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— Σνγκέντρωσις τών εράνων
Τήν 27ην ’Απριλίου τοΰ τρέχοντος έ

τους 1921, ήτοι εις τάς παραμονάς τής 
ένάρξεως̂  τής Νέας έν Μικρά Άσία γι
γαντομαχίας τών γενναίων μας πολεμι
στών, ή Α. Μ. ή Βασίλισσα έν τή διακρι- 

I νοΰση Αύτήν προβλεπτικότητι καί έν τή 
διαρρΐ Της προσπαθεία καί μερίμνη ύ
πέρ τών πασχόντων κα'ι δπως δυνηθή νά 

1 άντε?ΐί;έλθτι είς τήν κατά τό δυνατόν ά- 
ΐ νακοΰφισιν τών στρατιωτών μας άπό τών 

αναπόφευκτων έκ τοΰ πολέμου ταλαιπω
ριών, διά τής ίδρύσεως Ταμείου ύπέρ πα
ροχής βοήθειας εις τούς Τραυματίας τάς 
Χήρβς χαί τά ’Ορφανά τοΰ Πολέμου προ- 
εκήρυξε τήν «ξής Έκκλησιν πρός τό Πα
νελλήνιον.

«Όλον τό "Εθνος αισθάνεται βαθεΐαν 
άγάπην διά τόν στρατόν μας ποδ πολε- 

: μά. Είναι τά παιδιά μας, ποϋ άγωνίζον- 
ται έχει κάτω διά τήν Μεγάλην Ελλάδα.

»Δι* αύτά τά παλληκάρια, ποΰ ύπερα- 
: σπίζονται τήν τιμήν τής Πατρίδος μέ τό 
[ αίμα τους, ζητώ τόν οβολόν κάθε Έλλη- 
νος.»

Σ ο φ ία
Υ» Γ. Είσφοραί γίνονται δεκταί εις δ- 

λας τάς Τραπέζας τής Ελλάδος.
Ή φωνή τής Μεγαλίίοτάτης, τής οποί

ας κάθε σκέψις ήτο χαί είνε πάντοτε μέ 
τά γενναΐά μας παλληκάρια ποΰ ύπερα- 
σπίζονται τήν τιμήν τής πατρίδος μέ τό 
αίμά των καί τής Όποιας ή φωνή έπή- 
γαΖε άπό τό βάθος τής καρδίας, είση- 
κούσθη μέχρι τών περάτων τής Γής. Ά 
πό δλας τάς διευθύνσεις τοΰ κό
σμου άπό πάσαν γωνίαν τής Γής έφθα
σαν καί φθάνουν είσφοραί καί δωρεαί 
πρός ένίσχυσιν τοΰ Πατριωτικοΰ έργου 
τής Μεγαλειοτάτης.

Πρό τινων ημερών άκόμη συγκινητι- 
κωτάτη έπιστολή έπιτροπής Κυριών έκ 
τοΰ νοτιοτάτου άκρου τής Νοτίου Αφρι
κής άπέστελλε άνω τών 50,000 δραχμών 
όλίγας ήμέρας πρότερον ή αύτή παροικία 
ΐϊιά τοΰ Αρχιμανδρίτου αύτής άνήγγελλε 
τήν άποστολήν ετέρων 700 λιρών ’Αγγλί
ας, έν φ συγχρόνως, κάτοικος τοΰ άλλου 
έκείνου άκρου τοΰ Κόσμου, προσέφερε μι
κρόν κτήμα δπερ είχε πρός έκποίησιν ϊνα 
τό προϊόν διατεθή ύπέρ τοΰ ’Εράνου τής 
Α. Μ. τής Βασιλίσσης.

Έξ Αμερικής κυρίως, χάρις είς τήν πα
τριωτικήν πρωτοβουλίαν τοΰ Διευθυντοδ 
τής έκεϊ έκδιδομένης Έλληνικής Έφημε- 
ρίδος « Άτλαντίδος» κυρίου Βλαστοΰ, ά- 
πεστάλησαν μέγιστα χρηματικά ποσά έκ 
συλλογών Εράνων δλων τών έχει Έλλη
νικών παροικιών.

Μέχρι σήμερον δέ άπεστάλη έξ Αμε
ρικής προς τήν Μεγαλειοτάτην τό μέγα 
ποσόν τών τριών εκατομμυρίων δραχμών 
περίπου.

Αί Ελληνικοί Κοινότητες τών Δωδεκα
νήσων,κυρίως έν Ρόδω καί άλλαχοΰ διά

τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικών άπέ- 
στειλαν περί τάς 350,000 δραχμών.

Συγκινητικώταται έπιστολαί πανταχό- 
ΰεν ήτοι, έκ Κύπρου, έξ 'Ιεροσολύμων,'έξ 
Αλεξανδρείας, έκ Μόντρεαλ τοΰ Καναδά, 

εκ τοΰ Βελγικοΰ Κογκώ, συνώδευσαν τήν 
άποστολήν σημαντικωτάτων ποσών έκ μέ
ρους τών Ελληνικών έκεϊ Κοινοτήτων.

Αξιομνημόνευτος επίσης ή γενναιοτά- 
τη δωρεά τών Κυριών Άγγελ. Θ. Κότσι- 
χα ’Αλεξάνδρειάς καί Μαρίας Π. Κότσι- 
κα Καίρου άποστειλασών τό ποσόν λιρών 
στερλινών 4000,ήτοι περίπου δρχ. 400.000 
έν<ρ ολίγους μήνας πρότερον έκ Γερμανί
ας ή ιδία κυρία Π. Κότσικα είχεν άπο- 
στείλει^προς τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν πε
ρί τό ημισυ εκατομμνριον μάρκων πρός 
τόν αύτόν σκοπόν.

Αλλα δεν είνε όλιγώτερον συγκινητι
κοί αι έπιστολαί εμβασμάτων πρός ένίσχυ- 
σιν τοΰ έργου τής Μεγαλειοτάτης άπό αύ- 
το το στράτευμα. Πλεΐστα δσα Συντάγ
ματα καί Στρατιωτικοί σχηματισμοί πά
σης φύσεως άποστέλλουν τόν οβολόν των 
πρός ένίσχυσιν τοΰ έργου δπερ διά τής 
Αύτής Μεγαλειότητός έρχεται αρωγόν 
είς τούς συναδέλφους των.

Άξιοσήμαντον τέλος συνδρομήν παρέ- 
σχεν είς τό έργον τοΰτο ό Τραπεζιτικός 
κόσμος^μέ έπί κεφαλής τήν Διοίκησιν τής 
Εθνικής Τραπέζης ήτις ούδενός κόπου 

έφείσθη πρός τόνωσιν τοΰ Εράνου τής 
Βασιλίσσης συστηματοποιήσασα τήν συλ
λογήν τών Εράνων έν ταΐς έπαρχίαις διά 
τής άποστολής εγκυκλίου πρός άπαντας 
τούς Διευθυντάς τών Υποκαταστημάτων 
πρ >ς σύστασιν έπιτοπίων έπιτροπών διά 
τήν συλλογήν εράνων ύπέρ τών γενναίων 
μας πολεμιστών.

Ούτω γενναιότατα ποσά συνελέγησαν έν 
ταΐς Επαρχίαις καί τή Πρωτευοΰση τοΰ 
κράτους.

Η εμπιστοσύνη έν ένί λόγφ τοΰ πανελ
ληνίου προς τήν Σεπτήν του Βασίλισσαν 
ουδεποτε ισως διετρανώθη έμφανέστερον 
από τήν περίστασιν ταύτην καθ’ ήν δι’ 
ολίγων συγκινητικών λέξεων μεστών δμως 
φλέγοντος πατριωτισμού κατώρθωσεν ή 
Μεγ «λειοτάτη νά συγκεντρώση διά τοΰ 
οβολοΰ παντος "Ελληνος τό σημαντικόν 
ποσόν τών εννέα εκατομμυρίων τήνστιγμήν 
δέ ταυτην εςακολουθητικώς καταφθάνου- 
σι καί συλλέγονται πανταχόθεν χρηματι
κό ποσα προς ένίσχυσιν τοΰ έργου τούτου 
τής Μεγαλειοτάτης.

Η Α. Μ. ή Βασίλισσα τέλος επιθυμού
σα οπως πας άποστολεύς έστω καί τοΟ μι
κρότερου άκομη ποσοΰ λαβή ευχαριστή
ριον έκ μέρους τής υπηρεσίας Της έπι
στολήν ίδρυσε πρός τοΰτο ειδικήν έν τοΐς 
Ανακτοροις ύπηρεσίαν πρός συγκέντρω- 

σιν τών είσπραττομένων ύπέρ τοΰ έρά- 
νου Της ποσών.

Πραγματικώς δέ είς πάντα εισφορέα πο
σοΰ δια τον 'Έρανον άπεστάλη τοιαύτη 
ευχαριστήριος έπιστολή βεβαιοΰσα τήν λή-

ψιν τών χρημάτων παρά τής επί τών τι
μών Κυρίας τής Μεγαλειοτάτης, εϊτε ή 
καταθεσις έγένετο παρά Τραπέζη τινί ή 
και εις τα Α\ακτορα άπ’ ευθείας.
„ Επίσης κατά περιόδους ή υπηρεσία 

αυτη εδημοσιευσεν καί δημοσιεύει άκόμη 
εις τος̂  Εφημερίδας λεπτομερεστάτους πί
νακας ονομαστικούς ένός έκάστου τών κα
ταθετών τοΰ ’Εράνου.

Τό έργον τής συγκεντρώσεως τών λεπ
τομερών τούτων πινάκων έξ ών νά έμ- 
φαινεται πας καταθέτης ποσοΰ τινός πα
ρα i ραπεζη δέν ήτο πάντοτε έκ τών εύ- 
χερεστερων δεδομένου δτι καταθέσεις συμ- 
φωνως προς τήν “Εκκλησιν τής Μεγαλει- 
οτατης γίνονται δεκτοί εις δλας τάς Τρα- 
πεζας του Κράτους καI είς πάν Υποκα
τάστημα τούτων πρός τόν σκοπόν τής
λαϊκής μορφής ήν έδεί νά έχη ό έρανος ουτος. ν *
c Ειδικόν επίσης Άρχεϊον συνέσηισεν ή 
υπηρεσία αύτη τής Μεγαλειοτάτης διά τάς 
επιστολας παντός έπευθυνθέντος πρός τήν 
Α. Μ. την Βασίλισσαν αιτινες έπιστολαί 
συνώδευσαν χρηματικά ποσά έμβάζοντα 
προς τα Ανάκτορα χρήματα διά τόν Έ ρανον.

Αυτός περίπου εν ολιγοις δ άπολογι- 
σμος τής συγκεντρώσεως τοΰ μνημονευθέ- 
ντος Κεφαλαίου τοΰ Εράνου.
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Μ. η Βασίλισσα έν τή έπιθυμίςι 
Τ η ς  οπως φανή αρωγός πρός πάντας ε
κείνους̂  χαί̂  τάς οίκογενείας αύτών οίτι- 
νες ζωήν, υγείαν καί περιουσίαν προσέ- 
φερον θυσίαν είς τόν βωμόν τής Πατρί
δος,καί πρός συστηματικήν διά{)εσιν τοΰ 
ως ανω συλλεγέντος ποσοΰ προέβη είς σύ- 
στασιν γραφείου έν τφ Μεγάρω τοΰ Ζαπ- 
πείου προορισμόν έχοντος τήν περίθαλ- 
ψιν απαντων τών παθοντων έν τώ πα- ρόντι πολέμφ.
5 Προς τον σκοπον τοΟτον συνέστησεν 
επιτροπήν ήν άνέλαβεν ύπό τήν ίδίαν 
Αυτής Προστασίαν καί ήτις άμέσως έπε- 
λήφθη τοΰ έργου της. Τό γραφεΐον τοΰτο 
υπο το ονομα Γραφεΐον Εράνου Τραυ
ματιών καί Ορφανών Πολέμου ύπό τήν 
Προστασίαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης 
διηρεθη είς τά έξής τέσσαρα τμήματα: 
Ιμημα Τ̂ραυματιών, Τμήμα Χηρών καί 
Ορφανών, Τμήμα Αναπήρων, καί Τμή
μα Ανιάτων.

Τήν προεδρείαν έκάστου τμήματος ά- 
νελαβε μία  ̂Κυρία ήτις έ'χει τήν άνωτά- 
την εποπτειαν τοΰ υπο τήν δικαιοδοσίαν 
της τμήματος.

Τά ο̂ νοματα τών Προϊσταμένων Κυ
ριών τών 4 τούτων τμημάτων είναι τά 
εξής: ^
> Πρόεδρος τοΰ τμήματος Χηρών καί 
Ορφανών ή Κυρία Αίκ. Εύκλείδου, 
Τραυματιών Κυρία Σοφία Μπενιζέλου 
Ρούφου, Ανιάτων Κυρία Άλεξ. Τσαμα-

Η Ν I Κ Η
δοΰ, Αναπήρων Κυρία Δώρα Μεσσηνέζη.

Πας τραυματίας, φυματικός, άνάπη- 
ρος, χήρα καί ορφανά τοϋ παρόντος πο
λέμου δύναται έλευθέρως νά άπευθυνθή 
δι’ άναφοράς πρός τήν Μεγάλην μητέρα 
του, τήν Βασίλισσαν έν τή πεποιθήσει 
δτι θέλει τύχει περιθάλψεως άναλόγου 
τών άναγκών αύτοΰ τοΰ ίδίου άλλά καί 
τών πόρων τοΰ Εράνου οιτινες δυστυ
χώς είναι μικροί ένώπιον τής μεγάλης 
αύτοΰ άποστολής.

Αί άναφοραί στέλλονται είς τά Α νά
κτορα άπευθυνόμεναι πρός τήν Α. Μ. 
τήν Βασίλισσαν ή δέ άρμοδία πρός τοΰτο 
εντεταλμένη ύπηρεσία παραλαμβάνουσα 
ταύτας τάς διαβιβάζει είς τά Γραφεΐον 
τοΰ Εράνου έν τφ Μεγάρω τοΰ Ζαπ- 
πείου. Έκεϊ ή γραμμτεύς τοΰ άρμοδίου 
τμήματος καλεΐ άμέσως τόν άναφερόμε- 
νον ή τήν άναφερομένην δπως καί διά 
ζώσης φωνής συνομιλήση μετά τοδ πα- 
θόντος καί άντιληφθή τάς άνάγκας του. 
Ή  Κυρία τοΰ τμήματος άμέσως σπεύδει 
νά έπισκεφθή καί κατ’ οίκον την πά- 
σχουσαν οικογένειαν καί ώς παρήγορος 
άγγελος έν δνόματι τής Βασιλίσσης άνα· 
κουφίζει παντοιοτρόπως τήν πάσχουσαν 
οικογένειαν.

’Ιδού τύπος έπιστολής δι’ ού ή ύπηρε
σία αύτη τής Μεγαλειοτάτης άπευθυνεται 
πρός Πρόεδρον Επαρχίας τινός ζητοΰντα 
παρά τής Μεγαλειοτάτης πληροφορίας 
περί τοΰ τρόπου καθ’ δν τό Γραφεΐον 
Της τοΰ ’Εράνου ήθελεν έλθη αρωγόν 
πρός διαφόρους κατοίκους τής Κοινότη- 
τος παθόντας έν τώ Πολέμω.

Αξιότιμε Κύριε

«Άναφερόμενος είς τό δεύτερον μέρος 
τής έπιστολής ύμών ταύτης καί κατόπιν 
τής σχετικής έρωτήσεώς σας, φέρω είς 
γνώσιν ύμών ότι, δεδομένου δτι τό Γρα
φεΐον Εράνου τής Α. Μ. τής Βασιλίσ- 
σης, χορηγεί βοηθήματα πρός άπαντας 
τούς έξ αιτίας τοΰ παρόντος πολέμου πα
θόντας άπορους Τραυματίας, Χήρας καί 
’Ορφανά μέχρις έξαντλήσεως τοΰ Ταμείου 
τούτου, είνε έλεύθερος πάς τις τοιοΰτος 
νά άπευθυνθή δι’ έγγράφου αίτήσεως άπ’ 
ευθείας καί μόνος πρός τήν Α. Μ. τήν 
Βασίλισσαν, παθών δέ άτύχημά τι, έκ 
τοΰ παρόντος πολέμου αύθεντικώς άπο- 
δεικνυόμενον, θέλει τύχει, παρά τής άρ- 
μοδίας υπηρεσίας τής Μεγαλειοτάτης, πά
σης δυνατής προστασίας καί βοήθειας, 
άναλόγου τοΰ όλικοδ άριθμοΰ τών πα- 
θόντων έν τώ παρόντι πολέμφ καί άνα
λόγου τών ύλικών πόρων τοΰ Ταμείου 
τούτου τοΰ Εράνου τής Α. Μ. τής Βα
σιλίσσης, Ή ς  πάσα φροντίς καί σκέψις 
εύρίσκεται είς τό πλευρόν τών ένδόξως 
ύπέρ Πατρίδος πασχόντων.»

Ούτω λοιπόν καί μέτά τών Επαρχιών 
ή Βασίλισσα εύρίσκεται επίσης είς στενόν 
σύνδεσμον.Άλληλογραφοΰσα διά τής υπη
ρεσίας τών Εράνων μεθ’ δλων οϊτινες 
άπευθύνονται πρός Αύτήν λαμβάνει πλη
ροφορίας παρά τών Επισκόπων, τών Διευ
θυντών Τραπεζών τών Προέδρων Κοινο
τήτων άμα δέ ώς πληροφορηθή δτι πράγ- 
ματικώς ό άναφερόμενος πάσχα καί επα- 
θεν έν τφ παρόντι πολέμω άμέσως έρχεται 
γενναίως είς άρωγήντώνάναξιοπαθούντων.

Νΰν θελομεν έξετάσει καί τόν κατ’ ίδί
αν μηχανισμόν έκάστου τμήματος τοΰ Ε 
ράνου δστις τοσαύτας ήδη ύπηρεσίας προ-

σέφερεν είς τούς τραυματίας καί τάς οι 
κογενείας αύτών.

1) Καί άς έλθωμεν πρώτον είς τό Τμή 
μα Τραυματιών. Τό Τμήμα τοΰτο σκοπόν 
έχει νά δίδη μικρά βοηθήματα είς τούς 
άναχωροΰντας κατ’ οίκον άπορους ανα
πήρους καί άνιάτους.

Πας τραυματίας άνίκανος ή άνάπηρος ϊ| 
μέ αναβολήν κατατάξεως έξερχόμενος τοΰ 
Νοσοκομείου θέλει τύχει μικροΰ βοηθή
ματος παρά τοΰ άνωτέρω τμήματος πρίν 
άναχωρήσει διά τήν Πατρίδα του.

Ή  Πρόεδρος τοΰ τμήματος περιφέρε
ται είς τά διάφορο Νοσοκομεία καί βλέ- 
πουσα τάς έκάστοτε παρουσιαζουμένας 
άνάγκας εφοδιάζει τούς τραυματίας μέ 
φανέλλες,μέ κάλτσαις,μέ σιγάρα καί δτι άλ
λο παραστή άνάγκη νά παρέξη. Είναι τό 
κινητόν τμήμα τοΰ Εράνου, είναι ή πα 
ρήγορος χειρ τής Βασιλίσσης ήτις σπεύ
δει έκ τοΰ προχείρου εις βοήθειαν τών έκ 
τών Νοσοκομείων έξερχομένων τραυματι 
ών.

2) "Ετερον τμήμα σημαντικόν τοΰ Ε ρά
νου είναι τό τμήμα Χηρών καί Ορφανών 
Πολέμου. Χήρα ή ορφανόν άπωλέσαν τό 
στήριγμά του κατά τόν παρόντα πόλεμον 
δικαιοΰται δι’ άναφοράς νά άπευθυνθή 
πρός τήν Βασίλισσαν έν τή πεποιθήσει 
δτι Αύτη θέλει άμέσως έλθει είς άρωγήν 
αύτής.

Ή  Πρόεδρος τοΰ Τμήματος θέλει κα- 
λέσει άμέσως τήν πάσχουσαν συνεννοου- 
μένη δέ μετ’ αύτής θελει τήν έπισκεφθή 
καί κατ’ οίκον δπως καί προσωπικώς άν- 
τιληφθή τάς άνάγκας της. Ά μ α  δέ πει- 
σθή δτι πραγματικώς πάσχει άμέσως θέ
λει έλθει άρωγός παντοιοτρόπως είς τήν 
δυστυχίαν της.

θέλει τήν βοηθήσει είς πληρωμήν τών 
καθυστερουμένων ένοικίων της, θέλει τής 
παράσχει τά μέσα πρός προμήθειαν γά
λακτος καί τροφίμων διά τά πεινώντα τέ
κνα της. ‘Ο Ιατρός τοΰ εράνου θέλει τήν 
έπισκεφθή δωρεάν προσφέρων εις αύτήν 
τήνάναγκαίανίττρικήν περίθαλψιν παρέ- 
χων αύτή καί δωρεάν φάρμακα πρός θε
ραπείαν. Τέλος δ έρανος θέλει τήν βοη
θήσει καί δι’ άναλόγου χρηματιχοΰ πο
σοΰ μέχρις δτου ή πάσχουσα άνευρη ερ
γασίαν πρός πορισμόν τών πρός τό ζήν 
άναγκαίων αύτής καί τών τέκνων της.

Πλίίστας οίκογενείας ή Βασίλισσα ού
τω έπί-μβαίνουσα σώζει άπό βέβαιον έξ 
άσθενειών καί άσιτίας θάνατον.

3) Ή  Βασίλισσα επίσης έν τή επιθυμία 
Της δπως αντικαταστήσει δι’ ένός δσον 
ένεστι άρτιωτέρου μέλους άπαντας τούς 
άπωλέσαντας έν τοιοΰτον κατά τόν πα
ρόντα πόλεμον προέβη πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον είς ί'δρυσιν είδικοΰ έν τφ έράνω 
τμήματος, τό τμήμα άναπήρων όνομαζό- 
μενον, δπερ δέχεται τάς άναφοράς άπάν- 
των τών ύποστάντων άκρωτηριασμούς. 
Πάς τοιοδτος μέγας τραυματίας άναφε- 
ρό|· ενος είς τήν Βασίλισσαν άμέσως κα
λείται παρά τής άρμοδίας Προέδρου ήτις 
αναλαμβάνει τήν δαπάνην τής κατα
σκευής τοΰ τεχνητοΰ μέλους.

Εϊναι ωραία ή πρωτοβουλία τής Βασι
λίσσης ήτις ούτω έρχεται άρωγός τόσων 
ένδοξων τραυματιών οί'τινες διά τοΰ αί
ματός των έσφυρηλάτησαν τό μεγαλείον 
τής Ελλάδος.

4) Ή  Α. Μ. ή Βασίλισσα επιθυμούσα 
νά άνακουφίση δχι μόνον έκείνους οϊτι- 
νες προσέφερον ολοκαύτωμα τήν ζωήν 
των είς τόν βωμόν τής Πατρίδος, άλλά

και εκείνους οί’τινες υγιείς μέν άνεχώρη- 
σαν πρός ύπεράσπισιν τής πατρφας γής 
άσθενεΐς δέ πάσχοντες άπό άνιάτους νό 
σους έπιστρέφουσιν εις τάς οίκογενείας 
αύτών προέβη είς τήν ί'δρυσιν τοΰ τμή
ματος τών άνιάτων.

Πάς ανίατος, φυματικός κτλ. παθών έν 
τώ παρόντι πολέμφ καί άπευθύνων άνα- 
φοράν πρός τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν θά 
τύχη άμέσως χρηματικής αρωγής πρός 
άνακούφισιν τής δυστυχίας του.

Εινε άπειροι αί άνάγκαι τοΰ τμήματος 
τούτου καί δυστυχώς οί πόροι τον Ε ρά
νου μικροί πρός άντιμετώπισιν τόσων 
πολυπληθών άναγκών.

Αύτη εινε έν δλίγοις ή πεφωτισμένη 
δράσις τής Βασιλίσσης.

III
Χρηματική Μ σχνσις Πολεμικών Τμημάτων 

τοϋ Πατριωτικόν Σννδέβμον.

Συμπληροΰσα τό Έ ργον τοΰτο ή Με- 
γαλαοτάτη έθεώρησε σκόπιμον νά ένισχύ- 
σή χρηματικώς τά ήδη συστηματικώς λει- 
τουργοΰντα πολεμικά Τμήματα τοΰ ύπό 
τήν Προεδρείαν Της τελοΰντος Πατριω- 
τικοΰ Συνδέσμου Έλληνίδων, προικοδο- 
τήσασα ταδτα διά τοΰ γενναίου ποσοΰ 
πεντακοσίων χιλιάδων δραχ. περίπου.

Έ ν τώ Φιλανθρωπικφ τοΰτο ίδρύματι 
λατουργοΰσι πλήν πολλών άλλων ύπηρε- 
σιών καί τινα τμήματα άμεσωτάτην σχέ- 
σιν έχοντα μέ τάς έκ τοΰ πολέμου γεννω- 
μένας άνάγκας.

Τά τμήματα τοΟτα είνα ι: α'.) Τό τμή
μα δωρημάτων προορισμόν έχον τήν άπο
στολήν είς τό Μέτωπον μικρών άντικει- 
μένων χρησίμων είς τούς στρατιώτας, ώς 
φανέλλες, σιγαρέττα καί τά τοιαΰτα διά 
ταχυδρομικών δεμάτων.

β) Τό τμήμα Σταθμών, παρέχον τήν 
πρώτην βοήθειαν είς άφικνουμένας άπο- 
στολάς τραυματιών. Τήν ύπηρεσίαν τού
την ιδιαίτατα γενναίως ένίσχυσεν διά 
προσωπικοΰ μισθωτών άλλά καί διά 
χρημάτων ή Μεγαλειοτάτη, είδικώς δέ 
θελομεν ομιλήσει περί τοΰ έργου τοΰ Τμή
ματος τούτου καί τής δράσεώς του κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου.

γ) Τό τμήμα Νοσοκομείων περί τοϋ 
όποίου επίσης ειδική έκθεσις θέλει συνο- 
ΐεύση τάς σημειώσεις ταύτας.

Ή  χρηματική ένίσχυσις τών άνω τμη- 
ιάτων κατέστη άπαραίτητος λόγφ τών έ- 
πειγουσών πολεμικών άναγκών άς είχε 
νά καλύψη δ ύπό τήν Προεδρείαν τής Α. 
VI. τής Βασιλίσσης Σύνδεσμος ούτος τών 

Έλληνίδων Κυριών, ού οί πόροι προέρ
χονται μέν έξ έπιχορηγήσεως τοΰ Κρά
τους άλλ’ οΰ αί δαπάναι ένεκεν τών με
γάλων άναγκών τοδ πολέμου κατέστησαν 
αίφνης δυσανάλογοι πρός τόν παρουσια- 
;ό μενον δγκον έργασίας ή δέ έν τώ έράνω 
συστηματοποίησις ήτο άδύνατος λόγφ 
τής προπονήσεως καί τής ειδικής δργα- 
νώσεως ήτις είχεν ήδη έπιτευχθή έν τφ 
Ιαιριωτικφ Συνδέσμφ.

Χαρακτηριστική τέλος έμφάνισις, τής 
δράσεώς τοΰ Εράνου τής Βασιλίσσης εί
ναι καί ή άποστολή πρός τόν Επιτελάρ
χην τής Στρατιάς τής Μ. Άσίας τοΰ πο
σοΰ τών Δραχμών 100.000, πρός ϊδρυσιν 
ειδικής Έπιτροπής ψυχαγωγίας τοΰ έν τφ 
Λίετώπω στρατεύματος.

’Ιδού άντίγραφον τής έπιστολής τοΰ 
Επιτελάρχου πρός τήν έπί τών Τιμών 
ίυρίαν τής Α.Μ. τής Βασιλίσσης Δδα Κον-
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τοσταύλου κατωτέρω δέ καί τό αντίγρα
φο^ τοϋ τηλεγραφήματος δπερ έσπευσε 
νά άποστείλτ] ή Μεγαλειοτάτη.

ΣΤΡΑΤΙΑ Μ. ΑΣΙΑΣ
Ε π ιτ ε λ ά ρ χ η ς

Σμύρνη 20 Νοεμβρίου 1921
Φίλη Κ υρία

'  Κατά τήν διαμονήν μου είς 'Α θήνας ή Α.Μ. 
η Βασίλισσα είχεν εύδοκήση νά μο'ι συστήσω 
να καμωμεν ότι ήμποροΰμεν δ ιά  νά διασκεδά
σομε^ τούς στρατιώτας μας είς τό μέτωπον 
και ν̂  αναφέρω είς Αυτήν ποιας άνάγκας εχο- 
Μονώστε νά δυνηθή νά μας συνδρομή.

Μόλις έφθασα ένταΰθα έφρόντισα δ ιά  τό 
ζήτημα τούτο καί κατηρτίσθη μ ία  έπιτροπή έξ 
αξιωματικών τής οποίας σ ϊς  έπισυνάπτω τό 
πρόγραμμα.
. ^ ζ ,Ο Ί μ ε ιώ ν ω  έπ ί τοϋ προγράμματος δ ι ' 

μ εροσρης γραμμής έκεΐνα τά όποια  έπιθυμοϋ- 
μεν αν εΐνε δυνατόν νά μας παρέξητε.

Τ ό Ύ πουργεϊον Στρατιω τικών μάς είδο- 
ποιησεν ότι άπέστειλεν ενταύθα τό ν ....δ ιά  νά 
«τυνεννοηθή διά τό ζήτημα τών κινηματογρά
φων. Ουτος ακόμη δέν ένεφανίσθη. 
ι r ΧΡΉΜ-ατικοί χήο επιτροπής ύπε-
Λογισυησαν είς άνω τών 50000 δραχμών μη- 
νια ίω ς εκ διαφόρων εισπράξεων καί συνδρο
μών τής Στρατιάς.
x ,·^τ,υΧ“ ? μ“ς λείπει τό αρχικόν κεφάλαιον 
Οια την αγοράν τών διαφόρων ειδών. "Αν τό 
Υπουργεϊον ή ό "Ερανος μας προκαταβάλει 

τ ο ύ τ ο .ε ®  εις χρήμα, εϊτε εις είδη  ή έπιτρο- 
π:η εινε βεβαία ότι έντός ολίγων μηνών τά 
εισοδήματα αύτής 0ά τής επιτρέψουν νά πλτι 
ρωσχι το κεφάλαιον.

I λ W  Υα- ^πα3«λω τ ’ άνωτέρω είς τήν 
Α . Μ. εκτελών επιθυμ ίαν Αύτής. Ή  επ ιθυμ ία  
α υ ιη  τής Α. Μ. όπως διασκέδαση τούς στρα- 
τιωτας μας εΐνε όχι μόιον εύπρόσδεκτος άλλά 
και αναγκαιοτάτη, καί έκεΐνο τό όποιον ή 
Στρατιά  θά έπεθύμει, εΐνε νά έκτελεσθή όσον 
τό δυνατόν ταχύτερον.
λ Κ^μών εις τό Μέτωπον ήρχισε δριμύς.

| Δ ια τήν ενδυμασίαν καί τήν στέγασιν τών άν- 
δρων ή στρατιά φροντίζει. Ή  υγιεινή κατά- 
στασις τών ι τρατιωτών εΐνε άρίστη. Β οηθή
σατε μα ς  διά  ψυχαγωγικών μέσων νά λησμο
νήσουν ολίγον τά σπίτια  των καί τήν έπιθυ- 
μ ιαν τής επανόδου των είς τάς πατρίδας των.

Παρακαλώ νά δεχθήτε τά σέβη μου καί 
τους λιαν φιλικούς χαιρετισμούς.

Ό λ ο ς  Ύ μέτερος 
Κ · Π . Π ά λ λ η ς  (ύποστρ)

[ _ Ε ίς τήν έπιστολήν ταύτην ή Μεγαλειοτάτη 
απηντησεν αυτοπροσώποις τήν 24ην Νοεμβίοου 
ε. ε. ως ε ξ ή ς : r  *

Τή 24 Νοεμβρίου 1921. 
Κ ο ν  Κ .  Π ά λ λ η ν  *Υ π ο σ τρ ά τη γο ν , Ε π ιτ ε λ ά ρ 

χ η ν  Σ τρ α τιά ς  Μ . ‘Α σίας
Σ μ ύ ρ ν η ν

Θέτω είς διάθεσίν σας έκ τοΰ Ε ρ άνου  μου

δ?αΧμ· 100X00 καί παραχαλώ νά φροντίσητε 
να προμηθευθήτε τά χρειώδη πρός διασκέδα- 
σιν και ψυχαγωγίαν τών άνδρών τής Στρατιάς

- , ΣΟΦΙΑ
Κατόπιν του τηλεγραφήματος τούτου τής 

Μ εγαλειοτατης έλήφθη ή κάτωθι άπάνχησις 
του Επιτελάρχου τής έν Μ. Ά ο ίφ  Στρατιάς.

Σμύρνη τή 28 Νοεμβρίου 
Α. Μ . Β ασ ίλ ισσαν  Έ λ  άδος

Α ν ά κ τ ο ρ α
‘Υποβάλλω εύλαβώς ευχαριστίας στρατιω

τών μας δια παροχήν ειδών ψυχαγωγίας. Στόπ. 
Ανδρες θα  εύγνο>μονώσι Σεπτήν Ά νασσαν 

δι άμεσον παροχην ολίγης τέρψεως έν μέσω 
χιονων και στερήσεων.

Π ά λ λ η ς  "υποστράτηγος  
I V  Κ ά λ τσ α  το ν  Σ τρ α τιώ το ν

Έ λ έχθη  ήδη ότι είδ ικα ί έκθέσεις θέλουσι 
συνοδεύσει την παρούσαν, πρός άναλυτικήν 
εξιστόρησαν τοΰ Έ ρ γου  τής Μ εγαλειοτατης 
είς τα πολεμικά λεγάμενα τμήματα τοΰ Π α 
τριω τικού Συνδέσμου, άτινα  πολεμικά τμ ή
ματα χρηματικώς ένίσ*υοεν έκ τοΰ 'Εράνου ή 
Α. Μ. ή Βασίλισσα. Τήν εργασίαν δηλαδή τών 
τμημάτων τοΰ Π ατριωτικού Συνδέσμου εϊς τά 
όπο ια  η Βασίλισσα διά  τοΰ "Εράνου Της ήλ 
θεν αρωγός πρός συμπλήρωσιν τοΰ άνω έρ
γου, δια  τής Ιδρύσεως σταθμών παρεχόντων 
πρωτας βοήθειας εις άφικνουμένας άποστολάς 
τραυματιών, ετ ι δέ καί διά  τής τελειοποιή- 
σεως και τής ένι '.χύσεως τοΰ έργου τής'Υ νειο- 
νομικής 'Υπηρεσίας διά τής μετακλήσεως πε- I 

! πειραμενων Ά γγλ ίδω ν Νοσοκόμων πρός πε
ρ ιθαλψιν των γενναίων μας πολεμιστών, διά 
της αγοράς παγοποιητικών μηχανών διά  τά 
Νοσοκομεία τοΰ Μετώπου, διά  τής διαρκούς I 
επισκεψεως Κυριών έν το ΐς νοσοκομείοις, διά  
τήν αγοράν^ τραυματιοφορέων αύτοκινήτων 
και τέλος δια  τής Ιδρύσεως είδικής υπηρεσία·* 
ασχολούμενης μέ τήν άποστολήν μικρών δε
μάτων εις τούς απόρους έν τφ  Μ ετώπω πολε- 
μιστας, εις ους ή έ'νδεια τών συγγενών πολλά- 
Χΐς δεν επ ιτρέπει τήν έκ μέρους τών οικείων 
ληψιν χρειωδών διαφόρων ειδών τόσων χρή
σιμων πολλακις κατά τήν έκστρατείαν.

Αλλα η κολοσσιαία οίίτη δ ρ ΐσ ις  τής Με- 
γαλειοτάτης δέν σταματά εως έδώ.
• ®^ε,πουοα Τ°ν χειμώνα έπερχόμενον καί τούς 
ανδρείους μας στρατιώτας έκτεθειμένους είς 
το ψϋχος καί τάς χιόνας έσκέφθη νά εν ί
σχυσή πλέον αύ.ήν τήν ’Επιμελητείαν τής 
Ζτρατιάς δ ια  τής αποστολής μαλλίνων ειδών 
εις τας μαχομενα στρατεύματα προλαμβάνουσα 
ουτω τά κρυοπαγήματα, τάς φυματικάς προσ- 
βολας και τα τόσα λυπηρά αποτελέσματα 
του βαρεως χειμώνος.
, Πρός τόν σκοπόν τοΰτον έδημοοίευσε τήν I 
απο 13 Οκτωβρίου έ. ε. νέαν έκκλησιν έχου- I 
σαν ο υτω : I

«Τα γενναία πα ιδιά  μας έκεί κάτω στά χιο- I 
νισμενα βουνά, ακοίμητοι φρουροί τής πατρί- ' 
δος, υποφέρουν άπό τό χρΰο.

Παρακαλώ όλας τάς Έ λληνίδας νά έπιδο-

θοΰν είς τό πλέξι- 
μον μαλλίνων είδών 
διά  τά  παλληκάρια 
μας.
Αύτά έιίμησαν τήν 

Π ατρίδα μέ τήν γεν
ναιότητα καί τήν α ν 
τοχήν των, ή μ · ΐ ;  άς 
τά Οερμάνωμεν έρ- 
γ.ιζήμεναι «ϊκούρα- 
οτα δ ι’ αύτά. Ε ίνα ι 
τό πλέον έπεΐγον καί I 
τά καλλίτερον εργον 
μας.·

ΣΟΦΙΑ 
Ό  Στρατός έχει 

άνάγκην περ ιλα ίμ ι
ων (κασκόλ) καί χει
ροκτίων μαλλίνων 
(καλτσών ήδη έγινε I 
πλήρης προμήθεια). 
Τά είδη  ταύτα άπο- 
στέλλονται είς τό 
Τμήμα ’Ιμ α τιο θ ή 
κης τοΰ Π ατριοπι 
κοΰ Συνδέσμου Έ λ - 
ληνιδων, όδός Αυκα- 
ίητοΰ 29.

Μ ε:ά τήν προκή- 
ρηξιν ταύτην ένήρ: 
γησε συγχρόνως τήν 
συστηματικήν προ- 

, s ,  .  , μήδειαν μαλλίνων
είδων_ δια  τής ιδρύσεως Ε π ιτρ ο π ή ς έκ

τήν^Καν° Π άλλV μέ έπ ί κεφαλής
Κ η ,Λ  Παλλη σύζυγον τοΰ υποστρατήγου

Ούτω ήγοράοθησανπερίτάδΟΟΟ^Ο ζεύγημαλ- 
λίνωνχαλτοων περιιάΙΟϋΟΟΟ ζεύγη χειροκτίων 
και τέλος ύφασμα μαλλινον διά τήν κατασκευ
ήν μαλλίνων κουκουλών διά  τούς έν τα ΐς  Λρο- 
φ υλαχα ις ευρισκομένους στρατιώτας
λΛ«.ντω· Τ 5 ,οτ<£"'“,<ης τοϋ Μετώπου θέλει 
λαβει από τή» Βασίλισβαν του άνά 2 ζεύγη 
καλτσών έπ.σης δε πάντες οι έν τα ΐς  προφυ 
λακαις χειρόκτια ,περιλαίμια  καί κουκούλες.

Διά τ \  μέγα τούτο έργον έδαπανήθη τό πο- 
πόν των 2 εκατομμυρίων καί 700 χιλιάδων

ΑμωΜ π ε? 'π« ’’ ,ε-πε,δ ί> δέ πά0“  ενέργεια της Α. Μ. της Βασιλίσσης είναι τελεία, έοχη- 
ματισθη υπ’ Α ύιής ειδική ’Επιτροπή ΚνρΤών 
μέ επικεφαλής την Κυς,ιαν έπ ί τών Τ ιμών τής 

. Μ. τη , Βασιλίσσης, σύζυγον τοΰ Μεράρ
χου Κου Ανδρεου Καλίνοκη κ ι ί  άλλων Κυρί
ων αποκλειστικως ουζύγων αξιωματικών εύ- 
ρισκομενων έν> τφ  ΜετώπΦ αποτελεσασών 
μετά του Κου_ Αθ Φίλωνος ειδικόν Έ π ιτε -  

Λ^Μ  ’V° V  Μέτωπον έ* μέρους
ΜκνηλΓ ' της Β,αοιλιο°ης μέ έντολήν τής 
Μεγαλειοτατης νά παραδώση Ιδιοχε'ρως τά
μάλλινα, ειδη  είς τονς μοχομένονς στραφώ

Ή  αποστολή αύτη ουμπληροΐ τήν όλην αε- 
γαλην φροντίδα τής Βασιλίσσης μας δ?ά τά 
γενναία παλληκάρια ποΰ φυλάττουν τά διάτοΰ 
αίματος των χαρασοομενα νέα σύνορα τής Με
γάλης Ελλάδος καί θέτει τήν κ ο ρ ο ,ν ίδ ΐ έπί 
του κολοσσιαίου Έ ρ γο υ  όπερ άφανώς καί ά- 

. »«(?υβως επ ι τοσους ηδη μήνας διωργάνωσε 
προς ανακουφισιν τών γενναίων μας πολεμι-
ύ π Γ  Π α τ η Λ ^  μηΧ"ρα άπ«ντων τώνυπερ Π ατρίδος πασχοντων Έ λλήνω ν φιλευ- 11 
σπλαχνος Βασίλισσα Σ οφ ία ,

U EtS~ " i  ά η ° ? το λν  έ 'Η Υ η & εΐσ α  ύ π ά  τή ς  Α .
‘ ί ;  Β α σ ιλ ίσ σ η ς , π ρ ό ς  δ ια ν ο μ ή ν  μ α λλίνω ν
τ ώ π ο υ €,ς fiaX0fltVa Σ τ β ™ εύμ α τα  τοϋ Μ ε-

Σημείωσις σταλέντων είδών παρά τής Α 
Μ της Βασιλίσσης είς τούς στρατιώτας τοό 
Μετώπου δ ι’ Ε ίδικής Α ποστολής Κυριών
λωνοςων α^,0)ματικών και τοϋ  Κου Ά θ .  Φί-

Κάλτσες ζεύγη 
Γάντια  >
Φανέλλαι
Π ερισκελίδες μάλλινοι
Α διάβροχα
Γελέκα

484.104
50.220
4.600
4.0-0

32
45

Κ αλύμματα κεφαλής μετά περιλαίμιων 11.560 
Π εριλα ίμ ια  1 081
Ζώναι έξ υφάσματος ggf

ΝΈΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ
υ

0 = Ρ~1Γ ο — ο  | Γ ό -ο ο
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ΕΝ Μ· ΑΣΙΑ. -
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Τό γραφεΐον τοΰ τύπου τοΰ 'Υπουργείου 
τών ’Εξωτερικών «φορμήν λαβών έκ ψευδών 
πληροφοριών οργάνων τινώ ν τοΰ Εύρω.ταϊκοΰ 
τύ.του, προέβη έν συνεργασία μετά τής Ε λ 
ληνικής Διοικήσεως Σμύρμης είς μίαν λίαν έ- 
πικαιρον καί επιτυχή εκδοσιν. Ε Ις άπάντησιν 
τών ψευδώ ν.καί κακοήθων έν πολλοΐς δημο
σιευμάτων τοϋ ξένου τύπου, διάτω ν ότοίω ν έγέ
ν ετο  απόπειρα νά δυσφημισθή ή δ ρ ΐσ ις  τής 
'Ελληνικής Διοικήσεως, συνεκέντρωσεν πάσαν 
την συντελεσθείσαν εργασίαν καί ύπό τόν τ ί
τλον « Η  Ελλάς έν Μικρφ Άσία;» τήν έξέδω- 
κε εις απλούστατον τεΰχος.

Αναδημοσιευομεν τόν πρόλογον τής έκδό- 
σεως ταύτης έχοντα ούτως :

Η ‘Ελληνική Διοίκησις Σμύρνης με
τά τήν κατάργησιν τής προκατόχου ’Ο
θωμανικής τοιαΰτης, (Αΰγουστο; 1920), 
εν τή μερίμντ) αυτής δπως μή αισθαν
θούν οί Μουσουλμάνοι τήν έπελθοϋσαν 
εν τή Διοικήσει μεταβολήν, σχετικώς μέ 
δλα τά ζητήματα, τά άφορώντα τά θρη
σκευτικά καί Ικπαιδευτικά αυτών καθι· 
δρΰματα καί τήν διακανόνισιν τών δια
φόρων οικογενειακής ψΰσεως υποθέ
σεων των, διετήρησεν δλας τάς Ιπί τοΰ 
πρώην καθεστώτος ύφισταμένας καί μετά 
τών έν λόγφ ζητημάτων άσχολουμένας 
υπηρεσίας, αΐτινες είνε αί εξής :

α') Ιεροδικεία, β') Μουφτήδες, γ') ’Ορ
φανικά ταμεία, δ') Βακουφικαί ύπηρε- 
σίαι, καί ε') Υπηρεσία Μουσουλμανικής 
Έκπαιδεΰσεως.

Α '.Ιεροδικεία

Ή  Ελληνική Διοίκησις Σμύρνη; διε 
τήρησεν δλα τά 'Ιεροδικεία τά ευρισκό
μενα Ιντός τής ζώνης τών Σεβρών. Τά 
'Ιεροδικεία ταΟτα διατελοϋν ύπό τήν έ- 
ποπτείαν τοΰ 'Ιεροδίκου Σμύρνης (Καδή) 
διά δέ τήν λειτουργίαν των διετηρήθη 
εις τήν θ^σιν των απαν τό προϋπηρετούν 
προσωπικόν άποτελοΰμενον 1κ Μουσουλ
μάνων τό οποίον εΰρεν έν ένεργεία ή 
Ελληνική Διοίκησις κατά τήν 3 1 η ν  ’Ι 
ουλίου 1920, ήμέραν τής καταργήσεως 
τής ’̂Οθωμανικής Διοικήσεως, συνεπεία 
τής ΰπογραφείσης δλίγας ήμέρας πρότε* 
ρον συνθήκης τών Σεβρών.

Τά 'Ιεροδικεία ταΰτα ασχολούνται κυ
ρίως μέ τήν έκδίκασιν καί διευθέτησιν 
τών κληρονομικών χαί καθαρός οικογε
νειακής φΰσεως ζητημάτων μεταξύ Μου
σουλμάνων, έπί τή βάσει τών διατάξεων 
τού Ιερού Νόμου (Σεριάτ). Οιον γάμος, 
διαζΰγιον, διατροφή, επιτροπεία, χειρα- 
φεσία, άπαγόρευσις κλπ. "Ολαι δέ αί 
αποφάσεις τών ‘Ιεροδικείων έκτελοΰνται 
τή συνδρομή τών οργάνων τής ‘Ελληνι
κής Διοικήσεως.

= ο Ί ΐ  ο — ο Ι Γ ^

ναητίνΐ 36'448 1)2 Αίί?α? ΤονΡκικά? I πρόληψιν ενδεχομένων άνωμαλιών
■η ; ' .. , τ ,, και καταχρήσεων ή Ελληνική Διοίκησις

Mmim s - Ρ ρευεΐ? θεσΐνς Ιε?οδίκ?υ η Σμύρνης καταβάλλει έκ τοό Ιοίου αύτής
T11V ^ σΐν αυτ°5 Ταμείου δλου? τού? μ^»οΰς τών εν λόγω το καταΛληλον ιερωμενον προσωπον τη υπηρεσιών, άνερχομένους έτησίως ε?ς

προτασει και γνωματεύσει τοΟ Ιεροδίκου 6190 1)2 Ο. Λ. X.
Σμύρνης ώς πρός τούς ‘Ιεροδίκας διά
κανονικής δέ καί συμφώνως πρός τούς /Γ. ΒακουφικαΙ ύπηρεβίαι
τουρκικού; νόμους εκλογής ύπό τών «ο- 'ττ ;  ~  I ' ~
μόδίων Μουσουλμάνων ώ; πρός τούς f υπτ]?εσι« Βακσυφιων συνοψι- 
Μουφτήδες. I ^ αι κυΡι.ω? ει? ^ην διαχειρισιν των κτη-

Β '. Μ ουφτήδες
μάτων, άτινα τυγχάνουσιν αφιερωμένα 
είς διάφορα τεμένη καί ευαγή καθιδρύ- 

Ή  Ελληνική Διοίκησις Σαΰρνης διε- ^υσουλμανων. ’Εκ τούτων,
τήρησε τόν καί κατά τήν προχ.άτο/ον Δι- “U~va ε^ ω^Λ° ,επι-'----  ' - - ■ νικου καθεστώτος απ ευθείας υπο τοΰοίκησιν ύφιστάμενον όογανισμόν τών I υπο του
Μουφτήδων οί'τινες ΰπένουσι θέσι ν n<Wn- I πο^Υ ει°υ του Εβκαφιου, διαχειρίζον

ται νυν αυτοτελως υπο των διατηρηθει- 
σών βακουφικών υπηρεσιών καί επιτρο
πών, τά δέ ύπό τών διαφόρων ’Εφόρων

φτήδες τής περιοχής “ τής' ΠολιτέΓας I (MowsW “ ?) διαχειριζόμενα, Ιποπτεύ- 
Σμύρνης διετηρήθησαν εΐ; τύς θέσεις ° νται κ“ι εξ^εγχονται υπο των εν λόγω 
των. ’Ασχολούνται δέ ούτοι ίδίως είς τήν ι'π^ ε^ ω^ ^
“—'°’1 - ■ - -  - c - -  -Η- Ιΐιλληνικη Διοίκησις διετήρησε τήν

ύπηρεσίαν ταύτην, επιθυμούσα δέ τήν μαλ-

Μουφτήδων οί'τινες ύπέχουσι θέσιν θρη- 
σκευτικοδ Άρχηγοΰτών Μουσουλμάνων. 
JJO Μουφτής τής πόλεω; Σμύρνη; κα- 
θω; καί δλοι οί προϋπηρετοΰντες Μου-

έπίβλεψιν τών ίερών τεμενών καί είς
κανονικήν λειτουργίαν αύτών έποπτεύ- 1  ■: , .  ,. - <------------- . ,—
οντες έπί τοΰ προσωπικού τών καθι- , ;^ σιτελίϊ και ακριβή διαχειρισιν τών 
“ ιυμάτων τούτων καί έκτελοΰντες τάς ε - ^°γφ κτημάτων, εκ τών προσόδων 

[ό τής Θρησκείας ύποδεικνυομένας τε- ώ̂ν ° ποίων εξαρτάται ή συντήρησις καθι- 
λετάς έν πλήρει ελευθερία. δρυματων έκπληρούντων θρησκευτικόν

’Επίσης άφέθη τό δικαίωμα δπερ εΐ- κα} κοινωνικόν σκοπόν, διετήρησεν άκε- 
χον επί τοΰ προηγουμένου καθεστώτος, ?αιαν τ^ν τοΰ πρώην καθεστώτος 
τούτέστιν τό τής ερμηνεία; τού ίερού δι- ^Φιστ(ψένην ύπηρεσίαν, ένισχύσασα τάς 
καίου, οσάκις ζητηθή ή γνωμοδότησις επι τ0^τΦ ύφισταμένας καί τόν άπαιτού- 
εΐτε !κ μέρους τοΰ Ιεροδίκου] είτε έκ μενον= επ'1 των έν λόγφ υπηρεσιών έλεγ- 
μέρους πολιτών. Χ°ν εξασκούσας Βακουφικάς έπιτροπάς

Οί μισθοί τοΰ τε Μουφτή Σμύρνης αιτινες αποτελούνται άποκλειστικώ 
ώς καί τών έν τή έκχωρηθείση ζώνηΜου- 

[ φτήδων, άνερχόμενοι έτησίως εις 8746 
1)2 λίρας Τουρκίας χαρτίνας καταβάλλον
ται ύπό τοΰ Ταμείου τής ’Ελληνικής Δι- 
οικήσεως Σμύρνης.

απο

Γ \  ’Ορφανικά Ταμεΐα

Οί μισθοί τών ‘Ιεροδικών καί τοΰ προ
σωπικού τών Ιεροδικείων ώς καί δλαι 
αί δαπάναι αί άπαιτούμεναι διά τήν κα
νονικήν καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν 
αύτών καταβάλλονται τακτικώς καί έπηυ- 

l· ξημένως άπό τό ταμεΐον τής Έλληνικής 
Διοικήσεως Σμύρνης, άνέρχονται δέ §τη-

Μουσουλμάνους ιερωμένους καί προκρί
τους, απολαμβάνοντας τής εμπιστοσύνης 
τοΰ Μουσουλμανικού πληθυσμού. Αί έπι- 
τροπαί αύται ασχολούνται είς τήν έκμί- 
σθωσιν τών κτημάτων τούτων, είς τήν 
εΐσπραξιν τών διαφόρων Βακουφικών τε
λών, άτινα είσπράττονται παρά τών δργά-

Ή  ‘Ελληνική Δ ιο ίκ η σ ις  διετήρησεν δλα I Έλληνικής Διοικήσεως, τάς δέ
τά έν τή έκχωρηθείση ζώνη (Σεβρών) ° ™  ^  π ^οσ,οδους συγκεν-
Όρφανικά Ταμεία ύπό τήν αύτήν διοι- τ^ ^ . εν ιδιαίτερη και ανεξαρτήτω Βα- 
κητικήν μορφήν ύφ’ ήν διετέλουν καί έπί - αμ81φ’ δ.ιαθετ?υ1ι ^
τού Όθωμαηκοΰ καθεστώτος μή έπεμ- Τ“ % τεμενων ,και “λλο?ν
βάσα ποσώς είς τήν διαχειρισιν αυτών. κ“^ιδ0^ματων ,συμφωνως προς τα επι 
Ό λοι οί προϋπηρετοΰντες Μουσουλμάνοι I το^Φ  ΓΧφίερο̂ τηοια των διαθετών, 
ύπάλληλοι αύτών ώς καί τά έποπτευτικά Ελληνική Διοίκησις, παρα τας ε-
έπ” αύτών ορφανικά Συμβούλια αποτε- κάστοτε παρουσιασθείσας στρατιωτικά; 
λουμένα έκ Μουσουλμάνων, διετηρήθη- άνάγκας, ούδέποτε προέβη είς έπίταξιν
σαν^εις τάς θέσεις των και εξακολουθούν κη ρίων άνηκόντων είς τήν διαχειρισιν 
να εργαζωνται αυτοτελως, επι τη βάσει ~ , , , ,, ,(q, -  , ,
τού προϋπάρχοντος νόμου έπί τών δρφα- ™ V ΒοκουΦ ^^ owe εθεσε χειρα εις τας 
νικών περιουσιών, αιτινες εΰρίσκονται πΡοσ°δους αυτών. Η Ελληνική Διοικη- 
κατατεθειμένοι είς ίδια δρφανικά Τα- I σι?> επιθυμούσα τουναντίον τήν κανονικήν 
μεΐα, ύπό τήν άμεσον διαχειρισιν τοΰ 'I- καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής ύπηρε- 
εροδίκου καί τών h  λόγφ Συμβουλίων. σίας ταΰτης) | ξασκεϊ (ίπλο0ν έ'λεγΖον πρός 

Η υπηρεσία των Ορφανικών Τα- ·<„ , λ , «, , '
μείων, διαχειριζομένη τάς περιουσίας ταυ- , ' τυχόν ανωμαλιων^ και κατα-
τας μέχρις ενηλικιώσεως τδν δικαιούχων, ΧΡ11σεω'ν και συντελεί δια τών οργάνων 
παραχωρεί έξ αύτών δάνεια είς ίδιώτας, TT1? ει? τήν έξασφάλισιν τών δικαιωμά- 
δ  τόκος τών οποίων καταλογίζεται είς δ- των αύτής.
φελος τών δικαιούχων τών περιουσιών. I (Ή  σ υ νέχε ια  είς τδ ε π ό μ ε ν ο ν )



ΑΠΟ ΤΟ Μ ΕΤ Ω Π Ο Ν

Η ΧΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ

Μέτωπον τή 17-11-21 
’Αξιότιμος Διεύθυνσις τοΰ πολυαγαπη- 

μένου μας περιοδικοΰ «Νίκη».
Σήμερον έλάβομεν ενα δέμα μέ πολλά 

φύλλα τής «Νίκης».
Παρ’ δλον τό δριμύ ψύχος ετρεξα πτε

ρωτός καί συνήθροισα δλους τούς συνα
δέλφους μου παρόντων καί τών άξιωμα
τικών μας, καί διένειμα τό ποθητόν μας 
περιοδικόν. Ό λοι δέ οί συνάδελφοί μου 
έζητωκραύγαζον υπέρ τοΰ Βασιλέως μας, 
καί γεμάτοι άπό χαρά έλεγον νά μάς ζήση 
ή «Νίκη» ποΰ μάς έστειλε τά φύλλα της 
καί διασκεδάζωμεν τήν ώρα μας έδώ στά 
παγωμένα βουνά.

Τρέμετε τύραννοι δειλοί 
τρέμετε μή μιλάτε, 
τά δπλα τά 'Ελληνικά 
σκήφτε καί προσκυνάτε 
τόν Ά γιο ν  Σταυρόν μας 
της νίκης μας τό σύμβολο 
τόν Μέγαν βοηθόν μας.
Τό αίμα δπου χύσατε 
απάνθρωπα θηρία 
τώρα τόν λόγον δίνετε 
γιά κάθε αμαρτία.
Τό αίμα τό Ελληνικό 
τό άγιον τ’άθώον 
τό αίμα τών πολεμιστών 
τό αίμα τών ήρφων 
έγεινε μέγα Ήφαίστειον 
στήν μαύρη κεφαλή σας 
καί καίει τήν άχάριστον 
κι’ αίμοχαρή ψυχή σας.

Μεθ’ ύπολήψεως 
Γεώργ. Μ αργαρίτης

Βα Μοίρα οβιδοβόλων Σκόντα 
1η Πυρ)χία Τ. Τ. 906

Μ Ο Λ Ω Ν  Α Α Β Ε
Αγαπητή μου «Νίκη», χαϊρε. 

Εΰρισκόμεθα εντός άντισκήνω*τ. Χιών 
έχει καλύψει δλας τάς γειτονικός κορυ
φάς, άλλά ot γεναΐοι μας φαντάροι υπο
μένουν άγογγίστως καί βαστούν μέ τάς 
σΐΐβαράς χεΐράς των προτεταμένος τάς 
λόγχας καί λέγουν στούς βαρβάρους ε
χθρούς «Μολών λαβέ». Τό ηθικόν τών 
στρατιωτών μας εινε έξαίρετον. ’Επίσης 
δέ καί τών γεναίων μας αξιωματικών. 
Έξαίρω τήν ανδρείαν τοΰ γενάίου μας 
ύπολοχαγοΰ Παπαναούμ Αλεξάνδρου δ- 
στις μάς ώδήγει είς τας μάχας, δεικνύων 
διά τής χειρός του ποΰ εύρίσκεται ό έ- 
χρός. Ατρόμητος δε πάντοτε μάς ώδήγειι. 
εις τήν δόξαν, ουδέποτε δέ έχασε τήν ψυ
χραιμίαν του. Επίσης δέ καί οί ι'παξιω- 
ματικοί μας καί στρατιώται τοΰ 9ου1· 
Λόχου έπολέμησαν κατά τάς μάχας τής: 
1ης ’Ιουλίου μέχρι τής 13ης έναντίον· 
πενταπλασίου έχθροΰ τόν όποιον κατε-· 
συνετρίψαμεν. ’Επίσης καί είς τήν ΰπέρ- 
λαμπρον καί κρατεράν μάχην τής 27ης; 
Σεμπτεμβρίου έπί επτά ήμέρας -καί νύ
κτας άγρυπνοι καί έφορμώντες μετά: ! 
λύσσης έναντίον τοΟ έχθροΰ δστις ήττη- ! 
θείς κυριολεκτικώς έφυγε τροχάδην ρί- : 
πτων τά δπλα διά νά σωθή έκ τής αϊ*/- 
μαλωσίας.

Μέ άγάπην
ο -  ν  '  \ ο  ι Γ εώ ρ γ .Τ ζα Ιν ο ςΧ & Μ α ν ^) ·
3ο Συν)μα 9·ς λοχος 4 Μεραρ. Τ. Τ.929-.. [I

ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ Ν Ι Κ Ο Μ Η Δ Ε Ι Α Σ
ί. ο  ο  -

Έ ν Σμύρνη τή 18-ΧΙ-21
Μέ πόσην συγκίνησιν διαβάζομεν τήν 

αγαπητήν «Νίκην». Γιά μάς είσαι δπως 
ενας καλός σύντροφος.

Αί ίεραί γραμμαί τών πολεμικών διηγή
σεων φέρουν βάλσαμον είς τήν τραυμα
τισμένη'· ψυχήν μας, μας ενθυμίζουν τάς 
ήρωΐκάς ήμέρας τών κατορθωμάτων καί 
τών θυσιών μας, καί μάς εμπνέουν είς τό 
καθήκον καί τήν ιδέαν.

Παρακινούμενος άπό τάς άφηγήσας 
τοσον πολεμιστών, δημοσιευμένων είς τό 
φύλλον σας λαμβάνω καί έγώ τό θάρρος 
νά σάς άποστείλω τήν έσωκλειστον ίστο- 
ρικήν αφή γη σι ν τής Μάχης Νικομήδειας 
εις την οποίαν ελαβα κι* έγώ ένεργότατον 
μέρος, δπως δημοσιευθή.

Είναι δ’ αυτή συνοπτική, κατά τό δυνα
τόν, δ' ότι επρόκειτο άληθώς, πεοίιιεγάλης 
άναστατώσεως Στρατοΰ καί Στόλου.

Αν άογώ, σάς πληοοφορώ δτι τοπο
θετημένος έπί τοΰ Εύδρόμου »Νά?ος» 
μετά τήν άπόσπασίν ιιου έκ τοΟ Άνήιια- 
τος. τώοα μόλις ευρίσκω όλίγην ησυχίαν, 
κατελθών είς Σμύρνην, άπό τάς μακοάς 
καί περιπετειώδεις περιπολίας καί τήνδλην 
δράσιν τοδ Στόλου είς τόν Εΰξείνον Πόν
τον.

Ή  συμβολή τοΰ Ναυτικού, εις τόν άγώ· 
να πολλαπλή καί Λποτελεσιιατική, παρα
μένει άγνωστος είς τούς πολλούς.

Έπιφυλάσσωμαι δέ, Αν νομίζετε ένδια- 
φέοον πρός δημοσίενσιν, νά σάς στείλω 
καμμίαν άφήγησιν τής ναυτικής μας δρά- 
σεως είς τήν μαύρην θάλασσαν.

Πάντοτε πρόθυμος 
Μ ηάμπης Δραχάπουλος

Ναύτης Αγήματος 
Θωρηκ^ν «Λήμνος» 

Σμχ'ιρνη

Η Α Δ Ε Λ Φ Η  Η ΡΩ

Αγαπημένη μου «Νίκη»
Καθήκον μου θεωρώ καί δηιιοσία νά 

ευχαριστήσω θερμώς τήν Μικοασιάτιδα 
άδελφήντοΰ Στρατιώτου Ήρώ, διότι λαμ- 
βάνα τήν εύγενή καλοσύνην ν’ άλληλο- 
γραφή μαζύ μου.

Δέν άρκεΐται μόνον είς τήν άλληλο- 
γραφίαν, τρ'ις τής ίβδομάδος, άλλά στέλλει 
καθημερινώς τάς εφημερίδας της καί δι
άφορα δέματα, περιέχοντα κάλτσες,φανέλ- 
λες, γάντια, τσιγάρα καί γλυκύσματα.

’Αξία συγχαρητηρίων είναι καί δλη ή 
Σμύρνη, καί πολύ περισσότερον ή Μάννα 
τής δδελφής καθώς καί δλόκληρον τό 
Σωματεΐόν της.

IV αύτό πρέπει νά εΐμεθα υπερήφανοι 
δλοι μας οί Στρατιώται καί πολύ περισ
σότερον οί άλληλόγραφοδντες μέ άδελφάς.

Γιαυτό πρέπει νά ευχαριστήσω τήν α
δελφήν Ήρώ, γιατί καθημερινώς μέ τά 
γράμματά της καί εφημερίδας της μέ πα- 
ρηγορεϊ καί μοΰ σκορπίζει ανέκφραστο 
χαράν εις τήν καρδιά μου.

Μεθ* ύπολήψεως 
Γ . I .  Σ ω τη ρ ύ π ο υ λο ς  

Δεκ. 5ου λόχ. Μηχανοίοϋ 
Τ . Τ . 907

ΠΑ ΡΑ Π Ο Ν Ο Ν  Π Ο Α Ε Μ ΙΣ Τ Ο ν

Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ο π --------------

Αγαπητή «Νίκη» 
Φΰλλα σας έλάβαμεν καί εΐμεθα κα- 

τευχαριστημένοι καί κατενθουσιασμένοι 
ύπέρ Πατρίδος.

Εΐμεθα υπερήφανοι διά τάς προηγου- 
μένας νίκας μας τό δέ ήθικόν μας παρα
μένει άμείωτον .

Περιμένομεν καί άλλα άκόμη διά νά 
δοξασθοΰν καί πάλιν τά Έλληνικά δπλα.

Άλλά τό μόνον δπου μάς στενωχωρεΐ 
διά τούς κυρίους Διευθυντάς τών ταχυδρο
μείων Παλαιάς Ελλάδος δπου θέλουν οί 
γονείς μας νά μάς στείλουν δτι πράγ
ματα χρειάζονται είς τόν μαχόμενον στρα
τόν, άλλά αύτοί έχουν τήν σκληρότητα νά 
μήν δέχωνται δέματα πρό παντόςτής Λα
μίας .

Σέ χαιρετώ μέ άγάπην 
Μ ηχαήλ Μαλάμος

Ταχυδρόμος 27ου Συν)τος 
Τ. Τ. 911 τή 22-11-21

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΑΔΕΛΦΟ
Έ ν Κορίνθω τή 25-11-21 

Αγαπητή μου «Νίκη»
Έξάδελφέ μου, Μίμη, 

Υγιαίνω ύγίαινε έ'μαθον τήν διεύθυν- 
σίν σου καί επιθυμώ νά έ'χωμεν συχνήν 
άλληλογραφίαν. Έ ν πρώτοις σέ συγχαί
ρω, διότι έφάνης άντάξιος τοδ ύψηλοδ 
προορισμοΟ, τής ίεράς εκείνης ιδέας τοΰ 
Ελληνισμού τιμηθείς μάλιστα διά τοΰ 
Πολεμικού Σταυροΰ.’Αφήκες βέβαια τήν 
οίκογενε'άν σου, τήν έπιστήμην σου καί 
μετέβης έκεϊ δπου ή φωνή τής γλυκείας 
Πατρίδος σέ έκάλεσε. Έκεϊ δπου ή Πα
τρίς μας μάς έστειλε τό ένδοξο παιδί. Αύ
τό δμως διά τόν "Ελληνα πολεμιστήν, τό 
να έγκαταλείψη τά πάντα καί νά ύπακού- 
ση μόνον καί μόνον εις τήν γλυκειάν φω
νήν τής Πατρίδος είναι τιμή, άρετή με
γίστη.

"Εξακολουθήσατε μέ γοργόν βήμα τό 
έργον σας έχοντες πλήρη καί άκλόνητον 
τήν πεποίθησίν σας πρός τόν ένδοξον ή
μών Κωνσταντίνον τόν Βουλγαροκτόνον, 
δστις είναι διάδοχος τοΰ Κων)τίνου εκεί
νου, δστις προσωρινώς κοιμάται είς τήν 
πύλην τοΰ Ρωμανού καί ούτινος έφθασεν 
ή ώρα τής άκμής τής σπάθης του. Ή  .κα
θημερινή μας δέ προσευχή είναι νά σάς 
φυλάττη καί ένισχύη ϊνα δι’ ύμών κρα- 
ταιωθή καί στερεωθή ή πίστις τοδ έθνους 
μας. Έδιάβασα τήν Νεκρολογίαν άπό τών 
στηλών τοΰ «Έμπρός» διά τόν ήρωϊκώς 
πεσόντα πατριώτην μου λοχίαν Σοντ.Φίλην 
καί έθρήνησα πάρα πολύ ευχηθείς άς 
αύτόν «έλαφρό ν τόχώμαέχοι».

Έ χεις άπό άπαντας τούς συγγενείς ! 
χαιρετισμούς ει’χαμένους ταχείαν καί έν
δοξον τήν επάνοδόν σου.

Σ έ χαιρετώ ό έξαδελφός οου 
Γ εω ρ γ . Μ ιχ . Ζ ερ β ό ς  

Μ αθητής β '. Γυμνασίου

Μ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

’Αγαπητή «Νίκη» 
’Ανέγνωσα τδ φύλλον οας ώς και ϊο λοιποί 

ουνάδβλφοί μου 3τινα μας Ιδοσεν ό λοχίας τοϋ 
λόχου μου κ. Γαλανόπουλος ’Αποοτ. ούτινος 4- 
ΚίΟτείλατβ τοιαΰτα σβϊς. Εύχαριβτώ πολύ ίιιότι 
περνώ τήν ώρα μου άναγιγνώσκων.

Τ. Τ . 919 Γ εώ ργιο ς  Ρ ά π τη ς

τ ο · * »  i i i i v o z  δ ρ α γ ο ύ » μ μ :

ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 01 ΤΑΞΕΣ ΚΑΙ 0 ΕΝΑΣ

Β'·
Θά μιλήσω λίγο σοβαρά μέ τόν  ̂ κ. 

Σκληρό πού τόν εκτιμώ γιά ΐΌ καθαριο 
μυαλό του, καί τήν ησυχία που συζητεϊ 
δλα, καί καθίζει στό κάθειτίτό σύστημά 
του. Θά τόν ήθελα μονάχα λιγάκι πιο 
άνθρωπο σωστό καί λιγώτερο σκλάβο 
τής επιστήμης. Σέ κανενος τίς θεωρίες ο 
δν&ρωπος δέν ταιριαζει να σκλαβώνεται, 
οΰτε στις δικές του. Καί τής επιστήμης 
υπάρχουν σύνορα. Πρεπει νά τα βλεπει ο 
αληθινά σοφός. Ά π ’ τα λόγια ~μου-ctwte- 
καταλαβαίνει δ άναγνώστης, πώς δε μοΰ 
πολυαρέσουν οί θεωρίες καί τα συστήματα 
ούτε καί σαστίζω μπροστά στην επιστη- 
μη, ούτε ξιππάζομαι δπως τα 999)1000 
τών συγκαιρινών μου Ευρωπαίων. Τήν 
επιστήμη δέν τήν πολυπιστευω, και^η 
υπερβολική πίστη τοΰ κόσμου σ̂  αυτήν, 
μού φαίνεται έμένα σαν καμία αρρώ
στια τοΰ καιροΰ μας— ισως σύμπτωμα 
κι’ αύτό ξεπεσμού μερικών λαών τής^Εύ- 
ρώπης. Τό επιστημονικό πνεΰμα, άφοΰ 
ξαπλώθηκε στούς αρχαίους λαούς, τούς 
έφαγε. Νά δούμε μάς τί θα μάς κα »̂ει.

Μοΰ φαίνεται πώς φρόνιμο θα εΐταν 
νά βάζαμε κάποια σύνορα* ε μ ε I ς, οί 
πολλοί, νά ζοδμε και νά συλλογιζόμαστε 
όλότελα, έξω άπό τή μολυσμένη ^ατμόσ
φαιρα τής έπιστήμης, — δσο γιά τους ε π ι- 
στήμονες, αύτοί νά κρατούν τήν έπιστή- 
μη γιά τόν εαυτό τους καί δ,τι χρειαζό
μαστε άπ’ αύτούς νά τούς τό γυρεύουμε. 
Έ νφ  αύτοί έχουν τώρα πλημμυρίσει τόν 
κόσμο.

0 α  μοΟ πει βέβαια δ κ. Σκληρός:«Καί 
λοιπόν δέν παραδέχεσαι πώς θά φανερω
θούν καί στήν Ελλάδα πόλεμοι άγριοι 
μιά μέρα ανάμεσα στις κοινωνικές τάξες;»

Καί θά τοΰάποκριθώ: «Είμαι, κ. Σκλη
ρέ, πολιτικός. Μεις οί πολιτικοί πηγαίνου
με σύμφωνα μέ τίς περίστασες,—  δηλαδη 
βλέποντας καί κάνοντας. Ό  καλός πολι
τικός, μέ τό δυνατό ψυχολογικό του μάτι, 
προβλέπει πολλά πού είναι νά γίνουν, καί 
προετοιμάζεται νά τά δεχτεί, νά τά διορ
θώσει δσο μπορεί, νά τά μπαλώσει προ
σωρινά, νά τά ξερριζώσει τελειωτικά αν 
μπορεί καί είναι ανάγκη, νά τά σπρώξει 
νά μεγαλώσουν, νά δυναμώσουν, νά πά
ρουνε δρόμο, αν κρίνει πώς έτσι πρέπει. 
Τί πράμα δμως κανονίζει δλες αύτες τίς 
πράξες του; Πώς ξέρει νά διαγνώσει σε 
κάθε περίσταση τί π ρ έ π ε ι ;  Ά ν  είναι 
πολιτικός δπως χρειάζονται τά κράτη, θά 
έχη νόμο άπαράβατοκαίσταθερό,τό αύστη- 
ρό πολιτικό συμφέρο τοΰ κράτους, δηλα
δή τήν αύτοσυντηρησία τοΰ κράτους, καί 
τή νίκη τής εθνικής ζωής, ας είνε καί είς 
βάρος άλλων κρατών. Αύτό ήθελαν νά 
ποΰν καί οΐ Ρωμαίοι —  οί μεγ ίλοι πολι
τικοί —  μέ τό salus populi suprema lex  
esto. Άλλά πρόσεχε δώ, κύριε Σκληρέ, 
έδώ είναι ό κόμπος. Πρέπει λοιπόν νά 
θυσιαστοΰν τά συμφέροντα τής κάθε τά
ξης ; Οί προλετάριοι πρέπει νά άρρωστή- 
σουν, νά μείνουν δίχως ψωμί,-γυμνοί, χω
ρίς σπίτια, νά χαντακωθούν, νά χαθούν

I όλότελα, νά πεθάνουν ; (Βλέπω δάκρυα 
στά μάτια σου κ. Σκληρέ, γιατί ; μήν εί

σαι καί σύ σπλαχνικός, φιλάνθρωπος, μα
λακός ; — καί τότε είσαι καθαυτό τοΰ και
ρού μας φαινόμενο, ή μήπως, επειδή παίρ
νω άλλη βάση στις σκέψες μου άπό σένα 
λυπήθηκες πού σέ βγάζω άπό τό σύστη
μά σου ;)

Ναί, αν είναι άνάγκη νά ζήσουν ετσι 
οί εργάτες, αν τό κράτος έχει γενικώτερες 
δουλειές νά κοιττάξη, αν δέν είναι σοβα
ρός κίνδυνος γιά τό κράτος,— δς ζήσουν 
άκόμα έτσι. ’Ά ν  πάλε είναι νά σηκωθούν, 
ας κάμουν τό σηκωμό τους, καί θά πά
ρουν μέ τό «έτσι τό θέλω» άλλο κανένα 
κόκκαλο γιά νά ζήσουν. Ά ν  ό σηκωμός 
αύτός καταντήσει μεγάλος, σάν τή γαλλι
κή επανάσταση, &α άλλάξει ή τάξη πού 
κυβερνά καί θάρθει νά κυβερνήσει άλλη 
τάξη. Αύτό δμως δέ μ’ ενδιαφέρει. "Οποια 
τάξη κι’δν θέλει δς έρθει, δν μπορεί, νά 
κυβερνήσει, σύμφωνα μέ τά συμφέροντά 
της καί τά ιδανικά της. Φτάνει τό κράτος 
νά ζεΐ, νά στέκεται στά πόδια του, νά μπο
ρεί νά έχει τή θέση του άνάμεσα στά τό
σα άλλα κράτη. Κάθε τάξη ποΰ κυβερνά 
ένα κράτος πρέπει μεταξύ στά ιδανικά της. 
(στις φαντασίες της νά ποΰμε), νά έχει καί 
τήν εικόνα τοΰ κράτους, τή συνείδηση, 
πώς κάτι τι κοινό έχουν ολοι δσοι κάνουν 
τό κράτος, καί δλες οί τάξες τής κοινωνί
ας, καί δτι καί οί άλλες τάξες, μ’ δλες τους 
τίς διαφορές, έχουν κάποια κοινά αισθή
ματα, κοινές ιδέες, κοινές παράδοσες, κοι
νά συμφέροντα, κοινές άνάγκες, καί τή 
μεγάλη άνάγκη τής αλληλεγγύης άναμε
ταξύ τους. Δέν μπορεί νά τα παραγνωρί
σει αύτά ή τάξη πού κυβερνφ,' γιατί άλ
λο ιώς δέ στέκεται.

'Η διαφορά μεταξύ σένα, κ. Σκληρέ, 
καί τούς δημοτικιστές μπορεί νά είναι, 
καθώς λές, πώς τοΰτοι είναι μ ε τ α φ υ σ ι 
κοί  ενώ σύ είσαι δ ι α λ ε χ τ ι κ ό ς, (δπως 
λέγει δ Χέγκελ). Άλλά ή διαφορά μεταξύ 
τών δυώ μας, είναι, κ. Σκληρέ, δτι σύ 
ταράζεσαι πάρα πολύ μέ τά συμφέροντα 
μιάς τάξης ή καί δυό, ή καί μέ τά μαλλιο- 
τραβήγματά τους — ίσως είσαι καί σύ 
σπλαχνικός, χωρίς νά τό πολυνοιώθείς, (ή 
ύπερβολική ψυχοπονιά είναι κι’ αύτή ση
μάδι τοΰ καιρού μας).—ένώ ό αληθινά 
σκληρός είμαι έγώ, δ πολιτικός, πού δέ μέ 
ταράζουν, δν καί τά βλέπω, τά μαλλιοτρα- 
βήγματα άπό τάξη σέ τάξη, είτε άπό άτο
μο σέ άτομο, καί κοιττάζω προπάντων τή 
ζωή τοΰ έθνους. Τις τάξες τίς λογαριάζω 
κι αυτές, άφοΰ κι αυτές είναι μέσα στό 
έθνος, άλλ’ ούτε τόσο τίς ξεχωρίζω, δπως 
σύ, ούτε τίς επαναστάσεις τους τίς θεωρώ 
άπαραίτητες, άφοΰ άνταγωνισμός υπάρχει 
καί μπορεί έλεύτερα πάντα νά γίνεται Σύ 
παίρνεις βάση καί αρχή γιά τίς σκέψες σου 
τίς κοινωνικές τάξες. Παίρνεις ένα μεγα- 
λωτιχό φακό καί ξεδιαλύνεις τούς οικονο
μικούς λόγους ποΰ πλάθουνε τίς τάξες. 
Καίάπ’ αύτοΰ προχωρείς καί βγάζεις συμ
περάσματα λογικά καί σύμφωνα μέ τήν 
άρχή σου. Άλλ’ δ φακός σου μεγαλώνει 
πάρα πολύ εκείνα ποΰ μ’ επιμονή παρα- 
τηράς. Πιάνεις τά πλήθη καί χάνεσαι αύ- 
τοΟ μέσα, καί δλα άπό κεΐ γυρεύεις νά τά 
βρεις. (Τό Γ'. μέρος είς τό προσεχές)

Τ .Τ . 928 τή 27-11-21
’Αγαπητή «Νίκη»

Ευχαρίστως ελαβον τά  άποσταλέντα μοι 
φύλλα τής «Νίκης» τά  όποΤα έγιναν «ίνάρ τα- 
στα άπό τούς κα^αλλάρέους μας. Έ μ ε ΐς  έδώ 
εκτός τής κεκινονισμένης υπηρεσίας ούδέν 
άλλο κάμνομεν, ε ί μή ν ’ άσχολούμεϊα  μέ,τήν 
άνάγνωσιν τώ ν είς τό  ύμέιερον φύλλον δη
μοσιευόμενων πολόμικών αφηγήσεων, έναγω- 
νίως δέ άναμένομεν καί τήν δημοσίευσιν τών 
άποσιαλέντων έκ μέρους μας δημοσιευμάτων.

Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως 
Χ ρ . Β α σ ιλ ε ίο υ  

Έ φ . Μοίρα Πολυβόλων Τ . Τ . 926

’Αγαπητή μου «Νίκη»
Ποΰ νάξευρε; τ ί τραβάνε γ ιά  σένα ot ταχυ

δρόμοι ! Σ έ κάθε ταχυδρομεϊον ποΰ θά  ξ έ 
ρουν, τοΰς περικυκλώνουν οΐ φαντάροι [peal 
τοΰς έρωτοϋν έάν φ έρα ιε «Νίκη*. Φαντασθήτε 
τ ί χαράν, τ ί εύχηρίοτησιν α ισθάνονται δταν 
σέ πάρουν στά χέρια  τους. Δέν άφίνουν «ίομ- 
μάτι αδιάβαστο. Σέ σένα καί μόνβν βύρίακουν 
χαρά, παρηγοριά καϊ έλπίδα . Ε ίνα ι περίεργοι 
νά ίδοΰν τά  κατορθώματά τους, τήν δράσίν 
τους καί έν γένει τάς πολεμικάς άφηγήοειζ 
καί λεπτομερείας μαχών α ; περιγράφουν οί 
ίδ ιο ι συνάδελφοί τους, σχολιάζοντες καί ουγ- 
κρίνοντες τό εν κατόρθω μα μέ τό άλλο καί 
τήν μίαν μάχην μέ τήν άλλην. Έ νεκ α  τούτου 
λοιπόν έχουσι δίκαιον ο ί γενναίοι συμπολε- 
μισταί νά οέ ζητοΰν έπιμόνως, διότ» όχι μ ό 
νον τούς κάμνει; νά ένθνιμηθοΰν προσφάτους 
ένδοξους άναμνήσεις, άλλά ανακουφίζεις συγ
χρόνως καί τήν μονότονον ζωήν τους. ·ι 

Τ .Τ . 925. Μέ άγάπην
Ί ω ά ν .  Γ ια ν ν ά χ η ς ' 

Δ εκινεΰς 11

Τ .Τ . 903 τή 13 12-1921.
Α γα π η τή  μ α ; «Νίκη»

Σ ήμ.ρον κ αθ ' ήν στιγμήν μ ις  διενέμοντο 
παρά τής κυρίας ύποστρατήγου Κλαδ ι ί τά 
παρά τής Α. Μ. τής Βασιλίσοης ήμών Σοφ ίας 
άποσταλέντα δώρα ήι:οι μάλλινα τσουράπια 
καί χειρόκτια , είδοποιήΟην παρά τοΰ ταχυ
δρόμου ότι κατέφθασαν τά  άποσταλέντα ϊ ίς  
εμέ φύλλα σας. Στεύαας παρέλ’αβον ταΰτα α- 
τινα  διένειμον άμέσως είς  τούς έκεϊ παρατα 
χθέντας στρατιώτας τοΰ Συν)τος μου ο ίτινες 
άμέσως μετά τήν παραλ'ιβήν τών δώρων ;ήρ- 
χισαν νά άναγινώσκωσι ταΰτα άποστέλλοντες 
»εριιοτάτας εύχαριστίας είς τήν 'Λναοοαν 
δ ιότ ι έοπευσε νά τούς θερμάνη, καί τήν άγα- 
πητή μας «Νίκη» διότι τοΰς άπέστειλε |Ιτά 
φύλλα άτινα άναγινώσκοντες κατά τάς μή Ερ
γασίμους ώρτις, βλέπουν γεγραμμένα τά  ϊκα- 
τορΟώματα τών διαφόρων συναδέλφων των.

Μ ει’ εύχαριοτήσεω^
Δ . Κ . Κ ο ρ ν η λ ά χ η ς  

λοχίας Τ .Τ . 903.

Λατρευτή μου «Νίκη»,
Διά τό έργον τό όποιον άνέλαβες έγειρες 

περιζήτητος παρά τών Ε ύ ΐώ ιω ν  καί Φαντά
ρων. Σέ συγχαίρω διά  τοΰτο. Έ λ α  όμως καί 
ε ίς  ή μ Ις  ποΰ εύρισκόμεθα έπάνω δώ είς' τά 
χιονοσκεπή Μ ικρασιατικά βουνά διά νά μας 
κάμης συντροφιά. Θά περνούμε μαζύ σου ,ώ- 
ρες εύχάριστες, δ ιότι α ϊς  θεωροϋμεν ώς δεύ
τερον σύντροφον άπό τόν τοΰ «Στρατιώτου». 
Θά σ ίς  άποστείλω άργότερον μετά μεγάίίης 
προθυμίας τάς λεπτομερείας τών μαχών ί ί ς  
ας ελαβον μέρος. Τέλος σας εύχομαι όλοψύ- 
χως καί καλήν επιτυχίαν είς τό έργον σας.'ι 

Μέτωπον τή 28 Ν)βρ£ου 1 9 2 1 .'
Μ ετ’ άγάπης 

Ε υϋ*ύμιος Ι Ια π α 3 η μ η τρ ίο ν  
λοχίας 1)38 Συν)τος Έύζώνα>ν 

Έ π ιτελ ε ΐό ν  I I  τάγ-τος Τ .Τ . 908.
S  η μ. « Ν ί κ η ς »  Έ νεγράψ αμ εν  δ ιά  τή ν  άίΐοοτολ'ην 

καΦ* έβδομάδα δέματος είς τόν  ήρωΤκόν Λ οχίαν. κ. 
Π ακαδημητρίου καί τοΰς γενναίους ύπαςασπιστάς *ής 
Π ατρίδος συναδέλφους του.



Συγκέντρωσις τών ’Επισήμων κατά τήν τελετήν τής παραση
μοφορίας εν άναμονή τοϋ Βασιλέως.

»

Η Ν ι Κ Μ
'

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΣΚΗ-ΣΕΧΗΡ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ

Ό  Βασιλεύς άφικνοϋμενος εις τόν τόπον τής παρατάξεως τήν 18-8-21 εν Έσκή-Σε*

Ο πρωθυπβυργ·ς κ. Γούναρης καί δ Στρατηγός Ππαποΰλας κατά τήν παράταξιντής 18-8-21

Παρέλασις πρό τοΰ Βασιλέως.
Ή  παρέλασις τής Μεραρχίας τοΰ Πρίγκηπος Άνδρέου πρό τοΰ Βασιλέως.

Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς παρασημοφορών τάς Σημαίας τών,Συνταγμάτων.
Εκ τής έν Αορυλαίφ, τελζτής τής παρασημβφο§ίαο

· jr -z

Ό  Στρατηγός Παπούλας έν Ίλάρ-Κατραντζή.

’



Φιλτάτη «Νίκη»
Πολύ Οά σας παρακαλέσω νά καταχωρίσητε 

στήν άγαπητή μας «Νίκη» στό μόνο δηλ. Π ε
ριοδικό ποΰ ένδιαφέρεται γ ιά  μάς καί ποϋ 
μέσα σαύτό βλέπει κανείς δλη τήν ζωντανή 
ίοτορία  τοΰ καινούργιου 21,δυό λέξεις γ ιά  ενα 
αληθινό παλληκάρι ποΰ πήρε γ ιά  σάββανο τό 
χώμα τής Μ. Ά σ ία ς .

Γ ιά  τόν Κυριάκο Σοντή
Δέν πέρασε χρόνος άκόμα άγαπημένε μου 

φίλε ποΰ σε κάποιο χωριό ποΰ είχαμε έπι- 
στΛθμία, σαν νά μάντευες τόν ένδοξόν σου 
θάνατον καί βλέποντας τάς πυρετώ δεις προ- 
πα^ασκευάς γ ιά  τό μεγάλο Π ρν ιγύρι μοϋλε- 
γεφ  Νίκο ή _ωρα τής έκδίκήσεως γιά  μας τούς 
υποδούλους έφθασε. θάνατος ή λευθεριά .

10 Χάρος δμως δέν ήθελε νά δής τό τέλος 
τοΰ, άγώνος καί κεΐ ποΰ μέ λιονταρίσια πολε
μούσες καρδιά τούρκου βόλι σοΰκοψε τό γλυ- 
κύ;_όνειρο καί στέρησε τήν Π ατρίδα μιας με
γάλες καρδιάς εμάς δέ ένός άγαπητσΰ συ- 
στρϊατιώτου. ·,

Κοιμοΰ ήσυχα Κυριάκο, οί πόθοι σοϋ θά 
εκπληρωθούν, τούρκου πόδι δέν θά  τολμήσχ] 
νά'μολύνη τά  μέρη ποΰ μέ τό α ΐμά  μας πή
ραμε κ ι| αν οί τρανοί συμφεροντολόγοι ·θελή- 
σο|)ν νά  μ ις  στερήσουν τή λευθεριά μας θά  
προτιμήσουμε τόν ήρωϊκό σου θάνατο άπό τή 
Σκλαβιά.

Ε λαφρό ναναι τό χώμα ποΰ σκέπασε τό η 
ρωικό σου κορμί. Αίαινία σου ή μνήμη.

Ν ίκ ο ς  Α νγο ν ο τό π ο νλ ο ς
ί| λοχίας

ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
J .

Αγαπητή Νίκη

Και ταζ' bvo έπιστολάς σας ?Χαβον καί εύχα* 
piota> πολύ δια τ& ποός με ένδίϋφέρον σας. 
Έλπιζω διά τάς ύπηοεσίας σας αύτάς νά σας 
ευχαριστήσω κάποτε δν θ*εοΰ θ^λοντος συναντη- 
θΆ^ιεν. · ν

Ζοΰμε σάν ‘Ατσίγγανοι χωρίς σπήτι, χωρίς 
εστία, πότ έδαι πότ’ έχει. Τά λόγια αύτά ·*ριγυρ{- 
ζσυν τόν νουν Μου δταν ξαπλωμένος κάτω in  
τό άντισκηνό μου, που ύπερήφανο δείχνει τής 
ράχες του είς τας γυρω κορυφάς του Γιγανη- 
αϊΟύ, προσπαδ-ουσα με παγωμένα χέρια νά χα
ράξω τάς γραμμάς ιιΟυ αϋτάς.

Ή  βροχή ποΰ έπί ώοα; πολλάς κροτάλιζε 
στά πΧευρά του επαυσε καί 6 ούρανός "άργίζβι 
' λ *α^αρ' ^  τή μαυρίΧα τής ήμέρας ένφ 
τά'βαρειά μολυβενια σύννεφα περνούν μιά άσπι
λη'λευκότητα άπό τή; άκτί'-ες τοΰ μισοχουμμέ- 
νου άογυροΰ φεγγαοιοΰ. Κ' ένφ ό νοΰς -μου -πε- 
τοϋίπε πρός σάς κ' ή φαντασία μου ζωγράφιζε 
μέ fra πειό £ωηρα της γρώιιατα τήν ώιιορφη των 
πόλ|εων ζωή ενα έρώτημα ξεφυγε άπό τάχείλη  
μοι| «I ιατι λοιπόν νά στερούιιεθ-α καί μεΐς τή 
ζωή αύτη ; Γιατί να ζώιιεν μακράν τοΰ κόσμου 
ίχοντες μόνην συντροφιάν τά χιονισιιένα ήδη 
πε^χα, τήν άγρια μουσιχή του Βορηά καί τάς 
άπαισίας όρυγάς τών λύκων ;»

 ̂Μα πριν ακόιιη τελειώσω τό έρώτηιια αί άπαν- 
τήσ^ις τό σκεπάζουν. Γιατί μέ τή ζωή μας αύτή 
ποΟ διάγωμε έδώ πέρα γαρίζοιιαι τή λευτεριά 
ε{ς;τόσας χιλιάδας σκλάβους άδελφούς μας κ’ 
έχά^ιαμε τή Γαλανόλευκη νά κυματίζη ύπερή- 
φα^ος άπό τή χώρα τοΰ Τύρρου μέχρι τών τε
λευταίων όροσειρών τής Φρυγίας.

Γιατί μέ τή^ζωη μας αύτή άνεστήσαμε ?να πο
λιτισμό ποΰ ειχε χα8ή είς τό πάτημα γιγαντιαίας 
φτέρνας και για τόν όποιον όμιλοϋν τά τόσα 
σπασμένα κιονόκρανα κ’ ή πλάκες μέ τής φαγω- 
με>|ες Ελληνικές* έπιγραφές ποΰ συναντάιιαι χά- 
8-ε^όσο εμπρός μας. Γιατί μέ »ή ζωή μας αύτή 
έδβ και μέ τό τίμιον αίμα έκείνων ποΰ προσέ- 
φε'^αν τήν ζωήν των όλόκαύτωμα τής τιμής τής 
Πατρίδος, έστησααε τόν κορμό τοΰ δένδρου τής 
έλ^θ-ερίας ποΰ ύπερήφανο άπλώνει τούς κλώ· 
νο^ς, του τώρα χαί είς τήν χώοα αύτή έδώ τοΰ 
Μεγάλου παρελθόντος γιά νά σκεπάση δλα τά 
τμήματα τής βασανισμένης μας φυλής τής πλέον 
μαρτυρικής αλλά καί πλέον δοξασμένης. Γιατί 
τέλ^ς μέ τή ζωή μας αύτί| έδώσαμε στόν εξω κό- 
σμρνά έννοήση πώς ή ‘Ελλάς τοΰ ΛΕΩΝΙΔΑ καί 
τ°δ, ΚΟΛΟΚ,ΟΤΡΩΝΗ δέν άπέθ-ανε, άλλ’ _έξαχθ- 
λο]|8·εΐ φωνάζουσα πρός τούς έχθ-ρούς της «ΜΟ-

J  ΠΟΛΕΜΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Λ ΤΟ ΒΡΟΝΤΩΔΕΣ ΑΛΤ ίιΛΤ Γ

Άνερχόμενός τις είς τά υψώματα άπό τοϋ 
χωρίου Κουρσουντού πρός Ναιιφ-Πασσά έπί 
τής όδοΰ Προυσοης— Κα 'άκιοϊ. συναντά ώ- 
ραιότατον τόν καταυλισμόν τοΰ 6ου Λόχου 
Σκαπανέων τής I I  Μεραρχίας. ’Ολίγον τι άρ- 
γοτερον άκριβώς έπί τή ; ϋέσεαος Νασίφ-πασ- 
αα εύρίσκεται ή διμοιρία μου ΰπό τόν γενναΐ- 
ον Ά νθ )τήν κ. Ταντινάκην Ά λ κ ιβ . συνεχίζου- 
σα τήν έπιοκευήν τής όδοΰ. Περί τήν μεσημ- 
βρι^ιν τής χθές 1-12 21 Κιρκάσιός τις έμφα- 
νισθείς είς τόν Λόχον άνήγγειλεν δτι έχθρική 
ομάς έξ 100 πεζών καί 10 έφίππων βαδίζει έκ 
τοϋ χωρίου Αρπά-Ντερέ πρός Νασίφ-Πασσα

AQBST ΛΑΒΕ»
Μέ πολύ έκτίμησιν καί άγάπηΥ 

ΙΓέτρος Τόλια ς  Στρατιώτης

Ό μ ά ς  Αξιωματικών τοϋ άνβΕαοτήτου SuvW ocxfic 
Λωροφυλαχής τοΰ  Σ τ β)δου Μ παβτζόβας ί ν  Μ. Ά σ ία -

ένθα εύρισκόμεθα ήμεΐς. Τότε ό ύπολοχαγός 
κ. Κωνστανιελλος Λουκ. άνα-ιληρών τόν Λο- 
χαγ j v  κ. Μανιαόακην Κ. οστις ώς διοικητής 

| καταδιωκτικού άποσπάσματος έκ 500 άνδρών 
καταδιώκει άπό 8 ήμερών έτέραν έχθρικήν 
•μαόα πρ·; Κιουτάχειαν, ήν καί ήχμαλώτισε, 

μεταφοράν παρά τφ λόχιρ τών έν 
Tfi διμοιρί^ ευρισκομένων u l/.μαλώτων, ον- 
ιω, ώστε εί; τυχόντα αιφνιδιασμόν παρά τοΰ 
εχ·θροϋ νά είμεθα ά.ιηλλαγμένοι τής φρουράς 
τουφών. Πράγματι ήτο 9η εσπερινή ώρα δτε 
περι τους είκοσι (20) πεζούς έκ τής εχθρικής 
ομαδος βαδιζούσης πρός τόν καταυλισμόν μας 
εύρέθησαν αντιμέτωποι τοΰ έπί τής χαράδρας 
εγκατεστημένου ψυλακείου μ ι̂ς.

^ 0νΧ(^ ε’ και ® διαδεχθείς τοΰτο 
πυροβολισμός του Λεοντοκάρδου σκοπού Σκαρ 
μουτσου Δημ. ήνάγκ ισε τούτους νά πέσοισι 
πρηνείς βαλλοντες κατά τοΰ φυλακείου. Οί 
πρώτοι πυροβολισμοί μ ίς  έδωσαν τό ούνθημα 
τής προσβοΛ,ής, καί ολίγα  έχρειασθηοαν λεπτά 
δ ια  να ευρεθώμεν έντός τπιν χαρακωμάτων μας 
α.ταντε, οί άνδρες τής διμοιρίας έτοιμοι πρός 
αποκρουσιν δσης δήποτε έχθρικής δυνάμεως 
και εαν μ ις  επετίθετο . Έ ν  τφ  μεταξύ ό Λο
χίας Βαλσαιιάκης ιππεύσας έσπευσε πρός τόν 
λοχον ινα άναγγείλη τά συμβάντα καϊ άπο- 
σταΛΉ ανάλογο; ενίσχυοις. Ή  μάχη ήρχισε 
λυσσώδης τοΰ έχθρ.ιΰ ένισχυθέντος κα! ύπό 
των υπολοίπων άνδρών τής όμάδος. Τ ά  (36) 
τριάκοντα έξ δοξ ιαμένα μάνλιχερ μας βάλ- 
λοντα από τών χαρακωμάτων έθριάμβευον κα
τα των υπερ (100) εκατό έχθρικών. Μετά δίω - 
ρον φονικόν άγώνα έξωρμήοαμεν διά  τής λόγ
χης εκ τώνχαρακωμάτων καί κατόπιν κοατεράς 
άντιστάσεως έτρέψαμεν τούτους είς άτακτον 
φυγήν εγκαταλειψάντων τρεις (3) νεκρούς καί 
εικοσι^(20)_τραυμττίας. Τό εύχάριστον δέ δ 
λ ω ν ε ιν ε _  οτι ούδείς έκ τών ήμετέρων έπαθέ 
τ ι. Και_ έτσι τά  τιμημένα σκαπανάκια άπέ- 
οειξαν οτι ου μόνον δ ιά  τής σκαπάνης άλλά 
και οια τοΰ οπλου εΐνε θριαμβευταί.

Ά δικον  δέ εΐνε νά παραλείψωμεν τήν δρά- 
σιν τοΰ νεαρούς Σιτιοτοΰ Δημητρέλλου Παν. 
οστι,ς εγκαταλείψας τήν πένναν έτρεξε μετά 
του Λοχου πρός τήν μάχην άποδείξας οϋτω 
την δαιμονιότητά του ού μόνον έν τοΐς βιβλί- 
οις αλλά καί έκεί όπου ή οσμή τής πυρίτιδος 
και ο κρότος τοϋ όπλου άντηχεΐ.

Ο ίκ ο νο μο π ο νλο ζ  aAov][iaxi]g 

Στρατιώτης 
6ου Λ·χου I I  Διλοχίας Σκαπανέων 

Τ . Τ . 919

MIA 1ΤΡΑ ΊΊϋΤ ΙΚΗ
Η Μ Ε Ρ Η Σ ΙΑ  Δ ΙΑ Τ Α Γ Η

Ά γαπητή  «Νίκη»

Ό  τίτλος τοΰ εγκρίτου ύμών φύλλου «Νί 
κη» ένσαρκώνει τήν πραγματικότή-τα τής ά 
ληθοΰς Νίκης,^όλα>ν μας τών ψυχολογικών 
διακυμάνσεων ας διερχόμεθα άγρυπνοι φρου 
ροϊ τής Μεγάλης μας Πατρίδος έπί τών χ ιο 
νοσκεπών ορεων τής Μ ικρασιατικής γής.

Τήν ώρα ποϋ ό Ταχυδυόμος προβάλλει Ο'ήν 
κλιτυν κάποιου λοφίσκου έμπ·ν έει χαράν 
μεταξύ ο\<»ν τώ^ Εύζώνων συναδέλφων μου 
αν φερ-Q μαζί Χου καί τήν άγαπημένην μας 
«ΝΙΚΗ» η ο το ία  κατήντηηενό αχώριστος σύν 
τροφός πάντων μας, διότι διερμηνεύει τόν 
πόνον έκαστου πολεμισ ιοΰ καί ψάλλει είς τάς 
Στήλας της τά άθάνατα κλέη καί τ!ούς ήρωϊ 
σμούς τών αθανάτων Παλληκαριών μας ποΰ 
μέ τό α ΐμά  των έγραψαν τάς χρυσ ϊς  Σελίδας 
τοΰ Ε λλη νικού  γένους καί τοΰ Π ολιτισμού 
ολοκλήρου.

Ε π ε ιδ ή  όαως είς τάς στήλας τοΰ Ύ μετέ- 
ρου Περιοδικοΰ δέν έφιλοξενήθη αχρι τοϋδε 
καμμία πράξις τού Α νδρείου 3)40 Εύζωνικοΰ 
Συντάγματος,είς ο εχω τήν υπάτην τιμήν νά 
υπηρετώ, γι* αυτό σάς παρακαλώ θ ερ μ ό τα τα  
οπως ευαρεστηθήτε καί δημοσιεύσητε μίαν 
εσώκλειστον ιστορικήν Ή μ ερηοίαν Διαταγήν 
τοϋ τότε Συνταγματάρχου μας Έ ^ ιπ ίδ η  Ά λ . 
κ α ί μετ’ αύτής νά συνεχισθή τό άφιεοωμένον 
είς τούς ημιθέους μας «ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕ- 
Κ ΡΟ Ι».

Δεχθήτε εκ τών προτέρων τάς εγκαρδίους 
μου ευχαριστίας.

Τ .Τ . 930 τή 1-Q Δ)μβρίου 1921.
Μετά πολλής τιιιής 

Σ . Γ . Τ ο ια γκα ρέΧ η ς
Δεκανεύς 3)40 Συν)τος Εύζώνων

3)40 Συν)μα Εύζώνων
Β μ ε ρ η σ ια  Δ ια τα γή  1 7 η ς  Αν γο ύ σ το υ  1Q21  

Α γα π η το ί μου Συμμαχηταί
Η  θαυμασία όρμή μεθ’ ής κατελάβατε τήν 

βραχώδη κορυφήν τοϋ Κα^έ Γκρότο ό ήρωΐ 
σμός · ν  επεδείξατε κατά τήν σκλη ιάν περί
οδον τών έχθρικών άντεπιθέσεων α ; πάοας 
ταχέως έματαιώ ιατε καί τοΰ σφοδρού βομ 
βαρδισμοϋ ύπό τού έχθροΰ τής κ ιτιιληφθεί- 
οης πλέον βραχώδους κορυφής σ ϊς  δίδει «ύ- 
τοδικαίω ς τόν τιτΛον του ανδρείου.

Υπήρξατε ύπερόχω; Α νδρ ε ίο ι καί τόν τ ί
τλον αυτόν Σ ϊ ς  απονέμει δ \ιο ικητής Σ  ς 
οστις Σ  ϊς_ παρηκολούθησεν κ θ ' δλας τάς 
φάσεις τοϋ σκλη ιοΰ άγώνος.

Φυλαξατε τον τίτλον αύτόν δν άπεκτήσατε 
μέ τόσην ·θυσίαν αίματος έπιμελώς προοθέ 
τοντες νέους τίτλου; τιμής καί δό ης

Σ ϊ ς  εύχαριστώ κα! Σ ϊς συγ/αίρω ύπερή 
φανός διότι Διοικώ τό 3)40 Σύνταγμα Εύζώ 
νων. τό Σύνταγμα τών Α νδρείω ν.

"Ηδη στρέψωμεν τήν σκέψιν μας.
1) ΙΙρός τούς Τραυματίας ουμμαχητάς μας 

πέμποντες είς αύτούς γλυκύν χαιρετισμόν Θέ 
λω νά γνωρίζωσιν δτι ή σκέψις μας θά είναι 
πάντοτε πλησίον των ως καί αί θερμαί εύχαΐ 
μας πρός τήν ύπερτάτην Δύναμιν διά  τήν τα- 
χεΐαν ίασιν καί έπάνοδον μεταξύ ήμών.

2) Π ρός τους αλησμονήτους ουμμαχητάς 
μας τους προηφεροντας τήν ζωήν εων είς  τήν 
ιδέαν τής Μεγάλης Έ λληνικής Π ατρίδος αΰ 
τούς ποϋ αφτικαμε εκεί έπάνο» στού. βράχους 
τοΰ Κ ιλε-Γκρότο τούς εβδομήκοντα επτά νε
κρούς μας ποΰ δέν θά τούς έπανίδωμεν πλέον.

Ε ις αυτους άς άποτείνο^μεν ήδη ήμεΐς οί 
συμμαχηταί των τάς όφειλομένας Σ τρατιω 
τικός τιμάς.

Αι ·ψυχαι των εύρισκόμεναι ήδη μεταξύ ή
μών θ ά  αισθανθω σι τήν μεγιστην χαράν.

*0 Διοικητής τοΰ Συντάγματος 
9Α λ ε ξ . 9Ε δ υ τ ίδ η ς
Συνταγματάρχης

Η «ΝΙΚΗ» εύχαρίστως θέλει δ η μ ο 
σιεύσει π «σαν έπιστολήν προερχομένην 
εκ τοΰ μετώπου καί άναφερομένην εις 
τούς ηρωισμούς καϊ τήν έν γένει πολεμι
κήν ζωήν τών γιγαντομάχων μας.
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Είχαν κατορθώσει νά τής το κρύψουν. 
Ή ταν, άλλως τε, ή επιθυμία του, την 
όποιαν είχε διαβιβάσει σέ δλους. Καί ή 
επιθυμία του δεν μπορούσε παρά νά μεί- 
νη άπό δλους σεβαστή.

Τονς είχε γράψει άπό τό Νοσοκομείο 
τής Προνσσης. Τό γράμμα τό είχε λάβει 
ή μεγάλη άδελφή, h i' ’έγραφε: <Είμαι 
πληγωμένος, ατό κεφάλι. Μοϋ έκαναν έγ- 
χείριαι καϊ μοΰ έβγαλαν την σφαίρα. 'Ο 
μεγάλος κίνδυνος επέρασε. ΟΙ γιατροί μί 
βεβαιώνουν οτι γρήγορα θά μπορέσω νά 
είμαι κοντά σας. °Ενα πράγμα εχω νά 
σέ παρακαλέσω, Πόπη. 'Η  γυναΐκά μου 
δεν θά μάθϊ] τίποτε. Δεν θά τής πή κα
νένας άπό σας τίποτα. Τοΰ πατέρα καί 
τής μητέρας καί δλων τών άλλων μπο
ρείς νά τούς τό πής μέ τρόπο, άλλά τής 
Μαρίας δχι. Σέ Ικετεύω, Πόπη, σ ’ εξορ
κίζω νά μήν τής πής τίποτα. Τής εφημε
ρίδες, που θά γράψουν τυχόν γιά τόν 
τραυματισμό μου, θά τής κρύψετε νά μήν 
τής ’δή. Στήν κατάστασι ποϋ βρίσκεται, 
Ετοιμόγεννη, μπορεί νά πάθη τίποτα, θά  
τής γράφω γράμματα, άλλά θά τής λέω 
πάντοτε πώς είμαι ατό μέτωπο, πώς εί
μαι καλά. Ύής άπαντήοεις της ποϋ θά 
μοΰ στέλνη στόν τομέα, θά τής λαμβάνη 
ό υπασπιστής τοΰ στρατηγού, ποϋ εΐνε 
φίλος μου, καί θά μοϋ τής στέλνη τό τα
χύτερο έδώ ατό Νοσοκομείο, γιά νά τής 
Απαντώ... 5Εμπιστεύομαι, ΙΙόπη, στήν έ- 
ξυπνάδα σου καί στήν άγάπη ποΰ μοΰ 
Εχεις... Ή  Μαρία δέν πρέπει μέ κανένα 
τρόπο νά μάθη τίποτε γιά τό τραϋμά μου. 
°Οταν γυρίσω εγώ καλά κοντά σας, θά 
τής τό ’πώ έγώ μέ τρόπο...»

Ή  ίπιθυμία τοΰ νεαροΰ άξιωματικον 
έξεπληρώθη άπο τήν οικογένεια. Πατέ
ρας, μητέρα, δυό άδελφές καί ό μικρού
λης άκόμη άδελφός, δλοι άνεξαιρέτως έ
μαθαν γιά τόν τραυματισμό του, άλλά ή 
ξανθή γυναικοϋλά του δέν εμαθε τίποτε. 
Οΰτε μπόρεσε νά νποψιασθή, γιατί δλοι 
ίκαναν μπροστά της τόν εύθυμο καί είχα 
βουβχ] τή λύπη τους γιά τόν τραυματι
σμό τοΰ ωραίου παλληκαριοΰ. Άλλω ς ή 
ξανθή νυφοϋλα ελάμβανε τακτικά τά 
γράμματα τοϋ άγαπημένου της άπό τό μέ
τωπο, ατά όποια τής άνέφερε γιά τής ε
πιχειρήσεις καί τής νίκες τοΰ στρατοΰ μας.

Τρεις εβδομάδες μόνο υστέρα άπό τό 
γάμο τους ό Παΰλος—ενας άπό τους πειό 
γενναίους καί πειό ώραίους λοχαγονς τοϋ 
στρατοΰ μας—είχε φύγει μίαν ανοιξιάτικη 
ή[ΐέρα άπό κοντά της γιά νά βρεθή ατό 
μέτωπο. *Η  ξανθή νυφοϋλα, μέ δάκρυα 
χαράς, σ ’ ενα άπό τά πρώτα γράμματά 
της τοϋ άνήγγειλε πώς θά γείνη μητέρα. 
Πόσες φορές δέν τό εφίλησε τό γράμμα 
έκεΐνο ό Παΰλος στής τραχειές, αλλά δο
ξασμένες ήμέρες τών επιχειρήσεων. Τό 
γραμματάτι έκεΐνο μαζυ μέ τήν φωτογρα
φίαν της τό εΐχε κρύψει στόν κόρφο του, 
πάνω στήν καρδιά του, σάν φυλαχτό... 
Πόσα όνειρα δέν Επλαθε... Νά γυρίαη 
γερός πίσω κοντά στήν άγαπημένη του καί 
στούς δικούς του καί νά βρή τήν ξανθή 
του γυναικοΰλα μ' ενα άγγελουδάκι στήν 
άγγαλιά της... “Ω, αυτός ό άπαίαιος έ-

χθρός, ό βάρβαρος, ό φονιάς, ό δολοφό
νος τών ννναικών καί τών παιδιών, Ε
πρεπε να ο ν ν ίο ιμ α  μ ιά  ώρα γρηγορώτερα 
γιά νά τελειώσουν πλέον τά τρομερά βά
σανα τών Χριστιανικών πληθυσμών τής 
Μικράς Άσίας καί, μέ τήν ευχή τοϋ θεοΰ 
καί τής Πατρίδος, νά βρεθούν πίσω τά 
παλληκάρια ατά σπητάκια τους...

Γ ι’ αυτό ό Παΰλος επολεμοΰσε μέ πε- 
ρισσότερην ανδρεία. Παλληκάρι άφοβο, 
ηλέκτριζε τουςατρατιώτες του μέ τον ήρωϊ- 
σμό του,.. Πρώτος μέσ ’ στήν φωτιά, στήν 
πρώτη γραμμή, ' ώδηγοϋσε πάντοτε τους 
άνδρες του στήν Νίκη. Ε ίχε δοξασθή τ ’ 
δνομά του καί δλοι έμιλοΰααν γ ι’ αυτόν 
μέ θαυμασμό. Ό  γενναίος λοχαγός, ό ή- 
ρωϊκός αξιωματικός, τό θρυλλικό παλλη
κάρι... Ό  συνταγματάρχης του καί ό σω
ματάρχης του δέν ευριακαν λέγεις γιά νά 
μεταχειρισθοΰν γι' αυτόν στής Ικθέσεις 
των... Καί καθώς ήταν Ετσι ψηλός καί 
ωραίος, Εμοιαζε σάν τούς ήρωΐς έκείνους 
τών θρνλλων καί τών παραδόσεων...

*
♦ ♦

Στήν μάχη, στήν όποιαν Ιτραυματίσθη 
ατό κεφάλι, ό ήρωϊκός ά%ιωαατικός Εδει- 
ξεν εναν άφάνταστον ήρωϊσμό. Σάν θύελ
λα έρρίχθηκε μέσ’ στήν φωτιά γιά yd 
προτρέψη τούς άνδρες του νά καταλάβουν 
κάποιο νψωμα, τό όποιον κατ είχεν δ έ
χθρός... Τό έχΦρικό πΰρ τούς έθέριζε, 
άλλά πρώτος άπ' δλους ό ήραλΊχός λοχα
γός έφώναζε : κ 'Εμπρός, παιδιά, έμπρός... 
Άέρα, παιδιά, άέρα... Τούς έφάγαμε τούς 
άτιμους... Έμπρός...»

Τό νψωμα χατελήφθη άπό χούς άντρας 
τοϋ λόχου του... Πολλοί Επεσαν νεκροί κ' 
έπληγώθησαν... Μιά σφαίρα εΰρήκε τόν 
Παϋλο στό κεφάλι καί τόν Ερριξε αίμό- 
φυρτο κάτω...

Τόν μετέφεραν ατό πρώ-Ό πρόχειρο χει
ρουργείο κι' όπ 'έχεΐ στ', j.Vt *όκημεϊο τής 
Προνσσης... Μέσ' στό ζαραληρ,ι'ΐατα τοϋ 
πυρετοϋ του έπρόφ οβ δλοένα ν χνομα 
τής αγαπημένης το■ χι' Λπλατη δλοένα τά 
χέρια του, σάν ν ’ ήτ*ν μπροστά τον νά 
τήν άγκαλιάσ·η.

Οί χειροΰρ a*, now στήν άρχή ήσαν Α- 
άπελπισμένοι ’ίά τήν δ/άσωιί του, έδά- 
κρυζαν μπρός σ·«Λ ^νγχ/.νητ,κο θέαμα.

— Κρΐμας τό πα,.'.η·<ά ,ι,.. Κρϊμας !... 
Ελεγαν δλοι.

Άλλά δ θεός εΐνε μεγάλος καί ό ήρωί- 
κός άξιωματικόζ Εζησε ϋστερα άπό τήν έγ- 
χείρισι. Άλλά ή καλλιτέρευσίς τον έπρό- 
βαινε άργά-άργά.

Οί γιατροί τοΰ είχαν άπαγορενσει νά 
γράφη. Ά λ λ ά  αυτός δέν Λκουγε κανένα.' 
Μόλις Ενοιωσε λίγο καλά τόν εαυτόν τον, 
έζήτησε μ ' έπιμονή άπό τήν άδελφή πέννα 
καί χαρτί γιά νά γράψη τής Αδελφής του 
πρώτα γιά τόν τραυματίανιό τον καί νά 
τήν παρακαλέαη νά μή μάθη τίποτα ή 
γυναικούλα του.

Ή  άδελφή θέλησε στήν άρχή, σύμφωνα 
μέ τήν διαταγή τών γιατρών, νά τον *4ρ- 
νηθή, άλλά ό τραυματίας έπέμενε τόσο 
πολύ, ώστε άναγκάαθηκε νά {/ποχωρήσ-η 
καί νά τοϋ φέρη δ,τι έζήτησε.

Εΐχε μείνει τρεις ολόκληρους μήνες ατό 
Νοσοκομείο, γιατί τό τρανμά του ήταν 
πολύ σοβαρό κ ' έχρειαζότανε μεγάλη προ- 
σοχή. '

Ή  έπιθυμία του ήταν νά γνρίσβ τό 
γρηγορώτερο στήν Αθήνα, νά βρεθή τό 
ταχύτερο κοντά στούς άγαπημένονς τον 
καί στήν γλυκειά του τή γυναικούλα... 
Άλλά πάλι Ετρεμε στήν Ιδέα μήπως ή 
γυναΐκά του, Ετσι ποΰ ήταν Εγκυος, τόν 
Ιδή τραυματία καί πάθη τίποτα. Κ ’ έπε- 
ρίμενε μέ άγγελικήν ύπομονή νά γείνη 
καλά πρώτα κ ι' Επειτα νά φύγη γιά τήν j 
'Αθήνα.

— Γιατρέ μου,—Ελεγε διαρκώς — κά- 
νεμε γρήγορα καλά, σέ Ικετεύω, για
τρέ μου... ; *

'Ο γιατρός ολοένα τόν έξεγελοϋαε, άπό 
μέρα σέ μέρα κι ’ άπό εβδομάδα α ’ εβδο
μάδα. Τ ■ |

— Κάνε λίγες μέρες υπομονή, παιδί 
μου, —τοΰ Ελεγε ό άργίατρος.

Κ 'Εκανε τό κα'ύμένο τό παλληκάρι κ ’ 
έπερνοϋααν ή μέρες καί ή βδομάδες καί 
οί μήνες. 'Η  μόνη παρηγορία τον ήταν 
νά λαβαίνη τά γράμματα τής άγαπημένης 
του καί τών δικών του καί τούς άπαντάη. 
Καί νά μαθαίνη καί τά ευχάριστα νέα άπ' I 
τό μέτωπο γιά τής νίκες τοϋ στρατοΰ. 
Καμμιά φορά έδιάβαζε καί Υ,αμμιάν Εφη
μερίδα ποϋ ερχότανε άπ’ τήν Αθήνα...

Μίαν ήμέρα δμως, δταν άνοιξε Sva 
γράμμα τής άγαπημένης του, Εγεινε τρελ- 
λός άπ' τήν χαρά τον. Άρχισε σάν μικρό 
παιδάκι νά γελάϊ], άλλά συγχρόνως στά 
μάτια τον έφάνηκαν δάκρυα. 'Εκάλεσε 
μερικούς τραυματίες συναδέλφους του καί 
τούς Εδειχνε τό γράμμα.

‘Η  γυναικούλα του τοϋ άνήγγελλε, τον [ι 
Εγραφε μέ τά ϊδια της τά χεράκια πώς Ε- 
γνινε Μητέρα, κι’ Εφερε στόν κόσμο 8>α 
ώραΐο ξανθό άγοράκι.

Έφώναξε καί τήν άδελφή καί τής Εδει
ξε τό γράμμα.

— θά φύγω, άδελφή, θά φύγω... Δέν 
μέ κρατάει πλέον κανείς εδώ πέρα... AC- 
ριο θά φύγω... Πήγαινε πές το τοϋ για
τρού, άδελφή, αύριο θά φύγω...

‘Π  νοσοκόμος έπροσπαθοϋαε νά τόν 
καθησνχάση.

— Καλά, παιδί μου, —τοΰ Ελεγε,—θά 
φνγης... Άφησε νά περιμένωμε εως ανριο 
ποΰ θά σέ *δή καί ό κ. ’Αρχίατρος...

Άλλά ό τρανματίας δέν ήθελε ν ’ άκού- 
αη τίποτα.

Σέ μιά στιγμή ή νοσοκόμος τοϋ είπε:
—  'Αφού δέν λυπάσαι τόν έαυτό σον, 

καλά, Εστω... Άλλά δέν άγαπας τήν γυ
ναΐκά σον ;...

Ό  Παύλος άνοιξε τά μάτια τον καί τήν 
έκύταζε γεμάτος Εκπληξι.

— Ά ν  τήν άγαπάω ;... Γιατί μοϋ τό 
λές αυτό, άδελφή ;

’Η  άδελφή τοΰ εξήγησε, δτι ή γυναι
κούλα του δέν Επρεπε νά τόν 'δή άκόμη 
σ’ αύτή τήν κατάστασι. Ναί μέν είχε γεν
νήσει, άλλά καί τώρα μέ τόν τοκετό, στής 
πρώτες μάλιστα ήμέρες τής λεχωσύνης, 
κάθε μεγάλη αυγκίνησις μπορούσε νά τήν
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βλάψη πολύ.
Αύτό που τοϋ είπε ή αδελφή ήταν αρ

κετό. Δεν ή&ελε με κανένα τρόπο νά πά&ΐ] 
τίποτε κακό ή Αγαπημένη του. Έπροτι- 
μονσε χίλιες φορές νά βαστήξΐ] λίγο άκόμη 
τό μαρτύριο τό δικό τον. Νά περιμένη. 
Νά γείν/ι πρώτα τελείως καλά, δπως τόν 
Ιβεβαίωνε ό γιατρός, κι ’ επειτα νά πάη 
στους άγαπημένονς τον.

°Υστερα άπό κάμποοες ήμερες—ήταν 
τά τέλη τοϋ Δεκεμβρίου ό Παύλος εξεκί- 
νησε άπό τήν Προϋοοα γιά τήν Άΰήνα. 
Ήταν άρκετά αδύνατος άκόμη, τό τρανμά 
του δμως είχε κλείσει δλως διόλου. Τό 
μόνο ποϋ εμενε άπ’ αύτό ήταν μιά άρκετά 
βα&ειά ουλή άριστερά στό μέτωπο. ’Έφυ
γε γεμάτος χαρά, με τήν καρδιά γεμισμέ
νη άνυπομονησία.

*
* *

Ό Παύλος έφτασε στήν ’Αθήνα τό 
πρωΐ τής ήμέρας τοΰ Άη-Βασίλη. Είχε 
τηλεγραφήση πώς ερχότανε μέ άδεια κα'ι 
μέ πρώτη ευκαιρία θά έφευγε απ’ τήν 
Σμύρνη. ’Αλλά κάνεις δέν ήταν προειδο
ποιημένος γιά τήν ήμέρα τής άφίξεώς του.

Ή  ’Αθήνα Ιώρταζε τήν μεγάλην ήμέ- 
τοδ 'Αγίου Βασιλείου. Καμπάνες χαρμό
συνες καί οί άνθρωποι ευτυχισμένοι... 
Ή ήμέρα ήταν κρύα, άλλά ή άτμοσφαΐρα 
διαυγής καί δ ουρανός καταγάλανος...

Μέσ’ τ’ αμάξι, τό όποιον μαζύ μέ τή; 
άποσκευές του τόν Ιπήγαινε στό σπήτί 
του, Ισυλλογιζότανε πώς θά ήταν δυνα
τόν νά κάνη μίαν εΰχάριστην εκπληξι 
στήν άγαπημένη του. Ή  καρδιά του έ- 
χτυπούσε γρήγορα καί βίαια...

"Οταν εφτασε στό σπήτι, άνοιξε μόνος 
του τήν εξώπορτα—γιατί είχε πάντοτε 
μαζΰ του τό κλειδί τοΰ σπητιοΰ του.— 
“Ενας στρατιώτης, ποϋ είχε μαζύ του, 
έκατέβασε τά πράγματά του. ’Αφού τά 
έβαλε μέσα, τόν διέταξε νά φύγη. Έφυγε 
κι’ ό άμαξας.

Στό σπήτι έβασίλευε ησυχία. Θά ήσαν 
βέβαια στήν εκκλησία.

Κανείς άπό τήν υπηρεσία δέν τόν άντε- 
λήφθη. Έτράβηξε κατ’ ευθείαν στήν 
κρεββατοκάμαρά του...

Ήταν γυρμένη ή πόρτα. Τήν έσπρωξε 
έλαφρά κ’ έκύτταξε μέσα. Ή  εικόνα, ποΰ 
είδε, τοΟ έφεοε τρέλλα χαράς. Έσυγκρα- 
τήθη γιά νά;|ήν θαυμάση περισσότερο.

Πρός τό Λαράθυρο ή άγαπημένη του, 
καθισμένη άναπαυτικά σέ μιά πολτρόνα, 
έκρατοΰσε στήν άγκαλιά της Ινα ξανθό 
άγγελουδάκι καί τό εβύζαινε... Τό φώς 
τής ήμέρας έμπαινε μέσα άπ’ τό παρά
θυρο κ’ έφώτιζε τήν ίερήν έκείνην εικό
να, μητέρας καί παιδιοΰ. Τό κόκκινο 
προσωπάκι τοΰ ξανθομαλλού παιδιοΟ ή
ταν πεσμένο μέ λαιμαργία πάνω στόν μη
τρικό μαστό κ’ εβύζαινε τό άγιο γάλα 
τής μητέρας.

Γιά μιά στιγμή έγύρισε τό κεφάλι της 
καί τόν διέκρινε στό άνοιγμα τής πόρτας. 
Έβγαλε μιά φωνή τρελλής χαράς κι’ ά
μέσως στό σύμπλεγμα μητέρας καί παι- 
διοΰ προσετέθη κ’ ή σιλουέττα τοϋ ευτυ
χισμένου πατέρα, ποΰ έκλεγε κ’ έγελοΰσε 
άπ’ τήν ευδαιμονία του.

Άξαφνα ή ξανθή μητέρα, κρατώντας 
στήν άγκαλιά της τό κεφάλι τοΰ αγαπη
μένου της, διέκρινε τήν ουλή τοΰ μετώ
που του.

— Τί είν’ αύτό ;—τοΰ είπε τρομαγ
μένη.—Έπληγώθηκες ;...

Εκείνος τήν έκύτταξε γελαστός καί μέ 
τρυφερότητα στά μάτια καί τής ειπε,

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Ό  ’Ιανουάριος - εχει ήμέρας τριάκοντα 

μίαν. Τόσα χιλιόμετρα διήνυον οί Τοΰρκοι 
κατά λεπτόν, οί θριαμβευτικώς όρμήσαντες 
από τοΰ Ούσσάκ πρός τήν Ά γκυραν. Έ μ φ ά - 
νισις κομήτου είς τήν Μασσαλίαν. Ε ίνε ό κ. 
Μπουλαχάνης ζητών συνεισφοράς άπό τούς 
έκει φιλελευθέρους διά  ν ’ άγοράση καί πέμ- 
πτην οικίαν είς ’Αθήνας. Μ ία μυΐγα επέταξε 
ε ίς τήν μύτην τοΰ κ. Βενιζέλου. ’Αμέσως άπό 
τήν Κ αλλιφρονίαν τηλεγραφοΰν τό γεγονός 
είς τήν^ Εύρώπην. ’Εκφράζονται ύπόνοιαι δτι 
την μυίγαν τήν εστειλεν ή Κυβέρνησις μή εν
νοούσα ν ’ άφήση ήσυχον τόν μέγαν νυμφίον.

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
'Ε χ ε ι ήμέρας είκοσιοκτώ. Τ άς άλλας δύο 

τοΰ τάς κατέπιε ή αισχροκέρδεια τής αγοράς 
“Αθηνών. 'Απαγορεύεται νά συλλέγχι ό Μ πό
γιας τούς σκύλλους τής πρωτευούσης πρός 
αποφυγήν παρεξηγήσεως άπό τοΰς άπ ιμείνα ν- 
τας ίν ε υ  λουψέ πρώην μπράβους βενιζελικούς. 
Ή  άποκρηά εορτάζεται μέ περισσήν εύθυ- 
μ£αν καί τό κέντρον τών φιλελευθέρων χάριν 
τής φαιδρότητος τών ημερών άπευθύνει νέαν 
δ ια μ α ρτυρ ία ν 'δ ιά  τάς καταπιέσεις τών βενι- 
ζελικών ύπό τών άρχών.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
Έ ;ρ τ ά ζ ετα ι ή εθνική εορτή τήν 25ην τοΰ 

μηνός. Γνωστός ρήτωρ προσφωνεί έπ ί δύο ώ 
ρας τόν ανδριάντα τοδ Θεοδώρου Κολοκο- 
τρώνη,^ δστις υψώνει καί τήν έτέραν χεΐρα καί 
καπελώνει τόν επίσημον αγορητήν. Μεγάλα 
γεγονότα προαγγέλλονται πρό τής προπαγάν
δας τοΰ Κεμάλ. "Επί τέλους γ ίνεται γνωστόν 
δτ ι ό μέγας ήρως ήπιε καφέν χθές τό βράδυ.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
Τ ά κλούβια αύγά φθάνουν είς δύο δραχμάς 

τό ένα καί δέν βρίσκονται. Δ ιότι αρχίζουν νά 
π α ίζοντα ι θεατρικοί επιθεωρήσεις Ο ί συγ
γραφείς των παραπονοΰνται δ τ ι υπάρχει με
γάλη έλλειψις άλατος.

Μ Α Ι Ο Σ
Κατά τόν μήνα τοΰτον παρατηρείται μεγάλη 

έλλειψ ις έντροπής τών κυριών. Ό λ ε ς  κυκλο
φορούν δξω ημίγυμνοι. Έ κρήγνυντα ι σοβα- 
ρώταται ταραχαί είς τοΰς στομάχους τών ’Α
θηναίων. Ή  αστυνομία άπό πολλοΰ χρόνου 
δέν έκαμε άστυιατρικάς έπιθεωρήσεις.

δείχνοντας τό στήθος του:
— Ή καρδιά μου, ποΰ σοΰ ανήκει, 

έμεινε άνέγγιχτη... Ή Πατρίδα είχε τά 
δικαιώματά της καί τά έπήρε...

Ή  αγιοβασιλιάτικες καμπάνες άρχισαν 
πάλι νά σημαίνουν, γλυκές καί χαρμό
συνες. /ν\.—
| ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ

2 3  κ α ί 2 4  Δ )  μ β ρ ίο ν .  Ε ίς μέτωπον Δ ο ρ υ
λα ίο υ , έχθρική δύναμις ζητήσασα νά προσεγ
γίσω ιά ς  γραμμάς μας βορειανατολικώς Τσα- 
ρίντζας άπεκρούσθη μετ’ άπωλειών. Ε ίς μέ
τωπον Ά φ ιό ν ,  ούδέν νεώτερον.

2 5  Δ )  μ β ρ ίο ν . Ε ίς μέτωπον Δ ο ρυλα ίο υ  ού- 
δέν νεώτερον. Ε ίς  μέτωπον Ά φ ιό ν ,  έχθρική 
δύναμις τάγματος μετά δύο πυροβόλων, έπι- 
χεθεΐσα τήν 24 Δεκεμβρίου κατά τοΰ προγε
φυρώματος Ά κ-μ εντί, τής περιοχής Μπουλαν- 
τέν, άπωθήθη μετ’ άπωλειών.

2 7  Α )μ β ρ ίο ν .  Ε ίς άμφότερα τά  μέτωπα οΰ- 
δέν νεώτερον. Π αντοΰ ήρεμία.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
Μ έγις άνήρ γ ε \ν ΐτ α ι κατά τόν μήνα τοΰ

τον. Π ρόκειται νά λύση τό άλυτον πρόβλημα 
πώ ς είνε  δυνατόν νά  κατασκευασθή ύπό τών 
μή έχόντων έκατομμύριον καινούριο κουστού
μ ι. Τό θερμόμετρον ανεβαίνει καθώς καί αί 
τ ιμ α ί τής ά γο ρ ϊς . Τό Λύκειον τών Έ λ λη ν ί
δων συνέρχεται διά  νά λάβη νέ'*ς αποφάσεις 
κατά τής πολυτελείας μεθ’ δ α ί κυρίαι μετα
βαίνουν είς νέας προμήθειας.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
Τόν μήνα τοΰτον τόν κατήργησεν ή έπ ί τών 

οικονομικών τής χώρας επ ιτροπή  χάριν οικο
νομίας.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

Γάλλος ναύαρχος μεταβαίνει είς τήν "Αγ, 
κυραν διά  τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ Τουρκι 
κοΰ στόλου τής Ά λμυρας Ε ρ ή μ ο υ . ‘Ο Κ ε_ 
μάλ είνε κατενθουσιασμένος. ’Αρχίζουν νά 
πέφτουν α ί πρώται βροχαί καί α ί άξία ι είς τό 
χρηματιστήριον. ‘Επιφανής 'Ιεράρχης άποκτφ 
δίδυμα. Ε ίς τά Π ατριαρχεία  επ ικρατεί συγ- 
κίνησις.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Ή  Κυβέρνησις απονέμει είς έκαστον Έ λ 

ληνα ώς βοήθημα διά  τήν άνημετώ πισ ιν τών 
πρώτων άναγ*ών πέντε εκατομμύρια. Ε ίς έκά- 
στην Έ λληνίδα  ένα φύλλον συκής διά  νά τό 
φορέστ).

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
Πρόωρος χειμών καί πρόωρα έρωτικά σκάν

δαλα άπασχολοΰν τάς Α θή να ς. Ε ξαετής 'Α 
θηναίος άπήγαγε πενταετή μπεμπέκαν. Είς 
τήν Ά π ω  Α νατολήν κατά ραδιοτηλεγράφημα 
επείγον μ ία  κατσίκα έγέννησε κατσικάκια. 
Τήν ένδιαφερονσαν αύτήν εϊδησιν μεταδίδουν 
δλοι Ο ί  ραδιοτηλέγραφοι τοΰ κόσμου.

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Ε π ιτυ γχά νε ι ή 832·) η τροχιοδρομική απερ

γία  τοΰ έτους μετα την οποίαν οί υπάλληλοι 
λαμβάνουν νέαν αυξησιν .5003 έπ ί το ίς εκατόν 
καί τά  τράμ παύουν να λειτουργούν.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Μέγας έφευρέτης ανακαλύπτει μισήν όκαν 

τυρί είς τάς άποθήκας δπου οί μπακάληδες 
αποκρύπτουν τά διατιμώ μενα προϊόντα.

Α Π Ο Μ Α Χ Ο Σ

Φ  Η ΖΠΗ 01
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ^

Π έ μ π τ η  2 3  Δ )μ β ρ ίο υ . Ό  κ. Γούναρη; καί 
δ  -λ . Μ παλτατζής άνεχώρησαν μεταβαίνοντες 
είς Κάννας.

Π α ρ α σ κ ευ ή  2 4  Δ )μ β ρ ίο ν .  Τηλεγράφημα έκ 
Καννών πληροφορεί δτι ό κ. Γούναρης μετα
βαίνει έκεϊ ϊνα  καταβάλη προσπαθείας πρός 
πολιτικήν συνεννόησιν μεταξύ ’Ιταλ ία ς, Α γ 
γλίας καί Ε λλ ά δος, έν σχέσει πρός τά  ζητή
ματα τής Μ. Ά σ ία ς .

Σ ά β β α το ν  2 5  Δ )μ β ρ ίο υ .  Ή  Βουλγαρία ζη 
τ ε ί  έλευθέραν έξοδον πρό; τό Α ίγαΐον.

Κ υ ρ ια κ ή  2Θ  Δ )μ β ρ ίο ν .  Ό  Τοϋρκος απε
σταλμένες Φερήδ Π ασ σ ϊς εφθαοεν είς Κάννας.

Τ ρ ίτη  2 8  Δ ) μ β ρ ίο ν . Έ ρ χ ετα ι έπ ’ άδεία χά 
ριν τών εορτών ό αρχηγός τής Στρατιάς Σμύρ
νης Α ντιστράτηγος κ. Π απούλιας.

Η Ν Ι ΚΗ

\ 'Μ έτωπον£Χριστόϊμιρα3£
5 Ζαχάρου μ’ πουλακίδα μ ’, μανάρΓμ’, χρό
νια  πουλλά κι καλά! Ν ά ζήσ^ς, νά γηράσχις 
κί ν ’ άσπρουμαλλιάσης. Χοΰμα νά πιάνης μ ά 
λαμα νά γίνητι. Νά ίκατονχρονίστις ! Ν 'ά π ου- 
χτήσχις τοΰ Ά β ρ ά μ  κί τοΰ Ίσ ά κ  "τά καλά κί 
τά καλούδια. Νά δής χα ΐο ' κί προυκουπή κί 
νά μ ί διχτής γλήγουρα στή θιρμή σ’ αγκαλιά ! 
Ί έ ν α  μνάχά παράπουνου ίέχου ούρή Ζαχαρέ
ν ια  μ’ , π ’λάκι μ’ , Δέν ίέχου οΰ αφαλούς τί 
μπναμά νά ο’ στείλου. Νά στείλου μήλου σέ- 
π ιτ ι, κυδώνι μ α ρα γκ ιάζει! Νά ο’ στείλου ίένα 
φλί φλουγιρό θά  κρυώο’ καθ’ ούδόν. Νά σ’ 
στείλου κανένα τούρκικου κιφάλ* τί νά τού 
κάμ ς αφοΰ^έχιτι τόσες νιρουκουλοΐ’κύθες στού 
χουργιό .Ά ά β ι λοιπόν τού παρόν κί ππρηγου- 
ρύο’ κί εχει υπουμουνή. Ού κύρ Π ρόϊδρονς
δ ο ΐΐλ ρ ,ΐίρ .ΐ .  ΠΤΊΓιΛ ήνΓΟ Γ» ν ι  Λ  τ*ft ·

βρή του σκουρδουσιοΰμπι μαζί μί τούν σα- 
φρακιασμένου, τούν σφουντύλη, τούν Κλέαρ- 
XOV, ' κί^ τή συμβίγια τ ’ τή μονουκόκκαλη ! 
Ί έ τ σ ’ π ’ λιές ούρέ διουσμαρίνι μ’. Κάν’ ύπου- 
μουνή κ ί θά μάς βγάλ’ άσπρουπρόσουπους ού 
κύρ Π ρόϊδρονς . . . .  Ί γ ώ  σ’ ά ν α θ μ ΐμ ι κί 
άναστινάζου! Πιρνάου ίδώ τήν ώρα μ’ παί- 
ζουντας μί τούν λοχίατούν Σπληνάντιρου π ρ έ
φα, κΛ-ουτσίνα σκαμπίλ,πασέτα κί τριγιανταέν. 
Ίέρχουμ ι δμως Ζαχάρου μ’ τέρτσους I

Μ’ εφ αϊ ή Ντάμα ή άφ ιλότιμ ' μ’ έκαψι κί 
μ ί ξιπιντάριασι. Τέρτση κί πάλι τέρτοη ίέρ- 
χ ιτι ή σαφρακιάρα ! Ό τ ο ιο υ ς  δμους χάνει στά 
χαρτιά κερδίζει στήν άγάπ !.. Π ιριμένου άνυ- 
πουμόνους ζαχαρένια μ ’ τή ραβανή κί τήν 
Ά ϊ-Β  ισλόπητα.

Ή μ ε ΐς  δά θά  κάνουμι μπναμϋ τσ’ Τούρ
κους. Θά τσ" στείλουμι μιρικά βόλια χάριν τ ’ 
Ά ϊ-Β α ο ίλ ι ποΰρχιτι άπού τή Κισάρειγια γέ
ρους άθρουπους ! "Αν ε ΐχα μ ι κί τούν Κ ιμάλη 
στά χέργια μας, θ ά  τοϋλιγι ού π α ππ ά ί αχ 
α ύ ιί  κί ου διάκους στού κιφάλι ! . .

Ί ν ν ο ε ΐτ ι Ζαχάρου μ’ θάχουμι κί μεΐς ίδώ 
στού μετουπου χάριν το’ Προυτουχρουνιάς 
γλιέντ’ τιτρακούβιρτου. Θά καή μαθές τού 
π ιλικοΰδ’ ! Μ ϊς  στείλανι μαθές κ ι’ άπού τήν 
Ά νϋή να  ίένα σονρό καλούδια ή κυράδις κ’ ή 
κυρά Βοισίλισσαι!

Ταΰτα κί μένου κυρά Ζαχάρου μ’ κ ί καρ- 
διουκλέφτρα μ’ . . .

Χρόνια πουλλά ούρέ καρδούλα μ ’. Νά ζή- 
σουμι, νά γκράσουμι... Γαίαν έχεις ίλαφράν !... 
Σ ί φλώ . . .

Ου σός λάτρς 
Μ ή τρ ο ν ς  Κ α ρ α φ ω τια ς

Θ Ε Ρ Μ Ο Ν  Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

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

έκφράσωμεν Δημοσία roq άπειρους εύχαριστίας 
μας δ ι’ δλάς τάς άγνάς καί παρθένους έλλη- 
νίδας, α ιτινες μετά τόσης έγκαρδιότητος έν- 
θαρρύνουν τά παλληκάρια τοΰ μικρασιατικού 
Μ ετώπου κ ι ί  ν ικη τά :.

’Ιδιαιτέρως εύχαριοτοΰμεν.τήν εύγενεστάτην 
Β εν ε τ ία ν  Β α ρ ο ν ξή  ήτις μέ αδελφικόν ένδια- 
φέρον παρηγ^ρεΐ ημάς τούς ευρισκομένους είς 
τά  χιωνοσκεπή βουνά τής Μ. Ά σ ία ς, συνά
μα δέ καί μ ϊς  ενθουσιάζουν.

Ά ς  δεχθούν λοιπόν άπασαι α ί άγναί πα ρ
θένοι Έ λληνίδες τούς πλέον θερμούς καί α 
δελφικούς ασπασμούς έξ δλων τών είς τό μι- 
κρασιατικύν Μέτωπον διαμενόντων πυλληκα- 
ριών.

’Ιδ ια ιτέρω ς δέ ή Κα ή δ)νίς Βενετία Βα- 
ρουξή.

Π α ν τελ ή ς  Ά γ γ έ λ η ς  

Δεκαν. 26 πεζ Συν)ματος Τ .Τ . 930 τή 10-12-12

Τ Ο  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ο Υ  Μ Α Σ  -
Κονς Κους : Κ. Εύαγγ. Τ .Τ . 927.—Σ . Ά νδρ . 

Τ . Τ . 927.—Ά ρ γ . Δ. Δρακοπ. Τ . Τ . 925.— 
Δηα. Λάιον Σ . Τ . 925. -  Δ. Γκίνην λοχίαν 
Τ. Τ . 927. — Ν. Χουσ. Τ  Τ . 908. — Γρηγ. 
Σακουτ. Γ. Τ . 904.— Ά π . Π . Χ ριστοπ. Τ . Τ . 
9-ί2.—Εύστρ. Γονιδ. λοχίαν Τ . Τ . 934.—Ά λ . 
Ν εαϊκ. Τ. Τ. 929.—Δημ. Βισβ. Τ . Τ . 929.— 
Ί ω α ν . Π ρ ιν ιζ . Τ . Τ . 903.—Αημ. Λνκουρ. δε
κανέα Τ . Τ. 915.—Ά γ γ . Π είρο* . Τ . Τ. 903. 
—Ά π . Σουροπ. Τ. Τ . 929. — Στυλ. Σόφιαν. 
Τ . Τ . 9C6.— Κωνστ. Π αυλοπ. λοχίαν Τ .Τ .  
925.—Π αν. Δημοπ. λοχίαν Τ .Τ .  929.—Δ .Ά ρ- 
βανιτ. Τ . Τ . 9 2 7 ,-Ν ικ . Κουτήν. Τ . Τ . 906.— 
Φωτ. Καραθαν. δεκανέα Τ . Τ . 929.—Ά λεξ. 
Βουρουξ. Τ. Τ . 906.—Ή λ . Λέκαν καί Νικ. 
Στέλιον Τ . Τ . 929.—Δ. Ρουτσ. ναύιην-πυρο- 
βολητήν. Κ ιλκίς.— Α. Π ολιτ. Τ . Τ . 934.— Β. 
Μυ?ιων. Τ . Τ. 903.— Γ . Κ ιλ ιομ . λοχίαν Τ . Τ . 
903.— Π . Ά γγελ . δεκανέα Τ . Τ. 930.— Νικ. 
Αύγουστ. λοχίαν Τ .Τ . 904.—Σ . Π απακων. Τ .Τ . 
907.—I. Μαγ*αν. Τ . Τ. 9 2 4 . - Ι .  Μ ατζολ. λο
χίαν Τ . Τ . 922.—Γεωργ. Σχοινάν Τ . Τ . 931.— 
Ίω α ν . Τ ζιαν. λοχίαν Τ .Τ . 930.—Μ. Μιχ. 908. 
— X. Κ >ύκην Σμύρνην.— I. Μουρελ. Τ . Τ .
924.—Ίω α ν . Π ρωματ. Τ .Τ . 905.—Ίω α ν . Κα- 
βαλ. Τ . Τ . 907.— Δημ. Ί μ β ρ . Τ . Τ . 901. — 
Π  ιναγ. Γ ιαννόπ. δεκανέα Τ .Τ .  927"—Δεκανέα 
Λ ο ικ ΐν  Σκουριιζ. Τ . Τ . 917 Α .—Ν ικ. Σω τηρ. 
Τ . Τ . 927.— Ά πόσ τ. Διονυσόπουλον Τ . Τ . 908. 
—Σπυρ. Νίκαν Τ . Τ . 927.—Ά ποσ τ. Σπηλιόπ . 
Τ . Τ . 905.—Θ. Μελετ. λοχίαν Τ Τ . 929.—X. 
Γαλδαδ. έπιλοχίαν καί Θ εοθ. Τζήμαν Τ . Τ. 
927.—Ίοοαν. Γιανν. δεκανέα Τ. Τ· 925.— Κ. 
Μανωλ. λο·'ίαν Τ . Τ . 929.—Ά γ γ . Π ετροπ. Τ . 
Τ . 903.—Ν .Σ κ ο ρ δ ϊν  Νοσοκομεΐον Ραιδεστοΰ. 
—Χρ. Λέρταν έπιλοχίαν Τ . Τ . 925.— Λουκ. 
Βλάχον Τ . Τ . 926.— Ίω α ν . Γεωργ. δεκανέα 
Τ. Τ . 927 έλήφθησαν τά άποσταλέντα.

Κους Κους : Ά ποσ ττ Κ. Διονυσ. Τ. Τ . 938. 
—Κωνσ. Βέβαν Τ . Τ . Νοσοκομεΐον Προύσσης. 
—Ά σημ . Ο ίκονομόπ. Τ . Τ . 919. Έ λήφθησαν 
έπιστολαί καί περιγραφαί σας.—Κους Κους 
Ά νδρ . Σ εΐντ. Τ  Τ . 927; Σταμ . Ά ναστάσην Τ . 
Τ . 908.—Έ λήφθησαν αποσταλέντα. Κον Ή -  
λίαν Παπ,τασταμ. λοχίαν Τ . Τ . 927. Σ ϊ ς  ένε- 
γράψαμεν καί σάς ά.τοΒίέλλομεν φύλλα. Μυ- 
ρίας εύχαριστίας. Κον Βασιλ. Χ αραλ. Τ . Τ. 
922. Έ λήφ θη  περιγραφή σας. I .  Τζιανουμ. 
Τ. Τ. 930. Θ ά λαμβάνετε τακτικά  δέμα διά 
σάς καί τούς γενναίους συναδέλφους σας.

Κους Κους Βλασ. Σαφελ. Τ . Τ . 9?4.—Χαρ. 
Λ ιάπην Τ. Τ. 911.—Γεωργ. Ν. Τοιοΰτον λο
χίαν Τ . Τ . 930. Δέν ε ΐμ εθα  βέβαιοι περί τής 
υπογραφής σας. Ε ίνα ι γραμμένη γαλλιστί καί 
δυσανάγνωστος. Κον Α. Μαρκ. λοχίαν Τ . Τ .
925. Κ αί ή ίδική σα; υπογραφή δυσανάγνω
στος. Κον Δημ. Α ικορόπ. Τ . Τ . 915. Έ λ ή τ θ η  
έπιστολή σας. Κον Γεωργ. Εΰαγγ. λοχίαν Τ .Τ . 
915. Έ λήφ θη  έπιστολή σας. Κον Π . Τσιγκ. 
Τ . Τ. 926. Φύλλα θά  λαμβάνετε τακτικά συμ- 
φώνως μέ τήν επιθυμ ίαν σας. Κον Ό δυ σ . 
Κατσ. Τ . Τ . 911. Έ λ ή φ θη  νεκρολογία σας. 
Κον Ή λ . Κάλλιαν Τ. Τ . 921. Έ λ ή φ θη  έπ ι
στολή σας. Κον Στερ. Φωστήραν Τ . Τ. 927. 
Έ νεγράφητε. Εύχαριστοΰμεν. Φύλλα σ ϊξ  έ 
στάλησαν. Κον Κωνστ. Κ αρ ιδη ιι. Τ . Τ . 911. 
Έ λήφ θη  έπιστολή oac. Κον Κωνστ. Μαλικ. 
Τ. Τ . 903.—Κον Α. Π επ. Τ .Τ . 907.—Κον Μι
χαήλ Χορμ. Τ .Τ . 907. Ίω α ν . Λ ιακ. Τ . Τ . 929. 
—Ά π . Μαγκαν. λοχίαν Τ . Τ . 926.— Κον Δτιμ. 
Χαρχ. Τ . Τ. 932.—Ά θ . Κ ολινιατ. Τ . Τ . 927 
Κον Ή λ . Τσολκ. Τ . Τ . 929. Έ λήφθησαν άπο
σταλέντα.—Κον Ή λ . Π απαστ. Τ . Τ . 927. Διά 
τήν πα άκλησίν σας σ ϊςγράφ ομ εν ιδιαιτέρως.

Κον Κον Ά λεξ . Ν ταΐκ. Τ . Τ . 929.—Κον 
Ά γ γ . Νίκης Τ . Τ . 903. Σ ϊ ς  εύχαριστοΰμεν. 
Εύχαριστοΰμεν διά  τήν αποστολήν τών α ιν ιγ
μάτων. Π ρός τό παρόν ή ώραΐα Ιδέα σας δέν 
είνε έφαρμόσιμος. Βραδύιερον έλπίζομεν νά 
τήν θέσω μεν είς εφαρμογήν. Σ ϊ ς  άποστέλλο- 
μεν λίαν εύχαρίοτως φύλλα διά νά τά  διανεί- 
μητε είς τον λόχον σας. Κον Ά λ κ . Γκουγ. 
Τ . ι . 933 Έ λήφ θη έπιστολή σας. Κονς Κους 
Ί ω α ν . Θοθδ<»ρ. νοσοκόμον Τ . Τ . 903.—Ά θα ν. 
Π άπην λοχίαν Τ  Τ . 932.i—Γεωργ. Βουλγαρ. 
Τ . Τ . 925.—Κωνστ. Τ ζϊμον Τ . Τ . 924.— Α. 
ΙΙαπαν. λοχίαν Τ . Τ . 932.—Κον Σ τεφ . Βασιλ. 
άνθυπ .Π υροβ .Τ .Τ . 915 έλήφθησαν χηρόγραφά 
σας. Ά π ε ιρ α  εύχαριστώ. Ά πόφ ασίν μας θά 
σάς άναγγείλωμεν εγκαίρως δ ι’ Ιδιαιτέρας έπ ι
στολής μας. Κον Δ. Χρηστ. λοχίαν Τ . Τ . 922. 
Έ λ ή  ( 0 η ίό ια ιιέρ α  έπιστολή σας. Χ ίλια  εύχα-ί 
ριστώ διά  τό ενδιαφέρον οας. Κον Εΰαγγ. 
Χατζ. Τ . Τ . 930. Έ λήφ θη  επιστολή σας. Κ ους 
Κους Ά γγ . Π ετρόπ. Τ . Τ. 933.— I .  Ν. Μπα-

ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΒΟΛΟΝ
Αγαπητή μου «Νίκη», 

Εύρίσκομαι εις τό πρώτον προκεχωρη- 
μένον φυλάκων μέ τό πολυβόλον μου 
καί άναγινώσκων τακτικά τήν <Νίκην» 
μας περνάω τάς ώρας μου εύχάριστα. 
Έδώ ποΰ εύρίσκομαι εύχαριστοΰμαι νά 
βλέπω καθημερινώς τάς δεκάδας τών πει- 
νασμένων καί ρακένδυτων αύτομόλων 
Μεμέτηδων. ’Επίσης άναγινώσκων έφη- 
μερίδας καί βλέπων τήν γνώμην τοΰ 
Κεμάλ, δστις λέγει δτι μάς ένίκησε, γελώ 
καγχάζων. Πώς δμως τόν πιστεύουν οί 
Εύρωπαΐοι τό δτι μάς ένίκησε ; Άφοΰ 
ήμεΐς έπήγαμε έ'ως τά πρόθυρα τής Άγ- 
κΰρας μή θελήσαντες νά προχωρήσωμεν 
πλέον, άφοΰ οΰτε σέ μία μάχη δέν ήμπό · 
ρεσε τουλάχιστον νά άμυνθή πλέον τών 2 
ώρών.Ξέρετε δμως τί ήταν μία μάχη στήν 
έκστρατεία τής Άγκύρας; Δέν ήταν τί
ποτε άλλο είμή τό έξής :

’Εν πρώτοις 100 πυροβολισμοί, κατό
πιν 10 δβίδε; ορειβατικές, ένα σάλπισμα 
άπαρταίητο, τό« Προχωρεΐτε-Προχωρεΐτε», 
κατόπιν άμέσως τοΰ «Άητοΰ τό Γυιό». 
μιά γενική έςόρμησις ή μάλλον ενα τρο
χάδην άπλό, φωνάζοντες άέρααα, καί άμέ
σως κατελαμβάνετο πάν είδος υψώματος.

Απαράλλαχτα έτσι θά έπέρναμε τήν 
Άγκυρα, άλλά έπειδή μάς ήταν περριτόν, 
ό λατρευτός μας Βασιληάς μάς έγύρισεν 
δπίσω. “Εστω γνωστόν δμως είς τόν Μ. 
Κεμάλ δτι εΐμεθα έτοιμοι νά πάμε καί 
πάλιν διά νά έννοήσΐ] πιό καλά μέ ποιους 
έχει νά κάμη. Διότι δ λατρευτός μας Βα- 
σιληάς μας, ειπεν έπί τή άναχωρήσει του: 
«νά δείξωμεν δτι δ Έλλην δέν κουράζε
ται δταν άγωνίζεται διά τήν Πατρίδα 
του»' καί μέ τήν λόγχην προτεταμένην νά 
φωνάξωμεν τό «Μολών Ααβέ».

Πιστοί λοιπόν ήμεΐς είς τούς λόγους 
τοΰ λατρευτοΰ Βασιληά μας, προτείνομεν 
τήν λόγχην καί φωνάζομεν μεγαλοφώνως 
τό «Μολών λαβέ». Άφοΰ δμως ό Κεμάλ 
μάς κατηγορεί καί μάς θεωρεί ήττημέ- 
νους, άπαιτοΰμεν δλα τά παιδιά τοΰ μετώ
που, ϊνα έκστρατεύσωμεν καί πάλιν τώρα 
κατά τοΰ Ίκονίου.

Άς άναφωνήσωμεν λοιπόν τώρα Ζή 
τω δ δαφνοστεφής νικητής Βασιληάς μας 
Ζήτω δ Κουμπάρος.

Μετά τιμής 
Τ . Τ. 927 Π . Τ .  Δεκανεύς

λαδ. δεκανέα Τ . Τ . 917ά. Έ λήφ θησαν άπο
σταλέντα. Κον Ν ικολ. Μανρογ. Τ . Τ . 903. 
Έ λ ή φ θη  έξάμηνος συνδρομή σας. Εΰχαριστοΰ- 
μεν. Φύλλα άποστέλλονται. Κον Δαμ. Νικολ. 
Τ . Τ . 904. Έ λ ή φ θη  ποίημά σας. Κους Κους 
Κωνστ. Τσουκαλ. λοχίαν Τ . Τ . 915.— θω μ . 
Βαρθολ. έπιλοχίαν Τ . Τ . 915.— Π . Ροΰσσον 
Τ. Τ . 922.—Νικολ. Ί ω ν . Βάκρ. Τ . Τ . 929.— 
Σω τηρ. Παπασπύρ. Τ . Τ . 907.—Γ . Α. ύπολο- 
χαγόν Τ. Τ . 932.— Εύστ. Διακ. Τ . Τ. 908.— 
Ί ω α ν . Β ,ιλλ. λοχ. Τ . Τ . 924. Έ λήφθησαν ά
ποσταλέντα. Κον I .  Καβαλ. Τ. Τ . 907. Ά π ο - 
σταλέν ποίημα θ ά  δημοσιευθή ή θά άναφερθή 
είς οίκείαν στήλην. Δέν δεχόμεθα αμοιβήν δ ι' 
οίανδήποτε δημοσίευσιν. Ά ν  έπιθυμήτε να έγ- 
γραφήτε συνδρομητής θά  λαμβάνει ε άσφα
λώς προσωπικώς τό φύλλον, δπως τό λαμβά
νουν δλοι οί μέχρι τοΰδε συνδρομηταί τοΰ 
μετώπου.



Τ Α .  Χ Ι Ο Ν Ι Α

Ε Ι Σ  Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Γ Τ Ι Α Ι

Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Ω Ν

Τό ξύπνημά μας πεταχτό, γοργό, μας 
παρουσίασε κάτι καινούργιο, εξαιρετικό. 
Ό  πράσινος κάμπος τής χθές π’ άπλώ- 
νβτο υπερήφανος για τή στολή του σ’ 
τούς πρόποδας τοΰ βουνού μας ήταν 
ντυμένος σήμερα στ’ άσπρα και χθές 
άφηνε ήσυχα-ήσυχα τό νεράκι του να 
τρέχη παντοΰ άδολο σδν δάκρυ— λές κ’ 
ήταν ζωστήρας στή μέση του— σήμερα 
είχε σταματήσει. Μακρυά πέρ* σ’ τής 
κορυφές, μπροστά μας και γύρω μας, 
παντού, είχε απλώσει ή άσπρη νύφη τό 
πέπλο της* ή χρυσές άχτίδες τοΰ ήλιου 
τήν στεφάνωναν.

Ή μεΐς βρεγμένοι άκόμη σκουπιζόμεθα 
κ’ εΐμεθα έτοιμοι ν’ αρχίσουμε τό παι
γνίδι μας μέ τό χιόιι σδν διακρίναμε 
κάτου στόν ολόλευκο κάμπο νά τρέχη, μ’ 
αφηνιασμένο αλογο, δ συνοδός τ’ άγγε
λον τής κάθε μας χαράς—δ ταχυδρόμος 
μας Τιρμόκης— λές κ* ήταν πουλί* έπέ- 
ταγε· μιά φωνή ήρκεσε γιά νά μεταδώση 
την εΐδησι. *Ηταν πολύ κοντά, άνέβαι- 
νεν τό ύψωμα λαχανιασμένος* εφθασε στ’ 
αμπρί μας δίδοντάς μοι τό ταχυδρομείο 
μαζί μ’ ένα μεγάλο δέμα φωνάζοντας 
«Νίχαις». Τρεμουλιασμένοι, ξεπαγιασμέ
νοι άπό τό κρύο συρθήκαμε ’σ τή φ^τιά 
γύρω διαβάζοντας καθ’ ένας τά γράμ
ματά του" λίγο αργότερα οί πειό γραμ
ματισμένοι σέ μικρούς κύκλους διάβαζαν 
τά κατορθώματα μα; στή €Νίκη». ΙΙε- 
τούσαμε. Δέν είμαστε ;χεΐς εκείνοι π’ άπ' 
τήν Προύσσα ’σ τή Κιουτάχεια κ’ έκεΐ- 
θεν ’σ τό Έσκή Σεχήρ γράψαμε τρόπαια· 
μηδ’ εκείνοι π’ άπ’ έκεϊ στό Γόρδιο, στό 
Καρά Ίλίδτζ καί πέρα άκόμη 'στά ύψώ
ματα τοΰ Πολατλή προσθέσαμεν χρυσό- 
γραμμες σελίδες άφαντάστου δόξης ’σ τήν 
Ιστορία μας- κι’ ακόμα δέν εΐμεθα ρ,εΐς 
εκείνοι ποΰ κρατούμε στά σύνορα τή γα
λανή μας σταυροφόρα μέ τόν προορι
σμό νά πάμε κεΐ. Είνε πολύ κοντά μας 
αί επάλξεις της— γιά νά τή στήσουμε. 
Μάς φαίνονται δλα ψέμματα' και ομως 
εινε αλήθεια... τά διαβάζουμε...

Είνε αλήθεια πώς πατώντας ’σ τά αι
ματοβαμμένα βουνά τής Μικρασιατικής 
γής πετούμε άπό Νίκη σέ Νίκη !!

...Στό διάβασμα δλων αύτών ένα ρίγος 
τράνταξε τό σώμά μας γιγάντωσε τόν 
πόθο μας'πόσο συντείνει τό καλό σας έρ
γον και πόση δύναμι δίνει σταΐς κουρα
σμένες ψυχαΐς μας! ‘Η ώρα περνούσε 
γρήγορα μέ τή καλή μας «Νίκη» κι’ άρ- 
γά τή νύχτα άλλαις γιά μοίρασμα μάς 
φθάνουν. Τά λίγα γράμματα ποΰ ταΐς 
συνώδευαν δέν μάς έκαναν εντύπωση 
τόση δση τό δημοσιογραφικό σας ξά- 
πλωμα τών κατορθωμάτων μας στό χαρτί" 
ξημέρωσε ήμέρα καί τό διάβασμα έξηκο- 
λούθησε θορυβωδέστερον. Τό ξέσπασμα 
τής χαράς μας ήταν στά χιονοπάλευμα' 
πρώτος έκανα τήν αρχή εγώ ξαπλώνοντας 
στό στήθος τοΰ βοηθού μου Πολίτη μιά 
μπάλα χιόνι" ήταν αρκετό αύτό— μιά 
άλλη τόν διεδέχθη και βροχή χιονιοΰ σαν 
τή προχθεσινή έπεφτε άπανω μας. Κου
ραστήκαμε, κοκκινήσαμε, μά δέν άποστά- 
σαμε, γιατί ήταν ξέσπασμα τής άγραφτης 
χαράς μας) κι’ έτσι ή ζωή μας περνφ μέ 
γλέντια παιδικό, κι’ έτσι ξεχνούμε τή 
κάθε μας λύπη εμείς ’σ τό Μέτωπο. Σείς 
αύτοΰ τί κάνετε ; Δέν σάς ρωτάμε μηδέ

Στρα)κον Νοσ)ον Μαρ)ον 
Ώ ς Τραυματίας είμαι ευτυχής δπου νο

σηλεύομαι είς τό ανωτέρω Νοσοκομείο έ
πί ίίμηνον καί -λέον. Ή  άεικίνητος καί 
πρόθυμος υπηρεσία μέ αναγκάζουν νά εκ
δηλώσω άφάτους ευχαριστίας πρός τήν 
Α. Μ. Βασίλισσα Σοφίαν καί τόν Διευ
θυντήν τοΟ Νοσ)ου κ. Μαρομάτην Νικολ. 
καί είς τήν -/ροϊσταμένην %. Μπέλημη 
Άγγλίδα δπου έχη άφοσιωθή όλοψύχως 
είς τήν καλήν περιποίησίν μας.

’Ιδιαιτέρως δέ εκφράζω τήν ευγνωμο
σύνη μου είς τήν ’Αδελφήν τ ο ΰ  Τ μ ή μ α 
τός μου ή δποία είναι ’Αληθινός “Αγγε
λος Παρηγορίας ή αδελφή Κ. Βήκου ή τ ι ς  
μας παρέχει πάσαν ευκολίαν καί είς πά
σαν έπίμονον στιγμήν προστρέχει ώ ς  φ ι 
λόστοργος μήτηρ συμμεριζομένη τ ο ύ ς  πό
νους τάς θλίψεις καί στενοχώριας μ α ς .

Ευπειθέστατος 
Τ ρ ύ φ ω ν  Χ α τζ ό π ο ν λ ο ς  
Λοχίας - Τραυματίας 

έξ Σοφάδων Καρδίτσης
Τ. Τ. 911 τή 21-11-21

’Αγαπητή «Νίκη»
Νοσηλευόμενος ώς τραυματίας εις τό 

Πρόσκαιρον Νοσοκομεΐον, διακομιδής 
Προύσσης καί έπανελθών είς τάς τάξεις 
μου, θεωρώ καθήκον να Ικφράσω τήν 
ευγνωμοσύνην μου είς τήν άοκνον καί 
επιμελή δραστηριότητα τού υπιάτρου Πί
κρα καί τοΰ διευθύνοντος Συνταγματάρ
χου Ααζαρίδτμ Οϊτινες διά τής τόσης στορ
γής δι’ ημάς περιέβαλον μάς έκαμαν νά 
θβωροΰμεν καθήκον μας νά τούς όνομά- 
σωμεν δημοσίφ εύεργέτας μας.

Αιά τάς άδελφάς Προύσσης αϊτινες ώ ς  
ή άρχαία θβά Ίανώ τών Μυθικών, έπί- 
χεον βάλσαμον σωτηρίας. Εις ταύτας εκ
φράζω τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μου.

Μεθ* ύπολήψεως 
Ά ν α σ τ  άσιος Τ  ά γιας

Λ οχίας 27ου Π εζ. Συν)τος

ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΛΑΡΧΟΝ ΤΟΥ
Αγαπητή μου «Νίκη»,

Αάβε αύτάς τάς όλίγας γραμμάς τάς 
όποιας δημοσιεύεις πρός χάριν τών νικη- 
τών.Ή ήμιλαρχία μας X ύπό τόν γενναΐον 
“Ιλαρχον μας Γιωτόπουλον Ίωάννην, 
προήλασεν διά μέσου τής «Άλμυρΰς Έ 
ρημου» καί περιέφερεν τήν ελληνικήν ση
μαίαν, νικηφόρον, καί κατήγαγεν θριαμ
βευτικήν καταδίωξιν τοΰ εχθρού.

Ούτος έφευγεν τρέμων τήν σπάθην 
μας, μέχρι τών πρόθυρων τής Άγκύρας.

Ό  “Ιλαρχος μας αληθής Στρατιώτης, 
νοΰς υπέροχος καί στρατηγηκώτατος.
Καί τί να π$ κανείς για τόν Κον
άνθυπασπιστή Πέταλά ’Ιωάννη
είνε λεβεντιά καμαρωτή γεμάτος δλο χάρι.

Δεκαν. Σιδηροχαστζίτης^ ΆΦ αν. 
X Ήμιλαρχία Τ .Τ . 911 *

νιαζόμεθα. Μάς φθάνει μόνο ή σκέψις 
πώς εΐμεθα ακοίμητοι φρουροί τών δι
καίων τής Μεγάλης μας Πατρίδος.

Μέ άγάπην 
I .  Λ .  Σ κ ο υ λ ο ν δ η ς  

Λοχίας
7ος λόχος 23 Σ)τος Π εζ. Τ . Τ . 904.

C  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α

Ά φιόν Καρά-Χισσάρ τή 15-10-21 
’Αγαπητέ μου Ήλία,

Είς στιγμάς πολύ συγκινητικάς, ήτοι 
δταν εις τό προαύλιον τοΰ Νοσοκομείου 
μας καί κατά μήκος τής έξωθύρας είχε 
παραταχθή μία διμοιρία άνδρών μέ έπί 
κεφαλής ένα άξιωματικόν γιά νά άποδώ- 
ση c f. ις στό σωρό ένός παλληκαριοΰ τοΰ 
’Λ*0] ιού Καλεμανσίδου Γεωργίου έκ 
Ac ο'.σης, δστις έλαβε μέρος σ’ δλας τας 
t .r /ειρήσεις καί έπέπρωτο, φεΰ!! νά ύπο- 
'Λψη έκ τών κακουχιών στό μοιραΐον, 
τώρα πήρα στά χέρια μου τήν άγαπημέ- 
νην μου επιστολήν Σου τής όποιας τά 
ιδεώδη λόγια μ’ αντικατέστησαν τούς έκ 
τοΰ θανάτου διαλογισμούς παρ’ ών συμ- 
παρεσυρόμην τας στιγμάς έκείναςκαί μοΰ 
έσκόρπισαν στό πρόσωπον τήν φαιδρό- 
τητα καί στό στόμα μούφεραν τάς λέξεις 
«ό Θάνατος slvui γλυκύτερος γιατί άπο- 
θνήσκει γιά τήν Πατρίδα !!»

Πόσον θά ήτο ευχαριστημένο κι’αύτό τό 
παλληκάρι αν δ θάνατός του προήρχετο 
άπό τραύμα και δχι άπό τήν νόσον τής 
κακουχίας ήτις άνίατος κατέστη παρ’ 
δλας τάς προσπαθείας τών ιατρών μας.

Αύτό θά είνε τό μεγάλο του παράπο- 
νον !! Τά νειάτα του τά έκλαύσαμεν τόσον 
δσον θά τά κλαύση κι’ ή γλυκειά του μάν
να, ευχόμενοι συγχρόνως ϊνα εύρη γαίαν 
έλαφράν.........................................................

Κάθε λέξις καί κάθε φράσις τής έπι
στολής Σου νέαν άνακονφισιν, νέαν χαράν 
καί νέαν εύτυχίαν μοΰ προσδίδουν, καί 
πρό παντός ή φράσις Σου, δτι κι’ δ κόσ
μος έδώ είναι κατενθουσιασμένος μέ τόν 
ένδοξον βασιληά μας,τόν άγιον καί μεγά- 
λον Κωνσταντίνον μας τόν ίΒ  καί μέ τόν 
ένδοξον στρατόν του».

Μέ ξετρελλαίνει, καθιστώντά με συγ
χρόνως ύπερήφανον γιατί αποτελώ μέρος 
τοΰ ένδοξου Του Στρατοΰ, δ δποΐος διά 
τοΰ ηρωισμού του κατήγαγε πρωτοφανείς 
είς τόν κόσμον νίκας καί ήδη φυλάττα έδώ 
άγρύπνως δσα διά τής άνδρείας καί τής 
αύτοθυσίας του άπέκτησε καί τά δποΐα 
δ Τούρκος προσπαθεί νά τά πάρη, άλλά 
πάντοτε τσακίζεται ή μούρη του, τό δέ 
στόμα μου διαρκώς προφέρει τάς λέξεις 
«Βασιλεύ Ζήθι πρός χαραν άφατον τοΰ 
λαοΰ σου καί διά τοΰ γενναίου Σου στρα
τού δ δποΐος καί άπό τόν Στρατώνα, καί 
άπό τό άντίσκηνον καί άπό τό χαράκωμα 
καί άπ’ αύτό τ’ αμπρί του τό δποΐον ήδη 
έφτιασε σέ παρακολουθεί έχων σέ μία 
γωνιά αύτήν κρεμασμένη τήν γλυκειά 
Σου εικόνα γιά μόνην παρηγοριά».

Αύτά γιά τήν ώρα. Γράφε μου τακτικά.
Τάς προσρήσεις μου στή κυρίαν σας. 

Στό Στρουμπουλακι τ;ΐ φιλιά μου τά πολ
λά. Τά περνάμε καλά δέν μάς λείπει τί
ποτε. Τ. Τ. 929. Σέ φιλώ ’ .<4 ν <5 ρέας

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Φ Ι Λ Ο Ν  Τ Ο Υ

'Αγαπητή ‘Νίκη*

’Επειδή πρό πολλοΰ έχω χάβει τά ίχνη αγαπη
τού φίλου και έπιθ-υμών νά ανεΰρω ταΰτα παρ·- 
χαλώ χαταχοορήσαιε τήν κάτω&ι έπιστολήν.

'Αγαπητέ Περικλή Βρυώνη 
Πρό χαιροΰ σέ έχω χάσει. Έπιθ-υμώ νά μάθτο 

τ'ι γίνεσαι : ’Αναμένω γράμμα σ°υ ώςχαι διβυ^νν- 
Σέ φιλώ Γ. Α. ύπολ)γδς 

Ιον λόχον 51 Συν)γμα Τ .Τ . 9^2
οιν σου.

ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΗΣ “ΝΙΚΗΣ,,
*0 νεαρός πολεμιστής τών βουνών χα ί 

τών ερήμων τή$ Μ κ ^ά ς, Ά σ ία ς  στρέφεται έ- 
ναγυινίως προς ιτ,ν γυναικ ίαν τρυφερότητα 
και ό ά τών στηλών μας ζη τεί δυο λόγια 
της, μ ιά  έκφρασι συμπάθειας, μ ιά  έχδήλωοι 
μερίμνης. ‘Ωραιότερον δώρον διά τόν ήρωϊ 
κον μας ιιιιχητήν δέν ε Τ Vi-' δυνατόν νά έξόυ- 
ρεθή, άπο μίαν επιστολήν προερχομένην από 
άγνωστον ποΰ ζη τεί πληροφορίας γ ιά  τή 
ζωή του, ποΰ δε ιχνη  ενδιαφέρον γ ιά  τάς 
περιπετείας τον , ποϋ θαυμάζει τόν ήρωϊσμον 
του, πού τόν συμτονεΐ είς τάς περ ιπετείας 
τον . Γ ιά  τοΰτο άλλην μίαν φοράν έπικ ιλού- 
μεθα τήν ευαισθησίαν τών Έλληνίδων μας υ
πέρ τών γενναίων υπερασπιστών τής πατρί- 
6oc χα ΐ ελπίζομεν δτι θά  εύρη ηχώ είς τήν 
ψυχήν των ή παράκλησις τής μαχομένης νεό
τητος τής πατρίδος  ................- ...
— ΙΤρό; τά ς  'Ε λ λ η ν ίδ α ς  τώ ν  Ά & η ν ώ ν .

’Αγαπημένες μου ’Αδελφές. Ό π ω ς  ένας 
οικογενειακός χορός, μ ία  μουσική ουναυλια, 
έ’να θέατρο, ενας κινηματογράφος σ ϊς  ζωο 
γονεϊ καί ο ϊς  σκορπίζει πρός οτιγμήν τήν κά
θε μελαγχολία, δ,τως μ ιά  τριανταφυλλιά τό 
καλοκαιράκι ποϋ δέν ποτίζετα ι άπό τόν πλά- 
ατ | λόγφ τής έποχής, μέ δείγμα τά γερμένα 
φύλλα της, ζητά  άπό τόν άνθοκόμο λίγο \ ε  
ράκι, νά ζωογονηθή γιά  ν ’ άναπτύξη τά ώ- 
ςά ΐα  τριαντάφυλλά της, όπως ένα νυφικό φό
ρεμα ζητά τήν ώρα τού Γάμου, έ’να κλωνάρι 
λεμόνι ϊς , '  γιατί νομ ίζει δτι αύτό θ ά  τοΰ δώ- 
σχι όλη του τήν ευτυχία καί τή χάρι γιά^νά 
έπιδείξη πειό πολύ τήν ωραιότητά του, οΰτω 
καί οί άγωνισταί σας, τά  αδέλφια σας, οί 
ΰπερασπιτταί τής τιμής τής Π ατρίδος ζητοΰν 
ένα σ ις γρ ΐμμα  τό όποιον μεγάλος θά  τούς 
άνακουψίση έδώ έπανω είς εοΰ Μετώπου τήν 
μοναξιά όπου γ ιά  συντροφιά έχο\<νε τά  βουνά, 
τής χαράδρες καί τοΰ άπαισίου Γκιώνη τό μο
νότονο υθμό. Οΰτε χιόνια, οΰτε βροχές, οΰτί 
τ ’ άντίσκηνο τούς στενόχωροι όταν μέ λαχτά
ρα θ ά  περιμένη μιά θερμή τής άδελφούλας 
του έπιστολή ό αγωνιστής άδελφός οας. *0 
σκοπός αδελφές μου είνε Ιερός, καϊ ίερωτέρα 
ή πρός τήν Π ατρίδα καί τόν άγωνιστή ύ.πο- 
σ ιήρ ιξίς σιις ώς θά ένννοεΐτε κάλλιον έμοΰ. 
Μήν δεσμεύεσθε άπό τίποτε διότι δ ιά  τοΰ 
τρόπου α  τοΰ θά άνπδειχθήτε ή μεγάλες τοΰ 
"Εθνους θυγατέρες έχουσαι παρά τό πλευρόν 
(•ας άμέρι τον τήν ευγνωμοσύνην τών άγωνι’ 
ητών καί τής Πατρίδος. ’Αποκτήσατε καί σείς 
ένα άδελφόν, άρχής γενομένης άπό τοΰ ύπο- 
φανομένου.

Σ  ις λατρεύω αδελφικώς ό άδελφύς σας 
Α . Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο ς  Έ π ιλοχ ία ς 5ου Λόχου 12ου 
Π εζικοΰ Συντάγματος. Τ . Τ . 915.

— Γ ιά  τά /.ορίχσια  μ α ς .
Θά είνε πολύ, μά πάρα πολύ άδικο νά κα

ταλογίσουμε οτές ευγενικές ψυχές τών κορι- 
ΐο ιώ ν μας μιά ιδιότητα, ποϋ δέν τήν έχουν ! 
δηλ. την άφιλσπατρία. Δ ιότι κάθι·· Έ λληνο- 
πούλ ι ποΰ θέλει τήν πατρίδα της μεγάλη 
καί ποΰ φαίνεται πώς αισθάνεται παλμούς 
μεσα οτήν καρδιά της όταν άχούει πώς ό 
ηρωικός μας ·ιτρατός έγείρει τρόπαια  στά 
Μ ικρασιατικά βουνό, θ ά  φροντίζη  μέ κάθε 
Τρόπο νά  άνακουφίζη τούς ήμιθέους πολεμι- 
στάς ποΰ μέ την λόγχη στά χέρια  καί μέ τήν 
σταοιν τοϋ «προτείναιε» είνε έτοιμοι νά σκορ- 
πίοΟυν τόν θάνατο στόν κακούργο τόν έχρό 
ποΰ ύπουλο σηκώνει τό νικημένο του κε
φάλι γιά  νά μπή οτό έόαφος εκείνο οτό ό
πο ιον αχνίζει άκόμη τό α ίμ α  τών φονευθέν- 
των άί^λφω ν μας. Ό  ούλλογος «ψυχαγωγίας 
τών πολίμιστών» και τόσοι άλλοι τρανοί ποΰ 
κ ινετε αύτοΰ γιά  μάς, μάς πείθουν πώς καί 
οεϊς αίσθάνεσθε τήν άνάγκην γιά  νά φροντί- 
σητε γιά  κ ιίνους ποϋ οήμερα φρουρούν τά  
σύνορ ι της μεγάλης ‘Ελλάόος καί στούς ο 
ποίους είνε ανατεθειμένη ή ΰπεράοπισις τής 
τιμής τής ινδόξου μας πατρίδος. Τ ίποτε ό
μως, «για νά ξε^ετ; », δέν συγ/ΐινεί καί δ ίν  έν- 
θουοιαζει τό<.ον τυν πολεμιστή δσο μιά επ ι- 
σιολη πού Wu λάβκ άπο μιά άδελφοί'λά του. 
ΙΙ(.)έ;ιει να t io u a i t  απο μακρυά καί νά κυττα- 
ξητε κρυφά πώς πηδφ καί πώς χαίρει όλό 
κλήρος όταν ιπ ο ίά  χέρια τοΰταχυδνόμου περνει 
ένα γράμμα. Καί έπειτα πόσ^ς φορές νομί- 

1 ζετε πώς θ ά  το διαβάσει; ~;ΰιε καί γώ Οέν 
ξέρω πόσες ! ΐοως καί να την άποστηθίση

σάν ποίημα. Π ρέπει νά έχη κανείς πολύν χρό
νον στήν διάθεσί του γ ιά  νά σ ϊς  γράψη μέ 
λεπτομέρεια πώς έκδηλοϋνται τά συναισθή
ματα χα ρ ϊς  τοΰ ήρωά μας όταν σέρνει μέ ά- 
πληστία τά βλέμματά του στές γραμμές ποϋ 
τοΰ έχαραξεν στ’ άψυχο χαρτί ή άδελφοΰλα 
του ποϋ έκανε έδώ στό στρατό.

Γ ιά  μάς έδώ πολυτιμότερο είνε Ινα βιβλίο 
καί μ ιά  έπιστολή!! ΕΤνε δέ κατι τι άγνωστο 
αί λεξεις θέατρο, σουαρέ, κινηματογράφος, 
μπύρα,.κρεββάτι, θερμάστρα καί τά λοιπά. 
Έ μ ε ΐς  γ ιά  τήν πατρίδα καί γ ιά  σ ϊς ,  έχουμε 
άλλο λεξικό μέ τάς λέξεις άνιίσκηνο, ψ είρα; 
άρβύλα, κουραμάνα, πείνα , κρΰο, χιόνια, γα- 
λέττα καί τά συναφή αύτοΐς. Λ οιπόν τ ί λέτε; 
•Τό βράδυ ποΰ θά  κάθεσθε κοντά στή σόμπα 
καί θ ά  θερμενόσαοτε θ ά  θυσιάσετε λιγάκι 
καιρό νά μάς γράφετε δυδ λεξοΰλες ; Νά τό 
ίδοΰμε.

Έ σκή-Σεχήρ (Δορύλαιον) 19-11 21.
Κ .  Α · Κ α λλο ύτση ς  

Λοχίας. X . Μ. Μ. Αυτοκινήτων 
Τ . Τ . 905.

’Αγαπητή «Νίκη», ,
Νεαρός Δεκανεύς παραμένων είς τό Μέτω 

πον ζητεί άλληλογραφίαν μέ δ)νιδας Κων- ι;1 
σιαντινουπόλεως. Δ )ο ις : Παπαγιαννό^ουλρν » 
Κωνστ. 12 Πεζ. Σύν)μα ΙΟον Λόχον I I I  Μιε- 
ραρχία ϊ. Τ . Τ . 913. /

Φ ιλτάτη «Νίκη»,
Δύο νεαροί στρατιώται πού γιΛ τή Μεγάλη 

Π ατρίδα  εΰρίσκονται είς τά  θρυλλικά βουνά 
τής Μ. ’Ασίας, γ ιά  νά διασκεδάσουν τή  μο
νοτονία τους, αίτοΰν άλληλογραφίαν μέ δίδας 
έως 20 έτών. Π ροτιμώ νται ’Αθηνών, Θεσσα
λονίκης, Σμύρνης, Ά δριανονπολειος καί Κων
σταντινουπόλεως. Γράψατε : Στρατιώ την Ku- 
τσαγούνην X . καί Μαρτιάδην Α .. 23ον Π εζ. 
Σύνταγμα ΙΟον λόγον V II Μ εραρχίας Τ . 
Τ . 904. ______

Φιλτάτη «Νίκη»,
Δύο πα ιδ ιά  τοϋ Μ ετώπου, θέλουν νά άλλη- 

λογραφήσωσι μέ κορίτσια Σάμου, Σμύρνης, 
Βρυούλλων καί ’Αθηνών. ’Αποκλείονται τά 
ψευδώνυμα. Ή  διεύθυνσίς μας : Δεκ. Ταλα- 
μπέκον Θεόδωρον, Σ τρ . Λ ιανόπουλον Ε μ μ α 
νουήλ. 37ον Σύν)μα, Ιον Λόχον Τ . Τ . 901.

Φ ιλτάτη «Νίκη»,
Δύο άγαπημένα π α ιδ ιά  τά  όποια  ζοϋν είς 

τά  όρη τής Μ. Ά σ ία ς ζητούν άλληλογραφίαν 
μέ κορίτσια πρός άνακούφισιν τής μονοτόνου 
ζωής των.

Ιίαρακαλεϊσθε θερμώ ς όπως δημοσιεύσητε 
αύτάς τάς όλίγας λέξεις. Δ )σ ις: Δεκ. Κομνη- 
νον Α ., Στρ . Καπετανάκην Δ. Π ροτιμώ νται 
Σάμου, Χίου, Σμύρνης, Καλλιπόλεως.

Φ ιλτάτη «Νίκη»,
Τήν «Α δελφήν τοΰ στρατιώτου» Νίναν Θά- 

νου έκ Κωνσταντινουπόλεως, τήν εύχαριστώ 
θερμώ ς, διότι λαμβάνει τήν εύγενή καΑοσύνη 
καί μού γράψει, καί την θεωρώ πραγματική 
άδελφή μου, διότι μοΰ γράφει τακτικά καί μού 
στέλνει καί ότι χρειάζομαι ώς άόελφή μου. 
Κ αί τό θεωρώ μέγα εύεργέτημα διότι ή μόνη 
μου παρηγορία οτο μέτωπο είνε τά  γράμματα 
τής αγαπημένης μου άδελφής.

Μ εθ' ύπολήψεως 
Τ . Τ . 907 Έ δ ο ν α ρ δ .  Μ ιχ α λ α χ ό π ο ν λ ο ς

I I  Νοσοκομιακόν τμήμα Τ . Τ . 907.
Νεαρός ‘λοχιας ευρισκόμενός είς τά χιονο

σκεπή βουνά τής Μικράς Ά σ ία ς, ζητεί άλλη- 
λογραφιαν μέ δ)δας πανταχόθεν, προτιμώνται 
Μυτιλήνης καί Βουρνόβα-Σμύρνης. ”Η  πρώτη 
πού θά  μοΰ γράψχ) θά  τής χαρίσω τήν φωτο
γραφίαν μου. Γ ραψ ατε: Λοχίαν Γουνιόέλην 
εκ Μ υτιλήνης, Α νεξάρτητον 'Ο ρειβατικήν 
Π υρ)χίαν, Α. 1" Σ . Δ. I .  Τ . 910α.

Α γα π η τή  «Νίκη»,
Ζητώ άλληλογραφίαν μετά δ)νίδων ’Αθηνών.

Καρά-Χισάρ 23-11-21
Ν ικ ό λα ο ς  Δ . Κ ώ σ τα ς  

1η Διμοιρία Διανομών Π  Μεραρ. Τ . Τ . 929.

Α γα π η τή  «Ν£κί|»,
Στρατιώ της Σαγγαρίου ζη τε ί νά  άλληλο- 

γραφή μέ δ)δας έκ τής περιφερίας Σμύρνης, 
Αττικοβιωτιας καί Κωνσταντινουπόλεως.

Ά ν τω ν α κ ό π ο ν λ ο ς
Μ. Μ. Α. 27-11-21.

Δεκανεύς τοϋ ήρωϊκυϋ 35ου Π εζ. Συν)μοτος 
ζη τεί αλληλογραφίαν μέ δ)νιδι<ς. 35ον Πεζ. 
Συν)μα 9ον Λοχον 4ης Μεραρχία^, Τ .Τ . 929.

Ζητοΰν άλληλογραφίαν μετα δεσποινίδων, 
Α θη νώ ν, Π ατρών, Ά μαλιάδος, Πύργου, Γα- 
σνούνης, Σμύρνης, Ά ξα ρ ίου  καί Βαλοκεπέρ 
ό νεαρός Δεκανεύς Μ αρίνος Πολύχρονης τραυ
ματίας, όδ. Σοφοκλέους άριθ. 22 Ά θ ή να ι.

’Επίσης ό νεαρός στρατιώτης κ. Χαρ λ. 
Μ πόμπος τοΰ 5ου Συν)ματος, 2ου Λόχου, 
μετά δ)νιδων Πύργου, Α θη νώ ν , Π ατρών, Ά 
μαλιάδος καί Σμύρνης. Δ )σ ις: όδός Καλλι- 
φρονά b.Έ νταΰθα  .

Ε π ίσ η ς  ό Ευάγγελος Σπήλιος τοΰ 49ου 
Συν)ματος, Μικρόν Έ π ιτελ ε ΐό ν  Τ . Τ . 940α, 
μετα δ)ν£δων Σμύρνης, Μαγνησίας καί Κορ
δελιού.

Ό  λοχίας κ. Κωνστ. Δημητριάδης 22ου 
πεζ. Συν)ματος 6ου Λόχου 7ης Μεραρχίας Τ. 
Τ . 9^4, μετά δ)δων Σμύρνης, Μαγνησίας, 
Λευκάδος καί Ά ξαρίου .

‘Επίσης ό νεαρός λοχίας Εύθύμιος Χρυσός 
τού 22ου π εζ. Συν)ματος Τ . Τ . 904 μετά δ)νί- 
δων Α θη νώ ν, Π ειραιώ ς, Σμύρνης καί Θεσ
σαλονίκης.

Ε ίς  τό Σαλόνι μας τιμητικήν θέσιν δέον νά 
καταλόβτ) ή κάτωθι ολιγόλογος έπιστο. ή τοϋ 
πολεμιστοϋ κ. Εύστ. Αυμπερ'οπούλου Τ . Τ . 
908 όστις εύχαριστεϊ τήν φιλοπάτριδα Έλλη- 
νίδα δ)νίδα Βενετίαν Βαρουξή, τήν άπευθύ- 
νασαν χαιρετισμόν πρός τούς μαχητάς, γρά
φει ώς έξής :
«Τ ά χ ιο ν ισ μ έν α  π α λ λ η κ ά ρ ια  τ ή ς  Μ . Ά σ ία ς ,  

π ρ ό ς  τά ς  'Ε λ λ η ν ίδ α ς *,
Μετά τιμής καί ευγνωμοσύνης έδέχθημεν 

τούς θερμούς άδελφικονς άσπασμούς σας. 
Ε ΐμ εθα  υπερήφανοι δ ιότ ι άντιλαμβανόμεθα 
τό άδελφικόν σας ένδιαφέρον. Παρακαλώ δε- 
χθήτε διά  τής «Νίκης» μας τούς γλυκυτάτους ; 
μας άδελφικούς άσπασμούς».

Τήν τελευταίαν στιγμήν έλάβομεν καί τήν 
κάτω θι έπ ιο ιολάς :

Α γα π η τή  «Νίκη»,
«Πρός τήν δ)νίδα Βενετίαν Βαρουξή, 

Ά γα πη μένη  μου έν Π ατρίόι άδελφη,
Τ ακτικός άναγν υστης τής «Νίκης» άντλών 

θάρρος εκ τών α ντ^ ω σ μ α τω ν  της, είδα μέ 
χαραν μου τό  δημοσίευμά σας άπευθυνό- 
μενον είς ta  παλληκαρια της Μ. Ά σίας.

Μέ λαχτάραν μου πάντα δΐι βάζω τά παρό
μοια δημοσιεύματα, άλλά στη λαχτάρα μου 
σήμερον προοετεθη καί ή μεγάλη μου έκπλη- 
ξ ις , όταν είδα  ότι 8vu τέτοιο δημοσίευμα έ- 
γραφτηκε άπό μιά Β εν ε τ ία ν  Β α ^ ο ν ξ ή .

‘Ο νομάζομαι Α λέξανδρος Βαρουξής· εντεύ
θεν ή έκπληξίς μου.

ΉναγκασΟην νά δεχθώ συγχαρητήρια γιά 
τό δημοσίευμα σας άπό φίλους μου, τα όποΧα 
άσφαλώς δέν μού άνήκουν, άνήκοντα άποκλει- 
στικώς σέ Οϋΐς.

Έ π ιθυ μ ώ ν  νά σχετιοθώ μαζύ σας θά  δεχθώ 
προς μεγάλην μου τιμήν, άπάντησίν σας ταχυ- 
δρομικώς εί δυνατόν, υπό την κάτωθι Διεύ- : 
θυνσιν.

11 Δεκεμβρίου Τ . Τ . 9υ6.
Μέ βαθειά έκτίμησι 

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Σ .  Β α ρ ο νξή ς  
Βα Μοίρα ’Οβιδοβόλων. Σκόντα' Μ. Έ π ιτελ .

“ Η  IN  I Κ  Η , ,
Ε β δ ο μ α δ ια ία  Εικονογραφημένη  

Επιί>εώρησις 
Γραφεία όδος Β ερανζερυυ 14 

Τιμή έκαστου φυλλου λεπτά 30  
Συνδρομή Εσωτερικού Δ ρ . 1» 

Αί'•χπίου,ΐνοπρον κα Α γγλ ία ς  Σ ελ .  14 
Εύρώπης καί ’Α φρικής Φρ. 2ft
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i t  ,Χ Α ΙΡ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  " Ν ΙΚ Η Σ , ,
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ

Σ ε Σάς τά ύπερήφανα παιδιά τής Έ λληνικής Σημαίας, στέλλει ή «Νίκη» τάς πλέον Φερμάς καί 
πλέον είλικρινεϊς εύχάς γιά τόν καινούργίον χρόνον. Σέ Σάς id  υπέροχα παιδιά τής Έ λληνικής Ίδέας  
στέλλει ή «Ν ίκη» χαιρετισμόν έγκάρδιον γΐά τό έ'τος 1 9 2 2 .  Τό έ'ργον Σας , αί Φυσίαι Σας, οί ήρωΐ- 
αμοί Σας, οί Φρίαμβοί Σας, Ακατάβλητοι Φ χ ν τ κ ρ ο ί ,  άετόφτεροι Ε ΰ ζ ω ν ο ι ,  Ατρόμητοι Ι Ιυ ρ ο β ο *  
λ»]τ*£, γενναίοι ' Ι π π ε ί ς ,  Ακαταπόνητοι Χ κ χ π ^ νε ϊς . Ενδοξοι Λί»\>μ.άχο&, Αποφασιστικοί Χ ω φ ερ , 
ύπέροχοι Α ε ρ ο π ό ρ ο ι ,  Φαρραλίοι Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς ,Ακριτοι Φύλακες τών Σιδηροδρομικών Σ υγκοι
νω νιώ ν , ΦαυμαστοΙ ΓΙίοβοκ0μ.οΐ και Τ ρ α υ μ α τ ιο φ ο ρ ε ίς , τό έ'ργον Σας, αί Φυσίαι Σας οί Η ρ ω ι
σμοί Σας, οί Φρίαμβοί Σας, ώραΐα καί δυνατά παιδιά τών Κάμπω ν τών Βουνών καί τής Θαλάσσης, 
παιδιά τής Έ λληνικής Πατρίδος, καί τοϋ Βασιλέως εΐναι δημιουργικά μιας Μ εγάλης Ε λλάδος μιάζ 
Ε λλάδος ίοχυρας, Ιστορικής, Αν.αξίας πρός τάς παραδόσεις τού Γένους μας καί πρός τάς έλπιδας καϊ τά 

μεγάλα πεπρωμένα τής Φυλής μα'.Σ ιρατηγοί,’Αξιωματικοί, καί Στρατιώται, 
ή «Νίκη»σας στέλλει Αδελφικόν Ασπασμόν έπ ϊ ταΐς έορτα ΙςιοΰΝ Ε ιους.

1 °  Ι ί Ι Γ ο   — ο Ι Π ί ο 1


