
Σμύρνη τη 4/2/20 

Αγαπητή Γεωργία 

Είναι η έκτη ή η έβδομη επιστολή που σου στέλλω από της ημέρας που ανεχώρησα εκ 

Μακεδονίας και δεν έλαβον ακόμα απάντησιν. 

Το βιβλίον που μου έστειλες το έλαβον καθώς σου είχον γράψει εις προγενεστέρας μου 

επιστολάς. Να μου γράψεις πόσο εστοίχισε για να σου στείλω το αντίτιμον. Αναμένω 

απάντησιν στην κάτωθι διεύθυνσίν μου. 

Σύνταγμα Βαρέος Πυροβολικού 

Ι Μοίραν 

Τ.Τ. 902 

Με αγάπην 

Αθανασιάδης 



Τ.Τ. 902 12/2/20 

Αγαπητή Γεωργία 

Μέχρι σήμερον δεν έλαβον καμμίαν επιστολήν σου, δηλαδή από τον Νοέμβριον π.ε. Προ 

ημερών έμαθα ότι ήλθον κάποια επιστολή δικήν σου στο Σύνταγμά μου, αλλά επειδή ο 

ταχυδρόμος δεν με εγνώριζεν ακόμη φαίνεται πως την επέστρεψε στο ταχυδρομείον. 

Ηνόησα δε ότι ήταν δική σου διότι καθώς μου είπεν ο ταχυδρόμος κατόπιν έγραφε ο 

φάκελλος καθώς όλα τα γράμματά σου Χριστιανική Αδελφότης κ.λ.π. 

Το βιβλίον το έλαβα αλλά περιμένω να μου γράψης τι κοστίζει για να σου στείλω το 

αντίτιμον. Γράψε μου εις την κάτωθι διεύθυνσιν 

Σύνταγμα Βαρέος Πυροβολικού 

Ι Μοίρα 

6η Πυρ/χία 

Τ.Τ. 902 

Με αγάπην 

Αθανασιάδης 



Τ.Τ. 908 

18-12-21 

Καλή μου αδελφούλα 

Το από 3 τρέχοντος γράμμα σας με πολλή μου χαρά έλαβα χθες. Σήμερα με ιεράν 

απασχόλιμου προσπαθώ εκ της παρούσης μου όπως απαντήσω στην τόση πρόθυμη 

καλωσύνη !  

Ομολογώ ότι συνεκινήθην με τα ωραία σας λόγια · με τις εμπνευσμένες αυτές γραμμές που 

μου χαρίσατε, και μα την αλήθειαν ευτύχησα ακούων μιαν ειλικρινή ομολογίαν 

αναγνωρίσεως ένα θείον ψαλμόν για τα αθάνατα έπη του στρατού μας. Πράγματι ο 

στρατός υπέρ πολύ και άλλοτε εξεπλήρωσε το καθήκον του μετά θαυμαστής μετά θείας 

αφοσιώσεως προς την πατρίδα την οποίαν έπλασσε. Την οποία θεωρεί και ην οποία θα 

είναι μεγάλη ! Ηυτύχησα να παραστώ μάρτυς παραδειγμάτων αυτοθυσίας, 

αυταπαρνήσεως και ηρωισμού απαραμίλλου του συνόλου των μαχητών των ηρωικών 

τούτων ακριτών εις τα αφιλοξένας πέραν του Σαγγαρίου πεδιάδος και της εις τα νωπά έτι 

κατορθώματα αμύνης παρά το Αφιόν Καραχισάρ !! Ιλιγγιά κανείς ριγή στην θέαν του 

μαχητού που τους διακρίνει η ακατάβλητος πεποίθησις επί της νίκης, που δεν επιτρέπουν 

στην αυτοθυσία των ταύτην ουδεμία απόπειραν οθενδήποτε κι αν αυτή δύναται να 

προέλθη δια την κατασπίλωσιν του πατριοωτικού των φρονήματος ! Της γενναίοι πράγματι 

και επαξίοι ευγνωμοσύνης απείρου και μεγαλυτέρας εισέτι προς αυτούς στοργή ! Στοργή εκ 

μέρους εκείνων που ιθύνουν τα πράγματα και οι οποίοι δια να κατορθώσουν να φέρουν εις 

αίσιον πέρας το αρξάμενον μέγα απελευθερωτικόν έργον πάλιν τας χρυσάς ελπίδας του επί 

του ηρωικού τούτου στρατού θα στηρίξωσιν. Όσον για τον εαυτόν μου δεν είμαι και τόσον 

γενναίος (Δ) πάντες οι δυνάμεις μου επιστρατέυθησαν κατεβλήθησαν δια την εκτέλεσιν του 

καθήκοντός μου απλώς ευχαριστώ για τα compliments που μου χαρίζητε – βεβαιωθήτε 

όμως ότι η υπηρεσία μου ήτο η περίδεση – η διακομιδή και αι πρώται βοήθειαι εις τους 

ήρωας !! Κολοσσιαίον ηθικόν έργον και τούτο στερούμενον και τόσης γενναιότητος, καίτοι 

επανειλημμένως εκινδυνεύσαμεν εκ του πυρός του εχθρού!  Ευτυχής ο στρατός παρά τας 

κακουχίας, παρά τας στερήσεις, παρά τας απωλείας κατόρθωσε να διατηρή ακέραιον το 

ηθικόν του, ακεραίαν και αμείωτον την ελπίδα επί την νίκην του. Κι έτσι σύντομα η 

γαλανόλευκος θα κυματίση υπερηφάνως εκεί όπου τα όνειρα, οι παλμοί τόσων γενεών 

ευχήθησαν, περιβάλουσσα υπό τα ενδόξους πτυχάς της όλα τα ελεύθερα πεια παιδιά της 

μεγάλης πατρίδος ! 

Ώστε θα με παρηγορήτε σε κάθε μου θλίψι, σε κάθε μου στενοχώρια ; ευχαριστώ για την 

καλωσύνην Σας, αλλά θα μου γράφητε τακτικά συχνά ; Πόσα νέα θα ήθελα να μάθω από 

την Αθήνα και βέβαια πόσα έχετε να μου γράψητε, Ε έτσι δεν είναι; Λοιπόν; Να περιμένω; 

Γιατί ψευδωνυμείτε ; Σας αρέσουν τα ψευδώνυμα ; Δεν σας αρέσει το όνομά Σας; Μήπως 

δεν είναι ωραίον; Το γράμμα μου θα το λάβητε τας εορτάς – από καρδίας έυχομαι χαράν 

και ευτυχίαν. 

 Με αδελφική αγάπη 

Ο αδελφός Σας 



Ε. Αθανασιάδης 

Ανθυπίατρος 5ον Συν/μα πεζικού Τ.Τ. 908 

 



14-4-22 

Αγαπητή Γεωργία 

Το από 30 λήξαντος πεφιλημένο γράμμα Σας το έλαβα – μα αλήθεια βραδυνά να σας 

απαντήσω και τούτο γιατί ακόμα περιποιούμαι με τη συντροφιά μου το αρρωστιάρικο 

κρεββάτι του Νοσοκομείου … Καλλίτερα ολιγάκι σήμερον σου απαντώ καίτοι ολόκληρες 34 

ημέρες στο Νοσοκομείο δεν μπόρεσα γιατρευθώ ! 

Μα πάλι αδιάθετη; Μα τι κακό με σένα; Για πες μου σου αρέσει η αδιαθεσία και καλά 

αδελφούλα μου δεν μπορείς να την αποφύγεις; Δεν ξεύρετε πως μου κάνει πολύ κακό σαν 

σε ακούω (Δ) και αδιαθετούσαν ; Μη τάχα εγώ ή η αλληλογραφία μας είναι γρουσούζα και 

σας προκαλεί πάντα την αρρώστειά Σου; Για πες μου ποιο από τα δυο είναι αλήθεια; Διότι 

εν τοιαύτη περιπτώσει φρονίμου ή εγώ να σβήσω, ή να διακοπεί η αλληλογραφία μας για 

να βρείτε και σεις την υγεία Σας …. Γιατί έτσι λοιπόν γράφετε πως από τον καιρό που 

ηρχίσαμε να αλληλογραφώμεν δεν είσθε τακτική στην αλληλογραφία και τούτο διότι είσθε 

άρρωστη ! … Είνε αλήθεια αυτό; Η άλλας ασχολίας καλυπτομένας στην δικαιολογία της 

αδιαθεσίας σας εμποδίζουν να είσθε τακτική; Φαντάζομαι πόσο ρεμβώδης και μελανχολική 

θα είσθε !! Μ’αρέσει τόσο η φυσιογνωμία αυτή ώστε μα την αλήθεια σαν θελήσω να 

φαντασθώ τον πόνο … αλήθεια πόσο μελαγχολώ!!...   Μα γιατί πάντα μου γράφεις για 

ζητήματα μελαγχολικά και μου αναφέρεις θέματα τα οποία όσο κι αν σε συνδέουν με ένα 

τόσο εύμορφο παρελθόν εν τούτοις κατ’έμέ δεν θα ήσαν της παρούσης αλληλογραφίας 

απαραίτητα θέματα – αλλά θα ήτο εν τούτοις δυνατόν να μας απησχόλουν άλλα ζητήματα 

ποιο ευχάριστα – ποιο τερπνά και ανήκοντα αποκλειστικώς στη σημερινή ζωή μας και στο 

εύμορφο όνειρο του μέλλοντος …. Αφήσατε το παρελθόν. Τούτο ανήκει εις τους γέρους – 

σε μας μονάχα η παρούσα ζωή και η αύριον πρέπει να μας ενδιαφέρει – ο καθείς με την 

τύχην του … είνε αξιολύπητος πράγματι ο δυστυχής ήρωας της πατρίδος εν τούτοις σου είνε 

αρκετή η ευχή να είναι ολιγότερον βάσανος η υπόλοιπος ζωή του – αφού τίποτε άλλον δεν 

μπορούμε να του κάμωνεν ! Ας (Δ) ανενοχλήτους τους τοιούτους , ας μη τους εγείρωμεν τη 

κακή ανάμνησι της στιγμής και των περασμένων και ας ασχοληθώμεν με εκείνα που θα μας 

κάμουν ποιο χαρούμενους – ποιο τρελλούς και ποιο παιδιά …. !! Ε; έτσι δεν είναι;; 

Λοιπόν με θέλετε για καβαλλιέρον; Και ερωτάτε αλλά πως; Να σας ειπώ – απλούστατα να 

σας έλθω αυτού ! άραγε δεν είμαι ικανός να αντικαταστήσω τον αδελφόν σου; Εκείνος 

αδελφός σας κι εγώ αδελφούλης – εκείνος στρατιώτης κι εγώ στρατιώτης … τι υπολείπεται 

λοιπόν; Απλούστατα να μου γράψεις τινι τρόπω ημπορώ να σας εύρω να σας γνωρίσω – να 

σας συναντήσω σαν έλθω αυτού καμμιά μέρα – οπότε για μένα αύτη θα αποτελεί την 

ευτυχεστέραν στιγμήν του βίου μου … θα ποθούσες άραγε μια τέτοια συνάντησιν;  

Ώστε λοιπόν είχατο η μάλλον έχετε και άλλους αδελφούς; Αλληλογραφείτε μαζί τους; (Δ) 

εκείνοι ποιο καλοί από μένα – ποιο γλαφυροί εις την αλληλογραφίαν θα σας είνε ποιο 

αγαπητοί εν τούτοις ας ελπίζω ότι κι εγώ κοντά σας θα αποτελώ μια λεπτούλα συμπαθητική 

θεσούλα ώστε να μπορώ να ικανοποιήσω τον … εγωισμόν μου …. Γιατί δεν συμφωνείτε με 

την αδελφούλα σας; Πόση απόστασις και ποία αντίληψις σας χωρίζουν; 



Δεν ξεύρω πόσο καιρό ακόμα θα’μαι για το κρεββάτι μα γράφε σαν δεν θα αδιαθετής και 

σαν θελήσης να με θυμάσαι τακτικά στη ίδια πάντα διεύθυνση κι εκείθε μου τα στέλλουν 

εδώ !... 

Κουράσθηκα και τελειώνω πιστεύω και το ελπίζω πως γρήγορα ο Θεός να μας γνωρίση. 

Με αγάπη  

Ερωτόκριτος 



Αθήναι 3 Ιουνίου 1922 

Αγαπητή Γεωργία ! 

Χθες μεσημέρι έφθασα ενταύθα ευτυχώς καλά. 

Προ της Κυριακής είνε αδύνατον να συναντηθώμεν – εν τούτοις την Κυριακήν θα ζητήσω εις 

το Poste Restante γράμμα σου για να λάβω γνώσιν των λεπτομερειών χρόνου 

τοιουτοτρόπου της συναντήσεώς μας. Εχετε το γενναίον πρόσταγμα να καθωρίσετε το 

πρόγραμμα τούτο το οποίον θα εφαρμοσθή από την Δευτέραν κ’εκείθεν. 

Έχω την ελπίδα ότι η γνωριμία μας θα ευχαριστήση αμφοτέρους και ότι οι πόθοι μας θα 

ικανοποιηθούν. Λοιπόν συμφωνείτε;  Αφού άλλωστε σας αφήνω εις την εκλογήν σας δι’όλα 

ταύτα. 

Ελπίζω η παρούσα να σας εύρη καλά. 

Με αγάπην 

Ερωτόκριτος Αθανασιάδης 

Ανθυπίατρος 

Poste Restante 

Αθήμνας  

 


