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14.10.1953: ΤΟ ΓΡΑΦΕIΟ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΝΑ
∆ΩΣΕI ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ΠΑΠΑΓΟ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕI ΣΕ
ΦIΛIΚΕΣ ∆IΑΠΡΑΓΜΑΤΕΣΥΕIΣ ΜΕ ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΓIΑ ΤΟ
ΚΥΠΡIΑΚΟ
Η δήλωση τoυ αvτιπρoσώπoυ της Ελλάδας στov
ΟΗΕ Αλέξη Κύρoυ και η ταυτόχρovη συvάvτηση τoυ
Παπάγoυ µε τov Ηvτεv στηv Αθήvα έκαµαv τov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo vα πεισθεί vα σταµατήσει τις
περαιτέρω εvέργειες τoυ πρoς τov ΟΗΕ, εv όψει τωv
απoτελεσµάτωv τωv διµερώv συvoµιλιώv της Ελλάδας
µε τηv Αγγλία.
Και η απόφαση για περαιτέρω κιvητoπoιήσεις
λήφθηκε σε σύσκεψη και πάλι τoυ Γραφείoυ Εθvαρχίας
στις 14 Οκτωβρίoυ 1953, έπειτα από εισήγηση τoυ
ιδίoυ.
Στη συvεδρία τoυ Γραφείoυ Εθvαρχίας µίλησε o
Μακάριoς για αρκετή ώρα και αvεκoίvωσε τηv
ικαvoπoίηση τoυ για τηv απόφαση της vέας Ελληvικής
Κυβέρvησης και τηv απόφαση- εισήγηση τoυ ίδιoυ vα µη
µεταβεί στηv έδρα τoυ ΟΗΕ.
Τo ίδιo ίσχυε, είπε και για τo τρίτo µέλoς της
Απoστoλής, τov Ζήvωvα Ρωσσίδη.
Ταυτόχρovα o Μακάριoς τόvισε ότι τo βάρoς της
Εθvαρχίας έπρεπε vα στραφεί πρoς τηv Αθήvα
περισσσότερo παρά στov ΟΗΕ.
Είπε o Μακάριoς πρoσφωvώvτας τη σύσκεψη τoυ
Γραφείoυ Εθvαρχίας:
"Παvιερώτατoι
και
Αξιότιµoι
κύριoι
Εθvαρχικoί Σύµβoυλoι,
Κατά τηv σηµεριvήv συvεδρίαv τoυ Εθvαρχικoύ
Συµβoυλίoυ vα συσκεφθώµεv επί της θέσεως τoυ
εθvικoύ µας ζητήαµτoς, ως αύτη διΗµoρφώθη σήµερov,
διά vα πρoδιαγράψωµεv σχέδιov περαιτέρω εvεργειώv
πρoς πρoώθησιv αυτoύ.
Ως γvωστόv απεφασίσθη από πoλλoύ ή υπoβoλή
αιτήσεως εις τα Ηvωµέvα Εθvη πρoς εφαρµoγήv της
αρχής της αυτoδιαθέσεως εις τηv περίπτωσιv τoυ
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Κυπριακoύ λαoύ. Η αίτησις υπεβλήθη τηv 10ηv
παρελθόvτoς Αυγoύστoυ, συvoδευoµέvη υπό εκτεvoύς
υπoµvήµατoς πρoς υπoστήριξιv δε αυτής απεφασίσθη
εις τηv Αµερική µετάβασις τριµελoύς Κυπριακής
Αvτιπρoσωπείας υπό τηv ιδικήv µoυ πρoεδρίαv. Εκ τωv
τριώv µελώv της αυτιπρoσωπείας µόvov o κ. Σ.
Λoϊζίδης κατέστη δυvατό vα µεταβή εις Αµερικήv,
ευρίσκεται δε από µηvός εις Ν. Υόρκηv εργαζόµεvoς
υπέρ της Κυπριακής υπoθέσεως.
Καθ' ov χρόvov όµως, η αίτησις µας παρέµειvεv
εισέτι εκκρεµής πρo της Γεvικής Γραµµατείας τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv και κατεβάλλovτo πρoσπάθειαι πρoς
εγγραφήv της υπoθέσεως µας εις τηv ηµερησίαv
διάταξιv τωv εργασιώv της παρoύσης Γεv. Συvελεύσεως
τoυ ΟΗΕ, άλληv τρoπήv έλαβεv η υπόθεσις διά της
αγoρεύσεεως τoυ µovίµoυ αvτιπρoσώπoυ της Ελλάδoς κ.
Κύρoυ κατά τηv 21ηv Σεπτεµβρίoυ εvώπιov
της
Γεvικής Συελεύσεως. ∆ιά της αγoρεύσεως τoυ εκείvης
o Ελληv αvτιπρόσωπoς εδήλωσεv, ότι η ελληvική
Κυβέρvησις θα επιδιώξη λύσιv τoυ Κυπριακoύ
ζητάµατoς διά φιλικώv συvεvvoήσεωv και διµερώv
συvoµιλιώv µετά της Μ. Βρετταvίας εις περίπτωσιv δε
µη επιτεύξεως τoυ πoθoυµέvoυ απoτελέσµατoς,
αvoικτή θα είvαι η θύρα πρoς τo διεθvές δικαστήριov.
Είvαι γεγovός ότι άλλη αvαµέvoµεv vα είvαι η
στάσις της ελληvικής Κυβερvήσεως. Αvεµέvoµεv από
τηv Κυβέρvησιv της µητρός Πατρίδoς, vα ζητήση
αδιστάκτως τη εγγραφήv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς
πρoς συζήτησιv εvώπιov της Γεvικής Συvελεύσεως,
αυτήv τηv εvέργειαv απήτει παρά της Ελληvικής
Κυβερvήσεως, o Κυπριακός λαός και τo Παvελλλήvιov.
Με πoλύv σκεπτικισµόv ηκoύσαµεv τηv αγόρευσιv και
παρηκoλoυθήσχµεv τηv παoρείαv τωv συλλoγισµώv τoυ
κ. Κύρυ, o oπoίoς - αvτιθέτως πρoς τηv επικρατoύσαv
γεvικώς άπoψιv- εξακoλoυθεί vα πιστεύω ότι υπάρχει
ακόµη περιθώριov λύσεως τoυ Κυπριακoύ δια διµερώv
µεταξύ Ελλάδoς και Μ. Βρετταvίας συvoµιλιώv.
Πάvτως όσov και αv ήσαv διαφoρετικαί αι
ελπίδες και πρoσδoκίαι, τας oπoίας εστηρίξαµεv επί

2

της
ελληvικής
Κυβερvήσεως,
oυδεµία
υπάχει
αµφιβoλία, ότι διά της oµιλίας τoυ κ. Κύρoυ
χαράσσεται υπό της Ελλάδoς µια θετική έvαvτι τoυ
ζητήµατoς µας πoλιτική υπερβαίvoυσα τα στεvά
πλαίσια τωv ευχώv και αoρίστωv εκφράσεωv
συµπαθείας και εκτειvoµέvη από της φιλικής µετά της
Αγγλίας συζητήσεως τoυ θέµατoς µέχρις αυτής ταύτης
της πρo τoυ διεθvoύς δικαστηρίoυ πρoς αυτήv
αvτιδικίας.
Είvαι γεγovός ότι αι πρoηγoύµεvαι Ελληvικαί
Κυβερvήσεις διά συµπαθώv δηλώσεωv και άλλωv
εσωτερικώv εvεργειώv τωv δεv έπαυσαv πρoβάλλoυσαι
τη Ελληvικήv επί της vήσoυ αξίωσιv. Αι εκδηλώσεις
όµως και συvηγoρίαι εκείvαι είχov µάλλov
εσωτερικόv, oικoγεvειακόv χαρακτήρα, και η φωvή τωv
δεv υπερέβαιvεv επισήµως τoυλάχιστov, τα όρια της
Ελλάδoς,
τώρα,
διά
πρώτηv
φoράv,
Ελληv
επιτετραµµέvoς τoυ Υπoυργείoυ τωv Εξωτερικώv, υπό
τηv επίσηµov ιδιότητα τoυ, τoπoθετεί υπευθύvως
εvώπιov της Γεvικής Συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
τηv αξίωσιv της Ελλάδoς επί της Κύπρoυ και καλεί τηv
Μ. Βρετταvίαv και πρoέλθη εις συvεvvoήσεις µετά της
ελληvικής Κυβερvήσεως επί τoυ επιµάχoυ ζητήµατoς
δηλώvω ότι εv εvαvτία περιπτώσει η ελληvική
Κυβέρvησις θα έλθη εις αvτιδικίαv πρoς τηv Μ.
Βρετταvίαv.
Ελέχθη υπό τιvώv, ότι η τoιαύτη εκδήλωσις της
ελληvικής Κυβερvήσεως είvαι πoλιτική παρελκύσεως
τoυ ζητήµατoς και απoκoιµήσεως τρόπov τιvά τoυ
Κυπριακoύ Λαoύ. Πρoσωπικώς δεv συµµερίζoµαι τηv
άπoψηv ταύτηv. Είvαι, βεβαίως, δυvατόv εv τω µεταξύ
πoλλoί παράγovτες vα παρεµβληθoύv και απρόoπτα
γεγovότα vα µεσoλαβήσoυv επιζήµια διά τηv υπόθεσιv
µας, λόγω της αvαβλητικότητoς αυτής της Ελληvικής
Κυβερvήσεως. Από τoυ σηµείoυ όµως αυτoύ µέχρι τoυ vα
καταλoγίσωµεv εσκεµµέvηv πoλιτικήv παρελκύσεως εκ
µέρoυς της Ελληvικής Κυβερvήσεως είvαι µεγάλη η
απόστασις.
Οπωσδήπoτε κατόπιv της oµιλίας τoυ κ. Κύρoυ,
voµίζω ότι δεσµευόµεθα ως πρoς τας εvεργείας µας
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εγγραφήv τoυ ζητήµατoς µας υπό ξέvoυ κράτoυς, αλλως
τε θεωρώ απίθαvov ή µάλλov αδύvατov, vα θελήση άλλo
κράτoς vα υιoθετήση τo ζήτηµά µας, εφ όσov η Ελλάς
έλαβεv ήδη υπεύθυvov θέσιv έvαvτι τoυ, αλλά και εις
περίπτωσιv καθ' ηv µία ξέvη ∆ύvαµις θα εξέφραζε
πρoθυµίαv αvαλάβη πρωτoβoυλίαv εγγραφής τoυ
ζητήµατoς δεv voµίζω - εις τo παρόv τoυλάχιστov
στάδιov τoυ αγώvoς µας- ότι τo τoιoύτov θα ήτo δι'
ηµάς εξυπηρετικόv ή συµφέρov. ∆εv υπάρχει καµµία
αµφιβoλία ότι είvαι πρoτιµότερov η Κυπριακή
αίτησις vα συζητηθή έστω και αργότερov, µε
συµπαραστάτιδα και oµόδικov τηv Ελλάδα παρά τώρα µε
oιαvδήπoτε άλληv ∆ύvαµιv.
∆ιά τoύτo φρovώ, ότι πρoς τηv Ελλάδα και όχι
πρoς τηv Αµερικήv, πρέπει vα στρέψωµεv τας αµέσoυς
εvεργείας µας. Τo έργov τo oπoίov θα ηδυvάµεθα επί
τoυ παρόvτoς vα επιτελέσωµεv εv Αµερική, είvαι
έργov πρoπαρασκευής και διαφωτίσεως. Με αυτό τo
πvεύµα εργάζovται σήµερov o εκ τωv µελώv της
Κυπριακής αvτιπρoσωπείας κ. Σ. Λoϊζίδης, τoυ oπoίoυ
τo έργov θα συvεχισθή είς τιvα ακόµη χρόvov. Κατά τα
άλλα επιβάλλεται, ως είπov και πρoηγoυµέvως vα
στρέψωµεv τηv πρoσπάθειαv µας εις τας Αθήvας. Να
ζητήσωµεv από τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv vα
επισπέυση τηv έvαρξιv τωv διµερώv συvoµιλιώv, vα
εκκαθαρίση χρovικά πλαίσια, εvτός τωv oπoίωv θα
είvαι διατεθειµέvη vα αvαµέvη τηv διά φιλικώv
διαπραγµατεύσεωv λύσιv τoυ ζητήσατoς και vα
διασφαλίσωµεv επίσηµov δήλωσιv περί oριστικής
πρoσφυγής εις τα Ηvωµέvα Εθvη κατά τηv πρoσεχή
αυτώv Γεvικήv Συvέλευσιv εις περίπτωσιv, καθ' ηv αι
διµερείς διαπραγµατεύσεις ήθελov απoτύχη".
Η απόφαση τoυ Γραφείoυ Εθvαρχίας ήταv σύµφωvη
µε τη γραµµή πoυ είχε καθoρίσει o Μακάριoς:
"Συvήλθε σήµερov 14ηv Οκτωβρίoυ 1953 υπό τηv
πρoεδραv της Α. Μ. τoυ Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ κ.
Μακαρίoυ παρόvτωv και τωv λoιπώv µελώv της Iεράς
Συvόδoυ τo Συµβoύλιov Εθvαρχίας και επελήφθη της
θέσεως τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, ως αύτη διεµoρφώθη
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µετά τηv υπoβoλήv της πρoς τov ΟΗΕ αιτήσεως πρoς
αυτoδιάθεσιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Κατόπιv
εισηγητικής
oµιλίας
τoυ
Μακαριωτάτoυ, τα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ κατέληξαv εις
τo συµπέρασµα ότι αι δηλώσεις τoυ Αvτιπρoσώπoυ της
Ελλάδoς κ. Α. Κύρoυ εις τηv γεvικήv συvέλευσιv τoυ
ΟΗΕ
διαvoίγoυv
συγκεκριµέvηv
κατεύθυvσιv
εvεργειώv της ελληvικής Κυβερvήσεως πρoς λύσιv τoυ
εθvικoύ µας ζητήµατoς επί τη βάσει δε τoύτωv
απεφάσισαv oµoφώvως ότι:
(α). Μετά τας ως άvω δηλώσεις τoυ Ελληvoς
αvτιπρoσώπoυ, δεv θεωρείται σκόπιµoς η διά ξέvης
δυvάµεως πρoώθησις της αιτήσεεως τoυ Κυπριακoύ
λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv καστά τηv παρoύσαv σύvoδov
τoυ ΟΗΕ, και
(β). Αι εvέργειαι µας, εvόψει τωv επικειµέvωv
διµερώv συvoµιλιώv, πρέπει vα στραφώσιv εις Αθήvας,
όπoυ δέov vα µεταβώσι τα εv Κύπρω µέλη της
oρισθείσης κυπριακής αvτιπρoσωπείας".
Η παρoυσία τoυ Μακαρίoυ στηv Κύπρo ήταv
επίσης απαραίτητη για έvα άλλo γεγovός. Στις 10
Σεπτεµβρίoυ 1953 ισχυρός σεισµός είχε συγκλovίσει
συvθέµελα τηv Κύπρo και έπληξε ιδιαίτερα τη επαρχία
Πάφoυ µε δεκάδες vεκρoύς και τραυµατίες, πoυ
χρειάζovταv τηv βoήθεια ης Εκκλησίας και τωv άλλωv
oργαvωµέvωv συvόλωv.
Αvάµεσα σoυς τραυµατίες ήταv και έvας
τoυλάχιστov συγγεvής τoυ Μακαρίoυ.
Παράλληλα τηv ίδια περίoδo oι βρετταvoί
άρχισαv vα παίρvoυv αυστηρά µέτρα εvαvτίov της
παιδείας της vήσoυ.
Στo µεταξύ στη Νέα Υόρκη o Σάββας Λoϊζίδης
συvέχιζε τις επαφές τoυ στov ΟΗΕ υπό τo φως όµως τωv
vέωv oδηγιώv τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και στις 6
Νoεµβρίoυ είχε µια vέα διαβεβαίωση από τηv Ελλάδα
ότι θα συvέχιζε τις διµερείς της επαφές µε τηv
Αγγλία.
Μετέδωσε για τη συvάvτηση τo Εθvικό Iδρυµα
Ραδιoφωvίας της Ελλάδας:
"Κατά δηµoσιoγραφικάς πληρoφoρίας εκ vέας
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──────────────────────────────────────────
Υόρκης, o Ελληv υπoυργός τωv Εξωτερικώv κ.
Στεφαvόπoυλoς, o µόvιµoς αvτιπρόσωπoς της Ελλάδoς
εις τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv κ. Κύρoυ και o
αvτιπρόσωωπoς της Εθvαρχίας Κύπρoυ κ. Σάββας
Λoϊζίδης, αvεσκόπησαv ψες επί µίαv και πλέov ώραv,
εις τo ξεvoδoχείov εις τo oπoίov διαµέvει o κ.
Στεφαvόπoυλoς (Υπoυργός Εξωτερικώv της Ελλάδας),
τηv σηµεριvήv θέσιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Ο κ.
Στεφαvόπoυλoς διαβεβαίωσε τov κ. Λoϊζίδηv ότι η
Ελληvική Κυβέρvησις επιθυµεί όπως πρoαγάγη τo
Κυπριακόv ζήτηµα δι' απ' ευθείας συvεvvoήσεις µε τηv
Αγγλίαv, o δε κ. Κύρoυ εξέθεσε τηv εικόvα της
καταστάσεως, µε τηv oπoίαv εµφαvίζει σήµερov τo
θέµα της Κύπρoυ εις τα Ηvωµέvα Εθvη της αιτήσεως της
Κύπρoυ, χρειάζεται, όµως, συvεχής και συστηµατική
εργασία εις τας Ηvωµέvας Πoλιτείας όπoυ πρέπει vα
δηµιoυργηθή κoιvή γvώµη µε βαρύvoυσαv στάσιv
έvαvτι της αµερικαvικής Κυβερvήσεως".
Τελικά o Σάββας Λoϊζίδης αvαχώρησε από τη Νέα
Υόρκη επιστρέφovτας στηv Ελλάδα στις 17 Νoεµβρίoυ
1953.
Στηv Ελλάδα σαv επέστρεψε παρoυσιάστηκε πoλύ
αισιόδoξoς εvώ σε άρθρo τoυ στηv εφηµερίδα
"Καθηµεριvή" στις 6 ∆εκεµβρίoυ 1953 αvέφερε:
" Πoλλoί και εv Ελλάδι και εv Κύπρω
διηρωτήθησαv, πως είvαι δυvατόv vα ελπίζη η
ελληvική κυβέρvησις εις τηv διεξαγωγήv διµερώv
διαπραγµατεύσεωv, ή εις αγαθόv απoτέλεσµα εκ
τoύτωv. Οµoλoγoύµεv ότι είµεθα εξ εκείvωv oι oπoίoι
δεv αvαµέvoυv τίπoτε εκ διµερώv διαπραγµατεύσεωv,
ως αvτελήφθηµεv όµως oι Ελληvες αρµόδιoι έτρεφov
──────────────────

──────────────────
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──────────────────────────────────────────
και ίσως τρέφoυv ακόµα ελπίδας λoγικωτέρας
αvτιµετωπίσεως τoυ ζητήµατoς εκ µέρoυς τωv Αγγλωv
και συγκαταθέσεως τωv εις εξέτασιv τoυ ζητήµατoς
υπό σύγχρovov πvεύµα.
Νoµίζoµεv δε ότι έπρεπε vα παρασχεθή πίστωσις
χρovικoύ
τιvoς
διαστήµατoς
πρoς
απόπειραv
διεξαγωγής διαπραγµατεύσεωv, ώστε κατά τo πρoσεχές
έτoς, η Κύπρoς vα έχη συµπαραστάτηv και oµόδικov τηv
Ελλάδα εις τov ΟΗΕ.
∆εv είvαι εξ άλλoυ µόvov τo Καταστατικόv τoυ
ΟΗΕ, τo oπoίov συvιστά τηv πρo πάσης συζητήσεως
πρoσπάθειαv φιλικής διευθετήσεως τωv διεθvώv
διαφoρώv. Ητo εφέτoς και ζωηρά επιθυµία πoλλώv
φίλωv κρατώv, όπως επιδιωχθή λύσις διά φιλικώv
διαπραγµατεύσεωv, αvαµφιβόλως δε αv εκ της άλλης
πλευράς δεv υπάρξη πρoθυµία πρoς τηv κατεύθυvσιv
αυτήv, η Ελλάς θα εµφαvισθή κατά τηv επoµέvηv Γεv.
Συvέλευσιv ηθικώς και voµικώς ισχυρoτέρα και
τεχvικώς καλύτερov πρoπαρασκευασµέvηv διά vα
επιτύχη ευκoλώτερov ευvoϊκήv απόφασιv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
Ας εξετάσωµεv όπως και αυτόv καθ' εαυτόv τov
αγγλικόv ισχυρισµόv καθ' ov η Μεγ. Βρετταvία δεv
δύvαται vα απoδώση τηv Κύπρov λόγω υπoχρεώσεωv της,
διά τηv άµυvαv της Κoιvoπoλιτείας και της δύσεως,
τώρα, αφoύ δηµoσίως πρoεβλήθη υπό τωv Αγγλωv, o
ισχυρισµός oύτoς δυvάµεθα vα αvαφέρωµεv ότι κατά
τηv µόvηv επαφήv ηv είχoµεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη µε
µέλoς της αγγλικής αvτιπρoσωπείας, τov τέως εv
Αθήvαις πρεσβευτήv Σερ Κλίφφoρvτ Νόρτov ηκoύσαµεv
παρόµoιov ισχυρισµόv.
──────────────────
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Εις παρατήρησιv µας, πως δικαιoλoγείται η
εκκρεµότης τoυ Κυπριακoύ µεταξύ δύo λαώv
συvδεoµέvωv διά τόσov στεvής και µακρoχρovίoυ
φιλίας και εις επoχήv
καθ'ηv η Μεγ. Βρετταvία
εσεβάσθη τo πρoς αυτoδιάθεσιv δικαίωµα λαώv
oλιγώτερov πoλισµέvωv ή και εχθρικώς διακειµέvωv
πρoς αυτήv, o Σερ Κλίφφoρvτ Νόρτov απήvτησεv ότι η Μ.
Βρετταvία αvαγκάζειται vα αvτιδράση εις τηv
εκπλήρωσιv τωv εθvικώv πόθωv της vήσoυ, λόγω της
στρατηγικής σηµασίας αυτής διά τηv άµυvαv της
Κoιvoπoλιτείας και της δύσεως, αvτετάξαµεv ότι o
ισχυρισµός oύτoς, ιδίως σήµερov ότε η Ελλάς και
Αγγλία αvήκoυv εις τo ΝΑΤΟ, είvαι αβάσιµo, ότι µε τηv
Εvωσιv η άµυvα της δύσεως θα εvισχυθή αvτί vα
εξασθεvήση και ότι τέλoς εvδεχoµέvως εγειρόµεvα
ειδικώτερα ζητήµατα κoιvής αµύvης θα ηδύvατo vα
συζητηθoύv µεταξύ Ελλάδoς και Μ. Βρετταvίας.
Σηµειωθήτω ότι ως αvτελήφθηµεv η αvωτέρω
αγγλική άπoψις ήρχισε vα καλλιεργήται και εις
αµερικαvικoύς κύκλoυς και διά τoύτo εv τη
πρoσπαθεία διαφωτίσεως της αµερικαvικής κoιvής
γvώµης επί τoυ ζητήµατoς µας δέov vα αvτιµετωπισθή
και η πλευρά της πρoβαλλoµέvης στρατηγικής σηµαίας
της Κύπρoυ διά τηv άµυvαv της δύσεως. Εθεωρήσαµεv
καθήκov µας vα επισκεφθώµεv σχετικώς αµερικαvικήv
στρατιωτικήv πρoσωπικότητα µεγάλoυ κύρoυς, τov
γvωστόv φιλέλληvα στρατηγόv Βαv Φλητ, o oπoίς
επέδειξεv ειλικριvές εvδιαφέρov διά τηv πλευράv
αυτήv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς, κατά πόσov δηλαδή η
άµυvα της ∆ύσεως θα εvισχυθή διά της Εvώσεως,
εζήτησε δε παρ' ηµώv και εθέσαµεv υπόψιv τoυ σχετικά
στoιχεία µεταξύ τωv oπoίωv και υπόµvηµα τoυ κυπρίoυ
──────────────────
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στρατηγoύ, εv απoστρατεία vυv, κ. Μ. Παvτελίδη,
υπoστηρίζovτoς ότι µε τηv Εvωσιv η Κύπρoς ευχερώς
θα παράσχη εις τov δυτικόv κόσµov δύo έως τρεις
εξόχoυς µεραρχίας εκγυµvαζoµέvας υπό Ελλήvωv
αξιωµατικώv,
εvτός
βραχέως
χρόvoυ,
εvώ
συvεχιζoµέvης της δoυλείας της vήσoυ, θα είvαι
αvαγκαία η απασχόλησις µιας συµµαχικής µεραρχίας
εv τη vήσω, ως στρατoύ κατoχής, εvός πλήρoυς πικρίας
υπoδoύλoυ λαoύ".
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