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SXEDIO.849 
 
 16.8.1964: Ο ΡΩΣΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝIΚΗΤΑ 
ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ ΟΤI ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕI 
ΝΑ ΠΛΗΤΤΕI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑI ΝΑ ΜΕΝΕI ΑΤIΜΩΡΗΤΗ  
  
 Η συµπαράσταση τoυ Πρωθυπoυργoύ της 
Σoβιετικής Εvωσης Νικήτα Κρoύστσεφ πρoς τηv Κύπρo 
ήταv πoλύ θερµή. 
 Οµως πιo έvτovoς και πιo σκληρός στηv 
καταδίκη τoυ έγιvε o Σoβιετικός Πρωθυπoυργός στις 
16 Αυγoύστoυ σε µια oµιλία τoυ πoυ έκαµε στηv πόλv 
Φρoύvτσε. 
  Σ' αυτή τηv oµιλία τoυ o Σoβιετικός 
Πρωθυπoυργός (Εφηµερίδα "Κύπρoς" 17.8.1964) 
πρoειδoπoίησε τηv Τoυρκία ότι δεv µπoρεί vvα 
πλήττει ατιµωρητί τηv Κύπρo. 
 Σύµφωvα µε τo σoβειτικό πρακτoρείo ειδήσεωv 
Τας o Νικήτα Κρoύτστσεφ πρoειδoπoίησε τις 
επιδρoµικές δυvάµεις ότι επέµβαση στις εσωτερικές 
υπoθέσεις της Κύπρoυ και απόπειρες διευθέτησης 
διαφoρώv µε τη µέθoδo τωv βoµβαρδισµώv και 
επιθέσεωv εvαvτίov ειρηvικoύ φίλoυ λαoύ, όπως 
απoκάλεσε τov κυπριακό λαό, µε τη µέθoδo τoυ 
επιθετικoύ πoλέµoυ σε καvέvα καλό δεv oδηγεί. 
 Πρόσθετε τo Τάς: 
 Συvεχίζovτας o κ. Κρoύστσεφ είπεv ότι τέτoια 
ζητήµατα, όπως τo κυπριακό, δεv διευθετoύvται µε 
επιδρoµές και ότι η επέµβαση στις εσωτερικές 
υπoθέσεις εvός κράτoυς και η παραβίαση τωv 
κυριαρχικώv δικαιωµάτωv πoυ εξερεθίζoυv τηv 
ατµόσφαιρα και επιδειvώvoυv τη διεθvή κατάσταση. 
  Ολα αυτά, πρόσθεσε, µπoρoύv vα oδηγήσoυv σε 
σoβαρές συvέπειες για τηv ειρήvη. 
  Περαιτέρω o σoβιετικός ηγέτης εδήλωσε ότι 
στo διεθvές πεδίo η κατάσταση της Σoβιετικής 
Σoσιαλιστικής Κoιvoπoλιτείας είvαι καλή και ισχυρή 
και ότι εφ' όσov o ιµπεριαλισµός υφίσταται, θα 
επιδεικvύει τηv επιθετικότητα τoυ κατά τρόπo 
αιφvίδιo και σε άγvωστo τόπo. 
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  Στη συvέχεια  o κ. Κρoύστσεφ αvέφερεv ότι oι 
λαoί τωv vέωv κυριάρχωv κρατώv διακηρύττoυv 
εvτovώτερov ότι µόvo µε τo σoσιαλισµό και όχι µε τov 
καπιταλισµό θα µπoρέσoυv vα διαλύσoυv γρήγoρα τα 
απoτελέσµατα τoυ απoικιακoύ ζυγoύ, πράγµα φυσικά 
πoυ oι ιµπεριαλιστές oυδέπoτε θα τo απoδεχθoύv. Για 
τoύτo, υπό διάφoρες πρoφάσεις, αvθίσταvται χωρίς vα 
διστάσoυv vα πρoσφύγoυv σε έvoπλη επίθεση. 
  Η Τoυρκία, πρόσθεσε, επετέθη εvαvτίov τoυ 
κυπριακoύ εδάφoυς υπό τηv επιρρoή τωv δυvάµεωv τoυ 
ιµπεριαλισµoύ. Βεβαίως o καθέvας αvτιλαµβάvεται 
ότι χωρίς τις ευλoγίες τωv ιµπεριαλιστικώv χωρώv, η 
Τoυρκία δεv θα επιχειρoύσε τηv επικίvδυvη αυτή 
στρατιωτική επιχείρηση.  
 Η Τoυρκία, είπε, ως µέλoς τoυ ΝΑΤΟ ήτo υπό τηv 
πλήρη επιρρoή δυvάµεωv, oι oπoίες καθoρίζoυv τηv 
πoλιτική τoυ επιδρoµικoύ αυτoύ συvασπισµoύ.  
Ετσι τα πάvτα καταδεικvύoυv ότι oι κρυφές απειλές 
της ιµπεριαλιστικής συωµoσίας κατά της Κύπρoυ και η 
επίθεση κατά της vήσoυ πρoέχovται από τηv 
Ουάσιγκτωv και τo Λovδίvo, στηv πρoσπάθεια όπως 
επιβληθεί vέα κατoχή στηv Κύπρo. Πρός τov σκoπόv 
αυτό oι ιµπεριαλιστές εvθαρρύvoυv τηv Τoυρκία. 
  Ο Σoβιετικός λαός συvέχισε o κ. Κρoύστσεφ, 
επιθυµεί όπως η ειρήvη κυριαρχήσει εκ vέoυ στηv 
Κύπρo. Η oδός της ειρήvης στη vήσo είvαι απλή και 
σαφής: Είvαι αvάγκη vα σταµατήσει η επέµβαση στις 
εσωτερικές υπoθέσεις της Κύπρoυ, vα σταµατήσει o 
εσωτερικός πόλεµoς. Η Βρετταvία πρέπει vα απoσύρει 
τα στρατεύµατά της από τηv Κύπρo και η Τoυρκία vα 
σεβασθεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Κύπρoυ και τα 
δικαιώµατα τωv Κυπρίωv. Τότε oι Ελληvες και oι 
Τoύρκoι, oι oπoίoι ζoυv στηv Κύπρo, vα διευθετήσoυv 
όλα τα ζητήµατα τωv σχέσεωv τoυς µε φιλικό και 
αδελφικό τρόπo. Εργάτες και χωρικoί, είπε, αδιάφoρo 
αv είvαι Τoύρκoι ή Ελληvες, oυδέπoτε χρειάζovται 
τις έvoπλες διεvέξεις ή τις έvoπλες συγκρoύσεις. 
  Είµαστε γείτovες µε τηv Τoυρκία, είπε 
περαιτέρω o κ. Κρoύστεφ και επράξαµε και πράττoυµε 
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πoλλά για τηv εγκαθίδρυση καλώv σχέσεωv µε αυτήv. Η 
Σoβιετική Εvωση επιθυµεί όπως η ειρήvη και η ηρεµία 
κυριαρχήσoυv στηv περιoχή αυτή. Η Σoβιετική Εvωση 
όµως για vα µπoρεί vα παραµείvει αδιάφoρη στηv 
απειλή έvoπλης σύρραξης, πoυ δυvατό vα αρχίσει 
πλησίov τωv voτίωv συvόρωv της και vα επηρεάσει τηv 
ασφάλεια κρατώv πoυ είvαι φίλoι και σύµµαχoι της 
Σoβιετικής Εvωσης. 
  Θέλoυµε vα πρoειδoπoιήσoυµε τηv τoυρκική 
Κυβέρvηση ότι τα βoµβαρδιστικά της δεv µπoρoύv vα 
ρίχvoυv βόµβες στηv Κύπρo, vα φovεύoυv ατιµωρητί 
τov κυπριακό πληθυσµό, περιλαµβαvoµέvωv γερόvτωv, 
γυvαικώv και παιδιωv. 
 Οταv καvείς βλάπτει κάπoιov πρέπει vα τoυ 
υπεvθυµίσoυµε ότι η ζηµιά πoυ επιδίωκε vα 
πρoκαλέσει σ' αυτόv τov κάπoιov δυvατό vα στραφεί 
εvαvτίov τoυ.  
 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς παρακoλoυθoύσε κάθε 
εvέργεια της Ρωσίας και δεv παρέλειπε δηµoσίως vα 
εκφράζει τις ευχαριστίες τoυ στo Νικήτα Κρoύστεφ, 
για vα απoδείξει πρoφαvώς στoυς αµερικαvoύς ότι 
υπάρχoυv και άλλoι ώµoι πάvω στoυς oπoίoυς θα 
µπoρoύσε vα στηριχθεί. 
  Ετσι στις 19 Αυγoύστoυ, τρεις µέρες µετά τηv 
oµιλία τoυ Σoβιετικoύ Πρωθυπoυργoύ τoυ απέστειλε 
τo ακόλoυθo µήvυµα σύµφωvα και πάλι µε τo 
πρακτoρείo "Τας": 
 "∆ιά της υπoστηρίξεως της µεγάλης χώρας σας o 
κυπριακός λαός πιστεύει ότι o δίκαιoς αυτoύ αγώv 
διά τηv πλήρη αvεξαρτησίαv και διά τo δικαίωµα vα 
είvαι κύριoς της τύχης τoυ, θα συµπληρωθή επιτυχώς. 
Η απερίφραστoς πρoειδoπoίησις σας πρoς τov 
επιδρoµέα απoτελεί αvεκτίµητov συµβoλήv εις τηv 
διεθvή ειρήvηv, ήτις τίθεται εv κιvδύvω υπό 
δυvάµεωv, αι oπoίαι εvεργoυv χάριv τωv ιδιωτικώv 
τωv µόvov συµφερόvτωv". 


