
γένεια τnς και δεν είχε ιδέα ότι οι συγχωρια

νοί τnς είναι θυμωμένοι με τnν άφιξn τόσο 

τnς ιδίας όσο και όλλων μεταναστών», ανα

φέρει n ανταποκρίτρια του IPS. 

Επισnμαίνεται επίσnς ότι οι έποικοι ερ

γόζονται με πολύ χαμnλούς μισθούς και βρί

σκονται στα όρια τnς. πείνας, ενώ παραπο

νούνται ότι τα όνειρα Που είχαν πριν έλθουν 

στnν Κύπρο δεν υλοποιnθnκαν. 

«Είμαστε πολίτες τρίτnς n και πέμπτnς 
κατnγορίας», παραπονιε'ται ένας έποικος 

ονόματι Σουότ, λέγοντας ότι το κατοχικό κα

θεστώς δεν δίνει σε αυτόν και στους όμοιους 

του τίτλους ιδιοκτnσίας για τα σπίτια στα 
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οποία ζοw. 

«Ο μέσος όρος ιδιοκτnσίας γnς είναι 

70 εκτάρια, αλλό n έλλειψn εξοπλισμού -συ
νεπάγεται ότι δεν μπορούν να καλλιεργn

θούν κατάλλnλα. Κακοδιατnρnμένα σχολεία 

και n έλλειψn ιατρικnς περίθαλψnς συμπλn
ρώνουν τnν εικόνα», αναφέρει σε άλλο σn

μείο n Μοτέρ. 

Στn συνέχεια επισnμαίνει ότι οι περισ

σότεροι έποικοι θέλουν να επιστρέψουν στnν 

Τουρκία, αλλό δεν έχουν τα χρnματα ενώ 

όλλοι θέλουν πρώτα να εξοικονομnσουν κά

ποιο ποσό. 

Είσαι πάντα μαζί μου 

Είσαι γενnτρα μου, 

είσαι πατρίδα μου, 

είσαι μια μικρn «dot, 

απόνω στο χάρτn 

που αν δεν σε προσέξω σε χάνω 

μέσα στnν ολογάλανn 

απέραντn θάλασσα. 

Μα δεν χάνεσαι δεν θα χαθείς 

Φυτεμένn μέσα στα σπλάχνα μου 

γεννιέσαι μαζί μου 

γεννιέσαι κάθε πρωί. 

Όπου βαδίζω, όπου πλανιέμαι 

n σκιά σου ακολουθεί, 
aπλώνω τα χέρια 

κι είσαι αγκαλιά μου 

περπατούμε μαζί. 

- Μα δεν τn ξέρετε εσείς 
Όπου τnν ματιά σου στρέφεις 

αν προσέξεις εκεί θα γνωρίσεις 

τα σnμάδια κόσμους που έζnσαν, 

πέρασαν και τα fxvn τους άφnσαν, 
δεν χάθnκαν. 

- Ζούνε μαζί μας-
Σπαρταράνε μέσα στις λέξεις μας, 

στα καστρα που έκτισαν 

τα μνnμεία που άφnσαν, 

τα έπn που έζnσαν, 

ζουνε μαζί μας. 

- Μένουν αθάνατοι 
Όπου πέτρα σnκώσεις 

θα βρεις τα σnμάδια 

και άλλοι που πέρασαν, 

δεν χάθnκαν .... 

Σάββας Νικολάου 

από τnν Κυθρέα και τώρα 

στις Ην. Πολιτείες Αμερικnς 




