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Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ
Περιστοιχιζόμενος υπό τών Πριγκήπων, τών Στρατηγών, τοϋ Επιτελείου, τοΰ Πρωθυπουργού καί τών υπουργών τών Στρα

τιωτικών και Ναυτικών δ ένδοξος Βασιλεύς άπεβιβάσθη είς τήν Σμύρνην φέρων τήν εμπιστοσύνην επί τήν Νίκην 
καί τήν Ιλπίδα επί τήν πραγματοποίησιν τών ονείρων τής Φυλής.

ΤΥΠΟΙΣ: Α .Δ ΕΝ Α ΞΑ  & Σ I Α Σ



Έ ν Μετώπω τή 1921
Σεβαστή μου Μητέρα , σέ άσπάζομαι.

Σήμερον έλαβον τήν μουσκεμένη άπό 
δάκρυα επιστολή σου και στ’ ορκίζομαι,, 
γλυκεία μου μάννα, λυπήθηκα δ'χι για τις 
ανορθογραφίες σου—αυτό μ’ ευχαριστεί 
— αλλά γιά τις συμβουλές σου.

Ναι, γλυκεία μου, αγαπητή μου μάννα, 
τό ξέρω έ'χεις δίκηο γιατί έ'να μόνο παιδί 
απόχτησες στη ζωή σου κι’ επάνω στα 
δεκαεννέα του χρόνια σοΰφυγε άπ’ τήν 
θερμή σου τή στοργική αγκαλιά και μένει 
τώρα πολύ μακρυά σου ποΰ δέν δύναται 
ν ’ άκοΰση καί νά δή ού'τ’ ενα σου στε
ναγμό καί δάκρυ.

Έ  ! γλυκεία μου μήν λησμονής δτι εί
μαι στις αγκάλες τις πιο μεγάλης μου μάν
νας, μήν λησμονής πώς ζώ καί μ’άλλα ά- 
δέρψια, άλλα πια μάννα δέν χαίρεται γιά 
τό παιδί της ποΰ ζή στή δόξα, στήν τιμή, 
καί στήν υπερηφάνεια γιά τή γλυκειά καί 
δοξασμένη Έ λλ δα μας.

Μήν λησμονής γλυκειά μου, πώς γιά 
τήν πατρίδα δέν πέθανε κανείς άπό τήν 
οίκογένειάν μας, άλλως τε δέν έχομε καί 
καμμιά βαρύτητα, *0 υπέρ πατρίδος θά
νατος εινε ό γλυκύτερος δλων.

Τί, ήθελες νά προτιμήσω κι’ εγώ σάν 
μερικούς νά πεθάνω μέσ’ στο ξεχαρβα
λωμένο σπήτι άσημος καί άγνωστος σαν 
ζφον ; ά ι δ'χι μάννα δέν τό θέλω αυτό; 
ποτέ!! μόνο νά μ’ εύχηθής σάν Σπαρτιά
τισσα νά γυρίσω πίσω κινητής· καί πλη
γωμένος γιά νά δοξασθώ πιό περισσότε
ρο: Ζήτω τ’ άνθρώπινα ελληνικά λιοντά
ρια!...

■—  Φάϊ ψωμί και τσιγαροκι μπόλικο.
Σέ άσπάζομαι ό γυιός σου 

Φ ώ της  3Λ σ τερ η ς
ΙΙρδς τήν μητέρα μου Εύαγγελή Μαντζέλη
Ε ι ς  Ά σ β ε σ τ ο χ ώ ρ ι ο ν  Θ^σσαλο-ν'κης 

Καλή μου μητέρα,
Σήμερον έ'λαβα τήν επιστολήν σου, πό

σον δέ έλυπήθην διότι ειδον νά μοϋ γρα
φής δτι στενοχωρεΐσαι. Έ γώ  μητέρα μένω 
τελείως ευχαριστημένος, διότι εδώ εις τό 
μέτωπον περνάμε θαυμάσια, άπό δτι περ
νούσα καί είς τό πολιτικόν μου βίον’ δέν 
μοΰ λείπει τίποτα.

Εινε πολλά δέ, τά οποία μέ κάμνουν 
νά αισθάνωμαι μίαν νέαν ζωήν, ζωήν ά- 
τέλευτη. "Αν καί διά πρώτην φοράν ήθε- 
λον λάβει μέρος είς έπιχείρησιν, μολα
ταύτα δέν έχασα τό ηθικόν μου, αισθανό
μενος είς ποίαν δυναστικήν περίστασιν 
εΰρίσκεται ή γλυκιά μας Πατρίδα, ή ά- 
γωνιζομένη άπό τόσα χρόνια.

Ό λίγον κατ’ ολίγον προχωρούσαμε δ- 
λοι όμού καί πολέμουντες ωσάν λιοντάργια 
άτρόμητα, διά νά καταλάβουμε τά εχ
θρικά υψώματα. Αίφνης ήκουσα τούς

πρώτους πυροβολισμούς τών συναδέλφων 
μου ποΰ μάχονται ωσάν ήρωεςί τοΰ 21. 
Μετ’ ολίγον ήρχισαν πυρά όμαδόν. 'Ο 
γενναίος μας λοχαγός κ. Μαχαίρας Νικ. 
τού 2ου Λόχου σκαπανέων, καθώς καί δ 
λοχαγός τοΰ 1ου Λόχου κ. Σελαϊδόπου- 
λος μάς έθίδον πάντα θάρρος. Τή στιγμή 
δμως κατά τήν οποίαν έβαδίζάμε μέσα 
στις τόσες οβίδες, αί όποιες έ'σκανον καί 
σηκόνανε ολόκληρα σύννεφα άπό σκόνες, 
έπεσε καί μία κάτω άπό τά ποδάργια τοΰ 
αλόγου τόυ, τοΰ λοχαγού μου κ. Μαχαίρα 
Ν. καί αύτός πάντα μέ χαμόγελο στά 
χείλη καμμίαν σημααίαν δέν έδιδεν. Ή  · 
μουν τρίΐη τετράς τής φάλαγγός, αλλά ή 
όβίς δέν Ιξερράγη, εμείς δμως άψηφοοΰν- 
τες τόν θάνατον γιά τή γλυκιά πατρίδα 
μας ήδυνήθημεν νά προσπεράσωμεν έν 
μέσα> χιλιάδων σφαιρών ταμ, τούμ καί ο
βίδων, κατενθυνόμενοι εις τούς πρόποδας 
ενός λοφίσκου, έκεϊ δπου δέν ήτο δυνα
τόν νά μάς εΰρουν τά εχθρικά πυρά.Μετ’ 
ολίγον τούς περιεκυκλώσαμε καί τό γεν- 
ναΐον μας ιππικόν έδρασε μέ ηρωισμόν. 
Έγώ καί άλλοι συνάδελφοί μου γεμάτοι 
άπό χαράν διότι κατορθώσαμε είς έλαχί- 
στην ώραν νά διώξουμε τόν εχθρόν, εΐ- 
χεν πλέον έξαφανισθή άπό τό μέρος ε
κείνο καί μεΐς τώρα προχωρούσαμε γιά 
τήν κωμόπολιν Τσιβρή. Εΐμεθα εις άπό- 
στασιν 3)4 τής ώρας, άπό τό μέρος τής 
μάχης. Τό βράδυ μόλις καταλάβαμε τό 
Τσιβρή ακούσαμε καί πάλιν μερικούς 
πυροβολισμούς επάνω σέ μιά ραχούλα, ά- 
μέσως πάλι πρός τό μέρος τής μάχης καί 
μετ’ ολίγον μάθαμε δτι ήσαν δυο ζεϊμ- 
πέκια...

Λοιπόν μητέρα μή στενοχωρεΐσαι καί 
γρήγορα θά μέ δής στο χωριό καί νικητή, 
άλλά μέ τήν βοήθεια τοΰ Θεοΰ θά σοΰ 
στείλω καί γράμμα άπό τήν Πόλι.

Χαιρετώ τούς συγγενείς μου δλους.
Ό  υιός σου Μ α ττζ έ λ η ς  Χ α ρ ίλα ο ς

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΑ
Στη πρώτη γραμμή, μέσα στά χαρακώμ*τα 

έώρτασαν οί φαντάροι μας μέ τδν άγνότερον έν  
Οουσιασμόν καί Έλληνικώτατα τήν εορτήν τοΰ 
Κουμπάρου. Ό  γλεντζές άνθυπασπιστής ’Αθανα
σίου Κωνστ., ό πολυαγάπητος λοχίας Τσαρπαλής 
Παναγ' και ό μικροσκοπικός καί Αεικίνητος δεκα- 
νεύς Δάμης Βασίλ. παρεσκεΰασαν τά τής έορτής 
μή φειδόμενοι κόπων καί δαπανών. Μέ άγριο- 
λούλουδα, μέ λουκούμια, μέ ούζο μέ ψητό άρνι 
μέ κλέφτικα τραγούδια, μέ ζήτω, μέ χαρά καί 
φαι&ρότητα, μέ έγκαρδιότητα και άδελφοσύνη, 
μέ τήν εικόνα τοΰ Βασιληά, μέ τό Βασιλικόν θ-ού- 
ριον, στήν ύγεία τοΰ Κώτσου μας, καί τοΰ χρό
νου στήν Πόλι, μέ ένθουσιασμό καί λατρεία στό 
πρόσωπο τοΰ Βασιλέως, έπέρασεν ή έορτή Του, 
τήν όποιαν έτίμησε και ό έχθρός μέ 30 κανονιο
βολισμούς, χωρίς έπιτυχία.

Τήν σύντομη αύτή εικόνα μάς τήν δίδει έπι- 
στολή άπό τά χαρακώατα, άπό τήν διμοιρίαν 
τοΰ κ. Άνθ-υπασπιστοΰ ’Αθανασίου.

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

Μ έ το υ π ο ν  Μ ά η ς  μ ϊ\νας·

Ζ α χ ά ρ ο υ  μ '  π λ ί  μ *

Ε ΐμ ι καλά, κατακαλά, όπιρ κΐ γιά  τήν ΰμι-

τέραν τρυφερότητα πουθώ  κί δέουμι. Τ ί μ’ 
κάνις κ ί τί μ ’ γλνκοπικρουγίνισι οΰρέ τζου- 
βαϊρι μ ’ ; ΣΙ ίπόθησα φρικαλέους οΰρή Ζαχα
ρένια μ ’ κ ί ζαχαρουζυμουμένη μ ’! ΤΙ νά σ’ 
πώ κί τ ί νά σ’ γράψω φουώς μ’; ΤΙ νά σ ’ πρου 
τουπώ κί τ ί  νά σ’ προυτουμουλοήσου; Ίδ ώ  
οΰρέ ματάκια μ ’ καίγιτι τού π ιλικοΰδ’ καίγιτι. 
Φτερά κάνανι φ  ιντάρ’ κ ι’ ίύζό νοι κί φλιτου- 
ράν! Ίθουσιασμ'>ς παράφουρους οΰρέ πλάκι μ’. 
Χαλασμούς κ ι’ αντάρα! Γ λιεντ’ κ ί πανηγύρ’ 
πανζουρλισμός μαθές. Ό π ’ νά  πας κ ι’ δ π ’ νά 
σταθΰς άϊκοϋς:

—Έ ρ χ ιτ ι ! ......^Έ ρ χ ιτ ι! ....
'Α π’ τού προυΐ π ’ ξημιρών’ ώς τοΰ βράδ’ 

π ’ νυχτών’ κί τή νύχτα κί τά  μισάνυχτα κί 
τσ’ αυγές βουιζουνι κ ί συγκλουνίζουντι τά 
σύμπαντα άπ’ τσί φνές:

—1"Β ρχιτι!.... Έ ρ χ ιτ ι! . . . .
Σκούζουνι οΐ φαντάρ’ σκούζουνι οί ι ΰξώνοι, 

ΙΙ.Ϊμ ι μουρλαθήκαμι π£ΐά άπ’ τή χαρά μας, θά  
μάς στρίψ’ τού τσερβέλου κί θ ά  φ ιγουνι ή 
βίδις! Στούν ύπνου κί στούν ξύπνου Βασλιηά 
γλέπουμι. Ξυπνΰμι τού προυγί κ ι’ άντΐς γιά  
χιριτοΰρις λιέμι μ ιτά  χαράς:

—Ί έρ χ ιτ ι οΰρέ πιδιά!
—Καλώς νά τοϋν διχτοΰμι!
— Ή  ώρα ή καλή!
-—ΚΙ στή Π όλι!!...
Πάει οΰ μαύρους κ ι’ οΰ άραχλους ού Κιμά- 

λης, ξέγραψέταυν πειά, κ ί κάν τού σταυρό σ’ 
κ ί πές: Θιός σχουρέστουν! Γαίαν Ιλαφράν 
έχεις οΰρέ αξιοθρήνητη κ ι’ άξι ουμακάριστη 
Κι μ. ίλη. Φ^ίδ’ κουλουβό κί μαρμάγκα, ούχιά 
κ ΐ μουνουμεοίδα π ' σ’ εφαί οΰρέ μουνάντιρι 
Κιμάλι;, Ν ’ άναπάψ’ ή Βιλζιβοΰλης τ ’ ψυχού
λα β, εις τόπουν χλουϊρόν, λασπιρόν κί κου 
νισαλέουν! Π άντα ματιότης τά  άνθρώπινα 
οΰρέ άφαλ νυκο\ μένε Μουσταφά! Ί έτσ ’ στό- 
γραφι ή Μοίρα οΰρέ κουρούνη νά γινής σκου- 
λήκουν βρώμα κί δισουδία άμήν κί πιάσ’ τή 
μύτη σ’.. . . ,

Ναι οΰρέ Ζαχάρου μ’ φιόρα μ ’ μυρουδάτου 
μ ’.. . .  Ό  Κιμάλης πάει καλιά τ ’ πλιέουν κί 
άπού δώ κ ι’ πίςια νά τούν λουγαριάζης μιτά 
τούν κικοιμημένουν! νΕγινι μακαοίτς ού μαύ
ρους. Ά μ ’ πουώς δά; Θά ρχότανι ίδώ ή Κουμ
πάρους κί δέν θά  τούν επιανι συγκουπή κί 
κολπουντάριους τούν κΰρ Μουοταφα; Δέν 
θάθελα ούρή Ζαχαρουζυμουμένη μ ’ ούτε ψ ύλ 
λους στοΰν κόρφου τ ’ νά μ ι... Νά ρθή μ ιυνάχα 
ή Κουμπάρους κί νά τραβήξαυμι μπρός. Κ ι’ 
αν μείντ) ρουθούνι Τουρκικό νά πιθάνου άξού 
ριστους! Θά μπούμι στήν "Αγκυρα τώχου στό 
μαντήλ’ διμένου. Ίέφ τασ ι Ζαχαρένια μ ’ τού 
πλήςοε^α τού χρόν’ κί τώρα εϊν’ πού θ ά  γινΓ) 
Ικείνου π ’ λιέει οΰ Ά γκαθάγγιλους. Θά πάν’ 
οί Τρούκ ι σΰν γυναιξί κ ί τέκνοις στή Κόκ
κινη Μ ηλιά γιά  βρούβις! Ί γ ώ  μάλιστα Ζα
χάρου μ ’ ε ΐμ ι τσ’ ίύέας νά μή πουλιμήσουμι 
μ ά ϊδι μ ί τφ ίκ ια , μάϊδε μί κανόνια. Ν ’ άρπά- 
ξουμι άνά χεΐρας τά  τσαρούχια νά πέσουμι 
μπ5< ς κί πού σί πουνεϊ πλιέουν κί ποΰ σί 
σ φ άζ '. ’Ά ϊν τ ι ρέ Κ ιμάλη χιλουνουφάγη κί ποΰ 
θά  μ’ πας κί πού θ ά  κρυφτής; Θά σί βαρέσ’ 
ταμπλάς κί θάν κί θηλκός! Γαρίδα τώχου τού 
μάτ’ Ζαχάρου μ’ τζόβινου μ’ νά ίδώ  τούν 
Κμπάρου. Θέλου σύν το ϊς άλλοις νά τούν 
προυσκαλέσου άμα τιλειώσ’ ού πόλμους νά ρθβ 
στού χουργιό να φάη μιζύθρα κί χλουρό τυ^ί
νά εύφρανθή ή καρδούλα Τ   Τού πιστεΰς
οΰρή Ζαχάρου μ ’; Μί γαργαλάν’ τά πόδια μ ’ 
διά ίέμφοζδου. Μ ' εχει π ιάσ’ μνιά φαγούρ ι 
Θιέ μ ’ σώσουν κί φύλαξουν! Κί σάμπους εΐμ ι 
μόνουν ίγώ ; Ούλου τοϋ ζουνικό πέρα γιά 
πέρα ίέχ* φαγούρα στά πέλματα ήγουν τσ’ π α 
τούσες. Μπρός, νά πής μουναχά κί θ ά  μας 
χάσχις άπού μπροστά σ’, θά  γίνουμι κουρνια
χτός. Π ές τώρα κί σύ οΰρέ κουτάβ’ θά  μπούμι 
στή "Αγκυρ* ςαγδαίους γ ιά  δέ θά  μπούμι; 
"Άμ’ βέβγια θ ά  μπούμι κί θά  παραμπούμι 
μ ιτά  φουνών κί ίπαίνο-βν... Τώχου στου 
μαντύλ’ διμένου σ’ λ ιέου .... Γειά  σ’ κι* άντίου 
λοιπόν, Καλή νίκη κί καλά νά μπούμι. στ»"’ 
"Αγκυρα......

Σ ί φιλώ π ιρ ιπαθώ ς 
Ού Σός λάτρς 

Μ ή τρ ο ν ς  Ι ία ρ α φ α υ τια ς

ΤΑ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

«’Απέρχομαι ΐνα τεθώ έπί κεφαλής τοΰ 
στρατοΰ Μου.Έκεϊ δπου άπό αιώνων πα- 
λαίει δΈλληνισμός. Ύπότήν ευλογίαν τοΰ 
Ύψίστου ή Νίκη θά έπιστέψη τούς αγώνας 
τοΰ γένους,άκατασχέτως χωροΰντος έπί τήν 
αποστολήν του.Ή έπικράτησις Η μώ ν σή
μερον θάέξασφαλίση έκεΐώς τό πάλαι ή τών 
Ήμετέρωνπρογόνων,τήν πραγμάτωσιντών 
ύψηλοτέρων ιδεωδών, τής’.Ελευ&ερίας, τή; 
Ίσοπολιτείας, τής Δικαιοσύνης. Τά δπλα 
Η μώ ν οδηγεί ολόκληρον τό περελθόν τής 
Φυλής Μας. Παρελθόν θαυμασίου πολιτι
σμού, έπιβάλλοντος υποχρεώσεις τής σοβα- 
ρότητοςτώνόποίων έχομενπάντες βα&υτά- 
την τήν συνείδησιν. ’Επί τήν έκπλήρυσιν 
τών υποχρεώσεων τούτων δικαιούμεθα 
νά διακηρύξωμεν μεθ’ ΰπερηφανείας, δη 
εΐμεθα τελείως ικανοί. Τό δικαίωμα τούτο 
Μάς δίδει όΈλληνικόςΛαός έν ίερα ενώσει 
διά τής άπαραμίλλου αύτοΰ εθελοθυσίας.

»Πεποιθώς έπί τήν Θείαν’Αρωγήν, έπί 
τήν ορμήν τοΰ ήρωϊκού Στρατοΰ Μου, έπί 
τήν άκατάβλητον ηθικήν δύναμιν τήςΈλ- 
ληνικής’Ιδέας, σπεύδω έκ3ΐ δπου ΰπερτάτη 
Εθνική Επιταγή Μέ καλεΐ.

Έ ν ’Αθήναις τή 29η Μαΐου 1921.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Β '

τό Υπουργικόν Συμβούλιον
Δ , Π . Γοΰναρ-ης' Γ .Τ Ά π α λτα τζή ς , Σ .  Σ τά η ς ,

H . ΙΙρ ω το π α π ζιδά Μ η ς, Θ .Ζ α ΐμ η ς ,  Ν . Γ .  Θεο- 
τά κ η ς , Π . Μ α υ ρ ο μ ιχά λη ς, I .  J .  Ρ ά λ λ η ς .Π .  
Τ σα λδά ρηςς, Λ .  Κ α ρτά λης, Κ · Τ ε ρ τ ίπ η ς .

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
Στρατιώται!
Ή  φωνή τής Πατρίδος μέ έκάλεσε καί 

πάλιν έπί κεφαλής ύμών.Δεχθήτε τόν εγ
κάρδιον τοΰ Βασιλέως χαιρετισμόν.

»Εΐμαι ύπερήφανοςδιά σ δ ς . Λ ι ά  τήνάπο- 
φασιστικότητα μέ τήν οποίαν άγωνίζεσθε 
τόν απελευθερωτικόν τής φυλής άγώναέδώ 
δπου άπό αιώνων ακμάζει ό Ελληνισμός.

Λένάγνοεΐτε ποίας εύγενοΰς ιδέας εισθε 
ύπέρμαχοι έπί τοΰ ιερού αύτοΰ εδάφους.

»Μάχεστε υπέρ τήςίδέας τής Ελληνικής 
ή οποία έδώ έγέννησε τόν άπαράμιλλον έ- 
κεΐνον πολιτισμόν, δ όποιος ουδέποτε θά 
παύση νάπροκαλή τοΰ κόσμου τόν θαυμα
σμόν.

»’Η άνδρεία σαςέγγυάται τοΰ άγώνος τήν 
επιτυχίαν, αί άρεταί σας έγγυώνται δτι έκ 
τών θυσιώνκαί τής νίκηςσας θά άναθάλλη 
εφάμιλλος πρός εκείνον πολιτισμός.Καί τοΰ 
πολιτισμοΰαύτοΰ σείς θάεΐσθε οί δημιουρ
γοί.

Ά ξιοι τώνπρογόνων σας θά κληροδοτή- 
σητεείς τά παιδιά σαςέ'ργον αντάξιον έκεί- 
νων καί υμών.

3)Στρατιώται έπί τό έργον'.'Όλοι ηνωμέ
νοι μέτήν καρδιάν πλήρηάπό άγάπην πρός 
τήν Ελλάδα μας, μίαν καί άδιαίρετον.

»Καί^άπό άφοσίωσιν πρός τήν άποστολήν 
αυτή;, μεγάλην καί αίωνίαν, τής οποίας 
δλοι εΐμεθα όργανα, εμπρός έπί τό έργον.

»Ό  Βασιλεύς σας εινε μαζύ σας,καί σάς 
δδηγή έκεϊ ποΰήέπιταγή τήςπατρίδος μάς 
καλεΐ δλους.

»Ό  'Ύψιστος θά εύλογήση τόν δίκαιον 
άγώνά μας.

Κορδελιό 31 Μαΐου 1921.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Β '

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣ 
Ε Ι Σ  Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν

29 Μαΐου 1921
Έ φυγε’ ντυμένος τό χακί του, με τήν 

απλήν στολήν τήςέκστρατείας,καταυγαζων 
δμωςτήν λάμψιν τής εθνικής πίστεως καί 
τής λαϊκής λατρ2ΐας καί άφοσιώσεως έ'φυ- 
γεν, ό περικλεής Στρατηλάτης μας.

Ή  ’Εκκλησία τόν ηύλόγησε διά στόμα
τος τού άρχηγοΰ της, ή πολιτεία παραστάτις 
κραταιά εόρ'σκεται παρά τό πλευράν Του 
διά τοΰ’Αρχηγού τήςΚυβερνήσεως,ό Στρα
τός άδελφωμένος τόν άκολουθεΐ διά τών 
άριστέων Του καί δ Λαός έξαλλο ς, άκρά- 
τητος, άλλόφρων άπό ένθουσιασμόν Τόν 
προπέμπει είς τάς ’Αθήνας καί Τόν υποδέ
χεται είς τήν Σμύρνην.

Λέξεις καί φράσεις καί περιγραφαί είναι 
άνίσχυροι ν’άναπαραστήσουν τάπράγματα, 
Τόν συναγερμόν, τόν ψυχικόν σκλονιμόν, 
τά λαιλαπώδη συναισθήματα, τήν έκχειλί- 
ζουααν συγκίνησιν, τούς άλλαλαγμούς, τά 
δάκρυα, τά επιφωνήματα, τάς εύχάς, τάς 
γονυκλισίας, τάς δαιμονιώδεις έκδηλώσεις 
τής χαράς, τόν πατριωτικόν πόνον, τήν πα
ράφοραν αγωνίαν ενός Λαού πιστεύοντο; 
εις τά ιδεώδη του, πιστεύοντο ς εις τήν 
ιστορικήν άποστολήν τοΰ Κωνσταντίνου 
του, πιστεύοντος εις τήν Νίκην καί τόν 
Εθνικόν Θρίαμβον.

Λέγουν δτι δ περίφημος Άρχιτέκτων 
τών χρόνων τού Μ. ’Αλεξάνδρου, Δεινο- 
κράτης, μεγαλοφάνταστος έν τή συλλήψει 
τών έργων του, έπρότεινε νά μεταβάλη 
τόν Ά θω να είς άνδριάντα τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου. Κάτι τι παρόμοιον μπορούσε 
νά άναπαραστήση τήν λαϊκήν φρικίασιν, 
τό λαϊκόν συναίσθημα εις τά; ποικίλλας 
εκδηλώσεις του κατά τήν άναχώρησιν τοΰ 
Κωνσταντίνου μας. Έ νας μεγαλοφάντα
στος ζωγράφος, σέ έ'να πελώριον πίνακα, 
σ’ έ'να πίνακα ποΰ ν’ άρχίζη άπό τάς κυα
νός φαληρικάς άκτάς καί νά καταλήγη εις 
τήν κορυφήν τού Ύμηττοΰ, σέ έ'να πίνακα 
τόσον άπέραντον θά μπορούσε ν’ άναπα- 
ρασταθή εκφραστικά τό ψυχικόν μεγαλεΐον 
ποΰ έσκορπίζετο άπό τά στήθη ενός Ύπε- 
ρόχου Βασιλέως καί άπό τήν συνείδησιν 
ενός εύγενοΐς καί ενθουσιώδους Λαού. 
Αί λέξεις, αί φράσεις καί αί περιγραφαί θ ’ 
άπομένουν πάντοτε μία άσθενής άπήχησις 
τής πραγματικότητος.

ΑΠΟ ΤΗ Ζ Μ  ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΑΝΑΦΟΡ

Εινε ή λέξις τής μόδας είς δλο τδ 
μέτωπο. Εις κάθ-ε σου βήμα, εις κά&ε 
σου σταθμόν μόνον τήν λέξιν αϋτήν ά- 
κοΰς: Ά ν ι φ ό ρ - Ά ν α φ ό ρ .

Ε?ς τάς Αθήνας, εί; δλην τήν πα' 
λαιάν Ελλάδα ή λέξις αύτή εινε άγνω
στος, δέν μετεφυτεΰθη άκόμη, καί δμως 
είς το μέτωπον ή χρήσίς της εινε συνη- 
θεστέρα καί άπδ τήν χρήσιν τοΰ ψω
μιού.

Άναφδρ, παιδί μου, άναφόρ. Σημαί
νει δέ ή έκφρασις τδ πλιάτσικο, τήν ρε
μούλα.

Ή  παραγωγή τής λέξεως εϊνε άγνω
στη. Φαίνεται δτι οί σφατιώταί μας τήν 
παρέλαβον άπδ τούς Τούρκους, οί ό
ποιοι τήν μεταχειρίζονται καί τήν... δια- 
πράττουν συχνότατα. Ή  ρίζα τη; έν 
τούτοι; εινε έλληνική. Πώς παρήχθη 
καί άπό ποΰ εινε άγνωστον.

ΦΑΝΤΑΡΟΙ ....ΖΩΟΝ
Σ ά ; παρουσιάζουμε τόν ώοαιον κ ιί γενναίον 

αυτόν φαντάρο, Π αναγι ότη Μαντζούνη άπό τό 
Ά ϊβα λί. Μάχεται ι ίς  τό μέτωπον τής Νικομή
δειας καί είναι ένα ζφον πραγματικόν, πρός 
μεγάλην εύχαρίστησιν τοϋ τάγματος του καί αύ · 

τού τού ί ί ίο ν . Ό  Μαν- 
τζούνης εϊνε μάλιστα 
δχι ενα ζώον άλλά 
πολλά, ολόκληρο ;’συλ- 
λογή ζώων.

—Έ λ α  έδώ τοϋ φω
νάζει ό άν&υλολοχα- 
γός, κ. Μανούλα; κάνε 
μα; τόν λύκο. Ό  Μαν- 
τζούνης ουρλιάζει σαν 
λύκος πρός μεγάλον 
τρό.ιον τών κτηνών

—Τώρα tS τσακάλι.
Ό  Μαντζούνης κλαίει σάν τσακάλι, ύστερα 

ούρλιάζει σάν σκυλλί ποϋ τό δέρνουν, ύστερα 
γαυγίζει θυμωμένα, ύστερα νιαουρίζει σάν φ ο 
βισμένη γάτα, έ'π ;ιτσ κάνει αύγά μιμούμενος τήν 
φωνή τής κόττα ;, επειτα  εξακολουθεί τό στά- 
διόν του μέ τό μοσχάρι, τήν άγελάδα, τόν κοϋ- 
κο, τό κατσικάκι, τό βάτραχο. Έ ρ χετα ι ό νοσο
κόμο; Λαμπιρίδης μιμούμενος τόν κουλό καί 
ή συναυλία σταματά γιά  μιά στιγμή γιατί εχει 
αρχίσει τό τουρκικό κανόνι.’Έ π ειτα  ό Μαντζού
νης ανεβαίνει είς τό χαράκωμα καμμιά τριακο- 
σαογιά μέτρα μακτιά άπό τόν εχθρό «ιού είναι 
άπό τήν άλλη πλευά τή ; στενωπού τοϋ Γ κ ίϊβ ε 
καί κάνει τόν Χ ότζα. ’Ιλά, ίλλά, λά ίλαλά .... 
καί σφυρίζουν μερικοί σφαιραι ντάμ-ντούα τρ ι
γύρω του καί ό αξιωματικός τοϋ φωνάζει νά πη- 
δήση είς τό χαράκωμα. Φώναξε τώρα μωρέ τόν 
γάιδαρο, τοϋ λέγει.

—Αύτόν θ ά  κάνω.
Ό  στρατιώτι ς Καοαμανλής προθυμότερο; μι

μείται τήν φωνήν τοϋ γ.ηδάρου καί άλλοι φα
ντάροι άπαντοΰν είς τήν ιδίαν φωνήν. "Ολο τό 
χαράκωμα εχει μεταβληθ[) σέ συναυλία γκαρι- 
σμάτων, ενώ ό άνυπέρβλητο; Μαντζούνης μ ι
μ είτα ι κ*τά σειράν τήν φωνήν δλων τών ζφων 
τής κ',βωτοϋ.

—’Α π’) ποΰ είσαι Μαντζούνη ;
— Ά . . .  ά  . . . άπ . .  . άπό τό Ά ϊβ α λ ί.
—Γ ια τ ί μ ιλά;έ 'τσ ι Μαντζούνη·
—Ε ίμ α ι τσευδό; κ. άνθυπολο ;αγέ.

Κ· Φ.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ.—Μέ την ψυχήν πλημμυρημένην άπό ιεράν 
συγκινησιν, ή ωραία ή Σμύρνη άναμένει τόν ενδοξον^Βασι· 
λεα της, έρχόμενονίνά θραύση διά τού ^φοβερού ξίφους|του, 
τά δεσμά τής δουλείας, ύπό τό βάρος τής οποίας έπί^αϊώ- 
νας έστέναζεν ό^/Ελληνισμός τής^Ίωνίας.

ΑΕΡΑ !  ̂ Τα αθ·ανατα βυζωνακια μας έννοούν νά ξεμουδιάζουν και κάπου κάπου.
Εφ όπλου λόγχη, «Ζητω ό Κουμπάρος κι’ έμπρός*. Αύτό αρκεί στούς θρασύ

δειλους τσέτιδες j  γιά νά τό βάλουν στά πόδια. Καί τότε, μιά γιγάντια Ιαχή 
«άέ ρ α, ά έ ρ α »  τούς παρακολουθεί στήν φυγή του, ιαχή πού θ-υμίζει τής άθ-ά- 
να τες ιστορικές σελίδες πού £γραψενή ‘Ελληνική λόγχη στά Μακεδονικάρουμάνια. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ·—Νύχτα μέρα,συνεχίζεται ή άποβίβασις εις τούςΜικρασιατικους Λιμένας, πυροβόλων,δπλων,πυρομαχικών, ειδών ιματισμού και τροφών. 

Προκειμένου νάάρχίση ή έπίθεσις,ό στρατός μας πρέπει νά εΐναι άπολύτωςέφοδιασμένος,και εις αύτό τείνουν δλαι α\ προσπάθ-ειαι τού ’Επιτελείου.

ΕΡΧΕΤΑΙ .—Ά πό τήν στιγμήν πού έγνώσθ-η δτι ό Μέγας Βασιλεύς, ό δαφνοστε
φής Κωνσταντίνος, άνεχώρησε διά τήν Σμύρνην, συνεκλονήσθ-η ή ‘Ελληνική 
ψυχή τής Ιωνικής Μητροπόλεως. Εΐναι αδύνατον νά περιγραφή ό ιερός ενθου
σιασμός τού πλη&ησμού, ό όποιος άδιακρήτως κομματικών φρονημάτων* συν- 
ωθεΐτο εις τήν παραλίαν άναμένων μέ αγωνίαν νά φανή είς τόν ορίζοντα ό 
καπνός τής φερούσης τόν Στρατηλάτην, «Λήμνου»·

ΣΤΟ ΚΑ\Ο ΚΑ̂  ΣΤΗΝ ΠΟΛΙ. Ο λαός τής πρωτευοάσης δακρύω/ προέπεψε τόν Βασιλέα Στρατηλάτην 
μεχρι τής εξέδρας τού Φαλήρου, άναφωνών «Στό καλό, στό καλό, και στήν Πόλι». (Φωτ. Γαζιάδου)

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚ°Ο Ι. — Κων. Άρμα- 
γανίδης άνθ·υπολοχαγός τού 28<>υ 
πεζικού συντάγματος, έκ Βρυούλων 
τής Μ* Ά σ ία ς .’Έπεσεν ήρωϊκώς εις 
τά ύψώματα τού Ντούζ Ντάγ τήν 
17 Μαρτίου’

ΥΠΕΡΜΑΧα ΣΤΡΑΤΗΓΠ . Ο Βασιλεύς τών ‘Ελλήνων Κωνσταντίνος, πιστός εις τήν παράδοσιν και 
τά έθιμα τών Βυζαντινών Βασιλέων, πριν άναχωρήση έκεί δπου ύπερτάτη εθνική επιταγή Τδν καλεϊ 
έρχεται νά ζητήση τήν Θείαν ’Αρωγήν καί τήν ευλογίαν τοΰ ‘Υψίστου οπως,ή Νίκη στέψη τούς άγώνάς 
Του πρδς λύτρωσιν τών δεινών τοΰ δούλου ' Ελληνισμού. ’ ‘ (Φωτ. ΕύαγγΛίδου)

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ.—Φυλακτός άνθ-υπο. 
λογαγός τού πυροβολικού έκ Βελ βεν 
δον τής Μακεδονίας. Έφονεύθ-η εις τήν 
έπίθ-εσιν τού^,Έσκί'Σεχήρ.
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ΜΕΓΑΛΑΙ Η.ΥίΕΡΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821

Ο Ελληνικός Λαός μόχθων επί αιώνας  ̂
υπο τον βαρβαρον και δεσποτικόν ζυγόν 
τή; οθωμανική; Αυτοκρατορίας έξεγείρε- 
ται σύσσωμος πρό; άνάκτησιν τής ελευ
θερίας του.

Ύπέρ τό 11)2 εκατομμύριο ν Ελλήνων 
έπανεστάτησαν κατά τό 1821 κατά τής 
τυραννίας καί ή θεία Πρόνοια κατηύθυ- 
νεν αισίως καί νικηφόρως τά πρώτα απ
ελευθερωτικά βήματα τοΰ Έλληνικοΰ Λα
οΰ. Ευθύς δε, ως αί πολεμικαί ενέργεια ι, 
ηρχισαν λαμβάνουσαι διαστάσεις παρέστη 
άμεσος αναγκη ίδρΰσεως Αρχής κεντρι
κή;, δυναμενη; νά κατευθυνη τάς ένερ- 
γειας τών τοπικών Επιτροπών καί νά 
επιβάλλεται εις τήν ολιγαρχικήν εξουσίαν 
τών δυσυποτάκτων καί κοκομαθημένων 
Καπεταναίων καί Προκρίτων.. Έγένετο 
δηλονότι αντιληπτόν δτι άπητεΐτο μία ενι
αία Διοίκησις διαχειριζομένη τόν Αγώνα 
καί επιμελούμενη τών πάντων πρός αΐσίαν 
αύτοΰ εκβασιν.

Ούτως άρχικώς μεν ιδρΰθη εν Καλά- 
μαις, ευθυ; μετά τήν άλωσιν τής πόλεως 
υπο τών Μανιατών, ή Μεσσΐ]νιακή Γε
ρουσία, ή οποία ήτο απλώς τοπική διοί- 
κησις. Τό μόνον άξιον λόγου έργον αυτής 
ήτο ή κατά τήν 28 Μαρτίου 1821 εκδοθεΐ- 
σα προς τήν Ευρώπην προκήρυξις 
αυτής, δι’ ή; επεκαλεΐτο τήν συνδρομήν 
τή; Ευρώπη; εί; τόν άρξάμενον ύπέρ ε
λευθερίας άγώνα.

Ολίγον δμως βραδΰτερον, ήτοι τήν 
6ην Μαΐου συνέρχονται είς Συνέλευσιν 
οι προκριτοι τοΰ τοπου εις τήν Μονήν τοΰ 
"Αγίου Νικολάου τών Καλτετζιών καί ί- 
δρυουν τηνΓ ενικηνΠελοποννησιακήνΔιοί- 
κησιν, την έπικληθεΐσαν «Γερουσίαν τον 
Καλνετζιον» η «ΓερονβΙαν τής Πελοπον- 
νήαου» τήν πρώτην τοΰτέστινΈλληνικήν 
Κυβέρνησιν τής Άναγεννωμένης Πατρί
δος. Ουτω συνεταχθη ό πρώτος πολιτεια
κός θεσμό;, ο στηριζόμενο; επί δημοσίου 
δικαίου, έν όνόματι δέ τών Κοινοτήτων 
καί τών οπλαρχηγών ώρίσθησαν καί τά 
μελη^τή; Κυβερνήσεω; ταύτη; τόν αριθ
μόν επτά, μέ επί κεφαλή; τόν Πετρόμ- 
πεην Μαυρομιχάλην.

Ή  πρώτη επίσημος αίίτη Πολιτειακή 
’Αρχή άπέστειλεν είς δλας τάς τοπικάς 
Διοικήσεις τάς καλουμένας έπαρχιακάς 
Δημογεροντία; ή Εφορίας τής Πελοπόν
νησου οδηγίας περί στρατολογίας, περί 
τή; δέκατης, τών τροφίμων καί πλήθους 
άλλων αναγκαίων καί συνετών ενεργειών.

Η άγωνιζομένη Έλλά; θέτει ουτω τό 
πρώτον πολιτειακόν αύτής θεμέλιον καί 
δικαίως ό αξιότιμος κ. Τουρκοβασίλη; 
πληρεξούσιος ’Αρκαδίας, έξήρε τό γεγονός 
έν τη τελευταία συνεδρία τή; Έθνοσυνε- 
λεύσεως, προτείνας καί τήν αποδοχήν α
ναμνηστικού ψηφίσματος, κηρύσσοντος, 
τιμής ένεκεν, άστικώ; άνεξ ίρτητον τήν 
ιστορικήν Μονήν τήν φιλοξενήσασαν τήν 
πρώτην Κυβέρνησιν τής Ελλάδος.

Η Ν I Κ Η

Η Η Χ Ω  Τ Η Σ  ‘Ν IΚ Η Σ ,
Ή  άπήχησις τής «Νίκης» είς τάς ψυχάς τών 

γβνναίω· μαχητών μας είναι ζωηρότατη.' Θερμοί 
λέξεις και φράσεις ύπέρ αυτής, άπορρέουσαι έξ 
ενός αισθήματος έξιδανικευμένου τής μαχομένης 
έλληνικής νεότητος, κατακλύζουν τά Γραφεία 
μας. ‘Η «Νίκη» έν τή έκπληρώσει ένδς ύψηλοΰ 
πατριωτικού καθήκοντος αντιμετωπίζει ένα ώραΐ- 
ον ένθουσιασμόν, μίαν άγνήν εκφρασιν γιομάτην 
άπδ πίσην πρδς τά μεγάλα ιδανικά τής πατρίδος. 
Οί λεβέντες ποΰ θυσιάζονται γιά τήν τιμήν «αι 
τήν ευτυχίαν τής ‘Ελλάδος, τοΰ Βασιλέως καί τοΰ 
Λαοΰ μας, δέν μάς κρύπτουν τήν χαράν τους 
καί τήν ίκανοποίησίν τους. Καί ή «Νίκη» δημο. 
σιεύουσα τάς έπιστολάς τών ήρωϊκών φ(Χων της 
αισθάνεται δικαίαν ύπερηφάνειαν διά τήν έκπλή- 
ρωσιν τοΰ προορισμοΰ της καί τοΰ σκοποΰ της. 

Άξιότιμον Διεύθυνσιν τής «Νίκης» 
Μ έτω π ο ν  9 0 7  Τ ο υλβ ϋ -μ π ο υνά ρ  τ ν  1 8  

Μ α ϊο ν  1 9 2 1 .
Σήμερον περιήλθεν εις τάς χεΐράς μου τδ άγα- 

πητδ περιοδικό ύμών «Νίκη». Σέ συγχαίρω έξ 
δλης ψυχής, καίέξ ονόματος δλον  τοΰ λόχου μου, 
θα είμαι δέ εύγνώμων έάν μοί γνωρίσετε, άπδ πό- 
τε πρεκει νά γραφώ συνδρομητής.

Εϊδον καί τήν δήλωσιν fjv εχετε διά τούς τετι- 
μημενους νεκρούς μας. Εύγε ! Εύγε! Τώρα ήν- 
νόησα δη  οι κόποι τού στρατού δέν μένουν σιω- 
πηλοί, ήννόησα δτι είσθε τέλειος πατριώτης.

Υπηρετώ 6 ε'τη έν τφ  στρατφ συνεχώς, μετέσ- 
χον Μακεδονικού, Ρωσσικοΰ καί ήδη Μικρασιατι
κού αγώνος και τοιοΰτον περιοδικόν μέχρι σήμε
ρον δέν έξεδόθη ύπ’ ούδενός.

Αι μαχαι άς διεξήγαγε ό στρατός μας είναι κατι 
τι αλλο παρα μαχαι (δχι διότι εχω τήν τιμήν νά 
αποτελώ καί έγώ άναπόστατον μέρος τής Νοτιάς 
Ομαδος) άλλά θηριωδέστατοι, οί στρατιώται δι

ψούν γιά θάνατο, δχι άπδ τά συνηθισμένα δημο
σιογραφικά καί φαντασιώδη, άλλά πραγματικά' 
είναι άπορίας αξιον : Πώς ό νεοκαταταγείς φαν- 
ταρακος τοΰ 21, έρχεται καί λαμβάνει τδν λόγον 
απο τους συναδέλφους του τών μεγαλειτέρων κλά
σεων καί όμιλεΐ περί Ν ί κ η ς .  Πολλάκις είρωνεύ- 
θησαν παλαιοί στρατιώται τούς γιάννηδες τοΰ 21 
γιατί έτσι τους λέγουν. ’Αλλά πράγματι στήν 
μάχην, έδείχθησαν άξιοι άπόγονοι τών Μαραθω- 
νομαχων.

Δέξασθί κλπ.
Θεοδ. Δ. Παππαδόγγονας

Έπιλοχίας Ιου Πεζ. Σ)ματος 9ου λόχου ΤΤ.907 
Μ έτω π ο ν  Π ρο ϋο ο η ς, τ η  1 9 η  5 — 21  

’Αγαπητή Διεύθυνβις.
Μετα χαράς σήμερον άνέγνωσα τδ περιοδικόν 

σας καί έχάρην διότι είδον 8ναν άνθρωπον ν’ έν  
διαφερεται καί γιά μάς τούς φρουρούς τής τι
μής τής πατρίδος μας καί νά δέχεται νά δημοσι- 
ευη τάς έπιστολάς μας.

Και έκ τουτου λαβών άφορμήν σπεύδω νά σάς 
γνωρίσω δτι ειμεθχι δλοι έδώ τελείως ευχαριστη
μένοι διότι ύπαρχει καί ενας γιά μάς, τούς έγκα- 
ταλελειμμένους άπό δλας τάς άλλας έφημερίδας*

Σάς γνωρίζω δτι άναμένομεν τό σύνθημα τής 
γενικής έπιθ'έσεως γιά νά δώσουμε ίνα μάθ·ημα 
άκόμη στόν Κεμάλ γιά νά τόν μάθ-ουμε τό Ζεμ* 
πέκικο χορό.

Εχουμε δμως £να παράπονον διότι ό Αγαπη
μένος μας^Κουμπάρος δέν ήλθ·ε νά τόν είδούμε, 
γιατί δέν ερχεται νά τόν είδοΰμε καί άς πεθ-ά- 
νουμε.

Θά σάς γράψω πάλιν έκ τοΰ Έσ*ή—Σεχήρ 
καί μετά ταύτα άπό τήν "Αγκυρα.

Μεθ·’ ύπολήψεως 
Γ. Συριόηουλος

Ά πδ τό Β'. Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον τής 
πόλεώς μας ό ένθουσιώδης τραυματίας στρατιώ
της I. Φ. Βρέττας μάς άποστέλλει ποίημά του 
« Σ τ δ  Κ ο υ  μ π ά  ρ ο», έμπνευσμένο άπδ τήν 
έποχή τοΰ χωρσμοΰ ποΰ τόσον βαρειά τδν έπό- 
νεσε καί τδν ήσθάνθη ό ελληνικός Λαός.

«Δεν ειν’ ό Θρόνος Βασηληά 
Σ έ άμμουδιά χτισμένος 

Ά λ λ ’ είναι σέ καρδιές
Ελληνικιές κι’ άντριωμένες ! !»

διαλαλεί ο ποιητής, έκφράζων, άτέχνως μέν, 
άλλά ζωγραφικώτατα τό πανελλήνιον αίσθημα.

Ο καλός μας φίλος απευθυνόμενος πρός τήν 
«Νίκην» και αποκαλων αύτήν «άγαπητή μας 
σύντροφον» έπιλέγει «Σάς χαιρετοΰμβν δλα τά 
παιδιά τοΰ νοσοκομείου γιατί έσύ είσαι ή πνευ
ματική μας συντροφιά Στής σελίδες σου βρί
σκουμε τήν ίδια δική μας ίδέα».

Μετά τιμής
I. Φ. Βρέττας

'Τ ετάρτη 2 5  Μ α ιο υ .—Είς τήν περιοχήν τής Νι- 
κομηδείας άραιά πυρά εκατέρωθεν. Έπί τοΰ λοι- 
ποΰ μετώπου ήρεμία.

Π έ μ π τ η  2 7  Μ α ΐο υ .—Ήρεμία.
Π α ρα σ κευή  2 8  Μ α ΐο υ . —Τδ «Κιλκίς» καί ό 

«ΙΙανθηρ» έβομβάρδισαν έπιτυχώς στρατιωτικός 
έγκαταστάσεις ‘Ηρακλείας καί Ίνεμπόλεως χρη
σιμοποιούμενος ώς λιμένας άνεφοδιαίμοΰ Κεμα- 
λικων. Είς τδ μέτωπον ούδέν άξιοσημε'ωτον.

Σ ά ββα τον  2 9  Μ α ΐο υ .— Μικροσυμπλοκαί είς 
περιοχήν Νικομήδειας.

Κ υ ρ ια χ η  3 0  Μ α ΐο υ . — Διεσκορπίσαμεν φά
λαγγα 300 ιππέων.

Α ζν τέ ρ α  31  Μ α ΐο υ .—Μικροεπιχειρήσεις μετά 
έχθ·ρικών αναγνωρίσεων καί συμμοριών.

Τ ρ ίτη , 1 *Ι ο υ ν ί ο υ Ήρεμία.

Η Ζ Ω Η  Τ Η Χ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Γ
Π έ μ π τ η ,  2 7  Μ α ΐο υ .— 10  Κεμάλ έκ άλεσε 

τρεις νέας ηλικίας ύπό τά δπλα. Ή  διαταγή δ
μως τής έπιστρατεύσεως δέν έξετελέσθ-η. Ά νε 
νεκλήΟ-η λόγφ ένόπλου άντιστάσεως τών στρα- 
τευθ-έντων,διά τήν έξασκουμένην κατ’αύτών (3ίαν.

ΑΙ έξηγήσεις τής Ά γκύρας αί δοθ-εΐσαι είς 
την 'Αγγλικήν Κυβέρνησιν διά τήν Φανατικήν έκ· 
τέλεσιν τού Άγγλοϊνδοΰ Σαχήρ δέν έκρίθ·ησαν 
Ικανοποιητικαί,

Οί Κεμαλικοί συνέλαβον είς Σώκια τούς 
*'Αγγλουςύπαλλήλους τών έργοστασίων Φόρμπατ!!

Π α ρ α σ κ ευ ή , 2 8  Μ α ΐο υ .—Αί ειδήσεις περί 
Αγγλο ελληνικής συνεργασίας έξερεθ-ίζουν τούς 

Τούρκους έναντίον τοΰ Κεμαλισμού. Α γγέλλε
ται δτι θ·ά παρελάση διά τών όδών τής Κων)πό· 
λεως^ δλος ό έκεί εύρισκόμενος ’Αγγλικός στρατός.

Σ ά β β α το ν f 2 9  Μ α ΐο υ .— ιΟ Κωνσταντίνος μας 
άνεχώρησε διά τό μέτωπον. ‘Ο Λαός έ'κφρων 
έξ ένθ-ουσιασμοΰ τόν έπευφήμησε τήν πρωίαν με- 
ταβαίνοντα είς τήν Μητρόπολιν καί έν μέσψ έκ- 
δηλώσεων ύπερτάτης χαράς τόν προέπεμψεν έπι* 
βαίνοντα τής «Λήμνου». ‘Ιστορική (Κ άπομείνη 
καί πλήρης ιερών άναμνήσεων ή 29 Μαΐου τοΰ 
1921. Θ άποβή ό ζωντανώτερρς πρόλογος τής 
ένδόξου ιστορίας τήν οποίαν ό Διάδοχος τού Πα- 
λαιολόγου μέλλει νά χαράξη μέτήν ρομφαίαν του.

10  «Πάνθ-ηρ» έβύθ-ισεν είς τόν Εύξεινον 
Πόντον δύο πλοία μεταφέροντα έχθ-ρικά πολεμ- 
εφόδια.

‘Ο Πρόεδρος τής ΈθΎοσυνβλεύσεως άπέ- 
στειλε πρός τόν άρχιστράτηγον κ. Παπούλαν έν- 
Φουσιώδες διά τόν μαχόμενον στρατόν μας τη
λεγράφημα.

‘Ο ύπουργός τών Στρατιωτικών κ. Θεοτό- 
κης άνεθ-εσε δι’ έγγράφου του είς τήν Α. Υ. τόν 
πρίγκηπα Άνδρέαν, ύποστράτηγον τού ιππικού, 
ύπηρεσίαν παρά τή ΣτρατιςΙ τής Μ. ’Ασίας.

ΙΊαρατηρητήριον έχθ'ρικόν παρά τό Τουλοΰ- 
Μπουνάρ κατεστράφη έκ τού πυρός τού Πυρο* 
β°λικθΰ μας. Έμετρή^ησαν 30 νεκροί τοΰ έχ- 
9-ρού.

Κ ν ρ ια κ η  3 0  Μ α ΐο υ .—‘Η ύποδοχή τοΰ Βασι- 
λεως είς Σμύρνην ύπήρξεν άποθ-εωτική. Λαός, 
Στρατός, Ναυτικόν, αντιπρόσωποι τής Πολιτείας, 
αντιπρόσωποι δλων τών φυλών καί δλων τών θ·ρη· 
σκευμάτων, λευχειμονοΰσαι Παρθ-ένοι Ιξαλλοι 
άπό άγνόν, άπό πατριωτικόν 4νθ·ουσιασμόν Τόν 
υποδέχονται, Τόν άτενίζουσι μέ λατρείαν, Τόν 
περιβαλλουσι μέ στοργήν. Οί καταυλισμοί τών 
Στρατιών τού μετώπου αντηχούν άπό τό ρ χ ε - 
τ α ι» ό αντίλαλος φΟ“άν*ι μέχρι τών έχθ·ρικών 
προφυλακών προάγγελος τοΰ ελληνικού θριάμ
βου καί τής έλληνικής δόξης. «"Ε ρ χ ε τ α ι—ε ρ - 
χ ε τ α ι! ! .»

Τό^ άναβληθ-έν χθ-ές, λόγφ τής άναχωρή- 
σεως τοΰ Βασιλέωςμας, μνημόσυνον τοΰ Παλαιό· 
λόγουέτελέσθ-η σήμερον μετά πάσης έπισημότητος

Δ ευτέρ α  3 1  Μ α ΐο υ .—Καταπλέει είς Κων)πο- 
λιν ’Αγγλική μοίρα πρός άμυναν κατ’ ένδεχομέ 
νης Κεμαλικής έπιθ'έσεως.

Τ ρ ίτη  1 Ιο υ ν ίο υ .—40  Βασιλεύς μένει γοη
τευμένος έκ τής λατρείας τή\ όποιαν αισθάνεται 
γυρω του έκδηλΟυμένην είς Κορδελιό. Συνειρ- 
γάσθ-η μέ τάς πολιτικάς καί στρατιωτικός άρχάς 
και  ̂ το Έπιτελεΐον, έδέχθ-η ακροάσεις καί ελαβε 
πλήρη γνώσιν τής καταστάσεως τού μετώπου. 
Βασιλοπαιδες έπίσης γίνονται αντικείμενα άπο* 
θ·εωτικών έκδηλώσεων δπου καί άν έμφανισθ·οΰν.

Τ ε τά ρ τη  2  3Ιο υ ν ίο υ .—’ Ανεχώρησε ν ή Α. Μ. 
ή Βασίλισσα εις Θεσσαλονίκην πρός έπίσκεψιν 
τών έκεϊ στρατιωτικών Νοσοκομείων

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΣ
Ή  έπίθεσις είχεν έπιτΰχει. Μέσα εις 

τάς φλόγας, κάτω άπο βροχήν σφαιρών 
καί μυδραλλίων, κάτω άπο βροχήν όβί- 
δων ποΰ γέμιζαν τδν άέρα ουρλιαχτά, 
μέσα είς ένα πελώριο σύννεφο καπνού 
καί σκόνης, άνάμεσα άπδ τάς έκρήξεις 
ποΰ έσκόρπιζαν τόν θάνατο οί γενναίοι 
“Ελληνες στρατιώται έπροχώρησαν καί έ
στησαν τήν τιμημένη γαλανόλευκη έπάνω 
στόν μικρόν λόφο ποΰ κατείχαν πρδ όλί- 
γου οί Τούρκοι.

Ό  λόφος ήταν πριν ντυμένος μέ πρά
σινη χλόη, μά τώρα ή όβίδες τδν είχαν 
κατασκάψει, τοΰ είχαν σχίσει καί κουρε
λιάσει τήν όλοπρ.'σινη στολή. Τ ίμέ τού
το δμως ; ’Επάνω εις τήν κορυφή του 
κυμάτιζε χαρούμενα καί υπερήφανα ή 
Ελληνική σημαία, εστελνε θαρρείς χαι
ρετισμούς. γύρω καθώς έπαιζε μέ τδν 
άέρα, καθώς άνεδιπλώνετο κι’ έκανε 
κυματισμούς κι’ έθροοοΰσε περήφανα.

Οΐ γενναίοι ποΰ είχαν καταλάβει τδν 
λόφο δέν είχαν ξανασάνει άκόμη... Γε
μάτοι μαυρίλα, μπαρούτη καί σκόνη, γε
μάτοι αίματα καί ίδρωτα έτρεχαν δεξιά 
κι’ άριστερά μέ τδ παγούρι στδ χέρι κι’ 
έδιναν ταΐς πρώταις βοήθειαις στούς 
πληγωμένους Έλληνας καί Τούρκους 
ποΰ οί στεναγμοί τους έσχιζαν τδν βαρύν 
άέρα... Έστάλαζαν στά χείλη τους νερό 
ή κονιάκ, τούς έδεναν πρόχειρα ταΐς 
πληγές βοηθώντας τούς νοσοκόμους καί 
άδιαφοροΰντες γ:ά τά δικά τους τραύ
ματα...

Έ ξαφνα δυνατή κραξιά σάλπιγγος 
τάραξε τή θολή άτμόσφαιρα... Ή ταν ένα 
σάλπισμα ξαφνικό, σάλπισμα ταραχής 
καί κινδύνου καί οί γενναίοι τινάχτηκαν 
έπάνω καί τοίμασαν τά δπλα τους.

Έρριξαν μιά γρήγορη ματιά γύρω 
καί είδαν τούς Τούρκους τοΰ Κεμάλ νά 
ξανάρχωνται πρδς τδ λόφο...

Είχαν ένισχυθή έν τφ μεταξύ, ήσαν 
διπλάσιοι, τριπλάσιοι άπό τούς όλίγους 
γενναίους “Ελληνας καί προχωρούσαν 
γοργά κατ’ έπάνω τους...

Οί Έλληνες φαντάροι ώχυρώθηκαν 
πρόχειρα καί ή μάχη άρχισε μέ λύσσα.

Ρίχνεται καί ξαναρίχνεται τδ Τούρ
κικο τ’ άσκέρι πάνω στή φούχτα τών 
γενναίων, κραυγαΐς όργή; καί μανίας 
άκούγονται, κατάρες καί βλαστήμιες, ό 
άέρας φλογώνει, ή γή τρέμει, παντού ή 
φωτιά καί ό θάνατος!

Κρατούν δμως γενναία οί Έλληνες 
τάς θέσεις των καί πολεμοΰν λιονταρί- 
σια I

Ό  έχθρό; λυσσφ καί άφροκοπια καί 
μαίνεται... Ρίχνεται μπρό;, όρμάει καί 
πάλιν όρμάει καί μοιάζει μέ τέρα; φρι- 
κτδ ποΰ τδ φρενιάζουν ή πληγέ; του.

Τέλο; ή άνδρεία υποκύπτει μπρός τδν 
δγκο, λυγάει... Είναι άδύνατη ή περί 
πλέον άντίσταση μπρό; σέ τριπλάσιον 
έχθρό. Οί περισσότεροι ήρωε; εΐναι πλη
γωμένοι...

Ή  σημαία κινδυνεύει !!Ι
Κινδυνεύει; Ό  σημαιοφόρο; ένας 

νειός λεβέντης πετάγεται καί τήν άρπά- 
ζει, ένφ οί άλλοί υποχωρούν μέ τάξι καί

Η Ν I Κ Η
σάν άντρες... Μιά σφαίρα δ μ ω ς ,  μιά 
σφαίρα έχθρική τοΰ σπάει τό χέρι.... 
Ό  σημαιομόρος δέν τά χάνει... Κρε
μάει κάτω τό δεξί του χέρι γεμάτο 
αιματω κι άρπαζε* τή σημαία μέ τό 
άριστερό... Μα έρχεται άλλη σφαίρα 
έχθρική, έπί τοΰτο σταλμένη καί τόν 
χτυπάει βαρειά στήν κλείδωσι. Πέφτει 
κάτω τό χέρι τοΰ λεβέντη καί κρεμιέται 
άδύναμο Ι...Ό  έχθρός φτάνει,..Ή  ση
μαία, ή περιφανή γαλανόλευκη κινδυ
νεύει, σφυρίζουν σάν φειδία φτερωτά ή 
σφαίρες γύρω του...

Θά πάρουν λοιπόν τή σημαία ή Τσέ- 
τηδες ;

“Α, δχι, χίλιες φορές δχ ι ! Τό νειό πα- 
ληκάρι άντρειεύεται, τά μάτια του φλο
γίζονται. Στυλώνεται στά πόδια του, 
σκύβει άρπάζει τή γαλανόλευκη μέ τά 
δόντια, τήν κόβει άπό τόν κοντό, πηδάει 
άνάμεσα στούς δικούς του καί πέφτει 
λιπόθυμος κι’ αιματόβρεχτος...

Ή  σημαία έσώθηκε!
Σ.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Οΐ στρατιώτ αι μας οί μένοντες είς τόν τομέα 

Σαπάντζας έχο υν βγάλει καί τραγουδούν αύτδ τδ 
τραγούδι.
Γιά δες τό πυροβολικό, ποϋ πάει 

αράδα—αράδα 
Στραβά ’χουν τά καπέλλα των καί δίπλα 

τά σπαθιά των 
Ό  λοχαγός τραβά μπροστά καί πίσω 

δ έπιλοχίας 
Κι’ ό λοχαγός διάταξε κι’ ό έπιλοχίας 

λέγει
Σταθητε πυροβοληταί καί στήστε τά 

κανόνια
Πιάνουν καί κάνουν μιά γραφή

καί στόν Κεμάλ τή στέλνουν 
Κεμάλ γιά κάτσε φρόνημα, γιά έλα στά 

καλά σου 
Δέν είναι ό παληός καιρός, δέν 

είμαστε ραγιάδες 
Μον’ εΐμαστ’ ελληνόπουλα τό βόλι δέν 

ψηφάμε
Τό βόλι έχομε γιορτή, τή μάχη πανηγύρι 
Καί πολεμοΰμε με καρδιά τόν άτιμο 

τοΑ τούρκο

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΣΚΙ - ΣΕΧΙΡ
Ό  ενθουσιώδης Εύρΐ'τάν στρατιώτης 

καί ένδοξος τραυματίας κ. Λ. Βουτσέλης 
εξ Άγραφων, νοσηλευόμενος είς τό Ιον 
Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον ’Αθηνών, μάς 
άπέστ&λεμακρότατον ποίημα περιγράφον 
τήν μάχην τοΰ Έσκί-Σεχίρ, λαβοΰσαν χώ
ραν κατά τόν π. Μάρτιον.

Ό  μικρός χώρος ποΰ διαθέτει ή «Νί
κη» μάς καθιστά ύποχρέους νά περιορι- 
σθώμεν είς τήν δημοσίευσιν ολίγων χα
ρακτηριστικών δίστιχων.

«Χιλιάδες κόρες εύμορφες μέ δάφνες χαιρετάνε 
»τοΰ τιμημκνου μας στρατοΰ τή δόξα τραγουδάνε.

•Βλέπεις όβίδες έχθρικές έμπρός μας γιά νά σκά-
ι [ζουν

«άλλα τά Ελληνόπουλα ποσώς δέν τά τρομάζουν'

»Άμέσως οί φαντάροι μας έφ’ δπλου λόγχη βά-
[ζουν

»όρμοΰν στά όχυρώματα τους Τούρκους κατα
σφάζουν.

»Τά παλληκάρια μας γοργά καί μέ καρδιά γενναία 
»έπάνω είς τό ύψωμα έστησαν τή Σημαία.
«Τώρα ή Κυανόλευκος μέ χάρι κυματίζει 
»καί τούς πεσόντας "Ηρωας γλυκά τούς νανουρίζει 
»Χαίρε Ά σία ζηλευτή μέ δλα τά χωριά σου 
»είς τδ έξής έλεύθερα θά ζοΰνε τά παιδιά σου».

Λ .  Β ο υτσ έλ η ς
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ΤΟ ΗΡΠΟΝ ΤΟΥ ΑΓΠΝΟΣ
01 ΤΙΜΗΜΕΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΜΑΣ

Π,Κουτσόπουλος, I .  Γούμπας,Φ .Λ αίδης,Ι’.Κα- 
λατζόπουλος, Σ τ . Ντουντής, Γ . φουντουλέ- 
σης, Ά ναστ. Ή λιά δη ς, X . ΆΑανασιάδης, Σ . 
Λ άϊος, Μιλ. Ά ριπληας, I. Ζερβός, Χρ. Μπού
νιας, Σ τ ,  Σκρεπετός, Γαλ. Γαλανάκης, Ά θ ,  
Τσαγκαρόπουλος, Γ. Λελέκης. Έ μ . Τσεμπελής, 
Ν. Μπατοος, Α. Παπαοικονόμου, Ή λ . Τσαγ- 
κανίδης, Ά λ . Καλάρας, Δ. Δελησάβας, I . Μαυ- 
ράκ^ς, Κ. Κλαδάς, Π . Π απάς, Π . Τ ςίβας, Κ. 
Δέρβας, Δ. Καραμπετάκης, Ά θ .  Δημακόπου- 
λος, Σ . Γκότσης, Π . Φιλιππακόπουλος, Ά ρ . 
Γιαννακόπουλβς,, I : Καρπούζης, Ά θ .  Μαντζά- 
κης, Γ . Καρκανής, I . Κώνστας, Α. Π απαφω- 
τιοιι, Ά ν . Μεσόλας, X . Γιοβανόπονλος, Ά θ -  
Κιτσουτσής, Γ . Καραχριστοδούλου, I .  Τσικου. 
ν ίτης, Δ. Καρανάσος, Δ. Κο/λέας, Θ. Φανής- 
Δ. Σολακόγλου, Π . Κουτσομανίδης, Ά π . Κουρ- 
λής, Δ. Μανέλαρος, Γ . Βλαχοκυριάκος, Θ, 
Λωτος, Κ. Χρυσανθόπουλος Γ . Κ οικοβΐνος, 
Κ. Καραμπάτσος, Σ τ .  Σταυρόπου/ος, Γ . Γεώρ. 
γάρος, Ν. Κοΰλιας, Θ. Μοναχογυιός, Κ. Λα
γός, Ά ν . Χ ιώ της, Ά θ ,  Κασκάπης, θ. Τσολα- 
κόπουλος, Δ. Τσέτσος. Χρ. Ε λευθερίου , Γ . 
Χ ατζάκος, Ν. Νικολάου, Ν. Γεωργίου, Δ. Κα- 
ραμάρης, Π . Μ παρμπαγιάννης, Δ. Μαθιουδά- 
κης, Χ ρ. Καλογερόπουλος, Χ ρ. Καλο/ιάννης,
I .  Τσάκαλος, Στυλ. Κουφόπετρος, Γ . Πλωμα- 
ρ ίτης, Ά ν τ , Σοϋτσος, 0 . Κούκλάς. Δ. Μαρό- 
πουλος, Μ. Κωστάκης, Ά .  Σκαμπάς Δ. Ά πο- 
στολάκης, Π . Παπούλης, Π . Τσούλιος, Γ . 
Πειρουνάκης, Σ τ. Φλορδέλης, Ε . Υ φ α ντή ς, χ. 
Τσουντάνης, Θ. Βουτσάς- Π . Ράπτης, Χρ. 
Π ανταζής, Α. Μ πακτής, Σ . Ευστρατίου, Κ. 
Τσανάβες, Δ. Καραβασιλείου, I .  Λινάρδος, Δ. 
Χ ατζηϊωάννου, Α. Κακάβος. Σ . Π ιθίάκης, Α. 
Καραγκάνης, Α. Κακαντώνης, Δ. Μιμηγιάν- 
νης, Δ. Νιάρασης, Γ . Μπουρίκας, Β . Γιαν- 
νούλης, Α. Καραγιάννης, Γ . Βρυκόλακας, Κ.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΜΑΣ
Κον Γ. Ν. Κουτσ. Λοχίαν τραυματίαν ενταύθα: 

Ή  έπιστολή σας θά δημοσιευθή εις τό προσεχές. 
Θά έλθη ή σειρά της.—Κον Σπυρ. Μ. Σπυρ. Τ. 
Τ . 922 Μέτωπον. «‘Ο Τσουλιάς καί τό πουλί 
τής Νίκης» έχασε πλέον τήν έπικαιρότητά του. 
Έ ν τούτοις θά εϋρωμεν τρόπον νά δημοσιεύσω- 
μεν ενα—δύο τετράστιχα σας. Αποφεύγετε σάς 
παρακαλοΰμεν νά μάς στέλλετε μακρά ποιή
ματα. Κον Εύγεν. Τ . Τ. 907 Μέτωπον. Θάπροσ- 
παθήσωμεν νά σάς εύχαριστήσωμεν. Πρός τούς 
φίλους τής «Νίκης»: Γράφετε σύντομα καί ύπο- 
γράφετε εύκρινώς. Κόρινναν Πύλον : Συγχαρη
τήρια διά τήν έμπνευσίν σας. ‘Η ίδέα τοΰ ποιή
ματος σας θαυμασία, άλλά ή έκτέλεσις πολύ ά
τεχνος. Στείλατέ μας άλλο τι τεχνικώτερον καί συν- 
τομώτερον. Κον Κοσμάν Κρέσταν Τ. Τ . 903. 
Δέν δεχόμεθα άμοιβάς δι’ οϊανδήποτε δημοσίευ- 
σιν προερχομένην άπό τά λεβεντόπαιδα τοΰ στρα 
τοΰ μας. Δημοσιεύομεν ευχαρίστως κάθε τι ποΰ 
είνε σύντομον καί εχει ένδιαφέρον. Τοΰ χειρο
γράφου σας δημοσιεύσομεν περίληψιν. Κον 
Β. ΙΙολ. Ιερέα Πειραιά. Ζητηθέντα φύλλα σάς 
έστάλησαν αύθωρει. Κον Παν. Γιαν. Σάμον. Θά 
δημοσιευθή είς τό προσεχές.

Δ Η Λ Ω Σ Ι 2

Παρακαλοΰμεν τάς οίκογ ενείας τών 
ήρωϊκών νεκρών νά στέλλουσι εις τά 
γραφεϊά μας τάς φωτογραφίας των,προ- 
κειμένου άπό τοΰ προσεχούς φύλλου νά 
άρχίσηή δημοσίευσίς των.

Η “ΝΙΚΗ,,
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 

Έπιθεώρησις
Γραφεία όδός Βερανζέρου 14 

Τιμή έκάστου φύλλου λεπτά 30 
Συνδρομή Εσωτερικού Δρ. 18



8 H  Ι\ Γ  I  Κ  Η

Αφέντη Κεμάλ, έλάβαμε τηλεγράφημα δτι αότή τη στιγμή ό Κωνσταντίνο; άπεβιβάσθη στη Σμύρνη, τί νά κάνουμε; 
Τηλεγράφησε στον... Ταγιαρ να μοΰ κράτηση Ενα καλό δωμάτιο στό ξενοδοχείο ττοϋ μένει 1

Τοϋρκος.—Σ άν τί βοήθεια μάς φέρνεις σύμμαχε ;
Μ πολσεβίκος— 500 δισεκατομμύρια ρούβλια τελευταίας^έκδόσεως, κατακένονργα. 
Τοϋρκος.— I !!!


