
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ποίηση των υποσχέσεων που τους έδω

σε η ψευδοκυβέρνηση. 

Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα 

της εφημερίδας «Κίπρις>> 20 συνδικαλι-

46 

στικές οργάνωσεις θα πραγματοποιή

σουν πορεία διαμαρτυρίας για την πο

λιτική που ακολουθεί η ψευδοκυβέρνη

ση στο θέμα των αυξήσεων των μι

σθών. 

Ο Ρασίτ επιτίθεται κατά του Γκρατσόφ επειδή υποστηρίζει την Κύπρο 

Ο λεγόμενος υπουργός Εξωτερικών 

του ψευδοκράτους, Μεχμέτ Ρασίτ, εξαπέ

λυσε επίθεση εναντίον του υπουργού, 

Άμυνας της Ρωσίας, στρατηγού Γκαρα

τσόφ, για τις δηλώσεις του για το Κυπρια

κό. 

Οι δηλώσεις του Ρασίτ, έχουν ως 

εξής: Αμέσως μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας με

ταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της ε/κ 

διοίκησης της Νότιας Κύπρου, ο ρώσος 

υπουργός Άμυνας Γρατσόσφ, ισχυρίστηκε 

ότι η ε/κ πλευρά δέχθηκε τη δέσμη λύσης 

που πρότεινε η Μόσχα, σχετικά με τις βα

σικές αρχές του Κυπριακού, ενώ εμείς δεν 

τη δεχθήκαμε. 

Θεωρούμε -είπε- ως aτυχείς τις εκ

φράσεις αυτές της ρωσικής πλευράς, που 

είναι μόνιμο μέλος του Σ .Α., ότι η τουρκική 

πλευρά δεν προσεγγίζει στην επίτευξη λύ

σης. 

Κατά την τελευταία επίσκεψη του ει

δικού συντονιστή της Ρωσικής Ομοσπον

δίας για την Κύπρο, Ντομπροσέρντοφ, και 

μετά την συνάντησή τους δημοσιογρά

φους, ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συνα-

ντηθεί με τον Κληρίδη, χωρίς όρους. Κα

τά την συνάντηση αυτή, ο Ντομπροσέρ

ντοφ, είχε εισηγηθεί στον πρόεδρο μας 

να συναντηθεί με τον Κληρίδη χωρίς 

όρους και ο πρόεδρος απεδέχθη την ει

σήγηση. Με την ευκαιρία αυτή, θεωρού

με σκόπιμο να τονίσουμε ότι αναφέρθη

κε στον Ντομπροσέρτοφ ότι η δική μας 

έκκληση μέχρι τώρα είναι να πραγματο

ποιηθεί συνάντηση χωρίς όρους και ότι η 

ε/κπλευρά αποφεύγει τη συνάντη αυτή. 

Έχουμε - πρόσθεσε την άποψη ότι 

η στάση που τηρεί η Ρωσία η οποία αφε

νός μεν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει την 

αποστολή καλής θέλησης του Γ .Γ. των 

Η.Ε. αφετέρου δε, συμβάλλει φανερά 

στους παράλογους εξοπολισμούς της ε/ 

κ πλευράς, δεν είνα στάση που θα έπρε

πε να τηρεί ένα μόνιμο μέλος του Σ. Α. 

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε για 

μια ακόμη φορά στις χώρες που επιθυ

μούν να συμβάλουν στις προσπάθειες 

για ειρηνευτική διευθέτηση, να αποφεύ

γουν δηλώσεις που θα συνέβαλλαν αρ

νητικά στη διαδικασία συνομιλιών ι ενθυ

μούμενοι τις ευθύνες τους. 




