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Βαρώσια 11 Απριλίου 1946

Σεβαστέ μου πατέρα,

Πήρα το προχθεσινό σας γράμμα και ευχαριστή
θηκα που είστε όλοι σας καλά, πράγμα που ευτυχώς 
συμβαίνει και με όλους μας εδώ. 0 αγ. Σιμός 
είναι τελείως σχεδόν καλά και ελπίζομεν πως 
με την βοήθειαν του Θεού δεν διατρέχει πια 
κανένα κίνδυνο.
Μένει ακόμα στο σπίτι για προφύλαξιν γιατί 
και η παραμικρά κακοκαιρία μπορεί να επιδράση 
καταστρεπτικά πάνω του. Επειδή δε είναι και 
χειμώνας προτιμά να χάνη τη δουλιά του για 
να σώση την υγείαν του.

Είδα τα όσα μου γράφεται για τα τσιμέντα. 
Στην περίπτωση αυτή σταθήκατε εξαιρετικά τυχεροί 
γιατί όπως πιθανόν να ξέρετε έλειψαν από κάμποσες 
μέρες από την αγοράν. Προχθές την Τρίτην έκατσα 
κιόλας να σας γράψω πως δεν υπάρχουν αλλά σκέφτηκα 
να σας γράψω αργότερον οπόταν πιθανόν να είχα 
και νεώτερα για τες νεύκες. Εν τω μεταξύ χθες 
μας είπαν από του Λανίτη ότι μπορούσε να μας 
δώσουν 12 σάκκους των 60 οκάδων τους οπίους
κρατήσαμεν αμέσως και ας έστειλα από αυτούς
τους 5. Σημειωτέον ότι κάθε σάκκος είναι 60
οκ. (ο συνήθης είναι 40) και έτσι οι 5 κάμνουν 
71 1/2. Τους έστειλα με το τραίνον σήμερα
στον κ. Ν. Γερολεμίδην και του γράφω να τους 
δώση στα αυτοκίνητα Παλαιχωρίου. Εν των μεταξύ 
συστείνη στους σιωφέρηδες να τους παραλάβουν 
και μου γράφεις αμέσως αν έφθασαν εν τάξει.
Τα σχετικά με τες νεύκες είναι εν τάξει αλλά 
για να τες πωλήσωμεν πρέπει να δημοσιευθή στην 
εφημερίδα και να περάσουν και τέσσαρες ημέρες. 
Την σχετικήν ειδοποίησιν στείλαμεν στες εφημερίδες 
χθες, θα δημοσιευθή αύριον και θα πωλήσωμεν 
την Τρίτην. Την ίδιαν ημέραν θα την δηλώσω 
στο τραίνο και έτσι πριν το Πάσχα θα την έχετε. 
'Ηθελα να άφηνα και τα τσιμέντα να σας τα στείλω 
όλα μαζί αλλά είναι τόσον μεγάλη η ζήτησις 
των τσιμέντων που θα είχαμεν καυγάδες αν έμεναν 
μέσα στην αποθήκην. Φαντασθήτε ότι αυτοί οι 
δώδεκα σάκκοι που σας λέγω πουλήθηκαν πάνω 
στο κάρο. Σημειώσατε ότι τα αγώγιά των ως 
την Λευκωσίαν είναι πληρωμένα και μην πληρώσετε 
τ ί ποτέ.
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Την περασμένη Κυριακήν είμαστε στην Σκάλα. 
Πήγαμε όλοι στο σπίτι μαζί με το Λεύκιον εγώ δε 
και η.Ναταλία παίζαμε και στην γιορτή του Κυπρια
κού γάμου, εγώ σαν ποίτέρας και η Ναταλία σαν 
κόρη μου. 0 γάμος μας ήταν -θαυμάσια επιτυχία και 
ζωντανέψαμε πάνω στην σκηνή τα ήθη και έθιμα των χω 
ριών μας τες διασκεδάσεις και την χαρά των.

Είχαμε βιολάρηδες από τα χωριά και οι Παραλιμνίτες 
που ήσαν μαζί μας μάς τραγούδησαν δίστυχα και παρα
βγήκαν στο τσιάττισμα.
Η αναπαράστασις του Κυπριακού γάμου ήταν τόσο καλά 
πετυχεμένη που οι σκαλιώτες μας φώναζαν να τους κά
μουμε από την αρχή.
Θα επαναλάβουμε την ίδια γιορτή στην Λευκωσία όπου 
θα είναι ο πρόξενος Ελλάδος και πολλοί άλλοι επί
σημοι στες 2 Μαίου.

Τελειώνοντας στέλλουμε σε όλους τα θερμά μας 
χαιρετίσματα και αναμένοντας σύντομα νέα σας.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος.
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