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Η Η Μ Ε Ρ Α
ΤΗΣ 1. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΪ ΠΡΟΪΑΣ
Τήν παρελθοΰσαν νύκτα τά στρατεύματα της κατοχής ήλ- 

θον έκ τής θαλασσής διά τής ωραίας όδοΰ τής φυτευμένης μέ 
άγριες πιπεριές, ή όποία άρχεται άπό τά λουτρά τοΰ Φαλή
ρου και καταλήγει εις τόν άρχαιον ναόν τοΰ ’ Ολυμπίου Διός· 
ό στρατός ουτος ένίσχυσε τήν φρουράν τοΰ Ζαππείου, καί διε- 
νεμήθη κατά ημικύκλιόν έπί των υψωμάτων, τά όποΐα δε
σπόζουν τών τριών ή τεσσάρων όδών, αί όποΐαι άγουν διά μέ
σου τών αγρών άπό τά προάστεια είς τους προλιμένας, μεταξύ 
τής περιοχής τοΰ νεκροταφείου κα! τοΰ πυριτιδοποιείου τοΰ 
Ρούφ. 'Ο  βασιλικός στρατός περιπολεί είς τους πρόποδας τών 
δρέων καί κατέχει τά χωρία, μεταξύ αυτών καί τής πόλεως. 
Ούτος ένεκατέστησε τάς προφυλακάς του έπί τοΰ λόφου Λυκα- 
βητοΰ, πέριξ τών στρατώνων καί τών πυριτιδοποιείων. At πλεΐ- 
σται τών αποθηκών έξεκενώθησαν, καί δέν μένουν πλέον ουτε 
οπλα. ουτε πυρομαχικά, ουτε τροφαί. ’ Αφ’ ενός υπάρχουν τρεις 
χιλιάδες γάλλοι πεζοναύται καί άφ’ έτέρου πέντε χιλιάδες βα
σιλικού στρατοΰ διανεμημένων είς τά πέρις τής πόλεως, τρεις 
μεραρχίαι είς μεγαλυτέραν απόστασιν καί 20 χιλιάδες έπιστρά- 
των (οργανωμένων είς άνταρτικά σώματα.

Δύο καταδρομικά εύρίσκονται έντός τοΰ δρμου. άλλ-/. δέ 
δύο περιπολοΰν ανοικτά. Εΐναι ψύχος. Τ ά τράμ κυκλοφορούν, 
ούδεις δμως τά σταματά κατά τήν διάβασίν των· όπισθεν τών 
θαμπών ύέλων των δέν διακρίνω ή σπανίας σιλουέττας έργα- 
-ών. οί όποιοι παρ’ δλα ταΰτα πηγαίνουν είς τήν έργασίαν 
των. 'Η  ώρα είναι οκτώ. Μικρά αποσπάσματα ναυτών μέ 
άνηρτημένα τά δπλα ανέρχονται άκόμη είς τήν πόλιν, συνο- 
δεύοντα μακράς χειραμάξας, δπου είχον ρίψει φύρδην μύγδην 
σάκκους, δπλα, φυσίγγια καί πολυβόλα· βαδίζουν σιγοτραγου- 
δοΰντες εύθυμα τραγουδάκια τών μπουλεβάρτων· κάποτε κανέ
νας σταματά γιά νά ξαν*νάψγ, τήν πίπα του, καί νά είπη είς 
τόν ημιονηγόν νά μή βιάζεται, δτι δέν εχει τίποτε νά φοβηθή, 
άλλ’ ό ημιονηγός τους δείχνει τόν ουρανόν, ό όποιος εΐναι 
σκεπασμένος άπό σύννεφα. Βρέχει κατά καιρούς, καί οί ’ Αθη
ναίοι φοβούνται σάν τής γάτες τήν βροχήν.... Νέοι διέρχονται 
πρό αυτών καί στρέφουν διά νά τούς μειδιάσουν μέ μειδίαμα 
πλήρες αινιγμάτων. * Αλλοι ναΰται ιούς ακολουθούν μέ μπότες, 
μέ ζώνη καί ανοικτή μπλούζα, οί όποιοι γελούν έκ τών προ
τέρων. ωσάν νά πηγαίνουν νά παραστοΰν σέ φάρσα.

Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ / Τίός 
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτυπωσις και εκδοσις υπό τής 'Εταιρίας Γκέρλιτσερ Ναχρί- 
χτεν ούντ Άντσάϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

Τό τραίνο σταματά στήν Καλλιθέα. Οί έφημεριδοπώλαι 
διαλαλοΰν είς τήν πόρτα τήν πτώσιν τοΰ υπουργείου Μπριάν 
καί τήν κατάληψιν τού Μοναστηριού. ’ Αναχωρούμε. 'Ένα βαρύ 
όχημα ισταται είς τό μέσον μιας παρόδου· γυναίκες εΐναι 
βγαλμένες είς τά παράθυρα* μία μέ σκεπασμένο τό κεφάλι με 
μία σάρπα τρέχει στόν άμαξα κρατούσα μία σκάφη· οί γειτό- 
νισσες τρέχουν καί τήν βοηθούν γιά νά άδειάστ, ενα μεγάλο 
σακκί άλεΰρι. Πάρα κεΐ βλέπω ολοκλήρους,οίκογενείας νά εΐναι 
μαζευμέναι είς τής ταράτσες καί νά δείχνουν άναμεταξύ των 
κάτι τι... Γρήγορα καταβιβάζουμε τά τζάμια διά νά βλέπωμε 
καλύτερα.

Διακρίνομεν άμυδρώς μορφάς ανθρώπων εις την κορυφήν 
τοΰ Φιλοπάππου, απέναντι τής ’ Ακροπόλεως. Οι Γάλλοι! οί 
Γάλλοι! Αί λευκαί των σιλουέτται κινούνται καί συγχέονται μέ 
τόν ορίζοντα, άλλά βλέπομεν καθαρά νά προβάλλωνται είς τόν 
ορίζοντα οί σκοποί, οί όποιοι φυλάσσουν καί νά λάμπουν είς 
τόν ήλιον πυροβόλα, πολυβόλα καί δλοι έκπλήσσονται έπί τη 
θέα των.

"Ελληνες στρατιώται άοπλοι ανέρχονται ενα μονοπάτι καί 
φθάνουν μίαν γειτονικήν κορυφήν, τήν όποιαν βαθύ ρήγμα χω 
ρίζει άπό τάς γαλλικάς θέσεις. Ά λλοι στρατιώται τούς ακο
λουθούν, καί κατακλίνονται έπί τού έδάφους είς στάσιν παρα- 
τη ρήξεως* άλλά άττέ^τειλαν ενα ακοπον προ* ουνάντγ](3ΐν των 
και κατεβηααν το ορος ταχέως.

Οί εθελονταί προβάλλουν άπό τάς ήμιανοίκτους θύρας τών 
στρατώνων· πολλοί περιεβλήθησαν μόνον τό πηλήκιον τοΰ στρα
τιώτου καί πηγαίνουν είς τά προσκλητήρια με πολίτικα ρούχα. 
Έ ν  τάγμα άγγλων ναυτών έξέρχεται άπό τόν κήπον τοΰ Ζαπ
πείου, προηγουμένων δύο γάλλων ναυτών, τους άκολουθεΐ δέ 
μικρόν άμάξί, τό όποιον προξενεί θόρυβον έπί τού λιθοστρώτου 
τών όδών πηγαίνουν νά ένισχύσουν τήν φρουράν τοΰ άσυρμά- 
του τηλεγράφου έπί τής Πνυκός. Τά καταστήματα έχουν ήμι- 
ανοικτάς τάς θύρας των ενεκα φοβου ταραχών, καί τα καφφε- 
νεΐα έξεκνώθησαν πλέον.

Έ ξα φ ν α -δ έ ν  ήτο άκόμη ή ένδεκάτη ώρα— άρχίζουν οί 
τυφεκισμοί καί άκουονται είς τά υψώματα κατά κανονικά δια
στήματα οί κρότοι τ ον πυροβόλων. Αί διαδόσεις άρχίζουν ά- 
μέσως. Οί σύμμαχοι διετάχθησαν νά καταλάβουν πάση Θυσία 
τό πυριτιδοποιεΐον Ρούφ. Τό πυριτιδοποιείον τοΰτο σύγκειται άπό 
αριθμόν τιν α  οικοδομημάτων, κατεσκευασμένων πλησίον άλλήλων, 
τά όποία βλέπαον είς μίαν αυλήν, περφαλλομένην άπό τοίχον, 
μετά βαρείας σιδηράς πύλης είςτό μέσον. Τούτο έφύλασσε βα
σιλικός στρατός. .Ένα σώμα εισέρχεται κατ’ άρχάς μέ κοντακιές,



μέ γροθιές, άλλ’ δταν κανείς είναι ώπλισμένος μέχρι όόόντων, 
είναι δύσκολον νά μή χρησιμοποίησή μέσα άποτελεσματικώτερα 
από τους γρονθους του. Οί Έλληνε; ύποχωροϋν. οί σύμμαχοι 
διασπείρονται έντός της αυλής, άλλ’ αίφνιδίως τους υποδέχεται 
βροχή σφαιρών έξ δλων τών παραθύρων συγχρόνως· καταλαμ
βάνουν Ιν προσάρτημα όχυροΰνται έντός αύτοΰ, καί ζητούν έ- 
σπευσμένως ένισχύσεις διά νά καταλάβουν τδ υπόλοιπον τοϋ οι
κοδομήματος, διότι τδ προσάρτημα ήτο κενόν.

'Ο  κρότος τών τυφεκισμών εδωκε τδ σύνθημα τής μάχης. 
Μάχονται είς τδ Ζάππειον, είς τδ Θησεϊον, ε ί ς ‘τήν Πνύκα, είς 
τοΰ Φιλοπάππου, είς τδ ’ Αστεροσκοπείων, είς τδ Νεκροταφείων 
καί είς ολας τάς όδούς, αί όποΐαι άγουν άπο τήν θάλασσαν 
πρδς τήν πόλιν. Οί έξωθεν τών δημοσίων κτιρίων φρουροί θ έ
τουν έφ’ δπλου λόγχην καί αποκλείουν ολας τάς οδούς τάς ά
γουσας είς τάς θέσεις είς άς είχον συγκεντρωθη δλατά διαθέσιμα στρα
τεύματα καί ή αθηναϊκή φρουρά. Τά τράμ σταματούν. Οίέμποροι 
κλείουν μέ φοβερδν Θόρυβον τής πόρτες τών καταστημάτων των. 
αί όδοί έρημοΰνται, καί οί έξώσται πληροϋνται περιέργων.

Αμαξα, γρήγορα είς τδ Ζάππειον.

Είναι μεσημβρία. Δύο αμάξια άναδίδοντα δσμήν φαγη
τού σταματούν προ τής Βουλής· οί στρατιώται τρέχουν μέ τήν 
καραβάνα είς τδ χέρι, καί έπειτα κάθηνται είς τόν ήλιο/ έπί 
τών βαθμιδών τής κλίμακας διά νά φάγουν. Συγκεντρώσεις είς 
ολας τάς παρόδους. Κυκλοφορούν αί πλέον παράξενοι διαδόσεις 
άλλ’ elv'ti αδύνατον νά τάς έλέγξη κανείς. Διερχόμενος πρδ τής 
Ρωσσικης έκκλησίας, είς τδ τέλος τής οδού Φιλελλήνων, βλέ
πω πέντε ναύτας αόπλους νά τρέχουν, μέ σκυμμένο τδ κεφάλι, 
προς τόν κήπον, προφυλαττόμενοι κατά μήκος τών τοίχων.

’ Ενισχύσεις είχον φύγει άπδ τ δ ' Ζάππειον διά νά βοη- 
θησουν είς τήν κατάληψιν τοΰ πυριτιδοποιείου- δταν διήρχοντο 
πρδ τών κεντρικών φυλακών, τούς έπυροβόλησαν έκ τών ' νώ
των· τότε βλέποντες, δτι περιεκυκλώθησαν άπδ στρατιώτας, οί 
όποιοι έσπευδαν άπδ δλα τά μέρη, διεσκορπίσθησαν, διά νά 
διαφύγουν τήν σφαγήν.

Το Ζαπιτειον είναι μέγα οικοδόμημα έκ μαρμάρου καί 
γυψου μέ πύλην κορινθιακού ρυθμού μετά αετώματος, έφ’ ού 
είκονιζονται άναγλυφα κατ’ αρχαϊκόν τρόπον, μέ μίαν κυκλικήν 
πλατείαν είς τδ έσωτερικόν, έντδς ενός μαγευτικού πάρκου,) τδ 
οποίον έκτείνεται άπδ τόν κήπον τών παλαιών ’ Ανακτόρων μέχρι 
του ’ Ιλισσοϋ, άπέναντι τής θαλάσσης.

Γδ πλήθος ωθείται πέριξ τού οικοδομήματος καί κανείς 
δέν τολμά νά προχωρήη). Δύο Γπποι πίπτουν κατά γής χαί 
πλέουν είς τδ αίμά των άπδ καιρού είς καιρόν άνοίγουν τά 
βλέφαρά των καί δοκιμάζουν νά σηκωθούν, άλλά τούς έαποδί- 
ζουν τά ηνία καί πίπτουν πάλιν περισσότερον άδρανεΐς· έρριύαν 
αναμφιβόλως τά δχήματα διά νά σχηματίσουν οδόφραγμα, καί 
κιβώτια φυσιγγίων, δπλων, σάκκων καί κιβωτίων κονσερβών ει- 
χον έγκαταλειφθη. Αύο δπλα εύρίσκονται πεταγμένα είς τήν βά- 
σιν της κλιμακος- σταγόνες αίματος έχουν κοκκινίσει τάς βαθμί- 
οας- ολαι αι σιδηραΐ θύραι είναι κλεισταί- υπάρχουν συντρίαμα- 
τα άπδ γιαλιά καί κολόννες· είς φρουρός Γσταται είς μίαν ήμιά- 
νοικτον θύραν. Δίδω τήν κάρταν μου είς τόν άξιωματικδν, ό ό
ποιος  ̂ιστατο πλησίον αύτής. Συμβουλεύεται διά τού βλέμματος 
ένα άλλον αξιωματικόν, ό όποιος διευθύνει τήν βολήν τών πο
λυβόλων, ώς νά τόν έρωτα, τί πρέπει νά μοϋ άπαντήση: - «Δύ- 
νασθε νά γράψητε, δτι έμεΐς δέν έπυροβολήσαμεν, άλλ1 αύτοί 
έπυροβόλησαν έναντίον μ α ς.»-Σ ά κ κ οι άμμου καί χαλίκων έ
χουν συσσωρευθη είς τάς θύρας, καί άπό τά άνω αύτών όρύ- 
φρακτα διευθύνονται τά πολυβόλα. Τά δπλα Ιχοον έναποΐεθή

κατά πυραμίδας έντδς κυκλικής αυλής τού μεγάρου, τά φορεία 
έχουν στηθή, καί οί στρατιώται κάθηνται πλησίον άλλήλων 
σιωπώντες καί συλλογισμένοι, άναμένοντες τάς διαταγάς τοϋ 
διοικητου των.

Στασιασταί, στρατιώται ή έπίστρατοι, έπυροβόλησαν έξ ά- 
προόπτου κατά του τραίνου, τό όποιον είχε σταματήσει πρδ του 
Ζαππειου. Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν διήρχοντο διαβάται είς τό 
πάρκον και άνεμίχθησαν μέ αυτούς- έπρεπε λοιπόν νά άνακαλύ- 
ψουν τούς πυροβολήσαντας- ό διοικητής διέταξε, τότε νά πυροβο·, 
λήσουν είς τόν άέρα καί τδ πλήθος διεσκορπίσθη- άλλά έν τη 
συγχύσει, ή οποία επηκολουθησε τούς πρώτους πυροβολισμούς, 
νεα ομοβροντία έρριφθη κατά τού Ζαππειου άπό αντίθετον διευ- 
θυνσιν- πεντήκοντα ναΰται έπετέθησαν μέ έφ’ δπλου λόγχην καί 
μόλις εισήλθον εις την όοόν ' Ηρώδου τού ’ Αττικού, Ιλληνες 
στρατιώται κεκρυμμένοι είς πολύ πλησίον κείμενον λόφον, ύψη- 
λότερον τών κήπων ήνοιξαν πΰρ κατ’ αύτών διά τών πυροβό
λων των. ' Η όβίς διετρύπησε τήν στέγην, έθραυσε τό κιονόκρα- 
τον ενός κίονας καί έθραυσε τάς ύέλους.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ν ΚΕΑ Ν0Τ1Ι

ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ιίαρίσιοι 17  Ίανουαρίου. (Πρακτορεϊον Χα

βάς). Οί πρεσβευταί τής Ά ντάντ  άπηύθυναν τήν 
13ην Ίανουαρίου πρός την ελληνικήν Κυβέρνη- 
σιν νέαν νόταν, έν τη όποία αί σύμμαχοι Κυ
βερνήσεις γνωστοποιοΰν είς τήν έλληνικήν Κυ- 
βέρνησιν, δτι αί σύμμαχοι Κυβερνήσεις ελαβον 
γνώσιν της συγκαταθέσεως Γής έλληνικής Κυ
βερνήσεως διά τά διά τής νότας της 6ης Ί α 
νουαρίου άπαιτούμενα στρατιο>τικά μέτρα, άλλ’ 
οτι δέν δυνανται νά άποδεχ^ώσι τήν άπάντησιν 
έπί τινο>ν άπαιτήσεων τής νότας τής 3 1 η ς Δε
κεμβρίου, προτού διευκρινισ&ώσι τά κάτωθι ση
μεία :

1. Δέν δυνανται οί σύμμαχοι νά δεχθούν 
παρά τής έλληνικής Κυβερνήσεως ούδένα περιο
ρισμόν ώ ς  πρός τόν έλεγχον τών  συμμάχων.

2. 0? σύμμαχοι έπιμένουν είς τήν άμεσον 
καί άνευ δρων άπόλυσιν τών ένεκα πολιτικών
λόγων συλληφθέντων προσώπων.

3. Δέν δύνανται οί σύμμαχοι νά δεχθώσιν, 
δποις αί δο&ησόμεναι αποζημιώσεις προσδιορι
στούν κατά τόν κα&οριζόμενον έν τη ελληνικη 
άνακοινώσει τρόπον.

Ό  αποκλεισμός θά  άρ&η τότε μόνον, δταν 
γίνουν άποδεκταί αί απαιτήσεις τών συμμάχων.

Η ελληνική Κυβέρνησις άπήντησεν, δτι
οεν εχει τήν πρό&εσιν νά έπιβάλη περιορισμούς
εις τήν αποδοχήν τών  παρά τών συμμάχων
καθορισθέντων δρων, δτι δέ παραδέχεται καί τάς 
εν ττ νότα προτεινομένας λεπτομερείας καί δτι

Αί μάχαι νοτίως τοΰ Σμόργκον

ελαβε γνώσιν τών άνακοινώσεων τών συμμαχούν 
περί τής άρσεοις τοΰ άποκλεισμοΰ.

Λ ο ν δ ϊ ν ο ν  17  Ίανουαρίου.— Καί τό πρα- 
κτορεΐον Ρόυτερ πληροφορείται, δτι ή Ελλάς ε- 
δέχ&η τελείυ>ς τάς άπαιτήσεις τής Ά ντάντ. 'Ο  
άγγλος πρεσβευτής Έ λλιοτ έπανήλθεν είς τήν 
θέσιν του.

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΡΙΑΝ
Β έ ρ ν η  17  Ίανουαρίου. Ο “ Μικρός Παρι

σινός,, άναγγέλλει, δτι έν τη Βουλή έπικρατεΐ 
μεγάλη έςέγερσις διά τά έν Ελλάδι γεγονότα. 
Βουλευταί τινες άνεκοίνωσαν, οτι θά ζητήσουν 
άπό τήν Κυβέρνησιν νά προβη τό ταχύτερον είς 
ακριβείς δηλώσεις περί τής έν Ελλάδι καταστά
σεως. 'Ο  'Ε ρβέ γράφει, δτι γνωρίζει, δτι άπό 
τινων ήμερών πνέει είς τούς διαδρόμους τής 
Βουλής δυσμενής άνεμος διά τό ύπουργεΐον 
Μπριάν, τόν όποιον μέμφονται, δτι δεικνύει μα- 
κροθυμίαν πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον. Εάν 
δμως ή Κυβέρνησις άνατραπη ύπό τάς παρού
σας σοβαράς περιστάσεις, τοΰτο δέν θά είχε 
καμμίαν εύτυχή έπίδρασιν έπί τοΰ στρατοΰ καί 
τής χώρας.

Κ Α Ι Ι Τ Α Λ Ο Ι  Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
Δ ΙΑ  Τ Ο Ν  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ν

Β έ ρ ν η  17  Ίανουαρίου. Κατά τήν “ Κορ- 
ριέρε ντελασέρα,, έφθασαν χ&ες είς Α θ ή ν α ς  ες 
ίταλοί άξιωματικοί, οί όποιοι ύπό τόν συνταγμα
τάρχην Μαρκέζε Άουζίλιο Θά προστεθοΰν ώ ς 
ιταλική άποστολή είς τό συμβούλιον τοΰ έλέγχου 
τών συμμάχων.

'Η  «ΓΙολίτικεν» τής Κοπεγχάγης πληροφορείται έκ Λον
δίνου τά εξής: Τά μέλη τής αγγλικής παροικίας έν ’ Αθήναις, 
άνερχόμενα έν συνόλω είς 700 άνδρας καί γυναίκας, έφθασαν 
αετά έπίπονον ταξείδιόν πολλών εβδομάδων είς Λονδϊνον. Ούτοι 
πληροφοροΰσιν, δτι συνεπεία τού άποκλεισμοΰ τών συμμάχων 
έξεδόθησαν δελτία τροφίμων είς ολόκληρον τήν χώραν. ’ Εν τού- 
τοις έχουσιν οί έλληνες άκόμη παρακαταθήκην τροφίμων διά 
τρεΐς Ιως τέσσαρας μήνας.

Κατά Ttva προηγουμένην περίοδον τοΰ πολέμου ό Βασι
λεύς Κωνσταντίνος εΐχεν έκφράσει τήν σταθεράν πεποίθησιν, οτι 
ή Γερμανία θά νικήστ. Ά λ λ ά  βραδυτερον, δτε έκλινε νά παρα
δεχθώ, δτι ό Κάϊζερ δέν θά έπιτύχν, τούς έπιδιωκομένους σκο
πούς του, δεν έπαυσε νά είναι πεπεισμένος, δτι, οπωσδήποτε 
καί άν λήξtq ό πόλεμος, Θά έξακολουθή νά υπάρχω ή Γερμα
νική έπίδρασις είς τήν Βαλκανικήν. Τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ 
ελληνικού λαοΰ έτρεφε συμπάθειαν πρός τους συμμάχους, άλλα 
μέρος τών άθηναίων πολιτών εχει τυφλήν έμπιστοσύνην είς τήν 
πρόβλεψιν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πρό τής έκκενώσεως τής 
Καλλιπόλεως καί πρό τής ρουμανικής έκστρατείας έδηλωσεν, δτι 
ήλθεν τώρα ή ώρα νά είσέλθτβ ή 'Ελλάς είς τόν πόλεμον μέ 
τό μέρος τής Γερμανίας.

Περαιτέρω διήγοΰνται, δτι έν<» έπισήμως ό ελληνικός 
στρατός άφωπλίσθη καί οί πολυάριθμοι σύλλογοι τών έπιστρά- 
των διελύθησαν, είργάζετο ό βασιλικός στρατός έν κρυπτοί. Οί 
βασιλικοί στρατιώται ώπλίσθησαν έκ νέου μυστικά καί έλάμβα- 
νον ήμερησίως τόν μισθόν των. ’ Εάν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
έξαναγκάση τούς συμμάχους, νά κηρύξουν πόλεμον κατά τής 
' Ελλάδος, ούτος θά έγκαταλείψη τάς ’ Αθήνας εις την τύχην 
των καί μετά τοΰ είς 60000 έως 80000 υπολογιζομενου στρα
τοΰ του Θά άποσυρθή είς τό έσωτερικόν τής χώρας είς Λάρισ- 
σαν. Τοΰτο θά σημαίνη άπειλήν κατά τών συμμάχων, οί όποιοι 
θά ήναγκάζοντο τότε νά άποσυρωσι τόν Σαρραγι έκ Θεσσαλονίκης.

Μ Μ Ο Ι Ν Η Τ Π Ο ν  ΠΟΛΕΜ ΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINOOENTA

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 18 Ίανουαρίου 1917.

Δ Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Ο Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο Υ Π Ρ Ε Χ Τ

Κατά τινα άγγλικήν ύπονόμευσιν παρά τήν Λος συνήφθη- 
σαν μικραί μάχαι κατά τάς όποιας προκεχωρημένος έχθρός ά- 
πωθήθη πάλιν ταχέως πρός τά δπίσω διά πεισματώδους άγώ
νος έκ τοΰ συστάδην.

Κατά την νύκτα τής 12 πρός τήν 13 Ίανουαρίου εγκα- 
τελείφθησαν παρ’ ήμών συ^φώνως πρός τό σχέόιον καί άνευ 
έμποδίων έκ μέρους τοΰ έχθροΰ τά είσέτι παρ’ ήμών κατεχό- 
μενα τμήματα τών προκεχωρημένων θέσεών μας. Απο τής ω-



-

ρα; ταύτης έβάλλοντο καθημερινώς διά σφοδρού πυρός, τά έγ- 
καταλελειμμενα κενά χαρακώματα. Χθες έγενετο ή αναμενόμενη 
παρ ημών έπίθεσις τών Ά γγλων, ή όποια έπέφερε μεγάλας 
απώλειας εις αυτούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  T o y  Π ΡΙΓ. ΑΕΟ Π Ο Α Δ Ο Υ Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

Είς πολλά τμήματα τοΰ μετώπου εύνοούσης τής διαύγει
α ; τής ατμόσφαιρας έπανήρχισε ή εκατέρωθεν δράσις τοΰ πυ
ροβολικού.

Βορείως τοΰ Κράσσιν είσήλθεν είς προκεχωρημένον φυ- 
λάκιον ρωσσικη περίπολος οεκαπλασίας δυνάμεως. Τό αυλάκιον 
είναι πάλιν είς τήν κατοχήν μας. Είς άλλας θέσεις άπεκρού- 
σθησαν άνιχνευτικά τμήματα καί περίπολοι.

Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΑ Ο Υ Κ Ο Σ  ΙΟ ΣΗ Φ
Ενώ νοτίως τής όδοΰ Οίτος έπίθεσις έπιχειρηθεϊσα ύπό 

ισχυρών ρωσσικών δυνάμεων συνετρίβη ύπό τοΰ πυρός μας τοΰ 
πυροβολικοΰ και τών πολυβολων, έπετόχομεν διά αιφνίδιας έπι
θέσεως μεταςύ τών κοιλάδων τοΰ Σουζίτα καί τοΰ ΙΙουτνα νά 
συλλάβωμεν 1 αξιωματικόν 230  όπλίτας καί 1 πολυβόλον. άπό 
τάς έχθρικάς Πέσεις.

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 Σ Ε Ν
Είς τήν Δοβρουτσάν βομβαρδίζονται πρό τινων ημερών 

υπό ρωσσικοΰ πυροβολικοΰ ή Τούλτσεα καί ή Ίσάξεα. Πολλοί 
κάτοικοι, ίοιως οε γυναίκες και παιόια. έφονεύθησαν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Η οντΛσις τοΰ αγώνος μικρά και εις μεμονωμένα σημεία.

Λ Ο ΤΝ ΊΕ Ν Ν ΤΟ ΡΦ

R O A E M I K A I  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Η ΡΩΣΣΙΚΗ
Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Σ  ΚΑΤΑ ΤΟ Θ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  1 9 1 6

Ιπ ο  τής Α. Ε. τοΰ ’ Αντιστράτηγου 
κ. R h azen .

(Μετάφρασις II. Καρακάλου, συνταγματάρχου Πυροβολικού

18. (Συνέχεια)

Κατά τήν 9ην ’ Ιουλίου έπετέθη καί πάλιν ό εχθρός κα
τά πολλών σημείων τής έπί τοΰ S to ch o d  γραμμής, δυτικώς 
καί νοτιοδυτικώς τής L u z k . άλλ’ άπεκρούσθη. Κατά τήν αυτήν 
ήμεραν εν τη στρατια τού B o th m e r  έγένοντο άπλώς άψιμα- 
χίαι τιν^  περιπόλων καί μικροί τινες αγώνες είς τό πρό ήμών 
έδαφος, οίτινες άπεβησαν ύπερ ήμών. ’ Εν τή Βουκοβίνα κατά 
τήν αυτήν ημέραν άνέλαβον τήν έπίθεσιν οί σύμμαχοι ήμών 
παρά τήν K irliba b 'a  καί J a k o b e n iy . τμήματα δέ στρατοΰ τοΰ 
P fla n ze r -B a ltin  κατέλαβον κατόπιν άγώνος κατά τήν 8ην ’ Ιου
λίου τήνδιάβασιν τού M o ld a w a  παρά τήν B ek a za . Οί αγώνες 
παρά τήν K ir l ib a b a  άπέληξαν λίαν δυσμενώς διά τούς Ρώσ- 
σους. ασφαλώς άπολέσαντας έκεϊσε ούχί όλιγώτερον τών 10000 
άνδρών. ’ Εν άπ άσητη  Βουκοβίνα ό άριθμός τών πληγωμένων 
ανήλθεν s ις 50 000 . αί οέ 1ν συνόλω άπώλειαι έν αύτη ύπο- 
λογίζονται είς 8 5 0 0 0  άνδρας.

Νοτιοδυτικώς τής K o lo m e a  άναφάνησαν κατά τήν αυ
τήν ημέραν ρωσσικά τμήματα ύπερ τήν M ik u lic z y n  είς τό 
μέσον τής όδοΰ τής διερχομένης διά τής στενωπού· κατά δέ 
τήν 9ην Ιουλίου ό L o ts ch itzk i άνήγγειλεν, ότι έκέρδισεν έδα
φος πρός τήν διευθυνσιν τής D e la ty n . Βαίνων διά τής Z a - 
b ie  είχεν έπιζητήσει έσχάτως κόκλωσιν τής στενωπού. Κατά

τήν 11 ην Ιου^ ο ’-* οί σύμμαχοι ήμών άπέκρουσαν νοτιοανατολι
κούς τής M ik u licz y n  επτά ρωσσικάς εφόδους. Κατά τήν ΙΟην 
Ιουλίου  άπεκρουσθη ισχυρά ρωσσικη έπίθεσις είς τήν C zere- 
m osz παρα την Z a b ie  45 χιλιόμετρα νοτίως τής K o lo m e a . 
Εκείθεν μέχρι τοΰ άνω S to ch o d  καί άπό τής P in sk  πάλιν 

μέχρι τών άκτών τής ανατολικής θαλάσσης (O stsee) έπεκράτη- 
σεν άνάπαυλα τού άγώνος. Έ άν  άπό τής 7ης ’ Ιουλίου ρίψω- 
μεν Ιν βλέμμα πρός τά γενόμενα κατά τάς τελευταίας ήμέρα; 
ουνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ή διαταγή τοΰ B ru ss ilow  
προς ανακούφισιν τών αλλαχοΰ μαχομένων έκτέλεσις επιθέσεων 
κατα του μετώπου του πρίγκηπος Λεωπόλδου άπετυχεν. c Ο 
B ru ss ilo w  στενοχωρήσεις εχ τής κατά μ.έτο>πον ένεργείας του 
διηύθυνεν έπανειλημμένως λυσσαλέας επιθέσεις κατά τής K o lk i 
καί τών περιξ, Γνα δυνηθη οΰτω νά άναπνεύση έκ τής έπιφε- 
ρομενης πιεσεως των επι τού S ty r  εύρισκομενων γερμανικών 
στρατευμάτων.

( Επεται συνέχεια)

0 Β Α Ϊ Ι Λ Ε Ϊ Σ  Τ Η Σ Σ ΑΞ Ο Ν ΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ Α Ϊ Ζ Ε Ρ
Δρέσδη 15 ’ Ιανουαρίου. Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς άπηύθυ- 

νε τήν 14. Ίανουαρίου πρός τό Κάιζερ τό κάτωθι τηλεγράφη- 
μα εις άπάντησιν της πρΟκη ρυςεως του προς τον γερμανικόν 
λαόν:

ΙΙρός τήν Α . Μ. τόν Γερμανόν Λύτοχράτορα 
Μέγα Στρατηγεϊον

Η προκήρυξις τής ' 1 μετέρας Αύτοκρατορικής Μεγαλειό- 
^τος εύρίσκει είς τήν καρδίαν μου.ώς καί είς τήν καρδίαν δλων

λων τών I ερμανών. Βλέπομεν μετά βαθυτάτης άγανακτήσεως 
πώς οί έχθροί άπέκρουσαν μετά χλευασμού τήν ταθεϊσαν είς 
αύτους χειρ* ειρηνης και ειμεθα τώρα άποφασισμένοι νά ύπε- 
ρασπίσωμεν μέχρις εσχάτων τά ίερώτερα τών αγαθών μας καί 
νά μή θέσωμεν τό ξίφος είς τήν θήκην, προτού κατανικήσωμεν 
τήν ασεβή πρός έκμηδένισίν μας θέλησιν τοΰ έχθροΰ.

Φρειδερίκος Αύγουστος

ΚΙΤΡΑ ΙΥΗΑΥΛΙΑΙ Ίήν 24ην τρ. μ. θά δο
θη έν τη «Στατχάλε» τό 

6ον Κοντσέρτο τού καθηγητού Σατσνάίντερ. ' Η ζήτησις τών ει
σιτηρίων είναι άπό τούδε μεγάλη, δπερ είναι τελείως δεδικαιο- 
λογημένον, άφού ταύτης θά μετάσχη ή διακεκριμένη ορχήστρα 
της Ενωσεως τής Δρεσοης και ό σολίστας τοΰ άσματος τής 
αιθούσης Φρειδερίκος Πλάσκε, περί τοΰ όποιου οί κριτικοί 
γράφουν, δτι προκειμένου περί τής τέχνης τοΰ Πλάσκε ή κρι- 
τικη πρεπει να ακοπηαΐβ, οτι ή τέχνη του τιμά την Γερμανίαν 
κ.λ.π.

Καί τό νέον πρόγραμμα τού Θεάτρου Ραίσχάλλεν περιέ
χει ο,τι εκλεκτόν υπάρχει μεταξύ τών ηθοποιών τής σκηνής
ΤΓι IV I  ί  I Λ <Τ ι ι λ /  ν ι \ · · Μ η > τ · · Μ « Μ  ,  ^ ,  ............. '  _  ν

γυμνάσια ισορροπίας και λοιπά παιγνια των πι· 
θήκων καί τών σκυλιών είναι πολύ χαριτωμένα καί ένδιαφέροντα.

Esperanto !  ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ! G rek a j sam i dea -
n o j estas tre  p eta ta j s c iig i  sian ad reson  a l la  r e d a k c io  
εις την Ελληνικήν ’ Εφημερίδα ύπό τόν άριθμόν 63.

ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕ Ι ΑΙ καλώς έπιπλ. δωμάτιον είς άξιωματικόν, 
όμιλούντα δλίγον γαλλικά. Ντεμιάνι— πλάτς 32. I I I .


