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ΑΡΧΑΙ ΩΔΙΝΩΝ
Δέν είχον συνέλθει άχόμη οι λαοί τής Άντνάτ άπό τό 

άλγος τής ιταλικής ήττης, χαί Ιτεροι κόλαφοι κατηνέχθησαν 
έπί την παρειάν τοΰ άνταντικοΰ έγωϊσμοΰ :

Ή  ήττα τών Άγγλων έν Καμπραί χαί ή σύναψις έχκε- 
χειρίας μετά τών Ρώσσων καί Ρουμάνων, ητις τείνει να θεση 
τέρμα εις τόν αιματηρόν τοΰτον πόλεμον, είς τό ανατολικον 
μέτωπον, παρά τάς πρός ματαίωσιν ταύτης προσπαθείας του 
έν Πετρουπόλει Άγγλου πρεσβευτοΰ. ’ Αμφότεραι αί μεγάλαι 
«ύται ήτται τής Άντάντ έπέδρασαν σφόδρα καί έπί τάς σκέ
ψεις τοΰ πρώτοο έν Παρισίοις συνελΟόντος πολεμικού συμβου
λίου, καθόσον άμφότεραι ούδεν τό καλόν προοκονίζουσι οιά το 
μέλλον τής άνταντικής νίκης ! ! Ασφαλές δέ γνώρισμα τής 
«νταντικής συγχύσεως είναι οσα ό γαλλικός τύπος ψάλλει δια 
τους συμμάχους αυτών ’ Ιταλούς· καθόσον ή διάσπασις τοΰ I- 
ταλιχοΰ μετώπου, μόλις ήστραψαν αί γερμανικαί λόγχαι προ 
τών έπηρμένων καί γαυριουσών μέχρι τότε ιταλικών στρα
τιών, έθεσεν είς διλημματικήν θέσιν τους συμμάχους αυτών 
’ Αγγλογάλλοος.

Καί είναι μέν άληθές, δτι άπό καιροϋ ό γαλλικός σωβι
νισμός δπόδρα τόν ίταλιχόν ιμπεριαλισμόν έβλεπε, καί έπεζήτει 
περίστασιν νά θέσττ) τέρμα είς τάς υπερφιάλους ίταλικάς βλέ
ψεις, αιτινες τοσοΰτον ηυξανον, έφ’ δσον ή Α. Μ. δ βασιλεύς 
Κωνσταντίνος έκράτει τήν 'Ελλάδα μακράν τής παγκοσμίου πά
λης, καί διά τοΰτο πάντα τά βάρβαρα μέσα έχρησιμοποίησεν 
?να θέση έκποδών τό έμπόδιον τοΰτο, χαί χατώρθωσε κατόπιν 
άν/)κούστων όργίων νά έξαναγκάση τόν πεφιλημένον ημών Ά -  
ναχτα νά έγκαταλείψη τό πάτριον έδαφος, χαί νά θέση άντι- 
μέτωπον τών ιταλικών βλέψεων τό έλληνικόν χατά τής Ιταλίας 
μίσος. Διά τοΰτο δπό τόν έξάψαλμον αύτόν τοΰ έλευθέρου ήδη 
λογοκρισίας γαλλιχοΰ τύπου δποδηλοΰται καποια ευχαριστησις 
διά τό πάθημα τών ’ Ιταλών, διότι όντως παρουσιάζεται ή ζη- 
τουμένη ευκαιρία νά ψαλλιδίσωσι τά ίταλικά δνεφα είς τό Αί- 
γαΐον καί τήν Μ. Άσίαν, καί δίδει λαβήν είς τόν γαλλικόν 
φαμφαρονισμόν νά Ιπιδειχθη ώς σώτήρ καί άντιλήπτωρ τών 
’ Ιταλών. ’Εν τούτοις δμως τά συνεπελθόντα γεγονότα άρδην 
άνέτρεψαν τά γαλλικά ονειροπολήματα και ού σμικρόν εσχον 
άντίκτυπον έπί τοΰ άδιαλλάκτου φρονήματος τών λαών τής 
’ Αντάντ.

Αί σπουδαιότεραι τών ελβετικών έφημερίδών, χαί αΰταί 
αί μίλλον οίκείως τή Άντάντ προσκείμενοι, άναγράφουσιν, δτι 
τό πολεμικόν συμβούλιον τών Παρισιων ήσχολήθη άποκλειστι- 
χώς σχεδόν μέ τήν πρός τους ’ Ιταλούς βοήθειαν τών συμμά

χων Άγγλογάλλων. Πρός παροχήν δέ βοήθειας άπέβλεψαν εις 
τήν στρατιάν τοΰ Σαρράιγ, δηλ. τήν έγκατάλειψιν τοΰ μακεδο
νικού μετώπου, ού ή θέσις μετά τήν σύναψιν τής ρωσσικής 
καί ρουμανικής άνακωχής ού μόνον δέν νομίζεται ασφαλής, 
άλλά καί τά μάλα έπιχίνδυνος, διότι, άν αί απ’ ανατολών ε- 
λευθερούμεναι συμμαχικαί δυνάμεις τών Κεντρικών ήθελον Ιπι- 
πέση κατά τοΰ μετώπου τούτου, θά εθετον τόν δαφνηφόρον 
στρατηγόν Σαρράιγ προ τοΰ διλήμματος, ή νά προτίμηση νά 
δεχθ-η εν ·!>υχρόν λουτρόν έν μέσω χειμώνι είς τά δροσερά 
καί ήρεμα τοΰ Θερμαϊκοΰ υδατα, ή νά κάμη ένα περίπατον 
μέχρι Σόφιας ή Βιέννης, άν μή μακρύτερα.

"Ισως θά άντιλέξη τ ι ς ,  δτι ό στρατός ούτος δύναται νά 
υποχώρηση κανονικών έγκαταλείπων τό μακεδονικόν έδαφος 
καί μεταβαίνων είς Αύλώνα, ή άλλοΰ, πρός μεταβίβασιν αύτού 
είς τό δι δ προωρίσθη δπό τοΰ παρισινοΰ συμβουλίου μέτω
πον. Πρός τόν άντιλέγοντα τοΰτον άπαντώμεν, χωρίς νά ειμεθα 
καί στρατιωτικοί, δτι πρέπει νά είναι κανείς πολυ απλοϊκός διά 
νά πιστεύη είς την έκδοχήν ταύτην, προκειμένου μάλιστα περί 
ενός στρατοΰ, άποτελουμένου έχ 400 περίπου χιλιάδων μετά 
πολλών πολεμικών έφοδίων κλπ., διότι καί πολλά μεταφορικά 
μέσα καί δη θαλάσσια άπαιτοΰνται, καί χρόνος πολύς, χωρίς 
νά ύπολογίσωμεν καί τούς μυθικούς τής Μεσογείου καί Άδρια- 
τικής όφεις ώς καί τούς συγκρατοΰντας τά νΰν προσκεχολλημέ- 
νην τήν στρατιάν ταύτην δίκην πεταλίδας είς τας πέρις καί έν- 
χος τής Θεσσαλονίκης περιοχάς συμμάχους τών κεντρικών δυ
νάμεων.

’ Εν τούτοις ή ένίσχυσις τοΰ ίταλικοΰ μετώπου έπειγει, 
καί άλλα στρατεύματα διαθέσιμα δέν όπάρχουσιν έπί τοΰ παρόν
τος παρά μόνον τά παραχειμάζοντα έν Μακεδονία. Ιδου μία 
περίστασις' κατάλληλος νά έγκαταλειφθή τό μακεδονικόν μέτω
πον, χωρίς νά έγείΡΤι καί πολύν θόρυβον είς τούς άνταντικούς 
λ α ο ύ ς .  Καί όντως άμ έπος άμ’ έργον τό τηλεγραφικόν σύρμα 
^ ς  πληροφορεί δτι ό στρατηγός Ρόκ μεταβαίνει είς Μακεδο
νίαν άντί τοΰ Σαρράιγ, άνακαλουμένου καί πεμπομένου νά ά- 
ναπαυθή έπί τάς δάφνας άς έδρεψε, χαί δτι ό έν Μακεδονία 
στρατός δέν προσφέρει έκεΐ τόσας υπηρεσίας, δσας θά προσί- 
φερεν είς άλλο μέτωπον. ϋυτω λοιπόν τερματίζεται τόσον ά- 
δόξως καί ή μακεδονική έκστρατεία, δσον άδόξως έτερματίσθη 
καί ή έπιχείρησις τών Δαρδανελλίων, δι’ ήν ποταμοί μελάνης 
έχύθησαν άπό τόν άνταντικόν τύπονν  Χωρίς νά θέλωμεν^ ένθυ- 
μούμεθα,. μέ ποιον στόμφον άνηγγέλθη ή έπιχείρησις αυτη εις 
τήν β ο υ λ ή ν  τώ ν  Άγγλογάλλων, ήν ή χειμαρρώδης εδγλωτία τοΰ 
κ. Λόϋδ Τζώρτζ καί τοΰ μακαρίτου Ριμπώ άνεβίβασεν είς δυσ
θεώρητα ποιητικά υψη, ·δτε τό πρώτον άνήγγελλον είς τας οί-



χείας βουλάς τήν άποβίβασιν τών συντριμμάτων τών Δαρδανελ
ίω ν  μα μετέφερον σωρούς έπί σωρών πολεμικών έφοδίων, δι’ 
ών ήπείλουν χοϋς έχθρούς αύτών, ότι μετ’ ού πολύ χά δαφνο
στεφή ! συμμαχικά τής Άντάντ στρατεύματα θά είσήρχοντο έν 
θριάμβω εις χήν Βιέννην!

Ουτω λοιπόν έγχαταλείπονται συν τω μαχεδονιχω μεχώπω 
και οι ζερβοί ει’ς ους ύπέσχοντο ού μόνον χήν έπανόρθωσιν 
τοΰ σεροικοΰ Κράτους, αλλά καί εις γεύματα διδόμενα έν Θεσ
σαλονίκη οί γενναίοι στρατηγοί χών Άγγλογάλλων προέπινον υ
πέρ χή- νεας σερβικής πρωτευούσης ! τη  έπινεύσει ίσως χών 
ίθυνόντων κύκλων.

Αφ οτου χά ιχαλικα όνειρα έσβέσθησαν, παρασυρθέντα 
υπό χών ορμητικών ρευμάτων χοΰ Tagliamento, τού Livenza, 
καί τού Piave. άπεπτη καί ό έφιάλτης ό καθήμενος έπί τού 
γαλλικού στήθους καί αί κατακτητικαί τής Γαλλίας καί τών υ
πολοίπων συμμάχων αυτής βλέψεις έλεύθεραι έπτερυγιζον άπό 
τό Αϊγαΐον εις την Μιχράν ’ Ασίαν, χαί πρός στιγμήν ένόμισαν 
δτι έκυριάρχησαν τοΰ κόσμου, άφ’ ου όπισθεν αύτών ήκολού- 
θει σειρά συμμαχιών, οίαι αί τής νοτίου ’ Αμερικής, τής Λιβε
ρίας, τών Καναρίων νήσων, τής Κίνας καί αύτής τής ' Ελλάδος 
κατα Βενιζελον ήλθεν όμως ή ρωσσική ανακωχή, καί άνέτρε- 
ψεν άρδην τούς υπολογισμούς αυτών, καί έσκότισε τά ρόδινα 
όνειρα τών Άγγλογάλλων, καί ενεκα τούτου εχομεν τήν ευχά
ριστη σιν σήμερον, νά άκούωμεν τόν γάλλον πρωθυπουργόν κ. 
Κλεμανσω νά λέγη άπό τού βήματος τής Βουλής δτι « ήλθεν 
η ωρα να ήμεθα μόνον Γάλλοι», δηλ. νά σκεφθώμεν, τίνι 
τροπφ πρέπει νά σωθώμεν άπό τό όσημέραι περισφίγγον τόν 
λαιμόν μας σχοινίον, έγκαταλείποντες εις χήν τύχην των χούς 
μικρούς έκείνους λαούς, οΰς έσυραν είς χόν όλεθρον. Αι λέξεις 
αύχαι άποχελούσι χόν έπιχάφιον χής Σερβίας, χή ς ' Ρουμανίας,
χοΰ Βελγίου, τής ’ Ιχαλίας κ α ί τοΰ Βενιζέλου.

   Ναβ

Η ΑΠΑΗΤΗΣΙΣ ΤΟ ϊ ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΑΑΡΙΟΥ [ I ?  ΤΟΗ ΑΟ ΥΔ ΤΖ0ΡΓΣ
Βερολινον, 17, Δεκεμβρίου. Ό  άρχικαγγελάριος κόμης 

φον Χερχλιγκ έδέχί}η είς βραχεϊαν συνομιλίαν τόν διευθυντήν 
τού τηλεγραφικού πρακτορείου Βόλφ. ’Αντικείμενον ταύτης ήτο 
ό τελευταίος λόγος τοΰ Αόϋδ Τζώρτς. ‘ Ο άρχικαγγελάρ,ος έξε- 
φράσθη ώς έςής :

Μ ° έρωτάτε περί τής άπαντήσεώς μου έπί τού τελευταίου 
λόγου τού άγγλου πρωθυπουργού Αόϋδ Τζώρτς. 'Ο κ. Αόϋδ 
Τζώρτς μάς άπεκάλεσεν είς τόν λόγον του κακούργους καί λη- 
στάς. Δέν προτιθέμεθα, καθώς έλέχθη ήδη κάποτε είς τό 
Ράϊχσταγ, νά συμμετάσχωμεν είς τήν άνανέωσιν αύτήν τών 
ομηρικών ήρώων. Οί σύγχρονοι πόλεμοι δέν κερδίζονται μέ ύ
βρεις· μέ ύβρεις ίσως μόνον παρατείνονται. Έκ τών κατηγο
ριών έκεινων του αγγλου πρωθυπουργού τούτο μόνον γίνεται 
φανερόν : είναι άδύνατος είς ήμάς ή συνεννόησις μέ άνδρας 
τοιούτων φρονημάτων. Είς τόν προσεκτικόν παρατηρητήν άπό' 
μαχρου ήδη χρόνου δέν δύναται πλέον νά μείνη καμμία άμφι- 
βολία, δτι διά τήν αγγλικήν κυβέρνησιν ύπό τήν ήγεσίαν τού 
Αόϋδ Τζώρτς ήτο απρόσιτος ή ίδέα μιάς δικαίας καί είρηνι- 
χης συνεννοήσεως. Έάν έχρειάζετο μία πειστική άπόδειξις 
τουτου είς τους εύρεϊς κύκλους τής δημοσιότητος, αυτή ήδη 
έδόθη ύπό τοΰ τελευταίου λόγου τοΰ άγγλου πρωθυπουργού.

Γνωρίζετε, δτι πρό όλίγου μόλις χρόνου άνήλθον είς τήν 
Ύι μέχρι τοΰδε δμως θέσις μου μού εδωσε τήν ευκαι

ρίαν να έςετασω άπό μίαν έξαιρετικώς κατάλληλον θέσιν πα- 
ρατηρήσεως τήν Ιξωτερικήν πολιτικήν τών προκατόχων μου

και των πολιτικών άνδρών τών συμμάχων κρατών. Καί τούτο 
ουναμαι νά δηλώσω, άς πολιτικός καί ώς ιστορικός, ό οποίος 
το μεγιστον μέρος τού βίου μου αφιέρωσα είς τήν ερευνάν τής 
ιστορικής αλήθειας: ' Η γερμανική συνείδησις είναι καθαρά. Δέν 
ειμεθα ημείς έκείνοι, οί οποίοι έσκηνοθέτησαν τήν δολοφονίαν 
τού Σεραγέβου.

Η δικη του Γ'ιαννούσκεβιτς είς τήν Πετρούπολιν κατέστη- 
σεν εις τόν κόσμον πασιφανές καί απολύτως γνωστόν, ό.τι ή- 
μεις έγνωρίζαμεν ήδη άπό τοΰ τέλους ’ Ιουνίου 1914, τούτέστιν, 
ΟΤΙ η αφορμή τού παγκοσμίου πολέμου ήτο ή διαταγή τής 
γενικής έπιστρατεύσεως, τήν όποιαν έξέόωκεν ό Τσάρος Νικό
λαος II τη παρακινήσει άσυνειδήτων συμβούλων καί* όποία ή- 
νάγκασε καί ημάς νά πολεμήσωμεν είς δύο μέτωπα.

Πρό όλίγων ημερών παρήλθεν εν Ιτος, άφ’ ής ημέρας 
ετειναμεν μετά τών συμμάχων μας τήν χείρά μας πρός τόν έχ- 
θρόν οι’ ειρήνην καί τήν όποιαν άπεποιήθησαν. Έν τ<ΰ μεταξύ 
ή άπάντησίς μας πρός τήν νόταν τού Πάπα έφανέρωσεν έκ νέ
ου τάς προθέσεις μας. Καθ’ ήν στιγμήν λαμβάνω τήν είδησιν, δτι 
ή παυσις των έχθροπραξιών, ή όποία είχεν ήδη σύμφωνηθή 
μετά τών ανατολικών γειτόνων μας, κατέληξεν είς μίαν ρητήν 
καί έπίσημον άνακωχήν, μού έδόθη καί ό λόγος τού άγγλου 
πρωθυπουργού, περί τού όποιου μού όμιλείτε. Είναι ή άπάν- 
τησϊς τής σημερινής άγγλικής βουλής είς τήν νόταν τού Πάπα. 

Κατόπιν αυτών ό δρόμος μας είς τό δυτικόν είναι φα-
νερός.

Ό  παγκόσμιος κριτής δεν είναι ό Αόϋδ Τζώρτς, αλλά ή 
ιστορία- δυνάμεθα νά άναμένωμεν καί σήμερον τήν κρίσιν της 
μέ ηρεμίαν, δπως καί κατά τήν 2. Αύγουστου 1914.
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Έπίσημον. Μεγα Στρατηγείον, 18. Δεκεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Λόγιο  ̂ θυέλλης καί χιόνος ή ένέργεια πυροβολικού οιετη- 

ρήθη μέτρια. Εις τήν Φλάνδραν καί δυτικώς τής Καμπρα· τό 
πύρ ηύξήθη κατά τι τήν εσπέραν.

Είς τό αγγλικόν μέτωπον, νοτιοδυτικώς τής Πινόν, έπί τής 
άνατολικής όχθης τοΰ Μάς καί βορειοανατολικώς τής Τάν τμή
ματα άναγνωρίσεως συνέλαβον αριθμόν τινα άγγλων καί γάλ- 
λων αιχμαλώτων.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Ούδέν νέον.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Είς τό τόξον τοΰ Τσέρνα καί μεταξύ τού ’ Αξιού καί τής 

λίμνης Δοϊράνης τό πύρ ένεδυναμοΰτο κατά διαλείμματα.

Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Μεταςύ τοΰ Μπρέντα καί τοΰ Πιάβε κατ’ έπανάληψιν 

ζωηρά ένέργεια πυροβολικού. ’ Ανατολικώς τοΰ όρους Σολαρόλε 
κατεληφθη μέρος τών έχθρικών θέσεων.

(W.T.B.)   ΑΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΛΕΙΑ
Κ Α Ι  Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο  Δ Υ Τ Ι Κ Ο Ν

(Ζ.) Βερολινον, 17. Δεκεμβρίου. Κατά τό πρώτον δεκα
πενθήμερον τού Δεκεμβρίου ή λεία τών Κεντρικών Δυνάμεων 
άνήλθεν είς 30 000 αίχμαλώτους, 243 πυροβόλα, 977 πολυ-

βόλα, 8δ τορπιλλοβλήτας, πολλά τεθωρακισμένα αυτοκίνητα καί 
πολυάριθμον πολεμικόν υλικόν, ένιΓ ή άνταντική λεία άνέρχε- 
ται σομφώνως πρός τά πολεμικά άνακοινωθέντα τής ’ Αντάντ 
είς 590 μόνον αιχμαλώτους, 2 πυροβόλα καί μικρόν αριθμόν 
πολυβόλων, συμπεριλαμβανομένης τής άγγλικής λείας τής 'Ιε
ρουσαλήμ.

Είς τό δυτικόν μέτωπον ήρχισε πάλιν κατά τι ή άνιχνευ- 
τική δράσις. Είς τήν Φλάνδραν, μετά τό τέλος τής τετραμή. 
νου άγγλικής έπιθέσεως ό αγγλικός στρατός οφείλει τώρα νά 
διαχειμάση υπό χειρίστας κλιματολογικάς συνθήκας έντός τού 
πρό τών Θέσεων μας έλώδους έδάφους, τό οποίον ήόυνήθησαν 
νά καταλάοωσιν κατά τήν διάρκειαν τών πολύμηνων άγώνων 
των. ' Η γερμανική νίκη παρά τήν Καμπραί, ή όποία έπηκο- 
λούθησε ραγόαίως τήν αγγλικήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν, έδη- 
μιούργησε μίαν νεαν φάσιν είς τό δυτικόν μέτωπον. Καχόπιν 
τούτων οφείλουν νά παυσουν πλέον οί άνταντικοί αλαλαγμοί, 
δτι απέκτησαν . τήν υπεροχήν είς τό μέτωπον αυτό (ή όποία 
καί ύφίστατο βεβαίως είς άνδρας καί υλικόν.) ,

ΤΗ Σ ΑΝ ΤΑΝ Τ ΚΑΙ ΤΩ Ν ^ ΚΕΝ ΤΡΙΚΩ Ν
(Ζ.) ' Ο πρόεδρος τής γερμανικής τραπέζης τοΰ κράτους χ. 

Χάφενσταϊν έδήλωσε κατά συνομιλίαν του μετά τίνος αντιπρο
σώπου τού τύπου, δτι κατά τήν διάρκειαν τού άπό τής άπο- 
κρούσεως όπό τής Άντάντ τής γερμανικής προτάσεως ειρήνης 
διαρρεύσαν έ'τος αί καθαραί πολεμικαί δαπάναι τών πέντε κυ- 
ριωτέρων άνταντικών χωρών άνήλθον έν συνόλφ εις 200 δισε
κατομμύρια μάρκων, ένω αί πολεμικαί δαπάναι τών κεντρικών 
δυνάμεων κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα δέν ‘ φθάνουν τά 
60 δισεκατομμύρια μάρκων. Αί καθαραί πολεμικαί δαπάναι 
κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 12 μηνών άνέρχονται, διά 
τήν Αγγλίαν μόνον, είς τήν αύ'ξησιν τών δαπανών δλων όμοΰ 
τών κεντρικών δυνάμεων. Είς τό αύτό ποσόν ανέρχονται καί αί 
πολεμικαί δαπάναι τών Ηνωμένων ΙΙολιτειών, καίτοι αύται αό- 
λις πρό 8 μηνών μετέχουσι τοΰ πολέμου.

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ9Η ΕΙΡΗΝΗΣ
Βερολίνον, 17. Δεκεμβρίου. (W.T.B.) Αί κυβερνήσεις τής 

Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Βουλγαρίας καί Τουρκίας θά είσ- 
έλϊουν τάς προσεχείς ημέρας είς συνεννοήσεις μετά τής Ρωσ
σίας διά τήν ειρήνην. Ή άναχώρησις τών γερμανών πληρεξου
σίων θα συντελεσθη μετ’ όλίγον. ’ Ανεπίσημοι προκαταρκτικοί 
συνεννοήσεις περί τών δρων τής ειρήνης ήρχισαν ήδη μεταξύ 
τών έν Μπρεστ - Λιτόβσκ παρευρισκομένων άντιπροσώπων τών 
συμμετεχουσών κυβερνήσεων.

'Η «I ενική Βορειογερμανική Έφημερίς» πληροφορεί, δτι ό 
υπουργός τών έξωτερικών φόν Κυλμαν θ’ άναχωρήση έντός 
τής εοόομάδος εις Μπρέστ - Λιτόβσκ δπως λάβη μέρος είς τάς 
οιαπραγματευσεις διά την ειρήνην. ’ Εκ μέρους τής Αυστρίας 
θά συμμετάσχη ίσως ό κόμης Τσέρνιν.

ΑΠΟ ΤΒ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΙΗΣ HIIIU2 ΑΝΑΚΟΧΗΐ
(Ζ.) Χθες έδημοσιεύθη τό κείμενον τής κλεισθείσης τήν 

15· Δεκεμοριου συνθήκης ανακωχής. Έν αύτη περιέχεται, δτι 
πρός διαπραγμάτευσή διαρκούς, δι’ δλα τά μέρη έντίμου είρή- 
νης κλείεται άνακωχή, άρχομένη τήν 17. Δεκεμβρίου 1917, 
12. ώραν μεσημβρίας, καί λήγουσα τήν 14. Ίανουαρίου 1918,
12. ωραν μεσημβρίας. Ιά συνθηκολογοΰντα μέρη εχουσι δι-

καιωμα νά ακυρ;υσωσι τήν συνθήκην άνακωχής κατά τήν 21. 
ημέραν. Έάν δεν συμβη τούτο ή άνακωχή έξαχολουθεί άφ' 
εαυτης, μέχρις δτου εν τών μερών ζητήση την άκύρωσιν 
αύτής, όπότε ή άνακωχή λήγει μετά 7 ημέρας άπό τής ’ ημέ
ρας τής άκυρώσεως.

' Η ανακωχή ισχύει καί διά τά έν ’ Ασία ρωσσοτουρκικά 
θέατρα. Άμφότερα τά μέρη ύποχρεοΰνται, δπως κατά τήν δι
άρκειαν τής άνακωχής μ η  αύξήσωσι τήν δύναμιν τού είς τό 
μέτωπον ευρισκομένου στρατοΰ καί μή έπιχειρήσωσι σύστημα-
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άνακωχής. Προσέτι νά μή συγκεντρώσωσι στρατόν είς τούς λι
μένας τής ; Άνατολικής θαλάσσης, τούς κειμένους άνατολικώς 
τής 15. μοίρας ανατολικού μήκους άπό Γχρήνουϊτς, καί είς 
τούς λιμένας τής Μαύρης Θαλάσσης.

--- γραμμαι οιαχωρισμοΰ εις τό ευρωπαϊκόν μέτωπον κα
θορίζονται τα προ τών θεσεων άμφοτέρων μάλλον προκεχωοη- 
μένα άμυντικά κωλύματα.

Προς άναπτυςιν και έοραιωσιν τών φιλικών σχέσεων αε- 
ταςυ τών ουο λαών έπιτρεπεται ιοργανωμένη έπικοινωνία τών 
στρατευμάτων τών δύο μερών ύπό καθορισθέντας δρους. Πρός 
τούτο όυναται να λαμοάνη χωρ·,ν ώργανωμένη έπικοινωνία είς 
2 ή 3 θέσεις είς τόν τομέα έκάστης ρωσσικής μεραρχίας. Αί 
θέσεις έπικοινωνίας θά όρισΟώιι Ίν συνεννοήσει τών απέναντι 
άλλήλων ευρισκομένων μεραρχιών μεταξύ τών γραμμών διαχω
ρισμού, δηλαδή έντός τής ούδετέρας ζώνης, καί Θά χαρακτ*;- 
ρίζωνται διά λευκών σημαιών.

' Η έπικοινωνία έπιτρεπεται μόνον έν καιριρ ημέρας άπό 
τής ανατολής μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου. Είς τάς θέσεις ε
πικοινωνίας επιτρέπεται νά κάθηνται κατ’ άνώτατον όρον 25 
άτομα έκάστου τών άντιμέτώπων στρατών άνευ δπλων. Ε πι
τρέπεται ή άνταλλαγή είδήσεων καί έφημερίδων, έπίσης δε δύ- 
νανται νά δίδωνται πρός άποστολήν άνοικταί έπιστολαί. Είς τάς 
θέσεις έπικοινωνίας έπιτρεπεται ή πώλησις καί ή άνταλλαγή 
έμπορευμάτων τής καθημερινής χρήσεως.'

Πρόσωπα, τά όποία παρά τάς συμφωνηθείσας διατάξεις 
θά ύπερβώσι τήν γραμμήν διαχωρισμού τοΰ άνχιμετώπου μέ
ρους, Θά συλλαμβάνωνται καί θά έπιστραφώσι μετά τήν συνο- 
μολόγησιν τής είρήνης ή τήν παΰσιν τής άνακωχής.

' Η άνακωχή ισχύει είς ολόκληρον τήν Μαύρην καί τήν 
Ανατολικήν θάλασσαν άνατολικώς τής 15. μοίρας ανατολικού 
μήκους Γκρήνουϊτς, καί δή δί ολας τάς ναυτικάς καί έναερί- 
ους δυνάμεις τών συμβαλλόμενων μερών. Διά τό ζήτημα τής 
άνακωχής εις τήν Λευκήν Θάλασϊαν καί είς τά ρωσσιχά παρα
λιακά υδοτα τής Βόρειας Παγωμένης θαλάσσης θά κλεισθη 
ίδιαιτέρα συμφωνία μεταξύ τών ναυαρχείων τών δύο μερών, 
αλλά άπό τοΰδε θά παύσωσι, δσον είναι δυνατόν, έπιθέσεις ε
ναντίον έμπορικών καί πολεμικών πλοίων είς τά ρηθέντα υδα- 
τα· Έπίσης θά ληφθώσι μέτρα, δπως προληφθώσι συγκρού
σεις μεταξύ ναυτικών δυνάμεων τών δύο μερών καί είς τάς 
λοιπάς θαλάσσας.

Καί διά τήν κατά θάλασσαν άνακωχήν καθορίζονται γραα- 
μαί διαχωρισμού.

"Ολα τά στρατιωτικά ζητήματα, τά σχετιζόμενα μέ τήν 
έκτέλεσιν τών δρων τής άνακωχής άνατίθενται είς έπιτροπάς, 
συγκειμένας άπό αντιπροσώπους τών είς Ικαστον τμήμα τού
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μετώπου μετεχόντων κρατών. Έδραι αυτών ορίζονται ή Ρίγα, 
ή Ν τύναμπουργκ, ή Μπρέστ - Αιτόφσκ, ή Μπερνκτσέφ, ή Κο- 
λοστσβάρ, ή Φοξάνι καί ή ’ Οδησσό;.

Γά συμβαλλόμενα μέρη θά είσελθωσιν αμέσως μετά την 
υπογραφήν τής άνακωχής εις διαπραγματεύσεις είρήνης.

Αί ανώτατοι διοικήσεις τοΰ τουρκικοΰ και τοΰ ρωσσικοΰ 
στρατοΰ, δρμώμεναι άπδ τήν αρχήν τής ελευθερίας, ανεξαρτη
σίας και εδαφικής άκεραιότητος τοΰ ουδετέρου περσικοΰ κρά- 
τους, είναι πρόθυμοι νά άποσόρωσι τδν στρατόν των έκ Περ
σίας. Θά είσέλθωσιν αμέσως είς συνεννοήσεις μετά τής περσι
κής κυβερνήσεως. δπως κανονίσωσι τάς λεπτομερείας τής έκ<ε- 
νώσεως καί τά πρδς έξασφάλισιν τής ρηθείσης αρχής άπαι- 
τοόμενα άκόμη μέτρα.

Ύπεγράφη προσέτι συμπλήρωμα τής συνθήκης άνακωχής, 
έν τφ  όποίω τά δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνοΰσι, νά 
προβώσιν οσον τδ δυνατόν ταχύτερον είς τδν κανονισμδν τής 
άνταλλαγής τών πολιτικών αιχμαλώτων καί τών ανικάνων αίχ- 
μαλώτων πολέμου. Ιΐροσέτι θά φροντίσωσι περί τής κατά τδ 
δυνατόν βελτιώσεως τής θέσεως τών αιχμαλώτων.

'Όπως προαχθώσιν αί διαπραγματεύσεις είρήνης καί θε- 
ραπευθώσιν δσον τ· δυνατδν ταχύτερον τά είς τδν πολιτισμδν 
υπδ τοΰ πολέμου έπενεχθέντα τραύματα Θά ληφθώσι μέτρα 
πρδς αποκατάστασή τών πνευματικών καί τών οίκονομικών σχέ
σεων μεταξύ τών συμβαλλομένων μερίδων. Είς τδν σκοπόν τοΰ
τον δύνανται νά συντελέσωσι μεταξύ άλλων : ή άποκατάστασις 
τής ταχυδρομικής και έμπορικής συγκοινωνίας καί ή αποστολή 
βιβλίων, έφημερίδών καί λοιπών τοιούτων υπδ τού; έπιβαλλο- 
μενους υπδ τής άνακωχής δρους.

ΙΤρός κανονισμόν τών λεπτομερειών τοΰ συμπληρώματος 
τής άνακωχής θά συνέλθη προσεχώς είς Πετρούπολιν μικτή έ
πιτροπή έξ αντιπροσώπων δλων τών συμμετεχουσών κυβερνή
σεων.
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Είς τόν έορτάζοντα σήμερον διευθυντήν τής Δ! Οικονομι

κής ’ Αποθήκης, λοχαγόν κ. Nt/όλαον Βαρβερόπουλον, τό κα
τώτερον προσωπικόν του υποβάλλει εύλαβώς τάς έγκαρδίους 
εύχάς του.

— Είς τδν έορτάζοντα σήμερον λοχίαν τοΰ Πυρ/βολικοΰ κ. 
Νικόλαον Σταμάτην εύχόμεθα έτη πολλά.

Μ.Σ. Χ.Π. Ι.Γ. Κ.Ο. Ι.Β. Λ.Α.
— Είς τδν έορτάζοντα Υπενωμοτάρχην κ. Νικόλαον Μπά- 

μπαλην εύχομαι έτη πολλά. Πίνκερτον
—Είς τδν έορτάζοντα σήμερον συνάδελφόν μας κ. Νικόλαον 

Μαργαριτούλην δεκ. 19. Πεζ. Συν/τος εύχόμεθα ετη πολλά. 
* Οί Στοιχ. τής ' Ελλ. ’ Εφημερίδος

’ Ενοικιάζονται 2 έπιπλ. δωμάτια (υπνου και διαμονής). 
Μπλοΰμεν - στρ. 60.

Πωλείται αιώρα και αρθρωτόν μονόζυγον. Μπάνο® - στρ.
45. III. δ.

’ Ενοικιάζονται άπδ 1. Ίανουαρίου 2. δωμάτια (υπνου καί 
διαμονής) με πρωινόν πρόγευμα. Μπάνοφ - στρ. 50. II άρ.

Εΰ τό ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ τής έφημερίδος μας έκτε- 
λοΰνται παντός είδους τυπογραφικαί καί λιθογραφικαί έργασίαι 
είς ελληνικήν καί γερμανικήν γλώσσαν μέ καλλιτεχνίαν καί α
κρίβειαν.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Σ1ΓΑΡΕΤΤΩΝ 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ" 
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