
Μέτωπον τη 17/4/1918 
 
Ο Στρατιώτης Αναγνωστάκης Χρήστος προς τον Σύνδεσμον Αδελφή 
στρατιώτου 
 
Αναγνώσας τας διαφόρους εργασίας του υμετέρου συνδέσμου εκκινήθην εκ 
(Δ) διότι ουδένα εν τω παρόντι έχω όπως (Δ) παρίγορον βλέμμα ή λόγον επί 
της κατασυντδερουμένης καρδίας μου ίνα έχω επί (Δ) μπορέσων ουδε μίαν 
είδησιν ήμαθον παρά των οικέιων μου και τούτο καταντά την γνώσιν μου 
αφόρητον. 
Δια τούτο θεωρώ ευτυχίαν μου και πηγήν βαλσάμου αποχύνουσα την ύλην 
της και το τη καρδίαν μου εκείνην ούτως ευθύς θα δεχθή να νε με κάνη 
αδελφότης. 
Μεθ’ω παρακαλώ υμάς κυρία πρόεδρος όπως με δεχθή μια εκ των 
προσφερωμένων εις το έργον τούτο μετά σεβασμού 
 
Ο στρατιώτης Χρήστος Αναγνωστάκης 
Εθελοντής εκ Μικράς Ασίας 
Σύστσαίς μου 
Στρατιώτην Χρήστον Αναγνωστάκην 
 
Α΄Σύζυγαρχία πυρομαχικών πεζικού 
912 ταχυδρομικός τομεύς 912 



Καλοκάγαθος Αδελφή μου 25/6/1918 
 
Ζητώ μυριάκις συγνώμη συγνώμην εάν δια της παρούσης μου επιστολής ην 
σπέυδω να σας ευχαρσιτήσω διαμ τας τόσας ευχάς  δεν δυνηθώ να σας 
αναγγείλω το ότι ιασθάνεται η καρδιά μου δια το ευγενές και αξιοθ’αυμαστον 
όσον ωραίων και αγνών προτερημάτων σας προς προς αδελφήν ηρωίδα 
ημών προ την πατρίδα (Δ) τόσας ηδεώδης βλέψεις αξίας συμβολικής (Δ) δια 
της θετής της πατρίδος (Δ) είθε ο μεγαλοδύναμος και ύψιστος θεός να (Δ) 
αυτόν τον εχθρόν των ανθρώπων δια της τελικής νίκης προ τους μεγάλους 
μας συμμάχους αγωνιζιμένους εκ του δικαίου της ελευθερίας. 
Της ελληνικής ψυχής και της θρησκευτικής τιμής του μικρού κράτους εύχομαι 
όπως ο ύψιστος θεός πάντας ηκούων τας ευχάς ημών και των φίλων μας και 
ηξιωθούμεν να δώσουμε το αδελφικόν της τιμής μκαι της αγάπης φίλημα εις 
την ποθητήν εκλησιά της Κωνσταντινουπόλεως την οποίαν του (Δ) Μεγάλου 
προστάτου μάρτυρος της (Δ)  μητρός αυτού στην Αγίαν Σοφίαν. 
 
Με άκραν εκτίμησιν 
Αδελφός σου Χ. Αναγνωστάκης 
 
Η διεύθυνσίς μου είναι Στρατιώτης 
Αναγνωστάκης Χρήστος 
Κινητόν Συνεργείον Σώματος Στρατού Εθνικής Αμύνης 
Ταχ. Τομε’υς 901 
Μέτωπον 

 
 



Μέτωπο τη 29.7.18 
 
Φιλοστοργότατοι μοι Αδελφή Γεωργία 
 
Υγειαίνω και υγείαν ποθώ και δι’ εσέ. Δια της παρούσης σου κάνω γνωστόν ότι 
έλαβον την πολυπόθητον επιστολήν σου και έμπλεος χαράς εκ των γραφομενών 
σας ιδών την ψυχικήν καλοκαγαθίαν σας σπεύδω ίνα αμέσως σας ευχαριστήσω 
δια την χάριν του ονόματός σας. 
Τί γλυκύ όνομα και τι προσφιλές εν τη καρδία μου ομολογώ μυριάκις ότι 
πολλάκις εδίστασα πριν αποφασίσω ίνα παραχωρήσω την καρδία μου και τώρα 
βλέπω πόσον υπατώμην. 
Σας (Δ) ταύτην την στιγμήν μεταξύ των ευδαιμονεστέρων των ανθρώπων και 
σας ορκίζομαι ότι ουδέποτε θεία πρόνοια ήλπιζον να με κάνει τόσον ευτυχή. 
 
Σας κάνω γνωστόν ότι κατάγομαι εκ Κρήτης γεννηθείς εις Χανιά και διαμένων 
εκ 16τίας εις την ωραίαν πρωτεύουσαν των Αθηνών είμε ηλικίας 21ου έτους. 
 
Σας ευχαριστώ δε εκ των προτέρων δια τας (Δ) τας εφημερίδας και σας 
παρακαλώ θερμώς ίνα λαμβάνετε την ευγενάν καλωσύ εάν δεν είνε βάρος να 
μου στείλετε εφημερίδας τακτικώς. 
 
Μεθ’υψίστης όλος χαράς 
 
Δικός σας πιστός μέχρι (Δ) 
Χρήστος Αναγνωστάκης 
 
 



Μέτωπω τη 12/8/1918 
 
Πολυαγαπημένη μου αδελφή 
 
Υγειαίνω και υγείαν ποθώ δι’ εσέ. Δια της παρούσης μου σπέυδω να σας 
αναγγείλω ότι μετά μεγάλης χαράς  λαμβάνον την πολυπόθητον επιστολήν σας 
ευχαριστώ υμάς δια τα ωραία σας λόγια και παρακαλώ θερμώς ίνα μην αργήτε 
να μου γράφητε. 
Καθώτι ομολογώ ότι είμαι πολύ ευτυχής διότι είσθε εκ Σμύρνης γνωρίζω πολύ 
καλά τα αγαθά των αισθήματα και δεν διστάζω ουδόλως να εκφράω την 
πεοίθησίν μου περί της αιωνείας ηγάπης μου. 
Σας ορώ πολλάκις μόνων με την ανάμνησιιν (Δ) πολύ ωραία νομίζω και 
χαριτωμένη με το γλυκό μειδίαμα εις τα χείλη και την καρδίαςν πάλουσα οσάν 
κάτι να θέληται να μου πήτε και μας ημποδίζει μέγα χάος τι τρομεραί στιγμαί. 
Ουδόλως διότι έχω τοιαύτην αδυναμίαν προς υμάς (Δ) δεν τολμώ  πράξω (Δ). 
 
Θέλω επιθυμώ να σας ίδω και άλλον μέσον δεν υπάρχει και σας παρακαλώ να μη 
θελήσετε να πικράνετε την καρδία λατρευτού σας αδελφού. 
Η φωτογραφία έχει πολλά φωτογραφικά λάθη της πλάκας τα οποία θα 
παρατηρήσατε αλλά δεν πειράζει όταν ξαναφωτογραφηθώ καιμπετύχει θα σας 
την στείλω. 
Σε φιλώ γλυκά γλυκά 
 
Ουδέν νεώτερον 
 
Ο Αδελφός σου 
 
Χρήστος Αναγνωστάκης 



Μέτωπον τη 28/8/18 
Αγαπημένη μου Αδελφή 
 
Μετά χαράς έλαβον την ποθητήν σας επιστολήν ανέγνωσα αυτήν. Δεν 
εφαντάσθην δε πως η επιστολή σας αυτή ήθελλεν με λυπήση τόσν και τούτο 
δε να μη σας φανή περίεργον διότι κάθε άλλο (Δ) αυτά τα γράμματά σας. Ιδών 
να μου γράφεται ότι δεν ηπάρχουν φωτογραφικά είδη εις τας Αθήνας πράγμα 
το οποίον είνε απίστευτον τούτο δε δε μοι φαίνεται τόσον πολύ όσον με 
σκοτίζουν αι λιγοσταί σας λέξεις. 
(Δ) 17 έτη αδύνατον (Δ) άσχημον τέρας προς τούτο σας ικετεύω η μάλλον σας 
το ζητώ ως χάριν ίνα μοι διαλευκάνετε την νεφελώδη (Δ) του εγκεφάλου μου 
(Δ) το πως (Δ) αυτάςν τας λέξεις όσον αφορά δια τα φωτογραφικά είδη εάν 
όντως σας δυσκολεύουν αυτά δύναμει να σας τα στείλω αν και ευρισκόμενος 
εις το μέτωπον εν τούτοις έχω το μέσον να σας τα προμηθεύσω. 
Σκέψεις αιώνειος νους απαριγόρητος  
 
(Δ)ετέρας 
Σε φιλώ  (Δ) 
Ο Αδελφός σου 
 
Χρηστος Αναγνωστάκης 



Μέτοπον τη 24/9/918 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
Είναι αφάνταστος η χαρά μου καθήν στιγμήν λαμβάνω τας σεβαστάς επιστολάς 
σας. 
 
Αλλά διστηχός μη δυνάμενος λόγω του ότι βρήσκομαι κλινήρης επεί του 
Νοσοκομείου να σας απαντίσω όσον δια τας επιστολάς σας τας οποίας 
αμφιβάλεταιεάν τας έλαβα αλήφθησαν παρά της χηρός μου και τα οποίας 
ανέγνωσα αλλά διστηχώς η ασθένειάν μου δεν μου το επέτρεψε να σας 
απαντίσω. 
 
Την μεν τρήτην επιστολήν σας την οποίαν πρω ημεισήας ώρας έλαβον 
καθίμενος επεί της κλίνης μου με την δύναμην του Κυρίου όπος δήποτε  
χιλλιο παρακαλέσας   τον πλαγίος μου επιστολής παρακαλώ τον διοικητήν μου 
ήνα αυτήν επιτρέψη εις το σώμα μου λόγω του ότι θελίσας να ακολουθίσω τα 
γαινέα μας αδέλφια την άγουσαν προς την Πόλην επομένως σας ζητώ συγνώμην  
διότι σας ήπα πως θα έλθω εις τας Αθήνας, τότε μόνον θα έλθω οπόταν θα 
ακολουθίσω τα γαινέα μας αδέλφια επιτρέφων ομού εις τας Αθήνας και (Δ) την 
τελίαν νίκην. 
 
Πάντοται 
 
(Δ) Πατριωτικής Αγάπης 
 
Ο Αγαπητός σου Αδελφός 
 
Χρήστος Αναγνωστάκης 



Μέτωπον 28-9-1918 

Αγαπημένη μου Αδελφή 

Υγειαίνω και υγείαν ποθώ και δι΄εσέ 

Δια της παρούσης μου επιστολής σπέυδω να σας αναγγείλω ότι έλαβον την πολυπόθητον επιστολήν 

σας και εχάρην δια το αίσοιον της υγείας σας καθότι σας κάνω γνωστόν ότι ευρισκόμενος εις το 

νοσοκομείον καθώς σας είχον γράψει είμε τώρα πολύ καλύτερα εις την υγείαν μου και ως εκτούτου σε 

ολίγας ημέρας θα εξέλθω εν πλήρους υγείας. Θα παρακαλέσω λιπόν θερμώς ίνα αφόβος στείλεται πως 

ότι έχετε αποφασίση καθώτιδεν υπάρχει ουδείς φόβος όπως χαθούν εν όσω περί μετακυνίσεως δεν 

έχομεν ουδεμίαν διαταγήν προς το παρόν τουλάχιστον και ούτε υπάρχει λόγος περί ημών. 

Ομοίως σας ικετεύω μυριάκις ίνα μαζί με το δέμα στείλετε και τον λογαριασμόν τον εξόδον διότι αν 

τούτο δεν γείνη όθεν και προτιμώ θέλω (Δ) την καλοσύνην σας όχι βεβαίως λόγω υποχρεώσεως αλλά 

ίνα εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου προς την (Δ) προτερήματά σας τουτέστι (Δ) ως ενθύμοιον και 

αφοσίωσις προς υμάς. 

Ως αναφορά δια την άδεια θεορώ περιττόν να σας ξαναγράψω καθώτι σας έχω γράψει εις την 

προϊγούμενην επιστολήν ως σας απέστιλα και ελπίζω να την έχετε λάβη. (Δ) σας ευχαριστώ εκ των 

προταίρων επιφυλασόμενος. 

Σας χαιρετώ (Δ) 

Ο Αδελφός σας Χρήστος Αναγνωστάκης 



Εν μέτωπο τιν 15/10/1918 

 

Αγαπημένη μου Αδελφή Γ…. 

 

Υγιαίνω και υγείαν ποθώ και δι’εσέ. Την καλήν και ευεγενή σας καρδίαν Αδελφή δια της 

παρούσηςνμου επιστολής σπέυδω να σας αναγγείλω ότι με απερίγραπτον χαράν έλαβον την 

πολυπόθητον επιστολήν σας (Δ) ημερωμυνίαν 6.10.18 και εχάρην δια το (Δ) της (Δ) καθώς σας 

ευχαριστώ εκ καρδίας δια τα αγνά τα (Δ) προς εμέ αισθήματά σς. 

Ως αναφορά δε δια το δέμα σας σας κάνω γνωστόν ότι ακόμη δεν το έλαβον αλλά δεν ίνα μην 

στενοχωρείσαι διότι δεν ηπάρχη λόγος δια να χαθούν όταν δε το λάβω αμέσως θα σσαου γράψω εν 

τούτοις σε παρακαλώ μυριάκις να μου γράφης τακτικά διότι το γράμμα σου είναι η παριγοριά μου. 

Ομοίως σου στέλνω δι΄άλλου φακέλλου ακόμη μίαν φωτογραφία την οποία εύγαλα και πάλλην εν 

μετώπω με μόνοιν την διαφοράν ότι έχει καλυτέραν επιτυχία όταν δε λάβεις τούτην σε παρακαλώ (Δ) 

να μου γράψης. 

(Δ) σε φιλώ Μυριάκις ο Αδελφός σου 

Αναγνωστάκης Χρήστος   



Εν Μέτωπον τη 5.11.18 

 

Πολυαγαπημένη μου αδελφή Γεωργία 

Πρώτον έρχομαι να ρωτήσω τα περί της υγείας σου καθότι και εγώ υγειαίνω ευχόμενος εις τον ύψιστον 

θεόν πάντοτε και δι’εσέ την καλλήν και την ευγενάν και καλοκάγαθον αδελφή μου. 

Δια της παρούσης μου δε επιστολής σπέυδω να σου αναγγείλω την χαράν μου την οποίαν έλαβον άμα 

τη αναγνώση της πολυποθήτου μου επιστολής σου. (Αφάντασθος). 

Οι οφθαλμοί μου συγκεκενημένοι εκ των γραφόμενών σου καθώς μου φράφης ήτο πλήρης δακρίων όχι 

όμως εκ λύπης αλλά από χαράν και αγαλίασιν πλέον : τι ωραία που μου γράφης έστω ολύγας στυγμάς 

αφιερομένας τας σκέψεις ο νους μου εσκοτίσθη και ανίκανος πλέον αυρισκόμενος οσάν απολυθομένος 

εις τας ονειροπολείς καθ’εαυτόν. Τι λαμπρά ενωμίζον πως αλληθές το αυτόν το οποίον εδιέβαινεν εν τη 

ονειροπολίση μου πως μου έδειδες νέα ζωήν η τελετή εν τω (Δ) μοι εφένετο τόσν λαμπρά καιμ πλουσία 

αι το παν εν το κόσμο. Εν τούτοις δεν πραλείπω να σου κάνω γνωστόν ότι καθ΄ημέραν από τας τόσον 

ευχάριστας ηδίσης ότι δεν πάυω να βλέπω το όνειρον της Ελλάδας μας μεγάλη ως τη Σμύρνη 

απελευθερωμένη και σημειοστολισμένη παντού με την γαλανόλευκον του ελληνισμού σημαία. Τι χαρά 

τι αγαλίασις ποιός ποτέ ήλπιζεν να ιδή τόσας ωραίας ημέρας και την σημαίαν μας παντού κυματίζουσα. 

Καθώς σε θερμοπαρακαλώ να μη με παρεξηγήσης όσον αργείω να σου γράψω διότι εμετκινηθήκαμεν 

εκ μετώπου εις το πλησιέστερον χωρίον και δεν μου έμεινε διόλου καιρός. 

Ομοίως σε παρακαλώ να μην ανησυχής πλέον διότι καθώς πλείστος ο πόλεμος πλέον ετελείωσεν και ή 

αργά, ή γρήγορα ελπίζω να ανταμόσωμε καθώτι σε παρακαλώ μυριάκις να μου γράφης τακτικότατα 

νέα των Αθηνών διότι με ευχαριστής πάρα πολύ. 

Επίσης σου κάνω γνωστόν ότι έλαβον την 31/10/18 το δέμα περιέχον άπαντα όσα (Δ) τα είδη τα εξής 1) 

Χαρτί και φακέλους 2) δύο πλάκες σοκολάτας 3) ένα πακέτο πισκότα 4) ένα μανδύλη 5) κτέναν και 

καθρέπτη 6) 4 πακέτα σιγαρέτα  και τας εφημερίδας (Δ) και τεύχος του μυθιστορήματος. 

Σε ευχαριστώ δε δι΄όλα αυτά εκ των προτέρων. Μη έχων ετέρας αναμένω εν αγωνίας απάντησίν σου 

καθώτι εις άλλο γράμμα (Δ) σοι γράψω περισσότερα. 

Μετ’ άδελφικής αγάπης 

Ο Αδελφός σου 

Αναγνωστάκης Χρήστος 

Η σύστασις ιδοία 

  

 


