
Εν Τ.Τ. 911 τη 1η Φεβρ/ου 1923 
 
Δεσποινίς Γεωργία 
Χαίρε 
‘Εδωκα στον κ. Σ. Κουκογιάννην την επιστολήν σας και με απεδέχθη 
μετ΄ειληκρινούς αγάπης. 
 
Έκαμε ότι ηδύνατο υπέρ εμού και τέλος η υπόθεση παρέμεινεν ίνα μου σταλή η 
απάντησις εις το Σύνταγμά μου, ελπίζω δε να είναι λίαν ευχάριστον το 
αποτέλεσμα των ενεργειών του φίλου μας αυτού. 
Πάσαν την επιρροήν του την μεταχειρίσθη και πρώτα ο Θεός κάτι θα γίνη. 
Το ευχάριστον αποτέλεσμα θα σου το αναγγείλω ευθύς ως το μάθω. 
Καθώς έγραψα και στην μαμάν σας σε παρακαλώ πολύ πολύ να τον 
ευχαριστήσης θερμώς από μέρους μου δια τας μέχρι τούδε φροντίδας του και να 
εντείνη τας δυνάμεις του δια την ολοκληρωτικήν υπέρ εμού έκβασιν των 
προσπαθειπων του. 
 
Δια τον ανθλγόν κ. Γκρίτο του 9ου Λόχου περί οθ μου ανεθέσατε να σας γράψω 
συμφώνως με τηνν εντολήν σας σας γράφω ταύτα : 
 
Ότι ούτος δεν ευρίσκεται ήδη εις το Σύνταγμα αλλά έχει προ πολλού μετατεθεί 
εις το εσωτερικόν και ίσως τώρα να ευρίσκεται εν Αθήναις ή εις άλλομ μέρος της 
εσωτερικής ζώνης. Διόλου δε απίθανον να έχετε σεις μάθει σημερινήν του 
σύστασιν. 
Πάντως ήδη δεν τον εύρον εδώ παρά είναι αυτού κάτου ως με πληροφόρησαν 
θετικώς. Περί της ταυτότητός του τι να σας ειπώ, όλαι αι πληροφορίαι λέγω δεν 
είναι καθόλου καλαί. Εν πάση όμως περιπτώσει εγώ προσωπικώς μη γνωρίσζων 
αυτόν, αλλ΄ουδέ καν ειδόν αυτόν ποτέ, δεν δύναμαι να σας είπω τι το θετικόν 
και βέβαιον, ειμί μόνον τας παρ΄ άλλον ερυσθείσας  πληροφορίας αίτηνες δεν 
είναι καλαί δι’αυτόν, και τας οποίας θέτω υπό την ιδικήν σας διάθεσιν ίνα 
εξακριβώσητε τηνν πραγματικήν κατάστασιν του χαρακτήρος του. 
Εάν εγώ τον έβλεπον θα σας έγραφα θετικότατα πάσαν την πραγματικότητα, 
αλλ’ήδη αδυνατώ. Επαναλαμβάνω όμως να σας ειπώ ότι καθώς μου είπαν δεν 
είναι καλός. 
Ανω (Δ) δόσητε τα δέοντα την Νεφέλην στην Μαμά σας στον Κον Ιγνάτιον και 
τιους κοιπούς όλους ως και στην Καν Χρυσάνθην. 
Αναμένω την απάντησίν σας και διατελώ πάντοτε πρόθυμος 
 
Ημέτερος 
 
Αρβανίτης 
 
ΥΓ Εσωκλέιως έχετε μιαν κάρταν  



Εν Θεσν/νίκη τη 8η Ιουνίου 1925 
 
Δεσποινίς Γεωργία Χαίρε Υγειαίνω δόξα τω Θεώ το αυτό ποθώ και δι΄υμάς 
όλους. Μετά χαράς μου σας αναγγέλω ότι μετετέθην (κατόπιν τόσον 
πολυχρονίου Μετωπικής υπηρεσίας) εις το έμπεδον Πεζικού Γεν. Στρατηγείου, 
δυνάμει διαταγής του Γενικού Στρατηγείου. Παρουσιάσθην και ανέλαβον 
υπηρεσίαν είδα και βλέπω καθ’εκάστηνν τον φίλον μας κ. Κοκογιάννην όστις 
εχάρη υπερβολικώς που με έχει σιμά του. Πρώτη μου δουλειά άμα έφθασα εδώ 
ήτο να τηλεγραφήσω και επαναλάβω στην σύζυγον μου στην αγαπημένη μου 
Ζωίτσαν να να έλθη το ταχύτερον εδώ στην ωραίαν Θεσσαλονίκην όπου τόσον 
πολύ θα ευχαριστηθή διότι η πραότης και (Δ) της Θεσσαλονίκης θα της θυμίζουν 
απτώς την πολυθρύλητον και πολυθέλγητρον Σμύρνην μας ! 
Αχ δεν φαντάζεσαι γεωργία μου τι ωραία που είναιθ εδώ. Κατοικώ εις ένα 
μεγαλοπρεπέστατον δωμάτιον με ωραίοβ μπαχτσέ και άλλα μεγαλεία. Η 
Θεσσαλονίκη είναι σε πολλά πράγματα υπεροχωτέρα και των Αθηνών ακόμη με 
τα μεγαλοπρεπή της κέντρα και τον διεθνή της κόσμον με την μαγευτικήν της 
προκυμαίαν. Είναι ένα σύμπλεγμα ούτως ειπέιν των Αθηνών και της Σμύρνης.  
Όταν θα έλθη αυτού σε παρακαλώ διευκόληνέ την δια να αναχωρήση και 
θήμυσέ της να νιαστή να μου τηλεγραφήση πολύ εγκαίρως για να την περιμένω 
στον σταθμόν του σιδηροδρόμου (Δ). 
Εάν δεν ήλθεν ακόμη γράψε της δυό λέξεις στας Πάτρας για να επισπεύση 
τ΄ακούς Γεωργία μου Αναμένω. 
Ο στρατιώτης ο εκ Μαγαδασκάρης που μου χητε γράψει δεν υπηρέτησε, ούτε 
υπηρετεί εις το 12ον Σύνταγμα και ούτε δύναται να δώση κανείς ουδεμίαν 
πληροφορίαν περί αυτού - και μάλιστα επληροφορήθην ότι σας έγραψε 
σχετικώς ο κοσ Διοικητής του 12 Συντάγματος. Εγώ εβράδυνα να σας 
απαντήσω λόγω της μεταθέσεώς μου όπου ελπίζω να τύχω παρ’υμύν συγνώμης 
δια την ακουσίαν μου βραδύτητα. 
Τα σέβη μου δια μαμάν σας και τον πάτερ Ιγνάτιον. Τους Θερμούς μου 
χαιρετισμούς δε στη Νεφέλην στην θείαμ σας στα κορίτσια κλπ 
Αναμένω εναγωνλίως την λατρευτήν μου ζύζυγον να την διασκεδάσω καιμ να 
την ευχαριστήσω στην ωραίαν Θεσσαλονίκη τώρα που ηυδόκησεν ο θεός να μας 
χαρίση ημλέρας ευτυχίας και ευδαιμονίας. 
 
Με αγάπη εδερφικήν 
 
Αρβανίτης Υπολοχαγός 
 
¨Εμπεδα Πεζικού Γενικού Στρατηγειου Τ.Τ 900 
 


