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"*ντιμε κ.Πρόεδρε,

Άναφορικώς πρός τό θέμα τής χθεσινής εύρυτάτης συσκέψεως 
εν Λευκωσία καί την ύπόσχεσιν μας νά διαβιβάσωμεν πρός ‘Υμάς 
Υραπτώς τάς απόψεις μας, ύποβάλλωμεν τά άκόλουθα; '■

Είναι ψανερόν ότι εύρισκόμεθα πράγματι ενώπιον των πλέον 
τραγικών καί κρίσιμων στιγμών είς τήν νεωτέραν ιστορίαν τής Κύ
πρου. “Οπως είναι γνωστόν δέν δυνάμεθα νά μροβάλωμεν αποτελεσμα
τικήν άντίστασιν είς την τουρκικήν εισβολήν λόγω τής τεράστιας 
ύπεροχής των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων αι όποιαι, παρά τήν 
ηρωικήν άντίστασιν των εθνοφρουρών μας, συνεχίζουν τ'ην κατακτη- 

. τικήν τών προέλασιν. 7-

Έξ άλλου, ώς μας έχετε ανακοινώσει ή ‘Ελλάς αδυνατεί νά μας 
t παράσχει οίανδήποτε στρατιωτικήν ,βοήθε ιαν ή νά προκαλέση οίον-^ 
δήποτε αντιπερισπασμόν είς άλλο μέτωπον κατά τού έπιδρομέως. Ταυ- 
τόχρόνως ή στάσις τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, τής 
Ερετταν’ιας καί άλλων μελών τού ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ εύνοεΐ τά τουρ
κικά σχέδια. ‘Υπό αύτάς τάς δυσμενείς διεθνείς συνθήκας εύρέθημεν 
είς τήν Γενεύην ενώπιον τών δύο άπαραδέκτων τελεσιγράφ>ι*·ών σχε
δίων τής Τουρκίας. · - ' ' -
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Συνεπώς απομένει ή δυνατότης έξασφαλίσεως βοηθέίας έκ μέρους 
τής Σοβιετικής /Ενώσεως, τών χωρών του σοσιαλιστικού στρατοπέδου,
καί τών αδεσμεύτων χωρών? Συμφωνοΰμεν δέ άπολύτως μαζί σας ότι ή 
έξασφάλισις βοήθειας έκ μ'ερους τής Σοβιετικής ‘Ενώσεως, ή οποία 
συνέβαλε άποφασιστικώς είς τήν λήψιν τών αποφάσεων τού Συμβου
λίου Άσφαλε’ιάς καί εξακολουθεί νά επιμένει είς τήν πιστήν έοαρ- 
μογήν των, είναι αποφασιστικής σημμασίας διά τήν Κύπρον.

■ ' ' ' ■ 
Πρός έξασφάλισιν εύρυτέρας διεθνούς πποστηρίξεως καί βοη-
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θείας ή Κύπρος θά εύρίσκετο σήμερον είς πλεονεκτικωτέραν θέσιν 
εάν, (ο) είς τό 'Εσωτερικόν άποκαθίστατο ..πλήρως ή συνταγματική 
τάξις (β) έσχηματίζετο Κυβέρνησις 'Εθνικής ‘Ενότητος Εκπροσωπούσα'
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δλας ανεξαιρέτως τάς πολιτικός παρατάξεις μέ έπί κεφαλής τόν 
εκλεγμένο Πρόεδρον τής Δημοκρατίας 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον του 
όποιου τό διεθνές κύρος καί -προβολή δύνάνται νά χρησιμοποιηθούν

· · * .άκρως επωφελώς ,διά τ'ην υπόθεσιν τής Κύπρου (γ) έπεκράτετ είς τό
f ■ - ■ ■ ■ . ·

'Εσωτερικόν Μέτωπον άρρηκτος εθνική ένότης μεταξύ όλων τών πο^ι- 
(■ ■> -’Λ ■ / L
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** *·- — · · 2τικων π^ρατα^εων του τόπου παραμεριζ&υτκς προ του καθήκοντος 
της σωτηρίας της πατρίδας μας οίασδήποτε διαφοράς.

'Επιπροσθέτως καί παραλλήλως επιβάλλεται ή άνάληψις εντόνου 
διπλωματικής δραστηριότητας πρός δλας τάς χώρος, άπό τάς οποίας
είναι δυνατόν νά έξασφαλισθεϋ ύποστήριξις καί βοήθεια. Καί πρός
τόν σκοπόν αύτόν επιβάλλεται ή άμεσος αποστολή επισήμου Κυβερνη 
τικής αντιπροσωπείας άνωτάτου επιπέδου δι’έπαφάς καί συνομιλίας 
μετά των ηγετών τής Σοβιετικής ‘Ενώσεως.

\ · ■ . · ·
Αφού διακριβώσωμεν τιλήρως τάς δυνατότητας έξασφαλίσεως ^- ·

διεθνούς Βοήθειας να στσθμισωμεν και πάλιν .την δλην καταστασιν 
και εαν θεωρηθεί άναγκαιον νά προβώμεν είς τάς άπαραιτήτους υπο
χωρήσεις ύπο τήν προϋπόθεσιν δτι θά εξασφαλίζονται, (α) Ή 
ανεξαρτησία, κυριαρχία καί εδαφική άκεραιότης τής Κύπρου,(β)ή
αδέσμευτος εξωτερική πολιτική τής Κυπριακής Δημοκρατίας (γ) ή 
άποχώρησις όλων των ξένων στρατευμάτων (δ) ή επάνοδος δλων των 
ε,κτοπισθεντων, ’Ελλήνων καί Τούρκων είς τάς εστίας των και (ε) 
ή Δημοκρατική διακυβέρνησις καί ή έξασφ&λισις ίσων πολιτικών δι- 
καιωμάτων καί ελευθεριών δι'όλους τούς πολίτας, '“Ελληνας καί . 
Τούρκους, τής Κυπριακής Δημοκρατίας. : s
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Έχομεν τήν γνώμην δτι δ ρόλος τού ΟΗΕ καί ιδιαιτέρως του 
Συμβουλίου Ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως σημαντικός διά τήν λύσιν 
τού Κυπριακού. Κατά συνέπειαν τό Κυπριακόν πρέπει νά παραμείνει
υπο την αιγίδα του OhE και οιαδηποτε λυσις που θα πρόκυψη δέον 
δπως διασφαλισθή δι’έγγυήσεως τού Συμβουλίου ’Δσφαλείας.

Τρέφομεν τήν πεποίθησιν δτι αΐ απόψεις μας θά τύχουν τής 
δεούσης έκ μέρους σας προσοχής καί είμεθα πάντοτε είς τήν διά- < 
θεσιν σας δι'ανταλλαγήν περαιτέρω απόψεων. .
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