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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΤΙΝΟΣ

‘Ο πρώτος άπδ τής κα- 
ταλύσεως τής ‘Ελληνικής 
αυτοκρατορίας τοΰ Βυ
ζαντίου Διάδοχος τοΰ 
‘Ελληνικού Θρόνου, έγεν- 
νήθη τήν έκτην Απογευ- 
ματινήν ώραν τής 21 ’Ιου
λίου τοΰ 1868. Οί δύο 
ϊατρο! τής Βασιλικής οί- 
κογενείας έκλήθησαν άπό 
τής 10 π. μ., μόλις έση- 
μειώθησαν τά πρώτα συμ
πτώματα, έπίσης δέ και 
ή μαία Βασιλείου, ή ό
ποια μαζή μέ μίαν είδι- 
κήν Ά γγλίδα νοσοκόμον 
καί μέ τήν Άγγλίδα 
νταντάν μετακληθείσαι 
έγκαίρως, διετάχθησαν νά σπεύσουν.

Η είδησις διαδοθείσα άστραπιαίως εις τήν μι- 
κραν πολιν προεκαλεσε ζωηροτάτην συγκίνησιν. 
Από τής μεσημβρίας ή πλατεία τών ’Ανακτόρων 

έπληρωθη άπο πλήθος άποφασισμένον νά μείνη 
έκεϊ μκχρις ότου έπέλθη τό άποτέλεσμα. Ή  ή
μέρα ητο δροσερά ένεκα προηγηθείσης καταιγί
δος, αλλ’ δπως δήπΟτε έπρόκειτο περί τοΰ θερ
μότερου μηνος τοΰ έ'τους και περί τήν δευτέραν 
Απογευματινήν ή θερμότης ήτο αφόρητος. Έν 
τούτοις άνδρες, γυναίκες καί παιδιά έμειναν ίκεΐ 
ορθ-ιοι έπί ώρας, άμφισβητοΰντες τήν ισχνήν 
σκιάν τών όλίγων δένδρων.

Περί τήν 4ην μ. μ. συνήλθε τό ‘Υπουργικόν 
Συμβούλιον, τό όποιον παρέμεινεν έν συνεδριά
σει άναμένον ειδήσεις έκ τών ’Ανακτόρων. Τήν 
δέ 5ην μ. μ. ή μουσική ήρχισε νά παιανίζη είς 
τήν Πλατείαν τοΰ Συντάγματος.

Τήν^ ώραν έκείνην πλέον δλοι οί κάτοικοι τών 
Αθηνών είχαν συγκέντρωσή γύρω άπό τά ’Ανά

κτορα.
Αλλα και άλλαι επίσημοι ένέργειςίΐ είχαν 

γίνει είς το μεταξύ. Περί τήν μεσημβρίαν 
κωδωνοκρουσίαι έκάλεσαν τούς Αθηναίους είς 
του^  ναούς διά νά δεηθώσιν ύπέρ αισίου το
κετού τής Βασιλίσσης, εις τήν Μητρόπολιν δέ 
έχοροστάτησεν 6 ϊδιος ό Μητροπολίτης Θεό
φιλος παλαιός διάκονος τοΰ έπισκόπου Γερ- 
μανοΰ τής ‘Αγίας Λαύρας, λείψανον και αυ
τός τοΰ Ίεροΰ ’Αγώνος άπό έκεΐνα τά όποια 
έσώζοντο τότε.

Ολίγον μετά τήν 5ην Απογευματινήν οΐ ύπουρ- 
γοι, θύματα και αύτοί τής κοινής άγωνίας, 
άντί να^ περιμένουν είς τά ύπουργεΐα, έθ-εά- 
θησαν άνερχόμενοι εις τά 'Ανάκτορα μέ τόν 
Δημήτριον Βουλγαρην, έπί κεφαλής. ’Αμέσως 
ήκολούΟησεν ό Μητροπολίτης Θεόφιλος μετά 
τ<*)~ Συνοδικών. Καθ’ δσον δέ ή ώρα τοΰ τοκε
τού έπλησιαζεν, ή μουσική έπαυσε καί βαθεία 
σιγή επεχυθη εις τά πλήθη, τά όποια έξ ένστι
κτου ήσθανθησαν τήν ανάγκην νά σιωπήσουν διά 
να μή άνησυχήση ή υψηλή έπίτοκος.

’Ανάλογοι σκηναΐ άγωνίας και προσδοκίας διε. 
δραματίζοντο είς τό έσωτερικόν τών ’Ανακτόρων.

Ό  Βασιλεύς^ Γεώργιος, ώχρός, βαθύτατα συγ- 
κεκινημένος,  ̂ άνέμενεν είς τόν προθάλαμον τοΰ 
δωματίου, είς τό όποιον ή Βασίλισσα διήρχετο 
τας οδυνηρας άλλα και τόσον ευχάριστους στιγ- 
μάς τάς προηγούμενος τοΰ τοκετού.

“Οταν οί υπουργοί και οΐ Συνοδικοί εΐσήλθαν 
ό Βασιλεύς άπήντησεν εις τούς λόγους των δι' 
όλίγων λέξεων, τά μάτια του ήσαν καρφωμένα 
είς τήν 8-ύραν. Έπί τέλους ή θύρα έκείνη ήνοί- 
χθη καί ό Βασιλεύς έκλήθη νά εϊσέλθη. Τόν έζή- 
τει ή Βασίλισσα, διά νά εύρΐσκεται πλησίον της, 

Μετ’ όλίγον ό Βασιλεύς ένεφανίζετο εις τήν 
9-ύραν κάτωχρος, άλλά άκτινοβολών άπό χαράν 
καί Ανήγγειλεν.

— Έγεννήθη Διάδοχος!
Ή  πρώτη σκέψις δλων έκείνων Γτών επισήμων 

Ανδρών οί όποιοι ήκουσαν τήν εύτυχή άγγελίαν, 
ήτο να ξεσπάσουν είς μίαν ζητωκραυγήν. ’Αλλά 
ή συναίσθησις δτι μόλις ένας τοίχος τούς έχώρι- 
ζεν άπό τό δωμάτιον εις τό όποιον μία βασίλισσα 
είχε προ μικρούς περάσει στιγμάς άγωνίας, τούς 
συνεκράτησεν. 'Ο Μητροπολίτης ήσπάσθη τόν 
Βασιλέα^ οί άλλοι άφησαν έλεύθερα τά δάκρυα 
τής χαράς καί τής συγκινήσεως νά τρέξουν καί ό 
εύτυχής ύψηλός πατήρ, σύρων Από/Ηό χέρι jjr0v 
Μητροπολίτην, εϊσήλθεν είς τόν Βασιλικόν θάλα
μον, δπου ό̂  αρχηγός τής Ελληνικής Εκκλησίας 
έψιθυρισεν ό ϊδιος τήν καθιερωμένην εύχήν.

—Εύλογημένη ή δούλη τοΰ Θεού "Ολγα καί ό 
δούλος τοΰ Θεοΰ...

Κωνσταντίνος ! διέκοψεν ό Βασιλεύς. '
Τό ευτυχές γεγονός έπρεπε νά άνακοινωθή 
είς τόν λαόν.
Έξήλθε λοιπόν ό Βούλγαρης εις τόν έξώ-

στην Ακολουθούμενος καί άπό τούς άλλους 
υπουργούς. °Ολαι αί χιλιάδες τών συγκεντρω
μένων κάτω πολιτών έκράτησαν τήν Αναπνοήν 
των. Καί ό Βούλγαρης άνήγγειλεν'

— Συμπολΐται ! ’Έχω τήν ευτυχίαν νά σας 
άνακοινώσω δτι ή Αύτής Μεγαλειότης ή Σε
πτή ήμών ’Άνασσα ’Όλγα έτεκε πρό όλίγου 
αισίως τόν Διάδοχον τού Έλληνικοΰ Θρόνου. .

‘Ο Βούλγαρης δέν έπρόθφασε νά τελειώση 
τήν φράσιν του.' Τό πλήθος κάτω έξέ- 
σπασεν εις φρενιτιώδεις ζητωκραυγάς. Ά λ 
λά οΐ ύπουργοί έκινοΰσαν είς τόν εξώστην τά 
χέρια των προσπαθοΰντες νά επιβάλουν σιω
πήν. Καί ή ήσυχία άπεκατεστάθη πάλιν καί ό 
Βούλγαρης έξηκολούθ-ησε περισσότερον συγκε- 
κινημένος τώρα.

— . . .  τόν Διάδοχον τοΰ Ελληνικού 
Θρόνου όνομασθέντα άπό τοΰδε Κωνσταντίνον.

Είς τό άκουσμα τόΰ ονόματος έκείνου, τό 
όποιον έξυπνοΰσε τόσων αιώνων παραδόσεις 
είς τήν Ελληνικήν ψυχήν, ό ένθουσιασμός 
μετεβλήθη πλέον είς φρενίτιδα.

< Ο* χρονογράφοι τής έποχής εκείνης οί όποιοι 
δέν ήσαν καί πολύ φλύαροι είς τάς περιγρα- 
φας των, άφοΰ τάς περιγραφάς έπρεπε νά 
δεμοσιευσουν έφημερίδες μικροσκοπικαί, προσ
παθούν διά πρώτην ϊσως φοράν, είς πολύ
στηλους διηγήσεις, νά παραστήσουν τί έγινεν 
εις τό άκουσμα τού όνόματος τού Διαδόχου. 
τΑλλ’ δλαι αί προσπάθΈΐαι καταλήγουν είς 
τήν ίδιαν ομολογίαν, δτι εινε Αδύνατον «Αν
θρώπινη γραφίς» νά περιγράψη τήν εικόνα 
τήν όποίαν παρουσίασεν ή πλατεία τών ’Ανα
κτόρων έκείνην τήν στιγμήν.

Μετα τινα λεπτά τής ώρας τήν εύτυχή εϊ- 
δησιν έγνώριζαν δλαι αί Άθήναι καί δλη 
ή πόλις παρουσίασε τό θέαμα τής φρενιτιώ-* 
δους χαράς ή όποια ήρχισεν άπό τήν πλατεί
αν τών ’Ανακτόρων.

Δέν ήκουε κανείς παρά «νά μάς ζήση» 
«καί στήν πόλι».

‘Ο Β αοιληα ±  μ α ς  ο τα ν  ή τα ν  β  μ η νώ ν  στο  
κ α ρ ο τσ ά κ ι Τ ο ν

ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΟΥ
Σαν ελληνόπουλο πού ήταν έπαιζε τά γνωστά 

παιγνίδια αμπαριζα,τρεις καί τό λουρί τής μάννας 
κλπ. Εκείνο δμως που προτιμούσε ήτο ό. πετρο
πόλεμος. Ή  σφενδόνα είχε καί «στρακα» είς τήν

ακρη, συχνά δέ έζώνετο 
είς τήν μέσην, άκριβώς 
δπως έγινετο άπό τά παι
διά τοΰ λαοΰ. "Οταν ό 
πετροπόλεμος ελαβεν κά
ποτε επικινδύνου^ δια
στάσεις καί άπηγορεύθη 
αύστηρώς, ό μικρός Διά
δοχος μέ τήν παρέαν του, 
τόν πρίγκηπα Ι εώργιον, 
τούς Γεώργιον καί Κα»γ- 
σταντΐνον Κολοϊοτρώνην 
Ε. Μεσσαλάν κόί Ν. Ροί- 
δην, εύρηκαν τρόπο νά 
καταστρατηγήσουν τήν ά- 
παγόρευσιν. *Αντί πε
τρών, μετεχειρίσθησαν 
λάσπην—έννοειται δτι τά 
φορέματα του& έγιναν είς 
άθλίαν κατάστασιν. Νέα 

άπαγόρευσις πάλι καί νέα καταστρατήγησις. ’Αντί 
πέτρες καί λάσπες έβαλαν είς ένέργειαν τά κου
κουνάρια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ
Αί κακουχίαι τών πολέμων 1912-1913, τόν εύ

ρηκαν συμμεριζόμενον αύτάς μέ τούς στρατιώτας 
Του. Είς τό Χάνι τοΰ Χατζή - Γώγου, είς τό Χα
τζή - Μπεϊλίκ, είς τό Λιβούνοβο, είς τό Μπιζάνι, 
έρειπωμένα χωριατόσπιτα, έχρησιμοΛοιήθησαν ώς 
παλάτια !

'Υπό έποψιν δέ τροφής, ό Βασιλεύς δέν έπέ- 
ρασε καλλίτερα άπό τούς στρατιώτας του.

Αί ταχεΐαι πορειαι δέν άφηναν καιρόν νά έτοι- 
μασθή τό φαγητόν διά τούς στρατιώτας. ΙΙολλά- 
κις μόλις έτελείωνεν ή μάχη καί έστήνοντο τά 
καζάνια, ήρχετο νέα διαταγή έκκινήσεως. Τά κα
ζάνια άνετρέποντο καί οί στρατιώται έπροχωροΰ- 
σαν συχνότατα μισοφαγωμένοι καί πολλάκις έν- 
τελώς νηστικοί.

Τό ϊδιον συνέβαινε καί μέ τόν Βασιλέα. Κά
ποτε οί στρατιώται Του τόν είδαν είς τήν ρίζαν 
ένός δένδρου νά τρώγη μέ πολλών δρεξιν ώμο 
πράσσο. Αύτό ήταν ή τροφή Του έκείνη τήν 
ήμέρα. Κατά τήν ταχεϊαν προέλασιν πρός τήν 
Θεσσαλονίκην, οί στρατιώται είχαν άπομείνη άπό 
τό πρωΐ νηστικοί, δχι διότι δέν είχαν Αλλά διότι 
δέν έπρόφθαναν νά έτοιμάσουν φαγητόν.Ό διοικη
τής μιας πυροβολαρχίας, συνήντησεν πρό τών Γιαν
νιτσών ένα Τούρκο χωριάτη μέ δύο μοσχαράκια.

Ό  Τούρκος τά προσέφερε ευχαρίστως καί 
άφισε νά κανονίση τήν τιμήν ό άξιώματικός. Μέ 
πρόχειρον υπολογισμόν, έπί τή βάσει τής τιμής 
τοΰ κρέατος εις ’Αθήνας, ό Τοϋρκος έπληρώθ-η 
100 δραχμές καί τά μοσχαράκια έσφάγηΟαν. Τά 
έγδαραν γρήγορα καί τά έρριψαν στά καζάνια. 
Ή  μυρωδιά τοΰ βραστοΰ είχε Αρχίσει νά σκορ
πίζεται γαργαλιστική, δταν έξαφνα ίνας Αγγελιο
φόρος έφιππος έφερε διαταγήν νά άναχωρήσουν 
άμέσως. Φρικώδες μαρτύριον ! Σς μιά ώρα τό 
βραστό θά ήταν έτοιμο καί δμως έπρεπε νά άνα
χωρήσουν άμέσως. Τά καζάνια άνετράπησαν, τά 
μοσχαράκια μισοβρασμένα τά έρριξαν στό ποτάμι 
καί έξεκίνησαν νηστικοί·

Τό ίδιο βράδυ είς τήν σκηνήν τόΰ ’Αρχιστρα
τήγου, τοΰ έσερβίριζαν ένα ψητό κοτόπουλο.

— Οί στρατιώται έφαγαν δλο ι;
— Δέν έπρόφθασαν, ‘Υψηλότατε, άπήντησαν είς 

τόν τότε Διάδοχον οί άξιωματικοί. Έινε τόσον 
βιαστική ή πορεία...

— Τότε δέν τρώω καί γώ.
Τό κοτόπουλο έπήγε καί βρήκε τά μοσχαρά

κια, ό δέ Κωνσταντίνος έφαγε κουραμάνα καί 
τυρί, σάν τούς στρατιώτες του.

Δέν έγλύττωσε τήν πείνα καί τήν δίψα άλλά 
ούτε καί τήν ψείρα! Κατά τήν εκστρατείαν δέν 
είναι ούτε Βασιλεύς ούτε άρχιστράτηγος, είναι 
ό πρώτος στρατιώτης, οδηγός καί άρχηγός Τών 
στρατιωτών του, τών παιδιών του, καθώς λέει 
συχνά τούς «κουμπάρους» του.

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Ποιος δέν ενθυμείται τήν εποχήν τής 
άσθενείας του; Όλόκληρος ό Μάϊος τοϋ 
1915 παρήλθε μέ τήν αγωνία τοϋ Ελλη
νικού Λαοϋ διά τήν ύγιείαν τοΰ Βασιλέως 
μας. Ό  κίνδυνος έφαίνετο έπικρεμάμενος 
καί τό ’Έθνος σΰσσωμον παρηκολούθει 
μέ άνέκφραστον συγκίνησιν τήν κατάστα- 
σιν τοΰ σεπτού Άσθενοΰς.

Κάθε άλλο γενικόν ή ατομικόν ζήτημα 
ύπεχώρησε καί πάντες έστράφημεν πρός 
τήν κλίνην τοΰ μαρτυρίου τοΰ προσφιλοϋς 
Άσθενοΰς μας. Εις τούς Ναούς >ή Έλλη-

Χ ω ρ ις  κ α μ μ ια  έ η ίδ ε ιξ ι  κ α ι κ α μ μ ιά  π ο 
λ υ τέλε ια , τό  ώ ραϊο  ’Ε λ λ η ν ό π ο υ λ ο , δ 
διάδοχος το ν  'Ε λ λ η ν ικ ό ν  Θ ρόνον Κ ω ν
σ τα ν τίνο ς , έ ν εφ α ν ίζε το  ε ίς  το ν ς  ’Α θ η 
ν α ϊκ ο ύ ς  δρόμονς.

νική ψυχή Ικέτευε τόν ΰψιστον. Δεήσεις 
αλλεπάλληλοι, συγκινητικαί, θερμαί, ειλι
κρινείς, άπό νήπια, άπό γέροντας, άπό 
πάσης τάξεως άνθρώπους άνεπέμποντο 
διαρκώς πρός τόν “Υψιστον. Ή  αγνή 
έλληνική ψυχή εΰρεν ευκαιρίαν νά δείξη 
οτι ησθάνετο διά τόν Μεγάλον άσθενή 
του. Ό  πόνος τοΰ Βασιλέως εθεωρεΐτο ως 
άτομικός πόνος κάθε "Ελληνος καί αί 
παλλαϊκαί εκδηλώσεις έλάμβανον τήν 
πλέον συγκινητικήν μορφήν. Εικόνες, ει
κονίσματα, φυλαχτά, αγια λείψανα, Τίμιον 
Ξΰλον, μετεκομίζοντο παρά τήν κλίνην 
τοϋ άσθενοΰς καί χιλιάδες λαοΰ γονυπετείς 
πρό τών ’Ανακτόρων έδέοντο υπέρ τής 
ΰγιείας Του. Ή  θαυματουργός ΕΙκών τής 
Ευαγγελίστριας μετεκομίσθη είς τάς ’Αθή
νας πανηγυρικώς. Αί ίκεσίαι τοΰ Λαοΰ 
είσηκοΰσθησαν. Ό λος εκείνος δ κοχλάζων 
λαϊκός πόνος, δλη έκείνη ή μυριόστομος 
ευχή, δλη έκείνη ή σιγηλή καί τόσον εκ
φραστική άπόγνωσις Λαοϋ στρεφομένου 
μετά παραφοράς πρός τό ’Ίνδαλμά του 
έπέφερεν τό άποτέλεσμα. 'Ο ’Αναξ εσώθη.

ΣΤΗ ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Τήν ΰπερφυά αυτήν λατρείαν εθεσεν είς 
νέαν δοκιμασίαν, άπείρως όδυνηροτέραν, 
ή άνάγκη τοΰ προσωρινοΰ έκπατρίσμοΰ 
τοΰ "Ανακτος. Ό  ίδιος αυτός Λαός, ή Ιδία 
εκείνη κοσμοπλήμμυρα, ό ίδιος παλλαϊ
κός συναγερμός, ό ίδιος πόνος, κάτι τι 
άσυλλήπτως οδυνηρόν, έπώδυνον, φρικια- 
στικόν συνείχε τάς ψυχάς μας.

Ό  Κωνσταντίνος ποΰ έ'ζησε διά τά 
εθνικά μας όνειρα, σαν μιά έ'γγϋησις |γιά 
τήν άναγέννησι τής φυλής μας, Λυτός ποΰ 
συνέδεσε τό νήμα τής εθνικής ζωής τοΰ 
Γένους ποΰ άνεκόπη μέ τόν θάνατον τοϋ 
Παλαιολόγου, Αυτός ποΰ άνέστησε τήν 
νεκρωμένη ελπίδα απάνω στά Μακεδονικά 
καί ’Ηπειρωτικά εδάφη, Αυτός, κΰπτων 
πρό τής άνάγκης άφηνε τήν 'Ελλάδα Του 
καί έφευγε στήν ξενητειάν! ! Μία δεύτερη 
εθνική τραγωδία, σέ μίαν μοιραία χρονο
λογία. Στάς 29 Μαΐου τοΰ 1453 όΚ'ων- 
σναντΐνος ό Παλαιολόγος, Ή ρως εθνικός, 
εθυσίαζε τήν ζωή του, γιά τήν μελλοντι
κήν Άνάστασιν τής πατρίδος καί στάς 29 
Μαΐου τοΰ 1917 ό Κωνσταντίνος ό IB;, 
ήρως εθνικός κι’ Αυτός, εθυσίαζε τόν 
Θρόνον διά τήν σωτηρίαν τοΰ Λαοΰ του.

—  Η Ν I Κ Η =—
Τό κτύπημα ήτο άνώτερον τής λαϊκής 

ψυχικής άντοχής, ήτο άπαισίως οδυνηρόν.

ΤΟΝ ΕΦΕΡΑΜΕ

Ό λον αυτόν τόν ψυχικόν συγκλονι
σμόν, δλην έκείνην τήν άλησμόνητον οδύ
νην, δλην έκείνην τήν διαταραχήν, τήν 
λαϊκήν λαίλαπα, τήν λαϊκήν φουρτούναν 
τήν έχρωμάτιζε, τήν απέδιδεν μόνον ή 
στιγμή ποΰ Τόν ύπεδέχετο έπιστρέφοντα 
έν άλλοφροσύνη τήν 6 Δεκεμβρίου 1920, 
ό Ελληνικός Λαός. Εκείνο τό ξέσπασμα 
τής φρενίτιδος, τοΰ πανζουρλισμού, τής 
άσυγκρατήτου ψυχικής μέθης ένός Λαοΰ 
εκτός έαυτοΰ, έξω τών ορίων τής λογικό- 
τητος, άλλά καί μετά καταπλησσούσης 
κοσμιότητος, έκείνη ή ορμητική, ή συγκλο
νιστική, ή διασειστική τών αισθήσεων 
έκδήλωσις τής χαράς, έκείνη μόνη μπο
ρούσε νά φανέρωση τόν πόνον τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ Λαοΰ τήν στιγμήν τοϋ χωρισμοΰ. 
Καί μόνον έκείνη ή άπέραντος, ή ίλ.ιγγιω- 
δης θλϊψις, ήτον ικανή νά φανερώση τό 
ύψος τής ευδαιμονίας τού ελληνικού Λαού, 
τό μέγεθος τής απέραντου λατρείας του 
πρός τόν δαφνοστεφή "Ηρώα Του, πρός 
τό Τιμαλφέστερον Τέκνον τής Πατρίδος, 
πρός τόν Κουμπάρον τοΰ Στόλου καί τοΰ 
Στρατοΰ, πρός ’Ίνδαλμα τοΰ Ελληνικού 
Λαού, πρός τόν Κωνσταντίνον ποΰ έφιπ
πος μιά μέρα, σύντομα, θά μπή στήν αγία 
Σοφία γιά ν’ άκούση τήν διακοπεΐσαν λει
τουργίαν.

'Ο  δοξασμένος ’Α ρ χ ισ τρ ά τη γ ο ς  ώς μαϋ·η- 
τ η ς  τή ς  Σ χ ο λ ή ς  τώ ν  Ε ν ε λ π ίδ ω ν .

= 3

Γ ε μ ά το ς  χα ρ ά  ο τα ν  έγ ιν ε  π α τ έ ρ α ς ,  
ε π ε δ ε ίκ ν ν ε  τό ν  τό τε  επ ίδ ο ξ ο ν  Γ εώ ρ γ ιο ν

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
Δεκατέσσαρα όλόκληρα έτη πρό τής γεν- 

νήσεως τοΰ Κωνσταντίνου, ένώ έβασίλευεν 
άκόμη ό "Οθων, δχι μόνον άτεκνος, άλλά καί 
μή:παρέχων πλέον έλπίδας διαδοχής, ό Γεώρ
γιος Ζαλοκώστας είς τό ποίημά του διά τόν 
Κωνσταντίνον ιόν Παλαιολόγον έ'γραφε τούς 
έξης προφητικούς στίχους :

"Αψυχο κορμί τον γδαίνεΓ 
ή Τουρκία, καί τήν στολή του 
ποΰ ήταν δλη άετωμένη 
τήν εύρήκε, μοναχά 
δέν εΰρήκε τό σπαθί του 
καί τδ στέμμα πουθενά.
Τδ σπαθί τδ κρύψαν μοίρες 
είς τδν Ίλισσό έκεΐ πέρα 
τήν κορώνα έσύ τήν πήρες, 
Ταξιάρχη τ’ οΰρανοΰ, 
νά τήν βάλης μιά ήμέρα 
στό κεφάλι ένός ξανθού !

’Αλλά μήπως δέν είναι έπίσης προφητικοί 
οί στίχοι τοΰ Παναγιώτου Σούτσου, ό όποιος 
έλεγε'

Κωνσταντίνος ϊδρυσεν 
είς τήν βασιλείαν

Ά λλος τήν άπώλεσεν 
είς ήμέραν μίαν.

Κωνσταντίνος έτερος 
ταύτην θ ’ Ανακτήση.

0 ΑΓΕΝΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
( ’Α νέκ δ ο το ν  )

Μίαν ήμέραν δ Βασιληάς συνήντησε 
στρατιώτην άναπαυόμενον ύπό τήν σκι
άν δένδρου. Ό  στρατιώτης έσπευσεν 
άμέσως νά σηκωθή καί νά σταθή είς 
στάσιν προσοχής χαιρετίζων τδν ’Αρχη
γόν του.

— Καί τί κάνεις έδώ ; τδν έρωτφ ό 
Βασιλεύς.

— ’Αναπαύομαι. Μεγαλειότατε.
—  Έ  I τοϋ λέγει γελών, τά πράγμα

τα πώς πηγαίνουν ;
—  ‘Ωραία, Μεγαλειότατε, ώραΐα.
Καί δ Βασιλεύς λαμβάνων ΰφος σο

βαρόν :
— Καλά, άλλά δέν είσιι καθόλου 

εϋγενής...
Ό  δυστυχής στρατιώτης έμεινεν έμ- 

βρόντητος καί θορυβημένος.
— Είς τί έφταιξα ; Μεγαλειότατε.
—  Νά ! Δέν μέ ρώτησες τί κάνει ή 

βαφτισιμιό σου.
ί * Καί δ στρατιώτης, ό όποιος σάν κάθε 
οπλίτης ήταν και νουνός τής χαριτωμέ
νης Βασιλοπούλας Αικατερίνης, θυμη
θείς τήν κουμπαριά έσκυψε τό κεφάλι 
μειδιών...



Η Ν I Κ Η

/ / ν

Μέτωπον τη 23 Μαΐου 1921

’Α γαπητέ μου έξάδελφε Π άνο γιάσου,

Είμαι καλά τδ αύτδ έπιθυμώ και διά 
έσέ.Έ  λαβοντην έπιστολήν ιΤου,ειδον τά 
έν αύτή καί έχάρην διά τήν καλήν Οου 
υγείαν. ’Επίσης έλαβον και τά κάρτ-πο- 
στάλ του Κώτσου μας τοϋ λεβέντη και 
μόλις τής έπήρα είς τά χέρια έγειναν 
άνάρπαστες' δλος ό λόχος μου, ό λοχα
γός μου καί οί ύπαξιωματικοί μου μέ 
έκαμαν θεδ διά νά τούς δώσω μίαν κάρ
ταν τοΰ Κώτσου. Τέλος δσες είχα τάς 
έμοίρασα. Καί σέ περικαλώ πολύ νά μοΰ 
στείλης καί αλλαις έάν έχης' Έδώ εορ
τάσαμε τήν έορτή τοΰ Βασιληά μεγαλο
πρεπέστατα, άν καί τδ μπάμ—μπουμ δέν 
παΰει καίΚδλου.Νά είσαι,μωρέ έξάδελφε, 
άπδ ένα μέρος καί νά βλέπης δταν κά- 
νωμε καμμίαν έπίθεσιν γιά πότε έξορ- 
μοΰμε άπδ τά χαρακώματα οΰτε έγώ 
δέν είξεΰρω, καί ιδίως δταν λάβωμεν 
καμμίαν ρητήν διαταγήν άπδ τδν Λοχα
γόν μας νά καταλάβωμεν κανένα ΰψωμα 
τότε δέν περιγράφεται ό ένθουσιασμδς 
μέ τδν όποιον κάμωμεν τήν έπίθεσιν. 
Έ να  καΰμδ μόνον έχουμαι ποΰ δέν έρ
χεται δσον γρηγορότερα ό Βασιληάς 
έδώ. Ό τα ν έλΰη τότε Πάνο θά σοΰ γρά
ψω άπδ τήν Ά γκυρα. Σοΰ γράφω καί 
ένα έπεισόδιο Πάνο: Έδώ καί πριν 8 
ήμέρες μάς ήλθε ένα νέο περιοδικό ό- 
νόματι «Νίκη» καί είχε καί τδν Βασιληά 
έπάνω'έκείνην τήν στιγμή ποΰ έπεσεν είς 
τά χέρια μου αί σάλπιγγες έσάλπισαν 
μίαν έπίθεσιν' έγώ μόλις είχα διαβάσει 
κάτι έπιστολές ποΰ είχε δημοσιεύσει άπδ 
τό μέτωπο καί μοΰ άρεσαν πολύ λοιπόν 
δταν έσάλπισαν έπίθεσιν, τί κάμνω' καρ
φώνω τήν «Νίκη» μέ τδ Κώτσο ποΰ είχε 
έπάνω, είς τό στήθος μου, παίρνω τδ 6- 
πλο μου μέ τή λόγχη έπάνω καί έμπρός. 
Τί ήτο έκεΐνο ποΰ έπηκολούθησε δέν 
περιγράφεται, μόλις είδαν τδν Κωνσταν
τίνο οί φαντάροι δλοι μέ μιά φωνή είπον 
Ζήτω ό Κώτσος μας καί έκαμαν έμπρδς 
οΰτε Τοΰρκοςέφάνηκε οΰτε Τουρκάκι. 
Ταΰτα καί μένω μόνον θέλω κάθε έβδο- 
μάδα νά μοΰ στέλλης τήν Νίκη.

Σέ φιλώ ό έξάδελφός σου 
Μ ϊ\τσος Σ ο υρλα ς  

Δεκα\εύς 10ου λόχου 16ου Συν)ματος 
Τ* Τ. 903

Μέτωπον 28 Μαίου
Αγαπητέ μου έξάδελφε

Χαϊρε. Είμαι καλά δπερ καί δι’ ύμάς 
ποθώ. Επιστολήν σου πρδ πολλοΰ δέν 
έλαβο\. Έ ν τούτοις σοΰ γράφω σήμερον 
τήν τετάρτην έντδς τοΰ μηνός αύτοΰ 
έπιστολήν, διότι είνε άδύνατον νά πράξω

άλλως. Πρέπει ν ’ άφήσω νά έκχυθή ή 
χαρά καί ή άγαλλίασις ή όποια πλημμυ
ρίζει την καρδίαν μου. , Από πέντε ήμε- 
ρών ολόκληρον τό στράτευμα εύρίσκε- 
ται είς μίαν κατάστασιν μέθης, ευφροσύ
νης ένθουσιασμοΰ, φρένίτιδος, τρέλλας ! 
Ένικήσαμεν ; Ό χι' ή ήμέρα αύτή δέν 
ήλθεν άλόμη, πλησιάζει δμως καί ή Νί
κη θά είνε μέ ήμάς. Σήμερα θά σοΰ μι
λήσω διά τδν έρχομδν τοΰ Βασιλέως ή 
μάλλον διά τήν χαράν τών στρατιωτών 
διά τδν έρχομδν τού Στρατηλάτου, ό 
Οποίος φθάνει, ώς έπληροφορήθημεν 

μετ’ όλίγας ήμέρας. ’Ά χ  ! είναι άδύνα
τον, άγαπητέ μου έξάδελφε, είνε έντελώς 
άδύνατον νά φαντασθής τδν στρατόν, 
τήν οψιν τοΰ στρατεύματος πλέον. "Ολοι 
είνε άνάστατοι, νευρικοί, άνυπόμονοι, ή 
χαρά λάμπει στά πρόσωπά των. Χαιρε- 
τόμεθα μέ τήν λέξιν ·' «Έρχεται» ! κοι- 
μώμεθα μέ τήν κραυγήν : «Έρχεται» j 
Ξυπνάμε μέ τήν ιαχήν : «Έρχεται» ί 
Δεν βλέπεις πρόσωπον σκυθρωπόν. Δέν 
βλέπεις οψιν λυπημένην. Δέν άκούεις 
παρά τραγούδια χαράς. Μόλις ή εΐδησις 
έπιβεβαιώθη, έξαφνα ένα πρωί τδ στρά
τευμα συνεταράχθη. Κραυγαί, δάκρυα 
χαράς, ϊαχαί, έπευφημίαι ! Πέφτουμε ό 
ένας στήν άγκαλιά τοΰ άλλου καί φιλιώ- 

’ μαστέ. Τά μάτια υγραίνονται. Αί καρ
διές χτυποΰν. Γινόμεθα νέοι άνθρωποι.

Έρχεται ό Βασιληάς !
Έρχεται ό  Στρατηλάτης !

Τ. Γ. 926 Σή φιλώ ό έξάδελφός σου 
3 Α νδ ρ ε  ας

Προφυλακαί, Μαίου 29
Σεβαστή μου μητέρα

Θά είσαι πειά ήσυχη φαντάζομαι. 
Σύμφωνα μέ ταΐς συστάσεις σου καί 
ταΐς συμβουλαΐς σου σοΰ γράφω δυδ 
φορές πλέον τήν έβδομάδα. Έ τσι δέν 
έχεις κανένα λόγο ν ’ άνησυχής καί νά 
στενοχωρεϊσαι. Τδ γράμμα μου αύτδ εί
ναι τδ τρίτο έντδς τής έβδομάδας αύτής. 
Σοΰ τδ στέλνω γιατί ή καρδιά μου είνε 
ξεχειλισμένη άπδ χαρά. Έρχεται ό Βα- 
σιληάς, ή ήμέρα τής έπιθεσεως πλησιά
ζει καί ό καιρός ποΰ θά μ’ έχης πάλι 
μαζύ σου δέν είναι μακρυά. ‘Υπομονή 
πειά...Εκείνο ποΰ μάς στενοχωροΰσε καί 
μάς έπέθαινε δλους δώ κάτω ήταν ή ά- 
ναμονή. Νά περιμένουμε, νά περιμένου
με, νά βλέπουμε τδν έχθρό άπέναντι καί 
νά μήν έχουμε διαταγή νά τδν σκορπί
σουμε, νά τδν τσακίσουμε. Ά λλά τώρα 
πειά δλα έτελείωσαν. ‘Ημέρες μάς χωρί
ζουν άπδ τδ μεγάλο πανηγύρι.

Έ ν βία.

Τ. Τ . 906
-Σέ φιλώ ό νίός σου 

"Α ντώ νης

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

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ

Μ έτο υ π ο ν  & ιριστής.

Ζ α χ ά ρ ο υ  μ ’ ζα χ α ρ ο υ ζυ μ ο υ μ έν η  μ " 

σ π λ ά χ νο υ  μ * κ ι" τ ζ ιέ ρ ι  μ*

Σ ί διπλουτριπλουπ(_οσκυνώ κ ι’ σί φιλώ 
στούν σβέρκου κ ι’ ά π 5 τοΰ σβέρκου στούν λι
μό κι’ ά π ’ τού λ ιμ ό ;.. .  Κ ι’ ά π ’ τοϋ λ ιμ ό ;... 
Π αρακατούλια, παρακατοΰλια... ίκεΐ γ ιά  π ’ 
κρύβςτά κιτρουλέϊμουνά σ’ ούρή μπαρμπαρό- 
ρ ιζα  νά  σ’ είχα  κί νά σ’ δριζα. Κάτσι κάτ’ 
τού λοιπόν τώ>α κ ι’ άκοι, τέντουσι τ ’ αύτί 
σ’ κί μή σφ ουγγϊς τού φλί ποΰ σ’ εστειλα 
ίσουκλείστους γ ια τ’ θά  τού πάρου ού ΐέρμους 
κατάκαρδα κί θ ά  πάθου φύσι, φτύσι, φθίσ ι, 
ξέρου γώ πώς διάουλου τ ’ λιένι τν ’ ίέρμ’... 
Τού λπόν ούρή Ζαχαρένια μ’ είμαστε στά 
πανιά . Μ όλις φυσήξ’ ού'ριος άνιμους μπήκαμι 
μί τού κατ’ ιύθείαν στν’ "Αγκυρα κ ι' τρέχα νά 
μ’ βρής πλιέουν άλμπάνηδες κί πιταλουτήδες 
νάκαλιγώσουν τούν μουνάντιρου τούν Κ ιμάλη.. 
Μή μί π α ρ εξγ ϊς  ούρέ σαΐνι μ’ ποϋ κάνου τσ’ 
φράξεις μ’ , φράσεις μ’ πώς διάουλου τσ’ λ ιέν’ 
τόσου μιγάλις. Ε Ιν ' γλιέπς ά π ’ τούν πουλύ 
Ιθ-ουσιαομό κ ίτρ έχ ’ τού ΐέρμου τού χέρ’ μναχό 
τ ’ λές κ’ ε ίν ’ ξικαπίστρουτου. Πάου νά βάλου 
ντελεία κί ταΰλα, παύλα, πώς τή λιέν’, κ ι’ αύ- 
τούνου τρέχ’ λιές κί τού βάρισι άλουγόμ γα ! 
Χ αίρουμι μαθ-ές ούρέ πλάκι μ ' κ ί ού λόγους 
τής ντοιαύτης κί ντοιαύτης χα ρ ΐς  ε ιν’ ποΰ ά π ’ 
ώρα σ' ώρα Οά κάνουμι γιουροΰσ’... ΙΙάε ι Ζα
χάρου μ’ θ ά  δαγκώσου σίδερα δέν μπορώ νά 
κρατθώ πλιέουν δέν μπουρώ δέν δΰνουμι... 
Μί τρών’ μ ί γαργαλ ΐν ’ ή πατούσες μ’ χυδαϊ
στί (πέλματα) κί ε ΐμ ι σαν άνιμουδούρα... Π η- 
δάου, χρεύου, τσινάου, κλουτσάου, βήχου, 
φταρνίζουμι κί φέρνου γύρα σαν άνιμουστρί- 
φουλας. Έ ά ν ’ κί γ ίνει ίέμφουδους χιρέτα μ’ 
τούν πλάτανου τζουβαΐρι μ '... Μ αΐδ Μήτρου 
θ ά  ’δής μπροστά σ’ μάϊδ τούν ίσκιου τ ’ θά  
φτάσου άσκαρδαμυχτεϊ στν’ ’Ά γκυρα ! Γ ιά  νά 
νοιώσης κί νά καταλάβς πρέπ’ νά  δής τσ’ 
Ττούρκς πουώς κάθουντι σαν βριγμένες 
γάτις. Π άει άφαλουκουφτήκανι οί ίέρμ’ ! 
Φόβους κί τρόμους τσ’ έχ’ πειάσ’ χτπάει ή κα
ρδιά τσ ' αν μαγγανουπήγαδου, βουρλιστίκαν ! 
Μ άϊδι τρώνι πλιέον, μ ά ΐδι κ ο ιμ ϊντ ι, μάϊδ κρέ- 
νουνι. Αουφάξανι κί χτπάει ή καρδιά τσ’ κί 
πάει κ ι’ έ'ρχιτι... Στού τέλους θά  πάρουνι τά 
βνά ε ιμ ι βέβαιους κί παραβέβαιους, τού κιφα- 
λάκι μ’ κόβου περ ί τούτου. Ξέρεις ούρέζλάπ ' 
τ ί  θ ά  πή φόβους ; Φόβους θ ά  πή ούρέ νά κρα- 
ταλάν’ τά δόντια σ’ σαν αργαλειός, νάτρεμου- 
νι τάγουνατά  σ’σαν ναχης τεταρταίουν πιρετό, 
νά γουργουρίζουνι τ ’ άντιρα σ’ νά ίδρώνης κί 
νά  ξιδρώνης, νάχης κρυάδις, νά  βάνς συνασπι
σμούς κί καταπλάσματα, άβδέλες στού κιφάλι 
κ ί λιναρόσπουρου συ’ κοιλιά. Σ ’ αύτό τού χάλι 
φτάσανι τήν σήμερουν ήμέρα οί Τσέτηδες κ’ οΐ 
Ζ εϊμπέκιδες ! Γλίπουνι ίεύζουνα στούν ύπνου 
τσ’ κ ίτσ ’ έ 'ρχιτιντιλίριου τρέ(ΐινς ! Ξ ιρνχνι βα- 
τραχάκια κ ίκαρικλουπόδαρα... Βγάλανι Ζαχά
ρου μ’ τήν ούρζούμπουλη κί ίέχνι ιύζουνουφου- 
βία κακουήθους μουρφής άθεράπευτουν.Κ ί ποΰ 
νά κάνουμι πώς πέφτουμι ίμπρός. Κουρνιαχτός 
θ ά  γένουνι καπνός κί μπούφνας ! Θά κλά- 
ψουνι μάνις κί μανούλις ντηλαδής.... Ά μ ’ δέ 
στού ελ ιγα  Ζαχάρου μ’ οτ’ θ ϊμ ι  τούν Τρυγητή 
κοντά σ’ ; Μαζύ θ ά  τρυγήσουμι κί σύ θά  τρυ- 
γ ϊς  σταφίδες μαυρουμμάτις κ ί γώ φλιά ά π ’ τά 
μιλουζαχαρουμένα χειλάκια σ’ ...

Ταΰτα κί μένου ούρέ π λ ί μ'

Κ ί σί φλώ λυσσουδώς 
Ού σός λάτρς 

Μ ή τρ ο υς  Κ α ρ α φ ο υ τ ια ς
(Τ ουρκοφάους)

ΑΠΟ ΤΟ Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν

Η Ζ Ω Η  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Γ
, Π έ μ π τ η ,  3  Ιο υ ν ίο υ .— ‘Η γενομένη ΰπαδοχή 

εις την Α. Μ. την Βασίλισσαν εϊς Θεσσαλονίκην 
υπήρξε θέρμη, ειλικρινής, ένθουσιώδης. Ή  Με- 
γαλειότης Της έπεσκέφθη τούς Καυκασίους πρό
σφυγας, τδ Ασυλον τών ’Ορφανών καί τά νοσο
κομεία τής πόλεως άποκομίσασα άρίστας έντυ- 
πώσεις.

*9 Βασ'λεύς προέστη πολεμικού Συμβουλίου 
εις Σμύρνην. At έκδηλώσεις δλων τώ ' τάξεων 
τών Μικρασιατικών πόλεων καί κοινοτήτων έξ α
κολουθούν άποθεωτιχαϊ διά τόν Βασιλέα.

_ Ή  μετάβασις τοΰ Βασιλέως εϊς Σμύρνην έπρο- 
καλεσε ζωηροτάτην συγκίνησιν εϊς Κων)πολ;ν.

Π α ρ α σ κ ευ ή , 4  " Ιουνίου .— Κατόπιν έπείγοντος 
τηλεγραφήματος τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. Γούναρη, 
ό υπουργος τών Έξωτερ'κών κ. Μπαλτατζής 
άνεχωρησεν εϊς Σμύρνην.

, Ο Πριγκηψ Ανδρεας άπηύθυνε σύντομον 
άλλα έκφραστικωτάτην ήμερησίαν διαταγήν πρδς 
τήν ύπό τήν διοίκησίν Του Μεραρχίαν.

— Τραγικόν _ δυστύχημα ελαβε χώραν εϊς τόν 
τομέα τοΰ Ούσάκ. Έξερράγη τορπίλλη έν στιγμή 
ασκήσεως βομβοβόλων καί έφονεύθη ό γενναίος 
συνταγματάρχης Ρήγας καί ό άνθυπολοχαγός Ρέ- 
τσας. Έπληγώθησαν βαρέως καί δλλοι άνώτεροι 
και κατώτεροι άξιωματικοί. Τό δυστύχημα έπρο- 
καλβσε βαίΗπατην θλίψιν καί ίσχυράν συγκίνησιν.

Σ άββατον, 5  " Ιο υν ίο υ— Ό  κ. Γούναρης πρό
βας εϊς δηλώσεις έξέφρασε τήν άπόλυτον αίσιοδο- 
ξιαν του διά τήν τελικήν στρατιωτικήν, πολιτικήν 
και οικονομικήν νίκην τοΰ ’Έθνους.

' Ο κ. Υπουργός τών ’Εξωτερικών συνειρ- 
γασθ-η έν Σμύρνη μετά τών κ. κ. ‘Υπουργών καί 
έγενετο δεκτός εις μακράν άκρόασιν ύπό τής Α. 
Μ. τοΰ Βασιλέως. Βραδύτερον ύπό τήν Προε- 
δρείαν τοΰ Μεγαλειοτάτου συνεκροτή9·η ‘Υπουρ
γικόν Συμβούλιον.

Ο Βασιλεύς έδεχ^η διαφόρους έπιτροπάς, 
τόν Σεβασμιώτατον Αμβρόσιον, τόν κ. Σαριγιάν 
καί τόν Τοποτηρητήν τής ’Αρμένικης' Α ρχιεπι
σκοπής.

— Είς τό Στρατηγεΐον συνειργάσ9·η ό κ. Γού
ναρης καί δ κ. Θεοτόκης.

— ‘Ο Βασιλεύς μας προέβη είς έξόχως σαφείς 
και κατηγορηματικας δηλώσεις περί τής πίστεως 
τοΰ Ελληνικοΰ Λαοΰ πρός τήν Νίκην καί τόν 
θρίαμβον. Εξήρε εις τούς ξένους άνταποκριτάς 
τήν άφοσίωσιν τοΰ ‘Ελληνικοΰ Λαοΰ εϊς τό πρό· 
σωπόν Του καί έπέδειξεν είς αύτούς τήν λα
τρείαν του έκδηλουμενην άποθ’εωτικώς πρό τοΰ 
έξώστου Του.

Κ υ ρ ια κ ή  6  Ι ο υ ν ίο υ .—'Ο κ. Παποΰλας ώμί- 
λησεν έπισης μετα πλήρους πεποιθ·ήσεως πρός 
την Νίκην, προσθ-εσας χαρακτηριστικότατα δτι 
*βιαζόμεθ·α νά νικήσωμεν».

— ‘Ο Βασιλεύς παρέστη είς δοξολογίαν έπί τής 
« Λήμνου >.

Δ εύ τερ α  7  Ιο ύ ν ιο  —-‘Η Προΰσσα ετοιμάζε
ται πυρετωδως οπως υποδεχ&ή τόν Βασιλέα. Φι
λοδοξεί να ύπερβαλη εις μεγαλοπρέπειαν καί αί
σθημα τήν ύποδοχήν τής Σμύρνης.

—  Ο Βασιλεύς μεθ·’ ολων τών έπισήμων έπε- 
σκεφθη  ̂τό προαστειον Μπουτζαν γενόμενος δε
κτός καί προπεμφθείς άποθεωτικώς.

Τό προς τόν στρατόν διάγγελμα τοΰ Βασι- 
λεως μας γνωσθέν είς τάς Κεμαλικάς τάξεις διέ- 
σπειρε σύγχισιν καί ταραχήν. Οΐ Κεμαλικοϊ 
στρατηγοί καταβαλουν πασαν προσπάθειαν διά νά 
τονωσουν τό έν τελεία καναπτώσει ευρισκόμενον 
ήθικόν τοΰ στρατοΰ των.

Τ ρ ίτη  8  Ιο υ ν ίο υ . Έπεδόθη ύπό τών κ κ- 
Πρεσβευτών Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας εϊς 
τόν κ. Μπαλτατζήν υπουργόν έπί τών Έξωτερι- 
κων ναυτόσημος πρότασις μεσολαβήσεως μεταξύ 
‘Ελλάδος καί Τουρκίας.

Λόγφ τής σπουδαιότητος τοΰ πρεσβευτικού 
διαβήματος άνεχώρησ^ν έκ Σμύρνης ό κ. Γούνα
ρης έπιστρέφων είς Ά&ήνας μετά τοΰ κ. Θεοτόκη.

— ‘Ο έν Σόφκι πρεσβευτής τής ’Αγγλίας διά 
διαβήματός του κατέστησεν ύπεύθυνον τήν Βουλ
γαρικήν Κυβέρνησιν δι’ ένδεχομένην συμμορια- 
κήν δράσιν έν Θράκη.

Τ ε τα ο τη  9  "Ιο υν ίο υ .—’Επέστρεψεν ό κ. Γού
ναρης μετά τών κ. κ. Θεοτόκη και Στρατηγοΰ έκ 
Σμύρνης. ’Εντός τής ήμέρας ,δίς συνήλΟεν ‘Υ
πουργικόν Συμβούλιον προκειμένου νά διακανο- 
νισ&ή ή άπάντηΐ’ΐς τής ‘Ελλάδος είς τάς Συμμα- 
χικάς προτάσεις.

— Ό  Βασιλεύς έν Σμύρνη καταμερίζει τόν 
χρόνον του είς μελετάς στρατ;ωτΐκάς καϊ είς 
ακροασεις έπιτροπών διαφόρων αντιπροσωπειών 
πόλεων τοΰ έσωτερικοΰ τής Μ. ’Ασίας.

Φ ΑΤΜ Ε

Ε ις ενα Τουρκοχώρι, τήν Κερασιά, παρά τόν 
ποταμόν Σαγκάριον,είς τήν είσοδον τών στε
νών τοΰ Γ κέϊβε, ηδραν ό λοχίας Μ η νίς Δρο- 
σουλάκης έξ ‘Η ρακλείου καί ό στρατιώτης Κυ- 
ριακίδης έκ  ̂ τοΰ Ίκ ο ν ιο υ , μ ία Τουρκαλίτσα 
επτά ετών, τήν Φατμέ, τήν οποίαν είχαν εγκα
τάλειψη οί γονείς της. Ή  μικρά Φατμέ μόλις 
είδε τούς στρατιώτας^ μας ήρχισε νά  γελφ, νά 
τους χαίδευη και δεν ήθελε να φύγη άπό κοντά 
τω ν, καί νά άφίση τόν λόχον. ‘Ο Λόχος δμως, 
αφοΰ έτάϊσε καλά τήν μικρή Φατμέ, τήν πα
ρέδωσε είς έ'να Τοερκέζον μουχτάρην έπ ί.,.έπ ι- 
στροφή.

ο  πρώ τος:

Δύο γενναία  πα ιδ ιά , οί στρατιώται Γ . Β λα- 
σόπουλος άπό τήν Σΰρα καί Ε ύστράτιοςΓιαν- 
νακόπουλος άπό τό Νεοχώριον τής Ν ικομή
δειας, εφόνευσαν ενα Τούρκον ιππέα  είς μίαν 
άναγνώρισιν παρά τήν Σαπάντζαν.

Τά γενναία  π α ιδ ιά  τσακοίνονται σήμερα 
ποιος έσκότωσε...πρώτος τον ιππέα.

Τ Σ Α ΓΚ Α Ρ Η Σ

λ Π οιος είνα ι δ Τσαγκάρης ; "Οχι βέβαια μό 
ον ο Μ πέης δ Τ σαγκάρης, ό όπ ο ιο ς είναι 
ενας. Ο ί φαοτάροι μας τοϋ τομέως Ν ικομή
δειας λέγουν τόν Σαγκάριον ποταμό Σαγκάρη, 
καί άκόμη καλλίτερα Τσαγκάρη.

■ΔΑΒΙΔ»

Ορίστε ενας μικρός εθελοντής 17 ετών άπό 
την, Σμύρνη ό Δημήτριος Ίω α νν ίδη ς είς τό 
μέτωπον.

— Γ ιατί γράφτηκες τόσο μικρός εθελοντής, 
το ν  έουηι], 6 άπεσταλμένος τής «Νίκης».

— Έ ,  μέ κάτι φίλους μου ήρθαμε εί)·ελοντές.
— Στέλνεις γράμματα σπίτι σου ;
— Στέλνω.
-— Τ ί γράφ εις ';
— Π ώς είμαστε καλά, πώς βρισκόμαστε 

άπέναντι στόν έχθ-ρό, πώ ς...
Π ώς ; ^  ^

— Π ώς σκότωσα "προχθές καί εναΐΤοϋηκο.

ΤΟ Β Λ ΕΠ Ε ΙΣ

Καί άλλος μικρός έΟολοντής^ από τά Τα-

ταουλα τής Κωνσταντινουπόλεως, ό Δημήτριοζ 
Κουλαρόπουλος.

— Π οιο ι ε ίνα ι π ιο  παλληκάρια ; τόν έρω- 
τοϋμε. Ο ί Έ λ λη νες ή οί Τ ο ύ ρ κ ο ι;

— 01 Έ λλη νες .
— Ποΰ τό ξέρεις ;
— Πού τό ξέρω. Τό βλέπεις καί μόνος σου.

Η Ρ Ω ΕΣ
Δύο φαντάροι τραυματία ι ευρισκόμενοι είς 

τό χειρουργεΐον Σαπάντζας γελούν διαρκώς 
άπό τήν ήμέρα ποϋ έτραυματίσθησαν.

'Ο ρίστε καί τά  ονόματα^ω ν διά  νά τά δ ια 
βάσουν καί νά  γελάσουν άκόμη περισσότερο : 
Ε ίνα ι ό ‘Αντώνιος Κ έπεζης έξ Ά λήτσατα  τής 
Μ. Ά σ ία ς καί ό Ν. Χ ατζηπανάγου έκ τής 
Π εργάμου.

ΕΠ ΙΤΥΜ ΒΙΟ Ν
«Ά μέτη Μουαμέτη μου 
τί ήτανε γραφτό σου 
ά π ’ τοΰ δεκάτου τά  π α ιδ ιά  
νά βρή ςτό  θάνατό σου.»

Ή έπ ιτύμ βρ ιος αύτή επιγραφή έτέθη ύπό τών 
σερατιωτών τοΰ 10 λοχου τοΰ *** συντάγματος 
έπ ί τοΰ τάφου φονευθέντος ύπό τών στρατιω
τών μας τοϋ λόχου αύτοΰ Τούρκου.

δ ιά λ ο γ ο ς ; !
Πολεμούν άπό τά  χαρακώματά των οί Έ λ 

ληνες καί οί Τοΰρκοι καί ή ομ ιλία  δέν λείπει. 
Ό ρ ίσ τε  ένα άνέκδοτο άπό τήν μάχη τοΰ Παχ- 
τζεζίκ .

Ό  στρατιώτης Γ ια λ ιγ ι5 ς  φω νάζει είς τόν 
άπέναντι Τοΰρκον, τουρκιστί :

— Ά μ έτη  !
— Έ  !
— Δέ βγαίνεις στό χαράκωμα νά  ’ σοΰ δώσω 

κανένα Έ λληνικό τσιγαράκι 1
— Δέν βγαίνεις καί σύ νά σοΰ δώσω κανένα 

Τούρκικο.
Ό  Γ ια λ ιγ ι ϊς  ανεβαίνει είς τό χαράκωμα, 

στέκεται δρθιος καί δέχεται πέντε βολάς άπό 
τό μάουζερ τοΰ Τούρκου, εύτυχώς άνεπιτυχώς.

— Τώρα εΐναι ή σειρά σου ’Αμέτη, λέγει καί 
ό δικός μας ποΰ κατέβηκε είς τό χαράκωμά του.

Ό  Τούρκος άνεβαίνει έπάνω καί ό Γ ιαλ ι- 
γιάς μέ τό^όπλοπολυβόλο του ρίχνει τόν Τούρ
κο κάτω γ ιά  νά  μή'σηκωθή π ιά .

Δέν περνάει ήμέρα ποΰ νά μήν ενσπείρουν τόν πανικόν εϊς τά εχθρικά χαρακώματα οΐ 
άτρόμητοι άεροπόροι μας. Κατοπτεύουν τάς θέσεις καί τάς κινήσεις των, καταστρέφουν 
άποθήκας και οχυρώσεις καί επανέρχονται εϊς τά άεροδρόμια γεμάτοι χαρά καί ίκανοποίησίν-
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ.—Έ μπρδς γιά τδ μέτωπβ, ί) ώρα τής έπιθέσεως ζυγώνει καί ή ήμερα τής ενδόξου νίκης γλυκοχαράζει 
διά τάΜικρασιατικά ρουμάνια,ήμέρα ποΰ τδ φώς της θάσκορπίση τδ σκοτάδι τής προαιώνιοι) σκλαβιάς έκατομμυρίων[]άδελφών

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ·—Λημήτριος Βαλσαμής 
h στρατιώτης τού οίου ΙΙεζ. Σ·υν)ματος ε- 

πεσεν’ένδόξως εις τήν μάχην τοΰΤουλοΰ- 
Μπουνάρ.

ΑΠΟ ΤΗΝ AliVlATOBPEKTON ΙΩΜΙΑΝ- — ’Ιδού τά τέρατα ποΰ σκορπίζω"3'' φρίκην και τδν θάναοτν είς τούς άμάχους πληθυσμούς τής μαρτυρικής 
Ιωνίας. Τά μαρτύρια τών άτυχών πληθυσμών τής Νικομήδειας καί τ°υ Πόντου δείχνουν τά θ.]ριώδη ένστικτα τών ανταρτών τού Κεμάλ,οϊ όποιοι 

οταν συλληφθοϋν μοιάζουν ‘ίενες αϊμοβόρες στδ κλουβί.
Η ΖΒΗ ΤΟΥ ΜΕΤίΙΠΟΥ·—Τδ κουρείο τοΰ χαρακώματος δέν παραπονεϊται γιά 

κεσάτια.‘Ηπελατεία πολυάριθμος, άλλά χαρτζιλίκι μικρό,«ενεκα ό πόλεμος».

I I  IV  I  Ι ν  Η

ΑΠΟ ΤΗΝ IQNIA-— ' Η βία τοΰ κατακτητοΰ μετέβαλε τάς 
’Εκκλησίας είς Τζαμιά. Τώί}α π>ά ή καμπάνες, ύστερα 
άπδ τόσους αιώνες, χτυπούν χαρούμενες τδ «Χριστός 
Άνέστη» τοΰ ’Έθνους.

0 ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΠΕΡΑΣΕ ! — Ερείπια, παντού ερείπια δείχνουν τδ δρόμο ποΰ Ακολουθεί φεΰγων ό Τούρκος ! ‘Η βαριεά 
σιωπή τοΰ θανάτου ποΰ βασιλεύει μέσα σ’ αϋτά τά έρείπια, πλακώνει σάν ταφόπετρα τής’κραυγές τοΰ πόνου καί 
τής φρίκης ποΰ σκόρπισε τδ λεπίδι τοΰ ήττημένου κατακτητή.

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ- — Σιγά, σιγά αδειάζουν ή παρακαταθήκες τών πυρο- 
μαχικών, τά όποια άποστέλλονται εις τήν πρώτην γραμμήν δπου πολύ γρή
γορα θά χρειασθοΰν.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ.—Α. Τσέτης έξ ”Αρ- 
της. Έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος είςτήν 
μάχην τοΰ ’Αβγκίν-
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΠΝ02

Τ ε τά ρ τη , 2  9 Ι ο ν ν ίο ν .—’Ηρεμία,
Π έ μ π τ η , 3  Ί ο ν ν ίο ν .—Πυρά πεζικού έκατέ- 

ρωΟ-εν εις *Αδα Παζάρ. Διάφοροι έχθ-ρικαι άπό- 
πειραι εις Γκέϊβε και Μπαχτσετζικ κατεστάλησαν 
ύπό τώνήμετέρων.

Π α ρ α σ κ ενή , 4  Ί ο ν ν ίο ν .—Άπεκρούσ9·η έπί- 
θ-εσις έχθ-ρική εΐ£ ΝιΕρή.

Σ ά β βα το ν , 5  Ί ο ν ί ο ν .—Διάφοροι μικροσυμ· 
πλοκαί εις τδν τομέα Νικομήδειας και εις τήν Βο- 
ρείαν ‘Ομάδα.

Κ ν ρ ια κ ή . 6  Ί ο ν ν ίο ν .—Άπόκρουσις έχθ-ρικής 
δυνάμεως εις Νοτίαν όμάδα και είς ένδιάμεσον 
ζώνην. Φόνος 15 ανταρτών μετά τθΰ άρχηγού της 
συμμορίας.

Δ εν τέρ α ,  7 *Ιο ν ν ίο ν .—Συμπλοκαί και ανα
γνωρίσεις καϊ άποκρούσεις επιθέσεων εις ενα το
μέα, ήρεμία εις τούς άλλους.

Τ ρ ίτη , 8  Ί ο ν ν ίο ν .—Ή ρεμία.

Η ΗΧΠ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ»
3Α ϋ ·ή ν α ι, 8  Ί ο ν ν ίο ν  1 9 2 1 .

Α γα π η τή  «Νίκη»,
Ε ίσα ι τό μόνον περιοδικόν τής πρωτευού- 

σης ποΰ γράφεις γ ιά  τούς ήρωάς μας τοϋ Με
τώ που καί δ ι’ ή μ ΐς  τούς τραυματίας καί δ ι’ 
αυτό κυριολεκτικώς σέ λατρεύομεν.

Μέ τά  ώραΐα  λευκώματα καί τά  ώραΐα διη 
γήματα είσα ι άπόλαυσις καί διερχόμεθα καί 
ημείς ποΰ πονοϋμεν ωραίας στιγμάς άναγινώ- 
σκοντες.

Τ ά  φύλλα σου τά  αποστέλλω δλα εις συνα
δέλφους μου είς τό Μ έτωπον καί σοϋ εκφρά
ζουν δ ι’ έμοΰ τάς ευχαριστίας των.

Μέ αγάπην J. Ν .
Τραυματίας Δεκανεΰς

Ζ '. Νοσοκομεΐον
’Α ξιότιμος Διεύθυνσις τοϋ περιοδικού «Νίκη·»

Θερμότατα ο'ις  παρακαλώ δπως λάβετε τήν 
εύγενή καλωσύνην καί δημοσιεύσητε είς τό 
αγαπητόν μας φύλλον σας τά κάτωθι ένός 
τραυματίου.

Π ώς νά μήν Οελη κανείς νά πολεμά καί νά 
τραυματίζετα ι διά  τήν πατρίδα του ; καί αλή
θεια  ! ! "Οταν τραυματιζόμενος ξεύρει δτι θά  
εύρη τήν περ ίθαλψ ιν καί τήν μητρικήν στορ
γήν ποΰ εύρηκαμεν δλοι δσοι ένοσηλεύθημεν 
είς τό νοσοκομεΐον τοΰ ’Αρσάκειου. Θά διπλα
σιάζεται ό ενθουσιασμός του καί καθόλου δέν 
θά  ύπολογίζη civ θ ά  δεχθή μία σφαίρα διά 
τήν γλυκειά πατρίδα.

Μέ ποία  στοργή, ποιό πραγματικό καί αλη
θινό πόνο, μέ ποία  άφοσίωσι καί μέ πόσας 
θυσίας μ ις  περιποιήθησαν είς τό «Άρσά- 
κειον» μόνον δσοι είχαμε τήν ευτυχίαν νά  νο- 
σηλευθοΰμεν έδώ γνωρίζομεν.

Ή  κυρία Ίοσαδρόφσκη, ή Διευθΰντρια, 
καθ’ έκάστην μ ις  επισκέπτεται καί μ ις  ρ ω τ ΐ 
μέ τά  γλυκά της λόγια. «Τί κάνετε π α ιδ ιά  
μου ; Π ώς περάσατε απόψε ; Π ο ιος είχε π ό 
νους ; ’Εάν κανείς έλεγεν έγώ, άμέσως έ'διδεν 
είς αυτόν διάφορα αναψυκτικά κ. λ. π . καί τόν 
ήσύχαζε.

Ή  κυρία Ζαλοκιοστα πραγματική μητέρα 
φαίνεται σάν νά αισθάνεται καί αύτή τούς π ό 
νους τών τραυματιών καί εύρίσκεται πάντοτε 
έπάνω άπό τά  κεφάλια μας άνακουφίζουσα 
ή μ ϊς  μέ τήν μητρική της στοργή. Ή  κυρία 
Τασία Μαυρομιχάλη ακούραστη άσχολεϊται ή 
ιδ ία  είς τήν περιποίησιν τών τραυματιών μέ 
μασάζ, μέ επιδέσμους καί μέ πολλάς εύεργε- 
τικάς περιποιήσεις ποΰ προσφέρει είς άπαν- 
τας έν γένει τούς τραυματίας. Λί δεσποινίδες 
Μαρία Π αυλοπούλου σάν πονετική άδελφή 
μέ τάς περιποιήσεις της κατορθώνει νά  μ ις  
μεταδώση τόν αδελφικό εκείνο πόνο ποΰ μχς 
έκανε νά ξεχν ϊμ α ι δτι εΐμεθα  μακράν άπό τό 
σπ ίτι μας καί τούς γονείς μας.

Ή  Δεσποινίς Π ολύτιμη Τζινοπούλου λές 
πώς τήν ειχεν διαλέξει ή Θ εία Π ρόνοια διά 
νά  μ ις  άλαφρώνΐ] τούς πόνους μέ τάς α πεί
ρους περιποιήσεις της καί μέ τήν αγγελικήν 
της καρδιά.

Ή Δ )ν ίς  Μαρίκα Χασιώτη, άγγελος καλοσύ
νης, τρυφερότητος καί άφοσιώσεως.

Ά λ λ ά  καί ό ιατρός κ. Σταματελόπουλος καί 
ό Ά ν)τρος κ. Δαγκλής ακούραστοι έχουν προ- 
καλέση τήν ευγνωμοσύνην τών τραυματιών 
διά  τό μεγάλον ενδιαφέρον ποΰ δείχνουν δ ι’ 
αυτούς.

Εκτός τούτων εχομεν καί τόν ύπό ακρωτη
ριασμού τής ά ρ ιστερ ίς χειρός παθόντα Βασι- 
λόπουλον Γεώργιον, δστις κατορθώνει διά 
τών διαφόρων αστεϊσμών του ν’ άνακουφίζη 
δχι μόνον τόν εαυτόν του, άλλά καί δλους μας 
μή λαμβάνων ύπ’ δψ ιν του τό τραΰμά του. 
'Οσάκις έρχονται αί κυρίαι αυτός φωνάζει 
ώ ! ! ώ I ! Τ ί έχεις Γ ιώργο μου, έρ ω τ ΐ ή κ. 
Ζαλοκώστα, πεινώ  λέγει, καί άμέσως γελώμεν 
δλοι.

Μέ δυύ λόγια αγαπητή «Νίκη» εκείνος δπου 
νοσηλεύεται είς τό «’Αρσάκειον» νομ ίζει πώς 
εύρίσκεται είς τό σπίτι του, διότι βλέπει καί 
τή μητρική στοργή, καί τήν άδελφική αγάπη, 
καί τήν ακούραστη καί πονετική περιποίησι. 

Δ ι’ αύτό καί έγώ ευγνωμονώ τούς ανωτέρω.
Γ εώ ρ γιο ς  Κ ο ν σ ο νμ ά ρ η ς  

Λοχίας τραυματίας Έ σκή-Σεχήρ
’Από τάς προφυλακάς τοΰ Ά κ ά ρ —Ντάγ μ ις  

στέλλουν ένθουσιώδες πο ίημα  ενδεικτικόν τοΰ 
άρίστου, τοΰ υπέροχου ήθικοϋ τοΰ στρατοΰ 
μας.

Ά ποσπώ μεν τό πρώτον τετράστιχον, τό 
σχετικώς τεχνικώτερον, έκ τοϋ δλου ποιή
ματος.

—Έ δώ  ψηλά στό μέτωπο, σάν λυώνουνε τά
[χιόνια

καί άρχινάει ή άνοιξι, νά  καί τά  χελιδόνια 
νά  καί ό κοϋκος κελα ϊδεί στούς λόγκους τά

[λαγκάδια
σύντροφος στά 'Ελληνόπουλα τ ’ ατρόμητα 

ζΖ-· [λιοντάρια
Κ αί συνεχίζων ό ποιητής—Π . Μ αργαρίτης, 

Τ . Τ . 907—τήν περιγραφήν του γ ιά 'κ ε ίν α  ποΰ 
αντιλαμβάνεται καί αισθάνεται άντικρύζοντας 
έκεϊ «ψ η λ ά  στό  μ έ τ ω π ο » τόν εχθρό, καταλή
γει μέ τήν πανελλήνιον εύχή :
—« Τό όνειρό μ α ς  νά  γέν η  νά  μ π ο ν μ ε  μ ε σ ’

[ σ τ ή  Π ό λ ι> 
’Αλλά καί άπό τάς πόλεις καί άπό τήν τρυ

φερότητα τής γυναικείας ψυχής μ ις  έρχονται 
στίχοι γεμάτοι άπό πόνο καί πατριωτική 
έξαρσι γ ιά  τό *&άνατο το ν  π λη γω μ έν ο ν*  
απάνω στά Μ ικρασιατικά βουνά, δπου 

— Ή  φ ω νή  το ν  έο β ν ο τη χ ε  
σάν το ΰ  γ ια λό ν  τό  κ νμ α *  

κατά τήν έκφρασιν τής έκ Πύλου ποιητρίας 
«Κ ε ρ ίν ν η ς ».

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
Κλαίνε τά μαύρα τά βουνά, 

παρηγοριά δέν έχουν.
Δέν κλαΐνε γιά τό ψήλωμα, 

δέν κλαίνε γιά τά χιόνια.
Ή  Κλεφτουργιά μ’ άρνήθηκε

καί ροβολάει στους κάμπους.
Ή  Γκιώνα λέει τής Λ:άκουρας 

κ’ ή Λιάκουρα τής Γκιώνας' 
«Βουνί μ’ ποΰ σαι ψηλότερα 

καί ποιο ψηλά άγναντεΰεις, 
ποΰ νάναι, τί νά γίνηκαν

οί κλέφταις οί ΆνδριτΟαΐοι ; 
Σάν ποΰ νά ψένουν τά σφαχτά, 

νά ψήνουν στο σημάδι, 
σάν ποιά βουνά στολίζουνε 

μέ τούρκικα κεφάλια ;
Τί νά σοΰ πώ, μωρέ βουνί, 

τί νά σοΰ πώ, βουνάκι 
τή λεβεντιά τή χαίρονται 

οί ψωριασμένοι κάμποι.
Στους κάμπους ψένουν τά σφαχτά 

καί ψήνουν ς ’ τό σημάδι, 
τούς κάμπους τούς στολίζουνε 

μέ τουρκικά κεφάλια».
Κ ’ ή Λιάκουρα σάν τ’ ακούσε 

βαριά τής κακοφάνη,
Τηράει ζερβά' τηράει δεξιά, 

τηράει κατά τή Σκάλα.
«Βρε κάμπε άρρωστιάρικε, 

βρέ κάμπε μαραζιάρη, 
μέ τή δική μου λεβεντιά

νά στολιστής γυρεύεις ;
Γιά βγάλε τά στολίδια μου, 

δώ μου τή λεβεντιά μου, 
μή λειώσω ούλα τά χιόνια μου 

καί θάλασσα κάτωσέ.
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΤΟ ΗΡΠΟΝ ΤΟΥ ΑΓΠΝ02
ΟΙ ΤΙΜΗΜΕΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΜΑΣ

Τ ζιτζίδης, Α. Μακοόγλου. Ζαχ. Καλλιμάγει 
ρος, Δ. Μπροΰζος, Χρ. Λιαρόπουλος, Μηνάς 
Δήβαρης, Π. Κούπας, Ε . Κ ατσικίδης, Α. Τσα- 
καράς, Μ. Σεβαστάτος, Α. Χατζηγεωργίου, 
Ε . ’Αρχοντούλης, Δ. Κασκαλιπάδης, Π . Κου- 
τσομπός, Μ, Σμυρνιός, Π . Κλάδης, I . Βολο- 
νέλης, X . Κωστόπουλος, Λ . Τσάτσος, Δ. Μη- 
τσόπουλος, Κ. Γκαλαμπής, Ν. Φάζος, Σ . Δη· 
μόπονλος, Ε . Μ πουροΐτσος, Σ . Ν ινιός, Γ . 
Προύχλιος, Γ . Σκάλκας, Ν. Γαβριηλίδης, Α. 
Νταμπάκης, Β . Γ ιούτας, Α. Δΐγκος, Δ. Νοτα- 
ράς, Χρ. Σπανός, Ν . Κουλάκης, Σρ. Γιάκα- 
λος, Ν. 'Εξηνταβελόνης, I . Σπανός.

Ταγματάρχης Δ. Χρηστίδης τοϋ 28ου, λοχαγοί: 
Α. Χαρίλαος τοΰ 2)39 εύζ. Π. Πάγκαλος τοΰ 
28ου1 Π. Βίμορης τοΰ J f l  Α. Ό ρ. Πυρ., Α’ Κρέ- 
τσης νοΰ 30ου, I. Οΐκονομάκος τοΰ 32ου. ‘Υπο- 
λοχαγοί : Σ ' Βορίσης τοΰ 22ου, Π. Δημδκος τοΰ 
22ου, Α. Μαγριπλής 28ου ‘ Α. Καβαθδς τοΰ 30ου 
I. Καζαντζάκης τοΰ 2)39, Κ. ΙΤολυμενδκος, τής 
3ης διλοχίας σκαπανέων, Ε. Χριστοφόρης τοΰ 
22ου, Ρ. Παπαναγιώτου τοΰ 22ου. ‘Υπίατρος Γ. 
Ήλιόπουλος τής 10 Α- Μ. Ο- Π ., ’Ανθ-υπίατρο 
Γ’ Κωλέτης τοΰ 2)39, ’Ανθυπίλαρχος Ν. ΙΙόρτο- 
λος τοΰ 3ου ΐππικοΰ. Ά νθυπολοχάγοί: Ζ. Πολύ
καρπος, τοΰ 2)39 εύζ., Δ" Γιαννακόπουλος τής 
10 Α. Μ. Ο. Π., Α. Κραβαρίτης τοΰ 30οΰ, X. 
Ζήφρας του 12ου, Θ. Άποστολόπουλος τοΰ 6ου, 
Ε. Σαβράμης τοΰ 27ου. Άνθυπασπισταί: Π. 
Μαρκόπουλος τοΰ 2)39, Π. Παπουλόπουλος τοΰ 
6ου, Α" Τρικόγλου τοΰ 6ου, Π. Καραθανάσης 
τβΰ 2)39, Α. Μπαΐρας τοΰ 27ου καί Θ. Κυριαζό- 
πουλος τοΰ 27ου. Στέφ. Σουμίλας, Γεώργ, Παπα- 
γιαννάκος, Β. Π. Βραχνός, Γ. Καζατζής, Γ. Κύρ- 
κος, Νικ. Κ°τσοπλής, Τωάν. Καλαΐντάνης, Εΰαγ. 
Τσιοδοΰλου, Έμ. Παυλάκης’ Κοκολής ’Ανδρο- 
γιάννης, Θεοδ. Βασ'λακόπουλος, Δημ. Θεολογί- 
δης* Ίωάν. Φανοΰρος, Βασ. ’Αθανασίου, Βασ. 
Περδινής, Πέτρ. I. ΙΙετκόγλου, Βασίλ. Κ. Άνα- 
γνωστόπουλος. Κωνσταντ. Ν. Μπαλντδς, Μεθό
διος Δημ’ Γκρέκος, Θεόδ. Βεν. Ψαλλίδας, Θεόδ. 
Άναγνωστόπουλος* Δηu , I. Κατσιμάνης, Δημ. 
I. Μπουρογιάννης, Γαρΰφ. Γρ. Ζαφείρης, Άθαν. 
Ε. Γκβκας, Γεώργ. I. Άμπατζίδης; Γεώργ. I. Δρι- 
μέρης, Παν. I. ‘Υψηλάντης, Εϋάγ. Κ. Γιαννοΰ- 
λος, I. Π - Ζήσης, Βασ. Γρ. Μητρούδης, Ζαχ. I. 
’Αγγέλου, Δημ. Γ. Μαρίνης’ Εϋθ. Ά θ. Πράπας, 
Γρηγ. Σωτ. Παπαδήμας, Ά ντ. Κ. Καστανάς, 
Σπ. Γ. Μπαμπές, Θεόδ’ Ά θαν. Μπαμπές, Θεόδ. 
Ά θ . Μπακάλης, Δ. Π. Βάθης, Ίωάν. Π. Μού- 
σης, Ίωάν. X. Μπακουράς. Νικ. Μαυροθαλασσί- 
της, Φωτ. Ν. Γκανας, Ν. θ .  Κατσιμπας, Έμμ. 
Δ. Χατζηγιωργούδης, Μ. Στΰλος, Α. Στέργιος, 
Ν. Κωνσταντίνου, Ν. .Ισακτάνης, Α. Σταγαλέκος, 
Α, Αποστόλου, Σ. Χαλουλάκης, Α. Βοΰρος, Ν. 
Βακόκτσης, Μ. Σωτηρόπουλος, Α. Λάππας, Γ. 
Φωκάς, Ν. Παρασκευάς, Κ. Πανταζόπουλος, Π. 
Βεργοζόγλου, Δ. Γαβριήλ, Νικ. Μαρκάκης, Κ. 
Γουρδομιχαήλ, Σπυρ. Σπετσέρης, Ν. Βραχνάκης, 
Γ. Μαδανδρός, Ν. Δελαβεράκης, Γ. Καρατζΐκος, 
Κ. Βρΐγκος, Γ. Παπανικολάου, Κ. Κωσταράς, 
Γ. Καραμέρος, Π. Μάγκλαρης, Κ . Σαρλάς, I. 
Μιχάληνος, χ.  Τσουρμπάκος, I. Κώνστας* Ν. 
Κωνσταντινίδης, Δ. Σακελλαρίου, Α. Άνταλής, 
Γ. Χατζηγιαννάκου, Δ. Δημεσοΰλας, Σ. Μακρής, 
Α. Σταθόπουλος, ΓΙ. Μισυρλής, Δ. Μήτσος, X. 
Κορδώνης, Β. Μουτζαρής, Γ, Νερολαδάκης, Π. 
Πετρέλης, Σ. Βασιμάκης, Μ. Στέλιος, Π. Κοκο- 
ρής, Γ. Μεγαρίτης, Ιωάννης Φασουλής, Γ. Για- 
τρομανωλάκης, Ιωάννης Μπούζας, Α. Αόντος, 
Ευάγγελος Μουζάκης, Εύστάθιος Παπαδόπουλος, 
Παναγιώτης Σελίκας'

ΔΗΑΩΣΙΣ

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



Σουλ«ΰνος. — Μ κρέ' Κε^άλ, άφισε τδ τιμόνι, θά μάς πνίξηςΊ!!

— Πώς πήγε ή ήμέρα σου Ά χμέτ ;
— 20 γυναίκες, 15 γέρους και 40 παιδία έφέντημ.
— Σέθέλω , οί'τε σπόρος νά μή μείνη άπό τούς Γιουνάν! Μέ κάθε μέσον πρέπει νά έκπολιτίσουμε τήν Άνατολία !!!

ίΥ Π Ο ΙΣ ; Α . Δ Ε Ν Α Ξ Α  & S l A i
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