
Τ.Τ. 926 τη 25 Μαίου 1920 
 
Γεωργία μου 
 
Έχω δυο γραμματάκια σου στα χέρια μου και δεν μου μένει λεπτό να 
σ’απαντήσω. 
Φεύγουμε για την ... Πόλι 
 
Θα σου γράψω όταν θάχω ευκαιρία. 
 
Γράφε μου τακτικότερα 
 
Με πολλή αγάπη 
 
Στέλιος 
 
Χαιρεστιμούς εις Νεφέλη 



Φάρσαλα 10-10-1920 
 
Αγαπημένη μου Γεωργία 
 
Το γραμματάκι σου πήρα σήμερα και δεν φαντάζεσαι την χαρά μου. Τώρα 
κάθομαι ν’απαντήσω αμέσως γιατί χωρίς κανένα μου λέγω να μην τεμπελιάζω. 
Και πότε τεμπέλιασα εγώ και μου γράφης σε κάθε γράμμα να μην τεμπελιάζω; 
Δηλαδή αυτά που πρέπει να σου λέγω εγώ τα λέγης συ για μένα; Θαυμάσια ! 
Μα κι εγώ δεν είπα ότι ενδιαφέρεσε για πολιτικά αλλά δεν είχα τι να σου γράψω 
και σου έγραψα για να γεμίση το χαρτί. 
Εξ’άλλου η Νεφέλη ενδιαφέρεται πολύ αφού μου έλεγε ότι κάποιος βασιλικός 
είχε 300 ψήφους στη διάθεσί του και τον έκανε Βενιζελικόν κι αυτόν και τους 
(Δ) του φαντάσου επιροή που την έχει στο ισχυρόν φύλλον. 
Ε! Και τι φθήνια έχομε εδώ μόνον στο κρέας τίποτε άλλο. Και τέτοια ζωή σαν 
την δική μας μην τη ζηλεύεις. Εγώ τρώγω κάθε μέρα κρέας πρωί και βράδυ 
αλλ’ας έτρωγα 3-4 την εβδομάδα αυτήν θα ήμουν πειό ευχαριστημένος. 
Από αρώστιες έχομε περισσότερες εδώ βλέπεις στας εφημερίδας ολόκληρη 
αθήνα πεθένουν 20-25 την ημέρα μια κωμόπολι 5.000 πεθαίνουν 1-2 ίσια είνε; 
Προ μηνός πέθανε μια συμπεθέρα μου αυτού ήρθε στη εμποροπανήγυρι μα στις 
15 αυγούστου και κάθησε μια εβδομάδα και έφυγε με πυρετό ήρθε αυτού και 
δεν πέρασε μια εβδομάδα και πάει στον άλλον κ΄σομο. 
Μα για ποιόν με περνάς να λέω του Πέτρου τέτοια πράγματα; Πρώτα πρώτα δεν 
έχει καμμιά φιλιά με τον Πέτρο και δεύτερον δεν είναι και τέτοιος.  
Όταν ξαναπάω στο Βόλο θα βγάλω κι εγώ φωτογραφία και θα σου στήλω 
θ’αργήσω λίγο διότι (Δ) ημουν και σήμερα ήρθα. 
Τους χαιρετισμούς στη Νεφέλη 
 
Με πολλή αγάπη 
 
Στέλιος 
 
Υ.Γ. Μην τεμπελιάζης. 
 



Τ.Τ. 
 
926 Τη 24/11/921 
 
Σεβαστ’η Πρόεδρος Συνδέσμουβ Αδελφής Στρατιώτου Αθήνας 
 
Δι ατηςν παρούσης μου έρχομαι να σας παρακαλέσω όπως ευαρεστουμένη με 
συνδέσητε με μιαν του ευγενούς συνδέσμου αδελφής ίνα αλληλογραφώ 
μεθ’αυτής προς ανακούφισην της μονοτόνου ζωής μου. 
 
Μεθ’υπολήψεως 
 
Δεκανεύς 
 
Στυλιανός Βακαλόπουλος 
 
Μεραρχία ιππικού 
 
Τ.Τ. 926 



Πολύγωνο 12 Οβρίου 1922 
 
Αγαπητή μου αδελφή Γεωργία 
 
Είμαι καλά και σου αναγγέλω την άφιξίν μου εκ της πατρίδος μου. Εντύπωσις 
δυσάρεστος διπλάσιοι πρόσφυγες εκ της δυνάμενης της πολίχνης φιλοξενούνται 
υπ’αυτής επετέθησαν προχθές λυσσαλέοι λύκοι εναντίον των ολίγων 
αρτοποιείων αυτής και αφήσαντες εντοπίους χωρίς ψωμί. Αλλά τι φταίγουν και 
αυτοί οι κακόμοιροι; αφού τους κάμαμε δυστυχισμένους πρέπει να φαν κι υμάς. 
Περιμένω γράμμα σου και ήθελα να σε δω. Τους χαιρετισμούς μου στην αδελφή 
σας. 
 
Με αγάπη Βακαλόπουλος  



Δράμα 10 Νβρίου 1922 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Μόλις εγκατεστάθημεν και πήρα το γράμμα σου σήμερα. Κι εγώ λυπήθηκα που 
δεν μπόρεσα να σε δω πριν φύγω. 
 
Εσκέφθην μια φορά νά’ρθω σπήτι αλλά να γιατί δεν ήρθα. Την ημέρα που έφερε 
η Νεφέλη το γατάκι στο γιατρό μου πρότεινε νά’ρθω σπήτι σας με τη 
παρατήρησι να πω πως μ’έστειλε ο Νικολόπουλος να φέρω το γατάκι. Επομένως 
εγώ ούτε γατάκι είχα να πω ότι έφερα ούτε άλλο τίποτε να προσποιηθώ διότι 
εάν εγώ ηρχόμουν και ήταν και ο Νικολόπουλος και τί θά’λεγα εγώ εις ερώτηση 
της μαμάς σου; Τι ήρθες να κάνης εδώ φαντάρο; Και γι’αυτό δεν τόλμησα. 
Ήμουν όμως στον Πειραιά από την Δευτέρα το απόγευμα μέχρι την ώρα που 
εφύγαμε ίσως να ήμουν έξω εκείνη την ώρα που με ζητούσες εσύ. 
Τους χαιρετισμούς μου στην Νεφέλη. 
 
Εδώ τα περνούμε άσχημα κρύο χιόνια και δυστυχία με τους πρόσφυγες. 
 
Με αγάπη  
 
Στέλιος  



Δράμα 23 Νοεμβρίου 1922 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Η ώρα είναι 9 1/2 όλοι έπεσαν να κοιμηθούν, αλλ’εγώ σκεπτόμενος την 
αδελφούλαν μου κάθομαι να της απαντήσω στο από 17/11/22 γραμματάκι της. 
Τώρα που σου γράφω θυμούμαι την Αθήνα και βλέπω την μεγάλη διαφορά που 
υπάρχει μεταξύ Αθηνών και Δράμας και πως περνούσα αυτού. 
Τέτοια ώρα δεν έγραφα αλλά κάπου γύριζα κάπου διασκέδαζα με κάποιον κι 
έτσι περνούν όλα από το μυαλό μου και μεταβάλλονται εις γλυκά όνειρα τα 
οποία μόλις ξυπνήσω διαλύονται όλα σαν καπνός. 
Ε! Τι να γίνη. Αφού το θέλουν να μας κρατήσουν ακόμη στην  κυριαρχία τους ας 
μείνουμε ως που να παραδώσουμε και το τελευταίο μας κτήμα δηλαδή τη ζωή 
μας εδώ στον ζυγόν της Στρατοκρατίας. Να σκοτωνόμαστε να μπένομε φυλακή 
η δραχμή μας να κατέρχεται αλματωδώς. Οι Τούρκοι καμαρώνουν στη διάσκεψι 
οι Ρώσσοι και Ιταλοί να γίνονται Άτλαντές τους, η Ελληνική αντιπροσωπεία να 
εκφωνεί θλιβερούς λόγους και η Νεφέλη να κλαίη για το γατάκι της. Με μεγάλη 
μου ευχαρίστησι έμαθα για την ανάρρωσί του. 
Μα καϋμένη Γεωργία συ όλο άρωστη θα μου γράφης ότι είσαι; Εγώ ποτέ μου δεν 
αρώστησα μόνον στη γρίππη που ήταν γενικό το κακό. Για φωτογραφία θα σου 
στείλω όταν μπορέσω μην ανυπομονείς. 
 
Τους απείρους χαιρεστισμούς μου στη Νεφέλη 
 
Με αγάπη 
 
Στέλιος 



Δράμα τη 6/12/22 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Το γραμματάκι σου πήρα σήμερα και χάρηκα πολύ σαν είδα πως είσαι καλά. 
Σήμερα έχομε και μεις μιαμ καλή ημέρα αλλά που η κατηραμένη Δράμα έχει 
πολλές λάσπες και δεν μποούμε να βαδίσουμε ελέυθερα. Αν ρωτάς και για τον 
κόσμο; Δεν ακούςν ελληνικά και ‘κείνοι οι λίγοι που μιλούν μισά μισά με 
Βουλγαρικά. Εστιατόρια, γαλακτοπωλεία ζαχαροπλαστεία όλα τουρκικά τους 
συχαίνεται κανείς να τους βλέπη απ’τη φορεσιά τους. 
Το μόνον που μ’αρέσει ο κινηματογράφος έχει και μουσική σχεδόν καλή και ‘κει 
πηγαίνω πότε πότε. Αλλά να σου πω το μόνον που με δισκεδάζη η 
αλληλογραφία. Μ’αρέσει να γράφω και να λαμβάνω και κανένα καλό βιβλίο να 
διαβάσω. 
Με ρωτάς για το 1ον Σύνταγμα που μένει το Συν/μά μας δεν μένει σ’ένα μέρος 
αλλ’ας πούμε τώρα για τον Πέτρο που σ’ενδιαφέρει, μένει έξω σε κάποια 
ελληνική κομώπολι Προσητσάνη. Προχθές του έστειλα και τις φωτογραφίες. 
Αλήθεια για την ιδική μου φωτογραφία ανυπομονής διότι δεν θα μπορέσω να 
κάνω γρήγορα θα την έχης όμως. Αν θέλης εν τω μεταξύ στείλε μου τη δική σου. 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη. 
 
Μ’αγάπη 
 
Στέλιος 



Ταχ. Τομεύς 926 21 Δβρίου 1922 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Είμαι καλά σαν πήρα το γραμματάκι σου δεν είχα τι να κάνω και που να πάω και 
καθόμουνα και κουβέντιαζα με τους άλλους. Τη συζήτησι μας διέλυσε η άφιξη 
του ταχυδρομείου. 
Ξέρεις τώρα η ώρα είναι 8 μμ και το ταχυδρομείον έχει έρθη προ μιας ώρας τι 
καλά μόλις είρθε αμέσως ανοίξαμε τους σάκους και άρχισε η έρευνα και βρήκα  
το γραμματάκι σου και κάθομαι να σου γράψω να μην πης πως είμαι τεμπέλης 
γιατί καθώς καταλαβαίνεις είμαι καλό παιδί. 
Γελάς ε; Μα τι να σου πω και τι να σου γράψω που δεν έχω τίποτε εδώ τη λένε 
(Δ) μ’αλήθεια γιατί την λένε Δράμα μήπως έγινε κανένα Δράμα; Γιατί, παρατηρώ 
άφθονα κορίτσια χαλασμένα πόδια αλήθεια σου λέω. 
Ο Πέτρος ίσως έχει δίκαιο να παραπονείται μήπως ξέραμε γιατί δεν του άρεσε η 
Πρωσοτσάνη; Εμένα όμως θα μ’ευχαριστεί η Πρωσοτσάνη. Μου γράφεις πως θα 
με στέλνης βιβλία πόσο θα χαρώ σαν ιδώ μέσα τον «Πόλεμο» και τη «Λάουρα» 
του Ξενόπουλου μου τα έχουν πουλήση για πολύ επιτυχημένα έργα μα δεν 
μπόρεσα να τα εύρω πουθενά στην Αθήνα που ίσως θα τα εύρισκα δεν είχα 
μυαλό για βιβλία. 
Πόσο θα ήμουν ευχαριστημένος αν λάβενα την φωτογραφία σου κι εγώ θα σου 
την στείλω μάλιστα θέλω μα στείλω κι αλλού μα ο Στρατός είναι κακό πράμμα 
κάτι μου συνέβη και δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφία και να τι είναι να μη στο 
κρύβω. 
Προ 15μέρου έρχεται ο Επιτελάρχης στο γραφείο και μου βλέπει τα μαλιά και 
μου είπε να τ ακόψω καθώς με τιμώρησε και 4 ημέρες κράτησι γιατί δεν 
φορούσα τα διακριτικά του βαθμού μου και ξέρης έγινα αιτία να τα κόψη όλη η 
Μεραρχία τα μαλιά της. Μα τα δικά μου μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και τώρα 
μάλιστα θα γίνουν καλίτερα. 
Να αυτά είχα να σου γράψω. Τους χαιρεστισμούς μου στην Νεφέλη. Για τι νίκη 
σου μου τό’πε η αδελφή σου και μου φαίνεται πως στης έστειλα τα 
συγχαρητήριά μου με την ίδια. 
 
Με την αγάπη μου 
 
Στέλιος 
 
Και καλά Χριστούγεννα 



Εν Δράμα τη 5 Ιανουαρίου 1923 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Είναι νύχτα και όλα γύρω μου κοιμούνται. Έξω οι νιφάδες πέφτουν σαν άσπρα 
πέταλα τριανταφύλλου η γη σκεπάσθηκε με το άσπρο σεντόνι και γω κάθομαι 
και σκέπτομαι αίφνης μου έρχεται η μρφή της αδελφούλας μου μπροστά μου 
τότε θυμήθηκα ότι προ μιάς ώρας πήρα γραμματάκι της γεμάτο παράπονα. Αλλά 
γιατί αυτά τα παράπονα; Εγώ σου γράφω εγώ αγαπώ την αδελφή μου με την 
καρδιά μου ποτέ μου δεν σε λησμονώ. 
Λυπήθηκα πολύ που είσε άρωστη μα πάλι αυτό το στομάχι;  Να τώρα σου 
γράφω δυό λόγια για να σου ρίξω λίγο βάλσαμο παρηγοριά και αγάπης στη 
βασανισμένη σου καρδούλα που πάντα καλή ζητάει απ’ τ΄αδελφάκι της 
ανακούφιση. Μάθε αδελφούλα μου πως αύριο μεθαύριο φεύγουμε για το 
Δεδέαγατς πόσο άσχημα και μ’αυτόν τον καιρό μάλιστα. 
 
Σε καληνυχτίζω και σου εύχομαι ταχείαν ανάρρωση. 
 
Με αγάπη  
 
Στάλιος 
 
Τους χαιρεστισμούς μου στη Νεφέλη 



Τ.Τ. 926 8/9/23 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Σήμερα κατόρθωσα να πάρω τις φωτογραφίες μου και σου στέλνω τη δική σου 
αμέσως. Σε παρακαλώ δε άμα τη λάβης να μου επιστρεψης την π΄ρωτη. 
Νέα δεν έχω γράψε μου συ διότι με ξέχασες έχει 15 μέρες σχεδόν νά’χω γράμμα 
σου. 
 
Μ’αγάπη ο αδελφός σου 
 
Στέλιος 



Απρίλιος 7 1923 
 
Αγαπημένη μου Αδελφούλα Γεωργία 
 
Έχω 15 ημέρες να πάρω γράμμα γιατί; 
 
Γράψε μου αφού ξέρης πόση ευχαρίστησι μου φέρνουν οι λέξεις σου. 
 
Μ’άπειρη αγάπη 
 
Στέλιος 



10 Απριλίου 1923 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Χθες μαζί με την ευχετήριο κάρτα πήρα και γραμματάκι σου. Πρώτα πρέπει να 
σ’ευχαριστήσω για τις ευχές σου, κι έπειτα ν’απαντήσω στο γραμματάκι σου. 
Στο γράμμα σου αρχίζεις (έχω τόσες μέρες να πάρω γράμμα σου κλπ κλπ και 
κατάληξες γράψε μου να ησυχάσω.) 
 
Πόσο σε λυπούμαι να στενοχωργιέσαι για μένα. Μα δεν ξέρω το λες αλήθεια; Δεν 
πιστεύω γιατί μου χρωστάς μι’απάντησι. 
Εγώ να σου πω όσα γράμματα θα μου στέλνης τόσα θα σου στέλνω γιατί 
θυμάσαι πόσα σου έστελνα και συ μου έλεγες παραπονιάρη, και της αποκρέω 
εκεί εγώ σού’γραφα και ζητούσα να μάθω για την υγεία σου και συ τα έριχνες 
στον φάκελλο των υπ’όψιν και για να μη σου γίνομαι και ενοχλητικός βλέπης 
που είχες απελπισθή ότι θα γίνης ποτέ καλά και να σου τώρα όχι μόνο καλά 
έγινες αλλά και ομόρφινες τι δυστυχία στους νέους που σε περιστοιχίζουν ! 
Κι εδώ αλλάζει τώρα η ζωή είχαμε 10 ημέρες χωρίς βροχή τώρα πάλι άρχισε και 
μας έκλεισε μέσα δηλαδή αλλάξαμε ζωή. Κι έτσι ο περίοσμός σου δεν πιάνη 
«»Μπάζα». 
Πως περάσατε το Πάσχα  ημείς άσχημα. 
Δεν σου γράφω περισσότερα διότι αυτές τις ημέρες δεν δουλέψαμε και κάνουμε 
τη δουλειά όλη μαζύ. 
 
 
Μ’αγάπη ο αδελφός σου 
 
Στέλιος 



22 Απριλίου 1923 
 
Αγαπημένη μου Γεωργία 
 
Σήμετα επήρα το γραμματάκι σου και χάρηκα για την καλή σου υγεία καθώς κι 
εγώ είμαι καλά. 
Τώρα πεια δε θα μαλώνουμε για τα γράμματα ούτε θα σ’ενοχλώ με τα παράπονά 
μου θα είμαι τακτικός στην αλλ/φία, όταν θα λαβένω δικό σου θ’απαντώ 
αμέσως κι έτσι θά’χης όσα γράμματα θέλης. Σύμφονοι; Αφού δεν έχεις νέα εσύ 
θα σου γράψω εγώ. Σήμερα θα γίνουν αγώνες το απόγευμα, θα έρθη και ο 
αρχηγός της Επαναστάσεως τον περιμένουμε θα σου γράψω και τα 
αποτελέσματα. 
Δεν ξέρω και αν σου έγραψα και προχθές ήρθε με τον αρχηστράτηγο τον 
Πάγκαλο ο Πλαστήρας. Στο λόγο που έβγαλε κατέληξε ότι Ελλάς πρέπει να 
εκδικηθή. 
Η Νεφέλη τι κάνει; Δεν πρέπει να μου στείλη πρώτα τη δική της φωτογραφία κι 
έπειτα εγώ; Κύτταξε μη μ’αδικήσης και πης ότι δεν πρέπει. 
 
Άλλα δεν έχω 
 
Με αγάπη 
 
Στέλιος 



Ηράκλειον 8 Μαίου 1923  
 
Αγαπητή μου Αδελφή Γεωργία, 
 
Μόλις σήμερον πήρα το υπό ημερομηνίαν 5ης τρέχοντος γράμμα σου και 
αμέσως σ’άπαντώ να σε ευχαριστήσω για πολλά πράγματα (δι’όσα μοι γράφεις 
ως ακόμη περισσότερα), αλλά προ παντός για την ευγενεστάτην προθυμία σου. 
Ιδιαιτέρως σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον όπερ δυκνείει η επιστολή σας 
τόσον δια την υγείαν μου, όσον και δια της μαμάς μου τοιαύτης. Βεβαίως εξ’ίσου 
και δια την μέριμναν της αλληλογραφίας μου (Δ) σας έγεινε βαρετή πλέον, αλλ’η 
καλή καρδιά και αγαθή ψυχή σας φέρονται κατά πολύ ανώταραν των 
ενοχλήσεών μου και επομένως ουδεμίαν δύναμαι να σχηματίσω ιδέαν 
παρεξηγήσεως. 
Σχετικώς με το κουτί το περιέχον το εκ Ζακύνθου μαντολάτο σας γνωρίζω ότι 
είσθε σεις τυχερή περισσότερον εμού, διότι ως βλέπεται μοι απεστάλη κατά την 
αναχώρησίν μου ώστε να μη το δοκιμάσω (καίτοι δεν μου είνε τόσον αρεστόν) 
και διότι θα με υποχρεώσετε εάν δεν το έχετε ανοίξη, να το ανοίξετε αμέσως και 
να το φάτε διότι λόγω της θερμοκρασίας θα λυώση και επομένως θα αποβή 
άχρηστον ως ούτω θα ελαφρυνθώ ίσως του δια καθήκοντος αναφερομένου 
φόρου. Δέχομαι δε ευχαρίστως οιανδήποτε φορολογίαν σας. 
Θέλεις να με πειράξης του ότι διαμένω εις το Λονδίνον, αλλά μη λησμονής ότι 
είναι Λονδίνον του Ηρακλείου και ουχί της Αγγλίας ! και το σπουδαιότερον όλων 
όπου η Στερλίνα υποτιμήθη ευτυχώς κατ’αυτούς. 
Η ενταύθα ζωή είναι όμορφη, διότι είνε σχετικώς ησυχία την οποίαν προτιμώ 
πάντοτε. 
Ελπίζω και σοι εύχομαι να είσαι τεέιως καλά. Πες εις την Νεφέλη καλήν 
επάνοδον!... Ο Ιγνάτιος πώς είναι; Αλλά προ παντός ενδιαφέρομαι !!! για τον κ. 
Οικονομάκον !!! 
Τα σέβη και χαιρεστισμούς μου εις όλους σοι (εάν έχω κανένα γράμμα από τον 
Παναγιώτη μου το αποστέλης σε παρακαλώ διότι ίσως αργήσω να έλθω). 
 
Σας χαιρετώ Στέλλιος 
 
(Γράφε περισσότερα) Να φάτε το Μαντολάτο ακούς; 



Ηράκλειον 28 Μαίου 1923 
 
Αγαπητ’η Αδελφή Γεωργία 
 
Πήρα το γράμμα σου το οποίον μάλλον με ελύπησεν δια το γεγονός όπερ μοι 
αναφέρεις το της ασθενείας της Αικατερίνης αδελφής του κ. Ιγνατίου εις ην 
εύχομαι καλή ανάρρωσιν. 
Μήπως φοβηθήκατε την ασθένειαν αυτήν και θέλετε και σεις να αναχωρήσετε 
μετά της Νεφέλης; Δεν πιστεύω όμως! Ίσως να συμαβαίνη τίποτα άλλο το 
οποίον βέβαια εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. 
Θα σας παρακαλέσω πολύ πολύ όπως μεταξύ των λοιπών φροντίδων αις 
αυγενώς λαμβάνης διαμ την αλληλογραφίαν μου αναλάβης και την αποστολήν 
αυτής ενταύθα διότι ως εκμτης φύσεως της εργασίας μου θα παραταθή ίσως η 
παραμονή μου. Θα σας είμαι ευγνόμων δια βίου. 
 
Τους χαιρετισμούς μου εις όλους σας 
 
Μεθ’υπολήψεως 
 
Στ. Γαβαλά(Δ)ης 
 
Βλέπεις μου αρέση το Ηράκλειον χωρίς εννοείταιμ να είνε εύμορφη πόλις, ίσως 
όμως διότι είναι προ παντός υσηχίαν, ενώ αι Αθήναι είνε πόλις με πολλάς 
ασχολίας. 
Τί βλέπετε με την ειρήνην; Την περιμένατε; Εγώ όχι! Ολόκληρος ο κρητικός λαός 
φωνάζει φρενετιδώς πόλεμος. Τέσσερα έως πέντε σώματα ανταρτών έχουν 
αναχωρήση τας ημέρας αυτάς και πυρετωδώς ετοιμάζονατι και άλλα. 
Θαυμάζω τον Πατριωτισμόν των χωρίς εννοείται να αισιοδοξώ διότι αυτή η 
Πατρίς μου επροξένησε πολλάς πληγάς, την του αδελφού μου και λοιπάς. 
 
Stelios 



12.6.1923 
 
Χρυσή μου Αδελφούλα 
 
Έχω καιρό να πάρω γράμμα σου και στενοχωρούμαι για τη σιωπή σου. 
Γράψε μου γιατί τώρα έχω περισσοτέρα ανάγκην ανακουφίσεως μ’αυτή την 
εγκρεμότητα έχει κοπή η όρεξί μου, ούτε να φάγω μπορώ, ούτε να κοιμηθώ, όλο 
σκέπτομαι, μη ρωτάς καλλίτερα να μην έρχονταν αυτή η είδησις μας έκανε άνω 
κάτω. 
Εδώ άρχισε πάλι χειμώνας, ένας αέρας πότε πότε ψιχαλίζη, πότε η σκόνη μας 
βγάζει τα μάτια, αυτά είναι τα καλά του δεδεαγατς. 
 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη 
 
Μ’αγάπη Στέλιος 



19.6.23 
 
Γεωργία μου, Χρυσή μου αδελφούλα 
 
Σήμερα πήρα το από 14 γραμματάκι σου και καθώς βλέπης δεν αργώ να 
σ’απαντήσω. 
Λέγης ότι ούτε φεμινίστρια είσε και απεχθάνεσε αυτές τις γυναίκες ωραία ιδέα 
θα γενής μια τέλεια γυναικούλα, κι εμένα άσχημες μου φαίνονται αυτές οι 
αντρογυναίκες. 
Μου λέγης ότι δεν θέλης να σε πάρω σπήτι μου και γιαυτό σου λέγω ότι έχει 
πυρετούς. Πίστεψέ με όμως πως θάναι τιμή μου να φιλοξενώ την αδελφούλα 
μου που τόσο αγαπώ και εξ’άλλου τα λουλούδια μορφένουν το λειβάδι. Έτσι κι 
εσύ θα μοιάζης σαν λουλουδάκι μεσ’το λειβάδι. Θα μορφίνης και το σπήτι μου 
μην νομίσης πως αυτά είναι κομπλιμάν κάθε άλλο. 
Ετοιμάζομαι  να δεχθώ το γράμμα της Νεφέλης παν δυό μήνες τώρα που είπε θα 
το φιάση, φαντάζομαι τι μεγάλο θα γίνη πως θ’απαντήσω; ... καλά ας μου τα 
στείλη μα πότε όμως; 
Θυμώνεις που σου λέγω ότι θα με θυμάσαι όσο θα φωνάζη το μωρό;.. Δεν 
αμφιβάλω για την αγάπη σου Γεωργία, το ξέρω ότι μ’αγαπάς κι εσύ, βέβαια 
λιγότερο από μένα, αλλά μι αφορά μ’αγαπάς. 
Αυτό σου έγραφα να γελάσωμε και όχι γι’άλλο σκοπό. Γιατί δεν θέλεις 
νά’ρθουμε στην Αθήνα ή Θες/νίκη; Για τ’άλλογα;.. μήπως εδώ είνε καλλύτερα; 
Τουλάχιστον να φύγωμε απ’το Δεδέαγατς κι ας πάμε αλλού ξέρης κουράσθηκα 
πολύ εδώ δεν μ’αρέση καθόλου. 
Ώστε έγινες Νονά ε; Να σου ζήση μην κυτάζης τι θά’ταν και τι είνε αυτός ο 
κόσμος ποιός ξέρει τι θα γίνη αύριο, κανείς βέβαια. Γράψε μου κανένα νέο πως 
πάϊ έχετε ωερό; κλπ. Το φάκελλο ήταν της αδελφής του Στρατ. Πήγες πάλι στον 
Σύνδεσμο .. 
Μην αμφιβάλης για την ειρήνη θά’χουμε ότι και αν γίνη και αν δεν κάμουν 
ειρήνη θα πάθομε τα περσινά. Εμειόθη το ηθικόν του στρατού πολύ μ’αυτή την 
είδησι. Και εξ’άλλου δεν θα πολεμήσωμς για ξένα συμφέροντα δεν πρέπει να 
χαθή ούτε ένας στρατιώτης. 
 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη 
 
Σε φιλώ ο αδελφός σου Στέλιος 



Τ.Τ. 926 τη 22.6.23 
 
Καλώς την αδελφούλα μου. 
 
Τώρα μπορώ να αμφιβάλω για την τρανή αγάπη που τρέφης για μένα; Όχι 
βέβαια αφού βλέπεις πως η σκέψις σου πετάει προς αναζήτησί μου πού’μαι 
μακρυά στα ξένα ... αφού φροντίζης με κάθε τρόπο να μετριάσης την μονοτονία 
μου.. αφού η αδελφική στοργή μ’ανακουφίζη και με υποχρεώνει. Σύμφωνα με 
την παραγγελιά σου να περιποιηθώ την μουσαφίρησά μου. Την περιποιήθηκα. 
Την έδωσα πολλά φιλιά και την έβαλα στο σημειωματάριό μου και θα την 
βλέπω 20 φορές το λιγότερο την ημέρα. Και άμα γινώ πολίτης θα την φιάσω μια 
όμμορφη κορνίζα με κρυσταλλένιο τζάμι και θα γράψω με χρυσά γράμματα 
απάνω στην κορνίζα έτσι. 
«Η πολυαγαπημένη μου Γεωργία Δεσποτοπούλου» Θά’ναι το μορφότερο στολίδι 
του σπητιού μου. 
Φθάνουν αυτά; Αν παρέλειψα τίποτε δεν θα πης πως δεν θέλω να το κάνω, αλλά 
δεν μού’ρχεται στο μυαλό γιαυτό θα σε παρακαλέσω να μου το θυμήσης. Κι εγώ 
σαν πιστός στρατιώτης θα το εκτελέσω. 
Με μεγάλη χαρά είδα ότι πάχυνες και μόρφινες περισσότερο σε βεβαιώ με 
ευχαρίστησι υπερβολικά δεν πιστεύω η φωτογραφία να μου λέη ψέμματα δεν 
είνε έτσι; 
Ώστε έχετε γλέντια αυτού ρωμαντικά σηκωτάκια, αρνία ψημμένα, μπακλαβάδες 
κ.λ.π. ημείς εδώ τίποτε ήμαστε όλοι νεκρωμένοι ! Ξέρης πόσο μας βασανίζει αυτή 
η εκκρεμότης; Περισσότερο απ’τον πόλεμο. Στον πόλεμο ξεχνά κανείς τα πάντα. 
Μ’αυτό όμως δεν υποφέρεται πάμε να τρελλαθούμε όλοι. 
Σήμερα πάλι άκουσα για την Αθήνα τουλάχιστον άμα είναι κανείς στην Αθήνα 
ξεχνά ότι είναι στρατιώτης μα ‘δω στο δεδέαγτς η μέρα  μου φαίνεται χρόνος. 
Αυτή η Νεφάλη με μάρανε μ’αυτά τα γράμματά της και μυθιστόριμα νά’γραφε 
θα είχε τελειώση. Αν πάλι την ανησυχώ δεν επιμένω αλλά και να μην περιμένω 
όμως. 
Ο αδελφός σου γεοπόνος είνε; Έτσι μου φαίνεται, ήταν στην Ιταλία; 
Μπάνια κάνετε; Εγώ κάθε μέρα σχεδόν πηγένω μακρυά απ’την πόλι και είνε 
ωραία και το βράδυ πηγένω στην ακροθαλασσιά και πέζω με την αμμουδιά. 
Θά’ταν ακόμα πιο όμμορφα αν είχα «συντροφιά». 
Μα τι θέλης να μου πης στο τέλος δεν καταλαβαίνω. Ήλθα να σου κάνω 
επίσκεψη να δω τι θα μου βγάλης δεν καταλαβαίνω αυτές τις υπογραμισμένες 
λέξεις. 
Μ’αυτά και με πολλή αγάπη 
 
Ο αδελφός σου Στέλιος 
 



Αλεξανδρούπολις 11.7.23 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Σήμερα πήγα να βγάλω μια φωτογραφία και χάλασα τέσσαρις. Τη μία κάθησα 
προς τα πάνω. Την άλλη στραβά ο λαιμός μου και την άλλη όρθιος και φύσιξε ο 
αέρας και μου χάλασε το πανταλόνι όλες αυτές αναλογίσθησαν εις βάρος μου 
δηλαδή 12 δραχμαί και αυτή η τελευταία άλλες 4=16 όλες και σ’αυτή είμαι 
ελεεινός. Σου την στέλνω όμως γιατί όσες και να βγάλω κάτι θα μου λείπη. 
Σου είπα ότι θα βγω και με την Mignon αλλά η εν λόγω Μινιόν ήτο έγκυος και 
σήμερα δεν είνε στα καλά της ίσως θέλει να φέρη τον καρπό της εις φως. 
Κοίταξε όμως κι εσύ να με περιποιηθής. Και να δω τι θα μου βγάλης έχομε 
ξηγηθή. 
 
Γειά σου 
 
Στέλιος 



Φάρσαλα 10.8.1923 
 
Αγαπημένη μου Γεωργία. Και απ’το Βόλο σου έγραψα και ακόμη δεν μού’γραψες 
γιατί άραγε; Και τώρα ο σκοπός της παρούσης μου να σε ρωτήσω τι κάνης γιατί 
ανησυχώ με την τελευταία σου επιστολή που μ’έγραφες ότι ήσουν άρωστη και 
ότι άμα γίνης καλά θα μου γράψης. 
Έχω μια βδομάδα στα Φάρσαλα και κοντεύω να σκάσω μονοτονία αδελφούλα 
μου η πόλις μας είνε πολύ μικρή και οι κάτοικοι της όλοι εργατικοί στα κεφενεία 
λιγιοστούς βρίσκης την ημέρα. 
Από πυρετούς μην ρωτάς έχουν πεθάνει οι μισοί. Είνε εδώ οι Ελ. Οι Βουλγάροι 
αυτοί οι εξόριστοι του Δεδέαγατς ήταν αλλοιώς μαθημένοι αυτοί και από μέρη 
ορεινά και εδώ δουλειά πολί. Ζέστη πολί και βλέπεις στα φαρμακεία γεμάτο. 
Ήθελα να έκανα κανένα ταξείδι γι’αυτού μα ακόμη δεν είνε καιρός κατά το 
φθινόπωρο ελπίζω. 
 
Τους χαιρετσιμούς μου στη Νεφέλη 
 
Μ’αγάπη 
 
Στέλιος 
 



Φάρσαλα 15.8.1923 
 
Αγαπημένη μου Γεωργία 
 
Σήμερα είμαι καλλίτερα και κάθομαι ν’απαντήσω στο γραμματάκι σου που 
έλαβα προχθές. 
Χθες ήμουν όλη την ημέρα πεσμένος στο κρεββάτι από πυρετό τι (Δ) είνε; 5 
χρόνια στρατώτης δεν είχα αρρωστήση ποτέ εδώ μ’εχαιρέτησε για το καλώς 
όρισες σήμερα είναι η αδελφή μου η μεγαλύτερη κάτω κι αυτή πυρετό. Ώστε κι 
εσύ ακόμη άρωστη; Κρίμα που λέγαμε ότι δεν θα’ρωστήσης ποια. Περαστικά. 
Σκέφτηκα μια να περάσω απτ’τον Πειραιά αλλά κάτι αμπόδιο με 
παρουσιάσθηκε και δεν πέρασα τώρα περιμένω το φθινόπωρο να έλθη και 
μικρότερος αδελφός μου να έλθω αυτού και άφησω σκέπτομαι τα Φάρσαλα και 
δεν ξέρω τι να κάνω. Επρότεινα στο πατέρα μου και στη μητέρα μου να φύγομε 
στο Βόλο, μα δεν θέλουν κι εγώ εδώ δεν μ’αρέσει και να δω τι θα γίνη αργότερα. 
Γιατί άργησες να μου γράψης και με εξανάγκασες να στείλω και άλλο γράμμα 
άλλη φορά να μην το ξανακάνης. 
 
Νέα δεν έχω γρλαψε μου εσύ. 
 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη 
 
Σε φιλώ  
Στέλιος 
  



Φάρσαλα 6.10.23 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Είμαι καλά και κάθουμαι ν’απαντήσω στο από 1.10.923 γραμματάκι σου που 
έλαβα χθες. Βλέπης να ζητάς νέα από ένα χωριό σχεδόν τί είδος νέα; 
Αρώστιες έχουμε πολλές και θανάτους κάθε ημέρα 1-2. 
Υποψήφιοι βουλευτάι είνε 6 προς το παρόν 3 Μεταξικοί 2 Βενιζελικοί 1 
κουμμουνιστής. Αλλά δεν αξίζουν το κόπο που θα κάνη κανείς να πάϊ να τους 
ψηφίση οι χωριάτες θα κιττάξουν κανέναν αγροτικό αν βρεθή και θα βρεθή 
διότι είνε οι Γεωργικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας και ίσως αυτοί υποδείξουν 
κανέναν. 
Απ’τους άλλους ίσως ίσως βγη ένας Βενιζελικός και ένας Μεταξικός αμφότεροι 
Γιατροί. 
Εφημερίδες όσες Βενιζελικές ξοδεύονται τόσες και Μεταξικές. Από καπνά 
υπολογίζεται νά’χουν μόνον τα Φάρσαλα 800.000 οκάδες το στάρι έφθασε 5 
δραχ. και το ψωμί 4,10. Το κρέας 14 δραχ. πρόβατα και 18 αρνιά τυρί δεν 
βρίσκεται ή βρίσκεται αλλά η διατίμησις το θέλει 14 δραχ. ενώ στα χωριά το 
θέλουν 24. 
Αυτά επί τέλους έχω να σου γράψω για νέα αφού άλλα δεν έχω που να μπορούν 
να σ’ευχαριστήσουν. Ο Πέτρος  στη Λάρισσα μένει τώρα ήρθαν όλα τ’αδέρφια 
του από στρατιώτες και ο αιχμάλωτος; 
Ακόμη κείνη την υπόθεσι με την αδελφή και θεία του Πέτρου; Πάϊ χρόνος. Για 
φαντάσου είνε χρόνος που γνωρισθήκαμε πως περνούν χωρίς να 
καταλαβένουμε ώστε η Νεφέλη είναι αιτία και δεν μου στέλνης τη φωτογραφία; 
Και πάλι την ευχαριστούμε. 
Ψες είχαμε δυνατή βροχή η οποία ηυχαρίστησε τους Γεωργούς θα μπορέσουν να 
κάνουν χωράφι τώρα καλά γιατί πρώτα ήταν πολύ ξηρή η γη. 
Σ’αφήνω μ’αυτά και περιμένω γρήγορα δικό σου. 
 
Με πολλή αγάπη 
 
Στέλιος 



Φάρσαλα 22-10-1923 
 
Αγαπημένη μου Γεωργία 
 
Το γραμματάκι σου έλαβα αυτήν την στιγμή και καθώς βλέπεις ευθύς σ’απαντώ. 
Και μπορώ ν’αργίσω; Αφολύ χωρίς κανένα λόγο μ’αποκαλείς τεμπέλη όχι και 
ν’αργίσω. Γι’αυτά είμαστε; 
Μου λέγης και γι ατην αγάπη που τρέφεις για μένα. Μα γι’αυτό δεν αμφιβάλω 
μάλιστα μένω πάρα πολύ ευχαριστημένος απ’την αλληλογραφία η οποία έγινε 
αφορμή να γίνομε δυό καλά κι αγαπημένα αδέλφια. Και είνε και αλήθεια ποιοί 
άλλοι αλληλογραφούντες κατ’αυτόν τον τρόπον έμειναν όπως μείναμε ημείς; 
Γράφης ότι ήταν καλύτερα να πέθενες, μ’αυτό όμως δεν είνε σωστό το χέρι σου 
τά’γραφε και τα χείλη στο υπαγόρευαν όχι όμως και η καρδούλα σου; Δεν είνε 
αλήθεια; Έχει βλέπεις και η ζωή τα θέλγητρά της. Είνε η καλύτερη ερωμένη αυτή 
στον άνθρωπο. Είνε άνθρωποι που τη δοκίμασαν όπως πρέπει και δεν θέλουν να 
πεθάνουν όχι συ κοριτσάκι. Ψέμματα λες, έχεις ακόμη πολλές δουλειές να κάμης 
και πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να γίνουν κι έπειτα να μας αφίσης ή 
όχι να μας αφίσης παρά να σ’αφήσωμε ημείς και συ ν’αφίσης άλλους. Τα λες μια 
χαρά. Μπήκες σχέδιο; 
Ώστε πρέπει να γίνη οικιακό συμβούλιο για να βγης φωτογραφία; Υπό την 
προεδρίαν τίνος; Της μαμάς βέβαια. Μα εγώ δεν θέλω άλλα δείγματα αγάπης 
μόνον να σε ιδώ νεώτερη να μου φαίνεται ότι σε βλέπω κάθε ημέρα. 
Τι άλλο να σου γράψω τώρα; Τό’γραψα δασιά και το χαρτί δεν γέμισε. Τί να σου 
γράψω; Να σε γράψω γι αμια γειτονοπούλα μου όμορφη που μ’ενοχλή; Α αυτό 
δεν σ’ενδιαφέρει Σένα. Να σε γράψω ότι σήμερα το ψωμί υπερτιμήθηκε 70 
λεπτά κατ’οκάν αφού η λίρα έφθασε 275 αλλά τι (Δ) θα σε φιάσω σένα. 
Εμ τότε τι να σ’γράψω; Τώρα θυμήθηκα το ταξείδι για την Αίγυπτο. Εματαιώθη; 
Κρίμα που έλεγα νά’ρθω κι εγώ. 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη 
 
Μ’άπειρη αγάπη 
 
Στέλιος 



Φάρσαλα 21 Νοεμβρίου 1923 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Το από 19 τρεχ. γραμματάκι σου πήρα σήμερα πρωί και η χαρά μου είναι 
αφάνταστος. 
Ώστε είχες δουλειές; Ε; Δουλειές που σ’έκαμαν να λησμονήσης και τον πλέον 
αγαπημένο σου αδελφό; Την καϋμένη! Σε λυπούμαι μα την αλήθεια. 
Περίεργο όμως αυτού ζης στην πηγή των ειδήσεων και ζητάς νέα από μένα που 
μοιάζω σαν σκελετός από δω τι νέα να σου πω; Ημείς εδώ ζούμε στην 
υποφάνεια ποιός μας ξέρει ημάς και ποιός μας λογαριάζει; Αλλά τι ας είμαστε 
σκουλίκια έχομε κ’ημείς τα δικά μας. 
Προ 15 ημερών κάποιος τρελλός παππούς σκότωσε την ανεψιά του ένα 
κοριτσάκι 11 χρονών οι λόγοι είνε ότι του πήραν τα κτήματά του και εκείνος 
ήθελε να εκδικηθή και τα πλήρωσε το αθώο πλάσμα. Απαγωγές γίνονται συχνά 
κάποιος φαρσαλινός απήγαγε μια όμορφη Σμυρνηά τώρα έγινε κι αυτός 
νοικοκύρης και ψήνει κάστανα να ζήση με την συμβία του. Τον ακούς το βράδυ 
ιδίως να φωνάζει Μαρόν, μαρόν, μαρόν. Κι ένας άλλος μια αραβωνισμένη την 
πήρε την εβδομάδα του Γάμου. Κάθε μέρα τώρα παρατηρήτε μεγάλη κίνησις και 
κάθε ώρα περνάει και γεμίζει την πλατεία μας ένα κοπάδι πρόβατα ή Γίδια και 
μακρυά καραβάνια. Είνε η Βλάχοι και οι Σαρακατσανέοι αυτοί παραθερίζουν 
στα Άγραφα στο Χαλίκη ασπροποτάμου και όταν έρχονται τα χελιδόνια 
φεύγουν αυτοί όταν φεύγουν τα χελιδόνια έρχονται αυτοί μιλούν και άλλη 
γλώσσα οι μεν Βλάχοι μισορουμάνικα οι δε Σαρακατσανέοι σαν τον Μητρούση 
της «Σφαίρας». Σου φθάνουν αυτά τα νέα; 
Μου λέγης αν έρχομαι μαζύ σου στην Αίγυπτο ακούς; Ούτε λεπτό δεν κάθομαι. 
Τι να κάνω την Ελλάδα έτσι που την κατήντησαν οι Πολιτικοί μας. Αρκεί να 
θέλης χρυσή μου και τίθεμαι υπό τας αμέσους διαταγάς σου. Δεν ήταν ανάγκη 
να σχίσης την φωτογραφία ας ήταν κι άσχημη μήπως δεν σε γνωρίζω. Μα γελώ 
με την στάσι της Νεφέλης πως έχει τα χείλη της και πως κοιτάζει σαν την 
χτυπάει ο ήλιος κατάματα. 
Συ όμως το νου σου στο φαγί όλο να τρως. Μα ποιές είνε άλλες; 
Τώρα πιστεύω να έγιναν καλά η μαμά σου και η Νεφέλη και θά’χω γράμματα 
ταχτικά δεν είν’έτσι; Και άφησε το θάνατο να πάη νά’βρη άλλους. 
 
Με πολλή αγάπη 
 
Στέλιος 



Φάρσαλα τη 10 Δεκεμβρίου 1923 
 
Γεωργία μου 
 
Χθες έλαβον το c.p. και σε ευχαριστώ για τις καλές σου ευχές και σου 
αντεύχομαι από καρδίας ταχείαν εκπλήρωσιν παντός ποθητού σου. 
Μια και το γραμματάκι σου όμως δεν πηγαίνει πίσω, μ’έχεις σκλαβώσει Γεωργία 
με την αγάπη σου. 
Με ερωτάς αν η αγάπη μας δεν διαλυθή. Εκ μέρους μου Γεωργία θα είμαι πολύ 
προσεκτικός να μη δώσω αφορμή δείγματα κακής συμπεριφοράς, όχι μόνον σε 
σένα που η αγάπη μου είνε τόσο μεγάλη, αλλά και σε άγνωστη φέρομαι 
καλλύτερα ακόμη. 
Είχα πολλές αδελφές άγνωστες τις οποίες τις οποίες άλλες άφησα έλλες 
μ’άφησαν χωρίς όμως μαλώματα και αδιαντροπιές που έβλεπα σε άλλους. 
Μόνο με μιοα στη Μαγνησία και αυτήν 1 μήνα ήταν αδελφή μου έπειτα έγινε 
ερωμένη μου μόνη της  και έπειτα τα χαλάσαμε η τελευταία μου απάντησι ήταν 
λυπούμαι για λογ/σμό σου και παύω να σου γράφω. Έλαβα άλλα τρία τα οποία 
επέστρεψα χωρίς να τα διαβάσω. 
Την εβδομάδα των Βαίων ήθελα να ανακαλέσω το λόγο μου και να την 
ξαναγράψω διότι έμαθα τι είδους ήταν αλλά δεν τό’καμα διότι σκέφθηκα τη 
διαταγή που ήτο να φύγωμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και καθώς φύγαμε την 
Μ.Τετάρτη για το Ουσάκ. 
Ώστε δεν σ’αρέσουν εσένα οι αραπίνες; Είνε πολύ όμμορφες μ’εκείνα τα 
κατακόκκινα χείλη τους, μ’εκείνα τα μαργαριταρένια δόντια τους, μ’έκείνα τα 
κατσαρά μαλλία τους πως εμένα μ’αρέσουν. 
Είδες λοιπόν πως συμφωνούμε στο ζήτημα του γάμου τί να την κάνω μια 
γυναίκα που να μην με νοιώθη; Καθώς και συ μέκείνον τον κύριο. Ας είναι όμως 
αν δεν μπορεσω να το  κουνήσω απ’εδώ έως τον χειμώνα χωρία να θέλω θα 
παντρευτώ διότι μοι είνε απαραίτητος η γυναίκα εδώ στα  Φάρσαλα. 
Χθες ήταν κάποιος πλανόδιος φωτογράφος εδώ αλλ’εγώ δεχόμουνα χθες και δεν 
κατέβηκα. 
 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη 
 
Με αγάπη  
Στέλιος 



Φάρσαλα Δεκεμβίου 1923 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Το γράμμα σου πήρα και χάρηκα πολύ, περισσότερο δε χάρηκα για τον ερχομό 
του θείου σου του καϋμένου ξελευθερώθηκε. Τον Άνθιμο τον ήξευρα τον είδα 
πολλές φορές στη Λέσχη ερχότανε τακτικά και ημείς είχαμε το γραφείον 
παραπλεύρως της Λέσχης. 
Βέβαια Γεωργία αν δεν κατορθώσω ν’απαλλαγώ απ’τα Φάρσαλα θέλω και δεν 
θέλω να παντρευτώ. Τώρα αν θα είναι καλή νοικοκυρά αυτό δεν το ξέρω τι μου 
ετοιμάζη η τύχη. Βλέπεις αυτού έχει να κάμη η τύχη. 
Ώστε λυπήθηκες εκείνη την αδελφή μου. Εγώ δεν την λυπάμαι καθόλου διότι 
αυτηνής ο σκοπός ήταν να παίζη με τους φαντάρους διότι καθώς 
επληροφορήθην μετά ήτο πολύ πλουσία και όμορφη και γι’αυτό ήθελα να της 
ξαναγράψω. 
Πράγματι πολλές φορές έφταιξαν και οι Στρατιώται που έπερναν το πράγμα 
αλλοιώς συνηθισμένοι απ’τον τόπο τους  που ντρέπεται το κορίτσι να κυττάξη 
το παιδί και έλεγαν ότι για να γράψη ένα κορίτσι σ’έναν άγνωστο φαντάρο δεν 
θά’ναι καλής διαγωγής και έγραφαν λόγια άσχημα που εξηνάγκαζαν τα 
περισσότερα κορίτσια να μην τους γράφουν. Αλλά η δική μου έφταιγε και αν 
ήταν κανένας άλλος να πιστέψη στον δήθεν έρωτά της θα γινόταν αιτία 
επεισοδίου. 
Ο θείος σου Αθανάσιος είνε και βρέθηκε στη Σμύρνη πέρυσι ή Σμυρνιός; 
 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη 
 
Μ’αγάπη 
 
Τάσος 



Φάρσαλα τη 5 Μαίου 1924 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Το ευχετήριο c.p. σου έλαβα χθες και σ’ευχαριστώ που δεν με ελησμόνησες 
εντελώς. 
Μου γράφης ότι σ’ελησμόνησα εγώ. Όχι αγαπητή μου αυτό δεν συμβαίνει σε 
θυμούμαι και περίμενα γράμμα σου τόσον καιρό αλλά δεν ερχόταν και να σου 
γράψω εγώ δεν σου έγραψα νομίζοντας πως ήθελες ν’απαλλαγής απ’τη φιλία 
μου. 
Αυτό ήταν όλο. Είμαι καλά και σε λίγες μέρες αναχωρώ δια Ρουμανίαν ίσως 
αύριο Τετάρτη ή Δευτέρα. Δεν ήθελες να πάμε στην Αίγυπτο θα τα περνούσαμε 
καλά. 
Συ τι γίνεσε; 
Το δεύτερο γράμμα μου θα είναι από το Βουκουρέστι εκεί θα πάω και άμα 
εγκατασταθώ καλά θα σε καλέσω να κάνης το ταξείδι του γάμου σου εκεί.  
 
Συμφωνείς; 
 
Τους χαιρετισμούς μου στη Νεφέλη. 
 
Με πολλή αγάπη 
 
Στέλιος 



Φάρσαλα 30.11.1925 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Καλημέρα 
Το γραμματάκι σου μαζί με τη φωτογραφία σου πήρα χθες τ’απόγευμα και η 
χαρά μου είνε μεγάλη. 
Και με το δίκαιό μου να χαίρομαι και να ευγνωμονώ την τύχη μου που μου 
χάρισε μια τόσο καλή αδελφούλα σαν και σένα. 
Λοιπόν σύμφωνοι όταν θα πάρης την άδεια απ’τη μαμαά σου για τον Αύγουστο 
ειδοποίησέ με κι έφθασα. 
Θέλης κουφέτα από μένα; Μ’αφού θα φύγομε για την Αίγυπτο θά’χουμε και 
γυναίκαι; Θα πάμε πρώτα εκεί αφού κανονισθούμε τότε τη βρίσκομαι και τη 
νύφη και το γαμβρό. Τώρα για να παντρευθώ εγώ εδώ δεν αξίζει το κόπο που θα 
κάνω. Αι δικές μας αι γυναίκες είνε χωριάτισσες και δεν μου κάνουν και αν πάρω 
καμμία απ’εδώ θα υποκύψω στο μοιραίον. Θα μου πης τώρα ότι κι εγώ 
χωρι΄λατης είμαι και Φαρσαλινός. Ναι αλλ’εγώ διάβασα περισσότερα και είδα 
περισσότερα. Η καρδιά μου έμαθε να αισθάνεται και ζητάει μια άλλη τέτοια την 
οποία δεν βρίσκει εδώ. Τώρα ζω με μια ελπίδα. 
Ψες έπεσα να κοιμηθώ και δεν μπόρεσα έβλεπα στη φαντασία μου τα καράβια, 
τη θάλασσα με τα γαλανά και ήσυχα νερά, τους κύκνους να πετούν απάνω στο 
νερό τα δελφίνια να βγένουν μπροστά στο καράβι και πάλι ξύπνησα απ’τη 
φαντασία και καταλάβενα ότι δεν είμουν στο καράβι στο ξεροκρέββατο μονάχος 
μου. 
Αλήθεια η φωτογραφία δεν σε φέρει τόσο όμμορφη όσο είσαι αλλά πάντοτε της 
στιγμής δεν μπορεί να γίνη καλλίτερη. 
 
Τους χαιρεστισμούς μου στη Νεφέλη και περαστικά σου. 
 
Μ’αγάπην 
 
Στέλιος 



Βουκουρέστι 16 oct 1927 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Χάρηκα τόσο πολύ που μ’απάντησες όσο δεν φαντάζεσαι. Την καϋμένη μου την 
αδελφούλα. 
Είχα φόβους να μη μ’απαντήση πρώτα δεν ενθυμούμην την διεύθυνση καλά και 
δεύτερο μην είσουν θυμομένη που δεν σού’γραψα τόσον καιρό. Και πού 
νά’ξευρα πως το γράμμα μου θα σας προξενούσε χαρά να χαρώ κι εγώ 
προκαταβολικώς. 
Ας είνε τώρα αγαπητή μου αφού αρχίσαμε να αλληλογραφούμε πάλιν να 
φροντίσωμε  να μη διακοπή εκ νέου η αλληλογραφία μας. Έπειτα εμένα θα 
μ’ευχαριστεί πολύ εδώ στα ξένα που είμαι απομονωμένος να θυμηθώ λίγο τα 
περσαμένα και να μη λησμονήσω τα ελληνικά. Ξέρεις πως ξέχασα πολλά 
ελληνικά. Στο πρώτο μου γράμμα ήθελα να πω πως τη φωτογραφία σου την έχω 
καρφωμένη σε μια κορνίζα και ξέχασα πως τη λένε την κορνίζα ελληνικά και προ 
ημερών πήρα να διαβάσω τον «Πόλεμο» θυμάσαι το βιβλίο που μού ‘στειλες Συ ; 
Και κει βρήκα την λέξη κορνίζα και μού’ρθε στο νου μου.  
 
Αλήθεια Γεωργία σα νάταν χθες που αποχωρησθήκαμε στην οδό Ομήρου και 
εντούτοις είνε παραπάνω από 3 χρόνια. Τι λίγη είνε η ζωή μας; Και πως δεν 
μένουν τίποτε του ανθρώπου από τα περασμένα παρά η φαντασία. Καμμιά 
φορά θυμάμαι τα 
παιδιακίσια και μου φαίνεται σαν όνειρο. 
 
Εκείνη δεν την παντρεύθηκα γιατί στο σπίτι που είχε ήταν χρεωμένη 100.000 
λέι και έπρεπε να τα πληρώσω εγώ. Τους είπα να μου το δώσουν στο όνομά μου 
και φοβούνταν μήπως το πουλήσω και φύγω για την Ελλάδα. Κι εγώ να 
ξεχρεώσω ένα σπήτι και να μην είμαι βέβαιος αν μπορέσω να ζήσω πέρα πέρα  
με την γυναίκα εκείνη δεν τό’κανα. Α γι’αυτό δεν παρασκοτίζομαι, ούτε και 
βιάζομαι, μπορεί να επιστρέψω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και πάρω 
καμμιά απ’τις δικές μας. Αι δικές μας μ’αρέσουν περισσότερον και μπορώ να 
συνενοηθώ καλείτερα. 
Που να ξέρης που ήταν τον Μάρτιο να ερχόμουν στας Αθήνας. Είχα συμφωνήση 
με κάποιο εκατομυριούχο Μακεδόνο απ’τα Βιτώλια να κάνωμε μια επιχείρησι, 
αυτός έβαζε τα κεφάλαια και εγώ θα φρόντιζα για τ’άλλα επειδή αυτός δεν ξέρει 
ελληνικά. Όλα ήταν έτοιμα και όταν πλησίασε ο καιρός μετανόησε η γυναίκα του 
δεν ήθελε ν’αφήση την πατρίδα της γιατί αυτή είναι Ρουμάνα και ούτε αυτόν 
μονάχον τον άφηνε κι έτσι έμεινα με τη χαρά. Τι ωραία θα ήταν θα κερδίζαμε 
πολλά χρήματα. 
Συ δε γνωρίζης κανένα απ’αυτούς που τά’χουν σκουριασμένα να μας τα δώση να 
τα εκμεταλευτούμαι να κερδίση κι αυτός περισσότερα απ’τους δίδουν οι 
τράπεζες και μεις να κερδίσουμε και άλλοι πολλοί κατόπιν μας να μια ιδέα. 
 
Εδώ είνε διαφόρων ειδών επιχειρήσεις και όλοι έχουν δουλειά και δεν 
λιμοκτονεί ο κόσμος όπως αυτού. Εδώ έρχονται ξένοι πολλοί οι οποίοι το χρήμα 
το εκμεταλεύονται δεν κάμουν σαν τους εντοπίους που αγοράζουν σπήτια 
χωράφια και αμπέλια. 
 



Είδες λοιπόν τα παιδία εγκαταστάθηκαν και παντρεύθηκαν και συ ετοίμασες το 
ράφι σου. Όχι καϋμένε γιατί; είσε αρκετά εύμορφη και έξυπνη και μπορείς να 
παντρευθής εκτός αν κάνης πολλά νάζια. 
 
Εδώ κανένα κορίτσι έξυπνο δεν μένει ανύπανδρο μόνον εκείνα που 
εμπιστεύονται στα λόγια κάθε νέου που θα συναντήσουν και παραδίδονται 
ευκόλως κι έπειτα όχι μόνον ανυπάνδρα μένουν αλλά και γελασμένα. 
 
Το έξυπνο το κορίτσι ξέρει να κερδίση έναν άνδρα αρκεί να είνε συμπαθητικό 
και ας μην έχει χρήματα. Να είνε καπάτσα που λένε. 
 
Φρόντισε να μάθης χορό και έπειτα καβαλίερο θα βρεθή. Σήμερα που η ζωή είνε 
τόσο στενόχωρη πρέπει ο άνθρωπος να διασκεδάζη και λίγο. Τι καμάρι που 
τό’χης που έγινες θεία  και βέβαια θα τ’αγαπάς τα ανηψάκια σου. Σου εύχομαι 
να σου ζήσουν. Κι εμένα μ’αρέσουν πάρα πολύ τα μικρά. 
 
Φωτογραφία να σου στείλω μιά αλλά προσωρινώς γιατί δεν είνε επιτυχημένη 
και άμα ξαναβγώ θα σου στείλω μια επίσημη και βέβαια θέλω κι εγώ τη δική 
σου. Μήπως εγώ δεν θέλω να σε ιδώ πως αν αν μόρφινες περισσότερο αν 
πάχυνες; Και πως σου πάει με τα κομμένα τα μαλλιά. 
 
Η Νεφέλη φαίνεται ότι θυμάται το γατάκι και κλέει κι έπειτα της φέρνουν 
πυρετούς τα κλάματα. Τη στέλνω πολλούς χαιρεστισμούς. Το γράμμα σου το 
πήρα προ πολλών ημερών και δεν σου έγραψα είμαι κάπως στενοχωρημένος 
είχα σε μια εταιρία μια εγκύησι 22000 λέι και αυτή η εταιρία εκύρηξε πτώχευση 
και αυτά τα χρήματα τα έχασα και δεν έχω ελπίδα να πάρω ούτε τα μισά τυχερό 
μου κι αυτό. 
 
Τίποτε άλλο 
 
Σε καληνυχτίζω 
 
Με αγάπην 
 
Στέλιος 



Βουκουρέστιον 17 ΙΧ 1927 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Πέρασαν 3 χρόνια και 3 μήνες και εγώ δεν σου έγραψα δυό λόγια μην νομίζης 
αγαπητή μου πως σ’αλησμόνησα, όχι ουδέποτε θ’αλησμονήσω τις στιγμές 
ανακούφησης που με χάριζες όταν ήμουν στρατιώτης. 
 
Η φωτογραφία σου έχει καταλάβη την καλείτερη θέσι στο δωμάτιό μου. Την 
έχω τοποθετημένη απέναντι στο κρεββάτι μου και μόλις ξυπνώ πρώτα πρώτα 
αντικρύζω εσένα. 
 
Έτσι είνε η ξενητειά αγαπητή μου είνε βαρειά όσο και αν καλοπερνά ο ξένος είνε 
πάντοτε ξένος η φροντίδες είνε περισσότερες έχει στιγμές απελπησίας πολλές 
φορές μένει ο ξένος μόνος, ολομόναχος χωρίς να έχη ένα συγγενή, ένα φίλο ένα 
συμπατριώτη του που να εξομολογηθή να πη τον πόνο του, να παρηγορηθή. Εγώ 
που ποτέ δεν κακοπέρασα πάντοτε διασκέδασα και πάλιν είχα στιγμές που 
βλαστημούσα εκείνον που μου σκότησε να έρθω εδώ. 
 
Μπορώ να σου πω ότι ωφηλέθην πολύ, έμαθα τη γλώσσα σε βραχύ χρονικό 
διάστημα, έμαθα πράγματα που δεν τα γνώριζα, έμαθα πράγματα που δεν 
υπήρχαν στην Ελλάδα και πράγματα που αν είχα αυτού 1-2.000.000 δραχμάς 
εμπορούσα να τα διπλασιάσω μέσα σ’ένα χρόνο. 
 
Εδώ υπάρχουν πολλοί ξένοι που εκμεταλεύονται τον τόπο. Το εμπόριο, η 
βιομηχανία, η οικονομία είνε ως επί το πλείστον στα χέρια των Ελλήνων, 
Εβρέων, Γερμανών και Ούγγουρων κ.α. και κάθε λίγο καταυθάνουν ξένοι με νέες 
εφευρέσεις εκμεταλεύσεων. 
 
Είναι χώρα με πολλά πλούτη παράγη το παν και άφθονον αλλά το κράτος δεν 
μπορεί να προοδεύση προοδεύουν όμως οι ανώτεροι υπάλληλοι οι διαχειριστές 
της δημοσίας περιουσίας. Οι χωρικοί δεν θα ξυπνήσουν ποτέ αυτοί θα είνε 
πάντοτε υποταγής στους πλουσίους. Η Ρουμανία προ του Πολέμου αριθμούσε 
7.500.000 και τώρα αριθμοί περί τα 17.000.000. Πήραν πολλά μέρη μέρη χωρίς 
να νικήσουν μάλιστα ενικήθησαν τους κυνήγησαν οι Βούλγαροι μέχρι την 
Μολδανίαν αλλ’ η συνθήκη του Τριανόν τους έδωσε τη Βεσσαραβία από τη 
Ρωσία, την Βουκοβίνα από την Αυστρία, την Τρανσυλβανία από την Ουγγουρία 
και την Δοβροντζά από την Βουλγαρία. Η μεγαλυτέρα χώρα είναι η 
Τρασνυλβανία έχει μεγάλες πόλεις και πολλά εργαστήρια αλλά τίποτε δεν 
ανήκει σε ρουμάνους, οι Ρουμάνοι των νέων μερών είναι ποιό κουτοί από τους 
άλλους. 
 
Εδώ στο Βουκουρέστι γίνονται οικοδομήματα μεγάλα όσο πάει και μορφαίνει 
έχει πολλά και μεγάλα εμπορικά καταστήματα τα οποία τα κατέχουν ως επί το 
πλείστον, οι Εβραίοι. Οι άνδρες καθώς και οι γυναίκες τους αρέση να ντύνονται 
καλά και βάφοντε πολύ. 
 
Φιλία ειλικρινεί δεν έχει  ο Ρουμάνος και αν ποτέ κάμη το φίλο νπρο παντός στο 
Έλληνα (τον οποίο μισή πάντοτε) το κάμη για να τον εκμεταλευθή πράγμα που 



δεν το κατορθώνη και έπειτα φθονεί και εχθρεύεται και αν εύρη περίσταση 
μπορεί και να τον καταστρέψη. Οι Ρουμάνοι ποτέ δεν ερωτεύονται, κυνηγούν 
όμως τα κορίτσια πολύ και μόλις κάμουν γνωριμία ζητούν και τα απολαμβάνουν 
με πολλές υποσχέσεις αυτές πολύ εύπιστες παραδίδονται. Πολλοί ομιλούν ότι 
δεν υπάρχουν ούτε 10% κορίτσια. Είναι δε πολύ φιλάρεσκες της αρέσουν τα 
φλερτ και τα σπορτ. Η κατωτέρα τάξη στη γυναίκα με τον άνδρα χωρίς στεφάνι 
το κάνουν λόγω οικονομίας και δεν τό’χουν σε ντροπή να το λένε ότι δεν είνε 
στεφανωμένες κι έπειτα αυτή η ένωση δεν διαρκεί περισσότερο από 1-2 ή 5 
χρόνια το πολύ. Εδώ ισχύει ο πολιτικός γάμος ο οποίος στιχίζει και πολύ φθηνά 
με 1000 λέι παντρέυεται κανείς ο θηρησκευτικός δεν είναι υποχρεωτικός παρά 
του νόμου διαζύγια είνε πολλά επηδεί οι άνδρες δεν είνε καλοί οικογενειάρχοι 
και η γυναίκες δεν δέχονται πολλούς περιορισμούς και παρατηρήσεις και επειδή 
μπορεί να κερδίση μονάχη της τι χρειάζεται να ζήση. 
 
Τώρα ας σου πω και για μένα. Τον πρώτον χρόνο πήγα ταμίας σ’ένα βαριετέ-
καμπαρέ κ’έπειτα διευθυντής σ’ένα μικρό εξοχικό ένα χειμώνα δεν εργάσθηκα 
καθόλου, δεν άφησα όμως σαλόνι για σαλόνι πέρυση το καλοκαίρι ήμουν 
διεθυντής ενός μεγάλου ζυθεστιστορίου εξοχικό και φέτος το ίδιο. Τώρα είμαι σε 
μια εταιρία εισαγωγής και εξαγωγής. Πέρυση παρά λίγο να πάρω μια 
Ρουμαννίδα η οποία είχε ένα σπήτι αξίας 1.000.000 ήταν όμως χρεωμένο 
100.000 και τους ζήτησα να μου το γράψουν το σπήτι στο όνομά μου και δεν 
είχαν εμπιστοσύνη φοβούνταν μήπως το πουλήσω και φύγω για την Ελλάδα. Το 
ίδιο κι εγώ δεν είχα εμπιστοσύνη σε’κείνη μη μ’αφήση έπειτα που ιδή το σπήτι 
της ξεχρεωμένο και έτσι έμεινε το συνοικαίσιο ατελείωτο. Έπειτα κι εγώ 
διασκεδάζω και φέρομαι όπως οι Ρουμάνοι όπως χορεύουν και άλλοι και εγώ. 
 
Πρειμένω γράμμα σου με ανυπομονησία. 
 
Τώρα σε καληνυχτίζω 
 
Τους χαιρετσιμούς στη Δίδα Νεφέλη 
 
Με αγάπη 
 
Στέλιος Βακαλόπουλος 
 


