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Διάγγελμα της Χούντας

Κωνσταντίνος Κόλλιας


Εισαγωγικό σημείωμα 
Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1967 εκδηλώνεται στη χώρα 
στρατιωτικό πραξικόπημα που καταλύει τη δημοκρατία. Την επόμενη 
μέρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, τον οποίο 
οι πρωταίτιοι της Χούντας με τη σύμφωνη γνώμη του παλατιού έχουν 
ορίσει πρωθυπουργό, απευθύνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό. 

	 Ελληνικέ Λαέ,

	 	 από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διε-
πράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και 
αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθο-
δική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός του Κοι-
νοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις της κρατικής μηχανής, η 
πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας, η 
κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και 
η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συ-
νεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του 
τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους 
και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής. 

	 Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν του Στρα-
τού μας. Η επέμβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά η 
εκτροπή αύτη ήτο επιβεβλημένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η σωτηρία της 
Πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόμος. Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο 
δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το υφιστάμενον αδιέξοδον. Πρώτον, διότι, υπό τας 
παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή διεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι 
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οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών, θα ωδηγούμεθα μοιραίως εις την αι-
ματοχυσίαν και το χάος. 

	 Δι’ αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την κατα-
στροφήν, ένα βήμα προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί απόλυ-
τος γαλήνη και τάξις. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν 
προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος. 

	 Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα, και ουδεμίαν πολιτι-
κήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να ευνοήσωμεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανή-
κομεν ούτε εις την οικονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθει-
μένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και 
θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων. 

	 Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν 
τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδή-
ποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της μέσου. 

Ζήτω το Έθνος! Ζήτω ο Βασιλεύς! Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!
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