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ΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝ ΤΙ ΑΙ
' ,'0  Παρισινός <Χρόνος» έξέπεμψε  
μίαν συκοφαντίαν, μίαν ϋβριν κατά 
τοϋ έλληνιτιοϋ στρατοΰ. Ε ίναι Τουρχό- 
φίλος ή έφημερϊς αϋτη, άλλά ίέν Μ- 
έ'πρεπε νά ληαμον jj δτι εΐνε γαλλική, 
δέν άπρεπε νά λησμονή τήν Πατρίδα 
χης ή όποια δέν εΐνε ή 'Ά γκνρα , άλλά 
ή Γαλλία ή τις ήγω νίσθη  διά τόν πο · 
λιτιομόν, ήτις ύπερηφανενεια ι διά 
τούς άγώνάς της ύπέρ τών ενγενεοτέ- 
ρων καϊ ύψηλοτέρων Ιδανικών τοϋ 
πολιτιομοΰ καί τοϋ άνθρωπιο μοΰ. Αν  
xal at Ιδέαι αύταί σήμερον ρυθμίζον
ται συμφώνως πρός τά άποικιακά  
συμφέροντα Ισχυρών, &ν καϊ κατήν- 
τησαν ν ’ άποτελοϋν άπλοϋν προσω- 
πεϊον ύπό  τό όποιον κρύπτεται ή 
πλέον στυγνή μορφή τοϋ έμπορικοϋ 
ύπολογιαμοϋ, έν τούτοις at άρχαΐ αύ- 
xal διεχηρύχθησαν καϊ διακηρύσσον
ται, έπιστεύθησαν καϊ πιστεύονται 
δτι άποτελοϋν τό έλατήριον τοΰ άγώ
νος ώριομένων Ισχυρών λαών. Γνωρί
ζομεν νά διαχωρίζωμεν τάς εύθύνας  
τών λαών άπό τάς εύθύνας τών Κ υ
βερνήσεων. Γνωρίζομεν, άκόμη νά 
διαχωρίζωμεν τάς εύάννας τών Κ υβερ
νήσεων άπό τάς εύθύνας μιας έφημε- 
ρίδος. Έ π ϊ  τοϋ προκειμένου δμως ή 
έύθύνη αϋτη συγχέεται διότι καθ' ήν 
στιγμήν ή έφημερίς αϋτη συκοφαντεί 
τόν έλληνικόν στρατόν ώ; άνίσχυρον 
καί ύβρίζει αύτόν ώς ύποδεχθέντα  
τόν Διάδοχον τοϋ *Ελληνικοΰ Θρόνου 
μέ τήν κραυγήν  «Άποατράτενσις>, ή 
Κυβέρνησις τής χώρας της συνομολο
γεί συνθήκην μετά τοϋ Κεμάλ, συν
θήκην συντρίβουσαν τά δίκαια καϊ τήν 
άσφάλειαν τών Χριστιανών τής Κ ιλι
κίας. Συγχέονται, έπομένως, αί εύθύ- 
ναι. Ό  κ. ύπουργός τών Στρατιω τι
κών δ ιέψ είσε τόν Παρισινόν «Χρό
νον» μ ε τ ’ άγανακτήαεως χαρακτηρίσας 
τάς πληροφορίας καϊ τάς γνώμας του 
ώς καθαράς συκοφαντίας. Ή  διάψευ- 
οις τοϋ κ. ύπουργοϋ τών Σιρατιω τι- 
κών άποτελεΐ ϋμνον διά τήν ηθικήν  
ύπεροχήν τοϋ "Ελληνος στρατιώτου. 
Ά λ λ ά  δι αύτόν, τόν Έ λλ η ν α  μαχητήν, 
χαϊ ή διάψευσις αϋιη έπλεόναζε. Δι
ότι δ ”Ελλην μαχητής, άγωνιζόμενος 
άπό μακρών έτών, σπεύδων δπου κα- 
λεΐ αυτόν ή Πατρίς, νικών είς δλα τά 
σημεία, νικών ηθικώ ς, νικών στρατι- 
ωτικώς, ύπέροχος διά τό άκατάβλητον 
ήθικόν σθένος του και Ανυπέρβλητος 
διά τήν μαχητικήν αύτοϋ άξίαν, άπο- 
μένει ό συνεχιστής τής Ιστορίας του, 
άπομένει ό μέγας Ιερεϋς τών άγιων 
έθνικών πόθω ν τον, ό άσυγκριτος 
λειτουργός τής μυσταγωγίας τήν ό
ποιαν at ψ υχα ϊ τών Έ λλήνω ν τελοϋν 
είς δόξαν καί θρίαμβον τοϋ έλληνικοϋ  
Δικαίου, δικαίου τών δικαιωμάτων τοϋ 
άνθρώ που, τοϋ πολιτισμού, τής άλη- 
θείας, τοϋ φωτός. “Εχει ό "Ελλην  
Μ αχητής τήν Ιστορίαν του, Ιστορίαν 
αίώνων, έ'χει τήγ παράδοσιν του, έ'χει 
τούς προσφάτους άγώνάς του, έ'χει τήν 
Ιστορίαν τής τελευταίας δεκαετίας, Ι
στορίαν νικών, θριάμβων, τροπαίων, 
ιστορίαν έγκαρτερήσεων, Ιστορίαν συμ- 
πληροϋσαν τήν ήρωΐκήν παράδοσιν 
του, $χει τόν σημερινόν άγώνα άποθε- 
οϋντα τήν έλληνικήν δύναμιν, τόν έλ-

ληνικόν ήρωϊαμόν, τήν έλληνικήν θ υ 
σίαν, τήν έλληνικήν θέλησιν, τήν έλ· 
ληνικήν όρμήν. ‘Ο "Ελλην Μ αχητής 
δέν λησμονεί τί άντιπροσωπευει σήμε
ρον έχει είς τά βάθη, έπάνω είς τά 
βουνά καί τάς φάρΊγγας καί τάς π ε 
διάδας τής Μικράς Ασίας. Δέν λησμο
νεί τήν άποοτολήν του, ώς έφαντάσθη 
ό Παρισινός «Χρόνος» ποθώ ν νά έξ- 
υπηρετήση τούς έχθρούς τής Ε λ λ ά 
δος μας. Έ άν αύτός λησμονή τους ά- 
γά>νας τής Πατρίδος του χαταονκο- 
φαντών τά εύγενή Ιδανικά της, ό Ε λ
λην μαχητής άπομένει ό πιστός φρου
ρός τών Ιδανικών τά όποια φωτίζουν 
τήν Ιστορίαν των, τά όποια ώς άστέ- 
ρες όδηγοί δεικνύουν είς, αύτόν τόν 
δρόμον τής τιμής xal τοΰ καθήκοντος. 
Δέν λησμονεί τούς έχθρούς των, δέν 
θέτει τήν λόγχην είς τήν θέσιν της, 
δέν καταβιβάζει τό δπλον του,δέν λύει 
τό τηλεβόλον του, δέν μαραίνει τόν έν- 
θουοιασμόν του, δέν βυθίζετα ι είς τήν 
άπογοήτευσιν, πρό πάντων, δέν κατα
πνίγει τήν όργήν του κατά τοϋ έχθροϋ  
μέ τόν όποιον χωρίζεται διά ποταμών 
αίματος, χυθέντος άπό τόν έχθρόν, 
τόν έχθρόν δστις άπό πεντακοσίων καϊ 
πλέον έτών σφαγιάζει τα ίερωτερα 
τών δικαίων μας καϊ θανατώνει τους 
"Ελληνας άδελφούς μας. Έ ά ν  δ «Χρό
νος» λησμονή τόν χθεσινόν έχθρόν  
τής Πατρίδος του, θυσιάζων τά εύγενή  
Ιδανικά τής Γαλλικής Δημοκρατίας είς 
τόν χρυσοΰν μόσχον τοϋ έμπορίου, τοϋ 
πετρελαίου καϊ τής νάφθης, ό Ελλην 
μαχητής δέν θυσιάζει τήν ψ υχήν του 
καϊ τήν καρδίαν του, τήν Ιστορίαν του 
καϊ τήν παράδοσιν του, τούς άγώνάς 
του καϊ τάς θυσίας του, τάς νίκας καϊ 
τούς θριάμβους του, τόν ένθουσιασμόν 
καϊ τό καθήκόν του, τήν τιμήν καϊ 
τούς πόθους του, τήν θέλησιν καϊ τήν 
δύναμιν του, διότι γνωρίζει δτι θυσία  
ένός έκ τούτων άποτελεΐ προδοσίαν 
κατά τής Πατρίδος καϊ τής Ιστορίας της, 
προδοσίαν κατά τής τιμής της, ποϋ 
εΐνε Ιδική του τιμή καϊ τής δυνάμεώς 
της ποϋ εΐνε ή δύναμις του, τής Ιστο
ρίας της ποϋ εΐνε Ιστορία τών άγώνων, 
τών θυσιώ ν του, τής έγκαρτερήσεώς 
του, τών ήρωϊσμών του. Λέν συντρίβει 
δ "Ελλην μαχητής διά τών Ιδίων χει- 
ρών τό μέγα έθνικόν οίκοδόμημα τό 
όποιον αύτός ό ίδιος έδωσεν ως τρό- 
παιον τής νίκης του, δέν συντρίβουν 
at χεΐρές του παρά μόνον τόν έχθρόν, 
έχθρόν άνάξιον νά ζή εις τόν σημερι
νόν πολιτισμόν, άνάξιον ν.αϊ ώς λαόν, 
βάρβαρον ώς Κράτος, κτηνώδη είς τάς 
διαθέσεις καϊ βδελυρόν είς τούς πό
θους. Δέν λησμονεί τήν έχθρότητά του 
άπέναντι έκείνων, οΐ όποιοι &ν κατ ί
ο χυ  ον θά  έ'σπειρο ν παντοϋ τό πΰρ, 
τόν σίδηρον καϊ τήν έρήμωσιν. Έ τ σ ι  
έδιδάχθησαν άπό Ττήν Ιστορίαν των, 
ή σφαγή τών άθώων ένθουσιάζει αυ
τούς, τό αΐμα καϊ ή άγχόνη καϊ ή 
κλοπή μεθοϋν αύτούς. Ε ΐναι ή Ιστορία, 
των, είναι ή παράδοσις των, είναι οί 
πόθοι ποϋ ρέουν μέσα είς τάς φλέβας 
των, είναι τό αΐιιά των, αΐμα Οϋννων, 
αΐμα Τοίγγις-Χάν, πόθοι Ταρτάρων 
έτιιδρομέων, σφαγέων, έξανδραποδι- 
οτών. "Εχουν μέσα των τό αΐμα ποϋ

ψ
έρρόφησαν el πρόγονοί των Αλ6 χή 
φλέβα τών άλόγων των, ϊχουν  τό αίμα  
τώντνράννων,τώνκλεπτών,τώνληστών, 
τών κατασπιλωτών παντός θείου  χαϊ 
άνθρωπίνου. ’Απέναντι *τοϋ έχθροϋ  
αύτοϋ "Ελλην μαχητής Αέν λησμονεί 
τά καθήκθ*τά του. ‘Ενίκησε καϊ δια
τηρεί τήν νίκην του, συμπληρώνει α ύ
τήν μέ τήν νίκην τής ύπομονής, μέ τήν 
πεηοίθησιν δ ιι ή Πατρίς του μόλις έ- 
πιστή ή στιγμή, εύλογοϋοα τό ύπερ- 
θαυμάσι ον τέκνον της θά  ε ΐπ η  είς 
αυτό: « Σ ’ εύχαριστώ. Πορεύου τώρα 
έν είρήνη, μιτά τόσους θριάμβους ίιά 
νά συμπληρώσης τήν πολεμικήν σου 
νίκην μέ τόν θρίαμβον τής εΙρηνικής 
σου Ιργασίας.» ·

Ό  "Ελλην μαχητής γνωρίζει καλώς 
πάντα ταντα. Διότι ό ”Ελλην μαχντής 
σκέπτεται, αίσθάνεται, έννοεΐ. Σ κέ
πτεται πώς θά  νικήσαίσθάνεταιτάς υ 
ποχρεώσεις του, έννοεΐ τούς σκοπούς 
τών άγώνων του. Καϊ αί σκέψεις αϋ · 
ται δέν έ'πρεπε νά εΐναι άγνωστοι είς 
έκείνους οΐ όποιοι εις τήν χρισιμωτέ- 
ραν στιγμήν τοϋ τελευταίου μεγάλου 
άγώνάς των έκάλεσαν τόν έλληνικόν 
στρατόν διά νά ένιοχύση τήν τελευ- 
ταίαν προσπάθειάν των. Ό έλληνικός 
θρίαμβος εκλεισε τήν Ιστορίαν τοΰ με
γάλου ηολέμου. "Υμνοι ετονίσθησαν 
ύπέρ τής έλληνικής γενναιότητο:. Λοι
πόν, μήπω ς φρονοϋν δτι ό έλληνικός 
ήρωϊσμός άπέθανε ; *0 έλληνικός ήρω- 
ϊσμός δμως δέν εΐναι ύλική δύναμις, 
μία πρόχειρος δύναμις ώστε νά φ θ ε ί
ρεται καϊ νά συντρίβεται, δύναμις τοΰ 
νά παραλύη καϊ νά σκορπίζεται είς 
τούς τέσσαρας άνέμους μέ τήν πρώ την  
πνοήν τοϋ άνέμου τής κοπώσεως. Δέν 
έκοπίασεν ή Ε λλη ν ικ ή  Φυλή δίδουσα 
τό αΐμά της άπό αΐνώνων είς τόν βω
μόν τών Ιερωτέρων δικαίων της. Σ ή 
μερον εϊμεθα  ot νικηταί, οΐ θριαμβευ- 
ταί,οΐ έλευθερωταί.Πρό παντός εϊμεθα  
έκεΐνοι ποϋ γνωρίζομεν διατϊ άγωνι- 
ζόμεθα. Γνωρίζομεν δέ άκόμη διατί 
θέλουν  νά συκοφαντήσουν τήν Έ λ λ η 
νικήν παντοδυναμίαν. Διότι Μγουν συμ
φέρον νά ένισχύσουν τόν έχθρόν μας. 
Ά λ λ ’ Ιδού μία πλάνη. Ό  έχθρός μας 
εΐναι, ήτο καϊ θά  είναι έχθρός μας. 
Θά όμιλήση άν θέλη  μέ ήμάς. Δέν είμ- 
πορή ν ’ άπαιτήση άφοϋ δέν είμπορεϊ 
νά διεκδίκηση. Δέν είμπορεϊ νά θ έ 
ληση δταν δέν κατορθώνει νά νιχήση. 
Διότι ένώπιον αύτών ύψοϋται τό τ ε ί
χος τών έλληνικών θυσιώ ν, υ
ψώνεται ή δύναμις τών έλληνικών 
θελήσεω ν, διότι έμπρός του εΐναι τό 
έλληνικόν Μ έτωπον τό όποιον οϋτε ή 
όρμή του οϋτε,αΐ ουκοφαντίαι δύναν- 
ται νά διαοπάσουν. A t ψ υχα ϊ τών ’Ελ
λήνων, δέν άνοίγονται είς τοιαΰτα κη
ρύγματα. "Οταν άνοίξουν τά πτερά των, 
τ ’ άνοίγουν διά νά συντελέσουν νέους 
θριάμβους. Καί δταν τά πτερά αύτά 
άνοιχθοϋν τότε είς τό όρμητικόν π έ 
ταγμα παρασύρονται Ναί φεύγουν οΐ 
έχθροί. Μ αζύ  δέ με αύτούς σκορπίζον
ται καϊ αί ταπειναϊ ουκοφαντίαι τής 
έφημερίδος τών σύκων καί τών 'π ε 
τρελαίων.

Ή  Ε λ λά ς  έπίστευοεν είς τά τέκνα 
της, έπίοτευσεν είς τούς Έ λληνας μα
χητάς. Αύτοϊ έπίοτευααν είς τήν ’Ε λ
λάδα των, τήν άγίαν, τήν Πατρίδα των, 
μητέρα διψασμένην, μητέρα πανύμνη-

11Μ ε  Δ Υ Ο  Λ Ο Γ Ι Α
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Ό  έλληνικός λαός έώρτασε μ ί ενδΌν- 
οιααμον τήν ίπετειον τής έπανόδου είς 
τόν θρόνον τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνον. 
Ό έλληνικός στρατός έγνώρισε τόν Βασι
λέα του είς τά πεδία τών μαχών, έμοιρά- 
οθη μαζν Τον τήν δόξαν καϊ τόν θρίαμ
βον, τούς κόπους τής έκστρατείας. “Αρρη
κτοι δεσμοί σννδέονν τόν Βασιλέα ’Αρχι
στράτηγον, τόν πρώτον Έλληνα στρατιώ
την, μετά τον ήρωϊκοΰ στρατόν. 'Οδηγη- 
τής σοφός πρός τό μέγα έλληνικόν θαϋμα 
ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, 'Ελευθερωτής 
καί θριαμβευτής άποτελεΐ τήν έγγύησιν 
τής έλληνικής έλενθερίας. Συνεχιστής τών 
Έλληνικών βασιλικών παραδόσεων, εΐναι 
Βασιλεύς καϊ μαχητής, Βασιλεύς καϊ 
στρατιώτης, πρώτος πολίτης μετά τών πο
λιτών, πρώτος στρατιώτης ένώπιον τοϋ 
έχθροϋ τών δικαίων μας, Βασιλενς ποϋ 
έγνώρισε τήν νίκην, Βασιλεύς "Οστις έ
γνώρισε τάς ώραιοτέρας αφοσιώσεις τοΰ 
λαοϋ Τον, διότι καϊ ό λαός έγνώρισεν δτι 
ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό δοξάζων τόν 
Θρόνον τών Έλλήνων Βασιλέων, είναι 
’Εκείνος °Οστις μόνον διά τήν κραταίω- 
σιν τής Μεγάλης Ελλάδος ήγωνίσθη καϊ 
έργάζεται. Καϊ έώρτασεν ό λαός καϊ δ 
στρατός τήν έπάνοδον είς τόν θρόνον τοϋ 
Βασιλέως τον πιστοποιών τήν άκατάβλη
τον θέλησιν τον δπως κνβερναται ν φ ’ 
Εκείνον τδν Ό ποιον  αί έλληνικαί γενεαϊ 
ώνειρενθησαν ώς σνμπληρωτήν τοϋ έρ
γου των καϊ συνεχιστήν τών φωτεινών 
παραδόσεών των, ώς Βασιλέα συνδέοντα 
τούς ήρωϊσμούς τοΰ παρελθόντος μέ τήν 
δόξαν τοΰ παρόντος καϊ τδν θρίαμβον 
τοϋ μέλλοντος.

ΑΡΑΙΟΝ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΜ Α”
Διατί μαίνεται ό παρισινός «Χρόνος» ; 

Τό «Έμπρός» δίδα τήν καλλιτέραν έξή- 
γησιν : «Όφείλομεν ν’ άποδώσωμεν δικαι
οσύνην είς τήν δξΰτητα τής όράσεως τοΰ 
Παρισινού οργάνου, δτι ένω διακρίνει 
καλώς μακρόθεν τό τέρμα τοΰ δρόμου του, 
βλέπει δμως καλλίτερον και τό μέγα καί 
τρομερόν έμπόδιον, δπερ όρθοΰται ογκώ
δες έώνπιόν του,τόν βράχον τοΰ 'Ελληνι
κού μετώπου! Τί φυσικώτερον λοιπόν 
καί λογικώτερον διά τοΰς σπεΰδοντας νά 
φθάσουν εϊς τήν Σμύρνην εχθρούς, μετά 
τήν ένδοξον εξοδον τής Μερσίνας, νά επι- 
ζητοΰν τήν εκτόπισιν τοΰ δχληροΰ καί 
επικίνδυνου εκείνου εμποδίου ;

τον. Ή  άμοιβαία αϋτη πίστις αποτελεί 
τόν χαλύβδινον κρίκον ποϋ ένώνει τους 
°Ελληνας, τούς σκοπούς των, τά κα- 
θήκονιά  των. Ε ΐνε ή πίστις αύτή ή 
άσπίς, τήν όποιαν δέν ήμποροϋν νά 
συτ τρίψουν οϋτε ουκοφαντίαι οϋτε 
ψυχαϊ έχθρώ ν σφαγέων. Εΐναι ή ά- 
σπϊς ποϋ . ίσωσε τόν πολιτισμόν άπό 
τόν άσιατικόν κίνδυνον, άσπϊς τήν ό- 
δποίαν έσφυρηλάτησαν αιώνες δόξης 
καϊ θριάμβων ‘Ασπϊς πανίσχυρος κ»ϊ 
πανένδοξος. Ά σ π ϊς  Ιερά, διότι ή άσπϊς 
αύτή εΐναι τό ‘Ελληνικόν Στήθος, 
αύτό ποϋ έκεραυνοβόλησε τάς μυριά
δας τοϋ Ξέρξου μέ τό «Μολών λαβέ», 
αύτό ποϋ έπανέλαβε τόν κεραυνόν του 
χθές άκόμη.

Μολών λ*βέ, διά τούς έχθρούς μας.
“Μρχου καί Ιδέ διά τόν κακόν φίλον 

μας.

ΕΝΔΟΞΟΙ ΝΕΚΡΟ Ι

Δ Η Μ . ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Λ οχαγός τον  ΠίζικοΟ πβσών ήρωικώς τή ν  2 ’Ιουλίου έ. 

ε .κατά τη ν  φ ο ^ β α ν  καί έξόχως α ίματηρβν ιχάχην τοϋ 
Αμ— Ολοίικ, ύψωμα l l 'J H  επί κεφαλής τοΟΑόχου 
τοϋ ώ ποίουάπότιίτβαετίαςέτύγχανεόιοιχηττις.

Ό  Έπιλοχίας τον 3ον Λόχον τον δον Πεζ. 
Σνν)τος χ. Arjfi. Χατζηδάχης έχπροοωπών 
τονς όπλίτας τον Ιδιον Λόχον χαι έπ' δνόμα- 
τι αύτών άπευ&ύνει σνγχινητιχόν χαιρετισμόν 
πρός τόν γενναϊον υπερασπιστήν της ΙΙατρϋος 
αείμνηστον Λοχαγόν τονς Καλαμάταν, < οστις, 
παραμένει ζωντανός είς τήν χαρδίαν τών άν
δρών τον Λόχου του, λόγφ τής εϋγενιχής του 
■ψυχής, τής διοιχητιχής του ιχανότητος χαϊ ό- 
ξυόερχείας του χαι τοΰ άπαραμίλλου ηρωι
σμόν του».

Η ZAH ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Α πόψ ε βρέχει, κάνει, κατακλυσμόν, ό άνε

μος βογγάει, ό ούρανος αστράφτει καί βρον
τάει, κάποτε, κάποτε, οί κεραυνοί ξεσχίζουν 
τά μαΰρα σύννεφα σάν φ είδια  λαμπερά καί 
πέφτουν πάνω στούς άπόςομους βράχους μέ 
κρότον τρομερόν. Ή  ομίχλη μάς εσκέπασε 
τόν ορίζοντα καί δεν μάς αφήνει νά διακρί- 
Λωμεν τ ιπ ο ιε . Π λησιάζουμε π ιά  νά φΟάσωμε 
σεην κυρδιά τοΰ χειμώνος καί ώς ικ  τούτου 
όλα τά στοιχεία της φύαεως, συνώμοσαν έναν
τίον μας και κυριολεκτικώς μαίνονται, σ’ αΰζύ. 
τ ' άγρια  καί άπο θ ηρ ία  ακόμα άκατυίκητα 
βουνά τής ’Ανατολής. Ή  θέα  τών χιονοσκε
πών κορυφών τού ( .. . ,)  μ ϊς  υπενθυμίζουν τάς 
χιονοσκεπείς κορυψας τοΰ Θεσσαλικού Ό λ υ μ 
που, τής Ο ίτης καί ιοΰ Ταϋγέιου, δπου τά 
χιόνια  δύσκολα λυώνουν. Μέσα σ' αύτην τήν 
μεγάλην ομίχλη και τήν καταχνιά καί στά 
χιόνια  ώσάν φαντασματα διακρίνονται α ί 
σκιαί τών ψανταρων ακοίμητων φρ >υρών τής 
Μ εγάλης Π ατρίδος μας.

Ξαπλωμένοι, σ ι’ άχύ^ινα στρώμματά μας, 
μέσα στό ιδιόρρυθμον ’Αμπρί μας καί ύπό τό 
άμυδρον φώς τού λυχναριού μας, απολαμβά
νουμε τήν πυράν ή όποια καίει άδιακοπα στή 
μέση τού Ά μπ ρ ιοΰ  καί μάς θερμαίνει δλους. 
Καθόμαστε πολλοί μέσα καί κάθε πα^έα λέγει 
τά δικά της. Ο ί καϋμένοι οί Φ οιιηταί, διη 
γοΰνται καί νοβοαλγουν τήν Α θηνα ϊκήν τους 
ζωήν καί τάς έρωτικας των περιπετείας. Οί 
άλλοι, έπαγγελματίαι, συζητούν για  τι,ν κατά- 
σταοι και προσπαθούν νά μαντεύσουν τήν εύ- 
λργημένη μέρα δπου θά άπυλυΟούν, άφ* οΰ 
πρώτον πραγματοποιήσουν τά όνειρά μας, διά 
να έπαναρχίσουν τές δουλειές των.

Έ ν α ς  δε όρεσείβιος καί αρειμάνιος Α γρ α 
φιώτης μάς δ ιηγείτα ι καθημερινώς πώ ς περ
νούσε οτό χωριό του μέ τές προβατίνες του 
καί τές κατσίκες του τές αγαπημένες ποϋ 
είχε έπωνομάσει Κοκκίνω καί Ζαχάρω καί 
ζηλεύει τήν ώρα πού θά τάς έπανίδ{],

Κά.ιοτε δταν ησυχάζει ό άνεμος, άκούεται 
είικρινώς ό θλιβερός τόνος τοΰ τραγουδιού τού 
ακοίμητου σκοποΰ, πόΰ μέ πάθος πολύ σιγο- 
τραγουδεΐ κανένα τραγούδι τοΰ χωριοΰ του 
ή εξυμνεί τόν στρατιωτικόν του - βίον καί 
λέγει :
Έ γ ώ  ε ίμ α ι ή βλάχα ή έμμορφη ή βλάχα ή

[ή παινεμένη 
πώχω τά χ ίλ ια  πρόβατα τά πεντακόσια γ ίδ ια  
λύκος νά φά-g τά  πρόβατα λύκος νά φάη τά

[γίδια
καί ‘γώ θά πάω στά Γιάννενα στού Μπέη τά

[Σεράγια
Μέσα στό Τσανά-Καλέ μέ σκοτώσανε 
δίχως νά Ϊδ-Q ή μαννοΰλα μου μέ παραχώσανε.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Τ Α  Δ Ο Ρ Α
Έ ξω  ή βροχή έπεφτε ραγδαία, ό ουρανός 

είχε άνοιξη διάπλατα τους καταρράκτας τον
καί απειλούσε νά πνίξη τή γή. Τό μικρό τζάμι 
τοΰ μικρού μας προχείρου σπιτιού ήταν έτοιμο 
νά σπάση άπό τά δυνατά κτυπήματα τής βρο
χής. Αίφνης ό έπιλοχίας μας σηκωμένος άπό 
τό πρόχειρο ξύλινο κρεββατάκι του φώναξε :

—  Πτοΰ ! νά πάρη ή όργή. Στάζει μάλιστα 
έπάνω στό κρεββάτι μου.

—  Συνειθισμένα πράματα, είπεν 6 οιτκττής 
χωρίς νά οηκώση τό κεφάλι του άπά τό μισθο
λόγιο, πώβγαζβ τό μισθό τών στρατιωτών τής 
Πυρ)χίας.

Δέν έπρόφθασε δμως νά άπαντήση ό έπι- 
λπχίας καί ό άποθηκάριος τής Πυρ)χίας, ένας 
καλοθρεμμένος καίροδοκόκκιιος στρατιώτης, 
μπήκε στό γραφείο φέρνοντας στόν ωμό του 
καί ένα γεμάτο τοονβάλι.

—  ‘Ο....μάγος μέτά δώρα ! είπε 6 σιτιστής 
γελών.

—  Μουσκεμένος σάν ποντικός άπό τή βροχή 
έπρόσθεσενό έπιλοχίας.

Καϊ έτριψαμε άμφότεροι τά χέρια μας 
περιμένοντες νά περιεχόμενόν τοΰ τσουβαλιού.

—  Δώρα είναι, εϊπεν ό μουσκεμένος άποθη
κάριος. |

—  Τό ξέρουμε αύτό, είπε ό σιτιστής. Ά ς  
είναι καλά ό κοσμάκης ποϋ μάς θυμάται. Τόν 
ευχαριστούμε.

Αύτά διημείβοντο μέσα είς τό γραφεΐον καί
ό Θεός νά τό κάμη γραφείο !  είς τό όποιον
μένουν έγώ, ό σιτιστής δηλαδή ό έπιλοχίας, ό 
καλοθρεμμένο? σάνγουρουνόπουλο άποθηκά- 
ριός μου καί ό τσιμπλιάρης βοηθός μου, ποΰ 
συχνά σκουπίζει τήν μύτη του μέ τό μανίκι 
τοΰ χιτωνίου του !

Α νοίξα μ ε λοιπόν τά τσουβάλι καί βγάλαμε 
σιγά—σιγά τά δώρα. Α ίφνης ό σιτιστής (έγώ 
δηλαδή προσέφερα είς τόν βοηθόν μου Ινα 
μανδυλάκι τής «Μικρασιάτιδος άδελφής μας» 
λέγοντας πρός αύτόν.

— Νά κακομοίρη ένα μαντύλι νά σκουπίζης 
τή μύτη σου, ποΰ τήν ρουφάς διαρκώς καί δεν 
μ ' άφίνης νά γράψω !....,

— Νά καί σύ, μοΰ είπ ε  αύτός θέλοντας νά 
μέ έκδικηθή, ένα σαπούνι νά νιφτής πώχεις 
νά σαπουνιστεί άπό τόν καιρό ποΰ ό μέγας 
Ναπολέων ήτο....υποδεκανέας !....

Καί γελάσαμε. Μέ τέτοια πειράγματα περ
νάμε πάντα έδώ τής ώρές μας ξεχνιώντες τοι- 
ουτρόπως τά  βάσανα, τά  κρύα καί τάς κακου
χίας τοΰ μετώπου !....

Στή γραμμή λοιπόν οί στρατιώτες τής Πυρ) 
χίας μας περνούν ά π - έμπρός μου πέρνωντας 
τά δώρα, ποϋ μ ίς  έστειλε ή «Μικρασιάτης 
"Αδελφή μας».

Και σιγά—σιγά πέρασαν δλοι άπ’ έμπρός 
μου πέρνοντας τά δώρα των ! Π ολλοί ά π - 
αύτούς ξαναγΰρισαν κατόπιν ζητώντες καί τήν 
σύστασιν τής «Μ ικρασιάτιδος Α δελφ ή ς μας» 
γ ιά  νά  τής γράψουν τάς ευχαριστίας τω ν.........

Τούς τήν έδωσα προθυμότατα.....
Ε ύ α γ γ έ λ λ ο υ  Γ εώ ργιος  

«λοχ. σιτιστής»
I I I  β \  Μ. Ό .  Πυρ)κού 1η Π υρ)χία Τ . Τ . 915

Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν Ι  Τ Ο Υ  Α Γ Ω Ν Ο Σ

Τ ετά ρ τη  1 Δ εκ εμ β ρ ίο υ .— Είς μέιωπον Δο
ρυλα ίο υ  ήσυχία. Είς μερωπον Ά φ ιό ν  μ ικραί 
επιχειρήσεις περιπόλων εκατέρωθεν.

Ι ί έ μ π τ η  2  Δ ε χ ε μ β ρ ίο υ .—Είς μέτωπον Δο- 
ρυλ,αίου  έχθρική δύναμις άποτελουμένη έκ 
50 άνδρών έπ ιτεθεϊαα  κατά τοΰ φυλακείου 
μας Τ ζεβ ιζλ ί άπεκρυύσθη μετ’ απωλειών.

Ε ϊς τάς γραμμάς μας καί είς τό κέντρον τής 
άντιστάσεως Ί τ —Μπουρούν, 85 χιλ ιόμ. βο
ρείως τού Δορυλαίου προσήλθεν αύιομολή- 
σαν συμπαγές εχθρικόν τμήμα 70 άνδρών 
μετά τών δπλων των καί τών άποσκευών τω ν.

Ι Ια ρ α σ χ ε ν ή  3  Δ εχ εμ β ρ ίο υ .— Είς μέτωπον 
Δορνλαιον, έχθρός έπιχειρήσας νά πλησιάση 
τάς γραμμάς περί τήν περιοχήν Κιοπροΰ— 
Χισσάρ κατεδιώχθη ύπό τμημάτων μας μετ’ 
απωλειών.

Σ ά β β α το ν  4  Δ εκ εμ β ρ ίο υ .— Η σ υχία  είς τό 
μέηωπον.

Κ υ ρ ια κ ή  Β  Δ εκ εμ β ρ ίο υ . — Ε ίς μέτωπον 
Δ ο ρ νλα ίο ν , επιτυχείς ήμέτεραι αναγνωρίσεις 
ε ίς διάφορα σημεία. Ε ίς μ έ ^ π ο ν  Ά φ ιό ν , αν
ταλλαγή πυρών πεζικού καί Ορεινού Ό γκ ο υ , 
Σέχ-Ά λβάν περιοχής Τσιβρίλ.

Λ εύτερ α  θ  Δ εχ εμ β ρ ίο υ . — Ε π ιτυ χ ε ίς  άνα- 
γγωρίσεις είς διάφορά σημεία.



=** [ Η  N I K  H | — =
Α Π Ο  T O N  Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Ν  Τ Η Σ  Π Ρ Ω Τ Η Σ  Ε Τ Ε Τ Ε Ι Ο Υ  Τ Η Σ  Ε Π Α Ν Ο Δ Ο Υ  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ο Σ  Μ Α Σ

■Ο Λαό; έξαλλο; καί ενθουσιών συγκεντροΰται ει; την Πλατείαν Όμονυία; κατευΟυ>·όμενος πρό; ri|'v Μητρόπολιν

Αί Συντεχνίαι, τα Σωματεία, οί Σύλλογοι μέ τάς Σημαίας τωνεπι κεφαλής, έν Λαϊκώ συναγερμφ, κατευθΰνονται εις τά 
’Ανάκτορα διά νά έκφράσουν είς τον ’Ανακτα-Στρατηλάτην τήν λατρείαν και άφησίωσίν των._____________

Γ Λ Ξ Γ Α Λ Α Ι  1 Ζ Τ Ο Ρ Ι Κ Α Ι  E T i r j V I A I

Ο Μητροπολίτης Έσκή-Σεχήρ μετά Τοι'ρκων άντιπροσώπων 
τή; πόλεω; άναμένουσι τήν ά'φιςιν τοΰ Μεγαλειοτάτου.



ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΟΑΗ
'Από τότε ποΰ εΰρέθη είς τό μέτωπον μέ τό 

σύνταγμά row, μακρυά άπό τά; "Αθήνας, άπό 
τόν κόσμο,μέσα είς τόν όποιον έζοΰσε καί 3- 

τά είκοσιπέντε του χρόνια είχαν ήδη γνω- 
ρίσ-Q τάς πρώτας ευτυχίας καί τάς πρώτας ά- 
πογοητεύσεις, τοΟ ήλθεν έπιμόνως ή Ιδέα νά 
γράψη είς έκείνην ποΰ δέν τό είχε τολμήσει 
ποτέ.

Τήν είχε γνωρίσει ενα δειλινά στό Φάληρο, 
δπου έκείνη περνούσε τό λαλοκαΐρί της μέ τήν 
οίκογένειά της. Ή τα ν  μιά καστανή, ψηλή μέ 
λιγερό σώμα, μέ μεγάλα παιδικά ματια ποϋ 
έλαμπαν κάτω άπό Τή θαμπή ψάθα της μέ τά 
μπλέ μεγάλα άνθη. Μιά θεία του τοΰ έφώ- 
ναξε έκεϊ ποΰ περιπατούσε μόνος στήν πλα
τεία μπροστά στήν εξέδρα καί τόν παρουσίασε 
στήν οικογένεια τής νέας. Ευρέθησαν μοι- 
ραίως οί δύο τους απομακρυσμένοι άπό τήν 
αλλη παρέα σ* έναν περίπατο ποΰ άπεφασισαν 
νά κάμουν ή δυό φιλικές οικογένειες μέ τά 
πόδια άπό τό Νέο Φ,ιληρο στής Τζιτζιφιές.Ή 
φωνή της δπως τού μιΛ,οΰσε ήταν σιγανή ώς 
μουσική. Καθε τόσο δταν ήθελε νά τόν ϊδή  έ
γερνε τά κεφάλι της δεξιά γιατί ή ψαθα τής 
έοκέπαζε τά μάτια. Τό  βλέμμα της ήταν σάν 
νά τοΰ απαντούσε είς δλα τά μυστικά έρωτή- 
ματα πού είχεν απευθύνει ώς τώρα ή νεότης 
του στή μοίρα του: Α ύιός τής μιλούσε ολοέ
να. "Οταν έφθασαν στής Τ ζιτζ ιφ ιές  κ ύ  έγει
ραν πάλιν ένα μέ τήν άλλη παρέα ήταν γιά 
τόν νέο σάν νά τά είχαν είπή  δλα. Έ ν  τούτοις 
δέν είχαν μιλήσει παρά γιά βιβλία , γιά  εκδρο
μές, γιά τής προτιμήσεις τους στό καθε τ ι. 
Καί είχαν συμφωνήσει σέ δλα. Τό γούστο 
τους ήταν γιά τά  ίδ ια  πραγματα. Έ χω ρίσθη- 
σαν στήν έπιστροφή μέ μιά θερμή χειραψία.

— "Οταν έρχισθε στό Φάληρο νά σάς βλέ
πουμε.

Καί τόν έβλεπα συχνά. Μιά ακόμα φορά τά 
κατάφερε νά βρεθεί μόνος μέ τή νέα. Τότε ή
ταν θερμότερος. Τ ής έμίλησε γιά  περισσότερα 
πράγματα. Γ ιά  τά όνειρά του στή ζω ή, τ ί έ· 
λογάριαζε νά  κάνη, τ ί Ιδανικά εΐχε. Τό μέλ
λον του ήταν άκόμη ασχημάτιστο, ίσως νά μή 
τόν έλογάριαζαν άκομη γ ια τί ήταν πολύ νέος, 
άλλά ό δρόμος ήταν μπροστά. "Ισως νά έδικαί- 
ωνεν έκείνοι ς ποΰ θ ά  είχαν έμπιστοσύνη στής 
δυνάμεις του Τ ί χρειαζεται γ ιά  νά κάμη κανείς 
κάτι πού ν ' άξίζη  τόν κόπο σιή ζωή του ; Τ ί
ποτε ά^λο παρά νά  νοιώσει ν ’ αναπαύεται ενα 
χέρι αγαπημένο στό δικό του. Θά τά  έκανε δ
λα αύιά . Δέν τοΰ έχρειάζετο παρά μιά ψυχική 
γαλήνη. ‘Από καιρό τώρα ταράσσει τήν ψυχή 
του ένα βαθύ μυστικό.

"Οταν έτελείωοενείδε τά  μάτια της πλημμυ
ρισμένα άπό δάκρυα.

— Τ ί έχετε ; τήν ήρώτησε.
— Τ ίποτε.
Ή τ α ν  έτοιμος νά τής είπή περισσότερα, 

άλλά έκείνη τον έτράβηξε από τη βεράντα δπου 
είχαν βγτ| μπροστά στή θαυμάσια γαλάζια 
βεντάλια τού Φ Λήρου, κι* έμπήκαν στό σαλόνι 
δπου ήσαν καϊ άλλοι.

Τήν άλλη ήμέρα έλαβε ένα φέρ-πάρ. Ή  
οικογένεια τή., νέας άνήνγελε τούς αρραβώνας 
τήςκόοης της μέ έναν κύριο. Τύ διάβασε καί 
το ξαναδιάβασε σαν νά μή τό πίστευε. Έ δοκί- 
μασε έναν αλλόκοτο πόνο σάν νά έβύθιζαν 
μ ία  λόγχη άπό τό μυαλό του ώς τήν καρδιά. 
Έ σκέφθηκε νά τρεξη στό Φάληρο, λά προσπα- 
θήση νά ίίϊχι ιδια ιτέρω ς εκείνην πού αγαπούσε 
καί ποΰ τήν έχανε τώρα γιά  πάντα, νά τής τά 
είπή  δλα καί νά τής ζητήοη νά διάλυση τήν αρ
ραβώνα. Κι’ έκείνη θ ά  τονάγαπούσε. Τ ά  έβλε
πε στή στάσι της, στό βλέμμα της, στόν ενθου
σιασμό ποΰ εΐχε μαζύ του. Ό  άνθρωπος πού 
ήθελαν νά τήν δώσουν ήταν ένα συνοικέσιο 
συμφέροντος. Θά μπορούσε ποτέ μ ιά Τέτοια 
λεπτή ΰπαρξις νά ζήση μέ ένα άνδρα πού δέν 
άγαποΰσε καί ποΰ τόν εΐχε εκλέξει ή οίκογέ 
νειά της γ ιά  τα χρήματά του ; ’Αλλά μόλις συ
νήλθε, είδε  δτι δλ’ αύτα ήσαν μάταια. Ο ί άρ· 
ραβΛνες είχαν πλέον γ ίνη ... Δέν εΐχε τολμήση 
ώς τώρα νά τής είπή  δτι τήν αγαπά. Π ώς θά 
έξετόπιζε αύτός ένας νέος μέ άβέβαιον μέλλον 
ένα καλο γαμπρό, σάν αύτόν ποΰ εΐχε διαλέξει 
ή οικογένεια ;

Κ ατέπιε τήν πίκρα του. Ε ΐχε άκόμη τό κου
ράγιο νά πάη στό σπίτι τους μέ τή θεία  του 
καί νά τήν συγχαρή. Μέσα στή γενική χαρά 
δέν έκατά/ναβαν τή μικρή ταραχή τής κόρης ό

ταν εκείνο; τής είπε ?
—  2  ϊς εύχομαι κάθε ευτυχίαν.
Τήν είδε τρεις τέσσαρες άκόμη φορές ύστε

ρο. Έτήρησεν άξιοπρεπή σιγήν. Δέν τοΰ έξέ- 
φυγε οΰτε μία λέξις. Ά λλά  τήν ψυχή του τήν 
έξέσχιζενδ πόνος. Τή> άγαποΰσε. Μόνον αύ
τήν αγάπησε οτή ζωή του. Αύίό ποΰ συνέβη 
ήταν σάν ενα τραγικό τέλος ποΰ ήρθε σ’ όλα 
του τά όνειρα άπάνω στά νειάτά του. Ή  έπι- 
στράτευσις έκηρύχθη καί αύτός ήταν στής πρώ
τες ήλικίες. Παρουσιάσθη άπό τήν πρώτη ήμέ
ρα είς τόσώμά του καί έζήιησε νά φύγη μέ 
τής πρώτες αποστολές. Δέν τόν χωρούσε ό τό
πος στήν Α θήνα . Δέν ήθελε νά βρίσκεται έδώ 
στούς γάμους. "Ισως ή περιπέτεια στόν πόλε
μέ θά τόν έθεράπευε. Έπήγε ν’ άποχαιρετήση 
τήν οικογένειαν καί ή νέα του είπε σέ μιά 
στιγμή ποΰ ήσαν μόνοι.

—  θά  μοΰ στείλετε καμμιά κάρν» άπό τό 
μέτωπο ;

Τής έζήτησε μία διεύθυνσι, έξω άπό τό σπίτι 
της. Έκείνη  τοΰ τήν έδωσε και σέ λίγο έχω- 
ρίοθησαν.

"Οταν έφθασε στή Σμύρνη εΐχε διαρκώς στό 
νοΰ του τήν κάρτα ποΰ τοΰ εΐχε ζητήαη εκεί
νη· Κ αι την παραμονή ποΰ θά  έφευγε τό Σύν
ταγμά του έκάθησε νά τής γράψη. Ή  κάρτα 
ποΰ τής εΐχε ύποσχεθή^ ήταν ένα ολόκληρο 
πολυσέλιδο γράμμα. Αύτος ποΰ εΐχε  άποφα- 
σίστ) νά μήν τής μιλήση ποτέ γ ιά  τήν πληγή 
του, εΐχε τώρα τήν τόλμη νά τής τά  γράψη 
δλα. Ή τ α ν  ενα γράμμα φλογερό άπό το π ά 
θος του καί άπό τόν πόνο του. Τής ζητοΰσε 
νά τόν συγχωρήση γιατί έτόλμησε νά τήν τα- 
ράξη στήν εύτυχή γαλήνη της μέ τήν σκληρά 
έξομολόγησί του. "Αν δέν βρισκόταν έτσι στήν 
παραμονή τής άναχωρησεώς του γ ιά  τή φωτιά 
τού πολέμου δέν θ ά  τό τολμούσε ποτέ. Ά ς  
φανή συγκαταβατική στήν επίσημη αύτή ψυχο
λογική του στιγμή. Δέν τής ζητοΰσε άλλως τε 
τίποτε. "Οταν θ ά  γύριζε, άν θά  γύριζε, άπό 
τό μέτωπο, δέν θ ά  τήν ένοχλοϋοε ποτέ. Ά λ λ ά  
ήθελε νά έλαφρωθή λιγάκι ά π ’ τόν πόνο του. 
Τώρα ποΰ τής τά  έγραψε αισθάνεται μ ιά μικρή 
άνακούφιοι. Ά ς  τό ξέρη σ’ δλη της τή  ζωή 
πως τήν αγάπησε.

Έ ρ ρ ιψ ε  τό γράμμα στό ταχυδρομείο τής 
Σμύρνης καί τήν άλλη ήμέρα έψυγε μ έτό  σύν
ταγμά του. Π ερ ιπέ ιε ιες . Δόξες. Βάσανα. Κ ίν
δυνοι. Ν ίκες. Κακουχίες. Μέσα σέ δλα αυτά 
δέν τήν ξεχνούσε. Περίμενε ένα γράμμα της 
πάντα . Θά τού έγραφε δτι δυστυχώς δέν μπο 
ροΰσε νά γίνη τίποτε, άλλά δτι έχη κρατήση 
μιά λεπτή άνάμνησι από τή γνωριμία του. Αύτό 
θά  τού ήταν αρκετό.

Στό Γενή Σεχήρ ό νέος έπεσε μέ μ ιά  σφαίρα 
στό κεφάλι. Ο ί σύντροφοί του τότε,είχαν μπρο 
στά τους νεκρό. Κ άπου εκεί κοντά άνοιγαν 
ένα λάκκο. Τήν ώρα έκείνη έγεινε ή δ ιανομή 
τοΰ ταχυδρομείου στούς στρατιώτες. Ό  νεκρός 
εΐχε ένα γράμμα. "Ενας άξιωματικός φίλος 
του τό άνοιξε. Ή τ α ν  άπό μιά δεσποινίδα άπό 
τάς Α θή να ς. Τοΰ έγραφε δτ ι ο ί άρραβώνες 
της διελύθησαν, καί δτι τόν περίμενε νά  γυ 
ρίση. Τονάγαπούσε δπως κ ι’ αύτός, καί σ’ δλο 
εκείνο τό διάστημα δέν έσυλλογιζόταν τίποτε 
άλλο παρ’ αύτόν.

Έ ρριψ αν αύτό τό γράμμα στόν ταφο του 
καί τό έθαψαν μαζύ του.

ΑΠΟΜ ΑΧΟΣ

Η ΝΙΚΗ,,
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 
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ΠΑ ΤΗΚ ΠΑΤΡΙλΑ
ΚΑ Ι ΓΙΑ  ΤΟΝ_ΒΑΣΙΛΗΑ ΜΑΣ

( Τ ά  λό γ ια  ίν ό ς  τρ α ν μ α τ ίο υ )

Έ να ς φίλος μου, άξιωματικός, ήρωϊκός 
τραυματίας τών τελευταίων μαχών τοϋ Σαγ- 
γαρίου, μοΰ έλεγε χθές τήν ώρα πού ό κό
σμος γεμάτος ένθουσισμό έπήγαινε πρός τά 
βασιλικά Ανάκτορα, υστέρα από τήν λειτουρ
γία ποϋ εΐχε γείνη στήν Μητρόπολι γιά τήν 
επέτειο τής έπανόδου τοΰ Βασιληϊ μας.

— Τ ίν ά σ ο ΰ  π ώ ; . . .  Κ ι’ άν μείνη έτσι τό 
πόδι μου, δπως είνε, καί δέν μπορώ νά τό λυ
γίζω , οΰ ιε τήν έλάχιστη π ικρία , οΰτε τό έλά- 
χιστο παράπονο δέν θά έχω μέσα μου ... Καί 
τό πόδι τό δικό μου καϊ τό χέρι τοΰ άλλου 
καί ή ζωή άλλων— τόσες ζω ές... δέν έπήγαν 
τοΰ κάκου... Ο ί καρποί θά  είνε πολύ μεγά
λ ο ι... Σήμερα, αύριο ο ί καρποί θ ά  ώριμαοουν 
καί θά  τονς δοΰμε δλοι. Έ ν α ς  λαός σάν τόν 
Ε λλη νικ ό  ποΰ ά ,α π ά ε ι τόαο πολύ τήν Ε λ ε υ 
θ ερ ία  του, ποΰ θυσιάζεται γ ι’ αύτήν, ποΰ δέν 
σταματάει μπροστά σέ καμμιά θυσία, δταν 
πρόκειται ν ' άγωνισθή γ ι’ αύτήν— ένας τέ
τοιος λαός θ ά  θριαμβεύση στό τέλος. Κ αι ό 
θρίαμβός του, πίστεψέ με, θά  είνε ένας πολύ 
μεγάλος θρίαμβος, τόσος μεγάλος ποΰ θά  
συγκινήση δλον τόν κόσμο καί θ ά  σταματήση 
μπροστά του μ’ εύλάβεια ή ‘Ισ τορ ία ... K ‘ 
έτσι ή ζωή τών Ε λληνόπουλω ν καί τά  χέρια 
τους καί τά  πόδια  τους θά είνε μικρές 
πετρούλες στό μεγάλο οικοδόμημα...

Έ σταμάτησε γ ιά  μ ιά στιγμή καί ε ίπ ε  μέ τό 
πρόσωπο περισσότερο φωτισμένο καί τήν έκ- 
φρασι ζωηρότερη :

— Ε ίδες τ ί έγεινε μέ τόν Β ισιληά μας ;... 
Π ολιτικοί καί διπλωμάτες ξένοι, ποΰ δέν ή- 
ξευραν καλά καί κατά βάθος τον ‘Ελληνικό 
λαό, μιάν ήμέρα έδιωξαν τόν Βασιλη ϊ μας ύ
στερα άπό έντεχνες συκοφαντίες ποΰ είχαν δη
λητηρίαση τούς ξένους καί τούς είχαν κάνη 
νά πιστέψουν γ ιά  τό Β α σ ιλη ϊ μας ποάγματα 
άνάξια γ ιά  τήν χρυσή καί λεβέντικη ψυχή 
Τ ου, μέσα στήν οποίαν δέν ύπάρχει τίποτε 
άλλο παρά μόνο ή άγάπη γ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α ... 
Κ αί τόν έδιωξαν τον Β ασ ιλη ϊ μας, νομ ίζον
τας πώς έμεΐς ήταν δυνατόν νά Τον λησμονή: ' 
σουμε...|Π οΰ νά ξέρουν, πώς τό μαρτύριό Του 
θ ά  τόν άνύψωνε στά μάτια  μας σέ άγιο  καί 
πώς τήν εικόνα Του θά  τήν έκαναμε φυλαχτό. 
Δέν ξέρανε δτι άφού μας έμπόδιζαν νά προ
φέρουμε φανερά τ ’ δνομά Του, θά  τό ψ ιθυρί
ζαμε στής προσευχές μας καί θά  βλέπαμε τήν 
μορφή Του στόν ύπνο μα ς... Ά ν  ήξεραν οί 
ξένοι διπλωμάτες καί πολιτικοί τής μεγάλες 
αρετές τοϋ Ε λληνικού λαοΰ, δέν θ ά  τόν έ
διωχναν ποτέ τον Βασιληά του ...

Ό  πόθος τοΰ λαοΰ αύτοΰ δταν βρισκό
τανε στήν πικρήν εξορία, έγεινε λαχτάρα καί 
ή λαχτάρα πυρετός. ‘Ωρκιζοντο στ’ δνομά 
Του κ ' έκλαιγαν μέ βουβά δάκρυα στήν άνά- 
μνησί Τ ου ... Γ ι’ αύτό δέν ήταν δυνατόν παρά 
μιάν ήμέρα ό Βασιλη ϊς αύτός νά γυρίση ανά
μεσα στό λαό Του... Κ αί δοοι ξένοι είδαν 
πώ ς ό Ε λληνικός λαός ύπεδέχθη τόν Βασι- 
ληά του καί δσοι βλέπουν σήμεραπώςγιορτάζει 
τήν έπέτειο τής έπανόδου Του μπορούν πολύ 
καλά νά καταλάβουν τ ί μπορεί ό λαός αύτός 
νά κάνη γ ιά  την Π ατρίδα καί τόν Β α σ ιλη ϊ 
του ... "Οσοι ξέρουν καλά τόν μεγάλον αύτόν 
λαό, αύτοί μποροΰν νά καταλαβουν γ ια τί τά 
Έ λληνόπαιδα ύστερα άπό άδιάκοπους πολέ
μους μ ι ϊς  ολόκληρης δεκαετίας φυλάνε τά 
σύνορα τής Έ λλάδυς είς τά  βάθη τής Μικράς 
Ά σ ία ς , μέσ’ στο κρύο καί στά χιόνια..."Ο σοι 
ξέρουν καλά τόν ‘Ελληνικό λαό μποροΰν νά 
είνε βέβαιοι δτι ή θυσίες του δέν είνε δυνα
τόν ποτέ νά πάνε τοΰ κάκου...

Καί ε ίδα  στήν άκρη τών ματιών τοΰ νεαρού 
τραυματίου αξιωματικού νά τρεμολάμπουν 
δυό μαργαριταράκια, δυό δάκρυα χαράς.

Σέ λίγο έφθασαν μακρινοί οί αντίλαλοι τών 
ζητωκραυγών τοΰ λαοΰ, ποϋ έπερνοϋσε κάτω 
άπό τό Π αλατιάπ’ τόν εξώστη τοϋ δπ ·ίου  ό 
Μ εγάλος Βασιλη ϊς  τόν έχαιρετοΰσε συγκινη- 
μένος. Μ .

^  I Η  Ν Ι Κ Η  h

Ο Ε Ν Θ Ο ΥΣ ΙΑ ΣΜ Ο Σ
Υπάρχει Ενα ωραίο ν δεδομένον, δώ

ρον πρός τήν πλουσίαν ζωήν, δώρον εξ 
ουρανού ή τής φύσεως, δπως θέλετε, δώ
ρον άπο εκείνα τά όποια γίνονται διότι 
εινε άνάγκη νά γίνουν διά νά συμπληρώ
σουν τήν ωραιότητα, διά νά βοηθήσουν 
τήν έκδήλωσίν της, διά νά τήν μεταβά
λουν είς δύναμιν, διά νά τήν στερεοποιή
σουν, διά νά δώσουν εις αύτήν διάχυσιν, 
σταθερών καί αύξουσαν. Έάν ύπάρχη 
περίσσευμα ζωής, τό περίσσευμα αύτό ο
φείλει νά διαχυθ-ή πρός τά έ’ςω, άφοΰ έκ- 
χειλίση τόν εαυτόν μας, τήν ψυχήν μας. 
Κανείς δέν ήμπορεϊ να συγκράτηση οΰτε 
πρέπει νά συγκράτηση εκείνο ποΰ πρέπει 
νά άφήση νά διαχυθή, διότι δέν ανήκει 
σχεδόν είς αυτόν, διότι εινε δώρον ποΰ 
εϊμπορεΐ νά δώση είς τοΰς άλλους, 
διότι εκείνο εϊμπορεΐ νά τόν συνδέση μέ 
τούς γενικούς σκοπούς τής κοινωνίας, τοΰ 
Εΰνους, τοΰ Κράτους, διότι αυτό τόν 

κάμνει πολίτην μια; κοινωνίας ποΰ κι
νείται μέ ενα ή πρό; ενα προορισμόν. 
Καί δταν λέγωμεν υτι γίνεται κανείς πο
λίτη; μιας κοινωνίας άξιος, τοΰτο δέν ση
μαίνει δτι πρόκειται μόνον περί τών α
πέναντι αύτής υποχρεώσεων, ώς έννοοΰ- 
μεν αύτά; ύπό τήν άποψιν τή; κρατικής 
ή εθνκής σκοπιμότητος, ύπό τήν μορ
φήν τών ειδικών υποχρεώσεων πρός τήν 
Πατρίδα. Έννοοΰμεν κάτι εύρΰτερον, 
πλατυτερον, ούσιωδέστερον, βαίΐΰτερον, 
έντατικώτερον. Έννοοΰμεν δτι είς δλας 
τάς εκδηλώσεις ποΰ συνδέουν τήν ατομι
κήν πρός τήν κοινωνικήν ζωήν ένός α
τόμου ώς ανθρώπου καί ώ; πολίτου υπάρ
χει ό δεσμό; αύτό;, υπάρχει ό δεσμός ποΰ 
συνίσταται άπό τήν διάχυσιν αύτήν ή ο
ποία γεφυρώνει τό χάσμα μεταξύ δύο τά
ξεων, μεταξύ άνθρώπου καί πολίτου, με
ταξύ ανθρώπου, πολίτου καί Κράτους, 
Έ θνους, Φυλής.

Ή  άγάπη έπί παραδείγματι εινε διά- 
χυσις τοΰ περισσεύματος τής ζωής μας. 
Δέν ειμποροΰν ν’ αγαπούν δσοι δέν έχουν 
τήν δύναμιν αύτήν τής ζωής. Έ , λοιπόν. 
Ή  άγάπη, ό ερως, ποΰ ή συνήθης μορφή 
μας άποτελεΐται 4άπό τόν δεσμόν ένός 
πρός ένα άλλο πρόσωπον έκτεινομένη, 
έντεινομένη, άπλουμένη, διανοίγεται εις 
έ'κτασιν καί υπερβαίνει τό εν πρόσωπον 
διά νά εκταθή πρός τήν κοινωνίαν, τό 
έθνος, τό κράτος, τήν φυλήν. Διότι άν 
λογισθί| δτι ή άγάπη εις εν άποβλέπη, εις 
τό παιδί, εις τήν διαιώνισιν δηλαδή τοΰ 
είδους, θ ’ άποδεχθώμεν δτι εϊνε μία βά- 
σις έπί τής όποίας θά στήσωμεν τό οικο
δόμημά μας υψηλόν, εύρύ, ποΰ εϊμπορή 
νά περιλάβη δλα τά άλλα αισθήματα, 
άφοΰ καί διά τήν διαιώνισιν καί πςαγ- 
ματοποίησιν κάθε αισθήματος προϋπο
τίθεται ένας άγών. "Οταν ό άγών συμ- 
πληρωθή, ό σκοπός πραγματοποιηθή 
τότε δλα μάς φέρουν τήν ίκανοποίησιν.

Ποιον στοιχείον εινε εκείνο είς τό ό
ποιον πρέπει ν’ άναζητήσωμεν τήν ορ
μήν, τήν κίνησιν, τήν ώραίαν έκδήλωσίν 
τής ζωής, ποιον στοιχείον δέν πρέπει ν’ 
άποχωρισθώμεν αντί πάσης θυσίας ; 
Ποιον ψυχικόν στοιχείον υπάρχει, πρέ
πει νά ύπάρχη, καί ύπάρχει δταν δέν λεί
πει ή δύναμις τής διαχύσεως τής ζωΓ· -; 
Τό στοιχείον αύτό εινε ό ενθουσιασμός. 
Ποία δύναμις πρωτόγονος, ίσως ι.ερισ- 
σότερον ένσηγματική, ποΰ δέν εϊ|■ πορι-ΐ 
νά λογικευθή παρά είς έ'να σημεΐον. ’Αλλ’

αφοΰ τήν παραδεχόμεθα ώς ένστικτον θά 
επρεπενά μ ή τήν λογικεύσωμεν, διότι 
όταν εν ενστικον τό λογικεύομεν παύει νά 
εϊνε ένστικτον. "Ομως δέν πρόκειται νά 
τήν λογικεύσωμεν τήν δύναμιν αύτήν ποο 
καλείται ενθουσιασμός. Πρόκειται νά τήν 
κατευθύνωμεν, νά τής τήν τονώσωμεν τήν 
ύπάρξιν δι’ υποχρεώσεων, νά τήν πλου 
τίσωμεν μέ έ'να προορισμόν, νά τής δω 
ρήσωμεν έ'να σκοπόν, νά τήν δεσμεύσω 
Μ·εν εις μίαν λογικήν, διαμορφώνοντες 
αύτήν είς άληθινόν καί σταθερόν ψυχικόν 
στοιχείον. Έ χομεν τόν ενθουσιασμόν τής 
μαθήσεως^; ΜορφωνόμεΟα, κατευθυνόμε 
νοι πρός ώρισμένον σημεΐον τής έπιστή- 
μης· Ό  ενθουσιασμός μας ύπάρχα άλλά 
αύτή ή κατεύθυνσις πο5 τοδ ίίδομεν είνε 
ή λογίκευσίς του. Άγαπώμεν ; Έχομεν 
δηλαδή τόν ενθουσιασμόν δι’ ένα άλλο 
πρόσωπον ; Λογικεύομεν τόν ενθουσια
σμόν αύτόν δταν πραγματοποιοΰμεν τούς 
σκοπού;τής άγάπης μας διά πράξεων 
ποΰ άνταποκρίλ-ονται είς τούς νόμους 
τής φύσεως, τούς νομούς ποΟ έχουν γίνη 
διά νά εξυπηρετήσουν τήν άνθρωπότητα, 
τό είδος, τό γένο;, τήν φυλήν. Καί κα- 
θώ; ή άγάπη πρός έ'να άλλο ά'τομον εϊνε 
η πρώτη βάσι; πρό; τήν αιωνιότητα τής 
άγάπης πρός τό σύνολο ν, τήν Πατρίδα, 
δφείλομεν νά παραδεχθώμεν δτι ό έν- 
θουσιαιμός πού κινεί τήν άγάπην αύτήν 
εινε τό συμπλήρωμα, ή ίσχυροτέρα έκδή- 
λωσις κάθε άλλου ενθουσιασμού πρός 
κάθε άλλον σκοπόν.

Ό  ένθουσιασμό; είναι δύναμις, μία 
δύναμις τιμία. καί ειλικρινής, διότι άνα- 
βλύζει μέσα άπό τήν ψυχήν μας, μία δύ- 
ναμις ποΰ ζή καί άναπτύσσεται μέσα είς 
αύτήν. Μάς οδηγεί πρός τήν χαράν τής 
έκπληρώσεως τών πόθων μας, πρός τήν 
πραγματοποίησιν καί συμπλήρωσιν κάθε 
έργου άξίου. Ό  ένί)ουσιασμός είναι ή 
δύναμις τής ψυχής, ή εύτυχία τής χαράς 
μας, είναι δώρον ποΰ μάς έδόθη άπό 
τήν φύοιν διά νά κινούμεθα μέ γοργό- 
τητα άνέμου πρός τήν έκπλήρωοιν τών 
ιδανικών μας. “Οσον βαθύτερος εϊνε ό 
ενθουσιασμός μας, δσον βαθύτερον εισ
δύουν αί ρίζαι του μέσα είς τήν ψυχήν 
μας, τόσον ό ενθουσιασμός μας εϊνε άλη- 
θέστερος, ρωμαλαιότερος, πραγματικό- 
τερος, τόσον περισσότερον χυμώδης.Εΐναι 
μία δύναμις ; Ναί, δύναμις ποΟ μάς το
νώνει τά πτερά τής ψυχής καί τών πό
θων, τά πτερά τής θελήσεώς, ποδ δέν 
μαραίνεται ποτέ παρά μό%ον δταν ήμεΐς 
οί ίδιοι διά τών πράξεών μας άφήσωμεν 
αύτόν νά ναλαρωθή, δταν ήμεΐς οί ίδιοι 
πιστεύσωμεν είς άλλα άπό εκείνα ποΰ 
έπιστεύσαμεν, ποΰ δέν άλλοιοΰνται 
παρά μόνον δταν άλλοιοΐσωμεν ήμεΐς οί 
’ίδιοι τόν εαυτόν μας. Διότι ό άνθρωπος 
φερόμενος πρός τήν ζωήν κινείται άπό 
μίαν άνάγκην. Τήν άνάγκην αύτήν ποτέ 
δέν πρέπει ν’ άναστείλωμεν ούτε νά τής 
προβάλωμεν έμπόδια τά όποια δέν εϊνε 
εύκολον νάύπερπηδηθοΟν. .Εμπόδια θά 
υπάρχουν. Ά λλ’ αύτός εϊνε ό άγών. Καί 
δέν θά εϊνε διόλου ωραία ή ζωή άν δέν 
υπήρχε μέσα είς αύτήν ό άγών, ό τίμιος 
dj’cbv, ό όποιος νομιμοποιεί τό δίκαιον 
τοΰ ίσχυροτέρου καί καθαγιάζει τά εύ- 
νενίϊ ιδανικά τΐί: καθ«ο«. καί άννητ διι-

δϊ̂ ς λαός, λέγουν. Καί δέν κατέπεσε ποτέ 
ό ενθουσιασμός αύτός. "Οταν ένικάτο καί 
υπετασσετο, μετεβαλε κατεύθννσιν τοΟ Ιν- 
θουσιασμοΰ του. Έστρέφετο πρός τά εξω 
καί διέδιδε τόν πολιτισμόν. Δέν θέλω νά 
εξετάσω δν ό ενθουσιασμός εϊναι ζήτημα 
κλίματος. Άλλ’ ήμεΐς οί Έλληνες εΐμ·θα 
εύτυχεΐς δτι ενθουσιαζόμεθα. Άποδει- 
κνύεται δτι έχομεν ζωήν πλουσίαν. Καί 
αυτη δι’ ενα λαόν εϊνε τό μέγιστον 
δώρον.

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

γενή ιδανικά τής καθαράς καί άγνής δυ 
νάμεως.

Ήδύναμιςαύτή τοδ ένθουσιασμοΰ διέ- 
κρινε τόν "Ελληνα πάντοτε. Ένθουσιω-

Κους Κους Γ .  Κραμβ. Τ . Τ . 908. Ά λέξ . 
Νταϊκ. Τ . Τ . 929. Ά νδρ . Πολ. Αοχίαν Τ. Τ . 
940α. Γ .  I .  Σωτηρ. Τ . Τ . 907. Έλήφθησαν 
έπιστολαί οας. Κον θεοδ. Παππαδ. άνθυπα- 
σπιστήν. Τραυματίαν. Κοδνον. Έπιστολή οας 
έλήφθη. Παραγγελία σας έξετελέσθη. θερμό
τατα καί ειλικρινέστατα συγχαρητήρια διά τήν 
προαγωγήν σας, έπαξίως τοΰ ήρωϊσμοϋ σας. 
Περιμένομεν ΰποσχεθέντα. Κον X .  I .  Γιαννόπ. 
Λοχίαν. Τ . Τ. 927. Έλήφ θη ποίημά σας. Κον 
Εύοτ. Σπαν. Δεκανέα. Τ . Τ . 926. Έπιστολή 
σας έλήφθη. Σάς εύχαριστοΰμεν θερμώς διά 
τά καλά λόγια σας γιά τό έργον μας. Κον Κ . 
Α . Καλλ. Λοχια νΤ . Τ . 905. Έλήφ θη ή ωραία 
έπιστολή σας ή άπευθύνομένη πρός «Τά κο
ρίτσια μας», ©ά δημοσιευθή μέ τήν σειράν της. 
Λαμβάνομεν τόσας ώραίας έπιστολάς, θαυμα- 
σίας περιγραφάς, ένδιαφερούσας άφηγήσεις, 
συγκινητικός νεκρολογίας καί τόσα άλλα τής 
ζωής τοϋ μετώπου ποΰ έχουν τήν εύχαρίστη- 
σιν νά μάς στέλλουν μέ τόσον ένθουσιασμόν 
τά παλληκάρια μας καί λυπούμεθα κατάκαρδα 
πού δέν μπορούμε νά τούς i εύχαριστήσωμεν 
δλους διά μιάς. Γ ιά  τοϋτο παρακαλούμεν υπο
μονήν καί σιγά— σιγά θά δημοοιευθοϋν όλα 
τά άποστελλόμενα. Κον Νικόλ. Γεωργ. Δε
κανέα. Τ . Τ . 929. Έλήφ θη νεκρολογία έξα- 
δέλφου σας. Κον Πετρ. Ζωναρ. Λοχίαν. Τ . Τ . 
904. Έλήφ θη νεκρολογία σας. Κον Δ. Χειμ. 
Δεκανέα Τ. Τ . 906. Έλήφ θη άφήγησίς σας. 
Κους Γ .  Ίδα ΐον. Λοχίαν Τ. Τ . 929. Θεοδ. 
Μαρεσ. Τ . Τ , 904. Ίω αν. Ι ’ιαν, Δεκανέα. 
Προφυλακάς. Τ . Τ . 925. Σωτ. Ή λ .  Γεωργ. 
Λοχίαν Τ . Τ . 925. Έλήφθησαν περιγραφαί 
σας. Κον Γεωρ. Άποστ. Τ . Τ . 908. Έ λήφ θη  
έπιστολή σας. Κον Γεωργ. Καραφ. Τ . Τ . 925. 
Κον Γεωργ. Σουρωπ. Τ . Τ . 929. Έλήφθησαν 
έπιστολαί σας. Κον Ά ρ γ . Π ιτ. Τ . Τ . 925. Έ 
λήφθη τό πρός τόν Κουμπάρον άφιερωμένον 
ποίημα σας. Κον Ά νδρ , Κ . Ξεν, Λοχίαν Τ . Τ . 
925. Έλήφ θη  ποίημα οας. Κον Μιχ. θεοφ. 
Τ . Τ . 927. Έλήφ θη έπιστολή σας. ΚονΜ ητρ. 
Φιγοϋρ. Τ . Τ . 929. Έλήφ θη χαριτολόγημά 
σας. Κον Κ . X . Μ . Στρατιώτην. Έλήφ θη χα
ριτολόγημά σας. Κον Π . Γ .  Κουτροπ. άνθυ- 
πασπιστήν Τ . Τ . 940α. Έληφ θη άφήγησίς 
σας. Κον Γεώργ. Μ . Ζέρβ. Κόρινθον. Θά δη- 
μοσιευθή μέ τήν σειράν της. Εύχαρίστως θά 
ίδωμεν τήν περιγραφήν τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου 
τοϋ λοχίου Σωτηρ. φίλη. Κον Χ ρ . Κουτσομ. 
Σαλπιγκτήν Τ . Τ.930α. Έλήφθη ποίημά σας- 
Κον Θ. Κ . Τ . Τ . 922. Έλήφ θη έπιστολή σας. 
Εύχαριστοΰμεν δ*ά τόν ένθουσιασμόν σας καί 
τήν προθυμίαν σας. Κον Γεώργ. Πολυχρ. Τ .
Τ . 927 καί Κον Γεώργ. Π . Σταυρ. Ρέθυμνον. 
Έλήφθησαν συνδρομαί σας έξάμηνοι. Μυρίας 
εύχαριστίας Κον Ίω άν. Φλογερ. λοχίαν Τ , Τ . 
915. Έλήφ θη έπιστολή σας. Έδημοσιεύσαμεν 
έπιστολήν σας είς τό ύπ' άριθ. 31 τής 14 
Νοεμβ. ο-ύλλον. Δέντήν είδατε;Κον Ι.Α .Σκουλ. 
Λοχίαν Τ . Τ . 904. Έλήφ θη ένθουσιώδης έπι- 
στολή’σας. Σάς θερμοευχαριβτοϋμεν. Κον Φιλ. 
Καπόλ. Λοχίαν Τ . Τ . 940α. Έλήφ θη ποίημά 
σας. Κον Ν. Σαμαρ. Λοχίαν Τ . Τ . 904. Έ λ ή 
φθη αΐτησις. Σάς εύχαριστοΰμεν. ΚονΔ.'Τσιολ.
Τ . Τ. 902. Έλήφ θη περιγραφή σας. Κον Χρηστ. 
Παναγοπ. Τ . Τ . 927. 'Ελήφθη ποίημά σας. 
Κον Π . Βοτσ. Σύρον. Ε Ις  τήν δημοσίευσιν τών 
άποστελλομένων προτιμώνται πάντοτε τά 
προερχόμενο ^κ τοΰ μετώπου. Είναι κανών 
άπαράβα ος. Τήν «Κυκλαδικήν» λαμβάνομεν 
ενίοτε, σάς εύχαριστοΰμεν. Μέ τόν Σύλλογον 
« Ν ίκη»συνεννοηθήτε άπ'εύθείας .ΚονΧρ.Κουκ. 
Δεκανέα. Τ.Σ.902 Έλήφθη έπιστολή σας. Κον 
Έ λ .  Τσιουβ. Δεκανέα. Τραυματίαν ένταΰθα. 
Έλήφ θη επιστολή σας. Κον Εύάγγ. χατζ. Τ ’
Τ. 928. Έ·.άβ;μεν έπιστολήν σας. Κον Ίωάν.

I Β .  Γιανν Τ . I .  925. Έλήφθη. περιγραφή τής 
; μάχης τοϋ «Ταμπβύρ— Όγλού». Κον Θεοί. 
ί Μπελμ. Τ . Τ . 907. Έλήφ θη χειρόγραφόν οας.
I Κον Κ . Μ. Τ . Τ . 930. 'Ελήφθη έπιστολή σας.



Ζ ο ^ τ α Ν Η\ίτοι
Η Ν Ι Κ Η  Ε Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο

Άγαπητή «Νίχη»,
’Αμφότερα τά δέματα τής άγαπημένης μου «Νί- 

χης» τά ελαβον χαι σά; ευχαριστώ. Ά μέσως τά 
διηύθυνα εϊς τούς εϊς τά φυλάκεια εύρισκομένους 
άνδρας μου οΐηνες εινε δλοι παιδιά τού Κουμ
πάρου μας τοϋ λατρευτού μας Κωνσταντίνου δ- 
στις κατέστη πλέον τδ ίνδαλμά μας" έπολεμήσα- 
μεν κα» θά πολεμήσωμεν προσφέροντες εϊς τόν 
βωμόν τής πατρίδος καί τήν τελευταίαν ρανίδα 
τού αίματός μας. Είς ενα πρόσταγμά Του εϊμε- 
θα δλοι πρόθυμοι μέχρις ένός νά θυσιασθώμεν 
γΙατί Αυτός κατέστη ή ζωή μας, ή τιμή μας, Τό 
πάν δι’ ήμάς, γ ι’ αύτό σήμερον τήν στιγμήν ποΰ 
τούς άνέγνων τήν Ήμερησίαν Διαταγήν τοΰ 
Συν)τος έβροντοφωνούσαμεν δλοι μέ μ'ά φωνή 
♦Ζήτω ό Κουμπάρος»" αύτήν τήν στιγμήν τούς 
διένειμον τήν άγαπημένην μου «Νίκη» είχα δέ 
καρφιτσώσει είς τό χιτώνιόν μου τήν λατρευτή 
μου εικόνα Του" ό καταυλισμός άναψε, απαντες 
ένθΟυσιάσθησαν’ ούτε χιόνια, ούτε κρύα, οΰτε 
βροχές ύπό άντίσκηνο μάς πτοοΰσ ι πρός χάριν 
τού λατρευτού μας Κωνσταντίνου τό πάν.

Περαίνων τήν παρούσαν μου σάς παρακαλώ 
νά δέχθητε τήν διαβεβαίωση- τής εϊλικρινοΰςμου 
άγάπης.

Πρόθυμος Θ ω μάς  Α. Β αρ& ολομα ΐος
Έπιλοχίας δου Λόχου 12 Πεζικού Συν)τος 

Τ. Τ . 91δ

Α γα π η τή  «Νίκη»
Τ  όρα ποΰ to  άκατάπαυστο χιονόβροχο καί 

τό άγριο βογγητό τοΰ Β ορρηϊ μ ϊς  αναγκάζει 
νά προοτρέχωμε και νά κυκλώνομε τό τζάκι, 
ένφ άκοΰμε τά  εύθυμα παραμύθια ποΰ μ ϊς  α 
φηγούνται επ ιτήδειο ι συνάδελφοι καί διαβά
ζουμε ήρωϊκά κατορθώματα ποΰ ,άναφέρονται 
σέ επιστολές ποϋ μέ μεγάλη εύχαρίστησι ά- 
φήνεις νά κοσμούν τάς οτήλας σου, θά  ήτο 
παράλειψις, μπορώ νά πώ, καθήκοντος, άν δέν 
άπευ-θύναμεν τάς θερμοτατας ευχαριστίας μας 
σ’ εκείνους ποΰ προσπαθούν μέ κάθε τρόπο 
νά  μάς κάμουν νά περνοΰμε ώρες ευχάριστες 
καί τρελλές ‘στήν μονότονη ζωή μας.

Ε ίνα ι τόσον μεγάλη, ή εύχαρίστηοίς μας ώ 
στε δ,τ ι λόγια καί άν μεταχειριστώ νά μή 
μπορώ νά σάς τήν έκφράσω.

Ή  Π έμπτη κάθε έβδομάδος εΐναι σωστό 
πανηγύρι γ ιά  τοΰς σερατιώτες. Ε ίνα ι ή ήμέρα 
ποΰ καταφθάνει ή «Νίκη».

Π οιό μέρος της νά  πρωτοδιαβάση κανένας ; 
Ό λ α  ευχάριστα καί τερπνά. Τό καθένα τερ- 
πνότερον άπό τό άλλο. Τ ίν ά  π ή κανέναςπλέον 
γ ιά  τόν τσολιά μέ τήν Ζαχάρω του ; 2 ’ αύτό 
τό σημείο οί στρατιώται σκάν "στά γέλοια. 
Π ολλοί άπ" αύτούς ήρχισαν καί να τόν μ ι
μούνται τρελλά.

"Απ’ αύτά δμως δλα ενα πράγμα καταλα
βαίνω έγώ, δτι ό στρατιώτης άπέκτησε τόν 
σύντροφό του ό όποιος είναι ομώνυμος μέ ε
κείνον ποΰ έφερε μαζΰ του αχώριστα κατά 
τάς έποποιϊας τής Κ ιουτάχειας, τοΰ Έ σκή  
Σεχίρ, τοΰ Σαγγαρίου τέλος.

Έ ν α  μεγάλο ευχαριστώ καί μία ,ά ΐδιος ευ
γνωμοσύνη σ" έκείνους πού έγειναν αφορμή 
νά χαρίσουν "στόν μαχόμενον λαόν ένα τέτοιο 
ένθουσιαστικό περιοδικό, ποϋ κατορθώνει νά 
τά κάμνη ύ,τεράνθρωπον έκεϊ ποΰ στέκεται 
άπτόητυς υπερασπιστής τών δικαίων καί τής 
τιμής τής πατρίδος του.

Ή  «Νίκη» ας ε ίνα ι βεβαία δ ,τ ι ή φωνή της 
πού είνα ι γεμάτη άπό πατριωτισμό καί εύγε- 
νεΐς αντιλήψεις, ευρίσκει ήχώ εϊς τά τετιμη- 
μένα πεδία τών μαχών, ποϋ ό Ν ικητής στρα

τός από μιαν καί Μόνην επιθυμίαν διαπνέε- 
ται πώς νά τφ  δοθ»), ή πώς νά επιτυχή τήν 
σχετικήν διαταγή γιά  να σπάσΐ} τά μούτρα τού 
θρασύδειλου εχθρού.

Μέ βαθειά  έκτίμησι : Ή ρ . Α λεξ ίο υ  
λοχίας Β . Μ οίρα όβ.δ. Σ 'ό ν ια , I Π υ Λ/ία

τ. τ. 90β
Ί»;-»· ·

Ε Π 1Σ Τ Ο Λ Α Ι
«Άγαπητή «Νίκη»,

Τό πυροβρλον άντηχει. ‘Ο καιρός είναι άκα
τάστατο.;, χιόιία άφθονα, κρύο φοβερό. ΟΙ γε 
ναϊοι μας δμως φαντάροι δέν πτοούνται άπ' δλα 
αύτά, δέν δίδουν σημασίαν, οταν είναι υπηρε
σία, πρόθυμοι στήν υπηρεσία, δτάν είναι γλέντι, 
γλέντι. Διασκεδάζουμε τας διαθεσίμους μας ώρας 
ωσάν νά εύρισκώμεθα σέ μ'ά μεγάλη πόλι. Μέ 
τούς χορούς μας, με τά όργανά μας, μέ δλα μα; 
καί μέ τά θέατρά μας άκόμη. Προχθές τήν 21 

21,ήμέραν Κυριακήν, έδώσαμε τό Δράμα 
«Πάτερ Ήμών» Θρησκευτικόν, είς πράξεις δύο, 
μονόλογον και μιαν κωμωδίαν, ό «Χυγγραφεύς 
τών Επιθεωρήσεων». Αύτά δλα τή υποκινήσει 
τοΰ φιλομούσου καί γενναίου μας Διοιχητοΰ τής 
Ήμιλαρχίας κ. Παναγιωτοπούλου Θεοδ. Διά τής 
παρουσίας των μάς έτίμησαν πρΑτος ό Διοικητής 
μας, έπ:ιτα ό άνθ)χος κ. Εύθυμιόπουλος, ό 
ανθ)στής κ. Στασινάχης Ή λίας καί πολλοί άλλοι, 
ό Έπιλοχίας μας μέ τούς ύπαξιωμρτικούς δλους 
και οϊ ιππείς δλοι τής Ήμιλαρχίας.

Πρωταγωνιστής ύ Δεκανεύς X. Μ. ό όποιος 
είχε τό μέρος τής Ρόζας, ό λοχίας Άντύπας Σ. 
ό όποιος έπαιξε δύο μέρη τής Ζελής καί τοΰ Ι 
άκωβου Λερού χειροκροτηθείς έπανειλημμένως 
από τούς θεατάς. ιΟ λ°χίας Πουλόπουλος είχε 
(ΐέρος άξιωματικοΰ, ό ύποδεκανεύς Βραδή; Σ. ό 
Οποιος επαιξε θαυμασια τό μέρος τοΰ Εφημέ
ριου καί ο Ιππεύς Λυαρόπουλος Θωμάς τό μέ* 
ρος τής Γείτης.

Έστήσαμε σκηνή άπό άντίσκηνα ατομικά καί 
ρούχα γιά τά πρόσωπα έπρομηθεΰθημεν άπό κά- 
ποίο Τουρκικό χωριό τοΰ όποιου οϊ κάτοικοι 
πρόθυμοι μάς έφωδίασαν καί πολλοί έξ αύτών- 
μάς έτίμησαν διά τής παρουσίας των, δπως ό 
Μουχτάρης, ό Χότζας καί πολλοί ίί λοι οί ό
ποιοι έθαυμαζον λέγοντας μάσίαλα, μάσίαλα, 
γΙα σου Γκιουζέλ. Τώρα λοιπόν έιοιμαζόμεθα 
να δώσουμε τόν «’Αθανάσιον Διάκον» καί μίαν 
Κωμφδίαν.

Έτσι λοιπόν περνοΰμε τήν ζωή μας είς τό Μέ
τωπον και δέν μάς μέλλει, άν καθήσουμε καί 
χρόνια^ ολόκληρα άκόμη, έφ' δσον ή Πατρίς 
θεωρεί καλόν νά παραμείνωμεν.

Μετά τιμής X .  ΛΓ.
XII Ήμιλαρχία Τ . Τ . 923

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

έκφράσωμεν δημοσία τάς απείρους εύχαριστίας 
μας είς τόν τμημ,ατάρχην ιατρόν κ. Μενεΐδην 
Ίω άννην, δστις διά τής επιμελούς του έργα- 
σίας καί διά. τής άκουράστου μερίμνης του, 
φροντίζει όπως ύπάρχει τελεία καθαριότης καί 
εξαιρετική τάξις είς τόν θάλαμόν του. "Επίσης 
μετά μεγίστης προσοχής καί έπιμελείας εξετά
ζει πάντοτε τόν πάσχοντα τραυματίαν, καί 
φροντίζει νά ύπάρχη κάθε χαρά καί ομόνοια 
είς τούς ΰπό τήν δικαιοδοσίαν του άσθενεϊς.

Διά τούτο πάντες εύχαριστοΰμεν τόν ανω τέ
ρω στρα. "Ιατρόν καί τοϋ εύχύμεθα π ϊσ α ν  εύ- 
τυχίαν δλοι μας.

Ο ί τραυματίαι 3ου θαλάμου 
6ον Στρατ. Νοσ)ον 'Αθην ών, 2-12-21.

ΠΡΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΟΥΜΠΑΝ
Μέτονπουν βαρυχειμουνιά 

Πλίμ" Ζαχάρου μ" τζιέρι μ ’
Ε ΐμ ι κιι/.ά οπούς παντα ούρέ τζόβινου. Θ η

ρίου μαθές. Μ άϊδι τού χιόνι μ ά ϊδ ι τού κού- 
γιου μ ’ καμανι τί.τουτις. Μ οιναχά ποϋβγάλα 
χιουνίοτρις κί ο1 γράφου κί μ ί πνάν τά δάχ- 
τλα μ . Α ϊντι ούρέ τσ' άφ?.ότιμις έτσι μούρ- 
χ ιτι \α  τσι δαγκοοο» κί »·ά τσ’ φάου τού π έ 
του ! Μή ρουτας Ζαχάρου μ 1, πουλακίδα μ ’ τι 
κακο >ι ααμαντϊς γ ίν ιτ ι ίδώ πέρα μί τή «Νί
κη»^ Μ ό'.ις φτάσ οτού μέτουπου άκοΰς φ\’ές, 
ακοΰς σούσουρου κί κακό ποΰ πάΐ) γόνα ! Τή 
π ιρ ιμένουμι τή ■.Νίκη» τή σκουρδόπιστη ο
πούς ο ι Ιβραΐο ι τού Χστό ! Μόλς τή  μυρι- 
στοϋμι μι τά  μούτρα ίμπρός νά τήν πάρουμι 
να την αναγνώσουμι νά μ ϊς  φύγτ) λίγου τού 
μιρακι . Μ πρός στή «Νίκη* άφήνουμι κί τούν 
υπνου κι τή  κουραμάνα κί τά πάντα κί δι γ ιά  
παντα. Κι νά δγής ούρέ πλάκι μ’ τσί τσουλιά- 
Οις κι^ τσ φ ιντάρς νά μί δγιο βάζουνι κ ί νά 
κακαριι,ουνι απ τά  γέλια  σά το* κόττις. "Έ
γινα πΛιέουν ού  ̂συγγραφιάς τοϋ συντάγ- 
ματους κι ισους-ισους καί πάρου κί τον 
ΝόμπίΛ ! Τώρα τιλ ιευτα ΐα  μάλιστα άρχίσανι 
να μ γράφ οινι ούλα τάζαγάργια τούμιτοιπ’οΰ- 
λοιοι σκαλτσοΐ'βιουμΐ)χανοι! Μ'στέ/.νουνι γ ρά} ι - 
ματα κί γραφές κί κουρουϊδεύουνι κί μ ' κά
ν ουνι λόγου κί γ ιά  οένα δπ* εΐσ ι γνωστή σ’ 
ουλου τού μέτουπου. Ιίι* ού Κ ιμάλ άκόμα σί 
γουρνιζ κι σ’ εχει ούώς ’ίεμαθα σί μιγάλη 
ιχ ιιμησ ι. Μ ουνά/α ΐκείνη ή γαλιάντρα δέν οι 
χουνεύει. Ζΐ]λουτυπεϊ μαθές ή σκρόφα.Έ γνοια 
ο' όμως. Ά ν  τήν πιάσου θά τή μάθου τί 
Ιοτι βιρνκουκου ! Σ ’ παραθέτου τώρα ίδώ γιά  
ουρέ πλι μ’ ίένα γράμμα ποΐίλαβα ού ίέρμους 
απου ενανι συνάδιλφου ζαγαρουλόγου κί σκαλ- 
τσουβιουμήχανου·

«Ούρέ ζα /ά ρ ’ τσ’ Ν ίκ’ς 
»Σ ί φλώ κατάνεικρις στή μοΰρ’ς. Τ ί γράφ 'ς 

ουρέ στοϋ πιριοδικού μ ί,κ ί γ άρ ίνοής νά ίμ- 
πεζ ς κί κουρουίδεύς, κακ ιρίζοντας λουίς κο- 
πής ψευτιές^, ίμένα μάϊδε Ζαχαρούλα τό λιέν 
Χ̂ τ ζ ιγέριμ’ μ ά ίίε  έγράΐίΐα τέτοια πστολή.

Α ίντες ουρέ κί άν κάνουμε πότινις καιιιά  
γεροβολιά καια  α ύ ιούθ ι τότινις θά  φέρού τ ’ 
τσαροΰχ γερ οβο? .ιϊνά  γλιέπ(]ς το* ρεμποΰμ· 
πλικες να τσ περν η διάκους τού πατέρα τς, 
φ ίδ καί μαρμάγκα θ ά  σάς δαγκοΰσι δλουνουί. 
κανάν καιρό δόθνες νά γιουρτάσις μαθέ 
τ πμόλμο πού τρώγ* ή μύγα σίδερο κί τό 
κνοϋπ'άτσάλι νά σέΙχειροεονήσουμι μαθές καί 
σένανε νά ξ ιρ ν ϊς  τραχανάς καί μυλόπιτρις, 
και νά γράφς μέ π ιότεριν δρεξι.

Τ ’άϊκοϋς ; Τ 'ά ϊκ ώ  νά λιές.
Μετά συγχουρίοειος ποϋ ΐν  τοϋ χαρτί λιερο- 

μένο ΐεβρεχε μαθές κί τ ' άντίσκηνο ταν τρύ
π ιο  κί πέσαν βροχές.

Σ ί  φλώ στή μπλάτ’ καί στούν άφαλό» ! 
t t Τ σ α τσ α ρ ο ύμ π α ς

Αυτουνου ουρέ π λ ί μ’ τού γράμμα τού Ιέ- 
λαβα ίπρουχτές κ ι ' έπισα σί συλουή. Ά κοΰς 
ουρε αυτούνους ού άφαλους ού Τσατσαρούμ
πας νά  μί νομ ίζ’ μαθές καπιλαδοΰρα κί κου
ραμπιέ' ίμένα ποϋ ίέφαγα τή φωτιά κί τού 
μπαρούτ’ μ ί τή χ ο ύ φ τα : Π ίσου *μ* σ’ έχου 
Σατανά ! Δεν έρχισι ούρέ Τσατσαρούμπα κρε
μανταλά σά δώ νά δής άν ύφίστατι ίέυζουν 
Κ αραφωτιάς γιά  δ χ ι ; Ούρέ γιά  μένα έγ ιν ι λό
γους κί στή Διάσκεψι κ ί σύ μ ’ κάνς τούν κόκ- 
κουρου ; Αίντε ούρέ χα ϊβάνι δέ σί παριξηγώ . 
Πρόαιξι δμους μή ζαναπιάσος τού κουρίτσ’ 
τή Ζαχαρούλα στού στόμα ο’ γ ια τ ’ θά  ρου- 
βουλήσω κατά τοϋ Ίσ κ ή  Σ ιχτίρ , θά  σί βου- 
τουλουγήσω ίέκ τοϋ λιμού κί θ ά  σ’ δαγκώ
σου τούν κριτιλάγκου ! Ί γ ώ  ούρέ μουνάντιρι 
δέν ε ΐμ ι ίέυζουν ποϋ μυρίζου τσαρουχίλας 
ίφτά μίλια  μακρυγιά ; Ί γ ώ  ούρέ ζαγαρούλόγι 
ε ιμ ι κουραμπιές ; Ά ϊν τ ι  ούρέ μ ίστινα. Χώ- 
ρησις τρουμιρά κί νά μή σι δώ μ ά ϊδι νά σ’ 
άπαντήξου μπροστά μ ’ γ ια τ’ ϋά σί τουμπα
νιάσου τσ’ γρουθιές π ’ νά δΓ]ς τούν ουρανό 
σφουντΰλι !..·

Ταΰτα κί μένου
Ί γ ώ  ή γνήσιους Ίέυζουν 

Μ ή τρ ο υς  Κ α ρ α φ ο υ τια ς  
ό γίδιους κ* άπαράλαχτους


