
Σουφλί 6-6-23 
 
Ευγενικιά μου φίλη 
 
Μυριάκις σου ζητώ συγνώμην για τη  σιωπή μου που ομού λάβης. 
Έχεις δίκηο ότι θελήσης να μου πης. Μα ποτέ σου μη πιστεύσης καλή μου φίλη 
πως σε ξέχασα. Όταν πήρα την κάρτα σου και το γραμματάκι θέλησα να σου 
γράψω μα την επομένην μετετέθημεν για την Ξάμθην. Εκεί δεν προφθάσαμεν να 
μείνωμεν δυό μέρες και πάλιν δρόμο για τον Έβρο. Πλέον θα ησυχάσωμεν τώρα 
μα και στο Σουφλί δεν μείναμε καθόλου αλλ’ανεβήκαμε για τη προκάλυψη. Εκεί 
ως πότε να αναγνωρίσομε τον τομέα και να εγκατασταθούμε ελάβαμε ύστερα 
από μια βδομάδα διαταγή να κατέβωμε για το Σουφλί οπόθεν και σας γράφω. 
Αλλ’αύριον φεύγομεν και απέδώ για το Δεμιρ-Ισάρ. 
Ελπίζω δε να ίδω και την Αθήνα τώρα με την υπογραφήν της ειρήνης – φάγαμεν 
αγαπητή μου τα καλλίτερα χρόνια μας στα βουνά. Θα μου πης βέβαια για τη 
πατρίδα. Ναι για την Ελλάδα μας μα πήγαν χαμένοι όλοι μας οι κόποι και οι 
αγώνες και η ωραία μας πατρίς μένει πάλι μικρά και ντροπιασμένη. Τι κρίμα 
αλήθεια; 
 
Θα έχετε την καλωσύνην άρα γε να γνωρισθώμεν και εκ του πλησίον όταν 
καμμιά φορά περάσωμεν απ’το άστυ. Εγώ τουλάχιστον το επιθυμώ αυτό για να 
ευχαριστήσω το εκ του πλησίον το ευγενικόν κορύτσι που με συντροφεύει με τα 
γράμματά του σε πικρές του βίου μου στιγμές. 
Περίεργον αλήθεια που δεν μπορούμε να έχωμεν μια τακτική αλληλογραφία, 
ενώ το επιθυμούμεν πολύ και οι δυό μας. 
Ήθελα να σας στέιλω μια φωτογραφία για να γνωρισθώμεν και να συνδεθώμεν 
καλλίτερα. Πλην θα σας παρακαλέσω να μου στείλετε και σεις μια, έστω και επί 
επιστροφή. 
Πως είνε η ζωή των Αθηνών; Πάντοτε βεβαίως γλυκιά και ήμμορφη. Η δεν 
μήπως δεν είναι έτσι Μαίρη; 
Πήτε μου τέλος πάντων τίποτε νέα για να μας περνάη λιγάκι ο καϋμός. 
Θα σας παρακαλέσω αγ. Μαίρη να μου γράψης γρήγορα εις το Σιδηρόκαστρο 
μόλις φθάσω θα σας γράψω κι εγώ.\\Με πολλή αγάπη 
 
Γεώργιος 
 
Υ.Γ. Αν έχετε την καλωσύνην μου φανερώνετε το πραγματικό σας όνομα και την 
διεύθυνσίν σας. 
 
 



Σιδηρόκαστρον 21-6-23 
 
Πήρα Αγαπητή μου φίλη 
 
Πολύ γρήγορα γράμμα σας αυτό το τελευταίο. Φαίνεται πως μετεβλήθησαν 
κάπως τα πράγματα και θα καταφέρωμεν επί τέλους να αλληλογραφώμεν 
συχνά σαν πολύ αγαπημένοι φίλοι. 
 
Αλλά δεν σας φαίνεται αγ. Μαίρη, ότι έχει τελέση θαύματα και η ταχυδρομική 
υπηρεσία ! Δεν είνε δα μικρό πράγμα να γράφη κανείς από το Σουφλί στην 
Αθήνα και να πάρη απάντησι σε μιά εβδομάδα ! Προοδεύομεν λοιπόν ! Την 
φωτογραφίαν μου αφού με ευχαρίστησιν θα την δεχθήτε να σας την αποστείλω 
το ταχύτερον διότι επί του παρόντος στερούμαι τοιάυτην ενώ υπέθετα πως είχα 
μαζύ μου  (Δ) όμως σήμερα και δεν βρήκα. Πάντως καλή μου φίλη έχω και εγώ 
την ευχαρίστησιν να είμαι αλιθής και κάποια αγωνίαν δοκιμάζω όχι μάλιστα και 
μικράν για να σας γνωρίσω γι’αυτό και θα στη στείλω και πρώτος. 
 
Μα τι πέρνετε έτσι τα πράγματα; Γιατί είνε κακό σ’ένα κορύτσι να στείλη τη 
φωτογραφίαν του σ’ένα πιστό καλό και ειλικρινόν φίλο δεν βεβαίης (Δ) 
τοιούτος; 
 
Και ποιός θα το πη στον κόσμον και από που ο κόσμος θα το μάθη; 
 
Εξ’άλλου γιατί να δίδωμε σήμερα και τόση προσοχή στον κόσμον αφού είνε 
τόσο κακός ! Πάντως δεν θα θελήσω να σας στενοχωρήσω θα μου επιτραπή 
όμως να σας πω ότι πρέπει να έχετε απόλυτον εμπιστοσύνην εις τον φίλον σας 
γιατί δεν είνε τόσον αχάριστος και άνευ ανατροφής ώστε να ανεχθή να εκθέση 
ένα κορίτσι. Εξ άλλου έχω κι εγώ αδελφούλα, την αγαπώ όσον δεν φαντάζεσαι. 
Μου γράφη δε πάντα ότι της συμβαίνη κι επομένως σας δικαιολογώ. 
 
Πλην δεν θα υποφέρω όμως για πολύ διότι δεν σας γνωρίζω, ούτε σεις πιστεύω 
θα ανεχθήτε να δοκιμασθή έτσι ο φίλος σας. Αισθάνομαι ζωηράν την επιθυμίαν 
να σας γνωρίσω και δεν πιστεύω τώρα ύστερα απ’αυτά να μου αρνηθήτε την 
φωτογραφίαν σας. Και τώρα μερικά απ’την ζωή μας εδώ. 
 
Το Σιδηρόκαστρον καλούτσικο. Το στολίζουν πειό πολύ για τώρα το καλοκαίρι 
εξοχικά τίνα κέντρα πολύ ρομαντικά. Και ο κόσμος καλός. Την περασμένη 
Κυριακή εδόθη χορός εκ μέρους του Συνδέσμου της (Δ) πόλεως. Έχει κοινωνία 
σχετικώς καλή διότι περισσότεροι είνε παλαιοί πρόσφυγες του ωραίου 
Μεληνίκου. Οπωσδήποτε η ζωή μας μετεβλήθη και ζούμε λιγάκι ανθρωπινά 
τώρα που αφήσαμε τα βουνά. 
Θα σας γράφω τώρα πολύ συχνά διότι δεν μ’αρέσει ν’αφήνωμεν και 
χαλαρώσουν οι δεσμοί της φιλίας μας. Ύστερον μάλιστα απ’τα τελευταία σας 
γράμματα αισθάνομαι μέσα μου κάποια ιδιαιτέρα ευχαρίστησι να σας γράφω 
μου είναι ξεύρετε μια πολύ καλή συντροφιά τα γράμματά σας. Όταν μάλιστα θα 
έχετε την καλωσύνην να αποσύρετε και  τον πέπλον του ψευδωνύμου και 
ν’αποκτήσετε περισσοτέραν εμπιστοσύνην για το φίλο σας, τότε θα είναι πειό 
πολύ ενδιαφέρουσα η αλληλογραφία μας κατά την γνώμην μου. 
 



Αρκετά σας εκούρασα. Σας καληνυκτίζω τώρα γιατί είνε μεσάνυκτα και διατελώ 
Μ’αγάπην 
 
Γεώργιος 
 
Θα έχω βέβαια γρήγορα απάντησιν 


