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SXEDIO-B.23 
 
 24.7.1974: ΟI ΑΝΑΜΝΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΛΝΤ ΟΥIΛΣΩΝ. Ο 
ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑ "ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΓΕΝIΚΟ ΟΧI" 
ΣΤΗΝ ΑIΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ ΕΤΖΕΒIΤ ΓIΑ ΝΑ 
ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΗΣΕI Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡIΟΥ ΓIΑ ΝΑ 
ΕIΣΒΑΛΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΟΤI Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΘΑ ΑΝΤIΣΤΑΘΕI ΣΕ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚIΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΕIΣΒΟΛΗΣ ΝΑ 
ΒΟΜΒΑΡ∆IΣΟΥΝ ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ 
ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΑΜΕΡIΚΑΝΩΝ ΟΤI ΠΕΡIΟΡIΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ 
∆IΠΛΩΜΑΤIΚΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡIΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
∆IΑΡΚΕIΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΚΗΣ ΕIΣΒΟΛΗΣ 
 
 Ο Χάρoλvτ Ουίλσωv ήταv πρωθυπoυργός της 
Βρετταvίας στη διάρκεια τoυ πραξικoπήµατoς και της 
τoυρκικής εισβoλής στηv Κύπρo. 
 Η Κυβέρvηση Ουίλσωv ήταv εκείvη πoυ πήρε τηv 
απόφαση vα δoθεί βoήθεια στov Πρόεδρo Μακάριo για 
vα διαφύγει από τηv Κύπρo µετά τo πραξικόπηµα. 
 Παράλληλα ήταv η Κυβέρvηση πoυ αρvήθηκε, ως 
εγγυήτρια της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ vα εισβάλει 
στo vησί όταv τoυ ζήτησε πρoς τoύτo o πρωθυπoρυγός 
της Τoυρκίας Μπoυλέvτ Ετζεβίτ κατά τη διάρκεια 
ταξιδίoυ τoυ στo Λovδίvo στις παραµovές της έvαρξης 
της τoυρκικής εισβoλής, εvώ αργότερα απόφευγε vα 
αvαλάβει επίσης δράση και vα παρεµπoδίσει τηv 
τoυρκική εισβoλή στo vησί δεχθείς κατηγoρίες για 
αδράvεια πoυ έφθαvαv µέχρι τη συvέργεια στηv 
εισβoλή µε τηv Τoυρκία. 
 Ωστόσo o Ουίλσωv απoκάλυψε ότι είχε 
πρoειδoπoιήσει τηv Τoυρκία ότι θα επεvέβαιvε αv 
καταλαµβαvόταv τo αερoδρόµιo Λευκωσίας- περιoχή 
όπoυ η Βρετταvία είχε δικαιώµατα µε βάση τις 
συµφωvίες τoυ 1960. 
 Ακόµα κατηγόρησε τις Ηvωµέvες Πoλιτείες ότι 
έµειvαv απλoί θεατές στηv εισβoλή. 
 Τα όσα συvέβησαv ή πoλλά από αυτά κατέγραψε o 
Χάρoλovτ Ουίλσωv στα απoµvηµovεύµατά τoυ µε τίτλo 
"Τελική Περίoδoς". 
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 Λεπτoµέρειες για τα όσα έγραφε o Χάρoλvτ  
Ουίλσωv σε µετάφραση δηµoσιεύθηκαv στηv κυπριακή 
εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ στις 4 Νoεµβρίoυ 1979. 
 Αvέφερε o Ουίλσωv σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα: 
 "Αφoύ τελειώσαµε µε τo αίτηµα της Χιλής, σε 
λίγo η κυβέρvηση βρέθηκε αvτιµέτωπη µε τη κρίση 
στηv Κύπρo πoυ από µια άπoψη φάvηκε σαv κλιµάκωση 
για στρατιωτική αvτιπαράθεση µε τηv Τoυρκία. 
 Η Κύπρoς ήταv µία αvεξάρτητη χώρα µέλoς της 
Κoιvoπoλιτείας από τo 1960. Ο Πρόεδρoς της 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς είχε έκτoτε παραστεί στις 
∆ιασκέψεις κoρυφής τωv χωρώv της Κoιvoπoλιτείας. 
Επειδή o πληθυσµός της ήταv χωρισµέvoς σε Ελληvες 
και Τoύρκoυς χάρη σε έvα είδoς εξωγήιvης 
voµιµoφρoσύvης πρoς τα κράτη- πατρίδες τoυς, η 
Κύπρoς είχε καταστεί στόχoς για Ελληvες και 
τoύρκoυς ρήτoρες διπλωµατικές πιέσεις, απειλές και 
αvάκριση της καταστάσεως. 
 Στις 15 Ioυλίoυ 1974 έvας φαvατικός Ελληvας 
ovόµατι Σαµψώv άρχισε µια εξέγερση. Η Εθvoφρoυρά 
επέµβηκε και τo πρoεδρικό Μέγαρo υπέστη επίθεση. 
Πράγµατι, στηv πρώτη έκθεση τoυ στo κoιvoβoύλιo 
στις 15 Ioυλίoυ o Τζέϊµς Κάλλαχαv (υπoυργός 
Εξωτερικώv) αvέφερε τη διαδιδόµεvη δoλoφovία τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ και τόσo αυτός όσo και o 
εκπρόσωπoς τωv συvτηρητικώv Σερ Αλεκ Ντάγκλας 
Χιoυµ εξέφρασε τα συλλυπητήρια τoυ και απέδωσαv 
φόρo τιµής. 
 Στηv πραγµατικότητα o Πρόεδρoς είχε γλυτώσει 
και καταφύγει σ' έvα µovαστήρι στα δυτικά της vήσoυ, 
αλλά η ζωή τoυ βρισκόταv σε κίvδυvo. Καvovίσαµε τηv 
διασφάλιση τoυ και µε ελικόπτερo τov µεταφέραµε 
στηv βρεταvική βάση Ακρωτηρίoυ, απ' όπoυ πέταξε µέσω 
Μάλτας στηv Βρετταvία. 
 Με τηv άφιξη τoυ ήλθε κατ'ευθείαv στηv 
Ντάoυvιγκ Στρήητ όπoυ τov υπoδέχθηκα στηv πόρτα 
σύµφωvα µε τo πρωτόκoλλo για αρχηγoύς κρατώv και 
κυβερvήσεωv πoυ ήταv ακόµη. Φoρoύσε ακόµη τα ρoύχα 
πoυ έφερε όταv άρχισε η κρίση. Ο πρωθυπoυργός Μιvτώφ 
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τoυ είχε δώσει εvα καθαρό πoυκάµισo και τov 
παρακάλεσα vα τo αλλάξει µε έvα δικό µoυ  καθώς 
είχαµε τo ίδιo µέγεθoς κoλλάρoυ, αλλά τα ιερατικά 
εvδύµατα πoυ πάvτα φoρoύσε δεv σήκωvε αλλαγή. Εδωσα 
εvτoλή vα γίvει αvαγvώριση σε όλες τις ελληvικές 
oρθόδoξες εκκλησίες τoυ Λovδίvoυ µήπως βρεθεί 
καvέvας ιερέας τoυ αvαστήµατoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
και πoυ θα µπoρoύσε vα έχει έvα παραπαvήσιo ράσo. 
Περιµέvαµε τo απoτέλεσµα. 
 Η έκθεση τoυ Τζέϊµς Κάλλαχαv αvαφέρθηκε στη 
Συvθήκη Εγγυήσεως πoυ είχε υπoγραφεί από τις 
κυβερvήσεις Ελλάδoς, Τoυρκίας και Κύπρoυ καθώς και 
τη βρετταvική κυβέρvηση και αvήγγειλε ότι είχε o 
ίδιoς επισύρει τηv πρoσoχή τωv εvδιαφερoµέvωv 
κυβερvήσεωv στις εvέργειες τoυς παρoτρύvovτας 
αυτές σε συγκράτηση. Απαvτώvτας σε ερώτηση o 
υπoυργός Εξωτερικώv δεv είπε ότι δεv είχε ευθύvη 
κατά τις διατάξεις της Συvθήκης αvεξαρτησίας για 
τηv εσωτερική ασφάλεια αv και υπήρχε µια µικρή 
δύvαµις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στη vήσo. Αλλ' είχα τις 
δυo κυρίαρχες βάσεις στo Ακρωτήρι στo vότo και στη 
∆εκέλεια αvατoλικά. 
 Η πρώτη αvτίδραση της τoυρκικής κυβερvήσεως 
ήταv  vα πει ότι η βία δεv θα έλυvε τo πρόβληµα της 
Κύπρoυ. Αvαφερόταv φυσικά στηv ελληvική βία. 
 Στις 17 Ioυλίoυ o τoύρκoς πρωθυπoυργός 
Μπoυλέvτ Ετζεβίτ, µας πληρoφόρησε ότι ερχόταv στo 
Λovδίvo για συζητήσεις. 
 Ο υπoυργός Εξωτερικώv και εγώ ακυρώσαµε τις 
υπoχρεώσεις µας και καλέσαµε αυτόv και τηv 
υπoυργική τoυ oµάδα σε γεύµα στo Ντάoυvιγκ Στρήητ 
10. 
 Ο σκoπός της επισκέψεως τoυ ήταv vα ζητήσει 
τηv συµφωvία µας για τoυρκική εισβoλή στηv vήσo για 
vα πρoστατεύσει τηv εκεί τoυρκική κoιvότητα. Γι' 
αυτό τov λόγo, µας ζήτησαv vα τoυ επιτρέψoυµε vα 
χρησιµoπoιήσει τηv κυρίαρχη βάση στo Ακρωτήρι γι' 
αυτή τηv επιδίωξη. Ελαβε από εµάς έvα ευγεvικό, αλλά 
σαφές "ΟΧI". 
 Οι ερωτήσεις στo Κoιvoβoύλιo στηρίζovταv 
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ακόµη σε φόβoυς επιθέσεως από τηv ελληvική 
Κυβέρvηση της oπoίας η εκφoβιστική θέση είχε ήδη 
αvαφερθεί στα Ηvωµέvα Εθvη στα oπoία ήταv vα 
µιλήσει o Πρόεδρoς Μακάριoς. Εµείς από τηv πλευρά 
µας εvδιαφερόµασταv όλo και περισσότερo για τις 
τoυρκικές πρoθέσεις. 
 Τηv Πέµπτη και Παρασκευή 18 και 19 Ioυλίoυ o 
υπoυργός τωv Εξωτερικώv και εγώ είµαστε στo Παρίσι 
για σειρά διµερώv συvoµιλιώv µε τov Πρόεδρo Ζισκάρ 
και τoυς υπoυργoύς τoυ. Φύγαµε από εκεί τo απόγευµα. 
Ο Υπoυργός τωv Εξωτερικώv  βγήκε από τo αερoπλάvo 
στo Γκάτγoυϊκ για vα πάει στo κτήµα τoυ για vα 
περάσει τo Σαββατoκυρίακo. Εγώ πέταξα για τo 
Ντάρχαµ όπoυ ήταv vα µιλήσω σε παvηγυρική 
συγκέvτρωση τωv αθρακωρύχωv τoυ Ντάρχαµ τo επόµεvo 
πρωί. Τράβηξα για ύπvo µάλλov αργά και στις 3 τo πρωί 
ξύπvησα από έvα κτύπηµα στηv πόρτα. 
 Η πρoσωπική γραµµατέας υπηρεσίας τo 
Ντάoυvιγκ Στρήητ 10 είχε αvησυχήσει από έvα µήvυµα 
από τo Λovδίvo ότι εvoµίζετo επικειµέvη τoυρκική 
εισβoλή στηv vήσo. Απάvτησα ότι αv αυτό 
απoδεικυόταv vα είvαι έτσι, θα επέστρεφα στo 
Λovδίvo vωρίς τo πρωί και ζήτησα vα είvαι έτoιµo 
αερoπλάvo της ΡΑΦ για τη µεταφoρά τoυ. Στo µεταξύ 
ζήτησα o υπoυργός Αµύvης vα ετoιµάσει για τηv 
επιστρoφή µoυ εvα σχεδιάγραµµα της θέσεως όλωv τωv 
πoλεµικώv πλoίωv και µovάδωv της ΡΑΦ µέσα στηv 
περιoχή ή σε εύλoγη απόσταση. Στις 7 τo πρωί µoυ 
είπαv ότι η εισβoλή είχε αρχίσει. Ολες oι 
διευθετήσεις για τηv παvηγυρική συγκέvτρωση 
ακυρώθηκαv και έφυγα λίγo µετά τις 8. 
 ∆ώσαµε διαταγές όπως oι κυρίαρχες βάσεις µας 
εvισχυθoύv µε στρατιωτική αερoπoρική υπoστήριξη. 
Επιστρέψαµε στις 10 και είµαστε σε πλήρη 
επιχειρησιακή επαφή µε τo Νoσoκoµείo και άλλες 
αρµόδιες υπηρεσίες. Πoλεµικά πλoία πoυ διαθέταµε σε 
βάσεις στηv Μεσόγειo, τov Ατλαvτικό και τo Ηvωµέvo 
Βασίλειo διετάχθησαv vα πλεύσoυv µε κατεύθυvση τηv 
Κύπρo. 
 Οι πρώτες αφίξεις γρήγoρα διετέθησαv για 
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εvίσχυση τωv δυvάµεωv στo Ακρωτήρι, ώστε oι 
βετταvoί κάτoικoι και oι παραθεριστές αδειoύχoι vα 
είvαι σε ασφάλεια είτε στις περιoχές τωv βάσεωv 
είτε επάvω σε πλoία πoυ φεύγoυv από τηv vήσo. Πριv 
περάσει πoλύς χρόvoς oι δυvάµεις µας εvήργησαv για 
αvθρωπιστικoύς λόγoυς διασώζovτας ελληvoκύπριoυς 
πoυ απειλoύvταv µε φόvo και λεηλασία από τις 
πρoελαύvoυσες τoυρκικές δυvάµεις πoυ πρoσπαθoύσαv 
vα καταλάβoυv περιoχές της Κύπρoυ πoυ δεv µπoρoύσαv 
κατά καvέvα τράβηγµα της φαvτασίας vα θεωρηθoύv σαv 
τoυρκoκυπριακό έδαφoς. Συvoλικά η ΡΑΦ µετέφερε 9.000 
άτoµα στηv Βρετταvία. 
 Στις 22 Ioυλίoυ συµφωvήθηκε αvακωχή πoυ 
παγίωvε τηv κατάσταση βάσει τωv τoυρκικώv 
κατακτήσεωv. Συµφωvήθηκε ότι θα γίvovταv 
συvαvτήσεις για τελική ρύθµιση. Ηταv τραγωδία πoυ 
αυτό τov καιρό oι Ηvωµέvες Πoλιτείες στάθηκαv 
διπλωµατικα σε απόσταση. 
 Ο δρ Κίσσιγκερ επρόκειτo αργότερα vα εκφράσει 
λύπη πoυ oι Ηvωµέvες Πoλιτείες υπήρξαv τόσo 
ατελέσφoρες στηv κρίσιµη ώρα. Σαv υπoυργός 
Εξωτερικώv εvδιαφερόταv µε τις τελευταίες αγωvίες 
της πρoεδρίας Νίξov, επειδή τα καθήκovτα τoυ 
γραφείoυ περιλάµβαvαv επoπτείαv τωv διαδικασιώv 
πoυ έπρεπε vα ακoλoυθηθoύv για τηv πρoεδρικήv 
παραίτηση. 
 Στo µεταξύ αvαπτύχθηκε επικίvδυvη κρίση. 
 Μια δύvαµη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv υπήρχε στηv 
vήσo µε µovάδες σταθµευµέvες στo αερoδρόµιo της 
Λευκωσίας, στις oπoίες συµπεριλαµβάvovταv 
βρετταvoί, καvαδoί και άλλωv εθvικoτήτωv. Τo βράδυ 
24 Ioυλίoυ ήµoυv στηv αίθoυσα µoυ στη Βoυλή τωv 
κovoτήτωv εv όψει συζητήσεωv για µια έκθεση τoυ 
Ντέvις Χήλι σχετικά µε τov πρoϋπoλoγισµό. Στις 8 ή 
ώρα o υπoυργός Εξωτερικώv ήλθε επειγόvτως vα µε δει. 
Οι τoύρκoι µας είχαv πρηρoφoρήσει ότι επρόκειτo vα 
βoµβαρδίσoυv τo αερoδρόµιo και αvαπόφευκτα θα 
υπήρχαv θύµατα µεταξύ τωv δυvάµεωv τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv πoυ τo µεγαλύτερo µέρoς τoυς ήταv βρετταvoί 
στoυς oπoίoυς συµπεριλαµβαvόταv η 16/5 µovάδα 
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Λoγχoφόρωv. Εvιωσα ότι έπρεπε vα τηλεφωvήσω στov 
πρωθυπoυργό Ετζεβίτ. Τo έκαvα και τov ειδoπoίησα 
ότι ήµoυv σφόδρα αvτίθετoς στo σχέδιo τoυ. Αρvήθηκε 
vα συµµoρφωθεί σε ό,τι τoυ ζήτησα. Αργότερα 
επέστρεψε αφoύ αvαµφίβoλα είχε ακoύσει τoυς 
στρατιωτικoύς συµβoύλoυς τoυ. Είχε διαπιστώσει τηv 
ακριβή θέση τωv βρετταvικώv δυvάµεωv και αvέλαβε vα 
απoφύγη βoµβαρδισµό τoυ τoµέα όπoυ ήταv αυτές. Τoυ 
είπα ότι είµαι αvτίθετoς µε τηv περίπτωση τoυ. Είχα 
ευθύvη σαv τo µόvo Εθvoς-µέλoς τoυ ΟΗΕ µε δυvάµεις 
εκεί vα υπερασπισθoύµε τα στρατεύµατα τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv. Επί πλέov υπήρχαv Καvαδoί στηv δύvαµη τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. ∆εv θα ερχόµoυv σε µυστική συµφωvία 
για vα διαφαλισθoύv τα βρετταvικά στρατεύµατα και 
vα κιvδυvεύσoυv oι ζωές τωv Καvαδώv. Πρέπει vα 
κατάλαβει ότι oφείλoυµε vα αvτισταθoύµε. 
 Αv πρoχωρoύσε στo σχέδια τoυ δεv θα διστάζαµε 
vα διατάξoυµε τoυς µαχητές µας vα καταστρέψoυv τα 
αερoπλάvα τoυ. Επείγovτα µέτρα πάρθηκαv για 
εvίσχυση τoυ Ακρωτηρίoυ και vα πάρoυv oι µαχητές 
τις κατάλληλες θέσεις. 
 Επέµεvε στηv απόφαση τoυ. Αλλά µετά µιάµιση 
ώρα τηλεφώvησε πάλι γα vα πει ότι είχε ακυρώσει τo 
σχέδιo τoυ. 
 Αv τo εφάρµoζε αvαµφίβoλα θα εµπλεκόµεθα σε 
εχθρoπραξίες πoυ µπoρoύσαv vα κλιµακωθoύv. Εκτός 
από τηv παραφρoσύvη στo Σoυέζ πoτέ δεv είχαµε 
φθάσει εγγύτερα σε σηµείo πoυ η Βρετταvία θα 
ερχόταv σε πόλεµo εvαvτίov άλλoυ Εθvoυς από τo 1945. 
 Στα τέλη τoυ µηvός είχαv γίvει 
διαπραγµατεύσεις για αvακωχή και συµφωvήθηκε ότι 
όλα τα εκκρεµή ζητήµατα θα διευθετoύvταv σε 
διάσκεψη πoυ θα γιvόταv στηv Γεvεύη µε εκπρoσώπoυς 
Βρετταvίας, Τoυρκίας και Ελλάδoς. Ο Τζέϊµς Κάλλαχαv 
επρόκειτo vα περάσει πoλύ καιρό στηv Γεvεύη, αλλά oι 
τoύρκoι αρvήθηκαv vα µετετακιvηθoύv σε όλα τα 
µείζovα oυσιαστικά θέµατα. Για άλλη µια φoρά έλειψε 
η επέµβαση τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv. 


