
Μέτωπον τη 15/4/18 
 
Αδελφή μου 
 
Έχω την ευτυχία να είμαι κάτωχος της από 8-4-18 ενθουσιαστικής επιστολής 
σας. Ευχαριστώ για τα ωρέα σας λόγια !. Έχουμε πλοίρη συνέσθισην των 
σοβαρών καθηκόντων μας και αι σκέψεις μας  περιστρέφονται πάντοτε περί 
αυτών. 
 
Δεν βλέπουμε την ώρα να ξιμερόση εκίν’η αγία μέρα που θα μας γιομίση χαρά κι 
ελπίδες με τη θεία διαταγή (εμπρός παιδιά καιρός να προχωρίσουμε !) και να 
σαρόσουμε τον άτιμο εχθρό από τα ματωμένα κι ιερά χώματα της Μακεδονίας 
και της Θράκης και περνώντας απ’του Ρωμανού την στράτα να μπούμε στην 
μεγάλη μας εκλισιά που ο στιχιομένος κλιδοκράτορας μας περιμέμη τόσα χρόνια 
ν’ανίξη τη σφιχτά κλισμένη άγια πύλη και να μας ευλογίση. 
 
Προς το παρόν αδελφή μου εφόσον ρωμηοί σκ(λ)άβοι, τυρρανούμενοι, 
στραγγαλιζόμενοι, εφόσον κέγονται χωριά διμεύονται περιουσίες, ατιμάζονται 
οικογένειαις, καταπατούντε εκλισίες, εφόσον το μεγαλύτερον μέρος του 
Ελληνισμού σφαδάζη υπό το πέλμα του αιμοχαρούς εχθρού, δεν έχουμε το 
δικαίωμα αλλ’ούτε την αξίωση να μας αποκαλίτε ήρωας. 
 
Την περιμένουμε αυτήν την ημέραν της εκδικίσεως ανυπόμονα και δεν θ’αργίση. 
Ο εχθρός εχθρός έμαθε να μας φοβάτε όπως εμείς εσυνιθίσαμε να τον 
συντρίβουμε. 
 
Δεν επιτρέπη η λογοκρισία να γράφουμε πολά. Κλίνω την παρούσαν μου με τας 
ευχάς μου για τας αγίας ημαίρας του Πάσχα. Όσο για τη ζωή μας εις άλλην θα 
γράψω εκτενώς προς το παρόν φθάνη το ότι περνούμε θαυμάσια ! υπέροχα ! 
 
Μ’αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 
 
Υ.Γ.  άγρια λουλούδια εμάζοξα 
  Με τη δροσιά τσ’αυγής 
 Και σου τα στερν’αδελφικό 
 (Δ) της λαμπής. 
 
Περιμέν απάντισην με νέα της ζωής των Αθηνών 
 
Πατρός τε και μητρός και των άλλων προγώνων απάντων, ιερώτερον και 
σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα παρά θεοίς και ανθρώποις εστίν 
η πατρίς. 
 
Σωκράτης 



  



Μέτωπον τη 2/5/18 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με πολήν αδελφικήν αγάπην 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον τη 9/5/18 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
(ΧΜΜΧ 69) 
 
φροντίδα για κάθε μικρή μας υπόθεση που από δω δεν μπορούμε να την 
φέρουμε εις πέρας και περιποίηση στους ασθενοίς και τραυματίας μας. 
 
Γιαυτά θα σας ευγνωμονούμ’αιώνια ! αν δεν σας γράφω τακτικά μη με 
παρεξηγήσετε, διότι έχω και ‘γω πολλάς φροντίδας είμαι αρχιγός εκπεδευτής 
τηλεγραφητών και φαντάζεσθε όταν λύξει η εκπέδευσης και στίσουμε 
σταθμούς, τότε θα γράψω τακτικά, μέχρι της ημέρας που θα δοθεί το σύνθημα 
(εμπρός !). 
 
Τότε δεν θα έχουμε καιρό ούτε να φάμε θα ριχτούμε σαν σύφονας σαρόνοντες 
τον εχθρό όπως ο άγριος βοριάς τα ξερά φίλα, θα στίσουμε τη γαλανόλευκη εκεί 
που τόσοι πόθοι κι όνειρα μας στέλνουν. Τότε πάλι αν ζω θα ξαναγράψω. 
 
σεις όμως αδελφή μου μη παραλίπετε να γράφετε τακτικά. 
 
Με αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 22-5-18 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
Έλαβα την από 9-5-18 επιστολήν σας η οποία λίπισε πολύ αφού μου ανίγκιλε 
ότι είσθε ασθενής. 
 
Εύχομαι όμως και ελπίζω η παρούσα μου να σας εύρη εν πλήρει υγεία. 
 
( ΧΜΜΧ 126) 
 
Μ’αδελφικήν αγάπην 
 
Π. Γράβαρης 
 
Η σύστασίς μου 
Δεκανέα 
Γράβαρην Πάνον 
Απόσπασμα Τηλεγραφητών 
Τ.Τ. 904 Μέτωπον 



Μέτωπον 24-5-18 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
Έλαβα την από 17-5-18 επιστολήν σας και με μεγάλην μου χαρά διάβασα πως 
είσθε καλίτερα ελπίζω η παρούσα μου να σας έβρη τελίως καλά. 
 
(ΧΜΜΧ 241) 
 
όπως σας ξανάγραψα έλαβα τον ελέυθερον τύπον και τας 2 εσπερίας και σας 
ευχαριστώ απείρως .... 
γράφω με μολίβι ελίψη μελάνης στό χαράκωμα. 
 
Περιμένω απάντησι εναγονίως να μάθω για την υγείαν σας ως και τας 
εντιπόσεις σου, και του λαού των αθηνών,  από την νίκην. 
 
Με πολύ αδελφικήν αγάπην 
 
Π. Γράβαρης 
 
Σύστασίς μου  
Δεκανέα 
Γράβαρην Πάνον 
Απόσπασμα Τηλεγραφητών 
Τ.Τ. 904 Μέτωπον 
 
Υ.Γ. Παρέλιψα να σας γράψω για τη δράση των αεροπλάνων μας, τα 
οποίανχαμηλά – χαμηλά πάνω αππο τα κεφάλια των Βουλγάρων τους 
χτιπούσαν με τα πολυβόλα. 



Μέτωπον 30-5-18 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
Είμαι κάτωχος της από 23-5-18 λατρευτής επιστολής σας όπου ανυσιχήτε για 
την υγείαν μου. 
 
δόξα το Θεό είμαι πολύ καλά, άλως τε σας έχω στίλη κια άλλας 2 επιστολάς τας 
οποίας ελπίζω να έχετε λάβη. 
 
επίσης δοξάζω τον Θεόν που αναρώσατε εκφράζετε την επιθυμίαν να σας 
γνωρίσω τον τόπον της καταγωγής μου. έχω γενηθή εις την νήσον της 
ποιήσεως, εκεί δηλαδή όπου εγενίθησαν κι εγαλουχίθησαν οι  μεγαλίτεροι 
έλληνες ποιηταί του εώνος μας (αφήνω να μου γράετε το όνομα της νήσου). έχω 
όμως ανατραφή και κατικώ στας αθήνας. 
 
Εις τα γράμματά σας συχνά με ρωτάτε αν έχω καμίαν υπόθεσιν να την 
αναλάβεται. Ευχαριστώ απείρως, δια την προθυμίαν σας επί του παρόντος όμως 
δεν έχω καμίαν να σας αναθέσω και είμαι πολύ ευχαριστιμένος που δεν 
βρίσκουμε στην ανάγκη να σας κάμω να κουρασθήτε προς χάρην μου. 
 
έλαβα την εστίαν και το ελεύθερον τύπον, και σας ευχαριστώ. γράψεταί μου για 
τη ζωή των αθηνών για τα θέατρα, για τας εχωχάς, για τα φάλυρα, και ότι άλλο 
είναι έξειον αναγραφής. 
 
σεις επισκέπτεσθαι καθόλου τας εξωχάς και τα φάλυρα; 
 
επιθυμώ  τας εντυπώσεις σας απ’αυτούς τους περιπάτους. 
 
Γράψε μου για το μιστικό 
Της αύρας που μεθάει 
Για των πουλιών το μαγεικό 
Κι ολόγλυκο τραγούδι 
Γράφε μου για την ευωδιά 
Που η άνοιξη σκορπάει 
Και για του κίπου τ’όμορφο 
Κι ολόδροσο λουλούδι 
 
Με πολύ αγάπην 
 
Ο αδελφός σας 
 
Π. Γράββαρης 



Μέτωπον 5/6/18 
 
αγαπητή μου αδελφή 
 
είμαι κάτωχος της από 28-5-18 επιστολής σας. 
 
με μεγάλη μου χαρά διάβασα ότι είσθαι καλίτερα. 
 
εφημερίδας έλαβα και σας ευχαριστώ. Πως πάϊ η ζέστη στην αθήνα; Εμείς εδώ 
έχουμε δροσιά ικανή τη νύχτα προπαντώς δε τα χαράγματα να σου βγάζει τα 
νίχια. 
 
Παρ’όλα αυτά όμως το αηδώνι δεν πάβει με το γλυκό τραγούδι του να 
γαρνιτάρει την ομωρφιά της άνοιξης, μαζί με το λαμπρό φεγγάρι που ρίχνωντας 
της γλυκόφωτες αχτίδες του στα φουντομένα δέντρα κάνει τα φύλα τους να 
φένωντε ολόχρισα. 
 
όπως ο κούκος το μεσιμέρι κριμένος στον ίσκιο των κλαδιών ψάλει το 
περιπαθές εκείνο (κου-κου), το μονότονο αλλά τόσα μαγικό αλιθινά τραγούδι ! 
 
είναι αλήθια πως ο ήλιος κατ’αντίθεση της νυχτερινής τσουχτερής αύρας, είναι 
πολύ καυτερός. 
 
Είναι όμως τόσα πολά μεγάλα δέντρα που περνάμε την ώρα μας στον ίσκιο τους 
! 
 
κι έτσι αποφεύγουμε κάθε επαφή με τα ανιπόφορα φτερούγια του μεγάλου 
άστρου, της ημέρας. 
 
Στον ίσκιο κάτω απ’της οξιάς 
Φεύγοντας απ’τον ήλιο – του θεριστή ! 
Ξαπλώνουμε και το γλυκό τραγούδι, 
Του κούκου ακούω τ’όμωρφο 
............................................... 
 
αναμένω απάντισην από πολά γραματά μου γιατί τώρα σας γράφω τακτικά. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Ο αδελφός σας  
 
Π. Γράββαρης      



Μέτωπον 19/6/18 
 
αγαπητή μου αδελφή 
 
έχω πολύν καιρόν να λάβω γράμα σας και δεν μπορίτε να φαντασθήτε την 
ανισυχείαν μου. 
 
δεν μπορώ να εξιγήσω αυτήν την αργητά, γιαυτό δεν γράφω τίποτε άλλο επί 
του προκιμένου αναμένω να λάβω απάντισην. 
 
Με αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης  



Μέτωπον 27/6/18 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
Είστερα από πάρα πολύ καιρόν όστις έγεινε αιτία να αναισυχίσω τρομερά, 
έλαβα τέλος πάντων την από 13-6-18 λατρευτήν επιστολήν σας, όστις μου 
επανέφερε την υσιχήαν και την χαράν. 
Ελάμβανα εφημερίδας και περιοδικά επιστολήν όμως τίποτε και φαντάζεσθαι 
την στενοχωρίαν μου και τι εσκευτόμουνα σ’αυτό το μακρί διάτιμα. 
 
Ενόμιζα ότι με λισμονίσατε και είχα λυπιθή πάρα πολύ. 
 
Τελευτέως μάλιστα έτινε η αμφίβολος σκέψης μου να γίνη  πεπήθισης και είχα 
απελπισθή πως θα ελάμβανα άλλη φορά γράμα σας, όταν έρχετε τέλος η 
τελευτέα επιστολή σας, (ετυχής ημέρα) να διαψεύση τους θλιβερούς 
συλογισμούς μου, και να με γιομίση ευτυχία. 
αν όμως δεν είρχετο είχα σοβαρώς πιστέψη ότι με λισμονίσατε. 
 
Γιαυτό σας παρακαλώ γραψετέ μου τακτικά. 
 
Γνωρίζω ότι αυτά για σας είναι όπως δίποτε ενοχλιτικόν λαμβανομένου υπ’όψην 
ότι ευρίσκεσθε κατά την λαμπράν αυτήν εποχήν των εωρτών και διασκεδάσεων, 
εν της πιγής αστυρεύτου εωρτών και διασκεδάσεων, και ότι για να γράψετε, 
ανάγκη να αφερέσετε από κάπια εωρτή ή διασκέδαση, λίγη ώρα όση χρειάζετε 
για ένα γράμα, στο διάστιμα της οποίας να καταδικάσετε τον εαυτόν σας εις 
ανίαν προκιμένου να εκτελέσετε μιαν οχληράν υποχρέωσιν. 
 
όμως ο φτωχός αδελφός σας δεν ζειτί τίποτε τέτιο, και δεν έχει την αξείωσιν 
προς χάρην του να θυσιάσετε ούτε λεπτόν από τας ευχαρίστους ασχολίας της 
ωρέας ζωής του καλοκαιριού στην χαριτομένη πρωτεύουσα. 
 
Γράψετε μόνον δυό λέξεις πρην κιμηθίτε το βράδι, μόνον δυο λέξεις, θυσία δυό 
δευτερόλεπτα της ώρας από τον ύπνο σας. Αυτό μόνον γιατί ο καλός αδελφός 
μ’αυτό θα είναι εωνίως ευνώμων. 
 
έλαβα τας λευκάς (Δ) και σας ευχαριστώ πολύ είναι πολύ ωρέο 
 
Με πολύ αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 2/7/18 
 
Αγαπητή μου αδελφή 
 
Σήμερα έλαβα κιάλο γράμα σας με ημερομυνήαν 19/6/18 και η χαρά μου είναι 
απερίγραπτος διότι όπως σας έγραψα στο προηγούμενό μου είχα τόσον καιρό 
να λάβο και είχα στενοχοριθή πολύ. 
 
Τέλος δια του παρόντος σπεύδω να σας ζειτίσω συγνώμην αν σας ελύπισα με ότι 
έγραφα στο τελευτέο μου γράμα αν και δεν τα έγραψα από κακή πρόθεση, αλλά 
ηλικρινός εξετάζων τα πράγματα. Πέρνω διλαδή παράδιγμα από τον εαυτόν μου. 
 
και γω αν ήμουν αυτήν την εποχήν στην αθήνα, δεν θα εφρόντιζα για τίποτε 
άλλο (Δ) πως να διασκεδάσω καλίτερα. 
 
αυτή είναι η νιότης πτέη λοιπόν η ηλικία. ασίνε ελπίζω να με συγχωρίσετε για 
όλα αυτά και σας ευχαριστώ. περιοδικά εφιμερίδας ως και τας (λευκάς νύκτας) 
τα έλαβα. 
 
Πολύ σας παρακαλώ αγαπητήμου αδελφή να μου στίλετε καμιά φοράν τον 
ρωμιόν του σουρή και τον νουμάν. 
 
Όσο για της άλες αθηναϊκές εφημερίδες, περιοδικά ως και εσπερίες είναι περιτόν 
Χρισή μου αδελφούλα να υποβέλεσθε εις έξοδα, διότι έρχονατι στο μέτωπον τα 
λαμβάνουν άλλοι και τα διαβάζω λοιπόν σας παρακαλώ μη πετάτε χρίματα 
γιαυτά σήμερον μάλιστα που είναι πολύ ακριβά τα οχρίματα. 
 
ελπίζω ότι θα ηκανοποιήσετε την επιθιμίαν μου δεν θέλω χρισή μου να κάμνετε 
εξερετικά έξοδα μόνον καθώς σας ανέφερα ανωτέρω κάπου – κάπου, να μου 
στίλετε τον ρωμιόν ή τον νουμάν. 
 
Σε ένα παλιό σας γράμα μου είχατε γράψη να σας γνωρίζω την πατρίδα μου. Σας 
απίντισα ότι εγενίθην εκεί που εγενίθησαν οι μεγαλίτεροι έλληνες ποιηταί του 
αιώνος και σας άφισα να βρίτε σεις το όνομα της νίσσου και να μου το γράψετε 
δεν ίδα όμως τίποτε περιμένω. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης   



Μέτωπον 8/7/18 
 
Φιλτάτη μου αδελφή 
 
σας είχα γράψη σήμερον όταν έλαβα το υπό ημερομηνίαν 5/7/18 γράμα σας 
που μέκαμε να χαρώ πολύ. 
 
Σπεύδο και πάλην να σας ζυτίσω συγνώμην αν σας ελίπισα με κίνο το γράμα μου 
και ελπίζω ότι θα με συνχωρίσιτε διότι πρέπει να λάβετε υπ’όψην ότι το έγραψα 
σε μια στιγμή απογοητεύσεως αν και ότι έγραψα τα έγραψα εν πάση ηλυκρηνία 
χορής ενοήτε να παραπονούμε γιαυτά. 
 
Εδιάβασα στο γράμμα σας ότι δεν μου γράψατε από υποχρέωσην αλλά από 
αδελφική αγάπη. 
 
αυτό με καθιστά τρισευτιχή αν και έπρεπε να είσθε βεβαία γιαυτό και χωρίς να 
σας το έγραφα. απαντώ και εις την περικοπήν που γράψετε ότι με έχετε 
πάντοτε αγάπη τον αδελφόν όπως πιστέβετε και γω αυτό το Πιστέβω ! με 
προσβάλη σας συνοιστώ λοιπόν να έχετε απόλιτιον βεβαιότητα ότι είσθε 
πάντοτε για μένα προσφιλής αδελφή. 
 
Την ιδιετέραν μου Πατρίδα την εβρίκατε και σας συνχέρω ηληκρινός γιαυτό και 
σας θαυμάζω ! δεδομένου ότι εγενίθετε και εμεγαλόσατε σε υπόδουλο μέρος και 
μόλις ταύτα εξεχωρίσατε από τους άλλους Ρωμιούς ζώντας ή φοιτόντας ή 
γονιθέντας και ανατραφέντας και διαβιούντας εις την πρωτεύουσαν 
ενγραμάτους και υμιενγραμάτους ίτινες πολύ ολοίγον γνωρίζουν τους διαβέντας 
μεγάλους έλληνας ενώ οι περισσότεροι δεν τους γνωρίζουν καθόλου, δεν έχουν 
ακούση ποτέ το όνομά τους, αν και έχουν πλασθή ψιχή τε και σώματι, αίματι και 
πνεύματι, καθ’όλα τέλως όμοιοι απαράλαχτοι, με τους προγώνους Ρωμιούς. 
 
Με πολύ αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης    



Μέτωπον 8/7/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Σας γράφω πολύ από το Νερόμυλο ξαπλομένος στο πικνό ίσκιομα της 
μεγαλίτερης καρυδιάς. 
 
Είναι Κυριακή πρωί και για ν’αποφίγουμε το δινατό φίσιμο του ήλιου, εγώ και ο 
φίλος και συνάδελφός μου, κατεβίκαμε στο μύλο, όπου καθώς και σε 
προηγούμενό μου γράμα σας έγραψα, βρίσκη κανείς ισκιάδες ωρέας και πολύ 
δροσιά. 
 
Συνχωρίσετέ μου μιαν διόρθωσιν ελισμόνισα ανωτέρω να προσθέσω στην 
παρέα τον αγαπιτόν μου Σκρα, τον φίλον μου και πιστόν σύντροφο Σκρα, διλαδή 
τον σκύλον μου. 
 
αφου και οι τροις φίλοι εκάμαμε ένα καλό μπάνιο στο ποταμάκι που περνάϊ 
κοντά από το μύλο , κι εφορέσαμε καθαρά ρούχα πλην του Σκρα, του οποίου η 
πλήστρα καθιστέρισε να του τα φέρη, καθίσαμε κάτου από την καρυδιά κι 
εκάμαμε κολατσιό, με Ντοματοσαλάτα, φρέσκο τιρή και πρόημα καρύδια  που 
είχαμε επί τούτο μαζέψη αππο την ευεργέτρα καρυδιά (μενού της εποχής). 
 
Ο Σκρας επεριποιήθηκε μερικά κόκαλα που είχαμε πάρη μαζύ μας επίτιδες. 
 
Επαναλαμβάνω να σας παρακαλέσω χρισή μου αδελφούλα να μη μου στέλετε 
εφημερίδας εσπερίας, και περιοδικά, τα οποία λαμβάνωμεν στο Μέτωπον και τα 
διαβάζω, συνεπώς το έξοδο είναι περιτό εντελώς αλλά κάπου κάπου να μου 
στίλετε τον Ρωμιόν του Σουρή και τον Νουμάν. 
 
Ακόμη δεν μου γράψατε το όνομα της ιδιετέρας μου πατρίδος περιμένω γράψετέ 
μου νέα. 
 
Πώς πιγένουν οι διασκεδάσεις; από τρόφιμα και άλλα ίδη πως περνάτε; Ο 
Καραγκιόζης του Μόλα τί γίνετε;    
 
Έχω την ηδέαν ότι θα πλιμιρίζη από αθηναϊκό λαό ο μπερτές της δεξαμενής διότι 
τώρα οι αθηναίοι είναι ομοιοπαθής με τον γκαραγκιόζη, τον οποίον καθόσον 
θυμάμε, δεν τον ίδαμε ποτέ χορτάτον. 
 
Γράψετέ μου τακτικά κάθε γράμα σας με γιομίζει χαρά. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 16/7/18 
 
Λατρευτή μου αδελφούλα 
 
Σπέυδω να σας καταστίσω γνωστόν 
 

1) ότι υγηένω 
2) ότι μόλις εξίπνισα 
3) ότι ο εχθρός προς ένδιξην της ακριφνούς προς εμέ αγάπης του, μου 

στέλνη μπουκάλια με διάφορα ποτά, εγώ δε ευγνωμονών επιφυλάσομαι 
εις επικιμένην στιγμήν να του ανταποδόσο, διπλασίας τας φιλοφρονίσεις 
του, κι έτσι να δίξο ότι αναγνωρίζο την αλιθινή φιλία ! 

4) ότι ο Σκρα με έχει πιάση από το πόδι και με τραβάϊ μη ενωόν να με αφίση 
αν πρώτα δεν του δόσο κονσέρβα να ικανοποιήση την πίναν του. γιαυτό 
διακόπτο προς στιγμήν το γράψιμο, όπως ταϊσο τον Σκρα, αλιώς 
επουδενί λόγο θα με αφίση ύσιχον να γράψο, επαναλαμβάνω το γράψιμο. 

 
όπως και σε προϊγούμενό μου στο έγραψα, έχω πάλυ αναλάβη σταθμό, και είναι 
αλήθειαότι όπως δίποτε είναι καλή η ζωή του σταθμού, απελπιστική όμως 
μοναξιά αδελφούλα μου είμαι εδώ σαν φιλακισμένος. 
 
καθ’όλα τ’άλλα περνάμε καλά σαν μια ηκογένεια. η ηκογένειά μου αυτή της 
οποίας είμαι αρχιγός αν και νεότερος πάντων, αποτελίτε από 3ης άνδρας και από 
τον Σκρα νυν δε προσετέθη και η φωτογραφία σας η πλιό προσφιλής μου 
συντροφιά, η πλιό γλυκιά φυσιογνωμία της εν αγάπη πατρίδι ηκογενείας μου. 
επειδή όμως ο Σταθμός μου βρίσκετε σ’ένα βουνό κατάκορφα κατέναντι του 
εχθρού, δεν μπορούμε ν’ανάψουμε φωτιά μαγιρέψουμε γιαυτό αναγγαζόμαστε 
να πέρνουμε φαϊ από τ’απόσπασμα, το οποίον είναι καταβλισμένον εις ικανή 
από δω απόστασην, επίσης και το νερό είναι αρκετά μακριά, γιαυτό χρισή μου 
αδελφούλα την ημέραν φεύγουν όλοι οι άνδρες μου ποίος για νερό ποίος για φαί 
και ποίος για άλλη ειπιρεσία του Σταθμού κι έτσι μένο μόνος μου με συντροφιά 
τον Σκρα ! φαντάζεσθε λοιπόν πόση ευτιχύα ισθάνομε σαν βλέπω την ικόνα σας 
και πόση αλιθινή παριγοριά σαν διαβάζω απ’την αρχή τα γράματά σας. γιαυτό 
σας παρακαλώ γράφετέ μου τακτικά. 
 
Με πολύ αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης   



Μέτωπον 16/7/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Σπέυω να σας ζιτίσω συγνώμην αν άργισα να σας γράψω περίμενα όμως αφού 
είχα λάβει το γράμα σας να λάβω από στιγμής εις στιγμήν το δέμα και να σας 
απαντίσω. 
 
Περάσανε όμως πέντε ολόκλιρες ημέραις στο διάστιμα των οποίων μετεκινίθη η 
Μεραρχία μας επιστρέψασα και πάλην στην πρώτη γραμή είστερα από 
ανάπαυσην ενός περίπου μηνός σε κάποιο χωριό. 
 
Έτσι και γω άφισα τη ρωμάντσα του νερόμυλου και ανέλαβα και πάλην 
σταθμόν εδώ δε εδέϊσε σήμερον να λάβω το δέμα σας και να σας απαντίσω. 
 
Αδύνατον να φαντασθίτε την χαράν μου σαν έλαβα την φωτογραφίαν σας, δια 
την οποίαν με όσα μέσα μου επιτρέπη το μέρος που βρίσκουμε εφυλοτέχνισα 
μικρή κορνίζα και την εκρέμασα σαν ικώνα πάνο από το μαξιλάρι μου, (αν και 
δεν υπάρχη τέτοιο πράγμα, αλλά τέλος πάντων πάνω από κι που έπρεπε να είναι 
μαξιλάρι)  αφού έραψα στην κορφή της κορνίζας το φύλο της δάφνης με την 
τενίαν του. 
 
αλιθινή παριγοριά η γλυκιά μορφή σας αλιθινό βασιλικό στολίδη στη σπηλιά 
μου καλίτερο διαμάντι δεν εζίταγα. 
 
Πιό άγια λισμονιά στη μοναξιά μου ! ήθελα να εκπλιρόσω την επιθημίαν σας, να 
σας στίλω διλαδί και γω το πορτρέτο μου, και όντως υπάρχη εδώ στη Μεραρχία 
κάποιος φωτογράφος, διστιχός όμως δεν είχε πλάκες όταν επίγα να ποζάρο. 
 
Τώρα δε μου είναι πολύ δίσκολο μα φίγω από το Σταθμό μου όταν όμως 
πλιροφοριθώ ότι έφερεν πλάκες θα προσπαθίσω πάση θισία να πάω. 
 
Τας θερμοτέρας μου ευχαριστίας δια τα δώρα, επιτρέψατέ μου όμως χρισή μου 
αδελφούλα να υποβάλω τας παρατιρήσεις μου επί του προκιμένου. 
 
Δεν επιθιμώ να υποβάλεσθε εις έξοδα προς χάρην μου και αυτό σας το έχω ίδη 
γράψι επανελιμένως. 
 
Μη μου στέλετε δώρα. 
 
Εστέ βεβαία ότι και άνευ αυτόν θα είσθε προσφιλής αδελφή για μένα. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 18/7/18 
 
Φιλτάτη μου αδελφούλα 
 
 
Ελπίζω και εύουμε η παρούσα μου να σας εύρει εν πλήρει υγεία και ευτυχία. 
 
όπως  και γω δόξα τοις θεοίς από απόψεως υγείας είμαι θαυμάσια. λαμβάνω  
την τόλμην δια της παρούσις μου να σας υποβάλο σε κάπιον κόπον καθό δε 
αποτινόμενος εις προσφιλή αδελφήν κολακέβομε να ελπίζο ότι η παράκλι΄σις 
μου θα εκπλιροθή. 
 
όπως σε προϊγούμενό μου σας έγραφα, παρ’όλας τας περιστάσεις τας 
διστροποίας κατωρθοσα κατόπιν πολόυ κόπου και αναζιτίσεων να εξικονομίσω 
τα μέσα και κατασκευάσω μικρό και ως επί το πολύ άτεχνο πλέσιο για την 
γλυκιά μου εικώνα σας. 
 
από αυτά μπορίτε να καταλέβετε ότι λίπουν τα μέσα προς κατασκευήν οποίου 
δίποτε άλλου πράγματος. γιαυτό σας παρακαλώ νε υποβλιθίτε εις τον κόπον της 
κατασκευής μιας θίκης με δύο θέσεις από ύφασμα για την αλυλογραφίαν μου. η 
μια θέσης θα είναι αποκλιετικώς για τα γράματά σας. 
 
συμιωτέον ότι μου είναι απολύτως απαρέτητες, διότι χωρής αυτήν θα 
υποχρεωθό καίτη με μεγάλη μου λύπη να καταστρέψω την αλυλογραφία μου, 
στην πρώτην μετακίνιση. 
 
όθεν σας παρακαλώ είνα ισακούσασα την παράκλισήν μου, εκτελέσιτε αυτήν 
την εργασίαν, εστέ δε βεβαία ότι πολύ λυπούμε δια τον  κόπον που σας επιβάλω 
και δια τας ωρέας ώρας που θα χέσετε προς χάρην μου. συμιώνω τώρα ότι έχω 
κάμποσες μέρες να λάβω γράμα σας όπερ με λυπή πολύ, και είναι αλίθια ότι 
αρκούντος με παριγορή η ικόνα σας, ούτε ολίγον όμως και τα γράματά σας με 
ανακουφίζουν γιαυτό σας παρακαλώ μη παραλίπετε να μου γράφετε τακτικά. 
 
κλίνω την παρούσαν μου, με τας εγκλαρδίους μου ευχάς υπέρ της ποθιτής μου 
υγείας σας.  
 
 περιμένω ανεγωνίως γράμα σας. 
 
Με πολύ αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 19/7/18 
 
(ΧΜΜΧ 87) 
 
αλλ’ας αφίσουμε αυτά κι ας έρθουμε στα ενδιαφέροντα.  
 
έχω πολές ημέρες να λάβω γράμα σας και στενοχορούμε πολύ. 
 
γιατί δεν μου γράφετε ταχτικά χρισή μου αδελφούλα; δεν φαντάζεσθε πόσο με 
κάνουν ευτυχή τα γράματά σας πόση χαρά εσθάνομε όταν τα διαβάζω και τι 
ανακούφιση μου φέρνουν στη μωναξιά μου και πόση συντροφιά. 
 
Νομίζω ότι σας βλέπω μπροστά μου ολοζόντανη κιτάζοντας τη φωτογραφία 
σας, καθώς διαβάζω δε κανένα γράμα σας μιάζει σαν να είμαστε μαζύ και 
μιλούμε. 
 
Μπορεί να γίνη καλίτερη συντροφιά; Βλέπετε λοιπόν ότι τα γράματά σας για 
μένα είναι ότι τα φάρμακα στον ασθενή. 
 
Λοιπόν μη παραλίπετε να μου γράφετε ταχτικά. 
 
Ουδε΄ν έτερον περιμένω αναγονίως γράμα σας. 
 
Με πολύ αδελφική αγάπη 
 
Π. Γράβαρης  



Μέτωπον 20/7/18 
 
(ΧΜΜΧ 103 + 87) 
 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 
 
 



Μέτωπον 21/7/18 
 
Χρισή μου αδελφούλα 
 
Είμαι καλά όπερ και για σας το Θεό εύχομε. 
 
γράφω από τ’αμπρί μου, του οποίου τον στολισμόν κατωτέρο σας διηγούμε. 
 
Όπως όλα τ’αμπρί είναι σκαμένο με ξίλα πάνο από τα οποία είναι τοποθετιμένα 
τσουβαλάκια χόμα και από πάνου πέτρες για να μας προφιλάξουν από βλίματα. 
 
Μέσα τέσαρα κρεβάτια δυό δεξιά και δυό αριστερά κατά το σύστιμα των 
ατμοπλίων το εν πάνου από τ’άλλοο φτιαγμένα με σανίδια από κάσες φισιγγίων. 
 
στη βόριο πλεβρά ένα ραφάκι εφ’ου το μελανοδοχίο τα χαρτιά οι φάκελοι μια 
βούλτσα και μερικά κεριά από πάνου κρεμασμέμη από ένα σραβομένο καρφί η 
στάμπα μας. διλαδή ένα κομάτι σύρμα και ένα σκέπασμα από κουτί κονσέρβας, 
κατασκευασμένα καταλίλος να κρατούν το κερί. 
 
Στη νότιο πλεβρά άλλο ράφι εφ’ου εις ενός το τηλέφωνο, αφ’ετέρου η 
καραβάνες τ ακύπελα και τα κουταλοπίρουνα. 
 
Πάνο από το ράφι ο τοίχος ντιμένος με λινάτσα από στουβάλι εκεί δε δυο 
εξόφιλα μιας εσπερίας επί των οποίων 30 μικρες γινεκίες φωτογραφίες από 
γαλικά πακέτα σιγαρέτων. στο μέσον το καθρεπτάκι που μου στίλατε με την 
τσατσάρα. 
 
Παρατίρισεις 
 
Το ταβάνι είναι αβερνίκοτο ελείψη οινοπνέυματος. όσο για το πάτωμα δεν 
αφίχθισαν διστιχώς τα καριδόξιλα που είχαμε παραγγίλη στην Ευρώπη γιαυτό 
μένουμε άνευ τιούτου. 
 
Στολίζουν ακόμη το παλάτι μας μια κάσα από φισίγγια την οποίαν 
χρισημοπιούμε για καναπέ, μια μαρμέτα κρεμασμένη κάτω από την 
καραβανοθίκη με την οποίαν  φέρνουμε νερό και τα κυβότια των μιχανιμάτων 
της οπτικής τηλεγραφίας. 
 
Σ’αυτό τ’ανάκτορο ζούμε και όμως ζούμε ορέα είμεθα ευχαριστιμένοι από τον 
εαυτό μας που σόσαμε την πατρίδα, ένα μόνον μας στενοχωρή πολύ που 
κάθουντε τόσοι νέοι στην αθήνα (δεν λέω για τα άλλα μέροι της Ελλάδος γιατί 
εγώ για την αθήνα ενδιαφέρουμε) και διασκεδάζουν εις βάρος μας, καθήν 
στιγμήν εμείς έχουμε δυο χρόνια τόρα στον πόλεμο. 
 
και το σπουυότερο απ’όλα είναι ότι θα κατακτίσουν αυτοί οι κουραμπιέδες όλα 
τα κορίτσια κι αν τύχη κι έρθουμε καμιά φορά εμείς δεν θα γιρίζει να μας δη 
καμία. 
 
δεν είναι δίκαια τα παράπονά μας; 



 
αναμένω απάντισην επί του προκιμένου. 
 
Με πολύ αγάπη 
Π. Γράβαρης      



Μέτωπον 22/7/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Η χαρά μου είναι απερίγραπτος διότι πρόκιτε κατ’αυτάς να πάρω άδεια και να 
έλθω στας αθήνας. 
 
λέγω  όμως πρόκιτε όπερ διλί ότι δεν είμαι βέβαιως. Πάντως όμως κάτι θα γείνη 
και επί τη ελπίδι χέρουμε. 
 
στο ένα μαντιλάκι είναι κεντιμένο ένα Ι (γιώτα) δεν μου εξιγίτε σας παρακαλώ τι 
θέλει να πη, διότι δεν κατώρθοσα να το εξιγίσω. 
 
Επιτρέψατέ μου κατωτέρο να παραθέσω ένα όνειρο που είδα απόψε. Είδα ότι 
είχα πάρει άδεια και είρθα στας αθήνας, και μόλλον ότι δεν γνωρίζο το σπίτι σας, 
είρθα   είσια και σας είβρα, εκείνη τη στιγμή δε είχατε ντιθή με τα ρούχα του 
περιπάτου, έτιμη για να πάτε στο φάλυρο. 
 
Τότε σας συνόδευσα, επίγαμε μαζύ εκαθίσαμε σ’ένα τραπεζάκι, επίναμε μπίρα 
και αναπνέαμε το ιώδιον της περιφάνου φαλυρικής αύρας συζιτούντες 
χαριέντατα. 
 
η συζίτισίς μας περιεστρέφετο περί το μεγάλο έργο της φύσεως. 
 
με άλλους λόγους ερουμαντζάραμε έξαφνα γαυγίσματα του σκύλου μου με 
ξυπνίσανε. άνιξα τα μάτια μου και είδα, ίτανε ξιμέρομα, και ο σκύλος μου που 
τον έχουμε εγερτίριο κάθε πρωί, αφού ε΄ιχε ξημερόση εγαύγιζε να ξυπνίσουμε. 
 
Περιέστρεψα τα μάτια γίρω στης τέσερες γωνίες του αμπρί μου, τίποτα ο 
σκύλος παρά τας διαμαρτιρίας του της έφαγε. 
 
Τώρα επιδή βγίκα αμέσως για άδεια και η έτισής μου έγεινε ευμενώς δεκτή, 
σκέφτουμε με χαρά μου ότι μπορή να αλιθεύση και το όνειρο. 
 
αν και η παριμήα λέϊ όποιος πηνάϊ καρβέλια βλέπη στον ύπνο του. ‘ετερον ουδέν 
περιμένο και γω γράμα σας 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης    



Μέτωπον 23/7/18 
 
Φιλτάτη μου αδελφή 
 
Σήμερα είδα ένα ωρέο όνειρο. Μου το εξίγισε ο μαυραντόνης και μου είπε ότι θα 
έρθω στην αθήνα. 
 
Ο Μαυραντώνης είναι τύπος ! είναι ονειροκρήτης του αποσπάσματος. έχει την 
ηδέαν ότι αλανθάστος εξιγή τα όνειρα. 
 
γιαυτό κάθε πρωί όλοι οι άνδρες του αποσπάσματος τρέχουν στον 
Μαυραντώνην είδαν δεν είδαν όνειρο, του διηγούντε τα όνειρα που είδαν ή που 
εφαντάσθισαν όπερ στους περισσοτέρους συνέβη και αυτός με κομική 
σοβαρότητα, που κάνη όλους να ξεκαρδίζοντε στα γέλια όταν βγένουν από τη 
σκηνή του θιρεσία τους εξιγή τα όνειρά τους και τους βαιβεή ότι θα συνβή 
ετούτο ή εκείνο το πράγμα αναμφιβώλος και εντός ορισμένου χρονικού 
διατίματος. 
 
Τέλος σήμερα κατάφιγα και γω στην τέχνη του Μαυραντώνη. Του είπα το 
όνειρό μου και μου είπε ότι σε ένα μήνα το πολύ θα ταξιδεύσω στην αθήνα. 
 
Ενοήτε ότι καμίαν πίστην δεν δίνο στην εξίγισήν του, διότι τόσους μήνες τώρα 
που εξιγή τόσα όνειρα κάθε μέρα δεν έκαμε ποτέ καμία επιτιχία. 
 
άλως τε και στα όνειρα δεν πιστέβω ποτέ. 
 
όπως κι αν έχει όμως το πράγμα ο Μαυραντώνης έχει την υλιθιότητα ν πιστέβη 
με τα σωστά του ότι σε ένα μήνα το πολλύ  θα έρθω στην αθήνα. 
 
όθεν και γω σήμφωνα με τας διαβεβαιώσεις του σας αναγκέλω το ευχάριστο 
γεγονός, και σας ηδοποιώ να με περιμένυται. 
 
Ενοήτε ότι επειδή ο Μαυραντώνης γνωρίζει ότι έχω ζιτίση άδεια, γιαυτό μου 
εξίγισε το όνειρο κατ’αυτόν τον τρόπον. 
 
να δούμε όμως αν θα εγκριθή. 
 
γράμα σας έχω τέσαρας μέρες να λάβω 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης        



Μέτωπον 24/7/18 
 
Χρισή μου αδελφούλα 
 
Ευχουμε τοις θεοίς η παρούσα μου να σας εύρη εν πλίρη υγεία. 
 
Σπεύδω δε δια ταύτης να σας πλιροφορίσω ότι λατρέβω τα άνθη. 
 
Και σας παρακαλώ αυτήν την εποχήν που αφθονούν στην αθήνα, να μου 
στέλετε κάπου – κάπου κανένα στα γράματά σας γιατί εδώ που είμαστε τώρα 
δεν φιτρόνουν ούτε τσουκνίδες. 
 
Μόνον καίδρα άφθονα και κάτι άλλα κλαριά που δεν έχουνε καμία νοστιμάδα 
από τα οποία σας στέλω ένα φύλο. 
 
Αφίνο που τα καίδρα είναι όλο αγκάθια και τσιμπάνε. Γιαυτά τρέφη μεγάλη 
αντιπάθια και ο Σκρα, και ιδού ο λόγος. 
 
Στο σταθμό ειπάρχει μπουαγιώ συγκινονίας, διότι είναι αντικρί στον εχθρό και 
δεν μπορούμε να βγούμε την ημέραν έξω. όθεν έχουμε το μπουαγιώ και περνάμε 
από κει. 
 
Το μπουαγιώ είναι σκεπασμένο με καίδρα για να μη φένετε και καθώς ξιρένοντε 
πέφτουν τα φύλα τους που δεν είναι άλλο από αγκάθια μέσα στο μπουαγιώ, το 
οποίο έχει ένα παχεί στρόσιμο από δαύτα. 
 
Του Σκρα λοιπόν καθώς σουλατσάρι καρφώνουντε στα πόδια του, επιδή 
σηνιθίζη να περπατή ξηπόλιτος και συχνά τρέχει σε μένα να του τα βγάλω. 
 
Γιαυτό δεν τα χωνέβη. Ο Σκρα είναι το πλιό αγαπιμένο μου πεδί είναι όμως πολύ 
άτακτος. 
 
Όταν έχει όρεξη μας τα κάνει θάλασσα μέσα στο σταθμό. 
 
έφνης σήμερα σικόθικα και έχασα τα παπούτσια μου. αμέσως κατάλαβα ότι 
είτανε δουλιά του Σκρα. έστιλα  ένα στρατιώτη και τα βρίκε στο μπουαγιώ όπου 
τα είχε κουβαλίση ο κύριος τη νύχτα. 
 
αυτή τη στιγμή μου έχει δαγκώση το ένα πόδι και με τραβάη. Ο κλεόβουλος 
συχνά αναγκάζετε να επαναφέρη τις κουβέρτες στο κρεβάτι του, το οποίον 
επιδή είναι χαμιλά φθάνει ο Σκρα και τους κάνει μετακόμιση. 
 
γράμα σου έχω πέντε μέρες να λάβω γιατί αργίτε να μου γράψετε; Εγώ σας 
γράφω κάθε μέρα. 
 
Με χίλια αδελφικά φιλιά 
 
Π. Γράβαρης    



Μέτωπον 25/7/18 
 
αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Σήμερον ύστερα από πέντε ημερών εναγώνιον αναμονή έλαβα την από 11/7/18 
επιστολήν σας ενώ προ πέντε ημερών είχα λάβη άλην με ημερομηνίαν 15/7/18 
κατά τέσαρας ημέρας νεωτέραν. 
 
Πως συνβένη; Μίπως έγινε λάθος στην ημερομινίαν; 
 
Σ’αυτήν την επιστολήν μου γράφετε εις το εξής να αριθμούμε τα γράματά μας 
και πραγματικώς το έχετε αριιθμίση φέρει δε αριθμόν 1ον. 
 
Το άλλο όμως που έλαβα πλιό πρώτα και το οποίον είναι νεώτερο, δεν έχει 
καθόλου αριθμό γιαυτό λέγω μίπος έγινε λάθος στην ημερομινία. 
 
Μου αρέση η πρώτασής σας, για την αριθμολογία όθεν άρχησα από του 
παρόντος να αριθμό και έπρεπε εξ αρχής να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρον. 
 
γιαυτό  σας παρακαλώ νε μετρίσετε τα γράματά μου αν τα έχετε μέχρι του 
παρόντος πόσα είναι για να τα σημπεριλάβω στην αριθμολογία. Τα δικά σας 
είναι 12 πλην του αριθμιμένου. 
 
Προσθέσατε όσα αριθμιμένα μου έχετε στείλη μέχρι της όρας που θα λάβετε την 
παρούσαν μου, και εις την απάντησιν, βάλετε το κεφαλέον. 
 
εγώ  δε θα αριθμίσω τας επιστολάς σας, και εκίνας που θα έχετε αριθμίση σεις 
θα τας διορθώσο. 
 
Το ίδιο να κάμετε και σεις μαι τας ιδικάς μου. Για την Πατρίδα μου σας έγραψα 
σε άλην ότι επετίχατε. 
 
Επίσης και για τα περιεχόμενα του δέματος σας έγραψα. 
 
γράψετέ μου αν δεν ελάβατε την επιστολήν αυτήν να τα επαναλάβω. Κάμετε 
έναν περίπατο στο φάλυρο για μένα. 
 
Έτερον ουδέν αναμένω απάντισην 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 
 
 
Υ.Γ. Ο σκύλος μου επιθιμή πολύ να γνωρίζη το γατάκι σας, όθεν του αποστέλη 
ντα σεβάσματά του.    
 
 



Μέτωπον 31/7/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Προς μεγάλην ευτυχίαν μου έλαβα σήμερον το από 26/7/18 χρονολογούμενο 
γράμα σας, όπου με ανεκτίμιτον χαράν εδιάβασα ότι η ποθιτή μου υγεία σας έχει 
καλώς. 
 
Μου γράφετε ότι δεν ήσθε καλιτέχνις να κάμετε την ηκόνα μου όπως σας την 
περιέγραψα. 
 
Έχετε δίκιο. Διότι όπως χριάζετε δινατός μάλιστα καλιτέχνης για να φτιάξη κάτι 
πολύ ωρέο, έτσι χριάζετε επίσης δινατός καλιτέχνις για να φτιάξη κάτι πολύ 
άσχυμο με επιτιχία.  
 
Όθεν και γω για να σας ευχαριστίσω με πρώτη ευκαιρία, θα προστρέξο στην 
καλιτεχνική δίναμη, στης γωτογραφομηχανής της μεραρχίας μου, και στο 
αναμφισβιτήτως καλιτεχνικότερον ταλέντο του κ. φωτογράφου μας. 
 
Όσω για τον Νουμά έχω άδικον εγώ που δεν σας έγραψα ευθής εξ αρχής που θα 
τον βρίτε. 
 
Σπεύδω λοιπόν να επανορθώσο το σφάλμα μου, αφού πρότον σας ζυτίσω 
συγνώμην που σας έκαμα να κουραστίτε αδίκως. 
 
Θα τον ζυτίσετε στο Βιβλιοπωλείον του κ. Παναγιώτου Χάγιου, οδός Σταδίου 57 
κάτωθεν των γραφείων της εφημερίδος «Πατρίς». 
 
Ευχαριστώ για τα ηλικρινή αδελφικά σας εσθίματα, εστέ δε βεβαία ότι η ψυχή 
μου εσθάνετε απερίγραπτο ευτυχία δεχόμενη αυτά, ανατποκρινομένη δε με όλη 
της τη δίναμη, θέτει αυτά στον πλιό λαμπρότερο θρόνο από όσους έχει το χρισό 
της παλάτι. 
 
Για το χρώμα του «Σκρα» σας έγραψα εις άλην. 
 
Γράψετέ μου νές από την πόλην της ομωρφιάς όπουβ βρίσκεσθε και κάμετε για 
λογαριασμό μου κανέναν περίπατον στο φάλυρον ή στην κυφισιά. 
 
Έτερον προς το παρόν ουδέν 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 
 
Υ.Γ. θα με υποχρεώσετε τα μέγιστα αν εις τον κ. Χάγιον, όπου θα πάτε να ζυτίστε 
τον «Νουμάν» διαβιβάσετε τα σεβάσματά μου. 



Μέτωπον 3/8/18 
 
Χρισή μου αδελφούλα 
 
έλαβα το από 29/8{7}/18 γράμα σας. Με ρωτάτε αν έχει η θάλασσα δική της 
γλώσα. 
 
Έχει φισικά και λίγοι είναι αυτοί που τη μιλούνε. Και δεν έχει πόνο η θάλασσα. 
 
Έχουν και ταν άνθη, του κίπου και τα δένδρα, και τα αγρολούλουδα, κι ο 
ουρανός, και τ’άστρα, κι η σελίνη, κι ο ήλιος, και το φως, και το σκοτάδι, και τα 
πουλιά, προπαντός τα πουλιά, και τα μαγικά δάσει, και αυτά τα άγρια 
ξεροβούνια ακόμη. 
 
Όλ’ αυτά έχουν τη γλώσα τους. Κι έχουνε γλώσα αφού έχουνε μιστικά όλα αυτά 
σεβ μαγέβουνε όλα σου φανερόνουν με όλο τους το μεγαλείον την ομορφιά της 
φύσεως. Όποιον όμως ξλέρει και μιλή τη γλώσα τους, τον πιγένουν σε άλλους 
κόσμους, σε άλλες ομορφιές. Πρέπει όμως η ψιχή του να νιώθη καλά τη δική 
τους για να μπωρή να μιλή μαζύ τους. 
 
Όλα έχουνε τη γλώσα τη δική τους 
Σε ξετρελένη η μαγική ομωρφιά τους 
Όμως να καταλάβης τη μιλιά τους 
Πρέπει να νιώθη η ψιχή σου την ψιχή τους. 
 
 
Χάρικα πολύ που καθώς με βεβαιώνετε δεν υπάρχουν πλέον κουραμπιέδες στην 
αθήνα. Να δούμε όμως και οι απομένωντες αθηναίοι μαζύ με το ωρέο φύλο τι  
θα φάνε σαν έρθη ο άϊ Βσίλης αφού αλέυρι και ζάχαρη δεν υπάρχει. 
 
Είμαι δε βέβαιος ότι περισότερο κι απ’αυτούς τους κουραμπιέδες θα 
στενοχωρήθικαν αι ζαχαροπλάσται του κλινού άστεος, που δεν θάχουνε τι να 
πουλίσουνε τας αγίας εκείνες ημέρας. 
 
Επίσης μου γράφετε για τα θέατρα είναι αλήθεια ότι μ’αρέσουν παρα πολύ, όσο 
δεν φαντάζεσθε. 
 
Για τον «Νουμά» σας έγραψα και σε άλη θα τον εύρετε εις το βιβλιοπολείον του 
κ. Παναγιώτου Χάγιου, οδός Σταδίου 57 κάτωθεν των γραφείων της εφημερίδος 
«Πατρίς». 
 
Αναμένω περιγραφήν κανενός θεατρικού έργου από κίνα που βλέπετε. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 5/8/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Σήμερον έλαβα την από 30/7/18 επιστολήν σας. Χάρικα που είσθε καλά και 
διότι λαμβάνετε όλας τας επιστολάς μου αλλά και διότι διασκεδάζετε τακτικά. 
 
Ευχαριστώ πολύ την δεσποινίδα αδελφήν σας για το μαντιλάκι και για τη θίκη. 
 
(ΧΜΜΧ 87) 
 
Τα σέβη μου στη δεσποινίδα αδελφή σας 
 
Με αγάπη  
 
Π. Γράβαρης 



  Μέτωπον 15/8/18 
 
Χρισή μου αδελφούλα 
 
με  μεγάλη μου λύπη διάβασα σήμερα στο από 8/8/18 γράμα σας, πως είσθε 
ασθενής. 
 
Εύχουμε ολοψίχος η παρούσα μου να σας εύρη εν πλίρη υγεία. 
 
Μην κουράζεσθαι πολύ Χρισή μου αδελφούλα και ασθενίται. Ξέρεται; Έχω 
πολές πάρα πολές στενοχώριες για τις οποίες δεν σας έγραψα ποτέ και δεν θα 
σας γράψω για να μη σας λυπίσω. 
 
Και μόλον τούτο δεν μπορώ να πω πως είμαι δυστυχής. 
 
Όταν όμως μου γράφετε ότι ασθενίται δυστυχώ αλιθηνά. όπως και σε άλο μου 
γράμα σας έγραψα η αληθινά αδελφική αγάπη, η στοργή που δύχνετε για μένα, 
έκαμε να καθίζεται τον λαμπρότερο θρόνο στην ψυχή μου. 
 
αλλά η ψυχή όταν μάληστα είναι κατ’εξοχήν ευαίσθιτη, είναι κάτι πολύ λεπτό, 
πολύ αδύνατο κάτι πολύ εύθραυστο. Το παραμικρό χτιπιματάκι την κάνει 
δυστυχισμένη. 
 
αλλά  να είσθαι σεις ασθενής δεν είναι παραμικρό χτιπιματάκι, είναι μεγάλο 
χτίπιμα για την ψιχή μου, που σαγαπά με όλη τη δύναμη, αλυθινής αδελφικής 
αγάπης. 
 
ως τε προσπαθίσατε να γίνετε καλά και φροντίζεται εις το εξείς να φιλάγεσθαι 
για να είσθε πάντοτε υγειής προς ευτυχίαν μου. 
 
Με άλο μου γράμα σας έστειλα μια κάρτα βουλγαρική όταν τι λάβεται μου 
γράφεται. αργότερα θα σας στίλω κι άλο ενθύμειον. 
 
Ο «Σκρα» έχει θαυμάσια εις την υγείαν του, τρώγει δε περισότερο από όλους 
μας. 
 
Περιμένο γράμα σας με την ευχάριστη ήδειση ότι εγίνατε καλά. 
 
Ασπασμούς στην διδα αδελφήν σας. 
 
Με χίλια αδελφικά φιλιά 
 
Π. Γράβαρης    



αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Με μεγάλη μου λύπη διάβασα σήμερα στο από 19/8/18 γράμα σας ότι 
εξακολουθίτε να είσθαι ασθενής άλως τε δεν είναι δινατόν να αμφιβάλετε 
γιαυτό. 
 
Εύχουμε όμως η παρούσα μου να σας έβρη καλά. 
 
Τιρίσατε τη δίαιτα που σας επιβάλει ο γιατρός και στο μέλον φιλάγεσθε να μην 
ασθενίτε. 
 
Μην κουράζεσθε πολύ μην εργάζεσθαι περισότερον από ότι σας επιτρέπουν αι 
δυνάμεις σας και η υγεία σας. Μου γράφετε για κάρτες βουλγαρικές ότι θέλετε 
να της δωρίσετε. 
 
Διστιχώς αδελφούλα μου και το γράφω αυτό με μεγάλη μου λύπη, δεν 
κατώρθοσα να έβρω. Μια μόνον που μου είχε απομίνη εμένα από το «Σκρα» σας 
την έστιλα. Αλλά έγραψα αφιέροση απάνου όστε δεν μπορίτε να την δωρίσετε 
είναι για σας. 
 
δεν μου είχατε γράψει εξ’αρχής βλέπετε ότι θέλετε να της δωρίσετε. 
 
Θα το έχω υπ’όψην μου όμως εις άλλην επιχίρισην αν περιέλθουν εις χείρας μου, 
τέτοια πράγματα θα σας στείλω. 
 
Χθες επίγα πάλι στον φωτογράφο δυστυχώς όμως τίποτε. 
 
η εωνία απογοητευτική απάντισις δεν έχει πλάκες. Μου ειπεσχέθη όμως ότι 
εξάπαντως αυτές της μέρες περιμένη και θα με ιδοποιήση όταν λάβη. 
 
κλίνω την παρούσαν μου επαναλαμβάνων τας ευχάς μου εις τον θεόν υπέρ της 
ποθιτής και αγαπιμένης μου υγείας σας. 
 
Περιμένω εναγωνίως νεωτέραν σας να μάθω τι κάνετε. 
 
Ασπασμούς στην δίδα αδελφήν σας. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 
 
Μέτωπον 18/8/18 



Μέτωπον 22/8/18 
 
Αγαπιμένη μου αδελφούλα έχω κάμποσο καιρό να λάβω γράμα σας και ανισυχώ 
πολύ. γιατί αργίσατε τόσο να μου γράψετε; Μήπως δεν σας το επέτρεπε ο 
γιατρός ; 
 
εν τιαύτη περιπτόση προκιμένου για την υγείαν σας, δεν θέλω να μου γράψετε 
μέχρης ότου γίνετε καλά, πρέπει όμως να μου το καταστύσετε γνωστό να το 
ξέρω. 
 
εξ άλου ένα γράμα σε κάθε τόσες μέρες, θα μπορούσε να μου στέλνη η δεσποινίς 
αδελφή σας και να με πλιροφορή περί της υγείας σας. 
 
Τώρα που δεν λαβένω καθόλου γράμα, φαντάζεσθε πόσο ανισιχώ. Εγώ τόσες 
μαίρες επερίμενα να λάβω γράμα σας με αγωνία και περίμενα να διαβάσω στο 
γράμα σας αυτό ότι είσθε πλέον καλά. 
 
Δυστυχώς πέρασαν τόσες μαίρες χωρίς να λάβω τίποτε και δεν ξέρω τι να 
υποθέσω. Εύχουμε όμως η αιτία της άργιτας αυτής να είναι καθιστέρισης 
ταχιδρομείου ή άλλο τίποτε. 
 
Προ τεσσάρων ημερών σας έστειλα μέσα σ’ένα κουτάκι δυό πλακίτσαις αργιρές 
ταυτότιτος, μία για σας και μία για την δεσποινίδα αδελφή σας. 
 
όταν της λάβεται  μου γράφεται σας παρακαλώ. 
 
Τελιώνω την παρούσαν μου με τας ευχάς μου εις τον ύψιστον για την ταχίαν 
ανάρωσήν σας. 
 
Ασπασμούς στη δεσποινίδα αδελφή σας. 
 
Περιμένω εναγονίως παριγοριτικό γράμα σας. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 24/8/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
ούτε σήμερα γράμα σας. 
 
δεν μπωρό να καταλάβω τι συνβένη, ανισυχώ πολύ. 
 
Πέρασαν τώρα τόσαις μέραις χωρίς να λάβω ίδιση από σας. 
 
και ανισυχώ για την υγείαν σας. Τίποτε εξερετικότερο δεν έχω να σας γράψω 
περιμένο εναγωνίως να μάθω τι κάνετε. 
 
ασπασμούς στη δεσποινήδα αδελφή σας 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης  



Μέτωπον 26/8/18 
 
αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
σήμερα επιτέους έλαβα γράμα σας. 
 
Χρονολογίτε από 20/8/18. δεν είναι καθόλου παλιό. γιατί λοιπόν αργίσατε τόσο 
να μου γράψετε; 
 
Τόσες μέραις που είχα να λάβω γράμα σας ! δεν είξερα και γω τι να υποθέσω 
 
εκτός αν μου γράφεται τακτικά και καθιστερούνε ή χάνοντε τελείως. 
 
αυτό κατά πάσαν πιθανότητα θα συνβένη και σε δικά μου γράματα. 
 
αλιώς δεν εξιγήτε πως με ρωτάτε αν έλαβα τη θίκη και τον Βαφτιστικόν, αφού 
σας έχω γράψη προ καιρού ότι τα έλαβα και μάλιστα σε δύο γράματά μου. 
 
όπερ εξιγήτε ότι δεν τα λάβαται εκείνα τα γράματα. 
 
πολύ λιπίθικα για τα μαλιά σας πάρα πολύ. αφού όμως το επιβάλη η υγεία σας 
χριάζετε υπομονή. 
 
είναι αλίθια ότι χριάζετε και ηρωϊσμός λοιπόν θάρος ! 
 
άλωστε καθώς μου γράφεταιο ο Ιατρός σας διαβεβαιεί ότι θα γίνουν γρίγορα 
και καλίτερα. 
 
Λοιπόν δεν πρέπει καθόλλου να διστάσετε προκειμένου να γίνεται καλά. εγώ 
από υγείαν δόξα το θεό είμαι θαυμάσια. 
 
δεν μου γράφετε εντιπόσης από το θέατρο; 
 
Θα με διασκεδάσουν πολύ. 
 
Προ πολών ημαιρών σας έστειλα μέσα σ’ένα κουτάκι, δυό πλακίτσες ταυτότιτος 
μια για σας και μια για την δα αδελφή σας. 
 
Όταν της λάβεται μου γράφεται. σας τιο έγραψα πάλυ φοβούμενος όμως μίπος 
πεθάνη στο δρόμο το γράμα μου, και δεν προφθάση να λέρθη όπως τόσα άλλα 
σας το ξαναγράφω. 
 
ασπασμούς στην δα αδελφή σας 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης             



Μέτωπον 27/8/18 
 
αγαπημένη μου αδελφή 
 
έχω την ευτιχίαν να είμαι κάτωχος της από 23/8/18 επιστολής σας. 
 
Λυπίθικα που εξακολουθή η ασθένιά σας, χάρικα όμως που εκτελείτε κατά 
γράμα τας διαταγάς των Ιατρών κι έτσι ελπίζω να γίνετε γρίγορα καλά.  
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ασπασμούς στη δα αδελφήν σας 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 



Μέτωπον 28/8/18 
 
αγαπιμένη μου αδελφούλα 
 
έλαβα την από 25/8/18 επιστολήν σας κι εχάρικα πολύ που είσθε τόσο 
εσιώδοξη. 
 
Εύχουμε να γίνετε καλά όσο το δυνατόν γριγορότερα. 
 
εγώ είμαι δόξα το θεό θαυμάσια. ελπίδες για άδεια εξέλιψαν τελίως. πιός ξέρη 
πόσον καιρό θα καθίσω ακόμη εδώ, αν και δε με μέλει καθόλου αρκεί να 
κάμουμε πάλυ καμιά επιχίριση. 
 
Σήμερα πήγα πάλυ στον φωτογράφο. Το πλοίο που έφερνε της πλάκες 
προσάραξε σε κάπιο βράχο και πάνε η πλάκες. 
 
Τώρα θα περιμένουμε άλαις. ευχαριστούμε πολύ που διασκεδάζετε τακτικά. 
 
δεν μου γράφετε όμως εντιπόσεις από τα ταξείδια σας στο φάλυρο κι από τας 
επισκέψεις σας εις τα διάφορα θέατρα; 
 
ο Βαπτιστικός είναι θαυμάσιος. Χάρικα επίσης που σας αρέση ο 
σουφραζετισμός. δε σας γράφω περισότερα γιατί γράφω βιαστικά. 
 
ο εχθρός βομβαρδίζει και πρέπει να δω τι γίνετε. 
 
Ασπασμού στη δα αδελφή σας. 
 
Με πολύ αγάπη 
 
Π. Γράβαρης 
 
Δεκ. Πεζ.           



Μέτωπον 3/9/18 
 
Αγαπιμένη μου αδελφούλα είμαι κάτωχος της από 29/8/18 επιστολής σου. 
 
Πώς ! εφαντάσθικες πως μπορούσα ποτέ να θιμόσω με την αδελφούλα μου; 
 
Και ποίος λόγος θα με κάμει να θιμώσω; 
 
εγώ δεν ευρίκα πουθενά πικρά λόγια όπως μου γράφεις. ένια σου Χρισή μου και 
δεν θα εθίμονα ποτέ, και να μου έγραφες παργματικά πικρά λόγια. όποιος 
αγαπά δε θιμόνη κι εγώ αγαπώ πραγματικά καλίτερα από πραγματικός 
αδελφός. 
 
Πως είναι δυνατόν λυπόν να θιμόσω, και αν ειποτεθή ότι θα μου έγραφε ποτέ η 
χρισή μου αδελφούλα πικρά λόγια; 
 
Μη φοβάσαι λοιπόν γλυκιά μου δεν θιμόνω. 
 
Προσπάθισε μοναχά να γίνης όσο το δυνατόν γριγορότερα καλά και μη λυπίσε 
για μένα. 
 
Έχε πεπίθισην στην αγάπη μου ένα μόνο με στενοχωρή, που αφού θέλεις να σου 
γράφω τακτικά, και να παριγορίσε με τα γράματά μου, εντούτης δυστυχώς 
αυταίς της ημέραις για λίγες όμως μέραις θα με αναγκάσουν λόγοι υπειρεσιακοί 
να μη σου γράφω για λίγες όμως μέραις. 
 
γιαυτό μη στενοχωριθής καθόλου διότι ευθής ως αρθούν οι υπειρεσιακοί λόγοι 
που θα με εμποδίζουν, θα σου γράψω αμέσως και θα σου γράφω έκτοτε 
τακτικότατα. 
 
Σεις εν το μεταξύ πρέπει να εξακολουθίτε να μου γράφετε. 
 
Ένα γράμμα μπορεί να το διαβάσει και εργαζόμενος κανείς. 
 
Ο «Σκρα» είναι θαυμάσια. 
 
ασπασμούς στη δα αδελφή σας. Περιμένω γράμα σας με νέα. 
 
Με χίλια φιλιά 
 
Π. Γράβαρης        



Μέτωπον 5/9/18 
 
Χρισή μου αδελφούλα 
 
έχω την ευτυχία να είμαι κάτωχος της από 31/8/18 επιστολής σου, δια της 
οποίας μου ανεγκέλεις το ευχάριστο γεγονός ότι έγινες καλά. 
 
αδύνατον να φαντασθής τη χαρά μου. αδύνατον επίσης να την περιγράψω. 
Πάλυ και σ’αυτό το γράμα με παρακαλείτε να σας συγχορίσω για τα πικρά λόγια 
που μου γράψατε. Μα προς θεού τέλος πάντων πια είναι. Και που είναι αυτά τα 
πικρά λόγια; εγώ καθώς σε προϊγούμενό μου γράμα σας έγραψα δεν τα βρίκα 
πουθενά. 
 
Τέλος πάντων όμως αφού επιμένεται να σας συγχορίσω επί ανυπάρκτων 
πραγμάτων. σας συγχορώ. 
 
Είσθε ευχαριστημένη χρισή μου; όλα αυτά όμως δεν αξίζουν τίποτε μπρος στη 
ευτυχία ότι εγίνατε καλά. 
 
Χθες είχα χάσει τον «Σκρα» και είχα στενωχοριθή υπερβολικά. 
 
Ευτυχώς όμως το βραδάκι έκαμα μια περιοδία εις τους γύρω καταβλυσμούς και 
τον εύρα. 
Τον είχανε κάπου δεμένον και μου έλεγε εκείνος που τον είχε πάρει. 
 
Αχ ! ναι το είξερα ότι είσαι εδώ κοντά δεν θα τον εύρισκες εδώ. Όπου τον εύρεις 
άλλη φορά του απίντισα εγώ πάρετον. 
 
Ενωήτε ότι τον έδεσα, και δεν τον αφίνω καθόλου. Μου γράφεται ότι θέλω να 
σας γράφω να μου στέλνεται. 
 
Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ χρισή μου αλλά δεν θέλω τίποτε άλλο από την 
αγάπη σας, και την παριγοριά σας με τα διάφορα γράματα, που δέον να μου 
στέλνεται τακτικά. 
 
ασπασμούς στην δα αδελφή σας 
 
Με χίλια φιλιά 
 
Π. Γράβαρης   



αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
έλαβα μαζύ τροιά γράματά σας. 
 
δεν έπρεπε να ανισυχίτε καθόλου αφού σας  είχα ειδοποιήση ότι θα αργίσω να 
γράψω εξ άλλου οι λόγοι που με εμπόδιζαν σας έγιναν γνωστοί δια των 
εφημερίδων. 
 
Μόλις σήμερον κατόρθωσα να κλέψω λίγες στιγμές και να γράψω. 
 
Τας παρίγγειλα και προφορικώς για να σας καθισυχάσω, με έναν αξιωματικόν 
φίλον μου πουν είρθε στην αθήνα. 
 
Για τη μεγάλη μας νίκη δεν σας γράφω τίποτε έχετε μάθει φισυκά από τας 
εφημερίδας. 
 
Γράψετέ μου σχετικά με την υγείαν σας. 
 
Εγώ δεν είμαι καθόλου καλλά. και είναι αλήθεια ότι δεν πήγα στο Νοσοκομείον 
αλλά κάνω κουράγιο μεγάλο για να μην πάω. σε άλλην μου θα σας γράψω 
περισσότερα. 
 
Διαβιβάσατε τους ασπασμούς μου στην δα αδελφήν σας. 
 
Με χίλια Φιλιά 
 
Ο αδελφός σας 
 
Π. Γράβαρης 
 
5/10/18   



αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
Γράφω από κάπιο μέρος που έχουμε σταματίση για λίγο καιρό. 
 
Σας έστειλα και άλλην από άλλο μέρος. Επίσης είρθε στην αθήνα κάπιος 
αξιωματικός φίλος μου, και σας παρίγγηλα τα δέοντα και μάυτόν. 
 
Χθες έλαβα εδώ το τηλεγράφημά σας. 
 
Συγνώμην χρισή μου αλλά άθελά μου βέβαια σας έκαμα να ανισυχίσετε τόσο, 
και να υποβλιθύτε εις εξερετικά έξοδα, να στίλετε τηλεγράφημα. 
 
Φτένε οι Βούλγαροι που όταν το βάλανε στα πόδια δεν εστέκοντιο πουθενά πια, 
και μας τρέχανε διαρκός και τους κινιγούσαμε. 
 
Ευχαριστώ απίρος για το μεγάλο ενδιαφέρον που δίξατε για την εξοχότιτά μου. 
 
Θα σας είμαι τελείως υποχρεομένος αν επεχίρουν να σας αφιγιθώ επισόδια από 
την προέλασιν δεν θα έφθαναν πολές κόλες χαρτί γιαυτό δεν γράφω τίποτε 
επιφιλασόμενος. εις πρώτην συνάντισήν μας αν ευδοκίσουν οι θεοί προς τούτο, 
να σας τα αφιγιθώ πρωφορικά. 
 
Γράψετέ μου πως είσθε και αν εμεγάλοσαν τα μαλιά σας. 
 
Θα σας γράψω πάλυ από αλού. 
 
Προς το παρών τίποτε περισότερον. 
 
Δέοντα στη δα αδελφήν σας. 
 
Με χίλια Φιλιά 
 
Π. Γράβαρης 
 
Μέτωπον 12/10/18 
 
Υ.Γ. αυτές της μέρες όμως δεν είμαι καθόλου καλά. Μόνον ο ενθουσιασμός με 
κρατάει στα πόδια μου.  



Λαγκαδά 14/11/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
χθες έλαβα δυό επιστολάς σου 
 
άργισα λιγάκι να γράψω αλλά είχαμε ποροίας πάλυ τώρα που μίναμε στο 
λαγκαδά σας γράφω. 
 
Έλαβον γράμα από τον φίλον μου κ. Πετράκην με τας εντιπώσεις του για σας. 
 
Είναι θαυμάσια υπέροχοι μου γράφει πολλά πάρα πολλά σχετικώς με την 
ευγενική σας ψιχή. 
 
Μου γράφεται για τον άγνωστον που μου έγραψε δυστυχώς το γράμα του οίτο 
ανόνιμο. 
 
Θα σας στύλο λοιπόν ένα αντίγραφο. Ρωμιούς έλαβα καισας ευχαριστώ. αν 
ρωτάτε για τον Σκραν δυστυχώς σε κάπια ποροία τον έχασα. 
 
από πρώτης τρέχοντος προΐχθην εις τον βαθμόν του λοχίου. ως τε εις το μέλλον 
θα γράφετε λοχίαν Γράβαρην κ.τ.λ. 
 
Είμαι πάλυ τας υπιρεσίας και δεν έχω καιρόν να γράψω περισότερα. 
 
Χερετισμούς στην δεσποινίδα αδελφήν σας 
 
Αναμένω γράμα σας 
 
Με χίλια φιλιά 
 
Π. Γράβαρης   



Λαγκαδά 26/11/18 
 
αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
έλαβα την από 21/11/18 επιστολήν σας κι εχάρηκα που είσθε καλά, όπως και 
γω δόξα το θεό είμαι θαυμάσια. 
 
Μου γράφετε πάλυν για το αντίγραφον της επιστολής του αγνόστου που μου 
έγραψε για σας.  
 
Σας αποστέλω λοιπόν αισοκλίστως την ιδίαν επιστολήν του να τον γνωρίσετε 
ευκολότερα. 
 
Με προσβάλετε νομίζουσα ότι όταν σας γράφω ότι με αποστολή υπειρεσία ή 
περεία και γιαυτό αργό να σας γράψω ότι είναι προφάσεις. 
 
Επιτρέψατέ μου λοιπόν να σας γνωρίσο ότι η αντίλιψή σας επί του προκιμένου 
είναι εσφαλμένη. 
 
Ποτέ δεν άφισα ευκαιρία να παρέλθη χωρής να σας γράψω. 
 
Λοιπούμαι λοιπόν πολύ γιατί με όσα μου γράφετε αποδικνίεται ότι δισπιστίται 
σε μένα. 
 
Ασείναι η ηλικρινής αγάπη μου, μου επιβάλει να σας συνχωρό, με την 
προϊπόθεσην ότι ότι εγράψατε δεν το εγράψατε με σκοπόν να με προσβάλεται. 
 
Μου γράφετε για την φωτογραφίαν μου δυστυχώς και πάλυν αποτιχία. 
 
είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε κοντά εις την Θεσσαλονίκην η υπειρεσία όμως 
δεν μου επιτρέπει να πάω εκεί. 
 
Εξ άλλου εις το λαγκαδά δεν εσκέφθη ποτέ κανένας φωτογράφος να φέρει και 
στίσει το ατελιέ του πιός ξέρει για πιούς λόγους, ίσος επιδή η φιλοκαλία δεν 
επέρασε ποτέ από δω. 
 
ως εκ τούτου επιβάλετε και πάλυν υπομονή. 
 
Μη στενοχωριθίτε που σας γράφω μερικά πικρά λόγια, όπως φένονται εκ 
πρώτης όψεως, εξετάστετα κατά βάθος και θα τα εύρετε γιομάτα αγάπη. 
 
Με χίλια Φιλιά 
 
Π. Γράββαρης     



Καβάλλα 19/12/18 
 
αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
 
(ΧΜΜΧ 188) 
 
ασίνε όταν τελιώσουν η άγιες αυτές ημέρες θα σου γράψω πως της επέρασα. 
 
Το ίδιο περιμένω να κάμετε και σεις. 
 
Παραπονίσε πάντοτε χρισή μου ότι δεν σου γράφω τακτικά μίπος όμως και γω 
δεν έχω τόσες μέρες να λάβω γράμα σου και δεν είναι η πρότη φορά που αργείς 
έτσι να μου γράφεις. 
 
Γράφε μου λοιπόν τακτικότερα 
 
ασπασμούς στας δεσποινίδας αδελφάς σας. 
 
Με χίλια Φιλιά 
 
Π. Γράβαρης   



Καβάλλα 26/12/18 
 
αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
είστερα από κάμποσον ημερών ανησιχίαν έλαβα σήμερα την από 21/12/18 
επιστολήν σας κι εχάρηκα που είσθε καλά. 
 
εχάρικα ακόμη περισότερο όταν διάβασα ότι στην πατρίδα σας θα πάτε μετά 
την ωριστικήν ειρήνην κι έτσι υπάρχει κάπια ελπίς να συναντιθούμε. 
 
όσο για τη φωτογραφία όταν ανίξη κανένα κατάστημα του ίδους αυτού αμέσως 
θα φωτογραφιθώ και θα σας τη στίλω. Τα χριστούγενα περάσανε σχετικώς και 
αναλόγως των περιστάσεων καλά. 
 
καταβάλω προσπαθείας να πάρω άδεια. 
 
ίσως  τον Ιανουάριον κατωρθόσω να έλθο ενοστάλγισα την αθήνα και τους εν 
αθήναις ! 
 
Τα συνχαριτίριά μου που αρχίσατε να μαθένεται μουσική και εύχομε καλήν 
πρόοδον. 
 
η μουσική είναι το ωρεότερο ωρέο. 
 
αγάπησέ την 
 
εξαγνίζει, εξαγιάζει, εξευγενίζει την ψιχήν η μουσική φέρνει σε άλλους κόσμους 
δεν έχω καιρό να γράψω περισότερα επί του θέματος αυτού, ίσως άλλη φωρά, 
με βιάζει τώρα η υπειρεσία. 
 
όσο  για την τεμπελιά που μου γράφετε ποτέ δεν υπείρξα τεμπέλης, τουλάχιστον 
καθ’όσον αφωρά την αληλλογραφία μου. 
 
αν καμιά φορά αργό να γράψω φτένε η ποροίες και η υπειρεσία. 
 
ασπασμούς στας δας αδελφάς σας. 
 
Με χίλια φιλιά 
 
Π. Γράβαρης 
 
Λοχ. (Δ) 
 
 



Καβάλλα 30/12/18 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα σήμερα έλαβα τα καρτ-ποστάλ που μου στείλατε 
επ’ευκαιρία του νέου έτους. σεις και αι δαι αδελφαίς σας, και σπέυδω να σας 
ευχαριστήσω η κάρτες σας είναι πολύ ωραίες σας έχω στείλη και γω και δεν θα 
ανταποκριθώ καθόλου από απόψεως εκλογής, τούτο όμως δεν προέρχεται από 
μένα αλλά από τα χαρτοπωλεία της Καβάλλας τα οποία δεν έχουνε καλίτερες 
που να βρεθούνε κάρτες στην Καβάλλα ! 
 
Έχω όμως αλήθεια πολές μέρες να λάβω γράμα σας και αυτό με στενοχωρή. 
 
γιατί αργίτε να μου γράφετε; Τώρα μάλειστα περιμένω να μου γράψετε πως 
περάσατε τα χρηστούγενα εγώ καθώς και σε άλο μου γράμα σας έγραψα δεν 
επέρασα και τόσο καλά είναι αλήθεια ότι ειπήρχε διασκέδασης στο στρατόνα 
αλλά δεν είταν από κείνες που μαρέσουνε. 
 
γιαυτό της περισότερες ώρες αυτής της ημέρας της πέρασα στην ακρογιαλιά 
καθισμένος σ’ένα βράχο και κουβεντιάζοντας με τη θάλασσα. 
 
Επίγα εκεί να ξεχάσο πολά σιγομιλόντας με τα γαλάζια κύματα απεναντίας όμως 
θιμίθικα περισότερα κι εγίρισα το βράδι πιο μελαγχολικός. 
 
και όμως την άλη μέρα ξαναπίγα στη θάλασσα 
 
γράψατέ μου και σεις πως περάσατε 
 
Ενθύμειον 
 
Στο νέο το χρόνο πο’ρχετε κρατώντας 
Στόνα του χέρι ολόχρισο ποτίρι 
Και στάλο ένα λαγίνι ολόγεμο 
απ’άγιο της ειρήνης πατιτίρι 
Με ματωμένα λούλουδα έπλεξα 
Στεφάνι από τη γη τη δοξασμένη 
Λουλούδια που ένα ένα διάλεξα 
Για ενθύμιο του χρόνου που πεθένη 
 
Με χίλια Φιλιά 
 
Π. Γράβαρης 
 
ασπασμούς στας δας αδελφάς σας       



Καβάλλα 7/1/19 
 
αγαπημένη μου αδελφούλα χαίρε 
 
έπιτα από πολών ημερών αδικαιολογήτου αναμονής έλαβα σήμερα την από 
26/12/18 επιστολήν σας. 
 
καθώς μου γράφεται περάσατε καλά τα χρηστούγενα κι εχάρηκα πολύ γιαυτό. 
 
εγώ σας έγραψα σε άλην μου τα των χρηστουγένων. 
 
θα στενοχοριθήτε μου γράφεται αν φίγετε για την ιδιετέραν σας πατρίδα και 
δεν συναντιθούμε. εγώ θα το θεωρίσο δυστυχία μου μη φοβίσθε όμως, γιατί αν 
είμαι καλά πλυροφοριμένος, πρόκιτε πολύ γρήγορα να απολυθούμε. 
 
είναι πλέον ζήτημα ημερών. κι έτσι χρισή μου αδελφούλα θα μου χοριγήση την 
μεγάλη αυτή ευτυχία η τύχη να σε δω. 
 
Το σπίτι σας ήτο κήπος όπως μου γράφετε από τα άνθη. 
 
Τι επίδραση έσχε στην ψυχή μου αυτή η λέξης «άνθη», μέσα σ’αυτό το απέσιον 
περιβάλον που ζω ! Πως δεν σας είρθε στο νου να μου στείλετε ένα μόνον φύλο 
από όπιο δήποτε άνθος1 
 
για μένα θα ήτο θησαυρός ! εντούτης μπορήτε και τώρα να μου στείλετε, θα 
δοκιμάσω στιγμάς ευτυχίας. 
 
επίσης μου γράφεται έπεξα κυθάρα και μανδολίνο. 
 
αν σε τόσο μικρό διάστιμα κατορθόσατε και πέζεται αυτά τα όργανα, σας 
συνχέρω ηλυκρινώς. 
 
Νέα δεν έχω να σας γράψω ελπίζω όμως να ευχαριθήτε αρκετά με το μόνον νέο 
που γράφω ότι δηλαδή πολύ γρήγορα θ’απολυθό και θά έρθω στην αθήνα. 
 
ασπασμούς στας δας αδελφάς σας. 
 
Με αγάπη 
 
Π. Γράβαρης    



Καββάλα      1/3/19 
 
 
Αγαπημένη μου αδελφούλα 
έλαβα τό από 10/2/19 γράμμα σας, όπου  
παραπονίσθαι ότι έχεται ένα μήνα νά 
λάβεται γράμμα μου. 
 σέ άλλο μου γράμα πού σάς έγραψα 
πρό ημερών, σάς εξιγώ τους λόγους 
πού μέ κάμανε τόσον καιρό νά μή 
σάς γράψω, οί οποίοι μόλις εξέληπαν 
αμέσως έσπευσα να γράψω καί νά 
δικαιολογιθώ. 
 επίσης διά του αυτού γράματος 
αλλάζω την σύστασή μου. 
Τι τά θέλεται όμως όταν είναι κανείς 
Στρατιώτης δέν μπορή ποτέ νά είναι  
βάσημος σέ τίποτα. 
είχα αποσπασθή καθώς σάς έγραψα 
είς το 6ο Σύν/γμα ώς εκπεδευτής..., 
καί αυτήν την σύστασην σάς έστυλα. 
 έπιτα όμως από λύγες μέραις, τό  
Σύν/γμα ανεχώρισε γιά τή Μυτιλήνη, 
εγώ δε κατ΄ανάγκην επέστρεψα στό 
απόσπασμα στήν Καββάλα, κί έτσι 
ξαναγυρίζουμε στήν πρώτη σύσταση. 
     έσπευσα λοιπόν νά σάς πληροφορίσω 
γιαυτό, γιατί τά γράματα όσα μού 
έχεται στίλει άν μού έχεται στίλει 
μέχρι της στιγμής πού θά διαβάσετε 
 τήν παρούσαν μου θά κάμουν 
μεγάλο γύρο, θά πάνε δηλαδή πρώτα 
στή Μυτηλίνη πού είναι το Σύν/γμα καί 
από κί άν έχουνε τήν ευγενή ευχαρίστηση  
νά μού τα στίλουν θά έρθουν 
στήν Καββάλα νά μέ βρούνε. 
 στο τελευταίο σας γράμα μού γράφεται  
πώς έχεται πολά νά μού γράψεται σέ  
άλην σας. 
 περιμένο λοιπόν εναγωνίος. 
από υγείαν είμαι καλά τό ίδιο καί 
 γιά σάς εύχουμε. 
Ασπασμούς στις δας αδελφάς σάς. 
Με χίλια φιλιά 
Π.Γράβαρης 



Καββάλα 13/3/19 

 

αγαπημένη μου αδελφούλα 

έλαβα την από 8/9/19 επιστολήν σας κι εχάρηκα που είσθαι καλά όπως και γω δόξα να έχη 

ο ύψιστος υγειένω.  

 

Στο γράμα σας αυτό μου γράφεται ότι ελπίζεται να συναντιθούμε γρήγορα. 

μη το ελπίζεται χρισή μου όσο κι αν αργίσεται να φύγεται από την αθήνα. 

είχαμε ελπίση και μεις ότι θ’απολιθούμε είχαμε μάληστα πεπίθισην αφού είχε έρθει η 

εγκίκλιος και είχε κοινοποιηθή εις τους άνδρας, τώρα όμως πάσα ελπίς εξέλιπε, και κατά τα 

φενόμενα θ’αργίσουμε πολύ ακόμα να γίνουμε πολήτες. 

Τα άνθη σας πολύ ωραία μόνον που δεν έχω την ευτιχία να τα βλέπω και να τα μιρίζομε. 

Θα μπορούσατε εντούτοις να κλίτε ένα φυλαράκι σε κάθε σας γράμα. Θα μου χάριζε 

μερικάς στιγμάς ευτυχίας, γιατί εδώ που είμαι δεν φυτρόνουν ούτε αγρολούλουδα. 

όσο για το μουσείο σας, θα προσπαθίσω με κάθε τρόπο να μπορέσω και γω να συμβάλω 

στον καταρτισμό του, και λέω με κάθε τρόπο γιατί η εποχή των «σουβενίρ» επέρασε και 

είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς τίποτε τέτιο. ότι είχε καθένας το έστειλε στο σπίτι του 

στους φίλους του. άφεισε που εγώ είμαι ο πιο φτωχός σ’αυτού του είδους τα πράγματα. 

Πάντως όμως κάτι έχω φυλαγμένο για σας, και θα φροντίσω ακόμα όσο μπορό να βρω και 

τίποτε άλλο. 

 

ασπασμούς στα δας αδελφάς σας 

 

Με χίλια φιλιά 

 

Π. Γράβαρης      

 



Δράμα 1η Μαίου 1919 

Αγαπημένη μου αδελφούλα χαίρε 

πρώτα πρώτα υποβάλω τα θερμά μου συγχαριτίρια επί τη καταλήψη της ιδιετέρας 

Πατρίδος σας, υπό του Ελληνικού Στρατού, και εύχουμαι αισίαν την επάνοδόν σας εκεί. 

και τώρα θα σας εξιγίσω γιατί άργισα να σας γράψω. 

Είχαμε πάϊ με τον κ. Διοικητήν μου να αναγνωρίσουμε τον τομέα που κρατεί η Μεραρχία 

μας, για να συνδέσουμε τηλεφωνικός όλα τα φυλάκεια. 

η περιοδία αυτή εκράτυσε 25 μέρες γιαυτό άργισα να σας γράψω. 

εκεί βέβαια δεν είχα κανένα μέσον γραφείς.  

Γράψατέ μου πως πέρασε εκεί η παραμονή της πρωτομαγιάς; 

εδώ τίποτε απολύτως. Εις άλλο μου γράμα θα σας γράψω πολλά τώρα με φονάζουν γιατί 

γίνεται διανομή ιματισμού και θέλω και γω κάτι να πάρω. 

γραφεταί μου τακτικά 

ασπασμούς στας δας αδελφάς σας 

Με χίλια Φιλιά 

 

Π. Γράβαρης 



Πράβι  14/5/19 
 
   αγαπημένη μου αδελφούλα 
είμαι  κάτωχος από 7/5/19 επιστολής σας  
μέ βρίκαι όμως σέ πολύ κακή ώρα σέ στιγμή  
μγάλης στενωχόριας. 
φαντασθείται λοιπόν,καθώς σάς έγραψα 
σέ κάπιο δελτάριοπου σάς έστειλα πρό 
ολοίγον ημερών , είρθαμε στό πράβι 
 κ’ ετιμαζόμαστε να φύγουμε γιά την ωραία  
σας Πατρίδα, πετάγαμε από τη χαρά  
μας, όταν ξάφνου έρχετε μιά διαταγή  
δια της οποίας ανεστάλει ή αναχώρισής μας. 
Φαντασθίτε λοιπόν τη στενωχόρια μας 
Πάμε να σκάσουμε όλη η Μεραρχία. 
   μου ζειτάτε σ’ αυτό το γράμα σας νά  
σάς συγχωρίσο γιά τά παράπονα πού  
μού γράψατε σέ άλλο προϊγούμενο. 
νομίζω ότι δεν υφιστατε κανένας λόγος συγνώμης 
αφού δέν ηυίστατε σφάλμα. 
  αλλά καί σφάλμα εάν είτο στή μέση έπρεπε  
να γνωρίζετε ότι θά σάς είχα συγχωρίση 
χωρίς νά μού τό ζειτίσετε. 
  ξεύρετε πόσο σάς αγαπώ! 
  γι’αυτό ένα σφαλματάκι διεπράξατε που 
  επιστέψατε πώς είναι δυνατόν νά σάς λησμονίσω. 
   αυτό νά μή περάση ποτέ από τή φαντασία σας. 
   γράψετέ μου σείς δέν θά πάτε στή  
  Σμήρνη τώρα πού είναι πλέον ελεύθερα ελληνική; 
     εμείς βλέπετε δέν είχαμε αυτήν τήν ευτυχία, 
δεν τα καταφέραμε να πάμε. 
εχάρικα πολύ πού ο νουνός χαίρει  
άκρας υγείας, καί σάς παρακαλώ νά 
μέ δικαιωλογίσετε που τόν είχα ξεχάση 
σείς γνωρίζετε τήν ιτήαν καί μπορείτε 
νά του πίτε μερικά καλά λόγια γιά νά  
μέ συγχωρίση. 
   άλλο επί του παρόντως δέν έχω. 
   ασπασμούς στάς δας αδελφάς σας. 
Με χίλια Φιλιά 
 
Π.Γράβαρης 
 



Πράβι 2α Ιουνίου 1919 

 

αγαπημένη μου αδελφούλα 

χαίρε 

έλαβα το γράμα σου χτες που έκαμα 18 ημέρας να έρθει στα χαίρια μου. 

Χάρικα που η υγεία σας βαίνη καλώς, όπως και η δική μου δόξα το θεό πυγένη θαυμάσια. 

δεν μου γράφεται πως περνά το καλοκαίρι αυτού πέρα. εδώ βρέχει διαρκώς. είναι 

απελπισία. εδώ δεν υπάρχουν και άνθει, δεν υπάρχει καμία τέρψης καμία διασκέδασης. 

Μπορείται εν τούτοις να χαιρετίσεται τον νονόν σας περιμένω να μου γράψεται αν θα 

φύγεται για τη «Σμήρνη» 

 

ασπασμούς στας δας αδελφάς σας 

 

Με χίλια φιλιά 

 

Π. Γράβαρης   



Πέργαμος 10-7-19 

αγαπημένη μου αδελφούλα 

Σήμερα έλαβα την από 27-6-19 επιστολήν σας και δεν μπορήτε να φαντασθήται πόσο 

εχάρικα που είσθαι στη Σμήρνη διότι ελπίζω να εύρω ευκαιρία να έλθω αφού είμαι στην 

Πέργαμο. 

μια βραχεία σας έγραφα από τα’αϊβαλί προ ημαιρών αλλά δεν ήξερα πως είσθαι στη 

Σμήρνη και την έστιλα στην αθήνα. 

Λυπίθηκα πολύ που κακοπεράσατε στο ταξήδι κι ακόμα που εξακολουθίται να ασθενίται 

και εύχουμαι ταχείαν ανάρωσιν. 

Με τον επιφέροντα την παρούσαν μου σας αποστέλω έναν κάλυκα μικρόν που κατώρθοσα 

να εύρω επιφιλασόμενος να σας φέρω εγώ άλλον ή άλλους αν εύρω με πρώτη ευκαιρία 

που θα μου παρουσιασθή να έλθω. 

αποστίλαταί μου την δυεύθινσή σας να σας εύρω όταν έλθω. 

Περιπετίας και εντιπώσης από τη Μικρά Ασία δεν σας γράφω επιφυλασόμενος να σας 

διηγηθώ πολλά αν ευδοκίση η τύχη να συναντιθούμαι. 

Μπορήται με τον επιφέροντα να μου απαντίσεται για να το λάβω ασφαλώς και σύντομα. 

 

Με χίλια Φιλιά 

Π. Γράβαρης    



Τ.Τ. 904    17  Μαρτίου  1920 
 
                 Αγαπιμένη μου αδελφούλα 
έχω τήν ευτυχία νά είμαι κάτωχος της από 7-3-20 επιστολής 
σου. 
δεν ξέρης χρυσή μου μέ πόση χαρά τή διαβάζω καί μέ πόση αγάπη! 
τώρα φύγαμε από τά σπήτια  κί εκάμαμε αντίσκυνα εις το ύπεθρο 
σ’ενα όμως πολύ ωρέο μέρος. 
είναι ψύλωμα κί έχει καθαρό αγέρα καί κρύο νερό, είναι θαυμάσια 
έχουμε κατασκυνόση στήν ακρόπολι τής περγάμου τή φημισμένη γιά τά 
αρχαία της, κάτω ακριβώς από τόν ναόν τής θεάς αθηνάς 
γιά το γραφείο ,ας έχουμε κάνη υπόστεγο μέ ξύλα σκεπασμένο 
μέ χόρτα γιά τή βροχή,διλαδή καλήβα τσοπαναρέηκη. 
είναι όμως καλή απολαμβάνομαι τουλάχιστον τη... νά στεκόμαστε 
μέσα όρθιοι, προνόμιο πού δέν έχουν οί άλλοι στά αντίσκυνα τους. 
καί τώρα καλή μου αδελφουλα θά σου συστίσω τούς νέους φύλλους  
του νανά. 
πρώτη είναι μια σκυλίτσα πολύ όμορφη που τήν έχω από τή Μακεδονία 
τήν έχω πάρη από τό πράβι ένα θαυμάσιο χωριό πού απέχει 17 χιλιόμ. 
από τήν καβάλλα, καί τήν πίρα μαζί μου στήν ασία μόνο ενθύμιο τής 
Μακεδονίας στήν οποία πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής 
 μου ζωής, γιαυτό τής έδωσα τό όνομα τού χωριού απ’ όπου  τήν πίρα. 
τή λέω «πραβίτσα!» είναι πολύ έξυπνο σκυλή καί πολύ ώμορφο. 
δόσε  λοιπόν σέ παρακαλώ τά δέοντα στό νανά από τήν πραβίτσα. 
ό άλλος φύλλος είναι ένας ωρέος κόκορας πού αγόρασα πρό μηνών 
από δώ αλλά τί λεβέντης τί ωραίος όταν στέκεται νομιζει κανείς 
ότι ειναι ζωγραφιά. 
Μ’ αυτόν δή ξέρω άν θα μπορέση να συνενοηθεή ο νανάς καί νά  
πιάσει φιλία 
σέ άλλο μου γράμμα θά σού γράψω εντυπώσεις μου από μερικάς 
φυσικάς καλονάς πού είναι εδώ. 
Με χίλια φιλιά 
Π.Γράβαρης  
  



Τ.Τ. 904 5η Μαΐου 1920 

Αγαπιτή μου αδελφούλα 

 

έλαβα το γράμμα σου και χάρικα που είσαι καλά και διασκεδάζεις, και γω είμαι δόξα το θεό 

καλά όμως δεν διασκεδάζω για τον απλούστατον λόγον ότι δεν υπάρχουν εδώ 

διασκεδάσεις. 

η μόνη μου τέρψης είναι να σικόνουμαι το πρωΐ στας 5 και να κάνω ένα περίπατο στην αγία 

κα(Δ)ιλιανή έτσι λέγεται ένα μέρος που είναι μισή ώρα μακριά από τον καταβλισμό μας, και 

που για να πάϊ κανείς περνάη μια ωρέα χαράδρα, και απολαμβάνη τη θεία μελωδία των 

πουλιών που πρωί πρωί ξιπνούν και κάνουν την προσευχή τους στον πλάστη, και το μαγικό 

τραγούδη του κούκου. 

έλαβα μέσα στο γράμα μερικά φύλλα από τριαντάφυλλο και καθώς μου γράφεις τα φύλαξα 

σαν τα μάτια μου. 

όμως για να βρω την ετία που αξίζουνε τόσο αυτά τα άνθει δεν είναι εύκολο, χριάζεται 

πρώτα πρώτα καιρός για να σκευθό, αλλά που ο καιρός αυτός υπηρεσία πολύ πάρα πολύ 

άλλως τε και να είχα τον καιρό να σκεφθώ πάντα θα είχα το φόβο μην πέσω έξω και δεν θα 

έγραφα τίποτε. 

Ώστε σε παρακαλώ να με απαλάξεις από το δίλιμα, και να μου γράψεις περί τίνος πρόκιται 

επίσης σε παρακαλώ να με συγχωρίσης που σου γράφω λίγα αλλά έχω αφίση ένα σορόν 

δουλιές στη μέση για να γράψω και η οποίαις με περιμένουν, και ξέρεις η στρατιωτικές 

δουλιές δεν παίρνουν αναβολάς. 

περιμένω γράμμα σας μη αργίται πολύ να μου γράφεται. 

Πρόσφερε τους ασπασμούς μου εις τας δας αδελφάς σου. 

Με αδελφικά Φιλιά 

 

Π. Γράββαρης      



Τ.Τ. 904 23η Μαΐου 1920 
 
Αγαπιμένη μου Αδελφούλα 
 
Έλαβα την από 14-5-20 επιστολήν σας κι εχάρηκα που είσθαι καλά. 
Παραπονίσθαι ότι έπαψα να γράφω περιγραφάς αυτό δεν προέρχεται από κακή 
προέρεση αλλ’από πολύ υπειρεσία. 
 
πρέπει να πιστέψεται ότι δεν μου μένη καιρός για τέτια πράγματα. 
Όπως δίποτε θα γράψω παρακάτω λίγα. 
Ο άθλιος φετινός Μάϊος έχει βρέξη πολύ. 
Αλήθεια γιατί τάχα είναι τόσο κακός ο φετινός Μάϊος; 
φένεται πως δεν τον γιόρτασε ο κόσμος όπως έπρεπε και θέλει να εκδικηθή 
γιαυτό αρματόθηκε με χημωνιάτικες διαθέσεις. 
Βρέχει πολύ και βρέχει τακτικά. 
όμως έχει και τη χάρη της αυτή η βροχή. 
Τώρα μόλις σταμάτησε κι ο κάμπος που απλόνεται κάτω από τα πόδια μας 
χροματίστικε στις περισότερες μεριές μένα καθαρό πράσινο χρώμα και πίρε μια 
ωμορφιά ανέκφραστη. 
 
Αλήθεια τι ώμορφα που γίνεται αυτήν την εποχή είστερα από βροχή ο κάμπος ! 
τα σπαρτάμ οι κίποι, τα λιόδεντρα και τα κιπαρίσια. η λεύκες και οι πλάτανοι 
στης όχτες του ποταμιού, όλα χαίροντε όλα ξανανιόνουν και τα κέδρα ακόμη και 
τα πεύκα και τα πουρνάρια κι η ιτιές κι η καλαμιές και τ’αγριολούλουδα και το 
παλιό ξερό χορτάρι, λες και γιορτάζει η φύση όλη. 
 
Έτσι εμείς που έχουμε το προνόμιο να μένουμε πάνο σ’ένα ύψωμα έχοντας κάτω 
από τα πόδια μας έναν πλούσιο κάμπο σε χροματισμούς, τώρα με τον τρελό Μάϊ 
απολαμβάνουμε συχνά το υπέροχο αυτό θέαμα. 
 
μου γράφεται πως παραπονίται ο νανάς που δεν του έγραψα τίποτε για τους 
φίλους του. ας λιπόν τι έγιναν κι αυτοί. 
 
Ξέρεται ότι προ δύο μηνών βγήκαμε από την πόλι κι εκάναμε καταυλισμό σε 
κάπιο ύψωμα για νάχουμε καθαρό αγέρα και καλό νερό κι αποφίγουμε τους 
πιρετούς. 
 
έτσι τον Κεμάλ αναγκάστικα να τον χαρίσω στη πλήστρα μου που έχει και κότες 
ως τε έπαψα να τον ορίζω. 
 
Την πραβίτσα όπως ήτο φισικόν την είχα πάρει μαζύ μου. προ μηνός όμως βγήκε 
μια διαταγή της Μεραρχίας προλιπτική που απηγόρευευσε τους κήνας από τους 
καταυλισμούς. 
 
Αναγκάστικα λοιπόν να τη δόσο στον άντρα της πλήστρας μου ο οποίος έχει 
μπαξέ και την πίρε εκεί. Αυτή ενωΐτε δε τη χάρησα αλλά τη βλέπω σπάνια. 
 
όπως δίποτε επιδή χθες επίγα και την είδα είμε σήμερα εις την ευχάριστον θέσιν 
να στείλω τους χαιρετισμούς της στο νανά. 



 
Μέχεται φέρει σε δίκολη θέσι με τα άνθη μου στείλαται αδύνατο να φαντασθώ 
από που προέρχονται. Πολές ειδέαις γιρίζουνε στο μιαλό μου κι 
αληλλοσιγκρούονται, αλλά για καμμιά δεν μπορώ να έχω πεπίθιση, και σηνεπώς 
καμιά δεν τολμώ να διατιπόσω, από φόβο μη γελιοποιηθώ. 
 
γιαυτό σε παρακαλώ χρισή μου να με βγάλεις απ’αυτή την αμηχανία 
γρ΄λαφοντάς μου περί τίνος πρόκιτε, έτσι θα ικανοποιηθή κι η περιέργειά μου 
ταχίτερα η οποία έχει κοριφοθεί. 
 
Περιμένω λιπόν στη απάντιση του παρόντος να μου λίστε αυτό το μηστίριο εν 
το μεταξή τα φυλάω σαν φυλαχτώ. 
 
Ξέρεις γλυκιά μου ότι έχουμε περισότερο από δύο χρόνια που αληλλογραφούμε, 
και δεν έχω πάρει παρά μόνον μιά φωτογραφία σου η οποία καθώς ήτο κακής 
ποιότητος (μου το είχες γράψη τότε και συ αυτό) αν και την επροφίλαξα πάντα 
όσο περισότερο μου επέτρεψαν η στρατιωτικές μου περιπέτιες αχάλασε. 
 
σου ζύτισα και σε άλλο μου γράμμα μια φωτογραφία σου νεώτερη και την 
περιμένω καιμ γω με π΄ρωτη ευκαιρία που θα μου παρουσιασθή θα βγάλω να 
στείλω. 
 
εδώ τελειόνω απόψε μη έχοντας άλλο τίποτε. 
 
Διαβιβάσατε τας ευχάς μου εις τας δας αδελφάς σας. 
 
Με χίλια Φιλιά 
 
Π. Γράββαρης  



αγαπημένη μου αδελφούλα 
 
είμαι κάτωχος δύο επιστολών σας εις τας οποίας παραπονίσθε ότι έχετε πολές 
ημέρες να λάβετε γράμα μου. 
 
είναι αλήθεια ότι έχω πολές ημέρες να γράψω τούτο όμως συνέβη διότι όλες 
υτές τις ημέρες ευρισκόμεθα διαρκός εν πορεία και δεν είναι μόνον αυτό είμουν 
και τις υπειρεσίας  καθ’όλον αυτό το διάστιμα ως τε δεν μου έμενε καιρός να 
γράψω άλως τε δεν είχα καιμ τα μέσα. 
 
Τώρα που σταματίσαμε σε κάπιο μέρος σας γράφω νε μολύβι όσο για την υγείαν 
μου είμαι δόξα το θεό θηρίο. 
 
Το ίδιο ελπίζω και εύχουμε για την χρισή μου αδελφούλα. 
 
Χθες έλαβα ένα γράμα από κάπιον άγνωστον σχετικό με την ανισυχίαν σας και 
ειπίντισα ευχαριστώντας τον άγνωστον ενδιαφερόμενον. 
Νέα δεν θα περιμένετε βέβαια από μένα, σεις γνωρίζετε περισότερα η υπειρεσία 
μου απαγορευει να γράψω περισότερα. 
 
Επιφιλάσουμε να γράψω εις άλλην ασπασμούς στην δα αδελφήν σας 
 
Με χίλια φιλιά 
 
Π. Γράβαρης 
 
Δεκ. Μηχ.  


