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Τήν ήξεραν τών Χριστουγέννων τοϋ 
1912 ό λόχος μας έτήρει τήν προφυλα
κήν τοϋ έκεΐθεν τοΰ Κρυφοβοϋ υψώμα
τος. τής Άετορράχης, τοΰ άκροτάτου έως 
τότε και ύψηλοτέρου σημείου τής Ελλη
νικής γραμμής, ΰπό τό όποιον έφαίνετο 
γραφικότατα τό Μπιζάνι μέ τούς πρα
σίνους λόφους του, τάς βαθείας του χα
ράδρας, τό έρημωμένον άπό κατοίκους 
χωριό του καί τούς διακεκομμένους μαι
άνδρους τών τάφρων του, δπισθεν τών 
οποίων εμαντεΰομεν τά άκοίμητα διά νυ- 
κτός καί ήμέρας τουρκικά πυροβολεία.

Ό  ΰποδεκανεύς Μαρκούσης, ό στρατι
ώτης Λέτζος καί έγώ πεσμένοι πρην<ΰς 
κατά τήν χαραυγήν, εκυττάζαμεν διά μέ
σου τών πετρών ενός προχώματος τά 
Γιάννενα,τά λευκάζοντα είς τό μέσον λί
μνης τεραστίας, δπως έφάνταζεν ή ομί
χλη ποΰ κατείχε τήν πεδιάδα καί συνεχί- 
ζετο μέ τήν σαπφειρίνην πλάκα τής θρυ
λικής λίμνης.

—Τί Χριστούγεννα θά κάμουμε σήμε
ρα ; είπε ό Λέτζος μέ παράπονο.

— Έγώ, εΐπεν ό Μαρκούσης, δέν είμαι 
πικραμένος γιατί παρέα είμαστε καλή, 
θά τά ποΰμε, θά περάση ή ήμέρα, θά 
μάς ψάλη άπό δώ ό Λέτζος τό «ό Χριστός 
γεννάται σήμερον» καί αν λάχη καί μισό 
παγοϋριούζο πάηκαλά.Άλλοιώς κουραμά
να μέ κουραμάνα. Τή δουλειά μας τήν ξέ- 
ρουμε.

— Θέλεις νά πής δηλαδή, δτι δέν σέ 
νοιάζει, εΐπεν ό Λέτζος. Ρέ δέ μας παρα
τάς. Χρονιάρα ήμέρα σήμερα καί νά φυ
λάμε τούς ’Αρβανίτες. Τόν παληκαρά!

Ό  Λέτζος ήταν ’Αθηναίος, υπάλληλος 
κρεοπωλείου στήν αγορά, μιλοϋσε διαρ
κώς γιά τή γυναΐκά του καί τό παιδί του, 
έγνώριζε μερικά παραμύθια, δι’ δ καί 
ήτο περιζήτητος στής συντροφιές τών ά- 
γρυπνούντων στρατιωτών. 'Ήτο τερατο
λόγος, τέλειο Πλακιωτάκι στό ΰφος καί 
στή γλώσσα, προσπαθούσε νά βολεύη κα
τά περίεργον τρόπον μοιραζόμενος τό 
ψωμί του μέ άλλον δταν είχε, άλλά καί 
έφεύρισκεν τρόπους ν’ άφαιμάσση τούς 
άλλους, δταν αύτός έστερεΐτο καί τοϋ ήρ- 
νοϋντο. Είχε τουτέστι προσόντα, τά όποια 
έδικαιολόγουν τά παρατσούκλια, μέ τά 
όποια τόν είχα βαπτίση : «Χαλιμάς», 
«Πόντος» καί «Χασαπάκι».

— Τι λέει τό Χασαπάκι; Εΐπεν ό Μαρ-
ί ■ /r κουσης.

— Είπε πώς μάς κάνεις τόν παλληκαρά
πεσμένος μπρούμυτα.

— Δέν κάνω τόν παληκαρά βρέ! Ε ί
μαι, άπήντησεν ό Μαρκούσης.

Καί άνεσήκωσε τό μακρύλαιμο κεφάλι 
του προσπαθών νά ίδή έπάνω άπό τήν 
ράχι μου τόν Λέτζο. Έκεΐνος έγέλασε 
καί μέ τής παλάμες στήν κοιλιά του άρ
χισε νά κάνη σαν νά τόν έπιασαν σπα
σμοί άπό τά γέλοια. Έκορόϊδευε τόν 
συνάδελφο ποδ ήθελε νά υποστήριξή πώς 
είνε παληκαρας.

Τότε ό Μαρκούσης άπλωσε άπό πάνω 
μου τό χέρι του, άρπαξε τόν Λέτζο άπό 
τό στήθος, μέ διεσκέλισε καί έτσι εΰρέ- 
θηκε άπό πάνω του. ’Έγιναν κουβάρι.Ό-

ενας κτυποΰσε τόν άλλο, καί τό τσάκωμα 
θά είχε σοβαρώτερες συνέπειες, αν καί 
οί δύο δέν προσπαθοΰσαν νά μή άναση- 
κωθοϋν άπό τό έ'δαφος γιά νά μή δόσουν 
στόχο στόν έχθρό γιατί τό μέρος αύτό ή
το όρατό άπό απέναντι. Δέν τό κατώρ- 
θωσαν δμώς αύτό ποΰ είχαν φοβηθή καί 
οί δύο γιατί ήρθαν στιγμές ποϋ έτινά- 
χθησαν μέ όρμή άπάνω. Πέντε έξη σφαί
ρες έσφύριξαν άμέσως στ’ αύτιά μας.

Οί δύο άνδρες έμειναν άκίνητοι ό έ'νας 
πλάϊ στόν άλλο, ξαπλωμένοι καί οί δύο 
μετά κεφάλια καίάχαμα γιά ν’ άποφύ- 
γουν τής σφαίρες.

—Τό βλέπεις; έφώναξε ό Λέτζος. Έ 
καμες πάλι τή σαχλαμάρα σου καί οί ’Αρ
βανίτες άρχισαν τούς πυροβολισμούς. 
Φταίω έγώ ποϋ σοϋ μιλάω. Έγώ σέ παίρ
νω γιά φίλο.

— Άφοΰ μέ βρίζε ς, είπε ό Μαρκού
σης συμβιβαστικός. ’Εγώ λέω πώς θά πε
ράσουμε τά Χριστούγεννα καί σύ αρχί
ζεις τή γκρίνια. Έ πί τέλους εμένα έ'τσι 
μ’ άρέσει. Τί τόν Πειραιά, τί έδώ. Έγώ 
ήμουν εκφορτωτής καί αύτές τής ήμέρες 
τής περνούσα μέ τήν παρέα μου. ’Εδώ 
σάς, έχω τήν παρέα. Στό κάτω τής γρα
φής πόλεμος εΐνε. Χριστόψωμο θά ζητώ 
έδώ πέρα ή πρόχωμα. Δέν μάς έφεραν 
στήν Άετορράχη γιά νά κάμουμε ρα
βαΐσι.

— Καθένας μέ τήν ίδέα του καί τό φι
λότιμο του, εΐπεν ό Λέτζος. Έσύ θέλεις 
πρόχωμα, έγώ Χριστόψωμο. Είμαι Χρι
στιανός άνθρωπος.

— Κι’ εγώ τί είμαι, Τούρκος;
— Δέν ξέρω τί είσαι. Έγώ είμαι νοι

κοκύρης. Έ χω  γυναίκα καί παιδί σύ δέν 
έχεις κανένα.

—Ποιός σ’ έγέλασε, είπε ό Μαρκού
σης. Έ χω τόν εαυτό μου.

—Τό βλέπεις; Δέν έχεις κανένα. Τό 
ξέρουνε κι’ ή πέτρες.

■—Λέτζο ξανάρχισες τά ίδ ια ; είπε πά
λι ό άλλος. Μή μέ κάμης νά κολασθώ τέ
τοια ήμέρα.

— Γιατί νά κολασθής; Γιατί σοϋ λέν 
πώς δέν έχεις κανένα; Ατιμία εΐνε; Λα
βαίνεις γράμμα ποτέ σου. Ζήτησες καμ- 
μιά φορά χαρτί καί μολύβι νά γράψης σέ 
κανένα. Είσαι έ'ρμος. Γιατί νά σέ νοιάζη; 
Εμένα μου γράφουνε δύο φορές τή βδο
μάδα καί τόν πόνο μου έγώ τόν ξέρω.

Ό  Λέτζος δέν εΐχε άδικο. Πρ ίγματι 
ό Μαρκούσης δέν είχε ποτέ άνησυχίες 
γιά τό ταχυδρομείο, δπως συνέβαινε μέ 
τούς άλλους άντρας τοΰ λόχου.

—Αδιάφορο, τοδ εΐπεν ό Μαρκούσης 
σε λίγο. ’Έχω κι’ έγώ τό τομάρι μου.

—Πςςς, έκαμε ό Λέτζος.
— Δέν σοΰ αρέσει;
—Ά πό ποδ είσαι Μαρκούση; τόν ή- 

ρώτησε ό άλλος άντί άπαντήσεως.
— Ά π ό τόν Πειραιά. Είμαι φυντάνι 

τής προκυμαίας. “Οταν ήμουν μικρός με 
περιμάζεψε έ'νας μανάβης. Μ’ έδερνε, μέ 
κλωτσοπατοϋσε.Μοΰέκανε μαρτύριαώςπού 
μεγάλωσα.Κάποτε δμως ήμουνα τότεπαιδι 
μουστακωμένο,μέ χτύπησε μπροστά σέ μιά 
κοπέλλα ποΰ εΐχε τήν ίδέα της γιά μένα.

Άρπαξα τότε μιά πέτρα καί τοΰ άνοιξα 
τό κεφάλι καί τοΰ σκόρπισα λεμόνια, πορ
τοκάλια καί λαχανικά στό πεζοδρόμι. Μέ 
περάσανε άπό τό πταίσμα.

— Τόν πατέρα σου μωρέ βάρεσες;
— Δέν ήταν πατέρας μου.
— Αδιάφορο. Σέ είχε άναθρεμμένο.
— Νά τήνε βράσω τέτοια άνατροφή. 

Ά ντί ψωμί χαστού/ι, άντί νερό φτύσιμο 
στά μούτρα. ’Εγινα εκφορτωτής. Ανήκω  
στό σωματείο, έχω κουστούμι κυριακά
τικο, άπόχτησα τό φιλότιμο μου, στήν ά- 
στυνομία δέν έπάτησα, δέν πειράζω κα
νένα, δέν μέ πειράζει κανείς. Έδώ τώρα 
ξέρω πώς είνε πόλεμος. Δέν κάνω σάν 
καραγκιόζης όρε χασαπάκι. Δέν κλαίω "ϊαν 
γυναίκα. Δέν σου λέω πώς θέλω νά σκο
τωθώ. ’Ά ν έ'ρθη όμοος ή σφαίρα ας έρθη. 
’Ή  θά τήν κράτησης δηλαδή μέ τό χέρι 
σου νά μή σέ λάχη. Ό  δρόμος της ''έν 
σταματάει καί δπου πάει, θά πάη, άς έρ- 
θη λοιπόν, άν μοΰ εΐνε γραφτό· Τί μέ 
νοιάζει. Έ πί τέλους ό άνθρωπος τί είνε; 
Μιά ίδέα.

— Ίδέα εΐνε ό άνθρωπος; εΐπεν ό Λέ
τζος. Ίδέα είναι δταν δέν έχη γυναίκα καί 
παιδί. Ά ν  είχες γυναίκα ·δά θυμώσουν τό 
σπίτι σου καί θά σέ έκοβε κρύος ιδρώς- 
Θά θυμώσουν πώς πέρυσι...

Ό  διμοιρίτης έφώναξε καί ή στιχομυ- 
■Οία διεκόπη.Ό Μαρκοΰσης,μέ τόν Λέτζον 
έπροχώρησαν έ'ρποντες διότι ή διμοιρία 
των θά κατήρχετο είς τά χαμηλά λίθινα 
προχώματα τά άποτελοΰντα τήν άκροτά- 
την καί επικίνδυνον πρώτην ζώνην τής 
γραμμής.

Έπέρασε ή ήμέρα τών Χριστουγέννων 
παγωμένη, νοτισμένη, άνήσυχος καί πτω- 

j χή. Έφάγαμε ξερό ψωμί κι’ εκείνο στό 
πόδι, διότι οί Τούρκοι γνωρίζοντας τήν 
εορτήν μας δέν έννοοΰσαν νά μάς άφή- 
σουν σέ ησυχία. Καί τήν νύκτα έκαμαν 
αιφνιδιασμόν. Ή  φωτιά άναψε άπ’ άκρου 
είς άκρον, άπό τής στενωποΰ Λαγάτορα 
μέχρι τοϋ Κατορτσιοϋ καί δέν έσταμάτη- 
σε παρά κ ·τά τάς δύο μετά τό μεσονύ
κτιον. Εΐχα άποσυρθή εις τήν σκηνήν 
μου, δταν ήκουσα τή φωνή τοΰ Μαρκού
ση πλάϊ μου.

— Γειά σου, μοΰ είπε.
— Τί γίνεσαι; τόν ήρώτησα.
—Έ χω  τήν πίκρα μου άπόψε μοΰ εί

πε. Έπείραζα τόν Λέτζο σήμερα τό πρωΐ. 
Είμαι παληάνθρωπος.

— Τί τρέχει Μαρκούση ;
Εΐχε μπή στή σκηνή μου καί κάθησε 

στήν άκρη μέ τά χέρια κουλουριασμένα 
στά γόνατα καί δπως έτράβηξε τό τσιγά
ρο του στό σκοτάδι, τό πρόσωπό του έ- 
φωτίσθη στιγμιαίως καί έφάνη σκληρόν 
βαρύ, πένθιμον.

— Ό  Λέτζος σκοτώθηκε στόν αιφνι
διασμό, μοΰ είπε. Ή ταν χρήσιμος άν
θρωπος. Νά σοΰ πώ έ'να λόγο. Καλλίτερα 
ή σφαίρα ναύρισκε εμένα. Έκεΐνος εΐχε 
γυναίκα καί παιδί. Έγώ ποιόν έχω ;

— Δέν έχεις κανένα ;
— Ψυχή. Είμαι τοΰ ’Ορφανοτροφεί

ου. Ένόμιζα πώς σοΰ τό εΐχα πή.
Α Π Ο Μ Α Χ Ο Σ
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Η ΜΑΧΗ TOY ΤΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΛΕ-ΓΚΡΟΤΤΟ
Ή  πρώτες αχτίδες μ:άς ώμορφης Ά νατο 

λ ίτικης αύγούλας τής Ιδη ς Αύγουστου, ·λ · 
χρυσεε, γεμάτες δροσιά 'έπεσαν στίές βουνοκορ 
φές ποδ ξένιζαν προσωρινά τ ’ αθάνατα παλ 
ληκάρια τής Ε λλάδος, κ’ έχρύσισαν τα  τιμή 
μένα μέτωπά του σά ν'άθελαν ν’ άμοιψουν μέ 
φωτοστέφανοι, τον ηρωισμόν τους.

Μά τή μέρ’ αύτή, δέ βρίσκουν μόνον τιές πα 
λιές γνώριμες μορφές π ’ άκούραστα πετώντας 
σάν άετοί άπο κορφή σέ κορφή έφτασαν τή 6ου 
νοσειρά τοϋ τρομερού Καλέ Γκρότο. Στο διά 
βα τους συναντούνε τές μορφές ψημένες άπ’ 
τον ήλιο τής Άσία,ς παρμορφωμίένε? άπ’ τήν 
Αργιλώδη σκόνην τής Ερήμου τη ς μ» άγέρω 
χες  γεμάτες πεποίθησι, ετοιμες νά επιβάλουν 
το θέλω τ»υς καί στήν πειό λυσσασμένη άντί 
στασι.

Είνε τό Σύνταγμα τών «’Ανδρείων» δπως 
είχε ονομάσει τούς εύζώνους του έ διοικητής 
τους, γέννημα άρχαίας στρατιωτικής οίκβγε 
νείας ποϋ ενα βλαστάρι τη ;, ό ’Α χιλλέας κό 
σμησε τή γεμάτη δό£ες νιέα ιστορία τής 'Ε λ  
λάδος μας μέ τόν ώμορφο θάνατο ποδ ήυρε στή 
μάχη τοϋ Σαρανταπόρου.

Τό ήλιοβασίλεμμα τή ς  προηγούμενης μέ 
ρας, ήταν τό συμπλήρωμα τής προηγούμενης 
έβδομάδος, ποΰ βάδιζαν άδιάκο.πα άνίκητοι άπ· 
τή δίψα και τά  σύννεφα τής σκόνης πού ή άφι 
λόζενος έρημος γεννούσε, άκούραστοι άπ’ τήν 
άπόστασί: τήν τεράστια ποϋ διάνυσαν στό διά 
στημα τών είκοσι τριών ήμερών, χωρίς μιά 
μέρ' ανάπαυση άπό τό Μπουλαντάϊ) στό ’Αφι 
όν Καραχισσάρ και άπ’ αύτό στό Γαΐντζή, 
βιάζονταν νά προφθάσουν τό μοίρασμα τής 
Δόζης. Κ ι’ ή σύμπτωση μ»έ τές άπειρε? άγνω 
οτες καί παράξενες ενέργειες της φαίνεται 
πώς φύλαξε γ ιά  τ ’ «’Ανδρεία» παιδιά τού ή 
ρωα συνταγματάρχη. Ά λέ£η , .(δπως τόν ώνό 
μαζαν μεταξύ τους οΐ Εΰζωνοι) Έ διπ ίδη , στι 
γμή ποΰ ή δόζα όλόφωρτη στεφάνια πρόσμενε 
στήν άπότομη κορφή τοϋ Κ αλέ Γκρότο νά 
στεφάνωση τ»ύς ήμίθεους ποϋ θ’ ανέβαιναν 
σ’ αύτή.

Ό  ήλιος έχτελώντας τήν αιώνια πορεία 
τής φωτοδώτρας δουλειάς του έχει προχωρή 
σει στό άνηφορικό μιέρος τ ’ άπειρου, ποϋ ώνό 
μασάν ο°ρανό.

'Η  φύση ήρεμη άπό τοΰς κρότους τών κανο 
νιών, πιοϋ εως χθές βράδυ τήν τάραξαν, μοιά 
ζει μέ ήσυχη θάλασσα υστέρα άπό μιά άπαί 
σια τρικυμία.

Τό Σύνταγμα κίνησε· ό όγκος τοϋ Καλέ 
Γκρότο και τής βουνοσειράς του προβάλλεται 
άπ’ τά χαμηλότερα βουνά ποϋ είνε μπροστά 
του καί ή οψη του μέ τους άπότομους βρά 
χους καί τές αλλόκοτες χαράδρας του μοιάζει 
μοβόρο Μονάρχη τοϋ Μεσαίωνα, έτοιμον νά 
σπαράξη κάθε ΰπαρ£η ποϋ Οά τολμήση ν’ ατε 
νίση τή μο*ρφή του.

Τά εύζωνάκια βαδίζουν άτρόμητα πρός τό 
Γκρότο κ ’ ή χαράδρες άντηχούν άπ’ τά  κλ'έ 
φτικα τραγούδια τους ποϋ ή αισθηματικές λέ 
ξες καί 6 ήχος τους συναρπάζουν πειότερο 
τήν ψυχή τους κ’ ή πεποίθησι γιά  τή Νίκη 
χύνεται σ’ ολων τά  ήλιοκαμμένα πρόσωπα.

Προχωρούν* δέν άπέχουν πειά  άπ' τοΰς πρό 
ποδας τοΰ Γκρότο παρά τρεις ή τέσσαρες χ ι  
λιάδες μέτρα. Ή  φάλαγγα ολόκληρη μέ κα 
τάλληλα διαστήματα έχει κατακλύσει τή μι 
κρή πεδιάδα ποδ εκτείνεται μπρός τους.

'Η  Μεραρχίες π ’ εδωκαν τά  πρώτα χτυπή  
ματα. στό βράχ,ηνο μεγαθήριο π ’ ό Ά δ η ί  του 
κατάπιε πολλά λεβέντικα κορμιά, μά ό λιγο 
στός τους άριθμός ήταν άδΰνατο νά ύποτάξη 
τή μανία τών οβίδων ποΰ σπαταλοδσαν τά  με 
γάλα κι’ άπειρα κανόνια τοδ έχθροδ, παραξε 
νεύονται σάν 6λ<έπουν νά προχωρούν αΐ φάλαγ

γες τών «νδρείων, χω ?ίς ουτε μιά οβίδα νά 
φροντίζη νά κόψη τόν ϊρ ίμ ο  τους.

Τι νάναι τάχα άφ·ρμή ποδ ·ίγη«αν τά κ* 
νονια φ δ  άπαίσιου βουνοδ, ποδ ώς τό περα 
σμένο βράϊ0 ε"αιγαν καί τήν μικρότερη πτυ 
χή  τής μικρής πεδιά ϊος; Μήπως ή κούραση; 
Μήπωξ ή ελλειψις οβίδων; Μ ήπως τό θέλω 
τών άνδρείων εύζώνων, ποδ ϊφτανε στόν άερό 
μέ τόν ήχο τών τραγουδιών κ ι’ εδείνχν* τήν 
άκαμπτη άπόφασί του, μέ τ ’ άρρενωπόν του 
βάδισμα καί το γοργό τους σταθερό του βήμα; 
’Ίσ ω ς τό τελευταίο· γ ι’ αύτό τώρα ποΰ τά  άθά 
νατα παιδιά τή ς δαφ,νόστολης μάνας φθάνουν 
στές πρώτες πλαγιές τοδ Γκρότο, μετακινοδν 
ται οί Τοΰρκοι βια<τπκά βιαστικά άπό βράχο 
σέ βράχο καί άπ» οχύρωμα σ’ οχύρωμα, μέ 
χαμένε τές ελπίδες τους, 8μοια μέ γιατρό ποδ 
υστέρα άπό μιά  πεποίθησι γιά  τή διάσωσι τοδ 
άσθενή του, μιά μεταβολή ποδ επιβάλλει μιά 
δυνατήι ενέργεια, τόν κάνει νά χάση κάθε έλ 
πίδα του καί ή σπασμωδικές του κινήσεις δ*ί 
χνουν δλη τήν άπ^λπισιά ποδ τόν κατέχει.

Έ φ τα σ α ν ! Δέν τοΰς χω ρίζει πειά  παρά χι 
λίων μέτρων απόσταση. 'Ο  καθένας βρίσκεται 
στή γραμμή ποδ γοργόφτεος θά £ομήση, κι’ ο 
πως εΐνε πεσμένοι πίσω στά βράχια καί προσ 
μένουν τό «’Εμπρός» βλέπουν άνυπόμονα τήν 
κορφή τ»ή όχυρωμένιου Γκρότο, σά νά βιάζων 
ται νά φτάσουν τήν ίδια στιγμή.

Οί άξιωματικοί τους, περήφανοι γιά  τά  
παλληκάρια τους, δίνουν σ’ αύτά έδηγίες γιά  
τές τελευταίες λεπτομέρειβς· ή όρμή όλονών 
δείχνει π %  ό θάνατος ποδ μένει τώρα όλόγυ 
ρά τους, γ ιά  ν’ άρχίση σέ λίγο τήν άπαίσιά 
του δουλειά δέν τρομάζει τής χαλύβδινες ψυ 
χ ές  Τους.

Γ0  ήλιος, ξακολουθών τό δρόμο του, διάβη 
κε τή ράχι τ ’ άπειρου ποδ όνώμασαν ούρανό 
καί τώρα γέρνει, στή δύση του, είνε ώρα τρεις 
τ ’ απομεσήμερου.

'Ο  άτρόμητο; Δ ιοικητής τοδ Συντάγματος, 
μέ τοΰς ήρωϊκούς τηυ ταγματάρχας καί έπι 
τελείς, λίγα βήματα πίσω άπ’ τή γραμμή τώ ν 
«’Ανδρείων» τους φροντίζουν μετά τά  γυαλιά 
τους ν’ άνακαλύψουν πρόσβαση ποδ νά εκθέτη 
λιγώτερο τά παιδιά τους στό εχθρικό μάτι, 
σαν άρχισε ή προχώρηση. Μά κ’ ή τελευταία 
ρωγμή είν’ ολοφάνερη άπ’ τήν κορφή τοδ 
Γκρότο ποϋ ot Τοΰρκοι καρτεροϋν οχυρωμένοι. 
Μόνο μέρος ποϋ θάι ξορμήσουν είνε ή πλαγιά 
του καί τό διάβα της θά στοιχίση πολλές ΰ 
πάρξεις κ ι’ δμως πρέπε^ νά τήν διαβοδν!

Ή  απόφαση λήφτηκε· υστέρα άπό μιά ώρα 
έπρεπε στήν κορφή τοδ Κ αλέ Γκρότο νά κυ 
μ άτιζε ή δοξασμένη σημαία τοδ 3 )4 0  Εύζωνι 
κοδ. κ ι’ ή δόξα νά στεφάνωνε τοΰς ήμιθέους 
ποδ θάφταναν έκεί. Οί ταγματάρχαι πήγαν 
στές θέσεις των. "Ετοιμοι!

Τό σύνθημα έδωκε 4 Διοικητής τους «’Εμ 
πρός παιδι^ τ ήν δόξα, γ ιά  τήν τιμή τής 
Πατρίδος!» άκούγεται ή δυνατή φωνή του, 
προσταχτική, γεμάτη πεποίθησι. Κ ’ εύθΰς ο 
λος ό ό'γκος τών άνδρείων, σ’ άτέλειωτα κόμ 
ματα όρμάει έμπρός σά μιά καλοκαταρτισμένη 
μηχανή ποδ εύκολοκι,νοδνται δλα τά κομμάτια 
της στήν πρώτη στροφή τοδ κινητήρα τροχοδ 

I της κι’ άπ’ τό στόμα ολων άκούγεται σάν πε 
λώρια ήχώ· «’Εμπρός έμπρός!» κι άκολουθεί 
τό τόσο γνωστό καί τρομαχτικό στοΰς Τούρ 
κους επιφώνημα· «άέρα άέρα»· γεμίζοντας τό 
άπειρο κι’ οΐ ήχοι του φθάνουν άπειλητικοί 
στήν κορφή τοδ Γκρότο καί δείνουν τό πρδτο 
χτύπημα στή θέ.ληοτι τ ’ έχθροδ καί τό πρώτο 
φίλημα στήν άμερόλήπτη μά γνωστή τουζ 
Δόξα.

Τί κ ι’ άν ή φύσι τραντάζεται άπ’ τοΰς κρό 
τους κα-νονιών ποδ μέ σπατάλη ρίχνουν άδιά I

*οπα τής μεγάλες τους όβίδες κ ι’ άνοίγουν 
ολόκληρα οπίου πέσουν σκάφτοντας δλη τήν 
πλαγιά ; Τ ί κι’ άν οΐ σφαίρες π ’ άπειρα έχθρι 
κα ντουφέκια καί πολυβόλα ρίχνουν μέ τό σ.; 
ρίστικό τουις διάβα άφαίιροδν τήν αΐσθησι της 
άκοής άπ’ τοΰς ’Ανδρείους; Τ ί κι* άν ό δαιμο 
νσμένος κρότος κάθε οβίδας ποδ σκάζει άνά 
μεσα στοΰς ήμίθεους κάνει θρύμματα τά βρά 
χ ια  καί τά κομμάτια τους χτυπούν τά καλοκα 
μαρωμένα τους κορμιά, σάν πελώρια κομμά 
τια χα λ ά ζ ι;

Α’->τοι προχωροδν άκράτητα· τρέχουν στήν 
κορφή. Οί ήμίθεοι άξιωματικοί τους δείχνουν 
σ’ αύτοΰς τό δρόμο τής δόξας, βαδίζοντες πρώ 
tc ι στό δυσκολόβατο μονοπάτι της, τά  παλλη 
κάρια τουςι άκολουθοδν.

Ποιά δύναμι κατώρθωσε νά σταματήση τήν 
όρμή ένός ξαφνικού χείμαρρου καί νά κόψη τό 
δρόμ)θ του; Ποιά άντίσταση δέν συνετρίβε 
το άπ’ τό Θέλω τοδ Συντάγματος ποδ i  Διοικη 
τής του ήρως αύτός ώνόμασ' ’Ανδρείους τοΰς 
εύζώνους του άπ’ τό Θαυμασμό στή τόλμη 
τους;

Ή  τελευταίες άθερμες άχτίνες τ ’ Αύγου 
στιάτϊκου ήλιου π ’ εχει δύσ^ι πίσω άπ’ τά  βου 
νά περιβάλλουν σάν δλόφωτο διαμαντένιο στε 
φάνι τή δοξασμένη Σημαία  Τ“ ν  Ά νδρείων, 
ποΰναι στημένη στήν κορφή τοΰ Γκρότο κ ι’ ή 
γαλάζασπρη μορφή της στολίζει τοΰς βράχους 
του, άπό τρείς ώρες περίπου, ποΰ ΰποτάχτη 
καν στή δύναμη τών «Άνδρείων».

Ή  κούραση δέν κατορθώνει νά κάμψη τήν 
ψυχή τους κ ι” δλοι άγρυποι φρουροδν τ® Κ αλέ 
Γκρότο. Μέσα στ’ απέραντο σκοτάδι τά  μόνα 
φωτεβνά σημάδια είνε ή λάμψι ποδ βγαίνει άπ’ 
τό σκάσιμο κάποιας όβίδος ή φωτοβολίδος ποδ 
πέφτει ν’ άποδείζη τήν ΰπαρξι μιάς κίνησις 
υποθετικής.

Κοντεύουν μεσάνυχτα... Ο ί Τοδρκοι νικημέ 
νοι, άπελπισμένοι συντριμμένοι άπεσύρθησαν 
οριστικά. Ο ί ήρωες νικηταί άναπαύονται γυρ 
μένει στά βράχια κ ι' ό δπνος καταβάλλει δλη 
του τή δύναμι νά κλείσΤί τά  βλέφαρά τους.Μά 
πριν τό κατορθώση, μιά τεράστια λάμψι βγαί 
νει άπ’ τήν κορφή τοδ Γκρότο καί θαμπώνει 
τό φώς τους· επειτα μιά κατάλευκη αιθέρια 
μορφή μέ παμμέγιστες φτεροδγες ποδ ή χρυσό 
πόρφυρη χλαμύδα της, άνάκατη μέ τές χιονά ! 
τες σάρκες της δίνει σ’ αύτή μιά  ΰπερκό 
σμια αίγλη, φτερουγίζει άπάνω άπ’ τό βουνό 
έρευνώντας άνήσυχη ολόγυρα σά χελιδόνα π ’ 
εχασε τά  μικρά τη ς. Κ αί μέσ’ τή  νεκρική σι 
γή π ’ έπιβάλλει ή μορφή της άνοίγει τό μάγο 
στόμα της καί μέ γλυκεία σά σειρήνας φωνή 
καί τόνους άγνωστους ποδ συναρπάζουν κάθ® 
ψυχή καί τή πέρνουν σέ εξαίσια συναυλία τρα 
γουδεΐ.

( I
« Ελάτε όσοι πέσατε κοντά μου.
Είμαι ή Μ εγάλη Μάνα ή Δοξασμένη
Τρεχάτε· στά παλάτια τά  δικά μου,
Ή  αιώνα ή ζωή Σάς περιμένει!»

Σ Τ Ο Τ Σ  Η Μ ΙΘ Ε Ο Υ Σ  Π Ο Υ  Π Ε Σ Α Ν Ε  ' 
Σ Τ Ο  Κ Α Α Ε — Γ Κ ΡΟ ΤΟ

Γιά Σάς δέν κλαΐν* οί φίλοι σας. 
Μόν’ μιά πικρά θά κλάψη!
Κ αί τ ’ δνομά σας μέ χρυσά 
Γράμματα θέ νά γράψη 
Σ τ ’ άίάνατο βιβλίο της 
Ποδ τόσοι τό θαυμάζουν 
Κ ι’ οπου μονάχα γράφονται 
Αύτοί ποδ τήν δοξάζουν. !

Αυγουστος 1921.
ΕΝ Α Σ ΕΥ ΖΩ Ν Α Σ



Η Ν Κ Η

Ο Τ ΙΟ Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
Τό φώς τοΰ κόσμου, ή ά λή ίε ια  κ ΰ  ή ζωή 

άνέτειλαν μέσα άπό τήν φάχνην τής Βηθλεέμ, 
κοιτίδα τού ένανθρω πίσαντος Θεοϋ, κοιτίδα 
βρ φ η ·ς θείου, νίοΰ τοΰ άνθρώπου, έλθόντος 
εις τον κοσμον διά  ν’ άνατρέψη καί ν ' άνα- 
στηλώση, διά  νά διδάξη καί νά όδηγήση, διά 
νά πρ. σ ρέρχι χήν ειρήνην είς τάς ψυχάς, τό 
φώς εις τάς διάνοιας, τήν ειρήνην είς τάς 
καρδίας, διά νά όδηγήαη προ; τήν γαλήνην 
τήν κλυδωνιζομένην έν τφ  ώκ: ανφ τών τα π ει
νών παίΐών ανθρωπότητα. Ή λ θ ε  κατά θείαν 
συγκαταβασιν ό Υ ιό , τής Μαρίας διά νά συμ 
π'.ημώση καί ν’ άπυκατασ.ήση δ ,τ ι πρό πέντε 
αιώνων οί σοφοί έμάντευον ώς άναγκ ιϊον, 
ανίκανοι νά κ ιθορίσουν τούς σκοπούς των, 
ανίσχυροι νά επιβάλουν τάς Ιδέας των, μονο
μερείς είς τάς άποψεις των, στερούμενοι τοϋ 
κύρους τής θείας έκπορεύσεως, τής υπερκό
σμιου δυνάμεως, ήτις θ ά κ α θ ω δή ,ε ι αυτούς είς 
οριστικός δ ια τ ιπ ώ σ ιις . Έ μάντευον ο ί σοφοί 
καί ή'.εγχον καί άνεζήτουν τήν μεταβολήν τής 
πίοτεω ς, τήν μεταλλαγήν τής ά. χαίας θρη
σκείας, ώς άναγκαίαν διά τήν ά ν ιψ  υσιν τής 
’Α νθρωπότητάς. Ε ίχεν, ύπό τήν έπιΟ ρασιν τ·:ϋ 
πνεύματος αύτών υντελεσθή μεταβολή άξία 
νά θεωρηθή ώς πρόδρομος τής μεγάλης άνα- 
γεννήσεως τήν οποίαν συνετέλεσεν ό υίός τ-'ύ 
’ \νί>ρώπου, τό θειον βρέφος ποΰ άνέτειλεν ώς 
άστρον παρήγορ ν διά  νά φωτίση καί κατου- 
γάση διά φωτός άνεσπέρου τήν ’Α νθ ρ ω π ότη 
τα, διά  νά δώση είς αύτήν τήν αλήθειαν καί 
τήν ζωήν, τήν αλήθειαν τής π ίσ ιεω ς ήτις έξέ- 
λειπεν έκ τής καρδίας αύτή; κ Γι τήν ζωήν τής 
ούρανίου ειρήνης τήν οποίαν δέν έγνώριζε 
μέχρι τής στιγμής έκείνης. Ή λ θ ε  διά  νά δι- 
δάξη μίαν θρησκείαν καί νά πλάση νέαν αν
θρωπότητα. Νά συντελέση τήν μεγίστην τών 
μεταβολών είς τήν Ιστορίαν τών λαών. Ή λ θ ε  
δ ιά  νά δώση είς τόν άνθρωπον, υίός αύτοϋ  
άλλά ένανθρωπήσας θεός, τά δώρα μιάς θρη
σκείας, μιας πίστεως καθολικής, ούχί ώς ή 
άρχαία πίστις ήτις έφαίνετο καί ήτο είδικώς 
προσηλωμένη είς μίαν φυλήν. Δέν θά  έπίστευε 
πλέον ό ’Ιουδαίος είς τόν θεόν τών ’Ιουδαί
ων, ό ’Α θηναίος είς τήν Παλλάδα Ά θ η ν ϊν , 
οί Ρω μαίο ι είς τόν Δία τόν Καπιτωλΐνον.

"Επρεπε νά καταρριφθοΰν τά τείχη ποΰ πε- 
ριώριζον τήν θρησκείαν, έπρεπε νά παύση ή 
λατρεία ν ’ άποτελή προνόμιον, τοΰ όποίου δέν 
έδικαιοΰτο ό ξένος, δστις έξεδιώκετο τών 
ναών. Ε ις τόν μή ’Ιουδαίον άπηγορεύετο ή 
είσοδος είς τόν ναόν τών ’Ιουδαίων κα’ι ό Λα
κεδαιμόνιος δέν εδικαιούτο είς τήν έπίκλησιν 
τής αθηναϊκής Παλλάδος. Έ ά ν , έν τφ  μεταξύ, 
ή θρησκεία τής Έ λευσΐνος είχεν ά το ϊεχθ ή  
μειουμένους καί άλλων πόλεων, ε ίν  αί 
λατρεΐαι τής Κυβέλη; καί τοΰ Σεράπιδος καί 
άλλων θεοτήτων έδέχθησαν άδιαφόρως λ α 
τρευτός έξ δλων τών Έ  ‘νών, έάν οί ’Ιουδαίοι 
ήρξαντο είσδεχόμενοι τόν ξένον είς τήν θρη
σκείαν αύτών, έάν οί "Ελληνες καί οί Ρ ω μ α ί
οι έδέχθησαν είς τά Ά δ υ τα  αύτών, έάν ή 
πρόοδος αΰτη είχεν άρχίσβ, ό Χριστιανισμός 
έλθών εύαγγελίσατο τή λατρείςι τών ανθρώ
πων πάντων ενα Θεόν ένιαΐον, ένα Θεόν παγ
κόσμιον, ένα Θεόν δντα το ΐς  π ΐσ ι ,  μή έχοντα 
λαόν περιούσιον, μή διακρίνοντα ούτε φυλάς, 
οΰτε ιιίκογενείας, οΰτε Κ ράτη. Τ ό πνεΰμα 
τοϋ προσηλυτισμού άντικατέστησε τόν νόμον 
τοϋ άποκλεισ ιοΰ. Αί σχέσεις πρός άλλήλους 
καί έπ ί τήν Κυβέρνησιν τών Κρατών προή- 
χθησαν συνεπείς τής μεταβολής ταύτης. Κα- 
τηργήθη τό μίσος τό όποιον ή θρησκεία έπέ- 
βαλλε διά τούς ξένους. Τό Κράτος μετερρυθ- 
μίσθη είς τήν ουσίαν αύτοΰ, άκριβώς διότι δ 
Υ ίός τοϋ Α νθρώ που  διδάσκων «τά τοΰ Καί- 
σαρος τφ  Καίσαρι καί τά τοϋ Θεοΰ τφ  θ εφ » , 
διακηρύσσων ή βασιλεία αύτοΰ «ούκ έστιν έκ 
ιού κόσμου τούτου, έχώρισε τήν θρησκείαν 
άπό τοΰ πολιτεύματος διότι ύψωσε τήν θρη
σκείαν ύτεράνω τών επιγείω ν. Αισθήματα καί 
ήθη μΞτεμορφώθησαν ώς καί ή πολιτική . Τό 
δίκαιον μετέβαλε φύσιν, δέν ύπέκυπτεν είς 
τήν θρησκείαν, δέν έδέχετο πλέον τούς κανό
νας αύο  ΰ ά π ’ αύτής, ό νόμος δέν περιελαμ- 
βάνετο είς τά  ίερά βιβλία  καί τήν ίεραν πα- 
ράδοσιν. Ή  άρχαία σύστασις τής οίκογενείας 
άνετράπη. Ό  πατήρ άπώλεσε τήν εξουσίαν 
του, ή γυνή έγινεν ηθικώς ΐση πρός αύτόν. 
Μ ετεμορφώθη τό δίκαιον τής κτίσεως. Ο ί κτ- 
νόνες τοΰ κΐ'βερνάσθαι μετήλλαξαν διά  παντός. 
Ύ περάνω δμως πάντων τούτων, μέγιστον 
υπήρξε τό κήρυγμα τής Ά γά π η ς. Ά γά π η ς 
πρός πάντα, άγάπης διά  τήν ελευθερίαν, διά

τήν πίστιν . Δέν ύπήρχεν ό ανάξιος διά  τήν 
άγάπην. Οΰτε λαός οΰτε άνθρωπος. Ά γα π φ  ό 
νίός τοΰ Α νθρώ που τόν κόσμον ολόκληρον, 
τό γένος τών άνθρώπων εύρίσκει τόν παρήγο- 
ρον Θεόν. Ά γα π φ , αύτός πρό πάντων, τήν 
'Ιερουσαλήμ τήν πατρίδα του, αγωνίζεται 
καί θρησκευτικόν ύπέρ αύτής άγώνα, άλλ’ 
ύψούμενος πέραν καί ύψηλότερον τών κρατου 
σών ιδεών ανατρέπει τήν παυαφθ'ΐρ^ϊσαν ήθι- 
κήν συνείδησιν καί πρώτος έιταγγέ'.λεται ανα
θέματα άγάπης καί καθολικός περί άνθρωπό- 
τητος δ >ξασίσς, τήν δέ δρ ϊσ ιν  καί τήν διδα
σκαλίαν αύτοϋ επεκτείνει έπί πάσης άνθρωπί- 
νης ύπάρξεως ανευ διακρίσεως έθνικότητος 
καί πραγματοποιεί τό ιδεώδες τοΰ ά 'θρώ που  
έν άπολύτφ καί πλήρει άγιότητι.

Ή  φιλοσοφία δέν ήρκει διά τούς λαούς. Ό  
μέγας Διδάσκαλος, τό βρέφος τής Βηθλεέμ, 
ήσθάνθη δτι οί λαοί εχουσιν άνάγκην τής ά- 
γιότητος. Ά φωμοίωσε τήν ηθικήν άλήθειαν 
μέ τό q ώς τοΰ αίσθήματος. Καί έδημιούργησε 
διά τοΟ κηρύ/ματός του γεγονός ιστορικόν, ύ- 
περκόσμιον μέν τήν άρχήν καί τήν ούσίαν, έ- 
Λεργοΰν δμως έν τή εξελίξει τής ιστορίας ώς 
δύναμις υπερφυής μηδόλως περιορίζουοα τήν 
άπόλυτον τών άνθρώπων έλευθερί ιν. Έ κένω - 
σε τό άπειρον είς τό πεπερασμένον, διότι δέν 
ένεφαν’σθη διά  νά έπιχειρήηη νά διδάξη τήν 
θρησκείαν τοΰ πνεύματος καί τήν έξ αύιής 
έκπηγάζουσαν ηθικήν, άλλά παρέστη ώς ό 
πρα/ματώ ν έν έαυτφ τά ιδεώδες πάσης θρη
σκευτικής ιδέας καί πεποιθήσεως είς τήν ενό
τητα τοΰ θείου μετά τοΰ ανθρώπου. Δέν ε ί 
ναι διδάσκαλος δογμάτων θεολογίας καί η θ ι
κής. Ε ίνα ι αύτός τό ύπέρτατον δόγμα ποΰ εκ
πέμπει τάς φωτεινάς του ακτίνας τής αγιότη
τας, τής δικαιοσύνης, τής μακροθυμίας καί 
τής θείας τελειότητος, τάς άκτϊνας ύπό τάς 
δποίας περιβάλλονται δ ι’ ύπερκοσμίου κύρους 
καί ζωής π ϊσ α ι αί θρησκευτικά! καί ήθικαί 
άλήθειαι. «Ά ρχή ζοιής π ίστις- τέλος δέ άγά
πη, τά  δέ δύο έν ένότητι Θεοΰ γενόμενα Θεόν 
άνθρωπον άποτελεΐ». « Ό  υίός τής Μαρίας, 
έγραψεν ό σοφός Ρίχτερ, ύπήρξεν ό αγνότε
ρος μεταξύ τών αγνών, δ μετακινών διά  τών 
τετραυματισμένων αύτοΰ χειρών τάς αύτοκρα- 
τορίας πέραν τοΰ άξονος αύτών καί μεταβάλ- 
λων τήν κοίτην τού ροϋ τών αΙώνων». Ο ί 
καλοί έξίστανται πρό τών μυστηρίων τής ά- 
νυπερβλήτου ταύτης δυνάμεως καί άναζητοΰν 
τήν πηγήν της. Ο ί άρνηταί τοΰ θείου άνα- 
γνωριζουν τό μυστήριον. Θέλουν ν’ άρνη- 
θοϋν τήν α ιτίαν άλλά δέχονται καί έξυμνοϋν 
τήν πραγματικότητα τής δυνάμεως τοϋ υίοΰ 
τής Μαρίας. Ό  Ίη σ οΰς, λέγουν, έπιχέει έπί 
τής γής φώς άνέσπερον έπιλάμπον ώς ή ή 
μέρα, ύψηλόν ώς οί οΰρανοΐ, άληθές ώς ό 
Θεός. Ύ περίπταντα ι, διακηρύσσουν, ύπεράνω 
τών φιλοσόφων, τών ποιητών, ύπεράνω τών 
ραββίνων καί τών προφητών. Δέν διστάζουν 
ν ’ άποδεχθοΰν δτι δ Ίη σ ο ΰ ς έθεμελίωσε τό 
αιώνιον βαοίλειον τής αλήθειας καί τήν τε- 
λειοτάτην θρησκεί ιν τή ; άνθρωπότητος, καί 
δτι π ϊν  τό γενόμενον μακράν αύτοϋ είναι ά
γονον. Διστάζουν νά πιστεύσουν καί δμως βε- 
βαιοΰν δτι ό Ίησ οΰς έδημιούργησε τόν θύσα
νόν τών άγνών ψυχών, τήν αγιότητα τής άλη- 
θοΰς ζωής έν τφ  Θ εφ καί τήν άπόλυτον έ- 
λευθερίαν ματαίως έκζητουμένην έν τή άν- 
θρω πίνη κοινωνίςι. Καί άρνοΰνται νά εξαγ
γείλουν δτι ή συ' είδησις τής θεότητος έπε- 
φάνη έν δλη τή μεγαλωσύνη αύτής έν τή προ- 
σωπικότητι τοΰ Ίησοϋ.

Π οία  ήτο ή ούσία τής εκπληκτικής ταύτη; 
δυνάμεως ; Π όθεν ήντλησε τήν δύναμίν του 
ήτις άνέπλαοε τήν ιστορίαν, τό Βρέφος τής 
Βηθλεέμ, ό υίός τοΰ άνθρώπου ; Π οθε\ ένε- 
πνεύσθη τούς λόγους τουοΐτινεςάνέτρεψαν θρό
νους καί άνέστρεψαν τόν ροΰν τής ιστορίας ; 
Τ ίς καί διά  ποίου έπιχειρήματος δύναται νά 
λύση τό μυστήριον τής άπλής ζωής τοϋ άν
θρώπου δστις ύπήρξεν δ πανίσχυρος έν τή ή- 
θ ικότητι διαμορφωτής τών κοινωνιών ; Τ ί δύ- 
νατα ι νά έξηγήση τήν άπειρον αύτοΰ σοφίαν ; 
Μυστήριον τό όποιον μόνον ή π ίστις άποΛέ- 
χεται καί βέβαιοί. 'Υ πάρχει τό ύπερκόσμιον 
έν τφ  προσώπω τοΰ Ίησ οϋ καί ούδεϊς δύναται 
νά γνωρίση τό μέγα μυστήριον, ποΰ άκατά- 
ληπτον, έπιβάλλεται είς τήν συνείδησιν μας.

Η ΖΩΗ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Π έ μ π τ η  1 6  Δ )μ β ρ ίο υ .  Δι’ Υ πουργικής εγ
κυκλίου κανονίσθη ή τιμή  τής δραχιιής διά 
τούς ύπηρετοΰντας έν Μικρρί Ά σ ία  Α ξιω μ α 
τικούς καί δπλίτας είο 10 γρόσια.

—Συνεχίζονται είε Ρώμην ο ί συνεννοήσεις 
τοΰ κ. Πρωθυπουργού μετά τών έπισήμων ι
ταλικών κύκλων

Π α ρ α σ κ ευή  1 7  Δ )μ β ο ίο υ .  *0 κ. Λόύδ- 
Τζώρτζ έκάλεσε τόν Π ρωθυπουργόν μαc κ. 
Γούναρη ν είς Κάννας διά νά  λάβη ιιέρος είς 
τάς εργασίας τής Σ  νδΐ"σ*έι|'εως τή;. μελ?ού- 
σης νά ένδιατρίψη είς τά ζητήματα τής Ε γγ ύ ς  
Α νατολής.

—Ή ρ θ η  δ κατά τής Ε λλάδος οικονομικός 
αποκλεισμός ύπό τής Α γγλ ία ς , έπιτραπείσης 
τής έξευρέσεως ιδιωτικού δανείου είς τάς άγ- 
γλικσς αγοράς έκ 15 έκατομ. λιρών.

—Κατά τήν τελευταίων σννάντησιν τοΰ κ. 
Γούναρη μετά τοΰ κ. Ντέλλα Τορέττα έϊευ- 
ρέθησαν α ί βάσεις συνεννοήσεως μεταξύ Ε λ 
λάδος κα! Ιτ α λ ία ς .

Σ ά β β α το ν  1 8  Δ )μ β ρ ίο υ .  Ε ξακολουθούν έν 
Ίτα λ 'ς ι α ί συνεννοήσεις τοΰ κ. Γούνσρη ιιετά 
τοΰ Ύ πουργοϋ τών Έ ξο'τερικών κ. Ντέλλα- 
Τορέττα.

Κ υ ρ ια κ ή  1 9  Δ )β ρ ίο ν .  Συνεχίζονται α ί συ- 
νομ,ιλίαι τών πολιτικώ ν τής 'Ιταλίας ιιετά 
τοΰ Π ρωθυπουργού τής Ε λλάδος έν Ρώμη.

Λεύτερα 2 0  Δ )μ β ρ ίο ν .  Συνηντήθη καί πά
λιν δ κ. Γούναρης μετά τοΰ κ. Ντελλα-Το- 
ρέττα είς τήν Κονσούλταν.

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

Τ ε τά ρ τη  1 5  \ ) μ β ρ ίο υ .  Ού5έν άξιοσημείω
τον είς τό μέτωπον.

Π έ μ π τ η  1 6  \ ) μ β ρ ϊο υ .  Ε π ίσ η ς , ούδέν άξι
οσημείωτον κ α θ ’ δλον τό μέτωπον.

Π α ρ α σ κ ευ ή  1 7  Α )μ β ρ ίο υ . Ε ις μ έ 'ω πον Δο- 
ρυλα ίο ν , έπιτυχής βολή πυροβολικού μας κατ’ 
έχθρικών έγκαταστάσεων Ν ικαίας μετά σο
βαρών άπωλειών τοΰ έχθροΰ. ’Επιτυχείς ήμέ- 
τεραι άναγνωρίσεις είς πολλά σημεία τοΰ με
τώ που. Ε ίς μέτωπον Ά φ ι ο ν  ούδέν άξιο
σημείωτον.

Κ υ ρ ια κ ή  1 9  Δ )μ β ρ ίο ν . Ε ις μέτωπον Δ ορυ
λα ίο υ  έπ ιτυχείς ήμέτεραι άναγνωρίσεις Ν. Α. 
τοΟ Σ εϊντί Γαζή. Διασκόρπισις έχθρικο.ν δυ- 
νάμεων νοτίως τοΰ Μπερεκέζ καί άνατολικώς 
τής Ν ικαίας. Ε ίς μέτωπον Ά φ ιό ν ,  ούδέν άξι
οσημείωτον.

Ά ς  ύψωθώμεν πρός τό μυστήριον τής Θ ιίας 
Έ νανθρω πήσεω ς. Ά ς  κάμψωμεν το γόνυ 
προ τ®ς άγιασθείσης φάτνης, τής δεχθείσης 
τό άνθρώ.τινον σώμα τοΰ ύπερφυούς πλάσμα
τος ! "Ας ύμνήσωμεν τό Βρέφος ποΰ έδίδαξε 
τήν άγάπην καί τό δίκαιον καί τήν έλευθε- 
ρίαν είς τόν κόσμον, ποΰ έβάδιζεν έν τή σκο- 
τία  ! Ε ΐμ εθα  δ λαός δστις έδωκεν είς τό κή- 
ρυγαα τοΰ Θεοΰ τήν γλώσσαν τον, διά νά 
σκορπισθή καί νά φωτίση τόν κόσμον ! Ά ς  
έκζητήσοιμεν τόν Ίησοϋν, τόν γλυκύν ‘Ιησοϋν, 
τόν Θεόν τής Έ λευθερ ία ς, τόν νίόν τοΰ άν
θρώπου τό βρέφος τής Μαρίας, τόν ένανθρω- 
πήσαντα δ ι’ ημάς, άς ηέρωμεν πρός Αύτόν 
δώρα τήν λατρείαν μας πρός τήν ’Ελευθερίαν 
καί τήν Ά γάπην καί ας θέσωμεν πρό Γών πο- 
δών τοΰ άγιου Βρέφους, ποδών τοΰ Θεοΰ, α- 
ν·τπέμποντες πρός Αύτόν ώ ; ύμνον δόξης τήν 
εύχήν :

«Θειον Βρέφος, γλυκέ Ίησ οΰ , υιέ καί Θεέ 
τοΰ Ά νθρώ που εύδόχησε τόν λαόν Σου τόν 
άγαπητόν, άγωνιζόμενον διά  τήν Ε λευθερία ν 
καί τήν Ά γά π η ν , τας ό.τοίας Σύ έδίδαξες, διά 
τάς όποιας ήλθες είς τόν κόσμον, καί έσταυ- 
ρώθης. ‘Υιέ τής Μ αρίας, τά τέκνα τής Ε λ λ ά 
δος άγωνίζονται τώρα διά τάς δύο ταύτας 
μεγάλας άρχάς Σου. Κρατυνον τόν βραχίονά 
των, Σύ, ό κραταιών βασιλείς καί ταπεινών 
Καίσαρος, δ ιά  νά βασιλεύση έπ ί τοΰ κόσμου 
ή Ειρήνη, ή Δικαιοσύνη, ή Έ λευθερ ία  καί ή 
Ά γάπη».

1 T o y  I « i 3 V Q y .

)  TO ΕΘΝΟΣ, 01 ΤΑΞΕΣ ΚΑΙ 0 ΕΝΑΣ
Ί Ιι------- ]

’Α μ  τότε ποϋ διάβαζα τό βιβλιαρίκι 
ποΰ επιγραφεται «Τό Κοινωνικόν μας 
ζήτημα», μοΰ ήρθε νά άποκριθαί ευτυς, 
γιατί χοροπηδοΰσε μέσα μου πολλή dvu- 
λογία. Οχι πως δε λέει σωστά πράμα
τα, μπορεί μάλιστα κι άλάκερο νά είναι 
σωστό καί λογικό. ’Αλλά κάτι εχει δλο τό 
σύστημα τοΰ κ. Σκληροΰ, πού δέν έρχεται 
στήν ιδιοσυγκρασία μου. Τό κάτω τής 
γραφής, καθε φιλοσοφικό σύστημα είναι 
αποτελεσμα χωριστής ιδιοσυγκρασίας.

Καί ο κ.^Σκληρός, οπως ό κ'ίθε άν
θρωπος,  ̂ είναι ψυχολογικό φαινόμενο. 
Καί γώ το ίδιο. Θά έ'πρεπε νά βρεθεί κά
ποιος εξω απο τον τοπο καί τό χρόνο, 
γιά νά μάς ζυγίσει πλους καί νά μάς κρί
νει. Εχουμε ο καθένας μας διαφορετικές 
ιδιοσυγκρασίες, ψυχολογίες, φιλοσοφίες, 
η ισως καλλίτερα, είμαστε διαφορετικές 
ιδιοσυγκρασίες, ψυχολογικά φαινόμενα, 
φιλοσοφικά συστήματα. Τόν κ. Σκληρό, 
ας πούμε, τ̂όν έ'χει ρουφήξει ή ψιλόλογη 
επιστημη, εμένα ή πολύμορφη, ή πλούσια 
ζωή. ^

I ια να νοιοισει: τη φιλοσοφία ενός άν- 
θρώποι·, πρέπει πρώτα νά μελετήσης τά 
προηγο\ιμενα, δηλαδη τόν άνθρωπο, τό 
ψυχολογικό φαινόμενο. 
τ Καί συμπέρασμα : δλων οί αντιλήψες 

είναι σωστές—γιατί είναι αναγκαίες— καί 
κανενός αντίληψη δέν είναι πιό σωστή.

Καί δέ θάπαντοΰσα τίποτα στό βιβλι
αράκι εκείνο, αν δέν έ'βγαιναν παραμορ- 
φωτές του, σάν τόν κ. Π. βασιλικό.

★* *

Εχει ̂  πολλά προτερήματα τό βιβλια
ράκι. Είναι χυμένο σ’ έ'να σύστημα, έ'χει 
ενότητα και παστρα, καί γυρεΰει νά ται
ριάζει τήν τωρινή ελλαδική κοινωνία (με
ταχειρίζομαι τή λέξη ελλαδική ή έλλαδί- 
νικη κι οχι ‘Ελληνική, ή διάκριση αύτή 
θά μάς χρειαστεί παραπέρα), σ’ ενα κοι
νωνιολογικό σύστημα, γερμανικό, υπο
θέτω. ’Ίσως τό σύστημα είναι όμορφο, 
συμμετρικό, εύχάριστο, άλλά πάντα σύ
στημα μένει, δηλαδή θά άφίνει καί κά
ποιο εξω, θάχει καί τά στραβά του,

Έγώ δέ γνώρισα τό Χέγκελ, ούτε έμα
θα τι πάει να πει διαλεχτική καί μεταφυ
σική μέθοδο. Είμαι πραχτικός άνθρωπος, 
Ρωμιός, Τουρκομερίτης, ραγιάς, καταγί- 
νουμαι σε πολιτικά, έδώ, στήν Τούρκικη 
Ελλαδα, που δεν καταδέχτηκε νά στο

χαστεί γι’ αύτήν ό κ. Σκληρός. ’Ίσως ε
μάς δέ μάς καταφρόνεσε, γιατί δέ θά μάς 
γνωρίζει, άλλά περιγέλασε κείνους άπό 
τους Ελλαδιτες που καταγίνουνται μέ 
μάς.

'Όλα αύτά τά ονομάζει μεγάλη ιδέα!
Τό βιβλιαράκι τοΰ κ. Σκληροΰ τό έκρι

νε αρκετά καλά 6 Ραμάς, καί συμφωνώ 
μαζι του σε πολλά, δπως σέ τοΰτο: δτι ό 
ανοιχτός καί άγριος πόλεμος αναμεταξύ 
μιά κοινωνική τάξη καί μιάν άλλη, είναι 
σημάδι  ̂ πώς διαλύνεται μιά κοινωνία, ά
φοΰ δέν μποροΰν οί· τάξες αύτές νά 
βροΰν πιά κανέναν τρόπο γιά νά τά ται- 
ριάξουν καί νά ζήσουν μαζί,— άφοΰ «δι- 
άκοπα, σάν εχτροί, μαλλιοτραβιοΰνται, 
ένφ μπορούσαν φιλικά νά ξεδιαλίσουν

τούς λογαριασμούς τους,— άφοΰ στά ά
τομα δεν άρέσει σ’ άλλο τίποτα νά κατα- 
γίνουνται, παρά στόν ξετσίπωτο κομμα- 
τικο, κοινωνικό πόλεμο μεταξύ τους. Ό  
κ. Σκληρός άναφέρνει τή Γαλλία,’’άπό 
την επανασταση καί δώθε. Μά καί πρίν 
βρίσκουνταν τάξες στή Γαλλία (δπως καί 
στην ^Αγγλία εΐταν καί είναι), πού ζοΰ- 
σαν μ’ εναν ανταγωνισμό άναμεταξύ τους, 
φυακό κι όχι υπερβολικό, καί μέ μιάν 
αλληλεγγύη τέλεια.

Κοινωνικές τάξίς θά βρίσκουνται πάν
τα στή^γή επάνω, άλλοΰ πιό ξεχωρισμένες 
η μια απο την αλλη, άλλοΰ λιγώτερο ξε
χωριστές, καί ποτε θά παλεύουν λιγώτερο 
αναμεταξύ τους, πότε περισσότερο, πότε 
και καθολου, γιατί θά έχουνε φτάσει σέ 
μιαν ισορροπία (αλληλεγγύη φρόνιμη καί 
σοφη), που δικαιώματα καί χρέη θά εινε 
κανονισμένα καί θά εμποδίζουν τά άλλη- 
λοκαγώματα. Είναι καιροί πού ξεσπά- 
νουν παλι και μαλώνουν άγρια οι τάξες 
μεταξύ τους, (καί μέ τουφέκια καί δίχως 
τουφέκια), είναι καί καιροί πού μαλώ
νουν ατελείωτα και δεν μποροΰν νάβρουνε 
ίσορρΊπία. Αυτοί είναι οι καιροί τής κοι
νωνικής άρρωστιας. Κι άπό τίς τάξες δλες 
άλλες διοικούν κι άλλες ύποτάζονται, καί 
κα'ποτε τοδτες ρίχνουνε κάτου τίς άλλες 
xcxl οιοικοΟ ν αύτές.

„ΑυΓ“ (̂ ν ,ε ν̂αι καινούρια πράμματα, 
ουτε αξιοθαύμαστα. Πάντα έ'τσι ήταν στις 
κοινωνίες καί θά είναι.

Και σε τοδτο συμφωνώ μέ τόν Ραμά, δ- 
τι η κοινωνιολογια είναι μπερδεμένη ά- 
κομα,  ̂ πολύπλοκη, δχι καλά μελετημένη 
επιστήμη, ώστε τά συμπεράσματά της 
δεν μπορούν ουτε πρέπει νά βγαίνουν σέ 
φετφάδες. Πολλά, παρά πολλά στοιχεία 
τών κοινωνιών έχουν νά μελετηθοΟν ά- 

I κομα
Συμφωνώ μέ τόν Ραμά καί σ’ έ'να άλ

λο : οτι ξεχασε ό Σκληρός τόν α γ ρ ό τ η ν .
Αλλα^θυμωσε ο Π. Βασιλικός πού ό 

Ραμάς ειπε τη γνώμη του εύσυνείδητα 
καί ξεσπάθωσε καί χτύπησε δεξιά, καί 
χτύπησε ζερβιάς καί άφρισε, έβγαλε φλό
γες άπό τό στόμα του, πυροβόλησε στόν 
αερα—γιά νά υποστηρίξει κάποιον Μάρξ, 
οπως θάκανε κανένας κομματάρχης γιά 
τό Μερκούρη.

Μας έρμηνει5ει λοιπόν αύτό τό τί θά 
πει εξέλιξη καί πρόοδο.

 ̂Μα  ̂ και παλι έγω αισθάνομαι 
σαν τό δισταχτικό τό Ραμα, πού δέν 
ξέρει καλά  ̂καλά αν «εξέλιξη > καί 
«πρόοδο» είναι τό ίδιο πράμα. Μά 
εγω παθαίνω καί χειρότερα. Ά πό μεγά
λη μου στενομυαλιά, οΰτε τί θά πει τό κα
θένα χωριστά μπορώ νά νοιώσω. Πρόο
δο; προβαίνει κανένας ή κάτι, κατά κά
ποιο σημάδι; Τί είναι αύτό τό σημάδι; 
Ά ραγε μήν πάει νά πει προκοπή ; ή μή
πως κι’ δταν πάει νά χαντακωθεί κανέ
νας, κι αυτο το λενε πρόοδο ; καί γιατί 
νά μήν τό λένε έτσι, άφοΰ είναι πρόοδο 
νά χαντακώνεται ή Γαλλία, δπως χαντα
κώνεται: Καί ή λέξη «εξέλιξη» ξέρω πώς 
πάει νά πει έπάνω - κάτω αλλαγή. Τήν ά- 
νακαλυψαν οί Άγγλοι σοφοί τοΰ καιροΰ

μας, γιά  ̂νά έκφράσουν τίς λογικές παρα
δοξολογίες τους, μπορεί νά είναι λιγάκι 
αλήθειες και λιγάκι ψευτιές.

Ό  κ. Βασιλικός μέ τρομερή φούρια ξε
σηκώθηκε, άνασκουμπώθηκε καί ξεσπά
θωσε. Ή  ριζοσπαστική του αύτή επανα
στατική φούρια άξιζε καλλίτερο περιεχό
μενο. Αν καί δεν ξέρω. Ό  ριζοσπάστης 
αυτός, μόλις εφτασε νά ξεστομίσει τή λέ
ξη «επανάσταση» βιάστηκε νά βάλει ά- 
ποκατω μια σημειωσοΰλα γιά νά όρμηνέ- 
ψει τόν κατατρομαγμένο κοσμάκη, πώς 
έπανάσταση δέ θά πει ν ’ άδράξει ό λαός 
τά τουφέκια, παρά έ'χει τή «νεώτερη κοι
νωνική της σημασία(;).

Αν δέν εβαζε αύτή τήν εξήγηση, πολ
λά μπορούσε νά υποθέσει ό κ. Εισαγγε
λέας καί νά τονέ χώσει άξαφνα μέσα. 
Καί ’ίσαμε κεΐ δέν πήγαινε τό θάρρος 
τοΰ κ. Βασιλικοΰ.

Άραδιάζει έπειτα πολλά ό κ. Βασιλικός 
βρίζει τους Ρωμιούς γιατί δέν έχουν όρεξη 
νά φάν πολύ, τίς Ρωμιές γιατί δέ γίνουν- 
ται δλες Φοιτήτριες νά τρέξουν στις Εύ- 
ρώπες, γυρευει σιδηροδρόμους, τράμ, ηλε
κτρικά καί δεν ξερω τι άλλο. γνώρισε τούς 
βαλκανικούς λαούς καί τούς βρήκε καλλί
τερους από μάς, ( πιό «προοδευτικούς» 
βέβαια), γιατί έχουνε μέσα στις Σκουψίνες 
καί Σομπράνιες τους μερικούς ψευτοσο- 
σίαλιστες, ψευτοριζοσπάστες, ψευτοφιλε- 
λευτερους, που δεν ξερουν τί τούς γίνε
ται και με λίγα χρήματα ή λίγο κνούτι 
άκολουθοΰν δποιον καί νάναι....

Δε βλέπω τίποτα άξιο νά ενθουσιάσει 
κανέναν αύτοΰ μέσα. Δέν είμαι κακόπι
στος, ̂ όχι, ξέρω τί θέλετε νά πήτε, ξέρω 
πως απο τόν πολεμο άναμεταξύ στί; κοι
νωνικές τάξες προσμένετε τήν άναγέν- 
νηση τής μικρής Ελλάδας. Αύτό ϊσως—  
μ όλη τή μικροτητά του— μπορούσε νά 
ενθουσιάσει κανένα. Τί λέτε; Νά δήτε ά
ξαφνα το Ελληνικό Β ισίλειο νά μετα
μορφωθεί μονομιάς σέ Κάτω χώρες. Θά 
πίναμε δλοι πολλή μπίρα, θά τρώγαμε 
λαχαναρμιά κ̂αί λουκάνικα μπόλικα, θά 
καπνίζαμε ηδονικά όλλαντέζικα χοντρά 
ποΰρα και θα ζουσαμε μέ περίσσια «εύ- 
μαρεια». Δε θα βρίσκουνταν πιά κρασά
δες για να τσιρίζουν καί νά κάνουν πα
ράπονα στήν Κυβέρνηση, ούτε νά ταρά- 
ζουν^ τήν ησυχία τοΰ κ. Βασιλικοΰ, ,ιατί 
θά είχαν πνιγεί άπό τούς μπιράδες,

— Κ’ έπειτα;....
— Ε, έπειτα «θά έβαίνομεν πρός 

τήν... Πρόοδον».
— Ου ρ ! Αίγο καθαρόν άέρα, γιατί 

σκανω ! (Τό Β' μέρος είς τό προσεχές)

(  Η ΝΙΚΗ Π Ο  ΜΕΤΑΠΟ )
Τ. Τ. 925 τή 14-11-21 

Αγαπητή «Νίκη»
Καθισμένος κάτωθι τοΰ άμπρί, άντί- 

κρυσα τόν έπιλοχίαν μου Χριστοδουλό- 
πουλον Γ. περιστοιχιζόμενον άπό δμιλον 
στρατιωτών καί άναγινώσκοντα διαφό
ρους ηρωισμούς τών συμπολεμιστών μας 
επι τίνος περιοδικού το οποίον έ'φερε τήν 
επιγραφήν «ή Νίκη».

Μέ μιά άνασκόπηση ποΰ έκαμα έπί 
τοΰ περιοδικοΟ εμεινα τοσον εύχαοιστη- 
μένος, καί θά θεωρήσω τόν εαυτόν μου 
εετυχή, εαν δυνηθώ νά έχω τακτικήν συ
νεχείαν τοΟ αγαπημένου μας συντρόφου 
περιοδικού «ή Νίκη»

Μετά τιμής 
Β α σ ιλ . Τ σ εκ ο ΰρ α ς  (λοχίας)

14 π εζ . Συν)τος 7 λόχος



ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΚΑΛΕ■ΓΚΡΟΤΤΟ
Βουνό πανύψηλο καί περιμάχητο, μέ 

τά ’ματοβαμμένα βράχια σου κι’ αίματο- 
πότιστες χαράδρες, σύ γΐά τήν Ελλάδα θέ 
νάσαι ενα πελώριο βράχινο μνημείο τών 
νικητών παιδιών της πούχεις στό χώμα 
σου θαμμένα.

Εινε θαμμένα έπάνω σου Καλέ-Γκρότ- 
το τά παιδιά εκείνα ποϋ γιά νά σέ εκπορ
θήσουν και γΐά ν’ άνεβοΰν τές απότομες 
πλαγιές σου καί νά φθάσουν στήν ψυλή 
σου κορυψή, χύσανε τό παλληκαρίσιο αί
μα τους, ποΰ έβραζε στής φλέβες τους άπό 
έκδίκησι κι5 άπό έλληνικό πείσμα, κι’άφή- 
καν στά χώματά σου τά λεβέντικα καί κα
μαρωτά κορμιά τους, γιά τήν Ιδέα ποϋ 
τούς έ'φερε αύτοΰ μακρυά,...Σέ καθε με
ριά σου, δίπλα σέ κάθε βράχο κι’ άπ’ ενα 
παλλικάρι, Καλέ-Γκρόττο είνε θαμμένο, 
μάρτυρας έκεί αιώνιος τής νίκης του,δια
λαλητής τρανός τής ίδέας του.

Εΐνε θαμμένα επάνω σου Καλέ-Γρότ 
το, τά παιδιά εκείνα ποϋ προτίμησαν νά 
βροΰν τό θάνατο μέ τό βόλι κι’ ό'χι τή 
ζωή μέ τή φευγάλα, σάν έκείνους ποΰ σέ 
κρατοϋσαν, πρϊν αύτά τά νοιώσης νά σκα
ρφαλώνουν άπ’ τές παραπλαγιές σου και 
νά πηδοϋν σαν λιοντάρια έ'να-ένα τά βρά
χια σου γιά νά διώξουν δσους δειλούς κι’ 
αδύνατους σέ κρατούσαν.

Βράχος εσύ, Καλέ-Γκρόττο, έ'γυρες τή 
δύναμι τόσων παλληκαριών, κι’ έπεσες κι’ 
έχασες τή δύναμί οου τή ξακουστή γιατί σ’ 
έπόρθησαν παιδιά ποδ δέν τούς έδείλιασες 
τό μάτι μ’δσα κι’ αν λέγανε γιά σένα, όσο 
■ψηλό, δσο θεόρατο κι’ άν ήσο.

Καί τώρα εν ω θά στέκης αύτοΰ βου
βό κι’ άμίλητο θά λές σ’ αυτούς ποΰ περ- 
νοϋν καί σέβλέπουν έτσι μαυρισμένοάπ’τόν 
καπνότής μπαρούτης,άνασκαμμένο άπ’τής 
οβίδας τήνκαταστροφή, βαμμένο άπ’ τό αΐ
μα τών παλλικαριών ποΰ έπεσαν έπάνω 
σου, ό'τι μιά μέρα παιδιά άνδρειωμένα, 
γΐά νά στήσουν στή βράχινη καί ψηλή σου 
κορυφή τό γαλανόλευκο σύμβολο τής Ι
δέας των έπεσαν ώραιοθάνατα μέ τό χα
μόγελο ζωγραφιστό στά χείλη τους...«Γιά 
σένα Π ατρίδα..............................................

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ >
ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜ ΙΣΤΟΥ ί  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  )

V_______________________ε ι ς  ΤΟ Μ ΕΤΩ ΠΟ /

Σκέπασε στά χώματά σου Καλέ-Γκρότ
το τά παλληκάρια ποΰ σέ δόξασαν καί 
χάϊδεψέ τα με τ’ άγέρι, ποϋ στέλνουν τά 
βουνά τής Ρούμελης, τοΰ Μωρηά καί τής 
Μακεδονίας γΐά νά φέρη τό χαιρετισμό 
τής μάννας καί τής άδελφής.

Σκέπασέ τους κι’ έ'χε τους μεσ’ τά χώ
ματά σου δπως καί μεϊς τά έχουμε γ εσ’ 
τήν καρδιά μας ώραΐα, άγγελικά...

Καίγίά χατήριτους πέρνεΚαλε-Γκρόττο, 
τόν άντίλαλοτοδ τραγουδιού τής νίκης,ποΰ 
τραγουδιέται άπό έλληνοποΰλες στά βουνά, 
?τές ράχες,στούς κάμπους καί στά πέλαγα 
τής έλευθέρας Ελλάδος.

Μετά τιμής 
Κ .  Ξ ' Σ τυλ ια νό ς  

Τ . Τ . 922 τή 15-11-21 
X III  Σ τρ . Χ ει)ον

’Αγαπημένη μας Νίκη 
Χθές έτυχε στό βουνό ποϋ μένομε νά 

διαβάσωμε τής ώμορφές σου σελίδες, αϊ- 
τινες μάς έκαμαν νά μείνωμε έκθαμβοι 
άπό τά χρυσά καί παρήγορα στή μοναξιά 
μας λόγια σου.

’Επειδή τά λόγια σου έκεΐνα μάς έκα
μαν νά ξεχάσωμε τή μοναξιά μας καί τή 
μονότονη ζωή σπεύδομεν νά έκφράσω
μεν τά ολόθερμα συγχαρητήριά μας καί 
νά παρακαλέσωμεν έπιθυμοΰντες νά συν- 
τρέξωμεν τήν ύλην σου, ΐνα δεχθή άφ’ ού 
έγκριθή καί δημοσιευθή τό κάτωθι έρ
γον μας ώς καί κάθε βδομάδα άπό έ'να 
τέτοιο μικρό συνεχείας.

Ή μ ερ ο λ ό γ ιο ν  τή ς  τ ελ ευ τα ία ς  έκ σ τρ α τε ία ς  
σ τη ν  9Α σ ία .

Μέναμε έ'νδεκα μέρες σέ κάποιο σταθμό 
κοντά στό Ούσάκ. "Οτε αίφνης τήν 23ην 
’Ιουνίου 7ην εσπερινήν άνεχωρήσαμε γιά 
τόν Ιερό σκοπό τής έξοντώσεως τοΰ βαρ
βάρου έχθροΰ καί τήν άπελευθέρωσιν τών 
αγαπημένων μας Έλλήνων τής χώρας 
τοΰ Όμήρου. Χαρούμενοι γιά τοΰτο έβα- 
δίζαμεν μέ αντικειμενικό σκοπό τό Δο- 
ρύλαιον (Έσκή-Σεχήρ). ΑΙ πορεΐαί μας 
ήσαν μεγάλαι πλήν δμως σάν τά πόδια 
μας νάχαν φτερά έτρέχαμεν καί περνού
σαμε, πεδιάδες, χαράδρες, βουνά, δάση 
μέ μόνον τβν πόθον νά συναντήσωμεν 
τόν έχθρό μας καί νά τοΰ δείξωμε γιά 
μυριοστή φορά, δτι οί άπόγονοι τοϋ 
1821 ξέρουν νά εκδικούνται *αί νά ελευ
θερώνουν αδελφούς.

Βαδίζαμε πολλές συνεχώς ήμέρες _μέ 
τήν ίδια καρδία μέ τόν ίδιο πόθο, εως 
δτου περί τήν εσπέραν τής 4ης ’Ιουλίου 
είδοποιήθημεν ύπό τής Ήμιλαρχίας^ μας 
δτι σέ κάποιο κοντά χωριό όνόματι 
Μπάς-’Εϋρέν θά βρούμε τόν έχθρό.

Γοργά-γοργά μόλις μάθαμε τοΰτο φθά- 
σαμε σ’ έκεΐνο τό χωριό καί μέ μεγάλη 
μανία άπό έκδίκησι, ώρμήσαμε προς τόν 
έχθρό ψάλλοντες τό θούριον τοΰ λατρευ 
τοΰ μας Βασιληά. Ό  βάρβαρος στήν 
τόση μας όρμή δέν βάσταξε άλλά άτά- 
κτως έτράπη είς φυγήν άφήνων τό ύλικόν 
του σέ μάς.

Είκοσι δυό κανόνια άφησε (18 πεδινά 
καί 4 βαρέα) μέ τά κλεΐστρά τους, πολλές 
οβίδες καί άφθονον άλλο ύλικόν. 
Άπώλειαι: Τέσσαρες uovov τραυματίαι 
ήμέτεροι.

Είς άλλην έπιστολήν τήν συνέχειαν μέ 
χρι 17ης ’Ιουλίου.

μέ ύπόληψι 
Δ εμ έο τιχα ς  Λ .  Σ τα ϋ ·α χο ς Κ ■
λοχίαι 41ου Συν)τος II 

Τάγματος Τ. Τ. 925.

Μέτωπο στάς 28-11-21
Άγαπητή Νίκη

Μετά μεγάλης χαράς πέρνομεν και δια- 
βάζομεν τό φύλλον σας.Μέ αύτο κλεισμέ
νοι μέσα στό αμπρί μας κάθε βράδυ τρι
γύρω άπό τή φωτιά καθισμένοι περνώ- 
μεν τόν καιρόν μας ξεχνώντες τήν άσκη- 
τικιά ζωή τοϋ Μετώπου.

Ό  πόνος τοΰ φαντάρου περνά μέ μιά 
έφημερίδα, μέ έ'να γράμμα άπό τό σπήτι 
του, μέ ενα γράμμα άπό τάς άδελφάς κλπ.

Προχθές τό βράδυ μάλιστα προς πε- 
ρισσβτέραν διασκέδασιν είχαμε καί δικα- 
στήριον, μόνοι μας παριστάνουμε τούς δι- 
καστάς, εισαγγελέα, τούς συνηγόρους κλπ. 
Δέν γνωρίζετε μέ αύτό, άγαπητή Νίκη, 
πόσην άνακούφισιν αίσθανόμεθα.

Έξεδικάσθη κάποια ύπόθεσις δολοφο
νίας. Πολλοί μάρτυρες παρήλασαν ένώπι
ον τοΰ Καρκουργοδικείου ύπερασπίσεως 
καί κατηγορίας. Εξετάζεται καί ό κατη
γορούμενος Δεκ. Βαρβιτσιώτης ίσχυριζό- 
μενος τήν αύτοκτονίαν τής γυναικός του 
καί ούχΐ τήν δολοφονίαν.

Μετά τήν άγόρευσιν τοΰ ΕΙσαγγελέως 
Δεκ. Μπάμπη Νικολάου, τοΰ Πολιτικού 
ένάγοντος στρ. Στεφοπούλου καί τών συ
νηγόρων τοΟ κατηγορημένου διακόπτε
ται ή συνεδρίασις έπί 5 λεπτά. Συσκε- 
πτονταί οί ένορκοι καί έκδίδουν τήν άπό- 
φασιν. Κατεδίκασαν τόν κατηγορούμε
νον είς 50 καρπαζές-Τοιουτοτρόπως δια- 
σκεδάσαμεν πάρα πολύ τήν βραδυά έκεί
νη.

Μέ αγάπην 
Π ανος Σ π α ν ό ς  

Λόχος τηλ. Τ . Τ . 906

0 ΑΛΗΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΑΙ 0 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Σαββάτο πλιά  στόν πόλεμο 
Μές οτό μοναστηράκι,
Βάστα μώρ* Ά ληφαρμάκι 
Μέ τό Κολοκοτρωνάκι.
Πέφτουν τά βόλια σά βροχή, 
Πολεμοΰν καί πολεμάνε,
Καί τοΰς Τούρκους τοΰς νικάνε.

Τ Ρ ^ Υ Μ ^ Τ Ι ^ Σ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ

«Αγαπητοί μου συνάδελφοι. Γνωρίζω 
τάς κακουχίας τάς οποίας υποφέρετε επί 
τών χιονοσκεπών όρέων τής Μ. Άσίας. 
Τάς ύπέφερα καί έγώ, άλλά τώρα νοση- 
λεύομαι είς τό ένταΰθαδον Στρ. Νοσοκο
μεΐον τραυματισθείς εις τήν μάχην τοϋ 
Σαγγαρίου καί μετ’ ολίγον θά έ'λθω καί 
έγώ αύτοΰ διά νά φυλάττωμεν όμοΰ τά 
σύνορα τής Πατρίδος καί νά θυσιάσωμεν 
καί πάλιν τήν ζωήν μας διά τό μεγαλεΐον 
τής χώρας μας καί διά νά ύποστηρίξωμεν 
τά δίκαιά της, τήν τιμήν μας, τήν θρησ
κείαν μας καί δτι άλλο άφορά το με
γαλεΐον τής Πατρίδος μας. Λοιπόν πρέ
πει νάύποφέρωμεν τ ις κακουχίας, τα παν- 
δει̂ 'α, τάς δυσχερείας, δλα ταΰτα πρέπει 
νά τά ύπερνικήσωμεν, καί μόνον νά εύχώ- 
μεθα νά ίδωμεν μίαν ήμέραν τόν ένδοξον 
Στρατηλάτην μας ’Έφιππον νά μάς οδηγη- 
ση είς τήν Πόλιν τών ονείρων μας, διά νά 
άνοιξη πλέον ή κεκλεισμενη Πυλη τοϋ 
ίεροϋ καί νά λάβωμεν τό άντίδωρον παρά 
τοδ ίερέως.

Μετά τιμής 
Κ . Μ ά ζο ς  
Αεκανεύς

Ή  Ν Ι Κ Η
  c=

Τ Α  Ε Υ Ο ΪΜ Α
T O Y Μ Ε  Τ  Ω  Π  Ο  Υ

  — -----------------------------RrD©

Έ πί 17 ήμέρες περάσαμε τήν«'Αρμυρά
Ερημο»,πάντα άδελφωμένοι έξ φαντάροι.

Αφ ου τελειώσαμε τήν αχανή έκτασι 
τής « Αρμύρας Ερήμου», άλλοτε μέ γέ- 
λοια, καί άλλοτε μέ τραγούδια, γιά νά ξε
χνάμε  ̂τή φοβερή δίψα καί τή κούρασι 
άπο το βάδισμα μέσα σέ σύγνεφα κορνια
χτούς καί φοβερή ζέστη, φτάσαμε στό 
Καλέ-Γκρότο, δπου καί οί έξ, δπως πάν
τοτε στήσαμε μαζύ έ'να αντίσκηνο.

Έκεί, καθώς ξέρεις, είχαμε πολλές μέ
ρες  ̂ νά δοΰμε έστω καί έ'να κομματάκι 
γαλέτας.

Τή πέμπτη βραδιά δέν ξέρω καί γώ 
πώς κατώρθωσεν έ'να καραβάνι άπό Γκα
μήλες νά φτάση, φορτωμένο ό'χι μέ ψωμί,' 
άλλά μέ άλλα πράματα, πρό παντός μέ 
πυρομαχικά.

“Ενας άπό μάς, ό Παπαϊωάννου ποΰ 
περισσότερό αισθανότανε τή πείνα, δέν 
είχε κοιμηθή άκόμα, άλλά άπήλαυε τή 
Μουσική τής κοιλιάς του.

Μόλις ακούσε τό καραβάνι νά έρχηται, 
σκέφθηκε δτι άπό κεΐ καθώς ήτανε νύ
χτα θά μποροΰσε νά κλέψη καμμιά κου
ραμάνα ή γαλέτα.

Άμέσως λοιπόν, άναψε ένα σπαρμα
τσέτο καί σηκώθηκε, άλλά μέ τό πρώτο 
βήμα, ή Γκέτες τόν εμποδίσανε, γιατί ή
τανε λυτές. Γιά νά τής δέση θέλησε νά 
στεργιώση τό σπαρματσέτο κάπου.

Κύτταξε γύρω καί δέν βρήκε μέρος· 
γιά μιά στιγμή δμως βλεπει κάτι στή ρίζα 
στό άντίσκηνο ποΰ ήτανε κατάλληλο γι’ 
αύτή τή δουλειά. "Εσταξε λοιπόν έκεί 
πάνω μερικές φορές τό σπαρματσέτο καί 
με βία πήγε νά τό κολλήση. “Αμα δμως 
τό κόλλησε ακούσε κάτι φωνές, ποδ μάς 
κάνανε νά ξυπνήσουμε. Φώναζε ό Κτέ
νας, γιατί κείνο τό μέρος ήτανε τό πόδι 
του, πού έβγαινε άπ τής κουβέρτες !

Γελάσαμε γι’αύτό καί κοιμηθήκαμεπάλι.
Σέ μερική ώρα άκοΰμε τόν Παπαϊω- 

άννου νά φωνάζη μέ χαρά ! «Παιδιά ση- 
κω{)ήτε νά φάμε κουραμάνα».

Σηκωθήκαμε δλοι καί άκούσαμε πρώτα 
τό κατόρθωμά του, ποΰ μπόρεσε καί έ
κλεψε άπό τής Γκαμήλες τήν κουραμάνα 
καί ύστερα άνάψαμε τό φώς γιά νά φάμε, 
δχι δμως τώρα στό πόδι τοΟ Κτενά, άλλά 
στήν καραβάνα.

Καθήσαμε δλοιγύρωγύρω καί στενοχω- 
ρούμεθα γιατίδέν είχαμε νερό νάτήφάμε.

Έ ν  τώ μεταξύ μπαίνει μέσα καί ό 
Παπαϊωάννου μέ τή κουραμάνα κάτω 
άπό τή μανδύα" κάθεται καί αύτός γύρω 
καί βγάζει τή κουραμάνα γιά νά τή μοι- 
ράση. Μόλις δμως τήν έφερε στό φώς έ
μεινε κόκκαλο.

Είδε δτι κείνο ποΰ τόσο λαχταριστά 
έφερλ'ε κάτω άπό τό μανδύα δέν ήτανε 
κουραμάνα άλλά σβουνιά ξερή άπό βώ- 
δια πλασμένη σάν κουραμ ίνα.

'Άμα τήν είδαμε καί μεΐς σκάσαμε τέ
τοια γέλοια ποΰ ξυπνήσαμε δλους γύρω. 
’Από κείνες δηλαδή ποΰ οί Γκαμηλιέρι- 
δες τής μαζεύανε στά χωριά ποΰ περνού
σανε, γιά νά άνάψουν φωτιά τήν νύχτα, 
γιατί έκανε κρύο καί ξύλα δέν υπήρχαν. 
Φαντάσου τί γελοία κάναμε, γι’ αύτά, άρ- 
κεΐ ya. σοΰ πώ οτι ώς τό πρωΐ δέν κοι
μηθήκαμε.

Δικός σου
33ον Συν)μα Τ .Τ . 927 Χ ρ ή α το ς  Τ ο ίπ α ς

Τ .Τ . 927 τή 23 Νοεμβρίου 1921.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ
Μέτωπον Ταχ. Τομ. 911.

Αθήνας 
Αγαπημένη μου «Νίκη»

Κατόπιν δημοσιεύσεως καθημερινής έ- 
φημερίδος, δτι ό Μιχαήλ Μιχαήλ θά έμ- 
φανισθή είς τάς ’Αθήνας καί θά παίξη 
ένώπιον τών θαυμαστών του, έξηγέρθη- 
σαν πάντες οί στρατιωτικοί τοΰ Μετώπου, 
οί όποιοι παρακολουθούν τάς έδώ παρα
στάσεις μου, φοβούμενοι μήπως τούς έγ- 
καταλείψω. Είς μάτην προσεπάθησα νά 
τούς πείσω περί τοΰ εναντίου, έπικαλε- 
σθείς καί τήν σχετικήν άπό τών στηλών 
Σου δημοσιευθεΐσαν έπιστολήν μου, κατά 
τήν οποίαν λέγω καί δημοσίςι δτι δέν σκέ
πτομαι νά έγκαταλείψω τό θέατρο ν τοΰ 
Μετώπου, καί έν τούτοις ό Μιχαήλ Μι
χαήλ θά παίξη είς τάς Αθήνας,

Λαβε παρακαλώ τόν κόπον άγαπημένη 
μου «Νίκη» νά γνωστοποίησης είς τούς 
φιλτάτους Σου άναγνώστας, έκ τών Στρα
τιωτικών κύκλων, είς τήν έκτίμησιν τών 
οποίων κατέχεις τήν πρωτεύουσαν θέσιν, 
δτι μδλον δ,τι θά παίξω είς τάς Αθήνας 
έν τούτοις δέν θά τούς έγκαταλείψω. Θά 
παίζω ταύτοχρόνως καί είς τάς Αθήνας 
καί είς τό θέατρον τοΰ Μετώπου. Μέ τήν 
διαφοράν δτι είς μέν τό θέατρον τοΰ Με
τώπου θά είμαι έγώ αύτός ό Μιχαήλ Μι
χαήλ αύτοπροσώπως, είς δέ τάς Αθήνας 
θά είμαι πάλιν έγώ αύτός ό Μιχαήλ Μι
χαήλ άλλ’ έπί τής κινηματογραφικής οθό
νης, είς τήν κωμψδίάν μου «Τό ό'νειρον 
τοΰ Μιχαήλ».

Αύτήν τήν έκπληξιν προσφέρω είς τούς 
αγαπητούς μου συμπολεμιστάς ώς μπο- 
ναμά.

Δέξασθε παρακαλώ τήν έξαίρετον πρός 
Υμάς ύπόληψιν

Μεθ’ ήί Διατελώ 
δλως ύμέτερος 

Μ . Μ ιχα ή λ  
ήθοποιός

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
Ε ΙΣ  TO METQ ΠΟΝ J

C ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ε ί Σ :  Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν }

Τήν 21ην τρέχοντος παρά τήν έ- 
πισταθμίαν τοΰ θρυλλικοΰ 3ου Πεζικοδ 
Συν)τος συνηντήθησαν δύο ομάδες ποδο
σφαιριστών προπονηθεΐσαι μετά τήν λή- 
ξιν τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων.

Ή  πρώτη όμάς άποτελουμένη έξ άξι- 
ωματικών καί οπλιτών τοϋ 3ου Πεζ. 
Συν)τος καί ή δευτέρα έξ οπλιτών τοΰ 
λόχου Στρατηγείου τής ξακουσμένης XIII 
Μεραρχίας.

Καθήκοντα διαιτητοΰ έξετέλει ό φίλα
θλος υπασπιστής τοΰ 3ου Συν)τος λοχα
γός κ. Διώσης Τ.

Ά ν  καί διά πρώτην φοράν συνηντή
θησαν αί ομάδες αύται έν τούτοις έδειξαν 
άρκετόν ζήλον καί έπιτηδειότητα είς τίς 
«πάσες» καταπονούμενοι δέ τακτικώς θ ’ 
άποτελέσωσι τάς καλλιτέρας ομάδας τοΰ 
Μετώπου. Αί ομάδες άπεδείχθησαν Ισό
παλοι διά τριών τερμάτων Ικάστη, Τούς

Μέτωπον τή 23 Νοεμβρίου 1921
Άγαπημένη μου Νίκη. Σήμερα πήρα 

ένα γράμμα άπό ενα Σύνδεσμο τής Μι- 
κρασιάτιδος ’Αδελφής τό όποιον περιείχε 
τά έξής:

Άϊδίνιον, τή 10 Νοεμβρίου 1921 
Γιαβουρούμ, κουζούμ καί γιαβουρούμ, 

ελαβα το δευτέρι σου, τό έμελέτησα για
βρούμ καί σοΰ ήγραψα, γιά νά ξέρης.—  
Γιαβρούμ, ποΰ εΐσθε; Πώς περνάτε μέ 
τούς Τσέτες, σείς οί φαντάριδοι; Σάς πει
ράζουν ; Γιαβρούμ, φρόντισε έσύ καί οί 
άλλοι φαντάριδοι, έκεί άπάνω στήν πο
λιτεία, ποΰ μένετε, νά μήν κρυώσετε, καί 
πεθάνετε, άπό τό κρύο, καί έλθουν ή 
Τσέτες, καί μάς σφάξουν.

• Μετ’ άγάπης ή άδελφή σου 
Ε. Β....

Προφυλακάς Ότουράκ 22 Νοεμ.1921 
Άγαπημένη μου άδελφή,

Άϊδίνι
Έλαβα τό γράμμα σου, καί-άμέσως 

πήρα νά σοΰ γράψω. Εΐδον νά μόϋ γρα
φής καί νά μ’ έρωτας πώς περνούμε έδώ 
είς το μέτωπο. Άδελφούλα μου έδώ άπά
νω εις τό μέτωπο ό Καλός καί γενναίος 
Στρατηγός μας έχει προμηθεύσει δλα τά 
μέσα, καί διασκεδάζουμε μέ τήν ώραίαν 
μας μουσικήν, μέ διοικητήν τόν Κον Γα- 
λανόπουλον, τόν καλήτερον μουσικόν ό 
οποίος παρευρέθη εις δλην τήν έκστρα- 
τείαντής Άγκύρας. Έ χομεν θιάσους, χο
ρούς καί πολλά άλλα καλά ποϋ σήμερον 
ού'τε είς τήν Σμύρνην, ούτε εις τήν ’Αθή
να, δέν γίνονται τέτοιες διασκεδάσεις. 
Δέν δύναμαι άδελφούλα μου, νά σοϋ 
χρωματίσω τί έξοχα περνοΰμε έδώ απά
νω. 'Ως πρός τό ζήτημα τών ζεμπέκων 
ούτε φαίνονται πουθενά,ούτε άκούγονται 
διότι έχουν πάρει τόσον φόβον ποΰ άμα 
άκούγουν έλληνικόν στρατόν τρομάζουν, 
καί μάλιστα τήν Ιη Μεραρχία ή οποία 
έχει τόν Γενναϊον Στρατηγόν τον Α. Φ. 
δέν άψηφά θάνατον ποΰ πάντα αύτός καί 
τά παλληκάργια του πολεμοΰν μέχρις 
ένός, καί τό έδειξαν ! Γιά τοΰτο,άδελφού
λα μου,νά μήν φοβηθής εϊς τίποτα, ήμεΐς 
έδώ ποΰ ήλθαμε έχουμε τόν σκόπόν μας 
διότι έχουμε τόν Γενναϊον Στρατηλάτη 
Κωνσταντίνον μας καί δλοι μαζύ μας θά 
φέρουμε αύτό τό όποιον θέλουμε. Έ χου
με Βασιληά Λεβέντη ποΰ μεΐς οί φαντά
ροι τόν λέμε Κουμπάρο. Άκοΰς ; Άδελ- 
φούλα μου. 'Ως πρός τό ζήτημα τοϋ ψύ
χους ή Πατρίς μάς έχει έφοδιάσει μέ δι
πλά μάλλινα υφάσματα καί έτσι δέν ψη- 
φούμε τό κρύο.

Μετ’ άγάπη; 
ό αδελφός σου 

Άποσ τόλου Α. Γεώργιος 
Τ. Τ. 905

άγώνάς παρηκολούθησαν μετά παλ- 
λού ενδιαφέροντος ό στρατηγός μας κ. 
Διγενής μετά τοΰ έπιτελάρχου του ταγ
ματάρχου κ. Δρομάζου, τοΰ Ύπασπιστοΰ 
του λοχαγού κ. Σπένδου, ό : διοικητής 
τοΰ 3ου Συν)τος Άνησυν. κ. Άβράμπος 
Δ. ό ταγματάρχης τού πυροβολικοΰ κ. 
Πρωτόπουλος καί άπαντες οί άξιωματι- 
κοί καί οί όπλΐται τοΰ 3ου Πεζ. Συν)τος.

Κατά τήν διάρκειαν τών άγώνων ή 
μουσική τής̂  Μεραρχίας μας έπαιάλ%ζε 
διάφορα τεμάχια. 0 . Κ.

Τ. Τ. 922 τή 22 Νοεμβρίου 1921
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Η 3ΝΓ X  Κ  Η

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΓΓΑΡΙΟΝ. Δ ύοις ε ίς  τή ν  έρημον.
Π ρός άναζήτησιν ΰδατος. Κ άρρα κ ι ί  κτήνη πλήοη πυρομα χικώ ν έγχα τα λ ε ιφ θ έντα  ύπό  τού φεύγοντος έχθροΰ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. ’Ο θω μ α νο ί χ ω ρ ικ ο ί  φ ιλοξενοΰντες "Ε λ λη να ς α ξ ιω μ α τικ ο ύς. ΕΙΣ ΤΟ Α ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ· Α Ιχμάλω τοι Τούρκοι σ τρα τιώ τα ι εξετα ζόμ ενο ι ύπό  τού Δ ιοι- 
κητού τοΟ Α ' Σ . σ ιρατηγοΰ Κ οντούλη. ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 8 η ς ΙΟΥΛΙΟΥ. Ή  Α. Υ. ό Δ ιάδοχος μετά  το ύ 'Α ρ χ ισ τρ α τή γο υ  

κ α ί άλλω ν Σ ω ματαρχώ ν κατά  τϊ.ν  τελετήν τής ί 3 /7 /21 .

Εχθρικόν πτώμα ένταφιαζόμενον ύπό ήμετέρων σκαπανέων. ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ. Έ γκ α τα λ η φ θ έ ν  σιδ. τροχα ΐον  ύλ ικόν  ύπό τοΰ Κ εμάλ είς τόν σιδ.
σταθμόν Έ σ κ ή  Σ εχήρ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΣΚΗ ΣΕΧΗΡ· Ή  Α. Υ. ό Δ ιάδοχος π α ρ α τη ρ φ ν  τάς

σημαίας κατά  τήν  τελετή ν  τής 18/7/21.



Π 0 @  ΟΣ  Ω Ο Λ Ε Μ Ι Σ  ΤΟ Υ
Είναι μεσάνυχτα ολόκληρος ή φΰσις 

είναι βυθισμένη μέσα σέ τρομερόν σκό
τος, τό όποιον εμπνέει τόν φόβον εϊς 
τούς μή όντας συνηθισμένους νά υποφέ
ρουν τήν μονότονον ζωήν τοϋ Μετώπου.

Κάπου κάπου σέ μακρινάς αποστάσεις 
ακούονται φωναί πτηνών, τά όποια τρο
μαγμένα αποχωρίζονται άπό τάς θερμός 
των φωλεάς καί σαν πλοΐον ά'νευ κυβερ
νήτου άφιέμενον στήν τϋχην κα'ι τήν θέ- 
λησιν τών αγριεμένων κυμάτων, κι’ αύ
τά πετοΰσαν μέσα στό σκότος προσπα- 
θοϋντα νά διαφΰγουν τόν επικίνδυνο νυ
κτερινό εχθρό τους.

Μέσα σ’ αύτή τήν έρημη πλάση καί στό 
βαθύ σκότος, μία ψυχή μένη άγρυπνος 
καί μεταφέρει τήν μαύρη σιλουέττα της 
έπάνω κάτω, άνακόπτουσα κάπου κάπου 
τά βήματά της ώς νά έπρόκειτο ν’ άνα- 
καλύψτ] κανέν πράγμα τό όποιον θά τής 
έπροξένει μεγάλην εύχαρίστησιν.

Πράγματι έστάθηκε περί τά 10 λεπτά 
στήν ώρισμένη θέσι καί τώρα ήκουε προ
σεκτικότερα άπό τές άλλες βραδιές καί τά 
μάτια του ώς δυο μεγάλοι προβολείς διέ- 
σχιζον τά βαθιά σκότη τής φουρτουνια
σμένης βραδυάς.

Τώρα ακούει πλέον πολύ καθαρά καί 
δέν τόν έξαπατοϋν τά μάτια του.

’Ακούει κρότους Πυροβόλων καί λάμ
ψεις έκρηγνυομένων οβίδων, άναμεμιγ- 
μένους μέ διαφόρους πυροβολισμούς. 

_Έ νας βαθύς αναστεναγμός εξήλθε έκ 
τών εγκάτων τοΰ στήθους του, στεναγ
μός αναμεμιγμένος μέ χαρά καί λύπη μα
ζί διότι ένόμιζε δτι δέν θάλθη καί γιαύ- 
τόν ή τιμημένη στγμή, ποΰ ν’ άρπάση τό 
δπλον καί νά τρέξη νά συν δ ρά μη τούς άλ
λους συναδέλφους του.

Σαύτή τήν θέσι έμεινε άρκετόν καιρόν 
σάν νά ήκουε τήν πλέον μαγευτικήν αρ
μονίαν τοΰ Betoven.

Περάσαν αρκετά λεπτά, λεπτά άγωνί- 
ας καί πόθου, οπότε μία σπασμωδική κί- 
νησις καί μία κατάρα οργής έξέφυγε άπό 
τό παλλόμενον στήθος του.

Ετσι απελπισμένο τό παλληκάρι στά
θηκε μπροστά στό φυλάκιόν του καί ήρ 
χισε νά παρατηρή τό δπλον του καί νά 
τοΰ άπευθύνη μερικάς ερωτήσεις γεμάτες 
άπό άγανάκτησιν ώς αν αύτό διέκοπτε 
τήν επιθυμίαν του.

Έκεϊ ποΰ συλλογιζότανε καί έλεγε τά 
περίλυπα αύτά λόγια ήκουσε κρότον στά 
χαμόκλαδα τοΰ φυλακίου καί ώς λέων 
έστρεψε τά μάτια του καί τά έβύθισε στό 
σκότος, καί διέκρινεν άνθρωπον ποϋ προ- 
σπαθοΰσε έρποντας νά φθάση σ’ αύτόν.

Δέν ήπατάτο πλέον ήτο έχθρός.
"Υψωσε ολόκληρο τό σώμά του καί μέ 

προτεταμένον τό δπλον έστάθη γιά νά 
ύπερασπίση τήν πατρίδα του, καί νά έκ- 
δικηθη τό άθώον αίμα ποΰ έχει χυθή ά- 
δίκως ύπό τοΰ βαρβάρου Τυράννου.'

Ά ρπαξε μέ λύσσα τό δπλο του τό φί
λησε καί άπό τά μάτια του έπεσαν δά-

κρυα χαράς, καί σαν μαινομένη τίγρις ε- 
πεσε κοντά στούς συναδέλφους του.

Τώρα πλέον ήτο ευτυχής ποϋ έξεπλη- 
ρωθη ο πόθος του καί πολεμοΰσεκι’αύτός 
γιά τήν δόξ ι τής Πατρίδος.

Μέσα στής μάχης τήν ανεμοζάλη ακού
στηκε ή φωνή τοΰ λοχαγού του ό όποιος 
μέ τό στρατιωτικόν του ύφος έδιδε τό 
παραγγελμα. Έ φ  ’ δπλου λόγχη.

Ή  καρδία του άνεσκίρτησε άπ’ τή χα
ρά τό δέ μίσος του έκορυφώθη εϊς τό έ- 
πακρον και με άστραπηβόλα μάτια κρα- 
τοντας δε σφικτα το ντουφέκι στά χέρια 
τρεχει μπροστά αψηφών τόν Θάνατον.

Έξαφνα σφαίρα έχθρική άνέκοψε τόν 
δρομον του, καί έν τφ μέσφ τών κρότων 
τοϋ πυροβόλου έξέπνευσε τό γενναίο π<ιλ- 
ληκαρι ακολουθών το παράδειγμα τών 
αρχαίων πατέρων μας.

Ά φ ιιν  Κ αιαχισσάρ τ0 16-11-21 
Α. Ι'ο ρ το ίδη ς  

Δεκανευς X II Μ, Διμο-ρ. Δ ιανομήν 
Τ . Τ. 925

ΕΝΔΟΞΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Λαρίσσης. Πεσών κατά τάς μάχας τής 

lb  Αυγουστου πρό τοΰ Τ α μ π οΰρ -Ό /λοϋ .

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ

Φ ιλτάτη μου «Νίκη»

Φιλοξενήσατε παρακαλώ είς μίαν γο)·,ί ιν 
τών πολυτίμω ν στηλών σας, τά κάτω θι, άνα- 
φερόμβνα είς £την εορτήν τοΰ πιιροβολικοϋ, 
συμπιπτουσαν την 4ην ίσταμένου, εορτήν τής 
Α γ ία ς  βαρβάρας.

Ή  &>ρτή τοΰ πυρ)κοϋ έωρτάσθη είς τό μέ
τωπο, ·π ω ς έωρτάζετο άλλοτε τήν καλήν έ.το- 
χήν_στάς πόλεις τής Μεγάλης μας Έ  Κλάδος, 
μ* ολην τήν έπιβληκότητα αύτής. Ό  διακε
κριμένο; μας διοικητής τής Μοίρας ταγμα
τάρχης κ. Κ )τΐνος Σαραντόπουλος, ΐνα  μή φα- 
νή κατώτερος τών άλλων διοικητών, έστειλεν 
έπιτετραμμένον λοχίαν είς Σμύρνην, ΐνα  άγο- 
ράσ |3 δ ιά  τήν Μ οίραν, τά  δ ι ’ έκείνην τήν η
μέραν Αταγκαιοΰντα εϊδη. Ε π ε ιδ ή  δμως δέν 
κατώρθωσε νά έπιοτρέψη έγχα ίο ω ς, λόγω τής 
διακοπής τής συγκοινωνίας καί ΐνα  μή μείνη 
ή Μ οίρα μας, άνευ τών σχετικών τής εορτής
δ ιε ια ξϊντάςϋπ’αΰτόνπυρ)χίαζκαίέστειλανείς Ά 
φιόν Καραχισοάρ κάρρα μέ ενα αξιωματικόν 
επ ι κεφαλής ο όποιος μάς έφερεν δ ,τ ι έχρει- 
αζβτο. 'Α μα  δέ  ίξημέρωσεν ή Ιαταμένου, 
ητοι ή εορτή τής Α γ ία ς  Βαρβάρας, ό δέ ήλι- 
ος Ιστελλχ τάς Φαλπεράς καί ζωογόνους α κ ιΐ- 
νας του, ό παρ* δλων αγαπώμενος καί πάν
τοτε άνοικτόκαρδος ύπολοχαγός κ. Καλτεζώ- 
TT1S Κ )τίνος, ^άφοϋ «υνηίροίσθημεν πέριξ αύ 
τοΰ έξωθεν τών "θαλαμών μας, έξεφοινησε τόν 
πανηγυρικόν τής ήμέρας, περατώσας τόν λό
γον εις ζητωκραυγάς ύπέρ τοϋ Βασιλέως μας 
τοΰ πυρ)κοΰ μας καί δλου έν γένει τοΰ δοξα
σμένου Ε λληνικοΰ Στρατοΰ.

Μετά ταΰτα ϊχοντες έπιλοχεύοντα λοχίαν 
Μαυρου Κυριάκον καί μέ τά  έγχώρια στρατι
ω τικό  όργανα άφοϋ έψάλαμεν τό Θούριον τ ' 
ΑΗΤΟΥ τό ΓΥ ΙΟ  διεσκεδάσαμεν μέχρι τοΰ 
σιωπητηρίου φθάσαντες μέχρι τοϋ ζεν ίθ .
 ̂ Ταΰτα δέ πρός γνώσιν τών άγνοούντων τό 

υπεροχον φρόνημα τοϋ 'Ελληνικοΰ Στρατοΰ.

Μετά πάσης τιμής

Τ Ια η α β α σ ιλεΐο υ  Ν ικ ο λ .
Δεκαν. Β ' Μοίρας Ό β ιδ . 
Σκόντα 2 Π)χίας τ. τ. 906

Α ΠΟ ΤΟΝ Σ Α ΓΓΑ Ρ ΙΟ Ν

Μεταφορά αιχμαλώτων τής μάχης Κ α λ έ-Γ κ ρά ττο .Έ π ίκεφ α λή ς τοΰρκος αξιωματικός 
ανθυπολοχαγος τής 4ης εχθρικής Μεραρχίας (X III  Μεραρχία)

Η Ν I Κ Μ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΜΕ

Στή «Νίκη»
Φιλτάτη »Νίκη» ποϋ μοχθείς 
στά δπλα μας νά δώ<*11? 
τό τιμημένο σ’ δνομα 
νά δοξασθή ή ‘Ελλάς μας 
Σοϋ γράφω κατορθώματα 
γενναίων μας νά νοιώσης 
καί παρευθύς αναφωνώ 
«Ζήτω ό βασιληάς μας»
Ή το τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ ’Αύ

γούστου καί ή ζέστη εΐχε καταστή ανυπό
φορος. Ή  πυροβολαρχία διαβάσα τόν Σαγ- 
γάριον έβάδιζε διά μέσου τών έρήμωνΜι- 
κρασιατικών έκτάσεων.Ή σκόνη έκάθητο 
έπάνω στά πρόσωπα τών πυροβολητών 
καί τούς έ'καμνε νά φαίνωνται σαν μυλω
νάδες. “Οταν έ'φθασαν σ’ενα λόφο, έπά
νω στόν όποιον άπότομα ανέβαινε δ δρό
μος, έ'να δίτροχο σταματά. Ό  ήμίονος εξη- 
ντλημένος καί αύτό" έκ τής πορείας καί 
τών στερήσεων άρνεΐται νά εξακολούθη
ση τό λίαν έπίπονον έ'ργον του. Είς μά- 
την ό λεβέντης καρραγωγεύς, ό Βασίληί 
επιδεικνύει άπειλητικώς τήν μάστιγα. Ό  
ήμίονος εΐναι άνένδοτος. Ό  λοχίας δστις 
έφιππος ειχε τεθή έπί κεφαλής τών μετα
γωγικών παραμένει, άφήνων τήν διοίκι- 
σιν τοϋ μεταγωγικοΰ εις τόνδεκανέα του. 
’Αφιππεύει καί ζευγνύα παραπλεύρως 
τοδ ήμιόνου τόν ίππον του καί ουτω προ
χωρούν σιγά, σιγά. Μετ’ ολίγον τό σκότος 
επέρχεται καί ο! βραδυποροϋντες είς τούς 
οποίους προσετέθησαν άλλοι δύο πυροβο- 
Αηταί, ό ’Αγησίλαος καί ό Μιχάλης είχαν 
μείνει πολλά χιλιόμετρα πίσω άπό τήν πυ
ροβολαρχία. Ή  ώρα παρήρχετο καί τό 
σκότος καθίσταται πυκνότατον είναι ά
δύνατον νά ΐδη κανείς τί συμβαίνει γύ
ρω του. Ό  δρόμος έν τούτοις τούς οδηγεί 
χάμω σέ μιά μικρή βρυσούλα, τής οποίας 
τό πολυτιμότα’-ον δι’ αύτούς ύδωρ κρημ- 
νιζόμενον εις βάθος ένός μέτρ·υ περίπου 
τούς εΐχεν ειδοποιήσει άπό άποστά- 
σεως πολλών βημάτων. Εύκαιρία μοναδι
κή....Γεμίζουν τά παγούρια τους τά όποι
α, ήσαν καθ’ δλην τήν ήμέραν κενά καί 
κάθουνται γιά νά δειπνήσουν μέ τήν γα- 
λέττα τουί καί μέ μισό κουτί κονσέρβα έ
καστος. Τό φαγοπότι ήρχισεν άμέσως μέ 
μεγάλην ορεξι. Έ νφ  δμως ή πανδαισία 
έ’περνε τέλος δ ’Αγησίλαος ό πυρ)τής έρω
τά...

— Νά εΐναι άραγε μακρυά,κυρ’ λοχία ή 
Πυροβολαρχία μας ;

— Δένξεύρω—άπαντά δ λοχίας—υπο
θέτω δμως πώς πέρα στά βουνά ποΰ φαί
νονται τά φώτα θά εΐναι καταυλισμοί, 
έκεϊ ίσως θά εΐναι καί ή...

Εϊς τό σημεΐον αύτό ό λοχίας διακό
πτει άποτόμως καί στρέφει τήν προσοχή 
του πρός ένα σημεΐον, δπου προσέχει ή
δη δλη ή παρέα.

— Νά καί άλλοι βραδυποροϋντες— λέ
γει ό Άγισίλαος....

— σ ς ς ς ς ς τ .  —ψιθυρίζει ό λοχίας.
Μά τί ήσαν άρα γ ε ; Ή σαν δικοί μας ; 

Ή σαν τσέτες καί έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει πόσοι ήσαν

Αύταί αί σκέψεις έπέρασαν άπό τό 
μυαλό δλων μέ ταχύτητα άστραπής καί ό 
καθένας αρπάζει τό δπλον του, ένφ ό λο
χίας βγάζει τό πιστόλι του.

Μετ’ δλίγον διακρίνουσιν ανθρώπους

ΕΝΝΕΑ 2 )
διευθυνομένους κατ’ έπάνω τους.

—"Αλτ !...c
Φωτάζει ό λοχίας πηδών μετά τών 

συντρόφων του μέσα σ’ένα χαντάκι.
— Κοπέκ !... ’Ακούεται μιά φωνή.
— Γκιουνάν !.„ ’Ακούεται δευτέρα φω

νή καί οί έπερχόμενοιπίπτουσιπρηνηδόν.
— Πυρ !... διατάσσει ό λοχίας.

Τρομερά ομοβροντία διαδέχεται τήν 
μέχρι τής στιγμής έκείνην ά'κραν ήσυχίαν.

Οί Γκράδες κροτοΰν άδιακόπως σάν 
κανόνια.

— νΩ ! ώ ώ ώ ώ !. . .  άκούεται μία σπα> 
ρακτική κραυγή καί ο! τσέτες έπιζητοϋσι 
σωτηρίαν διά τής φυγής.

— Κοντά παιδιά, τούς φάγαμε !... φω
νάζει ό λοχίας.

Πηδούν δλοι έξω άπό τό χαντάκι κα '  
καταδιώκουσι κατά πόδας τούς φεύγοντας.

Ό  Βασίλης δμως τρέχει σάν πουλί. 
Σέ λίγα δευτερόλεπτα πλησιάζει έ'να τσέτη 
ό όποιος άπό τό φόβο του πετα τό δπλον 
του καί πίπτει κατά γής φωνάζων.

— ’Αμάν καρτάσιμ! !
Οί λοιποί τσέτες καλυπτόμενοι ύπό τοΰ 

σκότους άπαλλάσσονται τήςπεραιτέρω κα- 
ταδιώξεως καί ό λοχίας μέ τούς δύο πυρο- 
βολητάς γυρίζουν στή μικρή βρυσοΟλα δ
που καί 6 Βασίλης ώδήγησε τόν αιχμάλω
τόν του.

Ή σαν νικηταί....Οί τσέτες άφησαν έ
να νεκρόν καί ένα αιχμάλωτον.

Ό  λοχίας δμως ήθελε νά μάθη πόσοι 
ήσαν οί τσέτες.. ’Αλλά πώς ; Κανείς δέν 
έγνώριζε Τούρκικα καθ’ δτι ήσαν πάντες 
Πελοποννήσιοι. Τέλος ό λοχίας άπεφάσισε 
μόνος του νά συνδιαλεχθή μέ τόν αιχμά
λωτόν τους καί έρωτά:

— Κάτσ τσέτες βάρ ; (πόσους τσέτες
2χει

Ό  Τοΰρκος άπαντα μέ πολλά λόγια καί 
καί ό λοχίας δεν έννοεΐ τίποτα.

— Γιαβάς, γιαβάς, τοΰ λέγει,
— Κατσ τσέτες γκελντί μπουρτά.(Πόσοι 

τσέτες ήλθαν έδώ ;)
—Ά  !....— άπαντα ό αιχμάλωτος.
-—Ντοκούς. (έννέα).

Παληόσκυλα έβρυχήθη ό ’Αγησίλαος 
τί νομίσατε πώς θά βρήτε πιλάφι νά φά
τε ; !.....

Έμπρός νά φύγουμε διατάσσει ό λο
χίας. ’Αμέσως έκκινοΰν, δέν είχον δμως 
βαδίσει περί τά χίλια μέτρα καί ό Ά μ π -  
τουραχμάν (έτσι έλέγετο ό αίχμάλωτος)τόν 
όποιον έπρόσεχον οί δύο πυρ)ταί τρέπεται 
είς φυγήν προσπαθών νά δισφύγη. Ό  λο
χίας διτάσσει νά μή τόν σκοτώσουν άλλά 
νά τόν πίάσουν ζωντανόν. ’Αλλά τό σκό
τος εύνοοΰσε πολύ τόν φεύγοντα.

Ό  ’Αγησίλαος φοβηθείς μή χάση τήν 
λείαν του, διευθύνει κατ’ έπάνω του τόν 
Γκράν του καί μέ ένα μολύβι τόν κρατεί 
κατά γής νεκρόν.

Καί ούτως ή βραδυποροϋσα παρέα έ- 
ξηκολούθησε τόν δρόμον της χαίρουσα 
μέν δι’ δσα κατώρθωσε περίλυπος δμως 
διότι δέν εΐχε μαζύτηςτόν’Αμπτουραχμάν 
μέ τόν όποιον θά διεσκέδαζον καί οί λοι
ποί άνδρες τής πυροβολαρχίας.

Μέτωπον Ά φιόν τή 17-11-21 
Εύστ. Παπαδόπουλος 

Τ.Τ. 90S λοχί«ς δβιδοβόλων Σκόντα.

Ζ Υ Ν Α ά Ε Λ Φ ΙΚ Ο Σ
ι  χ  ο  ι ν  ο  a

Τ .Τ . 903 ΤΉ 18 10-21.

Τά τ ιμ η μ έν ο  π α λ λ η χ ά ρ ι.
Ά πό τά παράλια τής Μαύρης θάλασ

σας δ δρόμος τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου 
μάς έφερε νικητές στό Γόρδιο.

Έμπρός μας απλώνεται μία διαρκής 
λοφοσειρά ποΰ στές κορυφές τους έστε- 
φανώθησαν μέ καινούργιες δάφνες τά 
Έλληνικά δπλα. Άνάμεσα στό περιβάλλον 
μιας ύψοϋνται οί δίδυμοι λόχοι ποΰ κα- 
τείχοντο άκόμα άπό τόν έχθρόν.

Εΐνε ή 6η άπογευματινή ώρα. Ό  ή
λιος αρχίζει νά κρύπτεται ρόδινος πίσω 
άπό τά δασίσκια βουνά.

Αί προετοιμασίες μας γιά τή νέα έπί
θεσι τελειώσανε. Τό Πυροβολικό κάνει 
άρχή νά μυκάται, καί ή σάλπιγγες παια
νίζουν τό «προχωρείτε» καί σκορπούν ά- 
φάνταστον ένθουσιασμό.

Πρώτος άπό ολους μας σηκώνεται δ 
καλός μας σύντροφος στρατ. Μπάρλας 
Νικολ. άπό τό Κορδελιό τής Σμύρνης, 
παλληκάρι ποΰτόεΐχε δείξεικαίστές προη
γούμενες μάχες καί προχωρεί ίρμητικά. 
"Ολοι οί άλλοι τόν άκολουθοϋμε φωνά- 
ζοντες <άέρα»καί σκορποΰμε τό φόβο 
στό έχθρό.

Οί Τοΰρκοι άμύνονται, μά κάμπτονται 
δμως πρό τής ορμής μας καί άρχίζουν 
τήν πανικόβλητον ύποχώρησιν των.

Μετά μισή ώρα οί «δίδυμοι» κατε- 
χονται στερρώς ύπό τών Έλληνικών 
λογχών.

"Ολοι χαιρόμαστε γιά τήν καινούργια 
μας έπιτυχία. Μέσ’ τή τόση μας δμως 
χαρά ?να γεγονός μάς έπροξένησε άφάν- 
ταστο λύπη. Ό  καλός μας λοχαγός Φί- 
λιος Χαράλαμπος κλαίων μάς άνήγγειλε 
πώς είς τήν έκτέλεσιν τοΟ καθήκοντος του 
έπεσε ήρωϊκώς δ γενναίος Μπάρλας.

“Ολοι μας έθλίβημεν κατάκαρδα γιά 
τήν άπώλεια τοΰ τόσον καλοΰ μας παλ- 
ληκαρίοΰ, άλλά καί ζηλέψαμε γιά τόν τό
σον ηρωικόν του θάνατον στή έκτέλεσι 
τοϋ καθήκοντος.

Ν ΐχ ο ς  Κ ερ α μ ιώ τη ς
Λοχίας

ΜΙΑ Φ Μ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Τ . Τ . 933 τή 7 Νοεμβρίου 1921 

Φ ιλτάτη «Νίκη»,
Π ολεμισταί καί ήρωες δέν εΐμε&α ήμεΐς. 

Εύρισκόμενοι δμιος παρά τήν μεθόριον, πάνω 
στά χιονοοκεπή καί άπόκρημνα βουνά τής Β . 
Η π ε ίρ ο υ  ποϋ καθημερινώς τά  στέφουν μαΰρα 
καί βαρειά σύννεφα, ακοίμητοι φρουροί τής 
πατρίδος, άφ- ένός μέν ύφιστάμενοι άπάσας 
τάς ταλαιπω ρίας, κακουχίας καί στενοχώριας 
τής στρατ. ζωής, μέ ύπομονήν, ψυχραιμίαν 
καί καρτερικότητα, άφ ’ ετέρου δέ παρακολου- 
θοϋντες μετά μεγίστης αγωνίας καί μέ τρέ- 
μονσαν καρδίαν διά  τής φαντασίας καί τοΰ 
νοός τοΰς γιγαντομάχους ήρωας τής Μ. Ά σίας 
ποΰ πλεϊστοι δσοι έπότισαν μέ τό βύγενικό 
α ΐμ ά  τους τάς άχανεΐς έκτάσεις αύιής σκορπί- 
ζοντες ελευθερία στά σκλαβωμένα αύτά μέρη, 
θλιμμένοι κατάκαρδα ποϋ δέν ήδυνήθημεν νά 
συντροφεύσωμεν αύτούς διότι ή ύπηρεσία δια
θέτει τά άτομα καί δακρύοντες ώς άλλοι 
Σπαρτιάται μετά τήν μάχην τοϋ Μαραθώνος, 
συμπονοϋντες καί σιιμμεριζόμενοι τά όσα ύπέ- 
οτησαν άλλά καί ύπερηφανευόμενοι ποΰ ϊχου- 
με τέτοια  ζηλευτά άδέλφια, παρακαλοΰμεν δ
πως τιμήσετε τό έργο μας διά  τής φιλοξενίας 
αύτοΰ είς τάς στήλας σου.

Μέ^άγάπην Α .  Μ εσωλαρ&ς 
Α .  Τ σ α ντίλη ς  
Τ . Τ . 903
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ΟΣ ΑΝΙΡ ΕΟΥ
δέχβη τούς έσφιξε τό χέρι και τοίς προσέφεΚ Α Τ Α Υ Λ ΙΣ Μ Ο Σ  X II  Μ Ε ΡΑ ΡΧ ΙΑ Σ 23 

11 ουνιου, —  XOs- τήν νύχτα οί αξιωματικοί 
το5 ’Επιτελείου τής Μι&ραρχίας^ ήγρύπνησαν 
σχεδόν, Α’ι δύο γραφομηχαναί έκρότουν έπι 
ώρας, παρασκευάζουσα; τα  25 αντίτυπα τής 
διαταγής τής έκκινήσεως., Ή  Μεραρχία μας 
εινε ή πρώτη, εκκινούσα καί τούτο χαροποιεί 
τοΰς πάντας, άπο τον Π ρίγκηπα— Μέραρχον 
μέχρι τοΰ τελευταίου οπλίτου, Ο ί ανδρες ε 
πλυναν σήμερον. 'Ο  Έλη,νικος ιστρατος τ’ου 
1921 δέν ομοιάζει πλέον προς τον στρατόν 
τών Βαλκανκών πολέμων. 01 ανδρες λουζον 
ται, ξυρίζονται τακτικά, Ή  πείρα μακρών 
πολέμων τους1 εδιδα^εν οτΊ. Τ, καθαριοτης εί 
νε μία πολύτιμος ανεσις κατα τα ? εκστρα 
τείας,

Ή  πρώτη πορεία της Μεραρχίας προς τον 
εχθροί θά είνε νυκτερινή.. Οί ανδρες το επλη 
■ροφορήΟησαν καί είνε κατευχαριστημένοι,Τα 
τραγούδια άντηχρΰν παρά την' βρύσιν τοΰ α 
Ολίου τουρκικοΰ χωριοΰ), οπου ήτο κατηυλι 
σμένον ενα σύνταγμα καί ή συζυγαρχια ολι 
γον υψηλότερα, 1 /  ς τούς άνδρας διενεμ^θη 
σαν τροφαΐ δύο ημερών, Οί γυλιοί έγκατεει 
φΟησαν κατά δ.αταγήν καί τ ’ άντίσκηνα συν 
εσκευάσθ’ησαν μέ τά απολύτως αναγκαία. Η  
νίκη άνυπομονεΐ καί οί μαχηταί πρέπει να 
είνε ευκίνητοι, "Η άπίοψινή νυκτοπορεία θα 
έχη μήκος1 40 χιλιομέτρων,

Α Ι Π Α Ρ Ε Ν Ο Χ Λ Η Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Τ  Κ ΕΜ ΑΛ
'Ο  Κεμάλ φαίνεται δτι ώσφράνΟη το πρ«σ 

εγγίζον ιμοιραϊοιν καί άπεφάσισε νά παρενο 
χλήση τήν μετακίνησήν τώ ν 'Ελληνικώ ν με 
ραρχιών. Προς φ ΰ τ ο  άπεφάσισε νά προσβα 
λ η’ τήν πρός το Ούσσάκ έκ Σμύρνης σίδηρο 
δρομικήν γραμμήν δ ι’ άτακτων ίπιπέων, εφω 
διασμένων δ',ά τηλεβόλο^ καί χειροβομβίδων. 
Τούς έξαπέλυσεν έκ τής περιοχής τής Κιου 
ταχείας δ’,ά μέσου τοΰ κατ’ άνάγκην, λόγφ 
τών κολοσσιαίων; αποστάσεων, κενοΰ θύλακος 
τοΰ μεταξύ τής βορείας καί τής νοτίας όμά 
&ος> τών 'Ε λληνικώ ν μεραρχιών.. Μεταξύ τών 
δύιο τούτων ομάδων) μεσολαβεί η απιοκληθ*ί 
σα «ενδιάμεσος ζώνη», κατεχομένη ύπό άνε 
Εαρτήτων 'Ελληνικών συνταγμάτων, "Εν άλ 
λο τμήμα φρουρεί την σιδηροδρομικήν γραμ 
μήν είδικώς, Είς κάθε γέφυραν, γεφυρίδιον, 
επίχωμα, σήραγγα —  οίονίήποτε τέλος τε 
χνικόν εργον, εχεl τοποΟετη&ή φυλάκιον δυ 
νάμεως άναλόγου πρός τήν σημασίαν τοΰ έρ 
γου. ’Εννοείται ότι τά  φυλάκια α^τα απέ 
χουν ενίοτε άπ’ άλλήλων αρκετά, Ό  Κ εμαλ 
έπεχείρτσεν έπανειλημμένως ν’ απασχόληση 
τόν 'Ελληνικόν στρατόν, έξαπολύων συμμορί 
ας «ττέτηδων» κατό τοΰ καιριωτέρου σημείου 
τή ; σιδηροδρομικής γραμμής, τοΰ κατά τήν 
βορείαν έ^δον τώ ν 21 άλλεπαλήλων μεγά 
λων σηράγγων^ Έπρόκε-.το βέβαια περι μι 
κροεπεισοδίων άνευ άποτελέσματος.

Ε ΙΣ  Τ Ι Α Π ΕΒ Λ ΒΠ Ε 
Σίημίρον έν τούτοι; ή έπιχείρησις τών 

Τούρκων ήτο σοβαρωτέρα. Προφανώς έπεδί 
ωκον δύο τινά, Τό εν φύσεως στρατιωτικής, 
τι, άλλο καθα,ρώς πολιτικής φύσεως, ήτοι* 

α ')  ’Εάν έπετύγχανε νά καταστρέψη τμή 
μα τής σοηροτροχιάς παρά τό Άλβανλάρ, ο 
στρατός μας τοϋ Μετώπου Θ’ απεκοπτετο 
κατά τον έφοδιασμόν του έπί τινας ήμέρας, 
μέχρι; έπιδιοιρθώσεως τής γραμμής, συνεπώς 
δέ ή έπίΟεσ: ς Ο* άνεβάλλετΌ.

β ')  Έ ά ν έπετύγχανε πάντως θά έξεδίδετο 
άνακοινω&έν έ£ Ά γκύρας άναφέρον οτ» διε 
ξήχθη μάχη εις τό Ά λβανλάρ, Τοΰτο θά πα

ρείχεν είς τούς ζέ'Λ>υς τήν άπατηλήν έντυ 
πωσιν ότι διεξάγονται άγώνες είς τα νώτα 
τής έλληνικής παρατά£εως καί οτι συνεπώς 
ό Κεμάλ ύπεοφαλαγγίζει τόν 'Ελληνικόν 
στρατόν,

Πρός τοΰτο συνεκέντρωσαν περί τούς τε 
τρακοσίους πεζούς καί ’ιππείς μέ εν ορειβατι 
κόν βορείως τοΰ Ά λβανλάρ, Οί Κεμαλικοί 
αύτοί κατέλαβον τά δεσπόζοντα τρΰ βταθμοΰ 
ύψώματα καί τήνι 4ην πρωινήν έπωφελουμε 
νοι τοΰ σκότους έφώρμησαν κατα τοΰ φυλα 
κίοο μας. Τό φυλάκων τοΰτο άπετελείτο άπό 
εύαρίθμους πεζού;. Οί επιτιθέμενοι ήσαν πεν 
ταπλάσίιοι περίπου, έπί πλίον δέ διέθ'ετον και 
τό τηλεβόλον των. Π αρ’ όλα ταΰτα τό φυλά 
κ·.ον δέν έδίστασεν, Ά γώ ν  συνήφ&η λυσσω 
δη; έκ τοΰ σύνεγγυς είς τά πέριζ τοΰ σίδη 
ροδρΰμικοΰ σταθμοΰ.'Ο σταθμάρχης τής Γαλ 
λ'.κής σιδηροδρομικής 'Εταιρείας, 'Έ λλην αύ 
τός, οπως όλοι σχεδόν οί σταθμ,άρχαι, εδειξεν 
ηρωικήν ψυχραιμίαν, ’Έ χω ν  παραπλεύρως 
τήι; τραπέζης τ=>υ ενα Μάουζερ, παρέμεινε μέ 
χρ ι πε'ρατος τής μάχης έμπρός εί*; τήν1 τηλε 
γραφικήν συσκευήν του, διαβιβάζων τάς άνα 
φοράς τών άξιωματικών μας είς τούς πλησιε 
στέρους σταθμούς όπόθε-ν ήτο δυνατόνι νά στα 
λ η ένίσχυσις, Ή  πλησιεστέρα Μεραρχία ήτο 
ή X II . Μόλις έλήφθη ή πρώτη εΐδησις περι 
τής συμπλοκής ό Μέραρχος Πρίγκηψ Ά νδρέ 
α; διέταξε τήν άμεσον έπί τόπου άποστολήν 
70 άνδρών., Οί ανδρες άνεχώρησαν σιδηροδρο 
μ κώς κα! ή άφιξίς των ένίσχυσε τού; ήρωι 
κώς άμυνομένου; καί έτρόμαίε τούς έπιτιΟε 
μένους, φαντασθέντας ότι τήν άφιχΟείσαν έλ 
ληνικήν ένίσχυσιν θά ήκολούθο^ καί άλλαι, 
Συγχρόνως άπ'εστάλη έκ τής X II  Μ εραρχία; 
είς Γατρό; μετά τινων άνδρών τοΰ ύγειονομι 
κοΰ.

Έ ν  τούτοι; ίοί Τοΰρκοι ά'πωθούμεφι είς 
άγώνα έκ τοΰ συστάδην, άνενέουν τάς έπιθέ 
σεις των, πρΟσπαΟοϋντες συνάμα νά βάλωσι 
διά τών όδίδων των τήν σιδηροδρομικήν γραμ 
μήν. Ή  στέγη τοΰ σταθμοΰ διετρήθη ελαφρώς 
ή γραμμή όμως ούδέν άπολύτως έπαθίε, Έ κ  
τών ριφθεισών 5 0  περίπου οβίδων αί ήμίσεια: 
δέν έίερργηοαν, πράγμα τό όποιον λέγει ίσως 
άρκετά διά τήν κατάστασίν τών πυρομαχικών 
τοΰ Κεμάλ,

Η  Α Π Ο Κ ΡΟ Υ Ε ΙΣ
’Ο λίγον μετά τήν μεσημβρίαν έστάλη σ’, 

δηροδρομικώ; έκ τής X I I  Μεραρχίας ισχυρόν 
τμήμα πεζικοΰ μέ ούλαμόν πυροβολικού, ένφ 
συγχρόν'ως άπεστέλλετο έκ τοΰ Ούσσάκ έτε 
ρον τμήμα πεζικοΰ. Δύο 'Ελληνικά άεροπλά 
να i i  Ούσσάκ είχον φθάσε’» όλίγον προηγου 
μένω; είς Ά λβανλάρ. 'Η  έμφάνισίς των^ κα 
Οώς καί τό σφύριγμα τή ; αμαξοστοιχίας ή ό 
ποία μετέφερε τάς έκ τής X II. Μεραρχίας έ 
νισχΰσεις, έκαμαν τούς Τούρκους νά τραποΰν 
είς φυγήν πρός τά βόρεια δρειν|ά έδάφη, Έ π ι 
τόπου έγκατέλειψαν πληθύν νιεκρών καί τραυ 
ματιών, Αι ίδικαί μας άπώλειαι κατα  τή ν  ό 
κτάο>ρθν αύτήν μάχην ήσαν έπίσης άοκεταί. 
'Ο  ταγματάρχης διοικητής τών άμυνομένων 
έτραυμ-ατίσΰη είς τόν άριστερόν βραχίονα, ε 
μεινεν όμως μέχρι τέλους μεταξύ τώ ν άνδρών 
του, διοικών αύτούς, οί οποίο·, έπολέμησαν ώς 
λέοντες. Ό λίγό ι άκόμ.η ά£ι<*ματικοί έτέ&Ύ, 
σαν έκτος μάχης*’

Οί τραυματίαι άξιωματικοί, διακομιζόμενοι 
περί τό δείλυ είς τό Ούσσάκ, έσταμάτησαν ε 
π ί τινα  λεπτά  εί; τόν καταυλισμόν, τής X II  
Μεραρχίας, 'Ο  πρίγκηψ Ά νδρεας τούς ΰπε

ρεν ό,τι ήδύνατο εξω άπό τό καλύβ; τό οποι 
ον έχρησίμευεν ώς κατάλυμά του, Ή  X II  
« ΐτ  αίμάτωσε» τήν ήμέραν αύτήν, Ο ί στρα 
τιώται, εινε κατενθΰυσ'.ασμένοι. Έφ* όσον εγ 
γίζει ή ώρα τής έκκινήσεως και τά συνταγ 
ματα καί οί λοιποί σχηματισμοί συγκεντροΰν 
ται είς τάς όρισθείσας θέσεις, μεγάλη χαρα 
κυρια,ρ'χεί έπί τοΰ ύψιπέδου,

"Οταν όΜέραρχος μέ τόν επιτελάρχην, τον 
ύπασπιστήν ΐου  καί τούς άρχηγούς τοΰ πεζι 
κοΰ καί τοΰ πυροβολικοϋ έξεκίνησαν προηγού 
με^>ι δι^ νά παροικολυ&ήσουν τήν διαρροήν 
τών πρόιτων φαλλάγγων άπό τό σημεΐον δι® 
λεύβεωί, μία ζητωκραυγή διέοραμε τά ; γραμ 
μάς.

Έ νύκτωσεν ήδη, "Ομοιαι πρός φείδια έ 
λι-ΐσόμενα έπί τών πρανών τοΰ ύψ;πεδου αι 
φάλαγγε; βαδίζουν τώρα και χάνονται ε ί; το 
σκότο;, Τ ά  άστρα τρεμολάμπουν είς κα&αρώ 
τατον ουρανόν.

—  Έ π ί τούς ίππους!
Ο ί άξιωματικοί τοΰ Στρατηγείου 'ιππεύουν 

καί τάσσονται, είς τό πρόσθεν; σημεΐον τής κι 
νουμένης φάλαγγος,

Έ μπρός! Ή  Ε λ λ ά ς  περιμένει. Ή  άρχή 
έγινε. Τόν δρόμον τής φάλαγγος φωτίζει κά 
πο ο φώς πού άναβρύζει άπό τα βάθ'η αιώνιον. 
Εμπρός

MEiTA Μ ΙΑΝ  ΙΙΕ Ζ Ο ΙΙΟ ΡΕ ΙΑ Ν  
X II  Μ Ε ΡΑ ΡΧ ΙΑ  Β Ο Τ Ν Τ Α Κ Λ Α Ρ, 24 

’Ιουνίου —  'Ο  ήλιος οταν άνετειλε τό πρωΐ 
σήμερον εύρήκε τήν Μεραιρχία,ν είς τούς πρό 
ποδας τών κατασπάρτων γηλόφων τής κορυ 
φής, τών 07ΐοίων εύρίσκεται τό χωρίον Κα 
ζακλάρ. Ή  νυκτοπορία  ήτο κανονικωτάτη, 
Ή  φάλαγζ διέσχισε τό Ά φ γκάν, άφήκε δε 
ξιι| τό Καρακασικλέ τοΰ όποίου οί σκυλλοι 
έγαύγιζαν δαιμονιωδώς επι ώρας ακουοντες 
τά βήμτα τών οπλιτών! καί τό ποδοβολητό 
τών άλογων καί τών μεταγωγικών και παρα 
*τό Ά λφακλάρ τ^  τμήματά της ελαβον τήν κα 
τεύ&υνσιν τοΰ καταυλισμού των, 
j 'Ο  Μέραρχος ίππευεν δλην τήν νύκτα μ 
τό λινόν του χιτώνιον. Μετά τά  μεσάνυχτα 
τό ψΰχος ήτο δριμύ καί έλύΟησχν και έφορέ 
ί>ησχν όλαι αί χλαίναι καί τ ’ άδιάβροχα. Μό 
νος ό πρίγκηψ έμεινε μέ τα λινά, Άζίωματ·. 
κοί καί στρατιώται θαυμάζουν τήν άντοχην 
του. Ξαπλωμένο; τώρα εί^ τά σπαρτα —  0-ί 
ον μάννα διά τούς κέλητας —  παρακολουθεί 
τήν; διέλευσιν τών διαφόρων τμημάτων. Την 
&.30' όταν έ ήλιος ήρχισε νά γίνεται καυστι 
κός, ΐππευσε καί άκολόυΦούμενος άπό τους 
έφιππους άϊ,ιωμχτικούς τοΰ Στρατηγείου και 
τήν συνοδείαν τών ιππέων φέρουσαιν τό σήμα 
τή ; Μεραρχία,ς, ήρχισε νά πρϋχω,ρή πρός τά 
ύψώματα τοΰ Ά λφακλάρ,

Τ ήν νύκτα ήκούσθησαν εις τάς φάλαγγας 
διάφορα τραγούδια, Έ(πτερύγισαν, κάτω άπο 
τήν άστροφεγγιάν οί άρήιοι τόνοι τής Ρουμε 
λης, παθητικαί μελωδίαι τής Πελοπόννησου 
κομμάτια μιελοδραμάτων, άκόμη καί τράγου 
δάκια ά&ηναΐκών έπιθεωρήσεων, "Ολ’ αύτα 
μαζή διά τόν τόπον καί τήν ώραν ποΰ έτφα 
γίουδήίθησανι, διά τάς περιστάσεις ύπό τας ο 
ποίας έτραγουδήθησαν, διά τήν) φυσικήν τοΰ 
καμάτου διάθεσιν, ή οποία τά  έγέννησεν, άπο 
τελοΰν ώραΐον Έ λληνικόν υμν\
Ε ίνα ι πλάνη νά π ισ ιεύ ε ια ι δ ι ι  κατά τάς μεγά- 
λας στιγμάς οί στρατιώται μεταβάλλονται είς 
στομφώδεις ρήτορας. Λέγουν τά άτλούατερα 
Τ ών πραγμάτων, τά ό.τοΐα δμως λέγουν πάρα 
πολλά. Καί είναι π ινδαρικός ίίμνος καί δι9ύ-

Η Ν Ι ΚΗ

Κ Μ -
Ο Κ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΔΕ Ί ί  
ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ

Η ΑΝ ΑΓΚΗ  Τ Η Σ  ΛΑ Ϊ Κ Η Σ  ΥΠΟΜ ΟΝΗΤ

ΡΩ Μ Η .—Είς τό «Μέγα Ξενοδοχεΐολ» είδον 
μόλις ψθάσαι, ^εις Ρώ μην, τον Πρωθυπουργόν 
κ · Γοΰναρην, όσ ιις  προηγουμένως είχε συνάν
τησή έν τή  Κονοούλτα μετά τοΰ κ. Ντέλλα 
Τ ο^έιτα  καί ^Iχε συνομιλήσει κοτόπιν διά  μα
κρών μρτά τοϋ νέου Πρεσβευτοϋ τής Α γγλ ίας 
έν Ά θή να ις κ Λίντλι-ϋ.

Παρα ιοΰ  κ. Π ρωθυπουργοΰ έζήτησα έν 
ουμπερασμιιτι σχετικώς συνομιλίας, δηλώσεις 
τινάς, προοριζομένας διά τήν δημοσιότητα. 
Κ<ά ποροθε ίω  ένταΰθα τά τής συνδιαλέξειος 
α ύ ιή ; :

Π ρώ ιη  έρώτησις διετυποίθη έπ ί τοΰ μέχρι 
τοΰδε έργου τής Ε λληνικής αποστολής.

· Εργαζόμενο, άγω νιζόμεθα, 
ελπίζομεν. ’Εάν σ ϊς  έξέΟετον τήν έρ/ασίαν 
μας καί τούς αγώνας μας ή κα9ο>ριζον τά τέ
λη τών ελπίδων μασ, θά  διέπραττον πλά \ην, 
ιή ς οποίας τάς συνεπείας ουΐε  σείς θά  είσΟε 
δ ιατεθειμένος νά μοί οιιγχοιοήσητε. Τό ελλη 
Μκόν ζ ·τη μ α  δέν έτερματίοθη, οΰδ’ εφΟάοα 
μεν είαέτι είς τοΰς κ·ιί>οριο^έντας σταθμούς, 
τών οποίων ί)ά ήτο δυνατή ή αναγγελία.

»Το έλληνικόν ζήτημα διανύει τήν κρίοιμον, 
την άπηφαοιατικήν, τήν τελικήν φάσιν του, 
α λλ ι δέν έγένετο άκόμη τό τελευταΐον βήμα.

’Ε ά νέξεθειον είς τό Κοινόν έπί ποίϋ,ν δε
δομένων βαοίζομαι, πιοτεύων δτι τά  πάντα 
θά άχθοΰν εις αίσιον ηέρας, Οά έτρεχον τόν 
κ.νδυνον ν ’ άπολέοω τά δεδομένα ταΰτα, κ<ιί, 
εάν σ ϊς  έξεδήλουν τούς φόβους μου, θά ετρε- 
χον τόν κίνδυνον νά συναντήσοι έπηυξημένα τά 
α ΐπ α , τά προκαλοΰντα τούς φόβους μου.

» Σ ϊς  παρακαλώ συνεπώς, καί δ ι ' ύμών πα
ρακαλώ ιόν  ελληνικόν λαόν, ν ' άναμένη τήν

έξέλιξιν τής καταστασεως, πεπο ιθώ ς ότι πράτ- 
τομεν ο τι δυνάμεθσ, καί δτι γ ίνεται παν δ ,τ ι 
εινε  ανβρω πίνως δυνατόν νά γίν^.

» Εργαζόμεθα—έξηκολούΰηοεν ό κ. Γούνα- 
ρης, όπως κερδίσωμεν ύπέρ τοϋ έλληνικοΰ ίη  
τηματος καί υπερ τοϋ >ριοτΐ'ιν.κού ζητήματος 

Ανατολής, τήν εύνοιαν τών μέν καί τήν 
αβλαβή στάσιν τών άλλων. Ε λπ ίζο μ εν  δτι τό 
δίκαιον θά '/ άμψΌ και οί άγώνες τόσων έτών 
καί οί πρόσφατοι,θά  ευρουν δικαίους, μεταξύ 
τών Δυνάμεων, κριτάς».

Ερωτησις. Ερχεοθε ι ΐς  Ρώμην διά νά 
δ ιαπραγματευθήιε μετά τοΰ κ. Ντέλλα - Το- 
ρεττα ίταλοελληνικήν προσέγγισιν, δπως γρά
φεται έν Ά θ ή να ις  ;»

Ά πά ντη σ ις .—’Η λθον είς Ρώμην διά  νά έκ- 
Οεσω τά έλληνικά δίκα ια .θάσυζητήοω  έπ ’ αύ
τών μετά τοΰ κ. Ν τέλλα-Τορέττα. Αί ουνδια- 
Λέξεις μας συνεχίζονται. Θα έπαναληφθοΰν 
π α λ ιν . Ουδέν άλλο δύναμαι ν ά σ ί ς  είπω ».

Ερώ τηοις.—Καί τό δάνειον ;
Α πάντησις.— Η  αγγλική Κυβέρνησις συγ- 

κατειεΟη νά δώση τήν άδειαν δπως διαπραγ- 
ματευΰώμεν έν Λονδίνφ δάνειον δεκαπεντε 
εκατομμυρίων λιρών στερλινών, παραιτού
μενη τοΰ δικαιώματος της, τοϋ άπορρέονιος 
εκ τοΰ τελευταίου δανείου τών επτακοσίων 
πεντήκοντα εκατομμυρίων, όπως μή έπιτρέπη- 
ται εις τήν Ε λλά δα  νά συνομολογήσω άλλο 
δάνειον.

»Τήν συνομολόγησιν τοΰ δανείου τούτου 
9ά διαπραγματευδή ή ήμετέρα άποστολή, έπι- 
στρεφοισα είς Λ ονδϊνον, ή άντιπροοωπεία 
αυτής».

Έ ρώ τησις. — Κ αί άναχωρεΐτε :

ίί κ1ΐάπτασ ΐς· ~ 7 ’’ν Τετ“ ρτ:τιν· 'Οπωσδήποτε η καταοτασις και, κατα συνέπειαν, ή έν τώ έ-
ξωτερικφ παραμονή μας, έξε/.ίσσεται γοργώς.

» Εν τφ  μεταξύ τού ιφ  ό έλλην,κός λοός άν
και μ ε μ ψ ιμ ο .^  ό ικα ίος όια ,η ν  έκ κ ρ εμ ό τη ^

τ Γ ί , ^  °ν ^ ηΤημ“ των' ^ εΐ ε’ν," τι αύτών 
ύπομενη! ^  ^  ύπο^ ιίω σιν νά

« Ιίο λ /α ί έςρημερ'δες, καί σείς έπίσης, γρά- 
φετε οτι οφείλω να επιοτςέψω δπως έπιλη-
mitm τωυ cmnTc/ , ι · υ. . _____ '

λωμεν, έν φ  6ιά τά έΟν κα ζηιή'ματα, τά πράγ
ματα ορίζουν προθεσμίας, τάς ό.ιοίος δέν δυ- 
ΛαΗ®θα ήμεΐς νά παρατεί· ωμεν.

>ΕΙμοι ήναγκαομέ ο ς - π ς·οσθέτει ό κ. Πρω- 
θνπουργος ν απο· σιαζω έπ ί ένα ά> όμη μ«. 
να. Α μέσως μετά τούτ.. ί)ά επ.-νελθα. ε ίς  Ά -  
υηνος οχι μονον διά νά έργαοΟώ διά τήν ιίίη - 
βη '/ποκαταστι,σιν καί όργάνωοιν ιή ς  Χώοας 
αΛλα και δια να λογο.Ότήσυ, διά τος εύθυνας 
μου τας οποίας φέςω  είς ακέραιον.

» hv τφ  μεταξύ τούτφ έπιτρέψ  ιτε εις τόν 
ιθύνοντα τα κοινά νά πιστεύιι δ ι ι  έ'ε.^γεΐ α
κόμη ως ειτολοδοχος δλων τών Έλλαδ'ι έντο- 
λοδοτων του.

*A- V V ,Έ λ λ "δ ι σχ·ζηχήοεις έπ ί τοΰ έσωτε- 
ρικου ζητηματος, φΟείρουσαι τό γόητρον τής 
Κ ιβερνηοεως, πι,ςαβλάπτουν αύτό ιοΰτο  τό 
εθνικόν ζήτημα, έχεϊνοι δέ, οί όποιοι έπ,νει- 
ρουν^ παρόμοιον άχαριοτον έργον, ftri έπρεπε 
να ( ιχον την εύφι ΐ  ν ' άντιληφΟοΰν oci τό 
εργον των τοΰτο, δέν ώ ^ ε /ε ΐ κάν .,ύτούς»

Γ. Β.
ραμβος τό «Μαργιώ μου τά κουμπούρια σου 
μέ τί τάχεις γιομάτα», δταν τό τρ ιγουδοΰν 
δ ιμοιρ ία ι διανύουσαι τό τριοκοστόν άπό τής 
έκκινήσεως χ.λιόμετρον μέ άλλα δέκα άκόμη 
έμπρός των, μίαν νύκτα τοΰ’Ιουνίου, ύπό τόν 
έναστρονΜικρασιατικόνούρανόν μέτόσηλ δριξιν 
μέ δσην δέν τό έτραγούδησαν άσφαλώς ποτέ είς 
δείπνα καί εύο.χίας τής γεννεθλίου των γής.

OJ Τππ? 1 toC στρατηγείου έβάδισαν έπ ί τ ι-  
να ώραν ύπό τόν ρυθμόν τοΰ ι

«λεβέντη μυλωνά 
άσήκη μυλωνά·, 

τής ιλαράς στιχομυθίας τοΰ μυλών I  καί τής 
χο>ριατοπούλας μέ τήν επίμονον άρνησιν τοΰ 
πρώτου, διατεινομένου δτι :

«Δέν έχουμε καιρό.
Δέν τρέχει τό νερό,

Α ιντε κοπέ)λα μ 1 πάρε τ ’ άλεσμά σου
Κ αί σΰρε στό καλό.»

Τό έτραγουδονοε μέ παιδικήν δρεξιν ό λο
χαγός διευθυντής τοΰ τρίτου γραφείου καί ή 
φοράδα ίου, ή άτίθασσος καί άεικίνητος Ρ ίτα  
ηκολούθει τόν ρυθμόν μέ βήματα χορευτικά 
άκκιζομενη έν τφ  μεταξύ πρ^ς τόν Γίγαντα 
μεγαλόσωμον καί στωϊκόν κέλητα άλλ'.υ π α 
ραπλεύρως ίππεύοντος άξιωματ κοΰ. 
c άλογα είχαν κέφι καί αύτά. Ά φ οΰ  καί 
°  ο -ίί ός Ψ α  ρρής τοΰ ύπολοχαγοΰ τοΰ πεζικοΰ 
τοΰ δευτέρου γραφείου τής Μεραρχίας ήσ ο- 
λεΐτο^νά δί,γκώνη τά α ύ ιιά  ένός πυρρομέλα- 
λος άλλου αλόγου, μέ τό ότοΐον Κύριος οίδε 
τι προηγούμενα ειχε, διότι καί οί δύο προήρ- 
χοντο έκ τής έπιτάξεως. "Οταν διέβη ή αγέλη 
τοΰ σώματος άνεζητήθη δ ιά  φαιδρών έπικλή- 
οεων ο Κώτσος.—τό μαΰρον έρίφιον μέ τό 
μοναδικόν κέρατον. Καί δ μέν Κώτσος, άκο- 
λσυθών καί ι ύτός ήοωικώς, διήλθό μέν μέ 
τη ν, κερ:ίσφόρον φ ά Κ α γγή  του σκονισμένος, 
αλλ υπερήφανος—δέν άπήντησεν δμως. Φ αί
νεται, δτι κατά τήν υπηρεσίαν δέν δέχεται 
αστεϊμούς.

Π ΟΥ  ΔΕΝ Θ ’ ΑΝΕΒΩ ;
"Οταν ό Π ρίγκηψ Ά νδρεα ς ήλιοκαμμένος 

και ευθυτενής άνέβη έφ ιππος μέ τό Στρατη- 
γεΐόν του είς τήν κορυφήν τοϋ Ά λφακλάρ, ε
να τμήμα της IX  Μεραρχίας παρετάχθη οί- 
κείφ πρωτοβουλία καί έζητωκραύγασεν έπα- 
νειλημμένως. Οί στρατιώται έβλεπαν τόν άδελ
φόν τοϋ λατρευτοΰ Βασιλέως των βαδίζοντα 
έπ ί κεφαλή? τμήματος τοΰ Έ λληνικοΰ σίρα-

έχθροΰ καί ό ένθουσιασμός έ- 
ςεχειλιζεν είς τήν ψυχήν τα>ν 

 ̂ Από τόν λόφον τοΰ Ά λφακλάρ ή τριγύρω 
σεα ε η ε  ωραιοτάτη. Τά κράσπεδα τών τ ιγύ- 
ρω λόφων είνε κ αταπράονα  άπό δρΰς καί τά 
οταχυα χρυσίζουν _ καί κυματίζουν ύπό τόν 
άνεμον t ίς τάς ηρέμους κολπώσεις τοϋ εδά
φους.

Π ρός άνατολάς κυανίζει τό Μπουργκάζ- 
Ν τάγ, κρηοφύγετον τσέτηδων έως σήμερον 
Αϋριον θα^έχουν έξαφανιοθή δ ιά  παντός.

Καθώς η έφ ιππος συνοδεία διασχίζει τάς 
άνωφερείας καί τάς κατωφερείας τών λόφων 
τοΰ ύψιπέδου (εύριοκόμεθα είς ΰψος 800 μέ
τρων), άλλοτε τροχάζουσα είς τούς άγρούς, 
άλλοτε βαδίζουσα είς τά αύλακωμένα άπό 
τάς νεροσυρμάς κοκκινοχώματα, τά ετοιμαζό
μενα πρός καταυλισμόν τμήματα χαιρετίζουν 
τόν Μέραρχον μέ ζητωκραυγάς. Έ π ί  δώδεκα 
ωρας είνε στό πόδι. Διέσχισαν χαράδρας καί 
Ανωφερείας είς μήκος 40 χιλιομέτρων, πρό- 
κειται^τώρα να στήσουν άντίσκηνα, τούς ψή- 
νει ό ήλιος μετά τό ν ικτερ ινόν τοτ'ρτούρισμα 
καί ομως^ ή ψυχή των είνε άδάμαοτος καί ό 
κάματος άγνωστος δ ι’ αύτούς. Μέ τέτοιους μα- 
χητάς, ή Ελλάς δύναται νά έρωτήση τόν 
κοσμον :

-  Ποΰ δέν θ ' άνεβώ ;
Μετά πάροδον μιας περίπου ώρας τό στςα- 

τηγεΐον τοΰ Μεράρχου φθάνει είς τό Βουντα- 
κλάρ. Τά νερά άφθονοΰν έδώ. Έ δώ  είνε α ί  
πηγαί τοΰ Μ πανάζ-Τσάϊ, ποραποτάμιον τοϋ 
Μαιάνδρου. Έ ν α  ρυάκιον δροοερώτατον τρέ
χει μέ γλυκύτατον μουρμούρισμα δ ιά  μέσου 
τών λόφων.

Αί_ οκηναί τοΰ Στρατηγείου έχουν ήδη στη- 
θ;.· Έστήθησαν τώρα καί τ ’ άντίσκηνα τών 
συνταγμάτων.^ 01 σωματάρχαι άϋτνο ι, δπως 
καί δλοι οί ανδρες, συγκεντροϋνται είς τήν 
σκηνην τοΰ^ Επιτελάρχου διά  τόν κανονισμόν 
τής αυριανής πορείας. Ε ίς τήν σκηνήν τοΰ τρ ί
του γραφείου α ί γραφομηχαναί παρασκευά
ζουν τά  αντίτυπα τής ήμερησίας διαταγής.

Ο ί σύνδεμοι καί ο ί άγγελιαφόροι περιμέ
νουν καί αύτοί παρά τάς σκηνάς. Ο ί ιπποκό
μοι καί οί μεταγωγικοί δδηγοΰν τά κτήνη είς 
τό πότισμα. Πλησίον τοΰ ρυακίου, είς μίαν 
γούβαν γεμά ιην νερό, ο ί ςαντάροι κάμνουν 
ποδόλουτρον.

Μόλις περί τό δειλινόν οί άνδρες άναπαύ- 
ονται. Αΰριον νέα μακρά πορεία. Ά λ λ ά  ποιος

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΙΓΟΤΔΙΣΤΗΣ
Ε|Σ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ

Τ.Τ. 908 rrj 11 Δεκεμβρίου 1921.
Δημοσιεύσατε παρακαλώ είς τάς στήλας 

του Περιοδικοί} σας, τάς εγκαρδίους ευ
χαριστίας μου διά τήν μητρικήν αγάπην 
της κοινοτητος Λιγουδίστης (Φλεσιάδος) 
ην επεδειξατο εις τά τεκνά της κα·&’ δν 
χρονον ευρισκόμενα εν τφ μετώπου. Αΰτη 
μεριμνοΰσα δραστηρίως δι’ ημάς^μάς ά- 
πεστειλε τά σχετικά των δώρά τους διά 
τας των Χριστουγέννων έορτάς. Τά Χοι- 
στουγεννιάτικα κουλουράχία μας, τά σι- 
γαρα μας κλπ. Εύχαριστοΰμεν θεραώς τόν 
πρόεδρόν ταυτης Κον X. Άντωναρόπου- 
λον και λοιπά μελη της καί μένομεν εύ- 
γνωμονες. Ευχόμενα τό μέγα τους εργον 
να μιμηθώσι καί αί λοιπαί Κοινότητες 
δια την δόξαν και τό μεγαλείον της μεγά
λης πατρίδος.

Μεθ’ ύπολήψεως 
Κ. Διονυσόπουλος 

Ιον ορεινόν χειρουργεΐον

τήν λογαριάζει ; Μόλις έφίίασεν ή μεραρχία 
κατεφθαααν και φορτηγά αύιοκίνητα με τόν 
ανεφοδιαομον της. ·Η  καλή όιατροφή τοϋ  
οπλίτου εινε ενας άπό τούς πολυτιμότερους 
παραγονιας τής επιτυχίας.

Οί Τοΰρκοι κ ά το χο ι τοΰ λασποκτίστου χω
ρίου παρατηροΰν δλην τήν κίνηαιν μέ οτωϊ- 
κην σ π α ϋειιν . Ά σ χολο ίντα ι ά^ενόχ/.ητοι είς 
τούς άγρούς των μέ τά  πρωτογενή των γεωρ
γικά εργαλεία καί άναμένουν άδιάφοροι τό 
απορησομενον.

Ό τ α ν  ένύκτωσε, τύ  ύψίπεδον μετεβλήΟ,, 
ε ίς φωτολουστον πολιν άπό τάς πυράς τών 
διαφόρων τμημάτων. Κάτω άπό τ ’ άντίσκηνα 
αντηχούν τραγούδια. Έ π ε ιτ α  ησυχία απόλυ
τος. Μονον η μαΰρες σιλουέττες τών σκσπών 
αργοκινοΰνται ή στέκονται μέσα είς τήν μελι- 
χραν ανταύγειαν τής αστροφεγγιάς. Ν. Κ.



=1 A — I Η Ν I Κ η  I; --------

rl ϊ-ΓΗ χ ώ τ Η ς  “Ν ΙΚ Η Σ ,, I
Ό  κ .Σ τέφ .Γ αζέλ  τής 42ας Διμοιρίας τών 

Αυτοκινήτων IX  Μετ. Μοίρα 940α μάς γρά 
φει ενθουσιώδη επιστολήν εΕ Οοσσακ και 
άφοΰ έίαίρει τήν σκοπιμότητα τής «Νίκης»» 
ποΰ «πλημμυρίζει άπο χαράν και αγαλλιασιν 
δ>.* τα  ώραΐα πολεμικά κατορθώματα τών 
γενναίων μα,ς»,κατά τήν γραφικωτάτην^ Ικφρα 
σ(ν του, καί εκδηλώνει δλην τήν αγάπην 
πρόν τήν πατρίδα, καί τήν άφοσίωσιν πρός 
τον Βασιλέα, μέ δικαίαν υπερηφάνειαν όμιλεί 
διά τάς υπηρεσία,; ποΰ προσφέρει το Σώμα 
τώ ν Σωφέρ είς τον ένδοξον Μικρασιατικόν μας 
πόλεμον. Περιγράφει τάς θυσίας τόσων αν 
δρών τοϋ Σώματος τούτου καί τάς αόκνους 
άύτών προσπαθείας διά τό μεγαλείον τής Πα 
τρίδος.

'Η  «Νίκη» σφίγγει τό χέρι τοΰ γενναίου 
σωφέρ και τόν βέβαιοί δτι ή 'Ε λληνική ψυχή 
γνωρίζει τ ί αξίζουν οί διοικοΰντες αϋτ0κίνητα 
καί ποιας μοναδικάς ύπηρεσίας προσφέρουν 
είς τόν άγωνιζόμενον Στρατόν μας,

*
* *

'Ο  κ. Κ . X . Μ. Τ . Τ , 933 μάς περιγρά
φει φαιδρόν έπεισόδιον μέ τόν κυνηγετικόν
σκύλλον ένός άνθυπολοχαγοί). Ε ίς τή ν · υράν
του προσέδεσε κάποιος συνάδελφός του ενα
κουτί κονσέρβας και έτσι ο σκυλλος επήγε
τρέχοντας σάν μανιώδης είς τήν σκηνήν του
αφεντικού του 'Ο  αξιωματικός εθΊίμωσεν,
έπηκολούΟησαν γέλια, τιμωρίες, ανακρίσεις
καί οι γενναίοι μας διέκοψαν τήν μονοτονία
τής ζωής τω ν γ ιά  λίγο χρονικο διάστημά.

*
*  *

Ό  δεκανευς κ. Γ εώ ργ. Σουρωπόνης μ ίς  
περιγράφει τάς περιπέτειας ποΰ επηκολουθη 
σαν εως δτου κατορθώση νά ανταμωσΆ τον 
αδελφόν το0 Κώσταν, πολεμιστήν καί τοΰτον, 
τραυματισθέντα κατά τήν διάρκειαν τών μα 
χώ ν  καί έπανειλθόντα έκ (νέου εις την γρρμ 
μήν τοΰ πυρός, όπότε έτοποθετήθη είς την 
Πυροβολαρχίαν τοΰ 22ου Συντάγματος καί 
ελαβε μέρος ε ίς  δλην τήν προέλασιν, ’Επίσης 
μάς περιγράφει δι’ άλλης επιστολής τήν ζωην 
τού μετώπου καί τά αστεία τού συναδέλφου 
του Στεφάνου Τσάμη, έ όποιας διαφοροτρό 
πως τούς διασκεδάζει καί άλλα διάφορα έπει 
σόδια τής στρατιωτικής ζωής.

* *
'Ο  ένΟουσιώδης έπιλοχίας κ. Σπυρ. Κων 

σταντάκης του iOou λόχου τοΰ 35 πεζ. Σ υν  
τ ά γ μ α τ ο ς  Τ ; Τ . 929 μάς περιγράφει τήν όρ 
μήν τών στρατιωτών μας ποΰ χύνονται δπου 

I στεναγμοί
«ήχοΰν αιώνας τωρα 
στή σκλαβωμένη χώρα», 

καί δίδει ζωηράν καί έντονον εικόνα τοΰ πο 
λ,έμοι».

— «Μέ τή φωτιά τοΰ ούρανοΰ
και τήν όργή τοΰ κεραυνοΰ
Τόν βάρβαρο κτυποΰμε
και άλυσσίδες σποΰμε».

*
* *

'Ο  δεκανεύί κ. Π . Ά γγ ελ ή ς  τοΰ 26 Π εζ. 
Συντάγματος Τ . Τ . 930 έκ τώ ν φίλων τής 
<Νίκης», δστις με τάσην προθυμίαν διανέμει 
τά  φύλλα της είς τούς ήρωϊκούς συναδέλφους 
του, μάίς στέλλει ενθουσιώδες ποίημα υμνητι 

I κόν τοΰ περιοδικού μας, δια το οποίον και 
ΟεΡχώς τόν εύχαριστοΰμεν.

*
* *

'Ο , κ. Π ίπης Κ λεώπας μάς στέλλει συγκι 
νητικόν ποίημα ύπό τόν τίτλον «Θυσία». Π ι 
ριγράφει τόν πόνον τοΰ τραυματίου πολεμι 
στοΰ ποΰ επιστρέφει στήν πατρίϊα  και βρι

σκει πεθαμένη τήν Μάννα του, τήν καλη και 
πονετική καί «τρέφει ίλην του τή  «τοργη 
πρ#ς τβν  πατέρα, άλλά νοιώί&ι 8α®ει* του 
δτι πιο γλυκύτερ· «π1 ίλ α  εΐνε ή ·υσ1α για 
τήν πατρίδα.

Ό  τραυματίας κ. Θωμάς Συντροφιάς μάς 
άποστέλλει στίχους ποΰ άφιερώνει είς τ·ύς 
ένδόζους ήρωας, στά τιμημένα μας πα ιϊια  
ποΰ ’πέσαν εκεί περa.ri

*
* *

Καί τό Ναυτικόν ζητεί νά έκφραση £να 
συναίσθημά του διά τής «Νίκης».

*0 ΝινΟις ό Ο ίακιστής μάς άποστέλλει ποί 
ημα άφιερωμένο «Σ’ Ενα νησιώτη συνάδελφο 
του»τόν οποίον ειρωνεύεται διά«τής ματιές οπ0 
σκορπά» καί άπό τής οποίες βγάζε( τό συμ 
πέρασμα δτι εΐνε «ύπερκουτός».

*
•  *

Ό  ένδοξος τραυματίας λοχίας κ. Γεώργ.
Παπαευθ. Μαρτινόπουλος και άνώνυμός τις
τραυματίας μάς παρακαλοΰν ν|ά δημοσιεύσω
μεν| θερμάς ευχαριστίας διά τόν διευθυντήν
κ. Νικολετόπουλον, τοΰ διαλυΟέντο; εν Πει
ραιεί Α ' Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Μέ τήν
ίδία,ν θέρμην όμιλοϋν καί διά τάς αδελφας
νοσοκόμους καί τό αλλο προσωπικόν, το οποί
ον μετά τόσης στοργής παρηκολουθει τον πο
νον τώ ν τραυματιών μας.

*
* *

Ό  ιππεύς κ.. Ν ικόλ. Τσουτράς τοΰ 3 Συν
τάγματος Ίπ π ικ ο ΰ  Τ .’ Τ . 926  μάς άποστέλ
λει μακράν περιγραφήν τών μαχών, είς τας
οποίας έλαβε μέρος τό Σώμα του.,

•
•  *

Ό  πολεμιστής κ. Στυλιανός Νίκας, λο 
χ ία ς Πυροβολικοΰ, Τ . Τ . 932, περιγράφει 
συγκινητικωτάτην συνάντησιν μετα τοΰ ήρω 
ικοΰ άδελφοΰ tou Γεωργίου, λαβοΰσαν χωράν 
μετά τετραετή χωρισμόν,, δλως τυχαιως, εις 
τινα σιδηροδρομικόν σταθμόν,, έγγύς τοΰ όποί 
ου εύρίσκετο έν καταυλισμΦ τό σώμα του· 
Καθ’ ήν στιγμήν ή αμαξοστοιχία έστάΟμευεν 
είς τόν σταθμόν, ό κ. Ν ίκας έκ περιεργεια,ς 
επλησίασε διά νά ιδη τούς ενδό£*υς τραύμα 
τίας τοΰ Σαγγαρίου, μεταφερομένους »ίς τά 
Νοσοκομεία. ’Ε ν μέσψ αύτών έΕαλλΑς εκ χα  
ράς καί πλήρης συγκινήσεως διακρίνει τόν 
άδελφόν του. Πίπτουν είς τάς αγκόλας άλλή 
λων δακρύοντες κ®ί πριν προλάβουν νά αί 
σθανΟοΰν τήν ευτυχίαν των, ή άμα£οστοιχί« 
εκκινεί καί ϊημιουργεί νέον κλονισμόν είς τας 
ήρωικάς Ψυχάς τών αδελφών.

'Ο  Γεώργιος Ν ίκας, ό ένδοξος τραυματίας 
άποχωριζόμενος τοΰ άδελφοΰ του τοΰ λέγει*
, — φεύγω  ευχαριστημένος, διότι μέ άναπλη
ροίς είς τό καθήκον.

Καί τό καθήκον του τό έΕετέλεσεν ό γεν 
ναίος λοχία? τήν έπομέν;ην είς τό πεδίον τής 
μάχης. ^

* *
'Ό  δεκανεύς τοΰ πεζικοϋ κ. Ί ω ά ν . Σ ω τη  

ploy Τ . Τ . 918 μάς γράφει άπό τόν Νέστον 
ποταμόν διά νά μάς δωση μιαν εικόνα τοΰ 
τρόπου τής ζωής τώ ν ’Ακριτών μας τής; Μα 
κεδονίας καί τών άγώνων τω ν κατά τών Βουλ 
γάρων κομιτατζήδων καί τώ ν Τούρκων λη 
στών. Ό  γενναίος δεκανεύς δέν έχει λόγους 
εύχαριστιών| καί επαίνων, τούς όποιους εκφρα 
ζει είς τήν επιστολήν του διά τόν λοχαγόν τοΰ 
λόχου του κ. Παπαχρηστοδούλου.

*  ,* ,Πολύ χαριτωμένο το «κοινώνικο» σας επι
λοχία κ. Γ . Σάββα. (1 Πυροβολαρχία όρειβ.

πυροβολικοΰ Τ . Τ . 908. Τό δημοσιεύομεν μέ 
εΰχα·ίστησιν δπως μάς τό στέλλετί.

Γ Α Μ Ο Ι Σ Τ Ο  Μ ΕΤΩ ΠΟ 
«Σήμερον ετελεσθησαν έν Κ ιζιλτζάχ Κ ιο ι εν 

στενφ κύκλφ τώ ν ύπαξιωματικών τής Μοι 
ρας οϊ γάμοι τοΰ καλλίστου νέου λοχίου Δερ 
διμέζη Σπυρίδωνος μετά τοΰ χαριτοβρύτου καί 
5ιά πολλών προτερημάτων κεκοσμημένου συ 
τι στού μας λοχίου| A. Β. χοροστατοΰντος τοΰ 
Σεβασμιωτάτου ’Επισκόπου λοχίου Κώστα Βα 
σιλείου. Παράνυμφος παρέστη ο έπιλοχίας τής 
πυροβολαρχίας μας Γεώργιος Σάββας, ψάλται 
δέ οί καλίφωνοι λοχίαι Δημητριάδης Δημή 
τριος καί Φαρμάκης ’Αθαν. Στο ταιριασμένο 
αύτό ζευγάρι ε^χόμεθα βίον άνέφελον και αν 
θόσπαρτον.»

* *
<0 λοχίας τοΰ Πεζικοϋ κ. Ί ω α ν . Μ πετζε 

λος Τ . Τ . 940α  ψάλλει είς μακρόν ποίημα 
τήν δύναμιν τής 'Ε λληνικής ψυχή ί ΊΓι* 
τό καθήκον έγκαταλείπει τα  παντα και σπευ 
δ ί ι  εις τήν φωνήν τής πατρίδος.

* $ λ 
'Ο  κ. Ν . Ντουράκης, πυροβολητής Τ . Τ .

908, ποΰ μέ τόσην προθυμίαν συντρεχει το ερ
γον μας, διαν'έμων τα φύλλα της «Νίκης» εις
τούς γενναίους συμπολεμιστάς του, μάς απο
στέλλει στίχους πλήρεις άπό πατριωτικόν μέ
νος καί μίσος πρός τόν προαιώνιο εχθρό μας.

*j|i
Ό  πυροβολητής κ. Χρήστος Παναγόπουλος 

τής 5ης Μεραρχίας Τ . Τ . 927 περιγράφει 
είς στίχους τήν έξάρμησιν τοΰ 'Ελληνικοΰ 
Στρατοΰ άπό τό Τουλοΰ Μπουναρ και τας μα 
χα ς είς τάς όποιας ελαβε μέρος ό ϊδιος.
■ Ό  πυροβολητής κ. Μ, Θεοφάνης Τ . Τ . 
927 περιγράφε·.  δ ιά  μακρών τας μαχας τοΰ 
Μικρασιατικού μετώπου και δι&ει ζοφεραν αλ 
λά μεγαλοπρεπή πολεμικήν εικόνα. ^

«Τδ πυρ ήρχισε, τά  ορη αστράπτουν άπό 
τόν βομβαρδισμόν^, ή σφαίρες έρχονται θερι 
στικές άπό δλα τά μέρη, 4 καπνός τών όβί 
δων καλύπτει τόν ήλιον, ή πείνα ολονεν αυξα 
νει, ή δίψα σφίγγει τήν γλώσαν μα,ς, έν του 
τοΐς οί άνδρες, ώς "Ελληνες, ύπέφερον τά 
πάντα άγογγύστως».

* *
Ό  λοχίας κ.; Π . Γιαν·νόπουλος Τ , Τ . 927

μάς περιγράφει είς στίχους την μάχην τοΰ
Σαγγαρίου καί άπό κάθε γραμμήν του διαφεύ
γει ό ώραίας πατριωτισμός του και η αγαπη
του πρός τόν Βασιλέα μα;.

*
* *

Ό  άνθυπασπιστής κ. Λ . Κ . Γ ιώτης τοΰ 26 
Συντάγματος Τ . Τ . 905 μάς αποστέλλει στί 
γους βγαλμένου; άπό τήν γενναιαν του καρδια 
καί άφιερωμένους είς τήν μνήμην τοΰ ήροιι 
κώς πεσόντος λοχαγού Ίωάννου ’Αθανασίου. 

— "Ενας λεβέντης λοχαγός 
λένε πώς έπεσε νεκρός 
στής εϊκοσ·. οκτώ Αύγούστου 

— Ποιός τάχ,α νάν’ ό Λοχαγός 
καί ποιό τό παλληκαρι 
ποΰ λέν1’ πώς έπεσε νεκρός;»

Κ αί έζακολουθών ύμνεί τόν ηρωισμόν του 
καί J/άλλε·. τάς γενναίας πράξεις του καί τόν 
ύπέροχον θάνατον του.

* *
'Ο  λοχίας τοΰ Ιπ π ικ ο ύ  κ. X .  Δ , Κατσου 

λης 1ου Ίπ Λ . Συν)ματος Τ . Τ . 926 μάς απο 
στέλλει μακράν περιγραφήν πολεμικών έπι 
γ ειρήσεωνι.Συνάγεται δια μυριοστήν φοραν^ Tq 
συμπέρασμα, δτι η 'Ε λλη νικη  ανορεια και απο 
φασιστικότης έξήρθ'η είς σημεΐον υπέροχου η 
ρωισμοΰ, άνταζίου τής Ιστορικής άποστολής

τή ς φυλής μας. 'Ο  ίδιος κ. Κωτσούλχς μάς
αποστέλλει καί ποίημα, διά τοΰ όποιου έξαί 
ρει τούς άγώνάς τοΰ στρατοΰ μ*ς κατά τών 
έπιθέσεων τώ ν Τσέτηδων.

*
* *

Ο στρατιώτης κ. X , Κ . Γ . (δυσανάγνω 
στος ή υπογραφή) τής 1 πολυβολαρχίας τοΰ 
35 Π εζ. Συν)ματος, είς μακράν έπιστολήν 
του περιγράφει επίσης διάφορα πολεμικά έπει 
σόδια καταδεικνύοντα τόν 'Ελληνκόν ήρωι 
σμον και τούς θριάμβους τοΰ στρατοΰ μας

*
* *

'Ο  κ. Θεμιστοκλής Νείρος, πυροτέχνη* 
I I  Μοίρας όρε>β. πυρ)κοΰ 2ας πυροβολαρχίας 
Τ , Τ. 907 μάς αποστέλλει επίσης μακράν 
περιγραφήν πολεμικών επιχειρήσεων, τήν β 
ποιαν ελλείψει χωρου άδυνατοΰμεν έλόκληρον 
νά δημοσιεύσωμεν.

*
* *

Ο οεκανευς κ. Γεω ργ, Σωτηρόπουλος τοΰ 
2ου λόχου τοΰ 11ου Πεζ. Σ υν)τος Τ  Τ 929 
μάς  ̂ άποστελλει θερμόν χαιρετισμόν πρός τόν 
ενδοζως πεσοντα Αναστάσιον Παναγιωτόπου 
λον τοϋ^ 37 Σ υν)τος τής 1ης Π υρ)χ ία ς, έκ 
Μπουροανου τής Ηλείας. ’ Επεσεν ήρωικώς 
εν τή έπιτελέσει τοΰ καθήκοντος κατά τήν 
τρομεραν μάχην τοΰ Σαγγαρίου ποταμοϋ, τήν 
διαρκέσασαν άπό 25— 30 Αύγούστου έ. ϊ .

*
* *

' κ. \  Μέντες τοΰ ΐδίο0 λόχου τοΰ 
ίδιου Σ υν)τος Τ. Τ . 929, άποστέλλει συγκι 
νητικώτατον χαιρετισμόν πρός τόν λοχίαν τοδ 
πυροβολικοΰ Περ-κλήν Λ. Άθανασόπουλον εκ 
Κρεσταινων ’Ολυμπίας, τόν ώρωικώς πεβόντα 
κατά^ τήν κοατεράν μάχην τήν λαβοΰσαν χώ  
ραν άπο τής 18 μέχρι τήρ; 21 Σ)βρίου βορειο 
ανατολικώς του Ά φιόν Καραχισσάρ, έπί τοδ 
ύψώματος/ ’Αμπανάζ.

*
*  *

'Ο  κ. Π αναγ. Δημόπουλος τοΰ ίδιου Συν 
τάγματος και λόχου μάς άποστέλλει ώραίον 
χαιρετισμόν πρός τόν ήρωικόν άδελφόν τ · υ Ά  
ναστάσιον, πεσόντα καί τοΰτον είς τούς ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδος άγώνάς τοΰ ’Έθνους 
μα^ και τοΰ Λαοΰ μας. Α ιώνια ή μνήμη του 
και έλαφρόν τό χώμα τής Ιω ν ία ς .

*
* *

'Ο  κ. Χρ. Κουτσομάτης, σαλπιγκτής μάς
αποστελλε[ ποίημα θερμόν, περιγράφ·ν τήν 
λατρείαν τοΰ στρατοΰ πρός τόν ιδεώδη στρα 
τηλάτην του.

*
* *

.Ο  κ. Ά π . Μπούμπας Τ . Τ . 930 άποστέλ
λει στίχους άφιερουμένους πρός τή ν  γλυκειά 
μας πατρίδα ύπό τόν τίτλον «Χαίρε 'Ελλάς 
μου».

ψ 
* *

Ό  λοχίας κ Φίλιππος Καπόλας τοΰ 51ου 
Σ υν)τος μ«ς αποστέλλει στίχουι; άφιερωμέ 
νους «Στήν σκιάν τοΰ άγαπητοΰ του Γεωργίου 
Μπουρνιά» εξαόελφου του, πεσόντος ενοο^ο)' 
εις Μικράν Ά σίαν.

“Η ΝΙΚΗ,,
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 

Έπιθεώρησις 
Γραφεία όδός Βερανζέρου 14 

Τιμή έκαστου φύλλου λεπτά 30 
Συνδρομή ’Εσωτερικού Δρ. 13 

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

Η Ν  I Κ Η

Τ Ο  Τ Α Χ Υ  Δ Ρ Ο Μ Ε  Ι Ό Ν  Μ Α Σ  —

Κοις Εΰστ. Διακ. καί Εύάγγ. Δασκαλ. Τ .Τ . 
908. Έ λήφ θη  νεκρολογία σας.—Κους Γεωργ 
Φουνιουκλ. τραυματίαν ένταΰθα, έλήφθη έπι- 

Μ ^ ς · Γ ^ ονς Ν · Καςτετζ. λοχίαν, Τ . Τ. 
y jy . ι«*.ηφθη βπιστολήσας.—Κους Κους Θ. Κ. 
Τ . Τ . 922.— Νικόλ. Χ ριοτιδ. Τ . Τ.903.—*Α- 
ριοτ. Π απη . δεκανέα Τ . Τ . 915. ‘Ελήφθη- 
σαν ικτιστολαί σας.— Κον Ζαχαρ. Δ. Καοιαλ. 
Λ ο χ ία ν ,' Τ. Τ . 903 έλήφθη ποίημά σας.—Κους 
Ν. Τρ. Ανθυπολοχαγόν, Τ .Τ . 925 έλήφθη πε- 
ριγραφή ,,Μ άχης ' Α ρτάζ-Ν ιάγ·'.— Κον Κων. 
Ρ ιζ . λοχιαν, έλήφθη περιγραφή τής μάχης τοΰ 
Β αζεστικ.—Κους Κονς Γκράμβιλ Τ. 1 .9 0 8  
I .  Β ορθ βτιλοχίαν Τ .Τ . 915.—Μ. Μιχ. Τ  Τ 
911.— Γ . Συριό*. λοχίαν Τ . Τ . 915.— Έ π ιά ν -  
Ορίαν Π ολυβόλα^ Τ .Τ . 911.—Γειοργ. Τσιναο 
δεκανέα Τ .Τ . 925.—Μιχ. Τ ϊανακ. Τ .Τ  915 — 
Λεων. Δεμεστ. λοχίαν Τ . Τ . 925.—Λεων. Δη- 
μητρ. Τ . T .9 i7 .—έλήφθηοαν έπιστολαί σας.— 
Κους Χρηοτ. Κοτσόμπ. Τ . Τ. 930α, έλήφ- 
θη^ ποίημά σας.— Κον I . Κουρμ. Τ . Τ . 930 
έλήφθη *ο£ημά σας.—Κονς Κους Π αν. Μ πεζ. 
δεκανεα Τ . Τ.^915.— Γι'ωργ. Κότεσικ. λοχίαν 
Τ. Τ . 929.— έλήφθησαν έπιστολαί σας. Κους 
Κωνστ. Μεςκ. καί Εΰ ίγγ . Μιλτ. Τ .Τ . 9 8.Θά 
δημοσιευθή ή εικών τοΰ ένδοξου σι>μμαχητου 
σας Ά νδέα  Π ατσιοΰρα.—Κον ‘Ιω αν. Ρεθυμ- 
νιώ τ. Τ . Τ . 911.—έλήφθη περιγραφή σας.— 
Κ ο νΙ. Μελ. Τ . Τ . 911 έλήφθη νεκρολογία σας 

Ο πλιτας Χης Ή μ ιλ α ρχ ία ς , έλήφθη νε
κρολογία σας.—Κον Χρ. Β. Λετσ. Τ . Τ. 907 
εληφθη έπιστολή τοΰ φονευθέντοςκαί πεσόντος 
υπέρ πατρίδος έειμνήστου Β ισιλ. Καλομέοη 
λοχιου. Κον Π . Κοβ. Τ. Τ . 911, έλήφθη πο ί
ημά σας.—Κους Γ . Βασιλ. Τ . Τ . 911 —Λεων 
Δημ. λοχίαν Τ. Τ . 925 — Γεωργ. Σουρμπ. Τ. 
Τ . 929.—Λ. Π απ. λοχίαν Τ . Τ . 929.—Α.Μπο- 
μπ. δεκανέα Τ. Τ. 907.—Σ . Π αππασπ. Τ. Τ 
907.—Π . Ζωναρ. Τ . Τ. 904.— Χρον. Γιαννό- 
πολ. Τ .Τ . 915.—Φώτον Ά στέρην. Έ νταΰθα . 
—Γεώργ. Α. Ντόντον Ά λ ια ξ ίν .—Γ. Ν. Σ π α 
νόν Τ .Τ . 906.—Θ. Κ. Π ητουρ. Τ .Τ . 924 -  
Ν. Κεφβλ. Τ .Τ . 922.— Ίω ά ν . Χρονοπ. Τ .Τ . 
929.— Ά λεξ. Ν ταϊκ. Δεκαν. Τ .Τ .' 929. Έ λή· 
φθησαν άποσταλέντα.—Κον Δημ.Χρηστόπ. λο- 
χιαν Τ .Τ . 922. Έ λ η φ θη . Εύχαριστοΰμεν ά· 
πείρω ς.—Κους Σωτηρ. Ά ργυρ . Τ .Τ . 930 καί 
Δημ. Λασκαρ. υπασπιστήν Τ .Τ . 908. Έ λ ή 
φθησαν συνδρομαί σας. ’Απείρους ευχαρι
στίας.—Κον Διον. Νικολ. Τ .Τ. 915. Έ λ η φ θη
t ' t ’ q iq  ΛαΈ - Λ ον« >  ’Α? ρ· Τ “νματ“ οχην \  ν '  τ α  βιβλια τα οποΐα ζητείτε διά
τούς ανδρας σας, συνεννοήθημεν μετά τοΰ κ. 
Γεν. Γραμματεως τοΰ * Ψ υ χ α γω γικ ό ν  Σ ν ν δ ί-  
σμου> ^δοτις εΐχε τήν ευγένειαν νά μας ύπο- 
σχεθ^ ότι θ ά  άνταποκριθϋ εύχαρίστως είς τήν 
έπιθυμίαν σας.—Κους Χρ. Κατσαγ. Τ .Τ . 904, 
Τ ραϊαν. Π απατρ. λοχίαν Τ .Τ . 915, Γ ιαν. Χά
νον Τ .Τ . 908, Γ . Λευθερ. Τ .Τ . 930, Θρ. Δηβ. 
Τ .Τ . 904, Χρ. Τσιάμην Τ .Τ . 925, Ή ρ , ‘Αλεε. 
λοχίαν Τ .Τ . 906, Σωκρ. ‘Αντυπ. Τ Τ . 925 
Θεόδο)ρ. Κ ιακίδ. Τ .Τ . 925, Χρ. Γκουλιαδ 
Τ .Τ . 930, Ί ω . Δημοσ. Τ .Τ . 915. Έ λ ή φ θη 
σαν αποσταλέντα.—Κον Ά ρσένην Τ .Τ . 934. 
Συμφώνως πςός τήν έπ ιθυμ ίαν σ ϊς  άρχίσαμεν 
άποοτελλοντες φύλλα επ ’ όνόματί σας διά 
τους συναδέλφους σας. Σας εύχαριστοΰμεν 
δια τήν ένδιαφέρουσαν συνεργασίαν σας. Θά 
δημοσιευθοΰν μέ τήν σειράν των, διότι μάς 
πνίγει ή σωρεί ιτή ς  ύλης τοΰμετώπου.— «Πολ
λούς Στρατιώ τας τοΰ Λόχου του». Τ .Τ . 915. 
’Ανωνύμους έπιστολάς δέν δυνάμεθα νά λά- 
βωμεν υπ’ όψιν. Κον Δημ. Χ ατζηδ. Τ .Τ . 908. 
Έ δημοσιεύθη λίαν εύχαρίστως ή φωτογραφία 
τοΰ ^ήροίϊκοΰ Λοχαγού σας Καλαμάτα. Φύλλα 
σάς εστείλαμεν Ιδιαιτέρως.—Κον Μαρ. Τζουρ. 
Τ .Τ . 925. Υ πολ είπ ετα ι νά λάβετε άκόμη 4 
φύλλα.—Κους Κους Εύ». Κωσταντ. Τ .Τ . 915 
—I. Δ, Π αππ . Τ . Τ . 932.—Ά π ο σ τ . Μ πετζ. 
Τ .Τ . 934.—Π . Ά γγέλην Τ. Τ . 930.—Κον Δ.
Κ. Σ φ . Ά νθυπασπιστήν Τ . Τ . 932.—Σπυο. 
Σοβ. Τ .Τ . 903—Εύστ. Βερρ. Τ .Τ . 908.—Ά 
ποστ. Κορν Τ .Τ . 903.—Ά ποσ τ. Κακογ. Τ . Τ 
908.—Σωτ. Π αππ. Τ .Τ . 907.—Νικολ. Κονκοο! 
Τ .Τ . 908. Νικολ. Σαγκιιοτ. Τ. Τ . 930. — Ν 
Κακοζ. λοχίαν Τ . Τ . 924. Ά ποσ τ. Ά νδο! 
Τ .Τ . 9 0 6 —Ά θ .  Π απ. Τ .Τ  932.—Δημ. Μα- 
λαμ. Δεκανέα Σαλ. Τ . Τ . 930.—Λουκ. Σκου- 
ρολ. Τ. Τ . 917α.—Σταυρ. Σ ιδερ. Θεσσαλονί
κην.—Ά ποσ τ. Βαρβαρ. Τ . Τ . 902.—Κωστ. 
Γ ιαννικ . Τ . Τ . 922.—Α. Π ετρ . Γ. Τ . 934.— 
Γεωργ. Βαβαρ. Σμύρνην.—I. Α. Σκουλ. Τ .Τ . 
904.—Κωστ. Διακουμ. λοχίαν Τ . Τ . 926.— 
Γεώργ. Πέτραν Δεκανέα. Έ ντα ΰ θα . — Νικ. 
Κουσουλ. λοχίαν Τ .Τ . 908.—Ν. Ντούρ Τ. τ !

Ι 5 = |
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Τ. Τ. 922 τή 8-12-21 
Άγαπητή «Νίκη»

Έλαβα τά δυο φύλλα τοϋ ’Ιουνίου ποϋ 
δημοσίευσαν κατι δικό μου καί σας εΰ- I 
χαριστώ.

> Συγχρόνως ελαβα καί πολλά φΰλλα αί 
τα μοίρασα στούς στρατιώτας.

Δεν μπορώ ν’ άποκρύψω τήν ευχάρι
στη si ν των, καί τήν ευγνωμοσύνην πού 
αίσθάνονται γιά τήν ύποστήριξί τους.

Βεβαιωθήτε δτι σας θεωροϋν ώς πραγ
ματικήν μεγάλη τους άδελφή. ;

s Σάς διαβιβάζω δθεν τάς θερμάς τ^ιν 
ευχαριστίας.

Αν νομίζητε καλόν δημοσιεύτε τό κά
τωθι.

« Ενα άπο τά τόσα τεκμήρια τής Έλ- 
ληνικοτητος τών μερών που κατέχουμε 
τώραστρατιωτικώς είναι τό χωριό ποΰ μέ
νει τό Στρατηγκον τής Μεραρχίας μας.

Τά λίγα άτεχνα σπιτάκια του εΐναι χτι
σμένα στή πλαγιά ένός βραχώδους λό
φου.

Στούς παμμεγέθεις ογκολίθους του έ
χουν λαξευθή έκκλησίαι κατοικίαι άπό 
καλογήρους προφανώς. Αυτό τουλάχιστον 
δείχνουν τα λείψανα τών τεχνικωτάτων : 
εικονογραφιών αγίων. ί

Σέ μιά άπό τής εκκλησίες αυτές διατη- I 
ροϋνται λαξευμέναι κίονες μέ μεγάλη υ
πομονή καί τέχνη ώς καί είκών τής Θεο- 
τόκου μέ τάς λέξεις «Μίμηρ θεοϋ».

Πρό τής εισόδου της διακρίνεται άέτω- 
μα Βυζαντινοΰ ρυ·θμοΰ,

Δέν εΐναι μόνον αυτή.
, Ό  βραχώδης  ̂ αύτός λόφος εκτείνεται 

σε μεγάλη άπόστασι καί είναι κατάτρι- 
τος άπό τήν υπομονητική σμίλη τών λει
τουργών τής εκκλησίας.

Εις τούς μεγαλειώδεις θόλους άλλης 
εκκλησίας φωτοστέφανοι αγίων καί συμ
μετρικά λαξεύματα άπέμειναν άπό τό ά- 
δυσώπητο διάβα τοΰ χρόνου, άκόμη δέ 
καί τή Τουρκική βαρβαρότητα γιά κά
θε Έλληνικό.

Οι σημερινοί δέ κάτοικοι τοδ χωριοΰ 
ομολογούν δτι τό μέρος άλλοτε ήτο Έλ- i 
ληνικό.^ Αλλ’ ό Τουρκικός ιμπεριαλισμός 
δέν ΰπέφερε τήν ύπαρξιν ένός κινδυνώ- ' 
δους εθνικού παρασίτου. Συστηματικοί 
διωγμοί, άναγκαστικαί έξιλασμίσεις καί 
αθροοι απαγχονισμοί εξόντωσαν τόν Έλ- 
ληνισμό  ̂γιά νά μή βρεθή σήμερα έδώ Έλ- ! 
ληνική ύπαρξις παρά οί ημιάγριοι Τούρ
κοι».

Β ασίλειος Χ αραλάιισζονς '
X III  Διλοχία Μηχανικοΰ

 ___________  4ος λόχος Τ . Τ . 922.

908· Π . Γερμ. Τ .Τ . 924α.—Δ .Ά γγελατ . Λο- 
χιαν Τ . Τ . 930.—Δημ. Καταρ. Τ . Τ . 907 — 
Α βραάμ Ίω ά ν . Τ .Τ . 907.—Π . Π αππαν. Τ .Τ. 
922.—Νικολ. Σαγκιωτ. Τ. Τ . 930.—Γκράμβιλ 
Τ . Τ . 908.—Στεφ . Σ τεφ . Τ .Τ . 927— Κωνστ. 
Κρομ. Τ .Τ .  930.—Κ. Κονιαρ. Τ .Τ . 908.—Α.
I. Σ . Τ. Τ. 915.—Νικολ. Μαγγ. Τ . Τ . 932.— 
Σπυρ. Δένδ. Τ . Τ . 930.—Έ λ ευ θ . Τσιβ. Έ ν 
ταΰθα .—Γεώργ. Ν ικολ. Τ . Τ . 9 3 0 .— Θεοδ. 
Λ αζ. Τ . Τ . 925.— Αναστ. Ζ αππ . ’Ενταΰθα — 
Ά ναστ. Μαρκεσ. Τ . Τ . 925.—Χαρ. Ιίχββάκ. 
Τ .Τ . 908.—Δ. Καποτ. Δεκανέα Τ . Τ . 929 — 
Παν. Καζακ. λοχίαν Τ .Τ . 925.—Νικολ. Σόρ- 
μαν Λοχίαν Τ. Τ . 925.—Ά λ . Π αοδ. Λοχίαν 
£ · ,£ ·  930·— Λ· Παιτπακ. Τ . Τ . 905. Δικησ. 
Σαββαν Τ. Τ. 904. *Ελήφθησαν αποσταλέντα. 
Κον Δημ. Ν. Λυτρ. ’'Αμφισσαν. Ένεγράφητε. 
Κληφθη^ αντιτιμον ετήσιας συνδρομής σας. 

Χ ίλια  ευχαριστώ. Κον Β. Μυλών. Λοχίαν. j 
Τ .Τ . 933. Έ λήφ θη  ή διήγησίς σας «01 τελέυ- 
ταίοι^ διωγμοί». Κον Ά θ α ν . Δημητρ. Τ . Τ. * 
905. Έ λήφ θη  επιστολή σας.
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΙΑΡ-ΚΙΟ 'Γ— ΗΛΙΑΚΑΙ ΦΩΤΟΔΕΣΜΑΙ— ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ— ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΟ Ν ΕΦ ΕΛ Ω Μ Α -ΤΟ  ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑ
,, ΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΑΣ— ΒΛΟΣΥΡΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ—ΕΝΔΟΜΥΧΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ—.ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ-------------------- „  ,
^ -----------------------------------------------  ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ — ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΧΤΑΡΗ.

Φεύγουμε άπ’ τό Γε'νή Σεχήρ μέ1 τοΰς πολ 
λοΰς μιναιρέδες ποΰ άσφυκτιοϋν μέσα στο 6αρυ 
πνοι0 ποΰσι καί σάν νεφεληγερέτα(, εναλλάσσω 
μεν διμστήματα είς το νεφελώδεις περίβλημα 
τ.οδ κατακλύζει την όδόν τοΰ Ξαρκιόι, ύπερά 
νω τΌΰ όποίου σάν αετός ετίιμος προς λείαν 
μετεωρίζεται το Παπουτσάκ,

Ό  ντΟρής μου  σήμερον δέν κάμνβ! χρ ή σ ίν  
τ ώ ν  ά ν τ ιμ ιλ ι τ α ρ ισ τ ικ ώ ν  ιδ εώ ν  του  κα! παραδό 
£ ω ς  τροτάρει  θαυμάσια ,

Άνεπνεόσαμεν. Μιά φωτοδέσμη ηλιακών ά 
κτίνων σάν αντικατοπτρισμός Αρχιμήδειου κα 
τόπτρου, καταρρακώνει τό συννεφώδες περίβλη 
μα κα! ώς διά μαγείας άντικρύζομεν τά  λευκά 
ζοντα στίγματα το Ξιάρκιοι μέ τοΰς. παν!υψή 
λους μιναρέδεις του.

ΠαντούΤουρκιά, άγρία, απειλητική πείσμων 
καί κακεντρεχής.

Οί χω ρ’άτες μάς χαιρετούν μέ πιροώρως άν 
0 ,σμένον1 μειδίαμα είς τά  χείλη  τους, ενώ είς 
τάς φυσιογνωμίας των εδράζει κάποια φοβέρα 
άπειλή ποΰ τηλιεπαΟώς τήν αισθανόμενα, 
j —  "Ε ! παλη,ογκιαοόρηδείς ποΰ πατατε τά τί 
μ:·α χώματά μας μέ τό βέβηλο πόδι Λας τό κα 
τακτητικό. Χαρήτε τώρα ποΰ μάς έχετε δεμε 
να τή. σκέψι καί τά  χέρια  μέ τους δεσμούς τής 
απειλής. Θάρθ^: ό καιρός ποΰ Θά πίνουμε τό α\ 
μά σ«;ς, τόν1 κόπο σας, τόν. ίδρωτά σα< Τους καρ 
ποΰς τής δουλειάς σας_ ! Γ ά),: εμείς θά ερμε^α 
άρχόντοι στους τόπους ποΰ μας χάρισαν οί πρό 
γονοί μα^. "Εχουν δίκαιον ο< άνθρωποι. Δίκαιον 
ποϋ τοΰς τό έδωσεν ή ιδιοσυγκρασία των, Εί 
•/ζμ μάθίε·, έως τώρα στό ραχάτί στό κισμ-έτ, Γύ 
ρω τά 'Ελληνικά χωριά έδοΰλευαν γ ι’ αύτούς. 
Τά καλλίτερα καί ομορφότερα κορίτσια τών 
Γκιαούρηδων έστόλιζαν τά τουρκικά χαρέμια.

'Η  μ,ιιναρέδίες χ-ους, τά πανύψηλα θυμιατά τοΰ 
βωίμοΰ τοΰ θεοΰ των είχον λαξευτή άπό χεΐρας 
Έ λληνικάς καί ή άρχϊτεκτονι’.κή των ήτο δημι 
ούργημα τοΰ 'Ελλήνικοΰ δαιμόνιου,

Έ ν φ  τώ ρα; ’Έ χασαν ολα τά άβαντάζ των, 
τήιν ήσυχία ΐουις τήν τεμπελιά τους., Τ ά  μαλα 
κά χέρια τους έκαναν ρόζους άπ" τό δρεπάνι καί 
-α. πόδια τους διημφισβήτησαν τά  αποτυπώματα 
Φ ΰ  μονοπατιού ποΰ δημιούργησεν ό ραγιάς μέ 
ι μόχθο τόσων ετών,

Ποϋ και ποϋ δυό τρεις σοβοορήδες γκιού

Ά φ ιξ ις  τοϋ Διαδόχου ε ίς  τόν  τό:ιον τής 
τελετή ς έν Δορι λ ιίφ  (18 7-21)

ρ η δες  μέ τ ά  μακ ρυά  σπ α θ ιά  τους πού  μοιά 
ζουν ι°άν χ.άροι π ρ οσω ποπο ιημένο ι  έρχοντα ι  
β ιασ τιχο ί ,  ρω τούν  ποϋ  π ά ε ι  ό δρόμος γ ι ά  τό 

.Π α π ο υ τ σ ά κ  ή  χό Τ σ ε λ έ μ π ίκ ιο ι ,  σοβαροί σοβα 
pot, ρ ίχνουν μ ιά  μ α τ ιά  π ο ϋ  κα ίε ι  κα ί  χά ν ο ν

τα ι πίσω άπ’ τή σκόν.η ποϋ κάνε» τό ποδοβο 
λητο τών άλογων των,,

ΙΙώ ς θέλετε λοιπόν νά είνε εύχαριστημέ 
νοι; Τό πράγμα φαίνεται, πεϊρίεργον γ ιά  μή 
μεμυημένους τής τουρκικής ιδιοσυγκρασίας.

'Ο  Τοϋρκος ή ν:κητή|ς «ρέπει νά είνε ή 
τελείως δοϋλος, Μέσος δρος πολύ δύίΤκολον 
να ύπάρξη. Γ ι ' αυτό τώρα δέν| έννοοϋν πώς 
είνε δυνατόν ένφ είνε υπό Ε λληνικήν κατο

Παρέλασις πρό τή ; Α. Μ. τοΰ Βασιλέως 
ιώ ν σημοι υν ιώ ν  ήοωϊκών 2υν)εων (18-7 21).

χήν νά μή έναβρύνωνται ύπό τήν έπενέργει 
αν τοϋ βουνεύρου.

Περνούμε τόν άνήφορο τοΰ! Παπουτσάκ ένφ 
τό ®α.ωμένο βλέμμα μάς παρακολουθεί και 
μάς κεραυνώνει.

Τρέχομεν πρός θαύμα, Έ π ί τών λοφίοσει 
ρών τοϋ Παπουτσάκ μία βυζαντινή έκκλησία 
τής Παναγίας τής ρεμματοκοατόρισας άπεκα 
,λύφθη κατά μυστηριώδη και θεϊκόν τρόπον 
πΌϋ σάς γράφω σέ άλλη μθυ ανταπόκρισή 

Ό  ν'ϊΌρής μανιώδης πηδά τά τσαλια ύπο 
μυστηριώδη προώθ^σιν καί χωρίς νά κάνη 
χρήισ:,ν τών δικαιωμάτων τής τεμπελιάς του, 

Μέ άπορίαν βλέπει τά αιγοπρόβατα τής 
Ά γκύρας, έντατική δημιουργία έπί τα^τφ αί 
γός κρί προβάτου, περιουσία ·φΰ «ις Ά γ κ υ  
ραν δραμόντος, τάγματος τοϋ . , )  , Σύνταγμα 
τος. Τά βελάσματά των ιδιόρρυθμα καί μεταλ 
λικά κάμνουκ» τόν δυστυχή υποτακτικόν μου 
νοι ένθυμηθή τό σύφυρμα τής ίδικής των γεν 
νεάς, τών ίπποτικωτάτων ήμιόνων,

Έ ν φ  βαίνομεν rtpός τό θαύμα τής Πανα 
γιάις τής; Ρεματοκρατόρισας, ενα άλλο θαΰμ,α 
γήί,νον άφινομεν’ πίσω μας, Τό θαύμα τ*οΰ Γε 
\!ή Σεχήρ. "Οπ»5ΐ> ό Τουρκισμός ήλθεν είς 
έπαφήν μέ τόν Ε λληνικό  στρατό., Κ αί μέ 
τούς ήγέτας του, ’Ενθυμούμαι μ.ίαν ώραίαν 
σκηνήν ένι τή  άγορά τού Γενή Σεχήρ, ποϋ 
άναπαιρυττ^ τό ψυχικόν μεγαλείον τής Έ λ  
ληνικής φυλήις, Ε ίς τό μ-έσον ό άντισυν<τάγμα 
τάρχης κ. Άσημακόπουλος περιστοιχιζόμενΟς 
άπό πεντηκονάτδα μουχτάρηδων τώ ν πλησιε 
στέρων χωρίων.

't )  κ_ άντισυνταγματάρχης άφοΰ έτελείω 
σε τήν έργασίαν του τους πήρε,νά  κάνη πε 
ρίπατο, Ά π ό  τόν μιοθόν του τους άγόρασε 
σοκολάτε,ς καί ωτακουστών1 περιέργως τον 

. ήκουσα νά λίγη*
. . — Τό πάθημα τοϋ ΜεΙμέτ Μπέη ας σάς γ ί 
νη μάθημα,. Τ ά  ίδια θά πάθη οποίος ίανακά 
νη τό ίδιο. Έ γ ώ  λεπτά έχω_ Μοϋί τά δίνει ή 
πατρίδα μέ τό τσουβάλι.

Ο ί μουχτάρηδες τόν είχον έν τφ  μέσφ σάν 
Οαυματου^γήσαντα άγιον,

ΊΗρώτησα ένα άπό α’̂ τους καί μοΰ είπεν 
δτι κατά θρησκευτικόν έθιμΟν κά(λε Τοϋρκος 
έχε·, καθήκον νά πάη δ>ώρα εις- τόν διοικητήν 
του.. Σήμερον τό πρωί ενας μουχτάρης τοΰ 
πήγε «μπαχτσίς» ενα τενεκέ μέλι. Κ αί τό 
άποτέλεσμα; Ό  τενεκές έχύθη πρό τού κο 
μαντάρτου καταγής, τό άντίτιμόιν, τίου έπλη 
ρώθη είς τόν μουχτάρην, ό οποίος έςυλίσθη 
διά νά μή τό έπανίχλάβηι, πρός παραδειγμα 
τισμόν.

Κ αί ό απλοϊκός μουχτάρης μέ καταπλήσ 
σουσαν ε^φράδε'ιαιν μού άπίοκαλύπτε- τά  καλά 
τής Ε λλ η νικ ή ς διακήσεως.

Κα! τήν λατρείαν πού τρέφουν είς τόν, 
στρατόν μας διά τήν παροιμιώδη διαγωγήν 
τ®υ,

Τώοα άντιπαραβάλλων τάς δύο άντιΌ-έσείς 
<?κέπτ|3μαι πώς έχουν δίκηο οί χωριάτες ΐοΰ 
Ξιάρ Κ ιοι νά διατηροΰν τήν εμπάθειάν των.

Δέν ήλθον είς επαφήν πρός τόν “Ελληνι 
κόν στρατόν διά νά αίσθαθοϋν τήν καλωσύ 
νην του.

"Ενα μίικρό καραβά'^ν Λεριπλανωμένων ποΰ 
έρωτά, διά χόν δρόμον, οπως εμείς τωρα, δεν 
είνε δυνατόν νά τούς μετάδώση τό Έ λ λη ν ι 
κόν φώς,

Π Α Ν ΟΣ Ο ΙΣ Τ Ρ Η Λ Λ Τ ΙΙΣ

UUU ilA T0S Μ
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Οί ήρωϊχοΐ ηολεμισταί μας ζητοΰν 
βιβλία πρός άνάγνωαιν κατά τάς άνια- 
ράς ώρας τοϋ χειμώνος, ίδιως δέ οί ευ 
ρισκόμενοι είς τάς γραμμάς τοϋ μετώ
που τής Μικράς ’Α.αίας.

‘Ο ύπό τήν Έ π ίιιμ ο ν  Προεδρείαν 
Μου «Σύνδεσμος Ψ υχαγωγίας τών 
Πολεμιστών>, άηέατειλε μέχρι τοϋδε 
χιλιάδας βιβλίω ν εις τό στράτευμα, 
άλλά χρειάζονται πολλά άκόμη (5ίά νά 
έφοδιασ&οϋν πάντα τά στρατιωτικά 
σώματα. ’Επικαλούμαι τά φιλοπάτριδα  
αΙσϋ·ήματα. τών άπαντα χοϋ Ε λλή νω ν  
δπως βοη&ήσουν τό εργον μας, άπο- 
σιέλλοντες βιβλία χρήσιμα καί τερπνά, 
καί ε ί δυνατόν καινουργή.

Έ πΙοηζ συντελεατική τής τέρψεως 
τών στρατιωτών &ά ητο ή άποστολή 
φωνογράφων. Οί εχοντες δια&εοίμους 
τά μέγιστα ϋ·ά έξυπηρε ιήσωσι τόν σκο
πόν τής ψ υχαγω γίας προσφέροντες 
αύτούς.

Τά βιβλία καϊ οί φωνογράφοι δέον 
ν ’ άποστέιλλωνται είς τόν «Σύνδεσμον 
Ψ υχαγωγίας τών Πολεμιστών», δστις 
ϋ'έλει μεριμνήσει περϊ τής ταχείας και 
άσφαλοΰς Αποστολής των. (Γραφεία  
έν τφ περιβόλω τής Βουλής).

Έ ν Άθήναις τί) 15 Δεκεμβρίου 1921 
Ε Α ΙΣ Σ Α Β Ε Τ  

Τ .Τ . 004 11-12 21


