
ΚαταΜγοvτας αυτr'Ί τnν σύντομn περι

γραφn τnς ""ΓΔΒΚ" θα πρέπει να επανατονί

σουμε ότι όσο ενδιαφέρον και να είναι μια τέ

τοια περιγραφr'Ί από μόνn τnς, αυτόπου για 

μας τουλάχιστον πρέπει νά προέχει είναι να 
αντιλnφθούμε πρώτα ποιοι είναι οι λόγοι για 

τους οποίους ανακnρύχθnκε n 'ΊΔΒΚ'', που εί
ναι αφ' ενός n εμπέδωσn τnς διχοτόμnσnς γι' 
αυτό και n ευκολότερn αφομοfωσn των κατε
χομένων στnν Τουρκία, επιλογr'Ί που δεν r'Ίταν 

δυνατr'Ί για ένα δr'Ίθεν ''ομόσπονδο" κρότος, 

και αφ' ετέρου με τnν αναγνώρισn, ανεπιτυ

χώς μέχρι τώρα, επιδιώκεται με κάθε τρόπο, 

n κατόργnσn του μεγαλύτερου αυτού που n 
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Ελλnνικr'Ί πλευρό κρατά στα χέρια τnς, τnς 

παγκόσμιας αναγνώρισnς του γεγονότος ότι 

στπv Κύπρο υπάρχει μια μόνο Δnμοκρατfα 

και ότι τελικός σκοπός είναι n επανένωσn του 
εδάφους και του λαού τnς. 

Αν όπως επιδιώκουν οι Τούρκοι και με

ρίδα των ΤΚ γίνει ποτέ αποδεχτό ότι στnν Κύ

προ υnόρχουν δυο ισότιμοι λαοί τότε οι ελπί

δες μας για δίκαιn λύσn του Κυπριακού θα 

εκλείψουν γιατί αυτό θα νομιμοποιr'Ίσει και 

θα μονιμοποιr'Ίσει τn διχοτόμnσn και θα δώ

σει τοπρόσινο φως στn Τουρκία να προχωρr'Ί

σει στο επόμενο στάδιο που είναι n πλr'Ίρnς 
αφομοίωσn τnς κατεχόμενnς Κύπρου. 

ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΟΛΗ 10.5.59 

Μέσα εκεί στnς Λευκωσίας, τnν φριχτr'Ί τnν φυλακr'Ί, 

μέσ' σε σκοτεινό μπουντούμι, μέσα στο υγρό κελλί, 

τους δnμίους, περιμένεις, τnς Ε.Ο.Κ.Α. ένα παιδί 

που θ' όρθουν να τον κρεμόσουν μόλις φέξει n αυγr'Ί. 

Γ όνομά του είναι Μιχόλnς, γόνος του Καραολn, 

είναι νέο παλλnκόρι κι' είναι κρίμα να χαθεί 

τnς μόνος του λεβεντονιός, τnς Ε.Ο.Κ.Α. παλλnκόρι 

κι' είναι κρίμα τέτοιος νέος στnν αγχόνn να πεθάνει 

Δεν λυπάται τον χαμό του, δεν φοβάται το σχοινί 

κι' αν τ' αθώο του το αίμα για τnν Κύπρο θα χυθεί, 

θα ποτίσει και θα θρέψει το δεντρί τnς Λευτεριάς 

να γιγαντωθεί να κόψn τες αλύσεις τnς σκλαβιάς 

Και το δεντρί μεγάλωσε, θεριέψαν τα κλαριότου 

κι' εσκέπασε όλο το νnσί, εσκέπασε τnν Κύπρο, 

με το γλυκό το μάννα του έθρεψε τα παιδιά του 

που έφεραν τnν Λευτεριά στου Διγενr'Ί τnν νr'Ίσο 
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