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Η Ε Α Α Η Ν Ο Σ Ε Ρ Β ΙΚ Η  Σ Υ Μ Μ Α Χ ΙΑ
IV

’ Από τό αυθεντικόν κείμενον της συνθήκης μεταξύ Ελλά
δος και Σερβίας καταφαίνεται, χωρίς νά χρειασθη κανείς νά 
κούρασή πολυ τδ μυαλό του, ό πραγματικός χαρακτήρ αύτή;, 
ό βαλκανικός δηλ. χαρακτήρ της. 'Η ουσία της είναι, δπως 
βλέπει καθείς, δ λεγόμενος βουλγαρικός κίνδυνος. 'Ελλάς και 
Σερβία συνέρχονται ζητοΰσαι τρόπον νά προφυλαχθοΰν άπό αυ
τόν. «νά έξασφαλίσουν μίαν διαρκή είρήνην έπί τής Βαλκανι
κής». (Άρθρ. 1.) Αύτός είναι ό σκοπός τής συνθήκης. Τήν Βουλ
γαρίαν αφορούν και τά επίλοιπα άρθρα, είτε άναφέρεται τό ό
νομά της εις αύτά είτε όχι. ' Ο άμεσος σκοπός, τόν όποιον έ- 
πεδίωκεν ί] συνθήκη, ήτο τό μοίρασμα τής έδαφικής λείας τοΰ 
πολέμου κατά τής Τουρκίας. Τά εδάφη αύτά ευρίσκονται έπί- 
σης έπί τής Βαλκανικής. Τό άρθρ. 3. άφορα τόν διακανονισμόν 
τών συνόρων μεταξύ 'Ελλάδος καί Σερβίας καί θέτει ώς δρον 
«δτι κανένα άλλο κράτος δεν θά παρεντεθη μεταξύ τών κτή- 
σεών των άνατολικώς τοΰ Άξιοΰ.» Και ό Άξιός ανήκει έπίσης 
εις τό βαλκανικόν τρίγωνον 'Ελλάς, Βουλγαρία, Σερβία. Άρθρ.
5. ’ Αφορα ζήτημα διακανονισμού συνόρων, πάλιν έντός τοΰ 
ίδιου βαλκανικού τριγώνου. Ά ρθρ 2. καί ‘ό . τής στρατιωτικής 
συμβάσεως, καθορίζουν καί τάς «ζώνας ένεργείας» μέχρι τών 
όποίων έκτείνονται οί δροι τής συμμαχίας, Παγγαΐον, Θεσσαλο
νίκη, Γευγελή κτλ., σημεία δηλ. άνήκοντα εις τό αύτό βαλκα
νικόν τρίγωνον. Άρθρ. 4. τής ίδιας συμβάσεως ύπογραμμεΐ τόν 
στενόν βαλκανικόν χαρακτήρα αύτής, άποκλεΐον κατ’ άρχήν κάθε 
«μεταφοράν στρατοΰ είς άλλο σημεΐον.» Μιά τέτοια μεταφορά 
θά είμπορή νά γίνη μόνον κατόπιν εέδικής συμφωνίας μεταξύ 
τών δύο συμμάχων κρατών, παράγραφος, ή όποία άφαιρεϊ κάθε 
κΰρος άπό τήν συνθήκην είς τόν παρόντα πόλεμον, προκειμένου 
περί μιας «ζώνης ένεργείας», ή όποία ρητώς αποκλείεται άπό 
τήν συνθήκην καί διά τήν οποίαν χρειάζεται νέα συμφωνία. 
Διότι ό Σαΰος καί ό Δούναβις, δπου έπολεμοΰσαν εως πέρυσιν 
οί Σέρβοι, αποκλείονται τής συνθήκης ώς πεδία πολέμου.

Διά τόν βαλκανικόν λοιπόν χαρακτήρα τής συνθήκης ού
δεμία μπορεί νά χωρέστβ αμφιβολία. Άκόμη καί αύτή ή δι
πλωματική φράσις «μιας τρίτης δυνάμεως», ή όποία άναφέρε- 
ται εις τό πρώτον άρθρον τού στρατιωτικού έγγράφου καί χρη
σιμεύει ώς βάσις τών κατηγοριών καί τών ύβρεων τοΰ σερβικοΰ 
καί τοΰ συμμαχικού τόπου κατά τής 'Ελλάδος, δτι δήθεν έπρό- 
όωσε τήν σύμμαχόν της (ή τρίτη δύναμις αύτή είμπορεί κατά 
τήν γνώμην των νά είναι όχι μόνον ή Βουλγαρία, άλλά καί ή
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Γερμανία καί ή Αύστρία καί ή Ρωσσία καί ή Κίνα!), συμπλη. 
ροΰται άμέσως άπό τήν φράσιν «ύπό τούς προβλεπομένους είς 
τήν μεταξύ ' Ελλάδος καί Σερβίας συμμαχικήν συνθήκην δρους» · 
Οί δροι δέ αύτοί τοΰ διπλωματικού έγγράφου άνάγονται «είς 
τήν άποκατάστασιν μιας διαρκούς βαλκανικής είρήνης». 'Ή «τρί
τη δύναμις» λοιπόν αύτή δέν είναι δυνατόν νά είναι άλλη παρά 
ή ιδία καί πάλιν Βουλγαρία.

Καί πράγματι δταν ενεκα διαφορών πρός τήν Βουλγαρίαν 
έξερράγη ό δεύτερος βαλκανικός πόλεμος, ' Ελλάς καί Σερβία 
εύρέθησαν ήνωμέναι άπέναντι αύτής, ύποστηριζόμεναι άμοιβαίως 
μέχρι τής συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου (μολονότι θά μπο
ρούσε νά Trrj κανείς πολλά διά τό ζήτημα τής συμμαχικής δια
γωγής τών Σέρβων άπέναντι τών Ελλήνων.) ’  Ετσι έδόθη ευ
καιρία νά έφαρμοσθβ άμέσως ή συνθήκη καί Σέρβοι καί "Ελ
ληνες εσπευσαν νά έκπληρώσουν άμέσως τούς δρους, τούς ό
ποιους αυτη τούς έπέβαλλεν. 'Ο πόλεμος αύτός. είμπορεί νά 
πη[ κανείς, άπέβαλε κάθε σημασίαν πλέον άπό τήν συνθήκην, 
άφοΰ οί κύριοι σκοποί τούς οποίους έπεδίωκεν είχον έκπλη- 
ρωθΐβ : Δηλ. άποκατάστασις διαρκοΰς είρήνης (δηλ. ισορροπίας) 
έπί τής Βαλκανικής (άρθρ. 1.) Άποκατάστασις κοινών συνόρων 
μεταξύ 'Ελλάδος καί ^Σερβίας κατά τά προδιαγεγραμμένα όπό 
τής συνθήκης (άρθρ. 3.) Διακανόνισις τών συνόρων των πρός 
τήν Βουλγαρίαν (άρθρ. 5.) καθώς καί τά έπίλοιπα άρθρα τά 
άφορώντα τά έμπορικά ζητήματα.

Μετά τόν πόλεμον αύτόν ή συνθήκη ύφίστατο κατ’ ουσίαν 
μόνον διά τήν περίπτωσιν «μιας αιφνίδιας έπιθέσεως τοΰ βουλ
γαρικού στρατοΰ» άνευ προηγουμένης προειδοποιήσεως (άρθρ.
1. τής στρατιωτικής συμβάσεως), ή δποία είναι κάτι τό έντελώς 
έξαιρετικόν, προέρχεται δέ άπό τήν όλίγην έμπιστοσύνην πού 
ετρεφαν τότε αί δύο κυβερνήσεις πρός τήν γείτονά των. Τό 
δτι ή σύμβασις αναφέρει όχι μίαν «έπίθεσιν» άλλά μίαν «αίφνι- 
δίαν έπίθεσιν» δέν είναι ζήτημα τύχης, δέν χρειάζεται βέβαια 
νά γίντβ λόγος. Είς παρόμοια έγγραφα, δπου κάθε λέξις ζυγί
ζεται μέ τήν εύπαθεστέραν ζυγαριάν, ή τύχη δέν εχει κανένα 
ρόλον. Μία «αιφνίδια έπίθεσις χωρίς προηγουμένην κήρυξιν πο
λέμου» προϋποθέτει κίνδυνον ένεκα τοΰ άπαρασκεύου τοΰ προσ- 
βαλλομένου καί τοΰ άπροόπτου, καθιστά δέ κατ’ άρχήν άναγ- 
καίαν τήν βοήθειαν ένός συμμάχου. Μία «έπίθεσις» δμως 
άπλή, μέ διπλωματικήν εισαγωγήν καί τά δπόλοιπα είναι κάτι 
τό προμελετημενον, άφίνει πιθανότητας συμβιβασμών, νίκης κτλ., 
κάμνει δέ τό ζήτημα τής συμμαχικής βοήθειας συζητήσιμον. 
Κανείς π. χ. καί άν εχη κατά τύχην συμμάχους θά θέλησή 
τήν βοήθειαν των, θά δεχθή’ δηλ. μοίρασμα τοΰ έκ τού πο
λέμου κέρδους, δταν είναι βέβαιος, δτι είναι είς θέσιν νά τό



κερδίση μόνος του κρατών δλα διά τον εαυτόν του. ’ Απο τάς 
ιδίας σκέψεις έμπνέοντο χαί εκείνοι ποΰ προσέθεσαν το «αίφνι- 
δίαν». Εις τήν παρούσαν δμως περίπτωσιν ή βουλγαρική επί- 
θεσις Ανήκει είς τήν δευτέραν τάξιν, έκείνην δηλ. ή έποια ά
φηνε πλήρη έλευθερίαν είς χάς άποφάσει ς τών συμμάχων, δπως 
ευρουν διαφόρους άλλους συνδυασμού; καί σχέδια. Κατ’ αρχήν 
δηλ. δέν υποχρεώνει τήν Ελλάδα νά έπέμβη υπέρ τής Σερ
βίας ά ν ε υ  δ ρων .  Τοΰτο δέ ανεξαρτήτως τών λοιπών λόγων, 
οί όποιοι τήν άπήλλαξαν άπό κάθε παρομοίαν ύποχρέωσιν. ΔΓ 
αύτούς είς τό επόμενον.

Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΛΛΑΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ χθεσινού)

Πιστεύω πραγματικώς, δτι δστις εχει πάντοτε προ όφθαν 
μών τό ζήτημα τοΰτο, οφείλει νά καταλήξη εις τό συμπέρα
σμα, δτι τότε μόνον ένεργοΰμεν λογικώς καί αξιοπρεπώς, δταν 
ένεργοΰμεν έπί τη βάσει τών έκτεθεισών απόψεων. Καί. ο,τι 
δυστυχώς δέν συμβαίνει πάντοτε είς τήν πολιτικήν, εις τήν πα
ρούσαν περίπτωσιν ισχύει καθ’ ολοκληρίαν: οτι ο^λαδή έκει 
δπου μάς καλοΰσιν ή λογική καί ή τιμή, έκεΐ είναι καί το 
συμφέρον μας. Έάν έπιμείνωμεν είς τήν συνήθειάν μας, να μη 
θέλωμεν νά ίδωμεν τάς χεΐρας, αί όποΐαι έκτεινονται προς η
μάς άπό πέραν άπό τά μέτωπα, ή νά νομιζωμεν, οτι δεν έπι- 
τρέπεται νά τάς ίδωμεν, τότε διατρέχομεν τόν κίνδυνον, νά θυ- 
σιάσωμεν άνευ άνάγκης πολυτίμους σχέσεις και έλπιδας. Και 
έάν άκόμη δέν οοθή αυριον ή ευκαιρία αμέσου συνεργασίας! 
θά δοθη αυτη κατά τό μάλλον καί ήττον αργά, ίσως πολύ 
ένωρίτερον άφ’ δ,τι φανχαζόμεθα νά έπελθωσιν ιστοριχαι μετα- 
βολαί, αί όποΐαι παρέχουσιν τοιαΰτας ευκαιρίας. Έν πάτη πε- 
ριπτώσει νομίζω, δτι ή συναίσθησις άνεγνωρισμενης κοινοτητος 
συμφερόντων μετά τών κεντρικών δυνάμεων — ένισχυομενη καί 
ζωογονουμένη ένίοτε διά ένθαρρυντικών πράςεων έκ μέρους τών 
ιθυνόντων κύκλων μας — σημαίνει ένίσχυσιν και ύποστηριξιν 
διά τά έκεΐ μακράν πρός ημάς στρεφόμενα στοιχεία! I ί μάς 
δίδει ό Βενιζέλος ώς άντάλλαγμα, δταν ημείς άναγνωρίζομεν 
χωρίς καμμίαν άντιρρησιν τήν υπογραφήν του καί θυσιάζωμεν 
τοιουτοτρόπως τούς Ιλληνας φίλους μας ; ! Δέν φαίνεται, ιόιως 
τώρα, οπότε ετοιμάζεται νά μάς αντιμετώπισή καί είς τό πολεμι
κόν θέατρον, πολύ σπουδαΐον δι ημάς, νά γνωριζωμεν, δτι είς 
τά νώτά του υπάρχει άντίθεσις, ή όποία έμπνεει έμπιστοσυνην 
καί εΐναι έτοιμος νά ριφθη έναντίον του ; Καί δέν εΐνε έπίσης 
ούχι μικρόν πλεονέκτημα, δτι κατέχομεν πλήρη έλευθερίαν 
ένεργείας άπέναντι τών έλλήνων στρατευσίμων ; Φυσικά, δστις 
έγείρει δπλα έναντίον μας, θά συνάντηση τήν δύναμιν τών ίδι
κών μας δπλων. Όστις δμως Θέλει νά απαλλαγή άπό τόν έκ- 
βιασμόν, αύτός πρέπει νά γνωρίζη, δτι πλησίον τοΰ Γκέρλιτς 
υπάρχει άκόμη άρκετός χώρος καί δτι και εις αυτόν θα πα- 
ραχωρηθη ή φιλοξενία, τήν οποίαν τόσον καιρόν τώρα απολαμ
βάνουν έκεΐ οί συνάδελφοί του.

Τό όρθότερον θά ήτο ίσως—κατά τήν γνώμην μου—έάν ή 
κυβέρνησις μας άπό τότε, δτε ό Βενιζελος «διεκοψε τας σχε- 
σεις» έτόνιζεν, δτι σχέσεις, αί δποΐαι δέν ύφίστανται, δεν δύ- 
νανται καί νά διακοπώσιν. Ίσως μάλιστα ύπό τόν ορον τοΰτον 
ό έλλην πρεσβευτής νά άπεφάσιζε νά παραμείνη είς τήν θέσιν 
του έν ονόματι τοΰ βασιλέως του, ό όποΐος δέν τον ανεκάλεσε. 
Πάντως δμως έπρόκειτο τότε μόνον περί πράξεως μάλλον προ
παρασκευαστικού καί αρνητικού χαρακτήρος. ’ Αλλά κήρυξις πο
λέμου εΐνε τι έντελώς θετικόν. " Ο "τις άποδεχεται αυτήν, ανα
γνωρίζει τόν έκτελεστήν της ώς πολεμικήν μερίδα, αναγνωρίζει

είς αυτόν δλα τά δικαιώματα τοΰ έμπολέμου, ιδίως δέ τό δι
καίωμα. νά παρακαθήση μίαν φοράν μετ’ αύτοΰ είς τήν τρά
πεζαν τής συσκέψεως τής είρήνης. Ά λλά  τί λόγους θά είχο- 
μεν ήμεΐς, νά άναγνωρίσωμεν δλα αύτά τά δικαιώματα είς τόν 
Βενιζέλον; Καί μέ τήν καλυτέραν Θέλησιν δεν ευρίσκω κανένα!

M N M U Ii Til iUEMIt
man «inmnii

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 6. Νοεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν  
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν κατόπιν καθ’ δλην τήν ήμέραν ζωηρού 
πυρός ένοχλήσεως ηρχισε χθές τήν έσπέραν ισχυρός άγών πυ
ροβολικού, ό όποιος μεταξύ τοΰ βορείου μέρους τής κοίτης τοΰ 
'Υζέρ και τής διώρυγος τής Κομίν μετά τήν ' Γπέρν διήρχεσεν 
άμείωτος κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός καί σήμερον τήν 
πρωίαν ηύξήθη είς τυμπανικόν πύρ έναντίον τής πολεμικής μας 
ζώνης άπό τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι τής Τσαντφόρντε.

Κατόπιν ίσχυρόν άγγλικόν πεζικόν έπετέθη έκατέρωθεν 
τής Πασεντέλε καί παρά τήν όδόν Μενέν-Γπέρν.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς, ιδίως πλησίον τοΰ Σέν Καντέν, 
κατά μήκος τού Αίλέτ, έπί άμφοτέρων τών δχθών τού Μάς 
καί είς τήν Σουντγκάου ηύξήθη τό πύρ την έσπέραν είς ση
μαντικήν δύναμιν. Ίσχυραί αναγνωρίσεις τοΰ έχθροΰ είς πολλάς 
θέσεις κατεβλήθησαν μετά πολλών απωλειών.

Είς τό
’ Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν

καί τό
Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν

ή κατάστασις εΐναι άμετάβλητος.

Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
' Η γραμμή τοΰ Ταγγλιαμέντο κατελήφθη ύφ’ ήμών !
Οί Ιταλοί ύποχωροΰσιν έκ νέου μεταξύ τών δρέων καί 

τής θαλάσσης· πυρκαϊαί δεικνύουσι τόν δρόμον του διά μέσου 
τής πεδιάδος τής άνω ’ Ιταλίας.

'Η διάβασις τοΰ ποταμοΰ είς τό πλησίον τών όρέων τμή
μα αύτοΰ όπό ορμητικών γερμανικών καί αύστροουγγρικών με
ραρχιών παρήγαγε ρήγμα έντός τών άπό φύσεως ισχυρών θέ
σεων άμύνης τοΰ έχθροΰ είς τήν δυτικήν όχθην τοΰ τομέως· 
ή ταχεία έπέκτασις τού ουτω δημιουργηθέντος προγεφυρώματος 
διά έπιτυχών άγώνων έξηνάγκασε τον έχθρόν να έγκαταλειψη 
ολόκληρον τήν γραμμήν τοΰ ποταμού μέχρι τής Αδριατικής 
παραλίας.

Άντιθέτως πρός τόν ροΰν τού ποταμοΰ μέχρι τής χοιλά- 
δος τοΰ Φέλλα ίταλικαί ταξιαρχίαι άνθίσταντο άκόμη χθές.

*Η πίεσις τής προελάσεώς μας έξηνάγκασε τούς ’ Ιταλούς 
νά έγχαταλείψωσι χαί τό ορεινόν των μέτωπον : άπό τής χο<- 
λάδος τοΰ Φέλλα μέχρι τής Κόλμπρικον, βορείως τής κοιλά- 
δος τοΰ Σουγκάνα, έπί μετώπου μεγαλυτέρου τών 150 χιλιο
μέτρων, οί Ιταλοί ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσι τάς άπό 
έτών ώχυρωμένας ζώνας τών θέσεών των καί ύποχωροΰσιν!

Όργισαν νέαι έπιχειρήσεις τών συμμαχικών στρατευμάτων.
'W .T .B .)    ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΜΕΡ1 ΚΑΝΙ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 5. Νοεμβρίου. Κατ έπίσημον ειόησιν έχ 

Βασινγκτώνος τήν Παρασκευήν κατά τινα γερμανικήν έπίθεσιν

είς τό δυτικόν μέτωπον έφονεύθησαν 3 ’ Αμερικανοί, 5 έτραυ
ματίσθησαν καί 12 η χμαλωτίσθησαν.

Α Υ Σ ΤΡ Ο Ο ΙΓΓΡ ΙΚ Ο Η  A H A C0INQ8EN
Β ι έ ν ν η ,  5. Νοεμβρίου.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Είς τόν Ταγγλιαμέντο ηρχισε πάλιν ό άγών. Αύστροουγ- 

γρικαί καί γερμανικαί μεραρχίαι διήλθον κατόπιν άγώνος τόν 
μέσον Ταγγλιαμέντο καί μαχόμεναι καταλαμβάνουσιν έδαφος. 
' Η μεραρχία τοΰ στρατηγοΰ Φέλιξ πρίγκηπος Σβάρτσενμπεργκ, 
ή όποία άπό προχθές μεσημβρίαν εύρίσκεται έπί τής δυτικής 
όχθης τοΰ ποταμοΰ, συνετέλεσε πολύ είς τήν έπιτυχίαν τής 
έπιχειρήσεως διά ταχείας καί ορμητικής ένεργείας της. 'Ο έχ
θρός άπώλεσεν ύπέρ τάς 6 000 αίχμαλώτους καί άριθμόν τινα 
πυροβόλων. 'Ωσαύτως καί ή στρατιά τοΰ στρατηγοΰ βαρώνου 
φόν Κρομπάτιν έπροχώρησε πανταχοΰ.

’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
Ούδέν σημαντικόν.
(W.T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΝ Μ Ο Υ Μ Ο Ν  E l i  ΒΕΡΟ ΛΙΝ Ο *
(Ν.) Βερολΐνον, δ. Νοεμβρίου. (Επίσημον.) Σήμερον έγέ

νετο ύπό τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τοΰ Αύτοκράτορος άνακτο- 
ριχόν συμβούλιον, τοΰ όποιου μετέσχον έκτός τών Γερμανών 
χαί τών Πρώσσων ύπουργών καί ό άρχιστράτηγος φόν Χιντεν- 
μπουργκ, ό στρατηγός Λούντενντορφ, ό άρχηγός τοΰ ναυαρχι
κού έπιτελείου τού στόλου φόν Χόλτσενντορφ καί άλλοι.

(Ν.) Κατά τήν «Φόσισε Τσάϊτουνγκ» τό συμβούλιον άπη- 
σχολήθη πρό πάντων μέ τήν συζήτησιν τών ζητημάτων τοΰ 
άνατολικοΰ μετώπου. 'Ωσαύτως συνεζητήθησαν ζητήματα τής 
εσωτερικής πολιτικής, μεταξύ τών όποιων διάφορα σημεία τοΰ 
προγράμματος, έπί τού όποιου δ άρχικαγγελάριος κόμης Χέρ. 
τλινγκ συνεφώνησε μετά τών άρχηγών τών κομμάτων τής πλειο. 
ψηφίας.

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ Ε ΙΣ  ΚΑΤΤΕΓΚΑΤ
(Ν.) Βερολΐνον, 4. Νοεμβρίου. (Έπίσημον.) "Εν μικρόν 

γερμανικόν βοηθητικόν καταδρομικόν. μέ κυβερνήτην τόν έφε
δρον ανθυποπλοίαρχον Λάουτερμπαχ, κατεβυθίσθη είς Κάττεγ- 
κατ τήν 2. Νοεμβρίου κατόπιν γενναίας άντιστάσεως έναντίον 
άνωτέρων δυνάμεων, συγκειμένων άπό Ιξ έχθρικά καταδρομικά 
καί έννέα μεγάλα άντιτορπιλλικά. Τό άγγλικόν άνακοινωθέν 
αναγγέλλει τήν καταβύθισιν δέκα άνιχνευτικών μας πλοίων. 
Αύτό δέν εΐναι αληθές. Γερμανικά πολεμικά πλοία πλήν τού 
προαναφερθέντος δεν άγνοούνται.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.
(Ν.) 'Η «Πολίτικεν» δημοσιεύει περιγραφήν τής ναυμαχί

ας εις Κάττεγκετ, δοθεΐσαν είς αύτήν παρά τού κυβερνήτου 
τοΰ γερμανικοΰ ώπλισμένου άτμοπλοίου «Μαρία» έκ Φλένσ- 
μπουργκ, άνθυποπλο·άρχου Λάουτερμπαχ, ό όποΐος εφθασε 
χθές τήν έσπέραν είς Κοπεγχάγην μετά 1δ ναυτών έπί τοΰ 
άτμοπλοίου «Ε. Μ. Ντάγκλας». Ουτος άφηγήθη μεταξύ άλ
λων τά έξής:

ΕύρισκόμεΘα χθές τήν πρωίαν 12 ναυτικά μίλλια βορείως 
της Κούλλεν έντός πυκνής ομίχλης καί συνηντήσαμεν αίφνιδίως 
στολίσκον άγγλικών άντιτορπιλλικών έμέτρησα έννέα τοιαΰτα. 
Έπειδή ήτο άδύνατον νά νύγωμεν, διέταξα πΰρ. Έπυροβολή- 
σαμεν κατ’ άρχάς, άλλά ή υπεροχή ήτο πολύ μεγάλη. Τό πρώ

τον άγγλικόν βλήμα κατέστρεψε τήν γέφυραν καί τήν μηχανήν, 
ούτως ώστε δέν ήδυνάμεθα νά πλεύσωμεν. Ποΰ έ'πεσε τό επό
μενον βλήμα, δέν γνωρίζω, διότι κατόπιν έπιπτεν έπί τοΰ πλοίου 
μας αληθής θύελλα βλημάτων. Οί ναΰται έφονεύοντο ό είς 
μετά τόν άλλον. ' Ο δεύτερος κυβερνήτης, σημαιοφόρος Κριίτι- 
άνζεν, έφονεύθη είς δύο βημάτων άπόστασιν άπό έμέ οί όβί- I 
δος. Εννοείται, δτι άπηντήσαμεν είς τό πύρ. Τά τέσσαρα πυ
ροβόλα μας δέν έσιώπησαν ούδέ στιγμήν, άλλά δεν ήτο όυνα 
τόν νά έξακριβωθη ή έπενέργειά των λόγω τοΰ πυκνού καπνού 
ό όποΐος έκάλυπτε τόν έχθρόν. Είς τό μέσον τοΰ πλοίου έξεο. 
ράγη πυρκαίά, ή όποία ταχέως μετεδόθη. Τότε επρεπε νά 
παύσωμεν τόν άγώνα, διά νά μή καώμεν. Μέχρι τής στιγμής 
αύτής εΐχον φονευθή 30 άνδρες τοΰ πληρώματος.

Μέ τρεις φορές ούρρά! έγ/.ατελείψαμεν to καιόιχενον πλοΐ
ον : ’ Επέβην μετά 16 άνδρών έντός μιάς λέμβου, τήν όποιαν 
έπυροβόλησαν οι * Αγγλοι, εύτυχώς δμως δέν τήν έπέτυχαν. Εις 
τό πλοΐόν μας τό πύρ εφθασε μετ’ όλίγον είς τήν άποθήκην 
τών πυρομαχικών. τά όποΐα έξερράγησαν μέ δυνατόν κρότον, 
άλλά τό πλοΐον έπέπλεεν έτί πολύ. Πολλοί έκ τών ναυτών μου. 
οί όποιοι έπήδησαν είς τήν θάλασσαν, παρελήφθησαν βραδύτε- 
ρον ύπό τών ’’Αγγλων. Τό πλήρωμά μας συνίστατο άπό 80 
άνδρας· έάν ύπολογίσωμεν, δτι 30 έφονεύθησαν καί 16 έσώ- 
θησαν είς τήν λέμβον μας. οί ύπόλοιποι 34 περιήλθον 
είς άγγλικήν αιχμαλωσίαν. ' 0  άγών διήρκεσε ] 0 λε
πτά- οί "Αγγλοι ερριψαν είς τό χρονικόν τοΰτο διάστημα 80 
έως 100 όβίδας. Περί τήν 9. ώραν παρελήφθημεν ύπό τοΰ 
δανικού άτμοπλοίου «Ντάλγα». Έξεπληρώσαμεν τό καθήκον 
μας δσον ήόυνήθημεν καί έκρατήσαμεν ύψηλά τήν τιμήν τής 
σημαίας μας. Ούδεμία ύπεροχή δύναταί νά μάς έξαναγκάση, 
νά τήν ρυπάνωμεν.

Άπό τούς έδώ άφιχθέντας ναύτας 10 εΐναι πληγωμένοι, 
μεταξύ τών όποιων καί ό Αάουτερμπαχ· ούτοι μετεφέρθησαν 
είς τό δημοτικόν νοσοχομεΐον. Οί λοιποί δ διαμένουσιν είς ξε- 
νοδοχεΐον, μέχρις δτου άποφασισθή. έάν θά θεωρηθώσιν ώς 
ναυαγοί, όπότε θά άφεθώσιν έλεύθεροι.

0 ΠΑΙΝΑΕΒΕ ΚΑΙ 0 ΑΟΊΓΑ ΤΣ8ΡΤΣ ΕΙ Σ ΙΤΑΛΙΑΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 4. Νοεμβρίου. Έκ Παρισίων άναγγέλ- 

λονται τά έξής: Ό  Παινλεβέ καί ό Πεταίν έπανήλθον είς Γαλ
λίαν μετά μικράν διαμονήν είς ’ Αγγλίαν. ' 0  Παινλεβέ καί ό 
Λόϋδ Τσώρτς άπήλθον σήμερον τήν πρωίαν είς ’ Ιταλίαν.

(Ζ.) Τόν Λόϋδ Τσώρτς συνοδεύουσιν είς Ιταλίαν ό Ρόμ- 
περτσον, ό Σμούτς καί άλλοι στρατηγοί.

Η ΣΪΡΑΤΙ5ΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΑΙΑΝ
(Ζ.) 'Ο γάλλος στρατηγός Φόχ διωρίσθη άρχηγός τών 

άγγλογαλλικών δυνάμεων διά τήν Ιταλίαν.
(Ζ.) ’ Από τά έλβετογαλλικά σύνορα άναγγέλλονται τά έξής :

' Ο άποκλεισμός τών γαλλοϊσπανικών συνόρων άποδίδεται είς 
μετακινήσεις στρατοΰ άπό τό έσωτερικόν τής Γαλλίας είς τούς 
νοτίους λιμένας Μασσαλίαν καί Τουλώνα. Λέγεται, δτι ούχι α
σήμαντοι γαλλικαί δυνάμεις, ιδίως άποικιακά στρατεύματα, τά 
όποΐα εύρίσκοντο είς τό έσωτεοικόν τής νοτίου Γαλλίας, μετα- 
φέρονται άπό τούς άνωτέρω λιμένας θαλασσίως είς Γένουαν 
καί άπό έκεΐ είς τό ιταλικόν πεδίον έπιχειρήσεων. Αί παρισιναί 
έφημεριδες άναγγέλλουσιν. δτι ό γάλλος στρατηγός Φόχ εφθα
σεν είς τό ιταλικόν μέτωπον. Κατά τήν τρέχουσαν έβόομάδα 
άναμένεται ή συμμετοχή τοΰ γαλλικού στρατοΰ. Τά γαλλικά 
σώματα άναμιγνύονται μετά τών ιταλικών τοιούτων.



(Ζ.) 'Η «Σέχολο* τοΰ Μιλάνου αναγγέλλει, δτι τό πρώ
τον βοηθητικόν σώμα τών συμμάχων, τό όποιον διευθύνεται 
εί: ’ Ιταλίαν, άνέρχεται είς 80 000 άνδρας.

(Ζ.) Κατά τάς έλβετικάς έφημερίδας ή ιταλική άνωτάτη 
διοίκησις του στρατοΰ άνεχάλεσε τάχιστα είς ’ Ιταλίαν τόν ιτα
λικόν στρατόν άπό τήν ’ Αλβανίαν καί τήν ' Ε'λλάδα.

Μετά τάς Ιταλικάς ήττας
(Ζ.) 'Η «Νοτιογερμανική Άνταπόκρισις» άναγγέλλει έκ 

Μπάζελ τά έξής: Έάν ό Καντόρνα. άφήση τόν έχθρόν νά πα- 
τήατ( έπί τής δοτικής δχθης τοΰ Ταγγλιαμέντο, τότε δύναται 
έκεΐ νά άπολεσθή ή Ιταλία μέχρι τής Λομβαρδίας. Οί άγγλοι 
αξιωματικοί τοΰ έπιτελείου δφείλουσιν έν πάσγ) περιπτώσει νά 
έμποδίσωσι τοΰτο.

(Ζ.) 'Η «Νταίλυ Μαίηλ» άναγγέλλει έκ Ρώμης, δτι ή 
έπαρχία τής Βενετίας έκκενοΰται υπό τοΰ πληθυσμοΰ διά στρα
τηγικούς λόγους.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(Ζ.) Ό  Βενιζέλος έγένετο τήν Δευτέραν δεκτός είς Ρώ

μην υπό τοΰ πρωθυπουργού Όρλάνδο, κατόπιν δέ έπεσκέφθη 
τόν άμερικανόν πρεσβευτήν Πάγκε.

l i t  ΤΑ ΒΤΜλΤΑ I I I  ΘΕΗΑΑΟΝΚΗΙ
άπεστάλησαν ήμΐν άκόμη τά έξής ποσά :

Έ κ προηγουμένων εισφορών Μ. 30.- 
θρασύοουλος Άργυρόπουλος, ταγματάρχης τοΰ Βασ.

Σαξωνικοΰ στρατοΰ. 18. Σύνταγμα Ουλάνων » 50.-
Τό δλον Μ. 80.—

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α JL 'S 3
Αΰριον έορτήν τοΰ άγιου Δημητρίου δέν εορτάζει λόγω 

άσθενείας ό ταγματάρχης κ. Πατριαρχέας Δημήτριος.

— Είς τούς εορτάζοντας κάτωθι κυρίους εύχομαι έτη πολλά 
χαί ευτυχή: Λοχαγ. Παπανιχολόπουλον Δ., ύπολ. Καλογερό- 
πουλον Δ., ύπολ. Μπίναν Δ., άνθ/στήν Κωνσταντινίδην Δημ.

Ν. Β.

—· ΙΙαρεκλήθημεν νά δηλώσωμεν, δτι αΰριον δέν εορτάζει ό 
ύπολ. τοΰ 22. πεζικοΰ συν/ματος κ. Δημ. Παλαιοδημόπουλος.

— Αυριον εορτήν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου δέν έορτάζει ουτε 
δέχεται έπίσκέψεις ό άνθυπολοχαγός του πυροβολικοΰ κ. Δημή- 
τριος Ζυγαλάκης ένεκα άσθενείας.

*  j r  j r  ̂  *  w  j t  w  ̂  ^  *  μ  *  μ
ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΣΣΛΕΡ J

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ J
ύπολοχαγός φ

ήρραβωνίσΦησαν λ
Εν Γκέρλιτς τή 5· Νοεμβρίου 1917

— ΠβΛΟΓΝΤΑΙ πρισματικά δίοπτρα συστήματος Zeiss, 
μεγεθύνσεως 6, μέ μηνιαίας δόσεις. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Εις τό ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ τήί έφημερίδος μας έκτε- 
λοΰνται παντός είδους τυπογραφικαί καί λιθογραφικοί έργασίαι 
είς έλληνικήν καί γερμανικήν γλώσσαν μέ καλλιτεχνίαν καί *-
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