
Εν Σιδηροκάστρω τη 24/2/19 
 
Δεσποινίς Γεωργία υγείαν έχω και υγείαν δι’υμάς ποθώ. Ευρισκόμασται στο 
Σιδηρόκαστρον και περνάμαι καλλά όλα τα παιδιά ο Γεώργιος Θιτσιλάκης ο 
Μιχαήλ Στρατογιαννάκης ο Ζαχαρίας Λεπιδάκης αλά έχωμεν ένα παράπονο πως 
μας ελησμόνησες και πάλην και δεν μας γράφης. Τω έργο μας ακόμα δεν ετιμάτε 
και πρέπει ος Αδελφή να μας γράφητε τακτικός δια να περνούν αι κακαί ώραι 
του Μετώπου. Καθώς σας είχα γράψη από άλην φοράν είμαι ταχιδρόμος του 
Συντάγματος και κάθε φορά που θα έλθη ταχιδρομείον περιμένουν να λάβουν 
επιστολήν αλά εις Μάτην. Αι ημέραι παρέρχονται δήχος να λαβένουν επιστολήν 
τώρα σιμβένει το εξείς αυτοί περιμένουν να τας γράφης και αυτοί δεν σου 
γράφουν. Στην προϊγούμενη επιστολήν μου εγράφατε ότι δεν με ενθυμίσθε, δια 
να με ενθυμιθήτε λιπόν σας αναφέρω το εξείς επι΄σοδιον που σας εσινέβη με ένα 
δεκανέαν του Λόχου μου όταν είμεθα στο σχολείον στο Κολονάκι στου Σέρρη 
απέναντι. Ενθυμίσε κάποτε που σε είχε πηράξη ένας Δεκανέας και εθέλατε να τα 
αναφέρετε στον Λόχον και επενέβην εγώ στο Μαγαζή στου Σέρρη και δεν σας 
Άφισα να τον αναφέρετε και κατόπην εγώ σας γνώρισα μέσον ενός Μιχάλη του 
Στρατωγιάννη. Τώρα πιστεύω θα με ενθυμιθής καλλά και να μας γράφης 
τακτικά. Αυτά τα ολίγα σου γράφω και θα περιμένομεν ταχίαν απάντηση. 
 
Μετά Αδελφικής Αγάπης 
 
Ασσαργιωτάκης 
 
 
Ταχιδρόμος 9ου Συντάγματος Κρητών 
 
Τ.Τ. 903 



Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Σιδεροκάστρου 
Τη 13/5/1919 
 
Αγαπητί και γενέα Αδελφή χέραι 
 
Έλαβον την παρούσι σου επιστολήν την φερουσήν χρονολογίαν 9-5-19 και 
εχάρη πολοί δια τον εσίον της υγιά σου όπως και εγώ καλός υγιένω μέχρι 
σήμερον όπου καθίμη και σου γράφω δώξα το θεώ. 
 
Αγαπιτί μου και γενέα αδελφί να μου γράφις εις την παρούσι σου όπου μου 
έστιλες να σου γράψω το Σύνταγμά μου και το λόχο μου όπου ανίκον δια να μου 
στίλης ότι ποθής. 
Γνώριζε αγαπιτί μου και γενέα αδελφί ότι προ (4) έμερον μου έγινεν εχίρισις και 
μου βγάλαν νερόν άφθονον και τόρα πιγένω καλίτερα. Με τι δίναμη του Θεού 
και γνώριζε ότι μου ήπαν η γιατρή ότι θα καθίσω το ελάχιστον μέσα στο 
Νοσοκομείον ακόμη αναν απου τση (40) ημέρας δια να γίνον καλάν. 
Μόνον άμα λάβης τη παρούσι μου και έχεις την εφχαρίστισην στίλε μου το ότι 
ποθί η καρδιά σου και θα με εφχαριστίσης θερμός διότι όπος σας έγραφον εις 
την προηγούμενι επιστολήν μου όπου έλαβες τιχάνο ορφανός από πατέρα και 
μιτέραν και τιχάνω και άπορος και ούτε έχω κανέναν συγγενήν όπιος θα μου 
στίλι ένα πράσινον φίλον διαφτόν απεφάσισαν και σου έγραψαν το πόνο μου 
και την στενοχορία μου την οπίαν με έχει περικικλομένη. 
Απέναντι της απαρνισμένις μου ζωίς και δυστιχισμένισμου καρδιάς και σίμερις 
πέφτο εις τα χέργια σου νεκρός και αν θέλης σόσεμε και δόσμου ζωί όσιν δίνασε 
και ποθής διότι δεν έχω απου κανέναν ανεξερέτος υποστίριξην. 
 
Αγαπιτί μου και γενέα αδελφί ότι έχεις εφχαρίστισις και ποθί η καρδιά σου και Η 
όρεξί σου (Δ) αυτήν την σύστασιν 
 
Υποδ/νέας Ασσαργιωτάκις Ευάγγελος Δημ. Νοσιλεβόμενος Στρατωτικόν 
Νοσοκομείον Συδεροκάστρου 
 
Τ.Τ. 903 
 
Ουδέν έτερον Αγαπιτί μου και γενέα αδελφί 
Παραπονον περιμένον την απάτισίς ου αξάπατος εδώ, όχι εις το Σύν/μα διότι θα 
καθίσω άνον τον 40 ημέραν εδώ να γίνον καλά και όποτες εξέλθω θασας γράψω 
αμέσως το Συν/μά μου είναι το 29ον Σύν/μα 4 λόχος Τ.Τ 903. 
 
Άλο εκί μίμου στίλης τίποτα παραμόνον εδώ εις το Νοσοκομείον. 
 
 
Σου γράφω με μάτια δακρισμέναν ος αδελφόσου 
 
Ευάγγελος Δ. Ασσαργιωτάκης 
 
 
Και παρακαλώ θερμός γράψε μου το όνομά σου και το επίθετό σου. 
 



 
 
 
 
 
 
 



Μέτοπον την 4/6/1919 
 
Αγαπιτί μου αδελφί χέρε 
 
Δια της πολιπουθούσι μου επιστολής εφχομεν όπος εροτίσο περή το έσιον της 
υγιάσου και αν εροτίσις δια εμέν δεν ηπορόν νασας περιγράψω την υγιά μου 
διότι καθός γνωρίζετε δια την προεγουμενισμου επιστολής όπου σας έγραφα 
και  που το Νοσοκομείον με βγάλουνε η γιατρή άνεφ και άδια και με στήλασι εις 
το λόχο μου όπου σου έγραφα και γνώριζε ότι ευρισκόμενος σύμερις μαζή με το 
Λόχο μου απάνω εις τας προκαλίψης. 
 
Και παρακαλώ θερμός άμα λάβης την παρούσιμου φρόντισε και να μου στίλις 
ότι ποθής η καρδιά σου εδώ μι τα στίλης εις το Νοσοκομίον διότι εξίλθον και 
είμαι ει το λόχο μου και πιστέβω να έχις λάβη την επιστολί μου την οπίαν σου 
έστιλον προϊμερόν και σας έγραφον την (Δ) μου και την αποστιτιξί μου και την 
γδιμιά μου τι οπίαν έχω διότι δεν έχι η πατρίσμου να μας σεδόσης ολονος ότι 
δίνατε ουδέν έτερον  
 
Τα γράφω εγώ 
Ο Αδελφόσου 
Ευάγγελος Δ. Ασσαργιωτάκης 
 
4 Λόχος 29ου Συν/τος 
 
Τ.Τ. 903 
 
Μέτοπον 
 
Περιμένο τιν απάντισιν 



Σηδιρόκαστρον τη 21-6-19 
 
Αγαπιτί μου αδελφί χέρε 
 
Πρότον έφχομεν όπως εροτίσων περή τον έσιον τις υγιάσου και αν εροτίσαι δια 
εμέν δεν ηπορόν να σας περιγράψω την υγιάμου διότι ευρισκόμενος εις την 
φωνήν της πατρίδος συνεχός 23 – 24 μίνες ανεφ αδίας ούτε μια όραν για την 
πατρίδα μου ! 
 
Και έχον πλίρος παράπονον τις ατιχίας μου διότι ευρισκόμενος ετελός γδιμνός 
και ανιπόδιτος  απού δεν έχι υπατρίς μου ναμου δόσην το ελάχιστον έναν αποδ. 
Την ήντας έναν ζεύγος κάλτσες δια να τση φορέσον εις τα πόδια μου όπου έχω 
ετελός ποδιάση απου κριγιάδες και διαφτόν με ανεκάζη η στενοχορια μου και η 
αξενιά μου και σου το κάνω γνωστόν σεις εσαί και ζήτω την βοϊθιά σου ότι ποθή 
η καρδιά σου  και η όρεξί σου δια να στίλης εις εμαί ος αδελφόςσου Στρατιώτης 
διότι δεν ήμεν υποστήρικτος και δεν έχω από κανέναν υποστίριξην και μέσα 
στις απότι κριγιάδες και γνώριζε αδελφί μου ότι ελισμόνισον να σου γράψω ότι 
έλαβον την γλικιά σου απάντησιν την οπίαν μου έστιλες και μάλιστα μου ζιτάς 
τον Συν/μα μου κε το λόχομου όπου πράγματι ανίκον δια να μου στίλης ότι ποθή 
η καρδιά σου και η ορεξή σου και να γνωρίζης ότι ευρίσκομεν ακόμην εις το 
Νοσοκομείον Σηδιροκάστρου νασιλέβω, και μη έχης καμιάν υποψίαν ότι θα 
χαθή το δόρο το οπίον θαμου στίλης διότι αν δεν αθίβαλον ύστέβω ότι θα 
καθίσον ακόμι νοσιλεβόμενος και φρόντισεν να μου στίλης ότι ποθή η καρδιά 
σου και θα μίνον πλίρη αφχαρσιστιμένος απέναντι εσού. 
Ουδέν έτερον έχω να σου γράψω Παραμόνον περιμένω την απάντησί σου 
αξάπαντος 
 
Η κατάστασί μου είναι επόδινος  
 
Ευάγγελος Δ. Ασσαργιωτάκης 
 
Νοσιλεβόμενος εις Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Σιδηροκάστρου 
  



Εν Σιδιρόκαστρο τη 22-8-19 
 
Αγαπητή μου αδελφί χαίρε 
 
Δια της παρούσης μου επιστολής σπεύδω να εροτίσω περί τον έσιον της υγειά 
σου όπος και εγώ καλός υγειένω μέχρι σήμερον όπου σου γράφω Δόξαν το Θεώ. 
Γνλωριζε αδελφί μου ότι ευρισκόμενος εις τον Νοσοκομείον πάλη αλά ήμεν πολί 
αλαφρός ασθενίς και σου γράφω μόλις λάβης την παρούσαν μου να γράψης ένα 
γράμα προς τον Διεφθιτήν του Νοσοκομείου όπος μου παραχορίση άδια 
αναροτικήν προς την πατρίδα μου διότι ευτυχός δεν έχω από κανένα 
υποστιριξην όπος με υποστιρίξης και μου γίνη έδιξη και πάρο αδια 
 
Έτερον ουδέν εκτελώ η εν υπολίψει αδελφική αγάπη και που γράφω εγώ ο 
αδερφόσου 
 
Υποδ. 
Ευάγγελος Δ. Ασσαργιοτάκης 
 
Νοσιλεβόμενος εις στρατιωτικόν Νοσοκομείον Συδιροκάστρου 
 
Ήδον αδελφί μου να μου γράφης εις την επιστολήν την οπίαν έλαβον προ 
ημερόν να σου γράψω που ηβρίκα την διέφθισί σου και σου έγραψα την ευρίκον 
από τον κερόν 1917 όπου ευρσικόμενος εις τον 9ον Σύνταγμα Κρητών εις εν 
τάφθα αλαν δεν ήθελον να σου γράψω διότι δεν ήχον τόσην πολί ανάγκην όπου 
έχω τώρα και την ήχον μέσον εις το Πορτοφόλι μου φιλαγμένην σαν τον 
βασιλικόν και όποται που έγραψον σου έγραψον προι ορινός στο (Δ) γελάσην 
 
Ο ίδιος 
 
Ευάγγελος Δ. Ασσαργιωτάκης 
 
Περιμένον απάντησιν ταχέως θα μει υποχρεόσης πολαί άμα γράψη προς Κον 
Διεφθιτήν του Νοσοκομείου δια άδια. 



Εν Σιδηρόσκατρον τη 23-8-1919 
 
Αγαπιτή μου αδελφή  
Χαίρε 
 
Υγειένω και υγείαν εύχομεν και δύμάς Δώξα το Θεώ 
Αγάπημου αδελφή 
 
Δια της παρούσης μου επιστολής σου καθιστώ γνωστόν ότι ησίλθον 
Νοσιλεβόμενος εις το Στρατιωτικόν Νοσσοκομίον Σιδηροκάστρου όπου λημουν 
και ρπην και μόλις εύφασον εις το Νοσοκομίον και με ήδεν ο Διεφθιτής του 
Νοσοκομίου με ρώτισεν αμέσος εάν έλλαβον το δέμα όπου μου έστιλες διότι του 
ήχες γράψη προς εκίνον να μου το δόση και παρακαλών θερμός μόλις λάβης την 
παρο΄συι μου επιστολήν να φροτίσης τα δέοντα άμεσος όπος του γράψης και 
μου παραχορίσην άδεια αναροτικήν δια την πατρίδα μου διότι δεν θέλη να μου 
παραχιρίση και δεν έχω και κανέναν γνωστόν ανθ/τρον ούτε Νοσοκόμον και θα 
με υποχρεόση πλήρης που έγραψον και εχθές τα ίδια. 
Έτερον ουδέν εκτελώ μεθ’υπολίψεως αδελφικής αγάπης και σου γράφω εγώ  
Ο Ευάγγελος Ασσαργιωτάκης 
 
Η σύστασι μου είναι υποδ/νέας 
Ευάγγελος Δ. Ασσαργιωτάκης 
 
Νοσιλεβόμενος εις Στρατιωτικόν Νοσοκομίον Σιδηροκάστρου 
 
Περιμένον απάντισι ταχέος και άμα θέλης στίλε μου το βιβλίον που σου έγραψον 
την Γενοβέφα όπος το διαβάζο και περνά ο κερίος μου 
 
Ο ίδιος Ευάγγελος Δ. Ασσαργιωτάκης 
 
Μένον υπόχρεος 



Εν Ηράκλειον τη 18-10-19 
 
Αγαπητή μου αδελφή χαίρε υγειένω και δ υμάς υγείαν ποθώ. 
Δια της παρούσης μου σας καθιστό γνωστόν ότι όπος μου έγραφες εις την 
επιστολήν σου όπου μου έστειλες τη 14-9-19 εμεταφέρθη εις το Ηράκλειον και 
είμαι αγνοούμενος εαν απολιθό αυτόν τον μίναν και απολιθόν θα σας γράψω και 
τόρα και σας παρακαλώ μόλις άμα λάβης την παρούσαν μου να μου γράψης 
αμέσως περί το έσιον της υγείας σου διότι είμαι πλίρος ευχαριστιμένος με τον 
δόρον ον μου έστηλες και δια τα γραφόμενά σου χαίρε  
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
Εκτελώ μεθ υπολίψεος αδελφικής αγάπης 
 
Εγώ ο αδελφός σου  
 
Υποδ. Ευάγγ. Ασσαργιωτάκης και η σύστασί μου είναι αυτή 
 
Ευάγγ. Ασσαργιωτάκης 
Χωρίον Γονιαίς Πεδιάδος 
 
Ηράκλειον Κρήτης 
Διλοτι πηγένω εις άδια 
 
Ο αδελφός 
 
Ευάγγελος Ασσαργιωτάκης 
 
 
Μι μου ελισμονίση δια της αλιλογραφίας μας γράφε μου συχνά και αν εροτίση τη 
κλάσεος μου είμαι της κλάσεος 1917 (Δ) διότι βιάζομαι 
 
Ο αδελφός 
Εαγγ. Ασσαργιωτάκης  


