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Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ;
(W .) Κατά πληροφορίας ελβετικών έφημερίδων, εις την 

όιάσχεψιν τών Παρισίων άπεφασίσθη ή άνάκλησίς τών μακεδο
νικών στρατευμάτων και ή αποστολή αύτών είς τό ιταλικόν μέ
τωπον, διότι έν περιπτώσει έπιτυχίας τών περί άνακωχής δια
πραγματεύσεων μεταξύ τών Κεντρικών Δυνάμεων καί τής Ρωσ
σίας ή θεσις των έν Μακεδονί  ̂ καθίσταται έπικίνδυνος!

’ Επί τέλους! Κατόπιν απείρων δισταγμών οί φίλοι τοϋ 
κ. Βενιζέλου Ιχουν αποφασίσει φαίνεται την έγκατάλειψιν τοΰ 
μακεδονικού μετώπου. Καί ή ' Ελλάς; θά έρωτήση κανείς. ' Η 
Ελλάς, τήν οποίαν υπέβαλαν εις δλα τά μαρτύρια διά νά τήν 
σπρώξουν είς τόν πόλεμον : Τί θά κάμη είς τοιαυτην περίπτω- 
σιν; Τούς συμμάχους τούς ένόιαφέρει πολύ όλίγον τί θά κάμη 
εις τό έξής ή μικρά 'Ελλάς. 'Υπήρξε δι’ αύτούς τό Λ καί τό 
Ω τής δράσεώς των έν τη ’ Ανατολή, έφ’ δσον τό άνατολικόν 
μέτωπον έφαίνετο νά εχη κάποιαν σπουδαιότητα διά τήν γενι
κήν κατάστασιν τοΰ πολέμου. Άπό τής ρωσσικής δμως έπανα
στάσεως, καί άκριβέστερον άπό τής έπιτυχίας τών Μαξιμαλι- 
στών και τοΰ ειρηνικού προγράμματος των, ό πόλεμος εχει τε
λείωση διά τούς συμμάχους είς τήν Ανατολήν, περιορισθείς είς 
τήν Δύσιν. Είς τό δυτικόν μέτωπον θά φανη δ νικητής ! ΕΤναι 
ή θέσις τοΰ κ. Κλεμανσώ καί μιας μεγάλης μερίδος τοΰ άγ- 
γλογαλλίκοΰ τύπου, ή όποία σήμερον καταντά αξίωμα.

' Η ' Ελλάς ή καλύτερα ό κ. Βενιζέλος ύφίσταται πρώτος 
'άς συνεπείας τής μεταβολής αύτής, ή όποία προεκλήθη άφ’ 
ένός μέν έκ τής ίταλικής ήττης, άφ’ έτέρου δέ έκ τής συνθη- 
κολογήσεως τού ρωσσικοΰ κολοσσού. Τά γεγονότα δέν άφησαν 
καμμίαν πλέον αμφιβολίαν περί τούτου, δτι δηλ. ή έλληνική 
'κρίσις δέν ήτο παρά συνέπεια τών άνταγωνισμών μεταξύ τών 
Δυνάμεων τής Άντάντ. 'Ως πρώτη ένδιαφερομένη διά τήν στά
σιν τής 'Ελλάδος προβάλλει τόν ’ Ιανουάριον τοΰ 1915 ή Α γ
γλία, φοβουμένη τήν εξοδον τών Ρώσσων είς τήν Μεσόγειον, 
και έπιζητεΐ νά τούς φράξη τόν δρόμον διά τής 'Ελλάδος. 
Σχέψις, ή όποία εφερε τόν Κάνεγι είς τήν Ελλάδα τω 1824, 
κ«ί ή όποία είναι ό ρυθμιστής τής άγγλικής πολιτικής απέ
ναντι τής 'Ελλάδος. Τήν ’Αγγλίαν άκολουθεΤ ή Γαλλία, δταν 
ή ’ Ιταλία διά τής έπεμβάσεώς της λαμβάνει δι αύτήν τήν θέ
σιν που κατεΐχεν ή Ρωσσία άπέναντι τής Αγγλίας. Καί ή 
Γαλλία αποκτά συμφέρον δπως φράξη τόν δρόμον τής ’ Ιταλίας 
πρός τό Αίγαΐον καί τήν Ανατολήν. Άμφότεραι αί δυνάμεις 
έργάζονται, δπως -σπρώξουν τήν ' Ελλάδα είς τόν πόλεμον — διά 
τ« ίδιά των συμφέροντα — ένω Ρωσσία καί ’ Ιταλία άντενεργούν.

Έτσι γίνεται ή Ελλάς θέατρον τής πάλης αύτής μετοίξύ τών 
συμμαχικών συμφερόντων καί Θύμα αύτών. Άπόδειξις τής ίδιο- 
τελείας τών προθέσεων των απέναντι τής'Ελλάδος, περί τής όποι
ας χρειάζεται νά είναι χάνεις πολύ αγαθός διά νά άμφιβάλλΐ(, 
εΐναι ή μεταβολή τής στάσεως τών «Προστατίδων» άπέναντι 
τής Ελλάδος, άναλόγως τής έξελίξεω; τών γεγονότων. Οΰτω ό 
«φιλελληνισμός» τής Αγγλίας, ό όποιος έξεδηλοΰτο είς τήν πί- 
εσίν της πρός πόλεμον τής Ελλάδος, ύφίσταται σημαντικήν 
υφεσιν μέ τήν ρωσσιχήν έπανάστασιν, πρώτον εργον τής όποίας 
είναι ή παραίτησίς της άπό τά ιμπεριαλιστικά όνειρα τής τσα
ρικής Ρωσσίας καί κατά φυσικόν λόγον τήν Κωνσταντινούπολή.
' Η ϊδία υφεσις παρατηρεΐται τώρα καί είς τόν γαλλικόν «φι
λελληνισμόν» κατόπιν τής ίταλικής ήττης. Χάρις είς τήν γερμα
νικήν νίκην οί ’ Ιταλοί κατεβιβάσθησαν είς μίαν ύποδεεστέραν 
θέσιν είς τήν συμμαχίαν. Οι Γερμανοί «τούς έτριψαν τήν μύ
την» κατά την κοινήν εκφρασιν, έδωσαν δέ είς τούς Γάλλους 
εύκαιρίαν νά ποζάρουν ώς σωτήρες τής ’Ιταλίας. Τοΰτο σημαί
νει διά τήν Γαλλίαν μίαν πρώτης τάξεώς πολιτικήν νίκην, διότι 
τήν άπαλλάσσει άπό τοΰ δυσαρέστου βάρους τών ίταλικών άξιώ- 
σεων καί τής ίταλικής κομπορρημοσυνης. 'Ο γαλλικός τύπος, 
χωρίς νά ένοχλήται πλέον άπό τήν λογοκρισίαν, τά λέγει καθα
ρά τών Ίταλών, δτι αί άξιώσεις των ήσαν δυσανάλογοι πρός 
τάς δυνάμεις των! 'Ο ίταλίκός λοιπόν κίνδυνος παύει πλέον νά 
ύπάρχη διά τήν Γαλλίαν χάρις είς τούς Γερμανούς. Αΰριον οί 
Γάλλοι δέν θά έχουν νά κάμουν μέ μίαν ’ Ιταλίαν, έ'χουσαν 
αξιώσεις, δτι αύτή Ιδωσεν τήν νίκην είς τού? συμμάχους, άλ
λά μέ μίαν ’ Ιταλίαν ταπεινωμένην καί μέ τό βαρύ συναίσθημα, 
δτι όφείλει τήν σωτηρίαν της είς τούς άλλους. Απέναντι αύ
τής τής Ιταλίας παύει πλέον ή Γαλλία νά χρειάζεται τήν Ε λ 
λάδα, καί μπορεί νά ίσχυρισθη κανείς χωρίς φόβον, νά άπο- 
δειχθη παραδοξολογών, δτι έάν ή καθαίρεσις τοΰ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου άνεβάλλετο μέχρι σήμερον, δέν θά έλάμδανεποτέ 
χώραν . . .  Αυτοί ήσαν οί ίδιοτελεΐς λόγοι τοΰ «φιλελληνισμού» 
τών «Προστατίδων».

Τά γεγονότα κατήντησαν δι αυτούς περιττήν τήν βοήθειαν 
τής Ελλάδος. Καί οί σύμμαχοι σκέπτονται τώρα νά αποσύ
ρουν τά στρατεύματά των άπό τήν Μακεδονίαν, νά έγχαταλεί- 
ψουν δηλ. τήν * Ελλάδα είς τήν τύχην της. Διότι δέν τήν χρειά
ζονται πλέον. Τό ένδιαφέρον των δι αύτήν περιορίζεται είς τό 
έξής είς τό έλάχιστον. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας τών έλβε- 
τικών έφημερίδων, οί σύμμαχοι είναι τής γνώμης, δτι αί κατά 
θάλασσαν δυνάμεις των άρκοΰν τελείως, δπως διατηρήσουν τήν 
παρούσαν κατάστασιν έν ' Ελλάδι καί δπως έμποδίσουν τήν έπα- 
ναφοράν τοΰ παλαιού καθεστώτος. Έάν αί ειδήσεις αύται άλη-



θευουν, συνάγεται ές αύτών, δτι ώς πολεμικός παράγων έπαυ
σε πλέον να τους ένδιαφέρη ή ' Ελλάς. Και τοΰτο είναι πολί) 
φυσικόν, οιοτι μονον παράφρονες Οά μπορούσαν νά φαντασθοΰν 
οτι είναι δυνατόν μετά τήν έγκατάλειψιν τού μακεδονικού με
τώπου υπο τή; Αντάντ, ή ' Ελλάς νά κηρύξη τον πόλεμον.
Οτι τοιούτον θά ητο το τέλος τής ,,φιλελληνικής" σταυροφο

ρίας τών «προστατίοων» δεν αμφέβαλλε κανείς, γνωρίζων τήν 
ιδιοτέλειαν τής πολιτικής των. Γεννάται δμως έκ τών ανωτέρω 
τό έρώτημα : Καί ποια Θά εΐναι εις τδ έξής ή θέσις τού κ. 
Βενιζελου ; Η ιταλική ήττα καί αί διαπραγματεύσεις εις τδ 
άνατολικόν μέτωπον τού άφη'ρεσαν αύτδ τδ βάθρον τού πολε
μικού του οικοδομήματος. ' Η εφαρμογή τού πολεμικού του 
προγράμματος καθίσταται πλέον τελείως αδύνατος. Ποτέ δέν 
ευρεθη πολίτικος εις θεσιν πλέον στενόχωρον καί τόσον πρδς 
τά σύνορα τού · γελοίου πλησιάζουσαν, δπως σήμερον δ κ. βε
νιζέλος. Εβγαινεν είς τήν περιοδείαν του, εύάγγελιζόμενος τδν 
πόλεμόν τής 'Ελλάδος καί δρέπων έκ τών προτέρων τάς όά- 
φνας τού νικητοΰ. 1δ πέρασμά του άπδ τάς „συμμαχικάς“ 
πρωτευουσας έμύριζε μπαρούτι. ’Έλπιζε νά φέρη είς τήν Ε λ 
λάδα τά καλά τού ’Αβραάμ καί τδ μαχαίρι τοΰ ΐδίου διά τήν 
σφαγήν τών ίδιων της τέκνων, καί έπιστρέφει μέ ενα τεράστιον 
«αδύνατον» εις τάς άποσκευάς του. ’ Αδύνατον νά καλυτερεύση 
την θεσιν τής Ελλάδος. ’Αδύνατον νά αύξήση τάς μερίδας τού 
ψωμιού. Καί τδ τρομερώτερον δι’ αύτόν : ’Αδύνατος ό πό
λεμος !

Ποΐαι θά εΐναι αί συνέπειαι είς τήν εσωτερικήν κατάστα- 
σιν τής χώρας κατόπιν τής μεταβολής αύτής τής έξωτερικής 
καταστάσεως, είναι πρδς τδ παρδν δύσκολον νά προίδη κανείς, 
καθόσον στερούμεθα τελείως δεδομένων. 'Οπωσδήποτε ή ελλη
νική κρίσις μας έπιφυλάσσει ακόμη εκπλήξεις.

Η ΜΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΝ ΕΙΣ ΓΗΝ ΚΑΜΠΡΑΙ
Βερολΐνον, ■ 8. Δεκεμβρίου. (W.T.B.) ' Η αίφνιδία έπίθε- 

σις εναντίον τής Καμπραί διά μεγάλων μαζών στρατοΰ καί τε
θωρακισμένων αύτοκινήτων ήτο ή τελευταία απόπειρα τής 
Αντάντ, δπως έπιτύχη τήν νίκην έντδς τοΰ έτους, τδ όποΐον 

παρήλθεν άπδ τής άποκρούσεως τής ύπδ τής Γερμανίας γενο- 
μένης την 12. Δεκεμβρίου προτάσεως ειρήνης, καί τήν όποιαν 
είχον διατυμπανίσει είς τδν κόσμον. Μετά τήν αποτυχίαν τών 
ρωσσικών, τών ιταλικών, τών γαλλικών καί τών άγγλικών έπι- 
θεσεων επρεπε νά δοκιμασθη άκόμη μίαν φοράν ή τύχη είς 
το ουτικον μέτωπον. Ο χρονος έπήγε λόγω τού καταστρεπτι
κού έργου τών γερμανικών ύποβρυχίων, λόγ<ι> τής συντριβής 
τής Ρωσσιας και τής ’ Ιταλίας καί λόγιΐ) τοΰ αύξανομένου έν 
I αλλία ρεύματος ύπέρ τής είρήνης.

Ο τελευταίος θρίαμβος, τούτέστι ή αμερικανική βοήθεια, 
δέν ήτο δυνατόν πλέον νά αναμένεται. 'Η ’Αγγλία εύρέθη είς 
την θέσιν ένός άπηλπισμένου παίκτου, δ όποΐος τοποθετεί τό 
ύπολοιπον τής περιουσίας του έπί ένός παιγνιοχάρτου. Ό τι ή Α γ 
γλία εχασε τό παιγνίδι της, ώμολόγησεν ή ίδια διά τής έγκα- 
ταλείψεως τοΰ δάσους τής Μπουρλόν καί τών χωρίων καί πό
λεων I κραινκούρ, ’Αννέ, Κανταίν, Μανιέρ καί Μαρκουάν, τήν 
προσωρινήν κατάληψιν τών όποιων ειχον εορτάσει ώς τήν τελι
κήν νίκην.

1 ο παιγνίδιον τό έχασαν λόγω τής γερμανικής διοικήσεως 
τού στρατοΰ, ό όποία δέν περιωρίσθη είς τήν παλαιάν μάχην 
αμυνης, αλλα ελαοε και πρωτοβουλίαν καί μετέτρεψεν είς τό 
άντίθετον τά αρχικά πλεονεκτήματα τών Άγγλων. Καί τά απο
τελέσματα τού παιγνιδιού άναφέρουσι τά γερμανικά άνακοινω-

θέντα : ύπέρ τούς 9000 αιχμάλωτοι, 150 πυροβό 731 πο
λυβόλα. ’ Ανάλογοι εΐναι καί αί αίματηραί άπώλειαι τών ’Ά γ 
γλων. ’ Ιδίως είς τό δάσος τής Μπουλόν καί τά άκρα τοΰ ομω
νύμου χωρίου ώς καί πέριξ τής Φονταίν αί άπώλειαι ύπερέβη- 
σαν και αυτο το μετρον τών μαχών τη? Φλάνδρας, μέ το ό
ποιον ειχον συνειίΐισει £ως τώρα. ' Η πεισματώδης άντεπίθεσίς 
τών Γερμανών δέν έπέδρασε μόνον εις τάς πρώτας έχ&ρικάς 
γραμμάς* το πυρ εφβανε και μέχρι τών έφεδρικών ταξιαρχιών, 
αί οποιαι ένεπιπτον |5αΒμη6ον ε£ς την ενέργειαν του γερμανικού 
πυρός.

ΜΟΙΝΟΙΕΪΪΤΓΓΟΙDIAEM0Y
F t f w i i u  m i M o n

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 10. Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΔ0Χ8Υ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τό μέτωπον τής Φλάνδρας καί εις τινας τομείς μετα
ξύ τοΰ Σκάρπ καί τού Σαίν - Καντέν ηύξήθη τήν μεσημβρίαν 
τδ πύρ πυροβολικού.

Κατά τινας μικροτερας μάχας πεζικού οί Άγγλοι έξείι- 
ώχθησαν δυτικώς τής Γκραινκούρτ άπό μερικάς γραμμάς χα- 
ρακωμάτων των. Μία άγγλική άπόπειρα προελάσεως βορείως 
τής Λα - Βακερί έναυάγησε.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΧΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Μικρότεραι έπιχειρήσεις είς διάφορα σημεία τού μετώπου 

έδωσαν άριθμόν τινα γάλλων αίχμαλώτων. Ζωηρά ένέργεια πυ
ρδς κατ’ έπανάληψιν. Έπι τής άνατολικής δχθης τοΰ Μάς τδ 
πΰρ προσέλαβε τήν έσπέραν μεγάλην έντασιν καί διετηρήθη τήν 
νύκτα ήσυχώτερον. Σήμερον τήν πρωίαν ήρχίσεν έκ νέου.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤ3Υ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Εφεδρικά βαυαρικά στρατεύματα είσέδυσαν βορείως τής 

Μπούρ έντδς γαλλικών χαρακωμάτων αίχμαλωτίσαντα 1 άξι«~ 
ματικδν καί 41 άνδρας καί κυριεύσαντα άριθμόν πολυβόλων.

’Ανατολικόν θέατρον
Αί συμμαχικαί στρατιαί έκλεισαν άνακωχήν μετά τών 

ρωσσικών και ρουμανικών στρατιών τοΰ ρουμανικού μετώπου 
μεταξύ τοΰ Ντγέστρ καί τών έκβολών τού Δουνάβεως.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδεμία μεγαλυτέρα μαχητική ένέργεια.

’Ιταλικόν Θέατρον
Είς τό Δέλτα τοΰ Πιάβε ουγγρικά στρατεύματα κατέλα, 

βον δι’ έφόοου τήν κεφαλήν τής έπί τοΰ Σίλα γεφύρας άνατ»- 
λικώς τοΰ Κάπο-Σίλα καί συνέλαβον ύπέρ τούς 200 ίταλούς 
αίχμαλώτους.

(W.T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥίΚΟΙΗΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
Ελβετικά σύνορα, 10. Δεκεμβρίου. 'Ο έλβετικός «Τηλέ

γραφος τοΰ Τύπου» πληροφορείται έκ Παρισίων τά έξής: 'Η 
τηλεγραφική καί ταχυδρομική συγκοινωνία μετά τής Ρουμανίας 
κατέστη πολύ δύσκολος. ' Η άποστολή χρημάτων διεκόπη προ" 
σωρινώς. 'Ο ρώσσος πρεσβευτής έν Βασιγκτώνι, δ δποΐος κατ’ 
έντολήν τής αμερικανικής κυβερνήσεως έπρόκειτο νά διαβίβαση 
είς τήν ρουμανικήν κυβέρνησιν 5 έκατομμύρια δολλάρια, έπέ- 
στρεψε τό ποσδν τοΰτο είς τήν αμερικανικήν έθνικήν Τράπεζαν, 
έπειδή ή άποστολή του μέσφ τής όωστ.κής έθνικής Τραπέζης 
ήτο άδύνατος.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Η ΧΏΡΑ ΤΩΝ ‘‘ΜΕΓΑΛΩΝ,,

Γά άθηνάίκά φύλλα, πού μάς έρχονται κάπου κάπου πα
ρουσιάζουν :ό θλιβερόν θέαμα τών ευρωπαϊκών φύλλων κατα 
τάς πρώτας εβδομάδας τοΰ πολέμου—σήμερον μετά τρία ετη 
πολέμου καί τούς Γερμανούς έξω άπδ τήν Πετρούπολιν και την 
Βενετίαν ! Διά τόν άθηναϊκόν τύπον φαίνεται οτι μόλις τωρα 
αρχίζει ό πόλεμος. Ή  έπειδή δέν τού έδόθη ευκαιρία είς τήν 
αρχήν τοΰ πολέμου νά καταλάβη μιαν θεσιν είς το Πάνθεον 
τής δημοσιογραφικής κουταμάρας τών «συμμάχων», σπεύδει νά 
κάμη τούτο έκ τών ύστέρίον. Διά τούς αόαεΐς λοιπον και τους 
άπληροφορήτους άποκαλύπτομεν, δτι καθ’ ήμέραν συμβαίνουν 
«μεγάλαι νίκαι τών Αγγλων είς τδ Δυτικόν μέτωπον», «μεγά
λοι νίκαι τών Γάλλων» κτλ. Νίκας εορτάζει ή Ανταντ κάθε 
ήμέραν καί κάθε στιγμήν είς τάς στήλας τών αθηναϊκών έφη
μερίδων.

' Ο Χίντενμπουργ είπατε ;
Έ  ! λοιπόν, μάθετε τί τοΰ συνέβη τοΰ όυστυχούς αυτοΰ. 

«Οί "Άγγλοι κατήγαγον νέαν μεγάλην νίκην είς τδ Δυτικόν με- 
τωπον. Τό νέον βαρύ κτύπημα, δπερ καταφερει έπι τοΰ τρα
χήλου τού Χίντενμπουργ ή βρεττανική πυγμή, άποτελεΐ τήν ευ- 
γλωττοτέραν άπάντησιν τών συμμάχων είς τήν ύπέρ τής είρή
νης γερμανικήν κίνησιν. Αύτά μάς πληροφορεί ό « Ελεύθερος 
Τύπος» τών ’ Αθηνών. Δυστυχώς διά τούς πατριώτας αύτούς τό 
«βαρύ κτύπημα» περί τού οποίου πρόκειται, έγενετο αισθητόν 
έπί τοΰ χάρτου μόνον, καί δή είς μιαν προσωπογραφίαν τοΰ 
αρχιστρατήγου άπό έκείνας, πού έτοιχοκολλήθησαν κατα το τε
λευταΐον γερμανικόν δάνειον καί δπου ό «τράχηλος τοΰ Χιντεμ- 
πουργ» έφαίνετο κάπως έξωγκωμένος . . . .

Λάβετε δμως τούς παραλογισμούς τών άθηναίων δημοσιο
γράφων καί θέσατέ τους κοντά είς τάς τελευταίας Οηλωσεις τού 
Αβ·δ Τζώρζ καί συμπεράνετε . . . .

ΕΩΣ Π Ο ΤΕ;
Αί άθηναίκαί εφημερίδες ok/ λυπούνται έξοοευουσαι το 

λίγο χαρτί, πού τ^ύς άφίνει είς τήν διάθεσίν των η α συμμα
χική „ εύμάρεια—δλοι αύτοί οί ήρωες τής πείνας οί όποιοι δι- 
εσχέδασαν έπί άρκετόν καιρόν μέ τις διάφορες γερμανικές « Κάρ- 
τεν» καί τάς λοιπάς περιοριστικάς διατάξεις, παίρνουν τώρα τό 
ψ»μί των, τό ρίζι των, τήν ζάχαρίν των, τό πετρέλαιόν των 
κτλ. μέ “ δελτία„ , ( έκτός έάν αί καλαί σχέσεις των πρός τόν 
κ. «Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως» τούς άπαλλάσσει, δπως καί θά 
συμβαίνει, άπό τάς κοινάς αύτάς ένοχλήσεις τών κοινών θνη
τών)—, οί άθηναίκοί λοιπόν προστάται τοΰ δικαίου καί τών έ- 
λε»Θεριών τών λαών, δέν λυπούνται νά έξοδεύουν τό λίγο χαρτί 
πού έχουν είς τήν διάθεσίν των διά νά αποδείξουν τα «έγκλη. 
ματα» τοΰ “πρώην καθεστώτος». Αί άποκαλύψεις ακολουθούν 
τάς άποκαλύψεις. Αί καταθέσεις ,<έγκύρων προσώπων» τάς κα
ταθέσεις “έγκύρων προσώπων». Και πάει λέγοντας.... Ά λλά  
εβλογημένοι άνθρωποι, διατί δλοι αύτοί οί μόχθοι, είς μίαν 
εποχήν μάλιστα, δπου τό έθνος έχει τοιαυτην άνάγκην τών 
σωτηρίων δυνάμεων σας ; ’ Εάν τό έκγλημα τού “πρώην καθε
στώτος,, εΐναι πράγματι, δπως θέλετε νά εΐναι, ό δέ έλληνι- 
κός λαός δέν έχει πάρει άκόμη εΐδησιν. δέν καταλαβαίνετε δτι 
ματαιοπονείτε ; Είμπορεΐτε νά άπελπισθήτε διά τήν λεπτήν ό'σ- 
φρησιν τοΰ λαοΰ αύτοΰ, τόν όποιον άνελάβατε έργολαβικώς ά- 
πέναντι τών «προστατών» του νά σώσετε (δρα χαί Σερβίαν, 
Ρουμανίαν κτλ.), άλλά θά έπρεπε νά έννοήσετε έπί τέ>ους δτι 
δλοι οί κόποι σας διά νά τού αλλάξετε ιδέας πτ,γαίνουν χαμέ

νοι, δταν οί ’ Ιταλοί έκκενώνουν τήν Βενετίαν. Δέν έχετε κατα- 
νοήση άκόμη δτι τό άξιοδάκρυτον ζήτημα, που έχωρισε την 
5 Ελλάδα, δέν ήτο ζήτημα προσώπων άλλά πεποιθήσεων; Καί 
έξακολουθεΐτε άκόμη νά πιστεύετε δτι θά πείσετε τον σοφόν 
αύτόν λαόν νά σπάση τδ κεφάλι του, δπως τδ έσπασαν άλλοι, 
δταν εΐδε πολύ πρωτήτερα άπδ έσάς δ,τι έσεΐς δέν είοατε, και 
δταν τά γεγονότα τόν δικαιώνουν κάθε ήμέραν;

0 1 AIKMAA0T3I ΚΑΙ Ν ΑΕΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ
Α Π Ο  Τ Ο Υ  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 1 6

Βερολΐνον, 8. Δεκεμβρίου. (W.T.B.) Άπό τής άποκρού
σεως τής προτάσεώς μας είρήνης τής 12. [Δεκεμβρίου 
1916, τά γερμανικά μόνον στρατεύματα συνέλαβον 286 900  
αίχμαλώτους, μεταξύ τών όποιων 6 900. άξιωματικούς. Μεταξύ 
αύτών δέν συνυπολογίζονται οί είς μετόπισθεν ύπηρέσίας εύρι- 
σκόμενοι, οί έν όδω είσέτι πρδς τά στρατόπεδα αίχμαλώτων με- 
ταφερόμενοι. ώς καί ό άριθμός τών 9 000 συλληφθέντων παρά 
τήν Καμπραί άγγλων αίχμαλώτων. Κατά κατηγορίαν έθνιχότη- 
τος ό αριθμός τών αίχμαλώτων έχει ώς έξής : Ρώσσοι 79 
300, Ρουμάνοι 42 950, Γάλλοι 29 550, Άγγλοι 22 000 
’ Ιταλοί 112  553, άμερικανοί 75, Σέρβοι 1 141. Βέλγοι 45, 
Μαυροβούνιοι 2, Πορτογάλοι 120, ’ Ιάπωνες 3. Συγχρόνως ο 
σύμμαχοι άφήκαν μόνον είς χεΐρας τών Γερμανών πλέον τών 
2 000 τηλεβόλα, 652 420 βλήματα, 1715  οχήματα άνεφο- 
διασμοΰ καί άλλα, 99 673 τυφέκια, 151 369 πιστόλια καί 
ρεβόλβερ, 4 902 πολυβόλα, 2618  καταρριφθέντα άεροπλάνα 
καί 230 δέσμια άερόστατα.

Οί άριθμοί ούτοι περιλαμβάνουν τήν λείαν, ή όποία παρε 
δόθη είς τήν γερμανικήν διαχείρισιν. Είς ταύτην δέον νά προσ· 
τεθώσιν δλα τά δπλα, πυρομαχικά καί έφόδια, τά όποΐα ά
μέσως μετά τήν κατάκτησίν των έχρησιμοποιήθησαν έναντίον 
τοΰ έχθροΰ.

Δι έπιθέσεων ή Άντάντ έκέρδισεν έν Εύρώπη έδαφος 
έκτάσεως 674 τετρ. χιλιομέτρων, καί δή ίδικόν της, έρημω, 
θέν καί καταστραφέν ύπό τών ιδίων της στρατευμάτων. ’ Απε
ναντίας τδ ύπό τών Κεντρικών Δυνάμεων κυριευθέν έδαφος άπο 
τελεί εκτασιν 47 500 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η ΑΝΤΑΝΤ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΤΟΣ
(Ζ.) ' Η έπέτειος τής κλήσεωςτού Λόϋδ Τζώρτς ύπενθυμίζει 

δλας τάς προσδοκίας καί τάς ελπίδας, αί όποΐαι συνώδευσαν 
τήν άνοδόν του είς τήν άρχήν. Αί έλπιδες δεν εξεπληρωθησαν. 
καί αί προσδοκίαι διεψεύσθησαν. Ιό ετος τοΰτο εφερεν είς 
τήν Γερμανίαν τάς νίκας έκείνας, τάς όποίας δεικνύουν τά ονό
ματα Γαλικία, Βουκοβίνα, Ρίγα, Γιάκομπστατ, Έζελ, Ιαγκέ. 
Μόον καί ’ Ιταλία. Τά έδαφικά κέρδη τών κεντρικών δυνάμεων 
άνήλθον άπό 47 000 είς 565 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αί 
έπιθέσεις αύται άπεκόμισαν είς αίχμαλώτους 440 000 ανδρας. 
' Η λεία τΰν κεντρικών δυνάμεων άνήλθεν είς 4000 τηλεβόλα. 
Τό τελευταΐον σπουδαιότερον στρατιωτικόν γεγονός εΐναι ή προ, 
σπάθεια τών "Αγγλων, νά αναχαιτίσουν είς τήν Καμπραί τήν 
ιταλικήν καταστροφήν, ή μάλλον νά τήν έπανορθώσουν διά μιά; 
διασπάσεως τοΰ δυτικού γερμανικού μετώπου. Τό άρχικόν παρά τήν 
Καμπραί κατορθωθέν κέρδος έωρτάσθη είς τήν Αγγλίαν ώ; 
μεγάλη νίκη καί ώ; «διάσπασις».

Ά λλά  ή έπιτυχία αίφνιδίως άνεστράφη, ή άντεπίθεσίς ά- 
φηρεσεν άπό τούς Άγγλους σχεδόν δλα τά κατορΘωΘεντα πλε
ονεκτήματα καί έδωκεν είς τούς Γερμανούς μιαν νίκην, η όποια 
έκόστισεν είς τούς Άγγλους ύπέρ τάς 9 000 αιχμαλώτους.



148 τηλε 'όλα, 716 πολιίβόλα χαί δλα έχεΐνα τά χωρία είς 
τά όποια έπρόκειτο νά στηριχθη ή παα(ς τω/. Τέλος ό 
υποβρύχιος πόλεμος, ό καρπός καί ή συνέπεια τοΰ είς έξαναγ- 
κασμόν πείνης άποβλέποντος άγγλικοΰ σχεδίου, άφΤίρησεν άπό 
την ’ Αντάντ καί τους έξαναγκοσθέντας νά την άχολουθήσουν 
ουδετέρους, μόνον άπό 1. Ίανουαρίου 1917 είς ίδιχόν τ η ς  χα'ι 
κατασχεθέν εκτόπισμα πλοίων 8 047 000 τόννους, άξίας 8 δισε
κατομμυρίων περίπου. ’ Αλλά αί Γημίαι αυται δεν θά φανούν 
τόσον μεγάλαι δτζν άναλογισίΐη χάνεις, οτι τό πολεμιχόν αύτό 
ετος έ̂χόστισεν είς τήν ’ Αντάντ τό ποσόν 1$6 δισεκατομμυρίων, 
έχ των όποιων 50 αναλογούν είς τήν Γαλλίαν καί 57,8 είς τήν 
Ρωσσίαν.

Η Α Ν ΤΑΝ Τ Π ΡΟ Θ ΥΜ Ο Ι
ΔΙ Α Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ ;

(Ζ.) Στοκχόλμη, 10. Δεκεμβρίου. Τελευταίως οί πρεσβευ- 
ταί τ̂ής ’Αντάντ συνεδρίασαν έν Πετρουπόλει, δπως πληροφο- 
ρηθώσι παρά τοΰ Μπουχάναν τάς ά,τοφάσεις της έν Παρισίοις 
στρατιωτικής συνδιασκέψεως. Κατά τήν έφημερίδα «Σοβρενένοί 
Σολόβο» ό Μπουχάναν έδήλωσεν, δτι αί δυνάμεις τής Άντάντ 
συνεφώνησαν. νά άποφύγωσιν έπί τοΰ παρόντος άπαραιτήτως 
την ρήξιν μετά της Ρωσσίας καί, έν η περιπτώσει ή συνταγ
ματική έθνοσυνέλευσις έκηρύσσετο ύπέρ της πολιτικής χοΰ 
Ιροτσκι, νά προσχωρήσωσιν είς τάς διαπραγματεύσεις τής Ρωσ
σίας μετά τής Γερμανίας υπέρ τής είρήνης.

Αί αποφάσεις αυται άνεκοινώθησαν ύπό τής γαλλικής 
πρεσβείας είς τόν τύπον τής Πετρουπόλεως, μέ τήν σύγχρονον 
ρεβαίωσιν, δτι ή Γαλλία είναι πρόθυμος, νά είσέλθη είς  δια
πραγματεύσεις είρήνης έπί βάσεως, μή άντιβαινούσης κατ’ ευ
θείαν είς τά συμφέροντα' της. Κατόπιν τούτου ό Τρότσκι πα· 
ρεκινησεν  ̂έκ νέου τούς συμμάχους, νά μετάσχωσι τών δια- 
πραγματεύσεων άνακωχής.

Οί ρωσσικοί διευθύνοντες κύκλοι καταβάλλουσι κυρίως 
προσπάθειας, νά άποφύγωσι ρήξιν μετά τής Άντάντ χαί νά 
πείσωσιν αύτήν πρός συμμετοχήν είς τάς διαπραγματεύσεις, 
tv παση περιπτώσει άντικρύζουσι μετά πεποιθήσεως τήν αίφνι- 

οιαν εύ οϊκήν τροπήν της Άντάντ, δέν άποχρύπτουσι δμως ά- 
κομη, χάς μεγάλας δυσκολίας, τάς δποίας θά συνεπήγετο διά 
την Ρωσσίαν μονομερής ειρήνη. Ένεκα τούτου Θέλουσι νά άνα- 
θεσωσιν είς τήν συνταγματικήν έθνοσυνέλευσιν τήν άπόφασιν 
και τήν εύθύνην διά τό ζήτημα της είρήνης.

ΤΟ ΧΡΕΩΣΤΑΣΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
</..) Πετρούπολις, 9. Δεκεμβρίου. < (Τηλ. Πρακτ. ΙΙετρου- 

πολεως.) Δέν έγένετο διάταγμα της κυβερνήσεως, κηρύσσον ά
κυρα τα έν τω έξωτερικψ συναφθέντα ρωσσικά δάνεια. Πρό
κειται μόνον περί άρθρου τινός τής «Πράβντας,, , τοΰ δργάνου 
τών Μπολσεβίκι.

(Ζ.)  ̂Στοκχολμη, 7. Δεκεμβρίου. Καθυστέρησαν τηλεγρά
φημα του τηλεγραφικού πρακτορείου Πετρουπόλεως λέγει · ' Η 
„Πράβντα“, τό οργανον τών Μπολσεβίκι, ύποστηρίζει τήν ίδέαν 
της ακυρώσεως τών ύπό τής Ρωσσίας μετά τοΰ έξωτερικοΰ 
συνομολογηθέντων δημοσίων δανείων καί τήν παΰσιν τής πλε
ρωμής τοκοχρεολυσίων. 'Η έν λόγω έφημερίς γράφει, δτι δ 
ρωσσκος λαος δέν είναι ύποχρεωμένος, νά πληρών^ έτησίως §ν 
οισεκατομμύριον ρουβλίων ώς άμοιβήν, διότι παρεσύρθη είς τόν 
πόλεμόν του διεθνοΰς κεφαλαίου. Δέν είναι άνάγκη ό όωσσικός 
λαος ν ά  έξακολουθ* ν ά  πληρών, τόκους διά τήν εύχαρίστησιν 
αυτήν. Αρκετά έπληρώθησαν μέ αίμα καί ύγείαν έπί τών πε

δίων μάχης καί μέ τά χρήματα, τά όποια έδόθησαν πρό τοΰ 
πολέμου διά τόκους καί χρεωλυσια. Τώρα ή στιγμή είναι εύ- 
νοίκή διά τήν διαγραφήν αύτών. Αύτό είναι είς τών δικαιότε
ρων καί άναγκαιοτέρων δρων τής είρήνης.

ΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ
’) Ο άνταποκριτής τής «Χούφβουντσταντς - μπλάντετ» 

πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως, δτι δέν ύπάρχει έκεΐ άμ®ιδ«· 
Αία, δτι αί διαπραγματεύσεις μετά τής Γερμανίας θά καταλή- 
ξωσιν είς εύχάριστον άποτέλεσμα, διότι οί Μαξιμαλισταί 8 α 
προβωσιν είς πολλάς ύποχωρήσεις, έάν τοΰτο ήθελεν άποοειχ»^ 
άναγκαΐον καί δέν Ιμενεν είς αύτούς άλλη λύσις. 'Η «Πράβντα» 
άναγγέλλει άπό τό ρωτσικόν στρατηγεΐον, δτι πιστεύεται έκεΐ ή 
συνομολόγησις τής άνακωχής. Τέταρτος χειμών είς τό άνατολι- 
κόν μέτωπον είναι πλέον πράγμα άδύνατον.

Ο ΤΡΟΤΣΚΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
(Ν.) Βέρνη, 9. Δεκεμβρίου. 'Η “Νταίλυ Νόϋ„ άναγγέλ. 

λει έκ Πετρουπόλεως τήν 4. Δεκεμβρίου, δτι ό Τρότσκι ώμί
λησε την εσπέραν της 3. Δεκεμβρίου έντός τοΰ ύπερπλήρους 
λαοΰ ίπποδρομείου “Μοντέρν„ περί τής μέχρι τοΰδε δράσεως 
τής κυβερνήσεώς του. Τό κυριώτερον πρόβλημα τής χώρας, 
ειπε. κατόπιν έπαναστάσεως 8 μηνών εΐναι ή είρήνη. Τό πρώ
τον καθήκον ήτο ή πρότασις άνακωχής είς  δλα τά μέτωπα πρός 
συζήτησιν ειρήνης έπί τη βάσει τών ρωσσικών άρχών, κατά 
τάς όποιας ίκαστος λαός πρέπει νά άποφασίη) διά δηαοψτοί- 
σματος, είς ποιαν χώραν Θέλει νά άνήκη. 'Ωμίλησε συντόμω< 
περι τών σχέσεων τής κυβερνήσεως πρός τούς συμμάχους, π«- 
ρατηρησας, δτι θά τούς δείξουν, δτι πρέπει νά δώσωσιν είς τήν 
ρωσσικήν κυβέρνησιν τά άνήχοντα είς αύτήν δικαιώματα. Δέν Θά 
κλείσωμεν διπλωματικήν είρήνην, άλλά είρήνην τοΰ λαοΰ. εύθΰς 
ως ευδοκιμήση ή ειλικρινής πολιτική μας.

Ο Εκουάτορ δ ιακόπτει τά ς σχέσεις μετά  
τής Γερμανίας

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 9. Δεκεμβρίου. Τό Ρόϋτερ ^λεγοα®* 
από την Γκουαχάκουϊλ: Κατ’ έπίσημον άνακοίνωσιν ή δηαο 
κρατια τοΰ Ισημερινού διέκοψε τάς διπλωματικός της σχέσεις 
πρδς τήν Γερμανίαν.

ry ν ^ Ε2ί2νΤ0Υ ΧΑ ΤΓ ΕΚΛΟΝΙΣΘΗ(Δ.) Κλβετικα Σύνορα, 10. Δεκερβρίου. 'Ο «'Ημερήσιος 
Αγγελιαφορος» τής Ζυρίχης άναγγέλλει, δτι ή θέσις τοΰ στρα. 

τηγο^ Χάϊγ έκλονίσθη σοβαρώς λόγφ τής άποτυχίας τών Ά γ 
γλων είς τήν Καμπραί. Λέγεται, δτι διάδοχός του διωρίσθη ό 
στρατηγός Άλλεμπυ, ό ήδη άρχιστράτηγος έν Παλαιστίνη.

ΙΥ Ρ ΙΕ ΥΣ ΙΣ  A ffA IKO i ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΡΜΟΥ
(Ζ.) Δυτικώς τής Βιλλέρ - Γκισλαίν έκυριεύθη ύπό τών 

Ιερ μανών είς άγγλικός συρμός έφοδιασμοΰ, εύρισκόμενος ύπ’ 
ατμόν. Επί τών στεγών τών πλήρων τροφίμων όχημάτων του. 
τα οποία δ έχθρός δέν έπρόφθασε νά καταστρε^η, έτοποθεττ- 
θησαν άμέσως πολυβόλα, τά όποΐα έπέφεραν μεγάλην κατα
στροφήν είς τόν φευγοντα έχθρόν.

ΠΑΑΤΕΗ Τ Α Χ Υ4 Ρ 0Η ΙΙ0 Υ  ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΦΕ ΤΡΙΤΗ , 11 Α Ε ΙΕ ΙΒ Ρ Β »
Κονσέρτο τής έλληνικής μαντολινάτας.

Έ ναρΙις "Ωραν 8ην μ. μ. Είσοδος έλευθέρα-
Τμήμα οίνων·


