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Α. Ζιαρτίδή

Δ ή λωση τ ο υ Κυ 3 ε ρ νη τ ι κ 
αναοσοικά jas τη χθεσινή

Γραμματέα της ΠΕΟ κ.

G Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αναπερόμενος στη χθεσινή 

ομιλία το.υ Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ κ, Α. Ζιαρτίδη στο 19c 

συνέδριο της ΠΕΟ, δήλωσε τα ακόλουθα:

Επαναλαμβάνω ότι πράγματι ’’κριτική που Π εν έχει βάση 

και δε θεμελιώνεται στα γεγονότα” είναι η προσπάθεια να 
παρουσιαστεί η Κυβέρνηση ότι χειρίσθηκε κατά τρόπο εσφαλμένο 

το θέμα της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 

Εθνών. Οταν ο ίδιος ο κ. ίϊτέ 'θυεγιάρ χαρακτήρισε την 
απάντησή μας "θετικό και εποικοϋομητικό βήμα", όταν χθές 

μόλις ο Υκουονός Εξωτερικών της Γαλλίας κ. λεϋσσόν δήλωσε 

στη ΓαΖνλική Εθνοσυνέλευση ότι "η π: τοβουλία Πτέ Χουενιάρ 
έτυχε της υποστηρίξεις του Προέδρου Κυπριανού", όταν υπάρχει 
καθολική εκτίμηση διεθνώς ότι η στάση μας υπήρξε εποικοδομητική, 

είναι πράγματι αδιανόητο να ΓΤΐ 'ειρείται ακόμη στην Κύπρο να 
παρουσιαστεί η δική μας πλευρά c-τι Γεν αντιμετώπισε κατά τρόπο 

θετικό την πρωτοβουλία του κ. Πτέ Κουεγιάρ, ιδίως όταν έχει 
γίνει έκδηλη η αδιάλλακτη και αρνητική στάση της Τουρκικής πλευράς.

.λΟϊηγορε ίται η ..υβέρνηση ότι ενέργησε με όιστακτικότ'ΐτα
και “υ,νεται .λόγος ξανα για έλλΕιώη τόλμης. Η πραγματικότης

ίναι ότι ΐ; ?<cιρί-ο-^ηκε τε όλο θέμα της πρωτοΠουλίας
Ρτε Κουεγιάρ με σωφροσύνη, περίσκεψή και υώηλό αίσθημα ευθύνη

Ούτε η καχυποώία έναντι της ποοτοβουλίας Κ'ΐέ ώονενίάρ 
που χαρακτηρίζει την εκτελεστική εξουσία . Κα:;υποώίι 
όλοι συμωωνούν ότι είναι δικαιολογημένη - υπάρχει για 

και τις επιδιώξεις της Τουρκικής 3Ίλευοάς.

είναι
- και.

τις προΘέσεί'

Είναι καιρός να σταματή 
κριτική, 5ϊ ρ ο κ ε ι μ. έ ν ο υ σ ε κλ ί μ 

αντιμετωπιστούν οι αντίπα/.ες 
πλαίσια της πρωτοβουλίας Πτέ 

του Κυπριακού.

οαι αυτή ϊ’ άγονη, αβάσιμη και άκαιρη 
c ενότητας και ομοψυχίας ν·Ύ
θέσεις και να προωθηθεί, μέσα στα 

λουεγιάσ δίκαιη και μόνιμη λύση
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