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Φώτης Παπαϋωμάς
Κρατ. Κόλας 18.8

Αγ. Παληόγειτο,

Πήρα το γράμμα σου, το οποίον τόσον περίμενα, γιατί 
όπως ξερεις είναι το μοναδικόν που πέρνω από κοντά σας 
κυρίως από έναν παληόγειτον ο οποίος ευρίσκεται εις την 
ιδίαν μοίραν, και το οποίον μου θυμίζει τόσους παληούς 
και πραγματικούς φίλους.

»

Εμείς εδώ είμεθα κάπως καλύτερα διότι αρχίσαμεν 
να αντιμετωπίζομεν την κατάστασιν πιο ψύχραιμα, αλλά έχοντες 
υπόψιν τον Παλιό 12 τίποτε δεν μπορεί να μην μας συγκινεί. 
Οσον για τους φίλους μας νομίζω ότι είναι περιττόν να 

ασχολούμεθα διότι δεν αξίζει τον κόπον, άνκαι ο Π. άρχισε 
να έρχεται στον λογαριασμόν, τρόπος του λέγειν. Εμείς 
εδώ αυξανόμενα αισίως ο αριθμός έφΟασε το 760 και σύντομα 
ϋα σας φέρνουν εσάς τους νέους.
Τα μεγάφωνα τα ξαναφέραμεν, τι να γίνει, αφού οι πλείστοι 
δεν μπορούσαν να ζουν χωρίς να ακούουν μουσικήν.

Η ζωή γενικά εδώ συνεχίζεται με την ιδίαν μονοτονίαν, 
αλλά έχοντες τες ελπίδες μας εις τον 'Υψιστον περιμένουμεν 
την ημέραν της ελευθερίας μας και τότε ϋα έχουμεν αρκετόν 
καιρόν να ιδούμεν τα πράγματα ανεπηρέαστα.

0 ΓΙανίκκος που είναι πιστός γείτος έχει τους 2 υιούς 
του και τους καμαρώνει. 0 Παντελάκης έχει εις την σκέψιν 
του το Λιονταρούδι και αναπολεί. 0 Γιαννάκης είναι πολυάσχο
λος με το κτίσιμο του σπιτιού του, το ίδιον και με τον 
Λοΐ’ζον και Χάρην και Κόκον, τα σπιτούδκια είναι η νέα 
μας ασχολία εδώ, αλλά εγώ παληόγειτο με μερικούς άλλους 
ιδρύσαμε νέον συνασπισμόν και αποκλείεται να αρχίσωμεν 
έτσι δουλειά. 0 Παρλάς είναι ο ίδιος χαβάς και τα έχει 
με την ησυχίαν το πρωί. 0 πολλ. ευρίσκεται στες δόξες
του αυτές τες μέρες. 0 Αχιλλέας άκουσε τα νέα του σχολείου 
με μεγάλιν ανακούφισιν, ο δε θωμάς με τον ερχομόν 3 Ιϊαραλι- 
μνιταίων δεν μιλιέται (ο ένας Παραλιμνίτης ο οποίος περπατεί 
με βασταρκές λόγω του ότι το ένα του πόδι είναι στον γύψον 
και είναι πιστός γείτος σόυ στέλλει πολλούς χαιρετισμούς 
ασχέτως εάν είσΟε άγνωστοι).

Πώς παν οι καλοφαγίες, το μόνον που θα σου συστήσω 
είναι να κάμνεις λίγην γυμναστικήν διότι η κουμέρα... 
ϋα σε αλλάξει, και ξέρεις τες συνέπειες βρε παληόγειτο. 
Θα έχεις τον Ιιάπην πάνω στα αυτιά. Η επικοινωνία των 
COMPOUNDS άρχισε ή ακόμη; Εμάς μας επιτρέπουν να μαζευόμεΟα 
εις ένα COMPOUND και αυτό είναι το δικό μας δνά την β-κκλησίαν 
κάθε εορτήν και κάθε Κυριακήν.
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Χαιρετισμούς εις Κωσταντίνον, Καραολήν, 'Ελληνα, Πισσού- 
pLOV·, (ακόυσα ότι μένει μαζί σας) και λοιπούς φίλους. 
Τι γίνεται ο. Κωνσταντίνος! Πως βλέπει την διεδνή εζέλιζιν 
των πραγμάτων; . 0 Καραολής πώς πάει με τες δουλειές του;
0 Ολύμπιος εδώ έχει πολλήν φασαρίαν.

.Κατόπιν 5μήνου συσκέψεως με άλλους συντρόφους απεφάσισα 
να κάμω, μίαν τένταν αλλά έχει τώρα ένα μήνα που είναι 
κρεμμασμένη στον τοίχον, κατόρθωσα να κάμω την πρώτην 
γραμμήν και έτσι ο υπολογισμός μου φέρει το αποτέλεσμα 
οτι θα είναι τελειωμένη τέλος του 1957, τι να γίνει βρε 
παληόγειτο αυτό απαιτεί το συρματόπλεγμα.

»

Χαιρετισμούς από όλα τα παιδιά εδώ εις όλα τα παιδιά 
εκεί.

Φιλίκώς

Φώτης 'Ερης

Υ.Γ. Δώσε πολλούς χαιρετισμούς εις τον Ψυσιήν, από τον 
Κώτσιον, δηλ. Φώτην.
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