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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΙ

Είναι φίλος μου ό ύπουργός κ. 'Απόστολος Κακλαμάνης. 
Γνωριζόμαστε άπό τήν έποχή τής «ΕΛΕΥΘ ΕΡ ΙΑΣ»  όταν νεαρός 
τότε Δικηγόρος, ερχόταν στήν έφημερίδα μέ άγωνιστικά άρθρα.

Μ ετά  τήν μεταπολίτευσι πολλές φορές, υποχρεώθηκα άπό 
τήν 'Αλήθεια  νά τόν έπαινέσω. Τό έκανα μέ ξεχωριστή χαρά... 
Καί αύτό γιατί σεβάστηκα τόν άγωνιστή, άνεξάρτητα άπό τήν 
Όχθη, πού βρίσκεται, (ή βρισκόταν) άρκεϊ νά είναι όρθιος (ή καί 
νά πέφτη) άμετακίνητος! Όταν ξαφνικά πληροφορήθηκα ότι ό 
'Απόστολος Κακλαμάνης, τό καμάρι τοϋ Π ΑΣΟ Κ, ό πρώτος 
βουλευτής ' Αθηνών άλλά καί πάσης ' Ελλάδος είχε διαβή ΚΑΙ 
αυτός τήν πόρτα τής «Χούντας», τών Συνταγματαρχών, όπως 
τήν θέλουν σήμερα... Στήν άρχή δέν τό πίστεψα... Νόμισα ότι 
ύπάρχει κάποιο λάθος... Ό τα ν  όμως προχώρησα στις διάφορες 
μαρτυρίες κατάλαβα κατά τόν πλέον θετικό τρόπο ότι καί ό 
' Απόστολος Κακλαμάνης ε ίχε περάσει τήν πόρτα τού Ταξιάρχου 
Ίωαννίδη ζητώντας ύπουργείο...

Δημοσιεύω στήν «ΕΩ» όλα τά κείμενα τών συνομιλιών. 
Παρακάλεσα (καί προκάλεσα) τόν ’Απόστολο Κακλαμάνη νά πή 
δύο λέξεις... Νά διαψεύση... Νά διαψεύση... Ή  άπάντησι ήταν 
μία καί μόνη: Σιωπή καί πάλι Σιωπή. Δικαίωμα τοϋ καθενός νά 
ύπερασπίζη τόν έαυτό του μέ όποιο τρόπο θέλει ή τού ταιριάζει.

Ο  'Απόστολος Κακλαμάνης διάλεξε τόν τρόπο τής Σιωπής. 
Δικαίωμα καί δικό μας νά άφήσουμε, τίς δύο ώρες, μέ τόν 
Ταξίαρχο Ίωαννίδη στήν Ιστορία.

ΓΡΗΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗΕΚΔΟΣΙ

Μέσα σέ λίγους μήνες έξαντλήθηκε ή πρώτη έκδοσις του βι
βλίου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜ ΑΝΗΣ, ΔΥΟ  Ω ΡΕΣ Μ Ε  ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡ- 
ΧΟ  ΙΩΑΝΝΙΔΗ», ένός βιβλίου πού προκάλεσε συζητήσεις καί σχό
λια γιά τό έκρηκτικό περιεχόμενο του.

Τό λυπηρό είναι δτι στό διάστημα αύτό, ό ’Απόστολος Κακλα- 
μάνης συνέχισε νά χρησιμοποιή τήν Σ ΙΩ ΠΗ  γιά δσα περιέχονται 
στό βιβλίο. ’Ασφαλώς παραμένει δικαίωμά του. Ή  συνέχεια δμως 
είναι θέμα τής Ιστορίας.

ΓΡ. ΜΙΧ.



Στήν ’Ανθρώπινη ’Αδυναμία



Ό  Απόστολος Κακλαμάνης Υπουργός Παιδείας 
στήν Κυβέρνησι του ΠΑΣΟΚ.



Ό  Ταξίαρχος Δημήτριος Ίωαννίδης τόν καιρό τής 
παντοδυναμίας του.



ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: 
Ναί ή όχι συνεργάτης τοϋ 
Δημητρίου ' Ιωαννίδη καί των 

αδελφών Παλλαΐνη;

ΝΑΙ ή ΟΧΙ ό σημερινός υπουργός Παιδείας ’ Α - 
π ό σ τ ο λ ο ς  Κ α κ λ α μ ά ν η ς  ύπήρξε 
συνεργάτης τοϋ στρατηγού Δ. ' Ιωαννίδη καί των 
άδελφών Παλλαΐνη; ΝΑΙ ή ΟΧΙ τοϋ έπροτάθη νά 
γίνη * Υπουργός; ΝΑΙ ή ΟΧΙ συνήντησε τόν 
Στρατηγό ' Ιωαννίδη στό Πεντάγωνο; Τό κείμενο 
πού άκολουθεΐ - καί όσα άκολουθήσουν - ά ν α -  
λ ύ ο υ ν  την περίπτωσι Κακλαμάνη,  ή όποια 
είναι ξεχωριστής σημασίας γιά τόν Τόπο καί γιά 
τό ΠΑΣΟΚ! * Η «Ε.Ω.» π ρ ο κ α λ ε ί  τόν ' Υπουργό 
Παιδείας γιά μιά άπάντησι, τήν όποια μέ ξεχωρι
στή χαρά θά δημοσιεύσουμε.
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ΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕ ΙΑΣ Ε Δ Ο  Κ Α Ι  T O P A :

ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ: 
Ναί η όχι συνεργάτης 

tou Anpntpfou Ίωαννίδη 
καί ιών άδελφών Παλαΐνη;

MAI Ή  ΟΧΙ 6 σημερινός υπουργός Παιδείας Ακολουθεί —καί όσα Ακολουθήσουν A ν α λ ύ- 
Α π ό σ τ ο λ ο ς  Κ α κ λ α μ ά ν η ς  υπήρξε συ- ο υ ν τήν περίπτωσι Κ α κ λ  α μ ά ν η, ή ό- 

νεργΑτης του στρατηγού Δ. Ίωαννίδη  καί των ποία είναι ξεχωριστής σημασίας γ ιά  τόν Τόπο 
Αδελφών Παλαΐνη; ΝΑΙ ή ΟΧΙ του έπροτΑΘη νΑ καί γιΑ  τό ΠΑΣΟΚΙ Ή  «E iL »  π ρ ο κ α λ ε ϊ  
γίνη Υπουργός; ΝΑΙ ή ΟΧΙ συνήντησε τόν Στρα τόν Υπουργό Παιδείας γιΑ  μιά απάντησι, τήν 
τηγό Ίωαννίδη στό Πεντάγωνο; Τό κείμενο πού όποία μέ ξεχωριστή χαρά θά δημοσιεύσουμε.

Μ Ε Ρ Ο Σ  1ον

Ο  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κακλαμάνης ύπήρξεν ένας φοιτητής μέτριος 
καί ένας δικηγόρος κυρίως άστικών ύποθέσεων χωρίς οίαδήποτε 
προβολή, ό οποίος στερούμενος «κουλτούρας» καί ιδιαιτέρας 
έπιστημονικής καταρτίσεως (Δοκτορά κ.λπ.), έτόλμησε νά θίξη 
καί νά προσπαθήση νά μειώση τούς γίγαντες τής σκέψεως 
συγκλητικούς τού Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, οί οποίοι 
τού έδίδαξαν αύτό τό οποίον δέν έμαθε κατά τις πανεπιστημια
κές σπουδές του. "Ο τ ι ό νόμος είναι ό των πάντων Βασιλεύς.

Συνεχίζοντας δέ τήν άφιλη καί πλήρη κομματικού προγραμ
ματισμού συμπεριφορά του ή όποία τόν άνέδειξε δίς εις 
' Υπουργό, έξακολουθεΤ τήν καταστροφική δραστηριότητά του 
κατά τής ' Ελληνικής παιδείας καί των ' Ελληνοπαίδων, μέ τήν 
'ίδια μανία μέ τήν όποία κατέστρεψε τό έλεύθερο έργατικό 
κίνημα, τίς σχέσεις έργοδοσίας -  έργαζομένων καί τήν έλληνική 
έπιχειρηματική δραστηριότητα, κτυπώντας τα πισώπλατα μέ τόν 
άντί 330 νόμο.

Έτσι, όπως άνεγνώρισε τό δικαίωμα ατούς άτυχείς έργαζο- 
μένους νά άπεργοϋν γιά τά... τρομοκρατικά δικαιώματα τών 
κομμουνιστών τού ' Ελ Σαλβαδόρ -  καί άσφαλώς όχι τού λαού
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τής Πολωνίας -  καί έπέβαλε τήν ύποχρέωσι στήν εργοδοσία νά 
πληρώνη τις ήμερες αύτής τής απεργίας, τώρα καταργεί τό 
Πανεπιστημιακό άσυλο γιά τήν κομματική έκδήλωσι τής νεολαίας 
άλλά καί τοΰ κόμματος τοΰ Π ΑΣΟ Κ, όπως δείχνουν οί σχετικές 
φωτογραφίες τής έορταστικής έκδηλώσεως. Καί όχι άπλώς 
καταργεί τό Πανεπιστημιακό άσυλο, άλλά χρησιμοποιεί τή 
χιτλερική σκέψι περί κόμματος καί προνομίων του γιά νά δώση 
μέ βάσι αυτή τή δική του άστεία καί εξοργιστική ερμηνεία τοΰ 
άσύλου, τό όποΤο δήθεν δέν παραβιάζεται άπό «μιά γιορτή τής 
Νεολαίας». Νεολαίας πού περιελάμβανε, συνταξιούχους καί 
έπαγγελματίες άπό όλη τήν ' Ελλάδα, όπως έδειχναν τά 
σταθμευμένα πούλμαν πρό του χώρου τής εορτής καί κάθε 
ήλικίας άτομα.

Αύτή ή άδίστακτη καί έθνικοσοσιαλιστική σκέψις, ή όποια τόν 
έφ ερε κοντά ατούς άξιωματικούς τοΰ Δημ. Ίωαννίδη, άλλά καί 
τόν ίδιο τό Στρατηγό, γιά τήν πολιτική του άνοδο όταν οί φίλοι 
του βρίσκονταν φυλακή ή έξορία καί μάλιστα γιά τήν πολιτική του 
επιβολή μέσω αύτών τούς όποιους μισοΰσε θανάσιμα άπό τότε 
πού τόν ύπεβίβασαν άπό τελειόφοιτο Έ φ εδρο  ’ Ανθυπολοχαγό 
τής Σχολής Πυροβολικού σέ άπλό στρατιώτη.

Τότε χρησιμοποίησε τούς φίλους του άξιωματικούς τής Γεν.
Ασφαλείας 'Αθηνώ ν κ. κ. Λάμπρου, Κουρή καί Καραπαναγιώτη, 

γιά νά άποδείξη ότι ή μόνιμη συνεργασία μέ τούς κομμουνιστές 
τοΰ έκ Λευκάδος συμπατριώτου του κ. Γεωργ. Κατηφόρη ατούς 
φοιτητικούς συνδικαλιστικούς άγώνες, δ ένέσήμα ινε  ότι ήταν καί 
ό ίδιος Κομμουνιστής. Καί άσφαλώς δέν ήταν, διότι όταν τό 
άτομικό του συμφέρον καί οί μεγάλες φιλοδοξίες του τό 
άπαιτοΰσαν, τούς πολεμούσε θανάσιμα καί μέ όλα τά μέσα.

Α Λ Λ Α  Μ Ο Ν Ο  ΤΟΤΕ. Καί γ ι' αύτό δέν  έγινε ποτέ άξιωματι- 
κός. Τώρα λοιπόν ώς 'Υπουργός Παιδείας συνεχίζει τό ίδιο 
προκλητικά καί κομματικοποιεί τά ύπολείμματα τής δύσμοιρου 
έλληνικής Παιδείας. ΠροκαλεΤ παραιτήσεις συγκλητικών γιά 
καθαρούς λόγους συνειδήσεως, πυροδοτεί καί άλλες παρεμφε
ρείς άλυσιδωτές άντιδράσεις πού μπορεί νά στοιχίσουν τήν 
πλήρη διάλυσι καί άποδιοργάνωσι τής άνωτάτης παιδείας καί

15



εμφανίζεται ιδιαιτέρως ενθουσιασμένος, διότι έτσι θά τοϋ δοθή 
ή ευκαιρία νά άντικαταστήση τούς Πανεπιστημιακούς διδασκά
λους μέ έμπαθή κομματικά πρόσωπα τής ίδικής του Παιδείας καί 
προτιμήσεως.

Γ ι’ αύτό άρχίζουμε άπό σήμερα λεπτομερή έρευνα γιά τόν 
’Απόστολο Κακλαμάνη, μήπως ό Πρωθυπουργός κ. Ά ν δ ρ έα ς  
Παπανδρέου άντιληφθή δτι «στή γενιά τοϋ Πολυτεχνείου» δέν 
μπορεί νά έχη 'Υπουργό τής Παιδείας τόν συνομιλητή, έπισκέ- 
πτη καί έπίδοξο συνεργάτη τοϋ στρατηγού Δημ. Ίωαννίδη, όταν 
σ ' αύτόν -  καί έντελώς άδικα -  άποδίδη τήν τραγωδία τοϋ 
Πολυτεχνείου.

Διότι ό μέν στρατηγός ' Ιωαννίδης ήθελε νά πολιτικοποιήση 
τό κίνημά του μέ πρωτοπόρους τούς ήγέτες τών παλαιών 
Πολιτικών Νεολαιών. Τή δουλειά του έκανε. Ό  κ. Κακλαμάνης 
όμως; Ποιό είναι τό άνάστημά του λοιπόν; Μπορεί ό κ. 
Παπανδρέου νά χρειάζεται καί τούς «συνεργάτες τής «Χού
ντας» γιατί «ποτέ δέν  ξέρεις  τί γίνεται». ’Αλλά αύτό δέν 
σημαίνει ότι πρέπει νά τούς τοποθετή κ α ί ' Υπουργούς Παιδείας, 
όταν ό φοιτητής τής ’ Οδοντιατρικής Σχολής καί ' Υφυπουργός 
Ν έας Γενιάς Κώστας Λαλιώτης μιλάη στούς Πανευρωπαίους τοϋ 
κ. Καραμανλή γιά «μπότες Τών συνταγματαρχών» καί γιά τούς 
«άκυρους άγώνες» τοϋ 1969. Διότι «ούδείς δύναται έξυπη- 
ρετεΐν κύριον καί Μαμωνάν». ’Ακόμη καί όταν λέγεται Ά ν δ ρ έα ς  
Παπανδρέου.

ΑΥΡΙΟ ή συνέχεια.
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Άπόστ. Κακλαμάνης, 
Καλύπτεται άπό τόν ’ Ανδρέα 

ή «Χουντική» του 
συνεργασία;

Μ Ε Ρ Ο Σ  2ο ν

Α Ν Α Μ Ε Ν Α Μ Ε  μέχρι σήμερα τίς όποιεσδήποτε άντιδράσεις του 
'Απόστολου Κακλαμάνη γιά τό δημοσίευμά μας του Σαββάτου, 
πού εμφανίσαμε τήν «χουντοαντιστασιακή» του δραστηριότητα,, 
ώστε νά εμφανίσουμε καταλυτικά στοιχεία γιά τήν συνεργασία 
του μέ τούς άδελφούς Παλλαιλ/η καί τόν στρατηγό Δη μ. 
Ίωαννίδη μέ είσήγησί τους. 'Ιδιαίτερα όμως προσεκτικός ό 
' Α π ο σ τ ο λ ή ς  σέ θέματα συμφέροντος, προτίμησε τήν ένοχη 
σιωπή, άκολουθώντας τό δόγμα «άς τους να πουν, θά κουρα
στούν καί θά σταματήσουν». ’ Εμείς όμως δέν θά σταματήσουμε 
μέχρις ότου ό ’ Ανδρέας Παπανδρέου άπαντήση καθαρά καί σέ 
μάς καί ατούς οπαδούς του καί στούς "Ελληνες γενικώς: 
Δέχετα ι στήν Κυβέρνησί του συνεργάτες τού καθεστώτος 
Ίωαννίδη;

Η χ ε  δίκαιο ό τέως ύφυπουργός του κ. Στάθης Παναγούλης 
όταν ύπεστήριξε ότι ύποθάλπει καί καλύπτει πρόσωπα πού 
συνεργάσθηκαν μέ τήν χούντα; Ό τα ν  μάλιστα αύτοί, όπως ό 
’Απόστολος Κακλαμάνης, άπό τήν μεταπολίτευσι καί έντεΰθεν 
παρουσιάσθηκαν σάν θηρία τής «άντίστασης» μέ άπειρες 
έρωτήσεις, έπερωτήσεις καί καταγγελίες έναντίον άτυχών 
δημοσίων ύπαλλήλων, άστυνομικών κ.ά. ώς «χουντικών», ζητώ
ντας τήν κεφαλή τους έπί πίνακι; Καί άν δέχεται πρωταγωνιστάς 
τής συνεργασίας μέ τούς άξιωματιΚούς τού στρατηγού Δημ.
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' Ιωαννίδη, όπως τόν ' Απόστολο Κακλαμάνη γιά ύπουργούς του, 
τότε γιατί δέν άμνηστεύει καί τούς έντός τών φυλακών 
άξιωματικούς, πού μαζί σχέδιαζαν τά πολιτικά τους σχέδια 
τότε; Τήν πολιτική τους έξέλιξι διαρκοϋντος του στρατιωτικού 
καθεστώτος; "Α ς  τού δώσουμε όμως μερικά στοιχεία τής 
σχέσεως Κακλαμάνη μέ τήν έπταετία, μήπως έν τώ μεταξύ μάς 
άπαντήση.

Άπόστ. Κακλαμάνης: Καλύπτεται άπύ τόν 
Άνδρέα ή «Χουντική» του συνεργασία;

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»

Ό  κ. Κακλαμάνης, λοιπόν, τόν πρώτο καιρό τής «δικτατο
ρίας», όταν πίστευε, όπως πολλοί όμοιοι του, ότι τό στρατιωτικό 
καθεστώς άπό μέρα σέ μέρα πέφτει, άναμείχθηκε μέ παλαιούς 
νεολαίους τού Κέντρου τής ΕΔΗΝ , σέ μικρής κλίμακας καί 
δευτερεύοντα άγώνα γιά τήν διατήρησι τής μνήμης τού θρυ
λικού «γέρου» τής Δημοκρατίας τού Γεωργίου Παπανδρέου, 
άμέσως μετά τήν πρώτη έπέτειο  άπό τού θανάτου του. Τότε 
καταδόθηκε άπό συντρόφους του πού ήτανε καί πράκτορες τής 
' Ασφαλείας καί συνελήφθη μέ έναν αύτοσχέδιο πομπό στό πόρτ 
μπαγκάζ τού αύτοκινήτου γιά τήν μετάδοσι μηνύματος τού 
«γέρου» άπό τότε πού ζοϋσε. Στήν συνέχεια οδηγήθηκε στις 
στρατιωτικές φυλακές Τριπόλεως καί φυλακίσθηκε μαζί μέ 
άλλους ένεχόμενους στήν ίδια ύπόθεσι, ώς ύπόδικος τού 
έκτάκτου Στρατοδικείου Τριπόλεως. Σ έ  άντίθεσι όμως μέ τούς 
συντρόφους του, πολλούς άπό τούς όποιους είχε αύτός 
παρασύρει γιά τήν... άντίστασί του, κινητοποιήθηκε άμεσα μέ 
πρόσωπα τού περιβάλλοντός του, πλησίασε άστυνομικούς καί 
άλλους φίλους ισχυρών παραγόντων τής έπταετίας καί ζήτησε
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άπεγνωσμένα βοήθεια. Δ έν  άντεχε τήν φυλακή -  δέν τόν 
παρεξηγοϋμε γι' αύτό, άνθρώπινο είναι -  καί ζητούσε μέ 
όποιονδήποτε τρόπο τήν άποφυλάκισί του, ύποσχόμενος ότι δέν 
έπρόκειτο στό μέλλον νά άπασχολήση τό στρατιωτικό καθεστώς, 
πού στό κάτω-κάτω τής γραφής περιελάμβανε καί τόσους 
φίλους του. "Ετσ ι κατάφερε καί άποφυλακίσθηκε χωρίς δίκη σέ 
έκτακτο Στρατοδικείο καί άπό τό 1969 ξέχασε τήν «αντίσταση» 
καί άποκόπηκε άπό τά διάφορα δίκτυα πού κάθε τόσο έπιανε ή 
’Ασφάλεια. Άφ οσ ιώ θηκε στή δουλειά του καί στήν έκμάθησι 
τής άγγλικής καί γερμανικής γλώσσας καί κατώρθωσε νά 
κερδίση καί χρήματα. Τά χρόνια όμως, περνούσαν, ό Άπ οστό - 
λης μεγάλωνε καί τό στρατιωτικό καθεστώς συνέχιζε πανίσχυρο 
τήν πορεία του. Καί τότε, ό 'Απόστολος Κακλαμάνης, άπό τά 
τέλη τού 1973, άρχισε έπαφές μέ άξιωματικούς τού στρατηγού 
Δημ. Ίωαννίδη, τούς Χαρ. καί Ά ρ γ .  ΠαλλαΙΥη στήν άρχή, οί 
οποίοι πρωτοστατούσαν στήν κίνησι γιά άποκατάστασι τής 
Δημοκρατίας μέ ταυτόχρονο άποκλεισμό άπό τήν πολιτική, τόσο 
τών παλαιών πολιτικών, όσο καί τών στρατιωτικών.

ΑΥΡΙΟ: Οί πρώτες έπαφές, τόποι συναντήσεων οί πρώτες 
άνταλλαγές άπόψεων, οί πρώτες συμφωνίες, ό σχεδιασμός 
τής συνεργασίας πού έγινε δεκτός καί άπό τίς δύο μεριές.
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Τήν εποχή πού «φλέρταρε» τό καθεστώς
’ Ιωαννίδη

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:
«θά τοϋ βγάλω ένα-ένα τά 

δόντια τοϋ Άνδρέα»

• ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΜΑΤΑΡΧΑΣ ΧΑ
ΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΛΛΑΊ ΝΗ

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» άποκαλύπτει σήμερα συνά
ντηση πού είχε στό σπίτι του ό σημερινός 
ιιπουργός Άπ. Κακλαμάνης μέ τούς άδελφούς 
Ταγματάρχας Χαράλαμπο καί Αριστείδη Παλ- 
λαιΥη καί ό όποιος έδήλωσε: «Δώστε μου εμένα 
τήν δύναμι καί θά βγάλω τά δόντια τοϋ ’ Ανδρέα 
ένα-ένα».

Μ Ε Ρ Ο Σ  3ον

Ο  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κακλαμάνης κατά τήν διάρκεια τών γεγονότων
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τού Πολυτεχνείου 16-18 Νοεμβρίου του 1973, άρχισε νά 
πιστεύη καί νά εκμυστηρεύεται σέ φίλους του ότι «όδηγούμεθα 
σέ νέο γύψο άγνώστου διάρκειας».

Αύτή ή σκέψι τόν πανικόβαλε, γιατί σκεπτόταν πώς τά 
χρόνια περνούσαν καί ή πολιτική καρριέρα πού ονειρευόταν γιά 
τό άτομό του άπομακρυνόταν όλο καί περισσότερο. Έτσι, 
λοιπόν, όταν έπεβλήθη ή κατάστασις Ίωαννίδη τήν 25.11.1973 
πίστεψε ότι δικαιώθηκε καί ότι ε ίχε προβλέψει πάρα πολύ σωστά 
σχετικά μέ τις εξελίξεις στή χώρα μας. Τό άγχος του δέ 
μεγάλωσε άσφυκτικά, όπως εξομολογήθηκε στή συνέχεια, όταν 
άκουσε τις προγραμματικές δηλώσεις τού τότε Πρωθυπουργού 
'Αδαμάντιου Άνδρουτσοπούλου, οί οποίες ώδηγοϋσαν στό 
συμπέραμα ότι ή νέα στρατιωτική κατάστασις θά διαρκούσε γιά 
πολύ χρόνο. Μ έ αύτά τά δεδομένα ψυχικά είχε ώριμάσει πλέον 
γιά τήν έπαφή του μέ τό νέο  καθεστώς, έλπίζοντας ότι έτσι θά 
ξανάμπαινε στό πολιτικό παιγνίδι πού χειρίζονταν άποκλειστικά 
πλέον οί στρατιωτικοί.

Συζήτησε, έκμυστηρεύτηκε σέ φίλους καί άποφάσισε νά 
άρχίση έπαφές, μέ τούς άξιωματικούς τού Στρατηγού Δ. 
' Ιωαννίδη γιά άμεση ή μελλοντική συνεργασία.

'Έ τσ ι μετά τό πρώτο δεκαήμερο τού Δεκεμβρίου τού 1973,
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συναντήθηκε στό Δικηγορικό Γραφείο του μέ τόν Ταγματάρχη 
Αλεξιπτωτιστών 'Αρ ιστείδη ΠαλλαΙΥη, ό οποίος βρισκόταν 

ειδικά γι' αύτό τόν σκοπό στην ’ Αθήνα άπό τό Στρατηγείο του 
Ν ΑΤΟ  τής Σμύρνης, όπου ύπηρετοΰσε. Εκεί σέ μία συζήτησι 
πού κράτησε περισσότερο άπό 90 λεπτά τής ώρας, τέθηκαν οί 
βάσεις τής συνεργασίας τών δύο άνδρών πρός τήν κατεύθυνσι 
τής χρησιμοποιήσεως τού 'Αποστόλη καί άλλων νέων πολιτικών 
γιά τήν δημιουργία Νέου Πολιτικού Βίου, Νέων Πολιτικών 
Σχημάτων μέ έντελώς νέα πρόσωπα, άποκλειομένων γιά πάντα 
τών παλαιών πολιτικών καί τών στρατιωτικών άπό τόν Δημόσιο 
πολιτικό βίο τής χώρας. Συμφωνήθηκε δέ νά ξανασυναντηθοΰν 
στό σπίτι τού Αποστόλη, μαζί καί μέ τόν Χαράλαμπο Παλλαΐνη 
αύτή τή φορά, ό όποιος ήταν ό έξ  άπορρήτων στενώτατος 
συνεργάτης τού Δημητρίου Ίωαννίδη, άλλά καί έθεω ρείτο ώς 
ύπ ' άριθ. δύο (2) ισχυρός άνδρας τού καθεστώτος χαίρων 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί παραδοχής άπό τούς άξιωματικούς 
γενικώς. Ή  συνάντησις αύτή πραγματοποιήθηκε πρίν τά Χρι
στούγεννα στό σπίτι τού Αποστόλου Κακλαμάνη όπως προα- 
ναφέρθηκε καί διήρκεσε περισσότερο άπό δύο ώρες.

' Εκεί συμφωνήσανε ότι όλοι οί παλαιοί Πολιτικοί γενικώς 
είχαν άποτύχει οίκτρά καί τό καθήκον πρός τήν Πατρίδα 
έπέβαλλε τήν άμεση καί συλλήβδην άντικατάστασί τους άπό 
νέους Πολιτικούς, στελέχη τών παλαιών Πολιτικών Νεολαιών, οί 
όποιοι θά ίδρυαν καί τά νέα πολιτικά κόμματα. Ταυτόχρονα, 
συμφωνήθηκε οί άξιωματικοί νά μείνουν στούς στρατώνες 
μακράν τής πολιτικής καί έγγυηταί τής νέας τάξεως Πολιτικών 
Πραγμάτων, ή όποια θά έδημιουργήτο σύμφωνα μέ τις πιό πάνω 
καταλήξεις.

Κατά τήν δευτέρα αύτή συνάντησι έγινε ιδιαίτερα άναφορά 
καί συζήτησι γιά τόν σημερινό Πρωθυπουργό ' Ανδρέα Παπαν- 
δρέου καί τήν άντιστασιακή του όργάνωσι, τό ΠΑΚ, στό οποίο ό 

Αποστολής έδήλωσε κατηγορηματικά ότι δέν άνήκε. Κατά τήν 
συζήτησι αύτή, ό σημερινός Υπουργός Παιδείας καταφέρθηκε 
μέ δριμύτητα έναντίον τών «ψευτοαντιστασιακών» τού 'Α ν 
δρέα, οί οποίοι μέ τίς σαπουνόφουσκες καί τίς τρακατρούκες
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τής ψευτοαντιστάσεώς τους, μάς γελοιοποιούν όλους, έδώ καί 
στό εξωτερικό». "Ο ταν δέ πείσθηκε άπόλυτα ότι θά 'τα ν  καί ίδια 
άπό τόν Ταγματάρχη ’Αριστείδη ΠαλλαΤνη, ό όποιος ώς νεώτα- 
τος άξιωματικός είχε καί τήν ιδέα καί τήν πρωτοβουλία τής 
Πολιτικοποιήσεως τού Στρατιωτικού Κηθεστώτος μέ νέους 
πολιτικούς, έκδηλώνοντας τόν ένθουσιασμό του είπε τά έξής  
σημαντικά, πού ήταν άπόλυτα σύμφωνα μέ τόν χαρακτήρα του: 

«Δ Ω ΣΤΕ  μου έμένα τήν δύναμι, πραγματοποιείστε αύτά πού 
συμφωνήσαμε καί θά βγάλω τά δόντια τού Ά ν δ ρ έα  ένα-ένα. 
Γιατί έγώ τόν ξέρω καλά κ.ά.».

ΑΥΡΙΟ: 'Υπόλοιπες συναντήσεις. Τόποι καί χρονολο
γίες. Συζήτησις περί ’ Ιωαννίδη. Συμφωνία γιά συνάντησι 
μαζί του.
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ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οί Πανα- 
γούληδες δέν μετράνε...

ΕΡΓΩΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗ
ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΣ 
ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΑΛΛΑΊ ΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΗ 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Μ Ε Ρ Ο Σ  4ον

ΟΙ Η Μ Ε Ρ Ε Σ  του δευτέρου δεκαπενθημέρου τοϋ Δεκεμβρίου 
του 1973, ύπήρξαν οί πλέον κρίσιμες γιά τήν προετοιμασία τής 
συναντήσεως Κακλαμάνη -  Ίωαννίδη. Γιατί έλαβαν χώρα 
πολλές συναντήσεις αύτοϋ καί τών άδελφών Παλλαΐνη οί όποιοι 
μέ τήν σειρά τους έβλεπαν καί άλλους ρυναδέλφους τους 
άξιωματικούς καί συζητούσαν τις λεπτομέρειες τής συνεργα
σίας νέων πολιτικών δυνάμεων καί άξιωματικών. Πολλές συνα
ντήσεις έγιναν ιδιαίτερα στό σπίτι τότε τού ' Αριστείδη Παλλήιλ/η, 
τό οποίο άπείχε 50 περίπου μέτρα άπό τό σπίτι τού ' Αποστόλη, 
γιατί μ ' αύτόν είχε καί τό περισσότερο θάρρος καί συζητούσε 
μαζί του τό περιεχόμενο τής συμφωνίας. ' Εκείνο όμως, τό όποιο 
έκανε έντύπωσι στούς συνομιλητές του, όσο προχωρούσαν οί 
ήμέρες τών διακοπών τών Χριστουγέννων, ήταν ότι ποτέ δέν 
συζήτησε γιά τούς συντρόφους του άπό τήν "Ενωσι Κέντρου, 
πού ήταν στις φυλακές, πολλοί άπό τούς όποιους ήταν καί 
προσωπικοί του φίλοι. ' Ιδιαίτερα όμως είχε θέσει τό θέμα τοϋ 
άπορρήτου τότε τών συναντήσεων διότι όπως έλεγε «πριν
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ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΙ Μ ΑΖΙ ΜΕ 
Α Σ Θ Μ Α Τ ΙΚ Ο Υ Σ  TOY 10ΑΝΝΙΑΗ

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:

0Ιί Παναγούληδες

Ε Ρ Γ
ΣΙ
1

Π Α  
Η I

δέν μετράνε...
Ω ΔΗ Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  Κ ΑΙ ΠΥΚΝΑI 
Γ Ν Α Ν Τ Η ΣΕ ΙΣ  ΤΟΥ Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Η  ΜΕ 
Ό Υ Σ  Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Α Σ  ΑΔΕΛΦ ΟΥΣ  
Λ Λ Α Τ Ν Η  Γ ΙΑ  Ν Α  Π ΡΟ Ε ΤΟ ΙΜ Α ΣΘ Η  
:ΥΝ  Α Ν Τ Η Σ IΣ  ΜΕ ΤΟΝ Δ. IO AN N  ΙΔΗ

υλοποιηθούν οί συμφωνίες μας, θά είναι πολύ άσχημο νά γνωσθή 
ή συνεργασία μας, όταν ό Γεώργιος Μαύρος βρίσκεται στή 
Γυάρο.

Τόν ένδ ιέφ ερε όμως περισσότερο, εάν θά συμφωνούσε καί ή 
στρατιωτική ηγεσία στην μεταπολίτευσι πού συζητούσαν, γιατί 
ύποπτευόταν ότι «οί στρατηγοί δέν  είχαν τήν άγνότητα τών νέων 
άξιωματικών καί πολύ φοβόταν μήπως συνωμοτήσουν μέ τούς
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Ό  Βουλευτής ’Αλέξανδρος Παναγούλης, λίγο 
καιρό πρίν σκοτωθή.



«σάπιους τούς αλήτες παλαιούς πολιτικούς καί μάς τή φέρουν 
αύτοί οϊ γελοίοι σαπιοκοιλιάδες».

'Α π ό  τήν πλευρά τους οι δυό άξιωματικοί όμως τών 
διαβεβαίωσαν δτι οί στρατηγοί δ έν  είχαν καμμία δύναμι νά 
δώσουν δική τους λύσι. Σέ μία συνάντησί τους σέ ταβέρνα τού 
Καρρέα όπου συνέφαγαν ρώτησαν τόν ' Αποστόλη γιά τήν στάσι 
τών Παναγούληδων, τού Ε. Βερυβάκη, τού Κωνσταντόπουλου, 
τού Πεπονή καί άλλων άντιστασιακών πού ήταν στή φυλακή ή 
είχαν άποφυλακισθή, στήν περίπτωσι τής χρησιμοποιήσεως τών 
Νέων Πολιτικών Δυνάμεων.

Καί ό ' Αποστολής άπάντησε ώς έξής: «Ο ί Π α ν α γ ο ύ ·  
λ ή δ ε ς  δ έ ν  μ ε τ ρ ά ν ε . '  Υπήρξαν κατώτερα στελέχη τής 
Νεολαίας τού Κέντρου καί μόλις έπανέλθουμε στήν όμαλότητα 
θά μπούνε στό καβούκι τους. Ό  Λευτέρης (Βερυβάκης) 
μπλέχτηκε άπό τις βλακείες τού 'Α νδρέα  χωρίς νά έχη καμμία 
άνάμιξι στήν άπόπειρα κατά τού Παπαδόπουλου. Δ έν  άνοιξε τό 
στόμα του γιά νά μήν έξευτελίση τόν Ανδρέα, ό όποϊος τού 
είπε στό τηλέφωνο άπό τήν άσφαλή του διαβίωσι στό έξωτερικό, 
όπου ξεκοκκαλίζει τά λεφτά τών σοσιαλιστών, νά δώση κάτι 
χρήματα στόν Παναγούλη. Πέραν άπό αύτή του τήν σχέσι δ έν  
είχε καμμία άνάμιξι στόν σχεδίασμά τής άπόπειρας. Κάλυψε 
όμως τις βλακείες τού ’ Ανδρέα, έκλεισε τό στόμα του ό βλάκας 
καί έφαγε ισόβια. Είναι όμως καλό παιδί καί μόλις άνεβοϋμε να 
' ρθή μαζί μας όπως καί όλοι οί άλλοι. Δ έν  έχουν άλλες λύσεις».

Σέ έπόμενες συναντήσεις καί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
συμφώνησαν σέ ολόκληρο τό περιεχόμενο τών άπόψεων του, 
πού θά έθ ετε  στόν Δ. ' Ιωαννίδη καί ιδιαίτερα στά θέματα τού 
χρόνου τής μεταβατικής περιόδου, τής βάσεως τής Κυβερνή- 
σεως τών νέων πολιτικών, στίς έξουσίες αύτής, στήν σύνταξι 
τού νέου Συντάγματος, στό δικό του ρόλο καί πιό πολύ στή 
μεθόδευσι τού άποκλεισμοϋ τών παλαιών πολιτικών, τό οποίο 
έθ ετε  καί αύτό ώς όρο γιά τήν συνεργασία του. "Ο ταν δέ 
συμφώνησαν σέ όλα, άρχισαν νά συζητούν γιά τήν ήμερομηνία 
τής συναντήσεως μέ τόν 'Ιωαννίδη, γιατί, όπως άφηνε νά 
έννοηθή ό ’ Αποστολής, ήταν άπόλυτα πεπεισμένος ότι χωρίς τή
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σύμφωνη γνώμη τού Ίωαννίδη δέν μπορούσε νά γίνη τίποτα. 
Έτσι, έπ έμενε  νά έπισπευθή ή συνάντησι μαζί του γιά νά 
ξεκαθαρίσουν τά πράγματα καί νά έπισπευθοϋν οί διαδικασίες, 
γιατί ξεκάθαρα ύποστήριζε δτι φοβόταν «τις τρικλοποδιές».

Έ τ σ ι πρό τής έπιμονής του καί σέ συνεργασία μέ τόν 
πανίσχυρο τότε Δημήτριο ' Ιωαννίδη οί άξιωματικοί κανόνισαν τήν 
συνάντησι μαζί του γιά τίς 10 τό πρωί τής 4ης Ι α ν ο υ ά 
ρ ι ο υ  1 9 7 4. Στή συνάντησι δέ αύτή θά μετείχε ώς 
εκπρόσωπος τού χώρου τών συντηρητικών νέων πολιτικών, 
πρώην άρχηγός τής Νεολαίας τής ΕΡΕ  καί γνωστός δικηγόρος 
τών 'Αθηνών.

' Η συνάντησι αύτή κανονίσθηκε όταν οί άδελφοί ΠαλλάίΝ/η 
συμφώνησαν μέ τήν άξίωσι τών δύο νέων πολιτικών άνδρών νά 
μή τεθή θέμα συμμετοχής των στήν κυβέρνησι Ά δ .  Ά νδρ ου - 
τσιοπούλου.

ΑΥΡΙΟ: ' Η συνάντησι τοϋ ' Αποστόλη μέ τόν Δημήτριο 
' Ιωαννίδη. ' Υποδοχή, ποιοί ήσαν παρόντες. Τί συζητήθηκε. 
Τί συμφώνησαν.

28



Πρός τόν Ταξίαρχο Δ. ’ Ιωαννίδη

ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: 
«Μέ εκφράζετε... Πρέπει νά 

εκριζωθούν οι Πολιτικοί».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΜΕ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΤΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 25.11.1973 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΔΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. 
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΦΑΝΤΑΚΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. ΤΙ ΕΛΕΧΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΩΡΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ.

Μ Ε Ρ Ο Σ  5ον

ΣΤΙΣ 9 .50 ' τό πρωί τής 4.1.1974 μέ τό αύτοκίνητο τοϋ 
γνωστού δικηγόρου καί τέως αρχηγού τής Νεολαίας τής ΕΡΕ  
(EPEN) κ. Γεωργίου ’Αλφαντάκη, κατόπιν έπαφών καί συνεννο- 
ήσεως αύτού καί τοϋ ’Αποστόλη άφ ’ ένός καί τού Χαραλάμπου 
Παλλαΐνη ά φ ’ έτέρου, έφθασαν οί δύο νέοι πολιτικοί άνδρες 
στήν είσοδο τοϋ Γεν. Επ ιτελε ίου  Στρατού έπί τής όδοϋ 
Μεσογείων, δπου τούς άνέμενε ό ανωτέρω Ταγματάρχης. 
Ε Δ Η Λ Ω Σ Α Ν  τά στοιχεία τους στόν ’ Αξιωματικό -  ’ Αρχιφύλακα 
τής I ί: λης, ό όποιος κράτησε τις άστυνομικές τους ταυτότητες 
καί τούς έφωδίασε μέ τό γνωστό σήμα-έντυπο τών εισερχο
μένων στό Πεντάγωνο καί συνωδευόμενοι πάντοτε άπό τόν 
Ταγματάρχη Χαράλαμπο Παλλαΐνη άνήλθαν στόν δεύτερο όρο
φο τού Στρατηγείου όπου βρισκόταν τό  Γραφείο τού τότε 
Ταξιάρχου Δημητρίου Ιωαννίδη. "Εφθασαν πρώτα καί είσήλθαν
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στά ΓραφεΤα τών ύπασπιστών αύτοϋ όπου ηαρόντες ήσαν οί 
ύπασπισταί λοχαγοί τής ΕΣΑ  άείμνηστος Θανόπουλος Ά ν δ ρ έα ς  
καί Σταύρου Γεώργιος, οί βαθμοφόροι όπλίτες τής Ε Σ Α  του 
Γραφείου καί άλλοι άξιωματικοί άναμένοντες νά είσέλθουν στό 
Γραφείο του κ. Ίωαννίδη. Μόλις όμως ένεφανίσθησαν οί 
ανωτέρω μέ τόν Ταγματάρχη Χαράλαμπο ΠαλλαΤνη, ό Λοχαγός

np6c τόν Ταξΐαρχο Δ . Ίωαννίδη

ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΙΜΗΣ:
"  Μέ εκφράζετε... Πρέπει νά 

εκριζωθούν οί Πολιτικοί«#
ΣΥΝΛΝΤΗΣΙ ΜΕ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ. ΛΝΛΠΤΥΞΙ ΓΟΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25.11 
1973 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΔΡΑ ΜΕ1Α Τ ΙΣ  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΆΠΛΝΤΗΣΙΣ ΤΟΝ κ.κ.'  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑ- 
ΦΛΝΤΛΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΤΙ ΕΛΕΧΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΩΡΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ.

Θανόπουλος Ά νδρ έα ς, άφοϋ ό 'βιος ώς καί οί λοιποί παριστά- 
μενοι άξιωματικοί συνεστήθησαν καί χαιρέτησαν τούς ' Αποστό
λη Κακλαμάνη καί Γεώργιο ’ Αλφαντάκη, είσήλθε παρευθύς στό 
Προσωπικό γραφείο τού Ταξιάρχου Δημ. Ίωαννίδη άνήγγειλε 
τούς 'επισκέπτες τούς όποιους καί δέχθηκε άμέσως ό Ταξίαρ- 
χος. Εκεί μετά τά τυπικά τής γνωριμίας, διότι πρώτη φορά 
συναντούσε καί τούς δύο έπισκέπτες του άκολούθησε ή έξής  
τριλογία ή όποια κράτησε δύο Γ,^ες:

ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: «Κύριοι μέ βλέπετε, είμαι Ταξίαρχός τού 
' Ελληνικού Στρατού καί θά παραμείνω στόν Στρατό. Δ έν  
δέχθηκα καμμία προαγωγή καί ούτε θά δεχθώ νά προηγηθώ 
συναδέλφων, συμμαθητών μου καί όπως γνωρίζετε άλλοι είναι 
αρχηγοί τών ’ Ενόπλων μας Δυνάμεων. Ο ύτε θά καταλάβω ποτέ 
πολιτική θέσι, γιατί οί αξιωματικοί είμαστε στρατιώτες καί δέν 
κάνουμε γιά πολιτική. Βλέπετε άποτύχαμε στην πολιτική καί γι' 
αύτό ούδείς άξιωματικός, στην παρούσα Κυβέρνησι κατέλαβε 
πολιτική θέσι. Καί ούτε θά καταλάβη. Πριν άπό μάς, όμως είχαν 
άποτύχει οίκτρά οί παλαιοί πολιτικοί καί γι' αύτό έπενέβη ό
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στρατός. Γιατί όταν οί πολιτικοί είναι τίμιοι, σωστοί καί πατριώτες, 
ούδείς άξιωματικός διανοείται νά έπέμβη στην πολιτική ζωή τής 
χώρας. Καί άν κανείς τρελλός ξεκινήση, ούδείς συνάδελφός 
του τόν άκολουθεΤ. Καταργήσαμε λοιπόν τούς χρεωκοπημένους 
πολιτικούς μέ τήν 21η Απριλίου 1967, τής όποιας είμαστε ή 
συνέχεια, καί δέν πρόκειται νά τούς έπιτρέψουμε- νά έπανέλ- 
θουν διά βίον. Δ έν  είμαστε διατεθειμένοι νά παίζουμε μέ τό 
μέλλον τού Τόπου. Δ έν  θά ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω καί δέν θά 
άφήσουμε νά δημιουργηθή ξανά ή τελευταία άθλιότης τού 
Κοινοβουλίου τών έτών 1965-1967, όπου ή αισχρολογία καί οί 
αμοιβαίες βρισιές, όπως «κλέφτες, λωποδύτες κ.λ.π.» άκούγο- 
νταν κάθε μέρα μέσα στό Βουλευτήριο. Γ ιατί αύτό κύριοι δέν 
είναι κοινοβουλευτισμός, είναι έσχάτης βαθμίδος ξεπεσμός. 
Δ έν  είμαστε φασίστες ούτε δικτατορικοί. Είμαστε καί μείς 

Ελληνες, οί άξιωματικοί είναι καί αύτοί παιδιά τού λαού πού 
θέλουν τήν προκοπή τού Τόπου καί ύγιή πολιτικά ήθη καί 
δημοκρατικό κοινοβουλευτικό βίο συγχρόνου καί ύψηλής στάθ
μης. ΓΓ αύτό σκεφθήκαμε έσάς τούς νέους πολιτικούς πού 
εΐσθε άγνοί τίμιοι καί μορφωμένοι. Αλλά δέν θά δεχθούμε 
άνάμιξί σας μέ παλαιούς πολιτικούς, γιατί θά σάς αφομοιώσουν, 
θά σάς έκμαυλίσουν.»
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ : «Κύριε Ταξίαρχε αισθάνομαι 
ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί μέ όσα μάς είπατε μέχρι τώρα μέ 
έκφράζετε άπολύτως. Αύτή ή γάγγραινα τών νεκροθαφτών τής 
' Ελλάδος παλαιών Πολιτικών πού μιά ζωή έκαναν τόν ψευτοδη
μοκράτη καί κοίταζαν πώς θά πλουτίσουν καί πώς θά διαιωνίσουν 
τό κατεστημένο πού τούς συντηρούσε, πρέπει νά έκριζωθή μιά 
γιά πάντα άπό τόν Τόπο. Νά γλυτώση ό λαός άπό τόν έσμό τών 
παλιανθρώπων. Νά εΐσθε δέ βέβαιος ότι κανείς δέν θά τούς 
κλάψη. Γ ιατί όλοι τούς μισούν περισσότερον άπό τόν οίονδήποτε 
λοχία. ’ Ο  Λαός δέν θέλει ούτε νά τούς άκούη. Καταργώντας 
τους θά προσφέρετε ιστορική ύπηρεσία στόν Τόπο...»

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  Α ΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ. «Τό πρόβλημα αύτή τή στιγμή κ. 
Ταξίαρχε είναι νά ύπάρξη μιά διαβεβαίωσίς σας πρός τόν 
'Ελληνικό Λαό, ότι θά οδηγηθούμε όπως μάς εΐπεν ό κ.
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ΠαλλαΔ/ης σέ μιά δημοκρατική μεταπολίτευσι μέ νέους πολι
τικούς. Νά άντικατασταθή ή λαομίσητη Κυβέρνησι Άνδρουτσο - 
πούλου καί νά καταστρωθή ένα  χρονοδιάγραμμα βραχέος 

¡χρόνου, ή δυνατόν εξ  (6) μηνών μέχρι τής διενεργείας, γιατί 
αύτό θέλει ό Λαός, Βουλευτικών έκλογών...».
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:

" Ολοι συχαινόμεθα τά γελοία υποκείμενα 
τούς πολιτικούς!

Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, ΑΛΦΑΝΤΑΚΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΠΙΟ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΖΗΤΕΙ 
ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗ ΤΟΥ

Μ Ε Ρ Ο Σ  6 ον

ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Αφού συμφωνούμε στήν άνάγκη άφαιρέ- 
σεως άπό τόν δημόσιο βίο τής Χώρας τού άποστήματος τών 
παλαιών πολιτικών κύριοι, τότε μπορούμε νά συνεχίσωμε τή 
συνεργασία μέ πιό πρακτικούς τρόπους. Γιατί, βλέπετε, διερχό- 
μεθα κρίσιμες στιγμές.
ΤΗΝ  1η Νοεμβρίου οι Τούρκοι δημοσίευσαν στήν έφημερίδα τής 
Κυβερνήσεώς τους, έναν νέον χάρτη τού τουρκικού κράτους, ό 
οποίος περιλαμβάνει τό θαλάσσιο χώρο τού άρχιπελάγους μέ τά 
νησιά μας Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο καί Λήμνο έντός αύτοϋ τού 
χώρου καί φαίνεται θά έχουμε ιστορίες. Διότι κοιτάξτε αύτή τήν 
περιοχή -  καί τούς έδ ε ιξε  τήν θαλάσσια περιοχή τού Βορείου
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Αιγαίου μέχρι τά μικρασιατικά παράλια έπ ' αυτού -  είναι γεμάτη 
πετρέλαιο. Γιά τούς ειδικούς έχει περίπου τήν πίεσι τού Περσι
κού κόλπου. Διότι όπως τρυπήσανε, τό πετρέλαιο άνέβαινε μέ 
τόση όρμή ώστε νά τούς θυμίζη τις συνθήκες τού Περσικού 
κόλπου. Καί αύτό σημαίνει μεγάλα άποθέματα κοιτασμάτων. 
Ο Π Ω Σ  άντιλαμβάνεσθε λοιπόν, πρέπει νά φυλάξωμε αύτόν τόν 
πλούτο, διότι οί Τούρκοι είναι δίπλα του καί είναι μία φτωχή χώρα 
πού ψάχνει γιά διέξοδο. Δ έν  θά μάς άφήσει εύκολα νά τό άντλή- 
σουμε. "Ο ταν  έπελέξαμε λοιπόν τόν κ. ’Ανδρουτσόπουλο γιά 
πρωθυπουργό, σκεφθήκαμε ότι ήταν ένας δοκιμασμένος καί 
τίμιος ϋπουργός τής προηγουμένης Κυβερνήσεως, ό οποίος 
έπέτυχε στόν τομέα τών δημοσίων έσόδων ώς ύπουργός Οίκο-

¡ .ΊΡΟΣ TOW Τ AilAPXO ΙΩΑΝΝΙΑΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:
Όλοι ουχαινόμεθα τά γελοία
υποκείμενα τούς πολιτικούς!

Η ΓΎΖΗΤΗΓII  ΤΟΝ ΤΡΙΟΝ ΑΝΔΡΟΝ, ΙΟΑΝΝΙΔΗ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, ΑΛΦΑΝΤΛΚΗ ΠΡΟΧΟ. 
PEI ΓΕ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥ· 

ΒΕΡΝΗΣΕΟΣ NEON ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ

νομικών. Καί τώρα κύριοι χρειαζόμαστε τιθάσευσι τού πληθωρι
σμού καί λεφτά, πολλά λεφτά γιά νά άγοράσουμε όπλα, πού είναι 
άπαραίτητα γιά νά φυλάξουμε τό Αιγαίο. Χρειαζόμαστε χωροφύ
λακα γιά τό πετρέλαιο καί ό χωροφύλακας άπαιτεί όπλο. Γ ι' αύτό 
άρχίζουμε κύριοι νά παραγγέλουμε τεράστιες ποσότητες όπλων, 
άεροπλάνων, άρμάτων, πλοίων κλπ., πού γιά πρώτη φορά στήν 
ιστορία τού τόπου άπό δεκαετιών συμβαίνει. Καί όλα αύτά θά 
πληρωθούν μέ έλληνικά λεφτά, μέ χρήματα τού έλληνικοϋ λαού 
γιατί ή συμμαχική στρατιωτική βοήθεια δέν έπαρκεΐ. Σ ’ αύτή τήν 
κρίσιμη λοιπόν έθνική φάσι, πού χρειαζόμαστε έπίσης γαλήνη καί 
ήσυχία σέ ολόκληρο τό χώρο μας μέχρι νά έξοπλιστοϋμε, σάς
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ζητώ τήν συνεργασία, εσάς καί τών φίλων καί παλαιών συνεργα
τών σας στις Νεολαίες Κέντρου, ΕΡΕ  καί Προοδευτικών σέ 
πρώτο στάδιο, γιατί όπως σας είπα δέν θά γυρίσουμε πρός τά 
πίσω».

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ:

«Κύριε Ταξίαρχε, εμείς, όπως σάς είπαμε συμφωνούμε σέ αύτή 
τήν βάσι καί άπό σάς πλέον έξαρτάται ή έξέλιξις καί ή μορφο- 
ποίησις τής συνεργασίας. Θ Α  ΠΡΕΠ Ε Ι Ο Μ Ω Σ  Ν Α  Σ Υ Ν Ε Χ Ι
Σ Τ Ο Υ Ν  ΟΙ Ε Π Α Φ Ε Σ  Μ ΑΖΙ ΣΑ Σ  ΓΙΑΤΙ Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ι ΟΙ ΚΑ ΙΡΟ Ι 
ΕΙΝΑΙ ΚΡ ΙΣ ΙΜ Ο Ι ΚΑΙ Π ΡΕΠ Ε Ι Ν Α  Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Μ Ε  Μ ΙΑ 
ΙΣΧΥΡ Α  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Ν ΕΩ Ν  Π ΡΟ ΣΩ Π Ω Ν , Η Ο Π Ο ΙΑ  Ν Α  ΑΝΑ- 
Λ Α Β Η  τήν συμφωνημένη έξέλιξι. Σ έ  μιά τέτοια Κ Υ Β Ε ΡΝ Η Σ Ι Θ Α  
Η Μ Ο Υ Ν  Ε Υ Τ Υ Χ Η Σ  ΝΑ Σ ΥΜ Μ ΕΤ Α ΣΧΩ » .

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  Α ΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ:

«"Οπως είπαμε κύριε Ταξίαρχε, άφοΰ συμφωνούμε στήν άνάγκη 
τής χρησιμοποιήσεως νέων πολιτικών δυνάμεων καί στήν μέσω 
αύτών δημιουργία νέου Πολιτικού Βίου γιά τήν όμαλοποίησι τής 
πολιτικής καταστάσεως, μένει νά καθορίσουμε τόν τρόπο, τήν 
πρακτική πλευρά τής ύλοποιήσεως αύτής τής διαδικασίας. Καί 
κατ' άρχήν νά ορίσετε ένα μάξιμουμ χρόνου, έντός τού όποιου 
θά όλοκληρωθοΰν όλες οί άπαραίτητες διαδικασίες. Νομίζω δέ 
ότι έχει δίκιο ό κ. Κακλαμάνης όταν έπιμένη στήν συνέχισι καί 
πύκνωσι τών έπαφών μεταξύ μας γιατί πιστεύω ότι πρέπει νά 
γνωριστούμε καί καλύτερα καί νά ξεκαθαρίσετε μέ ποιούς θά 
έχετε νά κάνετε».

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ:

«Θά πρέπει νά σάς πούμε κύριε Ταξίαρχε ότι όλοι οί νέο ι πολιτι
κοί πού άξίζουν καί μιλάω γιά όλους πλήν τών κομμουνιστών μέ
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τούς οποίους δέν μπορούμε νά έχουμε καμμία σχέσι θά μάς 
άκολουθήσουν. Θά έλθουν μαζί μας. Γιατί όλοι συχαίνονται άπέ- 
ραντα τά γελοία ύποκείμενα, τούς παλαιούς πολιτικούς. Καί 
ύπάρχουν νέοι στή γενιά μας μέ άναμφισβήτητη άξια. Θά έχετε  
τήν εύκαιρία πιστεύω νά τούς δοκιμάσετε».

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ: Τί: έλέχθη γιά τόν Στρατηγό Θρασύβουλο 
Τσακαλώτο καί τόν Καραμανλή, γιά τόν Γ. Μαύρο καί τόν 
’ Ανδρέα.
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ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟ
ΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

* Απ. Κακλαμάνης: Καλώς δεν 
καλέσατε τόν Καραμανλή

• ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΘΡ.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ!

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 
ΕΠΟΤΕΙΝΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΝ 
ΤΟΝ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 25.11.1973. Ο 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΚΑ
ΛΩΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΚΑΛΕΣΑΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟ

ΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΟΥΝ...

Μ Ε Ρ Ο Σ  7ον

Η «Ε.Ω.» συνεχίζει σήμερα τις «ιστορικές αναμνήσεις» 
άπό τήν συνάντησι του τότε Ταξιάρχου κ. Δ. ' Ιωαννίδη καί 
του σημερινού ύπουργοϋ Παιδείας καί σκληρού τού ΠΑ- 
ΣΟΚ κ. ’ Αποστόλη Κακλαμάνη!

Περιμένουμε -  καί έπαναλαμβάνουμε: Μέ ξεχωριστή 
χαρά -  μιά δ ι ά ψ  ε υ σ ι  ή μιά άπάντησι τέλος τού κ. 
Κακλαμάνη. Δέν τήν πήραμε μέχρι σήμερα. Γιατί άραγε; 

• Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.
Μετά τίς πρώτες ήμερες  τής έπεμβάσεώς μας τής 25.11.73, 

έζήτησε καί μέ έπεσκέφθη ό στρατηγός όλων μας Θρασύβου
λος Τσακαλώτος, ό όποιος μού έκαμε τήν έξης  καταπληκτική 
πρότασι. Μου είπε ότι «μετά άπό όσα έχουν συμβεί θά πρέπει νά
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ύποχωρήσετε άπό τήν κατάστασι καί νά καλέσετε τόν Κ. 
Καραμανλή άπό τό Παρίσι νά συνεννοηθήτε μαζί του. Νά 
άναλάβη αύτός νά σχηματίση μία κυβέρνησι έθνικής ένότητος 
μέ εκπροσώπους όλων τών παλαιών κομμάτων, πλήν των 
κομμουνιστών. Καί όταν τόν ορκίσετε, νά ελθη έδώ στό 
Πεντάγωνο, νά γίνη ή παράδοσι μέ τήν μπάντα τής ΑΣΔΕΝ , ή 
οποία νά παίζη εμβατήρια κατά τήν παράδοσι τής Κυβερνήσεως 
στόν Καραμανλή. Έ τ σ ι θά ήσυχάση καί ό τόπος καί θά πάμε σέ 
σίγουρη όμαλότητα».

" t t a «  ΙΤΗ ΤϋΓΟ  A. lflANNIAH ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ & Ζ Ι  ΤΟΥ

’ Απ. Κακλαμάνης: 
καλώς δέν καλέαατε 

τόν Καραμανλή
■ ΠΡΟΤΑΣ1Σ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΘΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ!

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΤΟΣ ΕΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΤΟΝ ΛΗΜ. ΙΟΛΝΝΙΟ* 
ΝΑ ΚΛΛΕΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 85.11.1973. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛ 
ΚΛΑΜΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΚΑΛΟΣ ΛΕΝ ΤΟΝ ΕΚΛΛΕΣΑΝ ΓΙΑΤΙ · Α  ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΗ 

ΜΑ ΜΕ ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΟΥΝ...

Του άπήντησα ότι ό Καραμανλής μάς έγκατέλειψε πριν 11 
χρόνια, όταν ήταν πολύ νεώτερος καί όταν οί δυσκολίες πού 
άντιμετώπιζε ήταν άπολύτως μικρότερες άπό τις σημερινές. 
Σήμερα, όταν βρίσκεται τόσα χρόνια μακρυά, γιατί μόνος του τό 
θέλησε καί δ έν  γνωρίζει τί συμβαίνει στόν τόπο μας, πώς νά τού 
έμπιστευθοϋμε τήν σκυτάλη μέσα στήν φουρτούνα; ’Αναγνω
ρίζουμε τό έργο του τής οκταετίας, δέν έχουμε άντίρρησι νά 
τού κάνουμε καί εικόνισμα γ ι' αύτό, άλλά πώς θά άντιμετωπίση 
τουρκικό καί κυπριακό πρόβλημα έν  σχέσει καί πρός τό Αιγαίο, 
όταν όλοι ξέρουν τό παρελθόν του γύρω άπό αύτά τά προβλή
ματα;
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Προτιμούμε νά βρούμε καί νά χρησιμοποιήσουμε νέους καί 
άδέσμευτους "Ελληνες πολιτικούς, τίμια παιδιά πού δέν γνωρί
ζουν τίς πόρτες τών ξένων πρεσβειών, παρά τούς παλαιούς, πού 
πίνουν τό ούίσκυ τους κάθε τόσο σ ’ αύτές.

” Ετσι χάλασα τήν καρδιά τού στρατηγού πού σεβόμαστε όλοι 
σάν πατέρα μας, γιά τά όσα έχει προσφέρει στήν πατρίδα. ’ Αλλά 
είπαμε, οί "Ελληνες άξιωματικοί βλέπουν τό μέλλον, βλέπουν 
μακρυά μετά 10-20 χρόνια καί αύτό τούς ένδιαφέρει».
•  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ : «Κύριε Ταξίαρχε, έπειδή 
είναι πιθανόν νά σάς ξαναπροτείνουν καί άλλοι νά τόν φωνάξετε

καλόν θά είναι νά τούς πήτε πώς έχετε  πρόβλημα άν θά τόν 
καλέσετε ώς Καραμανλή ή ώς Τριανταφυλλίδη!

Έ ξ  άλλου, σείς ώς στρατιωτικοί θά πρέπει νά θυμάσθε 
ιδιαιτέρως δύο άνεξίτηλα στίγματα τών παλαιών πολιτικών, τά 
όποια στιγμάτισαν τήν ιστορία τους. Τό αίσχος τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί Σμύρνης τού 1955, ξεχνώντας τό κύρος καί τήν 
άξιοπρέπεια τών άξιωματικών πού έξευτελίσθηκαν έκεϊ χωρίς νά 
κάνουν τίποτα καί τήν προδοσία τής Κύπρου πού δέχθηκαν νά 
βάλουν έκεϊ ρυθμιστή τόν Τούρκο πού τήν είχε πουλήσει στήν 
’ Αγγλία πριν 150 χρόνια. Είναι τά πιό άκατάλληλα πρόσωπα, γιατί 
μπορεί οί "Ελληνες  νά ξεχνάμε εύκολα, άλλά ή ιστορία δέν 
ξεχνά ποτέ. Καλύτερα θά ήταν νά τούς δώσουμε σύνταξι λόγω 
γήρατος, σέ δραχμές! ’Ό χ ι όμως σέ συνάλλαγμα γιά νά ζούν 
έξω, όπου παίρνουν τά μυαλά τους άέρα καί προσπαθούν χωρίς 
έπιτυχία νά άντιγράψουν τούς μεγάλους τής πατρίδος Χαρίλαο 
Τρικούπη καί Ελευθέριο Βενιζέλο. ’Αρκετά τούς πλήρωσε ό 
τόπος γιά τά καλά».

ΑΥΡΙΟ: ' Η συνέχεια τής συζήτήσεως. Τί έλέχθη γιά Γ. 
Μαύρο, Άνδρέα καί άλλους πολιτικούς. Τί άπεφασίσθη 
τελικώς.
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Πρός τόν Ταξίαρχο κ. Δ. Ίωαννίδη στό Πεντά
γωνο

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ: 
«Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ 
ΠΑΡΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ».

Μ Ε Ρ Ο Σ  δον

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  Α ΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ: Πράγματι υπάρχει τό παρελθόν 
τών παλαιών πολιτικών μέ τά προσωπικά τους μίση καί πάθη πού 
δέν άξίζει ό κόπος νά μεταφυτευθοϋν στίς ν έες  γενιές, ούτε νά 
πληρώση ό τόπος γι' αύτό.

Ω σ τόσο , κύριε Ταξίαρχε, δ έν  μάς είπατε πόσο βλέπετε νά 
διαρκή αύτή ή μεταβατική περίοδος μέχρι τών έκλογών καί πού 
θά πρέπει έντός  αύτής νά ίδρυθοϋν, οργανωθούν καί λειτουρ
γήσουν δημοκρατικά τά νέα κύματα. Διότι είναι προτιμώτερο νά 
ύπάρχη μία καθυστέρησι, νά έπιμηκυνθή ό χρόνος τής προετοι
μασίας, παρά νά καταλήξουμε πάλι νά έχουμε άρχηγικά, 
προσωπαγή καί αύθαιρέτου λειτουργίας κόμματα. Προσωπικώς 
έάν προσέρχωμαι μέ πρόθυμον σκέψιν συνεργασίας, είναι διότι 
οραματίζομαι μέσω τής ισχύος τών 'Ενόπλων δυνάμεων', τήν 
ϊδρυσιν καί λειτουργίαν πραγματικών δημοκρατικών κομμάτων, 
τά όποια λειτουργούν στήν Εύρώπη σήμερα κατόπιν διεργασιών 
καί έξελίξεω ς αιώνων. Είναι εύκαιρία λοιπόν νά ίδρύσωμεν 
ιδεώδους δημοκρατικής δομής καί λειτουργίας νέα πολιτικά 
κόμματα, όπου οί άρχηγοί θά είναι ένα άπλό καί έπίκαιρο 
σύμπτωμα, έναλασσομένης μορφής, ένώ ό κορμός, ή βάσις 
αύτών, θά παραμένουν άμετακίνητα καί άναλλοίωτα, έξασφαλί- 
ζοντα τήν συνέχεια καί τήν ταυτότητα τού κόμματος. Διότι, 
άλλως, θά καταλήξωμε στήν τυραννία τού παλαιού τύπου
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πολιτικού κόμματος, τό όποιον είναι καί αύτό μία μορφή 
φασισμού. Καί ξέρ ετε  κύριε Ταξίαρχε, πόσο μισεί ό έλληνικός 
Λαός όλες τις μορφές τού φασισμού. Τού διεθνούς αύτοΰ 
έγκλήματος πού τόσο πλήρωσε ό τόπος μας σέ αίμα καί σέ ύλικά 
άγαθά. Ύ π ' αύτήν τήν έννοια, σάς ρωτώ: πώς βλέπετε 
χρονικώς τά πράγματα;

ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Πιστεύω ότι μέχρι τής Παναγίας τόν 
Δεκαπενταύγουστο, θά είμαστε έτοιμοι νά έξαγγείλουμε μέ ένα 
διάγγελμα τού Προέδρου τής Δημοκρατίας τήν μελετουμένη 
μεταπολίτευσή ένώ σείς μπορείτε άπό τώρα νά έτοιμάζεσθε μέ 
τούς άνθρώπους σας γιά νά κερδίσετε χρόνο. Σκεφθήτε καί γιά 
κανέναν πού ξεχωρίζει άπό τούς παλαιούς, άλλά όλως κατ' 
έξαίρεσιν καί ιδίως άπό τόν άναμφισβήτητα δημοκρατικό χώρο.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ : Κύριε Ταξίαρχε σάς έξορκί- 
ζω μή δεχθήτε έξαιρέσεις τού κανόνος. Σέ μιά σωστή πολιτική 
άνανέωσι, δέν έχουν θέσι οί βρυκόλακες τού παρελθόντος, όσο 
δημοκρατικών άρχών καί άν είναι. Παραδείγματος χάριν, δημο

' " '" "Ί
Προς τόν  Ταξίαρχο %. Δ. Ίωαννίδη στό Πεντάγωνο

ΑΠ. Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ :
βον «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ 0 ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΠΑΡΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ».

κρατικών άρχών φαίνεται νά είναι καί ό Γεώργιος Μαύρος πού 
άπό τότε πού έλυσε τό οικονομικό του πρόβλημα κατά καί μετά 
τήν κατοχή, άπό τούς ' Εβραίους πελάτες του, κατέστη έντελώς 
άχρηστος γιά τήν πολιτική. Ό  Ά ν δ ρ έ α ς  πού είναι δόλιος καί 
πανούργος ΤΟ  ΞΕΡΕΙ Α Υ Τ Ο  τόν έχει στό χέρι καί μπορεί νά τόν 
έκμεταλλευθή καί χρησιμοποιήση άνά πάσα στιγμή. Γλυτώστε 
μιά γιά πάντα τόν τόπο Α Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Γ Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ  ΚΑΙ 
Π Λ Α Δ Α Ρ Ο Υ Σ  ΠΟ Λ ΙΤ ΙΚΟ ΥΣ, γιατί αύτοί είναι τόσο άνίκανοι πού 
θά σάς φέρουν τόν Ά νδρ έα . Καί άν άνέβη ό Ά νδρ έα ς, 
ζωντανός δέν πρόκειται νά φύγη. "Οπω ς είπε καί ό πατέρας του 
στό βασιλιά καί κάποτε πριν πεθάνη, μοΰ τό έξομολογήθηκε,
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«Θ Α Κ Α ΤΑ ΣΤ ΡΕΨ Η  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  Ο  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  ΑΝ  Π ΑΡΗ  
ΕΞΟΥΣΙΑ». Είναι έθνικοσοσιαλιστής μέ τροτσκιστικές Α Π Ο Λ Υ 
Τ ΕΣ  Π Α Ρ Α Δ Ο ΧΕΣ . ΕΙΝΑΙ Σ Α Τ Ρ Α Π Η Σ  ΚΑΙ Α Π Ο  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ  
Δ Ε Ν  ΛΕΕΙ ΚΑΙ Π Ο Λ Λ Α  Π ΡΑΓΜ ΑΤΑ».

ΑΥΡΙΟ: Συζήτησις περί συμμετοχής εις τήν Κυβέρνησι 
' Ανδρουτσοπούλου καί άρνησι τών κ. κ. Κακλαμάνη καί Γ. 
' Αλφαντάκη. Συμφωνίαι -  αποφάσεις.
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ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

«Καιρός νά καθαρίσουμε τόν Τόπο άπό τούς 
κοπρίτες παλαιούς πολιτικούς»

Μ Ε Ρ Ο Σ  9 ον

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Κύριε Κακλαμάνη σείς ώς συνερ
γάτης τών κυρίων αύτών άπό χρόνια, γνωρίζετε γΓ αύτούς 
λεπτομέρειες, ένώ εμείς  ξέρουμε τά γενικά συμπτώματα.

Αφού όμως έπ ιμένετε στόν πλήρη καί καθολικό άποκλεισμό 
όλων τών παλαιών πολιτικών, ευθέω ς σάς λέγω ότι αύτό είναι 
κάτι πού έκτιμώ ιδιαιτέρως καί μάλιστα είναι ή γνώμη τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας τών 'Ελλήνων Αξιωματικών. Συμφω
νούμε λοιπόν στό σημείο αύτό καί φροντίστε έσε ίς  νά συνθέσε
τε τή δικαιολογητική βάσι. Πιστεύω όμως, ότι μέχρι νά άντικατα- 
στήσετε τήν Κυβέρνησι ' Ανδρουτσοπούλου μέ μία Κυβέρνησι 
Νέων Πολιτικών, καλόν θά είναι νά συμμετάσχητε σείς οί δύο σέ 
πρώτη φάσι, γιά νά άποκτήσετε κυβερνητική πείρα καί νά είσθε 
στή συνέχεια ή βάσις τής Νέας Κυβερνήσεως. Γιά νά μή μάς 
λένε ότι χρησιμοποιήσαμε άπειρους καί άδοκίμαστους νέους. Τί 
λέτε έ π ’ αύτοϋ;

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  Α ΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ: Κύριε Ταξίαρχε άνεξαρτήτως 
τών άνωτέρω ύπηρεσιών πού μάς είπατε ότι προσέφερε ό κ. 
' Ανδρουτσόπουλος στόν Τόπο, σήμερα είναι γεγονός μετά τις 
προγραμματικές δηλώσεις τού Πρωθυπουργού, ό κόσμος πάγω
σε καί αισθάνεται έκδηλη άντιπάθεια κατά τής Κυβερνήσεως. 
Έ ξ  άλλου λαμβάνει σκληρά μέτρα κατά τού πληθωρισμού, τά 
οποία τής στερούν τήν όποιαδήποτε δημοτικότητα. Γιατί νά 
συμμετάσχουμε έμεΐς  στό ξεκίνημά μας στις εύθΰνες  καί στήν 
κακή έντύπωσι πού έχει δημιουργήσει; Έ ξ  άλλου γιά τόν μέσο 
Έ λληνα  ό Πρωθυπουργός άποτελεί ένα μυστήριο έμφανισθείς 
άλεξιπτωτιστικώς, χωρίς καθένα παρελθόν προσφοράς οίωνδή-
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ποτέ ύπηρεσιών στόν Τόπο. ' Απωθεί δέ κατά τρόπο μοναδικό τις 
μάζες. Δώστε μας τήν εύκαιρία καί τήν δυνατότητα νά έμφανι- 
σθοϋμε οτό Λαό, ώς οί νέοι άνθρωποι πού έξετόπισαν μία 
άντιπαθητική Κυβέρνησι καί άς προσφέρουν ύπηρεσίες οί 
άνθρωποι. Διότι έτσι θά ξεκινήσουμε μέ ένα σημαντικό σύν τή 
προσπάθειά μας... Προσωπικώς τουλάχιστον δέν θά μπορούσα 
ποτέ νομίζω νά συμμετάσχω σέ μιά τέτοια Κυβέρνησι. 
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ : Τώρα πού ξεκαθαρίσαμε τό θέμα 
τών κοπριτών παλαιών πολιτικών καί βεβαιώνουμε κύριε Ταξίαρ- 
χε ότι θά καταστούν άδύναμοι νά βλάψουν ξανά τόν Τόπο, σάς 
λέγω καί τί πιστεύω γύρω άπό τήν Κυβέρνησι Άνδρουτσόπου-

ΑΠ. Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ :
«Καιρός νά καθαρίοουμε τόν Τόπο άπό 
τούς κοπρίτες παλαιούς πολιτικούς»

λου. Στις μάζες είναι ριζωμένη ή γνώμη, ότι ή Κυβέρνησίς του 
καί ό ίδιος είναι τίμιοι άνθρωποι, πού θυμίζουν όμως αύταρχισμό 
καί άντιπάθεια. Πράγματι στόν οικονομικό τομέα τής Πατρίδος, ό 
’ Ανδρουτσόπουλος προσφέρει πολύ καλές ύπηρεσίες, άλλά 
τώρα μετράει ό πολιτικός τομέας καί συμφωνώ καί έγώ μέ τόν κ. 
Άλφαντάκη. Δ έν  συμφέρει νά μετάσχουμε στήν Κυβέρνησι 
του. Καλύτερα είναι νά έμφανισθοϋμε ώς παρόν καί ¡δία ώς 
μέλλον. Άλλο ίμονόν μας στή συνέχεια, άν φέρναμε καί τις 
εύθϋνες αύτής τής Κυβερνήσεως. Δ έν  πρέπει έ π ’ ούδενί νά 
συμμετάσχουμε σ ' αύτή ούτε έμε ϊς  οί δύο. ’ Επισπεύστε κ. 
Ταξίαρχε τήν άνάθεσι σέ μάς τής Κυβερνήσεως.

ΑΥΡΙΟ: Τό τέλος τής συναντήσεως... Συνόψισις τών συμ- 
φωνηθέντων.
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ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ Δ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:

«Χρειαζόμαστε δέλεαρ 
γιά τούς συνεργάτες μας».

Μ Ε Ρ Ο Σ  10ον

ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Καλώς κύριοι, άφοΰ νομίζετε ότι ή 
συμμετοχή σας στήν Κυβέρνησι Άνδρουτσοπούλου θά ήταν 
βλαπτική καί γιά σάς καί γιά τήν όλη ύπόθεσι τής πολιτικής 
άνανεώσεως, τότε μείνετε έκτός αύτής καί έργασθήτε πυρε- 
τωδώς γιά τήν δημιουργία τών πολιτικών κομμάτων. Είδικώτερα, 
σείς κ. Κακλαμάνη, πού άπευθύνεσθε στόν κεντροαριστερό 
χώρο, παρακαλώ προσπαθήστε νά βρήτε τούς καλύτερους 
νέους, πού είχαν στό παρελθόν πολιτικές άνησυχίες καί 
ύπήρξαν έπιτυχημένοι φοιτηταί, συνδικαλισταί καί σήμερα είναι 
έπιτυχημένοι έπαγγελματίαι καί έπιστήμονες. Αύτούς θέλουμε, 
έφ ' όσον έξακολουθοΰν νά έχουν άνησυχίες καί πολιτικό 
ένδιαφέρον. Διότι οί νέοι είναι οπωσδήποτε τίμιοι καί έργατικοί 
καί στοχεύουν σέ ένα μέλλον 20-30 έτών καί όχι στό σήμερα 
όπως οί παλαιότεροι. Κύριοι, είμαι στή διάθεσί σας άπό σήμερα 
καί μέχρις ότου κατορθώσουμε νά πραγματοποιήσουμε αύτό τό 
όποιο όλοι έπιθυμοΰμε. ' Ο  κ. ΠαλλαΐΥης θάναι ό σύνδεσμός μας 
καί μπορείτε δ ι' αύτού νά μέ άναζητήσετε οπωσδήποτε. 
ΑΠΟΣΤ. Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ : Θά ήθελα κύριε Ταξίαρχε, πριν φύ
γουμε, νά συνοψίσουμε καί συγκεκριμενοποιήσουμε όσα πιό 
πάνω συμφωνήσαμε. Καί πρώτα πρώτα, αύτό πού έπρότεινε ό κ.
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' Αλφαντάκης γιά τόν χρόνο προετοιμασίας των κομμάτων καί 
τών εκλογών. 'Ε μ ε ίς  μπορούμε μέσα σε 6-8 μήνες, νά είμαστε 
έτοιμοι, συμφωνείτε νά διεξαχθοϋν έκλογές μετά 8-10 μήνες 
άπό σήμερα καί μπορούμε αύτό νά τό λέμε ατούς συνεργάτες 
μας; Διότι όπως άντιλαμβάνεσθε, θά πρέπει νά χρησιμοποιήσου
με ένα δέλεαρ προκειμένου οί άνθρωποί μας νά δεχθούν τήν 
συνεργασία άπό τήν άνοχή.

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  Α ΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ: Ναί, κύριε Ταξίαρχε, αύτό είναι 
τό πιό σπουδαίο στήν όλη διαδικασία καί προσπάθεια γιά τήν 
δημιουργία τής νέας πολιτικής ζωής τού Τόπου. Γ ι' αύτό θά 
πρέπει νά μάς πήτε άπό τώρα πότε βλέπετε νά μπορούμε νά 
φθάσουμε σέ έλεύθερες δημοκρατικές έκλογές.

ΣΤΗ ΕΥΝΑΝΤΗΓΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞIΑΡΧΟ Λ. ΙΡΑΝΝΙΑΗ

ΑΠ. Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ :
(Χρειαζόμαστε δέλεαρ γιά τούς συνεργάτες μας»

ΔΗ Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Κύριοι, δέν θά είχα άντίρρησι καί 
αύριο νά κάναμε έκλογές... (Ά π .  Κακλαμάνης διακόπτων, όχι 
κύριε Ταξίαρχε καί αύριο, γιατί θά μάς κατήγγειλαν γιά παρωδία 
έκλογών) καί έννοώ γιά τίς προθέσεις μας, άλλά θέλουμε νά 
ύπάρχη μία λογική εναλλαγή, μία άλληλουχία διαδοχής ή όποια 
νά μήν θέση σέ κίνδυνο, ούτε τήν άσφάλεια τού κράτους, ούτε 
τήν οικονομική προσπάθεια, άλλά καί ή όποια νά πείση ότι 
έτέθησαν οί βάσεις καί ύπάρχει ή δομή γιά μιά νέα καί ύγιή 
δημοκρατική πολιτική ζωή. Βαρεθήκαμε κύριοι, νά χρησιμο- 
ποιούμεθα στίς έκάστοτε έκλογές καί νά έπεμβαίνουμε στήν 
πολιτική ζωή. Θέλουμε μιά γιά πάντα νά άπομακρυνθοΰμε άπό 
όλα αύτά καί νά άφοσιωθοϋμε στά στρατιωτικά μας έργα, τά 
οποία πιστέψτε μας, είναι καί τό άποκλειστικό μας ένδιαφέρον.
Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, ότι: 1) 'Εκλογές θά διεξαχθοϋν 

άπό τόν προσεχή Νοέμβριο έως τόν Ιανουάριο τού 1975. 2). 
Σείς, θά άρχίσετε προεργασία άμέσως ή μόλις άποφυλακίσουμε

46

καί τόν τελευταίο πολιτικό κρατούμενο καί στίς 15 Αύγούστου 
θά εΐσθε έτοιμοι γιά τήν τελική φάσι τής συγκροτήσεως τών 
νέων πολιτικών κομμάτων. 3) Στίς 15.8.1974 ό στρατηγός 
Γκιζίκης θά έξαγγείλη τήν μεταπολίτευσι καί τά κυριώτερα 
σημεία τών συμφωνηθέντων. (Ά π όστ. Κακλαμάνης, διακόπτων, 
καί τόν παντελή άποκλεισμό καί έκρίζωσι τών παλαιών πολιτικών 
άπό τήν πολιτική ζωή καί τά κόμματα, γιά νά χαρή ό Λαός καί νά 
τό πάρουν καί οί 'ίδιοι άπόφασι καί νά μάς άφήσουν ήσύχους μιά 
γιά πάντα). 4) Τέλος Σεπ/βρίου νά κάνουμε δημοψήφισμα γιά 
τόν Βασιλέα καί γιά τό νέο Σύνταγμα γιατί κύριοι δέν είναι τίμιο 
νά έμμείνουμε στά άποτελέσματα τού δημοψηφίσματος τού 
1973, τό οποίο ύπήρξε νόθο καί άνέντιμο. 5) 'Α μέσω ς μετά τά 
άποτελέσματα τού Δημοψηφίσματος, νά έξαγγείλουμε τίς 
έκλογές.

ΑΥΡΙΟ: Τέλος τού διαλόγου.
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Ή άπάντησι τού 
κ. Α. Κακλαμάνπ οτήν «E.Q.»

(Αύριο τό Β ' Μ ΕΡΟ Σ άπό τήν «Ε .9 .» )
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Τήν εποχή πού έκανε τούς ύπολογισμούς 
του στόν Ταξίαρχο Δ. Ίωαννίδη

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ

Άφιεροϋται στήν νεολαία τοϋ ΠΑΣΟΚ, στήν 
Ε.Φ.Ε.Ε. καί τούς φοιτητικούς καί σπουδαστικούς 
συλλόγους, διά νά θυμούνται τούς άγώνας τής 
Νομικής τό 1973 καί τοϋ Πολυτεχνείου.

' Η «Ε.Ω.» εισέρχεται σήμερα σέ νέο κεφάλαιο 
άποκαλύψεων γιά τόν ύπουργό Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων κ. Άπ. Κ α κ λ α μ ά ν η  σχετικά 
μέ τήν συνομιλία πού είχε στό Π ε ν τ ά γ ω ν ο  
μέ τόν τότε Ταξίαρχο καί παντοδύναμο άξιωμα- 
τικό, στρατηγό σήμερα κ. Δ. Ίωαννίδη. Σήμερα 
άποκαλύπτουμετίς φ ι λ ο β α σ ι λ ι κ έ ς  ά π ό - 
ψ ε ι ς - ΤΟΤΕ - τοϋ κ. Κακλαμάνη, ό όποιος, 
άνάμεσα σέ πολλά άλλα έλεγε ότι «ό Βασιλεύς 
είναι χρήσιμος» καί ότι «δέν πρέπει νά ξεχνοϋμε 
ότι καί οί Βασιλείς βοήθησαν νά συντριβοϋν οί 
κομμουνιστοσυμμορίτες τό 1946-1949»!

ΠΑΡΑ τίς μέχρι σήμερα άποκαλύψεις μας ό 
ύπουργός κ. ’ Απόστολος Κακλαμάνης σιωπά κα
τά τρόπο άπαράδεκτο! Κατά τρόπο πού ή σιωπή 
του νά λέη πολλά... ’ Αλλά ιδού οί νέες άπόψεις 
τοϋ κ. Κακλαμάνη!
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ΚΑΚΠΑΜΑΝΗΣ: 
Ο  0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ! 
ΙΙΜ ΑΓΚΑΙΟ Σ··

Γ ήν Βπσχη Μ ίΙκ Μ ίΤ ΐιϋ ζ  υπολογισμούς του οτόν ΤαξΙαρχο Δ. Ίωαννίς

Α φ ιε ρ ο ΰ τα ι σ τ η ν  ν ε ο λ α ία  τ ο ϋ  ΓΤΑΣΟ Κ 
σ τ η ν  Ε.Φ.Ε.Ε. κ α ι τ ο ύ ς  φ ο ιτ η τ ικ ο ύ ς  κα 
σ π ο υ δ α σ τ ικ ο ύ ς  σ υ λ λ ό γ ο υ ς , δ ιά  ν ά  θυ  
μ ο ό ν τ α ι το ύ ς  α γ ώ ν α ς  τ ή ς  Ν ο μ ικ ή ς  τέ 

1973 κα ί τ ο ύ  Π ο λ υ τ ε χ ν ε ίο υ .

ιΐσίρχιται σΑμερο σό νάο αρχο κα( ποντοβύνβμο βίιωμαηκή, ΙΙασιλχύς είναι χρήσιμος» Καί βτι ό«ις μας 6 βηουργός κ. *Λπό<
β άποκαλύόκων γιά Τ ό ν * · στρατηγό σήμερα κ. Δ  ΙισαννΙβη. «βάν πρίηει νά ζεχνοΟμ* ότι καί οΙ «ιι^τβ «ατά τοόη
Παιβκίος καί θρησκευμάτων ΓΑμκρα άποκαλύπτουι* τ(ς ο ι  λ ο- Βασιλείς βοήθησαν νά συντριβοΟν "7?“  ο ι ^  «ατά τράη|

- .λ Κ α κ λ α μ ά ν η  σχετι- β α σ ι λ ι κ ό ς  ά π ό φ ε ι ς  —ΤΟ- οί κομμουνιστοσυμμορίτκς τά 1946 - Ρβοεχτο ι χατα τροπο που γ
1 τήν συνομιλία πού είχε στό ΤΕ— τοΟ κ. Χακλαμάνη, 6 Οποίος, ά- 1949»! του νά λάβ* πολλά ■ Αλλά
'τ ά  γ γ  ν ο μό τόν τότε ταζί- νάμεαα σό ηολ^ά άλλα όλεγε βτι «6  ΠΑΡΑ τΙς μόχρι αθοΜΡθθΜΜλύ- γ

ΜΕΡΟΣ 11  ον

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ: Γιά τό θέμα τοϋ Βασιλέως, 
κύριε Ταξίαρχε υπάρχει πράγματι ένα  τεράστιο πρόβλημα. Διότι 
ή πρέπει νά δεχθοΰμε ότι τά δημοψηφίσματα τοϋ κ. Παπαδο- 
πούλου ήσαν γνήσια ή πρέπει νά έπαναλάβουμε τό δημοψήφι
σμα τής 29.7.74, έλεύθερα καί χωρίς έπεμβάσεις. Γιατί πιστεύω 
ότι μέ ένα δημοκρατικό Σύνταγμα τύπου Σκανδιναυικών κρατών 
θά μπροϋσε καί ό Βασιλεύς νά είναι χρήσιμος καί άναγκαίος γιά 
πολλά χρόνια άκόμη, άφού δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι καί οί 
Βασιλείς βοήθησαν γιά νά συντριβοϋν οί κομμουνιστοσυμμορί- 
τες  τό 1946-49.

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  ΑΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ: Κύριοι θίξατε ένα λεπτό καί ιδιαι
τέρως δύσκολο πρόβλημα. Κύριε Ταξίαρχε θά ήταν πράγματι μία 
άπόδειξις ύψίστης δημοκρατικότητος, μά καί ούσιαστικής δυνά- 
μεως τής νέας Κυβερνήσεως μας, έάν παρείχαμε στόν λαό τήν 
εύκαιρία ''ά  έκφρασθή τίμια καί άπολύτως έλεύθερα, χωρίς
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Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος πού κατά τόν ’Από
στολο Κακλαμάνη ήταν άπαραίτητος καί άνα- 
γκαΐος.



επηρέασμούς καί μέ παράλληλο άφιξι εκπροσώπων του Βασι- 
λέως στη χώρα κατά τήν διάρκεια τής προπαρασκευής τοΰ 
Δημοψηφίσματος. Πιστεύω δέ δτι ή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ 
έλληνικοϋ Λαού, όλος ό χώρος άπό τήν ΕΡΕ  μέχρι τών έσχατιών 
τής ' Ενώσεως Κέντρου καί οί Προοδευτικοί θέλουν τόν 
Βασιλέα. Δ έν  γνωρίζω ένέργειες  νοθεύσεω ς τού Δημοψηφί
σματος τοΰ 1973, καί δέν μπορώ νά πώ δτι ύπήρξε νόθο, γιατί ό 
ίδιος καί οί φίλοι μου ψηφίσαμε έλεύθερα, όχι, καί κανείς δέν 
μάς ένόχλησε, άλλά κατανοώ τις δυσκολίες καί τήν άτμόσφαιρα 
πού έπεκράτησε άμέσως μετά τό άποτυχόν κίνημα τοΰ πολεμι
κού Ναυτικού καί άντιλαμβάνομαι ότι ή έκφρασις τής βουλήσεως 
τοΰ έλληνικοϋ Λαοΰ, δέν ύπήρξεν ψύχραιμος καί άνευ έπηρ- 
ρεασμών γενικής μορφής. Δ ι ' αύτό θά πρέπει ό κ. Γκιζίκης νά 
έξαγγείλη καί τούς λόγους πού όδηγοΰν στό νέο  δημοψήφισμα. 
' Εξ άλλου τό νέο Σύνταγμα πού θά πρέπει στις βασικές του 
γραμμές νά τό έκπονήσουμε έγώ μέ τόν Αποστόλη, άφοΰ 
συνεννοηθοΰμε καί μαζί σας άσφαλώς, οφείλει νά συγκεράση 
τις προνομίες καί ύποχρεώσεις πού παρέχουν στόν Βασιλέα τό 
άγγλικό καί σουηδικό Σύνταγμα, ώστε νά παύσουν γιά πάντα οί 
άντιδικίες τοΰ παρελθόντος καί νά ήσυχάση ό τόπος γιά πάντα. 
Θά πρέπει κάποτε καί οί πολιτικοί νά μήν άποβλέπουν στήν 
εϋνοια τών άνακτόρων, άλλά καί τά άνάκτορα νά τούς άντιμετω- 
πίζουν όλους κατά τόν αύτόν τρόπον 'ίσων εύκαιριών. Καί αύτό 
μποροΰμε νά τό έξασφαλίσουμε μέ τό νέο  Σύνταγμα γιά τό καλό 
τοΰ τόπου καί τοΰ θεσμοΰ.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Κύριοι εϊμεθα σύμφωνοι. Θά 
προσδιορίσουμε μέ τό διάγγελμα τής 15.8.74, τήν δημιουργία 
τοΰ Δημοψηφίσματος γιά τό τέλος Σεπτεμβρίου 1974. ' Ω ς  πρός 
τό νέο Σύνταγμα θά άναλάβετε έσείς  οί δύο νά φτιάξετε 
έπιτροπή ειδικών καί μέ τήν δική σας συμμετοχή άσφαλώς νά 
φροντίσετε νά γίνη ένα νέο  φ ιλελεύθερο καί δημοκρατικό 
Σύνταγμα πολιτισμένου εύρωπαϊκοΰ κράτους.

ΑΥΡΙΟ ή συνέχεια.
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Πρός τόν Ταξίαρχο ' Ιωαννίδη βασιλικώτερος τοΟ
Βασιλέως!

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:

Νά κάνουμε έπαφή πρός τήν πλευρά τοϋ 
Βασιλέως

Μ Ε γ' Ί  12ο  ν

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Συνοψίζοντας λοιπόν επαναλαμ
βάνω, άν καί πιστεύω ότι γίναμε άπολύτως κατανοητοί: 1) Σείς 
θά άρχίσετε επαφές μέ τούς συνεργάτες σας, ώστε όταν 
άναλάβετε τήν Κυβέρνησι νά είστε έτοιμοι γιά τήν στρατολογία 
όλων όσοι χρειάζονται γιά τά νέα πολιτικά σχήματα. 2) Νά 
έτοιμάσετε μία κατάστασι προσώπων τά όποια θά άποτελέσουν 
τά μέλη τής μετά τόν κ. ’ Ανδρουτσόπουλο Κυβερνήσεως, μέ τά 
όνόματά σας άσφαλώς πρώτα 3) Σκεφθήτε τά πρόσωπα τής 
έπιτροπής γιά τήν κατάρτισι τοϋ σχεδίου τοϋ νέου Συντάγματος. 
4) Συνεχίστε τίς έπαφές μέ τούς συνεργάτες μου καί μή 
διστάσετε νά μοϋ έμφανίσετε οίοδήποτε πρόβλημα 5) Ε π ίσ η ς  
σκεφθήτε τό κείμενο καί τά έρωτήματα τού νέου Δημοψηφίσμα
τος.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ ΛΑ Μ Α Ν Η Σ: "Ο λα  αύτά μπορούμε νά τά 
έχουμε έτοιμα σέ όλίγους μήνες. Διότι λίγο πολύ είναι δουλειά 
μας. Μήπως θά έπρεπε, όμως, νά κάνουμε καί κάποια έπαφή 
πρός τήν πλευρά τοϋ Βασιλέως; Γιατί στήν περίπτωσι πού θά 
έλθη είναι κρίμα νά μήν γνωρίζη καί τήν δική σας βοήθεια, άλλά 
καί τήν ίδική μας συνεργασία. Κι αύτό κύριε Ταξίαρχε γιατί 
πάντοτε βρίσκονται καλοθελητές οί όποιοι σφετερίζονται τή 
δουλειά καί τίς προσπάθειες άλλων. Νομίζω ότι θά μπορούσαμε 
μέ τόν κ. ’Αλφαντάκη νά κάνουμε ένα ταξίδι νά συζητήσουμε
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μαζί του, ώστε νά έχουμε καί τις δικές του άπόψεις.
ΔΗ Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: 'Α φ ήστε  το αύτό σέ μάς κ. 

Κακλαμάνη, γιατί έδώ πού τά λέμε έμεΤς τδν καταργήσαμε. "Αν  
όμως σέ κάποια φάσι χρειασθή καί ή δική σας παρέμβασι καί 
βοήθεια, νά είστε σίγουροι ότι θά σάς ειδοποιήσω άμέσως. 
'Εκ ε ίνο  όμως πού θέλω, κυρίως άπό σάς, είναι σέ όλο τό 
διάστημα αύτό μέχρι τής άναλήψεως τής Κυβερνήσεως άπό τόν 
ίδικό σας χώρο, νά προετοιμάσετε προγράμματα καί σχέδια

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:
Νά κάνουμε επαφή πρός τήν πλευρά τού Βασιλέως

πραγματικά έπαναστατικά σέ όλους τούς τομείς τής κοινωνικής 
καί οικονομικής ζωής. 'Ιδίως σκεφθήτε τήν Δικαιοσύνη, τήν 
Παιδεία, τήν 'Υ γ ε ία  καί τις κοινωνικές άσφαλίσεις, γιατί πώς νά 
τό κάνουμε, τίποτε άπ ' όλα αύτά δέν λειτουργεί σωστά. Νά 
κάνουμε πραγματική έπανάστασι, πού δ έν  κάναμε μέχρι σήμερα. 
Θά δεχθούμε όλα τά μέτρα πού θά προγραμματίσετε, όσο 
σκληρά κι άν είναι, άρκεΐ νά ώφελούν τό λαό μας.
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Πρός τόν Ταξίαρχο κ. Δ. Ίωαννίδη μέσα 
στό Πεντάγωνο.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:

Ψευτοαντίστασι καί ξεράσματα τοϋ 
’Ανδρέα

ΘΛΙΒΕΡΗ ή σημερινή συνέχεια τής συναντή- 
σεως Κακλαμάνη καί Δ. Ίωαννίδη! Ούτε λίγο 
οϋτε πολύ ό σημερινός υπουργός τής Παιδείας 
καί βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί «γιά ψευ- 
τοαντίστασι καί ξεράσματα τοϋ Άνδρέα». ’Αλλά 
ίδού ή νέα συνέχεια άπό τήν συνομιλία τοϋ 
Ταξιάρχου Δ. Ίωαννίδη καί τοϋ σημερίνοϋ υ
πουργού τοϋ ΠΑΣΟΚ Άπ. Κακλαμάνη!

Μ Ε Ρ Ο Σ  13ον

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  ΑΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ: Κύριε Ταξίαρχε, δέν γνωρίζω ό 
Απόστολος τί έχει κάνει, άλλά όσον άφορά έμενα καί τούς 

φίλους μου, έχουμε κατά καιρούς έπεξεργασθή πρακτικά μέτρα 
γιά τίς άπαραίτητες κατακλυσμιαϊες μεταβολές πού πρέπει νά 
γίνουν στόύς τομείς πού είπατε, ώστε κάποτε νά ξεφύγουμε 
άπό τήν Μέση ' Ανατολή, πού μάς έταξε ή τουρκική κληρονομιά 
καί νά φθάσουμε σέ εύρωπαϊκά έπίπεδα. Νομίζω όμως ότι δέν 
είναι τοϋ παρόντος. ’ Εκείνα πού θέλω νά σάς ρωτήσω είναι δύο 
πράγματα: 1) Μπορούμε νά άνακοινώσουμε στούς φίλους μας 
τίς άποφάσεις καί συμφωνίες μας; Καί άν ναί, ό,τι συνεζητήθη 
σήμερα;

55



2) 'Υπάρχει περίπτωσις ματαιώσεως του προγραμματισμού 
πού εϊπαμε καί παραμονής στό αύταρχικό καθεστώς;

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: Ασφαλώς μπορείτε καί νομίζω 
ότι δέν πρέπει νά κρύψετε τίποτε. "Ο σον  άφορά τό δεύτερο 
έρώτημά σας, σάς λέγω ότι καθ' όσον έξαρτάται άπό έμέ  καί 
τούς συνεργάτες μου δέν ύφίσταται περίπτωσις ύπαναχωρή- 
σεως καί έ π ' αύτοϋ έχετε  τό λόγο τής στρατιωτικής μου τιμής.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ: Χαίρω ιδιαιτέρως γιά τις 
διαβεβαιώσεις σας, άλλά προσωπικώς θά ήθελα νά έξηγήσω ότι 
στόν χώρο μου ύπάρχουν πολλά προβλήματα ώς πρός τόν χρόνο 
έπιλογής καί βολιδοσκοπήσεως τών άπαραιτήτων προσώπων. 
Βλέπετε είναι καί ή ψευτοαντίστασι καί τά ξεράσματα τού

ΙΓρός ιό ν  Ταξίαρχο κ. Α. Ίωαννίδη ρέοα στό Πεντάγωνο

ΑΚΑΑΜΑΝΗΣ
Ψευδοανιίοταοι καί 
ξεράσματα τού Α νδρι

ουναν- τ * ί  ΓΚιιββΙας καί βοωλβντΛς τοΟ ΠΑΖΟΚ ν*χηα άηό τΛν οονομιλία τοΟ Ταΐ 
οο- , κατητορ·! «γι6 “ οΙ ί«Ρά- ΊΜαννΙβη καΙ τοΟ ο —  *

όηουμνάς, ' «ματά τοΟ Λνβρ*α». \ Ι Μ α ι ν  ΠΑΖΟΚ Αη. κΆΖΧΧΓ“

Ά ν δ ρ έα  καί τών ψευτοπαλληκαράδων του πού οί μισοί είναι 
πράκτορες δικοί σας καί τής 'Ασφ άλειας καί οί άλλοι, μέ 
έπικεφαλής τόν ίδιο μεγαλοπράκτορες ξένων μυστικών ύπηρε- 
σιών. Καί ποτέ δέν ξέρουμε τί έχουν άποφασίσει οί ύπηρεσίες 
αύτές γιά μάς. Γ ι' αύτό έγώ θά έργασθώ έπιτελικά καί μόλις 
έμφανισθοΰμε σάν Κυβέρνησι θά τρέξουν όλοι. Ό λ ο ι σάς λέω, 
άκόμη καί οί Μπουλούκος, Βερυβάκης, Κωνσταντόπουλος, 
Εύαγ. Γιαννόπουλος πού ούτως ή άλλως είχε πάντοτε καλές 
σχέσεις μέ τούς φίλους σας καί γι' αύτό δέν πέρασε ποτέ άπό
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δίκη. Δώστε μας τήν Κυβέρνησι καί θά άφήσουμε όλοι μας 
εποχή.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ: 'Ε ντά ξε ι κύριοι, σάς χαιρετώ μέ 
πολύ -  πολύ καλά συναισθήματα καί μέ τήν ελπίδα ότι όλα θά 
πάνε καλά. Γειά σας.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ή άκολουθήσασα δραστηριότης μέχρι 
τήν 23.7.1974.
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Ό ’Απόστολος Κακλαμάνης σέ πρόσφατη φωτο
γραφία'του.



ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΡ. ΜΠΟΛΑΡΗ

Ό  Άπ. Κακλαμάνης ύβρίζει 
χυδαία τόν Γ. Μαύρο

Μετά τήν συνάντησι μέ τόν Δημ. ’ Ιωαννίδη.

Μ Ε Ρ Ο Σ  14ον

ΕΤΣΙ ΕΛΗ ΞΕ  ή ουνάντησις καί ή έναρξις τής συνεργασίας 
τοΰ Αποστόλη  μέ τόν ισχυρό του καθεστώτος τότε, ή όποια 
όμως συνεχίστηκε σέ κατώτερο επίπεδο. Γιατί ό Ά π οστόλης  
βιαζόταν νά ύλοποιηθοϋν τά συμφωνημένα καί κατείχετο άπό μία 
συνεχή φοβία, ότι άστάθμητοι παράγοντες θά παρενέβαιναν καί 
θά ματαίωναν τήν πραγματοποίησί τους.

Στή συνέχεια, λοιπόν, άρχισε πυκνές συναντήσεις μέ τόν 
Χαράλαμπο ΠαλλαΐΝ/η, γιά τήν συζήτησι τών λεπτομερειών του 
σχεδίου πολιτικοποιήσως τής καταστάσεως καί δημιούργησε καί 
οικογενειακές έπαφές γιά νά δέση τή σχέσι καί τή γνωριμία. 
'Επ ίσης, έπειδή ό 'Αρ ιστείδης Παλλαΐνης ύπηρετοϋσε στό 
'Αρχηγείο  τοΰ Ν ΑΤΟ  στή Σμύρνη, είχε μαζί του συμφωνημένες 
τηλεφωνικές έπαφές κατά τίς οποίες τόν έπ ίεζε γιά έπίσπευσι 
τής πολιτικοποιήσεως τών πραγμάτων. Πολλές φορές δέ πού ό 
άξιωρατικός αύτός έρχόταν στήν 'Ελλάδα γιά διάφορες άπο- 
στολές, έσπευδε στό σπίτι του καί τόν συναντούσε. Μία τέτοια 
μακρά συνάντησι συνεργασίας, πραγματοποήθηκε τόν Φ ε
βρουάριο τοΰ 1974 στό σπίτι τοΰ 'Αριστείδη ΠαλλαίΥη, πού 
άπείχε 50 μόλις μέτρα άπό τό σπίτι τοΰ 'Αποστόλη. Κατά τή 
διάρκεια τής συναντήσεως αύτής έπεσκέφθη τόν ' Αριστείδη καί 
ό φίλος καί κουμπάρος του ταγματάρχης Παρασκευάς Μπόλα- 
ρης, τόν όποιο συνέστησε στόν 'Αποστόλη λέγοντάς του ότι
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Ό  Ταγματάρχης Παρασκευάς Μπόλαρης πού 
συμφωνούσε μέ τά συμφωνηθέντα τού Κακλαμά- 
νη καί τού Ίωαννίδη.

είναι άπολύτως ενήμερος καί συμφωνεί μέ τα συμφωνηθέντα μέ 
τόν Ταξίαρχο Ίωαννίδη. Έ κ ε ϊ τότε συζητήθηκε τό θέμα τής 
συμμετοχής στήν πρώτη Κυβέρνησι στελεχών τής πρώην 
Ε.Δ.Η.Ν. καί ό ’Απόστολος Κακλαμάνης είπε:

« Ό π ω ς έξήγησα καί στόν κ. Ταξίαρχο, ό δικός μου χώρος 
είναι κάπως εύαίσθητος, άλλά όλοι είναι πρόθυμοι νά γευθοϋν 
τήν έξουσία. ” Ηδη όμως έχετε  αύτό τό γαϊδούρι τόν Μ Α Υ Ρ Ο  στό 
νησί καί όπως καταλαβαίνετε ή άποστολή μου δέν θά είναι 
ιδιαίτερα εύκολη».

Ό  Άτι. Κακλαμάνης ύβριζει χυδαία 
ιόν Γ. Μαύρο

Μετά τήν συνάτντησι μέ τόν Δημ. Ίωοτννίδη

'Απαντώντας του, όμως, ό Χαράλαμπος ΠαλλάίΥης, τού είπε 
ότι καί ό ύπουργός Προεδρίας τού Παπαδόπουλου, είναι παρέα 
μέ τόν Μαύρο, γιατί πήγε σέ μιά συγκέντρωσι στό Βόλο καί 
έλεγε ότι σέ μιά έβδομάδα πέφτει ό ' Ιωαννίδης, καί πιάσαμε καί 
τόν Άγαθαγγέλου Αποστόλη τού είπε, γιατί πρώτον δέν 
παίζουμε καί δεύτερο γιατί δέν  θέλουμε νά κλονισθή ή 
έμπιστοσύνη τού Λαού στήν πορεία πού χαράξαμε καί πού δέν 
συμφωνείς καί έσύ».

Στή συνέχεια, ό ’ Αποστολής άνέφερε ότι στήν πρώτη 
Κυβέρνησι τών νέων πολιτικών θά έπρότεινε νά συμμετάσχουν 
4-5 πρόσωπα τής άπολύτου έμπιστοσύνης του, μεταξύ τών 
όποιων ό ’Ελευθέριος Βερυβάκης, Ευστάθιος Γιώτας, Γ. Μπιρ- 
διμήρης, Διονύσιος Μπουλούκος κ.ά.

ΑΥΡΙΟ: Ν έες  έπαφές τού 'Απόστολου Κακλαμάνη. 'Ο μ ιλ ίες  
τού ' Ιωαννίδη στό σύνολο τών άξιωματικών περί Γεωργ. ’ Αλφαν- 
τάκη καί 'Απόστολου Κακλαμάνη.
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Ό  Δημήτριος Ίωαννίδης σέ στιγμιότυπο άπό τήν 
Δίκη του Πενταμελοϋς Έφετείου τοϋ Κοου- 
δαλλοϋ.

ΟΤΑΝ ΤΑΣΚΙΑΖΕ Η ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΚΩΝΕ Η
ΣΚΛΑΒΙΑ!

Ό  Άπ. Κακλαμάνης 
ύβριστής καί τού κ.

Ε. Γιαννόπουλου

ΣΤΗ νέα συνέχεια ό ’ Απ. Κακλαμάνης υβρίζει 
χυδαία καί τόν κ. Γιαννόπουλο. Ή  «Ε.Ω.» δηλώ
νει»: Μένει μακρυά άπό τά λόγια τοϋ Α. Κακλαμά- 
νη καί παρακαλεί τόν κ. Ε. Γιαννόπουλο γιά ένα 
άμεσο ξεκαθάρισμα τοϋ όλου θέματος μέ προ
σωπική του πρωτοβουλία!

Μ Ε Ρ Ο Σ  1 δον

Μ ΕΤ Α  τή συνάντησι τοϋ Φεβρουάριου στό σπίτι τοϋ 'Α ρ ι
στείδη ΠαλλαΤνη όπου ό Αποστολής γνώρισε καί τόν Παρα
σκευή Μπόλαρη, οί συναντήσεις τών άδελφών Παλλαΐνη μέ τόν 
'Απόστολο Κακλαμάνη, άπέκτησαν χαρακτήρα φιλικών καί οικο
γενειακών συναντήσεων.

Έ τ σ ι κάθε φορά πού ό 'Αποστολής είχε κάτι καινούργιο ή 
κάποια ιδέα ή πληροφορία, έσπευδε στό σπίτι τοϋ Χαραλάμπου 
ΠαλλαΤνη στό Πολύγωνο ή τοϋ ' Αριστείδη στό δικό του δρόμο 
όταν έρχόταν στήν 'Αθήνα.

Μιά τέτοια συνάντησι έγινε στό σπίτι τοϋ Χαραλάμπου 
ΠαλλαΤνη, στήν όποια παρευρέθησαν καί οί 'Αρ ιστείδης ΠαλλαΓ- 
νης καί Γεώργιος Άλφαντάκης. Ή  συνάντησι ώφείλετο σέ 
πρωτοβουλία τοϋ 'Αποστόλη, ό όποιος άνησυχοϋσε άπό διάφο
ρες ειδήσεις πού άκουγε άπό παλαιούς πολιτικούς πού μιλούσαν
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' Ο Πρωθυπουργός τής 25ης Νοεμβρίου 1974 κ. 
’Αδαμάντιος Άνδρουτσόπουλος.

γιά «κινήσεις του Ντάβου» ή «250 άξιωματίκών» καί τοϋ 
έμπαιναν «ψύλλοι σ τ ’ αύτιά», μήπως καί τυχόν σταματήση ή 
συμφωνηθεϊσα πολιτική λύσι όπου θά πρωταγωνιστούσε καί ό 
ίδιος. Έ τσ ι όταν συναντήθηκαν είπε:

Μπάμπη, τί γίνεται καί καθυστερούμε; "Οπω ς πάμε θά 
φθάσουμε Καλοκαίρι καί δέν θά έχη γίνει τίποτε. Τις τελευταίες 
μέρες οργιάζουν οί φήμες γιά διάφορες κινήσεις πού γίνονται 
στό στρατό μας. Χ θ ε ς  συνάντησα δικηγόρους πολιτικούς στά 
δικαστήρια, οί οποίοι μέ έπικεφαλής τό ραμολιμέντο τόν 
Παπασπύρου καί αύτόν τόν άνεμοδούρα τόν Γιαννόπουλο πού 
κάνει τόν καλά πληροφορημένο σάν πρώην ύπαξιωματικός τού 
ΕΛΑΣ, μιλούσαν γιά κινήσεις τοϋ Ντάβου άπό τό τρίτο σώμα 
Στρατού. Είπαν δέ συγκεκριμένα όλοι, ότι έφθασε ή ώρα σας 
γιατί ό Ντάβος έκανε όμάδα μέ 250 άξιωματικούς, πολλοί άπό

ΟΤΑΝ ΤΑΣΚ1ΑΖΕ Η ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΚΡΝΕ Η ΣΚΛΑΒΙΑ I

Ό  Άπ. ΚακΑαμάνης ύβρισιής καί 
τοϋ κ. Ε. ΓιαννόπουΛου

τούς όποιους ύπηρετοΰν στό ' Επιτελείο. Μάλιστα ό Γιαννόπου- 
λος πού συνήθως τρέμει γιά τό πετσί του είπε νά προσέχουμε 
μή κατέβη ό Ντάβος καί γίνη ή 'Α θήνα  πάλι «κουλουβάχατα» 
όπως τό Δεκέμβρη τοϋ 44. Καί καλό θά είναι άν δούμε τίποτε νά 
κλειστούμε στά σπίτια μας. ’Ό τα ν  δέ έγώ τοϋ είπα ότι αύτά είναι 
παραμύθια μού άπάντησε: « 'Αποστόλη, άσε τις σαχλαμάρες 
γιατί έμε ΐς  είμαστε άχρηστοι καί μόνοι μας δέν μπορούμε νά 
κάνουμε τίποτε. Κοίταξε μέχρι σήμερα μόνο ψευτοαντίστασι καί 
φανφάρες είμαστε. Ό  δέ άρχηγός μας διασκεδάζει στά 
σίγουρα. Έ γώ  έμ ε ίς  θέλουμε νά τόν βλέπουμε έδώ μπροστά 
μας καί όχι ό Ά ν δ ρ έ α ς  νά διατάζη άπό χιλιάδες μίλια μακρυά. 
Γ ι' αύτό άν γίνη τίποτε, θά γίνη άπό αύτούς καί άς φαγωθούν 
σάν τά σκαλιά».
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Ό Δημήτριος Ίωαννίδης, σέ στιγμιότυπο όπό τήν 
Δίκη τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Αύτά καί άλλα πολλά κύριοι μέ κάνουν καί άνησυχώ γιατί τώρα 
τελευταία άκούγονται πάρα πολλά γιά κινήσεις καί όταν φθά- 
σουμε στό σημείο νά συζητοΰνται καί άπό χεσμεντέδες σάν τόν 
Γιαννόπουλο στό πεζοδρόμιο σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει.

Τότε παρενέβη ό Αριστείδης ΠαλλαίΥης ό οποίος είπε ότι ό 
Ντάβος είναι πιστό σκυλί στον Τάκη τόν ’ Ιωαννίδη καί όλα αύτά 
είναι σκόπιμες μπούρδες. Αϋτός τηλεφωνεί τρείς φορές τήν 
ήμερα ατούς ύπασπιστές τού 'Ιωαννίδη καί σείς φοβάσθε μή 
κινηθή. Θ έλετε  νά τόν φωνάξουμε μιά μέρα νά γελάσουμε; Είναι 
πολύ εύκολο γιατί οί ύπασπισταί fou πού χωρίς αύτούς δέν 
κατουράει, είναι δικά μας παιδιά. Αν θέλης 'Αποστόλη τούς 
φωνάζω μαζί μέ τόν Ντάβο ό οποίος ύπήρξε πάντοτε δειλός καί 
συμφ ε ρο ντολό γος.

δη.
ΑΥΡΙΟ: Συνέχεια τής συζητήσεως. ' Ομιλίαι τού ' Ιωαννί-



Ό ’Αριστείδης Παλλαΐνης, καταθέτων σέ Δίκη.



ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΑΞ/ΧΟ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:
Οί βρυκόλακες τοϋ παρελθόντος σηκώ
νουν καί πάλι κεφάλι -  βαρύτατος ύπαι- 
νιγμός κατά τοϋ Πρωθυπουργού.

Παλλαίνης: Ο Ε. Γιαννόπουλος Μαχητι
κός Δικηγόρος.

Μ Ε Ρ Ο Σ  16ον

ΕΞ Α Λ Λ Ο Υ  -  συνέχισε ό Αριστείδης Παλλαίνης -  εάν ό 
Ντάβος εργάζεται γιά τούς παλαιούς πολιτικούς εύκαιρία είναι 
νά ¿ξευτελ ιστούν καί αύτοί μαζί του. Βέβαια γιά νά γίνωνται 
αύτές οί συζητήσεις καί μάλιστα δημοσίως, καί άπό άνθρώπους 
σάν τόν Εύάγγελο Γιαννόπουλο, ό όποίος άπό ό,τι έχω άκούσει 
έγώ είναι μαχητικός καί άριστος δικηγόρος διότι τόν θυμάμαι στή 
Δίκη τού Α Σ Π ΙΔ Α  όπου συνώδευοα τόν Γεώργιο Γρίβα ώς 
ύπασπιστής του, πού έτοιμαζόταν έπί δύο ήμέρες πόσο δυναμι
κά καί εύστοχα χειριζόταν τίς θέσεις  του, σημαίνει ότι τουλάχι
στον κουβέντες γίνονται.

Α Λ Λ Α  κουβέντες πάντοτε γίνονταν καί έμε ϊς  τίς μαθαίνάμε 
καί έκτελούσαμε. ΓΓ αύτό μήν άνησυχής Αποστόλη καί ότι 
συμφωνήσαμε θά τό έφαρμόσουμε.

ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Σ  Α ΛΦ ΑΝ ΤΑ ΚΗ Σ: Τέτοιου είδους συζητήσεις ά- 
κούω καί έγώ πολλές φορές άλλά ή σοβαρότης τοϋ Γιαννόπου- 
λου καί οί πολύ μετρημένες κουβέντες του, ομολογώ, ότι μέ 
προβληματίζουν. ' Ωστόσο νομίζω ότι πρέπει νά κανονίσουμε μία
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Ό  Δημήτριος Ίωαννίδης σέ στιγμιότυπο άπό τήν 
άπολογία του στήν Δίκη τών Πρωταιτίων τής 
Στρατιωτικής Έπεμβάσεως τής 21η ς ’Απριλίου 
1967.



νέα συνάντησι μέ τόν κ. ' Ιωαννίδη καί σας τούς δύο παρόντος 
ώστε νά βάλουμε τά πράγματα στή θέσι τους, γιατί καί οί δικοί 
μου οί φίλοι καί συνεργάτες άρχισαν νά κουράζωνται άπό τό 
περίμενε.

Καί όπως καταλαβαίνετε κύριοι δημιουργείται ή έντύπωσι ότι 
τό αύταρχικό καί γι’ άλλους φασιστικό καθεστώς συνεχίζεται. 
Καί άνέκαθεν στόν δικό μας χώρο, πού πολέμησε έ ξ  ίσου καί 
τούς δύο φασισμούς, τόν μαύρο καί τόν κόκκινο, ύπάρχει μεγάλη 
εύαισθησία καί ειλικρινής σέ κάθε τί πού έχε ι σχέσι μέ τόν 
φασισμό. Γνωρίζουμε άσφαλώς, ότι φασισμός καί έλληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις χωρίζονται άπό ένα άπέραντο χάος, άλλά 
καλά θά είναι νά τελειώνη «ή παρένθεσι», γιατί έχθροί σας καί

ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞ)ΧΟ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΑΠ. Κ ΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:
[Η βρικόλακες του παρελθόντος σηκώνουν καί πάλι 
κεφάλι-βαρύτατος ύπαινιγμός κατάτοϋΠρωθυπουργοϋ

Παλλαΐνης: Ό  Ε. Γιαννόπουλος Μαχητικός Δικηγόρος
—  1 6 θ ν ~  ττους ?ΟΗ> τά* Εΰά,γτιΧο Για»*ό*ονλο, ό όποιος Λιτό ο,τι (χυ

* άκούσκι έγώ ιΐναι μαχητ'κύς καί Δριστος δικηγόρος διότι τόν
ΕΞ * ΑΛΛΟΥ — αννέχισ* ό ' Αριστείδης Παλλσί*ης—  έώ* 6 βν»*6μο« ο-τή Δίκη τού ΑΣΠ ΙΔΑ δπου σννύ&υσα τά* Γίώργτο
Μτάβος έργάζιται γιά  »ούς παλαιούς πολιτικούς «ΐ*«χΐ|»ία Λ β ι  Γριίδα ώς ύπφτπστής του, πού έτ©!|μβζέττο* *ττί δύο δμέρ»;
ν *  έξα/τβλισ-τού» καί βύτοί μαζί του. Βέβαια γιά νά γίνονται -ηύσο Βυναφικά *αί (Οστοχα χιιριζότα* τίς  βάτι.ς του, σημαίνει
αυτός οί συζητη**^ μ »  μάλιστα  δ»|μο»<«κ. " « I  * ■ *  Μ * *  « τ ι  τουλάχιστο» κουβέντες γίνονται.

άδιάφοροι άρχισαν νά μιλάνε άνοικτά ότι ό φασισμός συνεχίζε
ται. Καί όπως καταλαβαίνετε δέν έχουμε καμμία μά άπολύτως 
καμμία διάθεσι νά συνδέσουμε τά όνόματά μας άκόμη καί μέ 
ύποψία φασισμού, όταν άγωνιζόμαστε γιά τήν άποκατάστασι καί 
έγκαθίδρυσι τής πραγματικής πανίσχυρης καί άταλάντευτης 
δημοκρατίας.

ΑΠ. Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ
Λ Ο ΙΠ Ο Ν  κύριοι άνάγκη νέας έπαφής μέ τόν κ. Ιωαννίδη καί 

έπιταχύνσεως τής όλης προσπάθειας. Θά πρέπει στις προσε-
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χείς  ήμερες  νά έχουμε τήν εύκαιρία νά συζητήσουμε έκ νέου 
μαζί του, όσα παρενεβλήθησαν άπό τήν συνάντησι μαζί του μέ
χρι σήμερα.

Γιατί έγώ επιμένω ότι τά σκουλήκια, οί βρυκόλακες του 
παλαιού πολιτικού κόσμου σηκώνουν καί πάλι κεφάλι. Έ ά ν  δέν 
τούς κόψουμε όσο είναι άδύνατοι καί άπροετοίμαστοί θά έλθουν 
καί θά μάς καθίσουν στό σβέρκο. Διαισθάνομαι ότι ή C IA  μάς 
ξαναστέλνει τόν ' Ανδρέα. Καί αύτή τή φορά άσφαλώς δέν μάς 
τόν στέλνει γιά ύπουργό-άναπληρωτή. "Α ν  δέ συμβή αύτό, έγώ 
δηλώνω χωρίς παρεξήγησι ότι θά έμφανισθώ ώς άντίπαλός σας. 
Ώ ς  άνέκαθεν εχθρός σας, γιατί άλλοιώς δέν θά μπορέσω νά 
έπιπλεύσω.

Γ “  ~  ”  Γιά νά μόΟπ ό Ελληνικός Λαός γιατί ουνηντήθπ μή τόν Ταξίαρχο Δ. Ίωαννίδη -  -  -  \

□ κ. ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ...ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ...
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Ό 'Υπουργός ’Εργασίας, σήμερα, Εύάγγελος 
Γ ιαννόπουλος.

Ό  ’Ανεξάρτητος, σήμερα, Βουλευτής Στάθης 
Παναγούλης.



Ό Δικηγόρος ’Αθηνών κ. Γεώργιος Άλφαντάκπς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Μέρος Α'

1. Ναι ή όχι Συνεργάτης τοϋ Δημ. Ίωαννίδη καί τών 
άδελφών Παλλαΐνη ό ’Απόστολος Κακλαμάνης; (Σ. 13)

2. Καλύπτεται άπό τόν Άνδρέα ή «χουντική» του συνερ
γασία;

3. Κακλαμανης: Θά τού βγάλω ένα - ένα τά δόντια τού 
Άντρέα (Σ. 20)

4. Οί Παναγούληδες δέν μετράνε... (Σ. 24)
5. Μέ έκφράζετε... Πρέπει νά έκριζωθοΰν οί Πολιτικοί! (Σ. 

29)
6. Όλοι συχαινόμεθα τά γελοία ύποκείμενα τούς πολιτι

κούς! (Σ. 33)
7. Καλώς δέν καλέσατε τόν Καραμανλή. (Σ. 37)
8. Ό Γεώργιος Παπανδρέου είπε στόν Βασιλέα: Ό 

Άνδρέας θά καταστρέψη τήν Ελλάδα άν πάρη τήν 
έξουσία. (Σ. 40)

9. Καιρός νά καθαρίσουμε τόν τόπο άπό τούς κοπρίτες 
παλαιούς πολιτικούς. (Σ. 43)

10. Χρειαζόμαστε δέλεαρ γιά τούς συνεργάτες μας. (Σ. 
45)

* Ή άπάντησι τού ’Απόστολου Κακλαμάνη στήν «ΕΛΕΥΘΕ
ΡΗ ΩΡΑ». (Σ. 48)
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Μέρος Β'
11. Ό Βασιλεύς άναγκαίος. (Σ. 49)
12. Νά κάνουμε έπαφή πρός τήν πλευρά τοϋ Βασιλέως. (Σ. 

53)
13. Ψευτοαντίστασι καί ξεράσματα τοϋ Άνδρέα. (Σ. 55)
14. Ό Απόστολος Κακλαμάνης ύβρίζει χυδαία τόν Γεώρ- 

γιο$ Μαύρο. (Σ. 59)
15. Ό Απόστολος Κακλαμάνης ύβριστής καί τοϋ Εύάγγε- 

λου Γιαννόπουλου. (Σ. 63)
16. Οί βρυκόλακες τοϋ παρελθόντος, σηκώνουν καί πάλι 

κεφάλι - Βαρύτατος ύπαινιγμός κατά τοϋ Πρωθυπουρ
γού (Σ. 69)

* Ό ’Απόστολος Κακλαμάνης... διευκρινίζει. ΛΣ. 72)
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