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119! TOY UTIEP
ΤϊΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤΙΑΝ

Βερολινον, 23. Δεκεμβρίου. Λόγος τής Α. Μ. τοΰ Κάϊ- 
ζέρ προς την δεοτέραν στρατιάν τήν 22. Δεκεμβρίου 1917.

Σύντροφοι! Ίο ετος 1917 πλησιάζει εις το τέλος τοο 
χαί αισθάνομαι τήν άνάγκην νά έπισκεφθώ ακόμη μίαν φοράν 
το δοτικόν μέτωπον καί το!>ς ήρωϊκο'υς άγωνιστάς τοο.

Τοΰτο δπήρξεν εν ετος πλούσιον είς γεγονότα διά τδν γερ
μανικόν στρατόν χαΐ τήν γερμανικήν πατρίδα. Τρομερά πλήγ
ματα κατηνέχθησαν, και οι σύντροφοί σας είς τδ ανατολικόν 
σονέτειναν δπως ληφθοΰν μεγάλαι αποφάσεις. Δέν δπάρχει ό
μως χάνεις είς τδ ανατολικόν μέτωπον, είτε στρατιώτης, είτε 
αξιωματικός, είτε αρχηγός, ό όποιος νά μή δμολογή απροκα- 
λύπτως: ’ Εάν οι σονάδελφοί μας είς τό δοτικόν δέν Ιμεναν α
κλόνητοι, δέν Θά ήδονάμεθα νά πράξωμεν έδώ δ,τι έπράξαμεν.

'Η τακτική καί στρατηγική σονάρτησις μεταξύ τών μα
χών είς τόν Αίσν, τήν Καμπανών, τήν ’ Αρτοοά, τήν Φλάν
δραν και τήν ΚαμπραΙ καί τών γεγονότων είς τό ’ Ανατολικόν 
καί τήν ’ Ιταλίαν είναι τόσον φανερά, ωστε νά είναι περιττόν 
νά θυσιάσω έστω καί μίαν λέξιν. Ό  γερμανικός στρατός διοι- 
κεΐται ένιαίως καί μάχεται ένιαίως.

"Ινα έπιτύχωσι τά έπιθετικά αυτά πλήγματα έπρεπεν έν 
μέρος τοο στρατοΰ νά τη ρήση άμοναν. "Οσον σκληρόν καί Sv 
εΐναι είς τόν γερμανόν στρατιώτην νά μάχεται άμοντικώς, εΐναι 
έπίσης βέβαιον, δτι ή αμυντική μάχη τοΰ 1917 δέν εχει τήν 
όμοίαν της. "Εν μέρος τοΰ γερμανικού στρατοΰ άνέλαβε τό 
βαρί> καθήκον, νά προφυλάξη και νά αφήση έλεόθερα τά νώτα 
τών είς τό άνατολικόν μαχομένων συναδέλφων τοο καί έδέχθη 
οδτ» ολόκληρον τόν γαλλικόν καί τόν άγγλιχόν στρατόν έναν
τίον τοο.

Κατόπιν μακροχρονίου προπαρασκευής ό έχθρός διεθεσεν 
ανήκουστα τεχνικά μέσα καί πλήθος πυρομαχικών καί τηλεβο- 
λ«ν, δπως διασπάση τό μέτωπόν σας καί έπιτύχη τήν όπερη- 
«άνως υπ’ αύτοΰ διατυμπανισθείσαν είσοδον είς τάς Βρυςέλ 
λας. 'Ο έχθρός δέν κατώρθωσε τίποτε.

Τό μέγκττον, δπερ θά ήδύνατο νά κατορδώση ποτέ είς 
στρατός καί 8,τι άκόμη δέν άνεγράφη είς τήν πολεμικήν ιστο
ρίαν, αυτό κατώρθωσεν ήδη ό γερμανικός στρατός. Δέν εΐναι 
τοοτο υπερβολικός έπαινος, εΐναι ή πραγματικότης καί τίποτε 
περισσότερον.

Τό μέγα τοΰτο Ιργον έπετέλεσαν έπίσης τ« τμήματα τών 
στρατευμάτων, τών οποίων Ά άντιπροσωπεΐαι Γστανται σήμερον

πρό έμοδ, καί ή ευχαριστία, τήν οποίαν σας έκφράζω, δέν ά- 
πευθύνεταί μόνον είς τά τμήματα ταΰτα, άλλά καί είς έκεϊνα, 
τά δποΐα δέν δύναμαι νά ιδω έδώ, και είς έκείνοος, οί όποιοι 
εδρίσκονται είς τά νοσοκομεία, καθώς άκόμη καί είς εκείνους 
Γοδς οποίους σκεπάζει ή πράσινη χλόη.

Συμμερίζομαι τήν ευχαριστίαν τοΰ άρχιστρατήγοο Χιν- 
:ενμπουργκ, δ δποΤος μέ παρεκαλεσεν ιδιαιτέρως, οπως έχφρα. 
σω.τάς ευχαριστίας του πρός τους άγωνιστάς τοΰ 8υτικοΰ, διό- 
τι έπηλήθευσαν τήν στερεάν του πεποίδησιν έπ1 τΨ «ψαρ ιάν 
των, άπό τήν όποιαν ήδυνήθη νά άντληση μεγάλα στραχηγικα 
άποτελέσματα.

Είς κάθε νέαν εΐδησιν μοί άπηυθύνετο πάντοτε άπό δλους, 
μεμυημένους καί μή, τό έρώτημα : « Πώς κατωρθώθη τοΰτο;» 
'0  θαυμασμός αυτός πρέπει νά εΐναι διά σας έπαινος καί συγ
χρόνως χαρά. Τίποτε, άπολύτως τίποτε, δέν δύναται νά έπισχι- 
άση ή νά μειώση τό μέγεθος τοΰ δ,τι έπετελέσατε.

Τό έτος 1917 μέ τάς μεγάλας μάχας του άπέδειξεν, δτι 
δ γερμανικός λαός εχει έκεί υψηλά ενα άσφαλή σύμμαχον, τόν 
Θεόν. Είς αυτόν δύναται μέ πεποίθησιν ν’ άφεθή. Χωρίς αύ
τόν τίποτε δέν θά κατωρθοΰτο.

"Εκαστος άπό σας ένέτεινε δλας του τάς δυνάμεις. Γνωρί
ζω, δτι έκαστος άπό σας άνεδείχθη υπεράνθρωπος κατά τό 
άνήκουστον τομπανικόν πΰρ. Συχνά θά σας έγεννήθη ισως τό 
αίσθημα : Δέν δπάρχει λοιπόν δπισθέν μας τίποτε; Δέν υπάρ
χουν άλλοι νά μας αντικαταστήσουν; Αδτοί ήδη έφθασαν! Τό 
πλήγμα είς τό άνατολικόν συνέτείνεν είς τό νά σιωπήση προσω- 
ρινώς ή πολεμική καταιγίς, χαί ίσως, έαν θελη ό Θεος, δια 
παντός.

Χθές μόλις εΐδον καί ώμίλησα είς τά περιξ τοΰ Βερντέν 
μετά τών συναδέλφων σας, τών δποίων ή διάθεσις ήτο τοιαότη, 
ώς νά άνέπνεαν πρωινήν αύραν. Δέν έχετε τώρα πλέον τό αί
σθημα, δτι εΐσθε μόνοι.

’Εφ’ όλοκλήροο τής πατρίδος καί πέραν άκόμη μέχρι τοΰ 
έχθροΰ έπέδρασαν τά μεγάλα άποτελέσματα τών νικών τοΰ τε
λευταίου χρόνου. Αι μεγάλαι πολεμικαί ημεραι είς την Φλάν
δραν καί τήν Καμπραί, δποο δ δπερφίαλος βρεττανός υπεστη 
τό πρώτον καταστρεπτικόν έπιθετικόν πλήγμα, άπεδειξαν είς 
αύτόν, δτι τό αυτό παλαιόν έπιθετικόν πνεΰμα έξαχολουθεί νά 
διαπνέη τά στρατεύματά μας, παρά τά τριετή δείνα τοΰ πο
λέμου. Δέν δυνάμεθα άπό τοΰδε νά γνωρίζωμεν, τΐ ισταται ά- 
χόμη πρό ημών άλλά κατά τά τέσσαρα τελευταία αυτά έτη εί- 
δομεν φανερά τήν χείρα τοΰ θεοΰ κυβερνώσαν, τήν προδοσίαν 
νά τιμωρη καί τήν γενναίαν έγκαρτέρησιν ν’ άνταμείβη. Ειόατε 
δλοι τοΰτο και έξ αύτοΰ δυνάμεθα νά άντλήσωμεν τήν πεποι'-



θησιν, δτι έπίσης καί είς τί» μέλλον ό Θεί»ς θά είναι μαζί μας. 
0  έχθρός δέν θέλει την ειρήνην καί ουτω όφείλομεν ημείς 

νά τήν φέρωμεν είς τδν κόσμον, θραύοντες διά σιδηράς πυγ
μής χα'ι άπαστράπτοντος ξίφους τάς πύλας έχείνων, οί όποιοι 
δέν θέλουν την ειρήνην !

0  Κ Α ΪΖ Ε Ρ  ΠΡΟΣ 1 0 H  ΪΠ Ο ΪΡ Γ Ο Κ  TON H P A T I0 T I K 0 H
(W .T.B.) Βερολινον, 24. Δεχεμβρίου. ’ Επίσημον.

Πρός τόν υπουργόν τών Στρατιωτικών!
Ολαι αΕ προσπάθειαι τών έχθρών μας άπέβησαν μάταιαι 

παρά την υποστήριξίν των άπό όλοχλήρους τάς βιομηχανίας 
της ’ Αγγλίας, τής Γαλλίας χαί τής Άμεριχής, παρά τάς πο
λύμηνους μεγίστας προπαρασχευάς, παρά την μεγίστην χατανά- 
λωσιν πυρομαχιχών. ' Η έπιμονος καρτερία χαϊ ή άχλόνητος 
γενναιοτης τών άνδρείων στρατευμάτων μας είς τό μέτωπον ή
δυνήθη νά φερη τό άποτέλεσμα τοΰτο μέ την βοήθειαν τοΰ 
ναυτικοΰ, άλλά χαί μέ την «κούραστον έργασίαν χαί την πλού
σιον βοήθειαν της πατρίδος μέ δπλα, πυρομαχιχά καί λοιπόν 
πολεμιχόν υλικόν.

Διά τοΰτο έκφράζω τάς ευχαριστίας έμοΰ καί τοΰ στρα
τού πρός τ4 δπουργεϊον τών στρατιωτικών και τάς υφισταμένας 
αύτοΰ άρχάς. ’ Εσκεμμένη διεύθυνσις, αυστηρότατη έκπλήρωσις 
τοΰ καθήκοντος παρ ένός εχάστου, στενή συνεργασία μέ τάς 
λοιπας αρχάς, ιδίως μέ τά πολεμικά δπουργεΐα τών συμμάχων 
καί δημιουργική, έφευρετική βιομηχανία—έπί τών βάσεων αυ
τών έστηρίχθησαν αί έπιτυχίαι. Ααμπράς έπισης υπηρεσίας πα- 
ρέσχε τό δπουργεϊον τών στρατιωτικών διά τής έγκαιρου προ- 
παρασκευής αναπληρωτικών δυνάμεων, τής προνοίας διά τους 
τραυματίας μας καί τής κατανομής καί χρησιμοποιήσεως τών 
έργατικών δυνάμεων τής χώρας. Έ χω λοιπόν πεποίθησιν, δτι 
τό στρατιωτικόν δπουργεΐόν μου θά δράση καί είς τό μέλλον 
μέ παραδειγματικήν άφ·σίωσιν πρός τό καλόν τοΰ στρατοΰ καί 
τής πατρίδος καί θά συντελέση κατ’ άναλογίαν είς τήν τελικήν 
νίκην.

Α Ι 4 Ι Α 0 Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Ϊ Ε Ι Ϊ  Μ Ε ΤΑ  Τ Η ϊ Ρ Α Κ Ι Α !
(Ζ.) Πετρούπολις, 24. Δεκεμβρίου. (Τηλεγρ. πρακτ. Πε

τρουπόλεως.) Τό Σάββατον, 22. Δεκεμβρίου, ώραν 4 . μ.μ. έ
γένετο ή πρώτη συνεδρίασις τών άντιπροσώπων διά τάς δια
πραγματεύσεις είρήνης. 'Η ρωσσική έπιτροπή έζήτησεν, δπως 
αί συνεδριάσεις γίνωνται δημοσία καί έπιτρέπεται ή δημοσίευσις 
τών πρωτοκόλλων καί έπέτυχε τοΰτο. 'Η ρωσσική έπιτροπή 
είναι τής γνώμης, δτι αΕ μόναι άρχαί, αΕ όποιοι δύνανται νά 
γινωσιν αποδεκτοί άπό δλους άδιακρίτως, είναι έκεΐναι τάς ό
ποιας παρεδέχθη δμοφώνως τό συνέδριον τών ρώσσων γεωρ
γών. Ή  ρωσσική έπιτροπή προτείνει εξ σημεία ώς βάσεις διά 
τάς διαπραγματεύσεις είρήνης:

1. Δέν έπιτρεπεται ή διά τής βίάς προσάρτησις έδαφών 
καταληφθέντων κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου. 'Ο στρατός 
τών χατεχομένων έδαφών θά Ικκενώση άμεσως αυτά.

2. Πλήρης άποκοτάστασις τής πολιτικής άνεξαρτησίας τών 
λαών, δπως έγνωστοποιήθη αυτη κατά τόν παρόντα πόλεμον.

3. Είς τάς διαφόρους έθνικότητας, αί όποιοι πρό τοΰ πο
λέμου δεν ησαν πολιτικώς άνεξάρτητοι, νά χαταστη δυνατόν, 
νά άποφασίσωσι μόναι περί τοΰ ζητήματος της έξαρτήσεώς των 
απο αυτο ή έκεΐνο τό κράτος, ή νά άποφασίσωσι διά ψηφοφο
ρίας περί τής έθνικής των ανεξαρτησίας. 'Η ψηφοφορία τοΰ 
λαοΰ πρέπει νά γίνη μέ πλήρη έλευθερίαν δλων τών κατοίκων 
τών εν λόγφ έδαφών, ώς καί τών φυγαδευθέντων τοιουτων.

4. Είς έόάφη, τά όποια χατοικοΰνται δπό διαφόρων έθνι- 
χοτήτων, θά έξασφαλισθώσι τά δικαιώματα τών μειοψηφειών 
διά ιδιαιτέρων δικαιωμάτων, τά όποια παρέχουσιν έ&νικήν ανε
ξαρτησίαν τής μορφώσεως καί αυτόνομον διοίκησιν.

5. Ούδεμία έκ τών έμπολέμων χωρών θά πληρώσ^ πο
λεμικήν άποζημίωσιν. Τά πληρωθέντα μέχρι τοΰδε ώς πολεμι
κοί δαπάναι ποσά θά έπιστραφώσιν. "Οσον αφορά τάς άποζη- 
μιώσεις ιδιωτικών περιουσιών, θά σχηματισθη ιδιαίτερον κεφά- 
λαιον δι αύτάς δι άνκλόγου πληρωμής δλων τών έμπολέμων 
χωρών.

6. Τά ζητήματα τών άποικιών θά λυθώσιν, έφαρμοζομένων 
τών άρθρων §ν ίως τέσσαρα. 'Όσον αφορά τά παράλια τών 
διαπραγματευομένων κρατών, ή ρωσσική έπιτροπή Θεωρεί ώς 
άνυπόφορον, νά καταπαταται ή έλευθερία τών μικρών έθνών 
όπό ισχυρότατων τοιουτων διά οικονομικού μποϋκοτάζ καί διά 
κοθυποτάξεως μιας χώρας όπό μιας άλλης διά τής έπιβολής 
έμπορικών συνθηκών καί τελωνειακών συμβάσεων, αί όποιοι έμ- 
ποδίζουσι τήν έμποριχήν έλευθερίαν μιας τρίτης χώρος, καθώς 
καί διά θαλασσίων άποκλεισμών.

Μετά τήν άνάπτυξιν τών άρχών τούτων\ δπό τής ρωσσι
κής έπιτροπής ό δπουργός φόν Κύλμαν είπεν, δτι αί άλλαι έια- 
τροπαί θά έπεθυμοον διακοπήν, δπως συσκεφθώσιν έπί τής ά- 
παντήσεως, συνεφωνήθη δέ, δπως διακοπή ή συνεδρίασις Ιως 
αυριον μετά μεσημβρίαν, 4. ώραν.

(Ζ.) Μπρέστ Μτοοσκ, 2ά· Δεκεμβρίου. 'Η σημερινή ή- 
μέρα έχρησιμοποιήθη παρά τών έπιτροπών τών κεντρικών δυ
νάμεων πρός μελέτην τής άπαντήσεως, τήν όποιαν θά δώσίβσιν 
είς τάς ρωσσιχάς προτάσεις. Κατά τήν σύσχεψιν ταύτην χαθ<*»- 
ρίσθησον αί γενιχαί γραμμαί τής άπαντήσεως, τής,όποιας ή 
διατύπωσις θά γίνη αυ'ριον πρό μεσημβρίας.

ΜΜΟΙΗΙΙΕΪΪΤΓΓΟΪ ΚΚΑΕΜΟϊ
[ e p h i h i u  m m w

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 27. Δεκεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
ΣΤΡΑΤΙΑ TOT ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τό αγγλικόν μέτωπον ή μαχητική ένέργεια ήτο κατά 
διαλείμματα ζωηρά είς τό δάσος Χουτουλστ, είς τήν βορεύα 
όχθην τοΰ Λος, πλησίον τής Μέβρ καί τής Μορκουάν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΚΡΟΚΠΡΙΙΤΣ
1ά συντάγματα μιας μεραρχίας τής Φρουράς έξετέλεσαν 

βορειοδυτικώς τής Μπεζονβώ έπιτυχεΐς έπιχειρήσεις κατόπιν I- 
σχυράς ένεργείας πυροβολικού χαί τορπιλλοβλητών. Πρό μεσημ
βρίας τμήματα άναγνωρίσεως είσέβαλον είς τάς γαλλιχάς γραμ- 
μάς. Μετα μεσημβρίαν πολλοί λόχοι έν συνεργασία μετά φλ·- 
γοβλητών καί τμημάτων ένός τάγματος έφορμήσεως, 3υνοδευ»- 
μενα δπό άεροπλάνων πεζιχοΰ χαί μάχης, κατέλαβον δι’ έφβ- 
δου τά δυο πρώτα έχθρικά χαρακώματα έπί μετώπου 900 
μέτρων. Μία άντεπίθεσις τών Γάλλων κατεβλήθη μετά βαρειών 
απωλειών. Ο Ιπιτεθεις στρατός κατόπιν άνατινάξεως πολλών 
στεγάστρων έπανήλθεν είς τάς θέσεις, άπό τάς όποιας έξώρ- 
μησε, μέ περισσοτέρους άπό 100 αιχμαλώτους καί τινα κυρι- 
ευθέντα πολυβολα, συμφώνως πρός τάς διαταγάς, τάς όποίάς 
είχε λάβει.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
"Εν γαλλικόν τμήμα, τ· όποιον έφθασεν είς τά έμπρό··ιβ 

χαρα/ωματά μας βορειως τής Όμπερμπουρνχαουπτ, άπεχρ»4- 
σθη δι’ άγώνος* έχ τοΰ πλησίον.

Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν νέον.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδεμία μεγαλβτέρα πολεμική έπιχείρησις.

’Ιταλικόν Θέατρον
Χθές ήλαττώθη ή σφοδρότης τής ένεργείας τοΰ πυροβο- I 

λιχοΰ μετάξι) τής Άζιάγχο χαί τοΰ Μπρέντα. Είς τους τομείς 
μάχης ώς χαί μεταξύ Μπρέντα χαί Πιάβε διετηρήθη καθ’ δ- I 
λην τήν ήμέραν ζωηρόν πΰρ ένοχλήσεως. Άπεκρουσθη μία ί- I 
ταλιχή έπίθεσις χατά τοΰ όρους Τόμπα.

(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η  Α Ν Α Κ Λ Η Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ Α Ρ Ρ Α Τ Γ
(W .T.B.) Παρίσιοι, 24. Δεκεμβρίου. (Χαβας.) * Η κυβέρ- I 

νηβις άπεφάσισεν έχ λόγων γενικοΰ χαρακτήρος, νά άντιχατα- I 
στήση τόν στρατηγόν Σαρράϊγ είς τήν διοίκησιν τοΰ συμμαχι- ι 
κοΰ στρατοΰ χοί τοΰ στρατοΰ τής άνατολής διά τοΰ στρατηγού I 
Γκιγιωμά.

‘ Ο στρατηγός Σαρράϊγ, ό όποιος είχεν νά -αλαίστ, μέ σο- I 
βαροτάτας δυσκολίας χαί προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας, Θα λά- I 
βτ§ νέαν θέσιν εύθυς ώς έπιτρεψωσι τούτο αι περιστασ3ΐς. Ο I 
στρατηγός Γκιγιωμά φθάνει είς Θεσσαλονίκην τό Σάββατον.

Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

(Ζ.) Πετρούπολις, 24. Δεχεμβρίου. (Τηλεγρ. πρακτορεΐον 
Πετρουπόλεως.) 'Η συνέλευσις τών άντιπροσώπων τών χωρι- I 
κών άπέστειλεν είς Κιεβον 15 άντιπροσώπους, δπως διευθετή- 
σ«>σι τήν σύρραξιν μεταξύ τής ούκρανικής κυβερνήσεως και της I 
μπολσεβιστικής τοιαύτης. 'Ομοίως άπέστειλεν ενα αντιπρόσωπον 
ή χεντριιιή έπιτροπή τών άχρων έπαναστατικών.

(Ν.) ’’Αμστερνταμ, 24. Δεκεμβρίου. Κατά τινα έκ τών 
ένταυθα έφημερίδων οι “Τάϊμςη πληροφορούνται έκ Πέτρου- 
πόλεως, δτι ή κυβέρνησις τών Μπολσεβίκι άπέστειλεν είς Κιεβον 
τόν φρούραρχον, τής Πετρουπόλεως Άνοτώφ, δπως είσέλθη είς 
διαπραγματεύσεις μετά τής ούκρανικής κυβερνήσεως πρός δι- 
ευθέτησιν τής μεταξύ αύτής καί τής κυβερνήσεως τών Μπολ
σεβίκι συρράξεως. _________

ήττα ini u iw h  in uuin im nniiu*
(Ζ.) Πετρούπολις, 24. Δεχεμβρίου. (Τηλεγραφικόν πρα- 

χτορεΐον Πετρουπόλεως.) Τό τμήμα τού Κορνιλώφ, τό όποιον 
σονίσταται άπό τάγματα τοΰ θανάτου, έν συνόλιο 6  000 ανδρες 
μετά 200 πολυβόλων, ήττήθη όλοσχερώς καί κατεδιώχθη κα
τά 100 περίπου χιλιόμετρα έντός τού κυβερνείου Χαρκώφ δπό 
ναβτών της Βαλτικής καί τής Μαύρης θαλάσσης καί υπό τής 
πολιτικής λεγεώνος. ΑΕ άπώλειαι μας άνέρχονται είς 19 νεκρούς 
καί 92 τραυματίας.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΟ Ϊ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΪ ΚΑΛΕΝΤΙΝ
(Ζ.) Πετρούπολις, 23. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Τό γραφεΐον 

τοδ τύπου τής ρωσσικής κυβερνήσεως πληροφορεί, δτι στρατός 
το» Καυκάσου, άποτελούμενος άπό 100 000 περίπου ανδρας 
βαδίζει είς τά νώτα τοΰ Καλεντίν. Μετ’ αύτοΰ ήνώθησαν πολ
λοί όρειναί φυλαί.

Τηλεγράφημα τού τηλεγρ. πρακτορείου Πετρουπόλεως. 'Ο 
άνταποκριτής τής «Ντγέν» τηλεγραφεί έκ Ροστώφ : «' Ο Κα- 
λεντίν άπηύθυνε πρός τους σιδηροδρομικούς προκήρυξιν, έν τη 
όποία τούς έγγυαται πλήρη άσφάλειαν, έάν δέν τού φέρουν

προσκόμματα είς τήν μεταφοράν τών κοζάκων. Οί σιδηροδρομι
κοί άπέχρουσαν τοΰτο. Είς την Ροστώφ έπιχροτεΐ μεγάλη ελ- 
λειψις τροφίμων, διότι πολλά τρόφιμα προωρισμένα διά τήν πό
λιν ήρπάγησαν ύπό τοΰ στρατοΰ χατά τά τελευταία γεγονότα. 
Άπό τήν Τάσχεντ ήλθεν ή είδησις, δτι ό στρατηγός Κοροβι- 
τσένκο, ό όποιος είχε διορισθή ύπό τοΰ Κερένσ* γενικός διοι- 
οικητής τοΰ Τουρχεσ:άν χαί κατόπιν συνελήφθη, έλυντσαρίσθη 
δπό τού πλήθους. Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας συνηθροι- 
σθησαν πλησίον τής Τσαρίτσυν κοζάκοι καί σιδηροδρομικοί, δπως 
έμποδίσωσι την διάβασιν στρατοΰ πρός βορράν.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TON AKPQH ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΏΝ 
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Η  Ν  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Ν

(Ν.) Πετρούπολις, 24. Δεχεμβρίου. (Τηλεγρ. πρακτορεΐον 
Πετρουπόλεως.) Μεταξύ τής έπιτροπής τών λαϊκών πληρεξου
σίων καί της κεντρικής έπιτροπής τών άκρων έπαναστατικών 
έπήλθε συμφωνία περί τοΰ σχηματισμού τής κυβερνήσεως. Ek 
τούς άκρους έπαναστατικούς δίδονται 7 θεσεις. Επίτροπος τής 
γεωργίας διορίζεται ό Καλεγκαέφ, τής δικαιοσύνης δ Στάϊν- 
μπεργκ, τής αύτοδιοικήσεως ό Τροϋτόφσκι καί τής όιοικήσεως 
τοΰ δημοκρατικού άνακτόρου δ ’ Ισμαήλοβιτς· προσέτι οί άκρο 
έπαναστατικοί θά άν:ιπροσωπευθώσι καί ύπό τριών ύπουργών 
άνευ χαρτοφυλακίου. _________

Ο ΙΜ Μ ΙΙΜ  ΚΡΙΣΕΙΣ 111 ΙΟ Ι  ΑΟΙΟ* ΙΟ Ϊ Κ ϊΜ ΙΑ *
(Ζ.) Άμστερνταμ, 24. Δεκεμβρίου. 'Η έφημερίς «Νιόβε 

βάν ντέν Ντάγκ» γράφει περί τού λόγου τοΰ δπουργού τών ε
ξωτερικών φόν Κύλμαν εις Μπρέστ-Λιτδφσχ τά έξής: «Ο  ευ: 
γενής χαί μέτριος τόνος του μας κάμνει αχομη καλύτερον έν- 
τύπωσιν, κατόπιν τών δσων ήκούσαμεν από τοΰ στόματός τών 
πολιτικών άρχηγών τής Άντάντ.» Κατόπιν παρατηρεί, δτι η 
έκεί παρουσία τοΰ κόμητος Τσέρνιν δίδει καλάς δποσχέσεις διά 
τό μέλλον καί δτι κατά τά τέταρτα ήδη αύτά πολεμικά Χρι
στούγεννα ήμπορεΐ κανείς νά έορτάση Γμέ όλιγώτερον βαρεία 
καρδιά, ή χατά τά παρελθόντα.

'Η «Έμπορική Έφημερίς» γράφει : Όσα εΐπεν δ γερ
μανός πολιτικός άποτελοΰν τήν μόνην ορθήν άρχήν, ή όποια 
πρέπει νά προεξάρχη κατά τάς συζητήσεις. Έάν ή γερμανική 
κυβέρνησις έπιμένει είς τοΰτο, προσπαθούσα ν’ αποφυγή κατα 
τάς συζητήσεις παν δ,τι άντιβαίνει είς τό πνεύμα τής σονδιαλ- 

I λαγής καί τής φιλανθρωπίας, τότε πρέπει νά έλπίζωμεν, δτι 
αί διαπραγματεύσεις είρήνης είς Μπρέστ-Λιτόφσχ θά άχθώσιν 

I είς αίσιον πέρας. __________

Η A0AITHII2 ΤΟΝ ΙΕΙΓΡΙΜ
Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

(Ν.) Μπρέστ-Λιτόφσχ, 25. Δεχεμβρίου. Κατά τήν σήμε- 
I ρον δπό τήν προεδρείαν τοΰ χόμητος Τσέρνιν συγχροτηθεισαν 
I γενικήν συνεδρίασιν τών άντιπροσώπων τών κεντρικών δυνάμεων 

χαί τής Ρωσσίας, οδτος προέβη έξ όνόμάτος τών άντιπροσώπων 
I τών κεντρικών είς την έπομενην δήλωσιν :

Αί έπιτροπαί τών κεντρικών δυνάμεων όρμώνται άπό τήν 
καθαρά έκπεφρασμένην θέλησιν τών κυβερνήσεών των καί τών 

I λαών των, νά έπιτύχωσιν δσον τό δυνατόν τοχύτερον τήν συνο-
I μολόγησιν γενικής δικαίας είρηνης.  ̂ ; ;ΑΕ έπιτροπαί τών κεντρικών έν άρμονι<£ προς τας έπανει- 
I λημμένως διακηρυχθείσας άρχάς τών κυβερνήσεών των είναι της 

γνώμης, δτι αί κύριοι γραμμαί τών ρωσσικών προτάσεων δύ- 
I ναντοι νά άποτελέσωσι βάσιν διά τοιαύτην ειρήνην.



At έπιτροπαί των κεντρικών δυνάμεων είναι σύμφωνοι διά 
άμεσον γενικήν είρήνην άνευ βίαιων καταχτήσεων καί άνευ ά- 
ποζημιώσεων. Έάν ή ρωσσική έπιτροπή καταδικάζη τήν συνέ- 
χισιν τοΰ πολέμου μόνον διά κατακτητικούς σκοπούς, αί έπι- 
τροπαι τΐιν κεντρικών δυνάμεων συμμερίζονται τήν γνώμην 
αυτήν. Οί πολιτικοί άνδρες τών κυβερνήσεων τών κεντρικών έ- 
τονισαν έπανειλημμένως είς προγραμματικάς δηλώσεις, δτι αί 
κεντρικαί δυνάμεις δεν Οά παρατείνωσι τδν πόλεμον ουδε κατά 
μιαν ή μέραν, διά νά έπιτύχωσι κατακτήσεις. Αί κυβερνήβεις 
τών κεντρικών έπεμειναν πάντοτε είς τήν αρχήν ταύτην. Δη- 
λοΰσι πανηγυρικώς τήν άπόφασίν των, νά υπογράψωσιν άμέσώς 
είρήνην, ή όποια τελειώνει τδν παρόντα πόλεμοί έπί τη βάσει 
τών προηγουμένων, ανεξαιρέτως δι’ δλας τάς εμπολέμους δυ
νάμεις καθ’ δμοιον τρόπον δικαίων δρων.

ΙΙρεπει ομως νά δηλωθη ρητώς, δτι δλαι αί ήδη μετέ- 
χουσαι τοΰ πολέμου δυνάμεις οφείλου5ΐ νά ύποχρεωθώσιν έντδς 
(βρισμένου χρόνου ανεξαιρέτως καί άνεπιφυλάκτως είς ακριβέ
στατης τήρησιν τών οι δλους τους λαούς αδιακρίτως δποχρεω- 
τικών δρων, έάν πρόκειται νά έκπληρ'ωδώσιν αί προϋποθέσεις 
τής ρωσσικής έπιτροπής.

Διότι δέν θά ήτο όρθόν, νά ύποχρεωθώσι μονομερώς ά- 
πεναντι τών δρων τούτων αί ήδη μετά της Ρωσσίας διαπραγ- 
ματευόμεναι κεντρικαί δυνάμεις, χωρίς νά κατέχωσι τήν έγγυη-
σιν. δτι οί σύμμαχοι της Ρωσσίας άναγνωρίζουσι καί έκπλη-
ροΰσι καί απέναντι τών κεντρικών δυνάμεων τιμίως καί άνεπι-
φυλάκτως τους δρους τούτους.

Υπο την προϋπόθεσιν αυτήν, έχομεν νά παρατηρήσωμεν 
εις τα Ιξ υπδ τών Ρώσσων προταθέντα ώς βάσιν τών διαπραγ
ματεύσεων σημεία τά έξής: (Τάς παρατηρήσεις αύτάς θά δη- 
μοσιεύσωμεν αυριον. 'Η  Σύντ.)

Κατόπιν τών δηλώσεων τούτων ό κόμης Τσέρνιν λέγει τά

Επί τη βάσει τών μόλις άναπτυχθεισών τούτων αρχών 
εΐμεθα προθυμοι. νά είσέλθωμεν είς διαπραγματεύσεις πρδς 
δλους τους έχθρούς μας. Διά νά μή χάνωμεν δμως μα-
ταιως καιρόν, ειμεθα προθυμοι, νά είσέλθωμεν άμέσως είς τή/ 
συζήτησιν τών ειδικών έκείνων σημείων, τών όποιων ή έπεξερ- 
γασία θά φανή χρήβιμος δι’ δλας τάς περιπτώσεις τόσον διά 
την ρωσσικην κυβέρνησιν δ*ον καί διά τους συμμάχους.

Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
Είς απάντησιν της δηλώσεως ταύτης τών κεντρικών δυνά

μεων ό άρχηγός της ρωσσικής αποστολής έδήλωσεν. δτι μετ’ 
εύχαριστήσεως παρατηρεί, δτι ή άπάντησις τών έπιτροπών τής 
Γερμανίας, Αύστροουγγαρίας, Βουλγαρίας καί Τουρκίας αποδέ
χεται τάς άρχάς μιας γενικής δημοκρατικής είρήνης άνευ προ
σαρτήσεων. Αναγνωρίζει την μεγίστην σημασίαν τοΰ βήματος 
τούτου έπί τής όδοΰ τής γενικής είρήνης, οφείλει δμως νά πα- 
ρατηρήση, δτι δφίστανται διαφοραί τινες γνώμης μεταξύ αυτής 
και ίων έπιτροπών τών κεντρικών.

Τέλος έδήλωσεν ό αρχηγός της ρωσσικής αποστολής, δτι 
παρα τάς διαφοράς γνώμης αδτη είναι τής ιδέας, δτι ή έν τη 
απαντήσει τών κεντρικών δυνάμεων περιεχομένη φανερά δήλω- 
σις, δτι δέν εχουσιν έπιθετικούς σκοπούς, καθιστά πραγματικώς 
δυνατόν, να εισελθωσιν άμέσως είς διαπραγματεύσεις περί γε
νικής είρήνης μεταξύ δλων τών έμπολέμων κρατών. Έχουσα 
όπ οψει ταΰτα ή ρωσσική έπιτροπή προτείνει δεκαήμερον δια
κοπήν των διαπραγματεύσεων, άρχομένην σήμερον τήν έσπέραν 
καί λήγουσαν τήν 4. Ίανουαρίου 1918, Γνα δοθη ευκαιρία είς 
τους λαούς, τών όποιων αί κυβερνήσεις δέν προσεχώρησαν ά

κόμη είς τάς έδώ διεξαγομένας διαπραγματεύσεις γενικής είρή
νης. νά μάθωσι τάς ήδη τεθείσας άρχάς μιας τοιαύτης είρή
νης. Μετά τήν παρέλευσιν τής προθεσμίας ταύτης πρέπει έν 
πάση περιπτώσει νά συνεχισθώσιν αί διαπραγματεύσεις.

'Ο πρόεδρος, κόμης Τσέρνιν, παρεκάλεσε τότε τήν ρωσ- 
σικήν αποστολήν νά δώση έγγράφως τήν άπάντησίν της ταύτην 
καί προετεινε, νά είσέλθωσιν άμέσως είς διαπραγματεύσεις έπί 
τών ειδικών έκείνων σημείων, τά όποια έν πάση περιπτώσει θά 
επρεπε νά κανονισθώσι μεταξύ τής ρωσσικής κυβερνήσεως καί 
τών κυβερνήσεων τών κεντρικών δυνάμεων.

'Ο άρχηγός τής ρωσσικής έπιτροπής άπεδέχθη τήν πρ«-
τασιν τοΰ προέδρου καί έξέφρασε τήν προθυμίαν του, νά εί- 
σέλθη άμέσως είς τήν συζήτησιν τών λεπτομερειών έκείνων, αί
όποΐαι καί έν περιπτώσει άκόμη διαπραγματεύσεων γενικής εί-
ρηνης θα επρεπε να αποτελέσουν τδ άντικείμενον ειδικών συ
ζητήσεων μεταξύ τής Ρωσσίας καί τών τεσσάρων κεντρικών 
δυνάμεων.

Κατά πρότασιν τοΰ υπουργού φδν Κύλμαν άπεφασίσθη ί- 
μοφώνως, δπως πρδς άποφυγήν πάσης χρονοτριβής καί έν Ιπι- 
γνώσει τής σπουδαιότητος τοΰ έπιδιωκομένου έργου αί δια
πραγματεύσεις αδται άρχίσουν άμέσως αυριον πρδ μεσημβρίας.

(Ν.) Μπρεστ - Λιτόφσκ, 26. Δεκεμβρίου. Συμφώνως πρδς 
τάς χθες ληφθείσας άποφάσεις σήμερον έγένετο σύσκεψις με
ταξύ τών άντιπροσώπων τής Γερμανίας καί τής Αύστροουγγα- 
ριας αφ ενος και τής Ρωσσίας άφ’ ετέρου, ή όποια άπησχο- 
λήθη πρδ πάντων μέ τήν άποκατάστασιν τής έπικοινωνίας με
ταξύ τών μνημονευθεισών δυνάμεων. 'Η  σύσκεψις έξακολουθεϊ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΜ1Η ΕΙΣ ΠΕΤΡ3ϊΠ3ΛΙΗ
(Ν.) Τήν έσπέραν τής Τετάρτης άπήλθεν είς Πετρούπολιν 

ή υπδ τοΰ συμπληρώματος τής συνθήκης άνακωχής τής 1δ. 
Δεκεμβρίου προβλεπομένη έπιτροπή, ή όποια θά διαπραγμα- 
τευθη τήν άνταλλαγήν τών πολιτικών αιχμαλώτων καί τών άνι- 
κάνων αιχμαλώτων πολέμου καί τά κατάλληλα μέτρα πρδς ά- 
ποκατάστασίν τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών έντδς τών 
6πδ τής συνθήκης άνακωχής καθορισθέντων ορίων.

'Η  έπιτροπή συνίσταται άπδ τά τά έξής μέλη: Πρόεδρος 
τής έπιτροπής ό πρεσβευτής κόμης Μπίρμπαχ, μέλη δέ ό μυ- 
στικοσύμβουλος Έκχαρντ καί ό γενικός πρόξενος Μπίρμαν έκ 
μέρους τοΰ υπουργείου τών έξωτερικών, τέσσαρες άντιπρόσωποι 
τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών υπδ τήν διεύθυνσιν τών συν
ταγματαρχών φδν Φρανζέκυ καί Γκίσλερ, ό ταγματάρχης φδν 
Φέλζεν έκ μέρους τής άνωτάτης διοικήσεως τοΰ στρατοΰ, προ
σέτι ό μυστικοσύμβουλος Σένκ τοΰ υπουργείου τών ταχυδρομεί
ων καί Λάντσχοφ τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ. 'Η έπιτροπή συνο
δεύεται καί όπδ βοηθητικού προσωπικού.

Η Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η
(Ν.) Βερολίνον, 24. Δεκεμβρίου. Ώ ς πληροφορουμεθα, ή 

αμερικανική έπιτροπή είς τήν άνταντικήν συνδιάσκεψιν τών Πα- 
ρισίων έδήλωσεν, δτι ή ’ Αμερική δύναται νά στείλη 5000 άε- 
ροπλάνα, αλλ δτι λόγψ τής έλλείψεως θαλασσίων μεταφορι
κών μέσων πρέπει νά γίνη έκλογή μεταξύ τής άηοστολής 
στρατοΰ καί πυρομαχικών καί τής άποστολής τροφίμων.

α π ε ια ιτ ι τιβοαι Φ Ρ Α Τ Ζ Ε Μ Τ Τ Α Ν Τ  αριθ. τηλεφονουπ 32
Την Κυριακήν, 30. Δεκεμβρίου τά λουτρά δέν λειτουργούσα 

έλλείψει ανθράκων.  ̂ Σήμερον 28. Δεκεμβρίου, αύρι·ν 29. καί 
την Δευτεραν 31. ίδιου τά λουτρά θά είναι άνοικτά άπδ τής 
9. π.̂  μ. μέχρι τής 5. μ. μ. ώρας άνευ διακοπής.

Επίσης ή αίθουσα κολυμβητοβής μένει πρδς τδ παρόν 
κλειστή λόγο» έλλείψεως άνθράκων.

Ενοικιάζεται μεγα έπιπλωμένον δωμάτιον μέ φωτισμέν, 
πρωινόν ρόφημα καί θέρμανσιν. Πράγκερ - στράσσε 69. II. ip .


