Το Βασιλικό Κίνημα του '67
Έιαβε ρώξα ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1967 θαη ήηαλ ε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Βαζηιηά
Κσλζηαληίλνπ λα αλαηξέςεη ηε Χνύληα ησλ πληαγκαηαξρώλ.
Ο Κσλζηαληίλνο είρε νξθίζεη ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο ηελ 21ε Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ,
λνκηκνπνηώληαο έηζη ηελ εμνπζία ηνπο. Κάπνηνη ζεώξεζαλ ηε βξαρύρξνλε ζπλεξγαζία
ηνπο σο ηαθηηθό ειηγκό, πξνθεηκέλνπ ν
Κσλζηαληίλνο λα νξγαλώζεη ηελ αληεπίζεζή ηνπ
θαη λα επαλαθέξεη ηε Γεκνθξαηία ζηε ρώξα. Οη
πεξηζζόηεξνη ην είδαλ σο ην κνηξαίν ιάζνο ηνπ
27ρξνλνπ βαζηιηά, πνπ νδήγεζε επηά ρξόληα
αξγόηεξα ζηελ θαηάξγεζε ηεο Μνλαξρίαο.
Η ζρέζε Κσλζηαληίλνπ θαη πξαμηθνπεκαηηώλ δελ
ήηαλ αξκνληθή. Ο Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο θαη νη
ζπλ απηώ δελ ήζειαλ λα κνηξαζηνύλ ηελ εμνπζία
κε ηνλ λεαξό βαζηιηά, πνπ ζύκθσλα κε ηελ
παξάδνζε ηεο ειιεληθήο κνλαξρίαο «δελ
βαζίιεπε απιώο, αιιά θπβεξλνύζε». ' έλα ηαμίδη
ηνπ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ην θζηλόπσξν ηνπ
'67, ν Πξόεδξνο Σδόλζνλ θέξεηαη λα ηνπ είπε όηη
θαιό ζα ήηαλ ε θπβέξλεζε λα αληηθαηαζηαζεί
από κίαλ άιιε. Ο Κσλζηαληίλνο ην εμέιαβε σο
ελζάξξπλζε γηα ηελ αλαηξνπή ηεο Χνύληαο.

Η ππώτη σοςντική κςβέπνηση, με
ππωθςποςπγό τον Κωνσταντίνο Κόλλια

Έπεηηα από δηζηαγκνύο θαη ακθηηαιαληεύζεηο, απνθάζηζε λα εθδειώζεη ην θίλεκά ηνπ
ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ. Όρη από ηελ Αζήλα, πνπ ζηξαηνθξαηείην θαη ρνπληνθξαηείην, αιιά
από ηε Βόξεηα Διιάδα, όπνπ ππήξραλ ζηξαηησηηθνί πηζηνί ζ' απηόλ. Σν ζρέδην πξνέβιεπε
όηη νη δπλάκεηο ηνπ ζα θηλνύληαλ από ηελ Καβάια πξνο ηε Θεζζαινλίθε, κε αληηθεηκεληθό
ζθνπό ηελ θαηάιεςε θαη ηελ εγθαηάζηαζε κηαο δεύηεξεο θπβέξλεζεο ζηε
ζπκπξσηεύνπζα. Ο Κσλζηαληίλνο πίζηεπε όηη ν δηεζλήο παξάγσλ θαη ε εζσηεξηθή πίεζε
ζα αλάγθαδαλ ηε Χνύληα ζε παξαίηεζε, κε απνηέιεζκα ηε ζξηακβεπηηθή επηζηξνθή ηνπ
ζηελ Αζήλα.
Έηζη, ην πξσί ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ επηβηβάζηεθε ζην βαζηιηθό αεξνπιάλν ζην Σαηόη, κε
πξννξηζκό ην αεξνδξόκην ηεο Χξπζνύπνιεο. Μαδί ηνπ είρε ηελ βαζίιηζζα Άλλα-Μαξία, ηα
δύν παηδηά ηνπ Αιεμία θαη Παύιν, ηε βαζηινκήηνξα Φξεηδεξίθε, ηελ αδειθή ηνπ Δηξήλε
θαη ηνλ πξσζππνπξγό Κσλζηαληίλν Κόιιηα, πνπ ήηαλ δηθόο ηνπ άλζξσπνο. ηελ αξρή, ηα
πξάγκαηα πήγαηλαλ θαη' επρή. Σνπ επηθπιάρζεθε ζεξκή ππνδνρή ζην αεξνδξόκην από ηνλ
ηνπηθό δηνηθεηή ηεο κεξαξρίαο, πνπ ήηαλ κπεκέλνο ζην θίλεκα. Σν Ναπηηθό θαη ε
Αεξνπνξία, πνπ δελ είραλ ζπκκεηνρή ζην πξαμηθόπεκα ηεο 21εο Απξηιίνπ, ηάρζεθαλ ζην
πιεπξό ηνπ.
Όκσο, ην ζρέδην ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ήηαλ απιντθό, αθειέο θαη
γξαθεηνθξαηηθό. ηεξίρζεθε κόλν ζηνπο ζηξαηησηηθνύο θαη δελ πξνζπάζεζε λα
πξνζεηαηξηζζεί ηνπο πνιηηηθνύο θαη ην ιαό. Ήηαλ εύθνιν λα ππνλνκεπζεί εθ ησλ έζσ θαη
κάιηζηα από κεζαίνπο αμησκαηηθνύο πηζηνύο ζηε Χνύληα, νπνίνη ζπλέιαβαλ ηνπο

επηθεθαιήο ηνπο θαη αλέιαβαλ απηνί ηε δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ. Κηλήζεθαλ, κάιηζηα, πξνο
ηελ Καβάια, κε ζθνπό ηε ζύιιεςε ηνπ Βαζηιηά. Η έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ε δηαθνπή ησλ
επηθνηλσληώλ εκπόδηζαλ ην Ναπηηθό θαη ηελ Αεξνπνξία λα ζπληνληζηνύλ.
Η Χνύληα ησλ Αζελώλ, αθνύ μεπέξαζε αβξόρνηο πνζί ηνλ αξρηθό αηθληδηαζκό, γξήγνξα
αλέιαβε ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Γελ ηελ πείξαμε θαη πνιύ πνπ ν εθιεθηόο ηεο
πξσζππνπξγόο ήηαλ κεηαμύ ησλ ζπλσκνηώλ. ε κία εκθαλή αιιαγή δηάζεζεο, άξρηζαλ λα
ινηδνξνύλ ηνλ Κσλζηαληίλν, αλαθνηλώλνληαο από ξαδηνθώλνπ όηη ν Μεγαιεηόηαηνο
θξύβεηαη «από ρσξίνπ εηο
ρσξίνλ», κία ξήζε πνπ
παξέκεηλε
έθηνηε
ζην
ειιεληθό ιεμηιόγην.
Ο Κσλζηαληίλνο, αθνύ
αληειήθζε όηη ην ζρέδηό
ηνπ δελ είρε δπλαηόηεηα
επηηπρίαο,
επηβηβάζηεθε
ζην βαζηιηθό αεξνπιάλν κε
ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηνλ
Κόιιηα. Από ηελ Καβάια
θαηεπζύλζεθε ζηε Ρώκε,
όπνπ έθζαζε ην πξσί ηεο
14εο Γεθεκβξίνπ 1967 θαη
δήηεζε πνιηηηθό άζπιν.
Παξέκεηλε εμόξηζηνο γηα ην
ππόινηπν ηεο ρνπληηθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη δελ
επέζηξεςε
πνηέ
ζηελ
Διιάδα σο Βαζηιηάο, θαζώο
ε Μνλαξρία θαηαξγήζεθε
κε ην δεκνςήθηζκα ηεο 8εο
Γεθεκβξίνπ 1974.
Η βασιλική οικογένεια λίγο μετά την άυιξή τηρ στη Ρώμη.

