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0 Μ Π Α Α Φ Ο Υ Ρ
ΐ ίπ  ιη  D u n u m  ςιοιη τις ι ι ηι π

(Ζ) Χάγη, 20. Δεκεμβρίου. Είς την χα'ται βουλήν ώμίλη- 
σεν 6 φιλελεύθερος βουλευτής Βίλλιαμ Κόλλινς περί τοΰ ζητή
ματος των πολεμικών σκοπών. Κατά την γνώμην του δέν εϊναι 
δονατή διαρκής ειρήνη, έφ δσον όφίσταται ή στρατιωτική απο
λυταρχία. ’Εν πάση περιπτώσει, πρέπει νά έκλειψη ή άπολυ- 
τβφχία αύτή είτε διά νίκης είτε διά προσπαθειών τοΰ ίοίου γερ- 
μβνικοΰ λαοΰ. Οί αρχικοί σκοποί τοΰ πολέμου είναι γνωστοί. 
*Βκρεπε νά γίνη £νας πόλεμος, διά νά δώση δια παντός τέλος 
είς τόν πόλεμον, ?νας πόλεμος διά νά έξασφαλίση τά δίκαια 
τών λαών, δχι μόνον τών μεγάλων άλλά χαί τών μικρών, και 
τήν έλευθερίαν αότών. 'Ο Κόλλινς πιστεύει, δτι έν τέλει θά 
όπερνιχηθή ό μιλιταρισμός, είτε διά έσωτερικής είτε διά έξω- 
τερικής επιρροής. Μετά τόν Κόλλινς ώμίλησεν δ Πόνσονμπυ, ο 
όποιος εψεζε σφοδρώς τήν διπλωματίαν τής ’Αγγλίας καί τών 
συμμάχων της. Είπεν, δτι ο? γνωστοποιηθέντες πολεμικοί σκο
ποί τών συμμάχων δέν άνταποκρίνονται καθόλου, πρός τάς προ
τάσεις έκείνας. αί όποΐαι περιείχοντο είς τάς μυστικάς συν- 
θήχας.

' Ο Μπάλφουρ, άπαντών εις τόν λόγον τοΰ Πόνσονμπυ, έτό- 
νισεν, δτι αί πολεμικοπολιτιχαί δηλώσεις τοΰ Ούΐλσον χαί αί 
σβέψεις διαφόρων πολιτικών αρχηγών έν ’ Αγγλίφ διέπονται, κατά 
τήν γνώμην του, τελείως άπό τό αδτό πνεΰμα. Κατόπιν ώμί- 
>.ησε περί τών πολλών δηλώσεων έχ μέρους μελών τής σημε
ρινής καί τής προκατόχου κυβερνήσεως περι τής πολεμικής πο
λιτικής, τά όποια ώμίλησαν πάντοτε δπό τό ίδιον πνεΰμα καί 
Ανέλυσαν καθαρώτατα τοός μεγάλους σκοπούς, διά τορς οποί
ους μάχεται ή Μεγάλη Βρεττανία, χωρίς νά Ιχη έγωϊστικους 
Λοπούς, καί έξηκολούθησεν: Ο Πόνσονμπυ βΤπεν, δτι τό
ύπουργεΐον τών έξωτερικών χαί τό πολεμικόν συμβουλιον έπο- 
Μτεύθησαν χωρίς έπιτηδειότητα και ήμπόδισαν τήν Ρωσσίαν, νά 
εύρίσκεται καί σήμερον άχόμη είς τό πλευρόν τών συμμάχων 
■njc. 'Η  ρωσσική έπανάστασις, είπεν, έχαιρετίσθη έδώ καί άπό 
tfrv λαόν καί άπό την κυβέρνησιν με τόσην ψυχρότητα, ώστε 
•λόκληρον τό μέλλον τών σχέσεων μας μέ τήν Ρωσσίαν πολυ 
■Λίβανόν νά έχάθη.

Δύναμαι νά βεβαιώσω, δτι, δσον άφορ<£ τήν κυβέρνησιν 
χ«ί τήν κάτω βουλήν, τό τέλος τής άπολυταρχίας έν Ρωσσία 
έχαιρετίσθη μέ θερμόν ένθουσιασμόν καί ζωηράς έλπίδας, αί 
«ποΐαι, δπως φαίνεται Ιως τώρα, δέν ήσαν καί πολυ δικαιολο
γημένοι. 'Η  συνδιάσκεψις περί τών πολεμικών σκοπών δέν άπε- 
κρούσθη άπό τήν άγγλικήν κυβέρνησιν· υπήρχον άνυπέρβλητοι

δυσκολίαι διά τήν πραγματοποίησιν αύτής. ’ Εν πάση περιπτώ- 
σει νομίζω, δτι δλαι αί έμπόλεμοι δυνάμεις, χαί ιδιαιτέρως ή 
ρωσσιχή κυβέρνησις χατενόησαν, δτι αυτή ή έχεινη η στιγμή 
δέν είναι ευνοϊκή διά τήν συζήτησιν αδτήν χαί δτι πολυ χρη- 
σιμωτέρα άπό μίαν συζήτησιν περί τών πολεμικών σκοπών θά 
ήτο ή συζήτησις περί τών πολεμικών μεθόδων. Τό πρώτιστον 
καί χυριώτατον συμφέρον μας είναι νά φέρωμεν πολεμικά άπο- 
τελέσματα.

'0  Πόνσενμπυ φαίνεται, δτι νομίζει, δτι έτηρήσαμεν είς 
τήν πολιτικήν μας άδικαιολόγητον, χαί μάλιστα έγχληματιχήν 
μυδτιχότητα· νομίζει, δτι είς τάς δηλώσεις μας περί τής άφι- 
λοχερδειας τών πολεμικών μας σκοπών έςηπατήσαμεν τόν λαόν 
μας καί τάς χεντριχάς δυνάμεις καί διεπράξαμεν κάτι, τό όποιον 
ό Πόνσονμπυ χαρακτηρίζει ώς χηλίδωσιν τής τιμής τής χώρας 
μας. Αί δηλώσεις μας περί τής άφιλοκερδείας τών πολεμικών 
σκοπών μας, ήσαν δηλώσεις περί τής πολιτικής τής χώρας μας. 
Δέν ήτο δμως ίδικόν μας εργον, νά συζητήσωμεν τάς προθέ
σεις έκείνων, μέ τους οποίους συνεργαζόμεθα, θά ήτο δέ μάλι
στα άδιακρισία, νά έπικρίνωμεν τά ελατήρια αυτών. Δέν έχλεί- 
σαμεν χαμμίαν συμφωνίαν διά την Κωνσταντινουπολιν, διά να 
πραγματοποιήσωμεν ιμπεριαλιστικήν τινα σχέψιν. Είναι βέβαιον, 
δτι ή παραχώρησις τής Κωνσταντινουπόλεως είς τους Ρώσσους, 
έςεταζομένη άπό ιμπεριαλιστικής άπόψεως, είναι ύπόθεσις, μέ 
τήν οποίαν συνεμορφώθησαν μέν, ίσως οί αγγλοι πολίτικοι, άλ
λά άσφαλώς ουτε θά άνεκίνουν αότήν ουτε Θά προσεπάθουν νά 
τήν έπιβάλουν είς δυστροποΰντας συμμάχους των.“

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ Σ’ ΕΛΕΗΣΗ. . . .
Αονδΐνον, 8 . Δεκεμβρίου. Κατά πληροφορίας τοΰ πρακτο

ρείου «Ρόϋτερ», ό υπουργός Κέρστον, είπεν είς ίνα λόγον 
του μεταξύ άλλων καί τά έξής: « ’Επαναλαμβάνω, δτι ή Κυ- 
βέρνησίς μας είναι άποφασισμένη νά 'προβή μέχρις έσχάτων, 
Ιως δτου έπιτύχη δ καθένας άπό τους συμμάχους τόν κοινόν 
σκοπόν διά τόν όποιον άνεμίχθημεν είς τόν πόλεμον, θά  κά- 
μωμεν παν τό δυνατόν. Δέν είναι εΰκολον νά βοηθήσωμεν  ̂τήν 
Ρουμανίαν. Καί έν τούτοις αυτό είναι τό κυριώτερον, που ε- 
χομεν νά κάμωμεν,*καί δεν παρέρχεται ουτε μία ήμέρα, χω
ρίς νά σχεφθώμεν τί ήμποροΰμεν νά κάμωμεν, διά νά βοηθή
σωμεν τήν γενναίαν σύμμαχόν μας. 'Η Σερβία, ό Θεός βοη
θός της, καί ή Ρουμανία, ό Θεός βοηθός της, ήμποροΰν νά 
ένωθοΰν μετά τής ' Ελλάδος, καί- οί τρεις αδτοί φυσικοί σύμ
μαχοι, πρέπει νά είναι- έπί τέλους εις Θεσιν να αημιουργη-



σουν Ινα καθεστώς, τδ όποιον δχι μόνον τήν ειρήνην τών λαών 
των νά έξασφαλίζη άλλά χαί νά συμβάλγ] είς την λόσιν τών 
ζητημάτων της έγγύς ανατολής.»

Βλέπομεν τάς χιλιάδας τών νεχρών τών αερβιχών βου
νών καί τών ρουμανικών κάμπων, νά σηκώνονται άπδ τους τά
φους των διά νά ζητήσουν συγγνώμην άπδ τήν αύτοΰ έξοχό- 
τητα, διότι δέν δπήρξαν είς θέσιν νά «δημιουργήσουν Ινα κα
θεστώς κτλ. „ . "Οσον αφορά τήν ’ Αγγλίαν δέν πρέπει [νά άπο- 
ρήση κανείς, διατί δέν τήν άνέφερεν ή Α. Ε .. Ή  ’Αγγλία 
Θεωρείται ώς έχπληρώσασα τελείως τάς υποχρεώσεις της α
πέναντι τών μικρών φίλων της, άφ’ δτου τους έχει παραδώσει 
είς τήν φροντίδα τοΰ 'Γψίστου καί άφ’ δτου έξασφάλισε διά 
τους περισσοτέρους αύτής τήν α ί ω ν ί α ν  ε ί ρ ή ν η ν .

Όσον άφορα δέ τήν 'Ελλάδα, ή όποια άναφέρεται έπί- 
σης είς τδν άνωτέρω έπικήδειον χωρίς νά εχη πεθάνη άκόμη, 
ας μήν άνησυχοΰν διόλου δσοι έχουν οίχείους αύτόθι, μήπως 
τρομάξουν άπδ τά λόγΙα τοΰ κ. Κέρστον. Αί άθηναιχαί έφημε- 
ρίδες δημοσιεύουν (μόνον τους λόγους τών κ. Μπάλφουρ, Ά - 
σχουϊθ κτλ. πρδς τιμήν τοΰ κ. Βενιζέλου.

ΥΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗ . . .
Όποιος παρακολουθεί Ιφημερίδας θά θυμάται πολυ καλά 

(διότι εϊναι άπδ τά πράγματα πού δέν ξεχνιούνται) τούς ιτα
λικούς παιάνας είς τήν άρχήν τοΰ πολέμου καί κατόπιν. "Οχι 
πλέον οί Ρώσσοι, άλλά οί Ίταλςί θά έβγαζαν άπδ τδ κλουβί 
της την νικη δια τους συμμάχους. «'Ο Βερσαλιέρος πού πεβπα- 
τεΐ καί δέν κουράζεται ποτέ», δπως λέγει ή παράδοσις, θά 
πήγαινε στήν Τεργέστη, στην Βιέννη χαί στδ Βερολίνο. 'Ο βά
τραχος έφούσκωνε κι’ ήθελε νά γίνη βώδι. Αί ίταλικαί έφη- 
μερίδες έζάλισαν τδν κόσμον μέ τά πατριωτικά τάμ-τάμ των. 
Πουθενά ό πατριωτισμός δέν έξεδηλώθη μέ τόσον σωβινιστικδν 
πάθος καί τόσην ύπερβολικότητα δσο στην ’ Ιταλίαν κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ παρόντος πολέμου. "Εργα δέν εβλεπεν δ κόσμος. 
Αδτό δμως δέν ημποδιζε τους ’ Ιταλούς νά όνειρεύωνται τήν 
χατακτησιν τοΰ κοσμου. 0 ? σύμμαχοί των άπδ δίάκρισι σιω
πούσαν. "Οσοι άπδ τούς ξένους διεκινδύνευαν καμμιά μικρή πα- 
ρατηρησι, φράπ, καί άμέσως τοΰ έχολλατο ή μάρκα τοΰ γβρμα~ 
νοφίλου. Καί τδ άποτέλεσμα της έθνιχιστικής αύτής μεθόδου, 
τδ εΤδεν δ κόσμος, καί πρώτοι τδ είδαν οί ’ Ιταλοί είς τδν Ί- 
ζόντσο.

Τώρα έπανευρίσκουν εαυτούς, καί άκούει κανείς λόγια τής 
φρονήσεως δπως αύτά : (Secolo της 2. Δεκεμβρίου) “Δέν 
πρέπει νά ξεχάσωμε τάς ύπερβολικότητας καί τά φαντ^σιολογή- 
ματά μας. Οί στρατιώταί μας ήσαν οί πιδ άξιοι της γής, οί 
άρχηγοι μας οί μεγαλύτεροι στρατηγοί. Άλλοίμονον σ’ έχεϊνο* 
είς τδ έσωτεριχδν ή τδ έξωτεριχόν, δ δποΐος θά άμφέβαλλε 
περί τούτου ! Οί πολιτικοί μας ήσαν οί πλέον πονηροί. ΕΓμε- 
θα τδ σχολείο, δπου οί άλλοι λαοί επρεπε νά έλθουν νά μά
θουν πώς γίνεται ή διπλωματία καί δ πόλεμος. Κι ό τόπος 
μας; Κυριολεκτικώς φαινόμενο, δπως τδ είπαν μάλιστα, (τδ 
είπαν χαί .τδ έπανάλαβαν τά έθνιχιστικά φύλλα). Μπροστά του 
δλαι αί λοιπαί χώραι εύρίσχοντο έν παρακμή. "Ας έλπίσωμεν, 
δτι τδ τρομερόν μάθημα τής 24. ’ Οκτωβρίου δέν Θά μείνη 
χωρίς καρπούς,,.

’ Εκείνοι, πού Ιλεγαν τά ίδια πρό της 2 4 .’Οκτωβρίου, έκιν- 
δύνευαν νά χάσουν τήν τιμήν των τουλάχιστον διά τήν διάρ
κειαν τοΰ πολέμου . . .

ΑΚΑΚΟΙΜΐβΕΝΤΑ ΙΟΙ 1 1 0 »
m u  ι ι ι ι ι ι ι ΐ Β ΐ ι

’Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 22. Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑΤΙΑ TOY U W W  ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Πλησίον τής Βεστροζεμπέκε καθώς καί πλησίον τής Κεάν 
καί τής Μέβρ ηύξημένη ’ ένέργεια πυροβολικού κατά διαλείμ
ματα. Είς μιχροτέρου'ς αγώνας προφυλακών συνελήφθησαν «ίχ- 
μάλωτοι.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΗΗΡΙΝΤΣ
Είς τινας τομείς κατά μήκος τοΰ Αίλέτ είς τήν Καμπανί- 

αν χαί έπί της ανατολικής δχθης τοΰ Μας διετηρήθη τδ πυρ 
πυροβολικού καί τορπιλλοβλητών.

ΣΤΡΑΤΙΑ T0V ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤ0Υ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
’Από μίαν έπίθεσιν άναγνωρίσεως βορείως τής Τάν σ<*νβ- 

λήφθη μεγαλύτερος αριθμός γαλλων αίχμαλώτων.

Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν νέον.

Μακεδονικόν μετωπον
Είς τδ τόξον τοΰ Τσέρνα μεταξύ τοΰ Άξιου καί τής λί

μνης Δοϊράνης καί είς τήν πεδιάδα τοΰ Στρυμώνος ένεδβνα- 
μοΰτο τό πΰρ πυροβολικοΰ κατά διαλείμματα.

Ιταλικόν Θέατρον
Τήν μεσημβρίαν οί ’ Ιταλοί έπετέθησαν άνευ αποτελέσμα

τος έναντιον τοΰ ορούς Άσολόνε καί τών δυτικώς αύτοΰ κειμέ
νων ύψωμάτων. ’Επίσης την έσπέραν έπαναληφθεΐσαι έχθριχαί 
έπιθέσεις έναυάγησαν.

Ή  ένέργεια πυροβολικού μεταξύ τοΰ Μπρέντα καί τοΰ 
Πιάβε διετηρήθη κανονική.

(W .T.B.)   ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ T0HHQN
Βερολίνον, 21. Δεκεμβρίου. (W .T.B.) Κατά τόν μψα. 

Νοέμβριον κατεβυθίσθησαν έν συνόλφ δπό τών κεντρικών δυνά
μεων έμπορικά πλοία χωρητικότηιος 607 000 τόννων. Άπδ 
τήί αρχής τοΰ άπεριοριστου δποβρυχίου πολέμου εχουσι χατα- 
βυθισθή, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Νοεμβρίου, 8 256 000  
τόννοι.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόΧ·«

Η ΧΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ TDK ΙΤΑΑΙΑ1
(Ν.) Μετά τήν Ικτην μυστικήν σι>νεδρίασιν ή βουλή ήρ- 

χισε πάλιν τάς δημοσίας συνεδριάσεις της. 'Ο πρόεδρος τής 
βουλής έκαμε δηλώσεις διά τάς ανακρίσεις έναντίον σοσιαλι
στών χαί τζιολιττικών βουλευτών. Σήμερον αί έπιτροπαί τής 
βουλής Θά έξετάσωσι τά πορίσματα τών άνακρίσεων. 'Ο δπουρ 
γδς τών στρατιωτικών έξεφώνησεν ένθουσιώδη λόγον διά τόν 
στρατόν, δ όποιος εγινε δεκτός μέ έπιδοκιμασίας άπδ τά θε**- 
ρεΐα, τά όποια έπεβλέποντο αύστηρώς άπό τήν άστϋνομίαν. Κα
τόπιν δμως ή κριτική τοΰ λόγου τούτου τόσον έντδς τής βοβ- 
λής καί τών πολιτικών κύκλων, δσον καί δπδ τοΰ κοινοΰ, 
ζωηρά. Κατηγόρησαν τόν λόγον αυτόν ώς μή άνταποκρινόμενον 
είς την αλήθειαν καί ώς έχοντα σκοπόν νά δώση μόνον θάρρος. · 
'Η κριτική κατά τοΰ Σοννίνο καί ή άπαίτησις πολιτικής μετα
βολής γίνεται διαρκώς σφοδροτέρα παρά τάς περί τοΰ έναντί®*

έπ»σήμους δηλώσεις. ’ Εκ Ρώμης αναγγέλλεται, δτι δ Τζιολίτπ 
είχε συνομιλίαν μιας ώρας μετά τοΰ Όρλάνδο,

Είς τήν «Νατσιοναλτσάϊτουνγχ» άναγγέλλονται έκ Βέρνης 
τά έξής: Κατ’ έπιμόνους φήμας είς τήν έκεΐ ίταλικήν πρεσβείαν 
έλήφθησαν είδήσεις, κατά τάς όποιας αί ταραχαί τής Νεαπό- 
λββς προσελαβον έπαναστατικδν χαρακτήρα. "Εγιναν συμπλοχαι. 
Μεταξύ τοΰ πλήθους εύρίσχοντο καί πολλοί λιποτάκται, οί δ- 
ποϊοι έπυροβόλουν μέ δπλα τοΰ στρατοΰ. Ό  άριθμός τών θυ
μάτων είναι άγνωστος.

Ή έκκένωσις τής Βενετίας
(Ζ.) Βέρνη, 21. Δεκεμβρίου. Αί έφημερίδες τής Λυδν 

πληροφορούνται έκ Ρώμης, δτι ή πόλις έξεκενώθη παρά τών 
κατοίκων. Μένωσιν άκόμη μόνον 1 000.

Ό Κύλμαν άνεχώρησεν
(Ν.) ΒερολΓνον, 21. Δεκεμβρίου. 'Ο δπουργός τών έξω- 

τβριχών φόν Κύλμαν άνεχώρησε τήν νύκτα, όλίγον μετά τήν 
12. ώραν, διά Μπρέστ—Λιτόφσκ.

'Μ Πολωνία και αί διαπραγματεύσεις εί
ρήνης

(Ζ.) Βερολίνον, 21. Δεκεμβρίου. ' Ο πρωθυπουργός τής 
Πολωνίας άπηύθυνε πρός τάς κυβερνήσεις τής Γερμανίας καί 
τής Αύστρουγγαρίας τήν παράκλησιν, νά έπιτρέψωσι τήν συμ
μετοχήν είς τάς διαπραγματεύσεις είρήνης μετά τής Ρωσσίας 
καί είς £να αντιπρόσωπον τής πολωνικής κυβερνήσεως. Πρδς 
«ζήτησιν τούτου δ πρωθυπουργός της Πολωνίας Κουλαρτσέφ- 
βκι θά συναντηθή μετά τοΰ δπουργοΰ τών έξωτερικών τής 
Γερμανίας φόν Κύλμαν κατά τό ταξείδιον τού^οευτέρου τούτου 
είς Μπρέστ Αιτόβσκ. Κατόπιν δ πρωθυπουργός τής Πολωνίας 
#ά ελθη είς Βερολίνον, προσκληθείς δπα τοΰ άρχικαγγελαρίου, 
τδ Σάββατον, 22. τρ. μηνός, θά συνοδεύεται δέ ύπό τοΰ δπουρ- 
γοϋ τών έξωτερικών τής Πολωνίας κόμητος Ροστβορόφσκι.

01 ΡΩΣΣΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ
(Ν.) "Αμστερνταμ, 20. Δεκεμβρίου. ’Εδώ έκδιδόμενον φύλ

λο» πληροφορείται έκ Πετροτπόλεως άπδ 18. Δεκεμβρίου: 
Χθές άνεχώρησεν ή ρωσσική έπιτροπή διά Μπρέστ - Λιτόφσκ. 
Αδτη άποτελεΐται άπό τόν έθνικόφρονα καθηγητήν Ποχρόφσκι, 
τδν διπλωμάτην Ντομπροβόλσκι, τδν ναύαρχον Ίβάνοφ καί τόν 
οικονομολόγον ’ Ομπολένσκι.

0 ΤΡΟΤΣΚΙ ΠΕΡΙ TQK ΠΙΒΑΝΟΤΚΤΟΗ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 17. Δεκεμβρίου. Διά τήν ήδη χλεισθεΐ- 

βαν άνακωχήν δ Τρότσκι έξεφράσθη ώς έξής είς τόν έν Πε- 
τρουπόλει διαμένοντα έλβετδν σοσιαλιστήν Χέγκλουντ : Μία μο
νομερής ανακωχή δέν σημαίνει έν πάση περιπτώσει μίαν μο
νομερή είρήνην, απειλεί δμως μέ μίαν τοιαύτην. ’Από τάς έρ- 
γατικάς τάξεις τής Άντάντ έξαρτάται, νά άποφύγωσι τούς κιν
δύνους μιας μονομερούς είρήνης. Μια μονομερής ειρήνη είναι 
δυνατή. ’Εάν ήθέλαμεν νά τήν άποφύγωμεν μέ πάσαν θυσίαν, 
τίτε θά είμεθα δούλοι τοΰ ΛόΟδ Τζώρτς καί τοΰ Κλεμανσώ 
καί δέν θά ήτο ανάγκη, νά ρίψι»μεν τδν Κερένσκι. 'Ο πόλεμος 
έφονεύθη ήδη διά της δευτέ ις ρωσσικής έπαναστάσεως (ά 
Τρότσκι ήννόει τήν δευτέραν μπολσεβιστικήν έπανάστασιν) καί 
τώρα πλέον έναπομένει είς ήμάς τδ καθήκον, νά κηδεύσωμεν 
τδ πτώμά του.

Παράπονα τοΰ Τρότσκι παρά τφ γάλλφ 
πρεσβευτή

Πετρούπολις 10. Δεκεμβρίου. (Τηλεγραφικόν πρακτορεϊον 
Πετρουπολεως.) Είς τινα συνομιλίαν τοΰ Τρότσκι μετά τού 
γάλλού πρεσβευτοΰ Ρουλέν, κατά τήν όποιαν ό πρώτος παρε- 
πονέθη διά τήν στάσιν τών γάλλων αξιωματικών είς Ουκρανίαν, 
δ γάλλος πρεσβευτής έτό/ισεν, δτι δλοι οί είς τάς έν Ρωσσία 
γαλλιχάς άποστολάς άνήκοντες άξιωμα-ικοί ελαβον τήν ρητήν 
διαταγήν νά είναι έπιφυλακτικοί καί νά μή άναμιχθώσιν είς 
τους έσωτερικούς πολιτικούς άγώνας. ’Εν περιπτώσει έπικειμένης 
ένόπλου Πήξεως μεταξύ τής ούκρανικής κυβερνήσεως καί τώνί 
στρατευμάτων τής κυβερνήσεως τών συνδέσμων, οί αξιωματικό 
τών γαλλικών αποστολών Θ’ άπόσχουν πάσης δράσεως. Κατό
πιν έπραγματεύθησαν τό ζήτημα τής ανταλλαγής διπλωματικών 
απεσταλμένων μεταξύ Ρωσσίας καί Γαλλίας.

0 ΤΡΟΤΣΪί ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΪΣ ΣΥΜΜΑΧ3ΪΣ
(Ν.) Κατ’ είδήσεις έχ Χαπαράνδας τά τελευταία γεγονό

τα έν Ρωσσία; καί είς τδ μέτωπον ηυξησαν τήν δύναμιν κα 
τήν δπόληψιν τής κυβερνήσεως τών Μπολσεβίκι. 'Ο άριθμός έ- 
κείνων, οί όποιοι πιστεύουν είς άντεπανάστασιν, γίνεται διαρκώς 
μικρότερος. Ό  Τρότσκι έξέφρασεν είς δημοσιογράφους τήν λύ
πην του, δτι ύπό τού άντικυβερνητικοΰ τύπου άναφέρεται συ
χνά τδ δνομα τοΰ Μπουχάναν έν συνδυασμφ μέ τούς άβλαβεΐς 
πλέον καταστάντας έπαναστάτας Καλεντίν καί Κορνιλώφ, καί 
έξεφρασε τήν έλπίδα, δτι δέν θά έξαναγκασδή νά λάβη έχθρι- 
χά μέτρα έναντίον ξένων διπλωματικών αντιπροσώπων. 'Ο πε
ριορισμός άγγλων υπηκόων έν Ρωσσίφ εγινε μόνον, διά νά έξα- 
ναγχάση τήν αγγλικήν κυβέρνησιν, νά άπολύση τούς έν Αγγλία 
συλληφθέντας φίλους τής είρήνης Ρώσσους.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
(Ζ.) Χάγη, 21. Δεκεμβρίου. Τδ πρακτορεϊον Ρόϋτερ 

πληροφορείται έκ Πετρουπολεως τά έξής : ' F1 έν Πετρουπόλει 
έπαναστατική έπιτροπή τής ( Ούκρανίας άπήντησεν έν όνόματι 
της κυβερνήσεως τής Ούκρανικής Δημοκρατίας είς τδ τελεσί- 
γραφον τής ρωσσικής κυβερνήσεως, διά τοΰ οποίου ήπείλει τήν

ίίχρανιαν μέ κηρυξ» πολέμου, έάν δέν έξεπλήρωνε τάς άπαι- 
τήσεις τοΰ τελεσιγράφου. ’ Εν τη άπαντήσει περιέχονται τά 
έξής : ’ Εάν οί λαϊκοί πληρεξούσιοι καί οί στρατιωτικοί αρχηγοί 
τών Μπολσεβίκι δέχωνται, νά μή άναμιγνύωνται είς τήν διεύ- 
θυνσιν τών έσωτερικών ύποθέσεων καί είς τδ ούκρανικόν κα- 
τδ ^ουμανίκδν νοτιοδυτικόν μέτωπον, καί νά δεχδώσιν άνάλοί 
γον άντιπροσωπείαν τής ούκρανικής δημοκρατίας είς τήν μέλ- 
λουσαν έθνικήν κυβέρνησιν τής Ρωσσίας, θά είναι δπδ τοιού- 
τους δρους δυνατή συνεννόησις.

'Η ρωσσική κυβέρνησις άπήντησεν, δτι έπιθυμεΤ είρηνικνή 
διευθετησιν τής διαφοράς, άλλά συνεννόησις μετά τής ούκρανι
κής κυβερνήσεως δεν είναι δυνατή, έάν δέν δποσχεθή άμέσως 
καί ρητώς, δτι δέν θά ύποστηρίξη χαθόλου τδ κίνημα τού 
Καλεντίν καί τών κοζάκων του, ώς καί τάς ένεργείας τών 
Καντέτ.

I  ΒΒ 3Β |  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  | §8 88 1
Αύριον έορτήν τοΰ άγ. Σπυρίδωνος δέν έορτάζει ούτε δέχε

ται έπισχέψεις δ δπολ. τοΰ 19. Πεζ. Συν)τος κ. Σπυρ. Κωστοΰρος.
Αύριον έορτήν άγ. Σπυρίδωνος δέν έορτάζει καί δέν δέχεται 

έπισκέψεις δ δπολ. τού 16. Πεζ. Συν)τος κ. Σπυρ. Σακε>λαρίου.

Β Ι Ν Ε Ρ  Κ Α Φ Φ Ε
Τ ετάρτη  : Πρωινό κονσέρτο 11 — 1.
Πέ μ π τ η : Κονσέρτο τής ελληνικής μαντολινάτας, 

έναρξις 8.. ώραν εσπέρας. Είσοδος έλενθέρα.
— ΒΑΤΝ ΣΤΟΥΜΠΕ —



ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Βερολινον, 20. Δεκεμβρίου (W .T.B.) Ό  άρχικαγγελάρι- 

ος έδέχθη σήμερον την μεσημβρίαν είς έμπιστευτικήν συζήτη- 
σιν τους άντιπροσωπους δλων τών κομμάτων τοΰ Ράϊχσταγ 
περί τής κατόπιν τών διαπραγματεύσεων είρήνης μετά της Ρωσ
σίας, δημιουργηθησομένης πολιτικής χαταστα'σεως. * Ο άρχικαγ- 
γελάριος άνεκοίνωσεν, δτι ό Κάϊζερ τοΰ έδωχε την έντολήν νά 
είσέλθη είς τάς διαπραγματεύσεις ειρήνης και δτι διώρισε τόν 
υπουργόν τών έξωτερικών φόν Κύλμαν ώς (Αντιπρόσωπον. *0 
ύπουργός τών έξωτερικών έξέθεσε τήν μελετωμένην πορείαν τών 
έπικειμενων διαπραγματεύσεων καί τάς άρχάς, έπί τών δποίων 
ή κυβέρνησις σκέπτεται νά διαπραγματευθή. Κατόπιν μακράς 
σοζητήσεως δλοι οί παρευρισκόμενοι αρχηγοί τών κομμάτων 
άπεδέχθησαν τάς δπό τοΰ δποοργοΰ τών έξωτερικών καδορι- 
σθείσας άρχάς. Κατόπιν συνεφώνησαν, δπως ή συνεδρίασις τής 
κεντρικής έπιτροπής τοΰ Ράϊχσταγ λάβη χώραν την 3. Ίανου- 
αρίου.

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤδΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ
(Ζ.) Βιέννη, 21. Δεκεμβρίου. Κατά τήν «Νέαν Έφημε- 

ρίθα» τής Βιέννης δ δπουργός Χέφερ έτόνισεν είς την έπιτρο- 
πήν έπισιτισμοΰ, δτι τό έξ αφορμής διαπραγματεύσεων άνακω
χής μετά τής Ρωσσίας ύπογραφέν πρωτόχολλον περιέχει τόν 
δρον, δτι έν ώρισμένψ μέτριο δύναται νά αρχίσω αμέσως ή άν
ταλλαγή έμπορευμάτιον τής καθημερινής άνάγκης. ‘ Η διατροφή 
τοΰ λαοΰ Θά βελτιωθή κατά τό δυνατόν διά εισαγωγής έκ Ρωσ
σίας τών άπαιτουμένων ειδών. Αί κυβερνήσεις τοΰ Βερολίνου 
καί τής Βιέννης, καθώς και αί άρμόδιαι δπηρεσίαι έν Βουδα
πέστη άσχολοΰνται είς την λεπτομερή προπαρασκευήν τών μέ
σων μεταφοράς έκ Ρωσσίας. Ώς δδός μεταφοράς μελετάταί ι
δίως ή τοΰ Δουνάβεως. ’ Επειδή δμως δ Δούναβις αρχίζει νά 
πήγνυται, δέν εΤναι δυνατή πρό τοΰ Μαρτίου μεταφορά έμπο- 
ρευμάτων είς μεγαλυτέραν κλίμακα.

Διαδηλώσεις έναντίον τής Άντάτν έν Πε- 
τρουπόλει

(Ν.) Ό  έν Χαπαράνδα άνταποκριτής τής «Μπερλίνγκσκε 
Γίντεντε» τηλεγραφεί άπό έκεί, δτι έγιναν είς τήν Πετρούπολιν 
μεγάλαι διαληλώσεις έναντίον τής Άντάντ πρό τής σερβικής, 
τής ρουμανικής καί τής γαλλικής πρεσβείας. Αί διαδηλώσεις 
προεκλήθησαν άπό Sv τηλεγράφημα, κατά τό δποΐον γαλλικός, 
σέρβικός καί ρουμανικός στρατός όπό τήν διοίκησιν τοΰ Καλεν
τίν συνεκρούσθησαν πλησίον τής Μόσχας με μπολσεβικικόν 
στρατόν. Τό πλήθος ήτο πολύ έξηρεθισμένον, ίδίως πρό τής 
σερβικής πρεσοείας, τής οποίας εθραυσεν δλους τους ύαλοπίνα
κας.

Η ΑΝΤΑΝΤ ΚΑΙ Η Ρ0ΠΙ1
(Ζ.) 0? “Τάϊμςη άγγέλουν έκ Βασιγκτώνός, δτι κατά τάς 

έπικρατούσας φήμας αί ‘ Ηνωμέναι Πολιτεϊαι καί οί σύμμαχοι 
συνεφώνησαν είς την παρισινήν Συνδιάσκεψιν, δπως μή τηρήσω- 
σιν ούδεμίαν ώρισμένην στάσιν άπέναντι τής Ρωσσίας, πρίν ή 
ή έκεΐ πολιτική κατάστασις καθορισθη.

Ή Γαλλία ματαιώνει τάς σερβο-ρωσσικάς 
διαπραγματεύσεις

(Ζ.) ‘ Η «Γενική Έφημερίς τής Βιέννης» πληροφορείται 
έκ σερβικών κύκλων, δτι οί βασιλείς τής Σερβίας καί τοΰΜαυ- 
ροβουνίοο μετά τήν παΰσιν τών έχθροπραξιών είς τό άνατολι

κόν μέτωπον ή θέλησαν νά έλθουν είς άπ εύθείας έπικοινωνίαν 
μετά τής Πετρουπόλεως, δπως είσέλθουν συγχρόνως είς δια
πραγματεύσεις είρήνης μετά τών Κεντρικών Δυνάμεων. ‘ Η 
γαλλική κυβέρνησις ήρνήθη, νά έγκρίνη τάς άπ’ εύθείας μετά 
τής Πετρουπόλεως συζητήσεις τοΰ βασιλέως τής Σερβίας καί 
δέν έ'δωκε τήν άδειαν είς τόν άπεσταλμένον τοΰ Βασιλέως, δτιοκ 
άναχωρήσγ, είς Πετρούπολιν.

II ΑΟΪ Α ΙΪΟΡΙΙ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ

Λονδινον, 21. Δεκεμβρίου. (W .T.B .) 'Ο Λόϋδ Τσώρτς 
δμιλών έν τη βουλή περί τής στρατιωτικής καταστάσεως βΓκε 
μεταξύ άλλων: Κατά τήν άρχήν τοΰ Ιτους δ ρωσσικός στρ*- 
τός ήτο καλύτερον άπό κάθε άλλην περίστασιν έξωπλισμένος 
καί ειχεν άφθονίαν πυρομαχικών. Άπό αύτόν καί άπό τους χ«- 
λώς έξωπλισμένους στρατούς τοΰ δυτικοΰ μετώπου καί τής 
’Ιταλίας άνεμένετο, δτί Θά έξασκήσουν τοιαύτην πίεσιν έπί τοΰ 
πρωσσικοΰ στρατοΰ, ωστε θά τοΰ κατέφερον οριστικήν ήτταν. 
Άλλά δ ρωσσικός στρατός έμεινε καθ’ δλον τό ετος σχεβόν 
άδρανής. ένιο οί Γερμανοί δέν ήδυνήθησαν νά διατηρήσιοβιν 
έντελώς τάς θέσεις των είς τό δυτικόν, μέχρι τής αίφνιδίας έ- 
πιτυχίας των, τής δποιας τά αίτια έξητάσθηίιαν ήδη. Έν πάσ-| 
περιπτώσει, καί άν δ ρωσσικός στρατός έξετέλει τό παρ’ ημών 
δι’ αύτόν δπολογισΙέν μέρος, δέν Θά έταπεινοΰτο έντελώς ή 
μεγαλοφροσύνη τοΰ πρωσσικοΰ μιλιταρισμού. Τούναντίον έτόνι 
σεν δ Λόϋδ Τσώρτς τάς έπιτυχίας τής Αγγλίας είς άλλβς θε 
σεις τοΰ παγκοσμίου πολεμικού Θεάτρου.

‘ Η ρωσσική έπανάστασις θά είναι πολύ άξιοσημείωτον γε
γονός διά τήν ιστορίαν καί ή είσοδος τής Αμερικής όχι μόνον 
είς τόν πόλεμον, άλλά καί είς τήν παγκόσμιον πολιτικήν, χαρα
κτηριστική. Τό γεγονός, διά τό όποιον θά εΐναι άξιοσημείωτον 
τό ετος τοΰτο, εΐναι ή κατάληψις τής Μεσοποταμίας χαι τής 
Παλαιστίνης χαί ή άπελευθέρωσις των ’Αράβων άπό τήν τουρ
κικήν κυριαρχίαν. ‘ Ο Λόϋδ Τσώρτς έτόνισεν δμοίως τήν Γόρυβιν 
τοΰ συμβουλίου δλον τών συμμάχων.

Κατόπιν ώμίλησε περί τής άσπροσδοκήτου ήττης τής ’ Ι
ταλίας. 'Ο άγγλικός καί δ γαλλικός στρατός έδωσαν ταχέως 
δλιχήν καί ηθικήν βοήθειαν καί έβελτίωσαν πάλιν τήν θέσιν 
είς τό ιταλικόν μέτωπον* άλλά ή άπομάκρυνσις στρατοΰ άπό 
τ<£ δυτικόν μέτωπον προκαλεϊ πάντως άνησυχίας διά τήν κατά
σταση» είς τό μέτωπον τοΰτο. Τό άλλο κακόν εΐναι τά ρωσσι
κά γεγονότα. ' Η Ρωσσία εύρίσκετο μέχρι τοΰδε κατά τύπους 
τούλάχιστον είς πόλεμον μετά τής Γερμανίας καί έδέσμευε 
πολύ μεγάλον άριθμόν γερμανικού καί αύστροουγγρικοΰ στρα
τοΰ. 'Ο δρος τής Γερμανορωσσικής άνακωχής, δ δποιος ύπα- 
χρεώνει την Γερμανίαν νά μήν άποσύρω στρατόν άπό τό άνα
τολικόν μέτωπον, δέν παρέχει άρκετήν άσφάλειαν. Διά τοΰτο r, 
Αγγλία δφείλει νά προσφέρω μεγαλυτέρας θυσίας καί νά αδ- 
ξήση τόν στρατόν της κατά τό προσεχές ετος.

Οί προσεχείς μήνες εΐναι οί χρισιμώτεροι τοΰ πολέμου, 
διότι μία μεγάλη δύναμις έξήλθεν άπό τόν πόλεμον, ένψ μία 
άλλη δέν είσήλθεν άκόμη έντελώς είς αύτόν. Έ ν πάση περι- 
πτώσει Ιχει καί δ έχθρός τάς δυσκολίας του.

Κατόπι είπε μεταξύ άλλων: 'Η νίκη τής Αγγλίας είναι 
τό μόνον τό δποΐον δύναται νά πραγματοποιήσω τούς δρους τής 
είρήνης. Είς τόν μέλλοντα σύνδεσμον τών λαών ή Γερμανία 
πρέπει νά αντιπροσωπεύεται άπό τόν γερμανικόν λαόν. Πρέπει 
νά καταβληθώ διά̂  τοΰ πολέμου ή γερμανική στρατοχρατίβ, 
άλλως δέν δύναται νά γίνω είρήνη. Διά τοΰτο ή νίκη εΐναι θε
μελιώδες δρος.

ΕΙΔΟΤΤΟΙΗΣΙΣ
Λόγω τών έορτών τών Χριστουγέννων τό προσεχές φύ>- 

λον τής «Νέα τοΰ Γκέρλιτς» θά έκδοθώ τήν Πέμπτην. Αδ- 
ριον, πρώτην ημέραν τών Χριστουγέννων, τά καταστήματα 
εΐναι κλειστά, τήν δέ Τετάρτην άνοικτά μόνον άπό 11—2.


