, έάν 
έπί τέλους τά φιλανταντικά φρ·νήματα δέν ώρίμασαν έπί το. 
σούτον, ώστε δ έλληνικδς λαδς νά εΐναι πλέον ίκανδς νά τοΰ 
δοθη πάλιν ή έλευθερία. . . . νά δώση χωρίς νά τδν βιάσουν (!) 
τήν τόσον ποθουμένην στρατιωτικήν συνδρομήν, ιδίως τώρα ο
πότε ή θέσις τών Ίταλών δέν είναι καί πολύ ευχάριστος κα'( 
ή Άντάντ είναι υποχρεωμένη νά άποσύρη στρατόν άπδ τδ μα
κεδονικόν καί τδ αλβανικόν μέτωπον. Ά λλ’ ές δλων τών 
πληροφοριών μανθάνομεν, δτι ευτυχώς ό έλληνικδς λαδς 
δέν δύναταί άκόμη νά έμπνεύση έμπιστοτύνην είς τήν Άντάντ. 
Ιδίως δέ αί τελευταΐαι ήτται τών Ίταλών δέν θά έπέδρασαν 
έν Έλλάδι καί πολύ εύνοϊκώς διά τήν ύπόθεσιν τής Άντάντ. 
Φαίνεται λοιπόν, δτι δ κ. Βεηζέλος θά ζητήση καί νέαν προ
θεσμίαν διά τήν.. . .άναδιοργάνωσιν τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ. 
(Ζ.) Αί «Ειδήσεις τής Λειψίας» γράφουν: Κατ’ ειδήσεις έκ πο
λιτικών κύκλων ή αιφνίδια άφιξις τοΰ Βενιζέλου είς Ρώμην εχει 
σχέσιν μέ τήν άπομάκρυνσιν τοΰ ιταλικού στρατοΰ άπδ τδ Βαλ
κανικόν Θέατρον. Τά διάβημα τοΰ Βενιζέλου σχετίζεται άναντιρ- 
ρήτως μέ τά γεγονότα είς τό μέτωπον τυΰ Ίζόντσο.

ΚΑΤΑΙΓΙΣ Ε ΙΣ  ΝΑΞΟΝ
(W.T.B.) Αθήναι. 4. Νοεμβρί·υ. (Πρακτορεΐον Χαβάς.) 

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος ήρήμωσε τήν νήσον Νάξον.

Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΣΑ ΡΡΑ ΤΓ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(Ζ.) Ή «Έφημερίς τής Φρανκφούρτης» άναγγέλλει έκ 

Βιέννης τά έξής: Κατ’ άςιοπίστους είς Ελβετίαν άφιχθείσας 
ειδήσεις ή ύπό τοΰ Βενιζέλου διαταχθεΐσα έπιστράτευσις άπέτυ-

χε τελείως. Είς τήν Χαλκιδικήν βενιζελικαί ύπό τοΰ Σαρράϊγ 
όπλισθεΐσαι δρδαί έφόνευσαν χιλιάδας μή ύποταχθεντων Ε λλή
νων. Κατά τάς αύτάς ειδήσεις τά δένδρα μετεβλήθησαν είς άγ- 
χόνας, οί αγροί έκαλύφθησαν διά πτωμάτων καί τά πάντα πα- 
ρεδόθησαν είς τό πΰρ. Είς τήν Νάξον βενιζελικός στρατός επυ- 
ροβόλησε διά πολυβόλων έναντίον τοΰ άντισταθέντος πληθυσμοΰ· 
έφονεύθησαν 60 καί πολλοί έτραυμάτίσθησαν.

i  i T  e y i T t  m s  θ ε π α λ ο ν ι κ η ς
άπεστάλησαν ήμΐν μέχρι τοΰδε κατόπιν τής [είς τό ύπ’ άριθ. 
304 φύλλον έκκλήσεώς μας τά κάτωθι ποσά:
Αιμίλιος Γκλάουμπερ, διευθυντής τής «Γκέρλιτσερ 
Νάχριχτεν» καί τής «Νέα τοΰ Γκέρλιτς» . . .  Μ. 10 .—
Διονύσιο'ς ’Αγαπητός................................................. ........ 5.—
Παρασκευάς Ί ω ά ν ν ο υ ......................................   » 5.—
Δημήτριος Πολύκαρπος ή Κουκουτσίδης . . . .  » 5.—
Ν. Καμπάνης.......................................................... » 5 .—

Τό δλον Μ. 30.—
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ΑΡΕΣΑΗ
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Ύ π έ ρ  τ ο ΰ  Ε ρ υ θ ρ ο ύ  Σ τ α υ ρ ο ύ

THK 8. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΙΟΚ ΓΚΑΙΤΕ - ΓΚΑΡΤΕΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
■ •■■■■ΙΙΙΙΙΙΙΙ II   ΙΙΙΙ IIIIIIIH............ m i l l ........

ύπό τήν διευθυνσιν τοΰ αρχιμουσικού κ· Κούτσ- 
μπαχ τή συμμετοχή1 Τής Ελισάβετ Ρέτμπεργκ, τοΰ Ρο
βέρτου Μπούργκ και τοΰ Τίνο Πατιέρα τής Βασιλικής 
"Οπερας. Τοΰ άρχιμουσικοΰ κονσέρτων καθηγητοΰ 
Μπέρτς και τών διαπρεπών μουσικών Σπίτσνερ κα  ̂
Γκέσεκ τής Βασιλ. Μουσικής· Μελών τοΰ χοροΰ τής 
Βασιλ· "Οπερας ύπό τήν διευθυνσιν τοΰ άρχιμουσικοΰ 
Πεμπάουερ.

Τ Η Ν  10 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Ε Ι Ι Τ 1 1  λ Ι Ο Ο Υ Ι Α Ν  T O V Γ Κ Ε Ι Ε Ρ Μ Π Ε - Χ λ Ο Π  
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ

ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ III III ΙΙΙΙΙΙII III llllllllltlllllllllliiliiiiiimiiiiiimiiii m i  in·

τή συμμετοχή : τής Φιλαρμονικής ‘Ορχήστρας, τοΰ δια
πρεπούς χορευτοΰ Ντίτσε, τών κυριών τοΰ βασιλικού 
μπαλέττου κ£ί έξεχόντων άοιδών.

'Αρχαίοι ελληνικοί ύμνοι, έλληνικά άσματα, έλλη- 
νικά λαϊκά τραγούδια και χοροί.

Ένοικιάζ. άπό 15 Νοεμβρίου έπιπλ. δωμ. Ζόρ-στράσσε 9. I.

Ένοικιάζ. παρά καλή οίκογενεία έπιπλ. δωμ. άντί 30 μ. 
μέ φωτισμόν, θέρμανση» καί πρόγευμα. Χοσπιτάλ-στράσσε 30.111. δ.


