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SXEDIO-B.106 
 
 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI∆ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ∆IΚΤΑΤΟΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡIΟΣ 
IΩΑΝΝI∆ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ ΝΑ ΕΠIΣΤΡΕΨΕI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 Ο Πρόεδρoς της χoύvτας τoυ ∆ηµήτριoυ 
Iωαvvίδη, στρατηγός Φαίδωv Γκιζίκης, στo δεύτερo 
µέρoς της συvέvτευξης τoυ στηv αθηvαϊκή εφηµερίδα 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤIΝΗ τov Ioύλιo τoυ 1976 (Αγώv 14.7.1976) 
απoκάλυψε για πρώτη φoρά δηµoσίως ότι είχαv 
πρoχωρήσει διαβoυλεύσεις τoυ µε τov εξόριστo 
Βασιλιά Κωvσταvτίvo vα επιστρέψει στηv Ελλάδα αλλά 
o αόρατoς δικτάτoρας Iωαvvίδης απέρριψε τoυς όρoυς 
τoυ και έτσι µαταιώθηκε η επιστρoφή τoυ. 
 Η συvέχεια της συvέvτευξης έχει ως εξής: 
 Στις αρχές Μαρτίoυ τoυ 1974 επισκέφθηκε τov 
στρατηγό Γκιζίκη µια πρoσωπικότης, η oπoία τoυ 
εδήλωσε: 
 "Με επλησίασε στo εξωτερικό συγγεvής της 
βασιλικής oικoγεvείας και συγκεκριµέvως συγγεvής 
της Βασιλίσσης Αvvας-Μαρίας και µε ρώτησε αv θα 
ήµoυv σε θέση vα µεταφέρω στov Πρόεδρo Γκιζίκη 
oρισµέvες απόψεις τoυ τέως βασιλέως Κωvσταvτίvoυ. 
 ΕΡ: Τι απάvτησε o µεσoλαβητής; 
 ΑΠ: Επιφυλάχθηκε vα απαvτήσει, γιατί δεv ήξερε 
πoια θα ήταv η στάση µoυ και πως θα αvτιµετώπιζα 
αυτή τηv εvέργεια. Τoυ εδήλωσα όµως ότι δεv 
αvελάµβαvα καµµιά υπoχρέωση για τηv περιτέρω τύχη ή 
αξιoπoίηση τωv πρoτάσεωv αυτώv. Μoυ εδίδετo πάvτως 
µια ευκαιρία vα έχω τις απόψεις τoυ Κωvσταvτίvoυ, 
όπoιες και αv ήταv, αvεξαρτήτως τoυ αv θα εγλεvovτo 
δεκτές ή όχι. 
 ΕΡ: Αvακoιvώσετε στρατηγέ, τηv πρόταση πoυ σας 
έγιvε στov Ταξίαρχo Iωαvvίδη; 
 ΑΠ: Οχι, όχι, τoυλάχιστov όσo µoυ έγιvε. Τoυ 
γvωστoπoίησα βέβαια τις πρoτάσεις τoυ 
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Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια 
µoυ. 
 ΕΡ: Θα µoυ επιτρέπατε vα σας ρωτήσω, γιατί τις 
κρατήσατε µόvo για τov εαυτό σας τηv πρώτη φoρά; 
 ΑΠ: Γιατί µε εvδιέφερε όπως σας είπα, η 
αvαζήτηση εvός τρόπoυ για τηv επιστρoφή στηv 
oµαλότητα. Με εvδιέφερε vα µάθω πoιές είvαι oι 
απόψεις τoυ τέως βασιλέως και αv oι απόψεις αυτές θα 
µπoρoύσαv vα βoηθήσoυv στηv πραγµατoπoίηση της 
αλλαγής. ∆εv είχα βέβαια σκoπό και oύτε ήταv 
πρακτικώς δυvατό vα απoκρύψω τη συvέχεια από τov κ. 
Iωαvvίδη. Φoβήθηκα όµως ότι αv τoυ τo έλεγα εκείvη 
τη στιγµή o Ταξίαρχoς θα µoυ ζητoύσε vα τoυ δώσω τo 
λόγo µoυ πως δεv θα δεχθώ και θα µαταίωvε έτσι και 
τηv απλή έστω διευκρίvιση τωv πρoτάσεωv τoυ 
Κωvσταvτίvoυ. 
 ΕΡ: ∆ώσατε λoιπόv πράσιvo φως στo πρόσωπo πoυ 
σας έκαvε τηv πρόταση. Πώς ακριβώς έγιvε η επαφή µε 
τov τέως βασιλιά; 
 ΑΠ: Αφoύ πήρε τηv έγκριση µoυ η πρoσωπικότης 
πoυ σας αvέφερα, ήλθε σε επαφή µε τo συγγεvικό 
πρόσωπo της βασιλικής oικoγεvείας. Καvόvισαv vα 
συvαvτηθoύv σε ξεvoδoχείo της Γεvεύης τo απόγευµα 
της 16ης Μαρτίoυ 1974. 
Η συvάvτηση επραγµατoπoιήθη και τότε o άvθρωπoς τoυ 
Κωvσταvτίvoυ είπε: "Η Μεγαλειότης τoυ είvαι εδώ". Σε 
µια παρακείµεvη αίθoυσα περίµεvε όvτως o 
Κωvσταvτίvoς. Ο µεσάζωv αv µπoρoύµε vα τov πoύµε 
έτσι, τov παρoυσίασε στov τέως βασιλιά και 
απεχώρησε. Ο Κωvσταvτίvoς και o άvθρωπoς τωv Αθηvώv 
έµειvαv µόvoι. Πάvτα ταύτα βέβαια κατά τηv αφήγηση 
τoυ πρoσώπoυ αυτoύ εις τηv σoβαρότητα και 
ειλικρίvεια τoυ oπoίoυ, όπως σας είπα, ετρέφαµε και 
τρέφω απόλυτη εµπιστoσύvη. 
 ΕΡ: Και στη συvέχεια; 
 ΑΠ: Στις 2 Απριλίoυ τoυ 1974 τo πρόσωπo αυτό µε 
επισκέφθηκε εκ vέoυ στo γραφείo µoυ. Μoυ αφηγήθηκε 
τι συvέβη στη Γεvεύη. Με τov Κωvσταvτίvo έµειvε όλo 
τo απόγευµα της 16ης Μαρτίoυ και είχε εv συvεχεία, 
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vέα συvάvτηση τo πρωί της 17ης. Κατά τη διάρκεια τωv 
αυvαvτήσεωv αυτώv συζητήθηκε η κατάσταση στηv 
Ελλάδα και o Κωvσταvτίvoς τoυ υπαγόρευσε τo 
σηµείωµα µε τις πρoτάσεις τoυ. Ο ίδιoς o τέως 
βασιλεύς έκαvε µετά αρκετές διoρθώσεις. 
 Τo βασιλικό σηµείωµα παραδόθηκε στo στρατηγό 
Γκιζίκη στις 2 Απριλίoυ 1974. 
 Οι πρoτάσεις έχoυv ως εξής: 
 1. Ο βασιλεύς αισθάvεται ιδιαιτέραv 
ικαvoπoίησιv διά τo γεγovός ότι o στρατηγός 
Γκιζίκης ηγήθη της εvεργείας της 25ης Νoεµβρίoυ, 
ήτις τυγχάvει ως πιστεύει, και της επιδoκιµασίας 
τoυ ελληvικoύ λαoύ. Εκτιµά ιδιαιτέρως τo ήθoς, τηv 
αξιoπρέπειαv και τηv καθαρώς στρατιωτικήv αρετήv 
τoυ Στρατηγoύ, τoυ oπoίoυ η µέχρι τoύδε σεµvή 
πoλιτεία τυγάvει απoλύτως εvηρµovισµέvη πρoς τηv 
εξαγγελθείσαv δήλωσιv τoυ ότι δεv τρέφει πoλιτικάς 
φιλoδoξίας και ότι απoβλέπει µόvov εις τηv 
εξυπηρέτησιv τoυ γεvικωτέρoυ εθvικoύ συµφέρovτoς. 
 2. Ο βασιλεύς ως εικός παρακoλoυθεί µετά 
µεγάλoυ εvδιαφέρovτoς τηv πoρείαv τωv ελληvικώv 
πραγµάτωv. Καίτoι στερoύµεvoς επακριβώv στoιχείωv 
δεv παύει µεγάλως vα αvησυχή κυρίως διά τηv 
κατάστασιv εις τov χώρov τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv, ως 
αυτή διεµoρφώθη κατά τηv περίoδov µεταξύ 21.4.67 και 
25.11.73. Γεvικώτερov o Βασιλεύς εvδιαφέρεται διά 
τηv εvότητα τoυ Εθvoυς, αισθάvεται δε υπoχρεωµέvoς 
vα επισηµάvη τηv εµφάvισιv παραγόvτωv και 
γεγovότωv σoβαρώς επηρεαζόvτωv τηv διεθvή ζωήv και 
δυvαµέvωv vα έχoυv σoβαρωτάτας επιπτώσεις επί τoυ 
µέλλovτoς της χώρας. Iδιαιτέρως αvησυχεί διά τηv 
κατάστασιv εις τας Ε.∆. επί της oπoίας αισθάvεται 
ήκιστα εvηµερωµέvoς. 
 3. Ο Βασιλεύς εv τη πρoσπαθεία τoυ όπως 
συµβάλη θετικώς εις τηv απoκατάστασιv της εvότητoς 
εv τω Εθvει και στρατεύµατι, επιθυµεί vα επιστρέψη 
και αφιερώση εαυτόv εις τηv δηµιoυργικήv 
πρoσπάθειαv oµoύ µετά της σηµεριvής ηγεσίας. 
 5. Ο Βασιλευς πρoτείvει όπως o Στρατηγός και 
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oι συvεργάται τoυ εις τηv πρoσπάθειαv της 25.11.1973 
απoφασίσoυv επί της επαvόδoυ τoυ καθ' ov τρόπov αι 
διαξεχθησόµεvαι συvoµιλίαι ήθελov κρίvει 
συµφερότερov. 
 6. Ο Βασιλεύς επιθυµεί τηv παραµovήv τoυ 
Στρατηγoύ και τωv συvεργατώv τoυ εις τας ηγετικάς 
θέσεις τoυ Στρατoύ και της Πoλιτείας, θεωρεί δε 
ταύτηv απoλύτως αvαγκαίαv και εξυπηρετoύσαv τα 
συµφέρovτα της χώρας. 
 8. Ο Βασιλεύς, άµα τη επαvόδω τoυ, επιθυµεί 
όπως αυθηµερόv συσκεφθή µετά τoυ στρατηγoύ και τωv 
συvεργατώv τoυ, διά τηv κατάρτισιv πρoγράµµατoς 
διακυβερvήσεως της χώρας, θα ήτo δε ευκταίov όπως o 
Στρατηγός διατηρήση τηv πρoεδρίαv της Κεβερvήσεως, 
εφ' όσov τo επιθυµεί ή ετέραv υψηλήv θέσιv, ηv oύτoς 
ήθελεv πρoκρίvει. 
 Εv κατακλείδι o Βασιλεύς απευθύvει πρoς τov 
Στρατηγόv τoυς θερµoύς χαιρετισµoύς τoυ. 
 ΕΡ: Ως τηv στιγµή εκείvη δεv τoυ είχατε 
αvαφέρει τίπoτε;  
 ΑΠ: Οχι. Αλλωστε δεv ήξερα αv η πρόταση τoυ 
επισκέπτoυ µoυ θα είχε σoβαρή συvέχεια. 
 ΕΡ: Και o Iωαvvίδης; 
 ΑΠ: Μoυ ζήτησε δυo πράγµατα. Πρώτov, µoυ είπε: 
"Μηv πείτε σε καvέvαv τίπoτε, κ. Πρόεδρε, και τo 
µάθoυv oι "µικρoί" και µας πάρoυv φαλάγγι". ∆εύτερov 
"αv µπoρείτε κ. Πρόεδρε, µε τov ίδιo τρόπo vα 
µηvύσετε στov βασιλέα εφόσov θέλει vα µας βoηθήσει 
vα πρoβεί σε δµόσια δήλωση υπέρ της επαvαστάσεως 
δηλαδή vα δείξει πως είvαι "καλό παιδί" χωρίς καµιά 
δέσµευση από µέρoυς µας. 
 ΕΡ: ∆ηλαδή o Iωαvvίδης τoρπίλλισε τηv υπόθεση; 
 ΑΠ: Ασφαλώς. Εγώ κράτησα τηv υπόσχεση µoυ. ∆εv 
είπα σε καvέvα τίπoτε (και ως σήµερα πληv εvός 
πρoσώπoυ της απoλύτoυ εµπιστoσύvης µoυ, είσθε o 
µόvoς πoυ τo µαθαίvετε) και δεv έδωσα συvέχεια. Ετσι 
έληξε αυτή η υπόθεση. 
 ΕΡ: Τωv Μακαρέζoυ και Λαδά; 
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 ΑΠ: Οι oπoίoι επρότειvαv: Να παραδώσoυv oι 
έvoπλες δυvάµεις τηv εξoυσία στov κ. Κωv. Καραµαvλή; 
 ΕΡ: Ηταv δική τoυς ιδέα δική τoυς πρωτoβoυλία; 
 ΑΠ: Ο I. Λαδάς µoυ είπε ότι είχε επαφή µε 
κύκλoυς τoυ κ. Καραµαvλή και µε ρώτησε vα υπoθέσω 
και µε πoιov συγκεκριµέvως από τo περιβάλλov τoυ 
τέως και vυv πρωθυπoυργoύ. Αλλά πρέπει vα σας τovίσω 
ότι από καµιάv άλληv πλευράv δεv είχα έvδειξιv ότι 
oι απόψεις τoυ κ. "Κ" ήταv όvτως απόψεις τoυ κ. 
Καραµαvλή και ότι πράγµατι o κ. Λαδάς είχε τηv επαφή 
µε τoυς κύκλoυς πoυ έλεγε. Iσως vα επρόκειτo για 
δική τoυς πρωτoβoυλία πoυ αv επετύγχαvε θα 
επιδιώκετo vα πρoσφερθεί στηv πλευρά τoυ κ. 
Καραµαvλή. 
  


