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υπό Ό τ τ ο  Φ ί α ε ρ  

(Ζ.) 'Η 29. Μαίου είναι μια άπαισία ημέρα διά τους 
Ελληνας. Τήν 29. Μαΐου 1453 ό τελευταίος αΰτοχράτωρ τοΰ 
Βνζαντίου, Κωνσταντίνος XI ό Παλαιολόγος, εχασε τί>ν θρόνον 
του χαί την ζωήν τοο. Τήν 29 Μαίου (π. ή.) 1917 ό γάλ- 
λος πληρεξούσιος τής Άντάντ άπήτησε τήν παραίτησιν τοΰ βα- 
αιλέως Κωνσταντίνου τής 'Ελλάδος, διότι ήρνεΐτο νά κηρόξη 
τον πόλεμον έναντιον των Κεντρικών Δυνάμεων.

"Ολα τά γεγονότα άπδ τής άφίξεως είς τήν 'Ελλάδα τοΰ 
γάλλου πληρεξουσίου μέχρι τής άναχωρήσεως τοΰ βασιλέως 
Κωνσταντίνου Ιλαβον χώραν έντδς τοΰ βραχέος χρονιχοΰ δια
στήματος άπδ τής 10. μέχρι τής 14. ’ Ιουνίου 1917 (ν. ή.) 
Νέον φως έπί των γεγονότων τούτων ρίπτεται υπό ένδς δημο
σιεύματος, έχδοθέντος δπό τής Έλληνιχής Ένώσεως τής 'Ελ
βετίας έπί τή βάσει έκθέσεως άποσταλείσης πρδς αότήν έξ 
Αθηνών δπό ημερομηνίαν 15 ’ Ιουλίου *. Έπί τής δημοσιεύ
σεων ταύτης στηρίζεται ή χατωτέρω περιγραφή :

Έχ τών λεπτομερειών τούτων προκύπτει χαθαρώτατα, δτι 
emnbi ?λων τών ένεργειών τής ’ Αντάντ ήτο νά φέρη είς τήν 
αρχήν τδν Βενιζέλον, δ όποιος είχεν υποσχεθή είς αδτήν τήν 
είσοδον τής Ελλάδος είς τδν πόλεμον παρά τδ πλευρδν τής 
Άντάντ, συνωμόσας έναντιον τοΰ Βασιλέως του. Έν τούτοις 
προσεπάθουν χατ άρχάς νά καλύψωσι διά διαφόρων πανουρ
γιών τδν τελικόν αυτόν σκοπόν των.

"Οπως εις εν πραγματικόν δράμα, διακρίνονται είς τά γε
γονότα τής παραιτήσεως τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου πέντε 
πράξεις:

1) Πρώτη συνομιλία τοΰ γάλλου πληρεξουσίου Ζοννάρ 
μ*τά τοΰ πρωθυπουργοΰ Ζαΐμη έντδς τοΰ είς τόν Πειραιά ά- 
φιχθέντος πλοίου του τήν έσπέραν τής 10. ’ Ιουνίου. (28. Μαΐου 
π. ή.) Άνακοίνωσις, δτι ή Άντάντ δέν θά θίξη τδ πολίτευμα 
καί τήν δυναστείαν, άλλ’ δτι πρόκειται απλώς περί συζητήσε
ι ς  διά τδ πρόσωπον τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου. Αί σκέψεις 
τής Άντάντ περί τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου, περί του δποίου 
β Ζοννάρ ώμίλησε μετά πολλής συμπαθείας, θά άν«κοινωί)ώ- 
σιν είς τδν πρωθυπουργόν μετά τήν άφιξιν τών άναμενομενων 
τηλεγραφημάτων.

Κατόπιν ό Ζοννάρ άπήτησεν, έν άντιθέσει πρδς τήν υπδ 
τοΰ γάλλου πρεσβευτβΰ τήν 'πρωίαν τής αυτής ημέρας δοθεΐ- 
βαν διαβεβαίωσιν, τήν άδειαν πρδς ένίαχυσιν τής άνταντικής

(*) Le depart du roi Constantin. Verites infidites. Do- 
euments. Genfeve 1917.

φρουράς τοΰ ίσθμοΰ τής Κορίνθου χαΐ πρδς καταληψιν θεσσαλιχών 
πόλεων, προσέτι δέ τήν έξορίαν «ορισμένων Ελλήνων, μεταξύ 
τών δποίων χαί τοΰ πρώην πρωθυπουργοδ Γουναρη.

Ά φ’ έτέρου διεβεβαίωσε τδν πρωθυπουργόν Ζαιμην, δτ. 
ή ’ άντάντ θά σεβασθή τήν θέλησιν τής * Ελλάδος, νά μείν$, 
οόδετέρα, χαί δτι έπ ούδενί λόγω θά συμπαρασυρη αυτήν είς 
τδν εόρωπαϊκδν πόλεμον, ούδέ Θά άναμιχθη είς την έσωτερι- 
κήν πολιτικήν αύτής. Μόνον έζητησε να δοθη αμντ,στεια είς 
τους βενιζελικοΰς.

Κατόπιν τής συνομιλίας αυτής έδημοσιεύθη τήν πρωίαν 
τής 11. ’ Ιουλίου μία χαθησυχαστική δήλωσις τής κυβερνήσεως, 
βεβαιοΰσα, δτι δ Ζοννάρ άνεγνώρισε τήν πλήρη άνεξαρτησίαν 
τής Ελλάδος χαί δτι δ λαδς δύναται νά εχη πλήρη πεποίθη- 
σιν είς τδν βασιλέα χαί τήν κυβέρνησιν.

2) Δευτέρα συνομιλία μεταξύ Ζοννάρ χαί Ζαιμη πρδ με
σημβρίας τής 11. ’ Ιουνίου. 'Ο Ζοννάρ, διαβεβαιών πάλιν, δτι 
ή Ελλάς δέν Θά έξαναγκασθή νά είσέλθη είς τδν πόλεμον, ή- 
ξίωσε τήν παραίτησιν τοΰ βασιλέως, λόγψ χαταπατήσεως δπ 
αδτοΰ τοΰ πολιτεύματος τής χώρας, χαί τήν άντικατάστασιν 
αύτοΰ υπδ ένδς έχ τών υιών του, έξαιρουμενου τοΰ Διάδοχου. 
Έάν ή παραίτησις δέν έπακολουθήση έντδς 24 ώρών, θά βομ- 
βαρδισθώσιν αί Άθήναι, θά καταληφθή ή Ελλάς δπδ άνταν- 
τιχοΰ στρατοΰ χαί θά μεταβληθή είς Δημοκρατίαν δπδ πρόε
δρον τδν Βενιζέλον.

Ά φ ’ έτέρου έδόθησαν αί έξής υποσχέσεις έν περιπτωσει 
άποίοχής τής προβληθείσης άξιώσεως :

α. Δέν θά ληφθώσι μέτρα έναντιον Ελλήνων οΰδενδς 
χόμματος.

β. *0 βασιλεύς δύναται νά έπ^νβλθη βραδύτερον είς τ4ν 
Θρόνον του, έάν θέληση τοΰτο δ έλληνιχδς λαός.

γ. 'Ο Βενιζέλος δέν Θά έπανέλθη είς Αθήνας χαί ή προ
σωρινή κυβέρνησις τής Θεσσαλονίκης θά θεωρηθη ώς διαλο- 
θεΐσα, έπιφυλασσομένης τής βραδυτέρας έπιστροφής του είς τήν 
άρχήν διά τής νομίμου δδοΰ καί έπί τή βάσει νέων έκλογώ*.

'0  βασιλεύς άπεφάσισεν αμέσως, νά άποδεχθή τήν άξίω- 
σιν ταύτην καί νά άπελθη έξ Ελλάδος, προτάξας ώς λόγον, 
δτι θέλει νά Απαλλάξη τήν Ελλάδα άπδ τήν μεγίστην δυστυ
χίαν της καί νά μή προκαλέση σύρραξιν μετά τής Άντάντ, ή 
δποία θά άντίχηται είς τήν ουδετερότητα τής ' Ελλάδος.

Τδ συγκληθέν άμέσως Συμβούλιον Στέμματος, συγκείμενον 
άπδ τους άρχηγοΰς τών κομμάτων καί τους πρώην πρωθυ
πουργούς, άπεφάνθη σχεδόν όμοφώνως έναντιον τής παραιτη». 
σεως τοΰ Βασιλέως. Πολλοί δπεστήριξαν, δτι ήτο προτιμώτε- 
ρον δ βασιλεύς νά γίνη αιχμάλωτος τών Γάλλων παρά νά



υποχώρηση. Πρό πάντων έτόνισαν τάς έπανειλημμένας κατα 
πατήσεις της ούδετερότητος τής 'Ελλάδος έκ μέρους τής ’ Αν 
ταντ, ως τάς αποβιβάσεις στρατοΰ, τήν Αξίωσιν τής Αποστρα
τεύσεις καί τής διαλύσεως τής βουλής, τόν έλεγχον έπί τής 
διοικήσεως, τήν κατάσχεσιν τοΰ έλληνικοΰ στόλου, τόν Αποκλει
σμόν κλπ.. καθώς καί δτι παρ’ δλας τάς υποσχέσεις θά έξα- 
ναγκάσωσι τήν 'Ελλάδα νά είσέλθη είς τόν πόλεμον. Έν πάση 
περιπτώσει παρεδέχθησαν, δτι ή υπό τής Άντάντ τελείως Α- 
φοπλισθεΐσα Ελλάς δέν ήτο είς θέσιν νά Αντισταθη.

Επειδή δμως ό βασιλεύς έπέμενεν είς την γνώμην του, 
ανεκοινωθη είς τόν Ζοννάρ τήν πρωίαν τής 12 ’ Ιουνίου, δτι ό 
βασιλεύς, κηδόμεμος τών συμφερόντων τής Ελλάδος, Απεφάσι- 
σε να έγκαταλείψη την χώραν μετά τοΰ Διαδόχου, ορίζει δέ 
ώς διάδοχόν του τόν υίόν του Αλέξανδρον.

, Έν τ(ί* ή Άντάντ εδωσεν είς τόν ελληνικόν τύπον
πρός δημοσίευσιν άνακοίνωσιν, έν τη όποία έδηλοΰτο, δτι, καί 
τό παραμικρόν έπεισόδιον έάν συνέβαινε, θά έλαμβάνοντο αυ
στηρότατα μέτρα, άφ’ έτέρου δέ έδίδετο ή διαβεβαίωσις, δτι ή 
Λνταντ δέν θά έξαναγκάση τήν 'Ελλάδα νά έξέλθη τής ούδετε- 

ροτητος καί δτι θά σεβασθη τήν Ιλευθερίαν τοΰ άτόμου καί 
την περιουσίαν δι’ δλους τούς Έλληνας Αδιαφόρως, τέλος δέ 
οτι Θά επαυε τόν άποκλειαμόν.

3) Η ειδησις τής επικείμενης άναχωρήσεως τοΰ Βασι- 
λεως προεκάλεσε μέγαν έρεθισμόν είς τόν έλληνικόν λαόν. Πυ- 
xva πλήθη λαοΰ περιεκύκλωσαν τά βασιλικά Ανάκτορα, δπω- 
έμποδίσωσι τήν άναχώρησίν τού Βασιλέως, καί έπερ-μεναν 
έκει δλην τήν νύκτα έως τό Απόγευμα τής 12. Ιουνίου. Πολ
λοί έπιτροπαί του λαοΰ, ώς καί τών αξιωματικών, δέν ήδυντ- 
βησαν νά μεταβάλωσι τήν άμετάπειστον άπόφασιν τοΰ Βασ!- 
λεως Ο πρωθυπουργός Ζαΐμης συνεφώνησε μέ τήν γνώμην 
του Βασιλέως, έπιστήσας τήν προσοχήν έπί τούτου, δτι συμ- 
φωνως πρός τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Ζοννάρ ή παραίτησις τοΰ 
Βασιλέως ητο μόνον προσωρινή χαί δτι δέν μελετάται στρα
τιωτική κατοχή τής Ελλάδος, έν,ϋ άφ’ Ιτέρου κάθε άντίστα- 
σις θα ειχεν ώς συνέπειαν την Ανακήρυξιν δημοκρατίας δπό 
τον Βενιζελον και βομβαρδισμόν τών Αθηνών.

Μόνον διά πανουργίας κατώρθωσαν ό Βασιλεύς καί ί  
Βασιλική Οικογένεια νά φυγωσιν άπό τά* Ανάκτορα τήν 5 ώραν 
μετα μεσημβρίαν διά μιας Αγνώστου όδοΰ καί νά Ιλθωσιν είς 
το θερινόν «νάκτορον τοΰ Τατοΐου.

Κατά τήν ημέραν έκυκλοφόρησε μία δήλωσις τοΰ Βασι 
λεως, διά τής οποίας έγνωστοποίει, δτι έγκαταλείπει τήν ν ώ- 
ραν μετά τοΰ Διαδόχου καί Αφίνει είς τόν θρόνον τόν υίόν του 
Αλέξανδρον, συνεβούλευε δέ τόν λαόν νά μείνη ήσυχος, δπως 

Αποφυγή φοβερόν δυστύχημα.
Συγχρόνως ό Ζοννάρ έξέδωσε δήλωσιν, διά τής όποιας 

έγνωστοποίει, δτι κατόπιν Αδειας τού πρωθυπουργού δ,έταξε 
την αποβιβασιν στρατού είς Πειραιά, τό όποιον καί έγινε πεοί 
τήν μεσημβρίαν. .

Κατόπιν έπηκολούθησεν ή δρκωμοσια τού βασιλέως Ά  
λεξάνδρου παρά τού Μητροπολίτου καί μία προκήρυξις αυτού’ 
ή^οποία κατέληγεν είς τήν έλπίδα, δτι σεβόμενος τήν έπιθυ- 
μιαν τού πατρός του θά δυνηθή Από κοινού μετά τοΰ λαού 
να απελευθερώσω τήν πατρίδα Από τήν κρίσιμον θέσιν της

‘Η όρκωμοσία αυτη έγένετο δημοσκ* γνωστή, προσετέθη 
δέ ^  συνεννοήσει μετά τοΰ Ζοννάρ, δτι ή προσωρινή κυβέρνη- 
σις της Θεσσαλονίκης διελύθη, δτι ή έλληνική κυβέρνησις δυ-

«“ ® ?στεΐλΐα άμέ3ωί όπ«λλήλους της είς Θεσσαλονίκην, 
δτι η fc-λλας δύναται νά μείνη ούδετέρα, δτι ό Βενιζέλος κατ’

οΰδένα λόγον Θά έπανέλθη είς Αθήνας καί «τι ή Άντάντ ού- 
δόλιρς σκέπτεται νά τόν φέρη είς τήν Αρχήν.

4.) Τήν 13. ’ Ιουνίου μετέβησαν είς Τατόίον πολλαί έπι
τροπαί καί μεμονωμένα πρόσωπα, οί όποιοι δλοι έξέφραζον τήν 
ευχήν, δπως δσον τό δυνατόν ταχύτερον έπανέλθη ό Βασιλεύς.

Ό  Ζοννάρ είχε διατάξει, δτι ή έπιβίβασις τοΰ Βασιλέας 
ωφειλε νά γίνη εις Ώρωπόν άμεσως μετά τήν άφιξιν τής θα
λαμηγού Σφακτηρίας, ή όποια ήλθεν είς Ώρωπόν τήν 2 . πρωι
νήν ώραν τής 14. Ίβυνίου, προσθέσας τήν Απαλήν, δτι άλλως 
δέν θά ίσχυον δλαι του αί υποσχέσεις. Κατώρθωσαν δμως νά 
μετριασωσι τήν Αναλόγως πρός τάς περιστάσεις άποτρόπαιον 
αυτήν οιαταγήν, οΰτως ώστε ή Αναχώρησις Από τό Τατόίον νά 
-jwg τήν 9. πρωινήν ώραν. Περί τήν μεσημβρίαν έσήκωνε τήν 
άγκυραν ή «Σφακτηρία» μέ τό βασιλικόν ζεύγος, Αφού πρότε- 
ρον εΐχον Αποχαιρετίσει τόν βασιλέα Αλέξανδρον, τά λοιπά μέ- 
λη τή, Βασιλικής Οικογενειας καί τόν πρωθυπουργόν. ' Ο λαός 
έφωναζε: «Γιατί μας Αφίνεις, γύρισε πάλι γρήγορα.»

' Η μικροπρέπεια καί ή άνειλικρίνεια τοΰ Ζοννάρ είς τήν 
ύπόθεσιν αύτήν, έναντίον τής όποιας μόνον ή προσωρινή ρωσ- 
σική κυβέρνησις διεμαρτυρήθη έντόνως τόν ’ Ιούλιον τοΰ 1917, 
προκύπτει Από τά κατά τδν αύτόν μήνα ’ Ιούνιον έπ«κολου»ή- 
σαντα γεγονότα :

α. Ίήν 18. Ιουνίου ό Ζοννάρ έδημοσίευσε τόν κατάλ»- 
γον τών είς Κορσικήν έξορισθέντων καί όπό έπιτήρησιν τεθένταν 
Ελλήνων, μεταξύ τών όποιων πρωθυπουργοί, στρατηγοί xq 
βουλευταί.

β. Ό  Βενιζέλος ήλθε τήν 21. Ιουνίου είς Αθήνας υπό 
τήν προστασίαν τής Άντάντ. Κατήργησεν Αμέσως τόν νόμον 
τής μονιμότητας τών δικαστών καί υπαλλήλων, Απέλυσε» δλ* 
σχεδόν τά μέλη τού Άρείου Πάγου, δλους τους νομάρχας, 
πολλούς άνωτέρους Αξιωματικούς καί πολλάς χιλιάδας άλλων 
υπαλλήλων,^ ώς καί τόν πρύτανιν καί πολλούς καθηγητάς τβο 
Πανεπιστημίου. Άπηγορεύθησαν αί έργασίαι τής Ίερας Συνόδου. 
Άπηγγελθη κατηγορία ένανιον δλων σχεδόν τών έπισκόπων. 
"Ολοι σχεδόν οί στρατηγοί καί πολλοί Ανώτεροι Αξιωματικοί έ- 
τέθησαν είς διαθεσιμότητα, 150 αξιωματικοί έφυλακίσθησαν.

γ. Γην 29. Ιουνίου ό Βενιζέλος διέκοψε τάς σχέσεις πρός 
τάς Κεντρικάς Δυνάμεις.

Η περιγραφή αυτη αποδεικνύει καθαρώτατα δτι ή Ατυ
χής Ελλάς ώθήθη υπό τών Γάλλων είς τόν π ό λ ε μ ο ν  παρά τό 
πλευρόν τής Άντάντ έναντίον τής θελήσεως τοΰ Βασιλέως τι,ς 
καί τοΰ λαοΰ της, καί πρό πάντων έναντίον της θελήσεως τής 
μεγάλης πλειονότητας τών πεπαιδευμένων κύκλων, ιδίως τών 
Αξιωματικών, τών υπαλλήλων, τών καθηγητών τοΰ Πανεπιστη
μίου καί τών κληρικών, διά κτηνώδους βίας έναντίον ένός έκ 
τών  ̂προτέρων Ανικάνου πρός Αντίστασιν καταστάντος λαοΰ καί 
δι άναισχύντου ψεύδους.

Είθε νά σημάνη ταχέως ή ώρα τής Απελευθερώσεως τβΰ 
Ατυχούς λαού!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ A l i K M I U T i
Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 17. Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
> λ _  ΣΤΡΑΤΙ* ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ
Επί τής νοτιάς όχθης τοΰ Σκάρπ καί είς τινας τομβΐς 

νοτιοδυτικώς τής Καμπραί ζωηρά ένέργεια πυροβολικού.

’ Ισχυρόν πύρ πυροβολικού καί τορπιλλοβλητών όιηυθυνθη 
έπί τοΰ νοτίους τοΰ Σαίν Καντέν μετώπου.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟ» ΑΡΪΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Βορειως τοΰ Σαίν Μιχιέλ καί είς τήν Σουντγκάου ή δράσις 

τού γαλλικού πυροβολικού ήτο ζωηρότερα ή κατα τας προη- 
γουμένας η μ έ ρ α ς . _________

'Ο άνθυπολοχαγός Μύλλερ έφθασε τήν 38. έναέριον νί
κην του.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν νέον.

Μακεδονικόν μέτωπον
Βορειως τού Άξιοΰ καί τής λίμνης τής Δοϊράνης εί? 

αγγλικός λόχος έπετέθη κατόπιν σφοδρας ένεργείας πυρός καί 
άπεκρούσθη υπό τών βουλγαρικών προφυλακών.

Ιταλικόν Θέατρον
Μεταξύ τοΰ Μπέντα καί τού Πιάβε διετηρήθη είς μερι

κούς τομείς ισχυρά ένέργεια πυροβολικού.
Κατόπιν έπΓτυχών έπιχειρήσεων νοτίως τοΰ Κολκαπρίλε αύ- 

στροουγγρικά στρατεύματα συνέλαβον πολλάς εκααοντάοας αιχμα
λώτων. Ίταλικαί έπιθέσεις έναντίο» τοΰ δρους Φοντάνα Σέκα 
έναοάγησαν.

(W .T.B.) ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

illiUTASTAII! TOY ϊίΡΡΑΊΊ
(Ζ.) Αουγκάνο, 16. Δεκεμβρίου. 'Ο έν Άθήναις Ανταπο

κριτής τής «Σέκολο» Αγγέλλει τήν νύκτα τής 15. Δεκεμβρίου, 
δτι κατά πληροφορίας τής έφημερίδος „Πατρίς“ ό στρατηγός 
Σαρραίγ θά Αντικατασταθή πιθανώς υπό τοΰ στρατηγού Γκουρ- 
ρώ, δ όποιος θά Αναλάβη τήν γενικήν διοίκησιν τοΰ έν Μακε· 
ϊονί« μετώπου. _________

1111511 ΜΙ ΕΙΣ 10 POflUNIKOH ΜίΤΜ
Πετρούπολις, 18 Δεκεμβρίου (Τηλεγραφικόν πρακτορεΐον 

Πετρουπόλεως). 'Ο στρατηγός Τσερμπατσέφ έκλεισεν είς τήιΤ 
Φωξάνι προσωρινήν Ανακωχήν μεταξύ τοΰ ρουμανικού στρατού 
τοδ ρουμανικού μετώπου και τών γερμανικών, αύστροουγγρι- 
κών, βουλγαρικών καν τουρκικών στρατευμάτων.

Ο ΚΑΛΕΝΤΙΝ ΗΧΜΑΛΩΤΙΣΘΗ
(Ν.) Στοκχόλμη, 16. Δεκεμβρίου. 'Ο ένταΰθα πρέσβυς 

τής μπολσεβιστικής κυβερνήσεως έγνωστοποίησεν, δτι κατά τι 
μόλις ύπ’ αύτοΰ ληφθεν τηλεγράφημα τής κυβερνήσεώς του ό 
Καλεντίν καί ολόκληρον τό έπιτελεΐόν του ή χμαλωτισθησαν 
πλησίον τής Ροστόβ. Διά τήν καθυπόταξιν τοΰ Καλεντίν καί 
τών Κοζάκων του συμμετέσχον Αποφασιστικώς τορπιλλοβόλα 
μετά μπολσεβιστικών πληρωμάτων, προχωρήσαντα μέχρι τών 
Ικβολών τοΰ Ντόν, καθώς καί ώπλισμένα σκάφη έπί τών όποιων 
έπέβαινον άνδρες τής’ Ερυθρας Φρουράς. (Έάνή ειόησις αύτη, ή δ- 
ποία ώς έκ τής πηγής της φαίνεται Αληθής, έπιβεβαιωθή, τότε 
ή νίκη τών Μπολσεβιστών εΐναι οριστική)

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝ ΙΑ ΤΟ Υ ΣΤΡΑΤΗ ΓΟ Υ ΣΚΑΛΑΝ
Βερολινον. 16. Δεκεμβρίου. (W .T.B.) Περί τής όπό τοΰ 

πρακτορείου Ρόϋτερ διαδοθείσης είδήσεως περί τής αύτοκτονίας 
τοΰ ρώσσου στρατηγού Σκαλόν όλίγας στιγμάς μετά τήν άφιξιν 
τών διά την συναψιν τής Ανακωχής έπιτετραμμένων είς|τό γενι
κόν γερμανικόν στρατηγεΐον, μανθάνομεν τάς έξής συμπληρωμα-

τικάς λεπτομερείας: ' Ο στρατηγός Σκαλόν είς τάς κατα τό 
διάστημα τού ταξειδίου γενομένας συσκεψεις τής ρωσσικής έ κ 
τροπης εΐχε λάβει άμεσον καί ζωηρόν ένδ·αφέρον. 'Ώρας τινας 
μετά τήν άφιξιν τόυ καί ολίγον προ τής ένάρ;εω; τής κοινής 
συνδιασκέψεως μετέβη είς τό δωμάτιόν του διά νά παραλαβή 
ένα χάρτην, έκεΐ δέ εδρέθη νεκρός υπό τού ώς ακολούθου τής 
ρωσσικής έπιτροπής διωρισμενου γερμανοΰ αξιωματικού. Μία Α
ποχαιρετιστήριος έπιστολή τού στρατηγού πρός τήν σύζυγόν του 
ούδεμίαν έξήγησιν δίδει τών Αφορμών τοΰ διαοήματος του. 
Τά μέλη τής ρωσσικής έπιτροπής υποθέτουν, δτι πρόκειται περί 
νευρικής διαταράξεως· διεβίβασαν είς τήν κυβερνησιν των σχε
τικήν έκθεσιν περί τοΰ' συμβάντος. Κατά τήν μεταφοράν τού 
νεκροΰ είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, είς τήν όποιαν συμμε
τέσχον καί ρώσσοι ιερείς, γερμανικά στρατεύματα Απενείμαν 
τάς κεκανονισμένας στρατιωτικάς τιμάς.

Η Α Ν Α Β Ε Ο Ρ Η Σ Ι! ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ Π Ο Λ ΕΜ ΙΚ Ο Ι Σ Κ 0 Β 1 8
Βερολινον, 16 Δεκεμβρίου. (W .T.B .) Περί τής Αναθεω 

ρήσεως τών πολεμικών σκοπών τής Ιταλίας, η οποία αρχίζει 
υπό τήν πίεσιν τών μεγάλων πολεμικών έπιτυχιών τής Γερμα
νίας καί τής Αυστροουγγαρίας, ύπάρχουσι Αξιόπιστοι πληροφο' 
ρίαι, δτι ή Αμερική έπέμεινε κατά τήν παρισινήν συνδιάσκεψή 
είς τήν Ανά/λησιν τής πρός τήν ’ Ιταλίαν δοθείσης ύποσχέσεοκ 
περί παραχωρήσεως είς αυτήν τής Δαλματικής παραλίας Προ
σέτι άπεφασίσθη νά Ανακληθώσιν τά εις τήν Ιταλίαν υποσχί 
Θέντα πλεονεκτήματα έν Μικρά Άσια.

ΓΑΑΑΙΚ ΑΙ ΙΚ ίΨ Ε ΙΣ  ΑΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΧΗΗ
(Ν.) Ή  έσχάτως ίδρυθεΐσα έφημερίς «Αέ Πεϋ» Ιζήτησε 

τήν γνώμην τού σοσιαλιστοΰ βουλευτοΰ Μουτε, ό όποιος κα: 
έντολήν τής γαλλικής κυβερνήσεως εΐχε μεταβΐ(ϊ είς Πετρούπο 
λιν, πεοί τών πιθανών συνεπειών μιας γερμανορωσσικής Ανα
κωχής. ' Η Απάντησις τοΰ Μουτέ ήτο λίαν Απαισιόδοξος. “"Οταν 
τόν Μαίον έπανήλθον μετά τοΰ Κασέν εκ Πετρουπόλεως, ϊ·- 
πεν, έθέσαμεν πρό τοΰ σοσιαλιστικού κόμματος καί τής βου 
λής τό ακόλουθον δίλημμα : Ή  διακινδυνεύετε νά χάσετε τήν 
Ρωσσίαν, οπότε χάνετε καί τόν πόλεμον, καί άν Ακόμη υποτε. 
θη δτι προτάσσωμεν Αντίστασιν είς τό μετωπόν μας, καί οι. 
δετε τήν εύκαιρίαν νά θριαμβεύση ό πρωσσικός μιλιταρισμός. 
*Η υποστηρίζετε τάς προσπαθείας τής ρωσσικής κυβερνήσεως 
καί τοΰ έργατικοΰ συνδέσμου τής Πετρουπόλεως, έπιτρέπον- 
τες τό συνεδρίαν τής Στοκχόλμης καί έπιχειρούντες Αναθεώ
ρηση» τών πολεμικών σκοπών.

Έν τούτοις δέν ήθελαν.δπως οι σοσιαλισταί παίξουν ένα 
ρόλον, ό όποιος θά ήμποροΰσεν, έν περιπτώσει έπιτυχίας, νά 
αύξήση τήν ίσχύν των. Διά λόγου; έσωτερικοπολιπκους ή Ρω "ί
σια Αφέθη είς έαυτήν ή μάλλον μόνον είς τήν γερμανΓ/.ην προ- 
παγάνδαν. Τά σήμερον έκτυλισσόμενα γεγονότα εΐναι αί συ,ε- 
πειαιτών πολιτικών έκείνων σφαλμάτων. Μάς ελλείψει ή τίλ 
μη, δέν ήθέλαμεν ν’ Αποδεχθώμεν τήν έπαναστατικήν διπλω 
ματίαν, ή όποια θά ήτο ή μόνη κατάλληλος. Δέν παρέσχομεν 
ούδεμίαν ένίσχυσιν είς τήν κυβέρνησή τοΰ Κερένσκι. Σήμερον 
κυριαρχεί ό Λένιν καί δ Τρότσκι. 'Η  πολιτική των στάσις δεν 
έαπνέεται μόνον 6πό φανατισμού Οια την ειρήνην, αλλα και 
υπό μίσους έναντίον τών συμμάχων. 'Π  δημοσιευσις τών μυ
στικών συνθηκών εΐναι ή έκδίκησις τοΰ Τρότσκι έναντίον τών 
συμμάχων. Εΐπεν είς τούς Ρώσσους, δτι η Κωνσταντινούπολή:, 
ή διανομή τής Μικράς ’ Ασίας καί ή Αριστερά όχθη τού Ρή-



ν*υ οέν άπετελουν μόνον τον σκοπόν, άλλά χαί τά αίτια 
τής μετά τοΰ τσαρισμού συμμαχίας.

Βεβαίως ή Ρωσσία δ·:ν υπήρξε ποτέ ευχάριστος σύμμα
χος. Επειδή άκριβώς έφοβοΰντο πάντοτε μίαν προδοσίαν έχ 
μέρους τής Ρωσσίας είσήλθον μετ’ αυτής είς τήν σκοτεινήν πο
λιτικήν τών έδαφιχών διανομών. Τώρα το κακόν έπήλθε καί 
πρέπει νά τδ άντιμετωπίσωμεν. Πιστεύω, δτι δέν πρέπει νά ά- 
φησωμεν μονούς τους Ρώσσους. "Οσοι ήμποροΰν νά έςασκήσουν 
καποιαν έπιρροήν έπί τών Ρώσσων, θά έπρεπε νά ήναι έκεΐ. 
Αυτοί είναι κυρίως οί σοσιαλισταί· ό πατριωτισμός των είναι 
‘άχα μιχροτερος η τών άλλων; ’ Εκείνοι δμως ο? όποιοι θά 
«πήγαιναν έκεΐ οεν 9α είχον κανένα χΰρίος, έάν έτερον είς τους 
Ρώσσους μόνον τήν πρότασιν, νά' έξαχολουθήσωσι μέχρι τέλους 
τδν αγώνα. Πρεπει εις έκαστος νά έκθέση φανερά τούς πολε
μικούς του σκοπούς, διά νά ίδωμεν τέλος, ποια μέσα ήμποροΰν 
νά μάς οδηγήσουν ταχέως είς μίαν γενικήν ειρήνην.

Η Αντάντ καί ή νέα πορτογαλική κυ- 
βέρνησις

(Ζ.) Γενεύη, 16. Δεκεμβρίου. 'Η νέα πορτογαλική χυ- 
όέρνησις εδρίσχει άντίδρασίν τινα έν Παρισίοις, Λονδίνο» χαί 
Ρώμη. Ο παρισινός «Χρόνος» γράφει, δτι αί άνταντικαί κυ
βερνήσεις δέν θ« σπεύσουν πολύ νά αναγνωρίσουν τήν νέαν κο- 
βέρνησιν, διότι δέν δύνανται νά λησμονήσουν εύχόλως τάς δπη- 
ρεσίας. τάς όποιας προσέφεραν είς τήν Άντάντ ό Πρόεδρος 
Μακάντο καί τό δπουργείον Κόστα.

Ή φυγή τοΰ Μακάντο
(Ν.) Μαδρίτη, 16. Δεκεμβρίου. (Τηλεγράφημα τού πρα

κτορείου Χαβας.) 'Ο πρώην πρόεδρος τής Πορτογαλικής Δη
μοκρατίας Μακάντο εφθασε μετά τής οίχογενείας του είς Μα
δρίτην.

Μία πρότασις είρήνης είς τήν ’Αγγλικήν 
Βουλήν

(Ζ.) Κατά τήν «Νταίλυ Νόί)„ δ βουλευτής Κίνγχ δπέ 
πέβαλεν είς τήν κάτω βουλήν δευτέραν έπερώτησιν, έάν ή κυ- 
ίέρνησις, άφοΰ αί εκατέρωθεν ένέργειαι δπέρ τής ειρήνης χατά 
τόν Σεπτέμβριον έναυάγησαν λόγφ παρεξηγήσεων, είναι διατε
θειμένη νά έπιχειρήση νέον διάβημα, δπως άνταλλάξη μετά τού 
έχθρού τούς δρους διά τήν ειρήνην, ή νά άπαντήση είς τοιοΰ- 
τον διάβημα τοΰ έχθρού καθαρώτερον χαί εδνοϊχώτερον.

Ή Άντάντ καί οί Μπολσεβίκι
(Ζ.) Κατά τηλεγραφήματα τής «Ματέν» καί τοΰ «Μι

κρού Παρισινού» έκ Πετρουπολεως οί πρεσδευταί τής Άντάντ 
έίήλωσαν, δτι είναι πρόθυμοι, νά έξετάσωσι τό ζήτημα τής 
άναγνωρίσεως τών Μπολσεβίκι, έν ή περιπτώσει ή πλειοψηφεί» 
njc συντακτικής έί)νο3υνελεύ3εα>ί είναι υπέρ αυτών.

Ή Ρωσσία διακόπτει τήν πληρωμήν τών 
τόκων

(Ν.) Οι «Τάϊμς» πληροφορούνται έχ Πετρουπολεως τά 
έξής : Η κυβέρνησις άπηγόρευσεν είς τάς τραπέζας τήν πλη
ρωμήν τών χατά τήν 1 . Ίανουαρίου ληγόντων τόκων είς τό έ- 
ξωτερικόν. Τοιουτοτρόπβς δέν έκηρύχθη μέν έπισήμιος τό χρε- 
ωσάτσιον, άλλά κατ’ ουσίαν πραγματοποιείται τοΰτο.

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠλΟΙΩΝ
(Ζ.) 'Π  βρεττανιχή κυβέρνησις άνεχοίνωσεν είς τόν Βενι

ζέλον, δτι δέν θά κατασχεθούν είς τό μέλλον έλληνικά πλβϊκ.

ΑΠΟ ΤΑΣ Μ ΪΣΤΙΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
(Ζ.) Κατ’ ειδήσεις έλβετιχών έφημερίδων, αί άπό τής 

Πέμπτης συγκροτουμεναι μυστικά! συνεδριάσεις τής ιταλικής 
βουλής άσχολούνται μέ δύο σπουδαίας προτάσεις τών τζιολιττι- 
κων καί τών σοσιαλιστών, αί όποϊαι άφορώσι τάς κατηγορίας 
έναντίον τοΰ στρατηγού Καντόρνα χαί τό ζήτημα τής παρ*- 
πομπής του ένώπιον δικαστηρίου, ώς χαί τό υπό τών σοσιαλι
στών άνακινηθέν ζήτημα συμμετοχής τής Ιταλίας είς τάς ρωσ. 
σικάς διαπραγματεύσεις άνακωχής καί είρήνης.

ΔΕΗ ΑΠΕΒΙΒΑΣΒΗΣΑΗ ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΙΣ ΒΑΑΑΙΒΟΣΤΟΚ
(Ζ.) Η «Πρόοδος τής Λυόν» πληροφορείται άπό τήν 

Βασινγχτώνα, δτι ό έν Βλαδιβοστόχ άμεριχανός πρεσβευτής 
διαψευδει τήν άποβίβασιν ιαπωνικού στρατού.

Το πρόγραμμα τής ρωσσικής έΦνοσυνε- 
λεΰσεως

(Ζ.) Στοκχολμη, 17. Δεκεμβρίου. Κατ’ ανακοινώσεις τ*5 
άίιτικοΰ τύπου τής Πετρουπίλεως ή σύνοδος τής συντακτικές 
έθνοσυνελεόσεως ώρίσΟη διά τήν 15. Δεκεμβρίου (π. ή.). Είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν αυτής άναγράφεται λόγος τού Λένιν 
περί τού προγράμματος τού κόμματος τών Μπολσεβίκι. Έπί 
τη εόκαιρία ταύτη ό Λένιν θά βμιλήση χαί περί τών διαπραγ
ματεύσεων τής είρήνης. 'Ο Τρότσκυ θά προβή είς δηλώσεις 
περί τής έξωτεριχής πολιτικής.

Συμβούλιον Στέμματος έν Βιέννη
(Ζ.) Έκ Βιέννης άναγγέλλονται τά έξής: Τήν 14. Δεκεμ

βρίου εγένετο συμβούλιον τού στέμματος ύπό τήν προεδρείαν 
τού Αύτοκράτορος, δπως συσκεφθή έπί διαφόρων έκκρεμών 
ζητημάτων. ΓΙαρίσταντο ό πρωθυπουργός τής Αυστρίας ®iv 
£άιντλερ. καί ό πρωθυπουργός τής Οόγγαρίας, Βέκερλε' έ 
δπουργός τών στρατιωτικών, φόν Στέγκερ—Στάϊνερ, ό άρχη 
τού γενικού έπιτελείου, βαρώνος φόν Άρτς, καί πολλοί αυ
στριακοί καί ουγγροι είδικοί υπουργοί.

|  9§ S  S  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  Λ 3 6 § § |
Αΰριον εορτήν τοΰ αγίου Νικβλάου δέν έορτάζει 

ό ύπολοχαγός τοΰ 19. Πεζικό* Συντάγματος κ. Νικό
λαος Ξυδέας.

Αυριον εορτήν τοΰ Ά γ . Νικολάου δέν έορτάζει ό Άνβυ- 
πολοχαγός τοΰ 37. Πεζ. Συν)τος κ. Νικόλαος Μπόγγας.

, Αυριον εορτήν τού Άγιου Νικολάου έορτάζει δ έπιλοχίας 
τοΰ 22 Πεζικού Σον)τος κ. Νικόλαος Ραμαντάνης.

Είς τόν έορτάζοντα αύριον λοχαγόν κ. Νικ. Παπαλεονάρ
δον υποβάλλομεν εύλαβώς τάς θερμοτέρας εύχάς μας.

Δεκ. Φλωράκης Γ., στρατ. Φλωράκης Σ

O A jT E U  ΤΑΧ ΐΑΡΟ Η ΕΙΟ Υ  ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΦΕ Τ Ρ ΙΤ Η , 18. ΑΕΚΕΜΒΡ ΙΟΥ
Κονσέρτο τής έλληνικής μαντολινάτας. 

Έ ναρξις "Ώραν 8ην μ. μ._________ Είσοδος έλευΦέρα.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον άπό 1 . Ίανου 
αρίου Κρέλ - στράσσε 19 I. άριστερά.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον. Λάντεσκρον 
στράσσε 46 II. δεξιά.


