
Λάρισσα 24-5-25 
 
Δις Γεωργία 
 
Πήρα και τα δύο σας γράμματα και δεν πιστέυω να παρεξηγηθώ που δεν 
έγραψα αμέσως γιατί λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεώς μου με ηνλαγκασαν προς 
τούτο. 
Δια ταις καρδιαίς που μου γράφης εις την πρλωτην επιστολήν σου θα σου 
έγραφα πολλά αλλά δεν λεχω καιρόν να σου γρλαφω μόνον ότι αυτά που 
παθαίνουν μαυρίζουν λιώνουν και χάνονταο τα παθαίνουν αι κακαί εκ φύσεως 
καρδιαί κάποτε δε χωρίς και αυταί να το θέλουν αλλά τι ναγίνη !!! 
Ο Πέτρος είναι καλά πολύ καλά μάλιστα πάσχει από κτηνώδη υγείαν δεν γράφη 
όμως τακτικά γιατί είναι ολίγον ! τεμπέλης και δεν τον αφίνουν και τα κορίτσια 
της Λαρίσσης όπως φαντάζομαι θα χορέψη γρήγορα τον Ησαϊα οπότε ....... 
 
Εις την Νεφέλην πολλούς χαιρεστισμούς και της εύχομαι περστικά, για να της 
περάση όμως η καρδιά της πες της να πάγη να την αφίση εις το Ζάπειον ή εις 
κανένα Φάληρον φαντάζομαι όμως ότι του Φαλήρου ο αέρας θα την οφελήση 
περισσότερον και μάλιστα αν αερίζεται εις το Νέον Φάληρον, εγώ τοπυλάχιστον 
αυτήν την γνώμην έχω. 
Και τώρα επί του προκειμένου. Όταν πήρα την δευτέραν σου επιστολήν είδα 
αμέσως Γιάννη και τον ρώτησα γιατί δεν σου γράφη μου είπε δε να σου γράψω 
ότι μετά παρέλευσιν 10 ή 15 ημερών που θα είναι αυτού θα σου πη γιατί δεν 
γράφη πόσα του έκαμα να μου ειπή αλλά αδύνατον, αυτό μου είπε το ξεύρεη 
μόνον αυτός και συ, ώστε έχε υπομονήν και όταν έλθη εις Αθήνας θα μάθης. 
Πώς τα περνάτε αυτού; Φαντάζομαι καλλίτερα από μας, εμείς έχουμε το 
αλκαζάρ (κοινώς νυφοπάζαρον) κι έτσι περνάμε την ώραν. 
Την 14 Ιουνίου θα έλθω κι εγώ και οΠέτρος δια τους αγώνας του ιπποδρόμου 
και έτσι θα περάσουμε και ολίγας καλάς ημέρας. 
Η αλήθεια είναι ότι μετανοήσαμε που φύγαμαι αλλά είναι αργά πια. 
 
Εις το σπίτι ιδιατέρως στην Νεφέλη πολλούς χαιρετισμούς. 
 
Σας χαιρετώ Νιόνιος 



Λάρισσα τη 2 Ιουνίου 1925 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Πήρα προ 1 ώρας το γράμμα σου και σ’ευχαριστώ πολύ για τας πληροφορίας 
σου και τα καλά σου λόγια. 
Καλά είναι όλλα αυτά που γράφης αλλά ξεύρης καλά ότι δεν έχω πια όρεξι για 
φιλοσοφία. 
Και τώρα ας έλθουμαι επί του προκειμένου, αφ’ ου ή ο Πέτρος δεν έγραψε ως 
έπρεπε εις το πρώτο του γράμμα ή συ έκαμες την κουτή για να έλθουν τα 
πράγματα εις ο σήμερον ευρίσκονται σημείον αλλά καλά να πάθη γιατί ότι 
έκαμε το έκαμε μόνος του χωρίς να με ρωτήση. 
Και τώρα αφού κατόρθωσες να μάθης πως ακριβώς έχουν τα ζητήματα και τι 
θέλω να πω με αυτά που σου ‘εγραψε ο Πέτρος και εγώ, θα ανοίξω την καρδιά 
μου να σου τα πω χωρίς όμως να γνωσθούν εις τρίτον. 
Μου γράφης ότι εφ όσων επληροφορήθης παρά του εξαδέλφου σου ότι η κατίνα 
δεν ξέχασε ούτε θα ξεχάση ποτέ τα περασμένα και ότι δεν δεν θα συγκατατεθή 
πλέον εις οιονδήποτε γάμον εάν δεν ήθελον και οι γονείς του ενδιαφερομένου 
(και εγώ επ’ αυτού ουδεμίαν έχω αντίρρησιν) με εμέ όμως συμβαίνει το 
αντίθετον ως σου είπα και όταν ευρισκόμεθα αυτού δηλαδή να μη θέλουν εις το 
σπίτι μου αιτία δε και της εις το στράτευμα παραμονής μου είναι το ζήτημα αυτό 
ως και της ιδίας της Κατίνας της το είπα κατά την τελευταίαν συνάντησίν μας. 
Αφ’ ου λοιπον υφίστατι για αυτήν ακόμη αυτή η ιδέα είναι περιττόν να γίνη 
οιαδήποτε ενέργεια. 
Εγώ είμαι πρόθυμος να επανορθώσω το σφάλμα της αυτό γιατί φυσικά δεν είνι 
δικό μου ή άσχετον αυτό σφάλμα της αυτό βασανίζει εμέ περισσότερον ή αυτήν. 
Βεβαίως Γεωργία δεν έπαυσα να αγαπώ την Κατίνα, ούτε ποτέ θα την ξεχάσω 
ολυτε είναι δυνατόν να πανδρευτώ εγώ και να ξέρω ότι η Κατίνα ευρίσκεται εις 
οίαν ευρίσκεται σήμερον θέσιν ούτε έπρεπε να το φαντασθής ποτέ, ενώ όμως 
Γεωργία σου ορκίζομαι ότι εάν αμάνθαν ότι επαντρεύετο η κατίνα ως εις την 
καλήν της καρδίααρμόζει, σου ορκίζομαι ότι κρύβοντας τον πόνο μου βαθιά θα 
ανέτελλε για μένα χαρμόσυνη ημέρα γιατί θα σκεπτόμην ότι εκέινη που τόσον 
ηγάπησα έπαυσε να βασανίζεται. 
Μου γράφης να μην αποφασίζω να πάρω άλλην. Μα καϋμένη Γεωργία αν 
απεφάσιζα να κάμω έβνα τέτοιο πράγμα θα εμάνθανες τίποτε απ’ότι μέχρι 
σήμερον έμαθες; φυσικά όχι. 
Μπόρεσε να φαντασθή ο νους σου ότι θα έδιδα τον λόγον μου εις Λάρισσαν ή ότι 
θα απεφάσιζα κάτι τι εν όσο η Κατίνα που τόσον ηγάπησα ευρίσκεται εις αυτήν 
την κατάστασιν; Εφ’ όσο οπωσδήποτε και οπωσδήποτε ευρίσκομαι αμπρός από 
κάθε τι προβάλει το φάσμα της Κατίνας αν φαίνομαι απαθής είναι ο χαρακτήρ 
μου τοιούτος, η καρδιά μου όμως κρύβη πολλά. 
Αυτά είπα να σου γράψω για το ζήτημα της Κατίνας και να σε παρακαλέσω 
(εφ΄όσον έχει την ιδέαν να μη συγκατατεθή εις γάμον άνευ της συγκαταθέσεως 
των γονέων του ενδιαφερομένου) να μη πης σε κανέναν τίποτε από όλλα αυτά 
που σου γράφω κι ας αφίσομεν την κατάστασιν εις την τροχίαν της. 
Όλλα αυτά σου τα έγραψα Γεωργία ως σου είπα και στηνΑθήνα για να μην τα 
έχης μεταξύ μου ούτε συ ούτε κανείς άλλος γιατί δεν είμαι εγώ η αιτία και για ότι 
συμβή να είμαι αναπαυμένος ότι προηγουμένως εξετέλεσα το καθλήκον μου 



Έτσι ; Γιατί νομίζω ότι είναι περιττόν να της πης τίποτε αφ’ ου έχει αυτήν την 
ιδέαν ακόμη. 
Μάθε ότι την 14 Ιουνίου που σου έγραψα ότι θα έλθουμαι ανεβλήθη δια τον 
Αύγουστον και έτσι μην μας περιμένης. 
Από τον Πέτρο πολλούς χαιρετσιμούς. 
Στην Νεφέλη τους χαιρετισμούς μου 
Με αγάπην 
Νιόνιος 
 
Υ.Γ. Όταν λάβης το γράμμα μου να της κάμης μιαν σχετικήνπρότασιν για μένα, 
όχι όμως όπως σου είπα εγώ και να μου γράψης για να ληφθή μια απόφασις, μη 
ξεχάσης να μου γράψης αμέσως άκουσες; Η ερώτησις να γίνη με προσοχή χωρίς 
να το καταλάβη. 
 
Νιόνιος 
 



Λάρισσα 18-6-25 
 
Δεν φαντάζεσαι εις τι αγωνίαν ευρισκόμην αυτάς τα ημέρας που δεν είχα πάρη 
γράμμα σου, ο Πέτρος πήγε προ 6 ημερών με άδεια, του είπα να περάση και από 
αυτού να σε εύρη και να μου γράψη αλλά ούτε από αυτόν είχα ειδήσεις και έτσι 
ήμουν σαν τρελλός από την ανησυχίαν μου. Άκουσε Γεωργία οπωσδήποτε είναι 
ανάγκη  να ερωτηθή η κατίνα να σου ειπή την γνώμην της (πιστεύω να 
καταλαβαίνης) αν είναι δε ο Πέτρος αυτού να του ειπής να προσπαθήση να της 
πάρη την γνώμην της έστω και μόνος του και να φλύγη αμέσως να έλθη εδώ 
γιατί είναι ανάγκη, σε παρακαλώ Γεωργία να φροντίσης για όλα αυτά που σου 
γράφω, πάντως όμως η ερώτησις να γίνη χωρίς τάχα να το ξεύρω εγώ (συ 
βέβαια θα ξεύρης πόσον την αγαπώ την Κατίνα αλλά δεν κάνη να φαίνεται ότι 
έπεσα εγώ αφόυ και αυτή κράτησεν τόσον) πάντως εσύ καταφέρεις όπως θέλης 
ώστε να φανή ότι προέρχεται από τρίτον χωρίς να το ξεύρω ούτε εγώ ούτε 
αυτή, γνωρίζω καλά τον χαρακτήρα της και δια τούτο σου γράφω όλλα αυτά. 
 
Αν  είναι ο Πέτρος αυτού να του ειπής να εύρη τον αδελφόν μου και να του ειπή 
για την υπόθεσιν που λέγαμαι προ της αναχωρήσεώς του από εδώ.\Αν ο 
αδελφός μου φύγη γρίγορα από αυτού θα έλθω κι εγώ με άδεια. Ο Γιάννης ήτο 
εις το Νοσοκομείον, εξήλθε χθες και θα πάρη άδειαν δια τα λουτρά όταν 
πρόκειται να φύγη από εδώ θα σου γράψω 2 ή τρεις ημέρας προηγουμένως 
ώστε να ξεύρης ακριβώς την ημέραν που θα έλθη αυτού. 
Σε παρακαλώ Γεωργία να φροντίσης για όλλα αυτά και θα σε ευγνωμονώ. 
Περιμένω γράμμα σου ανυπομώνως. 
 
Με αγάπην Νιόνιος 



Λάρισσα 26-6-25 
 
Αγαπητή Γεωργία 
Πήρα το γράμμα σου και νόμισα ότι θα είχα οπωσδήποτε μίαν απάντησιν ναι ή 
όχι, χθες σου τηλεγράφησα : σε παρακαλώ Γεωργία να απαντήσης αμέσως, όταν 
λάβης το γράμμα μου να ενεργήσης οπωσδήποτε να μάθης ορισμένως και να 
μου γράψης εν ανάγκη να μου τηλεγραφήσης γιατί δεν φαντάζεσαι πόσον 
μεγάλη ανάγκη είναι (πιστεύω να καταλαβαίνης). 
 
Και τώρα επειδή ανέλαβες αυτήν την ερώτησιν σου γράφω ποία ήτο η αιτία που 
τα χαλάσαμε με την Κατίνα. 
Όταν είχα ζητήση την Κατίναν και έγιναν αι αρραβώνες αλλά αυτά έγινα χωρίς 
να ρωτηθή το σπίτι μου όταν όμως τους το έγραψα (της μητέρας μου) μου 
απήντησε ότιθ επ’ουδενί λόγω θα εδέχετο, η Κατίνα φυσικά ,όλλα ήθελε να 
γίνουν με την συγκατάθεσιν της μητρός μου αλλά αυτή μέχρι σήμερον είναι 
ανένδοτος επειδή λοιπόν ως μου έγραφες προ ημερών η Κτίνα θα εδέχετο και θα 
συγκαθετίθετο εις οιονδήποτε γάμον αν εζητήτο και εδέχοντο καιμ οι γονείς του 
ενδιαφερομένου και επειδή η Κατίνα είναι και λιγάκι πείσμων κατά 99% η 
απάντησίς της θα είναι αρνητική, η υπομονή μου όμως να ρωτηθή και αυτήν, 
είναι λιγάκι ….. προέρχεται όμως από αγνά αισθήματα γιατί θέλω να είμαι 
ήσθχος ότι προτού αποφασίσω να πω το ναι εδώ εξετέλεσα το καθήκον μου, για 
τούτο σε παρακαλώ Γεωργία φρόντισε να πάρης την γνώμη της και να μου 
απαντήσης τηλεγραφικώς και τα όσα είπα σχετικώς και στοιν Πέτρο να σου 
γράψη κι αυτός και θα σου έχη γράψη φαντάζομαι γιατί αυτός υα ξεύρη όλλα τα 
εδώ συμβαίνοντα. 
Μην αμελήσης να φροντίσης ούτε στιγμήν. Άκουσε; Εάν έλθω εν Αθήνας θα 
έλθω όταν φύγη ο αδελφός μου πάντως όταν έλθης θα το ξεύρης. 
Ο Πέτρος ε΄ναι εδώ προ 6 ημερών είοχε πάη με άδεια ως σου έγραψα στην 
Χαλκίδα δεν ήλθε όμως στην Αθήνα λ’πγω ανωτέρας βίας ώστε μην τον 
παρεξηγής. 
Δια τον Γιάννη που μου γράφης θα σου γράψω όταν πρόκειται να φύγη δύο ή 
τρεις ημέρας προηγουμένως ως καιμτο δρομολόγιον του ταξιδίου του. 
Το όνομα της γνωστής του Πέτρου θα σου το έγραφα αλλά φοβούμαι μήπως του 
το γράψης. 
Χαιρετισμούς εις όλλους 
 
Με αγάπην Νιόνιος 



Λάρισσα 29-6-25 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Πήρα σήμερον το γράμμα σου που το περίμενα με τόσην αγωνία μόνον καο 
μόνον για να δω την τελευταίαν απάντησιν της Κατίνας την οποίαν την ήξευρα 
από προηγουμένως ότι θα ήτο αυτή που μου γράφης ως σου έγραψα και χθες. 
Το ξεύρης νομίζω ότι και εις το στράτευμα που κάθησα αιτία ήτο η μητέρα μου η 
οποία δεν ήθελε ποτέ το ζήτημα αυτό να γίνη. Και τώρα ποιά Γεωργία δεν 
πιστεύω να με παρεξηγήσης για το εδώ ζήτημα γιατό νομίζω ότι μετεχειρήσθην 
όλλα τα μέσα και δεν πταίω εγώ. 
 
Σ’ευχαριστώ για τα ευγενή σου αισθήματα και τον κόπον τον οποίον ανέλαβες 
και εγώ ότι θέλης και ότι νομίζης ότι μπορώ να σου φανώ χήριομος να μου 
γράψης χωρίς να διστάσης καθόλου. 
 
Με αγάπη 
  
Νιόνιος 



Λάρισσα 4-7-25 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Ο Πέτρος είναι γεμάτος παράπονα γιατί δεν τουνγράφης. Μάθε ότι ο Γιάννης 
μετατίθεται εις Πάτρας την ημέραν της αναχωρήσεώς του θα σου την γράψω 
από προηγουμένως. 
 
Χαιρετισμούς στην Νεφέλη 
 
Με αγάπην 
 
Νιόνιος 



Λάρισσα 14-9-25 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Το τελευταίο σου γράμμα χρονολογήται από 14-8-25, φαντάζομαι και θα είπες 
τόσον καιρόν που δεν σου έγραψα. Σιου ορκίζομαι όμως ότι η σιωπή μοπυ αυτή 
δεν προήλθε από κακήν πρόθεση μάλλον από τεμπελιά γιατί έχουμαι κάτι ζέστες 
εδώ που δεν μπορεί κανείς ούτε να κοιμηθή. Δια τον Πέτρο που μου γράφης, 
φαντάζομαι ότι θα τον είδες αυτού με την κυρίαν του, στεφλανωσε την 
περασμένην Κυριακήν και έφυγε δι’ αυτού την Δευτέραν γράμμα του από όταν 
έφυγε δεν είχα, σήμερον όμως ήλθε κάποιος και μου είπε ότι μένει εις το 
ξενοδοχείον Ηραίον. 
Αν θα τον ειδής να του ειπής ότι δεν πρέπει να μας ξεχνά τόσον γρήγορα 
 
Χαιρετισμούς εις μτην Νεφέλη 
 
Με αγάπην Νιόνιος 
 
 



I Συν/μα Ιππικού 
Υπασπιστής 
 
Λάρισσα 15-10-25 
 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Πήρα το γράμμα σου και σ’ευχαριστώ που με πλήρωσες με το ίδιο νόμισμα δεν 
είμαι δε και αδικαιολόγητος ως μου γράφης. 
 
Τώρα να τα λέμε και να μη ξηροκκοκινίζουμαι είμαι και λιγάκι αδικαιολόγητος 
όχι όμως στον βαθμόν που τα γράφης. 
 
Μου γράφης ότι τα ξεύρης όλλα, δεν φαντλάζομαι όμως αφ’ου όμως είσαι τόσον 
πεισμένη ότι τα ξεύρης περιττόν να σου τα γράψω. 
Μου γράφης Γεωργία για κάποιο ματσίγιο ο Πέτρος όμως δεν σου είπε την 
αλήθεια γιατί εμέ δεν μου έδοσε τίποτε, νομίζω ότι το έδοσε στον κουνιάδο του. 
 
Μου είπες ότι έμαθες ότι πρόκειται να πανδρευτώ, αλήθεια είναι, αλλά ακόμη 
δεν το απεφάσισα, όσον αφορά τα γράμματα που σου έστειλα τότε μη 
φαντασθής ότι ήσαν για ρεκλάμα, αλλά πραγματικά κι αν υπάρχη μια δύναμις η 
οποία η οποία νε εμποδίζη ακόμη εις την απόφασίν μου, είναι αυτή. 
Πάντως γιαυτό δεν πιστεύω να με κατακρίνης γιατί είδες ότι εξόφλησα και την 
τελευταίαν μου υποχρέωσιν έτσι; 
 
Κι έπειτα Γεωργία νομίζω ότι ζούμαι εν έτει 1925 μετά Χριστόν : εξηγούμαι; 
Την 28τ.μ. θα έλθω αυτού με άδειαν και θα τα πούμεν και προφορικώς και έτσι 
δεν θα νομίζης πλέον ότι τα γράμματα εκείνα ήσαν ρεκλάμα. 
 
Χαιρετισμούς στο σπίτι σας ιδαιτέρως στην Νεφέλη 
 
 
Με αγάπη 
 
Νιόνιος 



Λάρισσα 10 Φεβρουαρίου 1926 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Πήρα το γράμμα σου και αμέσως απεφάσισα να σου νγράψω για να μη 
παραπονείσαι. 
 
Ούτε παντρεύομαι ούτε αρραβωνιάζομαι, ούτε άλλο τι συμβαίνει, μόνον που 
τεμπέλιασα σαν παιλόσκυλο. Εδώ στην Λάρισσα έχουμε πολλά καλά κρύο χιόνι 
λάσπη όλλα μαζί λασπολάρισσα με τ’όνομα. 
 
Για την καρδιά της Νεφέλης που μου γράφης ότι (Δ) πες της να δοκιμάση τη 
λαδομπογιά αν όμως και τότε δεν γίνη τίποτα τότε θα σας άλλον φάρμακον. 
 
Χαιρετισμούς εις όλλους 
 
Με αγάπη 
 
Νιόνιος  



Λάρισσα 14-3-26 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
 
Σας αναγγέλω ότι σήμερον ετέλεσα τους αρραβώνας μου. 
 
Με αγάπη 
 
Νιόνιος 



2ον Σύνταγμα Ιππικού 
Υπασπιστής 
 
Σέρραι 8-5-26 
 
Αγαπητή Γεωργία 
 
Πήρα το γράμμα σου σήμερον γιατί είχα πάη στην Λάρισσα με άδεις το Πάσχα 
και σήμερον που ήλθα εδώ αμέσως σου γράφω. 
 
Μου γράφης να σου γράψω να μάθης την μέλλουσσαν σύζυγον τι το θες αφού 
δεν την ξεύρης πάντως όμως σου γράφω ότι ονομάζεται Αγλαϊα 
Κρικελλοπούλου. 
 
Όσον αφορά τα κουφέτα να τα πάρεται από αυτού γιατί εδώ δεν έχουν 
μπομπονιέρας (Δ) να μου γράψης τα χρήματα που θα δώσεται για να σας τα 
στείλω. 
 
Τους γάμους θα τους κάμω τας 10 Ιουνίου. 
 
Χαιρετισμούς εις όλλους και ιδιαιτέρως στην Νεφέλη 
 
Με αγάπη Νιόνιος 


