
Εν Αθήναις τη 19 Σ/βρίου 1917 
 
Γεωργία 
 
Εκ της ολιγοκαίρου συναναστροφής μας, ενόησα ότι έχεται ηδέας υψιλάς δια το 
μέλλον σας. Και τοιαύτα αρμόζουν εις υμάς. Διότι είσθαι πεπρικημένη παρά 
Θεού πάντων των αγαθών του τα οποία μηράζη εις τους ανθρώπους όχη όμως 
εξ ίσου. Δύνει εις ένα ολίγα εις άλλον μέτρια και εις άλλον πολλά. Εις εσάς δε μου 
φένεται ότι δεν εκράτησε τίποτα των αγαθών του. Διαυτό και πάλλιν σας λέγω 
ότι αρμόζη εις υμάς να έχεται τψιλάς ιδέας. 
 
Κι πολλύ τιούτων βλέπω προσπαθούν όπως σας απολαύσουν. 
 
Της ευτυχείας δε ταύτης όφιλον κι εγώ να γήνω μέτοχος ο ανάξιος δούλος σας. 
Πιστεύω να έχεταο ενοήση τα εσθήματά μου, τα οποία δεν θα σας φένονται 
τόσον θανατικά. Αλλά ένας Θεός μόνον ηξεύρη κι όχη άλλος. Διάγω το εικοστόν 
όγδοον έτος της ηλικείας μου. Κι σας ορκίζομαι όπως θα με έχεται ενοήσει ότι 
ουδέποτε μέχρι σήμερον είχα δικειμάση έρωτα. Η εάν έχω προτίνει σε  καμίαν 
λόγους αγάπης. 
 
Την αγάπην μου όλην την είχα εις εργασίας. Κι αι ιδέαι μου πάντοτε εις ανάδιξιν. 
 
Άκουα πολλάκις τους συνηλικώτας μου να λεν ότι δεν ημπορούσαν να φαν κι να 
κιμηθούν. Κι τους εκοροήδευα, δια τα λεγόμενά των, κι δεν τα επίστευα. 
 
Σήμερον όμως βλέπω κι μου τα έδοσε ο Θεός με πολύν θανατισμόν τον οποίον 
φοβούμαι ότι δεν θα αντέξω. Τόσον οξίν θανατισμόν μου έχει δόσει ο έρως σου. 
Πολλάκις έτιχον ευκαιρίας κι πολλάκις είχον αποφασήση να σας εκφράσω τον 
έρωτα τον οποίον  τρέφω προς υμάς.  
 
Αλλά η γλώσα μου εδεσμεύετο. Ενθημίσθαι μια μέρα όπου σας είπον ότι θέλω να 
σας πω κάτι τι κι μου είπατε ε πέσμου. Αλλά πως ! επρόφθασα μόνον και σας 
είπον άλλη ώρα. Πιστεύω δε να αντιλήφθηται τας ιδέας μου. 
 
Μη δυνάμενος λοιπόν να σας τα πω προφορικώς απεφάσισα να σας γράψω. 
Αλλά θα σας παρακαλέσω πολύ να μη το ανακηνόσεται σε κανένα κι εγώ θα τος 
το πω αργότερα εσύ δε να με απαντήσις γραπτός , διότι δεν θα δυνηθώ να σας 
ακούσω κατά πρώτοις προφορικώς. 
 
Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Δι’επιστολής μου θέλω να σας ερωτήσω ‘οχη εάν με αγαπάτε, διότι αυτό δεν 
είναι ακόμα καιρός να προφέρεται αλλά εάν έχεται μικρά κλίσιν προς εμένα. 
Έχω δε ανεξιχνηάσει προ ημερών ιλαρόν τι το οποίον δεν δικνήει κατ’εμού ούτε 
οργήν ούτε απέχθηαν. 
 
Κι εάν αυτό δεν μου είναι οπτική απάτη, εάν ευτύχησα να απολαύσω την 
ευτυχείαν σας. Αυτό πλέον θα είναι αρχή της ευδεμονίας μου την οποίαν θέλει 
εξασφαλήση ο υμαίνεως. 



 
Γεωργία μη σκεπτής ότι πως είμαι στρατιώτης δεν θα είμαι δι απάντα; Ίσως 
αύριο να αποληθώ. Αρκί να δεχθής με σταθεράν καρδιάν, τον αγνόν, τον 
σταθερόν έρωτά μου. Δεν θέλω να εμπέξω ούτε να με εμπέξουν. Διότι προτιμώ 
θάνατον παρά εμπεγμόν. Εσύ είσθαι η πρώτη η οποία μου εθήξεται την 
παρθένον μου καρδίαν κι είθε και τελευτέα. Απαντίσεταί με λοιπον γραπτός το 
τι φρονήται. Άνεφ δισταγμού ένευ φόβου, διότι αγάπη μου προτιμώ να στεριθώ 
τις ευτυχείας της ζωής παρά να θέσω υμάς εις την ανάγγην να λάβεται σήζηγον 
αποδοκειμαζόμενον από της καρδίας υμών. 
 
Αυτά μου τα επιβάλη ο έρως μου αυτός να σας τα ανακεινώσω. Κι έυχομαι όπως 
τύχω αγάπης σταθεράς. 
 
Σας χαιρετώ ο σταθερώς αγαπόν σας 
 
Γ. Βασιλάκης 
 
Περιμένω ταχείαν απάντησιν 
 
Ο ίδιος  



Λάρησσα τη 11/7/1918 
 
Αγαπητή μοι Γεωργία Χαίρε 
 
Αγαπητή μοι Γεωργία  
 
Χαίρε 
 
Δια της παρούσης μου σπέυδω όπως ερωτήσω περί της ποθιτής υγείας σας 
είμεθα δε ημείς καλά μέχρι της ώρας τοιάυτης. 
 
Γεωργία σας διαβεβαιώ ότι απομακρυνόμενος (απομακρινόμενος του οίκου του 
πατρός μου) δεν εστενοχωρέθειν τόσον όσον εστενοχωρέθειν απομακρυνόμενος 
υμών. 
 
Εις τους πόδας μου εφένονταν ότι είχα μόληβδον εις δε την κεφαλήν κάρβουνα 
αναμένα, των οποίων η θέρμανσις κατερχομένη εκυκλοφορούσαι εις όλο μου το 
σώμα. Εσταματούσα λοιπόν εις κάθε ολίγα βήματα και στρεφόμενως όλως προς 
τα οπίσω εκείταζον μήπως είθελον σας ιδώ. Αλλά που. Αυτό εξακολουθούσα 
μέχρι ξενοδοχείου. Μου λέγη το παιδί αυτό δεν θα φήγης του λέγω όχη. Ε λοιπόν 
θέλης να κημηθής; Όχη ! Θα φήγω δια λάρησσα και σας παρακαλώ φονάξατέ 
μου άμαξα. Εφόναξε κάποιον ήλθε και με επήγε εις τον σταθμόν. 
 
Έμηνα εις το απέναντιο εστιατόριον επί καρέκλας μέχρι προϊαν όπου ησήλθον 
εις τρένον. Αναχωρόν δε έβλεπα την πλευράν του λυκαβητού και σας έστελνα 
τους θερμούς μου χαιρετισμούς. 
 
Αφήχθημεν εις λάρησσα καλώς αντάμοσα τον θείον μου ευρισκόμενος εις 
μεγάλην στενοχωρίαν και ανηπομονησίαν. Του επρόφερον και τους 
χαιρεστισμούς σας και σας ευχαριστά. 
 
Από αύριον άρχεται η τμηματική αναχώρησις του Συν/τός μας. Μόλις φθάσομεν 
εις τον τόπον εις ον θα βαδήσομεν θα σας γράψω ίνα τύχω της επιστολής σας. 
 
Όλα πάθη πάθη νε και όλοι οι  καϊμοί καϊμοί νε μου οσάν τον αποχωρισμόν 
άλλος καϊμός δεν είναι. 
 
Τα σέβη μου εις τον Ιγνάτιον Μητέρα αδελφή Νεφέλη και Ιωάννα. 
 
Να με συμπαθήσετε διότι γράφω εις το ύπεθρον παρά τας όχθας του Πηνιού επί 
των γονάτων μου. 
 
Το άνθος αυτό είναι του Πηνιού 
 
Σας χαιρετώ ο λάτρης σας 
 
Γ. Βασιλάκος 
 
Καλήν αντάμωσιν 



Εν Μετώπω τη 20/7/1918 
 
Φιλτάτη μου Γεωργία 
 
Χαίρε 
 
Δια της παρούσης μου σπέυδω όπως ερωτήσω περί της ποθητής υγείας σας, 
είμεθα δε και ημείς καλά μέχρι της ώρας ταύτης. 
 
Δεσποσύνη Γεωργία, μόλης αφήχθημεν προχθές από τόσας ημέρας όπου σας 
έχω γράψη από την Λάρισσα, ότι είχε αρχίσει η τμηματική αναχώρισις. Ημείς 
ανεχωρήσαμεν εκ Λαρίσσης τελευτέοι. 
 
Άμα εξήλθομεν εκ του τρένου δια νυκτοπορειών ανήλθομεν και διαμένομεν εις 
την πλευράν ενός όρους. Απέχομεν εκ της πρώτης γραμής του πυρός 3 ‘ωρας. Εκ 
της πλευράς λοιπόν αυτής βλέπομεν καθ’ημερηνώς τους πυροβολισμούς των 
κανονιών και προπάντων κάθε βράσι. Νομίζομεν ότι ευρισκόμεθα εις κανένα 
κινηματογράφο. 
 
Άγνοστον δε επί πόσον θα διαμήνομεν εις τούτο το μέρος. Έχομεν δε φιάση  
ωρέα Αμπριά και καλήβας εντός των οποίων διαμένομεν μέσα εις το δάσος οσάν 
ασκηταί. 
 
Ενθημούμε ότι πολάτης έτηχε να ιδούμε εις κινηματογράφον να διάγουν 
τοιαύτην ζοήν την οποίαν κι εσείς επιθεμήτε. 
 
Ναι είναι ωρέα ζοή. Έχομεν τον καθαρόν αέρα το κρίο ύδωρ και τόσα και τόσα 
άλλα. Αλλά τί το όφελος; 
 
Πού είναι εκήνοι είτηνες με ανέδιξον εις τούτον τον κόσμον; Πού είναι η αγάπη 
μου το φως των αμαθιών μου; 
 
Αχ άτιμαι Κάϊζερ ! Πλησιάζη η ώρα που θα σου δόσουν τα κρητικόπουλα το 
λυσαλέο κτήπημα εκ του μετώπου τούτου. 
 
Κι ελεύθεροι πλέον επιστρέψομεν εις τας αγκάλας των ποθούντων. Αλλ’εν τη 
διαστήματη αυτό θέλω όπως τυγχάνω των επιστολών σας ίτηνες θα μου γένουν 
παρίγοροι της απουσίας σας της πάλης κατά βαρβάρων. 
 
Τα σέβη μου εις τον Ιγνάτιον πατέρα. Τους χαιρετισμούς μου εις την Νεφέλην 
και να της πης ότι το κανόνη πες κάνη καθ’ημερηνώς μεγάλη θραύση εις τον 
εχθρόν μόνο να έλθη να κάμη γούστο. Να φέρη δε μαζή της τον μπέη. Ομοίως 
χαιρεστισμούς πολλούς και εις την Ιωάνναν και καλήν αντάμωσιν. 
 
Ο μεθ’όρου ζοής πιστός λάτρης σας 
 
Γ. Βασιλάκης 
 
 



Σύστασις 
 
Γ. Ζ. Βασιλάκης Μικρόν Επιτελείον 9ου Συν/τος Αμύνης Τ.Τ. 903 



Μέτωπον τη 28/8/18 
 
Αγαπητή μοι Γεωργία 
 
Όπως σας είχον γράψη εις την τελευτέαν μου επιστολήν ότι με είχε πιάσει 
ευκιλιότης και με είχε φέρι εις δινήν θέσιν μι δυνάμενος να φάγω τίποτας επί 
δέκα ημέρας και είχον μεταφερθεί εις Νοσοκομείον εκστρατείας. 
 
Μόλης σήμερον επανήλθον εις το Συν/μα μου υγειέστατος. 
 
Παρέμινα δε επί τόσας ημέρας μακράν του Συν/τος ένεκα όπου ευρίσκετο εν 
κινήσει. Και δεν εδυνάμειν να το ακολουθώ.  
 
Είχον μεταφερθή εις πρόχειρον Αγγλικόν Νοσοκομείον όπου περέμενα μέχρι 
προχθές. Επέρασα δε με τους Άγγλους ημέρας αλλησμονήτους. 
 
Σήμερον λοιπόν δια σιδηροδρόμου επανήλθον εις το ωρέον Σύν/μά μου εύρον 
τον θείον μου και πάντας τους γνοστούς εν υγεία. 
 
Μου ενχείρησεν δε κάποιος εξάδελφός μου 3 επιστολάς σας, συνάμα μου έφερεν 
κι ο ταχυδρόμος δέμα σταλθέν εξ υμών. Ανέγνωσα λοιπόν και τας 3 επιστολάς 
σας αι οποίαι με εσυνεκίονησαν δια την αλησμονησίαν σας και τον πόθον σας να 
μάθετε περί της υγείας μου. 
 
Άνηξα δε και το δέμα και είδον τα εν αυτώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έδοσα δε εις 
τους παρευρισκομένους από ένα σιγάρο και καραμέλα και ολίγην σοκολάτα. Την 
μεγάλη πλάκα έδοσα εις τον θείον μου και ένα πακέτο σιγάρα. Εκράτησα δε και 
έδοσα εις τον θείον μου Μαυραντώνην Ιωάννην και του έδειξα είπον ότι εις όλας 
τας επιστολάς του εγράφετε χαιρετίσματα και σας ευχαριστά μάλιστα του 
έδοσα την σύστασίν σας δια να σας γράψη. 
 
Μου γράφης να σας γράψω πως περνάμεν. Λαμπρά Λαμπή Λαμπότατα. Εκτος 
του θεάματος των πιροβολισμόν και των κτότον των οβίδων όπου γουστάρωμε 
κάθε βράδι έχομεν και καραγκίόζη τον οποίον πέζουν δύο στρατιώταις οι οποίοι 
είσαν καραγκιοζοπέχται. Πέζουν δε και ωρέα όπως μου λεν. Τους έχει δε το 
Σύν/μα υποχρεωτικήν αυτήν την εργασίαν από 9-11 μ.μ. Είδον δε να μου 
γράφης ότι ήλθεν αυτού ο Μανόλης και ο Γιώργος σας και επίγεναν εις 
καραγκίοζη και με ενθημήται ο ο Μανόλης. Τον ευχαριστώ να μου γράψης την 
σύστασίν του.  Επεθύμουν δε να γνωριστούμεν και με τον Γιώργο σας. Αλλά εάν 
τώρα δεν γνοριζόμεθα εάν θέλη ο Θεός θα γνορισθομεν αργότερα. Τα σέβη μου 
εις την Μαμά  Ιγνάτιον τους εγκαρδίους χαιρετισμούς χαιρετισμούς εις Νεφέλην 
και Ιωάννα και τέλος πάντας. 
 
Τους χαιρετσιμούς σας είπον εκεί όπου μου εγράφετε και σας ευχαρσιτούν. 
Μόνο ο Κοζαράκης πηγένη με άδεια κάτω. 
 
(Δ)  Λάτρης σας 
 
Γ. Βασιλάκης 



Μέτωπον τη 28/8/18 
 
Αγαπητή μοι αδελφή Νεφέλη 
 
Χαίρε 
 
Δια της παρούσης μου σπέυδω όπως ερωτίσω περί της ποθητής υγείας σας 
είμεθα δε κι ημείς καλά μέχρι της ώρας ταύτης δόξα τω Θεώ. 
 
Μάθε αγαπητή μου αδελφή ότι ευρσικσόμην εις αγγλικόν Νοσοκομείον ένεκεν 
ευκοιλιότιτος (Δ). Λοιπόν σήμερον επανήλθον εις το ωρέν σύν/μά μου δια 
σιδηροδρόμου. Εύρον όλους τους αδελφούς εν υγεία και εις άκραν 
ενθουσιασμόν διότι ήλθον πλισιέστερον εις την γραμήν. Βλέπομεν κι ακούομεν 
τους κανονιοβολισμούς και νομήζομεν ότι ευρισκόμεθα εις κινηματογράφους. 
Πλησιάζουν δε αι ημέραι όπου θα λάβομεν μέρος εις τον κατά βαρβάρων 
πόλεμον. Ευρίσκεται δε όλω το Σύν/μά μας εν ενθουσιασμώ απεριγράπτω διότι 
πρώτος επισκεύθη αυτό ο Στρατηγός συνεχάρη πάντας τους αξιωματικούς και 
οπλήτας δια την τελείαν εξάσκησιν οργάνωσιν και ενθουσιασμόν του Συν/τός 
μας. Τέλος δε μας επεκέυθη ο μέγας αρχηγός μας Ελευθ. Βενιζέλος. Αδυνατώ να 
σας περιγράψω εις ποίον ενθουσισμώ με τιο ζητοκραυγάς και χειροκροτήματα 
υποδέχθημεν αυτόν. Ο πρωτος λόγος προς τους οπλίτας είταν τί κάμνετε παιδιά 
μου; Καλά πατέρα μας, εφόναξαν πάντες. Δεν μου λέτε, που είσθαι καλλίτερα, εις 
τας Αθήνας ή εδώ; Εδώ! Εδώ! Μπράβω ! Μπράβω ! είπεν διευθηνόμενος εις την 
σκηνήν ένθα είχον παρασκευάση δια την υποδοχήν του. 
Έλαβεν τσάϊ και (Δ) διαμήνας επί 2/4 καιμετά ανεχώρησεν. 
Εκπέμπαμεν δε προς αυτόν ζητοκραυγάς και χειροκροτήματα τρέχοντες 
όπισθεν του αυτοκινήτου του. Αυτός δε είχε στραφή προς τα οπίσω και μας 
εκείταζεν αποχαιρετών με το χέρι του. 
 
Σήμερον δε μου έδοσαν την επιστολήν την οποίαν μου είχατε στήλη και είδον να 
μου έχετε παράπονα. Όχη ! δεν σας αλλισμόνησα κι ούτε θα σας λησμονίσου. 
Αλλά είχα δυνατή εξάντλησιν και ως εκ τούτου δεν ηδινάμην να σας γράψω και 
να με σιμπαθήσετε. Ένα Carte Postale επρομηθέυθηκα από κάποιον Άγγλον εις 
το Νοσοκομείον όπου ευρισκόμεθα του την επήρα με πολλά παρακάλια μου είχε 
δε υποσχεθή ότι θα μου έφερνεν κι άλλας αλλά εντομεταξή ανεχώρησα εκείθεν 
και δεν τας είχε φέρι λοιπόν την στέλνω αυτή εις την Γεωργίαν και να μη σας 
κακοφανή και άμα εύρο άλλας θα σας στήλω κι εσάς με την Ιωάννας, τέλως 
πάντων. 
 
Σας χαιρετώ αδελφικώς 
 
Γ. Βασιλάκης 
 
Τα σέβη μου εις την μαμά Ιγνάτιον Γεωργία (Δ) ταχείαν αντάμωσιν 
 
Σύστασις πάντοτε ιδία 
 
Τ.Τ. 903 



Μέτωπον τη 12/10/18 
 
Φιλτάτη μου Γεωργία 
 
Μόλις έλαβον την υπό ημερομηνίαν 3/10/18 επιστολήν σας η οποία με ελίπησεν 
πολύ. Διότι είδον να μου γράφης ότι σας αλισμόνησα και δεν σας γράφω. σας 
γράφω τακτικά. Προ ημερών όπου εβαδίζαμεν καθ’ημέραν σας έγραφα εις 
δελτάρια επειδή δεν είχον καιρόν. 
 
Εις την υπό ημερομηνίαν 24/9 επιστολήν σας είδον να μου γράφης να σας 
στήλω από ότι ελιχεν επάνω του ο θείος μου Μακρατωνάκης προς ενθύμιόν του. 
Την πλάκα του είχεν χάση όπως εγώ την έχασα στο Μπέλες είχεν μαζύ του δυό 
μανδιλάκια ένα βιβλιαράκι έχον τραγουδάκια και κάτι επίστολάς εκ των γονέων 
του και φίλων. Το ωρολόγιον του έληπεν όπως και χρήματα. Τον Γιλιόν του είχεν 
αφήσει όπως και όλοι πίσω εις τον κάμπον ποιός δεν ημπορούσε να υπάγη και 
να γηρεύει Γυλιόν. Τα ανοτέρω λοιπόν όπου του ευρέθησαν τα εδόσαμεν εις 
τους νοσικοόμους. Εγώ δεν ήθελον να κρατήσω τίποτας και ότι άλλο αν είχεν θα 
το έδυνα τότες εις τους στρατιώτας. Το υδορδοχείον όποπυ σας έτηλα προχθές 
όπως σας γράφω είνε γνήσιον Γερμανικόν εκ της κορυφής του Μπέλες. Θα 
επέρναμεν πολά λάφιρα, αλλ’ ενομήζαμεν ότι θα ευρίσκαμεν και παραπέρα 
αλλ’έφνης ήλθεν διαταγή και εκατήλθαμεν του όρους μη γνορίζοντες που θα 
επηγένναμε. Δυστιχώς δε προς το μέρος όπου εβαδίσαμεν δεν είχε τίποτας 
λάφιρα. 
 
Εγώ εκρατούσα αυτό το παουράκη επιδή είτο μικρό και ελαφρό διότι είναι από 
αλουμίνιον και ένα κλαρίνον και σας το στέλνω και αυτό εις την σύστασιν αδελ. 
Στρατιώτου. Φράψε μου περί τούτων, όπως και δια μια Αγγλικά κάρτα και 
ετέραν τας οποίας έτσιλα την παραμονήν της επιθέσεως. 
 
Εάν καθιστερώ καμιά φορά απάντισιν να μην υποψιάζεσαθαι τίποτας ιμής 
μόνον ότι βαδίζομεν και ως εκ τούτου δεν αυκολήνομεν να σας γράψω. Τώρα 
ευρισκόμεθα προ δύο ημερών εις Σέρρας δεν γνορίζομεν επί πόσον θα 
διαμηνομεν εδώ ή προς δια που βαδίζομεν. Προημερών διεδόθη ότι θα επήγενε 
κάθε Σύν/μα στην έδρα του. Έδρα του Σύν/τός δε είναι το Ηράκλειον. Τώρα δια 
Μικρά ασία άλλοι δια Θράκη άλλοι δια Σόφια ιδέαιες. 
 
Τα πράγματα θα λίξουν πιστεύω γρήγορα και εύχεσθαι περί τούτου όπως 
επανίδομεν αλλίλους. 
 
Σας χαιρετώ μετ’αγάπης 
 
Γ. Βασιλάκος 
 
 
Καλή Αντάμωσιν 
 
Τα σέβη μου εις Μαμά Ιγνάτιον εγκαρδίως εις την Νεφέλη την Ιωάνα και θείαν. 
 
Χαιρετισμούς έχετε πολλούς και από τον θείον μου. 



Μέτωπον τη 18/10/18 
 
Αγαπητή μου Γεωργία Χαίρε 
 
Σήμερον έλαβον την ετέραν επιστολήν σας και είδον να μου γράφετε ότι καλώς 
υγειαίνεται, και ότι ελάβατε το δελτάριόν μου, και ότι φοβούμε να σας γράψω 
περισότερα μήπως μου κλέψετε τα γράμματά μου. 
Αγαπητή μου Γεωργία αφ’ου εγώ είμαι εις την διάθεσίν σας, αφού πρόκητε να 
ενόσω την ημετέραν τύχην μετά της ιδικής σας. Διατί να μου γράφης ότι φοβάμε 
δια τα γράμματα; Εφ’όσον είσαι αδελφή στρατιώτου και πρέπει να γνορίζης ότι 
τα εις το μέτοπον αδέλφια σου αν κε κατετρόπωσαν τον εχθρόν των, δεν μένουν 
όμως εν ανάπαυση. Εκτός των εργασιών έχομεν ακατάπαυτα βροχή. Κι επί δύο 
και τρεις ημέρας συνέχεια. 
Ευρισκόμεθα έξω υπό τα ωρέα αντίσκηνά μας. Οπόταν έχομεν καλή μέρα 
καθαριζόμεθα σταγνόμεθα και η ημέρα φεύγη και άγρι είμεθα. 
Εάν σκευθής λοιπόν αυτά όλα πιστεύω ότι θα με συμπαθήσετε και ότι δεν θα 
υποπτεύεσεθαι έκτοτε αμέλειαν είτε άρνησιν. Εκτός τούτων έχομεν και συχνάς 
μετακινήσεις. Αλλ’ας αφίσομεν αυτά. Πιστεύω ότι γρήγορα θα ανταμοθώμεν. 
Σήμερον εμανθάνομεν ότι υπόκηψε η Τουρκία, δεχθήσα όλους τους όρους των 
Συμάχων. Ώστε και αι πολυπόμεναι (Γερμανία και Αυστρία) δεν θα αργήσουν 
του να κίψουν την κεφαλή υπό τα ένδοξα όλπα μας. Και τότε πλέον θα είμαι 
ελεύθερος του να συνζήσω μεθ’υμών, εάν δέχεσθι γράψε μου.  
Σε φιλώ ο λάτρης σας. 
 
Γ. Βασιλάκος 
 
Έχεται χαιρετισμούς από τον θείον μου Α. Άνθιμον 
 
Σου έχο στήλη από την 20τη παρελθόντος βουλγαρικόν υδροδοχείον, και την 
10/10/18 βουλγαρικόν κλαρίνον λάφιρα εκ του Μπέλες. Αυτά εκρατούσα μόνο. 
Σου τα στέλνω εις την σύστασιν Μάχη Σκρα. 
 
Ο ίδιος 
 
Σου γράφω δε με το μολιβδοκόν  (Δ) διότι δεν βρίχνο μελάνη και να με 
συμπαθήσης. 
 



Μέτοπον τη 18/10/18 

Αγαπητή αδελφή Νεφέλη Χαίρε 

Έχει παρέλθη καιρός του να σου γράψω αλλά πιστεύω ότι θα με συμπαθήσετε όταν 

αναγνόσετε τα κατοτέρω της παρούσης μου. 

Αγαπητή μοι αδελφή αυ όταν έλιξεν ο μετά της βουλγαρίας πόλεμος δεν 

αναπαυόμεθα επροχορέσαμεν εις Σέρρας όπου αναλάβαμεν την διόρθοσιν της 

κατεστραμένης συδιροδρομικής γραμής. Μας καθυστυρούσε δε τας πορείας η βροχή 

την οποίαν έχομεν από ημέρας εις ημέραν, και ημαίρας συνέχεια. Εάν μας τύχη 

ημέρα καλή πλένομεν μόνη μας τα φορέματά μας. Γυναικόπεδα είχαμε να ιδούμε από 

τον Αύγουστον. Αλλ’όσπου δεν είχομεν βροχή καλά είμασθαι, αλλά τώρα 

ευρισκόμεθα υπό τα ορέα αντίσκηνά μας έχομεν έξω και μέσα νερό και λάσπη και 

όλω λερομένα είναι τα στρόματά μας τα οπία είναι από κλαριά και χόρτα. Αλλά 

πιστεύω ότι γρήγορα θα γλιτόσομεν από αυτά τα βάσανα. Μανθάνομεν σήμερον ότι 

εδέχθη και η Τουρκία τους όρους των Συμάχων και υπεγράφη η ειρήνη. Ώστε η 

Γερμανοαυστρία θα υποκήψη θέλων και μη θέλων.  

Αφ’ενός μεν έχομεν χαράν δια την απελευθέροσιν της ανθροπότητος αφ’ετέρου όμως 

λιπούμεθα διότι απέτυχε το σχέδιόν μας, δεν προφθάσαμεν να πάμε εις την 

Κωνσταντινούπολην όπου εσκοπεύαμε να ησέλθομεν μαχόμενοι. Αλλά ο Μπάρμπας 

Ελευθέρης να είναι καλά θα τους διορθόσει όλους τους εχθρούς γείτονας. 

Μην έχον καιρόν κλείω την παρούσαν τη άφθηας. 

Τα σέβη μου εις την Μητέρα Ιγνάτιον Γεωργία Ιωάνν  

 

Σας Χαιρετώ 

 

Γ. Βασιλάκης 

 

Έχετε χαιρετισμούς και από τον θείον μου Α. Άνθιμον 

Ο ίδιος  



Μέτοπον τη 26/10/18 

 

Φιλτάτη μοι Γεωργία Χαίρε 

 

Δια της παρούσης μου σας καθιστώ γνοστόν ότι είμαι καλά το αυτό επιθημώ και δ’υμάς. 

Προχθές έλαβον και την υπό ημερομηνίαν 12/10/18 επιστολήν σας. Και συνάμα και είμαι 

περίλυπαν όσα μου εγράφετε εν τη επιστολή σας. Το καθεπτάκι όμως δυστυχώς είχεν 

σπάσει. Μου γράφης δε να προσπαθώ να βάζω τας χάνδρας εις τας τρύπας. 

Φιλτάτη μοι αν και πόλεμον πλιά δεν έχομεν διότι κατετροπόσαμεν πάντας τους εχθρούς 

ημών δεν καθόμεθα όμως όστε να μην έχομεν εργασία να πέζομεν με τα καθρεπτάκια. Ο 

στρατός ποτέ δεν μένει ίσηχχως έχει τας εργασίας του και αλονών εργασίας  δεν 

αναλαμάνη. 

Αλλ’εγώ ένεκεν της υμετέρας συμπαθείας δεν το εβάσταξα. Επροσπάθησα αλλά δεν 

δύναμε να το κατορθώσω μόνως μου. Υποθέτω ότι θα επιτύχω αργότερα. 

Μεταφέρθημεν από εχθές εις Σηδιρόκαστρον θα διαμένομεν επ’αόριστον. 

Συνχωρίσατέ μοι διότι σας γράφω βιαστικά. 

Τα σέβη μου εις την Μαμάν Νεφέλην Ιωάνναν και Ιγνάτιον 

 

Μετ’αγάπης 

 

Γ. Βασιλάκης 



Μέτοπον τη 18/11/18 

Φιλτάτη μοι Γεωργία χαίρε 

Δια της παρούσης μου σπεύδω όπως ερωτήσω περί της ποθητής υγείας σας είμεθα δε και 

ημείς καλά μέχρι της ώρας ταύτης. 

Χθες επανήλθον εις το Σύν/μά μου επειδή είχον πάη εις κάποιαν υπιρεσία. Και μου 

εγχείρησαν την προς ημάς επιστολήν σας. Εχάρην δε αφ’ενός διότι είσθαι καλά ελυπήθην 

όμως διότι είδον να μου γράφετε ότι δεν ελάβατε το υδροδοχείον το οποίον είχον στήλη 

πρωτήτερα και το κλαρίνον το οποίον μου γράφετε ελάβατε αλλά είτο θρήματα. 

Να ρωτήσετε πάλη εις το ταχηδρομείον και στο σύλογό σας. Από τίποτα δεν ημπορώ να 

κάμω. Τέτοια υδωροδοχεία εβαστούσαν Γερμανοί αξιωματικοί αλλά δεν πιστεύω να έβαζαν 

μέσα νερό επειδή έπερνε μόνον 125 δράμιαν νερό είτο δε τετράγονον από παχή αλμίνιον 

με διάφορα σκαλίσματα επάνο 3ψίφια γερμανικά και έτος 1913. 

Το υποπτευόμουνα ότι κάπου θα χαθή όπως κι έγινε. Αλλ’επειδί μου εγράφετε παράπονα 

ότι σας στέλνουν τα άλλα σας αδέλφια λάφυρα και εγώ δεν σας έστελνα τα έστιλλα. Αλλά η 

αθλία μου τύχη πτέη. 

Προ ημερών διεδίδετο ότι η Μεραρχείαν μας θα επήγενες εις Κωνσταντινούπολην και 

Σμύρνην αλλά μέχρι σήμερον διαταγή δεν ήλθεν. Περιμένομεν όμως τούτο. Την 20 ιδίου 

μετασταθμεύσαμεν πάλη δια Νετζή Μπελήκ. 

Τα σέβη μου εις Μαμάν Ιγνάτιον Νεφέλην και Ιωάννα. 

Χαιρετισμούς έχετε  και από το θείον μου είναι καλά 

 

Μετ’αγάπης 

Γ. Βασιλάκης 

Να με συμπαθήσετε διότι το μελάνη είναι εδό λιγόβρεστο. 

 

Ο ίδιος 



Μέτοπον τη 26/11/18 
 
Φιλτάτη μου Γεωργία  
Χαίρε 
 
Είμαι καλά το αυτό επιθυμώ και δ’υμάς. Ουδέποτε ελπίζαμεν ότι θα 
επαραμέναμεν εις τον στρατόν μέχρι την σήμερον. Αλλά το έργον δεν ετελείωσε 
φένεται ακόμα. 
 
Όπως βλέπομεν θα παραμήνομεν ακόμα επί ολίγον διάστημα. Δεν πειράζη 
εφ’όσον η πατρίς έχει ακόμα την ανάγκην μας ας υποφέρομεν ακόμα ολίγον. 
Έχομεν όμως βαρεθεί τας μετασταθμέυσεις. Όπως σας έγραψα προχθές 
ήλθαμεν εις Χατζή Μπελήκ. Κι σήμερον είχαμεν γάμον εδώ. Άμα έλθω θα σου 
διηγηθώ τα ενθύματά μτων. Εκάμαμε ορέω γούστο, είσαν Μακεδόναι. 
 
Προ καιρού ήθελον να σας γράψω κάτι αλλά επερίμενα απάντησιν από την 
Κρήτην. Την περασμένην επιστράτευσεν του ούζου, όπου υπηρετήσαμεν 10 
μήνας υπηρέτησα εις το 3ον Σύνταγμα Κρητών υπ’αριθμόν 37 4ον λόχον (εις 
Δράμα) εκ τούτων των 10 μηνών έχουν λάβη οι γονείς μου μόνον 2 μηνιαία 
επιδόματα. Τα άλλα καθυστερούνε ύπαν ότι θα τα δόσουν όμως δεν τα έλαβον. 
Εμένα διατί καθυστερούντε τόσον; Κάμετέ μου την χάριν να εξετάσετε και να 
μου γράψετε. Σήμερον έλαβον επιστολήν από την πατρίδα και μου γράφουν ότι 
δεν έλαβον τίποτας. Λοιπόν ενεργήσατε διότι θα μας χριασθούν. Στρατιώτης 
Βασιλάκης Γεώργιος Ιωάννου της Αικατερίνης. Εκ Θραγανού Πεδιάδος Πεδιάδος 
Κρήτης Κλάσεως 1909. 
 
Τα σέβη μου εις την Μαμάν Ιγνάτιον Νεφέλην και Ιωάννα. 
 
Χαιρετισμούς έχετε και από τον θείον μου είναι καλά. 
 
Μετ’αγάπης  
 
Γ. Βασιλάκης. 



Μέτοπον τη 17/12/18 

Φιλτάτη μοι Γεωργία χαίρε 

Επί του παρόντως είμεθα καλά. Όπως και εσείς είσθε ως είδον εν τη επιστολή σας 

υπ’ημερομηνίαν 11/12/18 την οποίαν έλαβον σήμερον. 

Μου γρ΄;φης δε ότι δια το επίδωμά μου θα ενεργήσετε σας ευχαριστώ. Δια δε το 

υδροδοχείον μου γράφης ότι έκαμες άνω κάτω το ταχυδρομείον αλλά τίποτας. Μάλιστα δε 

σου είπον αι Δις ότι εάν το έστελνα θα ερχότανε. Δεν δίναμε να τους ειπώ τίποτε διότι δεν 

γνορίζω που εχάθη. Εκείνος εις τον οποίον το επαρέδοσα δεν δύνατε να το κρατύση. 

Μάλιστα δε τυγχάνη και φίλος μου. Απόδειξις δε δεν έλαβον ούτε δια το ένα ούτε δια το 

άλλο. Βιβλείον αποδείξεων δεν είχεν λοιπόν όπως μου λέγη αυτός σήμερον να κάμω 

πράγματα δίσκολα. 

Να γιρεύω διλαδή ψύλους εις τα άχηρα. Δεν  πηράζη. Ζοής σε λόγου μας που λέγει και ο 

Καραγκιόζης. 

Μου γράφης δε ότι έχεις δυο αδέλφια εις Σύν/μά μας και σου γράφουν ότι ευρισκόμεθα εις 

το Μπέλες και δεν έχομεν ούτε γυμνάσια ούτε υπηρεσία. Και ότι περνούμε πολύ ωρέα. Δεν 

μου τους γράφης ονομαστικός σας παρακαλώ; Να ιδώ ποίοι είναι αυτή οι ενθουσιάντες ως 

προς τον τόπον της διαμονής μας; Και να δω ποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν γυμνάζονται 

καθ’ημερινός και δεν παν υπηρεσία; Σας παρακαλώ γράψτε μου τα ονοματεπόνημά των και 

τους λόχους των. 

Ουδίς υπάρχη εκ του Σόματος Αμύνης τώρα ευχαριστημένος. Διότι το Σώμα Αμύνης είνε 

εκείνο το οποίον πρώτον έσπευσε υπό τα όπλα είναι εκείνον το οπίον εξόντοσεν τους 

εσοτερικούς εχθρούς του κράτους μας θέλοντες να το καταστρέψουν. Είνε εκείνον το 

οποίον έπηασε κι έφερεν υπό τα όπλα όλους τους μη θέλοντας να πολεμίσουν υπέρ της 

ελευθερίας μας. Είνε εκείνο το οποίον πρώτον και τελευτέον  επολέμησεν εναντίον των 

προαιωνίων εχθρών μας τη βοηθεία των γεννέων μας Συμάχων. Είναι εκείνο το οποίον 

έφτασεν τους δρόμους της Μακεδονίας και τόσα άλλα.  

Δεν αξίζουν λοιπόν αυτοί οι κόποι μια αντικατάστασιν; Να ησέλθομεν υπό στέγας; Μόνον 

ευρισκόμεθα με τέτιο κρύο υπό τα αντίσκηνά μας; Κι να ακούομεν ότι ημι ελθόντες 

καθόλου εις το μέτοπον οι δια βίας προσελθόντες να ευρίσκοντε πάλη εις τα πήτια των με 

αόριστον άδια όλη; Κι εις ημάς να δίδουν 3% και να έχουν απόλιτον ανάγκη με 

πιστοποιητικά Δημάρχου Νομάρχου διαβόλου. 

Αυτή είνε η ζοή. Όση εγλητόσαμεν εκ του πολέμου θα μας φάγη το κρίο. Ας στερεόνη ο 

θεός την Αγγλίαςν. Επλησιάσαμεν με τους Άγγλους και από αυτούς αγοράσαμεν φανέλες 

κάλτεσες υποκάμισα παντελόνια σακάκια παπούτσια και πολλά άλλα ίδη προς σοτιρίαν 

μας. 

Αφ’ ότου ήλθαμεν εις Χαντζί Μπειλί έχει το Σύν/μά μας 15 πεθαμένους από 

περιπνευμονίας και έχει και ένω απόμ300 άροστους από πλευριτική περιπνευμονία. 

Τέτοια ζοή λοιπόν. Αλλά θα τους χριασθάμεν τους κερατάδες πάλη και …. 



Τα σέβη μου εις Μαμάν Ιγνάτιον Νεφέλην Ιωάνναν  

Σας χαιρετώ  

Μετ’αγάπης  

Γ Βασιλάκης 

 


