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Ε ΐνε λυπηρόν, άλλ’ εΐνε άληϋές, Κ αι 

εΐνε παρήγορον δτι μία Ισχυρά φω νή ,
;ή φω νή τοϋ κ. Αύγουστον Γκωβαίν, 
άπεκάλυψε διά τής παρισινής « ’Ε φη- 
μερίδος τών Συζητήσεων » μίαν άλή- 
θειαν τήν όποιαν έγνώριζεν ό κόσμος, 
διά τήν όποιαν ήτο βέβαιος ό κ. Αόϋδ 
Τζώρτζ, διά τήν όποιαν δεν ε ΐχεν  ά- 
νάγκην άποδείξεων ή Ε λλά ς  καϊ ό 
στρατός της. Τήν άλήθειαν, δτι ό κ· 
Μ πριάν, πρώ ην Π ρωθυπουργός τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας, παρέδωκεν εις 
τόν Μουσταφα Κεμάλ, έχθρόν τής ‘Ε λ
λάδος, έχθρόν τής Γαλλίας μέχρι τής 
χθές, έχθρόν αύτής αϋριον ίσως, έχ 
θρόν τοΰ πολιτισμού καϊ σφαγέα τών 
Χριστιανών, πολεμικόν ύλικόν.

« Ό  κ. Μ πριάν, γράφει ό κ. Γκω- 
βαίν, τήν παραμονήν τής πτώσεώς του 
καί κατόπιν έπειγούσης προοκλήσεως 
τοΰ κ. Μ πουγιόν, άντιθέτως δέ πρός 
τήν γνώ μην τοϋ ύπονργείου τών Στρα
τιωτικών, έ'δωσε διαταγήν νά παρα- 
δοθι} είς τούς Τούρκους ύλικόν 2 0 0  
έκατομμυρίων, περιλαμβάνον 1 0  χ ι
λιάδας στολάς μπλέ, 5  χιλιάδας Άλογα, 
8  χιλιάδας δπλα Μάουζερ τής Συρια- 
κής Αεγεώνος καϊ δλον τό υγειονομι
κόν ύλικόν. Χάρις είς τήν έπιμονήν 
τοϋ ύπουργείου τών Στρατιωτικών ού
δέν τηλεβόλον παρεδόθη. ’Επίσης παρ- 
εδόθη δεκάς άεροπλάνων μέ άνταλλα- 
κτικούς μοτέρ, ύπό τό πρόσχημα τής 
ιδρύσεως έναερίου γραμμής ’Αγκυρας 
— Βηρυττοϋ.»

Δέν έκπλησσόμεθα. Ούδείς θά έκ- 
πλαγή έκτός τών όρθοφρονούντων 
Γάλλων, τών μητέρων, τών πατέρων, 
τών άδελφών, τών συζύγω ν, τών τέ
κνων τών Γάλλων στρατιωτών, οί ό 
ποιοι έούρθησαν μέχρι τής Κιλικίας 
διά νά προστατεύσουν τά συμφέροντα 
τών κεφαλαιούχων. Αύτοϊ θά έκπλα- 
γοΰν. Διότι θ ά ϊδο υν  δτι Γάλλος Π ρω θ
υπουργός παρέδωκε τά πολεμοφόδια  
τοϋ στρατοΰ του εις έκεΐνον, δστις μέ
χρι τής χθές ένήργει έπιθέσεις έναν
τίον τοϋ στρατοΰ του, δστις παρεσκεύ- 
ασε στιγμάς δυστυχίας διά τά στρατεύ
ματα τοϋ στρατηγόν Γκουρώ, δστις έ- 
κακοποίησε, κατά τρόπον κινοϋντα τήν 
βδελυγμίαν, τούς Γάλλους αιχμαλώ
τους. Αύτοϊ καϊ μόνον αύτοϊ θά  έκ· 
πλαγονν μέ τήν άποκάλυψιν τοΰ κ 
Γκωβαίν. Ο ύχΐ ύμεϊς. “Ο χι ό ‘Ελληνι
κός στρατός. ”Οχι ή ’Α γγλική κοινή 
γνώμη, ή φιλάνθρω πος. Θά έκπλαγή  
δμως καϊ ολόκληρος ό πεπολιτισμένος 
κόσμος διότι άπεδείχθη πλέον "c διι 
Πρω&υπουργός Κράτους, άγωνισθέν- 
τος ύπέρ τής έπικρατήσεως τών άρχών 
τοΰ Πολιτισμού, έπιλήσμω ν τών άρ
χών αύτών, έπιλήσμων τών μεγάλων 
άνθρωπιστικών άρχών τής Πατρίδος 
του, ώπλισε τήν χεΐρα τών σφαγέων 
τής ’Ανατολής, τών άπογόνων τών 
θύννω ν, τών σφαγέων τώνΧριστιανών.

Δέν έκπλησσόμεθα. Ε ΐνε τοΰτο άλη- 
θές. Διότι έγνωρίζομεν, διότι ειμεθα  
βέβαιοι σχεδόν δτι ύπήρχεν ή άτυχης 
αϋτη ένίσχυσις. Δέν έκπλησσόμεθα. 
Διότι ό κ. Μ πριάν δέν παρέδωσε μό
νον τά δπλα, δέν συνήψε μόνον συμ
φωνίαν μέ τούς έχθροός τοϋ Π ολιτι

σμού. Ά λ λ ’ αύτός ό ίδιος άπό τοΰ έ- 
πισήμουΐβήματος, ένώ πιον σύμπαντος 
τοϋ κόσμου διεκήρυσαεν, δτι ή Γαλλία, 
ή Πατρίς τον, άποκομίξει μέγιστα ώ · 
φελήματα έκ τής ονμφω νίας μετά τής 
Κυβερνήσειας τής Ά γκύρας. Π οια ύ- 
πήρξαν, ποια ήδύναντο νά εΐνε τά ή- 
θικά ταΰτα ώφελήματα ; Τί ήδύνατο, 
καϊ πώς ήδύνατο ή Γαλλία νά άποκο- 
μίστ] ηθικά ώφελήματα έκ τής σννά- 
ψεως συμφωνίας μετά τών άνηθίκων 
καϊ τών άπολιτίστων, μετά τών σφα
γέω ν καϊ τών έξανδραποδιστών ; Έ -  
καυχήθη ποτέ κανείς διά τήν φιλίαν  
του μετά λτ]σιών ; ‘Υπερήφανεύθη  
ποτέ κανείς διά τάς σχέσεις του μειά  
κακούργω ν; Έ π έδ ειξε  ποτέ κανείς 
ώς τίτλον τιμής δ ι’ αύτόν τόν σύνδε
σμόν του μετά κακοποιών άγυρτών, 
μετ’ άνθρώ πω ν εις τούς όποιους τό 
κτήνος κυριαρχεί ; Ά λ λ ’ έάν έκαυ- 
χα ιο  μόνον ! Δέν ήρκέσθη είς άπλας 
•καυχήσεις. "Ωπλισε τούς κακούς. ‘Υ 
πεύθυνος δ ι’ αύτό. ‘Υ πεύθυνος άπ- 
έναντι τοϋ Πολιτισμού, άπέναντι τοϋ 
’Ανθρωπισμού, άπέναντι τοϋ αίματος 
τών τέκνων τής Γαλλίας, άπέναντι τών 
άτνχών στρατιωτών τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας, έκείνων οί όποιοι Επεσον 
εις τόν άγώνα κατά τών Κεμαλικών έν 
Κιλικία, άγωνιζόμενοι χωρίς νά γνω
ρίζουν ου ιε διατί, οϋτε κατά τίνος π ο 
λεμούν, ώς διεκήρυξεν ό κ. Γκωβαϊν 
έπίσης. Ή χθησαν έκεί, άπεβιβάσθη- 
σαν είς τήν άξενον άκτήν, προεχώρη- 
σαν πρός τό έσωτερικόν, συνετρίβησαν 
πολλάκις, έπάγωσαν, έπνίγηοαν είς τά 
Ελη χωρίς νά γνωρίζουν διατί άγωνί- 
ζονται. Καί ήγωνίζοντο μόνον διά τούς 
μετόχους μερικών έταιρειών πετρε
λαίου καϊ γαιάνθρακας, ήγωνίζοντο 
διά ν ’ αυξήσουν τά τοκομερίδιά των, 
νά ύψώσουν τάς τιμάς£ τών μετοχών. 
“Εδωσαν τό αΐμα τους δ ι’ αύτούς. Διά 
τά συμπληρω θή δέ ή θυσία , διά νά 
μή γογγύζτ] ό Γαλλικός λαός, διά νά 
παύαουν αί διαμαρτυρίαι, διά νά μή 
γίνεται λόγος διά τάς δαπάνας τού 
στρατοΰ αύτοϋ, άπό καιρού εις καιρόν 
ό κ. Μ πριάν αέξετόξευε καϊ μίαν παρή- 
γορον εϊόησιν. ’Εβάδισαν τά στρατεύ
ματα τοϋ στρατηγού Γκουρώ κατά τής 
Ά ϊντά μ π . Ή  Ά ΐντά μ π  έπεσε. Καϊ οί 
ένδιαφερόμενοι άνέκραξαν : ‘Έ τσι θά  
λυθή , τώρα θά λυθϊ} τό ’Ανατολικόν 
ζήτημα ! Ά λ λ ά  τό ‘Ανατολικόν δέν έ- 
λύθ η . Μόνον έπειτα άπό όλίγας ήμέ
ρας ό κ. Μ πριάν, ύπείκω ν είς τήν ά- 
νάγκην, διέταστε τόν στρατηγόν Γκουρώ  
ν’ άρχίστ] τάς συνεννοήσεις μετά^τοΰ 
Μουσταφα Κεμάλ. Κατέληξαν εις τήν 
συμφωνίαν. Είς μίαν συμφωνίαν ή ό 
ποια θά  ικανοποιεί τούς Γάλλους κε
φαλαιούχους καϊ δχι τό Γαλλικόν αΐμα, 
τό χυ θ έν  αίμα, τό πολύτιμον αΐμα.

‘Ή δη μανθάνομεν, ήδη ειμεθα  βέ
βαιοι πλέον. ‘Ο κ. Μ πριάν ώπλισε τόν 
έχθρόν. Θά έ’διδε καϊ τά τηλεβό?.α, έάν 
δέν ύπήρχεν άντίδρασις έκ μέρους τοϋ 
ύπουργείου τών Στρατιωτικών τής 
Γαλλίας. Πόση τιμή διά τόν πολιτικόν 
ηγέτην ένός εύγενοΰς λαοΰ. Πόση τιμή 
διά τόν κυβερνήτην ένός σκάφους νά 
ρίπτη αύτό έπ ϊ τών βράχων. Πόση

τιμή δι ’ Ενα πολιτισμένον νά καυχαται 
διά τήν φ ιλίαν τον μέ Ενα άγριον !

Δ ιατί δέ δλα αύτά ; Διά τό κεφά- 
λαίον. Διά νά παλαίσ·β κατά τών Α γ
γλικών συμφερόντων. Διά νά έπ ιτύχ^  
δχι ήθ ικά— αύτό εΐνε ψεΰδος— άλλά 
υλικά ώφελήματα. Αύτό ύπηγόρενον  
οί κεφαλαιούχοι. Αύτό Εκαμε. Καί δταν 
ό κ. Αόϋδ Τζώρτζ καϊ μ ετ’ αύτοϋ 6- 
λόκληρος δ πεπολιτισμένος κόσμος δι- 
εμαρτυρήθη διά τήν Γαλλοκεμαλικήν 
συμφωνίαν καϊ διά τό Εγκλημα τής πα- 
ραδόσεως πολεμικού ύλικοϋ είς τούς 
Τούρκονς, τότε διέψευβε, τότε διεμαρ- 
τύρετο. Δέν παρέδωσα πολεμικόν υλι
κόν ! *0 κ. Αύγουστος Γκωβαίν έ» -  
αναφέρει τά πράγματα είς τήν θέοιν  
των. ‘Ο κ. Μ πριάν παρέδωσεν ύλικόν, 
ό κ. Μ πριάν ώπλισε τήν χεΐρα  τών 
σφαγέων ! Τό διακηρύσσει συμπα- 
τριώτης τον έκλεκτός. Ή  άλήθεια ώ- 
μίλησε, δέν ήδύνατο νά μή ό μ ιλ ή σ ιν ά  
μή άποκαλυφθή, δέν ήδύνατο ό κόσμος 
νά μείνΐ) μέ τάς προχείρους ^ δ ι α 
ψεύσεις.

Δέν έκπλησσόμεθα. Θλιβώμεθα μό
νον. Διότι θά  ήθέλομεν νάεΐνε ψεΰδος, 
νά μείνυ ψεΰδος τό δτι Γ άλλος Πρω θ- 
νπονργός ώπλισε τήν χεΐρα σφαγέων, 
πειθόμένος είς τάς εισηγήσεις κερδο- 
σκόπων. Θά ήθέλομεν νά εΐνε ψεΰδος 
διά νά μή προσαφθί} είς τήν Γαλλίαν 
τοιαύτη κατηγορία, τής όποίας δέν εΐνε 
άξια. ‘Ο κ. Μ πριάν δμως Επεσε πλέον. 
Θά θελήσg ή Γαλλία νά νίοθετήοβ τό 
Εγκλημα τό όποιον διεπράχθη είς βά
ρος τών παραδόσεών της, τών άγώνων 
της καί τών Ιδανικών της ;

Ή  ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΗΡΩΑ Μ -
ΕΙνα ι Νοέμβριο; . . .  Συννεφιά, ψύχρα. Ό  

αλύπητος βοργηάς μουγκρίζει καί οκορπς. 
οιήν άτμόσφαιρα τό τσουχτερό του κρύο... 
Διαταγή τής Μοίρας οτό σύνδεσμο νά μετα- 
φέρχι έγγραφα στό Τάγμα τής προφυλακής... 
"Ενας αρματωμένος καβαλάρης οέ δέκα λεπτά 
τής «ρας διασχίζει τής συχνές χαράδρες jta- 
κρυά άπο τό δρομο, γιά νά φθάορ πειό σύν
τομα στό Τάγμα υπερπηδώντας μέ τό ζωηρό 
αλογάκι του, βραχάκια, αύλακάκια, κοί χαν- 
δάκια... Βγήκε σ' ένα ύψωμα καί πήρε κά
ποιο χορταριασμένο μονοπάτι ποΰ άνθρωπος 
φαίνεται είχε καιρό νά περάοχ): Κεντφ τόν 
άτρόμητό του (γιαιΐ έτσι έλεγε τ’ άλογό του) 
κ ' άρχισε νά τροχάζ-Q, νά καλπάζχ). Μ ' από
τομα ό άτρόμητος αφήνιασε και τό φρούμα- 
σμά του άνιηχοϋσε στή λαγκαδιά. Τοΰ κάκου 
ό δόλιος καβαλάρης προσπαθούσε νά κόμη τ* 
άλογό'του νά βαδίσ^... Κατέβη, τραβώντας το 
προχώρησε καί δέν έχρειάσθη παρά δέκα βή
ματα για νά νοι όοη τόν τρόμο τοΰ άτρομή- 
του... "Ενα  άμορφο άμοιρο παληκάρι ξαπλω
μένο κατ’ άπ’ τό μονοπάτι μέσ* στά χεινοπω- 
ριάτικα χορτάρια είχε τά χέρια σταυρωμένα 

, τό νεκρικό γέλοιο άκόμη στά χείλη και τή 
ί λόγχη του σιμά.Τό δπλο του έλειπε... Έπια- 

σε τόν κέλητά του άπό* να κλαρί κι’ έσίμωσε* 
έσκυψε καί μέ θερμό δάκρυ φίλησε τ’ άγνα>* 
στο κρϋο πτώμα. Πήρε τήν ένδοξη λόγχη κι* 
έσκαψε τό ίερό του μνήιια, έβαλε μέβα μ* ί
δρωτα τό δοξασμένο λείψανο χωρίς μάννα 
καί παππϋ, χωρίς άκολουθί-ι. "Ερριξε χώμα 
άρκετό καί σκέπασε τ ' ανδρείο παλληκάρι κι’ 
άπάνω έβαλε ένα πρόχειρο σταυρό καμωμένον 
άπό χήν τιμημένη λόγχη κι* άπό ’να σανίδά κι 
ποΰ έπάνω έγραψε «’Ενθάδε κεϊται άγνωστος 
ήρως πεσών ύπέρ τοΰ μεγαλείου τής Πατρί
δος καί τής δόξης νής λόγχης ταύτης».

Αίωνία του ή μνήμη ! ! I
Δημ. Ά ϋ·. Παπαναστασίου 
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( Συνέχεια  έκ τοϋ ύ π ’άριθ. 3 8  φύλλον)  

Ε ’. Μ ουσουλμανική έκπαίδευαις

Ή Ελληνική Διοίκησις, άντιλαμβανο- 
μένη τήν αποστολήν καί τδν έκπολιτιστι- 
χόν σκοπβν τών Σχολών εν τε τή κοινω
νία κ·ι τή πολιτεία, δχι μόνον διετήρησε 
άλλα συνετέλεσε συνάμα είς τήν βελτίω- 
σιν δλων τών Μουσουλμανικών σχολείων, 
ativa έλειτοΰργουν καί επι τοΰ πρώ:;ν 
καθεστώτος έν τή εκχωρηθεί ση ζώνη.

Τά Μουσουλμανικά Σχολεία τής Μέσης 
έκπαιδεΰσεως τά συντηρούμενα ΰπό τοΰ 
πρώην καθεστώτος δι’ είδικοΰ φορου επι- 
βαλλομένου άναλογικώς έπι τής Δέκατης 
και έπί τοϋ κτηματικού φόρου, ή Ελλη
νική Διοίκησις τά διετήρησε δαπάναις 
τοϋ Δημοσίου Ταμείου, ΰπό τούς ίδιους 
καί κρείττονας είσέτι δρους αν καί δένείσ- 
πράττη τόν έν λόγφ άναλογικόν φόρον 
(καθότι οδτος, ών ενυπόθηκος είς τό Δη- 
μόΛον ’Οθωμανικόν Χρέος, Ιναντι δα
νείου συναφθέντος ΰπό τής προκατοχου 
’Οθωμανικής Κυβερνήσεως, είσπραττεται 
παρά τής έν λόγφ υπηρεσίας).

Ή  Ελληνική Διοίκησις διατηρεί έν 
μέν τή πόλει Σμύρνης δύο Μουσουλμα
νικά Γυμνάσια άρρένων τε καί θηλέων, 
δύο έν Μαγνησία καί Όδεμησίφ, καί τρία 
‘Ιεροσπουδαστήρια λειτουργοόντα μέχρι 
σήμερον εις τάς έπαρχίας Μαγνησίας, 
Θείρων και’ΟδεμησίουκαΙδαπανά δια τήν 
συντήρησιν αύτών έκ τών κρατικών προ
σόδων 70 περίπου χιλιάδας λίρας Τουρ
κίας χαρτίνας έτησίας.

3 Άφ * έτέρου θέλουσα νά διευκολύνη καί
| ένισχύση τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν τών 
Η Μουσουλμάνων διετήρησε τό επι τοϋ 
Β πρώην καθεστώτος Ισχδον έκπαιδευτικόν 
| σύστημα καί, συμφώνως πρός τόν διέ- 
U ποντα αύτά νόμον, διωργάνωσεν εις τήν 
| Ιδραν εκάστης έπαρχίας άνά μίαν εκπαι

δευτικήν έπιτροπήν, είς δέ τά χωρία και

τάς συνοικίας τών πόλεων, δπου υπάρχει 
Μουσουλμανική Σχολή, άνά μίαν Σχολι
κήν έπιτροπήν, αΐτινες άποτελούμεναι άπό 
Μουσουλμάνους έγκριτους, κανονίζουσι 
και έποπτεύουσι τά τής έκπαιδεΰσεως αύ
τών, έπιβάλλουσαι έπί τών Μουσουλμά
νων κατοίκων, συμφώνως πρός τό ίσχϋον 
προηγούμενον σχολικόν καθεστώς, ανά
λογα διά τήν συντήρησιν εκάστης σχο
λικά δικαιώματα, εΐσπραττόμενα τή συν
δρομή τών οργάνων τής Έλληνικής Διοι- 
κήσεως. Διά τοδ μέσου τούτου δύναται νά 
θεωρηθή έξασφαλισθεΐσα καί έπί τά βελ- 
τίφ διοργανωθεΐσα καί ή δημοτική Μου
σουλμανική έκπαίδευσις.

Πρός τούτοις ή 'Ελληνική Διοίκησις 
άνέλαβε τήν συντήρησιν καί είδικοϋ Πο
λυτεχνικού Σχολείου έν Σμύρνη, έν τφ ό- 
ποίφ φοιτώσι καί ένδιαιτώνται 210 μου- 
σουλμανόπαιδες άποροι καί απροστάτευ
τοι, οί'τινες μορφοϋνται έν τε τή Παιδεία 
και ταΐς Τέχναις, τρέφονται καί συντη
ρούνται διά τών προσόδων τής̂  Πολιτείας 
Σμύρνης, δαπανώσης διά τόν σκοπόν 
τούτον 36 χιλιάδας χαρτίνας τουρκικός 
λίρας έτησίως.

Πρός διευκόλυνσήν δέ τών έν λόγφ υπη
ρεσιών, ή Ελληνική Διοίκησις έφρόντισε 
νά διοργανώση ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, ΰπό 
τήν έπωνυμίαν «Διεύθυνσις Μουσουλμα
νικών Υπηρεσιών», τό προσωπικόν τής 
οποίας κατηρτίσθη έξ ΰπαλλήλων κατοχών 
τής Τουρκικής γλώσσης καί τής ’(Ρω μα
νικής Νομοθεσίας, ούτως ώστε αί Μου
σουλμανικοί ΰπηρεσίαι δύνανται νά άλλη- 
λογραφώσι μετά τής έν λόγφ Δ]σεα>ς είς 
τουρκικήν γλώσσαν καί νά λαμβανωσι τάς 
απαντήσεις των εϊς τήν αύτήν γλώσσαν, 
δυνάμεναι ούτως έλευθέρως νά συνεννο- 
ώνται καί νά συζητώσι τας διάφορους 
ΰποθέσεις των μετά τών είρημένων υπαλ
λήλων είς γλώσσαν καί διανοητικότητα 
αύτών τών ιδίων.

c
'Ως έξάγεται έκ τών άνωτέρω, δλαι α1 

Μουσουλμανικοί ΰπηρεσίαι αι ΰφιστάμε- 
ναι έπί το Ο πρώην καθεστώτος, διετή ρή- 
θησαν καί εξακολουθούν διατηρούμενοι 
έν τή έκχωρηθείση διά τής συνθήκης τών 
Σεβρών ζώνη, ΰπό ίδιον καί καθαρώς 
Μουσουλμανικόν Διοικητικόν σύστημα, τή 
ουνδρομή καί έποπτεία τής Έλληνικής 
Διοικήσεως, ήτις πρός έξασφάλισιν  ̂καί 
κανονικήν λειτουργίαν τών έν λογω υπη
ρεσιών, δαπανά έτησίως εκ τών κρατικών 
προσόδων τής Πολιτείας Σμύρνης περί 
τάς εκατόν έβδομήκοντα πέντε χιλιάδάς 
(175.000) Ο. Λ. Χαρτ., ήτοι Δραχ. δύο 
εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας ( 2. 
500.000) περίπου, χωρίς^νά έξασφαλίζη 
πρόσοδόν τινα έκ τών ΰπηρεσιών τού
των.

Έπ ίσ η ; άναδημοσιεύομεν τό πρώτον κεφά- 
λαιον έχον ώς έξής.

"Οργανα τινά τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Τύπου, πα- 
ρασυρθέντα ΰπό έχθρών τοΰ Έλληνιομοϋ, έφι- 
λοξένησαν έσχάτως ανακριβείς τινάς πληρο
φορίας, άναφορικφς μέ τήν Έλληνικήν Διοί- 
κησιν έν Μικρά Άσίςι. Λυπούμεθα διότι, πα- 
ρασυρθέντες, εγένοντο άκουσίως των ύπερα- 
σπισταί τής άποσυρομένης είς τά βάθη τής Α 
σίας Τουρκικής βαρβαρότητος. Χαίρομεν δμως 
έξ άλλου καί εύχαριστοΰμεν τούς άναγράψαν- 
τας τάς ανακρίβειας, διότι μας παρεσχον την 
ευκαιρίαν, έν τή όφειλομένη απαντήσει ήμών, 
νά εμφανίσω μεν ένώπιον τοΰ περισσοτέρου 
Κοινοΰ τό Κολοσσιαΐον έκπολιστικόν εργον 
τής Ελλάδος έν Μικρό· Άσίςι, έργον τό όποι
ον ούδείς καλής πίστεως άνθρωπος, δστις δι- 
ήλθεν έκ Σμύρνης δέν άντελήφθη καί δέν δι- 
εκήρυξε.

Λέν θά έπιχειρήσωμεν ούδέ κατ’ έλάχιστον 
ν’ άνατρέψωμεν τας ανακρίβειας καί συκο- 
φαντίαςδιά λόγων καί έπιχειρημάτων.Θά προ- 
τιμήσωμεν τά έργα καί τάς στατιστικάς. Γ ε 
γονότα καί άριθμοΰς έμφανίζοντας λαμπρο- 
τερον τόν δγκον τής διαφοράς μεταξύ τής 
προηγουμένης Τουρκικής Διοικήσεως καί τής 
παρούσης ‘Ελληνικής τοιαύτης.

Ά θήνα ι Δεκέμβριος 1921

Ε Υ Χ Ε Σ  Σ ΤΟ  Σ Τ Ρ Α ΤΗ Λ Α ΤΗ

ΑΠΟ ΤΟ Μ ΕΤΩ Π Ο

Άγαπητή μον *Νίπη>.
Εύτυχέστερον τό νέον έτος τοΟ παρελθόντος 

καί στήν Πόλι
Διασκεδάζοντες τήν πρωτοχρονιά, εύχηθή- 

καμε τόν «Λατρευτόν» μας μέ ένα ποτηράκι 
κρασί ποϋ μας έχορήγησε ή Πατρίς ■

Τώρ’ ας πιοΰμε παλληκάρια 
στήν ΰγιά τον Στρατηλάτη 
πον μας κάνει λεοντάρια 
μιά ματιά Τον πάνα» err* άτι.

<Σοΰ εΰχόμε&α νά ζήο^ς 
χ ί ια χρόνια Βασιληά 
ώς ποΰ x iv  σταυρό νά στήθος 
πάνω στήν Ά γ ιά  Σόφιά*.

ΔΗΜ ΗΤΡ. ΠΡΑΝΤΑΑΟΣ
X IV  Μεραρχία. Τ . Τ . 918

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Α

Τό  βράδυ ποϋ σκεφθήκαμε τούς νεκρούς 
μας ύστερα άπ’ τή διήμερο καί ένδοξο μά/η 
τοϋ Συντάγματος μας είδαμε μέ λυπη πώς 
μόνο ού έλειπες άπ’ τούς αξιωματικούς τοΰ 
άηττήτου τάγματός μας.

Ά π ’ τούς πολυβολητάς σου ποΰ ζησανε μά
θαμε πώς σκοτώθηκες.^Τό ξέραμε άλλως τε 
πώς θά σκοτονώσουνα σάν ήρως,σαν παληκαρι.

Ξέραμε πώς ή πολεμική σου ζωή ολο ηρωι
κές πράξεις είναι γεμάτη καί πώς δλους τους 
βαθμούς σου στά πεδία τών μαχών τους πήρες.

Ά π ό  τέτοιο ήρωα, τέτοια ένδοξο θανατο 
περιμέναμε.

Μάθαμε πώς οτήν άντεπίθεσι ποΰ γίνηκε 
πήγαινες μπροστά άπ* δλους και ̂  την άκράτη- 
τη όρμή σου τή μετέδωκες γρήγωρα στους 
γύρω σου άνδρείους κ ’ έδιωξες για λιγα λε
πτά έχθρό τετραπλάσιο κι* ώχυρωμενο.

Άλλ* αύτό δέν σ’ άρκοΰσε. ’Έτρεχες πανω 
κάτω διαλέγοντας θέσεις γιά τά πολυβόλα σου 
μέσα σέ μιά θύελλα οβίδων καί -σφαιρών. ^

Καί τή στιγμή ποΰ έβλεπες με υπερηφά

νεια ένα άνώτερο έχθρό νά ύποχωρή κατω 
κεΐ στό κάμπο καί μ’ εύχαρίστησι γιά τό θα
νατο ποϋ σκόρπιζαν τά δυό σου πολυβολα 
ήλθε εν άτιμο βόλι καί σ* άφήκε νεκρό. _

Ο ί νικηταί δμως δέν πτοοϋνται για τό θα
νατά σου... σ’ έχουν πλάϊ τους, γιατί τί ευ
τυχία, καί νεκρός άκόμη σύ τούς ενεψύχωνες^ 
σύ τούς διοικούσες. Τά δυό σου αδέλφια ποΰ 
βρίσκονταν κι’ αύτά στό ίδιο Σύνταγμα δέν 
πτοΛνται κάθονται κεΐ καί πολεμούνε.^ Τό 
άδελφικό φίλτρο παραμερίζει στήν ίερά ύπο- 
χρέωσι, στή τιμή τής Πατρίδος.

Τό  βράδυ ποϋ έπαυσε ή μάχη οί δυό ήρωες 
αδελφοί περνούν μέ σφιγμένη την καρδιά 
τόν ήρωα άδελφό τους, νεκρό, γιά νά τόν 
θάψουνε.

Κι* δποιος περάσει άπ* τή μικρή κοιλάδα 
τοΰ Ά κ ίν  κοντά σέ κάτι δένδρα θά δή τό 
μνήμα μ* ένα σταυρό γραμμένο:

Έ δ ώ  άναπαύεται 
ό ήρως Νίκος Καραγιάννης έκ Θηβών. 
Άνθυπασπιστής τοΰ 3ου Πεζικοϋ Συν)τος 
ποΰ σκοτώθηκε γιά τή Πατρίδα 
στά ύψώματα τοϋ Τσάμ Τεπέ 
τήν 7ην Ιουλίου 1921.

Ο .  κ .
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Η  Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Η Σ  Α Γ Ι Α Σ  Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν

Οί άνδρες τοϋ Α' Συντάγματος Π εδινού Πυροβολικού επάνω εις 
ενα αραμπά ποζάροντες μετά την εορτήν.

ΤΑ ΚΑΛΛΑΝΤΑ — 
r =  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ

Στό Γραφείο χβς Πυρ)χίας, Ινα πλινθόκτι
στο χαμηλό τουρκόο,τιτο μέ μιά μόνον πορτί
τσα, ποΰ γιά νά μπαινοβγαίνω κάνεις χρειά
ζεται νά κόμη σουηδικάς ασκήσεις (νά κάμψη 
δηλαδή τό κορμί του πρός τά εμπρός) γιά νά 
μή ζητήσω κατόπιν μπαρτόν απ ') καμμτ,ά σα
νίδα ποΰ ενδεχόμενον νά σπάσχι μέ τό κεφάλι 
του, μιά αόμπα φχιασιδομένη μέ λάσπη, ποΰ 
μυστήριο νά μάθη κανείς τήν καταγωγή της 
καί τό πώς εύρέθη σ' αύτό τό παληόχωριο, 
καίει άκατσπαυστα γιατί τό φοβερό κρύο ποΰ 
μάς οτέλνει ό απαίσιος βορηάς δέν παίζει.

Γύρω της κουβεντιάζοντες καθήμεθα, εγώ, 
(ό βοηθός έπιλοχίου δηλαδή) ό έπιλοχίας μου, 
ένα; λεβέντης ποΰ τοΰ αξίζει νά λέγηται μάν
να τής Πυρ)χίας, ό Σιτιστής τής Πυρ)χίας μας 
ποΰ σκέπτεται πώς θά μπόρεσή αύριο νά μάς 
μαγειρεύοη καλλίτερο συσσίτιο, νά μάς [ΐοι- 
ράσω τά πορτοκάλια, τόν μπακλαβά καί τό 
κρασί ποΰ μάς χορήγησε ή γλυκειά μας με
γάλη Πατρίδα γιά νά μάς ευχαριστήσω, έπί 
πλέον δέ νά μάς μοιράση από 2 ζευγάρια 
κάλτσες ποΰ έφρόντισε, σνλλέξασα εράνους, 
νά μάς στείλω ή λατρευτή μας Βασίλισσα, ό 
βοηθός Σιτιστοϋ, ενας Δεκανεύς ποΰ εΤνε α
δύνατον οέ κάθε λέξι ποΰ θά ποΰν τά χείλη 
του, νά μήν έχω τι τό άστεΐον, καί έ βοηθός 
αύτοΰ τέλος ενας διδάσκαλος, μά τέλειος δι
δάσκαλος ποΰ νοσταλγεί καθημερινώς τήν δι
δασκαλική του ζωή.

Ε Ιν ε  ή ώρα 8 1)2 μ. μ. καί παραμονή τών 
Χριστουγέννων. Καθένας μας, ώς χριστιανός 
ξεύρει βέβαια τί μέρα θ ’ άνατείλχι αύριο, καί 
μέ τή σειρά διηγείται, γιά τά περασμένα π α ι
δικά του χρόνια ποΰ κοντά είς τά αγαπημένα 
του όντα, περνοΰσε σάν αύριο, αφελής γιά  τό 
κάθε τί ποΰ θά συνέβαινε τριγύρω του, μέ 
τής παιδικές τρελλές εκείνες χαρές, ποΰ α ι
σθάνεται κάθε χριστιανόπαιδο όταν πλησιά
ζουν τέτοιες γιορτές.

Στοϋ καθενός τό πρόσωπο διαγράφεται μία 
εξαιρετική μελαγχολία καί <f τήν κάθε γλυ- 
κειά άνάμνησι άφίνει νά βγή ενας υπόκωφος 
στεναγμός ευρισκόμενος μακρνά άπό τούς δι
κούς του, μακρυά άπό τάς διασκεδάσεις ποΰ 
θά έδοκίμαζε αύτές τής 'μέρες, περήφανος 
δμως καί γελαστός όταν αίοΟανεται τήν θέσι 
του, όταν σκέπτεται ότι έκπληροϊ τής Πατρί- 
δος έντολάς. . | '

Μά δέν μείναμε καί πολλή ώρα σκεπτόμε- 
νοι γιά τά περασμένα μας διότι ό Μαργαρί
της μας δ διαβολεμένος αύτός πυρ)τής ποΰ 
μάς διεσκέδαζε σ’ όλην σχεδόν τήν εκστρα
τεία, δέν τοΰ ξέφυγε καί άποψε νά διοργά
νωσή παρέα καί νά τρέξη σ’ δλα τά στοιχεία 
τής Πυρ)χίας καί διασκ εδάση τούς πυρ)τάς έ- 
φθασε μέ μιά μεγάλη τ ενεκεδένια μπουζούκα

μέ τό «καλήν εσπέραν άρχοντες &ν είνε όρι- 
σμός^σας Χριστού τήν Θείαν Γέννησιν κ.τ.λ.

Βέβαια είνε τά κάλλαντα απόψε καί μάς 
θυμίζουν τά παιδικά μας χρόνια.

Θά περάσωμεν λοιπέν καί ’φέτο; τάς έορ- 
τάς μακρυά άπό τούς δικούς μας I 
"Ας είνε βέβαιοι όμως, όσον οί δικοί μας, τό
σον καί όλη ή έκεί Ελλάς ότι θά περάσωμεν 
εύχάρισεα τής γιορτές, στήν πρώτη γραμμή 
ποΰ βρισκόμεθα, διασκεδάζοντες μέ τά όπλα 
μας.

'Υπερήφανοι δέ διότι ύποστηρίζοντες τά 
δίκαια τής Μεγάλης μας Ελλάδος θά εΐμεθα 
πάντοτε πιστοί φρουροί, άναμένοντες μετά 
τήν άναγνώρισιν τών εγγενών της Ιδανικών, 
τήν φωνήν αυτής ποΰ θά μάς πή :

«Συνεπληρώσατε μέ τόσους θριάμβους τάς 
πολεμικάς μου έντολάς !

Πορευθήτε τώρα νά συμπληρώσητε μέ θρι
άμβους καί τάς είρηνικάς εργασίας Σας.

Π ίσσα ς Θ.
Β '  Μοίρα Σκόντα 1η Πυρ)χία 

Τ .Τ . 906

Α Θ ΑΝ ΑΤΟ Ι [ΝΕΚΡΟ Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΝΤΟΒΑΚΟΣ

Λοχίας τοΰ 27ου Π εζ. Συντάγματος, Του Λόχου 
(Πεσών κατά τάς μάχα; τοΰ Σαγγαρίου 

τήν 16 Αύγούστου 1921)

Η «ΝΙΚΗ» ευχαρίστως θέλει δημο
σιεύσει πάσαν επιστολήν προερχομένην 
εκ τοϋ μετώπου καί άναφερομένην εϊς 
τούς ηρωισμούς και τήν έν γένει πολεμι
κήν ζωήν των γιγαντομάχων μας.

< ] □  ΠΡΟΣ ΤΟ Τ Σ Α Τ  □ [ >
Ή τ ο  ή 10 ’Ιουλίου 1921 καί ώρα 3 1)2 

πρωινή καί ήκούσαμεν εν σφύριγμα τοΰ έπι
λοχίου τοϋ Λόχου μας καί διετάχθημεν νά έ- , 
γερθώμεν καί νά παραλάβωμεν μεθ' ήμών ό
πλο, παλάσκες, οακκίδια μέ άρτον καί υδρο
δοχεία μέ νερό, νά σχηματίσωμεν τετράδας 
μέ τάς ένωμοτίας κατ’ άνόρα είς παράταξιν.
Δέν ήργησβ τούτο νά γίνη καί έν διαστήματι 
ένός τετάρτου ήσαν όλα έν τάξει. Περί τήν 
4ην ακριβώς έγινεν ή έκκίνησις μέ κατεύ- 
θυνσιν πρός τό χωρίον Μιχαήλ Ν . Α . τοΰ Ά -  
φόν Καραχισσάρ. ΙΙερ ί τήν 6ην ώραν έφθάνα- 
με πλησίον τών υψωμάτων τοΰ χωρίου καί 
μετ* όλίγον έδέχθησαν οΐ άνιχνευταί μας τά 
πρώτα πυρά. Τότε διετάχθημεν καί ήμείς τόν 
κατάλληλον σχηματισμόν τής παρατάξεως μά
χης. Έ ν  τφ μεταξύ ή μάχη έγενικεύθη καί ot 
στρατιώταί μας ακράτητοι τώρα καί μέ έφ* ό
πλου λόγχην όρμοΰν πρός τάς κορυφογραμ- 
μάς διά νά έκτοπίσουν τόν προαιώνιον έχ- 
ίρόν, όστις Ιχει χάοει τό ηθικόν του καί υπο
χωρεί τροχάδην πρός τό Τσάι καί μάς βάλλει 
άπό χιλίων μέτρων. Ή  διμοιρία μου όμως 
έμάχετο έπί έδάφους όμαλοΰ καί έντελώς ά- 
ποκεκαλυμμένου καί έπρεπε νά καταλάβωμεν 
τήν άπέναντί μας κορυφογραμμήν, ή όποία κα- 
τείχετο ακόμη υπό τοΰ έχθροΰ. Έ ν  τφ μεταξύ 
είπα είς στρατιώτην τής ένωμοτίας μου όπλο- 
βολητήν νά προχωρήσω όλίγον έμπρός καί νά 
βάλω πυρ ι πολυβόλου κατά τής απέναντι κο
ρυφογραμμής μέ κλεισιοσκόπιον μάχης. Αύτό I 
καί  έγινε, κατόπιν δέ διά αλμάτων καί όπό { 
τά δραστικά πυρά τοΰ έχθροΰ κατελάβομ*ν 
τήν κορυφογραμμήν τοΰ έχθροΰ ύποχωροϋν- 
τος. Ό ταν όμως άνήλθομεν έπ’ αύτής καί 
κατελάβομεν θέσεις άναμονής έρχεται ένας 
στρατιώτης καί  μοΰ λέγει ότι έφονεύθη ενας 
δεκανεύς τής διμοιρίας μας τόν ήρώτησα π·ΰ 
εύρίσκεται καί μοΰ έδειξε τό μέρος, πράγματι 
έπήγα έκεί καί τόν είδον καί ήτο ό δεκανεύς 
’Ασημάκης 'Ιωάννης έκ τοϋ χωρίου Κουρταα- 
ούση τής Μεσσηνίας, άλλά επειδή δέν είχα 
καιρόν τόν ήσπάσθην είς τό μέτωπον καί ε ί
πα : «Θεέ μου συγχώρησε τον» περί τήν 12ην 
ώραν άφοΰ καί διά δραστικών πυρών τοΰ ο
ρειβατικού μας πυροβολικοΰ άπεμακρύναμεν τά 
ύπολείμματα τοΰ Κεμάλ διετάχθημεν νά έπα- 
νέλθωμεν είς τάςπροτέρας έπικαίρουςμαςθεσεις 
μέ άπωλείας μηδαμινός άπέναντί έκείνων τάς 
οποίας εΤχον τά ύποχωροΰντα πρός τό Τσάι 
ζεϊμπέκια, όταν δέ συνετάχθημεν διά νά φύ- 
γωμεν καίτοι κατάκοποι *πό τήν μάχην, έψά- 
λαμεν τό εξής άσμα:

«Γυρνούμε άπό τή μάχη δοξασμένοι 
Γυρνούμε νικηταί άπ’ τή φωτιά 
Μ έ τήν σημαίαν περήφανα απλωμένη 
Γεμάτοι όλο φώς καί λεβεντιά».

Έφθάσαμεν είς τόν καταυλισμόν μας, έπή" 
ραμεν τό έσπερινόν μας συσσίτιον καί μετά τό 
προσκλητήριον κατεκλίθημεν μέ τήν συνείδη- 
σιν άναπαυμένην ότι έκτεΛ.έσαμεν άλλην μίαν 
φοράν τό πρός τήν Πατρίδα καί τόν Βασιλέα 
καθήκον μας. Τήν έπομένην μετέβην ε ^  τόν 
τάφον τοΰ αγαπητού μου συναδέλφου καί γεν- 

■ ναίου μου συμπολεμιστοΰ δεκανέως Άσημάκη 
I Ίωάννου καί άφοΰ έκόμισα στέφανον έξ άν- 

θέων Μικρασιατικής γής κατέθεσα αύτόν έπί 
τοΰ τάφου του προσφωνών δι’ολίγων ώς έξής : 

«'Αγαπητέ μου συνάδελφε καί γενναίε συμ- 
πολεμιστά, ευρισκόμενοί σήμερον έν τφ τάφψ 
αποχαιρετάς Πατρίδα, Βασιλέα καί συναδέλ
φους Μή σέ λυπεί δμως ό θάνατός σου διότι 
αύτό τό αίμα τό όποιον έθυσίασες είς τόν βω
μόν τής Πατρίδος θά τό ύπερααπίσωμεν ήμείς 
οΐ συνάδελφοί σου οΐτινες θά εύρισκόμεθα α
κοίμητοι φρουροί τάς Πατρίδος ήμέραν τε καί 
νύκτα. Αίωνία σου ή μνήμη καί γαΐαν Ιχοις 
έλαφράν.

'Αλέξιος Νταίχάχης δεκανεύς 
Ιΐο ν  Σ . Π . 2ος λόχος Τ . Τ .  929

Τούρκοι αιχμάλωτοι παρασκευάζουν το συσσίτιον ίων.

λον». ’Επίσης δέ διένειμεν ή Πυροβολαρ
χία κατά τήν αυτήν ώραν από ενα ζεό- 
γος καλτσών μάλλινων, γνωρίσασα είς τούς 
πυροβολητάςδτι προέρχεται έκ τής Α . Μ. 
τής Βασιλίσσης.— ’Απερίγραπτος ή χαρά 
τών πυροβολητών άφ’ ένός μέν έκ τοΰ 
καλοϋ συσσιτίου, άφ’ έτεροι* δέ έ'τι περισ
σότερον εκ τοϋ δώρου τής Α. Μ. τής Βα
σιλίσσης. Ή  διανομή τοϋ συσσιτίου τε
λείωσε τήν 12 ώραν δτε οί κ. κ. αξιωμα
τικοί μας μετέβησαν εις τήν κατοικίαν 
των (πολεμικόν άμπρί). ’Επειδή δ καιρός 
καί τό μέρος τών οικημάτων μα; (άμπρίων) 
δέν έπέτρεπε τήν συγκέντρωοιν τής πυρο
βολαρχίας είς έν μέρος, έχωρίσθημεν είς 
δύο. Ο! μέν τοδ ίου ουλαμού είς τό αμ
πρί τοϋ 2ου Στοιχείου οί δέ τοΰ 2ου ου
λαμού είς τοϋ 4ου Στοιχείου.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΕΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΑΓΓΑΡΙΟΝ

’Αγαπητή «Νίκη»
Τήν Ι Ιη ν  ’Ιουνίου 1921 καί περί ώραν 3ην 

πρωινήν, περί τούς 2—30D0 Τοΰρκοι έπετέ- 
θησαν κατά τής Νικομήδειας πρός κατάλη- 
ψιν ταύτης άντί πάσης θυσίας, ώς διεπιστώ- 
θη τοΰτο έκ τίνος διαταγής εύρε&είσης έπί 
φονευ&έντος τούρκου άξιωμαηκοΰ. Ή  όρμή 
των ήτο πράγματι άκάθεκτος, πρό τής όποιας 
οΐ δύο λόχοι τοΰ 47ου Συν)τος, οΐτινες είχον 
τήν προκάλυψιν πρός τό μέρος τής έπιθέ- 
σεως, δέν ήδυνήθησαν νά κρατηθώσιν είς τάς 
θέαεις των, άλλά άφήσαντες ό μέν 10ος Λ ό 
χος τόν Διοικητήν του Άνθ)γόν Γουμέλην φο- 
νευθέντα καί πολλούς ύπαξιωματικούς καί 
σιρατιώτας, ό δέ 11ος πολλούς όπλίτας των, 
ΰπεχώρησαν πρός τήν πόλιν έγκαταλείψαντες 
καθ’ όδόν πολλούς τραυματίας. Κατά τήν κρί 
σιμόν όμως ταύτην στιγμήν τής μάχης διατα- 
χθείς β 12ος Λόχος επιπίπτει κατά τοΰ είς ά- 
πόστααιν 500 μέτρων εύρισκομένου έχθροΰ ά
κάθεκτος ώς λαίλαψ καί άδιαφορών διά τάς 
δίκην βροχής έρχομένας σφαίρας καί οβίδας 
τοΰ έχθροΰ καταδιώκει τούτον καί τόν αναγ
κάζει ν’ άνέλθη καί πάλιν είς τά είς άπόσΕα- 
σιν 1500 μέτρων εύρισκόμενα υψώματα. Έ ν  
τφ μεταξύ δέ προσελθών καί ό 6ος Λόχ ς, 
αναλαμβάνομαι άμφότεροι οΐ Λόχοι έπίθεαιν 
καί έκδιώκουσι τόν έχθρόν τελείως έκ τών 
πέριξ Νικομήδειας, καθ’ ήν στιγμήν ένεφα- 
νίσθησσν μακρόΐϊεν καί τά πρώτα τμήματα 
τής πτερωτής X I  Μεραρχίας. *0 έχθρός ύπο- 
χωρών άφήκεν πολλούς νεκρούς καί τραυμα
τίας στό πεδίον τής μάχης. Ή μείς  έσχομεν 
άρκετάς άπωλείας, τρεις άξιωματικούς καί 75 
όπλίτας εκτός μάχης.

Τ .Τ . 919 τή 2D Δεκεμβρίου 1921.
Α . Μιχαηλίδης 

47ον Σύν)μα Πεζικοΰ 
I  Πολυβολαρχία

ΤΑ X P I £ T O \ T k N N A

Ε Ι Σ  Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν

Κατά τήν 7 1)2 πρωινήν ώραν ή Πυ 
ροβολαρχία διένειμε to πρωϊνόν ρόφημα 
μετά γλυκΰσματος καί κονιάκ.

Ή λθεν ή ενδέκατη ώρα οθεν πάντες 
προετοιμάζοντο διά τήν διανομήν τοΰ 
συσσιτίου, και τήν 11 1)2 συνεγκεντρώ- 
θη ή Πυροβολαρχία είς τά μαγειρεία 
τή φροντίδι τών οργάνων τής υπηρε
σίας. Ή  διανομή δέν είχεν ακόμη αρ· 
χίσει δτε άφίχθή ό Διοικητής τής Πυρο 
βολαρχίας λοχαγός κ. Παπασταθόπου- 
λος Νικόλαος μετά τοΰ άνθυπολοχαγοΰ 
κ. Γιαννοπούλου Σπ., εύχηθέντες καταλ
λήλως τό προσωπικόν τής πυροβολαρχίας 
των. Τέλος ήρχισεν ή διανομή τοΰ συσ
σιτίου «ροσπίφ μετ’ άναλόγου οίνου, γλυ- 
κύσματος (μπακλαβά) και άπό ένα μή

— *Η  τράηεξά μας.
'Ως τράπεζαν μετεχειρίσθημεν δύο, σα

νίδας θέσαντες εις τά 2 άκρα αυτών 2 ζυ
γούς καί ώς τραπεζομάνδυλον ανάλογα 
αντίσκηνα.—“Αμα δέ τή συγκεντρο'ισει 
τών πυροβολητών είς τήν τράπεζαν έψάλ- 
λαμεν τό άπολυτίκιον τής ημέρας «Ή  γέν- 
νησίς σου Χριστέ,...» οπότε ήρχισε καί 
τό φαγητόν.

"Οταν δέ πάντες εφαγον, ήγέρθη δ δε
κανεύς βολής Παπαδέας Θ. εχωνάνά χεΐρας 
τρία κύπελλα, άτινα ειχον άπ’ όλίγον οί
νον, έκαστον, λέ/ων, «παιδιά αυτά θά τά 
πιούμε, τό μέν πρώτον είς υγείαν τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως μας, τό δεύτερον 
εις υγείαν τοΰ ενδόξου Έλλην. Στρατοδ, 
καί τό τρίτον είς υγείαν τοϋ άγαπητοϋ 
μας λοχαγού Παπασταθοπούλου Νικ„ δ- 
■&εν πάντες έδέχθησαν μετά χειροκροτη
μάτων καί ζητωκραυγών.

Ό  άνω δεκανεύς διεβίβασε τό κύπελλον 
είς τόν αρχηγόν τοΰ 1ου στοιχείου δεκ.Νε- 
ρολαδάκην Κωνσταντίνον δεχ&είς αύτό 
μετά χαράς καί τραγουδών «τ<»0 αετού δ 
γυιός....» οΰτος δέ τό διεβίβασεν είς άλ
λον καί οΰτω καθεξής. "Ηρχισεν ή δια- 
σκέδασις είς τό άμπρί μέχρι τής 3 μ. μ. 
οπότε έξήλθε καί δ βασιλεύς τής ημέρας 
(ήλιος).

Η  Ζ Ω Η  Τ Ω Ν  Α Ι Χ Μ Ά Λ Ω Τ Ω Ν
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ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΣ

Ή  ιστορία μιας κολοσσιαίας προσωπι- 
κότητος έχει πάντοτε και τήν ασθενή ̂ της 
πλευράν ως πρός τήν μελλοντικήν έπί- 
ί)ρασίν της. "Οτι γεμίζει τόν κόσμον επί 
πολύν καιρόν, μετά τήν ΰπαρξίν της, με 
τάς ζώσας γελοιογραφίας της. Άπό τότε 
ποΰ ό Κορσικανός έξέπνευσεν είς την 'Α
γίαν Ελένην και ή Γαλλία έ'καμε τήν πά
λι νόρθωσιν τής μεγάλης αυτής Γαλλικής 
δόξης, ό κόσμος εγέμισεν άπό κατέκτυπα 
τοϋ Ναπολέοντος. Ό άνθρωπος αΰτος 
ποΰ κατώρθωσε δι’ ολίγα έτη νά κράτηση 
είς τήν παλάμην του τήν κυβέρνησιν τής 
γης, άφοΰ έχυβ̂ ρνα τήν Ευρώπην, ποΰ 
άνεκήρυσσε Βασιλείς μέ τήν ευκολία ποΰ 
ενα 'Υπουργείον διορίζει τούς υπάλλη
λους του, άφησε ζωηράν τήν εντύπωσήν 
του έπί τοϋ δεκάτου έννάτου αίώνος. Και, 
διά νά έξηγηθώμεν σαφέστερα, έπήρε στο 
λαιμό του αρκετούς ανθρώπους ποΰ έ- 
φαντάσθησαν δτι είχαν αναλογίας μέ 
αυτόν.

Εκείνος ποΰ είχε πάρει πάρα πολυ 
αυτήν τήν πόζαν ήτο δ Ναπολέων ο Γ · 
Είνε γνωστόν πόσον δ τελευταίος Γάλ
λος μονάρχης είχεν ενοχλήσει τήν μνήμην 
τοΰ θείου του καί τήν σύγχρονόν του δι
πλωματίαν. Έπίστευεν δτι πρόκειται να 
συνέχιση τόν ρόλον τοΰ μεγάλου Αυτο- 
κράτορος καί διαρκώς άπειλοϋσε νά τά 
σπάση, δπως δ Ναπολέων δ Α' έσπασε 
τήν πορσελάνην προ τοΰ καταπλήκτου 
διά τήν βιαιότητα Αύτοκράτορος τής Αυ
στρίας, διά νά τοϋ δώση, διά τών θραυ
σμάτων τής πορσελάνης, ζωντανήν τήν 
εικόνα ποΰ άνέμενε τήν μοναρχίαν του 
δν ήρνεΐτο νά δεχθή τούς δρους τοΰ φο- 
βεροΰ νίκητοϋ· Άλλά, άλλα είνε τά μάτια 
τοΰ λ*αγοϋ κι’ άλλα τής κουκουβάγιας. 
Και είς τό τέλος δ Ναπολέων δ Γ' κα- 
τήντησεν, δπως είνε γνωστόν, νά παρα-

Έξήλθομεν πλέον £ξω καί οί δύο ου
λαμοί, συναθροισθέντες είς τά πυρο 
βολεΐα άρχίσαμε χορόν Ελληνικόν.

“Εξαφνα βλέπομεν τούς κ.κ. λοχαγόν 
μας καί άνθυ πολοχαγόν μας ερχομένους 
πρός τόν χορόν, Ιδών αυτούς δ Ιν εύθυ- 
μίςι ευρισκόμενος πυροβολητής Μαλαπά- 
νης Βασίλ. άποσπάται τοΰ χοροΰ λέγων 
είς τόν κ. λοχαγόν μας «κύριε λοχαγέ, θά 
πνήτε όλίγον κονιάκ ;» «ευχαρίστως», ά
παντά δ κ. λοχαγός καί λαβών τό ποτή- 
ριον πλησιάζει τόν χορόν λέγων «χρόνια 
πολλά, παιδιά μου, καί ταχείαν επάνοδον 
είς τάς οίκογενείας σας». *0 άνω πυρο
βολητής έδωσε καί εις τόν κ. άνθυπολο- 
χαγόν, πράξας καί αυτός τό ίδιον, ώς 
κ. λοχαγός.

Ό χορός διήρκεσε μέχρι τής διανομής 
τοΰ έσπερινοΰ συσσιτίου δπερ ήτο κρέας 
πιλάφι μετ’ άναλόγου πάλιν οϊνου καί 
γλυκύσματος (καταίφι). Τό ίδιον διήλθο 
μεν καί τήν έπομένην. Ουτω λοιπόν δι 
ήλθομεν τάς αγίας ημέρας τών Χρίστου 
γέννων.

Τ. Τ. 925 τή 27 Δεκεμβρίου 1921.
Μεθ’ ΰπολήψεως 

λοχίας Σπυοοπαναγιωτόπουλος Στ.

δόση ταπεινώς τό ξίφος του εις τό Έμς 
προ τοΰ Γερμανοΰ νικητοΰ, ώς κοινός α
ξιωματικός συλλαμβανόμενος αιχμάλωτος.

Έπειια ένεφανίσθη δ Έμβέρ. Ό 
Τοΰρκος αυτός αξιωματικός κατώρθωσε 
ν’ άνέλθη ταχύτατα έκ τοΰ αφανούς κα
τωτέρου του βαθμοϋ είς τά ανώτερα α
ρώματα. Έπεδίωξε νά τοΰ δόσουν γυ
ναίκα πριγκήπισσαν, έκ τής βασιλευοΰσης 
οίκογενείας, καί τό έπέτυχεν. Εΐχεν ήδη 
άλει εις τό μάτι τόν θρόνον, δπως άπε- 

καλύφ&η άργότερον και μετεχειρίσθη 
ί:να παράδειγμα τοΰ Ναπολέοντος. ’Εκεί
νος είχε πάρει τήν Μαρίαν Λουΐζαν τής 
Αυστρίας, διά ν’ άναμίξη τό αίμα του μέ 
τήν άρχαιοτέραν βασιλεύουσαν οικογέ
νειαν τής Ευρώπης. Μέ τούς Άψβούρ- 
γους.Έπαιρνε καί αυτός μίαν κόρην Κα- 
λιφών. ’Αλλ’ δ Έμβέρ είχε παρεξηγήσει 
τήν ευκολίαν τής άνόδου του καί τής φή
μης του. Ειχε λησμονήσει δτι τοΰτο ήτο 
άποτέλεσμα τής άποσυνθέσεως τοΰ Όθω- 
μανικοϋ Κράτους, καί έφαντάσθη δη 
εύρε ναπολεόντειον νίκην. Ή  δύναμίς 
του έτελείωσε μέ τήν κατοχήν τής Κων
σταντινουπόλεως υπό τών συμμαχικών 
στρατευμάτων και δ άνθρωπος ποΰ ήπεί- 
λ«ι είς τό 1912 νά φθάση τά τουρκικά 
δπλα μέχρι τοϋ Ταινάρου είδε νά ύψοΰ- 
ται είς τήν Κωνσταντινούπολιν μετά τών 
άλλων συμμαχικών σημαιών καί ή Ελλη
νική. Έφυγεν έκεΐθεν άπάγων μερικά έ- 
κατομμύρια άπό δημόσιον ’Οθωμανικόν 
ταμέΐον καί ή τελευταία σελίς τής ιστο
ρίας τοϋ φοβεροΰ τούτου Ναπολεοντί- 
σκου είνε ή προ δλίγων ήμερών σύλλη- 
ψίς του παρά τόν Καύκασον υπό Ρώσ- 
σων καί ή δραπέτευσίς του είς τούς εχ
θρούς του τούς ευρισκομένους είς τήν 
Αγκυραν.

Θέλετε καί άλλον νεώτερον Ναπολέοντα. 
Είνε δ Ντ’ Άννούντσιο. Ή  ίστορία τοΰ 
Φιοΰμε, ή δημιουργηθεΐσα υπό τοϋ ποιη- 
τοό, άφησε βεβαίως είς τήν ’Ιταλίαν κά
ποιον κέρδος, άφοΰ χάρις είς αυτήν εγι- 
νεν ή Ιταλική συνθήκη μέ τούς Γιουγκο- 
σλαύους, άλλ’ εις τό τέλος τής δράσεώς 
του δ Ντ’ Άννούντσιο έθυμήθη και αύ- 
τός τόν Ναπολέοντα. Διαμαρτυρόμενος 
κατά τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως, δταν 
τόν έξετόπισαν άπό τό Φιοΰμε, εΐπεν δτι 
δέν μένει τίποτε άλλο παρά νά τόν Εξορί
σουν είς τήν Αγίαν Ελένην, δπως τόν 
Ναπολέοντα. Ή  ’Ιταλική Κυβέρνησις δέν 
έβλεπεν δμως κανένα επικίνδυνον Ναπο
λέοντα καί τόν άφησεν ελεύθερον νά 
γράφη τούς στίχους του δπου θέλει. Ό 
ποιητής άπεχώρησεν είς μίαν ώραίαν νη
σίδα, τήν δποίαν έφαντάσθη ώς "Ελβαν 
του καί έκεί έγραψε τά νέα του έργα, τά 
όποια, κατά τάς τελευταίας πληροφορίας 
τών ’Ιταλικών εφημερίδων, έπωλήθησαν 
είς πολύ μεγάλην τιμήν.

Άλλ’ δ Ναπολέων έχει, φαίνεται, α
κόμη βάσανα. Ή  σειρά τής πινακοθήκης 
τών δμοιωμάτων τοΰ μεγάλου άνδρός 
συμπληροϋται μέ τόν Μουσταφα Κεμάλ. 
Ό άνθρωπος τής Άγκυρας είχε δηλώσει 
προ καιροϋ δτι δέν φοβείται τά ’Αγγλικά 
τηλεβόλα, άλλά δέν έχει έμπιστοσύνην

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΠΟ
•Αγαπητή μας «Νίκη».

Έ ν  τφ ύπ’ άριθ, 27 τής 17 παρελθόντος έ- 
ριτίμψ ατύλλφ οας μετά μεγάλης εΰχαριστή- 
σεως καί άνακουφήσεως εΐδομεν τάς ένεργείας 
τοΰ κ. Υπουργού τής Συγκοινωνίας περί τής 
γενικής παραλαβής καί διανομής τών Στρα- 
τιωτικών δεμάτων, ώς καί τάς διαφόρους επι 
πλέον ΰπηρεοίας ας λίαν_ προνοητικώς αυνέ- 
ατηοε πρός τακτικήν καί άνευ κωλύματος άπο- 
οτολήν τών ώς άνω δεμάτων. (

Δυστυχώς δμως παρά τήν άξιοοεβαστον ταυ- 
την διαταγήν τοϋ κ. 'Υπουργού υπάρχουν έλά- 
χιστοι Ιδιωτικοί ταχυδρομικοί υπάλληλοι, οΤ- 
τινες ή άψηφοΰντες ταύτην, ή διά λόγους οΰς 
αυτοί μόνον γνωρίζουοι, παραλαμβανουσιν 
ότέ μέν, μέρος τι έκ τών μελλόντων νά άπο* 
σταλλώοι δεμάτων, ότέ δέ καί οϋδέν, καί οΰτω 
οτερούμεθα έξ αιτίας τούτου ένός δέματος ̂ ε
σωρούχων ή γλυκυσμάτων, ων μεγιστην αναγ- 
κην Ιχομεν ευρισκόμενοι εις τα χιονοσκεπή 
βουνά τής Μ . Άοίας·

Καί συγκεκριμένως άναφερω δια τον εις Μυ
τιλήνην καί έπί τών ταχυδρ. δεμάτων ευρι
σκόμενον ίδιωιικόν υπάλληλον, πρός ον πλει- 
οτάκις έδόίηοαν πρός αύτόν τοιαϋτα δέματα 
παρά τών οικείων μας καί οΰιος, άλλα μέν 
πα^αλαμβάνει άλλα δέ ουχΐ και πολλακις 
ούδέν. ,

Καί σάς έρωτώμεν ήδη. Είνα ι νόμιμοι καί 
πρέπουσαι αΐ ένέργειαι αύται τοϋ υπαλλήλου 
ή οΰ; καί έν περιπτώσει καθ’ ήν αΰται τυγ- 
χάνουσιν άνομοι διατί ουτος ^δεν ελέγχηται 
παρά τών προϊσταμένων του; ή μήπως έξ αί
τιας τοΰ υπαλλήλου τούτου πρέπει νά στερού- 
μεθα τών οίκογενειακών μας δώρων, όστις, 
Ισως ευρισκόμενος έν μέσφ τής οίκογενείας 
του, άψηφεΐ τούς ΰπερασπιστάς τής Πατρίδος, 
οΐτινες έπί σειράν έτών διαμένουσιν είς τά 
χιονοσκεπή ορη καί αναμένουσιν ως ανακου- 
φισιν ένός οικογενειακού των δώρου ;

Τ σ α κ ίρ η ς  Ά α η μ ά χ η ς  ενωμοτάρχης 
Στρατονομία 7ης Μεραρχίας— Τ . Τ . 904.

Λ ά φ ν ρ α  τή ς  μ ά χ η ς  8 -7 -2 1  χνρ ιευ & έντα  η α ρ α  
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εις τού; ’Άγγλους, τούς άνθρώπους ποΰ 
έξώρισαν τόν Ναπολέοντα. Καί τά έλεγεν 
αυτά άπό τής Άγκυρας, δπου τόν εΐχεν 
έξορίσει ήδη δ 'Ελληνικός στρατός καί όχι 
ή ευρωπαϊκή διπλωματία. “Ηδη απειλεί 
δτι περιμένει τήν άνοιξιν διά νά έπέλθη
λαϋρος σαρόνων τά πάντα. Μπρρρρ.....

Ζητεί τήν Σμύρνην, τήν Θράκην, τήν 
Μακεδονίαν καί διατί όχι καί τήν Πελο
πόννησον ; Καί δλα αυτά, δ Τοΰρκος Να
πολέων, τά ζητεί καθήμενος είς τήν Άγ · 
κυραν. Τά οστά τοΰ μ.εγάλου Κορσικανού 
θά κινηθοϋν είς τόν τάφον των άπό άη- 
δίαν, ή άπό ευθυμίαν.

ΑΠΟΜΑΧΟΣ

Η Ν I Κ Η : 7  =

Τ j U - ΞΟε=ια=ΠΕ

j) Το Δ ι η γ η μ α Τ η ς  “ ΝΙΚΗΣ  

0 ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙ Σ'ΑΓΑΠΩ...
Τό δεξί τον πόδι δεν υπήρχε πλέον. 

Μιά εχθρική βόμβα εσπασε κοντά τον καί 
ενα θραϋσμά της τον έκτύπησε τό πόδι, 
λίγο πάνω άπ’ τό γόνατο. Σαν νά είχε 
φαρμάκι τό θραύσμα ίκεΐνο τής δβίδος 
καί <5έν είδε καλό απ' την στιγμή έκείνη. 
Μιά, δνό εγχειρήσεις κ ’ έπειτα τον έκο
ψαν τό πόδι πολύ πάνω άπ ’ τό γόνατο.

Καί στην θέσι τοϋ γέρον του ποδιοΰ, 
τοϋ δννατοϋ, με τούς σιδερένιους μυς καί 
τά άτσαλένια νεύρα‘ υπήρχε τώρα ενα 
ψεύτικο πόδι φτιαγμένο άπό ενα τεχνίτη 
όρθοπεδικό. Έπεριπατοϋσε χωρίς δεκα
νίκια βέβαια, άλλά έκούτσαινε. Τό δεξί τον 
πόδι, ποΰ ήταν τό περισσότερο μέρος τον 
•ψεύτικο, δεν έλίγιζε διόλου.

Αυτή ή σνμφορά τοϋ ποδιοϋ τον τοϋ 
είχε κλονίση σημάνικά καί τήν υγεία του. 
Τά βάσανα τών εγχειρήσεων, ή άτελείω- 
τες μέρες καί νύχτες, ποΰ έπέρασε άκίνη- 
τος ατά κρεββάτια τών νοσοκομείων, οί 
πόνοι καί ή άγωνίες, τό τόσο αίμα ποΰ 
ίχυσε, δλα αυτά τόν είχαν κάνη χλωμό 
καί άδύνατο καί τοϋ είχαν ταράξη τά νεύ
ρα. Περισσότερο δμως άπ’ δλα αύτά τον 
Ιπείραζε ό ψυχικός κλονισμός τον καί ή 
&λΐψις ποϋ σε δλη τον τήν ζωή &ά εμενε 
κουτσός,

Γιά τήν Πατρίδα τό είχε χάσει τό πόδι 
του. Δεν Ιπείραζε δέν &ά τόν εμελε διό
λου, άφοΰ ή ϋ-υσία ήταν γιά τό μεγαλεϊον 
τής Πατρίδος. Άλλά τί &ά εγινότανε ε
κείνη ; 'Η  άγάπη της έσβννότανε πλέον γι ’ 
αύτόν παντοτεινά, τά όνειρα ποϋ καί οί 
δύο μαζύ είχαν πλάση—όνειρα μιας ζωής 
εντνχισμένης—ήταν υποχρεωμένος τώρα 
νά τά ξεχάση καί νά ΰάψη μέσ ’ στήν 
φτωχή του τήν καρδιά κάδε γλυκεία Ιλ- 
πίδα.

Αύτός, ό άξιωματικός ό τραχύς καί ή- 
λιοκαμμένος, ποϋ ειχε άντικρναη τόσες 
φορές άπό κοντά τόν ϋάνατο μέσ στήν 
φωτιά τής μάχης, τώρα εβαζε τό κεφάλι 
μέσ ’ τά δνό τον χέρια κ ’ εκλαιγε με πι
κρούς λυγμούς.

Σάν τίμιος αν&ρωπος ποΰ ήταν, (οφείλε 
νά τήν λύση άπό κά&ε ύποχρέωΉ, νά τής 
γι ρίοη πίσω τήν νπόσχεσι ποϋ τοϋ είχε 
δώση. *Αλλως τε δέν είχαν προφ&άαη καν 
νά κάνονν οϋ τε επίσημον άρραβώνα, ο ντε 
ν ' άλλάξονν δακτνλίδια. Μόνο προφορική 
νπόσχεσι είχαν ?>ώση ό ενας στον άλλο. 
«Είμαι δική σου», τοΰ είχε πή εκείνη.— 
Κ ι’αντός τής νποσχέ&ηκε άμα γνρίση άπό 
τόν πόλεμο με τήν ευχή τής Παναγίας νά 
τήν κάνη γυναΧκά του.

Ά λλά  τώρα δμως; Πώς μποροΰσε ποτέ 
νά πάρη ατό λαιμό του έκεϊνο τό ά&ώο 
κ ’ ευγενικό πλάσμα; Αύτός πλέον ήταν 
ενα ερείπιο. Πώς ήταν δυνατόν πλέον νά 
τήν κάνη γνναΐκά τον, άφοΰ αύτός ήταν 
μισός άνθρωπος; Πώς &ά μποροΰσε νά 
τής στέρηση τήν ευτυχία καί τήν χαρά τής 
ζωής, στήν όποιαν αύτή είχε τόσα πολλά 
δικαιώματα ; Θά διέπραττε τήν τρομερό
τερη άσυνειδησία άν επαιρνε γιά γνναΐκά 
τον Ικεϊνο τό ώραιο καί αβρό πλάσμα γιά 
νά τό καταδικάση νά μοιραα&ή μαζύ τον 
τήν τραγική σνμφορά τον καί νά γείνη 
έφ ’ δρου ζωής νοσοκόμος του.

Ά , επρεπε νά εχη τόν ήρωϊσμό νά ξερ- 
ριζώση μέσ ’ άπό τά στήθη τον τήν καρ
διά του, ή όποια έπήγαινε νά τόν κάνη νά 
χάση τό θάρρος του καί τόν άνδρισμό του.

* * 
*

’Έπρεπε λοιπόν νά πάψη παντοτεινά τόν 
ερωτά του καί νά εχη τόν ήρωϊσμό νά πάη 
νή τής πή καθαρά κα.1 ξάστερα:

— ’Αγαπηθήκαμε κ 'ή  άγάπη μας ήταν 
άγνή καί δυνατή. ’Αλλά ό Θεός—ευλογη
μένο νά είνε τό δνομά τον—δέν θέλησε 
νά μάς άφήση νά πραγματοποιήσω με τά 
δνειρά μας. Μή ϋΐ,ωρεϊς πιά τόν εαυτό 
σου δεσμευμένο μαζύ μου. Είμαι ενας 
ξένος γιά σένα καϊ δέν θά μέ ξαναιδής 
ποτέ πλέον.... ποτέ . . . .

*Ετσι επρεπε νά τής μιλήση καί νά ση- 
κωθή νά φΰγη, νά πάρη τά μάτια του νά 
πάη μακρνά, πολύ μακρυά.

Τά μάτια του είχαν κοκκινίση άπό τά 
κλάμματα.

*
♦ *

°Οταν εΰρέθηκαν, υστέρα άπό λίγες ή
μερες, ό ενας κοντά στον άλλον στήν Ά -  
&ήνα, ατό σπίτι της, τόν ΙδέχθηΥ-ε μέ ά- 
νοιχτή άγκαλιά. Καί τόν έφιλοΰσε ολοένα 
κ ’ εκλαιγε.

Οί λυγμοί τόν έπνιγαν κι ’ αύτόν καί δέν 
εϊχε τήν δνναμι ν ’ άρθρώση οΰτε λίξι.

’Εκνριάρχησε γιά μιά στιγμή χής θλί- 
ψεώς τον καί τής συγκινήσεώς του καί τής 
είπε μέ ϋφος άπείρως ϋλιβερό:

—Πάνε, δλα Ιτελείωσαν πειά γιά μάς...
’Εκείνη ίσήκωσε τά ώραΐά της δακρυ- 

σμένα μάτια καί τόν έκύτταξε μέ περιέρ
γεια.

—Γιατί; Τί θέλεις νά πής;·—τόν ίρώ- 
ρησε μέ φωνή ποΰ ετρεμε.

— ’Εγώ είμαι νεκρός πειά, μισός άν
θρωπος, σακάτης.... Τήν νπόσχεσι ποϋ 
μοΰ είχες δώση, νά, πάρέ την πίαω—  
Είσαι ελεύθερη νά κάνης δ,τι θέλεις.... 
’Εγώ  #ά πάρω τά μάτια μου νά φύγω 
μακρυά.

Αέν ϊκλαιγε, τά μάτια τον δμως ή σαν 
κοκκινιομένα κ ’ ένοιωθε πώς έκαιγαν καϊ 
τόν έπονοΰσαν τά βλέφαρά τον. Εϊχε τό 
συναίσθημα, δτι όλόκληρος ό κόσμος έβού- 
λιαζε κάτω άπό τά πόδια του καί τόν πα
ρέσυρε κ ι’αυτόν μέσ’ στο χάος..,.

'Αξαφνα τό γλυκό της πρόσωπο άστρα- 
ποβόλησε καϊ τά μεγάλα της μανρα μάτια 
τά γεμάτα καλωσύνη καϊ άγγελικότητα τόν 
έκύτταξαν μέ λάμψεις.

— Τί είνε αυτά ποϋ λες, άγαπημένε μου; 
— τοϋ είπε μέ ζεστή φωνή.— ’Εγώ είμαι 
δική σον καϊ θά μείνω δική σον παντο- 
τεινά, ί’ως τήν τελενταία μου πνοή....

Έσταμάτησε μιά στιγμοΰλα κ ’Ιπρόσθεσε 
αμέσως μέ φωνή θερμότερη καϊ γλυκύ- 
τερ η '—Κι ’ αν σοϋ λείπη τό ενα πόδι καϊ τί; 
Θά σέ στηρίζω έγώ με περηφάνεια στο 
μπράτσο μου καϊ ·θά περνάω μέ καμάρι 
στούς δρόμους δίπλα σου.... Τό πόδι σου 
τό έπήρε ή Πατρίδα.... Τί μεγαλείτερη 
τιμή γιά μένα, άγαπημένε μου! . . .

‘Η  χαρά καί ή ονγκίνησις, ποϋ τοΰ έφε
ραν τά ευγενικά της λόγια, τόν έκλόνισαν

σέ σημείο ποϋ λίγο ίλειψε νά χάση τάς αΐ- 
σ·θήοεις του καϊ νά λιποθνμήση,

’Εκείνη δμως τόν σννεκράτησε, τόν ά- 
γκάλιασε καϊ τόν έγέμιοε φιλιά...,

* *
*

Σέ λίγες ήμερες έγειναν οί γάμοι τους 
καϊ δέν υπήρξε ποτέ πειό ευτυχισμένο ζευ
γάρι άπ’ αυτούς....

Μ.

[ Η  ‘ΝΙ ΚΗ ,  Ε Ι Σ  ΤΟ Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν  j)
Τ .Τ . 922 τΰ 27 Νοεμβρίου 1921.

’Α γαπητή «Νίκη»
Έλαβον τάς άποστολάς τών φύλλων τοΰ ά- 

γαπητού μας περιοδικού, tc όποια εύηρεστή- 
θητε νά μοΰ άποστείλητε, καί μέ μεγαλην 
μου χαράν τά διενειμα είς τούς άνδρας τοΰ 
Ό ρχου μ °υ , ot όποιοι μένουν κατενθουσια- 
ομένοι, άναγινώσκοντες τα πατριωτικά του 
δημοσιεύματα καί παρακολουθούν μέ πολύ έν- 
διαφέ.ιον τά δημοσιευόμενα, πρός τιμήν τών 
ένδοξων νεκρών τοΰ πολέμου μας.

Διά νά έκδηλώσωσιν δέ έτι καλλίτερον τόν 
ένί)ονσιασμόν των, στολίζουσι τά ένδύματά 
των διατών υπό τής «Νίκης» δημοσιευομένων 
είκόνων τής Α. Μεγαλειότητος τοΰ λατρευτού 
ήμών Βασιλέως, καϊ δαφνοστεφούς Στρατη
λάτου, ώς καί μέ τάς τών Α ,Α .Υ .Υ . τοΰ Δια
δόχου, καί τών Πριγκήπων μας.

’Επίσης μέ μεγάλην των εύχαρίστησιν, πα
ρακολουθούν τάς εκλεκτές δημοσι :ύσεις σας, 
τάς όποίας μέ τόσον ζήλον εκλέγει ή φιλόπο
νος καί πατριωτική μέριμνα, τοΰ άγαπητοΰ 
μας περιοδικού.

Μεθ* ΰπολήψεως 
λοχίας 

Α α β δ ιώ τη ς  Χ α ρ ίλ .
X I I I  Όρχος Μηχανικού Τ .Τ . 922

’Αγαπητή «Νίκη»
Σ ’ ευχαριστώ διότι συνεμεοίσθης τάς Ιδέας 

μου κι" ένεκολπώθης τάς αντιλήψεις μου, 
πράγμα γιά τό όποιον άλλως τε όέν αμφέ
βαλλα ούδέ κατά κεραίαν, διότι Σΰ  γιά μας 
είσαι ή μαννα ή άντιλήπτωρ τών πόνων μας, 
τών έργων μας.

Έ ν  ένί λόγψ σεχονμε στή καρδιά μας μέσα 
καί τήν έμφάνισί σου εδώ στάς τάξεις μας ΰπο· 
δεχόμεθα μέ άλλαλαγμούς.

Σ ’ άγαπήσαμε στ" άληίΗνά· αύτή είν’ ή ά- 
λήθεια.

Ό σον άφορ<; δέ τήν μή δημοσίευσιν τής 
έπιστολής μου ευχαριστήθηκα δσφ δέν φαντά
ζεστε διότι ώς πολύ όρθώς παρατηρείτε αΐ 
περιστάσεις δέν είναι εύθετοι πρός τοιαύτας 
συζητήσεις.

Ώστε δέν εχω άλλο τι νά κάμω εΐ μή νά 
σάς εύχαριστήσω άπό τή καρδιά μου διά τό 
ένδιαφέρον καί τήν άγάπην ποΰ αίοθάνεσθε 
γιά τούς πολεμιστάς.

Με πολλή άγάπη 
Η . Πεφάνης 
λοχίας Τ .Τ .  902

Τ . Τ . 925.-15-11-21.
’Αγαπητή μου «Νίκη».

Μετ’ εύχαριστήσεως λαμβάνομεν καθ’ εβδο
μάδα τήν προσφιλή μας «Νίκη» καϊ έτσι περ
νούμε ώρες εύχάριοτες είς τήν μοναξιάν μας 
έδώ είς τό Μέτωπον, όταν τήν άναγινώσκομεν 
καί βλέπομεν τά διάφορα κατορθώματα τών 
συναδέλφων μας οί όποιοι έθαυματούργησαν 
πέραν τοΰ Σαγγαρίου.

ΕΤμεθα πάντες ευτυχείς διότι έχομε τοιοΰ- 
τον ώραΐον σύντροφον καθ’ έβδομάοα καί εύ- 
χόμεΟα είς τήν αγαπητήν μας «Νίκην» καλήν 
πρόοδον.

Μετ’ αγάπης 
Κ ω νο τα νχ . Β .  Μ α& ιονδάχης

ύποδ. Νοσοκόμος
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Μ έτωπον, Γιννάρης
Ζ α χ α ρ ο ύ λα  μ '  Ζ α χ α ρ ο υ 3 ια β ίτη  μ ’

Γ ειά  ο ' κ ι’ άντίου ! Σ ί φλώ περ ιπαθώ ς, oi 
φλώ τουσούτουν δσουν ούδείς φιλάργυρους 
ήγάπηοι τοϋν πλούτουν ! Νοί ούρέ πλάκι μ ’ 
πάντα οί σκέφτουμι κι* πάντα ο" εχου οτού 
νοϋ μ ' κ ι’ δέν σ’ άλησμουνώ μά ϊδι δτανις 
κοιμάμι. Ί σ ύ  είσ ι τού τζ ιέρ ι μ’ κ ι’ σ* εχου 
φουτουγραφισμένη κι* σταμπαριομένη μέσα 
οτά φυλλουκάρδια μ’. Π ροχτές εΐχαμι π λ ί μ’ 
μ ί τσ’ Τσέτιδες ίένα μικρουπανηγύρ'. Τσ’ τρί- 
ψαμι μαθές τά μούτρα κ ι’ τσ ’ άλλάξαμι τοΰν 
αδόξαστου, τσ’ κάναμι κί ξιράσανι καρικλου- 
πόδαρα ! Ή ρ θ α ν ι μαθές διά νυχτός νά μάς 
ξαφνιάσουνι. Νονμίσανι δ τ’ κοιμάμαστι μά 
ήμεΐς καθόμαστι άγρυπνοι κί παραφυλάγαμι. 
Μόλις τού λπόν ξικαμπίσανι τσ’ άρχίζουμι 
στού ντουφεκίδ’. Μπάμ κί μπούμ κί μπαμ 
π ’ χόσανι τού νούμιρου τσή δικάρας. "Οσου 
νά πάρουμι τήν ανάσα μας εΐχανι φΰγ' ίλαύ- 
νουντας άπό ρυτήρους. Δέν χάνουμι κιρό βγαί- 
νουμι ά π ’ τού χαράκουμα κί το’ πέρνουμι 
στού κονιό φνάζοντας ;

— Σ τα θή τι ούρέ άφαλουκουμένοι !
— Σταθήτι ούρέ μουνάντιροι 1
"Αχ ! Ζαχαρούλα μ ’ νά τσ’ δής π^υώς τρέ- 

μανι κ ί σπαρτπράγανι. Ε ΐχανι μιά πείνα  π' 
δέν γλέπανι μπρουστά το’. Τσ’ δώκαμι κίφά 
γανι κί στάθηκι ή ψυχούλα τσ ' I Μάς λιεγανι 
ούρέ πλάκι μ’ δτ’ αύτός ού αφαλούς ού Κ»μά- 
λης δέν τνα' δίν νά φάν’ παρά μουναχά βρα
σμένου καλαμπόκι λιές κί εΐνε γουρνόπλα 
Λ ιγνέψανι, λιγνέψανι άπού τήν άμασία κί γι- 
νήκανι σαν ντηλιγραφόξλα, νά  τσ’ γλιέπς κί 
νά ο’ ρα γίζ’ ή καρδιά ... Ά μ ’ ήμεΐς δα τρώμι 
ίδώ  στού μέτουπου κί παρατρώμι ούρή Ζα
χάρου μ’. Ί έχο ν μ ι μαθές τοΰ Λάσα ίένα, δέ 
μάς λείπ’ τίπουτις. Ή  κουραμάνα ε ίν ’ μπό
λικη κί τού καζάνι βράζ ποουΐ κ ί όειλινό κί

Ο X. I .  Θ ., X I  ’Α π ό σ π α σ μ α  Τ η λ εγρ α φ η -  
ν, Τ . Τ .  9 0 3 ,  μάς περιγράφει πώς γ ιά  νά 

φύγΉ άπό τήν έδρα τοΰ τάγματός του καί νά 
πάχι νά έπισκεφθχι ενα παλαιό του φίλο ποϋ 
ήσαν στά φυλάκια τοΰ α ' λόχου, άπάνω σενα 
βουναλάκι 3—4 ώρας μακρυά καί γυρίζοντας 
νάβρΆ στό δρόμο έναν άλλο φίλον του τόν 
Πετούση, ποΰ τόν έκράτησε δ ιά  κουβέντα, έ 
χασε τό βραδυνό του συσσίτιο, ηύρε τό καζάνι 
αναποδογυρισμένο καί τή  φακή τελειωμέ- 
νην ! I ! "Ετσι έκοιμήθηκε νηστικός, έμαθεν 
όμως άπό τούς φίλους του δ τ ι ή «Σύνοψι» 
εΐνε περιζήτητη στό μέτωπο. Μ ’ αύτή περ
νάνε πολλές ώρες, άλλά καμμιά  φορά μ έ
νουνε κ α ί... άπένταροι. Γ ια τ ί ; Δ ιότι η «Συ- 
ν ο ψ ι» έχει διαβολικές εικόνες, καβαλλιστι- 
κούς αριθμούς καί σάν τρ ά π ο υ λ α  ποΰ εΐνε έ
χει καί τά θύματά της.

·■#— £»

Ά π ό  τό Κάϊρον ό ενθουσιώδης κ. Ν ΐχ ο ς  
0 ,  Ά σ η μ α χ ά π ο υ λ ο ς  μάς αποστελλει επιστο
λήν άπευθυνομένην πρός τόν τραυματίαν έξ- 
αδελφόν του κ. Θεόδωρον Ά σημακόπουλον, 
πλήρη άπό πόνον πατριω τικόν καί άφοσίωσιν 
πρός τά Ιδανικά τής Π ατρίδος καί τό προσω- 
πον τοΰ Βασιλέως.

~  T O  J  I F C t o t i C l · *  M A X  - j  |

Κονς Κους Κωστ. Τ ζιμ . Τ .Τ . 924.—’Αλβξ. 
Ν ταϊκ. Δεκανέα. Τ .Τ . 929.—Ή λ . Γκόν. Λο
χίαν Τ .Τ . 932.—Ίω α ν . Λιάσκι,ν Τ .Τ . 911.— 
Ε. Μ. Τ . Τ . 907.—Δημ. Παπαναστ. Λοχίαν 
Τ .Τ . 932.—I. Θεοφιλ. Τ .Τ . 906.—X. Βασιλ. 
Τ .Τ . 926.—Γ . Μ παϊγκ. Λοχαγόν Τ .Τ . 907 ί -  
Σ . Ά  σεν. Τ .Τ .  904.—Γερασιμ. Βουτσ(|ν. 
Τ . Τ . 907.—Λ. Δημητρ. Σμύρνην.—Δ. Λικαυ- 
ροπ. Δεκανέα Τ .Τ . 915.—Ν ικολ. Β . Βελισ. 
Δ εκα νέα ’Αθήνας. — Ν. Δέλιον Τ .Τ  915.J—
’Αοημ. Τσακίρ. ’Ενωμοτάρχην Τ .Τ . 904.—Κ. 
Φλογερ. Λοχίαν Τ .Τ . 915.—Κ, Σουμπ. Τ .Τ .  
904. — Ίω α ν. Κ ατζελ. Τ . Τ . 903. — Δημ. 
Πρανταλ. Τ . Τ . 918.—Χ αρ. Καρυωτ. Λοχίαν 
Τ. Τ . 929.—Δημ. Ί μ β ρ . Τ .Τ . 901.—Λυσανδρ. 
Μ περούχ. Λοχίαν Τ . Τ . 926.—Κ. Π αππακλ. 
Λοχίαν Τ .Τ . 9 2 7 .-Θ . Δηβ. Ποχ. Τ .Τ . 904.1- 
Κ. Σμαραγ. Τ .Τ . 911.—Χρηστ. Λαγόν Λοχίαν 
Τ .Τ . 915.—Χρον. Νάσην Τ . Τ- 930.—Βαο»Κ. 
Κοκορ. Τ . Τ. 903. Έ λήφθησαν άποσταλέντα 
χειρόγραφα, περιγραφαί, νεκρολογίαι κ .τ.λ . 
κ .τ .λ .—Κον Δ. Πορτσ. Τ . Τ . 927. Θά δημρ- 
σιευθή ή εΐκών τοϋ ήρωος Διαμαντόγλου.— 
Κον Δημ. Βισβ. Λοχαγόν Τ .Τ . 915. ’Ελήφθη 
συνδρομή οας. Χ ίλια εύχαριστώ.—Κον A. Α. 
Μ πετζ Τ .Τ . 902.—Κον Ά θ α ν . Μ ιχαήλ. Τ .Τ . 
919. ‘Ελήφθησαν έπιστολαί σας.—Κον Ίω α ν . 
Μελιδων. Τ . Τ . 911. Έ λ ή φ θη  έπιστολή σας. 
Θά γράψωμεν έπ ί τοΰ ζητήμ ιτος ποϋ άναφέ- 
ρετε.—Κους Κους Ά θ .  Τ ζιτζ . Λοχίαν Τ . Τ . 
903.—Εύθυμ. Π απαδ. Επιλοχίαν. Τ. Τ . 908. 
—Μαν. Μαζαρ. Λοχίαν. Τ . Τ. 927.—Σ . Σω- 
τηρ. Λοχ/αν Τ. Τ. 934.—Λημ. Γεροντοπ. Ά ν -  
θυπολ. Τ .Τ . 903.—Γεωργ. Μαργαρ. Τ .Τ . 906. 
—Α. Ν ικολοπ. Τ . Τ. 922.—Α. Ν ταϊκ. Δεκα- 

Τ . Τ . 929. — Γεωργ. Σουροπ. Δεκανέα 
Τ .Τ . 929.—Ν ικολ. Κώστ. Δεκανέα Τ .Τ . 903. 
— Εύστ. Διάκου Τ . Τ . 90S.—Νικ. Αύγουσ^. 
Τ . Τ . 90 4 —Π. Βερδεσ. Τ . Τ . 904. — Θεοδ. 
Μαρεο —Τ . Τ . 904.—Θ. Π . Π αππαθ. Ύ πο- 
λοχ. Τ .Τ . 903.

Ό  κ. Ά & α ν .  Σ α β ερ λ η ς , τραυματίας τοΰ | 
Ταμπούρ Ό γλ ο ~ , μάς αποστέλλει μακροτά- 
την περιγραφήν διαφόρων μαχών κατά τά ί ό- I 
ποίας άπεδείχθη ή άπαραμιλλος γενναιότης 
τών αξιωματικών μας, ή ύπεράνθρωπος αντο
χή τών στρατιωτών καί ό ακατάβλητος ήρωϊ- I 
σμός τών μαχητών μας.

τοϋ «Μεγαλείου τής Πατρίδος» 
φαντασίαν όχι όλίγην.

ήν ύμνεϊ μέ
4

προυι
σκουρπάει μουσκουβοτλιές· Κ ί καπνό ίέχουμι . ν ι τ  ‘W m lnnvinr
μπόλικου κί κουνιάκ γ ιά  νά ζιστινόμαστι κ ί Ο κ. Μ ιχα ή λ  X . ,  της X II Η μιλαρχίας 
νά στυλώνη ή καρδούλα μας. Οΰτε στού σπίτι Τ .Τ . 92ο, μ α ς  αποστελλει ενθουσιώδες ποίημα 
μας μαθές δέν τά εΐχαμι ούλα αύτοΰνα. Ί ν φ  ιστορούν την εκστρατιαν της Μ. Αοιας. Αρ 
αύτοΰνοι οί Κεμάλιδες νηστεύουνι κ’ έχουνι χεται άπό της 4ης_Μ αρ,ίου παρελ.. έτους και 
ούλουένα Σαρακουστ κί Καθαρά Δευτέρα ! καταλήγει μέχρι των τελευταίων προ του Σαγ 
Φτάσανι οΰρέ πλί μ’ οϊ κουρούνηδες νά  τρών* | γαριου μαχών, 
χορτάρια, νά βονσ άνι σαν τά πρόβατα!... Ά ν
 /    — Φ λ ο τ ι μ  -τΛ  U /V ll  ·Λ  Α / ί  f tn i l l*  I I C Π Π

Ό  κ. Κ . Θ. Τ ζ ΐμ α ς ,  τής I  Μοίρας βαρέώς 
πυροβολικοΰ, Τ .Τ . 924, μάς στέλει ύπέροχον 
και ποιητικω τάτην νεκρολογίαν ύπέρ τοΰ έξ- 
αδέλφου του Κ . Μ ιχ ο π ο ΰ λο υ , δεκανέως, πε· 
σόνιος ήρωϊκώς έν Ταμπούρ Ό γλ οΰ . Ε ίς τόν 
ίδ ιον  αφιερώνει καί έπιτυχές ποιημάτιον ...

σκίσης κανενός Τσέτη τή κοιλιά  θά  βρής μέσα 
καθαρόν άερα !...

Γ ι’ αύτό ούρέ π λ ί μ’, Ζαχάρου, μή στενο- 
χονργιέσι. Θά το’ πιτοώσουμι γρήγουρκ:, θά | 
τσ’ δώκουμι νά φ tv ούβίδες νά χουρτάσοτινι ! 
Κ αί τότινις θά  σοΰρθου κί γώ πίσου νικητής 
κί ντρουπιούχους !

Τ '’ϋτα κΐ μένου Ζαχαροϋλα μ’.
Ίέτιρουν μηδέν.

Σ ί φλώ πιρ ιπαθώ ς 
Οΰ σός λατρς 

Μ ή τρ ο υς  Κ α ρ α φ ο υ τ ια ς

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  __
Σ ά β β α το ν  8  Ία ν ο υ α ο ίο υ .’ Ό  Π άπας B f v e -  

δικτος ΙΕ ' πνέει τά  λοίσθια. Γ ίνετα ι λόγος 
περι τοί» π ιθ^νοΰ  άντιν-πτ^οτατοι» του τοΰ 
σvγκεvτρo''vτoc τάα μεγαλειτέραε ελπ ίδ-tc. ^

Κ ν ρ ία χ η  9  ’ Ια νουά ρ ιου . Ά π έ θ -ν ε ν  ο Π α- 
παε καί ή Ιτ α λ ικ ή  Κυβέρνησις έκήρυξεν ε
θνικόν πένθος .

Δ ευ τέρ α  1 0  ’Ια νο υ ά ρ ιο υ . Αγγέλλεται οτι ή 
διάσκεψή διά  τό Α νατολικόν ζή τη μ α , θ ά  συ- 
νέλθη περί τά  τέλη Φεβοοτιορίου.

Τ ρ ίτη  11 Ί α ν ο υ α ρ ιο υ .  Έ ξακολουθουν εν 
Λονδίνω α ί διαπραγματεύσειε τοϋ κ. Π ροέ
δρου τής Κυβερνήσεω ς διά  τήν συναψιν δα
νείου καί διαψεύδεται ή φήαη τής επανόδου 
τοΰ κ. Γούναρη δι* ολιγοήμερον διαμονήν εν 
Ά θή να ις .

*0 κ. Ί ω .  Α ια χ α χ ο ς ,  λοχίας τοΰ 35ου πε
ζικού συντάγματος 2ου λόχου IV Μεραρχίας, 
Τ .Τ . 929, καταγόμενος έκ Σ.τάρτης, μ ϊς  στέ- 
λει ώραίαν περιγραφήν τών νικηφόρων μαχών 
τής 4ΐ)ς Μεραρχίας ύπό τόν ΰποστρά<·ηγον κ. 
Δημαράν. Ή  Μεραρχία, έξορμήσααα έκ Ku- 
ρακογιοϋ πρός τό Καρά Χισοάρ . τόν Ιο ύ ν ιο ν  
τοϋ 1921, συνέτριψε τον πρό αύτής έχθρόν, 
όπου καί άν τον συνήντησε καί προήλατινε 
πάντοτε ασυγκράτητος καί νικηφόρος. Κα
τέλαβε πλείστας όχυράς θέσεις, συνέλαβε α ιχ
μαλώτους καί λάφυρα. Ο ί εΰζωνοι καί οι ο- 
πλ ϊτα ι έπέδειξαν πρωτοφανή όρμητικότητα 
καί άνδρείαν. ΟΙ άξιωματικοί έπολέμησαν 
πάντες γενναίως.

--
Ο ι κ. κ. Μ ιχ . Χ ο ρ ιιό β ας  καί A . H . ,  Τ.Τ. 

907, 34ου πεζικοϋ συντάγματος, μάς γράφουν 
παραστατικότατα τάς περιπετείας το ν  έπ ί τών 
κορυφών τοϋ Τσάλ Ντάγ, δπου έμειναν επ 
αρκετόν θεονήοτικοι άλλά πάντα πιστοί στήν 
Π ατρίδα, πάντα άγρυπνοι φρουροί, π 
γενναίοι ά ντίπαλοι πρό τοΰ έχθροϋ !..·

Ό  κ. Ά & α ν . Κ ιλ ιν ιά τη ς ,  ΰποδεκανεύς νο
σοκόμος V Ί  ορειβατικοί' χειρουργείου, Τ .Τ . 
927, μ ϊς  σ ιέλει ένα θερμ-όν καί λυρικότατον 
άποχαιρετιοτήριον πρός τόν δεκανέα Γ . Κ αρ-  
ραν, 12ου συντάγματος 7ου λοχου I I I  Μεραρ
χίας, Τ .Τ. 915, ποϋ έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμε- 
νος είς τούς πέραν τοϋ Σαγγαρίου λόφους.

Ό  κ. Ή 'ί α ς  Τ α ιο λά χο ς, στρατιώτης 35ου 
πεζικοϋ συντάγματος δου λόχου, Τ .Τ. 929, μάς 
στέλει ώραΐον καί ένθουσιώδες ποίημα υπερ

‘Ο κ. Α .  Π α π α ν ιχ ο λ ά ο υ , λοχίας εύζώνων, 
μάς γράφει μέ έ.θουοιασμον διά την «Νίκην», 
την άχώριοτον’σύντροφον παντός πολεμιατοΰ, 
καί μάς εσωκλείει καί ώραίαν ιστορίαν _ουμ- 
β ϊοα ν είς τό τάγμα του, είς τό όποιον έχουν 
συγκενιρωθή τά λεβεντόπαιδα τή ςΉ πείρου !...

Ό  κ. X .  Κ .  Ά λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς ,  δεκανεύς I I I  
Β ’ Μοίρας ορειβατικού πυροβολικοΰ 1ης πυ
ροβολαρχίας, Τ .Τ . 915, μάς γράφει μέ άρ- 
κετή χάρι τήν Ιστορία ένός Τούρκου αύτομό- 
λου ποΰ βρήκε τόσες περιποιήσεις μεταξύ 
τών γενναίων ‘Ελλήνων φανταρων.

‘Ο κ· Γ εώ ρ γ. Κ ω τα ό π ο υλο ς , στρατιώτης 
Έ μ π έδου  Α ' δώ ματος Στρατοΰ 9ου λόχοΰ, 
Τ .Γ . 940α, μ ϊς  σ τελεί μίαν λεπτομερή καί έ- 
πιτυχεστατην περιγραφήν τών έτοιμασιών τοΰ 
στρατοΰ διά  τήν έπίθεσιν, τής άνυπομονησίας 
ιώ ν στρατιωτών, τοΰ τρόμου τών Τούρκων, 
τοϋ πανηγυρισμού γιά  τή γιορτή τοϋ Στρα
τηλάτη Βαοιληά καί τέλος τοϋ ενθουσιασμού 
τοΰ οιρατοΰ, σάν άκουσε πώς ή έπίθεσις θά  
γίνη με έπ ί κεφαλής ιού στρατού τόν δαφνο
στεφή Κωνσταντίνο !...

 -£»
Ό  κ. Α .  Π ά π η ς ,  λοχίας 51ου συντάγματος 

πεζικού 1ου λόχου, μάς στέλει τόν ωραΐον 
πρα ι μάτι έπικήδειον, τόν όποιον εξβφωνησεν 
ό λοχαγός κ. Β α σ ίλ . Κ ρ υ σ τα λη ς , τής Ανεξαρ
τήτου Μεραρχίας, κατά τό μνημόσυνον τό τε- 
λεοθέν τήν 10)12)21 υπέρ τών ένδόξως πεσόν- 
των ήρώων άξιωματικών και οπλιτών τής
Α νεξαρτήτου
Σ ιντίλ-Γαζή .

Μ εραρχίας έν Tfi μάχχΐ toii
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