
Μέτοπον Τ.Τ. 903 
 
Δεσποινίς 
 
Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω 
Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα 
λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά καθαρόν αέρα παρθένα δάση μαγευτικά τοπία 
υπερίφανα βουνά και τα άγρια πουλιά που κελαϊδούν μέσα στα δάση, μα 
διασκέδαση καμιά φορά οι συμπεθέροι μας με καμιά κανονιά με κανένα 
αεροπλάνο το οποίο εμφανίζεται δειλά δειλά σαν τροπιασμένο και φεύγει πίσο 
γιατί δεν μπορεί να δει το μέρος που μένουν τα αθάνατα παιδιά μας τα οποία 
φιλάτη η ευχή της Πατρίδος. 
Δεν παραλίπω να σου γνωρίσω ότι έχωμε και καραγκιόζη ανώτερον του δικού 
σας, εν Δεξαμενή, δίδωμεν τακτικά τσάι εις τους συναδέλφους μας και 
διασκεδάζομε με ωραία και αθώα διασκέδασις. 
Τα σέβη μου στη Μαμά σου και Πάτερ Ιγνάτιον και εις Διδας αδελφάς σου. 
3 Αυγούστου 1918 
 
μετά πολής αγάπης 
 
Α. Βασιλειάδης 



Τ.Τ. 903 Αυγούστου 22. 1918 
 
Τη από ημερομηνία 8 λήγοντος επιστολήν σας έλαβον σήμερον και εχάρικα πολύ 
επειδή (η μάχη του Σκρα) καταδέχετε και αλληλογραφεί με μας που δεν 
ονομασθήκαμε με καμιά μάχη ακόμη. Όμως πιστεύω ότι θα έλθη ημέρα κατά την 
οποίαν θα ονομασθούμαι και μεις τουλάχιστον με την μάχη (της Σόφιας) και 
τότε θά’χωμεν και μεις το δικαίωμα να υπεριφανευόμεθα όπως υπεριφανεύεται 
η μάχη του Σκρα σήμερον. 
 
Εν τω μεταξύ παρακαλώ θερμώς την μάχην του Σκρα να λάβη την καλοσύνην να 
μας στήλη ολίγα βιβλίαννα περνούμε την ώρα μας, έως να πιάσουμε δουλειά 
γιατί δεν είμεθα ακόμη έτιμοι. 
 
Τα σέβη μου στον θείον στη μαμά και στα κορίτσια και (Δ) ιδιετέρως να δώσης 
εκ μέρους μια μερίδα ψάρι μα να μη κόκαλα να μου τον πνίξουν. 
 
Ουδέν έτερον 
 
Α.Βασιλιαδης 



Εν Μετώπω τη 26η Ιανουαρίου 1919 
 
Ευγενής Αδελφή Αθήνας 
 
Την από 17ος οδεύοντος μηνός αδελφικήν επιστολήν σας σήμερον έλαβον και 
σπεύδω αυθημερόν να σας απαντήσω. Κ’αγώ αισθάνομαι την αυτήν περηφάνεια 
ως υμείς διότι έτυχον απαντήσεώς σας και αυχαρίστως από τούδε είμαι 
αδελφός σας, καθ’ότι αμφότερος ζω (Δ) δια τον αυτόν σκοπόν δια τα αυτά 
ιδεώδη εργαζόμεθα. Βεβαίως ποτέ δεν υπέθετον ότι θα υστέρη εις την 
παράκλησίν μου αυτήν μια Ελληνίς αδελφή ως υμείς. Σ’ευχαριστώ πολύ για τα 
τόσο κολακευτικά για μένα λόγια σας. Και εγώ θεωρώ εαυτόν ευτυχή διότι 
προθύμως μοι εδέχθη εις αλληλογραφίαν η αδελφή μου. Πολύ μ’ελύπησε η 
είδησίς σας ότι εντός ολίγου αναχωρείτε δια μκρυνόν ταξείδιον αλλά δεν μοι 
γράφετε παρακαλώ που μέλλετε βνα μεταβήτε; Ευχαρίστως κατά την επιθυμία 
σας γράφω εις ην ανεφέρατε διεύθυνσιν της ουχί προηγούμενον ψευδήν μου ης 
ο σας έγραψα.  
 
Επιτρεπήτω μοι να μοι γνωρίσετε ει δυνατόν το πραγματικόν σας 
ονομετεπώνυμον, ηλικίαν σας, γραμματικάς γνώσεις κ.λ.π. (Δ) όπερ ευχαρίστως 
ήθελον καγώ σας πληροφορήσω εις επομένην μου επιστολήν πλην επωνύμου 
όπερ σας είναι γνωστόν. 
Δέχησθε ερωτήσεις; Εάν ναι απαντήσατέ μοι τι είναι πατρίς; Δια την οποίαν όλοι 
μας σήμερον αγωνιζόμεθα. Και τίνα υποχρέωσιν έχει πας προς ταύτην; 
 
Μ’αδελφική αγάπη 
 
Ο αδελφός σας 
 
Βασιλειάδης 



ΔΡάμα τη 9η Φεβρουαρίου 1919 
 
Αγαπ. Αδελφή 
 
Μόλις την στιγμήν ταύτην έλαβον την αδελ. Επιστολήν σας εις σπεύδω 
αυτοστιγμεί να σας απαντήσω. 
Αλλά διατί παρακαλώ τηρήτε μυστικόν το μέλλον ταξείδιόν σας; Ανυπομονώ να 
το μάθω, άλλως τε δεν πρέπει να κωλύεσθε από ένα αδελφόν σας βεβαιώ αλλά 
και δια το αληθές σας  επώνυμον αποκρύπτετε εις έναν αδελφόν όστις εκ των 
προτέρων το εγνώριζε, ως προτείνατε  ψευδώνυμον αντί πραγματικού δηλ. το 
πρώτον αληθές ψευδώνυμον με το οποίον σας έγραψα. Βεβάιως έχετε δίκαιον 
να αμφιβάλετε περί της εχεμυθείας μου διότι καλώς δεν εγνωρίσατε με ποίον 
αλληλογραφήτε δι’ ό σας δικαιώνω. Νομίζω ότι οι καθαροί χαρακτήρες τηρούν 
εχεμύθειαν παντού και δη εις τον στρατόν. Πολύ με αμφιβάλω δε περί του 
φύλλου σας ο ανδρικός σας γραπτός χαρακτήρ – συμφωνήτε; 
Κι ούτε ολίγας γραμμ. γνώσεις έχετε φαίνεσθε ότι έχετε πολλάς πως συμβαίνειν 
αυτό; 
 
Εύχομαι ταχείαν αποκατάστασιν της αδιαθεσίας σας. Γράψατέ μοι αν 
αλληλογραφήτε με άλλους εκ του Συν/τος. 
 
Μ’αδελφική αγάπη 
 
Βασιλειάδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θεσσαλονίκη τη 12 Μαίου 1919 
 
Δεσποινίς Νεφέλη 
 
Αθήνας 
 
Την επιστολήν σου έλαβον, σοι ευχαριστώ. Συγχρόνως όμως και σοι συγχαίρω 
δια την προθυμίαν σου. Γράφε μου συχνά σε παρακαλώ για την κατάστασιν της 
αγαπητής μου της Ελένης στην οποίαν προσφέρεις και τους χαιρετισμούς μας. 
Μοι έχων άλλο τι να σας γράψω σοι παρακαλώ πάλιν θερμώς να μοι γνωρίσης 
αμέσως εάν έγεινεν η εγχείρηση και εις ποίαν κατάστασιν ευρίσκεται μετά 
ταύτα. 
Σε χαιρετώ όλος πρόθυμος 
 
Α. Βασιλειάδης 
 
Υ.Γ. Ταύτην την στιγμήν έλαβον και την επιστολήν σου δια τον κ. Σωτήρη εις την 
οποίαν μοι γνωρίζεις την κατάστασιν της αγαπητής μου κ. Ελένης. Σοι 
ευχαριστώ. Γράφε μοι συχνά πολύ συχνά δια να γνωρίζομεν την υγείαν της κ. 
Ελένης. 
 
Ίδιος 


