
Τ.Τ. 926 τη 24η Νοεμβρίου 1921 

Αγαπημένη μου 

Έλαβον το γραμματάκι σου και σε ευχαριστώ πολύ διότι θέλεις δια το γραμματάκι σου να 

ανακουφίσης έναν πολεμιστήν. 

Είμαι ευτυχής διότι θα αλληλογραφήσω με μίαν δεσποινίδα εξ Αθηνών και ως (Δ)φαίνεται 

εκ των γραμμάτων της εκ των ολίγων γραμμών της και λέξεών της εγκλέιει εν αυτή ψυχήν 

αγαθήν καρδιάν αγνήν  τα πρώτιστα πλεονεκτήματα μιας δεσποινίδος. 

Θεωρώ καθήκον μου κατόπιν της επιστολής σου ήτις μου έκανε εξαιρετικήν όλως 

εντύπωσιν από όλας τας επιστολάς αις έλαβον εκ διαφόρων πόλεων και (Δ) μου έκαμε σου 

ορκίζομαι την καρδιάν μου να κτυπήση γρήγορώτερα και δυνατώτερα, να σας είπην το 

πραγματικόν μου όνομα και να σας βγάλω και από την απορίαν την οποίαν έχετε εάν εννοώ 

το γράμμα σου από τας λέξεις έπεσαν τα βλέμματά μου στα δυο (Δ)ψηφία ….. 

Και είπον είναι ….. και ευθύς (Δ) κ.λ.π.  

Ονομάζομαι Νίκος Π. Αλτζερινάκος ετών 22 εκ Γυθείου Λακωνίας εξελθών του σχολείου τον 

Αύγουστον και αποστέλεις (Δ)εις Μ. Ασίαν διότι είχον τοποθετηθεί εις Θεσσαλονίκην. 

Αγαπητή μου σε παρακαλώ και θα με καταστήσης ευτυχή αν μου γράψης το πραγματικόν 

σου όνομα και διάφορα σχετικά (Δ). Θέλω επιθυμώ να μάθω Γιατί; …… Απάντησε συ αν 

κατάλαβες. Θα ήμην επίσης αυτυχής αν μου έγραφες πως θα εδυνάμην να σε ανακουφίσω 

και να σου ενθαρρύνω ολίγον από της βασανισμένης και καταδικασμένης υπό της μοίρας 

υπάρξεώς σου. 

Αγαπημένη  μου γράφε μου τακτικά και πολύ. 

Με πολλήν αγάπην 

Ο Νίκος σου  

Δ/σίς μου 

Ν.Π. Αλτζερινάκον 

Ανθυπίλαρχον 

1ον Σύνταγμα Ιππικού 

Τ.Τ. 926 

 



Τ.Τ. 926 τη 12-12-21 

Φιλτάτη μου 

Τη από 3ης τρέχοντις μηνός εναγωνίως αναμενόμένην  πολυπόθητόν μου επιστολής σου 

έλαβον και σε ευχαριστώ (Δ) δεν ευρίσκω λόγους ευχαριστίσς δια τας εν τη ωραία κάρτα 

σας ευχάς αντευχόμενος παν το ποθητόν. Η επιστολή σας αυτή είναι μακροσκελής και ως 

επί τούτου πολύ με ευχαρίστησε. 

Ιουλία μου το ως πραγματικόν μου όννομα που σας έγραψς είναι και το πραγματικόν μου. 

Δεν αρνούμαι να σας ορκισθώ αφόυ το θέλετε και τον όρκον μου και τον λόγον τηυς τιμής 

μου. 

Ευχαριστπω δια τας καλάς σας λέξεις σας ζητώ δε συγνώμην αν η προγενεστέρα μου 

επιστολή όπως μου γρλάφετε σας ελύπησε. Μου γράφετε ότι τα αρχικά γράμματα Ν.Π. σας 

έκαμαν να γράψετε νομίζοντας ότι σας είναι εκείνος ο γνωστός σας. Δεν απατώμαι είναι ο 

φίλος μου Πέτρος Νικολόπουλος. Όχι δεν είμαι εγώ αυτός που ενομίζατε. Εξ΄άλλου εν τη 

(Δ)την οποίαν φαίνεται ότι δεν επροσέξατε δεν γράφω Ν.Π. αλλά Ν.Π. Αλτ. 

Σας είχα γράψει  να μην γνωστοποιήσετε το όνομά σας και σχετικά περί υμών. Τούτο το 

έπραξα μόνον και μόνον δια να γνωρίσω ποία είναι η ευγενής ψυχή έχουσα  (Δ)η οποία είχε 

τηνν καλωσύνη να μου γράψη δια νε με ανακουφίση και παρηγορήση (Δ)ωραίων 

λόγων.Αυτοίς δι’αυτό ηρώτησα ότι είσθε έξυπνη φιλτάτη μουτο εγνώρισα ευθύς και έλαβον 

το πρώτον σας γράμμα. Μάθετε ότι κατά την εν τω σχολείω φοίτησίν μου μου ήρεσε 

καταπληκτικά το μάθημα της ψυχολογίας όπερ διδάσκεται εις την 3ην τάξιν του Γυμνασίου. 

Δι’αυτό καταλαβαίνω λιγάκι από διάφορα γράμματα και λέξεις. Αυτό μου έκαμε να σου 

γρλάψω ότι είσθε βασανισμένη καταδικασμένη (Δ) μοίρας. Σας γράφω την καθαράν 

αλήθειαν ορκιζόμενος. Τον όρκον μου τον (Δ) την οποίαν αγαπώ όπερ παν άλλο. 

Τα ολίγα σας γράμματα, ο τρόπος της γραφής, ο γραφικός σας χαρακτήρας μου (Δ) την 

πεποίθησιν και λαβών ταύτην σας έγραψα. Είμαι πλέον (Δ)βέβαιος πως εν της 

(Δ)διαβλέπων στενοχωρίαν μου μελαγχολίαν. 

Και πάλιν σας ζητώ συγνώμην ότι σας λυπώ. Αλλά θέλετε την καθαράν αλήθειαν. Ούτω 

είναι. 

Και πάλιν σας ευχαριστώ (Δ)δια τόσα καλούς λόγους σας (Δ). 

Αναμένων ταχείαν απάντησίν σας 

Με αγάπη  

Νίκος 



Τ.Τ. 926 τη 7 Φεβρουαρίου 1922 

Γλυκειά μου Τζούλια 

Την πολυπόθητόν μου επιστολήν σου την την φέρουσαν χρονολογίαν 1ης τρέχοντος έλαβον 

και ευχαριστώ. 

Μου γραφεις χρυσή μου να σου γράψω ειλικρινώς τι αισθάνομαι για σένα. Κατ’αρχάς μιαν 

συμπάθειαν πολύ μεγάλη η οποία μετεβλήθη εις έρωτα μεγάλον και αγνόν. Γιατί δεν 

γνωρίζω. Συμπεραίνω όμως ότι (Δ) από τα ωραία σου γράμματα τα οποία αποδεικνύουν 

ευγενήν ψυχήν και καρδίαν. 

Γι’αυτό χρυσή μου σε αποκαλώ γλυκειά μου. Εάν τούτο σε λυπεί να μου το γράψεις και σου 

ορκίζομαι ότι δεν θα σε ξαναλυπήσω. Θα το φυλάξω αυτό βαθιά στην καρδιά μου και θα 

παρηγορούμαι. Σε παρακαλώ όμως δώσε μου την ελευθερία να σ’αγαπώ. 

 Μάθε επίσης χρυσή μου ότι ξεκινάς και δεν γνωρίζεις ότι εκείνοι που δεν γνωρίζονται 

αγαπιούνται πιο αγνά(Δ) . 

Δεν σου γράφω περισσότερα. Μόνον σε παρακαλώ να μου γράφης τακτικά. Γιατί με 

παρηγορείς. 

Σε φιλώ γλυκά γλυκά 

(Δ) 



Τ.Τ. 926 τη 28-2- 1922 

Γλυκειά μου Τζούλια ! 

Την πολυπόθητόν μου επιστολήν σου την την φέρουσαν ημερομηνίαν  21 λήγοντος μηνός 

έλαβον και ευχαριστώ πολύ. Είμαι όλος χαρά διότι έλαβα μετά παρέλευσιν 20 ημερών 

γράμμα σου το οποίο επόθουν και ποθώ. Το γράμμα σου αυτό το διάβασα μα και 

δεκαπέντε φορές να σου πω λίγες είναι. Και όσο το διάβαζα επί τοσούτον έχαιρον διότι 

αντελαμβανόμην κάποιαν ελπίδα στας σκέψεις μου. Ναι Τζούλια μου στο γράφω καθαρά 

το τι δια σε αισθάνομαι. Σε αγαπώ αυτή η λέξις περικλείει παν ότι έχω. Καρδιάν ψυχήν, 

νουν, Σου ανήκουν. Τα δέχεσαι; Εάν τα δεχθείς θα μ’άγαπήσης; Ναι γιατί και 

προηγουμένως σου έγραφα ελπίζω. 

Μου γράφεις να σκεφθώ. Δεν εσκέφθην καθόλου αφ’ης έλαβον το γράμμα σου (Δ) διότι 

είχον σκεφθεί ότι τώρα σου γράφω προ (Δ). Να και ην απόδειξις. Σου στέλλω την 

φωτογραφίαν μου δια την οποίαν όμως ζητώ συγνώμην διότι δεν έχομεν εδώ φωτογραφεία 

αλλά πλανοδίους. Εχεις ακόμη αμφιβολίαι; Αν θέλεις στείλε μου και την ιδικήν σου 

φωτογραφίαν η οποία θα είναι δι’ εμέ θησαυρός. 

Αναμένω 

Με γλυκά φιλιά 

 



Τ.Τ. 926 τη 31 Μαρτίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Σήμερον κατόπιν (Δ) 5νθήμερον πορείας δια την (Δ) του Συντάγματός μου εγγύτεραν της 

γραμμής του εχθρού έλαβον το από 18 λήξαντος μηνός πολυπόθητόν μου γράμμα σου και 

σε ευχαριστώ. 

Είμαι ευτυχής το διατί θα το γνωρίζης βεβαίως όχι μόνον από το γράμμα σου το οποίον 

είναι αιτία αυτή και ελπίς δι’εμέ αλλά και από κάτι τι που περιείχε η επιστολή σου – Η 

μαργαρίττα. Την (Δ) την ερώτησα και μου απεκρίθη καταφατικώς. Ναι Τζούλια μου. Είμαι 

πλέον βέβαιος έχω πεποίθησιν ότι μ’αγαπάς. Είμαι ευτυχής. Μου ζητάς γλυκιά μου 

βεβάιως την προς σε αγάπη. Δεν (Δ) θα σου έστειλα την καρδία μου. Τι όμως πρέπει να 

πράξω; 

Ζήτησέ μου οποίαν βεβαίως (Δ) και έσο βεβαία θα στο (Δ). Μένεις ευχαριστημένη Αφίεμαι 

σε σε να μου ζητήσεις την βεβαίωσιν την οποίαν θέλεις. Ελπίζω και θα ελπίζω σ’αγαπώ και 

θα σε αγαπώ. 

Αναμένω ταχείαν απάντησιν και την φωτογραφίαν σου. 

Με χίλια γλυκά φιλιά 

 

ΥΓ Σου εύχομαι όπως διέλθης τας αγνάς ημέρας του Πάσχα εν χαρά μετά τους γονείς και 

συγγενείς σου. 



Τ.Τ. 926 τη 8η Απριλίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Την από 30 παρελθόντος μηνός πολυπόθητόν μου επιστολήν σου έλαβον σήμερον και σε 

ευχαριστώ Σου ορκίζομαι ότι εκπλήττομαι διαβάζοντάς στο γράμμα σου ότι στερήσαι 

ειδήσεών μου. Εγώ πάντοτε οσάκις λαμβάνω γράμμα σου αμέσως σου απαντώ. Ίσως όταν 

λάβης την παρούσαν μου να έχεης λάβει τας άλλας επιστολάς μου. Μην φοβείσαι Τζούλια 

μου και ουδέποτε θα σε ξεχάσω. Πάντοτε δε και τακτικά οσάκις λαμβάνω γράμμα σου θα 

σου απαντώ. 

Πως τα περάσατε το Πάσχα, φυσικά θαύμα. Εγώ με το Σύνταγμά μου επέρασα καλά ως εις 

προηγουμένην μου σου έγραφα. 

Περιμένω ταχείαν απάντησίν σου  

Με γλυκά φιλιά  

 



Τ.Τ. 926 τη 29 Μαΐου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Το πολυπόθητόν μου γραμματάκι σου το γραμμένο πάνω σε τρεις κάρτες και τρία λόγια 

μόνον αλλά πολλά δυνάμενον να είπη έλαβον σήμερον επιστρέψας εκ των επιχειρήσεων 

εις την έδραν του  Συντάγματός μου και σε ευχαριστώ. 

Απαντών δε σου γράφω τα εξής. Έλπιζε – Πίστευε – Αγάπα. Τζούλια μου βλέπεις ότι μας 

κυνηγά η τύχη, μόλις σήμερον ήλθαμεν απ’ έξω κατάκοποι και ελάβομεν διαταγήν να 

μεταβώμεν στο μέτωπον και πάλιν προς φύλαξη ενός τομέως. Την 1ην του μηνός αναχωρώ 

μετά του Συντάγματός μου εις Γκικάνμπεη όπου θα παραθερίσωμεν. Η συγκοινωνία (Δ) θα 

είναι τακτική και (Δ) αντιλαμβαίνω θα λαμβάνης τακτικά γράμματα. 

(Δ) έχω τρία εύμορφα κυνηγετικά σκυλάκια το ένα το λέγω Τζούλια. (Δ) όταν έλθω εις 

Αθήνας θα στο χαρίσω. 

Αναμένω ταχείαν απάντησίν σου και την φωτογραφίαν. Θα μου τηυν στείλης χρυσό μου; 

Περιμένω 

Με θερμά φιλάκια 

 



Τ.Τ. 926 τη 4η Ιουνίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια 

Έλαβον σήμερον την πολυπόθητόν μου κάρτα σου την πολύ εύμορφη, την φέρουσαν 

ημερομηνίαν 28 παρελούντος μηνός και σ’ευχαριστώ πολύ. 

Εξεπλάγην όμως πολύ διότι μου γράφεις ότι δεν έχεις λάβει επιστολήν μου. Εγώ χρυσό μου 

τακτικά σου έγραφον και ενθυμούμαι δε την τελευταία σου επιστολή ήτο γραμμένη σε 

τρεις κάρτες με τας λέξεις Πίστις Ελπίς Αγάπη. Έτσι δεν είναι; Σου απάντησα εις αυτήν. 

Υποθέτω δε ότι θα την έχης ήδη λάβει. 

Όπως σου είχον και άλλοτε γράψει είχομεν μεταβεί εις μερικά όρη και περιφερείας του 

Σιμαβ δια να καταπνίξωμεν κάποιαν επανάστασιν των τούρκων των κατοικούντων εις τα 

χωρία τα πέριξ των ορέων τούτων. Την 29 Μαίου επεστέψαμεν εις Ουσάκ ένθα τη έδρα του 

Συντάγματός μου και παραμείναντες εκεί 2 μόνον ημέρας εφύγαμε την 2 Ιουνίου από το 

Σύνταγμα και ήλθαμεν εις Γκουμπεη μικράν κωμόπολη. Μια ίλη είχε αποστολή 4-5 ώρας 

μακράν δια την προκάλυψη και δια την φύλαξη του τομέως όστις κατέχετο υπό των 

Τούρκων. Δηλαδή μεθ’άλλόγοις ευρίσκομαι εις το μέτωπον πλησίον της 1ης γραμμής. Το 

ευτύχημα είναι ότι η συγκοινωνία είναι τακτική και καθημερινή και έτσι λαμβλανεις και 

λαμβλαμω τακτικά γράμματα. 

Τζούλια μου μην ανησυχείς καθόλου και αν καμιάν φορά αγνοώ να σου γράψω διότι ότι 

έχω αποσταλεί εις υπηρεσίαν ή δι’ αναγνώρισην και έτσι δεν μπορώ να σου γράψω. 

Περιμένω την φωτογραφία σας. Θα μου κάμεις την χάρη χρυσό μου ; 

Αναμένων  ταχείαν απάντησίν σου 

Με θερμά γλυκά φιλάκια 



Τ.Τ. 926 16η Ιουνίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Έλαβον σήμερον την πολυπόθητόν μου επιστολή σου την γραμμένην απάνω σε έξι (6) 

κάρτες και σ’ευχαριστώ πολύ. 

Σε θαυμάζω χρυσό μου για την ιδέαν σου. Αι κάρτες αυταίς  είναι κατά την γνώμην μου 

συνεχείς. Γι’αυταίς παρίστατι εξομολόγησις έρωτος εκ μέρους του νεου εις γίνεται δεκτός 

παρά της νέας και τοιουτοτρόπως στην 5η κάρταν απολαμβάνουσι την αγάπη του (Δ) 

εξωτερίκευσαν μόλις. 

Ούτοι ήσαν γνωστοί προς αλλήλους. Ημείς άγνωστοι (Δ) κατά την μορφήν. Γνωστότατοι 

κατά του χαρακτήρα, νουν και καρδιάν. Αλλά τι λέγω; Συ μεν γνωρίζεις την μορφήν μου εγώ 

όμως όχι. Δεν θα παρέλδη όμως πολύς χρόνος οπότε αμφότεροι δεν θα είμεθα γνωστοί και 

κατά την μορφήν (λαμβάνω υπ’όψην τα γραφόμενά σου) και τότε πλέον θα παρομοιάζομεν 

προς τας εν τοις κάρτας ή μαλλον προς την 6ην κάρταν (Δ) μου γραφες δια το σκυλάκι (Δ) 

στην κάρταν παραστήσαι (Δ) εγώ σου δίδω το γλυκό φιλί στο χέρι. 

Αλήθεια ο πτωχός μου οι νους τοιαύτα σκέπτεται και δικαίως. Εφ’όσον η καρδία μου αγαπά 

και αγαπάται τι άλλο θέλεις να σκεφθώ χρυσό μου αφ’ου μάλιστα η τύχη μας κάνει να 

έχωμεν μόνον το συναίσθημα το (Δ) και ουχί το αίσθημα της αφής και οράσεως. 

Εσεται (Δ) ημέραι οπότε ευτυχείς ημείς από άγνωστοι γνωστοί να γίνομεν και η ευτυχία μας 

θα είναι μεγαλυτέρα (Δ) την οποίαν σκεπτόμεθα μακρόθεν (Δ) του άλλου και τούτο διότι (Δ) 

στην αγκαλιά του άλλου θα ακούη και θα αισθάνεται τους γλυκείς κτύπους της καρδιάς. 

Γλυκειά μου γλυκειά μου μείνε ήσυχη δια το σκυλάκι σου θα το φυλάττω διότι είναι ιδικόν 

σου και ιδικόν μου. Και είναι πολύ εύμορφο. 

Αναμένω ταχείαν απάντησίν σου και την φωτογραφίαν σου. 

Με χίλια γλυκά φιλάκια 

 

ΥΓ Κάποια φορά χρυσό μου σου έγραψα να μου γράψης που είναι η κατοικία σου στας 

Αθήνας. Δεν μου το έγραψες αλλά το περιμένω τώρα. 



Τ.Τ. 926 τη 5 Ιουλίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Πήρα σήμερον το πολυπόθητόν μου γραμματάκι σου το φέρων ημερομηνίαν 23 

παρελθόντος μηνός το γραμμένο σε τρεις όμορφες κάρτες και σε ευχαριστώ πολύ. 

Δεν φαντάζεσαι Τζούλια μου την λύπην μου και στενοχώριαν μου επί τη ασθενεία σου. 

Προσεύχομαι εις τον Ύψιστον και σου εύχομαι να γίνης γρήγορα μα πολύ γρήγορα καλά και 

όταν λάβης την παρούσαν μου να είσαι τελείως υγιείς. 

Να προσέχης πολύ χρυσό μου την υγεία σου. Χρυσό μου σε συμβουλέυω να εκτελής κατά 

γράμμα των ιατρών τα λεγόμενα και θα γίνης γρήγορα μα πολύ γρήγορα καλά. Η λύπη μου 

είναι απερίγραπτος. Τι να σου γράψω δια να σε παρηγορήσω από την λύπη μου δεν μπορώ 

να σκεφτώ  τίποτε.  

Χρυσή μου Τζούλια πρόσεχε την υγείαν σου. Σε φιλώ γλυκά στο στοματάκι σου. 

Υ.Γ. Γράφε μου αν μπορείς καθημερινώς να μανθάνω περί της προσφιλούς μου υγείας σου. 

 

 

 

 

Περιμένω ταχείαν απάντησίν σου  

Με γλυκά φιλιά  

 

 



Τ.Τ. 926 τη 7 Ιουλίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Έλαβον σήμερον την όμορφη σου κάρταν την φέρουσαν  ημερομηνίαν 30 παρελθόντος 

μηνός και η χαρά μου είναι απερίγραπτος διότι είσαι καλύτερα. Δεν ξεύρεις χρυσό μου 

πόση στενοχωρία και λύπη έφυγε από πάνω μου. Πετάω από την χαράν μου. Εύχομαι όπως 

το γράμμα μου αυτό σε εύρει τελείως καλά. Γι’αυτό καθημερινώς εύχομαι εις τον Θεόν. 

Εγώ Τζούλια μου μετά ημίσειαν ώραν αναχωρώ με την επιλαρχίαν του Συντάγματός μου εις 

επιχειρήσεις. Ανέλαβον μάλιστα τα καθήκοντα του υπασπιστού της επιλαρχίας. 

Σε παρακαλώ άρα πολύ να μου γράφης τακτικώτατα δια να μανθάνω περί της προσφιλούς 

μου υγείας σου. Εγώ Τζούλια μου οσάκις ευκαιρώ και οσάκις ευρίσκω τρόπον και μέσον 

αποστολής ταχυδρομείου αμέσως θα σου γράφω. Χρυσό μου, μην ξεχάσεις να μου στείλης 

την φωτογραφίαν σου την οποίαν λαχταρώ . Την θέλω.  

Σου εύχομαι ταχείαν ανάρρωσιν αναμένω ταχείαν απάντησίν σου. 

Με χίλια θερμά φιλάκια στα χειλάκια 

  

 

 

 

 

 

Περιμένω ταχείαν απάντησίν σου  

Με γλυκά φιλιά  

 



Τ.Τ. 901 τη 21 Ιουλίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια 

Είμαι καλά όπερ ποθώ να μανθάνω και δια σε. 

Τι γίνεσαι; Πολύν καιρό0ν έχω να λάβω ειδήσεις σου και στενοχωρούμαι. Εγώ περνώ 

θαυμάσια. Μόνον θα μελαγχολώ διότι περνά η μέρα χωρίς να λάβω γράμμα σου. Υποθέτω 

ότι τώρα θα είσαι τελείως καλά. 

Σε παρακαλώ δε να μου αποστείλης την φωτογραφίαν σου που μου υπεσχέθης και να μου 

γράφης τακτικά. 

Αναμένων ταχείαν απάντησίν σου. 

Με χίλια θερμά φιλάκια  



T.Τ. 901 τη 9 Αυγούστου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια. 

Σήμερον έλαβον τα πολυπόθητά μου γράμματά σου τα φέροντα ημερομηνίας 13, 18 και 22 

Ιουλίου και εχάρην πολύ διότι μου γράφεις ότι πηγαίνεις καλύτερα ευχόμενος όπως το 

γράμμα μου αυτό σε εύρει τελείως υγειάν. 

Τζούλια μου άργησα να λάβω (Δ) τα γράμματά σου διότι είχαν πάει στο 1ον Σύνταγμα 

Ιππικού που και εκείνο χθες μόλις κατόρθωσε να μας τα στείλει. 

Εγώ (Δ) δεν ευρίσκομαι στην Μ. Ασίαν, αλλά στην Θράκην 

Μου γράφεις να μου στείλης μια κορδελίτσα για την Τζούλια. Δυστυχώς δεν την έχω κοντά 

μου. Την έχω αφήση εις Μ. Ασίαν. Μου γράφουν ότι την απ’ εκεί ότι τώρα είναι ένα 

χαριέστατο σκυλάκι. Μου γράφεις πουν είναι η κατοικία σου. Δυστυχώς όμως την οδόν δεν 

μπορώ να την θυμηθώ καθώς και εγώ εκαθήμην στο Κολωνάκι οδός Πατριάρχου Ιωακείμ. 

Σε παρακαλώ πολύ να μου γράψης την οδόν και τον αριθμόν (Δ) γιατί δεν το ξεύρω μπορεί 

να ευρεθή καμμιά κατάλληλος ευκαιρία να έλθω για λίγας ημέρας στας Αθήνας και τότε και 

όταν συναντηθώμεν μα τα γράμματα θα έχω καν φύγη (Δ) θα σε δω (Δ). 

 

Γλυκιά μου παρακαλώ να κάμης υπομονή και θα είμαι (Δ) ότι πολύ γρήγορα θα γίνεις καλά 

και με τη βοήθεια του Θεού (Δ) νυχθημερόν για σε προσεύχομαι.  

Περιμένω δε χρυσό μου και σε παρακαλώ να μην μου αρνηθής την χάρηι να μου στείλης 

αυτήνντην μικράν φωτογραφίαν σου που μου γράφεις ότι έβγαλες όταν ήσο άρρωστη γιατί 

την θέλω όταν  (Δ). 

Όταν θα γίνης καλά τότε θα μου στείλης μιαν καλήν. 

Αναμένω (Δ) ταχείαν απάντησιν με την φωτογραφίαν. 

 

 

Με χίλια θερμά φιλάκια 

 

Χ. Αλτζερινάκος 

Ανθυπολοχαγού 

(Δ) Αναξαρτήτου επιλαρχίας 

Τ.Τ. 901 

 



Τ.Τ 901 τη 8 Σ/βρίου 1922 

Αγαπημένη μου Ιουλία 

Είμαι καλά όπερ ποθώ να μανθάνω και δια σε. Μόλις προ δυο ημερών ήλθον εκ Μ. Ασίας 

εις Θράκην ένθα και ευρίσκομαι. Άτυχος τελείως είμαι και πάλιν. Η Μεραρχία μου ήλθεν εξ 

Ασίας και η Επιλαρχία μου εις Θράκην και έτσι δεν ηδυνήθην να σε ιδώ. Ας ελπίσω ότι πολύ 

γρήγορα θα σε συναντήσω. Εν τω μεταξύ δεν ηδυνήθην να σου γράψω λόγω ελλείψεως 

συγκοινωνίας. 

Η υγείαν σου πως πάει; Δεν αμφιβάλω ότι τώρα είσαι τελείως καλά . Αναμένω ταχείαν 

απάντησίν σου. 

 Με χίλια θερμά φιλάκια 

Ο Νίκος σου 



Τ.Τ. 901 τη 8 Σ/βρίου 1922 

 

Αγαπημένη μου Ελένη 

 

Είμαι καλά όπερ ποθώ να μανθάνω και δια σε. Ευρίσκομαι προ δύο ημερών εις Θράκην 

ελθών εκ Μ. Ασίας. Δεν ηδυνήθην λόγω ελλείψεως συγκοινωνίας να σου γράψω. 

Αναμένω με φιλιά 

Νίκος 

Διεύθυνσίς μου 

Ν.Π. Αλτζερινάκον 

Ανθυπίλαρχον 

Υπασπιστήν Επιλαρχίας 

Τ.Τ. 901 

 



Τ.Τ. 901 τη 20 Σεπτεμβρίο0υ 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Σήμερον έλαβον την από 5 Αυγούστου πολυπόθητόν μου κάρτα σου και δεν φαντάζεσαι 

χρυσό μου την χαράν μου διότι συ μου γράφεις είσαι καλλίτερα και γρήγορα θα γίνης 

εντελώς καλά. Εγώ υγιαίνω. 

Ευθύς ως ήλθον εκ Μ. Ασίας δηλαδή από εκ της 8 τρέχοντος σου έγραψα επιστολήν δια να 

ησυχάσης. 

Όταν ευρισκόμην εις Θράκην δηλαδή μέχρι την 13 Αυγούστου σου έστειλα ένα μπιλιέττο 

και σου έγραφον νέαν διεύθυνσιν διότι έφυγαμεν και επήγαμεν στην Μ. Ασίαν και μόλις 

την 8 τρέχοντος επιστρέψαμεν εις Θράκην τώρα μένω εις Αδριανούπολιν. 

Περνώ καλά μόνον που έχω πολλήν υπηρεσίαν. Χρυσό μου την φωτογραφίαν σου αυτήν 

την στιγμιαίαν που μου γράφεις δεν την έλαβον ακόμη. Έχω όμως πεποίθησιν ότι θα την 

λάβω αφ’ου θα μου την στείλης. Εντός περιμένω και την καλήν φωτογραφίαν διότι είμαι 

βέβαιος ότι η επιστολή μου αυτή θα σε εύρη εντελώς καλά. 

Αναμένω χρυσό μου ταχείαν απάντησίν σου προς ησυχίαν μου και την φωτογραφίαν σου. 

Στερούμαι (Δ) ειδήσεών σου από 5 Αυγούστου. 

Με χίλια θερμά φιλάκια 

Δ/σίς μου 

Ν.Π. Αλτζερινάκον 

Ανθυπίλαρχον 

Υπασπιστήν Επιλαρχίας 

Τ.Τ. 901 

 



T.Τ. 901 τη 23 Σεπτεμβρίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια! 

Έλαβον σήμερον την πολυπόθητόν μου επιστολήν  σου την φέρουσα ημερομηνίαν 15 

παρελθόντος  μηνός και εχάρην πολύ διότι ευρίσκεσαι αναρρώσει ως και εγώ υγιαίνω. 

Σου εύχομαι Τζούλια μου όπως το γράμμα μου αυτό σε εύρει εν τελεία αναρρώσει και 

υγείαν. 

Χρυσό μου μου γράφεις στα δυό γράμματά σου τα οποία απέστάλησαν εις την Μεραρχίαν 

μου δια να λογοκριθούν και ότι η υπηρεσία σου φροντίζει να μου τα στείλει. 

Είναι αλήθεια ότι τώρα τελευταία λόγω των γεγονόιτων της Μ. Ασίας  ήτο πολύ δύσκολος η 

συγκοινων’ία. 

Είμαι όμως της ιδέας ότι όλα τα γράμματά σου τα οποία εστάλησαν στο Σύνταγμά μου τα 

έλαβον.λ Λοιπόν μην στενοχωρήσαι. 

Πολύ θα σε παρακαλέσω αν δεν σου είναι δύσκολον να μου γράψης ποιόν γνωστό σου 

πρόσωπον σου έγραψε τας (Δ)αυτάς επιστολάς σου το οποίον φυσικά θα είναι στην 

Μεραρχίαν Ιππικού. 

Εγώ Τζούλια μου όταν έφυγα από  το Σύνταγμά μου είπον εις τον Λοχίαν ταχυδρόμον του 

Συντάγματος όστις είναι πολύ καλό παιδί να μου στείλλη(Δ) μάλιστα τα γράμματά μου 

πράγμα το οποίον έπραξε. 

Επομένως είμαι της ιδέας ότι κανένα γράμμα σου δεν χάθηκε και μείνε ήσυχη. Τζούλια μου 

χρυσό μου τι κάνεις; Πως τα περνάς; Δεν αμφιβάλλω ωραία τώρα μάλιστα που είσαι 

τελείως καλά. Δεν φαντάζεσαι πόσον λαχταρώ την στιγμήν εκείνην κατά την οποίαν θα σε 

αντικρύσω και θα γνωρισθώμεν και προσωπικώς. Αλήθεια δεν μου έγραψες την οδόν και 

αριθμόν που κάθεσαι διότι δεν γνωρίζω τι συμβαίνει αφ’ου μάλιστα και σε παρακλαλεσα 

επισταμένως. 

Επίσης και την φωτογραφίαν σου. Εγώ ευρίσκομαι εις Αδριανούπολιν. ‘Ημην άτυχος που 

δεν ήμην μαζί με την Μεραρχία μου η οποία ήλθε εις Αθήνας οπότε θα εβλεπόμεθα. Δεν 

πειράζει όμως ολίγην υπομονήν θα κάμωμεν και υποθέτω πως θα είναι ποιο καλά όπως και 

η παροιμία λέγη : «κάθε δύσκολο για καλό». 

Αναμένω  ταχείαν απάντησίνξ σου και την φωτογραφίαν σου 

Με χίλια θερμά φιλάκια 

Ο Νίκος σου   



T.T. 905 τη 3 Οκτωβρίου 1922 

 

Αγαπημένη μου Τζούλια 

Είμαι καλά όπερ ποθώ να μανθάνω και δια σε. Είναι αρκετός καιρός που έχω να λάβω 

ειδήσεις σου και ανησυχώ. 

Σου έχω στείλει εξ Ανδριανουπόλεως γράμματα απάντησιν τω οποίω δεν έλαβον έχω φύγει 

ήδη απόι την Ανδριανούπολιν και ευρίσκομαι πλησίον του Λουλέ Μπουργκάς εις ένα 

τσιφλίκι. Σε παρακαλώ Περνώ καλά. Σε παρακαλώ μόλις λάβεις την επιστολήν μου να μου 

γράψης αμέσως δια να ησυχάσω. 

Πως πάει η υγεία σου; Δεν αμφιβάλλω ότι τώρα πλέον θα είσαι καλά εντελώς. Όπερ 

εύχομαι εκ του Θεού. Μετά 10 ημέρας υποθέτω ότι θα έχη λήξει η λυπηρά δι’ ημάς 

κατάστασις και τότε πλέον θα έχωμεν συγκοινωνία και ησυχίαν δια την τακτικήν και συχνάν 

αλληλογραφία μας. 

Αναμένω ταχείαν απάντησίν σου και την φωτογραφία που υποσχέθης. 

Με χίλια θερμά φιλάκια 

Ο Νίκος σου 

Ν.Π. Αλτζερινάκος 

Ανθυπίλαρχος Υπασπιστής Επιλαρχίας Τ.Τ. 905 

Υ.Γ. Να μου γράψεις σε παρακαλώ την οδόν και αριθμόν που κάθεσαι διότι ίσως έλθω εις 

Αθήνας δι’ολίγας ημέρας και αίφνιδίως και δεν δυνάμεθα να ειδοποιήθώμεν εγκάιρως δια 

την συνάντησίν μας δ’επιστολάς. 



Δράμα τη 18 Νοεμβρίου 1922 

Αγαπημένη μου Τζούλια ! 

Έλαβον τέλος πάντων κατόπιν διμήνου χρονικού διαστήματος την πολυπόθητόν μου 

επιστολήν σου την φέρουσαν ημερομηνίαν 2 τρέχοντος μηνός και εχάρην τα μέγιστα διότι 

είσαι καλά καθώς εγώ υγιαίνω. 

Μου γράφεις Τζούλια μου αν έλαβα κάποιαν σου επιστολήν σπουδαίαν. Δεν έλαβα σου 

γράφω και πάλιν σε διάστημα τώρα στο (Δ) ουδεμίαν επιστολήν σου. 

Εγώ τώρα με την επιλαρχίαν ευρίσκομαι εις Δράμαν και (Δ) με το Σύνταγμά μου. Επειδή (Δ) 

υπασπιστής της Επιλαρχίας θα παραδώσω εις το Σύνταγμα εντός 15θημέρου τα αρχεία της 

Επιλαρχίας και κατόπιν θα ζητήσω 15θήμερον κανονικήν άδειαν δι’ Αθήνας δια να έλθω να 

σε γνωρίσω και προσωπικώς υποθέτω ότι  προ τω Χριστουγέννων είμαι αυτού. 

Σε παρακαλώ πολύ Τζούλια μου να μου γράψης για να μπορέσω το ταχύτερον ερχόμενος 

εις Αθήνας να σε συναντήσω δεδομένου ότι και μιαν ημέρα αν περάσω από (Δ) μου που να 

(Δ) σε συναντήσω θα είναι δι’εμέ ημέρα αγωνίας. 

Επίσης πολύ θα σε παρακαλέσω (Δ) άλλως τε μου το είχες υποσχεθεί να μου στείλης την 

φωτογραφίαν σου (Δ) σου (Δ) θέλω προτού σε δω κατά πρόσωπον να έχω σχηματίσει ιδίαν 

ή μάλλον να σε γνωρίσω και αν (Δ) στην κοσμοπλημμύραν της πλατείας του Συντάγματος 

εντός διατί την θέλω. Μη λοιπόν μου την αρνηθής. 

Αναμένω ταχείν απάντησίν σου και την φωτογραφίαν. 

Με χίλια φιλάκια 

Δση μου 

Ν.Π. Αλτζερινάκος Ανθυπίλαρχος 

1ον Σύνταγμα Ιππικού 

Τ.Τ. 926 

 



Δράμα τη 29 Νοεμβρίου 1922 

Αγαπημένη μου Ελένη 

Έλαβον την πολυπόθητόν μου επιστολήν σου την φέρουσαν ημερομηνίαν 25 λήγοντος 

μηνός και σε ευχαριστώ πολύ διότι με ενεθυμήθητε πράγμα όπερ συνέβη (Δ)αλλά δεν 

εδυνάμην να σου γράψω καθ’όσον ηγνόουν την νέαν  σας διεύθυνσιν ή μάλλον εφοβούμην 

ότι δεν θα λάβετε την επιστολή μου. Και θα είναι δι’ εμέ ευτυχής σύμπτωσις να λάβω την 

επιστολήν σας εις τας παραμονάς της αυτόθι ελεύσεώς μου 

Διότι Ελένη μου ζητ’ησας κανονικήν άδειαν δι’Αθήνας έλαβον τοιαύτην και την ερχόμενην 

εβδομάδαν θα έλθω. 

Πολύ λοιπόν σας παρακαλώ την απάντησίν σας εις την επιστολήν  μου ταύτην να την 

απευθύνεται υπό την διεύθυνσιν Ν.Π. Αλτζερινάκον Poste Restante ενταύθα διότι δεν θα 

προφθάσω να την λάβω εδώ εις Δράμαν καθόσον και (Δ)ότι θα ευρίσκομαι εις Αθήνας όταν 

θα λάβετε την παρούσαν μου και θα μου απαντήσετε. 

Εάν δεν σας κωλύει το παράπαν και επειδή επιθυμώ πολύ να σας γνωρίσω και 

προσωπικώς, αισθάνομαι δε την καρδίαν μου να κτυπά βιαίως αλλά με αγαλίασιν που σας 

αναγιγνώσκομαι και επειδή θα καθήσω ολίγας μόνον ημέρας εις Αθήνας σας παρακαλώ 

γράφω και πάλιν να μου γράψητε πότε και ποιάν ημέραν θα δυνηθώ να σας σφίξω το χέρι 

μας και να γνωρισθώμεν και προσωπικώς πράγμα όπερ πολύ επιθυμώ. 

Αναμένω λοιπόν εις το  Poste Restante την ταχείαν απάντησίν σας. 

Εύχομαι καλήν αντάμωσιν 

Με φιλιά 

Νίκος 

 


