
Ταχ. Τομ. 922 τη 22 Ιουλίου 1922 
 
Αγαπημένη αδελφούλα 
Υγίαινε 
Πήρα το αγαπημένο γράμμα σου σήμερα, και μού’πες πως είσαι άρρωστη στο 
κρεββάτι, καίτοι ξένος και άγνωστος – που είμαι, τούτο με συνεκίνησεν 
κ’ευχόμενος από καρδιάς τον ύψιστον την ταχείαν ανάρρωσίν και την πρώτην 
σου υγείαν. 
Ημείς ως πάντοτε ερημίται ζώμεν ευτυχισμένοι από υγείαν, μόνον αυτό το καλό 
έχομεν, γυρίζωμεν δω κι εκεί με βάσανα, κακουχίες ήδη της περσυνής 
εκστρατείας Αγκύρας – πάλην οι ίδιοι ήμεθα σαν να μην περάσαμε τίποτες, και 
δια τούτο δοξάζωμεν τον ύψιστον που μας φυλάττει πάντοτε μαζί του. Σεις 
αδελφούλα μου, αυτού που βρίσκεσθε μέσα στα καλά σου, και όλα τα μέσα, 
θά’ναι περαστικά σου και θα έχης κοντάσου τις πρώτες βοήθειες από τους 
ιδικούς σου κ.τ.λ. που πάλιν θα αναλάβης την π΄ρωτην σου υγείαν με τις 
ευχάριστες στιγμές. 
 
Τώρα ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΑΙΡΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟΜ ΤΗ ΜΑΧΗ σελιδα 211-212 
 
Κλείω την παρούσαν μου, και εις άλλην επιστολλή να με συγχωρής δια την 
πολλήν φλυαρίαν μου γιατί βιαστικά μόλις ήλθα από το θέατρο, κ’έκλεισαν τα 
μάτια μου ... Σε καληνυκτίζω 
Ο άγνωστος αδελφός σας  
Ζήσης 



Δαδίον τη 5/9/22 
 
Αγαπ. Άγνωστος 
Υγιαίνη 
 
Έφθασα με την δύναμην του Υψίστου ζωντανός στον τόπον της γεννήσεώς μου , 
έλαβα δε και το γράμμα σου την ημέρα όπου εγένετο το πανηγύρι και δεν 
κατόρθωσα να σου γράψω αμέσως. 
 
Θέλης να συνεχήσωμε την αλληλογραφίαν; Γράψε μου εν μέσω Παρνασού. 
 
Μ’αγάπη 
 
Ζήσης 
 
 



Δαδίον τη 30/9/22 
 
Αγαπημένη μου Τζούλια Υγίαινε 
 
Μόλις έφθασα στο χωρίο μου από επισκέψεις συγγενών μου διάβασα τις λίγες 
γραμμές στo φίλλο όπου εχάρην για την καλήν σου υγείαν ως και ημείς δίχως 
ακόμη να προφθάσω να ιδώ τους ιδικούς μου επανέρχομε και πάλιν εις την 
φωνήν της Κινδυνεθούσης Πατρίδος μας και ήδη αναχωρώ δια Χαλκί την 
ερχομένην Δευτέραν. Είχα επίσης κατεβή στας Αθήνας προς επίσκεψιν 
συγγενών μου ως πολίτης την 10ην του λήγοντος και είλθα στις 23 του αυτού, 
είται εκλήθην παρ’άλλον τοιούτον και καθ’έφθασα εφίππους έπειτα από τόσες 
ημέρες. 
 
Εν ολίγοις γράφω αυτά και θα περιμένω δικό σου όταν γνωρίσω με έτερον 
γράμμα μου, την νέαν διεύθυνσιν και δη στρατιωτικήν. 
Για να ξέρης εφ’όσον μου κάνης συντροφιά ωσάν μια παρήγορος κι αθώα 
αδελφούλα σας μολογώ πηγαίνω πάλην στας τάξεις του στρατού γιατί τυγχάνω 
της κλάσεως 1917, και έτσι δεν προφθάσαμεν να γλεντήσωμεν λίγο τον 
ιδιωτικόν βίον. 
 
Με πολλήν αγάπην 
 
Ο Αδελφός σου 
 
Ζήσης 
 
Υ.Γ. Στείλε μου παρακαλώ την πραγματικήν σου διεύθυνσιν αν εννοήτε 
επιτρέπεται. 
 
Ο ίδιος 



Δαδίον τη 18 Νοεμβρίου 1922 
 
Αγαπημένη μου αδελφή Τζούλια 
 
Το γράμμα σου με ημερομηνίαν 4ης τρέχοντος, πήρα σήμερον από το 
ταχυδρομείον και η χαρά μου υπήρξεν μεγίστη δια το αίσιον της καλής σου 
υγείας, ως και ημείς συν Θεώ υγιαίνομεν, και είμεθα πλέον κοντά στην εστία του 
σπητιού μου και ξεκουράζομαι με ανάπαυσιν πλουσίαν. 
 
Παραπονείσαι πως δεν σου έγραψα με την νέαν μου σύστασιν εφ’όσον σεις εν 
μέσω περιοδείας απαντήσατε και εις τετάρτην επιστολήν μου κατόρθωσα να 
λάβω μίαν με την σύστασιν εις ξενοδοχείον Παρνασσός Λαμίαν, ην έλαβον εδώ 
μετά παρέλευσιν πέντε ημερών ως το ιδικόν μας ταχυδρομείον Δαδίου. 
 
Τέλος γρέψε μου σε παρακαλώ αμέσως και πληροφόρησέ μοι αν εννοήται 
επιτρέπεται την πραγματικήν σου διεύθυνσιν της οικογενείας σας, το όνομα και 
εν γένει αποκατάστασίς σας. 
 
Επίσης πως πηγαίνηται με την κατάστασιν της νέας Κυβερνήσεως; Αυτού ο 
κόσμος πεινά; Εδώ όμως όχι κατά ώρα, γιατί ο τόπος μας ασχολείται εις την 
γεωργικήν και κτηνοτροφίαν ως εκ τούτου δεν στερούμεθα τοιούτα και ούτε θα 
στερηθώμεν. Ο χειμών όμως πολύ ψυχρός τούτες τις ημέρες μας επισκέφθη 
χιών, η οποία ήτο κατάλληλος δια κυνήγιον, όπου (Δ) η ημέρα αποκρέων και 
σήμερον διασκεδάζεται με αρκετούς λαγούς και πέρδικες. 
Μην έχων τι περισσότερα δια να σου γράψω, μ’αυτά τα λίγα κλείω την 
παρούσαν μου αναμένω ιδικήν σου αμέσως. 
 
Διατελώ με πολλήν αγάπην 
 
Ο αδελφός σου 
Ζήσης 
 
Η διέυθυνσίς μου 
 
Ζήσην Ν. Γούσαλιν 
Δαδίον Λοκρίδος 



Εν Δαδίω τη 21/ΧΙΙ/22 
 
Πολυαγαπητή μου Τζούλια 
 
Υγίαινε 
Το αγαπημένο γράμμα σου με χρονολογίαν παλαιάν (30 π.μ.) πήρα σήμερον 
όπου αφίχθην εκ Θεσσαλονίκης ταξείδιόν μου, και η χαρά μου υπήρξεν μεγίστη 
δια το αίσιον της καλής σου υγείας, ως και ‘γω αγαπητή μου ζω με ανακούφισιν 
και άκραν υγείαν διατελώ. 
 
Δια το ζήτημα της αναγνωρίσεως ως «αδελφή στρατιώτου» είναι περιττή από 
την πρώτην επιστολήν σου αναγνώρισα αμέσως ότι είσαι η αδελφή στρατιώτου 
και δη «αύρα Ιωνίας» αλλά δεν ήθελα να σας το γράψω επίτηδες για να ιδώ τι 
φρόνημα έχει η καρδιά σου.  
 
Τώρα δε σας αφήνω να μου γράφης ότι θέλεις είμαι στη διάθεσίν σου να σου 
φανώ όπου δη χρήσιμος. Τα Χριστούγεννα δεν έρχεσαι να κάνουμε μαζί στο 
χωριό μου; Θα περάσωμεν καλά ελπίζω εάν εσύ δεν έλθης να ΄λθώ εγώ μετά 
μτων Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. 
Θέλω όμως και να σας εύρω εις την πραγματικήν σου διεύθυνσιν φορτωμένος 
με δώρα, (Δ) όμως δώρα ως συ φαντάζεσαι, αλλά εκ των στερουμένων παντός 
πλουσιωτέρου του κόσμου. 
 
Μα θα έλθω για λίγες ημέρες όμως δι’επίγουσαν δουλιά μου, όπου και θα 
επιστρέψω, θα περιμένω εν τω μεταξύ μέχρι της ορισθείσης ως άνω προθεσμίας 
να λάβω απάντησίν σου με την πραγματικήν και οριστικήν διεύθυνσιν. 
 
Αυτές τις ημέρες έχω στο σπήτι και δύο αθηναίους κυνηγούς οι οποίοι έχουν 
πλέον των δέκα ημερώνμ αναμφιβόλως θα τους έχω μέχρι τα Χριστούγεννα εδώ. 
 
Περαίνω την παρούσαν μου αφ’ού πρότερον κλείω τας εγκαρδίας ευχάς μου 
όπως τας ερχομένας εορτάς των Χριστουγέννων διέλθης με υγείαν και ευτυχίαν 
μαζί με τους ιδικούς σου. 
 
Με πολλήν αγάπην 
 
Ο αδελφός σου Ζήσης 
 
Υ.Γ. Σε παρακαλώ μου κάνης την χάριν αν ει δυνατόν να ρωτήσης εις το Υποθρ. 
Των Στρατιωτικών για κάποια αμαφορά μου ήν υπέβαλα δια της απ’αρ. 
81/6/11/22 μέσω (Δ) περί παροχής ηθικών αμοιβών απονεμηθέντων μοι εις την 
Σ. Μ. Ασίας κ.τ.λ. Το αποκτώ. 
 
Ο ίδιος 



Δαδίον τη 24-1-23 
 
Αγαπητή μου αδελφή Τζούλια 
Υγίαινε 
 
Έλαβα μέχρι χθες και τας τρεις επιστολάς σου, δίχως ν’απαντήσω εις κανένα, 
και τούτο προήλθον όχι εξ αμελείας μου ή ασθενείας μου αλλ’ότι αυτάς τας 
ημέρας εγένοντο γάμοι πολλών συγγενών και φίλων μου και ευρισκόμουνα εις 
ευθυμία διασκεδάσεις μετά των ιδικών μου ως πρωτοβλάμης κουμπάρος 
(ανάδοχος) κ.τ.λ. έτσι λησμόνησα την αγαπημένη αδελφούλα μου, που δεν με 
λησμονεί, γι’αυτό και’γώ σου εσωκλείω και την φωτογραφίαν μου ως 
αναμνηστικόν σας ενθύμιον και σοβαράς φιλίας μας ην αποκτήσαμεν εις την (Δ). 
Πρωτίστως σε υπερευχαριστώ για την παροχήν της εργασίας και ενέργειαν 
ταύτης αδελφικότατα είμαι κατ’υποχρεωμένος και επιφιλάσσομε 
ν’ανταποδώσω εν καιρώ. 
Θα είμαι επίσης ευτυχής όταν θα μου στείλης και συ την φωτογραφίαν σου και 
έτσι θα σε ζωγραφίσω μεστην καρδιά μου και θα την φυλάττω ως κόρην του 
οφθαλμού. Θά’λθω όμως εις Αθήνας αλλά τώρα όμως όχι γιατί περιορίζομαι (Δ) 
γραμματεύς ενός (Δ) μας και εν γένει εκκρεμών υποθέσεών μου. 
Ζω άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ορφανός μητρός, μ’αρκετήν κτηματικήν 
περιουσίαν κ.τ.λ 
Η διαμονή σου εις οδόν Ομήρου 18 και τι επαγγέλεσθαι; Άρα γε να κάμνω λάθος 
καθόλου παράδοξον να σ’ενθυμούμαι  ως να γνωρίζω τα πάντα όταν και η 
φωτογραφία σου έλθη εις χείρας μου δεν συμφωνείς; 
 
Με πολλήν αγάπην 
 
Ζήσης 
 
Υ.Γ. Δεν έλαβα ακόμη τα μετάλλια. 
Ζ. 



Εν Δαδίω ντη 9 Φεβρουαρίου 1923 
 
Αγαπητή μου αδελφούλα 
 
Υγιαίνω Υγίαινε 
 
Το πολυσέλιδο γράμμα σου με ζούρλανε υπερβολικά γι’αυτό δεν έχω κι εγώ 
τόσν πολλά να σου γράψω για να χορτάσης αλλά θα ιδούμε παρά κάτω τι θα 
βγάλη η πέννα με το ξεροκέφαλο καθ’’οτι δεν ημπορώ να τα παραβάλλωμε το 
ιδικόν σου. 
Ας είναι. Το δώρον που σου έχω τάξη θα εκτελεσθή με την άφιξίν μου εντεύθεν 
εν καιρώ αλλά θα είναι άγνωστον γιατί έτσι και συ μου κρύβης τα μυστικά της 
καρδιάς ακόμη επί τόσον καιρόν αγαπημένοι ωσάν αδελφοί μου έκρυβες 
τώνομά σου, δεν είναι κρίμας 
Αφού ακόμη ήδη στα γραφόμενά μου ακόμη και την καρδιάν μου με την ηθικήν 
μου αμοιβήν της αξιοπρεπείας μου ην φέρω τίτλον τιμής εφ’όσον φορώ το 
ελληνικόν στέμμα επί τόσα έτη. Αλλά και δεν το πιστεύω ποτέ μου εν όσω ζω για 
να απαρνηθώ ή να θείξω μια αδελφή Στρατιώτου που εκτελούσε το ιερόν 
καθήκον της πατρίδος με ότι μπορούσε για τον αγωνιζόμενον αδελφόν κ.τ.λ. και 
όχι μια φωτογραφία η οποία θα έχη το εξίωμα της αγωγήςν με τον τίτλον 
δαφνοστεφούς τιμής και αξιοπρεπείας σένα αθώο όνομα κοριτσιού. 
Ναι την εικόνα της αδελφής μου, θα την έχω ως εν κειμήλιον, μα και τεκμήριον 
αδελφικής μας αγάπης !.. Υπό πάσαν εχεμύθιαν, κι ακόμα από τους ιδικούς μας, 
αλλά της αδελφής μου φωτογραφία όπως κι εγλώ όχι …… γιατί ! ….. ξεύρεις 
πολύ καλά εξεκρύπτεις πολλά μυστικά της καρδιάς σου ακόμα. 
Θα περιμένω όμως για να ιδώ τέλος το τι κρύβεις ακόμη α’αυτή την καρδιά !!... 
Μ’αλήθεια αγαπητή μου αδελφή τουλάχιστον την εικόνα σου την περιμένω και 
θα την περιμένω μέχρι τέλους του μηνός να ιδώ αν εκτιμάς τους αδελφούς ωσάν 
μια καλή κι αθώα αδελφή στρατιώτου. 
Τα μετάλλια δεν τα έλαβα ακόμη, ήλθον όμως τα χαρτιά άτινα υπέβαλεν και 
πάλιν ο πρόεδρος με ιδιοχείρη μοι απόδειξις παραλαβής μεταλλίων και πιστεύω 
να έλθουν μέχρι Μάρτιον, υπεβλήθησαν όμως δια της υπ’ αριθ. 6. 31/1/23 
αναφοράς της κοινότητος. 
Δεν βαριέσαι σαν τι θα μας δώσουν κι αυτά να φάμε. 
Τας απόκρεες πως τα πέρασες; Δεν αμφιβάλω πάντως καλά ! Ημείς αγαπητή 
μου αδελφή υπερ εχάρηκα (Δ) τας υπ’όψεις, γιατί δεν ταγοράζωμεν όπως σεις, 
γλέντια, χορίς με διασκεδάσεις καρναβαλίων, σκοποβολή, αγώνας κ.λ.π. μα ήταν 
και αι ημέρες ανοιξιάτικες, οι δε γάμοι και αρραβώνες μέχρι της τόρα – πόκρεες 
βλέπεις τα χωριά τα έχουν αυτά. 
Μόνον τώρα δεν μπορώ να υποφέρω από σαρακοστιανό φαγί θα’ρχίσω από 
Δευτέραν τα συνιθισμένα με τα τρυφερά αρνιά και κατσίκια τ.τλ. Ζηλεύωμε και 
τους γάμους με της χαρές αλλά φοβούμεθα και τον στρατόν κι έτσι ελεύθεροι 
ακόμη ωπότε ιδούμε και την ειρήνη. 
Αλήθεια ανάγκη ακόμη δεν έχομε για τίποτα πράγματα μικρά ακόμη. 
Δεν μού’πες όμως την τιμήν των τροφίμων και εν γένει καταστάσεως των 
πραγμάτων, υπάρεχει καμμία βελτίωσις ή ιδία κατάστασις εξακολουθεί. 
Αλλά ας είναι αδελφούλα μου αν δώση ο Υψιστος και είμεθα ‘δω το καλοκαίρι 
θα σε προσκαλέσω μ’όποιον άλλον ιδικόν σου θέλεις να έλθης εδώ στην Πατρίδα 
μας για να ιδής πως θα τα περάσωμςν, που είναι η ζωή που είναι τα νειάτα. Ναι 



σας το ορκίζομαι θα το πράξω, κι εξ’άλλου εδώ έρχωνται κάθε χρόνο καν και καν 
φαμιλιές στο σπήτι μου, όχι εσύ που είσαι η αδελφή μου; 
Μα και η Αθήνα, αλλά κατά περιστάσεις, βλέπεις ημείς στερούμεθα τον κόσμον 
και  εν γένει πολιτισμόν αλλά στ’άλλα ήμεθα ευτυχέστεροι στον κόσμον. 
Σκέπτομαι λοιπόν να κατέβω στην Αθήνα, όπου φοβούμαι το κρύο που δεν θα 
βρω ξενοδοχείο, μα τι τα έπαθα και λέγω χώμα να γίνη με την Αθήνα που καθώς 
κατήντησε. 
Τέλος πολλά σού’γραψα και αυτά με την βία μου γιατί έχω και δουλειά στο 
μηκρό μου γραφείο … 
Και θα περιμένω ιδικό σας  συνοδευόμενο με την φωτογραφίαν σου. 
 
Διατελώ με φιλιά 
 
Ο αδελφός σου 
 
Ζήσης 



Εν Δαδίω του 13 Μαρτίου 1923 
 
Αγαπητή μου φίλη Γεωργία 
 
Υγίαινε 
 
Την φωτογραφίαν σου πήρα με συστημένην επιστολήν, και πέταξα από την 
χαράν μου, μόλις είδα την εικόνα της αγαπημένης μου αδελφούλας που δεν 
ευρίσκω λόγους να εκφράσω τας ευχαριστίας μου. 
Είμαι ασθενής φιλτάτη μου από πολλά βάσανα τα οποία παρουσιάσθησαν 
εκτάκτως, διότι κατόπιν  της χαράς περίμενε και την λύπην. 
Από μακράν σου θάνατοι πλησίων συγγενών μου, και πολλάς σημαντικάς ζημίας 
ζώων. Θα προσπαθήσω όμως να υπερπηδήσω την άνευ νόσου ασθενιάν μου, με 
ότι δήποτε τρόπον, είτε δια της καλής περιποιήσεώς μου, εκ μιας εξαδέλφης μου 
– είμαι ορφανός μητρός – με την πλουσίαν επίσκεψιν και της άλλης της ευτυχούς 
αλληλογραφίας υμών που μ’αφίνη μια ωραία ανακούφισην της ασθενίας μου 
και παρηγορία μεγάλη με το εύμορφο karte post.  
Ζαλίζωμε πειά να σου γράψω ποιό πολλά, μονάχα ρωτάς σε παρακαλώ για τα 
χαρτιά εις το υπουργείον τι γίνονται, γιατί ως φαίνεται κοιμηθήκανε. 
Με ερωτάς τας οικογενειακάς μου υποχρεώσεις, αδελφούς μόνον τρεις ακόμη 
στρατιωτικούς εις Ελληνικόν στρατόν δυό και αμερικανικόν εις Cherjean 
mejeur, ορφανός μητρός, πατήρ μου Περήληξ. 
Διατελώ με πολλήν αγάπην και άνευ κακίας. 
 
Ο Εθνικός και γενναίος εν τω στρατώ αδελφός σου. 
 
Ζ. Γούσαλης 



Αγαπητή μου Γεωργία 
 
Η κατάστασίς μου η ίδια, βρίσκωμαι εις χωρίον Ξυλικοί έξωθεν του Δαδίου προς 
(Δ). Με την ανάρρωσίν μου θα σου γράψω λεπτομερώς τα ότι αιτείς εις την 
σήμερον ληφθήσα επιστολήν σου. 
 
Τα χαρτιά ακόμη δεν ελήφθησαν αγνοώ όμως διατί. Πηγαίνης παρακαλώ ως και 
εις Τάκην Χαρόπουλον οδός Σωνιέρου 4 βιβλιοπωλείον και πεσς του όπως μου 
αποστείλη τιμοκατάλογον του βιβλιοπωλείου του αμέσως. 
 
Ο αδελφός σας 
 
24/3/23 
 
Zissis 



Εν Ξυλικούς τη 30 Απριλίου 1923 
 
Φιλτάτη μου κι αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Υγίαινε Υγιαίνω 
 
Το αγαπημένο γράμμα σου έλαβον σήμερον με τον διανομέα και η χαρά μου 
ηυξήθη τα μέγιστα για τα τόσα καλά και παρήγορα λόγια σου, μα και πάνω σε 
χαρά ενός εξαδέλφου μου αρραβώνα ο οποίος έπερνε ‘δω στην περιφέρειάν μας 
χωριό – ήμουν δε και  ως πρωτοβλάμης του γαμβρού έφιππος, και ήτανε η 
πρώτη μας εκδρομή μετά της οικουρίας μου. Είναι απερίγραπτος η διασκέδασίς 
μας με όργανα, χορούς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πήγε καπνός φαγητά 
πλούσια ψητά και μαγειρευτά τρυφερά τυριά (εννοήται τώρα στα χωριά μας 
φτιάνουν τυριά γιατί είναι ορεινό το μέρος). Εγώ δε ωσάν ξένος βρίσκομαι ‘δω 
πέρα στα χωριά γιατί τα χάλασα με τους ιδικούς μου και τους έχω ξωρκίσει και 
ζω αναπαυμένα και με περίσια  ζωή δια της (Δ) μου, χαίρω άκραν υγείαν, μη πεις 
ποθητόν της εποχής, κι έτσι ξεσκλαβώθηκα από τους συνοικίους μου και ζω με 
ιδικόν μου ιδρώτα κ.τ.λ. Πιστεύω να κατάλαβες τι θέλω να σου πω, γιατί δεν 
θέλω να ζήσω στο χωριό μου, θα ζήσω όμως κοντά αλλά σε κανενός, τα κτήματα 
μου θα εργάζομαι για της χρονιάς μου ψωμί, όπως δια το ερχόμενον έπραξα – ο ο 
γονεύς όμως ήθελε μεγαλυτέρας αξιώσεις  και πονοκεφαλιές κι έτσι χωρίς καν 
ακόμη να πάρω και το μερίδιόν μου ζω πλούσια από τον καθέναν. 
Πιστεύω να πράττω καλά για το συμφέρον μου, ε τι λες Γεωργία ; 
Αποστρέφομαι πάντα σπιτικόν μου και λέγω πως είμαι ευτυχής στη μοναξιά του 
μπεκιάρη. 
Για το ζήτημα της ακρίβειας έχει ως εξής : κρέας 28 δραχ. αμνός – (Δ) 8-10 τυρί 
20 τρυφερό 10 – και ούτω καθ’εξής αλλά τι το θες έπεσε πληθώρα πρόσφυγες 
και ενεφανήσθη τυφοειδής πυρετός και από τον φόβον μου έφυγα μετά από δύο 
μήνες λέγω για να ξαναπάγω. 
Τα χαρτιά τι γίνονται στο Υπουργείο; Πιστεύω δεν θα υπάρχη ελπίς προς 
αποστολήν των μεταλλίων μας. 
Βιαστικά σου γράφω αυτά τα ολίγα να μην λές πως σου κρύβω τίποτε όχι εγώ 
τα γράφω καθαρά και ξάστερα σ’ένα δικό μου πρόσωπο 
 
Διατελώ με αγάπη 
 
Ο αδελφός σου  
Ζήσης  
 



Εν Ξυλικούς τη 14 Μαϊου 1923 
 
Αγαπημένη Δνις και λατρευτή μου αδελφή 
Γεωργία 
 
Υγίαινε  
 
Επιστρέφων από μακρινό μου ταξείδι χθες και βρήκα γράμμα σου και τις δυο 
ρεκλάμες όπου έμεινα πλήρη χαράς δια την τόσην μας αχώριστον και ειλικρινή 
αγάπην, δι ο σε υπερευχαριστώ και εκ των προτέρων σας ζητώ συγνώμην δια 
την άνω βραδιπορίαν ως κάτοθι ομολογώ. Το ταξείδιόν μου αγαπητή μου έχει 
ως εξής : 
Έφερα εμπόριον αρκετόν εκ Θεσσαλονίκης οποίον και επιτηδεύομαι εντός του 
χωρίου (Δ) αρκετήν και κερδοσκοπικήν εργασίαν με την δύναμην του υψίστου 
ζω αναπαυόμενος μέχρι της στιγμής χωρίς να βλάπτω ή να ενοχλώ ουδέναν. Το 
μέρος δε υγειέστατον υπέρ του μέτρου και με () αναλόγους (Δ) της ζωής, η 
ασχολία του χωριού τούτο επί το πλείστον κτηνοτρόφοι και γεωργοί. 
Εγκάινια δε έκαμον ημέραν εορτής σας (Αγ. Γεωργίου) Τρίτην δε ανεχώρησα εις 
Θεσσαλονίκην και χθες επιστρέφων κομίζοντας τα αναγκαιούντα εις το 
κατάστημά μου είδη, και έτσι λησμόνησα εις όλους τους δικούς μου αμέσως να 
γράψω, τώρα δε είμαι (Δ) ολίγου μοναξιάς καθ’ότι ως γνωρίζης απέφυγα από 
τους ιδικούς μου και μεθ’υπαλλήλους γυρίζω. 
Η καλοκαιρινή περίοδος του χωριού τούτου είναι θαυμασία, αναμένομεν εξ 
Αθηνών τρεις οικογενείας τους έχομεν τακτικώς. Α΄Οικογένεια Α. (Δ) Αν/ρχου – 
Πειραιώς πάροδος 29 Θερμοπυλών, Β΄Κεχρά – Γ/Ζήρα Π. Δικηγόρου – (Δ) 
εννοήται όμως ότι έχουν τους συγγενείς τους εδώ πέρα. 
Τέλος αγαπητή μου να μην σε κουράσω βιαστικά σας γράφω αυτά τα ολίγα κι 
ότι απαιτής από μένα ήμαι εις θέσιν και πρόθυμος να σου παράσχω εις ότι 
δύναμαι. Μέχρι Αύγουστον ίσως και κατέβω και εις τας Αθήνας προς αγοράν 
εμπορίου. 
Τα σέβη μου εις όλους τους οικείους σου εάν πρότερον επιτρέπονται 
 
Ο μεθ’απείρου αγάπης 
Και αφοσιώσας αδελφός σας 
 
Zissis 
 
Υ.Γ. Εις Χαιρόπουλον παρληγγηλα εντύπους φακέλλους και ημετέρα σφραγίδαν 
ιπέ του να σταλώση αμέσως. 
 
Zissis 
 
   



Εν Ξυλικούς τη 18 Ιουνίου 1923 
 
Αγαπημένη μου Γεωργία 
Υγίαινε 
 
Είχα χαρά μεγάλη να σου γράψω αμέσως στο πρώτο σου γράμμα αλλ’ο Ύψιστος 
δεν μας άφησεν γιατί ήλθεν άγγελος κυρίου και μ’άρπαξε τον αείμνηστον και 
αγαπητόν μου Πατέρα και μας άφησε χρόνους αρκετούς. 
Λόγου του μεγάλου γήρατος καίτοι ήτο γέρος στερεός ουδέποτε το 
φανταζόμεθα να τον χωρίση εκ των ζώντων η αναθεματισμένη νόσος 
λαρυγγίτης –Δεκαπέντε ημέρες στο στρώμα χωρίς καν να δειπνήση καλώς και 
να τραφή και με τας μεγάλας περιποιήσεις μας και των ιατρών δεν 
κατορθώσαμεν να επαναφέρομεν την υγείαν του, προσπάθησα να τον φέρω 
αυτού πέρα εις ειδικόν λαρυγγολόγο, αλλά δεν εδέχθη τούτο λόγω εξόδων και 
μη θεραπείας. 
Ας είναι δεν μας ελύπησεν και τόσο ο αποχωρισμός του γιατί εγλέντησε ωστόσο 
την ζωήν του εις ηλικίαν 87 ετών. Είθε να ζούσαμεν κι ημείς τόσα χρόνια. 
Σεις τι γίνεσθαι αγαπητή μου αδελφή; Πως τα περνάτε τώρα με την πτώσιν της 
λίρας, πιστεύω να έπεσαν τα πράγματα τώρα κι έτσι δεν θα παραπονείσαι. Εγώ 
τά’χω καλά τώρα γιατί τον πλήρωσα τον τόκο, μα όχι και πολλά, δοξάζω όμως 
νά’λθουν τα πράγματα όπως πρώτα και ας ζημιοθώμεν, το θέλω μ’όλη μου την 
καρδιά να έλθουν μια πεντάρα. 
Εδώ βαθμηδόν τα κατεβάζομεν το κρέας μόνον τό’χωμεν φθηνόν με 12 δραχμάς 
καθ’οκάν και 14 ερίφιον, τα λοιπά είδη ελαττόνονται ολίγον κατ’ολίγον. 
Ο καιρός μας είναθ βροχερός ο οποίος μας προξενεί ζημίας εις τα σπαρτά μας, 
εφέτος ήθελον να έκαμνα στο σπήτι μου άνω των 300 κοιλών σίτου και δεν θα 
πάρω ούτε τον σπόρο, αμπέλια κατά ώρας έχομεν σχετικώς καλά ως ανοιξιάτικη 
σπαρμουδιά. 
Τώρα θα μου πης πως τά’χω αυτά λοιπόν αγαπητή μου εδώ στας κομωπόλεις 
ασχολούνται εις πολλά αλλά εγώ πώχω μαγαζί έχω και το ζευγάρι ον καλιεργώ 
μόνος μου τα κτήματά μου εφ’όσον τα έχω πατρικά μου διατί να μην τα έχω 
όποτε τα θέλω; Σιτάρι έχω παλαιό ακόμη και το κατεβάσαμε εις τας 4 δραχμάς 
κατ’οκάν αλλά δυστυχώς αι αγοραστάι εξηφανίσθησαν κ’έτσι θα μένει εις 
αποθήκην εν καιρώ ανάγκης πάλι. 
Σε κούρασαν πιστεύω τα γραφόμενά μου, κλείω την παρούσαν μου με τους 
εγκαρδίους χαιρετισμούς εις οικογένειάν σας ην αγνοώ, αφ’ου πρότερον 
ευχαριστήσω υμάς με την ευγενή και αδελφικήν μας αγάπη 
 
Ο πάντοτε αδελφός σας 
 
Ζήσης Ν. Γούσαλης 
 
Υ.Γ. Εις Χαιρόπουλον Σωνιέρου 4 – έστηλα επιταγήν δραχ. 50 όπως μοι 
αποστείλη την σραγίδα και τους φακέλλους ενθύμισέ τον. 
 
Ο ίδιος  



Κομοτινή τη 12η Μαϊου 1925 
 
Φίλη δεσποινίς 
 
Σήμερα έλαβα μαζή με της δυό κάρτες και το γράμμα σας και σας 
υπερευχαριστώ δια το προς εμέ ενδιαφέρον σας. Προ δύο ημερών σηκώθηκα 
από το κρεββάτι και τώρα δόξα τω Θεώ είμαι εν τελώς καλά. Τας μέρες της 
αρρώστειας μου είχα (Δ) φρικτά, όταν κανείς είναι μόνος μακρυά από τους 
δικούς του άρρωστος υποφέρει πολύ, η μοναξιά απελπίζει τον άρρωστο. Οι 4 
τοίχοι ενός ξερού δωματίου πιέζουν το στήθος. Ευτυχώς προ διημέρου 
απελάγην απ’αυτό το τρομερό μαρτύριο. Το γράμμα σας με ευκαρίστησε πολύ, 
αλλά, επιτρέψατέ μου να σας πω, με δυσαρέτησε και λιγάκι, γιατί πριν το ανοίξω 
είχα την πεποίθησι πως θα μου είχατε γράψη το πραγματικό σας όνομα. 
Αγαπητή δεσποινίς, πιστεύσατέ με ότι δεν είμαι περίεργος καθόλου, αλλά δεν 
μ’αρέσει να αλληλογραφώ με μια δεσποινίδα υπό ψευδώνυμον, αυτό με καίει να 
μην μπορώ ν’αποκτήσω την απαιτούμενη οικειότητα που υπαγορεύει η φιλία, με 
κάνει διστακτικό. 
Επιτρέψατέ μου να σας ζητήσω και πάλιν να μου γράψετε σεις το πραγματικό 
σας όνομα πράγμα το οποίον φρονώ ακραδάντως ότι θα γίνη στο επόμενό σας 
γράμμα, το οποίον περιμένω ανυπόμονα. Δεν πιστεύω να μου αρνηθήτε και αυτή 
τη φορά. Η νέα σας άρνησις θα με κάνη ακόμα πειό διστακτικό. Άλλως τε και 
κατ’αυτόν τον τρόπον η έκπληξις επιτυγχάνει. 
Τον Πάνο τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ. Είναι ένας από τους λαμπρούς 
φίλους. Αλλά θα ήθελα να μη μάθω για σας απ’αυτόν, αλλ’απ’ευθείας από σας. 
Βέβαια κατόπιν τούτου θα μπορώ πειά να γράψω και του Πάνου στον οποίο δεν 
έχω γράψει διόλου, διότι ομολογουμένως είμαι λιγάκι τεμπέλης στην 
αλληλογραφία μου.  
Λοιπόν αγαπητή δεσποινίς (δεν ξέυρω γιατί δεν μπορώ να σας γράψω Τζούλια) 
περιμένω ανυπόμονα τομ επόμενο γράμμα σας το οποίο θα μας γνωρίση και θα 
μας συνδέση πραγματικά. Δεν το επιθυμείτε αυτό; 
Μη με νομίσετε δεσποινίς για απαιτητικό, όχι δεν είμαι. Είμαι ειλικρινής μ’αρέσει 
πάντα να λέω εκείνο που σκέπτομαι, απεχθάνομαι τα επιτετηδευμένα. 
Επίσης θα ήθελα να μου γράψετε συγκεκριμένως πειά βραδειά με γνωρίσατε, 
βοηθήσατε παρακαλώ λιγάκι τη μνήμη μου η οποία δεν είναι πεια πολύ δυνατή 
ίσως λόγω της ηλικίας. 
 
Σας χαιρετώ φιλικά 
 
Ζήσης 
 Στον Πάνο τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς 
                          


