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I I  ΚΕΑ ΡΩΜΗ

*11 Ρώμη φθίνει πλέ- 
< 'V καί ό Μέγας Κών
ο Γαντίνος άναζητει 
λ έυυς όρίζοντας.Τόν 
σύρει ή ’Ανατολή.
Λναζητών νέανπρω- 
■ΰουσαν τής Ρωμα- 
λ ής Αυτοκρατορίας,

>» αχ αθέλγεται άπό 
τ άς καλλονάς τοΰ 
1 ϊυζαντίου,Συναρπά
ζεται άπό τά άλλα 
αύτοΰ στρατιωτικά
πλεονεκτήματα καί μεταφέρει τόν θρό
νον του, μετονομάζων εις ΐΚανσταν- 
τινοΰπολιν τό άρχαϊον*Βυζάντιον. Την 
αΰτοκρατορικήν δύναμιν ό ί,Κωνσταντϊ- 
% ος άγωνίζεται νά περιβάλη μέ μίαν 
απόλυτον έξουσίαν θείου δίκαιου. Δη- 
f ιουργεϊ γΰρω του μίαν λαμπρότητα 
ι'ξωτερικής παραστάσεως καταπλήσσου- 
(ϊαν καί διαμορφώνει την αΰλικήν έθιμο- 
χυπίαν μεγαλειώδη, φρονών δτι ά\ τιπρο- 
t  ωπεύει τον Θεόν έπί τής γής.

 ̂ Παραλλήλως προς ταΰτα ό Κωνσταν 
\  ίνος έδημιοΰργει μίαν μοναρχίαν αύ- 
στηρώς ίεραρχιχήν καί συγκεντρωτικήν 
όλης τής έξουσίας εις τάς χεϊρας τοΰ 
Λΰτοκράτορος. Εϊσαγαγών δε την χρι
στιανικήν θρησκείαν εις τό Κράτος του 
θεμελιώνει τήν καθαρώς Ε λ λ η ν ι κ ή ν  
Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ν  ήτις έπί μίαν χιλιε
τηρίδα έμεγαλούργησε, έφθασεν εις πε
ρί οπήν ύψίστου πολιτισμού καί άπεκάλυ- 
ι|)εν ένα νέον Ελληνισμόν άκμαϊον, 
ισχυρόν, μέ υψηλήν συνείδησιν των 

:1 ραμμάτων, τής Τέχνης καί των Ε πι
στημών.

ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ
Η Βυζαντινή ιστορία έχει νά έπιδείξη 

σειράν μεγάλων καί όνομαστών Βασι
λέων. Κατά τό διάστημα τής χιλιετηρί- 

, δος έκτος τών μελών τής οίκογενείας 
του Κωνσταντίνου, έβασίλευσαν έπτά έκ 
τη - Δυναστείας τοΰ Θ.-οδοσίου, (379— 
ί'18), έξ έκ τής Δυναστείας τοΰ ’Ιου
στινιανού, (518— 610), ένδεκα έκ τής 
Δυναστείας τοΰ Ηρακλείου, (610— 717), 
δώδεκα έκ τής Δυναστείας τοΰ Ίσαύ- 
ρου, (717— 867), δέκα καί έξ έκ τής Μα
κεδονικής Δυναστείας, (867— 1057), δέ- 
λ α έκ τής Δυναστείας τών Κομνηνών, 
(L057— 1186), πέντε έκτής Δυναστείας 
τών ’Αγγέλων (1186— 1204) καί ένδεκα 
έκ τής Δυναστείας τών Παλαιολόγων, 
ν1261— 1453)' Έ ν τί.') μεταξύ ή Κών
ο 1 αντινοΰπολις ύπετάχθη εις τούς Λα- 
τ Λους έπιδρομεϊς (1204-1261) άπό τους 
οποίους ήλευθερώθηίπό τοΰ τελευταίου 
Έλληνος Αύτοκράτορος τής Νικαίας 
Μιχαήλ, δστις ούτως άνέκτησε τον περι- 
κ Κεή θρόνον τών Βυζαντινών αύτοκρατό- 
ρων.

Έκ τοΰ μεγάλου αύτοΰ άριθμοΰ τών 
Δυναστών ή ιστορία σταματζι μετά θαυ
μασμού είς τον Θεοδόσιον τον Μέγαν, 
τ<)\ Λέοντα τόν Μέγαν καί τον ’Ιουστι
νιανόν τον Μέγαν. Έπί τής μακράς βα
σιλείας τοΰ Ίουστινιανοΰ συνετελέσθη- 
οαν μεγάλα νομοθετικά έργα, έκτίσθη- 
σαν περιφανή οικοδομήματα, έν οΐς έξο- 
χ >ν θέσιν κατέχει ή ‘Α  γ ί α Σ ο φ ί α ,  
διεδραματίσθησαν δε πολεμικά γεγονό- 
τ ι πληροΰντα δόξης τά όπλα τοΰ Βυζάν
τιου. Επίσης εις χόν Ηράκλειον ό ιστο
ρικός έχει νά ά ποθαυμάση άνδρείαν, 
σ>ένος καί νίκας σημαντικάς κατά

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
βαρβάρων. Ό  Ηράκλειος είχε τήν εϋτυ- 
χίαν ν ’ άνακτήση τόν ύπό τών Περσών 
άρπαγέντα Τίμιον Σταυρόν, δν έπανή- 
γαγε θριαμβευτικώς εις τήν Βασιλεύ
ουσαν τή 14η Σεπτεμβρίου 628, ής τήν 
μνήμην καθιέρωσεν ή Εκκλησία, πανη-

'Έ ν α  κ α νό νλά κ ι κ α ίε ι π ά ν τα , σ το ν  3Ε&νο- 
f.ιά ρ τνρ ο ς  Κ ω ν σ τα ν τίνο ν  Π α λα ιο λό γο ν  
το ν  Ι Α ' τό ν  τα π ε ιν ό  τά φ ο , π ο ΰ  βρ ί
σ κ ε τα ι σ τη  γω ν ιά  μ ια ς  α π ό μ ερ η ς  μ ά ν 
τρας τ η ς  Π ό λη ς .

γυρίζουσα κατ’ έτος τήν ύψωσίν Του. 
Εις τών άριστων τοΰ Βυζαντίου ήγεμό- 
νων υπήρξε καί Λέων ό Τσαυρος. Ση
μαντικόν έν τή Βυζαντινή ιστορία πρό- 
σωπον διεδραματίσε καί ή Ειρήνη, ό 
Θεόφιλος, ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρο
γέννητος, ό ύπέροχος, ό στρατηγικώτα- 
τος, ό εύτυχής τροπαιοΰχος Νικηφόρος 
Φωκάς, ό ’Ιωάννης Τσιμισκής, ό Βασί
λειος ό Βουλγαροκτόνος, ό Ίσαάκιος 
καί ό ’Αλέξιος Α' ό Κομνηνός. Μετ’ 
αύτούς έρχόμεθα εις τόν Οίκον τών Πα- 
λαιολόγων, ούτινος ό άρχηγέτης Μι

χαήλ — τέως Αύτο- 
κράτωρ τής Νίκαιας 
—καταλυθείσης τής 
Λατινικής Αύτοκρα- 
τορίας ύπό τοΰ ’Αλε
ξίου τοΰ Στρατηγο- 
πούλου, κατέλαβε 
τόν Αύτοκρατορικόν 
τής Κωνσταντινου
πόλεως Θρόνον καί 
άφήκεν διαδόχους ά
ξιους λόγου προσ- 
παθήσαντας ν ’ άνορ- 
θώσωσι τό Κράτος 

διά τής γενναίας αύτών έργασίας. Τού
τον διεδέχθησαν οί Άνδρόνικοι, οΐ Ίω- 
άννηδες, οΐ Μανουήλ καί τελευταίος ό 
έθνομάρτυς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  ό Πα-  
λ α ι ο λ ό γ ο ς .

Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ
Ή  έθνική ψυχή, ή έλληνική συνείδη- 

σις προς τόν τελευταϊον "Ελληνα Αύτο- 
κράτορα στρέφεται μετά στοργής, μετά 
θαυμασμοΰ, μετά λατρείας καί μέ ένα 
βαθύτατον αίσθημα εύλαβοΰς άναμνή- 
σεως. Εις τό “Αγιον "Ορος, τήν Άκρό- 
πολιν τού Χριστιανισμού, τήν κοιτίδα τών 
παραδόσεων τοΰ Βυζαντίου, άναζή 
κατά τήν σύγχρονον ζωήν, μία μεγάλη 
πνοή Βυζαντινισμού, άφοΰ καθ’ έκάστην 
μνημονεύονται τά όνόματα Αύτοκρατό- 
ρων τοΰ Βυζαντίου, ώσάν νά έζησαν 
καί νά υπήρξαν ούτοι χθες άκόμη, εις 
τό "Αγιον "Ορος άπλοΰται μία άσάλευ- 
τος προσήλωσις προς τά όνόματα καί 
τάς πράξεις μεγάλων Μοναρχών τής 
Βασίλίδος τών πόλεων. Εις πάσαν άλ
λην δμως γωνίαν τοΰ Ελληνισμού, εις 
πάντα τά τμήματα τής Μεγάλης Ε λλά 
δος, παντού δπου ύπάρχει Έλλην καί 
λαλείται ή γλώσσά μας καί έπικρατεΐ ή 
Έλληνική συνείδησις, ό νοΰς καί ή καρ- 
δία παντός Έλ'ληνος προς τήν μνήμην 
τοΰ Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου δια
τηρεί τά εύγενέστερα αίσθήματατά όποια 
προκαλεί ό ήρωϊσμός καί ή ύπέρ πα- 
τρίδος θυσία.

Τήν 29ην Μαΐου τοΰ έτους 1453 έπι
πτε μαχόμενος ώς άπλοΰς στρατιώτης 
εις τάς έπάλξεις τής τιμής καί τοΰ κα
θήκοντος. Αύτός Πορφυρογέννητος, 
Μέγας Αύτοκράτωρ, εις τήν άκμήν τής 
ήλικίας, διηύθυνε τήν μάχην άτρόμητος 
εις τάς έπιθέσεις, άφοβος εις τό πλήθος 
τοΰ έχθροΰ, ψύχραιμος εις τούς θηριώ
δεις καί βαρβάρους άλαλαγμούς τών 
άγριων Όσμανιδών. Γύρω Του ή ’Αρι
στοκρατία τού Έ θνους, οί άνώτατοι Ά -  
ξιωματοΰχοί Του, οί αύλικοί Του, στενώ- 
τατοι συγγενείς του, Εύπατρίδαι άντι- 
προσωπεύοντες εύκλεείς σελίδας έν τή 
ιστορία τής Ελληνικής μας Αύτοκρα- 
τορίας, δλοι μέ τόν ίδιον ένθουσιασμόν, 
μέ τήν ιδίαν αύταπάρνησιν, μέ τόν ίδιον 
ήρωϊσμόν άποκρούουν τάς έχθρικάς έπι- 
θέσεις, παραλύουν τάς έπανειλημμένας 
όρμητικάς έφόδους τών στρατιών τοΰ 
Μωάμεθ Β \

Ό  Κωνσταντίνος άληθινός στρατιώ
της, πιστός εις τόν δρκον Του, μή άπο- 
καρτερών προ τών κινδύνων, άνδρούμε- 
νος προ τοΰ ένδοξου θανάτου προσφι
λών εις Αυτόν προσώπων έλπίζει πάν
τοτε έπί τήν Νίκην. Άτυχώς πυλίς τις 
ήτις είχεν άνοιχθή προ ολίγων ήμερών 
διά νά διευκολύνεται ή έξοδος τής 
φρουράς κατά τών έχθρών, έλησμονήθη 
άφρακτος καί άπροφύλακτος. Δι’ αύ-

ί  

Ί

Η Ν I Κ Η
τής άνακαλυφθείσης τυχαίως ύπό τών 
Όσμανιδών, παρεισήλθον όλίγον κατ’ 
όλίγον οί έχθροί έντός τής πόλεως καί 
έπέπεσαν έκ τών νώτων εις τήν Πύλην 
τοΰ Ρωμανοΰ δπου ό Αύτοκράτωρ έμά- 
χετο άπεγνωσμένως.

Ύ πό τάς συνθήκας αύτάς έτελέσθη 
ή θυσία τοΰ Μάρτυρος. Έκεϊ έθανατώ- 
θη παλαιών στήθος προς στήθος μετά 
τών έχθρών. "Εφιππος ών έκέντησε τόν 
ίππον του καί ώρμησε εις τό πυκνότερον 
τών άντιπάλων στίφος άγωνιζόμενος ώς 
ό έσχατος τών στρατιωτών « κ α ί  το  
α ί μ α π ο τ α μ η δ ό ν έ κ τ ώ ν  π ο δ ώ ν  
κα ί  τ ώ ν  χ ε ι ρ ώ ν  α ύ τ ο ΰ  έ ρ ρ ε ε ν » .  
Έκεϊ έμετρήθη μετά βαρβάρων φονεύων 
ίδι'4 χειρί τούς πληγώσαντας αύτόν καί 
δεχόμενος έκ τών όπισθεν καίριον τραύ
μα. Ό  Βασιλεύς έπεσε καί έμεινεν έκεϊ 
κατά γής κείμενος μεταξύ έκατοντάδων 
νεκρών, διότι καίτοι έφε 3ε τά έρυθρά 
Του πέδιλα, έφ’ ών ήσαν κεντημένοι 
χρυσοί άετοί, δέν έγινεν όντιληπτός άπό 
τούς άνθρώπους έκείνους ποΰ έσπευδον 
εις τό έσωτερικόν τής πόλεως διά νά 
διαρπάσουν καί λεηλατήσουν.

Ό  Ήρωϊκός Του θάνατος έχρησί- 
μευσεν ώς βάθρον τής άναστάσεως τοΰ 
Γένους. Ή  θυσία Του άπετέλεσε τόν 
κρίκον τόν ένωτικόν τής φυλής μας. 
Ά φ ’ ής στιγμής ό Αύτοκρατορικός 
"Ηρως έπιπτεν ύπό τά πλήγματα τής ει
μαρμένης, άνεγείρετο ή έλληνική συνεί- 
δησις εύελπις διά τό μέλλον. Αί παρα
δόσεις, οί θρύλλοι τής φυλής εις αύτό 
έτεινον. Εις τήν Άνάστασιν τοΰ Γένους. 
Καί τήν άνάστασιν τήν (ονειροπόλησαν 
τελειωτικήν διά τόν νεώτερον Κωνσταν
τίνον μας. Οί Γίγαντες τοΰ 21 έθεσαν 
τά πρώτα θεμέλια τής άναστηλώσεως 
καί οί μυθικοί ήρωες τής τελευταίας ό- 
κταετίας μέτό όνομα τοΰ Νέου Κων
σταντίνου έθαυματουργησαν. Ό  Ε λ 
ληνισμός σήμερον νικηφόρος, κραταιός, 
ένδοξος άποβλέπει μετά πίστεως εις τήν 
Μεγάλην αΰριον.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖ ' ΝΤΙΟΥ’
('Υπό τοΰ D ieh le)

Μετά βίον χιλιετή καί πολλάκις ένδο
ξον έσημειώθητό τέλος τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας. Ά φ οΰ  έπί αιώνας ύπήρ- 
ξεν ό πρωταθλητής τοΰ Χριστιανισμού 
κατά τοΰ ’Ισλαμισμού, ό ύποστηρικτής 
τοΰ πολιτισμού κατά τής βαρβαρότητος, 
ό παιδαγωγός τοΰ Σλαυϊσμοΰ, ή έπί- 
δρασίς της, έγένετο αισθητή καί μέχρι 
τής Δύσεως αύτής. "Αν καί έπεσε τό 
Βυζάντιον καί έπαυσε νά ύπάρχη, έν 
τούτοις έξακολουθεί νά έξασκή είς δλον 
τόν ’Ανατολικόν κόσμον μίαν ίσχυροτά- 
την έπενέργειαν,ή όποία καί 
σήμερονάκόμη δέν έπαυσε νά 
έπιδρα.’Από τής έσχατιάς τής 
Ελλάδος μέχριτοΰβάθουςτής 
Ρωσσίας, δλοι οί Λαοί τής ’Α 
νατολικής Εύρώπης, Τούρκοι 
καί Έλληνες, Σέρβοι καί 
Βούλγαροι, Ρουμάνοι καί 
Ρώσσοι, διετήρησαν ζωηράν 
τήν άνάμνησιν καί τάς πα
ραδόσεις τοΰ έξαφανισθέν- 
τος Βυζαντίου.Καί ή ιστορία 
του δέν άπέμεινε νεκρά, δ- 
πως θέλουσί τινες νά [πιστεύ
ουν. Άφήκε μέχρι τών ήμε
ρών μας είς τήν κίνησιν τών 
ιδεών καί είς τάς φιλοδο
ξίας τής πολιτικής βαθέα ί

χνη, καί περιέχει έν έαυτφ δι’δλους τούς 
λαούςποΰ έκληρονόμησανύποσχέσεις καί 
έχέγγυαμελλοντικά.Διάτοΰτο ό βυζαντια- 
κόςπολιτισμός άξίζεινά έπισύρηδιπλασίως 
τήν προσοχήν μας, τόσον δι’ έκείνο ποΰ 
ύπήρξεν είς τήν ψυχήν του, δσον καί «διά 
πάνδτι μένει έξ αύτοΰ είς τήν σύγχρο
νον Ιστορίαν.

/

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ
Κοιμάται! καί στήν κούνια του

ή Μοίρες κατεβαίνουν 
ή μιά βαστά χρυσό σταυρό,

- παληά κορώνα ή άλλη
κι’ ή τρίτη χαιρετίσματα

καί δάκρυα άπ’ τά ξένα !
Τοΰ λέει ή πρώτη : —Ά νθισε, 

βασιλικό κλωνάρι, 
πάρε τοΰ Πίνδου τήν κορφή,

τή δύναμι τοΰ Εύρώτα, 
τοΰ Μάρτη τό χαμόγελο,

καί τό ταξεϊδι άρχήνα.
Κ ’ ή δεύτερη: — Σ ε  χαιρετοΰν

ήμέραις περασμέναις, 
τοΰ Γένους τό παράπονο,

τής Έκκλησιάς ό θρήνος, 
ή νύχτα ή άτελείωτη,

τά βάσανα, ή έλπίδες, 
τοΰ Κωνσταντίνου ό στεναγμός

κι’ ή μαύρη του ή κορώνα ! 
Κι’Βή τρίτη: — Ζώσου τό σπαθί

ποΰ ή μϋ'ήμη του σοΰ στέλνει 
τό^ζήλεψεν ό Ζαχαριάς,

τό εύχήθηκε ό Βλαχάβας 
καί σ τ ’όνειρό του τώβλεπεν

ό Ρήγας νύχτα μέρα. 
πάρτο καί ζώσε τό κορμί

νά ^αστεργιάση ό κόσμος. 
Έσκυψαν καί το φίλησαν

κι’ ή τρεις άδερφωμέναις 
καί σάν άγέρι έφύγανε

σάν ίσκιος έχαθήκαν» 
«Κοιμάται γλυκόβύζαστο

/μιανής αύγής λουλούδι 
δροσάτο' βασιλόπουλο,

/ στήν άργυρή του κούνια.
Καί τής γλυκιάς μαννούλας του 

τό χαμογέλιο πίνει’ 
τοΰ στέλίν^ι ή "Οσσα τή δροσιά,

- ό Ό λυμπος τά νειάτα 
κ’ ένα πουλάκι ό Βόσπορος

νά τό καλημερίση. _ _  
Ι δ η μ ο τ ικ ο ϊτ ρ α γ ο υ δ ι  ϋα

Η Ζ Ω Η  Τ Η Γ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Γ

Π έ μ π τ η  2 0  Μ α ΐο ν . — Π ροετοιμασίαι έν 
Σμύρνή πρό; έγκατάστασιν τοϋ Βασιλίως μ α ;.

— 'Ανεκαλ'ίφθη έν Μερσίνη τουρκική συνω
μοσία κατά τ ο ν  Γάλλων.

— Ύπεβλήί>ή ψ ή^ίημα είς τήν Ί ^ ν ο σ υ ν ί-  
λευσίν έναντίον τών α νυπ ό τα κ τω ν  καί λιποτα
κτών.

— Πυρετώδε ς προετοιμασίαι διά τήν α υρ ια 
νήν έπέτειόν ιή ς  ονομαστικής εορτής τοΰ Ά -  
νακτο;.

Π α ρ α σ κ ευ ή  2 1  Μ α ΐο υ . — Ή  πόλις τών ’Α
θηνών καί όλόκληοος δ Ελληνισμός καί οποτ 
γής υπάρχουν "Κλληνες, μεγαλοπρεπώς πανη 
γυρίζουν τήν εορτήν τοΰ Κωνσταντίνου μσς. 
Ε ίς τήν Πρωτεΰουσαν άπεθεώθη ό Βασιλεύς 
ύπό τοΰ Λαοΰ κ ιί τοΰ Στραταΰ. Ό λ η  ή λα · 
τρεία τοϋ Έ θ ν ο  ς έξεδηλώθη θερμή, ε ιλ ικ ρ ι
νής, μεγαλειώδι/ς. ακράτητος.

— Ή  αγγλική πολιτική τείνει πρός συν. ρ· 
γασίαν μετά τής Ε λλάδος. Ή  ιδέα τής ένισ ν - 
σεως τής Έ λλά δο ; κ 3ρδίζει διαρκώς περισοο- 
τέρας συμπαθείας είς δλους τούς αγγλικούς 
κύκλους.

Σ ά β β α το ν  2 2  Μ χ ΐο υ .  — Κ αταργείται 6 φ ό 
ρος τής δέκατης.

—Αί. έφ ημερίδες τής’Αγκύρας διεξάγουν σφο- 
δρ ν άντιγαλλ. προπαγάνδαν. Κατηγοροΰν τού; 
Γάλλουί δι* ωμότητας καί πιέσεις είς Κ ιλικί ιν 
καί Σ  'ρίαν.
s — Αί άγγλικαί σκίψεις στρέφονται είς τήν 
έξεύ^ετιν τής μορφή; τήν οποίαν θ ά  λάβ[) ή 
βρεττανική βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα.

Κ υ ρ ια κ ή  2 3  Μ α ΐο ν . — Ειδήσεις έκ Βουκου- 
ρεστιου, Γο ’λοΰ - ΙΙπο;'νά;>, Προϋσσαν, Μου- 
δανια, Ούσ τκ, Μιττ'λήνης κ 'τ .λ . παριστώσι 
τούς επι tTj fijT rj τοΰ Βασιλέως πανηγυρι
σμούς πλήρεις άφαντάστου ενθουσιασμού. Ό  
στρατόςέπανηγύ Ησενεύ^ύμως καίείς τάςπόλι ις 
καίείς τά χωρία καί είς τό ύπαιθρονκ'ΐί, είς τχ 
βουνά καί ε ί; τάς χαράδρα; κ·»ί ε ί; τάς '  < )- 
φυλακΐς μέ έξαιρετ-κήν χαράν αυτήν τ ν η
μέραν.

— Ά γγέλετα ι διχα -τ;ιός *ίς τάς τάξεις τών 
έθνικιστών τής Ά γκυρας.

— Ό  Κ εμτλ στρατολο/εϊ βιαίως τούς είς 
τήν κε ιαλικήν ζώνην χ Ίστιανούς.

— Ό  αγγλικός στό. ο ; συνεκεντρώθη είς  
Μάλταν.

Λ ε ύ τε ρ α  2 4  Μ α ΐο ν .— Ή  Ε λλ ά ς έδέχθη τί,ν 
πρόσκλησιν τής Κοινωνί ·.- τών ’Ε θνώ ν διά  
τήν συζήτησιν τοΰ άλβανικ >ΰ ζητήματος.

— Έ τίκ ε ιτα ι ή άναχώρνσις τοΰ Βασιλέοις 
καί τό άγγελμα προκαλεί άμε'τρον ένθουσιασμί ν 
παντοΰ.

— Ή  αγγλική Κυβέρνησις συνέρχεται ε ίς  
επανειλημμένα ύπουργικ ι συ ιβούλια διά νά 
λάβη αποφάσεις διά τό ζήτημα τής εν ισχύσεις 
τή ; μαχο.ιένης Ε λλάδος.

Τ ρ ίτη  2 5  Μ α ΐο υ .'— Ιδρ ύετα ι Ν αυ τικ 'ν  Ν >- 
σοκο ιεΐον είς Χ ίον.

— Ώ ρίσθη  όπως ή Γερμανία πληρώοη ώΐς 
την Ελλαδα 517,00 ),00) φρ. ώς άποζημίιοοιν 
διά τάς πολεμικάς τη ; δαπάνα; μέχρι λήξε,ι ς 
τού Έλληνογερμανικοΰ πολέμου.

— ’Ε προ:άθη  ύπό τοΰ 'Αγγλου 'Αρμοσηιΰ 
ώ ; πρώτον μετρον κατά τών Κ εμαλικΰν Tu ν 
άρνουμένων κακοπίστως καί άτίμω ς τήν π ι- 
ραδοσιν τώ ν 'Α γγλω ν αίχμαλώτων, ή χατάλη- 
■ψις τοΰ λιμενο; τής ’Α τταλεία; ύπΝ τοΰ «γ- 
γλικοΰ^στόλου.

— Αί έν Ιίωνσταντινουπόλει 
συμμαχικαί άρχαί λαμβ.ίνουν i κ 
τακτα μέτρα κατά τών έν τή η ό- 
λει ταύτη κ ΐμαλιζόντων Τοι ρ- 
κων. ,·ίί

■— Ό  Β α ιιλευ ; άναχωρεΐ ιό  
πρόσεχε; Σάββατον όριστικώς.

Τ ε τά ρ τη  2 6  Μ α ΐο υ .— Ό  Κ 1 ι- 
ζήμ Καρά-Μ πεκήρ άπεκ ρύχι'η 
άπό τδνΚ εμάλ δστις έζήτη.τε κ ιί 
τήν είς δίκην παραπομπήν του.

—-Ή  γαλλική ηολιτική  πα α 
μένει πάντοτε επιφυλακτική σ,,ε- 
τικώ ; πρό; τήν στρατιωτικήν δ : , ϊ  
σιν έν ’Ανατολή.

— ’Επισπεύδονται α ί προ τι £ 
μασίαι διά τήν άναχώρησιν τκϋ 
Βασιλέως. Ή  Α. Μ. δέν άπ  *- 
κρύπτει τήν χαράν Του διά τ |ν 
μετάβασίνΤαυ παρά τό πλευρ'>ν 
τοΰ μαχομένου στρατοΰ μα;.

«ΟΡ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ



Η  1ST I  κ  H

ΗΡΕΜΙΑ. Περιμένοντας τήν έπίθεσι, ή ώρες είναι ατέλειωτες καί γιά νά τούς περνάη ή ανυπομονησία, αρχίζουν τά παιγνί
δια. Τά βαρελάκια είναι §να άπό τά πιό αγαπημένα παιγνίδια τών ηρωικών φαντάρων μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Φόβητρα, ένσπείροντα,,τόν φόβο yai τόν τρόμον είς 
τάς Κεμαλικάς όρδάς, έχουν καταστή τά άεροπλάνα μας, ’Ατρόμητοι οι 
αεροπόροι μας βομβαρδίσου' τά χαρακώματα καί τάς κατα 5κηνώσεις τών 
έχθρών, ένσπείροντες τόν£|παγικόν'

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Κρυ|ΐ μ 'να μέσα στής λόχμες τά παρατηρητήρια, παρα
κολουθούν τάς άπεγνωσμενας κινήσεις τού εχθρού, ό όποιος αγωνιών πε
ριμένει τήν τραγικήν δι’ αύτό\ στιγμήν τής έπιθέσεως, ή οποία θά ση- 
μάνη τήν άναστήλωσιν της Βυζανπακής Αυτοκρατορίας.

ΕΛΛΗΝΕΣ·—Ποιος, βλέποντας αύτή τήν εικόνα δέν 
αναπολεί τούς τετρακόσους τού Λεωνίδα ; Ό  σΕλ- 
λην άπό τής έποχής τών ημιθέων, δταν πρόκειται νά 
άτενίση τήν Δόξαν, εννοεί να καλλωπισθή. ’Αθάνατη 
Ελληνική λεβεντιά !

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Τό βαρύ πεδινόν πυροβολικόν κρυμμένο μέσα σέ χιλιάδες σακκους γεμάτους άμμο, βάλλει απο καιρού 
εις καιρόν κατά τού εχθρού.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ,—Πίσω άπό τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός περιμένει 
ατέλειωτη σειρά αυτοκινήτων τού Ερυθρού Σταυρού διά νά παραλαμβάνη 
άμέσως τούς τραυματίας και νά τούς μεταφέρη γρήγορα στον πλησιέ* 
στερον νοσοκομιακόν σταθμόν.

ΑΠ3ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.—’Αμέτρητα τό ενα πίσω άπό τό άλλο, φορτωμένα εις τά βαγόνια τού σιδηροδρόμου, τά βαρέα πυροβόλα σπεύδουν νά καταλάβουν τήν 
θέσιν των. Αύτά θά βροντήξουν πρώτα, άπό τά χαίνοντα, ώς θηρίων, στόματά των, θά πεταχτζ ό κεραυνός πού θά μειαβάλη σέ στάχτη τήν άντίστασιν τών βαρ
βάρων ’Ασιανών.

ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ.—Είναι αδύνατον νά άντισταθούν στον πειρασμόν 
ή̂* πρώτες γραμμές. Τό τουφέκι, τούς γαργαλάει τό χέρι, ή θέα τού 
κόκκινου φεσιού τούς ερεθίζει κι’ έτσι δέν^λείπουν ή μικροσυμπλοκές, 
περιμένοντας τήν έπίθεση.



Μέτωπον, Μαΐου 20.
>1 Σεβαστε μου θειε,

Τήν επιστολήν σου καί τά χρήματα ε- 
λαβον καί ευχαριστώ πολΰ. Τό δεματάκι, 
μέ τά ροΰχα καί τά σιγαρα, έφθασε πρώ
το καί δταν έπρεπε μάλιστα γιατί είχα 
ανάγκην από εσώρρουχα.Έχάρηκα ποΰ εϊ- 
σί)ε καλά καί σά; ευχαριστώ, σά; καί την 
σεβαστή καί αγαπητήν μου {ίείαν, διά τά; 
πατρικά; σας συμβουλάς. Είμαι δπως πάν- 
ττοε καλά, ή διά νά είμαι άκριβεατερος, 
είμαι καλύτερα άπό κάθε άλλη φορά. 
Είναι αδύνατον νά φαντασθήτε, θείε μου, 
πόσο ωφέλιμο είναι τό κλίμα έδώ επάνω.

I Γίνεται κανείς αμέσως άλλος τόσο;, «θε
ριεύει» δπω; λένε. ’Άλλωστε δέν μοΰ λεί
πει καί τίποτε, οΰτε καλοί φίλοι, οΰτε ή 
μέριμνα καί ή στοργή τών αξιωματικών.

I Ταΐς πρώταις ήμέρες ήσθάνθην κάποιαν 
στενοχώριαν. Ήτο,βλέπετε, ή απότομος άλ- 
λαγή τοΰ περιβάλλοντος. Είχα, είναι ή α
λήθεια, αντίθετη ιδέα, αντίθετη άντίληψι 
γιά τή ζωή τοΰ στρατοΰ καί γιά τόν 
πόλεμο. Καί τώρα βλέπω πόσο ήμουν ά- 
πατημένος και πόσο άπατώνται δλοι δσοι 
σκέπτονται έ'τσι.

Επιστολές σας τάς λαμβάνω ασφαλώς 
καθώς καί τά δώρά σας. Σάς ευχαριστώ 
λοιπόν πάλι μ ’ δλη μου τήν καρδιά καί 
σάς χαιρετώ.

Μέ σεβασμδ 
"Α λέξανδρος

Τ . Τ .  911 1 2  Μ α ΐο υ  19 2 1 .

Ά γα,τητή μου «Νίκη»,
Διαβάζω τή «Νίκη» καί ευχάριστα περ

νώ τήν ώρα μου έδώ απάνω στό καταπρά- 
σινο βουνό μου. Ά ! είναι δικό μου πειά. 
Εχω τόσο συνδεθή μ’ αυτό ποΰ σά; βε- 

βαιώ πώ; θά λυπηθώ δταν τ’ άφήσω. Ε ί
ναι τόσο ώμορφο. Καταπράσινο, γεμάτο 
λουλοΰδια. ’Έπειτα έχει καί τή χάρι του 
τήν άλλη. Ά π ό  ’δώ βλέπω τό χιονισμένο 
’Όλυμπο, απάνω από τή Προΰσσα, τήν 
Προΰσσα, μά καί κάτι βλλο. Βλέπω τόν 
κάμπο τοΰ Γενή Σεχίρ πρασινοκόκκινο. 
Δέν ξέρετε μέ τί πόθο περιμένω νά διαβώ 
μέσα σ’ αυτό τό ξ οτικό στέ; όμορφιέ;, λι
βάδι, νά  περάσω καί πάλι τό Κιουπροΰ- 
Χισάρ καί νά φτάσω έκεί πέρα στό Έσκί- 
Σεχίρ. Κάθε μέρα ποΰ περνά είναι χρόνος. 
Πότε έπί τέλους θά άκοΰσωμε έμπρός;

Π  ότε θά βροντήση τό τουφέκι καί πάλι 
καί πότε θά βουίξουν ή ράχες άπό τό κα
νόνι; Είμαστε τόσο ανυπόμονοι ποΰ δέν 
λέγεται! ’Έ χουμε ριζωμένη μέσα μας 
τήν πεποίθησι στή νίκη καί περιμένουμε 
άνυπομονα νά πά,ιε γιά συνάντησί της. 
Αυτό ποΰ σά; γράφ'Ό είναι μιά αλήθεια, 
τ’ άκου; ά.τ’ δλων μας τά στόματα.

Πρνέσαμε τό Βασιληά μας. Δέν τόν ε ί

δαμε τωρα τοσα χρόνια. Ά χ  καί νά έρ- 
χότανε.

Μά ελπίζομε νά μάς ΰποδεχθΓ] στήν 
Πάλιωσαν θα γυρίζωμε γιά τά σπήτια μας. 
Ημείς ε να στεφάνι δάφνη νο θά τοΰ φέ- 

ρωμε δταν θά ρθοΰμε. Είναι μεγάλη ή 
άξίωσίς μου νά λέγω πώς θά μάς ΰπο- 
δεχθή δ Βασιληάς, μά τί νά Του κάμωμε 
δταν ήμεΐς δέν θά είμεθα εκείνοι ποΰ θά- 
χωμε τελείωση τό ταξεΐδι μας, άλλ’ ’Ε
κείνος το δικό Του στό Βυζαντινό Θρόνο 
Του.

Έ νας πολεμιστής 
Π . Π .

Προφυλακαί Μάϊος
'Αγαπητέ μου Άνδρέα,

Είχα καιρό να σοΰ γράψω μά αύτό 
συγχωρεΐται σ’ενα στρατιώτη ποΰ βρίσκε
ται επάνω στά βουνά, τόσο μακρυά από 
τα κέντρα. Νά ομ(ος ποΰ σοΰ γράφω σή
μερα καί σοΰ γράφω, πίστεψε με, μέ συγ- 
κίνησι ^καί λαχτάρα. "Εφθασεν εως έδώ 
πάνω, εκαμε φτερά καί πέταξεν ή εΐδησις 
πώ; πρόκειται νά μά; έρθη δ λατρευτό; 
μα; βασιληά;. Δεν ξερω άν είνε αλήθεια 
και αυτο μοΰ αυξάνει τήν αγωνία. Γι’ 
αυτό γράφω σέ σένα καί σοΰ ζητώ ίκευτι- 
κώ; νά μοΰ τηλεγραφήση; έν άνάγκη άν 
άληθεΰη ή εΐδησις. Δέν ξέρεις τί μεγάλη 
πρά|ις,τί μεγάλο καλό θά κάμης στέλνον
τας ενα τηλεγράφημα, τό όποιον δσο καί 
αν άργήση θά έλθη πάντα πρό τών εφη
μερίδων ποΰ δεν τάς πολυπιστεΰω, γιατί 
πολλές φορές ώ; τώρα έχουν γράψει τήν 
εΐδησι αυτή, δχι καί έντελώς έξακριβωμέ- 
νη.  ̂ Θ άργήση βέβαια πολλές ήμέρες τό 
γράμμα μου νά φθάση άπό δώ ποΰ βρί- 
σκουμαι στην Αθήνα,δενμπορεΐς νά φαν- 
τασθής πόσο θά χαροΰμε αν είνε αλήθεια. 
Να ίδοΰμε εδώ μαζΰ μα; τό Στρατηλάτη 
Βασιληά, νά πολεμήσουμε μπρός στά μά
τια Του, να χυσουμε δλο τό αιμά μας γι’ 
Αυτόν, νά ποιο είνετό όνειρό μας. Γράψε 
μου προς Θεοΰ, τηλεγράφησέ μου, κάμε 
ο,τι μπορείς νά μάθουμε γρήγορα τήν α
λήθεια. Απο την ήμερα ποΰ διεδόθη αυτό 
έδώ πάνω ό στρατός έχει ήλεκτρισθή καί 
δεν ακούεται πάλιν παρά ή τόσο γνωστή 
έκείνη  ̂φράσις: «Έρχεται! “Ερχεται!» 
Κάθε αξιωματικός, κάθε φαντάρο;, κάθε 
εΰζωνο; δέν σκέπτεται πειά παρά αύτό. 
Θα ρθή ; Θά ρθή νά μάς όδηγήση σέ νέες 
νίκες ;Θά ξαναθυμηθοΰμε τό ένδοξο 1912 
καίτο τιμημένο 13 ποΰ ή Νίκη μ’ ανοιχτά 
τα φτερά της ετρεχε μαζΰ Του; Γράψε 
μου γιά δλα^αΰτά γρήγορα, γρήγορα. Δέν 
ξερεις πόσο άνυπομονοΰμε...

Σέ φιλώ
Χρηστός

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Μ Η Τ Ρ Ο Υ Ζ Η

Η ΗΜΕΡΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ
Μ έτο ν π ο ν ν  Μ ά ης

Ζαχαρον μ’ κι ζαχαρουζυμουμένη μ’
ΚΙ τού χρόν’ χρόνια πουλλά κΐ καλά νά μάς 

ζήσ’ ού Κώτσους ού Κουμπάρους, ή κυρά Κουμ
πάρα κί τ’ άπουδέλοιπα τά κουμπαρόπλα! Πώς 
γιουρτάσατι ίσεΐς βτού χουργιδ ούρέ πλί μ’ γιά 
τού Βαβιλόγια; Χτυπήσανι μαθ-ές τά λαλούμινα, 
βαρέσανι οϊ ζουρνάδις, κάϊκι τοΰ πιλικοΰδ; Άν- 
9-ουστουλίσατι μαί>ές κι βαρέσατι τσ’ καμπάνις 
μέχρι διαρρήξιους ; Ίέβγαλ’ λόγου ού πάριδρους 
ού Τσιλιμπούρδας; Ή μεΐς ίδώ στού μέτουπου 
τού σκούξαμι κι τού βρουντήσαμι! Μήν τά ρου- 
τ“ς τ*.Ύ^νικι ε*ν’ Απερίγραφτου, ίέπριπι νάχου 
τού voC τ’ Σουλουμόντα κΐ τοΰ Δαβίδη τσ’ γνώ
σεις, γιά νά στά καταστρώσου στού χαρτί μΐ τού 
νΐ κι μι τού σίγμα. Στουλισμε'να ούλα πέρα κΐ 
πέρα οΰρή κουνέλα μ’ κΐ ν’ άϊκοΰς τού τραγοΰδ’ 
κΐ τού ντουφικίδ’ νά σ’ πέρν τ' αυτιά. Κΐ νά βα- 
ροΰνι μα9ές ή σάλπιγγις κΐ νά ξιφουνίζουνι ϊένα 
σουρδ λαλούμινα, κΐ ν’ άϊκοΰς ίπ ’ τή μνιά ακρ’ 
ούδς τήν αλλη ζήτου καί ξαναζήτου. Ψήσαμι π’ 
λιές κατ’ άρνιά 9-ριφτάρια π’ νά γλύφς κι τά 
δάχτλά σ’ κΐτού τσούξαμι διόντους. Κι’ επτα στή- 
σαμι τού χουρό, χουρδς ίδώ, χουρδς ίκεΐ, χου
ρδς ζιρβιόθιν κΐ διξιό&ιν π’ νά σ’ στρίβ’ τού τσιρ' 
βέλου I Φλιντρήξαν οΐ στρατιώτις άπ’ τ’ χαρά τσ’- 
Συναπαντιώμαστι κι’ άγκαλιαζόμαστι κΐ φλιόμα- 
στι σταυρουτά κραίνουντας κΐ λέγουντας :

— Χρόνια πουλλά ούρέ κι' άπού χρόνς.
— Νά μάς ζήσ’ ού λιβέντς ού Βασιληάς !
— Νά ζήσ', νά γηράσ’ κΐ ν’ άσπρουμαλιάς’ !
— Χοΰμα νά πιάν’ μάλαμα νά γίν ιτι!
— Νά πατάη κΐ νά τρέμ’ ή τόπους!
— Νά μ π η στή Πόλι γλήγουρις νά σκάσ vt κΐ νά 

πλαντάξουνι οΐ Τουρκαλάδις!
— ’Αμήν I...
—' Ά π ’ τού στόμα σ’ κΐ στοΰ Θιοΰ τ’ αύτί.
Ίέτσ π’ λιές πέρασι ή μέρα οδλου γλέντ. Κι’ 

οΰτι τουλμήσανι νά ξιμυτίσουνι ot Κιμάληδις, 
γιατ’ ξέρανι—π’ νά ξηρα&οΰνι καί νά μαρα9οΰνι 
—ξέρανι λιέου, πουώς 9-ά τσ’ τρώγανι ΐνδόξους 
χάριν πιρΐ διά γούστου !...

Άπουφασίσαμι άκόμα οΰρή Ζαχάρου μ’, νά 
στείλουμι στούν Κουμπάρου μνιά κΐ γιόρταζι κΐ 
κανένα δώρου μαθές γιά νά μάς άνα9μάται. Εϊπα- 
μι τού λοιπδν ίτούτου κι κείνου κΐ στού τέλους 
άπουφασίσαμαν νά πιάσουμι τούν Κιμάλη κΐ νά 
τούν στείλουμι πισκέσ’ στήν Ά9·ήνα. Κΐ μνιά ού
ρέ τζιέρι μ’ κΐ ήρθ·ι ού λόγους γι’ αύτούνουν 
τούν άφαλουκουμένουν αϊκσι κι τούτου. ‘Η ΐπί- 
θ-ισ’ μα9·ές κουντουζυγώνει. Μυριζόμαστι τούν 
άέρα κΐ καταλαβαίνουμι πουώς γρήγουρα 9-ά 
βρουμισ' μπαροΰτ’. Ά ΐντι κι νάξιρις ούρή Ζαχα- 
ρουλα μ’, λαυράκι μ’, πουώς πιριμένου άγουνιω- 
δώς τν’ ήμέρα αύτούνη. Θά φάη ή μυϊγα σίδηρου 
κι τού κουνοΰπ’ άτσάλι! Δέν 9-’ άφήσουμι οΰτι 
Ιέναν Κιμαλικδ γιά μυρουδιά, οΰτι ενα Ζεΐμπέκι 
γιά δείγμα, κατάλαβες; Λιέν άκόμα πουώς 9έ 
νάρ9’ κι’ ού Βασιληάς νά κάνουμι μαζύ τού γι- 
ροΰσ’. "Αν ειν’ άλη9νδ αύτδ κλάφι μι μάνα μ’ 
κλάύι μ ι !.. Μαϊδι Κιμάλης 9ά μείν, μάϊδι λίθους 
ίπΐ λίθ·’ ! Θά φ τάξου μι μι δυδ δρ«σκιλιές δχι 
στήν Αγκυρα άλλά στοΰν Νότιου Πόλου κι’ άκό
μα παρέκει! Τ ’ άκοΰς, τ’ άκώ νά λιές. Νά ίδοΰμι 
μΟναχά Κώτσιου στά μάτια μας κΐ 9-ά κάνουμι 
φτιρά κι ποΰ σι πουνεΐ κι ποΰ σι σφάζ’ κύρ’ Kt- 
μαλ 9-ιογμπαιχτ'! Ά ϊκοΰς ούρέ ού 9ιουταρνανάς 
νά κουκουρεύιτι; Ούρέ γιά κόττες ή γιά όρνι9ό- 
πλα μας πήρις π’ να σ’ πάρ’ ό διάουλους τούν 
παπλακη ! —ερς ούρέ μουνάνηρη πόσα άπιδια 
βγάζ’ ού σάκκους; Ά ν  δέν ξέρς 9-ά ξιρα- 

9-α ξιράσης καρικλουπόδαρα. Θά 
φφς μΐ του τσαροΰχι στούν άγκούτκα ποΰ 9·ά πής 
τουν άμαραντο. Τούν πήρι μα9ές άπάνου τ’ ού 
σκυλουπνίχτς τοΰ κιρατά κΐ μάς κάν’ βιρβιρέτζις. 
Καλα καλό μ*... Νά κάνουμι μουναχά ϊμπρός κ1’ 
δν δέν κάμς^ κουλουτοΰμπις νά μή μι λέν Μήτρου 
Καραφουτιά, Τούρκους νά ψουφήσου !.. Νόμισι 
μα9ες ού τσικνοκόκουρους πουώς 9ά τ’ χαρίσου- 
μι καστανα. Ά μ ’ έγνοια σ’ δά. 'Η μέρα π’ 9ά τσΐ 
φάς πλησιάζ’ κί τότινις, 9ά σΐ κάμου νά χουρέ- 
Ψης καρτσιλαμα κΐ φουόξ-τρώτι! Ταΰτα ούρέ 
τσουπΐ κΐ έ’τερουν μηδέν. Ί φ ’ φ κί σί γλυκα- 
σπάζουμι,

Ού σδς λάτρης 
Μ ή τρ ο υ ς  Κ α ρ α φ ο υτια ς

Παρακαλοΰμεν τάς οίκογενείας τών 
ήρωϊκών νεκρών νά στέλλουσι είς τά 
γραφεϊά μας τάς φωτογραφίας των,προ- 
κειμένου άπο τοΰ προσεχούς φΰλλου νά 
άρχίση ή δημοόίευσίς των.

Η Ν Ι Κ Η

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Μαΰρα μ εγά λα  σύννεφα έσκέπαζαν τόν 
ούρανό. Οϋτε 2να άστέρι δέν έτρεμό- 
φ εγγ ε  καί γύρω τό σκοτάδι ήταν π ίσ σ α . 
Δέν έβλεπε κανείς τή μύτη του ! Οί στρα- 
τιώ ται έκάθηντο στό άμπρί τους κ ’ έλεγαν  

. ιστορίες... 'Α λ λ ο ι έπ α ιζα ν  πρέφα, άλλοι 
διάβαζαν έφημερίδες περασμένης ημερο
μηνίας, άλλοι έγραφ αν γράμματα στούς 
δικούς τους κ ι’ άλλοι μή έχοντα ς τί νά  
κάμουν έλαγοκοιμόντουσαν...

Ή  ώρα τοϋ φ αγιοδ  έπ λ η σ ία ζε ...
Κ ι’ άλήθεια  τήν έπερ ίμεναν μέ ανυπο

μονησία  τή νύ χτα  αύτή γ ια τ ί τό δείπνο  
τοος Οά ή ια ν  πλούσιο , Οά ήταν άρχοντικό. 
Ούτε ό Λ οόκουλος δέν Οάχε φάει ποτέ  
έτ σ ι... Κ ά ποιος φαντάρος ε ίχ ε  λάβει α π ’ 
τό χω ριό  του κάτι ρουμελιώ τικα λουκά
νικα, άπό κ είνα  ποΟ τά  τρως καί ά να στα ί- 
ν ε σ α ι ! Έ  μυρωδιά μόνον, τήν ώρα ποϋ  
ψήνουνται, νά  σέ χτυπήσ^ στή μύτη λ ιπ ο 
θυμάς !

Γ ι’ αύτϊ» οί στρ^.-ιακες δέν έβλεπαν  
τήν ώραν νά τά ψήσουν καί νά  καθίσουν 
νά φ άνε...

Ε ίχ α ν  π ερ ιμ ε ίνε ιν ά  κ;ιμη0οΟν οί στρα- 
τιώ ται τών γύρω λόχω ν, γιατί λ ίγ ο  νά 
τούς χτυποΟσεν ή κνίσα Οά έπεφ ταν σάν 
τά κοράκια καί δέν Οάμενε οϋτε λουκά
νικο ούτε ή μ οσχοβολιά  τοο.

Η σαν έξ 8λα -όλα  καί σάν π ειά  άπλώ - 
θηκε ή ή σ οχία  καί ή σιω πή τής νύχτας  
γύρω , άναψαν φω τειά, άφησαν νά στρωΟ^ 
άνΟρακιά κ ι’ ά ρ χισα ν νά  σιγοψ ήνουν τά 
λουκ ά νικ α ...

Δέν δπή ρχε π ειά  κίνδυνος νά  τούς φέρ^ 
ή ευωδία τής κνίσας μουσαφ ιρέοος. Ή τ α ν  
ένα παγω μένο βράδυ τού Φ λεβάρη, κ ι’ 
8λα γύρω ή σ ύ χα ζα ν  κ ι’ ή νύ χτα  ε ϊχ ε ν  ά- 
πλώ σει παντού τό μαΟρό της πέπλο.

Μόνον άντικρονά σ ’ άρκετήν άπόστασι 
φ ύλαγαν ^οί Τσέτη^ες τού Κ εμ άλ. Μά 
τώρα π ειά  έπαψαν ν’ άκούωνται κ ι’ αύτοί 
καί μ ονά χα  ό αγέρας ποϋ φυσούσε π ότε  
καί π ότε άντάρευε τά κλαδιά  τών δένδρων 
κι’ έκανε τούς ξηρούς θάμνους νά τρ ιζο - 
βολούν.

Τ ά λουκάνικα  ψ ηνόντουσαν. Ή ρ θ ε  καί 
ξηρόσκασε ή φλούδα τους κ ι’ έσταζαν  
στήν άνΟρακιά καί μοσχομύριζαν καί π εν
τοβολούσαν. Γέμισεν δ  αέρας άπό τήν 
εύωδιά, άπλώ θηκεν ό μ οσχοβολισμ ός στον 
κάμπο, σκορπίστηκε παντού, τόν πήρε ό 
αέρας καί τόν έφερε παντού γύρω .,, Δέν 
ή ια ν  π ειά  ή κνίσα τοΰ ψητού. Ή τ α ν  πεν- 
τοβόλημα, ήταν μ οσχοβολητό ποϋ άνά- 
σταινε, ήταν εύωδία εύωδιών, έσ π α ζε  τή  
μύτη, άνοιγε τήν όρ ε;ι, αναστάτωνε τό 
στόμαχο, έκανε τήν κοιλιά νά π α ίζ -fl τό 
ταμπουρά τ η ς !

Οί φαντάροι ήσαν δλο δρεξι. Ό  Ρ ου
μ ελιώ της στόν όπ ο ιο  ε ίχ α ν  σ τα λεί τά 
λουκάνικα  π εσκ έσ ι, γυροβόλιαζε στή φω
τ ιά , ξηροκατάπινε, βύζα ινε τό δάχτυλό  
του κ ι’ δλο μ ουρμ ούριζε:

—  ΠιΟαμένουν άναστάίνουν τά Ιρ η μ α !
Κ αί πρα γμ α τικ ά  ήταν δύσκολο νά συγ

κράτησή κανείς έπ ειτα  άπό τό μ οσχοβό
λημα αύτό π οδχε άπλω θή παντού, π ο υ χε  
γεμ ίσ ει κ ι’ άρω ματίσει τόν αέρα. Τ έτο ια  
κνίσα, τέτοια εύωδία, τέτοιο  όρεκτικό

μ οσ χοβόλη μ α  σέ λ ίγω νε , σέ παρέσυρε, 
σ ’ έκανε νά τρελλαθ^ς !..

Κ αί νά  τώρα τά  λουκά νικ α  ήσαν σ χε 
δόν έτο ιμ α  καί θά τά Ρ γάζανε άπό τήν 
άνΟρακιά καί θά έστρώνοντο στό φ αγί... 
Μά έξαφ να π α τή μ α τα  άκούστηκαν μέ^α 
στό «κοταδι, ψίθυροι, σάν κ ά π ιοι νά 
π λ η σ ία ζα ν  φ οβισμένα άπό τό μέρος τών 
Τ ουρκικώ ν δχυρω μάτω ν. Οί φαντάροι άρ- 
π αξα νε τα δπ λα  τους καί περιμένανε  
π ροσεκτικοί σε καθε θορυβο, σέ κάθε π α 
τη σ ιά ... Πέρασαν λ ίγ α  δευτερόλεπτα καί 
μέσα άπό τό σκοτάδι άκούστηκε καθαρή- 
καθαρή μ ιά  φωνή. Κ άποιος μ ιλοΰσε είδο- 
ποιόντας, δτι δχτώ  Τ ούρκοι θέλανε νά  
παραδοθούν !...

—  Ψ η λ ά  τά χ έρ ια  καί π ροχω ράτε Ινας- 
Ινα ς μ π ρ ο σ τ ά ! φω νάξανε κ ι’ οί φαντά
ροι άπό τό π ρόχω μ α...

Π ρα γμ α τικά  ήσαν δχτώ  Τσέτηδες. Ρ ί 
ξανε τά δπ λα  τους καί παραδοθήκανε ά
μέσως. ’Ε κ είνο ς  πού μ ιλούσεν ελληνικά  
έξη γη σε τι συνέβαινε. Ή σ α ν  θεονήστικοι, 
ή κ ο ι) ιά  του; γουρ γούρ ιζε, τό στομάχι

ΜΩΑΜΕΘ Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ

τους θεριζότανε ! Ε ίχ α ν  δυό μέρες νά  τους 
δώσουν συσσίτιο. ’Ε τρώ γανε τά  νύ χια  
τους άπό τή π ε ίνα  καί τά θυμό μέσα στό 
π ρόχω μ α , δταν έξαφ να τούς χτύπη σε στή  
μυτη ή κνίσα άπό τά  λουκάνικα . Μ εγα- 
λείτερος πειρα σμός δέν μπορούμε νά  γ ίν η .  
Τό καθήκον, ή Π ατρίς, ή συνείδησις, ή 
προδοσία, δ φόβος, δλα αύτά χάθηκαν  
άπό τή ψ υχή τους. Ή  κνίσα τούς τρ α 
βούσε σάν μ α γνίτη ς  τούς Ιγοήτευε* τούς 
ε ίχ ε  σπάσει τής μύτες, τούς έκανε τρελ- 
λούς. Κ ι’ ό άέρας δλο κ ’ έφερνε άπό τό 
έλληνικό  αμπρί κ α ινούρ γιες  γα ρ γα λ ισ τ ι-  
κ α ΐς  εύω δια ΐς. Στό τέλος δέν κρατήθη
καν. Μ υρίζοντας τόν άέρα σάν τά λαγω 
νικά τράβηξαν ίσ α  γ ιά  τό έλληνικό  δχύ- 
ρωμα. Ή σ α ν ψόφιοι τής πείνας. Α ίγ ο  
λουκάνικο νά βάζανε στό στόμα τους κ ι’ 
άς έπεφ τε κ ι’ ή ’Α γκ υρ α  !..

Οί φαντάροι ή ια ν  τρελλοί άπό τή χα ρ ά  
τους. Μά πειό πολύ  ά π ’ δλους χα ιρότανε  
ό Ρ ουμελιώ της π ο ύ χ ε  τά λουκά νικ α . Έ 
στριβε τό μουστάκι του κ ι’ έλ εγ ε  καί $α- 
ν ά λ ε γ ε :

—  Λ ίγ α  λουκάνικα  άκόμα ούρέ μ άτια  
μ ’ κι σοϋ τήν στέλνου τήν Τ ουρκιά π ι-  
σκέσι στουν Κ ουμπάρου ! Ούρίστι

Σ.

Η “ΝΙΚΗ,,;
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 
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Συνδρομή ’Εσωτερικού Δρ. 18 

Αίγυπτου,Κύπρου καί ‘Αγγλίας Σελ. 14 
Ευρώπης φ ρ. 25
’Αμερικής Λολ. 4
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Δεκανείς : Β . Φράγκος, Εΰστ. Στεφάνου, Λ. 
Μ παρμιαρέσος, Κ. Κ ατσιγιάννης, X. Χρηστί- 
δης, Γ . Γαλανή;, I I . Γιαννουλο;, Γ . Μαυρι- 
κάκης, Ν. Μ αλατζής, Εΰστ. Ά ϋανασάκος, Έ μ , 
Καρανικολάου, Ν. Σαμαράς, Ά{>. Μ πελέιης, 
Δ. Γιαννακοΰρος, Μαρ. Κρητικός, Στυλ. Δ δα
πανάς, I .  Λεμουδάκης, Εύί). Μελέτης, Εύστρ, 
Τσακίρης, Γ . Μανώλας, Π αν. Σταθόπο^λος, 
Μιχ. Καλαμήτρος, Σεραφείμ Κίτσος.

Ό π λ ΐτ α ι : Γ . Ζαφείρης, Σ π . Ά νδρ ίτσ ο;, Λ. 
Τσατσανιας, Μ. Κόκκινο;, Λ. Κωτσάκ,;;, Γ . 
Μπονκογιάνν ης, Σ τ . Κιουλάφας, Άΐ>. Λάβας, 
Ά θ .  Κανάκης, Δ. Β*ρνίκης, Π . Νατόπουλος, 
Γ . Πανσεληνάς, Σ τ, Π απαλά;, Γ. Στογιάννης, 
Τ . Μ πουτιέρος, Β. Πετσόλης, Δ. Σολωμός, X, 
Πάσχος, Ά Ο . Παναγιωτακάκος, Κ. Καραμα- 
τοούλας, X . Στεφανόπουλος, Π . Μπουγδάνος, 
Α. Γερτάνος, X . Τζελεπής, Θ. Κρΰξτας, Α. 
Λονκόπουλος, Θ . Νικολόπουλος, Σ . Γιαννου- 
λάκος, Κ. Τζαφάλιος, Α. Διαμαντόπουλος. I. 
Βελισσαρακος, Ν. Φερίζης, V .vaor. Μαντού- 
δης, Ν. Ά ντωνόπουλος. I. Άγγελόπουλος.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Παρασκευή 2 1  Μαΐου. ’Ηρεμία είς 

βορείαν δμάδα. Συμπλοκή ήμετέρου τμή
ματος είς τήν περιοχήν Τσιβρίλ μετ’ εχθρι
κής δυνάμεως 100 ανδρών. Διασκορπι
σμός αυτών μέ απώλειας 17 ανδρών νε
κρών καί σύλληψιν 2 ίππων. Τό ήμέτε- 
ρον τμήμα έπέστρεψε σώον.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ ΙΟΝ ΜΑΣ
Κον Ά χ. Α . Κατ. Καρδίτσαν : Έ πί τών προ- 

τάσεών σας λαμβάνετε ταχυδρομικώς τήν άπάν- 
τησιν. Τά «Πολεμικά χρονογραφήματα» έλήφ9η- 
σαν. κ. Χαρ. Μαντζ. στρατιώτην Μέτωπον.· Ευχα
ρίστως 9ά δημοσιεύσωμεν επιστολήν σας καί πε- 
ριγραφάς σας. Παρακαλοΰμεν ομως νά εϊνε σύν
τομοι καί νά περιέχουν γεγονότα άξια λόγου, Διά 
τάς δημοσιεύσεις δέν λαμβάνει ή «Νίκη» καμ- 
μίαν άμοιβήν. Ή  έγγραφή συνδρομής είνε 18 δρ. 
τδ ϊτος.—κ. Θεοδ. Δ. Μαπ. 'Επιλοχίαν Μέτωπον: 
Χίλια εύχαριστώ διά τά ένθ-ουσιώδη ύπέρ της 
«Νίκης λόγια σας, άλλά καί απειρα συγχαρητή
ρια διά τά αγνά πατριωτικά σας αισθήματα. Έπί- 
σης 9ερμάς ευχαριστίας εις τδν τιμημένον λόχον 
σας. Στέλλετε περιγραφάς.Σάς γράφομεν ιδιαιτέ
ρως. -—«Νικόλ. Δάβ. στρατιώτην Τ. Τ. 922: Δι- 
εύ9υνσις γραφείων μας Βερανζέρου 14. Έτησία 
συνδρομή δρ. 18.— «I. Φ. Βρέτ. Β' Στρατ. Νοσ. 
(X. Α. τών Νέων) : Θά προσπα9ήσωμεν νά σάς 
εύχαριστήσωμεν.—«Δ. Παπ. Μέτωπον : ’Ενθου
σιώδεις ύπέρ τής «Νίκης» κρίσεις σας μάς συγ- 
κινοΰν, Ή  έναρμόνισις τοΰ πνεύματος τοΰ 1821 
πρός τήν σημερινήν πολεμικήν ζωήν τοΰ ε9·νους 
εϊμε9α εύτυχείς διότι τόσον ικανοποιεί τάς άντι- 
λήψεις τοΰ μαχομένου στρατοΰ μας. Ή  «Νίκη» 
?χει μοναδικόν σκοπδν νά έξυπηρετήση τά παλ- 
ληκάρια μας μέσα στήν έκτέλεσιν τοΰ μεγάλου 
καθήκοντος ποΰ τούς άνέ9·εσεν ή πατρίς.—κ.κ. Δ. 
Μεϊμ. Λοχίαν καί Ίωάν. Τσουκ. Μέτωπον Τ. Τ. 
91δ : ’Επιστολή σας έλήφ9η. Σάς ένεγράψαμεν. 
Κύχαριστοΰμεν. Φύλλα έστάλησαν έξ άρχής. Συν
δρομή έπ’ όνόματι «Νίκης».

Κον Κ. Ά ρ. Άν9υπολοχαγδν Τ. Τ ' 922. Μέ
τωπον. Α πείρους εύχαριστίας διά τήν άποστολήν 
τών φωτογραφιών. Θά δημοσιευ9οΰν είς τδ προ
σεχές φύλλον δσαι έξ αύτών είνε κατάλληλοι διά 
κλισέ. Θά μάς ύποχρεώσετε νά μάς στείλετε καί 
τάς ύπολοίπους κα9·ώς καί πάσαν νέαν. Καί πάλιν 
9ερμώς εύχαριστοΰμεν. Κάμετε, εϊ δυνατδν, χρή- 
σιν χάρτου μάτ,

Κον Ν. Καραγ. Τ. Τ. 907· Σάς άποστέλλομεν 
όλόκληρον τήν σειράν τής «Νίκης». Κον Γεώρ. 
Κουτσουμ. λοχίαν τραυματίαν. Ένταΰ9α. Ή  επι
στολή σας λίαν εύχαρίστως Οά δημοσίευσή. Πα
ρακαλοΰμεν όμως όλους τούς φίλους τής «Νίκης» 
νά μάς γράφουν έν συντομία. Τοΰτο 9ά μάς διευ- 
κολύνη είς τήν δημοσίευσιν τών άποστελλομέ- 
νων·



ΕΜΠΡΟΣ, ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑΤΙ ΒΙΑΖΟΜΑΙ,,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IB


