
Αγαπητή Τζούλια 
 
Πήρα το γεμάτο χάρι και γούστο γραμματάκι σου και σ’ευχαριστώ. 
Επίσης την εσώκλειστος ευχετήριον καρτούλα σου πήρα και σ’ευχαριστώ για 
τας ευχάς σου,αντεύχομαι και σεμ σένα βίο ανθισμένο σαν μαγιάτικο περιβόλι, 
για τας εφημερίδας δε σου στέλλω χίλια ευχαριστώ, αλήθεια μ’έκαμαν πολύ να 
χαρώ γιατί είχα πέντε χρόνια να διαβάσω εφημερίδα σμυρνιά. 
Για την καλήν σου διάθεσι του να στείλης επιστολήν μου εις το σπήτι μου μέσον  
φίλης σου δεν έχω λόγους να σ’ευχαριστήσω, μέθε όμως ότι έλαβα γράμμα από 
τους γονείς μου οι οποίοι μου γράφουν ότι είνε καλά, η χαρά την οποίαν 
ένοιωσα δεν επριγράφεται για φαντάσου φίλη μου ύστερα από πέντε χρόνια να 
λάβης γράμμα από τας πλέον προσφιλείς σου υπάρξεις ποίαν χαράν ημπορείς να 
αισθανθής. 
Μ’ερωτάς αν γνωρίζω την οικογένεια Σπραό, ναι την γνωρίζω πολύ καλά είνε 
ποτέ δυνατόν να ξεχλασω το ωραίο Μόντε Κάρλο που με συνδέουν τόσαι ωραίαι 
παιδικαί αναμνήσεις; Ενθυμούμαι και τα δύο θυγατέρας  του Σπραό συγχίζω 
όμως τα ονόματα δεν ενθυμούμαι καλά αν εκείνη με τα χρυσά ξανθά μαλιά και 
τα γαλανά σαν τον ουρανό μάτια της ελέγετο Νόρα ή Ελάνη, νομίζω ότι την 
στιγμήν αυτήν την βλέπω εμπρός μου έμεινε τόσον ζωντανή η εικών της αν και 
ήμην τότε παιδί ακόμη εν τούτοις τους ενθυμούμαι καλά επίσης τον αδελφόν 
των ο οποίος επανδρεύθη την διδασκάλισσάν μου κ. Ελένην δεν ξεύρω αν την 
γνωρίζεται. 
 
Διάβασα εις τας εφημερίδας  την υποδοχήν του Αβέρωφ υπό των πατριωτών 
μας και συνεκινήθην πολύ πάντοτε οι Σμυρναίοι τέτοιοι είνε και θα είνε. 
Σου γράφω και τ’όνομά μου γιατί με μια πατριώτισσά μου φαίνεται άσχημο 
ν’αλληλογραφώ με ψευδώνυμον. 
 
Με αγάπη Χαράλαμπος 
 
Χαράλαμπος Αρτέμης  
Επιλοχίας 
 
Πορόια 
14-4-19 



Αγαπητή Ιουλία 
 
Πήρα το ωραίο σου και χαρμόσυνο γραμματάκι σου και σ’ευχαριστώ διότι 
ενθυμήθης τον μακρυνό σου πατριώτην και έσπευσες να του γλυκάνης τον 
πόνον της ξενιτειάς του. Από την πρώτην ημέραν όπου απεβιβάσθην Ελληνικός 
στρατός εις την Σμύρνην και πριν ακόμη καμία εφημερίς αναγράψη τον 
ευαγγελισμόν της ωραίας της Ιωνίας κόρης το εγνώριζα εγώ διότι αμέσως μας 
το κοινοποίησεν το Γενικόν Στρατηγείον φαντάζομαθ φίλη μου οποίαν χαράν θα 
ησθάνθησαν οι Σμυρναίοι και οποία γλυκειά συγκίνησις επλήρωσε τα πονεμένα 
από τη σκλαβιά στήθη των και ποίοι ποταμοί δακρύων θα εχύθηκαν από τα 
μάτια εκείνα τα οποία ήασαν ανοικτά χωρίς όμως να βλέπουν, αυτή τη στιγμή 
σημαίνει η σάλπις εκκλησίαν, φεύγω λοιπόν και θα συνεχίσω μόλις επιστρέψω. 
Λοιπον επιστρέψας συνεχίζω. Στην εκκλησία εγένετο δοξολογία δια την 
απελευθέρωσιν της Σμύρνης παρέστησαν άπαντες οι αξιωματικοί και οπλίται 
του Συντάγματος ως και οι κάτοικοι του μικρού χωριού εις επί οποίω τα 
βλέμματα ίσως για πρώτη φορά να παρουσιάζετο ένα τόσο ωραίο θέαμα. 
Δεν μου λέγεις αγαπητή Ιουλία τι σκέπτεσαι τώρα θα πας στη Σμύρνη τώρα 
γρήγορα ή όχι, εγώ δεν εστάθην τυχερός βλέπεις να μεταβή και το Σύνταγμα εις 
το οποίον υπηρετώ ας είνε δεν έχασα ακόμη όλας μου τας ελπίδας δια το ζήτημα 
αυτό. 
Όταν θα φύγης δια την Σμύρνην γράψε μου. 
 
Με αγάπη 
Χαράλαμπος 
 
Μπέλες 
10-5-19 



Αγαπητή Ιουλία 
 
Έλαβα το από 1 Ιουνίου γράμμα σου και εχάρην πολύ δια το αίσιον της υγείας 
σου. 
Επίσης έλαβα και τας εφηνερόδας με τας οποίας ευχαριστήθην πολύ, όχι δια τα 
νέα αλλά διότι ήσαν από την αγαπημένη μας Σμύρνη, με τον Κοπάνα γέλασα 
πολύ, σου στέλλω χίλια ευχαριστώ δια την προθυμίαν σου όσν αφορά το βιβλίον 
που σου εζήτησα δεν ευρίσκω λέξεις για να σου εκφράσω την ευγνωμοσύνην 
μου. 
Στας Αθήνας βέβαια που μένεις θα μανθάνης πολλά νέα και τακτικά από την 
Σμύρνην, δυστυχώς εγώ περιμένω να μου φέρουν καμιά εφημερίδα για να 
διαβάσω αλλά και αυτές είνε πολύ σπάνιες εδώ επάνω. 
Τώρα με τας τοποθετήσεις αν με στείλουν στο εσωτερικόν και πιστεύω να με 
στείλουν διότι έχω πολύν καιρόν εις το μέτωπον θα φροντίσω να μετατεθώ εις 
ένα εν των εις την Σμύρνην ευρισκομένων Συνατγμάτων και πιστεύω να το 
κατορθώσω. 
Πιστεύης πως το φέρνω τόσο βαρειά να λείπω 6 σχεδόν χρόνια από την Σμύρνη 
και να γίνη τώρα ελληνική να πάνε τόσοι ξένοι κι εγώ να μην μπορώ, ούτε με 
άδειαν τουλάχιστον που κοντεύω να σκάσω από την στενοχώρια μου. 
Συ πότε σκοπεύεις να κάνης ταξείδι για την Σμύρνη; 
 
Με αγάπη 
Χαράλαμπος 
 
Μπέλες 
5-6-19 



Αγαπημένη μου αδελφούλα Τζούλια 
 
Καλημέρα 
 
Πήρα το από 27 λήξαντος γράμμα σου και χάρηκα πολύ για την καλήν σου γειά 
(Δ). Δε ξέρω πως σούρθε στο νου να σκεφθής πως μπορούσα να σε ξεχάσω και 
πως τόλμησες να το πράξης και στο γράμμα σου θα σ’εμάλωνα γι’συτό μα είνε η 
πρώτη φορά που μου γράφεις κι έτσι στο συγχωρώ. 
Λυπούμαι πολύ που δεν πήρες το γράμμα μου στο οποίο σου έγραφα για το 
παστέλι τι κρίμα και σου έγραφα ένα επεισόδιο που μου συνέβη με το παστέλι 
αυτό τι εύμορφα. 
Θα σου το γράψω πάλι με λίγα λόγια γιατί αν με έβλεπες την στιγμήν αυτήν που 
σου γράφω θα μ’ελυπόσουνα και δε θα μ’άφηνες να σου γράψω, κάθομαι κάτω 
από το αυτοκίνητό μου έχω στα γόνατα το χαρτί και (Δ) αυγά αυγά σου γράφω 
αυτό είνε στο τραπέζι και λοιπόν (Δ) πήρα τις εφημερίδες άρχισε να αρπάζη ο 
ένας την μίαν και ο άλλος την άλλη, ξάφνου πέφτει το παστέλι στη γην τι έγινε 
την στιγμήν εκείνην δεν μπορώ να σου γράψω το άρπαξε ο ένας ανθυπολοχαγός 
και κινήθηκε να φύγη, τότε ο άλλος του άρπαξε το μισόν και το έκοψε κι αυτός 
στο πόδο άρχισα κι εγώ να τους κυνηγώ μια κι όταν τους φθάσω τυχόν φάγω 
μου δώσουν και μένα λιγάκι για μυρωδιά. 
Σου έγραψα και προχθές ένα γράμμα πιστεύω να το πήρες. 
Δε μου λέγραψες για το ζήτημα του βιβλίου μήπως θύμωσες γράψε μου σε 
παρακαλώ. 
Μου γράφεις αν μου αρέση περισσότερο η Σμύρνη για η Αθήνα τουλάχιστον εγώ 
την Αθήνα δεν την παραβάλλω με το Βόλο, και μάλλον με την ωραία Σμύρνη, 
ίσως η Αθήνα να καλίτερη ρημοτομία, (Δ) δεν έχει όμως το (Δ). Την θάλασσαν 
και πλέον ούτε τας διασκεδάσεις ούτε τον ευχάριστο κόσμο της Σμύρνης. 
Προ 10 ημερών έφυγα από τηνΔράμα τώρα το Σύνταγμά μου ευρίσκεται 
καταυλισμένο κοντά σε κάποιο χωριό λοιπόν κοντά στο Νέστο και πιστεύω να 
παραμείνουμε εδώ μέχρις ότου διαταχθώμεν να καταλάβωμεν την Θράκην. 
Η ζωή μας είνε πάντα η ίδια μονότονη κι ερημική. Από το Κορδελιό πέρνω 
τακτικά γράμματα όλοι είνε καλά. 
Συγνώμη για την κακογραφία μου μα το τραπέζι μου είναι χαμηλό και δε μπορώ 
να γράψω καλά. 
 
Με άπειρη αγάπη 
Χαράλαμπος 
 
(Δ) 
6-8-19 
 
Υ.Γ. Τι θα γίνη χθες το βράδυ στου Παπά την (Δ) στο πανηγύρι (Δ). 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ για την καλή σου γεία. Για την αμάλθεια 
σ’ευχαριστώ πολύ. 
Και πάλιν έρχομαι στο ζήτημα του βιβλίου, σε προηγούμενον γράμμα μου σε 
παρεκάλουν διότιδεν ληξευρα τι συνέβαινε και εφοβούμην μήπως παρεξηγηθώ. 
Μου γράφεις ότι το βιβλίον είνε ακριβόν πολύ, μα φίλη μου εγώ και εις 
προηγουμένην μου σου έγραυα να σου στείλω το αντίτιμον για να μου το 
στείλης δεν είμαι τόσον αδιάκριτος να σου ζητήσω μια τόσον μεγάλη δαπάνη και 
να σε ξέρω και χωρίς να έχης καμιά υποχρέωσι σ’εμένα είνε αρκετός ο κόπος εις 
τον οποίον θα σε εμβάλλω, εις το γράμμα μου όμως αυτό δεν μου απήντησες. 
Η ζωή μας εδώ πάνω πάντα ίδια μονότονη, ερημική και πληκτική, τώρα μάλιστα 
που αρχίζει και πάλι ο χειμώνας θα κλειστούμαι μέσα στα αντίσκηνά μας σαν τα 
ποντίκια στις τρύπες των, εδώ αρχίσαμε να αισθανόμεθα το κρύο το βράδυ 
αναγκαζόμεθα να φορούμε τους μανδύας μας. 
 
Από την Σμύρνην έχω τακτικήν αλληλογραφίαν. 
Γράφε μου πάντα νέα σου. 
 
Με αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
10-9-19 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ για την καλήν σου γειά (Δ).  
Λυπήθηκα πολύ που μου γράφης πως δεν λαμβάνης τα γράμματά μου δεν ξέρω 
τι να σκεφθώ δεν φαντάζομαι πως μπορεί να υπάρχη κύριος ή δεσποινίς τόσον 
αναιδής ώστε να την κατακρατά την αλληλογραφία μας, άλλως τε εις τι μπορεί 
να να τους χρησιμεύση, βέβαια εις τίποτε εφ’όσον δεν τους αφορά δε ξέρω όμως 
γιατί η αλληλογραφία σου έγινε τόσον αραιά ή φαίνεται θα βαριέσαι να γράψης 
ή θ’απήυδησες πλέον και θέλεις να πάυσης διότι δεν εξηγείται αλλειώς τους (Δ) 
εγώ με τους (Δ)  και όμως όταν θα πάρω την πένα να σου γράψω αισθάνομαι 
τόσιν ευχαρίστησι όση ούτε όταν γράφω στο παιδί μου. 
Και πάλιν θα επανέλθω στο ζήτημα του βιβλίου το οποίον θα σε πατακαλέσω να 
μου το στείλης διότι ως φαίνεται παρεξηγήθηκα από σε γι’αυτό θα σε 
παρακαλέσω πολύ να μου γράψης τι ακριβώς τι ακριβώς μαθεύθη για μένα, 
ποίαν γνώμην (Δ)  μάλιστα, διότι για να μη μου γράψης έκτοτε για το ζήτημα 
αυτό θα (Δ)  πης δεν τρέφεις την ίδια εκτίμησι σ’εμένα (Δ) και πρώτα. Θα σε 
παρακαλέσω δε πολύ να μην τηρήσης πάλιν σιγήν διότι θα λυπηθώ πολύ. 
Η ζωή μας εδώ πάντοτε η αυτή στο βουνό ερημική και μονότονη κάτω είναι το 
(Δ) Σεις αυτού πιστεύω να περνάτε καλά. Από την ωραία μας πατρίδα έχω 
τακτικήν αλληλογραφίαν. 
 
Με άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
Λυσάν (Δ) 
 
29-8-19         



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το γράμμα σου και η χαρά μου ήτο αφάνταστη γιατί είχα σχεδόν δύο 
μήνες να μάθω νέα σου. 
Σήμερα που πήρα το από 6-10-19 γράμμα σου είνε 18 Νοεμβρίου και τούτο 
λόγω της μεταθέσεώς μου εκ του 9ου Συντάγματος εις το 34ον τοιούτον. 
Στο προ ημερών δλαυθέν  γράμμα μου σου έγραφα λεπτομερώς τους λόγους που 
άργησα να σου γράψω και τα της ασθενείας μου. Στο γράμμα σου μου γράφεις 
πως πολλάκις καθυστερούν τας επιστολάς μου και λυπήθηκα πολύ γι’αυτό δεν 
βλέπω τι έχει να κερδίση η αδιάκριτος αυτή η οποία θα διαβάση ένα ξένο 
γράμμα, εις το εξής θα διευθύνω τα γράμματά μου στη νέα διέυθυνσι που μου 
έγραψες. 
Πιστεύω να έχης λάβη το προηγούμενο γράμμα μου θα λυπηθώ πολύ αν 
εξαφανισθή κι αυτό. 
Μένω ακόμη στας προφυλακάς, περνώ καλά, οι Τούρκοι σπανίως να φανούν, η 
μοναξιά με δέρνει, αλλά ως πότε πλέον, πιστεύω να είνε λίγος ο καιρός. 
Γράφε μου τακτικά αυτό είνε η μόνη μου χαρά. 
 
18-11-19 
 
Με άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
 
34 Σύνταγμα Πεζικού 
Επιλοχίας 
ΤΤ 907 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ για την καλή σου γειά. 
Σ’ευχαριστώ που αν και τόσο άργησα να σου γράψω όχι μόνον δεν με ξέχασες 
όπερ τρανώτατα αποδεικνύει η προς τον Συν/χην μου επιστολή σου την οποίαν 
και σου εσωκλείω αλλά ούτε και με παρεξήγησες βλέπεις όμως πως δεν τό’καμα 
αυτό από λησμοσύνη ούτε από τεμπελιά αλλά λόγοι ανώτεροι της θελήσεώς μου 
μ’εξανάγκασαν. 
Προ ημερών σου έστειλα κι άλλο γράμμα και το σύστησα στη φίλη σου δίδα 
Δασκαλοπούλου, φρόντισε να το πάρης και γράψε μου μόνο εις ποίαν 
διεύθυνσιν των δύο θέλεις να σου τα στέλνω. 
Για τα σύκα και πάλι σ’ευχαριστώ, ώστε δεν μου το έγραψες ότι μου τα στέλεις 
για να μου προξενήσης έκπληξι, ας είνε θα σου την χρωστώ βλέπεις δεν πήγαν 
χαμένα τα σύκα διότι ή εγώ θα τα έτρωγα ή ο Γιάννης ήτο εν και το αυτό, και 
μάλιστα περισσότερον εχάρην που τα πήρε ‘κείνος διότι αυτού που ευρίσκετο 
δεν υπήρχε τίποτε, τώρα όμως μετατέθη κι εκείνος στην Μεραρχία Σμύρνης κι 
έτσι θα περνά καλά, πιστεύω δε πως θα θελήση η τύχη να με απαλλάξη και μένα 
από την ζωή των βουνών, ο καιρός θα είνε πλέον λίγος. 
Την στιγμήν που σου γράφω έξω χιονίζει τα γύρω βουνά μας έχουν ασπρίσει 
από το χιόνι, και φοβούμαι πως το πρωί που θα ξυπνήσω θα βερθώ μέσα σε 
λιμνοθάλασσα από γάλα. 
Με ερωτάς πως βρήκα τη Σμύρνη μας, αν και δεν έμεινα και πολλές μέρες, δεν 
μου εφάνη ανθηρά όπως άλλοτε, ίσως διότι ο κόσμος δεν έχει ακόμη αναλάβη εκ 
των δεινών του μεγάλου πολέμου. 
 
Με άπειρον αγάπην 
 
Χαράλαμπος 
 
30-11-19 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ για την καλή σου γειά. 
Χθες εγύρισα από την Σμύρνη όπου είχα μεταβή με 4μερο άδεια για τα 
Χριστούγεννα πέρασα πολύ ωραία τα πλήρωσα όμως του Αγίου Βασιλίου 
έρημος και μοναχός πάνω στο βουνό όταν δε το μεσημέρι κάθησα να φάγω 
μόνος μου με κατέλαβε η απελπισία και άφισα το φαγητό πάνω στο τραπέζι κι 
έφυγα γιατί νόμιζα πως θα πνιγόμουν μέσα ελλέιψει αέρος. 
Η Σμύρνη μας τα Χριστούγεννα είχε αρκετή κίνησι άρχισε πάλι να πέρνη την 
πρώτη της ζωή. 
Ο αδελφός μου μένη στο 30 Σύνταγμα. 
Πες μου Τζούλια δεν σκέπτεσαι να πας στη Σμύρνη, δε βαρέθηκες τα ξένα; 
τας ευχάς μου στην φίλη σου για το νέον έτος. Σου έγραψα ευχετήριον κάρταν. 
Ομήρου 18. 
 
Με άπειρη αγάπη 
Χαράλαμπος 
 
2-1-20 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ για την καλήν σου γειά. Σ’ευχαριστώ για 
την χαρά που ένοισωσες για τον εορτασμόν των Χριστουγέννων στο σπίτι μου. 
Μου γράφεις πως έπρεπε να κάμω και το νέον έτος πόσο εύκολο είνε να το λέει 
κανείς μα πόσο δύσκολο είνε να το κάμης αμφιβάλλης πως αν ήτο δυνατό πως 
δε θά ‘μενα και το νέον έτος δυστυχώς (Δ) του νόμου και η συναίσθησις του 
καθήκοντος σε κάθε στιγμή έβγαιναν μπρος μου απειλητικά. 
Τας συστάσεις σου θα τες γράψω στο Γιάννο και πιστεύω να τις ακούσης. 
Λυπήθηκα υπερβολικά για την αρρώστειά σου σ’ελυχομαι από καρδιάς 
περαστικά και στο μέλλον σιδερένια. 
‘Ωστε βαρέθηκες την ξενιτειά είναι να μην τη βαρεθή κανελις και μάλιστα να 
σκέπτεται πως θα πάη στην εύμορφη Σμύρνην. 
 Τώρα θα σε παρακαλέσω να μου κάμης μια χάρι, δε θα την ζητούσα σε σένα θα 
έγραφα στο σπίτι μα επειδή απουσιάζουν όλοι στην Σάμο γι’αυτό γράφω σε 
σένα βέβαια πως δε θα με παρεξηγήσης. 
Θέλω να μου στείλης μια γομίτσα, ένα ψιαλιδάκι κι ένα κονδυλομάχαιρο μικρό 
για τα νύχια γιατί τα έχασα μαζί με ένα μικρό κιβώτιο, με μια μεγάλην 
παράκλησι να επιτρέψης να σου στείλω το αντίτιμο για να πάρης (Δ) άλλο για 
ενθύμησι σε παρακαλώ μη μου το αρνηθής. 
Στην Δίδα Δεσποτοπούλου τους χαιρετισμούς μου και την ευχαριστώ για τας 
ευχές. Η ζωή μου πάντοτε ην ιδία του βουνού μονότονη κι ερημική. 
Γράφε μου τακτικά. 
 
28-1-20 
 
Μ’άπειρη αγάπη 
Χαράλαμπος 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Καλημέρα 
 
Πήρα το γράμμα σου μόλις σηκώθηκα από το πέτρινο κρεβατάκι μου και 
αμέσως ύστερα που πλύθηκα πήρα την πένα και σου γράφω. Ώστε το γράμμα 
μου καθυστερήθη επί πολύ στη λογοκρισία έ; Τι να κάμης θα το υπομείνωμεν κι 
αυτό δε πιστεύω να βαστάξη για πολύ ακόμη καιρό. Απεθήμησες λοιπόν το 
μαλεμπί και τον παστουρμά κάνε λίγη υπομονή και θα τα εύρης όλα αφού 
μάλιστα σκέπτεσαι να πας το καλοκαίρι στην εύμορφη μας Σμύρνη πες πως 
άναψες το σπίρτο να βάλης φωτιά για το παστουρμά. 
Τι κρίμα να μην ξέρω πως αγαπάς τόσο πολύ το παστουρμά να σου στείλω 
μερικό όταν ήμουν στη Σμύρνη. Λοιπόν γέλασες για το μανικιούρ αλήθεια είνε 
λίγο για γέλοια.  
Τη στιγμή που βρίσκομαι  επάνω στα βουνά, αλλά δεν θα γελάσεις αν ήξερες 
πόσο γρήγορα και όμορφα περνά η ώρα. 
Θέλω όμως να μου επιτρέψης να σου στείλω μερικά λεπτά αφού δεν μπορώ 
απ’εδώ πάνω να σου κάμω άλλο δώρον για να αγοράσης ένα μικρό ενθύμιο. Για 
την καλή σου διάθεσι του να μου στείλης περιοδικό σ’ευχαριστώ. Μην με 
παρεξηγήσης για το χαρτί και φάκελλο γιατί έχασα τα πασχάλια μου με την 
προχώρησι που κάμαμε. 
Γράφε μου τακτικά με κανένα νέο αθηναϊκό. Τζούλια αν σου είναι εύκολο μάθε 
αν στας 25 Μαρτίου θα γίνουν προβιβασμοί εξ/κών και αν είμαι εγώ μέσα. 
 
Με αμέτρητη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
4-3-20 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το από 10 τρέχοντος γράμμα σου και υπερβολικά χάρηκα για την καλή 
σου γειά. 
 Και πάλι σου λέγω πως δεν έχεις διόλου δίκαιο να λυπήσαι και να 
στενοχωρήσαι για το ψαλιδάκι και για τα άλλα πράγματα που μου έστειλες διότι 
ήσαν αρκετά καλά προ παντός για δω που ευρίσκομαι και ως εκ τούτου πρέπει 
το ίδιο να συμβαίνη και σε σένα για δε το μαντιλάκι μείνε ήσυχη ποτέ δε θα 
μαλώσουμε γιατί εγώ δεν πιστεύω εις τας προλήψεις θα το φυλάξω για ενθύμιο 
βλέπεις δε σου λέγω ότι το ξέσισα χωρίς να το κάμω για να σε καθησυχάσω, 
πράγμα που μπορούσα να το κάμω χωρίς συ να μαντεύσης την αλήθειαν σε 
παρακαλώ να μην επιμείνης στη σκέψι σου αυτήν γιατί πολύ θα με λυπήση. Το 
περιοδικόν Ελληνική Αίγλη το πήρα και σ’ευχαριστώ απέιρως είνε αλήθεια πως 
κι εγώ συμφωνώ με τη δική σου γνώμη και δεν το ευρίσκω και τόσο καλό αλλά 
για εδώ πάνω σκοτώνομε τις ώρες μας χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. 
Είμαι ευτυχής που με είδες στο όνειρό σου γιατί αυτό είνε μια μεγάλη ένδειξι του 
ενδιαφέροντος και της αγάπης σου για μένα. 
Μου γράφεις Τζούλια πως επιθυμείς να μάθης σε ποιό μέρος της Σμύρνης 
ευρίσκομαι, αυτό δεν το λέω, το δικαιούμαι να το κάμω, γιατί μου απαγορεύεται 
σου λέγω μόνον πως η πλησιεστέρα πόλις από εδώ που ευρίσκομαι είνε το 
Οδεμήσιον. 
Πάντοτε όπου κι αν ευρίσκομαι θα σου γράφω. 
 
Με άπιερη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
Μέτωπον 
21-3-20 



Αγαπητή μου Τζούλια γειά σου 
 
Πήρα το γράμμα σου αφάνταστα χάρηκα για την καλή σου γειά. 
Τζούλια παραπονείσαι πως δεν σου γράφω μα δεν έχεις δίκιο γι’αυτό γιατί ο 
τελευταίος που έγραψε ήμουν εγώ και ως εκ τούτου περίμενα απάντησι ας είνε 
ξέρω πως το παράπονό σου αυτό είνε από ενδιαφέρο για τον Χαράλαμπο κι 
αυτό με κάνει ευτυχισμένο, να μένης πάντα ήσυχη για μένα κι ότι αν γίνεται εδώ 
πάνω που βρίσκομαι έχω την προστασία του μεγάλου μας Θεού ο οποίος με 
επροστάτευσε εις στιγμάς τρομερών κινδύνων. 
(Δ) έρχομαι στο ζήτημα του δώρου δεν έπρεπε Τζούλια να με παρεξηγήσης διότι 
εγώ δεν ζήτησα να σου στείλω το αντίτιμο κι ως νόμισες μ’όσα σου έγραψα 
ήθελα να σου πω πως επιεδή δεν μπορώ απ’εδώ πάνω να σου στείλω τίποτε για 
ανάμνησι θέλησα να σου στείλω  ένα χρηματικόν ποσόν και μ’αυτό ν’αγοράσης 
συ ότι ήθελες. 
Μου γράφεις να σου στείλω κανένα κάλυκα και τίποτε άλλο λάφυρο πολέμου, 
πολύ ευχαρίστως θα το έκαμα αυτό αν ήτο αύκολον, σου υπόσχομαι όμως να 
σου δώσω κάλυκες αργότερον όταν συναντηθώμεν στη Σμύρνην διότι τους έχω 
αφήσει στο σπίτι μου. 
Τα περιοδικά τα πέρνω τακτικά ως και εις προγενεστέραν μου σου έγραψα. 
 
Γράψε μου κανένα νέο αθηναϊκό. 
 
Μ’άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
Μέτωπον 
 
26-5-20 



Αγαπημένη μου Τζούλια 
 
Πήρα το γράμμα σου κι αφάνταστη ένοιωσα χαρά στα όμορφά σου λόγια που 
ήλθαν εις τόσο λυπημένες στιγμές να μου χαρίσουν τη χαρά και την γαλήνη της 
μονότονης κι ερημικής μου ζωής. 
Παραπονήσαι πως δεν πέρνης τακτικά γράμμα μου μα πίστεψέ με πως σου 
γράφω πολύ τακτικά κι απορώ γιατί δεν φθάνουν ως τα χέρια σου τα γράμματά 
μου αυτά. 
Τις μέρες αυτές που κάμαμε την προέλασι σου έγραψα δυό γράμματα με μολύβι 
γιατί δεν είχα μελάνην δεν πιστεύω να με παρεξήγησες. 
Τώρα έχομε σταματήσει αρκετά πέραν της Φιλαδελφίας ο εχθρός έχει 
διασκορπισθεί εντελώς, περιμένομεν τώρα το κλείσιμο της ειρήνης αν δεν 
αρνηθούν να υπογράψουν πολύ γρήγορα θα σου γράψω από την Πόλι πρώτα ο 
Θεός. 
Για τους κάλυκας που μου γράφεις  θα σου τους δώσω γιατί δεν τους έχω (Δ) σε 
κανένα είνε δικοί μου και μπορώ να τους διαθέσω όπως εγώ θέλω γι’αυτό να 
μην στενοχωρήσαι δι΄λου. Όποτε είνε ωραία δια Αθήνας μα δεν πιστεύω να είνε 
ωραιώτερα απ’εδώ, ας είνε δεν πειράζει θ’ανατείλη και για μας ο ήλιος. 
Μου ρωτάς τη γνώμη μου για την γυναικεία ψήφο. Τι να σου πω κι εγώ δεν 
ξέρω. Οι γυναίκες πάντοτε είχον λίγο μυαλό μα τώχαν κλεισμένο πίσο στο 
κεφάλι ευτυχώς, τώρα όμως πέταξε κι αυτό το λίγο πάνω από το κεφάλι 
αυτυχώς και δεν ξεύρουν τι ζητούν. Θέλουν λέγει ψήφον μα το ψήφος να της 
δοθή που τη στιγμή που θα φτάση στη κάλπη και θα νοιώση δυό δυνατά μάτια 
που θα στολίζουν ένα ωραίο ανδρικό πρόσωπο να την κυτάζουν θα παραλύση 
και θα χάση κάθε ιδεώδες που είχε στο νου της, θα ξεχάση γιατί είχε πάη ως εκεί 
και θα κυτάζη αμέσως αν το ντεκολτέ της είνε καλό, αν το κορσέ της εφαρμόζη 
καλά κι αν το φουστάνι της αφίνη να φαίνωνται τα πόδια της για να αρέση στο 
νέο αυτό. Σου ζητώ συγνώμη δι’όλα αυτά που σου γράφω το βλέπω πως είνε 
λίγο βαριά μα δεν έχω και πολύ άδικο νομίζω. 
Μου γράφης πως η Σμύρνη μας χάλασε να όχι ποτέ δεν θα το παραδεχθώ αυτό. 
Με άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
24-6-20  



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το δελτάριό σου και αφάνταστα χάρηκα για την καλή σου γειά, λυπήθηκα 
όμως που μου γράφεις ότι δεν λαμβάνεις γράμμα μου αυτό με κάνει να 
εκπλήσσομαι πολύ γιατί εγώ σου γράφω τακτικά όχι μόνον απαντώ εις τας 
επιστολάς σου αλλά και χωρίς να περιμένω γράμμα σου σου γράφω στην 
διεύθυνσην Ομήρου 18. 
Τζούλια θα σου σητήσω μια χάρη αν σου είνε εύκολο να μου γράψης πότε θα 
γίνουν προαγωγαί Αξιωματικών, αν είνε εύκολο το κάνεις αν όχι δεν θέλω να 
κουρασθής ούτε και να υποχρεωθής. 
 
Με άπιερον αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
Μέτωπον 
 
4-7-20 



Αγαπητή μου τζούλια 
 
Πήρα το από 6 τρέχοντος γράμμα σου και αφάνταστα χάρηκα για την καλή σου 
γειά. 
Το γράμμα σου είχε φθάση στο λόχο προ 3 ημερών αλλά εγώ έλλειπα νεις 
κάποια επιδρομή και σήμερα μόλις γύρισα μου το δώσανε. Και πάλι μου γράφεις 
πως δεν πέρνεις γράμματά μου μα αυτό κατάντησε μαρτύριο κοντεύω να χάσω 
το νου μου μα αυτό είνε άτιμον και αισχρόν, αυτός ή αυτή κάμει το μεγαλύτερον 
έγκλημα χωρίς να κερδίζη τίποτε για το άτομόν του. 
Τα γράμματά μου τα διήυθυνα στην Δίδα Δεσποτοπούλου ως τα τελευταία που 
ήρχισες να μου γράφης πως δεν πέρνης γράμμα μου έκτοτε τα διήυθυνα στην 
ομήρου 18 τουλάχιστον δεν έλάβες (Δ) αλλά τότε τα δε (Δ) εις το εξής θα τα 
διευθύνω εις Δίδαν Δεσποτοπούλου σύμφωνα με την επιθυμία σου. 
Για την Σμύρνη μας δεν μου γράφεις εις ποίαν έπαυλιν (Δ), αν από ηθική είνε 
πολύ κουτό κατά τα άλλα όμως όχι. 
Ούτε για την ψήφον της γυναίκας (Δ) μα δεν μπορούσα να (Δ). 
Στη φίλη σου διαβιβάζης τας ευχαριστίας μου για τους κόπους της και για την 
ενόχλησι που της δίδω τόσο συχνά. Όσο για την κατάσταση εδώ μένει στάσιμος 
έχομεν απόλυτον ησυχίαν. 
 
Μ’άπειρον αγάπην 
 
Χαράλαμπος 
 
Μέτωπον 
19-7-20 
 



Αγαπητή μου Τζούλια γειά σου 
 
Πήρα το από 1 τρέχοντος γράμμα σου και χάρηκα αφάνταστα για την καλή σου 
γειά. 
Το γράμμα σου αυτό το έχω από τας 12 Αυγούστου αλλά δεν επρόφθασα να σου 
απαντήσω γιατί την επομένην αρχίσαμε την προέλασι προς κατάληψιν του 
Ουσάκ το οποίον κατελάβαμεν εις τας 16 τρέχοντος και ως την σήμερον δεν 
είχαμεν στείλεη κανένα έγγραφον εις το Σύνταγμα διατί το Τάγμα μας ευρίσκετο 
8 ώρας μακρυά από το Σύνταγμα. Εις την κατάληψιν του Ουσάκ συνελάβαμεν 
και 10 κανόνια, 100 βαγόνια με πυρομαχικά (Δ) και 10 αιχμαλώτους. 
Νέα μου άλλα δεν έχω να σου γράψω. Γράψε μου αν έμαθες (Δ) νεώτερον τι δια 
τας προαγωγάς και αν συμπεριλαμβάνομαι και εγώ. 
 
Με άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
Μέτωπο 
20/8/20 



Αγαπητή μου Τζούλια 
Καλημέρα 
 
Πήρα το από 18 φθίνοντος γράμμα σου και χάρηκα υπερβολικά για την καλή 
σου γειά. Σου ζητώ ζυγνώμη Τζούλια για την λύπη που σου προξένησα με το 
τελευταίο γράμμα μου, είνε αλήθεια όμως πως δεν φαντάσθηκα σαν το τό 
‘γραφα πως μπορούσαν τα λόγια μου εκέινα να οποία σ’ευχαριστούσα για την 
καλή σου πάντοτε για μένα διάθεσι να σε (Δ). 
 
Ώστε με πειράζης κιόλα για την ειρήνην να έχεις και δίκαιον γιατί δεν μπορείς 
ούτε να φαντασθής που και πως ζούμε. 
Όσο για την φωτογραφία μου πρέπεινα είσε περισσότερον από βεβαία πως θα 
την έχης μόλις έλθουν τα πράγματά μου για την δική σου δεν θα μ’ευχαρστούσε 
όποια δήποτε και αν μου στείλης μια όποια δήποτε στάσι και στολή δεν θέλω 
όμως να μου την στείλης ως και άλλοτε σου έγραφα προτού σου στείλω εγώ την 
ιδική μου. 
Μου λέγεις να σου γράφω τακτικά δεν πιστεύω να έχης παράπονο γι’αυτό. 
Πιστεύω να έμαθες την κατάληψι του Ουσάκ υπό της Μεραρχίας μοας. 
Τίποτε νεώτερα της ζωής μου δεν έχω να σου γράψω πάντοτε τα ίδια. 
Γράφε μου τα νέα των Αθηνών. 
 
Με άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
27-8-20 



Τζούλια μου 
 
Πήρα το από 31 παρελθόντος γράμμα σου και χάρηκα αφάνταστα για την καλή 
σου γειά. 
Και πάλι Τζούλια μουν παραπονείσαι πως δεν πέρνεις τακτικά γράμματά μου 
πίστεψέ με όμως πως σου γράφω πολύ πολύ τακτικά. 
Και πάλι ευχαρσιτώ πολύ για τας πληροφορίας σου και σου είμαι πάντοτε 
ευνώμων και θα είμαι ευτυχής αν μπορέσω ναν εκπληρώσω τα τόσας προς σε 
υποχερώσεις μου, μην κατσουφιάζης τα μουτράκια σου και μη θελήσης να 
διαμαρτυρηθής γι’αυτά που σου γράφω γιατί δεν θα έχης δίκαιο. 
Μου γράφεις για τας εορτάς αι οποίαι θα γίνουν την 14 τρέχοντος, φαντάζομαι 
πόσον ωραία θα είνε, πόσον σεις είσθε ευτυχείς αυτού στας Αθήνας και τι δεν θα 
έδινα να ήμουν κι εγώ αυτού, δυστυχώς όμως εγώ τη μέρα αυτή θα την περάσω 
όπως όλας τα άλλας, ερημικώς, μονοτόνως και πληκτικώς. 
Αλήθεια ξέχασα να σου γράψω πως αυτού είνε και ο αδελφός μου με τη σημαία 
του 30 Συντάγματος. 
Ημείς εδώ για την ώρα έχομεν ησυχίαν απόλυτον. 
Δεν θυμούμαι αν σου έγραψα πως για τας επιχειρήσεις της Φιλαδελφίας μου 
απεμενεμήθη ο Πολεμικός Σταυρός για δε την μάχην του Ουσάκ επροτάθην υπό 
του Συντάγματός μου για τον βαθμόν του Ανθυπολοχαγού επί διακεκριμμένη 
πράξη αυτά είνε τα νέα της ζωής μου. 
Με άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
Μέτωπο 
 
11-9-20 



Αγαπητή Τζούλια καλημέρα 
 
Θά θελα νάξερα τι σκέπτεσαι και τι λες για μένα που για τόσο καιρό δε σου 
έγραψα, βέβαια θα νόμισες πως βαρέθηκα να σου γράφω, μα όχι ποτέ δεν 
πέρασε από το νου μου ένα τέτοιο πράγμα, λυπήθηκα αφάνταστα για τη σιγή 
μου αυτή να άκουσε να δης τι συνέβη και είμαι βέβαιος πως θα με δικαιώσης. 
 
Στας 20 παρ. Σεπτεμβρίου ήλθε διαταγή της μεταθέσεώς μου επί του 9ου 
Συντάγματος εις το 34ον. Την ημέραν όμως εκείνην ως και τας 3 μετέπειτα ήμουν 
άρρωστος από πυρετό και έφυγα την 24ην πάλι με πυρετό. 
Την 1 Οκτωβριου έφθασα στη Σμύρνη, την επομένην όμως της αφίξεώς μου, 
μ’έπιασε πάλι ο πυρετός και επί 15 ημέρες ήμουν άρρωστος, στις 18 έφυγα από 
τη Σμύρνη και τέλος στις 24 παρουσιάσθην στο 1 λόχο του 34 Συντάγματος εις 
τον οποίον είχον τοποθετηθή, και ο οποίος ευρίσκεται στας προφυλακάς κι έτσι 
επραγματοποιήθησαν οι πόθοι μου του να υπηρετήσω την ιδιαιτέραν μου 
πατρίδα. Την στιγμήν της αφίξεώς μου στο σπίτι δεν μπορώ να σου την 
περιγράψω φαντάσου να με δουν ύστερα από 6 χρόνια. 
Χθες είχα γράμμα από τον αδελφό μου ο οποίος υπηρετεί ως ανθυπολοχαγός εις 
το 29 Σύνταγμα και μου γράφει πως μου έστειλες ένα κουτάκι σύκα Σμυρνιά, 
σου στέλλω χίλια ευχαριστώ και μένω καθευχαρσιστημένος μαζύ σου, ίσως σου 
φανή παράξενον πως το κουτί τα σύκα έφθασαν στο 29ον ενώ τα είχες στείλη 
στο 9ον άφησα εντολή δια τας επιστολάς μου και οτιδήποτε ήρχετο για  μένα να 
στείλουν στον αδελφόν μου. 
 
Περιμένω γράμμα σου 
 
Με άπειρη αγάπη 
 
Χαράλαμπος 
 
27-10-19 



Αγαπητή μου Τζούλια 
 
Πήρα το από 26 φθίνοντος γράμμα σου και χάρηκα πολύ για την καλή σουν γειά. 
Σ’ευχαριστώ απείρως Τζούλια για τις αδελφικές σου συμβουλές και για το 
μεγάλο σου πάντοτε για μένα ενδιαφέρον σου, έχεις δε τον λόγον μου ότι δεν θα 
εκτίθημαι περισσότερον απ’όσον το καθήκον επιβάλλει. 
Για τον αξ/κό που μου γράφεις ότι επληγώθη στην Τρίπολι είνε ο λοχαγός μου 
ήμην μάρτυς του επισοδείου, ευτυχώς όμως και την φοράν αυτήν όπως καιμ 
πάντοτε ο Θεός μ’εφύλαξε γερό. 
Δεν ξέρω Τζούλια κατόπιν ποιάς σκέψεις απεκρυστάλλωσες την γνώμη ότι δεν 
ήθελα να τον γνωρίσης τον αδελφό μου και γι’αυτό μ’έκαμες σου έγραψα αργά, 
αυτό μ’έκαμε να λυπηθώ πολύ γιατί σε βεβαιώ πως ποτέ δεν το περίμενα αυτό 
από σένα. 
Μου γράφεις πως στας Αθήνας αν΄σκηψε ο χειμών αν ήσουν εδώ θα έλεγες ότι 
ελινε Γενάρης γύρω τα βουνά είνε κάτασπρα από το χιόνι δεν κάμομεν βήμα 
χωρίς χλαίνην. 
Από το Γιάννη έχω καιρό να μάθω και είμαι πολύ στενοχωρημένος τώρα 
μάλιστα με τας επιχειρήσεις γυρίζω σαν τρελλός. 
Μόλις έφθασα στην Τρίπολ εφωτογραφήθηκα και για να φανώ συνεπής στην 
υπόσχεσί μου σου στέλλω μια φωτογραφία μου, τώραβ περιμένω την ιδικήν 
σου. 
Δεν σου γράφω τίποτε για την Τρίπολι, σου λέγω μόνον ότι είνε πόλις που δεν 
μπορούμε να ζήσωμεν ημείς, πλήξις, ανία και το μέγα έλεος, δεν έχει κανένα 
κέντρον, ούτε ένα κινηματογράφο. 
Το αληθές είναι πως ήμουν πολύ πιο ευχαριστημένος στο μέτωπο. 
 
Μ’άπειρη αγάπη 
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