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21 Απριλίου
Τη νύχτα της Παρασκευής 21 Απριλίου επίλεκτες δυνάμεις του Στρατού υπό τον 
έλεγχο συνωμοτικής ομάδας με επικεφαλής τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Νικόλαο 
Μακαρέζο και Στυλιανό Παττακό, κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας, με 
τεθωρακισμένα και βαρέα οχήματα, καταλαμβάνοντας το Κοινοβούλιο και άλλα 
δημόσια κτίρια. Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, σε καθεστώς ιδιότυπης 
απομόνωσης, αποδέχεται να συνεργαστεί, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρήσει 
κάποιο βαθμό ελέγχου της κατάστασης. Έχοντας πλαστογραφήσει την υπογραφή του 
βασιλιά και υπό την επίφαση της σύμφωνης γνώμης ενός αόριστου «υπουργικού 
συμβουλίου», οι πραξικοπηματίες ανακοινώνουν το πρωί της 21ης Απριλίου από 
το ραδιόφωνο την ανάληψη «τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας ὑπὸ τοῦ Στρατοῦ πρὸς 
σωτηρίαν τῆς πατρίδος». 

Η απροκάλυπτη κατάλυση της συνταγματικής τάξης θα συνεχιστεί με τη δημοσίευση 
βασιλικών διαταγμάτων «περὶ κηρύξεως τῆς χώρας εἰς κατάστασιν πολιορκίας 
καὶ ἀναστολῆς ἄρθρων τοῦ Συντάγματος». Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται, 
μεταξύ άλλων, η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στους δρόμους της Αθήνας, η 
ανάληψη χρημάτων και η αγορά χρυσών λιρών. Παράλληλα, κλείνει προσωρινά το 
Χρηματιστήριο. Η ορκωμοσία από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, της νέας “κυβέρνησης” 
υπό την προεδρία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κόλλια, θα 
προσδώσει στο καθεστώς μια επίφαση νομιμότητας, παρά τη συμμετοχή σε κρίσιμα 
υπουργεία της ηγετικής τριανδρίας του πραξικοπήματος, η οποία θα αποδειχθεί 
χρήσιμη για την εδραίωση της αυταρχικής του εξουσίας στο επόμενο διάστημα.
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Τεθωρακισμένα μπροστά στο Καλλιμάρμαρο, 21 Απριλίου 1967
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», Αρχείο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Στρατιώτες στην ταράτσα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
21 Απριλίου 1967
Φωτογραφικό Αρχείο Flippress/Βασίλη Καραγεώργου

Ο Τύπος
Βασικό μέλημα της δικτατορίας αποτελεί ο έλεγχος της ενημέρωσης και η 
λογοκρισία των εντύπων. Από τις πρώτες ημέρες του καθεστώτος, οι εκδότες 
βρέθηκαν μπροστά στο δίλημμα της συνέχισης ή μη της δραστηριότητάς τους. Η 
έκδοση μιας εφημερίδας θα μπορούσε να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών, 
έστω και υπό περιορισμούς, ωστόσο η λογοκρισία θα ακύρωνε στην πράξη το ρόλο 
της. Η Αὐγή, ως όργανο της ΕΔΑ κλείνει στις 21 Απριλίου, ενώ τα φύλλα που 
έχουν ήδη τυπωθεί καταστρέφονται από το καθεστώς. Από τις εφημερίδες του 
Κέντρου, η Ἐλευθερία παύει τη λειτουργία της με απόφαση του εκδότη της Πάνου 
Κόκκα, αμέσως μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος. Από το συντηρητικό χώρο, 
ανάλογη στάση θα κρατήσει και η εκδότρια της Καθημερινῆς και της Μεσημβρινῆς 
Ελένη Βλάχου, η οποία αρνείται να συνεχίσει την έκδοσή τους παρά τις έντονες 
πιέσεις που δέχεται από τους πραξικοπηματίες.

Η καταχώρηση για την εκδήλωση του πραξικοπήματος στο τελευταίο φύλλο της 
εφημερίδας H Καθημερινή, 21 Απριλίου 1967
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με τον “πρωθυπουργό” Κωνσταντίνο Κόλλια και την 
κυβέρνηση των πραξικοπηματιών, 26 Απριλίου 1967
Αρχείο δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Αντιστασιακές οργανώσεις
Με πρωτοβουλία του Μίκη Θεοδωράκη, μέλη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη 
και στελέχη της ΕΔΑ συγκροτούν στα τέλη Απριλίου τον πρώτο πυρήνα του 
«Πατριωτικού Μετώπου», το οποίο λίγο αργότερα θα μετονομαστεί σε «Πατριωτικό 
Αντιδικτατορικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Τον Μάιο, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, στελέχη 
της Ενώσεως Κέντρου και του ομίλου «Αλέξανδρος Παπαναστασίου», ιδρύουν την 
«Δημοκρατική Άμυνα», ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ιδρύεται η οργάνωση 
«Ρήγας Φεραίος» από μέλη της Νεολαίας Λαμπράκη.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, οι οργανώσεις αυτές, καθώς και άλλες που θα 
δημιουργηθούν στη συνέχεια, θα διακριθούν στην αντίσταση κατά της δικτατορίας. 
Δεκάδες μέλη τους θα συλληφθούν, θα φυλακιστούν και θα βασανιστούν. Παράλληλα, 
οι δίκες των συλληφθέντων από τα έκτακτα στρατοδικεία θα συντελέσουν στην 
αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας και την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας 
κατά του καθεστώτος των συνταγματαρχών.

Αεροφωτογραφία του στρατοπέδου πολιτικών κρατουμένων της Γυάρου 
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
[από: 21 Απριλίου: 1967-2007: 40 χρόνια από το πραξικόπημα της Χούντας 
(εφ. Τα Νέα, Αθήνα 2007)]

Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ελέγχου Δημοσίων Θεαμάτων για τη 
συνέχιση της απαγόρευσης προβολής της ταινίας «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», 
27 Νοεμβρίου 1967
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχείο Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών

Συλλήψεις
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου οι πραξικοπηματίες θα συλλάβουν τον 
πρωθυπουργό Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον πρώην πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, 
υπουργούς, βουλευτές και ηγετικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ιωάννης Πασαλίδης,ο Μανώλης 
Γλέζος, ο Ηλίας Ηλιού και ο Λεωνίδας Κύρκος. Παράλληλα, χιλιάδες 
πολίτες συλλαμβάνονται και οδηγούνται στον Ιππόδρομο του Φαλήρου και το 
Γήπεδο Καραϊσκάκη. Στον Ιππόδρομο, μπροστά σε εκατοντάδες κρατούμενους, 
δολοφονείται ο Παναγιώτης Ελής και κακοποιείται βάναυσα ο Ηλίας Ηλιού. Τις 
επόμενες ημέρες, χιλιάδες συλληφθέντες θα εκτοπιστούν στο Στρατόπεδο της 
Γυάρου, ή θα καταλήξουν σε φυλακές όλης της χώρας. 

«Helen Vlachou smuggles out plea to Press», άρθρο με το μήνυμα της εκδότριας 
Ελένης Βλάχου που βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, 
εφ. The Observer, 8 Οκτωβρίου 1967
Συλλογή Μαρίας Καραβία
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Δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος, 
εφ. Le Monde, 29 Νοεμβρίου 1967
ΜΙΕΤ/ΕΛΙΑ, Αρχείο Ελένης Βλάχου

Πρωτόκολλο ορκωμοσίας του “αντιβασιλέα” Γεώργιου Ζωιτάκη, 
13 Δεκεμβρίου 1967
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στο Παρίσι
«Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή

Το αντικίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου
Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την ηγετική ομάδα των πραξικοπηματιών, ο 
βασιλιάς Κωνσταντίνος μεταβαίνει στην Καβάλα, από όπου διατάσσει τους διοικητές 
μονάδων της Μακεδονίας να μην παίρνουν εντολές παρά μόνον από τον ίδιο. Όμως 
το σχέδιό του έχει ήδη διαρρεύσει, με αποτέλεσμα οι πραξικοπηματίες να έχουν 
προετοιμαστεί κατάλληλα. Πολλοί από τους αξιωματικούς συλλαμβάνονται, ενώ 
τα αεροδρόμια αποκλείονται. Απομονωμένος και χωρίς τη συμπαράσταση επαρκών 
δυνάμεων του Στρατού, ο Κωνσταντίνος θα αποφασίσει να φύγει από τη χώρα και 
το ίδιο βράδυ θα φτάσει στη Ρώμη, όπου θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια. 

Στο μεταξύ, το καθεστώς σπεύδει να ορκίσει “αντιβασιλέα” τον στρατηγό Γεώργιο 
Ζωιτάκη, λόγω της «ἀδικαιολογήτου ἀποχῆς τοῦ βασιλέως ἐκ τῆς ἐνασκήσεως τῶν 
καθηκόντων του» και “πρωθυπουργό” τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες 
προσπαθούν να αποφύγουν την οριστική ρήξη με το Στέμμα. Έστω και τυπικά, η 
ορκωμοσία, που είχε γίνει τον Απρίλιο του 1967 ενώπιον του βασιλιά μετά την 
εκδήλωση του πραξικοπήματος, συνέχιζε να αποτελεί τη μόνη νομιμοποιητική 
βάση που μπορούσε να επικαλεστεί ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο στο μεταξύ 
είχε καταλύσει κάθε έννοια συνταγματικής νομιμότητας.

Απόσπασμα από το διάγγελμα του βασιλιά Κωνσταντίνου, 14 Δεκεμβρίου 1967

«Σήμερον θέτω τέρμα εἰς τήν ἀνωμαλίαν καί τήν βίαν. Ζητῶ ἀπό τό σύνολον τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ νά μέ βοηθήση διά νά ἐπαναφέρω εἰς τόν τόπον μας τάς ἠθικάς 

ἐκείνας ἀξίας, αἱ ὁποῖαι ἐγεννήθησαν εἰς τήν χώραν αὐτήν καί ἀπό τάς ὁποίας ὅλοι 
οἱ πολιτισμένοι λαοί ἀντλοῦν τήν ἠθικήν καί πνευματικήν των δύναμιν. Ἐλευθερία 

καί δημοκρατία εἶναι λέξεις τάς ὁποίας ἡμεῖς ἐπροικίσαμεν μέ αἰώνιον νόημα. Μέ τήν 
λαμπράν αὐτήν κληρονομίαν ἄς προχωρήσωμεν εἰς τήν δημιουργίαν ἐθνικῆς ζωῆς 

ἀνταξίας ἑνός συγχρόνου λαοῦ, ἀγωνιζομένου μέ τό σύνθημα τῆς ἀναγεννήσεως διά 
τήν κοινωνικήν, τήν οἰκονομικήν καί τήν πνευματικήν του ἀνέλιξιν.»


