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Η Ν I Κ Η
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Μ Η Τ Ρ Ο Υ Σ Η

Μέτωπον 2 Μαΐου 921
’Αγαπητή μου Μαρία 

Είμεθα γεμάτοι χαράν. Ή  ήμέρα τής 
έπιθέσεως, τοΰ «ξεμουδιάσματος» δπως 
λέμε έδώ, πλησιάζει. Είμεθα άπολύτως 
βέβαιοι γι’ αυτό κι’ έτσι ή στενοχώρια 
καί ή πλήξι ποΰ μάς έβασάνιζαν έπέρα- 
σαν. Τώρα πλέον περιμένουμε τδ με
γάλο πανηγύρι μέ χτυποκάρδι. Θά πο
λεμήσουμε και ό Θεδς θά μέ προφυ- 
λάξη κ>’ αύτή τήν φορά γιατί είναι δί
καιος καί άγαθός. Έ φθασεν έως έδώ 
ή εϊδησις πώς θά έλθη καί ό Βασιληάς 
στδ μέτωπο. Είναι άλήθεια; ‘Οπωσδή
ποτε δταν τδ έμάθαμε έφθασεν άπδ 
στόμα σέ στόμα άπδ τήν μίαν άκρην 
τών καταυλισμών έως τήν άλλην άστρα- 
πιαίως. Τό τί έπηκολούθησε δέν λέγεται. 
’Εχάλασεν ό κόσμος, τόσον ήταν ό έν- 
θουσιασμός τοΰ στρατοΰ. Ό  Γιώργης 
μοΰ έγραψε καί μέ ρωτοΰσεν άν έχω 
άνάγκην χρημάτων. Ή ταν άνάγκη Λ'ά τδ 
ρωτήση; Τά χρήματα πάντοτε χρησι
μεύουν. ’Όχι γιατί μάς λείπει τίποτε έδώ, 
άλλά γιά κάθε περίστασιν άνάγκη ς. 
"Οσο γιά καπνό καί σιγάρα έχουμε ά
φθονα. Τά στέλνουν άπδ τήν Αθήνα  
στή Σμύρνη καί μάς τά φέρνουν έδώ 
όποΰ γίνεται άμέσως καί ή διανομή. Τδ 
πολυτιμώτερο γιά τδ στρατιώτη έδώ έ- 
πάνω είναι τδ χαρτί καί τδ φάκελλο γιά 
τδ γράμμα ποΰ θά κάμη σπίτι του, στάς 
δικούς του.Ευτυχώς καί άπδ αΰτά μάς 
προμηθεύουν τακτικά. Μόνον ποΰ τά 
γράφουμε πάνω στο γόνα μας. Στήν 
άνάγκη βλέπεις μέ δλα συμμορφώνεται 
κανείς... Γράφε μου πειδ τακτικά μή πε- 
ριμένης δμως τήν ίδια τάξι κι’ άπδ έμένα. 
Καί κυρίως μή άνησυχής κι’ έχε ταΐς έλ- 
πίδες σου στδ Θ εό: Θά νικήσουμε, θά 
νικήσουμε — σοΰ τδ λέω αύτό γεμάτος 
πεποίθησι— καί θά μέ δεχτής πάλιν στήν 
άγκαλιά σου πάντα.. . . .  Σέ φιλώ

Γ ιά γ κ ο ς

Μέτωπον 7 Μαΐου 1920
Μητερούλα μου 

Σ έ φιλώ. Φίλησε έκ μέρους μου δλους 
τους συγγενείς καί τούς φίλους μου. 
Σοΰ γράφω σκονισμένος καί ίδρωμένος, 
σέ χάλι δηλαδή τέτοιο, ποΰ άν μ’ έβλε
πες δέν θά μέ γνώριζες κι’ οΰτε θά χτυ
πούσε κάν ή καρδιά σου. Μόλις έτσα- 
κίσαμε, κατατσακίσαμε, ενα αιφνιδιασμό 
ποΰ μάς έκαμαν οί Τοΰρκοι. ’Ησαν τρι
πλάσιοι καί χωρίς νά χάσω καιρό έκαμα 
τδ σταυρό μου, είπα τδ δνομά σου καί 
έτρεξα μαζύ μέ τούς συναδέλφους μου 
κρατώντας τό όπλο μου. Πιαστήκαμε 
άμέσως μαλλιά μέ μαλλιά ποΰ λένε . . . ’ 
Ή ταν τδ πρώτο βάφτισμα τοΰ πυρός

αύτό γιά μένα κι’ ή καρδιά μου λαχτά
ραγε όχι άπδ φόβο άλλ’ άπό κάτι άλλο 
πούταν σάν μεθύσι άγαλλιάσεως. Σ α
ράντα λεπτά τής ώρας, σώστά, έχτυπι- 
ούμαστε καί στδ τέλος δταν έννοιώσάμε 
τούς Τούρκους νά τσακίζουν, έτρέξαμε 
άπάνο3 τους. Δέν σκεπτόμουν πειά τί
ποτε, ήμουν κι’ έγώ ένας καλός πολεμι
στής πειά σάν τούς άλλους- Χτυπηθή
καμε μέ τις λόγχες κι’ έκαμα κι’ έγώ τδ 
καθήκον μου δπως έπρεπε. Ά π δ  120 
Τούρκους 30—35 τδ έκοψαν λάσπη. 
Πιάσαμε έως 25 αιχμαλώτους. Καί οί 
άλλοι ήσαν σωριασμένοι έδώ κι’ έκεί λα
βωμένοι καί σκοτωμένοι. Θά τά διαβά- 
ζης βέβαια αύτά μέ δάκρυα καί χτυπο
κάρδια καί θά λαχταρίζης. Ά λλά  δχι 
δέν έχεις δίκαιο. Έγώ άπδ μέρος μου 
είμαι ευχαριστημένος καί γεμάτος ίκα- 
νοποίησι καί δέν βλέπω τήν ώρα τής 
μεγάλης φορτούνας . . .  Έ να  μόνον μοΰ 
σφίγγει τή καρδιά. Τδ πώς είσαι μακρυά 
μου καί μοναχή σου, άλλά κουράγιο μη
τέρα ......... »

Σοΰ φιλώ το χέρι 
Β α σ ίλ η ς

Προφυλακαί Μάΐος 1921
Φίλτατέ μοι Χρηστό, 

Είναι τδ δεύτερο γράμμα μου αύτό 
κι’ άκόμη νά λάβω άπάντησί σου. Τί γί
νεσαι βρέ άδερφέ ; Τόσο πολύ σ’ έχει 
ναρκώσει ή ζωή τής πρωτευούσης ; Ζής 
καί σύ μέσα στδ τέλμα τής ,τόλεως. 
Ζής δμως πραγματικά ; Γιατί ζωή δέν 
είναι αύτή ή δική σας. Ζωή είναι αυτή 
ποΰ ζοΰμε έδώ, ζωή διπλή, ζωή ποΰ τήν 
αισθάνεσαι, ποΰ τήν χαίρεσαι. Ά χ  ! νά- 
ξερες πόσο άλλαξα. Ξαναγεννήθηκα, 
έγινα άλλοιώτικος, άνδρώθηκα, λές κ’ 
είναι ό πόλεμος νέα κολυμβήθρα τοΰ 
Σιλωάμ ποΰ κάνει τόν άνθρωπο σωστόν 
άνδρα, μ, όλες ταΐς άρετές τοΰ παλη- 
καριοΰ, ποΰ τόν ζωογονεί, ποΰ τόν κά- 
μνη πάλι νέο δπως ό Μεφιστοφελής τόν 
Φάουστ. Είμαι γεμάτος ένθουσιασμδ καί 
ούτε νοσταλγώ κάν τήν Αθήνα: Εύχή- 
σου νάρθη; καί σύ έδώ καί τότε θά αί- 
σθανθής βαθειά μέσα σου τί μεγάλο, τί 
ύπέροχο πράγμα είναι ό πόλεμος. “Εχω 
άναγεννηθεί, έχώ φρεσκάρει, έφυγεν 
άπ’ επάνω μου ό ρύπος τής πόλεως. 
Ά ν  κληθή ή ήλικία σου νά τό θεωρή- 
σης ώ; εύνοια τής τύχης. Κι’ άν δέν τδ 
αίσ'Ιανθής αύτό στήν ’Αθήνα θά τδ αί- 
σθανθής δταν έλθης έδώ καί βαφτισθής 
στή φωτιά καί ξανανηώσης. Τί γίνεται 
ό Γιώργης ; Ά π ’ τδ σπίτι μου μοΰ γρά
φουν τακτικά.,. Χαιρέτησε δλους τούς 
φίλους »

Δικός σου - —. -
Α ημ ήτρη ς

Μ έτο υ π ο υ ν  Μ ά η ς  μ ή να ς

Ζ α χ ά ρ ω μ , τζ ιέρ ι μ 1

Είμι καλά κί τά λοιμπά κΐ τά λοιμπά. ’Εσύ τί 
μ’ κάνς ούρέ τσουπΐ καλάμ’ εΐσι ; Σούγραψα νά 
μ’ στ«ίλς τν’ άλοιφή μαθές γιά κείνα τά ίμουβόρα 
ζουΰφια π’ τά λιένι ‘Ιλληνικά κι σύ μάϊδι φνή 
μάϊδί άπόκρισ’. Ούρή μπάς κί τόν ίξ έχασες τούν 
Μήτρου τούν Καραφουτιά ; Μπάς κί τού έ'κανς 
ίέξουσι άπ’ τή καρδούλα σ’ ; Πέστου μ’ νά κάνου 
τρεις άδρασκιλιές νά ρθοΰ στού χουργιό νά σι 
άφαλουκόψου ! Ά ρχισα τού παρδν γινατουμένος 
κΐ βράζουν κί χουχλακίζουν ϊέξ ούργής διότ’ 
ούρή περιστέρα μ’ δέν σκέφτισι οτ’ άν δέν λάβου 
γράμμα κΐ γραφή σ’ γίνουμι μιλάγχουλους σάν 
κεινούς τσ’ ποιητάδις π’ γράφνι τούν Ίρουτόκρι- 
του κΐ τούν Κλείδουνα. Δέν σούπα δταν έ'φυγα 
άπ’ τού χουργιδ ούρή καρδιρίνα μ’ νά βάνς τούν 
Κώτσου τούν Ψουρουφΐτ’ νά σ’ γράφ’ μαθές τά 
γράμματα γιά τά μένα άφοΰ ίσύ δέν ξέρς άπ’ αύ- 
τοΰνα τά όρνιθουσκαλίσματα ; Πουώς θά πάω 
ΐμπρώς κι’ πουώς θά άντιρουκόψου τούν Κιμάλη 
ούρή πλακίδα μ’, χωρίς γραφή σ’ κι’ μαντάτα ; 
Νάβλιπις ούρή Ζαχάρου μ’ τί μάς στέλν ή Βασί
λισσα άπού τού παλάτ’ νά σ’φλιτράη ή καρδούλα. 
Δέν μάς λησμουνάει ούρέ φουώς μ, ούτι στιγ- 
μούλα, π’ ού Θιδς νά τσ’ δίν’ πάσα καλό.

Τσιγάρια κι καπνό ή κυρά Βασίλισσα, ή κυρά 
Κουμπάρα στέλν’, τσικουλάτα ή κυρά Κουμπάρα, 
φανέλλις γιά τού κρύγιου ή κυρά Κουμπάρα.Λιές 
ούρή Ζαχάρου μ’ κι εϊμαστι πιδγιά τσ’. Μά κΐ 
μεΐς τν’ εχουμι μέσα στά φιλουκάρδια μας. Λιέμι 
Βασίλισσα κι’ κουλάει τού στόμα μας !

Σ’ γράφου βιαστικά μπαρμπούνι μ’ κι τσι
πούρα μου γιάτ’ θά κάτσου ΰστερις νά γιαλίσου 
τού τφέκι. Πρέπ’ νά τώχου έ'τμου, γιατ' τού μεγά
λου τού πανηγύρ’ δέν θ ’ άργήσ’. Ούλίγις ήμέρις 
πριν άρχίσουμι τν’ ΐπίθισ’ θά σ’ γράψου νά μ’ 
στείλς τσ’ εύχές σ’ κι τσ’ ασπασμούς σ’. Κΐ μόλς 
κάνουμι ιμπρός κΐ βαρέσουμε τούν κύρ άνάλατου 
τούν Κιμάλη νά μ’ στέλνς πλέουν τά γράμματα 
κι τσ’ γραφές σ’ ούώς ΐξής :

Μήτρουν Καραφωτιάν
Νικητήν κΐ Τρουπιούχουν

Άγ κ υ ρ α ν
Ναί ούρέ πλάκι μ’ τώχου πλιέουν διμένου στού 

μαντύλι πουώς θά μπούμι στν’ Ά γκυρα φράστ’- 
φρούστ, μι δύο δρασκιλιές. Άλλοίμουνου κι τρι- 
σαλλοίμουνου, φεΐδ' *ι’ μαρμάγκα, σκουρπιδς κΐ 
μουνουμιρίδα π’ τούν έφαγι ΐκείνουν π’ θά μπή 
μπρουστά μας. θ ά  τούνι καρφώσου στ’ ξιφου- 
λόνχη ώσπερ μπάθρακα ! Κι' άν δέν έγινα στά 
νειάτα μ’ ούρή γαλιάντρα μ’ χουρουδιδάσκαλους, 
θά γίνου μαθές στά γιρουντάμάτα. Θά μάθου 
δηλαδής τσ’ Τούρκς νά χορεύουνι.,.στού ταψί ! 
Ά ΐντι ούρΐ ζαμπάκι μ’ Ζαχάρου πιστιψέτου, αύ
τούνους οΰ ϊρίφις οΰ Κιμάλης μάς γλιέπ' στά 
ούνείρατά τ’. ’Ακούει ΐεύζουνους κΐ τού πιάνει 
τσιριπιτό ! Καϋμδ τούν έ’χου 'ούρέ περδίκι μ’ νά 
τούν πιάσουν νά τούν ξαφαλιάσου, νά τ’ στρίψου 
τούν άφαλδ νά σκούζ’ σάν τραγί. Θά τουνΐ βά- 
λου κάτ’ θά βγάλου τού τσαρούχι μΐ τή προκα- 
δούρα κΐ θά τ' κάμου τ' φάτσα ορλου άνουρθου- 
γραφίγις ! Καλύτ'ρα νά φάη ούρέ πλί μ’ τ’ φά- 
ουσα, καλύτ’ρα νά τ’ πέσ’ ταμπλάς σιρνικοθήλυ- 

παρά νά τούν κουλήσου στά χέργια μ’. Έ - 
χου κάμ’ δρκου στού βαγγέλιου νά τούν κάμου 
γιμιστδν μΐ πατάτις ! “Οσου πιρΐ διγιά τ’ Χαλιντέ 
Χανούμ θ ’ τσ’ στείλου λίγη καραμπουγιά νά βαφ- 
τή, λίγη μπούγιά τ’ φισοΰ γιά τά χειλάκια τσ’ κΐ 
ΐένανι μστακουδέτι γιά τά μστάκια τσ’ γιτ’ καθούς 
λιέν ίδώ τά πεδγιά ϊέχει λιέει καί μστάκι κ’ εϊν’ 
σερνικόυθήλυκη !... Τέρας ντηλάδής τ’ φύσιους 
άποφόΧιουν ! Ίπρουχτές κάναμν ΐένα γιροϋσ’ κΐ 
πιάσαμι καμνιά ούγδουνταργιά Τσέτηδις. Ναγλι- 
πις ούρέ Ζαχάρου μου μ’ πώς„σκρύζανι σαν τρα
γιά θά ξηρινόσανι στά γέλια... Ταΰτα καί μένου 
κΐ σΐ διπλουτριπλασπάζουμι.

Ού σός λάτρς 
Μ ήτρ ο υς  Κ α ρ α φ ο ντια ς

«Εκείνοι οΐτινες νομίζουν δτι ή άνα~ 
στολή τών έχθροπραξιών έν Μικρζι’Λσία 
άποθαρρύνει τούς “Ελληνας άγνοοΰν τήν 
ψυχολογίαν ολοκλήρου τοΰ Ελληνισμού. 
Τό Ελληνικόν έθνος θά έντείνη τάς 
προσπαθείας του διά νά άπελευθερώση 
τά άλύτρωτα τέκνα του».

Ά π ό  τή ν  «Ν έ α ν  Ε ν ρ ά π η τ »  τ ώ ν  Π ο ρ ισ ίω ν

Η Ν Ι Κ Η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΑΑΝΤΑΙ
Ε ίς τήν σειράν τών ήμ·.θέα>ν τής Έταναστά- 

σεω; έξέχουσαν θέ ιιν κατέχουν καί οί Α λ έ
ξανδρο; κοί Δημήτριος 'Υψηλάνται. Ά νήκον· 
re- οϊ - «iweurwMν -ν n? v.rv/ivp.i.nv. τΕκνα. τούτες ε ί;  ήγεμονικ ;ν οικογένειαν, τέκνα του 
Κωνσταντίνου 'Υψηλόντου, δσ τι; μετά τόσης 
αύταπαρνήσεω; είργάρθη έπι μακράν σειράν 
ετών ν ιΐ ίρ  τών 'Ελληνικώ ν συμφερόντων, εθυ- 
σίασαν βαθμού;, περιουσίαν, τιμάς, ευζωίαν

ΑΛΕ=\ΝΔΡΟί, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

καί υψηλήν έν Ρωσσία θέσιν χάριν τών συμφε
ρόντων τή ; πατρίδος.

Ό  Α λέξανδρο; Υ πασπιστής τοΰ Τσάρου καί 
'Υποστράτηγο; έν τφ  ίππ ικφ  τή ; Λύτοκρατο- 
ρικ ις φρουρά; άνέλαβε τήν γενικήν αρχηγίαν 
τοϋ Ά γώ νο ;, φίρω ν τόν συμβολικόν τίτλον. 
"Ε φ ορος Γ εν ικ ό ς  τ ή ς  Ά ρ Χ ν ? ·

Ή  Τουρκία δεσπόζουσα κατά τάς ιταριμ-ονάς 
τή ; Έταναστάσεο^ς άπεράντων Ευρωπαϊκών 
καί ’.ΙσιατικΛΥ εκτάσεων διηύθυνε καί εκανο- 
νιζε Τ|άς τύ ;α; εκατομμυρίων Ε λλήνω ν 
ενα κίνημα παρόμοιον πρ ό ; την

τ η μ ’ν, είς αδτο!):σίαν, είς ευγένειαν χανακτή- 
(Χ)ς ύπήρξε καί ό  νε.ότερο; αδελφό; του ,Δημή- 
τρ ίο ;. Ν εύ τα ΐο ;, μή ΐιπε^βά; τό τριακο^τόν 
έτο; τής ήλικ ία ; του, κατήλθεν ε ί; τήν 'Ε λ 
λάδα ώ ; αντιπρόσωπο; τή ; μυστηριώδους Α 
νώτατης Α ρ χ ή ;. 'Η  μήτηο του ’Ελισάβετ καί 
ή αδελφή του Μα;.ία μνήμονες τών πατριω τι
κών παραδόσεων τή ; οίκογενεία; των προσή- 
νεγκον χαίρουσαι τά κδσμήμάτά των καί τά 
κειμήλιά των πρό; ί/ποπτήοιξιν τού Ά γώ νος. 
Ό  Δημήτριο; ήτο καχεκτικ ις. ισχνός, φαλα
κρός, άλλ’ είχεν ίσχυράν ψυχήν, ήτο ατρόμη
το; καί περιεφ;όνει τόν -θάνατον έ.τί τοΰ πε
δίου τή ; μάχης. Ό  ζήλό; του πρό; τά  έ&νικί 
συμφέροντα ήτο απέραντο;, ή αφιλοκέρδειά του 
παοοιμιώ δη; καί ή π ίστις του πρός τόν Α γώ να 
μέγα κεφάλαιον διά τήν θριαμβευτικήν αύτοΰ 
εκβασιν. Κ αταφθάσα; είς Ε λλά δα  κατά τά ; 
άρχάς τή ; Έ τανα ιτάσ εω ς, άνέλαβε τήν Α ρ χ ι
στρατηγίαν καί έν μέσω τοΰ κλυδωνιζομένου 
Λαοΰ, έν μέσφ τών πα&ών καί τών αντεγκλή
σεων είιρέθη πάντοτε ε ί; τό ΰψο; τή ; θ έσ ε ις  
του προσενερι ·)ν ύψίστα; υπηρεσίας ε ί;  τήν 
πατρίδα. Τό επιστέγασμα τών εθνικών του 
υπηρεσιών ήτο ή μάχη τή ; Π έ ιρ α ; καθ’ ήν διά 
τής ανδρεία; του έ νίκησε τού; Τούρκους. Ά - 
πέθανεν ε ί; τό Ναύπλιον. 'Ό σοι Ιπισκέττονται 
τήν ποώτην πρωτεύουσαν τή ; ’Ελλάδο; μετά 
συγκινήσεω; άτενίζουσι τό μαρμάρινον κενοτά- 
φιον τοΰ Δημητρίου 'Υψηλάντου. Τό όνομα 
τοΰ Αλεξάνδρου καί Δημητρίου, ή θέ ,η ; τω ν, 
τό γόητρόν των, οί στρατιωτικοί βα!)μοί των 
καί α ί προσωπικά! άρεταί τή ; δυάδο; τών 
Ύ ψηλαντών έτόνωσαν τήν έδνικήν συνείδησιν 
*·αί προσέφερον ανβκτιμήτους υπηρεσίας ε ί;

και 
Ελληνικ ήν

έξέγερσιν δέν ήτο εγχείρημα κοινόν. '()  Υΐί’η- 
λάντης ενθους πα τριώτης, πλήρη? αύΐαπαρνή- 
σεω; άγνό; απόστολο; τή ; ιδέα; τή ; ’Ελευθε
ρία; δέν έδίστασί νά άναλάβητό γιγαντιαϊοναΰ- 
τόβργον.Ά πέβη οίίτω τδ εϋγενέστερον θύμα τής 
'Ε λληνική; ιδ έα ;. Ά πεβη  είς έκ τών ήρωϊκαι- 
τέρων καί θαρραλεωτέρων άνδρών τής 'Ελλη
νικής Π αλιγγενεσία;. Δ ιότι ό Ά λέζανδρ» ; είχε 
ν’ αντιμετώπιση πολλούς καί ισχυρούς εχθρού;. 
Ε ΐχε ν ’ άντιπαλαίσβ πρό; τήν πανίσχυρον, τήν 
κ οαταιάν, τήν στρατιωτικωτάτην καί πάμπλου- 
τον ’Ο θωμανικήν Αυτοκρατορίαν άφ’ ένό; καί 
νσ κατανίκηση τήν άντίδρασιν ά φ ’ ετερου^τών 
Ευρωπαϊκών Α νακτοβουλίων κατά π ίσης α π ε
λευθερωτικής προσπαθείας τώ ν Λαών. Τό δέ 
μεγαλείτερον ΐσ ω ; δ ι’ αυτόν ατύχημα ήτο δτι 
ευρε καί αυτόν τόν φίλον του καί προστάτην 
του Αϋτοχ.ράτοσα Αλέξανδρον τή ς;Ρ ω σ σ ία ; 
έχθρικώ ; διακείμενον πρός τήν ’Επαναστατι
κήν έξέγερσιν τοΰ 'Ελληνικού Λαοΰ. Ε τι©ης 
ήτύχησεν ό Αλέξανδρος ε ί; το ζητημα τών 
βοηθειών, έκ μέρους τοΰ Ρουμανικού καί Σέρ
βικου Λαού καί δμως παρά πάσαν αντιξοότητα 
ούδ’ έ.τί στιγμήν έδίστασε νά άναλαβ(ι τον Α
γώνα. Ή σθάνετο  μέσα του τό καθήκον υπέρ- 
τερον ιΐάσης άλλης σκέψεως, πάσης^άλληί βιω- 
τικής άνέσεως, καί δπως εγραφεν είς τήν δια- 
κήρυξίν του «κ α λ ε ίτα ι v jtb  τώ ν  ‘Ε λλή ν ω ν  etg 
τ τή ν  Ά ρ Χ Ί 7 ^ αν ν ίι ν ικ ή ο η  ή  ν ’ aJto& dvy μ ζ τ  
»α ντώ ν» . Και τήν αποφασιν του αυτήν την 
έτήρησεν. Έ ξηγέρθη κατά τής τυραννίας άν- 
δρικώς, έτάλαισε, ήγωνίσθ:], ήτύχησεν είς τας 
πολεμικάς του ένεργεία;, κάτεδιώ χθη, εφυλα- 
κίσθη, ΰπέστη δοκιμασία;, κακ:όσεις καί τέλο; 
άπέθανε γενόμενο; θύμα έκ τών εΰγενεστερων 
τοΰ απελευθερωτικού Ίεροΰ μας Ά γώ νος. Ό  
’Ελληνικός Λαός ευγνώμων προσβλέπει^ πρός 
τήν φωτεινήν φυσιογνωμίαν του καί εθεσεν 
ήδη τόν φωτοστέφανον τοΰ μάρτυρος επί τής 
εύγενοΰς~κέφαλήςτου.’Αντάξιός του εις πατριω-

ΔΗΜΗΤΡίΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Η Ζ Ω Η  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

τήν Άναγέννωμένην Π ατρίδα. Ή  Ε λλ ά ς τους 
ευγνωμονεί καί τό εργον των θά  άπομείνη 
υπόδειγμα πατριωτισμού διά  τούς μεταγενε
στέρους. —

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η Δ Ε  Σ  Π Ω

Α χός βαρύς άκούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν. 
Μάνα σέ γάμο ρήχνόνται, μήνα σέ χαροκόπι; 
Ούδέ σέ γάμο ρήχνονται, ούδέ σέ χαροκόπι, 

νή Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφαιςκαι μ αγγόνια, 
Αρβανιτιά τήν πλάκωσε ’ς τοΰ Δημουλά τόν πύργο. 
«Γεώργαινα, ρήξε τάρματα, δεν εΐν εδω το Σούλι. 
’Εδώεΐσαισκλάβα τοΰ πασά,σκλάβα τών’Αρβανιτών. 
—Τό Σούλι κι’ άν προσκύνησε, κί’ αν τοΤίρκεψεν

ή [Κιάφα,
Η Δέσπω άφέντες Αιάπη.δες δενεκαμε, δεν κάνει». 
Δαυλί ’ςτό χέρι ναρπαζε,κόραις καί νύφαις κράζει. 
♦ Σκλάβες Τούρκων μή ζήσωμε, παιδιά μ’, μαζί μου

[έλάτε*.
Και τά φυσέκια άνάψανε, κ  ̂ολα φωτιά γενήκαν.

Τ<τάρτ~) 5  Μ α ΐ^ υ .  Τδ Διοικητικόν Συμβού- 
λιον τής «Πανελληνίου Ένώσεως τραυματιών 
πολέμου τού 1912—1918» συνοδευόμενον ύπό 
επντρρπής έκ μελών τής Ένώσνως έπέδωκεν είς 
τόν ΙΙρίεδρον τής ’Εθνοσυνελεύσεως ήπόμνημα 
δι’ ού ζητείται ή λήψις νομοθετικού μέτρου πρός 
αύξησιν τών συνΐάξεοόν τών.

Π έ μ π τ η  β  Β ία ιο υ . Άνεχώρησε διά τό Μέτω
πον τής Μ. Ά σίας μέγα μέρος στρατοΰ συνοδευ- 
θέν μέχρι Πειραιώς ύπό τής Μουσικής τής φρου
ράς. Ό  λαός τών δύο πόλεων έν συγκινήσει άλλά 
καί μετ’ ενθουσιωδών επευφημιών και ζητωκραυ
γών ύπέρ τοΰ Βασιλέως προέπεμψε τούς γεν
ναίους ύπερασπιστάς τής πατρίδος. Οϊ εφεδροι 
υπερήφανοι διά τήν τιμητικήν εντολήν τής πατρί_ 
δος μετά χαράς ύπεδέχοντο τάς λαϊκάς ένδείξεις^

Π αρ& οκ ν  7 7  Ιίΐα ΐο ν . Τηλεγραφικώς άναγ- 
γέλλεται δτι 6 Κεμαλικός στρατός, παραβιασας 
τήν άνακωχήν, έπετέθη έναντίον τών Γάλλων είς 
τό μέτωπον τής Κιλικίας.

— Ό  Κεμάλ έπρότεινεν είς τήν Έθνοσυνελευ- 
σιν τής Ά γκύρας νά κηρυχθή έκπτωτος ό Σουλ
τάνος τοΰ Θρόνου τών Όσμανιδών. Ά ντ’ αυτοΰ 
προτίθεται ν’ άνακηρύξη Σουλτάνον τής Τουρκίας 
ένα Σενούσιον ΙΙρίγκηπα, ίσχυριζόμενον δτι είνε 
κατ’ εύθεΐαν άπόγονος τοΰ Μωάμεθ i

— ‘Η συμμαχική Αστυνομία Κ)πολεως άνε- 
κάλυψε συνωματικάς ένεργείας οπαδών τοΰ Κκ- 
μάλ. ΙΊροέβη είς τήν Σύλληψιν τών ένοχων.

Σ ά β β α το ν  8  M a 'L v .  'Η  Κεμαλική Έθνοσυνέ' 
λευσις συνήλθεν είς μυστικήν συνεδρίαση· διά ν’ 
άκούση τάς εξηγήσεις τάς όποιας παρεσχεν ό \  - 
πουργός τών Στρατιωτικών διά τήν κατάστασίν 
των είς τό μέτωπον.

Ή  Κεμαλική Κυβέρνησις καθείλκυσε καί τό 
πρώτον πολεμικόν της πλοΐον, φέρον τό όνομα 
«Ά στρον-. Χαράς εύαγγέλια διά τά ελληνικά Κα
ράβια!!

Κ ν ρ ια κ '}  9  ί Ί ι ι  . υ . Τό έν Άγκυρά Συμβου- 
λιον τών ’Επιτρόπων άπεφάσισε τήν ΐδρυσιν Τρα- 
πέζης έν Ίκόνίω μέ κεφάλαιον δ * \Ό 0  τουρκι
κών λιρών.

A s  τέρ α  1 0  Μ α ίο υ .  Τηλεγραφήματα βεβαιοΰν 
ότι ή ’Εθνοσύνέλευσις τής Άγκύρας έξέλεξε τόν 
Στρατηγόν Ραφέτ Πασσάν, Πρόεδρον τοΰ Συμ
βουλίου τών 'Επιτρόπων και τόν Ιιουσουφ Κε
μάλ Βέην, άρχηγόν τής Κεμαλικής αντιπροσω
πείας έν Μόσχα, ’Επίτροπον τών 'Εξωτερικών.

Έ ν Σιλεσία ήρχισεν ό πόλεμος μϊταξΰ Γέρμα- 
νών και ΙΙολωνών.

Ό  Γαλλικός τύπος ήρχισε νά χαρακτηρίζω δεόν
τως τάς Κεμαλχκάς όρδάς. Άποκαλεΐ τούς^ Κε· 
ραλΛκο·ϋς·«-ληΤΓάς'καν·ττιχοδιώκτας και απορεί πώς 
παρεσχέθ-η ή γαλλική εύνοια εις τοιαΰτα υποκεί
μενα.

Τ ρ ίτη  11 Μ α ΐ^ υ .  Συνελήφθησαν είς ’Ιωάννινα 
συνωμοτοΰντες οί Αλβανοί Τακή βέης έκ Κονί
ασης, παρά τφ όποΐφ ανεκαλυφθησαν πλειστα 
ενοχοποιητικά έγγραφα, καί ό βουλευτής τοΰ 
Βερατίου Βρυώνης. Μεταξύ άλλων έξηκριβώθη 
δτι οι συνωμόται ένι\ργουν κατασκοπείαν τών κι- 
νήσεων τοΰ έν Ήπειρο-) Ελληνικού οτρατου.^ ^

’ ΕπιτροπήΧειμαρ ριωτών συνηντήθη είς τά έλληΐ 
νοαλβανικα σύνορα μετ’ ’Επιτροπής Αλβανών κα- 
συνεσκέφθη, άνταλλαγεισών τών εκατέρωθεν άν- 
τιλήψεων. \

Τ ε τά ρ τη  1 2  Μ α ΐ^ ν . Διά διαταγής τού κ. ‘V- 
πουργοΰ τών Στρατιωτικών έντέλλονται αι διάφο
ροι στρατιωτικοί άρχαΐ δπως άπολύσουν έκ τών 
τάξεων τοΰ στρατοΰ τούς έφεδρους τών απογρα 
φών 19 Λ  *§f 'l ,  19 2 τής Ανατολικής Μακεδο- 
νιας και Θάσου.

Η “Ν!ΚΗ„ ··.
‘ Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 

Έπιθεώρησις 
Γραφεία δδδς Βερανζέρου t-t 

Τιμή' έκάστου φύλλου λεπτά 30 
Συνδρομή Εσωτερικού Δρ. 

Αϊγύπτοΐ),Κύπρου καί Α γγλίας Σελ. 
Εύρώπης ΦΡ·
’Αμερικής Δολ.

18
14
25
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΓΩ ON.—Σειραί άπδ φ υ ^ α  προφυλάσσουν τής σιδηροδρομι
κές γραμμές άπό τής επιδρομές Τ(χ,ν ληστανταρτών τού Κεμάλ*

ΜΕΤΩΠ1ΣΘΕΝ,—Ή  γκαμήλα, ό σιδηρόδρομος τής ’Ανατολής, προσφέρει τάς πολυτίμους ύπηρε 
σίας της, χρησιμοποιηθ-εΐσ^ ύπό τής έπιμελητείας διά τάς έφοδιοπομπάς’

ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ.—’Ενθουσιώδεις οί έΟ-ελοντα τής Μικράς Άσία, 
ρ · ξΐήσόυλ εις xoV απελευθερωτικόν άγώ\α τής ,πατρίδος ι 

j άμέσο^*εφε^γαν διά το μετίοπολ .
. | ' ' .•"'.'T&jffc-D -ί».-. - /.·. *·, {.■· ν'. . . :.?7 .

ΑΥΤΟΜΩΛΟ!.—ΙΙειναλεοι, κουρελιασμένοι, προκαλούντες τόν 
οίκτον, άοπλοι, μέ τάχέρια ψηλά προσέρχονται καΦημερη- 
νώς προς τάς τάξεις τών νικητών, πολυάριΟ-μοι τούρκοι, ευ
ρισκόμενοι είς τάς τάξεις τών Κεμαλικών διά τής βίας.

ΑΤΟ TO MEjTiMDN·—Αϊάδελφαϊ τοΰ χαρακώματος πρόθυιιε 
ε ’γένικές, πέριπόιοΰνταιτοΰς έλευθερωτάς των.

Κ ΛΤ ΑΥΛIΣΜΟ1 -—- Οί καταυλισμοί μας, θυμίζουν τάς έγκαταοιίοείς τών βλάχιον τής Ρούμελης. Μέ κλαριά γινομένοι, είναι, 
αθέατοι άπδ τά π '.ρατηρη-ήριπ τών Κεμαλικών.

ΒΗΗ
ΑΠΟ ΓΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Περιμένονΐ>ς τήν έπίθεσι, οΐ ήρωϊκοΐ 

τσολιάδες, δέν ξεχνούν το χωριό τους. Μέσα στά 
«αμπρί» πού κατέλαβαν, πΡοφυλαγμένοι άπδ τής 
έχθρικές όβίδες, γράφουν «τούς αγαπημένους τους.

ΤΟ ΜΗΧΑΝ.ΚΟΝ ΜΑΣ- f - Τά λιμάνια ■ τής Μ. Άσίας'ξεχουν γίνει ^γνώριβΐα.’Τδ -μηχανικόν μάς^’χει έκτελέσει 
ράστια λιμενικά έργα, ' . “ . " ■ » I » ?

01 ΒΑΡΒΑΡΟΙ.—Αΐ άρχαΐαι Βυζαντιναΐ έκκλησίαι, κειμήλια τέχνης, κατεστράφησαν .καί τά ιερά διηρ^άγησαν ΙΙροε 
λαύνων ό στρατός μας δέν συναντά παρά ερείπια.
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ΜΕΓΑΛΑ1 HMEPAI TOY ΕΘΝΟΥΣ
r . «f ri'·

Ό τα #  ήρχισεν ό πόλεμος κατά τήν 
Επανάστασιν τοΰ Είκοσι ένα έπεκράτει 

μεγάλη άφέλεια μεταξύ τών άντιπάλων. 
Τόση ίάφέλεια ποΰ υπενθύμιζε τούς Ό - 
μίηρικόύς χρόνους. Έ ξαφνα συνωμολό- 
γουν άνακωχήν χάριν τού ύπνου τής με
σημβρίας, ή έκαμαν μεταξύ των συναλ- 
λαγάς άγοραπωλησίας, άλλοτε ήρχιζαν 
σύζητήσεις καί κατέληγον είς ύβρεις και 
έμπαιγμούς ή άστειότητας.

 ̂—  Βρέ Τούρκοι, έλεγαν οί “Ελληνες, 
προσκυνάτε, γιά νά μή χαθήτεί 
I — Βρέ Ρωμηοί, άπαντοΰσαν οϊ.Τοΰρ- 

κ&ι έμπαικτικώς, ποιος είναι τό κεφάλι 
Φ ς ; Ποιόν έχετε άρχηγόν σας ;
|| Ά.ΐ Τούρκοι, έλεγαν ύπερηφάνως. 

•φ ΐ γηθοσΰνως οί δικοί μας, ήρθεν ό 
'^ψηλάντης μας.
|[Καί οί Τούρκοι ήκουον μετ'έκπλήξεως 

%  οί τέως άσύντακτοι ραγιάδες έτέθη- 
σάν ύπό τήν άρχηγίαν ενός Έλληνο; 
άξιωματικοϋ τοΰ Ρωσσικοΰ στρατοΰ.

■Μετά τήν μάχην όμως τοΰ Βαλτετσίου 
Jflai τήν καταστρεπτικήν ήτταν τών τουρ
κικών στρατευμάτων τά πράγματα ήρχι- 
σαν νά λαμβάνουν άλλην τροπήν. Οί 
Τρΰρκοι ήρχισαν άντιλαμβανόμενοι ότι 
θ|< Ραγιάς δέν είναι άξιοπεριφρόνητος 
μαχητική δύναμις καί ότι άπαιτείται πο
λεμική δραστηριότης καί ραγδαία έπιθε- 
τ&ή ένέργεια διά νά έδραιωθή ή ήθική 
υπεροχή τοΰ δυνάστου πρός τόν δοΰλον. 
Τ?πισης καί οί “Ελληνες μαχηταί άπέ- 
κτησαν τήν πρός εαυτούς πίστιν καί 
ήσθάνοντο διαλυόμενον καί έξατμιζόμε- 
νόν τόν φόβον πρός τούς τέως κυρίους 
των. Μιαν λοιπον εβδομάδα μετά τήν 
μάχην τού Βαλτετσίου ό στρατηγός 
Μουσταφά Πασσάς έζήτησε ν ’ άποπλύνη 
τήν προηγουμένην ήτταν διά προσβολής 
των Ελλήνων τών συγκεντρωμένων εί; 
τρ έν Βερβένοις στρατόπεδον. ’Αλλ’ έκεί 
τόν άνέμενεν ή ελληνική άντίστασις, έμ- 
^υχωμένη άπό τό πολεμικόν μένος τών 
ύΛό τόν Στρατηγόν Νικήταν άνδρών. 
Είς τά Δολιανά ό άτρόμητος Νικήτας 
μέτα 200 μόλις παλληκαρίων άντέοτη 
είς δεκαπλασίαν καί πλέον τουρκικήν 
δύναμιν. Άντέσχε καρτερικώτατα καί 
άποφασιστικώτατα έπί 11 όλας ώρας 
κλεισμένος μεσα στάς οικίας τοΰ χωριού, 
καί |εί; τό τέλος έτρεψαν είς αίσχράν 
φυγήν τόν εχθρόν, εύθύς ώς έφθασεν 
έπικουρία άπό τά Βέρβενα. Λόγφ τοΰ
ήρωϊσμοΰ του καί τής τουρκικής πανω-

1· ί·’' ί*

ΔΗ ΛΩΣΕΙΣ
| Γ Η " ν ικ η ,, εύχαρίστως θέλει δημο

σιεύει πάσαν έπιστολήν προερχομένην έκ 
τρύ μετώπου καί άναφερομένην είς τούς 
ήρωϊσμούς καί τήν έν γένει πολεμικήν 
ζωήν τών γιγαντομάχων μας.
 ̂ : Παρακαλούμεν τάς οίκογενείας τών 

ήρωϊκών νεκρών νά στέλλουσι είς τά 
γραφεία μας τάς φωτογραφίας των, διά 
νά τάς δημοσιεύσωμεν είς τάς σελίδας 

|  Γής “ ΝΙΚΗΣ,,.

Η Ν I Κ Η
λεθρίας ό Νικήτας έλαβε τήν έπωνυμίαν 
ό Τ ο υ ρ κ ο φ ά γ ο ς .  Καί είναι γνωστός 
έκτοτε εις τήν ιστορίαν μέ τήν τιμητικήν 
καί ένδοξον αύτήν προσωνυμίαν. Μέ τόν 
νέον αύτόν ελληνικόν θρίαμβον κατέπε- 
σεν όριστικώς καί τό γόητρον τών Τούρ
κων οί όποιοι έθεωροΰντο άήττητοι.

Πρό τής ήττης τοΰ Βαλτετσίου καί 
τών Δολιανών οί ’Αλβανοί, ώρχοΰντο 
φαιδροί καί εύθυμοι διά τών όδών τής 
Τριπόλεως. Μετά τάς τελευταίας δμως 
συμφοράς έπαυσαν νά είναι ιταμοί, άγέ- 
ρωχοι καί προκλητικοί. Τά άλλεπάλληλα 
κτυπήματα τής Ελληνικής γενναιότητος 
καί τής άφθάστου όρμητικότητος τοΰ 
άναγεννωμένου Ελληνικού Λαοΰ κατέρ- 
ριψαν τάς έπηρμένας όφρΰς των καί 
έκτοτε ό "Ελλην πολεμιστής, ό όποιος 
ώς χθές^ άκόμη ήτο ειρηνικός άγρότης, 
άπέβη τό φόβητρον τοΰ Τούρκου καί ό 
γενναίος ύπερασπιστής τής Πατρίδος. 
Κάτι παρόμοιον δέν συμβαίνει καί είς 
τά Μικρασιατικά πεδία σήμερον;

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ
ΚΑΙ ΣΥ ΔΙΑΔΟΧΕ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΛΟΧΟΥ

Τούς κατωτέρω έπικούς λόγους άπηύ- 
θυνε πρός τούς άξιωματικούς ή Α. Μ. ό 
Βασιλεύς Κωνσταντίνος τήν παραμονήν 
τής πολυνέκρου μάχης τοΰ Κιλκίς, ήτις 
έδόξασε τά έλληνικά όπλα- 
_ Γνωρίζω ότι άπό τής έποχής τοΰ 

Κόδρου μέχρι τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ 
ΓΙαλαιολογου ουδεις Ελλην Ήγεμών 
άμα δε και στρατηγό; άπέθανεν έπί τής 
κλίνης του. Ό  άγών είς τόν όποιον θά 
άποδυθώμεν αύριον είνε ύψίστης σπου
δαιότατος. Μετ’ άλγους προβλέπω ότι 
δέν θά έπανίδω πολλούς έξ υμών. Δέν 
δύναμαι νά σάς σφίξω τήν χεΐρα ένός 
έκάστου χωριστά καί σάς λέγω τούτο 
μόνον. ’Αξιωματικοί, τεθήτε έπί κεφα
λής τών στρατιωτών σας καί έκπληρώ- 
σατε τό καθήκον σας...

Στραφείς δε πρός τόν παριστάμενον 
Διάδοχον είπε :

Και σύ, Διάδοχε, έπί κεφαλής τού 
λόχου σου.

ΤΑ ΒΠΔΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
Μέ^δλας τάς γιγαντιαίας άσχολίας 

πού ειχε, δεν επαυε νά δέχεται άναφο- 
ρας, έγγραφους καί προφορικός.

Ενφ μετέβαινε άπό τό Σαριγκιόλ στή 
Δοϊράνη, είς το διάμεσον Κιλιντίρ, με
ρικοί Τούρκοι χωρικοί παρουσιάσθησαν 
νά τοΰ παραπονεθοΰν.

Ο,τι θέλετε νά μοΰ τό είπήτε.
Ενδοξοτατε Πατισσάχ, μας κατέ- 

σχεσαν τα βωδια μας... Δέν έχουμε νά 
κάνουμε χωράφι.

— Ποιος τά κατέσχεσε ;
— Ό  στρατός,

Σ έ  λίγες μέρες θά τά έχετε πίσω. 
Μήν άνησυχεϊτε.

Εκράτησε σημείωσιν καί μόλις έφθα- 
σε στήν Δοϊράνην έκάλεσε τόν άξιωμα- 
τικον τής έπιμελητείας κ. Σουλιώτην καί 
διέταξε να έπιστραφοΰν άμέσως τά βώ- 
δια στους Τούρκους, ή άν δέν ερρεθοΰν 
ν άντικατασταθοΰν.

ΤΟ ΠΑΡΣΙΜΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

Ό ταν οί Τούρκοι ^πολιορκούσαν τή Νικομή
δεια δέν μπορούσαν νάν τήν πάρουν, γιατί οϊ 
χριστιανοί ποΰ ήσαν κλεισμένοι μέσα έπολεμοΰ- 
σάν γερά. "Εβλεπαν πώς έχαναν κόσμο καί δέν 
κατώρθωναν τίποτα, καί έσοφίστηκαν νάν τήν 
πάρουν μέ τέχνη. Μάζεψαν λοιπών μιά νύχτα σκο
τεινή πολλά άρνια και γίδια, έ’βαλαν ’ς τά κέρατά 
τους άναμένες λαμπάδες, χτύπησαν τά τούμπανα 
και σαλαγοΰσαν κατά τό κάστρο άπδ τδ μέρος 
τοΰ Καϊμασιοΰ. Οι χριστιανοί ποΰ εβλεπαν νά 
έρχονται κατά πάνω τους φωτιαΐς έθάρρεψαν 
πώς είναι οΐ έχτροί καί έζύγωναν γιά νά βάλουν 
φωτιά ’ς κείνα τά μέρη.

"Ανοιξαν λοιπόν τήν πόρτα τοΰ κάστρου κ* έχύ- 
θηκαν δξο νά τούς πολεμήσουν και νά τούς έμ- 
ποδίσουν τάχα άπδ τδ σκοπό τους. Οΐ Τούρκοι 
δμως ήσαν κρυμμένοι άπδ τδ αλλο μέρος καί τήν 
ώρα ποΰ οί χριστιανοί τραβούσαν κατά τά πρό
βατα καί τά γίδια, εύρηκαν καιρδ καί έμπήκαν 
πολλοί άτιδ τήν Ανοιχτή πόρτα, επιασαν και τοΐς 
δλλαις πόρταις, καί πήραν τή χώρα. Ό  άρχηγδς 
τών Τούρκων ήταν ό Ά χτζέ Κοτζάς, γι’αύτδ ενα 
μέρος ’ς τή Ν^ομήδεια τδ λέν Ά χτζέ Κοτζά 
γιοκουσο{), καί τζαμί ύπάρχει ώς τά σήμερα τοΰ 
Άχτζκ Κοτζα. Τ δ κάστρο τδ κρατούσε τότε ό 
στρατηγός Καλογιάννης. _ Αύτδς δέν έβγήκε μέ 
τους a \\q v ^ ,  και σάν είδε πώς τούς πήραν οι 
Τούρκοι, έτρεχε άπδ σπίτι σέ σπίτι γιά νά μήν 
τδν καταλάβουν νά μπορέση νά ξεφύγη. Άλλά 
τδν επιασαν καί τδν έσκότοοβαν.

Αύτδ έννοεί καί τδ τραγοΰδι ποΰ λέν τά παιδιά 
και τα κορίτσια ώς τά τώρα, οταν παίζουν τδ 
τδ παιχνίδι γεσιρ, δηλαδή τδ σκλαβωμδ, ή καθώς 
τδ λεν άλλοιώς τούρκικα άλίριμ άλάμασιν, γιατί 
τραγουδοΰν καί λ έν :

Έ , μωρέ Γιάννη καί Καλογιάννη 
καί τί γυρεύεις τώρα τδ βράδυ ;
Γρόσια φλουράκια δίνω γιά νά περάσω 
καλά τά δίνω καί κακά περνώ.

Οι Τούρκοι πάλιν ’-:χουν νά εΐποΰν, πώς άφοΰ 
μπήκε ό Ά χτζέ Κοτζάς ήρθε ύστερα σέ λίγο καί 
ό^ϊδιος ό Σουλτάνος Όρχάνης μέ πολλά φουσ- 
σάτα γιά νά πάρη καί τδ μισδ κάβτρο, ποΰ ήταν 
πολύ δύνατδ, σέ ψήλωμα, καί δσοι ήσαν κλεισμέ- 
vot δέν ήθελαν νά παραδοθοΰν,

Έπολέμησαν μέ πολλή άπελπισία, άλλά ύστερα 
Εκαμαν οΐ Τούρκοι γιουροΰσι καί. τδ. πήραν. .Καί 
την έκκλησιά ποΰ ήταν σ’ αύτδ τδ κάστρο τήν 
εκαμε ό Σουλτάνος τζαμί, καί διάταξε κάί>ε Πα
ρασκευή ν’ άνεβαίνη ό μουεζΐν καί νά κράζη, 
κρατώντας γυμνδ σπαθί ’ς τδ χέρι.

«Είναι καιρός βραδύτερον διά τήν 
έξονύχισιν τών οικογενειακών μας ζη
τημάτων" σήμερον όμως έχομεν άνάγκην 
άπολύτου σύμπνοιας καί προσηλώσεως 
μόνον είς τό διεξαγόμενον έθνικόν έρ- 
γον». Γ. Φ. Φ ΑΑΗΡΕΑΣ

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΜΑΣ
Σ τρ α τ ιώ τ  ας Κ έ τ cojtov : Εύχαριστοΰμεν δι’ 

εύμενεΐς κρίσεις σας. Ή  ένθουσιώδης υποδοχή 
τής «Νίκης» ύπδ τοΰ στρατεύματος, μάς ικανο
ποιεί άπολύτως. Κ ο ν  Ν . Σ τ .  Α ίγ ιν α ν . Τδ πολε
μικόν σας διήγημα μακρότατον διά τάς στήλας 
μας. Ζητούμε» συντομίαν. Α ν α γν ώ σ τη ν  'Η ρ ά 
κ λ ε ιο ν . Λυπούμε9·α πολύ ποΰ δέν 8·’ άνταποκρι- 
&ώμεν στήν έπι8·υμίαν σας.'Η«Νίκη» πρδς τδ πα- 
ρδν δέν έχει χώρον διά μυθ-ιστορήματα. Π ο λλο υ g 
σ τρ α τιώ τα ς  Μ έτ ιη π ο ν .’ ΕτάχΟ-ημκν εις ύπηρεσίαν 
έκτδς τοΰ στρατεύματος. Παρά τήν επιθυμίαν 
μας έδώ είνε ή 9-έσις μας. Μήν- -παραπονεΐσ9'ε.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΓΙΑ ΝΕΡΟ
"Οταν έδόθη το σύνθημα, τά αθάνατα 

εύζωνάκια πήδησαν έξω άπό τά προχώ
ματα κι’ έ'τρεξαν εμπρός μέ τό παγούρι 
καί τό ό'πλον στο χέρι... Ή σαν τόσον ορμη
τικά ώστε έμοιαζαν μέ λαίλαπα, έμοιαζαν μέ 
καταιγίδα ποϋ παρασύρει τά πάντα καί ΐά  
τσακίζει καί τά ποδοπατά! Οί Τούρκοι 
βλέποντας τούς λίγους αυτούς γενναίους 
νά πηδούν εμπρός έγέμισαν χαρά κι’ άγαλ- 
λίασι. Ή σ α ν βέβαιοι πειά πώς θά τούς 
έθέριζαν καί πώς δέν θά έμενεν από 
αυτούς ούτε ένας ζωντανός.

’Άνοιξαν δυνατό πύρ εναντίον των. 
Μάνλιχερ, πολυβόλα, μυδραλλιοβόλα, κα
νόνια, έστελναν Εναντίον τών ολίγων λε- 
βέντηδων μία τρομερή βροχή άπό σφαί
ρες, μυδράλλια, οβίδες. Ό  αγέρας εΐχε 
λαμπαδιάσει, ή γή έφλέγετο. Ή  σφαίρες 
περνούσαν καί σφύριζαν έ'να σφύριγμα 
μανίας καί λύσσας, αί οβίδες βούιζαν σαν 
φτερωτά θερία κι’ έσκαζαν καί σήκωναν 
φριχτόν κουρνιαχτό ! Τό μέρος εκείνο έ
μοιαζε πειά μέ Κόλασι. Τό πολυβόλο χτυ
πούσε γοργά καί ρυθμικά σαν μηχανή τοΰ 
γαζώματος καί θέριζε τόν κάμπο άπ’ ά
κρη σ’ άκρη. Ό  ήλιος εΐχε θαμπώσει κ5 
εΐχε πάρει έ'να βαθύ κόκκινο χρώμα καί 
πέρν όντας κανείς τήν αναπνοή του μέσα 
σ’ αύτόν τόν Ά δ η  είσέπνεε τήν φωτίά 
καί τή φλόγα... Οί Τούρκοι είχαν φρυά
ξει. Έσπαταλούσαν τά πυρομαχικά των 
σαν νά είχαν απέναντι των ολόκληρο 
στρατό. Κι’ όμως τά εύζωνάκια ήσαν ά
τρωτα, δεν τά κολλούσε μολύβι, γλυστροΰ- 
σαν σάν χέλια ανάμεσα άπό τόν θάνατο. 
’Έτρεχαν εμπρός σκυφτά, πηδούσαν, εσύ- 
ροντο μέ τήν κοιλιά στο χώμα, έδιπλά- 
ρωναν, προχωρούσαν γονατιστά, στεκόν
τουσαν λίγο, έπερναν τήν πνοή τούς καί 
ξανατραβοϋσαν μπρός. ’'Εμοιαζαν μέ δαι- 
μόνους κι’ ό'χι μ’ ανθρώπους. Κάποτε τό 
σκάσιμο καμμιάς οβίδας έκυλούσε κανένα 
κάτω καί φωνές κι’ ουρλιαχτά άκούγον- 
ταν άπό τά δχυρά>ματα τού έχθρού. Μά ό 
λεβέντης πούχε πέσει ξανασηκώνονταν ορ
θός, ξεσκόνιζε τή στολή του καί έπερνε 
πάλι τό δρόμο του κοντά στους άλλους...

Τό κακό αύτό έβάσταξε πάντα μιά ώρα 
σωστή... Ή ταν κοντά έκϊΐ πρός τό μέρος 
τών τουρκικών οχυρωμάτων μιά πηγή μέ 
κρΰο, κρούσταλλο νερό και ό'ταν τά εύ
ζωνάκια μούδιαζαν μέσα στο χαράκωμα 
τήν θυμώντουεαν. Τότε περνάνε τά πα
γούρια καί τά δπλα στο χέρι, ευχαριστη
μένα γιατί θά ξεμούδιαζαν και θ ’ άνα- 
στάτωναν τόν εχθρό καί πήγαιναν νά γε
μίσουν. Είχαν μάθει καλά τό δρόμο, ή- 
ξευραν καλά τό μονοπάτι καί ήταν πολύ 
σπάνιο νά τραυματισθή κανείς, αν καί οί 
Τούρκοι άρχιζαν δυνατό κανονίδι. Αύταΐς 
ταΐς ήμέραις τού νερού οί Τούρκοι έφρέ·* 
νιαζαν. 0 ά  προτιμούσαν νά χάσουνε μιά 
μάχή, παρά νά ντροΛιασθούν άπό λίγους 
λεβέντες. Μά πάντοτε τήν παθενανε καί 
πάντα έξώδευαν άδικα τά πυρομαχικά. 
τους. Τά εύζωνάκια δέν τά κολοϋσε βόλι 
καί ποτέ τους δέν γύρισαν πίσω χωρίς 
νερό !

’Έτσι καί τήν ήμέρα αύτή έφτασαν στή 
κρυοπηγή έπιανκαί δροσίστηκαλ', γέμισαν
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τΓι παγούρια τους καί τοιμάστηκαν νά γυ
ρίσουν. Θάπεφταν πάλιν τώρα κάτω άπό 
τά πυρά τού εχθρού μά ούτε τό σκεφτόν- 
τουσαν καθόλου. Κρέμασαν τά παγούρια 
τους καί μέ τό όπλο στο χέρι πήραν τό 
δρόμο νά γυρίσουν. Τώρα άπό τά τουρ
κικά πυροβολεία τά κανόνια βροντούσαν 
σάν κεραυνοί. Ή  σφαίρες περνούσαν μέ 
βουητό, ό θάνατος χτυπούσε γύρω τά φτε
ρά του. Μά τά εύζωνάκια δέν στάθηκαν 
στιγμή. Μ’ ελιγμούς, μέ τά γόνατα, μέ 
τήν κοιλιά, ολόρθα, πηδηχτά, τραβούσαν 
πάλι πρός τό χαράκωμα. Καί τά παγούρια 
ήσαν πάντα γεμάτα κι’ οί Τούρκοι έσκύ- 
λιαζαν. Έ ξαφ να μέσα σ’ αύτό τό κακό 
έ'νας λεβένταρος Καρπενησιώτης στάθηκε. 
Πήρε τό παγούρι στο χέρι κι’ έπρότεινε:

—  Νά πιούμι άπού μίνια στήν ύγειά 
μα? ούρέ πιδιά!

Οϊ άλλοι δέν περίμεναν νά τούς τό ξα- 
ναπή. Στάθηκαν αραιωμένοι κατά μεσής 
στο κάμπο, κι’ ενφ ή γή έτρεμε κι’ έσχι- 
ζότανε άπό τής οβίδες, κι’ ενώ ή σφαίρες 
σφύριζαν κι’ όλα γύρω έκαίονταν καί φλο
γοβολούσαν κι’ ενφ ό θάνατος ούρλιαζε 
δεξιά, ζερβά, πάνω άπό τό κεφάλι τους, 
σηκώσανε τά παγούρια λεβέντηκα κι’ έπιαν. 
• — Είς υγείαν. Τούρκους νά μήν ά- 

πουμείν’ !...
—  Ά π ’ τού στόμα σ’ κί στού Θιού 

τ’ αυτί... Ίβίβα!...
Σ.

-Ι .U»U4fer ______Ζ - r  i f f  ι  Μ  | —  ι  ■ - r r
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Τέτάρζη 5  Μαΐον.  Βόρεια καί Νο
τιά όμάς ήρεμία.

Πέμπτη 6  Μ αΐου.  Άποσπάσμά μας 
προωρισμένον τήν έκκαθάρισιν τών άν- 
ταρτικών συγκεντρώσεων, συνεπλάκη 
παρά τό Άκτήκιοϊ πρός έχθρικόν τμήμα 
όπερ άπώθησε πρός νότον. ’Επίσης άπό- 
σπασμα ιππικού μας κατεδίωξεν έχθρι
κόν άπόσπασμα προκαλύψεως. ’Εξακο
λουθούν διαλυόμενοι άνταρτικαί συγ
κεντρώσεις Ά δραγός, Μπάλια, Γκιορέϊς 
Γκιονέν καί Παζάρ Κιόϊ. Έφονεύθη τοΰρ- 
κος άξιωματικός άρχηγός ληστοσυμμο
ρίας.

Παρασκευή 7  Μαΐου. ’Ηρεμία καθ’ 
όλον τό μέτωπον.
Σάββατον , 8  Μαΐου. Άπόκρουσις μετ' 
άπωλειών έχθρικών άναγνωρίσεων.

Κυριαχή, 9  Μαΐου. Ούδέν άξιον λό
γου.

Αευνέρα, 1 0  Μαΐου. Ούδέν άξιοση- 
μείωτον.

Τρίτη, 11 Μαΐου. Συνήθεις άναγνω- 
ρίσεις.

Είς κύκλον στενόν διακεκριμένων προ
σωπικοτήτων, ό ’Αρχιστράτηγος άκτινο- 
βολών άπό χαράν καί ένθουσιασμένος 
διότι ταχύτερον παντός άλλου υπολογι
σμού, έτέθησαν είς τήν διάθεσίν του όσα 
μέσα, είς έμψυχον καί άψυχον υλικόν, 
είχε ζητήσει άπό τήν Κυβέρνησιν, έλεγε:

—  «Αύτήν τήν φοράν θά τελειώσοομε 
...καί θά τελειώσωμεν ταχέως καί άπο- 
τελεσματικώς. Θά σαρώσωμεν κάθε άπό- 
πειραν άντιστάσεως. Δέν είνε άπλώς ή 
νίκη μέ τό μέρος μας. Έ χομεν έξασφα- 
λίσει ένα άπό τούς ένδοξοτέρους μας 
θριάμβους». («Καϋ·ημε(>  ιν ή » )
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Κ. Δημητρακόπουλος, Σ. Διακουμόπουλος.Η. Κα- 
ραντώνης,Ι.Νιανούλης, Α.Κανελλόπουλος, A. Xa- 
τζηστάϊκος, Μ. Κωνσταντίνου, Ά λ. Ζανέλης, Ε· 
Ραγκούσης, Θ. Σάφαλης, Άγησ. Μουνδρής, Δ. 
Πέγιος, Ν. ΚώκηςΤ I. Χάνιώτης, Ά θ . Κουτσο- 
γιάννης, Β. Μαυρομιχάλης, I. Χατζηγιαννακού- 
σάς, Δ. Χατζηϊωάννου, Κ. Λέτσος, I. Βαβδινδς, 
Δ. Κλαδιάς, X. Ρουμελιώτης, Κ. Τζαβάρας, Γ. 
Νταβάρνης, Ν. Μότιος, Γ. Καλκατσής, Γ. Χε- 
λιώτης, Φ ' Μισάϊκας, Ν. Φρόνιμος, Χρ. Α να
γνώστου, Γ. Σαρόγλου, Ε. Μαργαρίτης, Τρύφων. 
Στεργίου, Εϋάγγ. Μιτσιούρης, Κ. Ζανταλής. X. 
Πετράκος, Κ. Εεωργιάδης, Σπ. Κολώνιας, Εϋάγγ, 
Παπαδάκος, Π. Χαλκίδης, θ . Μιχόπουλος, Δημ. 
Σπαγαδώρος, Π. Κιουμουτζόγλου, Ν. Τσαμπαρί- 
κας, Κ. Κσρδάτος, Β. Νικολακόπουλος, I. Χρι- 
στομίδης, Ί .  Μαμακλής, Σεραφείμ Πιπεντάκας, 
Π. Γιαλούρης, Ν. Τσαλακνίδης, Π. Τερζής, Π. 
Τσακαλοδήμος, Στυλ. Καστρινέλης, Ά ν. Μανώ
λης, Α. Τσουλουφάς,Λ. Παναγόπουλος, Β. Λέ- 
τος, Σ. Τελώνης, Θ. Καμπούνιας, I. Παντζάρης, 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ: — Δέν στενόχωροί-μαι άδέλφή; για‘ το τρανμά^ον·. άΧλά'σΜώ ποΰ θ ’ άρχίση σέ λίγο ή
έπίθεσι και δέν Θά μπορέσω νά' τοΰς το πληρώσω. ;0 '.ί d  .ϊμκ:τι>»Λ3/

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ: Ή  έκπολιτιστική δράσις τών Κ(ρ)εμαλικών εις τήν ”Λγκι'ράν.: ''
· ' · · „ . ■  , "Ϋ 1 ί

• · ■ ι ' '  ,ι ,'·;::Λ·ίί ■ rxt ! ,


