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Η Ν I Κ Η

ΜΕΤΩΠΟΝ, 20 ’Απριλίου 1821
Σ  βαατή μ^υ Ά  &ηνα,

Έ λαβα τό γράμμα σου και χάρηκα 
πολύ ποΰ είσθε δλοι καλά. Τό κρυολό
γημα ποΰ εΐχα μοΰ έπέρασε καί τιάρα 
είμαι πειά εντελώς καλά, δπως θέλει ό 
Θεός. Είναι άδύνατον νά φαντασθής 
θεία μου την άγωνία μας καί την άνυ- 
πομονησία μας. Περιμέναμε άπο ημέρα 
σέ ημέρα και άπό ώρα σέ ώρα νά δοθή 
ή διαταγή γιά νά προχωρήσουμε εμπρός. 
Ά μ α  αύτδ τό «Εμπρός» άκουσί>ή ό 
στρατός δλος, σάν ενας άνθρωπος, θά 
όρμήση μπροστά καί θά πέση άπάνω 
στους Τσέτηδες τοΰ Κεμάλ σάν άνεμο
στρόβιλος. Κανείς μας δέν ξέρει τί θά 
πή φόβος, τί θά πή δειλία. Ό  πόθος μας 
είναι ενας, νά μάς λύσουν τά χέρια καί 
νά μάς άφήσουν τό γρηγορότερο νά 
κάμουμε τό καθήκον μας. "Οταν ή ή
μερα αύτή, ή άγία αύτή ήμέρα, έλ- 
θη τότε καί ή ήμέρα τής νίκης 
καί ή ήμέρα τής ειρήνης δέν θά άργή- 
σουν νά ρθοΰν. Έχουμε έμπιστοσΰνη 
στο Θεό καί στά χέρια μας καί στή δύ- 
ναμί μας. “Αν έβλεπες άπό κάπου τούς 
συναδέλφους μου πόσον είναι άνυπόμο- 
νοι, πόσον είναι ψύχραιμοι, ήσυχοι καί 
βέβαιοι γιά τήν έξόντωσι τού Κεμάλ, 
τότε θά έννοοΰσες τί είναι έκεϊνο ποΰ 
μάς όδηγή πάντοτε στή νίκη, τότε θά 
καταλάβαινες γιατί δέκα χρόνια τώρα 
δέν ξέρουμε τί θά πή ύποχώρησι. Ά ς  
είναι... Ό τα ν έλθω μέ τό καλό θά τά 
εϊποΰμε καλύτερα... Χαιρέτησε τώρα έκ 
μέρους μου τούς συγγβνεϊς κα ί »

Σ ι  Ασηάζομαι 
Ό  α ν ε ψ ιό ς  σου Γιώ ργης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αγαπημένη μου Ά ννα ,
Άδελφοΰλα μου, άν διαβάσετε που 

θενά πώς πληγώθηκα μήν άνησυχήσετε 
Ή  μάννα μας δέν πρέπει διόλου νά 
ταραχτή. Δέν φανταζόσαστε μέσα έδώ 
στο νοσοκομείο τί περιποίησι έχουμε. 
Μιά Σμυρνηά μάλιστα είναι μόνη τής 
τό καλλίτερο γιατρικό. Τά μάτια της 
έχουν γλύκα, έχουν φίλτρο, έχουν βάλ- 
σαμο ; Δεν ξέρω. Κάθε φορά ποΰ έρ
χεται κοντά μου νάμέ κυττάξη μέ δυνα
μώνει μέ τό γέλιο της, μέ τή ματιά της, 
μέτά χρυσά λογάκια της. Ή  πατρίδα 
δέν μπορούσε καλλίτερα νά γλυκαίνη 
τής πληγές μας. 'Απάνω στ’ άγρια, τά 
χιονισμένα βουνά τοΰ Βιλεντζίκ καί 
τοΰ Σουγιούτ μάς έθέρμαινε τοΰ Κουμ
πάρου μας ή εικόνα, μάς έδινε άφάν- 
ταστο θάρρος ή πίστις μας γιά τή νίκη,

καί μάς έδινε φτερά ό πόθος νά σπα- 
ράξουμε μέ τά νύχια μας άκόμη, τό 
άνήμερο θηρίο μέσα στή φωλειά του. 
’Εκείνες άλλες στιγμές, στιγμές ιερές. 
Έκάναμε τό καθήκό μας. Τώρα περνά
με άλλες στιγμές, ώραίες, γλύκες- Ά ς  
είναι καλά οί καλόγνωμες, οΐ λυγερές1 
οί πεντάμορφες Σμυρνιωτοποΰλες.

Χίλια φιλιά γιά όλους σας καί νά πα- 
ρακαλάτε ν ’ άργήση νά περάση τό 
τραΰμά μου.

Σκ άοπάζομαι ό άδελφός σου 
Κ ώ σ:ας Λ.

ΜΕΤΩΠΟΝ, 3  Ά π ρ ι λ ί υ

Σ εβαστή  μου μ Ίτίο:.,

Τά γράμματα ποΰ στέλνετε δέν χά- 
νουνται, τά έλαβα δλα, άλλ’ άργησα νά 
σάς γράψω γιατί είχαμε πορεία. Ε τοι
μαζόμαστε βλέπεις γιά τήν έπίθεσι καί 
ώρα τήν ώρα περιμένουμε νά τούς πά- 
ρουμεπάλι φαλάγγι τούς άπιστους. Τώρα 
ομως, μιά καί καλή γιά νά τούς στεί- 
λουμε άπό κει ποΰ ήρθαν. Χάρηκα πολύ, 
πού καθώς μοΰ γράφετε, τό έπίδομα τό 
πέρνετε κακτικά. Κρίμα ποΰ ζυγώνει ή 
ώρα τής έπιθέσεως καί δέν έχουμε κοντά 
μας τον Βασιληά μας. Ά λλά  δέν πει
ράζει, άφοΰ δέν μπορεί νά γίνη άλλοι ος 
άς μάς διευθύνει καί άπό τήν ’Αθήνα.

Πιστεύω πώς μέ τήν εύχή σου, γρή- 
γωρα θά σάς γράψω άπό τήν "Αγκυρα, 

Σοΰ φιλώ τό χέρι 
ό υίός σου Σ π Κ .

Οί Έλληνες στρατιώται είνε άντά- 
ξιοι των συναδέλφων των, οί οποίοι έ
μάχοντο είς τά μεγάλα μέτωπα κ’ έκα- 
λύφθησαν ύπό δόξης κατά τήν διάρκει
αν τοϋ παγκοσμίου: πολέμου, ούδόλως 
δ ύπελείφθησαν οί "Ελληνες τούτων, 
ύπό έποψιν φιλοπολέμου πνεύματος, πα- 
ρασχόντες λαμπράς άποδείξεις περί 
τούτου».

Ά πο τήν «Σφαίραν» τοΰ Λονδίνου

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Τ Ο Υ  Μ Η Τ Ρ Ο Υ Χ Η

ΜέτφυπΟν 23 ν’ Ά πρίλ’

Ζαχάρου μ’, μπιρμπίλου μ*
Χαΐρι κιχαριτουμένη ού Κυρίους μιτά σου * 

Πώς τά πας ούρέ πλί μ’ κι πώς νταγιαντάς τούν 
χουρισμό μ’. Δέν εϊδις ούρέ ζα,ίΛπάκ*. μ* π* γρά* 
φουνι κι τά χαρτιά : ΓΙαρηγουριά £χ* ,ού θ-άνα- 
τους, παρηγουριά εχ* ου Χάρους, κι’ ού έρημους 
ού χωρισμός παρηγοριά δέν £χ’... Σφίξ* τ* καρδιά 
σ’ πινσούνι δ’ κι’ εφτασι ούρή Ζαχάρου μ’ ί-φτασι 
αναφανδόν ή ώρα π* &ά μί περικλεί&^ς στήν 
φλουγιρή σ’ αγκάλη ! Έσύ πού ξέρς τή ΙΙρουπαί- 
δεια άπ* δξου κι’ άνακατουτά κάτσι κι* λπυγά- 
pic σ. : Μίνοα μέρα νά πηδήσου μπρός, άλλη μί
νια νά πιτσώσου τον Κιμάλη, άλλη μίνια νά 
βρόυντουλουήσου τά Ζεϊμπέκια, άλλη μίνια νά 
τσ’ κάνου τά σχουρουχάρτια, μίνια γιά τού μνη
μόσυνου κι μίνια γιά νά μπού στν’ "Αγκυρα. . . .  
πόσις μάς κάνουνι; νΕ, τόσις ήμέρις θ-ά λείψου 
άκόμη, γράφτου στού χαρτί κι μέτρα. ’Αφού σ* 
λιέου ούρι πλί μ’ δτ’ μι γαργαλάνι ή πατούσις μ’ 
κοινώς «πέλματα» κι δέν μπουρώ νά συγκρατθ'ώ. 
Φαντάσ* τού λπόν κι σκέφου και βάλι κατά νού 
κι κατά φρένας τι άνιμουστρίφουλας 0-ά γινώ σαν 
μπούμι στού χουρό. "Εχου μανία, εχου μαράζ* σ’ 
λιέου νά μάΟ·ου τούν κύρ’ Κιμάλ νά χουρεύ’ καρ- 
ζσιλαμά ! Δέν μπουρώ νά κάνου άλλοιώς κι’ άν 
δέν στούν χουρέψου νά φάου τ  φάουσα κι νά 
βγάλου τού κακό σπρί στού στόμα !. ..  Ίπρου- 
χτές ούρέ πλί μ, μή τά ρουτάς τί στά&ηκι. Ξικα- 
πιστρώΟ-ηκι ϊετα μλάρ’ τού πυρουβουλκού κι λές 
κι τού βάρισι άλουγόμγα τσινάει τού έρμου κί 
τραβάει κατά τά χαρακώματα τούν Κιμαλικώνι. 
Τού βλέπουνι τά Ζεϊμπέκια κι’ άρχίζνι τσ’ φνές :

— Ούώ, ούώ, ούώ i . . .
Ούώξα ς ’ κι ξηρό κι σάς πήρι ού διάουλους 

τουν παπλάκι, τσ’ λιέου ιγώ κι χουμάου νά πιά
σου του ζφ άπ’ τού καπίστρ’. Φεύγει αύτούνου 
τού μαγκούφκου, λακάει κι άρχίζνι οι Τσέτηδις 
τσ’ πυρουβουλισμούς. Γινάτουσα τότινις ούρή πε
ριστερά μ’ κι θάμπουσι τού φώς μ* θ-άμπουσι! 
Ι ι  εκανι, λιέου θ̂ ά μάς πάρνι αύτούνοι οι φειρου- 
σκουτώνηδις τού πράμα ; Ά πάν’ καταπάν’ ούρέ !... 
Κι τότινις νάγλιπες νά πέφτουνι τά εύζουνάκια 
μπρός κι \ά  γινή ούρέ μάτια μ’ σαμαντάς. Βγαί- 
νουνι οί Τσέτηδις άπ’ τού χαράκουμα, σαράντα 
αύτούνι ίφτά ημείς, κι άρπαζόμαστι. Κι νά κι 
τούτη κι νά κι κείνη κι πού σι πνεΐ κι πού σι 
σφαξ τσι κάναμι τ’ άλατιού. ΙΤέρνουμι μιγαλου* 
πριμπώς τού ζώ, τσακώνουμι κι δώδικα ιχμα- 
λωτς, τσ’ δένουμι μι τού καπίστρ’ κι χάϊντε ίμ
ερός ντέέέέέ μάτσ, μάτσ τιτράπουδα ! . , . Μόλς 
μας ειδανι τ’ άλλα τ’ αδέρφια πέσαν άνακούκουρ- 
δα απ’ τά γέλια. Τού μεση]ϊΐέρ’ ή λουχαούς διά- 
ταξι κι μάς δώκανι ρετσινούλα κι τσουγκρίσαμι 
ούρέ σπλάχνου μ’ κ’ είπαμι κι καλή άντάμωσ’ 
στ ν’ "Αγκυρα ! . .  .

Αυτά π’λιές ούρέ φχούλα μ’. Είμι ντιλαδής λι
γουλάκι ριψουκίνδυνους κι 0-αρραλέους, άλλά τι 
νά κάμς ούρέ πιδί μ’ άφού σ’ πατάνι οί άφαλου- 
κουμένοι τού μανικουκάπ’ γιά καυγά...

ΙΙερι Χαλιντέ Χανούμ κι δέν συμμαζεύιτι μη- 
δεμία πληρουφουρία έπι τού παρόντους. Φαίντι 
πουώς 0·αν’ άρρουστου τού κουρίτσ’. *Άμα πάου 
στν’ "Αγκυρα όμους θ-ά τού ξουρκολουήσου διόν- 
τους. Κι ς’ ιπαναλαμβάνου νά μήν εχουμι ζη- 
λουντυπίϊς γιατ’ αύτούνη ή καράκαξα είν’ γιρουν- 
τρκορ’, ηγουν... μιξουπαρθ-ένους ! Κατάλαβις;
Ί αύτα ούρέ φουώς τούν ούμμάτουν μ’ κι μβνου 

Ού σός Λάτρς 
Μήτρους Κ«ραφουτιάς

Στ ρόγραφον ■ Ζαχάρου μ’ νά 8·υμ8·ής ίξάπκν- 
τους χΐ νά μ’ ®τεί,\ς άπού χίίνη τήν αλοιφή, ξέρς 
δα8·έί; ποιά, ίκβίνη ντηλα&’ής πιρί διά τσ’. . . · 
ψεΐρ !.. ..

Ού Γίδιους

« θ ά  έξακολονθήσωμεν λοιπόν ήμεϊς 
έδώ νά έχωμεν άκόμη τάς όλεθρίας δι
ακρίσεις τοΰ παρελθόντος καί δέν θά 
δείξωμεν δτι σήμερον -έν Έλλάδι—ώς 
καί είς τό έξης—ύπάρχουν μόνον Έ λ
ληνες στρατιώται καί Έλληνες άξιωμα- 
τικοί μόνον συναδελφωμένοι καί άγα- 
πημένοι είς τήν ιδέαν τής Πατρίδος, ή- 
νωμένοι καί τρομεροί κατά ‘'τοΰ έχθροΰ, 
ώς ενιαία καί άδιαίρετος είνε ή Ελλάς».

(Άπό τήν εφημερίδα 'Εμπρός»)

Η Ν I Κ Η

Η Ζ Ω Η  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

Τ ε τά ρ τη , 2 3  Ά π ι ύ , ί - υ  : ’Αγγέλλεται έξη- 
κριβωμένως ότι ή έπανάσταρις τών Κούρδων κατά 
τής Κεμαλικής κυριαρχίας έπεκτείνεται έπικινδύ- 
νως διά τόν έπαναστάτηντής Άγκυρας. Οί άντεπα- 
ναστάται Κσυρδ'οι έπιτεΟ-έντες κατά τών Κεμαλι- 
κών δυνάμεων έπέφερον μεγίστην φθοράν κατα 
τροπώσαντδς τόν  ̂εχθρόν καί συλλαβόντες δισχι- 
λίους αιχμαλώτους. ‘Ο Κεμάλ εύρίσκεται εις δυσ
χερή θ-έσιν. Αντιλαμβάνεται γύρω του εχΟ-ρικώ' 
τατον πνεύμα καί είς άντιπερισπασμόν αποστέλ
λει ίσχυράς ένισχύσεις κατά τοΰ Κουρδικού 
στρατοπέδου,

Π έ μ π τ η ,  2 9  9Α π ρ ι λ ί ο υ Εις τόν δρμον τής 
Χειμάρρας άπειληθ-έντα ύπό τών Αλβανών περΐ" 
πλέει άπό τής σήμερον ελληνικόν πολεμικόν. 1 ά 
ύπερήφανα τέκνα τών Άκροκεραυνίων όρεο^ν 
τών όποιων τά προνόμια έσεβασθ·η όλοκληρος 
Αύτοκρατορία άπειληθ·εντα άπό την Αλβανικήν 
άβουλίανέ'λαβοντά μέτρα τωνδιάνά άντιμετωπίσωσι 
τούς άφρονας γείτονάςτων, άλλά καί ή έλευθ-ερα 
πατρίς εσπευσε νά έκτελέση τό πατρικόν της κα- 
θ-ήκον πρός ηρωικούς ύπερασπιστάς τών δικαίων 
της.

Π α ρ α σ κ ευ ή , 3 0  9Α π ρ ιλ ίο υ  : Τό Κακούργο- 
δίκεΐον τών Ίωαννίνων κατεδικασεν είς θ·ανατον 
τούς συλληφθ-έντας πρό τίνος Τουρκαλβανούς 

< ληστάς, τούς διαπράξαντας πολλάς ληστείας και 
φόνους εναντίον τών Χριστιανών. Ή  ποινή εξε- 
τελέσθ*η άμέσως. Οί Κεμαλικοί κύκλοι της Κων)- 
πόλεως ήρχισαν δεικνύοντες μεγάλην άνησυχίαν 
λόγω τής μεταβολής τής γλώσσης μερίδος τίνος 
τού Γαλλικού τύπου κατά τού >βεμαλικού καθ-ε- 
στώτος.

Ό  Καθ-ηγητής Τοϋμίΐύ δημοσιεύει εις τον 
«Μαγχεστριανόν φύλακα» εις έξόχους περιγραφάς 
τάς έκ τού ελληνικού μετώπου έντυπώσεις του. 
Έκθ-ειάζει τήν γενναιότητα, τήν όρμητικότητα 
καί τόν ήρωϊσμόν τής ελληνικής μεραρχίας η ό
ποια προήλασε εις τό ’Εσκή-Σεχίρ.

Σ ά β β α το ν , 1 Μ α ΐο υ  '■ ’ΕκλήΟ^ησαν είς τήν έν- 
εργόν ύπηρεσΐαν ct έ'φεδροιΆ^ιωμ. καί ΑνίΗ)πασπ. 
τοΰ ΙΙεζικοΰ πασών τών στρατιωτικών π: ρ φερει- 
ών οί άκολουθ-οΰντες τάς κλάσεις τής έπιστρατεύ-
σεως 19 Λ8 καί 19 9.

‘Ο κ. ΙΙρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδήλωσεν 
ότι δέν θ"ά χορηγούνται άναστολαί είς εφέδρους 
νεωτέρων κλάσεων τοΰ 19 3α. Αί αναστολαι αι 
χορηγηό·εΐσαι μέχρι τούδε ήρθησαν όριστικώς.Αο- 
γοι ύπερτάτων έΟ·νικών θ·υσιών έπιβαλλουν την 
λήψιν τών μέτρων αύτών. Ή  Ε λλάς πρέπει νά 
νικήση. Χάριν τής Νίκης ήτις κατέστη τό^προσφι- 
λέστερον ονειροπόλημα τοΰ Ελληνικού Λαού 
άπαιτοΰνται συγκεντρωμέναι προσπαΟχιαι και καθ·ε 

- "Ελλην οφείλει νά τονώση τήν ΙΙολιτείαν εις τήν
• έκπλήρωσιν τοΰ μεγάλου πατριωτικού της καΟ-η- 

κοντος. Είς τά 1821 όλοι, μικροί και μεγάλοι, πα 
σης ήλικίας καί τάξεως, καί αύται ακόμη αι γυ-

\ ναΐκ*ς προσέφερον τό αίμα των, την περιουσίαν 
των, τά προϊόντά τους, τά διαμαντικά τους  ̂ διά 
τήν Νίκην ή όποία Ιδωκε τήν έλευθερίαν καί τήν 
εύτυχίαν είς όλους μας.

Κ υ ρ ια κ ή , 2  Μ α ΐο  > · Οί Χειμαρριώται μνήμο- 
νες τών μεγάλων έθ·νικών παραδόσεων άπέκρου* 
σαν μετ’ άγανακτήσεως τήν περί παραδόσεως 
πρότασιν τοΰ άπεβταλμενου τών Αλβανών. Οι 
κάτοικοι όλων τών χωρίων τής Χειμαρρας συνήλ- 
θ-ον είς τούς Ναούς καί ώρκίσθ-ησαν ν' αγωνι
στούν μέχρις έσχάτων ύπερ τής ελευθερίας τής 
πατρίδος των. ιΩρκίσθ·ησαν νά διατηρήσουν α
μίαντον τό πάτριον έδαφος απο τών βάρβαρων 
έπιδρομών.

— Άνεκαλύφθη άπόπειρα διακοπής τής συγκοι
νωνίας μεταξύ Φιλαδέλφειας και Ουσακ. Σπείρα 
Κεμαλικών άνετίναξε 40 μέτρων γραμμήν έπι-

• διορΟ·ωθ·εΐσαν μετά ΙΟωρον. Οί συλληφ9·εντες 
παρεπέμφθ-ησαν εις δίκην.

Α ε υ τέ ρ α , 3  ΰ ΐα ΐο ν  : Οί *Αλβανοι απέκλεισαν 
τήν Χειμάρραν άπαγορεύσαντες εις τους κατοι- 

' κους τών άλλων περιφερειών νά μεταβαίνουν είς 
αύτήν.

Τ ρ ίτη , 4  Μ α ΐο υ  : Διά διαταγής τής Στρατιάς 
Μ. Άσίας καλούνται όπως προσέλΦουν ύπο τα 
όπλα οί °Ελληνες τό γένος τών κλάσεων 191 ”) και 
1911. ‘Ημέρα προσελεύσεως ώρίσθ·η ή ΐ  η Μαιου.

— Αί άρχαί Μιτυλήνης άνεκάλυψαν άπόπει- 
ραν Κεμαλικής συνωμοσίας. ΈλήφΟ-η παν μετρον 
πρός τιμωρίαν τών ένόχων.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Τον έπώ5'->νον καί μ.'/ιτυ^ικόν θάνατον 

τοΰ ΙΙ,οωος Διάκου έτιμώρησεν έπα;ίως  
ό Στρατηγό; Ό 5υ σ σ εύς’Ανδ^ούτσος. Ό  πε- 
ρίφημ.ο; καί ήρΜϊκός 'Ο πλαρχηγός, δ π ο
λύπειρος, ο στρατηγικώτατος Ό δοσαεύς είς 
τό χάνι τής Γραβιας έγκλεισθείς μέ τά 100  
παλληκάριά του εθχυμ,ατούργησεν πρό ενός 
ακριβώς αϊώνυς.

Τόν ήκολοΰθησαν οί αθάνατοι "Ελληνες, 
Ά ;ΐω μ.ατικοί τοΰ Πανουργία καί τοΰ  ̂Διο- 
βουνιώτου καί πολλοί Γαλα-ειοιώτα: καί 
χορεΰοντες τόν πυρρίχιον μ.ετ' αύτοΰ εισηλ- 
Οον είς τό ivSojov χάνι. Ό  Τουρκικός 
συρφετός έκάλυψε βαρύηχος τά πέρι· καί 
μόνη ή 6$α τοιοΰτου ογκου Οά_ένέπνεε δει

λίαν καί είς τόν ίσχυρότερον χαρακτήρα. 
Οί Τοΰρκοι εγγύς τοΰ χανίου προαηυχήΟη- 
σαν καί έτοιμά^θησαν πρός έπίθεσιν. Ό  
Ό 3υααεύς διέτα·ε νά μή πυροοολήαη κα
νείς καί διά τίνος όπης απευθυνόμενος εις 
τόν προπορευόμενον έφιππον Δερβίσην 
τοΰ απευθύνει χαιρετισμόν άλβανιστί, τόν 
χλευάζει καί άντιχλευάζεται, τόν υ&ρίζει 
καί άνθυβρίζεται καί τέλος σκοπεύει αυτόν 
καί τόν φονεύει. Μ αινόμενοι οι 1 οΰρκοι διά 
τόν φόνον τοΰ αγίου άνδρός επιτίθενται. 0  
Ό δυσ^εύς μέ τά υπέροχα παλληκάριά του 
αναφαίνεται είς  έκ τών πρώτων υπερμάχων 
της Ελληνικής ελευθερία .. 11 καρτ&ρία 
του, τό στρατηγικόν του δαιμόνιον καί τό 
εΰστοχον πΰρ τών άνδρών του επιφερουσι 
βαρείαν ήτταν είς τόν ε χ θ ρ ό ν ! Τέσιαρας  
έφοδοι μέ αναρίθμητους απώλειας τών 
εχθρών αποκρούονται. Ό  Ό μ έρ  Βρυώνης 
λυσσών στέλλει νά φέρη πυροβόλα καί

έπελθούσης τής νυκτός διατάσσει αυστηρόν 
αποκλεισμόν τοΰ Χανίου. Ό  Όδυσαεος μέ 
τήν απώλειαν ούο μόνον Ά ςιω ματικώ ν του, 
τοΰ Θανάση Καστανή καί τοΰ Θανάση Σα- 
φέρα, δέν χάνει τήν ψυχραιμίαν του. Ό ρ -  
θρου βαθέως δταν οί εχθροί άποκαμωμένοι 
έκοιμώντο έςεπετρωσαν τήν θύραν τοΰ Χ α 
νίου καί ήσύχως καί άταράχως διήλθον 
δλοι άβλαοώς.

Ή  ευτυχής αυτή άντίστασις δρακός 
Ε λλή νω ν κατά μυριάδος εχθρών ένεψύ- 
•/ωσε τόν αγώνα καί έμεγάλυνεν Ινα εκ τών 
σπουδαιοτέρων στρατηγών τής Έ παναστά
σεως.

Ό  Ό δυσσεύς μέ τό αρρενωπόν του πα
ράστημα, μέ τήν αφθαστον τόλμην του, μέ 
τήν εύστροφο ν διάνοιάν του, τήν νοημοσύ
νην του, τήν θέρμην τής ψυχής^ του καί με 
τά πολλαπλά ελαττώματα του εςελίχθη είς 
μίαν άπό τάς έπισημοτέρας καί έπικρατε- 
στέρας φυσιογνωμίας τοΰ αγών ος. Ά νή κ εν  
είς οικογένειαν πλουσίαν καί τά έν Λ εβα- 
δεία πατρικά του κτήματα ήσαν απέραντα. 
Γίός άντά;ΐος πατρός διακριθέντος διά τά 
ήρωϊκά του κατορθώματα έπεσυρεν άπό τής 
νεότητάς του τήν προσοχήν τοΰ Α λή πασσά 
καί άπήλαυσε τής ιδιαιτέρας του πάντοτε 
εύνοιας ήτις ταχέω ς τόν εφερεν είς μ ε
γάλα άςιώματα. Μί Έ πανάστασις τόν εύρε 
Γενικόν 'Αρματωλόν τής Βοιωτίας, Φ ωκι- 
δος καί Δωρίδος, υπερασπίζοντα μετά γεν- 
ναιότητος τά έθνικά συμφέροντα καί συγ- 
κεντροΰντα γύρω του ώς πρωτοπαλλήκαρα 
τούς έπισημοτέρους τών κλεφτών, μεθ’ ών 
συνειργάζετο παρασκευάζων τήν ’Ανάστασιν 
τοΰ Γένους.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 'Ιερού ημών ’Α γώ- 
νος διεσπασε τεχνηέντω ς τούς μετά τοΰ 
’Α λή πασσά δεσμούς του καί σπεύσας^ είς 
’Ιωάννινα προσοικειώθη τούς ισχυρούς Α λ 
βανούς τούς εχθρικώς διακειμενους πρός 
τόν ’Αποστάτην τής ΙΙύλης. ’Εκείθεν κα- 
τήλθενδιά τών Ίονίω ν νήσων εις Π ελοπόν
νησον καί ελαβεν ενεργόν μέρος εις τά τής 
παρασκευής τοΰ Α γώ νος μεταχειριζόμενο; 
πάν μέσον διά να έςάψη τό φρόνημα τοΰ 
Α αοΰ καί συγκράτηση τούς αρχηγούς του 
είς τό επίπεδον τών μεγάλων άποφάσεων 
καί τών τολμηρών χειρονομιώ ν.

Τό «Χ άνι τής Γραβιάς» τ ό ν  άπηθανάτι- 
σεν. ’Α νεχαίτισε τάς πολυπληθείς στρα
τιάς τοΰ Ό μ έρ  Βρυώνη καί έματαίωσε τόν 
ορμητικόν αύτοΰ δρόμον είς τήν Π ελοπ όν
νησον. Ούτως εδωκεν ευκαιρίαν είς τόν Κο- 
λοκοτρώνην καί τούς άλλους αρχηγούς νά 
νικήσώσιν έν Βαλτετσίφ καί νά θέσωσι τά 
θεμέλια τοΰ μεγάλου έθνικοΰ μας θριάμ
βου.
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ΑΠΟ TON ΒΟΣΠΟΡΟΝ·—Ml την ανυπομονησία ζω γρα φ ι
σμένη στά μάτια, άτενίξΐρόν θρυλλικόν Τρούλον τής 
'Α γίας Σοφίας άπό τή γίρυρα τοϋ Κιλκίς ποΰ τό χα ϊ- 
δεύουλ τά νερά τοΰ Βοσηόίου.

ΑΘΗΝΑΙ.— Πρωτοφανής ή θύελλα τής παρελθούσης Ιβδομάδος. Ή  φωτογραφία 
τής όδοϋ Μητροπόλεως μά; θυμ ίζει τά κανάλια τής Βενετίας.

ΣΑΪΤΑΝ ΑΣΚΕΡ. Μόλις τα εύζωνακιά μας πηδήσουν έξω άπό τό πρό
χωμα, στην κραυγή «άερα !...» μ ιά  άλλη φωνή γεμάτη τ ρόιιο άπαντά 
σαν ήχω, «το σαΐταν ασκέρ !» καί τά ζεϊμπέκια τρέπονται εις άτακτον 
φυγήν !

01 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. — Τά θύματα τών Κεμαλικών όρδών μέ τή φρίκη ζωγραφισμένη 
ακόμη στά πρόσωπά τους, δέχονται μέ ευγνωμοσύνη τήν άδελφική περιποίησι 
τών ελευθερωτών.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.--Λάμπουν ά πό 'τήν χαράν τής έλευΟερίας τά Ελληνόπουλα τής βασανι 
σμενης Μικρασιας. 1 1

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Εις τής πλαγιές και τής χαράδρες τής _ Ιωνίιχς ή μητρική στοργή τής ΙΙατρίδος εστησε ατέλειωτες 
σειρές νοσοκομείων έξστρατείας, όπου παρέχεται ί πρώτη βοήθεια εις τούς ηρωικούς τραυματίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΠΠΟΝ. — Μετά τήν κατάληψιν μ.|^)έιεως, σειραί σ'_'ςματοπλεγμάτων“τ ϊ1ν 
ιιπεοασπίζουν άπό τού; α ίρ ν ιδ ια ιμ ο ύ ; τ’ Κ ε ιια λ ικ  ον.

Λ'ΐήνΤ»!1ι β ί β ί ^ ™ Ρϊ«!ίΜ 1̂ |ΛΜ· τ ’Αλ,ιισ,Α0.ν 1Τε5 οτιγμές ίεράς συγκινήσεως/Ο ^κ.Πρωθυπουργός φέρνει 
την δ ιαβεβαιω ιιν τη , ελευθερίας ε ΐ;  του ; απ’ αίωνωνσκλάβους άδελφούς.Φωχογβαφίβ κ. Π J L c l  ~ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Ε ις τάς κολοσιαία; άποθήκα; τών συνταγμάτων υπάρχει;εξαιρετική κίνησις ρΰτως 

ώστε, δταν μετ’ ολίγον σημάνει ή ώρα, νά μήν ύπάρξτ) ή παραμικρά έλλειψις ύλικοϋ ή επιμελητείας»
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ΜΕΓΑΛΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η ΜΑΧΗ τΟ γ ΒΑΛΤΕΤΙΙΟΤ

Ή  άγωνιζομένη Ελλάς τοΰ 1821 απα
ράσκευος δι’ ενα τεράστιον, δι’ ενα ύπε- 
ράνθρωπον αγώνα, αντιμετωπίζει τόν 
γαυριώντα εχθρόν μετά τίνος δέους. Ό  
Κεχαγιάς τοΰ Χουρσ'ιτ Πασαά, Μουσταφά 
Μπέης, προχωρεί νικηφόρος μέχρις ’Ά ρ
γους απελεύθερων πολιουρκοΰμενα Τουρ
κικά φρούρια καί διασκορπίζει τάς ασθε
νείς ελληνικάς δυνάμεις.

Οί "Ελληνες οπλαρχηγοί κατανοούν δτι 
επέστη ή στιγμή τής αποφασιστικής δρά- 
σεως. Ό  κίνδυνος έπικρέμαται ήδη προ
φανής καί ή ανάγκη τής άπομακρΰνσεώς 
του διαγράφεται σαφής πλέον δι’ δλους. 
Εις τό στρατόπεδον τοΰ Βαλτετσίου τά 
Ελληνικά παλληκάρια συναισθάνονται 
επίσης τήν κρισιμότητα και απτόητα α
ναμένουν τόν εχ&ρόν. Ό  Μουσταφας επ
έρχεται ηγούμενος 13 χιλ. άνδρών εχων 
υπό τάς διαταγά; του πολεμικωτάτους 
’Αλβανούς καί, φοβερούς τήν ό'ψιν ιππείς. 
Ή  τουρκική συνείδησις έςηγριωμένη διά τό 
τόλμημα τοΰ ράγια, εύφοοσύνως προσ
βλέπει πρός τήν έκμηδένισίν του, την τι
μωρίαν του, τήν έίανδραπόδισίν του, τήν 
καταστροφήν του, τόν θάνατόν του.

Ή  Τουρκική Αύτοκοατοςία καί ό 
άναγεννά>μενος Ελληνισμός αντιλαμβά
νονται δτι εκ τής μάχης ταΰτης διακυ- 
βεύωνται ΰψιστα συμφέροντα τοΰ τε Ε λ 
ληνικού καί Τουρκικού κόσμου. Ή  Ε λ 
ληνική ανδρεία θαυματουργεί. Οί Μαυ- 
ρομιχαλαΐοι μέ τούς Μανιάτες, ό Κολο- 
κοτρώνης, 6 Πλαποΰτας καί ό Γιατράκος 
μέ τούς ά'νδρας των δίδουν ύπέροχον μά
θημα εις τήν Τουρκικήν έ'παρσιν. Έπί 
ώρας μακοάς μάχονται άποκροΰοντες τάς 
έχθρικάς επιθέσεις. Οί Αλβανοί μαίνον
ται. Οί Έλληνες δμως παραμένουσιν α
κλόνητοι εις τάς θέσεις των. Ό  εχθρός 
λαμβάνει επικουρία; καί τήν έπομένην 
τής μάχης επιτίθεται μέ περισσοτέραν 
λύσσαν. Οί ίδικοί μας τολμηροί καί απο
φασιστικοί άντεπιτίθενται ώς λέοντες καί 
τρέπουσιν εις φυγήν τόν πανικόβλητον 
εχθρόν. Σπεύδουν οί Τούρκοι νά σωθούν 
εις τήν Τριπολιτζάν δπου καί εισέρχον
ται κατησχυμένοι. Οί "Ελληνες μέ άπα- 
ραδειγμάτιστσν ενθουσιασμόν τούς κατα
διώκουν καί πλούσια λάφυρα αποκομίζουν 
εις εχθρικά τουφέκια, πιστόλια, γιαταγά
νια, σπαθιά καί χρήματα ακόμη, τοσού- 
τον χρήσιμα διά τόν μετέπειτα αγώνα. 
Ό  Κολοκοτρώνης είναι ευτυχής διί τήν

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ή  «ΝΙΚΗ» ευχαρίστως θέλει δημο

σιεύει πάσαν έπιστολήν προερχομένην έκ 
τοΰ μετώπου καί άναφερομένην εις τούς 
ήρωϊσμούς καί τήν έν γένει πολεμικήν 
ζωήν τών γιγαντομάχων μας.

Παρακαλοΰμεν τάς οίκογενείας τών 
ήρωϊκών νεκρών νά στέλλουσι εις τά 
γραφεία μας τάι£. φωτογραφίας των, διά 
νά τάς δημοσιεύσωμεν εις τάς σελίδας 
τής “ ΝΙΚΗΣ,,.

θριαμβευτικήν νίκην. Ή το  πλέον ή πρώ
τη στερεχ βίσις, τό πρώτον θεμέλιον 
τής Άναστάσεως τοΰ γένους καί ό Στρα
τάρχης κηρύσσει δτι πρέπει νά νηστεύουν 
δλοι καί ή ημέρα αΰτη νά δοξάζεται αιώ
να; αιώνων <εω; ου οζέχει το εϋ·νο~ 
» διότι ήτο ή έλευ&ερίχ ζης ΤΙατρίϊος».

ΤΟΥ ΛΑΒΩΜΕΝΟΥ ΚΛΕΦΤΗ

Φάτε καί πιέτε, βρε παιδιά.
χαρήτε νά χαροϋμε, 

κ’ έγώ δέν έχω τίποτα
παρά είμαι λαβωμένος.

Πικρή ποΰ είναι ή λαβωματιά, 
φαρμακερό είν’ τδ βόλι !

Γιά πάρτε με καί σύρτε με 
ψηλά ς ’ τον άη Θανάση, 

ποΰ ναι τά δέντρα τά δασ'ά
μέ τούς παχεϊς τούς ήσκιους. 

Κόφτε κλαριά καί στρώστε μου, 
κλαριά νά μέ σκεπάστε’ 

καί ς ’ τή δεξιά μου τή μεριά 
ν ’ άφήστε παρεθύρι, 

νά μπαιζοβγαίνη τό πουλί, 
νά φέρνη τά χαμπέρια.

Δημοτικό τραγ:>υδι

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΛΙΓΟ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΙ

Κάποτε ό Βασιληάς μας περιτρέχων 
μόνος του τήν στρατοπεδικήν κατασκή- 
νωσιν εύρε μίαν παρέαν στρατιωτών 
άσχολουμένων εις τό ψήσιμο καφέ, ό 
όποιος χρησιμεύει κυρίως ώς άντίδοτον 
κατά τής δίψης. Οί στρατιώται άμέσως 
ηγέρθησαν διά νά χαιρετίσουν τόν στρα
τηλάτην. Καί Αύτός άφελέστατα μει- 
διφν τό μειδίαμα τής στρατιωτικής άδελ- 
φωσύνης τούς εϊπε :

— Καί δέν προσφέρετε καί σέ μένα 
λίγο καφέ ;

Οί στρατιώται άλληλοκυττάζοντο θο
ρυβημένοι, δταν ενας έξ αυτών έτόλ- 
μησε νά δικαιολογηθή.

—  Μεγαλειότατε, σάς τόν προσφέ- 
ρομεν δλον, άλλά δέν έχομεν ούτε καφέ 
καλόν, ούτε τό δοχεΐον ποΰ χρειάζεται.

—  Σ έ μιά καραβάνα λίγο μαυροζοΰμι, 
ήτο ή άπάντησις τοΰ στρατιώτου Βασι- 
λέως.

Ή  έντολή έξετελέσθη άμέσως καί ή 
πτωχή καραβάνα μετ’ ολίγον ήξιοΰτο 
τής τιμής νά θίξη τά Βασιλικά χείλη.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Ό  Βασιλεύς δέν έχώνευε τούς στρα
τιωτικούς ιατρούς. Τήν τρίτην ήμέραν 
τής μάχης τοΰ Κιλκίς, δταν δλος ό κάμ
πος ήτο στρωμένος μέ τραυματίας στρα- 
τιώτας καί ιατρός δέν έφαίνετο κανείς, 
έξω φρενών ό Βασιλεύς έκάλεσε μερι
κούς άπό αυτούς καί τούς έπετίμησε 
δριμέως.

—  Γιατί άφήνετε τά παιδιά μου. άνευ 
περιθάλψεως :

Οί ιατροί ήθέλησαν νά δικαιολογη
θούν.

Καί ό Βασιλεύς στρεφόμενος τούς 
πέταξε τήν φράσι :

—  Μωρέ σάς καί τούς Βουλγάρους 
συχάθηκα σέ τούτο τόν κόσμο I...

0 ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Σ ’ τόν κάμπο τοΰ Μαραθώνα άκού- 

γονται πολλαΐς φοραϊς τή νύχτα φωναϊς 
λυπητεραίς σά γυναικών, ποΰ νά_ ταϊς 
βασανίζουν. "Οσο κοντοζυγώνεις ’στο 
μέρος ποΰ άκούγονται αί φωναΐς τόσο 
αύταίς άλαργεύουν.

0 ΠΙΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Σ τον κάμπο τού Μαραθώνα έγινε 

μιά φορά μεγάλη μάχη. Τοΰρκοι πολλοί 
μέ άρμενα πολλά ήρθαν νά σκλαβώσουν 
τή χώρα καί άπ’ έκεϊ νά περάσουν ’σ 
τήν Αθήνα. Δέν έπήγαν γραμμή σ’ τήν 
Αθήνα, γιατί οί "Ελληνες έφύλαγαν μέ 
πολλά πλεούμενα καί τρικάταρτα τόν 
Πειραιά. Οί Έλληνες ήσαν λίγοι έμπρός 
σ την άμέτρητη δύναμη τοΰ έχτρού. 
Τ.συνάχτηκαν άπ’ δλα περίγυρα τά χω
ριά καί άπό τήν ’Αθήνα, κ’ έπιασαν πό
λεμο φριχτό. ’Ά ν  τούς νικήσουμε, σου 
λέγει, έδώ, πάει, τούς σπάσαμε, δέ θά  
ΐδοΰν τή στράτα νά φύγουν. Έπολέμη- 
σαν άπό τήν αύγή έως τό βράδυ 
άπελπισμένοι έπολέμησαν οί έχτροί, 
άλλά πλέον άπελπισμένοι έπολέμησαν 
οί Ελληνες. Τό αίμα έπήγε ποτάμι’ 
έφτασεν εως τά ριζά τοΰ Βρανά καί 
εως τό Μαραθώνα άντίκρυ. Έσυραν 
ώς τήν θάλασσα κ’ έβαφε κατακόκ- 
κινα τά κύματα, θρήνος καί κακό 
έγινε. Τέλος ένίκησαν οί Έλληνες. Οί 
Τούρκοι ετρεξαν νά γλυτώσουν σ' τά 
καραβια. Οί Έλληνες τούς έκυνήγησαν 
κ’ έκεϊ, τούς κατάσφαξαν.

Ετρεξαν τότε δύο νά φέρουν τήν εί
δηση σ τήν ’Αθήνα. Ό  ένας έτρεξβ 
καβαλλάρης, ό άλλος πεζός κι’ άρμάτω- 
μένος. Ό  καβαλλάρης έπήγεν άπό τό 
Χαλάντρι' ό πεζός έπιαβε τή Σταμάτα. 
Φτεροπόδαρος άνίέβηκε τόν Άφορισμό 
καί κατέβηκε ’στο χωριό. Καθώς ; τόν 
είδαν οί γυναίκες έτρεξαν κοντά του. 
«Σταμάτα, τού φά)ναζαν, σταμάτα.!» 
Ή θελαν νά τόν έρωτήσουν τί άπόγινε 
ή μάχη. Έστάθηκε μιά στιγμή νά πάρη 
φύσημα, κ’ έπειτα πάλι δρόμο. Τέλος 
φτάνει στο Ψυχικό, έκεϊ έπήγε νά ξε- 
ψυχήση, πιάστηκε ή άναπνοή του, τά 
πόδια του έτρεμαν, τώρα έλεγε νά 
πέση. Άντριεύεται τότε καί παίρνει 
βαθυό άνασασμό, καί μιά καί δυο, έ
φτασε τέλος ’στην ’Αθήνα. «Ένική- 
σαμε!» είπε, κ’ έπεσε εύτύς κ’ έξεψύ- 
χησε. Ό  καβαλλάρης ταχυδρόμος άκόμη 
δέν έφάνήκε!

Έκεϊ δμως ποΰ σταμάτησε ό πεζο
δρόμος κ’ έκεϊ πού πήρε άνάσα, άφησε 
τ’ όνομα τοΰ καμώματος του. Τό πρώτο 
χωριό 'τ’ ώνόμασαν Σταμάτα, τό δεύ- 
zep j  Ψυχικό:

Η Ν I Κ Η

ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ
ΜΕ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Οί στρατιώται είχαν γευματίσει μέ δ- 
ρεξιν καί τώρα άνευπαύοντο έξαπλω- 
μένοι καί έχώνευαν έντός τοΰ οχυρώμα
τος. "Αλλοι έγραφον έπιστολά; στή μη
τέρα τους ή στή γυναικοΰλά τους, άλ
λοι συζητούσαν μέ κέφι καί άλλοι έτρα- 
γουδοΰσαν. Εις τήν κορυφήν τοΰ οχυ
ρώματος είχαν στήσει οί ίδιοι μίαν ει
κόνα τοΰ λατρευτού Βασιλέως Κών- 
σταντίνου. Ή το μία χρωματιστή έλαιο- 
γραφία καρφωμένη μέ καρφίτσα καί έ- 
χουσα ώς κορνίζαν ΰμνρτα καί άγριο- 
λούλουδα.

Ή  λιθογραφία αυτή ήτο, θαρρείς, 
τό εικονοστάσι των. Αύτή τούς έδιδεν 
έλπίδας καί υπομονήν δταν τήν έκύττα- 
ζαν, αύτή τούς έγερζεν άνδρείαν καί 
θάρρος, αύτή έκαμνε τήν καρδίαν των 
έλαφράν καί τήν ψυ.χήν των γενναίαν. 
Όσάκις έπρόκειτο νά σταλοΰν εις έπι- 
κίνδυνον ύπηρεβίαν τήν έκύτταζαν, έ- 
κύτταζαν τόν Κουμπάρο Βασιληά καί 
έγέμιζαν θάρρος. Δέν τήν άφηναν ποτέ 
άπό κοντά των καί ήτο, θαρρείς, ό όδη- 
γός των καί ό προστάτη; των...

Τήν ήμέραν αύτήν ό άνεμος έφυσοΰσε 
δυνατός... τά πεύκα τοΰ κάμπου έσφύ- 
ριζαν καί τά γύρω χιονισμένα βουνά 
έκατέβαζαν τσουχτερό κρύο...

Ό  Ουρανός ήταν καθαρό:, ό Ή λιος 
λαμπερός καί οί στρατιώται είχαν πίάσει 
τά άπήνεμα... Κάποιας συνάδελφός των, 
ένας νεαρός λεβέντης άπό τή Ρούμελη, 
έτραγουδοΰσεν έκεϊ κοντά νο Βασιλικό 
θούριον :

Τ ’ Ά η ζ ο ϋ  ό γ υ ϊο ς  
πάει κ ι ’ α ν :ό ς  έμ π ρ ό ς ...

Οί στρατιώται άκουγάν τό τραγούδι 
κι’ έκύτταζαν τήν εικόνα μέ ματιές γε
μάτες άγάπη, δταν έξαφνα ενα δυνατώ- 
τερο φύσημα τοΰ τρελλοβορειά τήν μι 
σοεξεκάρφωσε κι’ άρχισε νά τήν άνεμί- 
ζη. Δύο, τρεϊς, πέντε λεβέντες έσηκώ- 
θηκαν μαζύ κι’ έτρεξαν νά τήν στερεώ
σουν. Μά φύσηξεν άμέσως δεύτερη φο
ρά, πειό δυνατά τώρα καί ή λιθογρα
φία βρέθηκε στά φτερά τοΰ άνεμου1 
ποΰ τήν έτραβοΰσε μακρυά...

Οί στρατιώτες έγιναν άνω—κάτω.
— Ή  εικόνα βρέ παιδιά, ή εικόνα 

τοΰ Κουμπάρου !..
— Ποΰ είναι τη
— Τήν πήρε ό άνεμος... Τρεχάτε..
Καί δεκαπέντε ώς είκοσι λεβέντες

έπιήδησαν έξω άπό τ® χαράκωμα κι’έτρε- 
ξαν έμπρός μέ τό δπλο στο χέρι...

Μόλις βγήκαν έπάνω άπό τό χαρά
κωμα είδαν τήν εικόνα νά φεύγη γοργά 
πάνω στά φτερά τοΰ άνέμου... Ά πό κον
τά έκεϊ άκούγοταν άκόμα ή φωνή τοΰ 
τραγουδιστή στρατιώτη ;
Τ' Ά η το ν  ό γυϊος πάει κι ’ αντό; εμπρός 

καί στη δόξα αυτός μας όδηγεΐ, 
μ&ς όδηγεΐ...

Οί στρατιώτες άκουσαν τό τραγούδι 
κι’ έστάθηκαν άπότομα. Ή  στροφές αύ- 
ταϊς ταίριαζαν μιά χαρά μέ τής εικόνας 
τό φτερούγισμα. Ναι, ναί, ή εικόνα τοΰ 
Βασιληά τοΰ φτερούγιζε όλόϊσα κατά 
τις έχθρικές προφυλακές...

Ή ταν σύμπτωσι ή τίποτε άλλο ; 
Ή ταν κάτι άλλο άνεξήγητο, ύψηλό, 

ωραίο, συμβολικό; Δέν θέλησαν νά 
μάθουν. Ό  Α ητός τραβούσε πραγμα
τικά έμπρός. Κι’ έπρεπε νά τόν άκολου- 
θήσουν....Καί τοτε άξαφνα μιά φωνή 
δυνατή, βροντερή τάραξε τόν άέρα.

’Εμπρός παιδιά έμπρός... ’Ακολουθή
στε τό Βασιληά !...

Κι’ άμέσως, σέ λίγα δευτερόλεπτα 
ήσαν δλοι έπάνω κι’ έτρεχαν μπροστά, 
όλόϊσα κατά τις έχθρικές προφυλακές, 
μέ φωνές, μ’ άλλαλαγμούς χαράς, μέ 
τραγούδια...

Ή  εικόνα τοΰ Βασιληά φτερούγιζε 
διαρκώς καί έφευγε μέ τόν άνεμο. Σκά
λωσε γιά μιά στιγμή στο κλαδί μιάς δά
φνης, λές καί γύρισε νά τούς δή καί 
νά τούς δόση καρδιά καί ξαναπήρε τό 
πέταγμά της. Οί λεβέντες ήσαν άκρά- 
τητοι. Ή  φωνές καί τό ποδοβολητό τά
ραξαν τόν κάμπο...

Οί τοΰρκοι άντικρυνά ταράχθηκαν. 
Νόμισαν πώς ήταν έπίθεσι αιφνιδιαστι
κή, μά άμα είδαν τούς λίγους γενναί
ους νά τρέχουν άπάνω τους θάρρεψαν. 
"Άρχισε τό τουφεκίδι ζωηρό, τά βουνά 
γύρω άντιλάλησαν, σηκώθηκε κουρνια
χτός. Ή  εικόνα έκυμάτιζε τώρα άνά- 
ερη, ό βορηάς φυσομανούσε, ή σφαί
ρες σφύριζαν... Έλληνες καί Τούρκοι 
συνεκρούσΟ-ησαν, πενήντα δλοι— δλοι οί 
πρώτοι, διακόσιοι κι’ άπάνω οί δεύτε
ροι... Μά τί μέ τούτο ; Ό  ’Αητός ήταν 
έκεϊ μπροστά άπ’ δλους. Ή  λόγχες ά
στραψαν, ό άλαλλαγμός καί ή ταραχή 
τής συγκρούσεως τάραξαν τόν κάμπο, 
γέμισεν ό άγέρας φωνές, γέμισε κραυ
γές νικητών κι’ ούρλιαχτά νικημένων, ια
χές θριαμβευτών καί πληγωμένων σκου- 
σμούς καί θρήνους... Ή ταν μιά σωστή 
γιγαντομαχία’.. Μά ποιος μπορούσε ν ’ 
άντισταθή στην όρμή τών Ελλήνων λε- 
βέντηδων; Οί Τσέτηδες τοΰ Κεμάλ 
τσάκισαν. Παράτησαν νεκρούς καί πλη
γωμένους κι’ έφευγαν μέ φωνές κι’ άλ- 
λαλητό. Κι’ δταν σέ λίγο οί νικηταί γύ
ριζαν πίσω περίφανοι μέ τά τρόπαιά 
τους καί τούς αιχμαλώτους των, κρα
τούσαν μπρος τήν εικόνα τοΰ Βασιληά 
τοΰ Κουμπάρου καί τό τραγούδι έβγαινε 
βροντερό άπό τά στόματά τους καί γέ
μιζε τόν κάμπο κι’ άντιλαλοΰσε στά Α 
σιατικά βουνά :

...Καί στή δόξα Αυτός μάς όδηγεΐ,
Σ  μας όδηγεΐ !...
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΝ 
ΤΟΥ ΑΓΠΝΟΣ

Τ ε τά ρ τη  2 8  ’Α π ρ ιλ ίο υ  : Π ε ρ ι ο χ ή  Ν ικ ο 
μ ή δ ε ι α ς .  Πυρά πεζικού και πυροβολικού εκα
τέρωθεν. Περίπολοι έχ&ρικαΐ διεσκορπίσ9·ησαν 
παρ’ ήμετέρων. Επίσης έχθρική όμάς ιππικού.

Π έ μ π τ η  2 8  ’ r π ρ ιλ ίο υ  '■ ‘Ημέτερον άπόσπα- 
σμα συνεπλάκη μετά εϊκοσαμελούς ληστοσυμμο
ρίας, φονεΰσασα 10 έκ τών μελών της. Πυρο
βολικόν μας διεσκόρπισεν έχ9·ρικά τμήματα νο- 
τίωςγεφύρας Καβακλά.

Π α ρ α σ κ ευ ή  3 0  Α π ρ ί λ ι ο ν : ’Ανταλλαγή πυ
ρών πεζικού καί πολυβόλων.

Σ ά β β α το ν  1 Μ α ΐου:  ‘Ησυχία καθ’’ δλον τό 
μέτωπον.

Κ ··ρ ια χ ή  2  Μ α ία ν  \ Εις τήν περιοχήν Άϊδινί- 
ου έκκαθ-άρισις ληβτοσυμμοριών. Έφονεύθησαν 
60 περίπου λησταντάρται. Ήμέτεραι άπώλειαι είς 
τραυματίας.

Δ ευτέρα  3  Μ α ΐε υ  : Ησυχία.
Τ ρ ίτη  4  Μ α ΐο υ  : Ούδέν νεώτερον.

ΤΟ ΗΡΠΟΝ ΤΟΥ ΑΓΠΝΟΣ
01 ΤΙΜΗΜΕΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΜΑΣ

’Αξιωματικοί τραυματίαι: Μιχ. Ιναλογρίδης
και Δημ. Τσίας, ΰπολοχαγοί, Νικ. Κασταμονίτης 
καί Θεόδ. Χριστόπουλος άν&υπασπισταί.

Κωνστ. ΙΙέτσος, Ν. ΙΙράτος, Β. Ραμοΰδης, Α. 
Νικολόπουλος, Ε. Κουνενιώτης, Κ. ΙΙαπαδημη- 
τρίου. Χρ. Μάλκας. I. Παπαδημητρίου, Μ. Παν- 
ταζής, Δ. Σαρρής, Δ. Στεφάνου, Δ. Σαρρηγιάννης, 
X. Κοσμάς, Β. Τζίτζας, Ν. Καλογιάννης, Κ. 
Γκατζούλης, Δ. Θάνοο, Α. Χιώτης, Ι· Μαρτίνος, 
Γ. Κολετσιώτης, Σ. Κούρτης, Π. Βασιλόπουλας, 
I. Βούκας, Στ, Μαλάκος, Π. Δεσύπρης, I. Ζήσης 
Α. Σφέντζος, Γ. Κουρκλούκης, Γ, Χρόνης, Κ. 
Τάκης, Κ. Καραγιάννης, Δ. Χουλιαράς, Γ. Ρηγό- 
πουλος, Κ. Ράπτης, Γ. Βακανάς, II. ΙΙαπαστεργιό- 
πουλος, I. Ζαρκαδοΰλιας, Θωμάς Γκιοζελης, Β. 
Σαμαρίας, Θ. Αύγολι\άς' Κ. Τσαΐρας. Δ. Βασι
λείου, Α. Κατσίκας Γ. ΓΙάϊος, I Κατσαρακης, 
I. Άνδρεάδης, Η. Κιριντζής, Δ. Ικουζέλης, Β. 
Τυρινόπουλος, Ν. Ρεμούνδος, Μ. Άνδριοτέλης, 
Σ. Βεργωτής, F. Παχύς, Θεοδωρ. Κόκοτας, Σ. 
Βερύκιος.

Όπλΐται τραυματίαι : II. Αυμπρεας, I, Ζαργά- 
νης, Γ. Ρηγόπουλος, Ά γγ. Δημητρακόπουλος, Ν. 
Χατζησταΰρου, Α. Κουρής, 1. Κόλλιας, I. ’Απο
στόλου, Δ. Γκουβάς, Γρ. Φιλγρος, Ν. Κωτολου- 
λης, Γ. Χρηστοφίλης, I. Άδριανόπουλος, Ν. Τε- 
πεκζής, Π. Καρασακής, Χαραλ. ’Αναγνώστου, I. 
Ράϊκος, Ν- Τριαντάφυλλου, Ν' Σιτσανάκος Ν. Χα- 
σούρης, Παν. ΜπάτΟς, Ή λ. Σταματόπουλος, Άν- 
δρέας Γούλας, Δ. Κάμπας' Γ. Μακρης Χαρ. 
Μπουρτσουκλής, Γ. Γιαννούκος, Χρ. I ερης, I. 
Καράμπελας, Διον. Ταλαγάνης, I . Κατσοωργό- 
πουλος, Θεοδ. Σαράντης, ’Α9·αν. Σάαος, Δ. 
Άστρινάκης, -Ηλ. Καραηλίας, I. Μπαβελης, Βασ. 
Βασίλερος, I. Μπίτζιος, Εΰαγ. Σκραπαρίδης, Κ. 
Βογιατζόπουλος, I. Μακρής, Χρ. Ί  σάκΟς, I . Κυ
ριάκος, Τ. ΙΙραγματευτής, II. Μονιός, Μ. Νη- 
σιωτάκης, Α. Εύ&υμΐου, 1. Μπεκιάρης, I. Παλα( 
βός, Γ. Άναγνωστόπουλος, Γ. Πήλιουρας, Κ. ΙΙα- 
ρα8·υράς, Ν. Ψαριανός, Α. Σαΐτανίδης,“Κ. Πανα- 
γόπουλος, Α. Σουπούρας, Δ Τσερβας, X. Στεργιύ
πουλος, Α. Σάρος, Φ. Βίτσας, Γ. ΙΙαπαγεωργίου, Δ. 
Τζωρτζόπουλος, Β. Βασιλειάδης^, Σ. Σκορδός, 
Β. Ψαλτόπουλος, Δ' Μποζόπουλος, Μ. Καρακώ- 
στας, Β. Γαλάνης Σ. Νεδάνης, Α. Μητσόπουλος, 
Α. Γκούσης, I. ΙΙανίτσας, Ν. Τραϊανός, Φ. Γνεαγ- 
καδέλης. Δ. Αεμονάς, Μ. Δασκαλάκης, Ν. Σκα- 
ράκης, Λ. Άδαμόπουλος, Ν. Μπερμπιλης, Ε, 
Χαμμένος. Α. Σινάνης, Δ. Δη^όπουλος, Η. Μουρ- 
σελάς, Θ. Δεληγιάννης, Β. Στεργιόπουλος, I’. 
Καραγιάννης* Α. Τερλιώμης, Ν. Παπατσας, Κ. 
Τζάρας, Κ. ϊίαρκαλέτσης, Α. Βάβάτσικος, II. Γκι- 
ζουμής, Σ- Καρβέλης, Κ. Άβραμόπουλος: Μαΐρ 
Νωσέρ, I. Πλιάντης, Ν. Στούμπας, Δ. Κοτσονικό- 
λας, Θ. Φερεντίνος, Β. Γκαρέλλης, Δ. Ζαμπου- 
κας, Α. Κοντενέζης, Κ. Παπαγιαννάκος, X. Λαϊ- 
νας, Μ. Μπούρζος, Λ. Σιδεράς, Χρ. Δούσμανης, 
Γ. Μίχας, Γ. Στάμου. Σ. Μεγαγιάννης, Δ. Βαρ- 
κάτσας, Μαυρομμάτης Μπάνος, Ε- Βγενόπουλος. 
Δ. Ντοπάκης, X. Κόμης, Θ. Μαργαριτόπουλος, 
Γ. Κολέβρης, Ε. Σπυρόπουλος, Σ. Κουκλινιώτης, 
Φ. Ψεύτης, Κ. Γούτας, Δ. Ζαβέας, X. Στανίσης, 
Ν. Σάπας, II. Κομινάκης, Κ. Ζάχος, X. Κουμά- 
ρης, X- Νταβρές, Ν. Λάζος, Γ. Στεφανύπουλος, I. 
Σταμούλης, X. Μαρινάκης, Γ. Ταλιπάς, Κ. Χατζη- 
κωνσταντίνου, Ν. Βαζούρος, Μιχ. Ντορής, Β· 
Φράγκος, Γ. ΙΊουραφέτης, Ν. ΙΙολυμενάκος, Γ. 
Ααλέος, X, ’Ακρίδας, Μ. Βαρβάνης. Ν. Μπουγε- 
λέκας, I. Μαρατσής, ’Εμμ. Φθ-ενάκης,

Η ‘ ΝΙΚΗ,,
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 

Έπιθεώρησις
Γραφεία όδός Βερανζέρου 14 

Τιμή έκάστου φύλλου λεπτά 30 
Συνδρομή Εσωτερικού Δρ. 18 

Αίγύπτου,Κύπρου καί Ά γγλίάς Σελ. 14 
Εύρώπης Φρ· 25
’Αμερικής Δολ. 4
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ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ

- Β ρ ε  α δερφ έ, δέν ε ίν α ι Χ ατάσχασις α ύ τή .
- Ν ά  ε ίχ α μ ε  το υ λ ά χ ισ το  μ ιά  α π ο τυ χ ία  στο  μ έ τω π ο  ! ! !
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Τ ί  σ υλλο γίζεσ α ι κ ό .η  μ ο υ ;
Σ χ έ π τ ο υ μ α ι ,  ό τ ι ό α ρραβω νια στικός μ ο υ  εμ ε ιν ε  στο Τ ο υ λ ο ϋ -Μ π ο υ ν  αρ μ έ  ενα  π ό δ ι  κ α ι σ υ  χ υ τ α ς  π ώ ς  νά  ρ ίζ ^ ς  τή& ραχμή  / /  /

ΤΥΠΟΙΣ : Α. ΔΕΝ ΑΞΑ & ΣΙΑ


