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DPOi T 1  M I S  H i  T P M S H i
(W .) Εί; την ' Ελλάδα φαίνεται, δτι ή κρισις εφθασεν%ις 

τό οςύτατον αυτής σημεΐον. Αί δυσκολίαι τοΰ άνεφοδιασμβΰ 
τής χώρας αυξάνουν ήμερα τη ήμεροι. '0  λαός, ό δποΐος Ιπεί- 
νασεν έν είρήνη (προδοτική ειρήνη κατά τήν γνώμην των) 
ττεινίΐί και τώρα φορτωμένος μέ τιμάς. Πολυ περισσότερον μα" 
λίστα ή θέσις του εχει χειροτερεύσει σήμερον καί θά χειροτέ
ρευση άκόμη, δταν ή άλλη μερίς, έναντίον τής όποίας προ
σπαθούν νά τόν στρέψουν, μεταβάλη τήν στάσιν της απέναντι 
του. Μέ άλλους λόγους «δταν Θά εύρεθη απέναντι τοΰ έχθροΰ» !

Αί είδήσεις, που έρχονται άπό τήν 'Ελλάδ* διά μέσου 
τοΰ άνταντικοΰ τυποο, γίνονται άπαισιοδοξότεραι ημέρα τη 
ήμέρ<j. Τό ^Βαλκανικόν Πρακτορεΐον“, τό δποΐον δέν είμπορεΐ 
νά κατηγορηθη έπί γερμανόφιλη, μας έζωγράφιζε προχθές 
μέ τά ζοφερώτερα χρώματα τήν κατάστασιν έν Έλλάδι. 'Ο 

1 λαός υποφέρει είς άπίστευτον βαθμόν, χωρίς νά υπάρχουν έλ- 
πίδες διά τήν καλυτέρευσιν τής καταστάσεως. 'Η έπιστροφή 
τ»ΰ κ. Βενιζέλου αναμένεται μετ’ αγωνίας, διότι υπάρχει ή πε- 

( ποίθησις, δτι δ χ. ' πρόεδρος θά φέρη ψωμί μαζί του. Τά 
ί'δια έπαναλαμβάνει καί ό ανταποκριτής τών «Καιρών» τοΰ 
Λονδίνου άπό τάς ’ Αθήνας ύπό ημερομηνίαν 20 Νοεμβρίου. 
Διά τοΰς «φίλους» δμως αύτοΰς τής ‘ Ελλάδος τό γεγονός εΐναι 
κατά τόσον ανησυχητικόν καί «ς'.οπαρατήρητον, καθ’ δσον ή 
πείνα καί ή δυστυχία τοΰ λαυυ εΐναι «μεγάλα έμπόδιοΓ διά 
τήν δημοτικότητα τής Άντάντ» ! Απέναντι τής οίκτράς αυτής 
καταστάσεως ή ελληνική κυβέρνησις προσπαθεί νά γεμίση τά 
στομάχια τοΰ πεινώντος λαοΰ μέ τάς τιμάς, τών όποιων δ κ. 
Βενιζέλος έγένετο άντικείμενον είς τό Λονδΐνον. AL βενιζελικαί 
εφημερίδες δημοσιεύουν μακρότατα τηλεγραφήματα (άφοΰ δέν 
κοστίζουν τίποτε. . .), δπου μέ πιστότητα φωνογραφικής πλάκας 
μεταδίδονται δλοι οί λόγοι τών άγγλων πολιτικών καί τό κάδε 
κοπλιμέντο, ποΰ έκαμεν είς τόν κ. πρόεδρον ό τύπος καί οί άγ- 
γλοι συνάδελφοί του. Θόρυβος αρκετά χαρακτηριστικός. Καί 
αρκετά χαρακτηριστική απόπειρα, δπως θαμπώσουν τόν κοσμά
κη. Βλέπετε πώς τιμαται ό αρχηγός τών φιλελευθέρων είς 
«μίαν Αγγλίαν». Τόν άναγνωρίζουν ώς τόν μεγαλυτερον πολι
τικόν τής έποχής. Γίνεται τό άντικείμενον ένθουσιωδών έκδη- 
λώσεων τοΰ ψυχροΰ άγγλικοΰ λαοΰ «δσον κανείς ξένος» 
(«Manchester Guardian»· τής 28.11.17.). Αύτός εΐναι ό 
κυβερνήτης, τόν όποΐον έσεΐς άνέχεσθε μόνον διά τής βίας.

Εΐναι καί αύτό άπό τά πολλά ένδεικτικά τής «δημοτικό- 
τητος» τοΰ κ. Βενιζέλου είς τήν σ η μ ε ρ ι ν ή ν  ' Ελλάδα. Εΐ
ναι δέ επίσης χαρακτηριστικόν διά τήν ιδεολογίαν τών άνθρώ-

' Υπεύθυνο·; έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μειαφραστης: Διονύσιος Π. Αγαπητός, διαμένω ν έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί έκδοσις όπό τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ούντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

πων αύτών. οι όποιοι έχουν τήν αναίδειαν νά παρουσιάζωντ*· 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον μπροστά είς ενα λαον, που εχει παρα 
δώσει είς αύτοΰς ό στρατιωτικός νόμος.

1Η κατάστασις δμως, άλλοιμονον, δέν καλλιτερευει. Η 
κρισις έχει πολυ βαθυτέρας τάς ρίζας της, ώστε ή λύσις της 
νά έξαρτάται άπό Ινα ταξεΐδι τοΰ κ. Βενιζέλου άνά τάς συμ- 
μαχικάς πρωτεύουσας. ’ Ανάγεται είς τάς δυσκολίας, μέ τας δ- ‘ 
ποίας έχουν νά παλαίσουν οί «κύριοι τών θαλασσών», οί ό
ποιοι μοιράζονται στό σπήτι των τό ψωμί μέ τό γραμμάριον, 
δπως καί οί «πολιορ κημ έκο ι» Γερμανοί. Αί δυσκολίαι αυται 
εΐναι πολΰ μεγαλύτεραι διά τήν Ελλάδα, διότι κατα τους συμ
μαχικούς νόμους είναι άντιστρόφως άνάλογοι πρός τό μέγεθος 
κάθε συμμαχικού παράγοντος. Δηλαδή διότι ή 'Ελλάς εΐναι μι
κρά. Παρ’ δλα ταΰτα οί φίλοι τοΰ κ. Βενιζέλου, δπως του
λάχιστον λέγεται, ελπίζουν πολλά άπό τό ταξείδιον του. Τό 
ταξείδιον δμως αύτό εΐναι μία άποτυχοΰσα έπιχειρησις. 0  κ. 
Βενιζέλος άφήκε την Ελλάδα μέ πολεμικούς σκοπούς, δταν ή 
Ρωσσία έκρατοΰσεν δπως δήποτε άκόμη τό τουφέκι καί οι Ι
ταλοί εύρίσκοντο πρό τής Τεργέστης, καί εύρεθη είς το Λονδΐ
νον, δπου θά προσέφερεν είς τήν άνταντικήν Σαλώμην τήν κε
φαλήν τής Ελλάδος, είς τήν πλέον κρίσιμον στιγμήν της Άντάντ 
άπό τής άρχής τοΰ πολέμου. Ό  άντικτυπος τής κρισεως αυ
τής ύπήρξεν έξαιρετικώς δυνατός είς τήν ' Ελλάδα, είς τροπον 
ώστε ό σταυροφόρος, ό όποΐος βγαίνει διά νά μαζεψη δπλα 
κατά τών άπιστων τοΰ πολιτισμού, νά μεταβληθη είς έπαιτην 
ζητοΰντα ψωμ: καί τά χρειώδη διά νά στήριξή την καλυβα 
του, ποΰ άπειλεΐ νά σωριασθή κατά γής!

'Η άνάγκη τής ένισχύσεως τοΰ ιταλικού μετώπου καί αί 
προθέσεις τής Άντάντ, δπως θέση χεΐρα έπί τών μακεδονι
κών δυνάμεών της, άνοιξε τά μάτια είς τοΰ; κοιμωμένους, οι 
όποιοι κατεΐδαν έπί τέλους τόν κίνδυνον, δπου έσπρωχναν έν τη 
τυφλώσει των έως τώρα τήν 'Ελλαδα. 0  βενιζελικος τύπο; 
τοΰ έσωτερικοΰ καί τοΰ έξωτερικοΰ κρούει τον κωδωνα τοΰ 
κινδύνου. ’ Εξορκίζουν τοΰς συμμάχους νά μή έξασθενίσουν τό 
μακεδονικόν μέτωπόν των, διότι ή θεσις (οχι τής Ελλάδος) 
άλλά τής Κυβερνήσεως (!) εΐναι δυσκολωτατη (A lliancc 
Hellenique). Άπό τόν κ. Βενιζέλον, δ όποΐος πήγε νά προσ- 
φέρη βοήθειαν, έλπίζουν δτι θά τοΰς φέρη τοιαυτην! Διατί δ
μως δλος αύτός ό θόρυβος τήν δωδεκάτην ώραν; Ά ν  τό πο
λιτικόν των πάθος καί ή τυφλή ξενολατρεία των τοΰς άφηνε 
νά βλέπουν, θά έγνώριζαν, δτι ό ίδιος κίνδυνος πρό τοΰ όποίβυ 
τρέμουν τώρα, δφίστατο διά τήν ' Ελλάδα καί μέ άνέπαφον τήν 
μακεδονικήν δύναμιν τών συμμάχων καί χωρίς αύτήν. Αύτό έ- 

» φώναζε μέχρι τής τελευταίας στιγμής ό βασιλεύς Κωνσταντίνος



και ή “συμμορία τών προδοτών,,, που παίρνει τώρα ενα μά
θημα άγγλογαλλικοΰ πολιτισμού είς τήν Κορσικήν καί τά λοιπά 
τής έξορίας μέρη.

Διότι αυτοί μόλις τώρα έξύπνησαν, νομίζουν, δτι κατά τήν 
διάρκειαν του ύπνου των οί άλλοι είργάζοντο νά τους υπονο
μευσουν τήν δόξαν τα>ν. Βρίζουν τόν βασιλέα Κωνσταντίνον, διότι 
υποθέτουν, δτι οί [’ερμανοί προετοιμάζουν έπανάληψιν τοΰ ίτα- 
λικοΰ μαθήματος καί είς τήν Μακεδονίαν, καί καταδιώκουν, δ- 
σοος τους προεϊπαν τήν συμφοράν των. 'Ο άριθμός τών φυλα
κισμένων ηύξήθη κατά 160, δπως μάς πληροφορούν τά γαλ- 
λικα φύλλα. Μέ τάς συλλήψεις αύιάς νομίζει ή άπολυταρχιχή 
κυβέρνησις, δτι θά κατευνάση τά πνεύματα. ’Αλλά τί φταίνε 
οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι, είτε δικηγόροι εΐναι, είτε δη
μοσιογράφοι, είτε τέλος πολιται, δταν ή κυβέρνησις κάθεται ε
πάνω σέ ξυράφια, ώστε μόνον καί ή ύπόθεσις μιάς έπικειμένης 
έπιθέσεως είς τό μακεδονικόν μέτωπον νά τής χάμνη άχράτη- 
τον τήν θεσιν της; Ιί φταίνε, έάν οί περίφημοι «σύμμαχοί» 
της δεν θά είναι είς Θέσιν μεθαύριον νά άναχαιτίσουν τόν «έχ
θρόν», δπως δέν εΐναι σήμερον είς θέσιν νά αυξήσουν τήν με
ρίδα τού ψωμιού τοΰ Ιλληνος πολίτου, ό όποιο;, δπως ομολο
γούν οι «Καιροί» τοΰ Λονδίνου έχει τήν μικροτέραν μερίδα άπό 
όλους τους «συμμάχους» ; Έως τώρα ή κυβέρνησις τοΰ κ. Βε
νιζέλου είχε νά παλαίση μόνον μέ τήν εσωτερικήν κρίσιν, τήν 
όποιαν ώφειλεν είς τους φίλους της. Τά δεινά της δμως, καί 
δυστυχώς, καί τά δεινά τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ αύξάνουν άφ’ δτου 
είς αυτήν προστίθεται, χάρις είς τους ήρωάς μας τοΰ πολιτι- 
σμοΰ, χαί ή εξωτερική κρίσις, δταν ή Ελλάς εύρίσκεται είς τήν 
παραμονήν τών συνεπειών τής έχθρότητός της απέναντι τής έ- 
τέρας τών έμπολέμων μερίδων.

Ας τα καμαρώσουν οι άνθρωποι, που έστραγγάλισαν τόν 
έλληνικόν λαόν διά νά τόν φέρουν είς τό σημεΓον αύτό, που 
τούς χάμν%ι τώρα νά τρέμουν !

U U IM H U  ΤΟΪ M Y
H M D  U U O H n f n i

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 11 . Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤ ΡΑ Τ Ι*  ΤΟΥ ΑΙΛΛΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν χαί άπό τοΰ Σκάρπ μέχρι τοΰ Σόμ ε
λαβον χώραν άπό τής μεσημβρίας έπανειλημμένοι ζωηροί άγώ
νες πυροβολικού.

ΣΤ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ ΚΡΟΚΠΡΙΝΤΣ
'Η ένέργεια πυροβολικοΰ διετηρήθη έφ’ ολοκλήρου τοΰ 

μετώπου ζωηρά. Κατά τινα αιφνιδιασμόν τμημάτων έφόδου βο
ρείως τής Κραόν συνελάβομε» 22 Γάλλους έκ τών χαρακωμά
των των. Επίσης καί είς άλλους τομείς συνελήφθησαν αιχμά
λωτοι κατόπιν άγώνων άναγνωρίσεως.

Έγένοντο σφοδροί έναέριοι άγώνες, ίδίως είς τό γαλλικόν 
μέτωπον, κατά τούς όποιους συμμετέσχον ίσχυραί δυνάμεις- δ 
έχθρός άπώλεσεν 11 άεροπλάνα χαί εν δέσμιον άερόστατον.

’Α νατολικόν "θέατρον
Ούδέν νέον.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδεμία μεγαλυτέρα μαχητική ένέργεια.

’Ιταλικόν Θέατρον
Επ άμφοτερων τών πλευρών τοΰ Μπρέντα καί χατά μί- 

κο; τοΰ χάτω Πιάβε ή ένέργεια πυροβολίχοΰ ένεδυνααοΰτο κατά 
διαλείμματα.

( W . T . B . ) ____________ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η ΕΚΡΗΞΙΣ ΕΝ ΧΑΛΙΦΑΞ
(Ν.) 'Η «Νταίλυ Μαίηλ» πληροφορείται έκ Νέας Ύόρ- 

κης, δτι ή έπίδρασις τής ίσχυράς έκρήξεως έγένετο αντιληπτή 
πολυ μακράν τής Χάλιφαξ. Είς τήν Νταρτμούθην καί κατά μή
κο; της παραλίας του κόλπου έπροξενήθησαν μεγάλαι ζημία!. 
Είς άπόστασιν 4 μιλλιων έφονεύθη εις τηλεγραφητής, ένω'είρ- 
γάζετο εις τήν μηχανήν του. Αί ώραιόταται οίκοδομαί τής Χά
λιφαξ οιετηρήθησαν σωαι. Τά περισσότερα ανθρώπινα θύματα 
δπάρχουσιν εις τήν συνοικίαν Ρίχμοντ, ή όποία άποτελεΐται <*; 
έπι το πλειστον άπό ‘μικράς ξυλίνας οίχίας χαί στενάς όδοός. 
Οί άνθρωποι συνετρίβησαν ύπό τά έρείπια τών οικιών. Έ  με
γίστη θερμοτης τών έκ τής έκρήξεως παραχθέντων αερίων με
τέδωσε τό πΰρ είς τό ξύλον. '0  άριθμός τών νεκρών δύναται 
νά καθορισθη μόνον κατά προσέγγισιν, διότι άπό ολοκλήρους 
οίκογενείας έμειναν μόνον άπηνθρακωμένα ύπολειμματα. Τά'βά
σανα τών αστέγων αύξάνονται άπό τό δριμύ ψΰχος. '0  διευ
θυντής τής άστυνομίας. ύπολογίζει τούς νεκρούς είς 2 000 . έξα- 
κολουθουσι δέ νά εύρισκωνται νέα πτώματα. '0  άριθμός τών 
τραυμάτιών ,άνέρχεται είς 5 000 .

(Ν.) '0  έν Στοκχόλμη άνταποκριτής τής «Νταίλυ Κρόν' 
κιλ» μεταδίδει είς τήν έφημερίδα του τήν είδησιν, δτι ό Τρότ- 
σκι «πέλυσεν 160 προξένους καί διπλωματικάς άποστολάς, tl 
οποίοι ήρνήθησαν, νά άναγνωρίσουν τήν μαξιμαλιστικήν κυβέρ- 
νησιν. 0  Λένιν έξεδωσε διάταγμα, διά τοΰ οποίου καταργεί 
δλους τούς τίτλους τάξεων καί έπαγγελμάτων καί ορίζει, δπως 
πάντες ονομάζωνται τοΰ λοιποΰ πολιται τής ρωσσικής Δημο- 
κρατίας. Η κυβέρνησις ώρισε τόν μηνιαΐον μισθόν δλων τών 
ύπαλλήλων τοΰ κράτους είς 500 ρούβλια, τών δέ νυμφευμέ
νων είς 600.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
. ^ · )  Μαδρίτη, 9. Δεκεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Χαβίς 

παρεχ=ι έκ Μπαταγιοτς την άκόλουθον περιγραφήν έπί τών 
τελευταίων γεγονότων έν Λισσαβώνι: Τό κίνημα τών έπαναστα- 
τικών στρατιωτικών έναντίον τής δημοκρατίας έπεκράτησε. Τ« 
κυβερνητικά στρατεύματα άπεκρούσθησαν κατόπιν μάχης μετά 
βαρειών απωλειών. 'Η κυβέρνησις παρητήθη. Τά στρατεύματά 
της παρεδόθησαν καί ό πρόεδρος τής δημοκρατίας έδέχθη τήν 
παραίτησιν τοΰ δπουργείου Κόστα. Κατόπιν τούτου οί έπαναστ*- 
ται έδημοσίευσαν .τήν άκόλουθον δήλωσιν :

Αί έπαναστατικαί δυνάμεις σχεδόν δλης τής φρουράς Λ«Γ 
σαβώνο;, δχυρωμέναι έντός τοΰ πάρκου τοΰ Έδουάρδου, έπολέ- 
μησαν έπί τρεις ήμέρας διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος κ«ί 
τής δημοκρατίας. Οί έπαναστάται έσχημάτισαν ενα ύπουργεΐον 
άπό άνδρας κύρους χαί σοβαρότητος. Θά παραμείνωμεν παρά τ· 
πλευρόν της παλαιάς συμμάχου μας ’Αγγλίας καί τών άλλβν 
συμμάχων μας καί θά διατηρήσωμεν δλας τάς διεθνείς συμφ·- 
νιας τοΰ Πορτογαλικού έθνους. Τάς έταναστατικάς δυνάμεις 4 -  

δήγησεν ό ταγματάρχης Σιντόνιο Πάτς, είς τόν δποΐον άνετέθη 
και ο σχηματισμός τοΰ όπουργείου.

ΧΡ0.Ι1ΙΠ
ΧΑΙΡΕ, ΧΑΙΡΕ Λ Ε ΥΘ Ε ΡΙΑ !

(W.) Διά τό ζήτημα της έντύπου άπολογίας τοΰ κ. Σκουλούδη, 
ή όποία έστοίχισεν είς τόν έκδότην της φρέσκο, μας μεταδίδει 
ό «’Ελεύθερος Τύπος» τών ’Αθηνών τάς έξής συμπληρωματι- 
κάς πληροφορίας. «'Η δημοσίευσίς της είς τινα πρωινήν έφη* 
μερίδα ειχεν άλλοτε άπαγορευθή ώς π ρ ο 0 κ ρ ο ύ ο υ σ α είς 
τάς διατάξεις τοΰ Στρατιωτικού Νόμου». “Τό βιβλιον τοΰ κ. 
Σκουλούδη εΐναι άλλως τε άφαντάστως παιδαριώδες καί κακο- 
πιστον, πλήρες ανακριβείων καί διαστρεβλώσεων τών γεγονοτων».

' Η κυκλοφορία του δμως άπηγορεύθη «ώ ; προσκρουουσα 
είς τάς διατάξεις τοΰ Στρατιωτικού Νόμου». Είς τας όιατάξεις 
τοΰ Στρατιωτ'κοΰ Νόμου άντατίοκρίνεται άπ’ εναντίας ο τύπος, 
β όποιος εΐναι « έλεύθερος» διά νά βρίζη έναν άνυπεράσπιστον 
άνθρωπον. Αύτό λέγεται έθνικοπατριψτική ηθική.

Μά άφοΰ τό βιβλίον τοΰ κ. Σκουλούδη εΐναι άφαντάστως 
παιδαριώδες γιατί δέν τό παραδίδετε είς τόν κοσμάκην νά δια- 
σχεδάση τούλάχιστον λίγο ;

8 Η Τ ί ί ΐ Η Ψ ϋ  ΤΟΥ Ϊ Ε κ Ί ΐ ί Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α ΙΗ Γ Ε ΙΒ Ϊ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΥΛΕΝΚΟ

(Ν.) Πετρούπολις, 4. Δεκεμβρίου. (Τηλεγραφικόν πρακτο
ρεΐον Πετρουπόλεως.) 'Ο αρχιστράτηγος τοΰ ,ρωσσικοΰ στρατοΰ 
Κρυλένκο άπηύθυνε πρός τόν στρατόν καί τό ναυτικόν έπί τή 
καταλήψει τοΰ άντεπαναστατικοΰ γενικού στρατηγείου τήν άκό
λουθον έγκύκλιον :

Βίτεμπσχ, 20. Νοεμβρίου. Είσήλθον είς Μοχιλέβ έπί κε
φαλής τοΰ έπαναστατικοΰ στρατού. Γό πανταχόθεν περικυκλω- 
μένόν στρατηγεΐον παρεδόθη άνευ άντιστάσεως. Τοιουτβτροπως 
χατέπεσε καί τό τελευταΐον έμπόδιον διά την έπίτευξιν τής εί
ρήνης. Δέν δύναμαι νά άντιπαρέλθω έν σιωπή τό λυπηρόν γε
γονός τοΰ θανάτου τοΰ πρώην αρχιστρατήγου Ντουχόνιν. Τό 
μίσος τοΰ καοΰ ύπερέβη τά δρια τής πειθαρχίας. Παρ δλας 
τάς προσπαθείας, δπως σωθη ό Ντουχόνιν, οί στρατιώται ήρ- 
πασαν αύτόν άπό τό δχημα καί τόν έφόνευσαν. 'Η φυγή τοΰ 
Κορνιλώφ τήν προτεραίαν τής καταλήψεως τοΰ γενικοΰ στρα
τηγείου ήτο ή αφορμή τών παρεκτροπών.

Συνάδελφοι! Δέν δύναμαι νά έπιτρέψω, νά όυπανθη ή 
σημαία τής έπαναστάσεως. Τοιαΰται πράξεις πρέπει νά τιμω- 
οώνται αύστηρότατα. Φανήτε αντάξιοι τής άποκτηθείσης έλευ
θερία; ! Μή ρυπαίνετε τήν δύναμιν τοΰ έπαναστατικοΰ λαοΰ, δ 
όποιος πρέπει νά εΐναι γενναίος είς τόν άγώνα καί μεγαλόψυ
χος ώς νικητής.

Συνάδελφοι! Μετά τήν κατάληψιν τοΰ στρατηγείου δ ά
γών ύπέρ τής είρήνης άποχτα νέας δυνάμεις. 'Η έπανάστασις 
καί ή έλευθερία σας καλεΐ είς ενότητα καί πειθαρχίαν.

'Ο αρχιστράτηγος Κρυλένκο

Α ί δ ιαπραγματεύσεις άνακω χής
(Ζ.) Βερολινον, 10. Δεκεμβρίου. Περί τής πορείας τών 

διαπραγματεύσεων άνακωχής εί; τό άνατολικόν μέτωπον ύπάρ- 
χουσιν αί έξής πληροφορίαι:

Κατά τήν έναρξιν τών διαπραγματεύσεων έξηκριβώθη κατά 
τήν άνακοίνωσιν τών δικαιωμάτων τών έπιτροπών καί τών δυο 
μερών, δτι εΐχον έντολήν, νά διαπραγματευθώσι μόνον περί ά- 
ναχ«*χής, δχι δμως καί περί είρήνης. ' Η ρωσσική έπιτροπή 
προέτεινε γενικήν ανακωχήν είς δλα τά μέτωπα. 'Η γερμανική 
επιτροπή δέν ήδύνατο νά συζητήση τοιαύτην άνακωχήν, διότι

οί σύμμαχοι τής Ρωσσίας δέν άντιπροσωπευοντο, ούτε δέ οί 
ρώσσοι αντιπρόσωποι εΐχον έντολήν, νά διαπραγματευθώσιν έξ 
δνόματός των.

Συνεφωνήθη ώς έκ τουτου, νά περιορισθώσιν αί διαπραγ
ματεύσεις είς τήν συζήτησιν ανακωχής μεταξύ τών κεντρικών 
δυνάμεων καί τής Ρωσσίας. ' Η ρωσσική έπιτροπή έτόνισεν, 
δτι ή κλεισθησομένη άνακωχή έχει ώ ; σκοπόν τήν άμεσον έ- 
πακολούθησιν διαπραγματεύσεων είρήνης, καί δή γενικής είρή
νης μεταξύ δλων τών έμπολέμων. Οί πληρεξούσιοι τών κεντρι
κών δυνάμεων ήκουσαν μετ’ εύχαριστησεως τοΰτο. Να εισελ- 
θωσιν άμέσως είς -ήν έξίτασιν ζητημάτων τής είρήνης δέν ήτο 
δυνατόν, διότι καί αί δύο έπιτροπαί δέν εΐχον τοιαύτην έντολήν.

Κατά τήν δευτέραν συνεδριασιν οί ρώσσοι αντιπρόσωποι 
άνεκοίνωσαν τάς προτάσεις των διά τήν άνακωχήν. Οί δροι 
ούτοι ήσαν έν μέρει πολύ έκπληκτικοί άναλόγως τής στρατιω
τικής καταστάσεως. Άπητουν, παραδείγματος χάριν, οί Ρώσσοι 
τήν έκ<ένωσιν τών νήσων τοΰ κόλπου τής Ρίγας, χωρίς έκ μέ
ρους των νά προτείνωσιν άπομάκρυνσιν τοΰ στρατοΰ των είς 
καμμίαν θέσιν τοΰ μετώπου. Προσέτι ήθελον, δπως, κατά τήν 
διάρκειαν τής άνακωχής, τήν δποίαν ύπελόγιζον είς εξ μήνας, 
άφήσωσιν αί κεντρικά! δυνάμεις τόν στρατόν των είς τά χα
ρακώματα τοΰ άνατολικοΰ μετώπου. Ούτε καν τήν μετάθεσίν 
των είς στρατόπεδα άναπαύσεως έπέτρεπον. Φυσικά αί κεντρι
κοί δυνάμεις δέν ήτο δυνατόν νά δεχθώσι τοιούτους δρους. 
Κατά τήν συζήτησιν τών λεπτομερειών άπεδειχθη, δτι ηουναντο 
νά έπέλθη συνεννόησις είς δλα τά ζητήματα πλήν ένός. Τό 
μόνον σημεΐον, διά τό όποιον οί Γερμανοί δέν εύρον ούδεμίαν 
λύσιν, εΐναι τό ζήτημα τών νήσων τοΰ κολπου τής Ρίγας, η 
έκκένωσις τών οποίων δέν έπιδέχεται φυσικά ούδεμίαν συζή- 
τησιν.

Πόσον εύκολος ήτο καθ’ έαυτήν ή συνεννόησις, έδείχθη 
καθ’ ήν στιγμήν οί ρώσσοι απεσταλμένοι έδήλωσαν, δτι δφεί- 
λουσι νά ζητήσωσιν άπό τήν Πετρούπολιν συμπληρωματικά; 
οδηγίας· κατόπιν έπήλθε πολύ ταχέως καί χωρίς πολλάς δυσκο
λίας ή συνεννόησις διά τήν δεκαήμερον άνακωχήν, ή όποία εΐναι 
καλός οιωνός διά τήν περαιτέρω πορείαν τών διαπραγματεύσεων.

(Ν.) Πετρούπολις, 7. Δεκεμβρίου. (Γηλεγρ. πρακτ. Πε
τρουπόλεως.) Χθές έγένετο συνέλευσις τοΰ συνδέσμου τών έρ
γα τών καί στρατιωτών, κατά τήν οποίαν οί πληρεξούσιοι τών 
διαπραγματεύσεων άνακωχής έξέθεσαν τά κατ’ αύτάς. ' Η cu- 
ζήτησις άνεβλήθη δι αυριον.'Ο αστικός τύπος δημοσιεύει άβα- 
σίμους ειδήσεις, οτι οί Μπολσεβίκι ύπεχώρησαν είς δλα τά ση
μεία. 'Ο τύπος τών συνδέσμων τών έργατών και στρατιωτών 
διαμαρτύρεται έντόνως δι αυτά καί γράφει, δτι ή κυβέρνησις 
τών έργατών καί στρατιωτών δεν θά κλείση ουτε άνακωχήν 
ούτε είρήνην, ή δποία νά άντίχεΛat δχι μόνον είς τά συμφέ
ροντα τού ρωσσικοΰ λαοΰ, άλλά καί είς τά συμφέροντα τών 
συμμάχων του λαών.

Ό  άγώ ν μεταξύ μαξιμ αλιστώ ν κ α ι κοζάκω ν
(Ν.) Λέγεται, δτι ό Τρότσκι διέταξε τόν άρχιστράτηγον 

τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ Κρυλένκο, νά άποστείλη άμέσως στρα
τόν πρός τήν διεύθυνσιν Μόσχας — Ροστώφ— Ορενμπουργκ, ο
πως σταματήση τάς προχωρούσας άντεπαναστατικας δυνάμεις. 
'0  Κορνιλώφ έφθασεν είς Νοβοτσερκάσκ, δπου εύρίσκοντο ό 
Καλεντίν καί Άλεξεγιέφ.

(Ν.) Κοπεγχάγη, 10. Δεκεμβρίου. 'Η “Μπερλίνγκσκε 
Τίντεντε» πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως μεσψ Στοκχόλμης, 
δτι ό Καλεντίν συνέλαβε τό συμβούλιον τών έργατών xat στρα-



_

τιωτών τής Νοβοτσερκάσκ. Ή  κυβέρνησις άπεφάσισε νά στείλη 
στρατδν έναντίον του.

Β mm Ml H ΕΒΗΟΜδΕϊίΙί
(Ζ.) Χαπαράνδα, 10. Δεκεμβρίου. At έφημεριδες τής Πε

τρουπολεως άναγγέλλουσιν, δτί χατά πληροφορίας προσώπων 
σχετιζομένων πρδς τδν Λένιν άπεφασίσθη ή σύγκλησις τής συν
τακτικής έθνοσυνελεύσεως. '0  Λένιν θεωρεί σκόπιμον, νά άνα- 
θέση είς τήν έδνοσυνέλευσιν τήν άπόφασιν περί τής άναχωχής 
καί τοιουτοτρόπως νά άποβάλη ό Γδιος τήν εύθύνην αύτής.

(Ζ.) Ρόττερνταμ. 10. Δεκεμβρίου. Έκ Πετρουπόλεως 
άναγγελλεται, δτι ή συνταγματική εθνοσυνέλευσής θά συνέλθη 
χατα τας άρχάς τής προσεχούς έβδομάδος. Δεν είναι γνωστόν, 
πόσοι άντιπρόσωποι έκ τών έπαρχιών θά δυνηθώσι νά παρα- 
στώσι λόγφ τής άταςίας τής σιδηροδρομική; συγκοινωνίας.

Ό  Τρότσκυ πρός τους συμμάχους.
(Ζ.) Κατά τηλεγράφημα τοΰ τηλεγραφιχοΰ πρακτορείου 

Πετρουπόλεως τής 7. Δεκεμβρίου ό ‘Τρότσκυ άνεκοίνωσεν έπι- 
σημως καί έγγράφως είς τοΰς πρεσβευτάς τής ’ Αγγλίας, Γαλ
λίας, ’Αμερικής, ’ Ιταλίας, Κίνας, ’ Ιαπωνίας, Ρουμανίας, Βελγίου 
καί Σερβίας τήν μέχρι τοΰδε πορείαν τών γερμανο-ρωσσικών 
διαπραγματεύσεων καί τήν έπελθοΰσαν διακοπήν.

Έπέστησε τήν προσοχήν τών πρεσβευτών έπί τούτου, δτι 
τδ μακρότερον τοΰ ένδς μηνδς χρονιχδν διάστημα άπδ τής 
πρώτης ρωσσικής προτάσεως είρήνης μέχρι τής ήμέρας τής 
έπαναλήψεως τών διαπραγματεύσεων, τής 12. Δεκεμβρίου, είναι 
άρκετόν. δπως δώση είς τάς συμμαχικάς κυβερνήσεις τήν ευ

καιρίαν, να καθορισωσι τήν στάσιν των πρδς τάς διαπραγμα
τεύσεις είρήνης, δηλαδή νά άπαντήσωσι ναί ή δχι, καί, *ν 
άπαντήσωσι οχι, νά δηλώσωσι φανερά, διά ποιους σκοποΰς βί 
λαοί τής Εύρώπης χύνουσιν έτί τέσσαρα ετη τδ αίμά τ«ν.

ΕΚ  Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ
(Ζ.) Πετρούπολις, 10. Δεκεμβρίου. (Τηλεγρ. τών «Κεν

τρικών Νέων» τοΰ Λονδίνου.) ' Η μαξιμαλιστική κυβέρνησις κα- 
τήργησε διά προκηρόξεώς της τήν προσωπικήν κυριότητα τοΰ 
έδάφους, τδ δποΐον έκήρυξεν ιδιοκτησίαν τοΰ κράτους.

(Ζ.) Οί πρεσβευταί τής ’Αντάντ έν Πετρουπόλει ελαδον 
παρα :ών κυοερνησεων των οδηγίας νά έςακολουθήσωσι παρα- 
μενοντες έν Ρωσσια χαί νά διατηρήσωσιν είς τδ μέλλον στενάς 
σχεσεις πρδς την ' πραγματικήν Ρωσσίαν, διότι κατ’ αύτδν τδν 
τροπον θα ηδυναντο νά συντελέσοισιν είς τήν άπελευθέρωσιν 
άπδ τδν «γερμανιχδν κίνδυνον».

I  SS §§ I  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  1  9Β ffi R
Αυριον έορτήν τοΰ' Αγίου ’ Ανδρέου δέν εορτάζει λόγφ άσθε- 

νείας ό ταγματάρχης κ. ’ Ανδρέας Κουμουνδοΰρος.

Είς τδ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ τής έφημεριδος μας έχχε- 
λοΰνται παντδς είδους τυπογραφιχαί χαί λιθογραφιχαί έργασίοιι 
είς έλληνικήν χαί γερμανικήν γλώσσαν μέ καλλιτεχνίαν καί α
κρίβειαν.

’ Ενοικιάζεται πολΰ καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον με 2 παρά
θυρα, καλήν θέρμανσιν καί γκάς. Μάϊλινγκ, Μπράϊτε - στρ. 21 II.
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