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Τ. Τ· 925 τή 27η ’Ιουλίου 1921 
Χρυσή μας καϊ παρήγορος «Νίκη» ποΰ μέ τά 

λόγια σου ένθουσιάζεις και παρηγορείς τά παι
διά τοΰ Μετώπου. Σοΰ γράφω μιά ώρα άπ’ έ'ξω 
άπό τό άλλοτε άπόρθητον διά τους Τούρκους 
καί λοιπούς Έσκή Σεχήρ καί μιά μέρα πρό τής 
προελάσεώς μας διά τήν πολυθρύλλητον Ά γ 
κυραν. Πρό ήμερων είχεν έλθει ό Λατρευτός 
μας Βασιληας. Τό τί έ'γεινεν άδυνατώ νά σοΰ 
περιγράφω ούτε φαντάζομαι δτι θά δυνηθή νά 
νά εύρεθή άνθρωπος ή έστω δημοσιογράφοςδστις 
νά περιγράψή άκριβώς τό τί εγεινεν. "Ολοι μαϊ 
είχαμε βγή στό δρόμον δστις φέρει άπό τήν 
Κιουτάχειαν στό Έσκή Σεχήρ καϊ περιμέναμε νά 
περάσουν τά αυτοκίνητα ποΰ είχον τήν τύχην και 
αύτά νά μεταφέρουν τόν Κωνσταντϊνόν μας, τόν 
πατέρα μας ποΰ τόσα χρόνία τόν στερηθήκαμε 
καί είχαμε να τόν ίδοΰμεν.

Σέ κάθε αυτοκίνητο πού ήρχετο τότε,κατ' έκεί
νην τήν ώραν έφώναζον όλοι μέ μιά φωνή έρ. 
χε-ται, ή ατμόσφαιρα καί τά βουνά 
τού Έσκή Σεχήρ έδονοΰντο,άπό τό 
Έρ-χε-ται I Ά  δέν είνε αυτός έλε- 
γαν άμέσως οΐ πρώτοι, δέν είνε 
αύτό έπανελαμβάνετο μέχρι τοΰ τέ
λους τής παρατάξεως' έν τφ με
ταξύ σταματούσαν τούς όδηγούς 
καί τούς ρωτοΰσαν άν εϊνε μακράν 
ή όχι. Τέλος φαίνεται άπό μακρυά 
σκόιη πολλή. Φθάνουν τά αύτοκί- 
νητα καί μαζύ τό αύτοκίνητον τοΰ 
Βασιλιά μας'. Τί έγεινε, Ιΐαναγίτσα 
μου, ό καθένας έφώναζε άπό τόν 
ένθουσιασμόν του δτι τοΰ ήρχετο 
στό μυαλό, ζήτω 6 ΒαΟιλιάς μας ό 
χρυσός, ζήτω ό χχι_ ζήτω ό 
Λατρευτός μας, ζήτω ό Κουμπά
ρος μας ό Κώτσος, ζήτω ό πατέ
ρας μας. Μ’ Αύτόν δπου θέλει, 
στήν Ά γκυρα, στήν Κόκκινη Μη
λιά, στή Πόλι μας. Καϊ αύτο| °; 
ΤοΰρκοιάκόμητοΰΈσκή-Σεχήρφωνάζουν διότικαϊ 
αύτούς ήλευθέρωσεν άπό τούς άγρίους Κεμαλι- 
κούς, τούς άρπαγας, τά αιμοχαρή τέρατα. Τοΰς 
καϋμένους καϊ μετά τάς μεγάλας νίκας μας δέν 
θέλουν νά υπογράψουν τήν ειρήνην. Καλά κά
νουν, αύτό θέλομεν καϊ εμείς" δέν θέλουν 
λαδή νά τήν υπογράψουν στό Έσκή Σεχήρ 
ραία' άλλά ξεύρετε τί θέλει ό αρχηγός των 
λει νά τόν πιάσωμε λέγει νά τόν πάμε στήν 
θήνα νά τήν ΰπογράψη γιατϊ φοβάται κέγει 
πως πληρώση τά έξοδα τής μεταφοράς τΟυ 
ώς αιχμάλωτος δέν θά πληρώοη. “Ε ! λοιπόν
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έ-
μεΐς εΐμεθα ευχαριστημένοι νά τοΰ τήν κάνωμεν 
αύτή τήν χάριν. Ά λλά τό παλιάσκερο θά ιδή 
και τήν Αθήνα γιατϊ νά μ ή χαίρωνται γιαύτό. 
“Ολος ό στρατός γ ι’ αύτό περιμένει γεμάτος εν
θουσιασμόν καϊ άπό αυταπάρνηση- πρός τήν Με
γάλη μας Ελλάδα καϊ τόν Λατρευτό μας Βα
σιλιά νά βαδίσωμεν πρός τά έμπρός. Περιμένει 
νά δοθή ή διαταγή τής έκκινήσεως γιά νά δο- 
ξασθοΰν και τά δπλα μας καϊ νά δρέψωμεν νέας 
δάφνας καί νά αίχμαλωτίσωμεν καϊ τό ύπόλοιπον 
άσ'/ιίρι τοΰ Κεμάλ. Τόν καϋμένο ποΰ νόμιζε τόν 
εαυτόν του άήττητον και τά μεμέτια του παλληκα- 
ρια κάτι δηλαδή παλιοτσέτες οΥτινες μόλις βλέ
πουν φουστανέλλα κμιχακϊ διαλύονται άμέσωςώς 
νέφη καπνοΰ. έ τό καϋμένο τό κανόνι τώνπυρο 
βολητών σκούριασε ξεσκούριασμα. Θέλουν νά 
κελαδήσουν καί πάλιν τά πολυβόλα μας και ό- 
πλο)βόλα τά καΰμένα σκούριαναν, έ Παναγίτσα, 
πώς κακαρίζουν καϊ ενσπείρουν παντοΰ τόν πα
νικόν. Νά βλέπης τί χαρά ποΰ σοΰ τήν έχουν 
οΐ φαντάροι, θά ξεσκουριάσουν, γελαστά λέγουν, 
τάς λόγχας γιά νά ήσυχάσουν πλέον.

Μεθ’ ύπολήψεως Μ π α σ ιά ς  Φ.

Α' Στρατιοηικόν Νοσοκομεΐον
Πολυαγαπημένη μας «Νίκη»

Εύχαοιστηθήτε παρακαλώ, πολυαγαπημένη 
μας «Νίκη», δπώς χαράξητε τάς όλίγας αύτάς 
γραμμάς ας αποστέλλω είς τό τετιμημέ- 
νον φύλλον σας καί αί δπο ΐα ι προέρχονται άπό 
μ ίαν μεγάλην εύχαρίστησιν έ ιό ς τραυματίου 
ποϋ είχε τήν τιμήν νά τραυματισθή έκτελών- 
τό καθήκον πρός τήν δοξασμένην Π ατρίδα 
μας.’Γελευταίως άφιχθείςώ ς τραυματίαςτών με
γάλων επιχειρήσεων Ιίιουταχείας, είχον τ, ν 
ευτυχίαν νά νοσηλευθώ ε’ις τό Α ' Στρ . Νοαο- 
κομεΐον υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ώς Κερβέρου 
διευθυντοΰ κ. Ίο;αννίδου. Ε Ιςτό  Νοσοκομεΐον 
αύτό αίκούραστοι ώς a t μέλισσαι άδελφαί τοϋ 
Έ (.υθροΰΣταυροΰκ.κ.Σταθάτου,Σταυρουλάκη, 
καί ή πολυεΰσπλαχνος Α'ις Κ αποδίστρια δέν 
φείδονταιούδενός δ ιά ν ά  μ ϊςδε ίξω σ ι τήνεϋνενή 
στοργήν των. Ί δ ίς ι ή Δνίς Κ αποδίστρια ή ο

ποία  σήμερον χάριν τής Ά π ό - 
κρεω προσέφερεν είς τούς τραυ
ματίας άνά μίαν φιάλην ήμησείας 
όκ ϊς  άρετσίνωτον καί άνά εν γλύ
κισμα είς έκαστον.

Διά τήν καλωσύνην ταύτην εύ- 
χαριστοΰμεν τήν Δαν Καποδί- 
στρια.

Δ η μ . Μ α ρ ΐχο ς
Τραυματίας

Κύριε Διευθυντά,
Ή  άοκνος εργασία καί επιμέ

λεια υμών, ή άγάπη δι’ ής μ ϊς  
περιβάλλετε, καί ό ιερός σκο
πός δστις θίέπειτάέν τφ  περιο- 
δικφ  σας αναγραφόμενα έργα, 
δικαίως έπέσυραν ]τήν απόλυτον 
πρός τό περιοδικόν οας έκτίμησίν 
μας, καί καιέστησαν τοϋτο άχο')- 
ριστον σύντροφόν μας, παρήγο- 

ρον έν τα ΐς  στιγμαΐς τών πόνων καί τής 
άνίας.

Εύτυχήσας νά νοσηλευθώ έν τφ  Ε ' Στρα- 
τ ιω τικ φ  Νοοοκομειφ ( Αρσάκειον) τό ^εκπρο
σωπούν τήν αυστηρότητα, τήν τά^ιν, την κοσ
μιότητα, καί έν αύτφ τήν ευγενειαν καί περι- 
ποίησιν, θεωρώ καίΙήκόν μου πριν φύγω νά 
έκφράσω καί διά  τοϋ έγκριτου περιοδικού σας 
τάς ευχαριστίας μου πρός όλας εν γενει τας 
άδελφάς Τσαγκρή, Κωλέττη καί Σ ούληδιά  τάς 
άνεκτιμήτους δντως περιποιήσεις ών έγώ καί 
οί συνάδελφοί μου παρ’ αυτών έτύχομεν. "Ο
σον ά φ ο ρ ϊ δέ τάς κυρίας άδελφάς Μ αυρομι- 
χάλη, Ίοσαδρόφοκη καί Ζ ο ρ μ π ϊ, αποφεύγω 
νά γοάψω τι περ ί αύτών, διότι ή στοργή η υ- 
περτέρα αληθώς τής μητρικής, ήν πρός ημΧς 
έπεδείξαντο, είνε έξ εκείνων τών πραγμάτων 
ών δέν πρέπει τ ις  νά π ε ιρ ϊτα ι τήν περιγραφήν.

Μέ βαθυτάτην έκτίμησιν 
Β .  Κ.

Αεκανεΰς

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Α Φ Η ΓΗ ΣΕΙΣ  ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

Ό  γνωστός μας κ. Β . Β . δ παρέχων είς τ |ν 
«Νίκην» τόσον σπαρταριστάς περιγραφάς τοϋ 
μαχομένου Στρατού μας, μ ϊς  αποστέλλει μα
κράν περιγραφήν τής άφίξεως τοϋ Βασιλέως 
είς τό Στρατόπεδον. ’Εξ αύιής αποσπώ μεν τά 
πλέον ένδιαφέροντα μέρη καί τάς πλέον άγνώ - 
στους λεπτομερείας.

Τ ήν δέ 11,20' άνεφάνησαν ε ’ις τό βάθος τοϋ 
όρίζοντος τής πεδιάδος τό βασιλικόν αύτοκί
νητον μετά τών λοιπών τής άκολουθίας Του. 
Ε ίνα ι αδύνατον νά περιγραφή τό πννδαιμό- 
νιον καί ή χαρά τοΰ χακιοφόρου κόσμου δστις 
έξαλλος ήρχιοε φωνάζων τό συγκεκομμένον 
«Έ ρ-χ·-τα ι έρ-χε-ται» καί μετά αγωνιώδη ανα
μονήν 5 ' μόνον λεπτών βλέπομεν τήν Β ασιλι
κήν μεγαλοπρεπή παράστασίν Τ >υ κατερχομέ- 
νην τοΰ αυτοκινήτου, κατόπιν δέ καί τους λαο
φ ιλείς καί αγαπημένους, Διάδοχον, Νικόλαον, 
Ά νδρέαν καί τόν νεαρόν σημαιοφόρον Π ρίγ- 
κηπα Π αϋλον, άκολουθουμένους άπό τοΰς κ. 
κ. Σοΰτσον, Καλλίνσκην, Βάσσον καί λοιπούς 
αξιωματικούς Του.

Ε ίς ούρανομήκεις ζητωκραυγάς έκσπδ τό 
Σύνταγμα, δεχόμενον άμέσως τήν έπιθεώρη 
σιν τοΰ Μεγάλου ’Επιτίμου Διοικητοϋ Του καί 
’Ενδόξου Βασιλέως, μετά τήν οποίαν παρε- 
λαύνομεν απαντες πρό τής ήλεκτριζούσης καί 
αληθώς Αύτοκρατορικής δψεώς Του, καθ’ δν 
χρόνον άπειρία  φωτογραφικών μηχανών καί 
κινηματογραφομηχανών υποκλέπτουν τας ̂  κ ι
νήσεις Του καί τήν έν τφ  προσώπφ Του έζω- 
γραφισμένην χαράν, τών σαλπίγκων τοΰ Συν
τάγματος παιανιζουσών συνεχώς τό έμβατή- 
ριον τοΰ Α ρχιστρατήγου Βασιλέως μας καί 
τοΰ »Ά ητοΰ τό Γυιό». Μετά δέ τήν πρό Αύτών 
παρέλασιν έκάστου λόχου οί δπ λ ΐτα ι διελύοντό 
αύθορμήτως, διά  νά καμαρώσουν έτι περισ
σότερον τόν Λατρευτόν μας Α ρχηγόν, δτε 
μετά τήν παρέλασιν δλων τών τμημάτων τοΰ 
Συντάγματος εύρέθησαν καί πάλιν πάντες 
ελεύθεροι άπό τήν αυστηρότητα τής Προσοχής 
τοΰ Στρ. Κανονισμοΰ διά  νά Τόν καμαρώ- 
σουμαι άχόρταγα. Χωρίς δμως νά θέλω νά 
προεξοφλήσω τήν γνώμην Του, νομίζω , δτι 
ευχαριστηθείς έκ τοΰ συνόλου, άνεφώνησεν.

— Ζήτω δ Στρατός Μου.
‘Οπότε καί ήμεΐς· άπαντώντες άνεφωνοΰμεν.
— Ζήτω ό Μεγάλος Κουμπάρος Βασι- 

λειάς μας!
— Ζήτω δ Διάδοχος.
— Ζήτωσαν οί πρίγκηπες.
— Κ αί στήν Π όλι μαζύ Σου.
’Εν τή άνεκφράστω δέ χαρά Του άπήντησε :
— «Μέ τέτοιους φαντάρους δχι μόνον στην 

Π όλι, άλλά καί στήν κόλασι πρός διάλυσίν 
της θά  π ϊμ ε» .

"Ο τε δέ κατηυθύνετο πρός τό αύτοκίνητον 
Του διά  νά άναχωρήση, τότε άνατρέψαντες 
τούς διαφόρους άνωτέρους αξιω ματικούς μας 
πλησιάζομεν τό Βασιλικόν όχημα καί κυ- 
κλοΰντες αύτό δυσκολεύομεν τήν άναχώρησίν 
Τ ου, κρατοΰντες πλέον αιχμάλωτόν μας δχι 
τόν έχθρόν, άλλά τό  Βασιλικόν αύτοκίνητον 
μετά τοΰ πολυτιμοτάτου Μας φορτίου, ένφ 
α ί έκκωφαντικαί μας ζητωκραυγαί καί εΰχαί 
Τόν αναγκάζουν διαρκώς χαιρετώντα νά γελα.

Ή  " ν ι κ η , ,  ευχαρίστως θέλει δημο 
σιεύει πάσαν έπιστολήν π ροερχομένην έκ  
τοΰ μετώπου καί άναφερομένην είς τούς 
ήρω ϊσμούς κα ί την έν γένει πολεμικήν 
ζωήν τών γιγαντομάχω ν μας.

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΣΤΟ ΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΟ ΦΥΛΑΧΤΟ
‘Η μάχη έπρόκειτο νά δοθή το πρω'ι.
,Η νύχτα έπέρασεν ήσυχα, κανένα απρόοπτον 

δέν συνέβη καί οΐ στρατιώται άνεπαύθησαν ή 
συχα, δπως κοιμούνται πάντοτε οι ήρωες οι βα 
δίζοντες πρός έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος καϊ ε 
χοντες βεβαίαν τήν νίκην.

Ή  πούλια είχε μεσουρανήσει τώρα...
Ό  αύγερινός λαμπερός σάν μ ε Υ “ λ η  διαμαντό

πετρα δέν άργησε νά ξεπροβάλη...
Καϊ λίγο άργότερα ή αύγή ή ροδομαγουλ,η άρ

χισε ν’ άνεβαίνη στις άσιατικές βουνοκοΡ'?ε!’ '
Τ ’ άστέρια τρεμοσβύνουν... —. -
Είς τό στρατόπεδον οΐ φαντάροι έχουν σκεπα- 

σθή πειά... ΙΙέρνουν τό πρωινό τους pa91^a> 
καπνίζουν, μιλούν, δοκιμάζουν τά δπλ<*_Τουί> 
είνε έτοιμοι νά ριφθοΰν κατά τοΰ έχθρου που 
παραμονεύη άντικρυνά καί νά τόν συντρ 'ΐ,ουν 

Αΐ πρώτες χρυσές άχτίδες τοΰ ήλιου 
άπλώνουν παντοΰ άτίμητη τή πορφύρα 
τους καϊ τά προστάγματα τών άξιωματι-; 
κώ ν,κα ι ύπαξίωματικών γεμίζουν τόν ά- 
έρα.

Οΐ γειναΐοι φαντάροι ετοιμάζονται ν ί  
παραταχθούν.

"Εξαφνα κάποιος λοξίας Ά9·Γ\ναΐος, 'έ
να σεμνό παληκάοι, λύνει βιαστικά τό 
σακκίδιό του <αΐ φωνάζει τούς σιρατιώιας 
του νά πληιιάσουν.

— ’Ελάτε βρέ παιδιά νά πάρτε τά φυ- 
λαχτάσας I

Τά φυλαχτά τους ; Οΐ στρατιώται πλησιά- 
ζουνπερίεργοι κι’ ό λοχίας βγάζει ένα δέμα 
μέ μικρές εικόνες τοΰ Βασιλέως...

Εϊνε λιθογραφίες τοΰ Κουμπάρου ποΰ έ 
χουν σταλή άπό τήν Αθήνα κι’ ό λοχίας τής 
μοιράζει σ' δλους...

Τάς πέρνουν οΐ στρατιώτες μέ λαχτάρα καϊ 
νά τους τώρα 20-25 άπό ούτοΰς έ)(ουν καρ
φώσει τήν εικόνα τσΰ Στραιηλάτη τοΰ Βασι- 
ληά τους κατάστηθα.

Είχε καλή έμπνευσι ό λοχίας νά μοιράση 
ταΐς λιθογραφίες πρό τής μάχης.

Οί φαντάροι έχουν ξετρελαθή, 
καϊ δταν ξεκίνησαν έμπρός βροντολάλησε γύρω 
ό κάμπος άπό τό τραγούδι τους :

Καί στή Δόξα αυτός μάς οδηγεί μάς όδηγεί... 
. . . . . .Ή  μάχη εχει άρχίσει τώρα όρμητική, φο

νική, αιματηρά I
Κορμιά λεβέντηδων πέφτουν γιά νά μή σηκω- 

θοΰν πειά κι’ άλλοι λεβέντες όρμοΰν έμπρός ά- 
συγκράτητοι καί βροντούν σάν κεραυνοί σέ ώρα 
καταιγίδος τά κανόνια καϊ κροτούν τά μάλινχερ 
και γαζώνουν διαρκώς τά πολυβόλα καϊ χαλούν 
τό κόσμο καθώς σκάνουν ή όβίδες καί σείεται 
και τρέμει ήγή!··

Νά τους πρώτοι οΐ λεβέντες μέ τδλοχία τους. 
Πρώτοι στό κόψιμο τών συρματοπλεγμάτων, 
πρώτοι στό σκαρφάλοομα τών ύψωμάτων, πρώ
τοι στή φωτιά, σωβτά λεοντάρια !

Στό στήθος μένει καρφωμένη ή είκόνα τοΰ 
Στρατηλάτη Βασιληά καϊ πολεμοΰν γενναία καϊ 
πολεμοΰν λιονταρίσια καϊ πρώτοι πηδούν στά 
έχθρικά οχυρώματα, καί πρώτοι λογχίζουν και 
πρώτοι άνατρέπουν και κατατσακίζουν τόν έχθρό!

Λές καϊ τούς δίνει δύναμι ό Βασιληας, λές καί 
τούς άντρειεύει και τούς κάνει ανίκητους καί τρο
μερούς.

Οΐ Τοΰρκοι τσάκισαν, έκοψαν, έλάκισαν, πάνε 
φεύγουνε καί φεύγουνε..

Ιίετοΰν τά δπλα τους, πετοΰν τά πολεμοφόδια, 
πετοΰν χαΐς τροφές των καί κάνουνε φτερά τρο- 
μαγμένοιμπρόςστήν άστραπήτής έλληνικήςλόγχης 

Ά πό τοΰς φαντάρους μας επεσαν λίγοι γιά. 
τής Πατρίδος τό μεγαλείο καϊ λίγοι έλαβώθη- 
καν' Μά 'κείνους ποΰ κάρφωσαν κατάστηθα τοΰ 
Βασιληά τήν εικόνα δλους τούς έφοβήθηκε τό 
τουρκικό τό βόλι...

Καϊ άπό τότε τώχουν γιά καλό οΐ “Ελληνες 
πολεμισταί, τώχουν γιά φυλαχτό νά πηγαίνουν 
στή μάχη φέρνοντας καρφιτσωμένη στό άμπέ- 
χωνο τοΰ Βασιληά, τοΰ Κουμπάρου τους τήν 
εικόνα 1

Σ.

Μέτουπουν Ττρυγητής 
Ζαχαρούλα μ' τζιέρι μ’

Γειά σ' κι' άντίου. Τ ϊ μοΰ γλυκουπικρουγένισι 
ούρέ λαουρέτα μ' είσι καλά ιΰχαριστώ ; Ίγώ  μή 
τά ρουτάς πλιέουν. "Εγινα ού ίέρμους Διενής 
Α κρίτας ΐέγινα. Τώρα πειά ίφτάσαμι στή καρδιά 
τσ’ Τουρκιάς. Πάει κι’ ού Κιμάλης, πάει κι’ ού 
Μουάμιθ, πάει κι’ ή Βαλιδέ, πάει κι’ τοΰ παντι- 
λόν’ τσ’ Φατμές. Πιρνοΰμι λόγγς, πιρνοΰμι βνά 
κϊ δάσ’ ! Κϊ δέν ξέρς τί μανία μάς ίέχει πιάσ’. 
Ά ϊντι ούρή καναρίνα μ’ δέν θά τούν πιάσουμι 
τούν Κύρ' Κιμάλη ; θά τούν κάνουμι νά ξιρά σ’ 
πιτρέλιου ! Τώρα τραβάμι ούρέ πλάκι μ’ νά πιρά- 
σουμι τούν Ζαγάριουν πουταμό I “Οταν πρώτα 
οΰ Θιός τούν πιράσουμι κι’ αύτούνουν θά φτά- 
σουμι καθώς διαλουγίζουμι στά πέράτα τσ’ Άσίας 
κϊ θά τούν μαγγώσουμι τούν Κιμάλη. Ποΰ θά

πάει ού άφαλουκουμένους ; Θάλασσα 
μπρόςιϋζουνκό πίσου θά τούν βάλουμι 
στ' μέσ’. Κί ή θά πεσ' στού πέλαου νά 
κάνη μπουρμπουλήθρις ή θά τούν γατζώ- 
σουμι κί τότινις...αμουμι ϊέν ούδφ άλ- 
ληλλούγια ! θυόταν φτάκουμι στούν Ζαγά
ριουν οΰρέ πλάκι μ’ θά κάννου ίένα μπά
νιου. Θά πέσου στού νιρό μί τά ρούχα 
γιά νά πνιγούνι ούλα τά ζουύφιγια, τά 
ούποΐα καταχρώνπ τσ’ καλουσύνης μ’ !

! Δέν ξέρου μναχά άν ίδώ ποΰπάμι θά

ί 'βροΰμι σαπούν χαλβά. Ά ϊντι ούρέ Ζα- 
ίχάρου μ’αύτός δέν είν’ χαλβάς αύτό ειν* ζα- 
Ιχάρουμα τιρψιλαρύγγ-ιουν. Νά τρώς κί νά 

σ ’ λύνιτι ούάφαλός άπ’ τή γλύκα I.. Πήρα ούρή 
γλαρέτζα μ’ τή συνταή άπού μιά χανούμσα κι’ δ- 
τανις μί τού καλό έρθου στού χουργιό θά στή 
δώσου νά φτιά σης κίσύ ούλίγις ούκαδις νά φάμι 
είς δόξαν τούΜουαμιθανισμοΰ τού άφαλου !
* Ού"Κιμαλης λιέει θά μάς περιμένει στούν Ζα· 

γαριουν γιά νά πιαστή μαζύ μας' Κουκουρέστι 
μαθές άχόμα, δέν έβαλι μνυαλό, τούστριψι ή βίδα 
κί θέλει νά φαη νέου ριμπαπ I Γι' αύτό κί μεΐς 
προυχουραμι δρουμαίους. Δέν βλέπουμι τήν ώρα 
κϊ τή στιγμούλα νά φτάσουμι γιά νά τ’ δείξουμι 
τού θιουταρνανά πόσα απίδια βγαζ’ μαθές ού 
σακκους. Ά ν  τούν πιασουμι τούν κύρ’ Κιμαλη 
στούν Ζαγαριουν τούν πιασαμι. Ίέχου κάνει 
σταυρό κί βούλα ούρέ Ζαχαρου μ’ νά τούν βου- 
τήξου στού πουταμ’. Θά τούν βαφτίσου διόντους 
κί θά τούν άφήσου νά μουσκέψ’. Έ  ούρέ τή κα- 
τακαύμένη τή Τουρκία' Τήν ΐπιρασαμι οΰλη πέρα 
γιά πέρα άβρόχους πουσί i ‘Οπ’ νά πας δέν γλιέπς 
παρά ιύζουνκό τσαρούχι, φστανέλλα, φούντα, 
φέσ’, καμαρ’ λιβιντια, πιρηφανεια ! Ά μ ’ πώς δα ; 
Γιατϊ μάς πέρασι ού κύρ, Κιμάλης γιά ζούδια. 
Δέν ήξιοι ποΰ νά ξηραθή κϊ νά μαραθή. δτ’ θά 
τΟυν βαλουμι κατ κι θά τοΰν κανουμι νά χασ’ 
τοϋ δόξια πατρί .

] "ύτα ιπι του παροντους ούρέ σπλάχνου μ’. 
Ιέτιρον οϋδέν...

·. Σί γλυκουθιρμουασπαζουμι 
Ou Σός Λάτρς 

'Ίή τρ ο υς  Κ α ρ α φ ο υ τ ια ς
(Το υρκουφάγους)

Λ 1 |(^
n  q n

έγκάρδιον πρός τόν Ύψιστον εύχήν νά φυλάττη 
σώον, ύγειά, μακροημερεύοντα τόν Κωνστανττΐ- 
νον μας, τό Καμάρι μας, τήν Λατρείαν μας.

Ή  γνωσθείσα διά τών πρωινών έφημερίδων 
τής π. Πέμπτης, δλως άπροόπτως, άσθένεια τοϋ 
Βασιλέως μας έπροξένησεν όδυνηράν κατάπλη- 
ξιν είς τόν ελληνικόν Λαόν.

Ή  ένθεος καί ύπέργειος λαϊκή λατρεία έπρο- 
κάλεσεν άνάλογΟν αίσθημα όδύνης. ‘Οδύνης βα
θύτατης, σιωπηράς, σπαρακτικής. 'Ο έλληνικός 
Λαός δέν έλησμόνησε τάς τραγικάς στιγμάς τάς 
όποιας διήλθε κατά τήν πρώτην Του ασθένειαν, 
δέν έλησμόνησε τόν πόνον του γιά τόν ξενητευ- 
μένον βραδύτερο» καϊ σήμερον ή λαϊκή εύαισΰη 
σία εφθασεν εις τό ζενίθ τής εύθυξίας της. Μία 
τρίχα άποσπωμένη άπό τήν σεπτήν κεφαλήν Του 
είνε ικανή νά δημιουργήση ωκεανόν δυσφορίας 
εις τήν λαϊκήν συ είδησιν. °Ενα άσήμαντον άλ- 
'" 'ς  προκαλεϊ άκράτητον συναίσθημα πόνου εις

πάντα Έλληνα. 
Κατι τι σπουδαι- 
ότερον καί σο- 
βαρώτερον είνε 

>  \  Ικανόν νά πλήξη
» εις τά καίρια τήν

ελληνικήν ψυχήν.
‘Επομένως ή εϊδησις δτι πυρέσσει, δτι στελ- 

λονται έντεΰθεν ιατροί, έπροκάλεσϊν άπερίγρα- 
πτον ψυχικόν κλονισμόν καί άπερίγραπτον ταρα
χήν. Εύτυχώς δτι ή Κυβέρνησις έσπευσεν επιση- 
μως νά βεβαιώση τό άκίνδυνον τής άσθενείας 
Του, νά βεβαιώση δτι πρόκειται περί άσημάντΟυ 
καί παρελθούσης ήδη γαστρεντερικής προσβολής 
ή όποια, φαίνετκι, θροήλθεν έκ τής χρήσεως τών 
τοπικών ύδάτων. Αί κυβερνητικαι πληροφορία1 
καθησύχασαν τήν λαϊκήν συνείδησιν καί ό δη- 
μιουργηθής ψυχικός σάλος κατέπεσε μέ μιαν



ΑΠΟ TO ΜΕΤΩΠΟΝ

Στρατιω τικοί κλίβανοι Ούσσάκ
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Φόρτωσις δίτροχων είς τόν Σταθμόν Οΰσάκ.
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(ΦΩΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΗ ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΑ  “ ΝΙΚΗΣ,,)
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Τ ά αυτοκίνητα προσφέροντα τάς υπηρεσίας των είς τόν'άνεφοδιασμόν τοΰ νικηφόρως προελαύνοντος Στρατοΰ μας.



= 6

Ή  Μ ικρασιατική έποποιΐα  ή ύ.χενθυμίζουσα 
μυθικούς χρόνους, ή φέρουσα ε’ις τήν φαντα- 
σίαν τάς μάχας τών γιγάντων διά  τήν νέαν 
κοσμογονίαν,^ήμετεχουσα τοΰ ίλιγγου καί τοΰ 
υπερφυσικού, ή άναβιβάζουσα τόν "Ελληνα 
μ χχητήν είς τόν κόσμον τών ημιθέω ν, συγ- 
κ >ατεί καί συγκεντρώνει κάθε ανθρώπινον 
οοναίσθημα τών ηρώων μας. ’Εκεί είς τά ,. α
πρόσιτα βουνά καί μέσα στούς πυρίκαυστους 
ερήμους σφυρηλατεί ό νεώτερος "Ελλην τήν. 
σύγχρονον εκπληκτικήν ιστορίαν ένός Λαοΰ ά- 
νυψωθέντος διά  τής λόγχης καί θαυματουι,- 
γήσαντος διά  τής άφθάστου περιφρονήσεως 
πρός τόν θάνατον, πρός τάς αποστάσεις,πρός 
τά  ύψη καί πρός παν σωματικόν καί ψυχικόν 
άλγος. ’Εν τούτοις δέν λησμονεΐται καί ή 
«Νίκη» καί διαρκώς τό ταχυδρομεϊον μ ι ς  
μετ ιφέρει τόν παλμόν τοϋ Στρατιώ του, τόν 
ενθουσιασμόν τοΰ Π ολεμιστοΰ, τόν πόθον τοϋ 
Μαχητοΰ καί τήν π ίσ ιιν  τοϋ αντιπάλου είς 
τόν όλεθρον τοΰ Κεμάλ. Μ ϊς  μεταφέρει μίαν 
μεγαλειώδη λατρείαν πρός τόν Κωνσταντίνον 
καί μίαν άπέραντον άφοσίωσιν πρός τό ίνδαλ
μα τής πατρίδος. ·,,ι

Ά π ό  τάς προφυλακάς τοϋ Έ σκή  Σεχήρ, Τ. 
Τ , 9 )δ ό ακούραστος —δπως γράφτ) καί ό ί 
διος—Π ραματίας, μ ϊ ς  αποστέλλει ενθουσι
ώδη χαιρετισμόν πρός τήν Π ατρίδα καί τήν 
Ε λευθερ ία ν .

—Στην στεργιά δέν ζή τό ψάρι 
οΰτ’ άνθός στήν άμμουδιά 
τό μωρό ζητάει μαστάρι 
καί ό "Ελλην τήν Έ λευτεριά».

Με τούς ατελείς σύτούς στίχους εκφράζεται 
μία μεγάλη αλήθεια . Ζ ω γραφίζεται ή κινητή
ριος δύναμις ή ώθοΰσα τόν Έλληνα^ είς τά 
καταπληκτικά μεγαλουργήματα τά  υπέργεια 
πολεμικά κατορθώματα τών τελευταίων μα
χών.

Ό  τραυματίας τής μάχης τοΰ Ά β γκ ίν , τοΰ 
παρελθόντος Μαρτίου Ν ικήτας Δεμεσσίνας 
είς στίχους ρέοντας, άλλά πάντοτε έλλιπεΐς, 
έκφράζει τόν θαυμασμόν του διά  τήν πτώσιν 
τοϋ Έ σκή  Σεχήρ καί απευθύνει θερμόν χαιρε
τισμόν είς τόν Βασιλέα, τόν υπερένδοξον.

—«Ποΰναι κουμπάρος τοϋ στρατοΰ καί λα
τρευτός τοΰ γένους» καί έφθασεν είς τόν κο- 
λοφώνα τής δόξης του άνά μέσον τοΰ ήρω ϊ- 
σμοΰ τοϋ υπέροχου Στρ ιτοΰ Του.

Ό  τραυματίας τοϋ Έ σκή Σεχήρ Ά ντω νιά - 
δης νοσηλευόμενος είς τό Ζάννειον «πό τήν 
τραγικήν κλίνην του μάς στέλλει στίχους γε
μάτους άπό λατρείαν πρός τόν Βασιλέα καί 
άπό άφοσίωσιν πρός τήν πατρίδα.

Ή  Ε λληνική  λεβεντιά έξήρθη είς ύψος 
ψυχικοϋ μεγαλείου δυσπρόσιτον τιμώ ντα  τό 
Γένος μας καί τήν εποχήν μας.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ
Τ ρ ίτη  1 0  Α ύ γ ο ύ σ το υ  : Στρατεύματα ήμών 

μετά μακράς πορείας έκαιέρωθεν Σαγγαρίου 
καί παρά τήν μεγάλην Ά λμυράν Έ ρ η μ ον  ήλ- 
θον ε ί ;  επαφήν μετά τών κυρίων δυνάμεων 
τοϋ έχθροϋ, νοτίω ς τοϋ Γκεοΰκ ποταμοϋ, ανα
τολικού παραποτάμου τοΰ Σαγγαρίου.

Τ ε τά ρ τη  11 Α ύ γο ύσ το υ  Έ χρ θ ικ ή  δύναμις 
1000 περίπου άνδρών μετά πυροβολικού καί 
πολυβόλων έπετέθη τήν 6ην τρέχοντος κατά 
σταθμοϋ Τουλοϋ—Μπουνάρ. Ή μ ετέρα  φρουρά 
ένισχυθεϊσα άπέκρουσεν έχθρόν πρός νότον. 
7ην τρέχοντος έχθρός δυνάμεως 1330 περίπου 
άνδρών καί 500 ιππέων έπανέλαβεν έπίθεσιν.

Ά γώ ν διήρκεσεν έπί 11 ώρας καί έχθρό,ς 
ύποστάς μεγάλας ζημίας ήναγκάσθη νά τραπή 
φεύγων πρός νότον. Ή μ έτερ α ι άπώ λειαι έκτός 
μάχη; 5 αξιωματικοί καί 73 δπλ ΐτα ι. 8 Αύγού- 
στου. Στρατεύματά μας κατέλαβον τήν πόλιν 
Τσά'ί, 70 χιλ ιόμετρα Ν . Α. Ά φ ιόν  Καραχισάρ. 
Ε π ιτρ ο π ή  κατοίκων πόλεως προΰπάντησεν 
στρατεύματά μας έξω τής πόλεως έκφράσασα

Η Ν I Κ Η
χαράν κατοίκων έπ ί καταλήψει πόλεως.

’Ιδ ίαν  ήμέραν κατελήφθη ύπό τμημάτων μας 
πόλις Μπουλαβαντίν 70 χιλιόμετρα άνατολικώς 
Ά φ ιό ν  Καραχισάρ.

«Τήν 8ην Αύγούστου έχθρικόν τμήμα 2.000 
άνδρών μετά πυροβολικού, όπερ είχεν άπο- 
κρουσθή παρ’ ήμετέρου αποσπάσματος παοά 
τό Ά ζ ιζ ιέ ,  απερχόμενον πρός νότον προσέ- 
κρουσε π«ρά τό^Ν τιστή χωρίον Μ πουλαντίν 
έπ ί ήμετέρου τμήματος δυσβάτων όρέων πρός 
άνατολάς»·

Π έ μ π τ η  1 2  Α ύ γ ο υ σ το υ  Ό  έχθρός είχε πα
ρασκευάσει εγκαίρως μακράν ώχυροιμένην 
γραμμήν ήτις άρχομένη άπό τοϋ σημείου τής 
συμβολής τοΰ^ Πουρσάκ είς Σαγγάριον παρά 
τό άρχαΐον Γόρδιον ακολουθεί πρός νότον τήν 
ανατολικήν δχθην τοϋ Σαγγαρίου μέχρι τοΰ 
χωρίου Έ τρ έκ ιο ϊ.

Ά π ό  τοΰ σημείου τούτου κάμπτεται πρός 
άνατολάς, φθάνει περίπου μέχρι τής βόρειας 
όχθης τών ποταμών Γκεοΰκ καί Κατρατζή. 
Ε ίς πλεΐστα τμήματα ή μακρά αΰτη γραμμή 
μήκους 80 χιλιομτέρων έχει καί δευτέραν τοι- 
αύτην δπισθεν.

Ε π ίσ η ς  ό έχθρός έχει όχυρωθή έπ ί τής ανα
τολικής δχθης τοϋ Σαγγαρίου έπί τοΰ βορείως 
τοΰ Γορδίου υψώματος Ά κ  Ντουσίν, Ί ν -  
Κ ιρμα—Γιουσλεΐ—Τ επέ, κατέχει δέ διά  τοΰ 
μ ικροτέρου μέρους τών δυνάμεων αύτοΰ τό 
άνατολικόν τοΰ Σαγγαρίου τμήμα είς ώχυρω- 
μένην γραμμήν καί διά  τοϋ μεγαλεκέρου μέ
ρους τό βόρειον τών ποταμών Γκεούκ καί 
Κατρατζή μέ ίσχυράς εφεδρείας πιθανώ ς είς 
τό άκρον άριστερόν αύτοΰ.

Τ ά  ήαέτερα τμήματα βαδίσαντα βορείως 
τοΰ Σαγγαρίου κατέλαβον μέχρι τής 2 ώρας 
τής 11η; Αύγούστου τάς προκεχωρημένας έχ- 
θ ρ ικ ις  θέσεις νοτίως τών ποταμών Γκεούκ 
καί Κ ατρατζή. Τό άριστερόν ήμών διαβάν 
τόν ποταμόν Γκεούκ κατέλαβε χθές τήν εσπέ
ραν τμήμα τή : βοοείως τοΰ ποταμοϋ κορυ
φογραμμής. Τήν έπελθοΰσαν νύκτα ό έχθρός 
έτέλεσε κατά τοΰ τμήματος τούτου ίσχυράν 
νυκτερινήν έπίθεσιν ήτις δμως εύχερώς άπε 
κρούσθη. " J]

Νοτίως τοΰ ποταμοϋ Κατρατζή προκεχωρη- 
μέναι θέσεις τοΰ έχθροϋ κατελήφθησαν μετά 
πείσμονα άγώνα ύφ’ ήμών τοΰ έχθροϋ άπο- 
συρθέντος μέχρι τής νυκτός είς τήν βορείως 
τοΰ ποταμοϋ κυρίαν τοποθεσίαν.

Τ ρ ίτη  1 7  Α ύ γ ο ύ σ το υ  '■ Ή  παρά τό Γόρδιον 
διεξαγομένη μεγάλη μαχη βαίνει πρός τό τέρ
μα της. Αί θέσεις τοϋ έχθροϋ καταλαμβανον- 
τα ι ή μ ία  μετά τήν άλλην, έν φ  έκ παραλλή
λου παρατηρούνται καταφανώς ϊχνη έξαντλή- 
σεως τοΰ κεμαλικοϋ στρατοΰ είς ήθικόν καί 
υλικόν.

"Οταν α ί λεπτομέρειαι τής διεξαγομένης 
ήδη κρίσιμου μάχης γνωσθοΰν, θ ά  προκαλέ- 
σουν έκπληξιν καί θαυμασμόν είς παντας.

— Ό  Βασιλεύς φέρεται είπώ ν έν στιγμή έν- 
θουσιασμοϋ δτι «ούδέποτε ό στρατός Του ήτο 
ανώτερος».

— Ό  έχθρός μάχεται ήδη έντός κλωβοΰ. Π ι
στεύεται, δτι ή σφοδρότη; τής διεξαγομένης 
μάχης καί α ί έκ παραλλήλου ένεργούμεναι εύ- 
στοχώταται κινήσεις τοΰ στρατοΰ μας θά  έπι- 
τρέψουν ώστε ό έχθρός νά  ύποστή τήν φοράν 
αύτήν τό πάθημα, τό όποιον άπέφυγεν εϊς Κι- 
ουτάχειαν καί Έ σκή  Σεχήρ.

— Ό  έχθρός μετά μακρόν καί λυσσαλέον ά
γώνα καμπτεται ήδη. Ή  εύθνγραμμισ ις τών 
ελληνικών στρατευμάτων έπετεύχθη, ή νίκη ε- 
κλινεν όριστικώς πρός τό μέρος μας, δύναται 
δέ νά θεωρηθή βέβαιον δτι ή ά ν α γ γ ε λ ία  τής 
έκβάσεως καί τών άποτελεσματων τής μάχης 
θά  πραγματοποιηθή έντός βραχυτατου χρονι
κού διαστήματος.

Τ ε τά ρ τη  1 8  Α ύ γ ο υ σ το υ  '■ Ό  έχθρός μετά 
επταημέρους πείσμόνας άγώνας έπ ί ίσχυρώς 
ώργανωμένα>ν υψωμάτων βορείας δχθης Γκε
ούκ καί Κατραντζή ποταμών, ήτοι άπό χωρίου 
Έ τρ έκ ιο ϊ έπ ί Σαγγαρίου μέχρις 6 ) χ ιλ ιομέ
τρων άνατολικώς έκαμφθη έφ’ όλοκλήρου τής 
παραταξεώς του. ήρχισε χθές, ώς αί τελευταϊαι 
πληροφορίαι φέρουσιν, ύποχωρών πρός βορει- 
οανατολάς, καταδιωκόμενος κατά  πόδας ύπό 
ήμετέρου αποσπάσματος.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
"Οταν ή Ε λλη νικ ή  Συνείδησις άπεφάσισε 

ν’ άποτινάξη τόν επαχθή Τουρκικόν ζυγόν καί 
ή ’Ο θωμανική Κυριαρχία ήρχισε νά αισθάνε
τα ι σαλευόμενον τό έδαφος ύπό τούς» πόδας 
της, ολίγον κατ’ ολίγον διάφοροι περιφέρειαι 
τής Ε λλά δος έλάμβανον τά  δπλα καί κατέ- 
λυον τήν Τουρκικήν έξουσίαν.

Μεταξύ τών πρώτων τρομοκρατηθέντων ή
σαν καί οί Τούρκοι τής Κορίνθου.

Ό  πλουσιώτατος άρχων τής Κ ορίνθου Κια- 
μήλ Μπέης προσκληθείς τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1821 παρά τοΰ Κ αϊμακάμη είχε  μεταβή είς 
τήν πρωτεύουσαν τής Πελοποννήοου συνοδευ- 
όμενος, ώς έλέχθη ήδη, ύπό τοϋ Μ ητροπολί
του Κυρίλλου καί τοϋ Σωτηρίου Ν οταρϊ. Ά -  
πέμεινεν είς Κόρινθον κυρίαρχος ή μήτηρ τοϋ 
Κιαμήλ, γυνή σώφρων καί άποφασιστική, ά- 
πολαμβάνουσα ύπερμέτρου σεβασμού παρά τοΰ 
υίοΰ της καί παρά πάντων τών Κ ορινθίων ’Ο 
θωμανών, ο ϊτινες έξετέλουν άσυζητητεί τάς 
διαταγάς της καί τήν ύπήκουον μετά στρατιω
τικής αύστηρότητος. "Οταν λοιπόν οί Τοΰρ- 
κοι τής Κορίνθου έπληροφορήθησαν δτι οί 
Λακεδαιμόνιοι καί Λ εονταοιται συμπατριώταί 
των είσήοχοντο πρός άσφάλειαν είς τήν Τρι- 
πολιτζάν καί έβεβαιώθησαν δτι τά  διαφημι
ζόμενα π^ρί έπαναστάσεως ήσαν άληθή, συ- 
νεννοήθησαν μετά τής μητρός τοϋ Κιαμήλ 
Μπέη καί άνέβησαν εί' τήν Ά κρόπολιν τής 
Κορίνθου. Κ ατά διαταγήν τής περιβοήτου 
Χανούμης ήκολούθησεν είς τό φρούριον ώς 
είδος έγγυήσεως καί ό Α νδρικός Νοταράς, ε
κεί δέ μετέφερον οί ’Ο θωμανοί τά  έπ ιπλά  των 
καί τήν κινητήν αύτών περιουσίαν. Μόνον δέ 
έ'ξ ’Ο θωμανοί Κ ορίνθιο ι έμειναν ήσφαλισμέ- 
νοι είς τόν Πύργον Καραπούλου, δ^ότι δέν έ- 
πρόφθασαν ν’ άναβώσιν είς τό (τρούριον. Τό 
μέτρον αύτό τό όποιον έλαβον οί ’Ο θωμανοί 
πρός άσφάλειάν των, ήτο ή θρυα) λ ίς τήν ό
ποιαν ήναπτον πλησίον πυρίτιδος καί έχρι)σί- 
μευεν ώ ; άπαρχή εχθρικών έπιχειρήσεων με
ταξύ Ε λλήνω ν καί Τούρκων. Έ ν  τούτοις οί 
Κ ορίνθιοι φοβούμενοι περί τής τύχης τών 
Προυχόντων των έδίσταζον νά  λάβωσι τά δ
πλα καί νά κηρύξωσιν άναφανδόν πλέον τήν 
έπανάστασιν. Ά λ λ ά  ή τοιαύτη διστακτικότης 
δέν ήτο δυνατόν νά διαρκέση έπ ί πολύ. Ή  
πυρκαΐά  είχεν ήδη ανάψει είς τήν Π ελοπόν
νησον καί α ί φλόγες της δέν ήτο δυνατόν ν’ 
άφήσουν έπί πολύ άσυγκινήτους καί τούς Κο- 
ρινθίους. "Οντως δέ τήν 27 Μαρτίου 1821 συ- 
ναθροισθέντες είς τά Μεγάλα Δερβένια πλει <- 
νες τών 1600 άνδρών άφ’ ο ΐ  άπηύθυναν παρα- 
κλησιν πρός τόν Ύ ψ ισ τον καί είδον εύλογού- 
μενα τά  δπλα των ύπό τής Ε κκλησ ίας, κατέ- 
βησαν είς Κεγχριάς, δπου ένεφανίσθη καί 
ό Ε π ίσ κ ο π ο ς  Δαμαλών Ί ω ν ϊς  μετά τών κα
τοίκων τοΰ Σοφικούκαί τών λοιπών κωμοπό
λεων καί χωρίων τοϋ Κάτω Ά χα γ ιέ  (Έ ρμ ιο- 
νίδος καί Τροιζηνίας). Ό  αριθμός τών έπα- 
ναστατών τών ύπό τήν ήγεσίαν τοΰ Ε π ισ κ ό 
που άνήρχετο είς 600, έν συνόλφ δέ μετά 
τών Περαχωριτών καί λοιπών έσχημάτισαν 
σωμα συγκείμενον έκ 2.200 Ε λλήνω ν μεθ’ 
ών συμπαρίστατο καί ό γενναίος καί ατρόμη
το ; πολεμισ ιής Γεώ ργιο; Λύκος Χελιώτης,

"Ολοι οδτοι συνεκεντρώθησαν είς Κ όριν
θον καί έτέθησαν ύπό τάς διαταγάς τοΰ Σ ω 
τηρίου Χαραλάμπη, Σ . Θεοχάρη, Νικολ. Σο- 
λιώτου καί τών Ν. καί Ά να γ . Π ετμεζαίων. 
Κατά γενικήν δμως άναζήιησιν ώς άρχηγός 
τής πολιορκίας ώρίσθη ό ’Αναγνώστης Π ετμε- 
ζ ϊ ς  ό έμπειρο; είς τό μάχεσθαι καί στρατηγι- 
κώτατος. Ούτως ή Κ όρινθος είσήλθεν είς τόν 
άγώνα έκπολιορκοϋσα τούς δυνάστας της καί 
έτοιμος νά τιμωρήση τού; έπ ιδρομεΐς καί τυ- 

1 ράννους της.
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ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Π έ μ π τ η  1 2  Α ύ γ ο ύ σ το υ  ■ Ή  ύγεία τής Α.

Μ. άπεκατεστάθη τελείω ς. Α νέκτησε τήν συ
νήθη Του ζωηρότητα καί έζήτησε νά λάβη 
γνώσιν τών πολεμικών έπιχειρήσεων καί τών 
Κυβερνητικών υποθέσεων.

—Τ ά  πολεμικά μας υπερασπιζόμενα καί προ- 
στατεύοντα τούς έν τφ  Πόντιο α γρυ ις  καταδι- 
ωκομένους καί καταδυναστευομένους άδελ- 
φούς μας, έβαλον έναντίον τών πόλεων τοϋ 
Εύξείνου Π όντου. (

Η  Π ύλη διεμαρτυρήθη διά  τοΰς βομ
βαρδισμούς αύτούς!! (

Π α ρ α σ κ ευ ή  1 3  Α ύ γ ο υ σ το υ  : Η  υγεία τοϋ 
Βασιλέως ά να κ τϊτα ι ραγδαίως. Ά να κο ινο ΐ ό 
ιατρός Του κ. Ά ναστασόπουλος δτι ο Β ασι
λεύς μετά ήσυχον νύκτα, ήγέρθη, ώς κατά τό 
σύνηθες, τήν 7 1)2 π. μ. έντελώς υγιής.

—Έ ξακολουθοΰμεν έπιτυχώς κυκλωτικήν 
κίνησιν έκεϊθεν τοΰ Σαγγαρίου προωρισμένην 
ν ’ άποκόψχι τάς όδούς ύποχωρήσεως τών Κε- 
μαλικών. Ό  έχθρός άμύνεται άπεγνωσμένως.

Σ ά β β α  τον  1 4  Α ύ γ ο υ σ το υ  '■ 'Π  Κυβέρνησις 
έλαβε τό άκόλουθον τηλεγράφημα τοϋ ύπουρ 
γού τών Στρατιω τικών κ. Θεοτόκη, περ ί τής 
ύγείας τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.

«Διαβιβάζω κάτω θι ιατρικόν δελτίον 
δημόσιευσιν : ,

«Έ πισκεψάμενοι σήμερον εν _ Συμβουλιω 
ίατροί Α. Μ εγαλειοτητος Βασιλέως εύρομεν 
Αύτόν καλώς έχοντα, εκλείψαντος παντός 
γου άνησυχίας. ,

«Α. Μεγαλειότης Βασιλεύς εγερθεις ηδη 
κατόπιν συμβουλής, άνέλαβε τήν έξάσκησιν 
τών ύψηλών καθηκόντων του. ^

«Μανοΰσος, Χριοτο(χΓΐ.νος, Ανασχασοπουλος

«Μέτωπον, 11 Αύγούστο q ^ q  ̂ 0 Κ Η Σ

 Ό  άγών γενικευθείς έξακολουθεί σφοδρό
τατος. Αί πρώται έχθρικαί αμυντικαί γραμμαι
άνετράπησαν. _ __  ,,

— Ό έχθρόςύποχω ρεϊανατολικω ς του ί κεοιλ 
—Ή  άπεγνωσμένη άντεπίθεοις τοϋ έχθροϋ 

άπέτυχε μετά μεγάλων απωλειών δι αύτόν 
‘Ο έχθρός συνεκέντρωσε πάσας αύτοϋ τάς δυνα 
μεις πολεμών μετά παραδειγματικής άνδρείας 
μετέφερε δέ καί βαρύ πυροβολ ικόν/Η  εχθρική 
παράταξις έκτείνεται είς μήκος όνδοηκοντα
χιλιομέτρων. .  , .

  Κ ατ’ άξίωσιν τών στρατιωτων, τα  ια
τρικά δελτία περί τής ύγείας τής Α. Μ. τοϋ 
Βασιλέως άναγινώσκονται καθημερινώς είς 
ολόκληρον τό στράτευμα μετά τής 'Η μερήσιας
Διαταγής. , , .

—Τ ά τελευταία δελτία,κατα τα οποία, η κα 
τάστασις τής Α. Μ εγαλειοτητος εβελτιωθη 
έγίνοντο δεκτά ύπό τοϋ στρατού διά  ζωηροτά- 
των ζητωκραυγών.

 Μεγάλαι έχθρικαί δυνάμεις συνεκεντρω
Οησαν είς τό άκρον δεξιόν τής κεμαλικής πα- 
ρατάξεως ένθα ό άγών διεξάγεται λυσσωδε-
στερος. . ΈΙ ,

Κ ν ρ ια χ ή  1 5  Α ύ γο υ σ το ν  ; Ή  Α. Μεγαλειότης 
άνέκτησεν άπολύτως τήν πολύτιμον υγείαν Του. 
Έ πανήλθεν είς τάς παλαιάς συνήθειας του. 
Ά νέλαβε τό εθνικόν έργον Του. Τοϋ λοιπού 
παύει έκδιδόμενον τό ήμερήσιον δελτίον

Δ ευ τέρ α  1 6  Α ύ γ ο ύ σ το υ  Ά νεγνώ σθη η δ ια 
θήκη τοΰ ύπε^-όχου πολιτικού , άειμνήστου
Δ. Ράλλη. _ , _

— Ά πεγνωσμένη άντίστασις του έχπρου κα- 
τέληξεν είς πλήρη έκμηδένισίν του. Αί απω- 
λειαί του μέγισται. Τό πυροβολικόν μας θαυ
ματουργεί. Ό  ένθουσιασμός τού στρατού μας 
άπερίγραπτος. Μάχεται ψάλλων τόν «’Α ητόν»  
καί φέρων εικόνας τοΰ Βασιλέως. Προελαύνο- 
μεν συνεχώς έν μέσο) θριάμβων. Αναμενεται 
ή πτώσις τής Ά γκύρας. , „ ,

— Ά εροπλάνα  μας βομβαρδιζοντα τήν Αγ
κυραν καί έπιφέροντα σπουδαιοτάτας βλαβας, 
πιστοποιούν έκκένωσιν τής πόλεως.

-  Μ εγάλαι δυνάμεις τοΰ έχθροϋ ύποχωρουν 
έσπευσμένως πρός άνατολάς, μεταξύ δέ τών 
ύποχωρούντων τμημάτων έσημειώθηδιάρρευσις 
σημαντική. ,

Ο ί παρακολουθοΰντες ξένοι τόν Στρατόν 
μας έκφράζουσιν άπροκαλύπΐως τόν θαυμα
σμόν των. Ό  "Αγγλος Συνταγματάρχης κ. Κόρφ 
όμιλών μετά τοΰ Βασιλέως μας, έδήλωσεν δτι 
ούδείς στρατός τής ύφηλίου ήδύνατο νά έπι- 
τύχη δσα κατώρθωσεν ό Έ λ λ . στρατός.

ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ I

Υ π ο λο χα γό ς  : Π απαδάκης Ιω άν. τοϋ Κων
σταντίνου, ‘ Α ν& υ π ο λο χα γο ΐ  · Π απαγιάννης 
Χ ρ. τού Ίω άννου, Λυμπερίδης Θεόδ. τοϋ Θεο
χάρους, Ά ν & υ π σ σ π ισ τ ή ς : Καραγιάννης Ν ι
κόλαος τού Π αναγιώ του, Έ π ιλ ο χ ία ς  ■ Γεώρ
γιος Α. Κοροβέσης, Α ο χ ία ι  ■ 11. Α. Θεοχάρκς 

Α. Μ παλωμένος, X . Θ . Κόλλιας, Κ. X . Χ εί- 
λαρης, Α. Δ. Καραμέτζας, Νικόλαος 1. Σουλι- 
δακης, Χρηστός Μ. Τογκ&ς, Ά ναστασιος 11. 
ΙΙουΛοπουλος, Νικόλαος Κ, Παραζαχαροπου- 
λος, Δ εκ α νε ίς  '■ Μ αγιαννης Κων. τοϋ Χρήστου 
Χαρακοπουλος Θεοφ. του Θωμά, Φαμαρέας 
Ιΐα ν ' τού Ή λ ία , Χρήοτου Γεωργ. τοϋ Κων
σταντίνου, ΓιαννακεΛης Ιΐρόδρομος τοϋ Ν ικο
λάου, Τσαρούχας ΒασίΛ. τού Γεωργίου, Λάλος 
Ί ω . τού Λουκά, Κει*εκες Ά ν τ . τοϋ Μιχαήλ, 
Σ τρ α τ ιώ τα ι '■ ϋαπαδημητρίου Ν ικόλ. του Δη
μητρίου, Τσαλάς Κωνοταντ. τοϋ Ά νδρέου , 
Γκαβέλας Ά ναστ. τού Νικολάου, Τζω ρτζυς 
Δημ. τού Νικολάου, Σύμωοης Ί ω ά ν . ιού Ά ϋ α - 
νασίου Κ ωνσταντίνας Κων. τού Ιωάννου. 
Τολιας Σωτ. τοϋ Ή λ ία , Σταματίου Ν ικολ. 
του Κλεομένους, Σαλταρΐνσς Θεοχάρης τού 
Κωνσταντίνου, Κύρογλου Π αν. του Ά λιξάν- 
δρου, Καρκαλής Λάμπρος τοϋ Α ντω νίου , Ά γ- 
γελόπουλος Ά γγελης τοϋ Γεω ργίου, Λάϊνας 
Ά π ο σ τ. τοϋ Α νάργυρου, Μπούρχος Π αναγιώ- 
του Καρτιανός Δημ. τοϋ Ίω άννου. Κουτομέ- 
ρικας Νικόλαος τοϋ Ίω ά ννου, Αύγέρης Κων. 
τού Χρήοτου, Καλλιμάνης Ά θ α ν . του Δημη
τρίου, Μακρανδρέου Εύονμιος τού Δημητρίου, 
Π ουρνιάς Π αν. του Γεωργίου, Ζάρας Θωμάς 
τοΰ Νικολάου, 1’ρουματουλης Ά π ο σ τ. τοϋ 
Τηλεμάχου, Γκάιντες Βασίλειος τοϋ Κωνσταν
τίνου, Μ πασαγιαννης Κωνσταντίνος τού Δη
μητρίου Παπανδρέου Λουκάς τοϋ Λουκχ, 
Ντούλας Χρήστος τοϋ Γεωργίου. Σταμέλος 
Βασίλειος τοϋ Γεωργίου, Μακρυγιάννης Π ά
τροκλος τοΰ Α ποστόλου, Σακελλάρης Α ν α 
στάσιος τοϋ Γεωργίου, Θεοδωρόπουλος Π ανα
γιώτης τοϋ Ίω ά ννου , Παπασταματίου Δημή- 
τριος τοΰ Σ ταματίου, Βούλγαρης Βασίλ. τού 
Μ ιχαήλ, Κοκορΐκος Ή λ ία ς  τού Βούρου, Π α
παθανασίου Παύλος τοϋ Γεωργίου, Τσάμαρης 
Ά να σ τ. τοΰ Ή λ ιο ϋ , Ίω άννου Γεώργ. τοϋ 
Α ντω νίου, Δημητρακϊκος Κωνοτ. τοϋ Δια- 
μάντη, Γιαννακέλης Π ρόδρομος τού Νικολάου 
ΚολοβόςΙΙαναγ. τού Λάμπρου, ΙΙερδικογιάννης 
Λουκάς τοΰ Π αναγιώτου, Κότσενας Γεώργιος 
τοϋ Α θανασίου, Χουλιαράς Γεώργιος τοϋ Δη
μητρίου, Ψ υχογιός Γεώργ. τοϋ Κωνσταντίνου, 
Ά γγελάκης Δημήτρ. τοϋ Π αναγιώτου, Π αρί
σης Ίω ά ννηςτοϋ  Νικολάου, Γιοβάρθης Ίω ά ν . 
τού Κωνσταντίνου, Τσεκούρας Νικόλ. τοϋ Ε 
λευθέριου, Κατέβας Βάϊσς τοΰ Χρήστου, Τό- 
λ ιας Νικ. τοΰ Λουκά, Τσατσαρώνης Ά θα να - 
σιος τοΰ Χρήστου, Α θανασίου Σ τέργιο ; τοϋ 
Α θανασίου , Α ντω νίου  Δημήτριος τοΰ ’Ιω άν
νου Ά λεφογιάννης Βασίλειος τοϋ Βασιλείου, 
Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος τοΰ Ίω άννου, 
Βορβολάκης Δημήτριος τοΰ Γεωργίου, Βαλιά- 
νος Κωνσταντίνος τοϋ Φωτίου, Γεωργίου Λου
κάς τοΰ Ίω άννου , Γοδέλας Λεωνίδας τοΰ Θω 
μά, Ζωγράφος Π αναγιώ της τοΰ Α ναστασίου, 
Κασιμάτης Α ντώ νιος τοΰ Π αναγιώ του, Κολυ- 
δ ϊς  ΙΙαναγιώ της τοΰ Δημητρίου Καραγεώργος 
Γεώργιος Χριστοφή, Κολονιάτης Α γησίλαος 
τοϋ Δημητρίου, Κεφαλάς Π αναγιώτης τοϋ 
’νγγέλου, Λαθοϋρας Κ ωνστανίϊνος τοΰ Γεω ρ
γίου, Μανωλιός Θεόδωρος τοΰ Α θανασίου , 
Μ πούμπας Ά θ α ν . τοΰ Γεωργίου. Μπαλαφού- 
κας Δημήτριος τοϋ Γεωργίου, Οίκονομάκος 
Π έτρ. τοΰ Δημητρίου, Π ετράκος Μιχαήλ τοΰ 
Π αναγιώτου, Ραζαμανίτης Εύάγ. τοΰ Γεω ρ
γίου, ΣκούραςΆ ναστάσιος τοϋ Δημητρίου, Συ- 
καράς Ά ναστάσ. τοΰ Πέτρου,Μ εντζέλης Γεώ ρ
γιος τοΰ Κωνσταντίνου, Μαγκαλούσης Χριστ. 
τοΰ Δημητρίου, Ζαφειριού Θεόδ. τοΰ Α θ α ν α 
σίου, Παγούρας Γεώργ. τού Λουκά.

ΑΓΩΝΟΣ
ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ II ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Λ ο χ α γ ο ί '■ Κανούτας Στέφανος τοϋ Ίω άννου 
‘ Υ π ο λ ο χ α γ ο ΐ ,  Δαβερώνης Κωνσταντίνος τοΰ 
Ά λ εξ , Ά γγελ ίδη ς Νικόλαος τοϋ Α γγέλου , 
Ά ν # υ π ο λ ο χ α γ ο ΐ : Γεωργακάκης Ε μμανουήλ 
τοΰ Νικολάου, Δαβινέλης Νικόλαος τοΰ Μι 
χαήλ, Κανακαρης Ιω ά ν νη ς τοΰ Γεωργίου, 
Οεοχάρης Ά θ α ν . τοϋ Χρήοτου, Α ο χ ία ι : Πα- 
παϊωαννου Νικόλαος τοΰ Γρηγορίου, Δρακού
λης Ά θ α ν . τοΰ Ίω ά ννου , ΙΙαπαδόπουλος Φί- 
λ ιππ . τοΰ Ή λ ιο ϋ , Φέτας ‘Ανδρέας τοΰ Θεοφά- 
νους, Α ραμ πατζής Γεώργιος τοϋ Ίω άννου, 
Ρουμπέκας Ιω ά ν νη ς του Νικολάου, Ά ν . στα- 
οακης Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, Χανούμης 
Γεώργιος χοϋ Ίω άννου, Δ εκ α νε ίς  : Τσιυρβάσης 
Ν ικ. τού Β ασιλείου, Μ παλής Κωνστ. τοϋ 
1’εω ργί°υ, Δάφνου Ή λ ία ς  τοϋ Σταματίου, Τσι- 
βιδάκης Κ ωνσταντίνος χοϋ Γεωργίου, Π ιπ ι-  
λής Ιω ά ν νη ς τοϋ Κ ωνσιανιίνου, Μαρκάκης 
Ε μ μανουήλ  χοϋ Γεωργίου, Παπαδόπουλος 
’Εμμανουήλ τοϋ Ίω ά ννου , ’ Υ π ο δ εκ α ν ε ίς :  
Κλουκινιώτης Κωνσταντ. τοΰ Ή λ ία , Σ τρ α τιώ -  
τ α ι : Ά ντω νοπουλος Γεώργιος χοϋ Α ντω νίου , 
Γαμπάρας Κωνστ. τοϋ Ά λεξ . Γκιούλης Γεώργ. 
του Δημητριόυ, Ζεβεδαίος Α λέξανδρος τοΰ 
Δημητρίου, Μ αχαιρας Ε μ μ α νουήλ  τού Ί ω ά ν 
νου, Σοφοΰλης Ί ω .  τοΰ Ιΐα ναγ . Κοριοναϊος 
Δημήτρ. τοΰ Γεωργ. Γαλής Ίω ά ννη ςτοϋ  Κων- 
σταντίνου, Ά ξιώ της Ε μ μα νουήλ  τοΰ Ν ικο
λάου, Ραπανάκος Ιω ά ν νη ς τοΰ Μιχαήλ, Μα- 
νωλακακης Μ ιχαήλ, Τσατσανίδης Κωνσταν. 
τοΰ Θεοδωρου, Μητρούλης Ά ργύρ ιος τοΰ Δη- 
μητρ., Μανέτας ΙΙαναγιώ της τοΰ Σπυρίδωνος 
Φώκος Ε μ μα νουήλ  τοϋ Δημητρίου, Χινιζηα- 
ναστασίο,ι Λεωνίδας τοϋ Μιχαήλ, Κωνσταντό- 
πουλος Χρήστος τού Σωτηρίου, Ιίολυδούλης 
Φραγκ. τοΰ Ε μ μα νουήλ , Ζήοιμος Στυλιανός 
τοϋ Νικολάου, Φουρνομίτης Ιω ά ννη ς τ. ΰ Π α
ναγιώτου, Κωνσταντάς Έ μ μ . τοΰ Δημητρίου 
Ζησιμοπουλος Νικόλαος τοϋ Π αναγιώτου, Κου
τσουμπής Χρηοτος τοΰ Ίω άννου  Τρεβεζάς 
Έ μ μ α ν . τοΰ Γ εω ργίου, Καλούδης Κυριάκος 
τού Θεοδώρου Βαοιλας Μιχαήλ τοϋ Στυλιανού 
Δεληβασίλης Κυριάκος τοΰ Δημητρίου, Μότρος 
Γειόργιος τοϋ Νικολάου Ν ίτσιος Α ντώ νιος 
τοΰ Βασιλείου, Χατζηκωτούλος Δημήτριος τοΰ 
Α θανασίου , Παναγιιύτου Εύθύμιος, Ρόζος 
Δημ. τοΰ Γεωργίου, Π ατιστής Ί ω α ν . τοΰ Δη
μητρίου, Τσαούσης Ιω ά ν νη ς τοΰ Γεωργίου 
Σακελλαρίου Γεώργιος τοΰ Μανούσου, Γ ιαν- 
νακίδης Ίω α ν . τοΰ Γεωργίου, Πορτοκαλής 
Λαζαρος τοΰ Π ερικλή, Δογανης Εύαγγελος τοΰ 
Ά γτω νίου, Βλάχος Ιω ά ν νη ς τοϋ Σπυρίδωνος 
Σούκουλης Ή λ ία ς  Βασιλείου, Σκύβαλος Δη- 
μήτριος τοϋ Γεωργίου, Μ ητρογιαννης Βασί
λειος τοϋ Ίω α ν , Χ ατζής Νικόλαος τοΰ Α ν α 
στασίου, Ι’ουμπής Δημήτριος τοΰ Α θανασίου 
Τσαούσης Θεόδωρο; τοΰ Π αναγιώτου Νακος 
Κωνστ. τοΰ Γεωργίου, Καραμπίνης Σταΰρος 
τοΰ Κωνσταντίνου, Τσάκος Ε ύθύμ ιος τοΰ 
Γ εω ΐγ ίο υ , Ν ιανιαρης Νικόλαος τοΰ Χαρα- 
λαμπη, Γκόφας Βασίλειος τοΰ Κων)τίνου, 
Λ αμπαδαριος Νικόλαος τοΰ Εύρίπου,Μ αλτέζος 
Βασίλειος τοΰ Α θανασ ίου , ΙΙαργινός Κωνστ' 
τοϋ Γερασίμου, Σμύρνής Εύθύμιος τοϋ Ζησί- 
μου, ΛιαλιΟς Κωνσταντίνος τοΰ Εύσταθίου 
Τσιλιλής Σπυρίδω ν τοΰ Χρήστου, Κόλιας Ά -  
θανασιος τοΰ Δημητρίου,

“Η ΝΙΚΗ,,
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 

Έπιθεώρηοις 
Γραφεία όδός Βερανζέρου 14 

Τιμή έχάοτου φύλλου λεπτά 30 
Συνδρομή Εσωτερικού Δρ. 18 

Αίγύπτου,Κύπρου και’Αγγλίας Σελ. 14 
Ευρώπης Φρ·
Αμερικής Δολ.
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Π Ρ Ο Υ Σ Σ Α ·= Ά τεηζοντας τούς τάφους τών προγόνων του συλλογίζεται το «Κισμέτ».
■Από χ5  ΜιχβασιατίΗόν λεύκωμα τοΰ κ .  ΙΥΙΙΜΗ Π ΑΠ ΑΔ Η Μ Η ΤΡ ιΟ Υ
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