
Σέρραι  7-1-18 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον την ευχετήριον κάρτα σου και την από 26η παρελθόντος επιστολήν σου. 
 
Τες ευχές σου ενέγραψα  μέσα στα φύλλα της καρδιάς μου από τα οποία 
ανασύρω κ’εγώ τες δικές μου για να σου ευχηθώ την απόλαυσιν της 
μεγαλυτέρας ευτυχίας και της πλειό απέραντης χαράς. 
 
Η ωραία και ευγενική σου ψυχή μόνον από αυτά τα δυό λαμπρά κοσμήματα την 
ευτυχίαν και την χαράν πρέπει να στολίζεται. 
 
Θα τα αποκτήσης αυτά γιατί σου αξίζουν. Είθε ο ύψιστος να μας αξιώση να 
χύσωμεν τα θαλερώτερα και θερμότερα δάκρυα μαζύ, τα δάκρυα της χαράς 
εορτάζοντες στην ωραίαν Σμύρνην την απελευθέρωσίν της εντός του νέου 
έτους.  
 
Μου γράφεις να σου γράψω πως πέρασα την Πρωτοχρονιά. Αρκετά εύμορφα, με 
τους φίλους μου. Γλέντι και παιχνίδια ωραία. Ήτο ίσως η καλυτέρα μέρα που 
πέρασα στας δυστυχισμένας Σέρρας. Αν δεν απατώμαι σου έγραψα για τα 
Χριστούγεννα. 
 
Ευχαριστώ θερμώς για την γκιλότα. Την έλαβον έστω και αργά, δεν πειράζει 
είχα γκιλότα για την Πρωτοχρονιά. Αλλά τα σιγάρα τι εγύρευαν μέσα στο δέμα; 
Δεν είπαμε γι’αυτά; Εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ θερμώς για το νέον δείγμα 
της αδελφικής σου αγάπης και ενδιαφέροντος. Α ! είσαι πάντοτε καλή ! 
 
Παράξενο πως αφήκα να γίνη παραξήγησις με τον Μήτσον; Ήτο ο αδελφός μου 
στρατιώτης ο οποίος υπηρετεί στην Μεραρχία Κρήτης κ’ήλθε να με επισκεφθή. 
 
Μου έδωσε πλήρη εικόνα της εορτής των Χριστουγέννων ωραία ! Έτσι θέλω να 
περνάς πάντοτε. Διαρκώς με εύθυμη ψυχή και με χαρούμενη καρδιά. Έτσι όταν 
κάμνης διαφυλάττεις την υγεία σου και καθιστάς δροσεράς και τερπνάς τας 
ημέρας σου. 
 
Αδελφούλα ξεύρω ότι έχεις μεγάλη καρδιά. Απότην καρδιά αυτή ζητώ μια χάρι. 
Ελπίζω να την έχω. Προκαταβολικώς σου λέγω ειλικρινώς ότι επιθυμώ να 
διατηρηθή η αλληλογραφία μας. Αλήθεια αποτελεί το μεγαλύτερον μέσον της 
τέρψεως και χαράς μου. 
 
Δυστυχώς όμως τα βάρη της υπηρεσίας με αναγκάζουν πολλές φορές να 
απομακρυνθώ από την χαράν αυτήν και να μη σου γράφω τόση όσω επιθυμώ με 
λαχτάρα. 
Παρακαλώ να με δικαιολογής αδελφούλα μου. Τώρα το φορτίον των ευθυνών 
και εργασίας έγινε επαχθέστερον – Μου ανετέθη η Διοίκησις λόχου πολυβόλων 
του Συντάγματός μας. 
 



Είμαι πλήρης φροντίδων από το πρωΐ έως το βράδυ ασχολούμενος με μύρια 
ζητήματα υπηρεσιακά. 
Συγχώρει με εάν λόγω των βαρών αυτών δεν με βρίσκεις όσω επιθυμώ τακτικά. 
Θα προσπαθήσω όμως και στιγμές ακόμα της αναπαύσεώς μου να θυσιάζω για 
την διατήρησιν της ωραίας μας αλληλογραφίας που θ’αποτελέση σ’όλην μας την 
ζωή από τας ωραιοτέρας της στιγμάς. 
 
Περιμένω νέα από την Πρωτοχρονιά. Ελπίζω να την γιορτάσης καλύτερα από τα 
Χριστούγεννα. Με συνεκίνησες να γράφης ότι γιόρταζες στη γιορτή μου. 
Αδυνατώ να βρω τες τεριαστές λέξεις για να σου εκφράσω τας ευχαριστίας μου, 
αλλά μεσ’την ψυχήν δοκιμάζω τόσην ευχαρίστησιν που με κάνει να 
υπερηφανεύομαι για την χρυσή και γλυκειά αδελφούλα μου. 
 
Υγείανε ! Ευτύχει ! 
 
Με άπειρον αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος 
 
3ου Συν/τος Σερρών 
 
Τ.Τ. 912 



Σέρραι 4-2-18 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον σήμερα την από 26ης παρελθ. επιστολήν σου. 
 
Ευχαριστήθηκα πολύ που δεν κάνεις λόγο για τις πίκρες σου. Φαίνεται ότι είχες 
αποκοιμίσει όλες τες πικρές σκέψεις αφού καμμιά απ’αυτές δεν εξωτερίκευσες 
στην επιστολή σου. 
 
Βλέπω με την πλειό μεγάλην μου χαράν ότι αι συστάσεις μου βρίσκουν θέσι 
στην καρδιάς ου. 
 
Δυστυχώς για τον Γιλέκα δεν είχα καμμιά απάντηση. Αρχίζω κ’εγώ να 
στενοχωρούμαι γιατί μου έχεις γράψει γι’αυτόν επανειλημμένως. Εγώ τούτο 
επιθυμώ να μάθης ότι όσω δύσκολο είναι εις σε νάχης αυτήν την πληροφορίαν 
τόσω δύσκολο είναι για μένα γιατί το Στρατηγείον του Σώματος εις το οποίον 
ανήκεν είναι πολύ μακρυά από ‘μας. 
 
Επειδή δε η υπόθεσις είναι ιδιωτική δεν μπορώ να κάμω καμμία επίσημη 
υπηρεσιακή ενέργεια. Έστειλα μονάχα γράμμα επί του οποίου επί αρκετές ‘μέρες 
περιμένω απάντησιν. 
 
Δεν είναι ανάγκη να μου ξαναγράψης όταν θάχω πληροφορίες θα σπέυσω να 
σου τες καταστήσω γνωστές. 
 
Ερωτάς πότε θάλθωμε στην Αθήνα. Κατά  τας νεωτέρας πληροφορίας περί τα  
μέσα προσεχούς Μαρτίου. 
 
Λάφυρα σου ετοιμάζω. Τους κάλυκες έχω εύρει. Δαχτυλιδάκι σούφτειασα 
προτού μου γράψης έχει επάνω το μονόγραμμά μου και είναι φτειασμένο από 
σφαίρα όπλου φαίνεται σαν χρυσό. Ελπίζω να σ’αρέση. 
 
Σήμερα είμαι αρκετά κουρασμένος. Έλαβα μέρος όλην την ημέραν στο 
Στρατοδικείον ως Στρατοδίκης. Και αύριον θάχω την ίδια δουλειά. 
 
Αν δεν ήμουν τόσω πολύ κουρασμένος θα σούγραφα πλειό πολλά για να 
βαραθής πλειό πολύ όταν με διαβάζης.  
 
Σου εύχομαι  το κάθε καλό και υγείαν.  
 
Με άπειρον αγάπην του αδελφού 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέτωπον 3 Ιουνίου 1918 
 
Δεσποινίς 
 
Ίσως δεν είμαι άξιος ούτε της συγνώμης σας. Έλαβον και την δευτέραν 
επιστολήν σας χωρίς ούτε στη πρώτη ακόμα να σας απαντήσω. 
 
Έτσι πλέον έλαβον και το δέμα των περιοδικών τα οποία η ευγενής ψυχή σας 
μούστειλε. 
 
Αλλ’εάν δις, μπορείτε να με κατηγορήσετε για την αμέλειάν μου και να με 
υποβιβάσετε ως αδιάφορον στη συνείδησί σας αφού ηη σιωπή μου ήτο ντόσω 
μακρά, δεν μπορείτε όμως να με κατηγορήσετε γιατί δεν εφρόντισα για τον 
αδελφόν σας. 
 
Και είναι μεν αληθές ότι ουδεμίαν κετέβαλον προσπάθειαν να επανέλθη εις την 
προτέραν του υπηρεσίαν περί της οποίας μου εγράφετε, διότι μου ήτο αδύνατο 
να συνενοηθώ με τον Αρχηγόν της τηλεφωνικής υπηρεσίας του Συν/τος επειδή 
αι σχέσεις μας δεν είναι τόσω ομαλαί, είναι όμως εξ ίσου αληθές ότι εφρόντισα 
να παραμείνη ο αδελφός σας εις το Επιτελείον του Συν/τος και με υπηρεσίαν 
καλυτέραν της πρώτης. 
 
Από της στιγμής που με ευχαρίστησι έλαβα το πρώτο σας γράμμα παρεκάλεσα 
τον αδελφόν σας να σας καταστήση ενήμερον των ενεργειών μου αυτών ώστε 
να ησυχάζετε, νομίζω ότι το έπραξε. 
 
Είναι σήμερα η πρώτη μέρα που απεφάσισα να εξοφλήσω δια της παρούσης μου 
την υποχρέωσιν εις την οποίαν με υπέβαλε η ευγενική σας συμπεριφορά που 
τόσω εύμορφα καθρεφτίζεται μεσ’στες καλογραμμένες επιστολούλες σας. Και 
είναι τόσο αργά ! βέβαια ! 
 
Αλλά είναι επίσης σήμερα η πρώτη μέρα που εξοφλώ καθ’όμοιον τρόπον τας 
υποχρεώσεις μου απέναντι της μαννούλας μου, γιατί ως τώρα δεν είχα τον καιρό 
να γράψω σε κανένα. 
 
Αφορμή ήταν η ένδοξος κατά του Σκρα επίθεσις η οποία μας φόρτωσε με 
αμέτρητες φροντίδες. Τώρα ησυχάσαμε λίγο. 
 
Ελπίζω η καλή σας πίστις να βρεθή σύμφονος με τες γραμμές αυτές, που 
εποτελούν μια προσπάθειά μου να δικαιολογηθώ απέναντί σας. Ελπίζω στο 
μέλλον να σας κάμη να απεβάλητε τον χαρακτηρισμόν μου αυτόν τον οποίον 
ασφαλώς έχετε μορφώσει δηλ. του αδιαφόρου. 
 
Αχ προς θεού δις ! Επαναλαμβάνω να σας πω ότι το μέλλον θα με αποδείξη 
τελείως ξένον προς τον ανωτέρω χαρακτηρισμόν εάν θάχω την τιμήν και την 
ευχαρίστησι να λαμβάνω επιστολάς σας. 
 



Παρακαλώ έχετε την καλωσύνην να διαβιβάσετε τους θερμούς  χαιρετισμούς 
μου στον κ. Γεωρ. Βασιλάκην. Εν τέλει σας πληροφορώ ευχαρίστως ότι ο 
αδελφός σας είναι έξοχα στην υγείαν του. 
 
Μετά πάσης τιμής 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γος   



Μέτωπον 26 Ιουλίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον και το γράμμα και τα σιγαρέττα που με (Δ) άπειρον καλωσύνην μου 
στείλατε. 
 
Ένα από τα πακέτα προσέφερα στον κ. Συνταγματάρχην με την δήλωσιν ότι 
είναι δώρον της αδελφής μου. Τα λοιπά εκάπνισα μετά των αξιωματικών του 
Επιτελείου του Συν/τος. 
 
Ευχαριστώ θερμώς για την ευγενική προσφορά σας. Αλλά θα σας παρεκάλουν 
να μην υποβληθήτε εις καμμίαν δαπάνην εις το μέλλον υπερ εμού. Εδώ όλα τα 
έχουμε άφθονα, από τίποτε δεν υποφέρουμε. Ίσως το δώρον σας νάταν 
επιθυμητόν μάλλον από κανένα στρατιώτην του Μετώπου. 
 
Βέβαια, μ’αυτά δεν θέλω να ειπώ ότι εξ υπολογισμού προς τας ανάγκας του 
αδελφού σας, ηθελήσατε να θεραπεύητε την ανάγκην αυτήν. Όχι ! βέβαια ! Ποτέ 
! δεν μπορώ να σκεφθώ έτσι ! αλλ’ότι, μόνον και μόνον η καλωσύνη και η 
ευγενής σας ψυχή σας ώθησε εις την αποστολήν του δώρου τούτου το ποίον θα 
αποτελέση περιφανές δείγμα του ενδιαφέροντος προς τον αδελφόν σας. 
 
Ναι ! άλλα θέλω να πιστέυω ότι μονάχα η ευγενής σας απόφασις του 
ν’αλληλογραφήτε μαζύ μου αποτελεί το περιφανέστερον του υπέρ εμού 
ενδιαφέροντός σας δείγμα, το οποίον δεν παύει νάναι περιφανέστερο και άνευ 
δώρων. Αρκετά εφλιάρυσα δεν είναι έτσι; Τώρα ας πούμε άλλα. 
Μαντεύω τηνστενο΄χωρια σας ύστερα πάλιν από τη μακρά σιωπήν μου, αλλά 
αδελφούλα μου ακούστε. 
 
Ήμουν σχεδόν κλινήρης από σοβαρό κρυολόγημα επί αρκετές μέρες. Ιδού ο 
μόνος λόγος για τον οποίον δεν μπόρεσα να μη σας κάνω να περιμένετε τόσο 
καιρό και να μη είχατε ευτή την στενο΄χωρια. Με δικαιολογήτε; 
 
Τώρα έχετε μαζύ τον αδελφόν σας Γιώργον. Εύχομαι να τον χαρήτε και να 
περάση καλά τες μέρες της αδείας του. Μια παράκλησιν έχω να σας απευθύνω 
αδελφούλα μου. Θα επεθύμουν να σας γράψω εις ψευδώνυμον, δεν θέλω να 
ξεύρη η ταχυδρομική υπηρεσία του Συν/τος δια την οποίαν διαβιβάζονται αι αι 
επιστολαί μου ότι αλλλογραφώ μαζύ σας. 
 
Έχετε την καλωσύνην και στείλατε στο προσεχές γράμμα ένα ψευδώνυμον που 
να σας αρέση. Σ’εμέ γράφετε υπό την εξής διεύθυνσιν. 
 
Εμ. Βασιλάκην 
Ανθ/γόν 
 
3ου Συν/τος Σερρών 
 
Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 



Περιμένω γράμμα σας 
 Τα σέβη μου στην οικογένειάν σας 
 
Με πολλήν εκτίμησιν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γός 



Αθήναι 17 Αυγούστου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Από ολίγων ημερών ευρίσκομαι στην πόλι Σας. Πηγαίνω στην ιδιαιτέραν μου 
Πατρίδα – Κρήτην – με άδεια. 
 
Θα μείνω ακόμα εδώ λίγες μέρες. 
 
Διαμένω στο ξενοδοχείον «Βικτώρια» αριθ. 66. Σας στέλνω τους θερμοτέρους 
χαιρετισμούς μου και τα βαθύτατα σέβη μου στην οικογένειάν σας. 
 
Ο αδελφός σας 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γός 



Θεσσαλονίκη 108/βρίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έφθασα καλά σήμερα μεσημέρι εδώ. Αναχωρώ απόψε νύχτα δια το Σύν/μά μου. 
 
Λυπούμαι που σας γράφω μονάχα τόσα λίγα. 
 
Περιμένετε πλειό πολλά από τας Σέρρας.  
 
Φιλώ το χέρι του πάτερ Ιγνάτιου. Χαιρετισμούς θερμούς στας δίδας αδελφάς 
σας τα σέβη μου στην μαμά σας. 
 
Ο αδελφός σας 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
 



Μέτωπον 12 8/βρίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έφθασα μετά πολλού κόπου στας Σέρρας όπου και διαμένω. 
 
Ανέλαβον την προτέραν υπηρεσίαν μου στο Επιτελείον του Συν/τος παρά την 
θέλησίν μου και ύστερα από την επιμονήν του κ. Συν/άρχου. 
 
Οι συνάδελφοί μου, μου επεφύλαξαν εγκάρδιον υποδοχήν. Ο Γιώργος είναι καλά. 
Τα δώρα που του κρατούσα του εδόθησαν. Τας εντυπώσεις μου από τας Σέρρας 
Σας γράφω αργότερα. 
 
Τι εγένετο και τι γίνεται δεν ξεύρω ακόμα αφού είμαι φρεσκοφτασμένος. Ο 
μόνος σκοπός της παρούσης μου ήτο να σας καταστήση γνωστόν την αισίαν 
άφιξίν μου και τηνν καλή υγεία του Γιώργου. 
 
Από τη Θες/νίκη Σας έγραψα αφού το θέλατε, υποθέτω ότι θα έχετε ήδη λάβει 
το γράμμα εκείνο. 
 
Αύριον ή μεθαύριον Σας γράφω πλειό πολλά. 
 
Στην οικογένειά Σας τα σέβη μου. 
 
Με αγάπην αδελφικήν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γος 



15-10-18 
 
Αδελφούλα μου 
 
Ελπίζω νάσαι καλά. 
 
Έσπευσα μόλις έφθασα στας Σέρρας να σου γράψω και να σου υποσχεθώ ότι 
προσεχώς θα σούγραφα και τας εντυπώσεις μου. 
 
Πόσω μετενόησα για την υπόσχεσί μου αυτή ! Δεν εσκέφθηκα ότι επρόκειτο 
περί οδυνηρών εντυπώσεων αι οποίαι σε κάθε ψυχήν ευγενή αφήνουν την 
πίκραν και τον πόνον. 
 
Αλήθεια ! Τι φριχτή που είναι η τραγωδία των Σερρών ! Έκλαψα με πόνον 
πατριωτικόν μέσα στα ερείπια της δυστυχισμένης πόλεως της άλλοτε ανθηράς 
και ωραίας ! 
 
Το έργον της καταστροφής εστήριξεν : Τύρρανος επί μεθόδου και συστήματος. 
Η καταστροφή δεν αφεώρα μόνον τα κτίρια της πόλεως αλλά και τον 
πληθυσμόν της ο ο οποίος υφίστατο τον δια της πείνης τραγικόν θάνατον είτε 
εντός των Σερρών είτε εκτοπιζόμενος εξ αυτών. 
 
Γενικώς ελπίζεται ότι ο πεπολιτισμένος κόσμος θ’ακούση τώρα προσεκτικά τα 
όργια του ασπόνδου εχθρού και θα τω επιβάλλει τιμωρία ανάλογου προς την 
αγριότητα και λύσσαν δια τω οποίω ήτο γιομάτος στες κακουργίες και ατιμίες 
που διέπραξε. 
 
Αμυδρά έστω, εικόνα της καταστροφής αδυνατεί να δώση κανείς. Γι’αυτό δεν 
επιχειρώ να εισέλθω εις λεπτομερείας αρκούμενος μόνον στο εξής 
χαρακτηριστικόν της βαρβαρότητος του εχθρού. 
 
Όλας τας παρθένους των Σερρών αφού τες εξεβίασαν ατίμως και αισχρώς, τες 
μετεχειρίζοντο κατόπιν για σκάψιμο χαρακωμάτων. Σε ‘κείνες που λόγω της 
πείνης και των κακώσεων παρουσίαζον ανικανότητα στο σκάψιμο εφήρμοζον 
τον λυνάσειον Νόμον με τρομακτικά βασανιστήρια τα οποία πολλές φορές 
επέφερον τον θάνατον των ατυχών θυμάτων. 
 
Νομίζω ότι ο Ελληνισμός είναι ανάγκη να συγκινηθή πλειό πολύ και δια 
γενναιοτέρων εισφορών να προσπαθήση να επαναφέρη στην ζωήν τον 
εναπομείναντα πληθυσμόν που δεν φαίνεται νάναι ζωντανός τελείως. 
 
Αρχίζω και τελειώνω την μικράν και λυπηράν αυτήν περιγραφήν  των ερειπίων 
της δυστυχισμένης πόλεως με θαλερόν δάκρυ πατριωτισμού εκ του οποίου τόσα 
αισθήματα απορρέουν προπαντός το φοβερόν αίσθημα της εκδικήσεως. 
 
Ξεύρεις αγαπημένη αδελφούλα ότι έφυγα από την Αττική κλείνοντας τον πόνο 
μέσα στην ψυχή μου για την ατυχή έκβασιν του ζητήματος της προαγωγής μου. 
 



Ευτυχώς μέσα στην ωραία συντροφιά των συναδέλφων μου βρήκα πολλή 
δροσιά που με κάνει να ξεχνώ τον πόνο μου και να αισθάνομαι αρκετή 
ανακούφιση. Αλλά πάλιν δεν ξεχνώ. 
Θυμάμαι με ευγνωμοσύνη τα ωραία σου λόγια της παρηγοριάς όταν 
σ’αποχαιρετούσα. Τι εύμορφες στιγμές που πέρασα μαζύ σας και πόσω μ’αρέσει 
να σας φέρνω στην ενθύμησί μου με ευχαρίστησι. 
 
Αλήθεια νοιώθω μεσ’την ψυχή μου άπειρη αγάπη καθαυτό αδελφική για σένα 
αδελφούλα μου γιατί εκατάλαβα ότι είσαι γιομάτη από τες πλειό ευγενικές ιδέες 
που σε παρακινούν στες άγιες σου και εύμορφες πράξεις. 
 
Θέλω καλά μα καλά να νοιώσης ότι Σ’αγαπώ όχι σαν νέος αλλά σαν αληθινός 
αδελφός. 
 
Ελπίζω νάχω γρήγορα γράμμα σου. 
 
Χαιρειστισμούς θερμούς στη μητέρα σου και στας διδας αδελφάς σου. Φιλώ το 
χέρι του πατέρα Ιγνατίου. 
 
Με άπειρα αισθήματα αγάπης αδελφικής 
 
Εμμ. Βασιλάκης  
 
Ανθ/γος 



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
26 8/βρίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Ύστερα από τόσες μέρες που σου έγραψα ήλπιζα να είχα γράμμα σου. Αρχίζω να 
ανησυχώ. 
 
Για τον αδελφόν Γράβαρην επειδή ο Σχηματισμός στον οποίον υπηρετεί είναι 
τόσω μακρυά ώστε είναι αδύνατον να τον συναντήσω, του έγραψα. Στον 
φάκελλον της επιστολής γράφω να αποσφραγισθή το γράμμα από τον 
επιλοχίαν του εν περιπ΄τωση απουσίας δια να παράσχη τας ζητουμένας 
πληροφορίας περί της τύχης του. 
 
Το αποτέλεσμα θα σου το καταστήσω γνωστόν το ταχύτερον. Ελπίζω νάναι 
καλά.  
 
Χθες εδώ έγινε μια ωραία τελετή ! Ήλθε ένας Άγγλος Στρατηγός εκ μέρους του 
Αρχιστρατήγου των Βρεττανικών δυνάμεων Μιλν για να απονείμη παράσημα 
αγγλικά εις αξ/κούς και οπλίτας της Μεραρχίας μας οι οποίοι ανδραγάθησαν 
κατά τας τελευταίας επιχειρήσεις. 
 
Ήσαν παρόντες και οι δύο Στρατηγοί οι δικοί μας δηλ. οι αδελφοί 
Ζυμπρακάκηδες. Το απόσπασμα το οποίον απένειμε τας τιμάς εχορήγησε το 
Σύν/μά μας. Ο Συνταγματάρχης μου έκαμε την τιμήν να με διορίση σημαιοφόρον 
τον δε Γιώργον τον δικόν σας μέλος της τιμητικής φρουράς της Σημαίας. 
 
Εκτός των αξιωματικών της Μεραρχίας οι οποίοι παρέστησαν στη σεμνή γιορτή 
παρηκολούθησε και αρκετόν πλήθος Σερραίων. 
 
Όλοι οι ανήκοντες στη Μερ/χία μας ησθάνθησαν εξαιρετικήν χαράν και 
υπερηφάνειαν διότι κάιτοι δεν επαρασημοφορήθησαν όλοι εκ τούτων, εν τω 
προσώπω των παρασημοφορηθέντων ετιμήθη ολόκληρος η Μεραρχία. 
 
Τον πάτερ Άνθιμον είδα προ ολίγων ημερών επειδή όμως διετέλουν εν 
επειγούση υπηρεσία δεν μπορεσα προς λύπην μου να τον πλησιάσω. Τον 
Γιώργον ηρώτησα αν έχει χρηματικάς ανάγκας για να τον διευκολύνω μου 
απήντησεν ότι επί του παρόντιος δεν έχει. 
 
(ΧΜΜΧ 131) 
 
Αυτές τες μέρες είμαι αρκετά ανήσυχος. Εσκεπτόμουνα να πάγω στον Στρατηγό 
για να του παραστήσω τα δίκαιά μου για το ζήτημα της προαγωγής μου αλλά 
πως να πάγω; Η αναφορά των παραπόνων μου δεν εστάλη ακόμα στο Σύν/μά 
μας από το Υπουργείον. Κάθεται λοιπόν τώρα εκεί και ούτε ναι ούτε ‘οχι. 
Σκεφθήτε ! 
 
Αλλά πάλιν δεν πειράζει. 



 
Θερμούς χαιρετισμούς σ’όλους τους δικούς σας. Τους θυμούμαι ένα ένα καίτοι 
δεν σημειώνω τα ονόματά σας. 
 
Με αγάπην αδελφικήν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
29 8/βρίου 1918 
 
Το από 19ης λήγοντος γράμμα σου έλαβον. Ίσως δεν έκαμα καλά που 
φαινόμουνα στην προηγουμένην μου επιστολήν ανήσυχα επειδή ακόμα έως τότε 
δεν είχον λάβει απάντησίν σου. 
 
Πολύ μα πάρα πολύ εχάρηκα όταν πήρα το γράμμα σου με τα εύμορφα τα νέα 
σου. Στον αδελφόν Πάνον είχα γράψει. Δεν έλαβον ακόμα απάντησιν. 
 
Εγώ δεν είχα καμμιά ανησυχία για την υγείαν του όπως σου έλεγα μονάχα 
εστενοχωρούμουνα για σένα που σ’έβλεπα ανησυχούσα πολ’υ. 
 
Τώρα ! ωραία που σου έγραψε και σου ετηλεγράφησεν ακόμα ότι είναι καλά. 
Ιδιαιτέρως εχάρηκα να μάθω ότι ετακτοποίησες πλήσιες δουλειές σου και ότι 
δεν κοπιάζεις πλεία πολύ. Δεν σου το κρύπτω ανησυχούσα πολύ για την υγείαν 
σου, σ’έβλεπα να εκτίθεσαι σε κόπους που ίσως ο οργανισμός σου δεν αντέχει να 
τους αντιμετωπίση. 
 
Επεθύμουν να αφίσης τα τρεξίματα, να καθήσης ήσυχη σπήτι και ν’αναθέσης τες 
δουλειές των αδελφών στην αδελφή σου διδα Γεωργία, να κρατούσες δε μονάχα 
την αλληλογραφίαν αφού βέβαια η διεξαγωγή της σε ευχαριστή. 
 
Ελπίζω η σύστασις αυτή που απορρέει από αγνόν αδελφικόν ενδιαφέρον να βρη 
στην καρδιάσου υποδοχήν. 
 
Πόσω θαυμάσια είναι τα νέα που κάθε μέρα μας μεταδίδει ο τηλέγραφος. Χθες 
ετελέσαμεν εν Σέρραις πάνδημον δοξολογίαν επί τη εισόδω του Ελλην. στόλου 
στα ήσυχα νερά του Βοσπόρου. Το όνειρον το οποίον ωνειροπόλησαν τόσαι 
γενναιαί πατέρων μας πραγματοποιείται σήμερον, επί των ημερών μας. Η 
ελληνική ψυχή μου είναι σκορπισμένη σ’όλον τον κόσμον δονείται από άγιο 
ενθουσιασμό για την εκπλήρωσιν των εθνικών ιδεωδών. 
 
Ελπίζομεν ότι επί του τρούλου της Αγιάς Σοφιάς θ’αναστηλωθή η γλυκειά 
γαλανόλευκος ο δε ιτσορικός παππάς θα συνεχίση την ημιτελή λειτπυργίαν. 
 
Η προσφιλής μυρωμένη Ιωνία εκεί όπου άλλοτε ο ελλην. πολιτισμός απέδωσε τα 
μεγαλύτερα έργα τέχνης και λόγου εμπνεόμενος από το ήσυχον κύμα του 
Αιγαίου και τον αίθριον και  γλυκύν ουρανόν και την οποίαν από των αιώνων 
εκείνων μόνον Έλληνες εκατοίκησαν, ελπίζω να επιδικασθή υπέρ της Ελλάδος 
Μητρός λόγω των αρρήκτων και ισχυροτάτων εθνολογικών δεσμών οι οποίοι 
μετ’αυτής την συνδέουσι. 
 
Θα αποτέλει δι’εμέ μεγίστην ευτυχίαν εάν μπορούσα ποτέ να σας συναντήσω 
εγκατεστημένος πλέον στην πάγκαλον Σμύρνην. Είθε και γρήγορα ! 
 
Ευχαριστώ την δίδα Γεωργίαν για την καλωσύνην της που με θυμήθηκε σε 
κάποιο γράμμα της προς τον Γιώργον. 



 
Τα σέβη μου στον πάτερ Ιγνάτιον και μητέρα σου τους δε θερμούς χαιρετισμούς 
μου στας δίδας αδελφάς σου. 
 
Με άπειρον αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γος 



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
1 Νοεμβρίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον και την υπό χρονολ. 24ης παρελθόντος επιστολήν σου. Με εχαροποίησε 
πολύ προπάντων η πληροφορία ότι το Φάληρον σε ωφέλησε και ότι δεν θα 
ασθενήσης πλειά. 
 
Κατά την γνώμην μου για να μπορέση το Φάληρον νάχη την ωφέλιμον 
επίδρασιν επί του οργανισμού σας, φρονώ ότι πρέπει και η ψυχή σου να είναι 
ήρεμη και ήσυχη εντελώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει μονάχα να 
επιδιώξης σωματικήν θεραπείαν αλλά και ψυχικήν τοιαύτην. Και ξεύρεις γιατί 
σου το λέγω αυτό. Μου φαινόσουνα κάθε φορά που σέβλεπα λίγο μελαγχολική. 
Πιθανόν και να ηπατήθην. Εύχομαι να έπεσα θύμα απάτης σ’συτή την 
διάγνωσιν, γιατί η μελαγχολία είναι ασθένεια πολύ άσχημη. Κυριολεκτικώς 
λυώνει τον οργανισμόν και τον κάνει επιδεκτικόν άλλης ασθενείας 
σοβαροτέρας. 
 
Τρομάζω που γράφω κι αυτές ακόμα τες γραμμές των οποίων ο σκοπός είναι να 
σου καταδείξουν ότι το να μεγχολή κανένας καταστρέφει την υγείαν του. Να 
έχω άραγε δίκαιο; 
 
Δεν ήτο ανάγκη να μου κάμης την ερώτησιν αν έπαυσε η στενοχώρια για το 
ατυχές ζήτημα της προαγωγής μου, αφού σου το είχα υποσχεθή όταν 
σ’αποχαιρετούσα και αφού δεν αμφιβάλλω τότε που ακόμα ήτο φρέσκοο το 
πράγμα σου έκαμα την εντύπωσιν ήτο τα πάντα είχα περιβάλει με τον πέπλον 
της λησμονιάς. Έγινα φοβερά αδιάφορος. Το έκανα εξ ανάγκης. Δεν μπορείς να 
φαντασθής πόσω επίεσα τον εαυτόν μου έως να το επιτύχω, γιατί δυστυχώς 
αυτά τα ζητήματα με πειράζουν πολύ. Έκανα τον συλλογισμόν όμως ότι εάν η 
σκέψη αυτή εξηκολούθη να απορροφά την διάνοιάν μου και να κατασπαράσση 
και κατατρώγη τα σπλάχνα μου, ασφαλώς μια μέρα θα με ωδηγούσε ή εις την 
τρέλλαν ή εις την φθίσιν. Εφρόντισα ευτυχώς να κρατήσω τον εαυτόν μακρυά 
από μια τέτοια φρικτή λύσι. 
 
Ήλπιζα πάντοτε ότι τα ζωηρά αισθήματα της αδελφικής μας αγάπης είναι 
αμοιβαία. Ομολογώ ότι αισθάνομαι την ανάγκην μιας τέτοιας αδελφούλας που 
στες δύσκολες στιγμές της ζωής μου να με παρηγορή, αλλά δεν θέλω και να 
σκέπτεται μονάχα εμέ. Δεν είμαι τόσω εγωιστής. Με το να με ιδής στο όνειρόν 
σου ή φαίνεται προ του ύπνου εκούρασες πολύ το μυαλό σου με την ανάμνησί 
μου. Αυτό αγαπημένη μου αδελφή με συγκινεί όσο και με ευχαριστεί. Δεν θέλω 
να κουράζεσαι εξ αφορμής μου ούτε σωματικώς ούτε πνευματικώς. 
 
Φυλάξου από την γρίππην. Από εφημερίδας και επιστολάς μαθαίνω ότι υπάρχει 
πανδημία. Προς θεού διάβασε καλά τες οδηγίες του ιατροσυνεδρίου που 
εδημοσίευσαν αι εφημερίδες και λάμβανε κάθε προληπτικόν μέτρον. 
 



Φρόντιζε όταν βγαίνης έξω να ήσαι ζεστά ντυμένη και να μη συχνάζης όπου 
υπάρχει πολυκοσμία. Δεν πως θα θυσιάσης μέρα των τέρψεών σου για την υγεία 
σου. 
 
Άμα περάση η επάρατος αυτή ασθένεια έχεις καιρό για διασκέδασι. Τότε θέλω 
να μου γράφης ότι ταχτικά βγαίνεις έξω και συμμετέχεις σε κάθε καλή και 
σώφρονα διασκέδασιν. 
 
Είναι άσχημο βέβαια να κλείεται κανένας μέσα στους τέσσαρες τοίχους του 
δωματίου του. Δεν είναι έτσι; 
 
Ελπίζω εις προσεχήν επιστολήν σου νάχω πάλιν καλάς ειδήσεις περί της υγείας 
σου. 
 
Μεμ τα καλύτερα αισθήματα της ζωηράς αδελφικής αγάπης 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γος  



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
6 Νοεμβρίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Ελπίζω και η τελευταία μου επιστολή από 29ης παρελθόντις νάναι ήδη εις χείρας 
σου. Αυτές τες μέρες έχομεν εδώ αρκετό κρύο. Όλα τα βουνά πούναι τριγύρω 
των Σερρών είναι χιονισμένα. 
 
Το μόνο κακό στην παράστασι συτήν είναι ότι από τα παράθυρα του δωματίου 
μου λείπουν τα τζάμια όπως και από όλα τα παράθυρα των σπητιών της 
πόλεως. 
 
Το μέτρον αυτό οφείλεται στους Βουλγάρους οι οποίοι κατήργησαν τα τζάμια 
ίσως γιατί τα ελογάριασαν ότι παοτελούν πολυτέλειαν. 
 
Έχομεν όμως όλα τα άλλα μέσα της καλοπερασιάς και έτσι η μικρά αυτή 
έλλειψις δεν μας κάνει μεγάλο κακό. 
 
Φαντάζομαι ότι κι αυτού κάτω θα κάνει πλειά κρύο. Φυλαχθήτε όσω μπορείτε 
από τα κρυώματα σ’αυτήν την άσχημη εποχή. 
 
Φαντάζομαι την αγωνία σας τώρα για την Σμύρνη που είναι άγνωστοι ακόμα αι 
αποφάσεις των ισχυρών. Πάντες όμως ελπίζομεν ότι όχι μονάχα η Σμύρνη αλλά 
και μέγιστον μέρος της περιοχής της θα μα δοθή δυνάμει των εθνολογικών 
δικαιωμάτων μας που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήση. 
 
Βεβαιωθήτε ότι η αγωνία αυτή δεν είναι αίσθημα που υπάρχει μονάχα στες 
καρδιές των Σμυρνέων, υπάρχει σ’όλες τες καρδιές των Ελλήνων. 
 
Από τον εαυτόν μου νοιώθω ότι το αίσθημα αυτό ζη και μεγαλώνει με την ψυχή 
μας όχι πλειά διότι είναι ενδεχόμενον να μας δοθή η Σμύρνη, αλλά διότι 
ανυπομονούμεν να την πάρωμεν το ταχύτερον.  
 
Νάχω δίκηο; 
 
Υγιαίνετε. Ελπίζω οι οικείοι σας νάναι καλά. 
 
Με άπειρον αδελφική αγάπη. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γος 



    Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
9 Ν/βρίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον και τες δυό τελευταίες επιστολές σου χρονολογουμένες η μεν μία από 
1ης τρέχ. η δε άλλη από 2ας ιδίου. Επειδή με ρωτάς αν έχω λάβει όλα σου τα 
γράμματα, σου γνωρλίζω ότι δεν έμεινε κανένα που να μη λάβω. 
 
Κάποτε μονάχα υπήρξε μια μικρά ανωμαλία λόγω της διακοπής της 
συγκοινωνίας μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης αλλά τώρα που διορθώθηκε το 
κακό, λαμβάνω τακτικά τες πολύ αγεπημένες μου επιστολές σου. 
 
Έλαβον και εφημερίδας εκτός των επιστολών. Ευχαριστώ πολύ ! αλλά δεν 
υπάρχει ανάγκη. Το Στρατιωτικόν Ταχυδρομείον μας φέρνει όλες τες 
εφημερίδες σχεδόν των Αθηνών και Θεσ/νίκης. Επειδή δε η αποστολή των 
γίνεται άμα τη τυπώσει των γι’αυτό δεν μπορούν παρά να είναι πλειό φρέσκες 
απ’αυτές που στέλνετε εσείς, όσον και να βιαστήτε στην αποστολήν. 
 
Συμβαίνει δηλ. ώστε να έχω διαβάσει πρωτύτερα τες εφημερίδες που (μου 
στέλνει) Στρατ, Ταχυδρομείου παρά εκείνες που στέλνεις. 
 
Αυτή την πολυλογία έκαμα για να σας είπω ότι είναι ανωφελές να στέλνης εις το 
εξής εφημερίδες. 
 
Όταν παύση να εργάζεται το Στρατ. Ταχυδρομείον – νομίζω δε τώρα κατά την 
αποστράτευσιν – τότε θα σου γράψω να μου στέλνης γιατί δεν μπορώ να ζήσω 
χωρίς εφημερίδα σαν Ρωμηός που είμαι. 
 
Ελπλίζω νάμεθα σύμφωνοι. 
 
Θυμώνω όταν βλέπω να μου ζητάς συγνώμην για τες κακογραφίες σου, σαν να 
έχης την ιδέαν ότι δίδεις εξετάσεις και ότι ο εξεταστής είμαι εγώ. 
 
Μα αγαπημένη μου ! εγώ δεν προσέχω ποτέ το γράμμα της επιστολής, προσέχω 
πολύ το αίσθημα με το οποίον είναι γραμμένη και είναι η αλήθεια ότι το αίσθημα 
είναι άπειρον και μέσα σ’αυτό φαίνεται να λαμποκοπά το αδελφικόν σου 
ενδιαφέρον και ο πόνος. 
 
Επιθυμώ να με πιστεύσης ότι κανένα γράμμα ούτε της πλειό διαβασμένης 
κοπέλλας δεν μπορεί νάχη περισσότερα αποτελέσματα επί των ψυχικών μου 
διαθέσεων και δεν μπορεί ούτε με τους καλλιτεχνικούς χαρακτήρας του, ούτε με 
την τορνευτήν φράση του, να με συγκινήσει πλειό πολύ από το δικό σου 
γραμματάκι το πολύ αγαπημένο μου. Γιατί μέσα σ’αυτό βλέπω 
φωτογραφισμένη με θείαν δύναμιν την αγνή ψυχή σουνα συμμετέχη της χαράς 
και του πόνου του αδελφού σου. 
 



Πόσω γέλασα με το αθώο παιχνιδάκι που μου κάνεις, που το γέννησε το ωραίον 
σου όνειρον ! Παραξενεύομαι πως αυτό το όνειρον δεν το έιδα και εγώ, αφού 
αμεσώτερον ενδιαφέρει εμέ. Φαίνεται όμως ότι η εύμορφη αυτή οπτασία δεν 
επαρουσιάσθηκε σε με γιατί δεν θα έδιδα καμμία πίστη και θα έλεγα ότι είναι 
απάτη ! 
 
Μα εγώ φιλτάτη μου ! δεν ονειροπόλησα καμμία θέσι μεγαλίτερη απ’αυτήν που 
έχω. 
 
Τα ιδανικά της φτωχής μου νειότης είναι τόσο κουτσουρευμένα και τα φτερά 
των πόθων μου τόσω βαθιά ψαλλιδισμένα ύστερα από τας τρομεράς αδικίας 
που υπέστην, ώστε  προ πολλού άρχισα να σκέπτωμαι ότι το ωραιότερον 
όνειρόν μου θάναι όχι πλειά να καθέξω μεγαλείτερη θέσι (ως αδύνατον) αλλά να 
διατηρήσω και αυτήν την θέσιν την μικρούλα πούχω. 
 
Κ’εγώ καμιιά φορά ο δυστυχής όλω όνειρα Χρυσά έβλεπα κ’ενόμιζα ότι θα γίνω 
σπουδαίος. Τώρα πλειά αντικρύζω τα πράγματα από την πραγματικήν τους 
όψιν, η οποία ουδεμίαν θέσιν μου υπόσχεται πλειό καλήν απ’αυτήν που έχω. Και 
τώρα έχω άδικον να γελώ για το όνειρόν σου ; Άραγε θα το ξαναϊδής; 
 
Εις προηγουμένην μου επιστολήν έγραφα ότι η αδικία που μου εγένετο εις το 
ζήτημα της προαγωγής μου έπαυσε πλειά να απασχολή την σκέψιν μου. Ήδη το 
επαναλαμβάνω αφού και πάλιν μου το ζητάς. Είμαι τελείως ήσυχος λοιπόν 
ησύχαζε. Θα σε παρεκάλουν να μη μου το θύμιζες στο εξής : δεν ξεύρω γιατί με 
στενοχωρεί άμα έλθη στην ενθύμισή μου ! Αισθάνομαι την καρδιά νάναι 
σφιγμένη ! 
 
Θέλω να το λησμονήσω εντελώς. Ακόμα θέλω να το λησμονήσης και συ. 
 
Χθες ενέβασα στο ταχυδρομείον επιστολήν για σένα. Ασφαλώς θα την λάβης 
μαζύ με την παρούσαν και τότε να ξεύρης ότι η πλειό φρέσκη είναι η παρούσα. 
 
Ελπίζω η δις Φεωργία να με συγχωρήση γιατί δεν της προξένεψα αδελφόν. Τί να 
τον κάμετε τώρα που ο πόλεμος τελείωσε ; 
 
Χαιρετισμούς θερμούς στους οικείους σου. 
 
Ουδέν έτερον 
 
Με άπειρον αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Ανθ/γός 



Ταχ. Τομεύς 912 
 
11 Νοεμβρίου 1918 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Έλαβον την από 4ης τρέχ. επιστολήν σου. Θεωρώ ιδιαιτέρως ευτυχή τον εαυτόν 
μου με το να μη απορρίψη ως ανωφελείς τας συστάσεις μου μου ιδίως εις το 
ζήτημα της εργασίας. 
 
 Μετά και (Δ)έχεις και συ το δικαίωμα να αναπαυθής λιγάκι για τας απαιτήσεις 
τας οποίας τόσας ευγενείς προσπαθείας κατέβαλες. Ημείς οι παλαίμαχοι 
στρατιώται του μετώπου όταν πρόκειταο να δεχθώμεν τας δάφνας για το 
ένδοξον έργον μας θα ενθυμηθώμεν τότε και σας και ευχαρίστως θα δεχθώμεν 
να σας εκχωρήσωμεν πλουσία μερίδα τούτων αφού και σεις εκρατήσατε τόσω 
ωραία την σημαίαν του Στρατιώτου και τον υπεβοηθήσατε με φανατισμόν ιερόν 
ειςντο έργο του. 
 
Αλήθεια πόσω μ’αρέσουν αι ευγενικαί υπάρξεις εκουσίως παρητήθησαν της 
αναπάυσεώς των και της τερπνής διαβιώσεώς των, απεδύθησαν δε εις θυσίας 
όχι μικράς για να εκδράμουν στο μέγα σκοπό μας, στη νίκη. 
 
Γλυκειαί μου Ελληνίδες ! Βεβαιωθήτε ότι το υψηλόν έργον σας θαυμάζει η 
παρούσα γεννεά, η δε μέλουσσα θα το έχη ως το πλειό  καλό παράδειγμα της 
ζωής της. Εϊμαι υπερήφανος για την αδελφούλα μου, που κι αυτή συνέβαλεν 
υπέρ του ιερού σκοπού πλειό πολλά τους από όσα ηδύνατο. 
 
Ας πεισθή όμως η αγαπημένη μου αδελφή ότι το έργον της ετελείωσε δεν φέρει 
καν τον τύπον του ημιτελούς και γι’αυτό φρονώ ότι δικαιούται πλέον να 
αποχωρήσεη του αγώνος με το μέτωπον υψηλά ότι εξετέλεσε πλήρως το άγιο 
της καθήκον. 
 
Μου έκανε χαρά ότι ησύχασες πελιά για τον Πάνον. 
 
Έλαβον και δεύτερον δέμα εφημερίδων. Σχετικώς με μτην αποστολήν ταύτων 
γράφω εις την προηγούμενήν μου επιστολήν. 
 
Μ’ερωτάτε και πάλιν για το ζήτημα της προαγωγής μου. Προτού ληφθή η 
παρούσα θα έχετε λάβει την απάντησιν εις τες προηγούμενές μου επιστολές. 
 
Ελπίζω πλειά να έχετε μεταβάλει εντελώς ιδέαι περί εμού ως αλληλογραφούντα. 
Δεν πιστεύω να με βρίσκετε πλειά τεμπέλη Αί; Δεν σας φαίνομαι συνεπώς στας 
απαντήσεις και τακτικός; Αν έχετε αντίθετον γνώμην, έχω όρεξι για 
περισσότερη λίμα !! 
 
Ένα πραγματάκι θέλω ακόμα να σου ειπώ. Όταν σου γράφω σε προσαγορεύω 
συνείθως ειςμ τον ενικόν ενώ εσύ βλέπω μου μιλείς στονν πληθυντικόν. 
 



Προτιμώ τον ενικόν γιατί έτσι μ’αρέσει πλειό πολύ και γιατί δεν μεταχειρίζομαι 
(Δ) κουβεντιάζω μ’όλας τας αγαπημέναις μου. Ενώ απεναντίας τον πληθυντικόν 
μεταχειρίζομαι για τους ξένους που βέβαια πρέπει νάναι κανείς λίγο 
ετικεταρισμένος απέναντί τους. 
Θα μου άρεσε πλειό πολύ αντί να μου λέγης σεις να γράφης συ κτλ. 
 
Τα σέβη μου στην μαμά και τους θερμούς χαιρετισμούς μου στες δίδας Γεωργάιν 
και Ιωάνναν. 
 
Υγίαινε 
 
Με αγάπη αδελφική 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
 
 
 
 
 



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
21 Ν/βρίου 1918 
 
Αδελφούλα μου 
 
Ελπίζω νάλαβες την επιστολήν που σου έτειλα από την Θες/νίκην και να 
επληροφορήθης δι’αυτής τον σκοπόν της εκείθε μεταβάσεώς μου. 
 
Μ’όλον μου τον πόθον δεν μπόρεσα να σου ξαναγράψω από ‘κει γιατί δεν μου 
ήτο εύκολον θα σου φανή παράξενον αλλά θα σε παρακαλέσω να με πιστέψης. 
Είναι όλα πολύ δύσκολα στη Σαλονίκην άλλως τε ην δουλειές που είχα να 
φτειάσω ήσαν επείγουσαι και τόσω πολλές που δεν μούμενε σχεδόν καιρός ούτε 
να αναπνεύσω. Χθες βράδυ επανήλθον στας Σέρρας κατάκοπος. Μου επεδόθη η 
επιστολή σου η χρονολογουμένη από 15ης τρέχοντος. 
 
Μα τί ήταν αυτό που έπαθες; Σωστό μπάνιο Αι; Νομίζω πως δεν είναι για γέλοια 
ειλικρινώς ελυπήθηκα. Ανεκουφίσθην όταν είδα ότι η υγεία σου δεν έπαθε 
κανένα κακό. 
 
Αλλά πάλη τα φορέματάς ου; Γιατί να πάθουν κι αυτά; Εγώ λυπούμαι όταν 
πάθουν τα φορέματά σου έστω και μια ασήμαντη καταστροφή. Εσύ δεν 
λυπάσαι τα δικά σου; Ωρισμένως πρέπει να σε μαλώση κανένας για την αφέλειά 
σου να βγης έξω με ακαταστασία καιρικήν χωρίς να πάρης μαζύ την ομβρέλλα 
σου και μάλιστα αφού φορούσες τα πλειό καλά σου. 
 
Αυτό που έκαμες στη γλώσσα τη στρατιωτική ονομάζεται «απρονοησία». Να με 
συγχωρήσης αδελφούλα μου για τη λέξι αυτή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έχεις 
την κακήν αυτήν ιδιότητα να μην ήσαι δηλαδή προνοητική. Δεν με μέλλει όμως 
και αν σε πικράνη. Μάλλον το πιθυμώ. Γιαυί; 
 
Διότι αν σου προξενήση την εντύπωσιν την οποίαν επιδιώκω να σε πικράνη 
δηλαδή, θα το θυμάσαι συχνότερα και μάλιστα όταν πρόκειται να βγης έξω με 
ουρανόν όχι διαυγή αλλά σκοτεινιασμένον από μάυρα νέφη. Έτσι δεν θα υπάρχη 
φόβος να ξαναπάθης τα ίδια. 
 
Και βέβαια εγέλασα με τα τερτίπια σου, να κλείσω τα παράθυρα με 
παραπετάσματα. Να αναπληρώσω δηλ. τα ελλείποντα τζάμια με κουβέρτες. 
Εγέλασα όχι γιατί ευρήκα άσχημα τα τερτίπια αυτά, αλλά διότι δεν πρόφθασα 
να το κάνω. Ιδού δια ποίον λόγον. 
 
Φεύγοντας προ ημερών για τη Θες/νίκη αφήκα παραγγελία στον υπηρέτη μου 
να μου βρη ένα δωμάτιο καλό του οποίου τα παράθυρα νά’χουν τζάμια. 
Εστάθηκα τυχερός. Χθες που εγύρισα από το ταξείδι πήγα να ησυχάσω στο νέο 
δωμάτιο. Ομολογώ ότι μου έκανε έκπληξι. Εύμορφο πολύ ! με φως αρκετό με 
τζάμια γερά, πολύ περιποιημένο και πολύ νοικοκυρεμένο ! 
 
Το πληρώνω ακριβά. Αλλά δεν πειράζει. Μ’αρέσει πολύ το εύμορφο περιβάλλον. 
Το ζήτημα της πληρωμής δεν το σκέπτομαι καθόλου. Ύστερα από από την 



κούρασιν του ταξειδίου ευρήκα στο ωραίο μου δωμάτιο όλη την ευχαρίστησι 
που χρειαζόντανε για να αναπαυθώ. 
 
Εν πάση περιπτώση θα σε θυμηθώ όταν τύχη να πάρω δωμάτιο χωρίς τζάμια. 
Και πάλιν merci.  
 
Περιμένω την επιστολήν σου με τα πολλά. 
 
Φύλαξε την υγείαν σου 
 
Υγείαινε 
 
Με άπειρον αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης Ανθ/γος  



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
23Ν/βρίου 1918 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Έλαβον και την από 12ης τρέχοντος επιστολήν σου πρωτύτερα έλαβον την από 
15ης ιδίου. Τι συμβαίνει; Φαίνεταιο πως πρέπει το συμβάν αυτό να αποτελέση 
ανέκδοτον της συγκοινωνίας μας. Ας είναι ! 
 
Μαζύ με το γραμματάκι σου έλαβον και συγχαρητήριον τηλεγράφημά σου δια 
την απονομήν του μεταλλίου της Στρατιωτ. Αξίας. 
 
Το τηλεγράφημα αυτό γλυκειά μου με συνεκίνησε μέχρι δακρύων γιατί μου 
εφανέρωσε τον πόθον σου να μου αναγγείλης πρώτη το ευτυχές αυτό γεγονός 
της εξαιρετικής τιμής που μου εγένετο και να συμμεθέξης της χαράς μου 
ειλικρινώς. 
 
Είμαι βέβαιος ότι συ εχάρηκες πλειό πολύ και από εμέ ! Την απονομήν αυτού του 
μεταλλίου της Στρατιωτικής αξίας την ήξευρα από προχθές που ήμουν στη 
Θες/νίκην. 
 
Καίτοι σου έγραψα υστερώτερα, εν τούτοις εσκέφθηκα ότι έπρεπε να σου 
γράψω για το γεγονός αυτό. Ηθέλησα να σου επιφυλάξω μια έκπληξι γιατί 
έκανα την σκέψιν ότι ίσως να μη τύχαινε να το διαβάσης στες εφημερίδες. 
Επερίμενα ακόμα κάτι άλλο για να μαζευθούν τρία ευτυχή γεγονότα και να σου 
τα καταστήσω γνωστά όλα μαζύ. 
 
Το πρώτον είναι : 
 
Ο πολεμικός σταυρός ο οποίος μου απονεμήθη από τον Στρατηγόν Διοικητήν της 
Μεραρχίας μας την 8ην τρέχοντος. 
 
Το δεύτερον είναι : 
 
Το μετάλλιον της Στρατ. αξίας το οποίον μου απονέμεται τώρα και  
 
Το τρίτον είναι : 
 
Η προαγωγή δια την οποίαν ενήργησα δια του εις την Επιτελικήν Υπηρεσίαν του 
Στρατού (Δ) Αντισυνταγματάρχου κ. Σπυράκου. 
 
Σήμερον μαζύ με το τηλεγράφημά σου έλαβον και γράμμα από του κ. Σπυράκου. 
Μου αναγγέλει ότι το διάταγμα της προαγωγής μου εγένετο και ότι προάγομαι 
από τες ημέρας απο τες οποίας προήχθησαν και οι λοιποί ομόβαθμοί μου δηλ. 
από 21ης Φεβρουαρίου 1917. 
 



Η χαρά μου σήμερα είναι μεγάλη. Εντός μηνός έλαβον όλας τας αμοιβάς,. Τρεις 
αμοιβάς από τις πλει’ο μεγάλες. Ωρισμένως τώρα πλειά δεν έχω κανένα 
παράπονο. 
 
Λυποπούμαι μονάχα γιατί δεν μπόρεσα να σου κάνω την έκπληξι που εσχεδίαζα.  
 
Ουδέν έτερον 
 
Υγείαινε ! 
 
Σε χαιρετώ τα καλύτερα αισθήματα εις αδελφ. μαι αγάπη 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
ανθγος 



Ταχ. Τομεύς 912 
 
28 Νοεμβρίου 1918 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Έλαβον όλας τας επιστολάς σου ήτοι μίαν από 17ης τρεχ. ετέραν από 20ης και 
δύο άλλαι από 21ης. 
 
Με συνεκίνησαν μέχρι δακρύων. Πιστεύω αληθινά αγαπημένη μου ότι εσύ πλειά 
πολύ εχάρηκες από εμέ για την προαγωγή μου και την απονομήν εις εμέ του 
μεταλλίου της Στρατιωτικής αξίας και του πολεμικού σταυρού. 
 
Τώρα νοιώθω ότι δεν είχες άδικον να μου εξιστορήσης το όνειρον που είδες προ 
ημερών. Αλλά πόσν με στενοχωρείς όταν μου γράφης να σε συγχωρήσω για τες 
κακογραφίες σου κλπ. !! 
 
Ενθυμούμαι ότι και άλλοτε σου έγραψα γι’αυτό το πράγμα ότι δηλ δεν δίδεις 
εξετάσεις, ώστε να φοβάδσαι ότι θα χάσης την επιτυχίαν αν δεν γράψης καλά. 
 
Μέσα στες απλοϊκές γραμμές της επιστολής σου διαβλέπω το μεγαλείον της 
ψυχής σου, γιομάτη απο αλτρουϊσμόν που κάθε πίκρα του αδελφού σου είναι 
και πίκρα δική νσου, και κάθε του χαρά δική σου επίσης χαρά. 
 
Πλειό μεγαλειώδης ψυχή πλειό ευγενική ύπαρξη είναι σπανία ! 
 
Τα πονετικά σου λόγια μου έγιναν το βάλσαμον που εγλύκανεν τους πόνους μου 
σε λόγια της χαράς σου μου έγιναν πηγή αφαντάσθου ενθουσιασμού. Σε βρίσκω 
ανωτέραν και από αληθινή αδελφήν. 
 
Θάσαι για μένα μια ύπαρξη που πάντα θα θυμάμαι χωρίς ποτέ να μη συγκινηθώ 
σ’όλες τες περιστάσεις της πικραμένης μου ζωής. 
 
Εκείνο το όνειρον μούκανε την πλειό μεγάλην χαράν από όσα μου γράφεις ήταν 
το ότι έγινες εντελώς καλά : 
 
Εν τούτοις πρέπει να φυλαχτής ακόμα μέχρις ότου περάση αυτή η κακή εποχή. 
 
Σε ζηλέυω στην συντροφιάν που σου κάνει το γατάκι. Άραγε ακόμα μικραίνει; 
 
Θα με συγχωρήσης βέβαια αδελφούλα γιατί στες τόσες επιστολές σου απαντώ 
μόνον δια μιάς. Ιδού ο λόγος. Ασθένησαν σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί του 
Επιτελείου του Συν/τος από γρίππην. Από μιας εβδομάδος αναπληρώ τον 
Υπασπιστήν του Συντάγματος εις την υπηρεσίαν του, επειδή ησθένησε και 
αυτός. 
 
Είμαι καταζαλισμένος από τη δουλειά. Δεν έχω καιρόν αναπάυσεως. Όλας μου 
τας ώρας εξοδεύω δια την εκτέλεσιν επειγουσών υποθέσεων της υπηρεσίας. Και 
το χειρότερον σ’αυτή την αναμπουμπούλα ότι ησθένησε ένας αξιωματικός 



μεταξύ των άλλων πολύ αγαπημένος μου. Πηγαίνω στο Νοσοκομείον το 
μεσημέρι και την νύχτα πάντοτε με τάλογο γιατί είναι πολύ μακρυά. Θέλω μια 
ώρα γιοα να πάγω και να γυρίσω έφιππος. Η θέσι του ήτο κρίσιμος. Πήγα να 
χάσω τα μυαλά μου. Ευτυχώς η κρίσς παρήλθε. Τώρα θα τον πάρω στο σπήτι 
για να τον περιποιηθώ όσον μπορώ. 
 
Ένοιωσα ένα βάρος να φύγη απ’επάνω σαν είδα ότι εγλύτωσε από τον κίνδυνον. 
Τι φοβερά που είναι η γρίππη ! Σε σκέπτομαι πολλές φορές αδελφο΄πυλα μου 
και τρέμω. 
 
Χρυσούλα μου φυλάξου όσω μπορείς καλύτερα. 
 
Επιθυμώ να μου γράψης ποία μέσα μεταχειρίζεσαι προς προστασίαν της υγείας 
σου. 
 
Δι’εμέ μην ανησυχής. Είμαι θηρίον ! Παραπονούμαι κατά της όρεξής μου. Όλοι οι 
ομοτράπεζοί μου με φπβηθήκανε με το πολύ φαγητό που τρ’ωγω, ενώ 
πρωτύτερα έτρωγα σαν πουλάκι. 
 
Νομίζω ότι αυτό σημαίνει υγείαν 
 
Υγείαινε !! καλή μου !! 
 
Με την πλειό θερμή αγάπη της αδελφοσύνης 
 
Εμμ. Βασιλάκης  
 
Ανθγος 



Σέρραι 5-12-18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Άρρωστη; Μα γιατί; 
 
Ευνόητον. Εξέθεσες τον εαυτόν σου στο κρύο. Γιατί δεν προσέχης πλειό πολύ 
και πως δεν προφυλάτεσσαι και δεν ντύνεσαι ζεστά όταν βγαίνης έξω; 
 
Δεν ξεύρεις ότι ζούμεν σεν μια γριππώδη ατμόσφαιραν που μόνον λίγο να 
εξασθενήση κανείς υπάρχει φόβος να προσβληθή αμέσως από την επάρατον 
γρίππην. 
 
Ανεκουφίσθην  όταν πήρα την τελευταίαν σου επιστολήν εκ της οποίας 
επληροφορούμην από τόσην αγωνίαν που δοκίμασα την αποκατάστασιν της 
υγείας σου. 
Θα είμαι ανήσυχος μέχρις ότου μάθω ότι έγινες εντελώς καλά. 
 
Επιθυμώ να μείνης σπήτι και μετά την πλήρη αποκατάστασιν της υγείας σου επί 
αρκετάς ημέρας για να μη εκτεθής εις τας ουχί πάντοτε ευμενείς επιδράσεις της 
ατμοσφάιρας. Επιθυμώ επίσης κατά το διάστημα αυτό να μην υποβάλλεσαι εις 
κανέναν κόπον θα σου συνιστούσα και αυτήν την αλληλογραφλιαν να διακόψης 
προσωρινώς γιατί φαντάζομαι νότι σε κουράζη. 
 
Εγώ τούτο μόνον θέλω να μου γράφης κάθε μέρα μέχρις ότου αναλάβης ταςβ 
δυνάμεις σου ότι είσαι καλά. Αργότερα θα απαιτήσω να μου γράψης όλαμ εκείνα 
τα οποία έμεινα άγραφα κατά το στάδιον της αναρρώσεώς σου. 
 
Δεν ήτο ανάγκην να μου το γράψης για να το μάθω. Τόνοιωθα ότι δια την 
προαγωγήν μου κλπ. Εσύ θάχες πλειό μεγάλη χαρά και από εμέ. 
 
Το ξεύρω ότι η καρδιά σου είναι μεγάλη γιομάτη από τα ευγενικώτερα 
αισθήματα που μπορεί νάχη μια κόρη καλά ανατεθραμμένη και εύμορφα 
διαπαιδαγωγημένη. 
 
Σαν να μην είχες άδικον διατυπώνουσα συστάσεις να μη με πιάση η τεμπελιά. 
Εγέλασα, αφού το επεθύμισες αλλά καλό μου άκουσε. 
 
Όλοι οι αξιωματικοί του Επιτελείου του Συν/τος ησθένησαν με μια μαζύ από 
γρίππην. 
 
Ευτυχώς έγιναν καλά και ανέλαβαν τας υπηρεσίας των. Επί 12 συνεχείς ημέρας 
αναπληρούσα τον υπασπιστήν του Συν/τος εις την υπηρεσίαν του και εν μέρει 
τους άλλους αξιω/κούς. 
 
Δεν θάμαι υπερβο0λικός αν σου είπω ότι όχι μόνον την ημέραν ολόκληρον αλλά 
και μέγα μέρος της νλυχτας εδωπάνω ουχί πλέον δια την τακτικήν υπηρεσίαν 
του Συν/τος αλλά δια την επείγουσαν τοιάυτην. Μέγα μέρος επίσης του χρόνου 
εδαπανούσα για να κάθημαι κοντά στο προσκεφάλαιον του αρρώστου για 



παρηγορία. Όταν γύρισα απόν την  Θες/νίκην συντετριμμένος από την κούρασιν 
ανέλαβον τας διαφόρους υπηρεσίας και είναι αλήθεια ότι αργότερα δεν πέρασα 
καλύτερα. Από χθες απηλλάγην του προσθέτου αυτού βάρους. Χθες βράδυ 
εκοιμήθηκα ανωρίς. Σήμερα  αισθάνομαι τον εαυτόν μου ακμαίον. Διέρχομαι 
ευτυχισμένος την ώραν μου όταν σου γράφω. Ύστερα από την εξήγησιν αυτήν 
ελπίζω ότι αν εγεννήθη μέσα στην ψυχή σου κάποια υπόνοια ότι μπορούσα να 
τεμπελιάσω ελπίζω να διελύθη ήδη. 
 
Βλέπεις η ζωή μας δεν είναι αρμονική. Δεν εργαζόμεθα εδώ έξω όπως οι 
στρατιωτικοί των Αθηνών ωρισμένας ώρας, αλλά εν οιαδήποτε στιγμή είτε μέρα 
είτε νύχτα, εφ’όσον υπάρχει δουελιά, 
 
Πείθεσαι; 
 
Ιδού κ’ένα νέον. 
 
Ο Γιώργος κατά το διάστημα που απουσίαζα στην Θες/νίοκ απεσπάσθη εις το 
Στρατιωτικόν Αρτοποιείον που μένει μέσα στας Σέρρας. Επιβλέπει το 
εργαζόμενον προσωπικόν. 
Όταν τον συναντώ μου λέγει ότι μένει πολύ ευχαριστημένος από την νέαν του 
θέσιν. 
 
Περιμένω νέα εναγωνίως περί της υγείας σου. Ελπίζω η παρούσα να σ’εύρη 
εντελώς καλά. Πόσον το ποθώ ! 
 
Σ’όλους τους δικούς σου τα σέβη μου 
 
Με την άπειρον αγάπην 
 
Του αδελφού 
 
Εμμ. Βασιλάκης  
 
Υπγός 



Σέρραι 11-12-18 
 
Αδελφούλα μου 
 
Με πολλήν χαράν έλαβον σήμερον το από 4ης τρέχοντος γράμμα σου. 
Δόξα τω θεώ είσαι πάλιν καλά. Αν ξαναρρωστήσης δεν θα σου γράψω πλειά 
γιατί καταλαβαίνω ότι προκαλείς την αρρώστεια. 
 
Και γιατί στενοχωρήσαι; Έχεις τόσω ισχυρούς λόγους ώστε να σε 
κρεββατλώσουν; Δεν θέλω να σε αδικίσω τελείως, αναγνωρίζω ότι κλάθε 
άνθρωπος έχει τες πίκρες του, αλλά και φροντίζει να τες δαμλασει ώστε να μη 
έχουν επίδραση επί της υγελιας του. Και πως δαμάζουνται θα με ερωτήσης; 
 
Δια της αναγνώσεως ενός βιβλίου. Δι ενός εύμορφου περιπάτου. Δια της 
συναναστροφής μετα των αγαπημένων του. Δια της μουσικής κλπ κλπ.. 
 
Πολύ θα μένω ευχαριστημένος αν σε κάθε σου γράμμα μου γράφεις ότι 
ασχολείσαι πολύ με την κιθάρα σου συντροφεύουσα στο μανδολίνο τη 
Γεωργίαν. Επιθυμώ μόλις ληφθή η παρούσα να κρούσης τας χορδάς της 
κιθάρας. Ελπίζω κατά τας ιεράς εκείνας στιγμάς μια γλυκειά προαίσθησις να 
φέρη εις στα αυτιά μου τους θείους της ήχους ! Θα κλάψω από χαρά μέσα στην 
αφάνταστη μελωδία ! 
 
Ύστερα από την εξήγησιν που σούκανα στο προχθεσινό μου γράμμα ελπίζω να 
με συνεχωρήσης γιατί σ’αφήκα μερικές μέρες χωρίς γράμμα μου. 
 
Ευχαρίστως σε πληροφορώ ότι ο φίλος μου που ησθένησε έγινε τελείως καλά. 
Πλην φευ. Ο Συνταγματάρχης μας Χρήστος Λιάσκας απέθανε ! την 6ην 
Δεκεμβρίου. Ησθένησε προ 20 ημερών εκ γριππώδους πνευμονίας και υπέκηψε 
τέλος εις το μοιραίον ! 
 
Ήτο καλός αξιωματικός και αγαθός ανώτερος. Ελυπήθηκα πλειό πολύ απ’όλα 
για τον πρόωρον χαμόν του ! Ήταν πολύ νέος και είχε πολλά δικαιώματα ακόμα 
επί της ζωής. Η καρδιά όλων μας είναι πονεμένη. Θα πενθήσωμεν επί 7 ημέρας 
επισήμως. 
 
Με το να μ’ονομάζης ακόμα ανθυπολοχαγόν δεν μου κάνεις κακό. Εγώ εν 
τοιαύτη εφόρεσα τα γαλόνια προ πολλών ημερών και (Δ) ήλθε το Διάταγμα της 
προαγωγής μου. Ευχαριστώ θερμώς για τες συμβουλές σου υπέρ τηςν υγείας 
μου. 
Γνώριζε ότι εκν φόβου προς την γρίππην έλαβον μέτρα έκτακτα. Ευτυχώς δεν 
έπαθα ακόμη ούτε συνάχι ! Το φυλακτό το έχω πάντοτε επάνω στην καρδιά μου 
! 
 
Και τώρα αδελφούλα μου σε ικετεύω να αποδιώξης από την ψυχή σου κάθε 
στενοχώρια. Δοκίμασε μόνον την χαράν όπως την εννοείς και όσον την βρίσκεις 
τώρα που είσαι νέα. Τα χρόνια φεύγουν και όταν τα περάση κανείς μέσα στην 
κάμινον της θλίψεως δεν μπορούν παρά ν’αφήσουν μαύρα ίχνη της διαβάσεώς 
των. 



 
Σου εύχομαι υγείαν χαράν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπολοχαγός  



Σέρραι 
 
19-12-18 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον και την από 11ης Τρεχ. επιστολήν σου. Είναι μεγίστη η χαρά μου για την 
πλήρη αποκατάστασιν της υγείας σου. Εγώ ευτυχώς ούτε ένα σκέτο συνάχι δεν 
έπαθα. Έλαβα όλα τα προφυλακτικά  μέτρα κατά της γρίππης. Ελπίζω μέχρι 
τέλους ο ύψιστος διαφυλάττη την υγείαν μου. Αλλά πόσν στενοχωρούμαι όταν 
γράφης ότι είσαι περίλυπη κατά τας ημέρας κατά τας οποίας δεν λαμβάνεις 
επιστολήν μου. 
 
Θα επεθύμουν πολύ να αποφεύγης κάθε σκέψιν η οποία θάναι ικανή να σου 
διαταράξη την ψυχικήν γαλήνην. 
 
Ιδαιτέρως λυπούμαι γιατί πρόκειται περί εμού. Θάμουν πολύ εγωϊστής αν είχα 
αντίθετον επιθυμίαν, να θέλω δηλαδή νάρχεσαι εις ανώμαλον ψυχικήν διάθεσιν 
εξ αιτίας μου. 
 
Επιθυμώ πάντουε να γράφης ότι είσαι εύθυμη και χαρούμενη. Έχε πάντοτε 
υπ’όψιν ότι εις ημέρας κατά τας οποίας αι επιστολαί μου έρχονται αργά, 
τυχαίνει νάχω σκουτούρες υπηρεσιακές αι οποίαι μου απορροφούν όλον μου 
τον καιρόν. 
 
Αλλά έχε περισσότερον υπ’όψιν ότι κι αν αφήσω χωρίς να το θέλω να περάσουν 
μερικές μέρες χωρίς να σου γράψω δεν αφήνω όμως να περάση ούτε μια ώρα 
χωρίς να σε φέρω στην ενθύμησί μου. Εις την χαράβν που δοκιμάζω τώρα με το 
να σου γράφω προσθέτω άλλη μια χαρά που εδοκίμασα δια την επίσκεψιν του 
αδελφού Μήτσου στρατιώτου. Μένει στο Δεμίρ – Ισσάρ κ’ήλθε χθες εδώ. Τον 
κράτησα και σήμερα μαζύ μου κι αύριον θα τον αποχωρισθώ πάλιν. 
 
Σε ζηλέυω γιαν την συντροφιά που σου κάνει το γατάκι. 
 
Το καϋμένο ! ¨ολη μου η συμπάθεια είναι σ’αυτά τα άκακα ζώα. 
 
Σου εύχομαι καθώς και σ’όλους τους οικείους σου να διέλθετε τας ημέρας των 
Χριστουγέννων με υγείαν και χαράν. Επιθυμώ να μου γράψης πως περάσατε τις 
μέρες αυτές. Εγώ δια τον εαυτόν μου επιφυλάσσομαι να σου γράψω. 
 
Υγίαινε 
 
Με την άπειρη αδελφικήν αγάπη 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπολοχαγός 
 



Υ.Γ. Αδελφούλα μου, πολύ θα σε παρεκάλουν να μου στείλης δια ταχυδρομικού 
δέματος την χακί γκιλότα πούχω στο κιβώτιον που σ’αφήκα. Το είχα υπ’όψιν 
προ πολλού να σου το γράψω αλλά κάθε φορά το ελησμόνουν. Δεν θα την έχω 
τα Χριστούγεννα. Δεν πειράζει ! Θα την έχω την Πρωτοχρονιά. Με συγχωρείς για 
την ενόχλησι που σου κάνω Αι; 
 
Ο ίδιος 



Σέρραι 27/Δ/βρίου 1918 
 
Δις Γεωργία 
 
Στην γιορτή μου δεν μ’ελησμόνησες. 
 
Σ’ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου και υπόσχομαι ότι κ’εγώ δεν θα 
λησμονήσω ποτέ την χρυσή αδελφή της αγαπημένης μου αδελφούλας Νεφέλης. 
 
Επί τω νέω έτει σου εύχομαι την εκπλήρωσιν των καλυτέρων σου ποθων. 
 
Εύχομαι επίσης όπως η ιδιαιτέρα σου πατρίς θραύση γρήγορα τα δεσμά της 
δουλείας και όπως η ωραία αγκαλιά της Σμύρνης σε θερμάνη γρήγορα. 
 
Τα σέβη μου στην πολύ αγαπητήν μου οικογένειαν σας υπερ της ευτυχίας της 
οποίας εγκαρδίως εύχομαι. 
 
Με άπειρον εκτίμησιν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος 



Σέρραι 27-12-18 
 
Αδελφούλα μου 
 
Όλα σου τα γράμματα δεν με αφίνουν ποτέ ασυγκίνητον. Εκείνο όμως με το 
οποίον με έκαμε να δοκιμάσω την πλειό μεγάλη συγκίνησι και να αισθανθώ 
αληθινά ρίγη είναι το τελευταίο χρονολογούμενον από 18ης λήγοντος. 
 
Σ’εκείνο πλειά καθαρώτερα αντικατοπρίζεται η ωραία σου ψυχή που δεν μοιάζει 
με τες ψυχές των ανθρώπων και η μεγάλη σου αδελφική αγάπη σ’εμέ τον 
φτωχόν αδελφόν σου. Είμαιμ ευτυχής για μια τέλοια αγάπη της οποίας ίσως δεν 
είμαι άξιος. 
 
Εύχομαι ο αδελφικός αυτός δεσμός που μας ενώνει να μη διαλυθή ποτέ. Αλλά κι 
αν καμμιά φορά διαλυθή να μ’αφίση τας ωραιοτέρας και καλυτέρας αναμνήσεις 
πούχα ποτέ στην ζωήν μου. Έλαβον και την κάρτα σου καθώς και την κάρτ της 
Γεωργίας που μουβ εστείλατε στην γιορτή μου. 
 
Η ωραία ευχή σου θ’αποτελή πάντοτε το καλύτερο μου τραγούδι. Σου 
υπεσχέθην ότι θα σούγραφα τα Χριστούγεννα. Ωραία ! Στο σπήτι μου 
μαζεύθηκαν όλοι οι φίλοι μου. Διεσκεδάσαμε αρκετά και η μέρα αυτή ασφαλώς 
είναι η καλύτερη απ’όσας πέρασα εδώ. 
 
Πολύ εχάρηκα πούδα ότι δίνεις σημασία στες συμβουλές μου. Και πάλιν σου 
συνιστώ να (Δ)όλο χαρούμενη ζωή και να μη παραλέιψης έστω και το ελάχιστο 
το οποίον μπορεί να επαυξήση την χαράν σου. 
 
Η ζωή είναι χαρά για όλους που την νοιώθουν. Ο κίνδυνος από τη γρίππη δεν 
εξέλιπε δυστυχώς ακόμα. Φυλάξου μέχρι της τελευταίας στιγμής. 
 
Εύχομαι όπως το νεόν έτος σου φέρη την ευτυχία που ονειρεύεσαι και όπως 
σύντομα συνεορτάσωμεν τα «Ελευθέρια» της ξακουσμένης Σμύρνης. 
 
Υγείαινε μεθ’όλους τους δικούς σου 
 
Με την άπειρον αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης Υπγος 



Σέρραι 7-1-19 
 
Κυρία μου 
 
Εγκαρδίως Σας ευχαριστώ δια τας ειλικρινείς ευχάς ΣΑς επί τη ονομαστική 
εορτή μου και τω νέω έτει. 
 
Αντεύχομαι ίνα η ευτυχία και χαρά βασιλεύουν πάντοτε στον ωραίον Σας οίκον 
με τον οποίον αισθάνομαι ότι για πάντα θα με συνδέη μια πολύ στενή φιλία. 
 
Εύχομαι επίσης όπως εντός του νέου έτους συνεορτάσωμε στην εύμορφη και 
ξακουστή Σμύρνη την απελευθέτωσίν της μαζύ με την ανάστασιν του Γένους 
μας. 
 
Ευτυχείτε ! 
 
Με άκραν εκτίμησιν 
 
Εμμ. Βασιλάκης υπγος 



Σέρραι 
 
7-1-19 
 
Καλή μου φίλη 
 
Στη γιορτή μου δεν μ’ελησμόνησες. Την Πρωτοχρονιά δεν μ’εξέχασες. Αι ωραίαι 
σου ευχαί είναι από τες πλειό διακεκριμμένες που εδέχθην για τες γιορτές αυτές. 
Θάμουν ευτυχής αν ησθανόμην την δύναμην όπως το επιθυμεί η καρδιά μου να 
βρω κ’εγώ τες λαμπρότερες ευχές για να στολίσω μια τέτοια χρυσή ψυχή αθώας 
υπάρξεως που με απερίγραπτη αφοσίωσι έπαιξε τόσω έυμορφα τον ρόλο της ως 
αδελφή του Στρατιώτου. 
 
Αλήθεια ο Στρατιώτης ήθελε μια τέτοια αφοσιωμένη αδελφή για να του 
θερμαίνη τη ζωή με ωραία λόγια και να τον εξυπηρετή με το ακάματον 
ενδιαφέρον της. 
 
Κι ο στρατιώτης για να ‘ξοφλήση τη μεγάλη υποχρέωσι την επαναφέρη στη 
θερμή αγκαλιά της Πατρίδας της που η πίεση τυραννικού ζυγού την απομάκρυνε 
τόσα χρόνια απ’αυτή. 
 
Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου έτσι να ‘ξοφλήση ο Στρατιώτης τη μεγάλη 
υποχρέωσι απέναντί σου και εντός του τρέχοντος έτους. 
 
Ευτύχη. Ζήσε χαρούμενη ! 
 
Με πολλήν εκτίμησιν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
υπγος 



Σέρραι 18-1-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον το από 5ης τρέχοντος γράμμα σου. Φαντάζομαι πόσω θάσαι θυμωμένη 
για την μακράν σιωπήν μου. Είσαι καλή και δεν αμφιβάλλω ότι με δικαιολογής 
λίγο αν λάβης υπ’όψιν εκείνα τα οποία έγραφον εις προηγουμένην μου 
επιστολήν ότι δηλ. το μεγαλύτερον μέρος του χρόνου μου εξοδεύω για ζητήματα 
της υπηρεσίας. Τώρα μάλιστα με την αποστράτευσιν είμαι πλήρης φροντίδων 
έχων ν’ασχοληθή με την απόλυσιν των εφέδρων του λόχου μου. 
 
Θά’θελα όπως μ’αγαπάς και να με πιστεύης στο κάθε τι που σου γράφω. 
Επαναλαμβάνω εκείνο που πολλάκις σου έγραψα. Ότι δηλ. η μεγαλυτέρα μου 
ευχαρίστησις είναι όταν χρησιμοποιώ τες ώρες μου για να σου γράψω η ώρες 
αυτές περνούν πολύ απολαυστικά. 
 
Αλλά αγαπημένη μου είναι αδύνατον συχνά νάχω την ωραίαν αυτή απόλασυιν. 
 
Αλλά κι αν στερούμαι τες απολάυσεις αυτές δεν στερούμαι όμως τες 
μεγαλύτερες ευχαριστήσεις να σ’έχω στο μυαλό μου πάντοτε και να σε θυμάμαι 
ακατάπαντα. Προσπαθώ ώτσε η γλώσσα μου νάναι σύμφωνος πολύ μ’εκείνα 
που αισθάνομαι. Συγχώρει με αδελφούλα και μη με λέγης τεμπέλικο αν καμμιά 
φορά είμαι βραδύς. Αι; Θα το κάνης; 
 
Για την γκιλότα σου έγραψα. Ήλθε καλά. Ευχαριστώ απείρως. 
 
Είναι ζηλευτή η συντροφιά που σου κάνουν η κιθάρα και το γατάκι. Έτσι ωραία 
! Πάντοτε διασκεδάσεις και χαρά ! Σε θέλω χαρούμενη, ποτέ λυπημένη. 
 
Για τον στρατιώτην που μου γράφεις δεν μπορώ να πληροφορηθώ άλλας ειμή 
από επιστολήν την οποίαν έστειλα. Την απάντησιν επιφυλάσσομαι να σου 
καταστήσω γνωστήν. Γράφε ότι θέλεις. Με πειράζει όταν μου γράφεις με 
επιφύλαξιν. 
 
Διαδίδεται ότι ύστερα από λίγες μέρες ερχόμαστε στην Αθήνα. Δεν τολμώ να το 
πιστέψω από την χαρά μου. Θά’μαι ευτυχής αν σας συναντήσω τόσω γρήγορα 
και προτού φύγετε για την Σμύρνη. 
 
Ουδέν έτερον 
 
Υγίαινε ! Καλήν αντάμωσιν ! 
 
Τους θερμούς χαιρετισμούς μου σ’όλους τους δικούς σου.  
 
Με την άπειρον του αδελφού αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος 



Σέρραι 22-2-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον καιμ την τελευταίαν σου επιστολήν. Δεν έχεις άδικο να με λέγης 
τεμπέλη. Έχω αρκετές σκοτούρες που με απομακρύνουν από την 
αλληλογραφίαν μου συχνά από το μόνον πράγμα που με θέλγει. Είναι όμως 
αλήθεια ότι κι αν έλειπαν η σκοτούρες αυτές ποτέ δεν θα μποροπυσα να 
πλησιάσω την αγαπημένη μου αδελφούλα στη προθυμία και στην εύμορφη τάξι 
που συντηρεί την αλληλογραφία της. 
 
Πολύ ελυπήθηκα που δεν ίσχυσαν τα λόγια της παρηγορίας μου να μετριάσουν 
τον πόνο του πένθους σου. 
 
Μα κακόμοιρο ! σκέψου πως ο πλειό πολύς κόσμος έχει βουτήξει στη πίκρα του 
πένθους πλειό πολύ από σένα. Η καλυτέρα παρηγορία για σένα θά’ναι να ρίξης 
μια ματιά γύρω να ιδής τους πόνους των άλλων γιατί τότε θα καταλάβης ότι εσύ 
πονείς ολιγώτερο. Τώρα έτσι που κάνεις φθίνεις και λυώνεις τα νειάτα σου και 
καταστρέφεις την χαράν των οικείων σου. 
 
Επιθυμώ να ακούσης τα λόγια μου αυτά και να μου γράψης ότι δεν αφήκες τη 
λύπη να σε κυριεύση. 
 
Πέρνα τες μέρες όσω μπορείς πλειό χαρούμενη. Μόνον αυτό θα κερδίσης 
απ’αυτόν τον ψευτόκοσμο. Η οδύνη και οι πόνοι οδηγούσι εις τον ψυχικόν 
μαρασμόν σ’αυτόν τον μαύρον θάνατον. Η χαρά είναι το πλειό εύμορφο 
δροσιστικό δώρον που ο ουρανός εχάρισε για την ανθρώπινη ψυχή. 
 
Χαίρε ! και μόνον χαίρε ! 
 
Δεν ξεύρω αν θά’λθουμε στην Αθήνα. Είμεθα έτοιμοι, οπότε μας ήλθαν διάφορες 
ειδήσεις. Προτιμώ να πάγω στην Μικράν Ασίαν. Τι ωραία και ευτυχής θά΄ναι η 
συνάντησίς μας στην Σμύρνην ! 
 
Το τι θ’απογίνωμεν θα σου γράψω. Αγαπημένη μου γράφε μου συχνότερα κι 
όταν δεν λαμβάνεις επιστολές μου. Εγώ θα σου καταστήσω γνωστόν αν 
ξεκινήσουμε απ’εδώ που θα πάμε. 
 
Χαιρετισμούς θερμούς στους οικείους σου. 
 
Με την ειλικρινήν μου αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
υπγός 



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
13 Μαρτίου 1919 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Έχω μπροστά μου τρεις επιστολές σου τες οποίες μέχρι σήμερα αφήκα χωρίς 
απάντησι. Ελπίζω να με συγχωρήσης. Είχα σοβαρές σκοτούρες λόγω της 
μετακινήσεώς μας. Προ τριών ημερών εφύγαμε από τας Σέρρας. Είμαστε τώρα 
στο Δεμίρ – Ισσάρ. Ο λόχος μου μένει σ’ένα χωριουδάκι το οποίον λέγεται 
λάτροβον και το οποίον μόλις ένα τέταρτον της ώρας απέχει από το Δεμίρ – 
Ισσάρ. 
 
Προχθές πήγα στο Δεμίρ Ισσάρ αλλά δεν εκάθισα ούτε για καφέ λόγω του 
εξανθυματικού τύφου ο οποίος προ πολλού μαστίζει την πόλιν. Είμαι αρκετά 
στενοχωρημένος ύστερα απ’αυτήν την μετακίνησιν. Ελπίζαμε νά’λθωμε κάτω 
και καταντήσαμε στα χωριουδάκια. Πάλι ποιός ξεύρει; Ίσως πολύ σύντομα να 
εκπληρωθούν οι πόθοι μας. Όλοι νομίζουν ότι η κατάστασι αυτή είναι 
πεοχωρινή. Πόσον είσαι καλή γλυκειά αδελφούλα ! Ποτέ δεν με ξεχνάς. Πόσον 
πρόθυμη στην αλληλογραφία μας ! Έχω τους ισχυροτέρους λόγους να καυχώμαι 
για την καλή μου που τόση ωραία συντροφιά μου κάνει με τα γραμματάκια της 
που δροσίζουν την ψυχήν μου και γλυκαίνουν τους πόνους της. Το δακτυλιδάκι 
σου το έχω έτοιμον προ πολλού. Επιθυμώ να μάθω τι κάνεις καθώς και οι οικείοι 
σου. 
 
Για την Σμύρνη φρονώ ότι ακόμα είναι γρήγορα πρέπει να περιμένετε να 
ησυχάσουν τα πράγματα. 
 
Νά’ναι αληθινή η είδησίς σου ότι θα αντικατασταθούμε από το 36ον Σύν/μα ; 
 
Ανυπομονώ καλή μου να ιδωθούμε ! Πράγματι πόσω θα χαρούμε και πόσα εχομε 
να ειπούμε. 
 
Μένω με την ελπίδα της ταχυτέρας συναντήσεώς μας και με την άπειρον 
αδελφικήν μου αγάπην. 
 
Εμμ Βασιλάκης 
 
Διέυθυνσις 
 
Υπολ. Εμμαν. Βασιλάκην 
3ου Συν/τος Σερρών 
 
Τ.Τ. 912  



Ταχυδρ. Τομεύς 912 
 
27-3-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον την από 20ης λήγοντος επιστολήν σου. Δεν θυμάμαι αν σού’γραψα ότι 
εφύγαμε από τας Σέρρας. Ο λόχος μου τώρα μένει μαζύ με την έδραν του 
Συντάγματος κοντά στο Δεμίρ-Ισσάρ. Την ωραιοτέραν εγκατάστασιν απ’όλους 
τους λόχους του Συν/τος έχει ο δικός μου. Στο μέρος που μένω υπάρχουν 
φυσικά θερμά λουτρά με θαυμασίους λουντήρας και μεγάλην δεξαμενήν. 
 
Μέσα στο οίκημα που μένω με τους αξιωματικούς μου είναι η δεξαμενή με τους 
λουντήρας. Έχω μεταβληθή εις υδρόβιον. Ωρισμένως εδώ περνούμε εύμορφα 
τον καιρό μας. Έχω όμως και αρκετή ενόχλησι. Έρχονται απ’όλον τον κόσμον 
για να λουσθούν. Είμαι υποχρεωμένος να περιποιηθώ τουλάχιστον του ξένους 
αξιωματικούς. Η ενόχλησις αυτή μ’εμποδίζει να κάνω κι αυτήν την υπηρεσία 
μου. Με δυσκολία οικονόμησα δυό στιγμές για να σου γράψω. 
 
Δεν ξεύρω πότε θά’λθουμε κάτω. Μου φαίνεται τώρα δύσκολον. Όσω 
δυσκολώτερον το βλέπω τόσω και περισσότερον λυπούμαι. 
 
Για τα ρούχα μου δεν μου μένει καμμιά αμφιβολία ότι διατηρούνται καλώς. 
Ευχαριστώ θερμώς. 
 
Πως να κάμω για να σου στείλω τους κάλυκας; Ήλπιζα να σου τους κρατούσα 
εγώ. Φαίνεται όμως ότι η ημέρα της συναντήσεώς μας είναι ακόμη μακρυά. Πότε 
σκέπτεσθε για την Σμύρνην; Νομίζω πως είναι ακόμα πρόωρα. 
 
Άκουσα με ευχαρίστησιν τες ωραίες σου συμβουλές. Είμαι ευδιάθετος να τες 
ακολουθήσω. Το φυλακτό τώχω πάντοτε στι στήθος μου.  
 
Χαιρετισμούς στους οικείους σου 
 
Με θερμήν αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 912 
 
5 Μαΐου 1919 
 
Αδελφούλα μου 
 
Ενώνω μαζύ σου την χαράν μου επί τη απελευθερώσει της ωραίας σου 
Πατρίδος. 
 
Δεν βρίσκω τας καταλλήλους λέξεις δια να διατυπώσω τα αισθήματα αυτά της 
μεγάλης χαράς τα οποία δονούν όλον τον Ελληνισμόν. 
 
Είμεθα (ΧΜΜΧ 141) 
 
Έχω ανά χείρας μου την από 30ης παραλ. επιστολήν σου. Μου έδωσες την 
πρώτην αφορμήν να θυμώσω για λογαριασμόν σου. Δεν περίμενα ποτέ να μου 
γράψης ότι σε ελησμόνησα διότι σου έγραψα ελπίζω δε ήδη να ήσαι κάτοχος της 
επιστολής μου, εάν δε εβράδυνα έπρεπε να το αποδώσης στες τρομερές 
σκουτούρες πούχω ένακα της υπηρεσίας μου περί των οποίων και άλλοτε 
σούχω γράψει. 
 
Σου παρέχω την διαβεβάιωσιν ότι στο σπήτι μας έχω να γράψω περισσότερον 
από μήνα, μακάρι δε νά’μουν τόσω τακτικός απέναντι της Μητέρας όσω 
απέναντί σου. Εν τέλει επί του ζητήματος αυτού σου γνωρίζω ότι τα αισθήματά 
μου είναι σταθερά και αναλλοίωτα δηλ. ότι βάλλω μέσα στην καρδιά μου 
δύσκολα ύστερα μπορώ να το διώξω. 
 
Δυστυχώς δεν έχω κοντά μου τον Γιώργον δεν υπηρετεί πλέον στο Σύνταγμά 
μας. Είναι στας Σέρρας δηλαδή 35 χιλιόμετρα μακράν μου. Έγραψα όμως σε 
κάποιον γνωστόν μου ανθυπολοχαγόν να φροντίση για την άδειάν του. 
 
Δεν πιστεύω όμως να πάρη όση ενέργεια και να γίνη, εις το ζήτημα αυτό 
συναντάμε τρομεράς δυσκολίας. Εγώ υπέβαλα άδειαν για ένα στρατιώτην του 
Λόχου μου του οποίου απέθανεν η σύζυγος και τα δυό παιδιά του. Τα δε κλειδιά 
του σπητιού του τά’χει η αστυνομία. Η άδεια λοιπόν αυτή δεν ενεκρίθη. 
 
Λυπούμαι πολύ γι’αυτό που θα το μάθης αλλά δεν μπορώ να σου γράψω 
ψέμματα. 
 
Γνώριζε εν τούτοις ότι από τον αξιωματικόν εις τον οποίον απετάθην για τον 
Γιώργον θα γίνη ότι είναι δυνατόν. 
 
Θά’μουν ευτυχής αν ευρισκόμουνα στην ευχάριστον θέσιν να φροντίσω εγώ ο 
ίδιος. Δυστυχώς είμεθα τόω μακρυά ! 
 
Σου εύχομαι περαστικά στο χέρι. Θα πάτε στη Σμύρνη; 
 
Περιμένω να μάθω το ταχύτερον. 
Μ’άπειρον αδελφικήν αγάπην 



 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  



Ταχ. Τομ. 912 
 
28 Απριλίου 1919 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον την από 3ης λήγοντος επιστολήν καθώς και την εύμορφη κάρτα που 
μού’στειλες επί τη εορτή του Πάσχα. 
 
Απαντώ πάλιν αργά κατά την συνήθειάν μου. Ίσως τη φορά αυτή είμαι 
περισσότερον δικαιολογημένος από κάθε άλλη.  
 
Από τη δευτέραν ημέραν του Πάσχα δεν ησύχασα καθόλου. Είχα πολλάς 
μετακινήσεις και έπρεπε  να σκεφθώ και να φροντίσω για χίλια τόσα ζητήματα. 
 
Τώρα ησύχασα λιγάκι αλλά πάλιν απασχολούμαι πολύ από την εκπαίδευσιν του 
λόχου εις την οποίαν εξοδεύω όλον μου τον χρόνον. Ο λόχος πολυβόλων τον 
οποίον διοικώ δεν είναι όπως οι λόχοι πεζικού, έχει τρομερές σκοτούρες εις όλα 
του τα ζητήματα, θα προτιμούσα να διοικώ δυό λόχους πεζικού παρά έναν 
πολυβόλων. Νομίζω ότι τότε θα μού’μενε και λίγος χρόνος για ανάπαυσι. 
 
Ευρίσκομαι και πάλιν στα σύνορα όχι στη γραμμή είμαι πολύ πίσω μαζύ με το 
Σύνταγμα. 
 
Πολύ ευχαριστήθην από την μετακίνησιν αυτήν μου έδωσε τέλος σ’αυτήν την 
τρομεράν ενόχλησιν των λουτρών. Ζούμε σ’ένα εύμορφο χωριουδάκι με καλούς 
και απλοϊκούς  κατοίκους. Μένομε ευχαριστημένοι. 
 
Ελυπήθηκα που εχάλασε η φωτογραφία. Σου κρατώ μιαν άλλην. Όσον για τους 
κάλυκας θά’μαι ευτυχής αν μπορέσω να σου τους στείλω και ικανοποιήσω την 
λαχτάραν σου. 
 
Η είδηση ότι επάχυνες μούκανε μεγάλη χαρά γιατί δεν το φανταζόμουνα ποτέ, 
επειδή ξεύρω ότι είσαι χαρακτήρας μελαγχολικός και βέβαια όταν κανείς 
στενοχωρείται χάνει τη σωματική ευτροφία του και χαρά. 
 
Σου εύχομαι να παχύνης πλειό κι ας πάνε χαμένα, όχι μονάχα τα περυσινά αλλά 
και τα φετινά φορέματά σου. Όσον αφορά για μένα δεν νοιώθω καμμιά 
μεταβολή στη σωματική μου διάπλαση. Είμαι όπως με ξεύρεις. Συνειθίζω να 
περνώ τον καιρόν όπως τον βρίσκω, επιδιώκω την διασκέδασι και κηνυγώ τη 
χαρά. Αν έπρεπε να σκέπτωμαι τες δύσκολες θέσεις που βρίσκομαι συχνά θα 
είχα ήδη λειώσει. 
 
Νομίζω πως αρκετά έχω νοιώσει το πρόβλημα της προσκαίρου μας ζωής και 
πηγαίνω να το λύσω πλήρως. 
 
Το ζητούμενο στο πρόβλημα αυτό είναι η χαρά η οποία πρέπει να πλαισιώνη 
κάθε σκέψιν μας και κάθε πράξιν. Φρονώ ότι δεν επιδέχεται άλλην λύσιν ή και 



αν έχη πάντως δεν θά’ναι καλύτερη από ‘κείνη που έδωσα εγώ (τι εγωϊστής που 
είμαι;) 
 
Σου συνιστώ την λύσιν αυτήν βέβαιος ων ότι μια μέρα θα δεχθώ εκ  μέρους σου 
ευγνόμωνα έκφρασιν των αισθημάτων σου. 
 
Αν θά’ρθω ή δεν θά’ρθω δεν μπορώ να ξεύρω. Το ελπίζω μονάχα ν’ανταμωθούμε 
το ταχύτερον. Πράγματι δεν μπορεί κανείς να βγάλη ασφαλή συμπεράσματα 
απ’αυτήν την κατάστασιν πού’ναι τόσον αβέβαια. 
 
Επιθυμώ να χαιρετίσης θερμώς εκ μέρους μου όλους τους οικέιους σου τους 
οποίους αγαπώ όπως και τους ‘δικούς μου. 
 
Υγίαινε και ευτύχει ! 
 
Με άπειρον αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 912 
 
28 Απριλίου 1919 
 
Δις Γεωργία 
 
Έλαβον την ωραία καρτούλα σας την οποίαν η καλωσύνη Σας μού’στειλε μαζύ 
με τες  ευχές Σας επί τη εορτή του Πάσχα. Έλαβον επίσης και τες δύο άλλες 
κάρτες της καλής Σας αδελφής. 
 
Η καρδιά μου με ωθεί να σας στείλω άπειρες ευχαριστίες. Είμαι ευτυχής δια την 
φιλίαν σας την αγνήν και πολύτιμον. Το νοιώθω πλειά ότι δεν μη λησμονείτε και 
ότι επιζητείτε ευκαιρία για να μου δώσετε ωραία δείγματα των ευγενικών Σας 
αισθημάτων. 
 
Ευρισκόμενος στα σύνορα δεν έχω δεν έχω τίποτε άλλο να Σας στείλω από την 
επιστολούλα μου αυτή μεσ’στην οποίαν κλείω διάθερμες ευχές επί τη εορτή του 
ονόματός σας την οποίαν κατά το επόμενον έτος είθε να εορτάσητε στα 
φωτόλουστα περιγιάλια της παγκάλου Σμύρνης. 
 
Με άπειρον  υπόληψιν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Ταχ. Τομ. 912 
 
21 Μαΐου 1919 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον και το γράμμα σου και το περιοδικόν «Ελλάς» που μου έστειλες. Έλεγε 
πράγματα που μ’άρεσαν πολύ. Σε συνεχώρησα βέβαια για τα παράπονα που 
εσώριασες στες προηγούμενες επιστολές σου, αλλά με βεβαιώνεις ότι δεν θα 
μου στείλης πάλι σύντομα κανένα σωρό; 
 
Με ευχαρίστησεν ιδαιτέρως η ανάπτυξις την οποίαν έλαβες σωματικώς. Πράβο ! 
Εγώ σε ζηλεύω γιατί άρχισα να γίνωμαι αδύνατος ίσως γιατί μ’επείραξαν πάλι 
μια δυό φορές οι πυρετοί. Έκανα όλη τη θεραπεία που έπρεπε ώστε να μη ταις 
αφήσω να με κάμουν πάλι όπως θέλουν. 
 
Τώρα είμαι πολύ καλά. Την φωτογραφίαν μου δεν σου στέλνω ακόμη. Συνέβη το 
εξής : προτού λάβω το γράμμα σου ότι είχε καταστρφή εκείνη που σού’στειλα 
είχα μοιράσει όλες που είχα βγάλει (12 τον αριθμόν), όταν δε πλέον έλαβα το 
γράμμα σου μου είχε μείνει μία η οποία έχει σχήμα καρδιάς και μέσα στην 
καρδιά είναι η εικών μου. Επειδή δεν μ’έρεσε (την είχε φτιάσει ο φωτογράφις 
από γούστο του) δεν την έδωσα σε κανένα. Μοιάζει με’κείνες που βγάζουν οι 
φυλακισμένοι που όλο καρδιές και βέλη του έρωτα σχεδιάζουν. Τώρα αν την 
θέλης σου την στέλνω. Εγώ όμως δεν θα μένω ευχαριστημένος. 
 
Θα επεθύμουν να σού’στελνα όμοια με ‘κείνην που σου έχω στείλει. Θα 
φροντίσω να τυπώσω άλλες αν σώζεται ακόμα στο φωτογράφο η πλάκα. Θα 
του γράψω και εν καιρώ θα ικανοποιήσω την επιθυμίαν σου. Πάλιν 
επαναλαμβάνω αν θέλης εκείνη πού’χω σου την στέλνω το ταχύτερον. Γράψε 
μου. Αδελφούλα μου πάλι θα σου κάνω μια ενόχλησι. Ξεύρω πόσον είσαι καλή 
και όσω θα προθυμοποιηθής να με εξυπηρετήσης. Λοιπόν μου στέλνεις τα 
παπούτσια μου τα κόκκινα με συστημένο δέμα. Εχάλασαν εκείνα πού’χω και έχω 
την ανάγκην των. Τες γκέτες δεν τες θέλω ακόμα ας μένουν αυτού. 
 
Αλλά θα σε παρακαλέσω το ταχύτερον Αι; Και θα μου γράψης Αι; Βλέπεις τι 
σκοτούρες είναι αυτοί οι αδελφοί ! Δεν είχα άδικον να σου λέγω να ταις πετάξης 
μακράν σου ! Είναι φασαρία και κανένα καλό ! Σε λυπάμαι να τρέχης επ’εδώ κι 
απ’εκεί. Ελπίζω νά’ναι αυτή η τελευταία μου ενόχλησις. Αν πρόκειται να πάγης 
στη Σμύρνη επιθυμώ να ξεύρω. 
 
Υγιαίνω υγλιαινε και ευτύχει ! 
 
Με άπειρον αδελφ. αγάπην  
 
Ο Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Ταχ. Τομ. 912 
 
23 Μαΐου 1919 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον και το από 14ης τρέχ. γράμμα σου. Εγέλασα για τον ερχομό μας που 
φαίνεται ποτέ δεν θα πραγματοποιηθήν. Τι να κάμωμε; Να υποκύψωμεν εις τας 
περιστάσεις και εις τας ανάγκας της υπηρεσίας. 
 
Βλέπεις ακόμα δεν εξωφλήσαμε τας υποχρεώσεις μας στην Πατρίδα, πρέπει 
ακόμα να δουλέψωμε. Ευτυχώς δεν μας λείπει η προθυμία και το ενδιαφέρον 
μας δεν ηλαττώθη ποσώς. 
 
Εάν υπάρχη κάποια στενοχώρια αφορμή είναι το ότι εξακολουθούμε να 
καθώμαστε εδώ ενώ διακαώς επιθυμούμεν να αποτελέσωμεν κ’εμείς μέρος των 
πανευτυχών απελευθερωτικών στρατευμάτων. 
 
Ας αναμείνωμεν ! Αποβλέπομεν μετ’ελπίδων εις την εκπλήρωσιν των ποθων μας. 
Εχάρηκα πολύ που εκατάλαβες το ζήτημα της αδείας του Γιώργου ώστε να μην 
επέλθη μεταξύ μας καμμία παρεξήγησις. Όσον αφορά για τα παράπονά σου δεν 
κάνω λόγον. Πάντοτε είσαι καλή ! Τώρα πλειά εσυνήθισα νε με λες τεμπέλη. Δεν 
μου κακοφαίνεται. Κάθε φορά που θα διαβάσω αυτόν τον χαρακτηρισμόν που 
δεν λείπει βέβαια ποτέ από τας επιστολάς σου ξεκαρδίζομαι να γελώ γιατί λες 
μιαν αλήθεια. 
 
Σε μακαρίζω για τες ώμορφες ειδήσεις πού’χεις από την ιδιαιτέραν σου. Εύχομαι 
πάντοτε να χαροποιήσαι ακόμα από ευμορφότερες ειδήσεις. Τι καλά που κάνεις. 
Έτσι βέβαια. Περίμενα μέχρι ξεθεώματος. Ωραία να περικαλή κανείς αλλά δεν 
αρκεί για να διασκεδάζη. Όταν φτάνη μέχρι του σημείου ώτσε να κουράζεται 
νομίζω πως σταματά πειά σ’αυτό το σημείον η διασκέδασις και αρχίζη η 
στενοχώρια. 
 
Όλα με μέτρον. Να κάθεσαι πλειό πολύ παρά να περιπετής. 
 
Να εκλέγης πάντοτε τα πλειό καλά κέντρα εκεί που η ψυχή σου θα συναντήση 
την περισσότερη δροσιά. Μη παραλείπης κάθε μέρα το ψυχικόν αυτό λουτρόν. 
Είναι απαραίτητον να ζη κανείς και να χαίρη. 
 
Άλλως τε ο χρόνος φεύγη γρήγορα. Ότι κλέψη κανείς απ’αυτόν για να το 
διαθέση δια την επιθυμίαν και διασκέδασίν του αυτό θα αποτελή τας καλυτέρας 
αναμνήσεις του μέλλοντος και δια το οποίον ποτέ δεν θα μετανοήση. 
 
Ζήσε χαρούμενη ! Ευτύχη και υγίαινε ! 
 
Με την θερμοτέραν αδελφικήν αγάπην 
 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



 
Υπγός  



Τ.Τ. 912 
 
4 Ιουνίου 1919 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έχω εις χείρας μου ήδη δύο επιστολάς σου. Σου γράφω πάλιν αργά. Ιδού ο 
λόγος. Προ οκτώ ημερών ετοιμαζόμαστε για επιθεώρησι από δύο στρατηγούς. 
Είμεθα απησχολημένοι αυτές τες ημέρες από το πρωί έως το βράδυ. Η κούρασις 
την οποία εδοκίμασα  είναι υπερβολική εξ αιτίας φαίνεται και της μικράς μου 
εξαντλήσεώς μου. 
 
Σήμερα λοιπόν έγινε η επιθεώρηση κ’έτσι ετελείωσε κι αυτό το μαρτύριον. 
Καίτοι αισθάνομαι αρκετήν κούρασιν εν τούτοις επιθυμώ να επικοινωνήσω 
μαζύ σου. Σ’ενθυμούμαι βλέπεις και σ’αυτές τες στιγμές της εξαντλήσεώς μου. 
Έχω μπροστά μου τες δυό σου επιστολές τες διαβάζω και αντλώ αρκετή δροσιά 
και ανακούφισι των κόπων μου. 
 
Εγέλασα όχι λίγο για το πάθημα των παπουτσιών. Είναι αρκετά περίεργη 
ιστορία, αλλά και σ’ελυπήθηκα. Φαντάζομαι πόση στενο΄χωρια θα εδοκίμασες ! 
 
Το τέλος ευτυχώς καλό. 
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα παπούτσια ήμουν βέβαιος για την προθυμία της 
καλής σου καρδιάς γι’αυτό και δεν εδίστασα να σε υποβάλω σ’αυτόν τον κόπον. 
 
Πόσον είσαι καλή και πόσον είμαι υποχρεωμένος απέναντι της καλής σου 
θελήσεως και συμπαθείας. Νομίζω πως κάθε μέρα αναλαμβάνω νέα βάρη 
απέναντί σου. Πολύ ελυπήθηκα που δεν μπόρεσα μέρος αυτών να αναλάβω. Ήτο 
κατάλληλος η ευκαιρία με την άδειαν του Γιώργου αλλ’ελπίζω ένοιωσες πως 
έχουν τα πράγματα και το αδύνατον σχεδόν της εκπληρώσεως αυτής τώρα 
τουλάχιστον. 
 
Μ’ερωτάς πως περνώ. Όχι καλά. Ζούμε σ’ένα χωριουδάκι. Είμαστε εστερημένοι 
όλων των θελγήτρων των πόλεων. Τη βαρέθηκα πλειά αυτή τη ζωή. Ελπίζω να 
μη καθήσωμε επί πολύ. Ίσως πολύ σύντομα μετακινηθούμε. Θα σου γράφω 
πάντοτε. 
 
Τα παπούτσια δεν έλαβον ακόμα. Μόλις τα λάβω σου γράφω. Το γατάκι με το να 
μεγαλώνη διαρκώς φοβάμαι πως θα γίνη καμήλα. Πάυω πλειά από την κούρασι.  
 
Επιφυλάσσομαι άλλοτε για μεγαλύτερη πολυλογία. 
 
Με θερμήν αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Τ.Τ. 912 
 
6 Ιουνίου 1919 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον σήμερον το δέμα με τα παπούτσια τα σιγάρα τες σοκολάτες τες 
εφημερίδες και την σημειωσούλαν. 
 
Τι να σου ειπώ δεν ξεύρω με ποίον τρόπο να σ’ευχαριστήσω. Εκδηλώνω την 
υπερηφάνειάν μου ακόμα μια φορά για μια τόσω θαυμασία αδελφούλα μια 
ευγενικότατη ύπαρξι. 
 
Μ’ελύπησες όμως λιγάκι. Γιατί τα σιγαρέττα και τα λοιπά; Ήσαν αρκετά τα 
παπούτσια ώστε να περιορισθή μόνον σ’αυτά η καλωσύνη σου. Αλλά πάλιν 
έστω ξεύρω νότι αυτό που μου στέλνεις περοέρχεται από ένα αγνό και ευγενικό 
σου πόθο. Το δέχομαι με χίλια ευχαρσιτώ. 
 
Αλλά εγώ τι να σου στείλω; Κοιτάζω γύρω και δεν βλέπω τίποτε νά’ναι άξιον της 
καλωσύνης σου, διακρίνω παντού ερημιά ! 
 
Είθε η συνάντησίς μας νά’ναι ταχεία. Την πόθησα ! 
 
Θα σού’λεγα τότε τας καλυτέρας λέξεις για το απέραντον ενδιαφέρον που 
δείχνεις για μένα και θα έχυνα τα γλυκύτερα δάκρυα για να εκδηλώσω την 
χαράν μου. 
 
Θα προσέθετα στην όλη μου συγκίνησι για το ευτυχές αυτό γεγονός μύριες ευχές 
για την εκπλήρωσιν των πόθων σου ! 
 
Έσο ευτυχής ! Υγίαινε ! 
 
Με την λαχτάραν της συναντήσεώς μας ! 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  



Τ.Τ. 912 7 Ιουνίου 1919 
 
Αδελφούλα μου 
 
Δοκιμάζω σήμερον την μεγαλυτέραν χαράν με το μικρόν δώρον του Μετώπου 
που σου στέλνω 2 κάλυκες 1 δακτυλιδάκι με το μονόγραμμά μου. 
 
Αι περιστάσεις δεν μου επιτρέπουν να σου γράψω πλειό πολλά. Λυπούμαι. 
 
Ο κομιστής είναι αξιωμ. του λόχιου μου αδειούχος. Πληροφορήσαι από αυτόν τα 
πάντα τα και εμέ. 
 
Περιμένω με λαχτάρα γράμμα σου. 
 
Με χίλιες ευχές για την υγεία τη δική σου και οικείων σου. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  



Τ.Τ. 912  12-6-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έχει περάσει μιά ώρα από τώρα που σου γράφω που έλαβον την 
αποχαιρετιστήριον επιστολήν σου. 
 
Πόσον χαίρω αλλά και πόσον λυπούμαι ! Χαίρω μεν για την ευτυχία σου που 
γρήγορα θα πατήσης τα ιερά χώματα της ωραίας σου Πατρίδος, λυπούμαι δε 
γιατί δεν θα σε αισθάνομαι πλειά κοντά μου. 
 
Επεθύμουν να μένω με την εντύπωσιν καίτοι δεν ευτυχούσα να σε βλέπω ότι 
είσαι πλησιέστερόν μου. 
 
Μύριες ευχές μου σε συνοδεύουν στο ταξείδι σου. Η ψυχή μου θα βρίσκη αρκετή 
δροσιά με την ανάμνησί σου οι δε αδελφικοί μου πόθοι θα πετούν γύρω της 
ευτυχίας σου στες εύμορφες στιγμές που το πόδι σου θα πατήση το ελεύθερον 
πλέον έδαφος της Σμύρνης. 
 
Ο Ύψιστος ας περιφρουρήση την υγείαν σου και ας την ενισχύση για να έχης την 
δύναμιν να απολαύσης όλην την χαράν της απεράντου αυτής ευτυχίας ! 
 
Ελπίζω να μην ήναι αυτό που έχω τώρα μπροστά μου το τελευταίον γράμμα σου 
το οποίον μου στέλλεις εξ Αθηνών. 
 
Επιθυμώ κατά ταςμ στιγμάς της αναχωρήσεώς σου να μ’ενθυμηθής με δυό 
λέξεις. Δεν θέλω περισσότερες δεν επιθυμώ να σε κουράσω. 
 
Αλλά βέβαια από την Σμύρνη έχω απαιτήσεις. Άμα φθάσης και αφού ιδής όλους 
τους δικούς σου τους οποίους εύχομαι να συναντήσης χαρούμενους και 
ευτυχισμένους, αφού ξεκουρασθής από το ταξείδι και τας συγκινήσεις, τότε 
θέλω μια περιγραφούλα. 
 
Εννοείς τι επιθυμώ ώστε να μη ήναι ανάγκη να εισέρχωμαι εις λεπτομερείας. 
Περιμένω εφημερίδας Σμυρναιϊκές και περιοδικά κατά την υπόσχεσίν σου. 
Ευχαριστώ. Ακόμα ευχαριστώ για την πρόνοιαν που έλαβες για τα πραγματάκια 
μου και τες παραγγελίες που έδωσες στες αδελφές. Ελπίζω κατά το διάστημα 
αυτό να μη μου χρειασθή τίποτα. Για τα παπούτσια σού’χω γράψει ότι τα 
έλαβον. 
 
Τους κάλυκας και το δαχτυλιδάκι σου έστειλα με τον ανθυπασπιστήν του λόχου 
μου Αγγελάκην ο οποίος πηγαίνει στην Κρήτη με άδεια και επρόκειτο να περάση 
από την Αθήνα. Ελπίζω ήδη να τους έχης λάβει. Σου στέλνω εκείνη την 
φωτογραφία της οποίας το σχήμα δεν μ’αρέσει γιατί ο φωτογράφις δεν μπόρεσε 
έως τώρα να μου τυπώση άλλες. 
 
Δυστυχώς είμαι 30 χιλιόμετρα μακρυά από τας Σέρρας και δεν μπόρεσα να 
κανονίσω αυτή τη δουλειά. Αυτό με ελύπησε πολύ. Ήθελα πάντοτε νά’χης κοντά 



σου μια φωτογραφία με λίγη καλαισθησία. Αυτή η καρδιά πού’χει εκείνη που 
σου στέλνω δεν μ’αρέσει καθόλου με εκνευρίζει. 
 
Ήλπιζα πάντοτε αδελφούλα μου να σ’έβλεπα προτού φύγης για ταξείδι. Έχω 
ενεργήσει να μετατεθώ απ’εδώ. Εκουράσθηκα πλειά εδώ στην ερημιά μακράν 
της καλής ζωής που μπορεί κανείς να βρη σε μιά πόλι. Δεν γνωρίζω κατά πόσον 
αι ενέργειαί μου θα επιτύχουν. Δεν σου το έγραψα γιατί ήθελα να σου κάμω μια 
έκπληξι ! Νά’λθω στο σπήτι σας έξαφνα χωρίς κανείς από σας να ξεύρη  τίποτε. 
 
Ο πόθος μου αυτός δυστυχώς υπήρξε ατυχής απί του παρόντος ελπίζω όμως να 
πραγματοποιηθή και να σε συναντήσω μόλις επανέλθης από το ταξείδι. Για τον 
αδελφόν σου δεν μου έγραψες εις άλλην σου επιστολήν ότι ήλθε στην Αθήνα. 
Σου διέφυγε ίσως. Η είδησις αυτή είναι περιττόν να προσθέσω ότι με 
εχαροποίησε υπερβολικά επιθυμώ δε να τον χαιρετίσης θερμώς εκ μέρους μου 
και να του καταστήσης γνωστήν την επιθυμίαν μου δια την προσωπικήν μας 
γνωριμίαν. 
 
Ώστε θα ταξειδέψης χωρίς το γατάκι; Το κακόμοιρο ! Ίσως η λύπη την οποίαν θα 
δοκιμάση επί τω αποχωρισμώ σας το κάνη πλειό μικρό ώστε να μοιάζη με γατί ! 
Αρκετά φρόνιμος η ακέψη σου να μη το πάρης κοντά ! Αμφιβάλω αν θα 
μπορούσε να το σηκώση το βαπόρι. Η πολυλογία μου αυτή έρχεται να 
ικανοποιήση την επιθυμίαν σου αφού μου εζήτησες επιστολήν 78σέλιδον. Εγώ 
λοιπόν την κάνω 10σέλιδον. 
 
Επαναλαμβάνω την παράκλησίν μου να μου γράψης δυό λέξεις κατά τας 
στιγμάς της ανάχωρήσεώς σου. Ο αδελφός η μαμά και αδελφαί σου ελπίζω να 
ήναι καλά. Έχουν τους θερμοτέρους των χαιρετισμών μου. Καταλήγω με τας 
απείρας μου ευχάς για την υγεία σου. (Δ) δε εύχομαι νά’χης ταξείδι απολαυστικό 
με θάλασσα ήσυχη και γλυκειά! 
 
Υγίαινε πάντοτε και ζήσε ευτυχισμένη 
 
Με αμέτρητη αδελφική αγάπη 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Την φωτογραφίαν σου στέλω μαζύ με την παρούσαν μου αλλά εις άλλον 
φάκελλον μεγαλύτερον. 
 
Καλό ταξείδι 
 
Ο ίδιος     



Ταχ. Τομ. 912 
 
10 Ιουλίου 1919 
 
αδελφούλα μου 
 
Έλαβον την τόσον εναγωνίως αναμενομένην απιστολήν σου, από την ελληνικήν 
πλέον Σμύρνην. 
 
Ελπίζω να ελησμόνησες όλους τους κόπους και τους κινδύνους του ταξειδιού 
μόλις επάτησες τα άγια χώματα της ωραίας σου Πατρίδος. Οι κόλποι της θείας 
μητροπόλεως της Ιωνίας φέρνουν με χαράν και αγαλλίασιν σε το αποξενωμένο 
της παιδάκι το διωγμένο από την τρυφερή της αγκάλη επί τόσα χρόνια. 
 
Το αίσθημα της νοσταλγίας σου έσβυσε πλειά μαζύ με τους άλλους καϋμούς και 
απολαμβάνης πλέον την μεγαλειτέραν συτυχίαν της ζωής σου να χαιρετίζης την 
Πατρίδα σου την οποίαν με πόνο εγκατέλειψες σκλάβα, ελεύθερη πλειά 
θραύσασα τα δεσμά τεσσάρων και πλέον αιώνων ! 
 
Με τα ωραία αισθήματα της χαράς σου ενώνω κ’εγώ τα άπειρα αισθήματα της 
δικής μου χαράς για την καλήν σου αυτή Τύχην και σου στέλω αμέτρητες ευχές 
να διέλθης με υγείαν και χαρές τες μέρες σου στο πάτριον έδαφος. 
 
Φαίνεται ότι οι κόποι και αι συγκινήσεις του ταξειδίου επέδρασαν επί της υγείας 
σου. Ελπίζω το κακό νά’ναι περαστικόν η δε παρούσα μου εύχομαι να σ’εύρη 
πλήρη υγείας. Περιμένω πληροφορίες πρώτα απ’όλα για την υγεία σου έπειτα 
για τες εντυπώσεις σου κλπ. Όσα νομίζης ότι μπορούν να μου κάνουν 
ευχαρίστησι. 
 
Είναι αλήθεια ότι το ενδιαφέρον μου για σε με κάνει πολλές φορές ανήσυχον. 
Όσα μου γράφεις για την φωτογραφίαν μου και δακτυλιδάκι με καθιστούν 
υπερήφανον. 
 
Αυτές τες μέρες είμαι λιγάκι λυπημένος. Ιδούν ο λόγος. Σου έγραψα ότι 
ενήργησα να μετατεθώ στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως ο Συνταγματάρχης στον 
οποίον απετάθην και ο οποίος εκανόνιζε εις το Υπουργείον τας τοποθετήσεις 
των αξ/κών μετετέθη. Μου έγραψε από την Θεσσαλονίκην ότι φεύγει για την 
Σμύρνη και μου προσέθεσε τη λύπη του γιατί δεν μπόρεσε να μου κάνη καλό. 
 
Εδώ ερημιά. Ο καιρός περνά άσχημα. Δεν αντέχω πλειά. Αισθάνομαι μεγάλην 
ψυχικήν κούρασιν. Δεν ξεύρω τι να κάνω. Επεθύμησα πλέον την ζωήν πόλεως. 
Πάνε τρία χρόνια που κάνω διαρκώς συντροφιά με τα βουνά και μ’όλες τες 
άγριες φύσεις. Ελπίζω τα πράγματα να διορθωθούν σύντομα θα κατέβαλα όλα 
τα μέσα που διαθέτω. 
 
Σήμερον έλαβον και τες εφημερίδας που με καλωσύνην μού’στειλες. Εδιάβασα 
με ενδιαφέρον όλα τα νέα της Σμύρνης και απέκτησα την εντύπωσιν ότι η Ιωνία 
απήκτησε πλέον ελληνικόν χαρακτήρα. 
 



Δεν ξαίρω αν εξακολουθής ακόμα να με λογαριάζεις τεμπέλη. Ωρισμένως θά’χης 
άδικο. Τώρα τελευταία μάλιστα σου παρουσίασα αρκετά δείγματα της καλής 
μου θελήσεως και εργατικότητος. Ίσως πρωτύτερα είχες κάποιο δίκαιο. Εις το 
μέλλον θα ιδής ότι θα λείψουν εντελώς τα παράπονα. 
Τι τα θέλεις όμως, είναι πολύ δύσκολο να φανώ ανώτερος από σε στην 
τακτικότητα, και βέβαια είναι φυσικώς αδύνατον η ανδρική δυσκινησία να 
περάση τη γυναικεία προθυμία και τάξι. 
 
Καταλήγω με τες διάπυρες ευχές μου υπέρ της υγείας και χαράς σου. 
 
Με άπειρον αδελφ. αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης  
 
Υπγός 



Τ.Τ. 912 
 
18-9-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον όλες της επιστολές σου από την Σμύρνην καθώς και την τελευταίαν από 
την Αθήνα. 
 
Ελυπήθηκα πολύ για όλες της δοκιμασίες που υπέστης. Μα κρίμα να μη μείνης 
ευχαριστημένη; Τώρα κάθησε ήσυχη μέσα στην μαμά και αδελφάκια σου και 
λησμόνησε τα βάσανα και τους καϋμούς. Και εγώ φιλτάτη μου δεν πέρασα 
περισσότερον ευτυχής από σε κατά το διάστημα συτό. 
 
Δεν εκαθήσαμε παρά λίγες μέρες. Συχνάκις ευρισκόμασθε εν πορεία οι δε μόχθοι 
τους οποίους κατεβάλομεν είναι μέγιστοι. 
 
Έχω πολύ εξασθενίση από τους κόπους, δεν αντέχω πλειά. Φοβούμαι μην 
ασθενήσω. Προσπαθώ να περιποιηθώ τον εαυτόν μου όσο μπορώ καλύτερα  για 
να αποφύγω την αρρώστεια. 
 
Λόγω της περιπλοκής της εν γένει καταστάσεως δεν είναι εύκολον να μετατεθώ 
κάτω. 
 
Θα φροντίσω πολύ μόλις τα πράγματα ησυχάσουν λίγο. 
 
Εδώ πλειά βαρέθηκα. 
 
Είμαι αρκετά κουρασμένος αδυνατώ να συνεχίσω. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 930 
 
10-10-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον όλας τας επιστολάς σου, εκείνας δηλαδή τας οποίας μού ’στειλες από 
την Σμύρνη και τες άλλες από την Αθήνα. 
 
Έλαβον επίσης και τα δύο δέματα ακέραια. Ωραία τα σύκα της Πατρίδος σου. Η 
πίπα θα αποτελέση το πλειό καλό αναμνηστικό δώρο της καλής μου 
αδελφούλας. Νομίζω όμως πως τα είπαμε και άλλοτε όσον αφορά τα δέματα. 
Βλέπω μετά λύπης μου ότι εξακολουθούν ακόμα. 
 
Εμέ φθάνει η αφοσίωσή σου και η χρυσή καρδούλα σου. Δεν θά’θελα ποτέ 
τίποτε άλλο.  Αν εβράδυνα να σου γράψω πταίει η μετάθεσίς μου εκ του 3ου 
Συν/τος Σερρών εια τα στρατεύματα τα οποία εισήλθον στη Θράκη. 
 
Προ μιάς εβδομάδος ευρίσκομαι εν πορεία υπό τας χειροτέρας ατμοσαφιαρικάς 
συνθήκας. Υπέστην τόσα όσα καμμιά άλλη φορά. Ήδη ευτυχώ να σου γράφω 
από τη Ξάνθη. Την 10σέλιδον επιστολήν που ζητάς θα σου τη στείλω μόλις 
συνέλθω λιγάκι από τους κόπους και ιδώ που θα πάμε. Είμαι πολύ κουρασμένος 
και έχω την εσχάτην αξάντλησιν. Μη ζητάς τίποτε άλλο από άνθρωπον ο οποίος 
κατά το ήμισυ μόνον είναι ζωντανός.  
 
Την περιέργειάν σου θα ικανοποιήσω ύστερα από 6-7 ημέρες. 
 
Θα επεθύμουν να εμάνθανα τί κάνουν οι οικείοι σου τω γένει. 
 
Ουδέν έτερον 
 
Με την πάντοτε θερμήν αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Διεύθυνσις 
 
2ον Τάγμα Θράκης 
 
4ος λόχος 
 
Τ.Τ. 930 
 
Υ.Γ. Μαζεμένες έλαβον τρεις επιστολές σου χθες. Ιδιαιτέρως με ηυχαρίστησαν τα 
καρτ ποστάλ της πανώριας Σμύρνης. 
 
Ο ίδιος  



Τ.Τ. 930 
 
Αδελφούλα μου 
 
Μόνον σήμερον έλαβον το τηλεγράφημά σου το επιδοθέν από 14ης λήγοντος, 
ήτοι μετά πάροδον 12 ολοκλήρων ημερών. Ταχύτης ! Αι ; 
 
Γρηγορώτερα πολύ έρχεται ένα γράμμα. Αφορμή είναι ότι δεν χρησιμοποιείται 
ολόκληρος η τηλεγραφική οδός έως εδώ αλλά μέχρι της Θεσσαλονίκης. Απ’εκεί 
τα τηλεγραφήματα λαμβάνουν την οδόν του ταχυδρομείου. 
 
Θα επεθύμουν να μη χρησιμοποιήσης άλλοτε ένα τέτοιο δρόμο της περιστάσεως 
μάλιστα που δεν υπάρχει ανάγκη. 
 
Ελπίζω να έλαβες ήδη την 18 σέλιδον επιστολήν μου χωρίς και να ελπίζω ότι 
ετελείωσε το διάβασμά της. 
 
Ουδέν έτερον 
 
Χαίρη και υγίαινε ! 
 
Αναμένω απάντησιν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
2ον Τάγμα Θράκης 
 
4ος Λόχος 
 
Τ.Τ. 930 



Τ.Τ. 930 
 
11-11-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον την από 2ας τρεχ. επιστολήν σας. 
 
Ο επιλοχίας ο οποίος σου έγραψε ήτο του Λόχου τον οποίον διοικούσα στο 3ον 
Σερρών. Μου κατίστησε και αυτός την ενέργειάν του γνωστήν. Φανταζόμενος 
ίσως ότι δεν ελάμβανες επιστολάς μου ύστερα από την απομάκρυνσίν μου εκ 
του Συν/τος εσκέφθη ότι έπρεπε να σε καθησυχάση. Είναι ένας ευγενικός τύπος 
και παν ότι έπραξε προήρχετο από την αγάπην που ησθάνεται για μένα. 
 
Υποθέτω δεν περξηγήθη εκ μέρους σου. 
 
Δεν μου έγραψες αν ετελείωσε το διάβασμα της 18σελίδου επιστολής. Η 
παρούσα μου φαντάζομαι θα σ’εύρη ν’ασχολείσαι με τες σκοτούρες τες δικές 
μου. Ήμουν βέβαιος για την καλή σου καρδιά κιμ ότι θα εύρισκα τας καλυτέρας 
διαθέσεις σου. Επιθυμώ νά’χω γράμμα σου όταν θα στείλης τα δέματα. Κύτταξε 
να γίνουν μικρά κατά το μέγεθος και βάρος για να το δεχθή το ταχυδρομείον. 
Ώστε διελύθυσαν οι δεσμοί με τ’άλλα αδέλφια; Αι ! απεστρατεύθησαν. Σου μένει 
ακόμα το χειρότερο. 
 
Αυτό όμως δεν ξεύρω πως θα το απομακρύνης; Έγινε τώρα μάλιστα 
ενοχλητικώτατο. Ας είναι ! Την μεγαλύτερη ενόχλησι το κακό αυτό (Δ) 
επεφυλάσσω όταν συναντησθούμε. 
 
Εύχομαι μονάχα η συνάντησις αυτή νά’ναι ταχεία. Ελπίζω όλοι οι δικοί σου 
νά’ναι χαρούμενοι. 
 
Και συ χαίρη και υγίαινε 
 
Με την θερμοτέραν αδελφικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 930 
 
14-11-19 
 
Αδελφούλα μου 
 
Έλαβον το γράμμα σου και τέσσαρα δέματα. Περιείχον ότι λέγει το γράμμα σου. 
Δεν έλαβον μόνον ακόμα τα συνδόνια τες μαξιλαροθήκες και τα μαντηλάκια όλα 
τα αποσταλέντα είναι έξοχα. 
 
Χίλια ευχαριστώ. 
 
Σου γράφω βιαστικός. Μετά δύο λεπτά φεύγει το ταχυδρομείον. Περίμενε 
γράμμα μα από το 25ον Σύν/μα εις ο μετατίθεμαι. Ουδέν έτερον 
 
Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Ταχ. Τομ. 930 
 
20Ν/βρίου 1919 
 
Αφρλφούλα μου 
 
Έλαβον την από 9ης τρέχοντος επιστολήν σου και όλα τα δέματα εξ τον αριθμόν. 
Τα σινδόνια με τα μανταλάκιαν ήλθαν αργότερα από τ’αλλα αλλά δεν πειράζει. 
Είμαι συγκεκινημένος εκ του απεράντου αδελφικού ενδιαφέροντός σου. 
 
Σου στέλνω αμέτρητα «ευχαριστώ» και ολόθερμες ευχές για την εκπλήρωσιν 
των ευγενικών πόθων της χρυσής σου καρδιάς. Θέλεις να μάθεις ποιό απ’όλα τα 
πράγματα που μούσ’στειλες μου έρεσε πλειό πολύ; Μου είναι πολύ δύσκολο να 
διακρίνω ποιό απ’εκείνα τα πραγματάκια είναι καλύτερο. 
 
Συμφωνούν όλα απολύτως με το γούστο μου ομολογώ ότι έδωσες αρκετή 
προσοχή για να με ευχαριστήσης και ένοιωσα ότι τα μάτια σου έχουν αξασκηθή 
καλά εις το  να διακρίνουν τα εκλεκτά πράγματα. Ιδιαιτέρως μου άρεσε η μάρκα 
με την οποίαν εμάρκαρες τα μανδιλάκια. Η κολώνια είναι θαυμασία. Η 
μαξιλαροθήκες και σινδόνια με τες εύμορφες μάρκες έξοχα. Τα επισκεπτήρια 
καλοτυπωμένα. Όλα μα όλα ανεξαιρέτως βγαλμένα από χέρια θαυμαστής 
νοικοκυρωσύνης. 
 
Ελυπήθηκα εξ αντιθέτου γιατί δεν εξετέλεσες την παραγγελίαν μου να 
χρησιμοποιήσης αμάξι. Τα σιγαρέττα ζαχαρωτά και καραμελίτσες τι εγύρευαν 
μέσα στα δέματα; Γι’αυτά δεν ωμιλήσαμεν και άλλοτε; 
 
Αν βγης περίπατο και τύχη να περάσης από το βιβλιοπωλείον του 
Μαυροκορδάτου ρώτησε τίνος συγγεαφέως είναι η Τυπογραφία. Θα σου γράψω 
κατόπιν αφού μου γνωρίσης τον συγγραφέα για όλα γενικώς τα βιβλία. Για τα 
δίπλωμα μη βιάζεσαι δεν είναι ανάγκη καμμιά να τρέχης διαρκώς στους δρόμους 
για πράγματα που μπορούν να γίνουν αργότερα. 
 
Εις ολιγόλογον επιστολήν την οποίαν προ τριών ημερών σού στελνα έγραφον 
ότι μετατίθεμαι εκ του 2ου Τάγματος Θράκης εις το 25ον Σύνταγμα το οποίον 
μένει κι αυτό μεσ’τη Θράκη. Ευρίσκομαι πλησίον του τελευταίου Σιδηρ. Σταθμού 
του τριγώνου της κατοχής. Σήμερον έφθασα εις την νέαν μου θέσιν. Χθες και 
προχθές ευρισκόμουνα εν πορεία. Βάσανα όλο βάσανα. Δεν ελπίζω να 
αναπαυθώ ποτέ. Είμαι κουρασμένος όσω που δεν μπορώ να προσθέσω τίποτε 
άλλο παρά μόνον τες ευχαριστίες μου τες μύριες για το αδελφικόν σου 
ενδιαφέρον και στοργήν. 
 
Υγίναινε και χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
 



Δις 
 
Κ. Εμ. Βασιλάκην 
Υπολοχαγόν 
 
25ου Συντάγματος πεζικού 
7ου Λόχου Ταχ. Τομ. 930 



Ταχ. Τομ. 930 
 
24-11-19 
 
Καλή μου φίλη 
 
Τας από 14ης και 15ης τρέχοντος επιστολάς σου με τα πολλά έλαβον. Είδα με 
χαρά την παραίτησίν σου από τα αδελφικά καθήκοντα, λέγω με χαράν γιατί 
ήξευρα ότι το ενδοαφέρον σου για τ’αδέλφια ήτο ακατάβλητον, σου προσέθετε 
κόπους που σε εκούραζαν υπερβολικά, ηδύναντο να έχουν μεγάλην επίδρασιν 
επί της υγείας σου. Άλλωστε ήδη μετά την υπογραφήν της ειρήνης τα 
καθήκοντα της αδελφωσύνης αυτοδικαίως έπρεπε να λήξουν. 
 
Δύναμαι τώρα να σε συγχαρώ ως στρατιώτης δια την μετ’απαρνήσεως και 
υπερτάτου ζήλου εκτέλεσιν των στρατιωτικών καθηκόντων σου τα οποία 
εθελουσίως ανέλαβες. Αν αι ατθίδες δεν σου αναγνωρίζουν βάρη και θυσίας 
υπάρχουν όμως καρδιλες μεγαλύτερες και πολυτιμότερες από τες δικές των αι 
οποίαι σε τάσσουν εις την γραμμή της εκτιμήσεως. Είναι εκείνες η καρδιές για 
τις οποίες αφιέρωσες όλη τη ζωή της νεότητός σου για να εξυπηρετήσης 
διάφορας ανάγκας των όταν αυτές εις την γραμμήν του πυρός επρόσμεναν τον 
εχθρόν. 
 
Αυτές η καρδιές ας που νοιώθουν μέσα τους τον παλμόν του αίματος θα 
σκιρτούν από ύψιστη ευχαρίστηση όταν ακούουν τ’όνομά σου. Ως στρατιώτης 
λοιπόν σε συγχαίρω δια την εκτέλεσιν του καθήκοντός σου. Ως αδελφός δε σου 
εκφράζω την ευγνωμοσύνην μου για το άπειρον ενδιαφέρον της ψυχής σου το 
οποίον ομολογώ πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα. 
 
Θα ελυπούμην πολύ εάν διαλυομένην ήδη μοιραίως των αδελφικών μας δεσμών 
δεν ησθανόμην συναπτόμενον αναμεταξύ μας ένα άλλον δεσμόν τον φιλικόν 
ήδη, ο οποίος επιθυμώ να είναι στενώτερος του πρώτου και παντοτεινός. 
Είμαι ευτυχής να νομίζω ότι είσαι η πλειό καλή εκ των φίλων μου και πλειό 
πολύτιμος. Σου χρεωτσώ πολλά πάρα πολλά. Μου είναι αδύνατον να εξοφλήσω 
τες τόσες καλωσύνες ό,τι δήποτε και αν δι εσέ πράξω. 
 
Εν τούτοις θα μένω ευχαριστημένος και όταν εν μέρει ακόμη εξοφλήσω ό,τι σου 
χρεωστώ. Μ’αρέση να σου γράφω εις το πραγματικόν σου όνομα το οποίον είναι 
το καλύτερον από κάθε άλλο, ελπίζω να μη σε δυσαρεστή. 
 
Ευχαριστώ για το δίπλωμα που πήρες. Δεν αμφιβάλω θα φυλαχθή καλά. Το 
μετάλλιον το έχω πάρη από το Σύνταγμά μου, ώστε να μην είναι ανάγκη να 
ασχοληθής μ’αυτό. Εις προηγουμένην μου έγραφον ότι έλαβον όλα τα δέματα. 
Το γραμματάκι σου εκείνο με το μελάνι της κόπιας είχε λίγο μουτζουρωθή δεν 
εδυσκολέυθηκα όμως να το διαβάσω. 
 
Για τα βιβλία θα σου γράψω πότε τα θέλω. Επί του παρόντος όχι. Βρίσκομαι σε 
τέτοια κατάστασι που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Έχω τόση υπηρεσία που δεν 
διαθέτω ούτε ένα λεπτόν από κάθε μέρα για τίποτε άλλο. Περιμένω με 



ανυπομονησίαν την Κυριακήν για να ασχοληθώ λιγάκι με την αλληλογραφίαν 
μου. 
 
Επί τέλους να και μια φορά που μου αποδίδης το δίκαιον. Μ’έλεγες όλο τεμπέλη  
τώρα βλέπω άλλαξαν τα πράγματα σου αποσπώ καλυτέρους χαρακτηρισμούς 
Αι; Πάει καλά. 
 
Αυτή η 18σέλιδος επιστολή έκανε θαύματα ! Δεν είναι έτσι; 
 
Ξεύρεις ήδη εκ της προηγουμένης μου επιστολής ότι μετετέθην  στο 25ον 
Σύνταγμα. Είμαι χειρότερα τώρα από κάθε άλλη φορά. Ελπίζω όμως ότι κ’εγώ 
θ’αναπαυθώ κάποτε. 
 
Επιθυμώ να υποβάλης τα σέβη μου στη μαμά σου και τους χαιρετισμούς στες 
χαριτωμένες αδελφούλες σου. 
 
Με φιλίαν απέραντον 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Δις 
 
25ον Σύν/μα 
Πεζικού 
7ος Λόχος 
Τ.Τ. 930 



Τ.Τ. 930 
 
4-12-19 
 
Καλή μου φίλη 
 
Προ ημισείας ώρας έλαβον την από 29ης παρ. γλυκειά επιστολήν σου. Περί των 
πραγμάτων που μού ‘στειλες με τόση καλωσύνη που ποτέ δεν θα ξεχάσω σου 
έγραψα εις προηγουμένας μου επιστολάς. Όμως και εν τη παρούση ησθάνομαι 
την υποχρέωσιν ακόμη μια φορά να βγάλω από την καρδιά μου ένα μεγάλο 
ευχαριστώ για την ευγενική σου διάθεσι. 
 
Την από 14ης παρελθ. επιστολήν σου επίσης έλαβον. Εμάνθανον δι’αυτής την 
απόφασιν σου και πράξιν της παραιτήσεως εκ των καθηκόντων της ..... Έσπευσα 
να απαντήσω και να γράψω ότι η απόφασί σου εκείνη δεν ήτο δυνατόν παρά να 
μου κάνη μεγάλη χαρά αφού ξεύρεις ότι και εις το παρελθόν (Δ) σε συνεβούλευα 
να λάβης το ταχύτερον σκέψεις αποφασιστικάς. Εις τον τόπον της διαλύσεως 
του αδελφικού μας αισθήματος εγκαθιδρύομεν ήδη ένα άλλο αίσθημα 
μεγαλοπρεπέστερον του πρώτου το αίσθημα της φιλίας. 
 
Ελπίζω να μη παρουσιασθή καμμιά αφορμή όχι μόνον διαλύσεως αλλά και 
ψυχρότητος του αισθήματος αυτού όπως και εις το πρώτον. Δεν συμφωνώ να 
σε προσονομάζω με το παληό εκείνο ψευδώνυμό σου, μ’αρέσει περισσότερο το 
αληθινό σου όνομα. Άραγε δεν θα θυμώσης; Άλλωστε εκ μέρους μου 
τουλάχιστον ουδείς δύναται να γνωρίζη έστω και το ελάχιστον το σχετιζόμενον 
με το άτομόν σου. 
 
Για το δίπλωμα σου έγραψα εις την προηγουμένην μου (Δ) να φυλαχθή μαζύ με 
το άλλο των μεταλλίων των άλλων πολέμων. 
 
Βιβλία επί του παρόντος μη μου αγοράσης. Αδυνατώ να τα διαβάσω. Εν τούτοις 
δεν μπορώ παρά νά’χω ενθουσιασμό από την προθυμία σου. 
 
Και βέβαια εγέλασα με τα ωραία όνειρά σου. Όσω ωραιότερα βλέπεις τόσω 
χειρότερα είναι τα αποτελέσματά τους. Είμαι χειρότερα τώρα από κάθε άλλη 
φορά. Υποφέρω πολύ αφ’όταν έφυγα από την Μεραρχία μου. Ο Στρατηγός μου 
μου έστειλε δυο ιδιοχείρους επιστολάς του. Μου γράφει ότι θα μετέλθη παν 
μέσον δια να με επαναφέρη κοντά του. Τρέφομαι ήδη με την ελπίδα αυτή και 
υπομένω όλες της πίκρες. Πραγματικώς ωραίον τιο μέρος εκείνο του περιοδικού 
που μού’στειλες σε χωριστό φάκελλο, λέγεις για τον λατρευτό μας Κυβερνήτη 
είναι εύμορφον επεισόδιον εκ της πολυταράχου ζωής του. 
 
Πάλι η τεμπελιά μου δίνει και πέρνει. Εκατάλαβα ότι θέλεις να αντικαταστήσης 
σιγά σιγά το πραγματικόν μου όνομα με την τόσον ζηλευτήν (;) προσωνυμίαν 
του τεμπέλη. 
 
Δεν υπολείπεται παρά να το γράψης και στη διεύθυνση του φακέλλου. Έπειτα 
κάνε ότι θέλεις. Εύχομαι μεγάλες τες χαρές σου και την υγείαν σου αδιάσειστον. 
Με τα ειλικρινέστερα αισθήματα της πλειό στενής φιλίας. 



 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
(κοινώς τεμπέλικο)  



Τ.Τ. 930 
 
13-12-19 
 
Καλή μου φίλη. 
 
Έχω μπροστά μου την από 3ης τρεχ. επιστολήν σου. Με ευχαριστείς δι’ όσα  εις 
προηγουμένην μου έγραφον τα οποία εθεώρησες κολακευτικά. Από χαρακτήρος 
αδυνατώ να ειπώ κολακευτικά λόγια αλλά δεν έχω την δύναμην να συγκρατήσω 
την ορμήν την ψυχής μου από μτου να εναγκαλισθή με στοργήν εκείνο το οποίον 
αισθάνεσται να την έλκη κοντά του με την ακατάβλητον ελκτικήν δύναμιν της 
εκτιμήσεως. 
 
Στα μάτια μου τομ πρόσφατον πατριωτικόν σου έργον είναι μεγαλοπρεπές και 
αιγλήεν δια του οποίου εκέρδησες την εθνικήν ευγνομωσύνην και την αυτήν 
ακριβώς που εκέρδησαν και οι μαχηταί εις την πρώτην γραμμήν του πυρός. Εάν 
το έργον σου δεν είχε την απόδοσιν εκείνην την οποίαν είχε των λεοντοθύμων 
πολεμιστών ουχ’ήττον όμως και αυτό απεδήοπες την εκπλήρωσιν του αυτού 
σκοπού δηλ. της Νίκης. 
 
Εάν έχης την υπερηφάνειαν ότι και συ όσω μπόρεσες συνετέλεσες εις το κέρδος 
της Νίκης, εγώ τουλάχιστον την ευρ΄σικω πολύ δικαίαν και εύλογον. 
 
Με χαράν εδιάβασα ότι η προσωνυμία σου υπ’εμού δια του πραγματικού 
ονόματός σου δεν σε δυσαρεστεί. 
 
Ελυπήθηκα για το πάθημα του δυστυχισμένου Νανά, αφού μάλιστα ξεύρω την 
μεγάλην αδυναμίαν που τού’χεις. Δεν πιστεύω όμως να γίνη μικρότερα απ’ότι 
είναι. Μη λυπείσαι λοιπόν σύντομα θα σου χαρίζη πάλι τα εύμορφα παιχνιδάκια 
του. 
 
Με ερωτάς αν ήμαι στα πολυβόλα τώρα ή στο πεζικόν. Όταν ήλθα στο Σύν/μα 
πού’μαι τώρα με ετοποθέτησαν πάλι στα πολυβόλα. Παρεκάλεσα κατόπιν να με 
τοποθετήσουν εις λόχον πεζικού γιατί τα πολυβόλα έχουν πολλές σκοτούρες 
που τες είχα βαρεθή. Ο κ. Συνταγματάρχης είχε την καλωσύνην να λάβη υπ’όψιν 
την παράκλησίν μου και να με τοποθετήση τέλος στο πεζικόν. Τώρα που τα 
εσπούδασα τα πολυβόλα στο άλλο Σύν/μα δεν έχω πλειά όρεξι να ανακατευθώ 
με αυτά. Αλλά τι τα θέλεις όπου και να βρίσκωμαι. Η ζωή μου εδώ είναι πολύ 
άσχημη. Μένω σε άθλιο μέρος. Ελπίζω να γυρίσω πάλι στη Μεραρχία μου. Δια 
την επάνοδόν μου αυτήν ενεργεί ο ίδιος ο λατρευτός μου Στρατηγός. Είχε την 
καλωσύνην να μου το καταστήση γνωστόν δια δύο επιστολών του. 
 
Τες μουτζούρες σου, έσο βεβαία ότι τες εσυνείθισα και δεν αισθάνομαι καμμιά 
δυσκολία στο διάβασμά τους. 
 
Ήδη επιθυμώ να μάθω εάν και συ έχεις συνειθίσει τες δικές μου μουτζούρες. 
Κάνω χρήσιν της λέξης αυτής προκληθείς από σχετικήν ερώτησίν σου. 
 
Χαίρε και υγίαινε. 



 
Με βαθύτατον και ειλικρινέστατον αίσθημα φιλικόν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
25ον Σύνταγμα Πεζ. 
 
7ος Λόχος 
 
Τ.Τ. 930 



Τ.Τ. 930 
 
20-12-19 
 
Καλή μου φίλη 
 
Εδιάβασα με ευχαρίστηση όλα τα καλά λόγια σου που περιέχονται στο από 10ης 
γράμμαν σου. 
 
Εβράδυνα ν’απαντήσω διότι καθ’ην στιγμήν το ελάμβανον ανεχώρουν δια την 
προκάλυψιν των συνόρων. Από χθες ανέλαβον την νέαν μου υπηρεσίαν. Μένω 
σ’ένα χωριό από 15 σπήτια και τι σπήτια; παλατάκια : Αν ρωτάς για τους 
κατοίκους είναι όλοι Τούρκοι και εν ημιαγρία καταστάσει.  
 
Η υπηρεσία μου αυτή είναι λιγάκι επίπονος και με ευθύνας πολλάς. Είμαι 
υποχρεωμένος ως διοικητής να τρέχω διαρκώς στη περιφέρειά μου. 
Αλλά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει αθλιέστερο μέρος στον κόσμο από αυτή την 
περιφέρειαν την δική μου. Όλο βουνά απρόσιτα χωρίς κανένα δρόμο και δάση. 
 
Όταν πηγαίνω για υπηρεσία μεταβάλλομαι εις γίδι πηδάω πηδάω και όλο 
πηδάω από βράχο σε βράχο. Σήμερα ήμουν εις κίνησιν ακατάπαυστον από το 
μεσημέρι έως τη νύκτα. Δεν φαντάζεσαι πόσον είμαι κουρασμένος. Και όμως 
αυτή η υπηρεσία θα διαρκέση επί δύο μήνας ! Όσον αφορά για στενοχώρια δεν 
λέιπει ποτέ. Προσπαθώ ν’απομακρύνω τον εαυτόν μου από την θλίψην και με 
συγχωρής αν σου μεταδίδω να πίης από το ποτήριον των κακοτυχιών μου. 
 
Πάλι ελπίζω να έχω καλυτέραν μετατροπήν της τύχης και ν’αναπαυθώ κ’εγώ 
κάποτε. 
 
Ώστε πάλι κουβέντα για τον Νανά. Μα βέβαια έτσι είναι αυτά πουν σου κάνει 
την πλειό μεγάλη χαρά μ ετην συντροφιά του είναι δίκαιον να σου κάνη και την 
μεγαλύτερη λύπη με τον χαμόν του. Ευτυχώς ήτο παροδική. 
 
Μ’ερωτάς αν μ’αρέση να υπογράφης με μτο γνωστό ψευδώνυμον. Δεν με μέλλει 
(Δ) έχω την προτίμησιν στο πραγματικόν σου όνομα. 
 
Ωραίο το πρόγραμμα του κινηματογράφου με την διαφορά ότι εσύ μεν το είδες 
επί της οθόνης ενώ εγώ το απήλαυσα σ’ένα κομματάκι χαρτί. 
 
Σου συνιστώ να προτιμάς τον κινηματογράφο από κάθε άλλο θέαμα. Διδάσκεται 
κανείς τόσα εύμορφα πραγματάκια απολαμβάνει να βλέπη ένα δυνατό παίξιμο 
μεγάλων καλλιτεχνών και εν τάυτω προάγεται αισθητικώς. 
 
Και αφού πρόκειται περί κινηματογράφου ιδού κ’ένα νέο απ’εδώ. Απόψε 
ετοιμαζόμουνα κ’εγώ να πάγω στο μεγαλύτερο κινηματογράφο της 
μεγαλουπόλεως που μένω από χθες αλλά δυστυχώς δεν βρήκα θέσιν τας 
κατέλαβαν όλας οι από χθες συμπολίται μου Τούρκοι μετά χαρεμίων τους (!!) 
 



Από ενωρίς λοιπόν ηναγκάσθην να κλεισθώ στο κομψό μου σαλονάκι και να 
κερδήσω τον καιρόν να γράψω τες μουτζούρες αυτές (!) 
 
Ελπίζω η πάντοτε μεγάλη προθυμία σου εις το να μου γράφης να μη ελαττωθή 
και τώρα επιθυμώ  να γνωρίζης ότι μόνον από τες επιστολές σου έχω την μόνην 
δροσίαν εδ’ω μέσα στην άγρια φύσι. 
 
Προσθέτω τέλος τα καλύτερα αισθήματά μου για την μεγάλη φιλία μας. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
7ος Λόχος 
 
25ον Συν/τος Πεζ 
 
Τ.Τ. 930 



Τ.Τ. 930 
 
1-1-1920 
 
 
 
Δις Νεφέλη 
 
Φίλη μου αρίστη 
 
Εκράτησα για σένα τες πλειό διαλεχτές ευχές μου επί τω νέω έτει. Εύχομαι να 
διέλθη δι’αυτού υγιής ευτυχούσα να εναγκαλισθής τον γλυκύτερον πόθον Σου 
και ίδης πραγματοποιημένα τα ωραία και χρυσά όνειρά σου. 
 
Επιθυμώ να μάθης πως πέρασα και πως περνώ τες εορτές. Φίλη μου δεν 
εσκέφθης φαίνεται ότι εδώ στην άγρια φύσι που βρίσκομαι καμμιά μέρα του 
έτους δεν έχει διαφορά από τες άλλες. Σήμερα μάλιστα εξύπνησα κατά το 
μεσημέρι όχι γιατί είχα αγρυπνήσει τη νύχτα στο πόκερ αλλά στο διάβασμα. Αν 
μου έλειπον και τα βιβλία ασφαλώς θα ετρελλαινόμουν. 
 
Την εφημερίδα που γράφεις δεν έλαβον, αλλά τι χρειάζεται; Αφού εδώ έχομε 
κάθε μέρα! Αδυνατώ να γράψω πλειό πολλά. Δεν ξεύρω γιατί σήμερα δεν έχω 
την διάθεσί μου. Παραδοθείς στες αναμνήσεις παληών χρόνων εμελαγχόλησα 
πολύ. 
 
Υγίαινε και χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Είχα ήδη τελειώσει την παρούσαν οπότε ο Ταχυδρόμος μου επιδίδει τας 
ωραίας ευχετηρίους κάρτας σου και της δίδας Γεωργίας επί τω νέω έτει. 
Συγχρόνως έλαβον λήξαντος μηνός επιστολήν σου. Ευχαριστώ θερμώς 
αμφοτέρας δια τας καλές σας ευχές. Όντως με συγκινούν αι αγνόταται αυταί 
προσρήσεις των δύο χαριτωμένων αδελφών. 
 
Αντεύχομαι εις όλους τους οικείους σας μια ολόχρυση ευτυχία κατά το Νέον 
έτος. 
 
Εχάρηκα που ο αδελφός σου απολαμβάνει ήδη τας θωπείας της θερμής 
οικογενειακής εστίας. Ηυχαριστήθην που πέρασες εύμορφα τα Χριστούγεννα θα 
επεθύμουν να μάθαινα ότι και πρωτοχρονιά πέρασες ευμορφώτερα. Εδάκρυσα 
όταν οίδα ότι εδέχθης ευχάς για τη γιορτή μου. 
 
Διατελώ ακόμα υπό το κράτος της συγκινήσεως απέναντι των εξόχων 
αισθημάτων σου προς εμέ και του μεγελείου της ψυχής σου. Αδυνατώ να γράψω 
ότι αυτήν την στιγμήν αισθάνομαι σιωπώ ... 
 
Εκτός των τελευταίων καρτών σου και της δίδος Γεωργίας έλαβον και τας 
προηγουμένας επί τη εορτή μου. 
 



Τ.Τ. 930 
 
1-1-1920 
 
 
 
Με απείρους ευχάς ευδαιμονίας 
 
Εμμ. Β. 



Τ.Τ. 930 
 
7-1-1920 
 
Φίλη μου αρίστη 
 
Τα εύμορφα λογάκια σου, αποτελούν βάλσαμον που γλυκαίνει τον δριμύν μου 
πόνον. Πάντοτε στες πίκρες σε βρήκα με το αίσθημα της συμπαθείας στο βλέμμα 
και με τα παρήγορα λόγια στο στόμα. 
 
Όντως κατόρθωσες να με ανασύρης από τον κρημνόν της απελπισιάς απ’τον 
οποίον έξαλλος ερρίφθην. Διατηρώ ήδη εν τη ψυχή μου την δρόσον της ελπίδος 
ότι πάντοτε θα ευτυχήσω κ’εγώ να γνωρίσω τη χαρά και ν’ανακουφίσω το 
ταλαίπωρον σαρκίον μου. 
 
Δεν ήτο όμως καθόλου σκοπός μου να σε κάμω να λυπηθής για τες κακοτυχίες 
μου. Καίτοι ξεύρω ότι η ευγενής σου φύση έλκεται πάντοτε υπό της οδύνης της 
πονεμένης ψυχής και συμμερίζεται τον πόνο της, εν τούτοις θα επεθύμουν εξ 
αιτίας μου να μη χάνης ποτέ την γαλήνην και την χαράν της καλοκαγάθου ψυχής 
σου. 
 
Θέλεις περιγραφούλα πως πέρασα την εορτήν του νέου έτους. 
 
Τούτο μόνον σου γράφω ότι σχεδόν δεν εκατάλαβα εδώ πάνω ότι υπήρξε αυτή η 
εορτή και μόνον από κάτι ευχητήριες κάρτες που μου έστειλλαν ηννόησα ότι 
εβάδιζον πλέον εις το νέον έτος. 
 
Ιδού και κάτι σχετικόν. 
 
Χθες εορτήν των Θεοφανείων διέταξα να συνταχθούν οι άνδρες μου για να τους 
κάνω θεωρίαν οπότε μου υπέμνησαν ότι είναι εορτή εξαιρέσιμος. Με συγχωρείτε 
του είπα δεν το θυμήθηκα. 
 
Σέβομαι την επιθυμίαν σου να υπογράφεσαι με το παλαιόν ψευδώνυμον. Τώρα 
άλλαξα βλέπω το φύλλο. Αι ; Έχουμε άλλες προσωνυμίες. Αλλά πως συνέβη αυτό 
το θαύμα από τεμπέλικο να γίνω προκομμένο; 
 
Τέλος πάντων θα φροντίσω να διατηρήσω τον νέον ζηλευτόν τίτλον ο οποίος 
σαν να ήναι πλειό καλός από τον παληόν. Επιθυμώ να μάθω τι έγινε ο Γιώργος 
δηλ. ο κυρ λοχίας. 
 
Διατηρείται ακόμα στο στράτευμα ή απελύθη; 
 
Υγίαινε και χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
Υπγός 
 
25ον Σύν/μα 



7ος Λόχος 
Τ.Τ. 930 



Τ.Τ. 930 
4 Φεβρουαρίου 1920 
 
Φίλη μου αρίστη 
 
Μαζεμμένες έλαβα προ 10-12 ημερών τρεις επιστολάς σου 11ης, 12ης και 16ης 
Ιανουαρίου. Δεν σου έγραψα  αμέσως ένεκα της απεργίας των Σιδηροδρομικών 
Μακεδονίας λόγω της οποίας διεκόπη εντελώς η συγκοινωνία. Ήτο επομένως 
ανωφελές να στείλω γράμμα έχων υπ’όψιν ότι δεν επρόκειτο να φθάση γρήγορα 
μέχρι των χειρών σου αλλά θα καθόταν ίσως μέχρι σήμερον στο στρατιωτικόν 
Ταχυδρομείον του τομέως μας. 
 
Εξ αφορμής του γεγονότος αυτού της απεργίας η επικρατεστέρα σκέψη στο 
μυαλό μου ήτο η ανησυχία την οποίαν θα εδοκίμαζες έχων υπ’όψιν την πείραν 
του παρελθόντος που για τεμπελιά μου μόνον 2-3 ημερών ησθάνεσο μαρτύριον 
στενοχώριας. 
 
Ελπίζω το παρόν να πάρη τον δρόμον του και να κατορθώση γρήγορα να 
επισκεφθή την Αθήνα και να φθάση μέχρι της ωδού Φωκυλίδου. Μαθαίνω ότι 
απεκαταστάθη η συκγοινωνία δια οπλιτών του Στρατιωτικού Τάγματος των 
Σιδηροδρόμων οι οποίοι κατόπιν των μέτρων της Κυβερνήσεως ανέλαβον την 
υπηρεσίαν κινήσεως. 
 
Περιττόν να προσθέσω ότι η διακοπή αυτή της συγκοινωνίας ήτο οδυνηρόν 
τραύμα κατά της ψυχής μου. Εστερήθην επί πολλάς ημέρας δροσεράς 
αλληλογραφίας και εφημερίδαν αι οποίαι αποτελούν την καλύτερη συντροφιά 
μου και την μόνην ανακούφισι απέναντι της πλήξεως που αισθάνομαι σ’αυτή 
την γήϊνη κόλασι που ζω. 
 
Χθες ήλθαν αρκεταί επιστολαί αλλ’όχι και εφημερίδες, έχω να διαβάσω από της 
15ης Ιανουαρίου. Δεν ξεύρω τι γίνεται προ παντός στην Αθήνα. Παρακολούθουν 
στον «Ελεύθερον Τύπον» τα πρακτικά της δίκης του πρώην Επιτελείου. 
 
Ασφαλώς η δίκη θά’χη τερματισθή και η απόφαση θά’χη εκδοθή αλλά πως να 
την μάθω; 
 
Ήδη έρχομαι στα τρία γραμματάκια σου. Ομολογώ ότι ποτέ άλλοτε δεν μου 
έγραψες περισσότερα πράγματα και τόσω ενδιαφέροντα. Εμέτρησα τες σελίδας. 
Τες βρήκα δεκαοκτώ και μάλιστα πολύ πυκνογραμμένες ! Σκέπτομαι πάλιν ότι 
το ρεκόρ τώχω εγώ με εκείνο το γράμμα μου των 21 σελίδων, χωρίς να θέλω να 
αφήσω την υπόνοιαν ότι έχω κανένα παράπονον. 
 
Από όσα γράφεις συνάγω το συμπέρασμα ότι λόγω κοπώσεως συμβαίνει ώστε 
να ασθενής πολλές φορές. Θα ήτο προτιμώτερον να εκοπίαζες ολιγώτερον. 
Νοιώθω τον ευγενή εγωϊσμόν σου. Επιθυμείς πάντοτε νά’χης τα πρωτεία της 
οικοκυρωσύνης. Έχε εν τούτοις την βεβαίωσιν ότι και με μικροτέρους κόπους 
δεν θα τα χάσης. Άλλωστε δεν αμφιβάλλω ότι αι τόσον χαριτωμέναι δίδες 
αδελφαί σου δεν θα διστάζουν σε κάθε στιγμή να αναλαμβάνουν με πολλή 
ευχαρίστηση μέρος των φροντίδων του σπητιού. 



 
Δεν επιθυμώ να ανακατευθώ στα σπητίσια σαςκαι μόνον έχω την πρόθεσιν να 
σου απευθύνω μια συμβουλήν δεν έχω δε τον φόβον ότι δια τούτο θα 
παρεξηγηθώ. Άλλωστε είσαι τόσω καλή και αθώα που ποτέ δεν μου εφανέρωσες 
ούτε την παραμικρή ψυχρότητα. 
 
Εγέλασα όχι λίγο για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού σαν της Πρωτοχρονιάς, προ 
παντός για τα κέρδη που σου προσεπόρεσεν η τύχη μου. Έχω πικράν πείραν εάν 
από την θεάν αυτήν πάντοτε δεν μου έλειψε τίποτε άλλο από το δυσμενές της 
πρόσωπον. Και αν ποτέ μού’δειξε κάποια ευμένεια η κατάσταση αυτή ήτο τόσω 
απατηλή ώστε εντός ελαχίστου χρόνου με επαναφέρει πάλιν εις τη συνήθη 
δυσμενή κατάστασι. 
 
Δεν μου λέγεις όμως την αλήθειαν. Από το τελικόν αποτέλεσμα καταλαβαίνω ότι 
και την τελευταίαν φορά που έπαιξες και τα έχασες όλα, έπαιξες και τότε με την 
τύχην μου. Το καταλαβαίνω γιατί έτσι με την ίδια μορφή παρουσιάζεται 
πάντοτε και εις εμέ. 
 
Κατά την Πρωτοχρονιά του 1918 έπαιξα δια πρώτην φοράν μεγάλο παιχνίδι. 
Ήμουν τότε ολίγον όπισθεν των γραμμών του Μετώπου και δίπλα στας θέσεις 
όπου τα κανόνια εξέφερον τους αγρίους και φοβερούς μυκηθμούς των. Έπαιξα 
πόκερ με τον Ταγματάρχην μου και με δύο άλλους αξιωματικούς. Στην αρχή 
εκέρδησα αλλά στο τέλος η κάβα μου εσκουπίσθηκε εντελώς. Είχον και ζημίαν 
500 δραχμών. Επειδή δε και πρωτύτερα εις μικρότερα παιχνίδια είχα χάσει 1000 
δραχμάς ανέβηκε το όλον της ζημίας εις χιλίας πεντακοσίας δραχμάς ! Έκτοτε 
δεν έπαιξα ούτε θα παίξω όσες πρωτοχρονιές κι αν έλθουν. 
 
Γι’αυτό λοιπόν απέστερξα και φέτο να δοκιμάσω την τύχην μου και ναι μεν δεν 
είχα παρέα παρά ένα μόνον αξιωματικόν αλλά κι αν είχα πάλιν δεν θα έπιανα τα 
χαρτιά, Έχω κάμει όρκο ! 
 
Μ’ερωτάς αν αι επιστολαί σου μου κάνουν χαράν. Φίλη μου δεν επερίμενα την 
ερώτησιν αυτήν. Ήλπιζα να εμάντευες τα αισθήματα της χαράς μου που μου 
κάνουν τα ολόδροσα γραμματάκια σου. 
 
Δεν έχω την αξίωσιν όπως υπαινίττεσαι να εντρυφώ και να βρίσκω στα 
γράμματά σου ότι ρέει από την πένναν ενός λογίου. 
 
Βρίσκω όμως ωραία αισθήματα ευγενικής ψυχής και αυτό μου είναι αρκετόν, 
ικανόν άλλωστε ν’αναπληρώνη το κάλλος της πείνας την λογίαν. Διακρίνω μέσα 
στις λιτές γραμμές σου το ζωηρόν αίσθημα της αδόλου σου ψυχής και αντλώ 
απ’αυτές παρήγορες σκέψεις στες δύσκολες στιγμές μου. 
 
Και μού’ρχεται συχνά η ιδέα άραγε η ευγνωμοσύνη μου θά’ναι αρκετή να 
εξοφλήσω απέναντι του μεγάλου του μεγάλου αυτού ενδιαφέροντος; 
 
Η Δις Γεωργία δεν αμφιβάλλω ότι θα αρρώστησε εκ συμπαθείας προς σε αφού 
και συ ήσουν άρρωστη. Το αποδεικνύει το γεγονός ότι πάλι μαζύ εγίνατε καλά. 



Εγώ εν τούτοις θα επεθύμουν να μη ευρίσκη αφορμή να εκδηλώνη την 
συμπάθειάν της αυτήν. 
 
Μέσα εις ένα από τα τρία γραμματάκια σου περιέχετο και το ημερολόγιον. 
Ευχαριστώ απείρως. Πάντοτε προσπαθής να βρίσκης μέσα να σε θυμάμαι γιατί 
φαίνεται δεν γνωρίζεις ότι και  χωρίς αυτά η ανάμνησή σου μου είναι πάντοτε 
προσφιλής. 
 
Ελπίζω εντός του μηνός να αντικατασταθούμεν από την προκάλυψιν οπότε 
πηγαίνομεν στη Ξάνθη. Εκεί επί τέλους θα’χω ολιγωτέρους λόγους να 
στενοχωρούμαι. 
 
Ουδέν έτερον. Επιθυμώ να ειπής χίλια καλά λόγια στους οικέιους σου εκ μέρους 
μου. 
 
Υγίαινε και χαίρε 
 
Με τα καλύτερα φιλικά αισθήματα 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός   



Τ.Τ. 930 
 
15-2-1920 
 
Φίλη μου 
 
Σπεύδω να απαντήσω στο από 8ης τρέχ. γράμμα σου. Μου κάνει εντύπωσιν πως 
δεν έλαβες ακόμη την προηγουμένην επιστολήν μου. Σημειώνω σ’αυτήν αρκετές 
φλυαρίες. Ελπίζω να μη χαθή. Σ’αυτήν έγραφα ότι έλαβον όλες γενικώς τες 
επιστολές σου μαζύ με το ημερολόγιον. 
 
Θαυμάζω την εκλεκτικότητά σου ! Ωρισμένως τίποτε δεν θα ήτο πλειό χρήσιμο 
για μένα όσω το ημερολόγιον αυτό στας παρούσας περιστάσεις. Πίστευσέ με ότι 
τόσω τά’χω χάσει σ’αυτή τη φριχτή πλήξι και μονοτονία ώστε έχασα την 
συνείδησιν του χρόνου. Προτού λάβω το ημερολόγιον ποτέ δεν μπορούσα να 
ξεύρω τι μέρα έχουμε κλπ.. 
 
Τώρα όταν το μεσημέρι μοντάρω το ρωλόγι μου πέρνω και το ημερολόγιον και 
σβύνω την προηγούμενη μέρα. Δεν αμφιβάλλω ότι δια την εκλογήν του δώρου 
σου εσκέφθης ότι έπρεπε να μου στείλης ένα πραγματάκι χρήσιμο. Δεν έχω 
λοιπόν άδικον να θαυμάζω την δύναμην και ικανότητα της εκλεκτικότητός σου. 
 
Τώρα δόξα τω θεώ απεκαταστάθη η συγκοινωνία. Ενόμισα ότι απελευθερώθην 
από ένα φοβερόν εφιάλτην ο οποίος μου επίεζε τα στήθη. 
 
Φαντάσου με χωρίς ειδήσεις  και εφημερίδες τόσες μέρες εδώ στην ερημιά. 
Χτυπούσα το κεφάλι μου στα ντουβάρια επειδή δεν είχα τι άλλο να κάνω. 
Αρκετή δροσιά από τελευταίο σου γραμματάκι επειδή είχα στερηθή τόσω πολύ. 
Ως νέσον δεν έχω τι να σου γράψω ειμή ότι μετά μίαν εβδομάδα οριστικώς 
αντικαθίσταμαι απ’εδώ και πηγαίνωμε στη Ξάνθη, η σχετική διαταγή εξεδόθη. 
 
Δεν αποκρύπτω την χαράν μου για το πολύ πολύ ευχάριστον του πράγματος. 
Ελπίζω το άλλον μου γράμμα να σου το στείλω από τη Ξάνθη. 
 
Ήδη θέλω να σε παρακαλέσω να μη ανησυχήσης εάν βραδύνω να σου γράψω. 
Να σκέπτεσαι εν τοιαύτη περιπτώσει ότι ή θά’μαι στο δρόμο (έχομε πορείαν 2 
ημερών) ή θα ασχολούμαι εις το να εγκαταστασθώ. Τρομερό αυτό το ξεσπίτωμα 
και το εκ νέου σπίτωμα το οποίον είναι τόσω σύνηθες σε ‘μας. 
 
Αρκετά θα επαρηγορούντο οι αθηναίοι αν μας έβλεπαν να περιφέρωμεν 
διαρκώς το οικοκυριό μας σχεδόν κάθε μήνα ενώ αυτοί μόνον τον Σεπτέμβριον 
χρησιμοποιούν τα κάρρα για την ίδια δουλειά και χωρίς νά’χουν να διατρέξουν 
τας τρομεράς αποστάσεις που εμείς διατρέχομεν. 
 
Υγίαινε κα χαίρε 
 
Με την πλειό μεγάλη φιλική αγάπη 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



 
Υπγός 
 
Υ.Γ. 
 
Την εφημερίδα πού’στειλες δεν έλαβον. Δεν ξεύρω αυτές η εφημερίδες σε πουν 
αγκίστρια μπερδέυονται. 
 
Ο ίδιος 



Τ.Τ. 930 
 
20-2-20 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον σήμερον την από 12ης τρεχ. επιστολήν σου. Θα μου επιτρέψης στα 
πολλά πολλά και γιομάτα δροσιά που γράφεις να απαντήσω με λίγα λόγια 
επειδή είμαι έτοιμος προς αναχώρησιν. 
 
Δυστυχώς όχι για την Ξάνθη αλλά για ένα άλλο χωριό το οποίον απέχει μια ώρα 
απ’αυτό που βρίσκομαι τώρα. Η αντικατάστασίς μας περί της οποίας σου 
έγραφα ότι ήτο βεβαία ανεβλήθη μέχρι τέλους του μηνός. Βάστα καρδιά μου ! 
 
Εν τω μεταξύ στο νέο χωριό που πηγαίνω πλησιέστερον προς τους Βουλγάρους 
έχω να οργανώσω νέαν υπηρεσίαν κλπ. Θά’χω μπελάδες δηλ. επί 3-4 ημέρας. 
Ελπίζω ότι γρήγορα τελειώνουν κι αυτά τα βάσανα. Την εκτός φακέλλου 
εφημερίδα «Εστίαν της Σμύρνης» έλαβον επί τέλους. Ευχαριστώ. Μου έκανε 
έκπληξιν το άνοιγμα του περιεχομένου στο φάκελλον της επιστολής σου. Λέγεις 
την αλήθεια όταν  μου γράφης ότι επάχυνες; Πράγματι διακρίνω μεγάλη 
μεταβολή. 
 
Ο ευγενικός νεανίας εξωραϊζει με την ωραία πόζα του και την συμπαθεστάτην 
φυσιογνωμίαν του το έξοχον και φωτεινόν πλαίσιον των τριών χαρίτων. Χαίρω 
πολύ που κάμω την γνωριμίαν του έστω και μ’αυτό το τρόπο. Ελπίζω κατά τη 
συνέντευξή μας να τον αναγνωρίσω ευκόλως. Γράφεις ερωτώσα αν έμεινα 
ευχαριστημένος απ’αυτήν την επίσκεψιν των τεσσάρων. Μου εφάνηκεν σαν 
ρόδα που δυσκολεύομαι να διακρίνω ποιό είναι το καλύτερο. Αποτελούν ένα 
ωραίον σύμπλεγμα μια μυροβόλο ανθοδέσμη. 
 
Μ’ερωτάς ακόμα ποιός επήρε εδώ στη μεγαλούπολί μας το πρώτον βραβείον της 
καλυτέρας αμφιέσεως στες Αποκρηές. Μια ξυπόλητη χανούμ ! Αυτή η δική μας 
Χανούμ προς τη δική μας παραβαλλομένη η οποία εις τον χορόν των Συντακτών 
στα (Δ) πήρε το πρώτον βραβείον, ασφαλώς σαν είχε την πρόνοιαν νά’λθη στην 
Αθήνα με τον αραμπά της, δικαίως θα διεφιλονίκει τα πρωτεία της κομικής και 
χαριέσσης αμφιέσεως απέναντι της δίδος Κυριακίδου. 
 
ΗνΤαχυδρ. συγκοινωνία απεκατεστάθη. Εφημερίδες τώρα διαβάζομεν. Δεν είναι 
συνεπώς ανάγκη να με σκεφθής για το ζήτημα αυτό. Λυπούμαι που δεν μπορώ 
να γιομίσω το χαρτί πάντοτε (από φλυαρίες βέβαια) κ’έτσι θα σου δώσω πάλιν 
αφορμήν να με αποκαλής συχνότερον τεμπέλικο. Είμαι πολύ βιαστικός μετά 
μίαν ώρα αναχωρώ. 
 
Υγίαινε και χαίρε 
 
Με την πάντοτε φιλικώτατην αγάπην μου 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 



  



Ξάνθη  
 
7 Μαρτίου 1920 
 
Δις Νεφέλη αγαπητή μου φίλη 
 
Από 1ης Μαρτίου ευρίσκομαι στην Ξάνθην. Επί τέλους ανέπνευσα ύστερα από το 
μαρτύριον της προκαλύψεως. Η παρούσα μου ασφαλώς θα σέ’βρη πάλι 
θυμωμένη για την ολιγοήμερον σιωπήν μου αλλά φίλη μου ήμουνα πολύ 
κουρασμένος αφού για να φθάσω στη Ξάνθην υπέστην πορείαν τριών ημερών 
υπό βροχήν μάλιστα. 
 
Δεν μπορώ ακόμα να συνέλθω από την κούρασιν. Έχω εις χείρας μου τρεις 
επιστολάς σου μίαν της 23ης και δύο της 27ης Φεβρουαρίου απαντώ εις τας 
ερωτήσεις σου. Η φωτογραφία διατηρείται καλά. Τον φάκελλον εις τον οποίον 
περιείχετο ήνοιξα τελευταίον συμμορφωθείς άλλωστε με την επί τούτου 
απαγορευτικήν διαταγήν. 
 
Όσον δια τους επισκέπτας που μ’ερωτάς δεν βρήκα καταλληλότερον θέσιν να 
τους τοποθετήσω παρά μέσα στην καρδιά μου. 
 
Ώστε εξακολουθής να παχαίνης; Πολύ ευχάριστον. Αποδεικνύει καλή καρδιά και 
γαλήνηνσκέψεως. 
 
Κάνεις την ερώτησιν για τα πάχεια τα δικά μου. Αλλά τα βάσανα και αι 
ταλαιπωρείαι είναι ποτέ δυνατόν να διαθρέψουν ευνοϊκώς ένα οργανισμόν; 
 
Από την εφημερίδα της Πατρίδος σου μού’καμεν εντύπωσιν το χρονογράφημα 
που υμνεί το γλέντι πού’γινε στου Νεόπλουτου το σπήτι. 
 
Δυστυχώς δεν ξεύρεις τα τερτίπια των αξιωματικών που γράφεις ότι 
μετεθέτουν. Είναι χειρότεροι από στρήδεια, ξεύρουν να κολλούν όπου τους 
αρέσει χωρίς και να μπορεί κανείς να τους ξεκολλήση. Τέλος ας ελπίσωμεν. 
 
Εδώ ακόμα δεν έχομεν καμμία είδησιν. Να επισκέπτεσαι συχνότερον τον 
Βασιλικόν κήπον. Θα περνάς εκεί θαυμάσια τον περίπατόν σου. 
 
Ελυπήθηκα που θα φύγης για την Σμύρνη. Ώστε θα απομακρυνθούμε τόσο πολύ; 
Τι φοβερό ! 
 
Αλλά πάλι καλά αφού πρόκειται να σε ευχαριστήση  το ταξείδι αυτό. Εμείς εδώ 
ελπίζω γρήγορα να πάμε στην Ανδριανούπολιν. Σκέπτομαι με ταχυδρ. δέματα να 
σου στείλω μερικά πράγματά μου τα οποία δεν μπορώ νά’χω μαζύ μου στες 
πορείες που θα κάνωμε. 
 
Πόσο σε στενοχωρώ θεέ μου ! Θα με συγχωρήσης ποτέ γι’αυτές τες διαρκείς 
ενοχλήσεις; Ενδιαφέρεσαι να μάθης τη νέα ζωή μου στη Ξάνθη. 
 



Από το πρωί έως το βράδυ στο πόδι. Κουράζομαι πολύ. Δυστυχώς η Ξάνθη δεν 
έχει καλά κέντρα.  Πηγαίνω μόνον στην εμπορικήν λέσχην όπου συχνάζερι ο 
καλός κόσμος. Είναι αρκετά εύμορφα. Παραβάλλεται με τα καλύτερα κέντρα 
των Αθηνών. Παιανίζει σχεδόν κάθε βράδυ και η Στρατιωτική μπάντα. 
 
Πρόσεξε από τα γρατσουνίσματα του Νανά. Εξακολουθεί να μικαρίνη; Σου 
γράφω κατά την 2αν μεταμεσονύκτιον ώραν. 
 
Με συγχωρείς που γράφω τόσα λίγα θέλω να κλέψω μερικές ώρες ν’αναπαυθώ. 
Αύριον λίαν πρωΐ έχομεν άσκηση η οποία θα διαρκέση πολλάς ώρας. 
 
Υγίαινε και χαίρε 
 
Με την μεγαλυτέραν φιλικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Ταχ. Τομ. 930 
 
24 Μαρτίου 1920 
 
Δις Νεφέλη 
 
Αγαπημένη μου φίλη 
 
Ενώ ετοιμαζόμουνα να σου απαντήσω εις την από 10ης τρέχ. επιστολήν σου, 
αίφνης διατασσόμεθα να αναχωρήσωμεν. Ήλθαμεν σ’ένα χωριό πού’ναι κοντά 
στονν τελευταίο σταθμό του κατεχομένου τριγώνου όπου και άλλοτε εμέναμεν. 
 
Στη Ξάνθη μόνον 15 μέρες εκαθήσαμε αλλά ανέπνευσα λιγάκι. Κ’εδώ υποθέτω 
είμαστε για λίγες μέρες ελπίζω μετά το Πάσχα να πάμε μπροστά για την 
Ανδριανούπολη. 
 
Αφού είναι έτσι μετ’ευχαριστήσεως εγκαταλείψαμεν την Ξάνθην. Θα 
αποτελέσωμεν την πρωτοπορείαν των απελευθερωτικών στρατευμάτων της 
Ανατολ. Θράκης. Τώρα ας έλθουμε στο γράμμα σου. 
 
Την εφημερίδα που έγραφε τα «αγγελικά» την έλαβον. Ήτο αρκετά εύμορφο 
αυτό το χρονογράφημα του Σμυρναίου διηγηματογράφου. Δια το τόσω 
ξεκαρδιστικό πάθημά σου με τον Σωσίαν μου σου γράφω εις προηγουμένην ην 
ήδη θα έλαβες. 
 
Είναι ανάγκη να πολλαπλασιάσης τους περιπάτους σου στο Βασιλ. Κήπο τώρα 
μάλιστα με την άνοιξην. Τα πράγματα που σου έγραφα ότι θα έστελνα τα αφήκα 
στη Ξάνθη εις φίλον μου έμπορον. Τα είχα συσκευάσει εις δέματα και τα 
ετοίμασα καθ’όλα. Δυστυχώς δεν τα εδέχθη το Ταχυδρομείον ούτε το 
Στρατιωτικόν αλλ’ ούτε και το πολιτικόν. Δέχονται λέγει μόνον ορισμένα 
πράγματα όχι ‘ο,τι τύχει. Εν πάσει περιπτώσει σε ευχαριστώ για την καλή σου 
διάθεσι που ε’ιχες να τα δεχθής όπως μου γράφεις. Δεν είχα καμμιά αμφιβολία 
και δεν ήτο ίσως ανάγκη να μου το γράψης αφού ξεύρω καλά την χρυσή σου 
καρδιά.  
 
Είδα με ευχαρίστησίν μου ότι δεν θα εγκαταλείψης την Αθήνα για να μεταβής 
στη Σμύρνη. Και βέβαια έτσι έπρεπε να γίνη αφού το ταξείδι ήτο επόμενον να σε 
εκθέση εις ταλαιπωρίας. Τι γίνεται ο Νανάς μήπως μικραίνει; 
 
Μου έκανε αρκετήν αίσθησιν όσα γράφεις για τον Μέγαν Κυβερνήτην μας. Σε 
συγχαίρω για το μεγάλο δώρο που σού’κανε που αληθινά είναι πολυτιμώτατον. 
Αλλά δεν γνωρίζω αυτό το ευχάριστον επεισόδιον πού’χες μαζύ του θα ήτο 
δυνατόν να το μάθω; 
 
Ασφαλώς πάλι θά’σαι θυμωμένη για την νέαν μου βραδύτητα. Αλλ’εάν καμμιά 
φορά συναντηθούμε και μάθης τες ασχολίες μου ελπίζω να με δικαιολογήσης. 
Τούτον μόνον σου λέγω ότι λόγω των μεγάλων μαυ ασχολιών έπαυσα να 
αλληλογραφώ μ’όλους τους άλλους και μόνον στη Μητέρα μου στέλνω κανένα 



γράμμα από καμμιά φορά. Επί τη αυριανή ονομαστική εορτή της χρυσής 
μητέρας σου εύχομαι να σου ζήση ευτυχισμένη χρόνια πολλά πάρα πολλά. 
 
Επίσης εύχομαι καλόν Πάσχα και καλές γιορτές. 
 
Υγίαινε και χαίρε 
 
Με την λαμπροτάτην φιλικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Ωραίον τομ απόσπασμα εκ της Σιδηράς διαθήκης του κ. Πολ 
Δημητρακοπούλου περί τιμής και χρυσού. Το έλαβον εις χωριστόν φάκελλόν 
σου. 
 
Ευχαριστώ πολύ πολύ 
 
 
Ο ίδιος  



Τ.Τ. 930 
 
Δις Νεφέλη 
 
Φίλη μου αγαπημένη 
 
Απαντώ στην από 30ης ληξ. μηνός επιστολήν σου. Την ευχετήριον κάρταν σου 
καθώς και της δίδος Γεωργίας έλαβον. Απήντησα εις αμφοτέρας. Πάλιν σας 
ευχαριστώ. Λέγεις ότι εις πολλά σημεία των επιστολών σου δεν απαντώ. Δενν 
πιστεύω καίτοι δεν επιθυμώ να σε διαψεύσω. Ίσως είμαι απ΄ροσεκτος σε πολλά 
πράγματα αλλά προκειμένου να απαντήσω στα γράμματα προσέχω τόσω πολύ 
ώστε να μην αφήσω καμμίαν ερώτησιν άνευ απαντήσεως. Έχω αρκετήν την 
συναίσθησιν τωνν γυναικείων απαντήσεων ξεύρω πόσον εύκολα 
παραπονούνται και φροντίζω ώστε να μη υπάρχη ποτέ λόγος τέτοιων 
παραπόνων. 
 
Δια τον Σωσίαν μου ενθυμούμαι πολύ καλά ότι έγραψα κάτι λέξεις καθώς επίσης 
και δια την Σιδηράν Διαθήκην του Δημητρακοπούλου. 
 
Τώρα εάν όσα εσημείωσα περί των αντικειμένων αυτών στερούνται 
φιλολογικού ενδιαφέροντος σε παρακαλώ μη με αδικής ούτε μη μου ζητάς 
περισσότερα. Έχε υπ’όψιν ότι δεν είμαι φιλόλογος είμαι στρατιωτικός καιμ 
συνεπώς αι ανάγκες μου και ο τρόπος εν γένει του διαννοείσθαι δεν μπορεί ποτέ 
να μοιάζη με του φιλολόγου. 
 
Κ’εγώ ελυπήθηκα που δεν μπόρεσα να σου στείλω τα πράγματά μου. Αλλά πάλιν 
καλύτερα γιατί θα σου προσέθετα νέα βάρη. Ξεύρω καλά το κολοσιαίον 
ενδιαφέρον σου. Θα σε παρεκάλουν μονάχα να μη πολυκυττάζης αυτά που 
μένουν αυτού. Δεν υπάρχει λόγος να φροντίζης τόσω πολύ. 
 
Σου ορκίοζομαι εντρέπομαι πλειά με το βάρος αυτό που σου έκανα. Είχα την 
ιδέαν ότι θα τα άφηνα για λίγο καιρό. Και όμως έχουν περάσει τώρα δυό χρόνια. 
Ξεύρω τι θα μου απαντήσης επί τούτου. Εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω ότι 
εντρέπομαι. 
 
Δεν φαντάζεσαι την χαράν μου δι’όσα μου γράφεις σχετικώς με το επεισόδιον 
πού’χες με τον λατρευτόν μας Πρωθυπουργόν. Σε βρίσκω  εντελώς αξίαν της 
διακριτικής και υψηλής αυτής τιμής. Η γιομάτη από ευμορφιά καρδιά σου 
κρύβει μεταξύ των τόσων άλλων ωραίων αισθημάτων, μεγαλοπρεπές και το 
αίσθημα του πατριωτισμού. Έχω την περιέργειαν να μάθω λεπτομέρειες αλλά 
πάλιν δεν πειράζει ελπίζω κατά την συνάντησίν μας η οποία εύχομαι νάναι 
προσεχής να μάθω ό,τι νομίζεις πως είναι ανακοινώσυμον. 
 
Λέγεις ότι δεν θά’βρισκα καιρόν να πηγαίνω στην εκκλησία. Όχι για την 
εκκλησίαν είχα τον καιρόν. Δεν έλειψα ποτέ καθ’όλην την Μεγ. Εβδομάδα. 
Δυστυχώς έλειψα το Πάσχα. Ιδού πως. Το Μέγα Σάββατον πρωΐ κατόπιν 
διαταγής της Μεραρχίας μου ανεχώρησα σιδηροδρομικώς εις Δράμαν με 
εμπιστευστικήν επιστολήν δια την Γενικήν Διοίκησιν Ανατολικής Μακεδονίας. 
 



Έφθασα στη Δράμα όταν εψάλλετο το «Χριστός Ανέστη» σ’όλες τες εκκλησίες 
(μεσονύκτιον Σαββάτου) και απήλαυσα του ωραίου θεάματος της 
κοσμοσυρροής εις τους ναούς με απειρίαν φώτου. Επειδή ήμουν από το ταξείδι 
πολύ κουρασμένος επήγα στο ξενοδοχείον και εκοιμήθηκα. 
 
Επέρασα πολύ πολύ άσχημα γιατί όλα τα καταστήματα ήσαν κλειστά καθώς και 
τα εστιατόρια. Την ημέραν μάλιστα του Πάσχα δεν έφαγα το μεσημέρι. Δεν 
υπήρχε κανένα εστιατόριον ανοικτόν εκτός του ρεστοράν του Σιδ. Σταθμού το 
οποίον μόνον το βράδυ ανεκάλυψα. Και τες δυό αυτές μέρες ήμουνα κλεισμένος 
στομ ξενοδοχείον μου πολύ πολύ στεναχωρημένος.  
 
Όταν εγύρισα πίσω κ’έλεγα στους συναδέλφους μου τι έπαθα εγελούσαν όλοι. 
Ωρισμένως ήτο το χειρότερον Πάσχα της Ζωής μου. Εάν έμενα εδώ θα 
επερνούσα θαυμάσια. Εγλέντησαν αρκετά καλά οι λοιποί. Πάλιν δεν πειράζει. 
 
Το μαρτύριον ήτο περαστικόν. Όσον αφορά δια την προέλασιν δεν έχω τίποτε 
να σου γράψω. Περιμένωμε νέα από την Διλασκεψιν του Σαν – Ρεμύ. Ελπίζω ότι 
μόλις υπογραφή η Συνθήκη μετά της Τουρκίας θα αρχίση αμέσως η προέλασις. 
 
Λίγα για την εδώ ζωή μου. Το χωριό που μένω μαζύ με το Τάγμα μου είναι 
αρκετά μεγάλο και εύμορφο. Οι κάτοικοι όλοι Έλληνες και πολύ φιλόξενοι. 
Κοπιάζομεν αλλά το βράδυ βρίκομεν αρκετή αναψυχή στην πλατεία του χωριού 
όπου μαζευόμαστε όλοι οι αξιω/κοί. Αυτές τες βραδυές μάλιστα περνούμε έξοχα 
με το να μας στείλη το Σύνταγμα την μουσικήν του (πολύ πολύ εύμορφη) η 
οποία παιανίζει στην Πλατεία μέχρι της νυκτός. Ένα κακόν. Από τριών ημερών 
άρχισαν αφόρητες ζέστες. Δεν ξεύρω εάν εσείς έχετε ακόμη δροσιά στην Αθήνα 
υποθέτω. 
 
Ουδέν έτερον 
 
Σ’όλους τους δικούς σου θερμούς χαιρετισμούς 
 
Υγίαινε χαίρε 
 
Με την άπειρον φιλικήν αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Θράκη 23-4-20 
 
Η από λήγοντος επιστολή σου μ’ευρήκεν υπό το αντίσκηνον απ’έξω από το 
χωριό που σού’γραψα προ ημερών. 
 
Μου έκανεν εντύπωσιν πως ο Αθηναϊκός τύπος ανέγραψε την αναληθή αυτήν 
είδησιν ότι προελάυνωμεν. Αι Αθηναϊκαί εφημερίδες φθάνουν εδώ 2 ημέρας 
μόνον από της ημέρας της  εκδόσεώς των. Ο καταυλισμός μας είναι 10 λεπτά 
από ένα Σιδηρ. Σταθμόν. Εγελάσαμεν αρκετά διαβάζοντες τες ανακριβείς αυτές 
πληροφορίες του Αθηναίκού Τύπου. 
 
Το πρώτον Σύνταγμα που θα προελάση ελπίζω νά’ναι το ιδικό μας. Αν μπορέσω 
τότε θα σου το αναγγείλω. Ίσως η προέλασις διαρκλέση περισσότερες από 15 
ημέρες οπότε είναι δύσκολο να λαμβάνω και να στέλνω επιστολάς και τούτο 
διότι η ταχυδρομική υπηρεσία του Συν/τος δεν μπορεί τότε να εργάζεται. 
Αναμένομεν εναγωνίως την διαταγήν της προελάσεως και εξακολουθούμεν να 
ετοιμαζόμεθα. 
 
Εργαζόμεθα πολύ και εννοείς τους κόπους μου. Οσάκις δυνηθώ δεν θα λησμονώ 
να σου γράψω νέα μου. Όταν δεν θα λαμβάνης επιστολάς μου μη λυπήσαι να 
σκέπτεσαι τότε ότι αδυνατώ τελείως να γράψω καίτοι έχω την προσφιλή σου 
ανάμνησι κάθε στιγμή. 
 
Μ’ερωτάς αν το αφανταζόμην ότι έχεις τόσω πολύτιμον δώρον εκ μέρους του 
Εθνάρχου μας. Αλλά πως να το φαντασθώ; Αφού ουδεμία εκ του μετ’Αυτού 
σχέσεών σου μου ήτο γνωστή. Εξακολουθώ να σε καλοτυχίζω και να ζηλεύω 
αλλά και να νομίζω ότι είσαι υπεραξία της υψηλής αυτής τιμής. 
 
Γράφεις για τες προαγωγές. Δια το άτομόν μου ελάχιστα ελπίζω επειδή δεν έχω 
μεγάλην αρχαιότητα. 
 
Έχω σειράν μεταξύ των υπολοχαγών 406. Πάλι ποιός ξεύρει; Ίσως φέξη και για 
μένα. Εν τούτοις δεν με μέλλει. Μένω ευχαριστημένος κι αν μου μείνη μόνον ο 
βαθμός πού’χω τώρα, αρκεί να λάβουν αισίαν έκβασιν όλαι αι εθνικαίο μας 
υποθέσεις. 
 
Όταν εσκέφθην να θέσω τον εαυτόν μου εις την εξυπηρέτησιν της προσφιλούς 
Πατρίδος εις ημέρας σκληράς δι’ Αυτήν ουδέποτε υπελόγιζα επί γαλονιών και 
αμοιβών. 
 
Έχω υποστεί πολλές αδικίες έναντι της ευγενεστέρας θυσίας που προσέφερα. 
Αλλά αι αδικίαι αυταί δεν έχουν την ισχύν να με κάνουν να παρεκλίνω των 
υποχρεώσεών μου και να λησμονήσω ό,τι ακόμα οφείλω να προσφέρω. 
 
Αν και τώρα αδικηθώ μου είναι τελείως αδιάφορον.  
 
Επιθυμώ τα νέα σου πάντοτε. 
 
Με την αγνήν φιλικήν μου αγάπην 



 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 930 
 
3 Μαΐου 1920 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον την επιστολούλα Σου με τα μυρωμένα της λουλούδια. Πλειό εκλεκτό 
δώρον δεν ήτο δυνατόν να ποθήσω. 
 
Θεωρώ θησαυρόν το απόκτημά τους και είμαι πλήρης ευγνωμοσύνης προς Σε 
γιατί χαρές στο άπειρον πάντοτε ενδιαφέρον Σου μπορώ να λέγω κ’εγώ 
υπερηφάνως ότι κατέχω κάτι από τον Μέγαν Άνδραν της Ελλάδος. 
 
Η προέλασις δεν ήρχισε ακόμη. Εξακολουθούμεν να ετοιμαζόμεθα. Κουράζομαι 
φοβερά. 
 
Θα επεθύμουν μερικά νέα σου. Σου εύχομαι χαρές μύριες. 
 
Με τα χίλια ευχαριστώ μου 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 930 
 
12-5-1920 
 
Χρυσή μου φίλη 
 
Η από 30ης παρελθ. επιστολή σου είναι ήδη εις χείρας μου. Μετά τα πρώτα άνθη 
είχαμε και δεύτερα. Τα δεύτερα δεν ήσαν πλειά από το ανθοδοχείον του 
Βενιζέλου αλλά από τον ανθώνα της φύσεως της Πρωτομαγιάς. Ευχαριστώ πολύ 
– πολύ. Διετήρησαν μέχρις εδώ τη μυρωδιά τους. 
 
Εσκέφθηκα κ’εγώ να σου στείλω απ’εδώ τα δικά μου. Δυστυχώς η φύσις μας 
(εδώ τουλάχιστον που τώρα προσωρινώς μένομεν) δεν έχει τίποτε άλλο από 
πρινάρια.  
 
Ελησμόνησα να σου γράψω εις την προηγουμένην μου ότι έλαβον τες 
εφημερίδες, ότιν δε δεν είναι ανάγκη να μου στέλνης γιατί μας έρχονται εδώ όλα 
τα φύλλα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και πλην φρέσκα μάλιστα. 
 
Ευρίσκομαι ακόμα στο πυρετό της προελάσεως. Δουλειά τρομερά από το πρωί 
έως το βράδυ. Ελπίζω μετά λίγες μέρες να σου αναγγείλω την χαροποιόν 
είδησιν. 
 
Λυπούμαι μόνον που δεν μπορώ να σου γράφω τόσες φορές όσες σε σκέπτομαι. 
Φαντάζεσαι όσες τες δουλειές μου και ελπίζω να με δικαιολογής κάπως. 
 
Αλήθεια πόσον είσαι καλή! Δεν φαντάζομαι ότι ποτέ καμμιά φορά θα κακιώσης 
μαζύ μου. Θέλω νέα σου πολλά πολλά. Χαιρετισμούς στους οικείους σου. Ένα 
επιστολ. δελτάριον εξ δίδος Γεωργίας έλαβον. Την ευχαριστώ. 
 
Υγίαινε ευτύχει 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος   



Τ.Τ. 930 
 
24 Μαΐου 1920 
 
Φίλη μου 
 
Μόλις βρίσκω τον καιρόν να σου γράψω δυό λέξεις. Ευρίσκομαι μια ώρα απ’έξω 
από την Ανδριανούπολιν. Από τον καταυλισμόν μας βλέπομεν το μεγαλειώδες 
θέαμα της ωραίας αυτής πόλεως. 
 
Με πρώτην ευκαιρίαν σου γράφω τας εντυπώσεις μου από την Θράκην την 
οποίαν διήλθον ολόκληρον. 
 
Τας επιστολάς σου 8ης και 18ης τρεχ. έλαβον. 
 
Περιμένατε γράμμα μου, αν ησυχάσω λίγο. 
 
Με πολλήν φιλικήν αγάπην 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 930 
 
6 Ιουνίου 1920 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στην από 26ης παρελθ. μηνός επιστολήν σου. Κατώρθωσα προ τίνων 
ημερών να σου γνωρίσω την διαμονήν μου. Ήδη επλησίασα πλειό πολύ στην 
Ανδριανούπολι. Μας χωρίζει μόνον ένα γιοφύρι. Οι Τούρκοι μας βλέπουν και 
τους βλέπομε. Επί του παρόντος περνάμε ήσυχα. Όταν αγριέψωμεν δεν πιστεύω 
ούτε μια στιγμή να τους ιδούμε. Δεν αξίζουν για τίποτε αυτοί οι παληστρατιώται 
του Ταγιάρ. 
 
Πόσω στενοχωρούμεθα να βλέπομε τόσω καθαρά την ημισέληνο το στίγμα του 
πολιτισμού να κυματίζη στα δημόσια κτίρια και σε πολλά ιδιωτικά της ωραίας 
πόλεως. 
 
Ελπίζω γρήγορα να δοθή τέρμα σ’αυτήν την υπόθεσιν. Εργάζομαι πολύ, καμμιά 
φορά όλην τη νύχτα χωρίς ύπνο ούτε μιας στιγμής. 
 
Με συγχωρής αν δεν γράφω συχνά. 
 
Σου εύχομαι το κάθε καλό 
 
Με την φιλικώτατον αγάπην μου 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 930 
 
8-6-20 
 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον  σήμερα την από 3ης τρέχοντος επιστολήν Σου. Μ’ερωτάς για το 
φυλαχτό με τόσο ενδιαφέρον. Μα είναι δυνατόν ποτέ να το χωρίσω από τον 
εαυτόν μου αφού εκτός της θείας δυνάμεώς του είναι και ένα αναμνηστικόν 
πραγματάκι πολύ – πολύ εύμορφο; 
 
Ιδού ένα σπουδαίο νέο. Αύριον ή μεθαύριον αναχωρώ απ’εδώ και πηγαίνω στη 
Γιουμουλτζίνα όπου η έδρα της Μεραρχίας Σερρών. 
 
Ενθυμείσαι κάποτε που σού’γραφα οτι επιδιώκω να επανέλθω στη παληά μου 
Μερ/χία; 
 
Αι!  Λοιπόν σήμερον πραγματοποιούνται οι πόθοι μου εκείνοι. Με πέρνει πάλι 
στη Μερ/χία ο λατρευτός μου Στρατηγός Παμίκος Ζυμπρακάκης. Η χαρά μου 
είναι μεγάλη. Εννοείται ότι λυπούμαι και λίγο διότι φεύγω απ’εδώ επειδή η 
μετάθεση αυτή εγήνετο αφορμή ώστε όλοι και ανώτεροι και κατώτεροί μου να 
μου εκφράσουν τα καλύτερα αισθήματά των. Μέχρις ότου σου γράψω την νέαν 
μου διεύθυνσιν μη μου στείλης κανένα γράμμα. 
 
Θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ στο παληό μου Σύν/μα (3ον Σερρών). Δεν θα 
αμελήσω να σου γράψω το ταχύτερον μόλις φθάσω. 
 
Χαίρε και υγίαινε 
 
Με τα φιλικώτατα αισθήματα 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 912 
 
19-6-20 
 
Φίλην μου 
 
Μόνον σήμερον κατωρθώνω να σου γράψω. Φαντάζομαι τη στενοχώρια σου. Θα 
με συγχωρήσης; 
 
Λοιπόν μετετέθην εκ της 9ης Μερ/χίας και ήλθα στο παληό μου Σύν/γμα στο 3ον 
Σερρών το οποίον τώρα μένει στη Ξάνθη. Η μετάθεση εγένετο κατόπιν των 
ενεργειών του Στρατηγού Ζυμπρακάκη ο οποίος με εκάλεσε και μου είπε χίλια  
καλά λόγια. Κατά διαταγήν του ανέλαβον και υπηρεσίαν του υπασπιστού του 
Συν/τος και του Φρουραρχείου Ξάνθης. 
 
Μη τα ρωτάς από την μία φουρτούνα στην άλλη. Τρομερή δουλειά. Τι να κάμω; 
Θα προσπαθήσω να μη στενοχωρώ. Αν έχουν σταλή στο 25ον Σύν/μα επιστολαί 
σου μη στενοχωρήσαι θα τες πάρω ασφαλώς. Δεν θυμάμαι αν αναχωρών εκ του 
25ου σου το κατέστησα γνωστόν. 
 
Περιμένω νέα Σου. Υγίαινε χαίρε 
 
Με την πάντοτε ζωηράν φιλικήν μας αγάπην. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος 
 
Διεύθυνσις 
 
Υπγός Βασιλάκης Εμμ. 
Υπασπιστής 
3ου Συν/τος Σερρών 
 
Τ.Τ. 912 



Ξάνθη 
 
21-7-20 
 
Φίλη μου 
 
Βλέπεις; Σε θυμάμαι μόνον όταν έχω την ανάγκη σου. Δεν κάμνεις όμως καθόλου 
καλά να μη μου γράφης καθ’όν χρόνον δεν λαμβάνεις γράμματά μου. 
 
Έχω πάρα πολλές μέρες να πάρω γράμμα σου και δεδικαιολογημένως είμαι 
ανήσυχος. Γράψε το ταχύτερον για την υγεία Σου. Θα επεθύμουν να μού’στελνες 
με δέμα τα πουκάμισα που βρίσκονται αυτού. 
 
Εκείνα πού’χα εδώ κατεστράφησαν. Αν δεν απατώμαι είναι δυό τρία λευκά και 
ένα χακί. Αν ήναι εύκολο ας έλθουν όλα. Σιγά σιγά θα ζητήσω να μου στείλης και 
την Αθήνα όλη για να ξεμπερδεύης πλειά από τες συνεχείς ενοχλήσεις. 
 
Με την πάντοτε θερμή φιλικήν μας αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Δις 
 
Υπγός κ. Εμμ. Βασιλάκην 
Υπασπιστήν 
3ου Συν/τος Σερρών 
 
Τ.Τ. 912 
  
Υ.Γ. 
Αν είναι εύκολον βάλετε μέσα στο δέμα και 2-3 ζεύγη μανικέτια. Δεν ξεύρω εάν 
υπάρχουν από αυτά στο κιβώτιον. 
 
Ο ίδιος 



Ξάνθη 29-7-20 
 
Φίλη μου 
 
Σήμερον έλαβον και το από 21ης λήγοντος μήνα γράμμα σου. Ώστε φρονείς 
αδιστάκτως ότι μ’έχει πιάσει πάλι η τεμπελιά; Έστω. 
 
Μ’ερωτάς για τον καπνό τι μου έκαμε. Ούτε λίγο ούτε πολύ μ’είχε δηλητηριάσει 
ολίγον ένεκα της κατάχρησης πού’κανα. Ηναγκαζόμην να καπνίζω πολύ για να 
διασκεδάζω λιγάκι τη στενοχώρια μου. 
 
Ευτυχώς όλα τα συμπτώματα της δηλητηριάσεως παρήλθον και τώρα είμαι 
πλήρης υγείας αλλά και φορτωμένος από κόπους. Έχω τώρα δυό μήνες να 
καπνίσω. Ευτυχής (Δ) δύναμαι να είπω ότι έσβυσε τελείως το πάθος μου αυτό 
αφού αηδιάζω και να βλέπω ακόμα σιγαρέττο. 
 
Τον Ταγιάρ τον είδες; Πως σου εφάνηκε; Μ’ερωτάς πότε θά’λθω; Ξεύρω κ’εγώ; 
Επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνη σκέψις. Αργότερα όταν τα Συντάγματα 
των Αθηνών επανέλθουν εις την έδρα των θα προσπαθήσω να μετατεθώ σ’ένα 
απ’συτά. Ελπίζω νά’ναι εύκολο.  
 
Μου φαίνεται παράξενη η ερώτησίς σου να μ’ερωτάς αν Σε σκέπτομαι κάθε 
στιγμή; 
 
Ώστε δεν με πιστεύεις; 
 
Χαίρε και υγίαινε 
 
Με την πολλήν φιλικήν μου αγάπην 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Ξάνθη 15 Σ/βρίου 1920 
 
Φίλη μου 
 
Μ’ερωτάς τι μου συμβαίνει που δεν σου γράφω. Τίποτε εκτός από μιά επαχθή 
δουλειά η οποία μ’έκαμε να αμελώ τας μεγαλυτέρας μου υποχρεώσεις πού’χω 
στες πλειό αγαπητές μου υπάρξεις. 
 
Αλλά τι έπαθες πάλι με τες αρρώστειες. Αναμφιβόλως θα έχεις κρυολογήσει. 
Πρόσεχε τώρα μάλιστα που ο καιρός είναι πολύ ευμετάβολος πληρώνει κανείς 
υπερβολικά τες απροσεξίες του. 
 
Επιθυμώ να μου γράψης εάν παρευρέθης στης γιορτές της Νίκης και αν 
ανεγνώρισες την σημαίαν του Συν/τος μας την οποίαν με τα χέρια μου 
παρέδωσα στον σημαιφόρον αξιω/όν. Παρ’ολίγον να ερχόμουν εγώ αλλά πάλιν 
δεν το ηθέλησα γιατί δεν είναι εδώ ο Συνταγματάρχης, είναι με άδεια στην 
Αθήνα και δεν εθεώρησα φρόνιμον να απουσιάσω κ’εγώ. 
 
Φαντάζομαι την μεγαλοπρέπειαν των εορτών αυτών και πόσον θα 
διασκεδάσητε. Αύριον θα μάθωμε κι εμείς εδώ από τες εφημερίδες τι συνέβη. 
 
Σχετικώς με την εδώ ζωήν μου δεν έχω παρά να σου πω ‘οτι δεν μένω 
ευχαριστημένος. Θά’μουν ευτυχής αν μπορούσα να μετατεθώ στην Αθήνα όπου 
θά’χα πολλές δουλειές να κάνω. Περιορίζομαι και λόγω της δουλειάς όλη την 
ημέρα μέσα στο Γραφείον μου. 
 
Υποφέρω πολύ για την κατάστασιν αυτή. 
 
Επιθυμώ να υποβάλης στους οικείους σου τα σέβη μου. 
 
Συ δε χαίρε και υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός   



Ξάνθη 20 Σ/βρίου 1920 
 
Φίλη μου 
 
Ο φέρων την παρούσαν δεκανεύς Κωστάκης είναι εις την υπηρεσίαν μου. 
Δύναται νε σε πληροφορήση τα κατ’εμέ. Πηγαίνει με άδεια στην Πατρίδα του. 
 
Κατά την επάνοδόν του, τω παρήγγειλα να Σας επισκεφθή πάλιν και να πάρη 
μαζύ του το κιβώτιόν μου που έχετε για να σας απαλλάξω πλειά από το βάρος 
αυτόν δια το οποίον ποτέ δεν θα σας ξεχάσω. 
 
Επιθυμώ η αλληλογραφία μας να μη διακοπή θα ήμαι πάντοτε εκ την πλέον 
αγνών και ειλικρινών σου φίλων. 
 
Στους οικέιους σου τα σέβη μου. 
 
Χαίρε και υγείαινε 
 
Με εγκάρδιον φιλικόν χαιρετισμόν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Ξάνθη 24-9-20 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον το από 15ης τρεχ. γράμμα Σου. Μα γιατί ανησυχής; Μου φαίνεται αρκετά 
παράξενο. 
 
Σου έγραψα και άλλοτε ότι ουδέποτε εφείλεις να παρεξηγής την μακράν σιωπήν 
μου. Ό,τι και να Σου γράψω για της δουλειές πού’χω είναι λίγο. Δεν ευκαιρώ 
ούτε δυό στιγμές. Πάντοτε φεύγω νύχτα από το Γραφείον μου. 
 
Για τες γιορτές της Νίκης εδιάβασα όλες τες λεπτομέρειες στες εφημερίδες. 
Διαβάζω πάντοτε τον «Ελέυθερον Τύπον». Προχθές έφυγε από εδώ ένας δικός 
μου δεκανεύς. Ονομάζεται Κωστάκης και πηγαίνει με άδεις στο Ναύπλιο. 
 
Κατά την επάνοδό του θα περάση από το σπήτι. Έχει μαζύ του επιστολή μου για 
σένα. Θα πάρη το κιβώτιον να το φέρη εδώ και έτσι Σε απαλλάσω πλειά απ’τον 
μπελά που πάντοτε Σ’εσκεπτόμουνα και σε ελυπόμουνα. 
 
Εύχομαι ταχείαν αντάμωσιν 
 
Τι να σας ειπώ επεθύμησα πολύ την Αθήνα 
 
Με την πάντοτε θερμήν φιλικήν αγάπην μου 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Ξάνθη 12-10-20 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον σήμερον την από 7ης τρέχ. μηνός επιστολήν σου. Εις απάντησιν Σε 
παρακαλώ να μου αποστείλης όλα τα πράγματα καθώς και το δίπλωμα. Θέλω να 
τα μαζέψω πλειά. Σε ευχαριστώ για όλα τα καλά σου λόγια. 
 
Τέτοιες  χρυσές καρδιές και ψυχές τέλειες δεν συναντά κανείς εύκολα σ’αυτόν 
τον ψευτόκοσμον. Επιφυλάσσομαι να σας γράψω άλλοτε πλειό πολλά . 
 
Τώρα έχω πολλή δουειά. Της επιστολές σου όλες έλαβον. 
 
Καλώς δέχθηκες την θείαν σου. 
 
Με την πάντοτε θερμήν φιλικήν μας αγάπην. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Ξάνθη 16-11-20 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον τα γράμματά Σου και τες εφημερίδες. Σ’ευχαριστώ.  
 
Δεν είναι ανάγκη να μου στέλνης εφημερίδες. Έχομεν εδώ όλα τα φύλλα. 
 
Είμαι σχεδόν απηλπισμένος. Σκέπτομαι να παραιτηθώ και να φύγω για το 
εξωτερικόν. Φαντάζομαι ότι η κατάστασις μετ’αι πολύ θα ήναι ανυπόφορος. 
 
Άκουσα να μας αποκαλούν προδότας ημάς οι οποίοι δια του αίματός μας 
εστήσαμεν την κυανόλευκον εις τα πρόθυρα της Κων/πόλεως. 
 
Δεν καταλαβαίνω αν ήμαι στη ζωή ή όχι. 
 
Το κιβώτιον έλαβον σώον. 
 
Χίλια ευχαριστώ 
 
Γράφε μου Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Αν σου γίνη έυκολον μου γράφεις πόσον στοιχίζουν τα ναύλα δια την 
Αίγυπτον και πόσα δια την Αμερικήν. 



Ξάνθη 24-11-20 
 
Φίλη μου 
Έλπιζε. 
 
Δεν μου φαίνεται φρόνιμος η σκέψις να αναχωρήσετε από τας Αθήνας. Δεν 
υπάρχει νομίζω κανείς λόγος ο οποίος να σας φέρη εις την ανάγκην αυτήν. Και 
πράγματι δεν δύναμαι μα ενοήσω τίνι τρόπω η επελθούσα πολιτειακή μεταβολή 
επιδρά επί του μέρους της διαμονής σας. 
 
Φρονώ λοιπόν ότι δεν οφείλετε να εγκαταλείψετε τας Αθήνας εκτός εάν άλλοι 
λόγοι συντρέχουν εις τούτο. Εγώ αξεκολουθώ νά’μαι φοβερά λυπημένος. Τώρα 
απέκτησα κ’ένα σφοδρό νευρικό πονοκέφαλο. 
 
Το παρόν είναι λίαν ελπιδοφόρον. Το κιβώτιον έλαβον.\ 
Ευχαριστώ θερμώς. Εφημερίδες μη στέλνεις. 
 
Έχω πάντοτε και απ’όλες. 
 
Υγίαινε, χαίρε. 
 
Γράψε νέα 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 912 τη 14-12-20 
 
Φίλη μου 
 
Πολύ αργά κατά την συνήθειάν μου γράγω. Αλλά μήπως έχω μυαλό τώρα ώστε 
να σκέπτομαι αν εξεπλήρωσα ή όχι τας υποχρεώσεις μου. Και αυτήν ακόμη την 
ζωήν μου δεν την νοιώθω. 
 
Θά’θελα να μην εζούσα. Δυστυχώς δεν μπορώ να φύγω από το στράτευμα γιατί 
δεν γίνονται δεκταί αι παραιτήσεις. Τι να γίνη θα υπομένω. Πάντοτε όμως εκεί 
τείνει η σκέψις μου να εγκαταλείψω το στράτευμα με πρώτη ευκαιρίαν και να 
αποζητήσω μια νέα ζωή εκτός του στρατεύματος. Για τα ναύλα είδα. Ευχαριστώ 
πολύ αλλά δυστυχώς δεν μου εχρησίμευσαν αι πληροφορίαι αυταί. 
 
Δεν σε συμβουλεύω καθόλου να αποχωρισθής των γονέων σου και αδελφών και 
να υπάγης στο Σουδάν, Όχι ! Όχι ! 
 
Μείνε κοντά στους αγαπημένους σου κ’έχε πάντοτε υπ’όψιν ότι θα ζήσης 
δυστυχισμένη στην ξενητειά. Εγώ εάν απομακρυνθώ ποτέ από την γλυκειά 
Πατρίδα θα το πράξω με πόνον και όταν δεν θα μπορέσω να πράξω 
διαφορετικά. 
 
Θα επεθύμουν να σ’έβλεπα. Σ’ενθυμούμαι τώρα στη δυστυχία μου συχνότερον. 
Ελπίζω εις το μέλλον. Ελπίζω ! 
 
Υγίαινε – χαίρε. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υ.Γ. Σήμερον παρέδωσα την υπηρεσίαν του Υπασπιστού. Δεν ξεύρω τι θα με 
κάμουν τώρα. 
 
Θα σου γράψω. 
 
Ο ίδιος 



Ξάνθη 17-12-20 
 
Φίλη μου 
 
Το από 10ης τρεχ. μηνός γράμμα Σου έλαβον χθες. Ζητάς νέα μου. Είναι περιττόν. 
Τα μαντεύεις. Από ημέρας εις ημέραν χειρότερα. Λυπούμαι φοβερά γιατί δεν 
γίνονται δεκταί αι παραιτήσεις. Άλλως θα εγκατέλειπα πλέον αυτήν την ζωήν 
από την οποίαν μόνον βάσανα, μόχθους τρομερούς και κακουχίες απεκόμισα. 
 
Αντιλαμβάνομαι ότι εγώ και οι ομοϊδεάταί μου όλοι δεν έχομεν πλέον θέσιν εις 
το στράτευμα. Χάριν της συμπνοίας του στρατεύματος οφείλομεν ν’αφήσομεν 
ελευθέρας τας θέσεις μας να τας καταλάβουν άλλοι. 
 
Είναι αυτή η τελευταία πατριωτική πράξις την οποίαν έχομεν τα προσφέρωμεν 
στη προσφιλή μας Πατρίδα. 
 
Τώρα γεννάται το ερώτημα πως θα ζήσωμεν απροστάτευστοι; 
 
Ελπίζω καλά. Θα βάλλωμε μπροστά την θέλησί μας και την εργατικότητα και 
δεν αμφιβάλλω ότι το αποτέλεσμα θά’ναι έξοχο. Μετενόησα πολύ που πήρα τα 
πραγματάκια κείνα που μου είχες κοντά σου. 
 
Σκέπτομαι να Σου τα στείλω πάλι πίσω με πρώτην ευκαιρίαν καθώς και μερικά 
άλλα ακόμα γιατί δεν ξεύρω τι θα γίνω και που μπορούν να με στείλουν. 
 
Φοβάμαι δε ότι είναι ενδεχόμενον να τα χάσω. Δεν ξεύρω όμως αν θα μείνετε 
στην Αθήνα. 
 
Φράψε μου. Αναμένω. 
 
Χαίρε  - υγίαινε. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Ξάνθη 21-12-20 
 
Φίλη μου 
 
Έχω αρκετές μέρες να πάρω γράμμα σου. Ελπίζω νά’σθε καλά. Εγώ διατελώ 
τώρα με άδειαν 15 ημερών. Την πήρα για εδώ μόνον, για να αναπαυθώ λιγάκι. 
Άλλωστε εάν την εζήτουν δια τας Αθήνας ή δια την Κρήτην δεν θα μου την 
έδιδαν. 
 
Τελειώνει την 2αν Ιανουαρίου. Τότε θα παρουσιασθώ και θα ιδώ που θα με 
τοποθετήσουν. Όλα όμως προσωρινά αφού η δοαμονή μου στρο στράτευμα 
είναι εντελώς προσωρινή. 
 
Σε παρακαλώ να με απαντήσης σ’αυτό πουν σου έγραψα δηλαδή αν πρόκηται να 
μείνη η οικογένειά σας ακόμα στην Αθήνα να σου στείλω μερικά μου πράγματα 
γιατί εδώ προβλέπω ότι θα τα χάσω. 
 
Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές καθώς και στους οικείους 
σου. 
 
Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Θεσσαλονίκη 7-1-21 
 
Φίλη μου 
 
Έφθασα χθες αναχωρώ αύριον. Πηγαίνω στου Μαγιαδάγ την προκάλυψη εκεί 
δηλαδή που είναιν το Σκρα. 
 
Επειδή είχα βάρος απόμ τα πράγματα σου στέλλω τα μισά ήτοι 2 κιβώτια και 
ένα σάκκον, σιδηροδρομικώς. Δια την αποστολήν επεφόρτησα κάποιον φίλον 
μου ο οποίος θα τα στείλη σιδηροδρομικώς στο όνομά σου και ο οποίος θα σου 
στείλη την απόδειξιν της παραλαβής των – φορτωτική – ταχυδρομικώς. Λοιπόν 
κάνεις τον κόπον πηγαίνεις στο Σιδηροδρομικό Σταθμό των Αθηνών 
παρουσιάζεις στην αίθουσα των εμπορευμάτων τη φορτωτική και πέρνιες τα 
πράγματα. 
 
Δια ταχυδρομικής επιταγής Σου στέλλω δραχμάς τριλακοντα – 30- δια να 
πληρώσης το αμάξι και την φορτωτική στην αποθήξη, επειδή πρέπει να 
πληρωθούν στην Αθήνα τα κόμιστρα. Μέσα στο μικρό κιβώτιο Σου εσωκλείω 
ένα δώρο επί τω νέω έτει. 
 
Δεν ξεύρω αν θα σ’αρέση. Είναι μια χρυσή καρφίτσα με μικρά διαμαντάκια. 
Επειδή θά’σαι περίεργη να μάθης την αξίαν της Σου την λέγω. Είναι 125 δραχμαί. 
 
Ελπίζω να δεχθής ευχαρίστως το ελάχιστον αυτό δώρον το οποίον με όλη μου 
την καρδιά σου κάμω. 
 
Θέλω να πάρης αμάξι για τον Σταθμό. Στο Σταθμό θα πας όταν θα πάρης τες 30 
δραχμές και την φορτωτικήν την οποίαν θα σου στείλη ταχυδρομικώς ο φίλος 
μου. 
 
Μόλις λάβης τα πράγματα γράψε μου δια να ησυχάζω.  
Γράψε μου στην εξής διεύθυνσιν Υπολοχ. Εμμ. Βασιλάκην 29ου Πεζικού 
Συντάγματος 6ου Λόχου 
 
Σιδηρόκαστρον 
 
Περίμενε γράμμα μου 
 
Όλας τας επιστολάς σου και ημερολόγιον έλαβον 
 
Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 



Αλτσάκ 21-2-21 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 12ης τρεχ. γράμμα Σου. 
 
Ώστε έγιναν οι γάμοι της Ιωάννας. Επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά τας ευχάς 
νμου για την ευτυχίαν του νεαρού ζεύγους κ’εύχομαι και στα δικά Σου γρήγορα. 
 
Θέλεις πάντοτε να Σου γράφω πολλά - πολλά. Αλλά που να τα βρω αυτά τα 
πολλά. Εδώ στο μικρόν μου βασίλειο της ερημιάς η ζωή είναι τόσο μονότονη 
ώστε ούτε η ώρες  ούτε η μέρες έχουν καμμιά διαφορά αναμεταξύ των. 
Συμβαίνει πολλές φορές ώστε να περνά ολόκληρη η μέρα χωρίς νά’χω καμμιά 
εντύπωσιν κατά το διάστημα της αξίαν λόγου και είναι το ίδιο σαν να ζω σ’ένα 
νεκρόν περιβάλλον. 
 
Με τίποτε δεν μπορώ να περάσω την ώρα μου με ευχαρίστησι παρά μόνον 
διαβάζοντας εφημερίδες και πράγματι δεν υπάρχει για με τίποτε άλλο 
απολαυστικώτερον από την ανάγνωσιν αυτήν. Διέρχομαι ευτυχισμένες στιγμές 
με τες εφημερίδες που μου στέλνεις. 
 
Χθες το βράδυ επέστρεψα από υπηρεσίαν αποσπάσματος. Έλειπα δυο μέρες 
κατά τας οποίας εγύριζα στα χωριά. Αυτή η δουλειά θα γίνεται τακτικά δηλαδή 
κάθε δέκα μέρες πρέπει να περιφέρωμαι κατά τες δυό – τρεις μέρες προς 
καταδίωξιν των κακοποιών στοιχείων η και διαρκώς σαν παραστή μια τέτοια 
ανάγκη. 
 
Ευρίσκομαι στην ανάγκη να διατρέχω κάθε φορά παραπάνω από 50 χιλιόμετρα 
πεζός, η υπηρεσία αυτή με κουράζει υπερβολικά, αλλά τι να κάμω; Αι 
ταλαιπωρίαι και τα βάσανα της μακράς εκστρατείας μου αφήρεσαν τας 
δυνάμεις και τώρα ενώ ήλπιζα να μου εδίδετο μια μικρά ανάπαυσις δια να 
αναλάβω λιγάκι μου επιβάλλουν την μεγαλειτέραν προσπάθειαν. 
 
Ποτέ άλλοτε στη ζωή μου δεν επηκράθηκα περισσότερον από σήμερον. Βλέπω 
ότι εκείνοι οι οποίοι υπέστησαν όλα τα δεινά του πολέμου κ’εκέρδισαν ως 
έπαθλον των θυσιών των τον τίτλον του προδότου, αυτοί ακόμα υποβάλλονται 
στας σκληροτέρας δοκιμασίας αι οποίαι χαράττουν βαθείας γραμμάς πόνου στη 
ψυχή των. 
 
Αλλά ελπίζει όλος ο κόσμος κ’εγώ μαζύ με τες ελπίδες των άλλων ανακατεύω και 
τες δικές μου και προσμένω τον θρίαμβον του δικαίου άνευ του οποίου η ζωή 
δεν δύναται νά’χη καμμίαν αξίαν. 
 
Η ιστορία αυτή των πραγμάτων έγινε αφορμή ώστε να διαβάσω στην επιστολή 
σου νέας γραμμάς ωραίας των αισθημάτων σου. Σ’ευχαριστώ μ’όλη μου την 
ψυχή και δεν θα λησμονήσω ότι τα αισθήματά σου ουδέποτε άλλοτε υπήρξαν 
σταθερώτερα και αγνώτερα από τας σημερινάς περιστάσεις κατά τας οποίας 
διανύω τας οδυνηροτέρας μου ημέρας. 
 



Για το όνειρο είδα ότι επιμένεις. Αλλά καλή μου φίλη ό,τι είχα να σου γράψω για 
την υπόθεσιν αυτή δεν το παρέλειψα. Και τώρα; Δεν έχω παρά να σου 
μεταδώσω το ίδιο αίσθημα του τρόμου το οποίον εδοκίμασα όταν πρώτα 
εδιάβασα το ιστορικόν του το τόσω τραγικό και να σε διαβεβαιώσω ότι εν 
εγρηγόρσει ουδέποτε θα ήθελα όχι πλειά να ανασπάσω την κάμαν και να 
προκαλέσω τον τρόμον σου δια των αναλαμπών της αναπάλλων αυτή προ των 
(Δ) σε τέτοιες στιγμές ματιών σου, αλλ’ούτε να σε δυσαρεστήσω απλώς για το 
μικρότερο και ευτελέστερο πράγμα θα επεθύμουν ! 
 
Πλειό πολλά δεν δύναμαι να σου γράψω. Τα χαρακτηριστικά της μητέρας και 
πέτυχες και δεν πέτυχες. 
 
Τες εφημερίδες όλες λαμβάνω αλλά θέλω να μου γράψης ότι δια την υπόθεσιν 
αυτήν των εφημερίδων σου εζήτησα δια προηγουμένης μου. 
 
Στους οικείους σου τα σέβη μου 
 
Χαίορε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
29ον Σύν/μα 
6ος Λόχος 
 
(Δ) Μακεδονίας 



Αλτσάκ 23-2-21 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 15ης λήγοντος γράμμα σου. Θαυμάζω κ’εγώ τον εαυτόν μου για 
την τάξι αυτή που τηρώ στην αλληλογραφία μας. Τέλος πάντων κατώρθωσες με 
την μεγάλην σου επιμονήν να με βάλης στη σειρά. Ποτέ άλλοτε δεν είχα 
περισσότερον ενδιαφέρον. Σήμερα μόλις έλθη στα χέρια μου ένα γράμμα πρέπει 
να φύγη απ’αυτά αμέσως κ ένα άλλο. Με τόσο δε φανατικό ζήλο τηρώ τον 
κανόνα αυτόν ώστε αφίνω κάθε άλλη δουλειά όσω σπουδαία και νά’ναι για να 
διεκπεραιώσω και να εξοφλήσω πρώτα ότι έχω με την αλληλογραφία. Και 
σ’αυτή την απασχόλησι βρίσκω την τέρψι και την ευχαρίστησι μέσα στην 
απέραντη φρικτότητα της μονοτονίας που έχω ως περιβάλλον μου. 
 
Γι’αυτό ο παληός τίτλος που τόσον αρέσκεσαι να μου αποδίδης και τον οποίον 
σε κάθε σου γράμμα επαναλαμβάνεις τουλάχιστον δέκα φορές, πιστεύω έχασε 
πλειά την αξίαν του και την αρχική του σημασία και κατήντησε να γίνη ένα 
χαριτολόγημα το οποίον απευθύνει κανείς στον άλλον όταν με φαιδρότητα τον 
θωπεύει. 
 
Αυτά που μου γράφεις για τες εφημερίδες τι να σου ειπώ; 
 
Μάλλον δεν τα πιστεύω. Γι’αυτό νομίζω ότι η λύσις την οποίαν έδωσα περί της 
προμηθείας και αποστολής των είναι η μεγαλυτέρα και για τα δύο μέρη δηλ. για 
σένα και για μένα. 
 
Επιθυμώ με το 10δραχμον που σού’στειλα να αγοράζης την «Πατρίδα» κι όταν 
τελειώση αυτό θα σου στείλω άλλο. Εάν δε θέλης να διαβάζης και συ δύνασαι να 
αγοράζης και ένα άλλο φύλλο από το δικό σου το Ταμείον. Ώστε ό,τι διαβάζει ο 
καθένας μας να επιβαρύνεται μ’αυτό το ιδιαίτερόν του Ταμείον. Δεν βρίσκω 
ούτε δίκαιον ούτε ορθόν το Ταμείον σου μονάχα να επιβαρύνεται και για τους 
δυό μας. 
 
Ώστε έχομε και κάτι. Και θα το στείλης μάλιστα εξαφνικά ώστε να μου κάμεις 
έκπλησξι ! 
 
Αλλά σαν τι νά’ναι; Σαν αληθινός Ρωμηός πού’μαι δεν δύναμαι παρά να το 
αναμένω με περιέργεια. Τώρα επειδή έχω πολύ θάρρος να σου ειπώ δυό λόγια.  
 
«Ό,τι δήποτε και να μου στείλης το οποίον να σου στοιχίση χρηματικήν θυσίαν 
δεν είναι ικανόν να με ευχαριστήση». Λυπούμαι όταν ξεχνάς τα λόγια μου. εγώ 
τα δικά σου τα φυλάττω πάντοτε και μάλιστα πιστώς. Σου έγραψα πολλές 
φορές – ενθυμούμαι – ότι δεν θέλω τίποτε να μου στέλνης. Η Χρυσή σου καρδιά 
είναι το θαυμαστώτερον και πολυτιμώτερον δώρον εξ όσων δύναμαι να έχω. 
 
Εάν εγώ σου έστειλα ένα τιποτένιο πραγματάκι δεν έπρεπε να με μιμηθής. 
Ξεύρω να εκτιμώ τους ανθρώπους με τα δώρα των και χωρίς αυτά. Εάν δε επί 
του αισθήματος αυτού εστήριξες την αποστολήν του δώρου σε βεβαιώ ότι 
έκανες ένα λάθος γιατί προτού το στείλης είχες ήδη αποκτήση το μεγαλείτερον 



μέρος της εκτιμήσεώς μου προς τους άλλους. Βέβαια δεν σκέπτομαι να σου το 
επιστρέψω αλλ’επιθυμώ να μείνη τελευταίον εξ όσων μου έστειλες ή θα 
εσκέπτεσο στο μέλλον να μου στείλης. 
 
Για το όνειρον γράφω στο προηγούμενο γράμμα μου. 
 
Θερμές ευχές για τους οικείους σου 
 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Είχα τελειώσει το παρόν οπότε έρχεται ο Ταχυδρόμος κομίζων εις δέμα την 
ωραίαν μπομπονιέραν του καμαρωτού ζέυγους. 
 
Ο ίδιος  



Αλτσάκ 10-3-21 
 
Φίλη μου  
 
Έλαβον την από 27ης παρελθ. επιστολήν σου. Οποία πράγματι έκπληξις ! Εάν 
αυτήν είναι η έκπληξις την οποίαν μου προανήγγειλες σε βεβαιώ ότι με τίποτε 
άλλο δεν μπορούσες να κάμης να σκιρτήση η καρδιά μου  περισσότερον. 
 
Τες έχω και τες δύο μπροστά μου τώρα. Δεν θα επεθύμουν να κάμω κανένα 
δι’αυτάς χαρακτηρισμόν αν δεν μου τον εζητούσες και αν δεν ήξευρα ότι εάν 
διηρχόμην σιωπηλός προ των ωραίων εικόνων θα σε δυσαρεστούσα. 
 
Θα μου επιτρέψης μόνον να μη πολυλογήσω σ’αυτήν την υπόθεσιν. Εξ 
ιδιοσυγκρασίας δεν μπορώ να λέγω πολλές κουβέντες σε ζητήματα που τα 
περιβάλλει η γοητεία της σεμνότητος λοιπον αμφότεραι αι φωτογραφίαο πολύ 
επιτυχείς, η πόζα άμεμπτος και ανάλογος προς την περιβολήν πλήρη θέλγους. 
 
Μ’αρέσει όμως περισσότερον η καθημένη. Έχει κάτι το εκλεκτικό, το σπάνιο, το 
ηγεμονικό ! 
 
Νομίζω αυτά είναι αρκετά ! Ευχαριστώ και πάλιν για το εκλεκτόν αυτό δώρον 
σου. 
 
Τες εφημερίδες λαμβάνω τακτικά και μέσα στους φακέλλους σου από καμμιά 
μαργαρίτα. Πως η προτίμησή σου σ’αυτόν το άνθος; 
 
Η κα Ιωάννα λοιπόν φεύγει. Ας έχει καλόν ταξείδι και ας βαδίση στο δρόμο της 
χαράς και ευτυχίας. 
 
Φαντάζομαι τη λύπη σας να στερήσθε της προσφιλούς αυτής αδελφούλας. Αλλά 
τι να γίνη; Κ’εγώ λυπούμαι δι’αυτό ενώ εξ αντιθέτου χαίρω γιατί ήταν τόσον 
τυχερή εις τον γάμον της και γιατί ακόμα πηγαίνει εκεί όπου βασιλεύει ο 
πολιτισμός. 
 
Νέα απ’εδώ δεν έχω να σου γράψω. 
 
Βαδίζω εδώ ντός ενός σιωπηλού και μονοτόνου περιβάλλοντος. 
 
Ελπίζω ! Ελπίζω ! 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σιδηρόκαστρον 14-4-21 
 
Φίλη μου 
 
Προχθές που περνούσα απόμ την Θεσ/νίκην σ’αφήκα γράμμα, ελπίζω να το 
έλαβες. 
 
Εδώ όταν έφθασα μου ανέθεσαν την διοίκησιν ενός λόχου πολυβόλων ο οποίον 
μένει εδώ. 
 
Επειδή όμως ο λόχος αυτός συγκροτείται τώρα και ανέλαβα την συγκρότησίν 
του η εργασία την οποίαν δια τούτο καταβάλλω είναι αφάνταστος. 
 
Δεν δύνασαι να φαντασθής πόσον κουράζομαι. Ίσως καμμιά φορά να βραδύνω 
να σ’απαντήσω εγκαίρως και με το δίκηο σου θα μου αποδίδης και πάλιν την 
προσωνυμίαν του «τεμπέλικου» τον οποίον τόσον αρέσκεσαι να επαναλμβάνης. 
Θα προσπαθώ εν τούτοις να σε κάμω να μη στενοχωρήσαι και να μη μου ζητάς 
με ανησυχίαν πληροφορίας περί της υγείας μου δι’ολιγολόγων επιστολών σαν 
την τελευταίαν πού’χω τώρα στα χέρια μου. 
 
(Δ) σου έγραφα βρίσκω απ’όλες τες εφημερίδες και συνεπώς και «Πατρίδα». 
 
Όταν και πάλιν θα έχω ανάγκην της συνδρομής σου στο ζήτημα αυτό θα 
σ’ενθυμηθώ. 
 
Και τώρα Σ’ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τας ευγενείς μέχρι σήμερον 
φροντίδας σου. 
 
Δεν έχω τίποτε προς το παρόν ει μη να ευχηθώ εις σε και οικογενείαν σας καλόν 
Πάσχα. 
 
Χαίορε – Υγείαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σιδηρόκαστρον 
 
(Δεμίρ Ισσάρ)  28-4-21 
 
Φίλη μου 
 
Ελπίζω να πέρασες καλά το Πάσχα. Εγώ δεν εκατάλαβα από λαμπρόν καθόλου 
επειδή δεν φαντάζεσαι πόσες υπηρεσιακές σκοτούρες είχα όλες τες ημέρες του 
Πάσχα. 
 
Μέσα στο φάκελλό σου ευρήκα τα μυρισμένα φύλλα και άνθη που εσώκλειες. 
Σ’ευχαριστώ πολύ. Εφημερίδες για τες οποίες μου γράφεις σε άλλο σου γράμμα 
διαβάζω εδώ πάντοτε και δύναμαι να έχω αυτές που θέλω.  
 
Από δουλειές όμως είμαι πολύ άσχημα. Αι άνδρες πού’χω είναι νεοσύλλεκτοι και 
τους εκγυμνάζω ήδη. Μόνον γυμνάσιον λοιπόν στο ύπαιθρον έχω εξ ώρες κάθε 
μέρα. Η κούρασις την οποίαν μου κάνει προ παντός το γυμνάσιον είναι φοβερά. 
Αυτό οφείλεται και εις το ότι επί χρόνια τώρα  ολόκληρα δεν ανεπάυθην 
καθόλου ευρισκόμενος στη ζώνη του μετώπου. Ας είναι ελπίζω ότι μια μέρα θα 
ησυχάσω κ’εγώ κάπου. 
 
Τώρα άκουσε πάλι τι σου ετοιμάζω. Μέσα σ’ένα από τα δύο κιβώτια έχω κάτι 
γάντια. Επιθυμώ να μους τείλης εκέινο το ζεύγος πού’χει χρώμα καφέ (πάνινο). 
 
Θα τα βάλης μέσα σ’ένα δέμα από εφημερίδες σαν εκείνα που μού’στελλες λ’έτσι 
θα φθάσουν έως εδώ. Αι εφημερίδες δεν είναι ανάγκη νά’ναι της ημέρας ας είναι 
παληές. 
 
Όταν ευκαιρήσης μου παραγγέλεις μερικά επισκεπτήρια επειδή εκείνα πού’χα 
μού’χαν τελειώσει η παραγγελιά θα γίνη στο σχέδιο που εσωκλέιω. 
 
Σου εσωκλείω εντός της παρούσης 15 δραχμάς. Ελπίζω να μη χαθούν. 
 
Γράψε μου τα νέα σου 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σιδηρόκαστρον 9-5-21 
 
Φίλη μου 
 
Πόσον είσαι καλή και πόσον εγώ (Δ)  είμαι κακός. Αφήκα χωρίς απάντησιν το 
από 24ης παρελθ. μηνός γράμμα σου το περιέχον τα άνθη της ανοίξεως που 
εσώκλεισε μέσα η φιλανθής και ευγενής ψυχή σου. 
 
Αλλά ερώτησέ με, μήπως ησύχασα καθόλου στο διάστημα αυτό;  
 
Έχω αναλάβει την διοίκησιν ενός λόχου πολυβόλων και βασανίζομαι από νύχτα 
σε νύχτα να κάμω πολυβολητάς τους νεοσυλλέκτους στρατιώτας μου. 
 
Εξ άλλου το Σύν/μα μου ανέθησε να κάμω σειρά διαλέξεων σ’όλους τους 
αξιω/ούς του Συν/τος προ παντός για τα πολυβόλα. Χθές είχα την πρώτην μου 
διάλεξη. Φαντάζεσαι λοιπόν πόσον είναι δύσκολον το έργον μου αφού έχω 
τέτοιο ακροατήριον. 
 
Σήμερον λαμβάνω και το από 4 τρεχ. μηνός γράμμα σου μαζύ με ειδοποιητήριον 
του εδώ ταχυδρομείου ότι ήλθε το δέμα. Θα ‘πάγω αύριον να το παραλάβω. Σε 
ευχαριστώ απείρως. Πάντοτε ήσο και εξακολουθείς νά’σαι καλή. Όσον αφορά 
για τες 10.50 δρχ. που εμείναν Σε παρακαλώ αφού μ’ερωτάς τι να τες κάνης να 
πάγης σε μια εκκλησία να ανάψης μια λαμπάδα και να παρακαλέσης τον 
ύψιστον να δώση σ’όλους τους Ρωμηούς το μυαλό τους που είχαν μια φορά και 
τώρα δεν τους έμεινε ούτε κουκούτσι ! 
 
Πιστεύω εννοούμεθα ! Η φωτογραφία σου μού’καμε μεγάλη χαρά. Σε βρίσκω 
ευτραφή με αρίστην ανάπτυξιν. Πόσον η θεία σου ομοιάζει την Μητέρα σου ! 
 
Αν νομίζης ότι δύνασαι να διασκεδάσης κοντά της, ακολούθησέ την στο ταξίδι. 
Φαίνεται όμως εξ όσων γράφεις ότι απεφάσισες το αντίθετον. Και δεν έχεις 
άδικον. 
 
Η Αθήνα δεν μπορεί ποτέ να ντραπή απέναντι οιασδήποτε ξένης πόλεως. 
 
Γράψε μου συχνά. Περαστικά στον Νανά. Εφημερίδες διαβάζω πάντοτε. 
 
Σου εύχομαι χαράν και υγείαν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σιδ/στρον 
 
21-5-21 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ δτο από 14ης τρεχ. γράμμα σου. Πάλιν αργά αλλά πάλιν θα με 
συγχωρήσης (Δ) νομίζω αναγκάιον να σε κουράσω επαναλαμβάνων τας 
συνήθεις δικαιολογίας αι οποίαι άλλωστε είναι βάσιμοι. 
 
Λοιπόν απαντώ ήδη στο μαργαριτοφόρον γράμμα σου. Τα επισκεπτήρια μου 
ήρεσαν. Σ’ευχαριστώ. Μη στενοχωρήσαι για τον Νανάν αν έγινεν ολίγον λεπτός 
θα έπρεπε ίσως να αποβάλη λίγο τα πάχεια του. Ώστε δεν ξεύρεις τι να κάνης να 
πάγης ή να μην πάγης στην αφρική; Αλλά δεν έμαθες ότι οι αραπάδες άρχισαν 
να κοντεύουν τους Ευρωπαίους και προπάντων τους Έλληνας; 
 
Εν πάση περιπτώση εγώ δεν θέλω να επηρεάσω τες σκέψεις σου. Αν νομίζης ότι 
αυτό θα συντελέση εις την χαράν και ευτυχίαν σου πήγαινε. Όσον αφορά εμέ θα 
αισθανθώ τομ μεγαλύτερον ψυχικόν πόνον γιατί θα θα χάσω την πολυτιμοτέρα 
φίλην εξ όσων απέκτησα ποτέ στη ζωή μου. 
 
Γράψε μου τι απεφάσισες. Αναμένω να μάθω ανυπομόνως. Σ’ευχαριστώ πολύ 
γιατί δεν μου αποκρύπτεις τίποτε εξ όσων σε ενδιαφέρουν. 
 
Είσαι η αγνή και πολύτιμη φίλη μου που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Χαίρε χίλιες φορές 
χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Είχα τελειώσει το γράμμα οπότε μου έφεραν το δέμα με το μεγάλο κουτί. 
Ήλθαν τα ρούχα και τα παπούτσια (Δ) ακόμα και η καραμελίτσες. 
 
Ευχαριστώ απείρως δεν σου γράφω περισσότερα δεν έχω χρόνον λόγω 
υπηρεσιακών ασχολιών. 
 
Γράψε μου 
 
Χαίρε 
 
Εμμ. Β. 



0Σιδ/στρον 30-5-21 
 
Φίλη μου 
 
Σου έγραφα ήδη ότι έλαβον το δέμα με τα ρούχα τα παπούτσια και τες 
καραμέλλες. Το ποτήρι το νερό για την υγεία σου με τες καραμελλίτσες το ήπια. 
 
Επειδή ζητείς πληροφορίες για το κουτί αν ήλθε σώον μάθε ότι δεν ήτο δυνατόν 
παρά να τσαλακωθή αφού άλλωστε το ταξείδι ήτο τόσω μεγάλο. Αλλά τα ρούχα 
δεν είχαν πάθει τίποτα. Τα φόρεσα σήμερα για πρώτη φορά – καίτοι δεν είναι 
θαυμαστά – και πήγα στο σχολείο όπου μας είχαν προσκαλέσει να 
παραυρεθώμανεν στας εξατάσεις των παιδιών. 
 
Μ’αυτό επέρασε λιγάκι η ώρα μου που εδώ στο Σιδ/κατρον δεν περνάει εύκολα 
όταν δεν έχουμε γυμνάσια. Ευτυχώς έχω εδώ αρίστους φίλους μετά των οποίων 
εστάλην εδώ.   Δεν φαντάζεσαι πόσον καλούς φίλους. Είναι η μόνη μου 
παρηγοριά στη σκληρά αυτή εποχή. Στο Μέτωπον εζήτησα κατ’επανάληψιν να 
πάγω αλλά δεν με στέλλουν. 
 
Γράψε μου τι κάνεις. Εγώ θα σε κρατώ πάντοτε ενήμερον των νέων μου. 
 
Χαίρε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  



Σιδ/στρον 
14-6-21 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στες δύο επιστολές σου 27ης παρελθ. και 4ης τρεχ. Ώστε οριστικώς 
εματαιώθη το ταξείδι της Αφρικής. Πάλι καλά.  
 
Μ’ερωτάς για τες μαργαρίτες. Μήπως δεν μ’αρέσουν. Αλλά διατί; Αφού 
πρόκειται για ένα αγνόν και εύμορφο λουλουδάκι. Γράφεις ότι είχατε βροχές και 
ζέστη. Ακριβώς και εδώ τον ίδιο καιρό. Σήμερα μονάχα είδαμε τον ήλιο. 
Προηγουμένως είχαμε φορέσει τη χειμερινή μας στολή, τόσω το κρύο ήτο 
υπερβολικό. Είχα μάλιστα κ’ένα μικρό κρυολόγημα το οποίον επέρασα στο πόδι. 
Αλλά έχω ακόμα τον λαιμόν μου ο οποίος δεν επιδιορθώθηκε και λίγο βήχα. 
 
Μη στενοχωρήσαι στο Μέτωπον δεν με στέλνουν. Αν μ’έστελναν καμμιά δύναμη 
δεν θα μπορούσε να με κρατήση εδώ. Έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι το καθήκον εις 
εκπλήρωσιν του οποίου καμμιά επίδραση δεν δύναται να με επηρεάση. 
 
Περαστικά στον Νανά. Αυτό το καϋμένο το ζώον παθαίνει εξ αιτίας της 
υπερβολικής σου αγάπης. Γράψε μου εάν επήρε επιστολήν ο αδελφός σας δια 
τον οποίον μου λέγεις ότι εστρατεύθη απ’εδ΄ψ τι να σου γράψω δεν ξεύρω. 
 
Γενικώς από την διαμονήν μου δεν μένω ευχαριστημένος. Το Σιδηρόκαστρον 
είναι ένα χωριό και μάλιστα από τα χειρότερα. Περιορίζομαι συνήθως μεσ’το 
δωμάτιό μου όπου περνώ την ώρα μου δεχόμενος φίλους. Εννοείς όμως ότι η 
ώρες που περνώ σπήτι μου είναι πολύ ολίγες γιατί η περισσότερες εξοδεύονται 
στην υπηρεσία. 
 
Δεν ξεύρω κ’εγώ πότε δεν θά’χω δουλειά. Στο ζήτημα αυτό είμαι πολύ τυχερός. 
Δεν μπορώ ποτέ να καθήσω χωρίς τίποτε ή με λίγη δουλειά. Δεν μου γράφεις 
πως εσείς περνάτε τον καιρό σας. Κατά τα άλλα δεν στενοχωριούμαι. Τι να κάμω 
το πήρα απόφασι. 
 
Ελπίζω άλλωστε τα πράγματα να πάνε πολύ καλά λαο μάλιστα από εθνικής 
απόψεως. 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Αναμένω γράμμα σου 
Ο ίδιος 



Βέτρινα 3-8-21 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 30ης λήξαντος γράμμα σου το οποίον μετά χαράς έλαβον. 
Καταβάλλεις είδα την ευγενή προσπάθεια να γλυκάνης τους πόνους μου με τα 
συμπαθητικά και παρηγορητικά σου λόγια. Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν ξεύρεις 
πόσον μου εστοίχισεν η τελευταία περιπέτεια και πόσο με κατέβαλε ψυχικώς. 
Ανάξιος – λέγουν – για την Πόλι ! Αλλά τότε ποίοι είναι οιμ άξιοι; 
 
Το δε χειρότερον ότι εβασανίσθην και εκοπίασα υπερανθρώπως για να 
συγκροτήσω τον λόχον μετά του οποίου συνανεχώρησα στο τέλος δε έτοιμον 
μου τον πήραν απ’τα χέρια. 
 
Το δε ταξείδι για την επάνοδον δεν φαντάζεσαι πόσν ήτο κουραστικόν. 
Αλλ’έστω ελπίζω μια μέρα να μας αποδοθή το δίκαιον. Εγώ λυπούμαι μόνον και 
θα λυπούμαι γιατί δεν μ’αφήνουν να πολημήσω άλλη μια φορά για την Ελλάδα 
μας που σ’αυτήν αφιέρωσα μέχρι σήμερον όλας μου τας δυνάμεις. 
 
Επιθυμείς μια εξήγησιν της λέξεως μαρτύριον την οποίας έκανα χρήσιν εις την 
προηγούμενην επιστολήν αλλά αυτήν δεν ήτο δύσκολον να την εννοήσης. 
 
Μ’αυτήν ήθελα να παραστήσω όλους τους κόπους τας κακουχίας του ταξειδίου 
και παν ό,τι συνδέεται με την τελευταίαν εις Θράκην περιπέτειάν μου.  
 
Ευχαριστώ για όσα δια τα ρούχα μου γράφεις αλλά δεν αξίζουν δε και τόσο 
κόπο. Μη κουράζεσαι σε παρακαλώ για τα παληόρουχα. Το εσώκλειστον άνθος 
σου έλαβον. Μ’ερωτάς αν το δέχωμαι. Ναι με πολλήν ευχαρίστησιν. 
 
Εδώ ως διοικητής λόχου προκαλήψεως έχω αρκετές δουλειές μπορώ να σου 
ειπώ οτι όλη την ημέρα απασχολούμαι με πλείστα ζητήματα. Έτσι δεν 
καταλαβαίνω και πολύ από τη μοναξιά. Αλλά αυτόν τον καιρό η ερημιά είναιθ 
χίλιες φορές καλύτερη από την πολυκοσμία. 
 
Κάθε 15 ημέρες θα πηγαίνω να επιθεωρώ τα φυλάκια των συνόρων του λόχου 
μου και κάνω δυό μέρες σ’αυτή την επιθεώρησι. Ανεβαίνω τότε επάνω στες 
κορυφές του Μπέλες. Ταξείδι πολύ κουραστικό κάιτοι το κάνω με άλογο. 
 
Χαίρε – υγίαινε 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Βετρίνα 
7-8-21 
 
Φίλη μου 
 
Είναι ανάγκη να μη ξεχνάμε τη δουλειά μας. Εσωκλείστως σου στέλνω ένα 
κομμάτι λινό από το οποίον επιθυμώ να μου φτειάσης ένα καπέλλο στην 
Παπαϊωάννου που είναι απέναντι στη Βουλή. 
 
Υποθέτω νά’χη αυτή τέτοιο λινό αν δεν έχη και δεν μπορείς να βρης μη το 
φτειάσης. Το θέλω για να ταιριάζη με κείνο το κουστούμι τα ρούχα που 
μού’στειλες προ καιρού. Εσωκλείστως υπάρχουν 30 δραχμαί αι οποίαι θα 
χρησιμοποιηθούν δια την πληρωμήν του και έξοδα αποστολής. 
 
Αλλά για να το στείλης μην κάνης όπως έκαμες για τα ρούχα που τα είχες τυλίξει 
σαν να ήταν άγια λείψανα, δεν πειράζει και πως λίγο θα τσαλακωθή άμα μπη 
στο κεφάλι σιδερώνεται. Στείλε τα κατόπιν ταχυδρομικής με δέμα. 
 
Βλέπεις πως εγώ σε θυμάμαι. 
 
Εσύ ποτέ δεν με θυμήθηκες έτσι αλλά μόνον για να μου στέλνης μαργαρίτες. 
Είμαι πολύ ευγενής βλέπεις ! 
 
Χαίρε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης  
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Το πως θα γίνη γράφω σ’ένα κομματάκι χαρτί που εσωκλέιω. 



Βέτρινα 
20-8-21 
 
Φίλη μου 
 
Το γράμμα σου από 12ης τρέχοντος επήρα προ τινων ημερών, αλλά επερίμενα το 
δέμα για να απαντήσω. Από σήμερον λοιπόν είναι κι αυτό εις τας χείρας μου. 
 
Όσον αφορά τας εντυπώσεις μου τούτο μόνον σου λέγω ότι εγώ εάν ήμουν δεν 
θα μπορούσα να ευχαριστήσω τον εαυτόν μου περισσότερον. Σ’ευχαριστώ 
απείρως για το νέον δείγμα του ενδιαφέροντός σου. Αυτή τη στιγμή που σου 
γράφω έχω στο στόμα μιά από της καραμελίτσες σου. Πόσον είναι γλυκειά ! 
Αλλά γιατί τόση φροντίς για την αποστολήν ενός καπέλλου; Και πού ευρέθηκε 
το κουτί; 
 
Ακριβώς γι’αυτό στενοχωρούμαι από της στιγμής που θα σκεφθώ να σου 
αναθέσω κάτι γιατί ξεύρω ότι το κάτι αυτό όσον μικρό και νά’ναι θα σε εκθέση 
σε κόπους και έξοδα. Το καπέλλο δεν θα πάθαινε κανένα δυστύχημα αν το 
έστελνες μέσα σ’ένα άλλο κουτί από χαρτόνι. Και ένα περίρεγον ! Το κουτί ήλθε 
τόσον καλά σαν να μη ταξείδευσε. Αλλά για πες μου τώρα. Μήπως εστοίχισε 
περισσότερον το καπέλλο απ’όσα σου έστειλα; Εάν ναι θέλω να το μάθω. Δεν θα 
λησμονήσης βέβαια! Και χωρίς τη μάρκα της Χατζηιωάννου το εγνώρισα ότι 
είναι βγαλμένο από τα χέρια της. 
 
Και τώρα ας απαντήσω σε κάποιαν περίεργον ερώτησιν από κείνες που καμμιά 
φορά μου κάνεις : Ερωτάς αν σε σκέπτομαι αλλά επίστευσες ποτέ το αντίθετον; 
Εάν ναι με αδικείς υπερβολικά. Δεν μπορώ να σου ειπώ το γιατί. Τούτο μόνον 
σου λέγω ότι θα ήτο έγκλημα να μη συλλογίζωμαι με στοργήν το ενδιαφέρον 
εκείνης η οποία δεν παύει ποτέ από του να μου δεικνύη συχνά δείγματά του. 
 
Αυτά αρκούν ! Αλλά μια φορά ευχαριστώ. Εύχομαι ταχίστην συνάντησιν. Δεν 
φαντάζεσαι πόσον την ποθώ ! 
 
Χαίρε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Βέτρινα 27-8-21 
 
Φίλη μου 
 
Από δυό ημερών ήμουνα στη προκάλυψη του Λόχου. Είχα πάει μαζύ με τον 
Συνταγματάρχην μου ο οποίος επεθύμει να την επιθεωρήση. Είμαι κατάκοπος 
γιατί και τες δυό αυτές μέρες ήμουμα επάνω στ’άλογο. Σου γράφω τες λίγες 
αυτές γραμμές γιατί σε λίγο φεύγει ο ταχυδρόμος. 
 
Ο Συν/άρχης μου είπεν ότι ήλθε διαταγή στο Σύνταγμα μεταθέσεώς μου στο 
36ον Σύνταγμα το οποίον μένει στη Φλώρινα. Την μετάθεσιν αυτήν την έχουν 
ενεργήσει οι καλοθεληταί μου για να ήμαι πάντοτε εις κίνησιν και να μην 
ησυχάσω ποτέ. 
 
Γελώ προ των γελοίων των μέτρων τα οποία προετοιμάζουν την καταστροφήν 
των ! 
Ο Συνταγματάρχης ο οποίος είναι μεν από τους αποτάκτους αλλ’όμως πολύ 
έντιμος αξιω/ός μου εξέφρασε την θλίψιν του διότι θα απομακρυνθή εκ του 
Συν/τός του ένας αξιω/ός τόσον εργατικός αλλά θα καταβάλη παν μέσον για να 
μπορέση να με κρατήση. Αυτά μου είπεν όταν απεχωριζόμεθα. 
 
Εγώ τον ευχαρίστησα αλλά και δεν τον παρεκάλεσα για τίποτε για να μη του 
χρεωστώ υποχρέωσι καμμία. Στον κόσμον πρέπει να ξεύρης ότι δεν έχω σε 
κανένα υποχρέωσι παρά μόνον σε σένα. Ενώ εξ αντιθέτου πολλοί μα πάρα 
πολλοί έχουν υποχρέωσι σε μένα. 
 
Εν τω μεταξύ μη μου γράψης ως που να ιδούμε που θα πάγη αυτή η υπόθεσις. 
Εγώ θα σου γράφω και θα σε κρατώ πάντοτε ανήμερον. 
 
Χαίρε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. 
 
Την από 20ης τρεχ. επιστολήν ευρήκα εδώ τώρα με την επάνοδόν μου εκ 
προκαλύψεως. Εσωκλείετο σ’αυτή μια εύμορφη καρτούλα ευχαριστώ. 
Ο ίδιος 



Βέτρινα 1-9-21 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον και την από 24ης επιστολήν σου, μαζύ με το ρόδο που εσωκλείετο. 
Ευχαριστώ θερμώς. Σου έγραφον εις προηγουμένην μου επιστολήν ότι 
μετατίθεμαι. Η διαταγή έχει έλθει στο Σύνταγμα αλλά δεν μου την 
εκοινοποίησαν ακόμη. Ίσως να περάσω ακόμη εδώ 5-6 μέρες. 
 
Είμαι ευχαριστημένος που φεύγω καίτοι δεν με διώχνουν για καλό γιατί σ’αυτό 
το Σύνταγμα δεν φαντάζεσαι πόσο άσχημα επέρασα. 
 
Εγώ ετοιμάζω ήδη την υπηρεσίαν μου προς παράδοσιν. Σου επαναλαμβάνω και 
εις την παρούσαν μου να μη μου γράψης αφού δεν είμαι βέβαιος πότε ακριβώς 
θα φύγω. 
 
Εν τω μεταξύ εγώ δεν θα σε αφήσω χωρίς γράμμα. 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σ.Σ. Φλωρίνης 
25-9-21 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβα το τελευταίο σου γράμμα. Ευχαριστώ πολύ για τον κόπον πού’κανες για 
το αδιάβροχον. Θα απαντήσω στο γράμμα σου αυτό όταν γυρίσω από το ταξείδι. 
Μετά μίαν ώραν αναχωρώ. Θα πάγω εις τα Βοδενά δια να επιθεωρήσω τα 
φυλάκια του λόχου μου που εφύλασσαν την σιδηροδρ. γραμμήν. 
 
Θα πάγω σήμερα θα γυρίσω άυριον. Εδώ τουλάχιστον ο κόπος είναι ολιγώτερος 
γιατί ταξειδεύει κανείς με το τραίνο. 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. 
 
Η Διεύθυνσίς μου είναι αμετάβλητος εις την οποίαν μπορείς να μου γράφης. 
 
Εμμ. Β. 



Σ.Σ. Φλωρίνης 
 
30-9-21 
 
Φίλη μου 
 
Το να σου γράφω αργά προέρχεται από το ότι απουσίαζα δυό μέρες όπως σου 
έγραψα. Είχα πάγει να επιθεωρήσω τα τμήματα του Λόχου μου που είναι στη 
σιδηρ. γραμμή. Κατόπιν όταν ξαναήλθα εδώ ευρήκα συσσωρευμένες του κόσμου 
τες υποθέσεις. 
 
Είναι ακόμα αρχή και εργάζομαι από νύχτα σε νύχτα για να τακτοποιήσω τες 
δουλειές μου. Αργότερα άμα τες βάλω σε καλό δρόμο θα μου μένουν αρκετές 
ώρες διαθέσιμες ως ελπίζω και τότε θα ιδής πάλι πόσω θα γίνω τακτικός στην 
αλληλογραφία μας.  
 
Την επιστολήν σου της 20ης Σβρίου έλαβον. Ευχαριστώ για τον μεγάλον κόπον 
να ρωτήσης για τα αδιάβροχα. Προς το παρόν δεν απεφάσισα τι να κάμω. Τα 
βρίσκω πολύ ακριβά. Θα σκεφθώ εν τούτοις και θα σου γράψω προσεχώς για το 
ίδιο ζήτημα. Θέλεις πολλά να σου γράψω αλλά σαν τι;  
 
Σου εγνώρισα ήδη ότι ζω εις ένα περιβάλλον μελαγχολικόν και μονότονον. Μένω 
στον Σιδηρ. Σταθμόν Φλωρίνης όπου είναι η έδρα του Λόχου μου. Είμαι 
συγχρόνως και φρούραρχος του Σταθμού. Δεν έχουμε τίποτε άλλο από την 
κίνησιν των τραίνων. Έρχονται δυό φορές την ημέρα. Παρίσταμαι κατ’ανάγκην 
γιατί πρέπει αυτοπροσώπως να κάμω έλεγχο των διαβατηρίων. 
 
Τι να σου ειπώ εβαρέθηκα πλειά αυτή τη ζωή τόσα χρόνια τώρα μακρυά από 
τον κόσμο ! Επόθησα πλειά μιαν άλλη ζωή καλύτερη της οποίας νομίζω ότι 
δικαιούμαι αφού τόσον ηργάσθην ! Αλλά δυστυχώς ζούμε στην εποχή εκείνη 
που μόνον δια της αχαριστίας και της καταδιώξεως πληρώνονται οι κόποι. 
 
Αλλ΄έστω την ψυχή μου κανείς δεν έχει την δύναμη να μεταβάλλη. Αναμένω 
ανυπομόνως το τέρμα του πολέμου για να παραιτηθώ απ’αυτό το επάγγελμα το 
οποίον μου φαίνεται ότι με εγήρασε προώρως ! 
 
Εσύ φρόντισε να περνάς καλά με όσω το δυνατόν ολιγώτερες πίκρες. Σου το 
εύχομαι από μέσα απόμ την καρδιά μου 
 
Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σ.Σ. Φλωρίνης 17-10-21 
 
Φίλη μου 
 
Δεν περίμενες βέβαια τόσω σύντομα την απάντησίν μου και αυτό βέβαια θα σου 
κάνη έκπληξι. Αλλά φίλη μου δεν είχα υπ’όψι μου ότι θα με έβρησκε τόση 
δουλειά. Πότε επιθεωρήσεις στη γραμμή πότε περιπλανήσεις στον τομέα μου 
πότε διάφορες σκοτούρες υπηρεσιακές μ’απεμάκρυνον από το καθήκον αυτό 
της αλληλογραφίας μας το οποίον δεν το νομίζω μικρόν. 
 
Απαντώ τώρα βέβαιος ότι και αυτή τη φορά θα έχω την συγνώμην σου σ’όλα 
που μου γράφεις δηλ. σε τρεις επιστολές σου, 28-9-21, 3-10-21 και 5-10-21 
λοιπον. 
 
Τοπ αδιάβροχον δεν το θέλω επί του παρόντος, αργότερα ίσως. Είναι πολύ 
ακριβό. Κ’έτσι απ’αυτή την υπόθεσι εγώ ούτε εσκέφτηκα ούτε έχασα ενώ εσύ 
έχασες τον κόπον. Η εικών αυτή του Κρητός ανθ/γού Βασιλάκη την οποίαν μου 
εσώκλειες στο γράμμα δεν μου είναι γνώριμος. Στην Κρήτη υπάρχουν πολλοί 
έχοντες το επώνυμον αυτό, άλλος ένας αξιω/τός Βασιλάκης εσκοτώθηκε χωρίς 
κι αυτός να μου είναι γνωστός. 
 
Ευχαριστώ για την ώμορφη κάρτα που εσωκλείεις στο γράμμα σου της 28ης 
Σ/βρίου. Θέλεις πολλά να σου γράψω αλλά πόσα; Και τι να σου γράψω; Πως 
έρχονται και φεύγουν τα τραίνα εδώ στον σταθμό που μένω; 
 
Ζωή μονότονη όπως σού’λεγα σε προηγούμενο γράμμα μου. Ελπίζω νά’λθουν 
πλειό καλές μέρες άλλως πρέπει να σκεφθή κανείς αν πρέπει να εξακολουθήση 
να ζη ή να πεθάνη ! 
 
Ώστε ενεθυμήθης τα της πρώτης και τελευταίας μέχρι σήμερον συναντήσεώς 
μας. Πράγματι ευτυχισμένες μέρες αλλά πέρασαν ! Εύχομαι η Δευτέρα 
συνάντησίς μας να ήναι τάχιστα. Μα γιατί μου κάνηαυτή τη παράξενη ερώτησι 
αν σε σκέπτομαι; 
 
Τι θέλεις να σου είπω; Νομίζω ότι δεν έχει ανάγκην επιβεβαιώσεως το πράγμα. 
Έλαβα το κουτάκι με το γλυκό. Πόσον ήτο ωραίο ! Σ’ευχαριστώ θερμώς. 
 
Το φάγαμε δυό φορές με την παρέα μου (3 άλλοι αξιωματικοί) και ήπιαν όλοι 
στην υγειά εκείνου που το έστειλε χωρίς να τον γνωρίζουν. Εδώ έχουμε πολλά 
κυδώνια κ’εβάλαμε τον μάγειρον να μας κάνη γλυκό αλλά δεν το κατάφερε. 
 
Αν δεν κουραστής στείλε μου την συνταγή τη δική σου. Αλήθεια ήτο μοναδικό 
πρώτης τάξεως.  
 
Για την δίδα Γεωργία δεν μου γράφεις ποτέ γιατί; Θα επεθύμουν επίσης τα νέα 
της κας Ιωάννας από την Αμερική. 
 
Εδώ εμείς έχουμε χειμώνα γερό. Κρύο αφόρητο, τώρα περιμένουμε το χιόνι. 
Είμαι αφοσιωμένος εις το να φτειάσω τα οικήματα που μένει ο λόχος μου για να 



μη υποφέρουν οι άνδρες τον χειμώνα και γι’αυτό δεν είμαι τακτικός στην 
αλληλογραφεία μου. 
 
Εδώ εβρήκα χάλια δυστυχώς. Από τότε που ήλθα δεν ησύχασα για να βάλω τα 
πράγματα σε καποια τάξι. 
 
Γράψε μου πως περνάς 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σ.Σ. Φλωρίνης 24-10-21 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον το από 14ης τρεχ. μηνός γράμμα σου. Ήτο δικαία η ανησυχία σου 
αλλ’ελπίζω να μη στενοχώρησες. Είχα πολλές πολλές δουλειές ως σου γράφω 
στο από 17ης τρεχ. γράμμα μου, το οποίον ασφαλώς θα ευρίσκεται ήδη εις τας 
χείρας σου. 
 
Ποτέ άλλοτε δεν είχα περισσότερη δουλειά. Ξεύρω’γω; είμαι (Δ) πολύ στο 
επάγγελμά μου. Σε κανένα άλλο δεν τυχαίνουν τόσες δουλειές όπως παρατηρώ. 
 
Εργάζομαι συνήθως όλη την ημέρα και την μιάν νύχτα. Καίτοι ξεύρω τι με 
περιμένει γιατί βέβαια μετά το τέλος του πολέμου αι αξιωματικοί της Αμύνης θα 
διωχθούν από το Στράτευμα εν τούτοις τίποτε δεν μπορεί να ελαττώση τον 
ζήλον μου και τον πόθον μου προς την εργασίαν. 
 
Αυτό μου το λένε και φίλοι μου. Αλλά πάλι δεν μπορώ να κάνω αλλοιώς. Είμαι 
έτσι φτειαγμένος για να δουλεύω χωρίς ποτέ να λαμβάνω υπ’όψιν μου την 
αμοιβή. Προτού δε τελειώσω τη δουλειά της υπηρεσίας δεν αναλαμβάνω καμμιά 
άλλη δουλειά. Γι’αυτό και είμαι πολλές φορές τόσον βραδύς στες απαντήσεις 
μου στα γράμματά σου. Αυτό θέλω φίλη μου να έχης υπ’όψιν σου εκάστοτε όταν 
η σιωπή μου είναι μακροτέρα της συνήθους και να με δικαιολογής. 
 
Εγώ αν μπορούσα θα σου έγραφα κάθε μέρα. 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  



Σ.Σ. Φλωρίνης 4-11-21 
 
Φίλη μου 
 
Το από 18ης παρελθ. μηνός γράμμα σου έλαβον. Έλαβον και το δεύτερο κουτάκι 
του γλυκού το οποίον ήτο τόσω ωραίον σαν το πρώτον. Ευχαριστώ θερμώς 
αλλά γιατί ο κόπος αυτός; Δεν τα είπαμε και άλλοτε; Έστω δεν ήπια μόνον ένα 
νερό όπως μου γράφεις αλλά πολλά και όλα στην υγειά σου και στην υγειά των 
οικείων σου. 
 
Ευχαριστώ για τα νέα της κας Ιωάννας. Εδοκίμασα εξ’αυτών αρκετή χαράν. 
Μέσα στο γράμμα σου περιείχετο και η συνταγή του γλυκού. Επράξαμε 
σύμφωνα με τας σοφάς οδηγίας της και επετύχαμε ένα γλυκουδάκι που ήταν 
σαν γλυκό ! Ακόμα μέσα στο γράμμα σου περιείχετο μια καρτούλα πού’χε ένα 
πολύ εύμορφο άνθος από’κείνα που συνηθίζεις συχνά να μου στέλνεις. 
 
Αλλά γιατί εξοδεύσεσαι; Εγώ δεν επιθυμώ εξ αφορμής μου να δαπανάς τίποτα η 
κάρτα του νέου καλλιτέχνου άραβος την οποίαν μου εταχυδρόμησες εντός 
φακέλλου μου ήρεσε υπερβολικά. Μαζύ με αυτήν έλαβον την «Πατρίδα» 30ης 
Σ/βρίου. 
 
Ούτε τον κόσμον αν μου εχάριζες δεν μπορούσες να με ευχαριστήσης 
περισσότερον όσον με την αποστολήν αυτού του φύλλου. 
 
Έκλαυσα από συγκίνησιν διαβάζοντας την αποθέωσι της οποίας μακράν της 
Ελλάδος έτυχεν ο Μέγας Εξόριστος ! Θεέ μου φύλαττέ Τον ! Εδώ δυστυχώς δια 
πρώτην φοράν δεν διαβάζω συχνά «Πατρίδα» και είμαι δια τούτο 
στενοχωρημένος πολύ. Στέλνουν πολύ ολίγες και γίνονται ανάρπαστες. Καίτοι αι 
εφημερίδες έρχονται με το τραίνο εν τούτοις εν τούτοις κ’εμείς που μένομε στο 
σταθμό αγοράζομε από την πόλιν (μιά ώρα μακρυά) γιατί το δέμα των μόνον 
εκεί το ανοίγουν. 
 
Εις εμέ τες προμηθεύει ο ταχυδρόμος του Λόχου ο οποίος κάθε μέρα πηγαίνει 
στη Φλώρινα απ’εδώ. Μαζύ με την «Πατρίδα» της 31ης 8/βρίου και συνέχεια 
στείλε την εντός φακέλλου. Φαντάζομαι ότι το περιεχόμενον ήναι πολύ 
ενδιαφέρον. 
 
Σήμερα σου στέλνω δια ταχυδ. δέματος (αρ. 751) λίγο ύφασμα για να μου 
φτειάσης ένα καπέλλο. 
 
Από το ύφασμα αυτό έφτειασα κοαστούμι για καθημερινή χρήση επειδή δεν 
είχον κ’έμεινε το κομμάτι που στέλνω. 
 
Σε παρακαλώ να το δώσης πάλι στη Παπαϊωάννου και να γίνη σύμφωνα με την  
παραγγελία την οποίαν σημειώνω επί της κάρτας της εσωκλείστου. 
 
Δια τα έξοδα σου ταχυδρομίζω δραχμάς τριάκοντα. Της παραγγέλλεις να το 
ετοιμάση γρήγορα γιατί έχω μείνει με το παληό που έχασε πλειά την αξία του. 
 



Για την αποστολή του μη γυρεύης πάλι κουτιά και παρακούτια στείλε το όπως 
όπως. 
 
Όταν το λάβω θα επιφυλακτώ να στείλω κι άλλα «ευχαριστώ» μαζύ με τα 
παρόντα. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Μαζύ με το πηλίκιο στείλε μου και δυό από τα τρία λευκά πουκάμισα που 
είναι μεσ’το κιβώτιόν μου. Κράτησε το καλύτερο απόμ τα τρία. Είχα μερικά 
πουκάμισα χακί τα οποία εχάλασα πλειά. 
 
Εμμ. Β. 



Σ.Σ. Φλωρίνης τη 18η Ν/μβρίου 1921 
 
Φίλη μου 
 
Τας επιστολάς σου της 4ης και 9ης τρεχ. μηνός έλαβον. Μέσα σε μια απ’αυτές ήτο 
και μια ώμορφη κάρτα. Έλαβονκαι τους φακέλλους σου με τες εφημερίδες 
«Πατρίς και Μεταρρύθμισις». Εκ της τελευταίάς αυτής 2 φύλλα. Στη πρώτη 
υπήρχε η ολοσέλιδος εικών του λαυτρευτούμ μας πατέρα. Μου εχάρισες μ’αυτές 
τον κόσμον τες έχω φυλαγμένες στο κιβώτιόν μου και θα τες φυλάττω ως 
κειμήλια. Πατρίδα τώρα κ’Ελέυθερον Τύπον λαμβάνω ταχτικά ώστε δεν είναι 
ανάγκη να μου στείλης πάλι. 
 
Αν σου βρίσκονται στείλε μου τα φύλλα της Μεταρρυθμίσεως πού’χουν την 
ανοικτήν επιστολή προς τον Βασιλέα. 
 
Ή καλύτερα μη μου τα στέλνεις γιατί έμαθα πάλι ότι ίσως σύντομα να 
μετακινηθώ και απ’εδώ. Γι’αυτό σπέυσε να μου στείλης το καπέλλο και τα 
πουκάμισα επειδή έχω μεγάλη απ’αυτά ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει θα σου 
γράψω αν συμβή τοιούτον τι εγκαίρως. Γράμμα σου κανείς δεν είναι δυνατόν να 
χαθή. Έχω άνθρωπον να το λάβη και να μου το στείλη οπουδήποτε και να πάγω. 
 
Πάλι αν ήναι για να φύγω θα καθήσω εδώ πάντως περισσότερεςε από 15 μέρες. 
 
Ευχαριστώ πολύ για τες πολύτιμες συμβουλές σου να μη στενοχωρούμαι κλπ 
αλλά είναι πολύ δύσκολον να μεταβάλω τον εαυτόν μου. Ελπίζω μόνον κοα 
μόνον ελπίζω. Ελυπήθηκα πολύ με την ασθένειαν της Γεωργίας. Ειπέ της 
περαστικά. Ελπίζω ήδη νά’ναι καλά. Θέλεις πολλά να σου γράφω να διαβάζης 
ώραν πολύ, αλλά τί να σου γράψω; 
 
Μήπως θέλεις να γράφω ότι έρχονται εδώ και φεύγουν τα τραίνα; Δεν πιστεύω. 
 
Σου εύχομαι 
 
Χαράν κι υγείαν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σ.Σ. Φλωρίνης 21-11-21 
 
Φίλη μου 
 
Έσπευσα να σου γνωρίζω δια κάρτας μιου ότι έλαβον όλα όσα μου έστειλες. Η 
αμαξοστοιχία ήτο υπ’ατμόν να φύγη και δεν είχα τον καιρόν να γράψω γράμμα. 
 
Επίσης έλαβον το από 14ης τρεχ. μηνός γράμμα σου και τη σημειωσούλα πού’χες 
μέσα στον ντενεκέ του καπέλλου. Όλα ήσαν εξαίρετα από το πηλίκιον έως στες 
καραμέλλες. Σε ευχαριστώ θερμότατα για το μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν 
φαντάζεσαι όμως τη χαρά μου ιδαιτέρως από τες εφημερίδες. Εδιάβασε εδώ 
όλος ο κόσμος. Έλαβον και τα φύλλα της Πατρίδος πού’χες στο μικρό δέμα μαζύ 
με το πουκάμισο. «πατρίδα μη μου ξαναστείλης» τώρα προμηθεύομαι τακτικά. 
Παρακολουθώ με αδιάπτωτον ενδιαφέρον «τα μετά την πτώσιν» του Πατέρα 
μας. Θέλω μονάχα να μου κρατάς τα φύλλα της «Μεταρρυθμίσεως» η οποία 
εκδίδεται δυό φορές την εβδομάδα. Εσωκλείω δεκάδραχμον εντός της παρούσης 
εκάστοτε εις την αγοράν της. 
 
Αλλά μη μου τα στείλης παρά να σου γράψω γιατί ως σου έλεγον και  εις 
προηγούμενο γράμμα μου δεν είναι βέβαιον αν θα μείνω εδώ. 
 
Τα φύλλα της «Πατρίδος» που μού’στειλες μέσα στον φάκελλο τα είχα διαβάσει 
ώστε μη μου ξαναστείλης εκτός αν σου γράψω και πάλιν. 
 
Ώστε έφθασαν η 30 δραχμές; Ίσως όμως και ναμην έφθασαν. Εν περιπτώσει 
κατά την οποίαν εξώδευσες πλειό πολλά τα κρατάς από το 10δραχμον το οποίον 
εσωκλείεται εν τη παρούση. Φαντάζομαι σε τι μεγάλη κίνησι σ’έβαλα ! Εν 
τούτοις δεν φταίω εγώ, φατις εσύ που είσαι τόσο πρόθυμη στο κάθε τι που σου 
γράφω. 
 
Εύχομαι να μη βρεθής σε καμμία ανάγκη αλλ’αν βρεθής δεν θα παραλείψω να σε 
εξυπηρετήσω κ’εγώ με τη σειρά μου και μ’όλη μου τη θέλησι. 
 
Ομολογώ ότι είναι σπάνια η φιλία αυτή που αποτελεί τον δεσμόν μας και της 
οποίας συχνότατα έχω λαμπρά δείγματα εκ μέρους σου. 
 
Οφείλω όμως να σου ειπώ και τώρα και θέλω μα θέλω πάρα πολύ να μ’ακούσης 
δεν δύναται ποτέ να μ’ευχαριστήσης παν ό,τι μουν στέλνεις το οποίον να σε 
υπέβαλεν έστω και εις έξοδο μιάς δεκάρας. 
 
Ελπίζω και εις αυτό να μ’ευχαριστήσης όπως και σ’όλα τ’άλλα γιατί πράγματι 
μόνον αυτή η διαφορά μεταξύ μας υπάρχει. 
 
Τώρα ετακτοποίησα τες δουλειές μου οπωσδήποτε οπωσδήποτε και δεν θα 
βραδύνω ν’απαντώ στα γράμματά σου αν μείνω εδώ. 
 
Σ’ευχαριστώ ακόμα μια φορά για το μεγάλο ενδιαφέρον σου και σου εύχομαι 
χαρά κι υγείαν. 
 



Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σ.Σ. Φλωρίνης 
 
1-1-1922 
 
Σ’ευχαριστώ θερμότατα για τες ευχές σου επί τω νέω έτει. 
 
Αντεύχομαι ν’απολαύσης κατά το ανατείλον έτος τον γλυκύτερον των πόθων 
σου. 
 
Εμμ. Βσιλάκης 
 
Υπγός 



Σ.Σ. Φλωρίνης 1-1-1922 
 
Φίλη μου 
 
Καθ’όσον ενθυμούμαι σου ανήγγειλα την λήψιν την από 19ης και 21ης παρελθ. 
μηνός επιστολών σου. Δεν ευκαίρεσα να απαντήσω αμέσως επειδή ανεχώρουν 
επειγόντως για τη γραμμή μου να επιθεωρήσω τα φυλάκιά μου. Εκάθησα 
μακράν της έδρας μου και μόνον χθες το βράδυ επανήλθον. 
 
Ευχαριστώ πολύ για τες φροντίδες σου για κείνο το κοστούμι που σου έγραψα. 
Αλλά συ έφαγες όλη την Αθήνα για δυό παληοκοστούμια. Δεν άξιζαν διόλου να 
κοπιάσης τόσον. Εις άλλο γράμμα μου προσεχές θα σου γράψω τι θα γίνη δια το 
οποίον κατέστρεψες τα παπούτσια σου γυρίζοντας σ’όλα τα καταστήματα της 
Αθήνας. Μ’ερωτάς μ’επιμονή αν σε σκέπτομαι όπως με σκέπτεσαι κ’εσύ. 
Αλλά γιατί μου κάνεις αυτήν την ερώτησιν; Δεν ξεύρεις ότι με στενοχωρείς; 
Δι’εμέ το τελικόν αίσθημα το οποίον μας συνδέει είναι τόσω γερό ώστε δεν 
φοβάται ότι θα θραυσθή από τίποτε. Είναι αλήθεια ότι όταν σου έγραψα το 
προηγούμενον γράμμα μου έτυχε νά’μαι πολύ μελαγχολικός και έσυρα φαίνεται 
επί του χάρτου και μερικές γραμμές αι οποίαι ήσαν ικαναί να κάνουν να 
συγκινηθή η ευγενής σου ψυχή. 
 
Η ζωή μου εδώ εναλάσσεται έτσι πάντοτε στην μελαγχολία και στην ελπίδα. 
Τώρα ελπίζω τόσω όσω ποτέ άλλοτε. Μ’ερωτάς να σου γράψω πως πέρασα τες 
γιορτές. Καλύτερα να μη σου γράψω. Ασφαλώς δεν πρόκειται να σε 
ευχαριστήσω. 
Τι γίνεται ο νανάς; Έχω κι εγώ το γάτο μου. Ένα πολύ έξυπνο γατί που όταν 
περάση μέρα χωρίς να το ιδώ τρελλαίνομαι. Θέλει να κοιμάται πάντοτε επάνω 
στο λαιμό μου. 
 
Όταν τρώγω έρχεται κάθεται δίπλα μου και με αστραπιαίες κινήσεις των 
ποδιών του μου αρπάζει όταν δεν προσέχω το φαγητόν απίο το χέρι. Τώρα το 
έχω δίπλα μου με κυττάζει μεσ’τα μάτια ενώ εγώ του φωνάζω το γλυκό του 
όνομα «Πιτσίκο». 
 
Εύχομαι το νέον έτος 1922 να επουλώση τας πληγάς τας οποίας τόσον βαθέως 
εχάραξαν στες καρδιές και στες ψυχές μας τα δυό παρελθόντα. 
 
Χαίρε – Υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σ.Σ. Φλωρίνης 
 
1-2-22 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στην από 23ης παρελθ. μηνός επιστολήν. 
 
Δεν είναι ανάγκη να λυπήσαι για τα χρήματα. Είναι εξησφαλισμένα. Ένα μέρος 
εξ αυτών έλαβον ώστε να δύναμαι να εξοικονομήσω τας πρώτας μου ανάγκας. Η 
πρότασίμ σου είναι θαυμασία και αξία των ευχαριστιών μου αλλά και όταν έχω 
μαζύ μου όλα μου τα χρήματα δεν αξίζει για ν’ασχοληθή κανείς με την φύλαξην 
του τόσω πολύ απλούστατα γιατί είναι τόσω λίγο ώστε αντιπροσωπέυουν ένα 
ποσόν λίαν πενιχρόν. 
 
Είθε να είχα αρκετά. Πουθενά αλλού δεν θα μπορούσα να τα εμπιστευθώ πέρα 
από σένα που σε περιβάλλω με απεριόριστον εμπιστοσύνη. 
 
Ας είναι μη μου γράψης ούτε μια λέξη για κείνη την υπόθεσι. Εκατάλαβα ότι 
πολύ φοβάσαι. Όσον αφορά εμέ ξεκαρδίζομαι στα γέλια όταν βλέπω ότι 
υπάρχουν και σήμερον άνθρωποι που τόσω πολύ φοβούνται. 
 
Έπρεπε να μ’έβλεπες μόνο μια μέρα ν’ακούσης πως μιλώ στους άλλους θα 
εσχημάτιζες εντελλώς άλλην ιδέαν για τες σημερινές περιστάσεις. 
 
 
Έπειτα δικαιολογώ και τον φόβον σου. Δεν λησμονώ ότι ανήκεις στο ασθενές 
φύλον! τες εφημερίδες λαμβάνω ταχτικά. Σ’ευχαριστώ. Τες διαβάζει πολύς 
κόσμος! Ευχαρσιτώ για τες συστάσεις που μου κάνεις δια να μη στενοχωρούμαι. 
Ναι τες λαμβάνω πολύ υπ’όψιν έχω διορθωθή αρκετά. 
 
Μου επαναλαμβάνεις την ερώτησιν αν σε σκέπτομαι, αλλά εκατάλαβες ότι δεν 
σε σκέπτομαι; Ν’απαντήσης πρώτα στην ερώτηση αυτή τη δική μου για να 
λάβης απάντησι στη δική σου. 
 
Χαίρε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός   



Σ.Σ. Φλωρίνης 22-2-22 
 
Φίλη μου 
 
Δεν μπορεί τέλος πάντων να τελειώση ακόμα αυτή η ιστορία; Αφού καλά ξεύρεις 
πόσην σού’χω εμπιστοσύνην και πόσον σε σκέπτομαι, τι χρειάζονται αυτές αι 
ερωτήσεις; Πολλάκις μου έδωσες αφορμήν να ομιλίσω για τη φιλία μας. Εάν 
διατηρής τας επιστολάς μου θα ηδύνασο ν’αντλήσης απ’αυτές την απάντησιν εις 
τας νέας σου ερωτήσεις. Δεν σου έχω γράψει ότι την φιλίαν μας την νομίζω 
μοναδική γιατί στο έξη αυτά χρόνια τίποτε δεν μππόρεσε να καταβάλη και να 
μειώση το ευγενές αίσθημα αμφοτέρων μας; 
 
Και αφού το ξεύρεις αυτό τόσω καλά τι ανα κινής την υπόθεσιν αυτήν που εγώ 
τουλάχιστον ενόμιζα ότι είχε πλειά παλιώσει. Έχω συμμορφωθή ευτυχώς προςν 
τες καλές σου συμβουλές. Δεν στενοχωρούμαι πλειά για το τίποτε. Σχεδόν έχω 
τακτοποιήση και τες δουλειές μου κ’είμαι ήσυχος οπωσδήποτε. Αλλά δεν θα 
μπορέσω (Δ) όσον βρίσκομαι εδώ να σου γράψω τα πολλά πολλά που θέλεις. 
 
Ξεύρεις πόσον η ζωή είναι μονότονη εδώ και πόσον ελάχιστα τα θέματα που 
μπορούν να απασχολήσουν κανένα. 
 
Η αποκρηές επέρασα χωρίς διόλου να το νοιώσω. Τες εφημερίδες λαμβάνω 
ταχτικά. Μη μου στέλνης πλειά γιατί φέρνουν τώρα κ’εδώ και δεν δύναμαι χωρίς 
κανένα κόπο να προμηθεύομαι. 
 
Σ’ευχαριστώ για’κείνες που μου έστειλες μέχρι σήμερον. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σούμποσκον 
 
5-4-22 
 
Φίλη μου 
 
Χριστός ανέστη 
 
Χρόνια πολλά 
 
Σου στέλνω το πρώτο γράμμα που γράφω μετά την ενταύθα αφιξή μου. Μου 
ανετέθη εδώ η διοίκησις του 6ου Λόχου του ιδίου Συντάγματος (36ου). Είμαι 
μακράν της έδρας του Συν/τος 2 μέρες. Τώρα είναι που έμπλεξα για τα καλά. Δεν 
πιστεύω να υπάρχη άλλος λόχος στο Στρατό ομ οποίος νά’χη πλειό πολλές 
δουλειές απ’αυτόν που μου ανέθεσαν τώρα. Έχει τεραστίαν προκάληψιν. Για να 
ιδώ τους άνδρας μου γυρνώ 4 μέρες επάνω στο άλογο και το καλοκαίρι δεν θα 
φθάνουν ούτε 10 μέρες. 
 
Έχω μια ολόκληρη επαρχία από τες μεγαλύτερες και πλήθος υπηρεσιών. Το 
μυαλό μου έχει σταματήσει. Δεν ξεύρω από που ν’αρχίσω και που να τελειώσω. 
Έχω δουλειές σαν ένα υπουργείον. Θα περάσουν όμως κι αυτά. Προς το παρόν 
θα τα υποφέρωμεν αφού άλλως να κάμωμεν δεν μπορούμεν. Ελπίζω να πέρασες 
το Πάσχα χαρούμενη. Μη μου γράφης τίποτε το σπουδαίον γιατί μ’ανοίγουν όλα 
σχεδόν τα γράμματά μου. 
 
Στους οικείους σου τα σέβη μου καιμτες ευχές μου επί ταις εορταίς του Πάσχα. 
 
Αν βραδύνω να σου γράφω μη λυπήσαι. 
 
Οφείλεις να σκέπτεσαι τη σημερινή ανυπόφορον θέσι μου 
 
Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος 



Σούμποσκον 20-4-22 
 
Φίλη μου 
 
Δεν έχεις άδικο εις ότι μου γράφεις στο γράμμα σου της 21ης τρέχοντος. Είναι 
αλήθεια ότι είμαι πνιγμένος στη δουλειά αλλά μπορούσα να θυσιάσω μισή ώρα 
από τον ύπνο όπως γράφεις για να σου στείλω δυό σειρές. Φαίνεται όμως και 
ότι δεν με πίστεψες να σου λέγω ότι υποφέρω υπερβολικά από τη δουλειά και 
ασφαλώς ενόμισες ότι αυτό ήτο πρόφασις για ν’αποφύγω να σου δώσω μίαν 
απάντησιν εις ό,τι μη ηρώτας στο γράμμα σου εκείνο της 27ης Φεβρουαρίου. 
 
Αυτό τουλάχιστον εκατάλαβα από την αυστηρότητα του ύφους το οποίον 
εχρησιμοποίησες για να συντάξης το τελευταίο σου γράμμα που μαμ την 
αλήθεια νομίζει κανείς πως είναι τελεσίγραφο. Να έχης σε συμβουλεύω 
πεποίθησιν εις ό,τι σου γράφω. Ψέμματα ποτέ δεν θα σου πω. Και σχετικώς με 
το άνοιγμα της επιστολής δεν ήθελα να σε γελάσω. Συμβαίνουν ακόμη πλειό 
πολλά που εσύ ούτε τα φαντάζεσαι γιατί δεν ξεύρεις καθόλου και την θέσιν που 
βρίσκομαι. Ας είναι ο καθένας ξεύρει τον πόνον του ο δε δικός μου πόνος δεν 
εξωτερικεύεται εύκολα.  
 
Και τώρα εις την ουσίαν. Σου είμαι ευγνώμον για τα αισθήματά σου εκείνα. 
Μοπυ είναι δύσκολον πολύ από χαρακτήρος να γράψω για τέτοια υπόθεσι. Ό,τι 
πρέπει να μάθης εκ μέρους μου επιθυμώ να τ’ακούσης από τα χείλη μου και όχι 
να το ιδής γραμμένο στο χαρτί. Έχω την ελπίδα ότι μόλις λήξη αυτή η κατάστασι 
θα συναντηθούμε αμέσως και τότε θ’ακούσης πράγματα που θα σου κάνουν 
μεγάλη εντύπωσι, θα ιδής τη θέσι μου τελείως υπό πάσαν άποψιν και είμαι 
βέβαιος ότι θα ευχαριστηθής πολύ. 
 
Ελπίζω αυτά να τα θεωρήσης αρκετά. Δεν θα νομίσης ότι έπρεπε να σου γράψω 
πλειό πολλά. Εν πάση περιπτώση είμαι πρόθυμος να σου απαντήσω καιμ πάλιν 
και μόλις λάβω το γράμμα σου. 
 
Το τελευταίο σου γράμμα έλαβον σήμερον. Φαντάζομαι ότι θά’χαμε πάλι 
γκρίνιες εστρώθηκα αμέσως κάτω για να σου απαντήσω. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Δεν υπάρχει λόγος να στέλνης συστημμένες τες επιστολές σου. 



Σούμποσκον 6-5-22 
 
Φίλη μου 
 
Προτού μου εξαπολύσης νέαι νόται σου γράφω για να σε προλάβω. Από το 
,γράμμα σου της 26ης παρελθ. μηνός έμεινα πλειό πολύ δυσαρεστημένος παρά 
ευχαριστημένος. Επιμένεις πολύ σ’ένα ζήτημα για το οποίον εγώ απεφάσισα 
καιμ προσπαθείς δια των αγωνιωδών εκκλήσεών μου να μεταβάλης την 
απόφασίν μου. Αλλ’αυτό δεν είναι δυνατόν όσω και αν με παρακαλέσης θα 
ήμουν ικανός να πράξω το παν πλην αυτού. Δεν εσυνείθισα δια τον τρόπον 
αυτόν να εξωτερικέυω τα αισθήματά μου. Ο τρόπος αυτός όσον και αν είναι 
ευχάριστος σ’όλο τον κόσμον ίσως, σε μένα είναι αηδής και δεν μπορώ γι’αυτό 
να τον χρησιμοποιήσω. Αφ’ετέρου νομίζω ότι όλα όσα σου έγραψα ώφειλες να 
τα θεωρήσης αρκετά και ικανοποπιητικά και να μη σπεύδης να μου ζητάς 
πράγματα τα οποίαν είχον ήδη αποκρούση. 
 
Δεν επρόσεξες στην (Δ) φράσιν της προηγουμένης επιστολής μου. Σου έλεγον 
τότε «ότι δεν με ξεύρεις». Πράγματι δυο τρεις συναντήσεις όσαι μεταξύ εμού και 
σου επραγματοποιήθησαν δεν δύνανται να θεωρηθούν αρκεταί ώστε μετά 
πεποιθήσεως να λέγωμεν ότι ενοιώσαμεν ο ένας τον άλλον. 
 
Θα ευρεθώ λοιπόν τώρα στη δυσάρεστον θέσιν να σου αποκαλύψω μια ιδιότητα 
τουν χαρακτήρος μου η οποία βεβαίως δεν πρόκειται να σε ευχαριστήση. «Είμαι 
ανένδοτος εις τας αποφάσεις μου». Θεωρώ δηλα΄δη κατώτερον εαυτού μου να 
είπω κάτι και να το αλλάζω κατόπιν. Ώστε δεν γίνεται αυτό που ζητάς. Θα με 
νομίζης ίσως σκληρόν κτλ. 
 
Προς τούτο είσαι ελευθέρα να κάμης τους χαρακτηρισμούς σου αλλ’οφείλεις 
προ παντός να με μάθης. Εγώ δια τούτο επιθυμώ την συνάντησί μας όχι για να 
μάθης τα προσόντα μου αλλά κυρίως για να σπουδάσης τα ελαττώματά μου 
πράγμα το οποίον θα σε ωφελήση περισσότερον από το πρώτον. 
 
Ελπίζω δικαιούμαι να σου κάνω τας παρατηρήσεις αυτάς γιατί βεβαίως δεν 
δύναμαι παρά να θεωρώμαι με μεγαλειτέραν πείραν στα ζητήματα ζωής από 
σένα. Η καρδιά σου είναι εύλεκτος από την ζωητότητα των αισθημάτων που 
μαζέυονται  μέσα σ’αυτήν αλλά σου συνιστώ έσο πλειό πολύ ψύχραιμη και μη 
σκέπτεσαι μόνον αυτό που δεν σου άρεσε για να γίνη. 
 
Επαναλαμβάνω να σου είπω πόσον η σημερινή μου θέσι είναι εξαιρετική και έχω 
απόλυτον την πεποίθησιν ότι για (Δ) τακτικότητά μου σαν τη σημερινή θα με 
δικαιολογήσης θριαμβευτικώς στ πρώτη μας συνάντηση δια την οποίαν να 
ευχώμεθα να γίνη συντόμως. 
 
Δεν ξεύρεις διόλου μα διόλου τη θέσι μου γιατί εγώ είμαι σιωπηλός προς όλο τον 
κόσμον και καμμία δύναμη όση γερή και νά’ναι δεν είναι ικανή να με αποσπάση 
από την σιωπήν μου. 
 
Πόσον είσαι καλή εγώ το ξεύρω και έχω βαθυτάτη συναίσθησιν της καλωσύνης 
σου. 



 
Είναι αληθές ότι η τύχη πληρώνει τον καθένα σύμφωνα με την καρδιά του, έχει 
λοιπόν πεποίθησιν στην διάκρισι αυτή της τύχης.  
 
Υγίαινε Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Βεβαίως δεν πρόκειται να με ευχαρσιστήσης εάν επανέλθης επί των ιδίων 
αιτήσεων. Θα είναι άλλωστε τούτο ανωφελές. 



Σούμποσκον 20-5-22 
 
Φίλη μου 
 
Το γράμμα σου της 12ης Μαΐου έλαβον. Σε ευχαριστώ για όσα καλά γράφεις. 
Χαίρω γιατί προσεχώρησες εις την αντίληψιν τη’δική μου. 
 
Υπομονή μόνον. Τα πάντα σήμερον είναι άνω κάτω. Δεν ξεύρεις τη στενοχώρια 
μου. Ελπίζω εις ένα μέλλον καλύτερον. Εδώ έχουμε ζέστες πολλές. Το 
Σούμποσκον είναι μέσα στο κάμπο. Έχει πολλούς γύφτους και’λίγους 
ανθρώπους, αληθινός τόπος εξορίας. 
 
Αντιθέτως έχει πολλές δουλειές. Εξαιρετικώς τούτες τις μέρες. Ελπίζω κ’εύχομαι 
νά’σαι καλά. Τι άλλο απ’εδώ να σου γράψω; 
 
Αθλιότης ερημία κακό !!! 
 
Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σούμποσκον 30-05-22 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 25ης λήγοντος γράμμα σου. Δεν έχω τίποτε σπουδαίον να σου 
γράψω. Η ζωή εδώ εξακολουθεί νά’ναι φριχτή. Πόσον θλιβερούς διαλογισμούς 
είναι υποχρεωμένος κανείς να κάνη όταν ζη όπως εγώ εδώ πέρα που μα την 
αλήθεια οι άνθρωποι του τόπου αυτού συγγενεύουν πλειό πολύ με τα ζώα παρά 
με τους ανθρώπους. Και να σκέπτεται ακόμη ότι η ζωή αυτή μπορεί νά’ναι 
μακρυά. 
 
Αυτή τη στιγμή που χαράσσω τες γραμμές αυτές είναι ξαπλωμένη έξω από το 
σπήτι μου μια γύφτισσα ξυπόλητη στο μέσον του δρόμου, σφίγγει με στοργή 
στην αγκαλιά της το μπεμπεδάκο της και του γιομίζει με περιπάθειαν το 
καταλερωμένο μουτράκι με φιλιά. Κατόπιν το αφήνει να ξαπλωθή κάτω στο 
χώμα και ενώ εκείνο θέτει σε μια παλμική κίνησι το (Δ) και γυμνό σωματάκι του 
και με τα χεράκια του ανακατεύει τον αέρα εκβάλον οξείες κραυγές η μάννα του 
η γύφτισσα δεν το προσέχει καθόλου, προσέχει τώρα πλειό πολύ το σιγάρο της 
για να το καλοστρίψη και να το ανάψη ύστερα .... 
 
Την εικόνα αυτή την ατενίζω από το παράθυρό μου ολόκληρη. 
 
Θεέ μου που βρίσκομαι ! 
 
Αναμένω καλύτερες μέρες. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Σούμποσκον 9-6-22 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον το από 4ης τρέχοντος γράμμα σου. Εδώ εξακολουθεί η ιδία κατάστασις 
οποίαν περιέγραφα εις την προηγουμένην επιστολήν μου. Βέβαια μόνον η (Δ) 
είναι το πλειό καλό φάρμακο για τη κατάσταση αυτή. 
 
Δεν μπορεί βέβαια το μαρτύριο αυτό να διαρκέση επ’άπειρον, θα έση κι’αυτό το 
τέρμα του.  
 
Τι άλλο απ’εδώ να σου γράψω; 
 
Σου έυχομαι μα μη δοκιμάσης ποτέ τα βάσανα τα δικά μου. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  



Σούμποσκον 1-8-22 
 
Φίλη μου 
 
Ματαίως φαίνεται αναμένω την απάντησίν σου στο από 18ης παρελθ. μηνός 
γράμμα μου. Αλλά διατί; Εν τούτοις πρέπει να απαντήσης αν νομίζης ότι δεν 
διερράγη εντελώς ο δεσμός ο οποίος μας συνέδεσεν. 
 
Επιθυμώ να μάθω τας σκέψεις και διαθέσεις σου. Έχω και άλλα να σου γράψω. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Εν Αθήναις τη 18 Σβρίου 1922 
 
Αγαπητέ μοι 
 
Έλαβον αμφοτέρας τας τελευταίας επιστολάς σου και μόλις ήδη σου απαντώ. Ο 
Εθνικός οργανισμός εξυγιάνθη ήδη, αλλά κατόπιν εγχειρίσεως της οποίας η 
αιμορραγία υπήρξεν αφαντάστως φρικαλέα και παρά πάσαν πρόβλεψιν. 
 
Όντως, πάντες είχον πεποίθισιν ακλόνητον, ότι μίαν ημέραν θα κατέρρεε 
δι’επαναστάσεως το ανοσιώτατον καθεστώς, το καθεστώς έκβρασμα της 
κολάσεως, το βδέλυγμα ερημώσεως καθεστώς, το καθεστώς του οποίου η 
ανηθικότης και η διάβασις θ’αποτελέση το μοναδικόν στίγμα κατά την 
υπερδισχιλιετή ιστορική σταδιοδρομίαν  του Ελληνικού Έθνους, αλλ’όμως 
ουδείς εφαντάζετο ότι η κατάρρευσις του καθεστώτος εκείνου θα συνεπάγετο 
και του μετώπου την κατάρρευσιν. Η κατάρρευσις του μετώπου επέφερε μεν 
την κατάρρευσιν του καθεστώτος, πλην αφήκε την Ελλάδα ημιθανή. 
 
Ας μη θρηνώμεν και ας μη κοπτώμεθα. Τούτο ουδέν ωφέλιμον αποτέλεσμα 
φέρει. Ας ευχηθώμεν μόνον ο Θεός να χαρίση ζωή εις Εκείνον, όστις καίτοι αργά 
επεμβαίνει εν τούτοις θ’αποκαταστήση την τιμήν της Ελλάδος και θα 
σταματήση έως εδώ και όχιμ παρά πέρα τον όλεθρόν της. 
 
Τέλος να είσαι απολύτως βέβαιος ότι εις το ανώτερον μέλλον και πάντως επί 
των ημερών μας ιδική μας θα γίνη ου μόνον η Κων/πολις αλλά καιμ η Σμύρνη. Ο 
πρώην διοικητής σου μένει εδώ και υπήρξεν εις εκ των συντελεστών της 
επαναστάσεως. Βλέπεις ότι είχες άδικον δι’αυτόν. Γράφε μου ελευθλέρως που 
θέλεις να μετακινηθής καθ’όσον ελπίζω να σου φανώ χρήσιμος. 
 
Μη έχω επί του παρόντος έτερον  
 
Σε χαιρετώ με αγάπην 



Σούμποσκον 20-6-22 
 
Φίλη μου 
 
Έλαβον το από 14ης τρέχ. μηνός γράμμα σου. Ομολογώ ότι δεν το’περίμενα και 
δεν εφανταζόμην ότι ήτο δυνατόν να καταληφθής υπό των σκέψεων τας οποίας 
διατυπώνεις στο γράμμα σου αυτό. 
 
Αλλ’έστω ας έχω εγώ το άδικο. Ώστε έκανα άσχημα να σου στείλω ένα κομμάτι 
από την εδώ ζωήν μου και να σου περιγράψω μια εικόνα ασχημίας απ’εκείνες 
που πέφτουν κάθε στιγμή στα μάτια μου όχι βέβαια για να σε διασκεδάσουν 
αλλά για να σε πληροφορήσουν πως ζει ο κόσμος εδώ εν μέσω του οποίου 
ευρίσκομαι; 
 
Μα επί τέλους τί θέλεις να σου γράψω; Μήπως λόγια του έρωτα; αυτά θα 
μπορούσα να σου τα γράψω εις άλλην ηλικίαν. Αλλά τώρα οπότε βαδίζω προς το 
τριακοστόν έτος δεν μπορώ να ασχολούμαι σε τέτοιες ασχολίες που είναι 
ανάξιες για την ηλικία μου.  
 
Ή θέλεις μήπως να αναμασώ πράγματα που τα έχω ειπή χίλιες φορές; Οφείλης 
να έχης εμπιστοσύνη εις ό,τι σου γράφω εκτός αν έχης την ιδέαν ότι είμαι ένας 
μασκαράς. 
 
Μπορείς βέβαια να κάνης κι αυτή τη σκέψι αφού η γνωριμία μας είναι μόνον δυο 
ημερών. Γι’αυτό σου έγραψα κατ’επανάληψιν ποθώ τη συνάντησί μας ελπίζων 
ότι σ’αυτή θα ξεκαθαρισθούν όλα τα ζητήματα της αντιγνωμίας μας που 
δημιουργεί κάθε φορά και προ παντός θα γνωρίσωμεν ο ένας τον άλλον γιατί 
βέβαια τώρα δεν μπορούμε να ειπούμε ότι γνωριζόμεθα επαρκώς. 
 
Εν τω μεταξύ σου συνιστώ νά’χης εμπιστοσύνην στο πρόσωπόν μου και να μην 
αφίνης τον εαυτόν σου να παρασύρεται από λυπηρούς διαλογισμούς οι οποίοι 
φέρνουν πάντοτε άσχημα αποτελέσματα. 
 
Ελπίζω να εννοήσης την έννοιαν των λόγων μου και να μην θελήσης να με 
πικράνης ακόμη μια φορά. 
 
Το γράμμα σου έλαβον χθες μόλις έφθασα επανερχόμενος εκ Θεσσαλονίκης 
όπου είχα πάγει με δύο ημερών άδεια για να φτειάσω ένα κοστούμι ρούχα να 
αγοράσω επίρρουχα κτλ. 
 
Αλλά δεν έκανα τίποτε γιατί η ακρίβεια είναι φριχτή. 
 
Μετενόησα από το ταξείδι αυτό γιατί εκτός του ότι δεν έκανα τίποτε υπέφερα 
φοβερά και από τη ζέστη και επανήλθον εδώ κακώς έχων. 
 
Φαίνεται ότι εματαιώθη οριστικώς προς το παρόν τουλάχιστον η εις την Μικράν 
Ασίαν μετάθεσίς μου. Ίσως με αφήσουν εδώ κάμποσο ακόμα καιρό. 
 
Μη με στερήσης των επιστολών σου και σκέψου ψυχραίμως όταν τες γράφης. 



 
Χαίρε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σούμποσκον 10-7-1922 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 30ης παρελθόντος μήνα γράμμα σου. Δεν εσκεπτόμουνα να σου 
γράψω όσα θα διαβάσης κατωτέρω αλλ’αναγκάζομαι να το πράξω προ της 
μεγάλης επιμονής σου και τον εξορκισμόν που μου κάνεις. 
 
Είναι ανάγκη προτού εισέλθω στην ουσίαν του πράγματος να σου υπενθυμίσω 
το παρελθόν γιατί μερικαί αναμνήσεις σου δεν είναι άσχετοι με την υπόθεσιν η 
οποία μας απασχολεί αμφοτέρους. 
 
Και λοιπόν ενθυμείσαι ότι πρώτη εσύ επροκάλεσες την γνωριμίαν μας και 
ύστερα την στενήν φιλίαν μας. Ήτο Απρίλιος ή Μάϊος του 1918 – αν δεν με 
απατά η μνήμη μου – οπότε ευρισκόμενος στας γραμμάς του μετώπου εδέχθην 
το πρώτον σου γράμμα συστατικόν δια τον δεκανέα εξάδελφόν σου και κατόπιν 
το δεύτερον δια του οποίου τόσον ευγενώς μου προσέφερες την φιλίαν σου. 
 
Όλοι οι συνάδελφοί μου σχεδόν και οι στρατιώται μας ακόμη είχαν τες αδελφές 
των, εγώ δεν εσκεπτόμουνα να δημιουργήσω ένα τέτοιο σύνδεσμο λόγω της 
δυσκόλου ιδιοσυγκρασίας μου του να μην επιθυμώ τας γνωριμίας των 
περιστάσεων αλλά εκείνας τας οποίας επιζητεί η καρδιά μου αφού δηλ. πεισθώ 
προηγουμένως περί της απολύτου αξίας των προσώπων μετά των οποίων 
πρόκειται να συνδεθώ. 
 
Καίτοι λοιπόν δεν ήθελα καμμιά γνωριμία εν τούτοις δεν ηδυνάμην να μη δώσω 
το χέρι μου στο δικό σου το οποίον μου ετείνετο με πολλήν αβρότητα και 
ευγένειαν. 
 
Τα πρώτα γράμματα επηκολούθησαν τα δεύτερα και ταύτα άλλα και από όλην 
αυτήν την υπόθεσι δεν ευρέθηκα ζημιωμένος γιατί δεν άργησα να εννοήσω ότι 
ευρήκα μια εκλεκτήν νεάνισσα της οποίας ην καρδιά έπαλλεν όταν ενεθυμείτο 
το Μέτωπον και εξεπλήρωσε με αφοσίωσιν το ωραίον αυτό καθήκον της. 
 
Όταν μετ’ολίγους μήνας ερχόμουνα στην Αθήνα έσπευσα να κάμω την γνωριμία 
σου και ήμουν ευτυχής που εγνώρισα όχι μονον την σύντροφον του Μετώπου 
αλλά καιμ τους οικείους της, ευγενείς προσκληθείς στον οίκον σας. 
 
Επανήλθον βραδύτερον εις την εν τω Μετώπω θέση μου όπου επανηύρον την 
πρώτη συντροφιά ταν γράμματά σου. Και είναι αληθές ότι ποτέ δεν με 
εγκατέλειψες και σε ευρήκα μάλιστα πολύ επιεικής στες κρίσεις σου για μερικές 
αταξίες μου στην αλληλογραφία οφειλόμενες άλλοτε στη τεμπελιά μου και 
άλλοτε στες υπηρεσιακές ασχολίες. 
 
Οφείλω να ομολογήσω ότι στα γράμματά σου διέβλεπα ένα ειλικρινές 
ενδιαφέρον και μια εξαιρετική αγάπη και γι’αυτό καίτοι απλοϊκά εν τούτοις τα 
εδεχόμην πάντοτε με χαρά και αληθινά ήμουν ευτυχής οσάκις τα ελάμβανα. 
 



Αφ’ετέρου η καλή σου θέλησις εις την εξυπηρέτησιν μερικών κατά καιρούς 
αναγκών μου και η αδιάλειπτος φροντίς σου εις την συντήρησιν της πτωχής μου 
περιουσίας την οποίαν σου ενεμπιστεύσθην, με συνεκίνουν. Από την καρδιά μου 
δε δια τους λόγους αυτούς εξηπήδησαν ανάλογα αισθήματα και εδημιουργήθη 
στη ψυχή μου ένας τέτοιος δεσμός αγάπης προς σε ο οποίος δεν διαφέρει διόλου 
του αδελφικού. 
 
Φαίνεται ότι και τα δικά σου αισθήματα δεν ήσαν κατώτερα των ιδικών μου και 
την αξίαν αυτών την απεδείκνυες δια των επιστολών σου εις τας οποίας έδιδες 
ένα χρώμα εξαιρετικό όσω παρήρχετο ο καιρός και περιέχυνες στες απλές 
γραμμές των μιά θέρμη ασυνήθη. 
 
Εγώ επειδή ησθανόμην υποχρεωμένον τον εαυτόν μου σου έγραφα εις το ίδιον 
ύφος και ηρεσκόμην μάλιστα να κάνω λόγον για τη χρυσή σου την καρδιά και 
την εξευγενισμένην ψυχήν σου. 
 
Πρόσεξε τώρα καλά ! Υπό τας συνθήκας αυτάς φαίνεται εγεννάτο στην καρδιά 
σου το γνωστόν αίσθημα μικρόν και δειλόν κατ’αρχάς, αναπτυσσόμενον όμως 
υπερβολικά προϊόντος του χρόνου. Και όταν πλειά ωγκώθη εξ αυτών το 
εσωτερικόν σου, δεν είχες πλειά την δύναμη να το περιστείλης με όλη την 
προσπάθειαν την οποίαν κατέβαλες, αλλ’εξεπήδησεν από τα σπλάχνα σου 
ωραίον σαν την αυγή αγνόν σαν την λευκότητα του κρίνου και μεγαλοπρεπές 
σαν τον ήλιο. Το εζωγράφισες με καλλιτεχνικήν απλότητα στην ιστορική εκείνη 
επιστολή σου της 27-2-22 η οποία ακόμη βρίσκεται στα χέρια μου. 
 
Δεν φαντάζεσαι πόσην συγκίνησιν εδοκίμασα απέναντι των λαμπρών αυτών 
αισθημάτων σου αλλά και πόσην λύπην γιατί η καρδιά η’δική μου δεν ήτο ακόμη 
ώριμος για την νέαν αυτήν κατάστασιν. 
 
Είναι αληθές ότι σε αγαπούσα και εξακολουθώ να σ’αγαπώ αλλά όχι με την 
αγάπην η οποία συνδέει τους ερωτευμένους, σε αγαπώ με την αγάπην εκείνην 
δια της οποίας περιβάλλω τους’δικούς μου, τ’αδέλφια μου. Και τώρα γεννάται το 
ερώτημα γιατί να μη σ’αγαπήσω με τον τρόπον με τον οποίον και συ 
μ’αγάπησες. 
 
Άκουσε καλό μου. Δεν επρόσεξες σ’ένα σημείον των επιστολών μου δια των 
οποίων απαντούσα στη πλημμύραν των ερωτικών σου αισθημάτων καίτοι εις 
όλα τα άλλα σ’εύρισκα πολύ προσεκτική. 
 
Σου έλεγα και σου επαναλάμβανα ότι με αγωνίαν επερίμενα τη συνάντησί μας 
γιατί σ’αυτήν θα ελύετο η υπόθεσις αυτή με τον καλύτερον και 
ικανοποιητικώτερον και για τους δυό μας τρόπον αλλά εσύ δεν υπήκουσες 
πλέον στο μυαλό σου αλλά υπετάσσεσο στην καρδιά σου και ηγωνίας να δώσης 
τέρμα σ’αυτή την υπόθεσι. 
 
Ιδού λοιπόν τινες εκ των λόγων τους οποίους επεφύλασσα να ακούσης από το 
στόμα μου κατά την συνάντησίν μας  δια τους οποίους δεν έχω την ύψιστην 
ευτυχίαν να συμμερισθώ το ωραίον περιεχόμενον της ιδανικής σου καρδιάς. 
 



Πρώτα απ’όλους είναι η κακοτυχία της οικογενείας μου. Δεν φαντάζεσαι πόσον 
αι περιστάσεις από ευτυχισμένην την έκαμαν δυστυχή ! Η δυστυχία αυτή έχει 
προσελκύσει όλον μου το ενδιαφέρον και τώρα μάλιστα που ο πατέρας λόγω 
γήρατος και διαφόρων παθήσεων κατέστη ευτελώς ανίκανος να προστατεύση 
τον πολυμελή αυτόν όμιλον. Θα ενθυμήσαι ότι έχω 5 αδελφούς και δύο αδελφάς 
πάντας και πάσας μικροτέρας εμού. 
 
Ο δεύτερος αδελφός μου είναι υπό τα όπλα από το 1916 ο δε τρίτος είναι στην 
Αμερική όπου ζη μιάν αθλία ζωή. Τα παιδιά τ’άλλα που έμειναν σπήτι κοντά 
στους δυστυχείς γονείς πηγαίνουν σχολείο και όχι μόνον δεν είναι ικανά να 
βαστάξουν μέρος του οικογενειακού βάρους αλλ’αντιθέτως πολλαπλασιάζουν 
αυτό έτι μάλλον. 
 
Ήτο επόμενον λοιπόν η οικογενειακή αυτή κατάστασις να ελκύση όλον το 
ενδιαφέρον μου και να καταβάλω κάθε προσπάθεια ν’ανακουφίσω τους 
δυστυχείς γονείς να σκέπτωμαι δε πλειό πολύ απ’όλα την αποκατάστασι των 
αδελφών μου εκ των οποίων η μεγαλείτερη έχει ήδη ώριμον την ηλικίαν δια την 
αποκατάστασίν της. 
 
Δεν μπορούσε να γίνη άλλως έπρεπε τα άλλα μέλη του σπητιού να θυσιασθούν ή 
εγώ. Και απεφάσισα το δεύτερον. Θα έχω εν τούτοις την ανακουφιστικήν 
ευχαρίστησιν ότι ενώ παρημέλησα τον εαυτόν μου έβαλα στο δρόμο της 
ευτυχίας τόσους άλλους. 
 
Δεύτερος λόγος είναι η δική μου κακοτυχιά. Έχω δοκιμάσει τες πικρότερες 
θλίψεις αφ’ότου ιδίως έγινα αξιωματικός. Αυτό οφείλεται στον χαρακτήρα μου. 
Σήμερον για να μη συναντά κανείς εμπόδια στο δρόμο του πρέπει να λέγη και να 
κάνη όχι ό,τι αρέσει στον εαυτόν του αλλ’ό,τι αρέσειμ στον άλλον κόσμο. 
 
Εγώ από ιδιοσυγκρασίας δεν έλαβα ποτέ υπ’όψιν το κέφι του κόσμου για το 
οποίον αδιαφορώ αν το φτειάνω ή αν το χαλνώ αλλά την ηθικήν που μου 
υπαγορεύει η συνείδησίς μου. 
 
Είναι αφάνταστοι δια τούτο οι διωγμοί που υπέστην και τώρα εσχάτως μάλιστα 
που πολλάκις ενεζητήθη και επιζητείται ακόμη μετά μανίας να ριφθώ στη 
φυλακή. Η κακότροπος αυτή τύχη επέδρασε όχι ολίγον επί των δυνάμεών μου. 
 
Δεν είμαι εγώ πλειά ο νεανίας εκείνος τον οποίον προ 4ετίας εγνώρισες. 
Διαφέρω – φευ – πολύ απ’αυτόν ! Έχω χάσει ευτελώς την πρώτη γελαστή 
φυσιογνωμία το πρόσωπόν μου έχει υποστή όλην την κακοτροπίαν των 
βασάνων και νομίζει κανείς ότι η ζωή μου από τότε έχει προχωρήσει κατά 20 
χρόνια. 
 
Μαζύ με τα άλλα καλά απέκτησα και μια νευρασθένεια η οποία όχι ολίγον με 
βασανίζει. Δεν ήθελα να σου τα γράψω αυτά αλλά δεν μπορούσα πλέον να 
ανθέξω απέναντι της εμμονής σου. Πάλι τι να σου πρωτογράψω; Είναι τόσω 
πολλά που βιβλίον ολόκληρον θα ηδύνατο κανείς να καταρτίση ! Αφού έθιξα εν 
τούτοις τα σπουδαιότερα σημεία σταματώ εδώ δια να μιλήσουμε τώρα για μια 
άλλη υπόθεσι πολύ ενδιαφέρουσαν δηλ. για το ατομικόν σου συμφέρον. 



 
Δυστυχισμένα κορίτσια που αγαπάτε αξιω/κούς ! Πόσον σαν λυπούμαι πόσν 
νκάνετε δυστυχή την ζωήν σας ! Δεν μπορώ να νοιώσω τι σας ελκύει σ’αυτήν 
την αγάπη. 
 
Μήπως αι χρυσαί επωμίδες των και τα άλλα χτυπητά σημάδια της στολής των; 
Ω! Αυτά αυτά είναι ψεύδη με τα οποία πλανεύουν τες αθώες και αισθηματικές 
υπάρξεις ! Πόσες οικογένειες αξιω/κών εγνώρισα βουτηγμένες μεσ’στη φτώχια 
στην ανέχεια. Βασανισμένες να παρακολουθούν τον αρχηγόν της οικογενείας ο 
οποίος κάθε μήνα κάνει και το ταξείδι της μεταθέσως να ζουν μεσ’στα 
ερημικώτερα μέρη να στενάζουν κάθε μέρα !  
 
Τι δε να ειπή κανείς για κείνες τες οικογένειες που χωρίζονατο από τον 
προστάτη τους επί μακράν σειράν ετών κι ακόμα για’κείνες που τον χάνουν 
εντελώς. 
 
Δυστυχισμένο κορίτσι ! πόσον σε λυπούμαι για την κατεύθυνσιν που έδωσες 
στο καλύτερόν σου αίσθημα !  
 
Α όχι ! Είσαι άξιον καλυτέρας τύχης ! Τα λαμπρά σου προσόντα δεν μπορούν 
παρά να προκαλέσουν την δέουσαν εκτίμησιν και να σου εξασφαλίσουν την 
ευτυχίαν. 
 
Άφησε εμέ να πλανώμαι μεσ’στη δυστυχία και κακομοιριά ! Ήταν έτσι το τυχερό 
να ζήσω τόσον άσχημα ! Δεν θέλω να μοιρασθώ με κανένα αυτή τη κακοτυχιά. 
 
Δεν ξεύρω αφού τελειώσης το διάβασμα των ανωτέρω γραμμάτων ποιός δεσμός 
θα μας συνδέη πλειά. 
 
Δεν ξεύρω εάν θα σου γίνω αγαπητός ή μισητός εάν θα με θυμάσαι ή θα με 
ξεχάσης. Δεν το ξεύρω αυτό και πόσον θά’θελα να το μάθω ! 
 
Εγώ όμως δεν θα θελήσω ποτέ οιαδήποτε και αν ήναι η απόφασίς σου να 
αποχωρισθώ από τας αναμνήσεις μου και να ξεχάσω την γλυκειά αδελφή του 
Μετώπου κατ’αρχάς και ύστερα την πολύτιμη και στενή φίλη. 
 
Εφ’όσον από εμέ θα εξαρτάται ο δεσμός αυτός δεν επιθυμώ να διαλυθή ποτέ. 
 
Και με όσας κακάς σκέψεις ίσως θα περιβάλλης την ενθύμισί μου εγώ θα 
διέρχωμαι ευτυχισμένες στιγμές όταν σε σκέπτομαι. 
 
Θέλω τελευταίον να σε διαβεβαιώσω περί της απολύτου ειλικρινείας μου. 
Ελπίζω να με πιστεύσης. Τρεις μέρες εσκεπτόμουνα αν έπρεπε να σου γράψω 
όπως σου έγραψα και απεφάσισα τέλος να ακολουθήσω τον δρόμον της τιμής 
και του καθήκοντος όπως πάντοτε και ήδη αν μου μένη κάποια ικανοποίησης 
από το όχι ευχάριστον περιεχόμενον της παρούσης προέρχεται εκ του ότι σου 
είπα την αλήθειαν, ό,τι είχα μέσα στην ψυχή μου. 
 



Έχω τέλος πεποίθησιν στη καρδιά σου στη φρόνησι και στη ψυχρότητα της 
λογικής σου και ελπίζω ν’αποσπάσω την δικαιολογίαν σου δι’όσα σου εξέθεσα. 
 
Αναμένω αγωνιωδώς απάντησίν σου. Σε περιβάλλω με τες καλύτερες ευχές μου. 
Παντοτινός σου φίλος. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Αρδέα (Σούμποσκον) 15-8-1922 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 6ης τρέχ, μηνός γράμμα σου. Από το ύφος εκατάλαβα ότι ούτε 
θέλεις πλειά ν’ακούσης για μένα. Αλλά γιατί; Επειδή σου είπα την αλήθειαν; 
Επειδή δεν ηθέλησα να παίζω τον ρόλον απατεώνος απ’εκείνον που 
αποπλανούν τα αθώα κορίτσια; Όχι! Αυτό ποτέ δεν θα το έκανα. Εσυνείθισα από 
μικρό παιδί να λέγω την αλήθειαν η συνήθεια αυτή μού’χει βγη σε κακό, αλλά 
δεν θα την εγκαταλείψω ποτέ. 
 
Έχω περισσοτέρους εχθρούς παρά φίλους. Αυτό το οφείλω εις το ότι λέγω εις 
όλους την αλήθειαν. Εσχάτως μάλιστα είναι ανεκδιήγητοι αι δολιοπλοκίαι τας 
οποίας μου στήνουν και αι καταδιώξεις που μου κάνουν. Και αυτό οφείλεται στο 
θάρρος που έχω να μη κρύπτωμαι αλλά να ρίχνω σ’όλων τα μούτρα εκείνο που 
έχω μέσα στην καρδιά.  
 
Δεν φαντάζομαι ότι και συ προσετέθης στο στρατόπεδον των εχθρών μου γιατί 
σε εννοώ με ανωτέραν ηθικήν από εκείνην πού’χει ο σημερινός κόσμος ο οποίος 
απαιτεί να του λέγης πάντοτε ψέμματα να τον απατάς όπως κι αυτός κάνει σε 
σένα. 
 
Φαντάζομαι όμως ότι είσαι υπερβολικά ψύχραιμη ώστε τα λόγια μου αυτά αντί 
να μαλακώσουν την καρδιά σου αντιθέτως θα την φουσκώνουν ακόμη πλειό 
πολύ. Αχ ! πόσον επόθησα τη συνάντησίν μας ! Δεν επιθυμώ τόσον να ιδώ τους 
γονείς μου και τ’αδέλφια μου όσον σένα ! Πόσα θα ελέγοντο τότε τα οποία δεν 
μπορούν  ποτέ να χωρέσουν στο στενό χώρο μιας επιστολής. 
 
Φαίνεται όμως ότι δεν εψυχολόγησες βαθύτερον το γράμμα μου διότι αν αυτό 
έκαμες θα με περιέβαλες δια των συμπαθειών σου και όχι δια των ψυχρών σου 
αισθημάτων. 
 
Σου έλεγα προ παντός ότι λόγω της οικογενειακής μου κακοτυχιάς η οποία 
μεγαλώνει δυστυχώς κάθε μέρα είμαι υποχρεωμένος να θυσιάσω υπέρ της 
οικογενείας μου τον εαυτόν μου για να μη την αφήσω απροστάτευτον. 
 
Προτάσεις γάμου είχα πολλάς μέχρι σήμερον. Τας απέρριψα όλας. Αν επρόκειτο 
να βάλω στεφάνι στο κεφάλι μου κανένα άλλο δεν θεωρώ λαμπρότερον και 
τιμιώτερον απ’εκείνο που θα έμπαινε στο δικό σου και δικό μου κεφάλι. 
 
Αλλά δεν θέλω να σε εύρω στο δρόμο της δυστυχίας ! Σου αξίζει καλυτέρα τύχη. 
Είσαι κορίτσι με πλείστα όσα προσόντα, προ παντός με καρδιά χρυσή και αξίζεις 
πολύ πλειό πολύ από ένα σαν και’μένα. 
 
Σου εύχομαι από την καρδιά μου μέσα την καλύτερη τύχη. Δεν θα μπορέσω ποτέ 
να λησμονήσω τη καλή μας φιλία ακόμα και όταν εσύ δεν θέλεις να την θυμάσαι. 
Θα ήθελα ο φιλικός αυτός δεσμός να μη μας χωρίση ποτέ. Αλλ’εάν νομίζης ότι 
και αυτός οφείλει να διαρραγή μη δυσκολευθής να μου το γράψης. 
 



Σε παρακαλώ πολύ γράψε το αυτό για να σε απαλλάξω από το μεγάλο βάρος 
που έχεις να κρατάς κοντά σου τα πράγματά μου. Σε έχω επιβαρύνει φοβερά 
αυτό σκέπτομαι κάθε στιγμή και αναλογίζομαι ότι έχω υποχρέωσιν να σε 
απαλάξω πλειά απ’αυτό το βάρος το οποίον αναλογίζομαι ότι σήμερον θα σου 
είναι ανυπόφορον. 
 
Τέλος ό,τι δήποτε και να σκέπτεσαι για μένα ακόμα και αν με μισής, εγώ 
πάντοτε θα σε περιβάλλω με τα αγνότερα φιλικά αισθήματα δεν θα θελήσω 
ποτέ να λησμονήσω το παρελθόν και δεν θα σε θεωρήσω κατωτέραν στη 
διαβάθμησι της αγάπης μου από αδελφήν μου, θα ήμαι δε πολύ ευτυχής αν 
μπορέσω και δι’άλλον τρόπον να σου το αποδείξω. 
 
Ελπίζω να τύχω απαντήσεως και εις την παρούσαν μου. Αυτό μου το εγγυάται η 
ευγενικιά ψυχή σου. 
 
Χαίρε χίλιες φορές και υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. 
 
Το Σούμποσκον επειδή είναι Βουλγαρικόν όνομα μετωνομάσθη εις Αρδέαν. 
Γράφε και τα δυό ονόματα στη διεύθυνσι της επιστολής σου. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Σούμποσκον 24-8-22 
 
Φίλη μου 
 
Τηλεγραφικώς διετάχθη υπό του Υπουργείου η τοποθέτησίς μου στη Στρατιά Μ. 
Ασίας. Παραδίδω εσπευσμένως τον λόχον. Μετά 3 ημέρας αναχωρώ. Θα 
προσπαθήσω να περάσω από την Αθήνα. Αν μπορέσω θα φύγω από την 
Θες/νίκην. 
 
Όταν φθάσω στη Σμύρνη εάν μου δοθή μια μικρά ευκαιρία θα σου γράψω. Δεν 
μου έγραψες για να μάθω τι απεφάσισες για τα πράγματά μου. Ελπίζω να μου 
φανής καλή ως μέχρι σήμερον. Βλέπεις είμαι πουλημένο κρέας ώστε και γι’αυτόν 
τον λόγον δεν έπρεπε να σκεφθής όπως εσκέφθηκες για μένα.  
 
Δεν ξεύρω τι μου φυλάγει η μοίρα εκεί που θα πηγαίνω. Κι ανν πέσω ακόμα είναι 
η μικροτέρα θυσία που μπορεί κανείς να κάμη για την γλυκειά Ιωνία. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Υ.Γ. Σου στέλνω όλες τες επιστολές σου όσες μου εταχυδρόμησες ύστερα από 
της 27-2-22 για να μην έχης κανένα φόβον ότι είναι δυνατόν να πέσουν σε ξένα 
χέρια και να γίνουν γνωστά τα μυστικά μας τα οποία διαφυλάττω ως ιερά μέσα 
στην καρδιά μου. 
 
Εσύ κάνε όπως θέλεις γιαμ τες δικές μου. Δεν με μέλλει κι αν δεν μου τες στείλης. 
Τες προηγούμενες επιστολές σου από εκείνην της 27-2-22 τας έχω σχίσει. 
Άλλωστε αυτές δεν είχαν πολύ ενδιαφέρον. 
 
Εμμ. Β. 



Αρδέα (Σούμποσκον) 31-8-1922 
 
Φίλη μου 
 
Ο Λόχος μου δεν αντικαθίσταται ως σου έγραφον λόγω της καταστάσεως θα 
παραμείνη εδώ. Είμαι απαρηγόρητος δια την απροσδόκητον και φρικτήν 
εθνικήν συμφοράν. 
 
Θα επεθύμουν να μην έζην δια να μην ίδω τα σημερινά της πατρίδος χάλια. 
 
Είθε ο Θεός να την σώση. Εδώ αναμένω το γράμμα σου. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Αρδέα (Σούμποσκον) 2-9-22 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 26ης παρελθ. μηνός γράμμα σου. Ελυπήθηκα κατάκαρδα για τη 
δυστυχία των συγγενών σου και τη δική σας δυστυχία. Μα τι να κάμωμεβ; Το 
κακό εξέσπασε σ’όλους μας. Σου στέλνω 100 δραχμές με ταχ. επιταγήν για να 
εξοικονομήσης τας προχείρρας ανάγκας σου. Με συγχωρείς για την ευτέλειαν 
του ποσού. Τον μισθόν του προηγουμένου μηνός τον μοίρασα στα τέσσαρα 300 
δραχμές για τους πρόσφυγες, 100 για σένα, 300 για το σπήτι και 200 για μένα. 
 
Ο αδελφός μου Δημητράκης επέστρεψε από την Μ. Ασίαν. Περί τούτου σουν 
έγραφον εις προηγουμένην επιστολήν μου. 
 
Αλλά εγύρισε σαν πρόσφυγας. Μου γράφει ότι δεν έχει ρούχα ότι ότι δε το σπήτι 
δεν μπορεί να του οικονομήση. 
 
Σε παρακαλώ πολύ στείλε του το κουστούμι που είναι μέσα στα πράγματά μου 
το πολιτικό και τα μαύρα τα παπούτσια. Στείλε του επίσης ότι άλλο βρίσκεται 
μέσα στο κιβώτιόν μου ήτοι γιακάδες λαιμοδέτες κτλ. Μη στείλης τα 
καλοκαιρινά ρούχα λευκή μπλούζα και γκρίζο πανταλόνι. 
 
Στείλε του και το ύφασμα της επιμελητείας - χακί – για να κάμη ένα πανωφόρι. 
 
Τι να κάμωμεν; Βλέπεις κάνω κι εγώ ό,τι έκανες εσύ πρωτύτερα. Βρισκόμαστε 
στη μεγαλείτερη φτώχεια. Αυτά να τα στείλης στην εσώκλειστη διεύθυνσι της 
μητέρας μου. Σου στέλνω ακόμη δέκα δραχμές για τα έξοδα τα ταχυδρομικά. 
 
Κάμε τα δυό δέματα θα με συγχωρήσης για το καινούργιο κόπο που σε 
υποβάλω. 
 
Ξεύρεις ότι είσαι τόσον καλή που ευχαρίστως θα τον αναλάβης. 
 
Θα σου έγραφα πλειό πολλά αν δεν είχα πολλές δουλειές. 
 
Εργάζομαι ιδίως για την αποκατάστασιν 700 οικογενειών προσφύγων που θα 
μας στείλουν εδώ. Θα τες αποκαταστήσουμε τόσω καλά όσω σε κανένα άλλο 
μέρος της Ελλάδος. Έχουμε μαζέψει έως τώρα 300 χιλιάδες δραχμές φαγώσιμα 
δε και ρουχισμόν αφθονώτατον. Προ παντός έχομεν τελείαν οργάνωσιν. 
 
Όλα αυτά τα κάνω με τας εδώ αρχάς αλλά κυρίως είναι όλα με τας εδώ αρχάς 
αλλά κυρίως είναι όλα μέτρα και ενέργειαι δικαί μου. Φαντάζεσαι λοιπόν σε ποιό 
σημείον πυρετώδους εργασίας και μαζύ μ’αυτή τη δουλειά την κολοσσιαίαν έχω 
χίλιες άλλες του λόχου μου. 
 
Ο Θεός να βοηθήση μονάχα τας προσπαθείας μας να συγκρατήσομεν τη 
δυστυχισμένη Πατρίδα στον τρομερόν κατήφορον της συμφοράς που ετράβηξε 
κι ας αποθάνουμε πάνω στο καθήκον. 
 



Σου εσωκλέιω ένα κατάλογον βιβλίων. Αν σου μείνη καιρός πηγαίνεις στη 
διαχείρησι υλικού του  Υπουργείου των Στρατιωτικών και ερωτάς αν υπάρχουν. 
 
Γράψε μου κατόπιν για να σουν στείλω το αντίτιμον να τα αγοράσης. 
 
Στείλε μου πίσω τον κατάλογον και σημείωσε πόσα υπάρχουν σ’αυτόν. 
 
Τί να κάμωμεν; Πρέπει να κυττάξωμε και την μαθησί μας, άλλως δεν θα κάμωμε 
τίποτε. 
 
Σου εύχομαι χαράν και υγείαν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



(Σούμποσκον) Αρδέα 8-9-1922 
 
Φίλη μου 
 
Την από 31ης παρελθ. μ. επιστολήν σου έλαβον. Σ’ευχαριστώ για όλα όσα 
γράφεις. Για την ευγενικότητα των αισθημάτων σου δεν ηδυνάμην να 
αμφιβάλλω. Δεν μπορώ τώρα να σου γράψω πολλά. Έχω σωρό δουλειές. Θα 
επιφυλαχθώ όταν τελειώσω. 
 
Έχω φανατικωτέρους Τούρκους στη περιφέρειά μου. Είναι 50 χιλιάδες. Τους 
επιβλέπω νύχτα μέρα. Τώρα τους πέρνω τα όπλα. Είχαν κρυμμένα πλείστα όσα. 
Φαντάζεσαι τι γίνεται. Είμαι άγρυπνος πάντοτε. Υποφέρω φοβερά. Πονώ τον 
φρικτότερον πόνον για το χαμό της Ιωνίας μας και της γλυκειάς Σμύρνης. 
 
Πάγω να τρελλαθώ. Δεν ξεύρω την τύχην του αδελφού μου που ήτο στη Σμύρνη. 
Θα σου γράψω σύντομα και μόλις ευκαιρήσω. Ο Λόχος μου παραμένει εδώ μέχρι 
νεωτέρας διαταγής λόγω της καταστάσεως. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Αρδέα (Σούμποσκον) 18-9-1922 
 
Φίλη μου 
 
Η από 23ης τρέχοντος επιστολή σου ελήφθη. Ήμουν στη φριχτότερη απελπισία 
όταν ήλθε το μέγα άγγελμα της εκρήξεως του Επαναστατικού Κινήματος. Ήμουν 
νεκρός και ανέζησα. Τρελλός από τη χαρά μου έτρεχα στους δρόμους 
κ’εχαιρετούσα τους εδώ ομοϊδεάτες με τον χαρμόσδυνον χαιρετισμόν «Χριστός 
Ανέστη». 
 
Ποτέ στη ζωή μου δεν εχάρηκα πλειό πολύ. Ο Θεός ελυπήθηκε πάλιν την Ελλάδα 
μας και την έσωσε από τους ατίμους καταστροφείς της οι οποίοι ερρίφθησαν 
στες φυλακές για να δώσουν λόγον των κακουργιών που διέπραξαν εναντίον 
του Έθνους. Και τώρα μπορούμε να είμεθα ήσυχοι. Τα τέρατα αυτά ετάφησαν 
για πάντα. Δεν θα είναι ικανά να βρυκολακιάσουν και να πιέσουν εκ νέου τα 
στήθη της Πατρίδος. 
 
Νέαι ημέραι εθνικού μεγαλείου και δόξης ανατέλλουν εις τον εθνικόν μας 
ορίζοντα, η Ελλάς αποκτά πάλιν γρήγορα τον μέγαν αρχηγόν της τον 
μεγαλύτερον  άνθρωπον του σημερινού κόσμου τον λατρευτόν μας Βενιζέλον. 
Ζήτω ωωωωωωωωωωωωω ! 
 
Ήθελα νά’μαι στην Αθήνα όταν θά’λθη για να ξεψυχήσω μπροστά στα πόδια του 
θα πέθαινα ευτυχισμένος τότε. 
 
Νέα δύναμις ενεφύσισεν στον μαραμένον εθνικόν οργανισμόν και όλοι μετά 
πεποιθήσεως απολύτου αναμένομεν  την έκβασιν του εθνικού αγώνως και 
δικαίαν εκπλήρωσιν των πόθων μας. 
 
Η προδοσία της Σμύρνης μας με είχε καταστήσει δυστυχέστατον. Αχ αι άτιμοι 
εφιάλται οι μεγαλύτεροι προδόται εξ όσων εγέννησεν η γη μέχρι σήμερον ! 
Έσυραν το έθνος και τον Στρατόν εις την ατίμωσιν. Δεν μπορούσα να σκεφθώ 
τίποτε άλλο.   
 
(ΧΜΜΧ 270-271) 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Αρδέα (Σούμποσκον) 25-9-22 
 
Φίλη μου 
 
Μαζύ με το γράμμα σου (18ης Σ/βρίου) έλαβον και γράμμα από τον αδελφόν μου 
Δημητράκην ο οποίος ευρίσκετο ήδη στην Πατρίοδα απολυθείς. 
 
Εδοκίμασα μεγάλην χαράν γιατί τον ενόμιζα χαμένον. 
 
(ΧΜΜΧ 271) 
 
Θα σου έγραφα πλειό πολλά φίλη μου αν δεν με τριγύριζαν πολλές δουλειές, 
ασχολούμαι ιδιαιτέρως πολύ να εξασφαλίσω την περιφέρειάν μου από χιλιάδες 
Τουρκαλάδες που έχει. 
 
Σου εύχομαι χαράν και υγείαν 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Αρδέα (Σούμπουσκον) 8-10-1922 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στο από 29ης παρελθ. μηνός γράμμα σου. Δεν ξεύρω γιατί δεν εξεδόθη 
ακόμη η διαταγή της μεταθέσεώς μου. Εδώ έχω εκνευρισθή έχω γίνει πολύ 
δυστυχής. Γράφω στον Συν/’αρχην ο οποίος επρόκειτο να την ενεργήση τι 
απέκαμε. Αν πραγματοποιηθή εν τέλει ή όχι θα σου γράψω αμέσως. 
 
Τώρα περιθάλπω και εγώ δυό πρόσφυγας ανέλαβα ο ίδιος την αποκατάστασίν 
των. Τον ένα έχω σπήτι μου. Του βρήκα ένα καφενείον. Του άλλου εβρήκα ένα 
φούρνο επειδή ξεύρει την τέχνη αυτή. 
 
Πόσον είμαι ευτυχής όταν κοπιάζω για τα τρισδυστυχισμένα πλάσματα ! Όλη η 
σκέψις όλη η δύναμίς μου είναι μαζύ των ! 
 
Δεν έχω άλλο τι προς το παρόν. 
 
Γράψε μου αν ευρέθησαν οι δικοί σας. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης  



Αρδέα (Σούμπουσκον) 19-10-1922 
 
Φίλη μου 
 
Επί πολλάς ημέρας δεν έχω λάβει γράμμας σου. Τι συμβαίνει; Ανησυχώ. Γράψε 
μου. Εγώ εδώ είμαι πνιγμένος στη δουλειά με την άφιξη και εγκατάσταση των 
προσφύγων. 
 
Αναμένω γράμμα σου τάχιστα. 
 
Χαίρε  
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σούμποσκον 3-11-1922 
 
Φίλη μου 
 
Απαντώ στα δύο τελευταία γράμματά σου. 
 
Μη νομίσης ότι ετεμπέλιασα και γι’αυτό δεν σου γράφω. Δεν είναι έτσι. 
 
(ΧΜΜΧ 274) 
 
Όσον αφορά για την μετάθεσί μου εις Αθήνας την οποίαν είχα βεβαίαν διότι 
ενήργει αυτήν ο αντισυνταγματάρχης κ. Τριανταφύλλου του οποίου άλλοτε 
ήμην υπασπιστής όταν διοικούσε το 3ον Σερρών δυστυχώς δεν μπόρεσε τίποτε 
να κάνη. 
 
Για να πεισθής σου εσωκλείω το γράμμα του. 
 
Είμαι ο πλειό άτυχος άνθρωπος του κόσμου. Πολλές φορές σκέπτομαι αν πρέπει 
να εξακολουθήσω να ζω έτσι βασανισμένος ή να δώσω τέλος σ’αυτή τη 
βρωμοζωή. Ακόμη άφαγα τον κόσμον για να πάγω στη Θεσσαλονίκη για λίγες 
μέρες να κάμω θεραπεία επειδή τομ νευρικόν μου σύστημα είναι φοβερά 
εξηντλημένον ένεκα των μεγάλων κόπων και ούτε αυτό μπόρεσα να 
κατορθώσω. Για την υπόθεσιν αυτή ενήργησε στον στρατηγόν Σπηλιάδην 
Διοικητού του Β΄Σώματος Στρατού ο υπασπιτής του και επειδή δεν εισηκούσθη 
υπό του Στρατηγού παρητήθη. 
 
Φαντάσου η κακοτυχιά μου επιδρά και στους άλλους. Έχω εξόχους φίλους πολύ 
ισχύοντας και όμως ενώ μπορούν για τους άλους να κάνουν το παν για μένα 
κάνουν ολο ένα στρογγυλόν μηδενικόν. 
 
Τώρα που άλλαξαν τα πράγματα με προορίζουν για υπασπιστήν του Συν/τος. 
Δεν θα δεχθώ. Αυτή η υπηρεσία έγινε αφορμή (όταν την είχα στην Ξάνθη) λόγω 
των μεγάλων μου κόπων να υποστώ μεγάλην εξάντλησιν νευρικώς και να 
υποφέρω φοβερά από τότε. 
 
Όσον αφορά για τα βιβλία θα μου τα αγοράσης όταν σου στείλω χρήματα. Προς 
το παρόν δεν μπορώ. Είμαι χωρίς πεντάρα. 
 
Σ’ευχαριστώ για το δέμα που έστειλες στον αδελφόν μου; θα σου γράψω όταν 
θα λάβω γράμμα του. 
 
Αν βραδύνω στες απαντήσεις μου να σκέπτεσαι ότι είμαι μέσα σε μια πυρετώδη 
δουλειά που να μη μπορώ να την αφήσω. Εκτός της τρομεράς υπηρεσίας μου 
έχω ακόμη την υπηρεσίαν των προσφύγων. 
 
Σήμερον μας ήλθον 300 οικογένειαι στερούμεναι των πάντων. Τά’χουμε χάσει 
τελείως αν μάθης ότι θα κλεισθώ σε φρενοκομείον μη σου φανή παράξενο. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 



 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Σούμποσκον 21-11-22 
 
Φίλη μου απαντώ στο από 9ης τρέχοντος μ. γράμμα σου. Δεν σου έγραψα 
αμέσως γιατί είχα τη μεγάλη ζάλη της παραδόσεως του λόχου. 
 
Επί τέλους έφεξε και για μένα. Μετετέθην στο Στρατηγείον της Μεραρχίας ως 
υπασπιστής του Μεράρχου. Αλλά ιδέ τώρα τηνν καλήν μου τύχη ! Ο Μέραρχος 
φεύγει και έρχεται άλλος εντελώς άγνωστός μου. 
 
Μια φορά θέλησε ο Εβραίος να πάγη στο παζάρι και ηταν Σάββατον ! Δεν ξεύρω 
λοιπόν αν θα καθήσω ή όχι. Πάντως θα σου γράψω γρήγορα μόλις φθάσω στη 
Θες/νίκην. Αύριον αναχωρώ. Θα φροντίσω να καθίσω τουλάχιστον ένα μήνα για 
να θερεπεύσω τα νευρικά μου. Το φάρμακον που μου γράφεις μήπως είναι 
βαλερεμπρομίνη; Το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές αλλ’άνευ 
αποτελέσματος. 
Γράφεις αρκετά για την δυστυχία σου, αλλά ποιός είναι σήμερα ευτυχής; Εμένα 
μ’έχουν τρελλάνει από το σπήτι μας. Εκεί κάτω πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα. 
 
Τι να τους κάμω; ό,τι έχω τους τον στέλνω. Για τα βιβλία αν σου στείλω 
χρήματα να τα αγοράσης θέλω να πάγω μπροστά στη Σαλονίκη να ιδώ τι θα μου 
μείνουν κ’έπειτα κανονίζω. 
 
Γράφεις ότι έδωσες τα ρούχα του κρεββατιού σου και τώρα εσύ κρυώνεις. Και 
γιατί δεν χρησιμοποιείς τες κουβέρτες μου; Μήπως έπρεπε να λάβης την 
έγκρισιν μου; Από τον αδελφόν μου έλαβα γράμμα για το δέμα που έστειλες, 
είναι εν τάξει σε ευχαριστώ πολύ. 
 
Για το σχεδιαζόμενο ταξείδι σουστην Αφρική τι να σου γράψω; Είναι ακόμη 
πρόωρον. Έως τον Μάρτιον που σκέπτεσαι θα περάση ακόμη καιρός. Θα 
προσπαθήσω νά’λθω στην Αθήνα για να ιδωθούμε αλλά πολύ φοβούμαι τη 
μάυρη μου τύχη, ότι δεν θα το επιτύχω. 
 
Για το γράμμα του Συ/άρχου κάμε το ό,τι θέλεις. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Να αναμένης γράμμα μου από την Θες/νίκην σύντομα 



Θες/νίκη 4-12-22 
 
Φίλη μου 
 
Δεν μπόρεσα ακόμα να σου γράψω καίτοι βρίσκομαι εδώ από τας 15 
παρελθόντος. Μόλις έφθασα μου ανετέθη δουλειά. Αλλά βάσανο φριχτό ! 
Ετοποθετήθην στο 1ον Γραφείον της Μεραρχίας. Προωριζόμην για υπασπιστής 
του Μεράρχου αλλά ο Νέος Μέραρχος έφερε δικό του από την Αθήνα. 
 
Όταν ησυχάση λίγο το κεφάλι μου θα σου γράψω τα βάσανά μου. Τώρα  κλέβω 
στιγμές που λείπει ο επιτελάρχης για να σου γράψω. Στο γραφείον όταν ήναι 
κανείς δεν επιτρέπεται ούτε εφημερίδα να κυττάξη. Δουλειά και μόνον δουλειά. 
 
Ετυχώς πάμε καλά. Ελπίζουμε αίσια αποτελέσματα. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
 



Θες/νίκη 
 
12-12-22 
 
Φίλη μου 
 
Θά’σαι ασφαλώς θυμωμένη γιατί δεν σου έγραψα τόσες μέρες. Αλλά πώς. Αφού 
δεν έχω σωστό το μυαλό μου. Δεν βρήκα ακόμη δωμάτιον και κυριολεκτικώς 
βασανίζομαι γιατί ούτε ξενοδοχείον υπάρχει ούτε άλλο τι. Στο υπνωτήριον της 
Λέσχης ευρήκα μια θεσούλα βρώμικη και ελεεινή και εκεί περνώ. 
 
Ελπίζω μετά 2-3 μέρες να εγκατασταθώ οπωσδήποτε. Εδώ στο γραφείον μου 
δεν μπορώ να σου γράψω. Ούτε εφημερίδα δεν είναι δυνατόν να απλώσω επάνω 
στο τραπέζι μου. Έχουμε δουλειά από νύχτα σε νύχτα. 
 
Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος που μένω εδώ. Αλλά είναι ανάγκη γιατί 
θεραπεύω τα νευρικά μου. Μου εδόθη ένα φάρμακον το οποίον μέχρι στιγμής 
δεν μου έκαμε κανένα καλό. 
 
Προσεχώς θα σου γράψω. 
 
Περιμένω γράμμα σου 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Θες/νίκη 13-12-22 
 
Φίλη μου 
 
Θα έχης την καλωσύνην να μου στείλης με δέμα το χακί κοστούμι μαζύ με το 
καπέλλο τομ στρατιωτικό και τα άσπρα γάντια όχι τα πάνινα αλλά τα καστόρ. 
 
Στείλε τα γρήγορα επειδή έχω ανάγκην. Εσωκλείστως λαμβάνεις δραχμάς 25 για 
τα ταχυδρομικά. Δεν μπόρεσα ακόμη να σου γράψω αρκετά κι επιθυμώ. Τώρα 
επωφελούμαι δυό στιγμών που λείπει ο επιτελάρχης για να γράψω τες γραμμές 
αυτές. Εν μόνον να γνωρίζης ότι δεν μένω εδώ ευχαριστημένος. 
 
Το γραφείον με μαραζώνει. Όταν τελειώση η θεραπεία μου θα ζητήσω να φύγω. 
Ίσως πάγω στας Σέρρας στη Μεραρχία του Κονδύλη. Για την Αθήνα αφ’ενός μεν 
είναι αδύνατον και αφ’ετέρου τώρα που γίνεται η ανασυγκρότησις του Στρατού 
δια νέον πόλεμον δεν το κάνω ποτέ να αφήσω την θέσιν μου πού’χω στο 
Μέτωπον και να μεταβώ στο Εσωτερικόν. 
 
Εξακολουθώ ακόμη να μην έχω εγκατασταθή. Μη ρωτάς τι τραβώ. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. Η διέυθυνσις που θα στείλης το δέμα Στρατηγείον ΧΙV Μεραρχίας  
 
Τ.Τ. 918 
 
Βλέπεις ξεύρω να σε κάνω να μη ξεχνάς τη παληά δουλειά δηλ. να ράβης δέματα 
να κουβαλνάς. Θαυμάσιος φίλος. 
 
Εμμ. Β.  



Θες/νίκη 15-12-22 
 
Φίλη μου 
 
Το γράμμα σου έλαβον. Πότε φεύγεις; Η αναχώρησίς σου μου κάνει βαθύτατην 
λύπην. Θα σου γρλαψω αργότερα περισσσότερα. Τώρα σε παρακαλώ να μου 
στείλης τα πράγματά μου το ταχύτερον. 
 
Να τα στείλης σιδηροδρομικώς με μαγάλην ταχύτητα και να μου γράψης τον 
αριθμόν που θα σου δώσουν απ’εκεί ή εάν σου δώσουν καμμιά απόδειξη να μου 
την στείλης μέσα σε φάκελλον. 
 
Εάν δεν έστειλες ακόμη τα ρούχα  μου που σου έγραφα προχθές να τα στείλης 
μαζύ με τα άλλα. 
 
Ευρήκες το 25ρικον μέσα στο γράμμα; Ελησμόνησα να το βάλω. Με συγχωρείς. 
Θα σου γράψω αμέσως μόλις ευκαιρέσω. Τα πράγματά μου ήδη μπορώ να τα 
έχω όλα μαζύ μου. Άλλωστε μου χρειάζονται πολύ. Αν σου κάνουν ανάγκην η 
κουβέρτες κράτησέ τες. Στείλε τα γρήγορα γιατί ίσως μετά μια εβδομάδα να 
μετακινηθών. Μετά μια ή δύο μέρες θα βρω καιρόν να σου γράψω αρκετά. Τώρα 
σου γράφω μέσα στο γραφείον κλέφτικα. 
 
Υγίαινε χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 
 
Υ.Γ. 
Τηλεγραφικώς θα σου στείλω 50 δραχμές για τα έξοδα της μεταφοράς των 
αποσκευών είναι ο τελευταίος κόπος που κάνεις. Συγχώρεσέ με. Πόσν είσαι 
καλή. Λυπούμαι φοβερά που εγκαταλείπεις την Ελλάδα. Αλλά αφού είναι έτσι 
πήγαινε στο καλό ! 
 
Εμμ. Β. 
 
 
 
 



Δράμα 26-12-22 
 
Φίλη μου 
 
Δεν σου έγραψα ακόμη ούτε απ’εδώ επειδή εξακολουθώ νά’μαι πολύ 
απησχολημένος. 
 
Πρέπει να ξεύρης όμως ότι το πρώτο γράμμα που βγαίνει από τα χέρια μου το 
στέλνω πάντοτε σε σένα. 
 
Το δέμα με τα ρούχα το έλαβα τη στιγμή που επρόκειτο να ξεκινήση το τραίνο 
από τη Θες/νίκην για τη Δράμα. 
 
Γράψε μου εάν έστειλες τα άλλα πράγματα. Εάν τά’στειλες γράψε στο κ. 
Νικόλαον Μαυρογένην έμπορον Εγνατίας 6 Θεσσαλονίκην να τα παραλάβη από 
τον Σιδ. Σταθμόν Θεσσαλονίκης. Του στέλνεις τη φορτωτική του γνωρίζεις τους 
αριθμούς των δεμάτων αυτός ο κύριος ήτο έφεδρος αξιω/ός στο λόχο μου και 
συνδεόμεθα πολύ. Ανέλαβεν με μεγάλη ευχαρίστηση να παραλάβη τα πράγματά 
μου. 
 
Αναμένω απάντησίν σου. 
 
Πως ήθελα πολλά να σουν γράψω; Θα επιφυλαχθώ. Ώστε απεφάσισες να φύγης; 
Τι κρίμα ! 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Δράμα 16-1-23 
 
Φίλη μου 
 
Την από 26ης μακροσκελή επιστολή σου έλαβον. Επίσης δύο εύμορφες κάρτες με 
λόγια ευγενικά για τες γιορτές που πέρασαν. Επίσης ένα ημερολόγιον, ακόμη το 
από 11ης τρέχοντος γράμμα σου και τέλος το κουτάκι με τα γλυκά, αυτό το 
έλαβον σήμερον. Μου το έφεραν μέσα στο Γραφείον οι συνάδελφοί μου 
άκουσαν την μυρουδιά και ο ένας καλούσε τον άλλο όταν το άνοιγα. Είναι 
περιττόν να σου είπω ότι το περιεχόμενόν του εξηντλήθη εντός ενός λεπτού, 
σχεδόν όλα τα στόματα των αξιω/ών της Μερ/χίας εγλυκαθήκανε. Όλοι 
εξέφρασαν την ευχαρήστησιίν των, τους άρεσαν υπερβολικά και μ’ερωτούσαν 
με περιέργειαν να μάθουν ποιός τα έστειλε. Εγώ και τους είπα και δεν τους είπα. 
Φίλη μου σ’ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου που υπερβαίνει τα συνήθη 
όρια. 
 
Τι να σου ειπώ; Δεν μπορώ εύκολα να γράψω ούτε να ειπώ ότι αισθάνομαι, είμαι 
έτσι διαβολοφτειαγμένος. 
 
Αλλά σκέπτομαι ότι για λ/σμόν μου πολύ ενοχλείσαι ενώ δεν πρέπει ούτε και το 
επιθυμώ μέχρις αυτού του σημείου. 
 
Και τώρα ας έλθουμε στο γράμμα σου. Μου γράφεις όλες τες λεπτομέρειες του 
γάμου που έγινε στο σπήτι σας, Εύχομαι γρήγορα και στα’δικά σου με τις πλειό 
καλές ευχές όπως αξίζει στη πολύτιμη ψυχή σου. 
 
Έλάβα και το χρυσό σηματάκι που έφερες στη στέψη. Τ’ώχω μαζύ μου σαν κάτι 
το ιερόν. Επειδή ανέστειλες την εκτέλεσιν της αποφάσεώς σου να ξενιτευθής 
εχάρηκα πολύ. Όπως συ έτσι κι εγώ ήθελα να σ’έβλεπα. Και αν έφευγες χωρίς να 
το κατορθώσω θα συνετρίβετο η καρδιά μου. 
 
Για τα ρούχα σου έγραψα ότι τα έλαβα σώα και τα αφήκα στη Σαλονίκη μαζύ με 
άλλα πράγματα. Δεν ξεύρω κ’εγώ (Δ) τώρα κρατά η σκούφια μου. Από όσα μου 
γράφεις ένα πράγμα έχω καταλάβει ότι μοιάζουμε και οι δύο στο χαρακτήρα 
ιδίως ως προ το ζήτημα της εργασίας. 
 
Δεν πήρα ποτέ γράμμα σου που να μη μου γράφης για τους κόπους τους 
μεγάλους που κατέβαλες για την Α! Ή την Β ! δουλειά. Υποθέτω και συ δεν 
έλαβες ποτέ γράμμα’δικό μου που να μη γράφη τα ίδια πράγματα. 
 
Εγώ δεν μπορώ να καθήσω ούτε μια στιγμή. Κι αν δεν έχω κατά τύχην 
δημιουργώ. Και δουλεύω όλο με την ψυχή στο στόμα. Εδώ στη Μεραρχία ήλπιζα 
ότι θα περνούσα λιγάκι αναπαυτικά. Αλλά που τέτοια τύχη; Χθες Κυριακή είχα 
δουλειά έως στα 10 το βράδυ. Έφαγα στο γραφείον μου επειδή το εστιατόριον 
των αξιω/τών είχε κλείσει κ’επήγα κατ’ευθείαν στο σπήτι μου για ύπνο. 
 
Είμαι ο πρώτος που πηγαίνω στο γραφείον κι ο τελέυταίος που φεύγω. Τι να 
γίνη; Αυτά τα ζητήματα τα πέρνω με πάθος. Προ παντός σήμερα οπότε εκ του 
βαθμού της εργασίας μας εξαρτάται η σωτηρία της Ελλάδος μας της άμοιρης. 



 
Αλλά δεν μπορώ πλειά. Εκνευρίσθη υπερβολικά. Σκέπτομαι να γυρίσω πίσω στο 
Σύνταγμά μου. Είμαι πολύ καλύτερα, όταν διοικώ λόχον. Θα είχα’πάγει προ 
πολλού αν με άφινεν ο επιτελάρχης. Αλλά αύριον θα υποβάλω νέαν αίτησι και 
δεν θα καμφθώ προ ουδενός. Θα ζητήσω χωρίς να υποχωρήσω να ξαναγυρίσω 
στο Συν/μα. Γι’αυτό μη μου γράψης αν δεν σου γνωρίσω πρωτύτερα το τι θα 
γίνη. Πάντως αν με αναγκάσουν να μείνω θα στενοχωρηθώ πολύ. Η γιορτές 
επέρασα πολύ άσχημα εδώ. Ούτε τες κατάλαβα. Τα Χριστούγεννα μάλιστα που 
εόρταζα δεν βγήκα έξω από το Γραφείον μου διόλου. 
 
Εξ άλλου εδώ στη Δράμα όλα είναι άθλια. Δεν θέλω να σου γράψω πως πέρασα 
ιδίως από απόψεως διαμονής. Ο κόσμος εδώ είναι πολύ αφιλόξενος. Σ’όλα τα 
σπήτια εμπήκαμε δια της βίας, τα επιτάξαμε, τι να σου πω; Δεν λέγονται τα 
βάσανά μας, μη χειρότερα. 
 
Ήθελα κι άλλα πολλά να σου γράψω αλλά αυτή τη στιγμή (ώρα 9μ.μ.) 
μού’φεραν μια δουλειά η οποία πρέπει να γίνη αμέσως. Αναγκάζομαι να 
διακόψω και να επιφυλαχθώ να συνεχίσω εις νεώτερον γράμμα μου. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
 
Υπγός 



Δράμα 5-3-23 
 
Φίλη μου 
 
Δεν μου απήντησες στο τελευταίο μου γράμμα γιατί; Δεν πιστεύω να σου 
μετεδόθη η ασθένεια η δική μου. Ξεύρω ότι εσύ είσαι πολύ τακτική. Και γι’αυτό 
ακριβώς στενοχωρούμαι πως ύστερα από από τόσες μέρες να μην έχω γράμμα 
σου. 
 
Εμείς εδώ δουλεύουμε νύχτα μέρα. Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας είναι 
μεγάλα. Εάν είχαμε πόλεμον κ’ελπίζω και ποθώ θα σου γράψω σύντομα από την 
Πόλι. 
 
Αναμένω γράμμα σου 
 
Χαίρε – υγίαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



8-4-23 
 
Φίλη μου  
 
Το γράμμα σου έλαβον. Τώρα μες τες σκοτούρες του Πάσχα δεν βρίσκω τον 
καιρό να σου γράψω ότι θέλω. Θα το πράξω εις πρώτην  ευκαιρίαν. Έχεις πολύ 
άδικον να κάνης λόγον περί ψυχρότητος προερχομένης εκ μέρους μου. 
 
Φαίνεται δεν μ’εκατάλαβες ακόμη καλά. 
 
Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
 
Υπγός 



Τ.Τ. 918 τη 22α Απριλίου 1923 
 
Φίλη μου 
 
Είμαι ο αιωνίως αδιόρθωτος σαν βέρρος Ρωμηός πού’μαι. Ποτέ μη φαντασθής 
πως θα βαλθώ σε τάξι. Φαντάζομαι ότι στενοχωρήσαι υπερβολικά όταν 
στερήσαι ειδήσεών μου αλλά τί να γίνη; Είχες το ατύχημα να αποκτήσης ένα 
τέτοιον φίλον που δεν άξιζε ούτε για γνώριμος. 
 
Δεν έχω την τόλμην να δικαιολογήσω την βραδύτητά μου γιατί αφ’ενός μεν δεν 
μ’αρέσαν ταν ψέμματα και αφ’ετέρου δεν θα γίνω πιστευτός με 
ψευματοκουβέντες. Είναι αληθινό ότι έχω πολλή μα πάρα πολλή υπηρεσία αλλά 
όση και νά’χω μπορώ να βρω και να εξοικονομήσω λίγες στιγμές όσες 
χρειάζονται για να μουτζουρώσω το χαρτί. 
 
Αλλ’όμως σκέπτομαι ότι έπρεπε ύστερα από τόσα χρόνια να με είχες καταλάβει 
και να μην εχαλνούσες την καρδιά σου εξ αιτίας των ελαττωμάτων μου. 
 
Λυπούμαι εξαιρετικά όταν μου μεταδίδης την στενοχώρια σου και πολύ 
περισσότερον όταν μου γράψης ένα σωρό ερωτήσεις που δεν πρέπει γιατί είμαι 
ίσιος άνθρωπος και ποτέ δεν θα σου ειπώ αντίθετα από όσαω αισθάνομαι. 
 
Πάρε όλα μου τα παληά γράμματα αν τα κρατάς και άντλησε απ’αυτά τες 
απαντήσεις που θέλεις. 
 
Αλλ’όμως είναι ανάγκη πάλη να σε διαβεβαιώσω περί των απολύτως φιλικών 
μου διαθέσεων και των αγνών μου αισθημάτων τα οποία περιορίζονται 
αυτηρώς εντός του φιλικού κύκλου στο μέσον του οποίου βρισκόμαστε. 
 
Αι επιστολαί σου μου κάνουν ευχαρίστησιν εξαιρετική και σε παρακαλώ να μη 
θελήσης ποτέ να με μιμηθής στη τεμπελιά. Λυπούμαι πολύ γιατί δεν μπόρεσα 
ύστερα από τόσα χρόνια να σε ξαναϊδώ. Ελπίζω η νέα κατάστασις να τελειώση 
σύντομα να αποκατασταθούμε εθνικώς και να ιδωθούμε ύστερα. 
 
Προχθές είχαμε εδώ τον Αρχιστράτηγο και τον Πλαστήραν. Έμειναν 
κατενθουσιασμένοι από την Μεραρχίαν μας αλλά και από όλον τον Στρατόν ο 
οποίος έχει φθάσει το τέλειον. 
 
Τρέφομεν όλας τας καλυτέρας ελπίδας για το μέλλον και αναμένομεν μέρες 
καλές. Ώστε ο Αγγελλάκης έγινεν υπολοχαγός; Μ’έφθασε. Αι ! Τι να γίνη; Τα 
γαλόνια πάνε εκέι π’αξίζουν. 
 
 
Αν τον ξαναϊδής ειπέ του τους χαιρετισμούς μου. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Ο φίλος σου 
 



Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  



Τ.Τ. 918 τη 16-6-23 
 
Φίλη μου 
 
Λόγω των πολλών μετακινήσων που είχαμε τώρα τελευταία δεν μπόρεσα να 
σου γράψω και να απαντήσω στο από 1ης τρέχοντος μηνός γράμμα σου. 
 
Πάλι παράπονα ! Ομολογώ ότι έχεις δίκηο αλλ’όχι και πολύ. Δεν ξεύρεις εσύ τι 
τραβάμε’μεις πως ζούμε τι αγώνες καταβάλουμε και αν μου μένη καιρός διόλου. 
 
Ατυχώς σε μας έλαχε ο χειρότερος κλήρος να παλαίωμεν σ’όλη μας τη ζωή 
εναντίον εχθρών εξωτερικών και εσωτερικών για να προαγάγωμεν και να 
στερώσωμεν το δύσμοιρον αυτό κράτος. 
 
Και τώρα πάλι εθόλωσαν τα νερά με το Βουλγαρικόν πραξικόπημα. Τι να γίνη 
δεν ξεύρεη κανείς. 
 
Όλοι θέλαμε τον πόλεμο για να αποκαταστήσουμε το κράτος και για να 
ξεπλύνουμε τη μουτζούρα από τα μούτρα μας. Η ειρήνη μας σκότωσε τα όνειρα 
και τες ελπίδες μας. Ας ίδωμεν τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Πάντως δεν 
θά’χουμε ησυχία ! 
 
Το γράμμα μου εκείνο στο οποίον δεν απήντησες φαίνεται εχάθη. Μου κάνει 
εντλύπωση γιατί κανένα έως τώρα γράμμα δεν έχει χαθή. 
 
Αλλά γιατί βάζει το μυαλό σου χίλια δυό πράγματα; Δεν είναι διόλου σωστό ! 
Ξεύρεις πολύ καλά πως σκέπτομαι για σένα. Τας σκέψεις αυτάς δεν τας 
μεταβάλλω. 
 
Θέλω πάντοτε να συναντώμαι μαζύ σου στο επίπεδο της ειληκρινείας. Και 
γι’αυτό σε συμβουλεύω να μην αφίνης τον εαυτόν σου να παρασύρεται από 
σκέψεις άδικες. Με ελύπησες πολύ γιατί δεν μου έγραψες  για το δυστύχημα που 
σου συνέβη. 
 
Αυτό σε άλλο γράμμα θα σου το γράψω δεν το καταλαβαίνω. 
 
Εφ’όσον αρμόζει επιθυμώ να γνωρίζω τι σου συμβαίνει. Δεν έχω άλλο τι προς το 
παρόν υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός  
 



Τ.Τ. 918 11-7-23 
 
Φίλη μου 
 
Ας σιωπήσω για όλα τ’άλλα που γράφεις στο τελευταίο γράμμα και ας σου ειπώ 
δυό κουβέντες για την υπόθεσι της αναχωρήσεώς σου από την Ελλάδαν. 
 
Καθώς βλέπω το απεφάσισες. Μ’όλην την λύπην που αισθάνομαι δεν θέλω να σε 
αποτρέψω. Αφού νομίζεις ότι θα ζήσης πλειό πολύ ευτυχισμένη εκεί κάτω παρά 
στην Ελλάδα, πήγαινε στο καλό. Δεν ξεύρω αν μέχρι της εποχής πουν θα φύγης 
θα επιτραπούν αι άδειαι. Αν συμβή αυτό θά’λθω να σε ιδώ. Θέλω μα θέλω πολύ 
να σου σφίξω το χέρι να σε κατευοδώσω στον δρόμο της ευτυχίας καίτοι δεν 
είναι ευχάριστον να υποστή κανείς τον σπαραγμόν του αποχωρισμού. 
 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ήσουν η μόνη στον κόσμο που κάθε στιγμή 
μ’εσκεφτόσουνα και ευχόσουνα το καλό μου. 
 
Έχω απειρα δείγματα της μεγάλης σου καρδιάς και των φλογερών αισθημάτων 
της αγάπης με την οποίαν με περιέβαλες. 
 
Αλλ’είμαστε πολύ άτυχοι και οι δύο, προ παντός εγώ. Εσκέφθηκα χίλιες φορές 
το πράγμα και κατέληξα στην απόφασι ότι δεν πρέπει να σε κάνω και σένα 
δυστυχή ! 
Αναμένω την αποστράτευσι με ανυπομονησία. Σκέφτομαι να παραιτηθώ 
αμέσως. Δεν μπορώ πλειά. Έχω ζήση δυστυχισμένη ζωή στο Στρατό. Ελπίζω ως 
πολίτης να σε ιδώ προτού φύγης. 
 
Κράτησε με ενήμερον των σκέψεων ή αποφάσεών σου. 
 
Σου εσωκλείω το γράμμα της θείας σου 
 
Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



Δράμα 2-8-23 
 
Φίλη μου 
 
Έχω λάβει το από 3ης παρελθ. μηνός γράμμα σου. Απ’όλα όσα γράφεις 
εκατάλαβα ότι έχεις λάβει πλειά αμετάκλητον την απόφασιν να φύγης. Να πας 
στο καλό σου εύχομαι από τα τρίσβαθα της ψυχής μου φιλτάτην μου. 
 
Τα λόγια σου με συνεκίνησαν μέχρις του σημείου να αισθανθώ ένα σοβαρόν 
κλονισμόν ! Ελπίζω ως που να φύγης να μπορέσω νά’λθω για να σου ευχηθώ το 
καλό ταξείδι και για να ειπούμε όσα δεν γράφονται. 
 
Προ ολίγων ημερών υπέβαλα αίτησιν παραιτήσεως από τον Στρατόν, η αίτησις 
αυτή υπεβλήθη στας ανωτέρας αρχάς αλλά δυστυχώς με τη σύστασιν του 
Μεράρχου να μη γίνη δεκτή γιατί έλεγεν αν θα φύγω από τον Στρατό θα λέιψη 
ένα πολύτιμον στοιχείον και άλλα πολλά. 
 
Ελυπήθηκα υπερβολικά γιατί βέβαια μια τέτοια ενέργειαν δεν θα την κάνη 
αποδεκτήν το Υπουργείον. 
 
Ήλπιζα να έφευγα σύντομα από το Στρατό και να’ρχόμουνα στην Αθήνα να 
σ’έβλεπα προτού φύγης. Πάλιν να ιδούμε τι θα γίνη. 
 
Βαρέθηκα πλειά. Δεν είμαι διόλου ευχαριστημένος από τη στρατιωτική μου ζωή. 
Επέρασα 10 χρόνια στο Στρατό γιομάτα ταλαιπωρίες και πίκρες μεγάλες σε 
κόπους που δυστυχώς επήγαν στα χαμένα. Και από τώρα κ’έπειτα δεν ελπίζω 
τίποτε γι’αυτό τίποτε δεν μπορεί να μεταβάλη την απόφασίν μου του να φύγω 
από τον Στρατό.  
 
Αι καλαί ειδήσεις που μου γράφεις για τον αδελφόν σου με ηυχαρήστησαν πολύ. 
Εύχομαι να κάνης πάντοτε μεγάλας προόδους. 
 
Θέλω νέα σου 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγος  



Έδεσσα 20-9-23 
 
Δις Νεφέλη 
 
Από προχθές έφθασα εδώ. Ετοποθετήθην στο 30ον Σύν/μα. Μου ανετέθη η 
διοίκησις της ΙΙ πολυβολαρχίας. 
 
Είναι πολύ καλά εδώ. Ευρήκα πολλούς φίλους μου παληούς. Τα σέβη μου στην 
οικογένειά σου. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υπγός 



29-9-1925 (Θεσσαλονίκη) 
 
Δις Νεφέλη 
 
Δεν μπορώ να εγκαταλείψω την συνήθειάν μου δηλ. του να μην αφήνω άνευ 
απαντήσεως κάθε γράμμα που λαμβάνω. Σ’αυτήν την συνήθειαν οφείλεται και η 
αποστολή της παρούσης ως απάντησις στο τελευταίο σου γράμμα, μολονότι 
δημιουργήται δι’αυτής ο κίνδυνος της αναξέσεως μιας πληγής που ενόμιζα ότι 
είχε κλείσει και ότι την είχε θεραπεύσει ο καλός γιατρός ο χρόνος. 
 
Για να μη χάνωμε καιρόν εισέρχομαι αμέσως στην ουσίαν των πραγμάτων. 
Φοβάσαι ότι μπορούσα να σε παρεξηγήσω για το γράμμα σου και ότι ησθανόμην 
ενόχλησιν εκ της αναγνώσεώς του. Όχι φίλη μου καθόλου ! Εάν εγνώριζες καλά 
τον χαρακτήρα μου αυτό δεν θα το/έγραφες. 
 
Μ’ερωτάς κατόπιν αν σε θυμάμαι και επειδή μου ζητάς να μάθης την αλήθεια 
αισθάνομαι την υποχρέωση να μη σου την αποκρύψω. 
 
Τι να σου ειπώ; Ο χρόνος είναι σαν ένα σπογκάρι που εξαλείφει από τη μνήμη 
και την καρδιά κάθε σκέψι και κάθε αίσθημα. Εσένα σε θυμόμουνα αλλά όχι 
συχνά, πολύ – πολύ αραιά και οσάκις σ’έφερνα στη θύμησί μου αισθανόμουνα 
μια λύπη γιατί δεν συνετέλεσα στο να πραγματοποιηθή ο πόθος σου και μια 
χαρά εξ’άλλου ότι με την παρέλευσι του χρόνου θα μ’είχες λησμονήσει.  
 
Η αραιά αυτή θύμησι δεν οφείλεται στην αγάπη μου σ’άλλη καμμιά αλλά στες 
μεγάλες απασχολήσεις με τες δουλειές. Έχω δουλέψει από πέρυσι που έφυγα 
από τον Στρατό πολύ και σχεδόν δεν έχω οφεληθή τίποτε. Είναι οι περιστάσεις 
υπερβολικά δύσκολες κ’εμείς οι βιοπαλαισταί άνθρωποι δυστυχείς. Τι να γίνη 
όμως δεν θα ανακόψω την ορμήν μου στον φοβερόν αυτόν αγώνα και ελπίζω 
ότι μια μέρα οι κόποι μου θα πληρωθούν. 
 
Εσύ ίσως νομίζεις ότι δεν κάνω άλλη δουλειά από του να απασχολούμαι με τον 
έρωτα και πλάθεις διάφορες εικόνες με τη φαντασία σου επί των σκέψεων 
αυτών. 
 
Η καρδιά μου είναι πολύ κρύα από τέτοια πράγματα και γελώ πολύ με τον 
εαυτόν μου σαν θυμάμαι τα εφηβικά μου χρόνια που πήγαινα ακόμη στο 
σχολειό κατά τα οποία δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αγάπη. 
 
Και τώρα αφού απήντησα στια ενδιαφέροντα σημεία της επιστολής σου ας σου 
απευθύνω κ’εγώ μερικές ερωτήσεις; 
 
Πως εννοείς να παρατείνης αυτή τη κατάστασι που εκτός που δεν σ’αφήνει να 
ησυχάσης δεν εξυπηρετεί και το συμφέρον σου; Άφησε κορίστσι μου να 
σταματήση για λίγο η καρδιά σου και δόσε το δικαίωμα στη σκέψη να σου ειπή 
μερικά πράγματα είμαι βέβαιος ότι αν κάμης έτσι θα θεραπευθής τελείως καιμ 
θα απαλλαγής απ’αυτό το μαρτύριο. Εγώ μα την αλήθεια σε λυπάμαι γιατί είσαι 
ένα πολύ καλό κορίτσι που πολύ εκτιμώ και συμπαθώ και δεν ήθελα ποτέ να 
καταντήσης σ’αυτό το σημείον. Μου κάνει εντύπωσι πως αυτού στην Αθήνα δεν 



βρήκες κανένα άλλο ν’αγαπήσης και να ποθήσης να τον κάμης δικό σου, γιατί 
βέβαια δεν νομίζω να σκέπτεσαι ότι δεν υπάρχει στον κόσμο κανένας άλλος 
καλύτερος από μένα.  
 
Έπρεπε να εσκέπτεσο και τη θέσι την δική μου ότι δηλ. ενώ δεν έχω τίποτε 
ακόμη εξησφαλισμένο αντιθέτως περιβάλλομαι με τας βαρυτέρας των 
υποχρεώσεων δια τες οποίες πολλές φορές σου έγραψα και ένεκα των οποίων η 
ένωσίς μας είναι αδύνατος. 
 
Αλλά κι αν ήταν δυνατή είμαι βέβαιος ότι ύστερα από συμβίωσι ολόγου χρόνου 
θά’λαζαν τα πράγματα όπως συμβαίνει πάντοτε στες εξ έρωτος ενώσεις που η 
αγάπη τους κρατάει όσω και ταύτη της ανοίξεως. 
 
Είναι φρόνιμον λοιπόν να σκέπτεσαι διαφορετικά για τον εαυτόν σου να 
λακτήσης το μαρτυρικό αυτό αίσθημα και να δημιουργήσης ένα νεόν δεσμόν 
πραγματοποιήσιμον με νέον ο οποίος μπορεί να σε πάρη και να ζήσης 
ευτυχισμένη υπό την αιγίδα του. 
 
Μ’αυτό δεν θέλω να σου είπω ότι εγώ σε περιφρονώ. Όχι ! αλλά σκέπτομαι ότι 
δεν μου επιτρέπεται να βάζω στο μυαλό μου το ζήτημα του γάμου όταν άλλα 
ζητήματα πολύ πολύ σοβαρά δεν έχω λύσει ακόμη. 
 
Είμαι ίσως από τους ελαχίστους νέους που δεν έχουν σχέσεις με γυναίκες και με 
τέτοια αισθήματα. 
 
Και επειδή δεν μπορώ να σου δώσω την υπόσχεσι ότι θα σε πάρω άμα 
απολυτρωθώ από τις υποχρεώσεις μου σε παρακαλώ πολύ για το συμφέρον σου 
να μη λησμονήσης και να λάβης υπ’όψιν ότι δεν είχες τίποτε το πολύτιμον το 
οποίον να έχασες. 
 
Θά’μαι πάντοτε ένας καλός φίλος σου και από της απόψεως αυτής θα 
ενδιαφέρομαι πολύ για σένα και προ παντός θα χαρώ υπερβολικά για μια 
ευτυχή σου αποκατάστασι. 
 
Η ευτυχία σου εξαρτάται από τη λησμονησιά μου. Είσαι κορίτσι θελήσεως και 
μπορείς ν’αναπτύξης επιβολήν στα ασιθήματά σου μέχρις αυτού του σημείου. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υ.Γ.  Επειδή ίσως μετανοήσης με το να βρίσκεται στα χέρια μου το τελευταίον 
σου γράμμα σου το στέλνω πίσω. 
 
Εμμ. Β. 
 
Θέλω να μάθω αν σου γράφω φρόνιμα ή όχι σαν ένας φίλος σπάνιος. 



Θες/νίκη 2-12-25 
 
Δις Νεφέλη 
 
Έλαβον και τα δύο τελευταία γράμματά σου. 
 
Έβγαλα το συμπέρασμα ότι αι μεπιστολαί μου αντί να σε θεραπεύσουν 
αντιθέτως οξύνουν την ασθένειάν σου. 
 
Σκέπτομαι ότι θα σου κάνω κακό γράφοντάς σου στο μέλλον. 
 
Όταν ποτέ περάσω από την Αθήνα θα προσπαθήσω να σε ιδώ. 
 
Θα επεθύμουν τότε να σ’έβλεπα ευτυχισμένη και μακρυά από τες χιμαίρας που 
επιδιώκεις σήμερον. 
 
Υγίαινε – χαίρε 
 
Φιλικώτατα 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Θ/νίκη 9-5-27 
 
Δις Νεφέλη 
 
Το γράμμα σου της 6ης τρέχοντος έλαβον. Από την εξαδέλφην σου δεν έλαβον 
τίποτε. Πάλι λοιπόν αρρώστειες; Αι ! Τώρα όμως που είσαι καλά θα τα ξεχάσης 
όλα ! Σε μερικές από τες ερωτήσεις σου είναι δύσκολον να απαντήσω. 
 
Αφού με ξεύρεις τόσο καλά στο χαρακτήρα στη ψυχή καταλαβαίνεις βέβαια το 
σκοπό της σιωπής μου; και τότε γιατί ρωτάς; 
 
Η δουλειές μου που ενδιαφέρεσαι να μάθης από πέρυσι επήγαν πολύ άσχημα ! 
Υπέφερα ψυχικώς ιδίως πολύ αλλά εστάθηκα στο σωρό των ερειπίων πολύ 
περήφανα! 
 
Φέτος εξακολουθώ να υποφέρω από την κρίση αυτλην αλλά με ελπιδοφόρον 
βλέμμα ατενίζω το μέλλον. 
 
Μα κι αν έλειπεν αυτή η ελπίς όλη η δημιουργία όλη η πλάσις θάταν τίποτε ! 
 
Μη μου γράφεις με συστημένα. Με στενοχωρείς πολύ! Γιατί το κάνεις αυτό; Για 
να βεβαιωθής αν θα πάρω το γράμμα σου; Δεν το βρίσκω σωστό! 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
 
Η νέα διέυθυνσίς μου οδός Δεμίρ Ισσάρ – αρ. 33 Θ/νίκη 
 
 



Θ/νίκη 9/6/27 
 
Νεφέλη 
 
Κατά παλαιάν μου συνήθειαν που σου είναι γνωστή δεν απήντησα στο γράμμα 
σου αμέσως. Είχα πάει έξω, εξ άλλου είχα και έχω πολλές σκοτούρες στο κεφάλι 
μου. Σου έγραψα στο προηγούμενο γράμμα μου ότι η δουλειές μου επήγαν πολύ 
άσχημα και τώρα βασανίζομαι πολύ για να δημιουργήσω μια κατάστασιν 
υποφερτήν και να μπορώ να ανταποκρίνομαι στας ποικίλας ανάγκας μου. 
 
Βρίσκω μεγάλα εμπόδια στον χαρακτήρα μου τον πάντοτε υπερήφανον! Αυτά 
επ’αυτού. 
 
Και τώρα ας απαντήσω στα ερωτήματά σου για να λείψουν τα παράπονα. 
 
Ευχαρίστως θα σε συναντήσω κατά την έλευσή μου στην Αθήνα. Γιατί όχι; 
Μήπως δεν είσαι μια φίλη πολύ καλή μολονότι απαιτητική! 
 
Αλλ’ελπίζω να άλλαξες από τότε όπως κι εγώ άλλαξα πολύ. Είναι δύσκολον να με 
αναγνωρίσης ! 
 
Δεν ξεύρω αν είδες στα φύλλα τοποθετούμαι στον πίνακα Β΄και πέρνω σύνταξη 
λοχαγού. Δικαιούμαι συντάξεως Ταγματάρχου αλλά για ένα τυπικόν εμπόδιον 
δεν μου την δίδουν. Ελπίζω να το αίρω οπότε θα εγκατασταθώ στην Αθήνα γιατί 
θά’χω από τη σύνταξη εφ’όρου ζωής 2250 δραχμές μηνιαίως. Αι ! δεν θά’χω 
τουλάχιστον άλλα τόσα εργαζόμενος οπουδήποτε; 
 
Έπρεπε νά’μουνα τώρα στην Αθήνα να εκανόνιζα το σοβαρόν αυτό ζήτημα. 
Αλλά πως να γίνη; Μπορώ ν’αφήσω την εδώ εργασίαν μου; Τέλος αυτό το 
ζήτημα το κανονίζω και βραδύτερον. 
 
Άλλο τίποτε 
 
Υγείαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Θ/νίκη 8/4/28 
 
Νεφέλη 
 
Το από 31ης π.μ. γράμμα σου μόλις έλαβον σήμερον. Ο ταχυδρόμος δεν ήτο 
δυνατόν να με συναντήση για να μου το επιδώση με υπογραφήν και 
συστημένον. Που να με εύρη; Ξυπνώ στας 5 κάθε πρωί και επιστρέφω στας 8 το 
βράδυ από την εργασία μου. Δουλεύω σ’ένα εργαστήριο. Σήμερα λοιπόν Κυριακή 
εκάθησα στο σπήτι έως το μεσημέρι περιμένοντας τον ταχυδρόμον με το 
γράμμα. Δεν ήθελε σε κανένα άλλον να το αφίση. 
 
Στο εξής γράφε μου με απλά γράμματα και όχι με συστημμένα στη διέυθυνσί 
μου με την βεβαιότητα ότι δεν είναι δυνατόν να χαθή επί πλέον θα έχομεν το 
πλεονέκτημα της ταχείας λήψεως. 
 
Σ’ευχαριστώ θερμώς για την φροντίδα σου στην υπόθεσι της συντάξεώς μου. Το 
αντίγραφον της αποφάσεως έλαβον. Αλλά γιατί να κάμης αυτόν το κόπο; Είναι 
πολύς για σένα κ’εγώ μολονότι γνωρίζω πολύ καλά το απέραντο ενδιαφέρον 
σου καίτοι σε εσκέφθηκα δεν θέλησα να σου γράψω να κουράρης την υπόθεσι 
αυτή για να μη σε κάμω να κοπιάσης τόσο πολύ. 
 
Τώρα όσον αφορά το Γεν. Λογιστήριον η προς την έκδοσιν του βιβλιαρίου μου 
και του διπλώματος δεν θέλω αν απαιτείται σοβαρά φροντίς ν’ασχοληθής. 
 
Εάν όχι δεν επιθυμώ να αρνηθώ κι αυτήν την καλωσύνην. Πάντως δεν θα σου 
δώσουν το βιβλιάριον απ’εκεί γιατί θα σταλή υπηρεσιακώς στην εδώ Γεν. 
Διοίκηση μόνον μάθε πότε θα σταλή για να το ζητήσω. 
 
Αποφεύγω να θίξω οιονδήποτε άλλο ζήτημα εξ όσων γράφεις γιατί σουν γράφω 
πολύ βιαστικά. Αυτό θα το πράξω μόλις λάβω δεύτερο γράμμα σου. 
 
Και πάλι σ’ευχαριστώ πολύ πολύ για τη φροντίδα σου υγείαινε 
 
Με εκτίμησι άπειρη 
 
Εμμ. Βασιλάκης   
 
Υ.Γ. Στο άλλο γράμμα μου θα σουν στείλω όλες τις πληροφορίες που μου ζητάς 
για να σου στείλω όλες τες πληροφορίες που μου ζητάς για να σου δώσω μια 
εικόνα ζωηράν της σημερινής καταστάσεώς μου. 
 
Σήμερα σου γράφω μέσα στο ταχυδρομείο πολύ βιαστικά. 
 
Εμμ. Β. 



Θ/νίκη 26-4-28 
 
Νεφέλη 
 
Το από 22ας τρ. μ. γράμμα σου έλαβον χθες. Επειδή θέλω να σου γράψω πολλά 
και επειδή κάθε μέρα είμαι αναίσθητος από την κούρασι γιατί να με λογαριάζεης 
στο πόδι από τας 5 το πρωί μέχρι στας 7 το βράδυ με διακοπή μιας ώρας κατά 
το μεσημέρι αναβάλλω για την προσεχή Κυριακήν να σου γράψω όσα έχω. 
 
‘Ωστε εσύ να περιμένης το γράμμα μου αυτό οριστικώς Δευτέραν ή Τρίτην. Σε 
ευχαριστώ απείρως για όσας νέας φροντίδας παρά του Γεν. Λογιστηρίου δια την 
υπόθεσίν μου. 
 
Το δίπλωμα της συντάξεως δεν έχω καιρόν να το, ζητήσω από την Νομαρχίαν 
περιμένω δε φίλον μου ευρισκόμενον έξω να έλθη στη Θ/νίκη για να πάη να 
φροντίση – (Δ) νά’μαι αυτός της Θ/νίκης και να μη μπορώ ούτε ένα περίπατο 
μέχρι της Νομαρχίας να κάμω. 
 
Υγείαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Θ/νίκη 1-5-28 
 
Νεφέλη 
 
Δεν σου έγραψα προχθές την Κυριακή ως σου είχα υποσχεθή γιατί εκείνη την 
ημέρα εδούλεψε τομ εργοστάσιον παρά τω οποίον εργάζομαι λόγω του ότι αργεί 
σήμερον. 
 
Θα έκανες ασφαλώς άδικο κόπο για τομ ταχυδρομείο αλλά στη καλή σου τη 
καρδιά υπάρχει πάντοτε χώρος συγνώμης και για τα μικρά και για τα μεγάλα 
σφάλματα. 
 
Και τώρα θέλω να σου απευθύνω χίλια ευγνώμονα αισθήματα για ό,τι έκαμες 
επί της υποθέσως της συντάξεώς μου. 
 
Μολονότι σ’εσκέφθηκα κατ’επανάληψη δεν απεφάσισα να σε παρακαλέσω να 
φροντίσης γι’αυτή την υπόθεσι επειδή αναλογιζόμουνα ότι δεν θα ησύχαζες 
ούτε μια στιγμή προτού την φέρης εις αίσιον πέρας. 
 
Αλλά πως την πήρες μυρωδιά; Κϋμένο κορίτσι πόσον εκουράσθηκες ! Πόσον 
αξίζει η καρδιά σου ! Το βιβλιάριον ήλθε και αύριον θα ζητήσω μια άδεια να 
πάγω να το πάρω από την Δημαρχίαν όπου ευρίσκεται. 
 
Επειδή ενδιαφλερεσαι για την πορείαν των εργασιών μου έχω να σου 
ανακοινώσω τα εξής : η τύχη μου από τα πρώτα μου βήματα επί του εμπορικού 
πεδίου ήταν εναλασσομένη. Άλλοτε καλά και άλλοτε άσχημα. Κατά τα δύο 
τελευταία όμως χρόνια περισσότερο άσχημη από καλή. Ένα περιστατικόν προ 
παντός το οποίον μ’ευρήκε επάνω στον πυρετό της εργασίας μ’έκαμε να χάσω 
το παν και να γονατίσω συντετριμμένος. Ιδού τι συνέβη. Είχα εγγυηθή κάποιον 
για 50 χιλιάδες δραχμές ο οποίος είχε πάρει δέκατα του Δημοσίου. Εγώ εννοείς 
δεν είχα πάρει κανένα κέρδος από τη δουλειά και μόνον επειδή επρόκειτο περί 
φίλου ηθέλησα να τον συνδράμω. Ατυχής ο κύριος αυτός από κακήν διαχείρησιν 
έπεσε έξω και ευρέθηκεν ανοικτός για όλο το ποσό της εγγυήσεως. Το Δημόσιον 
ως ήτο επόμενον μ’άρπαξε από τ’αυτί κ’έσκασα τες 50 χιλιάδες. 
 
Το πλήγμα αυτό ήτο φοβερόν διότι μου παρέλυσεν όλη μου την εργασία αφού 
κατά την εποχήν εκείνην είχα ανάγκην από χρήματα για τη δουλειά μου κι 
ευρέθηκα στην ανάγκην να αφήσω ατροφοδότητον αυτήν και να δενεισθώ 
ακόμη για να συμπληρώσω το ανωτέρω ποσόν. Εξ αυτού οφείλω περί τες 15 
χιλιάδες τες οποίες θα εξοφλήσω τώρα που θα εισπράξω όσα από σύνταξη 
δικαιούμαι κ’έτσι θα αναπνέω ελεύθερα. 
 
Περιττόν να σου είπω ότι (Δ) τοιαύτοις όροις επέρασα άσχημες ημέρες αλλ’όμως 
δεν έχασα ούτε στιγμή τες ελπίδες μου και πάντοτε επίστευα ότι θά’ρχονταν 
καλύτερες ημέρες. 
 
Προ δύο μηνών ανέλαβα εργασίαν πλησίον ενός εργοστασίου το οποίον ανήκει 
στον οίκον Παπαγεωργίου έχω την διεύθυνσιν του ρποσωπικο΄πυ. Εκεί με 
εζήτησαν δεν μου εκανόνισαν όμως ακόμη την θέσιν μου και αγνοώ τι θα πέρνω. 



 
Πάντως είναι μια δουλειά που δεν μ’αρέσει γιατί όπως κάθε βιομηχανική 
εργασία είναι μονότονος και πληκτική. Εμένα με τρελλαίνει το εμπόριον και 
νομίζω ότι γι’αυτό έχω φτιαχθή και προς τα εκεί πάλη θα πετάξω αφού 
μεγαλώσουν εκ νέου τα φτερά μου ! 
 
Δεν λυπούμαι γιατί τόσοι κόποι μου τόσω ετών επήγαν χαμένοι ! Έχω λίγο 
φιλοσοφικήν ψυχή και πάντοτε παραμερίσζω τη στενοχώρια όταν προέρχεται 
από δικά μου ατυχήματα. Με λυπεί μόνον το γεγονός που δεν μπόρεσα ακόμη να 
βοηθήσω ν’αποκατασταθή η μεγαλύτερη αδελφή μου. Αλλά κ’αυτή ας έχη 
υπομονήν τι να γίνη αφού τα πράγματα ήλθαν έτσι; 
 
Δεν ήθελα να σου γράψω αυτά γιατί ξεύρω ότι θα λυπήσουν την ευαίσθητη 
ψυχή σου αλλ’αφού τα θέλεις; Έπειτα πάλη να μη σου ειπώ την αλήθεια; Μι΄σω 
πάντοτε την ψευτιά ! 
 
Πιστεύω ότι πάλη θ’ανέβω κι’αυτό το στηρίζω στο χαρακτήρα μου με τον 
οποίον έχω επιτύχει σοβαρές φιλίες και συμπάθειες.! Είναι πολύ λυπηρόν να 
φύγης από την Ελλάδα; Μα γιατί καϋμένο κορίτσι να ποθήσης μια τέτοια τύχη; 
Δεν είναι πολύ σκληρόν για την Μαμαά σου γενικώς για τους δικούς σου και για 
σένα επί τέλους την ιδίαν; 
 
Για να δικαιολογήσης τη φεύγα σου αυτή γράφεις ότι το κάνεις γιατί η τύχη σου 
φαίνεται τόσο σκληρά. Πόσον θ’άθελα να συναντηθούμε για να σου αποδείξω 
την νπλάνη νσου ! 
 
Δεν θέλω περισσότερα επ’αυτού του θέματος να σου γράψω γιατί και δεν 
μπορώ. Γνώριζε μόνον ότι είσαι πάντοτε στη καρδιά μου ενθρονισμένη 
κατέχουσα τη καλύτυερη θέσι στο διαμέρισμα εκείνο που είναιμ γιομάτο από 
αδελφική αγάπη και το είδος τούτο της αγάπης αντέδρασε πάντοτε εις την 
πραγματοποίηση των πόθων σου. 
 
Ξεύρεις ότι είμαι φύσις κατ’εξοχήν αισθηματική και ότι ποτέ δεν μεταβάλλω τα 
ασιθήματά μου. Εσένα λοιπόν από την αρχή σ’αγπαήσα αδελφικά δεν μπορώ δε 
πλειά μ’όλη την προσπάθεια που ανθρωπίνως είναι δυνατή να μεταβάλω το 
είδος αυτό της αγάπης ! 
 
Αλλά κ’αλλοιώτικα δεν αγαπώ καμμιά και νομίζω που και στο μέλλον δεν 
θ’αγαπήσω. Δεν μ’ελκύει η ευμορφιά αναζητώ πάντοτε την ωραία την ευγενικιά 
ψυχή αλλά που να την βρω; 
 
Τέλος ας αφήσω πλειά την υπόθεσι αυτή. 
 
Αν πάγη καλά η δουλειά μου φέτος σκέπτομαι κατά τα Χριστούγεννα να κατέβω 
στη Πατρίδα οπότε θα περάσω από την Αθήνα. Τι κρίμα που δεν θα σε εύρω! 
 
Μετά ένα μήναν θ’αλλάξω κατοικίαν για νά’μαι κοντά στο εργοστάσιον γιατί 
τώρα σηκώνομαι στες 5 για να βρεθώ στες 7 στη θέσι μου. 
 



Γράψε μου λοιπόν πως θέλεις να σου καταστήσω γνωστήν την νέαν μου 
διεύθυνσιν. Θέλω νέα σου για το επικείμενον ταξείδι σου; Αλλά σκέψου το καλά 
προτού φύγεις.  
 
Και πάλι χίλια ευχαριστώ για τη τελευταία σου μεγάλη εκδούλευση. 
 
Υγίαινε – Χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Θ/νίκη 27-12-28 
 
Νεφέλη 
 
Το από 12ης ληγ. γράμμα σου έλαβον καθώς και την τόσω εύμορφη κάρταν που 
μού’στειλες επί τη εορτή μου. Σ’ευχαριστώ πολύ. 
 
Ως προς την μετάβασίν μου στην Αθήνα σου γνωρίζω με πολλήν λύπην ότι προς 
το παρόν δεν θα έλθω. Ο λόγος είναι ο εξής. Χάριν του αδελφού μοπυ Νίκον έχω 
υποβληθή εις πολλά έξοδα. ¨ολες μου τες οικονομίες εδπάνησα γι’αυτόν. Κ’έτσι 
δεν μου περισσεύουν σήμερον χρήματα για τα έξοδα αυτού του ταξειδιού.  
 
Ποτέ στον άνθρωπον δεν τού’ρχονατι τα πράγματα σύμφωνα με τες επιθυμίες 
του. Ήλπιζα ύστερα από τόσα χρόνια να συναντώμεθα εκ  νέου για να τα 
ειπούμε καλύτερα τώρα πλειά που η σκέψις αμφοτέρων ωρίμασε περισσότερον 
και για να σε κάμω να πιστεύσης ότι είναι πολύ προτομώτερον να ακολοθεί 
κανείς τες υποδείξεις της σκέψεως παρά της καρδιάς του. 
 
Με στενοχωρεί πολύ η επιμονή σου εις την παλιαάν εκείνην ιδέαν ενώ πολλές 
φορές προσεπάθησα να σε αποτρέψω γιατί όπως ελπίζω νά’χης εννοήση ο 
χαρακτήρ μου είναι ευθύς και δεν μ’αρέσει διόλου να πλανεύω τα φτωχά 
πλάσματα. 
 
Σ’όλη μου τη ζωή δεν έκαμα μια πράξι της οποίας η ανάμνησις να μου φέρη 
ντροπή ! 
 
Η επιμονή σου λοιπόν αυτή αποτελεί ως εννοώ και την πηγήν κάθε στενοχώριας 
καιμ πίκρας διότι αμφιβάλλεις δια την πραγματοποίησιν του ονείρου σου ! 
 
Αλλά καλό μου κορίτσι δεν σκέπτεσαι καλά. Εϊσαι αξία καλυτλερας τύχης και 
λαμπρού μέλλοντις ! Είναι όμως ανάγκη να πετάξης από τη σκέψη σου αυτή την 
ιδέα που σε βασανίζη και από τη καρδιά σου το αίσθημα αυτό που σε 
κατατυραννεί και τρώγει σαν σαράκι την ωραία σου ψυχή ! 
 
Εκείνο που ενεθύμησα εγώ είναι – αν θέλης – νά’μεθα σ’όλη μας τη ζωή δυό 
καλοί και αγνοί φίλοι. Σύζυγοι δεν θα γίνωμεν ποτέ. Είναι αδύνατον να 
μεταβάλω σκέψη και απόφαση. 
 
Ουδέποτε στη ζωή μου είπα κάτι τι που να μη το πραγματοποιήσω. Περιφρονώ 
τελείως τους ανθρώπους εκείνους που αλλάζουν τες αποφάσεις των με την 
ευκολίαν της αλλαγής των υποκαμίσων των. 
 
Τώρα εάν εκ της εμμονής μου εις μιαν οιανδήποτε απόφασίν μου καταστραφώ 
αυτό μου είναι αδιάφορον αρκεί που θα σε πέσω με το κεφάλι ψηλά. 
 
Είσαι η πλειό χρυσή καρδιά  πού’χω γνωρίσει στον κόσμο! 
 
Σε πονώ αφαντάστως ! Πίστεψέ με ! Και δεν θέλω να υποφέρης εξ αιτίας μου. 
Θέλω να αποκατασταθής πλειά καλά για να γίνω ευτυχής με τη χαρμόσυνη αυτή 



είδηση. Σκέψου πολύ βασάνισε το μυαλό σου για να καταλάβης ότι τα λόγια μου 
αυτά είναι τα πλειό τίμια και ειλικρινή εφ’όσον μπορεί ένας νέος ν’απευθύνη σε 
μια νέα. 
 
Εύχομαι το 1929 να γιατρέψη τες πληγές σου και να σε οδηγήση σε μια λαμπρά 
αποκατάστασι. 
 
Υγείαινε – χαίρε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Θ/νίκη 1-10-29 
 
Νεφέλη 
 
Το γράμμα σου το τελευταίο ελαβον καθώς και όλα τα άλλα προηγούμενα. Δεν 
σου απήντησα σ’εκείνα για να σου δώσω μια αφορμή να με λησμονήσης. Αυτό 
είναι το συμφέρον σου άλλωστε. Μη νομίσης ότι μπορώ να μεταβάλω απόφασιν. 
Είναι ευκολώτερον να χαλάση ο κόσμος παρά εγώ να αλάζω την γνώμην μου. 
 
Δεν συμφωνούμε διόλου. Οι χαρακτήρες μας δεν ταιριάζουν. Εσύ αγαπάς πολύ 
την θρησκείαν για να αναφέρω ένα από τα χίλια παραδείγματα της 
ανομοιότητός μας κ’έχεις όλο με Παναγίες αγίες ζώνες και αγίους να κάμης. 
 
Εγώ δεν πιστεύω τίποτε απ’αυτά ! Είναι επόμενον ότι θάττον ή βράδιον με τα 
μυαλά πού’χομεν κ’εσύ θα απογοητευθής από εμένα κ’εγώ επίσης από σένα. 
 
Δεν είναι προτιμώτερον νά’μαστε ήσυχοι ο ένας από τον άλλον και νά’χωμεν ως 
πάντα τες καλές μας φιλίες; 
 
Εάν ήρχεσο εδώ θα έκανες το μεγαλύτερον σφάλμα της ζωής σου. Επιστολαί 
σου ως η τελευταία με απελπίζουν για την ορθήν σου κρίση και με στενοχωρούν 
εις αφάνταστον βαθμόν ! 
 
Σήμερον όλν την ημέρα έχω πονοκέφαλον από το γράμμα σου ! 
 
Υγείαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Θ/νίκη 28/2/30 
 
Νεφέλη 
 
Απορώ πως εσκέφθης να έλθης εδώ ! Εάν πρόκηται να έλθης για δουλειά δική 
σου το πράγμα είναι πολύ φυσικόν ! Σ’αυτό κανείς δεν έχει το δικαίωμα 
ν’ανακατευθή. 
 
Εάν εν τούτοις έρχεσαι για μένα δεν κάνεις διόλου καλά γιατί εκτός των άλλων 
θα με εκθέσης και στη μητέρα μου καις τον αδελφόν μου που είναι εδώ, όλως 
αδίκως. Γιατί βέβαια θα νομίζουν εκείνοι ότι κάτι έχω κάμει. 
 
Θα ευρεθώ λοιπόν στην ανάγκην μ’όλην μου την λύπην που θα αισθανθώ να μη 
σε δεχθώ κι ούτε και στο σταθμό να κατέβω. 
 
Θα ευρεθώ ακόμη προ της ανάγκης να διακόψω την αλληλογραφίαν μου μαζύ 
σου γιατί βλέπω πήραν μεγάλο κατήφορο τα πράγματα. 
 
Εάν νομίσης ότι αυτά που σου γράφω δεν πρέπι να τα προσέξης τότε κάμε ότι 
θέλεις για να τελειώση πλειά αυτή η ιστορία η οποία χρόνια ολόκληρα τώρα 
βασανίζει τη βασανισμένη μου ζωή ! 
 
Πάντως εγώ δεν είμαι εκείνος που θα μετανοήση. 
 
Υγείαινε 
 
Εμμ. Βασιλάκης 
 
Υ.Γ. Πολύ λυπούμαι πού’λθαν έτσι τα πράγματα. Δοξάζω τον θεόν που δεν με 
αφήκε να παρεκτραπώ ποτέ στο ελάχιστο απέναντί σου. 
 
Εμμ. Β.  



Θ/νίκη 24-8-30 
 
Δις Νεφέλη 
 
Έλαβον το γράμμα σου το τελευταίο που μού’στειλες στον τόπομ της εργασίας 
μου. Από το παληό σπίτι έφυγα. Έπιασα άλλο σπήτι γιατί έχω εδώ τώρα τη 
μεγαλείτερη αδελφή μου και το μικρότερο αδελφό μου που κάνει σπουδάς στο 
Πανεπιστήμιο. 
 
Από σκοπού δεν σού’στειλα την νέαν μου διεύθυνση για να χάσης τα ίχνη μου 
και να διακόψης την μετ’εμού αλληλογραφίαν. 
 
Σε λυπούμαι πολύ για όσα γράφεις. Δεν ήθελα εξ αιτίας μου να φλογίζεσαι από 
το πάθος αυτό καλύτερα να πέθαινα ! Αυτή όμως η σκέψις μου είναι αμετάβλητη 
και μην αναμένης να αλλάξη. Αλλά και απέναντι της συνειδήσεώς μου είμαι εν 
τάξει διότι από την αρχή δηλαδή προ οκτώ ετών όταν εσύ μου έστειλες το 
πρώτο γράμμα εξομολογήσεως των αισθημάτων σου έσπευσα να σου γράψω 
ότι εάν την αγάπη σου εστήριζες επί της ιδικής μου αγάπης επλανήθης διότι εγώ 
δεν σε είχα αγαπήσει. 
 
Είναι αλήθεια ότι αντεποκρηνόμην στα φιλικά σου αισθήματα λόγω των 
εκδουλεύσεων τας οποίας μου έκαμες να κρατήσης δηλ. τα πράγματά μου όταν 
ήμουνα στο μέτωπο και να με συντρέξης με μεγίστη – ομολογώ – προθυμίαν 
αυτόκλητην στην (Δ) απόληψι της συντάξεώς μου. 
 
Εάν γι’αυτά δεν σου είμαι ευνώμοων αυτό αφορά εμέ δεν αφορά εσέ. Εσύ μια 
φορά έκανες το καλό εάν δε εγώ δεν αισθάνομαι ευγνωμο΄συνην γι’αυτό το καλό 
δεν θά’μαι άνθρωπος θά’μαι .... 
 
Αλλά να θέλης λόγω των αλησμονήτων πράγματι αυτών εκδουλεύσεων να γίνω 
κοινωνός των αισθημάτων σου νομίζω ότι δεν σκέπτεσαι ορθώς ! 
Σε άλλο σου γράμμα μου έγραφες ότι στο Φάληρο κάποτε που πήγαμε – 
θυμάσαι – πού’λθες στο ξενοδοχείο μου και με πήρες; - σου έλεγα τα εναντία 
δηλ. ότι σ’αγαπούσα κλπ... 
 
Δεν θέλω να σε διαψεύσω μάλιστα αν θέλης δέχομαι να σου είπα και πλειό 
πολλά από όσα (Δ) ενθυμείσαι εσύ. 
 
Τι έπρεπε να κάμω; Ήταν η τελευταία βραδυά της διαμονής μου στην Αθήνα. 
Την επομένην αν καλά ενθυμούμαι έφευγα. Ευρέθηκα ξαφνικά μπροστά σε μια 
κοπέλα τρελλή κυριολεκτικώς από το ατυχές κείνο αίσθημα. 
 
Για να σε παρηγορήσω ενδεχόμενον σου είπα ότι κ’εγώ σ’αγαπώ αλλ’ότι η 
ένωσίς μας δεν είναι δυνατή διότι ο υλικός παράγων ο οποίος είναι απαραίτητος 
δεν ήτο εξησφαλισμένος. 
 
Έπρεπε όμως να εσκέπτεσο τι σου έγραψα μόλις έφυγα, έπρεπε να σκεφθής ότι 
εάν πράγματι σ’αγαπούσα δεν ήτο δυνατόν παρά να σε συναντούσα. Πέρυσι 
μάλιστα που ήλθα στην Αθήνα για να ιδώ τ’αδέλφια μου δεν εσκέφθηκα να σε 



βρω απλούστατα γιατί η συνάντησις αυτή θα περιέπλεκε άσχημα τα πράγματα 
θά’χαμε πάλι κλάματα θα ανανεούτο το αίσθημα σου το οποίον αφεντάσθην ότι 
είχε πλειά αποκοιμηθεί κλπ. 
 
Είναι αλήθεια ότι ησθανόμην ζωηρότατα το καθήκον να σε ιδώ για να σου 
εκφράσω την ευνωμοσύνη μου για τες προσπάθειες που κατέβαλες για το 
ζήτημα της συντάξεώς μου αλλ’εσκέφθηκα ότι αυτό θα έφερνε αναποτρέπτως 
και το άσχημο αποτέλεσμα που αναφέρω στο προηγούμενο φύλλο. 
 
Ακόμη έπρεπε να σκεφθής ότι αφού δεν σε αγάπησα όταν ήμουνα παιδί πως να 
σε αγαπήσω τώρα που πηγαίνω να γεράσω; Αλλ’οφείλω να εξηγηθώ σ’αυτό. Δεν 
σε αγπαήσα όχι διότι δεν ήσο αξιαγάπητος ίσα – ίσα που μόνον αρετές μπορεί 
κανείς να διακρίνη στην ατομικότητά σου αλλά διότι αι εσωτερικαί εκείναι 
δυνάμεις που υπάρχουν λανθάνουσαι στο είναι του κάθε ανθρώπου των οποίων 
την ενέργειαν δεν μπορεί κανείς να προσδιορίση δεν με παρεκίνουν καιμ δεν με 
ωθούν σ’αυτή την αγάπη. 
 
Ήθελα να σ’αγαπήσω αλλά δεν μπόρεσα κι ούτε ποτέ θα μπορέσω. Αυτό από 
χρόνια σου το έγραφα κατά κόρον σε κάθε μου γράμμα και σου συνιστούσα να 
διακόψης την μετ’εμού αλληλογραφίαν σου διότι εξαντλείς τον χρόνον και τας 
δυνάμεις σου σ’αυτή την υπόθεσι. 
 
Σε λυπούμαι εις βαθμόν αφάνταστον γι’αυτό αλλά και ομολογώ ότι δεν έπταισα 
διόλου εις το να δημιουργηθή αυτή η κατάστασις. 
 
Εάν όμως νομίσης ότι θα σου έγινα παραίτιος κακού ότι ύβρισα την τιμήν σου 
ότι εξεμεταλλεύθην τα αισθήματά σου ότι σε αξηπάτησα έχεις αδελφόν ο οποίος 
δεν αμφιβάλλω ότι θα είναι πολύ αισθηματικό παιδί στείλε αυτόν τον αδελφόν 
σου να με τιμωρήση για τα κακά που σου έκανα! 
 
Αλλά δυστυχισμένο κορίστι τόσω πολύ που να μου ραγίζης τη καρδιά δεν θα 
βρης καμμία τέτοια αιτίαμ γιατί στες δυό ή τρεις φορές προ οκτατετίας και 
δωδεκαετίας που συνηντηθημεν ή μάλλον ήλθες εσύ και μ’έβρισκες συνήντησες 
έναν νέον απολύτως σεμνόν απολύτως ηθικόν και πολύ τίμιον ο οποίος σε 
μετεχειρίζετο σαν σαν αδελφή αυστηρότατα σαν αδελφή του. 
 
Θέλω Δις Νεφέλη να τεθή οριστικώς ένα τέρμα σ’αυτή την υπόθεσι ιδίως για το 
δικό σου καλό για να ησυχάσης πλειά και να απολαύσης όπως σου αξίζει γιατί 
δεν επιτρέπεται να ενταφιασθή το μέλλον σου. 
 
Έλαβα λοιπόν την αμετάκλητον απόφασιν να μην απαντώ στα γράμματά σου 
αλλά να σου τα επιστρέφω χωρίς να τα ανοίξω.  
 
Επικαλώμαι την (Δ) σου και την αξιοπρέπειά σου. 
 
Πάυσε να ήσαι θύμα ενός αχαρίστου αισθήματος κύτταζε με το μάτι της 
πραγματικότητος τη ζωή αγάπησε τον εαυτό σου που τόσο αξίζει και παύσε να 
τρέφης  αίσθημα στα σπλάχνα σου το οποίον θα γίνη αφορμή της αιωνίας σου 
δυστυχίας. 



 
Είμαι βέβαιος ότι αν επανέλθης στον εγωϊσμό σου θα θεραπευθής από το 
σφοδρό αυτό πάθος καιμ θα επανεύρης την ησυχία και τη γαλήνη της ψυχής με 
την οποία θα μπορής να αγαπάς όλους τους ανθρώπους και όχι μόνον ένα. Δεν 
θα δυσκολευθής τότε να εκτιμήσης ένα δεύτερον ο οποίος να γίνη άξιός σου και 
να εξασφαλίση την ευτυχία σου. Αυτά όλα σου τα γράφω από μεγάλο πόνο γιατί 
ξεύρω καλά τες πολύτιμες αρετές σου την ασπιλον τιμιότητά σου την απέραντη 
αγαθή σου καρδιά  την ωραία σου ψυχή το πνεύμα της αυτοθυσίας σου κλπ.. 
 
Δεν έχω τίποτε άλλο να σου γράψω ειμή να σουν ευχηθώ ταχείαν θεραπείαν και 
κατάβλητον υγείαν. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 



Θ/νίκη 19-12-30 
 
Δις Ν. Δεσποτοπούλου 
 
Έλαβα ένα γράμμα σας χθες που δεν το επερίμενα γιατί πάντως ενόμιζα ότι 
ύστερα απ’αυτά που ήλθατε εδώ με τη μητέρα σας και μου εκάματε θα είχατε 
λίγη αξιοπρέπεια και φιλοτιμία να μη μου ξαναγράψετε. 
 
Εις απάντηση έχω να σας πληροφορήσω ότι ετέλεσα τους γάμους μου την 14ην 
τρεχ. μ. και επομένως πρέπει να απελπισθήτε εντελώς για τον έρωτά μου τον 
οποίον δεν μπορέσατε να προσελκύσετε όταν ακόμα ήμουνα άγαμος πολύ 
περισσότερον πουν τώρα είμαι παντρεμένος.  
 
Τας προτάσεις σας για να έλθετε εδώ να βρήτε σπήτι για να συναντώμεθα τας 
θεωρώ εστερημένας ηθικής βάσεως και σας λέγω ακόμη άλλη μια φορά ότι 
όπως μέχρι τώρα έλαμψε η αρετή μου έτσι κι από τώρα κ’έπειτα δεν είναι 
δυνατόν να εξέλθω από τα όριά της. Μη φαντάζεσθε ότι είναι δυνατόν να 
παραβώ την συζυγικήν μου πίστην και να γίνω ερωμένος γυναικός την οποίαν 
ούτε ηγάπησα ούτε αγαπώ ούτε θ’αγαπήσω ποτέ ακόμη κι όταν πρόκηται να 
θυσιάζω τη ζωή μου ! 
 
Ήλθατε εδώ με τη μητέρας σας για να με πάρετε με το στανειό ! αλλά με ποιό 
δικαίωμα; Εις τι σας φταίω; Μήπως εκηλίδωσα την ηθικήν σας; Μήπως σας 
υπεσχέθην γάμον;  
 
Διότι απλώς έτυχε να γνωρισθούμε (που νά’ναι κατηραμένη η ώρα!) και σας 
μπήκα στο μάτι και ενομίσατε ότι έπρεπε να γίνω και συζυγός σας. Πολύ 
παράξενα πράμματα μα την αλήθεια. 
 
Με εξεθέσατε εδώ παντού με τες ψευδολογίες σας τες βρισιές σας τες κατάρες 
σας! Δεν εσεβασθήτε ούτε τον τόπον της εργασίας μου ούτε το σπήτι του 
πενθερού μου. Εμπήκατε παντού παρεβιάσατε κάθε όριον ευπρεπίας και 
συμπεριφοράς. 
 
Το έμαθε όλη η Θες/νίκη και ασφαλώς θα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που 
λένε εις βάρος μου ότι αυτός ο παληάνθρωπος κάτι θά’χη κάνη στο 
δυστυχισμένο κορίτσι. Μονάχα στη Κρήτη που δεν επήγατε πάτε κ’εκεί για να με 
εκθέσετε. Αλλά κι εκεί έγιναν γνωστά όσα συνέβησαν εδώ. 
 
Σας εξορκίζω δια τελευταίαν φοράν εν ονόματι της λογικής της αξιοπρεπείας και 
της δικαιοσύνης να μη θελήσετε να με ενοχλήσετε και πάλιν διότι θα καλέσω 
αμέσως την αστυνομία. Κρατώ το γράμμα σας για να το παρουσιάσω με τες 
γελοίες προτάσεις σας. Το γράμμα σας έδωσα να διαβάση η γυναίκα μου με την 
εντολήν να καταστήση ενημέρους τους γονείς και αδέλφια της. Γράμμα σας μη 
φαντασθήτε ότι είναι πλειά δυνατόν να ανοίξω. Θα το δίνω στη γυναίκα μου 
όπως της έχω ορκισθή στα τίμια στέφανά μας να το καίη μπροστά μου 
κλεισμένο όπως θά’ναι. 
 



Έπρεπε να μου στέλνατε εδώ τον αδελφό σας κι όχι τη μάνα σας για να 
εξηγηθούμε. Βροντοφωνώ δια τελευταίαν φοράν ότι αν σας είχα κάνει το κακό 
(έτσω και ένα φιλί) θά’χα πιστολήση το κεφάλι μου. Είμαι διατεθημένος να 
πληρώσω κάθε κόπο που έχετε κάνει για το ζήτημα της συντάξεώς μου και 
ανελάβετε αρχικώς να φροντίσετε να εκδοθή το αντίγραφον της σχετικής 
αποφάσεως αυτοβούλως και χωρίς εγώ να σας αναθέσω με σκοπόν να ελκύσετε 
δια του τρόπου αυτού την αγάπη μου. 
 
Τας ευχαριστίας μου ναι την αγάπην ποτέ έστω κι αν μείνουμε η δυό μας σ’αυτό 
το κόσμο έστω κι ν πρόκειται να γίνω χίλια κομμάτια. Παύσατε πλέον να 
κατατυραννήτε ένα άνθρωπον αθώον έντιμον ο οποίος δεν έκαμε ποτέ κακόν 
και ο οποίος θέλει να ζήση όσα χρόνια του μένουν με την οικογένειάν του τίμια 
και ήσυχα. 
 
Το να έρχεσθε εσείς να διαταράσσετε την γαλήνην μιας τέτοιας οικογενείας 
κάνετε το μεγαλύτερο κακό. 
 
Σεις που ντόσν φοβάσθε το Θεό και τη Παναγία που όλο μ’αυτή έχετε να κάνετε 
πως δεν την συλλογίζεσθε στη προκειμένη περίπτωση; 
 
Για πάντα χαίρετε 
 
Εμμ. Βσιλάκης 
 
Υ.Γ. Προτιμώ τον θάνατον παρά να διαταραχθή η ησυχία της οικογενείας μου. 
Βάλτε το καλά στο μυαλός σας. Συλλογισθήτε το Θεό για κείνα που μου κάνατε 
και φοβηθήτε τον για κέθε μέλλουσαν ενέργειάν του. 
 
Εάν όμως δεν φοβήσθε κανένα και δεν ακούτε τη συνείδησί σας εμπρός κάμετε 
όπως θέλετε. Εγώ είμαι έτοιμος να παλαίσω. 
 
Εμμ. Βασιλάκης 


