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Από το βιβλίο του Χρίστου Αρτεμίου ιιΗ επόμενη μέρα. 

περιμένουν το ήλιο να Φέξει» κεφάλαιο 18ο 

Ο ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΑΣΟΥ* 

Για να κοιμnθιi τον νανούριζε n μάνα του: Πάρε μου 
ύπνε, πάρε το παιδάκι μου, θρέφτο με χάδια και φιλιά, 

στάλισ· το με γαρού·Φαλλα, με γιασεμιά και γιούλια. τρα· 

γουδώντας παρακαλούσε τnν Αγιά Μαρίνα και Κυρά που 

κοιμίζει τα μωρά να πάρει και τούτο, μικρά μικρό τnς το 

διώ, μεγάλο φέρε μου το, το παραπονεμένο μου, έλεγε 

n παράκλnσιi τnς. Εξαντλούσε όλα τα νανουρίσματα που 
ιiξερε n μάνα του, πού να κοιμnθιi όμως το μαϊμούνι, ο 
άγγελός τnς και άρχιζε το παραμύθι, για τον ΚεΦαλόβρυ· 

σο, για τρεχούμενα νερά, για τον κιiπο με τις aνθισμένες 

λεμονιές, να λάμπουν τnν άνοιξn τα δέντρα, τον τάπnτα, 

το χαλί από λουλούδια που στα κλωνάρια τους βουίζουν 

οι μέλισσες, τις πεταλούδες με τα τόσα χρώματα, το κόκ· 

κινο γαρούφαλο που είναι μοναχό στn γλάστρα, κελαϊ· 

διiματα πουλιών, τα πουλιά του παραδείσου, για το 

απδόνι που κελαδάει στα βουνά, για βουνά που έχουν σκεπιi τον χαμnλό ουρανό μέρα 

νύκτα, για τον ιiλιο, ένας μεγάλος ιiλιος πιο μεγάλος από το φως, για καράβια και επει· 

διi δεν ιiξερε περισσότερα να πn για τα καράβια, για τα κάρα μοιάζουν με καράβια που 

βούλιαξαν. τn θάλασσα να κυματίζει, για τnν ΑΦροδίτn που γεννιiθnκε από τους 

aφρούς τnς θάλασσας, για τα δέντρα και τα κύματα που δέχονται τον άνεμο και τn β ρο· 

χιi, δέχονται τnν νύκτα και τον ιiλιο χωρίς να αλλάζουν μέσα στnν αλλαγιi. τα άκουε με 

προσοχn σαν βροχn που πίπτει σε διψασμένο χώμα. τον έμαθε από μικρό να κοιτάει να 

μετράει τα άστρα, να μιλά με το φεγγάρι, να περιμένει τον ιiλιο να φέξει, να παίζει με 

το Φύσnμα του ανέμου, να ονειρεύεται στον ύπνο του, να ονειρεύεται στο φως, κι από 

μικρός να σκέφτεται, να ονειρεύεται. Ξεκίνnσε όμως το ταξίδι τnς ζωnς πολύ μικρός. 

Η aνομβρία κτύπnσε τnν Κύπρο, στέρεψε σχεδόν ο ΚεΦαλόβρυσος. παντού πείνα και 

δυστυχία, οι άνθρωποι έπρεπε να ζιiσουν. Πρώτο μέλnμα τnς μάνας του n επιβίωσn των 
παιδιών τnς. Έπρεπε να γράψει στον αδελΦό τnς που βρισκόταν μετανάστης τnν Αμε· 

ρικιi, να κάμει ό,τι χρειάζεται να πάει το nαιδίτnς στnν Αμερικn. το έσωζε από τnν πεί· 

να και τις επιδnμίες και έτσι έγινε. Όλα τακτοποιnθnκαν και ο παπάς του ι α σού στnν nλι· 

• Πρόκειται γιο τον πατέρα του συγγραφέα, Αρτέμο Λούκα 
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κία των 9 ετών ταξιδεύει για τον Νέον Κόσμο. Πάει εκεί που οι άνθρωποι εύκολα μοζεύ· 
ουν λεΦτά, δολάρια από τον δρόμο. Με αποσκευές μια βούρκο, σάκκα από τα λιγοστά 

του ρούχα που του έραψε και έμπλεξε n μάνα του και μια άλλn από ποξαμάδια, ελιές 
και χαλούμι, το φαϊ του για το μεγάλο ταξίδι και τα λιγοστά δολλάρια που φύλαγε και 

ήσαν ραμμένα στnν άκρn των πανταλονιών και των τρικών του, για να τα προστατεύσει 

από τnν κλοπή. 

Τον φόρτωσαν σε πλοίο, άρχισε το μεγάλο του ταξίδι, το καράβι τnς δικής του ζωής με 

καπετάνιο, πλιlρωμα και επιβάτnν τον ίδιο. Μαζί με το πλοίον αρμενίζει στα γαλανά νερά 

τnς Μεσογείου, μπαίνει σε λιμένες πόλεων Αιγυπτιακών, Γαλλικών, τnς Μασσαλίας, τον 

μεγάλο λιμένα. Εκεί τόλμnσε. ξόδευσε το πρώτο δολλάριο αγοράζοντας τρόφιμα. 

το πλοίο διασχίζει τρικυμιώδεις θάλασσες, με μεγάλα πολύ ψnλά κύματα, αργότερα 

έμαθε πως τούτες τις θάλασσες τις λένε ωκεανούς. Έπειτα από πολλών nμερών ταξίδι 

στn φουρτουνιασμένn θάλασσα. ξάφνου βλέπει από μακριά το άγαλμα, το άγαλμα τnς 

Ελευθερίας, ακριβώς όπως το περιέγραφε n μάνα του. Κατάλαβε πως βρίσκεται στο 
λιμάνι τnς Νέας Υόρκnς, τnς μεγάλnς και ξακουστής πόλnς των ΗΠΑ όπως έμαθε ότι 

λέγεται n Αμερικn. 

τα κατάφερε, ξεμπάρκαρε, κι άρχισε π αναζιlτnσn του θείου, n αγωνία να φανεί. Συμ
Φώνπσαν με τn μάνα του πως θα κρατούσε ταπέλλα για να τον αναγνωρίσει εύκολα σ 

θείος. Πέρασε μια, πέρασαν δυο μέρες, δεν φάνnκε κανείς. Τότε απονοnτευμένσς με 

χίλιες σκέψεις να τον βασανίζουν, λούσθnκε τα Κλάματα, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι, 

αναζnτούσε το θαύμα να φανεί, και ω του θαύματος, ακούει να τον φωνάζουν με το 

όνομά του. ο θείος με τα ίδια χαρακτnριστικά τnς μάνας του. Τρέχοντας τον αγκαλιάζει 

και τον Φιλά, ευχαριστούν τον θεόν που βοιlθnσε στο φτάσιμό του. 

Έτσι άρχισε n ζωή του, με αποσκευές το νανούρισμα, τα παραμύθια, τους μύθους που 
του έλεγε n μάνα του. τίποτε άλλο δεν μπόρεσε να πάρει από τnν πατρίδα, πιlρε το 
όνειρο και το όραμα, κουβαλούσε μαζί του τnν ελπίδα, τnν απόφασn τnς προκοπής. 

το δικό του παραμύθι τώρα αρχίζει από τnν αρχn. ππγαίνει σχολείο, nταν υποχρεωτική 

n φοίτnσn μέχρι τα 16 του χρόνια, αλλά εργάζεται τα απογεύματα, το βράδυ στο εστια
τόριο του θείου για να έχει τον ύπνο, το φαγnτό, τα ρούχα, τα βιβλία, ο χαρτζιλίκι το 

pocket moneγ, για να έχει τα προ το ζιlν. Σχολείον, δουλειά, ύπνος, αυτό επέβαλλε ο 
αγώνας τnς επιβίωσnς. 

Απόφοιτος Αμερικάνικου Σχολείου, κάτοχος τnς αγγλικnς γλώσσας, ρίχτnκε στnν αγορά 

εργασίας. ΠροσλιlΦθnκε εύκολα και με καλό μισθό σε εταιρία αιδnροδρόμων και σύντο

μα έγινε επιστάτnς. Σχεδόν όλα τα λεφτά που κέρδιζε τα Φύλαγε να κάμει κομπόδεμα 

του έλεγε n μάνα του. ιi μάλλον cash desposits. καταθέσεις στnν τράπεζα. Αγγλομα

θιlς ών μπάστnκε νια τα καλά στnν Αμερικανικιl κοινωνία. 
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Πιiρε τnν απόΦασn να ξανοιχτεί, έκαμε τn δικιi του επιχείρnσn, γραφέιο εξευρέσεως 

εργασίας θα λέγαμε σήμερα, δnμιουργούσε ομάδες εργατών που τους εργοδοτούσε 

στn σιδnροδρομικn εταιρία. Κερδοφόρα επιχείρnσn αλλά πολύ δύσκολn. Ταξιδευε από 

τόπο σε τόπο, οι εργάτες όταν δούλευαν σε συνεργείον σιδnροτροχιών έπρεπε να τους 

εξασφαλίζει τnν τροΦnν και τnν διαμονnν, Πολλά τα προβλrlματα οργάνωσnς. Ήταν 

υποχρεωμένος τις πιο πολλές φορές να ζn μαζί τους, να μοιράζεται μαζί τους τις δύσκο· 

λες καιρικές συνθήκες και τις ψείρες. Τον εμπιστεύετο n εταιρία και οι εργάτες. Με το 
μεγάλωμα των δυσκολιών αυξάνοντο και οι καταθέσεις. 

Με τις προτροπές του θείου τελικά πείσθnκε, ρίχτηκε στη δημιουργίαν εστιατορίων, 

κατέληξε στο Lowel Mass Εστιατόρια για όλα τα βαλάντια. τα κουπεπούδκια, οι τολμά· 
δες από φύλλο αμπελιού, ο παβάς, το οΦτόν το κλέφτικο, το σουβλάκι και η σούγλα 

γινόντουσαν ανάρπαστα. Έγιναν ξακουστά τα εστιατόρια σε ολόκληρη την πολιτεία. Οι 

ομογενείς ιiσαν περιiφανοι για τον νεαρόν Κύπριον, εργοδοτούσε και βοηθούσε τους 

συμπατριώτες Έλλπνες. Έφερε στην Αμερικn τα δυο μικρότερα του αδέλφια, έστελλε 

πολλά λεΦτά στους γονείς του, καλιτέρευσαν οι συνθnκες διαβίωσnς τους σε σημείο 

που ο πατέρας του να αισθάνεται την υποχρέωση να ξοδεύει λεφτά και για την αγοράν 

εκλεκτού οίνου. 

nετυχεμένος με πολλές καταθέσεις στην Τράπεζα, με οργανωμένες και επικερδείς επι· 

χειρnσεις, μπορούσε να υπακούσει στις συμβουλές της μάνας του, να επισκεφθεί την 

Κύπρο να τον δουν, να τον γνωρίσουν γονείς, συγγενείς και να διαλέξει την κόρην για 

να παντρευτεί. Με την λrlψη της απόΦασnς άρχισαν οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, nταν 

όμως τελικιi η απόφαση. ·Εγραψε στην μάνα του, ρωτούσε τον θείον για τους συvvε· 

νείς, για τα δώρα που έπρεπε να τους προσφέρει n ακόμη εάν ιiταν μεγάλες οι ανάγκες 
τους να τους έδιδε λεΦτά. 

Ήταν απλός άνθρωπος, αλλά ο θείος τον συμβούλευε για το είδος των κοστουμιών που 

θα αγόραζε και θα φορούσε. Να αγοράσει, του έλεγε, χρυσό ωρολόγιον με τη χρυσιi 

καδένα, καπέλλα, κασκόλ. Δεν έπρεπε να του λείπει τίποτε, έτσι έπρεπε να εμφανιστεί 

όχι απλώς να φαίνεται ευγενικός, πλούσιος και μορφωμένος αλλά και να το δείχνει. Δεν 

θα ξεχάσει τις προτροπές που κατέληγαν πάντα στην ίδια φράση «τα ράσα κάνουν τον 

παπά» και πείστηκε. τι άλλο μπορούσε να εντυπωσιάσει, ιδιαίτερα τώρα που πάει να βρει 

και την κόρη της παντρειάς, το ερώτημα που τον βασάνιζε. Συζnτησπ στη συζnτηση 

κατέληξαν να πάρει μαζί του και αμάξι, γιατί όχι; Στnν Αμερικn είχε, γιατί να μην το έπαιρ

νε και στην Κύπρο; nαραγγέλθη καινουργές aυτοκίνητον μάρκας Φόρντ. 

το ταξίδι τnς επιστροΦnς ευχάριστο, χωρίς ιδιαίτερα προβλrlματα, η αγωνία μεγάλη, κάτι 

το πρωτόγνωρο γι· αυτόν. Ταξίδευε 1η θέαn, θυμάται, συγκρίνει, αναπολεί, παρακαλεί, 

ευχαριστεί τον Θεόν που τον βοnθησε. Εκεί πού τον βασανίζουν οι σκέψεις, φωτιές που 
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τριγυρίζανε μέσα του. βρήκαν διέξοδο. Αντικρίζει το λιμάνι της Αμμοχώστου, κλαίει. τα 

δάκρυα ποτάμι. Επιτέλους θα πατήσει το χώμα της πατρίδας του, της πατρίδας που τόσο 

αγαπούσε και δεν γνώριζε, την μητέρα πατρίδα, mother Κύπρος όπως ουνnθίζει να λέει. 
Είχε τρεις πατρίδες-mοthers. την Κύπρο, την Ελλάδα και Αμέρικο. 

Αποβιβάζεται, πήραν τις βαλίτσες, το αυτοκίνητο ανέλαβε να το εκτελωνίσει ο εξάδελ

φος εκτελωνιστής, γνωστός με μεγάλη επιρροή. Ξεκίνησαν, άλα έγιναν γρήγορα. Ξεκί

νησαν για το χωριά, το χωριό με τον κεφαλόβρυσο, με τα τρεχούμενα νερά, εκεί που 

ευδοκιμεί η ελιά, aνθίζει η λεμονιά. Αγνάντεψε τα όμορφα ακρογιάλια, διέσχισαν τον 

κάμπο τnς Μεσαορίας, αγνάντεψε τα μεγαλοχώρια της περιοχής, πέρασε μέσα από τα 

τουρκοχώρια όλα. nαρόλον που δεν τα γνώριζε ζούσαν μέσα του. ήταν ο κόσμος ταυ, 

εκεί που όλος ο κόσμος είναι φορτωμένος άνοιξη, εκεί που ζει το όνειρο κοι η ελπίδα, 

αυτός είναι ο κόσμος του, αυτόν συνάντησε. Είχε την αίσθηση πως τον φωτογράφιζαν 

άγγελοι με ένα λουλούδι στο χέρι. 

Στόχος του να γνωρίσει τnν Κύπρο μιας και διαθέτει αυτοκίνητο, να πάει παντού. Εργο

δότησε προς τούτο οδηγόν, σιωφέρ, αργότερα ο οδηγός του έγινε ο οδηγός του Κυβερ

νήτη. "Ηταν πολύ έμπειρος οδηγός, πρόθυμος να τον μεταφέρει παντού, να πάει σε 

μοναστήρια, να επισκεΦθή εκκλησίες, τους αρχαιολογικούς τόπους, να μάθει την ιστο

ρία του τόπου του, να σκαρΦαλώσn στα ψηλά βουνά του Τροόδους, τον nενταδάκτυ

λον, να επιοκεφθή τις παράλιες πόλεις. Ενδιαφέρετο να μελετιiση την ζωήν των κατοί

κων κυρίως τη δυνατότητα δημιουργίας οικονομικών εκμεταλλεύσεων. 

Τον μάγευσε η ομορφιά του νησιού, ωραίοι συνειρμοί χρωμάτων, πραγμάτων, ο κόσμος 

μας, εντέλεια και φως. 

τα προξενιά πολλά, όλες τις προτάσεις τις αντιμετώπιζε με σοβαρότητα. τον έβλεπαν, 

τις έβλεπε, τις συναντούσε σε φιλικά σπίτια, στην λειτουργίαν της Κυριακής, όμορφες 

μικρές, r\ λίγο αναγιούμενες, δύσκολο να ξεχωρίσεις τnν ομορφιά τους. και όλες από 
σπίτια με ανατροφιiν. ο παπάς του όμως όλες τις απέρριπτεν, όμορφες, καλές, αλλά 

δεν κάμνουν για τον κανακάρη τους, έλεγε. Όταν τον είδε να ανησυχεί και να μελαγ

χολεί, του είπε να ετοιμαστεί. Θα στr\σουν καραούλι για να δουν την πιο ωραία κόρη. 

"Ηταν ωραίος άνθρωπος, ιiταν ωραίο παιδί, λεπτr\, ψnλ!l με σγουρά μακριά μαλλιά, πρα

σινομελισσιά μάτια, ουράνιο διαμάντι, κρατούσε τον r\λιο στα χέρια της, περνούσε η 

άνοιξη, η aνθισμένη αμυγδαλιά. "Ηταν όμως μαθr\τρια του δημοτικού σχολείου, κόρη 

του ιερέα της ενορίας. Διερωτάτο τι θα γίνει και οι σκέψεις έγιναν φωτιές, τριγυρίζανε 

μέσα του γυρεύοντας διέξοδο, νόμισε πως ιiταν μέλισσα γύρω από άγριο λουλούδι. 

nnvε σπίτι, δεν είχε όρεξη νια φαΤ, ανr\συχος αποκοιμιiθηκε. "Ηρθε στον ύπνο ένας 

άγγελος και του χάϊδευσε την καρδιά, είδε ένα λουλούδι να φωτίζει το δρόμο του, 

φύτευσε μέσα του το πιο όμορφο λευκό τριαντάφυλλο, την αγάπη. Την ερωτεύτηκε, 



31 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τπν παντρεύτπκε από έρωτα, από αγάππ. ο 

παπάς του ιασού τπν μάναν του παντρεύτπκε. 

Πriραν προξενιά στον nαπάμακρπ, του ζriτπ

σαν τπν κορού, τους ευχαρίστπσε, γνώριζε το 

παλλικάρι. Θα riταν μεγάλπ τιμri να τον είχε 

γαμπρό, αλλά αυτό το, αλλά η κορού είναι 

μικρri, επέμεναν. του είπε πως θα την περιμέ

νουν μέχρι να κλείσει τα 15 της χρόνια, τότε 
να γίνει ο γάμος και για να πετύχουν του σκο

πού τους, riξεραν εις ποίαν οικονομικriν κατά

στασιν ευρίσκετο ο πάτερ Χριστόδουλος και η 

πρόταση ολοκληρώθη. Ήταν εκτόξευση 

πυραύλου Θα λέγαμε σriμερα. ο γιος μου Θα 

εξοΦλnσει όλα τα χρέη σου, θα σωθούν τα 

σπίτια, τα χωράφια, δεν Θα υπάρχει κίνδυνος 

χρεοκοπίας, Θα σταματriσει ο τοκογλύφος να 

σε απειλεί ανεμίζοντας το σικουέστρο. 

Σκεφτικός, προβληματισμένος ο παπάς, τους 

παρακάλεσε να του δώσουν 24 ώρες διορίαν 
Η Οικογένεια του nαπάμακρη για να αποφασίσει. Να περιμένουν 24 ώρες, 

ένας αιώνας, έλεγε ο εύελπις νέος! Όρθρος βαθύς, πρωί-πρωί προτού να λαλriσει ο 

πετεινός, με το μουλάρι ξεκίνησε για την Λευκωσίαν. Πρέπει να συμβουλευτεί τον 

Αρχιεπίσκοπον. τα έβαλαν όλα κάτω, τα ανέλυσαν, δεν εύρισκε αρνητικά ο Αρχιεπίσκο

πος και συμβούλευσε τον αγαπητόν του ιερέα να πει το μεγάλο ναι, θέτοντας ένα μόνο 

όρον, να μείνει στπν Κύπρον ο νέος μετά τον γάμον, να δραστηριοποιηθri στον τόπον 

του, το λαμπρό, το άξιο παλλικάρι. Τον χρειάζεται ο τόπος του, του μriνυσε ο Αρχιεπί

σκοπος, και τον προσκάλεσε στο Επισκοπειό. 

ο αρραβώνας έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την είδε, την επισκέφθηκε σπίτι της 

τρεις μόνο φορές, πάντοτε παρούσα η παπαδιά. Έπρεπε να περιμένει να γίνει15 ετών. 

Η αγάπη ήταν αμοιβαία, riταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους. Του είχε εμπιστοσύνη, 

την αγαπούσε και τον αγαπούσε. Θα σε περιμένω του είπε, θα μετρώ τις μέρες, Θα σου 

γράφω άπου κι αν βρίσκεσαι. Να προσέχεις τον εαυτό σου, σε θέλω γερό, δυνατό, του 

είπε το νιάνιαρο. 

Ήταν σαν είδηση, διαδόθη παντού, η Λουλού αρραβωνιάσθπ τον Αρτεμriν τον Αμερι

κάνον. Ρίχτηκε στην υλοποίηση των στόχων, των υποχρεώσεων, των υποσχέσεων που 

ανέλαβε να είναι έτοιμος, όλα να τα φτάσει και τούτο ποιείν και εκείνο μη αΦιέναι. Σε 
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έξι περίπου χρόνια να παντρευτn τnν εκλεκτriν του, τnν αγάπnν του. Να ξεκάνει από 

τnν Αμερικri και να δραστnριοποιnθn στnν Κύπρο. 

Άφnσε να λειτουργούν δύο μόνον εστιατόρια στnν Αμερικnν, υπό τnν διεύθυνοιν του 

θείου και των δύο του αδελΦών και εγκατεστάθn οριστικώς στnν Κύπρον. 

Αγόρασε τον αλευρόμυλον τον Μαρμαρέτnν και επεδόθn στnν εμπορίαν του αλεύρου. 

Οργάνωσε υπnρεσίαν αγοράς οιτnρών και διάθεσnς των αλεύρων τnν οποίαν διnύθυνε 

προσωπικά. Δούλευαν τον αλευρόμυλον ένας εκ των θείων, n μάνα του και οι θείες του. 
ΕΦοδίαζε με αλεύρι όλα σχεδόν τα ψωμάδικα τnς Λευκωσίας, τnς Λάρνακας, τnν Μαρα, 

θάσαν και τnν nιτσιλιάν. Λόγω τnς αύξnσnς τnς ζήτnσnς από άλλες πόλεις εργοδοτού

σε και άλλους μύλους τnς περιοχnς. Ήταν καλή και επικερδής επιχείρnσn, εργοδοτού

σε συγγενικά πρόσωπα που το εισόδnμα τους riταν χαμnλό, καλυτέρευσε τοιουτοτρό

πως το βιοτικό τους επίπεδον και αγαπούσαν τnν επιχείρnσn. Ακόμn ένα βήμα, αγόρα

σε το Σκαφτό ri σγαφτό, αργιλλώδn περιοχή που το χώμα riταν το καλύτερον για τnν 
καταοκευriν τούβλων και κεραμιδιών, μελέτnσε τους τρόπους παρασκευής, έκλεψε όλα 

τα μυστικά τnς παρασκευriς του ππλού, των εργαλείων, το ψtiμα των τούβλων και των 

κεραμιδιών, έβαλε τον σταυρό του και προχώρnσε. Όλα έτοιμα, n δουλειά ξεκίνnσε. 
εργοδοτούσε κυρίως τούρκους εργάτες, συγγενείς και Φίλους. Όλοι αγκάλιαζαν τnν 

δουλειά με αγάπn, τn θεωρούσαν δικri τους δουλειά. 

Η μεταχείριαn που ετύγχαναν οι εργάτες ήταν ανθρώπινn, πρωτόγνωρn για τnν εποχήν. 

τα προϊόντα που παρnγαγε n επιχείρnσn nταν πρώτnς ποιότnτας, έπρεπε όμως να υπάρ
ξουν και πωλήσεις, έπρεπε n επιχείρnσn να γίνει ανταγωνιστικri. Προώθnσε προς τούτο 
νέας μεθόδους τιμολογιακriς πολιτικriς, έδιδε πιστώσεις και προμήθειες σε μεταπωλn

τές. Η δουλειά προχώρnσε, αυξάνοντα οι πωλriσεις, ήταν όμως εποχικιi, εργάζετο πλή

ρως από τον μriνα Ιούνιον μέχρι τον Σεπτέμβριον. Διατnρούσε γραφείον πωλήσεων που 

λειτουργούσε κανονικά όλους τους μήνες του έτους. 

Θυμάται ο ιασός το δυνατό, το σοβαρό, το πιο ωραίο αγόρι, τον ωραίον άνθρωπο, τον 

μεγαλύτερον αδελφόν του τον υπ' αριθμό δύο που έκλεψε τn δουλειά, έγινε ειδικός 

στnν κατασκευriν. το ψtiμα, στnν πώλnσn γενικά. Ήταν κάτοχος όλnς τnς διαδικασίας 

παραγωγής και διάθεσnς, διnύθυνε τnν επιχείρnσn κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 

γενικά τnν περίοδον των διακοπών του. αντί να ξεκουράζετο εργάζετο παραγωγικώς και 

πλriρως .. Θυμάται και γελά, μαθnτnς ών τnς δευτέρας τάξnς του Γυμνασίου τnν πρώτn 
nμέρα, πρώτn περίοδος το μάθnμα των Αγγλικών, n μέρα γνωριμίας του καθnγnτιi με 
τους μαθnτές όπως ισχυρίζετο ο καθnγnτnς. Τον ερωτά: εσύ ρε κοπελλούιν do γοu eat 
biscuits. no φάε καυκαλιές, πες το όνομα σου, το είπε. το χωρκόν αου το είπε, nκούσθn 
λέγων ο καθnγnτriς. Κλέφτες, έκλεψαν τον μύλον του παππού μου. Τnν δουλειάν του 

πατέρα σου, του είπε. Έχουμεν αγελάδες. Παρεμβαίνει ο καθnγnτriς: ξέχασες το του-
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βλοποιείον, τούβλο. Πriραμε και επίθετα, τα τούβλο, το τούβλο, όμως riταν καλός μαθη· 

τriς. Γελώντας ο καθηγηη\ς έλεγε καλός μαθητriς αλλά τούβλο, όπως τον έΦιαξε ο 

παπάς του. Η σωστn παιδαγωγικri προσέγγιση nταν ο καθnγηη\ς μουλάρης στον στρα

τό τον 2ον παγκόομιον πόλεμον, κι όμως μάθαμε γράμματα, μάθαμε αγγλικά. Αγαπού· 

σε τους μαθητές, τον σεβόμεθα, τον αnunτον αθλιπnν που έτρεχε τα 800 μέτρα χωρίς 
aντίπαλον, τον αθλητnν του κουλλέ, κουλλές η σφαίρα, το έπαθλον των μαθητών ο 

κουλλές. 

ο χρόνος πέρασε, η κορού ενnίΊικιώθn εκκλnσιαστιι<ώς, έγινε δεκαπέντε χρονών, ιlρθε 

π ώρα της παντρειάς. Ορίσθnκεν η μέρα του γάμου. ο Αρτεμriς παντρεύεται, παίρνει την 

κόρnν που αγαπά, την κόρnν που τον αγαπά, τnν ωραίαν κόρnν του nαnά τnν Ιουλίαν, 

τnν Λουλού. Ξεκίνησε το ταξίδι του Αρτέμη και τnς Λουλούς μέσα στον χρόνο, ταξι

δεύουν μέρα νύκτα, με αποσκευές την αγάπn και το όνειρο, αποφασισμένοι, με τα 

μπράτσα, με το πνεύμα πλάθουνε τnν νέα ζωri, ξεκινάνε για ένα κόσμο αυριανό, τον 

κόσμο τους με οδnγό την αρετιiν. Όταν κοι

τάζουν τον ορίζοντα να μn βλέπουν τέλος, 

να βλέπουν το φως του riλιου, να ακολου

θούν τον tiλιον. 

Να αγκαλιάσουν τα άστρα, τα άστρα να 

σκεπάσουν το σπίτι τους, έτοιμοι να το 

γεμίσουν με των αγγέλων τις φωνές, πολ

λά παιδιά, μια χούφτα riλιος να το φυλάει. 

Μετά από λίγους μnνες Φάνnκον τα σημά

δια τnς εγκυμοσύνης. 

Έστnσαν σπιτικό με πολλά παράθυρα, 

παράθυρα προς την ανατολιl, παράθυρα 

στο φως. ΑπΟδείχθη το νιάνιαρο πως δεν 

nταν μόνο σύζυγος, αλλά συνεργάτης 

σύντροφος σε όλα, συμπλnρωνε τnν ομορ

φιά n εργατικότητα, n σοφία. Συζητούσε τα 
πάντα. συμπλnρώθη η ομάδα, έγινε οργανι

κό μέλος στn λriψn αποφάσεων. 

Ονειρεύετο να κάμει τις πέτρες ομορφιά, 
Η Λoύf1fia και n παπαδιά 11 Γιωρκού 

τους τοίχους αγγέλους για να φυλάν τους ζωντανούς και αυτούς που έρχονται, τους 

αγέννητους. 

Πάντοτε έλεγε ο παπάς του Ιασού: Η γυναίκα μου έμεινε όμορΦn. 

nnραν την απόφαση να προχωρriσουν στn δεντροφύτευση των χωραφιών, να κάμουν 
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ελαιώνες, να κάμουν κήπον από λεμονιές, πορτοκαλιές, να καλλιεργούν εντατικά τα 

χωράφια. να τα κάμουν να καρπίσουν. Προχώρnσαν. αγόρασαν νομήν νερού και ενοι

κίασαν κι άλλο νερό να καλύπτει όλες τους τις ανάγκες, επεδόθnκαν στnν καλλιέργει

αν των κραμπιών, τnς ντομάτας, τnς μελιτζάνας, τnς πιπεριάς. Όλα τα ανάλαβε n σύζυ
γος. Ήταν αποτελεσματική, να επιβλέψει, να ετοιμάσει το φαγnτό των εργατριών, των 

εργατών. μερικώς ακόμn ανέλαβε και τnν εμπορίαν τους. Πέραν τούτου ανέλαβε καθή

κοντα ταμία, υπεύθυνn για τnν πλnρωμή όλων των εργατών και των εργατριών, κατό· 

πιν γραπτού σnμειώματος. Με τnν αύξnσn των μελών τnς οικογένειας, κάθε τρία σχε

δόν χρόνια προσετίθετο ένα μέλος στnν οικογένειαν. αυξάνοντα οι οικονομικές ανάγκες 

τnς οικογένειας. Προχωρούν στnν αγελαδοτροΦίαν. ο πρώτος που εισήγαγε γαλακτο

φόρους αγελάδες από το εξωτερικόν. Είχε προς τούτο τnν ενθάρρυνσn. τn συμπαρά

σταοn. τπ βοήθεια των κτnνιατρικών υπnρεσιών, Η αγγλομάθεια του. n φιλοξενία του 
σπιτιού συνέβαλλε μεγάλως. 

Η κτnνοτροφική μονάδα συμπλnρώθn με τn δnμιουργία μικρών μονάδων από πρόβατα. 

αίγιες. Πολύ αργότερον επεδόθn n οικογένεια και στnν χοιροτραφίαν. Εν τω μεταξύ 
συμπλnρώθn και π οικογένεια με τnν έλευσn τnς κόρnς, είχε n οικογένεια 5 παιδιά, 4 
αγόρια και ένα κορίτσι. Συμπλnρώθnκαν οι επιχειρnματικές εκμεταλλεύσεις με το στή

σιμο τnς πιο σύγχρονnς μονάδας του ελαιοτριβείου. Η σαπωνοποίϊα για τnν αξιοποίnαn 

του πuρnνελαίου, n μεταξουργία για τnν εκμετάλλευσn των μεταξοσκωλήκων και τnν 
εποχήν του 2ου παγκοσμίου πολέμου το καθαριστήριο των ρούχων των στρατιωτών 

των στρατοπέδων τnς περιοχής, δεν διέλαθον τnς προσοχής του. 

Ήταν μια σπάνια προσωπικότnτα με αρετές και ιδανικά. με όνειρα, να δει τnν πατρίδα 

ελεύθερn και να μορφώσει. να σπουδάσει τα παιδιά του. Ήταν μέλος τnς ΕΟΚΑ όταν 

συνελήφθn ο μεγάλος υιός του και οδnγήθn στα κρατnτήρια. Ανέλαβε δύσκολn απο

στολή να παραλαμβάνει τώρα ο παπάς, τα παντός είδους όπλα και πυρομαχικά που 

έστελλαν τα παιδιά του από το εξωτερικό. τα διοχέτευε προς τον προορισμό τους προς 

τον Πενταδάκτυλο. Συμμετείχε ενεργώς στnν κοινωνικήν και οικονομικήν ζωήν του 

τόπου. απέκτnσε Φίλους, όλοι τον εκτιμούσαν. Έμαθε όλους στnν οικογένειαν να αντι

μετωπίζουν τις δυσκολίες πάντοτε με χαμόγελο. ο Αρτέμος και n Λουλλού ήσαν ξεχω
ριστοί άνθρωποι, καταξιώθn να δει τnν Κύπρο ανεξάρτnτn. περήφανος για τnν αγωγή 

που έδωσαν στα παιδιά τους. 

Πέθανε από ανακοπή τnς καρδίας πρόωρα, δεν του δόθnκε n ευκαιρία να χαρεί τα παι
διά του. Έλεγε πως n γυναfκα του έμεινε όμορφn. Αυτό ίσχυε απόλυτα για τον ίδιο. 
Έμεινε μέχρι τέλους όμορφος. ωραίος άνθρωπος. 




