
Εν Σμύρνη τη 23/9/921 

Αγαπητέ Παναγιώτη 

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.  

Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου 

γράφω. Εγώ φίλε μου με την πρώτην επιστολήν σου που έλαβον ως είδον να μου 

παραλείπης αυτό το ζήτημα ηννόησα ότι δεν έχεις καιρόν κι ευθύς αμέσως έγραψα εις την 

αδελφήν σου Γεωργίαν ως αν δε με απατά η μνήμη της έλεγον ότι λόγω των ασχολιών σου 

δεν δύνασαι να εξετάσης ως περίκάλων εκείνη να εξετάσης. 

Αγαπητέ φίλε τώρα έρχομαι να σ’επιβαρύνω με άλλην αγγαρίαν και σου ζητώ συγγνώμην.  

Σε παρακαλώ πολύ ίνα εξετάσης όπως σου είναι δυνατόν, εάν η επιτροπή η οποία διορίσθει 

υπό του υπουργείου των στρατιωτικών να εξατάση εάν επέχουν στρατιωτικά καθήκοντα οι 

εκτός της ζώνης κατοχής ως ευρισκόμενοι εν τω Βασιλείω της Ελλάδος (ήτοι Μαν/λίται, 

Κονχιαλίδες,, Πόντιοι, Καισάριοι κ.π.λ) ως θα έκανε τις εάν έχει εκδόση διαταγήν τινα δια 

της οποίας απαλλάσσονται ή όχι, ως επίσης και του αριθμού ως με την ημερομηνίαν ως 

εξής μου την γράφεις εάν κατορθώσης να μάθης (αριθ. Διαταγής 56457 -   5/9/921). Ναι 

μεν αυτό το οποίο σου ζητώ είναι κοπώδες, αλλά επειδή έχω πεποιθήσει εις σε ως είχομεν 

διέλθει μαζί πολλάς κακουχίας και ευτυχίας σε παρακαλώ ολίγην θέλησίν σου ως δι εμέ, 

διότι εξ αυτού εξαρτάται όλον μου το μέλλον ως θα απολυθώ εάν δω επέχουν στρατιωτικά 

καθληκοντα και θα σου είμαι δια πάντα ευγνώμων και τις είδεν εάν εις το μέλλον δεν σου 

φανώ ωφέλιμος κι εγώ, διότι ένας άνθρωπος ποτέ δεν ίσταται εις εν σημείον της εις την 

ζωήν του π.χ. ως εις εγώ. 

Πεποιθής εκ των προτέρων ότι η παρούσα μου θέλει εκτελεσθεί με το αυτό ενδιαφέρον 

από εσέ, ως να ήμεν εγώ ο ίδιος αυτού σε ευχαριστώ ως καλήν απόλυσιν. 

 

Φίλος και αδελφός σου 

Ε.Χ. Αγγελίδης 

Υ.Γ. Εάν δεν δύνασαι εσύ, ανέθεσε την υπόθεσίν  μου εις την αδελφήν Γεωργίαν, ήτις 

πιστεύω να την αναλάβη όταν γίνη καλά.    

Υπογραφή 



Εν Σμύρνη τη 6η Οκτωβρίου 1921 

Αγαπητή αδελφή Γεωργία 

Σήμερον όπου σου γράφω έλαβον ταυτοχρόνως τρεις επιστολάς ιδικάς σου και του 

Παναγιώτη ένα κατάλογον βιβλίων και ένα δελτάριον. Ημουν έτοιμος να σου γράψω διαμ 

τας ενέργειάς σου πως πηγαίνουν  για την υπόθεσίν μου, ότε ήλθε ο ταχυδρόμος μας και 

μου έδωσε όλα τα άνω πράγματα τα δια ταύτα σου γράφω. 

Αδελ΄φη δεν φαντάζεσαι την χαράν μου αφ’ενός μεν διότι έγινες καλά αφ’ετέρου διότι και 

η ιδική μου υπόθεσις καθώς μου γράφεις πηγαίνει καλά. 

Αδελφή δεν έχω λόγους, ίνα σου εκφράσω την ευγνωμοσύνην  μου. Η καρδία πάλλει τόσον 

δυνατά εκ της συγκινήσεως ώστε αδυνατώ να σου εγράψω την απέραντον χαράν μου, την 

άφθαστον αγαλίασην δια το προσδοκόμενον αποτέλεσμα. 

Μάθε ότι ο πατέρας μου έκανε αναφοράν εις την Ύπατην Αρμοστείαν Σμύρνης ως ήτις και 

παρέπεμψε εις τα έμπεδα ΙΙ Μερ;ρχείου Μπαλτσόβα. Αύτη δε έστειλε την αναφοράν του 

πατρός μου (δια την απόλυσιν μου) εις το αστυνομικόν τμήμα που έπεμψε εις τα έμπεδα 

αυτά δε εις την στρατολογίαν Στρατιάς Μικράς Ασίας. Έχουν παρέλθει έως 20 μέρες 

αφ’ότου τα παρέλαβεν η Στρατιάν και καμμίαν επίσημον είδησιν δεν ελάβομεν. Την 

Δευτέραν συνάντησα τον επιλοχίαν της Στρατολογίας Εμπέδων και μου είπε ότι η 

απάντησις ήλθε εις τα έμπεδα εκ μέρους της Στρατιάς και λέγει ότι «είμαι καλά 

στρατιώτης» αλλά μου το είπεν με ύφος γελαστόν ως υποθέτω ότι μου το είπε χωρατά, 

διότι την παρελθούσαν Πέμπτην το παρεκάλεσα να μου φέρη το αριθμόν πρωτόκολλου δια 

του οποίου εστάλησαν εις την Στρατολογίαν Στρατιάς τα εγγραφά μου. 

Εγώ όμως θα κάμω και αυτήν την αναφοράν την οποίαν μου γράφεις στο υπουργείον μέσω 

του Σώματός μου και τη συνδρομή εννοείται του κ. Πετρίτη θα έλθει σύντομα αυτού. Εις σε 

δε θα γράψω ευθύς αμέσως ή θα σου τηλεγραφήσω τον αριθμόν του πρωτοκόλλου και την 

ημερομηνίαν ως ότου είχεν φύγει από εδώ ίνα ενεργήσης δεόντως και τελικώς. 

Όσον αφορά δια το αρνί σου, έχω να σου γράψω αφού πρότερον υπάγω να το ξαναδώ 

επισταμένως προς το παρόν είταν καλά και σε χαιρετά Μπε ! Μπε ! Μπε ! Μπε ! 

Είναι που τότε ωραίο και εύμορφο και παχουλό το άφησες και καλλίτερα. Όσον αφορά δια 

την τροφήν του να είσαι βεβαία ότι εφ’όσον το βλέπω θα πηγαίνει καλά. 

Σου ζητώ συγνώμην δια την κακογραφίαν μου και την ασυνταξία μου, αλλά η συγκίνησις 

και η χαρά μου εν τη αγγελία της χαρμοσύνου αγγελίας δεν με αφήνουν να σκεπτώ. Σε 

ευχαριστώ πολύ και θα σου είμαι πάντοτε ευγνώμων. 

Ολίγας επιπλήξεις να κάμεις εις τον Παναγιώτη, διότι μου δικαιολογείται με υστεροβουλία 

με δύο ξηράς λέξεις ότι δεν ευκαιρεί. Αυτά να του ειπής να τα πη αλλού και όχι εις εμέ, τον 

οποίον γνωρίζει καλά ότι δεν τρώγω χάπια και κάστανα και αρλούμπες. Ότι δεν θα γίνομαι 

και ημείς (Δ) ; 

Χαιρετισμούς εις τους οικείους σου  και εις τον Παναγιώτην ιδιαιτέρως τράβηγμα εις το 

αυτί του. 



Με εκτιμήσεις και ευγνωμοσύνας 

 

Ερμόλαος Χρ. Αγγελίδης 

 

Δια το γιασεμί εις άλλην μου επιστολήν θα σου το έχω μέσα διότι σήμερον είμαι της 

υπηρεσίας και θα ανέβω αργά εις το χωριό και τώρα που σου γράφω είναι ώρα 7 ¼ μ.μ. 

Λοιπόν Καλή νύχτα σας Πέρα ως Πέρα 

Μεθ’υπολήψεως 

Ε. Αγγελίδης 

 


