
m 
AW®

NEWS ROOM NICOSIA

TELEPHONE 4000/2181

* Ανακοινωθέν ύπ*Αο.2 - 13η ’Χανουαρίαυ^ 1959^

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΠΟ Ε,Ι.Κ.

Πρό είκοσι καί μιας ήμερων at πράξεις βίας έπαυσαν. ’Ακόμη 
καί οί φόνοι 'Ελλήνων ύπό τής ΕΟΚΑ έτερματίσθησαν. Διήλθομεν 
τρεις ήρέμους εβδομάδας. Πόσον εύπρόσδεκτον ύπήρξε τούτο 
δι’όλους. Κατά τάς τρεις αύτάς έβδομάδας πόσην πρόοδον έπετε- 
λέσαμεν είς τήν βαΘμιαίαν έπάνοδον πρός την όμαλότητα.

Πρώτον ήρθησαν οι κατ’ οίκον περιορισμοί. ’Ακολούθως έτέθη 
τέρμα είς τούς περιορισμούς έπί τής κυκλοφορίας τροχοφόρων καί 
επί των κινήσεων των νεαρών. ‘Οποία ήτο ή χαρά μας όταν τήν 
πρωΐαν των Χριστουγέννων όχι μόνον ήκούσαμεν τούς κώδωνας των 
έκκλησιων Αλλ’έγνωρίζομεν έπίσης ότι δέν έπρόκειτο νά Ακούσωμεν 
τάς σειρήνας τού κέρφίου. Βήμα πρός βήμα, ώς ύπσσχέθημεν, at 
Απογορεύσεις καί τά προληπτικά μέτρα ήρθησαν. 'Η Απόλυσις 
κρατουμένων συνεχίζεται· At πόλεις, ή μία κατόπιν τής άλλης, 
κατέστησαν περίοχαί είς τάς οποίας οι στρατίωται δύνανται νά 
είσέρχωνται έλευθέρως. ‘Η χαλάρωσις των μέτρων θά συνεχισθή 
καί έλπίζομεν ότι βαθμιαίως θά έπανέλθωμεν είς όμάλας συνθήκας.

Καί όλα αύτά κατά τήν διάρκειαν μιας έκεχείρίας, ώς άποκαλεΐτο 
’Εκείνο όμως τό όποιον θέλομεν, ώς είπομεν έξ Αρχής, δέν ειν^ΐ 
μία προσωρινή Ανακωχή Αλλά μία μόνιμος ειρήνη. ’Εάν ή έκεχειρία 
μετετρέπετο είς είρήνην θά ήδυνάμεθα νά προχωρήσωμεν πολύ 
ταχύτερον καί πολύ περισσότερον. πρόσληψις είς έργασίας θά 
ήδύνατο νά έπαναληφθή. Βαθμηδόν θά ήδυνάμεθα νά Απολύσωμεν 
όλους τούς κρατουμένους καί έν τέλει νά κλείσωμεν τά κρατητήρια. 
®ά ήδυνάμεθα νά έπιτρέψωμεν τήν έπιστροφήν όλων έκείνων είς τούς 
οποίους Απαγορεύεται σήμερον νά είσέλθουν είς τήν Νήσον. *0 
’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί οί άλλοι θά ήδύναντο νά έπιστρέψουν 
καί νά Αντιμετωπίσουν τάς εύθύνας των έδώ. ®ά ήδυνάμεθα νά 
καταργήσωμεν τούς έκτάκτους κανονισμούς καί νά θέσωμεν οριστικόν 
τέρμα είς τήν κατάστασίν έκτάκτου Ανάγκης. ν0χα αύτά είναι 
δυνατά. 'Υπάρχει εις μόνον όρος - ή βία πρέπει νά έγκαταλείφθή 
Εριστικώς· \

"Εχει λεχθή ότι δέν Απηντήσαμεν ε&ζ τήν ούτω καλουμένην 
προσφοράν έκεχείρίας. Έπράξαμεν κάτι καλύτερον. Έβώσαμεν τήν 
Απάντησίν μας προτού γίνη ή προσφορά. ’Από τού παρελθόντος ήδη 
’Οκτωβρίου ειχον είπει τά εξής:

"Εύθύς ώς ή βία τερματισθή θά δυνηθωμεν νά Αρχίσωμεν τό 
έργον τής Ανακτήσεως Απωλεσθέντος έδάφους. Τά κέρφιου καί άλλοι 
περιορισμοί Ασφαλείας θά δύνανται νά Αρθούν. ’Ακολούθως βήμα 
πρός βήμα θά δυνηθωμεν νά Αποκαταστήσωμεν όμαλάς συνθήκας. Εύθύς 
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δέ ώς καταστή σαφές ότι ή βία. Ετερματίσθη όριστικώς θά 
δυνηθώμεν νά Επιδοθώμεν είς τό εργον τό οποίον κατ'Επανάληψιν 
Ανεβλήθη λόγω της βίας καί είς τό όποιον τόσον μεγάλως ήλπισεν 
ό λαός - είς τό εργον τού προοδευτικού και ταχέος τερματισμού 
τής καταστάσεως έκτακτου Ανάγκης»"

Έτηρήσαμεν τόν λόγον μας. Κατά τάς τελευταίας είκοσιμίαν 
ημέρας Επετελέσαμεν καλήν πρόοδον. ’Εάν ή ειρήνη διατηρηθη 
ό ρυθμός τής προόδου δύναται νά επιταχυνθώ καί θά Επιταχυνθη 
πρός όφελος καί Ανακούφισιν πάντων.

'Υπάρχουν όπως μερικοί οί όποιοι λέγουν ότι τούτο δέν είναι 
Αρκετόν. Λέγουν δτι όλαι αί Ενέργείαΐ Ασφαλείας καί αί 
Επιχειρήσεις πρέπει νά Απαγορευθούν. Λέγουν ότι Αποτελεί" 
πρόκλησίν ή λήψις μέτρων πρός διατήρησίν του νόμου καί τήζ 
τάξεως. ’Εκείνοι οί όποιοι λέγουν αύτά ε^ναι βεβαίως ύπηρέται 
τής βίας καίτοι δεν τό Αντιλαμβάνονται όλοι. 'Εκείνο τό όποιον 
Εν τη πράγματικότητι ούτοι είσηγοΰνται είναι όπως ή προσωρινή 
έκεχειρία Αγορασθή έναντι τού τιμήματος τής παροχής είς τήν 
τρομοκρατίαν, Ελευθερίας δράσεως. Ξιναι περιττόν νά εί'πω ότι 
τό τίμημα θά ητο ύπέρ τό δέον υψηλόν. Ούτοι ζητούν δπως υπάρχει 
Ελευθερία πρός εκφοβισμόν. Ελευθερία πρός καταστροφήν Αθώων 
Ανθρώπων, Ελευθερία εισαγωγής καί μεταφοράς δπλων καθώς καί 
όπλοφορίας, Ελευθερία είς τήν κατασκευήν βομβών, ελευθερία πρός 
συνωμοσίαν καί προετοιμασίαν φόνων. 'Εκπλήττομαι διά τό γεγονός 
δτι ύπάρχουν άνθρωποι,οί όποιοι Αναμένουν Από εμέ νά Απαντήσω. 
Έάν όμως ύπάρχη οίοσδήποτε ό οποίος Αναμένει Από Εμέ νά 
Απαντήσω είς τό Ερώτημα κατά πόσον θά παράσχωμεν ποτέ Ελευθερίαν 
διά τήν δίοργάνωσίν τρομοκρατίας, ή Απάντησις είναι ένα 
απλούστατον "νΟχΐ”.

Έν τή πραγματικότητι Απήντησα καί είς τούτο τόν παρελθόντα 
'Οκτώβριον. 'Εδήλωσα τότε δημοσία:

’’Οίοσδήποτε τερματισμός τής βίας Αποτελεί έν βήμα πρός τήν 
όρθήν κατεύθυνσιν, έχομεν όμως καθήκον όχι μόνον νά Αποκαταστή- 
σωμεν τήν τάξιν Αλλά καί νά τήν διατηρήσωμεν. ©ά τιμωρήσωμεν 
οίονδήποτε παραβάτην του νόμου. ’'Εχομεν ειδικόν καθήκον νά 
προστατεύσωμεν τόν λαόν Εκ του Εκφοβισμού. Μία ουτω καλουμένη 
Ανακωχή δέν θά μας Αποτρέψη Από τού νά λάβωμεν οίαδήποτε μέτρα 
τά όποια θεωρούμεν Αναγκαία πρός διατήρησίν τής Ειρήνης, ©ά 
πράξωμεν τούτο, βεβαίως ανευ προπλήσεως Αλλά καί άνευ δισταγμού,'1

'0 Στρατηγός Ντάρλινγκ καί Εγώ συνεσκέφΘημεν καί Εγράψαμεν 
τά λόγια αύτά πρό δύο μηνών, △έν έχομεν λόγον νά τά μεταβάλώμεν 

τώρα·/ 
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τώρα.
Οίοσδήποτε τηρεί τόν νόμον, δεν έχει λόγους νά αισθάνεται 

Ανησυχίαν. Δεν έπιθυμοΰμεν νά Ενοχλήσωμεν έστω καί ένα νομοταγή 
πολίτην. Είμεθα μέ τό μέρος των. Έπιθυμούμεν νά Κδοομεν μόνιμον 
ειρήνην καθ’άπασαν τήν Νήσον, καί όχι απλώς μίαν Αναστολήν 
Επιτρέπουσαν νέας προπαρασκευάς διό βίαν. "Εχομεν τάς ίδικάς 
μας σαφείς ύποχρεώσεις καί εύθύνας, Ούδέποτε θά δώσωμεν 
Ελευθερίαν δράσεως είς τόν Εκφοβισμόν. Ούδέποτε θά Επιτρέψωμεν 
τήν βίαν. Ουδέποτε θά Εκδόσωμεν άδειαν διά τρομοκρατίαν. ’Εάν 
ή εκεχειρία Αποτελεί βήμα πρός μόνιμον ειρήνην τήν καλωσορίζομεν, 
Αλλά'όέν πρόκειται νά παζαρεύσωμεν μέ τήν βίαν.

’Edv οίοσδήποτε είχεν Αμφιβολίας ώς πρός τό ποιος είναι δ 
σκοπός μας ελπίζω δτι αί Αμφιβολίαΐ του έχουν τώρα οριστικές 
διαλυθή.

Σάς ώμίλησα διά τήν παρούσαν κατάστασιν Ασφαλείας. ’Επιτρέ
ψατε μου νά κλείσω τήν ομιλίαν μου Αναφερόμενος Εν συντομία είς 
ζητήματα πολιτικής.

Τό πρώτον Ερώτημα τό όποιον τίθεται υπό δλων είναι, πο^ον 
θά ε?ναι τό τελικόν Αποτέλεσμα. Πιστεύω δτι ή Απάντησις είναι 
απλή. ‘Η τελική λύσις θά Επιτευχθή διά τής διαχειρίσεως υπό 
έκάστης κοινότητας τών ίδικών της υποθέσεων καί διά τής συνεργα
σίας Αμφοτέρων των κοινοτήτων διαδραματιζουσών τόν ρόλον των 
είς τήν διακυβέρνησίν τής Νήσου ώς συνόλου. Είμαι πεπεισμένοι 
ότι αύτό θά είναι ό πυρήν τής δΐευθετήσεως.

Πολλοί πάλιν με Ερωτοΰν, "Ποία νομίζετε προοπτική ύπάρχει 
νά Εξευρεθή καί νά γίνη Αποδεκτή μία τοιαΰτη διευθέτησις;"

Νομίζω ότι ή προοπτική Επιτεύξεως μιάς δημοκρατικής, ειρηνικής 
καί δικαίας δίευθετήσεως Επί τής βάσεως αύτής, είναι πολύ 
καλυτέρα Εφέτος παρά κατά τόν περυσινόν ’Ιανουάριον.

△ΐατί όμως εχω τήν γνώμην αύτήν;
Διότι τόσον ή ‘Ελλάς δσον καί ή Τουρκία Αντιλαμβάνονται 

δτι ανευ συμφωνίας δέν δύναται νά ύπάρξη λύσις καί διότι Εδώ 
Εν Κύπρφ αντιλαμβανόμεθα σαφέστερον παρά ποτέ δτι ή βία ούδέν 
δύναται νά Επιτυχή πλήν τής Εξαρθρώσεως καί διαιρέσεως τής Νήσου*

''Οταν φέρωμεν είς τήν μνήμην τάς ζοφερός ημέρας του 195$ 
είμαι βέβαιος οτι δλοι μας ένθυμούμεθα τόν ’Ιούνιον και τόν 
Ιούλιον ώς τούς χειροτέρους μήνας. Περισσέψει ,α τών εκατόν 
"Ελληνες καί Τούρκοι Εφονεύθησαν καί ή Νήσος ευρέθη είς τό 
πρόθυρα Εμφυλίου πολέμου» Ευρεθέντες είς τό χείλος του κρημνού 
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συνήλθομεν Από τάς φρικαλεότητας πού είδομεν καί Από τάς 
έτι μεγαλυτέρας φρικαλεότητας πού μόλις Απεφύγαμεν. Ουδείς 
έπιθυμεΐ νά εύρεΟή καί πάλιν πρό τοιαύτης καταστάσεως. Τώρα 
όλοι έν Κΰπρφ είναι περισσότερον διατεθειμένοι νά Αναζητήσουν
μίαν λύσιν έν πνεύματι Ανεκτικότητοζ καί συνδιαλλαγής.
‘Υπάρχει μία γενικωτέρα έπιθυμία πρός έπίδείξιν Ανεκτικότητος* 
Α£ εύκαιρίαι έπιτθύξεως συμφωνίας έντός το^ 1959 ε^ναι, 
πιστεύω, μεγαλύτεροι παρά ποτέ προηγουμένως;,
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