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κατεβαίνουν οι συγγενείς τnς Τουρκούς, έκατσαν μας του βούρου, εδώκαν μας 

παν' στn κκελλέν, εγαιματώσαμ μας, ατιμάσαμ μας, αρπάξαν τζιαι το μισό σπίτι 

τζι εμείναμεν με δκυο σιείλn καμένα. ο παπαδάμος που το κακόν του επέθανεν. 

Λαλούμεν, να αναλάβει ο μεαλλύττερος αρφός, μα που τζιαμαί τζιαι τζιει, πάμεν 

του τριόλου. Η Τουρκού με τους συγγενείς τnς έκατσαν για καλά στο μισό σπί

τιν, εφέραν τζιαι κάμποσους κουβαλnτούς, εν συγγενείς τζιαι τούτοι, λαλούν, εν 

κληρονόμοι, βουρούμεν έσιει τόσα γρόνια, τζιαι το δίτζιο μας έν το βρίσκουμεν. 

ΕΦτάσαμεν να Φοούμαστιν τους λλίους οι πολλοί, τζιαι να με θωρούμεν άσπρn 
μέραν. Τώρα είπαμεν να κάτσουμεν μαζίν πάλε, να πκιούμεν έναν καφέν τζιαι να 

τα πούμεν, να δούμεν ίντα 'ν' που θέλουν τζιείνοι, ίντα 'ν' που θέλουμεν εμείς, 

αμμά θαρκούμαι το χαντάτζιν εν μιάλον. Εδώκαμε θάρρος του χωρκάτn τζι' 

εμπnκεν με τες ποδίνες μες στο στρώμα, τζιαι να δούμεν πότε εν να βκει. Εσn

κώσαμ μου μες στο σπίτι τζιαι ένας δκυο αρφούες κάτι ττερτίππια, να δούμεν 

τζιαι το δίτζιον τnς τουρκούς, να δούμεν τζιαι το δίτζιον του Τζιεμαλn, το δικόμ 

μας πκοιος εν να το δει; 

Πριν τρία τέσσερα γρόνια εκατάφερεν n οικογένεια τζι εμπnκαμεν τζιαι σε μιαν 
εταιρείαν ευρωπαϊκnν, πέρκι δούμεν Θεού πρόσωπον, αλλά πρέπει να κόβκει τζι 

ο νους σου τζιαι να εκμεταλλεύεσαι τες περίστασες. Εμάς εκμεταλλεύκουνταί 

μας τζι εμείς παίζουμεν πελλόν, για τούτον πάμεν πίσω πίσω. Εδ δυνατόν ούλ

λον το δίτζιον να το' σιει n τουρκού τζι ο Τζιεμαλr\ς, τζιαι στο τέλος να γίνει το 
δικόν τους; Οξά είμαστιν αχαϊρευτοι! Να δούμεν τες παλλικαρκές μας, να πνάσει 

τζι n ψυχούλλα μας. 

* 
ΝΑΙ, Μεταβιβάζω! 

τnς Ανθriς Πέτσα - Σαββίδου 

Κυρία Μαρία, μεταβιβάζεις από ένα δεύτερο μερίδιο στα παιδιά σου Κάτια Σαββί

δου και Παναγιώτη Σαββίδπ, κτnμα με 34 ελιές και 1 συκαμνιά, στο χωρίο 8ώνn, 
τοποθεσία Πλακωτό, Αριθμός 842 και 843; 

Κα Μαρία, μεταβιβάζεις από ένα δεύτερο μερίδιο στα παιδιά σου Κάτια και Πανα

γιώτη, 12 ώρες νερό από τον κεφαλόβρυσο, νομn Εμίρ Χαράι, κάθε Σάββατο ανά 
δεκαπενθnμερο; 
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και οι ερωτιiοεις συνεχίζονται στο ίδιο τέμπο, με τον ίδιο στόμφο για το Ζγαφτό 

τους τραχωνίτες, για τον «Ιωνίδn» στn Βώνn, για το Νερό το «ττοπσιού» για ......... . 
για ......... Και εγώ, ο Ακτιiμων «Γαιοκτιiμων» εκ Κυθρέας, να πρέπει να απαντώ με 
ένα τυπικό ΝΑΙ για μια πράξn χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο .... Και να με πνίγει n 
αγανάι<τnσn! Να νιώθω ως να συμμετέχω σε θέατρο του παράλΟγου, σε ένα 

έργο σουρρεαλιοτικό, σε ένα παιγνίδι που άλλοι με ανάγκασαν να παίξω. Ήλθα 

σιiμερα να ανανεώσω τα κιτρινισμένα από το χρόνο «κοτσάνια», να τα ανακυ

κλώσω. να τα ξαναγράψει n νόμιμn Κυπριακιi Δnμοκρατία σε πεντακάθαρο 

άσπρο χαρτί με φρέσκο καθαρό μελάνι. Να νιώσω έτσι εγώ, ο νόμιμος Ιδιοκτιi

τnς, πως τα χαρτιά, τα μόνα υπάρχοντα που κουβαλιiσαμε μαζί μας τnν κακιά 

ώρα του ξεριζωμού, για «Πάν ενδεχόμενον» που έλεγε και n μάνα μου, και που 
κρατώ φυλαγμένα στο ίδιο κουτί τόσα χρόνια, έχουν ακόμα πέρασn ... 

Ίδιες τυπικές ερωτιiσεις, στεγνιi και στερότυπn, τυπικιi ανάγνωσn από το στόμα 

του Κτnματολογικού υπαλλιiλου στο Επαρχιακό Κτnματολόγιο Λευκωσίας. 

Μπροστά από ένα πάγκο, μια παγεριi μέρα του Γεννάρn, με όλες τις διαδικασίες 

και με όλες τις «βούλλες» «κοτσιανιάζω» τnν ακίνnτn περιουσία μου στn Κυθρέα, 

όπως ακριβώς πρίν από 39 χρόνια έκαμε για μένα ο αγαπnμένος μου πατέρας, 
όταν εγώ άνοιγα τα φτερά μου και δnμιουργούσα τnν δικιi μου οικογένεια ... 

Με τις ευλογίες του να τα χαίρομαι και να τα καρπούμαι, να τα αγαπώ, να τα 

αυξιiσω. να φυτέψω και να μεγαλώσω καινούργια δέντρα. και νάνοι ο Χριστό· 

δουλος, τότε, ευτυχισμένος και χαρούμενος ... Και νόμοι εγώ σιiμερα, σκυθρωπιi 
και κακομούτσουνn. τι ιiλθα εδώ να κάμω; Ποιά πέρασn και σε ποιό δικαστιiριο 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με πόσες και ποιες διαδικασίες μπορούν αυτά οι τίτλοι 

ιδιοκτnσίας να έχουν ουσιαστικιi αξία; ΠΡΕΠΕ! όμως να γίνει αυτιi n κίνnσn, έστω 
και με πόνο ψυχιiς, έστω και μέσα από όλες τις ψυχοφθόρες για μένα και συνά

μα εκνευριστικές, χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Μεταβιβάζω, σιiμερα, τα νόμιμα αποκτnθέντα κτιiματά μου στους aπογόνους 

μου, όπως ακριβώς έπραξε ο δικός μου πατέρας. Μόνο που ο πατέρας μου έκα

μνε μια ουσιαοτικιi μεταβίβασn, ενώ το δικό μου «κοτσιάνιασμα» είναι τυπικό και 

γίνεται για λόγους περισσότερο συνέχειας τnς παράδοσnς και εξόΦλnσnς του 

οικογενειακού χρέους παρά για οnοιοδιiποτε οικονομικό όΦελος ... 

Μεταβιβάζω χωράφι με 34 ελιές και 1 συκαμινιά ... παρότι οι ελιές φαίνονται μόνο 
στα χαρτιά. Ο τόπος έχει ερnμώσει, («τούρκοι πατιiσαν, χαλασμός, θάνατος πέρα 

ως πέρα» απαγγέλλαμε στο δnμοτικόJ τα τούρκικα aσκέρια έχουν ξεριζώσει τις 

ελnές, τις λεμονιές, τις συκαμινιές, οτιδιiποτε πράσινο στεκόταν ιi τολμούσε να 
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βλαστnσει στπν πλούσια γπ μας. Οι 34 ελιές στο Πλακωτό της Βώνπς είναι μόνο 
μνnμες! 

Μεταβιβάζω 12 ώρες Εμίρ Χαράι κάθε δεύτερο Σάββατο, νερό από τον ΚεΦαλό· 
βρυσο ... 'Ένα κεφαλόβρυσο που στέρεψε και που το μόνο νερό που κυκλοφο
ρεί στα αυλάκια του ππγαινοέρχεται, για τουριστικούς σκοπούς, με τπν βοnθεια 

τουρπίνας .... Το «δικό μας» το νερό ο Πενταδάκτυλος το έχει κρύψει και το κρα
τάει για μας μέσα στα σωθικά του, στα έγκατα τπς γπς του ... 

Εγώ, π Μαρία, μεταβιβάζω σnμερα ελπίδα στα παιδιά μου, ελπίδα για το μέλλον, 

το εγγύς-το προσεχές- το αόριστο. τους μεταβιβάζω περιουσία χωρίς αντίκρυ

σμα, όμως στα δικά τους νεανικά χέρια, ίσως και να υπάρξει στο μέλλον,ελπίδα 

προοπτικnς. 

Τους μεταβιβαζω το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στπν άλλπ μισn Κύπρο, που τπν νέμονται παρά

νομα απρόσκλπτοι κουβαλπτοί. τους μεταβιβάζω το χρέος να είναι πάντα με το 

νου και τπν ψυχn εκεί, στπν Κυθρέα ... να περιμένουν υπομονετικά και να επιμέ
νουν ... 

Τους ονομάζω, με τπν πράξπ μου σnμερα, κλnρονόμους σε μια γπ που δεν πρό

λαβαν να γνωρίσουν, να ζnσουν και να αγαπnσουν. τους ονομάζω σnμερα, τους 

βαφτίζω καλύτερα, πραγματικούς Κυθρεώτες, τους μεταφυτεύω από τπ Λευκω

σία και τους ριζώνω στπ γπ τπς Κυθρέας με τπ «βούλλα» τπς Κυπριακnς Δπμο

κρατίας ... 

Γιατί 

«Π γπς δεν έχει κρικέλια, για να τπν πάρουν οι εχθροί στον ώμο τους και να 

Φύγουν .. ·" Πάντα θα είναι π δικn μας γ π_ Εκεί, να μας περιμένει, όσες φορές και 
αν ανανεωθούν τα κιτρινισμένα «κοτσάνια», όσες φορές και αν ακουστεί από το 

κτπματολογικό υπάλλπλο π ίδια ερώτπσn, όσες φορές και αν τα παιδιά μου και 

τα παιδιά των παιδιών μου και τα παιδιά των εγγονιών μου χρειαστεί να απαντn

σουν τυπικά «ΝΑΙ, μεταβιβάζω», 

μεταβιβάζω ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, 

μεταβιβάζω ΧΡΕΟΣ, 

μεταβιβαζω ΕΛΠΙΔΑ!» 




