
Τ.Τ 903 τη 9-5-19 
 
Φιλτάτη μου Γεωργία 
 
Έλαβα το από 6ην τρέχοντος γράμμα σου. Σε ευχαριστώ θερμώς δια τα 
κολακευτικά λόγια τα οποία μου γράφεις. Πολύ όμως με στενοχωρείς όταν μου 
επαναλαμβάνεις τας φράσεις να τηρήσω πολύ μυστικόν το όνομά σου. Την 
ανησυχίαν σου αυτήν την οποίαν κρίνω φαινομενικήν σχολιάζω ποικολοτρόπως 
και έχω φθάσει εις το συμπέρασμα να πιστεύω ότι το όνομα Γεωργία 
Δεσποτοπούλου το οποίον μου έγραψες δεν είνε το πραγματικόν σου. Μη με 
παρεξηγήσεις δια την δυσπιστίαν μου αυτήν την οποίαν άλλωστε είμαι 
υποχρεωμένος να έχω κατόπιν μιας δηλώσεώς σου εις κάποιαν προηγουμένην 
επιστολήν μου έκαμες ότι και αν μου γράψης τόνομά σου τούτο δεν θα είνε το 
πραγματικόν. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να πιστεύσης ανενδοιάστως ότι 
τόνομα που μου έγραψες ή ψεύτικο είνε ή αληθινό εγώ τα το φυλλάξω ως ιερόν 
κειμήλιον και ότι εις ουδένα θα είπω περί αυτού τι. 
Πρέπει να έχης απόλυτον πεοίθησιν εις τας υποσχέσεις μου. Τον κύριον 
Χριστοδουλάκην δεν ηρώτησα για σε και ούτε σκέπτομαι να τον ερωτήσω. Έχω 
αρκετήν ικανότητα να διαγνώσω από τα γράμματά σου τα πλεονεκτήματα του 
χαρακτήρος σου και της εν γένει ανατροφής σου. 
Πρέπει να πιστεύσητε ότι σας ελυρον μίαν από τας σπανίας φυσιογνωμίας της 
Αθηναϊκής κοινωνίας, και θεωρώ τον εαυτόν μου πολύ ευτυχή. 
Ημείς ακόμη ευρισκόμεθα καθηλωμένοι στο Δεμίρ Ισάρ. Δυστυχώς ενώ 
επροοριζόμεθα για τη Σμύρνη δεν επήγαμε επήγαν άλλοι προς μεγάλην μας 
λύπην. Ελπίζουμε ημείς να πάμε στη πόλι ας ελπίσωμεν. 
 
Με αδελφικήν αγάπην 
 
Τάσος 
 
Κ. Λόχος Στρατηγε’ιου 
 
Τ.Τ. 903  



Σιδηρόκαστρον τη 26-6-19 
 
 
Φιλτάτη μου Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερα το από 24ης τρέχοντος μηνός γράμμα σου το οποίον πιστεύσατέ 
με με συνεκίνησε φοβερά όχι από λύπην αλλά από χαράν διότι η επιστολή σου 
αυτή ακόμη μίαν φοράν μου έδωσε την ευκαιρίαν να υπερηφανευθώ δια την 
ευτυχή περίοδον την οποίαν διέρχομαι αλληλογραφών με Δεσποινίδα 
αντιπροσωπεύουσαν την ιδανικοτέραν φυσιογνωμίαν της Αθηναϊκής κοινωνίας. 
Μη παρεξηγήσετε την πομπώδη μου φρασεολογίαν μη νομίσετε ταύτην 
φαινομενικήν: εάν εγώ σιγήσω θα ομιλήσουν τα πράγματα θα ομιλήσουν αι 
επιστολαί, θα ομιλήσουν αι εν τη τελευταία σου επιστολή φράσεις «μήπως είσαι 
ασθενής»; «εύχομαι η σιωπή σου αυτή να είνε λόγοι υπηρεσίας και τίποτε άλλο». 
Δια του τρόπου της αλληλογραφίας σας κάνετε τελείαν εφαρμογήν του σκοπού 
υπέρ της ανακουφίσεως των πολεμιστών, του σκοπού όστις ετέθη η βάσις δια 
την αλληλογραφίαν των Δεσποινίδων του εσωτερικού με άνδρας του Μετώπου. 
Άραγε άλλαι Δεσποινίδες έχουν εξιδανικευθή τόσον όσον σύ; Μα την αλήθεια 
πολύ με έχουν ανακουφίσει αι επιστολαί σου μεγάλην μελαγχολίαν μου αφήρεσε 
η τελευταία σου επιστολή. Μη το νομίσης υπερβολήν εάν σου είπω εκείνο το 
οποίον αισθάνομαι ότι δηλαδή μου φαίνεται ότι παρά πάντων έχω αλησμονηθή, 
μου φαίνεται ότι δεν έχω μητέρα, ούτε πατέρα ούτε αδελφάς ειμή ότι σε έχω 
πονούσαν και και ενδιαφερομένην όχι μόνον διαμ την υγείαν μου αλλά και δια 
την ευτυχίαν μου εξεταζομένην από γενικοτέρας απόψεις. 
Ευτυχώς υγιαίνω: Τ’ανωτέρω πρέπει να χρησιμεύσουν εις σε ως τρανωτάτη 
απόδειξη ότι όχι μόνον δεν σ’εξέχασα αλλά τουναντίον ότι η διάνοια μου ανά 
πάσαν στιγμήν ασχολείται με την εξωτερικήν σου φυσιογνωμίαν με τον 
χαρακτήρα σου κ.λ.π. τα οποία ευρίσκω αφαντάστου τελειότητος καίτοι δια την 
ασφαλεστέραν περί αυτών κρίση μου δεν έχω επαρκή στοιχεία εις τα των 
επιστολών σου αι αι οποίαι μου φαίνονται ότι απεικονίζουν την τελειότητά σου. 
Προ 15 περίπου ημερών σου έγραψα αναμένω παρά σου απάντηση εις την 
επιστολήν μου εκείνην. Φαίνεται ότι ή ο υπηρέτης δεν παρέδωσε ταύτην στον 
ταχυδρόμον μου ην (Δ) του καίτοι αύτη δεν έχει γίνη αν έγινε από σκοπού 
ήλεγξα σήμερον ή ο ταχυδρόμος μου δεν διεβίβασε ταύτην καταλλήλως ή αυτόθι 
ταχυδρομική υπηρεσία απώλεσε ώστε να μη φθάση στα χέργια σου η επιστολή 
μου εκείνη. Συνεπώς πολύ σας παρακαλώ την χαλάρωσιν της αλληλογραφίας 
μας μη αποδώσης εις ασύγγνωστόν μου αμέλειαν ή αδιαφορίαν κ.λ.π. 
 
Με δ’υπολήψεως 
 
Τάσος 
 
Κ. Λόχος Στρατηγείου Τ.Τ. 903  



Σιδηρόκαστρον τη 7η Ιουλίου 1919 
 
Φιλτάτη μου Γεωργία. 
 
Σήμερα έλαβα την από 4ης τρέχοντος επιστολήν σου και αμέσως σου απαντώ. 
Με εστενοχώρησες πολύ με τας φράσεις σου ότι είσαι πρόθυμος να διακόψης 
την αλληλογραφίαν μας. Ποίος εις τούτο σε ηνάγκασε; Εάν δεν απατώμαι ποτέ 
εγώ δεν σου έγραψα ότι επιθυμώ να διακόψω την αλληλογραφίαν ουδέποτε για 
σένα μετεχειρίσθην ειρωνικάς φράσεις τουναντίον υπερηφανεύομαι ότι εις τας 
επιστολάς μου προς σε έχω μεταχειρισθή παραδειγματικήν λεπτότητα η οποία 
πάντοτε με διακρίνει. Δεν ενθυμούμαι πως έχω τα παραπονά μου προς σε εις την 
τελευταίαν μου επιστολήν παράπονα εύλογα δια την χαλάρωσιν εξ 
υπαιτιότητός σου της αλληλογραφίας μας. Δεν ενθυμούμαι πως διατύπωσα τα 
παράπονα ταύτα τα οποία ουδόλως έπρεπε να εκλάβης ειρωνικά καθ’όσον 
ταύτα προεκλήθησαν από την υπερβολικήν μου επιθυμίαν να επικοινωνώ 
πάντοτε μαζύ σου δι’επιστολών. Αλλά και αν καμμιά φράσις των παραπόμων 
μου δεν διετυπώθη καλώς τούτο πολύ σας παρακαλώ να μη παρεξηγήσετε 
καθ’όσον εκ μέρους μου ουδεμία πρόθεσις υπήρχε ειρωνίας. Τα εγκόμια τα 
οποία σας έχω πλέξει δια των επανελλημένων μου επιστολών δεν είνε εγκόμια 
ειρωνικά είναι εγκόμια στηριζόμενα εις την ειλικρίνιαν του πολεμιστού. 
Έχω την γνώμην ότι το επεισόδιον πρέπει να θεωρηθή λήξαν και ότι πρέπει να 
συνεχίσομεν την αλληλογραφίαν μας την οποίαν πάντοτε εθεώρησα τροφήν 
μου. Τον Ταγματάρχην του τηλεγραφικού δεν έχω συγγενή μου ούτε καν 
γνωρίζω. Αδελφικά όμως είμαι συνδεδεμένος με τον υπασπιστήν  της 
χαρτογραφικής υπηρεσίας ανθυπολοχαγόν του Μηχανικού. Κ. Οικονομόπουλον 
Βασίλειον ο οποίος νομίζω ότι και π΄ροθυμος είναι είνε και δύναται να παράσχη 
προς σε πάσαν δυνατήν ευκολίαν. Εσωκλέιστως σου στέλλω το (Δ) δι’αυτόν. 
Αν θέλης μη διατηρής την παρεξήγησιν και γράφε μου κανά γράμμα από Σμύρνη 
που θα πας. 
 
Με αδελφική αγάπη 
 
Τάσος 



Παρασκευή τη 12 7/βριου 1919 
 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
 
Έλαβον την από 30/8/19 επιστολήν σου και εχάρην πολύ. Τα βιβλία τα έλαβον 
και σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό σου το είχα γράψη εις προηγουμένην μου 
επιστολήν την  οποίαν δεν έλαβες ακόμη καθώς φαίνεται. Να μην ανησυχής 
διότι συμβαίνουν αι ανωμαλίαι αυταί εις τας επιστολάς μας διότι λόγω των 
διαρκών στρατιωτικών μετακινήσεων εις την υπηρεσίαν την ταχυδρομικήν.  
Εγώ εν τούτοις εφάνην συνεπής και σου έγραφα τακτικότατα. 
Ευρίσκομαι εδώ προσωρινώς διότι εκάλεσαν τους λοχαγούς και υπολοχαγούς 
της Μοίρας μας για να κάνωμε βολήν πυροβολικού και ίσως αύριον να τελειώση 
και να φύγωμεν για την θέσι μας η οποία απέχει 15 ώρας. Ευρισκόμεθα σε νμία 
γέφυρα του Νέστου ανάμεσα σε ψηλά βουνά με γραφικωτάτη άποψη. Σήμερον 
έκανα βολή. Που να ήσουν εδώ να έβλεπες τα κανονάκια τι θαύματα έκαμαν. 
Επήρα μιά φωτογραφία της Πυρ/χίας καθ’ην στιγμήν διέβαινε τον Νέστον μέσα 
στο νερό. Εάν επιτύχη θα σου στείλω εν αντίτυπον εια ανάμνησιν. 
 
Αναμένω νεώτερα εξ Αθηνών 
 
 
Με πολλήν αγάπην 
 
Τάσος  



Τ.Τ. 903 τη 1-Χ-19 
 
Αγαπητή μου Αδελφή 
 
Έλαβα σήμερα το γράμμα σου το από 27 λήξαντος και σου απαντώ αμέσως. 
Θέλω να μη μου αμφισβητήσης τας ειλικρινείς μου διαβεβαιώσεις ότι είμαι 
υπερβολικά πολυάσχολος. Πάντοτε αισθάνομαι την υποχρέωσιν να είμαι 
συνεπής εις τους φίλους μου πλην φευ ! συνεχής και καθημερινή υπηρεσιακή 
απασχόληση με έχει καταστήση δυστυχώς ανίκανον να θεραπεύω ότι η 
συνείδησίς μου σχετικώς με υποθέσεις μου ιδιωτικής φύσεως. Αισθάνομαι την 
ανάγκην να μεμφθώ τον εαυτόν μου διότι δείκνυμαι τόσον ολίγον αβρός προς 
Δεσποινίδα ήτη εμπνεομένη  με τα αγαθώτερα αισθήματα της αγάπης και 
εκτιμήσεως προς τους άνδρας του Μετώπου ακούραστα προσφέρεται 
δι’επιστολών της να θεραπεύη τας τόσας λύπας και στενοχωρίας τας οποίας 
δημιουργεί η απομόνωσις. Ναι δεν είμαι αβρός. Δυοίν θάτερον όμως ποίον να 
προτιμήσω; Αχ ευρίσκομαι μεταξύ σφύρας και άκμωνος. Ουδέποτε φιλτάτη μου 
εσκεύθην να χαλαρώσω τας τόσαν ιδανικάς αδελφικάς μας σχέσεις. Φέρω δε 
δι’ελπίδος ότι η ανωμαλία (Δ) λόγου της θελήσεώς μου ανεξαρτήτως εκ μέρους 
μου παρατηρείται ότι η ανωμαλία αύτη δεν θα σας γεννήση στοιχεία 
εντυπώσεων δι’εμέ αντιθέτων εκέινων τας οποίας αρχήθεν δι’εμέ εμορφώσατε. 
 
Θα προσπαθώ να σας γράφω τακτικώτατα 
 
Με αγάπην αδελφική 
 
Τάσος 
 
Υγιαίνω Εύχομαι υμίν υγείαν 



Τ.Τ. 903 τη 10-Χ-19 
 
Φιλτάτη μου Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερα και τα δυό τελευταία γράμματά και σου απαντώ αμέσως και δη 
επί χάρτου μεγάλου (αλλά της πυρκαϊάς) για να σου γράψω πολλά. 
Αναγκάζομαι άπαξ έτι να διατρανώσω προς σε την άπειρον εκτίμησίν μου δια 
την αυθόρμητον προθυμίαν σου να με ανακουφίζης με τας αδελφικωτάτας σου 
επιστολάς. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω δια της παρούσης μου προς σε 
κολακευτικάς φράσεις με τας οποίας σ’έχω επαινέσει ουχί άπαξ εις τας 
προγενεστέρας μου επιστολάς. Έχετε καλόν χαρακτήρα, είσθε λίαν ευγενής, 
είσθε άγγελος την ψυχήν. Φιλτάτη μου μη θεωρήσης τα γραφόμενά μου 
υπερβολικά. Ταύτα προς εσέ γράφω απλώς και μόνον διότι έχω νοιώσει ότι έχω 
διαγνώσει στο πρόσωπό σου με την οποίαν έχω λάβη την τιμήν ν’αλληλογραφώ. 
Έχω συνηθίση να μη διατηρώ μυστικόν εκείνο το οποίον νοιώθω. Συνεπώς πολύ 
σας παρακαλώ μη εμέ κρίνετε δυσμενώς αποδίδουσα  εις τας φράσεις μου την 
συνήθη υστερόβουλον κακοήθειαν. ΣΕ εγνώρισα ως αδελφήν μου και ως 
τοιαύτην πάντοτε θα εκτιμώ αισθανόμενος δια την τιμήν μου αυτήν μεγάλην 
χαράν. Ο Βασιλάκης ηρρεβωνίσθη; Πού; Πότε; Διατί τους αρρεβώνας του εις εμέ 
δεν ανήγγειλε αμέσως τηλεγραφικώς; Θα μου το πληρώση πολύ ακριβά έτσι πες 
του. Ελπίζω γρήγορα ότι θά’ρθω και όταν τον συναντήσω θα λογαριαθώ μαζύ 
μ’αυτόν και με την λατρευτήν του και θα μου τα πληρώσουν τοις μετρητοίς. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 
 
Υ.Γ. Τώρα αυτός γέρος άραγε θα μεσητεύση και για μας που κοντεύουμε να 
γεράσουμε στα βουνά της Μακεδονίας άγαμοι. 



Δράμα 23/1019 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Ευρίσκομαι ενταύθα προ σήμερον και ελπίζω να καθίσω ακόμην επ’ αρκετόν. 
Μη με παρεξηγήσης διότι δεν σου απήντησα επί τόσον χρόνον.  
 
Ελπίζω εντός ολίγον να έλθω στας Αθήνας. 
 
Γράφε μου στην προτέραν διέυθυνσίν μου. Εάν αλλάξω διεύθυνσιν θα σε 
ειδοποιήσω εγκάιρως.. Ενταύθα μένω για κάποια υπηρεσία μακράν της Μοίρας 
μου. 
 
 
Αναμένω ειδήσεις σας 
 
Με αγάπη 
 
 
Τάσος 



Ζηλνάχωβα τη 3/11/19 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον όλας τας επιστολάς μόλις έφθασα εδώ εις Δράμας, διότι όλαι 
απευθύνεντο προς την Μοίραν μου η οποία μένει εδώ. Δεν σου έγραψα να μου 
στείλλης τας επιστολάς σου εις Δράμαν διότι δεν εγνώριζα επί πόσον χρόνον θα 
έμενα εκεί. Τον κ. Νικηφοράκην δεν τον συνάντησα διότι καθώς σου γράφω την 
επιστολήν σου την έλαβον χθες ακριβώς μετά την εκ Δράμας επάνοδόν μου. 
 
Αλλά μου φαίνεται ότι τώρα δεν ευρίσκεται εις Δράμαν διότι κατά τας 
τελευταίας ημέρας της εκεί παραμονής μου δεν τον έβλεπα καθόλου με τους 
άλλους αεροπόρους με τους οποίους σχετίζομαι. 
 
Μου γράφεις αν έλθω στας Αθήνας να σας γράψω κ.λ.π. Αλλά πως να έλθω στας 
Αθήνας που δεν μου δίνουν ‘αδεια. 
 
Τώρα μάλιστα ούτε ελπίς υπάρχει. 
 
Αναμένω ειδήσεις σου. 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος  



Θες/νίκη 15η ΧΙ 19 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έλαβα το γράμμα σου και την εφημερίδα. Εδιάβασα στα κοινωνικά. Νομίζω ότι 
δεν πρόκειται για τον Βασιλάκη αλλά για άλλον ομώνυμον. Ο Βασιλάκης δεν είνε 
κτηματίας, είνε τελειόφοιτος νομικής. Δεν υπήρχε κατά την γνώμην μου να 
γράψη ότι επαγγέλεται τον κτηματίαν ενώ είνε επιστήμων ήδη έφεδρ. 
Ανθυπολοχαγός ώστε ασφαλώς δεν είνε αυτός. 
Γιατί όμως ο άθλιος δεν μου γράφει; Όσον ούπω καταφθάνω στην Αθήνα και θα 
λογαριασθώ μαζί του. 
 
Ευτυχώς εδώ διερχόμεθα μερικάς ημέρας πολύ θερμάς. 
Ο Θεός φαίνεται προς χάριν ημών των ευρισκομέμων υπ’ατμόν προσπαθή να μη 
φανή κακός. 
 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος 



Πειραιεί τη 7-1-20 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
Σήμερα 11π.μ. έλαβα το καρτ ποστάλ που μου έστειλες χωρίς ημερομηνίαν. 
Ήρθε και τούτο αργά στα χέργια μου και γι’αυτό δεν ηδυνήθην να συμμορφωθώ 
με το περιεχόμενόν του. Εύχομαι σε καλό να μας έβγουν αυτά τα εμπόδια δια 
την πρώτη μας συνάντησιν. Προ ημερών σου έστειλα δελτάριον εις απάντησιν 
της προηγουμένης σου επιστολής. 
Λοιπόν αιτώ νέον καθορισμόν τόπου και χρόνου συνεντεύξεώς μας. 
 
Σου εύχομαι τα βέλτιστα 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Θεσ/νίκη τη 16 Ιανουαρίου 1920 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
 
Έλαβον όλας τας επιστολάς σου αλλά δυστυχώς δεν ευρισκόμουν εις το  
Σύνταγμα για να τις λάβω εγκαίρως και να σου απαντήσω. 
Απουσιάζω επί ένα και πλέον μήνα και μόλις έφθασα εις Σμύρνην εις το 
Σύνταγμα Βαρέως Πυροβολικού. Από εδώ περνώ με φύλλα πορείας και σου 
γράφω αυτάς τας ολίγας λέξεις εν βία. 
Το βιοβλίον το έλαβα αλλά με τον βιασμόν να αναχωρήσω δεν το ήνηξα 
καθόλου. 
Εις την Σμύρνην θα μεταβώ μέσω Πειραιώς. Λοιπον όταν φθάσω εις τας Αθήνας 
θέλω να σε γνωρίσω και να μου γράψης εις το Ποστε τεσταντε των Αθηνών που 
θα σε συναντήσω. 
 
Καλήν αντάμωσιν λοιπόν 
 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Αθήνα τη 19/1/20 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Σας έγραψα και χθες σας στέλλω και την παρούσαν μου διότι αναχωρώ 
μεθαύριον δια Σμύρνην. 
Λοιπον γράψε μου στο Poste restante ενταύθα που θα σε συναντήσω και που να 
παραδώσω τους κάλυκας που σου έφερα. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος  



Αθήναι τη 20/1/20 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Επειδή σήμερον αναχωρώ εκτάκτως σήμερον δια Σμύρνην και δεν έλαβον 
καμμίαν απάντησιν γράψε μου στη Σμύρνη στην κάτωθι διεύθυνσιν. 
 
Σύνταγμα Βερέως Πυροβολικού 
 
Σμύρνη 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 902 τη 26/1/20 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Μέχρι σήμερον δεν έλαβον καμμίαν επιστολήν σου, υποθέτω να έλαβες τας 
ιδικάς μου που σου έγραψα διερχόμενος των Αθηνών. Δυστυχώς δεν κατέστη 
δυνατόν να συναντηθούμεν. Εγώ διαμένω πλησίον της Σμύρνης και γράψε μου 
που θέλεις να σου στείλω τους κάλυκάς σου. 
Εδώ πάλι έχομε την καταραμένη ερημιά και πιστεύω τώρα να αλληλογραφώμεν 
τακτικώτερα. 
Αναμένω ένα γράμμα τουλάχιστον καθ’εβδομάδα. 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος 
 
 
Υ.Γ. Γράφε μου στην κάτωθι διεύθυνσιν. 
 
Σύνανταγμα Βαρέως Πυροβολικού 
Ι Μοίραν 
 
Τ.Τ. 902 



Τ.Τ. 902 Τη 19/2/20 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
 
 
Έλαβα την από 10/2/20 επιστολήν σου και εχάρην πολύ. Επί δυό ημέρας τώρα 
‘ημην ασθενής με λίγο πυρετό. Ευτυχώς σήμερον είμαι καλλίτερα. Τους κάλυκας 
που έχω είναι αδύνατον να τους στείλουν ταχυδρομικώς διότι είναι πολύ 
μεγάλοι. Το μήκος είναι 60 πόντους και το πάχος τους 12 το δε βάρος είναι 3-4 
οκάδες ο καθένας. Εν τούτοις εάν θέλης εγώ τους δίδω εις τον υποδεκανέα 
αυτόν που μου έγραψες. Εγώ ενόμιζα ότι θα ήτο προτιμώτερα να τους αφήσω 
εδώ εις τους οικείους σου. 
Εγώ μένω στο Χατζηλάριον πειό έξω από το Βουρνόβα αλλά δεν μας επιτρέπεται 
να πάμε στη Σμύρνη. Όπως θέλης λοιπόν εγώ είμαι πρόθυμος να τους 
παραδώσω σ’όποιον θέλεις. 
Συ δεν θα έλθης στη Σμύρνη; Εδώ είναι πολύ ωραία μόνον εδώ στο χωριό έχουμε 
ερημιά. Τις αποκρηές τις πέρασα ωραία στη Σμύρνη πήγα και σ’ένα χορό της 
Ιωνικής Λέσχης. 
Για το βιβλίο δεν μου έγραψες πόσο κάνει για να σου στείλω τα χρήματα. 
Γράψε μου λοιπόν 
 
Αναμένω ειδήσεις σου τακτικά 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 902 Τη 24/3/20 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έχω να λάβω γράμμα των είκοσαι ημερών, αλλά και εγώ έχω να σου γράψω 
αρκετό καιρό. Πιστεύω να με συγχωρήσης γι’αυτό διότι καθ’όλον το διάστημα 
αυτό δεν φαντάζεσαι τι ταξίδια και δρόμους έκανα. Ήμουνα καλά σου έγραψα 
στο Χατζηλάρ ευτυχώς ελπίζω να παραδώσω εντός ολίγου εις άλον και έτσι θα 
ησυχάσω. 
Σου είχα γράψη να ειδοποιήσης τον Σταυρίδην να με εύρη για να του δώσω τους 
κάλυκας, αλλά δεν τον είοδα καθόλου. 
Άλλωστε ήτο πιθανόν αυτάς τα ημέρας να μη είναι δυνατόν να με εύρη. Εγώ δε 
μένω μισός στο Βουρνόβα μισός στο Χατζηλάριν αλλά διετάχθην να παραλάβω 
την διαχείρησιν του Συν/τος κα να πάω στο Βουρνόβα. Επειδή εγώ δεν ήθελα να 
παραλάβω εξακολουθούσα να παρεμένω στο Χατζηλάρ και να πηγαίνω στο 
Βουρνόβα 20 φορές την ημέρα και το απόγευμα να κατεβαίνω στη Σμύρνη για 
να κατορθώσω να απαλλαγώ από την υπηρεσία συτή. Φαντάσου λοιπόν τι 
φασαρίες και τι τρεξίματα είχα. 
Παρ’ολίγον να σε ξεχάσω Γράψε μου τακτικά μη περιμένης καμμιά φορά να σου 
γράφω εγώ πρώτα, γιατί εμπόδια μας τυχαίνουν. 
 
Αναμένω ειδήσεις σου 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος    



Τ.Τ. 902 Τη 14/4/20 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον όλας τας επιστολάς σας καθώς και τας κάρτας σου και σ’ευχαριστώ 
πολύ. Δυστυχώς δεν ηδυνήθην να σου απαντήσω εγκαίρως όχι εξ αμελείας μου 
αλλά λόγω της μεγάλης ανωμαλίας που υπάρχει εις την υπηρεσίαν μου. Ήλπιζα 
ότι εδώ το βαρύ πυροβολικόν θα εύρισκε κάποια ανάπαυσιν έπειτα από τόσον 
καιρό που εκοπίασα στο ορειβατικό. Δυστυχώς εδώ εβρήκα μεγαλείτερο μπελά. 
Με έβαλαν διαχειριστήν και για είκοσι ημέρας μόλις παρέλαβα αμέσως άρχισα 
να παραδίδω. Μη τα ρωτάς τι φασαρίες και σκοτούρες έχω δεν βλέπω την ώρα 
και τη στιγμή να πάω στη Πυρ/χία. 
Είχα αρχίση να πέρνω μαθήματα κιθάρας και τώρα τα παρημέλησα, ελπίζω δε 
να επαναρχίσω πάλιν. 
Θα σε παρακαλέσω να μου γράψης εάν έχουν στας Αθήνας Μέθοδον κιθάρας 
Καρούλι γαλλιστί η οποία έχει το πρώτον και δεύτερον μέρος μαζύ. 
Τους κάλυκας τους φυλάττω και δεν είδα ακόμη κανένα να τους ζητήση. 
Τώρα εγώ επί του παρόντος μένω στον Βουρνόβα, αλλά όταν παραδώσω ίσως 
επανέλθω πάλην στο Χατζηλάρ. 
Γράψε μου επίσης ή στείλε μου κανένα κατάλογον των μουσικών τεμαχίων δια 
κιθάραν μόνον ή και με άλλα όργανα κατά προτίμησιν καινούργια κομμάτια και 
το αντίτιμον αυτών. 
 
Με πολλήν αγάπη 
 
Τάσος 



Σμύρνη τη 19-8-20 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Να με συγχωρής πολύ που δεν σου έγραψα ακόμη τόσον καιρόν. Είχον τόση 
υπηρεσία ώστε το βράδυ επέστρεφα σπίτι μου κατάκοπος. Εξακολουθώ να 
μένω στον ωραίον Βουρνόβα αλλά εκτελώ υπηρεσίαν στην Σμύρνη. Μου 
ανέθεσαν να  κατασκευάσω πυροβολεία στο φρούσριον και που είναι τόσες 
μέρες τώρα που ασχολούμαι με αυτήν την υπόθεσιν. Ευτυχώς τώρα ετελείωσα 
σχεδόν τη δουλειά αυτήν και έτσι αποφάσισα να σου γράψω για να μην νομίσης 
πως σε ξέχασα. Τας επιστολάς σου τας έλαβα όλας. Πλην τούτων έτυχε και το 
γεγονός  της απόπειρος του κ. Προέδρου που μας εκράτησε επ’αρκετόν χρόνον 
καταπλήκτους με το θράσος των δολοφόνων. 
Για τον κανονισμόν τι απέκαμες δεν μου έγραψες. Επίσης ο κ. Ελευθερουδάκης 
δεν μου έστειλεν αυτά τα βιβλία που είχα γράψη να μου εύρης.  Δηλαδή τα 
Annee preparatoire et premiere annee de l’allemand. 
Του έγραψα να μου τα στείλης και δεν μου τα έστειλεν ακόμη. Τι να συμβαίνη 
άραγε; 
Μετ’ολίγας ημέρας να σου στείλω τας φωτογραφίας με την άποψη της Σμύρνης 
που έβγαλα απ’ το φρούριον. 
 
Η διεύθυνσή μου είναι η αυτή. 
Περιμένω  (Δ) 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Εν Τ.Τ. 912 Τη 24η Σεπτεμβρίου 1920 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την επιστολήν σου και τα μουσικά τεμάχια και σε ευχαριστώ πολύ. Δεν 
σου έγραψα αμέσως λόγω των (Δ) που έχω κατ΄αυτούς. (Δ) τώρα ότι διέκοψα 
υτα μαθήματα της κιθάρας ελπίζω όμως αργότερα να ξαναρχίσω. Έχω όμως 
αρκετόν καιρόν να λάβω γράμα σου και νεώτερα των Αθηνλων. Τι γίνεται τέλος 
πάντων εκεί; Πώς πηγαίνουν αι εορταί και τα προεκλογικά επισόδεια; 
Θα σε παρεκλαών εάν ευκαιρής να περάσης από τον Ελευθερουδάκην και να 
ερωτήσης εάν έλαβε μίαν επιταγήν μου (Δ) δραχ. 100 και εάν εξετέλεσε μίαν 
μεγάλην παραγγελίαν βιβλίων που σου είχον δώση από τον παρελθόντα μήνα. 
 
Επίσης σε παρακαλώ να μου στείλης δείγματα υφασμάτων χακί ως και τα τιμάς 
των δια να ίδω εάν είναι συμφερώτερον να τα προμηθευτώ από τας Αθήναςή 
από εδώ. 
 
Αναμένω ειδήσεις σου με πολλά αθηναικά νέα. 
  
Με αγάπη Τάσος 



Σμύρνη τη 29/9/20 
 
Αγαπητή  Γεωργία 
 
Έχω πολύν καιρόν να λάβω επιστολήν σου και δεν γνωρίζω τι γίνεται με αυτάς 
τας επιστολάς μου. Σε παρακαλώ πολύ πέρασε από τον κ. Ελευθερουδάκη να 
ερωτήσης εάν έλαβε τας 100 δραχμάς που του έστηλα προ 2 μηνών περίπου και 
δεν έλαβον μέχρι σήμερον ουδεμία απάντησιν. 
 
Επ΄σιης ερωτάς εάν εξετελέσθη η μεγάλη παραγγελία μου επί διάφορα βιβλία. 
Επίσης του λέγεις να μου στείλη εις βάρος του μεταξύ μας λογαριασμού το 
κάτωθι βιβλίον 
 
 La deuxieme annee d’Allemand par G. Halbwachs et F. Weber. 
 
Αναμένω απάντησίν σου 
 
Με αγάπη Τάσος 



Εν Σμύρνη τη 4η Οκτωβρίου 1920 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την επιστολήν σου και είδον μετ’εκπλήξεως ότι δεν έλαβες καμμίαν 
ιδικήν μου (Δ) μου έστειλες τα δύο μουσικά τεμάχια. 
 
Τί να γίνονται άραγε αι επιστολαί μου που σου στέλλω; Χάνονται φαίνεται αλλά 
που; 
Επίσης δεν έλαβον και καθόλου επιστολή του κ. Ελευθερουδάκη προ πολλού και 
εν τεύχος της επιθεωρήσεως Επιστημονική Ηχώ εις την οποίαν είμαι 
συνδρομητής. Και όλα αυτά από την εποχή που απεσπάσθην από το Σύνατγμα 
δηλαδή από του Αυγούστου. 
Το βιβλίον που σου έγραψα προ ημερών μου το έστειλεν ο κ. Ελευθερουδάκης 
όστις μου εγνώρισεν ότι έλαβεν τας 100 δαρχ. Που τω είχον αποστείλη. 
Επίσης σου είχα γράψη να μου στείλης μερικά δείγματα υφάσματος χακί καλού 
με τας τιμάς. 
Περιμένω να μου απαντήσης γρήγορα και γράψε μου τα νέα των Αθηνών. 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος 



Εν Σμύρνη τη 14η Οκτωβρίου 1920 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την επιστολήν σου και εχάρην πολύ. Μου φαίνεται περίεργον πως 
αργούν να φθάσουν εις τας Αθήνας τα γράμματά μου. Ενόμιζα ότι εχάνοντο 
γι’αυτό σου έστειλα γράμμα με άλλην διεύθυνσην. Η διεύθυνσίς μου είναι 
πάντοτε η ιδία ώστε μην ανησυχής λοιπόν. Τον θάνατον του Βασιλέως μας 
Αλεξάνδρου εμάθαμε χθες και απερίγραπτον πένθος επικρατεί ενταύθα. 
 
Σου αποστέλλω μερικάς φωτογραφίας του πάγου που σου  υπεσχέθην. Όσον 
αφορά την ειδικήν μου θα την ίδης επί του Φρουρίου του Πάγου. Νεωτέραν 
φωτογραφάιν δεν έχω βγάλη μήπως δεν σου έχω στείλη άλλοτε φωτογραφίας 
μου από το μέτωπον; Συ όμως γιατί δεν μου έστειλες ποτέ την ιδικήν σου 
ισχυρίζεσαι πάντοτε ότι δεν έχεις. Δεν έβγαλες ακόμη; 
 
Ανεμένω νεώτερον εξ Αθηνών 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 τη 20-ΧΙΙ-20 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Όχι διότι δεν έχω δουλειά ταύτην την στιγμήν σου γράφω αλλά διότι 
αισθάνομαι κάποια ευχαρίστηση ν’ασχολούμαι νοερώς με την ευδαιμονία σου. 
Σου γράφω διότι καταλαβαίνω ότι μου αρέσει να σου απευθύνω χαιρεστισμούς 
από εδώ μακρά που είμαι. 
 
Σου εύχομαι χρόνια πολλά 
 
Τάσος 
 
 
17ον Σύν/μα Πεζικού 
 
Τ.Τ. 903 



Τ.Τ. 903 τη 9-ΙΙ-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έλαβα το γράμμα σου που μου έγραφες για τους γάμους της Αδελφούλας σου. 
Σ’αυτό το γράμμα σου απαντώ ευχόμενος υμήν όπως η αδελφή σου ζήση 
ευτυχής και πανευδαίμων. Σε σένα έυχομαι ταχείαν αποκατάστασιν σύμφωνα 
με τους πόθους σου.- 
Μου έγραφες ότι θ’ακολουθήσηβτον γαμπρόν στην Αμερική συνεπώς δεν ξέρω 
που θα σ’εύρη το γράμμα μου και γι’αυτό δεν σου γράφω άλλα. 
 
Με αγάπην πολλήν 
 
Τάσος 
 
Υ.Γ. Θα ευχόμην να μη φύγης 



Τ.Τ. 903 τη 1-ΙΙΙ-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία  
 
Σήμερα επήρα το δελτάριόν σου. Ευρίσκομαι στας προφυλακάς. 
 
Περνώ καλά. Μη ανησυχής. 
 
Με πολλήν αγάπην 
 
Τάσος 



Εν Τ.Τ. 903 τη 5η Απριλίου 1921 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έχω να λάβω τόσον καιρόν γράμμα σου ώστε να μη γνωρίζω που να αποδώσω 
την σιωπήν σου. Από της εποχής που ανεχώρησα από την Σμύρνην δε έλαβα 
κανένα γράμμα σου. Προ ημερών σου έστειλα και φωτογραφίαν μου αλλά θα 
σου στείλω αργότερα και άλλας φωτογραφίας του μετώπου και ιδίως της μάχής 
της 15ης Αυγούστου εις την οποίαν έλαβον μέρος προ των στενών του Γκέϊβα. 
Επί του παρόντος δεν έχω τα μέσα να κάμω εμφάνισην στας πλάκες, διότι κάθε 
βράδυ οι Τούρκοι μας κάνουν αιφνιδιασμόν και τους τσακίζομε. Το κανόνι 
θαυματουργεί. Ευρισκόμεθα εις ένα μέρος μαγευτικότατο αλλά δυστυχώς δεν 
έχω πλάκες να βγάλω φωτογραφίες. Εις προγενεστέραν μου επιστολήν σου 
έγραφα ότι ηγόρασα μίαν θαυμασίαν φωτογραφικήν μηχανήν με την οποίαν 
μπορώ να βγάλω θαυμάσια τοπία. Περιμένω μερικές πλάκες από την 
Κωνσταντινούπολην αι οποίαι υπολογίζεται ότι θα μου έλθουν μετά μίαν 
εβδομάδα. 
Επίσης σου είχα γρλαψη να ερωτήσης πόσο τιμώνται εις τας Αθήνας τα film – 
pach των 9Χ12 καθώς και τα film των 9Χ12. Αργότερα θα σου γράψω να μου 
στείλης. Τώρα θέλω να μου εύρης ένα Agenda Lumiere et Jougla του 1921. 
Δηλαδή ημερολογίου φωτογραφικόν των καταστημάτων Lumiere et Jougla του 
έτους 1921 ή εάν δεν έχουν του 1920. Περιμένω και την φωτογραφία σου που 
μου έχεις υποσχεθή. 
Περιμένω ταχείαν απάντησίν σας. 
 
Με άπειρον αγάπην 
 
Τάσος 
 
Η διεύθυνσή μου 
 
ΧΙα  Μοίρα ορειβ. Πυροβολοκού 
 
Τ.Τ. 903 



Εν Τ.Τ. 903 τη 28-4-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την από 18-4-21 επιστολήν σου σήμερον και ελυπήθην δια την 
ασθένειάν σου. Τας εφημερίδας τας λαμβάνω ανελλιπώς μόνον τας ημερομηνίας 
15,16 και 17 δεν έλαβον συνεπώς το ταχυδρομείον εργάζεται καλώς και δεν 
πρέπει να παραπονείσαι. Ώστε να περιμένω την φωτογραφία σου; 
Εκτός εάν δεν θέλης να την στείλης. Πάντως όμως έχω την υπόσχεσί σου. 
Για τας πλάκας που μου γράφης να μη σου στείλω το αντίτιμον είναι (Δ) ότι σου 
στέλλω ένα πακέτο δωρεάν για να μη μου ζητήσης άλλες; Λοιπον μη σου 
κακοφαίνεται που σου ζητώ το αντίτιμοβ, άλλως τε εις προγενεστέραν μου 
επιστολήν σου ζητώ να μου στείλης ένα σταυρό.  
 
Γράφε μου τακτικά 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 
 
ΥΓ Στείλε μου σε παρακαλώ λίγη κορδέλλα από τα στρατιωτικά μετάλλια των 
πολέμων του 1912 και 1913 καθώς και των παρασήμων του Σωτήρος. Από τας 
τρεις αυτές κορδέλλας θέλω δ’υο δάκτυλα από την κάθε μίαν και θα εύρης εις 
καταστήματα των στρατιωτικών ειδών και των (Δ) των στρατιωτικών 
 
Ο ίδιος 



Τ.Τ 903 
6-6-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 24-5-21 επιστολήν σου και είδον να μου γράφης ότι έχεις καιρόν 
να λάβης γράμμα μου. Εγώ οπόταν λαμβάνω επιστολάς σου απαντώ αμέσως 
αλλά φαίνεται ότι αργούν τα γράμματα πολύ. Δεν ευρισκόμεθα και κοντά. 
Σκέψου πως ήμαστε κοντά στη Μάυρη Θάλασσα. 
Μην τα ρωτάς πως τα περνάμε εδώ. Διαρκώς βροχή. Δεν περνά ημέρα που να μη 
βρέξη. Αυτός δεν είναι Ιούνιος αλλά Δεκέμβριος. Φαίνεται πως ο καιρός έκαμε 
λάθος και αντί να μας φέρη καλοκαίρι μας έφερε χειμώνα. Δεν είναι μόνον η 
βροχή αλλά και το κρύο. Το βράδυ κάνει διαβολεμένο κρύο. 
Θα σου στείλω προσεχώς επιταγή διότι μέχρι σήμερον δεν ευκαίρεσα να την 
στείλω. Θα σου γράψω εγώ πότε θα μου στείλης φωτογραφικά είδη. Δεν μου 
έγραψες ποίες φωτογραφίες μου σου έσχισαν για να σου στείλω άλλες. 
 
Περιμένω τακτικά γράμμα σου 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 τη 29-6-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 17-6-21 επιστολήν σου και την φωτογραφία του αγαπητού μας 
Βασιλέως και στρατηλάτου και σ’ευχαριστώ πολύ. Αυτήν την στιγμήν 
ευρσισκόμεθα εν πορεία και όταν λάβης την παρούσαν θα μάθης ύσως τα 
κατορθώματα της Μεραρχίας μας από τας εφημερίδας. 
Από την Νικομήδεια εφύγαμε για να έλθουμε εις άλο μέτωπον. Δεν μπορώ να 
σου γράψω περισσότερον διότι βιάζομαι. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Σμύρνη τη 15-7-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερα μόλις το από 27-6-21 γράμμα σου και ελυπήθηκα πολύ για την 
ασθένειάν σου. 
Πιστεύω να έλαβες την προγενεστέραν επιστολήν μου και να έμαθες υπό τίνας 
όρους ήλθα στην Σμύρνη. Θα έμαθες πως πάει το σκυλάκι και πως δεν έχω 
ελπίδα πια για τη Δράγια (Δ).  
Σε 15 ημέρας πιστεύω να τελειώσω τη θεραπεία μου και κατά πάσαν 
πιθανότητα να επιστρέψω στην Πυρ/χία μου. 
Το δέμα δεν το έλαβα ακόμη αλλά πιστεύω να το λάβω αύριον ή μεθαύριον διότι 
είναι να μου το στείλουν στο Νοσοκομείον που κάμω θεραπείαν. 
Εδώ στη Σμύρνη κάνει φρικώδεις ζέστες. Δεν είχαμε τέτοια ζέστη στο μέτωπο. 
Το μανδολίνον προχωρεί σιγά σιγά. Περιμένω τα γράμματα. 
Γράψε μου περι της υγείας σου. 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος 
 
Υ.Γ. Αυτή τη στιγμή φεύγω για το Νοσοκομείο για να κάμω ένεσιν. 
 
Ο ίδιος 



Εν Τ.Τ. τη 8-8-921 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα και τα 3 δελτάριά σου (Δ) και την από 24-7-21 επιστολήν σου. Σου 
απήντησα και σου έστειλα αρκετάς επιστολάς εις τας Αθήνας. 
Σου έγραψα να μου στείλης ένα ρολό 8Χ10 ½ για δοκιμή. Επίσης θέλω να μου 
στείλης μισή πήχα ταινίας του Αριστείου της Ανδρείας καθώς και ένα βιβλίον το 
οποίον θα το ζητήσης απίο τας Αθήνας στην οδόν Αριστείδου αριθ. 8. Το βιβλίον 
αυτό επιγράφεται Εγχειρίδιον Βολής Πυροβολικού του Ταγματάρχου Γκίνη Κ. 
Την διεύθυνσίν σου δύνασαι να τροποποιήσης μου φαίνεται διότι δεν υπάρχει 
λόγος να αλληλογραφώμεν μέσω τρίτου. 
Περιμένω γρήγορα γράμμα σου και τα νέα της Σμύρνης. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 τη 31 Αυγούστου 1921 
 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα επί τέλους την από 19-8-21 επιστολήν σου και ησύχασα. Δεν εγνώριζα τι 
έγινες και γιατί δεν μου έγραφες. Ηναγκάσθην να γράψω στην αδελφή σου και 
να την ερωτήσω. Αρκετά εγλέντησες στη Σμύρνη. Αλλά επήγες σε μια εποχή που 
έλειπα εγώ. Τόσον καιρόν που ήμουνα στη Σμύρνη δεν ήλθες ποτέ. 
 
Ελπίζω να μου στείλης εκείνα τα πράγματα που παρήγγειλα. Ιδίως θέλω 2-3 
μασούρια για εμφάνισιν φωτογραφικών πλακών. Αυτά λέγονται reveleteur. 
Μου χρειάζονται πολ’υ διότι δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφίες χωρίς αυτό. 
Ελπίζω ότι θα μου τα στείλης γρήγορα. 
 
Τα νέα μου είναι τα ίδια. Πότε πότε πηγαίνω κυνήγι και περνά η ώρα. 
 
Περιμένω τώρα να μου γράφης τακτικά. 
 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 
 



Τ.Τ. 903 
 
5-10-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Σήμερον έλαβα την από 17-9-21 επιστολήν σου και ελυπήθην πολύ δια την 
ασθένειάν σαου και σου εύχομαι από καρδίας τελείαν ανάρρωσιν. Όσα μου 
έστειλες τα έλαβα όλα καθώς σου έγραψα και εις προηγουμένην μου επιστολήν. 
Όσον αφορά την ταινία για το Αριστείον δεν είναι ανάγκη να πάρης μία πήχυ 
αλλά μόνον δυό ραίσια(Δ). Εάν εν τω μεταξύ την επήρες δεν πειράζει. 
Για τα είδη που σου έγραψα εις προγενεστέραν μου επιστολήν να τα 
παραγγήλης εις κατάστημα οπτικών ειδών, να μου γράψης το αντίτιμον για να 
σου στο στείλω, διότι κατά πάσαν πιθανότητα θα είναι ακριβά και δεν φθάνουν 
τα χρήματα που σου έχω στείλη. Επίσης θέλω να μου πάρης από το 
βιβλιοπωλείον του Ελευθερουδάκη το κάτωθι βιβλίον και να μου το στείλης. 
 
Baret La premiere anneee d’Anglais 
 
 Σου το γράφω σε μια κάρτα μου για να το ζητήσης. 
 
Σου εύχομαι και πάλιν τελείαν ανάρρωσιν.  
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
12-10-21 
 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έχω πολλάς ημέρας να λάβω γράμμα σου και ανησυχώ. Γιατί άραγε αυτή η 
σιωπή; Δεν γνωρίζω εάν σε αβάρυνα πολύ με αυτές τις παραγγελίες που σου 
έγραψα εις προγενεστέρας μου επιστολάς. 
 
Μόλις λάβης την παρούσαν μου γράψε μου αμέσως να μάθω το αίτιον της 
σιωπής σου. 
 
Περιμένω ταχείαν απάντησιν 
 
 
Με αγάπην  
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 το βιβλίον και το και το καδ 
 
31-10-21 
 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 15-10-21 επιστολήν σου καθώς και το από 21-10-21 καθώς και 
τα δύο δέματα που μου έστειλες με το (Δ) τα τσιγάρα το βιβλίον και το καδράκι 
του βασιλέως μας και σ’ευχαριστώ πολύ. Λυπήθηκα πολύ διότι είχε σπάση το 
τζάμι του μέσα στο δέμα. 
Επανέρχομαι πάλιν επίμ των παραγγελιών μου. Τα boussole peignee και 
litometre επιθυμώ να τα παραγγείλης με οιονδήποτε τρόπον κρίνης κρίνης 
ευκολώτερον και ταχύτερον. Επίσης δεν μου έγραψες για το παράσημον του 
αργυρού Σταυρού του Σωτήρος που σου είχα γράψη να ρωτήσης. 
Αυτό μου απενεμήθη δια Βασιλικού διατάγματος κατά τας παρασημοφορίας 
των Αξιωματικών τας γενομένας κατά τον παρελθόντα Μάρτιον. Δια να το λάβω 
δέον να καταβάλλω ένα ωρισμένον χρηματικόν ποσόν εις το Ταμείον 
εισπράξεων το ευρισκόμενον όπισθεν της Μητροπόλεως. Σου είχα γράψη να 
ερωτήσης ποίον είναι το χρηματικόν ποσόν αυτό για να σου το στείλω και το 
καταθέσης εις το Ταμείον αυτό. Και με το διπλότυπον της εισπράξεως να λάβης 
το παράσημον από το Υπουργείον των Εξωτερικών. 
 
Επί του παρόντος έχω φωτογραφικά ήδη. Θα σου γράψω να μου στείλλης 
αργότερα. Σου στέλλω δια ταχυδρομικής επιταγής δραχ. 50 δια τα διάφορα 
έξοδα. 
 
Κατ’επιθυμίαν ενός φίλου μου θέλω να μου στείλλης  μίαν ιταλικήν μέθοδον υπό 
διδασκάλου Xavier de Bouge έως 50 μαθήματα. 
 
Περιμένω τακτικά γράμμα σου 
 
Με άπειρη αγάπη 
 
Τάσος 



Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την από 25-10-21 επιστολήν σου και εχάρην πολύ. Μάθε ότι δεν μένω 
εις την ΧΙα αλλά εις την ΧΙβ Μοίραν και αυτό από τας αρχάς του παρελθόντος 
Ιουνίου. Μου φαίνεται παράξενο διότι εγώ σε ειδοποίησα τότε. 
Επειδή όμως ελάμβανα τα γράμματά σου δεν έδωκα καμμίαν σημασία. Η 
μετάθεσίς μου αυτή χρονολογήται από τις 4 του παρελθόντος, Ιουνίου. 
Όσον αφορά τις παραγγελίες μου σου έγραψα εις προγενεστέρας μου επιστολάς 
επί του παρόντος δεν έχω καμμίαν άλλην. 
Μου γράφεις και μ’ερωτάς εάν γνωρίζω κανέναν αξιωματικόν στας Αθήνας. 
Έπειτα από τόσα χρόνια που λείπω πως θέλης να γνωρίζω ποίος ευρίσκεται 
στας Αθήνας; 
 
Δεν έχω με κανένα αλληλογραφίαν και εάν ευρίσκεται κανένας γνωστός μου 
εκεί μου είναι αδύνατον να το γνωρίζω. 
Γράψε μου τα ονόματα των Αξιωματικών που έχει ο εδελφός σου και εάν τις 
είναι γνωστός μου θα του γράψω ώστε και τον λάβη υπό την προστασίαν του. 
Γράψε μου δε εις ποίον σώμα ανήκει και τι υπηρεσίαν εκτελεί. 
 
Με άπειρο αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
15-11-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 2-11-21 κάρταν σου και ελυπήθηκα πολύ δια την ασθένειάν σου, 
εστενοχωρήθηκα σε διότι συ έχω επεβαρύνη με ένα σωρό παραγγελίες. 
 
Είχα πολύν καιρόν να λάβω γράμμα σου και δεν ημπορούσα να φαντασθώ τι 
συνέβαινε. Μη με ξεχνάς εάν δύνασαι γράφε μου πότε πότε δύο λέξεις να 
μανθάνω περί της υγείας σου. 
 
Το διαφανές που σου έγραψα είναι ειδικής (Δ) σχεδιάσεως και δεν είναι καλκάνι 
μοιάζει λίγο σαν (Δ)κυρτός. Επί του παρόντος επρομηθεύθην, εάν δεν το πήρες 
εισέτι μη το πάρης. Εάν χρειασθώ αργότερα θα σ’ειδοποιήσω. Μου γράφης για 
το μετάλλιον ότι κοστίζει και ότι μου το έγραψες. Εγώ δεν έλαβα καμμίαν 
τέτοιαν επιστολήν σου. Άλλως τε όσο και αν κοστίζη θα το πάρω. Γράψε μου το 
τίμημα για να σου στείλω τα χρήματα. Όταν αναρρώσης γράψε μου για τις άλλες 
παραγγελίες. 
 
Περιμένω τακτικά γράμμα σου 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
24-11-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Σήμερον έλαβα και τα δύο δέματα που μου έστειλες και σ’ευχαριστώ πολύ. Τα 
δέματα ήσαν εν τάξει και έλαβα όλα τα πράγματα. 
 
Χθες σου έστειλα άλλην επιστολήν και σου έγραφον για την Ιταλικήν μέθοδον 
να του στείλης. 
 
Ο χειμώνας εδώ μας (Δ) και η μόνη διασκέδασή μας είναι το τζάκι. Έχομε κτίση 
σπιτάκια και περνάμε αρκετά καλά. 
 
Γράφε μου τακτικά. 
 
Κλείω την παρούσαν μου διότι ο ταχυδρόμος βιάζεται να φύγη. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 3-12-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έχω αρκετόν καιρόν να λάβω γράμμα σου. Επίσης έχουμε τώρα 5 ημέρες που 
δεν έχωμεν Αθηναϊκόν ταχυδρομείον. Πιθανόν η θαλασσοταραχή του Αιγαίου με 
αυτόν τον  παληόκαιρον να έχη διακοπή η συγκοινωνία. Εμείς εδώ έχωμε γερό 
κρύο και χιόνια εντούτοις που και που έχωμε μερικάς μικροεπιχειρήσεις για την 
(Δ)λλίαν. 
 
Δεν μου έγραψες το όνομα του Λοχαγού του αδελφού σου. Μου έγραψες ότι θα 
πάη στο λόχο του κάποιος καινούργιος λοχαγός Οδυσσέας Χαραλαμπίδης, όστις 
μου είναι τελείως άγνωστος. 
 
Δεν μου έγραψες αυτόν που έχει τώρα μήπως είναι γνωστός μου. Εάν είναι του 
Σχολείου των Ευελπίδων ασφαλώς θα τον γνωρίζω. 
 
Γράψε μου τακτικά και μη βαρύνεσαι. Εδώ στη μοναξιά τα γράμματα είναι 
πούτιμα. 
 
Με αγάπην  
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
12-12-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα το από 26-11-21 γράμμα σου κ’εχάρηκα πολύ. 
 
Πιστεύω να έλαβες την επιστολήν μου που σου εξηγούσα ότι η Ιταλική μέθοδος 
δεν είναι της κιθάρας και δεν ευρίσκεται τόσο μακρυά που τον ζητάς δηλαδή 
στην Ιταλία. 
 
Σου έγραφα μάλιστα και που πωλείται. Πιτσύω να τον εύρης. ‘Ωστε έχεις 
καθημερινώς κωμωδίες με την αδελφή σου; Εν πάση περιπτώσει αφού δεν σε 
ενοχλούν αι παραγγελίαι μου σου στέλλω κι άλλας για κάτι γερμανικά βιβλία τα 
οποία θα ζητήσης είτε στου Ελευθερουδάκη είτε στου Σιδέρη. Αυτά είναι 
αποκλειστικώς δικά μου και όχι κανενός φίλου μου. Την σημείωσίν σου στην 
στέλλω εσωκλέιστως. 
 
Εδώ επί του παρόντος περνάμε καλά μόνο αυτή η μοναξιά είναι φοβερή. Μου 
γράφεις για άδεια. Αυτό δεν είναι εύκολο για μας εδώ δεν χορηγούνται αι άδειαι. 
 
Γράφε μου συχνά 
 
Με αγάπη 
 
Τάκης 



T.T. 903 
 
16-12-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Γειά σου. Τί γίνεσαι; Έχω αρκετές μέρες να λάβω γράμμα σου. Προ 5-6 ημερών 
σου έγραψα να μου εκτελέσης κι άλλας παραγγελίες. Τα ιταλικά βιβλία δεν τα 
έλαβα ακόμη. Μα δεν είναι ανάγκη να ζητάς τέτοια πράγματα στην Ιταλία αφού 
τα βρίσκει κανένας μέσα στην Αθήνα. 
 
Εάν παρ’όλα αυτά δεν κατορθώσης να εύρης την Μέθοδον τότε να ζητήσης μια 
Γραμματική της Ιταλικής γλώσσης και ένα μικρό Ιταλοελληνικόν Λεξικόν και να 
μου το στείλης. 
 
Πώς πηγαίνει η υγεία; Καλά; Κάμε κουράγιο γιατί όσο το σκέπτεται κανείς τόσο 
χειρότερα γίνεται. Εδώ στο μέτωπο χαίρομεν άκρας υγείας προς άφατον λύπην 
των .... συμμάχων μας Κεμάλ. 
 
Γράψε μου τα νέα από τας Αθήνας. 
 
Με αγάπη 
 
Τάκης 



T.T. 903 
 
30-12-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα το από 9-12-21 γράμμα σου και εχάρηκα πολύ. Δια ταχυδρομικής 
επιταγής σου έστειλα 50 δραχμάς. Τα βιβλία τα περιμένω ακόμη. Γράψε μου εάν 
χρειάζονται και άλλα χρήματα χρήματα να σου στείλω. Έχω πολύ καιρό να 
λάβω γράμμα σου. Γιατί δεν γράφεις; 
 
Περί του Αναστασίου που μένει στο Φρουραρχείον Αθηνών που μου γράφεις, 
μου είναι τελείως άγνωστος. 
 
Γράφε μου τακτικά 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 τη 2 Ιανουαρίου 1921 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έλαβα τα καρτ ποστάλ που μου έστειλες. Σου αντεύχομαι ευδαιμονίαν και παν 
ποθητόν. Μη με περεξηγήσης που δεν σού’στειλα κ’εγώ ούτε μιά κάρτα για τον 
νέο χρόνο. Στους τύπους είμαι πολύ αμελής. Δεν μου αρέσουν οι τύποι εφ’ όσον 
βρίσκω ευχαρίστησιν εις εκείνο που αισθάνομαι, μου φαίνεται λ.χ. γελοίον να 
ειπώ ότι εύχομαι να ζήση η μητέρα μου εφ’όσον είνε γνωστόν ότι παν τέκνον 
θέλει να ζη η μητέρα του. 
Μου φαίνεται περιττόν να σου ευχηθώ ευτυχίαν εφ’όσον σε αγαπώ και συνεπώς 
ποθώ την ευτυχία σου. Δεν αρνούμαι ότι η αμέλειά μου αύτη και η αδιαφορία 
μου προς τους τύπους δεν είνε πλεονέκτημα δι’ένα άνδρα και είμαι σύμφωνος 
διότι είμεθα υποχρεωμένοι να τηρώμεν με θρησκευτικήν ευλάβεια παν όπερ έχει 
με κάποιαν σκοπιμότητα καθιερωθή παρά της κοινωνίας ναι είμαι σύμφωνος 
αλλά ομολογώ ότι έχω αυτό το ελάττωμα και προσπαθώ ορμεμφύτως όσον το 
δυνατόν ν’απομακρύνωμαι από τους τύπους βλέπω αυτήν την αθλίαν μου 
ροπήν περιεργάζομαι δε δυσμενώς τας οπισθοδρομικάς; Μου τάσεις θλιβόμενος 
δια το κατάντημα εις ο αναγκαίως θα καταλήξω ν’αγαπώ μεν ουδέν όμως 
τυπικόν της αγάπης να εκδηλώνω. 
 
Μη λησμονής όμως ότι εγώ κοντεύω να ξεχάσω τους τύπους δια τον 
απλούστατον λόγον ότι ζω μακράν οικογενείας τώρα 10 χρόνια γνωστού όντος 
ότι μέσα στην οικογένεια μπορεί κανείς να πολλαπλασιάση ή να διατηρήση 
τουλάχιστον τους τύπους δι’ων(Δ) γίνεται εκδήλωσις των αρετών του εκάστοτε 
ατόμου. 
 
Είμαι στας προφυλακάς, τας δε εορτάς διήλθον εντός του δωματίου μου μη 
επικοινωνήσας μετ’ ουδενός ει μη με την υπηρεσίαν μου. 
 
Όταν στενοχωρούμαι μόνον πέρνω τον φάκελλον που βάζω τας επιστολάς σου 
και μελετώ και αισθάνομαι την μεγαλυτέραν ευχαρίστησιν. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 17ον Σύν/μα Πεζ. 
 
Τ.Τ. 903  



Εν Καραπαγλανά (Δ) τη 17-1-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την από 3-1-21 επιστολήν σου και εχάρην πολύ. Δυστυχώς δεν 
ευρίσκομαι μέσα στην Σμύρνην καθώς φαντάζεσαι αλλά αρκετά μακράν 
καταγινόμενος εις μελέτας οχυρώσεως. Φαντάσου ότι έχει τώρα δυό μλερες που 
χιόνισε και κάνει φοβερό κρύο. Αυτήν την στιγμήν που σας γράφω τρέμω από 
το κρύο μέσα στο δωμάτιό μου. 
Μη νομίσης πως σε ξέχασα κάθε άλλο. Έχομε τέτοια κοπώδη εργασία ώστε να 
μας μένη ελάχιστος καιρός. Την κιθάρα την άφησα προ μηνών και τώρα θα έχω 
ξεχάση εκείνα που έμαθα για φωτογραφίες και αυτές εγκαταλείφθησαν. Τας 
εορτάς τας επέρασα στη Σμύρνη καλά. 
Μη φαντάζεσαι πως όλες αι Σμυρνιοτοπούλες είναι βενιζελικές, άλλωστε τώρα 
αρχίζουν να γυρίζουν. 
Ενόμιζαν πως ο Βενιζέλος ήτο εν ον υπεράνθρωπον αλλά τώρα αρχίζουν και 
καταλαβαίνουν πως ήτο μιά σαπουνόφουσκα. Φωτογραφία καλή δεν έχω όταν 
βγάλω θα σου στείλω. Περιμένω την δική σου. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Σμύρνη τη 5 -2-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον και τας δυό επιστολάς σου και εχάρην πολύ αφ’ενός όταν έμαθα ότι 
πρόκειται να έλθης στη Σμύρνη, ελυπήθην αφ’ετέρου διότι αι πολιτικαί 
αντιλήψεις μας δεν ταυτίζονται. Εάν θέλης να εξακολουθήσωμε την 
αλληλογραφίαν μας και να ήμεθα φίλοι να μη μου ξαναγράψης πλέον για τον 
κατάδικον αυτόν του ελληνικού λαού τον επονομασθέντα πατέρα της φυλής. 
Σέβομαι τας πεποιθήσεις των άλλων, αλλά αυτός για μένα ήτανε ένας τύραννος, 
ο οποίος μια ημέρα θα δώση λόγον των πράξεών του για τα κακουργήματα  που 
έκαμε στην Ελλάδα. 
 
Μετ’ολίγας ημέρας θα αναχωρήσω και εγώ για το μέτωπον της Νικομηδείας. 
Όταν έλθης στη Σμύρνη και θέλης να με ιδής να με ζητήσης ή να μου δώσης την 
διεύθυνσή σου και εγώ σε ευρίσκω. 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος 



Εν Τ.Τ. 903 τη 27/3/21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Σου έγραψα ένα σωρό γράμματα και δεν έλαβον καμμίαν απάντησίν σου. Τί 
συμβαίνει; Εδώ είχαμε αρκετάς μάχας και το κανονάκι εδούλεψε καλά. Την 15ην 
Μαρτίου έλαβα μέρος εις μιαν μάχην η οποία διήρκεσε επί 7 ώρας. 
Ενώ ο εχθρός είχε πανταπλασίας δυνάμεις κατορθώσαμεν να τον εκτοπίσομεν 
από τας θέσεις του αν και ήτο καλά οχυρωμένος. Εγώ είχα δυο κανόνια διότι τα 
άλλα δύο είχαν αποσπασθή αλλού. 
Δυστυχώς το ένα κανόνι στην αρχή της μάχης έπαθε κάποια βλάβη και δεν 
μπορέσαμε να το διορθώσουμε και έμεινα με ένα κανόνι. Αυτό το κανονάκι 
λοιπόν εθαυματούρησε τους ετσάκισε κυριολεκτικώς. Έρριξε 160 οβίδες. 
Έβγαλα και μια φωτογραφία την ώρα της μάχης. Όταν την ετοιμάσω θα σου την 
στείλω. Το είχα βάλη εμπρός υπό την βροχήν των εχθρικών σφαιρών και των 
οβίδων. Όλους τους πυροβολητάς τους επρότεινα για πολεμικό Σταυρό. Δεν 
ησθάνθησαν τον κίνδυνον ούτε μια στιγμή. Αυτή ήτανε η σπουδαιότερη μάχη 
του τομέως μας. Να έβλεπες τι πανικός είχε καταλάβη τους Τούρκους  στο 
΄κουσαμα του κρότου του κανονιού μου. Είχανε και αυτοί ένα κανόνι αλλά δεν 
κατόρθωσαν να μας κάνουν τίποτα. 
 
Σου στέλλω μια φωτογραφία μου. Δεν κατόρθωσα να φωτογραφηθώ στη 
Σμύρνη διότι έφυγα από εκεί πολύ βιαστικά. Περιμένω πάντοτε να μου στείλης 
την δική σου, αλλά συ πάντοτε αναβάλλεις. Είναι για μας εδώ μια παρηγοριά να 
βλέπουμε ένα αγαπητό π΄ροσωπο μέσα στην ερημιά που έχουμε διαρκώς τον 
κίνδυνο μπροστά μας. Πιστεύω ότι θα μου την στείλης  και ότι θα μου γράφης 
τακτικά δυο φορές την εβδομάδα καθώς είχαμε καθιερώση άλλοτε. 
 
Ηγόρασα τώρα μια μηχανή θαυμασίαν αντί 550 δραχμών και θα βγάζω τα 
καλλέιτερα τοπεία και τας καλλειτέρας αναμνήσεις απ’την εκστρατεία. Θέλω να 
μου γράψης εάν έχουν εις τας Αθήνας films pach 9Χ12 δηλαδή πλάκας και πόσο 
έχουν. Την μάρκα την γράφω εις ένα επισκεπτήριόν μου και την ζητάς από τα 
διάφορα φωτογραφικά καταστήματα. Περιμένω γρήγορα απάντησίν σου. 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 Τη 8η Απριλίου 1921 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την από 29-3-21 επιστολήν σας καθώς και μιαν εφημερίδα και 
σ’ευχαρσιτώ πολύ. 
Τέλος πάντων έλαβα γράμμα έπειτα από τόσον καιρόν. Εις αυτή σου ότι εδώ 
έχω ένα μήνα  ολόκληρον και δεν είχον λάβη επιστολήν σου και δεν είξευρα τι να 
υποθέσω. Σου έστειλα και την φωτογραφίαν μου για την οποίαν μου γράφης 
εσύ την έλαβες. Για την δική σου φωτογραφία μου γράφεις ότι θα την στείλης 
όταν ησυχάσουν τα πράγματα. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι. Έτσι δεν είναι; 
Δεν το υποθέτω εκτός εάν είναι ένας λόγος υπεκφυγής. Ίσως να μη θέλης να μου 
την στείλης. Το ότι δεν σε έβγαλε καλή δεν είναι δικαιολογία διότι καιμ η δική 
μου φωτογραφία είναι άσχημη, αφού εφωτογραφήθηκα τελέιως αξύριστος. 
Μου γράφεις να σου χαρίσω από τας 160 οβίδες που έρριξα. Αλλά αυτές όλες τις 
εχάρισα στον Κεμάλ πώς θέλεις να σου τις χαρίσω εσένα; Αλλά θα υποθέτης 
τους κάλυκας των οβίδων. Πως να σου χαρίσω ελληνικούς κάλυκας; Αυτοί 
ανήκουν εις την  στρατιωτικήν υπηρεσίαν και χρησιμεύουν διότι αναγομίζονται. 
Για τουρκικούς κάλυκας μάλιστα. Σου υπόσχομαι ότι οι πρώτοι οι οποίοι θα 
πέσουν στα χέρια μου θα είναι δικοί σου. Στη πρώτη προέλαση που θα κάνωμε 
θα βρούμε ασφαλώς. Αλλά μη νομίσης  ότι ότι θα εύρω τόσο μεγάλους σαν 
εκείνους που σου εχάρησα διότι οι Τούρκοι δεν έχουνν τέτοιαες πολυτέλειες. 
Ούτε οι μισοί δεν θα είναι από αυτούς εις το μέγεθος.  ΄Αλλως κα ημείς δεν έχωμε 
τόσο μεγάλους. Αν ρωτάς και για τους κάλυκας του κανονιού μου είναι 
μικροσκοπικοί ούτε μια σπιθαμή. 
Περιμένω στην προσεχή σου επιστολή τη φωτογραφία σου χωρίς αντιλογία. 
 
Με αγάπην  
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 τη 12 Απριλίου 1921 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Σου έγραψα προ ημερών να ερωτήσης για φωτρογραφικάς πλάκας και δεν 
έλαβον καμμίαν απάντησιν. 
Σε παρακαλώ πέρε μου ένα film Kodak διαστάσεων 9Χ12 εκατοστών και στήλε 
μου μου το. Γράψε μου δε και το αντίτιμον για να σου το στήλω. 
Δεν έχω πλάκας καθόλου και έχομε εδώ κάτι μεγευτικά τοπεία που δεν 
περιγράφονται. 
Τας εφημερίδας τας λαμβάνω τακτικά και σ’ευχαριστώ πολύ. Μόνον είναι λιγάκι 
αργά. Π.χ. σήμερον έλαβον εφημερίδα της 5ης Απριλίου. Τα γράμματα δεν κάνουν 
7 ημέρας για να ‘ελθουν εδώ. Προσπάθησε να μου τις στέλνης εγκαίρως. 
 
Περιμένω γράμμα σου καθώς και την φωτογραφίαν που μου υπεσχέθης και δεν 
λησμονώ. 
 
Με άπειρον αγάπη 
 
Τάσος 



18-ΙΩ-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερα το γράμμα σου με την κάρτα. Η ματαίωση του ταξειδίου σου 
μ’ηυχαρίστησε κάιτοι καθώς βλέπω την κατάστασιν πολύ αργά θ’ανταμωθούμε. 
Σ’ευχαριστώ για τας ευχάς σου, σου αντεύχομαι παν ποθητόν. 
Εφέτος ως πάντα τώρα κάμποσα χρόνια εγιόρτασα το Πάσχα μέσα στα 
χαρακώματα, με διασκέδασιν ανάλογον προς την περίστασιν η οποία δεν 
επιτρέπει σε μας πολλά πράγματα. Εδιασκεδάσαμε μακράν πάσης οινοποσίας 
δηλαδή εκάμαμε διασκέδασι νερόβραστη. Τι να σου πω !! και η έλλειψη του 
Λατρευτού μας Βενιζέλουν μας έχει γεννήσει τόσην δυσθυμίαν ώστε για μας 
χαρές ποιά δεν υπάρχουν. 
Αισθανόμαστε την έλλειψή του.. Η καρδιές μας κλαίουν διαρκώς διότι 
διαισθανόμαστε στους κόπους μας ματαιότητα. Άλλα φτερά είχαμε ότε το τιμόνι 
οδηγεί η στιβαρά χειρ του σημερινού Μεγάλου μας εξορίστου. 
Εύχομαι να μ’απαλλάξη ο Θεός από αυτήν την αγωνίαν που έχω κατεχόμενος 
από απελπισίαν για την γλυκιά μας Πατρίδα δια την οποίαν κ’εγώ επροσέφερα 
ό,τι ηδυνάμην. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος  



Τ.Τ 903 τη 5-5-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερον την ευχητήριον κάρτα σου και την επιστολήν σου με την 
φωτογραφίαν σου και σ’ευχαριστώ πολύ. Ως ερασιτέχνης φωτογράγος δύναμαι 
να αποφανθώ ότι δεν είναι επιτυχής η φωτογραφία αυτή με όλο το 
ρετουσάρισμα που έκαμε ο φωτογράφος. Η μηχανή μου φαίνεται ότι δεν έχη και 
καλόν φακόν. Αυτή την στιγμή που σου γράφω είμαι μουσκεμμένος από τη 
βροχή και η λάσπη είναι ανυπόφορος. 
Ανυπομόνως περιμένουμε την διαταγή να προελάσουμε και να κατασυντρίψωμε 
τον Κεμάλ. Η ακινησία αυτή επί του παρόντος είναι απελπιστική. Δεν ξέρει 
κανείς τι να κάμη. Ερημιά, βροχή και λάσπη. Αυτή είναι η μοναδική μας 
ενασχόλησις μετά το φαγητόν. 
Ο καιρός εβελτιώθη και  κατά πάσαν πιθανότητα αύριον να έχωμεν φοβερή 
ζέστη. 
Γράφε μου συχνά και μην αμελής. 
 
Περιμένω πολλά γράμματα 
 
Με άπειρον αγάπην 
 
Τάσος   
 



6-Ω-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έχω μια επείγουσα και σπουδαία δουλειά στην Αθήνα την οποία αναθέτω σε 
σένα που έχεις και ενεργητικότητα μεγάλην και ενδιαφέρον για μένα. 
Στο πανεπιστήμιο έχω εγγραφή στη ψυχολογία το έτος 1911-1912. Μίαν μόνον 
εγγραφήν έχω κάνει και μηδέν πλέον. Τώρα μανθάνω ότι επιτρέπεταιθ 
ν’ανανεώσω όλας μου τας εγγραφάς μιά και καλή σ’όποια επιστήμη θέλω. Θέλω 
λοιπόν ν’ανανεώσω εγγραφάς εις την Νομικήν. Λάβε τον κόπο πήγαινε στο 
πανεπιστήμιο και ρώτησε ορισμένα πράγματα πόσας εγγραφάς μπορώ να κάμω 
στη Νομική για πόσα χρόνια δηλαδή και πόσα χρήαματ θέλω. 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος 
 
Περνώ λαμπρά 



Μέτωπον τη 15-5-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 4-5-21 επιστολήν σου λαθώς και το ταχυδρ. δέμα.  Αυτή την 
εικόνα που μου έστειλες στην επιστρέφω πάλι αφού ελήφθησαν τα κατάλληλα 
μέτρα αναντίον της. Δεν πιστεύω πλέον να το επαναλάβης το πείραμα αυτό 
διότι θα λάβη την τύχη της και η άλλη που θα μου στείλης. Ημείς ήμεθα παιδιά 
του Κώτσου του Βασιληά μας και ο άνθρωπος εκείνος εάν θα τα βάλη με τον 
Βσιληά μας θα είναι και εχθρός μας. 
Η διεύθυνσίς σου μου φαίνεται δυσανάγνωστος διότι μου φαίνεται πως γράφεις 
φωκυλίδου αριθ. 7. Αλλά οδός Φωκυλίδου πρώτη φορά  ακούω στην Αθήνα  και 
δεν γνωρίζω που ευρίσκεται. Γράψε μου καλά την διεύθυνσίν σου για να σου 
στείλω τα χρήματα. 
Σε παρακάλεσα να μου στείλης λίγη κορδέλλα για παράσημα  και μετάλλεια 
αλλά δεν μου απήντησες καθόλου. 
Περιμένω τακτικά γράμμα σου και σύμφωνα με την υπόσχεσί σου. Δυό φορές 
την εβδομάδα. Δεν μου λες στην Αθήνα δεν βγαίνουν  άλλες εφημερίδες από 
εκείνες που μου στέλλεις; Ή μήπως θέλης να μου γυρίσης τις ιδέες. Αυτό δεν θα 
το κατορθώσης. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 
 



24-ΙΙΙ-21 
 
Αγεπητή μου Γεωργία 
 
Εβράδυνα να σου γράψω διότι αυτές τις μέρες είχαμε συναυλίαν αμοβροντιών 
πυροβολικού. Ευρίσκομαι εις τας προφυλακάς. 
 
Περνώ όχι ευχάριστα 
 
Με αγάπην  
 
Τάσος  



Τ.Τ. 903 τη 25-5-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
Έλαβα χθες την από 14-5-21 κάρταν σου ως και την από 11-5-21 επιστολήν σου 
ταυτοχρόνως. Είχα απελπισθή ότι θα ελάμβανα επιστολήν σου γιατί είχα 
αρκετόν καιρόν καιρόν να λάβω δεν μου έστελνες κι εφημερίδες κι έτσι (Δ) 
κάνεις τη θυμωμένη. Το όνειρο που μου γράφεις πως είδες και το λέγεις επί τη 
παραβλέψη ότι κάτι θα σου σκαρώσω  με τις εικόνες που μου έστειλες; 
Πιστεύω να έλαβες και το αγαπητόν σου τεμάχιον. Ο καθένας γελά με τη σειρά 
του. Έτσι δεν είναι; Συ εγέλασες που μου έστειλες την εικόναν του αξιοθρηνήτου 
Πατρός της φυλής ήάλλου κοψομεσία καλουμένου, κι εγώ γελώ με την τύχη που 
έλαβε. Και σε διαβεβαιώ ότι εγώ γελώ τελευταίος. Μήπως μ’αυτό θέλης να 
κάμης υπέρ αυτού προπαγάνδα τώρα που έφυγε κλωτσηδόν απ’την Ελλάδα; Ή 
νομίζης ότι μπορώ να γίνω βενιζελικός; Τέλος πάντων σε συμβουλεύω να μη 
επαναλάβης το πείραμα αυτό. Σεις οι Μικρασιάται αι οποίοι δεν εγνωρίσατε τι 
είναι Βενιζέλος έχετε εν μέρει δίκαιον να τον αγαπάτε. Αλλά τώρα δεν σας 
κάνουν εντύπωσι η χαρά των οπαδών του Βενιζέλου για κάθε αποτυχία; Τέτοιοι 
άνθρωποι δεν πρέπη να ονομάζονται Έλληνες. Προσπασθούν να φέρουν 
προσκόματα εις το έργον του στρατού και της Κυβερνήσεως για να αποδείξουν 
ότι μόνον ο Βενιζέλος είναι ικανός να κυβερνήση την Ελλάδαν, αδφιαφορούμτες 
εάν καταστραφή η Ελλάς. Λοιπόν Γεωργία ας τ’αφήσωμεν αυτά και ας ομιλώμεν 
για άλλα ζητήματα. Ώστε λοιπόν άρρωστη είσαι; Τώρα το Μάη βρήκες να 
αρρωστήσης; Σου εύχομαι ταχείαν ανάρρωσιν. Είναι περιττόν να σου 
επαναλάβω και δια της παρούσης μου ότι έλαβον και την φωτογραφίαν σου και 
τα φωτογραφικάς πλάκας. Εις το μπιλιέτο μου μου έγραψαν ότι δεν είχαν ρολά 
διάστασεων 9Χ12 αλλά 8Χ101/2. Εγώ έχω μηχανήν διαστάσεων 9Χ12. Θα σε 
παρακαλέσω να ερωτήσης εάν τα ρολά 8Χ101/2 κάνουν για τη μηχανή μου. 
Είναι περιττόν να τα πάρω χωρίς να κάνουν. Θα σου στείλω μεθαύριον τα 
χρήματα. Περιμένω να έλθη ο ταχυδρόμος. 
Δεν φαντάζεσαι τι ρομαντικότης είναι εδώ επάνω αυτήν την εποχήν με την 
δύση. Σήμερα το απόγευμα είχαμε και την άσχημη του ρομαντισμού αυτού. Μας 
έπιασε καταιγίς. Μας έπιασε καταιγίς και καταπλημμύρισε την σκηνή μου. 
 
ΓΡάψε μου ποίας φωτογραφίας σου ξέσχισαν γιατί  για να τυπώσω άλλας. 
 
Με άπειρο αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
31-5-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 15-5-21 επιστολήν σου μαζύ με τας κορδέλλας και σ’ευχαριστώ 
πολύ. Σήμερον ή αύριον μετατίθεμαι  εις την ΧΙβ Μοίραν ορειβ. Πυρ/κού. Όταν 
μετατεθώ θα σου γράψω. Περιμένω απάντησι στην επιστολήν μου να ερωτήσης 
εάν τα ρολά που έγραψες κάνουν για τη μηχανή μου. Σου στέλλω την 
φωτογραφία του λατρευτού μας Βασιλέως την οποίαν μέχρι σήμερον δεν 
ηυδόκησες ποτέ να μου στείλης σύ. Εδώ εγνώρισα κάποιον λοχαγόν του Πεζικού 
Ρηγόπουλον κατά τρόπον που θα σου περιγράψω κατωτέρω. Εάν έχης και 
άλλους αδελφούς σαν κι αυτόν σε συγχαίρω. Αυτός στερήται των προσόντων να 
είναι άνθρωπος και όχι αξιωματικός. Είναι και αυτός από τα τερατώδη 
δημιουργήματα του Βενιζέλου. Φαντάσου ότι μόλις έλαβα την επιστολήν σου 
έσκυψε να την διαβάση και ναν μου είπη ποιός μου την έστειλε !!! Αυτό σημαίνει 
ότι δεν έχει ούτε την στοιχειώδη ανατροφήν. Μου διηγήτο κατόπιν τον 
ψυχραιμότερον τρόπον το πως σε εγνώρισε στον Πειραιά. 
 
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον αδάμαντα που βρήκες. 
 
Γράφε μου τακτικά και στείλλε μου καμμιά εφημερίδα. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Εν Τ.Τ. 903 τη 10-6-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον την από 28-5-21 επιστολήν σου και δεν σου απήντησα αμέσως διότι 
είχαμε μετακινήσεις και πορείας. Σήμερον που σου γράφω είμαι κατάκοπος 
έπειτα από 12ωρον πεισματώδη μάχην την οποίαν εκάμαμε σήμερον. 
Το αποτέλεσμα ήτο ότι παρά την πεισματώδη και απεγνωσμένην άμυναν του 
εχθρού κατορθώσαμε να τον εκδιώξωμεν από οχυρωτάτες θέσεις. Η νίκη πάλιν 
έστεψε τα πυροβόλα μου τα οποία έρριψαν πλέον των 800 βλημάτων. Τας 
λεπτομερείας της μάχης αυτής Μηαχτέψη θα τις μάθης από τας εφημερίδας, 
ίσως δε να τα έμαθες ενωρίτερα. Το μόνον είναι που εκάμαμε μονομαχίας 
πολλάς νε το εχθρικόν πυροβολικόν. Το αποτέλεσμα είναι ότι πάντοτε τις 
έτρωγε. Εν τούτοις μας έριξε αρκετά βλήματα κοντά στα κανόνια χωρίς 
αποτέλεσμα. Σας επιστρέφω και την επιστολήν που μου έστειλες εσωκλέιστως. 
Δεν σου γράφω περισσότερα γιατί έχω φοβερή κούραση. 
 
Γράφε μου συχνά 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



T.T. 903 
 
14-6-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Δια της υπ’αριθ. 4745 στρατ. επιταγής του τομέως 903 σου έστειλα δραχ. 40 και 
φρόντισε να τας παραλάβης, μόνον έγινε λάθος στο ταχυδρομείον και αντί 
Δεσποτοπούλου έγραψαν Φωτοπούλου και εις την διευθ. οδός Φωκυλίδου 7. 
Γράψε μου όταν τα λάβης και τότε θα σου γράψω τι θα μου στείλης. Προ 3 
ημερών εκάναμε μεγάλη μάχη της οποίας το αποτέλεσμα ήτο να στεφθούν και 
πάλιν τα ελληνικά όπλα με τον στέφανον της νίκης. Τα πυροβόλα της πυρ/χίας 
μου εθαυματούργησαν και εσκόρπισαν επί 12 ώρας την καταστροφήν και τον 
θάνατον. Μετά την μάχην τώρα η ανάπαυσις.  
Αύριον θα προελάσωμεν και θα σκορπίσωμεν παντού τον τρόμον και την 
καταστροφήν. Και αυτά γίνονται ενώ δεν ήλθον ακόμη εδώ ο λατρευτός μας 
στρατηλάτης. Φαντάσου τι έχει να γίνη όταν έλθη Εκέινος εδώ !  
Αλλοίμονο σε’εκείνον που θα βρεθή μπροστά μας ! 
Γράφε μου τακτικά. Σήμερα έλαβα 3 καθημερινές και σ’ευχαρσιτώ. Τώρα μη μου 
στέλλης άλλας διότι θα μου στέλλουν τακτικά καθότι ενεγράφην συνδρομητής. 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος 



Μέτωπον τη 6 Ιουλίου 1921 
 
Αγαπητή Γεωργία  
 
Σου γράφω εν βία και στα γόνατα. Έχω καιρόν  να λάβω γράμμα σου άλλως τε 
μας καθυστερείται ταχυδρομείον πολλών ημερών. Διαρκώς πορευόμεθα ημέραν 
και νύκταν και διαρκώς μαχόμεθα και διαρκώς νικώμεν προς τα εμπρός προς τα 
οπίσω και προς όλας τας διευθύνσεις. Αυτός είναι ο  ρόλος της Μεραρχίας μας. 
Σου είχα φυλάξη δυο κάλυκας ενός τουρκικού πυροβόλου το οποίον με μίαν 
οβίδαν το εκάμαμεν κομμάτια αλλά κατά λάθος  τους παρέδωσαν εις την 
Συζυγαρχίαν. Μείνε όμως ήσυχη και θα σου φυλάξω άλλους. Τα κατορθώματά 
μας θα έχης μάθη ήδη από τας εφημερίδας τώρα δεν έχω καιρόν να σου τα 
γράψω. 
Ζήτω ο Κώτσος μας 
 
Με αγάπη  
Τάσος 



Εσκή – Σεχήρ τη 15-VΙΙ-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Επήρα το δελτάριο που μου έστειλες από τη Σμύρνη το οποίον ήρθε σε μια 
στιγμή που είχα ανάγκη ενός αναψυκτικού του πνεύματος το οποίον είχε 
θολώσει από τη μοναξιά. Σε ευγνωμονώ που με θυμλάσαι πάντα όπου και αν 
βρίσκεσαι. Τούτο σε τιμά και εμέ κολακέυει. 
Αμβιβάλω αν άλλη Δεσποινίς έχει βρεθή τόσον πιστή στας αρχάς που έχει 
ν’ανακουφίζη τους άνδρας του μετώπου. Για μένα θα μείνη αλησμόνητη. Σου 
γράφω από μέσα από την πόλι Εσκή – Σεχήρ της οποίας την περιγραφήν θα σου 
κάμω προφορικώς αν ποτέ συναντηθούμε. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 Τη 19 Ιουλίου 1921 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβον και τας δύο επιστολάς σου από τη Σμύρνη αλλά δεν ηδυνήθην να σου 
απαντήσω αμέσως διότι είχαμε πολλές φασαρίες, μάχες καιμπορείες. Είχαμε 
φθάσει μέχρι του Μποζ (Δ) αφού εδώκαμε μεγάλη μάχη στο Μπιλιτζικ στας 4 
του μηνός καθώς σου έγραψα μου φαίνεται. Η Πυρ/χ’ια μου και πάλιν έκαμε 
θαύματα και εξακολουθεί να θαυματουργή. 
Προετοιμαζόμεθα να καταλάβωμεν την Άγκυραν και την Κωνσταντινούπολιν. 
 
Ζήτω ο Κωνσταντίνος ! 
 
Μόλις λάβης την παρούσαν μου γράψε μου. Σουνείχα γράψη να μου στείλης για 
δοκιμή ένα από τα ρολά τα φωτογραφικά 8Χ101/2 και δεν το έλαβα ακόμη. Σε 
παρακαλώ στείλε μου ένα ρολό και ένα μασούρι revelateur Kodak το οποίο σου 
σημειώνω στο μπιλιέτο μου. Επίσης θέλω να μου στείλης μερικό χαρτί από αυτό 
το δείγμα που σου στέλλω ασωκλείστως για 10 έως 15 σχέδια περίπου το 
οποίον θα εύρη εις του Πάλλη εις Κοτζιά ή στου Τερζόπουλου. 
 
Γράψε μου τα λέα σου 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος 



24-VII-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Ο άνεμος του πολέμου μ’έριξε στην ιστορική Νίκαιαν την οποίαν αγναντεύω 
απόμκάτι υψώματα που βρίσκονται κοντά της. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 
 
Το ανάκτορόν μου έχω ιδρύση εις τους αγρούς 
 
17ον Σύν/μα Πζ 
 
Τ.Τ. 903 



27-VII-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Επήρα το δελτάριο που μού ’στειλες την 7 τ.μ. στην Αθήνα σου γράφω τακτικά. 
Όταν θα επιστρέψης εκεί θά ‘βρης ντουζίναν ολόκληρον. Στο Εσκή Σεχήρ επήγα. 
Εκάθισα μέσα στην πόλι 5-6 μέρες. Ελυπήθηκα τους Έλληνας οι οποίοι μου 
εδιηγούντο τα βάσανά τους. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 
 
17ον Σύν/μα Πζ 
 
Τ.Τ. 903 



Τ.Τ. 903 Τη 26/7/21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα τη ν από 17/7/21 επιστολήν σου και δεν σου είχα γράψη στη Σμύρνη 
διότο ενόμιζα ότι θα επέστρεφες γρήγορα στας Αθήνας  καθώς άλλωστε μου 
είχες γράψη. Όταν φθάσης στας Αθήνας θα λάβης και άλλας επιστολάς μου εις 
τας οποίας σου έγραφα την δράσιν μας υπό την ηγεσίαν του δαφνοστεφούς 
στρατηλάτου μας Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ιδίως κατά την μάχην του Μπιλετζίκ 
διεκρίθη η Πυρ/χία και μου απενεμήθη και το Αριστείον της Ανδρείας.  
 
Εφθάσαμε στη προέλασή μας μέχρι του Μποζ Εγκούκ και Κοβαλίτης. Η 
Μεραρχία μας έπαιξε εξαιρετικό ρόλο. 
 
Τώρα πλησιάζουν να πραγματοποιηθούν τα εθνικά μας όνειρα. Η Κων/λις θα 
γίνη δική μας  και εις το πρόσωπον του Βασιλέως μας θα αναζήση η μορφή του 
τελευταίου αυτοκράτορος του Βυζαντίου του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. 
 
Γράφε μου τακτικά εάν δεν βαρύνεσαι. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Εν Τ.Τ. 903 
 
19-9-21 
 
Αγαπητή Γεωργία  
 
Έλαβα την από 1-9-21 επιστολήν σου και εχάρην πολύ που κατορθώσαμε να 
συνεννοηθούμε έπειτα από από τόσους μήνας. Εγώ έπαυσα τα γράμματά μου 
διότι κατά το διάστημα αυτό δεν ελάμβανα καμμίαν απάντησιν. 
 
Για τον ταχυδρομικόν τομέα τον δικόν μας λαμβάνουν δέματα και πιστεύω να 
μου στήλης γρήγορα τα πράγματα που σου είπα. Θέλω επίσης να μους στήλης 
μεσ’ το δέμα και ένα σουγιά μικρόν με την εικόνα του Βασιλ. ζεύγους τον οποίον 
θα εύρης εις το οπλοπωλείον του Καρβελά το οποίον μου φαίνεται πως 
ευρίσκεται ή στη Στοά Αρσακείου ή του Χρηματιστηρίου. Κάλυκας σου εφύλαξα 
μόνον δύο και τούτο διότι μου ήτο αδύνατον να πάρω περισσοτέρους μαζύ μου 
διότι δεν είχα που να τους βάλω. Αλλά και αυτοί είναι πολύ μικροί. Φαντάσου 
ότι με τις φοβερές εκείνες πορείες πετάξαμε τα περισσότερα πράγματά μας. 
Περιμένω τώρα να μου γράφης συχνά. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



T.T. 903 
 
25-9-21 
 
Αγαπητή Γεωργίοα 
 
Σήμερον έλαβα ένα δέμα σου με το βιβλίον που σου έγραψα το χαρτί, ένα φιλμ 
(πλάκας) και τρία μασούρια revelateur. 
 
Ήλθανε λιγάκι τσαλακωμένα αλλά δεν πειράζει. Γράμμα σου δεν έλαβα ακόμη. 
Τώρα μας έπιασε φοβερό κρύο εδώ. Ευτυχώς που έκαμα ένα μικροσκοπικό 
σπιτάκι και δεν με φοβίζει. Περνάμε τώρα ήσυχα. Μερικοί αντάρτες που και που 
έρχονται καμμιά φορά έρχονται από μακρυά αλλά δεν τολμούν να πλησιάσουν.  
 
Θέλω να μου κάμης μια χάρο τώρα που είσαι στην Αθήνα θα πας σε κάποιο 
δημόσιο Ταμείον εισπράξεων που ευρίσκεται όπισθεν της εκκλησίας της 
Μητροπόλεως και θα ερωτήσης πόσο καταβάλλουν δια να λάβουν το 
παράσημον τον Αργυρόν Σταυρόν του Σωτήρος και να μου γράψης. 
 
Γράφε μου τακτικά 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



15-10-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Σήμερα επήρα το γράμμα που μού’στειλες την 6ην τρέχοντος μηνός. Εχάρηκα 
πολύ Γεωργία μου διότι είχα ανησυχήση που εστερούμην πολύν καιρόν 
επιστολής σου. Μη είσαι αμελής φρόντιζε τον καλόν σου αδελφόν να μη 
ψυχραίνης. Νά’ξερες πόσην αξίαν έχει για μένα το γράμμα σου !! Νά’ξερες υπό 
ποίας συνθήκας ζω ώστε μόνο στα γράμματά σου βρλισκω κάποια ανακούφιση. 
 
Να σου γράψω δεν μπορώ πολλά. Αν σμίξουμε καμμιά φορά θα σου διηγηθώ τον 
βίον μου ο οποίος έχει γίνη περιπετειώδης. Νέα δεν έχω να σου γράψω. 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος 
 
Σου εύχομαι υγείαν   



Τ.Τ. 903 
 
19-10-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα επιτέλους χθές την από 4/10/21 επιστολήν σου και ησύχασα. Το 
σουγιαδάκι δεν το έλαβα ακόμη. Σου έχω στήλη ένα σωρό παραγγελίες και δεν 
μου απήντησες ακόμη. Σήμερα σου στέλνω και άλλες. Σε παραζάλισα ε; Με τις 
παραγγελίες μου. 
 
Τι να κάμη κανείς όταν ευρίσκεται εδώ στην ερημιά έχει ανάγκην από ένα σωρό 
πράγματα που είναι αδύνατον να τα εύρη. 
 
Θέλω να μου στήλης τετραγωνισμένο χαρτί όσο μου είχες στήλη με την διαφορά 
να το διπλώσης σ’ένα χαρτόνι να μη τσαλακωθή. Επίσης θέλω να μου στήλης 10 
πεκέτα τσιγάρα της εταιρείας Σταμούλη φελού πρώτης ποιότητος. Σου στέλλω 
και 25 δραχμές δια ταχυδρομικής επιταγής. 
 
Περιμένω απάντησι για τις άλλες παραγγελίες που σου έχω γράψη. Για τον 
Σταυρόν του Σωτήρος. Και ιδίως δι το Σετόμετρον και την πυξίδα Peigne τα 
οποία μου χρειάζονται για την πυροβολαρχία μου. Εννοής την ανάγκη τους; 
Επίσηςν θέλω να μου στήλης και λίγο διαφενές χαρτί ή μάλλον πανί μαζύ με το 
τετραγωνομένο. Γράψε μου πως τα περνάτε σεις στην Αθήνα; Ημείς εδώ 
σήμερον είχαμε το πρώτο χιόνι. 
 
Περιμένω απάντησιν 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος 



6-11-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Ένεκα ... η λογοκρισία η οποία διετάχθη και στα γράμματα των αξιωματικών 
παύσε σε παρακαλώ τα μυθιστορηματικά διηγήματά σου. Γιάσου, γιάμου θα 
είνε όλο το κείμενο της αλληλογραφίας μας εις το μέλλον. Συνεχίζω 
ακαταπονήτως τον βίον που σου έχω γράψη στις άλλες μου επιστολές. 
 
Με αγάπη   
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
26-11-21 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
 
Έλαβα σήμερον την από 17ην τρέχοντος επιστολήν σου και εχάρην πολύ δια την 
καλήν υγείαν. 
 
Εις προγενεστέραν μου επιστολήν σου έγραψα ότι έλαβα τα δύο δέματα καθώς 
και το παράσημον, το οποίον εξακολουθής να το ονομάζης μετάλλιον. Είναι 
παράσημον και μ’αυτό μάλιστα ονομάζομαι και ιππότης ! Όχι βλεβαια .... της 
ομίχλης !! Είναι ο αργυρούς σταυρός των Ιπποτών του Β. Τάγματος του 
Σωτήρος. 
 
Ας αφήσωμεν την φλυαρίαν και ας έλθωμεν επί του προκειμένου. Δεν μου 
έγραψες πόσο επλήρωσες για το παράσημον. Την επιστολήν σου εις την οποίαν 
μου έγραφες την αξίαν του δεν την έλαβον και φαίνεται ότι εχάθη. Γράψε μου 
για να σου στήλω κι άλλα χρήματα. Όσον αφορά την μέθοδον. Δεν είναι ούτε 
μέθοδος κιθάρας ούτε μανδολίνου αλλά μέθοδος προς εκμάθησιν της ιταλικής 
γλώσσης και την θέλω για κάποιον συνλάδελφόν μου ότι θέλη να περνά τας 
ώρας της ανίας του μετώπου. Δεν ευρίσκεται εν Ιταλία παρά μόνον στην Ελλάδα 
και επιγράφεται : 
 
Η Ιταλική άνευ διδασκκάλου εις 50 μαθήματα υπό Xavier de Bouge, υπάρχη 
όμως και άλλη εις 30 μαθήματα ομοία ακριβώς. 
 
Θέλω λοιπόν αυτήν των 50 μαθημάτων. Ευρίσκεται στα βιβλιοπωλεία Φέξη, 
Δημητράκου και Σιδέρη. Εάν δεν εύρης ασφαλώς θα εύρης καμμία καλήν εις τα 
παλαιοπωλεία. 
 
Σου είχα γράψη προ καιρού να μου στήλης το 1ον τεύχος της Ναυτικής 
Επιθεωρήσεως του 1921 και δεν μου απήντησες καθόλου. Επί τη ευκαιρία της 
μεθόδου ζήτησε και αυτό το τεύχος και στείλε μου το. 
 
Περιμένω τακτικά γράμμα σου. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



10-12-21 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Επήρα το γράμμα που μου έστειλες την 26ην παρελθόντος μηνός. Με 
στενοχωρής με τα τηλεγραφήματα δια τα οποία μου γράφεις. Δεν μπορώ να 
εννοήσω πως έχεις πάρη το ζήτημα. Με πέρνης για αμαλή ή για αδιάφορον στην 
αλληλογραφία μας. Τότε γιατί να σου στέλνω και αυτά τα τηλεγραφήματα; Στην 
επιστολή που σου έστειλα προχθές σου γράφω την  αιτίαν που ηναγκάσθην να 
σου στείλλω μερικά τηλεγραφήματα! Άλλην φορά θα σου γράφω όσο μπορώ 
περισσότερα αηδίες, γλακείες τρέλλες, χαζομάρες και τα παρόμοια. Να ιδώ αν θα 
ευχαριστηθής. Ιδού αρχίζω. 
 
Σήμερα εξύπνησα την 6ην ώραν παρακαλώ, την χαραυγή δηλαδή. Η πρώτη μου 
δουλειά ήτο να ανάψη η φωτιά στο τζάκι που είνε φτιασμένο δίπλα στο κρεβάτι 
μου, ενώ συγχρόνως περιεβλήθην την ιστορικήν μου Γούναν (ήτη ουδεμίαν 
συγγένειαν με τον Γούναρην). Το παγούρι γεμάτο παγωμένο νερό 
ετοποθετήθηπλησίον της φωτιάς για να ψωφίση όπως λένε το οποίον ήθελε 
χρησιμοποιηθή δια το πλύσιμό μου. Συγρόνως το κύπελον επληρώθη ύδατος και 
ετοποθετήθη στη φωτιά για να παρασκευασθή το γάλα νεστλέ με το οποίον έχω 
αντικαταστήση τον καφέ και το τσάι τα οποία με βλάπτουν φοβερά. Εντός 
ολίγων λεπτών της ώρας είχε συντελεσθή το πλύσιμο το κτένισμα το 
κολάτσισμα. 
 
Η ώρα ‘ηρχισε λαχανιάζοντα να πλησιάζη την 7ην. Από της 8ης μέχρι της 11 ½  
ησχολήθην με την επιθεώρησιν των φυλακείωνμου. Το απόγευμα εδέχθην 
επισκέψεις μερικών φίλων μου στο σπήτι μου (το οποίον ως γνωστόν είναι 
Αμερικάνικο). Το εσπέρας μαζύ με έναν φίλο μου ύβρισα απί 2 ώρας θεούς και 
δαίμονας. Έπειτα την 8ην εσπερινήν ώραν για να ξεπονέσουν τα πόδια έκαμα 
έφοδον σε κάτι φυλάκεια στα οποία με σκοτάδι δεν πήγαινες συ ούτε αν σου 
δώσουν 100 000 δραχμές και τέλος την 10ην ώραν επέστρεψα και εκοιμήθηκα 
για να σηκωθώ το πρωί την ίδια ώρα που σηκώθηκα σήμερα – σημείωση – 
Ακόμη δεν εκοιμήθηκα διότι άλλως πως ήτο δυνατόν να σου γράψω κοιμώμενος. 
 
Ώστε για να ξηγιόμαστε θα κοιμηθώ την 10ην ώραν τώρα δε η ώρα είνε 
9.45΄καθ’ην ώραν σου γράφω την παρούσαν μου. 
 
Με αγάπην 
 
Τάσος 
 
Καλά Χριστούγεννα 
 
Που έγινες καλά εχάρηκα. 
 
Ο κυρ Βάσος δεν μου έγραψε τώρα και 8-10 μήνας. Συνεπώς αγνοώ που μένει. 
Πάντως κάπου θα είνε έφεδρος Ανθυπολ. Μηχανικού. 
 



Από την ΙΙΙ πολυβολαρχία έχω μετατεθή εδώ και 4 μήνας στον 3ον Λόχον για να 
ξέρης να μην γράφης στην σύστασι ΙΙΙ πολυβολαρχία, προσοχή θα σε δείρω. 



Τ.Τ. 903 
 
8-1-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 27-12-21 επίστολήν σου καθώς και την κάρτα σου κι εχάρηκα 
πολύ. Δεν ευρίσκω λόγους να σ’ευχαριστήσω για τους κόπους που καταβάλλης 
για τας παραγγελίας μου. Μου γράφεις ότι έμεινες κεραυνόπληκτος για την 
τιμήν των Γερμανικών βιβλίων. Τι θα πάθης τότε όταν σου ειπώ ότι επλήρωσα 
στο αυτό βιβλιοπωλείον για να εγγραφώ συνδρομητής σε 4 ξένα μηνιαία 
περιοδικά ; Επλήρωσα  ....... δεν τολμώ να τα πω !! Μου πήραν ... 400 δραχμάς !!! 
Ε; !! Γελάς; Με κοροϊδεύεις; Δεν πιστεύεις; Πάρτο όπως θέλεις εγώ μια φορά τα 
πλήρωσα. 
 
Το γράμμα που μου έστειλες σου το επιστρέφω. Ήτο τελείως περιττόν να μου το 
στήλης. Μήπως για να σε πιστεύσω. Για μένα είσαι αξιόπιστος. Λυπήθηκα πολύ 
για την ασθένειάν σου. Φαίνεται αν και μακρυά ο γιατρός σε εκατάλαβεν πως 
έχης τα νεύρα σου. Εδώ τας εορτάς τας περάσαμε αρκετά καλά. Μόνον που 
έπαθα από το στομάχι μου και αναγκάζομαι τώρα να τηρώ αυστηράν δίαιταν. 
Το γάλα (του κουτιού εννοείται) το τσάι, τις λεμονάδες και ολίγο γιαούρτι, το 
οποίον με μεγάλες δυσκολίες κατορθώνω να οικονομήσω είναι τα μόνα που 
τρώγω, χωρίς ψωμί εννοείται. 
 
Ελπίζω σε 5-6 ημέρας να είμαι τελείως καλά. Ο καιρός είναι τελείως 
ακατάστατος. Σχεδόν καθημερινώς βρέχει. Εν τούτοις δεν έχομε πολύ κρύο. 
 
Γράφε μου συχνά 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



16-1-22 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έλαβα το γράμμα που μου έστειλες την 29 παρελθόντος μηνός. Μα το Θεό με 
λυπής κάθε τόσο που μου γράφεις για αρρώστειες και αδιαθεσίας. Μα γι αυτές 
σου τις ανοησίες που μου γράφεις σου αξίζει το ξύλο. Γράφτο στο μυαλό σου 
πως μια μέρα θα δαρής. Ακούς έχασες ένα βραχιόλι και αρρώστησες. Έχεο 
γούστο τέτοια πράγματα να σε στενοχωρούν μέχρι αρρώστειας. Εδώ χάνονται 
περιουσίες ολόκληρες και υπάρξεις ανθηραί και όμως χωρίς συγκίνησι καν ο 
κόσμος βαδίζει το δρόμο του. Και συ χαλάς την καρδιά σου για μικρά πράγματα; 
Είσαι φαίνεται νευρική. Φρόντισε να αλλάξης σύστημα ζωής. Άλλως σου είπα θα 
φας ξύλο από μένα. Δεν σου αστειεύομαι. Πρόσεχε. Θέλω να μου γράφης για 
περιπάτους, για θέατρα για διασκεδάσεις κ.λ.π. Ξέρεις πως δέρνω; Ρώτησε 
όποιον Μουχτάρην θέλεις της Μ. Ασίας σου πη, ή νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα 
να στενοχωρήσαι όταν θέλης; Από πάρτι μου σε θέλω πάντα χαροπή να είσαι, 
διότι η χαράσου είνε χαρά μου, η ευτυχία σου ευτυχία μου. 
 
Έχει γούστο να έχουμε τόσες στενοχώριες της ξενιτιάς και ασαν αν μην αρκούν 
αυτές να έχουμε και τις στενοχώριες του βραχιολιού, πάλι μου γράφεις ότι γελάς 
γιατί; Δεν κάνει εγώ να μάθω; Σε ευχαριστώ τόσην αγάπην μου έχεις; Αφεμίμ. Σε 
παρακαλώ να μου τα κάμης λιανά όλ’αυτά τα γέλοια δηλαδή να με κάμη να 
γελάσω κι εγώ του οποίου τα χείλη δεν σκάνε ποτέ. Μου ζητάς φωτογραφίαν 
σαν να μου λες ότι μπορώ αν θέλω να πεταχτώ μια στιγμή στο φωτογραφείο 
του Στείγγου (εις το οποίον έβγαλα μια φορά που είμουνα φοιτητής) να πάου να 
βγάλω και να σου στείλω. Ακόμη δεν έχει καταλάβη ότι εμείς  έχουμε εισέλθη εις 
την τάξιν των ημιαγρίων ζώντες πολλά χιλιόμετρα μακράν της κοινωνίας. 
 
Εδώ η αγορά η δική μας έχει σκαπάνια άφθονα, μπαρούτι, χειροβομβίδες, χιόνια, 
λάσπες, τουρτουριτό, δίπλωμα στις κάπες, στις γούνες, στις κουβέρτες κ.λ.π. 
αρβύλες, ψήρες, ακαθαρσίες παντοειδείς, απλυσιές, αϋπνίες, λύκους, τδακάλια 
και τα παρόμοια. Να εύχεσαι να τελειώση αυτή η κατάσατις  με καλό και όλα θα 
γίνουν. Μη βιάζεσαι. 
 
Με αγάπην πολλήν 
 
Τάσος 
 
Υ.Γ. Να μου γράφης συχνότερα μη είσαι αμελής δηλαδή αδιάφορος. 



Τ.Τ. 903 
 
19-1-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Μόλις σήμερον έλαβα το από 7-1-22 γράμμα σου. Είχε διακοπή η συγκοινωνία. 
Ελπίζω τώρα να έχουμε τακτικόν ταχυδρομείον. Τα βιβλία τα περιμένω πάντοτε. 
Για το litometre και Boussole ελυπήθηκα πολύ διότι δεν ευρέθησαν στη Lyon. Εν 
π-άση περιπτώσει εάν εδίδετο παραγγελία εις ένα εκ των καταστημάτων των 
Αθηνών θα είχαν έλθη τώρα. Σε άφησα στη διάθσί σου αφού ενόμισες 
καλλίτερον τον τρόπον εκείνον. Τώρα δεν μένη παρά να δόσης παραγγελία εις 
ένα εκ των καταστημάτων των Αθηνών και ελπίζω σε 1 ½ μήνα να ευρίσκονται 
εδώ. Σου στέλλω και μίαν σημείωσιν προς ευκολίαν σου. Εάν χρειασθούν και 
άλλα χρήματα λόγω υπερτιμήσεως του Γαλλικού Φράγκου γράψε μου να σου 
στείλω. Χρειάζεται όμως να δοθή αμέσως η παραγγελία. Σου γράφω εν βία διότι 
ο ταχυδρόμος περιμένει. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος  



Τ.Τ. 903 
 
22-1-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερα το από 12-1-22 γράμμα σου κι εχάρηκα πολύ. Σήμερον δια 
ταχυδρομικής επιταγής σου στέλλω 125 δραχμάς δια να προβής αμέσως εις  την 
αγοράν της πυξίδας Peigne. Εσύ την εζητούσες στη Γαλλία και άξαφνα βρέθηκε 
εν μέσω εις Αθήνας !! Για το Litometre το οποίο σου έγραψα να παραγγείλης εις 
ένα από τα καταστήματα των Αθηνών να φροντίσης να εκτελεσθή η παραγγελία 
το ταχύτερον και δεν πιστεύω να βραδύνη πλέον του 1 ½ μηνός. Τα βιβλία δεν 
τα έλαβον ακόμη. Όταν τα λάβω θα σου γράψω. Στείλε μου σε παρακαλώ 20 
πακέτα σιγάρα φελού Καραβασίλη, διότι εδώ δεν υπάρχουν καλά. Έχουμε μια 
καντίνα της οποίας την φωτογραφία σου στέλλω, αλλ’ αυτή έχει κάτι ελεεινά 
σιγάρα Μυτιλήνης. Μόνον Καραβασίλη θέλω. Την φωτογραφία που εζήτησε η 
αδελφή σου την στέλλω. Δυστυχώς δεν είχα καμμίαν καλύτερον. Αυτή δεν είναι 
και τόσο καλά τυπωμένη. Άλλωστε εδώ στην εκστρατεία δεν έχει κανείς εύκολα 
τα μέσα. 
 
Το σκυλάκι μου λέγεται Δράγα ξανθό σαν την Βασίλισσαν των δασών του 
Βορρά. Είναι πολύ εύμορφο και πολύ έξυπνο. Το έχω από την Νικομήδεια και με 
ηκολούθησεν εις όλας τας επιχειρήσεις. Το κυριώτερο για μένα είναι ότι είναι 
του κυνηγιού και από καλή ράτσα. Είχα και ένα κατσικάκι πολύ ωραίο το οποίο 
με ακολουθούσε σαν σκυλί. Πηδούσε επάνω μου και βέλαζε όταν με έβλεπε. 
Προχθές την νύκτα ένας λύκος το έφαγε και δεν φαντάζεσαι τη στενοχώρια μου. 
Το είχα αγοράσει για σφάξιμο αλλά άμα το είδα και ήτο χαριτωμένο το 
εκράτησα. Τώρα η μόνη μου παρηγοριά και ο μόνος μου σύντροφος είναι το 
σκυλί. 
 
Γράφε μου τακτικά 
 
Με αγάπη Τάσος  



Τ.Τ. 903 
 
7-2-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Με μεγάλη μου χαρά έλαβα το από 27-1-22 γράμμα σου μετά τόσων ημερών 
σιωπήν σου. Τα γερμανικά βιβλία τα έλαβα για την πυξίδα σε επιφόρτισα να την 
αγοράσης και να μου την στείλλης εις πολύ ασφαλές δέμα. Προς τούτο σου 
έστειλα και 125  δραχμάς δι’ επιταγής. Τα ιταλικά βιβλία δεν τα έλαβα. Εν πάση 
περιπτώση τα αναμένω με ανυπομονησίαν. Κατάλαβες; 
 
Θα σου γράψω τας εντυπώσεις μου όταν τα λάβω. Εν πάσει περιπ΄τωσει δεν 
ευρίσκω λόγους να σ’ευχαριστήσω για τας φροντίδας που λαμβάνης προς 
εκτέλεσιν των πολυπληθών μου παραγγελιών. Όσον αφορά την αποζημίωσιν θα 
φροντίσω να περιμένω την .... πτώσιν της λίρας !! 
 
Εν πάση περι ... περιπτώσει συ θα περιμένης ! Πως; Γελάς; 
 
Εγώ δεν γελώ καθόλου αλλά αρκούμαι να σηκώσω τον γιακάν μου και να 
ανάψω το τζάκι διότι μετά το καλαμπούρι αυτό ο καιρός μετετράπη επί τα 
χείρω και προς απόδειξιν σου στέλλω μιαν φωτογραφία για να πεισθής. Για το 
βιβλόιν στείλε μου την τιμήν διότι θα μου την ζητήση επιμόνως ο φίλος μου. 
Ώστε τώρα με προειδοποιείς ότι θα αραιώσης την αλληλογραφίαν; Και ότι θα 
απαντάς δια δελταρίων.  Ας αναμείνωμεν ο χρόνος θα το αποδείξη. Εν τούτοις 
εγώ σου δίδω τον λόγον μου ότι θα σου γράφω. 
 
Δεν μου λες τί γίνεται εκεί κάτω στην Αθήνα; Ο κόσμος διασκεδάζει; Δεν 
αμφιβάλλω ότι τώρα με τις απόκρηες δεν θα περνάτε άσχημα. Καλλίτερα από 
εδώ στο μέτωπο; Ίσως ! Ε; ! Αμφιβάλλης ; 
 
Γράφε μου τακτικά 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος  



Τ.Τ. 903 
12-2-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
 
Έχω αρκετές ημέρες να λάβω γράμμα σου. Φαίνεται ότι ούτε δια δελταρίων 
αποφάσισες να μου γράφης. Αν και φαίνεται αρκετά πρόωρος αυτός ο 
χαρακτηρισμός μου εν τούτοις μου φαίνεται πως μου δίδεται πληρέστατα το 
δικαίωμα να παραπονούμαι από τώρα. Δεν πιστεύω να έχης αντίθετον γνώμην. 
Εν πάση περιπτώση μαζύ με τα γράμματά σου επερίμενα και το δέμα που μου 
έγραψες εις την τελευταίαν σου επιστολήν ότι θα μου έστελλες με τα ιταλικά 
βιβλία, πλην εις μάτην. 
 
Σου είχα στήλη χρήματα να μου πάρης την πυξίδα και σιγάρα αλλά δεν έλαβον 
καμμίαν απάντησιν. Αλλά ξέχασα. Πώς δεν το θυμήθηκα ενωρίτερα; 
 
Ξέχασα πως σεις εκεί κάτω έχετε απόκρηες. Α βέβαια έτσι θα είναι. Τώρα 
μάλιστα :: Χαρά, γλέντια, κομφετί, ξενύχτια και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι; Δεν 
είναι αλήθεια; Δεν μιλάς. Αλλά μου φαίνεται πως σε διακρίνω να γελάς. Άρα έτσι 
είναι. Εν πάση περιπτώση τώρα με την Σαρακοστή πιστεύω να μας ξανα 
θυμηθής. 
 
Αν τούτοις δεν θα παύσω να περιμένω ειδήσεις σου και περιγραφές από την 
αποκρηάτικη ζωή της Αθήνας. 
 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος  



Τ.Τ. 903 
 
16-2-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Μόλις τώρα έλαβα το δέμα σου. Έλαβα τη φωτογραφία σου, θέλεις τας 
εντυπώσεις μου; Από καλλιτεχνικής απόψεως θαυμασία. Αρχίζω τας εντυπώσεις 
μου. Μόλις την είδα μου εγεννήθη η αμφιβολία στον νουν μου μήπως έγινε 
λάθος και μου έστειλες άλλην φωτογραφίαν αντ’άλλης !! Αυτή η υπόθεσις 
απερίφθη ως πολύ απίθανος. Για να διαλυθή πάσα αμφιβολία επήρα την παληά 
σου φωτογραφία για να κάμω παραβολήν. Το αποτέλεσμα της παραβολής ήτο 
ότι μεταξύ των δύο φωτογραφιών ελάχιστη ομοιότης υπάρχει και θα ηδύνατο 
να υποθέση κανείς ότι είσθε αδέλφια ή ξαδέλφια αλλ’ όχι ότι είναι εν και το αυτό 
πρόσωπον. Θα μου είπης ότι στην πρώτη φωτογραφία ο φωτογράφος σε 
παραμόρφωσε. Αλλ’αυτό δεν έχει και τόσην μεγάλην σχέσιν. Εν τούτοις η 
εξέτασις προχώρησε ακόμη και εις άλλας λεπτομερείας. Μα θα μου πης δουλειά 
δεν έχεις και θα μου γράψης ένα ολόκληρο γράμμα για την φωτογραφία μου; 
Αφού μου εζήτησες τας εντυπώσεις μου, εγώ θα σου τις γράψω με όλας τας 
λεπτομερείας. Αδιάφορον εάν είναι και εσφαλμέναι. Εν πάση περιπτώση η 
εξέτασις εγένετο μεθ’όσης δεν εφαντάζεσαι λεπτομερείας, αφού εγένετο τη 
βοηθεία υποδεκαμέτρου και διαβήτου ! Πώς; Γελάς; Κατά π΄ρωτον ετέθη το 
ζήτημα εάν και αι δύο φωτογραφίαι ελήφθησαν εκ της αυτής αποστάσεως του 
φακού, δηλαδή εστιακής αποστάσεως. Τούτο έχει εχέσιν μεγάλην διότι όσο 
πλησιάζη κανείς εις την μηχανήν επί τοσούτον μεγενυθύνεται.  
 
Εκ μετρήσεως συνήγαγον ότι αι φωτογραφίαι ελήφθησαν περίπου εκ της αυτής 
αποστάσεως. Ούτως εχόντων των πραγμάτων προχωρώ την εξέτασιν και 
συμπεραίνω ότι αι δύο φωτογραφίαι δεν παρουσιάζουν το αυτό ανάστημα και 
συνεπώς και την αυτήν ηλικίαν αν και εις την μίαν κάθεσαι. Ευρίσκομαι προ 
διλήματος : Ποία εκ των δύο είσαι; Η καινούργια σου φωτογραφία σου αποδίδει 
καθαρά τα χαρακτηριστικά με κάμνει να αναπολώ. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
είναι γνωστά. Πού και πότε; Βασανίζω την μνήμην μου και είναι αδύνατον να 
ενθυμηθώ. Άραγε ομοιότης; Πιθανόν. Πριν μετοικήσης εις την οδόν Φωκυλίδου 
πού έμενες; εις ποίαν συνοικίαν; Δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι τόσα χρόνια που 
λείπω από την Αθήνα ώστε κοντεύω να εξεληφθή και αυτή από την μνήμην μου. 
 
Γράφε μου τακτικά 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
27-2-22 
 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα το δέμα με την πυξίδα Pegne και το από 12-2-22 γράμμα σου. 
 
Δια της υπ’αριθ. 12964 ταχυδρομικής επιταγής σου έστηλα 100 δρ. Για τας 
διαφόρους παραγγελίας που σου έχω δώση. Θα μου πης ότι είναι λίγα; Θα σου 
στήλω κι’άλλα φθάνει να μου γράψης. 
 
Εν πάση περιπτώση για τον κόπον σου ως δώρον δύνασαι να λάβης για το 
θέατρον της αρεσκείας σου 2 εισητήρια για σένα και για την αδελφή σου εκ των 
χρημάτων που σου στέλλω. 
 
Στείλε μου κι εμένα κανένα κομμάτι του θεάτρου! Εκ του φυσικού. 
 
Για κλισίμετρα ήτοι Sitometres έμαθα ότι έφερον στην Αθήνα κάποιος μεγάλος  
παραγγελιοδόχος Μεταξάς άλλοτε Συνταγματάρχης του Ιππικού. Πιστεύω να 
τοι εύρης το γραφείο του και να μου αγοράσης ένα. Εάν όμως έχεης παραγγείλη 
αλλού δεν πειράζη διότι και τα δύο χρειάζονται. Σε παρακαλώ πολύ φρόντισε 
γι’αυτό το ζήτημα όσον το δυνατόν το ταχύτερον διότι μου χρειάζεται για την 
Πυρ/χία μου. 
 
Στη φωτογραφία που σου έστειλα από πίσω από μία κάσα είναι ένας 
Ανθυπασπιστής που έχω στην Πυρ/χία μου και λέγεται Βογιατζής. Ο δε άλλος 
που ήμαστε μαζύ είναι ο επιμελητής της Μεραρχίας. 
 
Σου γράφω εν βία είναι 12 ½ μεσάνυκτα και σε καληνυκτ΄λιζω. 
 
Η Δράγα σε χαιρετά 
 
Με αγάπη 
 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
3-3-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα την από 16-2-22 πολυσέλιδον επιστολήν σου κι εχάρηκα πάρα πολύ. Την 
πθξίδα και τα σιγάρα τα έλαβα ώστε μην ανησυχής. Σου έστειλα και άλλη 
επιταγή 50 δραχμάς. Ώστε φρόντισε το ταχύτερον να μου στήλης το Sitometre 
διότι τώρα με τις επιχειρήσεις θα μου χρειασθή πολύ. 
 
Μου γράφεις να μαντεύσω την ανταμοιβή σου. Το φαντάζομαι κανένα κάρρο 
κάλυκες !! Ε; Έτσι δεν είναι : Μα δεν μου λες πως βάλθηκες να κάμης 
οπλοστάσιο και Ναύσταθμο το σπίτι σου; Δεν μπορείς να φαντασθής τι εργασίες 
έχω. Δεν μου μένει καιρός να γράφω. Τώρα σου γράφω εν βία και είναι η ώρα 
μία μετά τα μεσάνυχτα. Φαντάζομαι τι ύπνο θα τραβάς. Σε λίγο κι εγώ σε 
καληνυκτίζω. Περιμένω το Sitometre εάν εύρης δυό τα πέρνω και τα δύο. 
Περιμένω ανυπομόνως απάντησι. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



10-3-22 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έλαβα το πολυσέλιδον τελευταίον γράμμα σου. Πάλι μ’ελύπησες με τες 
αρρώστειες και με τες στενοχώριες που μου γράφεις. Περίεργον πράγμα. Γιατί ο 
χαρακτήρας σου να είνε στενόχωρος; μήπως σου ψώριασαν τα κατσίκια; Είσαι 
στα καλά του Θεού, μέσα στο σπήτι σου τι άλλο θέλεις; Το βραχιολάκι, το 
γαντάκι, το τσαντάκι σε στενοχωρούν. Δηλαδή παραβάλεις την υγεία σου με τα 
ευτελή αυτά πράγματα; Είσαι τύπος περίεργος μα την αλήθεια. Σε παρακαλώ 
μένα μη μου γράφεις για στενοχώριες ή ότι θέλεις κάνε. Δεν μπορώ να πω τέτοια 
πράγματα. Λυπούμαι, στενοχωρούμαι. Τες απόκρεω δεν διασκέδασες; Γιατί; 
Μήπως πάλι έχασες κανά βραχιολάκι; Αρχίζω να γελώ με τες ανοησλίες σου μα 
την αλήθεια. Τώρα που πρέπει να χαίρεσαι να διασκεδάζης τώρα συ 
στενοχωρήσαι. Πότε θα νοιώσης τη ζωή όταν γεράσης; Μπράβο ωραία 
σκέπτεσαι αναγκάζομαι να σε συγχαρώ θέλω να πω να σε συλληπηθώ. Εμπρός 
λοιπόν στη ζωή της στενοχώριας και θα πιτύχης. Εμπρός γραμμή και εν τω 
μεταξύ διάλεγε τες εξοχές για να ξεσκάς όπως σου λένε οι γιατροί. Αν είμουνα 
φτου θα σου έβγανα και τα δυό σου αυτιά. Τ’ακούς; Μη γελάς καθόλου. Θέλεις 
να κάνης κάθε τόσο το σπήτι σου άνω κάτω και κείνους που έτυχε να σε 
γνωρίσουν και να σε περιβάλουν με αδελφικά αισθήματα. Δεν θά’ρθω καμμιά 
φορά κάτω; Θα δης τι θα πάθης. Επαναλαμβάνεις να μου γράφης να σου στέλλω 
φωτογραφίαν. Πού να την βρω ψυχή μου; Δεν έχω ούτε μπορώ να βγάλω τώρα 
εδώ απάνου στα βουνά που είμαι. Έχε υπομονή και θα σου στείλω με πρώτην 
ευκαιρίαν. Επίσης μου γράφεις να σου στείλω γούνα. Τώρα μάλιστα να πεταχτώ 
μια στιγμή στο γουναράδικο να αγοράσω μία και να σου την στείλω. Σού’γραψα 
και πάλι πως εδώ δεν έχουμε ούτε καταστήματα ούτε καν κοινωνίαν. Αν δώση ο 
Θεός και μπω σε τραίνο ή σε παπόρι θα μπορέσω να προμηθευτώ και γούνα και 
ότι άλλο θέλεις και θα σου στείλω. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
12-3-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα το από 22-2-22 γράμμα σου καθώς και το από 2-3-22. Το πρώτο φέρει 
αριθ. 1 το δεύτερον 0. Φαίνεται ότι παραιτήθης από την αρίθμησιν γιατί δεν θα 
βρης άκρη. Τα γράμματα για τα οποία μου παρεπονείσαι τα έλαβες  και όταν 
ησύχασες παράτησες τους αριθμούς. Δεν είναι έτσι; Ή κάνω λάθος; Λάθος 
φαίνεται πως έκαμα μόνον στις φωτογραφίες σου. Παρεγνώρισα φαίνεται. 
 
Εν πάση περιπτώση πέρνω τες φωτογραφίες σου πάλιν και όσο τις εξετάζω 
τόσο μου ενισχύεται η ιδέα μου. Τί να σου πώ. Δεν φαίνεται το ίδιο πρόσωπον. 
Με ερωτάς να σου πω πως σε θυμούμαι. Μήπως μπορώ να θυμηθώ; Αι 
αναμνήσεις  μου είναι πολύ λησμονημέναι έπειτα από τόσα χρόνια που λείπω 
και μέσα από τα βάθη της Μικράς Ασίας μου είναι εντελώς αδύνατον να 
ενθυμηθώ τέτειες λεπτομέρειες. Μου γράφεις ότι προ του 1914 έμενες στην 
οδόν Βαλαωρίτου. Σε βεβαιώ ότι αντί να με φωτίσης με εσκότισες περισσότερο 
γιατί είναι μία οδός πολυγνωστοτάτη και δεν ενθυμώμαι που ευρίσκεται. Επίσης 
γνωστά είναι τα ονόματα που μου έγραψες. Δεν δύναμαι εν τούτοις να 
ενθυμηθώ. Έκαμα ένα σχεδιάγραμμα της συνοικίας που υπολογίζω ότι 
ευρίσκεται η οδός Βαλαωρίτου, αλλά και πάλιν δεν κατώρθωσα να φωτισθώ. 
Υποθέτω ότι ευρίσκεται εις την  περιοχήν του σχεδίου που σου στέλλω ή θα 
είναι καμμία πάροδος της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’. Εκτός εάν τώρα 
μετετέθη εις τα πευκάκια !! Πιστέυω το σχέδιον να είναι καλό και να μη με 
απατά η μνήμη αλλά δεν ενθυμούμαι τις ονομασίες των οδών. Αρχίζω από την 
οδόν Πανεπιστημίου και καταλήγω εις την μαγευτικήν Δεξαμενήν. Εάν είχα 
χαρτί θα σου περιέγραφα και τον Λυκαβηττόν με το θαυμάσιον δασύλιόν του. 
Εκεί είναιο ο μαγευτικότατος περίπατος. Δεν πιστεύω να έχης ντίρρησιν. Θέλω 
τις εντυπώσεις σου επί του σχεδίου και να μου γράψης που ευρίσκεται αυτή η 
οδός Βαλαωρίτου διότι και το κεφάλι μου να σπάσω δεν θα κατορθώσω να την 
εύρω. Εάν μου έστελλες και την Τρίτη φωτογραφία ίσως ελύνετο το ζήτημα. 
Αλλά συ φοβάσαι μήπως χαθή. Δεν φαντάζομαι όμως να χαθή διότι τίποτε δεν 
χάνω. Τα δέματα τα έλαβα όλα. Το Sitometre περιμένω με ανυπομονησία διότι 
εντός ολίγον αρχίζει ο χορός .... όχι βέβαια του Ησαϊα αλλά του Κεμάλ και αυτό 
θα είναι το μπουζούκι που θα χορέψη ! Τώρα έχομε εδώ θαυμάσιες ανοιξιάτικες 
μέρες και τέτειες ώστε να εμβάλλωσαν  εις ζωηράς ανησυχλιας τον Κεμάλ ! Η 
Δράγα σε χαιρετά και όλο ομορφαίνει.  
Δεν μου μένει όμως καιρός να πάω κυνήγι. Παύω τη λίμα μου και σε 
καληνυχτίζω. Ξέρεις τι ώρα είναι; Μόλις 2 ½ μετά τα μεσάνυκτα.  
 
Με αγάπη 
 
Τάσος  



Τ.Τ. 903 
16-3-22 
 
Αγαπητή  Γεωργία 
 
Έλαβα τον «Πολιτισμόν» που μου έστειλες καθώς και το δελτάριό σου και με 
μεγάλη μου έκπληξη εδιάβασα ότι παντρεύομαι μετά της χαριτοβρύτου 
Γεωργίας Γεωργιάδου με κουμπάρον τον κ. Γεωργίου Α. !! 
 
Οι γάμοι μας ετελέσθησαν μεγαλοπρεπώς διότι δεν παρέλειψον να παρευρεθούν 
οι επίσημοι. Βλέπης ότι δεν παρέλειψα να προσκαλέσω και τον .... Μουφτήν του 
χωρίου κατά την ανταπόκρισην. 
 
Μου έκανε ιδιαιτέρως εντύπωσι ότι παρευρίσκετο και η δεσποινίς Αναστασία 
(λογοκρισίαν κοινώς). Γι’ αυτό  φαίνεται πως κατόρθωσα να παντρευτώ χωρίς 
να το .... πάρω κάβο !!! Εν πάση περιπτώση αφ’ ης στιγμής έλαβες την 
καλωσύνην να μου το κοινοποιήσης συγκαταλέγομαι  και εγώ μεταξύ των 
οικογενειαρχών και ίσως υπάρξη ελπίς να πάρω και καμμία άδει για να κάμω 
τον μήνα του μέλιτος !! Το πείό γουστόζικο είναι ότι ο γαμπρός είμαι 
αναμφισβητήτως ολόκληρος εγώ, νύφη και σύζυγός μου είσαι συ κατά το ήμισυ, 
δηλαδή μόνον κατ’όνομα. Κι έτσι μου αποκλείεται να σου ευχηθώ και στα δικά 
σου !! Εκτόις εάν θέλης να σου ευχηθώ και .... του χρόνου !!! Πώς ; Γελάς ; Από 
τώρα με κοροϊδεύεις ; 
 
Δεν αφήνεις τουλάχιστον να περάση ο μήνας του μέλιτος; Ή μήπως  πέρασε κι 
αυτός και δεν το κατάλαβα; Τότε σαν καλοί σύζυγοι θα έχουμε το δικαίωμα να 
παίζωμε και ... ξύλο !! Μόνον διαζύγιο δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε. 
Μπα να πάρη ο διάολος !! Πώς δεν το σκεφτήκαμε πρωτήτερα; Ο Πολιτισμός 
είναι της 13 Φεβρουαρίου, επομένως παρήλθεν μήνας και πλέον από του γάμου 
μας συνεπώς και ο ... μήνας του μέλιτος !! Βέβαια έτσι είναι. Για να το γράψη ο 
Πολιτισμός στις 13 Φεβρουαρίου θα πη πως παντρευτήκαμε ενωρίτερα, εκτός 
εάν έχης αντίθετον γνώμην λόγω συζυγικής ... συμφωνίας !!! 
 
Όλος ο κόσμος στις Απόκρηες εχόρευσε βαλς, ουαίστεπ, ταγκό και όλους τους 
αποκρηάτικους χορούς και μη, μόνον ημείς επροτιμήσαμε τον χορόν του Ησαϊα ! 
Μια φορά που μπήκαμε στο χορό θα χορέψουμε ! Θα προτιμούσα να ήμουνα 
παρών στους γάμους μου. Πόσον δίκαιο έχουνε μερικοί καμμιά φορά να δίνουνε 
την ευχή «και στον γάμο σου να είσαι εκεί». Έτσι θάναι μπορεί κανείς να 
παντρεύεται ... και να μην είναι  εκεί !!! Δηλαδή παντρεύεται ... ερήμην. Η 
ανταπόκρισις γράφει ότι παρευρέηθ και ο κ. Μπελιάς μετά των θυγατέρων του. 
Αυτός ο κύριος φαίνεται πως είτανε μεγάλος και σου εύχομαι να μην τον ... 
ξαναβρούμε ποτέ μας. Γιατί τότε από απλός Μπελιάς θα μας γίνη Μπελιάς ... 
τρικούβερτος !! Φαίνεται πως εσύ τον βρήκες και τον προσκάλεσες αφού εγώ 
παντρεύτηκα εν αγνοία μου !!! Όχι μόνον τον ευρήκες αλλά τον βρήκες για καλά 
με αυτά που σου γράφω τόση ώρα. 
 
Εν πάση περιπτώση και προς αποφυγήν παντός απευκταίου από τα 
καλαμπούρια αυτά άναψα το τζάκι μου αν και ο καιρός καλοκαίρεψε. Αν φορής 



επανοφόρι κι έχη γιακά σε συμβουλεύω να τον σηκώσης για κάθε απευκταίο. 
Άλλως τε δεν φταίω εγώ, συ φταις που μού’στηλες τον Πολιτισμό. 
 
Σου έστηλα δύο γράμματα στο Poste Restante με τις εντυπώσεις μου από την 
φωτογραφίαν σου. Το ένα μου έγραψες ότι το έλαβες, το άλλο όμως ακόμη. 
Αφού έχης και άλλην φωτογραφία γιατί δεν μου την στέλνης; Μου γράφεις πως 
φοβάσαι μήπως χαθεί. Καθώς γνωρίζεις τα γράμματα δεν χάνονται ούτε χάθηκε 
κανένα έως τώρα. Το μόνον που μπορεί να συμβή να αργήσουν λιγάκι λόγω της 
συγκοινωνίας. Τώρα μάλιστα έχει τέτοια φορτούνα στο πέλαγος ώστε θα 
κάνουμε αρκετές μέρες να πάρουμε γράμματα. Ώστε περιμένω να μου στήλης 
και την άλλη φωτογραφία σου, ας είναι και με τα ναυτικά. Την περιμένω 
ασφαλώς και χωρίς αντιρρήσεις. Ποιός σου είπε να μου γράψης πως έχεις και 
άλλη φωτογραφία; Εγώ που θα την λάβω δεν φοβούμαι πως θα χαθή.  
 
Συ λεχεις τα μέσα και βγάζης φωτογραφίες καλές ενώ εγώ εδώ δεν μπορώ να 
βγάλω καμμιά καλή. Είμαι καλός να βγάζω σε άλλους φωτογραφίες με τη 
μηχανήν μου, αλλά την δική μου φάτσα δεν μπορώ να την φωτογραφήσω. Σου 
στέλλω όμως μια φωτογραφία μου που έβγαλα πέρσυ στον Βουρνόβα με τη 
μηχανή μου. Δεν είναι τόσο καλή γιατί είναι βγαλμένη στον ήλιο instantane 
καθώς λένε κι οι φωτογράφοι. 
 
Δεν μου λες τι νέα μαθένετε σεις εκεί κάτω; Εδώ εμείς εμάθαμε ότι θα γίνη 
ανακωχή. Ότι η Συνδιάσκεψις  απεφάσισε να λύση το Ανατολικόν ζήτημα και να 
επιβάλλη την ειρήνην. Είναι αλήθεια άραγε; Αυτά τα πράγματα τα μαθαίνουμε 
τελευταία από όλους ημείς εδώ. Αν γίνη αυτό θα υπάρξη ελπίς να συναντηθούμε 
πολύ γρήγορα στην Αθήνα. Τώρα που διψάμε για νέα σταμάτησε και το 
ταχυδρομείο. Έχουμε αυτές τις ημέρες φοβερό αέρα. Φαντάζομαι τι θα γίνεται 
στη θάλασσα. Κρύο πεια δεν έχουμε. Το καλοκαιράκι μας επεσκέφθη πολύ 
γρήγορα εφέτος. Η άνοιξις ευρίσκεται εν όλη τη μεγαλοπρεπεία της. 
 
Γράψε μου νέα από την Αθήνα. Για το Sitometre τί έκανες; Δεν μου έγραψες 
καθόλου. 
 
Η Δράγα σε χαιρετά και όλο ωμμορφαίνει. 
 
Ειδοποίησέ με πόυε θα ξαναπαντρευτώ και γράψε μου τις εντυπώσεις σου από 
τη φωτογραφία μου. 
 
Με πολλά φιλιά 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
20-3-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Δια της υπ’ αριθ. 13663 στρατιωτ. ταχυδρομικής επιταγής σου απέστειλα 100 
δραχ. προς συμπλήρωσιν του απαραιτήτου ποσού δια τας παραγγελίας μου. 
 
Προχθές σου έστειλα ένα γράμμα στο P.R. φρόντισε  να το λάβης. 
 
Εδώ έχουμε καλοκαιριάτικο καιρό εν τούτοις μ’όλη τη καλωσύνη του εννοεί να 
μας κρεβατώση. Είναι ο πειό ύπουλος καιρός. Απόδειξις είναι ότι εξ’αιτίας του 
είθμαι σήμερα αδιάθετος ακι ως εκ τούτου θα φροντίσω να συντομεύσω τη λίμα 
μου. Εδώ ημείς διψάμε κυριολεκτικώς για νέα. Οι εφημερίδες αργούνε πολύ και 
έτσι είμεθα εις διαρκή εκνευρισμόν. 
 
Γράψε μου τι απέκαμες με το Sitometre. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
21-3-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερον την από 10-3-22 και υπ’ αριθ. 3 (;; !!!)  επιστολήν σου. 
 
Εν πρώτοις για την ταινία του Αριστείου σου καθιστώ γνωστόν ότι την έλαβα 
για να ηυσχάσης. Δια της υπ’ αριθ. 13821 στρατιωτ. ταχυδρομικής επιταγής σου 
έστειλα άλλες 100 δραχμές. 
 
Δια της επιστολής σου μου εγνώρισες ότι έλαβες 100 δραχμές της υπ. αριθ. 
12964 επιταγής. Τώρα πιστεύω να τα έχης χαμένα με τόσα χρήματα που σου 
έστειλα κατόπιν. Δηλαδή 50 δραχ. με την υπ. αριθ. 13008 επιταγήν, 100 δραχ. με 
την υπ. αριθ. 13663 και 100 δραχ. με την σημερινήν. Μη μου γράψης ότι δεν 
φτάνουν για σαλάτα. Άκουσες; Οπωσδήποτε θέλω να φροντίσης για το 
Sitometre καθώς σου έγραψα. 
 
Μου χρειάζεται για τις μέλλουσας επιχειρήσεις παρ’όλην την ανακωχήν που 
μαθαίνουμε εμείς εδώ πως θα γίνη. 
 
Τώρα που έχεις αποθέματα θα σε επιφορτίσω και με καινούργιες παραγγελίες. 
Θέλω φωτογραφικά είδη και να τα συσκευάσης κατά τρόπον ώτσε να μην 
υπάρχη κίνδυνος να βραχούν. 
 
Σου τα γράφω σε χωριστή σημείωσι για την ευκολία σου. Εν ανάγκη ας τη 
αποστήλη ο κ. Ράνιος εις τον οποίον άλλοτε προ πολλών ετών  (όταν ήμουνα 
στην Αθήνα) ήμαι τακτικόε πελάτης του. Εις την περίπτωσιν αυτήν σου 
υπόσχομαι ότι θα αποζημιωθής δια ... φωτογραφιών. 
 
Όσον αφορά το ζήτημα της (Δ) σαν θα παραπεμφθή ή εις την ... Κοινωνίαν των 
Εθνών ή εις την ... Επιτροπήν επί των Γερμανικών επανορθώσεων !! Γελάς; Ε;  
 
Εγώ όμως κλείω την παρούσαν μου ελλείψει χάρτου και χρόνου. Η Δράγα σε 
χαιρετά μαζύ με τον Έκτορα νεωστό στρατολογηθέντα. 
 
Με αγάπη  
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
24-3-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερον την από 15-3-22 επιστολήν σου και τους καταλόγους των 
καταστημάτων Carl Zeiss. Οι κατάλογοι αυτοί περιέχουν μόνον πρισματικά 
διόπτρα Zeiss αλλά εγώ έχω διόπτρα και καλά μάλιστα και συνεπώς δεν θέλω 
να μου πάρης. Εάν ευρισκόμουνα στην Αθήνα και μπορούσα να τα δω μονάχος 
μου τότε ίσως απεφάσιζα να πάρω. Εγώ όμως θέλω μόνον Sitometre. Εις τον 
κατάλογον που μου έστειλες εδιάβασα ότι υπάρχη και άλλος κατάλογος ο 
οποίος αναγράφει όργανα ακριβείας και μάλιστα όργανα μετρήσεως γωνιών 
όπου υπάγεται και το Sitometre και σε παρακαλώ πολύ μόλις λάβης την 
παρούσαν μου να ζητήσης από τον κ. Μεταξάν τον κατάλογον αυτόν και να μου 
τον αποστήλης το ταχύτερον. Επίσης θέλω να μου στήλης κατάλογον για τους 
φωτογραφικούς φακούς του ιδίου καταστήματος με τις τιμές των. Όλα αυτά 
στα σημειώνω στην ίδια σημείωσι που μου έστειλες.  
 
Στήλε μου το ταχύτερον τους καταλόγους για να στήλω παραγγελίαν. 
 
Όσον αφορά τα εισιτήρια του Θεάτρου που σου εδώρησα έχεις πλήρες δικαίωμα 
να τα λάβης ώστε μη μου κάνεις οικονομίες. 
 
Δεν σου γράφω περισσότερα διότι βιάζομαι να προφθάσω τον ταχυδρόμον. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



10-4-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα τα δύο σου καρτ – ποστάλ με τας ευχάς σου για το Πάσχα. 
 
Σε ευχαριστώ σου αντεύχομαι παν ποθητόν. Αραιότερα άρχισες να μου γράφης 
και τούτο με λυπεί. Θα ήθελα να ήτο επιμελιστέρα. Ναι μεν δεν λέγω ότι έχεις 
τόσες και τόσες φροντίδες του σπητιού αλλά δεν φαντάζομαι πως σου είνε 
δύσκολο να διαθέσης και για μένα λίγη ώρα κάθε εβδομάδα. 
 
Η ζωή μου είνε η ίδια που σου την έχω περιγράψη πληστάκις με την διαφοράν 
ότι τώρα πειά ήρθε το καλοκαιράκι έπαυσε το τζάκι να εργάζεται. Τα αηδονάκια 
έχουμε να μας κελαηδούν και την φύσιν να μας γεννά την ευχαρίστησιν την 
οποίαν ηρνείτο ο πισματάρης ο χειμώανας. 
 
Εφημερίδες πέρνουμε 8-10 ημερών πράγμα το οποίον μας είνε ολίγον 
δυσάρεστον. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
Δις Νεφέλη 
 
Για τας ευχάς σας στην ονομαστικήν μου εορτή σας ευχαριστώ θερμότατα. 
 
Αναστασίου Αναστάσιος 



Τ.Τ. 903 
 
15-4-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Σήμερον σου γράφω εν εκτάση. Έλαβα την φωτογραφίαν σου. Νομίζεις πως 
επείσθην; Τώρα είναι που θόλωσες τελείως τα νερά. Η διαφορά ηλικίας της 
τελευταίας φωτογραφίας είναι κολοσσιαία. Εκτός τούτου δεν μοιάζει ούτε με τις 
δύο άλλες. Απορείς; Το να ζητής να στηνεπιστρέψω μου δίδεις λαβήν εις 
υπονοίας ότι ίσως να ανήκη η φωτογραφία αυτή εις άλλον πρόσωπον. 
 
Εν πάση περιπτώση ο κτήτωρ παρακαλείται να περιμένη μέχρι τελείας 
εξακριβώσεως του προσώπου του !!! και της ταυτότητός του ! Μου γράφεις ότι 
για πρώτη φορά με είδες έυθυμον. Ιδού λοιπόν ότι δεν με γνωρίζεις καλά. Κάθε 
άλλο παρά δύσθυμος είμαι. Όταν γνωρισθούμε θα βεβαιωθής. Το μόνο πράγμα 
που ομολογώ είναι ότι συνήθως βαριέμαι να γράφω και τούτο από χαρακτήρος. 
Η δε αλληλογραφία μου μετράται εις τα δάκτυλα της μιας χειρός !!  
 
Για να πιάσω τηννπέννα χρειάζεται απόφασις μετά πολύωρον σκέψιν !! Γελάς ε; 
Γι’αυτό λοιπόν δεν διατηρώ αλληλογραφίαν. Η μόνη αλληλογραφία μου και η 
οποία διετηρήθη επί τόσα χρόνια είναι η ιδική μας. Πώς θέλεις να μην είμαι 
δύσθυμος όταν πιάνω την πέννα; αφού χρειάζεται μια τέτοια διαδικασία; Ώστε 
η οδός Φωκυλίδου αυρίσκεται κοντά στη Δεξαμενή; Κι εσύ μου έγραφες ότι 
ευρίσκεται κοντά στο Επιτελείον και κάποτε εάν ενθυμούμαι καλά κοντά στο ... 
Χρηματιστήριον !! 
 
Σου στέλνω ένα σχεδιάγραμμα της συνοικίας σου με ανεπτυγμένα τα όρια για να 
μου σημειώσης κατοικίαν σου. Καθώς θα ιδής σημειώνω κοντά σου κάποια 
βρύση και εκεί που έχω τον σταυρόν εκάθητο άλλοτε κάποιος Αξιωματικός 
Πυροβολικού Βαρβερόπουλος. Τον γνωρίζης; Σου σημειώνω ακόμα και τα 
διάφορα σκαλάκια που ανέρχονται προς Λυκαβηττόν. Μπορώ ακόμα να σου 
σημειώσω τις διάφορες επιγραφές με τας λέξεις Άνοδος προς τον Λυκαβηττόν ή 
Chemin pour le Lycabette. Δεν σου φαίνεται περίεργο έπειτα από τόσα χρόνια 
που λείπω από την Αθήνα να ξεύρω τέτοιες λεπτομέρειες που καλά καλά δεν 
ξεύρης και συ που είναι τώρα η γειτονιά σου; 
 
Αυτό δα φαίνεται και από το προηγούμενο σχέδιο που σου είχα στήλη που 
θέλησες να διορθώσης την οδόν Ηρακλείτου την οποίαν είχα σχεδιάση καλά. 
Άλλη φορά να μην περπατείς με το κεφάλι κάτω σαν που σε πηγαίνουν να σε 
κρεμάσουν και να κυττάς καλά τους δρόμους που περνάς. Το αν πονεί το 
στομάχι δεν είναι δικαιολογί !! Άκουσες; Το να σου δίδω τέτοια μαθήματα από 
τα βάθη της Μικράς Ασίας δεν ε΄ναι ακθόλου σωστό. Εάν εσύ μου έγραφες από 
που περνάει ο Σαγγάριος εδ’ω, τότε εγώ θα απεφάσιζα να ... αυτοκτονήσω από ... 
Νέον Φάληρον !! όχι στο Παλιό γιατί τα νερά εκεί θα είναι ... κρύα !!! Δεν πιστεύω 
να μου διορθώσης και το νέο σχέδιο που σου στέλλω. Σε προειδοποοιώ πως θα 
πέσης έξω. 
 



Ακούς εκεί η οδός Φωκυλίδου στη Δεξαμενή; Παρ’ολίγο να μου γράψης ότι 
ευρίσκεται κοντά στο ... Βοτανικό !! 
 
Εγώ τουλάχιστον από τα γραφόμενά σου την υπέθετα στην Λεωφόρον 
Αλεξάνδρας !! 
 
Έχεις και τον Λυκαβηττόν κοντά σου με τις ρωμάτζες του και με τα αθάνατα 
αθάνατά του, εις τα οποία έχει γραφή ολόκληρος η σύγχρονος Ελληνική Ιστορία 
με τους αγνώστους ήρωας και ηρωίδας οι οποίοι προσπαθούν να παραδώσουν 
εις την αιωνιότητα τα ονόματά των γράφοντας ταύτα επί των φύλλων των. 
 
Οι παλαιότεροι ιατροί έλεγον ότι μία άνοδος προ του Λυκαβηττού καθ’εκάστην 
καταπαύει πάντα πόνον .... στομάχου !! 
 
Διακόπτω την φλυαρία μου γιατί η πέννα αρχίζει να ... διαμαρτύρεται !! 
 
Με 1600 000 000 φιλιά 
 
Σαν το αναγκαστικόν δάνειο 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
24-4-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έχω πολύ καιρό να λάβω γράμμα σου και απορώ πως συμβαίνει αυτό. 
 
Γιατί δεν γράφεις; 
 
Είναι τώρα περισσότερο από μήνας που σου έγραψα να μου στήλης κάποιο 
κατάλογον από τον κ. Μεταξά αλλά μέχρι σήμερον δεν έλαβα τίποτε. Ήθελα για 
το Sitometre. 
 
Δεν μπορείς να φαντασθής πόσο χρήσιμο είναι για τη δουλειά μου. Δεν γνωρίζης 
ότι για να κάμη δουλειά το κανόνι χρειάζεται απαραιτήτως αυτό το πράγμα. 
 
Δεν σε παρακαλώ να φροντίσης για τον εαυτόν μου, σε παρακαλώ για την 
πατρίδα μας, η οποία δεν εφρόντισε να με εφοδιάση με αυτά τα όργανα. Είναι 
ένα μικροσκοπικόν όργανον. Εν τούτοις από αυτό κρέμεται η επιτυχία των 
επιχειρήσεων, Εϊμαι διατεθιμένος να το αγοράσω όσο όσο. 
 
Ηννόησες τώρα γιατί βιάζομαι τόσο πολύ να φροντίσης γι’αυτό; Εάν μπορούσα 
θα σου έδινα τηλεγραφικώς την παραγγελίαν αυτήν. Σου είχα γράψη να κάμης 
την παραγγελίαν στον κ. Ράντον και να μου στήλης και τον ακτάλογον που σου 
έγραψα από τον κ. Μεταξάν. 
 
Περιμένω και τα φωτογραφικά είδη που σου έγραψα. Εάν δεν επαρκούν τα 
χρήματα γράψε μου να σου στήλω και άλλα του Γεωργίου Σταύρους. Πώς τα 
πήγες με το … κόψιμο; 
 
Η Δράγα γέννησε. Σου εφύλαξα ένα σκυλάκι αλλά δεν γνωρίζω δεν θα το έχω 
μέχρι τέλους. Φοβούμαι τις μετακινήσεις. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
7-5-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Τί γίνεται; γιατί δεν γράφεις;  
 
Έχω να λάβω γράμμα σου αρκετόν καιρόν. Το τελευταίο γράμμα σου φέρει 
ημερομηνίαν 15-4-22. Εγώ αυτές τις ημέρες βρισκώμουνα άνω κάτω με κάποια 
μικρά μετακίνηση. Μόλις τακτοποιήθηκα απεφάσισα να σου γράψω. Εις μάτην 
όμως επρείμενα γράμμα σου και ιδίως δέμα για γνωστές παραγγελίες μου. Είσαι 
άρρωστη; Πάλι από τα νεύρα; Μου φαίνεται πως έχουμε την ίδια αρρώστεια. 
 
Οπωσδήποτε επερίμενα να μου γράψης έστω και δυό λέξεις. Τί γίνονται αυτές οι 
παραγγελίες μου; Τα κατάφερες ή ακόμη; Εγώ περιμένω ανυπομόνως. Ώστε 
αυτά τα χρήματα που σου έστηλα σου τα έδωσαν κομμένα; 
 
ΓΡάψε μου πόσα χρήματα έχεις εις στέμματα για να σου τα συμπληρώσω να μου 
πάρης καμμιά μετο΄χη του δανείου. 
 
Άλλως τε θα έχω την περηφάνειαν ότι εκτός της ζωής μου προσέφερον και 
χρήματα για το μεγαλέιον της πατρίδος μας. 
 
Εκτός τούτου συ θα είσαι και πειό τυχερή από μένα και μπορεί να κερδίσης. 
Κατ’αυτής ελπίζω να πάω για λίγες ημέρες στη Σμύρνη για κάποια υπηρεσία και 
πιθανόν τότε να αργήσω να σου γράψω. Το δέμα εάν θα μου το στήλης να το 
στήληςστην σημερινήν μου διεύθυνσιν και θα το λάβω ασφαλώς. Σου έγραψα 
ότι η Δράγα εγέννησε. Εάν γίνη καμμιά μετακίνησις ή εάν φύγω από εδώ δεν σου 
εγγυώμαι ότι θα φυλαχθή το σκυλάκι που σου εφύλαξα. 
 
Τον Έκτορα μου τον έκλεψαν και πάω να σκάσω. Εξ’ αιτίας αυτού έδιωξα τον 
ιπποκόμο μου. 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
9-5-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Σε παρακαλώ πολύ και όταν ευκαιρήσης περνάς από το Υπουργείον 
Στρατιωτικών Τμήμα Υλικού και ζητάς τους κανονισμούς που σου γράφω 
σ’άλλη σημείωσι την οποίαν το τίμημα μη υπερβαίνον τας 30 δραχμες 
καταβάλλεις και μου τους στέλνεις δια ταχυδ. δέματος. 
 
Επίσης ζητάς μια σημείωσι των υπαρχόντων κανονισμών όλων των όπλων με το 
τίμημα αυτών για να τους ζητήσω απ’ευθείας από το Υπουργ. Των 
Στρατιωτικών. 
 
Με αγάπη 
 
 
Τάσος 



Τ.Τ. 903 
 
22-5-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα προ ημερών το πολυσέλιδον γράμμα σου αλλά δεν μπόρεσα να σου 
γράψω αμέσως διότι ευρισκόμουνα σε μετακίνηση. Ήρθα εδώ και παρέλαβα την 
διοίκησιν της Μοίρας. Δηλαδή τώρα έχω περισσότερες σκοτούρες. Για την 
γωτογραφία είναι η πειό επιτυχημένη φωτογραφία και θα την κρατήσω ολίγον 
νκαιρόν ακόμη μέχρις ότου μου στήλης καλλίτερη; Να πω μη ανησυχής αφού 
την έχεις για ανάμνηση θα σου την επιστρέψω. Για το σετόμετραον ακόμη; Σου 
είπαν πως έχει 4 χιλιάδες δραχμές; Αυτό μια φορά κι έναν καιρό είχε 25-30 
δραχμές αλλά τώρα με την υποτίμηση της δραχμής θα έχη περισσότερο. 
 
Σου παρήγγειλεν ο κ. Ράντος εις τα καταστήματα του Jules Huet τότε θα φέρη. 
Ενν πάση περιπτώση περιμένω και τον κατάλογον από τον κ. Μεταξάν. 
 
Σου στέλλω δια της υπ. αριθ. 1129 στρατ. ταχυδρ. επιταγής δραχ. 100 εννοείται 
του Γεωργίου Σταύρου. 
 
Εδώ περνάμε αρκετά καλά και έχομε και το θετρό μας. Θέατρον θαυμάσιο με 
ηθοποιούς στρατιώτες που παίζουν πολύ ωραία. Υποδύονται μερικοί θαυμάσια 
και τις γυναίκες. 
 
Το μανδολίνον κάνη αρκετές προόδους. Σου έγραψα πως ήρχισα να μαθαίνω 
μανδολίνον ; 
 
Επειδή κάνω τόσσας προόδους θέλω να μου στήλης μερικά μουσικά κομμάτια 
από διάφορες οπρέττες. Όχι ειδικώς για μανδολίνον αλλά κομμάτια για άσμα και 
κλειδοκύμβαλον. Κατάλαβες; Δηλαδή από τα ερωτικά Γυμνάσια, την Εύθυμον 
Χήραν, το ονειρώδες βαλς, την Πριγκήπισαν της Τσάρδας και διάφορα άλλα 
κομμάτια της εκλογής σου και ιδίως τα νεώτερα. 
 
Σου είναι εύκολο πιστεύω να διαλέξης. 
 
Περιμένω να μου τα στήλης γρήγορα. 
 
Με χίλια φιλιά 
 
Τάσος 
 
Υ.Γ. Θέλω να μου στήλης και 3 Pack-films 9Χ12 (φωτογραφικά). 
 
Ο ίδιος 



Να μας ζήση ο Κώτσος ! 
 
Τ.Τ. 903 
 
30-5-22 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα σήμερον την από 21-5-22 επιστολήν σου και σπεύδω να σου απαντήσω 
αμέσως. Την επιτσολήν σου με τις φωτογραφίες τις έλαβα προ καιρού αλλά 
λόγω πολλών μου ασχολειών δεν ευκαίρεσα να σου γράψω τις εντυπώσεις μου. 
Είπες για τη Σμύρνη; Εναυάγησεν οριστικώς πλέον. Προς στιγμήν ενόμισα και 
ήλπιζα ότι θα έβλεπα κόσμο και θα ξέσκαγα αλλά δυστυχώς είναι αδύνατον να 
πραγματοποιηθή αυτό. Το μάτι μας εδώ δεν βλέπη τίποτε άλλο από χακί. 
 
Τις φωτογραφίες σου τις έλαβα αλλά δεν συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σου, 
διότι αι φωτογραφίαι δεν διαφέρουν καθόλου. Εις την μίαν γράφεις ότι 
φαίνεσαι παχυτερα αλλά ένας που γνωρίζει από φωτογραφικάν θα αντιληφθή 
αμέσως ότι διαφέρει μόνον η απόστασις εις την οποίαν εφωτογραφήθηκες. 
Κατάλαβες; Όσον αφορά τα φωτογραφικά να μου τα πάρης και να μου τα 
στήλης. Σου έγραψα ότι σου έστηλα και 100 δραχμές δι’επιταγής. Αρκούν; Ώστε 
τα ξέκαμες τα στέμματα; Δεν πειράζει. Εάν τα εκρατούσες θα σε επεφόρτιζα να 
μου τα πάρς ομολογίας. Τώρα που τα εξαργύρωσες δεν πειράζει. Εδώ έχω εγώ 
2500 δρ. εις στέμματα ώστε θα πάρω 25 ομολογίες. Μία από αυτές θα την 
βαφτίσω με το όνομά σου και έτσι θα ιδώμε και την τλυχην σου; Συμφωνείς; 
Ώστε τάχεις χαμένα; Δηλαδή τα ... λεπτά ! Εάν διαβάζης τακτικά Καθημερινή θα 
εδιάβαζες κάποιο χρονογράφημα του Μποράν που έγραφε πως χάνονται τα 
λεπτά του κόσμου. Ο διάβολος με τον οποίον εγευμάτιζε στο Φάληρο και 
τούκαμε τα έξοδα του διηγήθηκε πως προμηθεύεται τα λεπτά που χρειάζεται. 
Δηλαδή έλεγε τώρα π.χ. κοιμάται ο Σκουλούδης ο διάβολος ανοίγει το 
πορτοφόλι του και του πέρνει ένα από τα 50 χιλιάρικα που έχει. Το πρωί ο 
Σκουλούδης τα μετράει και τα βρίσκει 49 τα ξαναμετράει τα ίδια ! Μπα διάβολε 
λέγει, ο διάβολος απλόνει το χέρι του σε καμμιά άλλη κάσα πέρνει ένα χιλιάρικο 
και το βάζει μέσα στα λεπτά του Σκουλούδη και με το τρίτι μέτρημα βρίσκονται 
σωστά. Γι’αυτό κανένας με το πρώτο μέτρημα δεν τα βρίσκει σωστά τα λεπτά 
του. Ανακατεύει την ουρά του ο διάβολος. Καλά θα μου ειπής όταν τα βρίσκει 
κανείς λιγότερα αλλά όταν τα βρίσκει περισσότερα; Τότε τί γίνεται; Τότε ο 
διάβολος το κάνει επίτηδες για να γελάση νε μας και ιδίως με μερικούς  ... 
φιλάργυρους! Έτσι λοιπόν στηνέφερε και σένα και σ’έκαμε να μην κοιμηθής 
καθόλου. Φαντάζομαι τι ανάθεμα που θα μού’στηλες. Ε κι έπειτα τα έχασες !! 
χάλασε ο κόσμος: Εμείς νάμαστε μόνο καλά. 
 
Ούτε θα σε κρέμαγα ούτε θα σε έδερνα καθώς λέγη ο Καραγκιόζης για να 
ξεχρεώσουμε. Ώστε φεύγει για την Χαλκίδα; Σε μακαρίζω. Χαιρετισμούς στον 
Καράπαμπα, δηλαδή το φρούριον και το Κάστρο. Τα ξέρεις; 
 
Μαγευτικοτέρα πόλις δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώση μη ξεχάσης  και τας 
διαφόρους παραγγελίες μου. Τα Pack-films και τα films τα περιμένω. Σου 



έγραψα να μου στήλης και μερικά μουσικά κομμάτια. Επίσης μη λησμονής να 
ρωτάς για το Sitometre.  
 
Εδώ τώρα έχω αρκετές δουλειές εκτός της Πυρ/χίας μου έχω και την διοίκησιν 
της Μοίρας και δεν φαντάζεσαι τι σκοτουρες έχω. Τον Έκτορα τον ευρήκα. Τον 
είχαν κλέψη κάτι φαντάροι. Τώρα τον έχω διαρκώς δεμένο γιατί δεν αργούν να 
μου τον πάρουν πάλι. 
 
Η Δράγα σε χαιρετά υποφέρει πολύ με τις ζέστες. 
 
Τομικρό της έγινε χαριτωμένο θα ονομασθή Πομμάκ από το μέρος που 
γεννήθηκε. 
Τώρα είναι στις χάρες του διαρκώς παίζει. 
 
Χαιρετισμούς στην αδελφή σου 
 
Με χίλια φιλιά 
 
Τάσος 
 
Υ.Γ. Από τα εκατομύρια πτωχεύσαμε !!! 
 
 



Τ.Τ. 903 
 
21-6-22 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Έλαβα προ δυό ημερών το από 8-6-22 γράμμα σου και πριν ακόμα προφθάσω 
να σου απαντήσω έλαβον σήμερον και το από 11-6-22 που μου γράφεις να σου 
γράψω αμέσως. 
 
Δυστυχώς όμως δεν δύναμαι να σου παράσχω τας πληροφορίας που μου 
εζήτησες διότι ο Λοχαγός Νικολαϊδης Δημοσθένης μου είναι τελείως άγνωστος. 
Βλέπηε είναι και του Πεζικού και δεν είναι εύκολον να τον γνωρίζω. 
 
Τί είναι αυτά που μου έγραψες; Θα φύγης για το Σουδάν; Τί θέλεις με τους 
αραπάδες; Δεν τα’φήνεις τα’στεία. Καλά τι σύζυγος είμαι εγώ όταν 
μ’εγκαταλείπεις κατ’αυτόν τον τρόπον; Ε; Πως; Ούτε καν άδεια δεν ζήτησες !! 
 
Άλλη φορά δεν επιτρέπω να επαναληφθή αυτό. Το μόνο που με παρηγορεί είναι 
ότι καθώς μου γράφεις δεν θα φύγης .... με ευχαρίστησι. Αυτό μας έλειπε !!! 
 
Για το Sitometre έλαβα ειδοποίησιν από τον κ. Ράντον ότι δεν κατόρθωσεν να 
εύρη. 
 
Για τα Pack films που σου έγραψα και τα περιμένω δεν έλαβα ακόμη. Τί 
συμβαίνει; Ώστε δεν κατόρθωσες να μου εύρης την Πριγκίπισσα της Τσάρδης; 
 
Τα κομμάτια που θελω πρέπει να είναι νότες δια άσμα και κλειδοκύμβαλον 
ηννόησες; Είναι περιττό να με ρωτάς εσύ τι θέλω με τα λόγια. Εσύ ζήτησες 
κομμάτια για άσμα και κλειδοκύμβαλον. 
 
Μου γράφεις για τον Ρηγόπουλον για να του δώσω το σκυλάκι. Μάθε λοιπόν ότι 
ευρίσκομαι μακρυά από αυτόν πολύ και μου φαίνεται αδύνατον να περάση από 
εδώ. Επίσης αξιωματικούς απολυόμενους του 910 και 911 δεν έχουμε, άλλως τε 
είναι και τόσοι λίγοι αυτοί. Με τη Σμύρνη δεν ευρισκόμεθα εις στενάς σχέσεις !! 
Δηλαδή από την Μεραρχία μας δεν πηγαίνει ποτέ κανένας. 
 
Εν τούτοις θα φροντίσω εάν τυχόν κανένα πάη στη Σμύρνη για να στείλω το 
σκυλάκι. 
 
Για τους κάλυκας αυτήν την εποχήν που μου εζήτησες για την αδελφήν σου δεν 
ήτο εύκολον να προμηθευτώ. Κατόρθωσα να έυρω μόνον ένα μικρό και 
προσπαθώ να εύρω και το ταίρι του. Κάλυκες μεγάλοι και ωραίοι σαν εκείνους 
που σου έχω στήλη δεν βρίσκει κανείς εδώ στην Μικράν Ασίαν. Αυτοί είναι από 
το Μακεδονικόν Μέτωπον. 
 
Γράφε μου τακτικά και προπαντός μη .... ταξιδεύης. 
 
Με χίλια φιλιά 



 
Τάσος 
 
Σου στέλλω καιμια καινούργια φωτογραφία μου. 



Σμύρνη τη 11-7-22 

 

Αγαπητή Γεωργία 

 

Τρίβης τα μάτια σου; Μάλιστα ευρίσκομαι στη Σμύρνη. Δεν ήλθα εν τούτοις για διασκέδασι. Ήλθα για 

να κάμω αντιλυσσικήν θεραπείαν. Ξεύρεις τι συνέβη; Ο Έκτωρ μου ελύσσαξε και με δάγκασε στο χέρι 

και τοιουτοτρόπως ήλθα ενταύθα να υποστώ την θεραπείαν. Για το σκυλάκι δεν υπάρχη ελπίς γιατί το 

δάγκωσαν κι αυτό. Μόνον η Δράγα εγλύτωσε αλλά μου φαίνεται πως κι αυτή είναι επικίνδυνος και την 

αφήκα στο μέτωπο. Δεν μου φαίνεται πιθανόν ότι θα μπορέσω να την ξανάβρω πάλιν. 

Αυτά είναι τα νέα μου. 

Θα απορούσες βέβαια γιατί είχες πολύν καιρόν να λάβης γράμμα μου. Κανένα δέμα σου δεν έλαβα εάν 

το έστειλες θα το περιμένω εδώ γιατί θα κάμη τον γύρον του κόσμου. 

Περιμένω τα νέα σου 

 

Με αγάπη  

Τάσος 

 

Ξενοδοχείον Ομόνοια 

Σμύρνη 

 

 



Σμύρνη τη 22-7-22 

Αγαπητή Γεωργία 

Έκπληκτος προ ημερών έλαβα το τηλεγράφημά σου που μ’ερωτούσες για την υγεία μου. Σου απήντησα 

αμέσως. Σήμερα έλαβα και τα δύο σου επιστολάς και έτσι απεκαλύφθη το μυστήριον. Σε διαβεβαιώ ότι 

ετελείωσα την θεραπείαν μου ή μάλλον μου μένουν ακόμη τρεις ενέσεις να κάμω και έτσι είμαι εκτός 

κινδύνου. Δεν υπήρχε λόγος να πάω σ’αυτό το χωριό που μου έγραφες δεδομένου ότι η υπηρεσία έχει 

φροντίση και έχει ιδρύση ενταύθα λυσσιατρείον. Άλλως τε και αυτό εάν δεν υπήρχε θα με απέστελλον 

εις το Λυσσιατρείον Αθηνών. 

Μετά 4-5 ημέρας αναχωρώ πάλιν δια το σώμα μου στο μέτωπον. Άλλοτε έδιδανν αδείας τώρα 

κατηργήθησαν και αυταί. Θα μένω μόνον επί 15 ημέρας ελεύθερος υπηρεσίας. 

Για το λοχαγό που μου έγραψες δεν τον γνωρίζω. Είναι απίθανον εάν θα δυνηθώ να τον συνατήσω 

διότι ευρίσκομαι εις παραμονάς ταξειδίου και είμαι άνω κάτω. 

Τα δέματα δεν τα έλαβα ακόμη ποιός ξεύρει που ταξιδεύουν. 

Σε συμβουλεύω ότι άλλη φορά να μη πιστεύης τα όνειρα. Κι εκείνος που σου το εξήγησε δεν σου το 

εξήγησε καλά. Για να σου στείλω ένα κουτί λεπτά θα πη πως θα γίνω … πλούσιος ! αυτή η εξήγησις. 

 

Με αγάπη 

 

Τάσος 



Τ.Τ. 903 τη 9-8-22 

Αγαπητή μου Γεωργία 

Έλαβα την από 20-7-22 επιστολήν σου όταν ανεχώρουν εκ Σμύρνης και δεν ηδυνήθην να σου 

απαντήσω αμέσως. Το δέμα με τα φιλμ δεν το έλαβα ακόμη. Ποιος ξέρει που ταξιδεύει. Να ιδούμε θα 

ξαναγυρίση πάλι; Η θεραπεία μου ετελέιωσεν και ανεχώρησα αμέσως για την θέσιν μου. Περίμενες να 

πάρω άδεια; Πού τέτοια τύχη. 

Μου έγραφες για φωτογραφία. Πού να μου μείνη καιρός να θυμηθώ τέτοια πράγματα. Η αναχώρησίς 

μου ήτο εσπευσμένη. Δεν με άφησαν καθόλου να ξεκουρασθώ και να συνέλθω λιγάκι.  

Τι ωραία θα ήτο να περνούσα μερικές μέρες στην Αθήνα! Αν το θέλη αυτό η σύζυγος το θέλει δέκα 

φορές ο σύζυγος. 

Άλλως τε πρέπει να σκεφθής ότι απεχωρίσθημεν και νεόνυμφοι και δεν ελάβαμε τον καιρόν να 

περάσουμε τον μήνα του μέλιττος. Ε; έτσι δεν είναι; Και κατά συνέπιαν ο χωρισμός μας είναι πειό 

σκληρότερος από κάθε άλλον. 

Έχεις μεγάλο δίκαιο να μου γράφης ότι έχεις ανάγκην από τόσα πράγματα αλλά τι να σου κάμω κι εγώ 

αφού λείπω τόσο καιρό. 

Μη λογαριάσης όμως ποτέ τη Σμύρνη για τις αγορές αυτές ! Δεν φαντάζεσαι τι ακρίβεια υπάρχει. Όλα 

τα είδη πωλούνται εις τριπλασίαν τιμήν της τιμής των Αθηνών. Και τούτο ένεκα η συναλλαγματική 

διαφορά. Ξέρεις ότι ένα καφφέ στο Καφέ Παρί ή εις ένα οιονδήποτε κέντρον πωλείται 4½ δραχμές! Ένα  

ποτήρι μπύρα 7-8 δραχμές ! Και έπεται συνέχεια. 

Όσον αφορά το ζήτημα ότι θα φορέσης μαύρα για τον Πομάκ και τον Έκτωρα δεν εγκρίνω, άλλως τε θα 

με κάμης να πιστεύσω αφού τα νομίζεις παιδιά μας ότι είμαστε κι εμείς ….. !!! Γελάς ε ; 

Αλλ’ούτε και για ψυχοπαίδια μπορώ να τα παραδεχθώ γιατί δεν φθάσαμε σε τέτοια ηλικία που να μη 

έχουμε παιδιά και να μη ….. κάνουμε !! 

Ώστε τα μαύρα καταργούνται. Να λοιπόν μια οικονομία. Εκτός εάν νομίζης ότι σου πάνε ή ότι προτιμάς 

την … χειρίαν ! Αλλά μην απελπίζεσαι τώρα με τας νέας μεταβολάς που θα κάμη ο Αρχιστράτηγος 

πιστεύω και εγώ να συμπεριληφθώ λόγω της πολυχρονίου μου υπηρεσίας στο μέτωπον και να 

τοποθετηθώ ίσως στη Σμύρνη. Τότε θα σε παρακαλέσω να έλθης όπως κάνουν και τόσοι άλλοι που 

έχουν τις οικογένειές τους στη Σμύρνη. Ε; Τι λες; 

Προσπαθώ τώρα να διασκεδάσω τη στενοχώρια μου με την ανιαρά ζωή του μετώπου που ξανάρχισα 

πάλι. Γράφε μου συχνά.  Η υγεία σου πώς πηγαίνει; 

Σε γλυκοφιλώ στα μάτια 

Ο σύζυγός σου  

Τάσος 



Εν 40 Εκκλησίας τη 19-9-22 

 

Αγαπητή Γεωργία 

Δεν σου έγραψα ακόμη διότι δεν εγκατεστάθην οριστικώς. Από την Ραιδεστόν σου έστηλα και άλλο 

γράμμα. Το έλαβες άραγε; Σου γράφω εν βία. 

Γράφε μου εις την κάτωθι διεύθυνσίν μου. 

 

Χ Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού 

Τ.Τ. 911 

 

Με αγάπη  

Τάσος 



ΤΤ. 905 

6-11-22 

Αγαπητή Γεωργία 

Μόλις έλαβα τα από 29-9-22 και από 25-10-22 γράμματά σου κι εχάρηκα πολύ γιατί άρχισα πεια να 

χάνω τα ίχνη σου και δεν εμάθαινα που βρισκόσουνα τόσους μήνας τώρα εάν εξαιρέσης ένα γράμμα 

σου που έλαβα στις 40 Εκκλησίες χωρίς να ξέρω κι εγώ πως έγινε αυτό.  

Να μια χαρά ανδρόγυνον !! Να ανταλλάσουν ένα γράμμα κάθε …. Εξαμηνία !! Αν ρωτάς και για μένα 

δεν κάθησα σε χλωρό κλαρί από τον παρελθόντα Ιούνιον καθώς και συ αντελήφθης από τας διαφόρους 

διευθύνσεις μου που σου έστηλα. Τώρα δεν λέω μεγάλο λόγο αλλά μου φαίνεται πως τελείωσαν πειά 

τα βάσανα και θα ησυχάσω. Ελπίζω να έχουμε τακτική αλληλογραφία εάν θέλης και συ. 

Λυπήθηκα πολύ που έμαθα πως δεν σε άφησε και σένα η γενική καταστροφή. Εγώ έχασα πολλά 

πράγματα που είχα αφήση στον Βουρνόβα στο σπίτι που έμενα. Έχασα δύο στολές χακί καινούργιες 

που σήμερα έχουν 1000 δραχμές η μία, ολόκληρο και ανεκτίμητο βιβλιοθήκη με δύο μπαούλα βιβλία, 

υποδήματα, εσώρουχα, μάλλινα (γιατί τότε ήτανε καλοκαίρι ακόμη) μια κιθάρα, ένα μανδολίνο, δύο 

όπλα κυνηγετικά με τα εξαρτήματά τους και το κυριώτερο τη Δράγα ! 

Ούτε έμαθα τι απέγινον αυτοί οι άνθρωποι και εάν κατόρθωσαν να σωθούν ή τους έσφαξαν οι 

Κεμαλικοί. Εάν μπορούσες να με πληροφορήσης για την οικογένεια της σπιτονοικοκυράς μου θα μου 

έκαμες μεγάλη χάρη. Ονομάζεται Ελένη Πετράντη και εκάθητο εις την οικίαν του Τούρλιτα εις 

Βουρνόβα. Ίσως πληροφορηθής από πρόσφυγες εκ Βουρνόβα ή εκ Σμύρνης. 

Τα φιλμ στήλε τα στην νέαν διεύθυνσίν μου  γιατί όσο περνά ο καιρός χαλούν και ότι άλλο έχεις να μου 

στήλης. 

Θέλω να περάσης και να ερωτήσης μήπως έχω ανεπίδοτα γράμματα ή δέματα απεσταλθέντα εις την 

παλαιάν διεύθυνσιν Χιβ Μοίραν Ορ. Πυρ/κού Τ.Τ. 903. Ότι έχω τα παίρνεις και μου τα στέλνεις. Επίσης 

θέλω να μου στήλης ταχυδρομικώς ένα κλειδί κουρδίσματος κιθάρας. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο που 

κουρδίζει κανείς τρεις χορδές της κιθάρας από προύτζο. Κατάλαβες; 

Σου κάνω και το σχήμα για να το καταλάβης, θέλω δηλαδή ένα τέτοιο ολόκληρο. Εδώ ζήτησα αλλά δεν 

βρίσκω τέτοια κιθάρας αλλά μόνον μανδολίνου. 

Εξακολούθη τη δίαιτα για να μη σε ξαναπιάση το στομάχι σου. Τώρα που έγινες καλά είναι κρίμα να 

ξαναπάθης πάλι τα ίδια. Έτσι δεν είναι; Εκτός εάν έχης αντίθετον γνώμην και απεφάσισες να 

αυτοκτονήσης χωρίς την άδειάν μου !!! Τι σύζυγος είσαι συ που δε με λογαριάζης πως θα μ’αφήσης 

χήρο !! Τέτοια συζυγικήν αγάπην έχεις; Θα με αναγκάσης ναν πάρω διαζύγιο !! 

Έβγαλες λοιπόν καινούργια φωτογραφία και δεν μου την έστηλες; Έκαμες μεγάλο σφάλμα. 

Προσπάθησε να το επανορθώσης γρήγορα και να μου την στήλης. Ας είναι και λιγάκι σκοτηνή. Εγώ εδώ 

δεν ευρήκα κανένα φωτογραφείον αλλά ούτε ρώτησα. Εάν βρω κανένα θα βγάλω και θα σου στήλω. 



Τώρα σου στέλνω δύο φωτογραφίες που έβγαλα στο μέτωπο κατά τις παραμονές της υποχωρήσεως. 

Είναι αρκετά καλά επιτυχημένη και θέλω να μου γράψης τις εντυπώσεις σου. Σου στέλλω και μερικές 

άλλες αναμνηστικές του μετώπου. Η μία παριστά το χωρίον Πελαδάριον μεταξύ Μουδανιών και 

Προύσης ένθα συνεκροτήσαμε μεγάλη μάχη εναντίον τριπλασίων εχθρικών δυνάμεων την παραμονήν 

της εις Μουδανιά κυκλώσεώς μας. Εκεί εκινδυνεύσαμε να συλληφθώμεν αιχμάλωτοι. 

Το να σου γράψω λεπτομερείας δεν θα χωρέση το χαρτί και το αναβάλλω για άλλη φορά. Το μόνο που 

σου γράφω είναι ότι εγώ ήμουνα στο Απόσπασμα Ζήρα που διεκρίθη ότι παντού όπου εδώσαμε μάχη 

ενικήσαμε και εις το Πελαδάρι ακόμη που είχαμε απέναντί μας τριπλασίας δυνάμεις. Στην Κίο μόνον 

κατόρθωσαν οι Τούρκοι για μια στιγμή να διασπάσουν το μέτωπον αλλά εκάναμεν αντεπίθεσι και τους 

διώξαμε. Τότε κατέλαβε πανικός τους επιβιβαζομένους π΄ροσφυγας και εγκατέλειψαν τα πράγματά 

τους στις αποβάθρες και έφυγον πεζή για τα Μουδανιά. Στα Μουδανιά εκυκλώθημεν και μας είπον να 

παραδοθούμε αλλά επιτεθήκαμε τους διεσπάσαμε και επεράσαμε. 

Είπες για τους κάλυκες; Ελησμόνησα να τους γράψω  προηγουμένως μετά των εν  Βουρνόβα 

απωλεσθέντων. Ημείς αφήκαμε κανόνια και τόσα άλλα πράγματα στη Μικρά Ασία κάλυκας ήθελες να 

πάρουμε; Ολούρ; Καθώς λένε και οι σύμμαχοι !!! 

Έτσι να πης της αδελφής σου. Εάν ξανακάνουμε πόλεμον σου υπόσχομαι να σου προμηθεύσω. 

Τώρα πειά θέλω να μου γράφης τακτικά γιατί δεν θα δικαιολογήσαι και περιμένω καθημερινώς 

γράμμα σου. 

 

Με ένα τσουβάλι ολόγλυκα φιλιά 

 

Τάσος 



Τ.Τ. 905 

15-11-22 

Αγαπητή Γεωργία 

Κατόρθωσα να λάβω επιτέλους ένα γράμμα σου προ 10 ημερών όταν ευρισκόμουνα στας 40 

Εκκλησίας. Δεν μπόρεσα να σου απαντήσω αμέσως διότι μετετέθην και κατόπιν ήρχισαν αι πορείαι. 

Τώρα σου γράφω εν βία και στο γόνατο. Γράψε μου αμέσως μόλις λάβης την επιστολή μου. 

Θα σου γράψω περισσότερα μόλις κατορθώσουμε να σταθούμε και να ησυχάσουμε λιγάκι. 

 

Με πολλά φιλιά 

Τάσος 

Η Διευθυνσίς μου 

 

Γ΄ Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού 

 

Τ.Τ. 905 



Τ.Τ. 905 

30-11-22 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα τις από 12-11-22 και 17-11-22 επιστολάς σου εξ ων η μία πολυσέλιδος. Πως το έπαθες και μου 

έγραψες τόσα πολλά δηλαδή 12 σελίδες !! Κατέρριψε το ρεκόρ όλων των προηγουμένων επιστολών 

σου. Αλήθεια ξέχασα να σου γράψω ότι έχασα όλην σου την αλληλογραφίαν πλην των … φωτογραφιών 

εννοείται. Σαν καλός σύζυγος που αγαπά την σύζυγόν του δεν χάνω τις φωτογραφίες. Έτσι δεν είναι; 

Τώρα ποιος ξέρει ποιος Τσέτης θα έχη την υπομονήν να διαβάζη την αλληλογραφία σου. Μπορεί και να 

σου … γράψη ! Ποιος ξέρει; Τη φωτογραφία σου την έλαβα μετά το τελεσίγραφόν μου. Φαίνεσαι 

αρκετά αδύνατη όχι όμως και πολύ. Έχει επιτύχει θαυμάσια. Αλλά εάν βγάλης και καμμιά καινούργια 

έστω και με τα μαύρα θα την εδεχόμουνα ευχαρίστως. Σκοπεύω να γεμίσω ένα άλμπουμ από 

φωτογραφίες σου και θα γράψω απ’έξω φωτογραφίαι της αγαπημένης μου συζύγου. Ε; Τι λες; 

Τα γράματα να τα στέλνης εις Γ’ Σύνταγμα Πεδινού Πυρ/κού και όχι Γ’ Μοίραν. Άκουσες; 

Για να μη χαθή κανένα. Απορώ μάλιστα πως δεν εχάθηκε ακόμη. Ήτανε μάλιστα και η φωτογραφία σου 

μέσα. Περιμένω το δέμα από τόσες μέρες τώρα και ακόμα τίποτε να φανή. Ποιος ξεύρει που 

αναπαύεται. Αλλά ξέχασα μου το έγραψες στο μπαούλο σου. Το ίδιο δεν είναι αφού το φυλάγη η 

σύζυγος στο μπαούλο της; Δεν έχω κανένα παράπονον. 

Πάλι άρχισες να κακοστομαχιάζης; Γι’αυτό έχω να λάβω τόσες μέρες τώρα γράμμα σου; Φαίνεται πως 

το στομάχι ενοχλεί και την πέννα σου για την οποίαν τόσα εκαυχάσο εις τας προηγουμένας επιστολάς 

σου. Κρίμα που μου έγραφες ότι γράφης δέκα γράμματα την ημέραν. Εμένα τουλάχιστον μου στέλνεις 

ένα κάθε 15 ημέρας. Να μια φορά συζυγική αγάπη !! 

Κι έπειτα με ρωτάς εάν έχω παράπονα. Εγώ; Καθόλου !! Θα μου πης αμέσως ότι δεν γράφω κι εγώ. Ναι 

αλλά εγώ δεν γράφω 10 γράμματα την ημέραν. Γράφω μόνον 2-3 την εβδομάδα εκ των οποίων το ένα 

είναι δικό σου. Εάν πάρουμε την αναλογία αυτή στη δική σου αλληλογραφία πρέπει να μου στέλνης 3 

γράμματα τουλάχιστον … την ημέραν !! Εγώ δεν αλληλογραφώ ούτε με το εξωτερικόν αλλ’ούτε και με 

το εσωτερικόν. Εγώ βαριέμαι που βλέπω την πέννα όχι και να την πιάσω να γράψη. 

Εν πάση περιπτώση για τη σύζυγό μου αποφασίζω να γράφω τακτικότατα. 

Γράφε μου τακτικότερα διότι αλλοιώς θα ζητήσω … διαζύγιο. 

Με αμέτρητα φιλιά 

Τάσος 



Τ.Τ. 905 

11-12-22 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα την από 6-12-22 επιστολήν σου και μετ’εκπλήξεως είδον να μου γράφης ότι στερείσαι επιστολής 

μου καίτοι εγώ σου έγραψα 2 επιστολάς μετά την λήψιν της φωτογραφίας σου στο Poste Restante.  

Τι να συμβαίνη άραγε; Μήπως χάνονται ή κατακρατούνται πουθενά; Γράψε μου αμέσως εάν δεν τις 

έλαβες για να λάβω τα μέτρα μου. Είναι δυνατόν να ξεχάσω κατ’αυτόν τον τρόπον την γλυκειά μου 

σύζυγον; 

Σου έγραφα πολλά για τη φωτογραφία σου και γι’αυτό την είχα στήλη στο P.R. Τα τρία δέματα που μου 

έστηλες τα έλαβα και σ’ευχαριστώ πολύ. Τα films, οι νότες, τα κλειδιά και τα παλαιά γράμματά σου 

ήσαν εντάξει. Πώς να μην αγαπά κανείς τέτοια σύζυγο. Μόνο που ζητάει κάλυκες σε εποχή που δεν 

ευρίσκονται και άδεια για να’ρθω στην Αθήνα. 

Α! Καλά που το θυμήθηκα. Μου έγραψες για άδεια; Πού τέτοια τύχη. Δεν υπάρχει ελπίς να πάρω και 

γι’αυτό δεν εζήτησα. Το γνωρίζω ότι είμαι καταδικασμένος να μένω αιωνίως στο Μέτωπον εν αντιθέση 

προς άλλους διαφόρους επιτηδείους οι οποίοι προτιμούνται στας αδείας και συχνά πηγαίνουν στην 

Αθήνα και καλούνε και δια το κανονάκι απ’εκεί. Άλλως τε με γνωρίζης τώρα τόσα χρόνια. Ούτε μια 

μέρα άδεια δεν πήρα για να σε ιδώ. 

Αλλά εγώ συνήθισα τώρα τόσα χρόνια κι αν έλθω καμμιά φορά δεν θα μπορώ να κάμω και θα ζητήσω 

πάλι να βγω στο μέτωπο. Φαντάσου ότι τον περσμένον Ιούλιον ήμουνα στη Σμύρνη και ενώ μπορούσα 

να τοποθετηθώ εκεί εγώ ετσακίσθηκα για να φύγω να πάω στη Μεραρχία μου. 

Εάν ευκαιρής πέρασε από το Υπουργείον της Συγκοινωνίας για να ιδής εάν έχω κανένα γράμμα και μου 

το στέλνης. 

Σε προηγούμενη επιστολή σου έγραψα να αλλάξης την διεύθυνσίν μου διότι αυτή που γράφεις είναι 

εσφαλμένη. Να γράφης Γ΄Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού Τ.Τ. 905 3η Πυρ/χία. 

Φαίνεται ότι δεν έλαβες αυτό το γράμμα μου. Απορώ πως χάνονται τα γράμματά μου. Ξεύρεις ότι εγώ 

ετοιμαζόμουνα να σου γράψω ένα γράμμα και να σου τα ψάλλω γιατί δεν υπέθετα ότι δεν λαβαίνεις τα 

γράμματά μου. Περιμένω να μου γράψης αμέσως. 

 

Με ένα εκατομμύριο φιλιά 

 

Τάσος 



1-1-23 

 

Αγαπημένη μου Γεωργία 

 

Εύχομαι επί τω νέω έτη χρόνια πολλά κι ευτυχισμένα. Να με συγχωρής που δεν σου γράφω τακτικά η 

πολλή εργασία που έχω δεν μου δίνη χρόνον καθόλου. Ελυπήθηκα πολύ ότι πρόκειται να αναχωρήσης 

για την Αφρικήν χωρίς να ζητήσης και την … άδειάν μου. 

Μάθε ότι ήλλαξε η διεύθυνσίς μου και πρέπει να μου γράφης στο εξής εις την Γ’2 Μοίραν Πεδινού 

Πυρ/κού Τ.Τ. 905. Μη με ξεχνάς εσύ και γράφε μου συχνότερα άλλως τε συ φημίζεσαι για την 

ικανότητα στην αλληλογραφία. 

 

Με χίλια φιλιά 

Τάσος 

Ο χρόνος που μας έρχεται εύχομαι να μας δώση ότι ποθεί η καρδούλα μας και να μας στεφανώση 

μ’ένα της Νίκης στέφανο μεσ’στη Μικρά Ασία για να γραφή με γράμματα χρυσά το είκοσιτρία. 

Ο  ίδιος 



Άνδρος 

9-2-23 

 

Αγαπητή Γεωργία 

Έχω ενταύθα αρκετάς ημέρας. Από την Κρήτη έφυγα και δεν κατόρθωσα να πάρω άλλο γράμμα σου. 

Γιατί άραγε; Τόσο γρήγορα με εξέχασες από 5½ χρόνια που αλληλογραφούσαμε; 

Όταν πέρασα από την Αθήνα θέλησα να σε συναντήσω αλλά με έπιασαν οι θέρμες που (Δ) από τα έλη 

του Έβρου και αναγκάσθηκα να φύγω όπως μπορούσα για να αλλάξω τον αέρα μου. 

Ετράβηξα ολόκληρο οδύσσεια με το βαπόρι που έφυγα και παρ’ολίγον να πνιγούμε από την τρικυμία. 

Εδώ πάλι με έπιασαν οι πυρετοί και τώρα ευτυχώς είμαι καλλίτερα. Δεν σου έγραψα γιατί σκόπευα να 

γυρίσω γρήγορα πίσω στην Αθήνα και να σε δω τότε. Αλλά η κακοκαιρίες με εμποδίζουν και δεν 

αποφάσισα να διακινδυνεύσω ένα τέτοιο θαλάσσιο ταξίδι. Άμα λάβης την παρούσαν μου γράψε μου 

αμέσως σε παρακαλώ να μάθω περί της υγείας σου γιατί στην τελευταία σου επιστολή μου έγραφες 

ότι ήσουν άρρωστη. 

Περιμένω χωρίς άλλο γράμμα σου. 

Χαιρετισμούς στη Νεφέλη 

Με αγάπη 

Τάσος 

Α. Αναστασίου 

Κοχύλαν 

Κόρθιον Άνδρον 



Τ.Τ. 905 

12-3-23 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα το από 4-3-23 αγαπημένο γραμματάκι σου και εχάρηκα πολύ. Εξεπλάγην όταν εδιάβασα ότι τον 

γάμο μας τον πήρες στα αστεία κι έσκασες στα γέλοια. 

Δεν μου λες σε παρακαλώ πως πέρνεις  στα αστεία ένα νόμιμο γάμο; Αφού μάλιστα έγραψαν κι η 

εφημερίδες; Φαίνεται πως βαρέθηκες και θέλης να πάρης διαζύγιο !! Εγώ όμως δεν θα σου δώσω και 

θα σε καταγγείλω επί διγαμία και ..... διατάραξη την οικογενειακής γαλήνης. Ώστε τα γράμματά μου τα 

ανοίγουν; Εγώ τα λαβαίνω πάντοτε κλειστά φαίνεται πως δεν υπάρχη λογοκρισία. Παραπονείσαι ότι η 

αλληλογραφία μας ηραιώθη τους τελευταίους 6 μήνες. Δεν λογαριάζης ότι έχουμε τόση δουλειά που 

δεν είχαμε ποτέ; Για να ανασυγκροτήσουμε το στρατό πρέπει να εργασθώμε. 

Αργότερα θα σου γράφω τακτικότερα αλλά συ γράφε μου συχνότερα. 

Η υγεία λοιπόν πηγαίνει καλά; 

Αυτό είναι ευχάριστο. 

Χαιρετισμούς στην αδελφή σου 

 

Με αμέτρητα φιλιά 

 

Τάσος 



Τ.Τ. 905 

22-3-23 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα το από 8-3-22 γράμμα σου κι εχάρηκα πολύ. Πλην δεν σου απάντησα αμέσως διότι αφ’ενός 

ευρισκόμουνα εν πορεία, αφ’ ετέρου δε η ταχυδρομική συκοινωνία είχε διακοπή επί τόσας ημέρας 

ώστε και αν αποφάσιζα να σου γράψω δεν θα κατόρθωνε να φθάση το γράμμα μου. Τώρα ελπίζω να 

πάη εγκαίρως. Είχες βλέπω και συ αρκετή όρεξη που έγραψες και αρκετή ευθυμία. 

Αλλά δεν έπαυσες να προβάλλης το διαζύγιον και να με απειλής ως σπάθη κανενός Δαμοκλέους !! 

Αλλά ξεύρης ότι άρχισα να παρηγορούμαι. Εδιάβασα στην εφημερίδα ότι στην Αμερική πέρνουν 

εύκολα διαζύγια και ότι παντρεύονται και εύκολα. Η στατιστική λέει ότι γίνεται 1 διαζύγιον επί 4 

γάμων. Ώστε λοιπόν αυτά δεν συμαβαίνουν μόνον εις τους Παρισίους αλλά και στην Αμερική !! 

Αλλά εκείνα τα κάνουνε αυτοί γιατί έχουν δολάρια και δουλάρια ενώ εμείς ούτε το ένα έχουμε ούτε το 

άλλο. Αυτά έχει ο χρυσός και γι’αυτόν τον λόγον σε λέγω κι εγώ χρυσό μου. 

Μου έγραψες ότι έχης ακόμη χρήματα δικά μου. Τότε θα σε παρακαλούσα να μου στήλης νότες με 

μερικά νέα τραγούδια από το διαβολόπαιδο την Γλυκιά Νανά και το χρυσό μου !! Ιδίως το χρυσό μου ! 

Το δεκανέα με τις μπολσεβίκες κλπ. 

Γράφε μου συχνότερα και μη τεμπελιάζης. 

Άκουσες χρυσό μου. 

 

Με ένα αεροπλάνο θεότρελλα γλυκά φιλιά 

 

Τάσος 



Τ.Τ. 925 

6-4-23 

 

Αγάπη μου 

Έλαβα το γραμματάκι σου με τις μαργαρίτες η οποίες ξέρης τι μου είπανε; Πολλά μα πάρα πολλά που 

δεν φτάνει το χαρτί για να σου τα γράψω. Εν πρώτοις ότι δεν με αγαπάς και δεύτερον ότι αγαπάς 

κάποιον άλλον. Η μια λέγει πως τον γνωρίζω και δεν θέλη να μαρτυρήση και η άλλη πως τον είδε 

κάποτε από μακρυά αλλά δεν τον ξέρει. Εάν τον ήξερε θα τον εμαρτυρούσε γιατί σε είχε μανία διότι 

την είχες δαγκάσει και της είχες κόψη τρία φύλλα. Θύμωσα κι εγώ και τις ξανάβαλα μαζύ στο γράμμα 

σου για να μαλλιοτραβηχθύν. Αύριον πάλι θα τις ξαναρωτήσω και θα τα μάθω όλα και τότε έννοια σου 

και θα σου δείξω εγώ !!! Αλλά ξέρω κι εγώ καμμιά φορά και η Μαργαρίτες λένε πολλά ψέματα. Δεν τα 

πιστεύω όμως. Τη μία την έχεις ασφαλώς με το μέρος σουκαι της είχες εμπιστευθή όλα τα μυστικά σου 

αλλά δεν θέλη να μαρτυρήση. Η άλλη η φουκαριάρα δεν ξέρει πολλά πράγματα αλλά είναι πάρα πολύ 

θυμωμένη μαζύ σου. 

Στο γράμμα σου λοιπόν με μετέβαλες εις καρδιά σου, ξέρω σαν σκότι φλεμόνι κλπ. Τι διάβολο 

κοκορέτσι θα με κάμης ή σπληνάντερο; Μόνο που δεν με είπες και στομάχι σου εκτός εάν σου έχω 

καθήση στο στομάχι σου. 

Μου γράφης βα πάρω τα άνθη σου και την καρδιά. Εγώ έλαβα τα άνθη σου αλλά καρδιά σου δεν μου 

ανεφάνη. Μήπως εληποτάκτησαι; 

Για να στήλουμε κανένα καταδιωκτικό απόσπασμα να την συλλάβη. Αλλά φαίνεται πιθανοτέρον καθώς 

μαρτυρούν κι η Μαργαρίτες ότι την έχεις δώση αλλού. Το είχες λησμονήση αυτό και όταν θέλησες να 

την βάλης στο φάκελλο την ζητούσες και δεν την εύρισκες πουθενά. Φαίνεται πως θα την πέταξες με τα 

σκουπίδια εκεί που σκουπίζης σπίτι ! 

Αλλά τότε πώς θα μείνης χωρίς καρδιά; Θα σε λέγη όλος ο κόσμος άκαρδη και σκληρά. Αλλοίμονόν του 

σ’όποιον πέση στα χέρια σου, αν και εγώ μου φαίνεται πως είμαι αρκετά μακρυά και δεν με φτάνης. Ως 

που να γυρίσω πιστεύω να βρης καμμιά άλλη καρδιά. Άραγε έτσι τα περνούν κι οι παντρεμένοι στην 

Αλάμπρα; 

Λοιπόν χρυσό μου αγάπη μου φως μου σ’αφήνω γιατί μ’αφήνει και το χαρτί και σου στέλνω ένα 

λουλούδι κομμένο μέσα από τη σκηνή μου. 

Γράψε μου στον νέον Τ.Τ. 925 

Με τρία ολόθερμα φιλιά    

Τάσος 



Τ.Τ. 925 

13-4-23 

Έλαβα της κάρτες σου και της ευχές σου σ’ευχαριστώ πολύ αντευχόμενος και εγώ τα αυτά. 

Το Πάσχα μας δεν εορτάσθηκε καθώς έπρεπε λόγω της κακοκαιρίας. Μένω (Δ) υπό σκηνήν. Επί τέλους 

έπειτα από 12 μέρες απεφάσισε σήμερα να κάμη μέρα καλή. Φαντάσου ότι είχαμε χιονόκαιρο. Την 

νύκτα κάνη φοβερό κρύο. Ας ελπίσωμεν ότι είναι αι τελευταίαι πνοαί του απερχομένου χειμώνος. 

Συ πως πέρασες το Πάσχα; Δεν αμφιβάλλω καλά. Άλλωστε ο ουρανός των Αθηνών είναι 

ευεργετικότατος. Αλήθεια δεν τσουγκρίσαμε κανένα αυγό έστω και από μακρυά. Αλλά εμείς διαρκώς 

μας φαίνεται πως τα τσουκρίζουμε όχι όμως τα ... αυγά. Και τούτο ξέρης γιατί ; Γιατί συ δεν κάθεσαι 

στα ... αυγά σου και θέλης να τα ... ψήνης με τον Μερακλή !!! 

Αλλά ας είναι όταν έλθω στην Αθήνα τότε θα χάσης τα αυγά και τα καλάθια. 

Μου τά’χης κάνη ... αυγολέμονο ! Και θα σε στήλω εξορία στο Αυγανιστάν !! Λοιπόν πρόσεχε μη 

σπάσης τ’αυγά! Και τότε θα πληρώσης τα σπασμένα!! 

Άρχισα μου φαίνεται τη λίμα και δεν τελειώνη και σ’αφήνω για να σε λιμάρω άλλη φορά. 

Γράφε μου τακτικώτερα εάν σ’σφήνουν εννοέιται τα ... Αθηναϊκά γλέντια. 

 

Με πολλά φιλιά 

Τάσος 

 

 

 



Τ.Τ. 925 

30-4-23 

 

Αγαπητή Γεωργία 

Εν πρώτοις σ’ευχαριστώ για τις ευχές σου για το Πάσχα και τη γιορτή μου. Έλαβα ταις κάρτες σου 

καθώς και το από 15-4-23 γράμμα σου και επί τέλους απεφάσισα να σου γράψω δυό λόγια ή μάλλον 

μου έμεινε καιρός να σου γράψω δυό λέξεις. Δεν φαντάζεσαι τι δουλειά έχω ώστε δεν μου μένη 

καθόλου καιρός.   

Ήσουνα άρρωστη λοιπόν; Πού να το ξέρω; Δεν φανταζόμουνα ότι στις 10 μέρες αυτές  θα ήσουνα 

άρρωστη.. Τώρα μάλιστα το καλοκαίρι δεν αμφιβάλλω ότι θα έχετε ζέστες στην Αθήνα αφού μας 

έπιασαν κι εδώ. 

Νομίζω άλλωστε ότι κι εσύ θα είχες δουλειές και έτσι δεν ανησύχησα. Εν τούτοις το βέβαιον είναι ότι 

πολύ αραιώθηκε η αλληλογραφία μας. Εάν μου έμενε καιρός με όλη μου την ευχαρίστηση θα σου 

έγραφα και ένα γράμμα κάθε μέρα. 

Και αυτό το γράμμα δεν στο γράφω με την ησυχία μου αλλά μόνον για να μην νομίσης ότι σε ξέχασα. 

Ευτυχώς τώρα που έχουμε εδώ καλές μέρες τώρα, αλλά μας γύρισαν αποτόμως σε καλοκαίρι με 

φοβερή ζέστη. Λοιπόν συ αν ευκαιρής γράφε μου τακτικότερα γιατί από χρυσό μου θα σε λέγω 

επίχρυσο !! 

 

Περιμένω γρήγορα γράμμα σου 

Με ένα σωρό φιλιά 

Τάσος 



Τ.Τ. 925 

31-5-23 

Γεωργίτσα μου 

Βλέπης τί καλά που είμαι; Μου έκαμες παράπονα πως δεν σε είπα καμμιά φορά Γεωργίτσα κι εγώ 

αμέσως εξεπλήρωσα την επιθυμία σου και θα σε λέγω χίλιες φορές Γεωργίτσα και χρυσό μου. 

Αγόρασες κι εσύ μάρκα; Δηλαδή έγινες νοικοκύρης σαν κι εμένα που έχω 700,000. Σιγά σιγά θα 

γίνουμε εκατομμυριούχοι. Ποιός την χάρη μας, θα πάμε αμέσως για Αιξ Λεμπαίν !! Είχατε λοιπόν 

φασαρίες στο σπίτι σας; Όλα αυτά είναι από την πολυκοσμία που είναι στην Αθήνα. Χρειάζεται 

εμβολιασμός μόνον. 

Της νότες της έλαβα και σ’ευχαριστώ είναι δε αι κάτωθι. 

1)Μπαγιαντέρα 2) Διαβολόπαιδο θέλω σαν πρώτα 3) Η γλυκιά Νανά 4) Mon Homme 5) Το 

κορίτσι της γειτονιάς. Η παιχνιδιάρα 6) Το κορίτσι της γειτονιάς. Τα περασμένα. 7) Leila 

7)Περιμένης αγάπη 8) Πες μου γιατί ... 9) Stoupi tango 10) Της (Δ) το φιλί 11) Οι Απάχηδες των 

Αθηνών. Σαν όνειρο 12) Πως περνούν οι παντρεμμένοι. Μην ξεχνάς. 13) Πως περνούν οι 

παντρεμμένοι. Μακρυά κι αν θά’σαι 14) Πως περνούν οι παντρεμμένοι. Η ξελογιάστρα. 15) Πως 

περνούν οι παντρεμμένοι. Εσύ’σαι η ζωή μου. 16) Το διαβολόπαιδο. Ο σύρτης. 

Άρχισα αμέσως να παίζω στην κιθάρα μερικά από αυτά. Είναι βλέπης καινούργια τραγούδια που δεν τα 

ξέρουμε εμείς εδώ στο μέτωπο. 

Τα νέα μας εδώ πιστεύω να τα ξέρης. Ο ρόλος μας ετελείωσε με το κλείσιμο της ειρήνης. Θα ήθελα οι 

Τούρκοι να ήσαν αδιάλλακτοι για να τους πάρουμε την Ανατολ. Θράκη με την Πόλη. Ας είναι θα 

μετρηθούμε άλλη φορά. Έπρεπε να γίνη κάτι τι για να αποπλύνουμε το αίσχος της ήττας. 

Τώρα με την ειρήνη θα πάμε στην έδρα μας. Αλλά ποιά πόλις θα ορισθή ως έδρα δική μας; Ποιός ξέρη 

που θα ξεπέσουμε. Πιθανόν στη Θεσσαλονίκη ίσως και στην Αθήνα ή την Κόρινθον. Δεν αποκλείεται να 

πάμε και στα Γιάννενα. Τότε θα μπορέση να πάρη κανείς και καμμία άδεια για να ξεκουρασθή έπειτα 

από τόσα χρόνια στο μέτωπον. 

Γράφε μου τακτικά και μη βαρύνεσαι 

 

Με χίλια ολόγλυκα φιλιά 

 

Τάσος 



Τ.Τ. 905 

6-7-23 

Αγαπητή Γεωργία 

Πιστέυω να με συγχωρέσης που έχω τόσο καιρό να σου γράψω. Άρχισαν πάλι η δουλειές και τα 

γυμνάσια μέσα στη ζέστη. Αλλάξαμε και ταχυδρομικό τομέα. Συ όμως δεν μου γράφης καθόλου. Από το 

ένα μέρος φταίω κι εγώ αλλά και συ δεν πας πίσω. Τώρα τελευταία η αλληλογραφία μας αραιώθηκε 

πολύ. Την φωτογραφία σου την έλαβα και φαίνεσαι πολύ καλή, αλλά ολίγο αδύνατη. 

Σου γράφω εν βία για να μην ανησυχής. Σε λίγο αρχίζουν τα γυμνάσια. Γράφε μου πιο τακτικότερα 

όμως άλλως τε φημίζεσαι για την ταχύτητά σου. 

 

Με χίλια φιλιά 

Τάσος 



Τ.Τ. 925 τη 11-7-23 

Αδελφούλα μου 

Σ’ευχαριστώ πολύ πολύ που μου έγραψες. Το γράμμα σου ήτο γεμάτο από λόγια πατριωτικά, τα οποία 

συμμερίζομαι, αλλά τοιούτων λίγην ανάγκην δεν έχω. Πίστευσέ με. Είμαι ειλικρινής και διαλέγω νέτα 

σκέτα. Ζώ διαρκώς στα βουνά. Επάτησα όλα τα βουνά της Μικράς Ασίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και 

Θράκης. Εγέρασα πρόωρα χωρίς να καταλάβω καλά.  Τα οποία αφιέρωνα για την πατρίδα. Έχω πολύ 

αγριέψη. Είμαι ηλικίας 29 ετών και ακόμη δεν έμαθα πως ζούνε όσοι μένουν στας πόλεις. Ήθελα κατά 

(Δ) τα γράμματά σου (για δες μια φορά οικειότητα που απέκτησα, με το πρώτον και σου γράφω στον 

ενικόν αριθμό. Πιστεύω αφού είσαι τόσο καλή, φαίνεται από το γράμμα που μου έστειλες, πως δεν με 

παρεξηγής) να μου παραναπάυσης συτήν την ζωήν. Την Αθήνα την άφησα το 1917, (Δ) όταν 

απεφοίτησα της (Δ) Σχολείου των Ευελπίδων. Μα και μέχρι του έτους εκείνου, παιδί ακόμη, πηδούσα 

από θρανίο σε θρανίο. 

Ξεσχόλησα χωρίς να μάθω πολλά πράγματα. Ακούς εκεί 15 χρόνια στο Σχολείο και να μη ξέρω τίποτε. 

Την ‘λάχιστον καλλιγραφίαν να με μάθαιναν αυτοί οι σοφολογιότατοι δάσκαλοι για να μη σε αναγκάζω 

να τυραννιέσαι να διαβάζης το κακογραμμένο μου αυτό γράμμα.   Λοιπόν τι  λέγαμε παραπάνω; Α ναι. 

Θα έχω ανάγκη και από άλλα πράγματα. Απο τα πολλά αποσιωποιητικά σου που έχεις στο γράμμα σου 

είσαι πολύ έξυπνο κορίτσι και τα καταλαβίνεις όλα. Οκείους δεν έχω  και κανένα   (Δ) (όλο και με 

πληθυντικό θέλω να σου γράφω λες και θα είσαι καμμία που δεν σε σέβομαι πολύ) την καλήν μου 

αδελφήν κυρίαν Αθηνά Βαβούση που με εγνώρισε το 1909. Βέβαια το 1909. Να τόσο παιδάκι είμουνα 

τότε τώρα άνδρας πολυβασανισμένος μάλιστα. Σένα δεν σε ντρέπομαι, όπως την κυρία Βαβούση 

γιαυτό με το πρώτο γράμμα σου κάμω μια μεγάλι παράκληση. Να μου στήλης ώμορφα βιβλία για να 

(Δ) αξιωματικούς και  φαντάρους μου. Ευρίσκομαι στην προκάλυψη του Έβρου κι όταν τα κουνούπια 

μας αφήνουν ήσυχους δεν έχουμε τι να κάνουμε πρέπει να διαβάζωμεν ψυχαγωγικά (έτσι τα έλεγε τα 

μυθιστορήματα ένας καθηγητής στο Γυμνάσιο) βιβλία.  

Δεν υπηρετώ τώρα στο 29 Σύνταγμα αλλά στο 14ο τοιούτον Τ.Τ. 925. 

Περιμένω με αγωνία γράμμα σου με όχι πατριωτικά λόγια (Δ) αδελφούλες μόνο πατριωτικά λόγια 

ξέρης δεν τα πιστεύω 

Μ’αγάπη  

Τάσος 

Να μου επιτρέψης να υπογράφημαι με το μικρό μου όνομα. Πως σας λένε Δις;  

Τι αναιδής που είμαι στ’αλήθεια παραυτά ε; 



Τ.Τ. 905 

15-7-23 

Γιατί αυτή η σιωπή σου τόσο καιρό; Μόλες τις ασχολίες μου σου είχα γράψη προ ημερών και δεν 

έλαβα καμμιά απάντησιν. Το κακό είναι ότι εδώ που βρίσκομαι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον 

τηλέγραφο. Τί συμβαίνη άραγε; Μόλις λάβης την παρούσαν μου γράψε μου αμέσως.  

Σου στέλλω και μια φωτογραφία των γυμνασίων της πυροβολαρχίας μου. Ε τι λες είναι ώμορφη; 

Περιμένω χωρίς άλλο γρήγορα γράμμα σου. Τη φωτογραφία την έλαβα και σ’ευχαρισώ. 

 

Με αγάπη Τάσος 



Τ.Τ. 905 

12-8-23 

 

Αγαπητή Γεωργία 

Έχω πολύ καιρό να λάβω γράμμα σου και δεν γνωρίζω τι γίνεαι. Γιατί αυτή η σιωπή σου; Εγώ αυτές τις 

ημέρες με την αποστράτευσι είχα πάρα πολλές ασχολίες και ήμουνα και άρρωστος μερικές ημέρες, εν 

τούτοιε δεν έπαυσα να σου γράφω πότε πότε. Γιατί όμως δεν απαντάς; Μόλις λάβης την παρούσαν μου 

γράψε μου αμέσως για να ησυχάχω,  

Περιμένω χωρίς άλλο γράμμα σου. 

Με άπειρο αγάπη 

Τάσος 



Χανιά τη 16 Δεκ/βρίου 1923 

 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα το από 5ης τρέχοντος γράμμα σου αφού έκαμε την βόλτα του από τη Θες/νίκη. Μου 

παραπονείσαι ότι έχω καιρό να σου γράψω. Εν τούτοις εγώ σου είχα γράψη επανειλημμένως και δεν 

είχα λάβη καμμιά απάντηση ενόμισα ότι θα είχες φύγη χωρίς να με ειδοποιήσης. 

Τα κατ’εμέ τώρα ευρισκόμενος ενταύθα εξόριστος και τα προηγούμενα είναι τα εξής. 

Την ημέραν της εκρήξεως του κινήματος όταν το πρωί πήγα στην Πυρ/χία μου στο μικρό 

Καραμπουρνού ευρήκα τους στρατιώτας αποκεκεκλεισμένους με πεζικόν και δεν μου επέτρεψαν να 

πάω στην Πυρ/χία μου και ηναγκάσθην να επιστρέψω στο δωμάτιό μου όπου με έπιασε (Δ). 

Την επομένην διετάχθην να παρουσιασθώ στο Φρουραρχείον και με εφυλάκισαν σε ένα βαπόρι μαζύ 

με άλλους Αξιωματικούς και μας απεμόνωσαν υελείως. Μετά έναν μήνα μας παρέπεμψαν εις το 

Στρατοδικείον με τελείως αβάσιμον κατηγορίαν και ηθωόθην. Αφού ηθωόθην δεν με αφήκαν ούτε 

στιγμήν ελέυθερον και με το ατμόπλοιον Κων/πολις μας έφεραν εδώ. Τα μαρτύρια που τραβήξαμε 50 

μέρες στο βαπόρι θα αου τα πω άλλλοτε. Τώρα λέγουν ότι θα μας αποτάξουν αλλά θα μας αφήσουν 

άραγε να πάμε στα σπίτια μας;  

Ποιός ξέρει; 

Να μου στήλης δεν θέλω τίποτε εδώ μάλιστα βρήκα και φωτογραφικές πλάκες. Γράφε μου συχνά. 

Με αγάπη 

Τάσος 

Να με συγχωρής για την κακογραφία γιατί σου γράφω εδώ στο ταχυδρομείο και η πέννα είναι ελεεινή. 

Η διεύθυνσή μου είναι Φρουραρχείον Χανίων Χανιά.  



Χανιά 

25-12-23 

Αγαπητή Γεωργία 

Σήμερα έλαβα το γράμμα σου κι εχάρηκα πολύ. Ένα γράμμα για μας τους εξορίστους εδώ είναι κάτι 

σαν μια παρηγοριά.  

Δυστυχώς αυτό που εφοβείσα και έγινε. Με απέταξαν. Άλλως τε το Στρατοδικείον Θες/νίκης με 

εκήρυξε ένοχον της στάσεως και με απήλλαξε λόγω ... πλήρους συγχύσεως ! Δεν είναι εχθροί μου 

εκείνοι που με απέταξαν αλλά δυστυχώς είναι εχθροί της πατρίδος. Δεν θέλω να γίνω μάντης αλλά 

προβλέπω πολλά κακά στη πατρίδα μας εξ’αιτίας μερικών φιλοδόξων. Ηθικοί αξιωματικοί πιστοί 

εκτελεσταί του καθήκοντος την μακράν πάσης πολιτικής και πολιτικολογίας σήμερον δεν δύνανται να 

υπηρετήσουν εις το στράτευμα. Το πολιτεύεσθαι σήμερον θεωρείται καθήκον του Αξιωματικού. 

Ηργάσθημεν δια να περισώσωμεν ότι ηδυνήθημεν από την μικρασιατικήν καταστροφήν και σήμερον 

μας ανταμοίβουν κατά τον τρόπον αυτόν. 

Αξιωματικοί φυγάδες του Μικρασιατικού μετώπου είναι σήμερον οι διοικούντες και δικάζοντες ημάς 

τους εκτελέσαντας πάντοτε το καθήκον μας. 

Θα έλθη ημέρα που θα αποκαλυφθούν τα πάντα και τότε θα ιδής ποίοι είναι οι κύριοι ένοχοι της 

Μικρασιατικής συμφοράς. Αξιωματικός όστις εις την Μικράν Ασίαν εγκατέλειψε ολόκληρον Μοίραν 

Πεδινού Πυροβολικού είναι σήμερον αυτός που με κατεδίκασε. Τα δώδεκα αυτά περιεσώθησαν 

ευτυχώς από άλλον Αξιωματικόν ο οποίος τα μετέφερε στη Σμύρνη και ο οποίος πιθανόν σήμερον να 

απετάχθη. 

Τα βάσανά μας κατά το διάστημα τηςν 50 θημέρου φυλακίσεώς μας στο βαπόρι και η εδώ εξορία μας 

μετά την απόταξιν μας άνευ μισθού και συντάξεως χωρίς να μας επιτρέπουν να γυρίσουμε στα σπίτια 

μας και χωρίς να έχουμε καταδικασθή σε καμμία ποινή είναι μέσα τα οποία μεταχειρίζονται βάρβαροι 

λαοί. 

Αυτό θα το διακηρύξουμε και δια του τύπου δια να μάθη ο λαός από ποιούς σατράπας κυβερνάται 

σήμερον και ποίαν ισχύν έχει η ελευθερία του ατόμου από ανθρώπους θέλοντας να κηρύξουν και ... 

δημοκρατίαν !! Ποία ειρωνία !! 

Σου στέλνω και μία φωτογραφία των Χανίων εις ανάμνησιν της ενταύθα εξορίας μου μετά 5½ έτη 

υπηρεσίας στο μέτωπον. 

Γράφε μου συχνά. 

Χαιρετισμούς στη Νεφέλη 

Με αγάπη Τάσος   



Πειραιάς 

9-4-24 

Αγαπητή Γεωργία 

Έφθασα χθες ενταύθα και διαμένω εις το Διεθνές Ξενοδοχείον Πειραιώς. Πιστεύω να έμαθες ότι 

ανηκλήθην εκ της αποτάξεως και τώρα προσπαθώ να τοποθετηθώ στας Αθήνας. Αυτές τις μέρες 

διαρκώς γυρίζω και θα προσπαθήσω να ευκαιρήσω για να σε επισκεφθώ. 

 

Με αγάπη 

Τάσος  



Αικατερίνη 

29-7-24 

Αγαπητή Γεωργία 

Σήμερα έλαβα το γράμμα σου και με την ευκαιρία σπεύδω να σου απαντήσω. Πάλι παράπονα ότι δεν 

σου γράφω και ότι εσύ είχες δίκαιο που μου τό’λεγες. Θέλεις δηλαδή να με πειράζης; Ξέρεις τι δουλειά 

έχουμε εδώ; Από το πρωί στις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ διαρκώς γυρίζουμε στον κάμπο και στον ήλιο και 

γυρίσουμε πεθαμένοι στην κούραση. Αλλά το βράδυ είναι μεγαλείο με τις δροσιές. Την νύκτα 

σκεπάζομαι με μια κουβέρτα μάλλινη  και κρυώνω και πολλές φορές μαζεύομαι για να ζεσταθώ. Νερό 

έχουμε καλό και κρύο. Βρισκόμασθε στας υπωρείας του Ολύμπου και τα χιόνια τα βλέπη κανείς 

καθαρά. Μόνο που έχουμε μοναξιά και η ζωή είναι μονότονη και κοπιαστική. Είπες τον Σεπτέμβρη πως 

ελπίζεις να με ιδής στην Αθήνα; Δεν λες καλλίτερα τον Οκτώβριο, για ντρέπεσαι. 

Άστα αυτά με το Νίκο. Έχεις ασφαλής πληροφορίας ότι μετανόησε; Να το δω και να μην το πιστεύσω. 

Αλλά μου φαίνεται ότι από εκεί που θα έχης αυτές τις ασφαλής πληροφορίες δεν θα μπορούσες να 

είχες αλλιώτικες. Τώρα δεν δίνεις πεντάρα; Και πάλι δεν το πιστεύω. Είμαι βλέπεις Θωμάς και ο νονός 

μου έκαμε λάθος που μ’έβγαλε Τάσο. Εν πάση περιπτώση δεν πιστεύω να ζήλεψα τον Νίκο σου αφού 

μάλιστα ήχαμε πάρη πειά το διαζύγιο. 

Για την παλαιά αγάπη που μου γράφης βεβαιώ ότι πάλιωσε ακόμη τόσο που να παραμερίζη τις 

καινούργιες. 

Γράφεις για την παρακαταθήκη που έχω εδώ σε φιλιά. Δεν το ξέρεις ότι εδώ στην ερημιά θα έχω 

παρακαταθήκη; Αλλως τε που να τα δώσω; 

Γράψε μου νεώτερα για τον συνεταιρισμό για τα σπίτια. Μακάρι να είναι καλός. Βιάζομαι να κλείσω το 

γράμμα γιατί περιμένει ο στρατιώτης να το πάη στην Αικατερίνη. Δεν είμαι σαν κι εσένα που έχεις το 

γραμματοκιβώτιο δίπλα σου. 

Χαιρετισμούς στη Νεφέλη 

Με πάρα πολλά φιλιά 

Τάσος 

Υ.Γ. Μη φοβάσαι δεν σώνεται η παρακαταθήκη.  



Αικατερίνη 

25-8-24 

Αγαπητή Γεωργία 

Πήρα το από 15-8-24 γράμμα σου και σπεύδω να σου απαντήσω έπειτα από τόσες μέρες. Δεν ξέρεις 

τώρα πόση δουλειά μας έπεσε και με αυτή τη φοβερά ζέστη όλη την ημέρα στον ήλιο εν τούτοις δεν σε 

ξεχνώ και σου γράφω έστω και λιγάκι αργά. 

Εάν εσύ κάνης 1 ώρα ηλιοθεραπεία εγώ κάμω 8 και περισσότερες ακόμη και χωρίς ξάπλωμα. Με την 

φοβερή αυτή ζέστη ενέσκηψαν και τα διάφορα ουράνια φαινόμενα. Πότε η έκλειψις  της Σελήνης και 

πότε με τον Άρη. Τί έμαθα για τον γείτονά σου τον Παλαιολόγον; Τον εφυλάκισαν γιατί υπεστήριξε τον 

Κολιαλέξη. Βλέπεις ήλθε η ώρα και αυτουνού. Ο καθένας με τη σειρά του. 

Τώρα κάνεις την νοικοκυράν μέσα στο σπίτι και σε αφήσαν όλοι στην Αθήνα γι’αμανάτι. Υπομονή. Ας 

ερχόσουνα εδώ να ανασάνης τον αέρα του Ολύμπου. Αλλά θα κάνης απιστπία! Τώρα κάνεις κόρτε με 

τον ήλιο!! Για πείσμα κι εγώ κάνω κόρτε με την Σελήνη αλλά για δυστυχία μου κι αυτή έχει εξαφανισθή 

αυτές τις μέρες. Τώρα όσο πάω πλησιάζω στον Όλυμπο ίσως κάνω και την απόφασι να ανέβω στην 

κορυφή. Και ξέρεις είναι περίπου 3000 μέτρα ύψος. Αλλά λίγοι είναι οι θνητοί που ανέβηκαν στην 

κορυφή του. 

Γι’αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες τον ωνόμαζαν η κατοικία των Αθανάτων θεών. 

Όταν πρόκειται να ανεβώ θα σε ειδοποιήσω όχι βέβαια για να έλθης και συ αλλά για να ανεβής στον 

Λυκαβηττό να ιδώ από μακρυά. Ε; 

Τί λες; Δεν πιστεύεις; Ξέρεις ότι άρχισα να επιθυμώ την Αθήνα; Μόνο όταν αρχίζη η δουλειά όλη τη 

μέρα τα ξεχνώ πως βρίσκομαι στην ερημιά. Κοντεύω να καταντήσω αγριάνθρωπος το μεσημέρι 

ξαπλώνομαι όπου βρω κανένα δένδρο, ζωή κλέφτικη. Καλό Οκτώβριο θα με δης. 

Χαιρετισμούς εις όλους 

Με άπειρα φιλιά 

Τάσος 



Κατερίνη  

3-9-24 

Αγαπητή Γεωργία 

Έχω πολύ καιρό να πάρω γράμμα σου. Τί γίνεται; Ή μήπως κι εσύ τεμπέλιασες με τις ζέστες. Σου 

έγραψα ένα γράμμα από 15 περίπου ημερών. Το έλαβες άραγε; 

Αυτό θα ήθελα να το μάθω γιατί αυτό το γράμμα το είχα εμπιστευθή σ’ένα υπάλληλο του 

ταχυδρομείου εδώ για να το ποστάρη. 

Επειδή δε τόσο καιρό δεν έλαβα καμμία απάντηση υποπτεύω ότι αυτός δεν θα το έστειλε. 

Πώς πηγαίνη τώρα η υγεία; Ελπίζω καλά. Εγώ εδώ αν και το κλίμα της Κατερίνης φημίζεται για την 

ελονοσία του ευρίσκομαι καλά στην υγεία μου και δεν ξαναφάνηκαν  οι παληοί μου πυρετοί. Από 

εργασία μην τα ρωτάς. Έχουμε υπερβολική και παρά την επιθυμία μου να σου γράφω τακτικώτερα δεν 

το κατορθώνω καθόλου. 

Η παραμονή μου εδώ φαίνεται πως θα διαρκέση και πέραν του Οκτωβρίου εάν ο καιρός το επιτρέψη 

για να εργασθούμε. Εν πάση περιπτώση τον χειμώνα θα τον κάνουμε στην Αθήνα και έτσι 

παρηγορούμεθα. Για τα σπίτια τί γίνεται; Ακόμα δεν απεφασίσθη τίποτε; Επρόκητο να συνέλθη η 

Συνέλευσις του συνεταιρισμού για να αποφασίση να βγάλη μερικά τακτικά μέλη και να πάρη από τα 

αναπληρωματικά. Έγινε τίποα; Έπητα τούτο τον μήνα λέγουν ότι θα αρχίζανε οι εργασίες και θα μας 

έδιναν τα αντίγραφα των συμβολαίων που θα έκαναν με την ξένη οικοδομική εταιρεία. Έγιναν κι αυτά; 

Αλλά μου φαίνεται πως δεν θα γίνη τίποτε. 

Άλλως τε από πού θα προμηθευθή το δάνειο για να κτίση 2000 σπίτια; Μου φαίνεται περίεργο. 

Αν ξέρης τίποτα γι’αυτή την υπόθεσι γράψε μου κι εμένα. 

Χαιρετισμούς σε όλους 

Με πολλά φιλιά 

Τάσος 



Κατερίνη 

18-10-24 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα σήμερον το γράμμα σου έπειτα από τόσο καιρό που είχα να λάβω κι εχάρηκα πολύ. Αλλά ... 

βλέπω ότι παρ’όλο το χωρισμό που κάναμε εξακολουθής να ανησυχής και να ρωτάς για μένα. 

Ώστε εναυάγησε το σχέδιον περί εφοπλιστού. Εγώ μεν κατόρθωσα να αποκτήσω βίλλα. Συ δεν 

κατόρθωσες να ταξιδεύσης με κανένα θαλαμηγό; Τίποτα; Η Χριστίνα βρέθηκε πειό έξυπνη από σένα. 

Κρίμα στα τόσα μέσα που διέθετες στο υπουργείο αφού δεν κατόρθωσες και συ να λάβης μέρος σε 

καμμιά κατάχρησι. 

Αλλά ξέχασα πως ήσουνα άρρωστη και οι γιατροί σου απηγόρευσαν τας ... καταχρήσεις ! 

Τέλος πάντων και εγώ εξεθρονίσθηκα από τη βίλλα μου και κατέπλευσα σ’ένα άθλιο ξενοδοχείο εδώ 

στη Κατερίνη. Ώστε πάνε οι υπερηφάνιες και η καλοπέραση !! 

Για την Αθήνα ρωτάς και ποιός ξέρει πότε θα έλθω με τη δουλειά αυτή που έμπλεξα. Αλλά δεν θα τα 

ξανακάμω γιατί φαίνεται πως δουλέψαμε αδίκως εδώ τόσο καιρό και δεν θα μας δώσουν καμμία 

αποζημίωση. 

Επιθύμησα και την Αθήνα μας έπειτα από τόσους μήνες. Τώρα με τους κινηματογράφους και τα 

χειμερινά θέατρα θα είναι θαυμάσια. Εδώ κοντέψαμε να αγριέψουμε στα βουνά. Έχουμε και φοβερό 

κρύο. Ο Όλυμπος είναι χιονισμένος. 

Γράφε μου και συ για να σου γράφω για να μην ανησυχής ούτε να ανησυχώ κι εγώ. 

Και όταν έλθω στην Αθήνα επιθυμώ να σε ιδώ καλά. 

Με άπειρα φιλιά 

Τάσος   



Κατερίνη 

28-10-24 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα το γράμμα σου κι εχάρηκα πολύ. Παρ’όλο το διαζύγιο που έχουμε πάρη έσπευσες αμέσως να 

μου γράψης έστω και τσαλακωμένο και χαμένο το γράμμα.  Φθάνη μήναν εάν εδώ ήτανε (Δ) και όταν 

με ικανοποίησες ώστε ο θείος σου ενέσκηψε στην ώρα απάνω να ιδή τι έγραφες; Αν τα έβλεπε τί θα 

του έλεγες τότε; Πως έγραφες σε ποίον; 

Αλήθεια λοιπόν για το σπίτι; Να το ιδώ και να μην το πιστεύσω. Δεν μου έγραψες εν τούτοις εάν μας 

έκαναν μέλη του Συνεταιρισμού. Μήπως ρώτησε η μαμά σου γι’αυτό το πράγμα. Φθάνη να μας έκαναν 

τακτικόν και όχι αναπληρωματικόν. Ξέρεις ότι εδώ ερώτησα και κάποιο μηχανικό που κάνη το σχέδιο 

της πόλεως Κατερίνης ο οποίος ήτανε αξιωματικός εκ του Σχολείου Ευελπίδων και τον γνωρίζω και μου 

είπε ότι και αυτός είναι γραμμένος και ότι είναι καλός συνεταιρισμός ο οποίος θα ευδοκιμήση. Τα 

σπίτια θα είναι πολυτελέστατα και έχουν θαυμάσιο σχέδιο. Θα αναλάβη την ανοικοδόμησιν Γερμανική 

εταιρεία γι’αυτό θα κοστίσουν ευθηνά. Φαίνεται ότι η εταιρεία αυτή θα δόση και όλη την πίστωσι και 

θα μας χρεώση. Θα τα κάμη καλά για να μη βρεθή μπερδεμένη κατόπι. Γιατί άμα δεν εκτελέση τους 

όρους του συμβολαίου μπορεί να της κάνηκανένας αγωγή. 

Εσύ τόσο καιρό δεν μπόρεσες να περάσης από το ξενοδοχείο της Γαλλίας; Τόσο δύσκολο σου ήτανε και 

άφησες τη μαμά σου; Επειδή λοιπόν ο καιρός επείγει για να καταθέσουμε τα χρήματα πρέπει να 

μάθουμε εγκαίρως εάν ημείς τα αναπληρωματικά μέλη εγενήκαμε και τακτικά για να φροντίσω να 

εξοικονομήσω αυτό το ποσόν που ζητάνε. Κατάλαβες; 

Λοιπόν να μου κάμης τη χάρη να ρωτήσης εσύ και να μου γράψης γρήγορα. Ξέρεις ότι κανένας 

συνεταιρισμός δεν ευδοκίμησε γιατί κανένας δεν εσκέφθηκε να συμβληθή με Γερμανική Εταιρεία και 

να του παράσχη πίστωση. Διότι το σπουδαιότερο είναι η πίστωσις. Όλοι ο Συνεταιρισμοί εβασίσθησαν 

στην Εθν. Τράπεζα η οποία σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να της δώση δάνειο αλλά αυτή δεν δίνει. 

Λοιπόν μη το παίρνης το πράγμα στο αστείο αλλά φρόντισε. 

Δια της υπάριθ. 1285 επιταγής σου   έστειλα δραχ. 100 για τον έρανο που κάνεις εξ ιδίων μου αλλά δεν 

μου έγραψες γιατί είναι; 

Περιμένω γράμμα σου γρήγορα και φαίνεται πως θα καθήσουμε 8-10 μέρες ακόμη και αν έχουμε 

καλοκαιρία θα αργήσουμε ακόμη. 

Με πολλά φιλιά 

Τάσος 

 

Υ.Γ. Μη φοβάσαι δεν εξαντλούνται.                                                                                                                                                                                                                                                                                



Κατερίνη 

2-11-24 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα το γράμμα σου κι εχάρηκα πολύ. Εάν εσύ μου γράφης σε ροζ χαρτί εγώ σου γράφω με πράσινο 

μελάνι. Το χρώμα της ελπίδος. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος; Αν και θεωρείται το κίτρινο που έχουν οι 

Ευέλπιδες.  

Περιμένω να επιτύχη εκείνο με τις 2000 δραχ. Για να μου το πης τι είναι αλλά μου φαίνεται πως θα 

περιμένω επί πολύ ακόμα μέχρις όταν οι 100 δραχ. γίνουν 2000 ! 

Ώστε λοιπόν θα μου κάμης αγωγή για τα έξοδά σου ; Τότε κι εγώ θα ζητήσω να πάρω ... «Βασιλικό 

διαζύγιο» .... αυτό που παίζεται στο Ιντεάλ και σε συμβουλέυω να πας να το ιδής για να μη σε στείλω 

στην οπερέτα «πως παιρνούν οι παντρεμμένοι» για να πάρης μερικά μαθήματα. Εάν δεν πας τότε 

περίμενε να έλθω εγώ να σε πάω. Αλλά μου φαίνεται πως θα αργήσω πολύ να έλθω γιατί εδώ 

μπλέξαμεν μ’αυτή τη δουειά αγρίως και μου φαίνεται πάλι δδύσκολο να ξεμπλέξω. 

Για το σπίτι πάλι αόριστες πληροφορίες μου έστειλες. Γράφεις ότι θα γίνουν σε δυό κατηγορίες τα 

σπίτια και δεν λέγης τι είδος κατηγορίες δηλαδή μέγεθος, δωμάτια, σχέδιον εν γένει και το ποσόν του 

(Δ). Θα μείνουμε 2000 μέλη, περισσότερα ή ολιγότερα. Πόσο θα πληρώση κανείς για τη μία κατηγορία 

του σπιτιού και πόσο για την άλλη, θέλω να ξέρω ακριβώς για να φροντίσω για τα χρήματα ή επί 

τέλους να αποφασίσω να αποσυρθώ εάν δεν με συμφέρει. Γιατί οι πρώτοι όροι ήσαν καλοί και το 

σχέδιο θαυμάσιο. 

Θα ήθελα βέβαια να ήμουν στην Αθήνα για να κανόνιζα μόνος μου αυτές τις τις δυσκολίες. Αλλά από 

εδώ που βρίσκομαι δεν μπορώ να κάμω τίποτε.. Επιτέλους φρόντισε και συ λιγάκι αφού ενδιαφέρεσαι. 

Τί είδους γειτόνοι θα γενούμε τότε; 

Ερωτάς τις εντυπώσεις μου από τη δίκη της Βαλγόν; Εγώ είμαι της γνώμης ότι αυτή δεν εσκότωσε και 

το δυστύχημα εξεπυρσοκρότησε κατά την πάλη που έγινε. Φαίνεται πως ο μικρός αυτός είτανε ένα 

κακομαθημένο παιδί. Αλλά ποιό λόγο έχης να λες ότι μπορείς και συ να αθωωθής όταν σκοτώσης; 

Μήπως έχης βάλη κανένα ή καμμία στο μάτι; Για να τα λες αυτά εσύ θα πη πως κάποιο λάκο έχει η 

φάβα. Εκτός εάν σκέπτεσαι να πάρης το διαζύγιο μ’αυτό τον τρόπο! 

Είναι κι αυτό μια λύσις. Θα γλιτώσης και από τα διάφορα φιλιά, άπειρα (Δ) εκατομμύριο ολόκληρα 

τσουβάλια (Δ) κλπ. 

Χαιρετισμούς στη Νεφέλη. Γράψε μου αυτές τις πληροφορίες που σου ζητώ προτού πάρω το διαζύγιο. 

Με ένα σωρό φιλιά 

Τάσος 

 



Ιαωάννινα 

7-11-25 

Αγαπητή Γεωργία 

Ανεχώρησα από τας Αθήνας εκτάκτως χωρίς να μπορέσω να σε αποχαιρετίσω και να με συγχωρήσης 

ενώ ενόμιζα ότι θα έφευγα την Τρίτη αφού δεν είχε βαπόρι την δευτέραν ξαφνικά έβαλαν γραμμή και 

τη Δευτέρα και έτσι βιαστικά ανεχώρησα. 

Το ταξείδι ήτο θαυμάσιον με ένα καιρό μεγαλοπρεπή. Τα δε Γιάννενα είναι μεγαλοπρεπή με φυσικάς 

καλονάς. Ο Αλή Πασάς είχε δίκηο που έμενε στα Γιάννενα. Φαίνεται πως κάνη αρκετό κρύο τον 

χειμώνα. Επί του παρόντος έχουμε αρκετή ομίχλη που είναι ενοχλητική. 

Γράφε μου τακτικά 

Με αγάπη 

Τάσος 



Ιαωάννινα 

7-12-25 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβα τα δύο γράμματά σου καθώς και τα φρικτά παράπονά σου που δεν σου απάντησα αμέσως. Με 

τα σωστά σου το λες ότι δεν σου έγραψα για να μην σου στήλω γραμματόσημα; Όλα τα περίμενα να 

μου τα γράψης δια την βραδύτητα της απαντήσεώς μου όχι όμως αυτό. Εγώ σε βεβαιώ ότι γελώ ακόμη 

μ’αυτή τη δικαιολογία που βρήκες. Εδώ είχα αυτές τις μέρες τόσες σκοτούρες που ανέβαλλα ημέρα με 

την ημέρα να σου γράψω, αυτό ήτανε όλο ! 

Μου γράφεις για τον Συνασπισμόν του Αναλάτου. Εξακολουθώ να είμαι  εγγεγραμμένος και μάλιστα 

διορίσθηκα και τακτικόν μέλος και κατέθεσα 1000 φρ. ως προκαταβολήν έναντι του οικοπέδου. Αλλά 

μόλις γράφθηκα μετενόησα αμέσως διότι καθώς ξέρεις τα σπίτια που θα κτισθούν θα είναι δύο ειδών 

525 λιρών και 635, και με τη σημερινή τιμή της λίρας είναι μια κολοσιαία περιουσία, έχουν βάλη 

μάλιστα και ένα όρον ότι όταν ένα μέλος δεν εκπληρώση τις υποχρεώσεις του εν όλω ή εν μέρει 

διαγράφεται και κρατείται το 1/3 των κατεβληθέντων υπό του Συνεταιρισμού. 

Αυτό είναι που με κάνει να διστάζω και δεν απεφασίζω να καταθέσω και της υπόλοιπες 10500 δρ. δια 

την αξίαν του οικοπέδου. Τώρα θα σκεφθώ και θα αποφασίσω. 

Τώρα μάλιστα δεν έχω και διαθέσιμα χρήματα διότι ότι είχα τα διέθεσα στο νέο δάνειο της Εθν. 

Τραπέζης της κτηματικής πίστεως. Τώρα να ιδούμε πως θα τα οικονομήσουμε τα πράγματα εάν 

εννοείται αποφασίσω να εγγραφώ στον σύνδεσμον. Εσείς λοιπόν ξεγραφτήκατε; Δεν σας έλεγα εγώ να 

έχετε υπομονή και δεν θα χάσετε; Εσείς με κοροϊδεύατε πως θα το έκτιζα το σπίτι τί έπιπλα θα έβαζα 

και τα λοιπά. 

Τώρα δεν μπορείτε να κάμετε τίποτα; Εάν στα γραφεία που είναι  κοντά στην Ομόνοια οδός Δώρας 7 

θα σας πούνε γιατί νομίζω πως κάτι μπορεί να γίνη. 

Με απειλής λοιπόν με διαζύγιο; Έννοια σου και θα το πάρω εγώ όταν το ζητήσης και τότε θα ιδής. Θα 

σε  αντικαταστήσω αμέσως με καμμιά Γιαννιώτισα. 

Εδώ μας έπιασε φοβερό κρύο και χιόνια. Γράφε μου συχνά και για να μην παραπονείσαι σου στέλνω 

και τα ... γραμμματόσημα. 

Με χίλια φιλιά 

Τάσος 



Ιωάννινα 

9-2-26 

Αγαπητή Γεωργία 

Έλαβαβ την βραχείαν επιστολήν σου καθώς και σήμερα το επί συστάσει γράμμα σου. Εγώ έχω τώρα 

τόσες μέρες άρρωστος και όταν έλαβα την βραχείαν σου περίμενα να γίνω καλλίτερα και να σου 

απαντήσω αλλά δυστυχώς έγινα χειρότερα και έτσι με έυρε σήμερα και το άλλο γράμμα σου. Τώρα 

είμαι καλά και ελπίζω αύριο να εξέλθω. Το κλίμα των Ιωαννίνων δεν με σήκωσε και τόσο φαινεται. 

Τι να γίνη όμως θα το συνηθίσουμε χωρίς να το θέλουμε. Το νέο δάνειο δεν μου επήρα τίποτα γιατί με 

ευρήκε απένταρον τελείως. 

Ξέρεις ότι εδώ άρχισαν οι απενταρίες μετά τα χρήματα που έστειλα και αγόρασα το οικόπεδο του 

Αναλάτου. Μου έστειλαν και τον τίτλον κυριότητος. 

Τώρα που έγινα και ιδιοκτήτης μου ήρθαν και οι απενταρίες. 

Χαιρετισμούς και στο σπίτι σου. 

Με αγάπη 

Τάσος 



Γρεβενά 

23-3-26 

Αγαπητή Γεωργία 

Έφθασα χθες εδώ αφού πέρασα από ύψους 1700 μέτρων μέσα στα χιόνια. Εσκέφθηκες ποτέ να γίνης 

αλπινιστής; Το Μέτσοβο που έμεινα δυό μέρες έχει ύψος μόνον ... 1250 μέτρα τέλειον σανατόριον ! 

Επέρασα από μέρη που μόνο λύκοι και αρκούδες περνούν. Ήλθα εδώ για κάποια υπηρεσία της 

Μεραρχίας και θα ξαναγυρίσω πάλι από τον ίδιο δρόμο. 

Ήθελα να σου γράψω ενωρίτερα αλλά δεν ευκαίρεσα και να θέλω πάλι να μου κάμης μερικές 

αγγαρείες. 

Εν πρώτοις επειδή μου χρειάζονται μπότες και στα Γιάννενα δεν κάνουν καλές θα σε παρακαλούσα να 

περάσης από το υποδηματοποιείον του Σκαρδιάκου μέσα στη Στοά του Αρσακίου όπου έκαμα μπότες 

κατά τον Δεκέμβριον του 1924 ή τον Ιανουάριον του 1925 και να ρωτήσης εάν με αυτά τα μέτρα μπορεί 

να μου φτιάση μπότες και να μου τις στείλη στα Γιάννενα και πόσο ζητά να πάρη για το ίδιο δέρμα. 

Έπειτα θέλω να περάσης από τον Ελευθερουδάκη και να του ειπής ότι είμαι συνδρομητής της Ιστορίας 

Παπαρρηγοπούλου και ότι δεν έλαβα καμμία ειδοποίησι για το εγκυκλοπεδικόν Λεξικόν που εκδίδει 

και εάν μπορώ να εγγραφώ συνδρομητής και εις αυτό και υπό ποίους όρους. Δεύτερον δεν μου έστειλε 

ειδοποίησιν για τα δετικά της ιστορίας Παπαρρηγοπούλου και τρίτον του είχα στήλη δραχ. 26 δια της 

υπ’αριθ. 4740 ταχυδρ.  επιταγής προς συμπληρωσιν του εναπομένοντος ποσού εις χείρας του εκ δραχ. 

175 υπολοίπου παραγγελίας του υπ αριθ. 6924 δελτίου συνδρομής για να με εγγράψη εις την Revue 

Militaire Francaise και δεν έλαβα καμμίαν απάντησι. 

Για την υπόθεση αυτή σου τα γράφω και σ’ένα μπιλλιέτο για να ρωτήσης τι συμβαίνει και να μου 

γράψης το ταχύτερο στα Γιάννενα στην πρώτη διεύθυνσή μου. 

Χαιρετισμούς εις όλους 

 

Με αγάπη  

Τάσος 



Ιωάννινα 
5-4-26 
Αγαπητή Γεωργία 
Έφθασα προχθές ενταύθα έπειτα από τέτοιο ταξίδι μέσα στα χιόνια. Έλαβα τα 
γράμματά σου καθώς και τας 200 δραχμάς και σ’ευχαριστώ. 
Έφθασαν οι στιγμές απενταρίας   γιατί το Υπουργείον των Οικονομικών μου 
εδώ έπεσε έξω. Πως διάβολο τα κατάφερα έτσι; Άλλα όταν τα θέλη κανείς όλα 
μαζύ οικόπεδα, σπίτια ρούχα κλπ. πως να μη πέση έξω; 
Στον Ελευθερουδάκη απέστηλα σήμερα την δήλωσιν εγγραφής δια το 
εγκυκλοπεδικόν λεξικόν και 80 δραχ. δια πρώτην δόσιν. Θέλω να παραγγείλω τις 
μπότες αλλά τώρα σε 4-5 μέρες θα φύγω για Ζήτσα και το Ζαγόρι δι’υπηρεσίαν 
η οποία θα διαρκέση ενάμισο μήνα. Θα ξαναγυρίσω εδώ περί τα τέλη Μαίου. 
Γράψε μου όμως πόσο θέλει με ένα ζευγάρι σπιρούνια με πετσιά και τα έξοδα 
αποστολής για να τα στήλω όλα μαζύ. Επίσης γράψε μου και την διεύθυνσίν σου 
για να σου στήλω τα χρήματα. 
 
Χαιρετισμούς εις όλους 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 



Δολιανά 
30-4-26 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Έλαβα το γράμμα σου ευρσικόμενος εις Ζήτσαν και έτοιμος να αναχωρήσω 
δι’ενταύθα. Δυστυχώς είμαι μακράν από τα Ιωάννινα και θα μένω ακόμη μέχρι 
της 5ης Ιουνίου περιοδεύων ανά το Ζαγόρι δια την υπηρεσίαν της ταξινομήσεως 
των κτηνών και δεν θα μπορέσω μέχρι εκείνης της εποχής να εξετάσω για το 
επισταμένο γράμμα σου που μου έγραψες. 
 
Εάν δεν λάβης καμμίαν απάντησιν μέχρι τότε γράψε μου για να εξετάσω. Ο 
Ελευθερουδάκης με ενέγρεψεν εις το Λεξικόν και μου έστηλε μια κάρτα και με 
ειδοποίει ότι ειδοποίησε να διακοπή η αποστολή της Revue d’Artillerie δηλαδή 
της Γαλλικής Επιθεωρήσεως Πυροβολικού ενώ εγώ δεν είχα ζητήση τέτοιο 
πράγμα. 
Για τα σπιρούνια θα έχη ο Σκαρδιάκος και θα σου στήλω αργότερα τα χρήματα 
για να παραγγείλης τις μπότες και να μου τις στήλης μαζί με τα σπιρούνια. 
Χαιρετισμούς εις όλους 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος  



Ιωάννινα  
29-6-26 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Από τις 7 Ιουνίου σου έστηλα δυό επιταγές την μίαν 1000 δραχ. και την άλλην 
300 δραχ. δια να προβής αμέσως εις την παραγγελίαν των υποδημάτων εις τον 
Σκαρδιάκον να πάρης τα σπιρούνια και να μου στήλης και κάποιο φάρμακο που 
σου έγραψα για τους κορέους. Αλλά μέχρι σήμερον δεν έλαβα καμμιά απάντησιν. 
Σε παρακαλώ πολύ γρήγορα γράψε μου σχετικώς και πες στον κ. Σκαρδιάκον να 
της κάμη γρήγορα και να μου της στήλη γιατί κοντεύω να μείνω χωρίς μπότες. 
Το δεύτερο ζευγάρι που είχα κατεστράφη τελείως από τη τελευταία μου 
περιοδεία. Επίσης η κυρία Πάτρα Ζαράγκα μου είχε πει για τον γυιό της τον 
Παντελή που θέλει να τον μεταθέσουν στην Μπάγια και εάν μπορείς κάμε 
τίποτα. 
 
Περιμένω απάντησίν σου χωρίς άλλο. 
Με αγάπη  
 
Τάσος  



Ιωάννινα 
 
26-7-26 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Δια της υπ’αριθ. 1951 ταχυδρομικής επιταγής σου έστειλα δραχμές 90 
δι’υπέρβασιν της παραγγελίας που μου έκαμες. 
Σε ευχαριστώ πολύ για τον κόπον που έλαβες μα μου την στήλης. 
Εδώ έχω τώρα πολύ δουλειά. Είμαι πνιγμένος έως τον λαιμό. Τώρα μας έπιασαν 
και οι ζέστες και μη τα ρωτάς. Χάσαμε τις ωραίες δροσιές. Γράφε μου πότε πότε 
όταν ευκαιρείς. 
 
Χαιρετισμούς πολλούς εις όλους 
 
Με αγάπη 
 
Τάσος 


