
Μέτωπον 3-6-18 
 
Αξιότιμος Δεσποινίς 
 
Σήμερον έλαβον την από παρελθόντος επιστολήν σας και ίδα τα εν αυτή 
γραφόμενά σας. 
 
Σας παρακαλώ πολύ μη με παρεξηγήσετε δια την απόκριψιν του ονόματός μου 
διότι λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεώς μου με αναγκάζουν να πράξω αυτό και 
τας αιτίας αδυνατώ να σας εκθέσω εν τη παρούση μου. 
 
Σας ζητώ μυριάκις συγνώμην βέβαιος αν ότι δεν θέλετε παρεξηγήση την 
ιδιοτροπίαν μου. 
 
Δέξασθαι παρακαλώ τας ευχαριστίας μου δια την προθυμίαν σας. 
 
Διατελώ μεθ’ εξαιρέτου υπολήψεως 
 
Δεκανεύς 
 
Α.Σ. 



Μέτωπον 19-7-18 
 
Αδερφή 
 
Μόλις σήμερον περιήλθε εις χείρας μου η από 11 τρέχοντος επιστολή σας. Μου 
εγράφατε ότι σας φαίνεται περίεργον το να μη θέλω να σας γνωρίσω το όνομά 
μου και ότι δι’αυτό δεν ηξεύρετε και σεις τι να υποθέσεται. 
 
Δι’αυτό δεσποινίς σπεύδω να σας καθισηχάσω. Η απόκριψη του ονόματός μου 
καθώς σας είχα γράψη και προηγουμένως να μη σας εμπνέει καμίαν ανυσιχίαν 
διότι το όνομά μου το αποκρύπτω από σας από ιδιοτροπίαν μου και τίποτε 
περισσότερον. Πιθανόν να με έχετε παρεξηγήση και να νομίζετε ότι το όνομά 
μου είναι στιγματισμένον και δι’αυτό το απέκριπτο «τόσον πολύ» όπως μου 
γράφεται εις την επιστολήν σας. Και δι’αυτό αναγκάζομαι να σας πληροφορήσω 
περί του εναντίον των σκέψεών σας. Είμαι 19ετής την ηλικίαν. Κατά την έκριξιν 
του εθνικού κινήματος εις την ιδιαιτέραν μου πατρίδα εγκατέλιψα την θέσιν μου 
(διότι ήμουν δημόσιος υπάλληλος) και κατετάγην ως εθελοντής εις τον Εθνικόν 
Στρατόν όπου υπηρετώ τώρα 21 μήνας συνεχώς εκ των οποίων τους 15 μήνας 
εις το Μέτωπον και τας Μεραρχίας Κρήτης και Αρχιπελάγους τελευταίως δε 
απεσπάσθην εις το Σώμα Στρατού. 
Αφού έχετε τόσην επιμονή να μάθεται το όνομά μου ως και αν σας γνωρίζω 
αυτό πιθανόν να το μάθετε αργότερα, τώρα όμως όχι. 
Θα μου πήτε ότι είμαι πολύ περίεργος ή μάλλον ιδιότροπος άνθρωπος αλλά τι να 
γίνη όταν είνε κανίς νέος δεν ημπορή να έχη και μερικάς ιδιοτροπίας. 
Πιστεύω να έλθω γρύγορα εις τας Αθήνας με άδειαν και τότε εάν θέλετε 
ημπορείτε να με γνωρίσετε και εκ του πλησίον. 
 
Σας χαιρετώ Δεκανεύς 
 
Άλφα Σίγμα 
 
ΣΣΕΑ 
 
ΤΤ 901 


