
Εν Σμύρνη τη 29 Μαρτίου 1922 
 
Αγαπητή αδελφή Γεωργία χαίρε, υγειαίνω υγειαίνεται επιστολήν έστειλα της 
μητέρας σας νομίζω ότιμθα την έλαβε και θα γελάγαται τι έγραψα μέσα, αλλά τι 
γέλια θα εκάνατε καθώς είμαι τώρα κι αν με εβλέπαται δεν γελάγαται έτσι εις 
όλην την ζωήν σας. 
Τώρα που σου γράφω είμαι ελεύθερος ιατρού διότι έχω κτηπήση το μάτι μου 
και παρ’ολίγον να το κάνω καινούργιο. Είμαι δε κλεισμένος εις τον θάλαμον και 
δεν έχω ούτε μελάνι να γράψω. 
Την παραμονήν του Ευαγγελισμού όπου εστολίζαμαι το Συνεργείον καθώς 
έκανα να σπάσω ένα κομμάτι αγριογκοριτσά πετάγεται ένα αγγάθι στο 
αριστερό μου μάτι (Δ) στο Γιατρό και πηγαίνω καθημερινός στο Α΄Στρατ. 
Νοσοκομείον για θεραπεία. Τι δρόμος είναι τον ξεύρεις; Από τιον Βασβά Χανέ 
στο μέσο.  (Δ) δρόμο πέρνω και δρόμο αφήνω και μερικές φορές όσον δεν 
προφθένω πηγαίνω στη βρύσην που είναι εκεί κοντά του ρίχνω νερό και φεύγω 
όσν για περίπατον δεν είναι άλλο μέρος καλήτερον, αλλά βλέπεις είναι και η 
Γειτονιά σου; 
Πολύ σε παρακαλώ να γράψης κανένα νέο των Αθηνών, εδώ οι Σμυρναίοι η 
πατριώτες που είναι μεγαλείο έχουν σχηματίση και άμυνα και δεν ξεύρω πόσες 
λίρες ημαζέψανε αν πω και για τους Βουρλιώτες  ηπουλήσανε και τα ρωλόγια 
τους ακόμη και η Γυναίκες και τα σκουλαρίκια τους και εσείς εκεί ξεύρετε να 
τσακονούσανται και τίποτα άλλο. 
Με το (Δ) που έκαμαν οι Ιταλοί αιφάγανε κλωτσιά διότι είχανε κάνει 
προπαγάνδα. Εσύ νομίζεις ότι σε κοροϊδεύω αλλά άμα μάθω τα Σμυρνιώτικα 
καλά τότε θα με πιστεύσης. 
Εύχομαι καλόν Πάσχα 
Πολλούς χαιρετσιμούς εις Μητέραν σου, Νεφέλην, Παναγιώτην, Μανώλην και 
Θείον σου. 
 
Σε χαιρετώ 
 
Ο αδελφός σου  
Γρηγόρης 



Ουσάκ τη 1 Αυγούστου 1922 
 
Αγαπητή αδελφή Γεωργία χαίρε 
 
Την επιστολήν σας έλαβον και είδον να μου γράφης ότι είσαι άρωστη από του 
Ευαγγελισμού και οι Γιατροί δεν ακτόρθωσαν τίποτε ακόμη παρά με πολλά 
συμβούλια ευρήκαν ότι ΄χεις περιτωνίτιδα, Γεωργία σου εύχομαι περαστικά σου 
και σου λέγω ότι Γιατρός είσαι από μόνη σου όταν θελήσης όσον μπορείς 
ελευθερία και αέρα δίχως όμως να παραβιάζης τας συμβουλάς των ιατρών και 
ούτε να στενοχωρής τον εαυτόν σου σε τίποτε, θα προσέξεις τότε ότι σιγά σιγά 
θα γίνης καλά δίχως να το καταλάβης. 
Τα γραμματόσημα τα έλαβα είναι (9) και σε ευχαριστώ πολύ, όταν όταν 
γράψεται της Μαλαδένας τους χαιρετισμούς μου αν και εγώ της έγραψα από 
εδώ. Καθώς και της Ιωάννας όταν γράψεται πολλά χαιρετίσματα και τα 
συγχαρητήριά μου δια τον διάδοχο εύχομαι να ζήση και να τα χιλιάσουν. Γράψε 
μου ποιός είναι ο νέος σας ταχυδρόμος να μου γράψεται το  επίθετόν του, και 
πολλούς χαιρετισμούς εκμ του θείου μου του Μπουζαλή να μη μου βασκαθή 
ούτε ένα γράμμα δεν μου έστειλε; 
Γράψε μου κανένα νέο της Γειτονειάς σας, σας βάλανε έμαθα τώρα και λάμπες 
με ασετιλήνη στους δρόμους για να μη μπέρνεται μακροβούτια ε; Τι να κάνουμε 
βλέπεις είναι γειτονειά με όνομα; Έμαθα και ένα άλλο ότι πρόκειται να 
φυτεύσουν και δενδράκια στα πεζοδρόμια νά’χεται σκιά διότι καθώς μας λέγουν 
κάνει πολύ ζέστη; Αφού είναι αυτού ο Γι.....ς τι περιμένεις; Τι ωραία που 
περνάμαι εμείς εδώ; Σαν παραθερίζοντες νεόπλουτοι της Νοτίου Αμερικής, της 
Σαχάρας είμασται; Υσυχία απόλητος; Επηκρατεί, ούτε τραμ, ούτε αραμπάδες 
κουδουνάκια όπως εύχομαι στη Σμύρνη είμαι σαν Αρχοντόβλαχος και ήρθα να 
ενεθεωρήσω καιμ τα κτήματά σου. Γράψε μου ο Παναγιώτης τι γίνεται; τους 
χαιρετσιμους μου εις την Μαμά, Νεφέλη, Παναγιώτη και σε όλλους τους 
γνωστολυς. 
 
Με αγάπη 
 
Γρηγόρης 
 
Περιμένω απάντησί σας 


