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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολϊνον, 21. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) Ktc τήν άνατολικήν 

Γαλικίαν έξηκολουθησεν την 20. Ίουλίοο ή έπίθεσις των γερ
μανικών χαί αύστροουγγρικών στρατευμάτων. Τδ ρωσσίκδν μέ
τωπον διεσπάσθη έπι πλάτους 40 χιλιομέτρων και ουτω τά 
στρατεύματα τών κεντρικών δυνάμεων έπέτυχον πάλιν διάσπασιν 
μετώπου τοιούτης έκτάσεως, όποιαν δέν κατώρθωσαν μέχρι 
τοΰδε οί * Αγγλοι καί Γάλλοι παρά τάς κολοσσιαίας των θυσίας 
Ανθρώπων και ύλικοΰ. Τδ στρατεύματα μας κατεδίωξαν κατά 
την 20. ’ Ιουλίου μετά τόλμης καί παλαιοΰ, άδιαρρήκτου πνεύ
ματος έπιθέσεως τους Ρώσσους καί έπήνεγκον εις αυτοΰς βα
ρείας άπωλείας, ώς καί κατά τάς προηγουμένας ήμέρας εις ά1 
γώνας Οπισθοφυλακών καί μεμονωμένας μάχας.

‘ Ωσαύτως καί οί άεροπόροι μας συμμετέσχον μετ’ έπιτυ
χίας, ρίψαντες βόμβας έπί πυκνών ρωσσικών φαλάγγων έπί τής 
δδοΰ πλησίον της Τάρνοπολ καί χρησιμοποιήσαντες πΰρ πολυ
βόλων, άφοΰ κατήλθον πλησίον τοΰ έδάφους. 'Ο  άριθμδς τών 
αίχμαλώτων άνήλθεν εις 5 000. Κατόπιν τών άκρατήτων έπι
θέσεων τών γερμανικών καί αυστροουγγρικών στρατευμάτων καί 
της πιέσεως της προελάσεως άπδ βορρά κατεβλήθησαν καί αί 
ρωσσικαί θέσεις έπί τών υψωμάτων άνατολικώς τής Κονγιούχη 
καί άνατολικώς της Μπίσκυ. Άπεδιώχθησαν έχθρικαί περίπολοι 
νοτίως τοΰ Μπιστρίτς.

Είς τδ μακεδονικόν μέτωπον εις τδ τόςον τοΰ Τσέρνα πε
ρίπολοί μας έφεραν αιχμαλώτους άπδ τά έχθρικά χαρακώμα
τα καί άλλην λείαν κατόπιν προπαρασκευής πυροβολικοΰ. Εις 
την περιοχήν τής Ντομπροπόλγε τδ πΰρ πυροβολικοΰ ήτο ζωη- 
ρότατον. ’ Ανατολικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης κατεδιώχθη μία 
ισχυρά έχθρική περίπολος.

Εις τδ δυτικόν μέτωπον έγένοντο την νύκτα της 19ης πρδς 
την 20ην Ιουλίου πολλαί έπιτυχεΐς δι’ ήμάς μάχαι περιπόλων. 
Ά π δ  τής μεσημβρίας τδ έχθρικόν πΰρ ηυςήθη πάλιν είς συ
στηματικόν βαρυ πΰρ καταστροφής, ίδίως εις τήν παραλίαν πλη
σίον τής Ντιγκράχτεν άπδ βορείως τής Μπέζιγκε μέχρι περί
που τής Χολλεμπέκε διήρκεσε κατά τήν νύκτα, έγένετο δε ζω 
ηρότερον καί νοτίως τής Λός. Τήν εσπέραν οί άεροπόροι μας 
κατέρριψαν πολλά έχθρικά άεροπλάνα κατά τήν διάρκειαν πο
λυαρίθμων έναερίων άγώνων. Τήν πρωίαν τής 21ης Ιουλίου 
έζεδιώχθη βορείως τής Βαρνετδν μία ίσχυρά έχθρική περίπο
λος, ή όποία ειχεν είσδύσει εις τάς θέσεις μας.

Είς τήν Άρτουά συγκεντρώσεις είς έχθρικά· χαρακώματα 
έδέχθησαν έπανειλημμένως άποτελεσματ>.κόν πΰρ καταστροφής. 
Τήν 12. ώραν τής νυκτδς ό έχθρδς έπετέθη βορειοανατολικώς
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τής Φερμέλ, άπεκρούσθη δμως διά πυρδς φραγμοΰ, άγώνος έκ 
τοΰ πλησίον καί δι’ άμέσου άντεπιθέσεως. Περιήλθεν είς χεΐ
ράς μας άριθμός τις αίχμαλώτων. Τδ πυροβολικόν, μας κατέρ- 
ριψε νοτιοδυτικώς τής Σουσέ εν έχθρικόν δέσμιον άερόστατον.

A N A K O IN D B EN TA TO Y ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINQBENTA

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 22. ’ Ιουλίου 1917.

Δ υ τ ικ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

' H μαχητική ένέργεια τοΰ έχθροΰ ήτο χθές μικροτέρα ή 
δσον κατά τάς προηγουμένας ήμέρας, μόνον δέ είς τινας το
μείς τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου μάχης ίσχυρά· σήμερον ηυςήθη 
γενικώς πάλιν.

Είς τήν Άρτουά έςηκολούθησε ζωηρόν πΰρ άπδ τής διώ
ρυγος τής Λά Μπασσέ μέχρι νοτίως τής Λάν.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Σεμεν ντέ Ντάμ πλησίον τής Μπραί καί τής 

Σερνυ είσβολαί είς τάς γαλλικάς θέσεις είχον πλήρη έπιτυχίαν. 
Δεδοκιμχσμενα βεστφαλικά καί άνατολικοπρωσσικά στρατεύματα 
συνέλαβον έκεΐ κατά τάς άναγνωρίσεις των καί τήν βελτίωσιν 
τών ίδικών μας γραμμών πολυαρίθμους αιχμαλώτους άπδ τά 
έχθρικά χαρακώματα καί άπέκρουσαν σφοδράς άντεπιθέσεις.

ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Α ΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑ ΜΠΡΕΧΤΟΥ Τ Η Σ  ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Μάχαι άναγνωρίσεων είς Σουντγκάου έφεραν κέρδος αίχ

μαλώτων καί λείας.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τρ ο ν  
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΟΝ Μ Π Ε Μ -Ε Ρ Μ Ο λΑ Ι

'Η  κατά τήν 19. ’ Ιουλίου άρςαμένη άντεπίθεσις είς τήν 
άνατολικήν Γαλικίαν ώδήγησεν είς μεγάλην έπιτυχίαν τών γερΓ 
μανικών καί τών συμμάχων δπλων.

Τδ κύριον μέρος τής ρωσσικής 11ης στρατιάς ήττήθη. 
Πάρά τους χειρίστους δρους συγκοινωνίας τά γενναΐά μας στρα
τεύματα προελαύνουσιν άκάματα. Διά πολλάκις πεισματωδών ά
γώνων άπώθησαν πανταχοΰ τάς έκ νέου παρατασσομένας είς 
μάχην ρωσσικάς δυνάμεις. ΈφΘάσαμεν είς πολλάς θέσεις τήν 
δυτικώς τής Τάρνοπολ περιοχήν καί τήν σιδ- γραμμήν Μπρτσε- 
τσάνυ-Ταρνοπολ.

Πλησίον τής Μπρτσετσάνυ άρχίζει πλέον καί ή ρωσσική 7. 
στρατιά νά όποχωρη πρδς τδ πλευρόν της ένεκα τής αυςανο- 
μένης πιέσεως.



'Ο άριθμός τών αιχμαλώτων κα'ι τή; λείας είναι μέγα;. 
Είς τήν I ετσιέρνα περιήλθον είς χεΐράς μας πλούσια αποθέμα
τα τροφίμων, πυρομαχικών καί πολεμικού ύλικοΰ.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Β Ο Ύ Ρ Σ
'Ο άγών πυρος ήτο ζωηρός εις τήν Στσάρα καί τήν Σέρ- 

βετς. ' Η βόρεια πτέρυξ τής στρατιάς ταύτης μετέχει τών άρ- 
χομένων άγώ νω ν  τής στρατιάς τοΰ στρατηγού Άϊχορν.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο ϊ  Α Τ Ι Ο Ρ Ι
Μεταςυ Κρέβο καί Σμόργκον κατόπιν πολυημέρου ίσχυρά; 

δρα'σεως πυροβολικοΰ οί Ρώσσοι έπετέθησαν χί)ές τήν έσπέραν 
μετά ισχυρών δυνάμεων. Ή  έπίθεσις των κατεβλήθη μετά πολ
λών απωλειών πρδ τοΰ μετώπου τών γερμανικών στρατευμάτων. 
Κατόπιν ανήσυχου νυκτδς άνεπτύχδησαν έκεΐ σήμερον τήν πρωίαν 
νέοι άγώνες.

Βορείως μέχρι τή; λίμνης Νάροξ ώς καί μεταςυ τής λί
μνης Ντρυσβγιάτυ καί τής Ντύναμπουργκ έξηκολούθησε τδ 
ένισχυμένον πΰρ. Πολλάκις άπέτυχον ρωσσικαί έπιθέσεις άνα- 
γνωρίσεως.

Μ ΕΤΟ ΠΟΝ  Τ Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ϊ  Α Ρ Χ ΙΔ Ο ΪΚ Ο Σ  ΙΟ ΣΗ Φ
’Εκτδς ζωηροΰ πυρδς είς τά βόρεια ΚαρπάΐΚα καί επι

τυχών μαχών προφυλακών μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ Καζίνου 
καί τοΰ Σουσίτα ούδέν ιδιαίτερον.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Α Ρ Χ ΙΣ Τ Α Τ Η Γ Ο Ϊ  Μ Α Κ Ε Η ΣΕ Ν
’ Ακόμη ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Μ α κ εδονικ όν μ έτω π ο ν
' Η κατάστασις είναι άμετάβλητος. .

(W .T .B .)    ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 2 3 ’ Ιουλίου 1917.

Δ υ τικ ό ν  Θ έα τρ ον  
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Α ΙΑ Α Ο Χ Ο Ϊ Ρ Ο Υ Π Ρ ΕΧ Τ

Είς τήν Φλάνδραν έξακολουθεΐ μέ πλήρη άκμήν ή μάχη 
πυροβολικοΰ, ή όποια όιήρκεσε καί κατά τήν νύκτα.

Τά διά τήν καθοόήγησιν τοΰ πυρδς απαραίτητα δέσμια 
αερόστατά μας ήσαν κατά μήκος ολοκλήρου τοΰ μετώπου δ 
στόχος άκάρπου έχθρικοΰ πυρός· άνατολικώς τής ' 1‘πέρν υπέ
στησαν ώσαύτως έπίθεσιν πολυαρίθμων μοιρών άεροπλάνων. Οί 
αεροπόροι μας καί τά πυροβόλα τής άμύνης ήγαγον εί; άποτυ
χίαν τήν έναέριον ταύτην έπίθεσιν. Τά δέσμια άερόστατα έμει
ναν σωα. Κατερρίφθησαν οκτώ έχθρικά άεροπλάνα.

Άπέτυχον έπιθέσεις άναγνωρίσεω; αγγλικών ταγμάτων.
Μεταξύ Άβιδν καί Μερκούρ έγένοντο σφοδραί νυκτερινοί 

έπιθέσει;· έξουδετερώθησαν άρχικαί έπιτυχίαι τού έχθροΰ.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Έπικρατοΰντος διαυγοΰς καιροΰ τδ πΰρ ήτο πανταχοΰ ζω

ηρόν.
Είς τήν βορείαν κλιτύν τοΰ ορούς Βίντερ πλησίον τής 

Κραδν κατώρθωσε μία ίσχυρά διά πυρδς καλώς προπαρασκευα- 
σθεΐσα έπίθεσις νά προχωρήση έπί πλάτους 1 χιλιομέτρου τά; 
θέσεις μα;. Βραδεμβουργικά καί στρατεύματα τή; Φρουρά; έξ- 
εδίωξαν τού; Γάλλου; άπδ πολλά; γραμμάς χαρακωμάτων καί 
σινέλαβον ύπέρ τούς 230 αιχμαλώτους.

Είς τδ όρος Κορνιλλέ, νοτίως τής Νωρουά έπιχειρήσεις πε
ριπόλων τοΰ Χέσσεν καί τής Νασσάου κατέληξαν είς έπιτυχίαν.

Μία τών μοιρών άεροπλάνων μας ερριψε χθές πρδ με- 
σημβρίας βόμβας μετά παρατηρηθέντος καλού άποτελέσματος 
έπί τής Χάρβιχ είς τήν αγγλικήν άνατολικήν παραλίαν. Τά άε
ροπλάνα έπανήλθον όλα.

’Α να τολ ικ όν  θ έα τρ ο ν  
Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Ϊ  Π Ρ ΙΓΚ Η Π Ο Σ Α Ε 0 Π 0 Α Α 0 Ϊ Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ  

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ϊ  Α Τ Χ Ο Ρ Ν
Κατά μήκος τοΰ Ντύνα, ιδίως πλησίον τής Ντύναμπουργκ 

καί έκατέρωθεν τής λίμνης Νάροξ ηύ'ξησε σημαντίκώς ή δρά- 
σις τοΰ πυροβολικοΰ.

Νοτιοδυτικώς τής Ντύναμπουργκ άπέτυχε μία ρωσσική 
έπίθεσις.

Νοτίως τής Σμόργκον μέχρι τής Κρέβο συμπεριλαμβανο- 
μένης έπετέθησαν έκ νέου οί Ρώσσοι μετά τήν μετά πολλών 
απωλειών άποτυχοΰσαν έπίθεσιν τής προηγούμενης. Ραγδαΐον 
πΰρ προηγήθη τής έπιθέσεως, ή όποία ώδήγησεν είς εύμετα- 
βλήτους άγώνας είς τάς έμπροσθίας θέσεις μας, είς τάς οποίας 

'είσέόυσαν οί Ρώσσοι εις τινα σημεία.
Τήν έσπέραν αί θέσεις περιήλθον πάλιν είς χεΐράς μα; 

χάρι; εΐ; τολμηρώς έκτελεσθείσας αντεπιθέσεις, έκτός δύο Θέσε
ων διασπάσεως.

Σήμερον τήν πρωίαν έσταμάτησαν προ τοΰ πυρός μας 
φραγμοΰ νέαι εύρεΐαι έπιθέσεις τών Ρώσσων νοτίως τής Σμόργκον.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ϊ  ΦΟΝ Μ Π Ε Μ -Ε Ρ Μ Ο Α Α Ι
' Η άντεπίθεσίς μας νοτίως τοΰ Σερέθη έγένετο έπιχείρη. 

σις. Οί Ρώσσοι ύποχωροΰσι μέχρις έντδς τών Καρπαθίων !
Εξαίρετος διοίκησις καί άκάθεκτος προέλασις τοΰ στρατοΰ 

έπραγματοποίησαν τδ ποθούμενον άποτέλεσμα.
Εύρισκόμεθα έπί τών πολύ πλησίον καί δυτικώς τής Ταρ- 

νοπδλ υψωμάτων, ύπερέβημεν τήν σιδ. γραμμήν Ροχάτυν—Ό σ - 
τροβ άνατολικώς τών παλαιών μας θέσεων καί ήρχίσαμεν τήν 
προέλασιν πρδς άμφοτέρας τάς πλευράς τοΰ Ντνγέστρ.' Ο έχθρός 
προβάλλει ίσχυράν άντίστασιν νοτίως τής ρηθείσης σιδηροδρομι
κής γραμμής.

Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Ϊ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ϊ  Α Ρ Χ ΙΑ Ο Υ Κ Ο Σ  ΙΟ ΣΗ Φ
Κατά μήκος τής κορυφογραμμής τών Καρπαθίων μέχρι 

τοΰ Πούτνα ηύξησεν αίσθητώς ή μαχητική ένέργεια τών Ρώσ·. 
σων, ιδίως εί; τδ νότιον τμήμα. Άπεκρούσθησαν πολλαί έπι·. 
θέσεις τοΰ έχθροΰ.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Α Ρ Χ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο ϊ  Μ Α Κ Ε Ν Σ Ε Ν
Είς τδν κάτω Σερέθην ζωηρόν πΰρ προμηνύει έπικειμέ·. 

νους άγώνας.
Μ α κ εδονικ όν  μ έτω π ο ν

Ούδεν νέον.
(W .T .B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΛΟΎΆ ΤΣΩΡΤΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΙΧΑΕΛΙΣ

(Ζ.) Λονδϊνον, 21. ’ Ιουλίου. (Ρόϋτερ.) Κατά τήν έπέτειον 
τής άνεξαρτησίας τοΰ Βελγίου ό Λόϋδ I σώρτς είπεν ώς άπάν 
τησιν είς τήν πρώτην ομιλίαν τοΰ νέου άρχικαγγελαρίου Μιχαέ. 
λις μεταξύ άλλων τά έξής :

«'Ο κόσμος δέν ί)ά λησμονήση ποτέ τάς ύπηρεσίας, τάς 
οποίας τό Βέλγιον προσέφερεν είς τό διεθνές δίκαιον. Τό Βέλ- 
γιον είναι ή πύλη μεταξύ τών κεντρικών δυνάμεων καί τής δύ- 
σεως. ' Η συνθήκη τής ούδετερότητος τοΰ Βελγίου ήτο εϊς τών 
ακρογωνιαίων λίθιυν τοΰ ευρωπαϊκού δικαίου. Τό Βέλγισν ήτο 
ό φρουρός τής ευρωπαϊκής έλευθερίας, τό· υψιστον, βαρύτατον 
έπικινδυνωδέστατον εργον, τό όποιον άνετέθη ποτέ είς Ινα λαόν, 
Τό Βέλγιον έξεπλήρωσε πιστώς καί νομίμως τό καθήκον του 
πρός τήν Εύρώπην, καί διά τοΰτο ύπέστη, όσα ύπέστη. ’ Αλλά 
έν τέλει τδ Βέλγιον Θά γίνη μεταλύτερον άφ’ δ,τι ήτο. 'Η  ά-

πολύτρωσις τοΰ Βελγίου θά έλθη άσφαλώς, άλλ’ όταν έλθη 
πρέπει νά είναι πλήρης.

Ποια έλπίς διά τήν είρήνην ύπάρχει εί; τδν λόγον τοΰ 
νέου άρχικαγγελαρίου ; ’ Εννοώ διά έντιμον είρήνην, τήν μόνην 
δυνατήν ! Ούτος είναι είς έπιτήδειος λόγος, ό όποιος άπευθύνε- 
ται πρδς δλας τάς διευθύνσεις. Περιέχει στροφάς, δι’ έκείνους 
οί όποιοι έπιθυμοΰσι σοβαρώς τήν είρήνην, άλλά ύπάρχουσι 
καί στροφαί, τάς όποιας θά έννοήσωσιν οί στρατιωτικοί κύκλοι 
τής 1 ερμανίας, στροφαί περί τής έξασφαλίσεως τών γερμανικών 
συνόρων. Αύται είναι αί στροφαί. διά τών όποιων προσηρτήθη 
ή Άλσατία-Λωρραίνη, αί δποϊαι έπότισαν τήν Εύρώπην μέ 
αίμα άπό τοΰ 1914, αί όποΐαι θά προσήρτων τό Βέλγιον καί 
τήν Κουρλάνδην. Αύται είναι στροφαί, αι όποΐαι Θά σύρωσι 
τήν Εύρώπην πάλιν είς τήν αιματοχυσίαν. Ό  άρχικαγγελάριος 
θέλει νά προσκαλέση έκ τής βουλής άνδρας, οί όποιοι νά συν- 
εογασ&ώσιν είς τήν κυβέρνησιν. ’ Αλλ’ αύτοί δέν Θά είναι υπουρ
γοί άλλά γραφείς.

Αύτδς είναι λόγος άνδρός, ό όποιος έχει ύπ’ δψει του τήν 
στρατιωτικήν κατάστασιν. Αύτό πρέπει νά τό έννοήσουν αί σύμ
μαχοι Ρωσσία, Αγγλία, Γαλλία, ’ Ιταλία καί όλαι αί άλλαι. 
Γί είδους κυβέρνησιν έκλέγουν οί Γερμανοί, τοΰτο άφορα αύτούς, 
άλλά ποιαν κυβέρνησιν δυνάμεθα ήμεΐς νά έμπιστευθώμεν. αύτό 
είναι ίδικόν μας ζήτημα. Ό  λόγος τοΰ άρχικαγγελαρίου δει
κνύει κατα την γνώμην μου, δτι οί διευθύνοντες κύκλοι έν Γερ
μανία είναι έπί τοΰ παρόντος άποφασισμένοι ύπέρ τοΰ πολέαου.

Ο άρχικαγγελάριος προσπαθεί νά κεντήση καί νά ένθαρ- 
ρύνη τόν λαόν του. 'Η  Γερμανία Θά εύρη, δτι αί νέαι της ελ
πίδες είναι φαντασίαι άκριβώς οπως έκεΐναι, αί όποΐαι κατέρ- 
ρευσαν. Τά υποβρύχια θά καταστήσωσι τήν Αγγλίαν ανίκανον 
πρός πόλεμον. "Ενεκα τών έπιθέσεων τών ύποβρυχίων δέν θά 
δυνηθώμεν κατά τόν άρχικαγγελάριον νά άνθέξωμεν περισσότε
ρον. Λυπούμαι νά τοΰ είπω, δτι εύρίσκεται έν πλάνη, άλλά ή 
φιλαλήθεια μέ άναγκάζει νά πράξω τοΰτο. βραδέως άλλ’ άσφα
λώς αύξάνομεν τήν παραγωγήν μας καί έλαττοΰμεν τάς άπω- 
λειας μας κατά θάλασσαν. 'Ο Απρίλιος ήλπισαν, δτι θά είναι 
άληθής θρίαμβος. Άπό τότε είχομεν άκόμη καί τάς μακροτέ
ρας ήμερας, αί όποΐαι έπολλαπλασίαζον έξαιρετικώς τάς δυσκο
λίας μας είς τήν άνοικτήν θάλασσαν. Άλλά καίτοι οί φόβοι 
μας ήσαν μεγάλοι διά τούς θερινούς τούτους μήνας, ήλαττώσα- 
μεν βραδέως τάς άπωλείας μας. Καίτοι παρήλθον τρεΐς μόνον 
εοδομάδες τοΰ μηνός ’ Ιουλίου, εύρισκομεν έάν συγκρίνωμεν αυ- 
τάς μέ τάς τών άντιστοίχων τριών εβδομάδων τοΰ Απριλίου, 
ότι δεν έχάσαμεν ουδέ τό ήμισυ τών πλοίων, τά όποΐα έχάσα- 
μεν κατά τόν Απρίλιον. 'Η  ναυπήγησίς μας πλοίων κατήλθε 
κατά τά τρία τελευταία έτη κατά δλέθριον τρόπον. Άλλά τό 
έτος τοΰτο θά έτοιμάσωμεν τετράκις περισσότερα πλοΐα άπό τό 
προηγουμενον ετος. Είς τούς δυο τελευταίους μήνας τοΰ έτους 
τουτου Θά ετοιμάσωμεν τόσα πλοΐα δσα είς ολοκλήρους τούς 
δώδεκα μήνας τοΰ παρελθόντος έτους. Ή  έλάττωσις τών άπω- 
λειών και ή αύξησις τής παραγωγής θά συμπληρώσι τά κενά.

Άλλά θά μάς έξαναγκάσουν διά τής πείνης! Αύτό είπαν! 
Ενεθάρρυναν τόν λαόν των μέ τοιαύτους ισχυρισμούς. Είμεθα 

πολυ μακράν από τοΰ νά πειννάσωμεν. Τά άποθέματά μας τρο
φών δια τά ετη 1917, 1918 είναι έξησφαλισμένα, φυσικά μέ 
την ανάλογον οικονομίαν. 'Η  διατροφή έχει έξασφαλισθή έπί 
Τη οάσει τής παρουσης καταναλώσεως, ή όποια δέν πρέπει νά 
«υξηθη. Λαμβάνομεν ήδη μέτρα διά σχέδιον καλλιέργειας, τό 
όποιον θά έξασφαλίση τά τρόφιμα διά τό έτος 1918, έστω 
Χαί άν αύξήσωσιν αί άπώλειαι πλοίων μας. Περιωρίσαμεν τήν

εισαγωγήν μας λίαν ούσιωδώς— κατά πολλά έκατομύρια τόν
νων— ,δπως έλαττώσωμεν τήν άνάγκην πλοίων. 'Ο λαός μας δέν 
ύπέστη άκόμη έως τώρα στερήσεις, αί όποΐαι νά δύνανται νά 
συγκριθώσι πρός έκείνας τάς όποιας ύφίσταται ό γερμανικός 
πληθυσμός άπό δύο σχεδόν έτών.— καί πιστεύετε πραγματικώς, 
δτι ό βρεττανικός λαός είναι δλιγώτερον ικανός νά προσφέρη 
θυσίας όπέρ τής έλευθερίας του; Τήν προθυμίαν αύτήν τοΰ λα
οΰ διά θυσίας έχομεν ώς έφεδρείαν, διά τήν περίπτωσιν κατά 
τήν όποιαν θά άπετύγχανε ή έσοδεία τοΰ 1918.

«Άλλά», είπεν ό Μιχαέλις, «ή Αμερική δέν έχει στρα
τόν, καί άν είχε τοιοΰτον, δέν θά είχε πλοΐα νά τόν μεταφέρη.» 
Δέν γνωρίζει τήν Αμερικήν. Γνωρίζει τήν Αμερικήν τόσον ολί
γον, δσον οί Γερμανοί γνωρίζουν τήν Αγγλίαν, καί περιπίπτου- 
σι σχετικώς πρός τήν Αμερικήν είς τά αύτά ακριβώς σφάλ
ματα, είς τά όποΐα περιέπεσαν καί διά τήν Μεγάλην Βρεττα- 
νίαν. Προλέγω, δτι δέν θά παρέλθη πολύς χρόνος, δπου ό 
Μιχαέλις, έάν έπιζη, θά άλλάξη γνώμην καί Θά έκφωνήση
διάφορον λόγον.

Οί σκοποί γίνονται καί)’ ήμέραν ευκρινέστεροι. Μία με
γάλη γερμανική έφημερίς είπε πρό δλίγου, δτι οί Γερμανοί 
μάχονται ύπέρ τής έλευθερίας καί τής άνεξαρτησίας τής πατρί 
δος των. Αύτό ούδέποτε ήτο άληίΐές. Προτίμώμεν μίαν έλευ- 
Θέραν Γερμανίαν, θά ήδυνάμεθα νά κλείσωμεν είρήνην μετά 
μιας έλευθέρας Γερμανίας, άλλά είς ούδεμίαν περίπτωσιν δυ
νάμεθα νά κλείσωμεν είρήνην μετά μιας ύπό τής απολυταρ
χίας κυριαρχουμένης Γερμανίας. 'Όταν έμάχοντο έναντίον τής 
ίσως διεφθαρμένης, πνευματιχώς περιωρισμένης άπολυταρχίας 
πρός άνατολάς, ειχον μίαν πρόφασιν. Μεθ’ δσα δμως συνέβη- 
σαν δέν έχουσι πλέον ούδεμίαν πρόφασιν. ' Η Ρωσσία έγινε 
ούχί μόνον μία μεγάλη δημοκρατία, ή όποία δέν μάχεται πρός 
έπέκτασιν τοΰ ίδικοΰ της έδάφους, άλλά καί έδήλωσεν, δτι
είναι πρόθυμος νά δώση τήν έλευθερίαν είς λαόν, ό όποιο; εύ-
ρίσκετο άλλοτε ύπό τήν ρωσσικήν σημαίαν.»

'Ο Αόϋδ Τσώρτς άνέφερε κατόπιν τήν κυβερνητικήν μετα
βολήν έν Ρωσσία καί έξηκολούθησε: «Κατά τούς προσεχείς 
μεγάλους άγώνας είς τό άνατολικόν καί τό δυτικόν έκαστος γερ- 
μανός στρατιώτης πρέπει νά γνωρίζη, oTt πίπτει ύπέρ τής στρα
τιωτικής άπολυταρχίας. Ά φ ’ ετέρου έκαστος στρατιώτης τών 
συμμάχων γνωρίζει, οτι ριψοκινδυνεύει τήν ζωήν του ύπέρ τής 
έλευθερίας καί τής άνεξαρτησίας τής πατρίδος του, ύπέρ τοΰ 
δικαίου τών λαών καί τής δικαιοσύνης. Καί ή αύξανομένη αύ'τη 
πεποίθησις δίδει άκόμη περισσότερον άπό τήν συνείδησιν τών 
μεγάλων μας, άχρησιμοποιήτων ύλικών μέσων, εί; ύμας δλους 
τό θάρρος, δίδει είς ήμας τό θάρρος, νά πολεμήσωμεν μέχρι 
τέλους, διότι γνωρίζομεν. έντελώς, δτι προορισμός μας εΐναι, νά 
διατηρήσωμεν καί νά ύπερασπίσωμεν τό μέλλον τής άνθρωπό
τητος.»

Μ Ι Α  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
(147.) Έκτοΰύπ’ άριθ. 8 φύλλου τής «Echo de Grece» 

παραλαμβάνομεν τήν κάτωθι «ανοικτήν έπιστολήν πρός τήν Έ .  
νωσιν τών φιλελευθέρων Έλλήνων τής Λωζάνης», γραφεΐσαν 
έπ’ ευκαιρία έγκυκλίου άποσταλείσης παρά τής άνωτέρω ένώ- 
σεως πρός τούς "Ελληνας τοΰ Davos, διά τής οποίας έκάλει 
τούτους νά συμμετάσχωσιν αύτής:

«Κύριοι! Εΐσθε προδόται καί άπιστοι. Πωλεΐτε άνευ αί
σχους τήν τιμήν τής πατρίδος μας. Φωνάζετε ύπέρ τοΰ πολέμου 
έκ τοΰ άσφαλοΰς. ' Ο άρχηγός σας εύρίσκεται πρό πολλοΰ είς 
Θεσσαλονίκην. Έστέ λοιπόν συνεπείς πρός τόν εαυτόν σας καί



πηγαίνετε νά ταχθήτε είς τδ πλευρόν του διά νά άπωθήσητε, 
δπως ίσχυρίζεσ&ε, τους κληρονομικούς μας έχθρούς. ’ Αλλά εί- 
πέτε μου λοιπόν, ποΰ εύρισκονται οί κληρονομικοί ουτοι έχθροί; 
Εις τάς Σέρρας, είς την Δράμαν, εις την Καβάλλαν; "Η  δέν 
εύρισκονται μάλλον όπισθεν της θεσσαλικής έσοδείας, τήν οποίαν 
καταλαμβάνουσιν άνευ αίσχους, εχοντες συνάμα τδ θράσος νά 
άναγγελλωσι πομπωδώς λαμπράς νίκας και Ηριαμβευτικάς προε
λάσεις είς μέρη, είς τά όποϊα δέν είναι δυνατόν πλέον νά πα- 
ρουσιασθη ούδέν είδος άντιστάσεως; Πηγαίνετε λοιπόν καί σείς 
νά ενωΟήτε μέ την ένδοξον αυτήν στρατιάν τοΰ στρατηγού Σαρ- 
ράϊγ καί τών μισθοφόρων στρατιωτών τοΰ ένδοξου άρχηγοΰ σας, 
οί όποιοι είσβάλλουσιν άνάνδρως είς μίαν μικράν άοπλον χώραν

’ Αλλά, μοΰ φαίνεται, κύριοι, ότι προτιμάτε παντός άλλου 
νά έκδηλιόνετε τάς γνώμας σας μάλλον διά φωνών καί όχλα- 
γοιγιών παρά διά πράξεων. Καυχάσθε καί πανηγυρίζετε, διότι 
οί περίφημοι αρχηγοί σας, άφοΰ διά της απάτης άφώπλισαν 
τδν έλληνικόν λαόν, έξηνά f/ασαν τόν άνώτατον άρχοντά του νά 
εγκαταλείψη τήν χώραν, τδν μέγαν μας βασιλέα καί στρατηγόν, 
ό όποιος έστερέωσε τδν ί)ρόνον του έπί τών πεδίων τών μαχών, 
ό όποιος μάς ώόήγησεν είς τήν δόξαν καί τήν έκδίκησιν μετά 
άναριθμήτους ήμέρας ταπεινώσεων καί βασάνων. Καί είχετε τό 
θράσος, ώ  άνόσιοι, νά σπεύσητε νά άναγγείλητε διά διθυραμ
βικών τηλεγραφημάτων τδ τερατώδες αύτό κατόρθωμα είς τους 
’Έλληνας του D avos , οί όποιοι μή σχόντες τήν τιμήν νά άπο- 
θάνωσιν έπί τοΰ'πεδιου τής μάχης, εύρισκονται έδώ, διερχόμενοι 
λυπηράς ήμέρας, κατατρυχόμενοι δπδ ανιάτου κακοΰ καί μή 
εχοντες άλλην παρηγορίαν παρά τδ γεγονός, ότι υπηρέτησαν 
τήν πατρίδα των παρά τδ πλευρδν τοΰ πολυαγαπημένου των 
«Κουμπάρου».

Ά λ λά  λάβετε ύπ’ όψει σας, ότι είμεθα παρ’ δλα έτοιμο* 
νά χύσωμεν πάλιν καί μέχρι τελευταίας ρανίδος τό αίμα τδ ό
ποιον μας υπολείπεται διά νά άποδώσωμεν είς τήν μητέρα πα
τρίδα τόν λατρευτόν μας βασιλέα, τοΰ όποιου τδ όνομα είναι 
άναγεγραμμένον πλέον μέ χρυσά γράμματα είς τά χρονικά της 
έδνικής μας ιστορίας. Καί έάν τυχόν έπιχειρήσητε νά ίσχυρι- 
σθήτε, ότι χαί σείς υπηρετήσατε τήν 'Ελλάδα έπί τών πεδίων 
τών μαχών, σας παρακαλώ νά μή παραλείψητε νά μοΰ άναφέ- 
ρετε είς ποιον σώμα στρατοΰ εΤσθε, είς ποιας μάχας έλάβατε 
μέρος καί ποια είναι τά μετάλλιά σας πολέμου, Γνα σπεύσω νά 
σας ζητήσω συγγνώμην. Ά λ λά  προμαντεύω άπδ τώρα τήν 
αρκετά. —  εύφραδή σιωπήν σας. ' Η ' Ελλάς, παραγαγοΰσα βε
βαίως άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων τους μεγαλυτέρους άν
δρας, είχεν όμως τήν άτυχίαν νά ΐδη έξερχομένους άπό τά 
σπλάγχνα της καί τους μεγαλυτέρους προδότας, μεταξύ τών ό
ποίων σπεύδεί νά καταταχθη ό περίφημος άρχηγός σας, έπι- 
θυμών τοιουτοτρόπως νά φθάση καί νά ύπερβη τήν άπαισίαν 
δόξαν τοΰ ' Ηροστράτου.

Έ άν όστισδήποτε έξ υμών, κύριοι, θέλει έξηγήσεις δι όσα 
άναφέρω προηγουμένως, είμαι πρόθυμος νά τοΰ τάς δώσω ό
που θέλει καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον θέλει.

Αλέξανδρος Ά γ ·  Πατσουράκος, έκ Λακωνίας, 
D avos-P latz, Βίλλα A n n a  M aria .»

Η ΚΑΤΑΙΤΑΙΙί ΕΝ PQHIA ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ
(Ν.) ’Άμστερνταμ, 20 ’ Ιουλίου. Κατά τήν «Γενικήν Ε μ 

πορικήν Εφημερίδα» άναγγέλλονται είς τήν «Νταίλυ Νόϋ» έκ 
ΙΙετρουπόλεως τά έξής: 'Η  κατάστασις τής Ρωσσίας είναι άπελ- 
πιστική, έάν όέν 0υνηί)η ό Κερένσκι νά τήν σώση. Είς τήν 
«Μόρνινγκ Πόστ» άναγγέλλεται δπδ· τοΰ έν Πετρουπόλει άντα-

ποκριτοΰ της, ότι έν Ρωσσία έπικρατεΐ καί πάλιν χαώδης κα- 
τάστασις. Είς τήν Πετρούπολιν δέν ύπάρχει πλέον ούδεμία άνα- 
γνωριζομένη έξουσία. 'Η  Πετρούπολις έχασε τήν μέχρι τοΰδε 
σημασίαν της μετά τήν πτώσιν της κυβερνήσεως. 'Ο  λαδς άτε- 
νίζει μετά διαρκώς μεγαλύτερων άπαιτήσεων πρδς τήν Μόσχαν 
καί περιμένει τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν ή προσωρινή κυ- 
βέρνησις θά  έγκαταλείψη τήν κατηραμένην πόλιν τής Πετρουπό
λεως καί θά μεταφέρη τήν έδραν της είς Μόσχαν.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ζ .) Ρόττερνταμ, 22. ’ Ιουλίου. Έ ξ  Αθηνών άναγγέλλεται, 

ότι άνεκαλύφθη έκεΐ συνωμοσία, ή· όποία προεκάλεσε μεγάλην 
ταραχήν είς τήν πόλιν. Έγένοντο πολλαί συλλήψεις.

(Ζ .) Χάγη, 23. ’ Ιουλίου. Καθυστέρησαν τηλεγράφημα έξ 
Αθηνών της «Νταίλυ Τέλεγκραφ» άναγγέλλει τδ κείμενον τοΰ 
διατάγματος, έν τοΤ όποίω ή νέα κυβέρνησις καθορίζει τήν σχέ. 
σιν μεταξύ βασιλέως καί βουλής* κανονισμός, τδν όποΐον ό βα
σιλεύς ύπεχρεώθη νά ύπογράψη. Έ ν  τούτοι περιέχονται τά 
έξής:

« '  Η βουλή δεν δύνανται νά διαλύεται ενεκα διαφοράς 
γνώμης μετά τοΰ στέμματος. ' Η υπδ τής βουλής έκφραζομένη 
θέλησις τοΰ λαού καί ούχί ή τοΰ άρχοντος καθορίζει τήν πο
λιτικήν τής κυβερνήσεως. 'Ο  βασιλεύς είναι μόνον ύπάλληλος 
τοΰ κράτους, τοΰ όποιου αί ένέργειαι είναι αυστηρώς περιωρι- 
σμέναι. Είναι ή κεφαλή δημοκρατίας. Είς μίαν δημοκρατουμέ- 
νην δημοκρατίαν δπως ή Ε λλάς, τής όποία; αί συνταγματικοί 
έλευθερίαι έδόθησαν παρά τού λαοΰ χαί ούχί παρά τοΰ στέμ
ματος, δέον πάσα ερμηνεία, ή όποία άπδ καιροΰ είς καιρδν 
καθίσταται άναγκαία είς τά άρθρα τοΰ συντάγματος, νά γίνεται 
δπδ τοΰ λαοΰ καί όύχί ύπδ τοΰ βασιλέως.»

Διά τής ύπογραφής τοΰ διατάγματος τούτου ό βασιλεύς 
άνέλαβε τά νεωστί χαθορισθέντα δικαιώματα καί καθήκοντα.

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΕΝΣΚΙ
(Ζ .) Ρόττερνταμ, 22. Ιουλίου. Τδ Ρόϋτερ άναγγέλλει έκ 

Πετρουπόλεως, ότι ό πρωθυπουργδς Κερένσκι άπηύθυνεν είς 
Ρεβάλ, Χέλζινκφορς καί άλλους λιμένας μαρκονοτηλεγράφημα, 
έν τοϊ όποίω λέγει:

Έξηκριβώθη, ότι αί ταραχαι τής Πετρουπόλεως προεκλή- 
θησαν τή συνεργασία πρακτόρων τής γερμανικής κυβερνήσεως. 
Αί ταραχαι κατεβλήθησαν τώρα έντελώς καί έξακολουθεΐ ή σύλ- 
ληψις τών υποκινητών τών ταραχών. Προτρέπω τά άληθή τέ
κνα τής δημοκρατίας νά συγκεντρωθώσι περί τήν προσωρινήν 
κυβέρνησιν, όπως προστατεύσου τήν πατρίδα καί τήν έπανάστα- 
σιν κατά τοΰ έξωτερικοΰ έχθροΰ καί τών έν τω  έσωτεριχφ 
συμμ ά^ω ^^ου^^

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ ΖΒΑΤ ΛΙΝΤΕΝ „
ΕΝ ΡΑΟΥΣΒΑΛΝΤΕ

Έκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί Κυριακήν κονσέρτο τής ελ
ληνικής στρατιωτικής μουσικής.

Θερμά καί κρύα φαγητά καθ’ δλην τήν ήμέραν, έξαίρετα 
γλυκίσματα, μπύρα, κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος τοΰ καιροΰ 
κονσέρτο έντός τοΰ ρεστωράν.

Ενοικιάζεται άπδ 1. Αύγούστου καλώς έπιπλωμένον δωμά
τιον είς άξιωματικόν. Ουντερμαρκτ, 4. II. Χάγιερ.

Ενοικιάζονται άρχάς Αύγούστου 2 καλώς έπιπλ. δωμάτια 
(διαμονής καί υπνου) μέ ηλεκτρικόν φώς κατάλληλα διά 1 ή 2 
άξιωματικούς. ’ Ελίζαμπετ-στράσσε 11α. II.


