
Τ.Τ. 900 τη 15-7-19 
 
Αδελφή Γεωργία Χαίρε 
 
Χθές έλαβον την από 6-7-19 αγαπημένην σας και εχ’αρην πολύ δια την άκραν 
υγείαν σου : Προ 3-4 ημερών όμως σας απέστειλα και άλλην επιστολήν εις ην 
επαραπονούμην διατί δεν μοι γράφης αλλά βεβαίως πλέον ότι δεν θα 
στενοχωρηθής για ταν παραπονά μου εν στιγμήν όπου μοι έγραψες. 
Ω ! ... Πόσον είμαι ευτυχής όμως αδελφή όπου έμαθα τώρα ότι είσθε από την 
ωραίαν πόλην της Ιωνίας θεωρώ τον εαυτόν μου πάρα πολύ ευτυχή αυτήν την 
στιγμήν όπου γνωρίζω ότι απέκτησα εδελφή από εκείνα τα μέρη μοι ήτον 
όνειρον και επραγματοποιήθη επιθυμούσα πάρα πολύ να σχετισθώ από αυτήν 
την πόλι ώστε τώρα εάν θα τύχη καμιά φορά να μοι βγάλη κανένα καράβι ως 
την ωραία εκείνην πόλην αναμφιβόλως θα έχω παρ΄ημών πολλάς ....... κ.λ.π. όταν 
θα πηγαίνης αδελφή άραγε θα με ενθυμάσαι να μοι γράφης; Εγώ πολλάκις 
επροσπάθησα να συμετάσχω εις αυτήν την εκστρατείαν αλλέστάθη αδύνατον 
να συμπεριληφθώ, αντιδρούντος του κ. Λοχαγού μου. Συνεπώς παρέμεινα μόνον 
πολίτης εάν θα έχω την υγείαν θα την απολαύσω; Εσύ πότε θα φύγης αδελφή; ‘ή 
μήπως σας αρέση η Αθήνα και σκέπτεσε να γίνης Αθηναία. Εκείνο όμως όπου 
σκέπτομαι εγώ είνε ότι και την Σμύρνην την πατρίοδα σου αγαπάς και την 
Αθήνα λυπείσαι να την εγκαταλέιψης διότι ποιός γνωρίζει .......... Α! Μάλιστα 
τώρα ενθυμήθην προχθές εκ των πρώτων σου επιστολών ίσως εις την δευτέραν 
καλώς δεν ενθυμούμαι μοι έγραφες ότι την Κυριακήν δεν εξήλθες εις περίπατον 
τους λόγους όμως δεν μοι έγραψες ως εννοείται γράφης είδες ένα όνειρον το 
οποίον σας έφερεν εις μιαν ψυχολογικήν κατάστασιν. Φαντάζομαι άραγε ποίο 
όνειρον ήτο αυτό; Εγώ όμως αδελφή είμαι περίεργος και ήθελον να μάθω τι 
όνειρον είναι αυτό και θα σας είμαι ευγνώμων εκτός εάν απαγορεύεται να το 
μάθω. Το αληθές είναι αδελφή ότι είνε πού απαιτητικόν αλλά και πάλιν 
επαναλαμβάνω  εάν μοι επιτρέπης να κάμνω τοιάυτας ερωτήσεις. Εγώ εννοέιται 
εάν τας κάμνω τας ερωτήσεις αυτάς λαμβάνω υπ΄όψιν μου ότι είμεθα 
αδελφάκια αγαπημένα μια καρδία ένα σώμα συνεπώς εις κάθε μου θλίψιν 
υποχρεούσε να μοι αμοίψης δια παρηγορίας ως και εγώ. Εντός ως γράφω και 
ανωτέρω εάν μοι απαγορεύετε εις το μέλλον κ’αν τι άλλο να σου γράψω και εγώ 
δεν γνωρίζω. 
Αλλά σήμερα αδελφή  είχα μια επιστολή από καποιον κουμπάρον μου από το 
28ον Σύνταγμα Σμύρνης το οποίον ευρίσκεται εκεί εις την ωραίαν πόλιν ή μάλλον 
την πολυαγαπημένη σουμ Πατρίδα  - εσύ την έχεις Πατρίδα και εγώ κατάντησα 
εραστής της δεν γνωρίζω όμως αδελφή από πόθεν αναγεννήθη αυτή η 
προαίσθησις αυτός ο έρως προς αυτήν. Φαίνεται ότι οι Σμυρναίοι και η Σμυρ....... 
έχουσιν μαγνίτην, αυτό δεν είναι αδελφή ; Ε και να θέλεις να το διαψεύσης είναι 
αδύνατον. 
Λοιπόν άλλα δεν έχω να σου γράψω τα πολλά γραμμένα είνε ως απάντησιν της 
προγενεστέρας σας μοι γράφατε ότι μοι γράψατε μιά εφημερίδα και εγώ σας 
την ανατποδίσω. Αυτήν την στιγμήν ακριβώς είνε η ώρα 10η κτυπά 
σιωπητήριον. Αφού και άλλα δεν έχω να σου γράψω Σε καλυνυκτίζω αδελφή 
 
Σε φιλώ ο αδελφός σου Στέφανος 
 
Υ.Γ.  



Για το χαρτί μη με παραξηγής γιατί ελλείψει έκοψα από το βιβλίον της Ημερ. 
Διαταγής έπρεπε να σου γράψω αυτήν την στιγμήν γιατί ευκαιρούσα.    



Τ.Τ. 
Τη 10 Αυγούστου 1919 
 
Αδελφή μου Ι. 
Σε φιλώ 
 
Τηνν από 6-8-19 αδελφικήν σας έλαβον και έμεινα γεμάτος χαράς και εν 
πρώτοις μοι γράφεις αδελφή μου σχετικώς με την υγείαν μου σας ευχαρσιτώ 
θερμώς αδελφούλα μου δια τας αρίστας συμβουλάς σου αλλά ως και εις την 
προηγούμενην σας έγραψα ‘οτι εγώ εάν υπάγω εις Νοσοκομείον θεωρώ ότι θα 
εισέλθω εις φυλακήν, συνεπώς αντί θεραπείας και βελτιώσεως της υγείας μου 
θα επιδεινούτο ποίο περισσότερον άυτη γιατί ως σας είπων και προηγουμένως 
στενοχωρούμαι όταν όταν όμως εξαντλήσω και την τελευταίαν μου προσπάθεια 
και θα είδω ότι είνε αδύνατος η βελτίωσις απ΄έξω τότε αξάπαντας θα εισέλθω 
άλλωστε εγώ που σας γράφω ροιουτοτρόπως γνωρίζω ότι εδώ εις τα 
Νοσοκομεία τι είδος θεραπεία κάμνουν, είνε περοττόν να σας γράψω. Εκτός 
τούτο αδελφή αυτάςν τας ημέρας επρόκειτο να δώσωμεν εξετάσεις δια τον 
βαθμόν του Λοχίου αλλ’ ο κ. Δοιικητής μου εθεώρησεν καλόν να με απορρίψη εκ 
του πίνακος ως μη υπηρετήσαντα πολύν καιρόν εις το μέτωπον αλλά φυσικά εις 
τοιούτος Διοικητής εκ του τμήματός μου …. Αναλαβών την Διοίκησιν προ δυό 
περίπου μηνών δεν ήτο δυνατόν να γνωρίζη τας υπηρεσίας μου, μόνον ο πρώην 
ήτο τοιούτος ήτο εις θέσιν και οι κ. Λοχαγοί μου οι οποίοι ανεγνώρισαν εκ του 
πλησίον την υπηρεσίαν μου  εγνώριζαν αν και αδελφή μου  δεν είμαι τόσον 
(παρά φαγάς αλλά παραπονιάρης) διότι διότι εις στιγμήν όπου βλέπω καιμ 
άλλους συναδέλφους μου να έχουν τα αυτά και έτι ολιγότερα προνόμια ώφειλεν 
και εγώ μην αποριφθώ ούτε και επιδίωκα τοιαύτα αλλά ούτε θα επιδιώξω καίτο 
εκ του κ. Λοχαγού μου αι Συμβουλαί του ήτον να καταφύγω ιεραρχικώς εις 
παράπονα δεν κατέφυγα διότι ως σας είπον προηγουμένως είμαι κατάμτων 
επιδιώξεων των τοιούτων. 
Ευρίσκομαι εις μίαν ψυχολογικήν κατάστασιν και έγραψα τα ανωτέρω εδελφή 
αλλάσε παρακαλώ μημ με παραξηγείς. Τα έγραψα αυτά επειδή και εκ της 
επιστολής σου βλέπω να μοι γράφεις (ότι ακόμη μεσημέρι δεν επείγεν και σε 
ερωτώ πότε θα ξημερώση) υπό συνθήκας όμως αδελφή οίας διήλθον εκτρατείαν 
αυτήν καθ τας υπηρεσίας ας περοσέφερον εις αυτήν μόνον οι 
παρακολουθήσαντές μοι γνωρίζουν, και εις αυτούς ωφείλετο να ριφθή ο κύβος 
ναι ή όχι αλλ΄ως ανωτέρω υπό τοιαύτας συνθήκας κανείς δεν είνε δυνατόν  να 
μη …. Και να μην ερωτά πότε και πότε θα εκγαταλείψη το χακί εγώ ευθής 
εξαρχής εκ της κατατάξεώς μου δεν επιδίωξα βαθμούς αλλά να υπηρετήσω την 
πατρίδαν ως τόσοι άλλοι έπραξαν και κατόπιν να πηγαίνω εις το σπίτιν μου 
αλλά επειδή ο πρώην Λοχαγός μου επέμενεν εις την προαγωγήν μου εις τον 
βαθμόν του σαν πρωτον καλόν εθεωρούσα εις κάθε πρότασιν να προτείνη. 
Ας αφήσωμεν όμως αυτά αδελφή αυτά είνε από τα συνηθισμένα εδώ, όταν 
κανείς είναιμ στρατιώτης και σας τα γράφω άνευ παρεξηγήσεως γιατί είμαι 
στενοχωρημένος γιαυτήν την υπόθεσιν και όσοι συνάδελφοί μου με βλέπουν η 
πρώτη τους ερώτησις είνε το γιατί; συνεπώς ο νους αυτήν την στιγμήν εις αυτό 
το ζήτημα περιστρέφετο και αυτά γράφη μην τον συνυρίζεσαι. Μοι γράφεις  
αδελφούλα μου ότι είσαι και εσύ εις ελεινά χάλια ούτος αδελφή εκ μτης 
φωτογραφίας επείσθην, αλλά γιατί στενοχωρήσαι; ποιός ο λόγος; εάν μεν 
επειδή δεν δύνασαι να μεταβής εις την Πατρίδα αου έχεις δίκαιον αδελφή, εάν δε 



συμβαίνη άλλον τι. Τότε μπαρδόν. Σημείωσεν όμως εάν σας συμβαίνη το πρώτον 
είνε επειδή η πατρίδα σας εκών άκων θα γίνη Ελληνική και πάντοτε ένα 
τοιούτον πράγμα γίνεται προμήνυμα εις τον ελπίζοντα. 
Βλέπω όμως την σύστασιν αδελφή μου την άλλαξες γιατί; Μήπως τας άλλας τα 
άνοιγαν οι άλλαι αδελφαί σου; Άλλωστε και δεν μοι ννι’αζει εάν θα άνοιγον 
καθλ’οσον δεν γράφω μυστικά, γράφω αποκλειστικώς εις μίαν κηδεμώνα των 
παρηγοριών μου πολλά νεώτερα δεν έχω να σου γράψω σήμερα ετοιμάζομαι 
μιαν αποστολήν μιας πυρ/χίας δια την ωραίαν Πατρίδα η οποία θα αναχωρήση 
εντός ολίγων ημερών. 
 
Έτερον ουδεν 
 
Σε φιλώ ο Αδελφός σου 
Στέφανος 



Τ.Τ 900 Τη 4 Σεπτεμβρίου 1919 
 
Αγαπημένη μου Αδελφή 
Σε φιλώ 
 
Σήμερον έφθασα εκ 48ώρου αδείας εκ Σερρών και εύρων την πολυαγαπημένον 
εποστολήν και έμεινα γεμάτος χαρά πολλή είδον εν αυτή να μ οι γράφης αλλά 
επειδή αυτήν την στιγμήν ευρίσκομαι εν μεγάλη ψυχολογική κατάσταση δεν 
δύναμαι να σας απαντήσω κανονικώς και συνεπώς σε παρακαλώ θερμώς 
αδελφούλα μου μη με παρεξηγήσης διότι έφθασα και εύρον εν ακαταστασία την 
ιδικήν μου υπηρεσίαν είμαι τόσον στενοχωρημένος όσον δεν φαντάζεσε όχι 
μόνον εκ της αδείας μου η οποία με κατέστησεν αδιάθετον ψυχρόλουστον αλλάμ 
και τόσον αδιάθετον όοσν δεν δύναμαι να σας περιγράψω δεν έχω λέξεις να σε 
γράψω εις ποίαν κατάστασιν ευρίσκομαι. 
Όθεν αδελφούλα μου σας γράψω αυτάς τας ολίγας γραμμάς δια να μη 
υποθέσετε ότι δεν θέλω να σας γράψω. 
 
Σε φιλώ γλυκά 
 
Ο Αδελφός σου 
 
Στέφανος 



Τ.Τ. 900 τη 20-9-19 
 
Αδελφούλα μου Γεωργία 
 
Χαίρε 
Την από 16-9-1-919 αδελφικήν σουν επιστολήν έλαβον και είδον τα εν αυτή να 
μοι γράφης σχετικώς με την απόλυσήν μου αλλά δυστυχώς το 1914 φαίνεται ότι 
έχει ακόμη πολλάς αμαρτίας συνεπώς η πατρίς μας έχει ακόμη την ανάγκην 
ημών και δια τούτο δεν θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά μας αλλά δεν πειράζει 
εν καιρώ και ημείς θα απολυθώμεν. 
 
Προσέτι μοι γράφεις να πηγαίνω εις την σχολήν ραδιοτηλεγραφητών και να 
γνωρισθώ με κάποιον συνάδελφόν μου. Χθες μετέβην εκεί αλλά δυστυχώς δεν 
τον εύρον μετετέθη εις κάποιον τμήμα μακράν από εδώ 2 ώρας καιν πλέον ως 
μοι είπεν δε κάποιο παιδί εκ Καρδίτσης Ρουσόπουλος, έρχετε τακτικά και του 
άφησαβ μια κάρτα με συναντηθώμεν εις ένα κατάστημα δεν γνωρίζω όμως εάν 
θα μοι δώση ραντεβού ή εάν θα επανέλθη άλλην ημέραν εις την σχολήν. 
Αλλά ας αφήσωμεν αυτά αδελφή η φωτογραφία τί απέγινεν; Μαλαγάνα αδελφή 
ολίγον κατ’ ολίγον ελησμόνης δήθεν δι’ άλλους λόγους σιωπής δεν ενθυμήσαι ε !; 
Τόσον καιρόν δεν εσκέφθης ότι ο αδελφός σου έχει ανάγκην ενθυμίου; Γιατί 
αδελφή; Ακόμη αμφιβάλης; Ακομη δεν απέκτησες την εμπιστοσύνην μου; Γιατί; 
Δεν μοι στέλεις την φωτογραφίαν σου; Και τώρα όπου μοι γράφεις ότι (Δ). Αχ ! 
πόσον επιθυμούσα αδελφή να σε είδο στην δόξα σου αλλά με όλλα αυτα όπου 
μοι κάνεις με άλλους λόγους (Νάζια) δεν ένοιωσες ότι με στενοχωρείς; Δεν 
ένοιωσες ότι έχεις έναν πραγματικόν αδελφόν ομ οποίος πάντοτε σας 
ενθυμείται καιμ πάντοτε για την παρηγορίαν του τρέφει τα πλέον ευγενέστατα 
αισθήματα; Όλλως όμως παραδόξως το εναντίον υμάς αδελφή όχι μόνον δεν 
ενθυμείσαι όχι μόνον δεν τρέφεταο αδελφική αγάπην αλλά και δι’αυτών των 
επιστολών σας αποδεικνύεται ότι ευρίσκεσθε εις στενόχωρον θέσιν οσάκις 
θέλετε να μοι γράψητε. Έτσι δεν είναι αδελφή; Εγώ όμως όχι μόνον δεν θα 
αποδεικνύω αμέλειαν οσάκις θέλω και έχω υποχρέωσιν να γράψω αλλά εξ υμάς 
όλλως νατιθέτως θα έχω ιδιαιτέραν ανάμνησιν και δια να λεχω πρέπει να έχω 
εκτός των πολλαπλών επιστολών σας αλλά και ως πραγματικόν ενθύμιον την 
φωτογραφίαν σας ην δεν θα χρησιμεύσει ως (Δ) (Souvenir) και δια να 
χρησιμεύση πρέπει να  μοι την στείλετε ...... 
 
Άλλα δεν έχω να σοι γράψω αδελφή ότι θέλεις πράξε εάν θέλης στείλε μου την 
φωτογραφίαν σου εάν επιφυλάσεσε μη. 
 
Με αγάπη Σε φιλώ  
Οαδελφός σου Στέφανος 



Τ.Τ. 900 τη 4-10-19 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Έλαβα την από 25 παρελθόντις μηνός αδελφική σου και ανέγνωσα αυτήν αλλά 
εγώ αδελφή βλέπω να με πειράζης γιατί βεβαίως έχεις πολύ δίκαιον ωραία 
κάμεις και εγώ εάν είμων εις την θέσιν σας τοιουτοτρόπως θα έπραττον, Δεν 
επιράζει όμως αδελφούλα μου ας είσαι καλά. 
Δια τον Στρατιώτην όμως όπου μοι γράφεις προς το παρόν αδυνατώ να μεταβώ 
τώρα αλλά μετ’ολίγας ημέρας θα φροντίσω πάσι θυσία να τον εύρω καίτι δεν 
γνωρίζω εις ποίαν διμοιρίαν είνε θα φροντίσω να μάθω αφού η αδελφή το θέλιε. 
Προχθές όμως αδελφή μου ανεχώρησεν από εδώ ο επιλοχίας μου ον οποίος 
ήλθεν αυτού δια να απελυθή είνε αθηναίος θέλεις να τον γράψω να έλθη να σας 
συναντήση μήπως θέλεται να μάθεται ποιό καλλίτερα τα νεώτερα της 
Θεσ/νίκης; Θα τον έδιδον και λενα κάλυκα αλλά όλως παραδόξως έφυγεν 
τυχαίως χωρίς να συναντηθώμεν την τελευταίαν στιγμήν. 
 
Σε φιλώ  
Στέφανος 



Τ.Τ. 900 τη 17.10.19 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα Γεωργία 
 
Χθες έλαβον την από 8-10-19 αδελφική σου επιστολή εκ της οποίας βλέπω να 
μου ζητής τον λόγον εις ποίον ζήτημα και πειράζεις φυσικά είσθε 
δεδικαιολογημένη διότι εγώ φαίνεται να παρεξηγώ τας επιστολάς σου 
αδελφούλα μου και ίσως να μη δύναμαι 
Καλώς να αντιλαμβάνομαι τα γραφόμενά σου δια τούτο σας παρακαλώ μη με 
παρεξηγήται ! 
 
Αδελφούλα μου σήμερα έγραψα και εις τον τέως επιλοχία μου να φροντίση να 
σας συναντήση και θα σας είπη πάμπολλα για τον αδελφούλη σας. Θα σας ειπώ 
εις την ωραίαν Τούμπα πως περνούμαι ημείς, είνε πλέον ερωμένη μας και δεν θα 
την λησμονήσωμαι ποτέ ουδέποτε σας βεβαιώ αδελφή μου θα προδώσω αυτήν 
την ερωμένην μου θα την αγαπώ πάντοτε και πάντοτε θα την ενθυμούμαι και 
προ παντός όσον παρέρχονται αι ημέραι και δεν φαίνεται να ειδούμαι 
απολυτήριον τόσον περσισσότερον θα ερώ ταύτην όχι μόνον εγώ αλλά και άλλοι 
πολύ. Τέλος πάντων αδελφή δεν παύουν οι επισκέπται της Σμύρνης δηλ. της 
πολυθρηλήτου πατρίδος σας να την εγκωμιάζουν όσοι επισκέπτονται φαίνεται 
ότι θα είνε πραγματικώς καλή δηλαδή πολύ καλή εννοώ αλλά παρατηρώ εν 
πράγμα εις τους εγκωμιάζοντες την ωραία και γλυκυτάτη σου πατρίδα είνε 
όλλοι άγαμοι τί άραγε συμβαίνη; Μόνον υπό μιαν άποψιν είνε καλή η Σμύρνη; 
Stop 
 
Υ.Γ. 
 
Δια τον στρατιώτην όπου μοι έγραφες ερώτησα εις όρχον μηχανικού δεν 
ηδυνήθην να τον εύρω εάν γνωρίζης την διμοιρία του γράψε μου ποιό 
καθαρότερα. 
 
Σε φιλώ 
 
Αδελφούλης σου 
 
Στέφανος 


