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H ΓΕΡΜ ΑΝΙΚΗ ΝΟΤΑ
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Ο Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Ο Υ Σ

Β ε ρ ο λ ϊ ν ο ν  11 Ίανουαρίου. (’ Επίσημον).— Είς τοίις 

ένταΰθα αντιπροσώπους τών ουδετέρων Κυβερνήσεων έπεδόθη ή 
ακόλουθος νότα της Γερμανικής Κυβερνήσεως:.

' Η Αύτοκρατορική Κυβέρνησις ελαβε διά μέσου τών Κυ
βερνήσεων τών ' Ηνωμένων Πολιτειών τής ’ Αμερικής, τής Βα
σιλικής ισπανικής καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής 'Ο μο
σπονδίας τήν άπάντησιν τών έχίΐρών της εις τήν νόταν τής 12ης 
Δεκεμβρίου, έν τη όποία ή Γερμανία άπό κοινού μετά τών 
συμμάχων τη? προέτεινε τήν άμεσον Ιναρςιν διαπραγματεύσεων 
ειρήνης.

Οί έχθροί απορρίπτουν τήν πρότασιν ταύτην μέ τήν δι
καιολογίαν, δτι αυτη είναι άνευ ειλικρίνειας καί σημασίας. Τδ 
σχήμα, ΰπδ τδ ' όποιον είναι γεγραμμένη ή άπάντησις αΰτη, 
αποκλείει άπάντήσιν εις αυτούς.. Ή  Αύτοκρ. Κυβέρνησις δμως 
νομίζει άναγκαΐον νά καταστήση γνωστήν είς τάς ούδετέράς Δυ
νάμεις τήν γνώμην της έπί τής δέσεως τών πραγμάτων.

Αί Κεντρικαί Δυνάμεις δέν έχουν κανένα λόγον νά είσέλ- 
ΐω σι καί πάλιν είς συζήτησιν περί τής αρχής τοΰ παγκοσμίου 
πολέμου. ' Η ιστορία θά κρίνη, ποιον αφορά τδ μέγα έγκλημα 
τοΰ πολέμου. ' Η έτυμήγορία των δέν θά έπεκταίίη έπίσης έπί 
τής πολιτικής τής ’ Αγγλίας, νά περικυκλώση δι εχθρών τήν 
Γερμανίαν, έπί τής πολιτικής τής έκδικήσεως τής Γαλλίας, τών 
βλέψεων τής Ρωσσίας διά τήν Κωνσταντινούπολή, ώς καί τής 
έςεγέρσεως τής Σερβίας, τής δολοφονίας τοΰ Σεραγέβου καί 
τής καθολικής κινητοποιήσεως τής Ρωσσίας. ή δποία έσήμαινε 
τδν πόλεμον κατά τής Γερμανίας.

'Η  Γερμανία καί οί σύμμαχοί.της, οί όποιοι ελαβον τά 
οπλα πρδς ΰπεράσπισιν τής έλευΟερίας των καί τής ύπάρςεώς 
των, θεωρούν τδν σκοπδν τοΰτον ώς έπιτευχθέντα. Τουναντίον 
αί έχθρικαί Δυνάμεις άπομακρύνονται πάντοτε περισσότερον άπδ 
τήν πραγματοποίησή τών σχεδίων των, τά όποια κατά τάς δη
λώσεις τών υπευθύνων πολιτικών των άνδρών, τείνουσιν μεταςΰ 
άλλων καί είς τήν κατάκτησιν τ ή ς ’ Αλσατίας — Λωραίνης καί 
πολλών πρωσσικών έπαρχιών, την ταπείνωσιν καί σμίνκρυνσιν 
τής αόστρο-ουγγρικής Μοναρχίας, τδν διαμελισμδν τής Τουρκίας 
καί τδν άκρωτηριασμδν τής Βουλγαρίας. ’ Απέναντι τοιαύτων 
πολεμικών σκοπών παράγει εκπληςιν ή έκ τοΰ στόματος τών 
εχθρών έςερχομένη άπαίτησις ίκανοποιήσεως, έπανορθώσεως καί 
έγγυήσεων.

Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Υίός 
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
’ Εκτύπωσις καί εκδοσις όπδ τής 'Εταιρίας Γκέρλιτσερ Ναχρί- 
χτεν ουντ Άντσάϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

Οΐ έχθροί θεωρούν τήν πρότασιν τής είρήνης τών συμμά
χων Δυνάμεων ώς πολεμικόν τέχνασμά. ' Η Τερμανία καί οί 
σύμμαχοί της οφείλουν έντονώτατα νά όιαμαρτυρηθοΰν διά τοΰ
το, δτι οί λόγοι, οΓτινες παρεκίνησαν αυτους είς τό διάβημα 
τοΰτο, τους όποιους δημοσία εξέθεσαν, διαστρέφονται ουτω. 
' Η πεποίθησίς των ήτο, δτι ήτο δυνατή δίκαια καί δι’ δλους 
τους έμπολέμους παραδεκτή ειρήνη, δτι αυτη θά ήδύνατο νά 
έπιτευχθή δι’ άμέσου προφορικής ανταλλαγής γνωμών, καί δτι 
ενεκα τούτου δέν είναι υπεύθυνος διά νέας αιματοχυσίας. ' Η 
άνεπιφυλάκτως έκφρασθεΐσα προθυμία, νά γνωστοποιήσωσι κατά 
τήν εναρξιν τών διαπραγματεύσεων τούς δρους των, αίρει πάσαν 
αμφιβολίαν περί τής ειλικρίνειας της. Οί έχθροί, άπό τους όποιους έ- 
ξηρτάτο^νά έςετάσωσι τδ περιεχόμενον'τής προτάσεως, ουτε τήν έξέ- 
τασιν ταύτην έπεχείρησαν, ουτε άντιπροτάσεις έκαμαν. ’ Αντί 
τούτου θεωροΰσι τήν ειρήνην αδύνατον, έφ’ δσον δέν παρέχεται 
ή έπανόρθωσις τών παραβιασθέντων δικαίων καί ελευθεριών, ή 
άναγνώρισις τής άρχής τών έθνικοτήτων καί τής έλευθέρας δ- 
πάρςεως τών μικρών Κρατών. 'Ο  κόσμος δέν θά άναγνωρίση 
τήν ειλικρίνειαν τών δρων τούτων, τήν όποιαν δ έχίΐρός άρνεΐ- 
ται διά τήν πρότασιν τών τεσσάρων συμμάχων Δυνάμεων, δταν 
εχη ΰπ’ δύει του τήν τύχην τοΰ ίρλανδικοΰ λαοΰ, τήν κατάρ- 
γησιν τής έλευθερίάς καί τής άνεςαρτησίας τών δημοκρατιών 
τών Μπόερς, τήν καθυπόταςιν τής βορείου ’ Αφρικής υπό τής 
Γαλλίας, Αγγλίας καί Ιταλίας, τήν καταπίεσιν τών έν Ρωσσια 
ξένων λαών, καί τέλος τόν πρωτάκουστον έν τη ιστορία βιασμόν 
τής ' Ελλάδος.

’ Επίσης αί Δυνάμεις τής Άντάντ δέν είναι άρμόδιαι νά 
διαμαρτυρηθώσι διά τάς δήθεν παραβιάσεις τοΰ διεθνοΰς δι
καίου υπό τών τεσσάρων συμμάχων, αΰταί, αί όποΐαι άπό τής 
άρχής τοΰ πολέμου Ποδοπάτησαν τό δίκαιον καί κατεξέσχισαν 
τάς συνθήκας,-έφ’ ών στηρίζεται. 'Η  Αγγλία άπηρνήθή ήδη 
κατά τάς πρώτας έβδόμάδας τοΰ πολέμου τήν συνθήκην ιοΰ 
Λονδίνου, τής όποιας τό περιεχόμενον είχον αναγνωρίσει οί άν- 
τιπρόσωποί της ώς ίσχύον όιε&νές δίκαιον, κατά τήν εξακολούθησιν 
δέ τοΰ πολέμου παρεβίασε καί τήν συνθήκην τών Παρισίων 
βαρύτατα, δτε διά τών αυθαιρέτων μέτρων της έν τη διεξα
γωγή τοΰ πολέμου τής θαλάσσης προέκυψεν εκνομος κατάστα- 
σις. 'Ο  διά τής πείνης πόλεμος εναντίον τής Γερμανίας καί. αί 
πρός τό συμφέρον τής ’ Αγγλίας άσκηθεΐσαι επί τών ουδετέρων 
πιέσεις άντιτίθενται τόσον είς τους κανόνας τοΰ διεθνοΰς δικαίου, 
δσον καί είς τάς απαιτήσεις τής φιλανθρωπίας.

’ Εξ Γσου άντίθετος πρός τό διεθνές δίκαιον καί πρός τάς 
άρχάς τοΰ πολιτι.σμοΰ - είναι ή χρησιμοποίησις χρωματιστών



στρατευμάτων έν Ευρώπη καί ή μεταφορά τοΰ πολέμου είς τήν
Αφρικήν, τό όποιον έγένετο παραβιαζομένων τών υφισταμένων 

συνθηκών καί τό όποιον ενταφιάζει την ύπόληψιν τής λευκής 
φυλής είς την χώραν ταύτην. 'Η  απάνθρωπος μεταχείρισις τών 
αιχμαλώτων ιδίως έν ’ Αφρική καί έν Ρωσσία, ή άπαγωγή τοΰ 
αμαχου πληθυσμού έκ τής ανατολικής Πρωσσίας, Αλσατίας-  
Λωρραινης, Γαλικίας και Βουκοβίνας είναι προσέτι άποδείξεις. 
πόσον ό έχθρός σέβεται τό -δίκαιον κα'ι τόν πολιτισμόν.

Εν τελεί τής νότας των τής 30 Δεκεμβρίου οί έχθροΐ 
ποιούνται μνείαν τής ίδιαιτέρας θέσεως του Βελγίου. ' Η Αύτο
κρατορική Κυβέρνησις δέν δύναται νά παραδεχθή, δτι ή βελ
γική κυβέρνησις έτήρησε πάντοτε τά καθήκοντα, τά όποια έπέ- 
βαλεν είς αύτήν ή ούδετερότης της. ’Ήδη πρό τοΰ πολέμου 
τό Βέλγιον ύπό τήν έπίδρασιν τής ’ Αγγλίας προσεκολλήθη 
στρατιωτικές είς τήν ’ Αγγλίαν και ή ν  Γαλλίαν, Γνα δι’ αύτοΰ 
τό ίδιον παραβή τό πνεύμα τών συνθηκών, αί όποΐαι έξησφά-
λιζον τή* ανεξαρτησίαν του καί τήν ούδετερότητά του. Δίς ή
Αύτοκρατορική Κυβέρνησις έδήλωσεν είς τήν βελγικήν κυβέρνη- 
σιν, δτι ερχεται είς το Βελγιον ούχί ώς έχθρά καί τήν παρε- 
κάλεσε να φεισθή είς τήν χώραν τά δεινά τοΰ πολέμου. ' Η 
Α ύτοκρατορική Κυβέρνησις προσεφέρθη κατά τήν περίστασιν 
ταύτην να έγγυηθή πλήρως τήν ακεραιότητα καί τήν ανεξαρ
τησίαν τοΰ Κράτους καί νά έπανορθώση δλας τάς ζημίας, αί
οποΐαι θά έπροξενοΰντο είς αύτό έκ τής διαβάσεως τοΰ γερμα
νικού στρατού. Είναι γνωστόν, δτι ή Κυβέρνησις τής Μεγάλης 
Βρεττανιας^ έν ετει 1887 ε’χεν αποφασίσει νά μή εναντιωθη 
ϊίς τήν άξίω<?ιν διαβάσεις διά μέσου τοΰ Βελγίου ύπό τάς 
αναΚορω προϋποθέσεις. Η Βελγική κυβέρνησις άπεκρουσε τάς 
έπανειλημμένας προτάσεις τής Αύτοκρ. Κυβερνήσεως. Είς αύ
τήν καί είς έκείνας τάς Δυνάμεις, αί όποΐαι τήν παρέσυραν είς 
Φ  (ϊτάσιν ταύτην, πίπτει ή ίύΟύνη διά την τύχην, ή όποια 
εύρε το Βέλγιον, Τάς κατηγορίας διά τήν ύπό τής Γερμανίας 
3ΐί£αγωγήν πολέμου έν Βέλγιο» καί τά έπί τ<ρ σκοπώ τής 
στρατιωτικής ασφαλείας λαμβανόμενα μέτρα άπέκρουσεν έπα- 
νειλημμένως ή Γερμανική Κυβέρνησις ώς αναληθή. Αυτη α
πευθύνει και πάλιν έντονον διαμαρτυρίαν κατά τών συκοφαντιών 
τούτων.

Η Γερμανία καί οί σύμμαχοί της έκαμαν, μίαν έντιμον 
απόπειραν, νά δώσωσι πέρας είς τόν πόλεμον καί νά άνοίξωσι 
την οδόν συνεννοησεως μεταξύ τών έμπολέμων. ' Η Αύτοκρατο- 
ρική Κυβέρνησις ύποστηρίζει, δτι μόνον άπό τήν άπόφασιν τών 
έχθρών της έξηρτάτο, έάν θά ήκολουθεΐτο ή όδός πρός τήν 
είρήνην ή οχι. Αί έχθρικαί Κυβερνήσεις ήρνήθησαν νά άκολου- 
θήσωσι τήν οδόν ταύτην, έπ αύτών βαρύνει ή πλήρης εύθύνη 
διά τήν έξακολούθησιν τής αιματοχυσίας. Αί τέσσαρες δμως 
σύμμαχοι Δυνάμεις θά έξακολουθήσωσι τόν άγώνα έν βέβαια 
πεποιθήσει καί έμπιστοσύνη είς τό αληθές δίκαιόν των μέχρις 
δτου κατορθωθή ειρήνη, ή όποια νά έγγυαται είς τούς λαούς 
της τιμήν, υπαρξιν καί έλευθερίαν προόδου, είς δλα δέ τά Κράτη 
τής Ευρωπαϊκής ηπείρου νά οωρίζη τήν εύεργεσίαν νά δύναν- 
ται νά έργάζωνται έν αμοιβαία έκτιμήσει καί έν ίσοις δικαιώ- 
μασι από κοινού πρός λυσιν τών μεγάλων προβλημάτων τοΰ 
πολιτισμού.

Η ΑΠΑΗΤΗΪΙΪ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΠΡΟ! ΤΟΝ ΟΥΪΛΪΟΝ
Λονδϊνον 11. Ίανουαρίου. (Τηλεγρ. τοΰ Πρακτορ. Ρόϋτερ).

Η απάντησις τών συμμάχων είς τήν νόταν τοΰ Ούΰλσον περί 
είρήνης έκφράζει τήν γνώμην, δτι κατά τήν παρούσαν στιγμήν 
είναι αδύνατον νά έπιτύχη είρήνην, ή όποια θά έξησφάλιζεν είς 
τους συμμάχους τήν είς αύτούς έκ τοΰ δικαίου άνήκουσαν έπα-

νόρθωσιν, άποκατάστασιν καί έγγΊ^σεις. 'Η  απάντησις διευ
κρινίζει, δτι οί σύμμαχοι καταβάλλουσι πάσαν προσπάθειαν πρός 
έλάττωσιν τών έκ τοΰ πολέμου προξενουμένων είς τούς ούδετέ 
ρους ζημιών. Οί σύμμαχοι διαμαρτύρονται δμως κατά φιλαών- 
άλλά έντονον τρόπον κατά τής έξομοιώσεως τών δύο έμπολέ
μων μερίδων. ’ Εν τή απαντήσει έκτίθενται διεξοδικώς αί* απάν
θρωποι μεθοοοι τής I ερμανίας, αί όποΐαι έμπαίζουν κάθε νόμον 
τής φιλανθρωπίας καί κάθε σεβασμόν άνήκοντα είς τά μικρά 
Κράτη. Σφαγαί των ’ Αρμενίων, έπιθέσεις τσέππελιν, πόλεμος 
τών ύποβρυχίων έναντίον τών έμπορικών πλοίων, κακομεταχεί
ρισή τών αιχμαλώτων, έξορίαι κ.λ.π. 'Η  απάντησις προσθέτει 
ειτα: 11 απάρίθμησις τών έγκλημάτων τούτων έ’ξηγεΐ ασφαλώς
τήν ένταΰθα έγειρομένην διαμαρτυρίαν τών συμμάχων.

'Οσον άφορα τούς δρους τής είρήνης λέγει ή νότα. ότι 
δέον ούτοι νά περιλαμβάνωσι: Τήν άποκατάστασιν τοΰ Βελγίου, 
τής Σερβίας καί τοΰ Μαυροβουνίου μετ’ άποζημιώσεως. τήν 
έκκένωσιν τής Γαλλίας, Ρωσσίας καί Ρουμανίας, μετ’ άν αλόγου- 
άποζημιώσεως, τήν άποκατάστασιν τής Ευρώπης έπί τή βάσει 
τής αρχής τών έθνικοτήτων καί τοΰ δικαίου δλων τών λαών, 
μικρών καί μεγάλων, καί πλήρους ασφαλείας καί έλευθέρας 
οικονομικής άναπτύξεως, έπιστροφήν τών άλλοτε καταληφθέντων 
χωρών τών συμμάχων, άπελευθέρ.υσιν τών είς τήν δολοφονικήν, 
τυραννίαν τής Τουρκίας ύποκειμένων λαών καί έκόίωξιν τοΰ- 
όσμανικοΰ Κράτους έκ τής Ευρώπης. 'Η  ’ Αντάντ άρνεΐται πά
σαν πρόθεσιν, δτι επιζητεί τήν έκμηδένισιν τής Γερμανίας καί 
τών λαών της.

I I Κ Α ΐ Ζ Ε Ρ  Κ  Ι » *  ΛΑΟΝ ΤΟΥ
Μεγα Στρατηγεΐον 12 Ίανουαρίου 1917.

Ιΐρός τόν Γερμανικόν Λαόν!
Οι έχθροι μας άπέβαλον την προσωπίδα των.
Κατ’ άρχάς άπέρριψαν τήν έντιμόν μας πρότασιν τής εκ 

ρήνης με χλευασμόν καί ύποκριτικούς λόγους φιλελευθερίας καί. 
φιλανθρωπίας. Έ ν τή απαντήσει των πρός τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας γνωστοποιοΰσιν ήδη πλέον τούτου τούς κατακτητικούς 
των σκοπούς, τών όποιων ή αίσχρότης αυξάνεται ετι περισσό
τερον διά τής συκοφαντικής των αιτιολογίας.

Ο σκοπός των συνίσταται είς τήν έξόντώσιν τής Γέρμα- 
via*, ιον κατακερματισμόν τών συμμάχων ήμών Δυνάμεων και 
την ύποδούλωσιν τής έλευθερίας τή Εύρώπης καί τών θαλασ
σών ύπό τόν αύτόν ζυγόν, τόν όποιον ύφίσταται ήδη ή ' Ελλά5: 
τρίζουσα τούς όόόντας.

Αλλ έκεΐνο τό όποιον δέν κατώρθωσαν ούτοι νά έπιτύ- 
χωσι εις τριάκοντα μηνών αίματηρότατον άγώνα καί οικονομικόν 
πόλεμον, δέν Θά τό έπιτύχουν ομοίως ούδέποτε καί είς τό μέλλον.

Αι ένδοξοι νίκαι μας καί ή σιδηρά Θέλησις, με τήν όποιαν 
ό άγωνιζόμενος λαός καί ένώπιον τοΰ έχθροΰ καί έν οικω ύπέ- 
μεινεν δλους τούς μόχθους καί τάς στενοχώριας τοΰ πολέμου, 
έγγυώνται, δτι ή αγαπητή μας Πατρίς καί εις τό μέλλον 
ούδέν έχει νά φοβηθή. Ζωηρώς φλεγομένη αγανάκτησις καί 
ιερα δργή θα διπλασιάσουν τήν δύναμιν άνδρών καί γυναικών^ 
είτε είς τόν άγώνα τής έργασίας, είτε είς τά δεινά τοΰ πολέμου, 
είναι αφιερωμένη αυτη.

' 0  Θεός, ό όποιος ένεφύτευσε τό ύπέροχον τοΰτο πνεύμα 
τής έλευθερίας είς τάς καρδιάς μας. Θά όώσ-fl είς ήμ,ας καί 
τούς πιστούς καί γενναίους μας συμμάχους ώσαύτως τήν πλήρη 
νίκην παρ’ δλην τήν πρός κατάκτησιν άπληστίαν καί τήν πρός; 
έξόντώσιν λύσσαν τών έχθρών μας.

ΓΟΥΛ1ΕΛΜΟΣ I. Β.

1917!
Μετά χαράς σε άτενιζομεν Νέον ’Έτος με τήν έλπίδα δτι 

θά φέρης τήν παγκόσμιον είρήνην, μέ τήν έλπίδα, δτι θά φέργ,ς 
τήν γαλήνην είς τήν άναξιοπαθοΰσαν Πατρίδα μας. Τό προκά- 
τοχόν σου "Ετος δέν ήθέλησε ή δέν εΓχε την ικανότητα νά κα- 
τορθώση τοΰτο. ' Υπέμεινε νά αίματοκύλίεται ύπό τά ομματά 
του ή άνθρωπότης, ήθέλησε καί τοΰτο νά γραφή είς την ιστο
ρίαν τής άνθρωπότητος μελανοΐς γράμμασι.

’ Ιδιαιτέρως διά την Πατρίδα μας είναι κατηραμένον έτος’ 
έκάστη ημέρα του προσέφερε πικρίας εις τόν ' Ελληνικόν Λαόν. 
Έπέπρωτο κατά τό έτος τοΰτο ή Πατρίς μας νά πλήρωσή τας 
αμαρτίας μερικών έκφύλων καί αποκλήρων τέκνων της. Οί ά
νανδροι προστάτα-t της θέλουν νά λάβουν τήν άντεκδίκησιν τών 
άποτυχιών των έν τω άγώνί των πρός τούς ομήλικους των άπό 
τήν ανήλικον ' Ελλάδα, καί τήν τυραννούν, διότι δέν θέλει να 
τούς άκολουθήση εις την καταστροφήν. Ό  ήρωϊκός της Βασι
λεύς, ό όδηγήσας αύτήν είς δύο ένδοξους πολέμους, δέν a0p8t 
κατ’ αύτών τό ξίφος, όχι διότι δέν τολμά, άλλα διότι φειοεται 
τοΰ λαοΰ του, διότι βλέπει, διι τοΰτο είναι τό έσχατον μέσον, 
τό όποιον πρέπει έφ’ δσον δυνηθή νά άναβάλ^. Ί σ ω ς  δεν κα
τορθώσω, τούτο μέχρι τέλους, Γσως ή ίερά αγανάκτησις τόν κά- 
μ-fl νά αδιαφορήσω πρός τάς θυσίας καί νά πατάξη τούς άναν
δρους· θά έχη δμως έλαφράν τήν συνείδησιν, δτι τό παν έπραξε, 
ότι έξήντλησε κοί τήν τελευταίαν του προσπάθειαν, Γνα άπομα- 
κρύνη άπό τόν λαόν του τήν δεινήν μέν, πλήν άναπόφευκτον 
Θυσίαν.

Ά ς  εύχηθώμεν δπως τό Νέον Έ τος  έμπνευσή λογικάς 
σκέψεις είς τά έπηρμένα Κράτη της Άντάντ καί κατανοήσω σιν 
ότι αί πιέσεις κατά τών μικρών ούδεμίαν έπίδρασιν έχουσιν έπ̂  
τοΰ μεγάλου άγώνος -καί νά παραδεχθώσιν, δτι τά πρωτεία α 
νήκουσιν είς τό μέγα Γερμανικόν "Εθνος, δπερ άπεδείχθη άντά 
ξιον αύτών σύ μόνον διά τοΰ ξίφους του, άλλά καί διά τής με. 
γαλοψυχίας του χαί τής προόδου του, τήν όποιαν έφθόνησαν, 
καί τήν όποιαν ουδείς θά δυνηθή νά'έμποδίάτ,, διότι αυτη eivat 
συνέπεια τής έθνικής του ζωής, τής έμφύτου μεγαλουργίας του.

Είθε τό Νέον "Ετος νά είσέλθη φέρον είς τάς Κεντρικά? 
Δυνάμεις τήν άνταξίαν τής γενναιότητάς των καί τών θυσιών 
των είρήνην καί τήν είρήνην ολοκλήρου τοΰ κόσμου, Γνα έπι" 
κρατήση πάλιν ή γαλήνη είς τό συνταρασσόμενον ύπό τής τρι
κυμίας πέλαγος καί μετ’ αύτοΰ καί είς τήν προσφιλή μας Πα
τρίδα. Δ. Π. Α.

Α Κ Ι Ν Η Τ Α  ΤΟΥ ΠΟλΕΜΟΥ
i m u u i  i i i i i i i m i n

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 13 Ίανουαρίου.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α ΙΑ Α Ο Χ Ο Υ Ρ Ο Υ Π Ρ Ε Χ Τ

Βορείω* τού Άνκρ οί "Αγγλοι έπεχείρησαν σήμερον νέας 
επιθέσεις κατά τοΰ Σέρ. Ώ ς  έπί τό πλεΐστον άπεκρούσθησαν 
μετά αίματηρών άπωλειών. Είς μίαν προκεχωρημένην Θέσιν έγ- 
κατεστάθη ό έχθρός. 'Ημείς κατέχομεν τάς κυρίας θέσεις μας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΟΕΑΡΟΝ
Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓ . Α ΕΟ Π Ο λΑ Ο Υ Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

' Η εντασις τοΰ άγώνος ύπήρξε μικρά.

Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΑ Ο Υ Κ Ο Σ  ΙΟ ΣΗ Φ
Διά επιτυχούς έπιθέσεως γερμανικών στρατευμάτων κατε- 

λήφθη βορείως τής κοιλάδος τοΰ Σλάνικ νέον έδαφος. Είς τάς 
παρ’ αύτοΰ άφαιρεθείσας θέσεις έγκατέλιπεν ό έχθρός 7 πολυ
βόλα, 7 βομβοβόλα, μεγάλας ποσότητας φυσιγγ ίων καί βομ
βών. Ήχμαλωτίσθησαν 4 άξιωματικοί καί 170 όπλΐται.

Εκατέρωθεν τής κοιλάδος τοΰ Όίτός ίσχυραί έχθρικαί ε
πιθέσεις άπέβησαν άνευ άποτελέσματος πρό τής γενναίας άντι- 
στάσεως τών γερμανικών καί αύστροουγγρικών στρατευμάτων. 
Είς πεισματώδη άγώνα έκ τού συστάδην έπηνέχθησαν μεγάλαι 
άπώλειαι είς τόν έχθρόν.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ Α Ρ Χ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Μ Α Κ Ε Ν ΣΕ Ν
Παρά τήν συμβολήν τών ποταμών Μπούτσαουντ καί Σερε' 

Θη οί Βούλγαροι κατέλαβον εν είσέτι ύπό τών Ρώσσων κατεχό 
μενοΛ μοναστήριον.

Βορειοδυτικώς τής Βραΐλας τουρκικά στρατεύματα κατε- 
λαβον έξ έφόδου τό χωρίον Μιχάλεα. ’ Από τό ρωσσικόν άπο- 
σπασμα 400 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, τό δέ ύπόλοιπον. τό 
όποιον κατώρθωσε νά όιαφύγη έπνίγη είς τόν Σερέθην. Έκυ- 
ριεύθησαν 10  πολυβόλα.

Κατά τά άλλα έπεκράτει πυκνή ομίχλη έπι τών πολεμι
κών πεδίων.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Άνατολικώς του Τσέρνα άπεκρούσθησαν πρός τά όπίσω 

έχθρικοί λόχοι προελαύνοντες κατά τής Στραβίνας.

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

(ΠΙΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Λονδϊνον 11 Ίανουαρίου. ( Τηλεγ. τού Πρακτορ. Ρόϋτερ) 

’ Επίσημον. Τό πολεμικόν πλοΐον ’ «Κορνβάλλις» έβυθίσθη τήν 
9ην Δεκεμβρίου έν τή Μεσογείφ θαλάσση ύπό έχθρικοΰ ύπο- 
βρυχίου. ' 0 Κυβερνήτης καί δλοι οί άξιωματικοί έσώθησαν. 13 
έκ τών άνδρών τοΰ πληρώματος άγνοοΰνται. Πιστεύεται, δτι ου- 
τοι έφονεύθησαν λόγφ έκρήξεως.

Τό δι άεροπλάνα πλοΐον Μπενμέχρε μέ κυβερνήτην τό' 
Σάμσον κατεβυθίσθη τήν 11 Ίανουαρίου έν τιρ λιμενι τής νή
σου Καστελλόριζο διά πυρός πυροβόλων. 1 αξιωματικός καί 
4 ναΰται έτραυματίσθησαν.

Τό «Κορνβάλλις» έναυπηγήθη έν έτει 1901, ήτο -  εκτο
πίσματος 14 200 τόννων καί έφερε 4 πυροβολα τών 30·5 ε
κατοστόμετρων καί 12 τών έκατοστομετρων.

Κατά τηλεγράφημα τοΰ «Αγγελιοφόρου τής Μπάζελ » 
βεβαιοΰται, δτι τό ιταλικόν πολεμικόν « Βασίλισσα Μαργαρίτα» 
κατεβυθίσθη τορπιλλισθέν ή προσκροΰσαν έπί τορπίλλης πρό τής 
Βαλόνας. Έπνίγησαν 600 άνδρες τοΰ πληρώματος.

Ρώμη 12 Ίανουαρίου. Τό ύπουργεΐον τών Ναυτικών 
γνωστοποιεί τώρα πλέον, δτι τήν νύκτα τής 10 προς την 11 
Δεκεμβρίου τό πολεμικόν πλοΐον «Βασίλισσα Μαργαρίτα» προσ- 
έκρουσεν έπί δύο τορπιλλών καί κατεβυθίσθη. Απο τους 945 
άνδρας, οί όποιοι εύρίσκοντο έντός αύτοΰ, οί πλεΐστοι επνίγη - 
σαν. ' Η σωτηρία τών έπιζώντων ύπήρξε πολυ δύσκολος, εσω- 
θησαν έν τούτοις έξ αύτών 270. Ό  κυβερνήτης τοΰ πλοίου 
καί 14 άξιωματικοί είναι μεταξύ τών άπολεσθεντων.



ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βέρνη 12 ’ Ιανουαρίου. Έ π  ευκαιρία της παραδοχής τού 

τελεσιγράφου τής Αντάντ ύπό τής ' Ελληνικής Κυβερνήσεως ό- 
/.οκληρος ό γαλλικής τύπος δημοσιεύει επίσημον, ώς ®αίνεται, 
νοταν, εν τη όποία άνακοινοΰται, οτι παρά την αποδοχήν δέν 
!>ά εξαλειφθη ή δυσπιστία τής Αντάντ πρδς /τήν ' Ελλάδα, διότι 
ή !χε'/.Ρι τοΰδε στάσις τής Ελληνικής Κυβερνήσεως άποδεικνύει, 
οτι και τώρα δεν θά εκτελεσθουν αί απαιτήσεις τών συμμάχων, 
οπως ακριβώς επιθυμούν ούτοι. Αί έφημερίδες διαβλέπουν, οτι 
ή Ελληνική Κυβέρνησις καί είς το μέλλον ίΐά προσπαθήση μό
νον να κερδίση χρονον, Γνα τελικώς έλθη μέ τδ μέρος τών 
Κεντρικών Δυνάμεων.

Λ ο ν δ ϊ ν ο ν 12 Ίανουαρίου.—  Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ 
αναγγέλλει, δτι, ώ ς μανθάνει, ή άπάντησις τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως είς τό τελεσίγραφον τών συμμάχων θεωρείται άλη- 
θώ ς κατ ουσίαν ώ ς αποδοχή τών απαιτήσεων, άλλά ώς πρός 
τήν παρούσαν κατάστασιν δεν είναι έπαρκώς ακριβής και καθω- 
ρισμένη. Οΰτω ή άπάντησις δέχεται τήν άπαίτησιν τής άμεσου 
άπολυσεως τών κρατουμένων βενιζελικών, δέν ορίζει δμως 
οΰδεμίαν προθεσμίαν διά τήν έκπλήρωσιν τούτου. ’ Ετηλεγρα- 
φήθησαν ηοη εις Αθήνας όδηγίαι σχετικώς μέ τήν άπάντησιν. 
Ηά ανακοίνωσή είς τήν ' Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ότι αληθώς ή 
άπάντησις της προεκάλεσεν εύχαρίστησιν, άλλ’ ότι είναι ανάγκη 
πλέον καθωρισμενων ομολογιών. Δεκαπενθήμερος προθεσμία 
προς εκτελεσιν τών άπαιτήσεων τών συμμάχων, περί τής ό
ποιας γίνεται λόγος είς περικοπάς τινας τοΰ τελεσιγράφου, 
είναι άναγκαια καί δέν σκοπεύουν νά άρουν τον άποκλεισμόν, 
προτού γίνουν αποδεκτοί τελείως αί άπαιτήσεις τών συμμάχων. 
Μέγα μέρος τής άγγλικής παροικίας έγκατέλιπεν ήδη τάς Ά -  
>>ηνας, οι άντιπροσωποι όμως τών συμμάχων έξακολουθοΰν νά 
παραμένουν είς τάς θέσεις των.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Ο Υ  Ι Λ Σ Ο Ν

Βέρνη 13 Δεκεμβρίου (Μαρκονοτηλ. τής «Φόσισε Ίσάϊ- 
τουγκ».) II υπό τής ελληνικής Κυβερνήσεως πρός τον πρόε
δρον < Ιύΐλσον άπευθυνθεΐσα νότα έχεt ώ ς έξής:

Η Βασιλική Κυβέρνησις ελαβε μετά μεγίστου ένόιαφέ- 
ροντος γνώσιν τοΰ διαβήματος τοΰ προέδρου τών ' Ηνωμένων 
ΙΙολιτειών πρός τοίις εμπολέμους. Αί εν τη νότα του περιεχό
μενα’. παρατηρήσεις περί τών δοκιμασιών τών ουδετέρων Κρα
τών. ώ ς καί περί τών έγγυήσεων, αί όποΓαι πρέπει νά 
όοθοΰν εις αυτόν παρ’ άμφοτερων τών έμπολέμων μερών, (να 
έξασφΆισθοΰν τά δίκαια καί ή ύποστήριξις όλων τών Κρατών, 
ευρον δλως ιδιαιτέρως συμπαθητικήν ήχώ  παρά τη Έλληνικη 
Κυβερνήσει. ’ Αληθώς ούδέν άλλο Κράτος ύπέφερε κατά τόν πό
λεμον τοσον πολυ, οσον η Ελλάς, καίτοι αυτη έμεινε μακράν 
τοΰ πολέμου.

Λόγω τής ιδιαιτέρας γεωγραφικής θέσεώς της ήδυνήθη ό- 
λιγώτερον παντός άλλου ουδετέρου Κράτους νά άποφύγη τήν 
άμεσον καί καταστρεπτικήν έπίορασιν τών έμπολέμων, καί μάλι- 
στα ή θέσις της συνετέλεσε μόνον είς τοΰτο. νά έλαττώση τήν 
ικανότητά της νά άντισταθη κατά τών παραβιάσεων τής ουόε- 
τεροτητος της καί τής κυριαρχίας της— παραβιάσεων, τάς όποιας 
ήναγκάσθη νά οεχθη έν τη φροντίδι του περί τής ασφαλείας 
του. Καί κατ αυτήν άκόμη τήν στιγμήν ή χώρα μας. άπεστε- 
ρημενη τοΰ στολου της και σχεόόν τελείως άφωπλισμένη, ερη-

μοΰται υπο τεχνητής έπαναστάσεως. ή όποία έπωφελειται τής 
ςενης κατοχής, ή χώρα μας έχει πιεσθη όί άποκλεισμοΰ, ό 
όποιος όιεκοψε τας συγκοινωνίας της καί έκθέτει τόν ειρηνικόν 
πληθυσμόν είς τόν έκ πείνης θάνατον, μαζί όέ μέ αυτόν καί 
τελείους άοπλα πρόσωπα, γυναίκας καί παιόία, τών όποιων έπρε" 
πε κατα τους στοιχειώδεις κανόνας τοΰ διεθνοΰς δικαίου νά 
φεισθοΰν. καί έάν ακόμη ή ' Ελλάς ευρίσκετο είς πόλεμον, 
ΙΙαρ ολα ταΰτα ή Ελλάς κατέβαλε πάν δυνατόν μέσον, δπως 
μείνη ούδετέρα.

Ιαΰτα είναι αρκετά νά άποδείξωσι ποιον κάθε πρωτο
βουλία, ή όποία θά ήδύνατο νά όδηγήση είς τήν ειρήνην, είναι 
προωρισμένη νά έςυπηρετήση τά ζωτικά συμφέροντα τής Ε λ 
λάδος. 'Η  Ελληνική Κυβέρνησις θά έσπευδεν ασφ αλώ ς νά υ
ποστήριξή τό εΰγενές διάβημα τοΰ Προέδρου κατά τό μέτρο·, 
τών δυνάμεών της. Γνα συντελέση είς τήν επιτυχίαν του, έάν 
δέν ήτο υποχρεωμένη άφ’ ενός μέν νά συνεννοήται μετά τ ή ? 
μιας των έμπολέμων μεριόων, άφ’ ετέρου δέ νά άναμένη ά πό 
την ετεραν την άρσιν τών όδυνηροτάτων δυσχερειών αί όποια 
κατά τήν παροΰσαν στιγμήν πιέζουν τήν ' Ελλάδα.

E m  Τ Ο Ϊ  ί Τ Ρ Α Τ Ο Π Ε Α Ο Ϊ
Ιά  έλθόντα ένταΰθα χάριν τής εορτής μέλη τής Γερμα- 

νο-1·Ελληνικής Εταιρίας τοΰ Μονάχου έπεσκέφθησαν τό έλληνι- 
κόν στρατόπεδον, είς τά διάφορα τμήματα τοΰ όποιου τους ώ- 
δήγησαν ό ταγματάρχης τοΰ πεζικοΰ κ. Σκυρός καί ό λοχαγός 
τοΰ μηχανικού κ. Μπαίρακταρέας. Τό στρατόπεδον παρείχε γρα- 
φικώτατον Ηέαμα κεκαλυμμένον ύπό τής χιόνος. Οί ξένοι πα- 
ρηκολούθησαν γυμνάσια πεζικοΰ έκτελεσθέντα, ένω αί νιφάδες 
τής χιόνος εςηκολόύθουν νά πίπτουν. Είς άνάμνησιν τής έπισκέ- 
ψεως ταύτης έλήφθησαν διάφοροι φωτογραφίαι τοΰ στρατό" 
πέδου, τών αξιωματικών καί τών γυμναζομένων στρατιωτών.

1916
Κλάψες, λυπητερά όνείρατα, 
ραίνεις σ’ έμάς, στο κάθε πάτημά σου. 
κι άκαρδα δείχνεις μαυρίλας μνήματα, 
π’ αδιάκοπα σκάφτεις ’ στο κύλισμά σου.

Μνημούρια άκλαφτα, άδικης ώρας. 
σπαρμένα ’ στ άπειρο νεκροταφείο, 
λεβέντες ώμορφους δέχθηκαν, ώϊμένα! 
ποΰ πέσαν στ άγριο πολεμικό σφαγείο . . .

I ών κανονιών τό άφθαστο τό μουγκριτό. 
ποΰ φονικά τήν πλάσι λές, σαλεύει· 
βροντά αδιάκοπα στ’ ανήμερο βουνό 
π’ αίμα ζεστό στά βράχια του μαζεύει.

Καί συ ·)θργ’ άξένιαστ άργοπατας, 
σέ πτώματα φριχτοΰ κι αιώνιου μίσους, 
μ’ ειρηνικό χαμόγελο έμάς κυττάς, 
νά παραδέρνουμε μέσα σ’ άβόσσους!,

Ε. Γ. Κ.

’ Ενοικιάζεται δωμάτιον οί ένα κύριον. Μπράουτβίζεν πλάτς 
2, I  γωνία Κοτμποΰζερ στράσσε.

ΕΝ ΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον, Έ μ μεριχ  
στράσσε 31 , I I I ,  δεξιά.


