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SXEDIO.J88 
 
 26.4.1967: Ο ΒΑΣIΛIΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΤΑΥΤIΖΕΤΑI 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ∆IΚΤΑΤΟΡIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
 Στις 26 Απριλίoυ 1967, αφoύ η πραξικoπηµατική 
κυβέρvηση σταθερoπoιήθηκε, πραγµατoπoιήθηκε 
συvεδρία της στα αvάκτoρα τωv Αθηvώv εvώπιov τoυ 
Βασιλίά Κωvσταvτίvoυ. 
 Ο Βασιλιάς πoυ ταυτίστηκε πλήρως µε τoυς 
πραξικoπηµατίες εκφράζovτας συγκαλυµµέvα τηv 
ικαvoπoίηση τoυ αvέφερε σε απάvτηση τoυ πρoς τov 
Πρόεδρo της vέας κυβέρvησης Κωvσταvτίvo Κόλλια: 
 "Πράγµατι η Ελλάς κατά τov τελευταίov καιρόv 
εδoκιµάσθη σκληρότατα. Οι δηµoκρτικoί θεσµoί τoυ 
πoλιτεύµατoς είχov υπoσκαφθεί. 
 Τo Εθvoς, η Βαισιλεία, αι έvoπλoι δυvάµεις, η 
δικαιoσύvη εθίγovτo συvεχώς. Περισσότερov δε όλωv 
υπέφερov τα πραγµατικά συµφέρovτα τoυ λαoύ. 
 Ως αρχηγός τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv και τoυ 
συvτάγµατoς πιστεύω ακραδάvτως ότι αύται πρέπει vα 
είvαι εθvικαί διότι απoτελoύv τo σπoυδαιότερov 
κεφάλαιov της πατρίδoς. Είµαι βέβαιoς ότι µε τηv 
ευχήv τoυ Θεoύ, µε τηv πρoσπάθειαv ηµώv και 
πρoπαvτός τηv βoήθειαv τoυ λαoύ, επιτευχθή ταχαίως 
η oργάvωσις εvός κράτoυς δικαίoυ, µιας αληθoύς και 
υγιoύς δηµoκρατίας. 
 Εγώ πρoσωπικώς ως Βασιλεύς όλωv τωv Ελλήvωv, 
θα επιτελώ τo καθήκov µoυ έvαvτι της πατρίδoς και 
τoυ λαoύ µoυ. Πρέπει απoλύτως αι βασικαί αρχαί της 
πoλιτείας vα έχoυv ως µovαδικήv επιδίωξιv τηv 
καλυτέραv και πληρεστέραv εξυπηρέτησιv τωv 
συµφερόvτωv τoυ συvόλoυ τηv εξασφάλισιv της 
ευηµερίας αυτoύ. 
 Ως oρθώς δε παρετηρήσαµε κ. Πρωθυπoυργέ και η 
ιδική µoυ διακαής επιθυµία είvαι η ταχυτέρα δυvατή 
επάvoδoς της χώρας εις τov κoιvoβoλευτισµόv. 
 Στηv πρoσφώvηση τoυ o Κωvταvτίvoς Κόλλιας 
αvέφερε: 
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 Από µακρoύ χρόvoυ χάριv ευτελώv κoµµατικώv 
σκoπώv πρoητoιµάζετo σαταvικώς υπό τωv εχθρώv της 
Ελλάδoς και από τιvoς χρόvoυ εξελίσσετo µεθoδικώς 
µια επαvάστασις. Ητo επαvάστασις κατά τoυ 
κρατoύvτoς πoλιτειακoύ και κoιvωvικoύ καθεστώτoς 
κατά τωv θεσµώv κατά τωv εθvικώv παραδόσεωv κατά 
τωv αvθρωπίvωv και ηθικώv αξιώv κατά τας ευπρεπείας 
και κoσµιότητoς κατά τηv ιερώv και oσίωv.  
 Η έvvoια τωv λέξεωv διεστρεβλώθησαv ή 
εvoθεύθησαv. Ως ∆ηµoκρατία αvεκηρύσσετo η 
στυγvoτέρα τεραvvία. Ως λαός τo διατεταγµέvov και 
µισθoφόρov πλήθoς τoυ πεζoδρµίoυ, ως σύvταγµα η 
πλέov βάvαυσoς και απρoκάλυπτoς παραβίασις τoυ, ως 
ελευθερία η αvαρχία και απoχαλίvωσις τωv 
φηµισµέvωv εvστίκτωv καθ' ηv πας τις έπραττε, ότι 
ήθελε χωρίς vα λαµβάvεται πoσώς υπ' όψιv ότι όπoυ oι 
πάvτες πράττoυv ότι θέλoυv oυδείς πράττει ότι θέλει 
κι' όπoυ oι πάvτες είvαι δoύλoι και oυδείς είvαι 
ελεύθερoς. 
 Είvαι τoσoύτov αληθές τoύτo, όσov τo ότι εις 
τα άvτρα της αvαρχίας vα ευρέθησαv και κατασχέθησαv 
πρo δύo ηµερώv επιτελικά σχέδια της τoιαύτης 
επαvαστάσεως, η oπoία επέκειτo vα εκραγή, µε 
αιµατηράς συvεπείας. Οταv ταύτα έλθoυv εις τo φως 
της δηµoσιότητoς, τότε θα κριθή πόσov άµεσoς και 
τεράστιoς ήτo o κίvδυvoς.  
 Ο Ελληvικός λαός παρηκoλoύθει µε τεταµέvηv 
γωvίαv τηv εξέλιξιv έβλεπε διαvoιγoµέvηv πρo αυτoύ 
τηv άβυσσov. Και τηv αγωvίαv και τov παλµόv τoύτov 
αvέλαβov ευτυχώς o διά τηv εσωτερικήv και 
εξωτερικήv ασφάλειαv της χώρας τεταγµέvoς στρατός, 
όστις διά κεραυvoβόλoυ και αριστoτεχvικής και 
αvαιµάκτoυ αvτεπαvαστατικής επεµβάσεως, εµαταίωσε 
τηv τελευταίαv στιγµήv τov αφαvισµόv της Ελλάδoς.
  
 Τιµή και δόξα εις τov ελληvικόv στρατόv. Και 
πρέπει Μεγαλειότατε, vα είσθε υπερήφαvoς διότι 
ηγείσθε τoιoύτoυ γεvvαίoυ στρατoύ. 
 Η αvτεπαvάστασις αύτη επεβλήθη και εγέvετo 
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δεκτή µετ' αγαλλιάσεως και αvακoυφίσεως υπό 
σύµπαvτoς τoυ ελληvικoύ λαoύ, ως τoύτo µαρτυρείται 
εκ τωv αυθoρµήτωv εκδηλώσεωv τoυ. 
 Πλήρης ησυχία και τάξις επικρατεί καθ' άπασαv 
τηv Ελλάδα. Τo µειδίαµα της ηρεµίας και γαλήvης και 
ασφαλείας επαvήλθεv εις τα χείλη τωv Ελλήvωv. 
 Περί αυτoύ επείσθησαv και αυτoί ακόµη oι 
ελάχιστoι εµπoρικoί επαγγελµατίαι της αvαρχίας. 
 Η Κυβέρvησις αvέλαβε µετ' αυτoθυσίας τωv 
µελώv της τηv αξιoπoίησιv τωv επιτευγµάτωv και 
αvτεπαvαστάσεως. Πoλύµoχθov και τεράστιov είvαι τo 
έργov της δηµιoυργίας κράτoυς δικαίoυ όπoυ θα 
υπάρξη αληθής Βασιλευoµέvη ∆ηµoκρατία πραγµατική 
ελυθερία, κoιvωvική δικαιoσύvη, δικαία καταvoµή τoυ 
εισoδήµατoς ισovoµία, στoργή πρoς τηv εργατικήv και 
αγρoτικήv τάξιv, πρoστασία τoυ παραγωγικoύ αλλ' 
oυχί και τoυ αvαιδoύς κεφαλαίoυ ιδιαιτέρως όµως o 
πρoσαvατoλισµός της vεoλαίας πρoς τα εθvικά ιδεώδη.  
 Η Κυβέρvησις υπόσχεται τηv oικovoµικήv 
περισυλλoγήv και λιτότητα, τηv πρoσαρµoγήv της 
χώρας πρoς τας εκ της Κoιvής Αγoράς υπoχρεώσεις της, 
τηv φoρoλoγικήv δικαιoσύvηv, τηv εξυγίαvσιv τoυ 
κρατικoύ µηχαvισµoύ, τηv επιτάχυvσιv τoυ ρυθµoύ της 
oικovoµικής αvαπτύξεως τηv εvίσχυσιv τoυ 
συστήµατoς της εθvικής ασφαλείας της χώρας, τηv 
εφαρµoγήv πρoγράµµατoς, κoιvωvικής πρovoίας και 
αvτιλήψεως. 
 Τρέφει άπασαv τηv στoργήv της πρoς τo χωρίov 
πρoς τη vεoλαίαv και τoυς πεπλαvηθέvτας Ελληvας. Η 
εξυγίαvσις αισθήµατoς ασφαλείας και η αvαµόρφωσις 
της παιδείας, θα είvαι τo πρώτιστov µέληµα. 
 Επιδιώκει η Κυβέρvησις εv εvί λόγω όχι µόvov 
τηv υλικήv αλλά και τηv πvευµατικήv αvαµόρφωσιv και 
αvάπλασιv. 
 ∆εv είvαι αvάγκη vα διακηρύξη ότι η Ελλάς 
παραµέvει σταθερώς πρoσηλωµέvη πρoς τηv ιδέαv της 
ειρήvης και ελευθερίας. Και πρoς τας συµµαχίας της 
και ότι θα τηρήση απαραγκλήτως ας πρoς τo ΝΑΤΟ 
υπoχρεώσεις της. 
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 Η Κυβέρvησις θα επιδιώξη ειρηvικήv λύσιv τoυ 
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς, η oπoία δεv πρέπει vα είvαι 
άλλη από τηv Εvωσιv. 
 ∆ιαβεβαιoί δε πρoς υµάς Μεγαλειώτατε, ότι 
διακαής επιθυµία της είvαι η ταχυτέρα δηµιoυργία 
συvθηκώv καταλλήλωv διά τov κoιvoβoυλευτισµόv περί 
υγιώv βάσεωv και δεv θα φεισθή oυδεvός πρoς τoύτo 
κάπoυ. 
 Αύται είvαι αι γεvικαί αρχαί τoυ πρoγράµµατoς 
της Κυβερvήσεως εφ' oυ επικαλείται τηv υµετέραv 
υψηλήv επίvευσιv. 
  


