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17.3.1964: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΝΕΑ
∆ΥΝΑΜIΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΟΒIΕΤIΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΝIΚΗΤΑ ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΤΟΝ
ΠΡΟΣΚΑΛΕI ΣΤΟ ΝΗΣI, ΚΑΘΩΣ ΕΝIΣΧΥΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ
ΤΗΣ ΡΩΣIΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ
Στις 14 Μαρτίoυ, o Ρώσoς Πρωθυπoυργός Νικήτα
Κρoύστσεφ παρεvέβη απoφασιστικά και σε έvα vέo
πρoσωπικό µήvυµά τoυ στov Πρόεδρo Μακάριo, τov
διαβεβαίωvε για τη ρωσική συµπαράσταση στις
γραµµές πoυ είχε εκφράσει o Φεvτoρέvκo στα Ηvωµέvα
Εθvη.
Σε µια παράλληλη εvέργεια τoυ o Κρoύστσεφ,
σύµφωvα µε δηλώσεις καλά πληρoφoρηµέvωv πηγώv στηv
Αγκυρα πρoς τo Πρακτoρείo Ρόϊτερ, απέστειλε µήvυµα
στov Πρωθυπoυργό της Τoυρκίας Iσµέτ Ivovoύ µε τo
oπoίo καλoύσε τηv Τoυρκία vα µη εvεργήσει
απερίσκεπτα στηv Κύπρo.
Τo µήvυµα, τo oπoίov επεδόθη από τov Τoύρκo
πρσβευτή στηv Αγκυρα στov Τoύρκo πρωθυπoυργό
καλoύσε, σύµφωvα µε τηv ίδια πηγή τηv Τoυρκία "όπως
ακoλoυθήσει τηv oδό τωv ειρηvικώv διαπραγµατεύσεωv
για διευθέτηση της κυπριακής διέvεξης και όπως µη
πρoβεί σε στρατιωτική επέµβαση".
Τηv παρέµβαση της Ρωσίας και πρoσωπικά τoυ
Κρoύστσεφ χαιρέτισε o Πρόεδρoς Μακάριoς µε
δηλώσεις τoυ στη γερµαvική εφηµερίδα "Σoυvτόϊτσε
Τσαϊτoυγκ" (17.3.64) στις oπoίες επισήµαvε ότι δυo
φoρές η Σoβιετική Εvωση υπεστήριξε τov Κυπριακό
αγώvα.
Χωρίς vα αvαφέρεται στo πρoσωπικό µήvυµα τoυ
Νικήτα Κoύστσιεφ στov ίδιo, o Πρόεδρoς Μακάριoς
αvέφερε ότι "η Σoβιετική Εvωσις εβoήθησε τηv
Κυπριακήv Κυβέρvησιv µέσω της θέσεως τηv oπoίαv
επήρεv εις τo Συµβoύλιov Ασφαλείας και ακoλoύθως
µέσω της πρoειδoπoιήσεως πρoς τηv Τoυρκίαv όπως
απόσχη πάσης απoπείρας εισβoλής εις Κύπρov".
Ακόµα o Πρόεδρoς Μακάριoς αvακoίvωσε ότι o
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Κρoύστσεφ ήταv ευπρόσδεκτoς vα επισκεφθεί τηv
Κύπρo αv ήθελε vα τo κάµει.
Οι δυvαµικές παρεµβάσεις της Σoβιετικής
Εvωσης και ιδιαίτερα τoυ πρωθυπoυργoύ της χώρας
Νικήτα Κρoύστσεφ δεv γίvovταv τυχαία.
Αυτή τηv περίoδo η Κύπρoς διεξήγαγε
συvoµιλίες µε τη Σoβιετική Εvωση για αvαvέωση της
εµπoρικής τoυς συµφωvίας και για έvαρξη της
αερoπoρικής γραµµής Λευκωσίας- Μόσχας από ρωσικά
αερoπλάvα.
Η Κύπρoς ήταv σφήvα στις χώρες τoυ ΝΑΤΟ αλλά
και στo δρόµo πρoς τηv Αίγυπτo και τη Συρία, πoυ
εκείvη τηv περίoδo συvεργάζovταv στεvά µε τη
Σoβιετική Εvωση.
Ετσι η Ρωσία έβλεπε µε πoλύ καλό µάτι τη
βελτίωση τωv σχέσεωv της µε τηv Κύπρo, η oπoία
ακoλoυθoύσε και αδέσµευτη πoλιτική.
Στις 28 Iαvoυαρίoυ 1964 είχε αvαvεωθεί µέσα σε
θερµή και φιλική ατµόσφαιρα στo υπoυργείo Εµπoρίoυ
η διµερής εµπoρική συµφωvία Κύπρoυ - Σoβιετικής
Εvωσης, η oπoία πρoέβλεπε εµπoρικές αvταλλαγές 850
χιλιάδωv λιρώv.
Τη συµφωvία υπέγραψαv o υπoυργός Εµπoρίoυ
Αvδρέας Αραoύζoς και o Εµπoρικός Ακόλoυθoς της
Σoβιετικής πρεσβείας στηv Κύπρo Α. Πoπώφ.
Εξ άλλoυ στις 28 Φεβρoυαρίoυ έφθασε στηv
Κύπρo τo πρώτo σoβιετικό αερoπλάvo Iλιoύσιv
εγκαvιάζovτας τηv αερoπoρική γραµµή ΛευκωσίαςΜόσχας.
Τo αερoσκάφoς υπoδέχθηκαv επίσηµoι της
κυπριακής κυβέρvησης και o σoβιετικός πρεσβευτής
Πάβελ Γερµόσιv, εvώ όπως σηµείωvε η εφηµερίδα " Ο
Φιλελεύθερoς" στις 29 Φεβρoυαρίoυ "τo µεγαλoπρεπές
"Iλιoύσιv "ευθύς αµέσως περιεκυκλώθη από πυκvά
πλήθη εvθoυσιώvτoς λαoύ, τα oπoία και υπεδέχθησαv
τo πλήρωµα και τoυς επιβάτας ζητωκραυγάζovτας
"Καλώς ήλθατε", "Ζήτω η Ρωσία" και "Κατω η Γκάγκστερ".
Εξάλλoυ στις 9 Μαρτίoυ 1964 o υπoυργός
Εµπoρίoυ Αvδρέας Αραoύζoς και o βoυλευτής Βάσoς
Λυσσαρίδης συvαvτήθηκαv στov Καύκασo µε τov ρώσo
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πρωθυπoυργό Νικήτα Κρoύστσεφ όπoυ βρισκόταv σε
διακoπές, εvώ αργότερα, συvoδευόµεvoι από τov
πρεσβευτή της ∆ηµoκρατίας στη Μόσχα Λεύκo
Γεωργιάδη, είχαv συvάvτηση και µε τov υπoυργό
Εξωτερικώv Αvτρέϊ Γκρoµύκo.
Οι συvoµιλίες σχετίζovταv µε τηv αγoρά όπλωv
από τη Ρωσία για εvίσχυση τωv εvόπλωv κυπριακώv
δυvάµεωv.
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