
Βαρώδια 3 ’Απριλίου ” ’ ’’
Σεβαδτοί μου γονείς, 

’’■ * ΕΪμεθα δλοί καλά ίλπίξο, εν καί γιά'δας
τό ίδιον. -Μόλις αυτήν τήν δτιγμήν έχω έπιδτρέψει από τό

*■' ■ φ' *Λ k» f * ■ < —' Λ .

λιμάνι από δπου παρέλαβα τές νευκες μας.
"Οπως 6α$ ξχω γράψει, κά προηγουμένως . δας, ^χω ^ρατήδη εκείνην 
πού χρειά^εδθε καί τώρα μένει νά 6ας τήν δτείλω.
Τό μήκος^'της είναι 22 πό&ια καί τό πλάτος 6 ιντξες.
Στό γράμμα δας πρόδεζα πώς τήν χρειάζεόθε μόνο 18 πόδια καί 
καλά θά ήτο νά μου γράφεται αν δέν τήν θέλετε πιά μάκρυά 
από τά δεκαοκτώ νά κόψομεν τά ύπολο^πόμεψα^ τέδδερα πόδια, 
θά φροντίζω νά δας τήν δτείλω περί τάς άρχάς της έρχομένης 

/ έβδομάδος γιατ)ί τώρα ύπάρχουν ακόμα μερικές δυδκολίες.*
θά τήν δτείλω; δηδηροδρομικως μέχρι τής Λευκοδίας καί θά 
κανονί^ώ νά πάη<6τόν κ. Γερολεμίδην από τόν δποιον θά 
πής δτούς διωφέρ του χωρίου μας νά τήν πάρουν κα'ι νά τήν 
φέρουν δτό χωριό.
Νομίζω πώς αυτός είναι δ καλυτέρος τρόπος , θά δας γράψω δέ 
καί πάλιν προτού τήν δτείλω. *Εν τώ μεταξύ αν έχετε καμιάν 
παρατήρηδιν μου γράφετε δχετικά ώς τό Σαββάτον.
Εήρκρκ Α^τήν ακριβώς τήν ότιγμήν' πήρα τό γράμμα χου άγ. Γΐαν- 
νάκη δέν είδα δ μως νά μο$ γράφετε τίποτα 6χετικ}ον μέ τήν 
προηγχ>μένην μου έπιδτολήν δτήν δποίαν όας ζητουδα πληροφορίες 
γι' τά διάφορά δλικά οί κοδομής πού χρειάζεδ£ε.
Καλά είναι , νά μου γράφετε γιά νά δα,ς ευηολίνω. 

< tv. Στό τάξίδι μας δτδ Τρδοδ ος περάόμε Θαυμάδια.
Μείναμε τή ν νύκτα δτή ν Κακοπετρία κατά δέ τήν διαδρομή μας 
πρός τό Τρόοδς περάδαμε καί από τόν ’Αμίαντον. ’Επί6ης μέίναμε
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