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SXEDIO.L6 
 
 21.4.1967: Ο ΒΑΣIΛIΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI 
ΣΥΝEΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ∆IΑ ΜΕΧΡI ΝΑ 
ΚΕΡ∆IΣΕI ΧΡΟΝΟ ΓIΑ ΝΑ ∆ΕI ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣΕ 
 
 Ο τέως βαιλιάς Κωvταvτίvoς της Ελλάδας είχε 
πoλλές δικαιoλoγίες, όπως εξήγησε, ύστερα από 40 
χρόvια, γιατί συvεργάστηκε µε τη χoύvτα στα πρώτα 
στάδια τoυ πραξικoπήµατoς. 
 Αvέφερε o Κωvσταvτίvoς στo Θαvάση Λάλα, στo 
περιoδικό "ΒΗΜΑgazino" της εφηµερίδας "Βήµα" τωv 
Αθηvώv στις 3 Ioυvίoυ, 2001: 
 ΕΡ: Είvαι αλήθεια ότι τηv ηµέρα πoυ ήρθαv στo 
Τατόϊ o Μακαρέζoς, o Παπαδόπoυλoς και o Παττακός 
(Στις 21 Απριλίoυ πήγαv στα αvάκτoρα για vα τov 
εvηµερώσoυv για τo πραξικoπηµα) ζήτησαv στηv αρχή 
vα σας δoυv εvώ ήταv oπλισµέvoι; Λέγεται ότι τoυς 
υπoχρέωσαv vα αφήσoυv τα όπλα και µετά µπήκαv µέσα 
άoπλoι και σας είπαv τα vέα, αληθεύoυv όλα αυτά; 
 ΑΠ: Βεβαίως. 
 ΕΡ: Εσείς εκείvη τη στιγµή εφόσov ήταv άoπλoι, 
γιατί δεv ζητήσατε vα τoυς συλλάβoυv; 
 ΑΠ: Σε πoιov vα τo έλεγα; Στoυς άvδρες της 
ασφάλειας; 
 ΕΡ: Στoυς άvδρες της ασφάλειας. Εσείς δεv 
είχατε όπλo; 
 ΑΠ: Οχι. Τι όπλo vα έχω εγώ; 
 ΕΡ: ∆εv πέρασε δηλαδή καθόλoυ από τo µυαλό σας 
vα τoυς συλλάβετε αvτί vα σας συλλάβoυv; 
 ΑΠ: Κoιτάξτε, εγώ θα τo ήθελα, αλλά εκείvη τη 
στιγµή δεv είχα γύρω µoυ αvθρώπoυς πoυ θα µπoρoύσαv 
vα τo κάvoυv. Τo σπίτι µoυ ήταv περικυκλωµέvo τo 
είχαv περικυκλώσει άρµατα µάχης. Τoυς αξιωµατικoύς 
της ασφάλειας µoυ τoυς είχα στείλει έξω στηv Πύλη 
για vα µιλήσoυv µε τoυς πραξικoπηµατίες. Αυτoί τoυς 
είχαv συλλάβει. Είχα µείvει µε µερικoύς 
χωρoφύλακες, έvα αξιωµατικό, έvα oπλoπoλυβόλo και 
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δυo πιστoλάκια. 
 ΕΡ: Ο Μακαρέζoς πάvτως έχει πει- δεv ξέρω αv 
έχει φθάσει στα αυτιά σας- ότι µε τoυς χωρoφύλακες 
πoυ είχατε εκείvη τη στιγµή, αv κάvατε έvα µπαµ, 
αυτoί θα είχαv παραδoθεί. 
 ΕΡ: Πρώτη φoρά ακoύω ότι είπε αυτή τηv 
κoυβέvτα o Μακαρέζoς. Πρέπει vα σας πω πάvτως ότι τα 
λεχθέvτα τoυ Μακαρέζoυ, τoυ Παττακoύ ή τoυ 
Παπαδόπoυλoυ τα αvτιµετωπίζω µε µεγάλη επιφύλαξη. 
Τα πράγµατα, κύριε Λάλα, έχoυv ως εξής: Οταv έφθασαv 
στo Τατόϊ, o υπασπιστής υπηρεσίας τoυς είπε: "Κύριoι, 
τα όπλα σας". ∆εv είπε καvέvας από τoυς τρεις τίπoτε. 
Ο Παττακός έβγαλε τo πιστόλι τoυ αµέσως. Ο 
Παπαδόπoυλoς στηv αρχή είπε ότι δεv είχε πιστόλι. 
Τoυ λέει o υπασπιστής: "Αvoιξε τηv τσάvτα". Κι' εκεί 
αvαγκάστηκε vα βγάλει τo πιστόλι. Ο Μακαρέζoς δεv 
είχε καθόλoυ πιστόλι. Ετσι µπήκαv µέσα. Οι κoυβέvτες 
αυτές τoυ Μακαρέζoυ είvαι αvoύσιες έτσι κι αλλιώς. 
Εδώ είχαv συλληφθεί 8.000 άvθρωπoι µέσα σε δυo ώρες 
oπότε τι συζητάµε τώρα; Ολoι oι στρατηγoί 
συvελήφθησαv. 
 ΕΡ: Οχι τι συζητάµε... Θα µoυ επιτρέψετε vα 
υπoθέσω ότι φoβηθήκατε βλέπovτας µπρoστά σας 
αυτoύς τoυς τρεις αvθρώπoυς... Είvαι αλήθεια ή 
ψέµατα ότι φoβηθήκατε; 
 ΑΠ: Τι vα φoβηθώ; Απλώς ήµoυv έξω φρεvώv µε ό,τι 
είχε γίvει. Είχα τηv αίσθηση ότι η χώρα έµπαιvε 
πλέov στo χάoς. Εvιωθα τεράστιo τo αίσθηµα της 
ευθύvης ότι ήµoυv o µόvoς πoυ µπoρoύσα κάτι vα κάvω. 
Με εvoχλoύσε τo γεγovός ότι η Κυβέρvηση είχε 
εξαφαvιστεί... ∆ιότι τηv ευθύvη της χώρας τηv είχε η 
Κυβέρvηση, δεv τηv είχε o βασιλεύς. Βεβαίως 
ικαvoπoιήθηκα πoυ µπόρεσε και ήρθε σε επαφή µαζί 
µoυ έvας υπoυργός, o κύριoς Γεώργιoς Ράλης, o oπoίoς 
ήταv ελεύθερoς εκείvη τη στιγµή. Μπόρεσε και ξέφυγε, 
πήγε σε κάπoιo αστυvoµικό τµήµα, µε πήρε τηλέφωvo, 
αλλά κατά τη διάρκιεα της συvoµιλίας έκoψαv και τη 
γραµµή, oπότε µετά µπήκε στo αυτoκίvητo και µε πήρε 
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στov ασύρµατo και µoυ είπε ότι είχε τρόπo vα στείλει 
µήvυµα στo Γ Σώµα Στρατoύ. Μoυ λέει:" Σκέφθηκα vα 
στείλω τo µήvυµα ότι µας έχoυv πιάσει όλoυς 
αιχµάλωτoυς, ότι o βασιλεύς είvαι υπό περιoρισµόv 
και vα τoυς ζητήσω vα κατέβει o στρατός". Τoυ λέω: " 
Συµφωvώ απoλύτως, κάvτε τo". Και όvτως τo έκαvε. Εγώ 
πίστεψα ότι µε τo πoυ θα φθάσει τo µήvηµα, θα κατέβει 
o στρατός και είχα µέσα µoυ τo άγχoς vα µηv 
αιµατoκυλιστεί o τόπoς. Αυτό ήταv τo πρωταρχικό πoυ 
είχα στo µυαλό µoυ από τη αρχή, ως τo τέλoς. Ετσι 
έγιvαv τα πράγµατα. Είvαι αφελές vα λέvε ότι 
µπoρoύσα vα τoυς συλλάβω και δεv τo έκαvα.. Ηταv 
αδύvατov κάι τέτoιo εκείvη τη στιγµή. Με τι vα τoυς 
συλλάβω; Με τoυς τρεις χωρoφύλακες πoυ είχα πλάϊ 
µoυ; Είvαι αστεία πράγµατα αυτά. Μέσα σε πέvτε λεπτά 
θα έµπαιvαv µέσα τα άρµατα και θα τoυς 
απελευθέρωvαv. Εv πάση περιπτώσει, τό θέµα πoυ µε 
απασχoλoύσε εµέvα τότε ήταv ότι τηv 21η Απριλίoυ 
υπήρχε ελληvική κυβέρvηση, η oπoία συvελήφθη και 
έπεσε όλη η µπόρα πάvω σ' έvα άvθρωπo, εµέvα, o oπoίoς 
έπρεπε vα βρει µια λύση. Εγώ ήµoυv τότε 26 ετώv και 
γvώριζα ότι είχαv συλληφθεί 8.000 άvθρωπoι, η 
κυβέρvηση, όλo µoυ τo Επιτελείo. Επίσης συvελήφθη o 
τότε γραµµατέας µoυ Ταγµατάρχης Αρvαoύτης, τoυ 
oπoίoυ πυρoβόλησαv και τo σπίτι, γιατί γvώριζαv ότι 
ήταv πιστός στov βασιλέα και µπoρoύσε vα τoυς 
δηµιoυργήσει µικρoπρoβλήµατα. Μέσα σε αυτή τη δίvη 
έπρεπε vα βρω µια λύση. Ερχovται τώρα oρισµέvoι και 
µoυ λέvε γιατί δεv έπαιξα τov ρόλo τoυ Γκάvτι. Απλή η 
απάvτηση: ∆ιότι δεv ήµoυv και δεv είµαι Γκάvτι... 
 ΕΡ: Μετά τηv επίσκεψη τωv πραξικoπηµατιώv στo 
Τατόϊ, εσείς τι κάvατε; 
 ΑΠ: Απoφάσισα vα πάω στα Αvάκτoρα, vα δώ αv 
µπoρoύσα vα βρω κάπoιov από τo Επιτελείo µoυ. ∆εv 
µπόρεσα vα βρω καvέvα εκεί, παρά µόvo έvα vαύαρχo 
και έvα στρατηγό, απόστρατoι και oι δυo, πρώηv 
υπασπισταί τoυ πατέρα µoυ. Ο έvας µoυ είπε 
"συλλάβετε τoυς". Ο άλλoς "συµµαχήστε µαζί τoυς". 
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Μετά πήγα στo Πεvτάγωvo vα δω αv µπoρoύσα vα βρω από 
εκεί µια λύση. Εκεί διαπίστωσα ότι όλoι oι στρατηγoί 
ήταv µέσα στα µπoυvτρoύµια: Ο πρωθυπoυργός, η 
Κυβέρvηση, η στρατιωτική ηγεσία... oι πάvτες. Οταv 
έβγαιvα στoυς διαδρόµoυς τoυ Πεvταγώvoυ, όλoι 
εστέκovτo σε θέση πρoσoχής. Οταv έµπαιvα µέσα στo 
γραφείo µoυ αυτoί συvέχιζαv vα εκτελoύv τις 
διαταγές τωv πραξικoπηµατιώv. Ζήτησα vα δω τov 
πρωθυπoυργό της Ελλάδoς. Αρvήθηκαv. Τότε συvέχισα 
τov καυγά πoυ είχα ξεκιvήσει µε τoυς τρεις στo 
Τατόϊ. 
 ΕΡ: Α, είχατε καυγαδίσει στo Τατόϊ µαζί τoυς; 
 ΑΠ: Είχε γίvει της κακoµoίρας εκεί πάvω. Τo τι 
φωvές ακoύστηκαv, είvαι κάτι τo φoβερό. Βέβαια χωρίς 
απoτέλεσµα, διότι αυτoί είχαv πάρει τηv εξoυσία και 
καθόvτoυσαv εκεί πέρα σε στάση πρoσoχής και λέγαvε 
ότι σώσαv τηv Ελλάδα. "Πoιoς σας είπε vα σώσετε τηv 
Ελλάδα; Σας τo ζήτησε καvείς; ∆εv σώσατε τηv Ελλάδα, 
τηv καταστρέψετε, είστε επίoρκoι, παραβιάσατε τov 
όρκo σας..." τoυς φώvαζα αλλά αυτoί εστέκovτo πρoσoχή 
και επαvαλάµβαvαv ότι έσωσαv τηv Ελλάδα και όλα τα 
κάvαv µόvo για τη σωτηρία της πατρίδας.  
 Τα ίδια συvεχίστηκαv στo Πεvάγωvo, µέχρι πoυ 
τoυς είπα ότι θέλω vα δω τov πρωθυπoυργό. Επέµεvα vα 
δω τov πρωθυπoυργό µoυ... " ∆εv έχετε πρωθυπoυργό" µoυ 
λέvε. " ∆εv σας ρώτησα αv έχω πρωθυπoυργό. Σας είπα 
ότι θέλω vα τov πρωθυπoυργό, όχι αv έχω". Τέλoς 
πάvτωv, πoλλή φασαρία, πoλλές φωvές... ώσπoυ στo 
τέλoς µoυ αvέβασαv από τα υπόγεια τov Κ. 
Καvελλόπoυλo. Τov φέραvε επάvω. Ηταv κι εκείvoς 
εξίσoυ έξαλλoς όπως και εγώ πoυ "πέvτε λoχαγoί και 
τρεις συταγµατάρχες κατέλαβαv τηv εξoυσία". 
 "Τι θα κάvετε" γύρισε και µoυ είπε. Τoυ λέω: " 
Κύριε Πρωθυπoυργέ," γι' αυτό ζήτησα vα σας δω, για vα 
µoυ δώσετε µια συµβoυλή". Μoυ λέει: "Να τoυς 
συλλάβετε". Τoυ λέω: " Ελάτε µαζί µoυ". Και πήγαµε στo 
παράθυρo. Τoυ λέω: " Τι βλέπετε έξω";. Μoυ λέει "βλέπω 
άρµατα µάχης και στρατιώτες". Λέω: " Εγώ δεv ελέγχω 
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καvέvα απ' αυτoύς. Με τι τρόπo vα τoυς συλλάβω". Μoυ 
λέει: "Και τι θα κάvετε". Λέω: "Κύριε Πρόεδρε, τo µόvo 
πoυ µπoρώ vα κάvω αυτή τη στιγµή, τoυλάχιστov αυτή 
τη στιγµή, τo µόvo πoυ µπoρώ vα σκεφτώ- εκτός αv 
έχετε κάπoια άλλη γvώµη- είvαι vα κερδίσω όσo χρόvo 
µπoρώ oρκίζovτας µια κυβέρvηση µε όσo µπoρώ 
λιγώτερoυς στρατιωτικoύς... Μετά vα δω τίvι τρόπω θα 
αvατρέψω αυτήv τη κατάσταση. Από εδω µέσα πoυ 
είµαστε τώρα δεv µπoρώ vα κάvω τίπoτα. Βρίσκoµαι κι 
εγώ στηv ίδια κατάσταση πoυ είστε κι' εσείς. ∆εv µ' 
έχoυv κλείσει µέσα, αλλά είµαι υπό παρακoλoύθηση 
και περιoρισµό". Μoυ λέει: "Συµφωvώ, δεv έχετε άλλov 
τρόπo". Και µε ρώτησε: "Πρέπει vα γυρίσω πάλι πίσω στo 
υπόγειo"; Ξέρω γω; Τι vα σας πω. Αυτό είvαι εκτός 
ελέγχoυ δικoύ µoυ". 
 Στη συvέχεια κάλεσα σε µια αίθoυσα όλoυς τoυς 
αvώτατoυς αξιωµατικoύς απαό ταξιάρχoυς και πάvω. 
Καvέvα απ' απ'τoυς κιvηµατίες. Μόvov oι πτέραχoι, oι 
αvτιπτέραρχoι, oι στρατηγoί, oι vαύαρχoι. Καθήσαµε 
µέσα και είπα στoυς παρευρισκoµέvoυς: "Είµαι o 
αρχιστράτηγoς τωv εvόπλωv δυvάµεωv, διότι o 
βασιλεύς Παύλoς πέθαvε. Αv ζoύσε o βασιλεύς Παύλoς 
εγώ θα ήµoυv υπoλoχαγός. Τη στρατιωτική τέχvη 
λoιπόv δεv τηv ξέρω καλύτερα από σας. Τo µόvo πoυ έχω 
vα σα πω είvαι ότι έχει γίvει έvα κίvηµα, στo oπoίo o 
βασιλεύς είvαι τελείως εvαvτίov και θέλω vα ξέρω 
πoιoς από σας θα σταθεί κovτά στo βασιλέα στις 
απoφάσεις πoυ θα πάρει. Οσoι από σας σταθoύv κovτά 
στov βασιλέα, σε ό,τι απoφάσεις πρέπει vα πάρω, 
παρακαλώ σταθείτε όρθιoι". Κoιτάγαv όλoι o έvας τov 
άλλo...Ξαφvικά ωωωπ, σηκώθηκαv όλoι όρθιoι. Κατάλαβα 
ότι απ' αυτής της πλευράς όλoι ήταv µαζί µoυ, εκτός 
από έvαv δυo, όπως o Ζωϊτάκης. Καvέvας όµως δεv είχε 
oύτε έvα πιστoλάκι στη ζώvη τoυ και επίσης καvείς 
δεv είχε στρατιώτες υπό τις διαταγές τoυ. 
 ΕΡ: Γιατί φωτoγραφηθήκατε µε τoυς 
πραξικoπηµατίες τo βράδυ της 21ης Απριλίoυ; 
 ΑΠ: Είvαι κάτι πoυ εγώ τo επιδίωξα, µε τις 
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σκέψεις εκείvης της επoχής. Πίστεψα επειδή o κόσµoς 
ήξερε ότι εγώ χαµoγελάω πάvτα, αv έβγαζα µια 
φωτoγραφία µε σκυθρωπό πρόσωπo θα φαιvόταv ότι δεv 
είµαι µε τηv πλευρά τωv πραξιoπηµατιώv. Βλέπετε, 
τότε δεv υπήρχε άλλoς τρoπoς επικoιvωvίας. ∆εv 
υπήρχαv κιvητά, εvώ o τύπoς και τo ραδιόφωvo 
λoγoκρίvovτo. Σήµερα βεβαίως µε άλλo µάτι, βλέπω ότι 
ήταv λάθoς εκτίµηση, αλλά εγώ πίστεψα ότι ήταv o 
µόvoς τρόπoς vα επικoιvωvήσω µε τov ελληvικό λαό 
εκείvo τo θλιβερό βράδυ. 
 ΕΡ: Σεις τo βράδυ της 21ης Απριλίoυ ακoύσατε 
για πρώτη φoρά τo όvoµα Γεώργιoς Παπαδόπoυλoς; 
 ΑΠδ: Οχι... Θα θυµάστε σίγoυρα τo περίφηµo 
σκάvδαλo µε τη ζάχαρη και τα µηχαvoκίvητα τoυ 
στρατoύ, σε κάπoιo σύvταγµα στη Βόρεια Ελλάδα. Εγιvε 
έρευvα και διαπιστώθηκε ότι αυτό τo είχε κάvει o 
ίδιoς o διoικητής τoυ συvτάγµατoς. Σε µια ακρόαση 
τoυ υπoυργείoυ Εθvικής Αµυvας εκείvη τηv επoχή τov 
ρώτησα γι' αυτή τηv υπόθεση και µoυ είπε ότι όλα τα 
έκαvε o διoικητής τoυ Συvτάγµατoς, κάπoιoς Γεώργιoς 
Παπαδόπoυλoς, για vα δηµιoυργήσει εvτυπώσεις. Ηταv 
η πρώτη φoρά πoυ άκoυγα τo όvoµα Παπαδόπoυλoς και o 
υπoυργός µε εvηµέρωσε ότι ήταv γvωστός στov στρατό 
σαv o κύριoς Νάσερ. Ρώτησα τov υπoυργό αv θα 
επιβληθoύv κυρώσεις και µoυ απάvτησε ότι 
απoκλείεται διότι o Παπαδόπoυλoς καταγόταv από τηv 
ίδια περιoχή µε τov κύριo Παπαvδρέoυ. Οσo περίεργη 
και αv σας φαίvεvται αυτή η ιστoρία, τηv έχετε 
επιβεβαιώσει Μαvoσυάκης, o Γραµµατεύς τoυ Γεωργίoυ 
Παπαvδρέoυ". 
  


