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Είς τον στοΐβον τών παρασήμων ό ΙΙρωθυπουργος χ. Γούναρης μετά τοΰ ΰπαρχηγοΰ τοΰ Επιτελείου κ. Στρα
τηγού εξετάζοντες τά ’Αριστεία.



Η Ν Ι Κ Η

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
«Α. Μ.  ΒΑΣΙΛΕΑ

’ Ε π έ σ τ  εψ α  τ ή ν  π α ρελ& ονσα ν  
ν ύ κ τα  ε κ  το ΰ  Μ ετώ π ο υ . Το  
Σ τρ ά τε υ μ α  εύ ρ ίσ κ ετα ι ενεξα ιρέτω  
χ α τα σ τά ο ε ι. ‘H & ixo v  ύ π έρ ο χ ο ν .  
‘Α ρ κ ετό ν  ψ ϋ χ ο ς .

I -■ . Μέ αγάπην
ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ — ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Μέ δύο λέξεις ό τηλέγραφος έδωσε 
την εικόνα τοϋ θριάμβου της ψ υχής  
τοϋ.., "Ελληνος Μαχητοΰ. Ε ίς τάς λέ
ξεις αύτάς ποϋ εΐνε ό ϋμνος χαϊ ό δι
θύραμβος τής έλληνικής ■καρτερικότη
τας ανευρίσκεται τό μέγα έ’ργον τής 
έλληνικής ψ υχής, ποϋ δέν γνωρίζει 
οϋτε έμπόδια, οϋτε ψϋχος, ποϋ δέν 
γνω ρίζει παρά μόνον ακοποϋς άγνοϋς 
καί προορισμόν εύγενή. Δέν εΐνε πλέον 
ο Διάδοχος ποϋ δίδει τήν πληροφορίαν 
αυτήν. Ε ΐνε  ό Ε λλην, ή 1Ιστορία του , 
ή φωτεινή του παράδοσις ποϋ δίδουν 
τας ωραίας αύτάς διαβεβαιώσεις. Καί 
<3έν εΐνε ό "Ελλην Μαχητής ποϋ κρα
τεί το ήθ ιχόν του ύπέροχον. Ε ίνα ι 
μία δλόκληρος ιστορία, Ιστορία γενεών 
έλληνικών, Ιστορία άγώνων χαϊ θρ ι
άμβων καί έλπίδω ν καϊ πεποιθήσεω ν  
και θυσιώ ν, θριάμβω ν αίματος καϊ 
τροπαίων ήρωϊσμοϋ, Ιστορία τής ό 
ποιας κάθε σελϊς εΐνε μνημεϊον αι
ώνιον Καρτερ/ας καί κάθε γραμμή 
ϋνας νέος ηρωισμός καϊ μία νέα θυσία. 
Εις τόν σημερινόν μαχητήν, συνεχι
στήν καϊ συμπληρωτήν τής Ιστορίας 
αύτής, άποθεοϋται ή έλληνική θέλησις 
καϊ ό πόθος πρός τούς μεγάλους, τούς 
φωτεινούς καϊ τούς άγνούς σκοπούς 
τής πατρίδος. ‘Ο ηρωισμός καϊ ή θ υ 
σία εΐνε πίστις δ ι’ αύτόν. Καϊ ή π ί-  
οτις αύτή άποτελεΐ τήν ηθικήν του, 
την θέλησιν του, ε ΐνε  αυτό ποϋ λέγο- 
μεν «ηθικόν τοΰ στρατοΰ» ένώ θ ά  ήτο 
χαλλίτερον έάν έλέγομεν ή θρησκεία ». 
Διότι εΐνα ι θρησκεία τό Κ αθήκον, ή 
άληθεοτέρα, ή τιμιωτέρα, ή βαθυτέρα  
θρησκεία, θρησκεία τής πίστεως δχι 
πρός μίανΎ ποχρέω σιν, άλλά πρός μίαν 
Δύναμιν τήν όποιαν δημιουργοϋμεν η 
μείς, ή δποία άναβλύζει μέσα άπό 
τήν ψ υχή ν μας καθαρά, άμόλυντος, ά
σπιλος, όλόφωτος, ποϋ άνατέλλει μέσα 
είς τό βάθος τών καρδιών μας διά νά 
φώτιση τά άδυτα τών ψ υχώ ν μας. 
Θρησκεία-1 Ηρωισμός, Θρησκεία-Θυ- 
οία, Θρησκεία - Πϊστις, Θρησκεία-Κα
θήκον. Έστήσαμεν— σύ γεννεά τών 
σημερινών μαχητών—έστήσαμεν έ'να 
βωμόν Πίστεως μέσα είς τόν Ναόν τής 
ΨυΧν$ μο-Ζ λατρεύσωμεν έκεϊ
τούς Σκοπούς μας καϊ τήν Πατρίδα 

I (*·<*·£, ενα Ναόν είς τόν όποιον ή ψ υχή  
μας εΐνε ή έστιάς ποϋ κρατεί Άσβε- 
ατον τήν φλόγα τών έλληνικών Π ε
πρω μένω ν, ποΰ διατηρεί άκοίμητον 
τήν φλόγα ποϋ φω τίζει τήν ψ υχή ν  
τών έλληνικώ ν παραδόσεων. Κ α ϊε ί-  
σέρχεται είς τόν Ναόν αύτόν ό ”,Ελλην 
Μ αχητής ύψ ώ νω ν τήν πίστιν του 
πρός τήν Ιδίαν του ψ υχήν, θεότητα ώ- 
ραίαν καϊ Ισχυράν, διά νά προσευχηθή  
είς αύτήν, διά νά όρκισθή είς αύτήν

Ι τήν αΐωνίαν άφοσίωσιν πρός τόν προ
ορισμόν της. Διότι £χει ύποχρεώσεις 
άπέναντι τής ψυχής του τής έλληνι
κής. Διότι μέσα είς αύτήν οί αιώνες

ποΰ έπέρασαν έχουν γράψτ) τήν θέλη- 
σίν τους, αιώνες άγώνων, προσπα
θειώ ν, δόξης, συντριβής, αιώνες μ ε
γαλείου καϊ αιώνες πτώσεως, αιώνες 
άναστάσεως καϊ αιώνες ταφής, αιώνες 
σταυρώστως καϊ μαρτυρίων καϊ αιώ
νες άπολυτρώσεως. Περνούν εις τήν 
ψ υχή ν τοϋ ση^,εριϊοίν μαχητοΰ δλοι 
τής Ιστορίάς μάς οΐ κυματισμοϊ, κύ
ματα έρχόμενα άπό τήν βαθεΐαν αιω
νιότητα τής ιστορίας μας. Καϊ περ
νούν μέσα είς αύτήν οί θρίαμβοι τής 
έλληνικής 5Ανδρείας, άτελείωτος στρα
τός Θυσιών καϊ ‘Ηρωισμών καϊ Τρο
παίω ν έρχόμενος άπό τά βάθη τοϋ 
παρελθόντος διά νά διαβή καϊ προχω- 
ρήση πρός τά βάθη τοϋ Μέλλοντος, 
άφοΰ περάση κάτω άπό τήν θριαμ
βευτικήν άψϊδα τοΰ Παρόντος, ποϋ  ε 
νώνει τό Π αρελθόν μέ τό Μ έλλον, ά- 
ψίδα ποϋ εστησεν ή σημερινή Γενεά  
τών ημιθέω ν αύτών ποϋ κρατοϋν ά- 
μόλυντον τήν ψ υχή ν των έπάνω είς 
τούς Μικρασιατικούς βράχους, αύτών 
ποϋ εΐνε "Ηρωες.

‘Η  άποθέωσις τής έλληνικής δυνά
μεως συντελεϊται, συνετελέσθη έκεϊ. 
Δέν υπάρχει ό έχθρός παρά μόνον διά 
νά συντρίβεται, διά νά δίδεται ώς θ ϋ -  
μα είς τόν βωμόν τής έλληνικής ’Α ν
δρείας. Δέν ύπ  άρχει βράχος, ποτάμι, 
βουνό, παρά μόνον διά νά γίνεται τρό- 
π α ιο ν  ήρωϊσμοϋ, δέν ύπ  άρχει τό 
ψϋχος, ό πάγος παρά μόνον διά νά 
φλογίζει τά χαλύβδινα νεΰρα τοΰ 'Έ λ
ληνος μαχητοΰ. Δέν υπάρχει ψΰ
χος δπου ύπάρχει θερμότης ψυχής, 
φλόγα καρδιάς, δπου ύπάρχει αΐμα ά- 
νήσυχον, ποϋ καίει ή λαμπάς τής*θρη
σκείας πρός τήν θυσίαν. ‘Υπάρχει ή 
Πίστις πρός τόν άγώνα τόν Δίκαιον,τόν 

Αγιον, πρός τό Θαύμα τής έλληνικής 
αίωνιότητος, πρός τό Θαϋμα τής έλλη
νικής Παραδόσεως. Καϊ δταν ύπάρχει 
ή θερμότης αύτή οϋτε οί πάγοι, οϋτε 
τά νερά, οϋτε ό παγερός άνεμος είμπο- 
ροϋν νά νικήσουν τά έλληνικά σώμα
τα. Οταν ό πάγος τής άδιαφορίας δέν 
άπονεκρώση τάς ψυχάς  καί δέν χατα- 
στήση άκάμπτα τά νεϋρά μας, τότε τί
ποτε άλλο δέν είμποροϋμεν  νά φοβη- 
θώ μεν.

Τό αιώνιον θαϋμα έκεΐνο ποϋ έ- 
γνώρισαν αί έλληνικαί γενεαϊ, άστρά- 
πτει σήμερον καϊ καταυγάζει μέ τό 
φως του χα ϊ άποθεώ νει τάς ψυχάς. 
’Ακλόνητοι καϊ γενναίοι. Κύριοι τής 
στιγμής καϊ δχι δούλοι είς αύτήν. Δη
μιουργοί τοϋ Προορισμού μας καϊ φ ύ 
λακες καϊ λειτουργοϊ καϊ ίεροφάνται 
τής θρησκείας τοϋ Καθήκοντος. Α ύ-  
τοϊ ε ΐν ε  οί Ελληνες Μ αχηταϊ, έκεΐνοι 
ποϋ  ίέ ν  γνωρίζουν παρά τήν θεά ν ‘ Υ πο
μονήν και άγίαν Επιμονήν,έκεΐνοι ποΰ 
δέν γνωρίζουν παρά τήν πίστιν πρός 
τήν μεγαλειότητα τής Θελήσεως. ’Α π έ
ναντι τοϋ έχθροΰ χρόνια όλόχληρα. ’Α 
π ένα ντι του έχθροϋ ήρωες. 5Απέναντι 
τής ιστορίας των θριαμβευταί. ’Α π έ
ναντι του μέλλοντος ύποσχέσεις. Κ α ύ
χημα διά τό παρελθόν χαϊ π επ ο ιθ ή 
σεις διά τό, μέλλον. ”Απόγονοι ήρώων 
αύτοι οΐ ίδιοι ήμίθεοι, χαϊ άπέναντι

τών γενεώ ν ποϋ έ'ρχονται πρόγονοι 
πολυαέβαστοι. ·'*

Ζή ή Ε λλά ς  τήν Ιστορίαν της εις τά 
Μικρασιατικά πεδία. Ζ ή  τό "Εθνος  
τόν ΐδιόν του Προορισμόν έχει. Ζ ή  ή 
Πίστις καϊ ή Θρησκεία τοϋ " Ε λλην ύς 
ποϋ δέν γνωρίζει τό ρίγος τοϋ παγερού 
άνέμου άλλά μόνον τά ρίγη τών μεγά
λω ν ένθουσιασμών. Καϊ εϊς τήν ύπεζ- 
τάτην ταύτην άλήθειαν τήν όποιαν α- 

'ναπνέει χαϊ έν όνόματι τής όποιας κι
νείται ό ‘Ελλήνικός οτρατός εύρίσκεται 
τό Μυστήριον τών έλληνικών Θριάμ
βων, δχι μόνον τών Θριάμβων, τών 
‘Ηρωϊσμών καϊ τών Θυσιώνt άλ,λά καϊ 
τών θριάμβω ν τής Καρτερίας, τής ‘Υ
πομονής καϊ τής ‘Επιμονής. Τόν θ ρ ί
αμβον αύτόν έξαγγέλλει τό όλιγόλογον | 
τηλεγράφημα. Δέν εΐνε δμως άπλή ε ΐ-  ί 
δησις ή πληροφορία ή άναγγελία. Ε ΐνε  
πινδαρικός διθύραμβος είς τήν δόξαν 
τών Νέων Θυσιών, ποϋ εΐνε ή Θρη
σκεία τοΰ Ελληνος Μαχητοΰ. ‘Υψώνο- 
μεν τήν ψ υχή ν μας πρός τούς "Η- 
ρωας, τάς καρδίας μας πρός τόν Θεόν. 
Καϊ κάμπτομεν τό γόνυ είς θερμήν 
προσευχήν ύπέρ τής ύ π ’ αύτοϋ ένι- 
σχύσεως τοΰ έργου τών Ήρώων.

Η ΪΤ Ρ Α Τ Μ Τ ΙΚ Η  Σ Υ Κ Α Υ Α ΙΑ
ΤΟΪΪΪβΟΪ ΤΪΧΑΓΜΊΑΜΑΕΙΙΣΤΜ

Πρωτοβουλία τοϋ Συνδέσμου «Ψυχα
γωγίας τών Πολεμιστών», δστις έδωσε 
πλέιστας συναυλίας εις τα στρατιωτικά 
νοσοκομεία, έδόθη μεγάλη στρατιωτική 
συναυλία χάριν τών τραυματιών εις το 
Δημοτικόν Θέατρον. Παρευρέθησαν 618 
τραυματίαι Οπλΐται έξ δλων τών νοσοκο
μείων καί περί τούς 100 τραυματίαι α
ξιωματικοί,άί άδελφαί τοΰ Κυανοΰ Σταυ
ροί καί πολύς κόσμος. Τήν συναυλίαν 
ετίμησάν αί Α. Β. Υ. οί Πρίγκηπες Νι
κόλαος καί Άνδρέας, ό υπουργός τών 
Στρατιωτικών κ. Θεοτόκης, ό φρούραρ
χος κ. ΓΙαπαφλέσσας. Ή  μουσική τής 
φρουράς έξ 100 μουσικών άποτελουμένη, 
υπο τήν διεΰθυνσιν τοΰ γενικοΰ έπιθεω- 
ρητοΰ τής στρατιωτικής μουσικής κ. Σπ. 
Καίσαρη έξετέλεσε μετά θαυμαστής αρ
μονίας και τέχνης τήν «εισαγωγήν» τοΰ 
Κονλάου, τόν Χορόν τών Άνθέων έκ τής 
«Φλώρα Μιράμπελι» καί τόν χορόν τών 
φδών έκ τής «Τζοκόντας». Οί κ. κ. Κο- 
μπιάνκο, Κόλας, Άλμπέρτης καί Κων- 
σταντινίδης έπαιξαν τό κλασσικόν κουαρ- 
τέττον τοΰ κ. Λαυράγκα, οί κ. κ. Λυ- 
κοΰδης, Παπαδημητρίου καί Φαραντάτος 
απέδωσαν αριστοτεχνικά τό Trio τοΰ 
Τσαϊκάφσκη, ό κ. Ξηρέλλης έτραγοΰ- 

δησε τό «Γιατί» τοΰ κ. Ξανθοποΰλου καί 
την Δεσπω δημοτικό τραγούδι, ό κ. I. 
Μηλιάδης απήγγειλε μέ πολύν λυρισμόν 
το «Σαν παραμύθι» τοΰ κ. Γρυπάρη καί 
τό «Ώρολόγι» τοΰ κ. Πολέμη, ή χορω
δία εψαλε τόν «Έί)νοφι/'λακα»τοΰ Παρι- 
ζίνη καί τό νέον θούριον τοΰ κ. Καί
σαρη «Στόν Κωνσταντίνο», τό όποιον 
επροκαλεσεν θύελλαν ενθουσιασμού, έ- 
παναληφθέν δίς.

Η συναυλία γενικώς ένεποίησεν άρί- 
στην εντυπωσιν ήτο δέ συγκινητικώτατον 
τό θέαμα τών εκατοντάδων τραυματιών! 
ών ούκ ολίγοι μέ ήκρωτηριασμένα μέλη.

ι
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ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α
Λησ μονήσαντες τάς υποχρεώσεις πρός 

την Πατρίδα, λησμονήααντες τό καθήκον 
άπέναντι τής ηρωικής των χώρας, τής 
ήρωϊκής Κρί]της, ολίγοι άνυπότακτοι καί 
λιποτάκται ήθέληααν νά υψώσουν τά δ
πλα κατά τής Πατρίδος. Ήθέληααν ν ’ ά- 
μανρώσονν τήν θαυμαστήν ιστορίαν νή
σου ητις ήγωνίσθη διά τήν έλευ&ερίαν επί 
αΙώνας, ποϋ έποτίσθη με τό αΐμα χιλιά
δων τέκνων της, που έχει νά επίδειξη θυ
σίας διά τάς οποίας δέν θά παύση ποτέ νά 
όμιλή καί νά έξυμνή ή ιστορία. Έ  λησμό
νησαν τήν ιστορίαν τής ήρωϊκής Μεγαλο- 
νήσου. Έλησμόνησαν δτι εινε στρατιώ- 
ται Έλληνες. Καί ύψωσαν τά δπλα κατά 
τής Πατρίδος. Ά λλ ’ ή Πατρίς δεν δννα- 
Tat ν ’ άνεχθή παρόμοια κινήματα καθ’ 
ήν στιγμήν τά τέκνα της είς τήν Μικράν 
’Ασίαν διαφυλάττουν τους καρπούς τής 
μεγάλης νίκης των. Αέν δΰναται ν ’ άνε- 
χθή τους όλίγονς λιποτάκτας τών Χανίων, 
θέλοντας νά κλονίσουν τό έργον τόσων 
άλλων χιλιάδων αυτών, συμπατριωτών 
των άγωνιζομένων εις τό Μέτωπον τόν 
τίμιον άγώνα τών έλληνικών δικαίων, τέ
κνων τής μιας μόνης καί Μεγάλης Ε λλά
δος. Δέν δύναται νά άνεχθη ή Πατρίς 
κινδύνους έσωτερικούς. Αέν κύπτει τόν 
τράχηλον είς τό δολοφόνον έγχειρίδιον ο
λίγων αναξίων τέκνων της, άπαρνητών 
μιας Ιστορίας άξιοθαυμάστου. Θά Ικανο
ποίηση τά άγωνιζόμενα έν Μικρά Άσία  
τέκνα της. Αέν θ ’ άφήση ν ’ άμαυρωθη ή 
Ιστορία τής Κρήτης, Ιστορία συνεχιζόμενη 
καί σήμερον διά τής δυσίας τόσων ηρωι
κών μαχητών εις τά δρη χαϊ τάς φάραγ- 
γας τής Μικράς ’Ασίας. Θά ήτο άναξία 
ή Πατρϊς καί τής Ιστορίας της καί τοϋ 
προορισμού της, θά ήτο άναξία τέκνων 
ήρωϊκών, έάν ουνετρίβετο άπό ολίγους λι- 
ποτάκτας. ‘Η  Πατρίς θά νικήση τοΰς ο
λίγους αυτούς άπαρνητάς της, δπως ένί
κησε καί τό πλήθος τών έχθρών της. Καί 
ή ήρωική Κρήτη θά περιπτυχθή είς ώ- 
ραιον εναγκαλισμόν τήν Μητέρα'Ελλάδα,

μητέρα στοργικήν πρός ήρωΐδαθυγατέρα...
',Τ »—iw>. ♦

Χ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  Α Ν Ε Υ  Τ Ε Λ Ο Υ Σ

Συνεχίζονται αί διαβεβαιώσεις διά τήν 
έξασφάλισιν τών χριστιανικών πληθυσμών 
τής Κιλικίας. Παρέχονται έγγοήσεις, δια
βεβαιώσεις, καταβάλλονται προσπάθειαι 
διά νά πειοΰη ό κόσμος δτι οI χριστιανοί 
δεν κινδυνεύουν. Καϊ μόνον πού μένουν ά- 
μετάπιστοι οί χριστιανοί οί όποιοι φεύ
γουν, έκπατρίζονται, διά νά σωθοΟν άπό 
τήν μάχαιραν τοΰ Τούρκου. Τότε πρός 
ποιου;* πρός τί αί βεβαιώσεις ; Νά πεί- 
σθ$ 6 κόσμος δλος δτι οί χριστιανοί δέν 
κινδυνεύουν. Έστω επείσθη. Ά λλ’ έφό- 
σον δέν πείθονται αύτοί οί γνιορίζοντες 
δτι ή Τουρκική μάχαιρα δέν γνωρίζει έγ- 
γυήσεις, ποιος λόγος συντρέχει ωστε νά 
άκούσωμεν επαναλαμβανομένας τάς άκαί- 
ρους αύτάς διαβεβαιώσεις περί παρασχε- 
θεισών έγγυήσεων. Δέν θά σφαγοΟν ! 'Ω
ραία υπόσχεσις. Καί αναυριον ή σήμερον, 
ευρεθή είς λόγος δπως εύρίσκεται πάν
τοτε διά τούς Τούρκους, μία πρόφασις καί 
ή έγγύησις σκοπήση; Τότε; θά έκφράσουν 
τήν λύπην των καί θά διαμαρτυρηθοΟν οί 
όμιλοϋντες σήμερον περί έγγυήσεων. Ά λλ’ 
οί χριστιανοί θά έχουν σφαγ5, οί ΤοΟρ- 
κοι θά έχουν έκδικηθ^ καϊ αι ύβρεις έ
ναντίον των θ’ άποτελοΟν ευθυμον έπίλο- 
γον τραγωδίας σκληράς.

ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ 
Ο ί αγαπητοί μας στρατιώται, ο ί ύπαξιωμα- 

τικοί καί οί αξιω ματικοί τού  Μ ετώπου μάς 
στέλλ,ουν τακτικά περιγραφάς μαχών, καί πε
ριγραφής Ιδίως δράσεω; τμημάτων είς τά  ο 
ποία  οί γράφοντες ελαβον μέρος. Κ αλογραμ
μένοι καί φυαικώταται α ί περιγραφαί αΰταί, 
άναγινώοκονται τόσιι) ευχάριστα άπό τήν δι- 
εύ&υνσι τής «Νίκης» ένφ συγχρόνως τήνθέτουν 
είς πολλήν δύσκολον θέσιν διότι δ ι’ελλειψιν 
χώρου είνα ι άδύνατον νά δημοοιευδοΰν καί 
α ί περιλήψεις άκόμη τών περιγραφών. Τά 
γενναία  μας πα ιδ ιά  τοΰ στρατοΰ άς μή κου
ράζοντα ι νά γράφουν , άλλά ά ; μή λυπούν
ται άν άπό τάς περιγραφάς αύτάς δημοσιεΰω- 
μεν μόνον περικοπάς, ή καί άπλώς άν άνα- 
φέριομεν τήν λήψίν των.ΙΙροσπαθοϋμεν νά δη
μοσιεύσωμεν όσω τό δυνατόν εκλεκτό τέραν κα ί 
ποικιλωτέραν συγχρόνως κατάλληλον υλην, 
άλλά τήν καλήν μας πρόθεσιν τήν περ ιορ ίζει 
ό χώρος. Π άντω ; ήμεΐς εύχαριστοΰμεν τούς 
γενναίους συνεργάτης μ α ί διά τήν προθυμίαν | 
τω ν καί τήν αγάπην τω ν .

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ]
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ·—*

ΤΟΥ ΛΟΧΟΥ ΜΑΣ
Τή στιγμή έκείνη ποΟ ή ασπλαχνη 

σφαίρα σάς αρπαξε άπό κοντά μας καί 
μάς έχώριζε αιώνια μόνο τό δάκρυ μας τό 
πικρό κ5 έκεΐνο μισόστεγνο άπό'τή κού- 
ρασι έβούρκωσε τά μάτια μας γιά τό σκλη
ρό αποχωρισμό. Αύτό ήτο τό μόνο σάβανό 
σας^στό μαϋρό σας τάφο, ποΟ κανείς δέν 
Θά έλθτβ νά σας κλάψη. Μέσ’ τά β3υνά, 
σταΐς λαγκαδιές, στά δάση πού γιά σημάδι 
δ Σταυρός ό προχειροφτχασμένος δείχνει 
τό μνήμα σας, έκεί, δπου κι’ αν εΓσαστε 
τά υστερνά μας λόγια α; άπηχήσουν δυ
νατά στό νεκρωμένο σώμα.

Γενναίο ί μας σύντροφοι. Αγαπημέ να 
μας^ί έλφια. Μέσα στής μάχης τή φωτ ιά 
έκεί δπου ή Δόςα σάς άφήρπαζε άπό τόν 
λόχον μας γιά νά σάς άποθανατίση, έκε I 
δπου άκριβά,έπλήρωσαν τό αίμά σας οί 
βάρβαροι, έκεϊ δπου έστήθησαν τά τρό
παια τής ανδρείας σας, έκεϊ βαρυαλγοϋν - 
ντες σάς άφήσαμεν γιά νά συνεχίσουμε τό ν 
δρόμο μας, δρόμον αίματοβαφή καί δόξα - 
σμένον. Καί τώρα ή διάνοιά μας στρέφε - 
xott πρός τά μέρη| έκείνα τά έποια ποτί
σατε μέ τό τίμιόν σας αίμα γιά νά σάς 
άπευθύνΐ(] τόν ύστατον χαιρετισμόν μέ καρ - 
διά,, αίμορροούσαν.

Έκεί έπάνω στά θεόρατα βουνά τής 
Κοζλούτζης, άγαπητέ σύντροφε Χαρισό- 
πουλε δέξου τό υστατον^χαΐρε.

Άναπαυθήτε έν ειρήνη αγαπητοί μας 
Σίσκε, Άρβανιτίδη καί Τζανετόγλου είς 
τήν φιλόξενον^Κίον,

Στή Κοβαλίτσα ας είνε^έλαφρό τό χώ - 
μα ποΰ σάς σκεπάζη ανδρείοι συμπολεμ ι- 
σταί, Κοκκινάκη, Καπισίδη, Κασάνδρου, 
Μωραστιανέ, Θεοφάνους, Πορτέλλο.

Αιωνία σας ή μνήμη δοξασμένοι νεκροί 
τής Κιουτάχειας, Τσαγ- 
καλή, Φρατζή, Καλλαμά- 
ρη, Ντούρε,Νικολάου,Στα- 
ματίου, Κότση, Θεοδοσό- 
πουλε, Φράγκου, Γεωρ- 
γιάδη, Κουτσούλα, Ραγιά, 
Χαλάκη,Βλαχόπουλε, Μα- 
κρόγλου, Αυμπέρη καί 
Ρουσόπουλε.

Δοξασμένοι ήρωες τοΟ 
Σαγγαρίου, Τσιγκίνη, Λα- 
θίρη, Κολκοβίνη, Σακέλη, 
Δαλάκα καί Θεοδοσίου, 
ή Πατρίς χρυσοΐς γράμ- 
μασιν άναγράφει τά δ νά
ματά σας.

Καί σύ άγαπημένε νε
κρέ τοΰ Άταλάν Ντάγ 
Χαρατζίδη δέξου τό ύ
στατον χαίρε.

Αιωνία σας ή μνήμη α
γαπητοί συνάδελφοι καί 
συμπολεμισταί.

Οί σύντροφοί σας τοΰ 
6ου λόχου 22ου Συντάγ
ματος τής y ll_  Ρ»Ρχίας

MEFAAAI ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ·— Ό  κ. Π ρωθυπουργός καί ό στρατηγός Π απούλας είς τό Κέντρον 
τής παρατάξεως άναμένοντες τήν έμφάνισιν τής Α .  Μ. τοΰ Βασιλέως.

8)11)1921.
Τ: Τ. 904:
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Ή  νύχτα άστερόφεγγη μέ γοργό βήμα 
αποσύρει τοΰς σκοτεινούς πέπλους της 
στή ροδόλευκη αυγή. Δέν εχει ξημερώση 
καλά καλά και ό λόχος μας εύρίσκεται 
στό. πόδι περίμένοντας μέ ανυπομονησίαν 
τόν τιμημένο αρχηγό τοΰ μηχανικού άν- 
τισυνταγματάρχηνΆημ. Ν. Μπότσαρην δ 
όποιος συνοδευόμενος άπό τόν άκούρα- 
στον και άνοικτόκαρδον υπασπιστήν του 
λοχαγόν Ε. Καλλήνικον καί άπό τόν ε
κλεκτόν δημοσιογράφον Ν. Καρβούνην 
ποΰ στήν αγαπητή μας «Πολιτεία» τόσφ 
ζωηρά περιγράφει τό βαρύ εργο 
είχεν άναλάβει τό σώμά μας ύπό τήν η
γεσίαν τοΰ Δοξασμένου μας Πρίγκηπα, 
έρχεται νά όδηγήση τό λόχο μας γιά νά 
γράψη μιά άκόμη σελίδα δοξασμένη στό 
ημερολόγιό του.

Τό σύνθημα δίδεται καί δ λόχος ξεκι
νά άπό τό χωριό Καλντιρίμη δλος φτερά 
γιά νά φθάση στόν ξακουστό Σαγγάριο.

Ούτε δ κόπος, ούτε ή σκόνη, ούτε ή 
δίψα, ούτε ή άφόρητη ζέστη ισχύουν νά 
μάς σταματήσουν. Μέ τόν «’Αητό» στό 
στόμα δ λόχος τρέχει καί κοντά τό μεση
μέρι άντικρΰζει τή θαυμασία όαση τοΰ 
χωριοΰ Παλάτ-Χισσάρ.

Τά σκαπανάκια άποθέσαντα, πέφτουν 
μέ τά μούτρα στά κρυστάλλινο νερό τοΰ 
ποταμοΰ, ποΰ κεΐ τρέχει, ξεχνόντας κάθε 
κόπωσι’δέν παρέρχεται ήμίωρο καί δ λό
χος σέ μιά ματιά τοΰ άρχηγοΰ, βρίσκεται 
στό δρόμο τρέχοντας πρός τό Σαγγάριο.

Περνούμε τό χωριό καί σέ διαταγή

Τ ε τά ρ τη  2 5  Ν ο έ μ β ρ ιο ν 1 9 2 0 .—-"Ωρα 6 μ.μ. 
Κατεβαίνει ό οίακιστής άπό τή  γέφυρα τρεχά
τος καί λέγει στόν αξιωματικό τής φυλακής 
κάτι.

'Ε κείνος σάν ν ' άκουσε κάτι άπίστευτο έκα · 
με ενα μορφασμό] άπογοητεύσεως καί ε ίπ ε ....

—Φέρε μου τό σηματόγραφο.
ΙΙότε ανέβηκε, πότε κατέβηκεν ό ναύτης άπ’ 

τή γέφυρα μοΰ φάνηκε σάν όνειρο.
Λαχανιασμένος χαιρέτησε καί έδωσε τ') σημα

τογράφο στόν αξιωματικό τής φυλακής. Τώρα 
ναί! ακούω τή  φωνή του ποΰ λέγει: πάμε στήν 
Π όλη.

Σάν τή φω τιά π ο ια ν έχει αέρα απλώνει γρή
γορα έτσ ι καί ή εϊδησι τής άναχωρήσεώς μας 
μεταδόθηκε σ’ όλο τό πλήρωμα,

Μ ιά  φωνή άκούστηκε κ ι’ έπειτα  ένα μπου- 
μπούνισμα άπό φωνές.

—Στή Πόλη. Σ τή  Πόλη.
Π όσα όνειρα, πόσες ελπίδες;
Ά π ό  μικροί μαθαίναμε αύτή τή  φράση «στή 

Π όλη νά μποΰμαι.»
Μ’ αύτή τή  σκέψη μεγαλώσαμεν ώς ποϋ έρ

χεται τώρα στή πραγματοποίησι.
Θά πάμε στή Π όλη Νικηταί.
Θά άγκυροβολήσουμαι στήν Πόλη έχοντας 

Β α σ ιλη ϊ τό Βασιληά όλου τοϋ Έ λληνισμοΰ. 
Τόν Βασιληά τών ονείρων μας.

Ά π ’ άκρη σ’ άκρη στό καράβι ακούεται τό 
Θούριον «Τ* Ά η τοϋ  Ό  Γυιός.»

Πρό παντός τονίζουν τό στίχο.
Μέ τέτοιο Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο  ΜΕ ΤΕΤΟ ΙΟ  

Β Α Σ /Λ Η λ , ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΜΕ Σ Τ Η  Π Ο Λ Η  
ΜΕ Σ Τ Η Ν  ΑΓΙΑ ΣΟ Φ ΙΑ . Τό επαναλαμβά
νουν· όλα τά  στόματα μαζύ.

Τ ’ άκούω μέχρι ποΰ μέ πήρε ό ύπνος γιά νά 
ξυπνήσω τήν άλλη μέρα πειό χαρούμενος.

Τ ίέ μ π τη  2 6  Ν ο εμ β ρ ίο υ .—Ή  έγερσίς μας 
σήμερα ήτο ό Α Η Τ Ο Σ.

Π άμε στήν Π όλη άκοΰς τόν κάθε ναύτη νά 
λέγο.

τού άρχηγοΰ, δ ύπολοχαγός Αυριντζής 
μέ πέντε εφίππους λεβέντηδες σκαπανείς, 
τρέχει μπροστά γιά νά αναγνώριση τό 
μέρος ποΰ θά γίνη ή γέφυρα, καί ταυ- 
τοχρόνως νά συνδεθή μπροστά μέ τήν 
δοξασμένη XIII διλοχία. Σκοτεινιάζει καί 
δ λόχος εύρίσκεται πρός τό Σαγγάριο ε- 
χων στήν απέναντι μεργιά τήν δοξασμένη 
Γη Μεραρχία ή δ ποία άνυπομονεΐ νά 
διαβή τό ποτάμι καί νά σπεύση πρός τή 
δόξα γιά νά τή στεφάνωση άλλη μιά 
φορά!

Άψηφοΰντες κάθε κίνδυνο μαζί μέ 
τόν υπασπιστήν του καί τούς άτρομήτους 
λοχαγούς Σεγκούνα Φ. καί Δροσινόν, δ 
αρχηγός μας ρίχνεται μές στό βοΰλκο 
γιά νά άναγνωρίση μόνος του τήν γέφυρα, 
ποΰ οί βάρβαροι είχαν καταστρέψει νο
μίζοντας πώς μέ αύτό μπορούσαν νά στα
ματήσουν τήν λαιλαπώδη ελληνικήν προ- 
έλασιν. Είναι μεσάνυχτ ι καί άπό μακρυά 
ακούεται δ μονότονος ήχος τών άραμπά- 
δων τοΰ Λόχου γεφυροποιών στόν δποϊον 
εΐχε δώσει φτερά μέ τήν γλυκειά του 
μορφή, δ πάντα ακούραστος λοχαγός Δ. 
Δασκαλόπουλος, γιά νά φτάση καί νά 
στήση τήν γεφυροσκευήν του. Γλυκοχα- 
ράζει καί καθάρια ήμέρα βρίσκει τούς 
δύοΛόχους άδελφωμένους νά έργάζωνται, 
δ μέν ένας φηάνοντας τή γέφυρά του, δ 
δέ άλλος στήνοντας τή γέφυροσκευή του* 
εδώ δ άρχηγός μας μέ τόν λοχαγό Σεγ
κούνα Φ.σκυφτοί άκατάπαυστα, παρα
κολουθούν τήν εργασία καί εμψυχώνουν

Π ϊμ ε  στήν Π όλη καί κάθε Έλληνοποΰλα 
περιμένει νά δή τόν υπερασπιστή τής άληθι- 
νής της Π ατρίδας ποϋ πολέμησε καί πάσχισε 
νά ρθή στή Πόλη Ν ικητής. ’Έ ρχεται ό Έ λ λ η 
νας Ναύτης στά γαλανά νερά τοϋ Βοσπόρου 
ποϋ στό σιγανό άφρισμα ποϋ προκαλεΐ τό ρέμ- 
μα νομίζει πώς άκούει κανείς τά βαθυσύμπο- 
να χαρούμενα λόγια ποϋ έρχουνται ά π ’ τά  ά
δυτα βαθειά  του,τόσων ποϋχάσαν τή ζωή τους 
’κεΐ κάτω, γιά  τή  λευτεριά τής σκλάβας τότε 
Π ατρίδας.

Κωνσταντίνος έχασε τήν Πόλη καί Κωνσταν
τίνος θά  τήν πάρη.

Ν α ί! άλήθεψαν τά λόγια  τώ ν γονειών μας. 
Θά μπή ό Βασιληας μας στή Π όλη, θ ά  μπή 
στήν ‘Αγία Σόφιά  καί θ ά  έξακολουθήση ή  λει
τουργία ποϋ κόπηκε στή μέση.

Ε π ε ιδ ή  πήγαν νά τήν ταράξουν oi βέβηλοι 
Τοΰρκοι στό 53.

ΖΓαρασχενή 2 7  Ν ο εμ β ρ ίο υ .—Μία άλλόκοτη 
κίνηση έπικρατεϊ σ’ όλο τό καράβι.

"Ολοι τρέχουν δεξιά  ζερβιά, πάνε νά  έτοι- 
μασθοΰν γιά  τό ταξεϊδ ι.

"Ωρα 2 1)2 μ. μ. ο ί σάλπιγγες ποϋ σαλπί
ζουν είς τάξιν άπάρσεως.

"Ολο τό πλήριομα πήγε στις ορισμένες θέ
σεις του κ ι’ άρχίνησε τό δαιμονισμένο άνέβα- 
σμα τής άγκυρας. Έ β λ επ ες  τά βουνά τής Σα- 
λαμΐνος νά φεύγουν σιγά-σιγά άφίνοντας τόν 
προλιμένα τοϋ Π ειραιώ ς νά φαίνεται καθαρά.

Μπρός στόν προλιμένα βρίσκεται ό θρυλλι- 
κός «Ά βέρωφ».

Ή  μουσική του πα ίζει μέ βοή άλλόκοτη τό 
Γυιό  τ ’ Ά ητοΰ .

Φωνές άκούονται πέρα γ ιά  πέρα στό κα
ράβι.

Φωνάζουν κ’ ή φωνή τους άνακατέβεται 
μέ τούς ήχους τής μουσικής.

—Έ ρχετα ι! έρχεται! Π άμε νά τόν φέρωμε.
Στις τόσες του δόξες αύτό τό καράβι θά 

γράγΗ μέ χρυσά γράμματα κι* αυτήν. Π άει

τοΰς άνδρας μέ λόγια, ποΰ μόνον ένας 
πατέρας ξέρα νά λέγη στά παιδιά του. 
Έ κεϊ οί αξιωματικοί τοΰ λόχου χω- 
μένοιστόβοΰλκομέ τούς άνδρας τους φκιά- 
νουν φακελλώματα γιά νά στρώσουν τό 
βοΰλκο ποΰ χωρίζει τά ποτάμι άπό τό 
δρόμο άψηφοΰντες κούρασι καί αϋπνία, 
ένφ εκατό μέτρα πάρα πέρα άκούονται 
τά ρυθμικά προστάγματα τής πήξεως τής 
γεφυροσκευής. Είνε οκτώ ή ώρα τό 
πρωί καί τά πρώτα τμήματα τής μεραρ
χίας μέ τό τραγούδι «τοΰ άητοΰ δ γυιός» 
άρχίζουν νά περνοΰν άπό τήν στημένη 
γεφυροσκευή του Λόχου γεφυροπο ιών.Ό  
Λόχος μας είχε άναλάβει τήν επισκευήν 
τής μονίμου γεφύρας εΐχε δέ διαταγήν 
εντός 24 ωρών νά τήν ετοιμάση· ή εργα
σία ήτο κοπιαστική καί ή γέφυρα ήτο 
περί τά πεντήκοντα μέτρα, άλλ’ οί σκα
πανείς ακούραστοι είργάζοντο γιά τήν α
γάπην τού φιλοστόργου Αοχαγοΰ μας, δ- 
στις μέ τά γλυκά του λόγια μάς καθοδη
γεί στό εργο μας. Ό  ήλιος αρχίζει νά 
κλίνη πρός τήν δύσιν του καί ή γέφυρα 
είνε έτοιμη. Τά σκαπανάκια κατακουρα
σμένα, άλλ’ ευτυχισμένα άπό τήν μεγάλη 
τιμή ποΰ τούς έλαχε γυρίζουν στό δοξα
σμένο τους άντίσκηνο γιά νά φαν τό ζε
στό συσσίτιον ποΰ ακούραστος, ή μάννα 
τού λόχου μας,λοχίας συτιστής ΠροβήςΔ. 
τούς εχει ετοιμάσει.

Τ. Τ. 906 τή 9ηΝ)βρίου 1921.
Κ ολιζέρας Κ. δεκανεϋς μηχ)κοϋ, Α ρβανίτης 

Γ . στρ. Μηχ)κοϋ, Β ' λόχος Σκαπανέων.

νά φέρη τόν Βασιληά μας τόν λατρευτό μας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Σ ά β β α το ν  2 8 \  11—2 0 . — Μόλις άρχισε ό 
ήλιος νά ρίχντ) κρυφά-κρυφά καί φειδωλά τις 
άχτίνες του κ ι’ ακούστηκε μιά φωνή: Ή  Χ ίος '

"Ο λοι πεταχί) ήκαμε έξω άπό τά διαμερί
σματα νά δοϋμε τό μυρόλουστο νησί.

"Οταν ξημέρωσε καλά οΰτε φαίνουνταν πειά .
Σ τις  3 1)3 φάνηκε ή  Τένεδος. Τά τιμημένα 

της νερά άπό τό 13 ήλθαν πάλι νά πέσουν στά 
πλάγια  τοΰ καραβιοϋ μας σαν νάθελαν νά φ ι
λήσουν άλλη μ ιά  φορά καράβι ελληνικό καί 
μέ τό φίλημα νά δείξουν τήν ευγνωμοσύνη 
τους γ ιά  τή  δόξα ποϋ πήρε ό ελληνικός στό
λος στό 13 εκεί. Περάσαμε τήν Τένεδο καί ά- 
φίνουμε πίσω τόν τάφο τ ’ Ά χιλλέω ς.

Περήφανος κ ι’ αυτός υψώνεται σ’ ένα νη- 
σάκι γ ιά  νά  μαρτύριά κ’ έκεϊ άκόμη τήν άν- 
δρείατοϋ  "Ελληνος. "Ολο τό πλήρωμα κυττά 
μέ περηφάνεια τά νερά τοϋ Τσανά-Καλέ ποϋ 
περνάμε τώρα.

Π οιός νά  τόπ ίσ τευετόσ ο  γρήγορα;Κ ι’όμως.
Π άμε στήν Π όλη νικηταί, πάμε γ ιά  προάγ- 

γελοι τής μέλλουσας δόξας τοϋ έλληνικοΰ έ
θνους. Π άμε νά άδελφωθοΰμε μέ τά  υπό
δουλα άδέλφια μας.

Κ ι’ ό κυβερνήτης άκόμη τοΰ καραβιοϋ μας 
άπό τούς ένδοξους πολεμιστάς τοΰ 13.—’Ά ν 
άνοιξη κανείς τήν ιστορία θ ά  δή μέ χρυσά 
γράμματα γραμμένες τ ις νίκες του. (Π λοίαρ
χος Β . Ν. Βότσης).

ί ” όνειρό μας ήταν αύτό,κι’ εγεινε.
Π άμε στήν Πόλη νά προαναγγείλουμε τόν 

ερχομό τοΰ ·θρυλλικοϋ μας Βασιληά αύτοΰ 
ποΰ μές στήν Π όλη θά  στήση θρόνο.

Αύτοΰ ποΰρχειαι στί ν Ε λ λ ά δα  γ ιά  νά  λευτε- 
ρώση τούς υποδούλους άδελφούς μας, Αύτοϋ 
ποϋ θά  δοξάση τά έλληνικά όπλα άλλη μιά 
φορά σάν τό 12 καί 13.

"Ολοι λοιπόν άγελφωμένοι ας φωνάξουμε :
—Ζήτω τό “Εθνος μας.
—Ζήτω ήΜ εγάληΈ λλάδα  μας.
—Ζήτω ό Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ ΟΣ μας ό Βασιλεύς 

τών βασιλευόντων ποΰ θ ά  βασιλεύση στή Β α
σιλεύουσα.

Γ ιά ν ν η ς  Φ ίλιος  (δίοπος γραφεΰς) 
Νοέμβρης 1921. Θωρηκτόν 'Κ ιλκίς»  Τ . Τ . 920

~  Χ Α . Ξ Ε Ι Δ Ι Ο Υ  ------- -

Σ Τ Η Ν  Π Ο Α Ι  Μ Ε Τ Ο ‘Κ Ι Λ Κ Ι Σ ,

Ο ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Ή  Άνθρωπότης προσπαθεί ν’ απαλ

λαγή άπό τήν σιδηράν πανοπλίαν είς τήν 
οποίαν ύπεχρεώθη νά ζή, δχι διότι τό 
ήθέλησεν άλλά διότι ή πανοπλία αύτή υ
πήρξε μία άνάγκη μεγαλειτέρα. δσον 
περισσότερον ή Άνθρωπότης έβλεπε νά 
διασπάται είς ’Έθνη τά δποΐα ώφειλον 
νά επιδιώξουν ώρισμένα συμφέροντα. Ή  
,άμυνα ^δημιούργησε. τούς. στρατούς καί ή 
διεκδίκησις τών δικαιωμάτων τής φυλής, 
τής μικράς φυλής τής άρχαιότητος, τής 
πόλεως έπειτα, τοΰ άρχαίου Άστεος, εδη- 
μιούργησε τήν ανάγκην τής αύξ^σεως 
τής αμυντικής δυνάμεως. Δέν εϊμπορεΐ ή 
άνθρωπότης ν’ απαλλαγή άπό τήν παρά- 
δοσίν της, άπό τάς άνάγκας της τάς συ- 

; νηθείας της. Δέν εϊμπορεΐ ν’ άποχωρι- 
σθή άπό τά συμφέροντά της, διότι δέν 

; πρέπει νά λησμονηθή δτι τά Κράτη, προ
ορισμένα νά εξυπηρετούν τάς άνάγκας 
τών λαών καί εύρύτερον τών ’Εθνών, 
είνε κυρίως οικονομικοί οργανισμοί. "Ε
νας οργανισμός ποΰ θέλει νά ζήση καί 
ν’ άκμάση, ποΰ δέν θέλει νά ύποχωρήση 
είς τάς άνάγκας του, άλλά θέλει νά κατα
νίκηση αύτάς καί νά θριαμβεύση είς ένα 
αγώνα κατά τής στερήσεως, οφείλει νά 
ίσχυροποιηθή καί ώς ψυχή καί ως υλη. 
Δέν πρέπει δέ νά διδη κανείς είς τήν ψυ
χήν μεγαλείτερον μέρος, μεγαλειτέραν ση
μασίαν άπό έκείνην πού πράγματι έχει 
μέσα είς ενα οργανισμόν δπως τό Κρά
τος. ’Αποτελεί στοιχείον, συντελεστήν, μέ
ρος τοΰ δ? ου, δχι τό δλον. Τό κύριον α
ποτελεί ή Δύναμις, ή υλική δύναμις, ε
κείνη πού εμφανίζεται διά νά πραγμα- 
τοποιή τούς σκοπούς τού Κράτους κατά 
τρόπον σταθερόν καί άκλόνητον, επί τή 
βάσει τοΰ όποίου ή ψυχή Θά ίδρυση τα 
ώραΐα οικοδομήματα τής άναπτύ|εως 
τών σκοπών της είς τήν σφαίραν τής ει
ρηνικής εργασίας καί τής προόδου. Ά πο- 
δεχόμεθα, λοιπόν, τό Κράτος ως άπλην 
δύναμιν υλικήν ; Θελομεν ν’ άφαιρεσοο- 
μεν άπό αύτό κάθε ψυχικόν στοιχέΐον 
άνωτέρων κατευθύνσεων ; Δηλαδή, λέ- 
γομεν δτι τό Κράτος σκέπτεται μόνον μέ 
τόν στόμαχόν του ; Ό χ ι. Άλλά δέν ειμ- 
πορεϊ ούτε πρέπει νά κινείται άπό ίδεας 
μόνον, όσον εύγενεις και άν είναι, διότι 
τό Κράτος, οίονδήποτε Κράτος ποΰ διά 
νά εινε Κράτος υποτίθεται δτι άποτελεΐ 
πολυσύνθετον οργανισμόν είς τόν οποίον 
κυριαρχούν στοιχείον εινε ή οικονομική 
δύναμις, δηλαδή ή ύλη, έχει νά έκτελέση 
τήν οικονομικήν του συσσώρευσιν καί τήν 
διάχυσιν. Οί πόλεμοι, ούτως έσχον πάν
τοτε ώς πρώτην βάσιν, τήν επιδίωξιν της 
αύξήσεως τών οικονομικών πόρων κάθε 
λαοΰ. ’Ίσως νά εινε σκληρά άλήθεια αυ
τή. Άλλ’ αύτό είναι καί ευτυχώς οτι αύτό 
συμβαίνει. Διότι δέν εϊμπορεΐ κανείς ν ά- 
ποκρύψη τήν άλήθειαν άπό τούς ανθρώ
πους, άφοΰ αύτοί γνωρίζουν καλώς καί 
τό έχουν απολύτως εννοήση δτι δέν θά 
ήτο δυνατόν νά ζήσουν άνευ τροφής. 
Αύτό δέν είναι τό δράμα της ζωής. Εινε 
ή ωραιότερα ενέργεια. Διότι ή ζωή δέν 
εινε δνειρον, ούτε πόθος, ούτε πέταγμα 
πρός τάς νεφέλας. Εινε καί άπομένει ή 

| ζωή καθαρά, πολυσύνθετος ενέργεια.
Ζωή είναι ενέργεια. Καί ώς ενέργεια τό- 

ι σον σημαντικωτέρ'α είναι δσον περισσό
τερον διαχύνεται πρός τά έξω. Διότι τό 
νά ύπάρχη διάχυσις σημαίνει οτι υπάρχει

περίσσευμα, δτι υπάρχει άπόθεμα ένερ- 
γείας μέσα είς τήν ύπαρξίν μας. Αύτό 
συμβαίνει καί ισχύει διά τούς άνθρώ- 
πους.Έίς δλην άκόμη τήν ζωικήν κλί
μακα υπάρχει ή δύναμις τοΰ ίσχυροτέρου 
ποΰ δέν σημαίνει άλλο άπό τήν επικρά- 
τησιν εκείνου ποΰ διαθέτει περίσσευμα 
υλικής δυνάμεως. Είς τόν άνθρωπον υ
πάρχει καί ή διανοητική νίκη. Καί ποιοι 
νικούν διανοητικώς; Αί ίσχυραί διανοή
σεις. ’Έχομεν τόν αγώνα πρός επικρά- 
τησιν μέσα είς τάς φλέβας μας, διότι έ
τσι έπλάσθημεν, έτσι έγεννήθημεν, έτσι 
έπροικίσθημεν άπό τήν Μητέρα Φύσιν. 
Καί δέν είμπορούσε νά μάς δώση ώραιό- 
τερον δώρον άπό τήν δύναμιν διά τήν 
συνεχή πάλην, διά τόν αγώνα, διά τήν 
προσπάθειαν πρός έπικράτησιν, διά τήν 
ενέργειαν.

"Οταν δλα αύτάίσχύσουν διά τούς αν
θρώπους,· δταν ή πάλη, αίωνία καί ά- 
στείρευτος, κυριαρχεί καί μάς ρυθμίζει 
τάς σχέσεις μας. τό Κράτος, ποΰ είνε ή 
συνολική μας δύναμις, ή δύναμις ποΰ ά
ποτελεΐ ται άπό τάς δυνάμεις τών άτόμων, 
θά είμπορούσε νά έσκέπτετο καί νά εκ ν - 
νεΐτο διαφορετικά; "Οσοι έγκατέλειψάν 
τήν πραγματικότητα καί άφησαν τήν ψυ
χήν των μόνην νά τούς διευθύνη, άπέτυ- 
χον είς τήν ζωήν των καί συνετρίβησαν. 
Εινε οί άδύνατοι τής ζωής. Τό ίδιον συ
νέβη μέ τά Κράτη καί τούς λαούς. "Οταν 
άνεζήτησαν έξω άπό τήν υλικήν δύναμιν 
τήν έπικράτησιν των τότε άπώλεσαν καί 
τήν ύπαρξίν των. Διότι ή άναζήτησις 
πρός άλλα σημεία τών μέσων τής έπικρα- 
τήσεως έπέφερε διάσπασιν τών υλικών 
δυνάμεων. Τότε τά κράτη εμφανίζονται 
ισχυρότερα δταν κινούνται καί αναπνέ
ουν είς τούς εύρεΐς ορίζοντας ποΰ διανοί- 
γουν είς αύτά ή ψυχική των σύνθεσις 
καί ή υλική των δύναμις. Αί μεγαλείτε- 
ραι πνευματικοί εκδηλώσεις τών λαών ε- 
πραγματοποιήθησαν τάς εποχάς πού οί 
λαοί αύτοί εύρίσκοντο είς τό άνώτερον 
σημεΐον τής υλικής των δυνάμεως. Αύτό 
είναι νόμος διά τήν ζωήν τών λαών.

Πώς είμπορούν, λοιπόν, τά Κράτη νά 
έγκαταλείψουν τήν πανοπλίαν τιον, τήν 
στιγμήν μάλιστα ποΰ ή πανοπλία αύτή 
λάμπει ; Πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι οί 
πόλεμοι αύτοί έτελείωσαν ; ’Ή οτι θέλο- 
μεν νά τελειώσωμεν τούς πολέμους ; Το 
δνειρον αύτό πολλάς έως τώρα φοράς έ- 
κίνησε μερικούς άνθρώπους διά νά όμι- 
•λήσουν περί αίωνίας ειρήνης. Υπήρξαν 
δμως καί οί άλλοι οί όποιοι παρεδέχθη- 
σαν δτι έάν θέλωμεν τήν ειρήνην πρέπει 
νά παρασκευαζώμεθα διά πόλεμον. Αύτό 
είναι άρχή πανίσχυρος τήν οποίαν ούτε 
συνέδρια, ούτε διασκέψεις είμπορούν νά 
εκμηδενίσουν. Διότι δ πόλεμος δέν είμ- 
πορεΐ νά θανατωθή άφοΰ υπάρχει μέσα 
είς τόν οργανισμόν μας, έστω καί ύπό 
τήν έννοιαν τού υλικού ανταγωνισμού, έ
στω καί ύπό τήν άντίληψιν τής ίκανο- 
ποιήσεως τών φιλοδοξιών καί τών εύγενε- 
στέρων άκόμη. Οί ειρηνόφιλοι δέν έλει- 
ψαν ποτέ. Άλλά δέν έλειψαν επίσης ποτέ 
οί άνθρωποι, περισσότερον δέ οί επιστή
μονες οί οποίοι μας λέγουν ΰπως δ Γ άλ
λος σοφός, Φέλιξ Νταντέκ,δτι ή πατάστα- 
σις τής ειρήνης δέν εινε φυσική. Είς 
αύτό τό συμπέρασμα δέ καταλήγουν ε
κείνοι πού μελετούν τούς νόμους τής

ζωής καί τά μυστικά τής άνθρωπίνης έ- 
ξελίξεως. Ν ’ άντιταχθώμεν είς τήν σκέ- 
ψιν αυτήν θά έπρεπε ν’ άρνηθώμεν τήν 
άλήθειαν. Εϊμπορεΐ νά είνε δσον θέλουν 
εύγενεις οί ίδεολόγοι τής ειρήνης. Άλλά 
ΰπο πίπτουν είς τό λάθος δτι λησμονούν 
τήν αλήθειαν τών πραγμάτων. "Οταν δέ 
λησμονοΰμεν τήν άλήθειαν αύτήν παύο- 
μεν νά έϊμεθα οργανισμοί ισορροπημέ
νοι. Καί κάτι άκόμη. Έ ά ν παρατηρήσω- 
μεν πώς τίθενται τά ζητήματα άπό τούς 
ειρηνοφίλους τής Εασιγκτώνος δέν πρό
κειται παρά περί ρυθμίσεως συμφερόν
των οικονομικών. Ό τα ν αύτά ρυθμι- 
σθοΰν τότε θά εί μπόρεση νάσυντελεσθή 
καί δ άφοπλισμός. Θά ρυθμισθούν δμως; 
Όνειρον. Καί δ άφοπλισμός τών Ε 
θνών, έπομένως διπλούν δνειρον, δπως 
άλλωστε άποδεικνύεται άπό τάς αντιρρή
σεις τών διαφόρων συμβαλλομένων.

Ά ς  μή παρασυρώμεθα άπό όνειρα.
Ό  άφοπλισμός τών Ε θνώ ν ούτε τώρα 
θά γίνη ούτε διά τό μέλλον είνε πιθανός. 
Έκτος έάν υποχρεωθούν τά Κράτη νά μή 
επιζητούν τήν οικονομικήν των άνάπτυ- 
ξιν καί νά μή πληθύνωνται είς άριθμόν.
Έ άν τοΰτο έπιτευχθή τότε ίσως θά ΰ- 
πάρξη ώς άπλοΰν ενδεχόμενον ό 
άφοπλισμός, άν δέν εύρεθή εν τώ μεταξύ 
άλλη αιτία πολέμου, άπό εκείνας ποΰ ά
φθονοι υπάρχουν. Μήπως δέ τά Κράτη ί 
ίκανοποιήθησαν άπό τόν πόλεμον αύτόν ι| 
τελείως καί έπραγματοποίησαν τάς βλέ- ί| 
ψεις των ώστε νά καταδικασθοΰν είς τήν |.| 
γαλήνην ; Ά λλο ζήτημα αύτό τό οποίον 
μάς αναγκάζει νά δεχθώμεν δτι ή Ά ν-  
θρωπότης δχι μόνον δέν πρόκειται ν ’ ά- ;ί 
φοπλισθή άλλ’ δτι θά εύρεθή πολύ συν- Π 
τόμως τελειότατα εξωπλισμένη. Τά εθνικά ?Ι 
δίκαια είνε τόσον ισχυρά ώστε πάντοτε ·ί 
θ ’ άποτελοΰν αιτίας πολέμου. ’Ισχυρό- Ιί 
τερα δέ δταν μαζύ μέ τήν άπόδοσιν τής ;ί 
ελευθερίας είς λαούς ανήκοντας είς τήν 1; 
αύτήν φυλήν συνδυάζονται καί αί ί! 
οίκονομικαί άνάγκαι.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ί;
 = = = = = ---------

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ί«
Μ ΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.
«’Ένδοξα καί τιμημένα μου αδέλφια. 1:
Είναι άλήθεια πώς τήν βραδειάν αύ- ρ 

τήν αίσθάνθηκα κάτι γιά σας έξαιρετικό. j 
Ή ρ θ ε τό πρώτο χειμωνιάτικο κρύο έδώ 
καί ή ψυχή μου εφτερούγιζε εκεί ποΰ | 
εΐσθε σείς, στά χιονισμένα βουνά τής Μι- 1 
κράς Άσίας, τά κάτασπρα βουνά πού ή 
λευκότης των μίαν αγνή τιμή τούς δίνει °;
γιατί τά φυλάγετε σείς τά παλληκάρια ξε- ;
χνόντας κεΐ πάνω κάθε κακουχία καί ;
στέρησι. ,

Φυλάγετε σείς τά μέρη αύτά τά ιερά 
ποϋ ποτίσθηκαν τόσες χιλιάδες χρόνια μέ ^
τό αΐμα τών Ελλήνων καί πού ποτίζον- ’
ται τώρα άκόμη μέ τό αίμα τών παιδιών ..
τού Μεγάλου μας Βασιληά Κωνσταντί- i;
νου. |·

Μά νά, λίγην υπομονήν ακόμη, καί ή | |
ήμερα φθάνει πού αγνές παρθένες έλλη- 
νίδες θά σας δεχθούν καί θά σάς άνθορ- 
ράνουν σάς ποΰ θά γυρίζετε άπό τήν Μι- 
κράν Άσίαν νικηταί.

Σάς βλέπω τιμημένα παλληκάρια, καί 
σας στέλνω άπό έδώ μέ τήν «Νίκη» τούς 1
πειό θερμούς καί αδελφικούς ασπασμούς L
μου. j';

Β εν ε τ ία  Β α ρ ο υ ξή  ,



Ό κάμπος τοΰ Χαμαρντζίκ εινε γεμά
τος από ζώα.Τά άλογα τοϋ Γ ' Σώματος 
παχειά καί γυαλίζοντα βόσκουν εις τήν 
όχθην τοΰ ποταμοΰ ένφ πλάϊ οί ιπποκό
μοι τα φυλάγουν μέ βλέμμα στοργής καί 
ύπερηφανείας. Ή  φύσις δίνει δλην τήν 
άνησυχίαντης είς τά ευγενικά τετράποδα, 
κα'ι δ τρόπος μέ τόν όποιον αρπάζουν 
τό χορτάρι, πίνουν στό νερό, κα'ι πηδοΰν, 
δείχνει τή δυνατή όρμή ποΰ κυκλοφορεί 
στό αίμά των.

Έξαφνα άπό τό μέρος ποΰ είνε ξα- 
I πλωμένος δ Μήτσος ,δ λοχίας ακόλουθος 

τοΰ στρατηγού κ. Πολυμενάκου ακούε
ται ή φωνή.

—Μαρίκα!. Ή  Μαρίκα μου, ποΰ εινε 
ή Μαρίκα; Τό άλογο τοΰ ίπποκόμου, ή 
εύγενικιά Μαρίκα ειχε χαθί), δέν έφαίνετο 
πουθενά. Ό  Μήτσος έτρεξε σέ άναζήτησί 
της καί 5υό άλλοι ιπποκόμοι ήκολούθη- 
σαν. Κάτω άπό μιά μηλιά απλωμένη ή 
ωραία φοράδα τοΰ έπιτελάρχου συνταγ
ματάρχου κ. Σπυροπούλου έτίνασσε τά 
πόδια της, ένφ τά μάτια της ποϋ είχαν 
θολώσει έ'δειχναν τό πλησίασμα είς τό 
τέλος.

Τό ευγενικό ζώο εΐχε φάη πολύ γρα
σίδι άπό σιτάρι καί έσκασε καθώς έβε- 
βαίωσεκληθείςό κτηνίατρος τοΰ Σώματος.

Καί δίπλα άπό τό άλογο ποΰ έτελείω- 
νεν, ή Μαρίκα, μέ τά μάτια ποΰ ήσαν υ
γρά έβλεπεν, δλο έ'βλεπεν λυπημένη. Ό 
Μήτσος δ ίπποκόμος άδικα ήγωνίσθη νά 
τήν τραβήξτ] άπό τό μελλοθάνατο ζώο.Ή 
Μαρίκα, έκλώτσα, έχρεμέτιζεν,ήτο έτοιμη 
νά δαγκάση.

—Άλογο μιά φορά! έ'κανεν δ Μή
τσος, μέ θαυμασμό καί άγάπη. "Οσο 
ζοΰσε ή φοράδα τοΰ κ. Έπιτελάρχου 
τσακωνότανε, τή δάγκανε, τήν κλωτσοΰσε, 
δέν τήν άφινε νά ζυγώση ούτε άπό τρία 
μέτρα. Καί τώρα στό θάνατό της τής πα
ραστέκεται καί κλαίει. Τό μελλοθάνατο

ζώο έτίναζε γιά τελευταία φορά τά πόδια 
του καί τά μάτια του τά γυαλωμένα χά
σανε καί τήν τελευταία των αναλαμπή τής 
ζωής.‘Η Μαρίκα έμεινε γιά πολλή άκό
μη ώρα δίπλα στό νεκρό άλογο, καί ο- 
ταν τήν τράβηξαν μέ μεγάλην προσπά
θειαν δέν θέλησε νά φάη ώς τήν άλλην 
ημέρα. Είς τό μέτωπον ή άρετή τών 
ζώων δέν έκτιμάται λιγώτερο άπό τήν 
άρετή τών άνδρών. Καί ή Μαρίκα είνε 
?να άλογο μέ τις μεγαλείτερες άρετές.

—Γιατί νά μήν τής δώσουνε κι’ αύ
τής τόν πολεμικό σταυρό, εκανεν δ Μή- 
τσος μέ στενοχώρια· έγώ δέν θά τόν γύ
ρευα γιά τόν εαυτό μου, μά ή Μαρίκα 
είνε οτι καί νά πής. Ακούει καί κατα
λαβαίνει καλλίτερα άπό άνθρωπος.

 ̂—Τήν καβαλλικεύουν πολλοί τή Μα
ρίκα, Μήτσο, ρωτήσαμε.

—Δέν τήν καβαλλικεύει κανένας, όχι 
πολλοί, έγώ παιδεύτηκα πολύ ώς ποΰ νά 
την δαμασω. Τώρα δμως είνε σέ μένα 
πιό ήμερη καί άπό αρνάκι. "Οταν έρχο
μαι κοντά της τρέμει καί κατουριέται.
Αλλος ομως κανένας δέν μπορεί νά τήν 

πλησιαση ουτε γιά νά τής δώση κριθάρι.
Ή  Μαρίκα, τό υπέροχο άλογο μέ τά 

λεπτα-λεπτά πόδια, τό δεμένο σώμα, τόν 
καμαρωτό λαιμό, εινε ή ήρωΐδα τών τε
τραπόδων τής Μικρασιατικής μας εκ
στρατείας.

—Με τέτοιο άλογο ποΰ μπορεί νά κό- 
ΨΤΊ ενα χιλιόμετρο στό λεπτό καί ν' άνέ- 
βη το πιο πετρωμένο βουνό σάν κατσίκι 
μπορεί νά περάση κανένας άπό δλόκληρη 
ίλη Κεμαλικοΰ ίππικοΰ χωρίς νά λαβωθή 
επιλέγει δ Μήτσος.

Τά κατορθώματα άλλως τε τής Μαρί- 
κας είνε τόσα, μά τόσα πολλά, έχει περισ- 
σοτερα)άνέκδοτα άπό πολλούς στρατιώτας.

Ή  Μαρίκα εινε δ Βουκεφίλος τοΰ 
Μικρασιατικού μετώπου. Καί δ Μήτσος 
ποΰ τήν έδάμασε δέν εινε δλιγώτερον ΰ-

0  Π Α Τ Ρ ΙΩ  Τ ΙΣ Μ Θ Σ
Ε Λ Λ Η Ν Ο Σ  Π Α Τ Ρ Ο Σ

Δημοσιεύομεν επιστολήν Έ λλη νος πατρός 
άπευθύνοντος υπερήφανα λόγια έγκαρτερή- 
σεως καί υπέροχου πατριωτισμού πρός τόν 
λοχ ιγόν κ. Δημ. Βισβίκην Τ . Τ . 915 επ ’ ευ 
καιρία ιοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου τοΰ υίοΰ αύτοΰ 
Ν ικολάου:

’Α ξ ιό τ ιμ ε  κ. \ιο ι'Λ η τά .

«Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς παρακα- 
λέσω θερμώς δπως ευαρεστούμενος μοί 
άποστείλετε πιστοποιητικόν διά τόν φο- 
νευθέντα υιόν μου Νικόλαον Χρ. Άθα- 
νασόπουλον ύπηρετοΰντα έν τφ ύμετέρφ 
Λόχφ καί πεσόντα ύπέρ πατρίδος κατά 
τάς μάχας τοΰ Σαγγαρίου, ϊνα τό πιστο- 
ποιητικόν τοΰτο χρησιμοποιήσω διά τήν 
μεταφοράν είς τήν Β' σειράν έφεδρείας 
τοϋ ετέρου έν τφ μετώπφ ύπηρετοΰντος 
υίοΰ μου πρός παραμυθίαν μου μή έ'χον- 
τος ετερον προστάτην.Έσωκλείστως λαμ
βάνετε καί δραχ. 2.50 είς χαρτόσημον διά 
τήν έκδοσιν τοΰ πιστοποιητικού τούτου 
καί θέλετε μέ υποχρεώσει Πρός δέ, πρό 
παντός, νά σάς έκφράσω τάς ευχαριστίας 
μου διά τά έκφρασθέντα ήμΐν (μέσφ 
Προέδρου τής κοινότητος) θερμά συλλη- 
πητήριά σας καί νά σάς διαβιβάσω συγ
χρόνως τά ειλικρινή συγχαρητήριά μου, 
διότι δ υίός μου έ'πεσε μαχόμενος ύπέρ 
πατρίδος ύπό τήν ήγεσίαν ύμών καί διά 
τήν άπαράμιλλον καί ύμών άνδρείαν, εύ- 
χόμενος νά πραγματοποιηθή τό εθνικόν 
μας ό'νειρον καί αψηφώ ν διά τόν τοιοΰ- 
τον ένδοξον θάνατον τοΰ υίοΰ μου.

Μετά τιμής 
Χ ρ η σ τό ς  Ά & α ν α σ ό π ο ν λο ς  

Μ ελιγαλά τή 12 8)βρίου 1921.

περήφανος δταν γίνεται σύννεφο μαζί της 
καί φεύγει, σαν τόν Μέγαν Αλέξανδρον.

Κ. Φ Α Λ Τ Α Ί Ύ Ι

Ό  Π ρω θιπ ουργός κ. Γούναρης ό υπουργός τών Στρατιωτικών κ. Θεοτόκης καί ό στρατηγός
κ. Π απούλας κατά τήν παρ ϊτάξιν τής 18 7)21.

Η Ν I Κ Η

f  Ε ίνα ι ή συμπαθέστερα στήλη τής «Νίκης» 
Συγκεντρώνει τά ωραιότερα αισθήματα τών 
παλληκαριών μας καί ικανοποιεί τών ανα
γνωστών μας τά  λεπτότεραίμδανικά.

Σ έ  δυό γραμμές σέ ένα στίχο ή ενα τετρά
στιχο, αποκαλύπτεται κοιί ενας εόγενής παλ
μός, μ ία  πατριωτική λάμψις, κάτι τ ι βγαλ- 
μένο άπό τά  άγνόιερα βάθη τής απλοϊκής έλ
ληνικής ψυχής.

Ό  κ. Ζαχαρίας Λ. Κορνηλάκης λοχίας έξ 
Η ρα κλείου  τής Κρήτης Τ . Τ . 903 μ ις  άπο- 
στέλλει μακρότατον πο ίημα  άφιερωμένον στόν 
πΟλυλάτρευτον Β α σ ιλη ϊ μας. ‘Από τοΰς στί
χους του άναβλύζει ή λατρεία του πρός δτι 
συνδέεται μέ τήν δόξαν τής πατρίδος. Τόν 
ένθουσιοϋν τά  πρόσφατα τρόπαια, τόν παρα
σύρουν είς έξαρσιν οί πολεμικοί .μας θρ ία μ 
βοι, τόν φέρει είς έκστασιν ή άγάπη του πρός 
τόν Στρατηλάτην καϊ τό ονειροπόλημά του 
ζωηρόν καί Ισχυρόν στρέφεται πρό; τήν Π όλι 
μας.

■ Ό  στρατιώτης Δ. Δουλτσΐνος Τ . Τ . 911 
μ ις  αποστέλλει είς στίχους τούς στοχασμούς 
του καί τήν αγάπην του  πρός τόν Βασιληα.

— «Τοϋ Κωνσταντίνου τό σπαθί 
βαρύ καί δέν λυγίζει 
ποϋ τόν Κεμάλ φοβέριζε 
κ ι ' άκόμη τόν φοβίζει!·.

Ό  γενναίος ίππεύς τής X ήμιλαρχίας Τ. 
Τ . 911 κ. Γρηγ. Βασιλειάδης μάς άποστέλλει 
ποίημα αφιερωμένο «Στούς ήρίοας τοΰ Μ ι
κρασιατικού μετώπου».

—« Ή  μάχη πάλιν άρχισε 
ο ί κρότοι άντηχοϋνε 
τά  ένδοξα κανόνια μας 
τό θάνατο σκορπούνε.

—Φεύγει γ ιά  πάντα  ό έχθρός 
φεύγει καί π ά ει πέρα 
καί πίσω του φωνάζουνε 
ο ΐ Έ λ λ η ν ες  «Μ έρα...»

‘Ο κ. X. Κωνσταντάκης δεκανεύς τραυμα
τία ς άπό τής (Κ λ ίν η ς*  τοΰ νοσοκομείου μάς 
στέλλει σπαρακτικούς στίχους διά  τόν τραυ
μ ατίαν ποϋ ή τύχη τόν κρατεί δεμένον άπάνω 
στό κρεββάτι του.

— «‘Υπήρξε πόνου σπαραγμός 
ύπήρξεν τρικυμία 
υπήρξε αύταπάρνησις 
ό δυνη ρά θυσ ια .»

Ό  ύποδεκανεύς κ. Σάββας Δίκησος Τ . Τ . 
904 μας στέλλει στίχους γραμμένους μέ τό 
α ίσθημ α  πού προκαλεΐ ή υπηρεσία καί τό 
καθήκον τοΰ » Π α ρ α τη ρ η το ν ·.  Ά πά νω  στ’ 
άγρια  βουνά έκτελεΐ τήν υπηρεσίαν του, άλλά 
ή ομίχλη καλύπτει τά  πάντα  καί ό γενναίος 
στρατιώτης δέν δυσφορεΐ ού'τε γ ιά  τά  χιόνια, 
ούτε γ ιά  τά  ψύχη άλλά γ ιά  τήν «καταχνιά» 
ποΰ τόν εμ ποδίζε ι νά  παρακολουθή τόν έ
χθρόν. Κ αί φαντάζεται έμφανιζόμενον αύτόν. 
Σ τό  δάσος μέσαάκούεται θόρυβος. Π οιός ξεύ- 
ρει αν δέν φανή κανένα «Τουρκόφεσο» όπότε 
■θά τό δεχθή πρεπόντως ό γενναίος «Π αρατη
ρητής».

Καί όμιλεϊ γ ιά  τό δπλο του :
— «Είνε νέου συστήματος 
τεμάχια τριάντα.
Μέ τοΰ χαλκιά τήν έξοδο 
θ ά  πάρυ τήν λεβάντα».

'Ο  κ. Τ . Π απαθανασίου Τ . Τ . 901 μάς α 
ποστέλλει στίχους δ ι’ ών εξαίρει τόν ελληνι
κόν ηρωισμόν, διεκτραγωδεί δμως καί τά

μαρτυρία τοΰ^Ελληνκίμοΰ τού ευρισκομένου 
εισετι υπό την Κ εμαλικήν κυριαρχίαν.

,,*9 2· Β? σ· Π ερδικοπάνης άφ* ού έξαίρει 
τό έργόν τής «Νίκης» ηνάποκαλεΐ «’άχώριστον 
σύντροφον τοΰ Στρατιώτου» μας αποστέλλει 
στίχους έξαίροντας τήν άφοσίωσιν toy  Έ λ λ η 
νος π’ολεμιστοΰ γ. ιc τήν ιδέαν τής πατρίδος 
ή οποία  φαίνεται <σαν Παναγία» στά παλλη
κάρια μας ποϋ :

—«Μέσα στή. λαμψι τών σπαθιών 
καί τών οβίδων τά τραγούδια 

j« Μ?? σΤ°  καπνό τοϋ μπαρουτιού 
μεξ τής βροντές μές τήν αντάρα».

1 Αψηφούν τά  πάντα γ ιά  νά στήσουν τήν 
«Κυανόλεΰκη Σημαία».

♦  »i<ji ♦

Ό  λοχίας κ. I .  Μ πακόποϋλος Τ ι· Τ . 903 
γιομάτος ενθουσιασμό μας .στέλλει είς στί
χους τά ώραΐα συναισθήματα τής «ψυχής του.

— «Γιά σέναΚωνσταντΐνε μου 
ολοι θά  σκοτωθούμε.
Κ αί σαν τό θέλτ)ς Βασιληά 
στήν Π όλι θέ νά μπούμε.
—Γ ιά  σένα ποΰ μάς χάρισες 
τής Ν ίκης τό στεφάνι.
Κ οί τήν πατρίδα έκαμες 
στή δόξα π ιό  μεγάλη.»

Ό  επίσης ένθουσιώδης έπιλοχίας κ. Σπυρ. 
Κατσαντάμης Τ . Τ . 929 είς στίχους πλήρεις 
άπό πολεμικόν μένος γραμμένους «κάτω στό 
άμπρί του, μάς στέλλει τάς έντυπώσεις του : 

— «Έ μπρός φωνάζει ή Μάννα μας 
π α ιδιά  μου σηκωθήτε 
τά  οπλα σας αρπάξατε 
καί'στή γραμμή σταθήτε.»

,\.U

Γ -ν : ι  ι ο ί : ΤΓ » Κ Ο Υ

Η ΖΠΗ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Π έ μ π τ η  1 8  Ν οέμβ ρ ιο ν: Ό  στρατηγός Ν ου' 
ρεδίν Πασσάς άνέλαβε τά  καθήκοντα Διοικη- 
τοΰ τής Κ ιλικίας άποσυρθέντων τών Γαλλι
κών στρατευμάτων.

Π α ρ α α χεν ή  1 9  Ν ο έμ β ρ ιο ν  : Ο ί κάτοικοι 
τοϋ χωρίου Τσαλισβάρ βορειοανατοΛικώς τοΰ 
Ά φιόν-Κ αραχισσάρ φεύγοντες τας άφορήτούς 
π ιέσεις τών Κεμαλικών έγκατέλειψαν τό χω
ρίον των καί είσήλθον κατόπιν αίτήσεως, είς 
τήν ήμετέραν ζώνην.

—Διήλθεν έκ Π ειραιώ ς ό Μπεκήρ Σ α μ ή  
επιστρέφων είς Ά γκυραν.

Σ ά β β α το ν  2 0  Ν ο έμ β ρ ιο ν  ■ Έ πέστρεψεν είς 
Σμύρνην ή Α. Β . Υ· ό Διάδοχος έκ τής άνά 
τό μέτω πον έπιθεωρήσεως τών στρατ'ευμάτών 
μας. ’ '

Κ ν ρ ια χ η  21  Ν ο έμ β ρ ιο ν  : Προκειμένου νά 
ουγκληθή έν Π αρισ ίοις προκαταρκτική Διά- 
σκεψις τών Συμμάχων πρός συντονισμόν τών 
συμμαχικών Ιπ ί τοΰ Ά νατολικοΰ ζητήματος 
άντιλήψεων, θεω ρείται ήκιστα άναγκαία ή με- 
τάβασις τοΰ κ. Γούναρη μετά τού κ. Μπαλ- 
τατζή είς Ρώμην.

Α εντέρ α  2 2  Ν ο έμ β ρ ιο ν  : Ή  Α. Β . Υ. ό 
Διάδοχος άπηύθυνε έκ Σμύρνης π .ό ς  τήν Α, 
Μ. τόν Βασιλέα τό κάτω θι τηλελράφημα :

«Έ πέστρεψα τήν παρελθοΰσαν νύκτα έκ 
τοΰ Μετώπου. Τ ό Στράτευμα εύρίσκεται έν 
έξαιρέτω καταστάσει. Ή θ ικ ό ν  ύπέροχον. Α ρ 
κετόν ψύχος.

Τ ρ ίτη  2 3  Ν ο έμ β ρ ιο ν  : Θ εωρείται προσεχής 
ή συνάντησις τών υπουργών τών Ε ξω τερ ικώ ν 
’Αγγλίας Γαλλίας καί ’Ιταλίας πρός συζήτη-

σιν τών ζητη
μάτων τής εγ
γύς Α νατολής.

Τ ε τά ρ τη  2 4  
Ν ο έμ β ρ ιο ν:  Διά 
Β . Δ. άνεκλήθη 
είς τήν ένεργόν 
υπηρεσίαν ό κ. 
Δούσμανης δ ι’ 
ετέρου δέ προ- 
ήχθη είς Α ν 
τιστράτηγον τε
θείς είς τήν 
διάθεσιν τοΰ 'Υ 
πουργέ ίου τών 
Στρατιω τικώ ν.

ΤΟ ΗΜΕΡ0Λ0ΓΙ0Ν
ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Π α ρ α σ χ ε ν ή  19'· 
’Η ρεμία  καθ’ δ- 
λον τό μέτωπον.

Σ ά β β α το ν  2 0  '■ 
Ή ρ εμ ία  καθ’δ- 
ληντήνγραμμήν.

Κ νρ ια χτ] 21  · 
Ε ίς μέτωπον/1ο- 
ρ νλα ίο ν  Α νταλ
λαγή πυρών πε
ζικού.

Δευτέρα 2 2  : 
Ε ίς  μέτ ω π ο ν 
Δ ο ρ νλα ίο ν  ήρε
μ ία. Ε ίς Ά φ ιο ν  
άνταλλαγή π υ 
ρών πεζικοΰ είς 
διάφορα σημεία 
Τά άεροπλάνα 
έξετέλεσαν ε π ι 
τυχείς άναγνω- 
ρίσεις προσβα- 
λόντα δ ιά  πο
λυβόλων μικράς 
έχθρικάς φά
λαγγας, βομβαρ- 
δίσαντα έχθρι- 
κόνάεροδρόμιον 
Μπουκεσήρ.

Τ ρ ίτη  2 3 :  Ε ίς 
μέτωπον Δορν
λα ίο ν  ήρεμία. 
Ε ίς Ά φ ι ο ν  άν- 
άνταλλαγή πυ
ρών πεζικοΰ είς 
διάφορασημεΐα.



‘Αγαπητό μου Π εριοδικό, ,
Μ όλις έλαβον τά άποσταλέντα εις υμάς φύλ

λα δέν έχασα στιγμήν. Έ σπευσ α  νά διανείμω 
ταΰτα στούς ενδόξους συναγωνιοτάς μου, οί 
όπο ιο ι μέ ανοικτόν τό οτόμα σ ϊς  αναμένουν. 
Δέν δύναμαι νά εκδηλώσω τί χαράν αίσθανό- 
μεθα καί πόσην εύχαρίστησιν δοκιμάζομεν ο- ι 
λοι οί συναγωνισταί λαμβάνοντες τήν «Νί
κην». Δέν άκοΰς άλλο τ ι νά  έξέρχεται άπό 
τά  στόματά μας είμή τά κάτωθι :

— «Γιά χαρά στό περιοδικό 
στότιμημένο φύλλο 
ποϋ έχει πάντα ζωγραφιστό 
τόν μέγα Κ ωνσταντίνο.’

Ό λ ο ι  ίδικοί σου 
<■ · Π . ‘Α γγελ ή ς

Τ. Τ . 930.

Μέτωπον 10 11-21- Τ . Τ . 925.
’Αγαπητή μας «Νίκη»

Ό  παρά τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως μας πα- 
ρασημοφορηθείς1 έν Έ σκή  Σεχήρ κατά  ̂"Ιού
λιον μήνα δεκάνεύς Φραγκόπουλος Ευάγγε
λος, έκφράζει τάς ευχαριστίας του έκ βάθους 
καρδιάς άπό τά  χιονισμένα βουνά τής Μ. 
Ά σ ία ς πρ'ός τάς άδελφάς μας τοϋ ύπό τήν 
προστασίαν τής Α. Μ- Βασιλίσσης πατρ ιω τι
κού συνδέσμου Π ειραιώ ς διά τό  άποσταλέν 
μοι ταχυδρομικόν δέμα, μέ φανέλλες, κάλτσες 
καί μανδύλια.

Κ ατωτέρω σάς διαβιβάζω  καί τό περιεχό- 
μενον τής άποσταλείσης μοι επιστολής μέ 
τήν '  *\ε·ν δπως δημοσιεύσητε καϊ τ αύ
τήν τάς στη ,"·ς τοϋ ποθητοϋ μας περιο
δικού.

Έ ν  Π ειραιεΐ τή  20 8Ίβοίου 1921

’Αγαπητέ αδελφέ,
Α ί Κ υρίαι τού Τμήματος Λω^ 'ιιάτω ν τού 

ΰπό τήν προστασίαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσ' 
σης Π ατριωτικού Συνδέσμου μετ' εύχαριστή- 
σεως σοΰ άποστέλλομεν τάκάτω θι άναφερό- 
μενα πράγματα, ήτοι 1 φανέλλα, 2 ζεύγη 
κάλτσες κ ι ί  2 μανδύλια καί πολύ σέ παρακα
λοΰμεν δπως μόλις τά  λάβης μάς γνωρίσης 
τοΰτο δ ι’ επιστολής σου.

Μέ πολλάς εύχάς σέ χαιρετοΰμεν α ί Κ υρίαι 
τοΰ Τμήματος Δωρημάτων Κολοκοτρώνη 36.

Ά π ό  τά  μέσα φύλλα τής καρδιάς μας ευ
χαριστούμενοι θ ά  άναμένωμεν τήν αγαπητήν 
«Νίκην».

Ε υά γγελο ς  Φ ρα γκό π ο υλο ς
Δ εκινεύς X II  α ορεινόν χειρουργεΧον 

Τ.. Τ . 926.
Ε ' Στρατιω τικόν Ν ,ισοκομεΐον

Ά ρσάκειον

Ά γα π η τή  «Νίκη»,
Θεωροΰμεν καθήκον μας έπιβεβλημένον νά 

έκφράσωμεν δημοσία τάς άπειρους ευχαρι
στία; μας, ιδια ιτέρω ς είς τόν υπίατρον κ. 
Μπακατσοϋλαν Ή λ . δστις διά τής επιμελούς 
του εργασίας, διά τής ^άκουράστου μερίμνης 
του. Ό σ ά κ ις  τυγχάνει έφημερεύων έπιβλέπει 
έν γένει περί τής καθαριότητος καί £τής κα
λής λειτουργίας καί παρασκευής τοϋ συσσι
τίου, πόλλάκις επιστρέφει διάφορα τρόφιμα 
ώς μή καθαρά, άχρηστα καί ώς μή κατάλ
ληλα πρό; βρώσιν τών τραυματιών.

Διά τοϋτο πάντες εδγνωμονοΰμεν τόν άνω
τέρω ... .. -------

Μέ ευχαριστίας δλοι μας 
Τ ρ α υ μ α τ ία ι 2 ο υ  & αλάμον

Τ . Τ . 927 τβ 11η-10ου)21.
Ά γα π η τή  «Ν ίκη·,Τ Ζ Ό Γ Ο Ι  

Δημοσιεύσατε παρακαλώ είς τό περιοδικόν 
σας τάς έγκαρδίους ευχαριστίας τών Π υρο
βολητών τής ν η ς  Α. Μοίρας, Ό ρ ε ιβ . Πυρ)- 
κοΰ 1ης Π υρ)χίας, είς τήν Μ ικρασιάτιδα α 
δελφήν δ ιά  τήν μητρικήν αγάπην ήν έπεδεί- 
|α το  είς ήμάς, άκριβώς τήν πρώτην ήμέραν 
όπου έπιστρέψαμε διά νά άναπαυθώ μεν, όποϋ 
δέν εΐχε οΰτε αξιωματικός ούτε στρατιώτης 
τσιγάρο νά καπνίση καθώς καί χαρτοφάκελον 
νά γράψη στό σπήτί του. "Οπου μάς τά  διέ- 
νειμον οί κ. αξιω ματικοί μας Ιδιοχείρως καί 
έκάπνισε ό κάθε στρατιώτης καί ί  γράψε στό 
σπήτι του γ ιά  νά μάθη κάθε μητέρα γ ιά  τό 
πα ιδ ί της.

Κ αί τοιαΰται κυρίαι ή δεσποινίδες εΐνε ά -' 
ξ ια ι επαίνου καί τής μένωμεν εύγνόμωνες.

Μ ετά πλείστης τιμής ό πυροβολητής τής 
V Α. Μ οίρας Ό ρ ε ιβ . Πυρ)κοΰ 1η Πυρ)χίας 

Ν ι κ . Κ α μ μ έν ο ς  ,
Τ . Τ . 927

Α π ’ τό χωριό μου 14 Νοεμβρίου 1921.
Στοϋς αγαπητούς πολεμιστάς Γεώργιον 

Σκουζέ καί Ά νδρέαν Σώκον Τ . Τ . 929.
Α γα π η το ί μου φ ίλοι. Γ ειά  σας!
Σήμερα ποΰ σάς γράφω εΐνε άπόκρηες, δ-, 

λος ό χωριάτικος κόσμος διασκεδάζει. Έ γ ώ  
δμως έκαθόμουν σέ μ ιά  γωνιά μιάς ταβέρνας 
καί παρατηρούσα τούς χωριάτες πού έβγαιναν' 
ά π ' τήν ταβέρνα μέ ροδοκόκκινα τά  μάγουλά 
τρεκλίζοντες καί πολυλογοΰντες. ‘Ο δυστυχής; 
ό πατέρας μου δμως, άντί κ ι' αύτός νά δ ια -j 
σκεδάζη δπως διασκεδάζουν οί άλλοι, Ιγ.ανε 
βόλτες μέ τόν παπά, τόν πρόεδρο καί τό δά
σκαλο τοΰ χωριοΰ, στή πλατεία  πού εΐνε άπέ- 
ν α ν τ ιά π ’ τή  ταβέρνα καί κάτι κρυφολέγανε;

’’Αξαφνα μέ πλησιάζουν καί οί τέσσαροι 
καί μοΐίλεγαν νά πάω στό σπήτι μέ τόν πα
τέρα μου γιά  ν ’ αποκρέψουμε.

-  Μά ποΰ νά πάω; τούς ε ίπ α . Τότε πετά- 
χτηκε ό δάσκαλος καί μοΰπε: —Σ τό  σπήτι σας 
στήν οίκόγένειάν σας. Τήν ώρα αύτή ό πατέ
ρας μου δέν κρατήθηκε καί πέφτει άπάνω μου 
μου καταφιλόντας με κάί χύνοντας μαΰρά 
δάκρυα.

Τώρα τό  γ ια τί, τό ξέρετε!
Βλέπετε λοιπόν ποΰχω δίκαιο νά μή θέλω 

νά φύγω ά π ’ τό Μ έτωπο, κοντά ά π ’ τούς ά ; 
γαπητούς καί γενναίους φίλους μου ; Τάχα 
κ ι’ έγώ αν ήμουν στό Μέτωπο δέ θ ’ άπόκρε- 
βα δπως κ ί’ άλλοτε, χωρίς νά κάνω τόν πα
τέρα μου καί τήν οίκο-,ένειά ; ■*’’ νά λυποΰν- 
τα ι ; ’ ·

Θά μοϋ πήτε γ ια τί νά  λυποΰντ». \ ’Ά ! Ά μ  
βέβαια τ ί άνάγκη έχουν- ένα π α ιδ ί άπόχτη- 
σαν καί κεϊνο σέ λίγο χρονικό διάστημα τό 
χάνουν, δχι ά π ’ τ ίς  σφαίρες τοΰ έχθροΰ, ά λ 
λά άπό μ ιά  άγρια  άρώστεια· άχ μωρέ υγεία 
καί πάλιν υγεία!

“Οσον άφορα γ ιά  τά  κατορθώματα σας δέν 
σάς αναφέρω τίποτε γ ια τί τά  βλέπώ πότε, π ό 
τε στις εφημερίδες' καί στά δελτία.

Π εριμένω γράμμα σας στήν ’Αθήνα.
Φώτης Άοτέρης

Μ έτωπον 10-11-25 Τ . Τ . 9c25

Ά γα π η τή  μας «Νίκη»

Ε ξαπλω μένος σέ μ ιά ώραΐα λιακάδα έξω
θεν ένός τουρκικοΰ σπητιοΰ άναπαυόμενος, 
βλέποο άπό μακρόθεν τόν ταχυδρόμον μας νά

1 —  —
ι - · ------  * ; |

νά μοΰ φέρη ενα δέμα περιοδικών άτινα  μάς 
είχατε στείλει στή διεύθυνσιν μας.
Μόλις έλαβα αύτά είς χεΐρας μου μία μεγάλη 
εύχαοίστησι έξήλθεν μέσα άπό τά  φύλλα της 
καρδίας μου. άντίκρυζα τό ποθητόν μου πε
ριοδικόν.
H Τ ά φύλλα σύμφωνα μέ τήν επ ιθυμ ίαν σ^ς 
διενεμήθησαν είς τοΰς καλλίτερους συναγω
νισ τές μου ο ϊτινες έδέχθησαν ταΰτα αετά 
χαράς έπειδή δέν βλέπουμε άλλα φύλλαγιά να 
διασκεδάσουμε τήν μονοτονία μας έδώ έπ^ν ώ 
στά χιονισμένα βουνά τής Μ. Ά σ ία ς ΰίίως 
τήν λατρευτή μας «Νίκη.»

Σήμερον ο ί ιατροί μ ϊς  εμβόλιασαν καί μό
λις μοϋ περάση ό πυρετός ποϋ μοΰ προήλθεν 
άπό τό έμβόλιον θά  σ ϊς  γράψω μερικές εντυ
πώσεις άπό τήν ζωήν ποϋ περνούμε έδώ 
πάνω στά βουνά ΰπείκοντες είς τήν έκτέ- 
λεσιντοϋ καθήκοντος.

Μετά τιμής 
Ά ρ γ ν ρ ιο ς  Λ· Δ ρα κόπουλος  

X II "α. ορεινόν χειρουργεΐον Τ . Τ . 923

-  Τ Ο  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε / Ο Ν  Μ Α Σ  -

Κον I .  Σ. Κουβ. Α ϊγιον. Έ λ ή φ θη . — Κους 
Εύστ. Διακ. καί Γ . Ία τρ . Λοχίας Τ . Τ . 908. 
Έδημοσιεύθησαν. — Κον Μαρ. Τσιον. Υ π ο 
δεκανέα : Έ λ ή φ θη  άντίτιμον έτησίας συνδρο
μής σας. — Κον Γεώργ. Σπυρ. Δεκανέα Τ . Τ . 
929. Έ λ ή φ θη  συνέχεια άφηγήσεώς σας. Δυστυ
χώς είναι πολύ σχοινοτενής. Γ ιά  τοΰτο έδημο- 
σιεύσαμε στό προηγούμενο φύλλο περίληψι 
συντομω τάτη.— Κ πν Διον. Μεντ. Τ . Τ . 929. 
Έ λ ή φ θη  νεκρολογία σας. Θά συμμορφωθοΰ- 
μεν.πρός τήν επιθυμ ίαν οας άποστέλλοντες 
φύλλα τινα  έπ ’ όνόματί σας. — Κον Φ. Κ. Γ . 
Τ . Τ . 929: Έ λ ή φ θ η  περιγραφή σας. — Κον 
Σω τ. Βεργ. Γ. Τ . 92δ. Συμφώνως πρός τήν 
έπιθυμ ίαν σας άπετάνθημεν . είς τήν ο ί- 
κείαν Ε π ιτρ ο π ή ν  διά  νά σάς οταλοΰν βιβλία. 
— Κον Χ αρ. Κ. Μαπ. Λοχίαν. Τ . Τ. 929. Έ 
λήφθη νεκρολογία σας. — Κον Μητρ. Φιγουρ. 
Τ ' Τ . 929. Έ λ ή φ θη  ποίημά σα". — Κον Ά λέξ . 
Ν ταίκ. Τ . Τ . 929. Έ λήφ θη  περιγραφή σας.— 
Κον Ή ρ . Π εφ . Τ . Τ . 902 ’Ελήφθη. Χαίρο- 
μεν διότι ουνεφωνήσατε μέ τάς ίδ έ μ ς μ α ς .— 
Κον Γ ιαν. Φιλ. θϋ ΐρ . Κ ιλκίς Τ . Τ , 920 Έ λ ή 
φθησαν «Σελίδες Ταξειδιοϋ». Θά άρχίσ^ ή δη - 
μοσίευσις άπό τοϋ παρόντος φύλλου. Λαμβά
νετε τόν ζητηθέντα άριθμόν φύλλων. — Ό ,ιλ ί  
τας 6ου Λόχου, 22 Π εζ. Συντάγματος Τ . Τ . 
904. Έ λ ή φ θη . Δ ημοσ ιεύετα ι.— Κον Σπυρ. 
Κατσ. Έ π ιλοχ ία ν  Τ . Τ . 929. Κον Ά π .  Γαλ. 
Τ . Τ . 929. Ε ίς .τό  ύπ ’ ά ρ ιθ . 29 φύλλον^ και 
είς τήν στήλην «Ή χώ  τής Νίκης» θά ε»ρετε 
σχετικά πρός τό δημοσίευμά σας. — Κον Θεμ. 
Ν εΐρ. καί Εύάγγ. Λ ιαπ. Τ . Τ . 907: Έ ληφ θη  
περιγραφή σας,— Κον Π . Αγγ, Τ . Τ . 930. Σ ϊς  
εύχαριστοΰμεν διά  τόν ειλικρινή ενθουσιασμόν 
σας. Ή  χαρά μας εΐνα ι μεγάλη δταν μποροΰ- 
μεν νά εύχαριστήσουμε τάάθάνατα  παλνηκ ί ρ- 
γ ια  τοϋ μετώ που.— Κον Σωτ. Π απασπ. Γ .Τ .
907. Μέ ύπερτάτην εύχαρίστησιν έδέχθημεν 
τήν παράκλησίν σας. Αυθωρεί σάς εταχυδρβ- 
μήσαμεν τόν άριθμόν πού έζητήσατε. Θά λαμ
βάνετε καθ’ εβδομάδα τό δέμα. — Κον Σωτηρ. 
Ά ργυρόπ . Τ . Τ . 930. Διά τό Ε ξω τερικόν ή 
συνδρομή παραμένει ή  ιδία  έξαιρετικΰς γ ιά  
σάς. Δρ. 18 ή έτησία ή Δρ. 9 δ ι’ έξάμηνον. — 
Τραυματίαν Ζάννειον. Π ειραιά. Έ λ ή φ θη  έπ ι
στολή σας. — Κον Δημ. Β ισβ. Λοχαγόν. Τ . Τ . 
915. Έ λ ή φ θη . Δ η μοσ ιεύετα ι.— Κον Λ. Κ. 
Γ ιω τ. Ά νθυπασπιστήν. Τ . Τ . 905  ̂Έ ληφ θη  
ποίημά σάς.—Κον Γ . Σαβ. Έ π ιλοχία ν . Τ . Τ .
908. Έ λ ή φ θη  έπιστολή σας.—Κους Α. Τσβντ. 
Δεκανέα καί Α. Μεσολ. στρατιώτην Τ . Τ . 
932. Έ λ ή φ θη  πατριωτική έπιστολή σας καί 
ένθουσιώδες ποίημά σας θά  προσπαθήσ«μεν 
νά σάς εΰχαριστήσωμεν.

“Η ΝΙΚΗ,,
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 

Έπιθεώρησις 
Γραφεία όδός Βερανζέρου 14 

Τιμή έχάοΐου φύλλου λεπτά 30 
Συνδρομή Έοοοτεριχοΰ Δρ. 18 

Αίγυπτου,Κύπρου καΓ Αγγλίας Σελ. 14 
Ευρώπης καί ’Αφρικής Φρ. 25

ΓΥΠΟΙΣ: α . 4ΕΝΑΞΑ S  ΣΙΑΣ


